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മുഖപ്രസകുംഗകും

വ്രിശവ്ാെപൂർവം, 
ഹകാടത്രി 

ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂൈത്ിൽ നരീതിവ്യവസ്ഥയടെ 
അെിസ്ഥാന ന്യായടമന്ാെന്? എല്ലാത്രം അവൈാശ

ങ്ങളുടെയം  സ്ാതന്ത്യങ്ങളുടെയം സംരക്ഷെലമാ, അലതാ 
അവയടെ നിരാസലമാ? ഒരു സമൂൈത്ിടറെ മുലന്ാട്ടുള്ള യാത്ര
ടയന്തന് നിലവിടല സ്ാതന്ത്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷെവും പുതിയ 
അവൈാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയമാടെന്ിരിടക്ക സുപ്രരീം ലൈാെതി 
ഇക്കഴിഞ് ദിവസങ്ങളിൽ പുെടപ്ടുവിച്ച അലയാധ്യാ ഭൂമി 
തർക്ക ലൈസിടലയം ശബരിമല സ്തരീ പ്രലവശന പ്രശന് നത്ി
ടലയം വിധിന്യായങ്ങൾ സൂെിപ്ിക്കുന്തന് ഇന്്യ എലങ്ങാട്ന് 
സഞ്രിക്കുന്നുടവന്ാെന്? െരിത്ര പുലരാഗതി ഘെിൈാരസൂ
െിയടെ മാതൃൈയിൽ ഒലര സഞ്ാരപഥത്ിലൂടെയടല്ലന്നും 
പരിെിതമായ അതിരുൈൾ ലഭദിച്ചുള്ള മുലന്ാട്ടുള്ള കുതിപ്ി
ലൂടെയാടെന്നും ഇനിയാരാെന് ഇന്്യക്കാടര പഠിപ്ിക്കുൈ? 
ഇന്്യയിടല പരലമാന്ത നരീതിപരീഠം പുെടപ്ടുവിച്ച ഈ 
വിധിന്യായങ്ങൾ--അതുലപാടല തടന് തങ്ങൾക്കന് സംഭവിച്ച 
വരീഴ്ച്ച ചൂണ്ിക്കാട്ിടക്കാണ്ടുള്ള ൊടഫയന്ൽ ഇെപാെിൽ സ്ത
ന്താലന്ഷെം ആവശ്യടപ്ട്ടുള്ള ൈർജിൈളിലന്മലള്ള വിധി
യം--ഇന്്യൻ നരീതിവ്യവസ്ഥടയക്കുെിച്ചന് ആഴത്ിലള്ള 
പരിലശാധന ആവശ്യടപ്ടുന്താെന്.

പതിറ്റാണ്ടുൈൾ പുെലൈാട്ന് ലപാകുന് അലയാധ്യ ഭൂമിത്ർ
ക്കത്ിനും അതിടറെ ലപരിൽ സൃഷ്ടിക്കടപ്ട് സാമൂൈിൈ 
സംഘർഷങ്ങൾക്കും തരീർച്ചയായം ഒരവസാനമുണ്ാലൈണ്തു
ണ്ന്. എന്ാൽ അതന് സാധ്യമാക്കുന്തിടറെ ലപരിൽ നരീതിനി
ലഷധമുണ്ായാൽ താൽക്കാലിൈമായി ലനടുന് സമാധാനം 
തടന്യം ഭാവിയിൽ വലിയ ടപാട്ിടത്െിൈളിലാെന് ടെന്
വസാനിക്കുൈ. അലയാധ്യയിലലതന് ഒരു ഭൂമിത്ർക്കമാെന്. 
എന്നുവച്ചാൽ ഒരു സിവിൽ വ്യവൈാരം. അതന് തരീരുമാനിക്ക
ടപ്ലെണ്തന് ടതളിവുൈളുടെയം സാധ്യതാ നിർഭരതയടെയം 
അെിസ്ഥാനത്ിലാെന്. തങ്ങളുടെ മുന്ിൽ നിരത്ടപ്ടുന് 

ടതളിവുൈളിൽ ഏതിനാെന് പ്രാമുഖ്യം എന് നിർെയത്ി
ടറെ അെിസ്ഥാനത്ിലാെന് വിധി പ്രസ്ാവം  നിയമവ്യവ
സ്ഥയിൽ ഉണ്ാകുന്തന്. എന്ാൽ, അലയാധ്യയിടല 2.77 
ഏക്കർ വരുന് തർക്ക ഭൂമിയടെ ൈാര്യത്ിൽ അതല്ല ഉണ്ാ
യിട്ടുള്ളതന്. അലൈബാദന് കൈലക്കാെതി 2010 വിധിപ്രസ്ാവ
ത്ിൽ ടെയ്തന് ലപാടല ഭൂമിടയ കൈവശാവൈാശത്ിടറെ 
അെിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ായി ൈാണുന്തിനന് പൈരം ഒന്ായി 
ൈണ്ടും, അതിൽ ബാബന്െി മസന്ജിദന് നിന് സ്ഥലത്ിനന് ലമൽ 
മുസ്ിം ഭാഗത്ിനന് 1858 മുതൽ ഉള്ള കൈവശാവൈാശടത് 
നിരാൈരിച്ചുമാെന് വിധി വന്ിരിക്കുന്തന്.

സുപ്രരീംലൈാെതി ഭരെഘെനാ ടബഞ്ിടറെ നിലപാെന് 
ഇതാെന്: ലൈാെതിയടെ ൈണ്ിൽ 1949ൽ ബാബന്െി മസന്ജി
ദിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കടപ്ട് ബാലശ്രീരാമ വിഗ്രൈം രാമജ
ന്മസ്ഥാനം സംബന്ിച്ചുള്ള കൈന്ദവ വിശ്ാസത്ിടറെ 
പ്രതരീൈവും നരീതിന്യായ അവൈാശങ്ങളുള്ള വ്യക്ിയമാെന്. 
അതിനാൽ ആ വ്യക്ി സ്ഥിതി ടെയ്യുന് സ്ഥലം തങ്ങൾ
ക്കന് അവൈാശടപ്ട്താടെന്നുമുള്ള കൈന്ദവ ഭാഗത്ിടറെ 
വാദം ലൈാെതി അംഗരീൈരിക്കുന്നു. 1528ൽ പെിഞ്താെന് 
ബാബന്െി മസന്ജിദന് എങ്ിലം അവിടെ 1528 മുതൽ 1858 
വടരലയാ അതിനു ലശഷം 1949 വടരലയാ തുെർച്ചയായി 
തങ്ങൾ ആരാധനയർപ്ിച്ചിരുന്തിലനാ ആ സ്ഥലത്ിനന് 
ലമൽ തങ്ങൾക്കന് 'വിരുദ്ധ ഉെമസ്ഥത' (നിയമപരമായ 
അവൈാശമില്ലാത്ലപ്ാഴും ഒരു വസ്തുവിടറെ ലമലള്ള തുെർച്ച
യായള്ള സമ്പൂർെ ഉെമസ്ഥതയം അതിടറെ ഉപലയാഗവും) 
ടതളിയിക്കാൻ മുസ്ിം ഭാഗത്ിനന് ൈഴിഞ്ിട്ില്ല. മെിച്ചന് 
ൈിന്ദു ഭാഗമാൈടട് 2.77 ഏക്കർ വരുന് തർക്കസ്ഥലടത് 
ബാബന്െി മസന്ജിദന് സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് സ്ഥലം മുസ്ിം ഭാഗ
ത്ിടറെ കൈവശമിരിക്കുല്ാൾ ലപാലം 1858ൽ ബ്ിട്രീഷന് 
അധിൈാരിൈൾ ഇരുമ്പുലവലിടൈട്ി തിരിച്ച അതിനു പുെത്തുള്ള 
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ഭാഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൈയിലാടെന്ന് ടതളിയിക്കുന്തിൽ 
വിജയിച്ചു. അതിനാൽ തർക്കത്ിലായ 2.77 ഏക്കർ ഭൂമി 
അവർക്കന് നൽകുന്നു. തർക്കസ്ഥലത്ന് സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് 
400 വർഷത്ിലലടെ പഴക്കമുള്ള ബാബന്െി മസന്ജിദന് പുനർ
നിർമ്ിക്കുന്തിനന് അഞ്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം അലയാധ്യയിൽ 
തടന് മുസ്ിങ്ങൾക്കന് നൽകുന്നു. 

ശ്രീരാമടറെ ജന്മസ്ഥാനമാെന് അലയാധ്യടയന്തന് 
വിശ്ാസം മാത്രമാെന്. അതിനന് ടതളിവില്ല. 1528നന് മുൻപന് 
ബാബന്െി മസന്ജിദന് നിലനിന്ിരുന് ഇെത്ന് ഒരു നിർമിതി 
ഉണ്ായിരുന്നു എന്ല്ലാടത അതന് ശ്രീരാമടറെ ജന്മസ്ഥാനമാ
യിരുന്നു എന്തിലനാ അതന് ഒരു കൈന്ദവ ആരാധനാലയ
വുമായിരുന്നു എന്തിലനാ ടതളിവില്ല. എന്ാൽ ഈ ടതളി
വുൈളുടെ  അഭാവടത് പൂർെമായം മെയ്ക്കുന്തായി അലയാ
ധ്യയിടല ബാലശ്രീരാമൻ ഒരു 'ജൂെിസ്റിക്കന്' (നരീതിന്യായ 
അവൈാശങ്ങളുള്ള)  വ്യക്ിയാടെന്  ലൈാെതിയടെ 
ൈടണ്ത്ൽ. ബാബന്െി മസന്ജിദന് നിന്ിരുന് ഇെത്ിനന് ലമൽ 
തങ്ങൾക്കുള്ള ഭംഗമില്ലാത്  ഉെമസ്ഥത ടതളിയിക്കാൻ തക്ക 
ടതളിവുൈൾ ൈാജരാക്കാൻ മുസ്ിം ഭാഗത്ിനന് ൈഴിഞ്ിടല്ല
ന്ന് വിധിക്കുല്ാഴാെന് മറുഭാഗത്ന് വിശ്ാസം മാത്രം ആധാര
മാക്കിയള്ള ഈ നിഗമനം. 1856-57 ൈാലയളവിലം, 1934ലം 
1949ലം നെന് ആക്രമെങ്ങളുടെയം ൈെന്നുൈയറ്റങ്ങളുടെയം 
ഫലമായാെന് മുസ്ിം വിഭാഗത്ിനന് ബാബന്െി മസന്ജിദിൽ തുെർ
ച്ചയായി ആരാധന അർപ്ിക്കാൻ ൈഴിയാടത ലപായടതന് 
മുസ്ിം ഭാഗത്ിടറെ വാദം അംഗരീൈരിക്കടപ്ട്ിടല്ലന്നു മാത്രമല്ല 
അവർക്കന് തർക്കഭൂമിക്കന് ലമൽ 'വിരുദ്ധ ഉെമസ്ഥത' ഉണ്ായി
രുന്ിടല്ലന്തിടറെ ടതളിവായി അതന് ൈെക്കാക്കടപ്ടുൈ
യം ടെയ്ിരിക്കുൈയാെന്. 1949ൽ ബാലശ്രീരാമ വിഗ്രൈം 
ബാബന്െി മസന്ജിദിനുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ിച്ചന് ആ ആരാധാനാലയം 
അശുദ്ധമാക്കിയതും 1992 ബാബന്െി മസന്ജിദന് തച്ചുതൈർത്
തും ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാടെന്ന് പെഞ് അടത നാവു 
ടൈാണ്ടു തടന്യാെന് ഈ വിധി പെഞ്ിരിക്കുന്ടതന്തന് 
ൈാട്ടുന്തന് ടതളിവുൈൾ പ്രബലമായി മറുപക്ഷത്തുണ്ായിട്ടും 
ഭൂരിപക്ഷത്ിനന് ൈിതൈരമായ തരീർപ്ിലലക്കന് സുപ്രരീം ലൈാെ
തിടയത്ിടയന്ാെന്. അതിടറെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ാ
വുടമന്തന് പ്രവെനാതരീതം. ജനാധിപത്യ സമൂൈത്ിൽ 
ദുഃഖവും പ്രതിലഷധവും ൈെിച്ചമർത്ിയല്ല വിധിപ്രസ്ാവങ്ങൾ 
സ്രീൈരിക്കടപ്ലെണ്തന്. മെിച്ചന്, തങ്ങൾടക്കതിരാടെങ്ിലം 
നരീതി ജയിച്ചു എന് തിരിച്ചെിലവാടെയാെന്. അതുണ്ാവുടമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷിക്കാലന നമുക്കാവൂ.

ശബരിമല സ്തരീ പ്രലവശന പ്രശന് നത്ിലം സുപ്രരീംലൈാെതി 
ഭരെഘെനാ ടബഞ്ന് സ്രീൈരിച്ച നിലപാെന് 'വിശ്ാസം' 
എന്-- നിയമസംൈിതൈളുടെ അതിരുൈൾക്കന് അപ്പുെം 
നിൽക്കുന്--സങ്ല്പത്ിടറെ അെിസ്ഥാനത്ിലാെന്. ഭരെ
ഘെനാ ഉെപ്ന് നൽകുന് നരീതിക്കന് വിലങ്ങിൊൻ വിശ്ാസടത് 
ആയധമാക്കുന് അവസ്ഥ. ശബരിമലയിടല പ്രശന് നം ഒരു 
ലക്ഷത്രത്ിടല ആൊരം എന്തന് വ്യക്ിയടെ മൗലിൈാവ
ൈാശങ്ങൾക്കന് ലമടലയാലൊ എന്താെന്. അവിടെ ഒരുത്
രത്ിലന സാധ്യതയള്ളൂ. ഒരു വ്യക്ിക്കന്--അതന് സ്തരീയായാലം 

പുരുഷനായാലം--തനിക്കന് ഇഷ്ടമുള്ള മതത്ിൽ വിശ്സിക്കാ
നും അതിനനുസൃതമായി എവിടെയം ആരാധനയർപ്ിക്കാനു
മുള്ള അവൈാശം ഭരെഘെന ഉെപ്ന് നൽകുന്നുണ്ന്. ആ ഉെപ്ന് 
ലംഘിക്കുന്തിനായി ശബരിമലയിൽ ഉയർത്ിയിട്ടുള്ള 
വാദം സ്തരീൈളുടെ ശാരരീരിൈ പ്രക്രിയാ സവിലശഷതൈളാെന്. 
അതാൈടട് എലന്ാ ൈാലൈരെടപ്ട് ശുദ്ധിയടെയം അശു
ദ്ധിയടെയം സങ്ൽപ്ങ്ങടള അെിസ്ഥാനടപ്ടുത്ിയള്ളതും. 
സ്തരീടയ അവളുടെ കദനംദിന  ജരീവിതത്ിടറെ ഘട്ത്ിൽ 
അശുദ്ധയായി ൈാണുന്നു എങ്ിൽ അതന് നിയമപരമായി 
നിലരാധിക്കടപ്ട് 'ടതാട്ടുകൂൊയ്മ'യടെ പരിധിയിൽ വരും. 
അതന് ഭരെഘെനാ വിരുദ്ധ നിലപാൊെന്. 2018 ടസപ്ംബർ 
28നന് നെത്ിയ വിധിപ്രസ്ാവത്ിലൂടെ സുപ്രരീം ലൈാെതി ഒരു 
സാമൂൈിൈ വിപ്ലവത്ിനാെന് തുെക്കം കുെിച്ചതന്. പുനുഃപരിലശാ
ധനാ ൈർജി വിശാലമായ മടറ്റാരു ടബഞ്ിനന് വിട് അഞ്ംഗ 
ടബഞ്ന് തങ്ങളുടെ വിധി നിരാൈരിച്ചിട്ിടല്ലന്ന് പെയാടമ
ങ്ിലം അവർ നൽൈിയിട്ടുള്ള സൂെന മടറ്റാന്ല്ല. ടൈാടുത് 
കൈടൈാണ്ന് മെക്കിടയടുത് നിർഭാഗ്യ സന്ി.

എലന്ാ ഉച്ചാെനം ടെലയേണ്ിയിരുന് ഇരുൾ മെങ്ങി 
വരുന് ഈയവസ്ഥയിലാെന് ജസ്റിസന് ആർ എഫന് നരിമാ
ടറെയം ഡി കവ െന്ദ്രചൂഡിടറെയം വിമത പ്രസ്ാവം പ്രത്യാ
ശയടെ ടെെിടയാരു സാധ്യതയായി നിൽക്കുന്തന്. അവർ 
പെഞ്തന് രലണ് രണ്ന് വാക്കുൈളിൽ ഒതുക്കാം: ഭരെഘെ
നയാെന് മുഖ്യം. ഭരെഘെനാ വിഭാവനം ടെയ്യുന് സ്ഥിതി
സമത്വും മൗലിൈാവൈാശങ്ങളും മടറ്റല്ലാ പരിഗെനൈൾ
ക്കും മുൈളിലാടെന്ാെന് തങ്ങളുടെ വിശ്ാസതരീഷ്ണമായ 
വിലയാജന വിധിയിലൂടെ അവർ ഇരുവരും പെഞ്ഞു വച്ചതന്. 
അഞ്ംഗ ടബഞ്ിടല ഭൂരിപക്ഷം സമൂൈത്ിടല ഭൂരിപക്ഷ 
ന്യായത്ിടനാപ്ം നിൽക്കാൻ ഒരുട്ട്ലപ്ാഴാെന് ഈ 
വ്യത്യസ്തയടെ ശബ്ം അലത ലൈാെതിയിൽ നിന്ന്  ഉയർ
ന്നുലൈട്തന് എന്തന് ഇന്്യൻ നരീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയടെ 
സാധ്യതൈളിലലക്കന് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ന്. ഒരു മതവിഭാഗ
ത്ിടറെ വിശ്ാസം എങ്ങിടന ആെരിക്കെടമന്തിൽ പ്ര
തിലക്ഷത്ര-പ്രതിവ്യക്ി ഭിന്തൈൾ അനിവാര്യമാടെന് 
വാദടമാടക്കയയർത്ി ലൈരളരീയ സമൂൈടത് നൂറ്റാണ്ടുൈൾ 
പിന്ിലലക്കന് ടൈാണ്ടുലപാൈാൻ ശ്മിക്കുന്വർക്കന് മാത്രമാവും 
ഈ വിധിന്യായത്ിൽ നിന്ന് ആനന്ദം ലഭിക്കുൈ. ഇവിടെയം 
അക്രമത്ിടറെയം ഭരെഘെനാ വിരുദ്ധതയടെയം വഴിൈളി
ലൂടെ ലപാകുന് കൈന്ദവ ശക്ിൈൾക്കനുകൂലമായാെന് വിധി 
വന്ിട്ടുള്ളടതന്തന് ആശങ് വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നുമുണ്ന്. ൈറുത് 
വർഗക്കാരുടെ കുട്ിൈടള പ്രലത്യൈ സന് കൂളുൈളിൽ പഠിക്കുന് 
വ്യവസ്ഥട്കെതിടര തരീർപ്ന് ൈൽപ്ിച്ച അലമരിക്കൻ സുപ്രരീം 
ലൈാെതി ൈടുത് എതിർപ്ിടനയാെന് ലനരിട്തന്. പടക്ഷ, ആ 
എതിർപ്ിനന് മുന്ിൽ അവർ മുട്ടുമെക്കുൈയല്ല, ഉെച്ചന് നിൽക്കു
ൈയാെന് ടെയ്തന്. അതിൽ നമുടക്കാരു പാഠമുണ്ന്. ഭരെ
ഘെനയടെ ഉെപ്പുൈളിൽ മുറുടൈപ്ിെിക്കാനുള്ള ആർജവവും 
ൈരുത്തും എല്ലാ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുണ്ാവെ
ടമന് പാഠം.
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ഈയിടെയായി 
രാത്രി സ്പ്നങ്ങളിൽ ഏടെയം യാത്രൈളാെന്.

ദിശയെിയാടത
ദൂരമെിയാടത
ഇെലമടതന്െിയാടത
ആടളാഴിഞ് ഗ്രാമരീെ വി�തിൈളിലൂടെ
യാത്രൈൾ....
ലക്ഷ്യടമത്ാൻ �തി പിെിക്കുന് ൈാലെിൈൾക്കന്
കൃത്യമായ വഴിൈളില്ല
വഴി ലൊദിക്കാൻ വഴിൈളിലാരുമില്ല.
െിലലപ്ാൾ
വയടലന്നു ലതാന്ിക്കുന് തരിശുനിലങ്ങൾ.
ആൾപ്ാർപ്ില്ലാത് പാർപ്ിെങ്ങൾ
നിശേബ്ത താവളമുെപ്ിച്ചതുലപാലള്ള
സ്ഥലവി�തിൈളിലൂടെ
തുെർലന് ലപാകുന്
യാത്രൈൾ....
ലതടുന്തന്  പുെലത്ക്കുള്ള വഴിൈളാെന്.
തുെർന്നു നെന്ന്
ആൾടപരുമാറ്റമുടണ്ന്നു ലതാന്ിക്കുന് 
സ്ഥലസന്ിൈളിടലത്തുല്ാൾ
മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ലപാടല െിലതന്

മുഖഭാവങ്ങളില്ലാത് മുഖങ്ങൾലപാടല െിലതന്
മനസ്ിൽ മുട്ിനിൽക്കുന് ലൊദ്യങ്ങൾ
മൂൈത ലഭദിക്കുന് -
പുെലത്ക്കുള്ള വഴിലയതന്?
എലത്ണ്ിെടത്ത്തുവാൻ ഇനിടയത്ര ദൂരം?
ലൊദ്യങ്ങൾക്കന് പലലപ്ാഴും ഉത്രങ്ങളില്ല
െിലലപ്ാൾ മാത്രം
അവ്യക്മായ അസംബന്ങ്ങളായ 
ഉത്രങ്ങളായി വാക്കുൈൾ
ലൊലഡാ ?
ഇവിടെടയങ്ങും ലൊ�ൈളില്ല
അതാ അലങ്ങാട്ടു നെന്ാൽ
വഴിൈൾ ൈലണ്ക്കാം.
വാൈനലമാ?
വാൈനങ്ങടളാന്നുമില്ലലല്ലാ.
നെക്കുൈ...നെക്കുൈ...
അതുമാത്രം
അത്രമാത്രം...
ടപടട്ന്ന്
തിരശേരീല മാെിയാടലന് ലപാടല
ദൃശ്യങ്ങൾ മാറുന്നു.
ഒരിെത്ന് രണ്ടുകുട്ിൈൾ

ണലഖനകും

കുഞെപെ പട്ാ�ർ
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പരസ്പരം സന് ലനൈാലക്കടളലപ്ാടല
ഒരാൺകുട്ിയം ഒരു ടപൺകുട്ിയം.
സ്പ്നങ്ങൾ സ്ന്മായള്ളവടരലപ്ാടല
സ്ഥലലബാധവും ദിശാലബാധവും
സ്യം സ്ായത്മാക്കിയവടരലപ്ാടല
രണ്ടു ജരീവിതങ്ങൾ.
അവരുമായി ഇെപഴൈാൻ തുനിഞ് നിമിഷങ്ങളിൽ
ഉത്ാൈത്ിടറെ തളിരുൈൾ ൈിളിർക്കും ലപാടല
ആഹ്ാദത്ിടറെ പൂത്ിരിൈൾ െിരിക്കും ലപാടല
എനിക്കും ഏലതാ ഉള്ളുെർവുൈൾ...
ടപടട്ന്ന് ഒരാരവം.
ഇരച്ചുവടന്ത്തുന് ടപരുമഴലപാടല
ചൂളമെിടച്ചത്തുന് ചുഴലിൈൾലപാടല
ഒരിര്ം...
ആളുൈളുടെ കൂട്ങ്ങടള
ആട്ിൻപറ്റങ്ങടളലപ്ാടല ടതളിച്ചന്
ആലക്രാശത്ിടറെ ൊട്ൈൾ ചുഴറ്റി
ആജാനുബാഹുടവന്നു ലതാന്ിക്കുന്
ഒരപരിെിത മനുഷ്യൻ
മുന്ിടലത്തുൈയാെന്.
പ്രൈെമായം ഒരധിൈാരിടയലപ്ാടല
ആ കുട്ിൈടളയം ഞങ്ങൾ

ആട്ിടത്ളിക്കുൈയാെന്....
എടന്യം ലക്ഷ്യമിടുന്തുലപാടല
ആളുടെ ലനാട്ം എന്ിലം പതിയൈയാെന്
െടുലെലനങ്ങളുമായി
അയാൾ എടറെ ലനർക്കും അടുക്കുൈയാെന്
ഉൾഭയം ഉള്ളിടലാതുക്കി
എടറെ ദിശ ലവടെടയന്നും 
എടറെ ലക്ഷ്യലബാധം ലവടെടയന്നും
പെയാടത പെഞ്ന്
ഞാൻ കുതെി മാറുന്നു
അയാളുടെ ൈണ്ണുൈൾ എന്ിൽ നിന്നും
ടതന്ിമാെിയ നിമിഷം
എതിർദിശ ലനാക്കി ഞാൻ കുതിക്കുന്നു...
മറുവഴി ലതൊനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ 
ഉതന്ൈണ്ഠൈൾ ഉൽക്കൈളായി നിപതിക്കുല്ാൾ
ദിക്കെിയാത് ദിശൈളിലൂടെ
ലനരമെിയാത് ൈാലത്ിലൂടെ
സ്ഥലമെിയാത് സ്ഥലരാശിയിലൂടെ
ഞാൻ പ്രയാെം തുെരാടനാരുങ്ങുല്ാൾ
ഉെക്കം ടഞട്ടുന്നു.
-സ്പ്നലമടതന്നും യാഥാർത്്യലമടതന്നും
തിരിച്ചെിയാനാവാടത ഞാൻ!
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അഹൊധ്യാകാ�ം

  ണലഖനകും 
 ജി ബി ണമാഹൻതമ്പി

അലയാധ്യയിടല  രാമജന്മഭൂമി-ബാബെിമസന്ജിദന് വ്യവൈാ
രത്ിൽ  സുപ്രരീംലൈാെതി  വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.  

നിയമജ്ന്മാരും ലൈാെതിയിൽ  ലൈസ്ിൽ ൈക്ഷി ലെർന്ി
രുന്വരും ഒരുലപാടല തൃപ്രടല്ലങ്ിലം ടപാതുജനങ്ങളിൽ 
ഭൂരിപക്ഷത്ിനന് വഴക്കു തരീർന്ലല്ലാ എന് ആശ്ാസമാെന്  
അനുഭവടപ്ട്ിരിക്കുന്തന്. പുരാവസ്തു വകുപ്ിടറെ നിഗമനങ്ങൾ
ലപാലം ലൈാെതി ൈെക്കിടലടുത്ിട്ടുണ്ന്. ആ നിഗമനങ്ങളിൽ 
തടന് അവ്യക്ത ഉണ്ായിരുന്നു. പള്ളിക്കെിയിൽ  ൈിന്ദുലക്ഷ
ത്രത്ിടറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ൈിട്ിയിരുന്നു, പലക്ഷ അവ രാമ
ലക്ഷത്രത്ിലറെതാലൊ ശിവലക്ഷത്രത്ിലറെതാലൊ എന്ന് 
തരീർത്തു പെയാൻ നിർവാൈമില്ല.  

ദരീർഘൈാലമായി നെന്നുവന്ിരുന് ലൈസിനന് 1949 

ൽ ഒരു വഴിത്ിരിവന് ഉണ്ായി. അെച്ചിട്ിരുന് പള്ളിയിൽ  
ഒരു രാത്രി ശ്രീരാമടറെ വിഗ്രൈം പ്രത്യക്ഷടപ്ട്ടു. അതിടറെ 
പിന്ിൽ ലൈരളരീയനായ  ടൈ ടൈനായർ  എന് മജിസന് ലട്രറ്റന്  
ഉണ്ായിരുന്നു എന്നു പെയടപ്ടുന്നു. ബി ടജ പിയടെ പൂർവ്വാ
വതാരങ്ങളായ   ൈിന്ദുമൈാസഭ,  ജനസംഘം, മുതലായവയ
മായി അലദേൈത്ിനന് ബന്മുണ്ായിരുന്നു. തിൈഞ് ടസൈയു
ലെിസ്റായ  ജവൈർലാൽ ടനൈന് റുവിനന് ഈ സംഭവം രസിച്ചി
ല്ല.  അലദേൈം അന്ടത് യ പി മുഖ്യമന്തിയായ  ലഗാവിന്ദന് 
ബല്ലഭന് പന്ിലനാെന് പെഞ്ഞു, പ്രശന് നം പരിൈരിക്കാൻ. പരി
ൈരിക്കാൻ ലപായാൽ ൈിന്ദുമുസ്രീം ലൈള ടപാട്ിപുെടപ്ടുടമ
ന്ന് ജി പി പന്തും ടൈ ടൈ നായരും ലൈന്ദ്രടത് അെിയിച്ചു. 
കുലെടൈാല്ലം അങ്ങടന ൈിെക്കുൈയായിരുന്നു പള്ളി.

ബാബെി മസന്ജിദന് ൈലയേെി ടപാളിക്കുന് ദൃശ്യം
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ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചത് കൃത്യമായി 
ബാബറിമസ്ജിദ് നിന്ന 
സ്ഥലത്് തന്ന്നന്യന്ന് 
ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമ
ല്ല. ഒന്നാമത് ശ്രീരാമൻ 
ചരിത്രപുരുഷനാണ�ാ എന്ന 
കാര്യകും തർക്കവിഷയമാ�്. 
പുരാ�കഥകളകും ചരിത്രകഥ
കളകും കൂട്ി കലർത്ിയാ�്  
നമ്മുന്െ പാരമ്പര്യകും നിർമ്ി
ക്കന്പെട്ിരിക്ന്നത്. 

1984 ൽ രാജരീവന് ഗാന്ി അധി
ൈാരത്ിൽ വന്ലപ്ാൾ ഷാബാലനാ 
ലൈസിൽ മുസ്രീം യാഥാസ്ഥിതി
ൈടര അനുകൂലിച്ചന് ടൈാണ്ന് നിയമം 
പാസ്ാക്കി. ഒരു യഥാർത് ടസൈയു
ലെിസ്റന് അങ്ങടന പക്ഷപാതം 
ൈാെിക്കാൻ പാെിടല്ലന്ന് ലബാധ്യമാ
യലപ്ാൾ അലദേൈം അലയാധ്യയിടല 
പള്ളി രാമഭക്ന്മാർക്കന്  ആരാധി
ക്കാൻ ലവണ്ി തുെന്നു ടൈാടുത്തു.

അലപ്ാലഴക്കും ആർ എസന് എസന് 
എന് സാംസന് ൈാരിൈ സംഘെനയടെ 
ഒരു പരിവാരംഗമായ  വിശ്ൈിന്ദു 
പരിഷത്ന്  പ്രശന് നം ഏടറ്റടുത്തു.  ബി 
ടജ പിക്കന് ലലാൈന് സഭയിൽ ലൈവലം 
രണ്ന് അംഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ായിരുന് 
ൈാലമായിരുന്നു അതന്. അലയാധ്യയി
ലലക്കന് രഥയാത്ര സംഘെിപ്ിക്കാൻ 
അദ്ാനിയം കൂട്രും തരീരുമാനിച്ചു. 
ഗുജൊത്ിൽ അതിടറെ  മൈാസം
ഘാെൈൻ ഇന്ടത് പ്രധാനമന്തി
യായ നലരന്ദ്രലമാദിയായിരുന്നു. 
ബരീൈാെിൽ ലാലപ്രസാദന് യാദവന് രഥയാത്ര്കെന് തെസ്ം 
സൃഷ്ടിടച്ചങ്ിലം ബി ടജ പിക്കന് ബഹുജനസ്ാധരീനം  വർദ്ധി
ച്ചു. ൈർലസവൈരിൽ കുലെലപർ അവരുടെ രക്സാക്ഷിൈൾ 
ആയി. പുതിയ തിരടഞ്ടുപ്ിൽ പാർലടമറെിൽ അവരുടെ 
പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിച്ചു. യ പിയിൽ 
ബി ടജ പി യടെ ൈല്യാൺ സിങ്ങന് 
മുഖ്യമന്തിയായി.

ഇനിയാെന്  ൈർലസവൈരുടെ 
ലസവനം. 1992 ഡിസംബർ ആെിനന്  
അലയാധ്യയിൽ  പള്ളി നിന്ിരുന് 
സ്ഥലത്ന്  ബി ടജ പി യം വിശ്
ൈിന്ദു പരിഷത്തും ഒന്രലക്ഷം  
ജനങ്ങൾ പടങ്ടുത്    ടപാതുലയാഗം 
വിളിച്ചുകൂട്ി. അദ്ാനി,  ലജാഷി, 
ഉമാഭാരതി മുതലായവർ പ്രസംഗി
ച്ചു. അതിനുലശഷം  ലസവൈന്മാരുടെ 
കൈൈാര്യം ടൈാണ്ന്  ഏതാനും 
മെിക്കൂറുൈളിൽ പള്ളി നിലം
പരിശാക്കി. കഡനാകമറ്റിടറെ 
ആവശ്യലമാ അതിനുള്ള ടെൻഡർ 
വിളിലക്കലാ ലവണ്ി വന്ില്ല. 
പള്ളിടക്കാരു ലപാെലം പറ്റുൈയി
ടല്ലന്നു മുഖ്യമന്തി ൈല്യാൺസിംഗന് 
സുപ്രരീംലൈാെതിക്കന് ഉെപ്പുടൈാടുത്ി
രുന്നു. നരസിംൈൊവു ആയിരുന്നു 
പ്രധാനമന്തി.

പള്ളിടയ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്തി ഒന്നും ടെയ്ിടല്ല
ങ്ിലം ഉെടന തടന് സംഭവടത് കുെിച്ചന് അലന്ഷിക്കാൻ 
ലിബർൈാൻ ൈമരീഷടന നിയമിച്ചു. ൈമരീഷൻ െിലപ്ാർട്ന് 
സമർപ്ിക്കാൻ പതിലനഴന് ടൈാല്ലം എടുത്തു. അലൈാബാദന് 
കൈലക്കാെതി വിൊരിച്ചതന് തർക്കസ്ഥലം  മൂന്ായി വിഭജിച്ചു 

മൂന്നു ൈക്ഷിൈൾക്കും ടൈാടുത്ാൽ 
തർക്കം തരീരുടമന്ായിരുന്നു. പലക്ഷ 
അങ്ങടന  സംഭവിച്ചില്ല.  ൈക്ഷിൈൾ  
സുപ്രരീംലൈാെതിയിൽ ലപായി ലസ്റ 
വാങ്ങിച്ചു. അതന്  2011 ടമയിലായി

രുന്നു.  ഇലപ്ാൾ എട്ടുടൈാല്ലമായി. 
െിലട്യർ ടെയ്യുന്തിനന് മുൻപന് പഴയ 
കുലെ ലൈസുൈൾ തരീർത്തുൈളയാടമന്ന് 
െരീഫന് ജസ്റിസന് രഞ്ജൻ ലഗാലഗാ്കെന്ന് 
ലതാന്ി. അതിടറെ ഫലമാെന്ന്  ഈ 
വിധി. 

സുപ്രരീംലൈാെതി വിധി്കെന് അപ്രീൽ 
ഇല്ല.  അതുടൈാണ്ന് തടന് ൈക്ഷിൈൾ 
എല്ലാവരും അതന് അംഗരീൈരിക്കെം.  
പലക്ഷ അതിടന കുെിച്ചന് ആർക്കു 
ലവെടമങ്ിലം അഭിപ്രായം പെയാ
മലല്ലാ. അങ്ങടന വിഭിന് അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ വരാൻ തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ന്. ടസൈയു
ലെിസ്റ്റുൈൾക്കന് ലക്ഷത്രം പെിയന് 
ചുമതല  ഗവൺടമറെന് ട്രസ്റിടന 
ഏൽപ്ിച്ചതന് ദൈിക്കുന്ില്ല. ഗുജൊ
ത്ിടല ലസാമനാഥലക്ഷത്രം പുതുക്കി 

പ്രധാനമന്തിമാരായിരുന് നരസിംൈ ൊവുവും വാജന്ലപയിയം
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പെിഞ്തന് ഗവൺടമറെന് രൂപരീൈരിച്ച 
ട്രസ്റാടെന് ൈരീഴന് വഴക്കം ഉണ്ലല്ലാ.

മൂലന്ക്കെിൽ താടഴയാെന് തർക്ക
ഭൂമി. ഇലപ്ാൾ അലഞ്ക്കർ പുതിയ 
പള്ളി ഉണ്ാക്കാൻ ലവണ്ി ഗവൺടമ
റെന് അലയാധ്യയിൽ ൈണ്ായസ്ഥലത്ന് 
നൽൈെം എന്നും വിധി പെയന്നു.  
മുസ്രീം ൈക്ഷിൈൾക്കു കൂെി  സ്രീൈാര്യ
മായ സ്ഥലമായിരിക്കെം.  അവർക്കന് 
തമ്ിൽ അഭിപ്രായലഭദമുണ്ായാലലാ. 
വിധി  അംഗരീൈരിക്കുന്നുടവങ്ിലം  
െിവയൂവിനു അലപക്ഷിക്കാൻ ടസൻട്രൽ 
വക്കഫന് ലബാർഡന് തരീരുമാനിലച്ചക്കുടമ
ന്ന് ലൈൾക്കുന്നു. മലപ്പുെത്തും  വിധിടയ 
കുെിച്ചു വിഭിന്ാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ന്.

പള്ളി ടപാളിച്ചതു തിൈച്ചും 
നിയമവിരുദ്ധമായ കൃത്യമാടെന്ന് 
ലൈാെതി പെഞ്ിരിടക്ക, അതിനുൈാ
രെക്കാരായവർക്കു തടന് ലക്ഷത്രം 
പെിയാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു 
എന് വസ്തുതയിടല വിലരാധാഭാസം 
പത്രലലഖനങ്ങൾ ചൂണ്ിക്കാെിച്ചിട്ടു
ണ്ന്.  വാരൊസിയിലം മഥുരയിലം 
ഇതുലപാടല തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ന്. അലയാധ്യയിടല വിധി ചൂണ്ി
ക്കാെിച്ചന് ടൈാണ്ന് ഈ രണ്ടു നഗരങ്ങളിലം  ൈലൈങ്ങൾ  
സംഘെിപ്ിക്കുൈയില്ല എന്നു നമുക്കു പ്രാർത്ിക്കാം. 

വിശ്ാസിൈൾ  തമ്ിലള്ള കവൈാരിൈമായ  സംഘ
ട്നങ്ങളിൽ   യക്ിലക്കാ ശാസ്തരീയതലക്കാ വലിയ പങ്ന് 
വൈിക്കാൻ ഇല്ല. ശാന്ിക്കും സമാധാനത്ിനും ഉതകുന് 
വിധിയാെന് ഇടതന്ന് എത്രലപർ പെഞ്ാലം  മനസ്ിടല 
പുൈച്ചിൽ അവസാനിക്കെടമന്ില്ല. ഭൂരിപക്ഷം വരുന് ഒരു 
ജനതയടെ വിശ്ാസടത് ഒരു ലൈാെതിക്കന് ബഹുമാനിലക്ക
ണ്തുണ്ന്. യഥാർത്ത്ിൽ  ലൈാെതിൈൾ വിശ്ാസം ശരിലയാ 
അല്ലലയാ എന്ന് തരീരുമാനിലക്കണ് സ്ഥാപനം അല്ലലല്ലാ. 
നരീതി നെത്ി ടൈാടുലക്കണ്താെന് അതിടറെ ചുമതല.

പലക്ഷ മതവിശ്ാസങ്ങളുടെ ലപരിൽ ലഘാരമായ  രക്
ടച്ചാരിച്ചിലൈൾ  െരിത്രത്ിൽ  നെന്ിട്ടുടണ്ന്നു  നമുക്കെി
യാം.  ൈഴിഞ് സൈസ്രാബ്ത്ിടറെ ആരംഭ ശതൈങ്ങളിൽ 
ക്രിസ്്യാനിൈളുടെ പുെ്യഭൂമിയായ ജറുശലലം തുർക്കിൈളുടെ 
കൈവശം നിന്നും വരീടണ്ടുക്കാൻ ക്രിസ്്യാനിൈൾ നെത്ിയ 
എട്ന് കുരിശുയദ്ധങ്ങളിൽ അലനൈായിരം ലപർ മരിച്ചു. കുരിശുയ
ദ്ധങ്ങളുടെ ആക്രമെങ്ങൾക്കുപിന്ിൽ ശത്രുക്കളുടെ സ്ത്ന് 
അപൈരിക്കാൻ തരീർഥയാത്രക്കാരായ കസനിൈർ മെന്ില്ല. 
അധിൈാര വാഞ്യം അതിനു പിന്ിൽ ഉണ്ായിരുന്നു.

ബാബെി മസന്ജിദന് തൈർത്തിടറെ കുറ്റം  ചുമത്ടപ്
ട് ബിടജ പി ലനതാക്കളുടെ ലപരിൽ ഇലപ്ാഴും ലൈന് നൗ 
ലൈാെതിയിൽ ലൈസന് നെക്കുന്നുണ്ന്. നമ്മുടെ  അഭയാ വധടത് 
സംബന്ിച്ച ലൈസ്ന് ലപാടല. െില വ്യവൈാരങ്ങൾ വാദി പ്ര

തിൈളുടെ  മരെലത്ാെന് മാത്രലമ 
അവസാനിക്കുൈയള്ളു. ശാസ്തരീയ
മായ ടതളിവു ലവെടമന്നു നിർ
ബന്മുടണ്ങ്ിൽ ൈാലതാമസം 
ഉണ്ാകുന്തന് സ്ാഭാവിൈമാെന്. 

നമ്മുടെ ലൈാെതിയിൽ ലക്ഷക്കെ
ക്കിനന് ലൈസുൈൾ ടൈട്ിക്കിെക്കുന്നു 
എന്നു പെയടപ്ടുന്നു.  ലൈന് നൗ 
ലൈാെതി വിധി പെഞ്ാൽ തടന് 
പിന്രീെന്  സുപ്രരീംലൈാെതിയം 
ഉണ്ലല്ലാ. ചുരുക്കത്ിൽ  പ്രതിൈൾ 
ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുടമന്ന് ലതാന്നു
ന്ില്ല.

ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചതന് കൃത്യമായി 
ബാബെിമസന്ജിദന് നിന് സ്ഥലത്ന് 
തടന്ടയന്ന് ആർക്കും പെയാൻ 
സാധ്യമല്ല. ഒന്ാമതന് ശ്രീരാമൻ 
െരിത്രപുരുഷനാലൊ എന് 
ൈാര്യം തർക്കവിഷയമാെന്. പുരാ
െൈഥൈളും െരിത്രൈഥൈളും കൂട്ി 
ൈലർത്ിയാെന്  നമ്മുടെ പാര്
ര്യം നിർമ്ിക്കടപ്ട്ിരിക്കുന്തന്.  
വാ�രീൈി രാമായെം നിർമ്ിച്ചു 

എന്നു മാത്രമല്ല അതിടല ഒരു ൈഥാപാത്രം കൂെിയാെന്. ലവനും 
കുശനും രെിച്ച രാമായെം  ശ്രീരാമടന തടന്  പാെിലൈൾ
പ്ിക്കുന്നുണ്ന്. ശ്രീരാമൻ ലത്രതായഗത്ിടല അവതാരമാെന്. 
നമ്മുടെ യഗസങ്ല്പങ്ങൾക്കന് െരിത്രത്ിടറെ  അെിസ്ഥാനമുടണ്
ന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രയാസമാെലല്ലാ. അലയാധ്യയാടെങ്ിൽ 
മനു സൃഷ്ടിച്ച നഗരടമന്ാെന് വാ�രീൈി പെയന്തന്. ശ്രീരാമൻ 
ജനിച്ച സ്ഥലം കൃത്യമായി പെയന്ിടല്ലങ്ിലം ജനിച്ച നക്ഷത്ര
വും  തരീയതിയം െില പാഠങ്ങളിൽ ടൈാടുത്ിട്ടുണ്ന്. കെത്രമാ
സത്ിടല നവമിയിൽ പുെർതം നക്ഷത്രത്ിൽ ശ്രീരാമൻ 
ജനിച്ചു. ഏതന് ടൈാല്ലമാടെന്ന് വ്യക്മല്ല. നമുക്കന് അലപ്ാൾ 
ൈലണ്ർ ഉലണ്ാ എന്നും വ്യക്മല്ല. അതുടൈാണ്ന് തടന് 
ൈിന്ദുക്കൾ  പര്രയാ വിശ്സിച്ചുവരുന്തന് അംഗരീൈരിക്കു
ൈലയ നിവർത്ിയള്ളു.  ആ വിശ്ാസടത് ലൊദ്യം ടെയോൻ 
സുപ്രരീംലൈാെതിക്കും അധിൈാരമില്ല. നരീതിയം അനരീതിയം 
തരീരുമാനിക്കുല്ാൾ  യക്ിയടെ ആവശ്യം ലവണ്ിവരും. 
വിശ്ാസം പരിഗെിക്കുല്ാൾ  യക്ി അപ്രസക്മാെന്. 
ഇലതാടെ പ്രശന് നങ്ങൾ എല്ലാം  അവസാനിച്ചു എന്ന് പെയാ
ൊയിട്ില്ല. സർക്കാരിടറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ട്രസ്റന്  രൂപരീൈരിച്ചു 
ലക്ഷത്രം ഉണ്ാക്കെടമന് തരീരുമാനം സംഘർഷങ്ങളില്ലാടത 
നെപ്ിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല.  വിശ്ൈിന്ദു പരിഷത്തു ലക്ഷത്ര
ത്ിനുലവണ്ി ൈല്ലുൈളും പെവും ലശഖരിച്ചിട്ടുണ്ന്.  പെത്ി
ടറെ ൈെക്കു ലൊദിക്കാൻ ആടരങ്ിലം ൈാണും. ടപാതുപെം 
കൈൈാര്യം ടെയോനുള്ള അധിൈാരത്ിനന് ലവണ്ി  അൈമ
ൈടമന് മത്രബുദ്ധിലയാടെ  മുലന്ാട്ടു  വരുന്വരുണ്ാകും.  
അലയാധ്യ ഇനിയം അശാന്മായി തുെർന്ാൽ അ�തമില്ല.

പള്ളി ന്പാളിച്ചതു തികച്ചുകും 
നിയമവിരുദ്മായ 
കൃത്യമാന്�ന്ന് ണകാെതി 
പറഞെിരിന്ക്ക, അതിനുകാര
�ക്കാരായവർക് തന്ന്ന 
ണഷേത്രകും പ�ിയാൻ അവസരകും 
ലഭിക്ന്നു എന്ന വ�തയിന്ല 
വിണരാധാഭാസകും പത്രണലഖന
ങ്ങൾ �ണ്ിക്കാ�ിച്ചിട്ടുണ്്.  
വാര�ാസിയിലകും 
മ�രയിലകും ഇതുണപാന്ല 
തർക്കങ്ങൾ ഉണ്്. 
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അണയാധ്യയിൽ ട്രസ്റ് ഉണ്ാക്കി 
ണഷേത്രകും പ�ിയുന്നത് 
ണകന്ദ്രഗവൺന്മന്ായിരിക്കണ�ാ 
അണത ണയാഗി ആദിത്യനാഥിന്ന് 
യു പി ഭര�കൂെമായിരിക്കണ�ാ 
എന്ന തർക്കകും ഇണപൊൾ തന്ന്ന 
ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു, ഗവൺന്മന്ി
ന്ന് പ�കും ന്കാണ്ടു ട്രസ്റിന്ന് 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ആയാലകും ഹിന്ദു
ണഷേത്രകും നിർമ്ിക്ണമ്പാൾ 
ആപ�ത്ിൽ ക്ിസ്്യൻ പ�വകും 
മുസരീകുംപ�വകും കൂട്ികലരാന്ത 
എങ്ങന്ന ശ്ദ്ിക്കും. 

ഇവിടെ ഒരു വിലരാധാഭാസമു
ണ്ന്. അലയാധ്യ തലസ്ഥാനമായി
രുന് ലൈാസലരാജ്യം വിട്ന് ൈാട്ിൽ 
ലപായി പതിനാല ടൈാല്ലം ൈഴിയാൻ 
ശ്രീരാമനന് രണ്ാമടതാന്ന് ആലലാ
െിലക്കണ്ിവന്ില്ല. രാമജന്മ-ഭുമി
-ബാബെി മസന്ജിദന് തർക്കം പരി
ൈരിക്കാൻ ലവണ്ി ടെലവാക്കിയ 
പെത്ിനും െിന്ിയ രക്ത്ിനും 
ൈെക്കില്ല.  ആ പെത്ിനന് വിശ്ാസ
മില്ല, രക്ത്ിനന് മതമില്ല മതത്ിടറെ 
ൈാതൽ  അതിടല  ആദ്ധ്യാത്ിൈത
യാടെന്നു മനസ്ിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ 
മതഭ്ാന്ന്മാരാവില്ല. അന്യരുടെ 
രക്ം െിന്ാൻ അവർ വിസമ്തിക്കും. 
ടസൈയുലെിസ്ം മതടത്  സർക്കാരി
ടറെ പ്രവർത്നങ്ങളുമായി  കൂട്ി കുഴ
ക്കാതിരിക്കലാെന്. അലയാധ്യയിൽ 
ട്രസ്റന് ഉണ്ാക്കി ലക്ഷത്രം പെിയ
ന്തന് ലൈന്ദ്രഗവൺടമറൊയിരിക്കലൊ 
അലതാ ലയാഗി ആദിത്യനാഥിടറെ യ പി ഭരെകൂെമായിരി
ക്കലൊ എന് തർക്കം ഇലപ്ാൾ തടന് ഉയർന്നുൈഴിഞ്ഞു, 
ഗവൺടമറെിടറെ പെം ടൈാണ്ടു ട്രസ്റിടറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ 
ആയാലം ൈിന്ദുലക്ഷത്രം നിർമ്ിക്കുല്ാൾ ആ പെത്ിൽ 
ക്രിസ്്യൻ പെവും മുസ്രീംപെവും കൂട്ിൈലരാടത എങ്ങടന 
ശ്ദ്ധിക്കും. ക്രിസ്്യൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള വെക്കുൈിഴക്കൻ 
സംസ്ഥാനത്ിൽ ട്രസ്റ്റു ആക്കി 
ക്രിസ്്യൻപള്ളി നിർമ്ിക്കാൻ തുെ
ങ്ങിയാൽ അതിടന എതിർക്കാൻ 
ൈഴിയലമാ? ൈാശ്രീർ ഗവൺടമറെന് 
ട്രസ്റന് ഉണ്ാക്കി മുസ്രീംപള്ളി നിർ
മ്ിച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും? 
ദശരഥൻ കൈലൈൈി്കെന് ടൈാടുത് 
വാക്കന് പാലിക്കാൻ ലവണ്ി രാജ്യം 
ത്യജിക്കാൻ തയോൊയ  ശ്രീരാമ
ടറെ ലപരിൽ എടന്ല്ലാം രാജ്യത്ന് 
നെക്കുന്നുടവന്ന് ൈാണുല്ാൾ 
ടസൈയുലെിസടത്ക്കുെിച്ചന് കൂലം
ൈഷമായ പുനശ്ിന്നത്ിനന് 
സമയമാടയന്ന് ലതാന്നുന്നു.

അലയാധ്യയിൽ നിന്നു വളടര 
ദൂരയല്ലാത് വാരൊസിയിൽ 
പതിടനഞ്ാം നൂറ്റാണ്ിൽ  ൈബരീർ 
എടന്ാരു മൈാൻ ജരീവിച്ചിരുന്നു. 
അലദേൈം ൈിന്ദുലവാ മുസ്രീലമാ 
അല്ലായിരുന്നു. വസ്തം ടനയ്തു 
അലദേൈം ഭക്ഷെത്ിനന് ലവണ് 
വരുമാനം ഉണ്ാക്കി. ൈിന്ദുക്കളുലെ

യം മുസ്രീങ്ങളുലെയം ബാൈ്യാൊരങ്ങളിലം വിശ്ാസങ്ങളിലം 
അലദേൈത്ിനന് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ൈാപെ്യ
ടത് അലദേൈം വിമർശിച്ചു. ഈശ്രൻ എല്ലാവരുടെയം  ഉള്ളി
ലമുടണ്ന്നും അതുടൈാണ്ടു തടന് മനുഷ്യസാലൈാദര്യമാെന് 
എല്ലാറ്റിനും വലിയ മൂല്യടമന്നും അലദേൈം നാൽൈവലയിൽ 

നിന്നും ഉദന് ലബാധിപ്ിച്ചു. അലദേൈം 
മരിച്ചലപ്ാൾ  ൈിന്ദുക്കളും മുസ്രീങ്ങളും 
അലദേൈത്ിടറെ ശരരീരത്ിനന് ലവണ്ി 
ൈലൈിച്ചുവടത്ര. ൈിന്ദുക്കൾക്കന് ശരരീരം 
ദൈിപ്ിക്കെം. മുസ്രീങ്ങൾക്കു ശരരീരം 

ൈബെെക്കെം. ൈഥ ഇങ്ങടന അവസാ
നിക്കുന്നു. രണ്ടുകൂട്രും ൈബരീർ മരിച്ചമുെി
യിൽ പ്രലവശിച്ചലപ്ാൾ അവർ ൈണ്തന് 
കുലെ പുഷ്പങ്ങൾ മാത്രം!

ൈബരീർ ൈിന്ദിയിടല ആദ്യൈാല 
ൈവിൈളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു 
സിദ്ധനാെന്. ൈിന്ദി സാൈിത്യത്ിടല 
നിർഗുെ ഭക്ി സമ്പ്രദായത്ിടറെ 
ആൊര്യൻ, യഥാർത് ടസൈയുലെി
സത്ിടറെ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്കന് അലദേ
ൈത്ിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ന്.  
പള്ളിക്കും ലക്ഷത്രത്ിനും തമ്ിൽ 
വഴക്കിടുന്വർ ൈബരീെിനുലവണ്ി ഒരു 
സ്ാരൈലമാ മയൂസിയലമാ നിർമ്ിക്കാൻ 
ഒരുട്ട്ാൽ  അലയാധ്യ ശാന്മാകും.

ലിബരൈാന് ൈമ്ിഷന് െിലപ്ാരട്ന് അന്ടത് പ്രധാനന്തി മന്ലമാൈന് സിംഗിനന് സമരപ്ിക്കുന്നു
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1982-ലാെന് സംഘപരിവാെിടറെ പ്രമുഖ സംഘെനയായ 
വിശ്ൈിന്ദുപരിഷത്ന് രാമജന്മഭൂമി പ്രലക്ഷാഭം 

ആരംഭിക്കുന്തന്. 1989-ൽ ലലാൈസഭാ ടതരടഞ്ടുപ്ിനന് 
മു്ായി ഭാരതരീയ ജനതാപാർട്ി അലയാധ്യയിൽ ബാബന് െി 
പള്ളി സ്ഥിതി ടെയ്യുന് സ്ഥലത്ന് രാമലക്ഷത്രം പെിയടമ
ന്ന് ഔലദ്യാഗിൈമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുഷമ സ്രാജന് 2000 
ഏപ്രിൽ നാലിനന് ലഭാപ്ാലിൽ പെഞ്തന് രാമലക്ഷത്ര നിർ
മ്ാെത്ിടറെ സ്ഭാവം വ്യക്മാക്കുന്നുണ്ന്. ''രാമലക്ഷത്ര 
നിർമ്ാെം ലദശരീയ  ബഹുമതിയടെ(National Honour)
ൈാര്യമാെന്,'' "തരീർത്തും രാഷ്ടരീയ സ്ഭാവമുള്ളതന്; മതവുമായി 
ഇതിനന് യാടതാരു ബന്വുമില്ല". (04/04/2000: ടെലിഗ്രാഫന്: 
ഉദ്ധരെി: എ.ജി. നൂൊെി വാള്യം I - ബാബന് െി മസന്ജിദന് 
- 1528-2003 -2003). നൂറ്റിയറുപതന് ദിവസങ്ങൾ നരീണ് 
പുരാവസ്തു ഗലവഷെത്ിടനാടുവിൽ 7/8/2003-ൽ (ൈിന്ദു: 
8/8/2003 - ഉദ്ധരെി: എ ജി നൂൊെി)ബാബന് െി മസന്ജിദന് 
തൈർക്കടപ്ട് സ്ഥലത്ന് ഏടതങ്ിലം തരത്ിലള്ള ൈിന്ദു
ലക്ഷത്രത്ിടറെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ൈടണ്ത്ാൻ ൈഴിഞ്ി
ല്ല. എന്ാൽ 17/3/2003-ൽ തടന് വിശ്ൈിന്ദു പരിഷത്ന് 
തങ്ങളുടെ നിലപാെന് ഒരിക്കൽ കൂെി ആവർത്ിച്ചു. ''രാമജന്മഭൂമി 
പ്രസ്ഥാനം വിശ്ാസത്ിടറെ ൈാര്യമാെന്; ലൈാെിക്കെക്കിനന് 

ൈിന്ദുക്കളുടെ സ്ത്ത്ിടറെ ൈാര്യമാെന്'' (28/3/2003: ൈിന്ദു)
മുൈളിൽ എഴുതിയതിൽ നിന്നും വളടര സ്പഷ്ടമാെന് രാമ

ലക്ഷത്ര നിർമ്ാെം സംഘപരിവാെിടന സംബന്ിച്ചിെ
ലത്ാളം വിശ്ാസത്ിടറെ പ്രശന് നമാെന്. വിശ്ാസമാൈടട് 
രാഷ്ടരീയത്ിലൂടെലയ നെപ്ാക്കാനാക്കൂ. അതായതന് ആത്യന്ി
ൈമായം രാഷ്ടരീയ പ്രശന് നമാെതന്.

