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മുഖപ്രസംഗം

ഈ ശമീർഷകത്ിലണ്ന്,സങ്കുചിത ദ്ദശമീയതാ വികാരത്ി
പ്റെ അപസ്മാരം ോധിക്ാത്വരം ഫാസിസ്റന് പ്രതത്

യശാസ്തത്ിപ്റെ മദ്നാദ്രാഗം മൂർച്ിക്ാത്വരം ഭൂരിപക് 
മതവർഗമീയതയപ്ട ഭ്ാന്ാദ്വശത്ിൽ അകപ്പെടാത്വര
മായ സകലമാന ഇന്ത്ക്ാദ്രാടും ഞങ്ങൾക്ന് ഉള്ളുരകിയം 
ആകാവന്നത്ര ഉച്ചത്ിലം ദ്ചാദിക്ാനുള്ള ദ്ചാദത്ം : മപ്റ്ലൊം 
മറന്നു മനസ്ാക്ിപ്യയം ആത്ശക്ിദ്യയം മാത്രം മുറുപ്ക 
പിടിച്ചും എണ്മറ് പ്ചറുതം വലതമായ സ്വാർത് ദ്മാഹങ്ങ
പ്ളയം (ദ്മാഹങ്ങപ്ളലൊം ക്ണപ്രഭാചഞ്ലം) �ദ്രങ്ങളായ 
മദ്നാകവക്േത്ങ്ങദ്ളയം തത്ജിച്ചും പലപ്മയ്യാർപ്ന്നാര 
ജമീവിദ്പാപ്ല മനുഷത്ത്വപക്ത്ന് ഒരമപ്പെട്ടുയർന്നു നിൽ
ദ്ക്ണ്തന് ഇദ്പൊളപ്ലെങ്ിൽ ഇനി എദ്പൊൾ?

രാജത്ം എവിപ്ടയാപ്ണത്ിയിരിക്കുന്നപ്തന്നും, അവിപ്ട 
എത്ിയതന് ആരപ്ടപ്യലൊം ഏദ്തപ്തലൊം വലിയ പിഴകൾ 
പ്കാണ്ാപ്ണന്നും, എത്ിദ്യടത്ന് ചുവടുറപെിച്ചന് നിരങ്കു ശമായ 
ഗതിദ്വഗദ്ത്ാപ്ട അധികാര രക്സന് ഏതന് ഫിനിഷിംഗന് 
ദ്പായിറെിദ്ലക്ാണന് കുതിക്കുന്നപ്തന്നും അനന്ര പരിണി
തികൾ എപ്ന്ാപ്ക്യായിരിക്കുപ്മന്നും  ഇന്നന് പാതദ്യാര
ങ്ങളിപ്ല അന്യാചകൻമാർക്കുദ്പാലം അറിയാം. പദ്ഞ്
ന്ദ്രിയക്മത ഉണ്ായിട്ടും അറിദ്യണ്തന് അറിദ്യണ്ദ്പൊൾ 
അറിയാത്വരായി ഒര കൂട്ർ ഇവിപ്ടയണ്ന്. ഇന്ത്യിപ്ല 
മധത്പക് - ഇടതപക് - പിദ്ന്നാക് ദളിതന് പക് പ്രദ്ദശ 
പക് രാഷ്ടമീയ കക്ികളും അവദ്രാരത്രപ്ടയം ചിറകിന്ന
ടിയിൽ അഭയം ദ്തടിയിട്ടുള്ള സംഘടനകളും സജമീവ പിന്ന
ണികളും. അവരിദ്പൊഴും മുമ്പു പലദ്പൊഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത 
ദ്പാപ്ല ദ്വാപ്ട്ടുപ്പുജനാധിപതത്ത്ിപ്റെ രഥം വമീണ്ം ഉരണ്ന് 

സ്വന്ം പടിവാതില്കപ്ലത്തുപ്മന്നും അതിൽ കയറി അധികാര
ത്ിപ്റെ അരമനകളിപ്ലത്ാപ്മന്നുള്ള വത്ർത്ദ്മാഹങ്ങൾക്ന് 
മാനസികമായി അടിമപ്പെട്വരാണന്. അങ്ങപ്ന അലൊയിര
പ്ന്നങ്ിൽ അവരിദ്പൊൾ ആരം ആപ്രയം ക്ണിക്ാപ്തയം 
ആരം ആപ്രയം നയിക്ാപ്തയം ഇന്ദ്രപ്രസ്ാദി തലസ്ാന 
നഗര ദ്കന്ദ്രങ്ങളിപ്ല ശമീതമീകൃത മദേിരങ്ങൾ ദ്പാലം 
സദ്മ്മളന ദ്വദിയാക്ാപ്ത വിശാദ്ലന്ത്യിപ്ല പ്വന്തുരകു
ന്ന ഏപ്തങ്ിലം കാർഷിക ഗ്ാമത്ിപ്ല വൃക്ത്ണലകളിൽ 
ഒത്തുകൂടി ഒരമിദ്ക്ണ്തന് ഇദ്പൊഴപ്ലെങ്ിൽ എദ്പൊൾ എന്നന് 
പരസ്രം ദ്ചാദിക്കുമായിരന്നിദ്ലെ? ഇലെ അപ്താന്നും ഈ 
‘അദ്ധാമുഖവാമന’രിൽ  നിന്നന് പ്രതമീക്ിച്ചു കൂടാ. “ഇത്ി
രിപ്വട്ം മാത്രം കാൺമവർ, ഇത്ിരി വട്ം ചിന്ിക്കുന്നവർ” 
എന്നന് രോന്ദർശിയായ കവി അവപ്ര പദ്ണ് നിർവ്വചിച്ചി
ട്ടുണ്ന്. സമകാല സാമൂഹിക - രാഷ്ടമീയ സാഹചരത്ങ്ങദ്ളാടന് 
നിരന്രം പ്രതികരിച്ചുദ്പാന്ന മപ്റ്ാര കവി സഹൃദയദ്രാടന് 
നിരന്രം ദ്ചാദിച്ചുദ്പാന്ന ദ്ചാദത്ം, ഒര മാറ്വം കൂടാപ്ത 
നമുക്ിദ്പൊൾ ഇന്ത്യിപ്ല മതനിരദ്പക് - ഇടതപക് - 
ദ്സാഷത്ലിസ്റന് കക്ികദ്ളാടന് നിസ്ംശയം ദ്ചാദിക്ാം: 

“നിങ്ങൾക്ിപ്താന്നും മനസ്ിലാകുന്നിലെ, നിങ്ങപ്ളലി
കദ്ളാ മാനുഷദ്രാ?”

ഇന്ത്യിപ്ല ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അവർക്വകാശ
പ്പെടാവന്നതിൽ ചിലപ്തലൊം സ്വാതന്തത്പൂർവ്വ ദശകങ്ങ
ളിൽത്പ്ന്ന കകവശപ്പെടുത്ിയിരന്നു. അടിസ്ാനപര
മായ പാരമ്രത് സമ്ാദത്ങ്ങളിലള്ള അവരപ്ട അനർഹമായ 
അവകാശല�ിപ്യ തടഞ്ഞതന് മഹാത്ഗാന്ിയാണന്. 
ജമീവിച്ചിരന്നദ്പൊഴും പ്കാന്നിട്ടും, അദ്ദേഹത്ിൽ നിന്നും, 

ഇതപ്ോളതല്ല�ിൽ 
ഇനി എതപ്ോൾ ?

2019  ഒേ�ാബർ 16-31 email: janashakthi@gmail.com4



അദ്ദേഹം അന്നുമിന്നും ആത്മീയമായ രക്ാകർത്തൃത്വവ
കാശം നിലനിർത്തുന്ന ഭൂരിപക്ം ഇന്ത്ാക്ാരിൽ നിന്നും 
ആ ആർഷഭാരത ദർശസാരങ്ങൾ കകവശപ്പെടുത്ാൻ ആവി
പ്ലെന്നറിഞ്ഞ അവർ ഇദ്പൊൾ ഇതാ അദ്ദേഹപ്ത്ത്പ്ന്ന 
കവർന്നന് കകവശാവകാശത്ിലാക്ാൻ പുറപ്പെട്ിരിക്കുന്നു. 
അരനൂറ്ാണ്ിലധികം മുമ്ന്, ഗാന്ി ശിഷത്ൻമാർ ആവർത്ിച്ചു
പ്കാണ്ിരിക്കുന്ന ഗാന്ിവധ പരമ്രകളിൽ അമർഷം പൂണ്ന്, 
ഗാന്ിജി നയിച്ച സ്വാതന്തത് സമരത്ിനന് ആത് സമർപെണം 
നടത്ിയ മലയാള കവി എൻ വി കൃഷ്ണവാരത്ർ എഴുതിയതന് 
ഇദ്പൊൾ ഓർക്ാപ്ത വയ്യ:

“ഇന്നു നമീ ഞാൻ ദ്നടിയപ്താപ്ക്യം കാപടത്ത്ാൽ
നിന്നുദ്ടതാക്ി ക്രൂരം വിജദ്യാൻമാദം പ്കാൾപ്ക
ആപ്രാപ്ടാന്നിക്ാൻ നമീപ്ളത്പിദ്ച്ച, താഗ്ാമമീണ
ഭാരതമീയപ്രച്ചതച്ചരച്ചാ, ക്ളിമണ്ാൽ
നുണപ്യ വിദ്വകമായന്, ദുരപ്യത്പസത്യായന്-
പ്പുണരം നരപിശാചങ്ങപ്ളപെടയ്ക്കദ്വ - അന്നപ്തലൊം ഖദർ

ധാരികളായ അധികാര ദ്മാഹികപ്ളയാണന് ലക്ത്മാക്ിയ
പ്തങ്ിൽ ഇന്നന് ആ അധികാര വർഗ്ഗത്ിപ്റെ ഭൂരിപക്വം 
കൂടുമാറി ദ്ചദ്ക്റിയിട്ടുള്ള സംഘപരിവാര ദ്സ്വച്ാധികാര 
ദ്കന്ദ്രങ്ങൾക്ാണന് അധികം ദ്യാജിക്കുക ആർ എസന് എസന് 
സർവ്വ കസനത്ാധിപതി, മഹാത്ാവിപ്റെ 150-ാം പിറന്നാൾ 
ദിനത്ിൽ രാജത്മനസ്ാക്ിയപ്ട മുമ്ിൽ സമർപെിച്ചിട്ടുള്ള 
കാപടത്പൂർണ്മായ ഉടമസ്ാവകാശ ഹർജി ഇന്ത്ൻ ജനത 
നിർദാക്ണത്ം നിരാകരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമിലെ. ധരാ
ശായിയായ മഹാത്ാവിപ്റെ ദ്രോധപ്ത്ജയിച്ച സനാതന 
ദ്രോധം ഹാ രാം എന്ന അതയുഗ്മായ ആമന്തണമായി ഈ 
ദുഷ്ടശക്ികൾക്കു ദ്നദ്ര ഉദന്ഗളിക്കുന്നതന് നിപുണ ദ്രോത്ര

ങ്ങൾക്ന് ദ്കൾക്ാനും കഴിയം.
ആദത് സ്വാതന്തത് സമരത്ിപ്ലന്നദ്പാപ്ല, ഒട്ടും അമാന്ി

ച്ചുകൂടാത് ഈ രണ്ാം സ്വാതന്തത് സമരത്ിലം അതിപ്റെ 
ആത്മീയ പ്രദ്ചാദന ദ്കന്ദ്രമായിത്മീരാൻ അർഹതയള്ള 
ഗ്ാമമീണ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ദ്രവിക്ാത് അടിദ്വരകളുള്ള 
ഒദ്ര ഒരാളും ഒദ്ര ഒരാദർശ സംഹിതയം മഹാത്ാഗാന്ി 
തപ്ന്നയാണന്. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ അഹിംസാ മന്തങ്ങളും 
സഹിഷ്ണുതാസദ്ദേശങ്ങളും അരേമരാഹിതത് മുദ്രാവാകത്ങ്ങളും 
പ്കാദ്ണ് ദുഷന് കരമായി കരതപ്പെട്ിരന്ന സാമ്ാജത്ത്വ മുഷന് കി
പ്നപ്യന്ന ദ്പാപ്ല മുഷന് കരമായ ഇന്ത്ൻ ഹിന്ദുത്വ വർഗമീയ 
ഫാസിസപ്ത്യം മുട്ടുകുത്ിക്ാനാവൂ. പപ്ക് അപ്താന്നുമാ
ത്രം ദ്പാരാ. എന്തുപ്കാപ്ണ്ന്നാൽ  ഖദർധാരികൾ തപ്ന്ന 
ആ ആദർശത്ിപ്റെ ധാർമികമൂലത്ം വളപ്ര അധികം ദ്ശാഷി
പെിച്ചു കളഞ്ഞു. അംദ്േദന്കറുപ്ട ഭരണഘടനാ ദർശനങ്ങളും 
ഭഗതന് സിങന് മുതൽ നിരവധി വിപ്ലവകാരികളുപ്ട സാഹസിക 
സമർപെണങ്ങളും, പ്നഹ്രുവിപ്റെ ദ്സാഷത്ലിസ്റന് സ്വപ്നങ്ങളും, 
ജയപ്രകാശന് ദ്ലാഹത്ാ ദ്സാഷത്ലിസ്റ്റുകളുപ്ട പ്നഹ്രുവിയ
ദ്നതര - കമ്മ്യൂണിസ്റിതര സാമത്വാദ സങ്ല്പങ്ങളും മുൻതല
മുറയിപ്ല കമ്യൂണിസ്റന് സമരമാർഗ്ഗങ്ങളും മുതൽ മാദ്വായിസ്റ്റു
കളുപ്ട അധഃസ്ിതപക് ലക്ത്ങ്ങളും (മാർഗ്ഗങ്ങളലെ) ദളിത
-പരിസ്ിതി - സ്തമീപക് ചിന്ാധാരകളും വപ്ര ഒദ്ര ചരടിൽ 
ദ്കാർത്ിണക്ിയള്ള ഒര േഹുവർണ - േഹുസ്വര രാഷ്ടമീയ 
േദലാണന് ഈ രാജത്ം ഇദ്പൊൾ ആഗ്ഹിക്കുന്നതം ആവശത്
പ്പെടുന്നതം. ആരതിനു മുൻകകപ്യടുക്കും ആര നയിക്കും? 
ഈ ദ്ചാദത്ത്ിനു മുമ്ിലാണന് ഈ രാജത്ത്ിപ്റെ ഇന്നപ്ത് 
ഏറ്വം വലിയ കുറവന് പ്വളിവാകുന്നതന്. ഇവിപ്ട ഇദ്പൊൾ 
രാഷ്ടമീയ (കു)തന്തശാലികദ്ള ഉള്ളൂ, രാഷ്ടതന്തജ്ഞരിലെ.
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കവിത
ന്ക ജി എസ്
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തടയന്നു മിത്രം : ദ്നാക്രതന് ദ്കൾക്രതന് 
തടയന്നു യക്ി : മിണ്രതന്  കണ്തന്.

കളിയലെിതന്. വിദ്നാദയാത്രയലെ ചരിത്രം
ദ്കാമഡിനുറുങ്ങുകളലെ രാഷ്ടമീയം, പ്വറുപെിൻ 
യാഗസന്നാഹമലെ മതം; കാണൂ
പ്കാന്നന് തലകമീഴായന് സർവ്വാധിപൻ തൂക്ിയിട്ിരിക്കുന്നു 
കലമാപ്നദ്പൊപ്ലാര മഞ്ഞു താഴന് വരപ്യ,
കാറ്ിപ്ല ഇലപൊട്ിപ്ന, പൂപ്മാട്ിപ്ല പ്രതത്ാശപ്യ, 
ജ്ഞാനത്ിദ്ലക്ന് കിളരം ഇളം ചുവടിപ്ന,എലൊറ്ിലം ഗാനം
നൃത്വമുണർത്ിക്കും കാറ്ിൻ ചിറകിപ്ന
വർണ് രചി ഗന് നാദ സാര കവവിധത്ങ്ങപ്ള,
ദ്വണം മഹാരാഷ്ടം ഇന്ത്
ദ്വണ് മതരാഷ്ടമാദ്വണ് ഇന്ത് 
എന്ന ദ്കണദ്പക്ിക്ലിപ്ന,
ഐകത്ത്ിലമഗാധമാം  ആത്ലയപ്ത്യം പ്കാന്നന്   
തൂക്ിയിട്ിരിക്കുന്നു ദ്ദശമീയ ദുരദ്ന്ാദത്ാനമായന്  മനസ്ിപ്ന
മഞ്ഞിൻ നിമന് ദ്നാന്നതങ്ങളിൽ. 

 2
മറഞ്ഞു മരങ്ങളിൽ നിന്നന് മരംപ്കാത്ികൾ, തണൽ,  
പാടും കിളികൾ;  കൂർത്ിരിക്കുന്നു ചിലെദ്യാദ്രാന്നിലം
ധത്ാനമുനി ഹിമക്ഴുകൻ.
ഉടൽ ചുറ്ി വരിയന്നു പുണരൽ ഭാവിച്ചന്
കാവൽ ഭാവിച്ചന്  പ്കാടുംവിഷൻ  ഹിമപൊമ്ന്. 
മറന്നു മാനുകൾ പുൽദ്മടന്, വധട്രദ്ക്ാടിച്ചന് 
വരന്നു പുലിക്ണ്ണുകൾ. 
തടയന്നു മിത്രം: ദ്നാക്രതന് കാണരതന്  പിച്ചി-
ച്ചമീന്പ്പെപ്ട്ാരമ്മപ്യ 
വമീപ്ടവിപ്ടപ്യന്നന് വിറച്ചന് തിരയം വാത്സലത്പ്ത്,
ദ്കൾക്രതന് പ്നടുവമീർപെന്.

3
ഭയപ്മപ്റെ സിര ഒഴുകാക്നമാക്ി, ദ്താക്ിൻ 
കല്പനകപ്ളൻ  വഞ്ിവമീടനങ്ങാതാക്ി,  ഇരട്ിപ്ലൻ
പാട്ിപ്റെ ജമീവൻ പ്കടുത്ി.
എപ്റെ പ്മാഴി വാഗന്ശൂനത് നിലവിളിയാക്ി.  
ഭാവിക്ന് വഴിനാളമായന് ആളുപ്മദ്ന്നാർപ്ത്ാപ്രൻ 
ധമീരതയപ്ട പന്ം പ്കടുത്ി; അവപ്രപ്റെ
കുഞ്ഞുമക്ളുറങ്ങുന്ന കൂരയിലാഞ്ഞു തറയാൻ ഭ്ാന്ൻ- 
തമീക്കുന്ം പ്കാളുത്ി.

4
കുരിശിപ്റെ കക ദ്പാപ്ല വിപരമീതധ്രുവം ചൂണ്ം
ദ്നാക്കുത്ികക്യായന് നിന്നന് വാക്ിൻ ഗതാഗതം 
നിയന്തിക്കുന്നു നിയമം.  കേന്മായന് 
ചിനാറിൽ ചാരി പ്വച്ചിരിക്കുന്നു, നമീതി.  

പ്വമ്പുന്നു ധമീരതയ്ക്കന്  കവിത.
ദ്താന്നുന്നു ദ്നരന് കൂവാൻ . 

തടയന്നു യക്ി: മിണ്രതന്  കണ്തന്.
കളിയലെിതന്  സർവ്വാധിപരപ്ട അധികാരഹരം; മറക്രതന് 
നമീ വന്നതന് സൗദേരത്ം കാണാൻ; മിണ്രതന് 
കണ്പ്താര നാടിപ്റെ ജഡപ്മന്നന്.
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കവിത
ഡി ജയകുമാരി 

അഷ്ടപദിപ്യാഴുകുമമീ കാളിദേിതൻ കരയിൽ 
നിൻ പ്രണയരാഗമായന് നിൽക്കുന്നു, രാധ ഞാൻ. 

നിപ്റെ പകുതിയായന്, നിറവാർന്ന വർണങ്ങളിൽ 
ദ്നദിപ്ച്ചടുത്താണമീ ശിഷ്ട ജമീവിതം. 

ഞാൻ അനാഥയായന്, നിരാലംേയായന് വൃദോവനത്ിപ്ല  
ഏകാന്തകളിൽ കണ്ണുനമീരപ്പെത്ര ദ്മാന്ി?
ഇവിപ്ട ഈ പുൽതടാകങ്ങളിൽ 
നിപ്റെ പ്രണയപ്രഹർഷങ്ങൾ ദ്കൾക്ാൻ 
ഞാപ്നത്ര പ്വമ്ി, കാദ്താർത്ിരന്നു, നിരാമയ! 
രകന് മിണമീ - ഭാമമാർ നിപ്ന്ന പ്നദ്ഞ്ാടു ദ്ചർത്ന് 
നിർത്തുദ്മ്ാൾ എപ്റെ ഹൃദയപ്നാമ്രം നമീയറിഞ്ഞിലെ കണ്ാ! 

നിരന്ന പമീലികൾ നിരക്ദ്വ ചാർത്ി 
മരതകചാർത്തുകൾക്ിടയിൽ നമീ  
പ്രണയദ്ലാലനായന് ചുവടുവയ്ക്കുദ്മ്ാൾ 
രാധാസദ്മതനാപ്ണന്നന് ആദ്ര വിളിച്ചു, വൃഥാ!  

ദ്ഗാപികാരമണ, നമീയിലൊത് ജമീവിതം നാദമിലൊത് 
പുലൊംകുഴൽദ്പാപ്ലപ്യന്നന് നമീ പ്മാഴിഞ്ഞിദ്ലെ? 
കാളിദേിതൻ വിഷാദ തരംഗങ്ങളിൽ 
എൻ പ്നടുവമീർപ്പുകൾ ചിതറി വമീഴുന്നതന്
നമീയറിഞ്ഞിദ്ലെ മാധവാ, പ്രണയസ്വരൂപാ.

ഇലെ, മനസ്ിപ്റെ പ്കാടുംകശതത്ങ്ങളിൽ 
നിപ്റെ നിറംമൂടിയ ഓർമകപ്ള തളച്ചിടാൻ 
എനിക്ാവിലെ കാർവർണാ!
നിപ്റെ പ്പാളിവചനകളും നിദോസ്തുതികളും 
എപ്ന്ന കമീഴന് ദ്മൽ മറിക്ിപ്ലെന്നു നിനക്റിയാം,   
ശപിക്പ്പെട് ജന്ങ്ങളിലൂപ്ട കടന്നുവന്നവൾ ഞാൻ,
വൃഷഭാനുവിൻ ഓമനപ്പുത്രി! 

എപ്റെ അന്രംഗങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്ന നിപ്റെ 
പരശ്തം �ംഗാരഭാവങ്ങൾ നമീ അറിയന്നിലെ, രാധാരമണാ.
എദ്ന് നിപ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയപ്ന്നന്നു നമീപ്യാരിക്ൽ 
പ്മാഴിഞ്ഞദ്പൊൾ എപ്റെ ഹൃദയ കശഥിലത്ത്ിപ്റെ
തമീവ്രനിശ്വാസങ്ങൾ നമീ വിസ്മരിച്ചിദ്ലെ?
രാസലമീലകൾ നിനപ്ക്ന്നും േലഹമീനതയായിരന്നദ്ലൊ! 
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എനിദ്ക്ാ? നിപ്റെ തപ്തമനസ്ിപ്റെ ദ്പാർക്ളങ്ങളിൽ 
ചദേനഗന്വം അനായാസ മരണവം! 
കണ്ാ, ഞാനിവിപ്ട, നിപ്റെ മായാപ്രപഞ്ത്ിൻ 
മടുക്ാത് അനുനയശമീലങ്ങളിൽ പുളകിതയാവന്നു. 

നമീയിലൊത് ശൂനത്മാം വൃദോവനവം വിഷാദം നിറഞ്ഞ 
കാളിദേിയം എപ്റെ പ്നഞ്ിപ്ല
ഒടുങ്ങാത് പ്കാള്ളിമമീനാകുന്നു...

ഒടുവിൽ നിപ്റെ പ്രണയത്ിപ്റെ 
കൂരമ്പുകൾ പ്കാപ്ണ്പ്റെ 
ഹൃദയാകാശങ്ങൾ  ഉന്നിദ്രമാകുന്നു.

കാളിദേിയം വൃദോവനസുഖങ്ങളും പിപ്ന്ന
കയ്ം മധുരവമാർന്ന ആയിരം വിസ്മയങ്ങളും
എപ്റെ മനസിപ്ന കമീഴടക്കുംവപ്ര
നിപ്ന്ന ഞാൻ കാത്ിരിക്കുന്നു, 
ശൂനത്ത തളം പ്കട്ടും നിതാന് വിശ്വാസങ്ങളിൽ.
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സമകാലമീന ഇന്ത്നവസ്പ്യപെറ്ിയള്ള വിലയിരത്
ലകളുപ്ട പ്രധാനപ്രദ്മയം മുഖത്ധാരാ രാഷ്ടമീയത്ി

പ്റെ മണ്ലത്ിൽ സംഭവിച്ച മാറ്മാണന്. 1947-നുദ്ശഷം 
രൂപപ്മടുത് ദ്പാസ്റ്റു-പ്കാദ്ളാണിയൽ ഭരണകൂടപ്ത് രൂപ
പ്പെടുത്ിയ രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ അക്ാംശവം, ദ്രഖാംശവം 
സമൂലം മാറിപ്യന്ന നിഗമനം ഈ വിലയിരത്ലകപ്ളലൊം 
പങ്കുപ്വയ്ക്കുന്നു. ഭരണകൂടാധികാരവമായി േന്പ്പെട് എലൊ 
സ്ാപനങ്ങളും ആരേമദ്ണാത്സുകമായ ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയം 
ഒദ്രാന്നായി കകയടക്ിയതാണന് മർമപ്രധാനമായ മാറ്ം. 
നദ്രന്ദ്ര ദ്മാദിയപ്ട ദ്നതൃത്വത്ിൽ 2014-പ്ല പ്പാതപ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ േിപ്ജപിയം, ദ്ദശമീയ ജനാധിപതത് സഖത്വം 
അധികാരത്ിപ്ലത്ിയദ്താപ്ട ശക്ി പ്രാപിച്ച ഈ പ്രരേിയ 

2019-പ്ല പ്തരഞ്ഞടുപ്പു വിജയത്ിനുദ്ശഷം പുതിപ്യാര 
ഘട്ത്ിദ്ലക്കു പ്രദ്വശിക്കുകയാണന്. ഭരണഘടനാസ്ാപ
നങ്ങൾ മാത്രമലെ സാമൂഹത്-സാംസന് ക്ാരിക-കധഷണിക 
ദ്മഖലകളിപ്ല സ്ാപനങ്ങളും ഹിന്ദുവാദി അധിനിദ്വശ
ത്ിപ്റെ ലക്ത്ങ്ങളിപ്ലാന്നായി ഒന്നാം ദ്മാദി സർക്ാരിപ്റെ 
കാലത്തുതപ്ന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞിരന്നു. ആ പ്രരേിയ ഒന്നുകൂടി 
ശക്ിപ്പെടുന്നതിപ്റെ ലക്ണങ്ങൾ കൂടുതൽ വത്ക്മായിട്ടു
ണ്ന്. ഭരണഘടനാദത്മായ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘ
ടനാപരമായി തപ്ന്ന ഇലൊതാക്കുന്ന നിയമനിർമാണങ്ങൾ, 
അസ്മിപ്ല നിയമവിരദ് കുടിദ്യറ്ക്ാപ്ര പുറത്ാക്കുന്നതി
പ്റെ ദ്പരിലള്ള ദ്ദശമീയ പൗരത്വ രജിസ്റർ (എൻആർസി) 
രാജത്വാപകമാക്കുപ്മന്ന പ്രസ്ാവനകൾ, മുസിം മതവിഭാഗ

ഇ�യ്ൻ �െിപ��ിത�
ഭോവിതയ�് ?

  കലഖനം 
 ന്ക പി കസതുനാഥ്

മമതാ ോനര്ജി
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ത്ിൽ പ്പട്വർക്കു മാത്രം സ്വാഭാവിക 
പൗരത്വം നിദ്ഷധിക്കുന്ന നിലയിൽ 
പൗരത്വനിയമ ദ്ഭദഗതി, കാശ്മീരി
പ്റെ വിഭജനവം, സംസ്ാനപദവി 
റദോക്ലം - തടങ്ങിയ ഒട്നവധി 
തമീരമാനങ്ങൾ ആരേമദ്ണാത്സുക
മായ ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയം അതിപ്റെ 
പ്രഖത്ാപിതലക്ത്ങ്ങൾ ഒര മറയമി
ലൊപ്ത മുദ്ന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതിപ്റെ ഉദാഹര
ണങ്ങളായി രാഷ്ടമീയനിരമീക്കർ വില
യിരത്തുന്നു. അതിൽ അത്ഭുതവമിലെ. 
ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയം അതിപ്റെ ലക്ത്
ങ്ങൾ ഒരിക്ലം മറച്ചുവച്ചിരന്നിലെ. 
അത്ഭുതം മുഖത്ധാരയിപ്ല മറ്റു രാഷ്ടമീ
യകക്ികളുപ്ട പ്രതികരണമാണന്. 
ദ്കാൺഗ്സ്ം, പ്രാദ്ദശികകക്ിക
ളും, പാർലപ്മറെറി ഇടതപക്വം ദ്ചർ
ന്നതാണന് മുഖത്ധാരയിപ്ല രാഷ്ടമീയക
ക്ികൾ. ദ്മാദിയപ്ട രണ്ാംവരവിനു
ദ്ശഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ നാലമാസപ്ത് 
ഈ കക്ികളുപ്ട പ്രവർത്നം എന്തു 
സദ്ദേശമാണന് നൽകുന്നതന്. ഒറ്വാ
ക്ിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരാശാജനകം. 

രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ ഗതിവിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയി
രത്തുന്നവപ്ര സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പു പരാ
ജയത്ിപ്റെ പ്ഞട്ലിൽ നിന്നും ഈ കക്ികൾ ഇനിയം 
മുക്രായിട്ിലെ എന്നു ദ്വണം അനു
മാനിദ്ക്ണ്തന്. ദ്കാൺഗ്സ്ിപ്റെ 
സ്ിതിയാണന് ഇക്കൂട്ത്ിൽ ഏപ്റ 
പരിതാപകരം. നിയമസഭാ പ്തര
ഞ്ഞടുപ്പു നടക്കുന്ന ഹരത്ാന, മഹാ
രാഷ്ട സംസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്നും 
ലഭത്മായ റിദ്പൊർട്ടുകൾ നൽകുന്ന 
വിവരണങ്ങൾ ഒര സൂചനയായി 
കരതകയാപ്ണങ്ിൽ ഇന്ത്യിപ്ല 
ഏറ്വം പഴക്മുള്ള രാഷ്ടമീയക
ക്ിയപ്ട സാന്നിദ്ത്ം ഈ രണ് 
സംസ്ാനങ്ങളിലം ഓർമയായി 
മാറിയാൽ അതിശയിദ്ക്ണ്ി വരി
ലെപ്യന്നാണന്. ദ്കാൺഗ്സ്ന് ഭരിക്കുന്ന 
രാജസ്ാൻ, മധത്പ്രദ്ദശന് തടങ്ങിയ 
സംസ്ാനങ്ങളിപ്ല ദ്നതാക്ൾ 
തമ്മിലള്ള ഗ്രൂപ്പു വഴക്കുകളും, തമ്മി
ലടിയം ഇദ്പൊഴപ്ത് നിലയിൽ 
തടരകയാപ്ണങ്ിൽ ഈ രണ് 
സംസ്ാനങ്ങളും താമസിയാപ്ത 
േിപ്ജപി തിരിപ്ക പിടിക്കുപ്മന്നുറ
പൊണന്. കർണ്ാടകയിപ്ല അനുഭവം 

നലെ ഉദാഹരണമാണന്. 
ദ്ദശമീയതലത്ിൽ ഒര ദ്നതാവിപ്ന പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്ാൻ 

പ്രാപ്തിയിലൊത് പാർട്ിപ്യന്ന ദുദ്പേരന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള 
ആർജ്ജവംദ്പാലം ഇലൊതാവന്നതന് 
ദ്കാൺഗ്സ്ിപ്റെ പ്രതിസന്ിയപ്ട 
ആഴം വത്ക്മാക്കുന്നു. ദ്കാൺഗ്സ്ി
പ്റെ തട്കപ്മന്നു അറിയപ്പെട്ിരന്ന 
ആന്ധ്രപ്രദ്ദശിലം, പ്തലങ്ാനയിലം 
തിരിച്ചുവരവിപ്റെ ഒര സൂചനകളും 
ഇദ്പൊഴപ്ത് നിലയിൽ ലഭത്മലെ. 
പശ്ിമ േംഗാളിപ്ല സ്ിതിയം 
സ മ ാ ന മ ാ ണന് .  ദ് ക ര ള മ ാ ണന് 
ദ്കാൺഗ്സ്ിനു പ്രതമീക്നൽകുന്ന 
ഏകസ്ലം. ശമീതയദ്കാലത്ന് 
രൂപപ്മടുത് കമ്യൂണിസ്റ്റുവിരദ് 
പ്പ്രാപഗാൻഡയപ്ട ദ്നരവകാ
ശികളായ ദ്കരളത്ിപ്ല ദ്കാൺ
ഗ്സ്ന് ദ്നതൃത്വത്ിനന് േിപ്ജപി 
പ്രതിനിധാനം പ്ചയ്യുന്ന ഹിന്ദുവാദി 
രാഷ്ടമീയത്ിപ്നതിപ്ര ഫലപ്രദമായ 
ഒര േദൽ എത്രദ്ത്ാളം സാധത്മാ
പ്ണന്ന ദ്ചാദത്ം അവഗണിക്ാവന്ന
തലെ. ശേരിമലപ്യ സംേന്ിച്ച 
സുപ്രമീദ്കാടതി വിധിയപ്ട കാരത്
ത്ിൽ ദ്കരളത്ിപ്ല ദ്കാൺഗ്സ്ന് 

ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ 
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലം മറച്ചുവച്ി
രുന്ില്ല. അത്ഭുതം മുഖഷ്യധാര 
യിന്ല മറ്റു രാഷ്ട്രീയകക്ികളുന്െ 
പ്രതികരണമാണ്. കകാൺഗ്ര
സ്ം, പ്രാകദശികകക്ികളും, 
പാർലന്മറെറി ഇെതുപക്വം 
കേർന്താണ് മുഖഷ്യധാരയിന്ല 
രാഷ്ട്രീയകക്ികൾ. കമാദിയുന്െ 
രണാംവരവിനുകശഷമുള്ള 
കഴിഞ്ഞ നാലമാസന്തെ ഈ 
കക്ികളുന്െ പ്രവർതെനം എന്തു 
സകദേശമാണ് നൽകുന്ത്. 
ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ 
നിരാശാജനകം.

മായാവതി
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ദ്നതൃത്വം ഫലത്ിൽ േിപ്ജപി-യപ്ട േി-ടമീമായി പ്രവർ
ത്ിക്കുന്നതിപ്റെ പശ്ാത്ലത്ിൽ ഈ ദ്ചാദത്ം കൂടുതൽ 
പ്രസക്മാവന്നു. ദ്കാൺഗ്സ്ിപ്റെ കാർമികത്വത്ിൽ ദ്മാദി 
സർക്ാരിപ്നതിപ്ര ഒര േദൽ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രാ
ദ്യാഗികവം, ആശയപരവമായ സാധത്തകൾ ഇദ്പൊഴപ്ത് 
നിലയിൽ തികച്ചും പരിമിതമാണന്.            

പ്രാദ്ദശിക കക്ികളുപ്ട കാരത്പ്മ
ടുത്ാൽ തമിഴന് നാട്ിപ്ല ഡിഎംപ്ക 
ഒഴിപ്കയള്ള മറ്റു കക്ികൾ അവയപ്ട 
മുൻകാല പ്രൗഢിയിദ്ലക്കു തിരി
ച്ചുവരന്നതിപ്റെ സൂചനകൾ ഒന്നും 
ലഭത്മലെ. കഴിഞ്ഞ ദ്ലാകസഭാ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിപ്റെ മുദ്ന്നാടിയായി ഉത്ർ 
പ്രദ്ദശിൽ അഖിദ്ലഷന് യാദവിപ്റെ 
സമാജന് വാദി പാർട്ിയം, മായാവതി
യപ്ട േഹുജൻ സമാജന് പാർട്ിയം 
തമ്മിൽ രൂപപ്പെട് സഖത്ം അവസാനി
ച്ച സ്ിതിയാണന്. പ്വറും പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പു 
സഖത്പ്മന്നതിനുപരി േിപ്ജപിയപ്ട 
ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയത്ിപ്നതിരായ 
ദളിതന്-പിദ്ന്നാക് ഐകത്ത്ിപ്റെ 
ആശയപരവം, പ്രാദ്യാഗികവമായ 
സാധത്തകളുപ്ട പ്രതമീക്യായിരന്നു 
എസന് പി-േിഎസന് പി സഖത്ം. ഒര 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുദ്പാലം അതിജമീവി
ക്ാനുള്ള ദ്ശഷി ഈ സഖത്ത്ിനന് 
നിലനിർത്ാനായിപ്ലെന്ന തിരിച്ചറിവന് 
േദലകപ്ളപെറ്ിയള്ള ലളിതസമവാകത്

ങ്ങപ്ള പൂർണ്മായം അപ്രസക്മാ
ക്കുന്നു. േിഹാറിപ്ല ലാല പ്രസാദന് 
യാദവിപ്റെ പാർട്ിയപ്ട സ്ിതിയം 
ഒട്ടും ആശാവഹമലെ. ആന്ധ്രപ്ര
ദ്ദശിപ്ല ചന്ദ്രോബു നായിഡു
വിപ്റെ പ്തലങ്കു ദ്ദശം പാർട്ിയം 
കനത് പ്രതിസന്ിയിലാണന്. 
പൂച്ച എദ്പൊഴും നാലകാലിൽ 
വമീഴുപ്മന്ന പ്ചാലെിപ്ന അനുസ്മരിപെി
ക്കുന്ന വിധത്ിൽ രാഷ്ടമീയസഖത്
ങ്ങളുണ്ാക്കുന്നതിൽ അസാധാരണ
മായ പ്മയന് വഴക്ം പ്രദർശിപെിച്ചി
രന്ന നായിഡുവിപ്റെ അടിപ്തറ്ൽ 
ഒരപപ്ക് ടിഡിപിയപ്ട ഭാവിപ്യ 
തപ്ന്ന ോധിക്കുന്നതാണന്.

തൃണമൂൽ ദ്കാൺഗ്സ്ിപ്റെ 
മമതാ ോനർജിയപ്ട സ്ിതിയം 
പരങ്ങലിലാണന്. സിപിഎം വിര
ദ്തയിൽ മാത്രം ദ്കന്ദ്രമീകരിക്കു
ന്ന ഒര രാഷ്ടമീയവമായി മുദ്ന്നാട്ടു 
ദ്പാവാനാവിപ്ലെന്ന വത്ക്മായ 

സദ്ദേശമാണന് േംഗാളിപ്ല ദ്ലാകസഭ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുഫലം. 
ശരദന് പവാറിപ്റെ എൻസിപി എത്രകാലം നിലനിൽക്കുപ്മന്നു 
മഹാരാഷ്ടയിപ്ല നിയമസഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുദ്പൊപ്ട വത്ക്മാ
കും.  

ദ്കാൺഗ്സ്ിപ്റെയം, പ്രമുഖ പ്രാദ്ദശിക കക്ികളുപ്ട
യം ദുരവസ്യിൽ നിന്നും ഏപ്റ 
ഭിന്നമലെ പാർലപ്മറെറി ഇടതപ
ക്ത്ിപ്റെ സ്ിതി. സിപിഐ, 
സിപിഐ-എം എന്നമീ പ്രമുഖ 
പാർടികൾ ദ്കരളത്ിൽ മാത്രം 
സ്വാധമീനമുള്ള കക്ികളായി 
മാറിയിരിക്കുന്നു. ദ്ഫാർദ്വഡന് 
ദ്ബ്ാകന്, ആർഎസന് പി തടങ്ങിയ 
കക്ികൾ ദ്ലേലിൽ മാത്രം 
അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ാനങ്ങൾ 
മാത്രമായി. ദ്കഡർ സംവിധാനം 
താരതദ്മത്ന ശക്മായ സിപി
എം-പ്റെ അതിജമീവനദ്ശഷിപ്യ 
ആരേയിച്ചിരിക്കും മറ്റുള്ളവയപ്ട 
നിലനിൽപ്പും. ദ്ലാകസഭ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ േംഗാളിലം, ദ്കര
ളത്ിലം, ത്രിപുരയിലമുണ്ായ 
കനത് പരാജയം സിപിഎം 
ഇനിയം അതിജമീവിച്ചിട്ിലെ. 
യഡിഎഫന്-എൽഡിഎഫന് മുന്ന
ണികപ്ള അഞ്ചു പ്കാലെത്ിപ്ലാ
രിക്ൽ മാറി, മാറി പരമീക്ിക്കുന്ന 

കകാൺഗ്രസ്് ഭരിക്കുന് 
രാജസ്ാൻ, മധഷ്യപ്രകദശ് 
തുെങ്ങിയ സംസ്ാനങ്ങളിന്ല 
കനതാക്കൾ തമ്മിലള്ള 
�പ്പു വഴക്കുകളും, തമ്മിലെിയും 
ഇക്ാഴന്തെ നിലയിൽ 
തുെരുകയാന്ണങ്ിൽ 
ഈ ര� സംസ്ാനങ്ങളും 
താമസിയാന്ത ബിന്ജപി 
തിരിന്ക പിെിക്കുന്മന്നുറു്ാണ്. 
കർ�ാെകയിന്ല അനുഭവം 
നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.
 

അഖിദ്ലഷന് യാദവന്
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തൃണമൂൽ കകാൺഗ്രസ്ിന്റെ 
മമതാ ബാനർജിയുന്െ 
സ്ിതിയും പരുങ്ങലിലാണ്. 
സിപിഎം വിരുദ്ധതയിൽ 
മാത്ം കകന്ദ്രീകരിക്കുന് ഒരു 
രാഷ്ട്രീയവമായി മുകന്ാട്ടു 
കപാവാനാവിന്ല്ലന് വഷ്യക്തമായ 
സകദേശമാണ് ബംഗാളിന്ല 
കലാകസഭ ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പു
ഫലം. ശരദ് പവാറിന്റെ 
എൻസിപി എത്കാലം നില
നിൽക്കുന്മന്നു മഹാരാഷ്ടയിന്ല 
നിയമസഭാ ന്തരഞ്ഞടുക്ാന്െ 
വഷ്യക്തമാകും.

ദ്കരളത്ിപ്ല പ്തരഞ്ഞടുപ്പു ചരിത്രം 
2021-ലം ആവർത്ിക്കുകയാണങ്ിൽ 
1977-നുദ്ശഷം ഒര സംസ്ാനത്തും 
ഭരണകക്ിയപ്ലെന്ന സ്ിതിവിദ്ശഷം 
സിപിഎം-നു ദ്നരിദ്ടണ്ി വരം. 
ദ്കരളത്ിൽ അപ്ലെങ്ിൽ േംഗാളിൽ 
ഭരണത്ിലണ്ാവപ്മന്ന രാഷ്ടമീയത്ി
പ്റെ ആവിർഭാവത്ിനുദ്ശഷം പാർട്ി
യപ്ട തലപെത്ന് എത്ിയ സിപിഎം
-പ്റെ ഇദ്പൊഴപ്ത് ദ്നതൃനിരയിപ്ല 
ഭൂരിഭാഗവം ഈപ്യാര സ്ിതിവിദ്ശ
ഷപ്ത് എങ്ങപ്ന അഭിമുഖമീകരിക്കുപ്മ
ന്നതന് കണ്റിദ്യണ്ിയിരിക്കുന്നു.

ആരേമദ്ണാത്സുകമായ ഹിന്ദുവാദി 
രാഷ്ടമീയം മറയിലൊപ്ത നടപെിലാക്കുന്ന 
ദ്മാദി ഭരണത്ിപ്നതിരായ രാഷ്ടമീയ
േദലകളുപ്ട സാധത്തകപ്ളപെറ്ിയള്ള 
അദ്ന്വഷണം ഈപ്യാര പശ്ാത്ലം 
കണക്ിപ്ലടുക്ണം. ആശയപരമായം, പ്രാദ്യാഗികമായം 
ദ്കാൺഗ്സ്ം, മറ്റു കക്ികളും അവയപ്ട ചരിത്രത്ിപ്ല 
ഏറ്വം ദുർഘടമായ കാലഘട്ത്ിലൂപ്ടയാണന് കടന്നു 
ദ്പാകുന്നതന്. ആരേമദ്ണാത്സുകമായ ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയത്ി
പ്റെ ആവിർഭാവത്ിനുള്ള കാരണം എപ്ന്ന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ 
അദ്ന്വഷണം ദ്പാലം മുഖത്ധാരയിപ്ല രാഷ്ടമീയ കക്ികളിൽ 
നിന്നും ഇതവപ്ര ഉണ്ായിട്ിലെ. വർഗമീയത-മതനിരദ്പ
ക്ത എന്ന കേനറിയിൽ ദ്മാദി പ്രതിഭാസപ്ത് തളച്ചി
ടുന്ന വിശകലനങ്ങളാണന് ഇദ്പൊഴും 
മുഖത്മായം മുദ്ന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതന്. ദ്കാർ
പദ്ററ്റു പ്രമീണനം എന്ന ആദ്ക്പവം 
തലങ്ങും, വിലങ്ങും ഉപദ്യാഗിക്ാ
റുണ്ന്. വർഗമീയതയം, ദ്കാർപദ്ററ്റു 
പ്രമീണനവപ്മലൊം തപ്ന്ന ആരേമ
ദ്ണാത്സുകമായ ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീ
യത്ിപ്റെ അവിഭാജത് ഘടകങ്ങൾ  
തപ്ന്നയാപ്ണന്ന കാരത്ത്ിൽ 
സംശയപ്മാന്നുമിലെ.  എന്നാൽ 
അത്രപ്മാര രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ 
ആവിർഭാവത്ിനുള്ള ഘടനാപര
മായ കാരണങ്ങൾ എപ്ന്ലൊമാണന്? 
ഇന്ത്യിപ്ല ഭരണവർഗം ഇതവപ്ര 
പുലർത്ിപ്യന്നു പറയപ്പെടുന്ന 
മദ്തതര-ലിേറൽ മൂലത്ങ്ങൾ ഉദ്പ
ക്ിക്ാനും, ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയ
പ്ത് പുൽകാനുമുള്ള പ്രദ്കാപനം 
എന്ാണന്? ആദ്ഗാളതലത്ിൽ 
ശക്ി പ്രാപിച്ച ആരേമദ്ണാത്സുക
മായ വലതപക് രാഷ്ടമീയവം, ഇന്ത്
യിപ്ല സ്ിതിഗതികളും തമ്മിലള്ള 

സമാനതകൾ എന്ാണന്? നിദ്യാ-ലിേറൽ സാമ്ത്ിക 
രേമത്ിലധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്ം ദ്നരിടുന്ന രൂക്മായ 
പ്രതിസന്ി ഏതതരത്ിലാണന് ഹിന്ദുവാദി രാഷ്ടമീയത്ിനന് 
കളപ്മാരക്കുന്നതന്. ഡിജിറ്ൽ സാദ്ങ്തികവിദത്യലധിഷ്ഠിത
മായ ദ്സാഷത്ൽമമീഡിയ മാധത്മങ്ങൾ വലതപക് രാഷ്ടമീയ
ത്ിപ്റെ ലക്ണയക്മായ പ്പ്രാപഗാൻഡ സംവിധാനമായി 
മാറുന്നതന്  എങ്ങിപ്ന?. ആരേമദ്ണാത്സുകമായ ഹിന്ദുവാദി 
രാഷ്ടമീയം മുഖത്ധാര രാഷ്ടമീയത്ിൽ അധമീശത്വം സ്ാപിച്ച

തിപ്നപെറ്ിയള്ള അദ്ന്വഷണങ്ങൾ 
ഇത്രത്ിലള്ള നിരവധി ദ്ചാദത്
ങ്ങപ്ള അഭിമുഖമീകരിദ്ക്ണ്ിയിരി
ക്കുന്നു. േിപ്ജപി-പ്യ എതിർക്കുന്നു
പ്വന്നു പറയന്ന കക്ികൾ നിരന്രം 
മറക്കുന്നതം ഈ ദ്ചാദത്ങ്ങൾ 
തപ്ന്നയാണന്. പ്തരഞ്ഞടുപ്പുകപ്ള 
ലാക്ാക്ി തട്ിക്കൂട്ടുന്ന സഖത്ങ്ങളും, 
അതിപ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുന്ന 
വാചാദ്ടാപങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റു മുദ്ന്നറ്
പ്ത് തടയന്നതിനന് പരത്ാപ്തമപ്ലെന്നു 
ചരിത്രം ദ്രഖപ്പെടുത്തുന്നു. ലളിതമായ 
ഈ വസ്തുത നിർഭാഗത്വശാൽ നമ്മുപ്ട 
മുഖത്ധാരയിപ്ല രാഷ്ടമീയകക്ികൾ 
ഇദ്പൊഴും കണ്ിപ്ലെന്നു നടിക്കുക
യാണന്. ഒര പറുദമീസ നഷ്ടത്ിപ്റെ 
വിഷാദച്വി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന 
ആഖത്ാനങ്ങൾ 'വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹ
ചരത്ത്ിപ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ വിശകലന
ത്ിനു' പകരമാവിപ്ലെന്നു രാഷ്ടമീയച
രിത്രം മുന്നറിയിപ്പു തരന്നു.

ചന്ദ്രോബു നായിഡു
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കലഖനം
എൻ പി ന്േക്കുട്ി 

ആർ എസന് എസ്കാർ നലെ തമാശ പ്പാട്ിക്ാൻ പ്ക�ള്ള 
കൂട്രാപ്ണന്നു ഏതാണ്ന് ഒര നൂറ്ാണ് കാലമായി 

അവപ്ര കണ്പ്കാണ്ിരിക്കുന്ന ഇന്നാട്ിപ്ല ജനം  ഒരിക്ൽ
ദ്പാലം സംശയിച്ചിരന്നിലെ. അവരപ്ട വടിപെയറ്റും കവാത്തും 
കാക്ിക്ാലറയം കാലഷത്വർത്മാനങ്ങളും കണ്ം ദ്കട്ടും 
ദ്പടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും സാധാരണ മർതത്ജനങ്ങളും 
അവരിൽ നിന്നന് സുരക്ിതമായ ഒര അകലം പാലിക്ാൻ 
രേമിക്കുന്നത പ്കാണ്കൂടിയാവാം അങ്ങപ്ന സംഭവിച്ചതന്.  
കാരണം സതത്ം അതലെ. സംശയമുളളവർ ദ്മാഹൻ ഭാഗവ
തിപ്റെ  ഇത്വണപ്ത് വിജയദശമി പ്രസംഗം ദ്കൾക്കുക. 
പ്രസ്ാനത്ിപ്റെ സർവ്വസംഹാര ചാലകനായ ദ്നതാവന് 
വിദത്ാരംഭം നാളിൽ പഥസഞ്ാലകരായ അനുയായിവൃദേ
ദ്ത്ാടു  പറഞ്ഞത ആൾക്കൂട്പ്ക്ാലപ്യന്നാൽ ഭാരതത്ിനു 
അനത്മായ  കാരത്മാപ്ണന്നാണന്. അതന് പാശ്ാതത്രപ്ട കണ്
പിടുത്മാണന്; ചില പ്രദ്തത്ക സമുദായക്ാരാണന് ഈ ദ്ദശവി

രദ് പ്രദ്യാഗം പ്പാലിപെിപ്ച്ചടുക്കുന്നതന്. പ്രാചമീന ഭാരതമീയ 
പ്രമാണങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട് പ്കാലപ്യപെറ്ി പ്രതിപാദിക്കുന്ന 
ഒന്നും കപ്ണ്ത്ാദ്ന കഴിയന്നിലെ. അതിൽ ഇലൊത്തായി 
ഒന്നുമിലെ താനും. ഉദാഹരണത്ിനു പ്ലാസ്റികന് സർജറി. അതന് 
പണ്തപ്ന്ന ഭാരതത്ിൽ പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള കാരത്മാപ്ണന്നന് 
പ്രധാനമന്തി തപ്ന്ന ഒരിക്ൽ സാക്ത്പ്പെടുത്തുകയണ്ായി. 
അപ്ലെങ്ിൽ യദ്തന്തവം ആദ്യാധനകലയം എടുക്ാം. ചരേ
വ്യൂഹവം ബ്രഹ്ാസ്ത പ്രദ്യാഗവം ഒപ്ക് പിപ്ന്നന്ാണന്? ഇനി 
ആകാശസഞ്ാരത്ിപ്റെ കാരത്ം ദ്നാക്കുക. അദ്മരിക്യിപ്ല 
കററ്ന് സദ്ഹാദരന്ാർക്കു സഹസ്ാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്ന് ഇവിപ്ട 
പുപേകവിമാനങ്ങൾ പാറിപെറന്നു നടന്നിരന്നു. അതിൽ സഞ്
രിച്ചതന് ദുഷ്ടന്ാരായ ചില അസുര പ്രമാണിമാരാപ്ണന്നതന് 
ദ്വപ്റ കാരത്ം. 

അതിനാൽ നാട്ിൽ ആൾക്കൂട്പ്ക്ാലകൾ നടക്കുന്നു 
എന്നും അത രാജത്ത്ിപ്റെ അഭിമാനത്ിനും പ്രതിച്ായക്കും 

പരിവോരകും ആഞെടിക്�; 
�െിപ�കും ഓടിതയോളിക്�

രാഹുല് ഗാന്ി വയനാട്ില് േദേിപ്പൂര് സമര ഭടന്ാര്പ്ക്ാപെം
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ഉണ്ാക്കുന്ന ഇടിവന് കനത്താപ്ണന്നും  ചൂണ്ിക്ാ
ട്ി ചില ബുദ്ിജമീവികൾ പ്രധാനമന്തിക്കു അയച്ച 
കത്ന് തികഞ്ഞ അനത്ായം തപ്ന്നയാപ്ണന്നു  പരി
വാരത്ിനു ഉത്മദ്ോധത്മുണ്ന്. എന്നാൽ നാട്ിൽ 
ആരം പ്രധാനമന്തിക്ന് കദ്ത്ാ പരാതിദ്യാ 
അയക്ാൻ പാടിപ്ലെന്നന് ശഠിക്ാനും ആവിലെ
ദ്ലൊ. അതിനാൽ അടൂർ ദ്ഗാപാലകൃഷ്ണൻ മുതൽ 
അപർണാ പ്സൻ വപ്രയള്ള കലാകാരന്ാപ്രയം 
രാമചന്ദ്രഗുഹ മുതൽ അനുരാഗന് കാശത്പന് വപ്രയള്ള 
ബുദ്ിജമീവികപ്ളയം ഇരത്ാൻ പപ്ത്ാമ്താമ
പ്ത് അടവന് തപ്ന്ന എടുദ്ക്ണ്ി വന്നു. അതായത 
അവരപ്ട കത്ന് രാജത്ത്ിനന് അഭിമാനക്തമു
ണ്ാക്ി. അതിനാൽ അതന് രാജത്ദ്ദ്രാഹമാണന്. ആ 
വകുപെിൽ  ദ്കസന് ചാർജന് പ്ചയ്യാൻ ഒട്ടും അമാന്ം 
ഉണ്ായതമിലെ. സംഗതി പപ്ക് ബൂമറാങന് ദ്പാപ്ല 
തിരിച്ചടിച്ചമട്ാണന്.ദ്കസന് ആദ്ഗാളാടിസ്ാന
ത്ിൽ നാറ്ദ്ക്സായി.അതിനാൽ തതന്കാലം 
വാദിപ്യ പ്രതിയാക്ി തടിയൂരി.  

