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െിരുവേന്തപു�ാം  യൂണിപവഴ് സിറ്ി  പകോളജിലുാം  സാംസ്ോ
േത്് മറ്് െില കലോലയങ്ളിലുാം  അടുത്യിതട ഉണ്ോയ  

അേഭിലഷണീയ സാംഭവങ്ളുതട  പ��ിൽ  എസ് എഫ് ഐ തയ  
പക�ളത്ിൽ േിന്നുാം തുടച്ചുേീക്കോൻ െില   മോധ്യമങ്ളുതട  ഒത്ോ
ശപയോതട  എസ് എഫ് ഐ  വിരുദ് ശക്ികൾ  തുടർച്ചയോയി  
അഴിച്ചുവിട്  ദു�െോ�ണങ്ൾക്കു പക�ളത്ിതല  വിേ്യോർഥി 
സമൂഹാം േൽകിയ കേത് പ്രഹ�മോണ്   ഈ വർഷതത് 
പകോളജ് യൂണിയൻ  തെ�തഞ്ഞടുപ്് ഫലങ്ൾ. സ് കൂൾ  �ോർല
തമണ്് തെ�തഞ്ഞടുപ്ിലുാം എസ്എഫ് ഐയുതട ഈ മഹോവിജയാം 
ആവർത്ിച്ചി�ിക്കുകയോണ്. പക�ളത്ിതല   മുഴുവൻ   സർവക
ലോശോല യൂണിയനകൾക്കുാം മുകളിൽ  ഇേി എസ് എഫ് ഐ 
യുതട ശുഭ്�െോകയിതല േക്ഷത്രങ്ൾ  ആകുാം �ോറിക്കളിക്കുക. 

ഈ െ�ിത്രവിജയാം എസ് എഫ് ഐ  ജന്മാം തകോണ്പശഷ
മുള്  ഒരു േോഴികക്കല്ലോണ്. കൂടുെൽ കൂടുെൽ  വിേ്യോർത്ഥികതള 
എസ് എഫ് ഐ യുതട ശുഭ്�െോകയ്ക്  കീഴിൽ  അണിേി�ത്ോൻ  
ഈ വിജയാം അവർക്ക്  ആത്മവിശ്ോസാം �കരുതമന്ന് പവണാം 
കരുെോൻ . എസ് എഫ് ഐ  ഉയർത്ിപ്ിടിക്കുന്ന േില�ോടു
കളുതട സോധുെ പക�ളത്ിതല വിേ്യോർഥി സമൂഹാം ശ�ിതവച്ചി
�ിക്കുന്നു. എസ് എഫ് ഐ ഏറ്വുാംവലിയ  ആക്രമണത്ിേ് 
ഇ�യോയ െിരുവേന്തപു�ാം യൂണിപവഴ് സിറ്ി  പകോളജിപലെട
ക്കമുള്   െകർപ്ൻ  വിജയങ്ൾ ക്യോ്സ്സുകൾക്ക്  അകത്തുാം 
പുറത്തുാം   എസ് എഫ് ഐ യുതട    ഉത്�വോേിെ്ങ്ൾ വർദ്ി
പ്ിച്ചി�ിക്കുകയോണ് എന്നതുകൂടി ഓർക്കണാം. മോതൃകോ വിേ്യോർ
ത്ഥിയുാം ലക്ഷണതമോത്  സാംഘോടകനാം  ആയി ഉയ�ോനള്  
��ിശീലോം ഓപ�ോ കലോലയത്ിതലയുാം ഓപ�ോ   എസ് എഫ് 
ഐ  കോ�നാം  ആർജ്ിക്കുന്നെിലൂതട മോത്രപമ  ഈ ഉത്�വോ
േിെ്ങ്ൾ  സോക്ഷോെ്ക്ക�ിക്കോേോകൂ. െില േിക്ഷിപ് െോൽപ്
�്യങ്ൾ മുൻേിർത്ി   എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്കത� മോത്രാം 
വക്രീക�ിച്ചു  കോട്ോൻ    അവത� േിഴൽപ�ോതല  �ിന്തുടരുന്ന  
ക്യോമറകൾ  �െിയി�ിപ്പുതണ്ന്നു അവർ ഓർക്കണാം. 

കൗമോ� പ്രോയത്ിൽ  െില വിഭോഗാം  കുട്ികളിൽ കോണ
തപ്ടുന്ന മോേസിക മവകല്യങ്ൾക്കുാം വിഭ്ോന്തികൾക്കുാം 
വിേ്യോലയങ്ളിലുാം   കുടുാംബത്ിലുാം  േിന്നു   പവണ്�ീെിയിലു
ള് ��ിെ�ണവുാം പ്രെിവിധിയുാം  ഉണ്ോകോതെ വരുപ്ോഴോണ് 
യൗവേ കോലത്്   അവ�ിൽ േിന്ന്  അെിരുവിട്  ത�രുമോറ്ങ്ൾ 
ഉണ്ോകുന്നെ്. അത്�ാം ദു�വണെകൾ ഉള്വത� യഥോസമയാം 
കതണ്ത്ി അകറ്ിേിർത്തുന്നെിലുാം െിരുത്ിക്കുന്നെിലുാം  
പേതൃെ്��മോയ ചുമെല േിർവഹിക്കുന്നെിൽ  എസ് എഫ് 
ഐ  െിലപപ്ോതഴങ്കിലുാം  അലാംഭോവാം കോട്ടുകപയോ ��ോജയതപ്ടു
കപയോ തെയ്യുന്നുണ്്. അെിേ്  വലിയ വിലയോണ് എസ് എഫ് 
ഐ േൽപകണ്ിവരുന്നെ്. എസ് എഫ് ഐ  രൂ�ാംതകോണ് 
കോലതത് ക്യോ്സ് അല്ല ഇന്നതത് ക്യോ്സ്സുകൾ. മുെലോളി
ത്ത്ിതറെ  േീ�ോളിപ്ിടുത്ാം   വിേ്യോർത്ഥികളുതട  െിന്തയിലുാം 
മപേോഭോവത്ിലുാം േിപഷധോന്മകമോയ �ല പ്രവണെകൾക്കുാം  

വഴിമരുന്നിടുന്നുണ്്. എസ് എഫ് ഐ യുതട വ്യെി�ിക്മോയ  
പ്രെിച്ോയക്ക് ഇതുമൂലാം മങ്പലൽക്കുന്നുണ്്.എങ്കിലുാം പക�ള
ത്ിൽ ഒട്ോതകയുള് ഇടതു�ക്ഷ  ബഹുജേസാംഘടേകളിൽ  
എസ് എഫ് ഐ ക്കുള്ിടപത്ോളാം  അെി വിപുലവുാം ശക്വു
മോയ അടിത്റ  മതറ്ോരു  ഇടതു�ക്ഷ ബഹുജേ സാംഘടേയ്ക്കുാം  
പക�ളത്ിൽ ആർജ്ിക്കോപേോ േിലേിർത്ോപേോ കഴിയുന്നില്ല  
എന്നതുാം  എടുത്തു�റപയണ്െോണ്. പ്രപെ്യകിച്ചുാം വിേ്യോർത്ഥിേി 
സമൂഹത്ിൽ  എസ് എഫ് ഐ ക്കുള്  സ്ോധീോം അസൂയോർഹാം 
ആണ്. അെിേവത� അഭിേദേിക്കോെി�ിക്കോേോവില്ല.

എസ് എഫ് ഐ ക്ക് എെിത� ത�ോതുസമൂഹത്ിൽ  േിന്ന്   
ഉയരുന്ന     ആപ�ോ�ണങ്ളിൽ    അെിതറെ  �ോഷ്ടീയ പേതൃ
െ്ത്ിനള് ഉത്�വോേിെ്ാം  തെറുെല്ല. എന്ത് പേതൃെ് മോതൃക
കതളയോണ്  എസ് എഫ് ഐ  �ിന്തുടപ�ണ്തെന്നെ്  വലിയ 
പ്രശ് േമോണ്. ആ�ോണ് അവരുതട മോതൃക? മു്് അത്�ാം  ഉത്
മമോതൃകകൾ ഉണ്ോയിരുന്നു.  ക്യോ്സുകളിൽ േിന്ന്  പുറത്ി
റങ്ിയോലുാം ആ പ്രെീകങ്ളിൽ  ആപവശാം തകോണ്്  �ോഷ്ടീയ 
പ്രസ്ോേത്ിപലക്ക്  ആകർഷിക്കതപ്ട്വ�ോണവർ. എന്നോൽ 
ഇന്നതത് ദുഷിച്ച�ോഷ്ടീയ സാംസ് കോ�ത്ിൽ േിന്ന്  അത്�ാം 
ഉത്മ മോതൃകകൾ ഉണ്ോകുന്നില്ല.  സ്ോഭോവികമോയുാം    �ോഷ്ടീയ  
പേതൃെ്ത്ിതറെ  കോർബൺ പകോപ്ികൾ ആകോപേ  ഇന്നതത്  
എസ് എഫ് ഐ പേതൃെ്ത്ിേ് കഴിയുന്നുള്ളു. പുെിയ െിന്തകളുാം  
െലേങ്ളുാം അവ�ിൽ േോത്ടുക്കുന്നില്ല. അെിനള്  �ോഷ്ടീയ 
വിേ്യോഭ്യോസാം അവ�ിൽ എത്തുന്നില്ല.  വിേ്യോർത്ഥികളുതട ഏറ്വുാം  
വലിയ കൂട്ോയ്മയ്ക്  പേതൃെ്ാം േൽകിയെ് തകോണ്് മോത്രാം  എസ് 
എഫ് ഐ പ�ോതലോരു  പ്രസ്ോേത്ിതറെ  ഉത്�വോേിെ്ങ്ൾ 
അവസോേിക്കുന്നില്ല. 

ഈ െ�ിത്രവിജയാം എസ് എഫ് ഐ യുതട ഭോവിയിതല  
മുപന്നറ്ങ്ൾക്കുള് ഊർജ്പ്ോെസ്്  ആയി മോറണാം എന്നോണ് 
ഇടതു�ക്ഷ പക�ളാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെ്;പ്രെ്യോശിക്കുന്നെ്. 
ഏറ്വുാം  പ്രെികൂല സോഹെ�്യത്ിൽ  എല്ലോ കട്കളുാം  മറി
കടന്ന് വിജയതക്കോടി  േോട്ടുകമോത്രമല്ല  എസ് എഫ് ഐ യുതട 
ശുഭ് �െോകയിതല  ഹൃേയ   േക്ഷത്രങ്ളുതട വസന്താം െതന്ന 
കലോലയങ്ളിൽ സൃഷ്ിച്ചു ഈ  ചുണക്കുട്ികൾ. പക�ളത്ിതല  
കലോലയങ്ളിതല  ഈ വസന്തത്ിതറെ  അച്ചുെണ്്  എസ് എഫ് 
ഐ െതന്നയോണ്.

ക്യോ്സ്സുകളിതല   ഇടതു�ക്ഷ  സ്ോധീോം സമൂഹത്ിൽ 
പ്രസ�ിപ്ിക്കുന്നെിൽ ഈ മികച്ച വിജയാം ഇന്േമോക്കോൻ 
എവിതടപയോ �ിഴവ് സാംഭവിക്കുന്നുതവന്നതുാം െി�ിച്ചറിയണാം. 
അഭൂെപൂർവ്മോയ ഈ വിജയാം ത�ോതുതെ�തഞ്ഞടുപ്പുകളിലുാം 
സമൂഹത്ിലുാം ഇടതു�ക്ഷത്ിതറെ ഈടുതവപ്ോകോെി�ിക്കുന്നെ് 
എന്തുതകോണ്ോണ്?�ോഷ്ടീയതത് ക്യോ്സ്സുകളിപലക്ക് പ്രസ�ി
പ്ിക്കുന്നെിതേോപ്ാം സ്ന്താം വീടുകളിപലക്കുാം സൗഹൃേ ബന്
ങ്ളിപലക്കുാം തകോതണ്ത്ിക്കോൻ കഴിയുന്നുപണ്ോ? അെിേ് 
ആത്മ��ിപശോധേ പവപണ്? പവണാം.

മുഖപ്രസകുംഗകും

ന�ത്വസന്ും
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തെരുവിൽ
വഴിപ�ോക്കപ�ോടുച്ചത്ിൽ

ഏപെോ മറുഭോഷയിൽ
വിളിച്ചു കൂവുന്നു
ഒരു ഭ്ോന്തൻ.
അയോതളന്തോയി�ിക്കോാം
�റയുന്നതെന്നറിയോൻ
അയോൾക്കു പേത� തെല്ലുന്നു.
വിളിച്ചു കൂവുന്നെ് േിർത്ി
അയോൾ ആകോശപത്ക്ക്
ദൃഷ്ികളൂന്നി േില്ക്കുന്നു.

അയോളുപദേശിച്ചെ്
എതന്നയോവില്ല.

മമെോേത്് പ്രസാംഗിക്കുന്നു
പേെോവ്.
�റഞ്ഞെ് െതന്ന �ിതന്നയുാം �ിതന്നയുാം
�റഞ്ഞുറപ്ിക്കുന്നു അയോൾ
�ോെി പകട്് �ോെി െി�ിച്ച്
സുഹൃത്് െലയോട്ടുന്നു.

അയോളുപദേശിച്ചെ്
എതന്നയോവില്ല.

കവിയ�ങ്ിൽ
കവിെയ്കിടയിൽ
െി�ിച്ചറിയോതത്ോരു വോക്കിതേോപ്ാം
െേിച്ചിറങ്ങുന്നു.

അയോളുപദേശിച്ചെ്
എതന്നയോവില്ല.

തെോഴിലിടത്ിൽ
െന്തയിൽ
െീവണ്ിയിൽ
ജോഥയിൽ
പേവോലയത്ിൽ
പകോടെിയിൽ
ഏറ്റുതെോല്ലുാം മുദ്ോവോക്യങ്ളിൽ
േോമജ�ങ്ളിൽ
വിലപ�ശലിൽ
വിധി േിർണയത്ിൽ
�ോെിവിഴുങ്ിപപ്ോയതെതന്തന്ന്
മുഴുമിക്കോേോവോതെ
മറവിയോകുപ്ോൾ
ആശങ്കതപ്ടുന്നു

അയോളുപദേശിച്ചെ്
എതന്നയോവില്ല

കവിത
 രാജൻ സി എച്ച്
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ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണിയുതട പകോട്തയതന്നോതക്ക 
വിപശഷിപ്ിക്കതപ്ട്ിരുന്ന �ോലോയില് ഇടതു�ക്ഷ 

ജേോധി�െ്യ മുന്നണി പേടിയെ് ഉജ്ല വിജയാം. പെോല്ക്കോ
നറച്ചു േിന്ന  ഐക്യജേോധി�െ്യ മുന്നണി ഇടതു�ക്ഷത്ിേ് 
കോ�്യങ്ള് എളുപ്മോക്കി.  

�ോലോക്കോ�ങ്ിതേയോണ്; േിങ്തള െി�ിപ്ിക്കുാം, 
െിന്തിപ്ിക്കുാം. പവണതമന്ന് വച്ചിട്ല്ല, േി�ന്ത�ാം മണ്ിപേോടുാം 
��സ്പ�വുാം �ടതവട്ി ജീവിച്ച് കോ�ിരു്ോയ മേസുകള്ക്ക് 
െി�ിയുാം െിന്തയുതമല്ലോാം ഒന്ന് െതന്ന. അതല്ലങ്കില് അ്െ് 
വരഷക്കോലാം ഒപ�യോതള ഇങ്ിതേ േിയമസഭയിപലക്ക് 
അയച്ചുതകോണ്ി�ിക്കുപമോ? അത്രയ്ക് പ്രിയങ്ക�േോയ ആ ആള് 
ഇഹപലോകവോസാം തവടിഞ്ഞപപ്ോള് കത്ിച്ച കുന്തി�ിക്കത്ി
തറെ ഗന്ാം കോറ്ില് അലിയുാം മുന്�് അപദേഹത്ിതറെ �ിന്ഗോ
മിയോകോന് എത്ിയ മോേ്യേോയ ഒരു മനഷ്യതേ ഇങ്ിതേ 
െള്ിപ്റയുപമോ? 

മ�ിച്ച െങ്ളുതട പ്രിയ പേെോവിപേോടല്ല, അപദേഹത്ി
തറെ പ��ിപേോടോയിരുന്നി�ിക്കുപമോ അവരുതട പ്രണയാം? ഒരു 
മൂന്നിലവ് ഫലിൊം പ�ോതല ഒരു 'മോണി' പ�ോയോല് ഞങ്
ള്ക്ക് മതറ്ോരു 'മോണി' എന്നങ്് െീരുമോേിച്ചെോവുപമോ? തകോല
ക്കത്ിക്ക് മുന്നില് െലകുേിച്ച് േില്ക്കുന്നവപേോട് 'ഞോന് 
േിതന്ന തകോല്ലുന്നില്ല  േീയങ്് ആത്മഹെ്യ തെയ് പെ�്' എന്ന് 
�റഞ്ഞെോവുപമോ? മീേച്ചിലിതറെ ക�യില് േിന്ന് എഴുത്ിതറെ 
വഴിയിപലക്ക് ഇറങ്ിപ്പുറതപ്ട് േ്ോണി യുവോവ് �റഞ്ഞതു 
പ�ോതല 'ആരക്കറിയോാം?' 

ഏെോയോലുാം ഈ ഫലിെപ്രപയോഗത്ിലൂതട �ോലോക്കോര 
�െിച്ചെ് പുെിതയോരു െ�ിത്രമോണ്. എത്രപയോ തെ�തഞ്ഞ
ടുപ്പുകളില് കപ്ിനാം ചുണ്ിനമിടയില് വച്ച് തക എാം മോണി 
എന്ന കുശോഗ്രബുദ്ി െട്ിതത്റിപ്ിച്ച മധു�വിജയാം. ഇടതു�
ക്ഷ ജേോധി�െ്യ മുന്നണിക്കോയി �ോലോയില് േോലോാം വട്ാം  
മത്സ�ത്ിതേത്ിയ എന് സി �ി യിതല 'മോണി 2.0' എന്ന 

വലഖെകും
സി ഗൗരിദാസൻ ൊയർ

പാലാ: ന്കാലക്കത്ിക്ക്  
മുന്നിന്ല ആത്ഹതത്യ 

പജോസ് തക മോണി �ി തജ പജോസഫിതേോപ്ാം
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മോണി സി കോപ്ന് ജയിച്ചെ് 2,943 
പവോട്ടുകളുതട ഭൂ�ി�ക്ഷപത്ോതട. 
മൂന്നു െവണ െതന്ന മകവിട് മണ്ഡ
ലത്ില്  ഇക്കുറി കോപ്ന് പേടിയെ്   
54,137 പവോട്ടുകള്. മുഖ്യ എെി�ോളി 
(പജോസ് തക) മോണി വിഭോഗാം പക�ളോ 
പകോണ്ഗ്രസിതല പജോസ് പടോാം പുലി
ക്കുപന്നലിേ് പേടോേോയെ് 51,194 
പവോട്ടുകള്. ബിതജ�ി സ്ോേോരഥി 
എന് ഹ�ിക്ക് കിട്ിയെോകതട് 
18,044 പവോട്ടുകളുാം. 

�ോമപു�ാം, കടേോട്, പമലുകോവ്, 
മൂന്നിലവ്, െലേോട്, െലപ്ലാം, 
ഭ�ണങ്ോോം, കരൂര, മുപത്ോലി, 
മീേച്ചില്, തകോഴുവേോല്, എലിക്കുളാം 
എന്നിങ്ിതേ മണ്ഡലത്ിതല 12 
�ഞ്ോയത്തുകളില് മുപത്ോലിയി
ലുാം, മീേച്ചലിലുാം  തകോഴുവേോലിലുാം 
മോത്രമോണ് ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്ന
ണിക്ക് കഷ്ിച്ച് �ിടിച്ചു േില്ക്കോേോ
യെ്. �ോലോ േഗ�സഭയിലുാം ഒന്�െ് �ഞ്ോയത്തുകളിലുാം 
ഇടതു�ക്ഷ ജേോധി�െ്യ മുന്നണി കോഴ് െ വച്ചെ് വന് മുപന്നറ്ാം. 
2016തല അസാംബ്ി തെ�തഞ്ഞടുപ്ില് തക എാം  മോണി 
ജയിച്ചെ് 4,703  പവോട്ടുകളുതട ഭൂ�ി�ക്ഷത്ിേോതണങ്കിലുാം 
കഴിഞ്ഞ പലോക് സഭോ തെ�തഞ്ഞടുപ്ില് പകോട്യത്് മത്സ�ിച്ച 
പക�ളോ പകോണ്ഗ്രസിതല െതന്ന പെോമസ് െോഴികോടന് �ോലോ 
അസാംബ്ി മണ്ഡലത്ില് േിന്ന് പേടിയെ് 33,472 പവോട്ടുക
ളുതട ഭൂ�ി�ക്ഷമോയിരുന്നു. ആ ഹിമോലയാം മറികടന്നോണ് 
മോണി സി കോപ്ന് ഇക്കുറി വിജയാം 
തകോയ്ി�ിക്കുന്നെ്. 

ഇതെോരു തെറിയ വിജയമല്ല 
എന്നെിേ് മറ്്  തെളിവുകതളോ
ന്നുാം പവണ്. മുന്ത�ോതക്ക ത�ോതു 
തെ�തഞ്ഞടുപ്പുകള്ക്ക് വിളിമുഴ
ങ്ങുപ്ോള് ഐക്യജേോധി�െ്യ
മുന്നണി െങ്ള്ക്ക് ലഭിക്കോവുന്ന 
ഉറച്ച സീറ്റുകള് എണ്ിത്തുടങ്ി
യിരുന്നെ്  �ോലോയില് േിന്നോ
തണപന്നോരക്കണാം. �ിതന്ന പുതു
പ്ള്ി, അങ്ിതേ... �തക്ഷ ഒന്ന് 
�ോളിയോല് വീഴോവുന്നെയുള്ളൂ �ോലോ 
എന്ന് ഇടതു�ക്ഷത്ിതറെ പകോട്യാം 
പേതൃെ്ാം എക്കോലവുാം �റയുമോയി
രുന്നു. കോപ്ന് െതന്നയുാം മോണിതയ 
മലരത്ിയടിക്കുന്നെിേ് തെോട്ടു
ത്് �ലപപ്ോഴുാം എത്ിയുമിരുന്നു. 
അങ്ിതേ സമീ� വരഷങ്ളിലോയി 
തെറിയ തെ�തഞ്ഞടുപ്് കോറ്ില് 

പ�ോലുാം ആടിയുലഞ്ഞു േിന്നിരുന്ന �ോലോയിതല ഐക്യജ
േോധി�െ്യമുന്നണി വടവൃക്ഷാം അത്ര െീഷ്ണതമോന്നുമല്ലോത് 
ഇടതുകോറ്ില് മറിഞ്ഞു വീണു, അത്ര െതന്ന. അതെങ്ിതേ 
സാംഭവിച്ചു എന്നിടത്ോണ് തകോലക്കത്ിക്ക് മുന്നില് വച്ച് 
ആത്മഹെ്യ തെയ്വതറെ കഥയോയി �ോലോ ഉ�തെ�തഞ്ഞ
ടുപ്് മോറുന്നെ്.

ഏതറ വിമരശേങ്ള്ക്ക് അരഹനാം �ോത്രവുതമങ്കിലുാം 
പക�ളാം സമീ�കോലത്് കണ് ഏറ്വുാം െലതയടുപ്പുള് �ോഷ്ടീ

യപേെോക്കളില് ഒ�ോളോയിരുന്നു 
തക എാം മോണി. സാംസ്ോേത്് 
ഏറ്വുാം േീരഘകോലാം മന്തിയോയിരു
ന്ന വ്യക്ി. പക�ള �ോഷ്ടീയത്ിതല 
ഒപ�തയോരു 'മോണിസോര'. '�ോലോ 
തമ്ര' എന്ന് �റഞ്ഞോല് അെ് 
അക്ഷ�ോരത്ഥത്ില് മോണിയോ
യിരുന്നു.  �ോഷ്ടീയ െന്തങ്ളില് 
മോണിതയ കവച്ചുവയ്കോന് കഴിവുണ്ോ
യിരുന്നവര കഴിഞ്ഞ മൂന്നു �െിറ്ോണ്് 
കോലതത്ങ്കിലുാം ചുരുക്കാം. ജീവിെോ
വസോേത്ില്  െി�ിച്ചടികള്ക്ക് 
േടുവില് േിലതെറ്ി േില്ക്കുപ്ോ
ഴുാം ഇടതുവലതു മുന്നണികതളയുാം 
ബിതജ�ിതയയുാം ഒപ�പ�ോതല പമോഹ
വലയത്ില് േിരത്ോനള് െോതു�്യാം 
കോട്ിയ ജേപേെോവ്.

മോണിയുതട വിപയോഗാം അകോ
ലത്ോയിരുന്നില്ല, എന്നോല് അെ് 
സൃഷ്ിച്ച വിടവ്, പക�ളോ പകോണ്ഗ്ര

പാലാക്ാരങ്ിനെയാണച്; 
െിങ്നെ ചിരിപ്ിക്കും, ചിന്ിപ്ി
ക്കും. വവണനെന്ച് വച്ിട്ടല്ല, 
െിരന്രകും െണ്ിവൊടകും പരസ്പര
വകും പടനവട്ടി ജീവിച്ച് കാരിരു
മ്ായ െെസുകൾക്ച് ചിരിയകും 
ചിന്യനെല്ലാകും ഒന്ച് തനന്. 
അനല്ലങ്ിൽ അമ്തച് വർഷക്ാ
ലകും ഒവരയാനെ ഇങ്ിനെ 
െിയെസഭയിവലക്ച് അയച്ചു
നകാണ്ിരിക്വൊ? 

മോണി സി കോപ്ന്
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സിതേയുാം ഐക്യജേോധി�െ്യ മുന്നണിതയയുാം സാംബന്ി
ച്ചിടപത്ോളതമങ്കിലുാം, േികത്ോേോവോത്െോതണന്നോണ് ഈ 
ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്് ഫലാം കോട്ടുന്നെ്. 

സഹെോ� െ�ാംഗങ്ള് �ണ്ടുവട്ാം വീശോറിതല്ലന്നു 
കൂതടയോവണാം �ോലോ ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്് ഫലാം േതമ് �ഠി
പ്ിക്കുന്നെ്. മോണി സോറിപേോടുള് സ് പേഹവോ�് പലോക് സഭോ 
തെ�തഞ്ഞടുപ്ില് സോറിതറെ മകന് പജോസ് കുഞ്ഞ് സ്ന്താം 
മകതകോണ്് തെ�തഞ്ഞടുത്് മുപന്നോട്് േിരത്ിയ പെോമസ് 
െോഴികോടേില് പവണ്ത്ര തെോ�ിഞ്ഞ �ോലോക്കോര ഇേി 
സഹെോ�ാം മൂന്നുവട്ാം മോണി സോറിപേോപടറ്റുമുട്ി ��ോജയ
തപ്ട് മോണി സി കോപ്പേോടോകോാം എന്ന് െീരുമോേിച്ചുതവന്ന് 
വ്യക്ാം. �ോലോയിതല ഈ ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്് മോണിയുതട 
ഓരമ്കളില് േിന്ന് ഏതറ അകതലയോണ് േടന്നതെന്നെിേ് 
പുെിയ തെളിവുകതളോന്നുാം ആവശ്യവുമില്ലപല്ലോ? ഇവിതട 
പ്രധോേ യുദ്ാം �ണ്് മുന്നണികളുാം ബിതജ�ിയുാം െമ്ിലല്ല, 
ഒപ� മുന്നണിയിതല, ഒപ� �ോരട്ിയിതല, �ണ്് വിഭോഗങ്ള് 
െമ്ിലോണ് േടന്നെ് എന്ന് കോണോനള് കണ്് �ോലോ
ക്കോരക്കിതല്ലന്ന് ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണി പേതൃെ്ാം 
കരുെിപയോ ആപവോ? 

 മോണിയുതട മ�ണപത്ോതട പക�ളോ പകോണ്ഗ്രസ് 
അധ്യക്ഷ സ്ോോം അവകോശതപ്ട്ടു മുപന്നോട്് വന്ന �ി തജ  
പജോസ�ാം അൊംഗീക�ിക്കോത് പജോസ് തക മോണിയുാം െമ്ി
ലുള് ഈ യുദ്ത്ില് ആ�് ജയിക്കുാം എന്നെ് മോത്രമോയിരു
ന്നപല്ലോ �ോലോയിതല പെോേ്യാം. പജോസ് പടോാം പുലിക്കുപന്നല് 
വിജയിച്ചോല് �ോരട്ിക്കുള്ില് െോന് പെോല്ക്കുതമന്ന് േന്നോയ
റിയോവുന്ന  പജോസഫ് െതന്നതക്കോണ്ോകോവുന്ന പേോഷതമോതക്ക 
തുടക്കാം മുെപല തെയ്തു. ആേ്യാം പജോസ് പടോമിേ് �ോരട്ിയുതട 
�ണ്ില െിഹ്നാം േല്കോന് വിസമ്െിച്ചു, �ിതന്ന െതന്ന തെ�
തഞ്ഞടുപ്പു പ്രെോ�ണ ഉേ്ഘോടേ പവേിയില് മോണി വിഭോഗാം 
പ്രവരത്കര കൂകി വിളിച്ച് അധിപക്ഷ�ിച്ചപെോതട മുന്നണി 

സ്ോേോരത്ഥിയുതട തെ�തഞ്ഞടുപ്് പ്രെോ�ണ
ത്ില് സഹക�ിക്കോതെ തെോടുപുഴയിതല െതറെ 
�ശുതത്ോഴുത്ില് ശ്രദ് പകന്ദ്രീക�ിച്ചു.  ഒടുവില് 
അറ്മകക്ക് പജോസ് പടോാം ജയിക്കിതല്ലന്ന് �ച്ചയ്ക് 
�റയുകയുാം തെയ്തു. ഇത്രതയോതക്കയപല്ല ഒ�ോള്ക്ക് 
തെയ്ോന് കഴിയൂ?

2016തല തെ�തഞ്ഞടുപ്ിതേ അപ�ക്ഷിച്ച് 
�ോലോയില് ഇക്കുറി പ�ോളിങ് ശെമോോം കുറ
വോയിരുന്നു. തക എാം മോണി ഏറ്വുതമോടുവില് 
വിജയിച്ച 2016തല തെ�തഞ്ഞടുപ്ില് 77.25 
ശെമോേമോയിരുന്നു പ�ോളിങ്. ഇക്കുറി അെ് 
71.43 ശെമോേമോയി കുറഞ്ഞു. �തക്ഷ അെല്ല 
�ോലോ ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്ിതേ ഐക്യ ജേോധി�
െ്യ മുന്നണിയുതട ആത്മഹെ്യയോക്കി മോറ്ിയെ്, 
പക�ള പകോണ്ഗ്രസിതല പജോസഫ്-മോണി വിഭോ
ഗങ്ള് െമ്ിലുള് അധികോ� െരക്കവുാം ഗ്രൂപ്പു വടാം
വലിയുതമോതക്ക െതന്നയോണ്.  പക�ള പകോണ്ഗ്ര
സിതല അധികോ� പകന്ദ്രാം ആത�ന്നെിതേ തെോല്ലി 

പജോസ് തക മോണി,�ി തജ പജോസഫ് വിഭോഗങ്ള് െമ്ില് 
തകോമ്പുപകോരത്പപ്ോള് �ോലോക്കോരക്ക് �ിതന്ന �ണ്ോമെ് 
ഒന്നോപലോെിപക്കണ് കോ�്യമില്ലപല്ലോ?  

പേശീയ െലത്ില് പകോണ്ഗ്രസ് വിജയപ്രെീക്ഷ പുല
രത്ിയ 2019തല ത�ോതുതെ�തഞ്ഞടുപ്ില് പക�ളത്ിതല 
ക്രിസ്ീയ മേസ് ജേോധി�െ്യമേസിതേോപ്ാം പെരന്ന് േിന്ന
പപ്ോള് �ോലോ അസാംബ്ി േിപയോജകമണ്ഡലത്ില് േിന്ന് 
മോത്രാം പെോമസ് െോഴികോടന് പേടിയ 33,472 പവോട്ടുകളുതട 
വന് ഭൂ�ി�ക്ഷാം ഒരു ബോങ്ക് ത്പപ്ോസിപറ്ോ മപറ്ോ ആതണന്ന് 
തെറ്ിദ്�ിച്ച് വശോയ പജോസ് തക മോണിയുാം, ഒരു�തക്ഷ 
ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണി പേതൃെ്വുാം, ഇേിതയങ്കിലുാം 
കോണോന് െയ്ോറോപകണ് ഒരു തെറിയ സെ്യാം ഇേി �ണ്തത്
പപ്ോതല 'ഉറച്ച' മണ്ഡലങ്തളോന്നുാം ഇതല്ലന്നെോണ്. പവോട്രമോര 
ആട്ിതത്ളിച്ച് തകോണ്ടുപ�ോകോവുന്ന കുഞ്ഞോടുകളതല്ലന്നുാം. 
പജോസഫ് '�ണ്ില' േിപഷധിച്ചപപ്ോള് 'മകെച്ചക്ക'യുമോയി 
വഴിപയോ�ത്് േിന്ന പജോസ് പടോമിേ് അനകൂലമോയി ഒരു 
െ�ാംഗാം പ�ോയിട്് ഒരു തെറുകോറ്് പ�ോലുാം വീശോെിരുന്നെ് 
എന്തുതകോതണ്ന്ന് അപപ്ോള് അവരക്ക് മേസിലോകുാം.

�ോലോയിതല പ്രബല കുടുാംബോാംഗതമന്ന േില പജോസ് 
പടോമിേ് സ്ീകോ�്യെയുണ്ോയിരുന്നു എന്നെില് ഒരു സാംശ
യവുമില്ല. അതല്ലങ്കില് ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണി പവോട്ടുകള് 
എണ്ിത്തുടങ്ങുന്നെിേ്  മുന്�് െതന്ന എട്ടുേിലയില് 
ത�ോട്ിപയതേ. ഇപപ്ോള് േടന്ന തെ�തഞ്ഞടുപ്് മത്സ�ത്ില് 
ഒരു തുല്യെയുതട സൂെേ കിടപ്പുതണ്ങ്കില് അെ് പകോണ്ഗ്രസ് 
പേെോക്കള്  മണ്ഡലത്ില് എടുത് �ണി തകോണ്ോവണാം. 
അവരുതട അണികളുാം അനയോയികളുാം അനഭോവികളുാം 
അങ്ിതേ െിന്തിച്ചുപവോ എന്ന് വ്യക്മല്ല. �തക്ഷ പകോണ്ഗ്രസ് 
പവോട്് മണ്ഡലത്ില് േിരണ്ോയകമോയി എന്നെില് സാംശയ
മില്ല. �തക്ഷ എന്നിട്ടുാം പക�ളോ പകോണ്ഗ്രസിതല പ�ോ�് കണ്് 
മടുത് �ോലോക്കോര അങ്ിതേ െങ്തള തുറുപ്് െീട്ോക്കിയിറ

പജോസ് പടോാം
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ക്കി ഒരു കൂട്ര മതറ്ോരു കൂട്ത� 'ക�പപ്ല്' പകറ്ണ് 
എന്ന് െീരുമോേിച്ചു. അത്ര െതന്ന.

മുന്�് തക എാം മോണിപയോട് വ്യക്ി��
മോയുാം കുടുാംബ��മോയുാം അല്ലോതെയുാം കടപ്ോ
ടുണ്ോയിരുന്ന പവോട്രമോരമോരുതട എണ്ാം 
തെറുെോയിരുന്നില്ല. അവ�ില് േി�വധി പ�ര  
ഇടതു�ക്ഷക്കോര ആയിരുന്നു എന്നെ് �ോലോ
ച്ചന്തയിതല ��സ്യമോയ �ഹസ്യവുമോയിരുന്നു. 
മോണി മ�ിച്ച്, പെോമസ് െോഴികോടേ് േല്ല ഭൂ�ി
�ക്ഷവുാം തകോടുത്്, തൃപ്ിപയോതട േിന്നിരുന്ന 
�ോലോയിതല പവോട്രമോരക്ക് പക�ളോ പകോണ്ഗ്ര
സിതല െക്കളത്ിപപ്ോ�ോട്ത്ിേ് ഊരജാം 
�ക�ോനള് ബോധ്യെതയോന്നുമില്ലപല്ലോ? 
വലിയ മേഃപ്രയോസതമോന്നുമില്ലോതെ അവര 
െങ്ളുതട യഥോരത്ഥ �ോഷ്ടീയ െോയ് വുകളി
പലക്കുാം െോല്പ�്യങ്ളിപലക്കുാം മടങ്ി. അവത� 
ഒപ്ാം േിരത്ോന് ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണി
ക്ക് ഒന്നുാം തെയ്ോന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല.

സമുേോയ പവോട്ടുകളുതട കോ�്യത്ില് എന്ത് സാംഭവിച്ചു 
എന്ന് വിശകലോം തെയ്ോന് ഉെകുന്ന സ്ിെിവിവ�ങ്ള് 
ഇതെഴുതുപ്ോള് ലഭ്യമല്ല. എന്നോല്, ലഭ്യമോയ വിവ�ങ്ള് 
വച്ച് പേോക്കുപ്ോള് കോപ്േ് എല്ലോ സമുേോയങ്ളില് േിന്നുാം 
�ിന്തുണ ലഭിച്ചു എന്ന് പവണാം കരുെോന്. ആതക കോ�്യങ്ള്  
'വ്യക്മോയി' �റഞ്ഞെ് എസ്എന്്ി�ി പയോഗാം ജേറല് 
തസക്രട്റി തവള്ോപ്ള്ി േപടശന് മോത്രമോണ്. �ോലോയില് 
കോപ്േ് അനകൂലമോയ സോഹെ�്യമുതണ്ന്ന് മത്സ�ത്ിതറെ 
തുടക്കത്ില് െതന്ന �റഞ്ഞ തവള്ോപ്ള്ി മണ്ഡലത്ിതല 
ഈഴവ പവോട്രമോരക്ക് േല്കിയെ് വ്യക്മോയ ഒരു സപദേശ
മോയിരുന്നു.  ദുബോയില് ജയിലിലോയ 
തുഷോര തവള്ോപ്ള്ിതയ �ക്ഷിക്കോന് 
മുഖ്യമന്തി �ിണോറോയി വിജയന് 
േടത്ിയ ഇടത�ടലിേ് പശഷാം ആ 
വോെകത്ിതറെ അരത്ഥാം കതണ്
ത്ോന് �ോലോക്കോരക്ക് �ോഴൂപ�ക്ക് 
വണ്ി�ിടിപക്കണ്ോയിരുന്നു. തവള്ോ
പ്ള്ി ഇടതുമുന്നണിതയ �ിന്തുണയ്ക്കു
പ്ോള് അപെ േി�യില് േില്ക്കോന് 
എന്തോയോലുാം എന്എസ്എസ് ഇല്ല. 
��സ്യ പ്രസ്ോവേതയോന്നുാം േടത്ി
യിതല്ലങ്കിലുാം  എന്എസ്എസ് 
ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണിതക്കോപ്
മോയിരുന്നു എന്നെില് സാംശയമില്ല.

ഈ  ഉ � ത െ � ത ഞ്ഞ ടു പ്് 
ഫ ല ത് ി ല്  പ ക ോ ണ് ഗ്രസ ി േ് 
സപന്തോഷിക്കോനാം ദു:ഖിക്കോനാം 
ഏതറയുണ്്. പകോട്യാം ജില്ലയില് 
െങ്ളുതട മുഖ്യ  'എെി�ോളികളോയ' 
പക�ളോ പകോണ്ഗ്രസ് ദുരബലമോകു

ന്നെില് അവരക്ക് ഉള്ിതറെയുള്ില് സപന്തോഷപമ ഉണ്ോകോ
േിടയുള്ളൂ. പലോക് സഭോ തെ�തഞ്ഞടുപ്് പവളയില് പജോസഫ്, 
പജോസ് വിഭോഗങ്തള െമ്ിലടിപ്ിച്ച് അവര ഒരു പുെിയ കളി 
തുടങ്ി വച്ചെോണ്. ആ കളി �ോലോയില് കുതറപയതറ മുപന്നറി. 
ഇേിയുാം വ�ോനണ്പല്ലോ തെ�തഞ്ഞടുപ്പുകള്. മോണിയില്ലോത് 
പക�ളോ പകോണ്ഗ്രസിേ് �െിതയ െിറക�ിഞ്ഞ് തമരുക്കോന് 
ആ ഓപ�ോ തെ�തഞ്ഞടുപ്പുകളുാം അവസ�ാം േല്കുമപല്ലോ? 

 �തക്ഷ അെിതേോപ്ാം അവര ആശങ്കതപ്പടണ് ഒന്നുകൂ
തടയുണ്്. ഐക്യജേോധി�െ്യമുന്നണി എന്ന സാംവിധോോം 
ഓപ�ോ േിവസാം തെല്ലുാം പെോറുാം ദുരബലമോകുകയോതണന്ന 
സെ്യാം. പകളതേോപ്ാം �ോലവുാം കുലുങ്ങുകയോണ്. മധ്യെിരുവി
െോാംകൂറിതേ മകപ്ിടിയിതലോതുക്കി േിരത്ി മുസിാം ലീഗിതറെ 

പ്രഭോവത്ിേ് ബേലുണ്ോക്കോതമന്ന് 
കരുെോവുന്ന കോലാം പ�ോയി�ിക്കുന്നു. 
മോറുന്ന പേശീയ സോഹെ�്യത്ില് 
മെേയൂേ�ക്ഷങ്ള് അവരുതട 
ഉള്ിതല ഭീെികള്ക്ക് പ്രകോശോം 
േല്കുന്നെ് ഇടതു�ക്ഷപത്ോട് 
കൂടുെല് അടുത്് േിന്നോകുപ്ോള് 
�ഴയ സമവോക്യങ്ള് ത�ോളിതച്ചഴു
പെണ്ി വരുാം. അെ് പുറാം പലോകത്ി
തറെ കോ�്യാം. മുന്നണിക്ക് ഉള്ിപലക്ക് 
സൂക്ഷിച്ച് പേോക്കിയോല് അവിതട 
പേതൃേൗരബല്യാം എന്ന വിേോശക�
മോയ അവസ് ഉരുണ്ടുകൂടി വരുന്നെ് 
കോണോാം. പുറപമക്ക് ഐക്യാം ഭോവി
ക്കുന്ന പകോണ്ഗ്രസ് അെിതറെ പേതൃ
േൗരബല്യത്ിേ് േല്കിയ വിലകൂ
തടയോണ് �ോലോ എന്ന് കോണോെിരു
ന്നുകൂടോ. 

അങ്ിതേ പേോക്കുപ്ോള് 
�ോലോയില് യു്ിഎഫിതേെി�ോയ 

പാലാ ഉപനതരനഞെടപ്ിനെ 
ഐക്യ ജൊധിപത്യ 
മുന്ണിയനട ആത്മഹത്യ
യാക്ി ൊറ്ിയതച്, വകരെ 
വകാൺഗ്രസിനല വജാസഫച് 
- ൊണി വിഭാഗങ്ൾ 
തമ്ിലുള്ള അധികാര തർക്വകും 
ഗ്രൂപ്പു വടകുംവലിയനൊനക് 
തനന്യാണച്. 

തക എാം മോണി
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വിധിതയഴുത്ല്ല േടന്നതെന്നുാം  
യു്ിഎഫിതേ സ് പേഹിക്കുന്ന 
ജേങ്ള് േല്കിയ െോക്കീെോണു 
ജേവിധ ിതയന്നുാം പ്രെി�ക്ഷ 
പേെോവ് �പമശ് തെന്നിത്ല �റയു
ന്നെിതേ ഒരു തെറുപുഞ്ി�ിപയോതട 
മോത്രപമ കോണോന് കഴിയൂ. മറുവശ
ത്് �ോലോയില് തെളിഞ്ഞുകോണു
ന്നെ് വളത� പ്രോധോേ്യമുള് ഈ 
െിന്തോമോറ്മോതണന്നുാം പക�ളത്ില് 
��തക്ക ഉണ്ോവുന്ന ഒരു പുെിയ പ്ര
വണെയുതട പ്രെീകമോണ് ഇതെന്നു
പവണാം കരുെോന് എന്നുാം മുഖ്യമന്തി 
�ിണറോയി വിജയന് �റയുപ്ോള് 
അെിതല സെ്യത്ിതറെ സൂെേകള് 
കോണോെി�ിക്കുന്നതുാം മൗഢ്യമോകുാം.

ഈ ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്ില് 
അദൃശ്യെ തകോണ്് ശ്രപദ്യമോയെ് 
ബിതജ�ിയുതട പ്രകടേമോണ് . 
ഏെോനാം മോസങ്ള്ക്ക് മുന്�് 
ശബ�ിമല സ്തീപ്രപവശേ പ്രശ് േത്ി
തറെ പ��ില് കോടിളക്കിയ ബിതജ�ി ശബ�ിമല ഇടത്ോവ
ളങ്ളുതട വലിയ െോവളമോയ �ോലോയില് എപന്ത േിശബ്
മോയി എന്ന പെോേ്യാം �ലരുാം ബിതജ�ിക്ക് ഉള്ില് േിന്നു
െതന്ന പെോേിക്കുന്നുണ്്. ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്ിതറെ അവസോേ 
ലോപ്ിലോണ് ബിതജ�ി ഏതെങ്കിലുാം െ�ത്ില് മത്സ�ത്ിലുാം 
മണ്ഡലത്ിലുാം വോരത്കളിലുാം സ്ോോം �ിടിച്ചെ്. �ോരട്ി
യുതട സ്ോേോരത്ഥി െതന്ന പവോട്് ഐക്യജേോധി�െ്യ മുന്ന
ണിക്ക് മറിച്ചു േല്കോന് മുന്നണി പേതൃെ്വുമോയി ധോ�ണയി
തലത്ിയിട്ടുതണ്ന്ന് ബിതജ�ിയുതട മണ്ഡലാം പേെോവ് വിളിച്ചു 
�റഞ്ഞപെോതടയോണെ്. ആ ആപ�ോ�ണാം ശക്മോയി േിപഷ
ധിക്കതപ്ട്ടുതവങ്കിലുാം ബിതജ�ിക്ക് 2016തേ അപ�ക്ഷിച്ച് 
കുറഞ്ഞെ് 5700ഓളാം പവോട്ടുകളോണ്. ആ പവോട്ടുകള് എവിതട
പപ്ോയി എന്ന പെോേ്യത്ിേ് �ോരട്ി ഉത്�ാം �റപയണ്ി വരുാം. 
ഭൂ�ി�ക്ഷാം �ഞ്ോയത്തുകളിലുാം പുറപകോട്് പ�ോയ ഐക്യജ
േോധി�െ്യ മുന്നണിക്ക് �ിടിച്ചുേില്ക്കോന് ബിതജ�ിയുതട 
ഒരു മക സഹോയാം ലഭിപച്ചോ എന്ന പെോേ്യാം അത്ര ത�തട്ന്ന് 
െള്ിക്കളയോേോവില്ല എന്നെ് െതന്ന കോ�ണാം.

ഏെോയോലുാം �ോലോയിതല വിജയാം ഇടതു�ക്ഷ ജേോധി
�െ്യ മുന്നണിക്ക് േല്കിയി�ിക്കുന്നെ് വലിയ ഊരജമോണ്. 
അെ് മുഖ്യമന്തി ആശിക്കുന്നെ് പ�ോതല ഒപക്ടോബര 21േ് 
േടക്കോേി�ിക്കുന്ന അഞ്് േിയമസഭോ ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്പുക
ളിലുാം ഒന്ന�വരഷാം കഴിഞ്ഞു വ�ോേി�ിക്കുന്ന േിയമസഭോ 
തെ�തഞ്ഞടുപ്ിലുാം എല്്ിഎഫില് ജേങ്ള് ഇപെപ�ോതല 
വിശ്ോസമരപ്ിക്കുപമോ എന്നെ് കണ്റിയണാം. കോ�ണാം 
ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്് േടക്കോേി�ിക്കുന്ന ഓപ�ോ അസാംബ്ി 
മണ്ഡലങ്ളുാം പക�ളത്ിതറെ ഏെോണ്് എല്ലോ �ോഷ്ടീയ ഭൂഭോ
ഗങ്തളയുാം പ്രെിേിധീക�ിക്കുപ്ോള് െതന്ന വ്യെ്യസ്െക

പരമ്രാഗത കണക്കൂട്ടലുക
നൊന്നുകും ഉവപക്ഷിക്ാനതയാ
നണങ്ിലുകും ഉപനതരനഞെടപ്ച് 
െടക്ന് അഞ്ിൽ ൊലച് 
െണ്ലങ്െിലുകും യവാക്നെ 
രകുംഗത്ിറക്ി സിപിഎകും ഒരു 
പുതിയ ൊതൃക കാട്ടാൻ 
�െിച്ിട്ടുണ്ച്. അതച് വിജയി
ച്ാൽ വകരെകും രാ�ീയത്ിൽ 
പുതിയ ചില വഴികൾ 
നതെിയകും. 