ൈിന്ദുത് ലദശരീയത്കെന് 1980ൈൾക്കന് മു്ന് ശ്രീരാമലനാ 
രാമജന്മഭൂമിലയാ ഒന്നുമായിരുന്ില്ല. Creating a Nationalit 
(1995) എന് ഗലവഷെ ഗ്രന്ഥത്ിൽ (അശരീഷന് നന്ദി, ശിഖ 
ത്രിലവദി, ഷയിൽ മായാൊം, ആെയുതന് യാജ്ിൈന് എന്ിവർ 
ലെർടന്ഴുതിയതന്) ടതാ�ൊം ലപജിൽ പെയന്നു: ആദ്യൈാ
ലത്ന് ൈിന്ദുലദശരീയത്കെന് രാമജന്മഭൂമി ഒരു വിഷയലമയായിരു
ന്ില്ല. സംഘപരിവാർ ബഹുമാനിക്കുന്തായി അവൈാശടപ്
ടുന് ശിവജി മുതൽ വിലവൈാനന്ദൻ വടരയം, ബാലഗംഗാധര
തിലൈൻ മുതൽ വി ഡി സവർക്കർ വടരയം ദരീനദയാൽ ഉപാ
ധ്യായയം ഒരിക്കൽ ലപാലം ബാബന് െി മസന്ജിദന് നശിപ്ിക്ക
െടമലന്ാ മാറ്റെടമലന്ാ ആവശ്യടപ്ട്ിട്ില്ല. രാമലക്ഷത്രം 
ലപായിട്ന് ഏടതങ്ിലം ഒരു ലക്ഷത്രം നിർമ്ിക്കെടമന്ന് ആർ 
എസ്ന് എസ്ന് ഒരിക്കലം താൽപര്യം ൈാെിച്ചിട്ില്ല. ൈിന്ദുലദ
ശരീയതടയ നിർവെിച്ചിരുന്തന് പടത്ാ്താം നൂറ്റാണ്ിടല 

ണലഖനകും

ന്ക അരവിന്ദാഷേൻ

അഹൊധ്യ വ്രിധ്രിയുയട 
ഗാ�്രിെൻ അപന്രിർ�്രിത്രി

അലയാധ്യ വിധിയെിയാന് സുപ്രരീംലൈാെതിക്കന് മുന്ിടല ജനക്കൂട്ം
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കൈന്ദവ പരിഷന് ക്കരെ മുലന്റ്റങ്ങ
ളാെന്. അതാൈടട് അെിസ്ഥാനപരമാ
യം വിഗ്രൈ വിരുദ്ധതയലെതായിരുന്നു. 
1990ൈളിൽ രാമൻ ഒരു ബിംബമായി 
മാറുന്തന് ടവറും രാഷ്ടരീയ തന്തത്ി
ടറെ ഭാഗമായിട്ാെന്. ഒപ്ം അധിൈാര 
ലാഭവും. ഏടതങ്ിലം തരത്ില
ള്ള മതതാല്പര്യലമാ കദവശാസ്തലമാ 
വിശ്ാസപ്രമാെലമാ അതിടലാന്നും 
ഇല്ലായിരുന്നു - അശരീഷന് നന്ദി തുെങ്ങി
യവർ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇത്രുെത്ിൽ ഗാന്ി ജരീവി
തത്ിൽ ഒലര ഒരു തവെ നെത്ിയ 
ആർഎസ്ന്എസ്ന് ഓഫരീസന് സന്ദർശനം 
ഓർമ്ിക്കുന്തന് രസൈരമാെന്. ആർഎ
സ്ന്എസ്ിടറെ ഓഫരീസന് ചുമരുൈളിൽ 
രെശൂരരായ ൈിന്ദുലനതാക്കടള മാത്രം 
ൈാൊനിെയായ രാമഭക്നായ ഗാന്ി 
ലൊദിച്ചുവടത്ര, എന്തുടൈാണ്ന് രാമടറെ 
െിത്രം മാത്രമില്ല? അവിടെ സന്ിൈിതരായിരുന് ആർഎസ്ന്എ
സ്ിടല മുതിർന്വർ വിശദരീൈരിച്ചു. അവരുടെ ലക്ഷ്യം നെപ്ി
ലാക്കാൻ രാമടനലപ്ാടല സന് കത്രെനായ ഒരാടളടക്കാണ്ന് 
യാടതാരു പ്രലയാജനവുമില്ല. സംഘപരിവാെിടറെ രലൊത്സു
ൈമായ ആൺലൈായ്മയ്ക്കു മു്ിൽ ഗാന്ിയടെ രാമടറെ സന് കത്ര
െത്കെന് എന്തു വില!

യൂലൊപ്യൻ മാതൃൈയിലള്ള ആധുനിൈ ലസ്ററ്റിൽ മലത
തരത്്ടത് വിരുദ്ധ ധ്രുവത്ിൽ 
സ്ഥാപിച്ചന്  രാഷ്ടരീയലാഭത്ിലൂടെ 
അധിൈാരത്ിടലത്ാൻ രാമടന 
ഒരു പൗരുഷബിംബമാക്കി  ഉപലയാ
ഗിക്കാൻ ൈഴിഞ്താെന് 1990ൈൾ 
മുതലള്ള സംഘപരിവാെിടറെ 
െരിത്രം. അതന് വളടര നിഷ്ലയാടെ, 
അത്യന്ാധുനിൈ ഇലൈന് ലട്രാെിൈന് 
മാധ്യമങ്ങളെക്കമുളള കൈലവൈളു
പലയാഗിച്ചന് അവർക്കന് സാധിച്ചു. 
ഇന്്യൻ മധ്യവർഗ്ിയം െങ്ങാത് 
മുതലാളിത്ത്ിടറെ ലൈാർപ്ലെറ്റന് 
ഭരീമന്മാരും അതിനന് ഉള്ളെിഞ്ന് 
സൈായവും പിന്തുെയം നൽൈി.

ഹനുമാനിൽനിന്ന് 
പൗരുഷരാമനിലേക്ന്

1969-ൽ അൈമ്ദാബാദിൽ 
അഞ്ാഴ്ചൈലളാളം നരീണ് ൈിന്ദു
-മുസ്രീം വർഗരീയ ൈലാപത്ിൽ 
രണ്ായിരത്ിലധിൈം മനുഷ്യർ 
ടൈാല്ലടപ്ട്ടു. മുസ്രീം ദർഗ്ൈളും ശവകു

െരീരങ്ങളും തൈർക്കടപ്ട്ടു. ഒടരാറ്റ രാത്രി ടൈാണ്ന് അവയിൽ 
പലതും ൈൽവിഗ്രൈങ്ങളുള്ള ൈനുമാൻ ലക്ഷത്രങ്ങളായി. 
1990ൈളിൽ അദ്ാനിയടെ രഥയാത്രയിൽ അൈമ്ദാബാ
ദിടല വർഗരീയ ൈലാപത്ിൽ കുെച്ചന് ദർഗ്ൈൾ നശിപ്ിക്കടപ്ട്ടു. 
അൈമ്ദാബാദിടല വലരെ്യലമഖലയിടല നവരംഗപുരിയിൽ 
മദ്ധ്യൈാലടത് ഒരു പ്രധാന ദർഗ് നാമാവലശഷമാക്കടപ്ട്ടു. 

1990 ഒൈന് ലൊബർ 30നന് 1969-ൽ ദർഗ്
ൈളും ശവകുെരീരങ്ങളും തൈർത്തന് 
സാമൂൈ്യവിരുദ്ധടരന്ന് വിലശഷിപ്ി
ക്കാവുന് വർഗ്രീയവാദിൈളായിരു
ടന്ങ്ിൽ 1990-ൽ ലമൽ ജാതിയി
ലള്ള വിദ്യാസ്ന്രായ മധ്യവർഗ്ി 

യവാക്കളാെന് അതന് ടെയ്തന്. ഈ 
യവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ലനതാക്കളുടെ 
അനുമതിലയാടും ആശരീർവാദലത്ാ
ടും കൂെി ദർഗ് സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് 
അലത സ്ഥലത്ന് സിമന്റുടൈാണ്ന് ഒരു 
രാമലക്ഷത്രം നിർമ്ിച്ചു. ഗുജൊത്ന് 
സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്ിൽ ഇെടപട്ി
ല്ല. ഗുജൊത്ി മാധ്യമങ്ങളും മിണ്ി
യില്ല. ലദശരീയ ൈിന്ദുവിടറെ 1969-ൽ 
നിന്നുള്ള 1990ലലക്കുള്ള മാറ്റം - 
ൈനുമാനിൽ നിന്ന് രാമനിലലക്കന്- 
ശ്ലദ്ധയമാെന്. ഗുജൊത്ന് രാഷ്ടരീയ 
ൈിന്ദുവിടറെ ആദ്യടത് പരരീക്ഷെശാ
ലയായി ൈെക്കാക്കാം. തരീർച്ചയായം 
1974-ടല ജയപ്രൈാശന് നാരായെടറെ 
നവനിർമ്ാൺ പ്രസ്ഥാനം 1977-ൽ 

ഗാന്ി ജരീവിതത്ിൽ ഒണര 
ഒരു തവ� നെത്ിയ 
ആർഎസ്്എസ്് ഓഫരീസ് 
സന്ദർശനകും ഓർമ്ിക്ന്നത് 
രസകരമാ�്. ആർഎസ്്  
എസ്ിന്ന് ഓഫരീസ് ചുമരുക
ളിൽ ര�ശൂരരായ ഹിന്ദുണന
താക്കന്ള മാത്രകും കാ�ാനിെ
യായ രാമഭക്തനായ ഗാന്ി 
ണചാദിച്ചുവന്ത്ര, എന്തുന്കാണ്് 
രാമന്ന് ചിത്രകും മാത്രമില്ല? 

1986 ല് ലക്ഷത്രം തുെന്നുടൈാടുത്തു ൈലാപത്ിനന് വഴിടയാരുക്കിയ അന്ടത് 
പ്രധാനമന്തി രാജരീവന്ഗാന്ി
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ലൈാൺഗ്രസ്ിടറെ ആധിപത്യം ഗുജൊത്ിൽ താൽക്കാലിൈ
മായി അവസാനിപ്ിച്ചു. എന്ാൽ, 1980-ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ി 
ക്ഷത്രിയർ, ൈരിജനങ്ങൾ, ആദിവാസിൈൾ, മുസ്രീംങ്ങൾ 
എന്ിവടര ഒന്ിപ്ിച്ചന് അധിൈാരം പിെിടച്ചടുത്തു ഗുജൊ
ത്ിൽ. 1981-ൽ വിദ്യാസ്ന്രായ ബ്ാഹ്മെ-ബനിയ
-പലട്ൽ മധ്യവർഗിൈൾ സംവരെ പ്രലക്ഷാഭം അഴിച്ചുവിട്ടു. 
ഇന്്യയിൽ ആദ്യമായി ജാതിൈൾ തമ്ിലള്ള സംഘർഷം 
ൈണ്ടു, അൈമ്ദാബാദന് നഗരത്ിൽ. 1984-ടല സംവരെ 
വിരുദ്ധ പ്രലക്ഷാഭവും ദളിതർടക്കതിരായിരുന്നു. 1981-ൽ 
ബിടജപി ദളിതന് വിലരാധം പുലർത്തുന്തന് ടതരടഞ്ടുപ്ിൽ 
ഗുെം ടെയേിടല്ലന്ന് തിരിച്ചെിഞ്ഞു. 1984, 85,86,87 വർഷ
ങ്ങളിൽ വിശ്ൈിന്ദുപരിഷത്ിടറെയം അഖില ഭാരതരീയ 
വിദ്യാർത്ി പരിഷത്ിടറെയം സൈായലത്ാടെ സാ്ത്ി
ൈമായം സാമൂൈ്യമായം പിന്ാക്കം നിൽക്കുന്വടര തങ്ങളുടെ 
ഭാഗമാക്കി ബിടജപി. 

      1986-ൽ ജഗന്ാഥ ലക്ഷത്രത്ിലലക്കുള്ള രഥയാത്ര
യിൽ അൈമ്ദാബാദിൽ ടപാട്ിപ്പുെടപ്ട് സംഘർഷങ്ങളിൽ 
ദളിതരും മുസ്രീങ്ങളും പരസ്പരം ടൈാല്ലുന്താെന് നാം ൈണ്തന്. 
1980ൈളുടെ മദ്ധ്യലത്ാടെ സവർെരും പിന്ാക്കക്കാരും 

ദളിതരും ആദിവാസിൈളും വിശ്ൈിന്ദുപരിഷത്ി
ടറെ ഭാഗമായി. ലവരുൈൾ നഷ്ടടപ്ട് നഗരത്ിടല 
Lowermiddle middleClass വിഭാഗത്ിടല 
ൈിന്ദുക്കൾക്കും ൈിന്ദുത് ഐഡിലയാളജി തങ്ങളുടെ 
സാംസന് ൈാരിൈ നഷ്ടം പരിൈരിക്കുന് അഭയലൈന്ദ്ര
മായി. 1990ൽ ലസാമനാഥിൽ നിന്ന് അലയാധ്യയി
ലലക്കുള്ള അദ്ാനിയടെ രഥയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചതന് 
അക്കാലടത് ബിടജപി ടസക്രട്െിയായിരുന് 
നലരന്ദ്ര ലമാദിയാെന്. അലതാടെ രാമജന്മഭൂമി 
സംഘപരിവാെിടറെ രാഷ്ടരീയൈർമ്ലക്ഷത്രമായി. 
ശ്രീരാമൻ അധിൈാരത്ിലലക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിയം.

1990 ഒൈന് ലൊബർ മുപ്തിനാെന് ആർഎസ്ന്എ
സ്ിടലയം വിഎച്ചന്പിയിടലയം എബിവിപിയി
ടലയം ബിടജപിയിടലയം ബജന് െംഗന് ദളിടലയം 
മൂവായിരത്ിൽ ൈവിയാത് ആൾക്കൂട്ം അലയാ
ധ്യയിൽ ഒത്തുകൂെിയതന്. രാമടറെ ഒലര ഒരു ജന്മ
സ്ഥലമായ അലയാധ്യയിടല ബാബന് െി പളളി 
സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് സ്ഥലം വിലമാെിപ്ിക്കുവാൻ 
ആൈ്ാനം നൽൈി. വിക്രമാദിത്യ െക്രവർത്ി നിർ
മ്ിച്ച രാമലക്ഷത്രം മുഗൾെക്രവർത്ി ബാബറുടെ 
വിശ്സ്ൻ മാർബൈ്ി 1520-ൽ അശുദ്ധമാക്കി 
നശിപ്ിച്ചതാടെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഷാബാനു ലൈസ്ിടല സുപ്രരീം ലൈാെതി 
വിധിയിൽ അതൃപ്രായ മുസ്രീം ലനതാക്കന്മാടര 
പ്രരീെിപ്ിക്കാൻ രാജരീവന് ഗാന്ി പാർലിടമറെിൽ 
നിയമം ടൈാണ്ടുവന്നു. മുസ്രീം പ്രരീെനത്ിനന് 
പൈരമായി 1986-ൽ രാജരീവന് ഗാന്ിയാെന് ൈിന്ദു
പ്രരീെനത്ിനായി ബാബന് െി പള്ളിയിൽ ഒരു 

ഭാഗത്ായി സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന്തും 1949 മുതൽ പൂട്ിക്കിെ
ന്ിരുന്തുമായ ഒരു സാധാരെ ലക്ഷത്രം ദർശനത്ിനായി 
തുെന്ന് ടൈാടുത്തന്. മുസ്രീമിടനയം ഒപ്ം ൈിന്ദുവിടനയം 
ഒന്ിച്ചു പ്രരീെിപ്ിക്കാൻ രാജരീവന്ഗാന്ി നെത്ിയ ശ്മമാെന് 
വാസ്വത്ിൽ, ലൈാൺഗ്രസ്ിടറെ അന്ൈനായി മാെിയതന്. 
അന്നുമുതലാെന്   ഇന്്യയിൽ ലൊരപ്പുഴടയാഴുക്കി നമ്മുടെ 
രാജ്യത്ിടറെ ഉെക്കം ടൈടുത്ിയതന്.

ഏതാണ്ന് മൂന്ര പതിറ്റാണ്ായി ഇന്്യൻ െിപ്ബന് ളിക്കിടല 
ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ടവട്ിക്കരീെി ലൊര െിന്ിയതിനന് ഒരു 
പരിൈാരമായിട്ാെന്   2019 നവംബർ ഒ്തിനന് സുപ്രരീം 
ലൈാെതിയടെ അഞ്ംഗ ബഞ്ന് ൈിന്ദുക്കൾക്കന് ബാബന് െി 
പള്ളി സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് സ്ഥലം രാമലക്ഷത്രം നിർമ്ിക്കാൻ 
അനുമതി നൽൈിയം അലയാധ്യയിൽ തടന് അലഞ്ക്കർ 
സ്ഥലം മുസ്രീങ്ങൾക്കന് പള്ളി പെിയാൻ അനുവദിച്ചും ഉത്
രവിട്തന്. സുപ്രരീം ലൈാെതി വിധിലയാടെ ഈ പ്രശന് നത്ിനന് 
ശാശ്തപരിൈാരമായി എന്ന് സ്യം വിശ്സിപ്ിക്കാൻ ശ്
മിക്കുൈയാെന് ഇന്്യയിടല സാധാരെ പൗരന്മാർ. ഇതിടറെ 
ന്യായാന്യായങ്ങളിലലക്കന് ൈെക്കുവാൻ ഇവിടെ ഉലദേശിക്കു
ന്ില്ല. 

എന്ാൽ സൂക്ഷിച്ചന് ലനാക്കിയാൽ സ്ാഭാവിൈമായം 

ഗാന്ിജി
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ഈ വിധി ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്ിനന് അനുകൂലമായ ഒന്ായി 
ൈാൊം. അതന് അങ്ങടനലയ സംഭവിക്കൂടയന്ന് 2019-ൽ 
വൻഭൂരിപക്ഷലത്ാടെ അധിൈാരത്ിൽ വന് ബിടജപിയടെ 
ഒന്ാം ദിവസം മുതലള്ള ടെയ്ിൈൾ പരിലശാധിച്ചാലെി
യാം. 2014- മുതൽ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
ലശാഷെം മുട്ങ്ങുമില്ലാത്വിധം ലവഗത്ിലാെന്. 2019 
ലമയന് മുതൽ അതന് ദ്രുതഗതിയിലാെന്. ഭയത്ിടറെ ഒരു വലിയ 
ടനറ്റിനുള്ളിൽ ഇന്്യൻ െിപ്ബന് ളിൈന് കുടുങ്ങിയ ലപാടലയാെന്. 
മാധ്യമങ്ങൾ, അക്കാദമിൈൾ, സർക്കാർ ഏജൻസിൈൾ, 
സർവൈലാശാലൈൾ, ശാസ്തരീയ 
പരരീക്ഷെശാലൈൾ, എന്ന് തുെങ്ങി 
ലസാഷ്യൽ മരീഡിയ, ഇറെർടനറ്റന് 
അെക്കം ഭയത്ിടറെ വലയ്ക്കുള്ളി
ലാെന്, വ്യക്ിയടെ സ്ാതന്ത്യവും 
സ്ൈാര്യതയം തമസന് കൃതമായ 
അവസ്ഥയിലാെന്. ഗാന്ിടയലപ്ാ
ലള്ളവർ ജനാധിപത്യ ആവാസ വ്യ
വസ്ഥയിൽ ജരീവിതൈാലം മുഴുവൻ 
ഉയർത്ിപ്ിെിച്ചിരുന്തും ജിവിതം 
മുഴുവൻ ലപാരാെിയിരുന്തും വ്യക്ി
യടെ ഉണ്മ നിലനിർത്ാനായി
ട്ാെന്. പൗരടറെ അവസാന അഭയ
ലൈന്ദ്രമായിരുന് ഉന്ത നരീതിപരീഠ
ത്ിടറെ ലമൽലപ്ാലം ഭയത്ിടറെ 
ൈരിനിഴൽ വരീെതായി ലതാന്നും, 
2019 ടല പല വിധിന്യായങ്ങ
ളും വായിക്കുല്ാൾ? അലയാധ്യ 
വിധിയിലം സുപ്രരീംലൈാെതി ഉയർ
ത്ിപ്ിെിച്ചതന് ഭരെഘെനയിടല  
നിയമങ്ങടളയല്ലാടയന്നു അവർ 
തടന് പെയന്നുണ്ന്. Faith അഥവാ 

വിശ്ാസമാെന് ഈ വിധിയിൽ തങ്ങടള നയിച്ചടതന്ന് അവർ 
ആശ്സിക്കുന്നുണ്ന്.  ഈ വിശ്ാസടത്ക്കുെിച്ചാെന് ആദ്യം 
മുതൽ വിശ്ൈിന്ദുവും മറ്റും പെഞ്ഞു ടൈാണ്ിരുന്തന്. ആരുടെ 
Faith  എന് ലൊദ്യത്ിനന് ഒന്നുൈിൽ ൈിന്ദുവിടറെ അടല്ലങ്ിൽ 
മുസ്രീമിടറെ. തരീർച്ചയായം കൂടുതൽ രക്ം ഒഴുൈാതിരിക്കാൻ 
ഭരെഘെനയടെ നിയമാവലിൈൾ അപഗ്രഥിച്ചന് സ്യം 
ആശ്സിപ്ിച്ചന് ജനങ്ങടള ആശ്സിപ്ിച്ചന് അവർ രാമലക്ഷത്രം 
പെിയാൻ ബാബന് െി പള്ളി സ്ഥിതി ടെയ്ിരുന് സ്ഥലത്ന് 
ൈിന്ദുക്കൾക്കന് അനുമതി നൽകുൈയാെന്. മടറ്റാരു ഗാന്ിയൻ 

വഴിയടണ്ന്ന് അവരിൽ ഒരാടളങ്ി
ലം െിന്ിച്ചു ലപാലമില്ലാടയന്തന് 
ഒരു ഗാന്ിയൻ വിദ്യാർത്ിടയന് 
നിലയിൽ എടന് ലവദനിപ്ിക്കുന്നു.

ഗാന്ിയുടെ രാമൻ
1949-ൽ രാമലറെതെക്കമുള്ള 

ൈ ി ന്ദു വ ി ഗ്രൈ ങ്ങ ൾ  ര ാ ത്രി യ ട െ 
മെവിൽ ബാബന് െി പള്ളിയിലലക്കന് 
ഒളിച്ചു ൈെത്ിയതന് ടതറ്റായിലപ്ാടയ
ന്നും  1992- ൽ പള്ളി തൈർത്തന് 
നിയമവിരുദ്ധമാടെന്നും ഉന്ത 
നരീതിപരീഠം  സമ്തിക്കുന്നുണ്ന്. 
ബാബന് െി പള്ളിയടെ നിർമ്ാെ
ത്ിനു മുമ്പുള്ള ൈാലത്ന് അവിടെ
യണ്ായിരുന് ഏടതങ്ിലടമാരു 
ലക്ഷത്രം ടപാളിച്ചതായി യാടതാരു 
ലരഖയമിടല്ലന്ന് നരീതിപരീഠം സമ്
തിക്കുന്നുണ്ന്. വാൽമരീൈി രാമായെ
ത്ിലലാ തുളസരീദാസ രാമായെ
ത്ിലലാ രാമടറെ ജന്മസ്ഥലടത്പ്റ്റി 

1990ൽ ണസാമനാഥിൽ നിന്ന് 
അണയാധ്യയിണലക്ള്ള 
അദ്ാനിയുന്െ രഥയാത്ര 
പ്രഖ്യാപിച്ചത് അക്കാലന്ത് 
ബിന്ജപി ന്സക്ട്റിയായിരു
ന്ന നണരന്ദ്ര ണമാദിയാ�്. 
അണതാന്െ രാമജന്മഭൂമി 
സകുംഘപരിവാറിന്ന് രാഷ്ടരീയ
കർമ്ണഷേത്രമായി. ശ്രീരാമൻ 
അധികാരത്ിണലക്ള്ള 
കുറുക്വഴിയുകും

എല് ടൈ അദ്ാനി ലനതൃത്ം നല്ൈിയ രഥയാത്ര
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ൈിന്ദുസാക്ഷിൈൾ സാക്ഷ്യടപ്ടുത്ി
യിട്ിടല്ലന്നും ലൈാെതി ലരഖടപ്ടുത്തു
ന്നു. എന്ാൽ വിശ്ാസിയടെ വിശ്ാ
സത്ിൽ ൈവിഞ്ന് ജൂഡരീഷ്യെിയ്ക്കും 
ലപാലൈണ്തിടല്ലന്ന് ആശ്സിച്ചാെന് 
ഉന്തനരീതിപരീഠം ൈിന്ദുക്കൾക്കന് 
രാമലക്ഷത്ര നിർമ്ിതിക്കന് ബാബന് െി 
പള്ളിയലെതായിരുടന്ന്ന് അവൈാശ
ടപ്ടുന് സ്ഥലം ടൈാടുക്കുന്തന്.

ഗാന്ിയായിരുടന്�ിൽ 
1917-ൽ െ്ാരൻ സത്യാ

ഗ്രൈത്ിൽ ബ്ിട്രീഷന് സർക്കാർ 
ഗാന്ിടയ അെസ്റന് ടെയ്ന് ലൈാെതിയി
ടലത്ിച്ചു. ഗാന്ി നിയമലംഘനം 
നെത്ിടയന്ാലരാപിച്ചന്. ഗാന്ി 
തടറെ വാദം ഉപസംൈരിച്ചതിങ്ങടന
യാെന്. ''എനിക്കന് ൈിട്ാവുന് ശിക്ഷ 
ഏടതങ്ിലം തരത്ിൽ മയടപ്ടു
ത്ാൻ ലവണ്ിയല്ല ഇങ്ങടനടയാരു 
പ്രസ്ാവനക്കന് മുതിർന്തന്. ഞാൻ 
നിയമം ലംഘിച്ചതന് നിയമപരമായ 
അധിൈാരലത്ാടുള്ള അനാദരവു ടൈാണ്ല്ല. അസ്ിത്ത്ിടറെ 
അതയുന്ത നിയമമായ മനുഃസാക്ഷിയടെ വെനം അനുസരി
ക്കാൻ ലവണ്ിയാടെന്ന് ടവളിടപ്ടുത്ാനാെന്.''

മനുഃസാക്ഷിയടെ നിയമം ഗാന്ിക്കന് കദവനിയമം 
കൂെിയാെന്. ഈ കദവനിയമം ഗാന്ിക്കന് രാമധാതുവാെന്. 
സത്യമാെന്. ഈ സത്യടത് മുറുടൈപ്ിെിച്ചാെന് ഗാന്ി 
ജരീവിതൈാലം മുഴുവൻ അനരീതിയന് ടക്കതിടര, അധിൈാരി
ൈൾടക്കതിടര, നരീതിപരീഠങ്ങൾടക്കതിടര,  അസമത്ത്ി
ടനതിടര തടറെ ജരീവിതം ടൈാണ്ന് ലപാരെിച്ചതന്.

'രാമെരിതമാനസ' ത്ിടല ഒരു പ്രധാന ഭാഗം 

ലൈൾക്കലൊ. ''രാമൻ രഥമില്ലാ
ടതയം രാവെൻ രഥലമാെിച്ചും 
യദ്ധക്കളത്ിൽ വരുന്തന് ൈണ്ന് 
വിഭരീഷെനന് മനുഃലക്ശമുണ്ായി. 
രാമടറെ പാദം സ്പർശിച്ചന് അലദേൈം 

സന് ലനൈപൂർവ്വം ലൊദിച്ചു:”പ്രലഭാ, 
രഥരൈിതനായം ന�പാദനായം 
അങ്ങന് എങ്ങടന ഇത്രയം ധരീരനും 
ശക്നുമായ എതിരാളിടയ ലതാൽ
പ്ിക്കും?'' പരമൈാരുെിൈനായ 
രാമൻ പെഞ്ഞു: ''സന് ലനൈിതാ, 
ശ്ദ്ധാപൂർവ്വം ലൈൾക്കുൈ. വിജയ
ത്ിലലക്കന് നയിക്കുന് രഥം മടറ്റാരു 
തരത്ിലള്ളതാെന്. ടനഞ്ഞുെപ്പും 
സൈനശക്ിയമാെന് ആ രഥത്ി
ടറെ െക്രങ്ങൾ. സത്യസന്തയം 
ധാർമ്ിൈമായ ടപരുമാറ്റവുമാെന് 
അതിടറെ ടൈാെിക്കൂെ. വിലവൈം, 
ആത്നിയന്തെം, പരസന് ലനൈം, 
ആത്കധര്യം എന്ിവയാെതി
ടറെ നാല കുതിരൈൾ. സൈിഷ്ണുത
യം ൈാരുെ്യവും സമെിത്തയം 
ടൈാണ്ടുള്ള ഞാണുൈൾ ടൈാണ്ാെന് 

ആ കുതിരൈൾ നിയന്തിതമാകുന്തന്.
പ്രിയ സന് ലനൈിതാ, വിജയത്ിനന് ഇതല്ലാടത മടറ്റാരു 

മാർഗ്മില്ല. ആ ധർമ്രഥം ആർക്കുലണ്ാ അയാൾക്കന് 
ഒരിെത്തും ഒരു ശത്രുവിടനയം ൈരീഴെക്കാനില്ല.''

താടനാരു സനാതന ൈിന്ദുവാടെന്ന് ആവർത്ിച്ചന് 
വിലശഷിപ്ിച്ച ഗാന്ിയടെ രാമൻ ലമൽപെഞ് വരിൈളില
ണ്ന്. ആർഎസ്ന്എസ്സും സംഘപരിവാറും രാഷ്ടരീയ ലാഭത്ി
നായി കവൈാരിൈമായി ആ ബിംബടത് ടപാലിപ്ിടച്ചടു
ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആ രാമനല്ല, ഗാന്ിയടെയം നമ്മുടെയം 
രാമൻ. ഗാന്ിയിൽ രാമൻ സത്യധാതുവാെന്. അൈിംസടയ
ന് ലെതനമായ ക്രിയയാെന്.

1928 മാർച്ചന് മുപ്തിടല 'ൈരിജനി' ൽ ഗാന്ി: ''നമ്ൾ 
പാടുന് രാമൻ വാ�രീൈിയടെലയാ ഇടങ്ങയറ്റം തുളസിയ
ടെലയാ  (ദാസന്) രാമനല്ല.... ഈ രാമൻ ദശരഥടറെ പുത്രലനാ 
സരീതാപതിലയാ അല്ല. വാസ്വത്ിൽ ഈ രാമൻ ശരരീരമുള്ള
വനല്ല. ഏലതാ വർഷത്ിൽ... കെത്രമാസത്ിടല ഒ്താം 
നാളിൽ ജനിച്ച രാമനല്ല ഇതന്. അലദേൈം ജന്മരൈിതനാെന്. 
അലദേൈം സ്രഷ്ടാവാെന്. പ്രപഞ്ത്ിടറെ നാഥനാെന്.''

വരീണ്ടും 1929 ടസപ്ംബർ പത്ിടല 'യങ്ങന് ഇന്്യ' 
യിൽ ഗാന്ി: ''രാമരാജ്യം ടൈാണ്ന് അർത്മാക്കുന്തന് ഒരു 
ൈിന്ദു രാജ്യമല്ല. അതന് ദിവ്യമായ ഭരെമാെന്. കദവരാജ്യം. 
എനിക്കന് രാമനും െൈരീമും ഒലര ദിവ്യത്ത്ിടറെ ഭാഗമാെന്. 
സത്യവും ധർമ്വുമല്ലാടത മടറ്റാരു കദവടത്യം ഞാൻ 
തിരിച്ചെിയന്ില്ല.''

മടറ്റാരിക്കൽ ഗാന്ി പെഞ്ഞു: ''നിങ്ങൾടക്കടന് 

സകുംഘപരിവാറിന്ന് രാമൻ 
ന്വറുകും രാഷ്ടരീയ വി�നചരക്കാ
ന്�ന്നുകും അതിന്ന് മൂലകും 
�ണറാപ്യൻ ന്സ്റയിറ്റിന്ന്യുകും 
അതിന്ന് ഒരു�ന്നമായ 
ഫാസിസത്ിന്ന്യുകും ഭാഗമാ
ന്�ന്നുകും ആനന്ദെക്കമുള്ളവർ 
പറഞെിരുന്ന്നങ്ിൽ! അന്ത, 
രാമധാ�വിന്ന ണമാചിപെിക്ക
യാ�്, രാമജന്മഭൂമിയുന്െ. 
ണചാരയിൽനിന്ന്, ഗാന്ിയൻ 
മൂല്യങ്ങന്ളക്റിച്ച് ണബാധമുള്ള 
ഓണരാ പൗരന്ന്യുകും കെമ.

അലയാധ്യയിടല തരീരഥാെൈടര ൈാത്ിരിക്കുന്നു
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ടൈാല്ലാം. എടറെ മുഖത്ന് തുപ്ാം. പലക്ഷ, ഞാടനടറെ 
അവസാന ശ്ാസം വടരയം രാമ-െൈരീം, കൃഷ്ണ-ൈരരീം എന്ാ
വർത്ിച്ചുടൈാണ്ിരിക്കും.'

1948 ജനുവരി മുപ്തിനന് ഗാന്ിടയ ഭൗതിൈമായി 
ഉന്മൂലനം ടെയ്വർ 1992 ഡിസംബർ ആെിനന് ബാബന് െി 
പള്ളി നിലംപരിശാക്കിയലപ്ാൾ രാമടനന് കദവധാതു
വിടന കഡനാമിട്ന് ടവച്ചന് ഇന്്യൻ മണ്ിൽ നിന്നും എന്
ലന്ക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാടമന്ന് വ്യാലമാൈിച്ചു. പലക്ഷ, 
രാമധാതുവായ കദവധാതു ഒരിക്കലം നമ്മുടെ മണ്ിൽ നിന്ന് 
മാഞ്ഞുലപാൈില്ല. അതന് സത്യമായതിനാൽ എലപ്ാഴും, ഏതന് 
നിമിഷവും ടപാട്ിക്കിളിർത്തു ടൈാണ്ിരിക്കും. അധിൈാരിൈ
ളെിയാടത ഏതന് അലന്ഷെ ഏജൻസിക്കും അതന് ൈടണ്
ത്ാനാവില്ല. ഇന്്യൻ മണ്ിടറെ സാംസന് ൈാരിൈ ധാതു വന്തന്. 
ആത്രീയ ധാതു വന്തന്.

െരിത്രൈാരനായ എ ടൈ രാമാനുജൻ വ്യത്യസ്ങ്ങളായ 
മുന്നൂെന് രാമായെങ്ങടളക്കുെിച്ചന് പെയന്നുണ്ന്. (ൈമ്യൂെലിസം 
ലൈാ്ാറ്റന്. ലമയന് 2008) വിവിധങ്ങളായ രാമായെങ്ങടളക്കുെി
ച്ചന് ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ന്. ടതക്കലനഷ്യയിലം ടതക്കുൈിഴക്കൻ 
ഏഷ്യയിലം വ്യത്യസ് ജനസമൂൈങ്ങൾ വിവിധ ഭാഷൈളിൽ, 
സാംസന് ൈാരിൈ പുരാവൃത്ങ്ങളിൽ, 2500 വർഷങ്ങളായി 
രാമായെക്കഥ പാെി നെക്കുന്നുണ്ന്. സന് ലനൈത്ിടറെയം 
സാലൈാദര്യത്ിടറെയം ധാർമ്ിൈതയടെയം നരീതിയടെയം 
സമത്ത്ിടറെയം െമൽക്കാരങ്ങളാെവ. ജനാധിപത്യ പരരീ
ക്ഷെങ്ങൾക്കു മു്ന് ഇന്്യയെക്കമുള്ള സമൂൈങ്ങളിൽ ലവലരാ
െിയിരുന് മാനവരീൈതയടെയം പരജരീവി സന് ലനൈത്ിടറെയം 
പരലമാന്ത ഗാഥൈൾ. ഓലരാ ൈഥയം വിഭിന്മാെന്. ഓലരാ 
രാമനും. ഓലരാ രാമനും ഓലരാ രാമൈഥൈളാെന്. എന്തുടൈാ
ണ്ന് ഓലരാ ലദശക്കാർക്കും തങ്ങളുടെ ലദശത്ാെന് രാമൻ 
ജനിച്ചടതന്ന് പെഞ്ഞുകൂൊ, ജന്മമുള്ള രാമനാെന് അവർ പാടു
ന്ടതങ്ിൽ. എങ്ങിടനയാെന് ഒരു നരീതിപരീഠത്ിനന് ജനനമ
രെങ്ങളില്ലാത് കദവധാതുടവന്ന് ഗാന്ി വിലശഷിപ്ിച്ച 
രാമൻ ജനിച്ചതന് ബാബന് െി പള്ളിയടെ ഒരു ലഗാപുര കുംഭത്ിനന് 
താടഴയാടെന്ന് സമർത്ിക്കാനാവുൈ? വിശ്ാസത്ിടറെ 
ലപരിലായാൽ ലപാലം!!.

അസമരീസന്, ബംഗാള, ൈല്ാഡിയൻ, കെനരീസന്, 
ഗുജൊത്ി, ജാപ്നരീസന്, ൈന്ഡ, ൈാശ്രീരി,  ലൈാട്നരീസന്, 
ലാലവഷ്യൻ, മലലഷ്യൻ, മൊത്ി, ഒെിയ, സംസന് കൃതം, 
സന്ാളി, സിംൈളരീസന്, തമിഴന്, ടതലങ്ന്, തായന്, തിബറ്റൻ 
എന്നു തുെങ്ങി എത്രടയത്ര ഭാഷൈളിൽ രാമൈഥയണ്ന്. 
ഓലരാന്നും വ്യത്യസ് നാെൈമായം നൃത്മായം നാലൊെിക്ക
ഥയായം നിഴൽനാെൈങ്ങളായം വാടമാഴി പാട്ടുൈളായം  ജന 
മനസ്സുൈളിലണ്ന്.

നമ്മുടെ ഭാഷാപിതാവന് തുഞ്ടത്ഴുത്ച്ഛടറെ രാമായെം 
ൈിന്ദുവിടറെ ഭക്ിൈാവ്യമായിട്ല്ല മലയാളി ൈെക്കാക്കി
യിട്ടുള്ളതന്. ടൈാലളാെിയൻ അധിനിലവശവും തലദേശരീയ 
ഭരൊധിൈാരിൈളുടെ ക്രൂരതൈളും ടൈാണ്ന് ടപാറുതിമുട്ിയ 
സാധാരെക്കാരടറെ വ്യഥൈളും ലവദനൈളും നരീറ്റലം എഴുത്
ച്ഛടറെ ഹൃദയത്ിൽ ഉരുൈിയരുൈി ദർശനമായം വിലാപമായം 

ലൈാപമായം ഭക്ിയായം ആത്രീയതയായം രൂപടപ്ട്താെന് 
രാമായെത്ിടല ഓലരാ അക്ഷരവും. അതിനന് ജാതിലഭദ
ങ്ങളില്ല. മനുഷ്യടറെ തുെിക്കുന് ൈഥയാെതന്. രാമൈഥയടെ 
അനന് മുഖങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ലശാഭിക്കുന് ഒരു മൈതന് ഗ്ര
ന്ഥമാെന് ഫാദർ ൈാമിൻ ബുൽടൈയടെ രാമൈഥ. (മലയാള 
വിവർത്നം. അഭയലദവന് 1978) ഇവിടെ െില ൈഥൈളിൽ 
രാമൻ സരീതയടെ പതിയല്ല. രാവെടറെ സലൈാദരിയാെന് 
െിലതിൽ. 

ആനന്ദന്, എം എൻ ൈാരലശേരിയമായള്ള ദരീർഘ അഭി
മുഖത്ിൽ (വർത്മാനൈാല വർത്മാനങ്ങൾ: ഡിസി 
ബുൈന് സന് 2019) ഗാന്ിയടെ രാമരാജ്യ പ്രലയാഗങ്ങളാെന്, 
സംഘപരിവാെിനന് രാമജന്മഭൂമി രാഷ്ടരീയ ആയധമാക്കാൻ 
ൈാരെമായടതന്ന് പെയന്നുണ്ന്. ഗാന്ിയടെ അതയുന്ത 
മൂല്യവ്യവസ്ഥടയ ഇന്ിടറെ ആവശ്യമാടെന്ന് പെഞ്ന് നിർ
ത്ിയിെത്തു നിന്ാെന് ആനന്ദന് 'രാമജന്മഭൂമി' വിവാദത്ിടറെ 
ൈാരെമായി ഗാന്ിടയ സൂെിപ്ിക്കുന്തന്. ഞാലനടെ ആദരി
ക്കുന് ആനന്ദിടറെ സൂെനൈൾ നിസ്ാരവും ബാലിശവുമാെന്. 
ഇന്്യയടെ വിവിധ സംസന് കൃതിൈളിൽ അലിഞ്ഞു ലെർന് ഒരു 
ക്രിയാധാതുവായ രാമടന ലദശരീയ സ്ാതന്ത്യസമരത്ിൽ 
സന്ിലവശിപ്ിച്ചതന്, ഇന്്യൻ ജനതയടെ ഹൃദയസ്പന്ദനം 
ഗാന്ി മനസ്ിലാക്കിടക്കാണ്ാെന്. ഗാന്ി്കെതന് തടറെ മൂല്യ

അലയാധ്യയില് സരയൂ നദിയില് ആരതി അരപ്ിക്കുന്തി
നുള്ള സമയം അെിയിക്കുന് ഫലൈ ൈമാനം

172019   നവംബര് 16-30email: janashakthi@gmail.com



വ്യവസ്ഥിതിയടെ പ്രാെവായവാെന്. 
ഗാന്ിടയ തങ്ങളുടെ അധിൈാര 
വ്യവൈാരത്ിനായി തട്ിടയടുത്തു
ലപാടലത്ടന്യാെന് ഗാന്ിയടെ 
രാമധാതുവിടനയം സംഘപരിവാർ 
ഉപലയാഗിക്കുന്തന്. സംഘപരിവാ
െിടറെ രാമൻ ടവറും രാഷ്ടരീയ വില്പ
നെരക്കാടെന്നും അതിടറെ മൂലം 
യൂലൊപ്യൻ ടസ്റയിറ്റിടറെയം അതിടറെ 
ഒരുല്പന്മായ ഫാസിസത്ിടറെയം 
ഭാഗമാടെന്നും ആനന്ദെക്കമുള്ളവർ 
പെഞ്ിരുടന്ങ്ിൽ! അടത, രാമ
ധാതുവിടന ലമാെിപ്ിക്കുൈയാെന്, 
രാമജന്മഭൂമിയടെ. ലൊരയിൽനി
ന്ന്, ഗാന്ിയൻ മൂല്യങ്ങടളക്കുെിച്ചന് 
ലബാധമുള്ള ഓലരാ പൗരടറെയം ൈെമ.

ഗാന്ിക്കന് രാമൻ അൈിംസയടെ 
അവതാരമാെന്, ബുദ്ധടനലപ്ാടല. 
''രാമൻ ലങ്യിൽ രക്പ്പുഴൈൾ ടൊരി
യിച്ചതായി ആരാെന് ടതളിയിച്ചതന്? 
പത്ന് തലയളള ഒരു രാവെൻ 
എലപ്ാടഴങ്ിലം ജനിച്ചിട്ടുലണ്ാ? കുര
ങ്ങന്മാരുടെ ഒരു പെടയ ആടരങ്ിലം 
ൈണ്ിട്ടുലണ്ാ? രാമായെം ഒരു പാവനഗ്രന്ഥമാെന്. ലൈാെിക്ക
െക്കിനാളുൈളാൽ ആരാധിക്കടപ്ടുന് രാമൻ വസിക്കുന്തന് 
നമ്മുടെ ഹൃദയത്ിലാെന്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്ിടറെ ഉതന്കൃഷ്ട
നായ അധിപനാെന് രാമൻ. നമ്ിലള്ള നരീെമായ ആഗ്രൈ
ങ്ങളുടെ ഭരീൈരരൂപമാെന്, രാവെൻ. നമ്ിലള്ള രാവെടന
തിടര നാം നിരന്രം യദ്ധം ടെയ്തു ടൈാണ്ിരിക്കുൈയാെന്. 
രാമൻ ൈാരുെ്യത്ിടറെ ഉദാത്പ്രതരീൈമാെന്, രാമൻ എന് 
അനന്ത ബ്ഹ്മമാെന്, സത്യത്ിടറെയം അൈിംസയടെയം 
പ്രതരീൈം.

ഇന്്യയടെ പ്രശന് നം ലൈാപത്ിലൂടെലയാ, രാമായെത്ി
ടറെ ടതറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെലയാ, പരിൈരിക്കടപ്െില്ല; 
മൃഗരീയതൈടള അനുൈരിക്കുന്തിലൂടെലയാ, ഈ പ്രശന് നം പരി
ഹൃതമാൈെടമങ്ിൽ നമുക്കന് നടമ് അെിലയണ്തുണ്ന്". (പുെം 
279 ഗാന്ിയടെ സമാഹൃത കൃതിൈൾ :41) ഈ ഉദ്ധരെി 
നമ്മുടെ ഉന്തനരീതിപരീഠം അലയാധ്യാ വിധി എഴുതുല്ാൾ 
വായിച്ചിരിക്കാനിെയില്ല. ഗാന്ി ഇടതഴുതിയതന് 2019ടല 
ഇന്്യാക്കാരനുലവണ്ിയാടെന്ന് ലതാന്നും. അത്ര സ്പഷ്ടമലല്ല 
ഈ വരിൈളുടെ അർത്ം? ഇനി നമുക്കന് സ്യം ലൊദിക്കുൈ? 
ബാബന് െി പളളി തൈർത് സ്ഥലത്ന് ലവണ്ിയിരുന്തന് രാമ
ലക്ഷത്രലമാ, മുസ്രീംപള്ളിലയാ? നമ്മുടെ മനുഃസാക്ഷി മന്തിക്കു
ന്തന് ഗാന്ിയൻ മൗനത്ിൽ നമുക്കന് ലൈൾക്കാം. സലൈാദ
രരീസലൈാദരന്മാടര രണ്ടുമല്ല! പിടന്ലയാ?!

ൈിലനാബഭാലൈ പറ� കഥ
ഗാന്ിയടെ 'ൈ്ിറ്റിന്്യ' സമരത്ിടല ആദ്യടത് വ്യ

ക്ിഗത സത്യാഗ്രൈിയാെന് 
വിലനാബ. അലദേൈം കുട്ിൈലളാെന് 
പെഞ് ൈഥ: (പൂർലൊദയ 
സാംസന് ൈാരിൈ പത്രിൈ: 1993 

ജനു-മാർച്ചന്)
''കദവത്ിടറെ ഭക്നായ ഒരു 

വിശുദ്ധൻ ഒരു മലനാൈരമായ 
ലക്ഷത്രം പെിതു. എന്ാൽ, ൈിന്ദു
ക്കൾ മാത്രലമ അവിടെ കൂെിയള്ളു.  
മുസ്രീങ്ങൾ  അവിടെ ടെന്ില്ല. 
ഈ സംഭവം ഒരു മുസ്രീം രാജ്യ
ത്ാെന് സംഭവിച്ചതന്. വിശുദ്ധനന്  
നിരാശയായി. ' '  മുസ്രീംൈൾ 
ലക്ഷത്രം സന്ദർശിച്ചിടല്ലങ്ിൽ 
ലക്ഷത്രം ടൈാടണ്ന്ന് ൈാര്യം?' 
അലദേൈം െിന്ിച്ചു. അലദേൈം 
ലക്ഷത്രം ടപാളിച്ചന് അവിടെ ഒരു 
പള്ളി പെിതു. ഇലപ്ാൾ മുസ്രീ
മുൈൾ സന്തുഷ്ടരായി.  പലക്ഷ, ൈിന്ദു
ക്കൾ ബൈിഷന് ൈരിച്ചു. വിശുദ്ധനന് 
വരീന്ണ്ടും സങ്െമായി. അലദേൈം 
പ്രശന് നടത്പ്റ്റി െിന്ിച്ചു. ''ഇനി
യിലപ്ാൾ ഞാടനന്ന് ടെയേെം?'' 

അലദേൈം വ്യാകുലനായി. അവസാനം അലദേൈം ഒരു പദ്ധതി 
ആവിഷന് ക്കരിച്ചു. പള്ളി ടപാളിച്ചു. അവിടെ ശൗൊലയങ്ങൾ 
പെിതു. പള്ളി ടപാളിച്ചതന് മുസ്രീങ്ങൾക്കന് ഇഷ്ടമായില്ല. 
ലൈാെതിയിൽ ലൈസ്ായി. രാജാവന് ലൈാപിഷ്ടനായി. രാജാവന് 
വിശുദ്ധടന വിളിപ്ിച്ചു. ''താങ്ൾ എന്ാെന് ടെയ്തന്?'' 
വിശുദ്ധൻ മറുപെി പെഞ്ഞു. ''ഞാടനാരു ലക്ഷത്രം പെിത
ലപ്ാൾ മുസ്രീങ്ങൾ അതുപലയാഗിച്ചില്ല. പള്ളി പെിതലപ്ാൾ 
ൈിന്ദുക്കളതന് ബൈിഷന് ക്കരിച്ചു. പലക്ഷ, ഞാൻ ശൗൊലയങ്ങൾ 
പെിതലപ്ാൾ ൈിന്ദുക്കളും മുസ്രീമുൈളും അതുപലയാഗിക്കുന്നു.''

വിലനാബ പെഞ് ഈ ൈഥ കുട്ിൈൾക്കല്ല ലെരുൈ. 
കുട്ിൈളുടെ ലപാലം 'വിവരമില്ലാത്' മുതിർന്വരായ രാഷ്ടരീ
യക്കാർക്കാെന് ലെരുൈ. മാത്രവുമല്ല, വിലനാബ ഒരു സാമൂ
ൈ്യ-സാ്ത്ിൈ-ധാർമ്ിൈ യഥാർത്്യം ക്രാന്ദർശിയടെ 
ഉൽക്കലണ്ാടെ ലനരടത് പെഞ്ഞു ടവച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ി
ക്കഥ നമ്മുടെ ന്യായാധിപന്മാർ വായിച്ചിരിക്കാനിെയില്ല. 
വായിച്ചിരുടന്ങ്ിൽ, തരീർച്ചയായം അവർ ലക്ഷത്രത്ിനന് 
പൈരം, ശൗൊലയങ്ങൾ അല്ല പെിയൈ. ൈാരെം, പ്രധാന
മന്തിയടെ ശ്മൈരമായ പദ്ധതിയടെ ഫലമായി ഇന്്യയിൽ 
എഴുപതന് ശതമാനം വരീടുൈളിടലങ്ിലം ശൗൊലയങ്ങൾ പൂർ
ത്ിയാക്കടപ്ട്ിട്ടുണ്ന്.

പിടന്, നാടമന്ന് ടെയേെമായിരുന്നു?

ആരാധനാേയലമാ ആതുരാേയലമാ?
~ഒരു ആധുനിൈ രാഷ്ടത്ിനന് ആവശ്യം (പ്രലത്യൈിച്ചും 

നമ്മുലെതു ലപാടല ദരിദ്മായ രാജ്യത്ിനന് ) ജനങ്ങൾക്കു

എന്ന് പ്രിയന്പെട് സണഹാദര
ങ്ങന്ള, ബാബ് റി പള്ളിയുന്െ 
സ്ഥാനത്് പാവനമായ 
അണയാധ്യയിൽ ഒരു മഹത് 
ആതുരാലയമാ�് നമ്ൾ 
നിർമ്ിണക്കണ്ിയിരുന്നത്. ഇത് 
ഗാന്ിന്യ നിരന്ര വായന
യിലൂന്െ അണന്ഷിക്ന്ന 
�ദ്ന്ന അറിയാൻ 
ശ്മിക്ന്ന ഒരു സാ�വായ 
ഇന്്യാക്കാരന്ന് സ്�മാ�്.
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ലവണ് അെിസ്ഥാനസൗൈര്യങ്ങളലല്ല? ൈാരെം, കദവം, 
വിശ്ാസം എല്ലാം ഗാന്ി പെഞ്തുലപാടല വ്യക്ിയടെ 
പൂർണ്മായ സ്ൈാര്യതൈളാെന്. കദവം  (രാമനും, കൃഷ്ണനും, 
നബിയടമല്ലാം) ൈച്ചവെച്ചരക്കുൈളാകുല്ാഴാെന് ആരാധനാ
ലയങ്ങൾ രാഷ്ടരീയ ഉപൈരെങ്ങളായി മാറുന്തന്.

എടറെ പ്രിയടപ്ട് സലൈാദരങ്ങടള, ബാബന് െി പള്ളിയടെ 
സ്ഥാനത്ന് പാവനമായ അലയാധ്യയിൽ ഒരു മൈതന് ആതുരാ
ലയമാെന് നമ്ൾ നിർമ്ിലക്കണ്ിയിരുന്തന്. ഇതന് ഗാന്ിടയ 
നിരന്ര വായനയിലൂടെ അലന്ഷിക്കുന് ബുദ്ധടന അെിയാൻ 
ശ്മിക്കുന് ഒരു സാധുവായ ഇന്്യാക്കാരടറെ സ്പ്നമാെന്.

ഭൂമിയിടല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ഓലരാ പിെി മണ്ണും 
ഓലരാ ഇഷ്ടിൈയം അതിന്ായി ലശഖരിക്കെം. ഭൂമിയിൽ 
മാരൈലരാഗങ്ങളാൽ ദരിതടപ്ടുന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും, ജാതി
-മത-വർഗ് ലിംഗലഭദടമലന്യ, ഈ ആതുരാലയം അഭയമാ
ൈെം. നാരായെ ഗുരു ടൊല്ലിയതുലപാടല 'ജാതി ലഭദം 
മതലദ്ഷലമതുമില്ലാടത സർവ്വരും ലസാദരലത്ന വാഴുന് 
മാതൃൈാസ്ഥാനമാൈെം'' ഈ ആതുരാലയം. ഈ ആതുരാല
യത്ിനന് 'ൊം-െൈരീം' മൈാ ആതുരാലയടമന്ന് നാമൈരെം 
ടെയേെം. െിൈിത്യം ലസവനവും സൗജന്യമാൈെം. 
ആധാർ ൈാർലഡാ ലെഷൻൈാർലഡാ ടൈാണ്ടുവലരണ്തില്ല. 
മനുഷ്യനായ ആർക്കും ഇവിടെ വരാം. െിൈിത് ലനൊം. 
രാജ്യാതിർത്ിൈളില്ലാടത.

ആതുരാലയത്ിടറെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലമായി രണ്ന് 
ടെെിയ പ്രാർത്നാ ൈാളുൈൾ നിർമ്ിക്കെം. അവിടെ 
ൈണ്ാെിയാവെം പ്രതിഷ്. ഈ രണ്ിലം ആർക്കും പ്രാർ
ത്ിക്കാം. ആതുരാലയത്ിടറെ നടുത്ളത്ിൽ ഭൂമിടയന് 
ആവാസവ്യവസ്ഥടയ പ്രതിനിധരീൈരിച്ചന് ബാബന് െി-രാമജന്മ
ഭൂമിയടെ അരിൈിൽ അനാഥമായിക്കിെന്ിരുന് ''സരീതയടെ 
അടുക്കള''(സരീതാ ൈരീ രലസായന്: രാമെന്ദ്രഗാന്ിയടെ Sitas 
Kitchen എന് ഗ്രന്ഥം ഓർക്കുൈ. മനുഷ്യർ  പ്രകൃതിക്കുലമൽ 
ടെയ്യുന് പാതൈങ്ങടള സാന്്നടപ്ടുത്തുവാനായിരിക്കെം 
സരീതടയന് ഭൂമിലദവിയടെ ഈ പ്രതിനിധാനം.

നമ്മുടെ ആതുരാലയത്ിടറെ മുൈളിലായി ഒരു ടവള്ള

ടക്കാെി പാെിപ്െക്കെം. ഇന്്യടയന് ഭാരതം ൈലഷമായ 
ആലഗാള വ്യവസ്ഥ്കെന്  സമ്ാനിക്കുന് ശാന്ിയടെ മൈാമന്ത
മായി. ത്യാഗത്ിടറെയം സൈിഷ്ണുതയടെയം സാലൈാദര്യത്ി
ടറെയം ൈാരുെ്യത്ിടറെയം അെയാളമായി.

ഇതന് തിൈഞ് രാഷ്ടരീയലബാധത്ാലല സാധ്യമാകൂ.
അടതന്ാെന്?

രാഷ്ട്രീയത്ിടറെ ആത്്രീയത
''.......രാഷ്ടരീയം ഇന്ന് നടമ് പാ്ിടനലപ്ാടല ടൈട്ിവ

രിഞ്ിരിക്കുൈയാെന്. എത്ര ശ്മിച്ചാലം നമുക്കതിൽ നിന്നും 
രക്ഷടപ്ൊനാവില്ല. അതുടൈാണ്ന് ആ പാമ്പുമായി മല്ലെിക്കു
വാൻ തടന്യാെന് ഞാൻ ആഗ്രൈിക്കുന്തന്. 1894 മുതൽ 
ഞാനതന് ലബാധപൂർവ്വം ടെയ്യുന്നുണ്ന്. എനിക്കിലപ്ാൾ മനസ്ി
ലാകുന്നു. വിലവെന ലശഷി എന്ിൽ അങ്കുരിച്ച നിമിഷം 
മുതൽ ഞാനതന് ടെയ്യുന്നുണ്ന്. അലബാധ പൂർവ്വമായി, എനിക്കു 
ചുറ്റും ഓലിയിടുന്, മുക്രയിടുന് ടൈാടുങ്ാറ്റിടറെ മദ്ധ്യത്ിൽ 
ശാന്ിലയാടെ ടപാറുക്കെടമന് സ്ാർത് ലമാൈം എന്ില
ണ്ന്. അതിന്ായി മാത്രം രാഷ്ടരീയത്ിൽ സ്യം എടന് സന്ി
ലവശിപ്ിച്ചന് എടന്യം സന് ലനൈിതടരയം പരരീക്ഷെ വിലധ
യമാക്കുൈയാെന് ഞാൻ.  മതടമന്തുടൈാണ്ന് ഞാടനന്ാെന് 
അർത്മാക്കുന്ടതന്ന് വിശദരീൈരിക്കാം. അതന് ൈിന്ദുമതമല്ല. 
ൈിന്ദുമതടത് ഞാൻ മൂല്യവത്ായി ൈരുതുന്നുടണ്ങ്ിലം 
ൈിന്ദുമതടത്യം അധ:ൈരിക്കുന്താെന് എടറെ മതം. അടതാ
രുവടറെ പ്രകൃതിടയത്ടന് മാറ്റുന്നു. അതവടന സത്യവുമായി 
ടപാക്കിൾടൈാെിലപാടല ബന്ിപ്ിക്കുന്നു. എടന്ന്നും നവരീ
ൈരിക്കുന്നു. അതന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയിടല അനശ്ര ധാതുവാെന്. 
അതതിടറെ പൂർണ് പ്രൈാശത്ിടലത്തുന്തുവടര, അതിടറെ 
യഥാർത് സ്രഷ്ടാവിടന ൈടണ്ത്തുന്തുവടര, സ്രഷ്ടാവുമായി 
സംവാദത്ിലലർടപ്ടുംവടര അസ്സ്ഥമാെന്. (ഗാന്ി: ടമയന് 
12 - 1920 - വി വി രമെമൂർത്ി എഡി:- Gandhi Essential 
Writings)

 ശ്രീരാമ ഭക്ര വി എച്ചന് പി ലനതൃത്ത്ില് നെത്ിയ പ്രലക്ഷാഭം
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നാലന് നൂറ്റാണ്ിലലടെയായി മുസ്രീങ്ങൾ ആരാധിച്ചു വന് 
ബാബന് െി മസന്ജിദിൽ രാമവിഗ്രൈം ഒളിച്ചു ൈെത്തുൈയം 
പിന്രീെന് പള്ളി തടന് തൈർക്കുൈയം ടെയ് ഉത്ലരന്്യൻ 
സവർെ ഫാസിസ്റ്റുൈൾക്കന് രാമലക്ഷത്രം നിർമ്ിക്കാൻ 
അനുമതി നൽകുന് അലയാധ്യാവിധി ഇന്്യൻ ജൂഡരീഷ്യ
െിയ്ക്കു ൈളങ്മുണ്ാക്കുന്താെന്. അഞ്ന് ജഡന്ജിമാരെങ്ങിയ 
ഭരെഘെനാ ടബഞ്ിൽ വിധിടയഴുതിയതന് കൂട്ായിട്ാലൊ, 
ഒറ്റയന് ടക്കാറ്റക്കാലൊ എന്ന് വ്യക്മാക്കാത്തും ഈ 
വിധിടയ ദരൂൈമാക്കുന്നു. ശബരിമല സ്തരീപ്രലവശന വിഷ
യത്ിൽ അഞ്ന് ലപരെങ്ങിയ ഭരെഘെനാ ടബഞ്ിടറെ 
വിധിയിൽ ഓലരാ ജഡന്ജിയം പ്രലത്യൈം വിധി പ്രസ്ാവ
നൈൾ എഴുതുൈയം അതന് സുതാര്യമായി പ്രസിദ്ധരീൈരിക്കുയം 
ടെയ്ിരുന്നു. എന്ാൽ, അലയാധ്യയടെ ൈാര്യത്ിൽ ഈ 
സുതാര്യത പാലിക്കടപ്ട്ിട്ില്ല. വിധി ദരൂൈതയളവാക്കുന്നു 
എന്ന് പെഞ്തന് അതുടൈാണ്.ാെന്. 