നാട്ിൽ നടക്കുന്ന ഒരകാരത്പ്ത്ക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്തിക്കു 
കത്യച്ചത രാജത്ദ്ദ്രാഹമാപ്ണന്നു വിധിച്ചു ദ്കപ്സടുക്ാൻ 
തമീരമാനിച്ചത േിഹാറിപ്ല ഏദ്താ മജിദ്്രേറ്ന് ആപ്ണന്നും 
അതിൽ ദ്കന്ദ്രസർക്ാരിനു പങ്ിപ്ലെന്നും ദ്കന്ദ്രമന്തിയായ 
പ്രകാശന് ജാദ്വദന്ക്ർ വാദിച്ചുദ്നാക്ി. സർക്ാർ ആർപ്ക്
തിപ്രയം എഫന്ഐആർ ഫയൽ പ്ചയ്ിട്ിലെ. ദ്കന്ദ്രത്ിനു 
ഇതിൽ ഒര പങ്കുമിലെ. ദ്കന്ദ്രസർക്ാ
രിപ്ന കുറ്പ്പെടുത്ാൻ നടക്കുന്ന ഗൂഢാ
ദ്ലാചനയപ്ട ഭാഗം മാത്രമാണിതന്. 

സതത്ത്ിൽ ജാവദ്ദക്പ്ര 
ദ്പാപ്ല അല്പം പ്വളിവള്ള മന്തിമാർ
ക്ന് ദ്പാലം ആൾകൂട്പ്ക്ാലയിൽ 
സർക്ാരിപ്ന നത്ായമീകരിക്ാൻ 
അന്ാരാഷ്ട ഗൂഢാദ്ലാചനാ സിദ്ാ
ന്ത്ിനപ്പുറം ഒന്നും കപ്ണ്ത്ാ
നായിപ്ലെന്നതന് ആദ്ലാചനാമൃതം 
തപ്ന്നയാണന്.  വിശ്വഹിന്ദുപരിഷ
ത്ിപ്റെ ദ്നതാവം ഇപ്താപ്ക്ത്
പ്ന്നയാണന് പറഞ്ഞതന്. അദ്ദേഹം 
പറഞ്ഞതന്, ഇപ്തലെം 'തപ്ടെ തപ്ടെ' 
ഗാങ്ങിപ്റെ പരിപാടികളാണന്. അവർ 
പണ്ന് അവാർഡന് വാപസി  പരിപാ
ടിയമായി ഇറങ്ങിയദ്പൊൾ തപ്ന്ന 
അക്കൂട്പ്ര ദ്നാട്മിട്താണന്. ഇവന്ാർ 
ശരിയലെ. നലെപ്പട പ്കാടുക്ാൻ 
സമയമായി. അതിനു ഒത്തുകിട്ിയ 
അവസരമായിട്ാണന് സംഘന്പരിവാ
രത്ിപ്ല ചിലർ  ആൾക്കൂട്പ്ക്ാലയം 
അതിപ്റെ ദ്പരിലള്ള കത്തും ഉപദ്യാ
ഗിച്ചതന്.  

കത്ിനന് പകരം കുത്ന് എന്നതാണന് സംഘകശലി. 
പണ്ന് ഗാന്ിജിയം ഇങ്ങപ്ന ചില ദ്വലത്രങ്ങൾ കാണി
ച്ചതാണന്. പാകിസ്ാനന് പ്കാടുക്ാനുള്ള പണം പ്കാടുക്കുന്ന
തിൽ രാജത്ത്ിപ്റെ േഹുമാനത്നായ  ആഭത്ന്രമന്തി പദ്ട്
ലവർകൾ അല്പം കവകിച്ചാണന് മൂപെമീലാപ്ന അന്നു പ്രദ്കാപി
പെിച്ചതന്. കാശു ഉടൻ പ്കാടുക്ണം, അപ്ലെങ്ിൽ നിരാഹാരം 
എന്നാണന് ടിയാൻ പ്രഖത്ാപിച്ചതന്. രാജത്ം ഈ ദ്ലേച്ന്ാരപ്ട 

കുത്ിത്ിരിപ്പുകൾ കാരണം വിഭ
ജിതമായപ്താന്നും അദ്ങ്ങർക്കു 
പ്രശന് നമായിരന്നിലെ. അതിനാൽ 
അന്നന് പ്കാടുദ്ക്ണ്തന് പ്കാടുത്തു. 
ഒറ്പ്വടിക്ന് തമീരാനുള്ളദ്തയള്ളു. 
എന്നാലം മഹാത്ാവദ്ലെ, മൂപ്ന്നണ്ം 
തരതപ്ര കാച്ചി. അദ്ങ്ങര പിപ്ന്ന 
തലപ്പാക്ിയിട്ിലെ.  

അ ദ് ത  ന മീ ത ി ശ ാ സ്തം 
തപ്ന്നയാണന്  ഇത്വണ ബുദ്ിജമീ
വികളുപ്ട കാരത്ത്ിലം പ്രദ്യാഗി
ക്ാൻ രേമിച്ചതന്. അവർ ഇന്നാട്ിൽ 
ആരമലെ. അവരപ്ട   സിദ്ാന്
ങ്ങളും ചിന്കളും ആർഷഭാരതമീയ 
പാരമ്രത്ങ്ങളിൽ നിന്നന് ഉയരന്ന
തലെ. പാശ്ാതത്മായ ചിന്കളും 
ആശയങ്ങളുമാണന് അവപ്ര വഴി 
പ്തറ്ിക്കുന്നതന്. അപ്ലെങ്ിൽ കാശിനു 
പ്കാള്ളാത് ദസയുക്ളായ കൂട്പ്ര 
പരമപദം പൂകാൻ സഹായിക്കുന്ന 
ഈ കകരേിയപ്യ ഇങ്ങപ്ന അവമ
തിക്ാൻ അവർപ്ക്ങ്ങപ്ന കധരത്ം 
വന്നു? ആരാണന് ഈ പ്കാലകൾക്കു 
വിദ്ധയനായതന്? അവർ വധാർഹർ 

അടൂർ കഗാപാലകൃഷ്ണൻ മുതൽ 
അപർണാ ന്സൻ വന്രയുള്ള 
കലാകാരന്ാന്രയും രാമേന്ദ
ഗുഹ മുതൽ അനുരാഗ് കാശഷ്യപ് 
വന്രയുള്ള ബുദ്ധിജ്രീവികന്ളയും 
ഇരുതൊൻ പന്തൊമ്പതാമ
ന്തെ അെവ് തന്ന് എടുകക്ക
ണി വന്നു. അതായതു 
അവരുന്െ കതെ് രാജഷ്യതെിന് 
അഭിമാനക്തമുണാക്കി. 
അതിനാൽ അത് രാജഷ്യകരോഹ
മാണ്. ആ വകു്ിൽ  കകസ് 
ോർജ് ന്േയ്ാൻ ഒട്ടും അമാന്ം 
ഉണായതുമില്ല. 

ദ്മാഹന് ഭാഗവതന്
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തപ്ന്ന എന്നന്  രാവണ വധം മുതൽ മഹിഷാസുരമർദേനം 
വപ്രയള്ള പുരാണപ്രസിദ്മായ കഥകൾ വത്ക്മാക്കുന്നു. 
അതിനാൽ ഈ ആദ്രാപണങ്ങൾ ഭാരതമീയർക്ാപ്ക അപമാ
നമാണന്;  ഭാരതാംേയാണന് അപമാനഭാരത്ാൽ തല കുനിച്ചു 
നിൽക്കുന്നതന്. അതിനാൽ ദ്ദശദ്ദ്രാഹം എന്നതിൽ  കുറഞ്ഞ 
ഒര വകുപ്പും അവർപ്ക്തിപ്ര പ്രദ്യാഗിക്ാനാവകയിലെ. 

േിഹാറിപ്ല മജിദ്്രേറ്ന് ഈ പ്രതത്യശാസ്ത ചിന്യപ്ട 
കർമ്മഭടനാണന്. അദ്ദേഹം നിറദ്വറ്ിയതന് സ്വന്ം ധർമം 
മാത്രം. നാപ്ള ദ്ഗാഡന്പ്സയപ്ട നാമത്ിൽ ദ്ക്ത്രങ്ങൾ ഈ 
(യമ)ധർമപുരിയിൽ ഉയർന്നു വരദ്മ്ാൾ ഒര ഉപകദവമായി 
ഈ മജിദ്്രേട്ിനും ഒര സ്ാനം സമർപെിക്പ്പെടുപ്മന്നു പ്ര
തമീക്ിക്കുക.

പ്രശന് നം അവിപ്ടയലെ. എന്ാണന് ഇതിദ്നാടു  രാജത്ത്ി
പ്റെ പ്രതികരണം? നാട്ിപ്ല പ്രധാനമന്തി ഈ വിഷയത്ിൽ 
എപ്ന്ങ്ിലം ഉരിയാടിദ്യാ? ആഭത്ന്രമന്ി ഇക്ാരത്ം 
അറിഞ്ഞുദ്വാ?  ഇപ്ലെങ്ിൽ പാർലപ്മറെിലം പുറത്തും മാധത്മ
ങ്ങളിലം പ്പാതസമൂഹത്ിലം എപ്ന്ന്തു പ്രതികരണവം പ്ര
തത്ാഘാതവമാണന് ഉണ്ായതന് ? അതന്  സതത്ത്ിൽ നിരാശാ
ജനകമാണന്. പ്പാതമണ്ലത്ിൽ തപ്ടെ  തപ്ടെ ഗാങന് എന്നന് 
അവർ വിളിക്കുന്ന ബുദ്ിജമീവികളും മറ്റു അശക്രായ 
ജനവിഭാഗങ്ങളും മാത്രമാണന് ഇത്രം ജനാധിപതത്വി
രദ് നമീക്ങ്ങപ്ള ശക്ിയക്ം പ്ചറുത്തന് .മുഖത്ധാരാ 
രാഷ്ടമീയ മണ്ലത്ിപ്ല പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ കാരത്
ത്ിൽ മാത്രമലെ, സമാനമായ നിരവധി കാരത്ങ്ങളിലം 
നിർഭാഗത്കരമായിരന്നു. 

മുഖത്ധാരയപ്ട  നിലപാടുകൾ പരിദ്ശാധിക്കു
ദ്മ്ാൾ ദ്കാൺഗ്സ്ന് ദ്ദശമീയ ദ്നതാവന് രാഹുൽ 
ഗാന്ിയപ്ട  ഉദാഹരണം തപ്ന്ന എടുക്കുക. ഇപ്തഴു
തന്നയാൾ അദ്ദേഹം ദ്ലാകന് സഭയിൽ പ്രതിനിധമീക
രിക്കുന്ന വയനാടന് ദ്ലാകന് സഭാ മണ്ലത്ിപ്ല ഒര 
ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നുള്ളയാളാണന്. ഇദ്പൊൾ താമസം 
അല്പം അകപ്ല ദ്കാഴിദ്ക്ാട്ടു നഗരത്ിലാപ്ണങ്ിലം 
ഈ ഗ്ാമത്ിലാണന് ഇദ്പൊഴും ദ്വരകൾ.വയനാട്ിപ്ല 

ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽജിയപ്ട പ്രവർത്
നപ്ത് സാധാരണ ജനം എങ്ങപ്നയാണു കാണുന്നതന്? 
അദ്ദേഹം ആപ്രയാണന് പ്രതിനിധമീകരിക്കുന്നതന്? 

പ്രകൃതിദ്ക്ാഭങ്ങളുപ്ട നാളുകളിൽ  അദ്ദേഹം ഇവിപ്ട 
വന്നിരന്നു. അന്നന് ദ്മപൊടിയിലം നിലമ്പൂരിലം അദ്ദേഹം 
ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ ഇറങ്ങി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്നം 
നടത്ി. അരിയം മറ്റു സാധനങ്ങളും രാജത്ത്ിപ്റെ മറ്റു ഭാഗ
ങ്ങളിൽ നിന്നന് സംഭരിച്ചു വിതരണം പ്ചയ്തു. പ്രകൃതിയപ്ട 
ദ്മലള്ള കദ്യ്യറ്മാണന് ദുരന്ത്ിനന് അടിസ്ാന കാരണം 
എന്നും അദ്ദേഹത്ിനന് ദ്ോധത്പ്പെട്ിരിക്ണം.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം വമീണ്ം  എത്ി.  വയനാട്ിൽ 
നിന്നന് കമസൂരിദ്ലക്കുള്ള വനപാത അടദ്ച്ചക്കും എപ്ന്നാര 
�തിപ്യ തടർന്നന് ചില പ്രദ്ക്ാഭങ്ങൾ അവിപ്ട നടന്നി
രന്നു. കപ്രവറ്ന് വാഹനകമ്നിക്ാരം വനഭൂമിയിൽ  
റിദ്സാർട്ടുകൾ  സ്ാപിച്ച  കൂട്രം  ഏതവിഷയത്ിലം 
ഉടൻ ചാടിവമീഴുന്ന ചില രാഷ്ടമീയക്ാരം സുപ്രമീംദ്കാടതി

പ്ക്തിപ്ര സതത്ാഗ്ഹമിരന്ന ദ്വളയിൽ അവർക്കു  പിന്തുണ 
ദ്നരാനായി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നന് കുതിപ്ച്ചത്ിയ
തായിരന്നു. 

വനത്മൃഗങ്ങൾക്കു  ദ്വാട്വകാശമിലെ എന്നന് രാഹുൽ 
ഗാന്ിക്ന് നന്നായറിയാം. പദ്ക് പ്രകൃതിയം പരിസ്ിതി
യമായി േന്പ്പെട് വിഷയങ്ങളിൽ സ്വന്ം അ�മ്മയം  മറ്റു 
ദ്ദശമീയദ്നതാക്ളും ദ്നരപ്ത് എടുത് നിലപാടന് എപ്ന്ന്നന് 
ഈ യവദ്നതാവിദ്നാടന്  വിശദമീകരിച്ചു പ്കാടുക്ാനുള്ള 
മിനിമം ോധത്ത അദ്ദേഹത്ിപ്റെ പാർട്ിക്കും ആ പാർട്ിയപ്ട  
നായകനായി രാഹുൽജി തപ്ന്ന തിരപ്ഞ്ഞടുത്യച്ച മുലെപെള്ളി 
രാമചന്ദ്രനും ഉള്ളതായിരന്നു. പപ്ക് രാഹുൽ ഗാന്ിയപ്ട 
വയനാട്ിപ്ല നടപടികൾ അപ്താന്നും അദ്ദേഹം ദ്കട്താദ്യാ 
അറിഞ്ഞതാദ്യാ ഒര സൂചനയം നൽകിയിലെ.  ഒരപപ്ക്  
പാർട്ിയപ്ട ദ്നതാക്ൾക്കു തപ്ന്നയം അക്ാരത്ങ്ങപ്ളക്കുറി
പ്ച്ചാന്നും ഗ്ാഹത്മിപ്ലെന്നും വദ്ന്നക്ാം.

പ്രകൃതിയം അതിപ്റെ സംരക്ണവമായി േന്പ്പെട് 
വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്തി ഇദേിരാഗാന്ി എടുത് നില
പാടുകളുപ്ട  രണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിപ്ട പറയാം. ഒന്നന്, 

ആനദേന് പ്തല്തംപ്ബ്

മന്തി പ്രകാശന് ജാദ്വദന് ക്ര്
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വയനാട്ിപ്ല അമ്പുകുത്ിമലയിൽ എടക്ൽ ഗുഹകൾ എന്ന 
ദ്പരിലള്ള സ്ലത്തു ചില പ്രാചമീനഗുഹകളും അതിൽ ശിലാ
യഗകാലപ്ത് മനുഷത്ർ വരച്ചിട് ചിത്രങ്ങളുമുണ്ന്. അവിപ്ട 
വമ്ൻ പണക്ാർ  നിയമങ്ങൾ മറികടന്നു മല തരന്നന്  
ക്വാറി തടങ്ങിയ എഴുപതകളിൽ ഈ പ്രവർത്നം  ശിലായ
ഗത്ിപ്റെ ഈ അപൂർവ  ദ്ശഷിപ്പുകൾക്കു ആപത്തുണ്ാക്കും 
അതിനാൽ തടയണം എന്നന് ചില ചരിത്രകാരന്ാരം പ്രകൃതി 
ദ്നേഹികളും അന്നപ്ത്  സർക്ാറിദ്നാടന് അഭത്ർത്ിച്ചു. അന്നന് 
ഭരണം കരണാകരപ്റെ കയ്യിലാണന്. അദ്ങ്ങർപ്ക്ന്തു അമ്പു
കുത്ിമല, എന്ന് പ്രാചമീന ശിലായഗം? കല്ലുപ്ണ്ങ്ിൽ അതന് 
ക്വാറിക്ന് പറ്ിയ ഇടം എന്നന് മാത്രമാണന് ലമീഡർ കരതിയതന്.  
അതിനാൽ ക്വാറിക്ാർ നിർോധം പണി തടർന്നു.  നിവൃ
ത്ിയിലൊപ്ത ഈ പണ്ിതന്ാരം ബുദ്ിജമീവികളും (അപ്ത, 
അന്നും ഇക്കൂട്ർ ഭരണാധികാരികൾക്ന് മഹാശലത്ക്ാരായി
രന്നു) ഒര ഹർജി തയ്യാറാക്ി ദ്നപ്ര പ്രധാനമന്തി ഇദേിരാ 
ഗാന്ിക്ന് അയച്ചു പ്കാടുത്തു. അദ്താപ്ടയാണന് ഭൂകമ്ം തട
ങ്ങിയതന്. പ്രധാനമന്തിയപ്ട ഓഫമീസിൽ നിന്നന് അദ്ന്വഷണ
മായി, മുഖത്മന്തിയപ്ട അനുചരന്ാർക്കു പരിഭ്ാന്ിയായി. 
വയനാട്ിപ്ല കളടെർ അമ്പുകുത്ിമലയിദ്ലക്കു പരക്ംപാച്ചി
ലായി. അങ്ങപ്നയാണന് അന്നന്  ആ ഗുഹകൾ രാജത്ത്ിനും 
മാനവരാശിക്കും ദ്വണ്ി സംരക്ിക്പ്പെട്തന്. 

അദ്തദ്പാപ്ലയാണന് കസലൻറന് വാലിയപ്ട കാരത്വം. 
പുദ്രാഗമനക്ാരനായ അച്ചുതദ്മദ്നാപ്റെ ഭരണകാലമാണന്.  
ജലകവദയുത നിലയം വന്നാൽ ദ്നട്ം പ്ചറുതലെ. കുന്ിപ്പുഴ
യപ്ട ഒഴുക്ന് തടഞ്ഞു, അപൂർവമായ നിതത്ഹരിതവനം പ്രള
യത്ിലാഴ്തി, കവദയുതി നിലയത്ി
നുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ തകൃതിയിൽ 
മുദ്ന്നറി. അതിനിടയിൽ ഏദ്താ 
സിംഹവാലൻ കുരങ്ങപ്റെ ദ്പരിൽ 
ചിലർ  ദ്കാലാഹലം കൂട്ിപ്ക്ാണ്ി
രന്നു. അതം ജനേന്മിലൊത്, 
ദ്വാട്ിപ്റെ വിലയറിയാത് ബുദ്ിജമീവി
കളും കവിതപ്യഴുത്തു  പ്താഴിലാക്ിയ 
ചില ദുർേല ഹൃദയരം. ദ്കരളത്ിപ്ല 
ഇടത വലത മുന്നണികൾ ഒദ്രദ്പാപ്ല 
സിംഹവാലനന് എതിരം കവദയുതനി
ലയത്ിനന് അനുകൂലവമായിരന്നു. 
പപ്ക് അന്നും ഇദേിരാഗാന്ിയാണന് 
ഇടപ്പട്തന്. അവർ നിർദാക്ിണത്ം 
കവദയുത പദ്തി അട്ിമറിച്ചു; 
കസലറെന് വാലിപ്യ  ദ്ദശമീയ ഉദത്ാ
നമായി പ്രഖത്ാപിച്ചു, ഒര നിർമാണ 
പ്രവർത്നവം അവിപ്ട പാടിലെ എന്ന 
ഉത്രവം ഇറക്ി. 

ഇതന് അരനൂറ്ാണ് മുമ്പ്ത് 
കഥയാണന്. ഇന്നന് ദ്ലാകം മാറി. 
രാഹുൽ ഗാന്ി വയനാട്ിൽ പാത 
നിദ്രാധനം എന്ന ഇലൊത് പ്രശന് ന

ത്ിപ്റെ ദ്പരിൽ സമരം  പ്ചയ്യുന്ന കൂട്ർക്ന് പിന്തുണ പ്രഖത്ാ
പിക്ാൻ കുതിപ്ച്ചത്ിയ ദ്നരത്തു ഐകത്രാഷ്ട സഭയിൽ 
ഒര പ്കാച്ചു പ്പൺകുട്ി ദ്ലാകത്ിപ്റെ പാരിസ്ിതികമായ 
നിലനില്പിനു ദ്വണ്ി ദ്പാരാട്ം നടത്തുകയായിരന്നു. സ്വന്ം 
നാടായ സ്വമീഡനിൽ നിന്നന് ഒര പായന് കപെലിലാണന് ഈ 
കുട്ി ന്യൂദ്യാർക്ിൽ എത്ിയതന്. വിമാനം ഇലൊഞ്ഞിട്ലെ. 

മറിച്ചു പ്രകൃതിയ്ക്കും  പരിസ്ിതിക്കും 
ദ്വണ്ി മനുഷത്ൻ തത്ാഗം അനു
ഷ്ഠിദ്ക്ണ് സമയമാണിതന് എന്ന 
സദ്ദേശം നൽകാനാണന് ആ കുട്ി 
പായന് കപെലിൽ രണ്ാഴ്ച തിരമാലക
ദ്ളാടു  മലെിട്ടു അതന് ലാറെികന് സമുദ്രം 
താണ്ിയതന്.

എന്നാൽ നമ്മുപ്ട രാഹുൽഗാ
ന്ിയപ്ട കാരത്ത്ിദ്ലാ? വയനാ
ട്ിൽ നിന്നു േദേിപ്പൂർ വഴിയള്ള 
രാത്രി ഗതാഗതം നിർത്ിയിട്ന് 
പത്തുവർഷമായി. പകൽ നിദ്രാധ
നമിലെ. മാത്രമലെ, സൗകരത്പ്രദമായ 
േദൽ പാതയം  ഇവിപ്ടയണ്ന്, 
ഏതാനും കിദ്ലാമമീറ്ർ കൂടുതൽ 
യാത്ര വരം എന്നന് മാത്രം. രാത്രിയാ
ത്രാ നിദ്രാധനവമായി േന്പ്പെട് 
ദ്കസന് പരിഗണിക്കുന്നതിനിപ്ട, 
വനത്മൃഗങ്ങളുപ്ട കാരത്ം ചൂണ്ിക്ാ
ട്ി പാത പൂർണമായം അടക്കുന്നതന് 
ഭാവിയിൽ പരിഗണിച്ചുകൂദ്ട എന്ന 
ദ്ചാദത്ം മാത്രമാണന് ദ്കാടതി ഉയർ
ത്ിയതന്. അങ്ങപ്ന ഒര ഉത്രവമി

ഗുജറാതെിൽ 15 വർഷം മുമ്പ് 
കപാല്രീസ് ന്വെിന്വച്ചു ന്കാന് 
ഇഷ് റത് ജഹാൻ എന് 
17കാരിയുന്െ അമ്മ ന്രീണ നിയമ
യുദ്ധങ്ങൾ നെതെിയിട്ടും ന്രീതി 
കിട്ാന്ത വന്ക്ാൾ ഹതാശയാ
യി ഇനി കകസ് നെതൊൻ 
താനില്ല എന്നു കകാെതിന്യ 
അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗാന്ി
ജിയുന്െ 150-ാം ജന് വാർഷിക
തെിന്റെ തകലന്ാണ് ഗാന്ിയു
ന്െ ജന്നാട്ടുകാരിയായ ഈ സ്ത്രീ  
ന്രീതിനഷ്യായപ്രീഠങ്ങളിൽ കപാലം  
പ്രത്രീക്യില്ല ഇന്ാട്ിൽ എന്നു 
തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

പി ചിദംേരം
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ലെ; പാത അടച്ചിട്ടുമിലെ. 
എന്നിട്ടും കാളപ്പറ്റു; കയപ്റടുക്കൂ എന്നമട്ിൽ ഇങ്ങപ്ന

പ്യാര സമരം ചിലർ തടങ്ങിയദ്പൊൾ രാഹുൽ അവിപ്ട 
പാപ്ഞ്ഞത്ി. അദ്തസമയം നദ്രന്ദ്ര ദ്മാദി സർക്ാരാക
പ്ട്, രാജത്പ്ത് സാധാരണപൗരന്ാരപ്ട ദ്നപ്ര കടന്നാരേ
മണം നടത്തുകയായിരന്നു. ദ്കാടതികൾ ഭരണകൂടത്ിപ്റെ 
ആജ്ഞാനുവർത്ികളായി മാറിക്ഴിഞ്ഞിരന്നു. ഗുജറാ
ത്ിൽ 15 വർഷം മുമ്ന് ദ്പാലമീസന് പ്വടിപ്വച്ചു പ്കാന്ന ഇഷന് റതന് 
ജഹാൻ എന്ന 17കാരിയപ്ട അമ്മ നമീണ് നിയമയദ്ങ്ങൾ 
നടത്ിയിട്ടും നമീതി കിട്ാപ്ത വന്നദ്പൊൾ ഹതാശയായി ഇനി 
ദ്കസന് നടത്ാൻ താനിലെ എന്നു ദ്കാടതിപ്യ അറിയിച്ചു കഴി
ഞ്ഞിരന്നു. ഗാന്ിജിയപ്ട നൂറ്മ്താമതന് ജന് വാർഷികത്ി
പ്റെ തദ്ലന്നാണന് ഗാന്ിയപ്ട ജന്നാട്ടുകാരിയായ ഈ സ്തമീ  
നമീതിനത്ായപമീഠങ്ങളിൽ ദ്പാലം  പ്രതമീക്യിലെ ഇന്നാട്ിൽ 
എന്നു തറന്നു പറഞ്ഞതന്. രാഹുൽജി അതന് അറിഞ്ഞുദ്വാ, 
ആദ്വാ?

ദ്കാൺഗ്സ്ന്  ദ്നതാവന് തപ്ന്നയായ പി  ചിദംേരം കുറ്വാ
ളിയാപ്ണന്നു ഒര ദ്കാടതിയം വിധിക്ാപ്ത തപ്ന്ന ഒന്നരമാ
സമായി  ജയിലിൽ കഴിയന്നു. ഇനി എന്നു ജാമത്ം കിട്ടും ഈ 
മുൻ ആഭത്ന്രമന്തിക്കു എന്നു ആർക്കും അറിയിലെ. കിട്ാൻ 

എളുപെവഴിയണ്ന്. േിപ്ജപിയമായി കൂട്ടു ദ്ചരക. അതിനു 
തൽകാലം അദ്ദേഹം തയ്യാറിപ്ലെന്നു ദ്താന്നുന്നു. പദ്ക് ഈ 
പ്രശന് നങ്ങപ്ളാന്നും ഒര ദ്ദശമീയ പ്രദ്ക്ാഭത്ിനന് പറ്ിയ 
കാരണമായി ഒര പ്രതിപക്പാർട്ിയം കാണുന്നിലെ. 

ഇന്നന് ഇന്ത്യിൽ ആപ്രങ്ിലം സംഘപരിവാരത്ിപ്റെ 
കടന്നാരേമണപ്ത് ദുർേലമായി എങ്ിലം പ്ചറുക്കുന്നുപ്ണ്
ങ്ിൽ അത എഴുത്തുകാരം കലാകാരന്ാരം ബുദ്ിജമീവികളും 
അടങ്ങുന്ന സിവിൽ സമൂഹമാണന്. അവരാണന് പ്രതിദ്രാധത്ി
പ്റെ ജ്വാല പ്കട്ടങ്ങാപ്ത ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നതന്. എൽഗാർ 
പരിഷതന് സംഘടിപെിച്ചു എന്ന വത്ാജ ആദ്രാപണം ഉയർത്ി 
സർക്ാർ പമീഡിപെിച്ചു പ്കാണ്ിരിക്കുന്ന പ്രശസ് ചിന്കൻ 
ഗൗതം നവലാഖ, ദളിതന് എഴുത്തുകാരൻ ആനദേന് പ്തൽതംപ്ബ് 
തടങ്ങിയവരപ്ട കാരത്ം ഓർക്കുക. നവന് ലാക്യപ്ട ജാമത്ം 
സംേന്ിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്നു സുപ്രമീം 
ദ്കാടതിയിപ്ല ഒന്നിദ്ലപ്റ േഞ്ചുകളിപ്ല നത്ായാധിപ
ന്ാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നു ദി ഹിന്ദു പത്രം റിദ്പൊർട്ന് പ്ചയ്തു. 
എന്ാണന് ഈ ദ്കസന് ദ്കൾക്ാൻ ദ്കാടതിക്ന് മടി? ഉത്രം 
ദ്തടി എങ്ങും അലദ്യണ്. താടിയള്ളപെപ്ന ദ്പടിയള്ള 
ദ്കാടതിയാണന് ഇന്നാട്ിലള്ളതന്. 

ഓർക്കുക: ദുർേലരായ 'തപ്ടെ തപ്ടെ ഗാങന്' പ്രതിദ്രാധം 
ഉയർത്തുന്നതന് അവർക്കു ഇന്നാടിദ്നാടുള്ള പ്ര
തിേദ്ത ഒന്നുപ്കാണ് മാത്രമാണന്. അവർ  
തിരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ മത്സരിക്കുന്നിലെ; അവർ 
സ്ാനമാനങ്ങൾ ദ്നടുന്നിലെ. പദ്ക് അവർ 
സാധാരണ മനുഷത്രാണന്. ദ്കാടതികളും 
ദ്പാലമീസും സർക്ാർ പമീഡനങ്ങളും വഴി 
അവപ്ര തകർക്ാൻ എളുപെമാണന്; അതാണന് 
സംഘപരിവാര ഭരണം ഇന്നന് പ്ചയ്തു പ്കാണ്ി
രിക്കുന്നതന്. അവപ്ര സമൂഹത്ിൽ ഒറ്പ്പെടുത്ാ
നാണന്  പരിവാര മാധത്മങ്ങളിപ്ലയം പ്പാത
സമൂഹത്ിപ്ലയം കുട്ിച്ചാത്ന്ാർ രേമിച്ചു 
പ്കാണ്ിരിക്കുന്നതന്. ഇതന് ഇന്ത്ൻ രാഷ്ടമീയ
ത്ിപ്ല മുഖത്ധാര അറിയന്നിലെ; അഥവാ അറി
യന്നുപ്ണ്ങ്ിൽ അവർ അറിഞ്ഞതായി നടിക്കു
ന്നിലെ. ഈ നാടന് എദ്ങ്ങാട്ാണന് ദ്പാകുന്നതന്? 

-

രാമചന്ദ്ര ഗുഹഗൗതം നവലാഖ
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കൂടത്ായിയം കൂട്മരണവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാമൂ
ഹികാന്രമീക്ത്ിൽ മപ്റ്ദ്ങ്ങാപ്ട്ങ്ിലം ദ്നാക്ാൻ 

ജനങ്ങൾപ്ക്വിപ്ട സമയം? വമീടടച്ചന് ടിവി സന് രേമീനിൽ വിഹ്വ
ലതദ്യാപ്ട ദ്നാക്ിയിരന്നും, പത്രത്ാളുകളിൽ പ്തളിഞ്ഞു 
കത്തുന്ന വിശകലന വിസ്മയങ്ങൾ വായിച്ചന് അദന്ഭുതം കൂറിയം, 
പ്മാകേൽ ദ്ഫാണിൽ വന്നു മറിയന്ന 'സാമാനത്' ജനങ്ങളുപ്ട 
കന്നത്രങ്ങൾ കണ് ചിരിച്ചും ചിന്ിച്ചും ജമീവിക്കുന്ന ദ്കരള
ത്ിപ്ല മനുഷത്ർക്ന്, പപ്ക് ഇദ്പൊൾ ഇടയന് പ്ക്ങ്ിലപ്മാന്നന് 
പാളി ദ്നാക്ാതിരിക്ാൻ വയ്യാത് ഒര വിഷയമുണ്ന്: അഞ്ന് 
അസംബ്ി മണ്ലങ്ങളിൽ ഒദ്ടൊേർ 21നന് നടക്കുന്ന ഉപപ്ത
രപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ. നാപ്ലണ്ം നിലവിൽ ഐകത്ജനാധിപതത് 
മുന്നണിയപ്ട കകയിലള്ളവ, ഒപ്രണ്ം ഇടതപക് ജനാധി
പതത് മുന്നണിയപ്ട കകയിലള്ളതന്. ഇവർക്ിടയ്ക്കന്, കഴിഞ്ഞ 
അസംബ്ി-ദ്ലാകന് സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ തങ്ങൾ ദ്നടിയ 
ദ്വാട്ടുകളുപ്ട കണക്കുമായി േിപ്ജപി ദ്വപ്റ. സാധാരണഗതി
യിൽ ഉയദ്രണ് ദ്ചാദത്ം ഈ ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ ആരന് 
ജയിക്കും എന്നതാണന്. സാധാരണവം സവിദ്ശഷതകളുമുള്ള 
ദ്ചാദത്മാണതന്. 

വട്ിയൂർക്ാവിൽ കുമ്മനം രാജദ്ശഖരപ്ന സ്ാനാർത്ി
യാക്ാനാണന് േിപ്ജപി തമീരമാനിച്ചപ്തങ്ിദ്ലാ? അദ്പൊൾ 
പ്തളിയം ആ ദ്ചാദത്ത്ിപ്റെ പ്രസക്ി. ദ്കാന്നിയിൽ അടൂർ 
പ്രകാശിപ്റെ അഭാവത്ിൽ പ്ക സുദ്രന്ദ്രൻ പുതിയ തന്ത
ങ്ങൾ പുറപ്ത്ടുക്കുന്നുപ്വങ്ിദ്ലാ? അദ്പൊൾ പ്വളിവാകും 
ആ ദ്ചാദത്ത്ിപ്റെ പ്പാരൾ. ഇദ്പൊഴും ആ ദ്ചാദത്ത്ിനന് 
ഭാരരാഹിതത്മുപ്ണ്ന്നന് കരതണ്, കാരണം വട്ിയൂർക്ാ
വിലം ദ്കാന്നിയിലം സാധാരണരമീതിയിലള്ള മത്സരമലെ 
ഇദ്പൊൾ നടക്കുന്നതന്. ഇടതപക് ജനാധിപതത് മുന്നണിയപ്ട 
കകയിലള്ള അരൂരിലം അങ്ങിപ്ന തപ്ന്ന. ഗതാനുഗതിക 
മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നതന് എന്നന് പറയാവന്നതന് എറണാകുള

ത്തും മദ്ഞ്ശ്വരത്തും മാത്രമാണന്. മദ്ഞ്ശ്വരത്ന് പതിവന് 
ദ്പാപ്ല മൂന്നായി പിരിഞ്ഞുള്ള മത്സരം. എറണാകുളത്ന് 
ദ്കാൺഗ്സിനന് ദ്മൽകക്യ്ക്കന് ദ്നപ്ര ദ്നരിയ പ്വല്ലുവിളി 
മാത്രമുയർത്തുന്ന മത്സരവം. അങ്ങിപ്ന ആരന് ജയിച്ചാലം ആരന് 
ദ്താറ്ാലം ദ്കരളത്ിൽ വലിയ രാഷ്ടമീയമാറ്പ്മാന്നും സംഭവി
ക്ാൻ ഇടയിലൊത് ഈ ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളുപ്ട ഹൃദയം 
പ്വളിപ്പെടുക, അദ്പൊൾ ഒരപപ്ക് ആരന് ജയിക്കുപ്മന്നതിദ്ന
ക്ാൾ ആരന് ദ്താൽക്കും എന്ന ദ്ചാദത്ത്ിലൂപ്ടയാവം.

പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ രാഷ്ടമീയം കലങ്ങി മറിയന്ന സദേർ
ഭങ്ങളാണന്. ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ അപ്താന്നും അത്ര 
പ്രകടമായി വരാറിപ്ലെങ്ിലം ചിലദ്പൊൾ അതം സംഭവിക്ാ
റുണ്ന്. എലൊ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളും കാക്കുന്നതന് ഒര 'പന്ദ്ളദ്മക്
പ്റ'യാണന്. അപ്താര വത്ക്ിയാകാം, ഒരാശയമാകാം, ഒര 
പ്രശ്നമാകാം. അങ്ങിപ്നപ്യാര സാന്നിധത്ം മത്സരത്ിനന് 
തമീപിടിപെിക്കും. ഒരാശയത്ിനന് പിന്നാപ്ല പാർട്ികളും പ്ര
ചാരകരം പായം. മുൻ കാലങ്ങളിൽ അതിനന് കഴിഞ്ഞിരന്ന 
ഒര ദ്നതാവന് ദ്കരളത്ിനുണ്ായിരന്നു: ഇഎംഎസന് നമ്പൂ
തിരിപൊടന്. ഒര കുറിപെിലൂപ്ട, അതിപ്ല ഒര വാചകത്ിലൂപ്ട, 
ദ്കരളത്ിപ്റെ രാഷ്ടമീയചിത്രം മാറ്ിവരയ്ക്കാൻ കഴിവണ്ായിര
ന്ന ധിഷണാശാലി. കളിക്ളത്ിപ്ല തപ്റെ ദ്കാണിൽ നിന്നന് 
അദ്ദേഹം പ്താടുത്തു വിട് പല ആശയങ്ങളും വിഷയങ്ങളും 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് മത്സരങ്ങളുപ്ട ഗതി മാറ്ിമറിച്ചതന് ചരിത്രം. 
ഇന്നന് ഇടതപക്ത്ന് അങ്ങിപ്നപ്യാര ധിഷണാസാന്നിധത്
മിലെ. മറ്ന് പാർട്ികളുപ്ട കാരത്ം പറയകയം ദ്വണ്. അവർ ആ 
ഉത്രവാദിത്ം ജാതി സംഘടനാ ദ്നതാക്ൾക്ന് കകമാറി
ക്ഴിഞ്ഞു. അങ്ങിപ്ന ഇന്നന് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് രാഷ്ടമീയപ്ത് നിർ
ണയിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുപ്ട വിദ്ക്പകർ ജാതി സംഘടനാ 
ദ്നതാക്ളായി മാറിയിരിക്കുന്ന ദ്കരളത്ിലാണന് ഇന്നന് പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപ്പുകളും ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളുപ്മലൊം അരദ്ങ്ങറുന്നതന്.

 കലഖനം 
 സി ഗൗരിദാസൻനായർ 

ഉപതെരതഞെടുപ്പുകളിൽ 
ആര് തെോൽക്കും?
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പ്വള്ളാപെള്ളി നദ്ടശന്
അഞ്ന് ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ ഒരമിച്ചന് നടക്കുന്ന 

ഇന്നപ്ത് ദ്കരളത്ിൽ ഇക്കുറി അത്രത്ിപ്ലാരരാഷ്ടമീയ 
തിരയിളക്ത്ിനന് വഴിപ്യാരക്ിയിരിക്കുന്നതന് എൻഎ
സന്എസന് ജനറൽ പ്സരേട്റി ജി. സുകുമാരൻനായരാണന്. 
തങ്ങൾ ഇത്രയം കാലം പാലിച്ചു വന്ന സമദൂര സിദ്ാന്ം ഇനി 
ഉദ്പക്ിക്കുകയാപ്ണന്നും ഇക്കുറി 'സമദൂര'ത്ിനന് പകരം 
'ശരിദൂര'മാണന് തങ്ങൾ പാലിക്കുകപ്യന്നുമാണന് സുകുമാരൻ 
നായർ പ്രഖത്ാപിച്ചിട്ടുള്ളതന്. 'ശരിദൂര'പ്മന്നു പറഞ്ഞാൽ ഐകത്
ജനാധിപതത് മുന്നണിദ്യാടടുത്തം 
ഇടതപക് ജനാധിപതത് മുന്നണി
ദ്യാടും േിപ്ജപിദ്യാടും അകന്നുമു
ള്ള നയം. സംസ്ാന സർക്ാരിപ്റെ 
അവഗണനയ്ക്കും വിദ്വചനത്ിനുപ്മ
തിദ്ര നായർ സമുദായം പ്രതികരി
ദ്ക്ണ് സമയമാണിപ്തന്നും വാദി
ക്കുന്ന സുകുമാരൻ നായർ പറയന്നതന് 
രാഷ്ടമീയ ദ്നട്ത്ിനായി സംസ്ാന 
സർക്ാർ ജനങ്ങൾക്ിടയിൽ 
സവർണ-അവർണ ദ്ചരിതിരിവന് 
ഉണ്ാക്കുകയാപ്ണന്നാണന്. മുന്നാക് 
സമുദായങ്ങളിപ്ല പാവങ്ങൾക്ന് 
മുൻ കാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരന്ന ആനു
കൂലത്ങ്ങൾ സർക്ാർ അട്ിമറിക്കുക
യാപ്ണന്നും ഈ വിഷയം വളപ്ര 
ഗൗരവത്ിൽ എൻഎസന്എസന് ഉന്ന
യിച്ചിട്ടും അതന് പരിഗണിക്ാൻ തയാ
റാകാത് സർക്ാർ അദ്തസമയം 
ചില സമുദായ ദ്നതാക്ൾ ഒന്നന് 
തമ്മിയാൽ അവരപ്ട വമീട്ിൽ പ്ചന്നന് 
കത്ാേിനറ്ന് അവിപ്ട കൂടി അവർ 
ദ്ചാദിക്കുന്നപ്തലൊം അനുവദിച്ചു 

പ്കാടുത്ന് അവരപ്ട അനുഗ്ഹം വാങ്ങിക്കുകയാപ്ണ
ന്നുമാണന് സുകുമാരൻ നായർ പറയന്നതന്. 

കഴിഞ്ഞ ദ്ലാകന് സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിനന് മുൻപന് 
സുകുമാരൻ നായരം സിപിഎം സംസ്ാന പ്സരേട്റി 
ദ്കാടിദ്യരി ോലകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ശേരിമല സ്തമീപ്ര
ദ്വശന വിഷയത്ിപ്റെ ദ്പരിൽ നടന്ന വാകന് യദ്ം 
പലരം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ാകും. അന്നന് നായർ സമുദായ
ത്ിപ്റെ കരപ്ത്പ്ന്ന്നന് തങ്ങൾ കാട്ടുപ്മന്നന് സുകുമാരൻ 
നായർ മുന്നറിയിപെന് നൽകിയിരന്നു. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ 
ഭമീഷണി ഫലിച്ചതപ്കാണ്ായാലം അപ്ലെങ്ിലം ദ്കര
ളത്ിപ്ലമ്ാടും ഇടതപക് ജനാധിപതത് മുന്നണിക്ന് 
വലിയ തിരിച്ചടിയാണന് സംഭവിച്ചതന്. ഇദ്പൊൾ അദ്ദേഹ
പ്ത് പ്ചാടിപെിച്ചിരിക്കുന്നതന് നദ്വാത്ാന സമിതിയപ്ട 
പുനഃസംഘടനയം എസന്എൻഡിപി ദ്യാഗം ജനറൽ 
പ്സരേട്റി പ്വള്ളാപെള്ളി നദ്ടശപ്നയം പ്കപിഎംഎസന് 
ദ്നതാവന് പുന്നല രേമീകുമാറിപ്നയം അതിപ്റെ മുഖത് ഭാര
വാഹികളാക്ിയതമാവണം. ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് നടക്കു
ന്ന അഞ്ചു മണ്ലങ്ങളിലം എസന്എൻഡിപി ദ്യാഗത്ി

പ്റെ പിന്തുണ ഇടതമുന്നണിപ്രതമീക്ിക്കുകയാപ്ണന്ന പ്രസ്ാ
വനദ്യാപ്ട ദ്കാടിദ്യരി എരിതമീയിൽ എണ്പ്യാഴിക്കുകയം 
പ്ചയ്ിട്ടുണ്ന്. ഇപ്തലൊം പ്ചപ്ന്നത്തുക എവിപ്ടയാപ്ണന്നു 
ദ്ചാദത്ത്ിനന് ഉത്രം ലളിതം: നായർ സമുദായത്ിൽ പ്പട്
വരപ്ടയിടയിൽ  ശക്മായ യഡിഎഫന് അനുകൂല വികാരം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ. അദ്പൊൾ പ്പാതവിൽ യഡിഎഫിപ്റെ 
നില--കടലാസിപ്ലങ്ിലം--ഈ ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ 

ഭദ്രമാപ്ണന്നന് കരതന്നതിൽ പ്തറ്ിലെ. 
ഇവിപ്ടയാണന് ദ്വാട്ർമാരപ്ട 

ചിന്യ്ക്കന് ഉതകുന്ന പുതിയ കാരത്ങ്ങൾ 
പറയന്നതിപ്ല സിപിഎമ്മിപ്റെയം 
ദ്കാൺഗ്സിപ്റെയം ദൗർേലത്ം 
പ്വളിവാകുന്നതന്. എൻഎസന്എസന് 
ജനറൽ പ്സരേട്റി പിണറായി 
വിജയൻ സർക്ാരിപ്നതിപ്ര തറന്ന 
ആരേമണവമായി രംഗത്ന് വന്നി
ലൊയിരപ്ന്നങ്ിൽ ദ്കാൺഗ്സും 
ഐകത്ജനാധിപതത്മുന്നണിക്കും 
പ്രതമീക്ക്ന് എന്ന് വകയാണുള്ളതന്? 
പ്രതിപക്ം എടുദ്ക്ണ് ഒര പണിയ
പ്മടുക്ാപ്ത പ്വറുപ്ത പ്രസ്ാവനാ വത്
വസായവമായി നടക്കുന്ന അവർക്ന് 
എൻഎസന്എസന് പ്ചയ്യുന്ന ഉപകാരം 
പ്ചറുതലെ. ഇദ്പൊൾ കകയിലള്ള 
നാലന് സമീറ്റുകൾ നിലനിർത്ാൻ 
കഴിഞ്ഞാൽ പാലായിപ്ല ക്മീണമ
കറ്ാം. നിലവിൽ അവർക്കുള്ള പല 
ദൗർേലത്ങ്ങളും നാട്ാരപ്ട കണ്ിൽ 
പ്പടാപ്ത രക്പ്പടാം. അങ്ങിപ്ന 
വരന്ന കുറച്ചന് മാസങ്ങൾ കൂപ്ട 

അചേ് ഉപന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ 
ഒരുമിച്് നെക്കുന് ഇന്ന്തെ 
കകരളതെിൽ ഇക്കുറി അതെരതെി
ന്ലാരുരാഷ്ട്രീയ തിരയിളക്കതെിന് 
വഴിന്യാരുക്കിയിരിക്കുന്ത് 
എൻഎസ്എസ് ജനറൽ ന്സ�
ട്റി ജി. �കുമാരൻനായരാണ്. 
തങ്ങൾ ഇത്യും കാലം പാലിച്ചു 
വന് സമ�ര സിദ്ധാന്ം ഇനി 
ഉകപക്ിക്കുകയാന്ണന്നും ഇക്കുറി 
'സമ�ര'തെിന് പകരം 'ശരി
�ര'മാണ് തങ്ങൾ പാലിക്കുകന്യ
ന്നുമാണ് �കുമാരൻ നായർ 
പ്രഖഷ്യാപിച്ിട്ടുള്ളത്. '
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ദ്പായാൽ പിപ്ന്ന പഞ്ായത്ന് പ്തരപ്ഞ്ഞടുപൊ
വം, പിപ്ന്ന അസംബ്ി പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പും. അങ്ങിപ്ന 
ചുളുവിൽ അധികാരം തിരിച്ചന് പിടിച്ചന് അഞ്ചു 
വർഷക്ാലം ജമീവിക്ാം. ഇതിനിടക്ന് കൂടത്ായി 
ദ്പാപ്ല ചില വിഷയങ്ങൾ തന്തപൂർവം പ്വളിയിൽ 
വിട്ന് സർക്ാർ പ്രതിപക്പ്ത് മക്ാറാക്രപ്തന്നന് 
മാത്രം.

സുകുമാരൻ നായരപ്ട വാഗന് ദ്ധാരണി ദ്പാപ്ല 
തപ്ന്ന രേദ്ദ്യമാണന് പ്വള്ളാപെള്ളി നദ്ടശപ്റെ 
തന്തജ്ഞതയം. പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് പ്രചാരണമാ
രംഭിച്ചന് ഏപ്റ നാൾ നിശബ്ദത പാലിച്ച ദ്ശഷം 
പ്വള്ളാപെള്ളി പറഞ്ഞതന് ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ 
എസന്എൻഡിപി ദ്യാഗം ഒര മുന്നണിപ്യയം പിന്തു
ണക്ിപ്ലെന്നാണന്. എന്നാൽ ഒര കാരത്ം അദ്ദേഹം 
തറന്നന് പറഞ്ഞു: പാലായിൽ തങ്ങൾ പിന്തുണച്ചതന് 
ഇടതമുന്നണിപ്യ ആപ്ണന്നന്. അപ്താര 'പ്രദ്തത്ക 
സാഹചരത്'ത്ിലായിരന്നു എന്നാണന് അദ്ദേഹം പറയന്നതന്. 
ആ പ്രദ്തത്ക സാഹചരത്ം എന്ാപ്ണന്നന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞി
പ്ലെങ്ിലം നമുക്റിയാം. വൻ തക കടം വമീട്ാപ്ത മുങ്ങിപ്യന്ന 
ആദ്രാപണപ്ത് തടർന്നന് മകൻ തഷാർ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിയ
ദ്പൊൾ അദ്ദേഹപ്ത് ദ്മാചിപെിക്ാൻ മുഖത്മന്തി സ്വമീകരിച്ച 
മുൻകകയായിരന്നു അതന്. എലൊ മുന്നണികദ്ളാടും എസന്എൻ
ഡിപി ദ്യാഗത്ിനന് ഒദ്ര നിലപാടാണന് എന്നന് പറയന്ന 
പ്വള്ളാപെള്ളി പപ്ക് എൻഎസന്എസന് ഉന്നയിച്ച സംവരണ 
സംേന്ിയായ എലൊ പ്രശന് നങ്ങദ്ളാപ്ടലൊമുള്ള തപ്റെ 
എതിർപെന് വത്ക്മാക്ാൻ മടിച്ചിട്ടുമിലെ. സാധാരണ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെന് കാലത്ന് ടിവി ചാനലകളിൽ 'കേറ്ന് രാഷ്ടമീയം' 
കളിക്കുന്ന പ്വള്ളാപെള്ളി ഇക്കുറി തല മുദ്ന്നാട്ന് നമീട്ാൻ മടി
ക്കുന്നു എന്നന് മാത്രം കരതിയാൽ മതി.

ദ്ലാകന് സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിദ്ലറ് അടിക്ന് പാലായിൽ 
ദ്ലാലമാപ്യങ്ിലം ഒര തിരിച്ചടി നൽകിയതിപ്റെ പശ്ാത്ല
ത്ിൽ സ്ാനാർത്ി നിർണ്യത്ിലം മറ്റും ഒരല്പം പരമീക്ണ
മാകാം എന്നന് സിപിഎമ്മും ഇടതമുന്നണിയം തമീരമാനിച്ചതന് 
ഒരപപ്ക് വലിയ തിരിച്ചടിപ്യാന്നും ഇനി ഉണ്ാകാനിലെ 
എന്ന വിശ്വാസത്ിലാ
കാം. മദ്ഞ്ശ്വരപ്ത്ാ
ഴിപ്ക സ്ാനാർത്ി 
നിർണയത്ിലം വട്ിയൂർ
ക്ാവിലം അരൂരം പ്രചാ
രണത്ിലം നവമീനമായ 
സമമീപനം സ്വമീകരിക്ാൻ 
ഇക്കുറി സിപിഎമ്മും 
ഇടതമുന്നണിയം രേമിച്ചി
ട്ടുണ്ന്. വട്ിയൂർക്ാവിൽ 
തിരവനന്പുരം ദ്മയർ 
വിപ്ക പ്രശാന്ിറെിപ്റെ 
സ്ാനാർത്ിത്വം തപ്ന്ന 
ഇടതമുന്നണിയപ്ട പ്തര

പ്ഞ്ഞടുപെന് പരിരേമത്ിനന് വലിയ ആദ്വശം നൽകിയിട്ടു
ണ്ന്. മണ്ലത്ിപ്ല ജാതിസമവാകത്ങ്ങൾ അട്ിമറിക്ാനും 
പ്രചാരണദ്വളയിൽ ആരപ്ടയം രേദ്യാകർഷിക്കും വിധം 
യവജനങ്ങൾ അടക്മുള്ളവപ്ര തന്നിദ്ലക്ാകർഷിക്ാനും പ്ര
ശാന്ിനന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ന്. എങ്ിലം വട്ിയൂർക്ാവിൽ വിജയം 
എളുപെമലെ. 

പ്ക മുരളമീധരൻ സ്വന്ം തട്കമാക്ി വളർത്ിപ്ക്ാണ്
വന്ന മണ്ലമാണന് വട്ിയൂർക്ാവന്. ഇന്നപ്ത് എലകകൾ 
വച്ചന് ദ്നാക്കുദ്മ്ാൾ വലിയദ്താതിൽ നായർ സാന്നിധത്മു
ള്ള ദ്കാൺഗ്സന് അനുകൂല മണ്ലം. അവിടുപ്ത് ഭൂരിപക് 
ദ്വാട്ടുകൾ പകുപ്ത്ടുക്ാൻ തടങ്ങിയിട്ടുള്ള േിപ്ജപി സ്ാ
നാർത്ി നിർണ്യ ഘട്ം മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആഭത്ന്ര 
സംഘർഷം പ്ചറുതലെ. ദ്ലാക്സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ശശി 
തരൂർ മണ്ലത്ിൽ ദ്നടിയ 53,545 ദ്വാട്ടുകൾക്ന് ഏതാ
പ്ണ്ാപെം (50,709 ദ്വാട്ടുകൾ) പിടിച്ച കുമ്മനം രാജദ്ശഖരൻ 
സ്ാനാർത്ിയാകാൻ തയ്യാറായി രംഗത്ന് വപ്ന്നങ്ിലം 
അവസാനനിമിഷം പ്വട്ിമാറ്പ്പെടുകയായിരന്നു. അതിനുള്ള 
കാരണപ്മന്ാപ്ണങ്ിലം േിപ്ജപിയപ്ട പ്രവർത്കർക്ിട
യിലം അണികൾക്ിടയിലം അതന് വലിയ ആശയക്കുഴപെം 

വി പ്ക പ്രശാന്ന്                  പ്ക. ദ്മാഹന് കുമാര്                  എസന്. സുദ്രഷന്    

ജി. സുകുമാരന് നായര്
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സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ന്. േിപ്ജപി ജിലൊ പ്സരേട്റി എസന് സുദ്രഷന്, 
കുമ്മനത്ിനന് േദലപ്ലെന്നന് അവർക്റിയാമദ്ലൊ? ഇപ്തലൊം 
കാട്ടുന്നതന് ദ്കാൺഗ്സന് സ്ാനാർത്ി പ്ക ദ്മാഹൻ കുമാറിനന് 
ആത്വിശ്വാസദ്ത്ാപ്ട മത്സരിക്ാനും ജയിക്ാനുമുള്ള 
സാഹചരത്പ്മലൊം വട്ിയൂർക്ാവിലപ്ണ്ന്നാണന്.