ളോല് സ്ന്നവുമോണ്. ഇതെോതക്ക
യോതണങ്കിലുാം ഉ�തെ�തഞ്ഞടുപ്് 
പവേികളിപലക്ക് ഇടതു�ക്ഷമുന്നണി 
ഇറങ്ങുന്നെ് പുെിതയോരു ആത്മവി
ശ്ോസപത്ോതടയോവുാം എന്ന കോ�്യ
ത്ില് സാംശയമില്ല.

�ോലോയിതല വിജയാം ഇടതു�ക്ഷ 
ജേോധി�െ്യ മുന്നണിയുതടയുാം സി�ി
എമ്ിതറെയുാം േൗരബല്യങ്ള് കോഴ്ച്ച
യില് േിന്ന് മറപച്ചക്കോാം. സാംഘടേോ 
േൗരബല്യങ്ള് ഏതറയുള് പ്രസ്ോേ
മോണിന്ന് സി�ിഎാം. സി�ിഐയുതട 
അവസ്യുാം വ്യെ്യസ്മല്ല. മപഞ്
ശ്�ാം ഒഴിച്ചോല് മറ്റുള്ിടങ്ളിതലല്ലോാം 
ഇടതുമുന്നണിക്കോയി മത്സ��ാംഗത്ി
റങ്ങുന്ന സി�ിഎാം സ്ോേോരത്ഥികള് 
ഒരു�തക്ഷ പേ�ിടോന് പ�ോകുന്നെ് 
�ഴയ മശലിയിലുള് �ോഷ്ടീയാം 
െതന്നയോവുാം. െിരുവേന്തപു�ത്് 
വട്ിയൂരക്കോവ്, �ത്ോംെിട്യിതല 
പകോന്നി, ആലപ്പുഴയില് അരൂര, 

എറണോകുളാം, മപഞ്ശ്�ാം എന്നിങ്ിതേ ഏെോണ്് എല്ലോ 
മണ്ഡലങ്ളുാം ജോെിമെ സമവോക്യങ്ളിലോതണങ്കില് അെ് 
ഇടതു�ക്ഷത്ിേ് മുന്നില് ഉയരത്തുക വലിയ തവല്ലുവിളിക
ളോവുാം. 

ഐക്യജേോധി�െ്യ മുന്നണിയിതല �െിവ് �ടലപ്ിണ
ക്കങ്ള് െീരച്ചയോയുാം ഇടതു�ക്ഷമുന്നണിക്ക് ഗുണക�മോപയ
ക്കോാം. �തക്ഷ, അതുതകോണ്ോയില്ല. ��്�ോഗെ കണക്കുകൂ
ട്ലുകതളോന്നുാം ഉപ�ക്ഷിക്കോതെയോതണങ്കിലുാം ഉ�തെ�തഞ്ഞ
ടുപ്് േടക്കുന്ന അഞ്ില് േോല് മണ്ഡലങ്ളിലുാം യുവോക്കതള 
�ാംഗത്ിറക്കി സി�ിഎാം ഒരു പുെിയ മോതൃക കോട്ോന് ശ്രമി
ച്ചിട്ടുണ്്. അെ് വിജയിച്ചോല് പക�ള �ോഷ്ടീയത്ില് പുെിയ 
െില വഴികള് തെളിയുാം. ആ ��ീക്ഷണാം ��ോജയതപ്ട്ോല് 
കോ�്യങ്ള് തെതന്നത്തുക എവിതടയോവുാം എന്നെ് വിശേീക
�ിപക്കണ്െില്ല.

�ോലോ സവിപശഷമോയ ഒരു മത്സ� സോഹെ�്യമോയിരു
ന്നു ഇടതുമുന്നണിക്ക് മുന്നില് വച്ചെ്. പ്രെികൂലമോകോന് എല്ലോ 
സോധ്യെകളുമുള് ഈ മത്സ�ത്ില് വിജയാം തകോയ്ോന് 
കഴിഞ്ഞു എന്നെ് തകോണ്ടുമോത്രമല്ല �ോലോ േിരണോയകമോ
യതുാം ആകുന്നതുാം. അെ് �ോലോ ആയെ് തകോണ്ോണ്. തക 
എാം മോണി �ല തെ�തഞ്ഞടുപ്പുകളിലുാം പേ�ിയ ഭൂ�ി�ക്ഷത്ി
േോണ് മണ്ഡലാം േിലേിരത്ിയതെങ്കിലുാം �ോലോ ഐക്യജേോ
ധി�െ്യമുന്നണിയുതട മസ്കത്ില് ഇക്കോലമത്രയുാം ഉയരന്നു 
േിന്നിരുന്ന െിട്ോയിരുന്നു. ഇടറി േിന്ന ആേതയ െളച്ച് 
അെ് ഇടതുമുന്നണി മകപ്ിടിയിതലോതുക്കിയി�ിക്കുന്നു. 
�തക്ഷ, യഥോരത്ഥ പ�ോ�ോട്ങ്ള് ഇേി േടക്കോേി�ിക്കുന്ന
പെയുള്ളൂ. 
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1985 മുെൽ ഗോന്ിതയ �ഠിക്കുന്ന ഒരു വിേ്യോർത്ഥി
യോണ് ഞോൻ. ഇന്ത്യയുതട പ്രെിസന്ി ഘട്ങ്ളിൽ 

ഗോന്ിയുതട വോക്കുകൾ പെടോറുണ്്. 2019 ആഗസ്റ് അഞ്ിേ് 
കോശ്ീ�ിതറെ പ്രപെ്യക �േവി ദുർബ്ബലതപ്ടുത്തുന്ന േിയമ പഭേ
ഗെികൾ ഇന്ത്യൻ �ോർലതമറെ് �ോസോക്കിയെിന പശഷമുള് 
േോളുകളിൽ ഈ വിഷയത്ിൽ ഗോന്ിയ്ക് എന്തു �റയോന
തണ്ന്ന് അപേ്ഷിക്കുകയുണ്ോയി. അെിതറെ തുടർച്ചയോണീ 
പലഖോം. കോശ്ീർ വിഷയതത് ഒരു �ോഷ്ടീയ പ്രശ് േമോയിട്ല്ല 
അ�ഗ്രഥിക്കുന്നെ്. െീർത്തുാം ആത്മീയ പ്രശ് േമോയിട്ോണ്. 
ഇന്ത്യയുതട ആത്മീയ പ്രെിസന്ിയോണ് കോശ്ീർ എന്ന് ഈ 
പലഖേതത് ഒറ് വോെകത്ിൽ സാംഗ്രഹിക്കോാം. �ോഷ്ടീയ, 
സോ്ത്ിക, സോാംസ് ക്കോ�ിക പ്രശ് േങ്ൾ അെിതറെ ബോഹ്യ 

െലങ്ളിൽ പ്രകടമോതണന്നു േമുക്കറിയോാം.
''മഹോത്മോഗോന്ി : ആേ്യഘട്ാം'' (വോള്യാം ഒന്ന്) എന്ന 

ബൃഹേ് ഗ്രന്ഥ ��്�യിൽ ഗോന്ിയുതട ജീവെ�ിത്രകോ�
േോയ �്യോപ� ലോൽ ബ്ിട്ീഷ് ഭ�ണതത് വിശേീക�ിക്കുന്നെ് 
(അദ്്യോയാം �ണ്്) ''�ോെകങ്ളുതട നൂറ്ോണ്്'' എന്നോണ്. 
ഇന്ത്യയുതട െതുർവിധ പശോഷണമോയിരുന്നു അെിതറെ ഫലാം. 
സോ്ത്ികാം, �ോഷ്ടീയാം, സോാംസ് ക്കോ�ികാം, ആത്മീയാം. 
ഇന്ത്യയുതട മകതത്ോഴിലുകളുാം തെറുകിട വ്യവസോയങ്ളുാം 
തകോല്ലതപ്ട്ടു; കൃഷി േശിച്ചു ; വിേ്യോഭ്യോസവുാം സാംസ് ക്കോ�വുാം 
അധഃ�െിച്ചു. (പുറാം : 33) എന്നോൽ ഗോന്ി ��ിെ�ിച്ചെ് 
ഇവ മൂന്നിതേപ്റ്ിയുമോയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയുതട ആത്മീയ 
പശോഷണതത്ക്കുറിച്ചോയിരുന്നു. പുെിയ കോലാം ഇെിേ് 

കാശ്മീരിന്റെ
ആത്മീയ ധാരകൾ

 വലഖെകും
  നക അരവിന്ാക്ഷൻ  

 ഗോന്ിജി, തേഹ്റു, സരേോര �പട്ല്
ഗാന്ിജിന്യ ഓർക്കുമ്ാൾ :
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ഏതറ സമോേമോണ്. സോ്ത്ിക മണ്ഡലത്ിൽ സ്ോെന്ത്യ
ത്ിന പശഷാം ഇന്ത്യ മക വ�ിച്ച സോ്ത്ിക വളർച്ചതയയുാം 
അെ് ഇന്ത്യൻ മദ്്യവർഗ്ഗികളിലുാം കീഴോള�ിതല തെറിതയോരു 
ശെമോേത്ിലുാം ഉണ്ോക്കിയ ഭൗെിക ജീവിെത്ിതല മോറ്
ങ്പളയുാം ഓർക്കോതെയല്ല സമോേെകതള ബന്ിപ്ിക്കുന്നെ്. 
പസോവിയറ്് റഷ്യയുതട പസോഷ്യലിസ്റ് വികസേ മോതൃകതയ 
�ോെി പവവിതച്ചടുത് തേഹ്രുവിതറെ വികസോം സ്ോഭോ
വികമോയുാം തെതന്നത്ോവുന്നെ് ഇന്നതത് അവസ്യിൽ 
െതന്നയോണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് �െിറ്ോണ്ടുകളിലൂതട ഇന്ത്യ 
കടന്നു പ�ോയെ് ആപഗോളവൽക്ക�ണ - ഉേോ�ീക�ണങ്ളുതട 
സൗമ്യമോയ ��െകളിലൂതടയോയിരുന്നു. 2014 മുെൽ അെിതറെ 
��ിമിെമോയ മോനഷിക ഭോവങ്ൾ പ�ോലുാം േഷ്തപ്ട്ടു. 2019 ൽ 
ഇന്ത്യ എഴു�തു തകോല്ലങ്ൾക്കിടയിതല ഏറ്വുാം കടുത് സോ്
ത്ിക മോദേ്യത്ിപലക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയോതണന്ന് വിപവകികൾ 
സൂെിപ്ിക്കുന്നു. ഈ സോ്ത്ിക െകർച്ചതയ മൂടി തവയ്കോന
ള് ശ്രമങ്ളോപണോ �ോഷ്ടീയ സ്യാം 
പസവക് സാംഘിതറെ ജേിെക 
ഘടേയിലൂതട  െന്ത��മോയി 
േടപ്ോക്കതപ്ടുന്ന കോശ്ീർ അടക്ക
മുള് വിഷയങ്ൾ എന്ന് പെോന്നി 
പ�ോകുാം. ഒരു �ോഷ്ടാം, ഒരു ഭോഷ, ഒരു 
മൊം, ഒരു �ോർട്ി എന്നീ സമവോക്യ
ത്ിപലക്കോപണോ േമ്മുതട �ോജ്യാം 
േീങ്ങുന്നെ്? ഇെോണ്, കോശ്ീർ ''പ്ര
െിസന്ി''തയ ഇന്ത്യയുതട ആത്മീയ 
പ്രെിസന്ിയോയി അടയോളതപ്ടു
ത്ോൻ കോ�ണാം.

ഇന്ത്യയുതട വികസേ േയത്ിൽ 
�ണ്ഡിറ്് തേഹ്രുവിേ് അടിസ്ോേ��
മോയി െില �ിഴവുകൾ �റ്ിയിട്ടുണ്്. 
ഇന്ത്യയുതട ആധുേിക പക്ഷത്രതമന്ന് 
വിപശഷിപ്ിക്കതപ്ട് ഭക്രോോംഗൽ 
അണതക്കട്് കുടിതയോഴിപ്ിച്ച ആയി
�ക്കണക്കിേ് ആേിവോസികളുതടയുാം 
കീഴോളരുപടയുാം സപഹോേ�ങ്ൾ 

െതന്നയോണ് പമോേി െതറെ സ്പ്�ദ്െിയോയി ആപഘോ
ഷിക്കുന്ന േർമ്േ സപ�ോവർ �ദ്െി സ്ന്താം ഗ്രോമങ്ളിൽ 
േിന്നുാം വിശ്ോസങ്ളിൽ േിന്നുാം സാംസ് കൃെികളിൽ േിന്നുാം 
ഭോഷകളിൽ േിന്നുാം മണ്ിൽ േിന്നുാം �ിഴുതെറിയതപ്ട് ആേിവോ
സികളുാം േളിെരുാം. പമധോ�ട്കറുപടയുാം കൂട്ടുകോരുപടയുാം സമർ
പ്ിെ ജീവിെങ്ൾ പ�ോലുാം പുത്ൻ വികസേത്ിതറെ ഭീക
�വോേത്ിന മു്ിൽ ശ്രദ്ിക്കതപ്ടോതെ പ�ോകുന്നു. എന്നോൽ 
�ണ്ഡിറ്് തേഹ്രു അടിത്റയിട്് തകട്ിതപ്ോക്കിയ �ോർലതമറെറി 
ജേോധി�െ്യത്ിതറെ സ്ോ�േങ്ൾ, ഇദേി�ോ ഗോന്ിയിലൂതട, 
�ോജീവ് ഗോന്ിയിലൂതട, പമോേിയിലൂതട ത�ോള്യോക്കതപ്ട്് 
കഴിഞ്ഞു. തേഹ്രുവിതറെ �ോർലതമറെറി ജേോധി�െ്യത്ിേ് 
അാംപബേ്കർ േൽകിയ ഇന്ത്യൻ ഭ�ണഘടേതയന്ന േതട്ല്ലു 
പ�ോലുാം ആർ എസ് എസ്് പേശീയെയുതട മവറസുകളോൽ 
ബലക്ഷയാം പേ�ിടുകയോണ്. ഇദേി�ോഗോന്ി തുടങ്ി തവച്ച 
ഇന്ത്യൻ ഭ�ണഘടേപയോടുള് അവപഹളേങ്ൾ ഇന്നിതല
ത്തുപ്ോൾ ജേോധി�െ്യത്ിതറെ അന്തസത്തയത്തന്ന 
പെോേ്യാം തെയ്യുന്ന അവസ്യിതലത്തുന്നു. ഇെോണ് ഇന്ത്യൻ 
�ൗ�തറെ ആത്മീയ പ്രെിസന്ിയുതട ഒരു ധോ�. ഇെിൽ 
േിന്നോണ് കോശ്ീ�ിയുതട ആത്മീയ പ്രെിസന്ി രൂക്ഷമോകു
ന്നെ്. കോശ്ീ�ിതല �ോാംപ�ോറിലുള് ഷഫീക് അഹമ്േ് എന്ന 
കോശ്ീ�ി േിലവിളിക്കുന്നു.'' അെ് (ആർട്ിക്കിൾ 370) എത്രപയോ 
കോലമോയി തവറുാം തെോണ്ടു മോത്രമോണ്. പകോൺഗ്രസ്സുാം 
േോഷണൽ പകോൺഫറൻസുാം �ീപ്ിൾസ്  ത്പമോക്രോറ്ിക് 
�ോർട്ിയുാം അെ് ത�ോള്യോക്കി; �െിറ്ോണ്ടുകളോയി സ്യാം 
ഭ�ണാം എന്നെ് പ��ിേ് പ�ോലുാം കോശ്ീ�ിലില്ല, എന്നിട്ടുാം 
ഞങ്ൾ മന്തിക്കോറുണ്് Your Honour, My Honour, 370, 370  
(വർഗ്ഗീസ് തക. പജോർജ്് : ഹിന്ദു : 14/09/19). മൃെമോക്കതപ്ട്
െോതണന്നറിഞ്ഞിട്ടുാം ആ ഒ�ക്കത്ിപന്മലുള് വിശ്ോസ േഷ്ാം 

കോശ്ീ�ിതയ പവേേിപ്ിക്കുന്നു. ത�തട്
തന്നോരു േിവസാം, അെ് അടർത്ി 
മോറ്റുപ്ോൾ, ആ�ിൽ േിന്ന് എടുത്തു 
മോറ്തപ്ടുന്നുപവോ അയോൾക്ക് / 
അവൾക്ക് മുഴുവൻ പലോകപത്ോടുമു
ള് വിശ്ോസാം േഷ്തപ്ടുന്നു. ഈ 
മൃെമോയ, ത�ോള്യോക്കതപ്ട് അക്ക
ത്ിേ് (370) �ക�ാം, േിങ്ൾക്ക് 
ഒരു പുെിയ ജീവിൊം -വികസോം 
- െ�ോാം, തെോഴിൽ െ�ോാം, േിങ്തള 
ഇന്ത്യയുതട അാംഗമോക്കോാം എന്ന് 
സർക്കോർ ആവർത്ിക്കുപ്ോഴുാം 
െങ്ൾ വീണ്ടുാം കബളിപ്ിക്കതപ്ടു
ന്നെോയി കോശ്ീ�ിക്ക് പെോന്നുന്നു. 
മോത്രപമോ വികസോം മോത്രമോപണോ 
ഒരു ജേെതയ ജീവിപ്ിക്കോൻ പപ്ര
�ിപ്ിക്കുന്നെ്?

ഇത്�ാം ധോർമ്ിക പ്രെിസന്ി
കളിൽ ഗോന്ി മുപന്നോട്ടു തവയ്ക്കുന്ന 
വളത� ലളിെമോയ ഒരു ��ീക്ഷണ

2019 ൽ ഇന്്യ എഴുപതു 
നകാല്ലങ്ൾക്ിടയിനല കടത് 
സാമ്ത്ിക ൊന്്യത്ിവലക്ച് 
കൂപ്പുകുത്തുകയാനണന്ച് വിവവകി
കൾ സൂചിപ്ിക്ന്നു. ഈ സാമ്
ത്ിക തകർച്നയ മൂടി നവ�ാ
നുള്ള �െങ്ൊവണാ രാ�ീയ 
സ്യകും വസവകച് സകുംഘിനറെ 
ജെിതക ഘടെയിലൂനട 
തന്ത്രപരൊയി െടപ്ാക്നപ്ടന് 
കാശ്ീർ അടക്മുള്ള വിഷയ
ങ്ൾ എന്ച് വതാന്ി വപാകുകും. 

റോാം മപേോഹര പലോഹ്യ
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മുണ്്. ഒ�ോൾ േിങ്പളോട് ധോർഷ്്യ
ത്ിതറെയുാം ശക്ിയുപടയുാം അധികോ
�ത്ിപറെയുാം ഭോഷയിൽ അയോളുതട 
ബൂട്് പ�ോളീഷ് തെയ്തു തകോടുക്കുവോൻ 
േിർബന്ിക്കുകയോതണന്നി�ിക്കതട്. 
േിങ്ൾ ഭയാം തകോണ്് മോത്രമോയി�ി
ക്കുാം അയോളുതട കല്പേ അനസ�ി
ക്കുക. എന്നോൽ അയോൾ സ് പേഹ
ത്ിപറെയുാം സോപഹോേ�്യത്ിതറെയുാം 
സഹിഷ്ണുെയുപടയുാം ആൾരൂ�മോ
തണന്നി�ിക്കതട്. അയോൾ ആവശ്യ
തപ്ടോതെ െതന്ന, േിങ്ൾക്കയോതള 
അയോളുതട ബൂട്് പ�ോളീഷ് തെയ്തു 
തകോണ്് പസവിക്കുന്നെിൽ വിഷമാം 
പെോന്നില്ല. ഇവിതട �ണ്ടു പ�ർ െമ്ി
ലുള് വിശ്ോസത്ിതറെ ആത്മീ
യമോയ സാംവോേമോണ് ഒഴുകുന്നെ്. 
മോധവ് ഗോ്്ഗിൽ െതറെ �ശ്ിമ 
ഘട് റിപപ്ോർട്ിൽ ഏറ്വുാം െോതഴ െട്ി
ലുള് ഗ്രോമ വോർ്ിതല സോധോ�ണ 
ജേങ്ളുമോയി സാംവേിച്ചു തകോണ്ോണ് 
��ിസ്ിെി പലോല പ്രപേശങ്ളിൽ ഖേേപമോ, േിർമ്ോണ 
പ്രവർത്േങ്പളോ േടപത്ണ് എന്ന് �റയുന്നെ്. ഭക്രോോം
ഗലിലുാം േർമ്േ സപ�ോവറിലുാം ഇന്ത്യൻ വികസേത്ിതറെ 
ഓപ�ോ പേശങ്ളിലുാം അെോതു പേശങ്ളിതല ജേങ്ളുമോയി 
സാംവേിച്ചു തകോണ്ോണ് വികസോം സോധ്യമോപക്കണ്തെ
ന്ന് ഒരു ഗോന്ിയൻ വിേ്യോർത്ഥിതയന്ന േിലയിൽ േമുക്കു 
�റയോേോവുാം. ജേോധി�െ്യത്ിതറെ ധോർമ്ികെതയന്ന് �റയു
ന്നെ് സാംവോേമോണ്. കോശ്ീ�ിതറെ കോ�്യത്ിലുാം കോശ്ീ�ിയുതട 
ആത്മീയ പവേേ ഇത്�ാം സ് പേഹപൂർണമോയ സാംവോേങ്ളി
ലൂതടപയ ശമിക്കുകയുള്ളു. അെോയെ് അവ തവറുാം സാംസോ�മല്ല, 
കൂടിയി�ിക്കുന്നവപ�ോട്, അധികോ�ികപളോട്, പലോകപത്ോട് 
ഉള്ളുതെോട് പ്രോർത്ഥേകൾ .

ഗാന്ധിയൻ പ്ാർത്ഥനകൾ
ക ോ ശ് ീ ർ  പ്രശ്  േ ത് ി ൽ 

ഗോന്ിയുതട േില�ോട് സാംവോേത്ി
തറെ ആത്മീയ ധോ�യിലോതണന്ന് 
ഗോന്ിയുതട സമോഹൃെകൃെികളു
തട(Collected Works of Mahatma 
Gandhi) 88, 89, 90 വോള്യങ്ളിലൂതട 
കടന്ന് പ�ോകുപ്ോൾ േമുക്ക് മേസ്ി
ലോക്കോേോവുാം. ഇവയിതലല്ലോാം 
പ്രോർത്ഥേോ പയോഗങ്ളിലൂതടയോണ് 
കോശ്ീർ പ്രെിസന്ി ഗോന്ി സാംസോ
�ിക്കുന്നെ്.

 27/01/1947 ൽ ്ൽഹിയിതല 
പ്രോർത്ഥേോ പയോഗത്ിൽ തവച്ച് 
ഗോന്ി �റഞ്ഞു: ''ഹിന്ദുക്കൾക്കുാം 
മുസീാംങ്ൾക്കുാം സിക്കുകോർക്കുാം 
��സ്പ�ാം വിശ്സിച്ചുാം സൗഹൃേത്ി
ലുാം ജീവിക്കുകതയന്നു മോത്രമോണ് 
വഴി. എന്നോൽ മോത്രപമ, കോശ്ീ�ിനാം 
ഇന്ത്യക്കുാം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കോേോവൂ'' 
(പുറാം :115: വോള്യാം : 90)

1947 ജൂൺ ഏഴിതല പ്രോർത്ഥേോ പയോഗത്ിൽ ഗോന്ി 
''ഔധിതേപപ്ോലുള് ഒരു തെറു�ോജ്യാം ജേഹിെതത് മോേിച്ചു. 
എന്നോൽ, ഇെിന വി��ീെമോയി, പകോടികളുതട മൂല്യമുള് 
കോശ്ീർ, ജേശബ്ാം ശ്രദ്ിക്കുന്നിതല്ലങ്കിൽ തുടച്ചു േീക്കതപ്ടുാം.
ഇതുവത� ഇവിടതത് ഭ�ണോധികോ�ികൾ ബ്ിട്ീഷ് അധികോ
�ികളുതട �ിന്തുണപയോതട വളത� �രുഷമോയി ജേങ്പളോട് 
ത�രുമോറിയിട്ടുണ്ോകോാം. ഇപപ്ോൾ, ഭ�ണോധികോ�ികൾ 
മേസ്ിലോക്കണാം അവരുതട അധികോ�ാം ജേങ്ളിൽ േിന്നോ
ണുണ്ോകുന്നെ്. (പുറാം : 99 : വോള്യാം : 88)

അപെ വോള്യത്ിൽത്തന്ന 352-ോാം പ�ജിൽ ഗോന്ി 
അഹിാംസയുതട ആത്മീയെതയപ്റ്ി സുഭോഷ് െന്ദ്രപബോസിതറെ 
ഐഎൻഎ യിതല ആളുകളുമോയി സാംസോ�ിക്കുന്നെിങ്തേ
യോണ്:

''അണുപബോാംബുകളുതട  പലോകത്ിൽ  ഇന്ത്യ അെിജീവി
ക്കണതമന്നുതണ്ങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഐക്യതപ്ടണാം; അച്ചടക്കമുള്
െോയി�ിക്കണാം. അസ്പർശ്യെയുാം ജോെിപഭേങ്ളുാം േീങ്ണാം. 
അത്�ാം സോമൂഹ്യ ധോർമ്ികോന്ത�ീക്ഷാം സാംജോെമോക്കുവോൻ 
ഏതെങ്കിലുാം മസേ്യാം സഹോയിച്ചെോയി ഞോൻ ഒ�ിക്കലുാം 
പകട്ിട്ില്ല, കണ്ിട്ടുമില്ല. പേെോജിയുതട പേതൃെ്ത്ിൽ ഉണ്ോ
ക്കിയ മസേ്യാം ഈ ഗുണങ്ൾ വളർത്തുന്നില്ല. അവ�ിൽ 
ഐക്യവുാം അച്ചടക്കവുാം കോണുന്നുതണ്ങ്കിൽ മറ്് മോർഗ്ഗമി
ല്ലോത്തു തകോണ്് മോത്രമോണ്. േമുക്കിടയിൽ ധോ�ോളാം �ട്ോ
ളക്കോരുണ്്. എന്തു തകോണ്ോണവർ അവരുതട മൂല്യാം കോണി
ക്കോത്െ്? ആളുകൾ അവകോശതപ്ടുന്നതു പ�ോതല മസേിക 
��ിശീലേത്ിൽ ഏതെങ്കിലുാം െ�ത്ിൽ മൂല്യങ്ളുണ്ോയി
രുതന്നങ്കിൽ പലോകത്് ഒന്നുാം �ണ്ടുാം മഹോയുദ്ങ്ൾ ഉണ്ോകു
മോയിരുന്നില്ല. അച്ചടക്കത്ിനാം ഐക്യത്ിനാം, ഹിാംസക്കുാം 

ഗാന്ിനയ െെസ്ിലാക്ിയ 
വിരലിൽ എണ്ാവന്വരിൽ 
രണ്ച് വപരായിരുന്നു 
നജ പിയകും വലാഹ്യയകും. 
ഇന്്യൻ ജൊധിപത്യത്ിനറെ 
ധാർമ്ിക - ആത്മീയ 
ധാരകളുനട ഉദാത് 
ൊതൃകകൊയിരുന്നു 
രണ്ടു വപരുകും.  

�ോജ് പമോഹന്ഗോന്ി
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അഹിാംസക്കുാം തുല്യ പ്രോധോേ്യമുണ്്. 
എന്നോൽ, ഞോൻ �റയുന്നു, ശോന്തി
പൂർണ്വുാം അഹിാംസോത്മകവുമോയ 
വിജയാം ഹിാംസോത്മക വിജയപത്
ക്കോൾ എത്രപയോ മുകളിലോണ്. അക്കോ
�്യത്ിൽ ഒരു സാംശയവുാം പവണ്.'' 
കോശ്ീ�ിൽ അർദ്-മസേിക, 
മസേിക �ാംഖലയിലൂതട ഏർതപ്
ടുത്ിയിട്ടുള് േിയന്തണങ്ളുാം 
അഭിപ്രോയ സ്ോെന്ത്യത്ിപന്മലുള് 
വിലക്കുകളുാം ശോന്തി സൃഷ്ിക്കുതമന്ന് 
ഗോന്ിതയ ഉദ്�ിച്ച് േമുക്ക് �റയോ
േോവുപമോ?

17/08/19 തല ''തടലിഗ്രോഫ്'' �ത്ര
ത്ിൽ ഗോന്ിതയ ആഴത്ിൽ �ഠി
ച്ചിട്ടുള് �ോമെന്ദ്ര ഗുഹയുതട ഒരു പലഖ
േമുണ്്. ഗോന്ിയുതട തെറുമകേോയ 
�ോജ് പമോഹൻ ഗോന്ിയുാം ഗുഹയുതട 
അപെ വോക്കുകൾ െതന്നയോണ് ഉദ്
�ിക്കുന്നെ്. ഗോന്ി: ''എന്തോയോലുാം 
കോശ്ീ�ിതേ �ക്ഷിക്കോൻ കഴിയുതമ
ങ്കിൽ മുസീങ്ൾക്കുാം, കോശ്ീ�ി �ണ്ഡിറ്റുകൾക്കുാം അവിതട 
െോമസിക്കുന്ന സിക്കുകോർക്കുാം മോത്രമോണ്. തഷയ്് അബ്ദുള്ക്ക് 
അവത�ല്ലോവരുമോയുാം സ് പേഹ��വുാം സൗഹോർദേ��വുമോയ 
ബന്ങ്ളോണുള്െ്. േമുക്കിടയിൽ വ്യോ�ിച്ചിട്ടുള് വിഷാം 
ഒ�ിക്കലുാം വ്യോ�ിക്കോൻ �ോടില്ലോത്െോണ്. കോശ്ീ�ിലൂതട 
ആ വിഷാം േമ്ിൽ േിന്ന് ഒഴിച്ചു കളയണാം.'' (പുറാം 650,651 
�ോജ് പമോഹൻ ഗോന്ി : (A true story of a Man his people 
all are Empire)

1947 ആഗസ്റ് ആേ്യവോ�ത്ിലോണ് ഗോന്ി കോശ്ീർ 
സദേർശിക്കുന്നെ്. �ോമെന്ദ്രഗുഹ എഴുതുന്നു. ഗോന്ിയുതട 
കോശ്ീർ സദേർശേത്ിേ് �ണ്് ലക്ഷ്യങ്ളുണ്ോയിരുന്നു. (1) 

കോശ്ീർ മഹോ�ോജോവ് െടവിലിട് 
സമഗ്ര മപെെ�വോേിയോയ തഷയ്് 
അബ്ദുള്തയ പമോെിപ്ിക്കുക. (2) 
എന്തോണ് കോശ്ീ�ി െിന്തിക്കുന്ന
തെന്ന് അറിയുക. ഝലാം േേിയുതട 
മറുക�യിൽ തഷയ്് അബ്ദുള്യുതട 
�െ് േി സാംഘടിപ്ിച്ച 25000 
കോശ്ീ�ികളുതട പയോഗത്ിലോണ് 
ഗോന്ി �തങ്കടുത്െ്. ഹിന്ദുസ്ോ
േിയിലോണ് ഗോന്ി സാംസോ�ിച്ചെ്.

�ോഷ്ടീയമോയിരുന്നില്ല, ആത്മീ
യമോയിരുന്നു ഗോന്ിയുതട കോശ്ീർ 
പ്രസാംഗത്ിതറെ േയൂക്ിയസ് . 
ഗോന്ിയ് തക്കോപ്മുണ്ോയിരുന്ന  
പ്ോ സുശീല േയ്ോർ ഇങ്ിതേതയ
ഴുെി: ''അയൽ�ക്ക ഗ്രോമങ്ളിൽ 
േിന്ന് മഹോത്മോവിതേ ഒരു പേോക്കു 
കോണോേോയി ജേങ്ൾ െടിച്ചു കൂടി. 
മിത്രങ്ളുാം ശത്രുക്കളുാം ജേങ്ളിൽ 
അപദേഹത്ിനണ്ോയിരുന്ന സ് പേ
ഹവോ�ിൽ അത്ഭുെതപ്ട്ടു. അപദേഹ

ത്ിതറെ സോന്നിധ്യാം പ�ോലുാം ജേങ്തള ആശ്സിപ്ിച്ചു.''
ഗോന്ി മൂന്ന് േോൾ കോശ്ീർ െോഴ് വ�യിലുാം �ണ്ടു േോൾ 

ജമ്മുവിലുാം തെലവഴിച്ചു. െതറെ സദേർശേതത്ക്കുറിച്ച് ഒരു 
കുറിപ്് അപദേഹാം സർേോർ വല്ലഭോയ് �പട്ലിനാം ജവഹർ ലോൽ 
തേഹൃവിനാം അയച്ചു. അെിൽ െോൻ കോശ്ീർ മഹോ�ോജോവ് 
ഹ�ിസിങ്ങുമോയുാം മകൻ ക�ൺസിങ്ങുമോയുാം േടത്ിയ 
സാംഭോഷണാം സൂെിപ്ിച്ചു.''ബ്ിട്ീഷകോർ ഇന്ത്യയിൽ േിന്ന് 
പ�ോകുന്നപെോതട ജേങ്ളുതട ��മോധികോ�ത്ിതറെ തുടക്ക
മോതയന്ന് അവർ സെ്യസന്െപയോതട സമ്െിച്ചു. ഇന്ത്യൻ 
യൂണിയേിൽ പെ�ണതമന്ന് െങ്തളത്ര വിെോ�ിച്ചോലുാം 
ജേഹിെമനസ�ിച്ചോയി�ിക്കുാം െങ്ൾ പ്രവർത്ിക്കുക. 
അതെങ്ിതേയോയി�ിക്കണതമന്ന് അഭിമുഖത്ിൽ െീരു
മോേമോയില്ല.'' തഷയ്് അബ്ദുള് ജയിലിലോയിരുന്നെിേോൽ 
ഗോന്ി േോഷണൽ പകോൺഫറൻസിതറെ ഇെ� പേെോക്കതള 
കണ്ടു. തുടർന്നപദേഹാം എഴുെി. ''തഷയ്് അബ്ദുള്തയയുാം സഹെ
ടവുകോപ�യുാം വിപമോെിപ്ിക്കുന്ന �ക്ഷാം കോശ്ീ�ി ജേങ്ളുതട 
സ്െന്ത പവോട്് കോശ്ീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയേിൽ പെരുന്നെിേ് 
അനകൂലമോയി�ിക്കുതമന്ന് പേെോക്കൾ അഭിപ്രോയതപ്ട്ടു.''

സപ്ാംബർ അവസോോം അബ്ദുള്പയയുാം കൂട്ടുകോപ�യുാം 
മഹോ�ോജോവ് പമോെിപ്ിച്ചു. മൂന്നോഴ്ച്ചക്കു പശഷാം കോശ്ീർ �ിടിതച്ച
ടുക്കോേോയി �ോക്കിസ്ോൻ അക്രമണാം അഴിച്ചു വിട്ടു. �ോക്കി
സ്ോൻ അക്രമികൾതക്കെിപ� അബ്ദുള് ജേങ്തള ഒന്നിപ്ിച്ചു. 
അെറിഞ്ഞ ഗോന്ി 29/10/1947 ൽ ്ൽഹിയിതല പ്രോർ
ത്ഥേ പയോഗത്ിൽ ''കോശ്ീ�ിതേ �ക്ഷിക്കോൻ മഹോ�ോജോവിേ് 
കഴിയില്ല. കോശ്ീ�ിതേ �ക്ഷിക്കോൻ ആർതക്കങ്കിലുാം കഴിയുതമ
ങ്കിൽ അെ് അവിടതത് മുസൽമോനാം കോശ്ീ�ി �ണ്ഡിറ്ിനാം 
�ജപുത്രനാം സിക്കുകോ�നാം മോത്രമോണ്.'' ഇന്ത്യൻ മസേ്യാം 

1959-ലാണച് ഗാന്ി പീസച് 
ഫൗവണ്ഷൻ 
രൂപീകൃതൊകുന്തച്. 
നജ പി െരണകും വനര അവതാ
നടാപ്മുണ്ായിരുന്നു. അടിയന്ി
രാവസ്യിൽ ഫൗവണ്ഷൻ 
ഇന്ിരാഗാന്ിയനട 
വസ്�ാധിപത്യനത് 
പ്രതിവരാധിച്ചു. 

ജയപ്രകോശ് േോ�ോയണന്
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�ോകിസ്ോൻ അക്രമകോ�ികതള തു�ത്ി
പയോടിച്ച് ഒരു മോസത്ിന പശഷാം തഷയ്് 
അബ്ദുള് ്ൽഹിയിതലത്ി. 28/11/1947 ൽ 
്ൽഹിയിതല പ്രോർത്ഥേോ പയോഗത്ിൽ, 
തഷയ്കിതേ അടുത്് േിർത്ിതക്കോണ്് 
ഗോന്ി: ''തഷയ്് അബ്ദുള് മഹത്ോയ ഒരു 
കോ�്യാം തെയ്തു. അപദേഹാം കോശ്ീ�ിൽ ഹിന്ദു
ക്കപളയുാം മുസീങ്പളയുാം സിക്കുകോപ�യുാം 
ഐക്യതപ്ടുത്ി. അവർക്കവിതട ജീവിച്ച് 
മ�ിക്കോനള് അന്ത�ീക്ഷാം സൃഷ്ിച്ചു.''

�ണ്ടു മോസങ്ൾക്കു പശഷാം ഗോന്ി 
തകോല്ലതപ്ട്ടു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏഴ് �െിറ്ോ
ണ്ടുകൾ ഗോന്ി േപമ്ോതടോപ്മുണ്ോയിരുതന്ന
ങ്കിൽ കോശ്ീ�ിതറെ ആധുേിക െ�ിത്രത്ിതല 
മൂന്ന് സാംഭവങ്ളിൽ ഹൃേയാം തേോന്ത് ത�ോട്ി
ക്ക�പഞ്ഞപേതയന്ന് ഗോന്ിയൻ െ�ിത്രകോ
�േോയ �ോമെന്ദ്രഗുഹ പ�ഖതപ്ടുത്തുന്നുണ്്. 
(1) 1953 ൽ തഷയ്് അബ്ദുള്തയ ജവഹർലോൽ തേഹൃ അറസ്റ് 
തെയ്് െടവിലിട്െ്. (2) 1989 -90 കളിൽ ഇസോാം ജിഹോേികൾ 
കോശ്ീർ �ണ്ഡിറ്റുകതള വാംശീയമോയി കോശ്ീ�ിൽ േിന്നുാം �ിഴു
തെറിഞ്ഞെ്. (3) 2019 ആഗസ്റിൽ ആർട്ിക്കിൾ 370 ഏക�
ക്ഷീയമോയി റദേ് തെയ്െ്  ഗോന്ിയുതട 150-ോാം ജന്മവോർഷിക
ത്ിൽ കോശ്ീ�ിതേ ഒരു ''വലിയ െടവറ'' യോക്കിയെ് മഹോ
ത്മോവിതേ പവേേിപ്ിക്കുമോയിരുന്നു. ജേോധി�െ്യത്ിതറെ 
ധോർമ്ിക സാംവോേമോയിരുന്നപല്ലോ ഗോന്ിയുതട ജീവിൊം.

ഗാന്ധിയധിലൂടെ 
ടെ പധി യധിലേക്കും 
ലോഹ്യയധിലേക്കും

പ്രധോേമന്തി 2014 മുെൽ 
ഗോന്ിതയ �ോജ്യത്ിേകത്തുാം 
പുറത്തുാം ആേ�ിക്കുന്നെോയി േോാം 
കണ്ിട്ടുണ്്. അപദേഹത്ിതറെ ''സ്ഛ് 
ഭോ�െ്'' ഗോന്ിയൻ ആശയത്ിൽ 
േിന്ന് പ്രപെോേേമുൾതകോണ്ടുള്െോ
തണന്ന് പ�ഖതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. അതു 
പ�ോതല െതന്ന ജയപ്രകോശ് േോ�ോയ
ണതറെ അടിയന്തി�ോവസ്യ് തക്കെി
ത�യുള്  ജേോധി�െ്യമുപന്നറ്മോയ 
േവേിർമ്ോൺ പ്രസ്ോേത്ിലൂതട
യോണ് െതറെ �ോഷ്ടീയ ജീവിൊം പ്ര
കോശിെമോകുന്നതെന്ന് പമോേി ഏറ്റു 
�റഞ്ഞിട്ടുണ്്. 26/03/2019  ൽ പമോേി 
�ോാം മപേോഹർ പലോഹ്യതയ ആേ�
പൂർവ്ാം പ്രശാംസിക്കുന്നുണ്്. തജ.�ി 
യുാം പലോഹ്യയുാം ഗോന്ിയുതട വളത� 
അടുത് അനയോയികളോയിരുന്നു. 

ഗോന്ിതയ മേസ്ിലോക്കിയ വി�ലിൽ 
എണ്ോവുന്നവ�ിൽ �ണ്് പ��ോയിരുന്നു തജ 
�ിയുാം പലോഹ്യയുാം. ഇന്ത്യൻ ജേോധി�െ്യ
ത്ിതറെ ധോർമ്ിക -ആത്മീയ ധോ�കളുതട 
ഉേോത് മോതൃകകളോയിരുന്നു �ണ്ടു പ�രുാം. 
പമോേി ബഹുമോേിക്കുകയുാം പ്രശാംസിക്കുക
യുാം തെയ്യുന്ന തജ �ിയുപടയുാം പലോഹ്യയുപട
യുാം കോശ്ീർ േില�ോടുകൾ എന്തോതണന്ന് 
പേോക്കോാം.

�ോക്കിസ്ോൻ കോശ്ീർ ആക്രമണ
തത് കീഴ് തപ്ടുത്ിയ ഇന്ത്യൻ മസേ്യ
ത്ിതറെ ധീ�െതയ (ഭീരുെ്പത്ക്കോൾ 
അഭികോമ്യമോണ് ഹിാംസതയന്ന്) ഗോന്ി 
അാംഗീക�ിക്കുപ്ോൾ, ഒരു മൂന്നോാം കക്ഷി
യ്ക് കോശ്ീർ വിഷയത്ിൽ സ്ോേമിതല്ലന്ന് 
ഗോന്ി �റയുന്നുണ്്. മുസ് ലീാംങ്ളുാം ഹിന്ദു
ക്കളുാം �ജപുത്രരുാം സിക്കുകോരുാം അടങ്ങുന്ന 

കോശ്ീ�ി ജേെയുതട ഹിെമോണ് ജേോധി�െ്യത്ിൽ പ്രസ
ക്തമന്നുാം. തജ �ി യുാം പലോഹ്യയുാം കോശ്ീർ വിഷയത്ിൽ 
�ോക്കിസ്ോൻ ഒരു കക്ഷിയോയി െർച്ചയിൽ വപ�ണ്െിതല്ലന്ന് 
പ�ഖതപ്ടുത്തുന്നുണ്്. കോശ്ീർ ഇന്ത്യയുതട ആഭ്യന്ത�പ്രശ് േ
മോണ്. എന്നോൽ, അെിനള് ധോർമ്ികോവകോശാം കോശ്ീ�ി 
ജേെയ്കോണ്.

1960-കളിലുാം 70-കളിലുാം തജ �ി കോശ്ീ�ിൽ േീെിയ്ക്കുപവ
ണ്ി സമ്ർദോം തെലുത്തുന്നുണ്്, തേഹ് റുവുാം ശോസ്തിയുാം ഇദേി
�ോഗോന്ിയുാം പ്രധോേമന്തിമോ�ോയി�ിക്കുപ്ോൾ. (Twitter@ 
Ram-guha) 1966 ഒക് പടോബർ 4-േ് തജ �ി ്ൽഹിയിതല ഒരു 
തസമിേോറിൽ സാംസോ�ിക്കുന്നുണ്്, കോശ്ീ�ിതേക്കുറിച്ച്. അന്ന് 

തഷയ്ക് അബ്ദുള് ജയിലിലോണ്. പസ്ററ്് 
ഗവർതമറെ് കഴിവുതകട്തുാം, അഴിമെി 
േിറഞ്ഞതുമോതണന്നുാം വിശ്സിക്ക
തപ്ട്ിരുന്ന സമയാം. തജ �ി െതറെ 
പ്രഭോഷണാം ആ�ാംഭിച്ചെ് ഇന്ത്യൻ 
സർക്കോരുാം കോശ്ീ�ിതല ജേങ്ളുാം 
െമ്ിലുള്െോണ് കോശ്ീർ പ്രശ് േതമ
ന്ന് �റഞ്ഞുതകോണ്ോണ്. ആക്രമണ
കോ�ികളോയ �ോക്കിസ്ോേ് ഇവിതട 
ഒരു പറോളുമില്ല. കോശ്ീ�ി ജേങ്ൾ 
അതൃപ്�ോണ്; ഇന്ത്യൻ വിരുദ്വി
കോ�ാം അവ�ിൽ കൂടുെലുണ്്, തജ 
�ി ഓർമ്ിപ്ിച്ചു. എന്തോണിെിേ് 
��ിഹോ�ാം? തജ �ി വ്യക്മോക്കി, 
''കോശ്ീ�ി ജേെതയ ബലാം പ്രപയോ
ഗിച്ച് ഇന്ത്യ അടിച്ചമർത്തുകയോ
തണങ്കിൽ ഇന്ത്യയുതട ആത്മോവിേ്  
അതെോരു  ആത്മഹെ്യയോയി�ി
യ്ക്കുാം...'' അടിച്ചമർത്ലിന �ക�ാം 
സർക്കോർ 1947-53 കോലപത്യ്ക് 

നെഹ്രുവിനെ തനറെ 
വികസെ കാഴച്ചപ്ാടിവലക്ച് 
നകാണ്ടു വരാൻ ഗാന്ിക്ച് 
കഴിഞെില്ല. അഥവാ 
ഗാന്ിനയ നെഹ്രു 
െെസ്ിലാക്ിയില്ല. 
ഗാന്ിയനട അവസാെ 
കത്ിെച് നെഹൃ െറുപടി 
െൽകാനത വന്വപ്ാൾ 
ആ സകുംവാദകും 
അവസാെിച്ചു. 

കോശ്ീര മഹോ�ോജോവ് ഹ�ിസിാംഗ്
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മടങ്ണതമന്നുാം തജ �ി �റഞ്ഞു: ''പ്രെിപ�ോധാം, വിപേശകോ
�്യാം, വോർത്ോവിേിമയാം എന്നിവതയോഴിച്ചുള്െിൽ കോശ്ീ�ി
കൾക്ക് പൂർണ്മോയ സ്യാംഭ�ണോവകോശാം േൽകണാം'' 1966 
ഒക് പടോബറിൽ അപദേഹാം െറപ്ിച്ചു �റഞ്ഞു: ''കോശ്ീ�ിതറെ 
മെ��പമോ വാംശീയപമോ ആയ സ്ഭോവതത് ഏതെങ്കിലുാം 
�ീെിയിൽ മോറ്റുകപയോ കോശ്ീ�ികതള ബലാം പ്രപയോഗിച്ച് അടി
ച്ചമർത്തുകപയോ തെയ്യുന്നെ്, ഏറ്വുാം േിദേ്യമോയ ഒരു കോ�്യ
മോയി�ിക്കുാം. ഇന്ത്യയിതല ഓപ�ോ �ോജ്യസ് പേഹിയുാം െോൻ 
പേ�തത് �റഞ്ഞ 'സ്യാംഭ�ണോവകോശ'ത്ിലൂതട ��ിഹോ�ാം 
കതണ്ത്ോൻ ശ്രമിക്കണാം. തജ �ി പ്രധോേമന്തി ഇദേി�ോഗോ
ന്ിയ് തക്കഴുെി : ''പലോകത്ിന മു്ിൽ കോശ്ീർ ഇന്ത്യയുതട 
'ഇപമജ്' ഏതറ വികൃെമോക്കിയിട്ടുണ്്. അെില്ലോെോക്കണതമ
ങ്കിൽ കോശ്ീ�ികൾക്ക് (കോശ്ീ�ിതേ ഇന്ത്യയിപലയ്ക് കൂട്ിപെർ
ത് േിയമമനസ�ിച്ചുള്) പൂർണ്മോയ സ്യാംഭ�ണോവകോശാം 
േൽകണാം.'' ഇദേി�ോ ഗോന്ി തജ�ിയുതട കത്് കിട്ിതയന്നറി
യിച്ചെല്ലോതെ പ്രശ് േ��ിഹോ�ത്ിേ് യോതെോരു േട�ടിയുാം 
സ്ീക�ിക്കുകയുണ്ോയില്ല.