 എ ഡി 1528 ൽ മുഗൾ െക്രവർത്ിയായിരുന് ബാബർ 
നിർമ്ിച്ച ബാബന് െി മസന്ജിദന് ഒരു ‘തർക്കഭൂമിയായി 

മാറുന്തന് 1949 ഡിസംബർ 23-നാെന്. ബ്ിട്രീഷന് ഭരെൈാ
ലത്ന് ക്രിമിനൽ സംഘെനയായി ൈരുതിയിരുന് രാമാനന്ദ 
കവഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്ിൽടപ്ടുന് ഒരു സംഘമാെന് 
നിർലമാൈി അഖാഡ എന് ‘സന്യാസി’ സംഘെന. 18-ാം 
നൂറ്റാണ്ിൽ രൂപം ടൈാണ് രാമാനന്ദ സന്യാസി സംഘം 
കൂലിത്ല്ലും ൈവർച്ചയം ടതാഴിലാക്കിയിരുന് ഒരു സംഘമാ
യിരുന്നു. ഈ  ക്രിമിനൽ പ്രവൃത്ിൈൾ മെച്ചുടവ്കൊനുള്ള ഒരു 
മെ മാത്രമായിരുന്നു ഇവർക്കന് സന്യാസം. ഈ സംഘമാെന് 
ബാബന് െി മസന്ജിദിൽ 1949 ഡിസംബർ 22നന് അർദ്ധ രാത്രി 
യിൽ രാമവിഗ്രൈം ഒളിച്ചു ൈെത്തുൈയം ബലമായി സ്ഥാ
പിക്കുൈയം ടെയ്തന്. ഇത്രടമാരു സാധ്യതടയക്കുെിച്ചന് 
കഫസാബാദന് ജില്ലാ ലപാലരീസന് ലമധാവി മുന്െിയിപ്ന് നൽൈി
യിരുടന്ങ്ിലം ജില്ലാ മജിസന് ലട്രറ്റായിരുന് ടൈ ടൈ നായർ 
അതവഗെിക്കുൈയം ക്രിമിനലൈൾക്കന് ഒത്ാശ ടെയ്യുൈയ
മാണുണ്ായതന്. െിസരീവറുടെ നിയന്തെത്ിലായ ബാബന് െി 
മസന്ജിദന് അലതാടെ ഒരു തർക്കഭൂമിയായി മാറുൈയം ടെയ്തു.
പള്ളിയ്ക്കു പുെത്തുള്ള സ്ഥലം സവർെ ൈിന്ദു ക്രിമിനലൈൾ 

ണലഖനകും

ന്ജ ര�

അഹൊധ്യാവ്രിധ്രി: 
അവർണ-ദള്രിത് ഭൂര്രിപ��്രിനു� 
താ�ീഹതാ?

മണ്ഡല് ൈമ്ിഷന് െിലപ്ാരട്ന് ബി പി മണ്ഡല് അന്ടത് രാഷ്ടപതി സ്രണ സിങ്ങിനന് സമരപ്ിക്കുന്നു

2019  നവംബർ 16-30 email: janashakthi@gmail.com20



കൈയേെക്കുൈയം ടെയ്തു.
ഈ സംഭവങ്ങടളാന്നും വലിയ ൈലാപങ്ങളിലലയന് ലക്കാ 

വർഗരീയ ലൈളൈളിലലയന് ലക്കാ നയിച്ചിരുന്ില്ല. ൈാരെം, 
പള്ളിയ്ക്കുള്ളിൽ രാമവിഗ്രൈം സ്ഥാപിക്കുന്തിനു പിന്ിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചതന് കുടെ ക്രിമിനൽ സന്യാസിമാരായിരുന്നു. 
ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കുൈടയന്തിൽ ൈവിഞ് 
രാഷ്ടരീയ ലക്ഷ്യടമാന്നും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. വ്യക്മായി 
പെഞ്ാൽ, ഇന്്യടയ ഒരു ‘ൈിന്ദുരാഷ്ടമാക്കുൈടയന് നാസി 
രാഷ്ടരീയമായിരുന്ില്ല ഈ ക്രിമിനൽ സന്യാസിമാടര നയിച്ചി
രുന്തന്. അലയാധ്യയടെ നിയന്തെം എന് തിൈച്ചും പ്രാലദശി
ൈമായ താല്പര്യത്ിനപ്പുെം ഈ ക്രിമിനൽ സ്ാമിമാർ െിന്ി
ച്ചിരുന്ില്ല. അക്കാലടത്ാന്നും അലയാധ്യലയാ ബാബന് െി 
മസന്ജിലദാ ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ ശ്ദ്ധ ആൈർഷിച്ചിരുന്ില്ല. 
1980-ൈളിലാെന് ‘രാമജൻമഭൂമിടയന് മുദ്ാവാൈ്യത്ിലൂടെ 
അലയാധ്യടയ മുഖ്യ പ്രൊരൊയധമായി ഇന്്യൻ നാസിൈൾ  
ഏടറ്റടുക്കുന്തന്. ഒരു പ്രാലദശിൈ തർക്ക വിഷയമായിരുന് 
അലയാധ്യടയ 1980-ൈളിൽ ഇന്്യൻ നാസിൈൾ അവരുടെ 
പ്രെരെത്ിടറെ ലൈന്ദ്ര ഭൂമിൈയാക്കുന്തന് എന്തുടൈാണ്ാെന്?

1990 ഓഗസ്റിലാെന് മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷടറെ ശുപാർശൈൾ 
നെപ്ാക്കുടമന്ന് അന്ന് പ്രധാനമന്തിയായിരുന് വി പി സിംഗന് 
പ്രഖ്യാപിച്ചതന്. 1978-ൽ നിയമിതമായ മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ 
1983-ൽ തടന് അതിടറെ െിലപ്ാർട്ന് സമർപ്ിച്ചിരുന്നുടവ
ങ്ിലം അതന് പരസ്യടപ്ടുത്ാലനാ ശുപാർശൈൾ അംഗരീ
ൈരിക്കാലനാ ലൈന്ദ്ര ഗവൺടമന്റുൈൾ തയോൊയിരുന്ില്ല. 
ൈാരെം, മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷടറെ ൈടണ്ത്ലൈളും  ശുപാർശ
ൈളും അത്രലമൽ വിധ്ംസൈമായിരുന്നു. ലൈന്ദ്രഗവൺടമറെന് 
ഉലദ്യാഗങ്ങളുടെയം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിടല അവസ
രങ്ങളുടെയം സിംൈഭാഗവും കൈയെക്കി ടവച്ചിരിക്കുന്തന് 
ജനസംഖ്യയിൽ നിസ്ാര നയൂനപക്ഷമായ സവർെരാടെന്ന് 
മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ ആദ്യമായി ടവളിടപ്ടുത്ി. 

ജനസംഖ്യയിൽ 52 ശതമാനം വരുന് ഒ ബി സി വിഭാ
ഗങ്ങളുടെ പങ്ാളിത്ം അവരുടെ ജനസംഖ്യടയ അലപ
ക്ഷിച്ചന് നിസ്ാരമാടെന് ടവളിടപ്ടുത്ൽ ഒരു ഇെിമിന്ൽ 
ലപാടലയാെന് ഇന്്യൻ സമൂൈത്ിനുലമൽ പതിച്ചതന്. ഒ 
ബി സിൈൾക്കന് 27 ശതമാനം സംവരെം നൽൈെടമന് 
ശുപാർശ നെപ്ാക്കുടമന് വി പി സിംഗിടറെ പ്രഖ്യാപനം നയൂ
നപക്ഷ  സവർെടര  വലിയ അരക്ഷിതത്ത്ിലലക്കാെന് 
തള്ളിവിട്തന്. ജനസംഖ്യയടെ 7-8 ശതമാനം മാത്രമുള്ള 
സവർെ നയൂനപക്ഷത്ിനന് ലഭിച്ചു വന് ജനസംഖ്യാനുപാ
തിൈമല്ലാത് പ്രാതിനിധ്യം വലിയ അനരീതിയാടെന് 
സത്യമാെന് മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ ലലാൈലത്ാൊയി വിളിച്ചു 
പെഞ്തന്. തങ്ങൾ ഇത്രൈാലവും വഞ്ിക്കടപ്ടുൈയായിരു
ന്നുടവന്ന് തിരിച്ചെിഞ് ഒ ബി സി വിഭാഗങ്ങൾക്കിെയിൽ 
മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ പുതിടയാരു രാഷ്ടരീയ ഉെർവാെന് സൃഷ്ടി
ച്ചതന്. ‘ൈിന്ദു’ എന് മതസ്ത്മുദ്യടെ മെവിൽ സംരക്ഷിക്ക
ടപ്ട്തന് സവർെ നയൂനപക്ഷത്ിടറെ താല്പര്യമായിരുന്നുടവന്ന് 
മനസിലാക്കിയ ഒ ബി സി ജാതി സമൂൈങ്ങൾ സ്ന്ം നില്കെന് 
സംഘെിക്കാനും വില ലപശാനുമാരംഭിച്ചു. ഏൈാത്ൈവും 
അഖണ്ഡവുമായ ഒരു മതസമൂൈമാെന് ൈിന്ദു എന് മിത്ിടന
യാെന് മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ തൈർത്തന്.  ‘            

ൈിന്ദുക്കൾ’ സവർെരും അവർെരുമായി ടനടുടൈ പിള
രുൈടയന്തിനർത്ം ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ ൈാൽ ചുവട്ിടല 
മണ്ന് ഒലിച്ചു ലപാവുൈടയന്താെന്. ൈിന്ദു’ എന് മിത്ിലൂടെ
യാെന് ഇന്്യൻ നാസിൈൾ അവരുടെ സവർെ നയൂനപക്ഷ 
അജണ് നെപ്ാക്കിടക്കാണ്ിരുന്തന്. അവർെരുടെയം ദലി
തന്-ലഗാത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെയം  പിന്തുെയിടല്ലങ്ിൽ ഇന്്യൻ 
നാസിൈൾക്കന് ഇന്്യയിടല ഒരു പഞ്ായത്ന് വാർഡിൽ 
ലപാലം ജയിക്കാനാവുൈയില്ല. അവർെരും ദലിതരും സ്ന്ം 
നില്കെന് സംഘെിക്കാനും വില ലപശാനും തുെങ്ങിയാൽ, 
ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ ലൈാൺസ്റിറ്റിയൂവൻസി സവർെ നയൂ

നപക്ഷമായി ചുരുങ്ങും. ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ 
നിലനിൽപ്ന് തടന് അസാധ്യമാകുന്ത്ര മാരൈ
മായിരുന്നു മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ സൃഷ്ടിച്ച പ്രഭാവം. 

ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ ലനതൃത്ത്ിൽ നെന് 
അക്രമാസക്മായ മണ്ഡൽ വിരുദ്ധ പ്രലക്ഷാഭം, 
വിപരരീത ഫലമാണുളവാക്കിയതന്. സർവെ നയൂന
പക്ഷത്ിടറെ ൈിംസാത്ൈമായ അസൈിഷ്ണുത, 
അവർെ-ദലിതന് ഭൂരിപക്ഷടത് പ്രത്യാക്രമെ
ത്ിനു നിർബന്ിതരാക്കുൈയാണുണ്ായതന്. 
ഈ ഭൂരിപക്ഷ ജനത രലൊത്സുൈവും സംഘ
െിതവുമായ തിരിച്ചെിയ്ക്കു സന്ദ്ധമായാൽ, ൈിന്ദു 
എന് ടൈട്ടുൈഥ ടപാളിയൈ മാത്രമല്ല, സവർെ 
നയൂനപക്ഷ രാജിടറെ അന്്യം കൂെിയായിരിക്കും 
സംഭവിക്കുമായിരുന്തന്. ൈിന്ദുരാഷ്ടടമന് പ്ര
ലലാഭനരീയ പരിലവഷത്ിടറെ മെവിൽ, സവർെ 
നയൂനപക്ഷ രാഷ്ടത്ിടറെ സ്ഥാപനം വിഭാവന 
ടെയ്യുന് ഇന്്യൻ നാസിൈടള സംബന്ിച്ചിെ
ലത്ാളം അത്രടമാരു സാധ്യത ഒഴിവാക്കിലയ വി പി സിംഗന്
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തരീരൂ! അതിനവർ ൈടണ്ത്ിയ ആയധമാെന് അലയാധ്യ. 
രാമഭക്ിയടെ വിൈാര തരീവ്രത ടൈാണ്ന് ഒ ബി സി-ദലിതന് 
വിഭാഗങ്ങളുടെ നവരീന രാഷ്ടരീയ മുലന്റ്റടത് നിർവരീര്യമാക്കു
ൈയായിരുന്നു, ഇന്്യൻ നാസിൈളുടെ ലക്ഷ്യം.

1984-ൽ അലയാധ്യയം രാമജൻമഭൂമിയം പ്രെരൊയധമാ
ക്കുന്തിനു മു്ന് ഇന്്യൻ നാസിൈൾക്കു 2 എം പിമാർ മാത്ര
മാണുണ്ായിരുന്തന്. 1989-ൽ അതന് 85-ഉം 1999-ൽ 182-ഉം 
2019-ൽ 303-ഉം ആയി വർദ്ധിച്ചതിനു ൈാരെം അലയാധ്യടയ 
ഒരു തരീവ്ര കവൈാരിൈ വിഷയമായി മാറ്റിടയടുക്കാൻ ഇന്്യൻ 
നാസിൈൾക്കന് ൈഴിഞ്ഞു എന്താെന്.

മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷടനതിരായ ആത്ാ�തിൈളിലൂടെ 
അവർെടര ‘�ാൈന് ടമയിൽ’ ടെയ് സവർെ ൈിംസാത്
ൈതയാെന് രാമജൻമഭൂമി പ്രസ്ഥാനത്ിടറെ രഥ ലവഗമായി 
പരിെമിച്ചതന് . മണ്ഡൽൈമ്ിഷനാ
ന്ര നാളുൈളിൽ, ആഭ്യന്ര യദ്ധ
ത്ിടറെ വലക്കാളടമത്ിയ അവർെ 
- സവർെ ധ്രുവരീൈരെടത്, ഒരു 
ടപാതു ശത്രുവിടനക്കുെിച്ചുള്ള ബാൈ്യ 
ബിംബത്ിടറെ വിന്യാസത്ിലൂടെ 
തെയൈടയന്തായിരുന്നു. ൈർലസവ
യടെയം അദ്ാനിയടെ രഥയാത്രയടെ
യം ലക്ഷ്യം. അവർെ-ദളിതന് മുലന്
റ്റടത് ശിഥിലമാക്കാനും ഇവരിൽ 
വലിടയാരു വിഭാഗടത് രാമടറെ 
‘ൈർലസവൈരാക്കിമാറ്റാനും ഇന്്യൻ 
നാസിൈൾക്കു ൈഴിഞ്ഞുടവന്തന് ഒരു 
വസ്തുതയാെന്.

ലൈാൊനുലൈാെി കദവങ്ങളുടെ 
കൂട്ത്ിൽ നിന്ന് ഇന്്യൻ നാസി 
എന്തുടൈാണ്ന് രാമടന ടതരടഞ്ടു
ത്തു? അഖിലലന്്യാെിസ്ഥാനത്ിൽ 
തടന് ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ 
കദവമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവർക്കന് സ്രീ
ൈാര്യമാൈാതിരുന്തന്  എന്തുടൈാണ്ന്?

ഇന്്യൻ നാസിൈൾക്കന് സമരീപൈാലത്ന് ലഭിച്ച അവി
ശ്സനരീയമായ ജനസമ്തിടയ വിലയിരുത്െടമങ്ിൽ, 
ഈ ലൊദ്യങ്ങൾക്കുത്രം ൈടണ്ലത്ണ്തുണ്ന്. ശത്രുവിടന 
നിർമ്ിക്കുൈയം നിഗ്രൈിക്കുൈയം ടെയ്യുന്  ഒരു മന്തവാദി
യടെ ടെപ്െി വിദ്യയാെന് രാമായെ പ്രതരീൈങ്ങളുടെ പുനർ
വിന്യാസം നിർവൈിക്കുന്തന്. രാമായെത്ിടറെ സാൈിത്യ
-രാഷ്ടരീയ ഭാവനാലലാൈങ്ങടള വ്യത്യസ്മായി ൈാെെടമ
ന്ാെന് ടഷൽഡൻ ടപാലള്ളാക്കന് പെയന്തന്. 12-ാം നൂറ്റാ
ണ്ിനു മു്ന് രാമഭക്ിക്കന് ഇന്്യയിൽ ൈാര്യമായ പ്രൊരമുണ്ാ
യിരുന്ില്ല. രാമാരാധനയം രാമലക്ഷത്ര നിർമാെവും 12-ാം 
നൂറ്റാണ്ിനു ലശഷമാണുണ്ായടതന്ന് ആർ ജി ഭണ്ഡാർക്കർ 
ചൂണ്ിക്കാെിച്ചിട്ടുണ്ന്. ഈ ൈാലയളവിലാെന് ഉത്ലരന്്യ
യിൽ ഇസ്ാമിൈ രാഷ്ടരീയാധിപത്യം സ്ഥാപിതമാകുന്തന്. 13, 

14 നൂറ്റാണ്ടുൈൾ ആകുല്ാലഴക്കും, 
ഇസ്ാമിൈാധിപത്യം സുസ്ഥാപി
തമാവുൈയം സവർെ നയൂനപക്ഷ 
രാജിനും വർെ-ജാതി വ്യവസ്ഥ
യ്ക്കും പര്രാഗതമായി ലഭിച്ചു വന് 

രാഷ്ടരീയ രക്ഷാൈർതൃത്ം നഷ്ടടപ്
ടുൈയം ടെയ്യുന്നു. ഈ സാൈെര്യം 
സവർെ നയൂനപക്ഷത്ിനന് പുതിയ 
സ ാ ം സന്  ൈ ാ ര ി ൈ - ക വ ൈ ാ ര ി ൈ 
മൂലധനം ആവശ്യമാക്കിത്രീർത്തു. 
രാമലക്ഷത്ര നിർമ്ാെവും രാമഭ
ക്ിയമാെന് ഈ ആവശ്യം നിർവ
ൈിച്ചതന്.  

മൈാഭാരതത്ിനു പൈരം 
രാമായെം ടതരടഞ്ടുത്തന് 
എന്തുടൈാണ്ന്? രക്ബന്മുള്ളവർ 
തമ്ിലള്ള സംഘർഷടത്യാെന് 
മൈാഭാരതം ആവിഷന് ക്കരിക്കുന്തന്. 
ഒരു മധ്യസ്ഥടറെ പങ്ാെന് ശ്രീകൃ
ഷ്ണൻ നിർവൈിക്കുന്തന്. കൃഷ്ണടറെ 
അവതാര ലക്ഷ്യം ൈൗരവ നിഗ്രൈ

പള്ളിയ്ക്കുള്ളിൽ രാമവി�ഹകും 
സ്ഥാപിക്ന്നതിനു പിന്നിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചത് കുന്റ ക്ിമിനൽ 
സന്യാസിമാരായിരുന്നു. 
ബാബ് റി മസ്ജിദ് തകർക്ക
ന്യന്നതിൽ കവിഞെ രാഷ്ടരീയ 
ലഷേ്യന്മാന്നുകും അവർക്കില്ലായി
രുന്നു. വ്യക്തമായി പറ
ഞൊൽ, ഇന്്യന്യ ഒരു 
ഹിന്ദുരാഷ്ടമാക്കന്യന്ന 
നാസി രാഷ്ടരീയമായിരുന്നില്ല 
ഈ ക്ിമിനൽ സന്യാസിമാന്ര 
നയിച്ചിരുന്നത്. 

 വിധിപെഞ് ജഡന്ജിമാര (ഇെത്തുനിന്നു) അലശാൈന്  ഭൂഷണ, എസന് എ ലബാബന്ടെ,െരീഫന്ജസ്റിസന് രഞ്ജന് ലഗാലഗായന്,  
ഡി കവ െന്ദ്രചൂഡന് , അബ്ദുള് നസരീര
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മായിരുന്ില്ല. എന്ാൽ, രാമടറെ അവതാ
രലക്ഷ്യം തടന് രാവെ നിഗ്രൈമാെന്. 
രാമ-രാവെയദ്ധം മുൻകൂർ തരീരുമാനിച്ചുെ
പ്ിച്ചതാെന്. സരീതടയ അപൈരിച്ചിരുന്ി
ല്ലായിരുന്നുടവങ്ിലം രാമൻ രാവെടന 
ടൈാല്ലുമായിരുന്നു. സവർെ സംസന് ൈാര
ടത്യം വർൊശ്മധർമ്ടത്യം ടവല്ലു
വിളിക്കുന് ‘അസുരെക്രവർത്ിയായ 
രാവെനുമായി അനുരഞ്ജനത്ിടറെ 
പ്രശന് നലമയദിക്കുന്ില്ല. ‘അപരവൽക്കര
െത്ിനും ‘അസുരവൽക്കരെത്ിനും 
ശത്രുനിർമിതിയ്ക്കും അപാരസാധ്യതൈ
ളുള്ളതുടൈാണ്ാെന് രാമായെം തടന് 
സ്രീൈാര്യമായതന്. ലക്ഷെടമാത് ശത്രു
വിടറെ സ്ഥാനത്ന് മുസ്രീമിടന സ്ഥാപി
ക്കാനും രാവെടനലപ്ാടല നിഗ്രൈിക്ക
ടപ്ലെണ് സമ്പൂർെ ശത്രുവാെന് മുസ്രീം 
എന്ന് പ്രെരിപ്ിക്കാനും ൈഴിയന് മടറ്റാരു 
മിത്തുമില്ല. അതാെന് രാമായെത്ിടറെ 
പ്രസക്ി.

മുസ്രീം എന് ടപാതുശത്രുവിടന 
ചൂണ്ിക്കാെിക്കുന്തിലൂടെ, സവർെ 
- അവർെ കവരുദ്ധ്യടത് വഴിതിരി
ച്ചു വിടുൈയായിരുന്നു, രാമജൻമഭൂമി പ്രസ്ഥാനത്ിലൂടെയം 
ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർത്തിലൂടെയം ഇന്്യൻ നാസിൈൾ 
ലക്ഷ്യമാക്കിയതന്. അതിൽ വലിയ ലതാതിൽ അവർ വിജയി
ക്കുൈയം ടെയ്തു. ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കുൈയം രാമലക്ഷ
ത്ര നിർമ്ാൊവശ്യം നിരന്രം ഉന്യിക്കുൈയം ടെയ്യുന്
തിലൂടെ, ഇന്്യൻ രാഷ്ടരീയ ഭൂപെത്ിൽ നിന്ന് ‘രാഷ്ടരീയടത് 
ലൊർത്ാനും രാഷ്ടരീയ കദവശാസ്തവൽക്കരിക്കാനും ഇന്്യൻ 
നാസിൈൾക്കു ൈഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ മൂർത് സാമൂൈ്യ ജരീവി
തവുമായി ബന്ടപ്ട് സജരീവ പ്രശന് നങ്ങൾ, പ്രലത്യൈിച്ചും 

ജാതരീയാനരീതിൈൾ, രാമഭക്ി 
സൃഷ്ടിച്ചന് ഉൻമാദ ലൈരിയിൽ 
മുങ്ങിലപ്ാവുൈയാണുണ്ായതന്. 
മാത്രവുമല്ല, മണ്ഡൽ ൈമ്ിഷൻ 
പിളർത്ിയ ‘ൈിന്ദുവിടന 

വരീണ്ടും വിളക്കിലച്ചർക്കാനും 
ഇന്്യൻ നാസിൈൾക്കന് ൈഴിഞ്ഞു.  

ഇ ന് ്യൻ  ന ാ സി ൈ ളു ട െ 
അവൈാശവാദങ്ങടള സാധൂൈ
രിക്കുന്താെന് ഇലപ്ാഴടത് 
സുപ്രരീം ലൈാെതിവിധി.രാമലക്ഷ
ത്രം തൈർത്ിട്ാെന് ബാബന് െി 
മസന്ജിദന് നിർമ്ിച്ചടതന്ായി
രുന്നു അവർ വാദിച്ചുടൈാണ്ിരു
ന്തന്. ആർക്കിലയാളജിക്കൽ 
സർലവ ഓഫന് ഇന്്യ നെത്ിയ 
ഉൽഖനനങ്ങളിൽ 12-ാം നൂറ്റാ
ണ്ിലലടതന്ന് അനുമാനിക്കാ
വുന് ലക്ഷത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ 
ൈണ്ടുൈിട്ിടയന്തല്ലാടത, ആ 
ലക്ഷത്രം സ്ാഭാവിൈമായി 
ൈാലപ്ഴക്കം ടൈാണ്ന് തൈർ
ന്താലൊ ബാബന് െി മസന്ജിദന് 

പെിയന്തിനുലവണ്ി ആടരങ്ിലം തൈർത്താലൊ എന് 
ലൊദ്യങ്ങൾക്കന് യാടതാരുത്രവും ലഭിച്ചിട്ില്ല. അതുമല്ല, പ്രകൃ
തിലക്ഷാഭത്ിൽ തൈർന്താലൊ എന്തിനും ടതളിവില്ല. 
ഇക്കാര്യങ്ങടളാടക്ക അഞ്ംഗ ഭരെഘെനാ ടബഞ്ിടറെ 
വിധിയിലം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ന്. രാമലക്ഷത്രം തൈർത്ി
ട്ാെന് ബാബന് െി മസന്ജിദന് നിർമ്ിച്ചതന് എന്നു പ്രെരിപ്ിക്കുൈ
യം 1992-ഡിസംബർ 6നന് പ്രതിൈാരമായി ബാബന് െി മസന്ജിദന് 
തൈർക്കുൈയം ടെയ് ഇന്്യൻ നാസിൈളാെന് ഇന്ന് ഉത്ർപ്ര
ലദശന് സംസ്ഥാനത്തും ലൈന്ദ്രത്ിലം അധിൈാരത്ിലിരിക്കു

ന്തന്. രാമലക്ഷത്രം നിർമിക്കാൻ അവടര 
തടന് അധിൈാരടപ്ടുത്തുന് ഈ വിധി 
ഇന്്യയിടല അവർെ ഭൂരിപക്ഷലത്ാടും 
മുസ്രീംങ്ങലളാടും പലരാക്ഷമായി പെയന്തന് 
എന്ാെന്?

ലക്ഷത്രം തൈർത്തിനന് വസ്തുനിഷ്മായ 
ടതളിവുൈൾ ഇല്ലാത് സാൈെര്യത്ിൽ, 
സുപ്രരീം ലൈാെതി ഒരു വിഭാഗമാളുൈളുടെ 
വിശ്ാസടത് ടതളിവായി സ്രീൈരിച്ചന് 
വിധി പെയന്നു എന്തന് ഇന്്യൻ ഭരെഘെ
നയടെ അെിസ്ഥാനതത്ങ്ങടളത്ടന് െദോ
ക്കുന്തിനന് തുല്യമാെന്. ഇന്്യൻ നാസിൈൾ 
പ്രതിനിധാനം ടെയ്യുന് സവർെ നയൂനപ
ക്ഷ രാജിടന ലൊദ്യം ടെയ്യുന് അവർെ 
-ദലിതന് ഭൂരിപക്ഷത്ിടനതിരായ താക്കരീതു 
കൂെിയാെന് സുപ്രരീം ലൈാെതി വിധി.       

ണകാൊനുണകാെി 
ദദവങ്ങളന്െ കൂട്ത്ിൽ 
നിന്ന് ഇന്്യൻ നാസി 
എന്തുന്കാണ്് രാമന്ന 
ന്തരന്ഞെടുത്തു? അഖിണല
ന്്യാെിസ്ഥാനത്ിൽ തന്ന്ന 
ഏറ്റവകും വലിയ ജനപ്രിയ 
ദദവമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
അവർക്ക് സ്രീകാര്യ
മാകാതിരുന്നത്  
എന്തുന്കാണ്്?

െണ്ഡരീഘട്ിൽ മണ്ഡല് െിലപ്ാരട്ിടനതിടര സരക്കാര ജരീവനക്കാര നെത്ിയ സമരം
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അന്രിച്ച മുൻ രാഷ്ടപതി ടൈ ആർ നാരായെൻ 1992 
ഡിസംബർ രണ്ിനന് വർഗരീലയാൻമാദം ബാധിച്ച 

ആൾക്കൂട്ം ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർത്തിടന ‘മൈാത്ാഗാ
ന്ി വധത്ിനു ലശഷം ഇന്്യ ൈണ് ഏറ്റവും വലിയ ദരന്ം' 
എന്ാെന് വിലശഷിപ്ിച്ചതന്. സ്തന്ത ഇന്്യയടെ െരിത്ര
ത്ിടല ആ ഇരുണ് അധ്യായടത് അക്ഷരാർത്ത്ിൽ 
ടവള്ളപൂശുൈയാെന് നവംബർ ഒ്തിടറെ സുപ്രരീംലൈാെതി 
വിധി. മലതതര ജനാധിപത്യ ഇന്്യയടെ രാഷ്ടരീയ ജരീവിത
ടത്യാടൈ വിഷലിപ്മാക്കി മാറ്റിയ തരീവ്ര ൈിന്ദുത് ശക്ി
ൈളുടെ വളർച്ചക്കു വഴിടതളിച്ച ൈരീന സംഭവമായിരുന്നു അതന്.

ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കാനും രാജ്യത്ന് വർഗരീയ
മായ ലെരിതിരിവന് സൃഷ്ടിക്കാനും ആസൂത്രിത ഗൂഢാലലാെന 
നെന്നുടവന്തന് അനിലഷധ്യ വസ്തുതയാെന്. മൈാത്ാഗാ
ന്ിടയ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലലാെന നെത്തുൈയം അതന് പ്രാ
വർത്ിൈമാക്കുൈയം ടെയ് രാഷ്ടരീയ ശക്ിൈൾ തടന്യാെന് 
ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കുന്തിനു പിന്ിലം പ്രവർത്ിച്ചതന്. 
ജനങ്ങടള മതത്ിടറെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ ഭിന്ിപ്ിക്കുൈ വഴി 
മാത്രലമ രാഷ്ടരീയ അധിൈാരം ൈയോളാനാവൂ എന് തിരിച്ചെി
വാെന് രണ്ന് ലദശരീയ ദരന്ങ്ങളിലലക്കും നയിച്ചതന്. രാഷ്ട
പിതാവിടറെ രക്സാക്ഷിത്ം ജനങ്ങളുടെ ഐൈ്യം ഊട്ി
ഉെപ്ിക്കുന്തിനും മതനിരലപക്ഷ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ 
ദരീർഘൈാലം ഉെപ്ിച്ചു നിലനിർത്തുന്തിനും സൈായൈമായി. 
ബാബന് െി മസന്ജിദിടറെ തൈർച്ചയം അതിലലക്കന് നയിച്ച രഥയാ
ത്രയം വിശ്ൈിന്ദു പരിഷതന് രാജ്യവ്യാപൈമായി നെത്ിയ പ്ര
ൊരലവലൈളുമാവടട് ജനങ്ങടള ഭിന്ിപ്ിക്കുന്തിലം ൈിന്ദുത് 

തരീവ്രവാദത്ിനന് ലവലരാട്ം ഉണ്ാക്കുന്തിനും വഴിവച്ചു.
ബാബന് െി മസന്ജിദന് ഇെിച്ചുനിരത്ിയിട്ന് 27 വർഷം പൂർ

ത്ിയാവുല്ാഴും ആ കുറ്റകൃത്യത്ിൽ ഉൾടപ്ട് ഒരാൾലപാലം 
ശിക്ഷിക്കടപ്ൊടത അധിൈാരത്ിടറെ തെലിൽ യലഥഷ്ടം 
വിൈരിക്കുന്നു. നലരന്ദ്രലമാദിയം സംഘപരിവാറും ൈയോ
ളുന് അധിൈാരത്ിനന് വഴിടയാരുക്കിയതന് ആ കുറ്റകൃത്യം 
തടന്യാെന്. അതുടൈാണ്ടുതടന് അദ്ാനി മുതൽ ൈല്യാൺ
സിങന് വടരയള്ള കുറ്റവാളിൈൾ എലപ്ാടഴങ്ിലം നിയമാനു
സൃതം വിൊരെ ടെയേടപ്ടുടമലന്ാ അവർ ശിക്ഷിക്കടപ്ടു
ടമടന്ാ ൈരുതുൈ വയേ. അത്രത്ിൽ എടന്ങ്ിലം പ്രതരീക്ഷ 
വച്ചുപുലർത്ിയിരുന്വടര നിരാശടപ്ടുത്തുന് വിധിയാെന് 
അലയാധ്യ ഭൂമിതർക്കത്ിൽ പരലമാന്ത ലൈാെതിയിൽ 
നിന്നും ഉണ്ായതന്.

അലയാധ്യയിടല ഭൂമിതർക്കത്ിനന് സുപ്രരീംലൈാെതി 
അന്ിമ പരിൈാരം ൈടണ്ത്ിയിരിക്കുന്നുടവന്നും അലതാടെ 
ഇന്്യയടെ മലതതരത്ം സംരക്ഷിക്കടപ്ട്ിരിക്കുന്നുടവന്നും 
ആശ്ാസം ൈടണ്ത്തുന്വരുണ്ായിരിക്കാം. അങ്ങടന വിശ്
സിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവൈാശം അംഗരീൈരിക്കുല്ാൾ
തടന് വസ്തുതൈൾ മെിച്ചാടെന്ന് യക്ിെിന്യം നരീതി
ലബാധവുമുള്ള ആർക്കും ലബാധ്യടപ്ടും. 1992 ഡിസംബർ 
ആെിനന് ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കടപ്ട്ടു എന്തന് ആർക്കും 
തർക്കമില്ലാത് വസ്തുതയാെന്. വർഗരീലയാന്മാദം ബാധിച്ച 
ആൾക്കൂട്ത്ിടറെ ടെയ്ി വ്യക്മായ നിയമലംഘനമാടെ
ന്ന് വിധിന്യായം പെയന്നു. അതിനന് ലനതൃത്ം നൽൈിയവർ
ടക്കതിടര ലൈസന് നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ന്. ഭൂമിതർക്കത്ിടറെ 

ണലഖനകും

രാജാജി മാത� ണതാമസ്

അഹൊധ്യാവ്രിധ്രി: 
മുെ് ല്രിം ജനത 
രാ�ജീവ്രിത�്രിയറെ 
പുറഹ�ാ�്രിൽ

എല് ടൈ അദ്ാനി
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പരിൈാരടമന് നിലയിൽ നിയമലംഘൈർക്കു
തടന് തർക്കഭൂമി നൽൈിടക്കാണ്ടുള്ള വിധിയാ
ൈടട് അവരുടെ നിയമലംഘനടത് സാധൂൈരി
ക്കുന്തും ആ നിയമലംഘന പ്രവൃത്ിക്കുള്ള 
അംഗരീൈാരവുമടല്ലങ്ിൽ മടറ്റന്ാെന്? വിശ്ാ
സത്ിടറെ അെിസ്ഥാനത്ിലള്ള യക്ിയാെന് 
വിധി മുലന്ാട്ടുവയ്ക്കുന്തന്. അങ്ങടനടയങ്ിൽ 
ഗൂഢാലലാെന നെത്ിയവരും മസന്ജിദന് തൈർ
ത്വരും അലത വിശ്ാസത്ിടറെ ലപരിൽ 
തങ്ങളുടെ കുറ്റകൃത്യത്ിൽ നിന്ന് എന്തുടൈാണ്ന് 
രക്ഷടപ്ട്ടുകൂെ? മസന്ജിദന് തൈർത്തന് കുറ്റകൃത്യ
മാടെന്ന് ൈടണ്ത്ിയ ലൈാെതി ഫലത്ിൽ 
വിശ്ാസത്ിടറെ മെവിൽ കുറ്റകൃത്യടത്യം 
കുറ്റവാളിൈടളയം ടവള്ളപൂശുൈയാെന് ടെയ്യു
ന്തന്.

1528ൽ ബാബറുടെ ജനെൽമാരിൽ ഒരാളാെന് അലയാധ്യ
യിടല മസന്ജിദന് നിർമ്ിച്ചടതന്ന് സുപ്രരീംലൈാെതി വിധി വില
യിരുത്തുന്നു. 1857 വടര അതന് മുസന് ലിങ്ങളുടെ കൈവശമായിരു
ന്നു എന് വസ്തുതയം ലൈാെതി ലൊദ്യം ടെയ്യുന്ില്ല. എന്ാൽ 
അലത ലൈാെതി തടന് അവിടെ നമാസന് അനുഷ്ിച്ചിരുന്നുടവ
ന്തിനന് മതിയായ ടതളിവന് ൈാജരാക്കുന്തിൽ മുസന് ലിങ്ങൾ 
പരാജയടപ്ട്തായി പെയന്തന് വിെിത്രവും പരസ്പരവിരുദ്ധവു
മാെന്. മുസന് ലിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ായിരുന് മസന്ജിദിൽ 
1857നന് മു്ന് നമാസന് അനുഷ്ിച്ചിരുന്നു എന്തിനന് ദൃൈന് സാക്ഷി
ൈടള ൈാജരാക്കാൻ ആവില്ലടല്ലാ. 1857ടല ഒന്ാം സ്ാതന്ത്യ
സമരൈാലത്ന് അന്ടത് അവധന് രാജ്യടത് ലരഖൈടളല്ലാം 
നശിപ്ിക്കടപ്ട്ടു എന്തന് അനിലഷധ്യമായ െരിത്രവസ്തുത
യാെന്. അതുടൈാണ്ടുതടന് ബാബന് െി മസന്ജിദിൽ 1528-1857 
ൈാലയളവിൽ നമാസന് നെന്ിരുന്നുടവന്തിനന് ടതളിവിടല്ല
ന് ലൈാെതിയടെ വ്യാഖ്യാനം വിധിടയപ്റ്റി ലൈാെതിക്കു
ണ്ായിരുന് മുൻവിധിയിലലക്കാെന് വിരൽചൂണ്ടുന്തന്. വിധി 
എന്ായിരിക്കുടമന്ന് മുൻകൂട്ി നിശ്യിച്ചന് അതിനനുസരിച്ച 
വാദഗതിൈൾ നിരത്തുൈയാെന് ലൈാെതി ടെയ്
ടതന്ന് ൈരുതുന്തിൽ ടതറ്റില്ല.

1949 ഡിസംബർ 22,23 അർധരാത്രി 
ബാബന് െി മസന്ജിദിൽ ൈിന്ദു വിഗ്രൈം ൈെത്ി 
സ്ഥാപിച്ചുടവന്നും 450 വർഷം പഴക്കമു
ള്ള പള്ളിയടെ ലമൽ മുസന് ലിങ്ങൾക്കുള്ള 
അവൈാശം നിയമവിരുദ്ധമായി നിലഷധിക്ക
ടപ്ടുൈയായിരുന്നു എന്നും സുപ്രരീംലൈാെതി 
വിധി അസന്ദിഗന്ധമായി പെയന്നു. സുവ്യക്
മായ ആ ൈടണ്ത്ലിടന തുെർന്നും ൈലയേറ്റ
ക്കാർക്കുതടന് ഭൂമിയടെ അവൈാശം കൈമാ
റുന്തിടറെ യക്ി ആടരയാെന് ലബാധ്യടപ്
ടുത്ാനാവുൈ? നൂറ്റാണ്ടുൈളായി മുസന് ലിങ്ങൾ 
കൈവശം വച്ചിരുന് ഭൂമിക്കുപൈരം അലഞ്
ക്കർ അലയാധ്യയിൽ തടന് നൽൈാൻ സുപ്രരീം
ലൈാെതി നിഷന് ൈർഷിക്കുന്തിടന മതനിരലപ

ക്ഷതയടെ ഉദാത് മാതൃൈയായി പ്രൈരീർ
ത്ിക്കുന്വരുണ്ന്. നരീതിലബാധത്ാൽ 
നയിക്കടപ്ടുന്വരാൈടട് അതിടന 
ടൈാള്ളയെിക്കടപ്ട്വടന നാടുൈെത്ി 
ടൈാള്ളമുതൽ ടൈാള്ളക്കാരനു തടന് 
ഏൽപ്ിച്ചുടൈാടുക്കുന്തിനു തുല്യമാലയ 
ഈ വിധിന്യായടത് ൈാണു.

സുപ്രരീംലൈാെതി വിധി സാമുദായിൈ 
സാലൈാദര്യത്ിടറെയം മതനിരലപ
ക്ഷതയടെയം നിയമവാഴ്ചയടെയം പുതു
യഗപിെവിക്കന് നാന്ദി കുെിച്ചിരിക്കുന്നു 
എന്ന് ഉദന് ലഘാഷിക്കുന്വരും അങ്ങടന 
ആത്ാർഥമായി വിശ്സിക്കുന്വരും 

ഏടെയാെന്. ൈാശിയിലം മഥുരയിലം തങ്ങൾ അവൈാശ
വാദങ്ങൾ ഉന്യിക്കിടല്ലന്ന് ആർഎസന്എസും ആെയിടു
ന്നു. അതന് അങ്ങടന തടന് ആയിരിക്കടട്ടയന്നും ആഗ്ര
ൈിക്കാം. ആർഎസന്എസിടറെയം സംഘന്പരിവാെിടറെയം 
അത്രം ഉെപ്പുൈളുടെ െരിത്രം ആർക്കാെന് നിലഷധിക്കാനാ
വുൈ? ബാബന് െി മസന്ജിദന് ഇെിച്ചുനിരത്ടപ്ടുന്തിനന് മുമ്പും 
തരീവ്ര ൈിന്ദുത് ശക്ിൈൾ രാജ്യത്ിനന് അത്രം ഉെപ്പുൈൾ 
നൽൈിയിരുന്നു. ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കടപ്ടുന്തിനന് 
മു്ന് അന്ടത് ഉത്ർപ്രലദശന് മുഖ്യമന്തി ൈല്ല്യാണസിംഗന് 
മസന്ജിദിനന് യാടതാരു ക്ഷതവും ഉണ്ാവാൻ അനുവദിക്കി
ടല്ലന്ന് സുപ്രരീം ലൈാെതിയിൽ സത്യവാങന്മൂലം നൽൈിയതന് 
ആർക്കാെന് വിസ്രിക്കാനാവുൈ? അത്രം വാഗ്ാനലംഘന
ങ്ങൾ അധിൈാരം ഉെപ്ിക്കാൻ അനിവാര്യമാടെന്ന് അനുഭവ
ത്ിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെിയന്വർ അതന് ആവർത്ിക്കുൈതടന് 
ടെയ്യും. മനുഷ്യരക്ത്ിടറെയം മാംസത്ിടറെയം രുെിയെി
ഞ് ൈിംസ്രമൃഗമാെന് ഫാസിസടമന്ന് െരിത്രം സാക്ഷ്യടപ്
ടുത്തുന്നു.

അലയാധ്യ ഭൂമിതർക്ക ലൈസിടല സുപ്രരീം ലൈാെതി വിധി 
എല്ലാ അർത്ത്ിലം രാജ്യടത് ഏറ്റവും വലിയ മതനയൂന

പക്ഷടത് രണ്ാംൈിെ പൗരൻമാ
രായി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുൈയാെന് 
ടെയ്ിരിക്കുന്തന്. 2016ടല പൗരത് 
ലഭദഗതി ബിൽ ആ ദിശയിലലക്കു
ള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്ായിരുന്നു. നിയ
മവിരുദ്ധ കുെിലയറ്റക്കാരായ ൈിന്ദു, 
സിഖന്, ബുദ്ധ, കജന, പാർസി, ക്രി
സ്്യൻ മതവിശ്ാസിൈൾക്കന് ഇന്്യൻ 
പൗരത്ം ഉെപ്പുനൽകുന് പ്രസ്തുത 
നിയമം മുസന് ലിങ്ങൾക്കു മാത്രം അതന് 
നിലഷധിക്കുന്നു. സുപ്രരീംലൈാെതിയടെ 
വിധി അവടര രാഷ്ടജരീവിതത്ിടറെ 
പുെല്ാക്കിലലക്കന് തള്ളിനരീക്കുൈ
യാെന് ടെയ്യുന്തന്.

ടൈ ആര നാരായെന്

മുന് യ പി മുഖ്യമന്തി ൈല്യാണ സിംഗന്

252019   നവംബര് 16-30email: janashakthi@gmail.com



മതം മർദേിതടറെ ടനടുവരീർപ്ാെന്. ഹൃദയമില്ലാത് ലലാൈ
ത്ിടറെ ഹൃദയമാെന്. ആത്ാവില്ലാത് പ്രപഞ്ത്ിടറെ 
ആത്ാവാെന്. (Religion is the high of oppressed creature; 
it is the heart of heartless world; jtsu as it is the spirit 
of a spiritless world.) എന്ന് എഴുതിയതന് സാക്ഷാൽ ൈാൾ 
മാർൈന് സാെന്. തരീർച്ചയായം അലദേൈം മതം മനുഷ്യടന മയക്കു
ന് ൈറുപ്ാെന് എന്നു കൂെി പെഞ്ിട്ടുണ്ന്. “ആശയറ്റവടറെ 
ആശ്ാസമാെന് മതം” എന്നും പെഞ്ിട്ടുണ്ന് (എന്ാെന് അന്
രിച്ച ബിഷപ്ന് പൗലലാസന് മാർ പൗലലാസന് പെഞ്ിരുന്തന്).

ഇലപ്ാൾ ഈ മാർൈന് സിയൻ വെനങ്ങൾ ഓർക്കാൻ 
ൈാരെം അലയാധ്യയിടല തർക്കഭൂമി സംബന്ിച്ചന് സുപ്രരീം 
ലൈാെതിയടെ അഞ്ംഗ ഭരെഘെനാബഞ്ന് പുെടപ്ടുവിച്ച 

വിധിയം അലതത്തുെർന്ന് ഇന്്യയിലം പുെത്തുമുണ്ായ അഭി
പ്രായപ്രൈെനങ്ങളുമാെന്.

ഇന്്യയിൽ ൈിന്ദുത്ത്ിടറെ ശക്ി പ്രാപിക്കലിടറെ 
ലക്ഷെമായാെന് പുെത്തുള്ളവർ ഈ വിധിടയ ൈാണുന്തന്. 
പുെത്തുള്ളവർ എന്നു ടവച്ചാൽ നയൂലയാർക്കന് കെംസും 
ലണ്ൻ പത്രങ്ങളും മറ്റും. പാക്കിസ്ഥാൻ പത്രങ്ങളും സർക്കാർ 
തടന്യം അങ്ങിടന ൈലണ്്കൊം. ഇന്്യയിടല പ്രമുഖ നിയ
മവിദഗന്ധരിൽ പലരും അങ്ങടന പ്രസ്ാവനൈൾ ഇെക്കിക്ക
ഴിഞ്ഞു. ജസ്റിസന് മാർക്കാലണ്ഡയ ൈെന്ജൂ അെക്കമുള്ള നിയ
മവിദഗന്ധരിൽ പലരും നിരുത്രവാദപരമായ പ്രസ്ാവന
ൈളാെന് ഇെക്കിയതന് എന്ാെന് ലതാന്ിയതന്. ലൊക്കലളറ്റന് 
തട്ിപ്െിച്ച കുട്ി്കെന് ആ ലൊക്കലളറ്റന് നൽകുൈയം നഷ്ടടപ്ട് 

ണലഖനകും

വി പി വാസുണദവൻ 

അഹൊധ്യാ വ്രിധ്രി െ�ർണമാ�ാൻ  
യപാതുെമൂ��്രിന്  
ബാ�്യതെ്രിഹ�?

രാമജന്മഭൂമിയില് ഭക്ന്
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കുട്ി്കെന് പൈരമായി ഒരു ഉെക്ക ടൊട്ിക്കഷ്ണം നൽകുൈയമാെന് 
സുപ്രരീംലൈാെതി ടെയ്തന് എന്ാെലദേൈം പെഞ്തായി പത്ര
ങ്ങളിൽ വന്തന്. 1949ൽ ബാബെി മസന്ജിദിൽ വിഗ്രൈങ്ങൾ 
ടൈാണ്ടുലപായി ടവച്ച നെപെിയം 1992ൽ ബാബെി മസന്ജിദന് 
തൈർത് നെപെിയം തിൈച്ചും നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് 
ലരഖടപ്ടുത്ിയ ലശഷം അലത അക്രമിൈൾക്കന്  ആ സ്ഥലം 
വിട്ടുടൈാടുക്കുന്തിൽ നരീതിരാൈിത്യമുടണ്ന്നും കവരുദ്ധ്യവും 
യക്ിരാൈിത്യവുമുടണ്ന്നുമാെന് മറ്റുെിലർ ചൂണ്ിക്കാെിക്കു
ന്തന്. ആ വിലയിരുത്ലിടറെ രരീതിയിൽ ലപായാൽ സ്യം 
ലതാൽപ്ിക്കുന് വിധിന്യായം എന്നും ഇതിടന വിലശഷിപ്ി
ക്കാൻ ൈഴിയം. എന്ാൽ ഈ വിമർശൈടരാടക്കത്ടന്യം 
ഇതുടൈാണ്ന് പ്രശന് നം അവസാനിക്കുൈയാടെങ്ിൽ അത്രയം 
നല്ലതന് എന്ന് പ്രസ്ാവിച്ചുടൈാണ്ടും അല്ലാടതയം പരലമാന്ത 
നരീതിപരീഠത്ിടറെ വിധിടയ മാനിക്കുന്നു, സ്രീൈരിക്കുന്നു, 
സ്ാഗതം ടെയ്യുന്നു എടന്ല്ലാം പെഞ്ിട്ടുമുണ്ന്.

എന്ാൽ, ഇത്രം നിയമവിദഗന്ധടരക്കാളും അന്സ്സും 
ഉത്രവാദിത്ലബാധവും ഇന്്യയിടല നിരവധി മുസ്രീം 
സാമുദായിൈ സംഘെനൈളും മതലനതാക്കൻമാരും ഈ 
ലൈസ്ിൽത്ടന് ൈക്ഷിൈളായിരുന് സുന്ി വഖഫന് ലബാർഡന് 
വക്ാക്കളും മുസ്രീം വ്യക്ിനിയമ സമിതിയടെ ലനതൃത്വും 
പാലിച്ചതായി നമ്ൾ ൈാലെണ്തുണ്ന്. അവർ അങ്ങടന 
അന്സ്സു പാലിച്ചതന് പലരും, വിലശഷിച്ചന് ൈിന്ദു ഫാസിസ്റന് 
വക്ാക്കൾ വിൊരിക്കുന്തു ലപാടല എടന്ങ്ിലം തരത്ില
ള്ള ഭരീരുത്ം ടൈാണ്ല്ല. ആ അന്സ്ന് അവരുടെ സ്ഭാവത്ി
ടറെ ഭാഗമായതുടൈാണ്ാെന്.

“വിധി തൃപ്ിൈരമല്ല.പടക്ഷ സ്രീൈരിക്കുന്നു.പുനുഃപ്രി
ലശാധനാൈർജി ടൈാടുക്കുന്തന് 
ആലലാെിച്ചന് തരീരുമാനിക്കും”എ
ന്ാെന് അവരുടെടയല്ലാം ടപാതു
നിലപാെന്. (ലൈരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
മുസ്രീം ലരീഗന് അഖിലലന്്യാ ടസക്ര
ട്െി “നിരാശാജനൈമായ വിധി” 
എന്ന് അല്പം ൈെത്ി പെയൈ
യണ്ായി. എന്ാൽ സമുദായ 
ലനതാവു കൂെിയായ പാെക്കാെന് 
തങ്ങളുടെ പ്രസ്ാവനയിൽ നിരാശ 
എന് വാക്കില്ലായിരുന്നു.)

ഈ  അ ന് സ്ന്  അ വ ർ 
കൈടക്കാള്ളുന്തിനും തുെർന്ന് 
പാലിക്കുന്തിനും ഇെയായ രണ്ടു
ഘെൈങ്ങൾ അലയാധ്യാ സംഭവ
ത്ിലണ്ന്. അവടയ ശരിയായി 
മനസ്ിലാക്കിയാൽ മാത്രടമ 
നമുക്കന് ഇന്്യൻ ടപാതുസമൂൈ
ത്ിനന് ഇക്കാര്യത്ിൽ ശരിയായ 
നിലപാടെടുക്കാനും ൈെമ നിർവ
ൈിക്കാനും ൈഴിയൂ.

ഈ രണ്ടു ഘെൈങ്ങളിൽ ഒന്ന് 

ശരിയായ മതലബാധവും വിശ്ാസവും തടന്യാെന്. രണ്ാ
മലത്തന് അലയാധ്യാ സംഭവടത്ക്കുെിച്ചുള്ള െരിത്രലബാധ
മാെന്.ശരിയായ മതലബാധവും വിശ്ാസവും എന്തിടനക്കു
െിച്ചന് െിന്ിക്കുല്ാഴാെന് മതടത്ക്കുെിച്ചന് മാർൈന് സന് പെഞ് 
മൈതന് വെനങ്ങൾ ഓർമ്യിൽ വരുന്തന്. അതിൽ ആദ്യടത് 
നാല വാൈ്യങ്ങളും മതത്ിടറെ ആദർശങ്ങടളക്കുെിച്ചുള്ള
താെന്. അഥവാ പ്രവാെൈ മതടത്ക്കുെിച്ചുള്ള നിരരീക്ഷെ
മാെന്. ഒടുവിൽ പെഞ്, മതം ൈറുപ്ാെന്, എന് നിരരീക്ഷെം 
പുലരാൈിതമതടത്ക്കുെിച്ചുള്ളതാെന്.

മുൈമ്ദന് നബിയടെ ജരീവിത ൈാലത്തുതടന് ഇസ്ാം മതം 
പ്രെരിച്ച പ്രലദശമാെന് ഇന്്യ. ലയശുവിടറെ ഒന്ാമടത് 
ശിഷ്യൻ തടന് വന്ന് കക്രസ്വ പ്രലബാധനം നെത്ിയ 
രാജ്യമാെന് നമ്മുലെതന്. അതായതന് ലൊമിടനക്കാൾ പഴക്കം 
ഇന്്യയിടല കക്രസ്വ സഭയ്ക്കുണ്ന്. ഒരുപടക്ഷ മക്കടയ
ക്കാളുലമാ മക്കലയാളം തടന്ലയാ പാര്ര്യം ഇന്്യയിടല 
ഇസ്ാംമത വിശ്ാസത്ിനുണ്ന്. (ലൊമിൽ മാർപ്ാപ്യണ്ാകു
ന്തും കക്രസ്വമതം സ്രീൈാര്യമാവുന്തും ക്രി പി നാലാം 
നൂറ്റാണ്ിലാെന്). അതായതന് ൊവക്കാെന് മുസ്രീമിലനാെന് ഇസ്ാം 
തത്്ം ഉപലദശിക്കാൻ മക്കടത് പുലരാൈിതൻമാർലക്കാ 
കുന്ംകുളടത് ക്രിസ്്യാനിലയാെന് ലയശുദർശനം പ്രസംഗി
ക്കാൻ ലൊമൻ പാതിരിലക്കാ പാര്ര്യലശ്ഷ്ത അവൈാ
ശടപ്ൊനില്ല എന്ർത്ം. അതായതന് ഒരു ബഹുസ്ര സമൂ
ൈത്ിൽ തടറെ ആദർശങ്ങളും വിശ്ാസങ്ങളും എങ്ങടന 
സംരക്ഷിക്കുൈയം പ്രെരിപ്ിക്കുൈയം ടെയോടമന്ന് മക്ക
ടത്യം ലൊമിടലയം മതലമധാവിൈടളക്കാൾ ഇന്്യയിടല 
സാധാരെ മനുഷ്യർക്കെിയാം എന്താെന് ഈ വസ്തുതയടെ 

ഒരു വ്യാഖ്യാനം. (ഈ വസ്തുതടയ 
നിലഷധിക്കാനാെന് െില മത മൗലി
ൈവാദക്കാർ ടസറെന് ലതാമസും മാലിൈന് 
ദരീനാറും ഇന്്യയിലലാ ലൈരളത്ിലലാ 
വന്ിട്ിടല്ലന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്മിക്കു
ന്തന്). ഒരു ബഹുസ്ര സമൂൈത്ിൽ 
തങ്ങളുടെ വിശ്ാസവും ആദർശങ്ങളും 
ആൊരങ്ങളും നിലനിർത്ിടക്കാണ്ടു
തടന് തിൈഞ് സൗഹൃദലത്ാടെയം 
ഐൈ്യലത്ാടെയം ജരീവിക്കുന് ഇന്്യ
യിടല വിവിധ മതസ്ഥർക്കന് നിത്യവ്യ
വൈാരങ്ങളിൽ അതുടൈാണ്ടു തടന് 
പ്രവാെൈ മതത്ിടറെ സാന്ിദ്ധ്യം 
പുലരാൈിത മതത്ിടറെ സാന്ിദ്ധ്യ
ടത്ക്കാൾ പ്രബലമായി അനുഭവടപ്
ടുന്നുണ്ന്; അനുഭവടപ്ട്ടുലപാന്ിട്ടുണ്ന്. 
അതുടൈാണ്ാെന് യൂലൊപ്ിലലതുലപാല
ള്ള രക്രൂക്ഷിത യദ്ധങ്ങൾ മതടത്
ടച്ചാല്ലി ഇവിടെ ഉണ്ായിട്ില്ലാത്തന്. 