 പപ്ക്, സിപിഎമ്മിപ്ല ഒരാപ്ളങ്ിലം ദ്ലാകന് സഭാ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിപ്ല ദയനമീയ മൂന്നാം സ്ാനത്ന് നിന്നന് (29,414 
ദ്വാട്ടുകൾ) മുദ്ന്നാട്ന് കുതിക്ാനും മാനത്മായ രണ്ാം സ്ാ
നപ്ത്ങ്ിലം എത്ാനും കഴിയപ്മന്നന് ഉറച്ചന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
എന്നാണന് പ്രചാരണരംഗം രേദ്ിച്ചന് 
ദ്നാക്കുദ്മ്ാൾ കാണുന്നതന്. അതന് 
മറ്ാരമലെ, സിപിഎം ജിലൊ പ്സരേ
ട്റി ആനാവൂർ നാഗപെനാണന്. നഗര
ദ്നതാക്ൾക്ിടയിൽ, അവപ്ര 
പലപ്രയം വിസ്മയിപെിച്ചന്, പുതിയ 
തന്തങ്ങളുമായി പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് 
രംഗത്ന് ആനാവൂർ എത്ിയതന് 
കൗതകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണന്. 
കാടടച്ചന് പ്വടിവയ്ക്കുന്നതിനന് പകരം 
വത്ക്ികപ്ളയം കുടുംേങ്ങപ്ളയം 
ദ്നരിട്ന് കണ്ന് പിന്തുണ ദ്തടുന്ന 
സമമീപനമാണന് അവർ ഇരവരം 
സ്വമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതന്. പുതിയതായി 
10,000 ദ്വാട്ടുകൾ തങ്ങളുപ്ട 
പക്പ്ത്ത്ിക്കുക എന്നതാണന് 
അവരപ്ട മുന്നിപ്ല ഒട്ടും എളുപെമലൊ
ത് പ്വല്ലുവിളി. അതിനന് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഒരപപ്ക്, പ്രശാന്തും ആനാവൂരം 
സിപിഎമ്മും ഒര പ്ചറിയ അദന്ഭുതം 
വട് ിയൂർക്ാവിൽ സൃഷ്ടിക്കും: 
പലപ്രയം അദന്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒര 
വിജയം, അപ്ലെങ്ിൽ മാനത്മായ 
രണ്ാം സ്ാനം. ദ്കാൺഗ്സന് സ്ാ

നാർത്ി പ്ക ദ്മാഹൻ കുമാറിനും 
േിപ്ജപിയപ്ട സുദ്രഷിനും കഴി
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതിദ്നക്ാൾ േഹുദൂരം 
മുന്നിപ്ലത്ാൻ പ്രശാന്ിനന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ന്, പപ്ക് വിജയം 
എന്നതന് ചങ്ങനാദ്ശ്രിയിലിരി
ക്കുന്ന സുകുമാരൻ നായർ കൂപ്ട 
ദ്ചർന്നന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണദ്ലൊ!

വട്ിയൂർക്ാവിപ്ലന്നദ്പാപ്ല 
ദ്കാന്നിയിലം  അരൂരിലം 
എറണാകുളത്തും സ്ാനാർത്ി 
നിർണ്യത്ിപ്ല പരമ്രാഗത 
ശമീലങ്ങപ്ള സാമാദ്നത്ന മാറ്ി
വച്ചുള്ള നമീക്ങ്ങളാണന് ഇടതമു
ന്നണി നടത്ിയതന്. ഒരപപ്ക് 
ഇവയിൽ ദ്കാന്നിയിലം അരൂരം 

പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് ഫലപ്ത് നിർണായകമായി സ്വാധമീനി
ക്കുക ഈ നമീക്ങ്ങൾക്ന് പിന്നിപ്ല തന്തജ്ഞതയാവം. 
ദ്കാന്നിയിൽ ദ്ലാകന് സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ ദ്കാൺഗ്സന് 
സ്ാനാർത്ി ആദ്റൊ ആറെണിക്ന് ലഭിച്ചതന് 49,667 ദ്വാട്ടു
കളാണന്. രണ്ാം സ്ാനപ്ത്ത്ിയ പ്ക. സുദ്രന്ദ്രനന് കിട്ിയതന് 
46,946 ദ്വാട്ടുകളും. അവർക്ന് പിന്നിൽ, സുദ്രന്ദ്രനുമായി 
440 ദ്വാട്ടുകളുപ്ട അകലത്ിലാണന് സിപിഎമ്മിപ്റെ വമീണാ 
ദ്ജാർജന് മത്സരമവസാനിപെിച്ചതന്. 2016പ്ല അസംബ്ി പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിൽ അടൂർ പ്രകാശിനന് ലഭിച്ചതന് 72,800 ദ്വാട്ടുകളും 

സിപിഎമ്മിപ്റെ ആർ. സനൽകു
മാറിനന് കിട്ിയതന് 52,052 ദ്വാട്ടു
കളുമാപ്ണദ്ന്നാർക്ണം. സിപി
എമ്മിനന് നഷ്ടമായ അയ്യായിരത്ി 
ഒരനൂദ്റാളം ദ്വാട്ടുകളിൽ ഒര വലിയ 
പങ്ന് ദ്പായതന് സുദ്രന്ദ്രനാപ്ണ
ന്നാണന് ഇതന് കാട്ടുന്നതന്. ദ്ലാകന് സഭാ 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് കാലപ്ത് ഊർജം 
ഇദ്പൊൾ േിപ്ജപിക്ന് മണ്ല
ത്ിലദ്ണ്ാ എന്നതാണന് ഇദ്പൊൾ 
ഉയരന്ന നിർണായക ദ്ചാദത്ം. 
അടൂർ പ്രകാശിപ്റെ കലാപദ്ത്ാപ്ട 
ദ്ക ാ ൺഗ്സന്  പ്രത ിദ്ര ാ ധത്ി
ലാണന്. അവരപ്ട സ്ാനാർത്ി പി. 
ദ്മാഹൻരാജന് പ്വല്ലുവിളി ദ്നരിടുന്നതന് 
തപ്റെ സ്വന്ം പാർട്ിക്കുള്ളിൽ നിന്നു
കൂപ്ടയാപ്ണന്നതന് നലെ സൂചനയലെ. 
ദ്വാപ്ട്ടുപെിനന് പ്താട്ടുമുൻപുള്ള ദിവ
സങ്ങളിപ്ല ഒത്തുതമീർപ്പുകളിലൂപ്ട 
പതിവദ്പാപ്ല യഡിഎഫന് അതന് 
മറികടദ്ന്നക്ാപ്മന്നന് മാത്രം. വട്ിയൂർ
ക്ാവിലം അരൂരിലപ്മാപ്ക് പ്ചയ്തന് 
ദ്പാപ്ല യവജന ദ്നതാവായ പ്ക യ 

മനു സി പുളിക്ന്             ഷാനിദ്മാള് ഉസ്മാന്               പ്രകാശന് ോബു

 എൻഎസ്എസ് ജനറൽ 
ന്സ�ട്റി പിണറായി വിജയൻ 
സർക്കാരിന്നതിന്ര തുറന് 
ആ�മണവമായി രംഗതെ് 
വന്ില്ലായിരുന്ന്ങ്ിൽ കകാൺ
ഗ്ര�ം ഐകഷ്യജനാധിപതഷ്യമുന്
ണിക്കും പ്രത്രീക്ക്ക് എന്് 
വകയാ�ള്ളത്? പ്രതിപക്ം 
എടുകക്കണ ഒരു പണിയുന്മടു
ക്കാന്ത ന്വറുന്ത പ്ര�ാവനാ 
വഷ്യവസായവമായി നെക്കുന് 
അവർക്ക് എൻഎസ്എസ് 
ന്േയ്യുന് ഉപകാരം ന്േറുതല്ല.
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ജനമീഷന് കമാറിപ്ന രംഗത്ി
റക്ി സിപിഎം നടത്തുന്ന 
പരമീക്ണം രേദ്ദ്യ
മാണന്.

അരൂർ നിലവിൽ ഇടത
മുന്നണിയപ്ട കകയിലള്ള 
സ മീ റ് ാ ണന് .  ആ ല പ്പു ഴ 
ജിലെയിപ്ല വളർന്നു വരന്ന 
ദ്നതാവായ മനു സി പുളി
ക്ലിപ്ന മണ്ലത്ിൽ 
സ്ാനാർത്ിയാക്കുക വഴി 
പുതിയ പരമീക്ണങ്ങൾക്ന് 
തങ്ങൾ തയ്യാറാപ്ണന്ന 
സദ്ദേശമാണന് സിപിഎം 

നൽകിയിട്ടുള്ളതന്. എന്നാൽ ദ്കാൺഗ്സന് രംഗത്ിറക്ിയിരി
ക്കുന്ന മുതിർന്ന വനിതാ ദ്നതാവന് ഷാനിദ്മാൾ ഉസ്മാനാകപ്ട് 
ദ്ലാകന് സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ തപ്ന്ന ദ്താൽപെിച്ച എ എം 
ആരിഫിപ്റെ ഈ അസംബ്ി മണ്ലത്ിൽ അദന്ഭുതം വിളയിച്ച 
വത്ക്ിയം. ആ നിലയ്ക്കന് ദ്കാൺഗ്സിനന് പ്രതമീക് നൽകുന്ന 
മണ്ലമാണന് അരൂർ. പലകുറി അവസരം നഷ്ടമായ ഷാനി
ദ്മാൾക്ന് അനുകൂലമായ ഒര മദ്നാഘടനയം മണ്ലത്ിൽ 
ഉരത്ിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്ാനിടയണ്ന്. പപ്ക്, അതിപ്നാപെം 
മണ്ലത്ിൽ വിമതഭമീഷണിയം അവർ ദ്നരിടുന്നുണ്ന്. 

യൂത്ന് ദ്കാൺഗ്സന് മുൻ 
സംസ്ാന പ്സരേട്റി 

ഗമീത അദ്ശാകൻ മത്സരരംഗത്ന് സജമീവമാപ്ണന്നതന് ഷാനി
ദ്മാൾക്ന് ഭമീഷണി തപ്ന്നയാണന്. ദ്ലാക്സഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
സിപിഎമ്മിപ്ന പ്ഞട്ിച്ചന് 648 ദ്വാട്ടുകളുപ്ട ഭൂരിപക്ം മണ്
ലത്ിൽ ഷാനിദ്മാള് ദ്നടിയിരന്നു. എന്നാൽ ദ്ലാകന് സഭാ 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ എത്ിയിടത്ന് നിന്നന് ഏപ്റ മുദ്ന്നാട്ന് 
ദ്പായാൽ മാത്രദ്മ ഷാനിദ്മാൾക്ന് അരൂരിൽ വിജയം ഉറപെി
ക്ാനാവൂ. േിഡിപ്ജഎസന് മത്സരത്ിൽ നിന്നന് വിട്ടുനിൽ
ക്ാൻ തമീരമാനിച്ചതം സിപിഎമ്മിപ്റെ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് പ്ര
വർത്നത്ിപ്റെ സവിദ്ശഷതകളുപ്മലൊം ആ സൂചനയാണന് 

നൽകുന്നതന്.
മനു ദ്റായി എന്ന ദ്കാൺഗ്സന് 

േന്മുള്ള പ്ചറുപെക്ാരപ്ന രംഗ
ത്ിറക്ി സിപിഎം മപ്റ്ാര പരമീ
ക്ണത്ിനന് മുതിർന്നിട്ടുപ്ണ്ങ്ിലം 
എറണാകുളം ദ്കാൺഗ്സിനന് എപ്ന്
ങ്ിലം പ്വല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതിപ്റെ 
സൂചനകപ്ളാന്നും ഇതവപ്രയിലെ. 
നഗരസഭാ പ്ഡപ്യൂട്ി ദ്മയർ ടി പ്ജ 
വിദ്നാദന് മണ്ലത്ിപ്ല നിറസാന്നി
ധത്മാണന്. അതിനന് മനു ദ്റായിയപ്ട 
കുടുംേ-സാമുദായിക േന്ങ്ങൾ 
േദലാകുദ്മാ എന്നന് കണ്റിയണം. 
ഒരപദ്ക്, എറണാകുളദ്ത്തിദ്ന
ക്ാൾ കടുത് മത്സരം നടക്കുന്നതന് 
മുസിം ലമീഗിപ്ല പ്ക സി കമറുദേമീനും 
സിപിഎമ്മിപ്ല ശങ്ർ റായിയം 
േിപ്ജപിയിപ്ല രവമീഷന് തന്തിയം 
മാറ്റുരക്കുന്ന മദ്ഞ്ശ്വരത്ാണന് . 
സിപിഎമ്മും മുസിം ലമീഗും തമ്മിലാണന് 
ഇവിപ്ട മത്സരം. അതാകപ്ട് പഴയ 
രമീതിശാസ്തപ്ത് അട്ിമറിക്കുപ്മന്നതി
നുള്ള സാധത്തകളുമിലെ.

ടി പ്ജ വിദ്നാദന്

പി ദ്മാഹന്രാജന്

 

പ്ക സുദ്രന്ദ്രന്

മകചേശ്വരന്തൊഴിന്ക സ്ാ
നാർത്ി നിർണയതെിലം 
വട്ിയൂർക്കാവിലം അരൂരും 
പ്രോരണതെിലം നവ്രീനമായ 
സമ്രീപനം സ്വ്രീകരിക്കാൻ 
ഇക്കുറി സിപിഎമ്ം ഇെതുമുന്
ണിയും ശ്രമിച്ിട്ടുണ്. വട്ിയൂർ
ക്കാവിൽ തിരുവനന്പുരം 
കമയർ വിന്ക പ്രശാന്ിറെിന്റെ 
സ്ാനാർത്ിത്വം തന്ന് 
ഇെതുമുന്ണിയുന്െ ന്തരന്ഞ്ഞ
ടു്് പരിശ്രമതെിന് വലിയ 
ആകവശം നൽകിയിട്ടുണ്. 
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 ആദത് ദ്മാദി സർക്ാരിപ്റെ  ഭരണകാലഘട്ം അവസാനി
ക്കുന്നതിനന് പ്താട്ടുമുമ്ാണന് ഈ പദ്തിയപ്ട പ്രഖത്ാപനമുണ്ാ
വന്നപ്തന്നതം രേദ്ദ്യമണ.ന് പി എം കിസാൻ പദ്തിക്ന് 
2018 ഡിസംേർ 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാേലത്വം നൽകപ്പെ
ട്ിരന്നു. മഹാരാഷ്ടയിൽ രണ് ഘട്ങ്ങളായം, ഡൽഹിയിലം, 
രാജസ്ാനിലം നിരവധി ഘട്ങ്ങളായം പടുകൂറ്ൻ കർഷക 
മാർച്ചുകൾ സംഘടിപെിച്ചതിപ്ന തടർന്നുണ്ായ വത്ാപകമായ 
അസ്വസ്ത േി പ്ജ പിയപ്ട ദ്കന്ദ്ര-സംസ്ാന ദ്നതൃത്വ
ങ്ങപ്ള കടുത് ആശങ്യിലാക്കുകയണ്ായി. ദ്ലാകസഭാ പ്തര
പ്ഞ്ഞടുപെിനു മുമ്ായി ഏതാനും സംസ്ാനങ്ങളിൽ - യ പി, 
രാജസ്ാൻ, മധത്പ്രദ്ദശന്, മഹാരാഷ്ട, ഗുജറാത്ന് തടങ്ങിയവ
യിൽ  നടന്ന നിയമസഭാ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകളിലം ദ്ലാകന് സഭാ, 

  കലഖനം 
 ന്പ്രാഫ ന്ക അരവിദോക്ൻ

കിസോൻ പ�െിയുകും
 അവെോള�ിലോകുതമോ? 

ദ്മാദി സർക്ാരിപ്റെ കർഷക ദ്പ്രമം പ്രകടമാക്ാനും, 
ഇതിലൂപ്ട ഇന്ത്യിപ്ല കർഷകസമൂഹപ്ത് ദ്വാട്ന് ോങ്ന് 
രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ ദ്പരിൽ കേളിപെിക്ാനും രൂപം നൽകപ്പെ
പ്ട്ാര പദ്തിയാണദ്ലൊ പ്രധാൻമന്തി കിസാൻ സമ്മാൻ 
നിധി (പി എം കിസാൻ). ഈ പദ്തിയപ്ട സവിദ്ശഷത
യായി ചൂണ്ിക്ാണിക്പ്പെടുന്നതന്, ധനസഹായം അർഹരായ 
കർഷകരപ്ട ോങ്ന് അക്ൗണ്ിദ്ലക്ന് ദ്നരിട്ന് കകമാറ്ം 
പ്ചയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണന്. ഏതാനും ചില സംസ്ാന 
സർക്ാരകൾ ഇതിനകം തപ്ന്ന കർഷകരിൽ നിന്നും അദ്പ
ക്കൾ സ്വമീകരിക്കുകയം, പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെട്വർക്ന് പദ്
തിയപ്ട ആദത് ഗഡുവായ 2000 രൂപ ലഭത്മാക്കുകയം പ്ചയ്ി
ട്ടുപ്ണ്ന്നാണന് അറിയന്നതന്. മൂന്നു ഗഡുക്ളായി ഒര വർഷം 
6000 രൂപയാണന് സഹായധനമായി കിട്ടുക.

നിരാശപൂണ് കര്ഷകന്
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നിയമസഭ, ഉപപ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുക
ളിലം യ പി എക്കും, ഇടതപാർട്ി
കൾക്കും ഉണ്ായ വിജയവം േി 
പ്ജ പിപ്യ വലൊപ്ത അങ്ലാപെി
ലാക്കുകയം പ്ചയ്ിരന്നു. ഇതിപ്റെ 
ഫലമായി ദ്ലാകസഭാപ്തരപ്ഞ്ഞ
ടുപെിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ാവാതിരി
ക്കുന്നതിനുള്ള തന്തപരമാപ്യാര 
നമീക്മായിരന്നു ഈ കിസാൻ 
സഹായ പദ്തി.

നിർദേിഷ്ട പദ്തിയിലൂപ്ടയ
ള്ള ധനസഹായം, ഫലത്ിൽ 
പ് ഹ ടെ ർ  ഒ ന്ന ി നന്  ദ് വ ണ് ി 
വരന്ന ഉല്പാദന പ്ചലവിദ്റെ
യം, ഉപദ്ഭാഗ പ്ചലവിദ്റെയം 
പത്ിൽ ഒര ഭാഗം മാത്രദ്മ 
വരന്നുള്ളൂ എന്നതാണന് പ്രസക്
മായ കാരത്ം. ഇത പ്കാപ്ണ്ാന്നും 
യാപ്താരവിധ പ്രദ്യാജനവം 
പാവപ്പെട് കർഷക കുടുംേങ്ങൾക്ന് ലഭിക്കുന്നുമിലെ. മാത്ര
മലെ, കർഷക പ്രദ്ക്ാഭം ഗുരതരമായ സമയത്ന് ദ്മാദി പ്ര
ഖത്ാപിച്ചതന് 2022 ആകുദ്മ്ാദ്ഴക്ന് കർഷകരപ്ട മുഴുവൻ 
ഉല്പന്നങ്ങളുപ്ടയം വില ഉല്പാദന പ്ചലവിപ്റെ 50 ശതമാനം 
ഉയർന്ന നിരക്ിലായിരിക്കും ലഭത്മാക്കുക എന്നായിരന്നു. 
എന്നാൽ, ഇദ്പൊൾ ഇതിപ്റെ കാലാവധി 2024 വപ്രയായി 
ദമീർഘിപെിച്ചിരിക്കുകയാണന്.

പി എം കിസാൻ പദ്തിയപ്ട പ്രഥമഘട്ത്ിപ്ല പ്ര
ഖത്ാപിത ലക്ത്ം രാജത്പ്ത് പ്ചറുകിട, നാമമാത്രകർഷക
രപ്ട കാർഷിക ദ്മഖലാ വരമാനം 
ഉയർത്തുകയം ധനകാരത് ആവശത്
ങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയം പ്ചയ്യുക 
എന്നതായിരന്നതന്, ഇദ്പൊൾ രാജത്
ത്ാകമാനമുള്ള മുഴുവൻ കാർഷിക 
ഭൂഉടമകദ്ളയം ഗുണദ്ഭാക്ാക്ളാ
ക്കുന്നവിധത്ിൽ വിപുലമീകരിച്ചിരി
ക്കുകയാണന്. ഇതിപ്നത്തുടർന്നന് ഗ്ാ
മമീണകാർഷിക കുടുംേങ്ങളിൽ 10 
ശതമാനം അധികം ദ്പർക്ന് ഗുണക
രമാകുപ്മന്നാണന് ദ്മാദി സർക്ാരിപ്റെ 
അവകാശവാദം. 

കിസാൻ സഹായ പദ്തി ദ്കന്ദ്ര
തലത്ിദ്ലയായാലം, സംസ്ാന 
തലത്ിദ്ലയായാലം, പ്തലങ്ാന 
ഒഴിപ്കയള്ള  സംസ്ാനങ്ങളിൽ  
പണ കകമാറ്ം കൃഷി ഭൂമിയപ്ട 
വിസ്മീർണ്ം മാനദണ്മാക്ിയായി
രിക്ിലെ എന്നാണന് മനസ്ിലാക്കു
ന്നതന്. പ്തലങ്ാനയിപ്ല, "പ്തലങ്ാന 

റിതേന്ധു പദ്തി”യപ്ട ഭാഗമായി ഓദ്രാ പ്ഹടെറിനും പ്രതി
വർഷം 8000 രൂപ നിരക്ിലായിരിക്കും പണം കകമാറ്ം 
പ്ചയ്യപ്പെടുക. പദ്തി ആരദ്ടതായാലം, അവയിൽ പ്പാതപ്വ 
കാണപ്പെടുപ്ന്നാര സവിദ്ശഷത ഭൂരഹിത കർഷക പ്താഴി
ലാളികദ്ളയം, കുടികിടപ്പുകാദ്രയം ഗുണദ്ഭാക്ാക്ളുപ്ട 
പട്ികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ിയിരിക്കുന്നു എന്നാണന്. പി എം 
കിസാൻ പദ്തിയമായി തലനം പ്ചയ്ാൽ പ്തലങ്ാന പദ്
തിയാണന് കൂടുതൽ ഗുണകരപ്മന്നന് കരതാവന്നതാണന്. ഇതി
ദ്നക്ാൾ ദ്മൻമദ്യറിയ പദ്തിയാണന്, “ഒഡമീഷ, കർഷകന് 
അസിസ്റൻസന് ദ്ഫാർ കലവന് ലിഹുഡന് ആറെന് ഇൻകം ഓഗന് പ്മ

ദ്റെഷൻ സന് കമീം” ( പ്ക എ എൽ ഐ 
പദ്തി). അതായതന് കർഷകരപ്ട 
ഉപജമീവനത്ിനും വരമാന വർദ്
നവിനും സഹായകമായ അധിക 
വരമാനപദ്തി. സ്വന്മായി കൃഷി 
ഭൂമിയിലൊത് സാധു ഗ്ാമമീണ കുടും
േങ്ങൾക്കു കൂടി ഇതിപ്റെ ഗുണഫലം 
കിട്ടുന്നു എന്നതം രേദ്ദ്യമാണന്.

ഏതായാലം, ഒര കാരത്ം 
ഇതിനകം വത്ക്മായിരിക്കുന്നു. 
ഡിസംേർ 2018 മുതൽ മാർച്ചന് 
2019 വപ്രയള്ള കഴിഞ്ഞ ധനകാരത് 
വർഷത്ിപ്ല കാലയളവിൽ പി 
എം കിസാൻ പദ്തിയപ്ട ആനുകൂ
ലത്ങ്ങൾ നിരവധി കുടുംേങ്ങൾക്ന് 
ഇനിയം കിട്ിയിട്ിപ്ലെന്നതാണന് 
വസ്തുത. വിളവിറക്ലിനുള്ള സമയ
മായദ്താപ്ടാപെം പ്വള്ളപ്പൊക് 
പ്കടുതി കൂടിയായദ്പൊൾ, പാവപ്പെട് 
കർഷകരപ്ട ദുരന്ം പതിൻമടങ്ങന് 

ഡിസംബർ 2018 മുതൽ മാർച്് 
2019 വന്രയുള്ള കഴിഞ്ഞ 
ധനകാരഷ്യ വർഷതെിന്ല കാലയ
ളവിൽ പി എം കിസാൻ പദ്ധതി
യുന്െ ആനുകൂലഷ്യങ്ങൾ നിരവധി 
കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ിയി
ട്ിന്ല്ലന്താണ് വസ്തുത. വിളവിറ
ക്കലിനുള്ള സമയമായകതാന്ൊ
്ം ന്വള്ളന്്ാക്ക ന്കടുതി 
കൂെിയായക്ാൾ, പാവന്്ട് 
കർഷകരുന്െ ദുരന്ം പതിൻമെ
ങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയും ന്േയ്തു. 

ദ്ഗാരഖന്പൂരില് പ്രധാനമന്തി കിസാന് പദ്തി ഉതന്ഘാടനം പ്ചയ്യുന്നു
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വർദ്ിക്കുകയം പ്ചയ്തു. കർഷക സമൂഹമാപ്ക തരംതാണ 
ദ്വാട്ടു ോങ്ന് രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ ഇരകളുമായി. 

ഔദ്ദത്ാഗിക കണക്കു അനുസരിച്ചു തപ്ന്ന, രാജത്ത്ാപ്ക 
125 മിലത്ൻ കുടുംേങ്ങളാണന് പ്ചറുകിട നാമമാത്ര വിഭാഗങ്ങ
ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതന്. ഇവപ്ര പ്രധാനമായം ലക്ത്മാക്ിയാണന് 
കിസാൻ പദ്തിക്ന് രൂപം നൽകിയതതപ്ന്ന. എന്നാൽ, 
ഇതവപ്ര ലഭത്മായ കണക്നുസരിച്ചന് ലക്ത്മിട് ഗുണദ്ഭാക്ാ
ക്ളിൽ 32 ശതമാനം ദ്പരിദ്ലക്കു 
മാത്രമാണന് പണം എത്ിയിട്ടു
ള്ളതന്. അതായതന്, 40.27 മിലത്ൻ 
ദ്പർക്ന് മാത്രം. ഇതിനുപുറപ്മ, 
അദ്തസമയം രണ് ഗഡുവായി  24 
ശതമാനം വിഹിതം കിട്ിയദ്താ? 
27.76 മിലത്ൻ ദ്പർക്കും. േജറ്ിൽ 
നമീക്ിപ്വക്പ്പെട്ിരിക്കുന്ന 75,000 
ദ്കാടി രൂപയിൽ ഇതവപ്ര പ്ചലവാ
ക്ിയിട്ടുള്ളതന് പ്വറും 17 ശതമാനം 
മ ാ ത്രമ ാ പ് ണ ന്നു ം  ക ാ ണു ന്നു . 
കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്തി നടത്ി
പെന് ഏതാനും സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
മുൻഗണനാരേമമനുസരിച്ചാണപ്ത്ര 
നിജപ്പെടുത്ിയിരിക്കുന്നതന്. ഉദാ
ഹരണത്ിനന് യ പിയിൽ  ഇവിപ്ട 
ആദത് ഗഡുവായി 33 ശതമാനം കുടും
േങ്ങൾക്ന്, അതായതന് 11.16 മിലത്ൻ 
രൂപയം രണ്ാമപ്ത് ഗഡുവായി 36 
ശതമാനം കുടുംേങ്ങൾക്ന് 10.84 

മിലത്ൻ രൂപയമാണന് വിതരണം പ്ചയ്ിരിക്കുന്നതന്. ഇതനു
സരിച്ചന് യ പി സംസ്ാനപ്ത് പ്ചറുകിട, നാമമാത്ര വിഭാഗം 
വരന്ന കർഷക കുടുംേങ്ങളിൽ പകുതിയാണു പദ്തിയപ്ട 
ഭാഗമാക്പ്പെട്ിരിക്കുന്നതന്. പദ്തി നടത്ിപെിൽ ഏപ്റ 
പുദ്രാഗതി ദ്നടിയിട്ടുള്ള രണ് സംസ്ാനങ്ങൾ ഗുജറാത്തും, 
ആന്ധ്രാപ്രദ്ദശുമാണന്.  ദ്കന്ദ്രത്ിൽ നിന്നും പദ്തി നടത്ി
പെിദ്ലക്ന് 17 സംസ്ാനങ്ങൾക്ന് നിസ്ാരമാപ്യാര വിഹിതം 

മാത്രമാണന് - പ്വറും 9 ശതമാനം- 
ആദത് ഗഡുവായി ഇതവപ്ര ലഭിച്ചി
ട്ടുള്ളൂ.

ഇതിപ്റെ അർത്ം പി എം 
കിസാൻ പദ്തിയപ്ട നടത്ിപെന് 
വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളിൽ ഒന്നും 
തപ്ന്ന തലത്മായ സ്വഭാവത്ിലള്ളത
പ്ലെന്നു തപ്ന്നയാണന്.ഘടനാപരമായി 
മൗലികമായ മാറ്ങ്ങൾ നടപൊക്ി
യാൽ മാത്രദ്മ പദ്തി വിജയിക്ാൻ 
സാദ്ത്മാകൂ. കാർഷിക ദ്മഖലയിപ്ല 
പ്രശന് നങ്ങൾ സാമ്ത്ികമായി 
മാത്രമലൊ രാഷ്ടമീയമായം ഗുരതരവം 
അടിയന്ിര രേദ് ആവശത്പ്പെടുന്നവ
യമായതിനാൽ സംസ്ാന സർക്ാ
രകപ്ള സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം, 
അവർക്ന് പരിഹാരം കപ്ണ്ത്ാൻ 
ഏതറ്ംവദ്രയം ദ്പാദ്കണ്തായം 
വദ്ന്നക്ാം. കാർഷിക ദ്മഖല 
ദ്നരിടുന്ന നിരവധി സങ്മീർണ്വം, 

പദ്ധതി നെതെി്ിൽ ഏന്റ 
പുകരാഗതി കനെിയിട്ടുള്ള ര� 
സംസ്ാനങ്ങൾ ഗുജറാ�ം, 
ആ�ാപ്രകദ�മാണ്.  
കകന്ദതെിൽ നിന്നും പദ്ധതി 
നെതെി്ികലക്ക് 17 സംസ്ാ
നങ്ങൾക്ക് നിസ്ാരമാന്യാരു 
വിഹിതം മാത്മാണ് - ന്വറും 
9 ശതമാനം- ആദഷ്യ 
ഗ�വായി ഇതുവന്ര 
ലഭിച്ിട്ടു�.

കിസാന് പദ്തി ഗഡു പ്രതമീക്യില്
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ഗൗരവതരവമായ പ്രശന് നങ്ങ
ളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണന് പണത്ി
പ്റെ ദൗർലഭത്ം. ഈ പ്രശന് നം 
പരിഹരിക്കുന്നതിപ്റെ ദ്പരിൽ 
മറ്റു പ്രശന് നങ്ങൾ, വിപണന 
സൗകരത്ങ്ങൾ, ആന്രഘടന, 
ദ്റാഡന്, വാർത്ാവിനിമയ 
സൗകരത്ങ്ങൾ, ജലദ്സചനം 
തടങ്ങിയവയപ്ട വികസനം 
അവഗണിക്ാൻ ഇടവരരതന്. 
ഇതിനുപുറപ്മ, കർഷകർക്ാ
വശത്മായ വിത്ന്, വളം, കമീട
നാശിനികൾ തടങ്ങിയവയം, 
മറ്റു ദ്സവനങ്ങളും കൃതത്മായി 
ഒരക്പ്പെടണം.  ഇത്രം 
ഇൻപുട്ടുകൾക്ന് സേന് സിഡി 
സഹായവം, എകന് സന് പ്റ്ൻഷൻ 
ദ്സവനങ്ങളും,  സംഭരണ
-വിപണന സൗകരത്ങ്ങളും കൃതത്മായി ലഭത്മാക്കുകയം 
ദ്വണം. മറിച്ചാപ്ണങ്ിൽ, ദമീർഘകാലാടിസ്ാനത്ിൽ 
കാർഷിക ദ്മഖലയപ്ട പുനരദ്ാരണദ്മാ, കാർഷിദ്കാല്പാദന 
വർദ്നദ്വാ അസാദ്ത്മാകും. ദ്ദശമീയ ഭക്ത് സുരക്ാ നിയമ
ത്ിപ്റെ വിജയകരമായ നടത്ിപെന് വിപണികളിൽ സർക്ാർ 
ഇടപ്പടലകളുമായി േന്പ്പെപ്ട്ാര സംവിധാനത്ിപ്റെ 
അനിവാരത്തയിദ്ലക്ാണന് വിരൽ ചൂണ്ന്നതന്. ഇതിദ്ലക്ായി 
സ്ിരമായ േജറ്റി സഹായം കൂടിദ്യ തമീരൂ. മഹാത്ാഗാ
ന്ി ദ്ദശമീയ പ്താഴിലറപ്പു പദ്തി (എം എൻ ആർ ജി)യപ്ട 
കാരത്ത്ിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതദ്പാപ്ല, തടർച്ചയായ 
േജറ്റി സഹായം കിട്ാപ്ത വന്നാൽ, 
കിസാൻ സമ്മാനപദ്തിയം അവതാ
ളത്ിലാകും. േജറ്റി നമീക്ിപ്വ
പ്പുകൾ പരിദ്ശാധിക്കുദ്മ്ാൾ നമുക്ന് 
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയന്നതന് പി എം 
കിസാൻ പദ്തിക്കുള്ള  പണകകമാ
റ്പ്ത് തടർന്നു പ്താഴിൽദാന പദ്തി
യടക്മുള്ള മറ്ന് ഗ്ാമമീണ  പദ്തികൾ
ക്കുള്ള ധനസഹായത്ിൽ കുത്പ്ന 
ഇടിവായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഈ 
സാദ്ത്തയാണന് ഗുരതരമായ ആശങ്
ക്ിടയാക്കുന്നതന്.

പി എം കിസാൻ പദ്തി ഭൂ 
ഉടമകപ്ള മാത്രമാണന് കർഷകരായി 
കണക്ാക്കുന്നപ്തന്നാണന് മപ്റ്ാര 
ഗുരതരമായ പ്രശന് നം.  പ്മാത്ം 13.7 
ശതമാനം വരന്ന കുടികിടപ്പുകാരായ 
കുടുംേങ്ങപ്ള ഈ പദ്തിയിൽ ഗുണ
ദ്ഭാക്ാക്ളായി ഉൾപ്പെടുത്ിയിട്ിലെ. 
ഇവർക്കും കൃഷിപെണിതപ്ന്നയാണന് 

ജമീവിതമാർഗ്ഗം. സ്വന്മായി ഒര തണ് ഭൂമിദ്പാലമിപ്ലെങ്ിലം 
ഇവർക്കും കൃഷിയിറക്ാൻ പ്ചലവണ്ാകുപ്മന്നതന് ഉറപൊണന്. 
ഇക്ാരണത്ാൽ തപ്ന്ന ഭൂ ഉടമകളായ കർഷക കുടുംേങ്ങൾ
ക്ന് സമാനമായ ആനുകൂലത്ങ്ങൾ, പണകകമാറ്ം ഉൾപ്പെപ്ട, 
കുടികിടപ്പുകാരായ കുടുംേങ്ങൾക്കും ലഭത്മാക്ിദ്യ തമീരൂ. 
ഇതിനുപുറപ്മ,  ഈ രണ്വിഭാഗങ്ങളിലം ഉൾപ്പെടാത് മറ്റു 
ദരിദ്ര കുടുംേങ്ങളും ഉണ്ാദ്യക്ാം. ഇവദ്രയം പദ്തിയിൽ 
നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതന് നമീതികരിക്ാൻ സാദ്ത്മലെ.

പദ്തി നടപൊക്കുദ്മ്ാൾ, പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെടുന്ന 
കർഷക കുടുംേങ്ങളുപ്ട ഉടമസ്തയിലള്ള ഭൂമിയപ്ട 

വ ല പെ വ ം ,  ഉ ല്പ ാ ദ ന ത് ി പ് റെ 
വലപെവം, ദ്താതം കണക്ിപ്ലടു
ത്ിട്ടുദ്ണ്ാ എന്നതിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്ന അവത്ക്ത പദ്തിയപ്ട 
മുഴച്ചു നിൽക്കുപ്ന്നാര പിഴവായന് 
കാണാതിരിക്ാനാവിലെ. വൻകിട 
കൃഷിയടമകൾക്കും, പ്ചറുകിട - 
ഇടത്രം - നാമമാത്ര കൃഷിയിട
ങ്ങളുപ്ട ഉടമകൾക്കും തലത്മായ 
ആനുകൂലത്ങ്ങൾ ലഭിക്കുപ്ന്നാര 
സംവിധാനം നമീതിക്കു നിരക്കുന്നത
ലെ. വരമാന വർദ്നവാണന് ലക്ത്
പ്മങ്ിൽ, ഏറ്വമധികം അവശത 
അനുഭവിക്കുന്ന കാർഷിക കുടും
േങ്ങൾക്ാണന് പണം കകമാറ് 
പ്രരേിയയിൽ മുൻഗണന ലഭിദ്ക്
ണ്തന്.ഇവിദ്ടയം, പി എം കിസാൻ 
പദ്തി നമീതിയക്മാപ്ണന്നന് 
കരതക സാദ്ത്മലെ.

ബജറ്ററി ന്രീക്കിന്വപ്പുകൾ 
പരികശാധിക്കുകമ്പാൾ നമുക്ക് 
തിരിച്റിയാൻ കഴിയുന്ത് 
പി എം കിസാൻ പദ്ധതിക്കു
ള്ള  പണകകമാറ്റന്തെ 
തുെർന്നു ന്താഴിൽദാന 
പദ്ധതിയെക്കമുള്ള മറ്റ് 
ഗ്രാമ്രീണ  പദ്ധതികൾക്കുള്ള 
ധനസഹായതെിൽ 
കുതെന്ന ഇെിവായിരിക്കും 
സംഭവിക്കുക. 

ആരം ദ്കട്ിട്ിലൊത് ദ്കന്ദ്ര കൃഷിമന്തി രാധാ ദ്മാഹന് സിംഗന്
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ഒര രൂപം ഇലൊതാവദ്മ്ാഴാണന് അതന് ഓർമ്മകളിൽ 
ജനിക്കുന്നതന്. അതന് നഷ്ടപ്പെട്തിപ്റെ ചരിത്ര വായനപ്യ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓദ്രാ കാലഘട്ങ്ങളിലം അത്രം വായനകൾ 
സ്വാഭാവികം. പദ്ക്, അതിനന് അതിദ്റെതായ പ്രദ്തത്കതയം 
അതിദ്റെതായ പ്രാധാനത്വമുണ്ന്. അതപ്കാണ്ാണന് അതന് ഓർമ്മ
കളായി നിലനിൽക്കുന്നതം സംസാരമായി വളരന്നതം.

നാട്ിപ്ല ഇടത്രം കുടുംേത്ിപ്ല പ്പൺകുട്ി വിവാ
ഹിതയാവന്നു. പിപ്ന്ന അമ്മയാവന്നു. അങ്ങപ്ന കുടുംേിനി
യായി ജമീവിക്പ്വ ആ സ്തമീ ആത്ഹതത് പ്ചയ്യുന്നു. അവരപ്ട 
ആത്ഹതത് ഭൂസ്വത്ന് വമീതം പ്വയ്ക്കലിൽ തനിക്ന് നമീതി 
ലഭിച്ചിലൊപ്യന്ന കടുത് വിശ്വാസത്ിപ്റെ  പരിണാമമായി
രന്നു. പദ്ക്, രക്ിതാക്ൾ സ്വത്ന് വിഭജനം നടത്ിയതന് 
കൃതത്മായ നമീതിശാസ്തത്ിലായിരന്നുപ്യന്നതന് യാഥാർഥത്ം. 
ശരിക്കും നമീതിയിൽ നിന്നന് നമീതിരഹിതമായ അവസ്യിദ്ല

ക്കുള്ള സമൂഹത്ിപ്റെ പരിവർത്നമാണന് ആ ആത്ഹതത്പ്യ 
സൃഷ്ടിച്ചതന്. നിലത്ിപ്റെയം കരയപ്ടയം പ്രാധാനത്ത്ിപ്റെ
യം അപ്രധാനത്ത്ിപ്റെയം സ്ാന ചലനത്ിൽ സംഭവിച്ച 
നഷ്ടത്ിപ്റെയം ദ്നട്ത്ിപ്റെയം കണക്കുകൾ. സ്വത്തു 
വിഭജനം നടത്ിയദ്പൊൾ രക്ിതാക്ൾ നിലത്ിപ്റെയം 
കരയപ്ടയം വില കൃതത്മായി കണക്ന് കൂട്ിയിരന്നു. തലത്മായ 
വിലയിൽ ഒര മകൾക്ന് നിലവം മപ്റ്ാര മകൾക്ന് കരയം 
നൽകുകയായിരന്നു. കാലം മാറിവരിപ്ക നിലത്ിനന് വില
യിടിയന്നു. കരക്ന് വില കുതിച്ചുയരന്നു. അവിപ്ടയാണന് താൻ 
വഞ്ിക്പ്പെട്ടുപ്യന്ന ദ്താന്നൽ ആത്ഹതത് പ്ചയ് സ്തമീയിൽ 
ഉണ്ാവന്നതന്. ഇതന് ശരിക്കും ഒര സംസന് കാരത്ിപ്റെ തകർ
ച്ചയപ്ട ഭാഗമാണന്. ഉദ്പക്ിക്പ്പെടലിപ്റെയം അനാഥത്വ
ത്ിൽ രൂപപ്പെട് വിലാപത്ിപ്റെയം പ്രവർത്നതലം.

ദ്കരള സമൂഹത്ിൽ നിലം അതിപ്റെ എലൊ പ്രൗഢി
ദ്യാപ്ടയം തലയയർത്ി നിന്ന കാലമായിരന്നു പ്നൽകൃഷി  

  കലഖനം 
 കഗാപകുമാർ

തകരളീയ �ോമ�ളുതട
രൂപപരിണോമ�ൾ

കൃഷിയിടങ്ങള് കളിസ്ലമാകുദ്മ്ാള്
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വത്ാപകമായിരന്ന കാലം. അതന് ദ്കരളത്ിപ്റെ ഭൂതകാല
മാണന്. വയലകൾ ജമീവിതത്ിപ്റെ സമസ് ദ്മഖലദ്യയം 
സ്വാധമീനിച്ച കാലം. ഇന്നാപ്രങ്ിലം വയലിദ്നാടന് ദ്ചർന്നന് 
വമീടന് പ്വയ്ക്കാറുദ്ണ്ാ? പണ്ന് നാട്ിൻപുറങ്ങളിപ്ല എലൊ 
പ്രധാനപ്പെട് വമീടുകളും വയലിദ്നാടന് ദ്ചർന്നായിരന്നു 
നിലനിന്നിരന്നതന്. പ്നലെന് പ്കായ്തു 
കയറുന്ന ഇടത്തു വസിക്കുക - അതന് 
അലങ്ാരമായിരന്നിലെ - ആവശത്
മായിരന്നു. അതന് ജമീവിതത്ിപ്റെ 
പരമപ്രധാനമായ ഘടകമായിര
ന്നു. വമീട്ിലിരന്നന് പാടപ്ത് കണ്ന് 
കണ്ിരിക്കുക. നമീലാകാശത്ിനു 
താപ്ഴ - പ്തളിഞ്ഞ പ്രകാശത്ിൽ - 
പപ്യ്യ തദ്ലാടിവരന്ന ഇളംകാറ്ിൽ 
അങ്ങപ്ന ഇരിക്കുക - അതന് എത്ര 
സുഖകരമായ മദ്നാഹരമായ അനു
ഭവമായിരന്നു. അത മാത്രദ്മാ പാട
ത്ിപ്റെ രൂപഭാവങ്ങളുപ്ട വത്തത്സ്
തകളിലൂപ്ട പ്നൽകൃഷിയപ്ട വളർച്ച 
തളർച്ചകൾ കപ്ണ്ത്തുന്നു. അങ്ങപ്ന 
ജമീവിതം പ്നൽകൃഷിയമായി ദ്ചർന്നു 
വരന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു. പത്ായ
ത്ിൽ പ്നലെന് നിറയദ്മ്ാൾ അതന് 
പ്നലെിപ്റെ നിറവിപ്റെ മാത്രം രൂപമാ
യിട്ലെ - പണം കകയിൽ വന്നന് നിറ
യന്നതിപ്റെ രൂപമായിട്ടും കർഷകനന് 
അനുഭവപ്പെട്ിരന്നു. അതന് മനസ്ി
പ്റെയം വയറിപ്റെയം നിറവിപ്റെയം 
രൂപമായിരന്നു. അതന് കദ്മ്ാളത്ി

പ്റെ സാമ്ത്ിക ശാസ്തം പറഞ്ഞു. അടുക്ളയപ്ട രമീതി 
ശാസ്തം പറഞ്ഞു. പ്കായ്തു മാറ്റുന്ന പാടം കുട്ികൾക്ന് കാൽപന്ന് 
കളിയപ്ടയം കുട്ിയം ദ്കാലം കളിയപ്ടയം പട്ം പറപെിക്
ലിപ്റെയം ദ്വദിയായിരന്നു. ദ്മഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്ളുപ്ട 
ദ്വദിയായിരന്നു. വയലിദ്നാടന് ദ്ചർന്നുള്ള വരമ്പുകളിൽ 

ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്തങ്ങുകളുപ്ട 
ഓലകളുപ്ട തമ്പുകളിൽ ഞാന്നന് 
കിടക്കുന്ന തൂക്ണാം കുരവികളുപ്ട 
കൂടുകൾ കാറ്ിലലഞ്ഞാടുന്നതന് കണ്ന് 
കൗതകദ്ത്ാപ്ട ദ്നാക്ിനിൽക്കു
ന്ന കുട്ികളുള്ള ഒര കാലം. അവപ്ര 
അങ്ങപ്ന രൂപപ്പെടുത്ിയിരന്നതന് 
പ്നൽകൃഷിയാണന്. പ്നൽകൃഷി 
നാട്ിൻപുറങ്ങളിൽ പഴപ്ഞ്ാല്ലു
കപ്ള സൃഷ്ടിച്ചിരന്നു. പറമ്പുകളിപ്ല 
വലിയകവദ്ക്ാൽ തറുകപ്ളക്ണ്ന് 
വളർന്ന നാട്ിൻപുറത്തുകാരൻ ശരമീര
വണ്ം മൂലം നടക്ാൻ പ്രയാസപ്പെടു
ന്ന വത്ക്ിപ്യദ്നാക്ി  കവദ്ക്ാൽ 
തറുദ്പാപ്ലപ്യന്നു പറഞ്ഞിരന്ന 
ഒര ഭൂതകാലം. കാളകപ്ള പ്കട്ി 
നുകം പ്കാണ്ന് പ്നൽപൊടപ്ത് ഉഴു
തമറിക്കുന്ന രൂപം പണ്ന് നാട്ിൻപു
റങ്ങളിൽ സാർവ്വത്രികമായിരന്നു.  
അതന് കർഷകപ്റെ മനസ്ിൽ ഓമനി
ക്കുന്ന പ്രവർത്ിയായിരന്നു. ഉഴുതമ
റിച്ച മൺകട്കൾക്ിടയിൽ പതങ്ങി 
പതങ്ങി നടന്നും ഇരന്നും ഇരപ്യ 
പിടിച്ചു തിന്നിരന്ന ഒര കിളിയ

പതൊയതെിൽ 
ന്നല്ല് നിറയുകമ്പാൾ
അത് ന്നല്ലിന്റെ നിറവിന്റെ 
മാത്ം രൂപമായിട്ല്ല -
പണം കകയിൽ വന്് 
നിറയുന്തിന്റെ 
രൂപമായിട്ടും കർഷകന് 
അനുഭവന്്ട്ിരുന്നു. 
അത് മനസ്ിന്റെയും 
വയറിന്റെയും നിറവിന്റെ 
രൂപമായിരുന്നു. 

പഴയകാലപ്ത് ദ്കരളമീയഗ്ാമം
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ണ്ായിരന്നു. കുട്ികൾ അതിപ്ന കപ്ട്പെതങ്ങിപ്യന്നു വിളിച്ചു.  
മഴ വരന്നതിപ്നയം പ്വയിൽ വരന്നതിപ്നയം ഗ്ാമമീണ 
ജനത പ്നൽപൊടങ്ങളുപ്ട രൂപഭാവങ്ങളുമായി ദ്ചർത്തുപ്വച്ചന് 
തങ്ങളുപ്ട ജമീവിതപ്ത് തപ്ന്ന പ്നയന് പ്തടുക്കുകയായിരന്നു. 
ഇങ്ങപ്ന പ്നൽകൃഷി ഗ്ാമമീണ ജനതയപ്ട എലൊ ജമീവിത ഭാഗ
ങ്ങളുമായം ദ്ചർന്നു നിന്നു. അവിപ്ട 
നിലത്ിനന് വിലയണ്ായി. കരപ്യ
ക്ാൾ വിലയണ്ായി. ധാരാളം 
കരപ്രദ്ദശങ്ങൾ കാടന് പിടിച്ചന് തരിശന് 
കിടന്നദ്പൊൾ നിലം അല്പം ദ്പാലം 
തരിശന് കിടന്നിരന്നിലൊപ്യന്ന 
സതത്ം നാം തിരിച്ചറിയണം.

ഗ്ാമത്ിൽ നിറദ്യ മനുഷത്ര
ണ്ായിരന്ന കാലമാണന്. നിറദ്യ മനു
ഷത്പ്രന്നു പറയദ്മ്ാൾ ഗ്ാമത്ിപ്ല 
എലൊ പ്രവർത്ികൾക്കും ആളുക
ളുണ്ായിരന്ന കാലപ്മന്നു ദ്വണം 
പറയാൻ. ജമീവിതാവശത്ങ്ങൾക്ന് 
ദ്വണ്ന്നപ്താപ്ക് ഗ്ാമത്ിൽ 
നിന്നു തപ്ന്ന ഉണ്ാക്ിപ്യടുത്ിര
ന്ന കാലം. അതിനന് മാറ്ം സംഭവി
ക്കുന്നു. ഗ്ാമത്ിനന് പുറദ്ത്ക്കുള്ള 
വാതിലകൾ പപ്യ്യ പപ്യ്യ തറന്നന് 
വിശാലമാകുന്നു. ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നന് 
പലരം പുറദ്ത്ക്ന് ദ്പായി തടങ്ങി. 
അത പപ്ന്ന വലിയ സമൂഹമായി 
ദ്രഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആദത്പ്മാപ്ക് 
കടുത് ദാരിദ്രത്ത്ിൽ നിന്നുമുള്ള 
കണ്ണുമടച്ചുള്ള എടുത്തു ചാട്മായിരന്നു 

അതന്. ഭൂമിദ്യ ഇലൊത്വർ മതിയായ ഭൂമിയിലൊ
ത്വർ - അങ്ങപ്ന പുറദ്ത്ക്കുള്ള ഒഴുക്ന് വർദ്ിച്ചു 
വന്നു. അവപ്രാപ്ക് ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നന് പുറദ്ത്ക്ന് 
ദ്പാകാൻ നിർേന്ിക്പ്പെട്വരായിരന്നു. അവർ 
പ്ചന്നുപ്പട്തന് പഴയ മദ്രാസന്, ദ്ോംപ്േ, കൽക്
ത്, ോംഗ്ലൂർ എന്നിങ്ങപ്നയള്ള പട്ണങ്ങളിലാ
യിരന്നു. ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നന് നഗരത്ിദ്ലക്കുള്ള 
അവരപ്ട മാറ്ം ഒര പുതിയ അനുഭവമായി മാറി. 
തികച്ചും വത്തത്സ്മായ പ്താഴിൽ ദ്മഖല, വത്തത്
സ്മായ വാസസ്ലം, വത്തത്സ്മായ അന്രമീക്ം, 
വത്തത്സ്മായ ഭാഷ, വത്തത്സ്മായ ജമീവിതകശലി 
അങ്ങപ്ന ജമീവിതം അടിമുടി മാറ്ത്ിനന് 
വിദ്ധയമായി. ഭൂമിയിലൊപ്തയം ജമീവിക്ാൻ 
കഴിയപ്മന്ന ദ്താന്നൽ അവരിൽ വളരാൻ തടങ്ങി. 
ഗൾഫന്, അദ്മരിക്, യൂദ്റാപത്ൻ രാജത്ങ്ങൾ 
എന്നിവിടങ്ങളിദ്ലക്കുള്ള പ്താഴിലദ്ന്വഷണങ്ങ
ളും അതിപ്റെ വിജയവം സംഭവിച്ചദ്താപ്ട ഭൂമി 
പ്കാണ്ലെ ജമീവിദ്ക്ണ്പ്തന്നന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒര 
തലമുറ ഗ്ാമങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടാൻ തടങ്ങി.പണം 
ധാരാളമായി ഗ്ാമസമൂഹത്ിൽ വന്നദ്താപ്ട 

കൃഷിയം പണത്ിപ്റെ വലിപെ - പ്ചറുപെങ്ങളിലൂപ്ട നിർവ
ചിക്ാൻ തടങ്ങി. ആദത്പ്മാപ്ക് ഗ്ാമങ്ങളിപ്ല പ്താഴിൽ 
ദ്മഖലയിൽ ഈ ഒര പാലായന സംസന് കാരം പ്രതിസന്ി 
സൃഷ്ടിച്ചിലെ. കൃഷിയിദ്ലർപ്പെടുന്നവരായിരന്നിലെ പുറദ്ത്ക്ന് 

ദ്പായിരന്നതന്. അവരപ്ട മക്ളായി
രന്നു. അവർ കർഷക പ്താഴിലാളി
കളുപ്ട വമീടുകളിലം കർഷകരപ്ട 
വമീടുകളിലം മാറ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുദ്മ്ാ
ഴും പ്നൽകൃഷി തകർക്പ്പെടുകദ്യാ 
വയലകൾ മപ്റ്ാര തലത്ിദ്ലക്ന് 
പരിവർത്നം പ്ചയ്യുകദ്യാ ഉണ്ാ
യിലെ. പദ്ക്, പ്നൽകൃഷിയിദ്ലർപ്പെ
ട്വർ വൃദ്രാവകയം അവർ പിപ്ന്ന 
ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നന് ഇലൊതാവകയം 
പ്ചയ്ദ്താപ്ട പ്നൽകൃഷി പ്ചയ്യാനും 
പ്ചയ്യിപെിക്ാനും ആളിലൊതാവന്ന 
അവസ് ഉണ്ാവന്നു. ഇത മാത്രമലെ, 
പ്നൽകൃഷിപ്യക്ാൾ ലാഭകരമായ 
കൃഷിയായി റബ്ബർകൃഷി വളരകയം 
പ്ചയ്തു. ഇതന് ഗ്ാമത്ിൽ അവദ്ശ
ഷിച്ചവർക്ിടയിൽ പ്നൽ�ഷിപ്യ 
അവഗണിച്ചന് റേർകൃഷിയിദ്ലക്ന് 
രേദ്ിക്ാനുള്ള മദ്നാഭാവപ്ത് 
വളർത്ി. അദ്താപ്ട ഗ്ാമത്ിപ്റെ 
പ്രധാന കൃഷി വരമാനം റബ്ബർ 
കൃഷിയായി മാറുന്നു. അദ്താപ്ടാപെം 
ദ്താട്വിളകൾക്ാപ്ക പ്രാമുഖത്ം 
ലഭിക്കുകയാണന്. അങ്ങപ്ന കരപ്രദ്ദ

ന്നൽകൃഷിയികലർന്്ട്വർ 
�ദ്ധരാവകയും അവർ 
പിന്ന് ഗ്രാമതെിൽ നിന്് 
ഇല്ലാതാവകയും 
ന്േ�കതാന്െ ന്നൽകൃഷി 
ന്േയ്ാനും ന്േയ്ി്ിക്കാനും 
ആളില്ലാതാവന് അവസ് 
ഉണാവന്നു. ഇതു മാത്മല്ല, 
ന്നൽകൃഷിന്യക്കാൾ 
ലാഭകരമായ കൃഷിയായി 
റ�ർകൃഷി വളരുകയും
ന്േയ്തു. 