കോശ്ീർ ഇന്ത്യയുതട 'മപെെ�' ജേോധി�െ്യത്ിതറെ ഉേോ
ഹ�ണമോണ് എന്ന് തജ �ി എടുത്തു�റഞ്ഞിട്ടുണ്്. (The Voice 
of People Awakening, Page 5-8, Issue: Aug. 1990)  'എന്തോണ് 
കോശ്ീർ ഇന്ത്യൻ മപെെ�െ്ത്ിതറെ ഉേോഹ�ണതമന്നതുതകോ
ണ്് അർത്ഥമോക്കതപ്ടുന്നെ്? അെിേർത്ഥാം, എതറെ അഭിപ്രോ
യത്ിൽ കോശ്ീ�ിതല ഭൂ�ി�ക്ഷമോയ മുസ് ലീാംങ്ൾ ഹിന്ദുഭൂ�ി
�ക്ഷമുള് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നെോണ്, മുസ് ലീാം ഭൂ�ി�ക്ഷമു
ള് �ോക്കിസ്ോപേക്കോൾ, അഭികോമ്യതമന്ന് േിശ്യിക്കുന്നതു 
െതന്ന ഇന്ത്യൻ ജേെയുതട വർഗ്ഗീപയെ� വീക്ഷണത്ിതറെ 
തെളിവോണ്. എന്നോൽ കോശ്ീ�ിതല മുസ് ലിാംങ്തള ശക്ിയു
�പയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ േിർപത്ണ്ിവന്നോൽ അെ് േമ്മുതട 
മപെെ�െ്ത്ിതറെ ദൃഷ്ോന്തമോകുപമോ? ആ പെോേ്യാം െതന്ന 
അെിതറെ അസാംബന്ാം വ്യക്മോക്കുന്നു. എന്നോൽ ഇന്നുള് 

ത�ോതുമപേോഭോവാം, ഇന്ത്യൻ �ോഷ്ടത്ിതറെ മപെെ� 
സ്ഭോവാം േിലേിർത്ോൻ, ശക്ിയു�പയോഗിച്ചോ
ലുാം  കോശ്ീ�ിതേ  ഇന്ത്യയിൽ േിലേിർത്ണതമ
ന്നോണ്!'' (െതറെ 'ആെോ�്യന്മോ�ി'തലോ�ോളോയ തജ�ി 
യുതട വോക്കുകൾ 'ശിഷ്യ'േോയ പമോേി ശ്രദ്ിക്കുപമോ?)

ഇേി �ോാം മപേോഹർ പലോഹ്യയിപലയ്ക് വ�ോാം. 
ജവഹർലോൽ തേഹ് റുവുാം ശ്യോമപ്രസോേ് മുഖർജിയുാം 
െങ്ളുതട മോേ്യമോയ പെോേേകളോലോണ് പ്രവൃത്ി
ക്കുന്നതെന്ന് വിെോ�ിക്കോേോണ് െോേിഷ്തപ്ടുന്ന
തെന്ന് �റയുന്ന പലോഹ്യ അവരുതട പ്രവർത്ികൾ 
മുസ് ലിാംങ്തളയുാം ഹിന്ദുക്കതളയുാം ഒരുപ�ോതല 
വിഘടിപ്ിക്കുന്നെോതണന്ന് സൂെിപ്ിക്കുന്നു. അെ് 
കോശ്ീ�ി ജേെതയ ഒരു ഇരു്് മറയ്ക്കു �ിന്നിൽ ഒളി
പ്ിക്കുന്നെോയുാം പലോഹ്യ ആശങ്കതപ്ടുന്നു. ഇന്ത്യൻ 
യൂണിയേിപലയ്ക് കോശ്ീ�ിതേ കൂട്ിപച്ചർത്് അഞ്ചു
വർഷങ്ൾക്കുപശഷാം 1953 ജൂമലയിൽ പലോഹ്യ 
എഴുെി: ''(കോശ്ീ�ിൽ) സോധ്യമോയതെല്ലോാം (�ണ്ഡി
റ്്ജിയുതട) സർക്കോർ തെയ്തുതവന്ന് സെ്യസന്േോയ 
ഒരു വ്യക്ിയ്ക്കുാം �റയോേോവില്ല. േിയമ��മോയ കൂട്ി

പച്ചർക്കലിതേ �ോഷ്ടീയവുാം മോേസികവുമോയ കൂട്ിപച്ചർക്കലോ
ക്കി ��ിവർത്ിപ്ിക്കോൻ യോതെോരു�ോധിയുാം രൂ�തപ്ടു
ത്ിയിട്ില്ല. ഇന്ത്യൻ ഗവൺതമറെ് ഒരു കോബിേറ്് മന്തിതയ 
കോശ്ീ�ിൽ െോമസിപ്ിക്കണാം. അതുവഴി ഒരു കോശ്ീ�ി �ൗ�േ് 
െോൻ സ്ോഭോവികമോയുാം (Automatically) ഇന്ത്യൻ �ൗ�േോ
തണന്ന് (മറിച്ചല്ല) പബോദ്്യതപ്ടണാം. അെിലൂതട മോത്രപമ ഈ 
ക്രമപക്കട് ��ിഹൃെമോകൂ.''

ഗോന്ിയുതടയുാം തജ �ി യുതടയുാം പലോഹ്യയുതടയുാം 
ഗോന്ിയൻ ധോ�യുതട തുടർച്ചയോണ് 2019 ആഗസ്റ് 19-തല 
'ജേെ' വോ�ികയിൽ (പുറാം 14-15) പ്രസിദ്ീക�ിച്ച ഗോന്ി 
�ീസ് ഫൗപണ്ഷതറെ പ്രസ്ോവേ. 1959-ലോണ് ഗോന്ി 
�ീസ് ഫൗപണ്ഷൻ രൂ�ീകൃെമോകുന്നെ്. തജ �ി മ�ണാം 
വത� അപെോതടോപ്മുണ്ോയിരുന്നു. അടിയന്തി�ോവസ്യിൽ 
ഫൗപണ്ഷൻ ഇദേി�ോഗോന്ിയുതട പസ്ച്ോധി�െ്യതത് പ്ര
െിപ�ോധിച്ചു. അെിതറെ ഫലമോയി 1980-ൽ ഇദേി�ോഗോന്ി 
അധികോ�ത്ിൽ െി�ിതച്ചത്ിയപപ്ോൾ ഫൗപണ്ഷതേ 
കള്പക്കസിൽ കുരുക്കിയിടോൻ ഒപട്തറ ശ്രമങ്ൾ േടത്ി. 
ജേെോ വോ�ികയിതല പ്രസ്ോവേ കോശ്ീ�ിതറെ ഗോന്ിയൻ 
ധോർമ്ികെകൾ എതന്തന്ന് വ്യക്മോക്കുന്നുണ്്:

''കോശ്ീ�ിതേ േിശബ്മോക്കോൻ ഉ�പയോഗിക്കതപ്ട് പെോക്ക് 
ഇന്ന് ഒരു തടലിസ് പക്കോപ്ോക്കി അെിലൂതട കോശ്ീ�ിതേ 
കോണോൻ ഉ�പയോഗിക്കതപ്ടുന്നു. ഇെ് ഇന്ത്യയ്ക് േോണപക്കടുാം 
േിർഭോഗ്യക�വുാം ഭീഷണവുമോണ്. .... �കൽ തവളിച്ചത്ിൽ 
ഒരു മുഴുവൻ സാംസ്ോോം െതന്ന ഭൂ�ടത്ിൽ േിന്നില്ലോെോയി. 
ഇന്ത്യൻ യൂണിയേ് ഇരു�ത്ിതയട്് സാംസ്ോേങ്ളുണ്ോയി
രുന്നു. ഇന്നെിേ് ഇരു�ത്ിപയപഴ ഉള്ളൂ. ഇതെോരു മോന്തിക
വിേ്യയല്ല; ഒരു മോന്തികതറെ അയഥോർഥമോയ മോയോജോലമല്ല. 
ഇവിതട േമുക്ക് മുന്നിലുള്െ് ��വുാം വ്യക്വുാം ജേോധി�
െ്യവിരുദ്വുാം െി�ിച്ചുപ�ോകോൻ കഴിയോത്തെന്ന് പെോന്നി

േില്ലിയില് അടിയന്തി�ോവസ്യ്ക് എെിത�  േടന്ന റോലിയില് 
ജയപ്രകോശ് േോ�ോയണന് പ്രസാംഗിക്കുന്നു 
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പ്ിക്കുന്നതുമോയ എപന്തോ ഒന്നോണ്. അെ് ജേോധി�െ്യ 
�ോഷ്ടീയത്ിതറെ േോ�ിദ്്യമോണ് അേോവ�ണാം തെയ്യുന്നെ്.... 
�ോർലതമറെിൽ േടന്നെ് ഏതെങ്കിലുാം ഗൗ�വമോയ െർച്ചപയോ 
ആശയസാംവോേപമോ അല്ല. ഒ�ോൾ ഒച്ചയിട്ടു, മുന്നൂറിൽ കൂടുെൽ 
പ�ർ ്സ് ക്കിലിടിച്ചു, പശഷിച്ചവർ ��ോജിെ�ോയി െലെോഴ്തി. 
ഇെ് ബഹുത്മല്ല, ഭൂ�ി�ക്ഷവുമല്ല. ഇെ് ബഹുസാംഖ്യയോണ്; 
ഭൂ�ി�ക്ഷഭീക�െയോണ് (Majoriatisation). അക്കങ്ളിലൂതട 
ഭ�ണാം േടത്ോനള് ശ്രമാം.''

''േമുതക്കക്കോലവുാം കോശ്ീ�ിതേ പൂട്ിയിടോേോവില്ല. 
വോെിലുകൾ െീർച്ചയോയുാം തുറക്കുാം; ജേങ്ൾ പുറത്തുവരുാം. 
അവരുതട ഭയോശങ്കകൾ ത�ോട്ിതയോഴുകുാം. മുത്ങ്ങുമില്ലോത്
വിധാം വിപേശശക്ികൾ അവരുതട മേസ്സുകളിൽ വിഷാം 
േിറയ്ക്കുാം. വ്യവസ്ോ�ിെ േിയമമനസ�ിക്കോനാം സമോധോോം 
പുലർത്തുവോനാം ജേങ്പളോടോവശ്യതപ്ടുന്ന പ്രെി�ക്ഷ പേെോ
ക്കതളല്ലോാം െടങ്കലിലോണ്. ഒരു സാംവോേത്ിേ് സോദ്്യമോയ 
എല്ലോ �ോലങ്ളുാം േോാം കത്ിച്ചുകളഞ്ഞു.''

തജ�ിഎഫ് തുടരുന്നു, ഇന്ത്യൻ �ൗ�ന്മോപ�ോടുാം സർക്കോ�ി
പേോടുാം അപ�ക്ഷിച്ചുതകോണ്്: ''ഈ േിർണ്ോയക പ്രെിസന്ി
യിൽ േോാം കോശ്ീ�ികൾതക്കോപ്ാം േിൽക്കണാം, കോ�ണാം ഇെ് 
േമ്മുപടയുാം പ്രെിസന്ിയോണ്. െിന്തിക്കുന്ന എല്ലോ ഇന്ത്യക്കോ
രുാം േമ്മുതട സഹ�ൗ�ന്മോർതക്കോപ്തമന്നുാം അവരുതട പവേേ 
�ങ്കിടുന്നു എന്നുാം അവ�റിയണാം. സർക്കോർ േിയമസമോധോോം 
സാം�ക്ഷിക്കണാം. സർക്കോർ സ്െന്തമോയ ആശയോവിഷ് ക്കോ
�ങ്ൾ അനവേിക്കണാം. അെ് അന്ത�ീക്ഷാം സോധോ�ണമോ
ക്കോൻ സഹോയിക്കുാം.''

�ോക്കിസ്ോപേോ ജിഹോേിസ്റ്റുകൾപക്കോ ഇന്ത്യൻ മസേ്യ
ത്ിപേോ കോശ്ീ�ികളുതട ആത്മപവേേ അറിയോേോവില്ല. 
ഗോന്ിതയ വോയിക്കുന്ന, മേസ്ിലോക്കുന്ന ഒരു മനഷ്യനാം 
സെ്യതത് ബലിതകോടുക്കരുെ്. നണകൾക്ക് വളാം തവയ്കരുെ്. 
ഇന്നതല്ലങ്കിൽ േോതള സെ്യാം പുറത്തുവരുാം. പസ്ച്ോധി�െി
യോയ ഇദേി�ോഗോന്ിയ്ക് എത്രകോലാം സെ്യാം മൂടിതവയ്കോൻ 
കഴിഞ്ഞു. അത്�ാം അടിയന്ത�ോവസ്തയ എെിർത്തു പെോൽ
പ്ിച്ചവ�ോതണന്ന് അഭിമോേിക്കുന്നവർ ഈ ഗോന്ിയൻ സെ്യാം 
മേസ്ിലോക്കുപമോ?

കാശ്മീരധിയുടെ ആത്മീയ സകുംസ് കൃതധി
െീർച്ചയോയുാം അപ്ാം (അന്നാം), ഗുണപമന്മയുള് ഭൗെിക 

ജീവിെ ��ിസ�ാം എന്നിവതയല്ലോാം എല്ലോ മനഷ്യരുാം ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുണ്്. കോശ്ീർ ജേെയുാം അെിൽ േിന്ന് ഭിന്നമല്ല. 
വികസേ കോഴ്ച്ചപ്ോടിൽ ജവഹർ ലോൽ തേഹ്രുവിൽ േിന്ന് 
പമോേിയിതലത്തുപ്ോൾ കോ�്യമോയ മോറ്ങ്ളുതണ്ന്നു �റയോ
േോവിതല്ലന്ന് പേ�തത് സൂെിപ്ിച്ചുവപല്ലോ. എന്നോൽ തേഹ്രു 
ആധുേിക വിേ്യോഭ്യോസത്ിതറെ സർവ്കലോശോലകളുാം 
സോപങ്കെിക പകന്ദ്രങ്ളുാം ശോസ്തോപേ്ഷണ ഗപവഷണ പകന്ദ്ര
ങ്ളുാം തുറന്ന് ആധുേിക വികസേത്ിേ്  അടിത്റയിട്ടു. 
�ോശ്ോെ്യ മോതൃകയിൽ േിന്ന് ഭിന്നമോയ ഒരു വികസേമോണ് 
ഇന്ത്യയ്കോവശ്യതമന്ന് ജീവിൊം തകോണ്് തെളിയിച്ച ഗോന്ി 
തേഹ്രുവുമോയി ഇക്കോ�്യത്ിൽ കത്ിട�ോടുകൾ േടത്ിയിട്ടു
ണ്്. തേഹ്രുവിതേ െതറെ വികസേ കോഴ്ച്ചപ്ോടിപലക്ക് തകോണ്ടു 
വ�ോൻ ഗോന്ിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അഥവോ ഗോന്ിതയ തേഹ്രു 
മേസ്ിലോക്കിയില്ല. ഗോന്ിയുതട അവസോേ കത്ിേ് തേഹൃ 
മറു�ടി േൽകോതെ വന്നപപ്ോൾ ആ സാംവോോം അവസോേിച്ചു. 
അക്കോലതത് പസോഷ്യലിസ്റ്റുകതള പ�ോതല തേഹ് റു ഉറച്ചു 
വിശ്സിച്ചെ് ആധുേിക വികസേത്ിലൂതട ജോെിയുപടയുാം 
മെത്ിതറെയുാം ഭോഷയുപടയുാം എല്ലോ അെിർത്ികളുാം മോഞ്ഞു 
പ�ോകുതമന്നോണ്. �പക്ഷ, ഏഴു �െിറ്ോണ്ടുകളിൽ സാംഭവി
ച്ചെ് എതന്തന്ന് േമുക്കറിയോാം. ഇപപ്ോഴതത് സർക്കോരുാം ഉറച്ചു 
വിശ്സിക്കുന്നതുാം ഞങ്ൾ മുപന്നോട്ടു തവയ്ക്കുന്ന വികസേത്ി
ലൂതട കോശ്ീർ ജേെയുതട ''വിശ്ോസ''തത് കയ്ിതലടുക്കോതമ
ന്നോണ്. പകന്ദ്രത്ിൽ േിന്ന് പേ�ിട്് പസ്ററ്ിതറെ മോധ്യമമില്ലോതെ 
മൂലധോം �മ്പു തെയ്് ഇൻഫ്ോസ്ട്രക്ച്ചറുാം തെോഴിലവസ�ങ്ളുാം 
ഉണ്ോക്കി സമോധോോം വളത� പവഗാം സോധിക്കോതമന്നോണ്.  
പകോർപ്പററ്റുകളുതട െങ്ോത് മുെലോളിത്ത്ിലോയി�ിക്കുാം 
ഈ വികസോം േടപ്ോക്കുകതയന്നെോണ്. ആർഎസ്്എസ്ി
തറെ ''പകോർപ്പററ്് സവോർക്കറിസാം'' എന്നിെിതേ വിളിക്കോാം, 
(ഹിന്ദുെ്യുതട ഉ�ജ്ോെോവോയ  വി്ി സവോർക്കതറ അന
സ്മ�ിച്ചു തകോണ്്). െീവ്രമോയ വലതു�ക്ഷക്കോറ്് വീശിയടി
ക്കുന്ന പലോകത്ിതല എല്ലോ �ോഷ്ടങ്ളിലുാം ഇത്�ാം പകോർ
പ്പററ്് ഇസങ്ൾ അെോെിടങ്ളിതല വാംശീയ മെ പെരുവ
കളിൽ വളർച്ച പ്രോ�ിക്കുന്നുണ്്. ഏകശിലോ രൂ�ത്ിലുള് 

ഏതെങ്കിലുാം മെ സ്െ്ങ്ളിലൂതടയുള് വികസോം 
(ഹിന്ദുെ്യോകതട്, ഇസോമോകതട് ക്രിസ്്യോേിയോക
തട്) ഒരു ജേെയുതട സ്െ്തത്പ്റ്ിയുള് പവേേയുാം 
ആശങ്കയുാം ��ിഹ�ിക്കുപമോ?

ഈ പെോേ്യത്ിനത്�ാം പെപടണ്െ് കോശ്ീ�ിയുതട 
മവവിദ്്യമോർന്ന സാംസ് കൃെികളുതട സമേ്യത്ി
ലോണ്. മപറ്െ് പ്രോപേശിക ജേസമൂഹതത്പ്റ്ിയുാം 
ഇെ് പേ�ോണ്. േമ്മുതട പക�ളാം െതന്ന നൂറ്ോണ്ടുകളി
ലൂതട ഇവിപടതക്കത്ിയ വിവിധ സാംസ് കൃെികളുതട 
ആതക തുകയോണ്. ഓപ�ോ ഇഴയുാം പവർെി�ിതച്ചടു
ക്കോൻ പ�ോലുാം പ്രയോസമോണ്. ഭോഷയിലുാം ഭക്ഷണ
ത്ിലുാം വസ്തധോ�ണത്ിലുാം ഇെ് േിഴലിക്കുന്നുണ്്. 
�ോഷ്ടീയ ലോഭത്ിേോയി ഇവതയ ക്ോർട്ടുതമറെ തേഹ്രുവുാം തജ�ിയുാം
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മലസ് തെയ്ോൽ വ്യെ്യസ് ജോെി മെ വാംശീയ വിഭോഗങ്
ളുതട ��സ്പ�മുള് അവിശ്ോസമോയി�ിക്കുാം ഫലാം. ്ിജിറ്ൽ 
വിപ്വത്ിതറെ ഉന്നെിയിൽ പ�ോലുാം ഈ മവരുദ്്യാം േമുക്ക് 
കോണോേോവുാം. അെിതറെ ഹിാംസകളുാം.

കോശ്ീ�ി സാംസ് ക്കോ�ത്ിതറെ ��ിണോമഗെികൾ സൂെി
പ്ിക്കുന്ന ഒരു പലഖോം ''ഹിന്ദു'' �ത്രത്ിൽ വ�ികയുണ്ോയി. 
(�ോജീവ് ഭോർഗ്ഗവ:Development matters, but so does identity: 
10/09/2019) 'മൂവോയി�ാം തകോല്ലങ്ൾക്കു മു്്, ഇപപ്ോഴതത് 
�ോക്കിസ്ോനാം അഫ്ഗോേിസ്ോനാം പെർന്ന വടക്കു �ടി
ഞ്ഞോറൻ പമഖലയിപലതു പ�ോതല കോശ്ീ�ി സാംസ് ക്കോ�വുാം 
പവേിക് ആയിരുന്നു. അെ് ഗ്രീക്ക് കുടിപയറ്ക്കോ�ിൽ േിന്ന് 
ഗ്രീക്ക് സാംസ് ക്കോ�ത്ിതറെ െില ധോതുക്കൾ സ്ീക�ിച്ചിട്ടു
ണ്ോകോാം. െീർച്ചയോയുാം ബുദ്തറെ പബോധേങ്ളുാം. ക്രിസ്തുവിന 
പശഷമുള് ആേ്യ സഹ്ോബ്ത്ിതറെ �കുെിയിൽ തവച്ച് 
അെ് മശവിസത്ിതറെ ശക്മോയ ധോ� സ്ോാംശീക�ിച്ചു. 
�ിന്നീട് എല്ലോ ആത്മീയ ധോ�കപളയുാം ഉൾതക്കോള്ളുന്ന സൂഫി
സത്ിതറെ ധോ�കൾ അെിൽ പ്രപവശിച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞ് 
ആധുേിക ഇസോമിതറെ അാംശങ്ളുാം. കോശ്ീ�ി സ്െ്ാം ഒരു 
പുേർലിഖിെമോണ് (palimsest). ഉള്ി തെോലി ത�ോളിക്കുന്നതു 
പ�ോതല അട�ട�ോയി. അെിതേ ഏകശില 'ഹിന്ദുയിസപമോ', 
'ഇസോമിപക്കോ' ആയി ല�ക�ിക്കുന്നെ് അസാംബന്മോയി
�ിക്കുാം. ബഹുെ�മോയ പ്ോെസ്സുകളിലൂതട ഒഴുകിതയത്ിയ 
സങ്കീർണ്മോയ പെരുവയോണെ്. അെിതേ ഏതെങ്കിലുാം ഒരു 
ധോതുവിപലക്ക് ല�ക�ിക്കോേോവില്ല.''

ഇത്�ാം സോാംസ് ക്കോ�ിക മവവിധ്യങ്ൾ ഇന്ത്യ
യുതട ഓപ�ോ ജേസമൂഹത്ിലുാം കോണോേോവുാം. ഇവയുതട 
��സ്പ�മുള് സാംഭോഷണങ്ളുാം  തകോടുക്കൽ  വോങ്ലുകളുാം 
ആപ�ോഗ്യക�മോയി�ിക്കുപ്ോഴോണ് ഇന്ത്യൻ ജേോധി�െ്യാം 
പുഷ് ക്കലമോകുന്നെ്. 1920 മുെൽ 1948 വത� ഗോന്ി ശ്രമി
ച്ചെ് ഇത്�ാം ആത്മീയധോ�കളുതട സാംവോേങ്ൾ ആപ�ോഗ്യ
ക�മോക്കോേോണ്. അതു തകോണ്ോണ് ഗോന്ി ആവർത്ിച്ചു 
തകോണ്ിരുന്നെ്, കോശ്ീർ വിഷയത്ിൽ കോശ്ീർ മഹോ�ോ
ജോവിേ് യോതെോന്നുാം തെയ്ോൻ കഴിയില്ല. അവിതട െോമസി
ക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനാം മുസീമിനാം �ജപുത്രനാം സിക്കുകോ�നാം 

ഒതത്ോരുമിച്ച് ��സ്പ�ാം സാംവേിക്കുപ്ോഴോണ് അെ് 
സോധ്യമോകുക.

അനുബന്കും
മലയോളത്ിതറെ എക്കോലപത്യുാം ജീേിയസ്ോയ 

ക്രോന്തേർശി ഒ വി വിജയൻ ഗോന്ിതയ വിപശഷി
പ്ിക്കോറ് മേവ മുദ്കളുള് മനഷ്യതേന്നോണ്.  ഒ വി 
വിജയൻ  കോശ്ീ�ിതേക്കുറിച്ച് പലഖേങ്തളഴുെിയിട്ടു
ണ്്. അവയിൽ �ണ്�പുറങ്ൾ മോത്രമുള് ഒരു കുറിപ്ോണ് 
'' ആ�ോണ് വോെിൽക്കൽ? (പുറാം 400,401,402: ഒ വി 
വിജയൻ ഒ വി വിജയതറെ പലഖേങ്ൾ : എ്ിറ്ർ: 
പ്ോ. �ി തക �ോജപശഖ�ൻ: ്ി സി ബുക് സ് : 2005)

''ജലോലുദേീൻ റൂമിയുതട കോവ്യത്ിതല കോമുകൻ, 
പപ്രയസിയുതട വോെിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു. അവൾ പെോേിക്കു

ന്നു:''ആ�ോണ്?'' 
കോമുകൻ �റയുന്നു: 'ഇെ് ഞോേോണ്' 
അവൾ വോെിൽ തുറന്നില്ല. �ിപറ്ന്നുാം ഇെോവർത്ിച്ചു. 

മൂന്നോമതത് പ്രോവശ്യാം ആത�ന്ന് അവൾ പെോേിച്ചപപ്ോൾ 
കോമുകൻ �റഞ്ഞു:

 'ഇെ് േീയോണ്'. 
അതു പകട് പപ്രയസി വോെിൽ തുറന്നു. ഉ�േിഷത്തുകളു

പടയുാം ഇസോമിപറെയുാം മപേോഹ�മോയ സങ്കലേമോയിരുന്നു 
സൂഫികളുതട മൊം. ഇെോണ് വോസ്വത്ിൽ ഭോ�െത്ിപറെ
യുാം മൊം. കോ�ണാം അങ്ിങ്് �രുഷമോയ �ിഴകൾപ�ോതല 
ത�ോങ്ി വന്ന സ്പർദ്കതള ഒഴിച്ചു േിർത്ിയോൽ ഒരു മെധോ�
പയയുാം െി�സ് ക�ിക്കുന്ന ശീലാം ഭോ�െത്ിനണ്ോയിരുന്നില്ല.

ഒരു കോലത്് സൂഫി കവിെയുാം സൂഫിെിന്തയുാം 
കോശ്ീ�ിൽ സമൃദ്ി പ്രോ�ിച്ചെ് േോാം അറിയുന്നു. അെിതറെ 
സ്ോഭോവികമോയ തുടർച്ചകളോയിരുന്നു കോശ്ീ�ി പേശീയെയുതട 
�ോഷ്ടീയ സ്രൂ�മോയ േോഷണൽ പകോൺഗ്രസ്സുാം മെോടിസ്ോ
േത്ിലുള് വിഭജേതത് എെിർത് തഷയ്ക് അബ്ദുള്യുതട 
പേതൃെ്വുാം. ആ �ോ�്�്യത്ിതറെ ഇന്നതത് ��ിണെി 
��മോയ ഒരു ഫലിെമോണ്. ..... ഇത്�ാം ��ിണെികളിലൂതട 
ഇന്ത്യ അപ്ോതട ഒരു ഫലിെമോകോൻ തുടങ്ങുന്നു. അസ്ി�ങ്
ളോയ �ോഷ്ടീയ െോല്പ�്യങ്ൾ, പ്രസ്ോേങ്ൾക്കുാം ആപദേോള
േങ്ൾക്കുാം അേ്യ�ോയ �ോഷ്ടീയ െട്ിപ്പുകോർ, കുടുാംബ കുത്
കകൾ എന്നിവയുതട ഉ�ജോ�ങ്ളിൽ ഒരു മഹോ �ോ�്�്യാം 
െി�ിച്ചറിയോൻ വയ്ോത് വിധാം വികൃെമോയിത്ീർന്നു.

സ്െ്ാം തകോെിക്കുന്ന ഏതു ജേെപയയുാം പ�ോതല 
കോശ്ീ�ിതല ഹിന്ദുവുാം മുസൽമോനാം ആ സൗമ്യ െടങ്ളിൽ 
തകോെിച്ചെ് കോശ്ീ�ിതറെ െേിമ മോത്രമോകുന്നു. ഈ േഷ്പബോ
ധതത് സെ്യസന്മോയി പേ�ിടുക മോത്രമോണ് േമുക്കുള് വഴി. 
കക്ഷി �ോഷ്ടീയമില്ലോതെ, മുെതലടുപ്ില്ലോതെ വിേയപത്ോതട, 
ഒരു ��ീക്ഷണപത്ോടുാം വിമുഖെ കോണിക്കോതെ.

എന്നോൽ ഇന്ന് കെകിൽ മുട്ടുന്നെ് റൂമിയുതട കോവ്യ പുരു
ഷേല്ല, �ട്ോളക്കോ�േോണ്. അകത്തു േിന്ന് േിസ്ഹോയയോയി 
അവൾ �റയുന്നു. ''ഇെ് ഞോേല്ല.''

ഗോന്ിജി
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ഭ�ണപ്രെി�ക്ഷങ്തളല്ലോാം ഇപപ്ോൾ േഗ് േ�ോക്കതപ്
ട്ി�ിക്കുന്നു, മ�ടിതല അഞ്ചു ബഹുേില ഫ് ളോറ്റുകൾക്ക് 

മുന്നിൽ. േിയമ�ോലേമോണ് േപവോത്ഥോേത്ിതറെ പ്രെീകാം 
എന്ന് പ്രഖ്യോ�ിച്ചുതകോണ്് ശബ�ിമലയിതല പകോടെിവിധി 
േടപ്ിലോക്കോൻ എല്ലോ ശക്ിയുാം പ്രപയോഗിച്ച മുഖ്യമന്തിയുാം 
സർക്കോരുാം ഭ�ണകക്ഷിയുതട പേെോക്കളുാം മ�ടിതലത്തുപ്ോൾ  
േിയമതത്ക്കോൾ വലുെോണ് ഫ് ളോറ്റുടമകളുതട അവകോശാം 
എന്ന് കോണുന്നു. മൂല്ിള്ിയിലുാം മുത്ങ്യിലുാം ആയുധാം 
പ്രപയോഗിച്ച് ആയി�ക്കണക്കിേ് പ�ത� കുടിയിറക്കിയപപ്ോപഴോ 
തെങ്റയിൽ ആട്ിപയോടിക്കോൻ  തെന്നപപ്ോപഴോ പേശീയ�ോ
െയിൽ പടോൾ തകോണ്ടുവരുന്നെിേോയി േോല്പത്ഞ്് മീറ്ർ 
വീെിയിൽ ഭൂമി ഏതറ്ടുക്കോേോയി ഒ�ിക്കൽ കുടിതയോഴിഞ്ഞ
വത� വീണ്ടുാം കുടിതയോഴിക്കോൻ എല്ലോവിധ േട�ടികളുാം സ്ീ

ക�ിക്കുപ്ോഴുതമോന്നുാം ഇല്ലോത് െോല്പ�്യാം മ�ടിതല ഫള്ോറ്് 
വോസികളുതട കോ�്യത്ിൽ കോണുന്നു. എല്ലോ കക്ഷികളുതടയുാം 
സാംസ്ോേ പേെോക്കൾ അവിതട എത്ി ഇവത� ആശ്സി
പ്ിക്കുന്നു. കുട്ികൾക്കുണ്ോകുന്ന മോേസികോഘോൊം ��ിഗ
ണിച്ചു അവത� ഉ�പേശിക്കോൻ സർക്കോർ ശിശുപക്ഷമ വകുപ്് 
െതന്ന �ാംഗത്് വരുന്നു. മൂല്ിള്ിയിൽ സ് കൂളിൽ പ�ോയി 
െി�ിതക വന്ന കുട്ികൾ േോതള ��ീക്ഷക്ക് �ഠിക്കോനള് 
െങ്ളുതട പുസ്കങ്ൾ പ�ോലീസുകോർ തകോണ്ടു പ�ോയെിതേ 
�റ്ി ക�യുന്നെ് േോാം പകട്െോണ്.വൃദ്രുാം കിടപ്പുപ�ോഗികളുാം 
ഗർഭിണികളുാം തെറിയ കുട്ികളുതമോതക്ക  അവിതടയുമുണ്ോയി
രുന്നു. ഇേി പേശീയ�ോെ പ�ോലുള് വികസേപമഖലകളിലുാം 
അതുണ്ോകുാം. �തക്ഷ അപപ്ോതഴോന്നുാം ഈ പേെോക്കതള േോാം 
കോണോറില്ല. വികസേമോയെിേോൽ ഇതെോതക്ക പവണ്ിവരുാം 

മരട്: നമീതിയുന്ട പരുന്തു പണത്ിനും 
സ്ാധമീനങ്ങൾക്കുും മമീന്ത പറക്കന്ടെ

 വലഖെകും
  സി ആർ െീലകണ്ഠൻ 

192019  ഒക്ടോബര് 01-15email: janashakthi@gmail.com



എന്ന് േ്യോയാം �റഞ്ഞവർ, വരുാം െലമുറകൾക്ക് കൂടി അേി
വോ�്യമോയ ഭൂമിയുതട, ��ിസ്ിെിയുതട സാം�ക്ഷണത്ിേോകു
പ്ോൾ കുടിയിറക്കൽ മനഷ്യെ്വിരുദ്മോകുന്നു. മ�ട് വിഷ
യത്ിതറെ െില വിശേോാംശങ്ളിപലക്ക് വ�ോാം. 

 സുപ്രീാം പകോടെിയിൽ പകസ് ��ിഗണിച്ചെ്  ജസ്റിസ് 
അരുൺ മിശ്രയുാം ജസ്റിസ്  േവീൻ സിൻഹയുാം ഉൾതപ്ടുന്ന 
ബഞ്് ആണ.് സുപ്രീാം പകോടെിയുതടയുാം പക�ളോ മഹപക്കോ
ടെിയുതടയുാം  വിധിേ്യോയങ്ൾ ഉദ്�ിച്ച് അഞ്് അേധികൃെ 
േിർമ്ോണവുാം ഒരു മോസത്ിനള്ിൽ ത�ോളിച്ചു േീക്കാം തെയ്തു 
പകോടെിയിൽ റിപപ്ോർട് തെയ്ണതമന്ന് ഈ വർഷാം തമയ് 
എട്ിേോണ് ഉത്�വിട്െ്. ഈ വിധിയിപലക്ക് എത്ിച്ച 
സോഹെ�്യങ്ളുാം ��ിപശോധിപക്കണ്തുണ്്.ഈ വിധി 
ബോധകമോയ തകട്ിടങ്ൾ ഏതെല്ലോമോണ്?

പഹോളി തഫയ്് ഒ2ഛ: പഹോളി തഫയ്് ബിൽപ്ഴ് സ് & 
്വലപപ്ഴ് സ് മപ്രവറ്് ലിമിറ്്് കുണ്ന്നൂ�ിൽ കോയപലോ
�ത്തു േിർമ്ിക്കച്ച ഒ2ഛ എന്ന 18 േില തകട്ിടത്ിൽ 90 
ഫ് ളോറ്റുകളോണുള്െ്. അെിൽ 47 ഫ് ളോറ്റുകളിലോണു െലച്ചി
ത്രെോ�ങ്ളുാം സാംവിധോയകരുമടക്കാം െോമസമുള്െ്. 

ആൽഫ തസറീൻ: ആൽഫ തവപഞ്്ഴ് സ് മപ്രവറ്് 
ലിമിറ്്് തേ��ിതല പുഴപയോ�ത്തു േിർമ്ിച്ച 16 േിലയുള് 
�ണ്ടു ടവറുകളിലോയി 94 ഫ് ളോറ്റുകളുള് ആൽഫ തസറീൻ 
പ്രീമിയാം വോടർ ഫ്ണ്് അപ്ോർട് തമറെ് സ്. മുഴുവൻ ഫ് ളോറ്റുകളുാം 
െോമസമുള്വയോണ്. 

പഗോൾ്ൻ കോയപലോ�ാം: കോയപലോ�ാം അ�ോർട് തമറെസ് 
െ്ക്ക� കേോൽ പറോ്ിന സമീ�ാം 
േിർമ്ിച്ച 15 േില തകട്ിടത്ിൽ 40 
ഫ് ളോറ്റുകളോണുള്െ്. അെിൽ 37 
ഫ് ളോറ്റുകളിൽ െോമസമുണ്്

തജയിൻ പകോറൽ പകോവ്: 
ജയിൻ തഹൗസിങ് & കൺസ്ട്ര
ക്ഷൻ ലിമിറ്്് തേ�ർ തകപട്തഴത്തു 
കടവിൽ േിർമ്ിച്ച 18 േില തകട്ിട
ത്ിൽ 125 ഫ് ളോറ്റുകളോണുള്െ്. 20 
ഫ് ളോറ്റുകളിപല േിലവിൽ െോമസമോ
�ാംഭിച്ചിട്ടുള്ളു. 

പ ഹ ോ ള ി പ ്  ത ഹ റ ി പ റ് ജ് : 
പഹോളിപ് തഹറിപറ്ജ് മപ്രവറ്് 
ലിമിറ്്ിതറെ �ണിപൂർത്ീക�ിക്കോ
ത് 90 ഫ് ളോറ്റുകൾ. 2007 ജനവ�ി 
20-േോണു മ�ട് ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്ിൽ 
േിന്നുാം േിർമ്ോണത്ിന അനമെി 
ലഭിച്ചെ്. 

2006 ആഗസ്റിന പശഷമോണു 
മ�ട് ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്് തസക്രട്റി 
ഈ അഞ്ചു ഫ് ളോറ്റുകളുതട േിർമ്ോ
ണത്ിന അനമെി േല്കുന്നെ്. 
െീ�പേശേിയന്തണ േിയമത്ിതറെ 
��ിധിയിൽ വരുന്ന ഈ േിർമ്ോ

ണത്ിനള് അപ�ക്ഷകൾ െീ�പേശ��ി�ോലേ അപെോ
റിട്ിയിപലക്ക് അയക്കോതെ, േിർമ്ോണാം േിപ�ോധിക്കതപ്ട് 
പമഖലയിൽ അനമെി േല്കുകയോയിരുന്നു. മുേിസിപ്ോലിറ്ി 
തകട്ിടേിർമ്ോണ െട്മോണു അനമെി േല്കുന്ന സമയത്് മ�ട് 
ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്ിന ബോധകമോയിരുന്ന േിയമാം. ആ േിയമ
ത്ിതറെ 23(4) െട്ാം െീ�പേശ േിയന്തണ പമഖലകളിതല 
തകട്ിട േിർമ്ോണവുാം ഭൂവികസേവുാം െീ�പേശ വിജ്ോ�
േത്ിേ് വിപധയമോയി�ിക്കണതമന്ന് വ്യവസ് തെയ്യുന്നുണ്്. 
കൂടോതെ, പക�ള െീ�പേശ ��ി�ോലേ അപെോറിറ്ി 2006 
ജൂൺ 17േ് സാംസ്ോേതത് എല്ലോ െപദേശസ്യാംഭ�ണ 
സ്ോ�േങ്ളുതട തസക്രട്റിമോർക്കുാം െീ�പേശേിയന്തണ 
വിജ്ോ�ോം േിപ�ോധിക്കുന്ന യോതെോരു പ്രവൃത്ികൾക്കുാം 
െീ�പേശേിയന്തണപമഖലയിൽ അനവോോം േല്രുതെന്നുാം 
െീ�പേശേിയന്തണപമഖലയിൽ അനവേേീയമോയ പ്രവൃ
ത്ികൾക്കുള് അപ�ക്ഷകൾ െീ�പേശ ��ി�ോലേ അപെോ
റിറ്ിക്ക് മകമോറണതമന്ന് േിർപദേശിച്ചുാം വീഴ്ചവരുത്തുന്നവർ
തക്കെിത� ��ിസ്ിെി സാം�ക്ഷണ േിയമാം 5-ഉാം 19-ഉാം വകു
പ്പുകൾ പ്രകോ�ാം ശിക്ഷോ േട�ടികൾ െോക്കീതു േല്ിതക്കോണ്ടുാം 
സർക്കുലർ അയച്ചിരുന്നു. സർക്കുലർ കിട്ിയെിതറെ ചൂടോറുന്ന
െിന മു്ോണു, മ�ട് ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്് തസക്രട്റി െീ�പേശ 
േിയന്തണ േിയമാം ലാംഘിച്ചുതകോണ്്, െീ�പേശ��ി�ോലേ 
അപെോറിറ്ിയുതട അഭിപ്രോയാം പ�ോലുമോ�ോയോതെ പമഖല 
മൂന്നിൽ േിയമവിരുദ്മോയി ഫ് ളോറ്റുകളുതട േിർമ്ോണത്ിന 
അനമെി േല്ിയെ്. ഇെോണ് ഈ ദു�ന്തകഥയുതട തുടക്കാം.  

െീ�പേശ േിയന്തണ േിയമ
ത്ിതറെ ��ിധിയിൽ വരുന്ന പമഖല
യിലോണു പ്രസ്തുെ േിർമ്ോണതമന്ന് 
പലപക്ഷോർ പഹോസ്പിറ്ലിപറെെടക്കമു
ള് വ്യവഹോ�ങ്ളിൽ കക്ഷിയോയിരു
ന്ന മ�ട് ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്ിതറെ തസക്ര
ട്റിക്ക് അറിവില്ലോത്തു തകോണ്ല്ല. 
ഫ്  ള ോ റ്്  േ ി ർ മ് ോ െ ോ ക്ക ൾ ക്കു ാം 
െങ്ളുതട േിർമ്ോണാം േിയമവിരു
ദ്തമന്ന് അറിവില്ലോഞ്ഞിട്ല്ല, �തക്ഷ 
�ണവുാം സ്ോധീേവുാം തകോണ്് 
എന്തുാം വോങ്ിതയടുക്കോതമന്നുള് 
ഔദ്െ്യമോണു അവത� േയിച്ചിട്ടു
ണ്ോകുക. േിയമാം അറിയില്ലോയിരുന്നു
തവന്ന വോോം േിയമലാംഘേത്ിതറെ 
ഭവിഷ്യത്തുക്കളിൽ േിന്ന് ഒ�ോൾക്ക് 
ഇളവു േൽകുന്നിതല്ലന്നുള്െോണു 
േിയമ�ാംഗത്് ��തക്ക അാംഗീക�ി
ക്കതപ്ടുന്ന െെ്ാം. 

2007 വർഷമോേ്യാം വിജിലൻസ് 
സീേിയർ ടൗൺ പ്ോേർ മ�ടു ഗ്രോ
മ�ഞ്ോയത്ിതല െില തകട്ിട
േിർമ്ോണ മസറ്റുകളിൽ മിന്നൽ 
��ിപശോധേ േടത്തുകയുാം േി�വധി 

ഹർജിക്ാരനറെ വലിപ്വകും 
അഭിഭാഷകനറെ മുഖവകും 
െ്യായാധിപരുനട വ്യക്ിവീ
ക്ഷണങ്െനുസരിച്ച് ഭരണ
ഘടൊപരൊയ െ്യായാധി
കാരവിെിവയാഗനത് 
ബാധിക്ന്നുനവന്തച് െിയെ
സെത്കും സകുംബന്ിച് നപാതു
വിശ്ാസത്ിനെ ഉലച്ിൽ 
തട്ടാെിടയാക്കും. 
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ക്രമപക്കടുകൾ കതണ്ത്തുകയുാം െപദേശ 
സ്യാംഭ�ണ വകുപ്ിന റിപപ്ോർട്് 
സമർപ്ിക്കുകയുാം തെയ്തു. സീേിയർ 
ടൗൺ പ്ോേറുതട റിപപ്ോർട്ിതറെ അടി
സ്ോേത്ിൽ സർക്കോർ (െപദേശ 
സ്യാംഭ�ണവകുപ്് പ്രിൻസിപ്ൽ 
തസക്രട്റി) �ഞ്ോയത്് തസക്രട്റി
പയോട് 2007 തമയ് �െിതേട്ിേ്  മ�ട് 
ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്് അനവേിച്ച ത�ോളി
ക്കോനള് ഉത്�വിന വിപധയമോയ 
5 ഫ് ളോറ്റുകളുപടതുൾപ്തട േിയമവി
രുദ്മോയ 31 തകട്ിട േിർമ്ോണ 
അനമെികൾ റദ്ദുതെയ്ണതമന്ന് 
േിർപദേശാം േൽകി. അെിതേതുടർ
ന്ന് 31 ബിൽ്ിങ് ത�ർമിറ്റുകൾ റദ്ദു 
തെയ്ോെി�ിക്കോൻ കോ�ണാം കോണി
ക്കോനതണ്ങ്കിൽ 30 േിവസത്ിേകാം 
പബോധിപ്ിക്കണതമന്നുാം അെിൽ വീഴ്ച 
വരുത്തുന്ന �ക്ഷവുാം മറു�ടി തൃപ്ിക�
മല്ലോത് �ക്ഷവുാം ഇേിതയോ�റിയിപ്പു 
കൂടോതെ ബിൽ്ിങ് ത�ർമിറ്് റദ്ദുതെയ്യുന്നെിനള് േട�ടി 
സ്ീക�ിക്കുതമന്ന് തസക്രട്റി ത�ർമിറ്റുടമകൾക്ക് 2007 ജൂൺ 
േോലിേ്   പേോട്ീസ് േൽകി.