യൂലൊപ്യൻമാരുടെ വരവിനും 
ഇെടപെലിനും മുമ്പുള്ള ൈാലഘട്ത്ിൽ 
തിൈഞ് മതസൗൈാർദേം ഇവിടെ 

മുഹമ്ദ് നബിയുന്െ ജരീവിത 
കാലത്തുതന്ന്ന ഇസാകും മതകും 
പ്രചരിച്ച പ്രണദശമാ�് ഇന്്യ. 
ണയശുവിന്ന് ഒന്നാമന്ത് 
ശിഷ്യൻ തന്ന്ന വന്ന് ദക്
സ്വ പ്രണബാധനകും നെത്ിയ 
രാജ്യമാ�് നമ്മുണെത്. 
അതായത് ണറാമിന്നക്കാൾ 
പഴക്കകും ഇന്്യയിന്ല ദക്സ്വ 
സഭയ്ക്കുണ്്. ഒരുപന്ഷേ മക്കന്യ
ക്കാളണമാ മക്കണയാളകും 
തന്ന്നണയാ പാരമ്പര്യകും ഇന്്യ
യിന്ല ഇസാകുംമത വിശ്ാസ
ത്ിനുണ്്.
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പുലർന്തായി ൈാൊം. യൂലൊപ്ിലാൈടട് ഒരു മതത്ിൽ
ടപ്ട് അവാന്ര വിഭാഗക്കാർ തമ്ിൽത്ടന് രക്രൂക്ഷിത 
സമരങ്ങൾ നെത്ിയതായി ൈാൊം. (ഒന്ാം സ്ാതന്ത്യ 
സമരടത്ക്കുെിച്ചുള്ള തടറെ നയൂലയാർക്കന് ട്രിബയൂൺ ലലഖ
നങ്ങളിൽ മാർൈന് സന് ഇതന് വ്യക്മാക്കുന്നുണ്ന്). അവിടെ 
പുലരാൈിത മതത്ിനുണ്ായിരുന്നു മുൻൈയേന്, മെിച്ചന് ഇവിടെ 
പുലരാൈിതൻമാരിൽ ലപാലം പ്രവാെൈമതത്ിടറെ സാന്ി
ദ്ധ്യമുണ്ായിരുന്നു എന്നു ൈാൊം. സ്ാമി വിലവൈാനന്ദൻ 
ഇക്കാര്യം തടറെ െിക്കാലഗാ പ്രസംഗത്ിലം പിന്രീടുള്ള 
അലമരിക്കൻ, യൂലൊപ്യൻ പ്രസംഗ പര്രൈളിലം വ്യക്മാ
ക്കുന്നുണ്ന്. (ഇന്്യയിടല പ്രസംഗങ്ങളിൽ അലദേൈം ഊന്ൽ 
ടൈാടുക്കുന്തന് ൈിന്ദുമതത്ിടല അനാൊരങ്ങൾക്കും ജാതി 
വ്യവസ്ഥയ്ക്കും എതിരായ പ്രൊരെത്ിലാെന്. അതാെടല്ലാ 
ഇവിടെ പ്രസക്ം.). അടത, ൈിന്ദുമതടത്ക്കുെിച്ചന് പെയ
ല്ാൾ അതിടല പ്രവാെൈ മതത്ിടറെ വക്ാക്കളായി ശ്രീ
രാമകൃഷ്ണ പരമൈംസടരയം, വിലവൈാനന്ദടനയം അതിനും 
മു്ന് രാജാൊം ലമാൈൻ ൊയിടയയം നമുടക്കടുക്കാൻ ൈഴിയം. 
ഭക്ി പ്രസ്ഥാനത്ിടറെ വക്ാക്കളായി വന് തുളസരീദാസടന
യം നമ്മുടെ തുഞ്ടത്ഴുത്ച്ഛടനയം നമുക്കന് ഇന്നും എന്നും 
ടൈാണ്ാൊൻ ൈഴിയം. 

തുഞ്ടത്ഴുത്ച്ഛടറെ ഏറ്റവും അടുത് സുഹൃത്ന് 
കുഞ്ായൻ മുസല്യാരായിരുന്നു; അവർ പരസ്പരം പരിൈസി
ക്കുൈയം ൊഗിങന് നെത്തുൈയം ടെയ്ിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള 
ൈഥൈടളാന്നും ലൈവലം ടൈട്ടുൈഥൈളല്ല. യഥാർത്സംഭവ
ങ്ങളുടെ പരിശിഷ്ടങ്ങളും അവക്ഷിപ്ങ്ങളുമാെന് (Perceptions) 
തുളസരീദാസരാമായെത്ിടല ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു ഭാഗം 
ശബരി എന് ൈാട്ടുജാതിക്കാരി ശ്രീരാമടന സ്രീൈരിക്കുന്
താെന്. താൻ ടൈാടുക്കുന് പഴങ്ങൾ നല്ലതാെന് എന്ന് ഉെപ്പുവ
രുത്ാൻ ശബരി അടതല്ലാം ൈെിച്ചുലനാക്കിയാെടത്ര തയോ
ൊക്കി ടവച്ചതന്. ശ്രീരാമനും ല�െനും അടതല്ലാം ഹൃദ്യമായി
ത്ടന് ൈഴിച്ചു. ഇതന് വ്യക്മാക്കുന്തന് “ശംബുൈടന ടൈാന് 
ശ്രീരാമടനയല്ല; സരീതടയ ഉലപക്ഷിക്കുന് ശ്രീരാമടനയല്ല 
ഭക്ി പ്രസ്ഥാനക്കാർ ആദരിക്കുന്തന് എന്ാെന്. അദ്ധ്യാത്
രാമായെക്കാർ ഉത്രരാമായെടത്ത്ടന് സ്രീൈരിക്കു
ന്ില്ല. എഴുത്ച്ഛടറെ അധ്യാത്രാമായെത്ിലം ഉത്രരാ
മായെം മറ്റാലരാ എഴുതിയതാെന്,  എഴുത്ച്ഛലറെതല്ല എന് 
വിവാദത്ിനന് ഒരുൈാരെം രാമ സങ്ല്പടത്ക്കുെിച്ചന് ഭക്ി 
പ്രസ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള ഈ വിലവെനമാടെന്നു ൈാൊം. 

അധ്യാത്രാമായെത്ിടല (എഴുത്ച്ഛടറെ) ഏറ്റവും 
പ്രധാന ഭാഗമായ ല�ലൊപലദശത്ിടറെ സത് തടന് 
“ലദൈം നിമിത്മുള്ള അൈം ബുദ്ധി”യിൽ  നിന്ാെന് ജാതി
െിന്യണ്ാകുന്ടതന്നും അതിൽ യാടതാരു സത്യവും ഇടല്ല
ന്നുമാെന്. ൈബരീർ എന് ൈവിയം ൈബരീർ ൈി ലദാടൈൈളുമുണ്ാ
കുന്തന് ഈടയാരു മതസൗഹൃദത്ിടറെ പ്രവാെൈ മതങ്ങൾ 
തമ്ിലള്ള ഹൃദയത്ാത്്യങ്ങളുടെ ലനർസാക്ഷ്യമായാെന്. 
മുഗൾ രാജാക്കൻമാരുടെ ഭരെ വ്യവസ്ഥൈളും അൈന്ബറുടെ 
പുതിയ മത െിന്ൈളും ഉണ്ാകുന്തും അത്രം ഹൃദയത്ാ
മ്യങ്ങളുടെ  തടന് ലനർ സാക്ഷ്യങ്ങളാെന്. ആ ഹൃദയാത്ൈ 

മതങ്ങടളക്കുെിടച്ചാന്നും യൂലൊപ്പുൈാരനും അലമരിക്കക്കാരനും 
ഇന്്യാക്കാരുമായി പരിെയടപ്ടുന്തിനു മു്ന്  െിന്ിക്കാൻ 
ൈഴിയമായിരുന്ില്ല എന്താെന് യാഥാർത്്യം. “വ്യവസായ
ങ്ങളുടെ പാറ്ററെന് നിങ്ങൾക്കായിരി്കൊം എന്ാൽ മതസൗഹൃദ
ത്ിടറെയം മാനവ സന് ലനൈത്ിടറെയം പാറ്ററെന് ഞങ്ങൾക്ക
വൈാശടപ്ട്താെന്”. എന്ന് വിലവൈാനന്ദൻ അലമരി്കെയിൽ 
പെയന്നുണ്ന്. 

“ലമരിയടെയം ലയശുവിടറെയം ലപരന് പെയന് നിങ്ങൾ 
എന്െിസ്ഥാനത്ിലാെന് എന്ാദർശത്ിലാെന് മുപ്ടത്ാ
്തു ലൈാെി ജനങ്ങളുടെ െങ്ിൽ �ട്ിട്ടു െവിട്ടുന്തന്” എന്നും 
അലദേൈം ലൊദിക്കുന്നുണ്ന്.

യൂലൊപ്യൻമാരുടെ വരവിനു മു്ന് ഒരു വസ്തത്ിടറെ ഊടും 
പാവുടമന് ലപാടല (ഉപമ ൈബരീർ ൈരീ ലദാടൈയിൽ നിന്ന്) 
ൈഴിഞ്ിരുന് ൈിന്ദുക്കടളയം മുസ്രീങ്ങടളയം തമ്ിലൈറ്റുവാൻ 
പിൽക്കാലത്ന് ലബാധപൂർവമായ ശ്മങ്ങളുണ്ായി. അതിൽ 
സൂത്രധാരൻമാർ യൂലൊപ്യൻമാർ തടന്യായിരുന്നു. 1857ടല 
ഒന്ാം സ്ാതന്ത്യ സമരൈാലത്ാെന് അവർക്കടതാരു 
രാഷ്ടരീയമായ അത്യാവശ്യമായി ലബാധ്യടപ്ട്തന്. അന്ന് മുപ്
തിലധിൈം വരുന് ൈിന്ദുരാജാക്കൻമാർ ബ്ിട്രീഷന് രാജ്ി
യന് ടക്കതിടര തങ്ങളുടെ സ്ാതന്ത്യ സമരത്ിടറെ തലവനായി 
അവലരാധിച്ചതന് പണ്ഡിതനും ൈവിയമായിരുന്, അതുടൈാണ്ടു 
തടന് പ്ലാലറ്റാവിടറെ സങ്ല്പത്ിടല “ഫിലലാസഫർ ൈിംഗന്” 
എന് പദവി്കെർൈതയള്ള അവസാനടത് മുഗൾ െക്രവർത്ി  
ബൈദൂർ ഷാടയ ആയിരുന്നുവടല്ലാ.

ഈടയാരു പശ്ാത്ലത്ിൽ ലവെം 1885ൽ 
കഫസാബാദന് ലൈാെതിയിൽ (ഇംഗ്രീഷന് ലൈാെതി) മൈന്ന് 
രഘുബരീർ പള്ളിയലെതായ ഭൂമിയിൽത്ടന് ലക്ഷത്രം 
പെിയാൻ അനുവദിക്കെടമന് ൈർജി നൽകുന്തിടറെ 
ലപ്രരെടയക്കുെിച്ചന് െിന്ി്കൊൻ. 1813-14 ൈാലത്ന് ഈസ്റന് 
ഇന്്യാ ൈ്നിയടെ സർലവയൊയിരുന് �ാൻസിസന് 
ബുക്കാനൻ എന് ടവള്ളക്കാരനാെന് ആദ്യമായി ബാബറുടെ 
പള്ളി നിൽക്കുന്തന് ശ്രീരാമലക്ഷത്രം ടപാളിച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥല
ത്ാെന് എന്ന് ൈടണ്ത്തുന്തന്. തടറെ ൈടണ്ത്ലിനന് വിശ്ാ
സ്യത കൂട്ാനായി ആ ൈ്നി ഗലവഷൈൻ ഒരു ൈാര്യം കൂെി 
ലരഖടപ്ടുത്ി. ബാബെി മസന്ജിദന് യഥാർത്ത്ിൽ പെി 
ൈഴിപ്ിച്ചതന് ബാബെല്ല ഔെംഗസരീബന് ആെ.ന്  ഈ “ൈടണ്
ത്ല”ൈടള അെിസ്ഥാനമാക്കിയാെന് മൈന്ന് രഘുബരീർ 
ലൈാെതിയിൽ അലപക്ഷ ടൈാടുത്തന്. 

ലനരടത് പ്രസ്ാവിച്ച “അലയാധ്യാ സംഭവടത്ക്കുെി
ച്ചുള്ള െരിത്രലബാധം” എന് രണ്ാമടത് ഘെൈടത്ക്കുെി
ച്ചാെന്  പെഞ്ഞു വരുന്തന്.

ഇത്രം ൈാര്യങ്ങടളക്കുെിടച്ചാന്നും നമ്മുടെ മലതതര സമൂ
ൈത്ിനും നിയമജ്ന്മാർക്കും ലവണ്ത്ര ലബാധ്യമിടല്ലങ്ിലം 
ഇവിെടത് വിവിധ മതപുലരാൈിതന്മാരിൽ വലിടയാരു വിഭാ
ഗത്ിനന് ഇക്കാര്യങ്ങടളാടക്ക അെിയാം. അതുടൈാണ്ാെന് 
അലയാധ്യയിടല ഇസ്ാം മതപുലരാൈിതനും ലക്ഷത്രപൂജാരി
യം ഐൈ്യലത്ാടെതടന്, സൗഹൃദലത്ാടെത്ടന് ൈഴി
യന്തന്. അങ്ങടന ഐൈ്യലത്ാടെ ൈഴിഞ്വരും ജനങ്ങൾ
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ക്കിെയിൽ ഐൈ്യമുണ്ാക്കാൻ 
ശ്മിച്ചവരുമായ അലയാധ്യയിടല 
ഒരു മുസ്രീം പുലരാൈിതടനയം 
പൂജാരിടയയം അവിടെ വാത്രീൈി 
ലക്ഷത്രത്ിടറെ പരിസരത്ന് 
ആലിൻടൈാ്ിൽ പരസ്യമായി 
തൂക്കിലിട്തിടറെ ക്രഡിറ്റും ബ്ി
ട്രീഷുൈാർക്കുള്ളതാെന്. (എടറെ 
ഗ്രാമമായ ഏലംകുളത്ന് 1921ൽ 
ൈിന്ദു മുസ്രീം ഐൈ്യത്ിനുലവണ്ി 
പ്രവർത്ിച്ച പട്ടുക്കുത്ന്  ടമായ്രീൻ 
കുരുക്കൾ എന് ആര്യലങ്ാട്ടു 
നാട്ടു കവദ്യടന വരീട്ിൽടെന്ന് 
ടവെിടവച്ചു ടൈാല്ലുൈയം അയാൾ 
ലൈളയണ്ാക്കിയവനാെന് എന്നു 
ലരഖടപ്ടുത്തുൈയം ടെയ് സംഭവം 
പെഞ്ഞുലൈട്തന്  ഓർമ്യിൽ 
വരുന്നു.) 

ഇവിടെ മടറ്റാരു ൈാര്യം കൂെി 
പരാമർശിലക്കണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
ശ്രീരാമജന്മഭൂമി എന് സങ്ല്പ
നടത്ക്കുെിച്ചന് ഇസ്ാം മതവി
ശ്ാസപ്രൈാരം ഉണ്ാൈാവുന് ധാരെൈടളക്കുെിച്ചാെതന്. 
യഥാർത് ഇസ്ാം വിശ്ാസിടയ സംബന്ിച്ചിെലത്ാളം 
എത്രലയാ പുെ്യപുരുഷന്മാർ ഉണ്ായതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണടനയം 
ശ്രീരാമടനയം മറ്റലനൈടരയം ഉൾടപ്ടുത്തുവാൻ അവർ
ടക്കാരു വകുപ്പുണ്ന്.  അത്രം പരശേതം പുെ്യപുരുഷന്മാരുടെ 
കൂട്ത്ിലാെവർ അന്യമതങ്ങളിടല പ്രവാെൈന്മാടരയം 
ശ്രീകൃഷ്ണടനയം ശ്രീരാമടനയം ലപാലള്ള ൈിന്ദു കദവസ
ങ്ല്പങ്ങടളയം ൈാണുന്തന്. ആ രരീതിയിൽ അലയാധ്യ എന് 
സ്ഥലവും ശ്രീരാമനുമായളള ബന്ടത്യം മഥുര എന് 
സ്ഥലവും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായള്ള സങ്ല്പടത്യം ഒന്നും ൈാൊൻ 
അവർക്കന് പ്രയാസമുണ്ായിരുന്ില്ല. അത്രക്കാടര സംബ
ന്ിച്ചിെലത്ാളം ബാബന് െി മസന്ജിദിനടുത്തു തടന് ശ്രീരാ
മലക്ഷത്രം വരുന്തിലനാ ഒരു ഒത്തുതരീർടപ്ന് നിലയിൽ 
പള്ളി  നിന് സ്ഥലത്തു തടന്യം ലക്ഷത്രം അനുവദിക്കുന്
തിലനാ പ്രയാസം ൈാണുൈയില്ലായിരുന്നു. എന്ാൽ അതിനന് 
തക്ക ഒരു ഏജൻസി പ്രവർത്ിക്കാനുണ്ായില്ല എന്താെന് 
െരിത്രയാഥാർത്്യം. മാത്രമല്ല ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യത്ിനന് 
മുമ്പുള്ള ഘട്ം വടര അലയാധ്യയിൽ നൂറുൈെക്കിനന് ശ്രീ
രാമമഠങ്ങളുണ്ായിരുന്നുടവന്നും അവിടെ ഓലരാ ദിക്കിലം 
''ഇവിടെയാെന് യഥാർത്ത്ിൽ ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചതന്'' എന്ന് 
എഴുതി ടവച്ചിരുന്നുടവന്നും ലരഖടപ്ടുത്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ന്. 1949-ൽ 
െിലർ ശ്രീരാമവിഗ്രൈം പള്ളിയിൽ ടൈാണ്ടുടവച്ചലശഷവും 
ദശൈങ്ങലളാളം ഈ പാര്ര്യം  തുെർന്ിട്ടുണ്ന്. (ഇലപ്ാഴും 
െിലലെത്ന് തുെരുന്നുണ്ാവാം) മുപ്തുൈളിൽ മൈാത്ജി 
അലയാധ്യ സന്ദർശിച്ചലപ്ാൾ ''അങ്ങയടെ അഭിപ്രായത്ിൽ 
ശ്രീരാമൻ ജനിച്ച മഠം യഥാർത്ത്ിൽ ഇവയിലലതാെന്” 

എന്ന് പത്രക്കാർ ലൊദിച്ചുടവന്നും അലദേൈം തടറെ ടനഞ്ന് 
ടതാട്ടു ൈാെിച്ചുടവന്നും ലരഖടപ്ടുത്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ന്. (ഗാന്ിജി 
ടതാട്ടുൈാെിച്ച ആ ശ്രീരാമ മന്ദിരത്ിലാെന് ലഗാദന് ടസ 
നിെടയാഴിച്ചതന്) ഇടതല്ലാം അെിയന് ശ്രീരാമമഠക്കാരുടെ 
തലമുെക്കാർക്കും പിൻതലമുെക്കാർക്കും ശ്രീരാമമന്ദിരം ഇന് 
സർടവ ന്െിൽതടന് ലവെടമന്ന് നിർബന്മുണ്ാൈില്ല 
എന്നു വ്യക്മാെടല്ലാ. അതുടൈാടണ്ാടക്കത്ടന് അവിടെ 
സ്ാതന്ത്യത്ിനുലശഷം 1992ൽ ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്ക
ടപ്ട്ലശഷം നെന് ടതരടഞ്ടുപ്ിൽ കൂെിയം ൈമ്യൂെിസ്റന് 
പാർട്ിയാെന് (CPI) ജയിച്ചുടൈാണ്ിരുന്തന്. യഥാർത്ത്ിൽ  
പ്രലദശത്തുൈാർക്കന് ഈ പ്രശന് നം പരിൈരിക്കാൻ സ്ാതന്ത്യമു
ണ്ായിരുടന്ങ്ിൽ ഇങ്ങിടനടയാരു ൈാര്യം തടന് പുെത്െി
യൈയില്ലായിരുന്നു എന്നു വിൊരിക്കാൻ ന്യായമുണ്ന്. 

ലൈരളെരിത്രത്ിൽ അത്രം എത്രലയാ സംഭവങ്ങളുണ്ന്. 
മലപ്പുെം ലനർച്ച്കൊസ്പദമായ മലപ്പുെം പള്ളിയടെ ൈഥ ഉദാ
ൈരെമാെന്. മാലിൈന് ദരീനാർ സ്ഥാപിച്ചടതന്നു ൈരുതടപ്
ടുന് ആ പള്ളി ഏൈലദശം 600 ടൈാല്ലം മു്ന് അവിെടത് 
നാടുവാഴിയടെ കസന്യം തൈർക്കുൈയണ്ായി. എന്ാൽ 
പിന്രീടുണ്ായ ഒത്തുതരീർപ്ിടറെ ഫലമായി ആദ്യമുണ്ായിരുന് 
പള്ളിടയക്കാൾ മലനാൈരമായ ഒരു പള്ളി നാടുവാഴി തടന് 
(പാെ ന്ി) അവിടെ പെി ൈഴിപ്ിച്ചു. ആദ്യടത് പള്ളി 
തൈർക്കാടനത്ിയ കസന്യടത് ലനരിട്ന് രക്സാക്ഷിത്ം 
വരിച്ച 41 ലപടര ആദരിക്കുന് െെങ്ങും അന്നുമുതൽ അവിടെ 
ആരംഭിച്ചു  മലപ്പുെം ലനർച്ച. ഞാൻ ൈണ് നിലവിളക്കുൈളിൽ 
ഏറ്റവും വലിയതന് ഒരു പടക്ഷ മലപ്പുെം രക്സാക്ഷി സ്ാര
ൈത്ിടല (യാെം) നിലവിളക്കായിരിക്കാം. ലനർച്ചക്കാല
ത്തും മറ്റു പലലപ്ാഴും ആ നിലവിളക്കിൽ നാൽപടത്ാന്നു 
തിരിയിട്ന് ൈത്ിക്കുന് പതിവുണ്ന്. ഓലരാ തിരിയം ഓലരാ 

സുന്ി വഖഫന് ലബാരഡന്  ടെയരമാന് സഫര അൈമ്ദന് ഫാറൂഖി വിധി സ്ാഗതം ടെയ്യുന്നു
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രക്സാക്ഷി്കെന്. അവിടെ നാല്പത്ി ഒന്ന് അെ നിലവദിക്കുന് 
പതിവും ഉണ്ന്. ഈ രക്സാക്ഷിൈളിൽ രണ്ടുലപർ ൈിന്ദുക്ക
ളാെന്. കുഞ്ൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നു ലപരായ രണ്ടു സലൈാദരന്മാർ. 
അവർ പള്ളി രക്ഷിക്കാൻ ലപായതന് അവരുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും 
ലയാദ്ധാവുമായ രാക്കൻ ലപാക്കർ ലപായതുടൈാണ്ാെന്. 
അവരുടെ സുഹൃത്തും മലപ്പുെം ൈിസ്പ്ാട്ിടല വരീരനായൈ
നുമായ ലപാക്കർ പള്ളി ആക്രമെടത് ടെറുക്കാനല്ലാടത 
ഒരിക്കലം പള്ളിയിൽ ലപാൈാറുണ്ായിരുന്ില്ല. ൈാതിൽ 
ൈടുക്കനും ടൈട്ിടവച്ച കുടുമയം ഉണ്ായിരുന്നു. മലപ്പുെടത് 
ഒരയേർ മഠത്ിടറെ അയേരാെന് (പാലക്കാെന് ലൈാട്യിൽ നിന്ന് 
വന്ന് താമസിച്ചിരുന് ആൾ) ലപാക്കടര പയറ്റു പഠിപ്ിച്ചതന്. 
മിക്കവാറും ആ വരീട്ിൽത്ടന് ലപാക്കർ ൈഴിഞ്ഞു. അയേരുടെ 
ഭാര്യ (അമ്്യാർ) ലപാക്കടര സ്ന്ം മൈനായിത്ടന്യാെന് 
ൈരുതിയതന്. സ്ന്ം മൈൻ ൈടുക്കനിട്ടു നെക്കുന്തും പയറ്റു 
പഠിക്കുന്തും ൈൗതുൈലത്ാടെ ലനാക്കിക്കണ് വാപ്യായി
രുന്നു ലപാക്കർക്കുണ്ായിരുന്തന്. ഒരിക്കൽ തടറെ ''ടെക്കൻ'' 
പയറ്റിടല പരുന്തുരാക്കൻ  വിദ്യ പ്രലയാഗിക്കുന്തന് ആ 
പിതാവന് ഒളിഞ്ിരുന്ന് ൈണ്ടു. അലപ്ാഴാെന് അവടന ''രാക്കൻ 
ലപാക്കർ'' എന്നു വിളിച്ചതന്. അതിനുലശഷം അതവടറെ വിളി
ലപ്രായി. ലപാക്കരുടെ കുടുംബം ഇലപ്ാഴും മലപ്പുെത്തുണ്ന് 
(നരിപ്റ്റ ൈപ്പൂർ എന് വരീെന്)അതിൽടപട് ൈസൻ ൈപുർ എന് 
ഒരാടള ഈയിടെ ബാം�രിൽ ടവച്ചന് ൈണ്ടു മുട്ി. അലദേൈത്ിനന് 
പടക്ഷ തടറെ കുടുംബെരിത്രം അെിഞ്ഞുകൂെ) മലപ്പുെം ലനർച്ച 
അന്വിശ്ാസമാടെന്നും അനിസ്ാമിൈമാടെന്നുമുള്ള െില 
അഭിപ്രായങ്ങൾ അടുത്ൈാലത്ന് ടപാന്ിവന്ിട്ടുണ്ന്. യഥാർ
ത്ത്ിൽ ഈ ലനർച്ച ഇല്ലായിരുടന്ങ്ിൽ “മലപ്പുെം ൈിസ്” 
ലമായിൻ കുട്ി കവദ്യർ എഴുതുമായിരുന്ില്ല. അതിടല്ലങ്ിൽ 
നമ്ളാരും ഈ െരിത്രം അെിയമായിരുന്ില്ല. ഈ െരിത്രം 
അെിയന്തുടൈാണ്ാെന്,ലരഖടപ്ടുത്ി ൈിെക്കുന്തുടൈാ
ണ്ാെന്, മലപ്പുെം പള്ളിയം അതിടല യാെവും നിലവിളക്കു

ടമല്ലാം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്തന്. 
ഈ െരിത്രം ഓർമ്ിക്കുന് െെങ്ങി
ല്ലായിരുടന്ങ്ിൽ പള്ളിയടെ 
മാതൃൈയം നിലവിളക്കും ൈണ്ന് 
അതന് പഴയ അ്ലം മാറ്റിയ
താടെന്ന് വർഗരീയ വാദിൈൾ 
പെയമായിരുന്നു. അതുലൈട്ന് വിശ്
സിക്കാൻ ആളുൈളുമുണ്ാകുമായിരു
ന്നു. ൈിന്ദുമുസ്രീം ഐൈ്യത്ിടറെ 
ഉത്വമായിരുന് മലപ്പുെം ലനർച്ച 
വർഗരീയത പ്രെരിപ്ിക്കുന് െെങ്ങാ
ടെന്നു പെഞ്ന് ബ്ിട്രീഷന് ഗവർ
ടമറെന് നിലരാധിച്ചിരുന്നു. 1957ൽ 
ഇഎംഎസന് സർക്കാരാെന് അതന് 
രണ്ാമതന് തുെങ്ങിയതന്. 

        മലപ്പുെത്ന് 1957ടല 
ടതരടഞ്ടുപ്ിൽ സഖാവന് സാധു 
പി അൈമ്ദന്കുട്ിയടെ ടതര
ടഞ്ടുപ്ന് വാഗ്ാനമായിരുന്നു 

താൻ ജയിച്ചാൽ, ൈമ്യൂെിസ്റന് മന്തിസഭ വന്ാൽ മലപ്പുെം 
ലനർച്ചയ്ക്കുള്ള നിലരാധനം നരീക്കും എന്നുള്ളതന്. സാധു പി 
അൈമ്ദന്കുട്ി ജയിക്കുൈയം ഇഎംഎസന് സർക്കാർ വരിൈയം 
ടെയ്തു. എന്ിട്ടും സാധു പി അൈമ്ദന് കുട്ി മുഖ്യമന്തിയടെ 
ഓഫരീസിൽ പല ദിവസങ്ങലളാളം പാെിരിക്കുൈയം ഒരു ഘട്
ത്ിൽ സത്യാഗ്രൈമിരിക്കുടമന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുൈയം ടെയ് 
ലശഷമാെന് ലനർച്ച്കെന് നിയമാനുവാദം ലഭിച്ചതന്. (കൃഷ്ണയേരായി
രുന്നു നിയമമന്തി. അലദേൈം തടന് ഈ ൈഥ ശരിടവച്ചിട്ടുണ്ന്) 
എന്ാെന് പെഞ്ഞുലൈട്ിട്ടുള്ളതന്.

ഇതിവിടെ വിശദരീൈരിച്ചതന് യലൊപ്യന്മാർ  വരുന്തിനുമു
മ്പുള്ള ൈാലഘട്ത്ിൽ ൈിന്ദു മുസ്രീം ബന്ത്ിടറെ സ്ഭാവം 
വ്യക്മാക്കാനാെന്. മലപ്പുെം പള്ളിയിടല ലപാലള്ള നിരവധി 
സംഭവങ്ങൾ പ്രാലദശിൈമായി പല ദിക്കിലം ഉണ്ായിരിക്കാം. 
ഇതിടലത്ടന് പള്ളി തൈർക്കൽ മതവിരുദ്ധവിൈാരത്ാ
ലല്ലായിരുന്നുടവന്നും മുസ്രീം കൃഷിക്കാരുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ 
െില പ്രമാെിമാർക്കുണ്ായ അസൂയയായിരുന്നുടവന്നും 
ലമായിൻകുട്ി കവദ്യർ പെയന്നുണ്ന്. ഇത്രത്ിൽ ഉളള 
നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇന്്യാരാജ്യത്തുെനരീളം നിരന്രം 
ഉണ്ായിട്ടുണ്ാവാം. അവടയല്ലാം തടന് പടക്ഷ നാട്ിൻപുെ
ടത് വഴക്കുൈളും ലൈളൈളുമായിരുന്നു. അവ്കെന് മതസ്ഭാവം 
വന്നു ലെർന്ാലം പിന്രീെന് അതന് സൗൈാർദേത്ിടറെ അസ്ിവാ
രമിടുന് സംഭവമായിത്രീരുമായിരുന്നു. ഒരു ബഹുസ്ര സമൂൈ
ത്ിടറെ െരിത്രത്ിടല സുവർൊധ്യായങ്ങളായിട്ാെന് ഓലരാ 
സംഭവവും പര്യവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതന്. (ഇതിടറെ ഏറ്റവും മൈനരീ
യമായ പ്രതരീൈാത്തയാെന് അയേപ്ൻ വാവർ മിത്ിൽ പ്ര
തിഫലിക്കുന്തന്) ആ പാര്ര്യം അെിയാവുന്തിനാലാെന് 
അലയാധ്യയിൽ 1949നന് മു്ന് എത്ര പ്രലൈാപനമുണ്ായിട്ടും 
ഒരനിഷ്ട സംഭവവും ഉണ്ാൈാനിരുന്തന്. 1949-ൽ വിഗ്രൈം 
പള്ളിയ്ക്കുള്ളിൽ ടവച്ചലശഷവും അവിടെ സൗൈാർദേം പുലർ
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ന്തന്. വിഗ്രൈം അവിടെ സംരക്ഷിക്കടപ്ട്തന്.
എന്ാൽ 1992-ടല പള്ളിതൈർക്കൽ, ഈ മതപരമായ 

സന്മനസ്ിടറെയം സൗൈാർദേത്ിടറെയം ലമൽ ൈരിനിഴൽ 
വരീഴ്ത്തുൈയായിരുന്നു. ൈിന്ദുതരീവ്രവാദിൈളുടെ ആ ൈടുംകൈ 
മുസ്രീം തരീവ്രവാദക്കാർക്കന് അവസരം നൽകുൈയായിരുന്നു. 
രാജ്യത്ിടറെ പല ഭാഗത്തും നെന് അക്രമങ്ങൾ രണ്ടു മതത്ി
ടലയം പ്രധാന ലസ്രാതസ്സുൈളുടെലയാ പാര്ര്യങ്ങളുടെലയാ 
ഭാഗമായിരുന്ില്ല. ആദ്യടത് ഒലന്ാ രലണ്ാ ദിവസങ്ങൾ
ക്കുലശഷം രണ്ടു മതത്ിടലയം സമാധാനവാദിൈൾക്കന് 
പ്രവാെൈമതത്ിടറെ വക്ാക്കൾക്കന് ൈാര്യങ്ങൾ നിയന്തി
ക്കാൻ ൈഴിഞ്ഞു. അവിടെയം ഭരെകൂെത്ിടറെതായ െില 
പാളിച്ചൈൾ ഉണ്ായി എന്താെന് അവിടെ സംഭവങ്ങൾക്കന് 
ൈാരെമായതന് എന്നു പെയാം.

ഇലപ്ാഴടത് ലൈാെതി വിധിയിലം ഭരെൈർത്ാക്കളുടെ 
ടെയ്ിൈളിലം പരിമിതിൈളും പാളിച്ചൈളുമുണ്ന്. െില മന്തി
മാരുലെയം ൈിന്ദുലനതാക്കന്മാരുടെയം പ്രസ്ാവനൈളിലം പ്ര
ലൈാപനങ്ങളുമുണ്ന്. എന്ാലം െരിത്രത്ിടല സവിലശഷമാ
ടയാരു സന്ദർഭടമന് നില്കെന് ഇന്്യയിടല പൗരസമൂൈം ഈ 
വിധിയിൽ ഇെടപലെണ്തുണ്ന്. അങ്ങിടന ഇെടപലെണ്തന് 
ലൈാെതിയടെ സന്മലനാഭാവടത് അംഗരീൈരിച്ചു ടൈാണ്ായി
രിക്കെം. ലൈാെതി എന് സ്ഥാപനത്ിടറെ പരിമിതിടയ 
മനസ്ിലാക്കിടക്കാണ്ടും.  ലൊൈന് ലളറ്റന് നഷ്ടടപ്ട് കുട്ി്കെന് ഒരു 
പാക്കറ്റന് ലൊക്കലളറ്റും ഒരു സ്ർെന് ബിസന് ക്കറ്റും ടൈാടുക്കാൻ 
ൈഴിയം. ആദ്യടത് തട്ിപ്െിക്കാരൻ ആ സ്ർെബിസന് ക്ക
റ്റം തട്ിപ്െിക്കാൻ വരിൈയാടെങ്ിൽ അവനും ഒരു സ്ർെ 
ബിസന് ക്കറ്റന് നൽൈി തട്ിപ്െി്കെലിടന ഒഴിവാക്കാൻ ൈഴിയം. 
അതിന്ന് സജ്ജമായിരി്കെെടമന്നുമാത്രം.

ലൈാെതി വിധി ശരിയാടെന്ല്ല ഇതിന്ർത്ം. അതിൽ 
ശരിലൈടുണ്ന്. നരീതിനിലഷധമുണ്ന്. അതന് നിരാശാജനൈമാെന്, 
അതിൽ പരസ്പരകവരുദ്ധ്യമുണ്ന്. ഈ ലലഖനത്ിൽത്
ടന് സൂെിപ്ിച്ചലപാടല അതന് സ്യം ലതാൽപ്ിക്കുന്തു
മാെന്.എന്ാൽ ഈ വിധിലയാെന് രൂക്ഷമായ സമരീപനമല്ല 
അതിടല ''സങ്െൈക്ഷിൈൾ'' കൈടക്കാണ്ിട്ടുള്ളതന് എന്തന് 
ൈാെെം. 1992-ൽ ബാബന് െി മസന്ജിദന് തൈർക്കടപ്ട്ലപ്ാൾ 
ഏലംകുളത്തുൈാരനായ, അന്ന് ജരീവിച്ചിരിപ്പുണ്ായിരുന്, 
ഇസ്ാമിൈ രരീതിൈളനുസരിച്ചന് ജരീവിച്ചുലപാന്, ഇഎംഎ
സ്ിടറെ ആരാധൈനും പരിെയക്കാരനുമായിരുന് 1947-48 
ൈാലത്ന് മുസ്രീം ലരീഗിടറെ മണ്ഡലം ടസക്രട്െിയം പിന്രീെന് 
ൈമ്യൂെിസ്റനുഭാവിയമായിത്രീർന് വരീരാൻകുട്ി ടമാല്ല 
എന് ഞങ്ങളുടെടയാടക്ക ടമാല്ലാക്ക പെഞ്ഞു: ''വല്ല ലൈാെതി 
ഇെടപലട്ാ സർക്കാർ സ്ഥലം ഏടറ്റടുലത്ാ ൈാര്യം പരിൈരി
ച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ പിെിച്ചുപെിയം അെിച്ചുതൈർക്കലം 
ഇല്ലാടത സൗൈാർദേത്ിലലക്കന് ൈാര്യം തരീർലക്കണ്ിയിരുന്നു.'' 
അന്ടത് പ്രധാനമന്തി നരസിംൈൊവുവും ൈിന്ദുത് വർഗ്രീ
യക്കാരുമായി രൈസ്യ ഇെപാടുടണ്ന്നും ടമാല്ലാക്ക വിശ്സി
ച്ചിരുന്നു. പടക്ഷ അലദേൈത്ിടറെ വാക്കുൈളിൽ മതസൗൈാർ
ദേം പുലർന്നു ൈാൊനുള്ള ദാൈവും അക്കാര്യത്ിൽ വിട്ടുവരീഴ്ച 
ടെയോനുള്ള ഒരുക്കവുമുണ്ായിരുന്നു. ആ വാക്കുൈളിടല ലൊൺ 

ഉൾടക്കാണ്ടുടൈാണ്ാെന് ഇന്്യൻ ടപാതുസമൂൈത്ിനന് ഈ 
െരിത്രസന്ദർഭത്ിലള്ള സവിലശഷമായ ബാധ്യതടയപ്റ്റി 
ൈെമടയപ്റ്റി ഇവിടെ സൂെിപ്ിക്കുന്തന്. 

ഇടതഴുതി അവസാനിപ്ിക്കുല്ാൾ പുതിയ പത്രെി
ലപ്ാർട്ടുൈൾ വന്നുടൈാണ്ിരിക്കുന്നു. ഇെതുപക്ഷക്കാരും മുസ്രീം 
സംഘെനൈളും ലയാജിച്ചു ടൈാണ്ടുള്ള ലൈാെതിവിധിടയ 
വിമർശിക്കുന് (ആദ്യടത് സൗമ്യസ്രത്ിൽ നിന്നുമാെി) 
െിലപ്ാർട്ടുൈളും വരുന്നു. വിഎച്ചന്പിയടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പുതിയ 
നിർലദേശങ്ങൾ വന്നു ടൈാണ്ിരിക്കുന്നു. ലക്ഷത്രനിർമ്ാെ
ത്ിനന് ട്രസ്റന് ആവശ്യമില്ല. പള്ളിക്കന് അബ്ദുൾ ൈലാമിടറെ 
ലപരിെെം എന്ിങ്ങടനടയല്ലാം ലൈാെതി വിധിയിൽത്ടന്
യം ഇെടപട്ടുടൈാണ്ടുള്ള നിർലദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇവടയ 
പതിന്മെങ്ങന് ശക്ിലയാടെ അപലപിക്കാനും എതിർക്കാനും 
സ്ാഭാവിൈമായം മതനിരലപക്ഷ പൗരസമൂൈം നിർബന്ിത
മാകും. എന്ാൽ അതന് അൈൽച്ച വർദ്ധിപ്ിക്കാനും ഫാസിസ്റന് 
ശക്ിൈളുടെ അജണ് വിജയിപ്ിക്കാനുലമ സൈായൈമാകൂ. 
അക്കാര്യം തിരിച്ചെിഞ്ന് ലൈാെതിവിധിയിടല ഇലപ്ാഴടത് 
അപൂർെതടയ മനസ്ിലാക്കി അതിടന ടപാതുസമൂൈത്ിടറെ 
ഭാഗത്തുനിന്ന് പരിൈരി്കൊനുളള ശ്മമാെ,ന് ലനതൃത്മാെന് 
മലതതര െിന്ാഗതിക്കാരുടെയം ഇെതുപക്ഷത്ിടറെയം 
ലൈാൺഗ്രസ്െക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ിൈളുടെയം ഭാഗത്തു
നിന്നുണ്ാലവണ്തന്.

അത്രടമാരു സംരംഭത്ിൽ ഇന്്യയിടല ൈലാൈാരന്മാർ 
ടമാത്വും ലനാബൽ ലജതാക്കളെക്കമുള്ള ബുദ്ധിജരീവിൈളും 
എഴുത്തുൈാരും ൈവിൈളും സിനിമാലലാൈവും ഒളി്്യൻ താര
ങ്ങളെക്കമുള്ള ൈായിൈലലാൈവും എല്ലാം ഭാഗഭാക്കുൈളാകുന് 
തരത്ിലള്ള സംഘാെനം ആവശ്യമായ സന്ദർഭമാെിതന്. 
എല്ലാ സമുദായലനതാക്കന്മാരും യഥാർത് മതലനതാക്ക
ന്മാരും അത്രടമാരു പ്രസ്ഥാനലത്ാെന് സൈൈരിക്കാൻ 
തയോൊകും. ഇന്്യ വിഭജിക്കടപ്െെടമന്നും മതത്ിടറെ അെി
സ്ഥാനത്ിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളാൈെടമന്നും ആഗ്രൈിക്കു
ന്വർ മാത്രടമ അതിൽ നിന്ന് മാെി നിൽക്കുൈയം അതിടന 
പാര ടവയ്ക്കുൈയം ടെയ്യൂ. ഇന്്യൻ മതനിരലപക്ഷ സമൂൈവും 
എൻകലറ്ററെന്  ക്ാസന് ആയ ൈലാസാൈിത്യൈായിൈ പ്രതിഭൈ
ളും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചു ലെർന്ാൽ ഭരെകൂെ സ്ാധരീനം 
ഉടണ്ങ്ിൽലപാലം ഈ സങ്കുെിത താൽപര്യക്കാടര ഒറ്റടപ്
ടുത്ാൻ ഇന്നു ൈഴിയം. കവൈിയാൽ അതിനു ൈഴിഞ്ഞു
ടൈാള്ളെടമന്ില്ല. ജസ്റിസന് മാർക്കാലണ്ഡയ ൈാെന്ജു മുതൽ 
ലജർെലിസ്റന് എൻ പി ടെക്കുട്ിയെക്കമുള്ള ലൈാെതി വിധി 
വിമർശൈന്മാരിൽ നിന്നും ലൈാൺഗ്രസ്സും ഇെതുപക്ഷങ്ങളും 
മുസ്രീം ലരീഗും അൈാലിൈളും മായാവതി, മമത, ഡിഎംടൈ 
വിഭാഗങ്ങളെക്കമുള്ള മതനിരലപക്ഷ സമൂൈത്ിൽ നിന്നും 
ഇന്്യാ രാജ്യം ആവശ്യടപ്ടുന്തന് അതിനുളള ലനതൃത്വും 
സംഘെനാ സംരംഭങ്ങളുമാെന്. ശില്പഭംഗിയിൽ ലലാലൈാത്
രമായ ഒരു പള്ളി അലയാധ്യയിടല അലഞ്ക്കെിൽ രൂപം 
ടൈാള്ളുന്തന് അത്രടമാരു സംരംഭത്ിടറെ  ആദ്യ പ്രവർ
ത്നമാക്കാവുന്താെന്.
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ണലഖനകും

സി ആർ നരീലക�ൻ

ഇന്്യൻ ഭരെഘെന അനുസരിച്ചന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്ര
വകുപ്ന്,ലപാലരീസന്, എന്ിവ സംസ്ഥാന സർക്കാരിടറെ 

ൈരീഴിലാെന്. ഇെതുപക്ഷത്ിനന് അവരുലെതായ ഒരു ലപാലരീസന് 
നയമുടണ്ന്ാെന് നമ്ൾ ധരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ളതന്. അതന് ലൈന്ദ്രം ഭരി
ക്കുന് ൈക്ഷിയടെ നയങ്ങൾടക്കതിരാെന് എന്നും നാം ൈരുതി
ലപ്ാന്നു.പടക്ഷ കുെച്ചു ൈാലമായി  ലൈരളത്ിടല ലപാലരീസന്  
തരീർത്തും ലൈന്ദ്ര സർക്കാരിടറെ നയങ്ങളാെന് നെപ്ാക്കുന്തന്. 
രാഷ്ടരീയമായി തങ്ങൾടക്കതിരായള്ളവടര ഉന്മൂലനം ടെയ്യുൈ 
എന്തന് ലൈന്ദ്ര സർക്കാരിടറെ നയമാെന്.ലൈരളം ആരാെന് 
ഭരിക്കുന്തന് എന് സംശയം ഉയരുന്തന് അതുടൈാണ്ാെന്.       
ലപാലരീസന് ജനപക്ഷത്ായിരിക്കെം എന്താെന് ഇെതുപക്ഷ 

നിലപാെന്.  ലൈരളത്ിടല ലപാലരീസന് ഇലപ്ാൾ അങ്ങടനയല്ല 
പ്രവർത്ിക്കുന്തന്. ഈ സർക്കാർ അധിൈാരലമൽക്കുന്തിനു 
മു്ന് പ്രൈെനപത്രിൈയിലെക്കം പെഞ് െില ൈാര്യങ്ങളുണ്ന്. 
ഇന്ന് നെക്കുന് സംഭവങ്ങൾ ആ നയങ്ങൾടക്കതിരാകുന്നു. 
ഇവിടെ നെക്കുന് ലപാലരീസന് മർദേനങ്ങളും ലലാക്കപ്ന് മരെങ്ങളും 
ജനൈരീയ സമരങ്ങലളാടുള്ള സമരീപനങ്ങളും മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവി
ലടത് യഎപിഎ  പ്രലയാഗം വടരയള്ള നെപെിൈൾ ലനാക്കുൈ. 

ടൈാച്ചിയിടല ഐഒസി  സമരത്ിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങൾ
ക്കൈം നാലന് തവെ സ്തരീൈളും കുട്ിൈളുമെക്കമുള്ള ജനങ്ങടള 
അതിക്രൂരമായി മർദേിച്ചതന് നാം ൈണ്ടു. തടറെ മൈടറെ മരെ

ഹകരള�്രിൽ ഭര്രി�ന്നത് 
ഇടതുപ�യമന്ന് 
ഇന്രിയും പറയുന്നയത�യന?

 ടസക്രട്െിയറ്റിനു മുന്ില് സ്തരീൈളുടെ പ്രതിലഷധം
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ത്ിനു ൈാരെക്കാരായവടര ൈടണ്ത്െടമന്ാവശ്യടപ്ട്ടു 
ഡിജിപി ഓഫരീസിടലത്ിയ ജിഷ്ണു പ്രലൊയിയടെ അമ്
യ്ക്കും അവലരാലൊപ്മുള്ളവർക്കും ലനടര ലപാലരീസന് നെത്ിയ 
അതിക്രമങ്ങൾ മടറ്റാരു ഉദാൈരെം മാത്രം. ലലാക്കപ്ന് മരെ
ങ്ങളുടെ പട്ിൈ ഏടെ നരീണ്താെന്. ടൈവിനും ശ്രീജിത്തും 
മൂന്ാെിടല രാലജന്ദ്രനും തൃശ്ശൂരിടല വിനായൈനുമെക്കമുള്ളവർ 
അങ്ങടന ടൈാല്ലടപ്ട്വരാെന്. ഈ ലപാലരീസന് ലസനയിൽ 
ഒട്നവധി ക്രിമിനലൈൾ ഉടണ്ന്നു ഔലദ്യാഗിൈമായി 
തടന് സമ്തിച്ചിട്ടുള്ളതാെന്. ഇവരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾക്കു 
ഒട്നവധി ഉദാൈരെങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ് മൂന്ര വർഷത്ിൽ 
ഉണ്ായിട്ടുണ്ന്. ഇെതുപക്ഷനയങ്ങൾ ഇങ്ങടനയടല്ലന്നും മുൻ
സർക്കാരിടറെ ൈാലത്ന് തടന് സർവ്വരീസിലള്ള ഉലദ്യാഗസ്ഥർ 
തങ്ങളുടെ ടതറ്റായ രരീതിൈൾ തുെരുന്താെന് എന്ാണു ന്യാ
യരീൈരെ ടതാഴിലാളിൈൾ നിരന്രം പെഞ്ഞുടൈാണ്ിരു
ന്തന്. ഇലപ്ാൾ സർക്കാർ അധിൈാരലമറ്റിട്ടു മൂന്ര വർഷം 
പിന്ിടുന്നു. ലപാലരീസിടറെ നെപെിൈൾ സർക്കാർ നയങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചടല്ലങ്ിൽ അവ തിരുത്ാനും ടതറ്റന് ടെയ് ഉലദ്യാ
ഗസ്ഥടര മാതൃൈാപരമായി ശിക്ഷിക്കാനും സർക്കാർ തയോൊ
ൈെമലല്ലാ. ഇവിടെ അടതാന്നും സംഭവിച്ചിട്ില്ല. അത്രം 
ടൈാലൈൾ നെത്ിയവടര നാമമാത്രമായി െില വകുപ്പുതല 
നെപെിൈൾ വഴിയള്ള ശിക്ഷ നൽൈി രക്ഷിക്കുൈയായിരുന്നു 
ഈ സർക്കാർ. വെലക്ക ഇന്്യയിൽ മാത്രടമന്ന് നാം ൈരുതിയി
രുന് ആൾക്കൂട് മർദേനങ്ങളും ടൈാലൈൾ തടന്യം ഇവിടെയം 
നെക്കുന്നു. വല്ലാടത സമ്ർദേം വരുല്ാൾ കുെച്ചു പെം 
നൽൈിയം കുടുംബത്ിൽ ആർടക്കങ്ിലം ലജാലി ടൈാടുത്തും 
തൽക്കാലം പിെിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതും സർക്കാ
രിടറെ അഥവാ ടപാതുപെം ഉപലയാ
ഗിച്ചന്  കുറ്റവാളിൈടള സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ലൈരളെരിത്രത്ിൽ ഒരു ൈാല
ത്തുമില്ലാത്വിധത്ിൽ ഉപലദശ
ൈടര നിയമിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്തിയാ
െിതന്. ഡിജിപിമാർ  അെക്കം ഒട്ന
വധി ഐപിഎസന്  ഉലദ്യാഗസ്ഥർക്കു 
പുെടമ രമൺ ശ്രീവാസ്വ എന് ൈരു
ൊൈരടറെ വത്ലശിഷ്യടന കൂെി 
ഉപലദശൈനായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ന്.
എന്ിട്ടും ആഭ്യന്രമന്തി ദയനരീയ 
പരാജയമായി മാെിയടതന്തുടൈാണ്ന് 
എന് ലൊദ്യമുണ്ന്. ഡിജിപി ആയി 
നിയമിക്കടപ്ൊൻ ലയാഗ്യതയണ്ാ
യിരുന് ടസൻകുമാെിടന മാറ്റിയ
തിനു പിന്ിൽ രാഷ്ടരീയമായ ന്യായരീ
ൈരെം പെയാൻ ൈഴിയം. അലദേൈം 
െിട്യർ ടെയ്ലശഷം സംഘന്പരിവാ
െിടറെ ടതാഴുത്ിലാെലല്ലാ എത്ി
ടപ്ട്തന്. എന്ാൽ ആ ടതാഴുത്ിൽ 
നിന്നും അഴിച്ചു ടൈാണ്ന് വന് ഒരു 
വിശുദ്ധപശുവാെന് ലലാൈന് നാഥന് 

ടബൈന് െ (ഡിജിപി) എന് സത്യം ഇന്ന് ലൈരളം തിരിച്ചെി
യന്നുണ്ന്. അലദേൈടത്ക്കാൾ ആ പദവിക്കന് ലയാഗ്യതയള്ള 
രണ്ന് ലപർക്കന് ഇലപ്ാൾ സർക്കാർ ശ്ളം നൽകുന്നുണ്ന്, 
ഋഷിരാജന് സിങ്ങിനും ലജക്കബന് ലതാമസിനും.

അടുത് ദിവസങ്ങളിൽ നെന് െില സംഭവങ്ങൾ ഏടെ 
െർച്ചയായതിനാൽ അതിലലക്കു വരാം. വാളയാെിൽ 9ഉം 
12 ഉം വയസ്സുള്ള  രണ്ന് ടപൺകുട്ിൈൾ ക്രൂരമായി പരീഡിപ്ി
ക്കടപ്ടുൈയം ടൈാല്ലടപ്ടുൈയം ടെയ് ലൈസിടല പ്രതിൈടള
ടയല്ലാം ടവറുടത വിട് ലൈസന് ആദ്യം എടുക്കാം. ഇതന് ആരും 
അെിയാടത നെന്  സംഭവമല്ല. 2017 ൽ, ഒലര വരീട്ിടല രണ്ന് 
ദളിതന് ടപൺകുട്ിൈൾ ഒന്ര മാസത്ിനിെയിൽ   ദരൂൈമായ 

സാൈെര്യത്ിൽ ടൈാല്ലടപ്ട്ലപ്ാൾ 
ലൈരളത്ിൽ ശക്മായ പ്രതിലഷധ
ങ്ങൾ ഉണ്ായി. തുെർന്ന് മുഖ്യമന്തി 
തടന് ഈ വിഷയത്ിൽ സ്ന്ം 
നിലപാെന് ലഫസന്ബുക്കിലൂടെ വ്യക്
മാക്കി. ഈ ലൈസിടല കുറ്റവാളിൈൾ 
ഒരിക്കലം രക്ഷടപ്ൊൻ അനുവദിക്കി
ല്ല എന്ലദേൈം പെഞ്ഞു. ആഭ്യന്ര
മന്തി കൂെിയായ മുഖ്യമന്തി  ഇതി
ലാവശ്യമായ മുൻൈരുതലൈൾ എടു
ക്കുടമന്ന് നമ്ൾ ൈരുതി. എന്ാൽ 
ഈ പ്രതിൈടളടയല്ലാം ടവറുടത വിട് 
വിധി വന്ലതാടെ ആ വിശ്ാസം 
തൈർന്നു ലപായി. 

ഒരു പത്രപ്രവർത്ൈനായ ടൈ 
ടജ ലജക്കബന്  മുഖ്യമന്തിടയയം 
സർക്കാരിടനയം അതിനിശിത
മായി വിമർശിച്ചന്  അല്പം പരിൈാ
സലത്ാടെ  ലഫസന്ബുക്കിൽ ഇട് 
ലപാസ്റാെന് ഈ വിഷയടത് 
ടപാതു സമൂൈത്ിടറെ ശ്ദ്ധയിലല
ക്കന് ടൈാണ്ന് വന്തന് എന്ന് പെയാം. 

 സർക്കാർ അധികാരണമറ്റിട്ടു 
മൂന്നര വർഷകും പിന്നിടുന്നു. 
ണപാലരീസിന്ന് നെപെികൾ 
സർക്കാർ നയങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചന്ല്ലങ്ിൽ 
അവ തിരുത്ാനുകും ന്തറ്റ് 
ന്ചയ്ത ഉണദ്യാഗസ്ഥന്ര 
മാതൃകാപരമായി ശിഷേിക്കാനുകും 
സർക്കാർ തയ്ാറാക�മണല്ലാ. 
ഇവിന്െ അന്താന്നുകും 
സകുംഭവിച്ചിട്ില്ല. 

രമൺ ശ്രീവാസ്വ
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വാളയാെിടല ടപൺകുട്ിൈടള ഓർക്കുന്ിലല്ല? എന് തലടക്ക
ട്ിൽ. 

ഈ ലപാസ്റന് വ്യാപൈമായി പ്രെരിച്ചു.  ടപടട്ന്ന് തടന് 
ൈാര്യങ്ങൾ മാെി. സമൂൈത്ിടറെ മന:സാക്ഷി (അങ്ങടന 
ഒന്നുടണ്ങ്ിൽ)  ഉെർന്നു. പ്രതിപക്ഷം പതിവന് രരീതിയിൽ 
സർക്കാരിടനതിടര ൈിട്ിയ ഒരു വിഷയടമന് രരീതിയിൽ പ്ര
തിൈരിച്ചു. പടക്ഷ ഈ വാർത് ലൈൾക്കുന് ഓലരാ മനസ്ിലം 

പ്രത്യൈിച്ചും ടപൺകുട്ിൈൾ ഉള്ള സ്തരീൈളുടെ മനസ്ിൽ ഇതന് 
ൈനൽ ലൈാരിയിടുൈ തടന് ടെയ്തു. ഈ ലൈസിടല പ്രതിൈൾ 
രക്ഷടപ്ട്തിനന് പിന്ിൽ  ഭരെൈക്ഷിക്കന്   താല്പര്യമുടണ്ന്  
വസ്തുത എളുപ്ം തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. പ്രതിൈൾക്കന്  ലവണ്ി 
ലൈാെതിയിൽ ൈാജരായ വക്കരീൽ പാർട്ിക്കന്  ലവണ്ടപ്ട് 
ആൾ ആടെന്     ആലരാപെം അലന് ഉണ്ായിരുന്നു. 
പടക്ഷ ഒരു വക്കരീൽ എന് നിലയിൽ ആരുടെ ലൈസുടമടുക്കാം  
എന്ന് തത്ത്ിൽ സമ്തിക്കാം. പടക്ഷ അലത വക്കരീലിടന 
പാലക്കാെന് ജില്ലയിടല ശിശുലക്ഷമത്ിനുള്ള സമിതിയടെ 
അധ്യക്ഷനായി സർക്കാർ തടന് നിയമിച്ചതിനന് എന്ന് ന്യാ
യരീൈരെമുണ്ന്?

ഇനി ഈ ലൈസിടല പ്രതിൈടള ശിക്ഷിക്കാൻ ൈഴിയം 
വിധത്ിൽ പുനരലന്ഷെം സാധ്യമാലൊ എന് ലൊദ്യ
മാണുള്ളതന്.  ഇതുവടര നെന് അലന്ഷെം വച്ചുടൈാണ്ന് 
പ്രതിൈൾ ശിക്ഷിക്കടപ്െിടല്ലന്നു പെയന്തന് ലൈസിൽ 
സർക്കാരിനന് ലവണ്ി വാദിച്ച വക്കരീൽ തടന്യാെലല്ലാ. രണ്ടു
ലപരുടെ ലപാസ്റന് ലമാർട്ത്ിലം അതിനി�രമായ നിലയിൽ 
കലംഗിൈ പരീഡനത്ിനിരയായതായം ബലാൽസംഗ
ത്ിനന്  ഇരയാക്കടപ്ട്ടുടവന്നും ലബാധ്യമായതാെന്. എന്ിട്ടും 
അടതാരു ആത്ൈത്യയാലയ ലപാലരീസിനന് ലതാന്ിയള്ളു. 
ഇത്ര ടെെിയ കുട്ിൈൾ ആത്ൈത്യ ടെയ്യുലമാ എന് സംശയം 
ഒരു അലന്ഷെ ഉലദ്യാഗസ്ഥനും  ഉണ്ായില്ല. പിന്രീെന് വിവാ
ദമായലപ്ാൾ നെന് അലന്ഷെത്ിലാെന് മരെത്ിനു 
പിന്ിൽ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമെക്കമുള്ള അലഞ്ാളം 
ലപരുടെ പങ്ാളിത്ം തിരിച്ചെിയന്തന്.

തുെക്കം മുതൽ തടന് പ്രതിൈടള സംരക്ഷിക്കാനായിരു
ന്നു ലപാലരീസിനന് താൽപര്യം. അതുടൈാണ്ാെന്  പ്രതിപ്ട്ി
ൈയിലണ്ായിരുന് ലെർത്ല സ്ലദശി പ്രദരീപന്കുമാെിടന  
ആദ്യം തടന് വിട്യച്ചതന്.ഇലപ്ാൾ, മറ്റു പ്രതിൈളായ എം മധു, 
ഷിബു, വി മധു എന്ിവടരയം പാലക്കാെന് പ്രലത്യൈ ലപാൈന് ലസാ 
ലൈാെതി ടവറുടത വിട്ിരിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്ിയാൈാത് ഒരു 
പ്രതിയടെ വിൊരെ ജുവകനൽ ലൈാർട്ിൽ നെക്കുൈയാെന്. 
കൃത്യമായ ടതളിവില്ല എന് ൈാരെത്ാൽ വിടുല്ാൾ 
പ്രതിഭാഗം വക്കരീലലപാലം പെയന്നുണ്ന്: ‘ലപാലരീസന് സ്തന്ത
മായി അലന്ഷിക്കാതിരുന്തു ടൈാണ്ാെന് ടതളിവില്ലാടത 
ലപായതന്' എന്ന്. സ്തരീൈൾക്കും ടപൺകുട്ിൈൾക്കും ലനടര 
നെക്കുന് കലംഗിൈാതിക്രമ ലൈസുൈളിൽ  ൈാലാ ൈാലങ്ങ
ളായി നിയമസംവിധാനം പുലർത്തുന് ലബാധപൂർവ്വവും കുറ്റ
ൈരവുമായ അനാസ്ഥയം അതു വഴി ഇരയ്ക്കു ലനടര നെക്കുന് 
അനരീതിയം ഇലപ്ാഴും തുെർന്നുടൈാലണ്യിരിക്കുന്നു എന്തന് 
അത്യന്ം പ്രതിലഷധാർൈമാെന് . 