പറമ്ില് കൃഷിപ്ചപ്യ്ടുത് ഇഞ്ിയമായി വമീട്മ്മ
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ശത്ിനന് പ്രാധാനത്ം ലഭിച്ചു തടങ്ങുന്നു. 
നിലം അപ്രധാനമായ പ്രദ്ദശമായി 
മാറുന്നു.

പ്നൽകൃഷി ഗ്ാമത്ിൽ നിന്നന് 
അപ്രതത്ക്മായദ്താപ്ട തൂക്ണാം 
കുരവിയം കപ്ട്പെതങ്ങിയം ഗ്ാമം 
വിട്ന് ദ്പായി. നിലം കൃഷിക്ന് അതിപ്റെ 
സൗദേരത്വം പണാധിഷ്ഠിതമൂലത്വം 
നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിപ്ടയാണന് നിലം 
ഓഹരിയായി കിട്ിയ സ്തമീ ആത്ഹ
തത് പ്ചയ്ന് ഭാഗവിഭജനം നടത്ിയ 
കാരണവൻമാദ്രാടന് പ്രതിദ്ഷധിച്ചതന്. 
ഇന്നന് ആ സ്തമീ ആത്ഹതത് പ്ചയ്യിട
ത്തു നിന്നും ഗ്ാമം പിപ്ന്നയം ഒരപാടന് 
മാറിയിരിക്കുന്നു. അസിയാൻ കരാർ 
പ്രാേലത്ത്ിൽ വന്നദ്താപ്ട റബ്ബർ 
ഉൾപ്പെപ്ട എലൊ ദ്താട്വിളകളുപ്ടയം 
വില കുത്പ്ന ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
നിലത്ിനും കരയ്ക്കും ഒരദ്പാപ്ല 
വിലയിലൊത് അവസ്. ആത്ഹതത് 
നിലവം കരയം തമ്മിലള്ള വിഭജന
ത്ിനപ്പുറദ്ത്ക്ന് കടന്നന് കർഷകപ്ന
ന്ന സമഗ് വത്ക്ിത്വത്ിപ്റെതായി 
മാറിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവാസി സമൂഹം ഗ്ാമത്ിപ്റെ 
മുഖത്ധാരാ ശക്ിയായി മാറിയ 
കാലം മുതൽ ഗ്ാമമീണ ജനത നഗര 
സംസന് കാരപ്ത് അനുകരിക്ാൻ തട
ങ്ങിയിരന്നു. ആധുനിക സാദ്ങ്തിക 
വിദത്കപ്ള നിർദ്ലാഭം ഉപദ്യാഗി
ച്ചു പ്കാണ്ന് ആയാസരഹിതമായി 
സുഖവം സദ്ന്ാഷവം കപ്ണ്ത്തുന്ന 
നഗര സംസന് കാര ജമീവിതകശലി 
ഗ്ാ മ ത് ി പ് റെ  അ വ ി ഭ ാ ജ ത്മ ാ യ 
ഘടകമായി മാറുന്നു. അദ്താപ്ട ഗ്ാ
മത്ിലം നഗരത്ിദ്ലത ദ്പാലള്ള 
പ്താഴിൽ സംസന് കാരം രൂപപ്പെട്ടു. 
ഇലക്ടമീഷത്ൻ, പ്ലംേർ, ഇലകന് ദ്ട്രാണി
കന് സന് വിദഗന് ദൻ, കമ്്യൂട്ർ വിദഗന് ദൻ, 
ഓദ്ട്ാ കരൈവർ, പ്പയിറെർ, ഇവറെന് 
മാദ്നജന് പ്മറെന് പ്താഴിലാളി എന്നി
ങ്ങപ്ന കാർഷിക പ്താഴിൽ സംസന് കാ
രവമായി യാപ്താര േന്വമിലൊത് അസംഖത്ം പ്താഴില
കളിദ്ലർപ്പെടുന്നവർ ദ്കരളത്ിപ്ല എലൊ ഗ്ാമങ്ങളിലം 
ധാരാളം കാണാൻ കഴിയം. ഗ്ാമത്ിലം കൃഷിയിദ്ലർപ്പെ
ടാപ്ത ജമീവിക്ാൻ കഴിയന്ന അവസ്. ഇവിപ്ട കർഷകപ്റെ 
ആത്ഹതത് ഗ്ാമത്ിപ്റെ മുഖത്ധാരാവിഷയമായി മാറാപ്ത 
ദ്പാകുന്ന വലിയ ദുരന്മാണന് സംജാതമായിരിക്കുന്നതന്. 

കർഷകൻ എന്നത പാർശ്വവൽക്രിക്പ്പെട് വത്ക്ിത്വമായി 
മാറിയിരിക്കുന്നു. കർഷകപ്റെ സുരക് മപ്റ്ലൊ സുരക്യം 
കഴിഞ്ഞു വരന്ന പ്ചറിയ സുരക്ാ പദ്തിയായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു. ഇവിപ്ട ഗ്ാമം എന്നതന് ശരിക്കും ‘ഞാൻ കർഷകൻ’ 
എന്നന് പറയാൻ കഴിയാത് ജനത വസിക്കുന്ന ഇടമായി 
രൂപാന്രം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

നാട്ിന്പുറ കാഴ്ച
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കാശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യപ്ട സ്വാതന്തത്ദ്ത്ാളം പഴക്
മുള്ള ഒന്നാണന്. ഇന്ത്യപ്ട സ്വാതന്തത്ം ഒര ഇരട് 

പ്രസവമായിരന്നു. 1947 ൽ ഇന്ത്ാ വിഭജനം നടന്നുപ്വന്നന് 
പലരം പ്രസ്ാവിക്കുന്നതന് അത്ര ശരിയലെ. അതന് ദ്കട്ാൽ 
ദ്താന്നുക ദ്നരപ്ത് ഇവിപ്ട സുശക്വം സുഭദ്രവമായ ഒര 
രാഷ്ടമുണ്ായിരന്നുപ്വന്നാണന്.വസ്തുത അങ്ങപ്നയലെ.പരസ്രം 
ദ്പാരടിച്ച /ദ്പാരടിക്കുന്ന നൂറുകണക്ിനന് നാട്ടുരാജത്ങ്ങളായി
രന്നു ഇവിപ്ടയണ്ായിരന്നതന്. ഭാഷ, ദ്വഷം, ആഹാരരമീതി, 
ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെപ്ട കവജാതത്ങ്ങൾ മാത്ര
മലെ, കവരദ്ത്ങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ായിരന്നു. ഇവപ്യ ഇന്ത്ൻ 
യൂണിയനിൽ സമർഥമായം കുറപ്ച്ചാപ്ക് േലാൽക്ാരമായം 
ലയിപെിച്ചതിനന് പ്രതിഫലമായിട്ാണന് കാൽനൂറ്ാണ്ിദ്ലപ്റ
ക്ാലം ആ രാജകുടുംേങ്ങൾക്ന് പ്രമീവിദ്പ�ന് (മാലിഖാൻ) 
നൽദ്കണ്ി വന്നതന്. പിന്നമീടന് രേമീമതി ഇദേിരാഗാന്ിയാണന് 
അതന് നിർത്ലാക്ിയതന്. ഇന്ത്യിപ്ല വിവിധ സംസ്ാന
ങ്ങൾക്ന് പ്രദ്തത്കമായ ചില സംഗതികൾ വകപ്വച്ചു പ്കാടു
ക്കുന്നതിപ്റെ കാരണം ഇന്ത്ാ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുദ്മ്ാൾ 
നൽകിയ ഉറപൊണന്.

ഇന്ത് സ്വതന്തയായതിനന് ദ്ശഷം കുറഞ്ഞതന് രണ്ന് തലമു
റപ്യങ്ിലം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നന് 80 വയസ്ിനന് മുകളിലള്ള
വർദ്ക് 1947പ്റെ പ്ചറിയ ഓർമപ്യങ്ിലമുണ്ാവൂ. എന്ിദ്നപ്റ 
പറയന്നു, 1975 പ്ല ഭമീകരമായ അടിയന്ിരാവസ്പ്യ പറ്ി 
അറിയാത്വരായിരിക്കും ഇന്നന് 55 വയസ്ിനന് താപ്ഴയള്ളവർ. 
ഇത്രയം പറഞ്ഞതന്, നാട്ിപ്റെ ചരിത്രപ്ത് ദ്നപ്ര പ്ചാപ്വ്വ 
അറിയാത്വരാണന് ഇന്നപ്ത് ദ്വാട്ർമാരിൽ (18 വയസ്ിനു 

മുകളിലള്ളവർ) മഹാ ഭൂരിപക്വം.ഇങ്ങപ്നയള്ള സമൂഹ
ത്ിനന് കാശ്മീർ വിഷയത്ിപ്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ കൃതത്മായി 
ഗ്ഹിക്ാൻ വളപ്ര പ്രയാസമുണ്ാകും. ചിന്ാശമീലരായ 
പുതതലമുറക്കു ദ്വണ്ി കൂട്ി വായിക്ാനും സതത്സന്മായ 
വിശകലനം നടത്തുവാനും ചില ഉദ്രണികൾ നിരത്തുക
യാണന്. 1980 ൽ പ്രശസ്മായ മലയാളനാടന് വാരികയിൽ  ഒ 
വി വിജയൻ എഴുതിയതന് പുനർ വായനക്ായി താപ്ഴ ദ്ചർ
ക്കുകയാണന്.

''... കാശ്മീർ ഇന്ത്യിൽ ലയിക്ാൻ തമീരമാനിക്കുന്ന 
അവസരത്ിൽ കാശ്മീരമീ ജനതയപ്ട അനിദ്ഷധത് ദ്നതാവന് 
അബ്ദുലെയായിരന്നു. മദ്തതരവം വിദ്കന്ദ്രമീകൃത ജനാധി
പതത്പരവമായ ഒര ഉപരാഷ്ട സമുച്ചയത്ിൽ (family of 
Nationalities) ലയിക്ാനാണന് അദ്ദേഹം കാശ്മീരമീ ജനതക്കു 
ദ്വണ്ി തമീരമാനപ്മടുത്തന്. അമ്ത്ിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹപ്ത് 
തറുങ്ിലടച്ചതന് എന്ിനന്?

... കാശ്മീരിപ്റെ വിലയനം സ്വമീകരിക്കുന്ന ദ്വളയിൽ 
ജവഹർലാൽ പ്നഹന്റു കാശ്മീരി ജനതക്ന് പ്കാടുത് ഉറപെന് 
എന്ായിരന്നു? അവരപ്ട ഹിതം അറിഞ്ഞ ദ്ശഷദ്മ 
വിലയനം സാധത്മായിത്മീരൂ എന്നന്. എന്നാൽ എന്നാണന് 
നാം കാശ്മീരി ജനതയപ്ട ഹിതം മനസ്ിലാക്ിയതന്?

കാശ്മീരികൾ സ്വയം കാശ്മീരികപ്ളന്നും മറ്റുള്ളവപ്ര 
ഇന്ത്ക്ാപ്രന്നും പറയന്നു. അസുഖകരമായ ഈ സതത്
ങ്ങപ്ള നാം മുപെതന് പ്കാലെം മൂടിപ്വച്ചു. അവപ്യ സതത്സന്
തദ്യാപ്ട ദ്നരിടാൻ മടിച്ചു. ജവഹർലാൽ പ്നഹന്റു സ്വന്ം 
അസ്ിത്വപ്ത് സംരക്ിക്ാനായിരന്നുദ്വാ തപ്റെ സ്വദ്ദശ

കലഖനം
പി പി അ�റ�ാൻ ന്പരിങ്ങാെി

കോ�ീർ: �െി നോശകും 
സകുംഭവി�ോ�വർ�് 

ചില വ�െകൾ 
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മായ കാശ്മീരിപ്ന പിടിച്ചു നിന്നതന്. ആ പിടിച്ചു നിൽക്ൽ 
കാരണമായാദ്ണാ ഇന്ത്യം പാക്ിസ്ാനുമായി നിരവധി 
സംഘട്നങ്ങളുണ്ായതന്? ഞാപ്നാന്നും പറയാൻ തനിയക
യലെ ഇവിപ്ട, ഈ ദ്ചാദത്ങ്ങൾക്ന് 
ഉത്രങ്ങൾ കപ്ണ്ത്ാൻ നാം 
സതത്സന്മായം ആണത്ദ്ത്ാ
ടും രേമിക്ണപ്മന്നന് നിർദ്ദേശിക്കുക 
മാത്രമാണന്.

... പാക്ിസ്ാനും ഇന്ത്യമായി 
ഈ മൂന്നന് ദശകങ്ങളായി സംഘർഷാ
വസ്യാണന്. നാലായിരം ദ്കാടി 
രൂപയണ്ായാൽ നമുക്ന് രാജസ്ാൻ 
ജലദ്സചന പദ്തി നടപൊക്ി, 
മരഭൂമിപ്യ വിഭവസമൃദ്മായ കൃഷി 
ഭൂമിയാക്ി മാറ്ാൻ കഴിയം. എന്നാൽ 
അത്രയം പണം ദ്വണം മുങ്ങിക്പെല
കളും വാണങ്ങളും സംഭരിക്ാൻ. നാം 
അതന് സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ി
സ്ാൻ വമീണ്ം ആയധക്ലവറ നിറ
ക്കുന്നു. അദ്പൊൾ നാമും പിന്തുടരന്നു. 
പിപ്ന്ന പാക്ിസ്ാൻ നപ്മ്മ പിന്തുട
രന്നു. അങ്ങപ്ന അവസാനമിലൊപ്ത. 
ആ കാലമത്രയം ആ അനന്തയത്ര
യം രാജസ്ാൻ, മരഭൂമിയായിക്ി
ടക്കുന്നു ... ദശലക്ക്ണക്ിനന് 
മാറാവത്ാധിക്ാർ ചമീഞ്ഞു മരിക്കുന്നു. 
മുപെത്ിയാറന് ദ്കാടി മനുഷത്ർ ദാരി

ദ്രത്ദ്രഖയപ്ട താദ്ഴയ്ക്കു വഴുതി വമീഴുന്നു.
യദ്ം നമ്മുപ്ട രാഷ്ടമീയമാണന്. മാത്രമലെ ചമീനയപ്ടയം 

പാക്ിസ്ാപ്റെയം കാരത്ത്ിൽ ഒര ദ്ദശമീയ ധാരണ 
(national consensus) ഉണ്ാക്ാൻ 
നാം ഇതവപ്ര മിനപ്ക്ട്ിട്ിലെ. 
ദ്കാൺഗ്സ്കാരൻ സംസാരിച്ചാൽ 
ജനസംഘം മുറവിളി കൂട്ടും; നാടിപ്ന 
ഒറ്ിപ്ക്ാടുക്കുകയാപ്ണന്നന്, മറിച്ചും. 
ഈ പരാധമീനതയിൽ നാം വൻശ
ക്ികളുപ്ട കരക്ളായി മാറുകയം 
പ്ചയ്യുന്നു. അദ്മരിക് ചമീനപ്ക്തിരാ
യം റഷത് പാക്ിസ്ാപ്നതിരായം 
നപ്മ്മ ഉപദ്യാഗിച്ചു.

കാശ്മീർ ഇന്ത്യപ്ട ഭാഗമാപ്ണ
ന്നും അതിപ്ന പ്താട്ടു കളിക്രപ്ത
ന്നും ജനസംഘത്ിപ്റെ ദ്ഷാവനിസ
ദ്ത്ാടു കൂടിയാണന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ 
ഒര കാലത്ന് വാദിച്ചതന്. കാരണം 
ലളിതം, കാശ്മീരിപ്റെ പാക്ിസ്ാൻ 
ദ്മഖലയിൽ, അദ്മരിക് കസനിക 
സന്നാഹങ്ങൾ നിറച്ച സ്ിതിക്ന് 
പ്വടി നിറുത്ൽ ദ്രഖയ്ക്കിപ്പുറത്ന് ഇടം 
ദ്വണപ്മന്നതന് ദ്സാവത്റ്ന് യൂണിയപ്റെ 
താൽപരത്മായിരന്നു. കൃഷ്ണദ്മ
ദ്നാപ്ന പുറത്ാക്ാൻ കൃപലാനിയം 
പ്മാറാർജിയം കഠിന രേമങ്ങൾ 
നടത്ിപ്യങ്ിൽ അവർ ഇവിടപ്ത് 

േ്രീനയുന്െയും പാക്കിസ്ാന്റെയും 
കാരഷ്യതെിൽ ഒരു കദശ്രീയ 
ധാരണ ഉണാക്കാൻ നാം 
ഇതുവന്ര മിനന്ക്കട്ിട്ില്ല. 
കകാൺഗ്രസ്കാരൻ സംസാരി
ച്ാൽ ജനസംഘം മുറവിളി കൂട്ടും; 
നാെിന്ന ഒറ്റിന്ക്കാടുക്കുകയാ
ന്ണന്്, മറിച്ചും. ഈ പരാധ്രീനത
യിൽ നാം വൻശക്തികളുന്െ 
കരുക്കളായി മാറുകയും 
ന്േയ്യുന്നു. അകമരിക്ക 
േ്രീനന്ക്കതി രായും റഷഷ്യ 
പാക്കിസ്ാന്ന തിരായും 
നന്മ്മ ഉപകയാഗിച്ചു.

ഒ വി വിജയന്

332019  ഒക്ടോബര് 16-31email: janashakthi@gmail.com



അദ്മരിക്ൻ ദ്ലാേിയപ്ട താൽപരത്
ങ്ങപ്ള നടപൊക്കുക മാത്രമായിരന്നു. 
നാഗഭൂമിയം മിദ്സാറാമും ഉത്ര 
പ്രദ്ദശപ്ത് ദ്പാപ്ല ഭാരത'മാപ്ണ
ന്നന് ശഠിക്കുന്നതന് ഇന്ത്ൻ ബൂർഷ്വാ
സിയാണന്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ആ 
മാന്തിക വലയിൽപ്പട്ന് ഭ്മബുദ്ിയാ
യിത്മീരന്നുപ്വന്നന് മാത്രം.

എന്ാണന് ഭാരതപ്മന്ന കാരത്
ത്ിൽ വിപുലവം ധമീരവമായ ഒര 
ചർച്ച ആവശത്മായിത്മീർന്നിരിക്കു
കയാണിന്നന്. സ്വതന്ത ഭാരതത്ിപ്റെ 
ഭരണം ഈസന്ററിന്ത്ാ കമ്നിയപ്ട 
പിന്തുടർച്ചാവകാശി മാത്രമാപ്ണങ്ിൽ 
നമ്മുപ്ട സ്വാതന്തത് സമരം ഒര പ്രഹ
സനമായി തരം താഴുന്നു. അങ്ങപ്ന 
സംഭവിക്ാൻ നാം അനുവദിച്ചുകൂട. 
ഈയിപ്ട ലാൽപ്ദങ് സുപ്രധാനമായ 
ഒര സതത്ത്ിനു ദ്നപ്ര വിരൽചൂണ്ി. 
ഇന്ത്യിൽ മൂന്നന് ദ്ഗാത്രധാരകളുപ്ണ്
ന്നന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരത്രം 
ദ്രാവിഡരം മംദ്ഗാളിയരം.

നിലവിലള്ള സംവിധാനപ്ത് 

തകർത്ന് ഇന്ത്പ്യ നുറുങ്ങുകളാക്കുന്നതന് ആർക്കും നലെ
താവാൻ വഴിയിലെ. എന്നാൽ ഇന്ത് അതിപ്റെ ദ്ദശമീയ 
ഘടകങ്ങളുപ്ട വിഭിന്നത അംഗമീകരിക്ണം. ഹിദേിയം 
ഹിന്ദുമതവം രാഷ്ടമീയ കരക്ളലൊതായിത്മീരണം. അവ 
സാമ്ാജത് സംസ്ാപനത്ിനുതകുപ്മങ്ിലം ജനായത്പര
വം സംതൃപ്തവം ആയ ഒര സമുദായപ്ത് സൃഷ്ടിക്ാൻ ഉപക
രിക്കുകയിലെ. പ്രസക്മായിട്ടുള്ളതന് രാഷ്ടപ്മന്ന മിഥത്യലെ, 
മനുഷത്പ്നന്ന യാഥാർഥത്മാണന്. മനുഷത്നിലൂപ്ടദ്യ രാഷ്ടം 
യഥാർഥമായിത്മീരന്നുള�. ഇദ്താപ്ടാപെം നമ്മുപ്ട നിരവധി 
യദ്ങ്ങപ്ളയം നാം വിലയിരത്ാൻ മുതിദ്രണ്താണന്. തറന്നു 
പറഞ്ഞാൽ, ദ്ദശദ്നേഹമിലൊത്, മനുഷത് ദ്നേഹം പ്കാണ്ന് 
ത്രസിക്കുന്ന ഒര സ്വയം വിമർശനം.

ഉദ്രണം:
(ഇന്ദ്രപ്രസ്ം: 139-143 പന്ളപ്ത് പുസ്ക പ്രസാധക 

സംഘം പ്രസിദ്മീകരിച്ചതന്.)
കാശ്മീരിൽ ചമീഫന് ജസ്റിസായം പത്ന് ദിവസം ഗവർണ

റായം ദ്സവനമനുഷ്ഠിച്ച പദ്രതനായ ജസ്റിസന് വി ഖാലിദന് 
സാഹിേിപ്റെ നിരമീക്ണം കൂടി കാണുക:

''ആ ഒര വർഷം എപ്റെ ജമീവിതത്ിപ്ല ഏറ്വം സദ്ന്ാ
ഷകരമായ ദിനങ്ങളായിരന്നു. ഇദ്പൊൾ അവിപ്ട നടക്കു
ന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയദ്മ്ാൾ എപ്റെ മനസ്ന് വലൊപ്ത 
ദ്വദനിക്കുന്നു. കുപ്റ കാരത്ങ്ങളിപ്ലങ്ിലം നമ്മുപ്ട സർക്ാ
റിപ്റെ കകകാരത്ം പ്ചയ്യലിപ്ല താളപെിഴകളാണന് കുഴപെ
മുണ്ാക്കുന്നതന്. ജഗന്  ദ്മാഹപ്ന ഗവർണറാക്ി കശ്മീരിൽ 
അയച്ചു എന്നതാണന് ഇദേിരാഗാന്ി പ്ചയ് വലിയ പ്തറ്ന്. 

ജഗന്  ദ്മാഹൻ കശ്മീരികപ്ള ഒട്ടും 
ദ്നേഹിച്ചിരന്നിലെ. ജഗന് ദ്മാഹൻ 
രണ്ന് പ്രാവശത്ം കശ്മീരിലണ്ായി
രന്നു. േി പ്ക പ്നഹന്റുവായിരന്നു 
ഒര ഘട്ത്ിൽ അവിപ്ട ഗവർണർ. 
അദ്ദേഹം വളപ്ര മാനത്നായിരന്നു. 
അദ്ദേഹവമായി നലെ അടുപെത്ിലാ
യിരന്നു. വിരമിച്ചതിനന് ദ്ശഷവം 
അതന് തടർന്നു. ഇദേിരാഗാന്ിയം 
േി പ്ക പ്നഹന്റുവം തമ്മിൽ അത്ര 
രസത്ിലായിരന്നിലെ, അവർ േന്ധു
ക്ളാപ്ണങ്ിലം. ഇദേിരാഗാന്ി, 
േി പ്ക പ്നഹന്റുവിദ്നാടന് ഫറൂഖന് 
അബ്ദുലെപ്യ ഡിസ്മിസന് പ്ചയ്യാനാവ
ശത്പ്പെട്ദ്പൊൾ അങ്ങിപ്ന പ്ചയ്യി
പ്ലെന്നും അസംബ്ിയിൽ ഭൂരിപക്ം 
പ്തളിയിക്ാൻ കഴിഞ്ഞിപ്ലെങ്ിദ്ല 
പിരിച്ചുവിടുകയള്ളൂ എന്നുമുള്ള നില
പാടിലദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു. അന്നന് േി 
പ്ക പ്നഹന്റു അദ്മരിക്യിപ്ലാപ്ക് 
ലകന്ചർ ടൂറിന്നന് ദ്പാകാറുണ്ായിര
ന്നു. അദ്പൊഴദ്ദേഹം ലമീപ്വടുക്ാറിലെ.

... ഞാൻ പ്ചന്ന കാലത്ന് 

ഈയിന്െ ലാൽന്ദങ് 
�പ്രധാനമായ ഒരു
സതഷ്യതെിനു കനന്ര 
വിരൽ�ണി. 
ഇന്ഷ്യയിൽ മൂന്് 
കഗാത്ധാരകളുന്ണന്് 
അക�ഹം പറ�. 
ആരഷ്യരും രോവിഡരും 
മംകഗാളിയരും.

ജഗന് ദ്മാഹന്
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പപ്ക് യാത്രക്ന് ലമീപ്വടുക്ാപ്ത ഇദേിരാഗാന്ി സമ്മതിച്ചി
ലെ. അങ്ങിപ്ന ഗവർണർ പദവിയിലിരിപ്ക് പത്ന് ദിവസം 
അദ്ദേഹം ലമീപ്വടുത്ന് ദ്പായി. ആ പന്തണ്ന് ദിവസം ഞാനാ
യിരന്നു ആടെിങന് ഗവർണർ. ഏപ്റ കഴിയന്നതിനുമുപ്മ് 
ഇദേിരാഗാന്ി അദ്ദേഹപ്ത് ഗുജറാത്ിദ്ലക്ന് മാറ്ിക്ള
ഞ്ഞു. അദ്പൊഴാണന് ജഗന് ദ്മാഹൻ വന്നതന്. പിപ്റ്ദിവസം 
എപ്ന്ന ഡിന്നറിനന് വിളിച്ചു, കൂപ്ട ഫാറൂഖന് അബ്ദുലെദ്യയം. 
ഏപ്റ ദ്നരം സംസാരിച്ചു. നലെ തമാശപ്യാപ്ക് പറഞ്ഞു 
അന്നന് രാത്രി പിരിഞ്ഞു. ദ്നരം പുലർന്നദ്പൊദ്ഴക്കും ഫാറൂഖന് 
അബ്ദുലെപ്യ ഡിസ്മിസന് പ്ചയ്ിരന്നു. അന്നന് ........ദ്കപ്സാന്നും 
വന്നിട്ിലെ. ഡിസ്മിസന് പ്ചയ്യപ്പെട്ാൽ ആരം സുപ്രമീംദ്കാടതി
യിൽ ദ്പാകാറുമിലെ. വാസ്വത്ിൽ ഫാറൂഖന് അബ്ദുലെ അന്നന് 
സൂപ്രമീം ദ്കാടതിയിൽ ദ്പായിരന്നുപ്വങ്ിൽ പിരിച്ചുവിടപ്പെട് 
നടപടി റദോക്കുമായിരന്നു....... ചരിത്രപരമായി ദ്നാക്ിയാൽ 
കശ്മീരികപ്ള ഇന്ത്ാഗവപ്മെറെന് ധരിപെിച്ചിരന്നതന് ഒര ഹിത
പരിദ്ശാധന ഉണ്ാകുപ്മന്നാണന്. ഹിതപരിദ്ശാധന മുദ്ഖന 
ആർപ്ക്ാപെം ദ്ചരണപ്മന്നന് തമീരമാനിക്ാനുള്ള അവകാശം. 
അതവർ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാലതന് നടന്നിലെ. ഹരികൃഷ്ണയാ
യിരന്നദ്ലൊ കശ്മീർ രാജാവന്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്പ്ക്ാപെം 
ദ്ചരാൻ തമീരമാനിച്ചതപ്കാണ്ാണദ്ലൊ കശ്മീർ ഇന്ത്
യപ്ട ഭാഗമായതന്. ഹിതപരിദ്ശാധനപ്യന്ന വാഗ്ാനം ആ 
സമയത്ന് നൽകിയതാണന്. ലംഘിക്പ്പെട് വാഗ്ാനപ്ത്പ്ച്ചാ
ലെി വഞ്ിക്പ്പെട്ടു എന്ന ദ്താന്നലായിരന്നു കശ്മീരികൾക്ന്. 
മാത്രമലെ കശ്മീരിപ്ല ഓഫിസുകളിപ്ലവിപ്ടയം അർഹിക്കുന്ന 
പ്രാതിനിധത്ം അവർക്കുണ്ായിരന്നിലെ. കശ്മീരികൾക്ന് മുഖത്
ധാരയിദ്ലപ്ക്ത്ാൻ ഒന്നും പ്ചയ്തു
പ്കാടുത്ിലെ. വികസനകാരത്ത്ിൽ 
രേദ്ിച്ചിലെ.

പദ്തികൾ രൂപപ്പെടുത്തുപ്മന്ന 
വാഗ്ാനമലൊപ്ത ഒന്നും പ്ചയ്ിലെ. 
നത്ായമായ അവകാശം അനുവദിച്ചി
പ്ലെന്ന പരാതി അവർക്ിദ്പൊഴുമുണ്ന്. 
അതന് ദ്കൾക്ാനും പരിഹരിക്ാനും 
സന്നദ്രായാൽ മതിയായിരന്നു. 
കശ്മീരികളിലധികവം പാവങ്ങ
ളാണന്. കശ്മീരികൾക്ന് ഉദ്ദത്ാഗങ്ങ
ളിപ്ലത്ാനുള്ള വഴിപ്യാരക്ണം. 
സംസ്ാനത്ിപ്റെ പുദ്രാഗതിയിൽ 
അവരം പങ്ാളികളാപ്ണന്ന ദ്ോധ
ത്ിദ്ലക്ന് അവപ്ര എത്ിക്ണം. 
കശ്മീരികപ്ള ശത്രുമനസ്ള്ളവരാക്ി
ത്മീർത് കുറ്ത്ിൽ വലിയ പങ്ന് 
ഗവർണ്രായിരന്ന ജഗന് ദ്മാഹനാണന്. 
കശ്മീരിപ്ല ജനതദ്യാടന് അദ്ദേഹ
ത്ിനന് ലവദ്ലശം ദ്നേഹമുണ്ായി
രന്നിലെ. എന്നാൽ േി പ്ക പ്നഹന്റു 
അങ്ങിപ്നയായിരന്നിലെ. അദ്ദേഹ
ത്ിന്നന് കശ്മീരി ദ്വരന് ഉണ്ായിരന്നു

ഹിദേിയും ഹിന്ദുമതവം രാഷ്ട്രീയ 
കരുക്കളല്ലാതായിതെ്രീരണം. 
അവ സാമ്ാജഷ്യ സംസ്ാപന
തെിനുതകുന്മങ്ിലം ജനായതെ
പരവം സംതൃപ്തവം ആയ ഒരു 
സമുദായന്തെ സൃഷ്ിക്കാൻ 
ഉപകരിക്കുകയില്ല. പ്രസക്തമാ
യിട്ടുള്ളത് രാഷ്ടന്മന് മിഥഷ്യയല്ല, 
മനുഷഷ്യന്നന് യാഥാർഥഷ്യമാണ്. 
മനുഷഷ്യനിലൂന്െകയ രാഷ്ടം 
യഥാർഥമായിതെ്രീരുന്നുളളൂ.

വദ്ലൊ? 370 ാം വകുപെന് എടുത്തുകളയാൻ പാടിപ്ലെന്നാപ്ണപ്റെ 
അഭിപ്രായം. അതന് അങ്ങിപ്നതപ്ന്ന നിലനിർത്ണം. കശ്മീ
രിപ്റെ മാത്രം കാരത്മലെ. ഹിമാചൽപ്രദ്ദശിനും അരണാചൽ 
പ്രദ്ദശത്ിനുപ്മലൊമുണ്ന് ചില പ്രദ്തത്ക അവകാശങ്ങൾ. 
അവപ്ര നാം വിശ്വാസത്ിപ്ലടുക്കുകയാണന് ദ്വണ്തന്. 
ഹിതപരിദ്ശാധനയാണന് ദ്പാംവഴി എന്നന് പറയാനിദ്പൊൾ 
കഴിയിലെ. പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെന് നടത്ിയദ്താപ്ട ഹിതപരിദ്ശാ
ധനയപ്ട പ്രസക്ി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണന് നമ്മുപ്ട വാദം. 

സിംലകരാർ പ്രകാരമാണന് എലൊ 
പരിഹാരരേമങ്ങളും നടദ്ത്ണ്തന്. 
ഹിതപരിദ്ശാധനയിലൊപ്ത കശ്മീർ 
ജനതയപ്ട മുഴുവൻ വിശ്വാസവം 
ആർജ്ജിപ്ച്ചടുക്ാൻ കഴിയന്ന 
പദ്തികളും പ്രവർത്നങ്ങളുമാണന് 
പരിഹാരമാർഗം...ഫാറുഖന് അബ്ദുലെ 
പലദ്പൊഴും പറഞ്ഞകാരത്ം ഓർമ്മ
യണ്ന്: ''ഇന്ന ഡാമിൽനിന്നന് ഇത്ര 
കവദയുതി തരാപ്മന്നന് പറഞ്ഞിട്ടും 
അതന് തന്നിട്ിലെ. പദ്തികപ്ളക്കുറി
ച്ചന് പറയന്നതലൊപ്ത ഒന്നും നടപൊ
ക്കുന്നിലെ. പിപ്ന്ന നമ്മപ്ളന്തുപ്ചയ്യും...

കശ്മീരി പണ്ിറ്റുകളും കശ്മീരി 
മുസിങ്ങളും തമ്മിൽ നലെ സൗഹൃ
ദത്ിലായിരന്നു. പണ്ിറ്റുകപ്ള 
അവിപ്ട നിന്നന് അടിദ്ച്ചാടിച്ചു എന്നന് 
പറഞ്ഞാലതന് ഞാൻ വിശ്വസിക്ിലെ. 
എപ്റെ കൂപ്ട ദ്ജാലിക്ാരായി പണ്ി
റ്റുകൾ കുദ്റദ്പരണ്ായിരന്നു.കശ്മീരി 
ഭാഷയാണവർ സംസാരിക്കുകദ്പാ
ലം പ്ചയ്യാറന്''(ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപെതിപെന്. 
2013 ജനുവരി 23)

ജസ്റിസന് ഖാലിദന്
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എപ്റെ അച്ൻ യാത്ര ആയിട്ന്  ഈ ഒകന് ദ്ടാേർ 14 നു 30 
വർഷം തികഞ്ഞു. മൂന്നു പതിറ്ാണ്ിനിടയിൽ  എന്നിലം 

ഒദ്ട്പ്റ മാറ്ങ്ങൾ വന്നു. വരദരാജൻ നായർ  എലൊവർക്കും 
സാർ ആയിരന്നു. മക്ൾക്ന് അച്നും, അടുത് സുഹൃത്തുക്ൾ
ക്ന് ഏമി അണ്നും ആയിരന്നു.

സ്വന്ം അഭിപ്രായത്ിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതം അതന് 
ആദ്രാടും പ്വട്ിത്തുറന്നന്  പറയന്നതം അച്പ്റെ  സ്വഭാവമാ
യിരന്നു. ഒരിക്ലം അഴിമതിയപ്ട കറ പുരളാത് വത്ക്ിത്വം. 
പ്രതിസന്ികൾ ഒന്നും അദ്ദേഹപ്ത് തളർത്ിയിരന്നിലെ. 
എങ്ിലം എപ്റെ സദ്ഹാദരൻ പ്രഭുലചന്ദ്രപ്റെ  മരണം അച്പ്ന 
വലൊപ്ത ഉലച്ചു. ഞങ്ങൾക്ന് എദ്പൊഴും നൽകുന്ന ഉപദ്ദശം,  
'ഒരിക്ലം കള്ളം പറയരപ്തന്ന'താണന്. ചില അവസരങ്ങ
ളിൽ മധുരമായ കളവ പറദ്യണ്ി വന്നദ്പൊഴും അച്ൻ എപ്ന്ന 
ശാസിക്കുന്നതന് ഇദ്പൊഴും എപ്റെ ഓർമ്മയിൽ പച്ചപിടിച്ചുനിൽ
ക്കുന്നു. 

തിരവനന്പുരം, പ്കാച്ചി സംസ്ാനങ്ങളുപ്ട ദിവാനാ
യിരന്ന സർ പി രാജദ്ഗാപാൽ ആചാരിയപ്ട മകനാണന് 
എന്നതിൽ അദ്ദേഹം എദ്പൊഴും അഭിമാനം പ്കാണ്. സ്വ
ദ്ദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളപ്യ നാടുകടത്ിയ ദിവാൻ 
രാജദ്ഗാപാൽ ആചാരിയപ്ട മകൻ ആയിരന്നിട്ടു കൂടി 
സ്വദ്ദശാഭിമാനിയപ്ട ചിതാഭസ്മം തലസ്ാന നഗരിയിൽ 
സ്വമീകരിച്ചതന് അച്നായിരന്നു എന്നതന് ഇദ്പൊഴും ഓർക്പ്പെ
ദ്ടണ് കാരത്മാണന്. സ്വാതന്തത് സമരത്ിൽ പപ്ങ്ടുത് എപ്റെ 
അച്പ്ന യൂണിദ്വഴന് സിറ്ി ദ്കാദ്ളജിൽ നിന്നും പുറത്ാക്ി. 
ചങ്ങനാദ്ശ്രി എസന് േി  ദ്കാദ്ളജിലം  തടർ വിദത്ാഭത്ാസം 

ഓർമ്മ
അഡ്വ വി പ്രതാപേന്ദൻ നായർ

ചരി�ത�ോതടോപ്കും നടന് 
ഒ�യോൻ

പെചാൺ��ിൽ ഒപ�കെ ഉന്നത േദവിെൾ അല�രിക്കുെയും  സം�ചാന  ��ിസഭയിൽ അംഗ�ചായിരി
ക്കുെയും കച�  എസദ് വരദരചാജൻ നചായർ െചാലയവനിെ�ദ്  േിന്നിപല�ദ് �െ�ി�ദ്  �ന്നു ദശചാ�ം  

തിെയുന്നു. സം�� രചാ�ീയത്തികറെ  പ്രതീെ�ചായ   എസദ്  വരദരചാജൻ നചായരുകെ  
ജീവിതത്തിപല�ദ് ഒരു എത്തിപനചാ�ം  നെ�െയചാണദ് അപ�ഹത്തികറെ �െനം പെചാൺ�സദ് 

പ്രവർത്തെന�ചായ അഡ� വി പ്രതചാേച�ൻനചായർ. 

പൂർത്ിയാക്ാൻ കഴിഞ്ഞിലെ. അവസാനം മദ്രാസന് രേിസ്റത്ൻ 
ദ്കാദ്ളജിൽ നിന്നാണന് േിരദം എടുത്തന്.തടർന്നു തിരവന

എസന്  വരദരാജൻ നായര്
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ന്പുരത്ന് ദ്ലാദ്കാളജിൽ പഠിക്ാൻ എത്ി. വിദത്ാഭത്ാസം 
കഴിഞ്ഞ ദ്ശഷം ഹ്രസ്വകാലയളവിൽ   എക്ദ്ണാമികന് സന് 
ആറെന് സ്റാറ്ിസ്റികന് സന് വകുപെിൽ  അദ്ദേഹം ജമീവനക്ാരനായി
പ്യങ്ിലം അതന് രാജിപ്വച്ചന് രാഷ്ടമീയത്ിൽ  ഇറങ്ങി. അദ്ദേ
ഹദ്ത്ാപ്ടാപെം ദ്ജാലി പ്ചയ്ിരന്ന ഭാസന് ക്രൻ നായർക്ന്  
പിന്നമീടന് ഐ എ എസന് ലഭിക്കുകയം ചമീഫന് പ്സരേട്റി   
ആകുകയം പ്ചയ്തു. അച്ൻ മന്തി ആയദ്പൊൾ സതത്പ്രതിജ്ഞ
ക്ന്   ഗവർണറുപ്ട മുന്നിൽ അച്പ്ന ക്ണിച്ചതന്   ഭാസന് ക്രൻ 
നായർ ആയിരന്നു. 

 പ്സരേട്റിദ്യറ്ിനു മുന്നിൽ ഐ വി ദ്സ്റാഴന് സന്  എന്ന 
ദ്പരിൽ നടത്ിയ കട പാർട്ി ഓഫമീസന് ആയി മാറിയദ്താപ്ട 
കച്ചവടം അവസാനിപെിദ്ക്ണ്ി വന്നു. അവിപ്ട ഇദ്പൊൾ 
ഒര വത്ാപാര സമുച്ചയം ആണന്. തിരവനന്പുരത്തു 1946 
കാലഘട്ങ്ങളിൽ ദ്മയർ ആയിരന്ന അദ്ദേഹപ്ത്  സ്വന്ം 
ദ്കാർപെദ്റഷൻ ഡിവിഷനിൽ നിന്നന് എതിരിലൊപ്തയാണന് 
പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്തന് എന്നന്  അമ്മ പറഞ്ഞുതന്നതായിട്ാണന് 
ഓർമ്മ. ഗാന്ിജി പ്വടിദ്യറ്റു മരിച്ചദ്പൊൾ യവജനങ്ങപ്ള 
സംഘടിപെിച്ചന് തലസ്ാനത്ന്  പ്രകടനം നടത്ിയതന് വരദ
രാജൻ നായർ ആയിരന്നു. മഹാത്ാ ഗാന്ിയപ്ട ചിതാഭസ്മ
വം തിരവനന്പുരത്തു എറ്റു വാങ്ങിയതന് വരദരാജൻ നായർ 
ആയിരന്നു.

സമ്ന്നതയപ്ട നടുവിൽ ജനിച്ചുവമീണ അദ്ദേഹം ഒദ്ട്പ്റ 
ബുദ്ിമുട്ടുകൾ ദ്നരിട്ിട്ടും സ്വാതന്ത്രൃ സമര പ്പൻഷൻ 
വാങ്ങാൻ കൂട്ാക്ിയിലെ. ദ്കന്ദ്ര ഗവൺപ്മറെന് സ്വദ്മധയാ അനു
വദിച്ചിട്ടും അതന് നിരസിക്കുകയാണന് 
പ്ചയ്തന്. രാഷ്ടമീയ പാർട്ികൾക്ന് 
പിരിവന് ഇലൊതിരന്ന കാലഘട്
ത്ിൽ സ്വന്ം വസ്തുക്ൾ വിറ്ാണന് 
പാർട്ി പ്രവർത്നം മുദ്ന്നാട്ന് 
പ്കാണ്ദ്പായതന്. തിരവനന്പുരം 
ഡിസിസി പ്രസിഡന്ം പ്ലയന് സൺ 
കമ്മറ്ി കൺവമീനറും ഐ എൻ ടി യ 
സി  ദ്നതാവം മന്തിയം ആയിരന്ന 
വരദരാജൻ നായർ സ്വന്ം കുടുംേ 
സുഹൃത്ായ സി എം സ്റമീഫപ്ന പരാ
ജയപ്പെടുത്ിയാണന് പ്ക പി സി സി  
പ്രസിഡറെന് ആയതന്. 

അടിയന്രാവസ്പ്യ തടർന്നന് 
പ്ക കരണാകരൻ രാജി വച്ചദ്പൊൾ 
ദ്ഡാ പ്ക ജി അടിദ്യാടിയം വരദ
രാജൻ നായരം ദ്കാൺഗ്സന് 
പാർലപ്മറെറി പാർട്ി ദ്നതൃസ്ാന
ദ്ത്യ്ക്കന് മത്സരിക്ാൻ ഒരങ്ങുകയം 
സി സുബ്രമണത്ത്ിപ്റെ ഇടപ്പടൽ 
മൂലം എ പ്ക ആറെണി മുഖത്മന്തി 
ആകുകയം പ്ചയ്തു. 

          എ പ്ക ആറെണി മുഖത്മ
ന്തി ആയിരന്നദ്പൊൾ ദ്കാൺഗ്സന് 

രണ്ാവകയം ഇദേിരാഗാന്ിജിയപ്ട ദ്നതൃത്വത്ിൽ പുതിയ 
പാർട്ി ഉണ്ാവകയം പ്ചയ്തു. ചിക്ന്മഗലൂർ പ്തരപ്ഞ്ഞടുപെിൽ 
അന്നപ്ത് ദ്കാൺഗ്സ,ന് പ്രസിഡറെന് ബ്രഹ്ാനദേ പ്റഡ്ിക്ന്  
പിന്തുണ പ്രഖത്ാപിച്ചതിൽ പ്രതിദ്ഷധിച്ചന് മുഖത്മന്തി എ 
പ്ക  ആറെണി 1978 ഒകന് ദ്ടാേർ 27 നന് മന്തിസഭയപ്ട രാജി 
സമർപെിക്കുകയണ്ായി. സ്വാഭാവികമായം പ്ക പി സി സി  
പ്രസിഡറെന് കൂടിയായിരന്ന വരദരാജൻ നായർ ദ്കാൺഗ്സന്  
നിയമസഭാ കക്ി ദ്നതൃസ്ാനദ്ത്യ്ക്കന് പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്പ്പെദ്ട
ണ്താണന്. എന്നാൽ അതന് ഉണ്ായിലെ. പി പ്ക വാസുദ്ദവൻ 
നായർ ദ്കരളത്ിപ്റെ മുഖത്മന്തി ആയി. ഇതിപ്റെ കാരണം  
ഇന്നും അജ്ഞാതമാണന്. എന്തുപ്കാണ്ന് അങ്ങപ്ന സംഭവിച്ചു 
എന്നതിപ്നക്കുറിച്ചന് എ പ്ക ആറെണിദ്യാ  എപ്റെ അച്ദ്നാ 
മനസ്ന് തറന്നിട്ിലെ. പി പ്ക വാസുദ്ദവൻ നായർ മുഖത്മന്തി 
ആകുന്നതന് ദ്കരളത്ിപ്ല ദ്നതൃത്വം മാത്രമാണന്  തമീരമാനി
ച്ചതന്. കാരണം അന്നന് ദ്കാൺഗ്സന്   കഹക്മാറെന് തമീപ്ര ദുർ
േലമായിരന്നു. ആരം ഡൽഹിക്ന് ലിസ്റ്റുമായി ദ്പാകാറിലെ. 

   പി പ്ക വാസുദ്ദവൻ നായർ മന്തിസഭയിൽ ധനകാരത് 
മന്തിയായിരിപ്ക്യാണന്  അച്ൻ ഇന്ത്യിൽ ആദത്മായി 
ദ്കരളത്ിപ്ല സർക്ാർ പ്പൻഷൻകാർക്ന് ഡി എ അനുവ
ദിക്കുന്നതന് (15 രൂപ). മുഖത്മന്തി ഇതിദ്നാടന് എതിർപെന് പ്രക
ടിപെിച്ചന് ധനകാരത്മന്തിക്ന് കത്ന് അയച്ചതന് ഇദ്പൊഴും ദ്രഖ. 
മന്തിമദേിരത്ിൽ  ഒര ദിവസം ദ്പാലം തങ്ങാൻ മക്പ്ള 
അനുവദിച്ചിട്ിലെ എന്നു മാത്രമലെ പിപ്ക വിയപ്ട മന്തിസഭ 
രാജിവച്ച അദ്ത ദിവസം തപ്ന്ന  മന്തിമദേിരം ഒഴിഞ്ഞു അച്ൻ  

വമീട്ിൽ എത്തുകയം പ്ചയ്തു. പ്താട്ടു 
അടുത് ദിവസം തപ്ന്ന മാഞ്ഞാലി
ക്കുളം ദ്റാഡിൽ ഉള്ള ഐ എൻ ടി 
യ സി  ഓഫമീസിദ്ലയ്ക്കന് തപ്റെ സ്ിരം 
നടത്ം ആരംഭിക്കുകയം പ്ചയ്തു. 
താൻ പടുത്തുയർത്ിയ ഐ എൻ ടി 
യ സി  ഓഫമീസന് നിർമ്മാണത്ിനന് 
ആവശത്മായ സ്ലം വാങ്ങുന്നതി
നുള്ള പണം കുടുംേത്ിപ്ല വസ്തു 
വിറ്ാണന് പ്കാടുത്തന്. 

നാടകം എപ്റെ പിതാവിനന് ഒര 
ഹരമായിരന്നു.  നാടകങ്ങളിൽ സ്തമീ 
ദ്വഷവം പുരഷ ദ്വഷവം പ്കട്ിയ 
അദ്ദേഹം 70 കളുപ്ട ആദത്ം ആ 
രംഗം വിട്ടു. തിരവനന്പുരത്ന്  ഭാര
തദ്കസരി എന്ന പത്രം  നടത്ിയതം 
അക്ാലത്ാണന്. പ്രമുഖ നാടക നടൻ 
എൻ എൻ പിള്ള ഈ പത്രത്ിൽ 
സബ്ബന് എഡിറ്റായി ദ്സവനം അനു
ഷ്ഠിച്ചിരന്നു. കുടുംോംഗങ്ങൾപ്ക്
ലൊം സുഹൃത്തും മാർഗ്ഗദർശിയം വഴി
കാട്ിയം ആയിരന്നു വരദരാജൻ 
നായർ.

സ്വകദശാഭിമാനി 
രാമകൃഷ്ണപിള്ളന്യ 
നാടുകെതെിയ ദിവാൻ 
രാജകഗാപാൽ ആോരിയുന്െ 
മകൻ ആയിരുന്ിട്ടു കൂെി 
സ്വകദശാഭിമാനിയുന്െ 
േിതാഭസ്ം തലസ്ാന
നഗരിയിൽ സ്വ്രീകരിച്ത് 
അച്ഛനായിരുന്നു എന്ത് 
ഇക്ാഴം ഓർക്കന്്കെണ 
കാരഷ്യമാണ്.
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ഈ ഭൂമുഖപ്ത് േഹുഭൂരിപക്ം രാഷ്ടങ്ങളുപ്ട അന്ാരാഷ്ട 
സംഘടനയാണന് യകണറ്ഡന് ദ്നഷൻസന് ഓർഗകന

ദ്സഷൻ. അദ്മരിക്ൻ പ്രസിഡറൊയിരന്ന ഫ്രാങ്ന് ളിൻ ഡി 
റൂസന് പ്വൽറ്ാണന് ഐകത്രാഷ്ടസഭ രൂപമീകരിക്ാൻ മുൻകക 
എടുത്തന്. ഇതിനായി അദ്ദേഹത്ിനുണ്ായ ദ്ചദ്താവികാരം 
റൂസന് പ്വൽറ്ിനു പ്താട്ന് മുമ്ന് 1945-ൽ തപ്ന്ന അദ്മരിക്ൻ 
പ്രസിഡറൊയിരന്ന ഹാരി �മാൻ ആണവായധം പ്രദ്യാഗി
ക്ാൻ അനുവാദം നൽകിയതം, രണ്ാം ദ്ലാകമഹായദ്ം 
ദ്ലാകത്ിനു വിതച്ച ദുരന്ങ്ങളും കഷ്ടപൊടുകളും വിനാശങ്ങ
ളുമായിരന്നു.

ദ്ലാകസമാധാനം മുന്നിൽ കണ്പ്കാണ്ന് ദ്ലാകരാഷ്ടങ്ങ

ളുപ്ട പ്പാതദ്വദിക്ന് 1945-ൽ സാൻഫ്രാൻസിസന് ദ്കായിൽ 
ഇന്ത് ഉൾപ്പെപ്ട അമ്തന് രാഷ്ടങ്ങൾ ഒത്തുദ്ചർന്നന് യ എൻ 
ഉടമ്ടി എഴുതിയണ്ാക്ി. ഈ ഉടമ്ടി തപ്ന്നയാണന് ഐകത്
രാഷ്ടസംഘടനയപ്ട ഭരണഘടനയം. ഈ ചാർട്ിപ്റെ അടി
സ്ാനത്ിലാണന് ഐകത്രാഷ്ടസഭ പ്രവർത്ിച്ചുദ്പാരന്നതന്. 
1945 ഒകന് ദ്ടാേർ 24നന്  ഐകത്രാഷ്ടസംഘടനക്ന് രൂപം 
പ്കാടുത്തു. അദ്മരിക്യിപ്ല ന്യൂദ്യാർക്ന് സിറ്ിയിലാണന് 
ഐകത്രാഷ്ടസംഘടനയപ്ട ആസ്ാനം. ഈ ആസ്ാനം 
സ്ിതിപ്ചയ്യുന്ന ഭൂപ്രദ്ദശം മാത്രം ദ്ലാകരാഷ്ടങ്ങൾക്ായി 
പൂർണ് അവകാശദ്ത്ാടു കൂടി അദ്മരിക് വിട്ടുപ്കാടുത്ി
ട്ടുണ്ന്. സ്വന്മായ പതാകയം സ്റാമ്പും ദ്പാദ്സ്റാഫമീസും 

  കലഖനം
  കജാൺസൺ  കറാച്്   

ഒക് തടോബർ 24 ഐകയ്രോ�സഭോ ദിനകും

തലോകസമോധോന�ിത� 
കോവലോൾ

ന്യൂദ്യാര്ക്ിപ്ല ഐകത്രാഷ്ടസഭാ മദേിരം
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ഐകഷ്യരാഷ്ടസഭക്ക് 
എന്് കുറ്റങ്ങളും
കുറവകളും ഉന്ണങ്ിലം 
കലാകതെിനു നൽകിയതും 
നൽകിന്ക്കാണിരിക്കു
ന്തുമായ കസവനം 
വിലന്്ട്താണ്. മാനവ
രാശിയുന്െ നിലനിൽ്ിനും 
കലാകസമാധാനതെിനും 
ഐകഷ്യരാഷ്ടസഭയുന്െ 
ന്കട്ടുറ്് അതഷ്യന്ാകപക്ിത
മാണ്.

ഐകത്രാഷ്ടസഭയ്ക്കുണ്ന്. നമീല പശ്ാത്ലത്ിൽ 
പ്വളുത് നിറത്ിലള്ള രണ്ന് ഒലിവന് ഇലകൾക്ന് 
നടുവിലായി പതിച്ച ദ്ലാകഭൂപടമാണന് ഐകത്രാഷ്ട
സഭയപ്ട ഔദ്ദത്ാഗികപതാക. ഭൂപടം ദ്ലാകപ്ത് 
മുഴുവൻ പ്രതിനിധമീകരിക്കുദ്മ്ാൾ നമീലനിറവം 
ഒലിവന് ശിഖരങ്ങളും സമാധാനപ്ത് പ്രതിനി
ധമീകരിക്കുന്നു. ചിഹ്നവം പതാകയം നിലവിൽ 
വന്നതന് 1947 ഒകന് ദ്ടാേർ 20 നാണന്. ഔദ്ദത്ാ
ഗികമായി അംഗമീകരിക്പ്പെട് ആറന് ഭാഷകളാണന് 
ഇംഗ്മീഷന്, ഫ്രഞ്ന്, കചനമീസന്, റഷത്ൻ, അറേികന്, 
സ്ാനിഷന്. പ്സരേട്റി ജനറലാണന് ഏറ്വം വലിയ 
ഉദ്ദത്ാഗസ്ൻ. ദ്പാർച്ചുഗലിപ്റെ മുൻപ്രധാനമന്തി 
ആദ്റൊണിദ്യാ ഗുട്പ്റസാണന് ഇദ്പൊഴപ്ത് പ്സരേ
ട്റി ജനറൽ. അദ്ദേഹം ഒമ്താമപ്ത് പ്സരേട്റി 
ജനറലാണന്. ന്യൂദ്യാർക്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐകത്രാ
ഷ്ടസഭയപ്ട പ്രധാന ഓഫമീസന് സ്വിറ്ന് സർലണ്ിപ്ല 
ജനമീവയാണന്. മപ്റ്ാര പ്രധാന ഓഫമീസന് ഓസന് ദ്ട്ര
ലിയയിപ്ല വിയന്നയാണന്. ോദ്ങ്ാങന്, ദ്ജാർദാൻ, 
ചിലി, എദ്തത്ാപത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്ത്ിക 
കമ്മമീഷൻ ഓഫമീസുകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ന്.