പകോടെി ഇടത�ടലുകൾ
ഇേിയോണ് പകോടെിക്ക് കൂടി �ങ്കുതണ്ന്നു സാംശയി

ക്കോവുന്ന ഇടത�ടലുകൾ വരുന്നെ്.
�ഞ്ോയത്് തസക്രട്റി േല്ിയ 
കോ�ണാം കോണിക്കൽ പേോട്ീസി
തേെിത� േിർമ്ോണസ്ോ�േങ്ൾ   
മഹപക്കോടെിയിൽ റിട്് േല്ി. റിട്് 
അനവേിച്ച മഹപക്കോടെി സിാംഗിൾ 
തബഞ്് �ഞ്ോയത്് തസക്രട്റിയുതട 
2007 ജൂൺ േോലിതല  പഷോപകോസ് 
പേോട്ീസുാം തുടർേട�ടികളുാം 2007 
ജൂമല മുപ്തത്ോന്നിന പസ്റ 
തെയ്തു. ഇവിതട പകോടെി മുൻകോല 
േട�ടിക്രമങ്പളോ പകോടെിയുതട 
െതന്ന വിധികപളോ ലാംഘിക്കുക
യോയിരുന്നു. പക�ള മുേിസിപ്ൽ 
ബിൽ്ിങ് റൂൾസ് 1999 പ്രകോ�ാം 
ബിൽ്ിങ് ത�ർമിറ്് അനവേിപച്ചോ 
േി�സിപച്ചോ റദ്ദുതെയ് പെോ, മതറ്തന്ത
ങ്കിലുാം കോ�്യങ്ൾപക്കോ  പേോട്ീപസോ 
ഉത്�പവോ തസക്രട്റി േൽകിയോൽ, 
ആവലോെിക്കോ�ന അെിതേെിത� 
�ഞ്ോയത്് �ോജ് േിയമാം 271എസ് 
പ്രകോ�ാം രൂ�ീക�ിച്ചിട്ടുള് െപദേശസ്
യാംഭ�ണ മരൈബയൂണലിൽ അപ്ീൽ 

േൽകുന്നെിനള് അവകോശാം 
െട്ാം 160 േൽകുന്നു. ഒരു പ്രപെ്യ
കേിയമാം അപ്ീൽ പ്രെിവിധി 
(മുുലമഹ ൃലോലറ്യ) അനവേിക്കു
പ്ോൾ ആ ��ിഹോ�മോർഗ്ഗാം സ്ീ
ക�ിക്കോതെ മഹപക്കോടെികളുതട 
റിട്് അധികോ�ാം ദുർവിേിപയോഗാം 
തെയ്രുതെന്നോണു സുപ്രീാം പകോടെി 
െതന്ന േിർപദേശിച്ചെ്. ആർടിക്കിൾ 
226 പ്രകോ�മുള് റിട്ധികോ�ാം ഒരു 
േിയമത്ിന കീഴിലുള് േട�ടിക്ര
മതത് ഒഴിവോക്കോനള് ഉ�ോയമോയി 
സ്ീക�ിക്കോേിടവരുത്രുതെന്നുാം 
ആർടിക്കിൾ 226 പ്രകോ�മുള് റിട്് 
ഹർജികൾ ഭൂ�ി�ക്ഷവുാം ഇടക്കോല 
ഉത്�വു പേടോനാം �ിന്നീട് ഓപ�ോപ�ോ 
ഉ�ോയങ്ൾ വഴി പകസ് േീർഘിപ്ി
ക്കോനമോണു ഉ�പയോഗിക്കതപ്ടുന്ന
തെന്ന് സുപ്രീാം പകോടെി വിമർശിക്കു
കയുാം തെയ്ിരുന്നു. ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്് 

തസക്രട്റി േല്ിയ കോ�ണാം കോണിക്കൽ പേോട്ീസിതേെി
ത�യോണു, കോ�ണാം പബോധിപ്ിക്കുന്നെിപേോ, അന്തിമ ഉത്
�വിന കോത്ി�ിക്കുന്നെിപേോ, േിയമോനസൃെമുള് അപ്ീൽ 
പ്രെിവിധി സ്ീക�ിക്കുന്നെിപേോ േിൽക്കോതെയോണ് 
മഹപക്കോടെിയുതട റിട്് അധികോ�ാം പെടിയെ്. കോ�ണാം 

കോണിക്കൽ പേോട്ീസിതേെിത�യു
ള് റിട്് ഹർജികൾ ക്രമപ്രകോ�മതല്ല
ന്നുാം �ലപപ്ോഴുാം സുപ്രീാം പകോടെി 
വിലയിരുത്ിയിട്ടുണ്് .  തവറുാം 
കോ�ണാം കോണിക്കൽ പേോട്ീസ് 
ആരുതടയുാം അവകോശതത് ഹേി
ക്കുന്നിതല്ലന്നുാം അവകോശ േിപഷധ
ങ്ൾതക്കെിത� മോത്രപമ റിട്് ഹർജി 
സ്ീക�ിക്കോവൂതയന്നുാം ആവലോെി
ക്കോ�തേ പേോഷക�മോയി ബോധിക്കു
ന്ന ശിക്ഷപയോ അന്തിമ ഉത്�പവോ 
പുറതപ്ടുവിക്കുപ്ോൾ മോത്രമോണു 
അയോൾക്ക് ഹർജി േല്കുന്നെിനള് 
വ്യവഹോ�കോ�ണാം ഉണ്ോകുന്നുള്ളുതവ
ന്നുാം സുപ്രീാം പകോടെി 1987 മുെലുള് 
അേവധി വിധിേ്യോയങ്ളിലൂതട വ്യ
ക്മോക്കിയിട്ടുള്െോണ്. 

�ോജ്യതത് ��പമോന്നെ പകോടെി 
സ്ി�തപ്ടുത്ിയ േിയമത്ിന വിരു
ദ്മോയി, ഒരു കോ�ണാം കോണിക്കൽ 
പേോട്ീസിതേെിത�, ഒരു സോധോ
�ണക്കോ�േോണു ഹർജിയുമോയി 
മഹപക്കോടെിതയ സമീ�ിക്കുന്നതെ

െിയെപ്രകാരമുള്ള െടപടിക്ര
െങ്ൾ ശരിയാകും വിധകും 
കകനക്ാണ്ച് നപർെിറ്ച് റദ്ദു 
നചയ്യുന്തിനുള്ള വൊട്ടീസച് 
െല്കുന്തിനുള്ള യാനതാരു 
െടപടിയകും സ്ീകരിക്ാനത 
അെധികൃത െിർമ്ാണങ്ൾ 
പൂർത്ിയാക്ാൻ സഹായി
ക്കയാണു യഥാർത്ഥത്ിൽ 
െരട പഞ്ായത്ച് നചയ്തതച്. 

ജസ്റിസ്  േവീന് സിന്ഹ
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ങ്കിൽ ആ ഹർജിയുതട സ്ോോം മിക്കവോറുാം െവറ്റുകുട്യിലോയി
രുപന്നതേ! അപപ്ോൾ ഹർജിക്കോ�തറെ വലിപ്വുാം അഭിഭോഷക
തറെ മുഖവുാം േ്യോയോധി�രുതട വ്യക്ിവീക്ഷണങ്ളനസ�ിച്ച് 
ഭ�ണഘടേോ��മോയ േ്യോയോധികോ�വിേിപയോഗതത് ബോധി
ക്കുന്നുതവന്നെ് േിയമസമെ്ാം സാംബന്ിച്ച ത�ോതുവിശ്ോ
സത്ിതേ ഉലച്ചിൽ െട്ോേിടയോക്കുാം. കോ�ണാം കോണിക്കൽ 
പേോട്ീസ് പസ്റ തെയ്യുകയുാം പകസ് െീർപ്ോകോതെ േിലേിർ
ത്ി ആ പസ്റയുതട മറവിൽ േിർമ്ോണാം പൂർത്ീക�ിച്ചെിന 
പശഷാം മോത്രാം പകസ് െീർപ്ോക്കുകയുാം തെയ്തു വഴി, സുപ്രീാം 
പകോടെി ആശങ്കതപ്ട്െ�ത്ിൽ ഇടക്കോല ഉത്�വു സ്ോ
േിച്ചെിന പശഷാം അെിതറെ മറവിൽ വർഷങ്പളോളാം കോലാം 
കഴിക്കുക എന്ന തെറ്ോയ വഴിയോണ് മഹപക്കോടെിയിൽ 
ഫ് ളോറ്് േിർമ്ോെോക്കൾ പ്രപയോഗിച്ചെ്.

2007-ൽ ഫയൽ തെയ് റിട്് ഹർജികൾ 5 വർഷത്ിന 
പശഷമോണു മഹപക്കോടെി െീർപ്പു കല്പിച്ചെ്. ഈ കോലയള
വിനള്ിൽ പകോടെിയുതട ഇടക്കോല ഉത്�വിതറെ മറവിൽ 
േിർമ്ോണ പ്രവർത്ോം പൂർത്ീക�ിക്കോനാം �ിന്നീട് പൂർ
ത്ീക�ിച്ച തകട്ിടത്ിന േ്റിട്ടു േല്കുന്നെിനാം പകോടെിയിൽ 
േിന്നുാം ബിൽപ്ഴ് സ് ഉത്�വുകൾ സ്ോേിച്ചു. പഷോപകോസ് 
പേോട്ീസ് േല്ിയെ് സാംബന്ിച്ച േട�ടിക്രമത്ിതല സോപങ്ക
െികപ്ിഴവുകൾ ചൂണ്ിക്കോണിച്ചുതകോണ്് 2012 തസ�്റ്ാംബറി
ലോണു ജസ്റിസ്  തക സുപ�ന്ദ്രപമോഹൻ സ്ോ�േങ്ളുതട റിട്് 
ഹർജികൾ അനവേിച്ച് ഉത്�വു േൽകിയെ്.

പസ്റ വഴി േിർമ്ോണാം തുടരുവോൻ ഇടക്കോല ഉത്�വിലൂതട 
അനവേിച്ച പകോടെി, എന്തു േിയമലാം
ഘേമോണു പേോട്ീസിന അടിസ്ോ
േമോയി ആപ�ോ�ിക്കതപ്ട്തെപന്നോ 
പ്രസ്തുെ േിർമ്ോണാം േിയമവിപധയ
മോപണോതയന്നു പ�ോലുാം ��ിപശോധി
ക്കുന്നെിനാം തമേതക്കട്ില്ല. െീ�പേ
ശേിയന്തണ േിയമലാംഘേമോണു 
ഈ അഞ്ചു തകട്ിടേിർമ്ോണ �ദ്
െിക്കുതമെിത� കോ�ണാം കോണിക്കൽ 
പേോട്ീസ് േല്കുന്നെിന േിേോേമോ
യെ്. ഇെ് െീ�പേശേിയന്തണ 
േിയമത്ിതറെ ��ിധിയിൽ വരുന്ന
െോപണോ എന്നുാം പ്രസ്തുെ േിർമ്ോണാം 
ആ േിയമത്ിതറെ ലാംഘേമോപണോ 
എന്ന് െീർച്ച വരുത്തുന്നെിനാം ഈ 
അഞ്ചു പകസുകളിൽ ഒന്നിതലോഴിതക 
മറ്റു േോലു പകസിലുാം പക�ള െീ�പേശ 
��ി�ോലേ അപെോറിറ്ിതയ കക്ഷി
പ�ോലുമോക്കിയിരുന്നില്ല.

ഇെിതേോരു മറുവശാം കൂടി ഉണ്്.  
പസ്റ തെയ് മഹപക്കോടെി, മ�ട് 
ഗ്രോമ�ഞ്ോയത്ിന േിയമപ്രകോ�ാം 
വീണ്ടുാം പേോട്ീസ് േല്കുന്നെിനള് 
േട�ടിക്രമങ്ൾ സ്ീക�ിക്കോ

വുന്നെോതണന്ന് ഇടക്കോല ഉത്�വിൽ സൂെിപ്ിച്ചിരുന്നു. 
എന്നോൽ േിയമപ്രകോ�മുള് േട�ടിക്രമങ്ൾ ശ�ിയോാം വിധാം 
മകതക്കോണ്് ത�ർമിറ്് റദ്ദു തെയ്യുന്നെിനള് പേോട്ീസ് േല്കുന്ന
െിനള് യോതെോരു േട�ടിയുാം സ്ീക�ിക്കോതെ അേധികൃെ 
േിർമ്ോണങ്ൾ പൂർത്ിയോക്കോൻ സഹോയിക്കുകയോണു 
യഥോർത്ഥത്ിൽ മ�ടു �ഞ്ോയത്് തെയ്െ്. ഹർജിയുതട 
േിയമ��മോയ േിലേില് പ�ോ, പേോട്ീസ് പസ്റ തെയ് ഇടക്കോല 
ഉത്�പവോ പെോേ്യാം തെയ്ോതെ, െക്കളത്ിപ�ോ�ോട്ത്ിലൂതട 
പകസുകൾ ബിൽപ്ഴ് സിന അനകൂലമോക്കി െീർക്കുകയോ
യിർന്നു മ�ടു ഗ്രോമ �ഞ്ോയതത്ന്നോണു പെോന്നുന്നെ്.

�ഞ്ോയത്് തസക്രട്റി വഴിവിട്് ബിൽപ്ഴ് സിതേ 
സഹോയിക്കുകയോയിരുന്നുതവന്നുാം െങ്ൾക്കെിൽ �ങ്കിതല്ല
ന്നുാം 2006 മുെൽ 2012 വത� അധികോ�ത്ിലിരുന്ന  �ഞ്ോയ
ത്് ഭ�ണസമിെികൾക്ക് മകകഴുകോേോവില്ല. ഗ്രോമ�ഞ്ോയ
ത്് കക്ഷിയോയ, വിജിലൻസ് ക്രമപക്കട് കതണ്ത്ിയ തകട്ി
ടേിർമ്ോണോനമെി സാംബന്ിച്ച പകസിതറെ േടത്ിപ്ിൽ 
െങ്ൾതക്കോരു പറോളുമിതല്ലങ്കിൽ, �ിതന്ന (ഫ് ളോറ്റുടമകളുതട 
പ്രെിേിധികൾ ടിവി െർച്ചയിലോപ�ോ�ിച്ച പ�ോതല) കമ്റ്ി 
കൂടി ഏത്യ്കോ അപ്വുാം െോയകുടിക്കുവോനമോപണോ ജോം തെ�
തഞ്ഞടുത്തുവിട്െ് എന്നു പെോേിപക്കണ്ിവരുാം. 

ഹർജികൾ െീർപ്പുകല്പിക്കുപ്ോപഴക്കുാം അേധികൃെ 
തകട്ിടങ്ൾ ആകോശാം മുതട് ഉയർന്നെിതേോപ്ാം മ�ട് 
ഗ്രോമ �ഞ്ോയത്് മുേിസിപ്ോലിറ്ിയോയി ഉയർന്നിരുന്നു. 
ബിൽപ്ഴ് സിതറെ ഹർജികളിതല സിാംഗിൾ തബഞ്ിതറെ 

വിധികൾതക്കെിത� മ�ട് േഗ�സഭ 
മഹപക്കോടെിയിൽ 2013-ൽ റിട്് 
അപ്ീൽ േല്ി.  ഇവിതടയുാം പകസ് 
േിലേിർത്ി �ണാം �ിടുങ്ങുക എന്ന 
ലക്ഷ്യാം മോത്രപമ അവർക്കുണ്ോയിരു
ന്നുള്ളു. അല്ലോതെ, സിാംഗിൾ തബഞ്് 
മു്ോതക ശ�ിയോാം വണ്ാം പകസ് 
േടത്തുന്നെിപേോ േട�ടിക്രമങ്ൾ 
�ോലിച്ച് േിർമ്ോണോനമെികൾ റദ്ദു 
തെയ്യുന്നെിന േട�ടികൾ സ്ീക�ി
ക്കോതെ 5 തകോല്ലാം ഉറങ്ിക്കിടന്ന 
മ�ട് േഗ�സഭ അപ്ീൽ േല്ിയെ് 
േിയമലാംഘേങ്ളിൽ മോംതേോന്തോ
തണന്നു കരുെോൻ വയ്. 

മഹപക്കോടെി ്ിവിഷൻ 
തബഞ്് 2015 ജൂൺ �ണ്ിേ്  റിട്് 
അപ്ീലുകൾ െള്ിയിട്ടുാം മ�ട് 
േഗ�സഭ വീണ്ടുാം േിയമപ്രകോ�ാം 
പഷോപകോസ് പേോട്ീസ് േല്കുന്നെിേ് 
െയ്ോറോയില്ല.  റിട്് അപ്ീൽ േല്കു
ന്നെിന കോണിച്ച മവകിവന്ന 
വിപവകതത് ��ിഹോസരൂപ�ണ 
വിമർശിച്ച വിധിയിൽ േിയമവിരുദ്
മോയി തകട്ിടേിർമ്ോണോനമെികൾ 

ഫച് ൊ�ടെകവൊട െീതിവകടച് 
കാണിച്താരാണച്? െിർമ്ാണ 
കമ്െികൾ ആവണാ? വകാടതി
യാവണാ? ഇവരുനട സെരകും 
ഒരു െഹാപരാധകും നചയ്ത വകാട
തിനക്തിനര ആഞെടിക്ക 
എന്താണച്. അതിനെ പിന്
ണക്ാൻ ജെപ്രതിെിധികൾ 
അടക്മുള്ള വെതാക്ളുകും, ഒപ്കും 
െീതിവബാധത്ിനു വപരച് വകട്ട 
ഒരു മുൻ കഹവക്ാടതി 
െ്യായാധിപനുകും. 
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അനവേിച്ചവർതക്കെിത� എന്തു ശിക്ഷണേട�ടികൾ സ്ീക
�ിച്ചുതവന്ന പകോടെിയുതട പെോേ്യത്ിന മ�ട് േഗ�സഭയുതട 
അഭിഭോഷകന േല്ോൻ മറു�ടിതയോന്നുമുണ്ോയിരുന്നില്ല. 

               െീ�പേശ േിയമങ്ളുതട �ോലേമുറപ്ോപക്ക
ണ് ചുമെല മ�ട് േഗ�സഭയുപടതു മോത്രമോയിരുന്നുതവ
ന്ന ്ിവിഷൻ തബഞ്ിതറെ േി�ീക്ഷണാം അടിസ്ോേ 
�ഹിെമോണ്. മപറ്തെോരു േിയമാം പ�ോതല ഈ േിയമങ്
ളുാം അനസ�ിക്കോൻ എല്ലോവരുാം ബോധ്യസ്�ോണ്. 1986-
തല ��ിസ്ിെി സാം�ക്ഷണ േിയമത്ിനാം െട്ത്ിനാം 
കീഴിലോണു പകന്ദ്ര സർക്കോർ െീ�പേശ േിയമമുണ്ോക്കിയി
�ിക്കുന്നെ്. ഈ േിയമപ്രകോ�ാം േിപ�ോധിക്കതപ്ട് പ്രവർ
ത്ിയിൽ ഏർതപ്ടുന്നെ് ��ിസ്ിെി സാം�ക്ഷണ േിയമാം 
വകുപ്് 15 പ്രകോ�ാം ശിക്ഷോർഹമോയ കുറ്മോണ്. േിപ�ോധിക്ക
തപ്ട് പ്രവൃത്ി െടയുന്നെിന േഗ�സഭ വീഴ്ച വരുത്ിതയന്ന് 
�റഞ്ഞുതകോണ്് േിയമവിരുദ് പ്രവൃത്ി തെയ്വന അെിതറെ 
ഗുണമനഭവിക്കോൻ അവസ�ാം േല്കുന്നെ് യഥോർത്ഥത്ിൽ ആ 
േിയമതത് ��ോജയതപ്ടുത്തുന്നെിന തുല്യമോണ്.െീ�പേശ 
േിയന്തണേിയമലാംഘോം സാംബന്ിച്ച് തകട്ിട ഉടമകൾക്ക് 
ബോധ്യെയില്ല എന്ന മഹപക്കോടെി ്ിവിഷൻ തബഞ്ിതറെ 
േി�ീക്ഷണാം േീക്കാം തെയ്ണതമന്നോവശ്യതപ്ട്് പക�ള െീ�
��ി�ോലേ അപെോറിറ്ി മഹപക്കോടെിയിൽ റിവയൂ ഹർജി 
േല്ിതയങ്കിലുാം ആ ഹർജി 2015 േവാംബർ �െിതേോന്നിേ് 
മഹപക്കോടെി െള്ി. ഇങ്തേയോണ് പകസ് സുപ്രീാം പകോട
െിയിതലത്തുന്നെ്. 

ഫ് ളോറ്് േിർമ്ോെോക്കളുതട റിട്് ഹർജിയിതല വിധികൾ
തക്കെിത� മ�ടു േഗ�സഭ ഫയൽ തെയ് റിട്് അപ്ീലിതല 
2015ജൂണിതല മഹപക്കോടെിയുതട  വിധിേ്യോയാം പുേഃ
��ിപശോധിക്കുന്നെിന പവണ്ിയുാം  പക�ള െീ�പേശ 
��ി�ോലേ അപെോറിറ്ി േൽകിയ റിവയൂ ഹർജികളിതല 
2015േവാംബറിതല മഹപക്കോടെിയുതട വിധിേ്യോയവുാം 
പെോേ്യാം തെയ്തുതകോണ്ടുാം അപെോറിറ്ി 2016 ജനവ�ിയിലോണ് 
സുപ്രീാം പകോടെിതയ സമീ�ിച്ചെ്. പകസിൽ പേോട്ീസ് ലഭി
ച്ചിട്ടുാം മ�ടു േഗ�സഭയ്ക് പവണ്ി �ല പ�ോസ്റിങ്ങുകളിലോയി 
ആരുാം ഹോജ�ോകോത്െിതേ തുടർന്ന് 2017 ഏപ്രിലിൽ  
േഗ�സഭയ്ക് വീണ്ടുാം പേോട്ീസയക്കോൻ പകോടെി ഉത്�വിട്ടു. 
അെിതേ തുടർന്നോണു േഗ�സഭ പകസിൽ അഭിഭോഷകതേ 
ഏർപ്ോടോക്കുന്നെ്. 2017 തമയ് �ണ്ിേ്  പകസ് ��ിഗണിച്ച 
ജസ്റിസ്  �ിേോകി െന്ദ്രപഘോഷാം ജസ്റിസ്  പ�ോഹിൻടൺ 
േ�ിമോനാം വിഷയത്ിൽ േിയമലാംഘോം േടത്ിയവർ
തക്കെിത� പകതസടുത്െിതറെയുാം അപേ്ഷണത്ിതറെയുാം 
വിശേമോയ റിപപ്ോർട്് അടുത് വിെോ�ണ െീയെിക്ക് മു്ോയി 
പകോടെിയിൽ ഹോജ�ോക്കണതമന്ന് മുേിസിപ്ൽ തസക്രട്റി
പയോട് േിർപദേശിച്ചു.

2018 േവാംബർ ഇരു�പത്ഴിന പകസ് ��ിഗണിച്ച 
ജസ്റിസ്  അരുൺ മിശ്രയുാം ജസ്റിസ് വിേീെ് ശ�ണുാം 
ഉൾതപ്ടുന്ന തബഞ്് പകസിേോസ്പേമോയ വിഷയാം െീ�പേശ 
േിയമപ്രകോ�ാം േിപ�ോധിക്കതപ്ട് പമഖലയിതല തകട്ിടേിർ
മ്ോണമോയതു തകോണ്ടുാം മഹപക്കോടെി സിാംഗിൾ തബപഞ്ോ 

്ിവിഷൻ തബപഞ്ോ പ്രസ്തുെ േിർമ്ോണങ്ൾ  പമഖല 
3-ലോപണോ 2-ലോപണോ േിലേില്ക്കുന്നതെന്ന് െീർച്ചവരുത്ോ
ത്തു തകോണ്ടുാം, െപദേശ സ്യാംഭ�ണ വകുപ്് തസക്രട്റി, മ�ട് 
മുേിസിപ്ൽ തസക്രട്റി, ജില്ലോ കളക്ടർ എന്നിവ�ടങ്ങുന്ന ഒരു 
മൂന്നാംഗകമ്റ്ിതയ െല്പ�കക്ഷികതള പകട്ടുാം സ്ലാം സദേർശി
ച്ചുാം 1991-തല  വിജ്ോ�േപ്രകോ�ാം േിർമ്ോണസ്ലാം ഏതു 
െീ�പേശ പമഖലയിലോതണന്നുാം േിർമ്ോണപ്രവർത്േത്ി
തറെ േിയമസോധുെ സാംബന്ിച്ചുാം �ണ്് മോസത്ിനള്ിൽ 
റിപപ്ോർട്് തെയ്യുന്നെിന ചുമെലതപ്ടുത്ി. അവർ േൽകിയ 
റിപപ്ോർട്ിതറെ അടിസ്ോേത്ിലുള് വിധിയിലോണ് ഈ 
വർഷാം തമയ് എട്ിേ് ഫ് ളോറ്റുകൾ ത�ോളിക്കോൻ  ഉത്�വിട്െ്. 
ത�ോളിച്ചുകളയുന്നെിനള് ഉത്�വു േല്ിയെിന പശഷവുാം 
വളഞ്ഞവഴിയിലൂതടയുാം �ിൻവോെിലിലൂതടയുാം എങ്തേ അന
കൂലേട�ടികൾ പേടോതമന്ന അപേ്ഷണാം ഫ് ളോറ്് േിർമ്ോ
െോക്കൾ �ിതന്നയുാം തുടർന്നു. തവപക്കഷന മതറ്ോരു തബഞ്ിൽ 
േിന്നുാം െങ്ൾക്ക് �റയോനള്െ് പകട്ില്ല, സ്ോഭോവിക േീെി 
ലാംഘിക്കതപ്ട്ടു എന്നോപ�ോ�ിച്ച് േോലോഴ്ചപത്ക്ക് പസ്റ സ്ോ
േിച്ചു. 

ഫ് ളോറ്് ഒഴിയുന്നെിന കുറച്ചുകൂടി സമയമോവശ്യമോതണന്ന് 
പകസിൽ കക്ഷിപെർന്നിരുന്ന ഫ് ളോറ്ിതല െോമസക്കോരുതട 
ത�റ്ിഷൻ ജസ്റിസ് മിശ്രയുതട തബഞ്് േിഷ് കരുണാം െള്ി. 
െോമസക്കോർക്ക് പവണ്ി ഹോജ�ോയ സീേിയർ അഭിഭോഷകൻ 
ഫള്ോറ്റുകളി�ിക്കുന്നെ് �ണ്ോമെ് െീ�പേശ പമഖലയിലോണി�ി
ക്കുന്നതെന്ന വിവ�ാം പകോടെിപയോട് മറച്ചുതവച്ചുതവന്ന് ആപ�ോ
�ിച്ചിരുന്നു. എന്നോൽ  അപദേഹതത് പകട്ടുതകോണ്ടുെതന്നയോണു 
പകോടെി പമയിൽ പകസിതല വിധിപുറതപ്ടുവിച്ചതെന്ന് േി�ീ
ക്ഷിച്ചുതകോണ്്, ഹർജിക്കോ�ന ബിൽ്ർമോ�ിൽ േിന്നുാം 
േഷ്��ിഹോ�ാം ഈടോക്കോതമന്ന് േിർപദേശിക്കുകയുാം തെയ്തു. 
ഇെിതേെിത�യോണ് ഫ് ളോറ്റുടമകൾ ഉണ്ോവൃെമിരുന്നതുാം പ്ര
െിപഷധിക്കുന്നതുാം. അവർക്ക് �ിന്തുണയുമോയി സർവ്കക്ഷി 

ജസ്റിസ്  അരുണ് മിശ്ര
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സാംസ്ോേ പേെോക്കൾ എത്തുന്നതുാം.
ഫ് ളോറ്റുടമകപളോടു േീെിപകട് കോണിച്ചെോ�ോണ്? 

േിർമ്ോണ ക്േികൾ ആപണോ? പകോടെിയോപണോ? 
ഇവരുതട സമ�ാം ഒരു മഹോ��ോധാം തെയ് പകോടെിതക്കെിത� 
ആഞ്ഞടിക്കുക എന്നെോണ്. അെിതേ �ിന്തുണക്കോൻ ജേപ്ര
െിേിധികൾ അടക്കമുള് പേെോക്കളുാം, ഒപ്ാം േീെിപബോധ
ത്ിന പ��് പകട് ഒരു മുൻ മഹപക്കോടെി േ്യോയോധി�നാം. 
എന്തോണ് േിയമാം �റയുന്നെ്? വസ്തു മകമോറ്േിയമവുാം 
സോമോേ്യേിയമവുാം ആഹ്ോോം തെയ്യുന്ന ഒരു േിയമെെ്
മോണു വോങ്ങുന്നവൻ ജോഗ്രത്ോയി�ിക്കുക (�മ് ലമ പലോുീപൃ) 
എന്നെ്. എന്നോൽ വോങ്ങുന്നവന സോമോേ്യ ശ്രദ് തകോണ്് 
കതണ്ത്ോേോവോത്തുാം വോങ്ങുന്നവന പബോധ്യമില്ലോത്തുാം 
എന്നോൽ വില്ക്കുന്നവന അറിവുള്തുമോയ വസ്തു സാംബന്ിച്ച 
േയൂേെ വില്ക്കുന്നവൻ വോങ്ങുന്നവപേോട് തവളിതപ്ടുത്ോൻ 
ബോധ്യസ്േോതണന്ന് വസ്തുമകമോറ് േിയമാം േിഷ് കർഷി
ക്കുന്നു. വസ്തുസാംബന്മോയി വോങ്ങുന്നവൻ ആവശ്യതപ്ടുന്ന 
വിവ�ങ്ൾ ലഭ്യമോക്കുന്നെിനാം വില്ക്കുന്നവന ബോധ്യെയുണ്്. 
േിയമാം േിഷ് കർഷിക്കുന്ന ഈ ബോധ്യെ േിർവ്ഹിക്കോതെ 
േടത്തുന്ന വസ്തുമകമോറ്ാം വഞ്േോ��മോതണന്ന് േിയമാം 
അനശോസിക്കുന്നു.

മ�ടിതല  തകട്ിടങ്ൾക്ക് േിർമ്ോണോനമെി ലഭിച്ച് 6 
മോസത്ിേകാം 2007 ജൂണിൽ തുടങ്ിയ വ്യവഹോ�മോണു 
ഈ വർഷാം  തമയ് 8തല അന്തിമ വിധിെീർപ്ിതലത്ിയെ്. 
െങ്ളുതട സ്ോഭോവിക േീെി ലാംഘിച്ചുതവന്നുാം ഒരു സുപ്രഭോ
െത്ിൽ െങ്തള തെരുവിതലറിയുന്ന മനഷ്യെ്�ഹിെമോയ 
പകോടെിതയന്നുാം വില�ിക്കുന്നവർ എന്തു തകോണ്് കഴിഞ്ഞ 
12 വർഷമോയി േടന്നുവരുന്ന പകോടെിവ്യവഹോ�ാം അവ�ിൽ 
േിന്നു മറച്ചുതവച്ച ബിൽപ്ഴ് സിതേെിത� മോത്രാം ഒന്നുാം പ്രെി
ക�ിച്ചുകണ്ില്ല. ഇവർക്ക് വന്ന േഷ്ാം ബിൽ്ർമോർ  േടത്ിയ 
വഞ്േയുതട ഫലമോണ്. ഇവർക്ക് ഫ് ളോറ്് മകമോറിയ െീറോ
ധോ�ങ്ളിൽ വസ്തുവിതറെ മടറ്ിൽ സാംബന്ിച്ച് േയൂേെകളി

തല്ലന്നുാം പകോടെി വ്യവഹോ�ങ്ൾ, 
മറ്റു ജപ്ി ബോധ്യെകതളോന്നുമിതല്ല
ന്നുാം ബിൽ്ർ വ്യവസ് തെയ്ിട്ടു
ണ്ോകുമപല്ലോ?    ബിൽ്ർമോരുതട 
�ണതക്കോഴുപ്ിതേയുാം സ്ോധീേ
തത്യുാം കണ്ടച്ചു വിശ്സിച്ചെി
നാം ഇവരുാം ബിൽ്റുാം െമ്ിലുള് 
ക�ോർ ലാംഘേത്ിനാം വഞ്േോ
��മോയ വസ്തു മകമോറ്ത്ിനാം 
പകസിതലോരു �ങ്കുാം വഹിക്കോത് 
��ിസ്ിെി പ്രവർത്കത�യുാം 
(വിമർശേതമന്ന േിലയിലുാം) 
പകോടെിതയയുാം ഭള്ളു�റയുന്നെി
തലന്ത് കോ�്യാം? 

ഇവിതട  പ്രസക്മോകുന്ന 
േി�വധി പെോേ്യങ്ൾ ഉണ്്. 
വിേ്യോസ്ന്ന�ോയ ഈ ഫ് ളോ

റ്റുടമകൾ ഇതെോന്നുാം അപേ്ഷിക്കോതെയുാം അറിയോതെയു
മോപണോ വോങ്ിയെ്? ഒരു ടിവിപയോ ഫ്ി്് പജോ ആഭ�ണ
ങ്പളോ തുണിപയോ ഒതക്ക വോങ്ങുപ്ോൾ പ�ോലുാം േി�വധി 
അപേ്ഷണങ്ൾ േടത്തുന്ന മധ്യ ഉ��ിമോധ്യവർഗ്ഗ മലയോ
ളികളോണപല്ലോ ഇവിടങ്ളിതല െോമസക്കോർ. അ്െ് ലക്ഷവുാം 
പകോടിയുാം േൽകി ഒരു ഫ് ളോറ്്  എടുക്കുന്നവർ തവറുതെ പ�ോയി 
വോങ്ങുപമോ? ഇങ്തേ  ഒരു പകസ് ഉതണ്തന്നങ്കിലുാം അവർ അറി
ഞ്ഞി�ിക്കുാം. അെ് �ലവട്ാം �ത്രങ്ളിൽ വന്നെോണ്.എന്നിട്ടുാം 
അവർ വോങ്ിതയങ്കിൽ എന്ത് ഉറപ്ോയി�ിക്കുാം ലഭിച്ചി�ിക്കുക? 
ഒന്നോമെോയി ഇത്�ത്ിൽ േി�വധി തകട്ിടങ്ൾ ഇവിതട 
ഉതണ്ന്നുാം ഒ�ിക്കലുാം ഇതെോന്നുാം �ിടിക്കതപ്ടിതല്ലന്നുമുള് 
ത�ോതു െെ്ാം അവർ  വിശ്സിച്ചി�ിക്കുാം. കൂടോതെ േിർമ്ോ
ണക്േികൾ ഉന്നെങ്ളിൽ സ്ോധീേമുള്വ�ോയെിേോൽ 
എല്ലോാം അവർ പേോക്കിതക്കോള്ളുാം എന്നുാം അവർ വിശ്സി
ച്ചി�ിക്കുാം. അെിലുപമതറ വിശ്ോസ്യെ േൽകുന്ന മതറ്ോരു 
ഘടകമുണ്്. അപെ ഇടത്് ഉന്നെ �ോഷ്ടീയ പേെോക്കപളോ  
ഉന്നെ ഉപേ്യോഗസ്പ�ോ സിേിമോ പമഖലയിൽ ഉള് പ്രമുഖപ�ോ 
അവരുമോയി  അടുത് ബന്മുള്വപ�ോ അവിതട ഉണ്് എന്നു 
പബോധ്യമോയോൽ ഒരു സാംശയവുമില്ലോതെ ഫ് ളോറ്് വോങ്ങുാം. ഈ 
െന്താം അറിയോവുന്ന ക്േികൾ ഇത്�ത്ിലുള് െിലത� 
കുറഞ്ഞ വിലപക്കോ െിലപപ്ോൾ സൗജേ്യമോപയോ െതന്ന 
ഫ് ളോറ്് ഉടമസ്�ോക്കുന്ന �ീെി വ്യോ�കമോണ്. ഇവത�ോതക്ക 
ഉതണ്ങ്കിൽ ഏതു േിയമ ലാംഘേങ്ളുാം സോധൂക�ിക്കതപ്ടു
തമന്ന ഉറച്ച വിശ്ോസാം ഫ് ളോറ്് വോങ്ങുന്നവർക്കുണ്ോകുാം. 
വിശ്ോസാം അെപല്ല എല്ലോാം. ഈ വിശ്ോസാം അവസോേേി
മിഷാം വത�   എന്നോൽ ഈ മോഫിയ ബലത്ിലുള് വിശ്ോ
സത്ിതറെ െലക്കോണു സുപ്രീാം പകോടെി അടിച്ചി�ിക്കുന്നെ്. 
ഈ വിശ്ോസാം െക�ോെി�ിക്കോേോണ് ഉന്നെ പേെോക്കളുാം 
മറ്റു പ്രമുഖരുാം അവിതട ഓടിതയത്ിയെ്.

ആ െോല്പ�്യങ്ൾ പകോടെി െതന്ന �പ�ോക്ഷമോയി 
ചൂണ്ിക്കോട്ിയെോണ്. മ�ടിതലെ് ഒരു ഒറ്തപ്ട് പകസല്ല. 

പകോടിപയ�ി ബോലകൃഷ്ണന് മ�ട് ഫ്ളോറ്്  ഉടമകള്തക്കോപ്ാം
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തകോച്ചിക്ക് ചുറ്റുമുള് െിലവന്നുർ 
കോയലിലുാം അനബന്മോയുള് 
പവ്േോട്് കോയലിലുമോയി സ്
കോ�്യസ്ോ�േങ്ൾ േടത്ിയ 
കപയ്റ്ങ്ളുാം േിയമലാംഘേങ്
ളുാം സാംബന്ിച്ച് �ോർലതമറെിതല 
പെോേ്യങ്ൾക്കുള് മറു�ടിയോയി 
പക�ളോ െീ�പേശ മേോജ് തമൻറ് 
അപെോറിറ്ി േടത്ിയ അപേ്ഷ
ണങ്ളുതട കതണ്ത്ലുകൾ മോത്രാം 
മെി പകോടെിയുതട േി�ീക്ഷണാം 
ശ�ിവക്കോൻ. ഗോലക് സി റിജറെ്,
ഗോലക് സി ക്ിഫ് പഫോർ്്, ഹീ� 
വോപട്ർസ്, ജുവൽ പഹോാംസ്,  
റയിൻരൈീ റീമ വില്ലോസ്,ആബോ
േ,് പലോട്സ് പലക്ക് തുടങ്ിയ 
ഗോർഹിക തകട്ിടങ്ളുാം യുസഫലി അടക്കമുള് വ്യവസോയി
കളുാം  ഈ �ട്ികയിൽ ത�ടുന്നു. ഇതുപ�ോതലയുള്വർ  ആലപ്പു
ഴയിലുാം മറ്റുാം ഉണ്്. �ോണോവള്ിയിതല കോപ്ിപകോ റിപസോർട്് 
ത�ോളിക്കോൻ പകോടെി ഉത്�ിവിട്ിട്ടു ആപറഴു വർഷങ്ളോയി. 
പകോടെി വോക്കോൽ �റഞ്ഞതുപ�ോതല പ്രവർത്ിച്ചോൽ, 
ഇവത�തയോതക്ക �ിടിക്കോൻ  തുേിഞ്ഞോൽ അെ്  പക�ള
ത്ിതല �ോഷ്ടീയ മണ്ഡലത്ിൻതറ അടിത്റ ഇളക്കുതമന്നു 
െീർച്ച. അതുതകോണ്ോണ് ഈ ഫ് ളോറ്് ത�ോളിക്കോനള് വിധി 
എങ്തേതയങ്കിലുാം അട്ിമറിക്കോൻ 
ശ്രമാം േടത്തുന്നെ്.

ഇ ട തു � ക്ഷ ാം  ഭ � ി ക്കു ന്ന 
കോലത്് (2006-11) ഇപെ മ�ടിൽ 
ത�ട് വളന്തക്കോട് േ്ീ�ിൽ പശോഭോ 
ഗ്രൂപ്് ഒരു വലിയ േിർമ്ോണ�
ദ്െിയുമോയി വന്നെോണ്. ഈ 
പലഖകേടക്കമുള് ��ിസ്ിെി 
പ്രവർത്കർക്ക് അെിതേെി�ോയ 
പ�ോ�ോട്ത്ിൽ സഹോയകമോയെ് 
മുഖ്യമന്തിയോയി സഖോവ് വിഎസ് 
ഉണ്ോയിരുന്നെോണ്. അന്നെ് 
െടഞ്ഞില്ലോയിരുതന്നങ്കിൽ ഇെി
പേക്കോൾ വലിയ ത�ോളിക്കൽ 
ഉണ്ോകുമോയിരുന്നു. കണ്ൽക്കോ
ടുകൾ തവട്ി ഇടതക്കോച്ചിയിൽ ഒരു 
ക്രിക്കറ്്  പസ്റ്ിയാം ഉണ്ോക്കോന
ള് �ദ്െിയുാം അന്ന് വന്നെോണ്. 
സി�ിഎാം അടക്കമുള് സർവ് 
കക്ഷികളുതടയുാം എെിർപ്ിതേ 
പേ�ിട്്  അതുാം െടയോേോയി. 
�ണവുാം സ്ോധീേവുാം തകോണ്് 
അധികോ�സ്ോ�േങ്തളയുാം 
ജേപ്രെിേിധികതളയുാം എന്തിന 

േീെി�ീഠങ്തള വത�യുാം വരുെിയിലോക്കി എന്തുാം തവട്ി
പ്ിടിക്കോതമന്ന അഹന്തയുതട ഇരുണ്പകോട്കളോണു സുപ്രീാം 
പകോടെിയുതട കണിശമോയ ഉത്�വിൽ േിലാം ത�ോത്ിയെ്. 
എപപ്ോതഴങ്കിലുാം േീെിയുതട �രുന്തു �ണത്ിനാം സ്ോധീേ
ങ്ൾക്കുാം മീതെ �റക്കുതമന്നോണ് ഇെ് കോണിക്കുന്നെ്. 

             
വോൽക്കഷ്ണാം: മ�ടിൽ ഒരു ഫ് ളോറ്ിതറെ ഉടമസ്ൻ മുഖ്യ

മന്തിയുതട ഉ�പേഷ്ോവോണ് എന്ന് സോമൂഹ്യമോധ്യമങ്ളിൽ 
വോർത് വന്നപപ്ോൾ ആരുാം അെിതേ 
ഗൗ�വത്ിൽ എടുത്ില്ല. �തക്ഷ 
തെളിവ് സഹിൊം, പഹോളി തഫയ്് 
തകട്ിടത്ിതല അഞ്ോാം േിലയിലോണ് 
വീതടന്നു കൃെ്യമോയി �റഞ്ഞപപ്ോൾ 
പ്രെിക�ിക്കോെി�ിക്കോൻ കഴിയോത് 
അവസ്യോയി. െോൻ േോല്പതുല
ക്ഷാം തകോടുത്തു വോങ്ിയെോതണന്നു 
�റഞ്ഞു. ആ ഫ് ളോറ്ിതല ഒരു വീടിതറെ 
ശ�ോശ�ി വില ഇപ്റഞ്ഞെിപേക്കോൾ 
വളത� കൂടുെലോതണന്നു ആർക്കുമറി
യോാം. അങ്തേതയങ്കിൽ ഇപദേഹത്ിേ് 
സൗജേ്യേി�ക്കിലോയി�ിക്കണാം ഇെ് 
േൽകിയെ്. ഇെിൽ േിന്ന് െതന്ന 
എങ്തേയോണിവർ വിശ്സ്െ പേടി
തയടുക്കുന്നെിേ് വ്യക്മോണപല്ലോ. 
സർക്കോർ ജേങ്ളുതട �ണത്ിൽ 
േിന്നുാം �െിേഞ്ചു ലക്ഷാം മുടക്കി 
ഹ�ീഷ് സോൽപവതയപപ്ോതലോരു 
വക്കീലിതേ വച്ച് പകസ് വോേിക്കോനാം 
എങ്തേതയങ്കിലുാം ഇവത� �ക്ഷിക്കോ
നാം ശ്രമിക്കുന്നെിതറെ യുക്ി ഇെിൽ 
േിന്നുാം പബോധ്യതപ്ടുമപല്ലോ.

 
പണവകും സ്ാധീെവകും നകാണ്ച് 
അധികാരസ്ാപെങ്നെയകും 
ജെപ്രതിെിധികനെയകും എന്ിനു 
െീതിപീഠങ്നെ വനരയകും വരുതി
യിലാക്ി എന്കും നവട്ടിപ്ിടിക്ാനെ
ന് അഹന്യനട ഇരുണ്വകാട്ട
കൊണു സുപ്രീകും വകാടതിയനട 
കണിശൊയ ഉത്രവിൽ െിലകും 
നപാത്ിയതച്. എവപ്ാനഴങ്ിലുകും 
െീതിയനട പരുന് പണത്ിനുകും 
സ്ാധീെങ്ൾക്കും െീനത പറക്
നെന്ാണച് ഇതച് കാണിക്ന്തച്.

�പമശ് തെന്നിത്ല മ�ട് ഫ്ളോറ്്  ഉടമകതള സദേരശിച്ചപപ്ോള്
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ഇന്ത്യൻ   ജേോധി�െ്യാം   അെിതറെ   െ�ിത്രത്ിതല  
ഏറ്വുാം  കടുത്  തവല്ലുവിളികളിതലോന്നിതേ പേ�ിട്ടു 

തകോണ്ി�ിക്കുന്ന സദേർഭത്ിലൂതടയോണ് കടന്നുപ�ോകുന്നെ്.
ഇന്ത്യൻഭ�ണഘടേയുാം ഭ�ണഘടേോസ്ോ�േങ്ളുാം െതന്ന
യോണിന്ന് െി�ിച്ചടികതള പേ�ിടുന്നെ്. ഭ�ണഘടേതയ 
�ലപപ്ോഴുാം അെിേകതത് െതന്ന �ഴുതുകളു�പയോഗിച്ചോണ് 
അട്ിമറിക്കുന്നെ്.  ഭ�ണഘടേയുതട ത�ോതുവോയ അന്തസ
ത്ക്കനസൃെമോയി  ഇവതയ വ്യോഖ്യോേിക്കോൻ ബോദ്്യെ
തപ്ട് ജു്ീഷ്യറി കോഴ്ചക്കോ�ോവുകപയോ  െിലപപ്ോതഴങ്കിലുാം 
ഈ അട്ിമറിതയ പേ�ിട്ടു സഹോയിക്കുകപയോ തെയ്യുന്നു എന്ന 
പെോന്നലോണ് സോധോ�ണ �ൗ�നണ്ോകുന്നെ്.  അതുതകോണ്ടു 
െതന്ന പസ്ഛോധികോ�ത്ിേ് കീഴ് വഴങ്ോൻ വിസമ്െിക്കു

ന്ന ഇന്ത്യയിതല  എല്ലോ പുപ�ോഗമേശക്ികളുാം  ��സ്പ�ാം 
മകപകോർത്തു േില്ക്കുന്നെ്  അവയുതട േിലേില്പിനെതന്ന  
ഒ�വപശ്യോ�ോധിയുമോയി  െീർന്നി�ിക്കുന്നു.  ജേോധി�െ്യ
തത്കുറിച്ചുള് ത�ോതു�റച്ചിലുകളല്ല,ഇന്ത്യൻഭ�ണഘടേതയ 
സാം�ക്ഷിക്കുക എന്ന മൂർത് പ്രശ് േത്ിലൂന്നിതകോണ്ടുപവണാം 
ഇന്ന് ഐക്യത്ിനള് �ശ്ോത്ലതമോരുക്കുന്നെ്. മറ്ോത�
ക്കോളുാം  ഈ ഐക്യത്ിേ്  മുൻകതയ്ടുക്കോനള് ബോദ്്യെ 
ഇടതു�ക്ഷത്ിലോണ് േിക്ഷിപ്മോയി�ിക്കുന്നെ്.

എന്നോൽ ഇടതു�ക്ഷതമന്ന പ്രപയോഗാം  വിപശഷിച്ച് 
പക�ളതത് സാംബന്ിച്ചിടപത്ോളാം  ഏതറ തെറ്ിദ്ോ�ണോജ
േകമോയ ഒന്നോണ്.  വളത�  ത�തട്ന്നു െതന്ന അെിതേ ഇടതു
�ക്ഷ ജേോധി�െ്യമുന്നണിയുമോയോണ്  പെർത്തു വോയിക്കുക.  

ഇന്നന്ത് മലാകവുും
ചരിത് പാഠങ്ങളുും

വലഖെകും
  വസാെവശഖരൻ  

ഇറ്ലിയിതല വ്യവസോയ ഭൂ�ടത്ിതല മെേയുതട സില്ക്ക് �ോെ
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�ലപപ്ോഴുമെിതേ മോർക് സിസ്റ് �ോർട്ിയുമോയി  െതന്നയുാം 
പെർത്തു കോണുന്നവരുാം ധോ�ോളമോണ്. ഇന്ത്യയിൽ  കമ്യൂ
ണിസ്റ് �ോർട്ി െതന്നയുാം  രൂ�തമടുക്കുന്നെ്  അപപ്ോപഴക്കുാം 
പ്രബലമോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന  പകോൺഗ്രസ്ിേകത്തുതവച്ച്  
എന്ന് സൂക്ഷ്മമോയി  �റയോേോകിതല്ലങ്കിലുാം വിശോലമോയ 
പേശീയപ്രസ്ോേത്ിതറെ ധോ�ക്കകത്ോണ്. ഭീക�വോേ 
പ്രസ്ോേങ്ളിൽ േിന്നടക്കാം ഊർജ്ാം  സ്ീക�ിച്ചുവളർന്ന 
അെ് �ിന്നീട്  പകോൺഗ്രസ്ിതല  ഇടതു�ക്ഷധോ�യുമോയി 
പെർന്നുാം തകട്ടു �ിണഞ്ഞുമോണ് ഒരു ബഹുജേശക്ിയോയി 
മോറുന്നെ്. പേശീയധോ�കളുമോയി പയോജിച്ചുാം വിപയോജിച്ചുാം  
അതു കൂതട ഭോഗമോയി രൂ�തപ്ടുത്ിതയടുത്  മ�തൃക
തത്യുാം ഈട് തവപ്പുകതളയുമോണിന്ന് വർഗ്ഗീയ ശക്ികൾ 
അട്ിമറിക്കുന്നെ്. ഈ വർഗ്ഗീയശക്ികളോകതട് െ�ിത്രത്ി
ലുടേീളാം പേശീയ ഐക്യതത് ഛിദ്മോക്കുന്ന പ്രവർത്ികളി
ലൂതട പേശവിരുദ്െ മകമുെലോക്കിയവരുമോണ്.