വാളയാർ എന്തന് നാം പുലർത്തുന് മൗനങ്ങളുടെയം 
നമ്മുടെ അനരീതിൈളുടെയം വിളിലപ്രാവരുതന്. ഈ  രണ്ന് 
ദലിതന് ടപൺകുട്ിൈളുടെ ദാരുെമായ അന്്യത്ിൽ പുനരലന്
ഷെം നെത്െടമന്നും അതിനായി പ്രലത്യൈ അലന്ഷെ 
സംഘടത് നിയമിക്കുൈലയാ സി ബി ഐ  അലന്ഷെ
ത്ിനന് ലവണ് നെപെിൈൾ സ്രീൈരിക്കുൈലയാ ടെയേെടമ
ന്തു ഏറ്റവും കുെഞ് ആവശ്യമാൈെം.ഒപ്ം പ്രതിൈടള 

ടൈടജ ലജക്കബന്

ടക ടജ ലജക്ബിടറെ ലഫസന്�ക്ന്  ലപാ�ന് 
'പല പ്രാവശ്യം ബലാൽസംഗം ടെയേ
ടപ്ട്ിരുന്നു എന്നും, കലംഗിൈമായി 
പരീഡിപ്ിക്കടപ്ട്ിരിക്കാൻ സാധ്യത
യടണ്ന്നും ലപാസ്റന് ലമാർട്ം െിലപ്ാർ
ട്ടുൈളിൽ പെഞ്ിരുന്, ആത്ൈത്യ 
ടെയ് എട്ടും പതിടനാന്നും  വയസ്സു
ള്ള രണ്ടു ടപൺകുഞ്ഞുങ്ങടള, രണ്ടു 
ദളിതന് ടപൺകുട്ിൈടള, പരീഡിപ്ിച്ചു 
ടൈാല ടെയ്  ലൈസിടല പ്രതിൈളായ,  
ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ നാല
പ്രതിൈടള  ലൈാെതി ടവറുടത വിട്ിരി
ക്കുന്നു. ൈാരെം? ടതളിവില്ല. അമ് 
ലൈാെതിയിൽ ലനരിട്ന് ടമാഴിടൈാടുത് 
ലൈസാെന്. പടക്ഷ ടമാഴിയിൽ ടപാരു
ത്ലക്കടുണ്ായിരുന്നു! ......
ലൈരളത്ിലാെന്. ആ കുട്ിൈൾക്കന് നരീതി 
ലഭിലക്കലണ്? സ്തന്തമായി ലൈസലന്
ഷിക്കുന്തിൽനിന്നു ലപാലരീസിടന 
തെഞ്വർ ആടരന്നു ഈ സമൂൈത്ിനു 
അെിലയലണ്? ടതളിവുൈൾ എവിടെ
ലപ്ായി എന്ന് ൈടണ്ലത്ലണ്?.....
ഈ സർക്കാരിടറെ ൈാലത്ാെന് രണ്ടു 
മരെങ്ങളും നെക്കുന്തന്: 2017  ജനുവ
രിയിലം മാർച്ചിലം. എട്ടും പതിടനാന്നും 
വയസ്സുള്ള രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീഡ
നടത്ത്തുെർന്നു ആത്ൈത്യ ടെയ് 
ലൈസിൽ ടതളിവിടല്ലന്ന് പെഞ്ഞു 
ലൈാെതി ടവറുടത വിടുന്തിൽ ആഭ്യ
ന്രവകുപ്ിനന് ഒരുത്രവാദിത്വും 
ഇലല്ല? ലൈസിൽ ഒരു പുനരലന്ഷെവും 
മനുഷ്യർക്കന് ദൈിക്കുന് വിൊരെയം 
വിധിയം ലവെടമന്ന് സർക്കാരിനന് 
ലതാന്നുന്ിലല്ല?   പാലക്കാടു നിന്നുള്ള 
ജനപ്രതിനിധിയായ, പട്ിൈജാതി 
ലക്ഷമ വകുപ്ിടറെ ചുമതലയള്ള, നിയമ
വകുപ്ിടറെ ചുമതലയള്ള മന്തിയായ  എ 
ടൈ ബാലലനാെന്   ഒരു ലൊദ്യം:നിങ്ങൾ
ക്കന് ശരിക്കും എന്ാെന് പെി?’
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രക്ഷടപ്ൊൻ സൈായിക്കുൈയം  ലബാധപൂർവ്വം കൂട്ന് നിൽക്കു
ൈയം ടെയ് ലപാലരീസന് ഉലദ്യാഗസ്ഥർടക്കതിടര ൈർശന നെപ
െിൈൾ സ്രീൈരിക്കെടമന്തും.  ഒരിക്കൽ വിൊരെ ടെയ്തു 
ലൈാെതി ടവറുടത വിട് ലൈസിൽ അലത  കുറ്റത്ിനന് അലത  
പ്രതിൈടള പുനർവിൊരെ ടെയോൻ പാെിടല്ലന് നിയമസം
രക്ഷെം പ്രതിൈൾക്കന് ൈിട്ടും. ഇതുവടര നെന് അലന്ഷെ
ത്ിൽ ടതറ്റുൈൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാർ സമ്തി
ക്കുൈയാെന് ആദ്യം ലവണ്തന്. അതിനായി ഇതിൽ ഉൾടപ്ട് 
മുഴുവൻ ലപാലരീസന് നിയമ ഉലദ്യാഗസ്ഥടരയം സസന് ടപൻഡന് 
ടെയ്തു അവർടക്കതിടര ക്രിമിനൽ ലൈസന് എടുക്കാൻ സർക്കാർ 
തയോൊൈെം. ഇവിടെയാെന് ഒരു സർക്കാരിടറെ ഇച്ഛാശക്ി 
പ്രൈെമാലൈണ്തന്. ഇന്ടത് രരീതിയിലള്ള ഒരു അലന്ഷെ

െിലപ്ാർട്ിടറെ പിൻബലത്ിൽ അപ്രീൽ ലപായാൽ പ്രതിൈൾ 
രക്ഷടപ്ടുടമന്ന് ഉെപ്ാെന്. പടക്ഷ ഇതുവടര നെന് അലന്ഷ
െടത് തള്ളിപ്െയാൻ സർക്കാർ തയോൊകുലമാ? 
 
ഡി വൈ എസന് പി ലസാജൻ ആരാണന്?

ഈ ലൈസന് അലന്ഷിച്ച പ്രധാന ഉലദ്യാഗസ്ഥനായ ഡി 
കവ എസന് പി ലസാജൻ ആരാെന് എന്ന് ടപാതുസമൂൈം അെി
ഞ്ിരിക്കെം. ഒരു ടൈാലലക്കസിടല പ്രതിയാെന് അലദേൈം. 
ബസ്ന് ൈാത്തു നിന് നാരായെൻ നായർ എന് സർക്കാരു
ലദ്യാഗസ്ഥടന മർദേിച്ചു ടൈാന് ലൈസിടല  പ്രതി. (Crime 
no :  653/2011, കുന്ംകുളം ലപാലരീസന് ലസ്റഷൻ). വാളയാർ 
ലൈസിടല പ്രതിൈടള രക്ഷിച്ചതിനന് പ്രതയുപൈാരമായി ഈ 
നരാധമൻ ആ ടൈാലലക്കസിൽ നിരപരാധിയാടെന്ന് 
സർക്കാർ ലൈാെതിയിൽ െിലപ്ാർട്ടു ടെയ്തു. ( സർക്കാർ ഉത്രവന് 
1893/2018/ആഭ്യന്രം). പ്രായപൂർത്ിയാൈാത് ഈ ടപൺ
കുട്ിൈൾ സമ്തലത്ാടെ കലംഗിൈലവഴ്ചക്കന് സമ്തിച്ചു എന്ന് 
പെഞ് ഈ ലപാലരീസുൈാരൻ ആ ഒടരാറ്റ ൈാരെം ടൈാണ്ന് 
തടന് സർവരീസിൽ നിന്നും പുെത്ാക്കടപ്ലെണ്തലല്ല? ഇതന് 
നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാെലല്ല? പടക്ഷ അയാൾ ഒരു 
കുഴപ്വുമില്ലാടത തുെരുന്നു. ഇങ്ങടന പെയന് ഒരാൾക്കന് ആ 
സ്ഥാനത്തു  തുെരാൻ  പാൈത്ിൽ ഭദ്മാെന് നമ്മുടെ ലപാലരീസന് 
സംവിധാനം. വാസ്വത്ിൽ അതന് നമ്ടള അ്രപ്ിക്കുന്
ലതയില്ല. ൈാരെം അയാടളലപ്ാലള്ളവടര ആവശ്യടപ്ടുന് 
ജനാധിപത്യാലരാഗ്യലമ നമ്മുടെ സമൂൈം ആർജ്ജിടച്ചടുത്തുള്ളൂ  
എന്തുടൈാണ്ാെതന്. ൈൗമാരം ലപാലമാൈാത് രണ്ടു ടപൺ

കുട്ിൈടള ടൈാന്നു ടൈട്ിത്തൂക്കിയത
ല്ല, അവർ തൂങ്ങി മരിച്ചതാടെന് 
വിെിത്രവാദം ശരിയാടെന്നു സ്ഥാ
പിക്കടപ്ട്ാൽകൂെി  മാനസിൈാലരാ
ഗ്യവും  നിയമവാഴ്ചയം  ജനാധിപത്യ 
ലബാധവുമുള്ള ഒരു സമൂൈത്ിടന 
സംബന്ിച്ചന് അതന് ടൈാലപാതൈ
ത്ിൽ കുെഞ് മടറ്റാന്നുമല്ല.  

ലൈസിടല പ്രലത്യൈ ലപ്രാസി
ൈയുട്ർ ഇതിൽ കൂട്ന് പ്രതിയാെന്. 
അവടര നരീക്കം ടെയ്തന് ശരി. പടക്ഷ 
അവടര മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്തിനന് 
െില രാഷ്ടരീയ ൈാരെങ്ങൾ കൂെിയ
ടണ്ന്ന് വരുല്ാൾ സർക്കാരിടറെ 
നിലപാെിൽ ദരൂൈത വരുന്നു. 

പ്രലമാദന് എഴുതിയതന് ലപാടല 
'നിെങ്ങൾ ലപാലം മുഴുവനായി 
ൈണ്ടുതരീരാത്, ഒരു നരീലക്കുെിഞ്ി
ക്കാലം ലപാലം ൈെന്നുലപാൈാത്, 
രണ്ടു ടപൺകുട്ിൈൾ. അവർ ജരീവിത
ടത്ക്കുെിച്ചാലലാെിക്കുന്നു, നിത്യവും 
ൈെന്നുലപാകുന് അപമാനൈരമായ 
അസ്ിത്ടത്ക്കുെിച്ചു െിന്ിക്കുന്നു, 

ലലാൈന് നാഥന് ടബൈന്െ

വാളയാെിടല ടപണകുട്ിൈള്ക്കന് നരീതി ലതെി വനിതൈള്
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ന്തന് എന്െിയാൻ ൈഴിയാടത അ്രക്കുന്നു, മിണ്ിയാൽ 
ടൈാന്നുൈളയടമന് ഭരീഷെി ൈഴുത്ിൽ കുത്ിപ്ിെിക്കുല്ാൾ 
മരെടത്ക്കുെിടച്ചാരു ശ്ാസം മുട്ിക്കുന് തിരിച്ചെിവുണ്ാകുന്നു.  
എന്ിടട്ാരു ദിവസം മൂത് കുട്ി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, പിന്ാടല 
ഇളയ കുട്ിയം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു. പ്രളയത്ിൽ നിന്നും എടുത്തു
ടപാക്കിയ ലഗാവർദ്ധനത്ിൽ  ആ കുട്ിൈളില്ല.’’

അധിൈം നാളുൈളായില്ല മരെിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങ
ളും ലംഘിച്ചു സ്ന്ർ നിർമ്ിച്ച ടൈട്ിെ സമുച്ചയങ്ങൾ 
ടപാളിക്കാൻ പരലമാന്ത ലൈാെതി ഉത്രവിട്ലപ്ാൾ 
അതിടറെ സംരക്ഷൈരായി ഭരെൈക്ഷി പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാ
സമില്ലാടത അവിടെ എത്ിയവടരടയാന്നും ഈ പാവം 
ടപൺകുട്ിൈളുടെ ദരന്ങ്ങളിൽ അവടര സമാധാനിപ്ിക്കാൻ 
ൈണ്ില്ല. ശരിയാെന് സാർ. മരെിടല ഫന് ളാറ്റുൈാടരലപ്ാടല 
സവർെലരാ സ്ന്ലരാ അല്ല വാളയാെിടല കുടുംബ
ങ്ങൾ. അവർ ദളിതരാെന്, ദരിദ്രാെന്. കൂെത്ായി ലൈസന് 
അലനൈ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആലഘാഷിച്ച സമൂൈവും സർക്കാരും 
ലപാലരീസും മാധ്യമങ്ങളും വാളയാർ വിഷയം വളടര ടപടട്ന്ന് 
തടന് ൈടയോഴിഞ്തും മടറ്റാന്നുടൈാണ്ടുമല്ല.

ഈ സാൈെര്യവും കൂെി പരിഗെിച്ചു ലവെം അട്പ്ാെി
യിടല മാലവായിസ്റന്ൈളുടെ ടൈാലപാതൈവും ലൈാഴിലക്കാെന് 
രണ്ന് യവാക്കടള യ എ പി എ ചുമത്ി അെസ്റന് ടെയ്തുമായ 
വിഷയങ്ങടള ൈാൊൻ.  രണ്ിെത്തും ലപാലരീസിടറെ പ്രവർ
ത്നങ്ങളാെന് വിശൈലനവിലധയമാലൈണ്തന്. ലൈരളരീയ 
സമൂൈടത് സംബന്ിച്ചിെലത്ാളം മാലവായിസ്റ്റുൈളുടെ 
അതിക്രമങ്ങളുടെ എത്രയധിൈം മെങ്ങാെന് വാളയാർ അെക്ക
മുള്ള പരീഡനലക്കസുൈളിലം മറ്റുമായി നെക്കുന് ലദ്ാൈം. 
ഇവിടെ രാഷ്ടരീയ അക്രമങ്ങളിൽ പരസ്പരം ടൈാല്ലടപ്ട്വർ 
എത്രയാെന്? അത്രം ലൈസുൈളിൽ എല്ലാ നിയമലംഘന
ങ്ങൾക്കും കൂട്ന് നിൽക്കുന് ലപാലരീസന് മാലവായിസ്റന് വിഷയ
ത്ിൽ എടുക്കുന് സമരീപനങ്ങൾ എന്ാെന്? ഈ സർക്കാർ 
അധിൈാരലമറ്റ ലശഷം ഏഴുലപരാെന് ഏറ്റുമുട്ൽ ടൈാലടയന് 
ലപരിൽ ഇവിടെ ടൈാല്ലടപ്ട്തന്. ഒരാൾ മാലവായിസ്റാടെങ്ിൽ 
തടന് അവടര ടവെിവച്ചു ടൈാല്ലാൻ ടപാലരീസിനന് ആരാെന് 
അധിൈാരം ടൈാടുത്തന്? ഏതു നിയമമാെന് അങ്ങടന പെയ
ന്തന്? ലൈരളരീയനായ മാലവായിസ്റന്  രൂലപഷിടന ടതലങ്ാന 
ടപാലരീസാെന് അെസ്റന് ടെയ്തന്. നിയമവിൊരെക്കു വിലധ
യനാക്കടപ്ടുൈയാെന് രൂലപഷന്. ലൈരളത്ിൽ അടുത് 
ൈാലടത്ാന്നും ഒരു മാലവായിസ്റന് ആക്രമെം ഉണ്ായിട്ില്ല. 
എന്ാൽ ടതലങ്ാനയിലം മറ്റും നിരവധി ലപടര ടൈാല ടെയ്
വരാെന് മാലവായിസ്റ്റുൈൾ. എന്ിട്ടും രൂലപഷിടന അവർക്കു 
ജരീവലനാടെ പിെിക്കാൻ ൈഴിഞ്ഞു. അട്പ്ാെിയിൽ നിന്നും 
ഓെിലപ്ാടയന്നു പെയന് മടറ്റാരാടള തമിഴന് നാെന് ലപാലരീസും 
ജരീവലനാടെ ൈരീഴന് ടപ്ടുത്ി. ലൈരളത്ിൽ മാത്രം എന്തുടൈാ
ണ്ന് നിയമപരമായ രരീതിയിൽ ഇതന് ടെയോൻ ടപാലരീസിനന് 
ൈഴിഞ്ില്ല? 

ടൈെിയു�യ� പരിഹാരം: സിപിഐ
 ഈ വിഷയത്ിൽ ഭരെപക്ഷത്ന് തടന്യള്ള സിപിഐ 

പ്രലമാദന് പുഴങ്ര

ടപാേ്രീസന് എന് ൈി�ത സംൈിധാനം
��ികൾ വേംഗികബന്ത്ിൽ ഏർട��
ന്ി�, അൈർ വേംഗിക ബന്ം ആസ്ദി
ക്കുന്നുമി�, അൈർ മട�ാരു മുതിർന് മനുഷ്യ
ലനാെന് വേംഗികാസ�ി പ്രകെി�ിക്കുന്ി�, 
അൈർ മുതിർന് മനുഷ്യരുമായി വേംഗിക
ലകളികളിൽ ഏർട��ന്ി�, അൈർ വേം
ഗികാ�മണത്ിനന് ഇരൈളാക്കടപ്ടുൈ 
മാത്രമാെന്. അവർക്കന് ലനടര ൈരീനമായ 
ഒരു കുറ്റകൃത്യം നെക്കുൈയാെന്. തനിക്കന് 
ലനടര നെക്കുന്തന് കലംഗിൈമായ 
ആക്രമെമാെന് എന്നുലപാലം തിരിച്ചെി
യാൻ ൈഴിയാത് മനുഷ്യജരീവിൈളാെന് 
പ്രായപൂർത്ിയാൈാത് കുട്ിൈളിൽ 
മിക്കവരും. എന്ിട്ടും വാളയാെിൽ ടൈാല്ല
ടപ്ട് ടപൺകുട്ിൈൾ അതാവശ്യടപ്ട്ിരു
ന്നു എന്ന് പെയന് ഒരു ഭരെകൂെസംവി
ധാനം നാം തരീറ്റ ടൈാടുത്തു വളർത്ിയ 
ടപാതുലബാധം കൂെിയാെന്. ഇതിടല 
കുറ്റവാളിൈടള ശിക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ 
ടതളിവുൈൾ ലശഖരിക്കാൻ ടപാലരീസിനന് 
ൈഴിഞ്ിടല്ലങ്ിൽ അതിനുള്ള ൈാരെം 
ടപാലരീസും അവടര ഭരിക്കാനും നെത്ി
പ്ിനുമായി ചുമതലടപ്ടുത്ിയ സർക്കാരും 
ജനങ്ങലളാെന് പെലയണ്തുണ്ന്. ഒരിക്കലം 
ജനങ്ങലളാെന് ഉത്രം പെലയണ്ാത് ഒരു 
വികൃത സംവിധാനമാെന് ടപാലരീസന് എന് 
ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ വ്യവസ്ഥടയ മലനാ
വരീര്യത്ിടറെ ൈായൈല്പെിൈിത് നെത്ി 
ഉന്മത്മാക്കി നിർത്ിയ ടപാലരീസന് മന്തി 
കൂെിയായ പിെൊയി വിജയൻ സംസാ
രിലക്കണ്തുണ്ന്.' (പ്രലമാദന് പുഴങ്രയടെ  
ലഫസന്ബുക്കന്  ലപാസ്റിൽ നിന്ന്). 

ൈവി സച്ചിദാനന്ദടറെ വാക്കുൈൾ
 'എടറെ �ദയത്ിടറെ ചി�യിൽ  
ര� �� ജഡങ്ങൾ �ങ്ങിയാ�ന്നു 
കാ�ിൽ അൈരുടെ ക്രീറയു��കൾ 
ക്രീഴെക്ട��ൈരുടെ ടകാെികൾ ലപാടേ  
തളർന്നു കിെക്കുന്നു
എടറെ ഊൺ തളികയിൽ ലചാര ഇ�ി� ൈ്രീ�ന്നു

 സ്�ങ്ങൾ കാ�ന്തു നിർത്ിയ എടറെ �ദയത്ിടറെ 
ൈിജയിക�ടെ �ന്തം തറ��ായ ദ്ാരങ്ങളി�ടെ   
�ററൈാളികൾ എത്ിലനാക്കുന്നു:
എ�ാൈർക്കും എടറെ മുഖം.’

ലപരുലപാലമെിയാത് ശരരീരഭാഗങ്ങളിൽ നരീെിപ്ിെിക്കുന് 
ലവദനയിൽ ഉള്ളമർത്ിക്കരയന്നു, എന്ാെന് സംഭവിക്കു

2019  നവംബർ 16-30 email: janashakthi@gmail.com36



കൃത്യമായ അലന്ഷെം നെത്തു
ൈയം നിലപാടെടുക്കുൈയം ടെയ്തു. 
പാലക്കാെന് അട്പ്ാെി മഞ്ക്കണ്ി 
വനത്ിൽ നാലന് മാലവാവാദിൈടള 
ഏറ്റുമുട്ലിൽ വധിച്ച സംഭവത്ിൽ 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിടനതിടര 
രൂക്ഷ വിമർശവുമായി സിപിഐ 
ലനതാവന് ൈാനം രാലജന്ദ്രൻ രംഗത്ന് 
വന്നു. മഞ്ക്കണ്ിയിൽ നെന്തന് 
വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ലാടെന്നും ടെറെിൽ 
ഭക്ഷെം ൈഴിച്ചുടൈാണ്ിരുന് 
മാലവാവാദിൈൾക്കുലനടര ലപാലരീസന് 
ലക്ാസന് ലെഞ്ിൽ ടവെിയതിർക്കുൈ
യാെന് ടെയ്ടതന്ാെന് തങ്ങൾക്കന് 
ൈിട്ിയ വിവരടമന്നും അലദേൈം 
പെഞ്ഞു. വിഷയത്ിൽ സർക്കാർ 
മജിസ്റരീരിയൽ അലന്ഷെം നെത്
െടമന്നും ൈാനം ആവശ്യടപ്ട്ടു.

‘മാലവാവാദിൈൾ ഉയർത്തു
ന് പ്രശന് നങ്ങൾക്കന് ടവെിയണ്
യല്ല പരിൈാരം' എന് പ്രലമയം 
സിപിഐ സംസ്ഥാന ൈൗൺസിൽ 
പാസാക്കി. ഇതന് 1967 മുതൽ പാർട്ി 
പിന്തുെരുന് അഭിപ്രായമാെന്. 

സാമൂൈിൈ പ്രശന് നങ്ങളിൽ ലതാക്കുടൈാണ്ല്ല മറുപെി 
പെലയണ്തന്. വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ലൈൾ വ്യാപൈമായി നെക്കുന്നു 
എന്തിടറെ ഉദാൈരെമാെന് ഇസ്രത്ന് ജൈാൻ ലൈസന്. അതന് 
വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ലാെന് എന്ന് സുപ്രരീം ലൈാെതിക്കന് പെലയണ്ി 
വന്നു. പൗരാവൈാശങ്ങളും ജനാധിപത്യ അവൈാശങ്ങളും 
സംരക്ഷിക്കടപ്െെം. ഇത്രം സംഭവങ്ങളിൽ മജിസ്റരീരിയൽ 
അലന്ഷെം ഉണ്ാവെം. ലനരടത് ഉണ്ായ മാലവായിസ്റന് 
ടൈാലപാതൈങ്ങളിൽ അതുണ്ായിട്ടുണ്ന്. 

ഇെതുപക്ഷത്ന് സിപിഎമ്ിടറെ ൈപെമുഖം ഇവിടെ 
ടവളിവാക്കടപ്ടുൈയാെന്. മാലവായിസ്റ്റുൈൾ നിയമടത് 
ബഹുമാനിക്കുന്ില്ല എങ്ിലം നാട്ിടല നിയമം പാലിക്കാൻ 
സർക്കാർ തയോൊൈെമലല്ലാ. എന്ാൽ ഒട്ടും തടന് െരിത്ര
ലബാധമില്ലാടത ഈ ടൈാലപാതൈങ്ങടള ന്യായരീൈരിക്കു
ൈയാെന് പിെൊയി വിജയടന പിന്ാങ്ങുന് സിപിഎം 
ൈാർ. ടെഗുവടരയടെ പെമുള്ള ബനിയനും ടതാപ്ിയം വച്ചന് 
അഭിമാനിക്കുന് യവാക്കൾ അെിയന്നുലവാ എന്ാെന് ടെ 
ടെയ്ിരുന്തന് എന്ന്? സാൈെര്യം വ്യത്യസ്മാൈാം. െില 
സഖാക്കൾ പെയന്തന് ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സർക്കാ
രാെന് ഉള്ളടതന്ാെന്. അതുടൈാണ്ടു അക്രമം ശരിയടല്ലന്നും. 
ടൈാളംബിയയിടല ടബാളരീവിയയിലടമല്ലാം ജനാധിപത്യമാ
ടെന്ാെന് അവിടെ ഭരിക്കുന്വരും പെയന്തന്. 

ഇവർക്കന് തുെന് പിന്തുെ ൈിട്ടുന്തന് ലമാദി-അമിതന്ഷാ
-സംഘപരിവാെിൽ നിന്ാെന് എന്താെന് വിെിത്രമായ 
ൈാര്യം. മാലവായിസ്റ്റുൈൾ രാജ്യത്ിനു ഭരീഷെിയാടെന്ന് 

ലമാദിടയലപ്ാടല പിെൊയിയം 
സഖാക്കളും പെയന്നു. ടൈാൽക്കത് 
തിസരീസിടറെ അെിസ്ഥാനത്ിൽ 
സ്തന്ത ഇന്്യയടെ സർക്കാരിടന
തിടര ആയധടമടുത്ന് ലപാരാെി 
രക്സാക്ഷി ആയവരുടെ ൈാര്യടമാ
ടക്ക ഇവർ മെന്നു ലപാലയാ?  'നൂറു 
പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയടട് , ആയിരം 
െിന്ാ സരെിൈൾ ഏറ്റു മുട്ടട് ' 
എന്ന് പെഞ് മൈാനായ െിന്ൈൻ 
മാത്രമാെന് മാലവാ ടസ തൂങ്ങന്. 
അലദേൈം ഒരു വംശൈത്യക്കാരലനാ, 
ക്രൂരലനാ , എൈാധിപതിലയാ ആയി
രുന്ില്ല. കെന എന് രാജ്യത്ിടറെ 
രാഷ്ടപിതാവുമാെന്. അങ്ങടനടയാരാ
ളുടെ പുസ്ൈങ്ങൾ വായിക്കുന്തും, ആ 
പ്രത്യയശാസ്തത്ിൽ   വിശ്സിക്കു
ന്തന് ലപാലം ടൈാെിയ ടതറ്റായാെന് 
ഭരെകൂെ ലവട്യടെ  വിഡ്ിൈളായ 
ലപാലരീസും, പുസ്ൈം വായിക്കാത് 
ഭരൊധിൈാരിൈളും ൈെക്കാക്കു
ന്തന്. അക്കൂട്ത്ിൽ  ഇെതുപക്ഷമു
ഖ്യമന്തിയം ടപടുന്നുലവാ?  ലലാൈ

ഭരീൈരപ്ട്ിൈയിൽ ആൊം സ്ഥാനമാെന് യ എസന് ഭരെകൂെം 
മാലവായിസ്റ്റുൈൾക്കന് നൽൈിയിരിക്കുന്ടതന്ന് ന്യായരീൈരി
ക്കാൻ ഇെതുപക്ഷടമന്ന് ലപരിൽ അെിയടപ്ടുന് സർക്കാർ 
തയോൊകുന്തിടല കവരുദ്ധ്യം തിരിച്ചെിയാനുള്ള രാഷ്ടരീയം 
ലപാലം ഇല്ലാതാലയാ? ഈ ൈെക്കിനന് സദോം ഹുകസൻ 
ഒരു ഭരീൈരവാദി തടന്യാെലല്ലാ. സദോമിടന വധിച്ചലപ്ാൾ 
നിങ്ങൾ പ്രതിലഷധിച്ചതന് ടതറ്റായിരുന്നുടവാ സഖാക്കടള? 

ൈാനം രാലജന്ദ്രൻ

വാളയാർ എന്നത് നാകും പുലർ
ത്തുന്ന മൗനങ്ങളന്െയുകും നമ്മുന്െ 
അനരീതികളന്െയുകും വിളിണപെരാവ
രുത്. ഈ  രണ്് ദലിത് ന്പൺ
കുട്ികളന്െ ദാരു�മായ അന്്യ
ത്ിൽ പുനരണന്ഷ�കും 
നെത്�ന്മന്നുകും അതിനായി 
പ്രണത്യക അണന്ഷ� 
സകുംഘന്ത് നിയമിക്കണയാ 
സി ബി ഐ  അണന്ഷ�ത്ിന് 
ണവണ് നെപെികൾ സ്രീകരിക്ക
ണയാ ന്ചയ്�ന്മന്നതു ഏറ്റവകും 
കുറഞെ ആവശ്യമാക�കും.
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മഞ്ക്കണ്ിയിൽ ടൈാല്ലടപ്ട്വർടക്കതിടര ഒരു ടപറ്റിലക്കസന് 
ലപാലം ലൈരളത്ിൽ നിലനിൽക്കുന്ില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാന
ങ്ങളിൽ ഉടണ്ങ്ിൽ അവടര പിെിച്ചു ആ സംസ്ഥാനടത് 
ലപാലരീസിടന ഏൽപ്ിക്കുൈ എന്തലല്ല നിയമം. പടക്ഷ 
ഇവിടെ സർക്കാരിടറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലവടെയാെന്. ലൈരള
ത്ിടല മാലവായിസ്റന് ഭരീഷെി ഉയർത്ിക്കാട്ിയാൽ നൂറുൈ
െക്കിനന് ലൈാെി രൂപ പ്രലത്യൈ സുരക്ഷാ ഫണ്ായി  അനുവ
ദിക്കും. അതന് വാങ്ങെം. 

ച്രീഫന് ടസ��റിലയാ 
ഭരണത്േൈൻ? 

ഇതന് െില ഉലദ്യാഗസ്ഥർക്കന് വന് 
കൈപ്ിഴയാടെന് രരീതിയിൽ പല 
ന്യായരീൈരെക്കാരും രംഗത്ന് വരു
ന്നുണ്ന്. എന്ാൽ ആഭ്യന്രമന്തി 
കൂെിയായ മുഖ്യമന്തി ഒരിക്കലം 
അങ്ങടന പെഞ്ിട്ില്ല എന്തന് 
ശ്ലദ്ധയമാെന്. എന്നു തടന്യമല്ല 
സർക്കാരിടറെ പ്രതിനിധിയായി 
സുപ്രരീം ലൈാെതി തടന് പരിഗെി
ക്കുന് സംസ്ഥാന െരീഫന് ടസക്രട്െി 
ഒരു ലദശരീയമാദ്ധ്യമത്ിൽ ലപരും 
പദവിയം  വടച്ചഴുതിയ ലലഖനം 
എല്ലാ  സംശയങ്ങളും മാറ്റി സർക്കാ
രിടറെ ഔലദ്യാഗിൈ നിലപാെന് പ്ര
ഖ്യാപിക്കുന്നു.മാലവായിസ്റന് ഭരീഷെി 
നിലനിൽക്കുന്  ഏടതങ്ിലം ഒരു 
സംസ്ഥാനടത് െരീഫന്   ടസക്രട്െി    
ഇലന്ാളം ഇത്രത്ിൽ സർക്കാർ 
നയം വ്യക്മാക്കുന് ഒരു ലലഖനം 
എഴുതിയ െരിത്രമുലണ്ാ? ഏടതങ്ിലം  
മുഖ്യമന്തി അതന് അനുവദിച്ചുടൈാടു
ക്കുലമാ? മാലവായിസ്റ്റുൈൾക്കന് ഒരു 

വിധ മനുഷ്യാവൈാശങ്ങളും ഇടല്ലന്നും 
അവടര ൈണ്ിെത്തു വച്ചന്  ടവെിവച്ചു 
ടൈാല്ലുൈ തടന്യാെന് ലവണ്ടത
ന്നും അലദേൈം തുെന്നു പെയന്നു. ഒരു 
പടക്ഷ സംഘന്പരിവാറുൈാർ ലപാലം 
ഇങ്ങടന പെയടമന്ന് ലതാന്നുന്ില്ല. 
സ്ന്ം ജരീവരക്ഷക്കു ലവണ്ിയാെന് 
തണ്ർ ലബാൾട്ന് ടവെിവച്ചടതന്നുള്ള 
െരീഫന് ടസക്രട്െിയടെ അഭിപ്രായം 
മുഖ്യമന്തിയം പെഞ്ിട്ടുണ്ന്. െരീഫന് 
ടസക്രട്െി  എലന്ാ അബദ്ധം 
പെഞ്തല്ല, അതന് അലദേൈത്ിടറെ 
വ്യക്ിപരമായ അഭിപ്രായടമന് 
രരീതിയിൽ തള്ളിക്കളയാനും ആൈില്ല. 
സർവ്വരീസിൽ ഇരിക്കുന് ഒരു ഉലദ്യാഗ

സ്ഥൻ സർക്കാർ നയങ്ങൾടക്കതിടര പെഞ്ാൽ അയാൾ
ടക്കതിടര അച്ചെക്ക നെപെി എടുക്കുന് സർക്കാരാെിതന്.
അനുമതി വാങ്ങാടതയാെന് ഇങ്ങടന എഴുതിയടതങ്ിൽ 
അലദേൈലത്ാെന് ഒരു വിശദരീൈരെടമങ്ിലം ലൊദിക്കാൻ 
മുഖ്യമന്തി തയോൊലൈണ്തലല്ല? ഒരു പുസ്ൈം എഴുതിയതിനു 
ഉന്ത ഐപിഎസന് ഉലദാഗസ്ഥനായ ലജക്കബന് ലതാമസിടന 
സസന് ടപൻഡന് ടെയ് െരീഫന് ടസക്രട്െിയം അതംഗരീൈരിച്ച 
മുഖ്യമന്തിയമാെിവർ. 

 മാലവായിസ്റ്റുൈൾക്കന് എന്ല്ല  എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഭരെ
ഘെനയടെ അനുലേദം 21 അനുസരിച്ചു അന്ലസ്ാടെ ജരീവി
ക്കാനുള്ള അവൈാശം ഉടണ്ന്ാെന് പിയസിഎല്ലും മൈാരാഷ്ട 

സർക്കാരുമായള്ള ലൈസിൽ സുപ്രരീം 
ലൈാെതി വ്യക്മാക്കിയിട്ടുള്ളതന്. 
ഏറ്റുമുട്ൽ ടൈാലൈൾ സംബന്ിച്ചന് 
16 മാർഗ്നിർലദേശങ്ങൾ സുപ്രരീം 
ലൈാെതിയിൽ െരീഫന് ജസ്റിസന് ആർ 
എൽ ലലാധയം നരിമാനും അെങ്ങിയ 
ബഞ്ന് പെഞ്ിട്ടുണ്ന്. അതിനു ഭരെ
ഘെനയടെ അനുലച്ഛദം141 അനുസ
രിച്ചുള്ള സുപ്രരീം ലൈാെതിവിധിക്കന്   
നിയമ  പ്രാബല്യമുടണ്ന്നും ലൈാെതി 
വ്യക്മാക്കിയിട്ടുണ്ന്. അതിടനതിടര 
ഒരു െരീഫന് ടസക്രട്െി നെത്തുന് 
അഭിപ്രായ പ്രൈെനം തടന് നിയമവി
രുദ്ധവും ലൈാെതി അലക്ഷ്യവുമാെന്. 
പടക്ഷ മുഖ്യമന്തി ഒന്നും പെയന്ില്ല. 
അഥവാ ഈ നിയമവിരുദ്ധനിലപാ
െിനന് അംഗരീൈാരം നൽകുന്നു.  

ലൊം ലജാസിടറെയം ലലാൈന് നാഥന് 
ടബൈന് െയടെയം  നയങ്ങൾ നെപ്ാ
ക്കുന്  സർക്കാരിലം  ലപാലരീസിലം 
ഇതും ഇതിലപ്പുെവും  നെക്കുടമ
ന്ാെന് ലൈാഴിലക്കാട്ടു രണ്ന് യവാ

ണലാകഭരീകരപെട്ികയിൽ ആറാകും 
സ്ഥാനമാ�് യു എസ് ഭര�കൂ
െകും മാണവായി�കൾക്ക് നൽകി
യിരിക്ന്നന്തന്ന് ന്യായരീകരി
ക്കാൻ ഇെതുപഷേന്മന്ന് ണപരിൽ 
അറിയന്പെടുന്ന സർക്കാർ 
തയ്ാറാകുന്നതിന്ല ദവരുദ്്യകും 
തിരിച്ചറിയാനുള്ള രാഷ്ടരീയകും 
ണപാലകും ഇല്ലാതാണയാ? ഈ 
ക�ക്കിന് സ�ാകും �ദസൻ 
ഒരു ഭരീകരവാദി തന്ന്നയാ�
ണല്ലാ. സ�ാമിന്ന വധിച്ചണപൊൾ 
നിങ്ങൾ പ്രതിണഷധിച്ചത് ന്തറ്റാ
യിരുന്നുന്വാ സഖാക്കന്ള? 

സദോം ഹുകസൻ                                                 ടെഗുവടര
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ക്കൾടക്കതിടര യഎപിഎ ചുമത്ി തെവിലാക്കിയിരിക്കുന്തു 
വഴി പ്രഖ്യാപിക്കുന്തന്. മുൻൈാല അനുഭവം വച്ചാടെങ്ിൽ 
ഇനി മാസങ്ങൾ ൈഴിഞ്ാകും ആ കുട്ിൈൾ പുെത്തുവരിൈ. 
ഇവർ രണ്ന് ലപരും സിപിഎമ്മുമായി ബന്ടപ്ട്ടു പ്രവർത്ി
ക്കുന്വരാെന് എന്തിനാൽ തടന് പാർട്ി ഗുരുതരമായ പ്ര
തിസന്ിയിലാെന്. ഇവടര  അെിയന്വർ നാട്ിലണ്ന്, പാർ
ട്ിയിലം ഉണ്ന്. ഈ അെസ്റന് നെന് ലശഷവും അതിടന ന്യാ
യരീൈരിക്കാൻ അപൂർവ്വം െില ഇെതു ൊലവറുൈൾ വന്ിട്ടുണ്ന്. 
ഉദേിഷ്ടൈാര്യത്ിനു ഉപൈാരസ്രെ എന് രരീതിയിൽ ൈാണുന് 
അവടരാഴിച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക ഇെതുപക്ഷക്കാരും ഒളിഞ്ഞും 
ടതളിഞ്ഞും ഈ നെപെിടയ വിമർശിക്കുന്നുണ്ന്. ഇവർ മറ്റു 
പാർട്ിൈളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്വലരാ ഒരു ൈക്ഷിയിലം ടപൊ
ത്വലരാ ആടെങ്ിൽ ഇത്രം കൂട്രിൽ പലരും മൗനം 
പാലിക്കുടമന് സത്യം ൈാൊടത ലപാൈരുതന് .എന്ിനധിൈം 
എം എം ലലാെൻസന്  അെക്കമുള്ള സിപിഎമ്ിടറെ ഉന്തരായ 
പലലനതാക്കളും ഇലത അഭിപ്രായം പെഞ്ഞു. പടക്ഷ മുഖ്യമ
ന്തിയം സർക്കാരും ഒരു കുലക്കവുമില്ലാടത നിൽക്കുന്നു.  

അതിനു വ്യക്മായ ൈാര്യങ്ങൾ ഉണ്ന്. ഇവർടക്കതിടര 
യഎപിഎ ചുമത്ിയതിടനതിടരയാെന് ഏറ്റവും ശക്മായ 
പ്രതിലഷധം ഉയരുന്തന്. യഎപിഎ ൈരിനിയമമാടെന്നും 
അടതാരു ൈാരെവശാലം പ്രലയാഗിക്കരുടതന്നു വ്യക്മായ 
നിലപാടുള്ളവരാെന് ഇെതുപക്ഷം. മൈാനഗരങ്ങളിൽ ബുദ്ധി
ജരീവിൈടള നഗര നൈന് സകലറ്റുൈൾ എന് ലപരിൽ അെസ്റന് 
ടെയ്ലപ്ാൾ രാജ്യവ്യാപൈമായി നെന് പ്രതിലഷധങ്ങളിൽ 
മുൻനിരയിൽ ഇെതു ലനതാക്കൾ ഉണ്ായിരുന്നു. അവർടക്കാ
ന്നും ഒരു മാലവായിസ്റ്റുബന്ങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എന് 
ഉെലപ്ാടെയാലൊ ഇവർ പ്രതിലഷധിച്ചതന്? അവരുടെടയാ
ന്നും വരീടുൈളിൽ ഒരു തരത്ിലള്ള മാലവായിസ്റന് പുസ്ൈങ്ങളും 
ലഘു ലലഖൈളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇെതു ലനതാക്കൾക്കന് 
ഉെപ്ായിരുന്നുലവാ? ഇക്കാര്യത്ിലം െരീഫന് ടസക്രട്െി നയം 

വ്യക്മാക്കുന്നു. ഈ നഗര നൈന് സകലറ്റുൈൾ സൗമ്യരും 
നിഷ്പക്ഷരുടമന്നു ലതാന്ിക്കും വിധത്ിൽ നമുക്കിെയിൽ 
പ്രത്യക്ഷടപ്ടുന് ഭരീൈരവാദിൈളാെന്. ഒരു ൈപെമനുഷ്യമുഖം 
ഭരീൈരപ്രവർത്ൈർക്കന് നല്കുന്വരാെന്  എന് ൈാര്യത്ിൽ 
അലദേൈത്ിനു സംശയലമയില്ല. അതുടൈാണ്ടു തടന് ഈ 
കുട്ിൈടള യ എ പി എ അനുസരിച്ചന് തെവിലിട്തിൽ ഒരു ടതറ്റു
മിടല്ലന്ാെന് സർക്കാരിടറെ നയം. 

അെിയന്തരാൈസ്ഥയിടേ ജയറാം പെിക്ൽ
ഈ ലൈസിടറെ പിന്ിടല പ്രധാന ഉലദ്യാഗസ്ഥടന 

നമ്ൾ മെക്കാൻ പാെില്ല. ടൈാച്ചിയിൽ ലജാലിലനാക്കിയിരു
ന്  ൈാലത്ന് ഇലദേൈം ടെയ് ടൈാടും ക്രൂരതൈൾ ഓർക്കെം. 
ടപരിയാർ മലിനരീൈരെവിരുദ്ധ ലപാരാളിയായ പുരുഷൻ 
ഏലൂരിടനതിടര ഇലദേൈം ഉയർത്ിടക്കാണ്ന് വന് ൈള്ളലക്ക
സുൈൾ മാത്രം മതി നമുക്കന് ൈാര്യം മനസ്ിലാക്കാൻ. ആദ്യം 
ഇസന് ലാമിൈ തരീവ്രവാദി എന് ലപരിലാെന് നെപെിടക്കാരു
ങ്ങിയതന്. അതന് ടെയ്തന് ടൈാച്ചിയിടല ഒരു ൈരിമെൽ ൈള്ള
ക്കെത്ന് ൈ്നിക്കാരനു ലവണ്ിയായിരുന്നു. പിന്രീെിലദേൈം 
സ്ഥാനക്കയറ്റം ൈിട്ി വയനാട്ിൽ എത്ിയലപ്ാൾ പുരുഷടന 
മാലവായിസ്റ്റുതരീവ്രവാദിയാക്കി കുടുക്കാനായി ശ്മം. ആഭ്യന്
രമന്തിയായിരുന് തിരുവഞ്ചൂരിടന ഈ ലലഖൈനെക്കമുള്ളവർ 
ലനരിൽ ൈണ്ന് ലബാധ്യടപ്ടുത്ിയ ലശഷമാെന് അതിൽ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതന്. 

വരാപ്പുഴ ശ്രീജിത്ന് എന് യവാവിടന ലപാലരീസന് ലസ്റഷ
നിൽ ടൈാണ്ടുലപായി തല്ലിടക്കാന് ലൈസിലം പ്രധാനപ്രതി 
പ്രധാന ഉലദ്യാഗസ്ഥൻ തടന്യാെന്. പടക്ഷ ഇതിടനല്ലാം 
പ്രതയുപൈാരമായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുൈയാെന് ഇെതുപക്ഷ 
സർക്കാർ ടെയ്തന്. ആ ഉലദ്യാഗസ്ഥൻ   തടന്യാെന് ഈ 
കുട്ിൈടള ഇലപ്ാൾ യ എ പി എ യിൽ ടപടുത്ിയിരിക്കു

എം എം ലലാെൻസന്

 മുതിർന് സിപിഎം ലനതാവും 
പിെൊയി വിജയടന കുലെക്കാല
മായി ൈലവെയില്ലാടത പിന്തുെക്കു
ന്   ലനതാവുമായ എം എം ലലാെൻസന് 
തടന് എഴുതി: 'ഒലര സമയം മാലവാ
യിസ്റന് ആശയങ്ങളും ൈരിനിയമ
ങ്ങളും എതിർക്കടപ്ലെണ്താെന്. 
ജനങ്ങളുടെ ഇെയിൽ ഇവ തുെന്നു 
ൈാെിച്ചുടൈാണ്ന് എതിർക്കാൻ നാം 
തയോൊവെം. യ എ പി എ ൈരിനി
യമടത് പാർലടമറെിനു അൈത്തും 

പുെത്തും എതിർത്തു ലപാന് പാർട്ിയാെന് സിപിഐഎം. 
ആ നിലപാെിൽ നിന്ന് എടന്ങ്ിലം മാറ്റം പാർട്ി ഇതുവടര 
വരുത്ിയിട്ടും ഇല്ല.  രണ്ന് ടെറുപ്ക്കാരായ വിദ്യാർത്ിൈടള 

യ എ പി എ ചുമത്ി ലപാലരീസന് അെസ്റന് ടെയ്തന് നരീതിൈരി
ക്കാലനാ അംഗരീൈരിക്കാലനാ ൈഴിയില്ല. മാലവായിസ്റന്ൈളുടെ 
ഒരു പ്രസിദ്ധരീൈരെം കൈവശം ഉണ്ായിരുന്നു എന്താെന് 
അവർടക്കതിടര ആലരാപിക്കടപ്ട് കുറ്റം. കൈവശം പുസ്ൈം 
ഉണ്ായിരുന്നു എങ്ിൽ തടന് ആ ൈാരെം പെഞ്ഞു ടൈാണ്ന് 
ഈ ൈരിനിയമം ഉപലയാഗിച്ചന് അെസ്റന് ടെയ്തന് ഒരിക്കലം 
അംഗരീൈരിക്കുവാൻ ജനാധിപത്യ മനസ്ാക്ഷിക്കന് ൈഴിയന് 
ൈാര്യം അല്ല. ഒരു പ്രസിദ്ധരീൈരെം കൈവശമുണ്ന് എന്തന് 
ടൈാണ്ന് ആ പ്രസിദ്ധരീൈരെടത് അതന് കൈവശം ടവച്ചയാൾ 
അംഗരീൈരിക്കുന്തായി ൈെക്കാക്കാൻ ആൈില്ല. ടെറുപ്
ക്കാടര അെിയന്രമായി ലമാെിപ്ിക്കുൈയം ഭാവിയിൽ 
ഇങ്ങടന സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഉെപ്ന് ലഭിക്കുൈയം 
ലവെം. ഇതന് അപലപനരീയമാെന്, സിപിഐഎം നും എൽ 
ഡി എഫന് നും ൈളങ്ം ഉണ്ാക്കിയ നെപെിയമാെന്’. 

എം എം ലോറൻസന്  തുറന്നു പറയുന്നു
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ന്തും. അെിയന്രാവസ്ഥയിടല 
ൈരുൊൈരനന് ജയൊം പെിക്കൽ 
ലപാടലയാെന്  പിെൊയി 
വിജയനന് ഇലദേൈം.അതുടൈാണ്ന് 
ത ട ന്  അ യ ാ ൾ ട ക്ക ത ി ട ര 
ഒരക്ഷരം പെയാൻ ഇരട്ച്ചങ്ൻ 
മുഖ്യമന്തി തയോൊൈില്ല. ലൈാെ
തിക്കൈത്തും യഎപിഎ ചുമത്ി
യതിടന ന്യായരീൈരിക്കുൈയാെന് 
സർക്കാർ വക്കരീൽ ടെയ്ിരിക്കു
ന്തന് എന്തിൽ നിന്ന് തടന് 
ലപാലരീസിടറെ നയം വ്യക്മാെന്. 
ഇനി ഇെതുപക്ഷ നയം ഇതല്ല 
എന്ാണു പെയന്ടതങ്ിൽ ഈ  
സർക്കാർ ഇെതുപക്ഷമല്ലാ എന്ന് 
മാത്രം പെഞ്ാൽ മതി. ഈ വിഷ
യത്ിലം സർക്കാരിനന് പിന്തുെയ
മായി വന്ിരിക്കുന്തന് സംഘന്പരി
വാൊെന് എന്നും ൈാൊം.

നിലരാധിത സംഘെനയിൽ 
അംഗമായതന് ടൈാണ്ടുമാത്രം 
ആരും പ്രതിയാൈിടല്ലന്ന് മനു
ഷ്യാവൈാശ ൈമ്ിഷൻ അധ്യ
ക്ഷൻ ടജ ബി ലൈാശി പ്രഖ്യാ
പിച്ചിട്ന് അധിൈൈാലമായിട്ില്ല. 
നിലരാധിത സംഘെനയിൽ 
അംഗമാകുന്തന് മാത്രം ഒരാടള 
അെസ്റന് ടെയോനും ക്രിമിനൽ 
ലൈസന് എടുക്കാനും പര്യാപ്മായ 
സാൈെര്യം ഉണ്ാകുന്ിടല്ല
ന്ാെന്  ലൈരള കൈലക്കാെതി  
ജസ്റിസന് വിലനാദന് െന്ദ്രൻ വിധി  
പെഞ്തന് .  രൂലപഷും, കഷന

യമെക്കമുള്ള വിദ്യാസ്ന്രായ പല  മനുഷ്യരും 
സ്ന്ം നിലക്കന് സമൂൈത്ിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ാ
ക്കാൻ ശ്മിക്കുന്വരുമാടെന്ന് ലൈായ്ത്തൂർ 
വിൊരൊ ലൈാെതി പ്രസ്ാവിച്ചതന്  മാസങ്ങൾ
ക്കന്  മു്ാെന്.മൈാത്ജിയടെ പുസ്ൈങ്ങൾ വായി
ക്കുന് എല്ലാവരും ഗാന്ിയന്മാരല്ല; അലപ്ാൾ 
മാലവായടെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്വർ എങ്ങിടന 
മാലവായിസ്റ്റുൈൾ ആകുടമന്ന്  സുപ്രരീംലൈാെതി, 
ലഡാ. ബിനായൈന് ടസന്ിടനയം, ഉൾഫ  ബന്ം 
ആലരാപിച്ചന് അസമിൽ അെസ്റന് ടെയേടപ്ട് ഇന്ദ്ര
ദാസന് എന് യവാവിടന വിട്യച്ചുടൈാണ്ടുള്ള 
2012ടലയം , ബിനായൈന് ടസൻ ലൈസിടലയം 
വിധിൈളിൽ ലൊദിക്കുന്തു  ഒരു  ഇെതുപക്ഷ 
സർക്കാരിനന് എങ്ങടന അസ്രീൈാര്യമാകും?

അലപ്ാൾ ന്യായമായം സംശയിക്കാവുന് 
ൈാര്യം ആരാെന് ലൈരളത്ിടല ലപാലരീസിടന ഭരിക്കു
ന്തന് എന് ൈാര്യമാെന്. ഇെതുപക്ഷനയങ്ങൾ നെപ്ാക്കുന് 
സർക്കാർ എന് അവൈാശവാദം എലപ്ാലഴ ടപാളിഞ്
താെന്.  

       
ടക ദാലമാദരടറെ ൈരികൾ 

ഇനിയം ന്യായരീൈരിക്കുന്വർക്കായി സഖാവന് ടൈ ദാലമാ
ദരടറെ വരിൈൾ ഉദ്ധരിക്കടട്.:

'അന്നു രാത്രി വരീട്ിൽ മെങ്ങിടയത്ിയലപ്ാൾ എനിക്കുെ
ങ്ങാൻ ൈഴിഞ്ില്ല. പാർട്ിടയ ന്യായരീൈരിക്കുൈടയന് ഉത്
രവാദിത്ത്ിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്തായിരുന്നു നല്ലതന് 
എന്ന് ഞാൻ വിൊരിച്ചു. എനിക്കന് ഭ്ാന്ന് പിെിക്കുന്തു ലപാടല 

ലതാന്ി. ഞാൻ ഭാര്യയടെ ലനടര തട്ി
ക്കയെി. എടന് ഈ അവസ്ഥയിടല
ത്ിച്ച പാർട്ി ലനതാക്കലളാെന് തട്ിക്കയ
റുൈയം അവടര ശൈാരിക്കുൈയം ടെയ്യു
ന്തിനു പൈരം ഞാടനടറെ ഭാര്യയടെ 
ലമൽ ശൈാരവർഷം ടൊരിയൈയാെന് 
ടെയ്തന്.’ 

ടൈാല്ലത്ന് ഒരു ഫാക്െിയിടല 
ടതാഴിൽ സമരത്ിലലർടപ്ട് മൂന്നു 
ടതാഴിലാളിൈടള ടവെിടവച്ചന് ടൈാന് 
ൈമയൂെിസ്റന് സർക്കാർ നെപെിടയ 
പാർട്ി തരീരുമാനപ്രൈാരം ന്യായരീൈരി
ച്ചു സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ിതനായ 
ടൈ.ദാലമാദരടറെ വാക്കുൈളാെിതന്. (നയൂ 
ല�ന് െിവയു അഭിമുഖം താരരീഖന് അലി)

ൈമയൂെിസ്റന് ലപാലരീസന് ടവെിടവച്ചു 
ടൈാല്ലുന് മനുഷ്യടര ഓർത്ന് ചുരുങ്ങിയ 
പക്ഷം ഉെക്കം നഷ്ടടപ്ടുൈടയങ്ിലം 
ലവെം ലൈരളത്ിടല സഖാക്കൾക്കന്.

മാണവായി�കൾ 
രാജ്യത്ിനു ഭരീഷ�ിയാന്�ന്ന് 
ണമാദിന്യണപൊന്ല പി�റായിയുകും 
സഖാക്കളകും പറയുന്നു. 
ന്കാൽക്കത് തിസരീസിന്ന് 
അെിസ്ഥാനത്ിൽ സ്ത� 
ഇന്്യയുന്െ സർക്കാരിന്നതിന്ര 
ആയുധന്മടുത്് ണപാരാെി 
രക്തസാഷേി ആയവരുന്െ 
കാര്യന്മാന്ക്ക ഇവർ 
മറന്നു ണപാണയാ? 

ടൈ ദാലമാദരന്

 വാളയാര സംഭവത്ിടല പ്രതരീൈാത്ൈ െിത്രം
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മാലവായിസ്റ്റുൈൾ ആട്ിൻ കുട്ിൈളാലൊ എന്ന് നിയമസ
ഭയിൽ ലൊദിച്ചതന് സഖാവന് പിെൊയി വിജയനായി

രുന്നു. എന്ാൽ അതിനുത്രം പെഞ്തന് െരീഫന് ടസക്രട്െി 
ലൊം ലജാസാെന്. സർ, അവർ ആട്ിൻ കുട്ിൈളല്ല; അവർ 
ടെന്ാ്കെളാെന്. അവടര ടൈാന്നുൈളയെം സർ. ഈ 
ലൊദ്യവും ഉത്രവും ഒരു കഡലക്കാട്മിയാെന്. ഇതന് െരി
ത്രത്ിടല അപൂർവ്വമായ ഒരു ഗൂഢാലലാെനയടെ തിരക്കഥ
യാെന്. ഒരു ജനൈരീയ ഭരെകൂെത്ിടറെ മുഖ്യമന്തിയം ആ 
ഭരെകൂെത്ിടറെ ഭാഗമായ ബയൂലൊക്രാറ്റും തമ്ിൽ രൂപം 
ടൈാള്ളുന് മനുഷ്യവിരുദ്ധ ബന്ത്ിടറെ പ്രതരീൈമാെന് 
അതന്. വരാൻ ലപാകുന് ൈാലത്ന് എങ്ങിടനയാെന് ലൈാർപ്
ലെറ്റന് ശക്ിൈൾ ജനൈരീയ മുഖ്യമന്തിമാടര ൊഞ്ചുന്തന് എന്
തിടറെ സാ്ിളാെന് നമ്ൾ ൈണ്തന്. പിെൊയി വിജയടന 
ലൈാർപ്ലെറ്റന് മൂലധന ശക്ിൈൾ ൊഞ്ിക്കഴിഞ്ിരിക്കുന്നു. 
അതിനലദേൈം നിന്ന് ടൈാടുത്ിരിക്കുന്നു. എന്നും ലൈരളം 
ഭരിക്കുന് മുഖ്യമന്തിയായിരിക്കെം താൻ എന് ആഗ്രൈ
ത്ിൽ അലദേൈം മുങ്ങിത്ാണുൈഴിഞ്ഞു.

സ്തന്ത ഇന്്യയടെ െരിത്രത്ിൽ ആദ്യമായിട്ായിരി
ക്കും ഒരു െരീഫന് ടസക്രട്െി ഭരിക്കുന് പാർട്ി എന്ന് നയം 
പിന്തുെരെം എന്ന് പരസ്യമായി ആജ്ാകുെിപ്ന് ഇെക്കു
ന്തന്. ലൊം ലജാസിലറെതന് ഒരു ആജ്യാെന്; അഭിപ്രായ
മല്ല. ഇന്്യയിടല ഖനി മാഫിയൈളിൽ നിന്നും ലൈാർപ്ലെറ്റന് 
മൂലധന ശക്ിൈളിൽ നിന്നും മാസപ്െി വാങ്ങി ജരീവിക്കുന് 
ബയൂലൊക്രാറ്റുൈൾ ടെയ്യുന് പ്രവൃത്ിയാെന് ലൊം ലജാസന് 
ടെയ്തന്. അലദേൈം ഇലപ്ാൾ ടെയ്ിരിക്കുന് പ്രവൃത്ി ടൈാണ്ന് 
ലജാലിടക്കടന്ങ്ിലം തെസ്ം വന്ാൽ അതന് പരിൈരിക്കാൻ 
മൂലധനശക്ിൈൾ തയോൊെന്. ഇലപ്ാൾ ലൊം ലജാസിനന് 
ലഭിക്കുന് ശ്ളത്ിടറെ അഞ്ിരട്ി നൽൈി അലദേൈടത് 
അവർ പുനരധിവസിപ്ിക്കും. ഈ ഉെപ്ിലാെന് യാടതാരു ഉളു
പ്പുമില്ലാടത അലദേൈം മാലവാവാദിൈടള ടവെിടവച്ചു ടൈാല്ലൂന്
തിടന ന്യായരീൈരിക്കാൻ ശ്മിക്കുന്തന്.