ഇദ്പൊൾ ഐകത്രാഷ്ടസഭയിൽ 193 രാജത്ങ്ങൾ അംഗ
ങ്ങളായണ്ന്. എലൊ അംഗങ്ങൾക്കും തലത്സ്ാനമാണന് 
ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട ഭരണഘടനയിൽ കൽപെിച്ചിട്ടുള്ളത.ന് 
മാനവരാശിയപ്ട എണ്മറ് പുദ്രാഗതിക്കും പ്പാതദ്ക്മത്ി
നും യഎൻ സംഭാവന നൽകിപ്ക്ാ
ണ്ിരിക്കുന്നുപ്വങ്ിലം യ എന്നിൽ 
അസമത്വവം ജനാധിപതത്വിരദ് 
നിയമങ്ങളും ഉണ്ന്. എലൊ അംഗ
രാഷ്ടങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പ്പാതസഭ 
കഴിഞ്ഞാൽ അടുത് അധികാരമു
ള്ള സമിതിയാണന് രക്ാസമിതി. 
പ്രധാനമായം 1948-ൽ പ്പാതസഭ 
പുറത്ിറക്ിയ ആദ്ഗാള മനുഷത്ാവ
കാശങ്ങളുപ്ട അടിസ്ാനത്ിലാണന് 
രക്ാസമിതി പ്രവർത്ിക്കുന്നതന്. 
മുഴുവൻ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഭരണ
ദ്നതൃത്വം നൽകുന്നതന്  രക്ാസമിതി
യാണന്. അഞ്ന് സ്ിരാംഗങ്ങളും പത്തു 
താൽക്ാലിക അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട് 
പതിനഞ്ംഗരാജത്മാണന് രക്ാസ
മിതി. രണ്ന് വർഷത്ിപ്ലാരിക്ൽ 
താൽക്ാലിക അംഗങ്ങൾ മാറിപ്ക്ാ
ണ്ിരിക്കും.19 വർഷത്ിനുദ്ശഷം 
വമീണ്ം 2011 ജനുവരിയിലാണന് 
ഇന്ത് രക്ാസമിതിയിൽ താൽക്ാ
ലിക അംഗമായതന്.താൽക്ാലിക 
അംഗങ്ങപ്ള പ്മാത്ം ദ്വാട്ിപ്റെ 
മൂന്നിൽ രണ്ന് ദ്വാട്ന് കിട്ടുന്നതിപ്റെ 

അടിസ്ാനത്ിൽ പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്ാപ്നാര ആനുപാതിക
വമുണ്ന്. ആദ്ഫ്രാ-ഏഷത്ൻ രാജത്ങ്ങൾ-5 ലാറ്ിദ്മരിക്ൻ 
രാജത്ങ്ങൾ- 2 പശ്ിമ യൂദ്റാപത്ൻ രാജത്ങ്ങൾ- 2, കിഴക്ൻ 
യൂദ്റാപത്ൻ രാജത്ങ്ങൾ-1 എന്നിങ്ങപ്നയാണന് രക്ാസമിതി
യിൽ പ്രാതിനിധത്ം കൽപെിച്ചിട്ടുള്ളതന്. 2011-ൽ രക്ാസമി
തിയിദ്ലക്ന് പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്ാനായി പ്പാതസഭ 191 ദ്വാട്ന് 

പ്ചയ്തിൽ ഇന്ത്യ്ക്കന് കിട്ിയതന് 187 
ദ്വാട്ാണന്. ഇതിനുമുമ്ന് ആറുതവണ 
ഇന്ത് രക്ാസമിതിയിൽ അംഗ
മായിട്ടുണ്ന്. കചന, യഎസന്എ 
(അദ്മരിക്), ഫ്രാൻസന്, റഷത്, 
യപ്ക (ഇംഗ്ണ്ന്) എന്നമീ അഞ്ചുരാ
ജത്ങ്ങൾ  രക്ാസമിതിയിൽ സ്ി
രാംഗങ്ങളാണന്. ഏപ്തങ്ിലപ്മാര 
സ്ിരാംഗം രക്ാസമിതിയിൽ ഒര 
നിർദ്ദേശപ്ത് തള്ളിയാൽ രക്ാസ
മിതി തള്ളിയതായി കണക്ാക്കും. 
മറ്ന് പതിനാലംഗങ്ങളും നിർദ്ദേ
ശത്ിനന് അനുകൂലമാപ്ണങ്ിലം 
തള്ളിയതായി തപ്ന്ന കണക്ാ
ക്കും. അഞ്ചുരാജത്ങ്ങൾക്കുള്ള ഈ 
അധികാരമാണന് വമീദ്റ്ാ. രാഷ്ടങ്ങൾ 
തമ്മിലള്ള പ്രശന് നങ്ങളും, തർക്ങ്ങ
ളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രക്ാ
സമിതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശന് നങ്ങൾ 
വമീദ്റ്ാ അധികാരമുള്ള അഞ്ചുരാജത്
ങ്ങളും അവരവരപ്ട രാഷ്ടതാൽപെ
രത്ങ്ങളും രാഷ്ടമീയതാൽപെരത്ങ്ങളും 
മുൻനിർത്ി വമീദ്റ്ാപവർ പ്രദ്യാ
ഗിച്ചിട്ടുണ്ന്. അങ്ങപ്ന പലദ്പൊഴും 

ആദ്റൊണിദ്യാ ഗുട്പ്റസന്
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ദ്ലാകത്ന് നടമാടിപ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്ന അസമാധാനവം അധി
നിദ്വശങ്ങളും തടരാൻ ഈ കാട്ടുനമീതി അധികാരം പ്രദ്യാജ
നപ്പെടുത്ിദ്പാരന്നുണ്ന്. തലത്നമീതിയിലം ജനാധിപതത്ത്ി
ലം അധിഷ്ഠിതമായ ദ്ലാകരേമപ്ത്ക്കുറിച്ചന് ഐകത്രാഷ്ടസഭ 
പറയന്നുപ്ണ്ങ്ിലം, യ എൻ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമലെ.

രക്ാസമിതി ഉൾപ്പെപ്ട ഐകത്രാഷ്ട സഭയ്ക്കന് ആറന് പ്രധാന 
ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ന്. (1) പ്പാതസഭ (General Assembly) (2) 
രക്ാ സഭ (Socio Economic Council) (3) സാമൂഹിക 
സാമ്ത്ിക സമിതി (Socio Economic Council) (4) ട്ര
സ്റമീസന് കൗൺസിൽ (ഉപദ്രഖ നൽകുക, ഉറവിടം കണ്പിടി
ക്കുക, ചരിത്രം പുനരവദ്ലാകനം പ്ചയ്യുക, പ്രശന് നങ്ങൾ കപ്ണ്
ത്തുക) (5) അന്ാരാഷ്ട നമീതിനത്ായ ദ്കാടതി (International 
Court for Justice) (6) പ്സരേട്റിദ്യറ്ന്. ഇതിൽ അന്ാരാഷ്ട 
നമീതിനത്ായ ദ്കാടതി പ്നതർലാൻഡിലാണന് പ്രവർത്ിക്കു
ന്നതന്. മറ്ന് അഞ്ന് ഘടകങ്ങളും ന്യൂദ്യാർക്ിപ്ല യഎൻ ദ്കന്ദ്ര
ത്ിൽ തപ്ന്ന പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഈ ആറന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ 
കൂടാപ്ത സമൂഹത്ിപ്റെ വിവിധ ദ്മഖലകപ്ള പ്രതിനിധാനം 
പ്ചയ്യുന്ന ഉപസമിതിക്കും വിവിധ ഏജൻസികളും കമ്മിറ്ികളും 
കൂടി ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട കമീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഏറ്വം 
അവസാനമായി രൂപമീകരിച്ച ഉപസമിതിയാണന് സ്തമീകളുപ്ട 
അവകാശസംരക്ണത്ിനായി നിലവിൽ വന്ന യഎൻ 
വമൺ. ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട ഏറ്വം പ്രധാനപ്പെട് ഉപസമി
തികളിദ്ലക്ന് നമുപ്ക്ാന്നന് കദ്ണ്ാടിക്ാം.

കുട്ികളുപ്ട ദ്ക്മ വികസനത്ിനായി രൂപം പ്കാടുത്ി
രിക്കുന്ന സമിതിയാണന് യൂണിപ്സഫന് (Unicef-Nations 
Childrens Fund.) QRSഎന്നന് മുദ്രണം പ്ചയ്ന് വരന്ന പാക്
റ്റുകൾ Unicef പ്റെ പദ്തിയിൽപ്പെട്താണന്.

പരിസ്ിതി സംേന്മായ എലൊ വിഷയങ്ങളും പഠി

ക്കുകയം ദ്ലാകത്ിനു മുന്നറിയിപെന് നൽകുകയം ആധികാ
രികമായി OUR PLANETഎന്ന പ്രസിദ്മീകരണത്ിലൂപ്ട 
ദ്ലാകത്ിപ്ന അറിയിക്കുകയം പ്ചയ്യുന്ന സമിതിയാണന് 
യഎൻഇപി(UNEP-United Environment Programme)
ആദ്ഗാളതാപഉച്ചദ്കാടികൾ UNEP യാണന് ദ്നതൃത്വം 
നൽകിവരന്നതന്.മനുഷത്കുലത്ിപ്റെ ആദ്രാഗത്പ്രശന് നങ്ങൾ 
നിരമീക്ിക്കുകയം പഠിക്കുകയം ആദ്രാഗത്പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുകയം പ്ചയ്യുന്ന യ എന്നിപ്റെ മപ്റ്ാര ഏജൻസി
യാണന് ദ്ലാകാദ്രാഗത്സംഘടന (WHO-World Health 
Organization) എൺപത രാജത്ങ്ങളിലായി നൂറുദശലക്ം 
ദ്പപ്ര ദ്ലാകാദ്രാഗത്സംഘടന തമീറ്ിദ്പൊറ്റുന്നു.

മപ്റ്ാര സുപ്രധാന സമിതിയാണന് മനുഷത്ാവകാശ 
കൗൺസിൽ (Human Securtiy Council).  മനുഷത്പ്റെ 
അന്സ്ന് ഉയർത്ിപെിടിക്കുന്നതിലം മനുഷത്ാവകാശങ്ങൾ 
സംരക്ിക്കുന്നതിനും ദ്വണ്ി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. പ്രദ്തത്കി
ച്ചും സംഘർഷഭൂമിയിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തുക എന്ന 
ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട മുഖത്ലക്ത്ം പ്രാവർത്ികമാക്ാൻ മനു
ഷത്ാവകാശകൗൺസിൽ നിലപ്കാള്ളുന്നു. ദുരിതദ്മഖലകളിൽ 
വസ്തം, മരന്നന് എന്നിവ എത്ിക്ാൻ ഹ്യൂമൺ പ്സക്യൂരിറ്ി 
കൗൺസിൽ എന്നും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ന്. മനുഷത്ാവകാശ 
കൗൺസിലിപ്റെ കമീഴിൽ യ എന്നിപ്റെ സമാധാനദ്സന 
ദ്ലാകത്ിപ്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ സ്തുതത്ർഹമായ ദ്സവനം 
കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ന്. സമാധാനദ്സനയപ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്ര
കമീർത്നാധമീതമാണന്; �ാഘനമീയമാണന്.

ഇദ്പൊൾ താപ്ഴപെറയന്ന ഒമ്തലക്ത്ങ്ങൾ കകവരിക്ാ
നുള്ള തമീവ്രയതന് നത്ിലാണന് യകണറ്ഡന് ദ്നഷൻസന്:
1. ദ്ലാകത്ിൽ നിന്നന് പട്ിണി തടച്ചുമാറ്റുക.
2. ദ്ലാകസമാധാനം ഉറപ്പുവരത്തുക.
3. മാനവരാശിക്ന് മുഴുവൻ അടിസ്ാന വിദത്ാഭത്ാസം
4. സ്തമീശാക്മീകരണം (ലിംഗസമത്വം)
5. കശശവ മരണനിരക്ന് കുറയ്ക്കുക.
6. അമ്മമാരപ്ട ആദ്രാഗത്സംരക്ണം.
7. മാരകദ്രാഗങ്ങപ്ള പ്രതിദ്രാധിക്കുക- ഉ�ലനം പ്ചയ്യുക.
8. സുസ്ിരവികസനം ഉറപ്പുവരത്തുക.
9. വികസനത്ിൽ ആദ്ഗാളപങ്ാളിത്ം ഉറപ്പുവരത്തുക.

ഐകത്രാഷ്ടസഭക്ന് എന്ന് കുറ്ങ്ങളും കുറവകളും ഉപ്ണ്
ങ്ിലം ദ്ലാകത്ിനു നൽകിയതം നൽകിപ്ക്ാണ്ിരിക്കുന്നത
മായ ദ്സവനം വിലപ്പെട്താണന്. മാനവരാശിയപ്ട നിലനിൽ
പെിനും ദ്ലാകസമാധാനത്ിനും ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട പ്കട്ടുറ
പെന് അതത്ന്ാദ്പക്ിതമാണന്. ദ്ലാകസുരക്ിതത്വത്ിനായി 
ഐകത്രാഷ്ടസഭയപ്ട കുടക്മീഴിൽ ഇപ്ന്നാര തണൽ ഉണ്ന്. 
ഇനി ഏപ്തങ്ിലപ്മാര സദേർഭത്ിൽ ഐകത്രാഷ്ടസഭപ്യ 
പൂർണ്മായം ധിക്രിച്ചുപ്കാണ്ന്, ഈ ആണവായധദ്ലാ
കത്ന് ഇനി ഒര യദ്ം പുറപ്പെട്ാൽ  അതിപ്റെ ഭവിഷത്ന് 
രണ്ാം ദ്ലാകമഹായദ്ത്ിപ്നക്ാൾ ഭയാനകമായിരിക്കും. 
അങ്ങപ്ന ഒരിക്ലം സംഭവിക്ാതിരിക്പ്ട്പ്യന്നന് നമുക്ന് 
പ്രതത്ാശിക്ാം.

 ഫ്രാകന്ളിന് റൂസന് പ്വല്റ്ന് 
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എം ദ് ഗ ാ വ ി ദേ പ് ന  സ മ ഗ്മ ാ യ 
അർത്ത്ിൽ വിലയിരത്തു

കദ്യാ അപഗ്ഥിക്കുകദ്യാ പ്ചയ്ിട്ടു
ദ്ണ്ാ എന്ന ദ്ചാദത്ം സംഗതമാണന്. 
വത്ക്ിയം സമൂഹവപ്മന്ന കാഴ്ചപൊടിൽ 
നിന്നുപ്കാണ് ദ്ഗാവിദേപ്റെ ധത്ാനം 
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുദ്ണ്ാ? വത്ക്ിയം 
സമൂഹവം തമ്മിൽ േന്ിപെിച്ചതാണന് 
അദ്ദേഹത്ിപ്റെ തത്്വശാസ്തം. ജനാ
ധിപതത്വം ദ്ഗാവിദേനും പരസ്രം 
േന്പ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന വിപുലമായ 
വിഷയമാണന്. ജനാധിപതത്ത്ിപ്റെ 
അടിക്ലെി (foundation) ൽ നിന്നു
പ്കാണ്ാണന് അദ്ദേഹം ഫാസിസത്ി
പ്നതിദ്ര ശബ്ദിച്ചതന്. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ 
ചിന്യപ്ട കനലകളിൽ സ്ർശിക്ാൻ 
കഴിയാത്വരാണന് എഴുത്തുകാരിൽപെല
രപ്മന്നന് ചരിത്രം ദ്ോധത്പ്പെടുത്തുന്നു. 
എം ദ്ഗാവിദേപ്റെ ജന്ശതാബ്ദി കഴിഞ്ഞ 
മാസത്ിലായിരന്നു. 

തറന്നുപറയന്ന ഈ ധിഷണയപ്ട 
സൗദേരത്പ്ത് ദ്രഖപ്പെടുദ്ത്ണ്ത 
കാലത്ിപ്റെ ആവശത്മാണന്. സ്വത
ന്തചിന്യപ്ട പ്രാഭവമറിയണപ്മങ്ിൽ 
ദ്ഗാവിദേപ്റെ തമീക്ഷ്ണമായ മനസ്ിദ്ലക്ന് 
ആത്യാനം പ്ചയ്യണപ്മന്നാണന് പ്ക പി 
അപെൻ എഴുതിയതന്. ദ്ഗാവിദേപ്റെയം സി 
പ്ജ ദ്താമസിപ്റെയം രചനകപ്ള ആസ്
ദിച്ച നവമീനമായ അദ്ന്വഷണങ്ങൾക്കു 
വളപ്രദ്യപ്റ പ്രസക്ിയള്ള കാലഘട്
മാണിപ്തന്നും അപെൻ   പറഞ്ഞുപ്വച്ചി
രന്നു. 'എപ്ന്ഴുതണം, ആർക്കുദ്വണ്ി 

കലഖനം
സത്രീഷ് കേലാട്്

ദോർശനികനോയ 
എകും ത�ോവിന്ദൻ

 എം ദ്ഗാവിദേൻ
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എഴുതണം, എങ്ങപ്നപ്യഴുതണം എന്നുപറഞ്ഞത' എം ദ്ഗാവി
ദേനാപ്ണന്നായിരന്നു നിതത്കചതനത്യതി  ഓർമ്മിപെിച്ചതന്. 

ദ്ഗാവിദേപ്റെ വിചാരം ന�ക ജനാധിപതത്വം സ്വാതന്തത്
വമാണന്. 'പുതിയ മനുഷത്ർ പുതിയദ്ലാകം' എന്ന ഗ്�ത്ിപ്ല 
എം ദ്ഗാവിദേപ്റെ അപഗ്ഥനത്ിൽ നിന്നന് ഈ വിപ്ലവവിചാ
രത്ിപ്റെ മനസ്ിപ്ന അറിയാൻ കഴിയം. ഇന്ത്ൻ ചരിത്ര 
പരിത:സ്ിതികപ്ള വിലയിരത്തുന്നതിനു സാർവജനമീനമായ 
കാഴ്ചവട്ം അദ്ദേഹത്ിനുണ്ായിരന്നു. ദ്ഗാവിദേനിപ്ല കജവ
വിചാരപ്ത് ദ്ോദ്ത്പ്പെടുത്തുന്ന ദ്ലഖനങ്ങളാണന് 'പുതിയ 
മനുഷത്ർ പുതിയ ദ്ലാകം' എന്ന ഗ്�ത്ിലള്ളതന്. ദ്ഗാവി
ദേപ്റെ ചിന്യപ്ടയം എഴുത്ിപ്റെയം സവിദ്ശഷതകളാണന് 
ഈ കാലഘട്ത്ിലം അദ്ദേഹപ്ത് സ്മരിക്കുന്നതിപ്റെ സാം
ഗതത്പ്മന്നു കാണാൻ കഴിയം. എപ്റെ രാജത്പ്മന്ന വിപുലമായ 
അർത്ദ്ോധം ദ്ഗാവിദേനുണ്ായിരന്നു. അതപ്കാണ്ത
പ്ന്നയാണന് ദ്ഗാവിദേപ്ന ഇന്ത്ൻ എഴുത്തുകാരപ്നന്നന് നാം 
നവസാമൂഹിക കാഴ്ചപൊദ്ടാപ്ട വിലയിരത്തുന്നതന്. ഇന്ത്യിൽ 
ഇങ്ങപ്നപ്യാര എഴുത്തുകാരൻ ജമീവിച്ചിരന്നുപ്വന്നു ചരിത്രം  
ഓർമ്മിപെിക്കുന്ന കാലഘട്ത്ിലാണന് നമ്മൾ ജമീവിക്കുന്നതന്. 
'മഹാത്ാവന്-�തിദ്രഖ' എന്ന ദ്ലഖനത്ിൽ എം ദ്ഗാവിദേ
പ്നഴുതന്നു: 'എപ്ന്നപെറ്ി, എപ്റെ രാജത്പ്ത്പെറ്ി, ദ്നതാക്ന്ാ
പ്രപെറ്ി അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കന് മാറ്ിയം മറിച്ചും വിടുന്ന പ്രസ്ാവന
കപ്ളപെറ്ി, മാർകന് സിപ്നപെറ്ി, പ്ലനിപ്നപെറ്ി, ദ്റായിപ്യപെറ്ി, 
ദ്ഗാഡന് പ്സപ്യപെറ്ി, നിദേിതരം പമീഡിതരമായ മനുഷത്പ്ര
പെറ്ി, ചരിത്രത്പ്റെ വിതാനരേമങ്ങപ്ളപെറ്ി, അതിപ്ല ചതി
ക്കുഴികപ്ളപെറ്ി, ചപലതകപ്ളപെറ്ി, മനുഷത്ൻ ചരിത്രത്ിനു 
രൂപം പ്കാടുക്ാനുഴറുദ്മ്ാൾ അവപ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ മാറുന്ന
തിപ്നപെറ്ി, ദ്ചാരയപ്ട നിറപ്ത്പെറ്ി, മരണപ്ത്പെറ്ി, പ്ചറു
പെത്ിപ്ല തളർച്ചപ്യപെറ്ി-അങ്ങപ്ന അങ്ങപ്ന പലതിപ്നയം 
പറ്ി'-എം ദ്ഗാവിദേൻ ചിന്ിക്കുകയം 
എഴുതകയം പ്ചയ്ിട്ടുണ്ന്. ആ പ്രതിഭ 
(genius) യപ്ട പ്രദ്ോധപ്ത് പ്ര
തത്ക്മാക്ിത്രന്ന ദ്ലഖനമാണന് 
'ആത്ാവിലൊത് നഗരം'. എം ദ്ഗാവി
ദേപ്റെ മനസ്ിപ്ന പ്വളിപ്പെടുത്തുന്ന 
ഒര ഖണ്ം അദ്ത ദ്ലഖനത്ിൽ 
നിന്നന് ഉദ്രിക്കുന്നു: 'അ�ി പരമീക്
ണങ്ങളിലൂപ്ട �ടം പ്ചയന് പ്തടുത് 
ആത്മീയാവശിഷ്ടത്ിപ്റെ പലപല 
തരികൾ; കനതികമൂലത്ങ്ങളും രാഷ്ട
സംഹിതയം അദ്ഭദത്മായി േന്പ്പെ
ട്താപ്ണന്ന ഗാന്ിതത്്വത്ിപ്ല 
സുപ്രധാനാംശം, മനുഷത്ാത്ാവിൽ
പ്ച്ചന്നുപ്പദ്ടണ്തായിരന്നു. ആ 
ഓദ്രാ തരിയം ഭാരതമീയ മനസ്ിൽ 
അടരിടക്ിക്ിടന്നന് മുത്തുച്ചിപെിയിൽ 
മുപ്ത്ന്നദ്പാപ്ല ദ്നാവം ദ്വവമുണ്ാ
ക്ിയ മനുഷത്ാത്ാവന് മുത്ായി രൂപ
പ്പെടുദ്ത്ണ്തായിരന്നു. ഇപ്തലൊം 

ഓർത്തുപ്കാണ്ലെ ഗാന്ിജിപ്യപെറ്ി ഞാൻ എപ്റെ ഒടുക്പ്ത് 
കവിതപ്യഴുതിയതന്''. 

അദ്ദേഹത്ിപ്റെ ചിന്യപ്ട മനസ്ിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന 
വാക്കുകളിലൂപ്ടയാണന് ഗാന്ിജിപ്യ സാക്ാതന്കരിച്ചിരി
ക്കുന്നതന്. സ്വതന്തചിന്യപ്ട മൂശയിലാണന് ഓദ്രാ വാക്കും 
ദ്ഗാവിദേൻ സൃഷ്ടിച്ചതന്. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ ഓദ്രാ പ്രേന്ത്ി
ലൂപ്ട കടന്നുദ്പാകുദ്മ്ാഴും  നവമീന ഇന്ത്യപ്ട രൂപകമാണന് 
മനസ്ിൽ രൂപപ്പെടുന്നതന്.  ദ്ഗാവിദേൻ ഇളക്ിവിട് പ്രതിദ്ോ
ധപ്ത് തമസന് കരിക്കുന്നവർ ദ്ഗാവിദേരപ്ട (ഒ വി വിജയദ്നാടു 
കടപൊടന്) പക്ത്തുണ്ന്. ദ്ഗാവിദേരപ്ട വിചാരപക്ത്തു 
നി�ന്നവർ ഇ വി രേമീധരനിലം പി പ്ക രേമീനിവാസനിലം 
അയ്യപെൻ മാഷിലപ്മാതങ്ങിദ്പൊദ്യാ എന്ന സദ്ദേഹം അദ്ലാ
സരപ്പെടുത്തുന്നിലെ. കാലം ന�ന്ന സൂചകങ്ങൾ ഓർമ്മിപെിക്കു
ന്നതന് അതാണന്. 'ആവികാര രൂപങ്ങൾ ദ്ഗാവിദേപ്റെ കൃതിക
ളിൽക്കൂടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പ്രേന്ങ്ങളിൽ കവിതയപ്ട 
അംശങ്ങൾ അവയപ്ട യക്ിപരതയ്ക്കു പിറകിലായി ഒര 
ഐതിഹത്ാത്കസങ്ല്പത്ിപ്റെ മാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നുപ്വന്നന്' 
ആർ നദ്രന്ദ്രപ്രസാദന്  'മനസ്ിൽ ചുറ്ിപെിണയന്ന ഒരകഥ' 
എന്ന ദ്ലഖനത്ിപ്ലഴുതിയിട്ടുണ്ന്. ദ്ഗാവിദേപ്റെ മനസ്ം 
ധിഷണയം കപ്ണ്ത്ാൻ ഈ പ്ചറുപ്രേന്ത്ിലൂപ്ട നദ്ര
ന്ദ്രപ്രസാദിനു കഴിഞ്ഞു. നദ്രന്ദ്രപ്രസാദിപ്റെ വത്തിരിക്മായ 
നിരമീക്ണമത പ്വളിപ്പെടുത്തുന്നു.

എം ദ്ഗാവിദേപ്റെ പ്രേന്ങ്ങൾ േിംോത്കവം കാവത്ാ
ത്കവമാപ്ണന്നു ദ്ോദ്ത്പ്പെടുത്തുന്നവയാണന് അധികവം. 
ഈ പ്രേന്ങ്ങൾ വരംതലമുറയപ്ട ധിഷണപ്യ സമൃദ്മാ
ക്കുപ്മന്നതിൽ സദ്ദേഹമിലെ. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ രചനകളുപ്ട 
ആഴത്ിലള്ള പഠനങ്ങൾക്കു വരംതലമുറയപ്ട സമമീപന
ത്ിൽ ദാർശനികമായ പുതിയ സൗദേരത്ം കപ്ണ്ത്ാൻ 

കഴിയം. 'പ്വറുപെിദ്റെതായ സാദ്ത്ത 
ഇന്ത്യപ്ട മണ്ിലം ആത്ാവിലം 
പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റു പ്രതി
ഭാസത്ിപ്റെ സങ്മീർണ്മായ ഒര 
വിശകലനത്ിദ്ലക്കു നപ്മ്മ നയി
ക്കുന്നു'പ്വന്നന് 'ഫാസിസത്ിപ്റെ 
ഭമീഷണിയം ഇന്ത്ൻ ബുദ്ിജമീവിക
ളും' എന്ന പ്രേന്ത്ിപ്ല ദ്ഗാവിദേ
പ്റെ വാക്കുകൾ സ്മരണമീയമാണന്. തറ
ന്നുപറയാനുള്ള ആർജ്ജവം നഷ്ടപ്പെ
ടുദ്മ്ാഴാണന് എഴുത്തുകാരിലം സമൂ
ഹത്ിലം അന്കാരം നിറയന്നതന് 
എന്നന്  ചരിത്രം  നപ്മ്മ ദ്ോദ്ത്
പ്പെടുത്ിയിട്ടുണ്ന്. ഇതദ്പാപ്ലാര 
എഴുത്തുകാരൻ, ഇതദ്പാപ്ലാര 
ചിന്കൻ നമ്മുപ്ടയിടയിൽ ഇനി 
ജനിക്ാൻ എത്രകാലം കാത്ിരി
ക്ണം. അത്രയ്ക്കും ധിഷണശാലിയാ
യിരന്നു എം ദ്ഗാവിദേൻ.

 

എം കഗാവിദേന്റെ പ്രബന്
ങ്ങൾ ബിംബാ�കവം 
കാവഷ്യാ�കവമാന്ണന്നു 
കബാദ്ധഷ്യന്്ടു�ന്വയാണ് 
അധികവം. ഈ 
പ്രബന്ങ്ങൾ വരുംതലമുറ
യുന്െ ധിഷണന്യ സ�ദ്ധമാ
ക്കുന്മന്തിൽ സകദേഹമില്ല. 
അക�ഹതെിന്റെ രേനകളു
ന്െ ആഴതെിലള്ള പഠന
ങ്ങൾക്കു വരുംതലമുറയുന്െ 
സമ്രീപനതെിൽ ദാർശനിക
മായ പുതിയ സൗദേരഷ്യം 
കന്ണതൊൻ കഴിയും.
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അഭയാർത്ി എന്ന അവസ്യ്ക്കന് ഒര നിർവചനം ഇലെ. 
അനുഭവങ്ങദ്ളയള്ളൂ. ഒരിക്ൽ സ്ാനഭ്ംശരായാൽ 

പുനരധിവാസത്ിലൂപ്ട എലൊം ശരിയാകുപ്മന്നന് പ്രതമീക്ിക്ാ
നും സാധിക്ിലെ. ദ്ലാകത്ന് ഉണ്ായിട്ടുള്ള എലൊ അഭയാർത്ി 
ജമീവിതത്ിപ്റെയം ദ്നർക്ാഴ്ചകൾ നമ്മുപ്ട മുമ്ിപ്ലത്തുന്നിലെ. 
ടിേറ്ന്, മത്ാൻമർ, സിറിയ, രേമീലങ്, പാലസ്മീൻ തടങ്ങിയ 
ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ികളുപ്ട കഥ ഹൃദയദ്ഭദക
മാണന്. ഇദ്പൊൾ ഇന്ത്യിപ്ല ചില സംസ്ാനങ്ങളും അതിപ്റെ 
കരിനിഴലിലാണ.ന് 

അഭയാർത്ി സംരക്ണത്ിപ്റെ പ്രതത്യശാസ്തം 
സന് ദ്നഹം തപ്ന്നയാണന്.പ്രതിദ്രാധിക്കുവാൻ പ്കല്പിലൊത് 
അഭയാർത്ികളുപ്ട സുരക് ഉറപൊദ്ക്ണ്തന് ദ്ലാക രാഷ്ട
ങ്ങളാണന്. അന്ാരാഷ്ട മനുഷത്ാവകാശ നിയമങ്ങൾ നിഷന് കർ
ഷിക്കുന്ന സുരക്ിതത്വം ഉറപൊക്ണം. നാം ഇന്നു കാണുന്ന 
സംഭവവികാസങ്ങൾ മനുഷത്ത്വ രഹിതവം അംഗമീകരിക്ാൻ 
സാധിക്ാത്തമാണന്. സിറിയയിൽ ആഭത്ന്ര സംഘർഷ
ത്ിൽ ഇതവപ്ര 5 ലക്ദ്ത്ാളം ദ്പർ പ്കാലെപ്പെടുകയം 56 
ലക്ം ആളുകൾ അഭയാർത്ികളാവകയം പ്ചയ്തു. സിറിയൻ 

കസനത്വം, വിവിധ റിേൽ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലള്ള ദ്പാരാട്
മാണന് നടക്കുന്നതന്. ‘ഇദന് ലിേിൽ’ എന്ന സ്ലത്ന് നടത്ിയ 
ദ്വത്ാമാരേമണങ്ങളിൽ ഇതവപ്ര 2000ദ്ത്ാളം ദ്പർ പ്കാലെ
പ്പെടുകയം, ഇദ്പൊഴും വിമതർ കയ്യടക്ിയ വച്ചിരിക്കുന്ന 
‘ഇദന് ലിേിൽ’ എന്ന സ്ലത്ന് റഷത്ൻ കസനത്ത്ിപ്റെ പിന്തു
ണദ്യാപ്ട ദ്വത്ാമാരേമണം നടന്നുപ്കാണ്ിരിക്കുകയമാണന്. 
ആയിരക്ണക്ിനന് അഭയാർത്ികദ്ളയം, നിരാലംേദ്രയം 
ഇത സൃഷ്ടിച്ചുപ്കാണ്ിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ നൂറ്ാണ്ിൽ ബ്രിട്ൺ അഭയാർത്ികപ്ള സ്വമീക
രിക്കുമായിരന്നു. എന്നാൽ ഇദ്പൊൾ അഭയാർത്ികദ്ളയം, 
പ്രവാസികദ്ളയം ബ്രിട്ൺ ഉൾപ്ക്ാള്ളുന്നിലെ. അദ്മരിക്യാ
കപ്ട്, വൻമതിലകൾ പ്കട്ി പ്വളിയിൽ നിന്നുള്ളവരപ്ട പ്രവാ
ഹപ്ത് തടയന്നു. അഭയാർത്ികൾ ജമീവരക്ാർത്ം ഓടിക്
യറുന്ന ദ്ോട്ടുകളും കടലിൽ മുങ്ങിദ്പൊകുന്നു. ഇന്ത് അഭയാർ
ത്ികളുപ്ട പ്രദ്വശനം തടയന്നിലെ. അതന് ഇന്ത്യപ്ട ആർഷ 
സംസന് കാരം. നിലപാടുകളാണന് ദ്ലാകപ്മമ്ാടും അഭയാർ
ത്ികപ്ള സൃഷ്ടിക്കുന്നതന്. അഭയാർത്ി ജമീവിതങ്ങൾ നടന്നു 
തമീർദ്ക്ണ് വഴികൾ, അവരപ്ട മാനസിക - കവകാരിക 

കലഖനം
ന്ജർട്രൂഡ് ന്ജ കമാറിസ്

അഭയോർത്ികൾ
അവസോനിക്ന്ില്ല

സിറിയയിപ്ല അഭയാര്ഥി പ്രവാഹം
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കഴിഞ്ഞ �റ്റാണിൽ 
�ിട്ൺ അഭയാർത്ികന്ള 
സ്വ്രീകരിക്കുമായിരുന്നു. 
എന്ാൽ ഇക്ാൾ അഭ
യാർത്ികകളയും, 
പ്രവാസികകളയും �ിട്ൺ 
ഉൾന്ക്കാ�ന്ില്ല. 
അകമരിക്കയാകന്ട്, 
വൻമതിലകൾ ന്കട്ി 
ന്വളിയിൽ നിന്നുള്ളവരുന്െ 
പ്രവാഹന്തെ തെയുന്നു.

- ശാരമീരിക സാമൂഹത് മർദങ്ങൾ, അതികഠിനമായ വിശപ്പും 
ദാഹവം, പ്ചപ്ന്നത്തുന്നിടത്ന് അവർ ദ്നരിദ്ടണ്ി വരന്ന 
ആത് സംഘർഷങ്ങൾ ഇപ്താപ്ക് ഭരണാധിപൻമാരം 
ഭരണകൂടങ്ങളും, യവതലമുറയം മനുഷത്ത്വദ്ത്ാപ്ട മനസ്ി
ലാക്ണം. അഭയാർത്ികപ്ള കാര
ണത്പൂർവ്വം പരിചരിക്ണം. എങ്ങ
പ്നപ്യന്നാൽ -

മദർപ്തദ്രസ്പ്യദ്പൊപ്ല,
ഫ്രാൻസിസന്  അസിസിപ്യ

ദ്പൊപ്ല,
രേമീനാരായണഗുര ദ്ദവപ്ന

ദ്പൊപ്ല
പുണത്വാനായ ചാവറ കുരിയാ

ദ്ക്ാസന് അച്ചപ്നദ്പൊപ്ല, 
“മുറിച്ചു” പ്കാടുക്കുന്ന സന് ദ്നഹം 

നമ്മിലണ്ാവണം.
അഭയാർത്ിയപ്ട ഏറ്ം വലിയ 

ശത്രു വിശപൊണന്.  വിശപെിപ്റെ 
തമീപ്യപെറ്ി ഒരിക്ൽ രേമീകൃഷ്ണൻ  
ദ്രൗപദിദ്യാടന് പറയകയായിരന്നു. 
രേമീകൃഷ്ണൻ തപ്റെ മായാ ശക്ിയാൽ 
ദ്രൗപതിയപ്ട മുന്നിൽ മധുരിക്കുന്ന 
പഴങ്ങളുപ്ട ഒര വൃക്ം പ്രതത്ക്
മാക്ി. മരത്ിപ്ല പഴം അവളുപ്ട 
കക എത്തുന്നതിപ്നക്ാൾ ഒരല്പം 
ഉയരത്ിലാണന്. പഴം പറിക്ാൻ 

ഉയരം കൂട്ാനായി അവളുപ്ട മരിച്ചു 
കിടക്കുന്ന മക്ളിപ്ലാരാപ്ള വലി
ച്ചുപ്കാണ് വരികയം അതിപ്റെ 
മമീദ്ത കയറി നി�കയം പ്ചയ്തു. 
പഴം അദ്പൊഴും ഉയരത്ിലാണന്. 
തടർന്നന് ഉയരം കൂട്ാൻ ോക്ി 
നാല മക്ളുപ്ടയം മൃതദ്ദഹങ്ങൾ 
അവർ ദ്മൽക്കുദ്മൽ വച്ചന് അതിപ്റെ 
മമീദ്ത കയറി നിന്നന് പഴം പറിക്ാ
നായി കകനമീട്ി. ഈ അവസ്
യിൽ കൃഷ്ണൻ അപ്രതത്ക്നാവക
യം മായ നമീങ്ങുകയം പ്ചയ്ദ്പൊൾ 
താപ്നന്ാണന് പ്ചയ്തുപ്കാണ്ിരിക്കു
ന്നപ്തന്നന് ദ്രൗപദി അറിയകയായി
രന്നു. ഇതന് കഠിനമായ വിശപെിപ്റെ 
ഒര ചിത്രമാണന്.

വ ിശപെകറ്ാൻ ഇത്ിര ി 
അരിദ്മാഷ്ടിപ്ച്ചടുത് കുറ്ത്ിനന് 
ആദിവാസി യവാവായ മധുവിപ്ന 
പ്കാന്നുപ്കാല വിളിച്ചതന് ദ്കരളം 
ഓർക്കുക. മധുവിപ്റെ മുമ്ിൽ ശിര

സ്നമിക്കുന്നു. 
മഹാഭാരതത്ിൽ രോന്ദർശിയായ വത്ാസമഹാകവി 

മഹാക്ാമപ്ത്ക്കുറിച്ചന് വർണ്ന നൽകുന്നുണ്ന്. അതിങ്ങപ്ന : 
ഭൂമിയിപ്ല എലൊം ഉണങ്ങിക്രിഞ്ഞു. മുനിമാർ വിശപെടക്ാൻ 
തിന്നാറുള്ള വൃക്ങ്ങളുപ്ട ദ്വരകപ്ളാപ്ക് ഉണങ്ങി.വിശ്വാ

മിത്രമഹർഷി വനത്ിൽ ഒന്നും 
തിന്നാനിലൊപ്ത പ്കാടിയ വിശപെിൽ 
എന്തു തിന്നണപ്മന്നറിയാപ്ത 
വലഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ക്മീണവം തളർ
ച്ചയം താങ്ങാനാവാപ്ത അദ്ദേഹം 
അടുത്തുള്ള ഒര ഗ്ാമത്ിദ്ലയ്ക്കന് 
യാത്രയായി. അവിപ്ട ഒര ചണ്ാല
പ്റെ കട്ിലിനടിയിൽ ഒര നായയപ്ട 
കാൽ മഹർഷി കണ്. അതന് ആരം 
കാണാപ്ത കട്ടു തിന്നാപ്മന്ന വിചാ
രദ്ത്ാപ്ട വിശ്വാമിത്രമഹർഷി 
ഒളിച്ചിരന്നു. ചണ്ാലനു പദ്ക് 
ഉറക്ം വന്നിലെ. മഹർഷിയപ്ട 
ഓദ്രാ ചലനവം രേദ്ിച്ചുപ്കാണ്ന് 
അയാൾ ഉറങ്ങുന്നതദ്പാപ്ല കിടന്നു. 
ഒടുവിൽ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആ 
നായക്ാൽ ആർത്ിദ്യാപ്ട തിന്നാ
പ്നാരങ്ങിയദ്പൊൾ ചണ്ാലൻ 
ഉണരകയം, അതകണ്ന് നടങ്ങുക
യം, മഹർഷിയപ്ട ദ്നപ്ര ദ്നാക്ി 
“എന്തു ഹമീനമായ കാരത്മാണന് പ്ചയ്യു
ന്നതന്” എന്നു ദ്ചാദിക്കുകയം പ്ചയ്തു. 

സിറിയയിപ്ല യദ്ഭുമി
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അദ്പൊൾ മഹർഷി പറഞ്ഞു: “ഒര മനുഷത്ൻ വിശക്കുദ്മ്ാൾ 
ജമീവരക്യ്ക്കായി എന്തും തിന്നാൻ അനുവദിക്പ്പെട്വനാ
പ്ണന്നന് ശാസന് ദ്ത്രാക്ി മുൻ നിറുത്ി പറയന്നുണ്ന്.” അദ്ത, 
വിശപെന് കഠിനമാണന്.

രേമീകൃഷ്ണനും, വത്ാസനും വിശപെിപ്റെ ചിത്രങ്ങൾ 
ദ്ലാകത്ിനു കാണിച്ചുപ്കാടുത്തു. വിശുദ് കേേിളും, 
വിശുദ് ഖുറാനും വിശക്കുന്നവർക്ന് ഭക്ണം പ്കാടുക്ണം 
എന്നന് നദ്മ്മ ഉൽദ്ോധിപെിക്കുന്നു. ഫറദ്വാപ്റെ അടിമത്
ത്ിൽ നിന്നന് കദവം രക്ിച്ച ഇസ്ാദ്യലിപ്ല ജനതനിക്ന് 
കദവം മരഭൂമിയിൽ വിശപെടക്ാൻ ആകാശത്തുനിന്നന്  
“മന്നാ”പ്പാഴിച്ചുപ്കാടുത്തു (പഴയനിയമം) “അഞ്ന് അപെവം 
രണ് മമീനും പ്കാണ്ന് ദ്യശുദ്ദവൻ അയ്യായിരം ദ്പപ്ര 
തമീറ്ിദ്പൊറ്ി (ദ്യാഹന്നാൻ 6. വിശുദ്കേേിൾ). ഇന്നന് 

ദ്കരളത്ിപ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലം ആതരാലയങ്ങൾ ഉണ്ന്. 
ദ്രാഗികളും, അനാഥരം, മക്ൾ ഉദ്പക്ിച്ച വൃദ്മാതാപി
താക്ളും, ആരം രേദ്ിക്ാനിലൊപ്ത അലഞ്ഞു തിരിയന്ന 
മദ്നാദ്രാഗികളും ഒപ്ക്യാണന് ഈ അനാഥാലയങ്ങളിപ്ല 
അദ്ന്വാസികൾ. അവർ തികച്ചും അഭയാർത്ികൾ 
തപ്ന്നയാണന്. സൻമനസ്ള്ളവർ അവപ്ര രക്ിച്ചുപ്കാണ്ിരി
ക്കുന്നു. വത്ക്ികളും, സംഘടനകളും, ഭരണകൂടങ്ങളും എലൊ 
പ്രതത്യശാസ്തഭിന്നതയം മറന്നന് ഇവപ്ര സഹായിക്ണം. സമൂ
ഹത്ിപ്റെ മുഖത്ധാരയിൽ എത്ിക്ണം.  ‘ഞാൻ’  എന്നു 
പറയന്നതന് ഒര ഏകകമപ്ലെന്നും ഈ ജനദ്കാടികളുപ്ട, ഈ 
പ്രപഞ്ത്ിപ്റെ ഒര ഭാഗം മാത്രമാപ്ണന്നും ഉള്ള തിരിച്ചറിവന് 
ഉണ്ാകുദ്മ്ാൾ മറ്റുള്ളവർക്കും സമദ്യാചിതമായള്ള നൻമ 
പ്ചയ്യാൻ പ്രാപ്തിയണ്ാകും. ഈ അധ്വാനം അനായാസമാകു
ന്നതന് ‘അറിവി’ലൂപ്ടയാണന്. 

നമ്മൾ സ്വയം പൂർണ്തയിദ്ലക്ന് നമീങ്ങുംദ്താറും 
ദ്ലാകത്ിൽ അപൂർണ്ത കുറഞ്ഞുവരം. യഥാർത് സഹായം 
ഹൃദയ ഭാവമാണന്. നിങ്ങൾ അനത്ർക്കു ദ്വണ്ി തപിച്ചാൽ 
ഏകഭാവം വളർന്നുവരം. ഉൾത്ാപമിപ്ലെങ്ിൽ മഹാബുദ്ി
ശാലിയായാലം നിങ്ങൾ ശൂനത്നാണന്. പൂജത്മാണന്.

ഭൂമുഖത്തുള്ള എലൊ പ്രശന് നങ്ങളുപ്ടയം കാരണം നൻമ
കളുപ്ട ലംഘനമാണന്. മാർക്ദ്ണ്യമഹർഷി പറയന്നതന് 
അഭയാർത്ികപ്ള സൃഷ്ടിക്കുന്നതന് ദ്ലാകമഹായദ്ങ്ങളും, 
ഭമീകരാരേമണങ്ങളും മാത്രമലെ; യദ്ം ആദത്ം തടങ്ങുന്നതന് 
ഹൃദയത്ിലാണന്. കാരണം അസഹിഷ്ണുതയം അസൂയയം 
ആണന്. ഇതിഹാസകൃതികളായ രാമായണത്ിപ്ല ‘മദേര’യം, 
‘കകദ്കയി’യം, മഹാഭാരതത്ിപ്ല ‘ദുദ്രത്ാധനനും’, 
‘ശകുനി’യം എലൊ യഗങ്ങളിലം ജമീവിക്കുന്നു. രാമായണ
ത്ിൽ രേമീരാമലക്ഷ്മണൻമാരപ്ടയം, സമീതാദ്ദവിയപ്ടയം 
സ്ാനഭ്ംശവം വനവാസവം നാം കാണുന്നു. മഹാഭാരത
ത്ിൽ കള്ളച്ചൂതകളിയിൽ ദ്താറ് പഞ്പാണ്വൻമാരപ്ട 
വനവാസവം അജ്ഞാതവാസവം നാം കാണുന്നു. ഇവപ്രലൊം 
അഭയാർത്ികളായി കാട്ിൽ കഴിയന്നു.

ദ്ഷകന് സ്ിയറിപ്റെ ‘കിങന് ലിയർ’’പ്ല ലിയർ രാജാവിപ്ന 
പ്പൺമക്ളായ ദ്ഗാണറിലം, റമീഗണും സ്ാനഭ്ഷ്ടനാക്ി. 
അഭയാർത്ിയാക്ി. “സ്തമീ കയ്ാണന്” എന്ന കേേിൾ 
വാകത്ം ദ്ഷകന് സ്ിയർ പ്തളിയിച്ചു.

ചരിത്രത്ിൽ ഔറംഗസമീബും ചരേവർത്മീപദം അലങ്
രിച്ചിരന്ന തപ്റെ പിതാവായ ഷാജഹാൻ ചരേവർത്ിപ്യ 
തറുങ്ിലടച്ചന് സാമ്ാജത്ം കകക്ലാക്ി. ഈ  ‘ഇര’കപ്ള
ലൊം അക്രാർത്ത്ിൽ അഭയാർത്ികളായി.

പിന്നമീടു നാം കാണുന്നതന് ദ്ലാക മഹായദ്ങ്ങളാണന്. 
ചരിത്രം കാലത്ിപ്റെ ഭിത്ിയിൽ  കുറിച്ചിട്  സതത്ങ്ങ
ളാണന് യദ്ങ്ങൾ.  ജപൊനിപ്ല മനുഷത്ർ 74 വർഷം കഴി
ഞ്ഞിട്ടും അഭയാർത്ികപ്ളദ്പൊപ്ല യദ്പ്ക്ടുതികൾ 
സഹിച്ചന് ജമീവിക്കുന്നു. എലൊ ദുരന്ത്ിനും ഉത്രവാദി 
മനുഷത്ൻ തപ്ന്ന. ചരിത്രത്ിനന് സമാധിയിലെ.

 

മദര് പ്തദ്രസ്

ദ്ലാകപ്ത് ഏറ്വംവലിയ അഭയാര്ഥി കത്ാമ്പുകളില് ഒന്നന്
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മരഭൂമിയിപ്ല ശബ്ദത്ിനന് പ്രതിധ്വനിക്ാനാകിലെ. 
ആഴിദ്പാപ്ല വത്ാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പൂഴിപെരപെിൽ നമ്മുപ്ട 

ചുണ്കളിൽനിന്നന് രക്പ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഇനിപ്യാരിക്ലം 
തിരിച്ചുവരാനാകാത്വിധം അകലങ്ങളിദ്ലക്ന് പറന്നുദ്പാ
കുന്നു.

കലത്ാൺ സിൽകന് സിൽനിന്നന് ഇറങ്ങുദ്മ്ാൾ, പഴയ 
ഓർമ്മകളുപ്ട ദ്കാരിത്രിദ്പൊപ്ട മദമീന കസദിൽ പ്വറുപ്ത
പ്യാന്നന് ചുറ്ി കറങ്ങണം എന്ന വിചാരപ്മ ഉണ്ായിരന്നുള്ളൂ. 
പപ്ക്, പണ്ന് നടന്ന വഴികപ്ളാപ്ക് മാഞ്ഞുദ്പായിരിക്കുന്നു. 
പ്വയിൽ നിറഞ്ഞ വഴികൾ പിപ്ന്നയം വിളിക്കുകയാപ്ണപ്ന്ന.

ഓർമ്മകൾ ഇരമ്ിമറിഞ്ഞ കാലങ്ങളത്രയം മറവിക്കു 
ദ്തച്ചുമാച്ചു കളയാൻ പറ്ാത് പാതകളായി നമീണ് കിടക്കുന്നു. 
ജമീവിതം തിളച്ചുപ്കാണ്ിരന്ന കാലത്ാണദ്ലൊ അതിലൂപ്ട 
നടന്നിരന്നതന്. വരമ്പുകളിലൊത് ആകാശങ്ങളിലൂപ്ട സ്വപ്ന
ങ്ങപ്ള ജമീവിതത്ിദ്ലക്ന് ഒളിച്ചു കടത്ിയവർ അന്നിവിപ്ട 
ഒത്തുദ്ചർന്നിരന്നു.

ഹൃദയത്ിൻ ദ്രാമാഞ്ം
സ്വരരാഗ ഗംഗയായന്
പകരന്ന മണിവമീണ മൂകമായന് ............
പ്പാതദ്വദികളിപ്ലാന്നും മൂളിദ്ക്ൾക്ാത് അരവിദേ

പ്റെ 'ഉത്രായന'ത്ിപ്ല ഈ പാട്ന്, ഇന്നും ആസന്േദ്റ്ാസന് 
ദ്മഞ്ഞ പ്കാച്ചുവമീട്ിപ്ല ചില്ലുജനവാതിലിപ്റെ പഴുതിലൂപ്ട 
അടക്ിപിടിച്ച പ്രതിദ്ഷധംദ്പാപ്ല, പുറദ്ത്ക്ന് ചാടുന്നു
ദ്ണ്ാ? പഴയവമീടന് നിന്നിടം ഇപ്ന്നാര ദന്ാശുപത്രിയാണന്. 
പല്ലുകൾ റിപെയർ പ്ചയ്ന് വരന്നവർ ആംഗത്ഭാഷയിലാണന് 
സംസാരിക്കുന്നതന്.

അദ്ന്വഷികളും അസ്വസ്രമായ ഒര യവത്വം പണ്ന് 
ഈ ഗലികളിലൂപ്ട അലഞ്ഞിരന്നു. അടിയന്ിരാവസ്യപ്ട 
മുന്നിൽ പകച്ചുനിന്ന ഒര തലമുറയപ്ട വിദ്ദശപ്രതിനിധി
കളായിരന്നു അവർ. ഇന്ത്-പാക്ന് യദ്ത്ിൽ പപ്ങ്ടുത്
തിനുദ്ശഷമാണന് ദ്മാഹൻ തപ്റെ പട്ാള പ്പൻഷൻദ്പാലം 

കബാബൻ ന്കാള്ള�ർ

മരുഭൂമിയിതല
ശ��ൾ

അബുദാേി ശക്ി തിയദ്റ്ഴന് സന് ഉതന്ഘാടനം
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ദ്വപ്ണ്ന്നുപ്വച്ചന് അതിൽനിന്നന് പുറത്തുകടക്കുന്നതന്. 
േംഗ്ാദ്ദശിൽ പട്ാളക്ാർ നടത്ിയ വിളയാട്
ങ്ങളാണന് അതിനന് അയാപ്ള ദ്പ്രരിപെിച്ചതന്. മഹാ
രാജാസിപ്ല പ്രജഡതയിൽനിന്നാണന് മുഹമ്മദന് 
വന്നതന്. ദ്താളുകൾ പിന്നിദ്ലക്ന് വളച്ചന് തമീഷ്ണമായ 
ദ്നാട്വം അസംതൃപ്തികളാൽ വലിഞ്ഞു മുറുകിയ 
ദ്രാഷാകുലമായ മുഖമുയർത്ി പിടിച്ചാണന് മുഹമ്മദന് 
കയറിവന്നതന്. വമീട്ിപ്ല അസ്വസ്തകളാണന് ഉണ്ി
കൃഷ്ണപ്ന ഗൾഫിപ്ലത്ിച്ചതന്. കഠിനമായ അസ്വ
സ്തകൾ ഇരമ്പുന്ന മുഖം അയാൾ പുസ്കങ്ങളിൽ 
ഒളിപെിച്ചുപ്വച്ചു. വായനയ്ക്കിടയില് അയാളുപ്ട മാറി
മാറിവരന്ന മുഖഭാവങ്ങൾ കണ്ിരിക്ാൻ എന്തുര
സമായിരന്നു. ഞങ്ങൾ അയാപ്ള 'ഒട്കൻ' എന്നന് 
വിളിച്ചു. റിഗ്ഗിദ്ലക്ന് ദ്പാകുദ്മ്ാഴും അവിപ്ടനിന്നും 
തിരിച്ചു വരദ്മ്ാഴും ഒട്കൻ ഞങ്ങദ്ളാപ്ടാപെമാണന് 
തങ്ങിയതന്. എണ്ക്ിണറുകൾ കുഴിക്കുന്ന അതി
കഠിനവം ഏകാന്ത ചുറ്പ്പെട്തമായ റിഗ്ഗിപ്ല 
ജമീവിതത്ിപ്റെ ഇടദ്വളകൾ അയാൾ മദത്ത്ിലാ
ദ്ഘാഷിച്ചു. ഒരിക്ൽ ലമീവിൽദ്പായ ഉണ്ി തിരിപ്ക 
വന്നിലെ. അയാൾ ദ്ജാൺ എബ്രഹാമിപ്നദ്പൊപ്ല 
വമീടിപ്റെ പ്ടറസ്ിൽനിന്നന് താപ്ഴ വമീണുമരിച്ചു. ഞങ്ങദ്ളാപ്ടാ
പെം േംഗാളിയായ നമീൽകമൽ ദത് പഴയ ഹിദേി പാട്ടുകൾപ്വ
ച്ചന് പഴയകാലത്ിപ്റെ ഓർമ്മകളിൽ ജമീവിച്ചു. ഓർമ്മകളുപ്ട 
ഒര മൺപാത നമീണ്നമീണ്ങ്ങപ്ന ദ്പാകുന്നു. അതിലൂപ്ട 
ജമീവിതവം.