ഹിന്ദു മുസീാം വർഗ്ഗീയെ ത�ോതുവിൽ പേ�ിട്ടു െതന്ന 
തകോപളോണിയൽ ഭ�ണത്ിേനകൂലമോയി േില്ക്കുകയുാം 
പേശീയ പ്രസ്ോേതത് ശിഥിലമോക്കോൻ  യെ് േിക്കുകയുമോണ
ന്ന് തെയ്െ്. എന്നോൽ  പകോൺഗ്രസ്ിലുാം  ത�ോതുവിൽ  പേശീയ
പ്രസ്ോേത്ിേകത്തു െതന്നയുാം വർഗ്ഗീയെയിപലക്ക് െോയുന്ന  
മധ്യകോല മെോത്മകെക്ക്  ഗണ്യമോയ സ്ോധീോം  എപപ്ോഴുാം 
േിലേിന്നിട്ടുണ്്. ഇെിതേ  പമൽമക പേടുന്നെിൽ േിന്ന്  
െടഞ്ഞുേിന്ന ഗോന്ിയൻ പേതൃെ്ത്ിതറെ പ്രഭോവാം  സ്ോെ
ന്ത്യോേന്ത�കോലത്് ദുർബലമോവുകയുാം  തേഹ് റുയുഗാം കൂടി 
അവസോേിക്കുകയുാം  തെയ്പെോതട  പകോൺഗ്രസിേകത്തുെ
തന്ന  മെോത്മകഘടകങ്ൾ കൂടുെൽ  
ശക്ി പ്രോ�ിക്കുകയോണുണ്ോയെ്.  
േപവോത്ഥോേ പ്രസ്ോേങ്ളുതട  തുടർ
ച്ചകൾകൂടി  ദുർബലമോവുകയുാം  ഇടതു
�ക്ഷത്ിേകത്തുെതന്ന അെിതറെ 
സ്ോധീോം ഗണ്യമോയി വർദ്ിക്കുക
യുാം തെയ്യുന്നുണ്്. െങ്തള ബോധിച്ചി
�ിക്കുന്ന ഈ ദുർഭൂെതത് ശ�ിയോയി 
െി�ിച്ചറിയോൻ പകോൺഗ്രസ്സു മോത്രമ
ല്ലോതെ ഇടതു�ക്ഷാം കൂടിയുാം ��ോ
ജയതപ്ടുന്നെോണിന്ന് കോണുക. 
ഇെോകതട്  ആത്മവിേോശത്ിപല
ക്കുള് �ോെകളോണവർക്ക് തുറന്നു 
തകോടുക്കുന്നതുാം.

പുതധിയ ലോകസാഹചര്യകും
 പക�ളത്ിൽ  ഇടതു�ക്ഷ

തത് പകന്ദ്രശക്ി കമ്യൂണിസ്റ്�ോർ
ട്ികളോണ്.  കമ്യൂണിസ്റ് �ോർട്ികൾ 
സോർവ്പേശീയ �ോർട്ികളോയോണ് 
വിഭോവോം തെയ്തപ്ട്െ്. 1960 
കളിൽ പലോക കമ്യൂണിസ്റ്  പ്രസ്ോ
േത്ിതല �ിളർപ്ിതറെ കോലത്് 

പസോവിയറ്്- െീേോ�ക്ഷങ്ൾ അാംഗീക�ിച്ച സോർവ്പേശീയ 
പ�ഖകളുാം േില�ോടുകളുമോണ് ഏറിയുാം കുറഞ്ഞുാം ഇവയുതട
തയല്ലോാം �ോഷ്ടീയേില�ോടുകൾക്കോധോ�ാം. സോർവ്പേശീയ 
�ാംഗതത് മവരുദ്്യങ്തളക്കുറിച്ചുാം മുഖ്യമവരുദ്്യതത്
ക്കുറിച്ചുതമല്ലോമുള് െർക്കങ്ളോണ് അന്നതത് �ിളർപ്ിതറെ 
അടിസ്ോേകോ�ണമോയി �റയുക. അവതയോന്നുാം ഒട്ടുമിക്ക
വോറുാം കമയൂണിസ്റ്റു�ോർട്ികളുാം ഗ്രൂപ്പുകളുാം ഇപന്നോർക്കുന്നുെതന്ന
യുണ്ോകണതമന്നില്ല. എങ്തേ വന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ോയോലുാം 

ഇതല്ലങ്കിലുാം ഇവയുതടതയല്ലോാം കോഴ്ച
പ്ോടുകളിൽ ഘേീഭവിച്ചുേില്ക്കുന്നെ് 
അന്നതത് േില�ോടുകൾ െതന്ന
യുമോണ്. അവയിൽ േിതന്നല്ലോാം  
മൗലികമോയി മോറിപപ്ോന്നു  എന്നു 
പെോന്നിക്കുന്നവയിലുാം ഇവ വഷളൻ 
രൂ�ങ്ളിൽ ഒളിഞ്ഞി�ിക്കുന്നെ് 
കോണോാം. ഒരു വശത്് പസോഷ്യലി
സ്റ് പെ�ിയുാം സോമ്ോജ്യെ് പെ�ിയു
മോയിരുന്നു അന്ന് പകന്ദ്രവിഷയങ്
ളിതലോന്നോതയങ്കിലുാം  ഇരു�ക്ഷവുാം 
��ിഗണിച്ചെ്. മറുവശത്് സോമ്ോ
ജ്യെ്വുാം പകോളണി�ോഷ്ടങ്ളുമോയുാം 
തകോപളോണിയൽ ജേെകളുമോയുാം 
അന്ന് പലോകാം �ി�ിഞ്ഞിരുന്നെോയുാം 
െി�ിച്ചറിയതപ്ട്ടു.  ഒ��നൂറ്ോണ്ിേി
പ്പുറാം  ഇന്നു െി�ിഞ്ഞു പേോക്കുപ്ോൾ 
കണ്ാം കോതുാം പ്രവർത്ിക്കുന്നവർ
ക്ക് കോണോേോവുക പലോകവുാം ഈ 
മവരുദ്്യങ്ളുതമല്ലോാം മൗലികമോയ  
�ല ��ിവർത്േങ്ൾക്കുാം  വിപധ
യമോയെോണ്. ഈ വിശകലേ
ങ്തള  ആധോ�മോക്കി രൂ�തപ്ടു
ത്ിയ �ോഷ്ടീയ േില�ോടുകളിൽ 

വസ്ഛാധികാരത്ിെച് 
കീഴച് വഴങ്ാൻ വിസമ്തിക്ന് 
ഇന്്യയിനല  എല്ലാ പുവരാഗെെ
ശക്ികളുകും  പരസ്പരകും കക
വകാർത്തു െില്ക്കുന്തച്  അവയനട 
െിലെില്ിനുതനന്  ഒരവവശ്യാ
പാധിയൊയി  തീർന്ിരിക്ന്നു.  
ജൊധിപത്യനത്കുറിച്ചുള്ള 
നപാതുപറച്ിലുകെല്ല, ഇന്്യൻഭ
രണഘടെനയ സകുംരക്ഷിക്ക 
എന് മൂർത് പ്രശച് െത്ിലൂന്ി 
നകാണ്ടുവവണകും ഇന്ച് ഐക്യ
ത്ിനുള്ള പശ്ാത്ല
നൊരുക്ന്തച്.

അപമ�ിക്കന് പ്രസി്ന്റ് രൈാം�്
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മിക്കവയുാം  ഇന്നതത് േിലയിൽ 
അപ്രസക്പമോ പുേർ േിർവെേ
ങ്ൾ ആവശ്യമോയവപയോ ആയി
�ിക്കുന്നുതവന്നു കോണോാം. ഇങ്തേ 
ഒരു െി�ിച്ചറിപവയില്ലോത്, പുെിയ 
െ�ിത്ര �ോഠങ്പളോ, പലോക സോഹ
െ�്യങ്തളക്കുറിച്ചുള് വിശകലേ
ങ്പളോ പുെിയ അപേ്ഷണങ്പളോ  
സാംവോേങ്പളോ ഒന്നുമില്ലോത് 
ഇന്നതത് കമയൂണിസ്റ് വൃത്ങ്ൾ 
എപന്നോ  േിശ്ലമോയിപപ്ോയ പപ്ര
െഭവേങ്തള മോത്രപമ ഓർമ്ിപ്ി
ക്കുന്നുമുള്ളു. 

പസോഷ്യലിസ്റ് പെ�ി, പസോഷ്യ
ലിസ്റ് �ോജ്യങ്ളുതട പെ�ി എന്ന 
േിലയിൽ  ഇന്നില്ല. മറുവശത്് 
അപമ�ിക്കയുതട പേതൃെ്ത്ിൽ 
സാംഘടിെമോയി േിന്ന  സോമ്ോജ്യ
െ്പെ�ിയിലുാം ഇന്ന് ഗണ്യമോയ 
��ിവർത്േങ്ളുണ്ോയി.  വോക്കി
തലങ്കിലുമുള് അപമ�ിക്കയുതട പലോക പേതൃെ്ാം െതന്ന 
അനേിോം  ത�ോള്യോയി തുറന്നുകോട്ത�ടുകയോണിന്ന് 
പലോക യോഥോർത്ഥ്യാം.  അപമ�ിക്കപയോതടോപ്പമോ കൂടുെലോപയോ 
യൂപറോപ്പുാം െീേയുതമല്ലോാം ഇന്ന് പലോക സോ്ത്ിക �ോഷ്ടീയോ
ധികോ�പകന്ദ്രങ്ളോയി പ്രവർത്ിക്കുന്നു. അന്ന് പുത്ൻ പകോള
േികതളപന്നോ മൂന്നോാം പലോകതമപന്നോ 
ഒതക്ക വിളിക്കതപ്ട്  �ല ഏഷ്യേോ
ഫ്ിക്കൻ അപമ�ിക്കൻ �ോജ്യങ്ളു
മിന്ന് �ല വികസിെ  യൂപറോ�്യൻ 
�ോഷ്ടങ്ളുമോയി പയോജിച്ച്  പേശീയ 
വരുമോേമോപയോ, പ്രെിശീർഷവരുമോ
േമോപയോ ഇവ �ണ്ടുാം പെർന്നവപയോ 
ഒതക്കയോയി മോറിയിട്ടുണ്്.  ശ�ിയോയി 
േയിക്കതപ്ടുന്ന �ക്ഷാം ഇന്ത്യക്ക് 
െപന്നക്കുമിന്നു പലോക സോ്ത്ിക 
�ോഷ്ടീയഅധികോ� ശക്ികളുതട 
മുൻേി�യിൽ ഇടാം �ിടിക്കോനള് 
വഴികൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നുമുണ്്. 
െില പ്രപയോജകെോല്പ�്യങ്ൾക്കപ്പുറാം 
മോർക് സിസപത്ോടുള് എതന്തങ്കിലുാം 
പ്രെ്യയശോസ്ത പ്രെിജ്ോബദ്െ
തയോന്നുാം പ്രസാംഗിച്ച് ഇവക്കിേി 
അണികതള പ�ടിപ്ിക്കോനമോവില്ല. 
കോ�ണാം പമൽ�റഞ്ഞ പലോകസോ
്ത്ിക �ോഷ്ടീയവസ്തുെകതളല്ലോാം 
െതന്ന ��്�ോഗെമോയെ് സൂക്ഷിച്ചു  
പ�ോരുന്ന 'മോർക് സിസ്റ്' മിത്തുകതള 
കീഴ് പമൽ മറിക്കുന്നവയോണ്. 

ലോകകും  ഒരു പരധിവർത്നദശയധിൽ
 പലോകാം  ഇന്ന് വലിതയോരു ��ിവർത്േത്ി

തറെ േശോസന്ിയിലോതണന്ന് �റയോാം. മൂലധേത്ിതറെ  
സോർവ്പേശീയവല്�ണാം  പേശ�ോഷ്ടങ്ളുതടയുാം ഭ�ണകൂട

ങ്ളുതടയുാം സാംഘടേോരൂ�ങ്തള 
അെിേകത്തു േിന്ന് ഏതറ ദുർബ്ബല
മോക്കിയി�ിക്കുന്നു.  പേശ�ോഷ്ടങ്ൾ 
ശക്ിതപ്ടുന്ന  മുെലോളിത്ത്ിതറെ 
ആേ്യ േശകളിൽ സോ്ത്ിക �ോഷ്ടീ
യേയരൂ�ീക�ണങ്ളുതട �ാംഗത്് 
പേശീയ ഭ�ണകൂടങ്ൾക്കുണ്ോയി
രുന്ന �ങ്കിൽ  േിർണ്ോയകമോയ  
�ലതുാം  ഇന്നവയ്ക് േഷ്മോയി�ിക്കു
ന്നു. ഇങ്തേ േഷ്മോകുന്ന അധീശ
െ്ങ്ൾക്ക് �ക�മെ് വാംശീയവുാം  
മെ��വുതമല്ലോമോയതുാം  മദ്്യകോലി
കെപയോട്  പെർന്നു േില്ക്കുന്നവയുമോയ 
സോാംസ് കോ�ിക പേശീയെയുതട സങ്കു
െിെെ്ങ്തള ഉണർത്ിതയടുക്കോ
േോണ് ശ്രമിക്കുന്നെ്. പലോകതമങ്ങുാം  
ഈ പ്രവണെയിന്ന്  പ്രകടമോണ്. 
പേശീയെ  കൂടുെൽ കൂടുെലോയി  
ഒരു െ�ാം  മിത്തുവല്�ണത്ിേ് 
വിപധയമോവുകയോതണന്നു �റയോാം. 
പേശ�ോഷ്ടങ്ൾക്ക്  ��്�ോഗെ  
അർത്ഥത്ിലുള് തവട്ിപ്ിടുത് യുദ്
ങ്ൾ പ�ോലുമിന്ന്  കൂടുെൽ കൂടുെൽ 
അസോദ്്യമോയിതക്കോണ്ടുവരുന്നുതവ

�ിട്ടീഷച് സാ�ാജ്യത്ത്ി
നറെ  ഊർ�വ�ാതസ്ച് 
കല്കരിയായിരുന്നു.  അവെരി
ക്ൻ സാ�ാജ്യത്ഘടെയ
നട  ഊർ�വ�ാത�കും 
െനട്ട�ൊയി  വർത്ിച്തച് 
എണ്യാണച്. അങ്നെയാ
ണച്  ഇ�ാവയലുകും  അറബച് 
രാജ്യവകും  ഇ�ാെിക 
െതൌലികവാദവകും അവെരി
ക്ൻ രാ�ീയ ചതുരകുംഗത്ി
നല  വക�ബിന്ദുക്െിനലാ
ന്ായിൊറിയതച്.

തലേിതറെ പ്രെിമ െകരത് േിലയില്
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ന്നെോണ് സെ്യാം. പലോകത്ിതല ഏറ്വുാം വലിയ  
ആയുധപശഖ�ത്ിനടമതയന്നഭിമോേിക്കുന്ന 
അപമ�ിക്കക്ക് പ�ോലുാം, അപമ�ിക്കയിന്ന് അപമ�ി
ക്കക്കകത്് ഒതുങ്ി േില്കുന്നില്ല.  അെിേ് പ്രഖ്യോ
�ിെശത്രുവോയി ��ിഗണിക്കുന്ന െീേക്കകത്തു
പ�ോലുാം മൂലധേ രൂ�ത്ിൽ അപമ�ിക്ക വ്യോ�ിച്ചു 
കിടക്കുന്നു.  അപമ�ിക്കയിന്ന്  സോ്ത്ികമോയി 
ദുർബ്ബലമോകുന്നെിൽ  അെിങ്തേ അെിതറെ മൂല
ധേത്ിതറെ സിാംഹഭോഗാം മുടക്കി പശഖ�ിച്ചുതവച്ച 
ത�ോട്ോതെ പ�ോകുന്ന �ടക്ക പശഖ�ത്ിനാം  ഒരു 
വലിയ �ങ്കോണുള്െ്. പസോവിയറ്് യൂണിയതറെ 
െകർച്ചയുതട ഘട്ത്ിലുാം  അെിതറെ വർദ്ിച്ചുതകോ
ണ്ിരുന്ന മസേികെിലവുാം  ആയുധവ്യവസോയ
വുാം  ഒരു േിർണ്ോയക �ങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്്.

ബ്ിട്ീഷ് സോമ്ോജ്യെ്ത്ിതറെ  ഊർജ്
പ്ോെസ്് കല്ക്ക�ിയോയിരുന്നു.  അപമ�ിക്കൻ 
സോമ്ോജ്യെ്ഘടേയുതട  ഊർജ്പ്ോെസ്സുാം 
േതട്ല്ലുമോയി  വർത്ിച്ചെ് എണ്യോണ്. അങ്തേ
യോണ്  ഇ്ോപയലുാം  അറബ് �ോജ്യവുാം  ഇസോമിക 
മെമൗലികവോേവുാം അപമ�ിക്കൻ �ോഷ്ടീയ െതു�ാം
ഗത്ിതല  പകന്ദ്രബിന്ദുക്കളിതലോന്നോയിമോറിയെ്.എണ്ക്ക് പമ
ലുള് കുത്ക അപമ�ിക്കക്ക് പലോകപമധോവിത്ത്ിനള് 
പ്രധോേ ഉ�ോധിയോയിരുന്നു.  ഇന്നിപപ്ോൾ ഇങ്തേതയോരൂർ
ജ് കുത്ക  സോദ്്യപമോ എന്ന് സാംശയാം ജേിപ്ിക്കുാംവിധാം  
സൗപ�ോർജ്മടക്കാം വിപകന്ദ്രീകൃെമോയ പുെിയ ഊർജ്
പ്ോെസ്സുകളിപലക്ക്  പലോകാം േീങ്ിതുടങ്ിയി�ിക്കുന്നു.  
അപമ�ിക്കയുതട പേതൃെ്ത്ിലുള് പലോകോധി�െ്യഘടേയുതട 
െകർച്ചയിപലക്ക് െതന്നയോണിതുാം വി�ൽ ചൂണ്ടുന്നെ്.

 ഇെിതേോതക്ക പുറതമയോണിന്ന്  ഓഹ�ിയുാം 
മൂലധേവുാം  വിവ�മൂലധേവുതമല്ലോാം  മകവ�ിച്ചി�ിക്കുന്ന 
പ്രോമുഖ്യാം  മൂലധേത്ിതറെ ഘടേയിൽ  െതന്ന മോറ്ങ്ളുണ്ോ
ക്കുന്നെ്. ഉറച്ചതുാം  ഘേീഭവിച്ചതുമോയ ഒതന്നന്നെിതേക്കോപള

തറയിന്നെ് അധികോധിൊം ദ്വീകൃെവുാം  െലേോത്മകവുമോയ 
രൂ�ാം മകവ�ിച്ചുതകോണ്ി�ിക്കുന്നു. മറുവശത്് പുെിയ ശോസ്ത
സോപങ്കെിക വികോസങ്ൾ അദ്്ോേത്ിതറെയുാം തെോഴിലിതറെ
യുാം തെോഴിലോളികളുതടയുാം ആർട്ിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജൻസടക്ക
മുള് ശക്ിതപ്ടുന്ന പുെിയ ശോസ്തസോപങ്കെിക വികോസങ്ൾ 
അദ്്ോേത്ിതറെയുാം തെോഴിലിതറെയുാം തെോഴിലോളികളുതടയുാം  
ഘടേയിലുാം വലിയ ��ിവർത്േങ്ൾക്കിടയോക്കുന്നുണ്്.

ചരധിത്കും പുതധിയ വഴധികളധിലേക്് 
തെോഴിലോളിവർഗ്ഗ സർവ്ോധി�െ്യത്ിപലക്കുാം  അെിന

കീഴിൽ തകട്ിപ്ടുക്കുന്ന പസോഷ്യലിസത്ിപലക്കുാം പലോകാം 
േീങ്ങുന്നെിതറെ  സൂെേകതളോന്നുമിന്ന് ലഭ്യമല്ല. തെോഴിലോളി 
വർഗ്ഗാം ഒന്നുാം േഷ്തപ്ടോേില്ലോത് േിസ്വർഗ്ഗമോതണന്നെ് 

െ�ിത്രത്ിതറെ െോലക ശക്ിയോയെിതേ 
കോണുന്നെിേ് മോർക് സ് ഒരു കോ�ണമോയി 
�റഞ്ഞിട്ടുണ്്. ജേപ്രിയമോയി ഏറ്വുാം പ്രെോ�ാം 
പേടിയതുാം ഇെോണ്. എന്നോൽ മോർക് സിതേ
യുാം അപദേഹത്ിതറെ െ�ിത്ര വീക്ഷണതത്യുാം 
സാംബന്ിച്ച് കൂടുെൽ പ്രധോേമോയ  മതറ്ോരു 
കോ�ണമുണ്ോയിരുന്നു. െ�ിത്രാം അപന്ന വത� 
കണ്െിൽ വപച്ചറ്വുാം വികസിച്ച ആധുേി
കമോയ ഒരുല്പോേേശക്ിയോയിരുന്നു അെ്. 
അപപ്ോഴുാം അെ് കൂടുെൽ കോയിക പ്രധോേമോ
യിരുന്നു. എന്നോൽ ഇന്ന് ഉല്പോേേത്ിതറെ എല്ലോ 
തുറകളിലുാം ബൗദ്ികോദ്്ോോം മകവ�ിച്ചു 
തകോണ്ി�ിക്കുന്ന പ്രോധോേ്യാം അവഗണിക്കോവ
െല്ല. സ്റിഗ് ലിറ്് സിതേപപ്ോലുള് സോ്ത്ിക  
ശോസ്തജ്ർ ശക്ിതപ്ട്ടുവരുന്ന തടക് പേോക്ര
സിതയകുറിച്ച് �റയുന്നെിേ് കോ�ണവുാം ഇെ് 

ബരലിന് മെില് ഇല്ലോെോയപപ്ോള് ജേങ്ള് മെിലിേ് മുകളില്

കമ്്യുണിസത്ിതറെ െകരച്ചയുതട മുപ്െോാം വോരഷികാം പ�ോളണ്ില്
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െതന്ന. കൂടോതെ  വിവ�മടക്കാം  ബൗദ്ിക ശക്ിക്ക് ഇന്ന് 
മൂലധേത്ിതറെ െതന്ന രൂ�മോയി വർത്ിക്കോനാം കൂടുെൽ 
സോധ്യെകളുണ്്. ഏതുേിലയിലോയോലുാം തെോഴിലോളിവർഗ്ഗ
ത്ിതറെ ഘടേയിൽ െതന്ന മോറ്ങ്ളുണ്ോക്കോൻ പ്രോപ്മോയ 
വിധാം ബൗദ്ികോദ്്ോേത്ിേ് മകവന്നു തകോണ്ി�ിക്കുന്ന 
പ്രോധോേ്യാം  അവഗണിക്കോവെല്ല. ആർട്ിഫിഷ്യൽ ഇറെലിജൻ
തസല്ലോാം വ്യോ�കമോകോേിടയുള് വരുാംകോലങ്ളിൽ ഇെിേ് 
െ�ിത്രത്ിതറെ ഗെിയിൽ േിർണ്ോ
യകമോയ �ങ്ക് െതന്ന  വഹിക്കോേോ
കുാം എന്നു പവണാം കോണുന്നെ്. മോർ
ക് സിസത്ിതറെ വിപ്വക്കോഴ്ചപ്ോടുക
ളിൽ  പുെിയ പെോേ്യങ്ളുാം ഉത്�ങ്
ളുാം  ഇന്ന് പ്രെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്. 

മുെലോളിത്ത്ിേ് കീഴിൽ 
ഏറ്വുാം 'വികസിച്ച'െിതേ കുറിച്ചു
ള് െർച്ച  മറ്റു െില  പെോേ്യങ്ളിപല
ക്കു ഇന്ന് േയിക്കുാം.  പ്രഖ്യോ�ിെ  
തെോഴിലോളി വർഗ്ഗ പസോഷ്യലിസ
ത്ിലടക്കാം പലോകതമങ്ങുാം  പ്രബ
ലമോയി േിന്ന വികസേക്കോഴ്ചപ്ോ
ടുകളുാം  സങ്കല്പങ്ളുാം  െതന്നയിന്ന് 
പ്രശ് േവല്�ിക്കതപ്ട്ിട്ടുണ്്.  പലോകാം 
പേ�ിടുന്ന  പകന്ദ്രപ്രശ് േങ്ളിതലോ
ന്നോയുാം ഇന്നെ് െർച്ച തെയ്തപ്ടുന്നു.  
മനഷ്യനാം പ്രകൃെിയുാം  െമ്ിൽ േില
േിർത്ിപപ്ോരുന്ന ഒരു സന്തുലിെ
ബന്തത് അവഗണിക്കുന്ന ഒട്ടുാം 
��ിസ്ിെി സൗഹൃേ��മല്ലോത് 
വികസേമോണ് മുെലോളിത്ാം �ിന്തു
ടരുന്നെ്. േിലേിന്നുതവന്നു �റയുന്ന  

പസോഷ്യലിസത്ിതറെ രൂ�ങ്ളുാം ഇപെ മുെലോളിത്ത്ിതറെ 
െതന്ന െില വിപശഷരൂ�ങ്ളോപയ കോപണണ്തുമുള്ളു. േീർഘ
വീക്ഷണമില്ലോത്  അപ്പപ്ോഴുള്   ലോഭ െോല്പ�്യങ്ളിലൂന്നുന്ന 
മുെലോളിത് പ്രപയോജകവോേത്ിേ്  സ്ോഭോവികമോയതുാം ഇതു 
െതന്നയോണ്. ��്�ോഗെ  ഇടതു�ക്ഷങ്ളടക്കാം  �ിൻ�റ്റുന്ന 
ഈ മുെലോളിത് വികസേ സങ്കല്പാം  മനഷ്യവാംശതത് െതന്ന 
േയിക്കുന്നെ് ഒ�ോത്മഹെ്യോമുേ്ിപലക്കോതണന്ന കോഴ്ചപ്ോട്  
പലോകമിന്ന് ത�ോതുവിൽ �ങ്ക് തവച്ച് തുടങ്ിയി�ിക്കുന്നു. 

ഇെ�പക്ഷത്ധിടറെ  പ്സക്തധി
ഇേിയുാം േീർഘിപ്ിക്കോവുന്ന �ല ഘടകങ്ളുതണ്ങ്കിലുാം 

പുെിയകോലാം പുെിയ കോഴ്ചപ്ോടുകളോവശ്യതപ്ടുന്നു എന്നി
ങ്തേ െല്ോലാം േമുക്കിെിതേ സാംഗ്രഹിക്കോാം. വിപ്വ 
സങ്കല്പങ്ളുാം  ഒപ്ാം അെിൽ േിന്നുള് വ്യെിെലേങ്ളോയി 
��ിഗണിക്കുന്ന ഇടതു വലതു െിരുത്ൽ വോേസങ്കല്പങ്ളുതമ
ല്ലോമിന്ന് മൗലികമോയ പുേർേിർവ്െേങ്ളോവശ്യതപ്ടുന്നുണ്് 
എന്നെോണിെിൽ പ്രധോോം.  അടിമുടി സ്ോധീേിക്കുന്ന ഒരു 
േവീക�ണത്ിലുതട മോത്രതമ ഇേി കമയൂണിസ്റ് �ോർട്ികൾ
ക്കുാം ഇടതു�ക്ഷത്ിന െതന്നയുാം പ്രസക്മോയി തുട�ോനാം 
പുേഃസാംഘടിപ്ിച്ച് ശക്ിയോർജ്ിക്കോനാം കഴിയൂ എന്നെോ
ണിന്നതത് െ�ിത്ര�ോഠാം.

�ഴയകോഴ്ചപ്ോടിൽ േിന്ന് തകോണ്് ഇെിതേയുാം ശ�ിയോയി 
മേസ്ിലോക്കോേോകണതമന്നില്ല. മസദ്ോന്തിക  വിഷയങ്
ളിതലല്ലോാം സുവ്യക്മോയ െീർപ്് കല്പിച്ച് പ്രെ്യയശോസ്ത��
മോയി സാംശുദ്മോയ ഒരു പ്രസ്ോോം തകട്ിപ്ടുക്കുക എന്ന   
�ഴയ അർത്ഥാം  ഇെിേില്ല. സ്ർഗ്ഗത്ിപലക്കുള് �ോെ 

ഏക മോത്രവുാം ഇടുങ്ിയതുമോണ് 
എന്ന പസോവിയറ്് മോർക് സിസ
ത്ിൽ േിന്ന് മ�തൃകമോയി ലഭിച്ച 
മെോത്മക പബോധത്ിൽ  േിന്ന് പുറ
ത്തുകടക്കുക   ഇെിേ് പ്രധോേമോണ്.  
വിധിവോോം  പ�ോതല സുേിശ്ിെമോക്ക
തപ്ട് വഴിയിൽ േിന്നുള്  ഏതെോരു 
വ്യെിെലേവുാം  ഇടെ വലെ്  �ോ�
ങ്ളോതണന്നുാം  അതുതകോണ്് െതന്ന 
ശിക്ഷോർഹമോതണന്നുാം ഇെ്  �റയുാം.  
ആത്മ�ീ്ക�ോയ  ഫ്ോൻസിസ്  
അസ്ിസ്ിയപപ്ോലുള്  വിശുദ്ൻമോർ 
കടാംകഥമോത്രമോവുകയുാം പ�ോപ്ിനാം 
�ോെി�ിമോർക്കുാം എന്തുമോകോതമ
ന്നുമോയ ഇക്കോലത്് അണികൾ
ക്കിടയിൽ സന്നിപവശിക്കതപ്ടുന്ന 
സാംഘടേോമെപബോധാം  ഹീേമോയ 
അക്രപമോത്സുകെയുാം ��സ്പ� വിപേ്
ഷവുമോയോണ് സമൂഹത്ിൽ  പ്രകടമോ
കുന്നെ്.  െ�ിത്രാം ഇത്�ാം സുേിശ്ി
െെ്ങ്തളതയല്ലോാം  െവറ്റുതകോട്യിൽ  
പ�ോലുാം ഇടമില്ലോത്വിധാം   ഇന്നു 

ആനരങ്ിലുകും  വബാധപൂർ�കും  
സകുംഘടിപ്ിക്ന്തായല്ല ഇടതുപ
ക്ഷനത് കാവണണ്തച്.  സമൂഹ
ത്ിനറെ  ഗതിക്രെത്ിെിടയിൽ  
സ്ാഭാവികൊയി 
രൂപനപ്ടന്താണതച്. ഇങ്നെ 
രൂപനപ്ട്ടുവരുന് ശക്ികനെ  
തിരിച്റിഞെച് കൂടതൽ  
വിപുലവകും  സകുംഘടിതവകും ലക്ഷ്യ
വവധിയൊക്ന്തിലാണച് 
ൊർകച് സിസെടക്കും ഏതച്  
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്ിനറെയകും 
പ്രസക്ി. 

സി�ിഎാം ജേറല് തസക്രട്റി സീെോറോാം തയ��ി
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ഓവരാ വിഭാഗങ്ളുകും  അകത്തുകും 
പുറത്തുകും സകുംവാദാത്മകൊയ  
ഒരന്രീക്ഷകും  രൂപനപ്ടത്തുകയകും 
നപാതുവവദികളുകും നപാതു ൊധ്യെ
ങ്ളുകും ഇതിൊയി  രൂപനപ്ടത്തു 
കയകും നചവയേണ്തുമുണ്ച്.  അല്ലാ
ത്പക്ഷകും  ബകുംഗാെിനറെ 
വഴിയിലുകും െകച് സൽബാരിയനട 
ശിഥിലീകരണത്ിനറെ വഴിയിലു
നെല്ലാകും വിഭാഗീയ താല്ര്യങ്
െിൽ കിടന്ച് കൂടതൽ ജീർണ്ിക്
കയാകുകും ഇവയനടനയല്ലാകും 
മുമ്ിലുള്ള സാദ്്യത; ചരിത്രത്ിൽ 
സ്യകും അപ്രസക്ൊവകയകും.

ഉപ�ക്ഷിച്ചിട്ടുണ്്.  സെ്യവുാം ശ�ിയുതമല്ലോാം  ഏകമോയ  
െില പകവലയോഥോർത്ഥ്യങ്ളതല്ലന്നുാം സമൂഹാം  മുപന്നോട്ടു 
േീങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയിൽ േിന്നുരുത്തു�ിയുന്ന ആപ�ക്ഷി
കധോ�ണകൾ  മോത്രമോതണന്നുമുള് െി�ിച്ചറിവ് ഇന്ന്  
രൂ�തപ്ട്ടുവരുന്ന ജേോധി�െ്യപബോധത്ിേ് ഒഴിച്ചു 
കൂടോേോകോത്െോണ്.  ഇടതു�ക്ഷത്്  ഇന്ന് ബലമോയി 
േില്ക്കുന്ന  വിഭോഗീയ മെിലുകൾ െകരുകയുാം  �ക�ാം 
സാംവോേോത്മകമോയ ഒ�ന്ത�ീക്ഷാം രൂ�തപ്ടുത്തുകയുമോ
ണിെിേോേ്യാം പവണ്െ്. 

ആത�ങ്കിലുാം  പബോധപൂർവ്ാം  സാംഘടിപ്ിക്കുന്നെോ
യല്ല ഇടതു�ക്ഷതത് കോപണണ്െ്.  സമൂഹത്ിതറെ  
ഗെിക്രമത്ിേിടയിൽ  സ്ോഭോവികമോയി രൂ�തപ്ടു
ന്നെോണെ്. ഇങ്തേ രൂ�തപ്ട്ടുവരുന്ന ശക്ികതള  
െി�ിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടുെൽ  വിപുലവുാം  സാംഘടിെവുാം 
ലക്ഷ്യപവധിയുമോക്കുന്നെിലോണ് മോർക് സിസമടക്കാം 
ഏെ്  പ്രെ്യയശോസ്തത്ിതറെയുാം പ്രസക്ി. ഇടതു�ക്ഷാം 
ഇന്നു �ലരുാം കരുതുന്ന പ�ോതല  പക�ളത്ിൽ മോത്രമ
ല്ല ഉള്െ്. മോർക് സിസത്ിേ് ഒട്ടുാം സ്ോധീേമില്ലോത് 
ഇന്ത്യയിതലയുാം പലോകത്ിതലയുാം എല്ലോയിടത്തുാം 
അതുണ്്. ശക്ിയിൽ ആപ�ക്ഷികമോയ വ്യെ്യോസങ്ളുണ്ോ
കുതമന്നു മോത്രാം. പേശ, കോല പഭേങ്ൾക്കനസ�ിച്ച്  രൂ�മോറ്മ
െിനണ്ോകോാം. ചുകപ്ോയി മോത്രമല്ലോതെ �ച്ചയോയുാം കറുപ്ോയുാം 
എല്ലോമെിേ് പ്രകടമോകോേോകുതമന്ന് പലോകത്ിേറിയോാം. 
അവ�വരുതട ആത്മേിഷ്ഠപബോധങ്ളിൽ േിന്നല്ല വർത്മോേ 
യോഥോർത്ഥ്യങ്ളിൽ േിന്നു പവണാം ഇടതു�ക്ഷതത് െി�ിച്ച
റിയുന്നെ്. 

ഇന്ത്യൻ ഇടതു�ക്ഷത്ിതറെ  
ഭോഗമോകോനാം  അെിതേ വഴിേയി
ക്കോനാം  പ്രോപ്മോവുക വഴിയോണ് 
ഇന്ത്യയിൽ മോർക് സിസത്ിതറെ  
പ്രസക്ിയിന്ന് കതണ്ത്ോേോവുക. 
മോർക് സിസപത്ോട്  ആഭിമുഖ്യാം 
പുലർത്തുന്നവ�ോയി  കരുതുന്ന 
അെിതറെ എല്ലോ ഛോയകളുതടയുാം 
മോത്രമല്ലോതെ   പസോഷ്യലിസത്ിതറെ
യുാം ജേോധി�െ്യത്ിതറെയുമടക്കാം 
എല്ലോ ധോ�കതളയുാം ഒന്നിപ്ിക്കുക 
എന്നെോകണമെിതറെ ലക്ഷ്യാം. 
ഇന്ത്യയിതല  സമൂർത്സോഹെ�്യ
ങ്ൾ  പേ�ിടുന്ന  തവല്ലുവിളികതള  
അഭിസാംപബോധേതെയ്യുക വഴിപയ  
ഇതു സോദ്്യമോകു. എപന്നോ ഉറച്ചു 
പ�ോയ അവ�വരുതട  പ്രെ്യയശോസ്ത 
പബോദ്്യങ്ളിൽ േിന്ന് ഇെിപലക്ക് 
വഴികതളോന്നുമുള്െോയി പെോന്നുന്നി
ല്ല. ആ�െ്ക�മോാം വിധാം ശക്ിതപ്
ടുന്ന ഈ പലഖേത്ിതല  ആ�ാംഭ
ത്ിൽ  ചൂണ്ിക്കോട്ിയ പസ്ച്ോധികോ

�പ്രവണെ  ഇത്�തമോരു പബോദ്്യത്ിപലക്ക്  എല്ലോവത�യുാം  
േിർബന്ിെ�ോക്കുന്നുമുണ്്.

െീർച്ചയോയുാം വർത്മോേപലോകസോഹെ�്യങ്തളക്കുറി
ച്ചുാം അെിനണ്ോയിതക്കോണ്ി�ിക്കുന്ന  മോറ്ങ്തളക്കുറിച്ചുാം,  
അവയുതട ഗെിക്രമങ്തളക്കുറിച്ചുതമല്ലോമുള് അപേ്ഷണ
ങ്ളുാം  േിഗമേങ്ളുതമല്ലോാം പ്രസ്ോേത്ിതറെ ഭോവിവികോ
സത്ിേ് ഒഴിവോക്കോേോകോത് ഉ�ോധിയോണ്. എന്നോലി

തെോന്നുാം അടിയന്തി� തവല്ലുവിളി
കതള പേ�ിടുന്നെിേ് െടസ്മോയി 
കൂടോത്െോണ്. ഓപ�ോ വിഭോഗങ്ളുാം  
അകത്തുാം പുറത്തുാം സാംവോേോത്മ
കമോയ  ഒ�ന്ത�ീക്ഷാം  രൂ�തപ്ടു
ത്തുകയുാം ത�ോതുപവേികളുാം ത�ോതു 
മോധ്യമങ്ളുാം ഇെിേോയി  രൂ�തപ്ടു
ത്തുകയുാം തെപയ്ണ്തുമുണ്്.  അല്ലോ
ത്�ക്ഷാം  ബാംഗോളിതറെ വഴിയിലുാം 
േക് സൽബോ�ിയുതട ശിഥിലീക�ണ
ത്ിതറെ വഴിയിലുതമല്ലോാം വിഭോഗീയ 
െോല്പ�്യങ്ളിൽ കിടന്ന് കൂടുെൽ 
ജീർണ്ിക്കുകയോകുാം ഇവയുതടതയ
ല്ലോാം മു്ിലുള് സോദ്്യെ; െ�ിത്ര
ത്ിൽ സ്യാം അപ്രസക്മോവുക
യുാം. അപപ്ോഴുാം പുെിയ ഇടതു�ക്ഷാം 
ഇവതയല്ലോാം വകഞ്ഞു  മോറ്ിതക്കോണ്് 
�തുതക്കയോതണങ്കിലുാം അെിതറെ 
വഴി തുറതന്നടുക്കുക െതന്ന തെയ്യുതമ
ന്ന് െ�ിത്രപബോധാം േമുക്ക് പ്രെ്യോശ 
െരുന്നുണ്്.

വടക്കന് തകോറിയന് േഗ�ത്ിതല മെേയുതട സോന്നിധ്യാം 
പ്രെീകോത്മകമോയി മോപവോയുതട പ്രെിമ
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മൊം ഭൗെികശോസ്ത വിജ്ോേത്ിതറെ ഭോഗാം അല്ല. 
�ിതന്നപയോ മേഃശോസ്തത്ിതറെയുാം സോമൂഹ്യശോസ്തത്ിതറെ

യുാം പ്രെലമോണ്. മെത്ിതറെ  മേഃശോസ്ത പ്രെലത്ിേ് െതന്ന 
�ണ്ടു െലമുണ്്. ഒന്ന് , െിപയോളജിയുതട െലാം.(മെ വിശ്ോസ 
സാംഹിെ ).�ണ്്, ആത്മീയെയുതട െലാം.  ആന്ത�ിക പെെേ, 
അസ്ിെ്പ്രശ് േങ്ളുതട പ്രശ് േവല്ക്ക�ണാം, ആഴ മേസ്ിതറെ 
ക്രമീക�ണാം, സൗദേ�്യപബോധാം, ഉരവ്�െ, ഇതെല്ലോാം ആത്മീ
യെയുതട മോേങ്ളോണ്. മേവവിശ്ോസവുാം ആ�ോധേയുാം 
തവറുാം യോന്തിക വിശ്ോസങ്തളന്ന േിലയില് ആത്മീയെ 
ആവില്ല. എന്നോല് അവയുതട സോധേ ആത്മീയെ ആവുാം. 
അതു പ�ോതല തസക്കുലര സൗദേ�്യപബോധാം, തസക്കുലര 
മേെികെയില് ഊന്നിയ   വിപ്വപബോധാം ഒതക്ക ആത്മീ
യെയോണ്. അെോയെ് മൊം മുഴുവന് ആത്മീയെ അല്ല, 
മെത്ിേ് ആത്മീയെയുതട കുത്കയുമില്ല. മോരക് സിസാം 
ഒരു  മജവേരശേവുാം മേെികെയുതട പ്രപയോഗവുമോയി 
ഒ�ോളുതടപയോ ഒരു കുട്ോയ്മയുതടപയോ അനഭവമോയി  ആ മേസു

കതളയുാം കുട്ോയ്മതയയുാം ഉരവ�മോക്കുപ്ോള് അെ് ആത്മീയെ 
ആവുാം. 

�െിതേട്ോാം നൂറ്ോണ്ില് ഗണിെശോസ്ത യുക്ിയുാം, അതു 
പ�ോതലയുള് യുക്ി പ്രപയോഗിച്ചുള് വസ്തുെോ �ഠേവുാം  
ആധുേിക വിജ്ോോം അതല്ലങ്കില് ശോസ്തമോയി വികസിച്ചു. 
അെിനമു്് അനഭവങ്തള ഭോവേയുാം  േിശിെമോയ യുക്ി
ബദ്െ ഇല്ലോത് കോ�്യകോ�ണവോേവുാം ഉ�പയോഗിച്ചു വ്യോ
ഖ്യോേിച്ചോണ് മനഷ്യര വിജ്ോോം ഉല്�ോേിപ്ിച്ചെ്. ഈ 
�ീെിയില് മെവിശ്ോസവുാം  ആെോ�ങ്ളുാം മെ വിശ്ോസ
ത്ിലധിഷ്ഠിെമോയ ധരമ്ശോസ്തവുാം (സോമൂഹ്യ േിയമങ്ളുാം 
മൂല്യങ്ളുാം) മോത്രമല്ല സൃഷ്ിച്ചെ്. പ്രകൃെിയുമോയി ബന്തപ്ട് 
അറിവുകളുാം അവയുതട സോപങ്കെിക വിേ്യകളുാം വകസിപ്ിച്ചി
രുന്നു.  മവേ്യാം,  ,പജ്യോല്സ്യാം, കൃഷി,വ്യവസോയാം,േോവി
കവിേ്യ,ധരമ്-അരത്ഥ-കോമ  ശോസ്തങ്ള് ഒതക്ക അങ്തേ 
സൃഷ്ിച്ചു. ഗണിൊം, പജ്യോെിശോസ്താം, ശ�ീ�ാം, മേസ് മുെലോ
യവതയക്കുറിച്ചുള് അറിവുകള് കൂടുെല് യുക്ിഭദ്മോയി െതന്ന 

വലഖെകും
നപ്രാഫ. സുകു ൊമ്ൻ വജാർ�ച്

മതാധിപതത്യും മമതതര 
വിരു�മാണ്, ആത്മീയത 

മമതതര വിരു�മ�
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വികസിപ്ിതച്ചടുത്തു. മന്തവോോം, 
െന്താം, സിദ്വിേ്യ പ�ോതലയുള്
വതയ മേശോസ്തവുാം  ശ�ീ� ശോസ്തവുാം 
അവയുതട  സപങ്കെങ്ളുാം ആയി 
കോണുന്നെില് വലിയ തെറ്ില്ല.   
ഇതെോന്നുാം ഇന്നതത് അരത്ഥത്ില് 
പൂരണ് ശോസ്തങ്ളല്ല എന്നതു തകോണ്് 
മുഴുവനാം െപ്പുെവറോതണന്നു കരുതുന്ന
തുാം തെറ്ോണ്.  

ഇന്ത്യന് േവേരശേങ്ളില് 
പൂരവമീമോാംസ ഒഴിച്ചു ഒന്നുാം മെവി
ശ്ോസ പ്രമോണങ്ളല്ല, പ്രകൃെി
വോേസിദ്ോന്തങ്ളോണ്. എന്നോല് 
ആധുേിക ശോസ്തവുാം സോപങ്കെിക 
വിേ്യയുാം ഈ �ഴയ വിജ്ോേങ്
തളയുാം സോപങ്കെിക വിേ്യകതളയുാം 
വളത� അപ്രസക്മോക്കി. എങ്കിലുാം അവയില് �ല കോ�്യങ്
ളുാം ഇപപ്ോഴുാം പ്രസക്വുാം അവയുതട ആന്ത�ിക യുക്ിയോല് 
െതന്ന കൂടുെല്  �ഠിക്കതപ്പടണ്തുമോണ്. പഫോക് അറിവുകള്  
അതല്ലങ്കില് േോട്റിവുകള് പ്രധോോം െതന്നയോണ്. �ഴയ എല്ലോ 
അറിവുകളിലുാം യുക്ിബദ്മല്ലോത് ഭോവേ കൂടുെലോതണങ്കില് 
മെത്ില് അതു വളത� കുടുെലോണ്. 

�തക്ഷ അതെല്ലോാം  പഭോഷ് ക് ആതണന്ന ലിേിയര അതല്ല
ങ്കില് ഗണിെശോസ്തബദ് യുക്ിവോേെിന്ത  െീവ്രവോേമോണ്. 
കോ�ണാം ആധുേികെയുതടെല്ലോത് യുക്ി ശോസ്തങ്ളുണ്്. 
�ഴയതെല്ലോാം പൂരണ ശോസ്തമോതണന്നു �റയുന്ന  മെ മൗലിക
വോേികളുതട  േില�ോടുാം െീവ്രവോേമോണ്. അവര ശ്രമിക്കുന്നെ് 
ആധുേികെയുതട യുക്ിയുാം �ഴയ യുക്ിയുാം ഒന്നോതണന്നു വരു
ത്ിത്ീരക്കുകയോണ്. ധ്യോേവുാം, അനഭൂെിയുാം, സൗദേ�്യശോ
സ്തവുാം ഉ�പയോഗിച്ച് വികസിപ്ിച്ച ആത്മീയെയുാം അെിതറെ  
പ്രപയോഗ വിേ്യകളുാം ഒതക്ക മേശോസ്ത സപങ്കെങ്ള് എന്ന 
േിലയില് ഇന്നുാം  പ്രസക്ാം െതന്ന. 
ആഴമേസ്ിതറെ അതല്ലങ്കില് ധ്യോേ
ത്ിതറെ അവസ്യില് ഉണ്ോവുന്ന 
അവപബോധങ്ളുണ്്. അതെോതക്ക 
ആധുേികെയുതട  അരത്ഥത്ില് 
വസ്തുേിഷ്ഠ വിജ്ോോം അല്ല. �തക്ഷ 
ക്രിയോത്മകെ, മേെികെ, മുെ
ലോയവയുതട അസാംസ് കൃെവസ്തുക്ക
ളോണവ. 