അട്പ്ാെി മഞ്ക്കണ്ിയിൽ മാലവായിസ്റ്റുൈടള ലപാലരീസന് 
ഏൈപക്ഷരീയമായി ടവെിടവച്ചു ടൈാന്തന് വിഭിന്മായ വരീക്ഷ
െത്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചുടൈാണ്ന് ഇന്്യയിടല ഇതര സംസ്ഥാ

ണലഖനകും

എൻ എകും പിണയഴ് സൺ

മുഖ്യമന്ത്രിയെ റാഞ്ചുന്ന
ചീഫ് യെക്രട്ടറ്രി

മഞ്ക്കണ്ിയില് ടൈാല്ലടപ്ട് മാലവായിസ്റന്
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നങ്ങളുടെ മുന്ിൽ ലൈരളം നെത്തുന് മാലവായിസ്റന് ലവട് ൈണ്ന് 
പഠിക്കാൻ അലദേൈം അവലരാെന് ആവശ്യടപ്ടുൈയാെന്. മഞ്
ക്കണ്ി ഒരു യദ്ധഭൂമിയായിരുന്നു. തരീവ്രവാദിൈളായ മാലവായി
സ്റ്റുൈൾ ഏടൈ 47 ഉപലയാഗിച്ചന് തണ്ർലബാൾട്ിടന ഉന്മൂലനം 
ടെയോൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുൈയായിരുന്നു. ടൈാല്ലുൈലയാ ടൈാല്ല
ടപ്ടുൈലയാ ടെയ്യുൈ എന് സന്ി�ാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കു
ല്ാൾ നിങ്ങൾ എന്തു ടെയ്യും?  നിങ്ങൾ ടൈാല്ലും അടല്ലങ്ിൽ 
നിങ്ങൾ ടൈാല്ലടപ്ടും. അതുടൈാണ്ാെന് മാലവായിസ്റ്റുൈടള 
തണ്ർലബാൾട്ന് ടൈാന്നു ൈളഞ്തന്. അതന് അങ്ങിടന തടന് 
ടെയ്യുന്താെന് ശരി എന്ാെന് ലൈരളത്ിടറെ െരീഫന് ടസക്ര
ട്െി എല്ലാവലരാടും പെയന്തന്. 

മാലവായിസ്റ്റുൈൾ രാജ്യടത് 
അസ്ഥിരടപ്ടുത്ാൻ ശ്മിക്കുന്വ
രാെന് എന്താെന് ലൊം ലജാസിടറെ 
നയപ്രഖ്യാപനം. ജനാധിപത്യ 
സർക്കാരിടനതിടര ആയധലപ്ാരാട്ം 
നെത്തുന്വരും നിരപരാധിൈടള ലദ്ാ
ൈിക്കുന്വരുമാെന് മാലവായിസ്റ്റുൈൾ. 
ഇവർ ഭരീൈരവാദിൈളും രാജ്യലദ്ാൈി
ൈളുമാെന്. അവർക്കന് ഭരെഘെന 
അനുശാസിക്കുന് മനുഷ്യാവൈാശ
ത്ിനന് അർൈതയില്ല. ഇടതല്ലാം 
എഴുതാനും പെയാനും െരീഫന് ടസക്ര
ട്െിക്കന് ആരാെന് അധിൈാരം നൽൈി
യിരിക്കുന്തന്? ഓലരാ ഉലദ്യാഗസ്ഥർ
ക്കും ഭരെനിർവ്വൈെത്ിൽ സുപ്ര
ധാനമായ ഉത്രവാദിത്ങ്ങൾ ഉണ്ന്. 
അവർ അതാെന് നിർവ്വൈിലക്കണ്തന്. 
മെിച്ചന് ടെയോൻ അവർക്കന് അവൈാശ
മില്ല. ലൊം ലജാസന് എഴുതിയ ലലഖനം 
പത്രം പ്രസിദ്ധരീൈരിച്ചതന് അലദേൈം 
ലൈരളത്ിടറെ െരീഫന് ടസക്രട്െി 
ആെന് എന്തുടൈാണ്ാെന്. ലൊം 

ലജാസന് ഒരു തത്െിന്ൈനല്ല, എഴുത്തുൈാരനല്ല, രാഷ്ടരീയ 
വിശാരദനല്ല. ബയൂലൊക്രാറ്റന് എന് നിലയിലള്ള അലദേൈത്ി
ടറെ ഔലദ്യാഗിൈ പദവിയാെന് പത്രക്കാടര അലദേൈത്ിടറെ 
ലലഖനം പ്രസിദ്ധരീൈരിക്കാൻ ലപ്രരിപ്ിച്ചതന്. അനർൈമായ 
ൈാര്യത്ിനന് ഔലദ്യാഗിൈ പദവി ഉപലയാഗിക്കുന്തന് ഏറ്റവും 
ചുരുങ്ങിയതന് ലൈാഡന് ഓഫന് ൈണ്�ിടറെ ലംഘനമാെന്.

ലമൻടപാെിക്ന് ലപാ�ം ഇ�ാത് ഭരണം
മുൻൈാലങ്ങളിൽ ഇെതുപക്ഷഭരെം അധിൈാരത്ിൽ 

എത്തുല്ാൾ ഇെതുപക്ഷനയത്ിടറെ സ്ാധരീനം അതിൽ 
ൈാൊൻ ൈഴിഞ്ിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്ിലം ആലരാഗ്യരം
ഗത്തും സാമൂൈ്യവിഷയങ്ങളിലം, ടപാതുൈർമ്പരിപാെിൈ
ളിലം  അതിടറെ സ്പർശം ഉണ്ായിരുന്നു. ഇലപ്ാൾ അതിടറെ 
അസാന്ിദ്ധ്യം ടൈാണ്ാെന് അവടയല്ലാം ശ്ലദ്ധയമായിരി
ക്കുന്തന്. ആലരാഗ്യമന്തിയം െരീമും ആശ്ാസം നൽകുന്നുണ്ന്. 
മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി പരിതാപൈരം.

മുൻപന് ഭൂപരിഷന് ൈരെമായാലം സാക്ഷരത പ്രവർത്നം 
ആയാലം ജനൈരീയ ആസൂത്രെമായാലം അതിനന് ലപാരായ്മൈ
ളുടണ്ങ്ിലം ഇെതുപക്ഷ ഭാവനയണ്ായിരുന്നു. അതിനാൽത്
ടന് അവ ലൈാൺഗ്രസ്ന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലവെിട് നിലപാെന് 
വ്യക്മാക്കിയിരുന്നു. ഇലപ്ാൾ അത്രത്ിലള്ള ലവെിട് 
വ്യക്ിത്ം സർക്കാരിനില്ല. ഇതന് യഡിഎഫന് സർക്കാരിടറെ 
പിന്തുെർച്ച അവൈാശടപ്ടുന് സർക്കാരാെന്. അടല്ലങ്ിൽ 
ബിടജപി സർക്കാരിടറെ ട�സ്ന് െിലൈഴന് സൽ അവതരിപ്ി
ക്കുന് സർക്കാർ.

മഞ്ക്കണ്ിയിൽ മാലവായിസ്റ്റുൈടള ഏൈപക്ഷരീയമായി 
ലപാലരീസന് ടവെിടവച്ചു ടൈാന്നു എന് 
അഭിപ്രായം ശക്ിടപ്ട് സാൈെ
ര്യത്ിൽ സിപിഐ പ്രതിനിധി 
സംഘം അവിെം സന്ദർശിച്ചു. അതന് 
ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന് 
ഭരെവ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു രാഷ്ടരീയ
പാർട്ി ടെലയേണ് ഉത്രവാദിത്
മാെന്. സിപിഐ ലൈരളത്ിൽ 
നിർവ്വൈിച്ച അലത ഉത്രവാദിത്ം 
തടന്യാെന് ജമ്മു ൈാശ്രീരിൽ 
സിപിഎം ടെയ്തന്. ഭരെഘെ
നയടെ 370-ാം അനുലേദം െദേന് 
ടെയ്തു ടൈാണ്ന് ലമാദി ഭരെകൂെം 
80 ലക്ഷം വരുന് ജനതടയ തുെന് 
ജയിലിലാക്കി പൗരാവൈാശങ്ങൾ 
എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റിയലപ്ാൾ 
അതലന്ഷിക്കാൻ സരീതാൊം യച്ചൂരി 
ൈാശ്രീരിടലത്ി. അട്പ്ാെിയിൽ 
സിപിഐ ലനതാക്കൾ ലപാകുന്തന് 
ടതറ്റായ സലന്ദശമാെന് ജനങ്ങൾ
ക്കന് നൽകുന്ടതന്ായിരുന്നു മന്തി 
എ ടൈ ബാലടറെ അഭിപ്രായം. 

മാണവായി�കൾ രാജ്യന്ത് 
അസ്ഥിരന്പെടുത്ാൻ 
ശ്മിക്ന്നവരാ�് എന്നതാ�് 
ണൊകും ണജാസിന്ന് നയപ്രഖ്യാപ
നകും. ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന്ന
തിന്ര ആയുധണപൊരാട്കും നെത്തു
ന്നവരുകും നിരപരാധികന്ള 
ണ�ാഹിക്ന്നവരുമാ�് മാണവാ
യി�കൾ. ഇവർ ഭരീകരവാദിക
ളകും രാജ്യണ�ാഹികളമാ�്. 
അവർക്ക് ഭര�ഘെന അനു
ശാസിക്ന്ന മനുഷ്യാവകാശ
ത്ിന് അർഹതയില്ല.

ലൊം ലജാസന് 
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ഇലത അഭിപ്രായം തടന്യാെന് യച്ചൂ
രിയടെ ൈാശ്രീർ സന്ദർശനടത്ക്കുെി
ച്ചന് അമിതന്ഷാ, പെഞ്തും.ഭരെകൂെ 
ഭരീൈരതടയ ലൊദ്യം ടെയ്യുന്തന് ടതറ്റാ
ടെന്ാെന് ടപാതുവിൽ ബാലനും, 
അമിതന്ഷായം പെയന്തന്. സിപിഎം 
മന്തി  അമിതന് ഷായടെ ഭാഷയിൽ സംസാ
രിക്കുന്തന് നല്ലതല്ല.

ൈരിനിയമങ്ങടള ഭരെത്ിലിരിക്കു
ല്ാൾ ന്യായരീൈരിക്കുന്തന് ഇെതുപക്ഷ 
നയടത് െദ്ദു ടെയേലാെന്. ഒരു ഭരെം 
ടൈാണ്ന് ഇെതുപക്ഷ െിന്ൈടള മുഴുവൻ 
തുെച്ചു മാറ്റാൻ ശ്മിക്കുന്താലൊ ഈ 
ഭരെത്ിടറെ ലനട്ം. പ്രൈാശന് ൈാരാട്ടും, 
യച്ചൂരിയം യഎപിഎടയ എതിർക്കുല്ാൾ 
പിെൊയി വിജയൻ ഭരെത്ിലിരുന്ന് 
അതിടന ന്യായരീൈരിക്കുൈയാെന്. 1919 
ലാെന് ഇന്്യയിൽ ബ്ിട്രീഷന് പാർലിടമറെന് അംഗരീൈരിച്ചന് 
ൌലറ്റന് ആക്ന് പാസാക്കിയതന്. വിൊരെ കൂൊടത ആടരയം 
പിെിച്ചന് ജയിലിൽ അെക്കാനുള്ള ബ്ിട്രീഷന് സർക്കാരിടറെ 
ആ ൈരിനിയമത്ിടനതിടര ഗാന്ിജിയടെ ലനതൃത്ത്ിൽ 
നെന് സൈനസമരടത് ലൊരയിൽ മുക്കിടക്കാല്ലുൈയാെന് 
ഭരെകൂെം ടെയ്തന്. പഞ്ാബിടല അമൃതസെിൽ ജാലിയൻ
വാലാബാഗന് കമതാനിയിൽ തെിച്ചുകൂെിയ ജനതടയ തടറെ 
അനുവാദമില്ലാടത സലമ്ളിച്ചു എന്ന് പെഞ്ന് ജനെൽ ഡയൽ 
എന് പട്ാള ലമധാവി ടവെിടവച്ചു ടൈാന്നു. 395 ലപർ ആെന് 
തൽക്ഷെം മരിച്ചതന്. ജാലിയൻവാലാബാഗന് കൂട്ടക്കാലയടെ 
നൂൊം വാർഷിൈം ആലഘാഷിക്കുന് ലവളയിൽ ഭരെത്ി
ടറെ അപ്ക്കഷ്ണം തിന്ാൻ ആർത്ി ൈാെിക്കുന് ലൈരള 
സിപിഎം ലനതാക്കൾ യഎപിഎ ചുമത്ി രണ്ന് വിദ്യാർ
ത്ിൈടള തുറുങ്ിലെച്ചതന് എന്തുടൈാണ്ായിരിക്കും?. സ്ന്ം 
പാർട്ി അംഗങ്ങൾ ഭരീൈരരാെന് എന്ന് ലപാലരീസന് പെയന്തന് 
ലൈൾക്കുന് പാർട്ി ലനതൃത്ം ആരുടെ ലനതൃത്മാെന്? 

ഉലദ്യാഗസ്ഥടര ആശ്യിച്ചന് ജരീവിക്കുന് മന്തിമാർ ൈാശ്രീർ 
വിഷയത്ിൽ സ്ന്ം പാർട്ിയടെ നിലപാെന് വ്യക്മാക്കാൻ 
ൈഴിയാത് സർക്കാർ ഇെതുപക്ഷ രാഷ്ടരീയം കൈടയോഴിഞ് 
സർക്കാരാെന്. ഏതന് വിഷയത്ിലം സ്ന്മായി അഭിപ്രായം 
പെയാൻ ലശഷിയില്ലാത് മന്തിമാർ ഉലദ്യാഗസ്ഥരുടെ അെിമ
ൈളാവുൈ സ്ാഭാവിൈമാെന്. ഇതന് മന്തിസഭയടെ ൈാര്യം മാത്ര
മല്ല, പഞ്ായത്തുൈളും മുനിസിപ്ാലിറ്റിൈളും ടപാതുലമഖലാ 
സ്ഥാപനങ്ങളും ഉലദ്യാഗസ്ഥരാെന് ഭരിക്കുന്തന്. പഞ്ായ
ത്ന് ടസക്രട്െി പെയന്തിനപ്പുെം ലപാൈാൻ ലശഷിയില്ലാ
ത്വരാെന് ഭരെൈർത്ാക്കൾ. നയപരമായ ൈാര്യങ്ങളിൽ 
തരീരുമാനടമടുക്കുന്തന് ഉലദ്യാഗസ്ഥരാടെങ്ിൽപ്ിടന് ഭരെ
ൈർത്ാക്കളായ രാഷ്ടരീയ ലനതൃത്ത്ിനന് എന്ന് പ്രസക്ി. 
ഇെതായാലം വലതായാലം ഉലദ്യാഗസ്ഥർ തടന്യാെന് 
താരം.

ലൈരളത്ിൽ വിൈസന ഭ്ാന്ന് മൂർദ്ധന്യാവസ്ഥയിലാെന്. 

ഇതന് തല്കെന് പിെിച്ചാെന് ബുദ്ധലദവന് 
വരീെതന്. ബുദ്ധലദവിടറെ വരീഴ്ചയാെന് 
ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇെതുപക്ഷം 
മാഞ്ന് ലപാകുന്തിനന് ൈാരെമാ
യതന്. ഇവിടെ ടമലട്രാടെയിൽ, വിമാ
നത്ാവളങ്ങൾ, മറ്റന് നിർമ്ാെ പ്ര
വർത്നങ്ങൾ എന്ിവയിലാെന് 
ഉലദ്യാഗസ്ഥരുടെ ൈണ്ന്, പാലാരി
വട്ം പാലം പഞ്വെിപ്ാലമായതന് 
ഉലദ്യാഗസ്ഥർക്കന് പെമമർത്ാനാ
ടെന്ന് അെിയാത്വർ ആരാെന്? 
ലൊഡന് നിർമ്ാെത്ിനും വിൈ
സനത്ിനും ഊന്ൽ ടൈാടുക്കു
ല്ാഴും മുപ്തന് വർഷമായി ഭൂമി 
ഏടറ്റടുത് ഇെപ്ള്ളി-ടൈാടുങ്ങല്ലൂർ 
കൈലവ നിർമ്ാെം നെത്ാൻ 
സർക്കാരിനന് ൈഴിഞ്ിട്ില്ല. ഉലദ്യ
ാഗസ്ഥരുടെ താൽപര്യം കൂടുതൽ 

ൈമ്രീഷൻ ലഭിക്കുന് പദ്ധതിൈളിൽ മാത്രമാെന്. അതുടൈാ
ണ്ാെന് കൃഷി അവഗെിക്കടപ്ടുന്തന്. ൈാർഷിൈ വിൈസന
ത്ിനന് പദ്ധതിൈൾ ഇല്ലാടത ലപാകുന്തന്.

 മാലവായിസ്റന് ലവട് നെത്ിയാൽ ലൈന്ദ്രസർക്കാരി
ടറെ പാരിലതാഷിൈം ലഭിക്കും. ഇലപ്ാൾ പുതിയ ഉപൈരെ
ങ്ങൾ വാങ്ങാനും നിരരീക്ഷെം ശക്ിടപ്ടുത്ാനും 120 ലൈാെി 
രൂപലയാളം ലൈന്ദ്രം നൽൈി എന്ാെന് അെിയന്തന്. അതി
ലനക്കാൾ ശ്ലദ്ധയമായ ൈാര്യം എല്ലാക്കാര്യത്ിലം െരീഫന് 
ടസക്രട്െിയടെ അമിതമായ ഇെടപെൽ ഉണ്ന് എന്താെന്. 
ഉന്ത ലപാലരീസന് ഉലദ്യാഗസ്ഥരുടെ രൈസ്യ മരീറ്റിംഗിൽ 
ലപാലം െരീഫന് ടസക്രട്െി പടങ്ടുത്തു ലപാലരീസന് എങ്ങിടന പ്ര
വർത്ിക്കെടമന്ന് നിർലദേശം ടൈാടുത്തു. ഇതിൽ ലപാലരീസന് 
ഉലദ്യാഗസ്ഥർ അസ്സ്ഥരാെന്. മുഖ്യമന്തി പെലയണ് ൈാര്യ
ങ്ങൾ െരീഫന് ടസക്രട്െി പെയാൻ തുെങ്ങുന്തന് നല്ല സൂെനയല്ല. 

 ലൈരളത്ിൽ ആരന് ഭരിച്ചാലം അതിടറെ നയപരി
പാെിൈൾ ഞങ്ങൾ തരീരുമാനിക്കും എന്തന് ഐഎഎസന്.
-ഐപിഎസന് ഉലദ്യാഗസ്ഥ അൈങ്ാരമാെന്. മുൻപന് ബാല
കൃഷ്ണപിള്ളയടെ ബന്ധുവായ െി ബാലകൃഷ്ണൻ ഭൂപരിഷന് ൈരെ 
നിയമടത്ക്കുെിച്ചന് മാർൈന് സിസ്റന് ലനതാക്കടള പഠിപ്ിച്ചതന് 
നമ്ൾ ലൈട്താെന്. പി എച്ചന് കുര്യനും ബാലകൃഷ്ണനും ലൊം 
ലജാസുടമല്ലാം ലെർന്ന് പിെൊയി സർക്കാരിടറെ നയം 
നിശ്യിക്കുല്ാൾ കുരിശിൽ തൂങ്ങുന്തന് ഇെതുപക്ഷ രാഷ്ടരീ
യമാെന്. ലൈരളത്ിടല സർക്കാരിടന ഇന്്യയിടല ഇതര 
സംസ്ഥാനങ്ങളിടല നയൂനപക്ഷങ്ങളും ഇെതന് സൈയാത്രിൈരും 
പ്രതരീക്ഷലയാടുകൂെിയാെന് ലനാക്കി ൈാണുന്തന്. അവടര നിരാ
ശടപ്ടുത്തുൈയം ലൈരളത്ിൽ നിന്ന് ഇെതുപക്ഷ രാഷ്ടരീയടത് 
തൂടത്െിയൈയം ടെയ്യുന് ഒന്ായി ഈ ഭരെം പതുടക്ക 
പതുടക്ക മാറുല്ാൾ സിപിഎംനൈടത് ഇെതുപക്ഷം ലനാക്കു
കുത്ിയായി നിൽക്കുന്നു. ഇതന് ഇെതുപക്ഷത്ിടറെ ദരന്മായി 
നമുക്കന് വിലയിരുത്ാം.

 െി ബാലകൃഷ്ണന്
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എൽഡിഎഫന് സർക്കാർ 2016ൽ അധിൈാരത്ിൽ 
വന്ലശഷം നിലമ്പൂർ, കവത്ിരി, മഞ്ക്കണ്ി എന്ി

വിെങ്ങളിടല മൂന്നു വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ലിലൂടെ ഏഴന് മാലവായിസ്റന് 
പ്രവർത്ൈടര ലപാലരീസന് ടൈാലടെയ്ിരിക്കുൈയാെന്. 
ഇലതാെനുബന്ിച്ചന് നിരവധി ലപർടക്കതിടര യഎപിഎ, 
എൻഎസന്എ, 124 എ തുെങ്ങിയ ൈരിനിയമങ്ങളും പ്രലയാ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൊന്തു ചുറ്റുൈയായിരുന് ലപാലരീസിനുലനടര 
മാലവായിസ്റ്റുൈൾ ടവെിടവച്ചതിടന തുെർന്ന് സ്യരക്ഷ്കെന് 
ടവെിയയർത്ിയലപ്ാഴാെന് മാലവായിസ്റ്റുൈൾ ടൈാല്ലടപ്ട്തന് 
എന്ാെന് ലപാലരീസന് പെയന്തന്. ഈ ലപാലരീസന് ഭാഷ്യം 
അലതപെി അംഗരീൈരിക്കുൈയം അലതറ്റുപെയൈയം ടെയ്യുന് 
സമരീപനമാെന് സർക്കാരും മുഖ്യമന്തിയം സ്രീൈരിച്ചിട്ടുള്ളതന്. 
ഭരെത്ിൽ ഭാഗഭാക്കായ സിപിഐ ക്കന് മാത്രമാെന് വ്യത്യ
സ്മായ ഒരഭിപ്രായടമങ്ിലം ഉള്ളതന്. ലപാലരീസന് പെയന് 
ഏറ്റുമുട്ൽൈഥ വിശ്സിക്കുന്തിനന് ടപാതു സമൂൈത്ിലനാ 
മനുഷ്യാവൈാശ പൗരാവാൈാശ സംഘെനൈൾലക്കാ ജനാധി
പത്യ വാദിൈൾലക്കാ എന്ിനന് പിെൊയി വിജയനും പരിവാ
രങ്ങളും ഒഴിടൈയള്ള സിപിഎം ൈാർക്കന് തടന്ലയാ ൈഴിഞ്ി

ട്ില്ല എന്താെന് യാഥാർത്്യം. ൈാരെം നിലമ്പൂരിലാൈടട്, 
കവത്ിരിയിലാൈടട്,മഞ്ക്കണ്ിയിലാൈടട് ഏറ്റുമുട്ൽനെ
ന്തിടനപറ്റി വസ്തുതൈളും ടതളിവുൈളും ലശഖരിക്കുന്തിനന് 
ടപാതുജനങ്ങൾലക്കാ പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾലക്കാ ജനൈരീയ 
വസ്തുതാലന്ഷെ സംഘങ്ങൾലക്കാ അനുമതി നൽൈിയില്ല 
എന്നുമാത്രമല്ല സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്തന് തെയൈയം 
ടെയ്തു. കൂൊടത സുപ്രരീം ലൈാെതി നിർലദേശിച്ച മാർഗ് നിർലദേ
ശങ്ങൾ ഇവിടെടയാന്നും പാലിക്കടപ്ട്തുമില്ല. 

 നൂെിലലടെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ൽ ടൈാലൈളിൽപിയസിഎല്ലും 
മൈാരാഷ്ട സർക്കാരും തമ്ിൽനെന് ലൈസിലാെന് സുപ്രരീം 
ലൈാെതി മാർഗ് നിർലദേശങ്ങൾ പുെടപ്ടുവിച്ചതന്. ടൈാലടെ
യേടപ്ടുന്വർക്കന് നരീതി ലഭിക്കെടമങ്ിൽഎഫന് ഐ ആർ 
രജിസ്റർ ടെയ്ന് ഒരു ലൈസന് എടുക്കെം. ടൈാലയാളിൈടള 
മൈത്വൽക്കരിക്കരുതന്. ടൈാലലക്കസന് എടുത്തിനു ലശഷം 
സമാന്രമായി ഒരു മജിസ്റരീരിയൽഅലന്ഷെം നെത്െം. 
ഇങ്ങടന തുെങ്ങി 16 ൈാര്യങ്ങളാെന് സുപ്രരീം ലൈാെതി നിർലദേ
ശിച്ചതന്. എന്ാൽഇടതാന്നും പാലിക്കാടത മാലവായിസ്റ്റുൈൾ 
മൈത്ം അർൈിക്കുന്ിടല്ലന് പ്രസ്ാവനയിലൂടെ ടൈാലയാളി

ണലഖനകും

ഷാണന്ാ ലാൽ

യവട്രിയു�കൾ മുഴ�ന്നത് 
ആർ�ഹവ�്രി? 

അെസ്റിലായ അലനും താൈയം
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ൈടള മൈത്വൽക്കരിച്ചന് ലൈാെതിയലക്ഷ്യം ൈാട്ിയിരിക്കുൈ
യാെന് മുഖ്യമന്തി.

നിലമ്പൂർ ടൈാലപാതൈങ്ങളുടെ മജിസ്റരീരിയൽ 
അലന്ഷെ െിലപ്ാർട്ന് ഇതുവടര ടവളിച്ചം ൈണ്ിട്ില്ല. അതന് 
പുെത്ന് വിൊൻ സർക്കാർ ഒരുക്കവുമല്ല. കവത്ിരി സംഭവ
ത്ിലം മജിസ്റരീരിയൽ അലന്ഷെം ഇഴഞ്ഞു നരീങ്ങുൈയാെന്. 
സി പി ജലരീലിടന ഇരുട്ിടറെ മെവിൽ തണ്ർ ലബാൾട്ന് 
ലസനാംഗം പിന്ിൽനിന്ന് ടവെിടവച്ചിടുന്തിടറെ സിസി 
െിവി ദൃശ്യം സലൈാദരൻ സി പി െഷരീദന് ൈൽപ്റ്റ പ്രിൻസിപ്ൾ 
ടസഷൻ ലൈാെതിയിൽനൽൈി. ആ പരാതിയിൽ ജലരീലിടറെ 
ടൈാലടയ സംബന്ിച്ചന് കൂെി അലന്ഷെം നെത്െടമന്ന് 
ലൈാെതി ഉത്രവിടുൈയണ്ായി. എന്ാൽ ആ അലന്ഷെം 
ഇതുവടര ആരംഭിച്ചിട്ടുലപാലമില്ല.

നാലലപർ ടൈാല്ലടപ്ട് മഞ്ക്കണ്ിയിൽ മാത്രമാെന് 
സ്ഥലം എം പി വി ടൈ ശ്രീൈണ്ഠടറെയം സിപിഐ അലന്ഷെ 
സംഘത്ിടറെയം പിയസിഎല്ലിടറെയം ജനൈരീയ മനുഷ്യാവ
ൈാശ സംഘെനൈളുലെയം ശക്മായ ഇെടപെലിടന തുെർന്ന് 
െിലർടക്കങ്ിലം സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ ൈഴിഞ്തന്. 
എം പി യം പ്രലത്യൈിച്ചന് സിപിഐ അലന്ഷെ സംഘവും 
പുെത്തുവിട് വിവരങ്ങൾ ടഞട്ിക്കുന്തും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ലാെന് 
നെന്തന് എന്ന് ടതളിയിക്കുന്തുമാെന്. ഭക്ഷെം ൈഴിക്കുൈ
യായിരുന് മാലവായിസ്റ്റുൈടള വളഞ്ിട്ന് ടവെിടവയ്ക്കുൈയം 
പിെികൂെിയ മെിവാസൈടത് കൈൈാലൈൾ തൈർത് 
ലശഷം പിലറ്റദിവസം ഇൻൈ്സ്റന് നെക്കുന് ലവളയിൽ 
ടവെിടവച്ചന് ടൈാല്ലുൈയായിരുന്നു എന്നും പ്രലദശവാസിൈളുടെ 
പ്രതിൈരെങ്ങളുലെയം പ്രാഥമിൈ ലപാസ്റന്മാർട്ം െിലപ്ാർട്ി
ലനയം അെിസ്ഥാനമാക്കി അലന്ഷെ സംഘം പെയന്നു. 
മാത്രമല്ല മഞ്ക്കണ്ിയിൽടൈാല്ലടപ്ട് മെിവാസൈത്ി
ടറെ സലൈാദരി ലപാസ്റന്മാർട്ത്ിനന് ലശഷം സലൈാദരടന 
തിരിച്ചെിഞ്ലപ്ാൾ അലദേൈത്ിടറെ ൈണ്ണുൈൾ ഇടല്ലന്നും 
കൈൈാലൈൾ ഒെിഞ്ിരിക്കുൈയാടെന്നും ആരുലെയം 
ലപ്രരെ ഇല്ലാടത തടന് മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്ിൽപെയൈയ
ണ്ായി. മെിവാസൈത്ിടറെ ൈാലൈൾ ഒെിഞ്ിട്ടുടണ്ന്നും 
ൈാലിൽടവെിടൈാലണ്ാ വരീലൊ ഏറ്റുമുട്ലിലലാ പരിക്കുപറ്റി
യിട്ിടല്ലന്നും പ്രാഥമിൈ ലപാസ്റന്മാർട്ം െിലപ്ാർട്ിൽപെയന്നു. 
ലപാസ്റന്മാർട്ം തുെങ്ങുന്തിനു മുമ്പുതടന് മൃതലദൈം തിരിച്ച

െിയന്തിനായി ബന്ധുക്കൾ സ്ഥലത്ന് എത്തുൈയണ്ായിട്ടും 
ൈാൊൻ അവടര അനുവദിച്ചില്ല. മാലവായിസ്റ്റുൈളുടെ ശരരീ
രത്ിലലറ്റ മുെിവുൈളുലെയം ഏൽപ്ിച്ച ആഘാതങ്ങളുലെയം 
ദൃൈന് സാക്ഷ്യം ഇല്ലാതാക്കുൈ എന് ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കുൈ
യാെന് ഇതിലൂടെ ലപാലരീസന് ടെയ്ിരിക്കുന്ടതന്ന് മനുഷ്യാ
വൈാശ പ്രവർത്ൈർ ഒന്െങ്ം പെയന്നു.നെന്തന് ഒരു വ്യാജ 
ഏറ്റുമുട്ലാടെന്നും ഏൈപക്ഷരീയമായ ടൈാലൈളാടെന്നും 
മെിവാസൈത്ിടറെതന് ൈസ്റഡി ടൈാലപാതൈമാടെന്നും 
ഇങ്ങടന ലഭ്യമായ വസ്തുതൈളുലെയം വിശൈലനങ്ങളുലെയം 
അെിസ്ഥാനത്ിൽ,ടപാതുസമൂൈത്ിനന് ലബാധ്യടപ്ട്ിരിക്കു
ൈയാെന്. 

ഇവിടെ ടൈാലയാളിൈൾക്കതിടര ലൈടസടുക്കാടത മരി
ച്ചവർടക്കതിടര ലൈടസടുക്കുന് വിെിത്രമായ ൈാഴ്ച്ചയാെന് 
മൂന്നു സംഭവങ്ങളിലം ഉണ്ായിട്ടുള്ളതന്. ആത്രക്ഷാർത്ം 
ലപാലരീസന് തിരിച്ചന് ടവെിടവച്ചലപ്ാഴാെന് മാലവായിസ്റ്റുൈൾ 
ടൈാല്ലടപ്ട്ടതന്ന് പെഞ് പിെൊയി വിജയനന് ടൈാല 
നെത്ി എന്ന് സമ്തിലക്കണ്ി വന്ിരിക്കുൈയാെന്. അങ്ങ
ടനടയങ്ിൽആത്രക്ഷാർത്മാെന് ടവെിടവച്ചതന് എന്ന് 
ലൈാെതിയിൽടതളിയിലക്കണ്തിടല്ല? ആത്രക്ഷാർത്മാെന് 
ടൈാന്ടതന്ന് ടതളിയിക്കാൻ ൈഴിഞ്ിടല്ലങ്ിൽ ജരീവപര്യ

ന്ം തെവന് അനുഭവിലക്കണ് കുറ്റവാളിൈടളയാെന് മുഖ്യമ
ന്തി സംരക്ഷിക്കുന്തന്. 

വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ൽടൈാലൈടള സംബന്ിച്ചു സുപ്രരീം
ലൈാെതി മാർഗ നിർലദേശങ്ങൾ മഞ്ൈണ്ി സംഭവത്ിൽ
പാലിക്കടപ്ട്ിട്ടുലണ്ാ എന്ന് പരിലശാധിക്കുന്തിനാെന് 
പാലക്കാെന് ജില്ലാ ടസഷൻസന് ലൈാെതിയിൽ30.10.19 നന് 
ബന്ധുക്കൾ ലൈസന് ഫയൽടെയ്തന്. ലപാസ്റന്മാർട്ം െിലപ്ാർ
ലട്ാ ഇൻൈ്സ്റന് െിലപ്ാർലട്ാ പരിലശാധിക്കാടതയം, 
ടൈാലടപ്ടുത്ിയവർടക്കതിടര ഉെനെി എഫന് ഐആർ 
രജിസ്റർ ടെയേെടമന് സുപ്രരീം ലൈാെതി മാർഗനിർലദേ
ശങ്ങൾ ൈെക്കിടലടുക്കാടതയമാെന് മൃതലദൈങ്ങൾ 
സംസന് ൈരിക്കാൻ പാലക്കാെന് ലൈാെതി തിടുക്കത്ിൽഉ
ത്രവിട്തന്. സുപ്രരീംലൈാെതിയടെ 16 മാർഗ് നിർലദേശങ്ങമെിവാസൈം

ലപാരാട്ം ൈെവരീനര ഷാലറൊ ലാലിടന യ എ പി എ 
ചുമത്ി അെസ്റന് ടെയ്ലപ്ാള്
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ളിൽ ഒന്നും തടന് പാലിക്കടപ്ട്ിട്ില്ല 
എന്നുമാത്രമല്ല ലപാലരീസിനന് മുഖംര
ക്ഷിക്കാൻ സൗൈര്യം ടെയ്തുടൈാടുക്കു
ന് സമരീപനമാെന് പാലക്കാെന് ലൈാെ
തിയിൽനിന്ന് ഉണ്ായതന് എന്ന് 
അഭിഭാഷൈർ പെയന്നു. ലൈാെതി 
യഥാർത്ത്ിൽ സ്ന്ം ഉത്രവാ
ദിത്ം നിെലവറ്റാതിരുന്തിലൂടെ 
സമൂൈത്ിൽ ഉരുത്ിരിഞ് വ്യ
ത്യസ് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷ
ത്ിടറെ അഭിപ്രായത്ിനന് ൈരീഴന് ടപട്ടു 
എന്താെന് വസ്തുത. നവംബർ 12 
ടറെ ലൈരള കൈലക്കാെതി വിധിയം 
ഇതിനന് ടതളിവാെ.ന് ചുരുക്കത്ിൽ
ജനങ്ങൾക്കന് നരീതി ലഭ്യമാലക്കണ് 
സർക്കാർ, ലൈാെതി, ലപാലരീസ,ന് 
സംവിധാനങ്ങൾ ഒത്തു ലെർന്ന് 
അനരീതിക്കന് കൂട്ടുനിൽക്കുൈയം കുറ്റ
വാളിൈടള രക്ഷടപൊൻ അനുവദിക്കു
ന്തും ടെയ്യുന്താെന് നമുക്കിവിടെ 
ൈാൊൻ ൈഴിയന്തന്. 

 2016 ടല നിയമസഭാ തിരടഞ്
ടുപ്ന് ബൈിഷന് ൈരിക്കാൻ ആൈ്ാനം 
ടെയ്യുന് ലപാരാട്ം സംഘെനയടെ ലപാസ്ററുൈളും ലനാട്രീസും 
പ്രെരിപ്ിച്ചതിടറെ ലപരിൽ സംസ്ഥാനത്ന് ഈ ലലഖൈന
െക്കം 11 ലപർടക്കതിടര യഎപിഎ ചുമത്തുൈയം മാസങ്ങ
ലളാളം തെവിലിടുൈയമുണ്ായി. രലമശന് ടെന്ിത്ല ആഭ്യന്ര 
മന്തിയായിരിടക്ക ചുമത്ിയ പ്രസ്തുത യഎപിഎ ലൈസുൈൾ 
പിെൊയി വിജയടറെ ലനതൃത്ത്ിൽ പിന്രീെന് മുലന്ാട്ന് 

ടൈാണ്ടുലപാവുൈയാണുണ്ായതന്. 
കുപ്പു ലദവരാജിടറെയം അജിതയ
ലെയം മൃതലദൈങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാ
ടനത്ിയ എം എൻ രാവുണ്ിടയ 
യഎപിഎ പ്രൈാരം അെസ്റന് ടെയ്ന് 
ജയിലിലെച്ചു. എംഎൻ രാവുണ്ിക്കന് 
ഒളിവിൽ ൈഴിയാൻ മുെി എടുത്ന് 
നൽൈി എന്ാലരാപിച്ചന് മനുഷ്യാവ
ൈാശ പ്രവർത്ൈൻ രജരീഷന് ടൈാല്ല
ൈണ്ിടക്കതിടര യഎപിഎ ചുമത്ി. 
ലദശരീയ ഗാനടത് അവലൈളിടച്ച
ന് ലപരിൽ ൈമൽസി നജന് മലിനും 
മാലവായിസ്റന് ബന്മുടണ്ന്നുൈാെി
ച്ചന് ടപാതു പ്രവർത്ൈൻ നദരീെിനന് 
എതിടരയം യഎപിഎ ചുമത്തുൈയ
ണ്ായി. ഇതന് വ്യക്മായം വിവിധ 
തലങ്ങടള സ്പർശിക്കുന് അെിച്ച
മർത്ലിടന തുെന്നുൈാെിക്കുന്
തായിരുന്നു. മാലവായിസ്റന് രാഷ്ടരീയ
ടത് സമൂൈം െർച്ചടെയേെടമന്ന് 
പെയന് ലപാരാട്ം പ്രവർത്ൈർ, 
നിയമപരമായി പ്രവർത്ിക്കുന് മനു
ഷ്യാവൈാശ പ്രവർത്ൈർ, മാലവായി

സലത്ാടുതടന് വിലയാജിപ്പുള്ള അതന് തുെന്നു പെഞ്ിട്ടുള്ള 
നദരീെിടന ലപാലള്ളവർ, നാെൈ സാംസന് ൈാരിൈ പ്രവർത്ൈർ 
എന്ിങ്ങടന എല്ലാ ലമഖലൈളിലള്ളവടര ഒതുക്കി നിർത്തു
ന്തിനും കൂടുതൽലപർ രംഗത്ന് വരുന്തിൽനിന്ന് ഭരീഷ
െിടപ്ടുത്ി അൈറ്റുന്തിനുമായിരുന്നു ഇതന്. ഈ ൈാലയള
വിൽ വർഗ്രീയ വിലദ്ഷം പ്രെരിപ്ിക്കുൈയം നിയമ വിരുദ്ധ 

പ്രവർത്നം നെത്തുൈയം ൈലാപങ്ങൾക്കന് 
ആൈ്ാനം ടെയ്യുൈയം ടെയ് സംഘപരി
വാർ സംഘെനൈൾലക്കാ പ്രവർത്ൈർലക്കാ 
എതിടര ഒരു ലൈസുലപാലം എടുത്ിരുന്ില്ല 
എന്തും യാഥാർത്്യമാെന്. 

വലിയ പ്രതിലഷധങ്ങൾ സർക്കാരി
ടനതിടര ഉയർന്നുവന്ലപ്ാൾ യഎപിഎ 
സർക്കാരിടറെ നയമടല്ലന്നും കുറ്റപത്രം 
സമർപ്ിക്കാത് ലൈസുൈൾ പുനുഃപരിലശാ
ധിക്കുടമന്നും മുഖ്യമന്തി പെയൈയണ്ായി. 6 
ലൈസുൈളിൽ യഎപിഎ ഒഴിവാക്കിടയങ്ിലം 
ലലഖൈനുൾപ്ടെ ലപാരാട്ം പ്രവർത്ൈർടക്ക
തിടര ചുമത്ിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്ിക്കാത് 
ലൈസുൈളിൽ പിന്രീെന് ഇവർ കുറ്റപത്രം സമർ
പ്ിച്ചന് വിൊരെ്കെന് അനുമതി നൽകുന് ഇരട്
ത്ാപ്ാെന് ൈാൊൻ ൈഴിഞ്തന്. ഈ പ്രതി
ലഷധങ്ങൾ മങ്ങിതുെങ്ങിയ ഘട്ത്ിലാെന് 
കവത്ിരിയിൽ സിപി ജലരീലിടറെ ടൈാലപാ
തൈത്ിൽ പ്രതിലഷധിച്ചന് പുലരാഗമന യവജന 

വർ�രീയ വിണദ്ഷകും 
പ്രചരിപെിക്കയുകും നിയമ
വിരുദ് പ്രവർത്നകും 
നെത്തുകയുകും കലാപങ്ങൾക്ക് 
ആഹ്ാനകും ന്ച�കയുകും ന്ചയ്ത 
സകുംഘവരിവാർ സകുംഘെന
കൾണക്കാ പ്രവർത്കർണക്കാ 
എതിന്ര ഒരു ണകസുണപാലകും 
എടുത്ിരുന്നില്ല എന്നതുകും 
യാഥാർ�്യമാ�്.
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പ്രസ്ഥാനം നെത്ിയ പ്രതിലഷധ ലപാസ്റർ 
പ്രെരെത്ിടറെ ലപരിൽ ഇരിട്ി ആെിളം 
ഫാമിടല ടപാതു പ്രവർത്ൈൻ ലക്കുമാൻ 
പള്ളിക്കണ്ിടയ യഎപിഎ ചുമത്ി ജയിലി
ലെച്ചതന്. പുലരാഗമന യവജന പ്രസ്ഥാനത്ി
ടറെ ഭാരവാൈിൈളായ ശ്രീൈാന്ിനും സിപി 
നൈാസിനുടമതിടര ലപാലരീസന് അെസ്റിനന് 
നരീങ്ങുന് ഘട്ത്ിലാെന് മഞ്ക്കണ്ി 
സംഭവവും അതിടന തുെർന്നുള്ള അലടറെയം 
താൈയലെയം അെസ്റ്റും. 

മഞ്ക്കണ്ി ടൈാലപാതൈത്ിൽ പ്രതി
ലഷധിച്ചന് ഡികവഎഫന് ഐയിൽ നിന്നും 
സിപിഎം-ല് നിന്നും രാജിടവക്കുന്തായി 
അെിയിച്ചന് രണ്ടുലപർ പരസ്യമായി എഫന്ബി 
ലപാസ്റന് ഇട് സാൈെര്യത്ിൽ കൂടുതൽ പ്രതി
ലഷധങ്ങൾ തെയന്തിനുള്ള സിപിഎം ടറെ താക്കരീതും ഭരീഷ
െിയമാലയ അലടറെയം താൈയലെയം അെസ്റിടന ൈാൊൻ 
ൈഴിയൂ. അതിനി അവർ സിപിഐ മാലവായിസ്റിടറെ അനുഭാ
വിൈൾ ആടെങ്ിലം അടല്ലങ്ിലം.! 

യഎപിഎ, എൽഡിഎഫിടറെലയാ സിപിഎം ടറെലയാ 
നയമടല്ലന്നും യഎപിഎ നിയമത്ിടനതിടര അഖിലല
ന്്യാ അെിസ്ഥാനത്ിൽ ഈ നിയമം ടൈാണ്ടുവന്തുമുതൽ 
സിപിഎം സമരത്ിലാടെന്നുമാെന് എം സ്രാജന് അെക്ക
മുള്ള സിപിഎം ലനതാക്കൾ നിയമസഭയിലം ൊനലൈളി
ലം സംസാരിക്കുന്തന്. ലൈന്ദ്ര നിയമം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കന് 
ചുമത്ാതിരിക്കാൻ ൈഴിയിടല്ലന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നുണ്ന്. 
2008 ൽ ഈ നിയമം പാസായതിനന് ലശഷം ലൈാെിലയരി 
ബാലകൃഷ്ണൻ ആഭ്യന്ര മന്തി ആയിരിടക്ക വി എസന് അച്ചു
താന്ദൻ സർക്കാരാെന് പരീപ്ിൾസന് മാർച്ചിടറെ പത്രാധിപ
രായ ലഗാവിന്ദൻകുട്ിടക്കതിടര യഎപിഎ ചുമത്തുന്തും 
ആ മാസിൈ നിലരാധിക്കുന്തും. പിന്രീെന് പാനായിക്കുളത്ന് 
ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യ സമരത്ിൽ മുസ്രീങ്ങളുടെ പങ്ന് എന് 
വിഷയത്ിൽ ടസമിനാർ നെത്ിയതിനന് യഎപിഎ ചുമത്തു
ൈയം ലൈസിൽ എല്ലാവടരയം ജരീവപര്യന്ം ശിക്ഷിക്കുൈയം 
ടെയ്തു. നാലവർഷത്ിലലടെ ജയിലിൽ ൈിെന്വടര ലൈസന് 
തടന് െദേന് ടെയ്ന് ലൈാെതി വിട്യച്ചു. ടൈട്ിച്ചമച്ച നാൊത്ന് 
ആയധപരിശരീലന ലൈസന് 7 വർഷം ശിക്ഷ ൈഴിഞ്ലപ്ാൾ 
ലൈാെതി യഎപിഎ ഒഴിവാക്കി. ഇങ്ങടന മുസ്രീങ്ങൾടക്കതി
രായം യഎപിഎ ചുമത്ൽ എൽഡിഎഫന് ഒരു നയമായി 
തടന് ഈ ൈാലയളവിൽ തുെർന്നു ലപാന്ിരുന്നു. റ്റാഡ ലൈര
ളത്ിൽ നെപ്ാക്കിടല്ലന്ന് ഇടൈ നായനാരുടെ ൈാലത്ന് 
എൽഡിഎഫന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്തന്, യഎപിഎ നിയമം നെപ്ാ
ക്കാതിരിക്കാൻ പരിമിതിൈൾ ഉടണ്ന് ഇവരുടെ വാദത്ി
ടറെ മുനടയാെിക്കുന്തുമാെന്. 

ഇവിടെ എന്തുടൈാണ്ാെന് മുഖ്യമന്തി പിെൊയി 
വിജയനും അലദേൈത്ിടറെ പാർട്ിയം വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ൽ
വിഷയത്ിലം യഎപിഎ വിഷയത്ിലം ലപാലരീസിടറെ 
നിലപാെിടനാപ്ം നിലടൈാള്ളുന്തന് എന്ാെന് നാം പ്രധാ

നമായം പരിലശാധിലക്കണ്തന്. സിപിഐ ആലരാപിക്കുന്തന് 
ലപാടല ഇതന് ലൈവലം സർക്കാരിടറെ മുഖം വികൃതമാക്കാൻ 
ലപാലരീസന് മാത്രം നെപ്ിലാക്കുന് നയത്ിടറെ ഭാഗമാലൊ? 
എൽഡിഎഫന് നയങ്ങൾക്കന് ഇതിൽപങ്കുലണ്ാ?ഉടണ്ങ്ിൽ 
ഇതന് എൽഡിഎഫിടറെ മാത്രം നയമാലൊ? എന്ാെന് 
എൽഡിഎഫിടറെ യഥാർത് നയം? എന്രീ ൈാര്യങ്ങളും 
പരിലശാധിലക്കണ്തുണ്ന്. 

 ആലഗാളവതന്ൈരെ സ്ൈാര്യവതന്ൈരെ നവലിബെൽ 
സാ്ത്ിൈ നയങ്ങളുടെ ടൈടുതിൈൾ അനുഭവിക്കുന് ജനത 
സമരം ടെയ്യുടമന്തിൽ തർക്കമില്ല. നിരവധി സമരങ്ങ
ളാെന് ലൈരളത്ിൽ ഉയർന്നു വന്തന്. എൻലഡാസൾഫാൻ, 
ൈരിന്ളം, ൈണ്ംൈാളി, ൈരീഴാറ്റൂർ, മുത്ങ്ങ, ടതാവരിമല, 
ടഗയിൽ, ൈിനാലൂർ, പ്ലാച്ചിമെ, പാലിലയക്കര ലൊൾ, അ്ി
ട്ൻതരിശന്, ൈാതികൂെം, മൂലംപള്ളി, ടെങ്ങെ, വിഴിഞ്ം, 
കൂടുംകുളം, ലനഴന് സസന് സമരം, മൂന്ാർ ലതാട്ം ടതാഴിലാളി 
സമരം, പുതുകവപ്ന് സമരം തുെങ്ങിയവ െില ഉദാൈരെ
ങ്ങൾ മാത്രമാെന്. വ്യവസ്ഥാപിത സമരമാർഗം ആയിരുന്ി
ട്ടുകൂെി ഇതിൽപലതും ലപാലരീസിനാൽ അെിച്ചമർത്ടപ്ട്ടു. 
െിലടതല്ലാം ലക്ഷ്യത്ിലലക്കന് മുലന്ൊൻ ൈഴിയാടത പരാ
ജയടപ്ടുൈലയാ, ഒരു ഗ്ാസന് നാരങ്ങാ ടവള്ളത്ിൽ അവസാ
നിക്കുൈലയാ ടെയ്തു. എൻലഡാസൾഫാൻ ലപാലള്ള സമരങ്ങ
ളാെന് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉെച്ചന് മുലന്ാട്ന് നരീങ്ങുന്തന്. 

ഇലതാടൊപ്മാെന് ലൈരളത്ിടറെ പശ്ിമഘട്ത്ിലെക്കം 
ഉയർന്നു വന് മാലവായിസ്റന് രാഷ്ടരീയലത്യം ൈാലെണ്തന്.
വ്യവസ്ഥിതിക്കന് അൈത്തുനിന്നുള്ള സമരങ്ങൾ ലപാലം അനഭി
മതമാവുൈയം അെിച്ചമർത്ടപ്ടുൈയം പരാജയടപ്ടുൈയം 
ടെയ്തുടൈാണ്ിരിക്കുല്ാഴാെന് ഈ വ്യവസ്ഥടയ തടന് മാറ്റി 
മെയ്ക്കുന്തിനുള്ള രാഷ്ടരീയവുമായി സായധരായ മാലവായിസ്റ്റു
ൈളുടെ പ്രവർത്നം സജരീവമാകുന്തും ശ്ദ്ധയാൈർഷിക്കു
ന്തും. 

(ലപാരാട്ം സംസ്ഥാന ൈൗൺസിൽ ൈൺവരീനർ ആെന് 
ലലഖൈൻ)

ടൈാല്ലടപ്ട് മെിവാസൈത്ിടറെ സലൈാദരി
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ഡൽൈിയിൽ ഇലപ്ാൾ മഞ്ഞുൈാലമാെന്; മൂെൽമഞ്ിൽ 
പരസ്പരം ൈാൊൻ ലപാലം പ്രയാസമുള്ള സന്ദർഭം. 

പുെടമ, ചുറ്റിലമുള്ള പ്രലദശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷപ്പുൈ രാജ്യത
ലസ്ഥാനടത് ആൈമാനം ചൂ� നിൽക്കുൈയമാെന്. ജനങ്ങൾ
ക്കന് ശ്ാലസാേ്ാസം ലപാലം പ്രയാസമായിത്രീരുന് 
ദരിതൈാലം.

ൈഴിഞ്ദിവസം ശബരിമലലക്കസിൽ പുനുഃപരിലശാ
ധനാ ൈർജിൈളിൽ  സുപ്രരീംലൈാെതിയടെ വിധിവന്ലപ്ാൾ 
ന്യായമായം സംശയിച്ചുലപായതു ഡൽൈിയിടല മലരീമസ

ണലഖനകും

എൻ പി ന്ചക്ട്ി 

ശബര്രിമലവ്രിധ്രി: 
പുകമ� 
മൂട്രിെ നീത്രിശാ�ം 

മായ അന്രരീക്ഷം സുപ്രരീംലൈാെതിടയലപ്ാലം ബാധിച്ചുലവാ 
എന്ാെന്. ൈാരെം നരീതിയിലം കൃത്യമായ നിയമവ്യാഖ്യാന 
ങ്ങളിലം  അധിഷ്ിതമായ, സുെിന്ിതമായ ഒരു വിധിന്യായ
ത്ിനു പൈരം ലൈാെതിയടെ അഞ്ംഗടബഞ്ന് നൽൈിയതന് 
ആൈാശത്ിലം ഭൂമിയിലമല്ലാത് ഒരു ത്രിശങ്കു ന്യായവിധി
യാെന്. വിധിവന്നു ൈഴിഞ്ഞു അഭിഭാഷൈരും പണ്ഡിതന്മാരും 
മാധ്യമങ്ങളും നിരരീക്ഷൈന്മാരും ഒടക്ക പൈലന്ിലയാളം പാടു
ടപട്ിട്ടും എന്ാെന് വിഷയത്ിൽ ലൈാെതിയടെ തരീർപ്പു എന്ന് 
ൈടണ്ത്ാനായിട്ില്ല. ശബരിമല സ്ഥിതിടെയ്യുന് ലൈരള

ശബരിമല ലക്ഷത്ര ദരശനം
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ത്ിടല സർക്കാരിനും ഇലത ൈൺഫയൂഷൻ 
തടന്യാെന്. വിധിയിൽ െില ൈാര്യങ്ങൾ 
സംബന്ിച്ചന് കൂടുതൽ വിശദരീൈരെങ്ങൾ 
ലവെടമന്നും അതന് വടര ൈാത്തുനിൽക്കുടമ
ന്നുമാെന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്തി പിെൊയി 
വിജയൻ പ്രതിൈരിച്ചുൈണ്തന്.

ൈൺഫയൂഷനുണ്ായതിനു  മുഖ്യമ
ന്തിടയ കുറ്റം പെഞ്ിട്ന് ൈാര്യമില്ല. 
ൈാരെം, ലനടരടൊലവ്വ ഒരു വിധിതരീർപ്ന് 
നൽകുന്തിനന് പൈരം കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ 
കൂട്ിടക്കാളുത്ി, മറ്റുമതങ്ങളിൽ നിലനിൽ
ക്കുന് വിവിധ തർക്കങ്ങൾ കൂെി ഇതിലലക്കന് 
ടൈാണ്ടുവന്നു ഭാവിയിൽ ഇതിടനാടക്ക 
ഒരു അന്ിമപരിൈാരം ലതെിടയടുക്കാൻ 
സുപ്രരീംലൈാെതിയടെ  പുതിയ ടബഞ്ിടന 
ഭാരലമല്പിച്ചു പിരിയൈയാെന് വിധിന്യായ
ത്ിൽ ലൈാെതി ടെയ്യുന്തന്. വരുന്തന് 
ഏഴംഗ ഭരെഘെനാ ടബഞ്ാവാം,അ
ടല്ലങ്ിൽ  പ്രമാദമായ ലൈശവാനന്ദ ഭാരതി 
ലൈസിൽ ഉണ്ായ ലപാടല ഒ്തംഗ ഭരെ
ഘെനാ ടബഞ്ന് തടന് ആയിടയന്നും വരാം. 
അതുവടര ൈാത്തുനിൽക്കുൈ എന്ാെന് 
ലൈാെതിയടെ വിധി.

പലക്ഷ  ശബരിമലയിൽ എല്ലാ വർഷവും 
മണ്ഡലപൂജയം മറ്റു പുജൈളുമുണ്ന്. ആ സമയ
ങ്ങളിൽ അവിടെ സവിലശഷ പ്രായക്കാരായ 
സ്തരീൈൾക്കന്  പ്രലവശനമുലണ്ാ, ഇല്ലലയാ 
എന് ലളിതമായ ലൊദ്യമാെന് സർക്കാരി
നും നാട്ടുൈാർക്കും ഭക്ജനങ്ങൾക്കും മുന്ില
ള്ളതന്. അതന് അെിഞ്ിട്ടു ലവെമലല്ലാ എന്തു
നെപെിയാെന് ലവണ്തന് എന്ന് സർക്കാരിനും 
ലദവസ്ം ലബാർഡിനും ഒടക്ക തരീരുമാനടമ

ടുക്കാൻ.  പലക്ഷ വിധിവന് ലശഷം പല 
നിയമവിദഗന്ധരും പല മട്ിലാെന് അതിനു 
മറുപെി പെയന്തന്. ഒരുകൂട്ർ പെയന്നു, 
സ്തരീപ്രലവശനം അനുവദിക്കുന് 2018 
ടസപന്റ്റംബർ 28ടറെ വിധി നിലനിൽ
ക്കുന്നു, അതിനു ലസ്റ നൽൈിയിട്ില്ല. 
അതിനാൽ സ്തരീൈൾക്കന് പ്രലവശിക്കാം.

 പലക്ഷ മടറ്റാരു കൂട്ർ ചൂണ്ിക്കാെി
ക്കുന്തന് ശബരിമലയിൽ 10-50 പ്രായ
ത്ിലള്ള സ്തരീൈൾ പ്രലവശിക്കുന്തുമായി  
ബന്ടപ്ട് ൈഴിഞ് ലൈാെതിവിധി 
ഇനിടയാരു വിപുലമായ ടബഞ്ന് പരി
ലശാധിക്കെം എന്ന് ലൈാെതി തരീരുമാനി
ച്ച സ്ഥിതിയിൽ ആ അന്ിമതരീരുമാനം 
വരുന്തുവടര സർക്കാരും ഭക്ജനങ്ങളും 
ൈാത്തുനിൽക്കെടമന്നു തടന്യാെന്. 
വിധിയിൽ പ്രശന്  നങ്ങളുണ്ന് എന്ന് 
ലൈാെതിക്കന് ലബാധ്യമുണ്ന്. അതന് ഭരെ
ഘെനയടെ വിശ്ാസ സ്ാതന്ത്യവും 
പൗരാവൈാശങ്ങളും മനുഷ്യർക്കിെയിടല 
തുല്യതയം സംബന്ിച്ച വിവിധ ഭരെഘ
െനാ വകുപ്പുൈൾക്കിെയിടല െില സംഘർ
ഷങ്ങളും ആഭ്യന്ര ഭിന്തൈളുമായി 
ബന്ടപ്ട്ടു ൈിെക്കുന്നു. അതിനാൽ ആ 
പ്രശന് നങ്ങൾക്കന് പരിൈാരം ആദ്യം ൈടണ്
ത്െം. അതന് സംബന്ിച്ച ലൊദ്യങ്ങൾ 
െരീഫന് ജസ്റിസന് രജ്ൻ ലഗാലഗായന്, 
ജസ്റിസന് ഖാൻവിൽക്കർ, ഇന്ദുമൽലൈാത്ര  
എന്ിവർ നൽൈിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ 
ലരഖടപ്ടുത്ിവച്ചിട്ടുമുണ്ന്. അതന് പുതിയ 

 ശബരിമല സ്തരീ പ്രലവശനത്ില് പ്രതിലഷധിച്ചന് പൂജാരിമാര സമരത്ില്

ജസ്റിസന് ഇന്ദുമല്ലൈാത്ര

 ജസ്റിസന് ആര നരിമാന്
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ടബഞ്ന് പരിലശാധിച്ചന് അന്ിമവിധിവരാടത ശബരിമല പ്ര
ശന് നത്ിൽ ഒരു അന്ിമ തരീരുമാനം സാധ്യമല്ല. 