ഇന്നന് മദമീനകസദന് എന്നാൽ വലിപ്യാര സൂപെർമാർക്
റ്ാണന്. മദമീനകസദന് എന്നന് പറഞ്ഞ എപ്ന്ന ടാകന് സിക്ാരൻ 
പട്ാണി ആ വലിയ സൂപെർമാർക്റ്ിപ്റെ മുന്നിൽ പ്കാണ്ിറ
ക്ി. അവിപ്ട ഉല്പന്നങ്ങൾക്ന് വില കുറവാണന്. വലിയ തിര
ക്ിലെ. അവിപ്ടനിന്നന് ദ്കരള ദ്സാഷത്ൽ പ്സറെർ നിൽക്കു
ന്നിടദ്ത്ക്ന് നടന്നു. ഓർമ്മകളുപ്ട വിയർപ്പുമണം നിറഞ്ഞ 
മൺപാതകൾ ഇന്നിലെ. അവപ്യാപ്ക് ടാർപ്കാണ്ന് മൂടിയിരി
ക്കുന്നു. ഇവിപ്ട എരിഞ്ഞുതമീർന്ന യവത്വങ്ങളുപ്ട വിശ്വാസം 
എപ്റെ ഉള്ളിദ്ലക്ന് ഇരച്ചുകയറുന്നു.

ഒറ്യായം പ്തറ്യായം നടന്നിരന്ന ഈ ദ്ക്ാഭിക്കുന്ന 
യവത്വങ്ങപ്ള ഇണക്ിദ്ച്ചർത്തന് അഡ്വദ്ക്റ്ന് ദ്പ്രമചന്ദ്ര
നായിരന്നു. ടി പ്ക ദ്മഘനാഥൻ, ടി എൻ ദ്പ്രമചന്ദ്രൻ, ടി 
എൻ ദ്ജായന് എന്നമീ പ്കാടുങ്ങല്ലൂർ പ്രതിഭകപ്ളയം അവരപ്ട 
'വിശുദ് കിറുക്കുകദ്ളയം' കുറിച്ചന് പ്ക ജി ശങ്രപെിള്ള തപ്റെ   
'മരിച്ചവരപ്ട ദ്മടന്' എന്ന പുസ്കത്ിപ്ല ഒര അദ്ത്ായ
ത്ിൽ പറയന്നുണ്ന്. ടിഎൻ ദ്പ്രമചന്ദ്രൻ, കുറച്ചുകാലപ്മ 
അവിപ്ട ഉണ്ായിരന്നുള്ളൂ. അയാൾ പണിത ദ്മൽപ്പുരയപ്ട 
തണലിലാണന് പിന്നമീടന് ഞങ്ങൾ ഒത്തുദ്ചരാൻ തടങ്ങിയതന്. 
വിദ്മാചനത്ിനന് വത്തത്സ് പാതകൾ ഉപ്ണ്ന്നന് വാദിക്കുന്നവ
രപ്ട ഒര കൂട്മായിരന്നു അതന്. അടിയന്ിരാവസ്ക്ാലപ്ത് 
കഥകളിലം കവിതകളിലം വന്നിരന്ന പുതഭാവകത്ിപ്റെ പ്ര
സരിപ്പുകൾ ചർച്ച പ്ചയ്യാപ്ത വത്ാഴാഴ്ച രാവകൾ കടന്നുദ്പാകാ
റിലെ. യ പി ജയരാജിപ്റെ കഥകൾക്ായിരന്നു ഏപ്റ പ്രിയം.

അപ്താര ഡിസംേർ മാസമായിരന്നു. മരഭൂമിയിപ്ല 
ശരമീരം കാർന്നുതിന്നുന്ന തണുപെന് നപ്മ്മ പിടിച്ചുതിന്നുന്ന 
കാലം. മുഹമ്മദന് ആണന് ''മഞ്ഞന്'' എന്ന കഥ വായിക്കുന്നതന്. 
അദ്പൊൾ ചില്ലുജനാലകളുപ്ട പഴുതിലൂപ്ട തണുത് കാറ്ന് ചൂളം 
വിളിച്ചന് മുറിയിൽ കയറി വരന്നതായം, അകത്ാപ്ക മഞ്ഞു 
പരക്കുന്നതായം ഞങ്ങളറിഞ്ഞു. മഞ്ഞന്, ഞങ്ങപ്ള വലൊപ്ത 
ശ്വാസം മുട്ിച്ചു. മഞ്ഞു പ്പയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളായിരന്നു അവ. 
കാക്നാടപ്റെ ''കാളിയമർദേന'നവം, ഒ വി വിജയപ്റെ ''എണ്'' 
തടങ്ങി ധാരാളം കഥകൾ അന്നന് ചർച്ച പ്ചയ്യപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞപെ 
പട്ാന്നൂരിപ്റെ ''വയനാടന്'' എന്ന കവിതയം ഒര വലിയ 
ദ്ചാദത്മായി ഞങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നിന്നിരന്നു. ''ചരിത്രദ്മഘ
ങ്ങൾ പ്രതികാരം പ്ചയ്യാൻ കാത്ിരിക്കുന്ന കാപ്ട, വയനാപ്ട 
.....'' എന്നന് ഒരായിരം വട്ം പ്ചാലെിയിട്ടുണ്ന്.

കഥാചർച്ചകളാണന് രാഷ്ടമീയ ചർച്ചകളായി പരിണമിച്ചതന്. 
ദ്ജാസദ്ഫട്ൻ അതിപ്ന ''പ്ലമീനം'' എന്നന് വിളിച്ചു. ഇതിൽ 
പപ്ങ്ടുക്ാറുള്ള കൃഷ്ണദാസന് തപ്റെ 'കടലിരമ്ങ്ങൾ' എന്ന 
പുസ്കത്ിൽ ഇതിപ്നക്കുറിച്ചന് എഴുതിയിട്ടുണ്ന്. എഴുത്ിപ്റെ 
സാമ്പ്രദായ രമീതികൾ തടർന്നിരന്ന കൃഷ്ണദാസന് പാർട്ിപ്യ 
ആദർശവൽക്രിച്ചും കമ്മ്യൂണിസപ്ത് കാൽപനമീകവൽക്
രിച്ചും നിറം ദ്ചർത്തും വർണ്ിച്ചുപ്കാണ്ിരന്നു. 

വത്ക്ിപ്യ ശ്വാസം മുട്ിക്കുന്ന പാർട്ി ഒര ഭമീകരരൂപ
മാപ്ണന്നായിരന്ന മുഹമ്മദിപ്റെ മറുവാദം. സമൂഹത്ിപ്ല 
ഇണങ്ങാത് കണ്ിയായ മുഹമ്മദും പിന്നമീടന് ആത്ഹതത് 
പ്ചയ്തു. രാഷ്ടമീയപ്ത്ക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നു. അന്നപ്ത് 
ചർച്ചകൾക്ന് നലെ പ്ചാടിയം ലഹരിയമുണ്ായിരന്നു. പ്ര
തിവിപ്ലവത്ിൽ ജമീവിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികളാണന് നിങ്ങൾ 
എന്നുപറഞ്ഞന് ദ്ജാസദ്ഫട്ൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കന് ചൂടാകും. എന്നാലം 
ആ സൗഹൃദചർച്ചകൾ എലൊവരദ്ടയം ചിന്കപ്ള അലക്ി 
പ്വളുപെിച്ചുപ്കാണ്ിരന്നു.

മുന് ഉപരാഷ്ടപതി ഹമിദന് അന്സാരി
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വിദ്ദശ മലയാളികൾക്ന് ലഭത്മായിരന്ന ദ്ലാകാനു
ഭവങ്ങളുപ്ട വാതിൽ തറക്ാൻ ഇതിനന് കഴിഞ്ഞിരന്നു. 
ഇറ്ാലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റന് പാർട്ിയപ്ട സൂപെർമാർക്റ്ന് 
പ്ചയിനുകപ്ള കളിയാക്ി ''സൂപെർമാർക്റ്ന് കമ്മ്യൂണിസം'' 
എന്നാണന് യൂദ്റാപെിൽ അന്നന് വിളിച്ചിരന്നതന്. ദ്കരളത്ിപ്ല 
ദ്കാ-ഓപെദ്ററ്മീവന് പ്സാകസറ്ിക
ളുപ്ട മപ്റ്ാര രൂപമാണിപ്തന്ന വാദം 
അദ്ന്ന ഉയർന്നിരന്നു. പരിയാരം 
പ്മഡിക്ൽ ദ്കാദ്ളജന് വരന്നതിനും 
എത്രദ്യാ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്ായി
രന്നു ഈ ചർച്ചകൾ. സമകാലിക 
ദ്ലാകദ്ോധത്ിദ്ലക്ന് കമ്മ്യൂണി
സപ്ത് ഉയർത്ാൻ കഴിയദ്മാ എന്ന 
ദ്ചാദത്ം ആദത്ം ദ്ചാദിച്ചതന് പ്രവാസി 
മലയാളികളായിരിക്കും. നൂറു പൂക്ൾ 
വിരിയിക്കുന്നതായിരന്നു അതിപ്റെ 
ആകാശം. ചർച്ചകളിൽ പലരം 
അറിയാപ്ത തങ്ങളുപ്ട സ്വകാരത്തക
ളുപ്ട ഭാണ്പ്ക്ട്ന് തറക്കുമായിരന്നു. 
' 'പ്വള്ള�വൽ സ്റമീഫനുമായള്ള 
അടുപെം ദ്ജാസദ്ഫട്ൻ അവിപ്ടപ്വ
ച്ചാണന് പ്വളിപ്പെടുത്ിയതന്. സ്വന്ം 
ആന്രികതയപ്ട ആഴങ്ങളിദ്ല
ക്ന് പലരം ഇറങ്ങി. മുഹമ്മദിനന് 
അനുഭവിദ്ക്ണ്ിവന്ന ദ്പാലമീസന് 
പമീഡനങ്ങൾ. പട്ാളത്ിപ്ല അനമീ
തികപ്ളക്കുറിച്ചന് ദ്മാഹൻ. തങ്ങളുപ്ട 

ദ്മാഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ആശകളുപ്മലൊം മാറാപെിൽപ്കട്ി 
നടക്കുകയായിരന്നു എലൊവരം. ചിലദ്പൊപ്ഴാപ്ക് തങ്ങളുപ്ട 
സ്വഭാവ കവകൃതങ്ങളും മറനമീക്ി പുറത്തുവന്നിരന്നു.

നാട്ിലണ്ായിരന്ന കാലത്ന്, ഒഴുക്ിപ്നതിപ്ര നമീന്ി
യവരായിരന്നു എലൊവരം. നാട്ടുനടപെിപ്റെ മടുപെിൽനിന്നന് 
കുതറി ഓടിയവർ ഒടുവിൽ ഗൾഫിദ്ലക്കുള്ള ഒഴുക്ിൽപ്പട്ന് 
ഇവിപ്ടപ്യത്ി.

വാർത്കളും കഥകളും കവിതകളും വായിച്ചന് വിദ്ദശപ്ത് 
സുഖദ്ലാലപതയിലിരന്നന് ദ്രാഷം പ്കാള്ളാനും കണ്മീർ 
വാർക്ാനും മാത്രപ്മ ഞങ്ങൾക്ായിരന്നുള്ളൂ. അടിയന്ി
രാവസ്യപ്ട ഭമീകരതയിൽ തകർന്നുദ്പായവരപ്ട കഥകൾ 
അപൂർവ്വമാദ്യ വിദ്ദശപ്ത്ത്ിയിരന്നുള്ളൂ. പിന്നമീടാണന് ആ 
കഠിനകാലത്ിപ്റെ പിടച്ചിലകൾ കൂടുതലായി അറിഞ്ഞതന്.

ആന്ധ്രയിപ്ല, പുതനാടകദ്വദിയപ്ട വക്ാവായിരന്ന 
സന് ദ്നഹലതാ പ്റഡ്ി, അടിയന്ിരാവസ്യപ്ട രക്സാക്ി
യായിരന്നു. അവരപ്ട ദ്പരിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡന് 
അതം അടിയന്ിരാവസ് നടപൊക്കുന്ന ഭരണസംവിധാന
പ്ത്പ്ക്ാണ്ന് പ്കാടുപെിക്കുക, വളപ്ര കൃതത്മായ ആസൂത്രണ
ദ്ത്ാപ്ടയാണന് നടപൊക്ിയതന്.

പിൽക്ാലത്ന്  ഇന്ത്ൻ കവസന് പ്രസിഡറൊയ ഹമമീദന് 
അൻസാരി അന്നന് യ എ ഇ അംോസിഡർ ആയിരന്നു. 
അദ്ദേഹമാണന് അബുദാേി മലയാളി സമാജം സംഘടിപെിച്ച 
നാടക മത്സരത്ിപ്ല വിജയികൾക്ന് സമ്മാനം നൽകാനായി 
വരന്നതന്. മലയാളി സമാജം മികച്ച നാടകത്ിനും മികച്ച 
നടനും മാത്രപ്മ, സമ്മാനം പ്രഖത്ാപിച്ചിരന്നുള്ളൂ. അന്നന് 
നാടകനടികൾ അധികമുണ്ായിരന്നിലെ. ഈ സാഹച

രത്പ്ത് മുതപ്ലടുത്ാണന് മികച്ച 
നടിക്ന് സന് ദ്നഹലതാ പ്റഡ്ി 
അവാർഡന് എന്ന പദ്തിയമായി 
സമാജം അധികൃതപ്ര സമമീപി
ച്ചതന്. അവർ അതന് സമ്മതിക്കുകയം 
പ്ചയ്തു. ഇന്ത്ൻ അംോസിഡർ 
മുഹമ്മദന് അൻസാരി, സന് ദ്നഹലതാ 
പ്റഡ്ിയപ്ട ദ്പരിലള്ള അവാർഡന് 
മികച്ച നടിക്ന് നൽകുകയം പ്ചയ്തു. 
പ ി ന്ന മീ ട ാ ണന്  സന്  ദ് ന ഹ ല ത ാ 
പ്റഡ്ി അടിയന്ിരാവസ്യപ്ട 
രക്സാക്ിയാപ്ണന്ന വിവരം 
സംഘാടകരം ഇന്ത്ൻ എംേസ്ിയം 
അറിയന്നതന്. 

ഇ ന് ത്ൻ  സ ം ഘ ട ന യ ാ യ 
ഐഎസന് സി(ഇന്ത്ൻ ദ്സാഷത്ൽ 
പ്സറെർ)  മുഖപത്രമായ ഐഎസന് സി 
ന്യൂസിപ്റെ മുഖചിത്രങ്ങളും ഇലെസന് ദ്ട്ര
ഷൻസും  അന്നന് ഞാനാണന് പ്ചയ്തു
പ്കാണ്ിരന്നതന്. ഇന്ത്ൻ എംേസ്ി  
ഇതിൽ തമീവ്രവാദം കപ്ണ്ത്തുകയം 
എപ്റെ വരകൾക്ന് വിലക്ന് ഏർപ്പെ

ആ�യിന്ല, പുതുനാെകകവദി 
യുന്െ വക്താവായിരുന് 
സ് കനഹലതാ ന്റ�ി,
അെിയന്ിരാവസ്യുന്െ 
രക്തസാക്ിയായിരുന്നു. 
അവരുന്െ കപരിൽ മികച് 
നെിക്കുള്ള അവാർഡ് അതും 
അെിയന്ിരാവസ് 
നെ്ാക്കുന് ഭരണസംവിധാന
ന്തെന്ക്കാണ് ന്കാടു്ിക്കുക, 
വളന്ര കൃതഷ്യമായ ആ�ത്ണ
കതൊന്െയാണ് നെ്ാക്കിയത്.

ഇ പ്ക ഇമ്ിച്ചിോവ പ്രസംഗദ്വദിയില്
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ടുത്തുകയം പ്ചയ്തു. സന് ദ്നഹലതാ പ്റഡ്ിക്ന് അവാർഡന് പ്കാടു
ത്തിപ്റെ കലിപെന് അങ്ങിപ്നയാണന് അവർ വമീട്ിയതന്.

അബുദാേിയിപ്ല സാംസന് ക്ാരികപ്രവർത്നപ്ത് അടി
യന്ിരാവസ്ക്കുദ്ശഷവം, അതിനുമുൻപും എന്നന് രണ്ായി 
തിരിദ്ക്ണ്തണ്ന്. അടിയന്ിരാവസ്യിൽ സ്വാതന്തത്ം 
എന്ന വികാരം എലൊ മനസ്കളിലം ഉണ്ായിരന്നു. ദ്കരള 
ദ്സാഷത്ൽ പ്സറെറിൽ നടന്ന സാഹിതത് ചർച്ചകൾ ഇതിപ്റെ 
പ്രതിഫലനങ്ങളായിരന്നു. എന്നാൽ അടിയന്ിരാവസ്യ്ക്കു
ദ്ശഷം പ്പാതദ്വദികൾ പലഗ്രൂപ്പുകളുപ്ട ശക്ിപരമീക്ണ 
ദ്കന്ദ്രങ്ങളായി.

അടിയന്ിരാവസ് പിൻവലിച്ചതിനു പിന്നാപ്ലയാണന് 
ഇമ്ിച്ചി ോവ, എപ്കജി പ്സറെറിപ്റെ പണപെിരിവിനായി 
ഇവിപ്ട വരന്നതന്. എയർദ്പാർട്ിൽ അദ്ദേഹത്ിനന് ഉജ്ജ്വല 
സ്വമീകരണമാണന്  സഖാക്ൾ നൽകിയതന്. അന്നന് കവകമീട്ന് 
ദ്കരള ദ്സാഷത്ൽ പ്സറെറിൽ ഒര പ്പാതദ്യാഗവം സംഘ
ടിപെിച്ചിരന്നു. ഇക്ാലപ്ത് തപ്റെ ജയിൽ ജമീവിതത്ിപ്റെ 
കവകാരിക അനുഭവങ്ങപ്ള പ്താട്ടുണർത്ിയാണന് അദ്ദേഹം 
സംസാരിച്ചതന്. ഇടതപക്ം അടിയന്ിരാവസ്പ്യ ദ്നരിട് 
രമീതികളും, തപ്റെ പ്പാന്നാനി കശലിയിൽ വിവരിച്ചന് 
അദ്ദേഹം ജനങ്ങപ്ള ആദ്വശഭരിതരാക്ി. പാർട്ി, ശക്ിപ്പെ
ടുദ്ത്ണ് ആവശത്കതയം അതിനായി തിരവനന്പുരത്ന് 
പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എപ്കജി പ്സറെറിനന് സംഭാവന 
നൽദ്കണ് കാരത്വം അണികപ്ള ഓർമിപെിക്ാനും അദ്ദേഹം 
മറന്നിലെ. താമസം എപ്റെ കൂപ്ടയായിരന്നു. കവകമീട്ന് ക്മീ
ണിതനായാണന് അദ്ദേഹം റൂമിപ്ലത്ിയതന്. കുറച്ചുസമയത്ി
നുദ്ശഷം ഉറങ്ങുകയം പ്ചയ്തു. 

അടുത് ദിവസം കുറച്ചന് വിഐപികപ്ള സദേർശിക്ാ
നായിരന്നു പരിപാടി. രാവിപ്ല ഇമ്ിച്ചിോവക്ന് ദ്ഷവന് 
പ്ചയ്യാനായി ഒരാൾ വന്നതന് ഞങ്ങളിൽ അത്ഭുതമുണ്ാക്ി. 
അദ്ദേഹം ഇവിപ്ട വരന്നതവപ്ര ജയിലിലായിരന്നുവദ്ലൊ. 

അന്നന്  കവകമീട്ന് മുറിയിപ്ല ചുമരലമാരയിൽ സൂക്ിച്ചി
രന്ന മാഗസിനുകൾ അദ്ദേഹം മറിച്ചുദ്നാക്ി. സമമീക്യം 
പ്രസക്ിയം ജ്വാലയപ്മാപ്ക് കണ്ന്, ഇപ്താപ്ക്യാദ്ണാ 
നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതന് എന്നന് ദ്ചാദിച്ചു. പ്ക ദ്വണുവിപ്റെ 
പ്രപഞ്വം മനുഷത്നും മറിച്ചുദ്നാക്ി, വിപ്ലവപ്ത്ക്കുറിച്ചന് 
എഴുതക എളുപെമാപ്ണന്നും ഒര ദ്പാലമീസിപ്ന പ്കാന്നാൽ 
വിപ്ലവം വരിപ്ലെന്നും പറഞ്ഞു. 

അടുത് ദിവസം യഎഇ വിദ്ദശകാരത്മന്തി പ്സയന്ഫന് 
ഗുോഷന് (SAIF GHUBASH) റാസൽകഖമയിപ്ല എയർ
ദ്പാർട്ിൽ പ്വടിപ്വച്ചന്  പ്കാലെപ്പെട്ടു.  അദ്താപ്ട സർക്ാർ 
ദുഃഖാചരണം ഏർപ്പെടുത്ി. പ്പാതപരിപാടികപ്ളലൊം 
റദോക്ി. ഇമ്ിച്ചിോവ തപ്റെ അനുദ്ശാചനം സർക്ാരിപ്ന 
അറിയിക്ാനായി റൂമിൽനിന്നന് ഇന്ത്ൻ എംേസിയിദ്ലക്ന് 
വിളിച്ചു. അവർ അതന് നിരസിച്ചു. പിന്നമീടന് ഒര മലയാളി ഉദ്ദത്
ാഗസ്ൻ ഇടപ്പട്ാണന് മണിക്കൂറുകൾക്കുദ്ശഷം ആ സദ്ദേശം 
ഇന്ത്ൻ എംേസ്ിവഴി അയക്ാനായതന്. ഒര മുൻ സംസ്ാന 
മന്തി എംേസിയിൽ ഒര കദ്ണ്ാളസൻസന് അയക്ാൻ 
പറയന്നതദ്പാലം നിദ്ഷധിച്ചിരന്ന കാലമായിരന്നു അതന്. 

ഇന്ത്ൻ  എംേസിയപ്ട കർക്ശ സ്വഭാവം അദ്ദേഹം ദ്നരി
ട്റിഞ്ഞു. ഇങ്ങിപ്നയാദ്ണാ എംേസി നിങ്ങദ്ളാടന് പ്പരമാ
റുന്നപ്തന്നന് അദ്ദേഹം ദ്ചാദിച്ചു.

യഎഇ മൂന്നു ദിവസം ദു:ഖാചരണം ഏർപ്പെടുത്ിയതി
നാൽ പ്രധാന പരിപാടികപ്ളാപ്ക് റദോദ്ക്ണ്ിവന്നു. ഈ 
സമയം യഎഇയിപ്ല പ്രധാന സംഘടനകൾപ്ക്ാത്ന് ചില
വഴിക്ാനായിരന്നു അദ്ദേഹത്ിപ്റെ പരിപാടി. താമസം 
ഞങ്ങളുപ്ട മുറിയിൽനിന്നന് കൂടുതൽ സൗകരത്മുള്ള മപ്റ്ാര മുറി
യിദ്ലക്ന് മാറ്ി. ഞങ്ങൾ അതിവിപ്ലവകാരികളാദ്ണാ എന്നന് 
അദ്ദേഹത്ിനന് സംശയമുണ്ായിരന്നു. അബുദാേി 'ശക്ി 
തിയദ്റ്ഴന് സന്' എന്ന സംഘടനയപ്ട മുളപ്പാട്ൽ അങ്ങിപ്ന
യായിരന്നു.

വിദ്ദശമലയാളികൾ രാഷ്ടമീയ പാർട്ികളുപ്ട കമീഴിൽ 
സംഘടിക്ാൻ തടങ്ങിയതന് അവിടം മുതലാണന്. പല രാഷ്ടമീയ 
പാർട്ികൾക്കും ഇപ്താര പണം കായ്ക്കുന്ന മരമായി വളർന്നു. 
അതവപ്ര, വത്വസ്ിതിപ്ക്തിപ്ര വിദ്യാജിപെിപ്റെ തമീവ്രത 
പ്രകടിപെിച്ചിരന്ന സംഘടനകൾ തണ്ം തണ്മായി മുറിഞ്ഞു. 
പാർട്ിയപ്ട അച്ചടക്ത്ിൽ വമീർപ്പുമുട്ി കുതറി ഓടിയവർ 
പുതിയ സംഘടനകൾക്ന് രൂപം നൽകി. അടക്ിപെിടിച്ച 
പ്രതിദ്ഷധങ്ങളുപ്ട ദ്നർത് ഇരമ്ലകൾ സംഘടനകൾക്ന് 
അകത്തും ദ്കൾക്കുമാറായി. സംഘടനകൾ തമ്മിലള്ള ഈ 
മത്സരം കവവിധത്മാർന്ന നിരവധി സാംസന് ക്ാരിക കാഴ്ചകൾ 
അണിനിരത്തുന്നതിനുള്ള ദ്വദികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. നാടക മത്സര
ങ്ങളും ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും കഥയരങ്ങും കവിതാലാപനങ്ങളും 
ഇതിപ്റെ ഭാഗമായണ്ായി. ദ്പശി മുറുക്ങ്ങൾ അയഞ്ഞദ്പൊൾ 
കുദ്റക്കൂടി പുതമയള്ള സ്വാഭാവിക പ്രകാശനങ്ങൾ പൂത്തുവി

മദമീന കസദന്  മാര്ക്റ്ിപ്ല ഈന്പെഴ കച്ചവടം
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രിഞ്ഞു. ഷാർജയിപ്ല നാടക വിവാദദ്ത്ാപ്ട പിപ്ന്ന എലൊ
റ്ിനും തിരശ്മീലവമീണു.

ഐഎസന് സിയിൽ പ്വച്ചു നടന്ന കഥാകത്ാമ്ിൽ പ്കാച്ചു
ോവയപ്ട കഥകപ്ളക്കുറിച്ചന് പറയാൻ എപ്ന്നയാണന് ഏൽപെി
ച്ചതന്. എപ്റെ അയൽവാസിയം 'നവയഗം' പത്രത്ിപ്റെ പത്രാ
ധിപരമായിരന്ന ോബു വാസുദ്ദവപ്ന കാണാൻ പ്കാച്ചുവാവ 
പണ്ന് എകന് സ്പ്രസ്ിപ്ല പ്കആർവിയന് പ്ക്ാപെം ഇവിപ്ട വര
മായിരന്നു. ഉഴുന്നുവടദ്പാപ്ല ചുര
ങ്ങിദ്പൊയ തപ്റെ വയറിപ്നക്കുറിച്ചന് 
അന്നയാൾ ഇടയ്ക്കിപ്ട പറയമായിര
ന്നു. കഥ പറച്ചിലിപ്റെ തനതന് ആദ്രാ
ഹണാവദ്രാഹണങ്ങൾപ്കാണ്ന് 
പ്കാച്ചുവാവ ആ ദിവസപ്ത് ധനത്
മാക്ി. ദ്ചാദത്ങ്ങൾപ്ക്ാപെം സദ്ദേ
ഹങ്ങളും ധാരാളമുണ്ായി. പ്കാച്ചു
ോവയപ്ട സാഹസിക എഴുത്ി
പ്റെ ഇടിമിന്നലകൾ യഎഇയിപ്ല 
വായനക്ാർക്ന് അത്ര സുപരിചിത
മായിരന്നിലെ. എഴുത്ിപ്ല നിഴൽ 
ജമീവിതങ്ങളായിരന്നു അന്നന് പല 
എഴുത്തുകാരം.

മുഖത്ധാരാ ഇടതപക്ക്ാർ 
വരാപ്തയാപ്യങ്ിലം സാഹിതത് 
ചർച്ചകൾ തടർന്നുപ്കാണ്ിരന്നു. 
ഫ്രഞ്ന് എംേസിയപ്ട കമീഴിപ്ല സാം
സന് ക്ാരിക വകുപെിൽനിന്നും ലഭിച്ചു
പ്കാണ്ിരന്ന പുതിയ പുസ്കങ്ങളും 
സിനിമകളും ചർച്ചകൾക്ന് പുതിയ 
മുഖം നൽകി. കാൻ ഫിലിം പ്ഫസ്റി
വലിൽ ദ്ഗാൾഡന് പ്മഡൽ ദ്നടിയ 
കുർ�കപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള തർക്ി ചിത്രം 

ദ്യാൾ കുദ്റകാലം മനസ്ിൽ പതിഞ്ഞുനിന്നു. യൂദ്റാപെിപ്ല 
സാഹിതത്ത്ിപ്റെ മാറ്വം ഇന്ത്ൻ സിനിമകളിപ്ല 
പുതിയ ദിശാദ്ോധവം ചൂടുള്ള ചർച്ചകളായി.

“Sometime I feel like a motherless child” എന്നന് 
ദ്മാഹനൻ പാടിനടന്നു. “Arabia without Sultans” എന്ന 
Fred Halliday യപ്ട പുസ്കം ഗൾഫിൽ പുതിയ മാറ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുപ്മന്നന് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്. ഫാമിലി ബുക്ന്സ്റാ
ളിൽ നിന്നാണന് ആ പുസ്കം ലഭിക്കുന്നതന്. അദ്റേത്ൻ 
വിപ്ലവങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരന്നു അതന്. കുർ�ക
ളും േലൂചികളും സൗദിയിപ്ല േന്ധുക്ളും ഒമാനിപ്ല 
അസംതൃപ്തരം ഒര പുതിയ ദ്പാരാട്വമീരത്ം പ്രകടിപെിക്ാൻ 
തടങ്ങിയ കാലമായിരന്നു അതന്.

പുസ്കത്ിപ്റെ അഞ്ന് ദ്കാപെികളിൽ നാപ്ലണ്വം 
വിറ്റുദ്പായിരന്നു.  പുസ്കം വാങ്ങിയതിൽ ഒരാൾ ഞാനും, 
ോക്ി മൂന്നുദ്പർ അറേികളുമായിരന്നു. യഎഇയിപ്ല 
രഹസത്ാദ്ന്വഷണ വിഭാഗം ഈ പുസ്കം വാങ്ങിയ അറേി
കപ്ളക്കുറിച്ചന് അദ്ന്വഷിക്കുന്നുപ്ണ്ന്നും അവിടപ്ത് 
പ്സയില്സന് മാൻ എദ്ന്നാടന് ഒരിക്ൽ പറഞ്ഞു.
നാട്ിൽ വരദ്മ്ാൾ കഴിയന്നത്ര പുതിയകാല മാഗ

സിനുകൾ പ്കാണ്വരന്നതന് പതിവായിരന്നു. വാഞ്ി 
ദ്ലാഡന്ജിലം കററെിലപ്മാപ്ക് ഇതിനുദ്വണ്ി കയറിയിറ
ങ്ങിയിട്ടുണ്ന്. ഇതിനിടയിലാണന് യപി ജയരാജിപ്റെ പ്ചറുക
ഥകൾ പ്രസിദ്മീകരിക്ണപ്മന്നും അതിനായി എപ്ന്ങ്ിലം 
പ്ചയ്യണപ്മന്നും നാട്ിപ്ല സുഹൃത്തുക്ൾ അറിയിച്ചതന്. ദ്മാഹ

നനായിരന്നു ഇതമായി േന്പ്പെട് 
എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്ിയിരന്നതന്. 
നാട്ിലള്ള സുഹൃത്തുക്ൾക്ന് ഇതിനു
ദ്വണ് പണം സ്വരൂപിച്ചന് നൽകി. 
കുദ്റ കഴിഞ്ഞദ്പൊൾ പുസ്കത്ിപ്റെ 
പത്തുദ്കാപെികൾ ഞങ്ങൾക്ന് കിട്ി. 
ഇതിപ്ലാന്നന് നിധിദ്പാപ്ല എപ്റെ 
കലബ്രറിയിൽ ഇന്നും സൂക്ിച്ചിട്ടു
ണ്ന്. സ്വന്ം കാശുമുടക്ി പ്രസിദ്മീ
കരിച്ച പുസ്കം.

പു സ് ക  പ്രക ാ ശ ന ത് ി പ് റെ 
വിവരദ്മാ, അതിനന് പ്ചലവായ 
പണത്ിപ്റെ വിവരദ്മാ ഞങ്ങപ്ള 
അറിയിച്ചിലെ. പുസ്കം അച്ചടിക്ാൻ 
പ്ചലവായ തകയപ്ട കണക്ന് 
ദ്ചാദിച്ചന് ദ്മാഹനൻ സംഘാടകർ
ക്ന് എഴുതി. 

' 'ഗൾഫന്  മുതലാള ികൾക്ന് 
പണയം പ്വയ്ക്കാനുള്ളതലെ ഞങ്ങളുപ്ട 
സർഗ്ഗദ്ശഷി'' - എന്ന ഒറ്വരിയായി
രന്നു മറുപടി. അങ്ങിപ്ന ഗൾഫിപ്ല 
''അതിവിപ്ലവകാരികൾ'' അബുദാേി
യിപ്ല ഗൾഫന് മുതലാളിമാരായി.

വികദശമലയാളികൾ രാഷ്ട്രീയ 
പാർട്ികളുന്െ ക്രീഴിൽ സംഘെി
ക്കാൻ തുെങ്ങിയത് അവിെം 
മുതലാണ്. പല രാഷ്ട്രീയ 
പാർട്ികൾക്കും ഇന്താരു പണം 
കാ�ന് മരമായി വളർന്നു. 
അതുവന്ര, വഷ്യവസ്ിതിന്ക്ക
തിന്ര വികയാജി്ിന്റെ ത്രീ�ത 
പ്രകെി്ിച്ിരുന് സംഘെനകൾ 
തുണം തുണമായി മുറി�. 
പാർട്ിയുന്െ അച്െക്കതെിൽ 
വ്രീർപ്പുമുട്ി കുതറി ഓെിയവർ 
പുതിയ സംഘെനകൾക്ക്
രൂപം നൽകി.

അബുദാേിയിപ്ല ദ്കരള ദ്സാഷത്ല് പ്സന്റര്
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A Pinch of Salt  എന്ന പേരിൽ കെ േി കെജിയുകെ ഒരു 
ചിത്രപ്രദർശനം നെന്നു. അതികറെ േശ്ചാത്തലത്തിൽ െി വി 
സപ്ചാഷം സത്ചാനന്ദ് പ�ചാഹനം തമ്ിൽ നെന്ന െലചാസം
ഭചാഷണം. വിഖ്ചാതരചായ ഈ െലചാെചാരന്ചാരുകെ വചാക്കുെളിൽ 
ഇന്നകത്ത സ�െചാലിെ െലചാപലചാെത്തികറെ അെവം പുെവം 
അനചാച്ചാദനം കചയ്യകപെടുന്നു.

സതത്ാനദേന്:  താങ്ളുപ്ട രചനാകർമ്മത്ിൽ ഊന്നിപ്കാ
ണ്തപ്ന്ന നമുക്ന് ഈ സംഭാഷണം സമാരംഭിക്ാം.

പ്റജി:എപ്റെ മനസ്ിൽ രൂപംപ്കാള്ളുന്ന ചില േിംേ
ങ്ങളിലാഴ്ന്നുപ്കാണ്ാണന് ഞാൻ രചന ആരംഭിക്കുക. രൂപദ്രഖ 

 അഭിമുഖം  
ന്ക പി റജി/ െി വി സകന്ാഷ്/ സതഷ്യാനദേ്  കമാഹൻ 

തയ്ാറാക്കിയത് : ന്ക പി രകമഷ് 

ഒരു നുള്് ഉപ്്
മനസ്ിലണ്ാവം. ദ്പ്ലാട്ന് അഥവാ ആഖത്ാനാത്കപരിസരം 
ഒരക്കുക എന്നതാണന് പ്രധാന പ്വല്ലുവിളി. മനസ്ിലള്ളതന് 
കത്ാൻവാസിദ്ലക്കു പകർത്തുദ്മ്ാൾ മപ്റ്ാന്നായിരിക്കുപ്മ
ദ്ന്ന ഞാനുദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അതപ്കാണ്ന്, കത്ാൻവാസിദ്ലക്കു 
വാർന്നുവമീഴുന്നതവപ്രയം അതന് അടിസ്ാനപരമായി ഒര 
രചനാപ്രരേിയതപ്ന്നയാണന്.

The Birds-പ്ന ഉദാഹരണമാക്ാം. ഒരപാടു ഘടകങ്ങൾ 
അതിപ്റെ പശ്ാത്ലത്ിലണ്ന്. പ്പാട്ിപ്ത്റിക്കുന്ന തലകളു
ള്ള ഒര കുടുംേപ്ത് അതിൽ കാണാം. തമീർച്ചയായം, ദ്ചാക്
ദ്ലറ്ിപ്നക്കുറിച്ചുള്ള ഒര പരസത്ത്ിൽ നിന്നാണന് അതന് 
ലഭിച്ചതന്. അക്ാരത്പ്ത് ഒര സാധാരണ സംഭവപ്മന്ന മട്ിൽ, 
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തികച്ചും ആകസ്മികമായി കാണിക്കു
വാനാണന് ഞാൻ ആഗ്ഹിച്ചതന്. ദുര
ന്പ്ത് നിരപദ്രവമായ ഒര നിതത്
സംഭവപ്മന്ന രമീതിയിൽ അതിൽ 
ആവിഷന് കരിക്കുന്നു. ചിത്രം കാണുന്ന 
ഒരാൾ ഈ രചനയിപ്ല ഗുക്മീോഗന്, 
റമീദ്ോകന് �സന് തടങ്ങിയ വിശദാം
ശങ്ങൾ വിട്ടുകളയരപ്തന്നും ഞാൻ 
ആഗ്ഹിച്ചു. പിക്ാദ്സാ, ഡയുഷാമ്ന് 
എന്നിവരിദ്ലക്കു പ്ചല്ലുന്ന ചില 
സൂചനകളും അതിലണ്ന് (പിന്നമീടന് 
ഞാൻ അതിപ്ലാന്നന് എടുത്തു മാറ്ി). 
To Move the Mountain എന്ന 
പരമ്രയിപ്ല ഒര പ്രതമീകം പ്രവാസ
ത്ിദ്ലക്കും പലായനത്ിദ്ലക്കുമുള്ള 
അദ്ന്വഷണം കൂടിയായിത്മീരന്നു. 
ആ ശമീർഷകം ഹിച്ചന് ദ്കാക്ിപ്ന 
നിനവിപ്ലത്ിക്കുന്നു-ചില നിഗൂഢ
തകപ്ള ആവാഹിച്ചുണർത്തുവാൻ ഞാൻ പ്കാതിച്ചു.

സതത്ാനദേന്: ഗാർഹികതയപ്ട ഒരിടം ഹിച്ചന് ദ്കാക്ിപ്റെ 
സിനിമകളിൽ കാണാം. കുടുംേത്ിപ്ല അഥവാ സാധാ
രണജമീവിതത്ിപ്ല രണ് മനുഷത്ജമീവികൾ പുലർത്തുന്ന 
േന്ത്ിപ്റെ തലങ്ങൾക്കു  മമീപ്ത നിഴൽവിരിക്കുന്ന അടി
ച്ചമർത്ലിപ്റെദ്യാ യാദൃച്ികതയപ്ടദ്യാ ഭമീഷണി അതില
ണ്ാവം. താങ്ളുപ്ട പല സൃഷ്ടികളിലം മുന്നണിയിദ്ലാ പിന്ന
ണിയിദ്ലാ നിലനിൽക്കുന്ന രണ് വത്തത്സ് സത്കളുപ്ട 
(പദ്ക് ഇവദ്യാടു തമീപ്ര ദ്ചരാത്) ഒര ഘടനാത്കസാദൃ
ശത്ം (Homology)  കാണാം. 

പ്റജി:  കഥാന്ത്ം ആദത്ദ്മതപ്ന്ന പ്വളിവാക്കുന്ന ഒര 
തലം ഹിച്ചന് ദ്കാക്ന് സിനിമകളിലണ്ദ്ലൊ. പദ്ക്, ഒര ദ്പ്ര
ക്കനന് ചിത്രത്ിപ്റെ അവസാനംവപ്ര ദ്പാവകയലൊപ്ത 
നിവൃത്ിയിലെ. ആ സവിദ്ശഷാനുഭൂതി ലഭിക്ണപ്മന്നു 
കരതിയാണന് ഹിച്ചന് ദ്കാക്ിദ്ലക്കു നയിക്കുന്ന ശമീർഷകം 
ഞാൻ പ്കാടുത്തന്. സംഭവിക്കുന്നതന് എന്ാപ്ണന്നും നമുക്
റിയാം. പദ്ക്, നമുക്ന് അതിൽ നിലപാപ്ടാന്നുമിലെ; അതിപ്ന 
ദ്നരിടുക മാത്രം.

സതത്ാനദേന്: അകദ്ത്ക്കും പുറദ്ത്ക്കും പ്രവഹിക്കുന്ന
തം, വത്ക്ിപരവം സാമൂഹികവമായ തലങ്ങപ്ള ദ്വർതിരി
ക്കുന്നതമായ ഒര ഘടകത്ിപ്റെ അഭാവമാണന് താങ്ളുപ്ട 
ചിത്രങ്ങപ്ള ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്നതന്. േദ്റാഡയപ്ട ചില ഭാഗങ്ങ
പ്ളയാണന് അതന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതന് - വിദ്ശഷിച്ചും, വമീടിപ്റെ 
ഭാഗംതപ്ന്നയായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്തരവകളുള്ള ആ പഴയ 
നഗരപ്രാന്പ്ത്. ദൃശത്തന്തങ്ങളുപ്ട പരിണതിയായാദ്ണാ 
(േഹുസ്വരമായ കാഴ്ചവട്ങ്ങൾ) താങ്ൾ ഉപദ്യാഗിക്കുന്നതന്? 
അവ നിരത്തുന്നതന് ദ്ോധപൂർവ്വമായിട്ാദ്ണാ?

    സമമീപകാലപ്ത് പല രചനകളിലം നഗരവൽക്രണ
ദ്ത്ാടുള്ള ആഭിമുഖത്ം സജ്ജമാവന്നുണ്ന്. തികച്ചും നിർവത്
ക്ികമായ, സാധാരണമനുഷത്രപ്ട ജമീവിതപ്ത് പ്തല്ലും പരി

ഗണിക്ാത് ഒര പ്രേലശക്ിപ്യ 
താങ്ൾ കാണിച്ചുതരന്നു.

പ്റജി: ചിത്രങ്ങളിപ്ല പരിസ
രങ്ങൾ സ്ലപ്ത് അത്രത്ിൽ 
പരിചരിക്കുന്നുണ്ാവാം. നമ്മപ്ളലൊം 
വിദത്ാർത്ികളായിരന്നദ്പൊൾ, 
സന് പ്കച്ചുപ്ചയ്യുന്നതിനു ദ്വണ്ി പുറ
ത്തുദ്പാവകയം പാർക്ിലം മറ്റും വച്ചന് 
നിരവധി മി�നങ്ങപ്ള കാണുകയം 
പ്ചയ്തന് ഓർമ്മവരന്നു. പാവപ്പെട് 
വമീടുകളിൽനിന്നന് വരന്നവരാണന് 
അവരിൽപെലരം- കൂട്ടുകുടുംേമായി 
താമസിക്കുന്നവർ. അതിനാൽ, 
അവപ്ര സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം, 
പാർക്ന് എന്നതന് ഒര സ്വകാരത്സ്ല
ത്ിപ്റെ വത്ാപ്തിയാണന്. ഈ അർത്
ത്ിൽ, ഇന്ത്യിൽ ഇതന് പതിവകാ
ഴ്ചയാപ്ണന്നു അറിയാമദ്ലൊ - പാത 

രേിക്റ്ന്ഗ്ൗണ്ായം നടപൊത വമീടായം മാറുന്ന അവസ്.
സ്ലപരിചരണത്ിൽ അപാരസ്വാതന്തത്പ്മടുക്കുന്ന 

നമ്മുപ്ട മിനിദ്യച്ചർപാരമ്രത്വം, സാധാരണക്ാരപ്ട ജമീവി
തപ്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള അവദ്ോധം തമീണ്ിയ (ദ്മൽപെറഞ്ഞ പാര
മ്രത്ത്ിപ്റെ ഇദ്ങ്ങയറ്പ്ത് കണ്ിയായ) ഭൂദ്പൻഖാക്പ്റ
ദ്പൊലള്ള കലാകാരന്ാരപ്ട രചനാദ്ലാകവം ദൃശത്പരമായി 
എപ്ന്ന ഏപ്റ സ്വാധമീനിച്ചിട്ടുണ്ന്. എളുപെം തിരിച്ചറിയാവന്ന 
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ന്തരുവിൽ നമുക്ക് 
�ശഷ്യന്്ടുന്കതാ നാം ക�മുട്ടു
ന്കതാ ആയ േിലതിൽനിന്ാ
ണ് എന്റെ പല രേനകളും 
ഉരുവംന്കാ�ന്ത്. നഗരവൽ
ക്കരണരൂപങ്ങൾ നമുക്കു �റ്റും 
സംഭവിക്കുന്തിനാൽ അവ�് 
നമ്ന്െ കാലതെ് കമൽകക്ക 
വരുന്നു.



സ്ലങ്ങളിലാണന് എപ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽപെല
തം ഞാപ്നാരക്ിവച്ചിട്ടുള്ളതന്. ഞാൻ ചില 
അംശങ്ങൾ ആവിഷന് കരിക്കുന്നു. പദ്ക്, ആ 
രചനയിൽ, ആ സ്ലങ്ങളിൽ പലതിപ്റെയം 
പ്പാതസ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ന് കാണാം. 
പ്തരവിൽ നമുക്ന് ദൃശത്പ്പെടുന്നദ്താ നാം 
കണ്മുട്ടുന്നദ്താ ആയ ചിലതിൽനിന്നാണന് 
എപ്റെ പല രചനകളും ഉരവംപ്കാള്ളുന്നതന്. 
നഗരവൽക്രണരൂപങ്ങൾ നമുക്കു ചുറ്റും സംഭ
വിക്കുന്നതിനാൽ അവയ്ക്കന് നമ്മുപ്ട കാലത്ന് 
ദ്മൽകക് വരന്നു.

സതത്ാനദേന്: താങ്ളുപ്ട സമമീപകാല 
പ്രദർശനത്ിപ്ല ചില രചനകൾ പുതിയ 
ഭാവകത്വം ദ്തടുന്നവയാണന്. Bad Watch, 
Wait wait for the Next Mov-e, Dinner 
with a Pinch of Salt എന്നിവപ്യ ഉദാഹ
രണമാപ്യടുത്ാൽ, അവ ഒര ട്രിലജിയപ്ട 
ഭാഗങ്ങളാപ്ണന്നു ദ്ോദ്ത്മാവം. മനഃശാസ്ത
പരമായ ഒന്നിനു അവ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. 
താങ്ൾ വത്ാഖത്ാനിക്കുവാൻ പ്വമ്പുന്ന 
നിഗൂഢതയം ആന്രികനാടകവം അവിപ്ട 
ഉണ്ന്. ദയാരഹിതമായ ദ്ലാകപ്ത് താങ്ൾ 
ഒരക്കൂട്ടുന്നുപ്ണ്ന്നു ദ്താന്നും. അതിപ്ലലൊം അരേമത്ിപ്റെ 
ഇരകപ്ള ആവിഷന് കരിക്കുവാനാണന് രേദ്പുലർത്ിക്ാണു
ന്നതന്. പദ്ക്, ആകസ്മികവം കദനംദിനവമായ അരേമത്ി
പ്റെ ഘടന കപ്ണ്ത്ാനുള്ള പ്വമ്ൽ ഇതിപ്ലലൊം തടിക്കുന്നു
ണ്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്വറും ഇരകളായിട്ലെ, സജമീവമായ ഉത്ര
വാദികളായിട്ാണന് അവയിൽ പ്രതത്ക്പ്പെടുന്നതന്. 

പ്റജി: താങ്ൾ സൂചിപെിച്ച അരേമം അതിജമീവനപ്രശന് ന
വമായിട്ാണന് പലദ്പൊഴും േന്പ്പെടുന്നതന്. തമീർച്ചയായം, 
കലണ്ർച്ചിത്രങ്ങൾദ്പാലള്ള ജനപ്രിയദ്സ്ാതസ്കളിൽനി
ന്നന് Wait wait for the Next Move ഊർജ്ജം സ്വമീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ന്. മാത്രമലെ, പ്രശസ്മായ ചില സൗദേരത്ാത്ക അടരകപ്ള 
ആനയിക്കുകയം പ്ചയ്ിട്ടുണ്ന്. തിന്യം (കടുവ) നിഷന് കളങ്ത
യം (മാൻ) തമ്മിലള്ള അനശ്വര നാടകം ചിത്രമീകരിച്ചതതപ്ന്ന 
ഉദാഹരണം. പദ്ക്, മറ്റു ചില ദൃശത്പാരമ്രത്ങ്ങളുപ്ട (ഇവിപ്ട 
തമീർച്ചയായം പ്റപ്ന മഗ്ിപ്ഥ സ്മരണമീയം) സഹായദ്ത്ാപ്ട  
ഇതിപ്ന തരണംപ്ചയ്യണപ്മന്നും, നമുക്കുചുറ്റും പ്പരകുന്ന ദയാ
രാഹിതത്പ്ത്യം അരേമപ്ത്യം കുറിച്ചുള്ള ചില ദ്ോദ്ത്
ങ്ങളുണർത്ണപ്മന്നും ഞാൻ അഭിലഷിച്ചു. എന്നാൽ, അത്ര 
ദ്വഗം അതന് സാദ്ത്മാപ്യന്നുവരിലെ. 

Dinner with a Pinch of Salt പ്ല  വത്സനിപെിക്കുന്ന ആ 
കുട്ിയപ്ട ഇദ്മജന് ഞാൻ വളപ്ര സ്വാതന്തത്പ്മടുത്ാണന് സൃഷ്ടി
ച്ചതന്. പത്തുപന്തണ് വയസ്ള്ള ഒര കുട്ിക്ന് അതിദ്നക്ാൾ 
പ്രായമുള്ള മുഖമാണന് ഇവിപ്ട നൽകിയിരിക്കുന്നതന്. പ്രായം 
എന്നതതപ്ന്ന ഇവിപ്ട മപ്റ്ാര അനുഭവമായിത്മീരന്നു. 
അവളുപ്ട ദ്നാട്ത്ിനന് പല അർത്ങ്ങളും ഉണ്ന്, ''നിങ്ങൾക്കു 
ദ്വണ്തന് എന്ാപ്ണന്നന് എനിക്റിയാം'' എന്ന മട്ിൽ. ോം

ഗ്ലൂരിൽവച്ചന് സംഭവിച്ച ദസ്ദ്യവന് സന് കിയൻ അനുഭവം എപ്ന്ന 
പലദ്പൊഴും ദ്വട്യാടിയിട്ടുണ്ന്. പ്തരവിൽ വച്ചന് ോലികയായ 
ഒര ദ്വശത് എപ്ന്ന അഭിവാദനം പ്ചയ്താണന് ആ സംഭവം. 
എപ്റെ ചിത്രാനുഭവത്ിപ്റെ ഉറവിടം അതാണന്. 

സദ്ന്ാഷന്:  സാദ്ങ്തികവം ചരിത്രപരവമായ ചിലതിപ്ന
പെറ്ി ദ്ചാദിദ്ച്ചാപ്ട്. കലാവമീക്ണത്ിൽ പല വഴികളുണ്ന്. 
കലയപ്ട ഭാഷ ഒര ആർടിസ്റന് എവ്വിധം കകകാരത്ംപ്ചയ്യുന്നു 
എന്നതാണന് അതിപ്ലാന്നന്. രചനകൾക്കു പിന്നിലള്ള കഥകൾ
ക്പ്പുറം, ഇത്രം വസ്തുതകപ്ള പരിഗണിച്ചുപ്കാണ്ന്, ഒര ചരി
ത്രപശ്ാത്ലത്ിൽ താങ്ൾ സ്വന്ം ചിത്രഭാഷപ്യ നിരൂ
പിക്കുന്നതന് എങ്ങപ്നയാണന്? കണ്മുമ്ിലള്ളതിപ്ന താങ്ൾ 
എങ്ങപ്നയാണന് ദ്നരിടുക?

പ്റജി: ചിത്രരചനയിൽ മുഴുകുദ്മ്ാദ്ഴ ഈ ദ്ചാദത്ം വരം. 
പദ്ക്, അതന് എങ്ങപ്ന വത്തത്സ്മായി പ്ചയ്യുന്നു എന്നതി
ലാണന് കാരത്ം. വിദ്ശഷിച്ചും, ആയിരക്ണക്ിനന് കലാകാര
ന്ാരം ലക്ക്ണക്ിനന് ചിത്രങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്ര
പ്ത് പരിഗണിക്കുദ്മ്ാൾ. ഇതാണന് ഒന്നാമപ്ത് പ്വല്ലുവിളി. 
ഒരാൾ വിരാജിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ സഞ്ാരപഥത്ിൽനി
ന്നും അകന്നുനിന്നുപ്കാണ്ന്, നവമീനത എവ്വിധം കകവരിക്ാ
പ്മന്നും നിലവിലള്ള ഭാവകത്വപ്ത് എങ്ങപ്ന മറികടക്ാപ്മ
ന്നും നാം രേിയാത്കമായി അദ്ന്വഷിദ്ക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.

റാഡിക്ലകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒര പശ്ാത്ലത്ിലാണന് 
ഞാൻ കലയിദ്ലക്കു പ്രദ്വശിച്ചതന്. എപ്റെ അദ്ത്ാപകപ്രലൊം 
അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായിരന്നു. പ്താഴിലാളിവർഗ്ഗപ്മദ്ന്നാ 
താദ്ഴക്ിടയിപ്ല മധത്വർഗ്ഗപ്മദ്ന്നാ വിളിക്പ്പെടുന്ന ഒര 
പ്രദ്തത്ക തലത്ിൽനിന്നാണന് നമ്മളും വരന്നതന്. റാഡിക്
ലകൾ വിപ്ലവാത്കമായി പ്ചയ്തന് എന്ാപ്ണന്നു നമുക്ന് ഈ 

സതത്ാനദേ ദ്മാഹന്
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നിലയിൽനിന്നുപ്കാണ് ഗ്ഹിപ്ച്ചടു
ക്ാം. പദ്ക്, അവരപ്ട പ്രവർത്
നങ്ങളുമായി എപ്റെ കലാവൃത്ിക്ന് 
എപ്ന്ങ്ിലം സാമത്മുപ്ണ്ന്നു ദ്താന്നു
ന്നിലെ. ഫിഗദ്ററ്മീവന് തലം ഉണ്ായിരി
ക്ാം- അത മാത്രദ്മ ഒര േന്മായി 
പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ േദ്റാഡയിദ്ല
ക്കു വന്നദ്പൊൾ, എന്തുപ്കാപ്ണ്ന്ന
റിയിലെ, അതിനു ദ്പര വമീണതന് 
'ദ്കരളകല' എന്നാണന്! അവർ ദ്കര
ളമീയകലപ്യപെറ്ി കൂർപെിച്ചു പറഞ്ഞ
ദ്പൊൾ, അതിപ്ന േന്ിപെിച്ചതന് 
റാഡിക്ലകളുമായിട്ാണന്- രാജാരവി
വർമ്മദ്യാദ്ടാ പ്ക സി എസന് പണി
ക്ദ്രാദ്ടാ അലെ! പദ്ക്, 'റാഡിക്ൽ 
സന് കൂൾ' ദ്കരളമീയ പ്രതിഭാസമലെദ്ലൊ. 
വാസ്വത്ിൽ, അതിപ്റെ ദ്വരകൾ 
േദ്റാഡയിലാണന്. ആഖത്ാനാത്കപാരമ്രത്ത്ിലാണന് 
അതന് ഉൾപ്പെടുന്നതന്. േദ്റാഡയിദ്ലക്കു വരന്നതിനു മുമ്ന് 
മിക് ആർട്ിസ്റ്റുകളും ശക്മായി എകന് സ്പ്രഷനിസ്റന് ചിത്രങ്ങൾ 
വരച്ചിരന്നു എന്ന വസ്തുത ചരിത്രം ദ്നാക്ിയാൽ ദ്ോദ്ത്മാ
വം. ആഖത്ാനാംശം എന്നതന് പിൽക്ാല-േദ്റാഡാ പ്രസ്ാ
നത്ിപ്റെ രമീതിയാണന്.