േോ�ിദ്്യാം, പ്രകൃെി വിപക്ഷോഭാം, 
ദുഃഖാം ഒതക്ക ഉണ്ോവുന്നതു മേവ
പകോ�മോതണന്നു െിന്തിക്കുന്നെ് 
െിപയോളജി ആണ്. �തക്ഷ അവതയ  
പേ�ിടോന് മേസ്ിതേ �ോകതപ്
ടുത്തുന്നെ് ആത്മീയെ ആണ്.  
െിപയോളജിയുാം  ആത്മീയെയുാം 
ഒതക്ക യോഥോരത്ഥ്യവുമോയി ബന്

തപ്ടോന് മനഷ്യര  ഉ�പയോഗിക്കുന്ന  ഒരു  ഭോഷ ആതണന്നു 
�റയോാം. ഉേോഹ�ണമോയി മേവാം എന്ന ഭോഷ (സങ്കല്�ാം)  
ഒരു റഫറന്സ് ബിന്ദു ആകുപ്ോള്  ജീവിെപത്ോടുള് സമീ�
േതത് ബലതപ്ടുത്ോനാം െിട്തപ്ടുത്ോനാം െിലരക്കു കഴിയു
ന്നുണ്്. അതെോരു  മേശോസ്ത സപങ്കെമോണ്. ആ �ീെിയിലൂതട 
കുഴപ്ത്ിലോകുന്നവരുാം ഉണ്്. അത്�ാം  വിശ്ോസങ്ള് സോമൂ
ഹ്യവല്ക്ക�ിക്കതപ്ട്് ഒരു സോമൂഹ്യ ഐ്ിപയോളജിയുാം,  
അെിതറെ  ധരമ്ശോസ്തവുാം  (േിയമ സാംഹിെ) ആവുകയുാം, 
അവയുതട ഒരു സോമൂഹ്യ അധികോ� സാംവിധോോം ഉണ്ോവു
കയുാം ആ സാംവിധോേത്ില് സ്ത്തുാം അധികോ�വുാം ഉണ്ോ
വുകയുാം അതു കയ്ോളുന്ന പുപ�ോഹിെരുണ്ോവുകയുാം തെയ്യുന്ന 
അവസ്തയ ആണ് മപെെ�െ്ാം േിപഷധിക്കുന്നെ്.  അത്�ാം 
സാംവിധോോം ആേിമസോധേയുപടെ് ആവില്ല. �ിതന്നപയോ 
അവ േിലേില്ക്കുന്ന വ്യവസ്ിെിയുതട - ഫയൂ്ലിസാം, 
മുെലോളിത്ാം, ഫോസിസാം - ഉ�ക�ണങ്ളോവുാം. അെോയെ് 

െിപയോളജി ഒരു അധീശെ് ഐ്ി
പയോളജിയുാം അെിതറെ സ്ോ�േവ
ല്ക്ക�ണവുാം ,സോമൂഹ്യ അധികോ�
ക്രമവുാം ആയിത്ീരുന്നു. ഇത്�ാം 
മെോധികോ� സാംവിധോേതത് െി�
സ് ക�ിച്ചോണ് �െിതേട്ോാം നൂറ്ോ
ണ്ിതല ജ്ോപേോേയ വിപ്വങ്ളുാം, 
�ോഷ്ടിയ വിപ്വങ്ളുാം മപെെ�െ്ാം 
എന്ന ആശയമുണ്ോക്കിയെ്. ഇെ് 
അന്ന് മെ റിമവവലിസ്റ്റുകളുാം 
െില ഉത്�ോധുേികരുാം  �റയു
ന്നതു പ�ോതല മേെികെയുപടപയോ 
ആത്മീയെയുപടപയോ േിപഷധമല്ല. 
കോ�ണാം ജഞോപേോേയ �ോഷ്ടീയ 
വിപ്വങ്ള് കൂടുെല്  യോഥോ
രത്ഥ്യപബോധവുാം, മോേവികെയുതട 
അടിസ്ോേവുാം, മനഷ്യോവകോശ 

െതകും മുഴുവൻ ആത്മീയത അല്ല, 
െതത്ിെച് ആത്മീയതയനട 
കുത്കയെില്ല. ൊർകച് സിസകും 
ഒരു  കജവദർശെവകും 
കെതികതയനട പ്രവയാഗവ
ൊയി ഒരാളുനടവയാ ഒരു 
കുട്ടായ്മയനടവയാ അനുഭവൊയി  
ആ െെസുകനെയകും കുട്ടായ്മനയയകും 
ഉർവരൊക്വമ്ാൾ അതച് 
ആത്മീയത ആവകും. 
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അടിസ്ോേവുാം ഉള് പുെിയ മേെികെ 
സൃഷ്ിക്കുകയോണു തെയ്െ് . ഭൗെിക ശോസ്ത 
വിപ്വാം പ�ോതല ജഞോപേോേയ വിപ്വങ്
ളുതടയുാം അടിസ്ോോം വസ്തുേിഷ്ഠയുക്ി 
ശോസ്താം ആണ്. അങ്തേ വികസിപ്ിതച്ചടു
ത് സോമൂഹ്യ വിജ്ോേ ശോഖകള് ആണ്. 

മപെെ�െ്ത്ിനാം, ജേോധി�െ്യ
ത്ിനാം മോേവികെയ്ക്കുാം ആത്മീയെ അതല്ല 
ങ്കില് ആന്ത�ികമോയ മെെേ്യവല്ക്ക
�ണാം ആവശ്യമുണ് ് എന്നുാം  അെ ് സോദ്്യ
മോണ് എന്നുാം ഞോന് മുകളില് സൂെിപ്ിച്ചു. 
അത്�ാം ആന്ത�ിക മെെേ്യാം േഷ്തപ്
ടുന്ന �ോരട്ിയുാം വിപ്വ ഭ�ണകൂടവുാം തവറുാം 
അധീശെ് ഉ�ക�ണങ്ളോയി െ�ാം െോഴുാം, 
അധീശെ് ഐ്ിപയോളജിയോയി െ�ാം െോഴുാം. 
ഇെ്  ജേോധി�െ്യത്ിലുാം, പസോഷ്യലിസത്ിലുാം സാംഭവിച്ചിട്ടു
ണ്്. ജേോധി�െ്യമോയോലുാം പസോഷ്യലിസമോയോലുാം േി�ന്ത�ാം 
െലേോത്മകെ  േിലേിരത്ോെിരുന്നോല്, സ്യാം പുേരേി
രണയാം തെയ്ോെിരുന്നോല് ഒരു മൊം പ�ോതല ജീരണിയ്ക്കുാം. 

മൂന്നു െ�ാം ഭോഷകള് ആണ് മനഷ്യര വിജ്ോേ സൃഷ്ി
യ്കോയി  ഉ�പയോഗിക്കുന്നെ് - ഗണിൊം, വോക്ക്,  മിത്്. ഇെില് 
ഭൗെിക ശോസ്തത്ിതറെ  വഴി  ഗണിെത്ിതറെതുാം വസ്തുേിഷ്ഠ
െയുപടതുാം ആണ്. സോമൂഹ്യ ശോസ്താം, േരശോം മുെലോയവയുതട 
വഴി വോക്കിപറെെോണ്. ഭൗെിക ശോസ്തത്ിതറെ  �ീെിശോസ്തവുാം 
വസ്തുേിഷ്ഠെയുാം ഈ പമഖലയിലുാം പ്രധോേമോണ്. ആത്മീയെ, 
സൗദേ�്യശോസ്താം മുെലോയവയുതട ഭോഷ   മിത്ിപറെെോണ്.  
ഇവതയ മൂന്നിതേയുാം കുട്ികുഴക്കോന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെോണ് 
മെ റിമവവലിസ്റ്റുകളുതട  കുഴപ്ാം . യുക്ിവോേികളുതട ശ്രമവുാം 
ആെോണ്.  ഇെിതേോതക്ക അ�വോേമോയ മെ റിമവവലി
സവുാം യുക്ിവോേവുാം ഉണ്ോവോാം. ഏെോയോലുാം ഈ മൂന്ന്  
പമഖലതയയുാം വ്യെ്യസ്മോയി കോപണണ്തുണ്്. 

െിപയോളജി ആയോലുാം ആത്മീയെ ആയോലുാം  അവ 
അെില്  െതന്ന സ്യാം��്യോപ്മോതണന്ന മെമൗലികവോേി
കളുതട േില�ോട് അ�കടമോണ്. പഗോത്ര 
വരഗ്ഗ-ഫയൂ്ല് കോലത്തുണ്ോയ മെവി
ശ്ോസങ്ളുാം സാംവിധോേങ്ളുാം ജേോധി
�െ്യവല്ക്ക�ിക്കതപ്ടുകയുാം,  കോലിക 
വിജ്ോേമനസ�ിച്ച് പുേര വ്യോഖ്യോ
േിക്കതപ്ടുകയുാം തെപയ്ണ്തുണ്്. അതു 
സോമൂഹിക - �ോഷ്ടീയ ��ിഷ് ക�ണത്ി
തറെ ഭോഗമോണ്. അെിനള് അവകോശാം 
സമൂഹത്ിേില്ല എന്ന മെപുപ�ോഹിെ 
േില�ോട് തെറ്ോണ്. അപെസമയാം 
െിപയോളജിയുതടയുാം ആത്മീയെയുപടയുാം 
��ിഷ് ക�ണാം  ശുദ് സോമൂഹ്യ വിഷയാം 
മോത്രമോതണന്ന യോഥോസ്ിെിക യുക്ിവോ
േികളുതട േില�ോടുാം ശ�ിയല്ല. െിപയോളജി
യുതടയുാം ആത്മീയെയുപടയുാം ഭോഷയില് 

േിന്നുതകോണ്് െതന്ന പവണാം ആ ��ി
ഷ് ക�ണാം ഉണ്ോവോന്. അെ് തെപയ്ണ്െ് 
പുപ�ോഹിെേല്ല.  �ിതന്നപയോ ആ വിഷയ
ങ്ള് സോധേ തെയ്യുന്നവരുതട കൂട്ോയ്മയുതട 
ഭോഷയുാം, സോമൂഹ്യ ��ിഷ് ക�ണ പ്രസ്ോ
േങ്ളുതടയുാം ആധുേിക വിജ്ോേത്ിതറെ
യുാം ഭോഷകളുാം െമ്ിലുള് ്യപലോഗിലൂതട
യോണ് ആ ശ്രമാം ഉണ്ോപവണ്െ്. സോധ
േയിലൂതട (പ്രപയോഗാം) െിപയോളജിതയ 
ആന്ത�ികമോയി മെെേ്യവല്ക്ക�ിക്കു
ന്നവരക്ക്  മോത്രതമ അെിതേ ��ിവരത്
േതപ്ടുത്ോേോവു. 

ശ്രീ അയ്പ്തറെ െിപയോളജിതയക്കുറിച്ചു
ള് ഒരു െരച്ച ആ കൂട്ോയ്മയില് ( ഉ�ോസക
രുതട പ്രപെ്യകിച്ചുാം സ്തീകളുതട ) ഉണ്ോവോന

ള് ശ്രമങ്ള് േടന്നിട്ില്ല. ഇപപ്ോഴതത് ബ്ോഹ്മണ - പുരുഷ 
അധികോ� ക്രമത്ിതറെ വിമരശോം പഫോക് ( ആേിവോസി , 
േളിെ് ) പ്രെലത്ില് ഉണ്ോയതെോഴിച്ചോല്  ഈ �ീെിയില്  
അധീശെ് െിപയോളജിതയ കീഴോള പ്രെല െിപയോളജി
യിലുതട  പുേരേിരവെിപക്കണ്െ് ഒരു ആവശ്യമോണ്.
സ്തീകളുപടെോയ വിമരശോം െിപയോളജിക്ക് ഉള്ില് േിന്നു 
ഉണ്ോയില്ല.  ബോഹ്യ വിമരശോം ( ഇടതു�ക്ഷ വിമരശോം) 
ബലപ്രപയോഗമോയി യോഥോസ്ിെികശക്ികള് വ്യോഖ്യോേി
ച്ചു. ബഹുഭു�ി�ക്ഷാം ഭക്രുാം ആത്മീക സോധകര ഒന്നുമല്ല. 
അവരുതട െിപയോളജിയുാം മെവുാം ആത്മേിഷ്ഠെയുാം യോന്തിക
വുാം അവരുതട സോമൂഹ്യ ഭൗെിക െോെ്��്യങ്ളുതട േീെീക�
ണവുാം അെിറെ പ്രപയോഗവുാം മോത്രാം ആവുാം. തകോപളോണിയല് 
കോലത്ില് യോഥോസ്ിെികരക്കുാം വ്യവസ്ിെിയുതട 
ബലമുണ്ോയിരുതന്നങ്കിലുാം അെിേപ്പുറാം സാംഘടിയ്ക്കുവോനള് 
�ോഷ്ടിയ ഇടാം ഇല്ലോയിരുന്നു . ഇന്നെല്ല സ്ിെി. അന്ന് ഒരു 
ഫയൂ്ല് വിരുദ് ബൗദ്ിക-ഭൗെികോന്ത�ീക്ഷത്ില് േവീ
ക�ണത്ിേ് ഒ�ിടമുണ്ോയിരുന്നു. ഇന്ന് അതുമില്ല. അപപ്ോള് 
ശക്മോയ ഒരു േവീക�ണ െിപയോളജിക്കല് ആത്മിയ പ്ര

സ്ോേത്ിതറെ സ്യഷ്ിയിലൂതട മോത്രതമ 
ഇേി ��ിഷ് ക�ണാം ഉണ്ോവോന് സോധ്യ
െയുള്ളൂ. അയ്പ്തറെ ബ്ഹ്മെ�്യത്ിന 
തുല്യമോയ അവസ് പ്രകൃെിയിലുള്െ്  
ആരത്വകളോയ സ്തീകളിലോണ്. അെ് 
പ്രകൃെി െെ്മോണ്. ആ പ്രകൃെി അവസ് 
മേസിലോക്കുക. എല്ലോ ജീവജോലങ്ളിതല
യുാം ത�ണ് വരഗാം പൂരണ്മോയി മലാംഗിക 
വിമുഖമോവുന്ന ഒരു പ്രകൃെി മസക്കിളിതറെ 
അവസ്യോണ് ആരത്വാം. ആണ് വരഗ്ഗാം 
സേോസമയവുാം മലാംഗിക െോെ്��്യാം 
േിലേിരത്തുന്ന വരഗമോണ്. ശബ�ിമല 
പ�ോകുന്ന പുരുഷന്മോ�ില്  എത്ര ശെമോോം  
പുരുഷന്മോര ഈ സ്യാം  േിപ�ോധോം 
മേസ്ിലുള്വ�ോണ് ? ഈ വോോം ഉണ്ോയ

ഐന്സ്റീന്

ബരരൈറെ് റസ്ല്
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െോയി കണ്ില്ല.         
ഒരു മെത്ിതറെ െിപയോളജിയുാം, ആത്മീയെയുാം, സോമൂഹ്യ 

അടിസ്ോേവുാം ഏകശിലോ സ്ഭോവാം ഉള്െല്ല .കു�ിശുയുദ്വുാം 
തകോപളോണിയസവുാം, ഫയൂ്ല് െിപയോക്രോറ്ി  സോമൂഹ്യക്രമവുാം 
സൃഷ്ിച്ച  മൊം െതന്ന ജിവ കോരുണ്യ പ്രവരത്ോം േടത്തുകയുാം 
കീഴോളരുതട കലോ�ങ്ള്ക്ക് കോ�ണമോവുകയുാം തെയ്െ്. ഏതു 
െോെ്��്യശക്ികള്, ഏതു സോമൂഹ്യശക്ികള് അെിതേ 
ഉ�പയോഗിക്കുന്നു എന്നെ് അനസ�ിച്ച് ഒരു മെത്ിനള്ില് 
െതന്ന വ്യെ്യസ് സോാംസ് കോ�ിക, സോമൂഹ്യ, േോരശേിക 
ധോ�കള് ഉണ്ോയിവരുാം. ഇന്ത്യന് മെങ്ളുതട സ്ിെിയുാം 
അതുെതന്ന. മതറ്ോരു കോ�്യാം മെത്ിതറെ  ഏതെോരു െിപയോ
ളജിതയയുാം പുേര വ്യോഖ്യോോം തെയ്ോന് കഴിയുാം എന്നുള്
െോണ്. കോ�ണാം െിപയോളജി ഭൗെിക ശോസ്താം  പ�ോതല ഖ� 
രൂ�ാം ഉള് ഒന്നല്ല. 

പക�ളത്ിതല മൂന്നു മെങ്ള്ക്കുാം ഒരു പഫോക് പ്രെലാം 
ഉണ്്. ആ പഫോക് മവവിദ്്യങ്തള 
േശിപ്ിച്ചു ഒപ�ോ മെത്ിതറെയുാം 
ഇന്നതത് ഏകശിലോ രൂ�ത്ിലോ
ക്കോന് മെ- സോാംസ് കോ�ിക മൗലിക 
വോേികള്,  തകോപളോണിയല് േവീ
ക�ണത്ിതറെ ഭോഗമോയുാം,  ഇന്ന് 
ഫയൂ്ല് റിമവവലിതറെ ഭോഗമോയുാം 
ശ്രമിക്കുന്നു . മിക്ക   ഗ്രോമീണ പക്ഷത്ര
ങ്ളുാം �ണ്് അബ്ോഹ്മണ കോവുകളുാം 
മലേടകളുാം പഫോക് പ്രെിഷ്ഠകളുാം 
ആയിരുന്നു. ഇന്ന് പുണ്യവോളന്മോര 
വോഴുന്ന ക്രിസ്്യന് �ള്ികളില് �ണ്് 
പഫോക് സോ�ോാംശമുള് മുത്പ്ന്മോ
രുാം മുത്ികളുാം ആയിരുന്നു . തമത്രോന് 
േിയന്തിെ  വികോ�ിയുതട സ്ോേത്്  
പേശത്തു�ട്ക്കോ�ന് എന്ന സോമൂഹ്യ 
പുപ�ോഹിെേോണ് ഉണ്ോയിരു
ന്നെ്. േമുക്കോവശ്യാം ഈ ജേകീയ 
ധോ�കളുതട പുേ�ോവിഷ് ക്കോ�മോണ്. 

പക്ഷത്രങ്ളുാം കോവുകളുാം െന്ത 

മെത്ിതറെ ഭോഗമോയിരുന്നു. െന്തമൊം ബ്ോഹ്മണരുതട എല്ലോ 
ആെോ�ങ്ള്ക്കുാം വിരുദ്മോണ്. ജോെി, ലിാംഗാം, ആെോ�ബ
ദ്െ, സോമൂഹ്യ സോ്ത്ിക വരഗാം ഇവയിതല വിപവെ
േങ്തള അവര അാംഗീക�ിച്ചിരുന്നില്ല. ഉേോഹ�ണമോയി 
ആരത്വാം അവരക്ക് പുണ്യകോലമോണ്. അപെ�ീെിയില് 
െമിഴ് മശവസിദ്ോന്തധോ�യുാം, ബസപവശ്�തറെ വീ�മശ
വധോ�യുാം ഒതക്ക വിപ്വോത്മകാം ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ത�ോതുതവ 
ഹിന്ദു മൊം , ക്രിസ്തുമൊം, ഇസോാം എതന്നോതക്ക ഒറ് രൂ�മോയി 
�റയുന്ന എല്ലോ മെങ്ളുാം ഇതു പ�ോതല മവവിദ്്യമുള് 
ധോ�കള് ഉള്െോയിരുന്നു. െന്തമെവുാം, ഭക്ിമെവുാം , പഫോക് 
മെങ്ളുാം അവരണ് ആ�ോധേോലയങ്ളുാം ആേിവോസി മെവുാം  
ഒതക്ക ഒന്നല്ല. എല്ലോ മെങ്ളിലുാം മവവിദ്്യങ്തള അടിച്ച
മരത്ി ഏകശിലോരൂ�മോക്കോനള് ശ്രമാം തകോപളോണിയല് 
ആധുേികെോ േവീക�ണവുാം, പേശീയ �ോഷ്ടീയവുമോയി 
ബന്തപ്ട് വികസിച്ച മെമൗലിക വോേത്ിതറെ ഫയൂ്ല് 

അടിസ്ോേങ്ളുാം  ഇന്ന് െീവ്രമോയി 
േടത്തുന്നു. പഫോക് ഹിന്ദു മെതത്
ക്കുറിച്ച് �ഠിച്ചിട്ടുള്ത്ര �ഠേങ്ള് 
പഫോക് ക്രിസ്തു മെതത്ക്കുറിച്ചുാം 
പഫോക് ഇസോാം മെതത്ക്കുറിച്ചുാം 
ഉണ്ോയിട്ില്ല െോനാം. ഒരു പക്ഷത്രവുാം 
ഒരു �ള്ിയുാം പകവലമോയ ഒരു 
െിപയോളജിതയ പ്രെിേിധീക�ിക്കു
ന്നില്ല. അവ സോമൂഹ്യ േിരമ്ിെി
കള് കൂടി ആണ്. ശബ�ിമല എന്ന 
പക്ഷത്രാം ഒരു ആ�ോധേോ സ്ലാം 
മോത്രമോയി വികസിച്ചെല്ല. �ോണ്ി  
േോടുമോയി ബന്തപ്ടുന്ന മല്ോ
െയുതട അെി�ില് അയ്പ് പക്ഷത്ര
ങ്ള് ഉണ്ോയ പ്രെിഭോസത്ിതറെ 
പൂരണ് െിത്രാം �ഠിപക്കണ്തുണ്് . ആ 
കച്ചവട �ഥത്ിതറെ സോ്ത്ിക 
�ോഷ്ടീയ സോമൂഹ്യ െ�ിത്രവുമോയി 
അെിന ബന്മുണ്്. തകോള്ക്കോത� 
അമരച്ച തെയ് അയ്പ്നാം അപദേഹ

െന്ത്രവാദകും, തന്ത്രകും, സിദ്വിദ്യ 
വപാനലയള്ളവനയ 
െെശാസ്ത്രവകും  ശരീര ശാസ്ത്രവകും 
അവയനട  സവങ്തങ്ളുകും 
ആയി കാണുന്തിൽ വലിയ 
നതറ്ില്ല.   ഇനതാന്നുകും 
ഇന്നത് അർത്ഥത്ിൽ 
പൂർണ് ശാസ്ത്രങ്െല്ല 
എന്തു നകാണ്ച് മുഴുവനുകും 
ചപ്പുചവറാനണന്നു കരുതുന്തുകും 
നതറ്ാണച്.  

മെവുാം ശോസ്തവുാം െമ്ിലുള് അകലാം കുറയുപ്ോള്
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ത്ിതറെ സഹോയി ആയ തകോളളക്കോ�പേോ കച്ചവട ജോെി
യില്തപ്ട്വപേോ ആയ വോവരുാം എന്ന മിത്് ഈ �ീെിയില് 
അ�േിരമ്ോണാം തെയ്ണാം. ഇപെ പ്രെിഭോസമോയ- ഇതു 
പ�ോതല കോേേത്ിതല കച്ചവട �ഥവുമോയ ബന്മുളള - �ണ്ടു 
മുസീാം ആ�ോധേോ പകന്ദ്രങ്ള് വയേോട്ില് ഉണ്്. കല്യോണത്തു 
�ള്ിയുാം �ത്ോന് സിദ്തറെ കബറുാം (കോണുക . ഒ തക പജോണി 
'വയേോട് പ�ഖകള്' ) പക�ളത്ിതല 
�ഴയ മലങ്ക� �ള്ികതളല്ലോാം െതന്ന 
അങ്ോടികളുമോയി ബന്തപ്ട്െോണ്. 

അെോയെ്  മെവ ി ശ ്ോസാം 
മിത്തുകള് പകവലാം െിപയോളജി 
ഒന്നുമല്ല. അവതയ െ�ിത്ര വികോസ
ത്ിതറെ കോന്വോസില് അറിയണാം. 
കോലോകോലങ്ളില് ഈ  ആ�ോധേോ 
പകന്ദ്രങ്തള അെതു കോലതത് െല്പ�
ശക്ികള് കയ്ടക്കോറുണ്്. അവരക്ക
നകൂലമോയ വിശ്ോസ സാംഹിെകള് 
ഉണ്ോക്കോറുണ്് .  അവതയോതക്ക 
സേോെേ ധരമ്മോണ് , സേോെേ 
ക്രിസ്തു മെവുാം ഇസോാം മെവുമോണ് 
എന്ന് േോാം തെറ്ിധ�ിക്കുകയുാം തെയ്യുാം 
. ആ പ്രക്രിയയില് ആേി രൂ�മോയി
രുന്ന പഫോക് മൊം ഇല്ലോെോവുാം. 
ഇന്ത്യന് സോമൂഹ്യ േപവോത്ഥോേങ്ളുാം 
പേശീയ പ്രസ്ോേവുാം, ഇന്ന്  റിമവ
വലിസവുാം പഫോക് മെങ്തള േശിപ്ി

വകരെത്ിനല മൂന്നു െതങ്ൾ
ക്കും ഒരു വഫാകച് പ്രതലകും ഉണ്ച്. 
ആ വഫാകച് കവവിദ്്യങ്നെ 
െശിപ്ിച്ചു ഒവരാ െതത്ിനറെയകും 
ഇന്നത് ഏകശിലാ രൂപത്ി
ലാക്ാൻ െത- സാകുംസച് കാരിക 
ൌലിക വാദികൾ,  നകാവൊണി
യൽ െവീകരണത്ിനറെ 
ഭാഗൊയകും,  ഇന്ച് ഫ�ഡൽ 
റികവവലിനറെ ഭാഗൊയകും 
�െിക്ന്നു

ക്കുകയോണു തെയ്യുന്നെ്. �തത്ോന്്െോാം ശെകാം വത�യുളള 
പക�ളീയ മെങ്തള ��ിപശോധിക്കുക. അന്ന് �ൗപ�ോഹിെ്യ 
പ്രെലത്ിന െോതഴ  മൂന്നു മെങ്ള്ക്കുാം ഒപ� പക�ളീയ പഫോക് 
രൂ�മോണ് ഉണ്ോയിരുന്നെ്. ഇന്നുാം ഒരു ഗ്രോമത്ിതല മലങ്ക� 
(സുറിയോേി) �ള്ിയിതലയുാം അ്ലത്ിതലയുാം ഉത്സവങ്ള്ക്കുാം 
ആെോ�ങ്ള്ക്കുാം അവയുതട സൗദേ�്യ ശോസ്തത്ിനാം െിപയോളജി

യ്ക്കുാം ഒപ� ഘടേയോണ് ഉള്െ.് 
മെവുാം , മപെെ�െ്വുാം , ജേോധി

�െ്യവുാം പുേര േിരവെിക്കതപ്പടണ്
തുണ്്. മപെെ�െ്ത്ിനാം ജേോധി
�െ്യത്ിനാം ആധുേികെയുപടയുാം 
മുെലോളിത്ത്ിപറെയുാം ഫയൂ്ലി
സത്ിതറെയുാം ��ിമിെികളുണ്്. 
ആധുേിക സങ്കല്പ്ത്ില് ജേോ
ധി�െ്യാം �ോഷ്ടകൂട (State) പകന്ദ്രീ
കൃെമോണ്. ജേോധി�െ്യതത് ഒരു 
പ്രക്രിയ ആയി അറിയണാം. ജേോധി
�െ്യാം ജേങ്ളുതട ഇടത�ടലിലൂതട 
പുേര ജേിച്ചു തകോണ്ി�ിക്കണാം. 
മെത്ിനാം മപെെ�െ്ത്ിനാം 
ഇതു ബോധകമോണ്. യുക്ി വോോം 
ഐന്സ്റിതേയുാം ക്ോണ്ാം വിജ്ോേ
തത്യുാം ഉള്തക്കോള്ണാം. തമറ്ോഫി
സിക് സിതേ ഉള്തക്കോള്ണാം. ആധു
േികെയുതട റോ്ിക്കല് വിമരശോം 
ഉണ്ോവണാം.
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കവിത
എ വി ഭാസി

ആരുതട സ്ന്തമോണീ തകോച്ചു പക�ളാം?
മേവത്ിപറെപയോ തെകുത്ോതറെപയോ?

“�ണ്ടുാം മനഷ്യതറെ ഭോവപേോല്�ന്നങ്ള്;
�ണ്ടുപ�രക്കുാം പവണാം തുല്യോവകോശാം.”
േീെിപബോധാം തെോല്ലിയിങ്തേ, എങ്കിലുാം
തെയ്ികള് �ോപട വിരുദ്മപത്ര!

* * *
മേവതത് മോേവന് ഊട്ിതക്കോഴുപ്ിച്ചു;
തെയ്തോതേ ആട്ിയകറ്ി േിരത്ി! 

മേവതത് കല്�ിച്ചു സുദേ� രൂ�ത്ില്
തെയ്തോേ് തകോമ്പുാം ക�ിേിറവുാം.

മേവത്ിേോയി�മോയി�ാം സൗധങ്ള്
തെയ്തോേിതല്ലോരു തകോച്ചു കൂ�പ�ോലുാം.

�ക്ഷപഭേത്ിതറെ തെറ്ോയ �ീെികള്
മരെ്യന് േി�ന്ത�ാം �ിന്തുടരന്നു.

* * *
ഒതക്കയുാം പകട്ടുാം സഹിച്ചുാം തെകുത്ോന്
ഇക്കോലമത്രയുാം വീരപ്പുമുട്ി.

സങ്കടാം പകള്ക്കുവോേോരുമി,പല്ലവരുാം
മേവതത് മോത്രാം സ്തുെിച്ചിടുപന്നോര.
േിസ്ഹോയന് മരെ്യ പുത്രന് തെകുത്ോന്
േിെ്യവുാം കണ്േീര വോരത്തു പകണു!

* * *

അേ്യത� ആകരഷിച്ചോേയിക്കോന് മരെ്യന്
മേവത്ിേീേോട് െീറുേല്കി.

ഇത്രയുാം തെയ്തോന് കരുെിയിരുന്നില്ല,
വിശ്സിക്കോന് ഒട്ടുതമോട്ടുാം കഴിഞ്ഞില്ല.

ഒരു െ�ിപ�ോലുാം െേിക്കു േല്കീടോതെ
മുഴുവനാം ഒരുവേോയ് മോത്രാം തകോടുക്കപയോ?

മേവത്ിതറെ സ്ന്താം േോതടന്ന് വരണ്ിച്ച്
എങ്ങുാം ��സ്യങ്ള് - ആരഭോടപഘോഷങ്ള്!

ഇത്രേോള് വിങ്ിപ്ിടതഞ്ഞോരു ദുഃഖങ്ള്
തെയ്തോതറെ തേഞ്ിതല െടയണ ത�ോട്ിച്ചു:

േോടോതക കുത്ിതയോലിതച്ചോഴുകി
തെയ്തോതറെ കണ്ീര പ്രളയതുല്യാം

* * *
സ് പേഹിച്ചുതകോള്ളുക മേവതത് മരെ്യോ, േീ
േിദേിച്ചിടോതെ തെകുത്ോതേയുാം;

�ണ്ടുാം േിന് മോേസഭോവപേോല്�ന്നങ്ള്
�ണ്ിനാം േല്കണാം തുല്യ േീെി!
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  വലഖെകും
  വഡാ പി വസാെൻ   

കാശ്മീർ
സൗ�രത്യശാ�ങ്ങളുന്ട ഹൃദയഭൂമി

അറുനൂറ് േോട്ടു�ോജ്യങ്ളുതട ഒരു സാംഘോെമോയി
ട്ോണ് 1947ൽ ഇന്ത്യ സ്ോെന്ത്യാം പ്രോ�ിച്ചെ്. 

അെിൽ ഒരു േോട്ടു�ോജ്യമോയിരുന്നു കോശ്ീർ. ബ്ിട്ീഷകോർ 
മസേിക സഹോയ വ്യവസ്യിലൂതട േോട്ടു�ോജോക്കൻമോത� 
മസേികമോയി േി�ോയുധീക�ിച്ചിരുന്നെിേോൽ അവർക്ക് 
ഇന്ത്യൻ യൂണിയേിൽ ലയിക്കുകയല്ലോതെ സോയുധമോയി 
തെറുത്തുേില്ക്കോപേോ പസോവിയറ്റു യൂണിയൻ െകർന്നപപ്ോൾ 
പസോവിയറ്റു േോടുകൾ സ്െന്തമോയിത്ീർന്നതു പ�ോതല 

സ്ോെന്ത്യാം പ്രഖ്യോ�ിക്കോപേോ കഴിയുമോയിരുന്നില്ല. െിരു
വിെോാംകൂറുാം മമസൂറുാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയേിൽ പെ�ോതെ 
അമോന്താം കോണിച്ചതുപ�ോതല കോശ്ീർ �ോജോവോയിരുന്ന 
ഹ�ിസിാംഗുാം മോറി േില്ക്കുകയോയിരുന്നു. എന്നോൽ മുസീാം ഭൂ�ി
�ക്ഷോടിസ്ോേത്ിൽ �ോകിസ്ോൻ രൂ�ാം തകോണ്പപ്ോൾ 
കോശ്ീ�ിേ് പമൽ അവർ അവകോശവോോം  ഉന്നയിച്ചു. ��ൺ 
പഗോത്രവർഗ്ഗക്കോത� ആയുധമണിയിച്ച് കോശ്ീ�ിപലക്കു അയച്ച് 
കൂട്തക്കോലകൾ േടത്ിക്കോൻ ആ�ാംഭിച്ചപപ്ോൾ അെിതേ 

കാശ്ീരിനറെ ചരിത്രപരൊയ സ്ത്കും വാസ്വത്ിൽ സാകുംസച് കാരികൊയ
 ബ�സ്രതയനടതാണച്. സൗന്ര്യദർശെങ്ളുനടയകും പ്രകൃതി സൗന്ര്യത്ിനറെ 

എന് വപാനല വിെഭൂെിയായി െിലനകാ�ന്നു. 

െക്ഷശില പലോകതത് ഏറ്വുാം �ൗ�ോണിക സരവ കലോശോല
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പേ�ിടോൻ കഴിയോതെ േി�ോയുധേോയ ഹ�ിസിാംഗ് 
�ോജോവ് സ്ോഭോവികമോയുാം ഇന്ത്യോഗവൺതമറെിതറെ 
സഹോയാം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയതറെ ഭോഗ
മോകണതമന്ന ഉ�ോധികപളോതട ഇൻ്്യൻ മസേ്യാം 
കോശ്ീ�ിൽ പ്രപവശിച്ച് ആക്രമണകോ�ികതള തു�ത്ി
പയോടിച്ചുതവങ്കിലുാം കോശ്ീ�ിതറെ ഒരുഭോഗാം - ഇന്നതത് 
ആസോേികോശ്ീർ - �ോകിസ്ോതറെ അധീേെയിലോ
യിത്ീർുന്നു. ഇന്ത്യയിതല മറ്റു സാംസ്ോേങ്ൾപക്കോ 
യൂണിയൻ പ്രപേശങ്ൾപക്കോ ഇല്ലോത് �േവികളുാം 
അവകോശങ്ളുാം അനവേിച്ചുതകോടുത്തുതകോണ്ോണ് 
കോശ്ീ�ിതേ ഇന്ത്യയുതട ഭോഗമോക്കിയെ്. വോർത്ോ
വിേിമയാം, വിപേശകോ�്യാം, �ോജ്യ�ക്ഷ എന്നിവ ഭോ�െ 
സർക്കോ�ിൽ േിക്ഷിപ്മോയി. സ്ന്തമോയ ഭ�ണഘ
ടേോ അസാംബ്ി, �െോക, ഭ�ണഘടേ, സ്യാം ഭ�ണ
��മോയ അസ്ിെ്ാം ഇവതയോതക്ക അനവേിച്ചുതകോ
ടുത്ിരുന്നു. കശ്ീ�ിൽ മറ്റു ഭോ�െീയ �ൗ�ൻമോർക്ക് 
ഭൂമി വോങ്ോപേോ �ൗ�െ്ാം പേടോപേോ അവകോശമുണ്ോയിരു
ന്നില്ല. കശ്ീ�ിതറെ െ�ിത്ര��വുാം സോാംസ് കോ�ികവുമോയ െേിമ 
േിലേിർത്തുകതയന്നെോയി�ിക്കണാം അെിലൂതട ഹ�ിസിാംഗ് 
ലക്ഷ്യമോക്കിയെ്.

കാശ്മീരധിടറെ ചരധിത്പരമായ സ്വത്വകും
അതുതകോണ്ടു െതന്ന അെ് കോശ്ീ�ിതറെ െ�ിത്ര��മോയ 

സ്െ്ാം വോസ്വത്ിൽ സോാംസ് കോ�ികമോയ ബഹുസ്�െയുപട
െോണ്. സൗദേ�്യേർശേങ്ളുതടയുാം പ്രകൃെി സൗദേ�്യത്ിതറെ 
എന്ന പ�ോതല വിളഭൂമിയോയി േിലതകോള്ളുന്നു. ‘കോശ്ീർ’ എന്ന 
�പേോല്പത്ി ആ പ്രപേശത്ിതറെ ��ിസ്ിെി സൗദേ�്യതത് 
സൂെിപ്ിക്കുന്നുണ്്. കശ്യ�മഹർഷിയുമോയി ബന്തപ്ട്ോണ് 
കശ്ീർ ഉണ്ോയതെന്ന് ഹിന്ദുമെ 
വിശ്ോസികൾ കരുതുന്നു. കശ്യ�
മഹർഷി െ�സ്സു തെയ്െിതേ തുടർ
ന്നുണ്ോയ േഗ�മോണപത്ര കോശ്ീർ. 
��ിസ്ിെി��മോയ  വ്യഖ്യോേമോണ് 
മതറ്ോന്ന്. ക(ജലാം)തയ സമീ�ൻ 
(കോറ്് )  വറ്ിച്ചുണ്ോക്കിയെോണ് 
കോശ്ീർ. അെല്ല, പ്രോകൃെ�േങ്ളോയ 
കസ്(പെോട്) മീർ(മല) എന്നിവയുതട 
സാംപയോഗമോണ് കോശ്ീർ. ഝലാം 
േേി കോശ്ീ�ിതറെ  ജീവഞ�്ോയി 
കശ്ീ�ിതേ േേച്ചുതകോണ്് ഒഴുകി
പപ്ോകുന്നു.

ഇന്ത്യയിപലയ്ക്കു കടന്നു വന്ന 
ആ�്യൻമോരുതട ആേ്യകോല െോവളങ്
ളിൽ ഒന്നോയിരുന്നു കോശ്ീർ. (കശ്യ
�മഹർഷിയോണപല്ലോ പേവൻമോരുതട
യുാം അസു�ൻമോരുതടയുാം �ിെോവ്). 
ഋപഗ്േത്ിതറെ ആേ്യ സൂക്ങ്ൾ 
കോശ്ീ�ിേ് തെോട്ടുത് �ഞ്ോബിൽ 

തവച്ച് േിർമ്ിക്കതപ്ട്വയോവോതമന്ന് �ണ്ഡിെൻമോർ അഭിപ്രോ
യതപ്ടുന്നുണ്്. കോശ്ീ�ിതല സാംസ് കൃെ ഭോഷോ വ്യോ�േത്ിേ് 
�ണ്ോയി�ാം വർഷത്ിപലതറ �ഴക്കമുതണ്ന്ന് ഭോഷോ ശോസ്ത
ജ്േോയ പജോർജ്് ഗ്രീപയഴ് സൻ പ�ഖതപ്ടുത്തുന്നെിേോൽ 
ആേ്യകോലതത് സാംസ് കൃെ സോഹിെ്യത്ിതറെ ഈറ്ില്ലാം 
കൂടിയോണ് �ഞ്ോബ് - കോശ്ീർ പ്രപേശങ്ൾ. അലങ്കോ� 
ശോസ്തങ്ൾ, േോട്യശോസ്താം, മശവോമേ്ൊം, െോന്തികമൊം, 
െോന്തിക ബുദ്മൊം തുടങ്ിയ ഇന്ത്യൻ ക്ോസ്ിക് സാംസ് കോ�
ത്ിതറെ ഈടുതവയ്പുകൾ ഉണ്ോയെ് കോശ്ീ�ിലോണ്. ഇന്ത്യൻ 
സാംസ് കോ�ത്ിതറെ െ�ിത്രത്ിൽ േിന്നുാം കോശ്ീ�ിതേ കുറവു 
തെയ്ോൽ അധികതമന്നുാം �റയോനണ്ോയില്ല.

അപശോക െക്രവർത്ിയുതട (ബി സി 274-237) സോമ്ോ
ജ്യത്ിതറെ ഭോഗമോയിരുന്നു കോശ്ീർ. ശ്രീേഗർ സ്ോ�ിച്ചെ് 

അപദേഹമോതണന്ന് കരുെതപ്ടുന്നു. 
അഞ്ഞൂറു ബുദ്ഭിക്ഷുക്കൾ കോശ്ീ�ിൽ 
മെപ്രവർത്ോം േടത്തുന്നെോയി 
ഹ്യുയോൻ-സോങ് പ�ഖതപ്ടുത്ിയി
ട്ടുണ്്. ല്ോക്കോയിരുന്നു മതറ്ോരു 
ബുദ്മെ പകന്ദ്രാം. ബുദ്മെത്ിതല 
�ണ്ോാം അപശോകൻ എന്നറിയതപ്
ടുന്ന കേിഷ് കതറെ ഭ�ണകോലത്് 
(ഏ ്ി �ണ്ോാം നൂറ്ോണ്്) കോശ്ീർ 
വലിയ ബുദ്മെപകന്ദ്രമോയി അറിയ
തപ്ട്ടു. 4-ോമതത് ബുദ്മെ മഹോസ
പമ്ളോം േടന്നെ് കോശ്ീ�ിലോണ്. 
�ോടലീപുത്രത്ിൽ േിന്നുാം മഹോകവി 
അശ്പഘോഷൻ അെിൽ സന്നിഹിെ
േോയിരുന്നു. ബുദ്മെ�ണ്ഡിെൻമോർ 
സാംസ് കൃെത്ിൽ മെഗ്രന്ഥങ്ൾ 
േിർമ്ിച്ചു തുടങ്ിയെ് കോശ്ീർ 
സപമ്ളേപത്ോടുകൂടിയോതണന്ന് 
വിശ്സിക്കതപ്ടുന്നു. കശ്ീ�ിൽ 
േിന്നുാം ല്ോക്കു വഴി ടിബറ്ിപലയ്ക്കുാം 

ഇന്്യയിവലയ്ക്കു കടന്നു വന് 
ആര്യൻൊരുനട ആദ്യകാല 
താവെങ്െിൽ ഒന്ായിരുന്നു 
കാശ്ീർ. (കശ്യപെഹർഷിയാണ
വല്ലാ വദവൻൊരുനടയകും അസു
രൻൊരുനടയകും പിതാവച്). 
ഋവഗ്ദത്ിനറെ ആദ്യ സൂക്
ങ്ൾ കാശ്ീരിെച് നതാട്ടടത് 
പഞ്ാബിൽ നവച്ച് െിർമ്ിക്
നപ്ട്ടവയാവാനെന്ച് പണ്ിതൻ
ൊർ അഭിപ്രായനപ്ടന്നുണ്ച്. 

പ്ോ അാംപബേ് കര

392019  ഒക്ടോബര് 01-15email: janashakthi@gmail.com



മെേയിപലയ്ക്കുാം ബുദ്മൊം വ്യോ�ിച്ചു. കോശ്ീ�ിൽ േിന്നുാം 
മെേയിതലത്ിയ കുമോ� �ോജീവ് എന്ന ബുദ്മെ �ണ്ഡിെൻ 
മെേീസ് തകോട്ോ�ത്ിതല ബുദ്മെ പുപ�ോഹിെേോയി 
അാംഗീക�ിക്കതപ്ട്ടു. അപദേഹാം ധോ�ോളാം സാംസ് കൃെ കൃെികൾ 
മെേീസ് ഭോഷയിപലയ്ക്കു വിവർത്ോം തെയ്തു. ഫോഹിയോൻ 
മെേയിപലയ്ക്കു തകോണ്ടുപ�ോയ സാംസ് കൃെത്ിതല ബുദ്മെ  
ഗ്രന്ഥങ്ൾ ബുദ്ജീവൻ  എന്ന ബുദ് സേ്യോസി തമോഴി മോറ്ാം 
േടത്ിയിരുന്നു.

പ്രോെീേ കോലാം മുെല് പക്ക കോശ്ീ�ികൾ ശിവ-ശക്ി 
ആ�ോധക�ോയിരുന്നെിേോൽ െോന്തികമൊം രൂ�തപ്ട്െ് 
കോശ്ീ�ിലോതണന്ന് കരുെതപ്ടുന്നു. െോന്തിക മെത്ിതല 
പ്രോെീേ �െേകളോയ ‘�ഞ്�ോത്ര’ കൃെികൾ കണ്ടുകിട്ിയെ് 
കോശ്ീ�ിൽ േിന്നോണ്. മശവോഗമ �െയിെോക്കളിൽ ഒ�ോളോയ 
പകശവ കോശ്ീ�ി കോശ്ീർകോ�േോണ്. െോന്തിക മെത്ിതല 
‘കോശ്ീർ പ്രസ്ോോം’ (Kashmir School of sasm) എന്നറിയ
തപ്ടുന്ന ‘പ്രെ്യഭിജ്ോേ സിദ്ോന്താം’ ഉടതലടുത്െ് കോശ്ീ�ി
ലോണ്. ശിവ ദൃഷ്ിതയന്ന കൃെിയുതട �െയിെോവോയ വോസുഗു
പ്േോയിരുന്നു അെിതറെ പ്രെോ�കൻ. വോസുഗുപ്തേ കൂടോതെ 
പസോമോേദേൻ, അഭിേവഗുപ്ൻ, പക്ഷപമന്ദ്രൻ തുടങ്ിയവ�ോ
യിരുന്നു മറ്റു കോശ്ീ�മശവ �ണ്ഡിെൻമോർ. അഭിേവഗുപ്ൻ 
െന്തോപലോകതമന്ന കൃെി �െിക്കുക മോത്രമല്ല, പ്രെ്യഭിജ്ോേ 

സിദ്ോന്താം ഉ�പയോഗിച്ച് ഭ�െതറെ �സസൂത്രാം ശോസ്തീയമോയി 
വ്യോഖ്യോേിക്കുകയുാം തെയ്തു. (അഭിവ്യക്ിവോോം). സ്തീകളുതട 
പമൽ ബ്ോഹ്മണമൊം ഏർതപ്ടുത്ിയിരുന്ന വിലക്കുകതളയുാം 
ജോെിവ്യവസ്തയന്ന വിഭോഗീയെതയയുാം െോന്തികമെോെോ
�്യൻമോർ േി�സിച്ചു. ഗുരു�െ് േിതയോഴിതക യോതെോരു സ്തീയു
മോയുാം അനഷ്ഠോേപഭോഗാം ആകോതമന്ന �െിസ്ോെന്ത്യാം �ോജോ
ക്കൻമോർക്ക് പ്രിയെ�മോയിരുന്നു. കൃഷിഭൂമിതയ സ്തീയോയി 
സങ്കല്പിക്കുകയുാം ധോേ്യമോെോക്കതള ആ�ോധിക്കുകയുാം തെയ്ി
രുന്ന കോർഷിക വിഭോഗങ്ൾക്കിടയിലുാം മകതത്ോഴിലുകോർ
ക്കിടയിലുാം െോന്തിക മെത്ിതറെ ഭൗെികെലങ്ൾ ത�തട്ന്ന് 
സ്ീകോ�്യമോയിത്ീർന്നു. കോർഷിക വൃത്ിയിതല �െ്യനഷ്ഠോ
േങ്ൾക്ക് സ്ീകോ�്യെയുാം പ്രെോ�വുാം സിദ്ിച്ചു. െോന്തിക 
ബ്ോഹ്മണർ ബുദ്മെത്ിൽ പ്രപവശിച്ചപെോതട െോന്തിക 
മെവുാം സാംസ് കൃെവുാം ബുദ്മെത്ിതറെ അവിഭോജ്യഘടക
ങ്ളോയി മോറിയെോണ് ബുദ്മെത്ിതല വ�യോോം. ബുദ്
മെവുാം മശവമെവുാം െമ്ിലുള് കൂടിപച്ച�ലോയിരുന്നു അെ്. 
െിബത്ിലുാം മെേയിലുാം പ്രെോ�ത്ിലോയ ‘കോല െക്രയോേ 
ബുദ്ൻ’ ഭീഷണമോയ ബുദ് സങ്കല്പമോണ്. അാംഗതറെയുാം 
രുദ്തറെയുാം പുറത്് നൃത്ാം തെയ്യുന്ന ബുദ്േിൽ േീലേിറാം, 
പുലിപത്ോൽ, �ന്തണ്ടു കണ്കൾ, േോ�ഖാം, ഓപ�ോ ഭോഗത്തുാം 
�ന്തണ്് മകകൾ, അസ്താം, വോൾ, ത്രിശൂലാം, കഠോ�ി, അ്്, 
വ�ാം, അങ്കുശാം, െക്രാം, കത്ി, േണ്ഡ്, പകോടോലി തുടങ്ിയ 
ആയുധങ്ളുാം കോണോാം. ആസു�മോയ ബുദ് സങ്കല്പാം െോന്തിക 
മെത്ിൽ േിന്നുാം സ്ീക�ിച്ചെോണ്. െിബറ്്, ഭൂട്ോൻ, കിഴ
ക്കപേഷ്യൻ പ്രപേശങ്ൾ എന്നിവിടങ്ളിലോണ് വ�യോേ 
ബുദ്മെത്ിേ് പ്രെോ�ാം. �ോകിസ്ോേിതല ത�ഷവോർ പകന്ദ്ര
മോയുണ്ോയിരുന്ന ‘ഗോന്ോ�’ത്ിലോണ് മഹോയോേ ബുദ്മൊം 
രൂ�ാം തകോണ്തെന്നുാം അെ് കോശ്ീ�ിപലയ്ക്കു വ്യോ�ിച്ച് മശവ 
മെവുമോയിപച്ചർന്ന്  �ില്ക്കോലത്് വ�ോയോം ഉടതലടുത്തുതവ
ന്നുാം �റയതപ്ടുന്നുണ്്.