എന്ാൽപ്ിടന് എന്ിനാെന് ൈഴിഞ്ടൈാല്ലടത് 
ഭുരിപക്ഷവിധി ലസ്റ ടെയോടത നിലനിർത്ിയിരിക്കുന്തന്? 
അതന് ലസ്റ ടെയോത് ൈാലലത്ാളം അ്ലത്ിൽ പ്രലവശി
ക്കാനുള്ള സ്തരീൈളുടെ ആവശ്യം നിലഷധിക്കാൻ ആർക്കാെന് 
അവൈാശമുള്ളതന് ? ഈ ലൊദ്യങ്ങൾ
ക്കു സത്യത്ിൽ സുപ്രരീം ലൈാെതി 
വിധിയിൽ ഒരു ഉത്രവുമില്ല.

എന്ാെന് സുപ്രരീം ലൈാെതി 
ഭാവിയിൽ പരിലശാധിക്കാൻ 
ലപാകുന് വിഷയങ്ങൾ? വിധിയിൽ 
പെയന്തന് ഇതാെന്: ഒരു പ്രലത്യൈ 
മതത്ിടല അെിസ്ഥാനപരമായ 
നെപെിക്രമങ്ങൾ ഏടതാടക്കടയ
ന്നു നിശ്യിക്കാനുള്ള അവൈാശവും 
ചുമതലയം ലൈാെതിക്കുലണ്ാ, അലതാ 
അത്രം ൈാര്യങ്ങൾ ബന്ടപ്ട് 
മതങ്ങളുടെ അംഗരീകൃത ലനതാക്കൾ
ക്കു വിടുൈയാലൊ ഉെിതം? രണ്ടു, 
ഇത്രം അെിസ്ഥാനപരമായ മതന
െപെിക്രമങ്ങൾക്കു ഭരെഘെനയടെ 
ഇരുപത്ാൊം വകുപ്ന് പ്രൈാരമുള്ള 
സംരക്ഷെം അനുവദിക്കാലമാ 
(മതവിശ്ാസ സ്ാതന്ത്യം  ഉെപ്പുവ
രുത്തുന് വകുപ്ാെിതന്); മൂന്നു, ഒരു 
മതത്ിടല ആഭ്യന്രവിഷയങ്ങൾ 
സംബന്ിച്ചന് മറ്റുമതസ്ഥർ നൽകുന് 
ടപാതുതാതന്പര്യ ൈർജിൈൾക്കു  

ലൈാെതി പരിഗെന നൽലൈണ്തുലണ്ാ? 
ശബരിമലയിടല സ്തരീപ്രലവശനവും ഇത്രം 

ആലഗാളപ്രശന് നങ്ങളും തമ്ിൽ എന്തുബന്ം എന്ന് 
ലൊദിച്ചാൽ ഉത്രമില്ല. ൈാരെം ലൈാെതിയടെ 
അഞ്ംഗ ഭരെഘെനാ ടബഞ്ന് 4-1 ഭൂരിപക്ഷ 
വിധിയിൽ ശബരിമലയിടല സ്തരീപ്രലവശനം സംബ
ന്ിച്ച ലൊദ്യങ്ങൾക്കു ഉത്രം ന�ിക്കഴിഞ്താെന്.
അതന് സാലങ്തിൈമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുൈയം  
ടെയ്യുന്നു. ലമൽപെഞ് പ്രശന് നങ്ങടള സംബന്ിച്ച  
പരിലശാധനയം വ്യക്തയം ൈാത്ിരിക്കാടത ഈ 
വിഷയത്ിൽ തരീർപ്പു ആവാടമന്ാെന് ലൈാെതി 
അന്ന് ൈടണ്ത്ിയതന്. ജസ്റിസന് ഇന്ദു മൽലൈാത്ര 
മാത്രമാെന് അതിൽ വിലയാജിപ്ന് പ്രൈെിപ്ിച്ചതന്. 

അന്ന് ബഞ്ിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്  െരീഫന് 
ജസ്റിസന് ദരീപൈന് മിശ് െിട്യർ ടെയ്ലശഷം  രഞ്ജൻ 
ലഗാലഗായന് െരീഫായി. ലൈസിൽ  പുന:പരിലശാധന 
നെത്ിയ ടബഞ്ിടറെ അധ്യക്ഷനായി. അന്ന് സ്തരീപ്ര
ലവശനത്ിനു അനുകൂലമായി ഭൂരിപക്ഷ വിധിടയാ
ടൊപ്ം നിന് ഖാൻവിൽക്കർ ഇലപ്ാൾ ഒരുടൈാ
ല്ലത്ിനൈം നിലപാടുമാറ്റി വിഷയം വിപുലമായ 

ടബഞ്ന് പരിലശാധിക്കെം എന് അഭിപ്രായത്ിടലത്ി. 
ലനരടത് ലൈസിൽ സ്തരീ പ്രലവശനത്ിനന് അനുകൂലമായി 
നിലപാെന് എടുത് ജസ്റിസന് ഡി കവ െന്ദ്രചൂഡന്, ലൊൈിങന്െൻ 
നരിമാൻ എന്ിവർ മുൻനിലപാെിൽ ഉെച്ചുനിൽക്കുന്നു. 
വിധിയിൽ  പുനുഃപരിലശാധന ആവശ്യമിടല്ലന്നും അത്രം 
ൈർജിൈൾ തള്ളിക്കളയന്തായം വിധി നെപ്ാക്കാൻ 

സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥമാടെന്നും 
എതിർക്കുന്വടര അെിച്ചമർത്െ
ടമന്നും അവർ വ്യക്മാക്കുന്നു.

എന്താണന് ഇടതാടക് 
നൽ�ന് �ചനകൾ? 

സുപ്രരീം ലൈാെതി ഈ ലൈസിൽ 
അതിടറെ ആഭ്യന്രമായ നിയമവി
ഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പുെത്തു ടതരുവു
ൈളിൽ നെക്കുന് പ്രലക്ഷാഭങ്ങളിലം 
യാഥാസ്ഥിതിൈ വിഭാഗങ്ങൾ ഉയർ
ത്ിയ തെസ്വാദങ്ങളിലം ശ്ദ്ധ 
നൽകുന്നുണ്ന് എന് സലന്ദശമാെന് 
വിധിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്തന്. ൈാരെം  
ശബരിമല വിധി വന്ലശഷം 
ലക്ഷത്രവും പരിസരങ്ങളും യദ്ധക്ക
ളമായി. സ്തരീൈളും പുരുഷന്മാരുമായ 
ഭക്ന്മാർ ലക്ഷത്രത്ിൽ എത്ി 
പൂജൈൾ നെത്ി മെങ്ങുന്തിനു 
വലിയ പ്രതിബന്ങ്ങൾ ലനരിട്ടു. 
അ്തുൈഴിഞ് സ്തരീൈലളയം ഒരു 
വയസ്സുലപാലം ആൈാത്  കുഞ്ഞു

എന്ിനാ�് കഴിഞെന്കാല്ല
ന്ത് �രിപഷേവിധി ണസ്റ 
ന്ചയ്ാന്ത നിലനിർത്ിയിരിക്
ന്നത്? അത് ണസ്റ ന്ചയ്ാത് 
കാലണത്ാളകും അമ്പലത്ിൽ 
പ്രണവശിക്കാനുള്ള �രീകളന്െ 
ആവശ്യകും നിണഷധിക്കാൻ 
ആർക്കാ�് അവകാശമുള്ളത്? 
ഈ ണചാദ്യങ്ങൾക് സത്യത്ിൽ 
സുപ്രരീകും ണകാെതി വിധിയിൽ ഒരു 
ഉത്രവമില്ല
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ങ്ങടളയം ആക്രമിച്ച സംഭവമുണ്ായി. ഭക്ിയടെ 
ലപരിൽ അഴിഞ്ാട്മുണ്ായി; നിയമവാഴ്ച്ചടയ അട്ി
മെിക്കാൻ െിലർ ഇരുമുെിടക്കട്ടുമായി സന്ിധാന
ടത്ത്ി. ഇലപ്ാൾ അവരുടെ ആലക്രാശങ്ങൾക്കു 
ലൈാെതി വിലൈല്പിക്കുൈയാലൊ എന് സംശയം 
ഉയർത്തുന് തരത്ിലാെന് പുനുഃപരിലശാധനാ 
വിധിയിൽ ലൈാെതി നിലപാെന് സ്രീൈരിക്കുന്തന്. 

ശബരിമല വിഷയടത് മറ്റു മതങ്ങളിടല 
തർക്കവിഷയങ്ങളുമായി ബന്ിപ്ിക്കുന്തന് വഴി, 
രാജ്യടത് വിവിധ മതസമൂൈങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്
മായ നിലനില്ം പാര്ര്യങ്ങളും ലൊദ്യം ടെയേടപ്
ടുന് ഒരു അവസ്ഥയം ഭാവിയിൽ വന്നുകൂടെന്ില്ല. 
ഇന്്യയിൽ വിവിധ മതസമൂൈങ്ങളിൽ വ്യത്യസ് 
രരീതിൈളിലം ൈാലങ്ങളിലമാെന് പലതരത്ില
ള്ള  പരിഷന് ൈരെങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും നലവാത്ാ
നവും വന്നുലെർന്തന്. അതിനു പ്രാലദശിൈവും 
െരിത്രപരവുമായ മാനങ്ങളുണ്ന്. ഇതന് ലലാൈമാ
സൈലം അങ്ങടന തടന്യാെന്. ഇനിയലങ്ങാട്ടു 
ഒരു മതത്ിൽ  പരിഷന് ൈരെം ലവെടമങ്ിൽ 
സമാന വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റു മതങ്ങളിലം സമാനമായ മാറ്റങ്ങ
ളും പരിഷന് ൈരെ ഉദ്യമങ്ങളും ഉയർന്നുവരെം എന്ാവുലമാ 
ഭാവിയിടല സ്ഥിതി? 

ഈ ലൊദ്യം ഉന്യിക്കാൻ ൈാരെമുണ്ന്. മുസ്ിംൈൾക്കി
െയിൽ െില വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ പള്ളിൈളിൽ സ്തരീൈൾക്കന് 
പ്രലവശിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്ില്ല. പാഴന് സിൈൾക്കിെ
യിലം ഈയിടെ അത്രടമാരു സംഭവമുണ്ായി. അന്യമത
സ്ഥടന വിവാൈം ൈഴിച്ച പാഴന് സി 
സ്തരീടയ അവരുടെ ആരാധനാസ്ഥല
മായ ആഗ്യരിയിൽ പ്രലവശിക്കുന്
തിൽ നിന്ന് മതലനതാക്കൾ വിലക്കി
യതാെന് വിഷയം. അലതലപാടല 
ഷിയാ വിഭാഗത്ിൽ ടപട് ദാവൂദി 
ലബാൈന് െ സമൂൈത്ിൽ ടപൺകുട്ി
ൈൾക്കന് ജനലനന്ദ്രിയലച്ഛദനം നെത്തു
ന് പതിവുണ്ന്. ഇടതല്ലാം സുപ്രരീം 
ലൈാെതിയിടല വിവിധ ബഞ്ചുൈളിൽ 
ലൈസുൈളായി ഇലപ്ാൾ നിൽക്കുന്നു
മുണ്ന്. അടതല്ലാം ഇനി ഭാവിയിൽ 
ഒരു  പുതിയ ടബഞ്ന്  പരിലശാധി
ക്കടട് എന് തരീരുമാനം, കൃത്യമായി 
പെഞ്ാൽ നരീതിനിലഷധമാെന്. 
നരീതിലതെി ലൈാെതിയടെ മുന്ിൽ 
വരുന്വലരാെന് തതന്ൈാലം ലൈസന് 
ലൈൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ാെന്, പിടന് 
വരൂ എന്ന് ഒരു ലൈാെതി പെഞ്ാൽ 
അതിടന നരീതിന്യായലക്കാെതി 
എന്ാലൊ അലതാ അന്യായലക്കാ
െതി എന്ാലൊ വിളിലക്കണ്ി വരിൈ? 

സുപ്രരീകും ണകാെതി ഈ ണകസിൽ 
അതിന്ന് ആഭ്യന്രമായ 
നിയമവിഷയങ്ങൾ 
മാത്രമല്ല, പുറത്തു ന്തരുവകളിൽ 
നെക്ന്ന പ്രണഷോഭങ്ങളിലകും 
യാഥാസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ 
ഉയർത്ിയ തെസ്വാദങ്ങളിലകും 
ശ്ദ് നൽകുന്നുണ്് 
എന്ന സണന്ദശമാ�് 
വിധിയിലൂന്െ ലഭിക്ന്നത്.

മാത്രമല്ല, സുപ്രരീം ലൈാെതിയടെ ടബഞ്ന് ഒന്ിച്ചുള്ള  പരി
ലശാധനക്കു ലവണ്ി കൂട്ിടക്കട്ിയ ലൈസുൈൾ  ലനാക്കുൈ. 
ടപൺകുട്ിൈളുടെ ജനലനന്ദ്രിയത്ിൽ ലേദനം നെത്തുന് 
ൈരീനകൃത്യടത് സ്തരീൈളുടെ പള്ളിയിടലലയാ അ്ലത്ി
ടലലയാ പ്രലവശനവുമായി  ബന്ടപ്ടുത്ി ഒലരലപാടല 
പരിലശാധിക്കുന്തു എന്തുതരം നരീതിശാസ്തമാെന്? ലലാൈം 
മുഴുടക്ക അപലപിക്കുന് ഒരു ക്രിമിനൽ  കുറ്റമാെന് ടപൺ

കുട്ിൈളുടെ ജനലനന്ദ്രിയലച്ഛദനം. 
അതന് മിക്കവാറും ലലാൈസമൂൈങ്ങ
ളിൽ ഒടക്കത്ടന് നിഷന് ൈാസനം 
ടെയേടപ്ട് ഒരു പ്രാകൃതരരീതിയാെന്. 
ഇനി ദാവൂദി ലബാൈന് െ ടപൺകുട്ി
ൈൾക്കന് നരീതിൈിട്ാൻ ശബരിമല
യിടല ൈാര്യം തരീരുമാനമാവടട് 
എന്ന് പെയന്തിടല അയക്ി 
ആലലാെിക്കുൈ. 

ഒരുപടക്ഷ ഒരു ഏൈ സിവിൽ 
ലൈാഡിടനക്കുെിച്ചുള്ള െില ആലലാ
െനൈൾ ലൈാെതിയടെ ഈ നിലപാ
ടുൈളിൽ ഉണ്ന് എന്നുവരാം. പടക്ഷ 
ഇന്്യയിൽ ഇന്ടത് സാമൂൈിൈ 
അന്രരീക്ഷത്ിൽ വ്യത്യസ് സമൂൈ
ങ്ങടളയം അവരുടെ ആൊരങ്ങടള
യം പാര്ര്യങ്ങടളയം ഒലര െരെിൽ 
ലൈാർത്തുടൈട്ാൻ ശ്മിക്കുന്തന് 
ഗുെലത്ക്കാലളടെ ലദാഷമാെന് 
ടെയ്യുൈ എന് ൈാര്യം ഈ സംഭവ
ങ്ങളിലൂടെത്ടന് സുതരാം സുവ്യ
ക്മായി വരിൈയാെന്.

ജസ്റിസന് ഡി കവ െന്ദ്രചൂഡന്
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ഇടക്കാല്ലടത് വർഷൈാലവും 'വർഷ'യം എല്ലാവിധ 
ൈെക്കുകൂട്ലൈളും ടതറ്റിക്കുന്നു എന്താെന് മൈാനഗ

രത്ിടല െിന്ാവിഷയം. ടസപന്റ്റംബർ വിെപെയം മുല് 
ടൈാട്ിക്കലാശം നെത്ി ൈെന്നുലപാലൈണ് വർഷൈാലം ഇതാ 
നവംബെിലം നിന്നുടപയ്യുന്നു.

'വർഷ' മൈാരാഷ്ട മുഖ്യമന്തിയടെ ഔലദ്യാഗിൈ 
വസതിയാെന്. നമ്മുടെ ൈന് ളിഫന് ൈൗസിനു സമാനം. ശരദന് പവാർ 
മുതൽ �ഥ്ിരാജന് െവാനും   ലദലവന്ദ്ര ഫഡന് നാവിസന് വലരയള്ള 
മൈാരഥന്മാരും ഭരെപ്രതാപത്ിൽ വിരാജിച്ച 12000 െ.അെി 
വിസ്രീർണ്മുള്ള മലബാർ ൈില്ലിടല രമ്യൈർമ്യം.

വർഷയിടല അടുത് അഞ്ചുവർഷലത്ക്കന് അതിഥി ആരാ
യിരിക്കും എന്താെന് ഇന്ന് ശരാശരി മുംകബക്കറുടെ (മും
കബക്കാരടറെ) മനസ്ിടല സലന്ദൈം. ഒന്രമാസലത്ാളം 
നരീണ്ടുനിന് പ്രെരെലതലരാട്ത്ിൽ ഏൈപക്ഷരീയമായ 
യദ്ധൈാൈളങ്ങളും ദന്ദുഭിൈളും ലൈട് സാധാരെജനങ്ങൾക്കന്   
ആരന് മുഖ്യമന്തിയാവുടമന് ൈാര്യത്ിൽ തുെക്കത്ിൽ ഒരു 
സംശയവും ഇല്ലായിരുന്നു. സമ്തിദാനം നെന്നു. അല്പം 
ടഞട്ൽ ഉളവാക്കി ഫലവും വന്നു. നരീണ് രണ്ാഴ്ച്ച ൈെന്നുലപാ

ടയങ്ിലം സസന് ടപൻസന്  മാത്രം ഇനിയം ബാക്കി.

അസ്തിത്ത്ിടറെ ലനാ�കൾ
ഒറ്റക്കന് ഭൂരിപക്ഷം ലനടും എന് ആത്വിശ്ാസലത്ാടെ 

ലഗാദയിലിെങ്ങിയ ബിടജപിക്കന് ഫലം തിരിച്ചെിയായി. 
90ൈളുടെ തുെക്കത്ിൽ രാമജന്മഭൂമി പ്രലക്ഷാഭവുമായി 
ബന്ടപ്ട്ന് രൂപംടൈാണ് മൈാസഖ്യത്ിടറെ ആദ്യനാളു
ൈളിൽ തലപ്ത്ന് ശിവലസനയായിരുന്നു. അന്ന് സഖ്യത്ി
ടറെ ശില്പിൈളായി ശിവലസനാ പ്രമുഖൻ ബാൽ താക്കലെയം 
പ്രലമാദന് മൈാജനും ഉണ്ായിരുന്നു. ഇരുവരും ഇന്ില്ല. 2014 
എത്ിയലപ്ാലഴക്കും ശിവലസന ക്രലമെ പിന്ിലലക്കന് 
തള്ളടപ്ട്ടു. സ്യം ചുരുങ്ങുന് ഈ സ്ഥിതിവിലശഷത്ിൽ 
അസ്ിത്ലനാവുൈൾ സ്ാഭാവിൈം. ആർക്കും മുൻതൂക്കമില്ലാത് 
തിരടഞ്ടുപ്ന് ഫലത്ിടല അങ്ഗെിതം തങ്ങൾക്കന് അനുകൂ
ലമാടെന്നും ടപായന് ലപായ പ്രതാപം തിരിച്ചുപിെിക്കാനാവു
ടമന്നുമാെന് ലസനയടെ ഇലപ്ാഴടത് ൈെക്കുകൂട്ൽ. ഇടത
ല്ലാമായിരിക്കാം സഖ്യത്ിടന ൈാറ്റിൽപ്െത്ാനും ൈടുത് 
വിലലപശൽ നെത്ാനും ശിവലസനടയ ലപ്രരിപ്ിച്ചതന്.

പകുംക്തി

അൻസർ അലി

�ാനം യത�ന്ന 
െമവാക്യ�ൾ

ഉദ്ധവന് താക്കടെ
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പ്രധാനമന്തിയം ലൈന്ദ്ര ആഭ്യന്രമന്തിയം ലനരിട്ന് പ്ര
െരെത്ിടറെ ചുക്കാൻ പിെിച്ച തിരടഞ്ടുപ്ിടറെ ഫലം 
പുെത്തുവന്ലപ്ാൾ ബിടജപിക്കന് 2014ടന അലപക്ഷിച്ചന് 15 
സരീറ്റുൈളുടെ നഷ്ടം. ബിടജപിടയ ൊരി തെിയൂരുൈ മാത്രമല്ല, 
തങ്ങൾ സ്തന്തമായ തരീരുമാനങ്ങടളടുക്കാൻ നിർബന്ിത
രാകും എന് മുന്െിയിപ്പും നൽൈിടക്കാണ്ായിരുന്നു ശിവലസ
നയടെ ആദ്യനരീക്കം. വരാനിരിക്കുന് ദിനങ്ങൾ വെംവലിയ
ലെതായിരിക്കുടമന്തിടറെ സൂെനൈൾ.

ആരാൈണം മുഖ്യമന്തി?
ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിടറെ അടുത്ദിവസം തടന് താക്കടെ 

കുടുംബം താമസിക്കുന് ബാന്ദ്രയിടല ൈലാനഗെിലള്ള 
‘മാലതാശ്രീ' ബംഗന് ളാവിടറെ പരിസരത്ന് 'അടുത് മുഖ്യമന്തി 
ആദിത്യ താക്കലെ' എടന്ഴുതിയ ഫന് ളൈന് സുൈൾ ടപാന്ി. 
ലൈാർപ്ലെഷൻ ഇതന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഴിച്ചുമാറ്റുൈയം 
ടെയ്തു. ശിവലസന രാഷ്ടരീയകുടുംബത്ിടറെ മൂന്ാം തലമുെടയ
യാെന് ആദിത്യ പ്രതിനിധരീൈരിക്കുന്തന്. ലിബെൽമൂല്യങ്ങ
ളുടെ ഒടുവിലടത് വാക്കായ ടസറെന് ലസവിയർ ലൈാലളജിൽ 
നിന്ന് ബിരുദവും അതിനുലശഷം നിയമബിരുദവും ലനെിയ 
ആദിത്യ താക്കലെ മൊഠിഭാഷയിലല്ല, ഇംഗന് ളരീഷിൽ പത്ര
ക്കാടര ലനരിൊനാെന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടടപ്ടുന്തന്.

ഉദ്ധവന് താക്കലെയാെന് ആദ്യടത് ടവല്ലുവിളി ഉയർത്ി
യതന്. ഭരെം പങ്ിടുന്തിൽ 50:50 ലഫാർമുല ലനരലത് 
നിശ്യിച്ചുെപ്ിച്ചതാടെന്നും അതിനാൽ ആദ്യടത് രണ്ര
വർഷം മുഖ്യമന്തി തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആയിരിക്കെടമന്നും 
അലദേൈം ഓർമ്ിപ്ിച്ചു. മുഖ്യമന്തി ഫഡന് നാവിസന്  ഇങ്ങടന
ടയാരു ധാരെലയ ഉണ്ായിട്ില്ലടയന്ന് പ്രസ്ാവിച്ചലതാടെ 
രാഷ്ടരീയരംഗം വരീണ്ടും ചൂൊയി. ലസനയടെ മുഖപത്രമായ 
‘സാമന് നാ' തുെർച്ചയായ വിമർശനശരങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാന 
സർക്കാെിടനതിടര ആഞ്െിച്ചു. ബിടജപി സ്യം വാഗ്ാ
നലംഘനം നെത്ിയിട്ന് താൻ നുെപെഞ്ഞുടവന്ന് വരുത്ി
തരീർക്കുൈയാടെന്ന് ഉദ്ധവന് ആലരാപിച്ചു. ജനലക്ഷമൈരമായ 
പദ്ധതിൈൾ മിക്കതും തങ്ങളുടെ ശ്മഫലമായിരുന്നുടവന്നും 
ബിടജപിയടെ നയം ആദ്യന്ം ൈർഷൈവിരുദ്ധമായിരുന്നു
ടവന്നും സാമന് നാ എഡിലറ്റാെിയൽ. അനുരഞ്ജനത്ിലറെയം 
സമന്യത്ിലറെയം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്വരുടെ അഭാവം 
ലപാരെിക്കുന് സഖ്യൈക്ഷിൈടള  സൈൈരൊത്ൈമായ 
െർച്ചൈളിലലക്കന് നയിച്ചില്ല. പൈരം പരസ്പരം കുറ്റടപ്ടുത്തു
ന് പ്രസ്ാവനൈൾ വന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റൈക്ഷിയായ 
തങ്ങൾക്കുമാത്രലമ സ്ഥിരതയള്ള സർക്കാർ നൽൈാനാ
വൂടയന്ന് ഫഡന് നാവിസന്. ൈിന്ദുത് പ്രത്യയശാസ്തത്ിടറെ 
ലപരിൽ ലവാട്ർമാടര ഒന്ിച്ചു ലനരിട്തിനുലശഷം ഇലപ്ാൾ 
ശിവലസന സമ്തിദായൈടര വഞ്ിക്കുൈയാടെന്നും 
ആലരാപെം.പിന്ിൽ നിന്ന് കുത്തുൈയാെന്. ഏറ്റവും വലിയ 
ൈക്ഷി ആയിട്ടും ബിടജപി എന്തുടൈാണ്ന് മന്തിസഭ രൂപരീൈ
രിക്കാൻ അവൈാശം ഉന്യിക്കുന്ില്ല എന്ന് മറുപെിയായി  
ലസന. മെിപ്പൂരിലം ലഗാവയിലം ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റൈക്ഷിടയ 
തഴഞ്ഞുടൈാണ്ന് ഗവർെരുടെ സൈായലത്ാടെ തട്ിക്കൂട്ി 

മന്തിസഭയണ്ാക്കിയ ൈാര്യവും സാമന് നാ എഡിലറ്റാെിയൽ 
ഓർമ്ിപ്ിച്ചു.

ഇതിനിെയിൽ ശരദന് പവാെിടന ലതെി ദൂതന്മാടരത്തുന്നു. 
അരനൂറ്റാണ്ിലലടെൈാലം മൈാരാഷ്ട രാഷ്ടരീയത്ിൽ പയറ്റി
ടത്ളിഞ് അനുഭവജ്ാനമുള്ള പവാെിനന് കൂടുതൽ ആലലാ
െിലക്കണ്ി വന്ില്ല.ജനൈിതം തങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്ിരിക്കാ
നാെന് ആഗ്രൈിക്കുന്ടതന്ന് അലദേൈം അസന്ിഗന്ധമായി 
പ്രസ്ാവിച്ചു. വിലലപശലിൽ ആഗ്രൈിക്കുന്തന് ലനെിടയടു
ത്തുൈഴിഞ്ാൽ ലസന മൈാസഖ്യത്ിലലക്കന് മെങ്ങും എന്ന് 
പവാെിനെിയാം. ലൈാൺഗ്രസ്ിടറെ ൈാര്യം കുെച്ചുകൂെി പരിതാ
പൈരമാെന്. ഒച്ചപ്ാെിലം ഉൽലക്രാശങ്ങളിലം അധിഷ്ിതമായ 
ശിവലസനാ രാഷ്ടരീയവുമായി ടപാരുത്ടപ്ടുന്തന് വിപരരീത
ഫലം ഉളവാക്കാനിെയണ്ന്. ബാബന് െിമസന്ജിദന് ടപാളിച്ചതന് 
തങ്ങളുടെ കസനിൈരാെന് എന്ന് ലവദിൈളിൽ ടനഞ്ത്െിച്ചന് 
പെയന് ശിവലസനടയ എങ്ങടന ന്യായരീൈരിക്കും? കൂൊടത 
രാജ്യസ്ാതന്ത്യത്ിനുലവണ്ി ടനഹ്രുവിടനക്കാൾ കൂടുതൽ 
യാതനൈൾ സൈിച്ചതന് സവർക്കൊെന് എന് പക്ഷത്ാെന് 
ലസന ഇലപ്ാഴും. ഈ കവരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുടവ
ങ്ിൽകൂെി മൈാരാഷ്ടാ ലൈാൺഗ്രസ്ിൽ ഒരു നല്ലവിഭാഗം 
ലസനടയ പിന്ാങ്ങുന്തിൽ ടതറ്റില്ല എന് അഭിപ്രായക്കാ
രാെന്. വർഷങ്ങളായി അധിൈാരത്ിനുപുെത്തുള്ള വനവാസം 
കുലെ ലനതാക്കടള ബിടജപി ൈ്യാ്ിൽ ടൈാടണ്ത്ിച്ചതന് 
അവടര പരിഭ്ാന്രാക്കിയിട്ടുണ്ന്.

രാഷ്ട്രീയമൂേ്യങ്ങൾ 
തള്ളലക്ാഴിയുടെ ചിറകെിയിൽ

രാഷ്ടരീയരംഗം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ൈലങ്ങുന്നു. തിരടഞ്
ടുപ്ിൽ ഉദേിഷ്ടഫലം വന്ില്ലാടയങ്ിൽ കുതിരക്കച്ചവെം 
സുനിശ്യം. ൊഞ്ാൻ വരുന് പരുന്ിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ 
കുഞ്ഞുങ്ങടള തള്ളലക്കാഴി െിെൈിനെിയിൽ ഒളിപ്ിക്കുന്തു 
ലപാടല സാമാജിൈടര ൈനത് സുരക്ഷയിൽ െിലസാർട്ടുൈ
ളിലലക്കന് മാറ്റുന്നു. ശിവലസനയടെ 56 എംഎൽഎ മാടര 

ആദിത്യ താക്കടെയടെ ഫ്ലക്ന് നരീക്കം ടെയ്യുന്നു
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താക്കലെ കുടുംബത്ിടറെ വസതിയായ 
‘മാലതാശ്രീ'യിൽ നിന്ന് വിളിപ്ാെൈടല 
രംഗശാരദാ െിട്രരീറ്റിലാെന് പാർപ്ിച്ചിരിക്കു
ന്തന്. ലൈാൺഗ്രസ്ിടറെ 44 എംഎൽഎമാർ 
ജയന് പൂരിടല െിലസാർട്ിലം. ൈർണ്ാെൈയിലം 
അടുത്ിടെ ഇലത ൈാഴ്ച്ച ൈണ്താെന്. 

ഒരു എൻജിഒ ടെയ് പഠനത്ിൽ ൈടണ്
ത്ിയതന്  മൈാരാഷ്ടയിൽ തിരടഞ്ടുക്കടപ്
ട് സാമാജിൈരിൽ 60 ശതമാനം ക്രിമിനൽ 
ലൈസുൈളുള്ളവരാെന്. 40 ശതമാനം ഗൗരവ
മുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ൈാരെം നിയമ നെപ
െിൈൾ ലനരിടുന്വരും. ഇതുകൂെി കൂട്ിവായി
ക്കുല്ാൾ നിലനിൽക്കുന് രാഷ്ടരീയസംവി
ധാനം ജനലസവനത്ിനുപൈരം എങ്ങടന 
ജരീർണ്തയടെ ഗർത്ങ്ങളിലലക്കന് കൂപ്പുകുത്തുന്നു എന്ന് വ്യ
ക്മാവുന്നു.

അനി�ിതത്ം തുെരുന്നു
നിയമസഭയടെ ൈാലാവധി തരീരുന്തിനു ഒരുദിവസം 

മുല് ഗവർെർക്കന് ലദലവന്ദ്ര ഫഡന് നാവിസന് രാജി സമർപ്ിച്ചു. 
രാജന് ഭവനിൽ നിന്ന് പുെത്തുവന്യെൻ അലദേൈം നെത്ിയ 
പത്രസലമ്ളനത്ിൽ ആലരാപെങ്ങളും പ്രത്യാലരാപെങ്ങ
ളും മാത്രമായിരുന്നു. ഇതിനിെയിൽ വിവിധ ൈക്ഷിലനതാക്കൾ 
ഗവർെടെ ൈണ്ടു.ഗവർെർ ഭഗതന് സിങ്ങന് ലൈാഷിയാരി പഴയ 
ആർഎസന്എസന് പ്രവർത്ൈനും മുൻ ഉത്രഖണ്ഡന് മുഖ്യമന്തി
യമാെന്. ആദ്യക്ഷെം ലഭിച്ച ബിടജപിക്കന് ആവശ്യമായ 
പിന്തുെ ഇല്ലാത്തിനാൽ മന്തിസഭാ രൂപരീൈരെത്ിനു 
അവൈാശവാദം മുലന്ാട്ന് ടവച്ചില്ല.  തിങ്ളാഴ്ച്ച ആദിത്യ 
താക്കലെയം ശിവലസനാ നിയമസഭാൈക്ഷി ലനതാവന് 
ഏൈന് നാഥന് ഷിലന്ദയം തമ്ിലള്ള  കൂെിക്കാഴ്ച്ചയിൽ ഭൂരിപക്ഷം 
സാമാജിൈരുടെ പിന്തുെയള്ള  ൈത്ന് സമർപ്ിക്കാൻ സമയം 
നൽൈെടമന്ന്   ഗവർെലൊെന് അഭ്യർത്ിക്കാൻ തരീരുമാനിച്ചു 
. നൽൈിയിടല്ലന്ന് മാത്രമല്ല, മെിച്ചന് ഗവർെർ അടുത് വലിയ 
ൈക്ഷിയായ എൻസിപിടയ ക്ഷെിക്കുൈയാെന് ടെയ്തന്.

ആറെിവ�മാകന് സന് 
എൻസിപി-ലൈാൺഗ്രസ്ന് ൈക്ഷിൈളുമായി 

ധാരെ സുഗമമാക്കാൻ എൻഡിഎയിൽ 
നിന്ന് പുെത്തുവരുന്നു എന് പ്രഖ്യാപനമാെന് 
പിടന് ശിവലസന നെത്ിയതന്. പിന്ാടല 
ലൈന്ദ്രൈ്യാബിനറ്റിൽ നിന്ന് ശിവലസന മന്തി
യടെ രാജിയം വന്നു. എൻസിപി-ലൈാൺഗ്ര
സ്ന് അന്ിമ തരീരുമാനം ഇതുവടര ആയിട്ില്ല. 
ലസനാ-എൻസിപി കൂട്ടുമന്തിസഭ ലൈാൺഗ്ര
സ്ന് പിന്തുെലയാടെ വലന്ക്കും എന്ായിരു
ന്നു  ഏറ്റവും ശക്മായ അഭയൂൈം. രാഷ്ടപതിഭ
രെം പ്രഖ്യാപിലച്ചക്കും എന്ന് ൈരുതിയവരും   
കുെവല്ലായിരുന്നു.  ടവള്ളിെിലപാടലയാെന്  

ആർട്ിക്കിൾ 356 വരുന്തന്. രാഷ്ടപതി ഭരെം 
തടന്.

എൻസിപിക്കു ടൈാടുത് 24 മെിക്കൂർ 
സമയം  തരീലരണ്തന് നവംബർ 12നന് രാത്രി 
എട്രക്കാെന്. ഉച്ചതിരിഞ്യെൻ  ഗവർെ
റുടെ പ്രഖ്യാപനം  വന്നു, താൻ പ്രസിഡണ്ന് 
ഭരെം ശുപാർശ ടെയ്യുന്നുടവന്ന്. ഈ തിടു
ക്കത്ിനുപിന്ിൽ ആരാടെന്ന് അലന്ഷി
ലക്കണ് ൈാര്യമില്ല. ഗവർെറുടെ നിഷ്പക്ഷ
തടയകുെിച്ചും  തലപുണ്ാലക്കണ്തില്ല. ഒന്നു 
രണ്ന് ൈാര്യങ്ങൾ മാത്രം  വിസ്യാവൈമായി 
ലതാന്ിലയക്കാം: ലൈാൺഗ്രസ്ിടറെ തരീരുമാന
ടമടുക്കുന്തിൽ വന്  ൈാലതാമസം. പിടന് 
ഈ സംഭവപര്രയിടല തലലച്ചാെന് എന്നു 

ൈരുതടപ്ടുന് ശരദന് പവാെിടറെ ൈെക്കുകൂട്ലിടല  പിഴവന്. 
പിഴവന് ആലൊടയന്ന് ഉെപ്ിച്ചുപെയാനാവില്ല. അതന് ൈാലം  
ടതളിയിലക്കണ്താെന്. ഉദ്ധവന് താക്കലെ ഗവർണ്ർടക്കതിടര 
പരാതിയമായി സുപ്രരീംലൈാെതിടയ സമരീപിച്ചിരിക്കുന്നു. 
അങ്ങടന മൈാരാഷ്ടാ രാഷ്ടരീയം  കൂടുതൽ ൈലക്കത്ിലലക്കന് 
നരീങ്ങുന്നു. 

വിജയന് ടതണ്ടുൽക്കറുടെ വിഖ്യാത നാെൈമാെന് 'ഘാശിൊം 
ലൈാത്ാൽ'. ലപഷ്ായടെ   പ്രതിപുരുഷനായ  നാനാ ഫഡന് നാ
വിസിടറെ ൈാലഘട്മാെന് നാെൈത്ിടറെ ഇതിവൃത്ം. ലപഷ്ാ
വാഴ്ച്ച ഇന്നും മൈാരാഷ്ടയിടല വലതുപക്ഷ െിന്ാഗതിൈൾ
ക്കിെയിൽ �ൈാതുരത്മാെന്. 1972ൽ ആദ്യമായി ലസ്റജിൽ 
അവതരിപ്ിച്ച ൈാലത്ന് ഘാശിൊം ലൈാത്ാൽ ശിവലസനയ
െക്കമുള്ള വലതുപക്ഷടത്യാടൈ അതിശക്മായി പ്രലൈാപി
പ്ിച്ചിരുന്നു. ൈിംസാത്ൈമായ പ്രതിൈരെങ്ങൾ പല ലസ്റജന് 
ലഷാൈലളയം അലലങ്ാലടപ്ടുത്ി.

ൈനൗജിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യമലന്ഷിച്ചുവന് ദരിദ് പരലദ
ശിബ്ാഹ്മെൻ ഘാശിൊമിനന് പൂനയിടല യാഥാസ്ഥിതിൈ 
െിതന്പാവൻ എസ്റാ�ിഷന് ടമറെിൽ നിന്ന് ലനരിലെണ്ിവന് 
തിക്ാനുഭവങ്ങളുലെയം, ഉപരിവർഗ്സമൂൈത്ിലനാെന് പൈ 
വരീട്ടുന്തിലറെയം ൈഥ. യവതിയം സുന്ദരിയമായ മൈടള 

ലപഷ്ക്കന് ൈാഴ്ച്ചടവച്ചന് ഘാശിൊം പൂനയിടല 
ലൈാത്ാൽ (ലപാലരീസന് ലമധാവി)ആയി 
അവലരാധിക്കടപ്ടുന്നു.

പിടന് നെമാടുന്തന്  ൈിംസയലെയം, 
െതിയലെയം, ലഭാഗവാഞ്യലെയം, സ്ജ
നപക്ഷപാതിത്ത്ിലറെയം, അധിൈാര 
വെംവലിയലെയം അഴിഞ്ാട്ം. ആധുനിൈ 
ലലാൈത്ിടറെ മുഖമുദ്യായ അവസരവാദ 
കനതിൈതയടെ ചുഴിയിൽ അൈടപ്ട്ടുലപായ 
ഒരു മനുഷ്യടറെ ദരന്ൈഥ ഉന്ം ടവക്കുന്തന് 
സമൈാലരീന രാഷ്ടരീയം തടന്ടയന്ന് പെഞ്ഞു
ടൈാണ്ാെന് നാെൈം ആരംഭിക്കുന്തന് തടന്.
ഘാശിൊം ലൈാത്ാൽ എന്ലത്യംൈാൾ 
ഇന്ടത് മൈാരാഷ്ടയടെ മാത്രമല്ല, രാജ്യടമാ
ട്ാടൈ അരലങ്ങറുന് രാഷ്ടരീയഗതിവിഗതിൈടള

ശരദന് പവാര

ഫെന്നാവിസന്
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എരിഞ് െിതയിൽനിന്നു --
മസ്ഥിഖണ്ഡം ടപറുക്കലവ ,

മെന്നു ടവ്കെലെ നിങ്ങൾ
അമൂല്യം രടണ്ലമ്പുൈൾ    .

അടതടറെ മക്കലള ,പാൈ--
മാൈാ നിങ്ങൾടക്കാരിക്കലം
അതിനാൽ പിതൃ ൈർമ്ങ്ങൾ
പൂർത്ിയാവിടല്ലാരിക്കലം .

വളഞ്ഞുലപായ നടട്ല്ലാ --
ടൊന്നു , മലറ്റതനന്മായന്
തുള വരീെ ൈപാലം ,ഞാ --
നിത്രനാൾ ൈാത്തു ടവച്ചവ  !

ഊരിയൂരിടയടുലത്ാളൂ
വാരിടയല്ലുൈളപ്െി
മൂപ്പു കൂടും  ,പുരയ്ക്കുള്ള
ൈഴുലക്കാലൈൾ തരീർത്ിൊം .

എടുത്തു മാറ്റി ടവലച്ചാളൂ
എഴുത്തുവിരലസ്ഥിൈൾ
ൈർമ്ാനുഷ്ാന ലനരത്തു
തഴക്കം കൂട്ടുവാൻ മതി .

െിരി്കൊയി വഴങ്ങാത്
താെിടയല്ലുൈൾ പല്ലുൈൾ
ൈളിലക്കാപ്ാക്കുവാൻ ലപാരും
ഏൈാം മക്കൾക്കു ഭാവിയിൽ  

ഊരു ജാനുക്കൾ ,എ്ാടും
നെലന് ലതഞ് ൈാലൈൾ
ടപറുക്കിക്കൂട്ി നന്ായി
ൈഴുൈിത്ടന് ടവ്കെെം

വളഞ്ഞുലപായ നടട്ല്ലും
തുള വരീെ ൈപാലവും
പരലലാൈത്തു വാഴുല്ാൾ
പൂജിക്കാൻ ടൈാണ്ടുലപാടട് ഞാൻ .

ബാക്കിടയല്ലാടമടറെടയാസ്യ--
ത്ാകുന്നു ,ൈലൈം വിനാ
ൈഴിഞ്ഞു കൂടുവാനാെരീ -
യനുഗ്രൈ വെസ്സുൈൾ.

കവിത

ശ്രീധരനുണ്ി
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  കവിത 
ഇൻതിസ്ാർ ഖളർ അ�ിനാൻ/�റാത്് ഇസ് ബർ

വിവ: ണഡാ. എകും എ അസ് കർ  

അവൻ പെഞ്ഞു : 
ടപലണ്, എടന് നിടറെ കുതിരക്കാരനാക്കാലമാ?

നിടന് വാരിടയടുത്ന് ഞാൻ മഴലമഘങ്ങൾക്കപ്പുെലത്ക്കന് പെക്കാം
രാത്രിയടെ ൈണ്ണുൈളിൽ നിന്ന്  ഞാൻ നിനടക്കാരു നക്ഷത്രം പെിച്ചു തരാം
നിടറെ ചുണ്ടുൈൾക്കിെയിൽ തിളങ്ങാടനാരു നക്ഷത്രം.
ടപലണ്, എടന് നരീ മുെിയിൽച്ചൂടുന് പൂവാക്കാലമാ?
നിടറെ വാക്കുൈടള രസിപ്ിക്കുന് രാഗമാക്കാലമാ?
നിടറെ മിഴിയഴൈന്  ഉജ്ലിപ്ിക്കുന് തൂവലയാക്കാലമാ?
നിടറെ ഹൃദയടത് ആനന്ദിപ്ിക്കുന് ഒരു മിെിപ്ാക്കി എടന് നരീ മാറ്റാലമാ? 

ഞാൻ പെഞ്ഞു : 
എടറെ വരീൊതന്തിലയ , എനിക്കന് ജരീവൻ തരൂ,
അലഡാെിസന് മരിച്ചിട്ില്ല,
അവടറെ രക്ം പുഞ്ിരിക്കുല്ാൾ അവടറെ അരുവിൈൾ മരരീെിൈയാവില്ല
അവടറെ ആത്ാവന് ആൈാശങ്ങടള ആലിംഗനം ടെയ്തു
ബദാംമരപ്പൂക്കൾ ഒരു പാട്ടു മൂളുന്നു
അരുവിൈൾ ജരീവരാഗമാലപിക്കുന്നു
എടറെ നിശേബ്വെനങ്ങളുടെ നിലവെൈളിൽ ഒളിഞ്ിരിക്കുന് ആയഷന് ക്കാലലമ, 
പുഴ ആഗ്രൈലത്ാടെ സന് ലനൈലത്ാടെ നിന്ിലലടക്കാഴുകുന്നു...

(ഇൻതിസ്ാർ ഖളർഅ�ിനാർ: പേസ്ത്രീൻ കൈി, മാധ്യമപ്രൈർത്ക. അറബി 
സാഹിത്യത്ി�ം ഭാഷയി�ം ബിരുദ�ം ഗലൈഷണ ബിരുദ�ം. അഹരദാ�ൽ 
ഔദ എന് കാൈ്യസമാഹാര�ം േിൽ ഉംരി സ്ദാ എന് ലനാൈ�ം പ്രസി�്രീക
രി�ി��ന് )
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അവിടെ ൈണ്ണുനരീർ ൈണ്ണുനരീരിലനാെന് അെക്കം പെയന്നു
ൈൺപരീലിലയ, നരീ എടന് 

നിടറെ ൈണ്ണുൈളിടല തൊൈമാക്കുൈ.
അൈടലയാ സാഗരതരീരത്തുളള ഞങ്ങളുടെ വരീെന്, 
അവിടെ ഞാടനടറെ ഹൃദയം ഉലപക്ഷിച്ചു ശരരീരം ടവെിഞ്ഞു
അതിടറെ മൂലൈളിടലല്ലാം ഹൃദയത്ിടറെ പിെച്ചിലണ്ന്
വാത്ല്യലത്ാടെയളള സ്പർശനമുണ്ന്
ഉമ് അത്ാഴടമാരുക്കുന്നു, 
ഉമ്്കെെിയാം പ്രിയടപ്വർ വരാനുടണ്ന്ന്
വാതിലിൽ ആടരലയാ ൈാത്ന് ഉമ്യടെ ഹൃദയമുണ്ന്.
അൈടലയാ സാഗരതരീരത്തുളള ഞങ്ങളുടെ വരീെന്,
ഉപ് രാവിലടത് ൊയ കുെിച്ചുടൈാണ്ന് പെയന്നു :
 മഴടയത്ാൻ കവൈി, 
പ്രിയടപ്ട്വരാരും തിരിടച്ചത്ിയിട്ടുമില്ല,
എത്ര കദർഘ്യം ഈ യാത്ര,
ആണ്ടുൈളുടെ ൈാത്ിരിപ്ന് മടുക്കുന്ില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ഭവനലമ,നിന്ിലലടക്കത്ാൻ 
ഞാൻ ടൈാതിക്കുന്നു,

ൈാത്ിരിപ്പു ടൈാണ്ന് ഞാൻ ടൈട്ിയ വളളം 
നിന്ിലലക്കന് തുഴയന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വരീെിടറെ ചുമരിൽ ഇലപ്ാഴും 
െില കുത്ിവരൈളുണ്ാവാം;
എല്ലാ മൂലൈളിലം ൈാപ്ിടമാന്യം പുസ്ൈങ്ങളും.
ആൈന് ! ഞങ്ങളുടെ ഭവനലമ, 
പ്രിയടപ്ട്വടരല്ലാം ഒരാൾക്കു പുെടൈ മടറ്റാരാൾ എന് ലപാൽ
നിടന് ലവർപിരിഞ്ഞു; ലവടൊരാടള ൈാൊനുമില്ല.

ഹൃദയം വാതിലിൽ വച്ചന് ഉമ്യിലപ്ാഴും അത്ാഴടമാരുക്കുന്നു.
ഉപ് പെയന്നു : മഴ പിടന്യം കവൈി, 
പ്രിയടപ്ട്വരാരും വാതിലിൽ മുട്ിയില്ല, 
നമ്ളിലപ്ാഴും ആണ്ടുൈളുടെ ൈാത്ിരിപ്ിൽ.

ഞങ്ങളുടെ ഭവനലമ, 
ഇലപ്ാഴും അവിടെയലണ്ാ,  
പുരാതനമായ ആ മല്ാതൈൾ, 
കുന്ിൻമുൈളിടല പഴയ െന്, 
ലൊമൻ ലൈാട്ൈൾ
അധ്യാപൈരുടെ ക്ബ്ന്
എടറെ പളളിക്കൂെം, ഇലപ്ാഴും അവിടെ ഉലണ്ാ ?
ൈണ്ണുൈൾ ഒരു തൊൈമായി, 
നൗൈൈൾ എടന് ആ വിദൂരതരീരടത്ത്ിച്ചതുമില്ല, 
സ്പ്നലത്ാടൊപ്ം അലയടവ, ആലരാ വാതിലിൽ മുട്ി, 
ഞാനുെപ്ിച്ചു അതന് എടറെ 
പ്രവാസൈാലലത്ക്കന് ഒളിഞ്ഞു ലനാക്കി 
ഞാനാടരന്ലന്ഷിക്കുന്വനായിരിക്കും, 
എന്ാൽ അതന് ൈാറ്റിടറെ മൂളലം മഴയടെ ലതങ്ങലമായിരുന്നു

(എയറെ െഹ�ാദര്രി ഖാല്രിദയ്ക് )
ഫുൊതന് ഇസന്ബർ 
വിവ: ലഡാ. എം എ അസന് ൈർ

( ഫുറാതന് ഇസന്ബർ: സിറിയൻ കൈി. 1958 ൽ സിറിയയിടേ ഖസ്ാബ്രീനിൽ ജനനം. 
ദ്രീർഘകാേമാേി നയൂസിോൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു. മിഥന് േൽ മാ ോ യുംകിനു കസന് റുഹാ, 
ഖിദന്അതുൽ  ഗാമിളന് എന്ിൈ പ്രധാന കാൈ്യസമാഹാരങ്ങൾ.  പ്രശസ്ത കൈി അലഡാ
ണിസിടറെ സലഹാദരപുത്ിയാണന്.)
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നാെകകും 

  മഹമൂദ് പറ�ിനിക്കെവ്

ഹസാരി പാൽ 
ഭാര്യ കമേ 
മക്ൾ  അ�ത  (12)
മ�ജന് – (14) 
ശം� – (15) 
ഹസാരി പാേിടറെ അ�ൻ
ഹസാരി പാേിടറെ അ� 
ലപാേ്രീ�കാരൻ  
ചിേ അയൽക്ാർ 
ൈഴിലപാക്ർ
ആഗതൻ 

 ആമുഖം  
ഞാൻ ഒരു ഇന്്യൻ ഭൂരൈിത ൈർഷൈനാെന്. ഗ്രാമത്ിടല 

സമരീന്ദാർ പാട്ത്ിനു തന് ഒരു തുണ്ന് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ടെയ്ന് 
വിശപ്െക്കുന്വൻ. എടറെ  ലപരന് ൈസാരി പാൽ. ൈളിമൺ 
ചുവരുൈളും, കവലക്കാൽ ലമഞ് ലമൽക്കൂരയമുള്ള രണ്ടു മുെി
ൈളുള്ള ഒരു കൂര ഞാൻ ടൈട്ിയണ്ാക്കി. അതിലാെന് ഞാൻ 
അന്ിയെങ്ങുന്തന്. ഞാൻ, എടറെ ഭാര്യ ൈമല, എടറെ മൂന്നു 
മക്കൾ, വയസ്ായ എടറെ അച്ഛനും, അമ്യം.... 

(ൈസാരി പാൽ  ൈർഷൈടറെ പെിയായധങ്ങൾ ചുമലി
ലലറ്റി വരുന്നു. ൈത്ിക്കാളുന് സൂര്യൻ. അയാൾ ആൈാശലത്
ക്കന് ലനാക്കി ടനടുവരീർപ്ിടുന്നു.) 

ൈസാരി പാൽ : കദവലമ...ഇതന് ലപാടലാരു ലവനൽ 
എടറെ ആയസ്ിൽ ഞാൻ ൈണ്ിട്ില്ല. അച്ഛനും അതാ പെയ
ന്തന്. അലദേൈത്ിനും ഇങ്ങടനടയാന്നു ഓർമ്യില്ല....
ൈലിൈാലം തടന്.....ൈലിൈാലം.... 

(അയാൾ പെിയായധങ്ങൾ നിലത്ന് ടവച്ചന് ഇരിക്കുന്നു. 
ൈമല വരുന്നു)

ൈമല: എന്ാ മനുഷടന...ഇങ്ങടന ഇരുന്ാൽ മതിലയാ? 
കുലട്്യാളന് ടനലലാളിക്കയാ....കപച്ചിട്ന്....അച്ഛനും, അമ്യം 
വിശന്ന്......

ൈസാരി പാൽ : ൈമലല....ഞാടനന്ാ ടെയേണ്തന്? 
ആലരാൊ ലൊദിക്കണ്തന്? എല്ലാവരും നമ്ടള ലപാടല പട്ി
െിയിലലല്ല? 

ൈമല: പഞ്ായത്ിൽ ധാന്യങ്ങൾ വിതരെം ടെയ്യുന്നു 
എന്ന് ലൈട്ടു...ഒന്ന് ലപായി ലനാക്കിക്കൂടെ? 

ൈസാരി പാൽ : ലപാൈാം...ദരഭിമാനം ടൈാണ്ന് വയർ 
നിെയില്ലലല്ലാ....നമ്ൾ കൃഷിക്കാർ ആെന്. അദ്ധ്ാനിക്കാടത 
ഓശാരം ടൈാണ്ന് ഇലന്വടര ജരീവിച്ചിട്ില്ല..... 

ൈമല: പഞ്ായത്ന് നമ്ളുടെ കൂെിയലല്ല....? അതിടല
ന്ിനാ ദരഭിമാനം.....?

ൈസാരി : നരീ പെഞ്തന് ശരിയാെന്. ഞാൻ ലപാൈാം...
വല്ലതും ൈിട്ിയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്െങ്ങും...നരീ ആ ൊക്കന് 
സഞ്ി ഇടങ്ങടുക്കന്.....

(അയാൾ ൈമലയടെ ൈയേിൽ നിന്ന് ൊക്കന് സഞ്ി വാങ്ങി 
ലപാകുന്നു. ൈമല അയാടള തടന് ലനാക്കി നിൽക്കുന്നു. മൂന്നു 
കുട്ിൈൾ ഓെി വന്നു ൈമലടയ ടപാതിയന്നു.) 

അമൃത: വിശക്കുന്ലമ്....

ഫ�് എ�ത്തുകാരനായ ന്ഡാമിനിക് ലാപിയറിന്ന് പ്രസിദ് ണനാവലായ  
സിറ്റി ഓഫ് ണജായ് ആ�ദമാക്കി  എ�തിയ നാെകമാ�ിത്. ഈ ണനാവൽ വിഖ്യാത സകുംവിധായ

കൻ ന്റാളൻഡ് ന്ജാഫരീ   സിറ്റി ഓഫ് ണജായ് എന്ന ണപരിൽ തന്ന്ന  സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്്.)
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മനൂജന്: അടമ്...ലദാശ താ അടമ്....
ശംഭു: അലമ്...അച്ഛൻ എലങ്ങാട്ാ ലപായതന്?
ൈമല: ക്ഷമിക്കന് മക്കലള.. അച്ഛൻ പഞ്ായത്ിലല

ക്കന് ലപായിട്ടുണ്ന്...അരി ടൈാണ്ന് വരും....അമ് ൈഞ്ി 
ടവച്ചന്തരാം....വാ...

(മക്കടള കൂട്ി കുെിലിനൈലത്ക്കന് നെക്കുന്നു. ടവളിച്ചം 
മങ്ങി ഇരുളുന്നു))

(ടവളിച്ചം ടതളിയല്ാൾ മുത്ച്ഛൻ, മുത്ശേി എന്ിവർ
ക്കന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന് കുട്ിൈൾ.)

മുത്ച്ഛൻ: ലൈലട്ാ മക്കലള...അടതാരു ൈാലമായിരുന്നു. 
സായിപ്ന്മാരാ അക്കാലത്ന് നമ്ടള ഭരിച്ചു ടൈാണ്ിരു
ന്തന്. ഇന്ടത് ലപാടല അല്ല. അന്ന് ഞാൻ, ഈ പ്രദരീപന് 
പാൽ ഒരു സ്ന്നായ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ 
ഈ മുത്ശേി...നന്ദിനി ഒരു രാജകുമാരിടയലപ്ാടലയായി
രുന്നു...എടറെ അച്ഛനന് അലദേൈത്ിടറെ ൈഠിനാധ്ാനത്ി
നും, ആത്ാർത്തക്കും ഒരു ബഡാ സമരീന്ദാർ നൽൈിയ 
സമ്ാനമായിരുന്നു ഈ പുരയിെം, ൈന്നുൈാലിൈൾ...ഈ .....
വലിയ വയലണ്ായിരുന്നു. ടതാഴുത്ിൽ നിെടയ പശുക്കളും, 
എരുമൈളും ഉണ്ായിരുന്നു. നിലം ഉഴുൈാൻ ലപാത്തുൈളും, ഗ്രാമ
ത്ിനു പുെത്തുള്ള െന്ൈളിലലക്കന് ലപാൈാൻ ൈാളൈടള പൂട്ിയ 
വണ്ിയമുണ്ായിരുന്നു ഈ പ്രദരീപന് പാലിനന്.....എന്ന് ടെയോം 
മക്കലള...എല്ലാം ലപായി...അതും ഇതന് ലപാടല തുെർച്ചയായി 
വന് വരൾച്ചയം ലവനലമായിരുന്നു....ഈ മണ്ിൽ ഒരു നാമ്പും 
ടപാെിക്കാതായി....എല്ലാം വരണ്ടുെങ്ങി ലപായി...അന്നും 
ഞങ്ങൾ ദിവസങ്ങളല്ല, മാസങ്ങലളാളം പട്ിെിയായിരുന്നു....
വിശപ്ന്...ഞങ്ങലളാളം വിശപ്െിഞ്വർ ആരും ഉണ്ാവില്ല....
ഗ്രാമത്ിൽ ദിവസവും ആളുൈൾ പട്ിെി ൈിെന്നു മരിച്ചു.....

അമൃത: നമ്ളും അങ്ങടന മരിലക്ക്ാ ?
മുത്ശേി: ഇല്ല ലമാലള....നമ്ൾ മരിക്കില്ല....ലമാടള അച്ഛൻ 

അരി ടൈാണ്ന് വരും.....
മുത്ച്ഛൻ: മക്കലള...ആരാെന് നമ്മുടെ സ്ത്ന് ൈവർടന്

ടുത്തന്? ഉണ്ായിരുന്ടതല്ലാം നഷ്ടടപ്ട്ടു....ആലരാടും ഒരു 
പരാതിയം പെഞ്ില്ല....അക്കാലത്ന് ആലരാൊെന് പരാതി 
പെയൈ? 

മുത്ശേി: അടത...മുതലൈളുമായി ഇെഞ്ന് കുളത്ിൽ 
ജരീവിക്കാൻ പാവം മരീനുൈൾക്കന് ൈഴിയലമാ മക്കലള....? അവർ 
മുതലൈൾ ആയിരുന്നു.....