ഞാൻ ദ്കരളമീയകശലിയിലാണന് വരയ്ക്കുന്നപ്തന്നന് 
േദ്റാഡയിപ്ല എപ്റെ ഒര അദ്ത്ാപകൻ പറഞ്ഞതിപ്ന, 
കണ്മുമ്ിൽ എന്തു നടക്കുന്നുപ്വന്നു എന്നതിപ്നപെറ്ി താങ്ൾ 
ദ്നരദ്ത് സൂചിപെിച്ചതിദ്നാടു കൂട്ിദ്ച്ചർക്ാം. അതന് ചരിത്ര
ത്ിൽ ദ്നരദ്ത് സംഭവിച്ചതാണന് എപ്ന്നാന്നും ഞാൻ കരത
ന്നിലെ. അതിനാൽ, അക്ാരത്ം മാദ്റ്ണ്ിവരം. ഞാൻ എപ്റെ 
സിദ്ിയപ്ട അളവിനനുസരിച്ചാണദ്ലൊ പ്രവർത്ിക്കുക. 

അദ്തക്കുറിച്ചന് ഞാൻ ആദ്ലാചിക്കു
കയണ്ായി. പദ്ക്, കലയിൽ അതന് 
എങ്ങപ്ന ആവിഷന് കരിക്ാം എന്ന 
കാരത്ത്ിലാണന് ഞാൻ കൂടുതൽ 
ഉത്സുകനായതന്. ഫിഗദ്ററ്മീവന് കലപ്യ 
അവർ ദ്കരളവമായി േന്പ്പെടുത്തു
ന്നു. പദ്ക്, ഫിഗദ്ററ്മീവന് ഭാഷയാണന് 
ആവിഷന് കാരത്ിനന് ഏറ്വം അനുരൂ
പപ്മന്നന് എനിക്കു ദ്താന്നി. അദ്ന്നരം 
എന്ാണന് ദ്കരളം, എന്ാണന് 
േദ്റാഡ, എന്ാണന് ഭാരതം, 
എന്ാണന് അന്ാരാഷ്ടതലം എന്നി
വപ്യക്കുറിച്ചും നാം  സ്വയം എങ്ങപ്ന 
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതിപ്നക്കുറിച്ചും 
ആദ്ലാചിക്കുവാൻ അതന് എനിക്കു 
ദ്പ്രരണദ്യകി.

സദ്ന്ാഷന്:   ദ്കരളത്ിലം 
േദ്റാഡയിലം ശാന്ിനിദ്കതനിലം മറ്റും കലാപ്രസ്ാന
ങ്ങൾ ഉരവാകുന്നുണ്ന്. അന്ാരാഷ്ടകലയപ്ട പശ്ാത്ല
ത്ിൽ താങ്ൾ സ്വയം എങ്ങപ്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കും? താങ്ളും 
ഭാഗഭാക്ാപ്ണന്നു കരതന്ന, അന്ാരാഷ്ടകലാരംഗത്ിനന് 
എതിരായിട്ാദ്ണാ പ്രവർത്നം? 

പ്റജി: പുറദ്മനിന്നുള്ള സാരാംശപ്ത് ഞാൻ പ്കാതി
ക്കുന്നിപ്ലെന്നു പറയപ്ട്. ലഭത്മായ ധാതക്ളിൽ നിന്നന് ഞാൻ 
സാരവത്ായ ചിലതന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ രേമിക്കുന്നു. എപ്റെ 
മാസ്റർ േിരദം മുതൽ ഞാൻ പ്ചയ് സൃഷ്ടികളിൽ എപ്റെ 
കലാപരമായ കനരന്രത്ം കാണുവാൻ കഴിയം. എപ്ന്ന 
സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം, ദ്വരകപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള എക്ാലപ്ത്
യം ദ്ചാദത്മാണതന്. ഞാൻ എപ്ന്ങ്ിലം പ്ചയ്യുന്നുപ്ണ്ങ്ിൽ 
അതന് എപ്റെ പ്രാദ്ദശിക സാഹചരത്പ്ത് മാത്രമലെ ആസ്ദിക്കു
ന്നതന്. മറിച്ചാപ്ണങ്ിൽ അതന് അദ്ങ്ങയറ്ം ഉപരിപ്ലവമായിരി
ക്കും; ഞാൻ ആ സൃഷ്ടി പ്ചയ്ിലെദ്ലൊ എന്ന ദ്താന്നലണ്ാവം. 
ചില അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ അങ്ങപ്ന സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ന്. 
ഞാൻ പറഞ്ഞതലെ അവർ എഴുതിയതന്! ഞാൻ പറഞ്ഞതിപ്റെ 
സാരാംശപ്മലൊം അതിലപ്ണ്ങ്ിലം ഞാൻ അതലെ പറഞ്ഞതന് 
എന്ന ദ്താന്നലാപ്ണനിക്ന്.

സദ്ന്ാഷന്: താങ്പ്ളാര ഭാഷ (അതന് സ്വതന്തപൂർവ്വമാ
പ്ണങ്ിലം ആത്നിഷ്ഠമാപ്ണങ്ിലം) പ്തരപ്ഞ്ഞടുക്കുദ്മ്ാ
പ്ഴാപ്ക് അമ്മാതിരി സങ്മീർണ്തയണ്ന്. ഇദ്പൊഴും താങ്ൾ
ക്ന് ഒര പ്രദ്തത്ക നിരദ്യാടു േന്മിദ്ലെ? ഒര സവിദ്ശഷ 
ചരിത്രപശ്ാത്ലത്ിൽ, ദ്കരളവമായം േദ്റാഡയമായം 
ശാന്ിനിദ്കതനുമായം േന്ിപെിക്കുന്ന തരത്ിൽ?

പ്റജി: എനിപ്ക്പ്റെ ഭൂതകാലപ്ത് മാറ്ിനിർത്തുവാൻ 
വയ്യ! എപ്ന്ന സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം, ഫിഗദ്ററ്മീവന് ഭാഷ 
തപ്ന്നയാണന് ദ്നരിട്ടുള്ള വിനിമയത്ിനുള്ള ശക്മായ 
ഉപാധി. പദ്ക്, നടപ്പുരമീതിയിൽ നിന്നന് കുതറി നിൽക്കുവാൻ 
അതിനന് അത്രദ്മൽ സാദ്ത്മലെ എന്നതന് ഒര പ്വല്ലുവിളിയാണന്.

സദ്ന്ാഷന്: ദ്കരളത്ിൽനിന്നും വരന്ന ചിലർക്ന് അതന് ടി വി സദ്ന്ാഷന് 
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ബാം�രിൽവച്് സംഭവിച് ദ�
കയവ് സ് കിയൻ അനുഭവം 
എന്ന് പലക്ാഴം കവട്യാെിയിട്ടു
ണ്. ന്തരുവിൽ വച്് ബാലിക
യായ ഒരു കവശഷ്യ എന്ന് അഭിവാ
ദനം ന്േ�താണ് ആ സംഭവം. 
എന്റെ േിത്ാനുഭവതെിന്റെ 
ഉറവിെം അതാണ്. 



വലിയ പ്വല്ലുവിളി തപ്ന്നയാണന്.
പ്റജി: ദ്കരളത്ിൽനിന്നും വരന്ന

വർക്കു മാത്രമലെ, ഏപ്തങ്ിലം രമീതിയിൽ 
മുദ്രയടിക്പ്പെട് എലൊവർക്കും അപ്താര 
പ്വല്ലുവിളിയാണന്.

സദ്ന്ാഷന്: എൺപതകളുപ്ട ഒടുവിൽ 
ദ്കരളത്ിൽ സംഭവിച്ച മാറ്ങ്ങളുപ്ട 
പശ്ാത്ലത്ിൽ, ദൃശത്ഭാഷാ പരമായ 
കമീഴന് വഴക്ങ്ങൾ പ്രേലമായ സമയത്ന് 
താങ്ൾ ദ്നരിട് പ്വല്ലുവിളി എന്ായിര
ന്നു? 'ദ്കരളകല' എന്നു മുദ്രചാർത്പ്പെട് 
ഒര പരിസരത്ന് ഭാഷാപരമായ മുപ്ന്നാ
രക്ങ്ങളായി താങ്പ്ളന്ാണന് പ്ചയ്തന്?

പ്റജി: എപ്റെ കലയമായി േന്പ്പെ
ടുത്തുവാനുതകുന്ന കലാകാരന്ാപ്ര ദ്തടി 
ഞാനാദത്ം പ്ചന്നതന് ഫിഗദ്ററ്മീവന് പാരമ്
രത്ത്ിദ്ലക്ാണന്. ഞാൻ പ്േൻഷാനിൽ 
തടക്മിട്ടു. പ്താഴിലാളിവർഗ്ഗപ്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്ിപ്റെ 
ചിത്രങ്ങളും അവ ചിത്രമീകരിക്കുന്ന രമീതിയപ്മലൊം എനിക്ന്നന് 
പുതമയായിരന്നു. പിപ്ന്ന, ോൽഥസിലൂപ്ട ഞാൻ പിപ്യദ്റാ 
പ്ദലൊ ഫ്രാൻപ്സസന് കപ്യ കണ്പിടിച്ചു. അതിനു ദ്ശഷം 
ഞാപ്നത്ിയതന് കണിശമായം ഭൂദ്പൻഖാക്റിലാണന്. മറ്റു 
കലാകാരന്ാരപ്ട രചനകളിൽ നിങ്ങൾക്കു രേിയാത്കാംശ
ങ്ങൾ കപ്ണ്ത്ാം. ഞാൻ പാപ്ലറ്ിൽ നിറങ്ങൾ മിരേണം
പ്ചയ്തു തടങ്ങി. അപ്താര സാദ്ങ്തിക കാരത്മായിരിക്ാം. 
പദ്ക്, അതന് എപ്റെ രചനയിൽ ഒരപാടന് മാറ്ങ്ങളുണ്ാക്ി. 
എകന് സ്പ്രഷനിസ്റന് രമീതിപ്യ നിരാകരിക്കുവാൻ ഞാൻ രേമിച്ചു. 
അമിതശബ്ദപ്ത്യം രാഷ്ടമീദ്യാന്മുഖചിത്രണപ്ത്യം ഒഴിവാ
ക്കുവാൻ ഞാപ്നദ്പൊഴും ആഗ്ഹിച്ചു. മൗനപ്ത് കലയിൽ 
കാത്തുസൂക്ിക്കുവാനാണന് എപ്റെ താതന്പരത്ം. കത്ാൻവാസന് 
നിറയ്ക്കുക എന്നതിദ്നക്ാൾ ഉചിതം കാരത്ങ്ങപ്ള ലളിതമായി, 
തികച്ചും സാദേർഭികമായി ആവിഷന് കരിക്കുകയാണന്.

അതലത്മായ ആത്നിഷ്ഠപ്യപെറ്ി ചിന്ിക്കുകയം അതിനന് 
ഉദ്പാൽേലകരായ വത്ക്ികപ്ള കണ്പിടിക്കുകയം ദ്വണം. 
അക്ാരത്ത്ിൽ എപ്റെ മാതൃക ആദത്കാലത്ന് മാർദ്ക്വസന്, 
േഷമീർ, ചാപ്ലിൻ എന്നിവരം പിൽക്ാലത്ന് ഇറാൻസിനിമ
യിപ്ല പ്മാഹന് പ്സൻ മക്മൽേഫന്, അബ്ബാസന് കിപ്യപ്റാസ്ാമി 
തടങ്ങിയവരം ആണന്. പപ്യ്യപെപ്യ്യ, അവരപ്ട ചലച്ചിത്രങ്ങൾ
ക്കു പിറകിലള്ള രാഷ്ടമീയപ്ത് കപ്ണ്ത്തുവാനും രേമിച്ചു; 
ഒര കലാസൃഷ്ടിപ്യ നിങ്ങൾക്ന് സ്വന്ം നിലയിൽ എവിപ്ട, 
എങ്ങപ്ന പ്രതിഷ്ഠിക്ാപ്മന്നും. ഒരപാടന് ആവിഷന് കാരവില
ക്കുകൾ ഇറാനിലണ്ന് എന്നറിയാമദ്ലൊ. എന്നിട്ടും അവർക്കു 
പറയാനുള്ള ഇടം അവർ കപ്ണ്ത്തുന്നു എന്നതാണന് വിസ്മയം. 

സതത്ാനദേന്: പ്സൻസർഷിപെിനന് രേിയാത്കതയപ്ട ഒര 
ദ്സ്ാതസ്ാകുവാൻ കഴിയം. വിലക്പ്പെട് ചില കാരത്ങ്ങൾ
ക്ന് ആവിഷന് കാരം നൽകുവാൻ കഴിയദ്മാ എന്നാണന് ആദ്ലാ
ചിദ്ക്ണ്തന്. താങ്ളുപ്ട രചനകളിൽ ചില സാജാതത്ങ്ങൾ 
കാണുന്നു. അതായതന്, നൃശംസതയ്ക്കും രാഷ്ടമീയമൂലത്ചയുതിക്കു

പ്മതിപ്ര പ്രതികരിക്കുന്ന ഒര യന്തമായി കലാകാരൻ മാറുന്ന 
ഒന്നിനും, 'റിദ്പൊർട്ാഷന് ആർടന്' എന്നു കൃതത്മായി വിളിക്ാവ
ന്ന ഒന്നിനും തമ്മിൽ താങ്ൾ അകലം സൂക്ിക്കുന്നു.

പ്റജി: അടിസ്ാനപരമായി ഇത്രം 'പത്രവാർത്ാ 
റിദ്പൊർട്ിങന് കല' കാഴ്ചക്ാരപ്ന മാനിക്കുന്നിപ്ലെന്നാണന് 
എപ്റെ പക്ം. കാഴ്ചക്ാപ്ര (തങ്ങൾക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്നതന് 
എപ്ന്ന്നറിയാത്) വിഡ്ികളായി കാണുകയാണന് നമ്മൾ.

സദ്ന്ാഷന്: ചില സവിദ്ശഷപ്രദ്മയങ്ങളാണന് താങ്ളുപ്ട 
രചനയിപ്ല പ്രധാന തലം. പശ്ാത്ലത്ിൽ സംഭവിക്കു
ന്നതിൽ ആ മുഖത്കഥാപാത്രങ്ങൾക്ന് ദ്നരിട്ടു േന്മിലെ. 
നിതത്ജമീവിതത്ിൽ നിഷന് കളങ്മായി ചലിക്കുന്നുപ്വന്നു 
ദ്താന്നിപെിക്കുന്നവരാണന് അവർ. അദ്തസമയം, യഥാർത്
ദ്ലാകത്ന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന നിരവധി 
ഘടകങ്ങളും ഉണ്ന്. താങ്ളുപ്ട രചനകൾ അർത്വത്ാകുന്ന
തം കാഴ്ചക്ാരനു ഹൃദത്മാകുന്നതം അവിപ്ടയാണന്. അപ്താര 
ദ്പ്രമകഥയാവാം. പദ്ക്, അതിപ്റെ പശ്ാത്ലം ദ്വപ്റ 
ചിലതായിരിക്കും.

താൻ ചരിത്രത്ിൽ എവിപ്ട നിൽക്കുന്നു എന്ന മട്ിലള്ള 
ഒഴിയാോധയമായി ജമീവിക്കുന്ന ഒരപാടന് കലാകാരന്ാപ്ര 
സമകാലിക കലാരംഗത്ന് നമുക്കു കാണാം. പദ്ക്, പൂർ
ണ്മായം യൂദ്റാപത്നും ഭാഷാപരിണാമപ്ത് ദ്രഖമീയമായി 
വമീക്ിക്കുന്നതമായ കലാചരിത്രത്ിപ്റെ ഭാഗമായിത്മീര
വാൻ തനിക്കു തമീപ്ര ഇച്യിലെ എന്ന വത്തത്സ് നിലപാടാണന് 
താങ്ൾക്കുള്ളതന് എന്നു ദ്താന്നുന്നു. അതപ്കാണ്ന് വമീണ്ം 
അടിസ്ാനപരമായ ഒര ദ്ചാദത്ം ഉന്നയിദ്ക്ണ്ിയിരിക്കു
ന്നു: താങ്ൾ പ്രാധാനത്ം നൽകുന്നതന് ചിത്രങ്ങളിപ്ല ഉള്ളടക്
ത്ിദ്നാ, ഭാഷാതലങ്ങൾദ്ക്ാ?

പ്റജി: നമ്മൾ പഠിച്ചുപ്കാണ്ിരിക്കുന്ന കാലത്ന് ഒര 
സഹപാഠിയമായണ്ായ വർത്മാനം എനിദ്ക്ാർമ്മവര
ന്നു. ഞാൻ പുതതായിട്ന് ഒന്നും പ്ചയ്യുന്നിപ്ലെന്നാണന് അയാൾ 
വാദിച്ചതന്. അതായതന്, ഞാപ്നാര ഈപ്സൽ പ്പയിറെർ 

ഭുദ്പന് ഖാക്ര്
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ആപ്ണന്നും കത്ാൻവാസിൽ ചുമ്മാ ചായം
ദ്തക്കുകയാപ്ണന്നും മറ്റും. ചിത്രകലയപ്ട 
വലിയ ആന്രികതയിൽ എപ്ന്ങ്ിലം 
ഇടം കപ്ണ്ത്ാനായിരന്നു എപ്റെ 
അദ്ന്വഷണം. ചിത്രകലയ്ക്കന് നമീപ്ണ്ാര ചരി
ത്രമുണ്ന്; വമീരത്വം അവിപ്ടത്പ്ന്നയണ്ന്. 
അന്നപ്ത് മാധത്മാധിഷ്ഠിത രചനാവൃത്ി 
എപ്ന്ന കാരത്മാപ്യാന്നും ആകർഷിച്ചി
ലെ. അതന് പ്കാക്-ദ്കാള ഇന്ത്യിദ്ലക്കു 
വരന്നതദ്പാപ്ലയായിരന്നു. നമുക്ന് ആ 
ഇറക്കുമതിയൽപെന്നത്ിപ്റെ ദ്വരകൾ 
കപ്ണ്ത്ാൻ കഴിയിലെ. അതപ്കാപ്ണ്ാ
ന്നുമലെ ഞാനതിപ്ന എതിർക്കുന്നതന്. 
പദ്ക്, പ്രതികരണം പിറദ്ക്ണ്തന് 
നമ്മുപ്ട ഉള്ളിൽനിന്നുമാണന്; രചന അതന് 
ആവശത്പ്പെടുന്നു.

സദ്ന്ാഷന്: സമകാലികതപ്യ താങ്ൾ 
എവ്വിധം ഉൾപ്ക്ാള്ളുന്നു എന്നതാണന് 
മപ്റ്ാര ദ്ചാദത്ം. താങ്ളുപ്ട സമമീപകാല 
രചനകളിൽ പ്ടലിവിഷൻപരസത്ങ്ങളുപ്ട
യം മറ്റു മാധത്മേിംേങ്ങളുപ്ടയം സൂചന
കളുപ്ണ്ന്നു കാണാപ്മങ്ിലം, താങ്ളുപ്ട 
ആദത്കാലരചനകളിൽ ഇപ്തലൊം ചില 
കവികളുപ്ട (കുമാരനാശാൻ ഉദാഹരണം) 
രചനകൾക്കു അകമ്ടി ദ്സവിക്കുന്ന ദ്രഖാ
ചിത്രമീകരണംദ്പാപ്ലയാണന് കാണപ്പെട്തന്.

സതത്ാനദേന്: കളിമട്ിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ, ജനപ്രിയ
സംസന് കാരവമായള്ള ഇണക്മാണന് പ്റജിയപ്ട രചനകളിപ്ല 
സജമീവസാന്നിദ്ത്ം. അതപ്കാണ്ന്, 
ഈപ്യാര തലം, അതന് ഓങ്ങുന്നത
ദ്പാപ്ല അത്ര പുതിയപ്താന്നുമലെ. 
താങ്ളുപ്ട രചനയം മലയാളത്ിപ്ല 
'മാ'പ്രസിദ്മീകരണങ്ങളിപ്ല ദ്രഖാ
ചിത്രണവം തമ്മിൽ പ്രേല േന്മു
ണ്ന്. ഒര പ്രദ്തത്ക കാലഘട്ത്ിപ്ല- 
വിദ്ശഷിച്ചും ോബുരാജിപ്നദ്പൊ
ലള്ള സംഗമീതസംവിധായകരപ്ട 
- മലയാളചലച്ചിത്രഗാനങ്ങളുപ്ട പ്ര
തിദ്്വനി ദ്വഗം കപ്ണ്ത്ാനാവം. 
ശക്മായ ജനപ്രിയ മലയാളിസൗദേ
രത്ശാസ്തവിവക് ആ രചനകളുപ്ടപ്യ
ലൊം പിന്നിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ന്. 
ജനപ്രിയകലപ്യയം വദ്രണത്കല
പ്യയം ദ്വർതിരിക്കുന്ന തരത്ിൽ 
തടർച്ചയായ ഒഴുക്കും അവിപ്ടയണ്ന്.

പ്റജി: ഒര ദ്രഖാചിത്രകാരനാ
കുവാനാണന് ഞാൻ തടക്ത്ിൽ 
ആഗ്ഹിച്ചതന്. അവരപ്ട ചില വരപ്പു

രമീതികൾ എപ്ന്ന വലൊപ്ത വശമീകരിച്ചിരന്നു. ഉദാഹരണ
ത്ിനന്, ജലച്ചായത്ിപ്റെ സുതാരത്തയിൽ ബ്ൗസിനുള്ളിൽ 
ബ്രാസിയർ പ്തളിയന്ന വിദത്. അതന് ഇത്ിരി പ്രയാസമുള്ള 
പണിയാണന്. ദ്കരളസർക്ാർ നടത്തുന്ന സാദ്ങ്തിക പരമീക്

കളിൽ 'പ്തരവന്', 'ചന്', 'ദ്ക്ത്രം' 
തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണുണ്ാ
വക എന്ന കാരത്ം അറിയാമദ്ലൊ. 
ഇത്രം വിഷയങ്ങളിലൂന്നിപ്ക്ാ
ണ്ാണന് ഞാനിന്നും വരയ്ക്കുന്നതന്. 

വിഷയം അത്രദ്മൽ മാറിയി
പ്ട്ാന്നുമിപ്ലെന്നന് കലാചരിത്രം പരി
ദ്ശാധിച്ചാലറിയാം. നിതത്ജമീവിതം, 
പ്രണയം, യദ്ം, അസഹിഷ്ണുത 
തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നൂറ്ാണ്ക
ളായി തടരന്നു.

സദ്ന്ാഷന്:  മപ്റ്ാര കാരത്ംകൂ
ടിയണ്ന്. ഒര ചിത്രം വരയ്ക്കുദ്മ്ാൾ, 
അതിപ്ന സമകാലികദ്മാ കാല
രഹിതദ്മാ ആക്ാൻ താങ്ൾക്കു 
കഴിയന്നു. കാലരഹിതമായ പരത്ാ
ദ്ലാചനയിലാണന് പ്റജിയപ്ട ചിത്ര
ങ്ങൾ സാർത്കമാവക. താങ്ൾ 
കകകാരത്ം പ്ചയ്യുന്നതന് പ്രണയപ്മ
ന്ന വിഷയമാപ്ണങ്ിലം കാലത്ി
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 ഒരാൾ വിരാജിക്കുന് േരിത്പര
മായ സചോരപഥതെിൽനിന്നും 
അകന്നുനിന്നുന്കാണ്, നവ്രീനത 
എ�ിധം കകവരിക്കാന്മന്നും 
നിലവിലള്ള ഭാവകത്വന്തെ 
എങ്ങന്ന മറികെക്കാന്മന്നും നാം 
�ിയാ�കമായി അകന്വഷികക്ക
ണിയിരിക്കുന്നു.



പ്റെ ഏത സന്ിയിലം അതിനു പ്രസക്ിയപ്ണ്ന്നും അതന് 
േഹുസ്വരമായ തലങ്ങൾ സ്വന്മാക്കുന്നുപ്ണ്ന്നും പറയാം. 
കമിതാക്ദ്ളാ ദമ്തികദ്ളാ ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത്രയധി
കദ്മാ എന്നു ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറിയിട്ടുണ്ന്. താങ്ൾ പറയാനു
ദ്ദേശിച്ച പ്രണയകഥ അരദ്ങ്ങറുന്നതന് മിക്വാറും ഒര വത്തത്സ് 
പശ്ാത്ലത്ിലായിരിക്കും. പ്രണയപ്മന്ന വിഷയപ്ത് മനു
ഷത്ജമീവിതത്ിപ്റെ സമയരഹിതഘടകങ്ങളുപ്ട പ്രതിനിധാന
മായി താങ്ൾ ഭാവനപ്ചയ്യുന്നുദ്ണ്ാ?

പ്റജി: ചില ശബ്ദപ്രണയങ്ങപ്ള 
The Love Paintings  വരച്ചുതടങ്ങിയതന് സ്വകാരത്ാനുഭവ

ങ്ങളുപ്ട പ്വളിച്ചത്ിലാണന്. ആദത്രചനകളിപ്ലാന്നന് പ്ചയ്തന് 
എപ്റെ അവസാനവർഷ േിരദകാലത്ാണന്, ചില പ്രദ്ോ
ധനങ്ങളുപ്ടയം പിപ്യദ്റാ പ്ദലൊ ഫ്രാൻപ്സസന് കയപ്ട ചില 
ചുവർച്ചിത്രങ്ങളുപ്ടയം അടിസ്ാനത്ിൽ. രചനാദ്വളയിൽ 
ഇതര പ്രശന് നങ്ങപ്ളക്കുറിപ്ച്ചാന്നും ചിന്ിക്യിലെ. എപ്റെ വത്
ക്ിപരമായ അനുഭവങ്ങളും ദ്ലാകദ്ത്ാടുള്ള എപ്റെ ദ്നാട്
ങ്ങളും ആവിഷന് കരിക്കുക മാത്രം. പിപ്ന്ന,  പ്രണയപ്ത് 
ആവിഷന് കരിച്ച േഷമീറിപ്നയം ചാപ്ലിപ്നയം വമീക്ിച്ചദ്പൊൾ 
എനിക്ന് ദ്വപ്റ സാദ്ത്തകളും ദ്താന്നി-രാഷ്ടമീയതലപ്ത് 
ആവിഷന് കരിക്ാനുള്ള ഉപാധിയായം മറ്റും. 

സദ്ന്ാഷന്: താങ്ളുപ്ട കലാസപരത് മുദ്ന്നറുദ്ന്ാറും ആ 
ചിത്രങ്ങൾക്ന് സങ്മീർണ്തയം ഏറിവരന്നു. ആദത്കാലപ്ത് 
ചില രചനകൾക്ന് വത്തത്സ് ദ്സ്ാതസ്കളുമായള്ള ചാർച്ച 
കാണുദ്മ്ാൾ, മറ്റു ചിലതന് അവയപ്ട ഉള്ളുര പ്വളിപ്പെടുത്ാപ്ത 
നിൽക്കുന്നു. ചാർച്ചയിപ്ലെന്നു ദ്താന്നിപെിക്കുന്ന േിംേങ്ങപ്ള 
ആസ്ദമാക്ി ഒര കഥാഖത്ാനം നിർവ്വഹിക്കുദ്മ്ാൾ, വിഷയം 
രൂഢമൂലമാപ്ണങ്ിലം അതിൽ സങ്മീർണ്ത വന്നുവമീഴും. ഉദാ
ഹരണത്ിനന്, കാളത്ല എന്ന പിക്ാദ്സാ ശിൽപം ഒര 
പ്രദ്തത്ക ചിത്രത്ിൽ സ്ാപിക്കുകയാപ്ണങ്ിൽ, താങ്ൾ 
എങ്ങപ്നയാണന് അതിപ്ന ചിത്ര പ്രദ്മയവമായി േന്പ്പെ
ടുത്തുക?

ഉള്ളുരക്മുള്ള വത്വസായവൽകൃത നാഗരികജമീവിത
ത്ിൽ നിരന്രമായ കുത്ിപ്യാഴുക്ിപ്ന ചിത്രമീകരിക്കു 
വാൻ പരസ്രവിരദ്മായ േിംേങ്ങളാണന് ദ്ഡവിഡന് സദ്ലെ 
ഉപദ്യാഗപ്പെടുത്തുന്നതന്. നമ്മുപ്ട സമൂഹത്ിപ്റെ സങ്മീർണ്ാ
നുഭവങ്ങപ്ള സ്ർശിക്കുവാൻ ദ്പാന്ന സ്വതന്ത േിംേങ്ങ
ളാണന് അദ്ദേഹത്ിദ്റെപ്തന്നന് കാണാം. താങ്ളുപ്ട േിംേ
സംദ്യാജനത്ിനു പിന്നിപ്ല സാധർമ്മത്പ്മന്ാണന്?

പ്റജി: ഓദ്രാ മനുഷത്പ്രയതന് നത്ിലം കളിയപ്ട ഒര 
തലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചായക്ടയപ്ട ചിത്രം പ്ചയ്യുന്ന 
ദ്നരത്ന് ദ്തങ്ങയപ്ട ദ്താടുകളുപദ്യാഗിച്ചന് വസ്തുക്ളുണ്ാ
ക്ാനാണന് ഞാൻ രേമിച്ചതന്. പ്ചറിയ കച്ചവടക്ാർ അവരപ്ട 
സാമഗ്ികൾ പ്രദർശിപെിക്കുന്നതന് എങ്ങപ്നപ്യന്നു നിരമീക്ി
ച്ചതപ്കാണ്ാണന് അങ്ങപ്നപ്യാര കാരത്ം വന്നതന്. ഉദാഹ
രണത്ിനന്, തണ്ിമത്ൻവിൽപനക്ാർ ആ ഫലത്ിപ്റെ 
പ്താലി ചുരണ്ിവച്ചന് അതിപ്റെ ദ്പരന് പ്വളിപ്പെടുത്തുന്നു. 
ഇങ്ങപ്ന പ്ചയ്യുദ്മ്ാൾ കലപ്യക്കുറിച്ചുള്ള എപ്റെ അറിവം കൂടി 
അതിൽ കലരന്നു. ഈ അർത്ത്ിലാണന് ഞാൻ അതിപ്ന 

പിക്ാദ്സായമായി േന്പ്പെടുത്തുന്നതന്. അദ്ദേഹത്ിപ്റെ  
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇതിനു സമാനമാണന് - സാധാരണവസ്തുക്
ളിൽ അദ്ദേഹം സൗദേരത്ാംശം കപ്ണ്ത്തുന്നു.

    എന്ിനാണന് അവർ സ്വന്ം േലതന്തങ്ങളിദ്ലർപ്പെ
ടുന്നതന് എന്നതന് രേിയാത്കമായ ഒര ദ്ചാദത്ം തപ്ന്നയാണന്. 
ജിമ്മമീ ദുർഹാമിപ്റെ രചന ദ്നാക്കുക. ഒരപാടന് കലാകാരന്ാർ 
ആ രമീതിയിലള്ള സൗദേരത്സന്നാഹങ്ങൾ സ്വമീകരിച്ചിട്ടുപ്ണ്
ന്നന് നിങ്ങൾക്ന് ദ്ോദ്ത്പ്പെടും. പദ്ക്, അദ്ദേഹം അതിപ്ന 
സവിദ്ശഷരമീതിയിലാണന് ആവിഷന് കരിക്കുന്നതന്. അതാവപ്ട്, 
അദ്മരിക്യിപ്ല തദ്ദേശവാസികളുപ്ട അവസ്പ്യ ദ്ചാദത്ം
പ്ചയ്യുകയം അദ്തസമയം പ്രസ്തുത രമീതിപ്യ പ്വല്ലുവിളിക്കുക
യം പ്ചയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്ിനന്, പിക്ാദ്സാവിനന് വമീരത്ം 
കൂടുദ്മ്ാൾ, അദ്ദേഹം ഊർജ്ജംപ്കാണ് യഥാർത് ആഫ്രി
ക്ൻ കലാകാരൻ പ്വളിച്ചത്തുവരന്നദ്തയിലെ........... 

സദ്ന്ാഷന്:The Love Paintingsൽ പാൽ പ്കാടുക്കുന്ന 
മനുഷത്പ്റെ ഭാവം ഒര ദ്രഖാചിത്രമായിത്മീരന്നു. പദ്ക്, 
താങ്ളുപദ്യാഗിച്ച ഭാഷാപ്രതത്യങ്ങൾമൂലം അതിനന് ഒര 
കാവത്ഭാവം ലഭിക്കുന്നു. താങ്ളുപദ്യാഗിച്ച രമീതികപ്ള അവലം
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േിച്ചുപറയകയാപ്ണങ്ിൽ, മനുഷത്ശരമീരത്ിൽനിന്നന് ദ്നരിട്ന് 
പാൽ വരന്നതദ്പാപ്ലയാണന് അനുഭവപ്പെടുന്നതന്. തികച്ചും 
സ്വതന്തമായ സംഗതിയാദ്ണാ ഇതന്? അദ്താ പ്പയിറെിങന് 
പ്ചയ്യുന്ന ദ്നരത്ന് താങ്ളനുഭവിച്ച സാദ്ങ്തികപ്രതിദ്രാധ
ങ്ങളുപ്ട ഫലദ്മാ?

പ്റജി: തികച്ചും സ്വതന്തമായ പരിരേമമാണതന്. ഉപക
രണങ്ങൾ ശരമീരത്ിപ്റെ ഭാഗമായിത്മീരന്ന രമീതികപ്ള 
ഞാൻ അനുധാവനംപ്ചയ്ിരന്നുപ്വന്നന് അക്ാലത്ന് ഞാൻ 
പ്ചയ് ചില ദ്രൈായിങ്ങുകൾ കണ്ാൽ ദ്ോദ്ത്പ്പെടും. വിദ്നാ
ദത്ിലം നാടകത്ിലം നമുക്ന് ഈ സ്വാതന്തത്ം കാണിക്ാം. 
ചിത്രരചനാദ്വളയിൽ ഇതന് വസ്തുക്പ്ള പരിണമിപെിക്കുന്ന
തിനും പുതിയ തരത്ിലള്ള ശരമീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും 
പ്രദ്യാജനപ്പെടും. 

   പദ്ക്, ഞാൻ തരണംപ്ചയ്യാദ്നാ കകകാരത്ംപ്ച
യ്യാദ്നാ രേമിച്ച ചില പരിമിതികളുണ്ായിരന്നു. നമ്മൾ മുമ്ന് 
ചർച്ചപ്ചയ്തദ്പാപ്ല, ഈ പരിമിതിയിൽ അവയ്ക്കു ദ്യാജിച്ച 
മട്ിൽ ഉപായങ്ങളുണ്ാക്കും. ക്ാസിക്ൽ അർത്ത്ിൽ പറയ
കയാപ്ണങ്ിൽ, ഞാൻ അത്രമാത്രം നിപുണപ്നാന്നുമലെ എന്ന
തിനാൽ എനിക്തിപ്റെ വഴി കപ്ണ്ദ്ത്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. 
കാഴ്ചവട്പ്ത്പെറ്ിയം അനുപാതപ്ത്പെറ്ിയം ചിന്ിക്കുന്നതന് 
ഞാൻ നിർത്ി. ആവശത്മായ ഇടത്ന് പ്വളിച്ചം പ്വക്കുവാനും 
അളവപ്കാണ് കളിക്കുവാനും തടങ്ങി. അതിനാൽ, എപ്റെ 
പരിമിതികളുപ്ട ഉള്ളിൽനിന്നുപ്കാണ്ന് ദ്ജാലിപ്ചയ്യുദ്മ്ാൾ
ത്പ്ന്ന ഞാപ്നാര വത്തത്സ്  ദൃശത്ഭാഷ കപ്ണ്ത്ി. ആഖത്ാ
ദ്നാപകരണങ്ങളും മനുഷത്രൂപവം മറ്റും ഉപദ്യാഗപ്പെടുത്ിയ 
ഗിയാദ്റ്ാവിപ്നദ്പൊലള്ള (ഞാൻ അടിസ്ാന വാസ്തുവിദത്ാ
ഘടന പഠിച്ചതന് അദ്ദേഹത്ിൽ നിന്നാണന്) കലാകാരന്ാപ്ര 
വമീക്ിച്ചതന് എനിക്ന് ഗുണകരമായി.

സദ്ന്ാഷന്:  ആ രചനയം എപ്ന്ന 
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതന് വർഗ്ഗസമരം, 
അ�ശത്ത തടങ്ങിയ വിഷയങ്ങപ്ള 
ഗാഢമായി വിശകലനം പ്ചയ്യുന്ന 
കുമാരനാശാപ്റെ ചണ്ാലഭി�
കിപ്യ ആണന്. പ്താട്ടുകൂടാ�പ്യ 
എങ്ങപ്ന ആവിഷന് കാരിക്ാപ്മ
ന്നാദ്ണാ താങ്ൾ കരതിയതന്?

പ്റജി:  ഞാൻ അദ്ന്നരം ആ 
കാവത്പ്ത്പെറ്ി ചിന്ിച്ചിരന്നിലെ. 
എപ്റെ കവയക്ികാനുഭവങ്ങപ്ളക്കു
റിച്ചാണന് ഏപ്റയം ആദ്ലാചിച്ചതന്. 
പദ്ക്, ഈ പ്രശന് നങ്ങപ്ളലൊം എപ്റെ 
മനസ്ിപ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ന് ഉണ്ായി
രന്നു. അതദ്പാലം ചിത്രകലയപ്ട 
സാദ്ത്തയാണന്. ഒര രചന പല 
നിലകളിലം വായിക്പ്പെടാം. 

സതത്ാനദേന്: താങ്ളുപ്ട ചിത്ര
ത്ിപ്ല 'പ്രാദ്ദശികത' എന്ന വിഷ
യത്ിദ്ലക്ന് നമുക്ന് ഈ ചർച്ചപ്യ 

നയിക്ാം. ഇദ്പൊൾ കലാരംഗം ആദ്ഗാളമീകരിക്പ്പെട്ടുക
ഴിഞ്ഞു. വത്തത്സ്മായി സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ഒര ചിത്രകാരപ്ന/ 
ചിത്രകാരിപ്യ ആണന് അതന് ആവശത്പ്പെടുന്നതന്. അന്ാരാഷ്ട
രംഗത്ന് ഒര മുദ്രപ്വക്കുവാൻ അവർ ഒരപ്മ്ടുന്നുപ്ണ്ങ്ിൽ, 
'വത്തിരിക് രചന' പ്രേലമായ യൂദ്റാപത്ൻ ദൃഷ്ടിക്കുദ്വണ്ി
യള്ളതാവണം എന്ന അവസ് ഇന്നുണ്ന്. ഇന്ത്ൻ കലാരംഗം 
പൂർണ്മായം ഈ 'പ്രാദ്ദശിക'ദ്ോധത്ാൽ മപ്റ്ാന്നിപ്റെ 
(മുഖത്മായം പാശ്ാതത്ം) ഇച് ഇടനിലയാവന്ന തരത്ിൽ 
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുപ്വന്നന് ഞാൻ കരതന്നു. പശുച്ചാണകവം 
ഉരക്കുപാത്രങ്ങളും മഹാരാജാക്ന്ാരം ഉൾപ്പെടുന്ന 'പ്രാ
ദ്ദശിക'വസ്തുക്ളും േിംേങ്ങളും വച്ചന് സൃഷ്ടിയിദ്ലർപ്പെടു
ന്ന കലാകാരന്ാരപ്ട വിജയം കാണുദ്മ്ാൾ ഈ വസ്തുത 
േലപ്പെടുകയാണന്.

ഇക്ാരത്ത്ിൽ താങ്ളുപ്ട നിലപാടന് എന്ാണന്? പ്രാദ്ദശി
കതപ്യക്കുറിച്ചു ചിന്ിക്കുന്ന ഒര ദ്വറിട് സാദ്ത്ത താങ്ളുപ്ട 
രചനയിൽ കാണുന്നു, ഒരപദ്ക് 'ജമീവിതവത്മായ അനുഭവം' 
എന്ന നിലയിൽ പടർന്ന ഒന്നായിട്ന്.

പ്റജി: കല പഠിക്കുദ്മ്ാൾത്പ്ന്ന ആ അനുശമീലനം 
തടങ്ങി എന്നു പറയാം. പ്രാദ്ദശികപ്രശന് നങ്ങദ്ളാടന് പ്രതിക
രിക്കുന്നുപ്ണ്ന്നന് �ദ്ഗലിപ്നദ്പൊലള്ള ഒര ചിത്രകാരപ്റെ, 
അപ്ലെങ്ിൽ എകന് സ്പ്രഷനിസ്റ്റുകളുപ്ട രചനകൾ സാക്ത്പ്പെ
ടുത്തുന്നു. യൂദ്റാപത്ധിഷ്ഠിതമായ വമീക്ണത്ിൽ, അതന് 
ദ്ോധനത്ിപ്റെ നിലയിദ്ലക്കു താണുദ്പാകുന്നുണ്ന്. നമ്മൾ 
പഠിക്കുദ്മ്ാൾദ്പൊലം നമ്മൾ ദ്നാക്ിയതന് പ്രധാനമായം 
യൂദ്റാപത്ൻ കലയിദ്ലക്ാണന്; മിനിദ്യച്ചർദ്പാലള്ള നമ്മുപ്ട 
പാരമ്രത്ത്ിദ്ലക്ലെ!

  പശുച്ചാണകവം മറ്റും ഉപദ്യാഗിക്കുന്ന ഈ ചിത്രകാരന്ാ
രപ്ട കാരത്പ്മടുത്ാൽ, ഇവപ്രാന്നും സ്വന്ം നിതത്വൃത്ിയിൽ 

ഈ വസ്തുക്പ്ളാന്നും ഉപദ്യാഗിക്കു
ന്നവരലെ എന്ന വസ്തുത നമുക്കു തിരി
ച്ചറിയാനാവം. തികച്ചും സൗദേരത്ാ
ത്കദ്മാ പ്രാചമീനദ്മാ ആയിട്ാണന് 
അവർ അതിപ്ന കാണുന്നതന്. ഒര 
മ്യൂസിയം ഘടകപ്മന്ന നിലയ്ക്കന് അവർ 
അതന്  ഉപദ്യാഗിക്കുന്നു. അതാവപ്ട്, 
താങ്ൾ സൂചിപെിച്ചതദ്പാപ്ല, വിക
സിതരാജത്ങ്ങൾ മൂന്നാംദ്ലാകപ്ത് 
വമീക്ിക്കുന്നതദ്പാപ്ല ആധിപതത്ം 
പ്ചലത്തുകയം പ്ചയ്യുന്നു.

സദ്ന്ാഷന്: ആദ്ഗാളമീകരണ
പ്ത് നമ്മൾ എങ്ങപ്ന സ്വമീകരിക്കു
ന്നു എന്നതിപ്നപെറ്ിയാണന് എനിക്ന് 
ഈ ദ്ചാദിക്ാനുള്ളതന്. നമ്മൾ 
'ദ്പാസ്റന് ദ്മാദ്ഡണിസം' എന്നു 
വിളിക്കുന്ന ഒന്നിൽനിന്നാണന് 'പ്രാ
ദ്ദശികത'യപ്ട കറൻസി വരന്നതന്. 
യൂദ്റാപത്ന്ാർ പൗരസ്ത്പ്ര വമീക്ി
ച്ചതിപ്നക്കുറിച്ചും പാശ്ാതത്വമീക്
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ലഭഷ്യമായ ധാതുക്കളിൽ നിന്് 
ഞാൻ സാരവതൊയ േിലത് 
സൃഷ്ിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 
എന്റെ മാ�ർ ബിരുദം മുതൽ 
ഞാൻ ന്േ� സൃഷ്ികളിൽ 
എന്റെ കലാപരമായ കനരന്
രഷ്യം കാ�വാൻ കഴിയും. 



ദ്ഡവിഡന് പ്സപ്ലെ

ണത്ിനു ദ്വണ്ി നമ്മൾ സ്വയം ആവിഷന് കരിച്ചതിപ്നക്കു
റിച്ചും എദ്ഡ്വഡന് പ്സയന്ദിപ്നദ്പൊലള്ളവർ ഗംഭമീരമായി 
എഴുതിയിട്ടുണ്ന്. അതായതന്, നമ്മൾ എങ്ങപ്ന സ്വയം ആവി
ഷന് കരിക്കുന്നു എന്നതാണന് ഒര ദ്ചാദത്ം. സ്വതന്തമായി ഒര 
നിലപാടന് സ്വമീകരിക്കുന്ന വഴിയാവം അതന്.

കുറച്ചു കാലംമുമ്ന്, താങ്ളുമായി നടത്ിയ ഒര അഭിമുഖം 
ഞാൻ വായിക്കുകയണ്ായി. ഒര വാട്ർടാങ്ന് വരയ്ക്കുദ്മ്ാൾ 
പ്രാഥമികമായം ചിന്ിക്കുന്നതന് പ്രാദ്ദശികാംശങ്ങളി
ലാപ്ണന്നും (അതായതന്, ഒര പ്രദ്തത്ക പ്രദ്ദശത്ിപ്റെ 
ഭാഗമാണതന് എന്നും മറ്റും), അതന് മനുഷത്പ്റെ നിതത്വൃത്ി
യമായി േന്പ്പെടുന്നുപ്ണ്ന്നും, അലൊപ്ത അന്ാരാഷ്ട 
വിഷയമായ ജലരാഷ്ടമീയദ്മാ മദ്റ്ാ അപ്ലെന്നും അതിൽ 
താങ്ൾ പറയന്നുണ്ന്.

പ്റജി:   ഒര കാരത്ം ഞാൻ വത്ക്മാക്പ്ട്. ആനുകാലി
കവിഷയങ്ങൾ എപ്റെ രചനയിൽ മനഃപൂർവ്വം കുത്ിക്യ
റ്ാൻ രേമിക്ാറിലെ. അദ്തസമയം, കാഴ്ചക്ാരനന് അവപ്റെ 
അറിവിനും ഭാവകത്വത്ിനും ആസ്ദമായി കാരത്ങ്ങപ്ള 
വത്ാഖത്ാനിക്ാനുള്ള ഒരിടം ഞാൻ ഒരക്കുന്നുണ്ന്.

സദ്ന്ാഷന്:  ഒര തിരശ്മീല പിന്നിൽ നിർത്തുന്ന 
കരവാൻ ദമ്തികളുപ്ട ചിത്രം താങ്ൾ കുറച്ചു വർഷ
ങ്ങൾക്കുമുമ്ന് വരച്ചുവദ്ലൊ. നമുക്ന് അതിദ്ലക്കു ദ്പാകാം. 
ചുറ്ികയം അരിവാളും ഉൾപ്പെപ്ടയള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ന് 
സ്ാനമാറ്ം നൽകിയിരിക്കുന്നതന് കൗതകകരമാണന്. ചുറ്ി
കപ്യയം അരിവാളിപ്നയം പ്താഴിലാളിവർഗ്ഗചിഹ്നങ്ങ
ളായി, രാഷ്ടമീയേിംേങ്ങളായി എളുപെം വായിപ്ച്ചടുക്ാം. 
പദ്ക്, ചിത്രത്ിൽ താങ്ൾ അവപ്യ മാറ്ിപ്വക്കുവാൻ രേ
മിച്ചിരിക്യാൽ, അത്രപ്മാര സാദ്ത്ത തഴയപ്പെടുന്നു. 
ഇങ്ങപ്നപ്യാര ചിത്രം വരയന് ദ്ക്ണ്ിവന്ന സാഹചരത്ം 
ഒന്നു വിശദമീകരിക്ാദ്മാ?

പ്റജി: പ്താഴിലാളിവർഗ്ഗപശ്ാത്ലത്ിൽ, ആ പ്രതമീക
ത്ിപ്റെ ഭാരപ്ത് ലഘൂകരിക്ാനുള്ള ഒര രേമമായിരന്നു ആ 
ചിത്രം. സത്ാപരമായി 'ഭാരമുള്ള' ചിലതന് (അതിപ്റെ ചരി
ത്രപരവം രാഷ്ടമീയപരവമായ സൂചനത്ിൽ നിന്നുപ്കാണ്ന്) 
എടുത്തു പ്രദ്യാഗിക്കുവാൻ രേമിക്കുദ്മ്ാൾ വത്ാഖത്ാനത്ിനു 
ദ്വണ്ിയള്ള ശക്ിപ്യ ഹനിക്ാപ്തതപ്ന്ന അതിപ്നാര 
ലഘുത്വം പ്കാടുക്കുവാൻ ഞാനാഗ്ഹിച്ചു.

ഞാൻ അവതരിപെിക്കുന്ന മനുഷത്രപ്ട ദ്കവലമായ 
ആനദേപ്ത്ക്കൂടി കാംക്ിക്കുന്നുണ്ന് ഈ ചിത്രം. ആനദേ
പ്ത്ദ്യാ ഉലൊസപ്ത്ദ്യാ (ഉദാഹരണത്ിനന് കലംഗി
കാനദേം) അളക്കുവാൻ സാദ്ത്മലെ. അതിൽ സമതയപ്ടയം 
പാരസ്രത്ത്ിപ്റെയം അംശങ്ങളുണ്ന്. നിങ്ങൾ പണക്ാരനാ
യാലം പാവപ്പെട്വനായാലം ആനദേത്ിപ്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്കന് മാറ്
പ്മാന്നുമിലെ. അത്രപ്മാര ആനദേംപങ്ിടലിപ്റെ തലപ്ത്, 
ഉപകരണങ്ങളുപ്ട സ്ാനപ്പെടുത്ലം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂപ്ട 
കടന്നുദ്പായ വാഞ്ഛയപ്ട ക്ണികകടാക്വം ദ്പാലള്ള 
പ്ചറിയ വിശദാംശങ്ങളിലൂപ്ട ഈ രചനയിൽ ആവിഷന് കരി
ക്കുവാൻ രേമിച്ചിട്ടുണ്ന്. 

സദ്ന്ാഷന്:  താങ്ളുപ്ട രചനയിൽ പല േിംേങ്ങളും 

ആവർത്ിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്ിനന്, ദ്മൽക്കൂരയപ്ട മുകളിൽ 
കല്ലുകൾ, വമീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവപ്യലൊം ഉണ്ന്. പ്രതിഷ്ഠാ
പനംദ്പാപ്ലയാണതന് കാണപ്പെടുക. ഈ േിംേങ്ങളിദ്ലക്ന് 
എങ്ങപ്ന എത്ിപ്പെട്ടു?

ഈ േിംേങ്ങൾ ഒര നിശ്ിതപരിണാമത്ിലൂപ്ട കടന്നു
ദ്പാവകയം അതിഭൗതികമായ ഒര ഭൂഭാഗദൃശത്മായിത്മീര
കയം പ്ചയ്യുന്നു. താങ്ളുപ്ട സൂരത്ചന്ദ്രന്ാപ്രദ്പൊലള്ള പല 
േിംേങ്ങളുപ്ടയം നിഗൂഢതയിൽ ഞാൻ വമീണുദ്പായിട്ടുണ്ന്. 
പുരപ്പുറത്ന് വച്ചിരിക്കുന്ന എലൊ േിംേങ്ങളും പ്വയിലദ്ത്ാ 
നിലാവദ്ത്ാ തിളങ്ങുന്നതദ്പാപ്ല കാണപ്പെടുന്നു.

പ്റജി: ഇന്ത്യിൽ മിക് സ്ലങ്ങളിലം തമീവണ്ിയിൽ 
ദ്പാകുദ്മ്ാൾ ഇത്രം ദൃശത്ങ്ങൾ പതിവാണന്. ഇതാണന് ആ 
ചിത്രത്ിപ്റെ ഉറവിടം. അതന് വളപ്ര ലളിതമാണന്. ദ്മൽക്കൂര 
പറന്നുദ്പാകാതിരിക്കുവാൻ അതിനു മുകളിൽ കല്ലുകളും മറ്റും 
പ്വക്ാറുണ്ദ്ലൊ. രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെ ഇടവം ഇതദ്പാപ്ലയാ
പ്ണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കു കിട്ിയ ഇടത്ിപ്റെ 
ഓദ്രാ ഇഞ്ചും പാവപ്പെട്വർക്ന് ഉപദ്യാഗിദ്ക്ണ്തണ്ന്. 

ഈ വസ്തുക്ൾ കടന്നുദ്പാകുന്ന പരിണാമങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചാ
പ്ണങ്ിൽ, ചിത്രനിർമ്മിതിയപ്ട ആനദേവമായിട്ായിരിക്കും 
അവ േന്പ്പെടുക. ചിത്രത്ിൽ നിർലമീനമായ സാദ്ത്ത
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അസമമായ ഇത്രം ഘടകങ്ങപ്ള കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി 
ഉപദ്യാഗിക്കുവാൻ താങ്ൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ന്. 

പ്റജി: ചില ഔപചാരിക പരിഗണനകളാണന് അതിപ്റെ 
ഉറവിടം. പ്വറെിദ്ലറ്റിപ്റെ  കശലമീ
കൃതരൂപമുള്ള വാതിലിനു മുകളിൽ 
സൂരത്പ്ന അതിൽ കാണാം. 
അതമായി ദ്മഘങ്ങപ്ള കൂട്ിയിണ
ക്ാപ്മന്നു ദ്താന്നി. അതന് എത്രമാ
ത്രം വിജയിക്കുപ്മന്നു നിശ്യമിപ്ലെ
ങ്ിലം ഇത്രം പ്തരപ്ഞ്ഞടുപ്പുകൾ 
ഒര കലാകാരപ്നന്ന നിലയിൽ 
നടദ്ത്ണ്ിയിരിക്കുന്നു.  

സദ്ന്ാഷന്: തപ്റെ ചിത്രങ്ങൾ 
ഒര കഥയപ്ട ചട്ക്കൂടുദ്പാപ്ലയാ
പ്ണന്നും, പദ്ക് അതിൽനിന്നന് 
ധാരാളം കഥകൾ പ്മനയവാൻ കഴി
യന്നുപ്ണ്ന്നും താങ്ൾ ഒരിടത്തു 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ന്. പശ്ാത്ലത്ിൽ 
രസകരമായ ധാരാളം േിംേങ്ങൾ, 
പ്ചറിയ േിംേങ്ങൾ, സിമന്ണ്ാ
ക്കുന്ന യന്തവം ആംബുലൻസും മറ്റും 
ഉണ്ന്. കുദ്റ ചിത്രങ്ങളുപ്ട അവിഭാ
ജത്ഘടകമാണന് ആംബുലൻസന്. ഈ 

കപ്ള വിസ്രിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ രേമിക്കും. പ്വയിലിപ്നദ്യാ 
നിലാവിപ്നദ്യാ സംേന്ിക്കുന്ന ദ്ചാദത്പ്മന്തുമാവപ്ട്, വസ്തു
ക്പ്ള പ്പാതിയന്ന പ്വളിച്ചപ്മന്നലൊപ്ത, അതന് എന്ിൽനിന്നു 
വരന്നുപ്വന്ന കാരത്ം ഞാൻ നിരാകരി
ക്കുന്നു. എന്നാലം, ജനപ്രിയ കലണ്ർ
ച്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതദ്പാപ്ല, 
രണ് മലകൾക്ിടയിൽനിന്നന് ഉദിച്ചു
വരന്ന സൂരത്പ്റെ ആവിഷന് കാരപ്ത്
യാണന് ഇതദ്പാലള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ 
ഞാൻ ഉപദ്യാഗപ്പെടുത്തുന്നതന്.