ഹർഷവർദ്േതറെ ഭ�ണകോലത്് കോശ്ീ�ിതേ ആസ്ോേ
മോക്കി കർപക്കോട സോമ്ോജ്യാം �ടുത്തുയർത്ിയ (ഏ ്ി 625) 
ദുർല്ലഭ് വർദ്േതറെയുാം അേന്ത�കോലോവകോശിയോയി വന്ന 
അവന്തിവർമ്ൻ (ഏ ്ി 885) സ്ോ�ിച്ച ഉെ്�ോല �ോജവാംശ
ത്ിതറെയുാം കോലത്് കോശ്ീർ സാംസ് കൃെ �ഠേത്ിതറെ മുഖ്യ
പകന്ദ്രമോയിത്ീർന്നു. ഹിന്ദുമെവുാം ബുദ്മെവുാം ഒരുപ�ോതല 
പപ്രോത്സോഹിപ്ിക്കതപ്ട്ടു. കൽഹണതറെ �ോജെ�ാംഗിണിയിൽ 
ആ കോലഘട്ത്ിതല ഭ�ണോധികോ�ികതളക്കുറിച്ചുള് സമഗ്ര
മോയ വർണ്േകളുണ്്. കർപക്കോട സോമ്ോജ്യസ്ോ�കേോയ 
ലളിെോേിെ്യ �ിസതറെ ഭ�ണകോലാം (ഏ ്ി 724-760) 
കോശ്ീ�ിൽ സൗദേ�്യ ശോസ്ത െർച്ചകൾക്ക് തുടക്കാം കുറിച്ചു. അഭി
േവഗുപ്തറെ പൂർവികേോയ അശ്രിഗുപ്തേ കോശ്ീ�ിപലക്കു കൂട്ി
തക്കോണ്ടുവന്നെ് ലളിെോേിെ്യേോണ്. കന്തജിതല �ോജോവോയ 
യപശോവർമ്തേ ലളിെോേിെ്യൻ പെോല്പിച്ചപെോതട അപദേഹ
ത്ിതറെ സേസ്യ�ോയിരുന്ന �ണ്ഡിെപലോകവുാം കോശ്ീ�ിൽ 
എത്ിപച്ചർന്നു. ലളിെോേിെ്യേ് പശഷാം അഫ്ഗോേിസ്ോ
േിതല ഹിന്ദു �ോജോവോയിരുന്ന ജയ�ോലതറെ ഭ�ണകോലവുാം 
(ഏ ്ി 964-1001) സാംസ് കൃെ �ണ്ഡിെൻമോർക്ക് പപ്രോത്സോ
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ഹോം േല്ിയിരുന്നു. ഇന്നതത് അഫ്ഗോേിസ്ോൻ, 
�ോകിസ്ോൻ, കോശ്ീർ ഉൾതപ്ടുന്ന പ്രപേശങ്ളിലോണ് 
ഭോ�െീയ സൗദേ�്യ ശോസ്തത്ിതറെയുാം ക്ോസിക് സോഹി
െ്യത്ിതറെയുാം ഈടുതവയ്പുകൾ ഉണ്ോയെ്.

സൗന്ദര്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വധിളഭൂമധി
പലോകത്ിതല അെിപ്രോെീേ സർവകലോശോലയോ

യിരുന്ന ‘െക്ഷശില’ കോശ്ീ�ിേ് തെോട്ടുത് �ഞ്ോബി
ലോണ് േിലേിന്നെ്. �ോമോയണത്ിലുാം മഹോഭോ�െത്ി
ലുാം െക്ഷശിലതയക്കുറിച്ച് ��ോമർശമുണ്്. െക്ഷശില
യുതട അവശിഷ്ങ്ൾക്ക് ഹോ�പ്ൻ േോഗ�ികെപയോളാം 
�ഴക്കമുതണ്ന്ന് (ബി സി 3360) െിലർ വിശ്സിക്കു
ന്നുണ്്. ബുദ്-മജേ-ഹിന്ദു�ോ�്�്യങ്ളുതട സാംഗമ 
ഭൂമിയോയിരുന്നു െക്ഷശില. കോലോകോലങ്ളിൽ അധി
കോ�ത്ിൽ വന്ന �ോജോക്കൻമോർ മെപഭേതമപേ്യ െക്ഷ
ശിലതയ വളർത്ിതയടുത്തു. ഒരു െ�ത്ിൽ �റഞ്ഞോൽ 
മെേി�പ�ക്ഷെയുതട േീ�സ്ാംഭമോയിരുന്നു െക്ഷശില. 
സാംസ് കൃെ ഭോഷോ മവയോക�ണേോയ �ോണിേി െക്ഷ
ശിലയിതല അധ്യോ�കേോയിരുന്നുതവന്നുാം വിേ്യോർ
ത്ഥികൾക്ക് പവണ്ി �െിച്ച കൃെിയോണ് ‘അഷ്ോധ്യോയി’ 
എന്നുാം വിശ്സിക്കതപ്ടുന്നുണ്്. അപദേഹത്ിതറെ ജൻമേഗ
�മോയി കരുെതപ്ടുന്ന ‘ശോലോതു�’ ലോപഹോറിേടുത്തുള് പ്ര
പേശമോണ് ശെ�ഥബ്ോഹ്മണത്ിതല ഉദേോലക ആരുണിയുാം 
പുത്രൻ പശ്െപകതുവുാം െക്ഷശിലയിതല �ഠിെോക്കളോയിരു
ന്നു. ബുദ്മെപത്ോതടോപ്ാം മശവമെവുാം െക്ഷശിലയിൽ 
സ്ോധീോം തെലുത്ി. �ോണിേിയ്ക് വ്യോക�ണ സൂത്രങ്ൾ 
സിദ്ിച്ചെ് ശിവേിൽ േിന്നോതണന്നോണ് പു�ോവൃത്വോേിക
ളുതട വിശ്ോസാം. �ോണിേീയ സൂത്രങ്ൾക്ക് ‘ശിവസൂത്രങ്ൾ’ 
എന്നോണ് �ോണിേി േോമക�ണാം 
തെയ്ി� ിക്കുന്നെ് .   പ�ർഷ്യ 
തുടങ്ിയ പുറാം േോടുകളിൽ േിന്നുള് 
സഞ്ോ�ികളുതട �ോജമോർഗ്ഗമോയിരു
ന്നു െക്ഷശില. ആ മോർഗ്ഗാം മൗ�്യ 
സോമ്ോജ്യെലസ്ോേമോയ �ോടലീപു
ത്രത്ിലൂതട ബാംഗോൾ വത� വ്യോ�ിച്ചി
രുന്നു. െന്ദ്രഗുപ്മൗ�്യതറെ �ോഷ്ടീയഗു
രുവോയ െോണക്യൻ െക്ഷശിലയിൽ 
േിന്നോണ് അർത്ഥശോസ്തവുാം �ോഷ്ട 
െന്തവുാം വശമോക്കിയെ്. ബിാംബി
സോ�തറെ തകോട്ോ�ാം മവേ്യേോയ 
ജീവകനാം �ഞ്ോബുകോ�നാം കേി
ഷ് ക്കതറെ ശുശ്രൂഷകനമോയ െ�കനാം 
െക്ഷശിലയിതല മവേ്യശോസ്ത 
വിേ്യോർത്ഥികളോയിരുന്നു. എ ്ി 
629ലുാം 625ലുാം ഇന്ത്യ സദേർശിച്ച 
ഹ്യുയുവോൻ സോങ് എന്ന മെേീസ് 
ബുദ്മെ സഞ്ോ�ി െക്ഷശില കോശ്ീ
�ിതറെ അധീേെയിലോയിരുന്നുതവന്ന് 

പ�ഖതപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്.
സാംസ് കൃെത്ിതല ആേ്യതത് സൗദേ�്യ ശോസ്തഗ്രന്ഥമോയ 

‘േോട്യശോസ്ത’ �െയിെോവോയ ഭ�െൻ ഏെ് പേശക്കോ�േോതണ
ന്ന് വ്യക്മല്ല. േടൻമോത� ഭ�െൻമോർ എന്ന് വിളിച്ചുപ�ോന്നിരു
ന്നെിേോൽ അപദേഹാം �ണ്ഡിെേോയ േോടകോെോ�്യേോയിരുന്നു 
എന്നെിൽ ആർക്കുാം സാംശയമില്ല. എന്നോൽ അശ്പഘോഷ
നാം കോളിേോസനാം ഭ�െതേ വ്യക്ിയോയിട്ോണ് ��ോമർശി
ക്കുന്നെ്. സോധോ�ണ വികോ�ങ്ളോയ ഈർഷ്യപക്രോധോേി
കൾക്ക് വശാംവേ�ോയി ദുഃഖാം അനഭവിക്കുന്ന ജേങ്ൾക്ക് 

പ്രപയോജേതപ്ടോൻ പവണ്ി േിർമ്ി
ച്ച േോട്യശോസ്താം െികച്ചുാം ഭൗെികവോ
േ��മോയ അലങ്കോ� ശോസ്തമോണ്. 
വിഭോവോനഭോവ വ്യഭിെോ�ി ഭോവങ്
ളുതട സാംപയോഗത്ിൽ േിന്നുാം േിഷ്പ
ന്നമോകുന്ന �സാം െികച്ചുാം ശ�ീ�വുാം 
മേസ്സുാം ഉൾപച്ചരുന്ന ഭൗെികോന
ഭൂെിയോണ്. എങ്കിലുാം കോശ്ീ�ിലുാം 
െക്ഷശിലയിലുാം ശക്മോയിരുന്ന 
മശവമെ സ്ോധീോം േോട്യശോസ്ത
ത്ിലുാം കോണോാം. ശിവൻ ക്രിയോരൂ�
ത്ിൽ നൃത് നൃെ്യങ്ൾ ഭ�െമുേിക്ക് 
പ്രെ്യക്ഷമോക്കിതക്കോടുത്തു എന്നോണ് 
പു�ോവൃത് വിശ്ോസാം. (�ോണിേീയ
സൂത്രതത്ക്കുറിച്ചുാം അത്�തമോരു 
വിശ്ോസാം േിലേില്ക്കുന്നു.) അഭിേവ
ഗുപ്ൻ �സസൂത്രാം വ്യോഖ്യോേിച്ചി�ി
ക്കുന്നെ് െോന്തികമെവുമോയി ബന്
തപ്ട് അഭിവ്യക്ിവോോം ഉ�പയോ
ഗിച്ചുതകോണ്ോതണന്നെ് ഭ�െതറെ 

ബുദ്-കജെ-ഹിന്ദുപാരമ്ര്യ
ങ്ളുനട സകുംഗെ 
ഭൂെിയായിരുന്നു തക്ഷശില. 
കാലാകാലങ്െിൽ അധികാര
ത്ിൽ വന് രാജാക്ൻൊർ 
െതവഭദനെവെ്യ തക്ഷശിലനയ 
വെർത്ിനയടത്തു. ഒരു തര
ത്ിൽ പറഞൊൽ െതെിരവപ
ക്ഷതയനട ദീപസ്കുംഭൊയിരുന്നു 
തക്ഷശില. 

കോശ്ീര �ോജോവ് ഗുലോബ് സിാംഗ്

412019  ഒക്ടോബര് 01-15email: janashakthi@gmail.com



മശവമെ �ക്ഷ�ോെതത് വ്യക്മോക്കുന്നുണ്്. ഒരു�പക്ഷ, 
ഭ�െനാം െക്ഷശിലയിതല േോട്യോെോ�്യേോയിരുന്നി�ിക്കോാം.

േോട്യശോസ്തതത്ത്തുടർന്നുണ്ോയ അലങ്കോ� ശോസ്തങ്ളിൽ 
സിാംഹഭോഗവുാം എഴുെിയി�ിക്കുന്നെ് കോശ്ീ�ി �ണ്ഡിെൻ
മോ�ോണ്. ആേ്യതത് അലങ്കോ� ശോസ്തതമന്ന് കരുെതപ്ടുന്ന 
കോവ്യോേർശത്ിതറെ �െയിെോവോയ േണ്ഡി (ഏ ്ി 600-
750) കോഞ്ീപു�ത്ോണ് �ില്ക്കോലത്് െോമസമുറപ്ിച്ചതെങ്കി
ലുാം അപദേഹത്ിതറെ പൂർവികർ �ഞ്ോബിൽ േിന്നുാം വന്ന
വ�ോതണന്ന് കരുെതപ്ടുന്നു. കോവ്യോലങ്കോ� കർത്ോവോയ 
ഭോമഹതറെ (ഏ ്ി 750-850) സ്പേശതത്യുാം വ്യക്ിജീ
വിെതത്യുാം കുറിച്ച് സൂെേകൾ  ഒന്നുാം ലഭിച്ചിട്ിതല്ലങ്കിലുാം 
മവേർഭി, ഗൗസി �ീെികതളക്കുറിച്ചു 
��ോമർശിക്കുന്നെിേോൽ ഉത്പ�
ന്ത്യോക്കോ�േോതണന്ന് വ്യക്മോണ്. 
കോശ്ീർ �ോജോവോയിരുന്ന ജയോേി
െ്യതറെ സേസ്ിതല �ണ്ഡിെൻമോ
�ോയിരുന്നു കോവ്യോലങ്കോ� സാംഗ്ര
ഹകർത്ോവോയ ഉേ്ഭടനാം (ഏ 
്ി 750-810) �ീെി �ദ്െിയുതട 
ഉ�ജ്ോെോവുാം ‘കോവ്യോലങ്കോ�സൂ
ത്ര’ വൃത്ിയുതട �െയിെോവുമോയ 
വോമേനാം (770-840). വോമേൻ 
ജയോേിെ്യതറെ മന്തിമോ�ിൽ ഒ�ോൾ 
കൂടിയോയിരുന്നു. രുദ്ടൻ (ഏ ്ി 
800 - 850 കൃെി കോവ്യോലങ്കോ�ാം), 
ആേദേ വർദ്േൻ (840-890 കൃെി 
- ധ്േ്യോപലോകാം), അഭിേവഗുപ്ൻ 
(950-1025 കൃെി - അഭിേവ ഭോ�
െിതയന്ന േോട്യശോസ്തവ്യോഖ്യോോം, 
പലോെോം എന്ന ധ്േ്യോപലോകവ്യോ
ഖ്യോോം), കുന്തകൻ (925-1020, 
കൃെി �പത്രോക്ി കോവ്യജീവിൊം), 

പക്ഷപമന്ദ്രൻ (1000-1080, കൃെി - ഔെിെ്യ വിെോ� 
െർച്ച), മമ്ടൻ (1090 - 1160, കൃെി - കോവ്യപ്രകോശാം), 
രുയ്കൻ (1130-1160 കൃെി -അലങ്കോ� സർവ്സ്ാം), 
മഹിമഭട്ൻ  (1015-1100, കൃെി വ്യക്ിവിപവകാം), 
എന്നിവർ കോശ്ീ�ികളോണ്. ‘സ�സ്െീ ക�ോഭ�ണാം’ 
എന്ന ആലങ്കോ�ിക ഗ്രന്ഥത്ിതറെ കർത്ോവോയ പഭോജേ് 
(1015 - 1055) കോശ്ീ�ി �ോജോവോയിരുന്ന അേന്ത�ോജ
നമോയി ബന്ങ്ളുണ്ോയിരുന്നു. കോവ്യശോസ്തകോ�ൻമോ
�ിൽ �ോജപശഖ�ൻ (880-920)-കൃെി-കോവ്യമീമോാംസ, 
വിശ്േോഥൻ (1325-1390, കൃെി സോഹിെ്യേർപ്ണാം) 
എന്നിവർ മഹോ�ോഷ്ടക്കോരുാം ‘�സഗാംഗോധ�’തമന്ന 
ആലങ്കോ�ിക ഗ്രന്ഥത്ിതറെ കർത്ോവോയ ജഗന്നോഥൻ 
തെലുങ്കുപേശക്കോ�നമോയിരുന്നു.

സാംസ് കൃെ സോഹിെ്യത്ിതല ക്ോസ്ിൽ �െേകൾ 
ഉണ്ോയെ് കോശ്ീ�ിലോണ്. കോശ്ീർ �ോജോവോയിരുന്ന 
ലളിെോേിെ്യതറെ സേസ്ിതല കവിയോയിരുന്നു ഉത്മ �ോമ 
െ�ിെ കർത്ോവോയ ഭവഭൂെി. കോശ്ീ�ിൽ മോത്രാം കോണ

തപ്ടുന്ന കുങ്കുമ�ക്കതളക്കുറിച്ചുാം അതുപ�ോതല ഹിമോലയൻ പ്ര
കൃെിതയക്കുറിച്ചുമുള് കോളിേോസതറെ വർണ്േകൾ അപദേഹാം 
ഒരു കോശ്ീ�ിയോയി�ിക്കോാം എന്ന അനമോേത്ിേ് സോധ്യെ 
േൽകുന്നുണ്്. കവികൾ പേശോടേക്കോ�ോയെിേോൽ ഉജ്യി
േിയിതലത്ിയെോവോാം. കോശ്ീ�ിൽ സ്ോധീോം തെലുത്ി
യിരുന്ന ഹൂണൻമോത�ക്കുറിച്ച് �ഘുവാംശത്ിൽ ��ോമർശി
ക്കുന്നുണ്്. കോശ്ീർ ഭ�ിച്ച ഹർഷമഹോ�ോജോവിതറെ (1079-
1101) മന്തിയോയിരുന്ന െ്കതറെ മകേോയിരുന്നു ‘�ോജെ
�ാംഗിണി’യുതട കർത്ോവോയ കൽഹണൻ. വിഷ്ണു ശർമ്തറെ 
‘�ഞ്െന്ത’വുാം പസോമേോഥ കവിയുതട ‘കഥോസ�ിെ് സോ

ഗ�’വുാം കോശ്ീ�ി �െേകളോതണന്ന് 
വിശ്സിക്കതപ്ടുന്നു. കോശ്ീർ �ോജോ
വോയിരുന്ന അേന്തതറെ �െ് േിയോയ 
സൂ�്യവെിക്കുപവണ്ി എഴുെിയെോണ
പത്ര ‘കഥോസ�ിെ് സോഗ�ാം’! കോശ്ീ�ി 
� ണ്ഡ ി െ േ ോ യ  പ ക്ഷ പ മ ന്ദ്രത റെ 
ബൃഹെ്കഥോമഞ്�ി കഥോസ�ിെ് 
സോഗ�തത് മോതൃകയോക്കി എഴുെിയ 
കൃെിയോണ്. സാംസ് കൃെത്ിതല 
വോേ്ോടിതയന്ന് അറിയതപ്ടുന്ന 
ബിൽഹണൻ, �സസൂത്രവ്യോഖ്യോെോ
ക്കളോയ ഭട്പലോല്ലടൻ, ശ്രീശങ്കുകൻ, 
ഭട്ൌെൻ, �ോണിേീയത്ിേ് മഹോ
ഭോഷ്യതമന്ന വ്യോഖ്യോേതമഴുെിയ 
പയോഗസൂത്രക്കോ�േോയ �െഞ്ലി, 
മവയ്ോക�ണേോയ �ിാംഗളൻ, 
‘സാംഗീെ �െ് േോക�’തമന്ന സാംഗീെ 
കൃെി �െിച്ച ശോ�ങ്ഗപേവൻ തുടങ്ി
യവർ കശ്ീ�ികളോണ്.

കോശ്ീ�ിതറെ സോാംസ് കോ�ിക 
െ�ിത്രമടങ്ിയ കൃെികളോണ് 

സാധാരണ വികാരങ്ൊയ 
ഈർഷ്യവക്രാധാദികൾക്ച് 
വശകുംവദരായി ദുഃഖകും അനുഭവിക്
ന് ജെങ്ൾക്ച് 
പ്രവയാജെനപ്ടാൻ വവണ്ി 
െിർമ്ിച് ൊട്യശാസ്ത്രകും തികച്ചുകും 
ഭൗതികവാദപരൊയ അലങ്ാര 
ശാസ്ത്രൊണച്. വിഭാവാനുഭാവ 
വ്യഭിചാരി ഭാവങ്ളുനട സകുംവയാ
ഗത്ിൽ െിന്നുകും െി�ന്ൊകുന് 
രസകും തികച്ചുകും ശരീരവകും െെ�കും 
ഉൾവച്രുന് ഭൗതികാനുഭൂതിയാ
ണച്. 

സരേോര �പട്ല്
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കൽഹണതറെ �ോജെ�ാംഗിണി, �ണ്ഡിറ്് പജോേ�ോജ
തറെ �ോജോവലി, �ണ്ഡിറ്് ശ്രീവ�തറെ മജേ �ോജെ
�ാംഗിണി, പ്രോജ്ഭട്തറെ �ോജോവലി �െോക ശുക്രതറെ 
�ോജെ�ാംഗിണി തുടങ്ിയവ. കോളിേോസേ് �ഘുവാംശ
തമഴുെോൻ ഇവ പ്രപെോേോം േൽകിയി�ിക്കണാം. പ്രമു
ഖമോയ ബുദ്മജേമെ ഗ്രന്ഥങ്ളുാം െോന്തിക മെ�െ
േകളുാം കശ്ീർ �ണ്ഡിെൻമോരുതട സാംഭോവേകളോണ്. 
അവയിൽ പസോമേോദേതറെ ‘ശിവദൃഷ്ി’, അഭിേവഗുപ്
തറെ െന്തോപലോകാം തുടങ്ിയ �െേകളുാം ഉൾതപ്ടുന്നു.

സകുംസ് കാര സമന്വയത്ധിലേയ്ക്
അലക് സോണ്ർ ഉൾതപ്തടയുള് വിപേശികളുതട 

ആക്രമണ ഫലങ്ൾ കൂടോതെ െതന്ന ബുദ്-മജേ
-മശവമെങ്ളുതട സമേ്യവുാം ��സ്പ� പൂ�ണവുാം 
തകോണ്ടു പുഷ്ിതപ്ട്െോണ് കശ്ീ�ിതറെ സാംസ് കോ�ാം. 
ഇന്നതത് തെപക്ക കോബൂളിേടുത്തുള് ഗസ് േിവോേിൽ 
േിന്നുാം യുദ്യോത്ര ആ�ാംഭിച്ച മുഹമ്േ് ഗസ് േി ഏ ്ി 
1000ൽ ഇന്ത്യയിപലയ്ക് കടന്നു വന്നു. അപദേഹാം 17 
പ്രോവശ്യാം ഇന്ത്യതയ ആക്രമിച്ചെ് ഭൂമി �ിടിതച്ചടുക്കുകതയന്ന
െിതേക്കോൾ പക്ഷത്രങ്ളിലുാം തകോട്ോ�ങ്ളിലുാം വിേ്യോ�ീഠങ്
ളിലുാം കുന്നുകൂടിക്കിടന്ന സ്ത്് �ിടിതച്ചടുക്കുകതയന്ന ലക്ഷ്യ
പത്ോതടയോയിരുന്നു. 1015ൽ ഗസ് േി കോശ്ീ�ിതേ ആക്രമി
ച്ചു. പുെിതയോരു ഭ�ണഭോഷയുാം സോഹിെ്യ വ്യവഹോ�വുാം 
(പ�ർഷ്യൻ ഭോഷയുാം സോഹിെ്യവുാം) 
അപെോതടോപ്ാം ഒരു �ോഷ്ടമെവുാം 
(ഇസോാം) ഇന്ത്യയിപലക്കു പ്രപവശിച്ചു. 
ബ്ോഹ്മണ പുപ�ോഹിെവർഗ്ഗത്ിതറെ 
സോാംസ് കോ�ികമോയ ആധി�െ്യവുാം 
മെ��മോയ പമൽപക്കോയ്മയുാം സാംസ് കൃ
െത്ിതറെ വ്യോ�ക സ്ോധീേവുാം 
തവല്ലുവിളികതള പേ�ിടോൻ തുടങ്ി. 
ഗസ് േി 1027-ൽ പസോമേോഥ 
പക്ഷത്രാം ആക്രമിച്ചപെോതട ബ്ോഹ്മ
ണരുതട ശോ�ോനഗ്രഹ ശക്ി െതന്ന 
പെോേ്യാം തെയ്തപ്ട്ടു. സ്ത്് കവർ
ന്നുതകോണ്ടുപ�ോവുകതയന്ന ലക്ഷ്യപമ 
ഗസ് േിക്കുണ്ോയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നോൽ 
ഇന്ത്യൻ ഉ�ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ മുസീാം 
ഭ�ണാം സ്ോ�ിച്ചെ്  മുഹമ്േ് 
പഗോറിയോണ് (1149-1206). 1339-ൽ 
ഷോമിർ കോശ്ീ�ിൽ ആേ്യതത് മുസിാം 
�ോജവാംശാം സ്ോ�ിച്ചു. (1339-1342). 
കോശ്ീ�ിതല അവസോേതത് ഹിന്ദു 
�ോജോവോയ ഉേയേപേവിൽ േിന്നുാം 
അധികോ�ാം �ിടിതച്ചടുത്തുതകോണ്ോണ് 
ഷോമിർ െതറെ �ോജവാംശാം സ്ോ�ി
ച്ചെ്. ഏ ്ി  1561 വത� ഷോമിറിതറെ 
അേന്ത�വകോശികൾ കോശ്ീർ ഭ�ിച്ചു. 

1586-ൽ അക്ബർ കോശ്ീ�ിതേ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി മുഗൾ 
സോമ്ോജ്യപത്ോട്് പെർത്തു. ഏ ്ി 1410 ആകുപ്പഴയ്ക്കുാം 
കോശ്ീ�ിതല പ്രധോേതപ്ട് മൊം ഇസോമോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 
പ�ർഷ്യൻ ഭോഷയുാം സോഹിെ്യവുാം മുസീാം പ്രഭുെ്ത്ിതറെയുാം 
സുൽത്ോൻമോരുതടയുാം സോാംസ് കോ�ിക വ്യവഹോ�മോയപെോതട 
സാംസ് കൃെത്ിതറെ പ്രോധോേ്യാം കുറഞ്ഞു. എങ്കിലുാം 1470 

വത�യുള് സുൽത്ോൻ ഭ�ണങ്ൾ 
മെസഹിഷ്ണുെപയോതടയോണ് കശ്ീർ 
ഭ�ിച്ചെ്. കോശ്ീ�ി സൂഫി സേ്യോ
സിയോയ പഷക് നൂറുദേീൻ നൂറോണി 
സൂഫിസതത്യുാം മശവോമേ്െ 
സിദ്ോന്തതത്യുാം സമേ്യിപ്ിച്ചു
തകോണ്് സോധോ�ണക്കോത� ആകർ
ഷിച്ചു. �ഞ്ോബിതല സിഖ് �ോജോ
വോയിരുന്ന �ഞ്ിെ് സിാംഗ് കോശ്ീർ 
�ിടിച്ചടക്കി സിഖ് സോമ്ോജ്യപത്ോട് 
പെർത്തു. 1820മുെൽ 1845 വത� 
കശ്ീർ സിക്കുഭ�ണത്ിൽ കീഴിലോ
യിരുന്നു. സിഖ് മസേിപകോപേ്യോഗ
സ്േോയിരുന്ന ഗുലോബ് സിാംഗിേോ
യിരുന്നു കശ്ീ�ിതറെ ഭ�ണച്ചുമെല. 
1845-തല ആാംപ്ോ -സിഖ് യുദ്
ത്ിൽ ഗുലോബ് സിാംഗ് ബ്ിട്ീഷ
കോത� സഹോയിച്ചപെോതട കശ്ീർ 
�ിടിച്ചടക്കിയ ബ്ിട്ീഷകോർ ഗുലോബ് 
സിാംഗിതേ കോശ്ീ�ിതറെ ഭ�ണോധി
കോ�ിയോക്കി. 1857തല കലോ�കോല
ത്് പേോഗ്രയിൽ �ോജകുടുാംബാം സ്ോ
�ിച്ചിരുന്ന ഗുലോബ് സിാംഗ് ബ്ിട്ീഷ് 
ഉപേ്യോഗസ്രുതട ബന്ധുക്കൾക്കുാം 

സകുംസച് കൃത സാഹിത്യത്ിനല 
ക്ാസ്ിൽ രചെകൾ ഉണ്ായതച് 
കാശ്ീരിലാണച്. കാശ്ീർ രാജാ
വായിരുന് ലെിതാദിത്യനറെ 
സദസ്ിനല കവിയായിരുന്നു 
ഉത്െ രാെ ചരിത കർത്ാ
വായ ഭവഭൂതി. കാശ്ീരിൽ 
ൊത്രകും കാണനപ്ടന് 
കുങ്കുെപ്പൂക്നെക്റിച്ചുകും 
അതുവപാനല ഹിൊലയൻ 
പ്രകൃതിനയക്റിച്ചുമുള്ള കാെിദാ
സനറെ വർണ്െകൾ അവദേഹകും 
ഒരു കാശ്ീരിയായിരിക്ാകും എന് 
അനുൊെത്ിെച് സാധ്യത 
െൽകുന്നുണ്ച്. 

പഷക്ക്  അബ്ദുള്
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മറ്റുാം സാം�ക്ഷണാം േൽകിതക്കോണ്് കലോ�തത് അടിച്ചമർ
ത്ോൻ കൂട്ടുേിന്നു. അങ്തേ ജമ്മു-കശ്ീർ വീണ്ടുാം ഹിന്ദുവോയ 
�ോജോവിതറെ ഭ�ണത്ിൻ കീഴിലോതയങ്കിലുാം പ്രജകൾ ഭൂ�ി�
ക്ഷവുാം മുസിാം മെ വിശ്ോസികളോയി മോറിയിരുന്നു. ഗുലോബ് 
സിാംഗിേ് പശഷാം അപദേഹത്ിതറെ പുത്രൻ �ൺവീർസിാം
ഗുാം തുടർന്ന് 1925ൽ അേന്ത�വകോശിയോയ ഹ�ിസിാംഗുാം 
�ോജോധികോ�ാം ഏതറ്ടുത്് 1947 വത� ഭ�ിച്ചു. കോശ്ീർ െോഴ് വ
�യിൽ 96.4% മുസിങ്ളോണ്. ജമ്മുവിൽ 62% ഹിന്ദുക്കൾ, 
33.5% മുസിങ്ൾ. ല്ോക്കിൽ 46.6% മുസിങ്ൾ, 39% 
ബുദ്മെക്കോർ,  12% ഹിന്ദുക്കൾ, 1.87 സിക്കുമെക്കോർ എന്നി
ങ്തേയോണ് ജേസാംഖ്യോേി�ക്കുകൾ. കശ്ീർ െോഴ് വ�യിൽ 
സുന്നി മുസിങ്ൾക്കോണ് ഭൂ�ി�ക്ഷാം. ജമ്മുവിലോകതട് ഷിയോ
കൾക്കുാം. സുന്നി-ഷിയോ സാംഘർഷാം വാംശീയ വിപേ്ോഷാം 
പ�ോതല െതന്ന െീവ്രമോണ്. സ്ോെന്ത്യ സമ�കോലാം വത� 
ഹിന്ദു-മുസീാം മവ�പമോ മത്സ�ങ്പളോ ഇല്ലോതെ ശോന്ത�ോയി 
ജീവിച്ചവ�ോണ് കശ്ീ�ികൾ.

സ്വത�രാ� സങ്ക�ങ്ങൾ
ബ്ിട്ീഷകോർക്ക് എെിത� സമ�ാം േയിച്ച സ്ോെന്ത്യ 

സമ�പേെോക്കളുതട സ്െന്ത �ോഷ്ട സങ്കല്പങ്ൾ ഏകമുഖമോയി
രുന്നില്ല. യൂപറോ�്യൻ �ോജ്യങ്ളിൽ (�ലതുാം തകോപളോണിയൽ 

ശക്ികളോയിരുന്നു) േിലേിന്ന ലിബറൽ ജേോധി�െ്യാം, 
പസോവിയറ്റു യൂണിയേിൽ േിലവിൽ വന്ന പസോഷ്യലിസ്റ്റു 
സമൂഹാം, ജർമ്േിയിതല ജർമ്ൻ വാംശീയ �ോഷ്ടാം എന്നി
വയോയിരുന്നു പലോകമോതൃകകൾ. മസേിക സഹോയ വ്യ
വസ്യിൽ ഇന്ത്യയിതല േോടുവോഴികതള ബ്ിട്ീഷകോർ 
േി�ോയുധ�ോക്കിയിരുന്നെിേോൽ േോടുവോഴിത്ങ്ളുതട 
പകോൺതഫ്പറഷേോയിട്ോണ്, ജോെിജൻമി ഭൂപ്രഭുവർ
ഗ്ഗങ്ളുതട അധിേിപവശ കൂട്ോയ്മയോയിട്ോണ് ഇന്ത്യ േില
േിന്നെ്. ബ്ിട്ീഷകോർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപ�ോകുപ്ോൾ. �ഴയ 
�ീെിയിൽ സ്യാം ഭ�ണമുള് േോട്ടു�ോജ്യങ്ളോയി പുേർജ
േിക്കോേോണ് േോടുവോഴികൾ ആഗ്രഹിച്ചെ്. �പക്ഷ അെ് 
പേടിതയടുക്കോനള് മസേിക ബലാം അവർക്കുണ്ോയി
രുന്നില്ല. അതുണ്ോയിരുന്നുതവങ്കിൽ ഇന്ത്യ സ്ോെന്ത്യോ
േന്ത�ാം ഭീക�മോയ ഒരു ആഭ്യന്ത�യുദ്ത്ിപലയ്ക്കു വഴുെി 
വീഴുമോയിരുന്നു. സ്ോെന്ത്യസമ�പപ്ോ�ോളികളിൽ ജൻമി
േോടുവോഴിത് കുടുാംബങ്ളിൽ േിന്നുാം വന്ന സവർണ്ോഭി
മോേികളോയ പേെോക്കൾക്ക് ജർമ്ൻ മോതൃകയിൽ ഒരു 
ഹിന്ദു�ോഷ്ടാം (വിവിധ വാംശങ്ളുാം ജോെികളുമോയെിേോൽ 
വാംശീയ �ോഷ്ടവോേത്ിേ് പ്രസക്ിയില്ലോെിരുന്നു) സ്ോ
�ിക്കോേോയിരുന്നു ആഗ്രഹാം. ആ�്യ സമോജ സ്ോ�ക
േോയ േയോേദേസ�സ്െി, ഹിന്ദുമഹോസഭ പേെോവോയിരു
ന്ന ഭോയി ��മോേദേ്, �ഞ്ോബിൽ ഹിന്ദുസഭ രൂ�ീക�ിച്ച 
ലോലോ ലജ്�െ് റോയി, ഹിന്ദുപേശീയ വോോം ഉയർത്ിയ 
ബോലഗാംഗോധ� െിലകൻ, പകോൺഗ്രസ് പ്രസി്റെോയി
രുന്ന മേൻ പമോഹൻ മോളവ്യ, ഗേർ �ോർട്ി രൂ�ീക�ിച്ച 
ലോലോഹർേയോൽ, ഒരു ��ിധിപയോളാം സർേോർ വല്ലോഭോയ് 
�പട്ൽ തുടങ്ിയവർ ഹിന്ദു�ോഷ്ടത്ിതറെ വക്ോക്കളോയി

രുന്നു. അെിതേ �ോഷ്ടീയ അജണ്യോയി ഏതറ്ടുക്കുകയോണ് 
പ്ോ. മുൻതഞ്യുാം തഹ്് തഗവോറുാം തെയ്െ്. പ്ോ. മുൻതഞ് 
ഇറ്ലിയുാം ജർമ്േിയുാം സദേർശിച്ച് �ോഷ്ടേിർമ്ിെിക്കുള് 
പ്രോപയോഗിക െന്തങ്ൾ �ഠിച്ചിരുന്നു.

പ്ോ അാംപബേ്കറിതേപപ്ോലുള്വർ യൂപറോ�്യൻ മോതൃ
കയിലുള് ഒരു ലിബറൽ ജേോധി�െ്യ �ോഷ്ടവുാം എന്നോൽ 
ജവഹർലോൽ തേഹ് റു പസോവിയറ്് യൂണിയതറെ �കർപ്
തല്ലങ്കിലുാം ഒരു ജേോധി�െ്യ പസോഷ്യലിസ്റ് വ്യവസ്ിെി
യുമോണ് വിഭോവോം തെയ്െ്. എന്നോൽ അപദേഹത്ിതറെ 
പസോഷ്യലിസ്റ്റു സങ്കല്പത്ിേ് പകോൺഗ്രസ്ിനള്ിൽ വലിയ 
�ിൻതുണ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ോെന്ത്യ സമ� പേെോക്കളിൽ 
മോർക് സിസപത്ോട് ആഭിമുഖ്യാം പെോന്നിയ പേെോക്കൾ 
ഇന്ത്യതയ ഒരു പസോഷ്യലിസ്റ്റു വിപ്വത്ിലൂതട േയിച്ച് റഷ്യൻ 
മോതൃകയിൽ ഒരു പസോഷ്യലിസ്റ്റു ഭോ�ൊം �ടുത്തുയർത്ോേോ
യിരുന്നു പമോഹിച്ചെ്. ഇസോമിക ബ്ിട്ീഷ് ഭ�ണങ്ളിൽ 
�ോഷ്ടീയമോയുാം സോാംസ് കോ�ികമോയുാം പുറാംെള്തപ്ട്ടുപ�ോയ 
ഇന്ത്യയിതല ബ്ോഹ്മണ-�ജപുത്ര സവർണ വർഗ്ഗങ്ൾക്ക് 
�ഴയ ധർമ് ശോസ്തേീെികളുതട അടിസ്ോേത്ിൽ ‘േവഗുപ് 
സോമ്ോജ്യ’മോതൃകയിൽ ഒരു ഹിന്ദു�ോഷ്ടാം േിർമ്ിക്കോേോയിരു
ന്നു ആഗ്രഹാം. അവർ ഹിന്ദുമഹോസഭതയയുാം �ോഷ്ടീയ സ്യാം 
പസവക് സാംഘതത്യുാം �ിൻതുണച്ചു.

ലോലോ ലജ്�െ് റോയ്
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1857-തല ബ്ിട്ീഷ് വിരുദ് കലോ�തത്ത്തുടർന്ന് 
ആധി�െ്യാം േഷ്തപ്ട് േോടുവോഴികളോയ സുൽത്ോപേറ്റുക
ളുതടയുാം േവോബ്-തഷ�ീഫ് വർഗ്ഗത്ിതറെയുാം സ്പ്ാം ഇന്ത്യ
യിൽ മുസീാം ഭൂ�ി�ക്ഷ പ്രപേശങ്ൾ പെർത്് ഒരു ഇസോമിക 
�ോഷ്ടാം സ്ോ�ിക്കുകതയന്നെോയിരുന്നു. മുഹമ്േോലി ജിന്ന
യിലൂതടയുാം മുസീാം ലീഗിലൂതടയുാം അെ് േ്ി�ോഷ്ടവോേമോയി 
ശക്ിയോർജ്ിച്ചു. ഭോഷ പബോധമോയെിേോൽ ഉർദു ഭോഷ
യിലുണ്ോയ വിപ്വക�മോയ ഉണർവ് കോശ്ീ�ിതേയുാം സ്ോ
ധീേിക്കുകയുണ്ോയി. ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റു മോേിതഫ
പസ്റോ ആേ്യമോയി പ്രസിദ്ീക�ിച്ചെ് ഉർദു ഭോഷയിലോണ്. 
�ോകിസ്ോൻവോേക്കോരുാം പുപ�ോഗമേ െിന്തോഗെിക്കോരുാം 
വിേ്യോഭ്യോസാം പേടിയ അലിഗർ യൂണിപവഴ് സിറ്ിയിതല 
�ഠിെോവോയിരുന്നു കശ്ീ�ിതല േോഷണൽ പകോൺഫറൻസ് 
പേെോവോയ പഷക് അബ്ദുള്. ലിബറൽ - പുപ�ോഗമേ െിന്ത
കൾക്ക് വിപധയേോയിരുന്ന അപദേഹാം കോശ്ീർ ജേെയുതട 
കഷ്പ്ോടുകൾക്ക് കോ�ണാം വിപേശോധി�െ്യവുാം േോടുവോഴിത്
വുമോതണന്ന് മേസ്ിലോക്കിയിരുന്നു. കോശ്ീ�ിൽ ആേ്യമോയു
ണ്ോയ �ോഷ്ടീയ �ോർട്ിയോണ് കോശ്ീർ മുസീാം പകോൺഗ്രസ്്. 
അതു �ിന്നീട് േോഷണൽ പകോൺഫറൻസോയി പുേഃസാംഘ
ടിപ്ിക്കതപ്ട്ടു. കശ്ീ�ിതേ പുേർേിർമ്ിക്കോൻ പവണ്ിയുള് 
േയോ കോശ്ീർ മോേിതഫപസ്റോ 1938-ൽ െയ്ോറോക്കി അന്നതത് 
�ോജോവോയിരുന്ന ഹ�ിസിാംഗിേ് സമർപ്ിച്ചു. അമുസീങ്ളോയ 
കശ്യ�് ബന്ധു, ജിയോ ലോൽകിലാം, �ണ്ഡിറ്് സുേോമസിദ്, 
പപ്രാംേോഥ് ബജോജ്, സർേോർ ബുദ്് പേവ് സിാംഗ് തുടങ്ിയവർ 
മോേിതഫപസ്റോ െയ്ോറോക്കോൻ സഹക�ിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദു-മുസീാം
-സിഖ് മമത്രിയ്ക്കുപവണ്ി േിലതകോണ് പഷക് അബ്ദുള്തയ 
1938ൽ അറസ്റ്റു തെയ്് ജയിലില
ടച്ചു. േയോ കശ്ീർ മോേിതഫപസ്റോ 
സ്തി ശോക്ീക�ണത്ിേ് േൽകിയ 
പ്രോധോേ്യാം െികച്ചുാം പസോഷ്യലിസ്റ്റു 
സങ്കല്പമോതൃകയിൽ ഉള്െോയിരു
ന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പകോൺഗ്രപസ്ോ 
കമ്യൂണിസ്റ്റു �ോർട്ിപയോ അത്�
തമോരു സ്തീശോക്ീക�ണ ��ി�ോടി 
അവെ�ിപ്ിച്ചിരുന്നില്ല. 1946-ൽ 
മഹോ�ോജോവിനാം ബ്ിട്ീഷകോർക്കു
തമെിത� ആ�ാംഭിച്ച ക്ിറ്് കോശ്ീർ 
പ്രസ്ോോം കോശ്ീ�ിതേ ആതക 
ഇളക്കിമറിച്ചിരുന്നു. കോശ്ീ�ിതേ കൂടി 
�ോകിസ്ോേിൽ ഉൾതപ്ടുത്ിതക്കോ
ണ്ടുള് മുസീാം �ോഷ്ടവോേതത് തുടക്കാം 
മുെൽപക്ക എെിർത്തുപ�ോന്ന പഷക് 
അബ്ദുള്തയ തേഹ് റുവിതറെ ഏജറെോ
യിട്ോണ് മുസീാം �ോഷ്ടവോേികൾ െിത്രീ
ക�ിച്ചെ്. പഷക് അബ്ദുള്യുതട മെേി
�പ�ക്ഷ േില�ോടിതേയുാം മോേവിക 
�ക്ഷോനകൂല്യതത്യുാം തേഹ് റു 
�ിൻതുണച്ചു. തേഹ് റുവിതേതയന്ന 

പ�ോതല പഷക് അബ്ദുള്തയയുാം സ്ോധീേിച്ചെ് പസോവിയറ്് 
യൂണിയേോണ്. തെോള്ോയി�ത്ി േോല്പതുകളിൽ ഉർദു 
ഭോഷയിലുാം മുസിാംങ്ൾക്കിടയിലുാം ഉണ്ോയ ഇടതു�ക്ഷ പ്ര
ബുദ്െെ േോഷണൽ പകോൺഫറൻസിതറെ ആേ്യകോല പ്രവർ
ത്േങ്ളിൽ ദൃശ്യമോയിരുന്നു. അക്കോലത്് ഇന്ത്യയിൽ കമ്യൂ
ണിസ്റ്  �ോർട്ി േിപ�ോധിച്ചിരുന്നെിേോൽ കശ്ീർ കമ്യൂണി

സ്റ്റുകോരുതട ഒളിത്ോവളമോയി േില
തകോണ്ിരുന്നു. തേഹ് റു ഇന്ത്യയുതട 
സോാംസ് കോ�ിക മ�തൃകാം െ�ിത്ര 
േിർമ്ിെിയിലൂതട കതണ്ത്ിയതു
പ�ോതല പഷക് അബ്ദുള്യുാം കോശ്ീ
�ിതറെ സോാംസ് കോ�ിക മ�തൃകവുാം 
ഹിന്ദു-ബുദ്-ഇസോാം-സിഖുമെങ്
ളുതട സഹപ്രവർത്ിെ് െ�ിത്രവുാം 
മേസ്ിലോക്കിയിരുന്നു. അതുതകോണ്് 
കോശ്ീ�ിതറെ ഭോഗപധയാം പകോൺ
ഗ്രസ്ിനള്ിലുാം പുറത്തുാം ശക്ി 
പ്രോ�ിച്ചു േിന്ന ഹിന്ദുെ്വോേികൾ
പക്കോ �ോകിസ്ോൻ വോേികളോയ 
മുസിാം �ോഷ്ടീയത്ിപേോ അടിയറതവ
യ്കോൻ പഷക് അബ്ദുള് തുേിഞ്ഞില്ല. 
കോശ്ീ�ിതറെ ഭോഗപധയാം കോശ്ീ�ികൾ 
േിർണ്യിക്കുതമന്ന േില�ോടോണ് 
അപദേഹാം സ്ീക�ിച്ചെ്. സ്ോെ
ന്ത്യോേന്ത�ാം കോശ്ീ�ിൽ െി�തഞ്ഞ
ടുക്കതപ്ട് ഒരു സർക്കോർ േിലവിൽ 
വരുപ്ോൾ െങ്ൾക്ക് സ്യാം േിർ
ണ്ോയവകോശാം ലഭിക്കുതമന്നോയിരു
ന്നു പഷക് അബ്ദുള്യുതട വിശ്ോസാം. 

ഉർദു ഔവദ്യാഗിക ഭാഷയായ 
കാശ്ീരിനറെ ഹൃദയകും ഇവപ്ാഴുകും 
തീവ്രവാദത്ിെച് എതിരാണച്. 
ഹിന്ിയകും ഉർദുവകും ഏക വഗാത്രജ 
ഭാഷകൾ ൊത്രെല്ല, അവയനട 
പരസ്പര ബന്കും വബാധപരൊയ 
നകാടക്ൽ വാങ്ലുകളുനട 
ബന്ൊണച്. സാകുംസച് കാരികവകും 
വബാധപരവൊയ ഉദച് ഗ്രഥെത്ി
ലൂനട കശ്ീരിെച് ഇന്്യൻ സകും
സച് കാരത്ിനറെയകും െണ്ിനറെയകും 
ഭാഗൊയിട്ടു െില്കാൻ കഴിയകും. 
അങ്നെ ൊത്രവെ കശ്ീർ ജെത
യ്ക്കു അതിജീവിക്ാൻ കഴിയൂ.

പമോത്ിലോല് തേഹ് റു
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പസോവിയറ്റു യൂണിയേിതല സ്െന്ത
മോയ പസോവിയറ്റുകൾ പ�ോതല ഇന്ത്യ
യിൽ പെർന്നു േില്ക്കോേോണ് അപദേഹാം 
ആഗ്രഹിച്ചെ്. 