ശംഭു: വല്യ മുതലൈളാലൊ മുത്ശേി?
മുത്ശേി: ഒരു ൈഥ പെയാം...പണ്ന് പണ്ന് മുതലൈടള പിെി

ക്കുന് ഒരു കുട്ിയണ്ായിരുന്നു. മിടുക്കനായ ഒരു ആൺകുട്ി.
അവൻ മുതലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ാകുന് ൈാലത്ന് എന്നും ഗ്രാ
മത്ിടല കുളത്ിൽ ലപായി മുതലൈടള പിെിക്കുമായിരുന്നു. 
ഓലരാ ദിവസവും വലിയ ഒരു മുതലടയ കുടുക്കിട്ടു പിെിച്ചന് 
അവൻ ക്ാസിൽ ടൈാണ്ന് വരും. സന് കൂൾ കമതാനത്ന് 
അതിടന പ്രദർശിപ്ിക്കുമായിരുന്നു ആ ടൈാച്ചു മിടുക്കൻ. 
അവൻ വരീരനും, പരാക്രമ ശാലിയമായ ഒരു കുട്ിയായിരുന്നു. 
മുതലൈടള പിെിച്ച ആ കുട്ി പിൽക്കാലത്ന് മനുഷ്യടന കുടു

ക്കിട്ന് പിെിക്കുൈയം, വളർന്നു വലതായലപ്ാൾ രാജാവായി
ത്രീരുൈയം ടെയ്തു.

ശംഭു: ആ രാജാവന് പിന്രീെന് മുതലൈടള പിെിച്ചിലല്ല?
മുത്ശേി: പിടന് മുതലൈടള പിെിക്കാൻ രാജാവിനന് ലനരമു

ണ്ായിരുന്ില്ല. പിൽക്കാലത്ന് രാജാവന് ൈഴുൈടറെ ടൈാക്കുള്ള 
ഒരു വലിയ പക്ഷിയായി. ആ പക്ഷി ലലാൈടമങ്ങും പെന്നു 
നെന്നു. 

മുത്ച്ഛൻ: അടത....ആ ൈഴുൈടറെ ടൈാക്കുള്ള പക്ഷി, 
ശവങ്ങൾ തിന്ന് ശരീലിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലം, പട്െങ്ങളിലം 
െത്തു വരീെ ശവങ്ങൾ ടൈാത്ിത്ിന്ാെന് അതന് അതിടറെ 
വിശപ്ന് തരീർത്തന്. ലലാൈടമങ്ങും ആ പക്ഷി പെന്നു നെന്നു....
പെക്കുൈ അതിടനാരു ൈരമായിരുന്നു. ആൈാശത്ിൽ പെന്നു
യർന്നു ഭൂമിയിലലക്കന് ലനാക്കിയാെന് ആ പക്ഷി രാജാവന് പ്രജ
ൈളുടെ ലക്ഷമങ്ങൾ അലന്ഷിച്ചതന്. ഭൂമിയിൽ െത്തു ൈിെക്കുന് 
മനുഷ്യ ശവങ്ങൾ ൈണ്ന് അതന് െിെൈെിച്ചന് ആഹ്ാദിച്ചു.....

മുത്ശേി: നമ്മുടെ ൈഴുൈടറെ ടൈാക്കുള്ള പക്ഷി രാജാവന്....
ടെറുപ്ത്ിൽ കുഞ്ികക്കൈൾ ടൈാണ്ന് മുതലക്കുഞ്ഞുങ്ങടള 
പിെിച്ചവൻ..... 

മനൂജന്: ആ മുതലൈടളടയാടക്ക, രാജാവന് എന്ന് ടെയ്തു.....?
മുത്ച്ഛൻ: സായിപ്ന്മാർ തടന് വല്യ മുതലൈളലല്ല 

കുലഞ്.....?
മുത്ശേി: സായിപ്ന്മാരന് ചുട്ന് തിന്നു ൈാണും........
മുത്ച്ഛൻ: (ഇരിപ്ിെത്ിൽ നിന്ന് എഴുലന്ൽക്കുന്നു. 

കുട്ിൈളും. മുത്ശേി ഇരുന്ന് ടൈാണ്ന് തടന് അവടര ശ്ദ്ധി
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ക്കുന്നു.) എല്ലാം നഷ്ടടപ്ട്ടു. ഗ്രാമത്ിടല വട്ിപ്ലിശക്കാരൻ 
സാൈിബന് ഒന്നുക്കന് പത്ായി പലിശക്കന് തന്തന് പെമല്ല. 
പുഴു തിന് ധാന്യം. അതന് തിന്ാെന് വിശപ്െക്കിയതന്. 

ആടൈ തൈർന്നു ലപായി....പ്രദരീപന് പാൽ  എന് കൃഷി
ക്കാരൻ...നിലം, വരീെന്, ടതാഴുത്ന്, ൈന്നുൈാലിൈൾ എല്ലാം 
ലപായി....സമരീന്ദാർ ൈനിലവാടെ പാട്ത്ിനന് തന് ഒരു തുണ്ന് 
ഭൂമിയിൽ ഒതുങ്ങിലപ്ായി മക്കലള.....

മുത്ശേി: ആ മുതലൈൾ എല്ലാം ടൈാണ്ന് ലപായി...
എന്ാലം ഞങ്ങൾക്കന് സലന്ാഷായിരുന്നു....വിശന്ന് മരിച്ച
ലപ്ാഴും ഞങ്ങടളല്ലാം െിരിച്ചു ടൈാണ്ിരുന്നു......

മുത്ച്ഛൻ: ഒരു ടെെിയ ടനല്ര....
ഒരു കവലക്കാൽ തുറു....
രണ്ടു പശുക്കൾ....
ഒരു എരുമ.....
ഒരു തുണ്ന് ഭൂമി....
ഈ മൺ കുെിൽ.....പിടന്യം ഇതാെന് ബാക്കിയായതന്.
ഞങ്ങൾ ജരീവിച്ചു.....ടൈാതി തരീരും വടര.......
മുത്ശേി: വറുതിക്കാലലത്ക്കന് ൈരുതി ടവച്ചിരുന് 

ഇത്ിരി ധാന്യം, പെടപ്ട്ിയിൽ അൽപം രൂപ, മൂന്നു പുത്ര 
ഭാര്യമാർ, സുന്ദരിൈൾ, സുശരീലൈൾ, അതായിരുന്നു മക്കലള 
ഞങ്ങളുടെ സ്ാദ്യം.....

മുത്ച്ഛൻ: അടത....വരീണ്ടും ആ വറുതിയടെ നാളുൈൾ 
വന്ിരിക്കുന്നു. 

(ൈസാരി പാൽ ഒരു ൊക്കന് ടൈട്ടുമായി തിരക്കിട്ന് വരുന്നു. 
കുെിലിനന് മുന്ിലൂടെ ആളുൈൾ കൂട്മായി ലപാകുന്നുണ്ന്. ഒരാൾ 
ൈസാരിടയ  വിളിക്കുന്നു)

പിന്െിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ം: ഓ...ൈസാരി...ഗ്രാമ
ത്ിൽ എവിടെയം ഒരു തുള്ളി ടവള്ളമില്ല....ഗൗരരീ ലദവിയടെ 
ലൈാവിലിനന് അടുത്തുള്ള ൈിെറും വറ്റി....ൈിെറുൈൾ എല്ലാം 
വറ്റി വരണ്ിരിക്കുന്നു. ആളുൈൾ ഗ്രാമം വിട്ടു ലപാവുൈയാെന്....
നരീ എന്ന് ഭാവിച്ചാ....കുെി ടവള്ളമില്ലാടത, നരീ എങ്ങിടനയാ 
ഇവിടെ ൈഴിയാൻ ലപാകുന്തന്? 

ൈസാരി: ൈഷ്ടം തടന് മാസ്റർ ജരീ....ഞങ്ങളും പട്െ
ത്ിലലക്കന് ലപായാലലാ എന്ന് ആലലാെിക്കുൈയാെന്.....
ഇനി അധിൈ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ൈഴിയില്ല....
കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് പിെയൈയാെന്.....

ലവടൊരാൾ: ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഗ്രാമം വിടുൈയാെന്. പശു
ക്കടളാടക്ക െത്തു. അവയടെ അസ്ഥികൂെങ്ങൾ വയലിൽ 
നാ്കെൾ ൈെിച്ചു പെിക്കുന്നു....ൈണ്ടു നിൽക്കാൻ വയേ......

മുത്ച്ഛൻ: കദവം എടന്ാരു ശിക്ഷയാെന് ഈ തരുന്തന്? 
ൈസാരി: (ൊക്കന് ടൈട്ടു നിലത്ന് ഇെക്കി ടവക്കുന്നു.) 

ൈമലടയവിടെ? ൈമലല....ൈമലല....അൽപം ധാന്യം ൈിട്ി
യിട്ടുണ്ന്....കുട്ിൈൾക്കന് ൈഞ്ി ടവച്ചന് ടൈാടുക്കന്.....

ൈമല: (അൈത്ന് നിന്ന് വിളി ലൈൾക്കുന്നു.) ഓ...ഞാനി
വിടുലണ്....അടുപ്ിൽ ടവള്ളം ചൂൊക്കെം....ഉെടന ധാന്യം 
ലവവിച്ചു ൈഞ്ിയണ്ാക്കാം....ടവള്ളമില്ല....ലനാക്കടട്...
സാൈിബയടെ അടുക്കൽ ലപായി, ഒരു കുെം ടവള്ളത്ിനന് 
യാെിക്കെം...ലവടെ വഴിയില്ല.....

മുത്ച്ഛൻ: നരീ ടെന്ന് ലനാക്കന് ൈമലല....കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ി
െിയാടെന്ന് പെ....അവർ നല്ല സ്തരീയാെന്....

(ൈമല കുെവുമായി പുെലത്ക്കു ലപാകുന്നു.)
ൈസാരി: അച്ഛാ...നമുക്കന് ഇനിയം ഇവിടെ ഇങ്ങടന 

നിൽക്കാൻ ൈഴിയില്ല....പട്െത്ിലലക്കന് ലപാൈാം...അവിടെ 
എടന്ങ്ിലം പെി ൈിട്ടും....ശംഭുവിനും എടന്ങ്ിലം ലജാലി 
ടെയോൻ പറ്റും.....ൈമലക്കന്, ഏടതങ്ിലം ബാബുജിമാരുടെ 
ബംഗ്ാവിൽ ലജാലി ടെയോം.....ആളുൈടളാടക്ക ഗ്രാമം വിട്ടു
....ഈ വരൾച്ച അവസാനിക്കുല്ാൾ നമുക്കന് തിരിച്ചു വരാം.....

മുത്ച്ഛൻ: നരീ തരീരുമാനിലച്ചാ?
ൈസാരി: പിടന്ന്തു ടെയേെം...? ഇനിയം ഇവിടെ 

നിന്ാൽ ടവള്ളം ൈിട്ാടത ദാൈിച്ചന് നമ്ൾ െത്തു ലപാകും....
നമ്മുടെ പശുക്കളും, എരുമൈളും എല്ലാം െത്തു....ഈ ഗ്രാമ
ത്ിൽ ഒരു ജരീവിയമില്ല...ൈഴുൈന്മാർ മാത്രം  എവിടെയമുണ്ന്...
ആൈാശത്തും, ഭൂമിയിലം അവയണ്ന്.....

മുത്ച്ഛൻ: നമ്മുടെ ഈ തുണ്ന് ഭൂമിയം അവർ തട്ിടയടു
ക്കും...സമരീന്ദാർമാർക്കന് എല്ലാമുണ്ന്. അവർക്കന് ടവള്ളമുണ്ന്, 
ഗുദാമുൈളിൽ നിെച്ചു ടവച്ച ധാന്യങ്ങളുണ്ന്. പട്െങ്ങളിൽ 
നിന്ന് വരുന് വിഭവങ്ങളുണ്ന്...... 

ൈസാരി: ലപാടട് അച്ഛാ....നമുക്കന് പട്െത്ിൽ 
ടെന്ാൽ എടന്ങ്ിലം ഒരു ലജാലി ൈിട്ടും...പെമുണ്ാക്കാൻ 
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ൈഴിയം....പെമുടണ്ങ്ിൽ ഈ ഭൂമി തടന് നല്ല ൈാലത്ന് 
തിരിടച്ചടുക്കാം....അലപ്ാലഴക്കും കദവം മഴ തരും.....ഭൂമി 
കുളിരെിയം.....എങ്ങും പച്ച പുതച്ച പാെങ്ങൾ ൈാണും....
കുളങ്ങൾ ജല സമൃദ്ധമാകും.......നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മതി 
വരുലവാളം കുളങ്ങളിൽ നരീന്ിക്കുളിക്കും....അച്ഛാ....
തയോൊകൂ...നമ്ൾ ഇന്ന് തടന് പുെടപ്ടുന്നു.....ഈ ശാപം 
പിെിച്ച ഗ്രാമം വിൊം......

മുത്ച്ഛൻ: ജനിച്ചതും, വളർന്തും ഇവിടെയാെന്....ഈ 
മണ്ിൽ തടന് ഒടുങ്ങെം.....ലമാലന....ഞാടനാരു ൈർഷൈ
നാെന്....മണ്ിടറെ മൈൻ.....ഞാൻ വരുന്ില്ല... 

(അയാൾ കൈലക്കാട്ന് എടുത്ന് ആയാസലത്ാടെ ൈിള
ക്കുന്നു...ൈസാരി പാൽ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കൈലക്കാട്ന് പിെിച്ചന് 
വാങ്ങുന്നു.)

(മുത്ച്ഛൻ ൈസാരിടയ മാെിൽ ലെർത്ന് പിെിക്കുന്നു. ആ 
വൃദ്ധൻ വിതുമ്പുന്നു. മുത്ശേിയം ൈണ്രീർ തുെക്കുന്നു.)

ൈസാരി: അച്ഛാ....ഇങ്ങടന വിഷമിക്കരുതന്.  
മുത്ച്ഛൻ: ൈസാരി പാൽ !....മൈലന....(അയാൾ 

മെിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടപാതിടയടുക്കുന്നു. കുെച്ചന് പെമാെന്.) 
ഇതാ ഇതന് ടവലച്ചാളൂ....നരീ നിടറെ ഭാര്യലയയം, മക്കടളയം 
കൂട്ി ഇന്ന് തടന് പട്െത്ിലലക്കന് പുെടപ്െെം. ഇതന് കുെച്ചന് 
പെമാെന്. പട്െത്ിൽ ടെന്ന് നരീടയാരു ലജാലി ൈടണ്
ത്െം. ആവുന്ത്ര പെം ഞങ്ങൾക്കന് അയച്ചു തരിൈ...
പട്ിെി ൈിെന്നു മരിക്കാതിരിക്കാൻ...! ഞങ്ങളുടെ പ്രതരീക്ഷ 
നരീയാെന്...നരീ മാത്രം....നരീ എടറെ മൂത് മൈനാെന്....

(അയാൾ ആ പെം ൈസാരിയടെ കൈൈളിൽ ഏൽപി
ക്കുന്നു. ൈസാരി  ൈരയന്നു. അയാൾ വൃദ്ധടറെ ൈാൽക്കൽ 
വരീെന് പ്രെമിക്കുന്നു) 

ൈസാരി: അടത....പുെടപ്െെം...ഇന്ന് തടന്..... 
ഇനിയള്ള ൈാലം സുഖമായി ൈഴിയെം....ഇനിയം, ഈ 
വരണ്, വിണ്ടുെങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ...വയേ അച്ഛാ...വയേ....
ലപാൈാം....ഞങ്ങൾ ലപാൈാമച്ചാ....പട്െത്ിൽ നിെടയ 
ലജാലിയണ്ന്....നമ്മുടെ സുഖന് ൊമിടറെ മൈൻ ൈമൽ പട്െ
ത്ിൽ ഉണ്ന്....അവടന ൈടണ്ത്െം...ഒരു ലജാലി അവൻ 
എനിക്കന് ശരിയാക്കിത്രും....ൈമൽ ൊം...നല്ലവനാെന്..... 

മക്കൾ: അടത...നമുക്കന് ലപാൈാം മുത്ശേി.......നമുക്കന് 
പട്െത്ിലലക്കന് ലപാൈാം.....മുത്ച്ഛനും, മുത്ശേിയം കൂെി 
വാ....(രണ്ടു ലപടരയം കുട്ിൈൾ പിെിച്ചന് വലിക്കുന്നു. അവർ 
വിഷമിക്കുന്നു)

മുത്ശേി: മക്കൾ ലപായിട്ന് വാ...മുത്ശേി ഈ കൂരയിൽ 
ൈാത്ിരിക്കും....

(കുട്ിൈൾ മുത്ച്ഛടനയം, മുത്ശേിടയയം പിെിച്ചന് വലിച്ചന് 
അൈലത്ക്കന് ടൈാണ്ന് ലപാകുന്നു....ൈർഷൈ ഗാനം ഉയരുന്നു.)

(മങ്ങിയ ടവളിച്ചം.....ടൈട്ടും ഭാണ്ഡങ്ങളുമായി യാത്രയാ
കുന് ൈസാരിയടെ കുടുംബം...അവടര തലയിൽ കൈടവച്ചന് 
അനുഗ്രൈിക്കുന് മുത്ശേിയം, മുത്ച്ഛനും. നെന്ൈലന് 
അവടര ലനാക്കി ലതങ്ങുന് വൃദ്ധ ദ്തിൈൾ. വരണ് പാെങ്ങൾ 
പിന്ിട്ടു, തങ്ങളുടെ കുെിലം, പരിസരങ്ങളും വിട്ന് നഗരത്ി
ലലക്കുള്ള യാത്രയിലാെന് അവർ. നാെൻ പാട്ിടറെ ശരീലൈൾ 

അന്രരീക്ഷത്ിലണ്ന്. നെന്നു തളർന് അവർ ഒരു ൈലങ്ിൽ 
വിശ്മിക്കുന്നു. പല മനുഷ്യർ അവടര ൈെന്നു ലപാകുന്നു.  )

ഒരു യാത്രിൈൻ: (ൈസാരിയടെ അരിൈിൽ വന്ന് സൂക്ഷിച്ചു 
ലനാക്കി) അല്ല...ഇതാരാെന്? പ്രദരീപന് പാലിടറെ മൂത് 
മൈനലല്ല....? ൈസാരി പാൽ...? 

ൈസാരി: (ആടള മനസ്ിലാൈാടത) അടത....ൈസാരി 
തടന്....മനസ്ിലായില്ലലല്ലാ സലൈാദരാ....ആരാെന് 
നിങ്ങൾ? 

യാത്രിൈൻ: ഞാൻ ൈഷണ്ിക്കാരൻ കുെവയെൻ രതന് ന 
വ്യാപാരി മൈാജടറെ ൈെക്കപ്ിള്ള..... എത്രലയാ തവെ 
നിങ്ങൾ എടറെ ആപ്രീസിൽ വന്ിട്ടുണ്ന്.....ഓർമ്യിലല്ല 
ൈസാരി നിങ്ങൾക്കന്?

ൈസാരി: ഓ...ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ന്...നമ്ൾ പലലപ്ാഴും 
മൈാജടറെ ൈഷണ്ിടയക്കുെിച്ചന് തമാശൈൾ പെഞ്ിട്ടുണ്
ലല്ലാ....അയാളുടെ ൈഷണ്ിയിൽ മുഖം ലനാക്കാൻ പറ്റുമലല്ലാ....
അത്രയം ടതളിഞ് ൈണ്ാെി ലപാടല മിനുസമുള്ള ഒരു ടമാട്
ത്ല എടറെ ജരീവിതത്ിൽ ഞാൻ ൈണ്ിട്ില്ല.....(അവർ 
ആർത്തു െിരിക്കുന്നു.) 

യാത്രിൈൻ: നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ാകും. എടറെ ലപരന് 
ശ്യാം...ആ മൈാജൻ ഒരു ലൊര കുെിയനായിരുന്നു...
മതിയായി. ഗ്രാമരീെരുടെ ലൊരയം, നരീരും അയാൾ ഊറ്റി
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ക്കുെിച്ചു. ഞാൻ ലപാന്നു. പട്െത്ിൽ എടന്ങ്ിലം പെി 
ൈിട്ടും....ഈ കൃഷിക്കാർ എല്ലാം ഗ്രാമം ഉലപക്ഷിച്ചിരിക്കുൈ
യാെന്.....അവടരല്ലാം പട്െത്ിലലക്കുള്ള യാത്രയിലാെന്. 
ൈസാരി ലാൽ....നിങ്ങളും അലങ്ങാലട്ക്കന് അടല്ല?

ൈസാരി: അടത....ഞങ്ങൾ പട്െത്ിലലക്കന് തടന്....
എടറെ ഭാര്യക്കും, മൈനും എടന്ങ്ിലം ലജാലി ൈിട്ടും....പട്
െങ്ങളിടല വലിയ വലിയ ബാബുജിമാർക്കന് എടന്ങ്ിലം 
ലജാലി തരാൻ ൈഴിയം.....

യാത്രിൈൻ: ആവടട്...നമുക്കന് പട്െത്ിൽ എവിടെ 
ടവടച്ചങ്ിലം  ൈാൊം......(കൈ വരീശി യാത്രയാകുന്നു)

ൈമല: നമുക്കന് നെക്കാം....കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കന് വിശക്കുന്നുണ്ാ
കും. അവർക്കന് എടന്ങ്ിലം തിന്ാൻ ടൈാടുക്കെം. 

(അവർ നെന്നു തുെങ്ങുന്നു. ഇരുട്ന്)
(ടവളിച്ചം. ഒരു പാതലയാരം. പാത്രങ്ങൾ. തരീ പൈർന് 

അടുപ്ിൽ എലന്ാ ലവവുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു മരത്ിനു ൈരീടഴ 
മയങ്ങുന്നു. ൈസാരി  വിെകുമായി വരുന്നു. അവ അടുപ്ിനരിടൈ 
ടവക്കുന്നു. ൈമല വിെകു അടുപ്ിലലക്കന് ടവച്ചന് തരീ ഊതുന്നു.)

ൈമല: ഇനിയം എത്ര ദൂരം നെക്കെം എടറെ കദവലമ
......?ഈ കുലട്്യാളാങ്ി നെന്നു തളർന്ന്..... 

ൈസാരി: (ൈത്ിച്ച ഒരു െിമ്ിനി വിളക്കുമായി വരുന്നു.) 
ഈ വിളക്കന് ടൈാണ്ന് വന്തന് നന്ായി ൈമലല....ഇതിൽ 
നിെടയ നരീ മടണ്ണ് നിെച്ചിട്ടുണ്ലല്ലാ....അടല്ല ? .അടല്ലങ്ി, 
ഇരുട്ിൽ ൈഴിഞ്ഞു കൂെെമായിരുന്നു. എടന്ാരു മുെിഞ് 
ഇരുട്ാെന്.....?

(ൈത്ിച്ച പന്ങ്ങളുടെ ടവളിച്ചത്ിൽ ഒരു കൂട്ം ആളുൈൾ 
ലപാകുന്നു. അവർ ഏലതാ നാെൻ പാട്ടുൈൾ പാടുന്നുണ്ന്.)

ൈമല: ഗ്രാമങ്ങടളല്ലാം ൈാലിയായി എന്ന് ലതാന്നുന്നു.....
ആളുൈടളാടക്ക പട്െത്ിലലക്കന് ലപാവുന്നു......

ൈസാരി: ൈെം വന്നു മുെിഞ് ൈർഷൈരാ.....ബാങ്കുൈാർ 
ജപ്ിക്കായി നമ്മുടെ ഗ്രാമത്ിലം വടന്ന്ന്....പുതിയ 
നിയമം വന്ിരിക്കുന്നു. സർഫാസി....എന്ാൊലവാ ഈ 
സർഫാസി....എലന്ാ ബാങ്കുൈാരുടെ ൈിട്ാക്കെം ബലം പ്ര
ലയാഗിച്ചന് പിെിടച്ചടുക്കാനുള്ള പുതിയ നിയമമാന്ാ ലൈട്തന്.....
വരീടുൈടളല്ലാം സരീൽ ടവച്ചന് ലപായി....എന്ന് ൈിട്ാനാ....
ഇന്ടലയം മൂന്ന് ലപർ െത്തു. ഒരുവൻ വിഷം കുെിച്ചു, 
മടറ്റാരാൾ തൂങ്ങി, ലവടൊരാൾ സ്യം ൈഴുത്ന് മുെിച്ചന്.....
ദിവസവും ആളുൈൾ മരിക്കുന്നുണ്ന്.....എന്ന് ടെയോനാെന് 
ൈമലല ?..പലലപ്ാഴും ഞാനും മരിക്കെം എന്ന് ലമാൈി
ച്ചതാെന്...വയേ ൈമലല....ഈ കുഞ്ഞുങ്ങലള ൈാണുല്ാൾ 
എനിക്കന് മരിക്കാൻ ലതാന്നുന്ില്ല......(അയാൾ വിതുമ്പുന്നു. 
ൈമല അയാടള ആശ്സിപ്ിക്കുന്നു.)

ൈമല: സാരമില്ല...നമ്മുടെ ൈഷ്ടപ്ാടുൈൾ എല്ലാം പട്െ
ത്ിൽ എത്ിയാൽ തരീരും...നഷ്ടടപ്ട്ടു ലപായ കൃഷിയിെ
ങ്ങൾ നമുക്കന് തിരിടച്ചടുക്കാൻ ൈഴിയം....നിങ്ങൾ സമാധാന
മായിരിക്കൂ....കുട്ിൈടള വിഷമിപ്ിക്കരുതന്.....ഞാൻ ൈഞ്ി 
വിള്ാം......

(ൈമല പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു ടവക്കുന്നു. ഉെങ്ങുന് കുട്ിൈടള 
ൈസാരി ലാൽ ഉെർത്തുന്നു. അവർ ഉത്ാൈലത്ാടെ ൈഞ്ി 
കുെിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു....)

ൈസാരി: നല്ല നാളുൈൾ വരുടമന്ന് ൈരുതാം... അടല്ല 
ൈമലല...?

ശംഭു: അലച്ച ദിൻ....അടല്ല അച്ഛാ.....
മറ്റു കുട്ിൈൾ: അലച്ച ദിൻ....അലച്ച ദിൻ ആഗയാ ഭായന്....

അലച്ച ദിൻ ആഗയാ..........(ആർത്തു വിളിക്കുന്നു)
ൈസാരി ലാൽ: കുരുത്ം ടൈട് പിള്ളാർ....മിണ്ാടത 

ൈഞ്ി കുെിക്കന്.....
(ഒരു പട്ിെിപാട്ിടറെ പശ്ാത്ലത്ിൽ അവർ 

എല്ലാവരും ൈഞ്ി കുെിക്കുന്നു....പാട്ന് അവസാനിക്കുന്ലതാ
ടൊപ്ം  ഇരുട്ന്.)

(ടവളിച്ചം ടതളിയല്ാൾ ൈസാരിയം,  കുടുംബവും ഒരു 
വൃത്ിൈരീനമായ ടതരുവിലാെന്. ടതരുവിടറെ ബൈളം. 
ടതരുവന് ജരീവിതത്ിടറെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഒരു ടതരുവന് വിള
ക്കിടറെ ചുവട്ിൽ എല്ലാവരും നിലയെപ്ിക്കുന്നു. അവിടെ വിശ്
മിക്കാനുള്ള ഇെം ടതരയൈയാെന്. ഒരു സ്ഥാനം ൈടണ്ത്ി, 
അവിടെ ഭാണ്ഡങ്ങൾ ഇെക്കി ടവക്കുന്നു.)

ൈസാരി: ൈമലല....കുട്ിൈൾ ഉെങ്ങിലക്കാടട്....നല്ല 
ക്ഷരീെം ൈാണും. ൈാലത്ന് ഉെർന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു 
ഇെം ൈടണ്ത്െം....

ൈമല: അടത....അവർ നലന് ക്ഷരീെിച്ചിട്ടുണ്ന്.....
(കുട്ിൈടള ഉെക്കാനുള്ള തയോടെടുപ്ിൽ)
(ൈസാരി െിമ്ിനി വിളക്കന് ഉയർത്ി ടതരുവിലലക്കന് 

ലനാക്കുന്നു. അവിടെ ആലരാ പതുങ്ങി നിൽപ്പുണ്ന്.)  
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ൈസാരി: ആരാെതന്? നിങ്ങടളന്ാ ആ നിഴലിൽ പതു
ങ്ങിയിരിക്കുന്തന്? ഇങ്ങന് ടവളിച്ചത്ിലലക്കന് വരൂ....ഞങ്ങളും 
നിങ്ങടള ലപാലള്ള ഒരു അഭയാർഥിയാെിവിടെ.....

(മുഷിഞ് വസ്ത ധാരിയായ ക്ഷരീെിതനായ ഒരു വയസ്ൻ 
ടവളിച്ചത്ിലലക്കന് വരുന്നു. ൈസാരി ലാൽ വിളക്കന് അയാളുടെ 
മുഖലത്ക്കന് നരീട്ിപ്ിെിക്കുന്നു.) 

ൈസാരി: പെയൂ...നിങ്ങൾക്കന് എന്ാെന് ലവണ്തന്?
വൃദ്ധൻ: (മെിലയാടെ) വിശക്കുന്നു......
ൈസാരി: സാരമില്ല....ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അൽപം 

ൈഞ്ി ൈാണും....ലനാക്കടട്......(അയാൾ അൈലത്ക്കന് 
ലനാക്കി ൈമലടയ വിളിക്കുന്നു.)

ൈമലല....ൈമലല..
(ൈമല ടവളിച്ചത്ിലലക്കന് വരുന്നു.)
ഇലദേൈത്ിനന് നന്ായി വിശക്കുന്നുണ്ന്....ദിവസങ്ങളാ

ടയന്നു ലതാന്നുന്നു, വല്ലതും ൈഴിച്ചിട്ന്.....അൽപം ൈഞ്ിയ
ണ്ാകുലമാ.....?

(ൈമല പാത്രത്ിൽ നിന്ന് ഒരു െട്ിയിൽ ൈഞ്ി പൈർന്ന് 
ടൈാടുക്കുന്നു. വൃദ്ധൻ ആർത്ിലയാടെ അതന് കുെിക്കുന്നു.പാത്രം 
നന്ദിലയാടെ ൈമലടയ ഏൽപിക്കുന്നു.)

ൈമല: നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ാെന് വരുന്തന്?
വൃദ്ധൻ: ഗ്രാമത്ിൽ നിന്ാെന്. എടറെ കൃഷിടയല്ലാം 

ഉെങ്ങിലപ്ായി...ഇത്വെടത് ലവനൽ ഒത്ിരി ൈടുപ്ം 
തടന്...ഭാര്യ മരിച്ചു....ഒന്നും തിന്ാൻ ഉണ്ായിരുന്ില്ല...
മക്കൾ ലജാലി ലതെി പട്െത്ിലലക്കന് ലപാന്നു....ഭാര്യ മരി
ച്ചതിൽ പിടന് ഞാൻ ഒറ്റക്കായി....ആ നശിച്ച ഗ്രാമത്ിൽ 
ൈിെന്ാൽ ഞാനും െത്തു ലപാകും....ഈ ഉള്ള ജരീവൻ ടവച്ചന് 
ഞാനും ഇലങ്ങാട്ന് ലപാന്നു....

ൈസാരി: നിങ്ങൾക്കന് ആരുടെലയാ ഒരു മുഖമുണ്ന്....വളടര 
വളടര പരിെിതമായ ഒരു മുഖം....! ഓർമ്യിൽ വരുന്ില്ല
ലല്ലാ.....! നിങ്ങടള ഞാൻ എവിടെലയാ ൈണ്ിട്ടുണ്ന്....

വൃദ്ധൻ: ഞാനുണ്ന്.... എടറെ ടനഞ്ിലലറ്റ ഒരു മുെിവും....
ഞാൻ വരീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂെി ഒരു നരീണ് നെത്ം നെക്കുൈ
യാെന്.....എല്ലാ ദരന്ങ്ങളും ൈൺമുന്ിൽ ൈണ്ടു ടൈാണ്ന്.....
എനിക്കന് എടറെ മക്കടള ൈടണ്ത്െം......ലമാലന...ഞാൻ 
ഇവിടെ മാെി ൈിെലന്ാടട്? നിങ്ങൾക്കന് ഒരു ശല്യമാവില്ല.....

ൈസാരി: അതിടനന്ാ....ഈ ഭൂമി എല്ലാവർക്കും അവൈാ
ശടപ്ട്തലല്ല...?ൈിെലന്ാളൂ അമ്ാവാ.....ഞാൻ ഈ വിളക്കന് 
ടൈടുത്ിലയക്കാം.....(ൈസാരി വിളക്കന് ഊതിടക്കടുത്തുന്നു. 
പൂർണ് അന്ൈാരം)

(ടവളിച്ചം ടതളിയല്ാൾ ടതരുവന്...അവശരായി 
ആടരലയാ ൈാത്ിരിക്കുന് ൈസാരിയം, മക്കളും.)

ൈസാരി: ശംഭു ലമാലന....ഇവടരയം കൂട്ി ആ കുപ്യി
ടലാടക്ക ലനാക്കന്....ആ സഞ്ിയം പാത്രവും എടുലത്ാ...
പെക്കാർ വല്ലതും ഉലപക്ഷിച്ചന് ൈാണും.....എടന്ങ്ിലം വിശ
പ്െക്കാനുള്ളതന് ൈിട്ടും.....ഞാൻ വല്ല പെിയം തെയലമാന്ന് 
ലനാക്കടട്.....ടെല്ലന്.....

(മക്കൾ മൂവരും ടതരുവിലൂടെ നെന്നു ലപാകുന്നു. ൈരീെിയ 
തുെിസഞ്ിയം ലതാളിൽ തൂക്കി ൈസാരി വിജനതയിലലക്കന് 

നെന്നു ലപാകുന്നു. അൈന്നു ലപാകുന് മക്കടളയം, ഭർത്ാവി
ടനയം മാെി മാെി ലനാക്കി നിൽക്കുന് ൈമല. ൈർഷൈ ഗാന
ത്ിടറെ ലനരിയ അലൈൾ. ക്രലമെ ടവളിച്ചം അെയന്നു.)

(ടവളിച്ചം ടതളിയല്ാൾ കുപ്ടത്ാട്ിക്കരിടൈ ഇരുന്ന് 
എടന്ാടക്കലയാ ടപറുക്കി തിന്നുന് ൈസാരി പാലിടറെ 
കുട്ിൈൾ. ഒരു ലപാലരീസുൈാരൻ അവടര ആട്ിലയാെിക്കു
ന്നു. കുട്ിൈൾ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചന് ഓടുന്നു. ഓടുന് കുട്ിൈൾ 
ൈമലയടെ മുന്ിലലക്കാെന് എത്തുന്തന്. പിന്ാടല െരീത് 
വിളിച്ചുടൈാണ്ന് ലപാലരീസുൈാരൻ. കുട്ിൈൾ അമ്ടയ ടൈട്ി
പ്ിെിച്ചു നിൽക്കുന്നു.)

ലപാലരീസുൈാരൻ: ഇവർ നിങ്ങളുടെ കുട്ിൈളാലൊ?
ൈമല: അടത...എന്ാ...എന്ന് പറ്റി ഏമാടന്...?
ലപാലരീസുൈാരൻ: ഈ സ്തന്ത ഭാരതത്ിൽ ടപറുക്കി 

തിന്രുടതന്നു അെിയിലല്ല? കുട്ിൈടള ഇടതാന്നും പഠിപ്ിക്കാ
ടതയാലൊ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്തന്? 

ൈമല: ഏമാന്മാർ വലിടച്ചെിഞ് ഉച്ഛിഷ്ടമലല്ല ഏമാടന്.....
ൈണ് പട്ിയം, പൂച്ചയടമാടക്ക ടപറുക്കി തിന്നുന്തലല്ല.....
എടറെ കുലട്്യാൾക്കന് രണ്ടു ടദവുസായി എടന്ങ്ിലം വയർ 
നിെച്ചന് തിന്ാൻ ൈിട്ിയിട്ന്.....

ലപാലരീസുൈാരൻ: ടതരുവിൽ ഇങ്ങടന ടതണ്രുതന്....
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കുറ്റൈരമാെന്......
ൈമല: വിശന്ാൽ പിടന്ന്തു ടെയ്യും...?
ലപാലരീസുൈാരൻ: എടന്ങ്ിലം പെിടയടുക്കെം......
ൈമല: ഞങ്ങൾ പട്െത്ിൽ പുതുതാ....പെിടയാന്നും 

ൈിട്ിയില്ല...പുളന് ലാരുടെ അച്ഛൻ പെി ലതെി ലപായതാ......
ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്ിൽ നിന്ന് വന് ൈെം ലൈെി മുെിഞ് 
കൃഷിക്കാരാ...ൈെം, വരൾച്ച, കൃഷി നാശം.......ൈഷ്ടമാെന്....

ലപാലരീസുൈാരൻ: ഒരു പാടെണ്ം ഗ്രാമങ്ങൾ വിട്ടു പട്െ
ത്ിലലക്കന് വരുന്നുണ്ന്. ഞങ്ങൾക്കന് നിർലദശങ്ങൾ തന്ിട്ടുണ്ന്. 
അപരിഷന് കൃതരായ ഈ ഗ്രാമരീെർ പട്െത്ിടല മാന്യന്മാ
രായ ആളുൈൾക്കന് ഒരു ശല്യമാെന്. നിങ്ങടള ലപാലള്ളവടര 
കൈൈാര്യം ടെയോനാെന് സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്കന് ശ്ളം 
തരുന്തന്. പെലഞ്ക്കാം....ഇനി ലമലിൽ കുപ്ടത്ാട്ിയിൽ 
ൈയേിെരുതന്....

ശംഭു: ആ ടതാട്ിയിൽ ലതാടന ലൊെന് ൈിെക്കുന്നു....
ലപാലരീസുൈാരൻ: അതന് താക്കൂർ സാൈിബിടറെ 

ബംഗ്ാവിൽ ഇന്ടല പാർട്ിയണ്ായിരുന്നു. ബാക്കി വന് 
ലൊൊെന്....പട്ിക്കും, പൂച്ചക്കും ടൈാടുത്തിടറെ ബാക്കി 
ഞങ്ങളാ കുപ്യിൽ തട്ിയതന്.....

ശംഭു: ലതാടന ഇലക്കെിയം, സാ്ാറും ഒടക്കയണ്ന്....
ൈായന് അലമ്, നല്ല മെം....(കൈൈൾ അമ്ടയ മെപ്ിക്കു
ന്നു.) ഈ ലപാലരീസന് ഏമ്ാൻ ശരിക്കും തിന്ാൻ വിട്ില്ല....
ഞങ്ങടള തല്ലിലയാെിച്ചു.....

ലപാലരീസുൈാരൻ: പാെില്ല....കുപ്ടത്ാട്ിയിടല ലൊെന് 
തിന്രുതന്....അതന് ലവസ്റാെന്....ഗാർലബജന്...

ൈമല: നിങ്ങൾ അതന് കുപ്യിൽ എെിയന്തിനന് മു്ന് 

വിശക്കുന് ഞങ്ങടള ലപാലള്ള പാവങ്ങടള ഓർത്ില്ലലല്ലാ.....
ലപാലരീസുൈാരൻ: അലയോ..ടപങ്ങടള...ഞങ്ങൾക്കന് 

അങ്ങടന ടെയോൻ പാെില്ല. സർക്കാരിടറെ ൈെക്കിൽ 
ഈ നാട്ിൽ വിശക്കുന് പാവങ്ങൾ എന് ഒരു കൂട്രില്ല....
ബാക്കി വന് ഭക്ഷെം ഞങ്ങലളാെന് കുപ്യിൽ ൈളയാനാെന് 
താക്കൂർജി പെഞ്തന്...ഞങ്ങൾക്കന് അലദേൈത്ിടറെ ആജ് 
അനുസരിലച്ച പറ്റൂ.....ശരി, ഇത്വെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. 
ഇനിയം ആവർത്ിക്കരുതന്. ലൈസന് എടുലക്കണ്ി വരും.....
ടപായന് ലക്കാ....

(ലപാലരീസുൈാരൻ ലപാകുന്നു. കുട്ിൈൾ അയാൾ 
ലപാകുന്തന് ഭയലത്ാടെ ലനാക്കി നിൽക്കുന്നു.)

ൈമല: മക്കൾക്കന് വിശപ്െങ്ങിയിലല്ല?
മനൂജന്: ഇല്ലലമ്.....
അമൃത: വിശക്കുന്ലമ്.....നമുക്കന് ആ കുപ്യിലലക്കന് തടന് 

ലപാൈാം....ലതാടന ലൊറും, ൈെിൈളും ഉണ്ലമ്....വാ അലമ്....
(കുട്ിൈൾ നിർബന്ിച്ചന് ൈമലടയ പിെിച്ചന് വലിച്ചന് ടൈാണ്ന് 

ലപാകുന്നു.ഇരുട്ന്)
(ടവളിച്ചം ടതളിയല്ാൾ അവശനായി നെന്നു വരുന് 

ൈസാരി. ൈയേിൽ ഒരു ടപാതിയണ്ന്. ൈരീെിയ സഞ്ിയിൽ 
എലന്ാ നിെച്ചിരിക്കുന്നു. സന്്യയാെന്. എവിടെലയാ നിന്ന് 
ഉയരുന് മലന്താച്ചാരെങ്ങൾ ലൈൾക്കാം.)

ൈസാരി: (അൽപ ലനരം നിശബ്നായി ശൂന്യതയിലല
ക്കന് ൈണ്ണുനട്ന് നിൽക്കുന്നു. പിടന് ആത്ഗതം.) ൈസാരി 
പാൽ...പ്രദരീപന് പാലിടറെയം, നന്ദിനിയടെയം മൂത്മൈൻ....
ഇരുണ് ഈ പട്െത്ിടറെ ടതരുവുൈളിൽ ടതണ്ടുൈയാെന്. 
വൃദ്ധരായ  മാതാ പിതാക്കടള വരണ്ന് ഉെങ്ങിപ്ായ    ഗ്രാ
മത്ിൽ  ഉലപക്ഷിച്ചാെന് ഞാൻ ഈ പട്െത്ിലലക്കന് 
വന്തന്. എത്ര സ്ാർത്നാെന് ഞാൻ? ഗ്രാമത്ിൽ ഇലപ്ാൾ 
ആരും ഉണ്ായിരിക്കുൈയില്ല. എല്ലാവരും പട്െങ്ങളിലലക്കു 
ലെലക്കെി....പുതിയ ലമച്ചിൽ പുെങ്ങൾ ലതെി....ഞാൻ മാത്രമ
ല്ല, എടന് ലപാടല പലരും വയസായ അച്ഛനമ്മാടര ഗ്രാമ
ത്ിൽ ഉലപക്ഷിച്ചന് ൈാണും. െിലടരങ്ിലം വിശപ്പും, ദാൈവും 
ടൈാണ്ന് മരിച്ചു ൈാണും....കദവലമ!....എടറെ വയസായ 
അച്ഛടനയം, അമ്ടയയം വിട്ന് വരരുതായിരുന്നു....എന്ന് 
സൗഭാഗ്യമാെന് ഈ നാറുന് പട്െത്ിൽ നിന്ന് എനിക്കന് 
ൈിട്ിയതന്....? വിശപ്പും, ദാൈവും, അലച്ചിലം, അപമാനവും....
അവർ എങ്ങിടനയായിരിക്കും ഗ്രാമത്ിൽ ൈഴിയന്നുണ്ാവുൈ? 
കുെിടവള്ളം....എവിെന്നു ൈിട്ടും? ൈഴിക്കാൻ ഒരിറ്റന് ൈഞ്ിടവ
ള്ളം ആടരങ്ിലം ടൈാടുക്കുലമാ? കദവലമ...എടറെ സങ്െം നരീ 
ൈാണുന്ിലല്ല? എത്ര മനുഷ്യരാെന് ജരീവടനാടുക്കിയതന്? എത്ര 
മിണ്ാപ്രാെിൈളായ ൈന്നുൈാലിൈൾ െടത്ാടുങ്ങിലപ്ായി? 

(അയാൾ മങ്ങിയ സന്്യാ ടവളിച്ചത്ിൽ നിന്ന് മുനിഞ്ഞു 
ൈത്തുന് ടതരുവന് വിളക്കിടറെ പ്രൈാശത്ിലലക്കന് നരീങ്ങി നിൽ
ക്കുന്നു. ഇലപ്ാൾ ൈസാരിയടെ ക്ഷരീെിച്ച മുഖം ൈാൊം. 
അയാൾ ഇരുട്ിലലക്കന് ലനാക്കി ഉെടക്ക വിളിക്കുന്നു.)

ൈസാരി: ൈമലല....ലൈ ൈമലല....നരീ അവിടെത്ടന് 
ഇലല്ല?

ൈമല:(ശബ്ം) ഓ...ഞാനിവിടുലണ്...ദാ വരുന്നു....
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(ൈമല ഓെിക്കിതച്ചു വരുന്നു.)
ൈമല: (ആൈാംക്ഷലയാടെ) വല്ലതും ൈിട്ിലയാ?
ൈസാരി: (നിരാശലയാടെ) ഇല്ല...ഒന്നും തെഞ്ില്ല...

എത്ര മനുഷ്യരാെന് ൈമലല..ഈ പട്െത്ിൽ?...പുഴുക്കടള 
ലപാടല മനുഷ്യർ നുരക്കുൈയാെന്...ഈ ആളുൈൾടക്കാടക്ക 
ഇവിടെ എന്ന് ലജാലി ൈിട്ാനാെന്? പലരും ടതണ്ടുൈയാെന്...
വിശക്കുല്ാൾ പിടന് മനുഷ്യൻ എന്ന് ടെയോനാെന്..?

ൈമല: ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന്! വരുന് കൃഷിക്കാർക്കന് കൃഷി
പ്െിയല്ലാടത മടറ്റന്ന് പെിയാെന് അെിയൈ? എഴുത്തും 
വായനയം അെിയാത് വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്മാെന് ഇവിെങ്ങ
ളിൽ അെിഞ്ഞു കൂടുന്തന്.....

ൈസാരി: അടത...നരീ പെഞ്തന് ശരിയാെന്. ബാബുജിമാ
രുടെ പഠിച്ച മക്കൾടക്കാടക്ക ലജാലിയണ്ന്. ഗ്രാമത്ിടല പട്ി
െിക്കാരായ കൃഷിക്കാരുടെ മക്കൾക്കന് പഠിക്കാനും ൈഴിയന്ി
ല്ല. ലപാടട്...എടന്ങ്ിലം തിന്ാനുലണ്ാ ൈമലല....വല്ലാടത 
വിശക്കുന്നുണ്ന്...ടതരുവിൽ നിന്ന് ഒരു ബാബുജിയടെ ടപട്ി 
ചുമന്തിനു ഇരുപതന് രൂപാ ൈിട്ി....അതിനന് കുട്ിൈൾക്കന് 
ഞാൻ കുെച്ചന് ടപാരി വാങ്ങി.....ഇതാ....

(ൈയേിടല ടപാതി ൈമലടയ ഏൽപിക്കുന്നു)
ൈമല: (മെിച്ചു മെിച്ചു) കുട്ിൈൾക്കന് അൽപം ആൈാരം 

ൈിട്ി....അതന് നിങ്ങലളാെന് പെയാൻ എനിക്കന് നാെലക്കടു
ണ്ന്.....

ൈസാരി: പെ...എന്ാ ഉണ്ായതന്?
ൈമല: അവർ ആ താക്കൂർജിയടെ ബംഗ്ാവിനു മുന്ിടല 

കുപ്ടത്ാട്ിയിൽ ൈയേിട്ടു....ലൊെന് ൈിട്ി....ബംഗ്ാവിടല 
പാർട്ി ൈഴിഞ്ഞു ബാക്കി വന്തന് ഇന്ടല രാത്രി കുപ്യിൽ 
തട്ിയതാെന്. അവടര ലപാലരീസുൈാരൻ ഓെിച്ചു....പിന്രീെന് 
ഞാൻ ലപായി ആ ലൊടെടുത്ന് കുട്ിൈൾക്കന് ടൈാടുത്തു.....
ഞാനും കുെച്ചന് ൈഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്കന് ടവച്ചിട്ടുണ്ന്....വിശക്കുടന്
ങ്ിൽ ൈഴിലച്ചാളൂ...ഇനിയിലപ്ാ ദരഭിമാനം എന്ിനാ....?

ൈസാരി: വിശപ്ിനു മുന്ിൽ എന്ന് അഭിമാനം? എന്ന് 
ദരഭിമാനം? 

അൽപം ഭക്ഷെം എനിക്കും താ നല്ല വിശപ്പുണ്ന്.
ൈമല : (ഭക്ഷെം ൈസാരിയടെ കൈൈളിലലക്കന് ടൈാടു

ക്കുന്നു.) നല്ല മെം അലല്ല?......ബിരിയാെിയാെന്.
ൈസാരി: അടത.—നല്ല മെം..(ആർത്ിലയാടെ ഭക്ഷെം 

ൈഴിക്കുന്നു. ൈമല അയാടള നിർന്ിലമഷയായി ലനാക്കി നിൽ
ക്കുന്നു.)

(രംഗം ഇരുട്ിൽ. ൈസാരി പാലിടറെ ശബ്ം)
ൈസാരി പാൽ: ഞങ്ങൾ ഗ്രാമരീെരായ, അപരിഷന് കൃ

തരും, നിരക്ഷരരുമായ കൃഷിക്കാർക്കന് ഇതന് ഒരു മായാ 
നഗരമാെന്. ലക്ഷക്കെക്കിനന് കുടുംബങ്ങൾ നിസ്ൈായ
രായി, ഞങ്ങടള ലപാടല ഒരരുവിൽ ൈഴിയന്നു. ആയിരക്ക
െക്കായ ലെരിൈളുടെ ഇരുണ് ഗുൈൈളിലലക്കന് അവർ ഓലരാ 
രാത്രിയിലം ലെലക്കറുന്നു.ഇതന് ഒരു നഗര പ്രാന്ം ലപാലം 
ആയിരുന്ില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇടട്െിഞ്ന് ഓെി
ലപ്ാന് ഗ്രാമരീെ കൃഷിക്കാരുടെ എല്ലും ലതാലം മാത്രമായ 
മനുഷ്യരുടെ ഒരു ലപ്രത സമുദായം  എങ്ിലം ലാലഭേ ഏതുമി

ല്ലാടത, ജാതി – മത  ഭാഷാ ലഭദമില്ലാടത ഞങ്ങൾ പരസ്പരം 
സന് ലനൈിച്ചു. ഞങ്ങൾ ൈലൈിച്ചു. ഞങ്ങൾ ൈരയൈയം, െിരി
ക്കുൈയം ടെയ്തു .

ഞങ്ങൾ  ൈെം ടൈാണ്ന് ടപാറുതി മുട്ി ജരീവിതം അവസാ
നിപ്ിച്ചലപ്ാൾ അതും അതിജരീവനം അസാദ്ധ്യമായ ഒരു 
ലലാൈലത്ാടുള്ള ടവല്ലുവിളി ആയിരുന്നു.……

(ടവളിച്ചം ടതളിയന്നു.ബസാെിടറെ വിദൂര ദൃശ്യം. പ്രഭാതം. 
ൈസാരി പാൽ തടറെ രണ്ടു കുട്ിൈലളാടൊപ്ം ആടരലയാ 
ൈാടത്ന് വണ്ം ടതരുവിൽ നിൽക്കുന്നു. അൈടല സൂര്യൻ 
ഉദിച്ചുയരുന്നു. സൂര്യ നമസന് ൈാരം ടെയോൻ ലപാകുന് ബ്ാഹ്മ
െരുടെ നരീണ് നിര. എവിടെലയാ മുഴങ്ങുന് സൂര്യ ഗായത്രി.
ക്രലമെ ടവളിച്ചം ടതളിഞ്ഞു വരുന്നു. ആളുൈൾ ടതരുവിൽ 
വന്നു നിെയന്നു. ടതരുവിടറെ വിവിധ ബൈളങ്ങൾക്കന് ഇെയിൽ 
കുടുങ്ങിലപ്ാകുന് ൈസാരി പാലം, കുട്ിൈളും. അവർ ടതരുവിൽ 
കുമിഞ്ഞു കൂെിയ െവറുൈൾക്കന് ഇെയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷൊവ
ശിഷ്ടങ്ങൾ ടപറുക്കി എടുക്കാൻ ശ്മിക്കുന്നു. മാന്യന്മാരായ 
പട്െ വാസിൈളിൽ െിലർ അവജ്ലയാടെ വരീക്ഷിച്ചന് ൈെന്നു 
ലപാകുന്നു. ൈസാരി പാലം,കുട്ിൈളും ടതരുവിലൂടെ നെക്കുന്നു. 
മാന്യമായി വസ്തം ധരിച്ചന് , തുൈൽ സഞ്ിയമായി ഒരു മദ്ധ്യവ
യസന് ൈൻ ൈസാരി പാലിടറെ പിന്ാടല നെക്കുന്നു. ഇെക്കിടെ 
അയാൾ 'ശൂ….. ശു…. എന്ിങ്ങടന അയാളുടെ ശ്ദ്ധ ക്ഷെി
ക്കാൻ യതന് നിക്കുന്നുണ്ന്. ഭക്ഷൊവശിഷ്ടങ്ങൾ ടതരയന് 
തിരക്കിനിെയിൽ അയാൾ അപരിെിതടറെ അപശബ്ം ശ്
ദ്ധിക്കുന്ില്ല. എങ്ിലം അയാൾ ൈസാരി പാലിടറെ ശ്ദ്ധ 
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ക്ഷെിക്കൽ യജ്ം തുെരുന്നു. ൈസാരി പാൽ ഒരു നിമിഷം 
അയാടള ശ്ദ്ധിക്കുന്നു.)

ൈസാരിപാൽ : ങന്ഹും.എന്ാ ലവണ്തന്?
അപരിെിതൻ: ഇത്ിരി ൈാശന് സ്ാദിക്കാൻ നിനക്കന് 

താൽപര്യമുലണ്ാ?
(ൈസാരി പാൽ ആ മാന്യടന സൂക്ഷിച്ചു ലനാക്കി.)
ൈസാരി പാൽ: ഉണ്ന് .എനിക്കന് താൽപര്യമുണ്ന്
അപരിെിതൻ : ലൈാ… എങ്ിൽ വളടര നല്ലതന്...നിങ്ങൾ

ക്കന് ടെയോനുള്ളതന് വളടര സിം്ിൾ ....ഞാൻ നിങ്ങടള ഒരു 
സ്ഥലലത്ക്കന് കൂട്ി ടൈാണ്ടു ലപാകും. എടറെ പിന്ാടല വരിൈ. 
അവിടെയള്ള ആളുൈൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്ിരി രക്ം എടുക്കും. 
അതിനു നിങ്ങൾക്കു 500 രൂപ തരും. എന്ാ സമ്തമാലൊ? 
500 രൂപ. 

(ൈസാരി ആഗതടന തുെിച്ചു ലനാക്കുന്നു.കുട്ിൈളും.)
ആഗതൻ : എന്ാ  വിശ്ാസമായിലല്ല?
ൈസാരി: എന്ാെന് നിങ്ങൾ പെയന്തന്? എടന്ലപ്ാടല 

ഒരു ഊരു ടതണ്ിയടെ രക്ത്ിനന് 500 രൂപ വിലലയാ? 
എടന്ലപ്ാടലാരു ടതണ്ിയടെ രക്ം ആർക്കാൊവശ്യം 
സാലെ?

ആഗതൻ : മണ്ത്രം പെയാടത ...രക്ം രക്ം 
മാത്രമാെന്. അതിനുന് ഒരു പാെന് ആവശ്യക്കാരുണ്ന്. രക്ം! 
അതന് പണ്ഡിതടറെ ആയാലം, പാമരലറെതായാലം, പെക്കാ
രലറെതായാലം, ദരിദ്ലറെതായാലം രക്ം തടന്യാെന്. 

ൈസാരി : ലപാൈാം സാടെ  ഈ നാട്ിൽ ഞങ്ങടള 
ലപാലള്ള പാവങ്ങളുടെ രക്ത്ിടനങ്ിലം ഒരു വിലയണ്
ലല്ലാ! 500 രൂപാ ൈിട്ിയാൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ
പ്െക്കാം 

ആഗതൻ : എങ്ിൽ വരൂ..ലപാൈാം!
(ൈസാരിയം, കുട്ിൈളും ആഗതടന അനുഗമിക്കുന്നു. 

അവർ ടതരുവിലൂടെ നെന്നു നരീങ്ങുന്നു. ഇരുട്ന്.)
(ടവളിച്ചം ടതളിയന്നു. ഒരു രക്ം ലശഖരിക്കുന് �ഡന് 

ബാങ്ന് പരിസരം. നിരവധി മനുഷ്യർ കദന്യ മുഖങ്ങളുമായി 
ൈാത്ിരിക്കുന്നു.ആഗതൻ ൈസാരിടയ അൈലത്ക്കന് ആനയി
ക്കുന്നു. അയാൾ ആഗതടന അനുഗമിക്കുന്നു. കുട്ിൈൾ ൈരയ
ന്നുണ്ന്.) 

ആഗതൻ: ൈരയണ്? അേൻ ഇടപ്ാ ഇങ്ങു വരും…പെം 
ൈിട്ടും ! പെം.

(ആളുൈൾ തിരക്കു കൂട്ടുന്നുണ്ന്.)
ഒരാൾ : ലനാക്കന്! നമ്മുടെ ലൊരക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ടുന്. 

അലല്ല?
മടറ്റാരാൾ: അലപ്ാ....നമ്മുടെ ലൊരയിൽ ജാതിയിലല്ല 

െങ്ങാതരീ? എങ്ങിടനയാ താക്കൂർമാർ നമ്മുടെ ലൊര സ്രീൈ
രിക്കുൈ?

ലവടൊരാൾ : ടേ…..വിഡ്ിത്ം പെയലല്ല..! ലൊരലൊര 
മാത്രമലല്ലൊ?

ഒരാൾ : അങ്ങടനയല്ല. ലൊരക്കന് ജാതിയണ്ടുന്, മതമുണ്ന്, 
നിെവുമുണ്ന്. ൈറുത്വടറെ ലൊര, ടവളുത്വൻ സ്രീൈരിക്കി
ടല്ലലൊ.

(പുെത്ന് വലിയ ബൈളം ലൈൾക്കുന്നു.)
മടറ്റാരാൾ : ലൊഡിനപ്പുെം ബൈളമാെന്….ആളുൈൾ ലൊര

ടൈാടുക്കാൻ തിക്കിത്ിരക്കി എത്തുൈയാെന്. 
(ബൈളം കൂടുന്നു.ടവളിച്ചം ചുവക്കുന്നു.ആളുൈൾ കൂെി 

വരുന്നു.)
ആളുൈൾ : (ബൈളം) ലൊര….ലൊര……
(ആളുൈൾക്കന് ഇെയിലലക്കന് ൈസാരി പാലിടറെ അച്ഛനും, 

അമ്യം, ൈമലയം,കുട്ിൈളും വരുന്നു. എല്ലാവരും രക് 
ബാങ്ിനു മുന്ിൽ. ൈസാരി പാൽ രക്ത്ിൽ കുളിച്ചന് പുെലത്
ക്കന് ഇെങ്ങി വരുന്നു. ചുവപ്ന് ആൾക്കൂട്ത്ിലലക്കന് പെരുന്നു. 
ഇരുട്ന് ക്രലമെ രംഗം ൈരീഴെക്കുന്നു.

ഒരു നിലവിളി.)
ഇന്്യൻ ഗ്രാമരീെ ൈർഷൈ ജനതയടെ നിലവിളി.
(നാെൈം അവസാനിക്കുന്നു.)
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