സദ്ന്ാഷന്:  ചില പുതിയ രചനക
ളിൽ ചിത്രാർത്ം (Painterly)എന്ന
തിദ്നക്ാൾ, ആദ്ലഖത്വിഷയകമായ 
(graphical) ഘടകങ്ങളാണന് താങ്ൾ 
സന്നിദ്വശിപെിക്കുന്നതന്. ഈയിപ്ട 
ഡൽഹിയിൽവച്ചു നടന്ന പ്രദർശന
ത്ിപ്ല The Door Shopping എന്ന 
രചനയിൽ, ആ ദ്മഘങ്ങപ്ള അടയാ
ളപ്പെടുത്ിയതന് ഗ്ാഫികന്ഡികസ
നിപ്റെ ഓർമ്മപുതക്ലായി ദ്താന്നി. 
മറ്റു ചിത്രങ്ങളിപ്ലാന്നും അങ്ങപ്ന 
കണ്തായി ഓർക്കുന്നിലെ. The 
Birds ദ്പാലള്ള പുതിയ രചനകളിൽ 
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ഞാൻ ന്ബൻഷാനിൽ തുെക്കമിട്ടു. 
ന്താഴിലാളിവർ�ന്തെക്കുറിച്ചുള്ള 
അക�ഹതെിന്റെ േിത്ങ്ങളും അവ 
േിത്്രീകരിക്കുന് ര്രീതിയുന്മല്ലാം 
എനിക്കന്് പുതുമയായിരുന്നു. 
പിന്ന്, ബാൽഥസിലൂന്െ ഞാൻ 
പിന്യകറാ ന്ദല്ലാ 
�ാൻന്സസ് കന്യ ക�പിെിച്ചു. 
അതിനു കശഷം ഞാന്നതെിയത് 
കണിശമായും 
�കപൻഖാക്കറിലാണ്. 



പ്രദ്തത്ക േിംേങ്ങൾ പശ്ാത്ലത്ിൽ 
ഉപദ്യാഗിക്കുന്നതന് എന്തുപ്കാണ്ാണന്?

പ്റജി:  ഇത്രം സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ഒര കാഴ്ച
ക്ാരനന് ദൃശത്ദ്ലാകദ്ത്ക്കുള്ള പ്രദ്വശനം 
സാദ്ത്മാക്കുന്നു, അതിലടങ്ങിയ ചരിത്രവം 
മറ്ന് ആഖത്ാനങ്ങളും ഉൾപ്പെപ്ടയള്ള നിരവധി 
ഇടങ്ങളിദ്ലക്ന് തിരി നമീട്ടുന്നു. സാമൂഹിക- 
രാഷ്ടമീയപരിദ്താവസ്കപ്ള വത്ഞ്ിപെിക്കു
വാൻ ഐഹികപ്മന്നു ദ്താന്നിപെിക്കുന്ന 
ഘടകങ്ങപ്ള ആധാരമാക്കുന്ന ഇറാനിയൻ 
ചലച്ചിത്രസ്ഷ്ടാക്പ്ളപെറ്ി ഞാൻ ദ്നരദ്ത് 
സൂചിപെിച്ചുവദ്ലൊ. 

സദ്ന്ാഷന്:  രചനകളിപ്ല വാസ്തുശിൽപ
ധർമ്മപ്ത്പെറ്ി പറയാദ്മാ? താങ്ളുപ്ട ചിത്ര
ങ്ങളും ശിൽപങ്ങളും പാരസ്രത്ത്ിലാഴുന്നതന് 
എവ്വിധമാണന്?

പ്റജി: വാസ്തുശിൽപത്ിനന് പല ധർമ്മങ്ങ
ളും ഉണ്ന്. ഉള്ളടക്ത്ാൽ അതന് ഒന്നിപ്നാന്നു 
വത്തത്സ്മായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്ിനന്, Just 
Above My Head, Roof Garden തടങ്ങിയ 
ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ കകകാരത്ം പ്ചയ്തന് സ്
ലത്ിപ്റെ രാഷ്ടമീയത്ിപ്റെയം ദ്വാട്വകാശ
നിദ്ഷധത്ിപ്റെയം, പാവപ്പെട്വർ തങ്ങൾക്കു 
കിട്ിയ പ്ചറിയ ഇടങ്ങളിൽ രേിയാത്കമാർ
ഗ്ഗങ്ങൾ കപ്ണ്ത്തുവാൻ നിർേന്ിക്പ്പെടു
ന്നതിപ്റെയം പ്രശന് നങ്ങളാണന്. അതപ്കാണ്ന്, 
അവരപ്ട ആശകപ്ളയം അഭിലാഷങ്ങപ്ളയം 
സമകാലികാവസ്പ്യയം കുറിച്ചുള്ള അലങ്ാ
രമായിത്മീരന്നുണ്ന് പുരപ്പുറപ്ത് വസ്തുക്ളുപ്ട 
ആ ഭൂഭാഗദൃശത്ം. മറ്റു ചില രചനകളിൽ, ചിത്രാ
ങ്ിത സ്ലത്ിപ്റെ ആഖത്ാനാത്കനിർ
മ്മിതിപ്യ സൂചിപെിക്കുവാൻ വാസ്തുവിദത്പ്യ 
ഒര ഘടനാമാർഗ്ഗമായി ഉപദ്യാഗിച്ചിട്ടുണ്ന്. 
നിരവധി വസ്തുക്പ്ളയം ചുറ്റുപാടുകപ്ളയം 
രചനയിദ്ലക്ന് ആനയിദ്ക്ണ്ിവരന്നു. അതിനന് ദൃശത്യ
ക്ിയം നിശ്ിതത്വവം നൽകുവാൻ മിനിദ്യച്ചർച്ചിത്രത്ിദ്ലാ 
ഗിദ്യാദ്ട്ായപ്ട രചനയിദ്ലാ ഉള്ളതമാതിരി വാസ്തുവിദത് 
സഹായിക്കുന്നു.

ഇനി പറയാനുള്ളതന് ശിൽപപ്ത്പെറ്ിയാണന്. രോഫ്റിൽ 
വത്തത്സ്ത വരണപ്മന്നു നിനച്ചാണന് ഞാൻ  അങ്ങപ്ന 
പ്ചയ്തന്. Fire in the Mountain-പ്ല ദ്കന്ദ്രേിംേത്ിപ്റെ 
ഉറവിടം മുൻചിത്രങ്ങളിപ്ലലൊം കാണാം. സ്ാനഭ്ംശപ്മ
ന്ന വിഷയത്ിലാണന് ഞാൻ ഊന്നിയതന്. (To Move the 
Mountain  ഉദാഹരണം) പദ്ക്, അപ്താര പ്പയിറെിങ്ങിപ്റെ 
തലത്ിപ്ലത്ിയിപ്ലെന്നന് ദ്രൈായിങന് പ്ചയ്തുകഴിഞ്ഞദ്പൊൾ 
എനിക്കു ദ്താന്നി. ജ്വാലയിൽ കാഴ്ചക്ാരപ്ന പ്രതിഫലിപെി
ക്ണപ്മന്നന് ഞാൻ പ്കാതിച്ചു. നമ്മുപ്ട കാലത്ിപ്റെ പദ്രാ
ക്മായ അനത്ാപദ്ദശമാണന് ആ രചന. പ്രഷർകുക്ർരചനയം 

അതദ്പാപ്ലയാണന്. ഒര ചിത്രംദ്പാപ്ലയലെ, അതിൽക്വി
ഞ്ഞ മാനം അതിനു കകവരന്നു. ശിൽപ-പ്രതിഷ്ഠാപനമാ
പ്ണങ്ിൽ എനിക്തിപ്ന ഒര ഉൽപന്നംദ്പാപ്ലയാക്ാമാ
യിരന്നു- ഒര ജനപ്രിയ വസ്തു ദ്പാപ്ല. അതിപ്നപെറ്ി ചില 
സ്വകാരത്ഫലിതങ്ങപ്ളാപ്ക്യണ്ന്! ലളിതമായ ആ വമീടിപ്റെ 
ദ്മാട്മീഫന് ഇറ്ാലിയൻ ട്രാൻസന്-അവാങന്ഗാദിപ്റെ ഒര ക്മീദ്ഷ 
ആപ്ണന്നും മറ്റും. പദ്ക്, സമകാലിക ഭാരതമീയകലയിൽ 
ഇതന് വന്നിട്ന് കാലദ്മപ്റയായി, വിദ്ശഷിച്ചും മലയാളികൾക്ി
ടയിൽ! മാതൃഭൂമിക്കുദ്വണ്ിയള്ള പ്രവാസാഭിലാഷപ്ത് അതന് 
സൂചിപെിക്കുന്നുണ്ന്. േിംേത്ിപ്റെ ഗൗരവപ്ത് നിലനിർത്തു
ന്നതം ഇത്ിരി പ്രഭ പ്ചാരിയന്നതമായ ഒര വഴിയാണതന്. 
മാത്രമലെ, ഞാപ്നാര വമീടും പണിത. സൃഷ്ടി അതിപ്റെ സമ്മർ
ദേങ്ങളും ോദ്ത്തകളും മറ്റും പ്രതിഫലിപെിക്കുമദ്ലൊ.
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  കഥ

  ന്ക വി ഷന്രീപ്

എസന്എസന്എൽസി പരമീക്യപ്ട ഫലം പ്രഖത്ാപിച്ചു. 
മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലം എ പ്ലസ്ന് ദ്ഗ്ദ്ഡാപ്ട സൗമത്ാ

ദിവാകരൻ വിജയിച്ചു. എലൊ വിഷയങ്ങളിലം എ പ്ലസ്ന് കിട്ടു
പ്മന്നന് ഉറപൊയിരപ്ന്നങ്ിലം, അതവൾ ആദ്രാടും സൂചിപെിച്ചി
രന്നിലെ. നൂറന് ശതമാനം വിജയദ്ത്ാപ്ടാപെം, അഞ്ന് വിദത്ാർ
ത്ികൾക്ന് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലം എ പ്ലസ്ന് ദ്നടാനായി 
എന്നതന്, ആ വിദത്ാലയപ്ത് സംേന്ിച്ചിടദ്ത്ാളം ചരിത്ര
ദ്നട്ം തപ്ന്നയായിരന്നു. അദ്താപ്ട ദിവാകരൻ ദ്മസ്തിയപ്ട 
ഇത്ിരിദ്പൊന്ന ദ്ഫാണിനന് വിരേമമുണ്ായിലെ. അധത്ാപകർ, 
പിടിഎ ഭാരവാഹികൾ, പഞ്ായത്ിൽ നിന്നന് പ്ചയർമാൻ 
അടക്മുള്ളവർ, േന്ധുക്ൾ, ക്�കാർ, സന്നദ്സംഘടനാ 
പ്രതിനിധികൾ തടങ്ങിയവരപ്ട അഭിനദേന ദ്ഫാൺവിളിക
ളാൽ അയാൾ ദ്കാൾമയിർ പ്കാണ്.  

പത്ാംതരം പാസ്ാവന്ന വിദത്ാർത്ികളിൽ ഭൂരിഭാഗവം 
പട്ണത്ിപ്ല സന് ക്കൂളുകളിലാണന് പ്ലസ്ന് വണ്ിനന് ദ്ചരാറു
ണ്ായിരന്നതന്.കഹദ്വയപ്ട പടിഞ്ഞാറായി കടൽക്ര
യിൽ പ്വള്ളക്ാർ പണികഴിപെിച്ച ദ്കാട്ദ്യാടന് ദ്ചർന്നുള്ള 
പള്ളിവക സന് ക്കൂൾ, അപ്ലെങ്ിൽ കഹദ്വക്ന് കിഴക്ന് പ്പൺകു
ട്ികൾക്ന് മാത്രമായി കനത്ാസ്തമീകൾ നടത്തുന്ന സന് ക്കൂൾ, അത
മപ്ലെങ്ിൽ േസ്റാറെിനന് ഒര കിദ്ലാമമീറ്റിനന് ഉള്ളിലായി എം 
ഇ എസ്ിദ്റെദ്യാ രേമീനാരായണ ഗുരദ്ദവപ്റെദ്യാ ദ്പരിലള്ള 
സന് ക്കൂൾ  ഇവയിദ്ലതിപ്ലങ്ിലം  ദ്പാവകയാണന് പതിവന്.  
ട്യൂഷൻ സൗകരത്ങ്ങൾ ഏപ്റയണ്ന് എന്നതാണന് രക്ിതാ
ക്പ്ള ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നന്.

പഠിച്ച സന് ക്കൂളിൽ തപ്ന്ന ഹ്യൂമാനിറ്മീസിനന് ദ്ചരാനാണന് 
താല്പരത്പ്മന്നായി  സൗമത്. പതിനദ്ഞ്ാളം അനുദ്മാദന 
പരിപാടികളിൽ മകൾക്ന് കൂട്ന് ദ്പായദ്പൊദ്ഴക്കും, അവപ്ള 
പഠിപെിച്ചന് ദ്ഡാടെറാക്ണപ്മന്ന ആഗ്ഹം സൗമിനിയിൽ 
തളിർത്ിരന്നു. കുദ്റപറഞ്ഞു ദ്നാക്ിപ്യങ്ിലം പ്പണ്ന് 
തമീരമാനത്ിൽ ഉറച്ചന് നിന്നദ്താപ്ട ദ്ഡാടെറാഗ്ഹത്ിൽ 
നിന്നന് സൗമിനി പിന്ാറി. സിവിൽ സർവ്വമീസന് ആണന് ഉദ്ദേ
ശത്പ്മങ്ിൽ ഹ്യൂമാനിറ്മീസന് പഠിക്കുന്നതാവം നലെപ്തന്നന് ആദ്രാ 
പറഞ്ഞതന് സൗമിനി ഓർത്തു. പ്പണ്ന് ഒന്നും വിട്ന് പറയാത്
താണന്. സിവിൽ സർവ്വമീസന് തപ്ന്നയാണന് അവളുപ്ട ഉദ്ദേശത്
പ്മന്നന്  ദിവാകരദ്നാടന്   സൗമിനി പറഞ്ഞു.

ആ സന് ക്കൂളിൽ പ്ലസ്ന് വണ്ിനന് ദ്ചർന്ന കുട്ികളിൽ മുഴുവൻ 
വിഷയങ്ങളിലം എ പ്ലസ്ന്  ദ്നടിയ ഒദ്രപ്യാരാൾ സൗമത്യാ

യിരന്നു. ഹ്യൂമാനിറ്മീസിലാണന് ദ്ചർന്നപ്തന്നന് അറിഞ്ഞ
ദ്പൊൾ പഠിപെിച്ച അധത്ാപകർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്ന് പഠിക്കുന്നു 
എന്നതിലലെ എങ്ങിപ്ന പഠിക്കുന്നു എന്നതിലാണന് കാരത്പ്മ
ന്നന് പ്ഹഡന് മി്രേസ്ന് സുദ്ലാചന ടമീച്ചർ അവപ്ള ഉപദ്ദശിച്ചു. 

അധത്യന വർഷം പകുതി എത്ിയദ്പൊഴാണന് ഹയർ 
പ്സക്ണ്റിയിൽ അധത്ാപകരപ്ട സ്ലം മാറ്ം നടന്നതന്. 
നാലന് അധത്ാപകർ മറ്ന് വിദത്ാലയങ്ങളിദ്ലക്ന് സ്ലം മാറി 
ദ്പായദ്പൊൾ ആറന് അധത്ാപകർ സന് ക്കൂളിദ്ലക്ന് വന്നതന് 
ഗുണകരമാപ്യന്നന് പ്രിൻസിപൊൾ മാലതി മാധവൻ അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. ശാന്ി ടമീച്ചർ ദ്പാകുന്നതാണന് ക്ാസ്ിൽ എലൊവ
പ്രയം പ്രദ്തത്കിച്ചന് ആൺകുട്ികപ്ള ഏപ്റ വിഷമിപെിച്ചതന്. 
കമാന്നന് ഒരക്രം പഠിക്ാത്വരം മറ്ന് ക്ാസ്കളിൽ േഹള
മുണ്ാക്കുന്നവരം ശാന്ി ടമീച്ചറുപ്ട ക്ാസ്ിൽ ഒച്ചയനക്ങ്ങളി
ലൊപ്ത ടമീച്ചപ്റ ദ്നാക്ിയിരന്നു പ്കാള്ളും! ടമീച്ചർക്ന് പകരം 
ഇനിദ്യതന് കാലമാടനാണന് വരന്നപ്തന്നന് അവർ ആശങ്പ്പെട്ടു.

ശാന്ി ടമീച്ചർക്ന് പകരമായി വന്ന ദിലമീപൻ സാറന് കുറച്ചന് 
ഗൗരവക്ാരനായിരന്നു. ജമീൻസും ഇൻപ്സർട്ന് പ്ചയ്യന്ത ഷർട്ടും 
വില കൂടിയ പ്ലതർ �സും ആപ്ക കൂടി ഒര എകന് സിക്യൂട്മീവന് 
ലക്ന്. ഇരണ് നിറമാപ്ണങ്ിലം ധത്ാൻ രേമീനിവാസപ്ന 
ദ്പാപ്ല സുദേരൻ! തപ്റെ വിഷയത്ിൽ മുഴുവൻ കുട്ികദ്ളയം 
പാസ്ാക്കും എന്നന് പ്രഖത്ാപിച്ചാണന് സാറന് ക്ാസ്ന് ആരംഭിച്ചതന്. 
പ്പപ്ട്ന്നന് തപ്ന്ന ക്ാസ്ന് പരിപൂർണ് നിശബ്ദതയിൽ ആ�ന് 
ദ്പായി. പിൻ പ്േഞ്ചുകളിൽ നിന്നന് ചില ദമീർഘനിശ്വാസ
ങ്ങൾ പ്പാഴിയന്നതന് മാത്രം ദ്കൾക്ാം.

പരിചയപ്പെടുത്തുദ്മ്ാഴാണന് സാറന് സന് ക്കൂളിപ്ല പൂർവ്വ
വിദത്ാർത്ിയം തപ്റെ നാട്ടുകാരനുമാപ്ണന്നന് സൗമത് അറി
യന്നതന്.വമീടും അച്പ്ന കുറിച്ചും പറഞ്ഞദ്പൊൾ സാറിനന് 
അറിയിലൊയിരന്നു. അച്പ്റെ തറവാട്ന് ദ്പരന് പറഞ്ഞദ്പൊൾ 
'പമീദ്ടത്പ്ല രാഘദ്വട്പ്റെ അനന്ജൻ ദിവാകദ്രട്നപ്ലെ' എന്നന് 
തിരിച്ചന് ദ്ചാദിച്ചു.അച്ദ്നയം മുത്ച്ദ്നയപ്മാപ്ക് നന്നായി 
അറിയാപ്ത്ര! സാറിപ്റെ വമീടന് എവിപ്ടയാപ്ണന്നന് ദ്ചാദിക്ാൻ 
അദ്പൊൾ സാധിച്ചിലെ. ഉച്ചഭക്ണത്ിനന് ദ്ശഷം കകയം 
മുഖവം പാത്രങ്ങളും കഴുകി തിരിച്ചന് വരദ്മ്ാഴാണന് വരാന്
യിൽ ദിലമീപൻ സാർ നി�ന്നതന് കണ്തന്. മടിച്ചന് മടിച്ചാപ്ണ
ങ്ിലം അടുത്ന് പ്ചന്നന് വമീപ്ടവിപ്ടയാപ്ണന്നന് ദ്ചാദിച്ചു. രേമീ
നാരായണ മഠത്ിനന് കിഴക്ന് അച്പ്റെ തറവാട്ിൽ നിന്നും 
നാലഞ്ന് പറമ്ിനപ്പുറത്ാപ്ണന്നന് പറഞ്ഞു. ഇദ്പൊൾ താമ
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സിക്കുന്ന അമ്മയപ്ടവമീട്ിൽ നിന്നന് ഏകദ്ദശം 
ഒന്നര കിദ്ലാമമീറ്റിലധികം ദൂരമുണ്ന് രേമീനാ
രായണ മഠത്ിദ്ലക്ന്.

അച്ദ്നാടന് പറഞ്ഞദ്പൊൾ ആദത്ം 
ആപ്ള മനസ്ിലായിലെ. വിശദമീകരിച്ച
ദ്പൊഴാണന് പിടികിട്ിയതന്.കുട്പ്നന്നന് 
പറഞ്ഞാദ്ല നാട്ടുകാർക്ന് മനസ്ി
ലാവൂ. 'കുട്ൻ''കുട്ൻസാറന്' ഓർത്
ദ്പൊൾ തപ്ന്ന സൗമത്യിൽ ഒര 
ചിരി പ്പാട്ിവന്നു. അച്പ്റെ 
വമീട് ിൽ പണിക്ന്  വരാറു
ണ്ായിരന്ന ചമീരവമ്മയപ്ട 
മകനാദ്ത്ര..! 

കുന്നിപ്റെ മണ്യിലള്ള 
കരിങ്ൽ ക്വാറിയിൽ പാറപ്പാ
ട്ിക്ാൻ വന്ന പ്തക്നുമായി 
ചമീരദ്വടന്ത്ി ദ്ലാഹത്ത്ി
ലായി. രാത്രി കുഞ്ഞത്ാത്ന് 
രണ്ന് പലകയിട്ന്  നിലവിള
ക്ന് പ്കാളുത്ി തളസിമാല 
പരസ്രമിട്ന് ഒര സംേന്
കലെത്ാണം നടന്നു. പ്ചക്നു
ണ്ായ ദ്ശഷം പ്പാദ്രദ്ലാട്ന് 
ദ്പായി വരാപ്മന്നന് പറഞ്ഞന് 
പ്തദ്ക്ാദ്ട്ക്ന് പ്കട്ിപ്യ
ടുത് അവളുപ്ട തമീയ്യൻ 
പിപ്ന്ന തിരിച്ചന് വന്നദ്തയിലെ. 
ദ്ലാറിയിൽ പാറ ദ്ലാഡുപ്ചയ്യുന്നതിനന് 
ഇടയിൽ അതന് ദ്മത്ന് വമീണന് ചമീരദ്വടന്ത്ി 
കുദ്റ കിടപെിലായിരന്നു. പിപ്ന്ന ക്വാറിയിൽ 
പണിക്ന് ദ്പായിലെ. അലെറ ചിലെറ നാടൻ 
പണിദ്യ പ്ചയ്യാൻ പറ്റുമായിരന്നുള്ളൂ.

അച്ൻ രാഘദ്വട്നന് കച്ചവടം കകമാ
റുദ്മ്ാൾ, പ്കാടുത് കടം ഒദ്ട്പ്റ തിരിച്ചന് 
കിട്ാനുണ്ായിരന്നു. ആരിൽ നിന്നന് എത്ര
പ്യാപ്ക്യാണന് എപ്ന്നാന്നും അച്ൻ പറഞ്ഞ
ദ്തയിലെ. പ്കാടുത്പ്തലൊം കിട്ിയാൽ ഒദ്രക്റന് കതപെറമ്ന് 
വാങ്ങാമായിരപ്ന്നന്നന്അച്ൻ തമാശയായി പറയാറുണ്ായിര
ന്നു. പമീടികയിപ്ല ദ്മശവലിപെിലള്ള  മുഷിഞ്ഞന് ചുളുങ്ങിദ്പൊയ 
ദ്നാട്ടുബുക്കുകളിൽ എഴുതിയ ദ്പരകളും കണക്കുകളും പലതം 
മാഞ്ഞുദ്പായിരന്നു. കാലം നിർണ്യിക്ാൻ കഴിയാത് 
ബുക്ായിരന്നു അടിഭാഗത്ന് ഉണ്ായിരന്നതന്. ഏറ്വം മുക
ളിലണ്ായിരന്ന ദ്നാട്ടുബുക്ിൽ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റർ, ആണ്ി, 
ചമീരൂട്ി തടങ്ങിയ ദ്പരകൾ കണ്തന് ദിവാകരൻ ഓർത്തു. 
ചമീരദ്വടത്ിയപ്ട കകയ്യിൽ നിന്നും പണം കിട്ിപ്ലെന്നന് 
അറിയാവന്നതന് പ്കാണ്ന്, അച്ൻ വമീട്ിദ്ലാ പറമ്ദ്ത്ാ ഉള്ള 
പണി പ്ചയ്യിക്ലായിരന്നു പതിവന്. രാഘദ്വട്ൻ അച്പ്ന 
ദ്പാപ്ല ആയിരന്നിലെ. കടം പ്കാടുക്കുപ്മങ്ിലം അതന് ആളും 

തരവം ദ്നാക്ി മാത്രമായിരന്നു.
ചമീരദ്വടത്ി ഒരപാടന് കഷ്ടപ്പെട്ാണന് പ്ചക്പ്ന പഠി

പെിച്ചതന്.ദ്കാദ്ളജിപ്ലത്ിയദ്പൊൾ ദ്ഹാസ്റലിൽ നിന്നന് 
പഠിച്ചതന് പ്കാണ്ന് നാട്ിദ്ലക്കുള്ള വരപ്വാപ്ക് കുറവായി
രന്നു. കാസർദ്ഗാഡന് സന് ക്കൂൾ മാഷായി പണി കിട്ിയിട്ന് 
കുറച്ചായി. അതിനന് ദ്ശഷമാണന് രണ്ന് മുറിമാത്രമുള്ള ഓലപ്പൊര 
പ്പാളിച്ചന് നലെ ദ്കാൺരേമീറ്ന് വമീടാക്ിയതന്. കൂപ്ട പഠിപെിച്ച 
ഒര നമ്ത്ാരന് കുട്ിപ്യ ആണന് മങ്ങലം കഴിച്ചതന്. പ്പണ്ിപ്റെ 
വമീട്ടുകാർ അവിടുപ്ത് വലിയ പ്രതാപികളാണദ്ത്ര! അവർ 
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ആ േന്പ്ത് വലൊപ്ത എതിർത്ിരന്നു. എങ്ങിപ്ന എതിർ
ക്ാതിരിക്കും! അമ്മ തമീയ്യത്ിയാപ്ണങ്ിലം അച്ൻ പുലയ
നാപ്ണന്നാണന് എലൊവരം പറയന്നതന്. ദ്മാപ്ള പഠിപെിക്കുന്ന 
കൂട്ത്ിൽ പരിചയമുപ്ള്ളാരാൾ  ഉള്ളതന് ഏതായാലം  നന്നാ
പ്യന്നന് ദിവാകരനന് ദ്താന്നി.

ദിലമീപൻ സാറുപ്ട ക്ാസ്ിൽ രേദ്ിക്ാത്വർക്ന് 
അദ്പൊൾ തപ്ന്ന പണി കിട്ടും. ക്ാസ്ിൽ പറഞ്ഞുപ്കാണ്ിരി
ക്കുന്ന പാഠഭാഗത്ന് നിന്നന് ദ്ചാദത്ം ഉറപെന്. എത്ര സമയമായാ
ലം ദ്ോറടിക്കുകയിലെ. കഥ പറഞ്ഞന് ദ്പാകും ദ്പാപ്ലയാണന് 
ക്ാപ്സ്ടുക്ാറുള്ളതന്. സ്റാറ്ിസ്റികന് സിപ്ല അവസാന ഭാഗത്തു
ള്ള പ്മാത്വില, ചിലെറവില ഇവപ്യ കുറിച്ചന് പറയദ്മ്ാഴാണന് 
ഓൺകലൻ പർദ്ച്ചഴന് സിദ്ലക്ന് സാറന് കടന്നതന്.

ഓൺകലൻ വത്ാപാര�ംഖലയപ്ട അനന് സാധത്ത
കപ്ള കുറിച്ചന് സാറന് വാചാലനായി. ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂപ്ട 
ദ്ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നന് ലഭിക്കുന്നതിദ്നക്ാൾ വിലക്കുറവിൽ 
ഓൺകലൻ മാർക്റ്ിലൂപ്ട ഒട്നവധി സാധനങ്ങൾ പർദ്ച്ച
ഴന് സന് പ്ചയ്യാൻ ഇന്നന് നമ്മുക്ന് സാധിക്കുപ്മന്നന് സമർത്ിച്ചു. 
ഓൺകലൻ കച്ചവടത്ിപ്റെ ഗുണവശങ്ങപ്ള കുറിച്ചന് സാറന് 
പറഞ്ഞുപ്കാണ്ിരന്നു.

സാറന് പറയന്നതന് എന്തുപ്കാദ്ണ്ാ സൗമത്യിൽ 
ദഹിക്ാപ്ത കിടന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ന് മുമ്ന് കസിപ്റെ 
ദ്ഫാണിൽ കണ് ഒര വാട്ന് സാപെന് ദ്പാസ്റന് അവളുപ്ട ഓർമ്മ
യിൽ അദ്പൊൾ കൂടുതൽ പ്തളിച്ചദ്ത്ാപ്ട  കടന്നു വന്നു.

നൗഷാദിക്യപ്ട ദ്ഫാദ്ട്ാക്ന് അടിക്കുറിപൊയി അതിൽ 
ഇങ്ങപ്ന എഴുതിയിരന്നു. 'ജമീവിതം കൂട്ിമുട്ിക്ാൻ പ്രയാസ
പ്പെടുന്ന പ്തരദ്വാര കച്ചവടക്ാർ മുതൽ ജമീവിതം തന്നിദ്ച്ചർ
ക്കുന്ന പ്ചരപ്പുകുത്ികൾ വപ്ര ഈ പ്രളയകാലത്ന് കാര
ണത്ത്ിപ്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറിയദ്പൊൾ ഓൺകലൻ 
വത്ാപാരം നടത്തുന്നവർ എന്ന് സഹായമാണന് പ്ചയ്പ്തന്നന് 
നാം ചിന്ിക്ണം. ഓൺകലൻ വത്ാപാരം അവസാനിപെി
ക്കൂ... നിങ്ങളുപ്ട സദ്ഹാദരങ്ങളുപ്ട കകയ്യിൽ നിന്നന് സാധ
നങ്ങൾ വാങ്ങി നാടിപ്ന രക്ിക്കൂ.....'

ഏദ്താ കച്ചവടക്ാരദ്നാ അവദ്രാടന് അനുഭാവമുള്ള
വപ്രാ ദ്പാസ്റന് പ്ചയ്തായിരിക്ാം. എന്നിരന്നാലം അതിൽ 
ചില യാഥാർത്ത്ങ്ങളുപ്ണ്ന്നന് സൗമത്ക്ന് അദ്ന്ന ദ്താന്നി
യിരന്നു. ആമദ്സാണും ഫന് ളിപെന്കാർട്ടുപ്മാപ്ക് എത്രപ്യ
ത്ര ദ്കാടികളാണന് നമ്മുപ്ട നാട്ിൽ നിന്നും ഊറ്ിപ്ക്ാണ്ന് 
ദ്പാകുന്നതന്! ചിന്കൾ കനലകൾ ദ്പാപ്ല എരിയാൻ 
തടങ്ങി.

'സൗമത്ാ..., എന്ാ ആദ്ലാചിക്കുന്നതന്? പ്ലമീസന് സ്റാൻഡ
പെന്' ഒര പ്ഞട്ലിപ്നാപെം ഉണർന്നന്, പരിഭ്മദ്ത്ാപ്ട അവൾ 
എഴുദ്ന്നറ്റു.

'വാട്ന് ഈസന് ദി ഡിഫറൻസന് പ്േറ്ന് വമീൻ ദ്ഹാൾപ്സയിൽ 
കപ്രസന് ആറെന് റമീദ്ട്ൽ കപ്രസന്?' പ്താട്ടുമുമ്ന് ക്ാസ്ിൽ 
പറഞ്ഞതായിരിക്കും. ദാഹം സൗമത്യപ്ട പ്താണ് പ്പപ്ട്ന്നന് 
വരണ് പടർത്ി. മനസ്ിൽ ഒന്നും പ്തളിഞ്ഞന് വരന്നിലെ. 
അവൾ തല താഴ്തി. 

'ക്ാസ്ിൽ രേദ്ിക്ണം സൗമത്ാ... ഉം ഇരിക്ന്'.ദ്ചാദത്

ത്ിനന് മുന്നിൽ ചൂളിദ്പൊയ അവസ് ആദത്ദ്ത്താണന്. 
പതിപ്യ പ്േഞ്ിദ്ലക്ന് അമർന്നന്, സാറിപ്റെ വാക്കുകൾ രേ
ദ്ദ്യാപ്ട ദ്കൾക്ാൻ തടങ്ങി.

ദ്കരളത്ിപ്ല എട്ന് ലക്ദ്ത്ാളം വരന്ന പ്ചറുകിട കച്ചവ
ടക്ാർ, പല സാധനങ്ങൾക്കും മാക്ന് സിമം റമീദ്ട്ൽ കപ്രദ്സ്ാ 
അതിൽ കൂടുതപ്ലാ ഈടാക്കുന്നുണ്ന്. അതന് പ്രകാരം ദിവസം 
അമ്തന് ദ്കാടിയം ഒര മാസം ആയിരത്ി അ�റന് ദ്കാടിയം 
ഇവിടുപ്ത് ഉപദ്ഭാക്ാക്ളിൽ നിന്നും അവർ അധികമായി 
പിടിച്ചന് വാങ്ങുന്നു. ഇതര സംസ്ാനക്ാർക്ന് വാൾമാർട്ിപ്ന 
ദ്പാലള്ള വൻ വിപണന �ംഖലകളിൽ നിന്നന് വിലക്കുറവിൽ 
ഉല്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയദ്മ്ാൾ, അത്രം സംരംഭങ്ങപ്ള 
സമരം പ്ചയ്ന് പ്കട്ടുപ്കട്ിച്ചവരാണന് നമ്മൾ മലയാളികൾ...

സാറിപ്റെ വാക്കുകൾ പ്നഞ്ിൽ കിടന്നന് പുകയന്നതന് 
സൗമത് അറിഞ്ഞു. കണ്ണുകളിൽ വാത്സലത്ം തളുമ്ിനിന്ന, സദാ 
പുഞ്ിരി പ്തളിഞ്ഞിരന്ന അച്ചാച്ചപ്റെ മുഖം ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു. 
ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒര പിടച്ചിൽ അദ്പൊൾ പുറദ്ത്ക്ന് ചാടി.

'സൗമത് എദ്ന്ാ പറയാൻ വന്നപ്ലൊ, കധരത്മായി പറയൂ.' 
സാറന് വമീണ്ം നിർേന്ിപെിച്ചദ്പൊൾ എവിപ്ട നിദ്ന്നാ 
കിട്ിയ കധരത്ത്ിൽ അവൾ എഴുദ്ന്നറ്റു.

'കച്ചവടക്ാർ പിടിച്ചന്പറിക്ാരാപ്ണന്നന് പറഞ്ഞതന് 
ശരിയലെ സാർ, അവർ പ്ചയ്യുന്ന ദ്സവനങ്ങൾ കൂടി കാണണം.' 
സർ ഒന്നന് പുഞ്ിരിച്ചു.. 'അവർ പിടിച്ചന് പറിക്ാരാപ്ണന്നന് 
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ിലെ. കൂടുതൽ പണം ഈടാക്കുന്നു എദ്ന്ന 
പറഞ്ഞുള്ളൂ. ദ്പ്രാഫിറ്ിനന് ദ്വണ്ി തപ്ന്നയാണന് ഇവപ്രാപ്ക് 
കച്ചവടം പ്ചയ്യുന്നതന്. അതപ്കാണ്ന് ദ്സവനം എന്നന് പറയന്ന
തിൽ അർത്മിലെ.'

സാറന് പറഞ്ഞതിപ്റെ പച്ചമലയാളത്ിപ്ല അർത്ം പിടി
ച്ചുപറിക്ാരനാപ്ണന്നന് സൗമത്ക്ന് ഉറപൊയിരന്നു. �ത്ായി 
അങ്ങിപ്ന പറഞ്ഞിട്ിപ്ലെന്നന് സാറന് പറപ്ഞ്ഞാഴിഞ്ഞദ്പൊൾ, 
മറുത്ന് പറയാൻ അവൾക്ന് ആയതമിലെ. രാവിപ്ല മുതൽ 
രാത്രിദ്യാളം പമീടിക തറന്നന് പ്വച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും പ്ചല
വിനുള്ള കാശന് ദ്പാലം കിട്ടുന്നിപ്ലെന്നതാണന് യാഥാർത്ത്ം. 
അതത്ാവശത്ം സാധനങ്ങൾ ദ്വണപ്മങ്ിൽ നമുക്ന് അടുത്തുള്ള 
കടയിൽ ദ്പാവാം. അങ്ങപ്ന ഒര കട ഇപ്ലെങ്ിൽ ടൗണിൽ 
തപ്ന്ന ദ്പാദ്വണ്ി വരം. അതിനുള്ള സമയ നഷ്ടദ്മാ ധനന
ഷ്ടദ്മാ ആരം ആദ്ലാചിക്കുന്നിലെ! പറയാൻ നാവിൻ തമ്ന് 
വപ്ര ചിലതന് വപ്ന്നങ്ിലം അവപ്ളാന്നും പറഞ്ഞിലെ.

കുത്ക വിപണന കമ്നികൾക്ന് വിലക്കുറവിൽ സാധ
നങ്ങൾ പ്കാടുക്ാൻ കഴിയന്നതന് എന്തുപ്കാണ്ാപ്ണന്നന് സാറന് 
പറഞ്ഞന് തടങ്ങിയദ്പൊൾ, ദ്മശ വലിപെിൽ അട്ിക്ന് പ്വച്ച 
പറ്ന് പുസ്കങ്ങൾ സൗമത്യപ്ട ചിന്കളിൽ പ്തളിഞ്ഞു വന്നു. 
പുതജമീവൻ വന്നതന് ദ്പാപ്ല അവൾ തലയയർത്ി.

'സാർ, വാൾമാർട്ടും റിലയൻസന് റമീദ്ട്യന് ലപ്മാപ്ക് കടം 
പ്കാടുക്കുദ്മാ? നമ്മുപ്ട നാട്ിപ്ല കച്ചവടക്ാർ ഒര ദിവസദ്ത്
ക്ലെ, ദിവസങ്ങദ്ളാളം കടം പ്കാടുക്കും. കകയ്യിൽ പണമിലൊ
ത്വനന് ഒരമീടുമിലൊപ്ത വാരിദ്ക്ാരി പ്കാടുക്കുന്നതിദ്നക്ാൾ 
വലിയ നന് എന്ാണന് സർ?' മനസ്ിലള്ള ഭാരം ദ്താർന്നന് 
തമീർന്നതന് ദ്പാപ്ല സൗമത്ക്ന് ദ്താന്നി. വലൊപ്ത്ാര ചാരി
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താർത്ത്ദ്ത്ാപ്ട അവൾ സാറിപ്റെ മുഖദ്ത്ക്ന് ദ്നാക്ി. 
കുറച്ചന് സമയത്ിനന് ദ്ശഷമാണന് മറുപടി വന്നതന്.

'സൗമത് പറഞ്ഞതിലം ചില കാരത്ങ്ങളുണ്ന്, ലാഭവം നഷ്ട
വമാണന് സാമ്ത്ികശാസ്തത്ിപ്ല അടിസ്ാന മാനദണ്
ങ്ങൾ, നന്ദ്യയം സന് ദ്നഹദ്ത്യം അളന്നന് തിട്പ്പെടുത്ാൻ 
കഴിയന്നതലെദ്ലൊ..!'

സാറന് പറയന്നതന് നിർത്ി, ദ്നാട്ന് സന് പ്കാടുക്ാൻ 
തയ്യാറായി. ഫാത്ിമ അവപ്ള ദ്നാക്ി പുഞ്ിരി പ്പാഴിച്ചു. 
അവളുപ്ട ോപെക്ന് ടൗണിൽ കച്ചവടമാണന്.

സന് ക്കൂളിപ്ല പ്താട്ടുത്തുള്ള വമീടുകളിൽ നാഷണൽ 
സർവ്വമീസന് സന് ക്മീമിപ്റെ ആഭിമുഖത്ത്ിൽ അടുക്ളദ്ത്ാ
ട്ം നിർമ്മിച്ചന് നൽകുന്ന പരിപാടി ഞായറാഴ്ച്ചദ്ത്ക്ാണന് 
പ്വച്ചതന്.

'ഞായറാഴ്ച്ച സാറന് വരിപ്ലെ?' എന്നന് ദ്പ്രാഗ്ാം ഓഫമീസറായ 
നിധിൻ സാർ ദ്ചാദിച്ചദ്പൊൾ ദിലമീപൻ സാറിനന് അതന് 
നിദ്ഷധിക്ാൻ കഴിഞ്ഞിലെ. പ്ലസ്ന് വൺ ക്ാസ്ിപ്ല അമ്തന് 
കുട്ികപ്ള, പത്ന് ടമീമാക്ി പത്ന് വമീടുകളിദ്ലക്ന് വിട്ടു. പറമ്ന് 
കിളക്കുകയം കുഴിപ്യടുക്കുകയം തടപ്മടുക്കുന്നതപ്മാപ്ക് 
എപ്ന്ാരന് ശുഷന് കാന്ിദ്യാപ്ടയാണന് കുട്ികൾ പ്ചയ്യുന്നതന്! 
നടമീൽ പ്ചടികൾ പത്ന് വമീടുകളിലപ്മത്ിച്ചന് ദ്വണ് നിർദ്ദേശ
ങ്ങൾ കുട്ികൾക്ന് പ്കാടുത്തു. അതിനിടയിലാണന് ശാരികയപ്ട 
വിളി വന്നതന്.

അവളുപ്ട കസിനും കുടുംേവം എയർദ്പാർട്ിൽ ദ്പാകു
ന്നവഴി വമീട്ിൽ കയറുമദ്ത്ര. കണ്ണൂരിപ്ലത്ിയദ്പൊൾ അവർ 
വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണന്. ദ്ചാറിപ്നാന്നും നില്കിലെ. അതപ്കാണ്ന് 
ചായക്കുള്ള കൂട്ലമായി എത്രയം പ്പപ്ട്ന്നന് വമീട്ിദ്ലത്ാനുള്ള 
നിർദ്ദേശമായിരന്നു അതന്.

നിധിൻ സാറിപ്റെ അടുദ്ത്ക്ന് വച്ചുപിടിച്ചു. ആവശത്ം 
പറഞ്ഞദ്പൊൾ ദ്പായന് പ്ക്ാള്ളാൻ പറഞ്ഞു. കാറന് സ്റാർട്ന് 
പ്ചയ്യുന്നതിനന് മുമ്ന് എപ്ന്ാപ്ക്യാണന് ദ്മടിദ്ക്ണ്പ്തന്നന് 
ശാരികദ്യാടന് വിളിച്ചന് ദ്ചാദിച്ചു.

മാളിൽ ഞായറാഴ്ച്ചകളിൽ കാണാത് തിരക്കുണ്ായിരന്നു. 
ദ്േസന് പ്മറെിദ്ലാ മുന്നിപ്ല ദ്റാഡന് കസഡിദ്ലാ സ്ലം കിട്ാ
ത്തന് പ്കാണ്ന്, കുദ്റ മുദ്ന്നാട്ായി കാറന് പാർക്ന് പ്ചദ്യ്യണ്ി 
വന്നു. സാധനങ്ങൾ പ്പപ്ട്ന്നന് പ്തരപ്ഞ്ഞടുത്ന് കൗണ്റിപ്ല
ത്ിയദ്പൊൾ രണ്ാൾ ക്യൂവിലണ്ന്. അദ്പൊൾ ശാരിക വമീണ്ം 
വിളിച്ചു.

സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി, ഇനി അഞ്ന് മിനുട്ന് പ്കാണ്ന് 
ഇറങ്ങുപ്മന്നന് പറഞ്ഞന് വിളി അവസാനിപെിച്ചു. േിലെടിക്കുന്ന 
പയ്യദ്നാടന് തിരക്കുപ്ണ്ന്നന് സൂചിപെിപ്ച്ചങ്ിലം മുന്നിൽ നിൽക്കു
ന്ന സ്തമീയപ്ട സാധനങ്ങൾ തപ്ന്നയാണന് അവൻ എടുത്തന്. 
പയ്യപ്നാന്നന് സഹകരിച്ചിരപ്ന്നങ്ിൽ ദ്വഗം ഒഴിവാകാമായി
രന്നു.

േിലെന് പ്ചയ്തിനന് ദ്ശഷം പയ്യൻ അവിടുപ്ത് കാർഡന് 
നമ്ർ ദ്ചാദിച്ചു. കാർഡുള്ളതന് പ്കാണ്ന് അറുപത്ി നാലന് രൂപ 
കുറഞ്ഞതായി കമ്്യൂട്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ന്. രേഡിറ്ന് കാർഡന് 
പ്മഷമീനിൽ ഇൻപ്സർട്ന് പ്ചയ്ന് അവൻ രഹസത് നമ്റടിക്ാൻ 
നമീട്ി. നമ്റടിച്ചന് പച്ചേട്നിൽ അമർത്ി തിരിച്ചന് പ്കാടുത്തു. 

കുറച്ചന് സമയത്ിനന് ദ്ശഷം വമീണ്ം രേമിച്ചു.
'കാർഡന് കംപ്ലയിറൊപ്ണന്നന് ദ്താന്നുന്നു.' നിസ്ാരമായി 

അവൻ പറഞ്ഞു.
'കംപ്ലയിറൊ? നമീ ഒന്നും കൂടി ദ്നാക്ിയാ.' താല്പരത്മിലൊ

യിരപ്ന്നങ്ിലം അവൻ ഒന്നു കൂടി രേമിച്ചു.
'കപസയദ്ണ്ാ, ആയിരത്ി ഇരന്നൂറ്ി നാല്പതന് 

രൂപ'ഇപ്ലെന്നന് ഉറപൊയിരന്നു എങ്ിലം ദ്പഴന് സന് തറന്നന് 
ദ്നാക്ി. ഒര നൂറിദ്റെയം പത്ിദ്റെയം ദ്നാട്ന് മാത്രം! പയ്യൻ 
അടുത് ആളുപ്ട സാധനങ്ങൾ േില്ലുപ്ചയ്യാൻ തടങ്ങി.

'ഇവിടുപ്ത് കാർഡിൽ എത്ര ദ്പായന്പ്ണ്ന്നന് 
ദ്നാക്്വാ?'അവൻ കാർഡന് നമ്ർ അടിച്ചു. 'ആയിരത്ി ഇര
ന്നൂറ്ി മുപെതന്.'

'അതിനന് എത്ര കപസയപ്ട സാധനപ്മടുക്ാം?'
'രണ്ായിരത്ിനന്'
'ആയിരത്ി ഇരന്നൂറ്ി നാല്പതപ്ലെ ദ്വണ്ടൂ. അതിൽ നിന്നന് 

കുറച്ചാൽ ദ്പാപ്ര' കാർഡിലന് ദ്രോക്റി ഐറ്ംസന് മാത്രദ്മ 
കിട്ടൂ'

'ദ്മാപ്ന ഞാനിവിടപ്ത് സ്ിരം കസ്റമറാ. ദ്വപ്റ എപ്ന്
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ങ്ിലം ഒര വഴി...' അയാൾ ദയനമീയമായി പയ്യപ്ന ദ്നാക്ി. 
'മാദ്നജറിവിടിലെ, പള്ളമീ ദ്പായിനന്'
'ആളന് ഇപെം വദ്ര്വാ?' പയ്യൻ മുന്നിപ്ല ദ്ക്ാക്ിൽ ദ്നാക്ി. 

'അരമണിക്കൂർ കഴിയം' അയാൾക്ന് ആപ്ക തമീപിടിക്കുന്നതന് 
ദ്പാപ്ല ദ്താന്നി.

'ഈടന്ത്തന് ദ്നാക്ണ്, എടിഎമ്മിലന് ദ്പായാൽ പ്ചലപെം 
കപസ കിട്്വാരിക്കും' അനുഭാവപൂർവ്വം പയ്യൻ അയാപ്ള 
ദ്നാക്ി.

ദ്നപ്ര കാറിദ്ലക്ന് കുതിച്ചു. പ്പദ്ട്രാൾ പമ്ിപ്ല എടി
എമ്മിനന് മുന്നിൽ മൂന്നാലന് ദ്പരണ്ായിരന്നു. ഒരാളിറങ്ങിയ
ദ്പൊൾ മപ്റ്ാന്നും ദ്നാക്ാപ്ത വലിഞ്ഞന് കയറി. എടിഎം 
പ്മഷമീനിലം എറർ എന്നന് കാണിക്കുന്നു. പുറത്ിറങ്ങുദ്മ്ാൾ 
നി�ന്നവരപ്ട രൂക്മായ ദ്നാട്വം പിറുപിറുക്ലകളും 
അയാൾ തമീർത്തും അവഗണിച്ചു. പരിസരത്ന് പരിചയമുള്ള 
ആപ്രങ്ിലമുദ്ണ്ാ എന്നന് ദ്ഫാൺ ഒച്ചപ്വച്ചു. ശാരിക തപ്ന്ന.

'നിങ്ങപ്ളവിപ്ടപ്യത്ി. വരാന്നന് പറഞ്ഞിട്ന് സമപ്യത്ര
യായി?'

'പത്ന് മിനുട്ന് പ്കാപ്ണ്ത്തും' അയാൾ പറഞ്ഞു.
'ഇനിയം പത്ന് മിനിട്ാ. അവപ്രത്തുദ്ന്നനന് മുദ്ന്ന 

ഇപ്ങ്ങത്ിദ്യക്ണം. പറഞ്ഞിലൊന്നന് ദ്വണ്.' അപ്താരന് 
താക്മീതാണന്. പ്പപ്ട്ന്നന് നിധിൻ സാറിപ്ന ഓർത്തന്. 
വിളിച്ചന് ദ്നാക്ി. ദ്ഫാപ്ണടുക്കുന്നിലെ. സന് ക്കൂളിദ്ലക്ന് ദ്പായന് 
ദ്നാക്ാം. സന് ക്കൂൾ ദ്ഗയന്റ്ിപ്ലത്തുദ്മ്ാൾ കുട്ികൾ തിരിച്ചന് 
ദ്പാവന്നു. നിധിൻ സാർ ഒരഞ്ന് മിനുട്ന് മുമ്ന് ദ്പാപ്യന്നന് അവർ 
പറഞ്ഞു.

അവർ എദ്ത്ണ് സമയമാവന്നു. ഇനിദ്യതായാലം 

വമീട്ിൽ ദ്പായി ശാരികദ്യാടന് കാരത്ം പറയന്നതാവം നലെതന്. 
വമീട്ിൽ എപ്ന്ങ്ിലം ഇലൊതിരിക്ിലെ. അതന് പ്വച്ചന് അഡന്ജ
സ്റന് പ്ചയ്യാൻ പറയാം. രാഘദ്വട്പ്റെ പമീടിക കഴിഞ്ഞദ്പൊ
ഴാണന് തലയ്ക്കുള്ളിൽ മിന്നലദ്പാപ്ല ഒര കാരത്ം പ്തളിഞ്ഞതന്. 
അദ്പൊൾ തപ്ന്ന കാറന് ചവിട്ി നിർത്ി. പമീടിക ലക്ത്മാക്ി 
നടക്കുദ്മ്ാൾ കടത്ിണ്യിൽ നിന്നും രാഘദ്വട്ൻ ആകാം
ക്ദ്യാപ്ട ദ്നാക്കുന്നുണ്ന്.

'രാഘദ്വട്ാ'
'ങാ മാദ്ഷാ, ഇദ്ങ്ങാപ്ട്ാന്നും കാണുദ്ന്നയിലെദ്ലൊ!' 

പ്വറുപ്ത ചിരിക്കുക മാത്രം പ്ചയ്യന്ത.
'എനിക്ന് പ്കാറച്ചന് സാധനം ദ്വണം രാഘദ്വട്ാ, അർജ

റൊ.'രാഘദ്വട്ൻ പ്പപ്ട്ന്നന് കടക്കുള്ളിദ്ലക്ന് നമീങ്ങി.
'എ.ടിഎമ്മിന്നന് കപസ കിട്മീലെ. അതപ്കാണ്ന് കപസ 

ഞാൻ പിപ്ന്ന എത്ിക്ാം'
'ഇങ്ങളന് കപദ്സപ്റെ കാരത്ം വിടന് മാദ്ഷ, സാധനം എന്ാ 

ദ്വദ്ണ്ന്നന് പറാ...' സാധനപ്മടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭാരത്യപ്ട 
കസിനും കുടുംേവം വമീട്ിൽ വരന്ന വിവരം രാഘദ്വട്ദ്നാടന് 
പറഞ്ഞു. സാധനങ്ങളിട് സഞ്ിയം വാങ്ങി കാറിദ്ലക്ന് ഓടി.

വളപ്ര പ്തളിച്ചമുള്ള ഒര കവകുദ്ന്നരമായിരന്നു അതന്. 
കടയപ്ട ഇരത്ിയിൽ ചാരിയിരന്നന് രാഘദ്വട്ൻ ഒന്നന് 
മയങ്ങുദ്മ്ാഴാണന് അയാൾ ദ്കറി വന്നതന്. 'രാഘദ്വട്ാ' എന്ന 
വിളിദ്യാപ്ട പ്സ്റപെന് കയറുദ്മ്ാൾ മടക്ിക്കുത്ിയ ലങ്ിയപ്ട 
തമ്ന് അയാൾ അഴിച്ചിട്ടു. ആ വിളിയിൽ ഒരിഷ്ടം നിറഞ്ഞന് 
തളുമ്പുന്നതായി രാഘദ്വട്നന് ദ്താന്നി.

'ഒറങ്ങത്ാദ്ണാ?'
'ഏയ്യന്, പ്വറുപ്ത ഒന്നന് കണ്ന് കാച്ചിയതാ..'കണ്ന് തിരമി 

പ്കാണ്ന് രാഘദ്വട്ൻ എഴുദ്ന്നറ്റു.
'ഇന്നപ്ത് കണക്ന് ഇങ്ങളന് പറ്ന് പുസ്കത്ിൽ 

എഴുതിദ്ക്ാ' നറും ചിരിദ്യാപ്ട അയാൾ പറഞ്ഞു.
'ഇപെം കദ്ടാന്നും ആരം വാങ്ങുന്നിലെ മാദ്ഷ..' പറഞ്ഞ

തിൽ ഒര പരിഭവമുദ്ണ്ാ എന്നയാൾ ചിന്ിച്ചു. രാഘദ്വട്
പ്റെ കകയ്യിൽ നിന്നും മുഷിഞ്ഞ ദ്നാട്ന്പുസ്കം വാങ്ങി, 
കാലിയായ ഒര ദ്പജിപ്റെ മുകളിൽ വൃത്ിയായി 'കുട്ൻ'എപ്ന്ന
ഴുതി അയാൾ അടിവരയിട്ടു. പ്താട്ടുതാപ്ഴ തമീയ്യതി എഴുതി 
അതിനന് ദ്നപ്ര അന്നപ്ത് കപസ എഴുതിപ്വച്ചു.

'ഒര കടമുണ്ാവന്നതന് എന്തുപ്കാണ്ം നലെതാ' അയാൾ 
രാഘദ്വട്പ്ന ദ്നാക്ി നിഷന് കളങ്മായി ചിരിച്ചു. ഭരണി 
തറന്നന് ഇത്ിരി മണിക്ടല വാരി വായിലിട്ന് ഇരത്ിയിൽ 
പ്ചന്നിരന്നു.

'ദ്മാപ്ന കുട്ാ... അമ്മക്ന് സുഖമപ്ലെ?, പ്കാദ്റയായി 
കണ്ിറ്ന്...' മുമ്ന് കാണാത്തന് ദ്പാപ്ല അയാൾ രാഘദ്വട്പ്ന 
കൺനിറപ്യ ദ്നാക്ി 'അമ്മക്ന് സുഖമാണന് രാഘദ്വട്ാ...'

അദ്പൊൾ പമീടിക വരാന്യിൽ, ചുറ്ിപെിടിച്ച സഞ്ിയ
മായി സാധനത്ിനന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന അമ്മയപ്ട വിരൽത
മ്ിൽ, തൂങ്ങിനിൽക്കുകയാപ്ണന്ന ഒര ദ്താന്നലിൽ അയാൾ 
ആപ്ക ദ്കാരിത്രിച്ചന് ദ്പായി...?
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