ഭ�ണഘടേയിൽ 370 വകുപ്് 
കൂട്ിപച്ചർത്തുതകോണ്് കശ്ീർ ഇന്ത്യ
യുതട സ്െന്തഭോഗമോയി പെർന്നു 
േിന്നു. തുടർന്ന് 1948 മോർച്ച് 17 േ് 
പഷക് അബ്ദുള് കശ്ീർ പ്രധോേമന്തി
യോയി അധികോ�പമറ്റു. കശ്ീ�ിതല 
ജൻമിെ്ാം അവസോേിപ്ിക്കോൻ 
പേോഗ്രയിൽ ഭൂ��ിഷ് ക�ണ േട�
ടികൾ ആ�ാംഭിച്ച പഷക് അബ്ദുള് 
�ോജ�ക്ഷ�ോെികതളയുാം ഭൂപ്രഭുക്കതള
യുാം പ�ോഷാം തകോള്ിച്ചു. കോശ്ീ�ിൽ 
േോഷണൽ പകോൺഫ്റൻസിതറെ 
�ോഷ്ടീയ സ്ോധീോം േശിപ്ിക്കോൻ 
പവണ്ി പകോൺഗ്രസ്് പേെോക്കളുാം 
കരുക്കൾ േീക്കോൻ തുടങ്ിയിരു
ന്നു. പഷക് അബ്ദുള്തയ േീക്കി 
അ ധ ി ക ോ � ത് ി ത ല ത്തു ക ത യ ന്ന
െോയിരുന്നു അവരുതട ലക്ഷ്യാം. 
കോശ്ീർ ഉട്ടിപയോതട അധികോ�ാം 
േഷ്തപ്ട് ഹ�ിസിാംഗ് �ോജോവിതറെ 
മകൻ ക�ൺസിാംഗ് പകോൺഗ്രസ്ിൽ 
പെരുകയുാം അപദേഹതത് 1949-ൽ �ോജപ്രെിേിധിയോയി  
(regent) കശ്ീ�ിൽ േിയമിക്കുകയുാം തെയ്തു. 1953 ആഗസ്റ് 
8േ് അന്നതത് ഭ�ണഘടേത്ലവേോയ പ്ോ ക�ൺസിാംഗ് 
കശ്ീർ പ്രധോേമന്തിയോയിരുന്ന പഷക് അബ്ദുള്തയ �ി�ിച്ചു
വിട്ടു. തുടർന്നുേടന്ന അധികോ� �ോഷ്ടീയക്കളികൾ കശ്ീ�ിതേ 
ഉമിത്ീ പ�ോതല പുകയുന്ന പ്രശ് േ പ്രപേശമോക്കിത്ീർത്തു. 
ഇൻ്്യോ-�ോക് െർക്കത്ിതറെയുാം മവ�ത്ിതറെയുാം വിളഭൂ
മിയോയി മോറുകയുാം തെയ്തു. ജമോത്്-ഇ-ഇസ് ലോമി കശ്ീ�ിതറെ
യുാം ജമ്മുകശ്ീർ ലിബപറഷൻ ഫ്ണ്ിതറെയുാം (regent)) പ്രവർ
ത്ോം കശ്ീർ �ോഷ്ടീയതത് െികച്ചുാം െീവ്ര മെ�ോഷ്ടീയവൽ
ക്ക�ണത്ിൽ തകോതണ്ത്ിച്ചു. കോശ്ീ�ിതറെ സോാംസ് കോ�ിക 
െ�ിത്രത്ിൽ അമൂല്യസാംഭോവേകൾ േൽകിയ കോശ്ീർ 
�ണ്ഡിറ്റുകളുതട �ില്ക്കോല െലമുറയ്ക്കു �ലോയോം തെപയ്ണ്ി വന്നു. 
1990-ൽ അ�ോബ്, അൽസഫ എന്നീ പ്രോപേശിക �ത്രങ്ൾ 
കോശ്ീർ �ണ്ഡിറ്റുകൾ കോശ്ീർ വിട്ടുപ�ോകണതമന്ന് ആവശ്യ
തപ്ട്ടു. ഉർദു ഔപേ്യോഗിക ഭോഷയോയ കോശ്ീ�ിതറെ ഹൃേയാം 
ഇപപ്ോഴുാം െീവ്രവോേത്ിേ് എെി�ോണ്. ഹിദേിയുാം ഉർദുവുാം 
ഏക പഗോത്രജ ഭോഷകൾ മോത്രമല്ല, അവയുതട ��സ്പ� ബന്ാം 
പബോധ��മോയ തകോടുക്കൽ വോങ്ലുകളുതട ബന്മോണ്. സോാം
സ് കോ�ികവുാം പബോധ��വുമോയ ഉേ്ഗ്രഥേത്ിലൂതട കശ്ീ�ിേ് 
ഇന്ത്യൻ സാംസ് കോ�ത്ിതറെയുാം മണ്ിതറെയുാം ഭോഗമോയിട്ടു 
േില്ക്കോൻ കഴിയുാം. അങ്തേ മോത്രപമ കശ്ീർ ജേെയ്ക്കു അെി
ജീവിക്കോൻ കഴിയൂ.

കാശ്മീരധിടേ 
ബ�സ്വരതകൾ

ഭ � ണ  ഭ ോ ഷ ക ള ോ യ ി രു ന്ന 
സ ാം സ്  കൃ െ വു ാം  പ � ർ ഷ ്യന ാം 
കോശ്ീ�ിൽ പമധോവിെ്ാം പുലർത്ി
യിരുന്ന കോലത്തുാം സോധോ�ണ 
ജേങ്ളുാം അവരുതട േോപടോടി കലോ
സോഹിെ്യ �ോ�്�്യങ്ളുാം പ്രെിപ്ര
വർത്ോം പ�ോതല വ്യെ്യസ്മോയി 
േിലേിർത്ി. മതറ്ോരു സാംസ്ോേ
ത്ിലുാം കോണോൻ കഴിയോത് ഭോഷോ
മവവിധ്യാം കശ്ീ�ിൽ കോണോാം. 
കശ്ീ�ി, ഹിദേി, ഉർദു, പേോഗ്രി, 
�ഞ്ോബി, �ഹോ�ി, പഗോജ് റി, 
ബോൽെി, േോദ്ി, ല്ോക്കി, സങ്കോ�ി, 
േേോർവോഹി, �ർജി, െിബറ്ൻ, 
ബപട്�ി, ഷിേോ, ബുറുഷോസ് കി, പബ്ോ
ക് സക്്, പഖോവോർ എന്നിങ്തേ 
�െിതേപട്ോളാം ഭോഷകൾ കോശ്ീർ 
ജേെ സാംസോ�ിക്കുന്നു. കോശ്ീ�ിതല 
പ്രധോേതപ്ട് സോഹിെ്യ ഭോഷകൾ 
ഉർദുവുാം കോശ്ീ�ിയുമോണ്. കോശ്ീ�ി 
ഭോഷ ഉ�പയോഗിച്ചിരുന്ന ശോ�േ ലി�ി 
ഇന്ന് ഏതറ പ്രെോ�ത്ിൽ ഇതല്ലങ്കി
ലുാം പേവേോഗി�ി, പറോമൻ, പ�ർപസോ

-അറബിക് ലി�ികളിൽ കോശ്ീ�ിഭോഷ എഴുെി വരുന്നുണ്്. 
ജമ്മു-കോശ്ീർ സർക്കോർ അാംഗീക�ിച്ചിരുന്ന ഔപേ്യോഗിക 
ലി�ിയോണ് പ�ർപസോ-അറബിക്. സുൽത്ോൻ ഭ�ണകോ
ലപത്ോതടയോണ് പ�ർഷ്യനാം പ�ർഷ്യൻ സോഹിെ്യവുാം 
ഫയൂ്ൽ പ്രഭുവർഗ്ഗത്ിതറെ മുഖ്യവ്യവഹോ�മോയിത്ീർന്നെ്. 
ഹിന്ദു-മുസീാം പഭേതമപേ്യ എല്ലോവരുാം പ�ർഷ്യനാം അറബിയുാം 
അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. കോശ്ീർ �ണ്ഡിറ്ോയ പമോട്ിലോൽ തേഹ് റു 
പ്രോഥമിക വിേ്യോഭ്യോസാം പേടിയെ് പ�ർഷ്യേിലുാം അറബി
യിലുമോണ്. ഇൻ്്യൻ ഭോഷകളിൽ ഉർദുവിപേോടോയിരുന്നു 
ജവഹർലോൽ തേഹ് റുവിേ് ഏതറ പ്രിയാം.

േോപടോടി ഗോേരൂ�ങ്ളുാം പ�ർഷ്യൻ കവിെോ രൂ�ങ്
ളോയ മസ് േവി, മർസി, േോഥ്, തമ �ോജ് േോമ, ഗസൽ, ഹസൽ, 
തഷഗർ - ആപഷോബ് എന്നിവയുമോണ് കോശ്ീർ സോഹിെ്യതത് 
സ്ോധീേിച്ചെ്. അെിസ്ന്നമോയ കശ്ീർ സാംസ് കൃെ �ോ�
്�്യത്ിതല ആലങ്കോ�ിക ഗ്രന്ഥങ്തളോന്നുാം കീഴ്തട്ടുകോ�ോയ 
കശ്ീർ കവികതള സ്ോധീേിച്ചിരുന്നില്ല. ആധുേികെ വളത� 
മവകിയോണ് കോശ്ീർ സോഹിെ്യത്ിതലത്ിയെ്. ഗുലോാം 
അഹ്മേ് മഹ്ജൂ�ോയിരുന്നു (1885-1925) കശ്ീ�ിതല ആധുേി
കകവി. 1936-ൽ ലക് േൗവിൽ രൂ�ാം തകോണ് പുപ�ോഗമേ 
സോഹിെ്യ പ്രസ്ോേത്ിതറെ അലതയോലികൾ ഉറുദുവിലൂതട 
കോശ്ീ�ിതേയുാം സ്ോധീേിച്ചിരുന്നു. മെ��െയിൽ േിന്നുാം 
സൂഫി ആത്മീയെയിൽ േിന്നുാം കവിെതയ പമോെിപ്ിക്കോൻ 
അെ് സഹോയിച്ചു. പപ്രാംേോഥ് പപ്രമി, അബ്ദുൾ സത്ോർ, 

കാശ്ീർ പ്രശച് െകും ഒരു പരിധി
വയാെകും എഴുത്തുകാനര വിഭാഗീ
കരിക്കയകും െിരാശരാക്കയകും 
നചയ്തിട്ടുനണ്ങ്ിലുകും ദീൊൊഥച് 
കൗൾ െദീകും, മുഹമ്ദച് വറാഷൻ, 
െഹച്�ർ തുടങ്ിയ 
മുഖ്യധാരാനയഴുത്തുകാർ ൊെവി
കതാവബാധത്ിൽ കാശ്ീർ 
ജെതനയ പിടിച്ചു െിറുത്ാൻ 
�െിക്ന്വരാണച്. ഹിന്ദുത്വാ
ദികൾ ആവരാപിക്ന്തുവപാ
നല കാശ്ീരിനറെ െെസ്ച് പാകി
സ്ാെിൽ ലയിക്ാൻ 
ആഗ്രഹിക്ന് ഒന്ല്ല. 
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ഷമിസ് േിൻ കപൂർ, �ീെോാംബർ േോഥ് ധർഫോേി, 
ഗുലോാം റസൂൽ േജ്കി, �ഹ്മോൻ �ോഹി, അമീൻ കോവിൽ, 
ഗുലോാം േബി ഫിറോഖ്, െമൽലോൽ െമൻ, ഗുലോാം റസൂർ 
പറോഷൻ, നൂർ ഉഹമ്േ് പറോഷൻ, േിേോ േോഥ് കൗൾ 
േേീാം തുടങ്ിയവർ സോധോ�ണക്കോ�ോയ കർഷകരു
തടയുാം തെോഴിലോളികളുതടയുാം  ജീവിെങ്ൾ കവിെ
കളിപലക്കു തകോണ്ടുവന്ന് മനഷ്യ�ക്ഷതത് ശോക്ീ
ക�ിക്കോൻ ശ്രമിച്ചവ�ോണ്. 1946ൽ പേോഗ്രോ പസ്ച്ോ
ധി�െ്യത്ിേ് എെിത� ആ�ാംഭിച്ച ‘ക്ിറ്് കോശ്ീർ’ 
പ്രസ്ോേവുാം കോശ്ീ�ി സോഹിെ്യതത് സ്ോധീേിച്ചി
രുന്നു. മിർസ ഗുലോാം ഹസൻ പബഗ് ആ�ീഫ് എഴുെിയ 
ക്ിറ്് കോശ്ീർ എന്ന കോവ്യാം കശ്ീർ ജേെയുതട സ്ോ
െന്ത്യ പ്രഖ്യോ�േമോയിട്ോണ് കരുതുന്നെ്. എന്നോൽ 
സ്ോെന്ത്യ സമ�കോലത്് കോശ്ീർ സോഹിെ്യത്ിൽ 
പ്രെ്യക്ഷതപ്ട് ശുഭോപ്ിവിശ്ോസവുാം പുതുപലോക 
സങ്കല്പവുാം വളത�ക്കോലാം കോശ്ീ�ി സോഹിെ്യത്ിേ് 
േിലേിർത്ോൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോശ്ീർ പ്രശ് ോം ഒരു 
��ിധിപയോളാം എഴുത്തുകോത� വിഭോഗീക�ിക്കുകയുാം 
േി�ോശ�ോക്കുകയുാം തെയ്ിട്ടുതണ്ങ്കിലുാം േീേോേോഥ് 
കൗൾ േേീാം, മുഹമ്േ് പറോഷൻ, മഹ്ജൂർ തുടങ്ിയ 
മുഖ്യധോ�ോതയഴുത്തുകോർ മോേവികെോപബോധത്ിൽ 
കോശ്ീർ ജേെതയ �ിടിച്ചു േിറുത്ോൻ ശ്രമിക്കുന്നവ
�ോണ്. ഹിന്ദുെ്വോേികൾ ആപ�ോ�ിക്കുന്നതുപ�ോതല 
കോശ്ീ�ിതറെ മേസ്് �ോകിസ്ോേിൽ ലയിക്കോൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്ന ഒന്നല്ല. കോശ്ീ�ിതേ �ോകിസ്ോൻ ആക്രമിച്ചപപ്ോൾ ഗുലോാം 
അഹമ്േ് മഹ്ജൂർ  എഴുെി.

േ�പഭോജികളോയ വേ്യഗൃദ്ധ്രങ്ൾ
േമ്മുതട �മണീയ ഭൂമിതയ ആക്രമിച്ചു.
കോശ്ീ�ിതറെ സൗദേ�്യപത്ോട് മെെീവ്രവോേികൾ കരു

ണയല്ല ആക്രമപണോത്സുകെയോണ് കോണിക്കുന്നെ്. സിദേോ 
കൗൾ മോസ്റർജി എഴുതുന്നു.

‘സൗദേ�്യത്ിന കരുണതയതന്തന്നറിയുകയില്ല,
എതന്തോരു േിർബന്ാം, എതന്തോരു േിസ്ഹോയെ.’
ഒരു േോടിതേ പുപ�ോഗമിപ്ിക്കുന്നതുാം ഒരുമിപ്ിക്കുന്നതുാം 

ബലപ്രപയോഗമല്ല, സൗദേ�്യോത്മകമോയ സോാംസ് കോ�ിക 
സമേ്യമോണ്. കോശ്ീ�ിൽ ബുദ്-മജേ-ഹിന്ദു- മുസീാം 
മെവിശ്ോസികളോയ �ോജോക്കൻമോർ (ഇന്ത്യയിലുടേീളവുാം) 
ഭ�ണാം േടത്ിയിട്ടുണ്്. അക്കോലതത്ോന്നുാം മെലഹളകപളോ, 
വിഭോഗീയെകപളോ ഉണ്ോയിട്ില്ല. പ്രജകതള  ‘പ്രകർപഷണ 
�ഞ്ിപ്ിച്ചു’ ഭ�ിക്കുകയോണ് അവർ തെയ്െ്. ഭിന്നിപ്ിച്ചു 
ഭ�ിക്കുകതയന്ന �ോഷ്ടെന്തത്ിതറെ ഭോഗമോയി മൂലധേ ശക്ി
കളോയി വന്ന ബ്ിട്ീഷകോ�ോണ് ഇന്ത്യയിൽ സോമുേോയിക 
ലഹളയുതട വിത്തുകൾ �ോകിയെ്. സ്െന്തോേന്ത� ഭോ�െ
ത്ിതല അധികോ�ി വർഗ്ഗത്ിനാം ഭ�ണത്ിതലത്ോനള് 
മോർഗ്ഗമോയി സോമുേോയിക വികോ�വുാം സോമുേോയികമോയ പവോട്ടു 
ബോങ്കുകളുാം േിലേില്ക്കുന്നു. വോസ്വത്ിൽ ബി തജ �ി ഭ�ണാം 
കശ്ീ�ിതേ പ്രപെ്യക �േവികൾ എടുത്തു കളഞ്ഞുതകോണ്് 
ഇന്ത്യൻ യൂണിയതറെ ഭോഗമോക്കിയി�ിക്കുന്നെ് ‘ഏകീകൃെ 

ഭോ�െ’തമന്ന ലക്ഷ്യാം േിറപവറ്ോേല്ല. പേത�മറിച്ച് ആപഗോള 
മൂലധേ പ്രപവശേത്ിേ് പവണ്ി എല്ലോ വിലക്കുകളുാം േീക്കി
തക്കോടുകതയന്ന പകോർപ്പററ്റു �ോഷ്ടീയത്ിതറെ ലക്ഷ്യാം പ്രോ
വർത്ികമോക്കോേോണ്. അെിേ് കോശ്ീ�ിൽ  പകോർപ്പററ്റു
കൾക്ക് പഷോപ്ിാംഗ് മോളുകളുാം തടക് പേോ�ോർക്കുകളുാം ആ�ാം
ഭിക്കോൻ ഭൂവുടമസ്െ ആവശ്യമോണ്. ഭ�ണഘടേയുതട 
370-ോാം വകുപ്പുാം 35-ഏ യുാം എടുത്തു മോറ്റുന്നപെോതട അെിേ് 
സോഹെ�്യതമോരുങ്ങുന്നു. പകോർപ്പററ്റു മൂലധേത്ിതറെ വിജയ 
പ്രയോണത്ിേ് മുന്നിൽ ജേോധി�െ്യപമോ ഭ�ണഘടേപയോ  
�ൗ�സ്ോെന്ത്യപമോ ഒന്നുാം വിലങ്ങു െടിയോകോൻ �ോടില്ല.
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ഒന്ന് 

മലയോളപേോവൽ വിമർശോം അ�ോഷ്ീയവുാം ആത്മീയ
വുമോയി െീരുന്നെ് 'ഖസോക്കിതറെ ഇെിഹോസത്ിതറെ' 

കോലഘട്പത്ോതടയോണ്-  'ഇെിഹോസാം' പേോവൽ വിമർശ
േത്ിൽ ഉയർത്ിയ തവല്ലുവിളികൾ െി�ിച്ചറിയുന്നെിൽ 
മിക്കവിമർശകനാം ��ോജയതപ്ട്ടുതവന്നെോണ് ഇെിൽ േിന്ന് 

മേസ്ിലോപക്കണ്െ്. മകയിലുണ്ോയിരുന്ന കരുക്കളുതട 
��ിമിെി വിമർശേതത് മോപ്പുസോക്ഷിയോക്കി മോറ്ി. മേസ്ി
ലോക്കോൻ �റ്ോത്െ് അെി ഭൗെികെയുാം ആത്മീയെയുാം  
ആപ�ോ�ിച്ചു; ഖസോക്കിതേ ആ�ോധേോബിാംബമോക്കി െീർക്കു
ന്ന എളുപ്വഴി, വിമർശേത്ിൽ അങ്തേ  സ്ീക�ിക്കതപ്ട്ടു.  
കഴിഞ്ഞ  അഞ്് �െിറ്ോണ്ടുകളിലോയി ഖസോക്ക് പേടിതയ

  വലഖെകും
  എകും പി ബാലറാകും   

ഖസാക്ക്
യുക്തിയുും

അയുക്തിയുും
വിജയനെയകും  ഖസാക്ിനെയകും വിഗ്രഹവൽക്രിക്ാനുള്ള െ�നട സാകുംസച് കാരിക 

അധികാരസ്ാപെങ്ളുനട പരിഹാസ്യ�െങ്നെ, വർഗ്ഗപരൊയ കാഴപ്ാടിൽ  
വിലയിരുത്ാൻ വൊവൽ വിെർശെത്ിെച് കഴിവയണ്താണച്. 

ഒ.വി. വിജയന്
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ടുത് അസോമോേ്യമോയ സ്ീകോ�്യ
െയുപടയുാം പുസ്കക്കപ്ോളത്ിതല 
'അത്ഭുെപ്രെോ�'ത്ിതറെയുാം  അടിസ്ോ
േത്ില്ലലോതെ, അെിതേക്കുറിച്ചുള് 
ഒരു വിലയിരുത്ലുാം വീണ്ടുവിെോ�വുാം 
ഇന്ന് അസോധ്യമോയിത്ീർന്നി�ിക്കു
ന്നു- പുപ�ോഗമേ��വുാം വർഗ്ഗ��വുമോയ 
ഖസോക്ക് വോയേതയ േവീേപേോവൽ 
വിമർശോം ഏതറ സാംശയപത്ോ
തടയുാം ��ിഹോസപത്ോതടയുമോണ് 
പേോക്കിക്കോണുന്നെ്.  ആപഗോളീക
�ണാം പ്രോപേശികെയുതടയുാം  കീഴോള
ത്ത്ിതറെയുാം  അ�ോഷ്ീയെയുതടയുാം  
സ്െ്മുദ്കളോൽ അടയോളതപ്ട്കോല
മോണ്- ഭൗെികെ �ിൻവോങ്ങുന്നിടങ്
ളിതലല്ലോാം ക�ടമോയ ആത്മീയെയുാം 
മെോന്െയുാം അവസ�മുറപ്ിക്കുന്നു.
ഇെിഹോസത്ിതറെ വർത്മോേകോല 
വോയേയുാം  വിമർശേവുാം ഇെിേ് പൂർ
ണ്മോയി കീഴ് തപ്ടുന്നു. ഒ വി വിജയതേയുാം  ഖസോക്കിതേയുാം 
വിഗ്രഹവൽക്ക�ിക്കോനള് േമ്മുതട സോാംസ് കോ�ിക അധി
കോ�സ്ോ�േങ്ളുതട ��ിഹോസ്യശ്രമങ്തള, വർഗ്ഗ��മോയ 
കോഴ്ചപ്ോടിൽ  വിലയിരുത്ോൻ പേോവൽ വിമർശേത്ിേ് 
കഴിപയണ്െോണ്. പേോവൽ വിമർശോം സ്ന്താം ഭൂ�ടത്ിൽ  
ഖസോക്കിതേ സ്ോേതപ്ടുത്തുന്നെ്,സോാംസ് കോ�ികടൂറിസാം 
വകുപ്് േിർപേശിക്കുന്നെിേ്  മിക്കവോറുാം   
എെിർേിശയിലോയി�ിക്കുാം.  പുസ്കക്ക
പ്ോളത്ിതല ആവശ്യക്കോരുതട ഏററ
ക്കുറച്ചിലനസ�ിച്ച് സോാംസ് കോ�ിക 
ഉല്പന്നത്ിതറെ യഥോർത്ഥമൂല്യാം േിർ
ണ്യിക്കതപ്ടുകയില്ല. യുക്ിയുതടയുാം 
യോഥോർത്ഥ്യപബോധത്ിതറെയുാം അടി
സ്ോേത്ിലല്ലോതെ പുറതപ്ടുവിക്കുന്ന 
വിമർശേത്ിതല തവളി�ോടുകതളല്ലോാം 
അസാംബന്ങ്ളോണ്. അവ അവജ്
മോത്രാം അർഹിക്കുന്നു.  

രണ്്
യോഥോർത്ഥ്യത്ിതറെ, �ക്ഷത്് 

േിന്നുള് ശബ്ങ്ളോണ് 'ഖസോക്കിറെ 
ഇെിഹോസത്ിൽ ഉറതക്ക ഉച്ച�ിക്ക
തപ്ടോതെ പ�ോകുന്നെ്. യോഥോർത്ഥ്യാം 
ഇെിഹോസത്ിൽ േിഷിദ്�േമോയി 
സങ്കൽപ്ിക്കതപ്ടുന്നു. അ�നൂറ്ോണ്് 
മു്്,  ഖസോക്ക് എഴുെിയ കോലതത്
ന്നപ�ോതല  ഇന്നുാം �ിന്നിട് അഞ്് 
�െിറ്ോണ്് കോലാം ഖസോക്കിേകത്തുാം  
പുറത്തുാം അയിത്ാം കൽപ്ിക്കതപ്ട്്  

അേോഥമോയി അലയുന്ന ദുഷ്ജ
ന്മമോണ് യോഥോർത്ഥ്യത്ിപറെെ് . 
�െേയിലുാം  വോയേയിലുാം  തവറു
ക്കതപ്ടുന്ന �ോ�സന്തെി.

'ആേി�ോ�മോയ കമയൂണി
സപത്ോടുള് ആഭിമുഖ്യമോണ് 
യോഥോർത്ഥ്യതത്  കുറ്ക്കോ�േോക്കു
ന്നെ്. ഖസോക്കിതറെ ഭൂ�ടത്ിൽ 
േിന്ന് യോഥോർത്ഥ്യതത് ഒഴിവോ
ക്കുകയോണ് അെിനള് ശിക്ഷ. 
ഖസോക്കിതറെ അടിത്ട്ടുകളിലുാം  
അ�ികുകളിലുാം ഒളിച്ചു കഴിയോൻ 
യോഥോർത്ഥ്യാം മിക്കപപ്ോഴുാം  േിർ
ബന്ിക്കതപ്ടുന്നു. ഫലത്ിൽ 
പേോവലിേകതത്ന്നപ�ോതല, 
പുറത്് പേോവലിതറെ  വിമർശ
േത്ിലുാം യോഥോർത്ഥ്യപബോധാം 
അപ്രസക് വിഷയമോയോണ്  ��ി
ഗണിക്കതപ്ടുന്നെ്.

ഖസോക്ക് എങ്തേ വോയിക്കണാം? എങ്തേ വോയിക്ക
രുെ്?- 'ഇെിഹോസത്ിതറെ ഇെിഹോസ1'ത്ിൽ വിജയൻ 
മോർഗ്ഗേിർപേശങ്ൾ അവെ�ിപ്ിക്കുന്നെ് ആധികോ�ികവുാം 
ഏക�ക്ഷീയവുമോയ സ്�ത്ിലോണ്. ഖസോക്ക് �െേയുതട
യുാം, �ണ്് �െിറ്ോണ്ടുകളിതല വ്യെ്യസ് വോയേകളുതടയുാം 
'അാംഗീകോ�ങ്ളുതട'യുാം അനഭവങ്ൾ  വിജയതറെ സ്�തത്  

ഏക�ക്ഷീയവുാം ആധികോ�ികവു
മോക്കി മോറ്ി. ഗുരുവിതേ കതണ്
ത്ൽ, വിജയതറെ ആത്മീയെോ 
��ിണോമത്ിേ് പുെിതയോരു 
��ിപവഷാം േല്ി. വോക്കുകൾ  ഗുരു
ഭോഷണത്ിതറെ രൂ�വുാം ഭോവവുാം  
മകതക്കോണ്ടു.  ഗുരു��ിണോമ
ത്ിേ് വിപധയേോയയോളുതട ശോസ
േകളുതട  സ്�മോണ്  'ഇെിഹോസ
ത്ിതറെ ഇെിഹോസ'ത്ിപറെെ്.
ഗുരുവെോം എെിർസ്�ങ്തള 
��ിഗണിക്കോൻ ഒ�ിക്കലുാം കൂട്ോ
ക്കുന്നിതല്ലപന്നയുള്ളു.'സത്ിയാം 
�ലെ്'-ഖസോക്കിൽ ബോധകമോ
ക്കിയ പ്രമോണാം 'ഇെിഹോസത്ി
തറെ ഇെിഹോസ'ത്ിേ് ബോധക
മല്ല. അെിേോൽ ഗുരുവോക്യതത് 
അനസ�ിപക്കണ് ബോദ്്യെ 
വോയേക്കോ�നമുതണ്ന്ന് ധ�ിപ്ി
ക്കതപ്ട്ടു.'ഗുരുവെേ'തത്യോണ് 
വിമർശോം �ിൻതുടപ�ണ്തെന്ന് 
വിശ്സിപ്ിക്കതപ്ട്ടു. ഗുരുശോസേക
പളോടുള് പൂർണ്മോയ വിപധയെ്ാം, 

ആശോപമപേോന്

ഖസാക്ച് എഴുതിയ കാല
നത്ന്വപാനല  ഇന്നുകും 
പിന്ിട്ട അഞ്ച് പതിറ്ാണ്ച് 
കാലകും ഖസാക്ിെകത്തുകും  
പുറത്തുകും അയിത്കും കൽപ്ി
ക്നപ്ട്ടച്  അൊഥൊയി 
അലയന് ദുഷ്ടജന്മൊണച് 
യാഥാർത്ഥ്യത്ിവറെതച്. 
രചെയിലുകും  വായെയിലുകും  
നവറുക്നപ്ടന് 
പാപസന്തി.
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ഖസോക്ക്  വോയേയുതടയുാം  വിമർ
ശേത്ിതറെയുാം സ്ഭോവതത് സ്ോ
ധീേിച്ചു. ഖസോക്ക് വിമർശേങ്തള 
അെ് ആത്മീയമോയ  �ോ�സങ്കീർ
ത്േങ്ളോക്കി മോറ്ി. പേോവലിൽ 
വിജയേ് പൂർത്ീക�ിക്കോൻ സോധി
ക്കോതെയിരുന്ന പ്രോയശ്ിത് കർമ്
ങ്തള പൂർത്ീക�ിക്കുന്ന ബോദ്്യെ,  
വിമർശേത്ിപറെെോയി.  ഖസോക്ക്  
വിമർശോം  പേോവലിതറെ അനബ
ന്�ോഠപമോ സ്തുെിെ�്യപയോ ആയി 
��ിണമിച്ചു. യോഥോർത്ഥ്യപബോധാം  
പേോവൽവിമർശേത്ിൽ അസാംഗ
െമോയി ��ിഗണിക്കതപ്ട്ടു. യുക്ി, 
മതറ്വിതടയുതമന്നപ�ോതല പേോവൽ 
വിമർശേത്ിലുാം  അേോവശ്യമോയി.  
�ോഷ്ടീയാം, വോയേക്ക്  പവണ്ോെോയി. 
�െേയിതല  അ�ോഷ്ീയെ  വോയ 
േക്ക് �ഥ്യമോയിത്ീർന്നു.  ഖസോ
ക്കിതേയുാം  വിജയതേയുാം  ബിാംബ
വൽക്ക�ണത്ിേ് വിപധയമോക്കുന്ന
െിൽ  അ�ോകെയിതല്ലന്ന്  ഇടതു
�ക്ഷ സോാംസ് കോ�ിക അധികോ� 
പകന്ദ്രങ്തള വിശ്സിപ്ിക്കുന്നെിൽ  
വലതു�ക്ഷാം വിജയിച്ചു. ഖസോക്ക് വിമർശേത്ിതല വലതു
�ക്ഷവൽക്ക�ണാം അപെോതട വിജയക�മോയി  പൂർത്ിക�ി
ക്കതപ്ടുകയുാം തെയ്തു. 

�െേയിലുാം �ില്ക്കോല വോയേകളിലുാം ഒഴിവോക്കതപ്ടുകയുാം  
പുറന്തള്തപ്ടുകയുാം  തെയ് യോഥോർത്ഥ്യപബോധാം  ഇന്ന് ഒഴി
യോബോധയോയി  ഖസോക്കിതേ �ിന്തുടരുന്നുണ്്.  �ിറവിയിതല  
ആന്ത�മവരുദ്്യങ്തള  എെി�ിട്് തകോണ്ല്ലോതെ ഖസോക്ക് 
വിമർശേത്ിേ് മുപന്നോട്് പ�ോകോേോവില്ല. ഖസോക്കിതറെ 
�െേയിലുാം, വ്യെ്യസ്കോലങ്ളിലുാം  സ്ലങ്ളിലുമുള് വോയ
േകളിലുാം, �ോഷ്ടീയവുാം അ�ോഷ്ീയവുമോയ  വിവിധ വിമർശ
േങ്ളിലുാം, േിദേിക്കതപ്ട്  യോഥോർത്ഥ്യാം  �ിന്തുടർതന്നത്ി  
സ്ന്താം സോന്നിദ്്യാം  വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്്.  ഒഴിവോക്കതപ്
ടുന്ന  ഇടങ്ളിതലല്ലോാം ആരുതടയുാം സമ്െത്ിേ്  കോത്് 
േില്ക്കോതെ അെ് കടന്നുതെന്ന്  �ക�ാം വീട്ടുന്നുണ്്.  വോക്കുാം  
യോഥോർത്ഥ്യവുാം െമ്ിലുള്  മജവികവുാം െ�ിത്ര��വുമോയ 
മവരുദ്്യോത്മക ബന്തത്ക്കുറിച്ച്  ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്നുണ്്. 
ഖസോക്കിതല ഭോഷണങ്ളുതട അേ്യവൽക്ക�ണത്ിതറെ 
അയുക്ിതയക്കുറിച്ച്  ധ�ിപ്ിക്കുന്നുണ്്. യോഥോർത്ഥ്യതത് 
സോധൂക�ിക്കോത് വോക്ക്, യോഥോർത്ഥ്യത്ോൽ സോധൂക�ിക്ക
തപ്ടിതല്ലന്ന സപദേശവുാം  അെ് േൽകുന്നുണ്്.

�ന്ന്
'െോങ്കളുതട കഥ േന്നോവുന്നു. �ോലക്കോടൻ �രുക്കൻ ജീവി

െത്ിതറെ ഒന്നോാംെ�ാം െിത്രീക�ണാം.''മോതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്െി

പ്ിൽ ഖസോക്കിതറെ ഇെിഹോസാം 
പ്രസിദ്ീക�ിച്ചുതകോണ്ിരുന്നപപ്ോൾ 
'വടതക്ക മലബോറിലുള് െതറെ 
പകോപളജിൽ േിന്ന് ഒരു �ഴയ 
സഹ�ോഠിസുഹൃത്്' വിജയതേഴുെി. 
െതന്ന അ്�ിപ്ിച്ച  ആേ്യപ്രെിക�
ണങ്ളിൽ  ഒന്നോയോണ് സുഹൃത്ി
തറെ കത്് വിജയൻ ഉദ്�ിക്കുന്നെ്. 
വിജയതറെ വോക്കുകൾ:'ഇതെഴുെി
യെ്  ഒരു മലയോളഭോഷോദ്്യോ�ക
േോതണന്ന െിന്തയോയിരുന്നു എതന്ന 
വശാം  തകടുത്ിയെ്.  ഒരു സോഹി
െ്യവിേ�േ്  അെിതറെ അന്തർ  
മോേങ്ൾ  തവളിവോകുന്നിതല്ലങ്കിൽ 
�ിതന്ന എതറെ കഥതയ  ആർ മേസ്ി
ലോക്കുാം എന്നോയിരുന്നു എതറെ ഭയാം''.

'�ോലക്കോടൻ �രുക്കൻ  ജീവിെ
ത്ിതറെ ഒന്നോാംെ�ാം െിത്രീക�ണാം' 
ഖസോക്കിൽ വോയിച്ച  സുഹൃത്ി
തറെ 'ആേ്യപ്രെിക�ണ'തത്യോണ് 
മോപ്ർഹിക്കോത് അ��ോധമോയി  
വിജയൻ  'ഇെിഹോസത്ിതറെ ഇെി
ഹോസ'ത്ിൽ എടുത്് �റയുന്നെ്. 
പേോവലിതറെ �െേക്കുാം, സുഹൃത്ി

തറെ എഴുത്ിനാം �ണ്് �െിറ്ോണ്ടുകൾക്ക് പശഷാം  �രുക്കൻ  
ജീവിെ കഥ ഖസോക്കിൽ  വോയിച്ച  കുറ്ത്ിേ്, വിജയൻ 
'മലയോളഭോഷോദ്്യോ�കതേ'ന്നുാം  സോഹിെ്യവിേ�തേന്നുമു
ള് വിപശഷണങ്ൾ വി��ീെോർത്ഥത്ിൽ  ഉ�പയോഗിച്ച് , 
അയോതള  ��ിഹസിക്കുക കൂടി തെയ്യുന്നു.  അയോൾക്ക് സ്ന്ത
മോയി  അവകോശതപ്ടോൻ  ഒരു പ��് പ�ോലുാം  (ഇതെഴുതുന്ന  
സദേർഭത്ിൽ)  വിജയതറെ  ഓർമ്യിൽ  വരുന്നില്ല. അപ്ര
സക്മോയിപത്ോന്നിയ  അഭിപ്രോയപ്രകടേത്ിേ്  വിജയൻ 
സഹ�ോഠി സുഹൃത്ിേ്  േല്ിയ ശിക്ഷ, വ്യക്ിെ്ത്ിതറെ 
മുദ്യോയ   പ��് പ�ോലുാം ഓർമ്യിൽേിന്ന് എതന്നപന്നക്കു
മോയി മോ�ുകളയലോണ്. സുഹൃത്ിതറെ അഭിപ്രോയത്ിൽ  
പ്രകടമോയ  ആർജ്വെ്പത്യുാം  കോഴ്ചപ്ോടിതല  യോഥോർത്ഥ്യ
പബോധപത്യുാം, കൃെ്യമോയി  െി�ിച്ചറിയുന്നെിൽ  വിജയൻ  
��ോജയതപ്തട്ന്നോണ് മേസ്ിലോപക്കണ്െ്. െി�ിച്ചറിഞ്ഞി
രുതന്നങ്കിൽ, പുസ്ക പ്രസോധകതറെ കാംപബോളോവശ്യത്ിേ്  
ഉെകുാം വിധത്ിലുള് ആത്മപകന്ദ്രിെമോയ 'ഇെിഹോസത്ി
തറെ ഇെിഹോസാം' എഴുെതപ്ടുമോയിരുന്നില്ല. പേോവലിതേയുാം  
െതന്നത്തന്നയുാം ബിാംബവൽക്ക�ണത്ിേ്  �ോകതപ്ടു
ത്ിതയടുക്കുന്ന എഴുത്ിതറെ  െെിക്കുഴിയിൽ 'ഇെിഹോസ
കർത്ോവ്' അകതപ്ടുമോയിരുന്നില്ല. കുതറ�ടി യോഥോർത്ഥ്യ
പബോധമുള്തുാം മുൻവിധികളില്ലോത്തുമോയ ഖസോക്ക്  വിമർ
ശേത്ിേ്  വഴിതയോരുക്കോൻ  അെ്  കോ�ണമോകുമോയിരുന്നു.

വിജയതറെ ��ിമിെി വ്യക്ി��തമന്നെിപേക്കോൾ വർഗ്ഗ
��വുാം  ഭോവുകെ്��വുമോയെോണ്. മധ്യവർഗ്ഗഭോവുകെ്ത്ോൽ 

വൊവലിൽ വിജയെച് പൂർത്ീക
രിക്ാൻ സാധിക്ാനതയിരുന് 
പ്രായശ്ിത് കർമ്ങ്നെ 
പൂർത്ീകരിക്ന് ബാദ്്യത,  
വിെർശെത്ിവറെതായി.  
ഖസാക്ച്  വിെർശെകും  വൊവലി
നറെ അനുബന്പാഠവൊ �തി
ചര്യവയാ ആയി പരിണെിച്ചു. 
യാഥാർത്ഥ്യവബാധകും  വൊവൽ
വിെർശെത്ിൽ അസകുംഗതൊ
യി പരിഗണിക്നപ്ട്ടു. യക്ി, 
െനറ്വിനടയനെന്വപാനല 
വൊവൽ വിെർശെത്ിലുകും  
അൊവശ്യൊയി. 
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ഒ.വി. വിജയന്

വിജയനറെ പരിെിതി വ്യക്ിപര
നെന്തിവെക്ാൾ വർഗ്ഗപരവകും  
ഭാവകത്പരവൊയതാണച്. 
െധ്യവർഗ്ഗഭാവകത്ത്ാൽ 
െിർണ്യിക്നപ്ട്ട  പുരാവൃത് 
ൊയാണച്  'ഖസാക്ിനറെ ഇതി 
ഹാസകും'  സങ്ല്ിക്നപ്ടന്തച്.  
ഖസാക്ച് അതിനറെ ജെെ
വത്ാ നടാപ്കും വായെക്ാരനറെ 
ജാതകവകും  കുറിച്ചു നവച്ചു കഴി
ഞെിരിക്ന്നു. ജീവിതത്ിനറെ
യകും െരണ ത്ിനറെയകും ഭാഗവധ
യെിർണ്യകും. 

അയോളുതട മോേസികോവസ്യുതട  പ്രെിഫലേങ്ളോണ്.  
ഖസോക്കിതറെ  �രുക്കൻ ജീവിെെിത്രീക�ണത്ിേ് തുല്യാം, 
ഊരുാം പ�രുാം ഇല്ലോത്  സഹ�ോഠിസുഹൃത്ിതറെ വിലതപ്
ട് വോക്കുകളുാം, വിജയതറെ കോഴ്ചയിൽ  അവഗണേ മോത്രപമ  
അർഹിക്കുന്നുള്ളു. മധ്യവർഗ്ഗവോയേോസങ്കല്പത്ിേ് ഉൾതക്കോ
ള്ോൻ കഴിയോത്തെല്ലോാം- ജീവിെത്ിലോയോലുാം കലയിലോ
യോലുാം-വഴിയിതലവിതടതയങ്കിലുാം ഉപ�ക്ഷിച്ച് കളയോനള്
വയോണ്. ഖസോക്ക്  പേോവലിതല �രുക്കൻ ജീവിെയോഥോർ
ത്ഥ്യങ്ളുാം  ആവശ്യാം കഴിഞ്ഞോൽ വഴിയിൽ െപള്ണ്വ 
മോത്രമോയിത്ീർന്നി�ിക്കുന്നു. 

 വിജയേ്  കിട്ിയ  വോയേക്കോ�തറെ അടുത് കത്്  വില
�ിടിപ്പുള്െോണ്. എന്നുാം സൂക്ഷിച്ച്  തവക്കോനള്െ്.  ഖസോ
ക്കിതറെ  ആേ്യതത് ആസ്ോേകപറെെോണെ്. ഖസോക്കിതറെ  
സങ്കല്പത്ിലുള്  ആസ്ോേകതറെ മോതൃക വിജയതറെ വോക്കുക
ളിലൂതട  ആേ്യമോയി �ിറവിതയടുക്കുന്നു: 'അപപ്ോഴോണ്  മതറ്ോരു 
കത്് വന്നെ് തകോച്ചു തകോച്ചക്ഷ�ങ്ളിൽ പെർതത്ഴുെിയ 
ഒരു കത്്''3

'തകോച്ചുതകോച്ചക്ഷ�ങ്ളുാം' പെർത്തുപെതത്ഴുത്തുാം - ഇെി
ഹോസകോ�േ് ആത്മസാംതൃപ്ിക്കുെകുന്ന സദേർഭമോണിതെന്ന് 
വിപശഷണങ്ൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്്. ആേ്യതത് ആസ്ോേ
േകതേക്കുറിക്കുന്നതെല്ലോാം  ഇെിഹോസകോ�േ് ലോവണ്യോന
ഭൂെി �കരുന്ന അനഭവങ്ളോണ്. കത്ിതല  മകയക്ഷ�ാം 
മുെൽ, പ�രുാം പമൽവിലോസവുാം വത�  ഇവതയോന്നുാം ഉപ�
ക്ഷിച്ചുകളയോനള്െല്ല. സഹ�ോഠി സുഹൃത്ിതറെ  പ്രെിക
�ണാം പ�ോതല ��ിഹസിക്കോനാം  അവഗണിക്കോനാം ഉള്

തുമല്ല.  അെിേോൽ അശ്രദ്മോയി  
വിജയൻ  ആേ്യാം  പുറപത്ക്ക്  
ചുരുട്ിതയറിഞ്ഞ കത്് മകതയ
ത്ോത് ആഴത്ിൽ േിന്ന് 
സോഹസികമോയോണ് ചൂണ്ിതയടു
ക്കുന്നെ്.

ഞോൻ കത്് തുറന്ന്  പ�രുാം 
പമൽവിലോസവുാം  വോയിച്ചു തക 
ശ്രീകുമോ�ൻ , കോമ്പുറത്് വീട്, 
തകോല്ലപങ്കോട് എതറെ ആേ്യതത്  
ആസ്ോേകതറെ പ�രുാം പമൽവി
ലോസവുാം'4.

ഖസോക്കിതറെ  'മോതൃകോവോയ
േക്കോ�േോയി വിജയൻ  െി�ിച്ച
റിയുന്ന ഈ കതത്ഴുെിയയോൾ, 
'മോതൃകോേിരൂ�ക'േോകോനള് 
പയോഗ്യെ കൂടി പേടുന്നു. ഇെി
ഹോസകോ�നമോയുള് സൗഹൃോം  
അപെോതട ശക്വുാം  സഫലവുമോ
കുന്നു. ഖസോക്കിതറെ 'അന്തർമോേ
ങ്ൾ' തവളിതപ്ട്െിതറെ തെളിവ് 
കത്ിലുതണ്ന്ന് പബോദ്്യതപ്ടുന്നു.

'ഖസോക്കിതറെ ഇെിഹോസ

േിർണ്യിക്കതപ്ട്  പു�ോവൃത്മോയോണ്  
'ഖസോക്കിതറെ ഇെിഹോസാം'  സങ്കല്പി
ക്കതപ്ടുന്നെ്.  ഖസോക്ക് അെിതറെ 
ജേേപത്ോതടോപ്ാം വോയേക്കോ�തറെ 
ജോെകവുാം  കുറിച്ച് തവച്ചു കഴിഞ്ഞി�ിക്കു
ന്നു. ജീവിെത്ിതറെയുാം മ�ണത്ിതറെ
യുാം ഭോഗപധയേിർണ്യാം. പേോവലിനാം 
വോയേക്കോ�നാം  ഒപ� പ�ോതല 
ബോധകമോണ്. ഖസോക്ക് �െേയുതട 
കൂടപ്ിറപ്ോയ  സങ്കല്പ വോയേക്കോ�തറെ  
വർഗ്ഗതത്യോണ്  കഴിഞ്ഞ  അ�നൂറ്ോ
ണ്ടു കോലമോയി  വിജയൻ  അഭിസാംപബോ
ധേതെയ്തുവരുന്നെ്. ജീവിച്ചിരുന്ന കോല
തത്ന്നപ�ോതല ഇന്നുാം അെ് തുടരുന്നു.

ഖസോക്കിതറെ  ഇെിഹോസാം  
വിഭോവോം തെയ്യുന്ന  സങ്കല്പവോയേ
ക്കോ�േ് �ോലക്കോടൻ �രുക്കൻ ജീവി
െത്ിതറെ െിത്രീക�ണാം ഒരു പ�ടി 
സ്പ്മോയി അനഭവതപ്ടുന്നെിൽ അത്ഭു
െമില്ല. സഹ�ോഠി സുഹൃത്ിതറെ കത്് 
വോയിച്ച്  വിജയേ് ഉണ്ോയ 'അ്�പ്പുാം' 
'വശാംതകടലുാം' 'ഭയവുാം' യഥോർത്ഥത്ിൽ 
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ത്ിൽ  ഞോതേോരു�ോട് ഉള്ിൽ
ത്ട്ിതയഴുെിയ ഏെോനാം വ�ിക
ളുണ്ോയിരുന്നു.  �ണ്ടുപ�രുമിരുന്ന് 
സാംസോ�ിച്ചു... ദുരൂഹമോയ സ്ല�ോശി. 
കോലത്ിതറെ  ഗാംഗോെടാം. ദുരൂഹെ
യുതട ദു:ഖാം- �വിയുതട കഥ കുട്ിക്കോ
ലപത്ക്ക്  മടങ്ി. ഉച്ച തവയിലിൽ, 
ആകോശത്ിതറെ  തെളിമയിൽ, 
മ�ണമില്ലോത് പേവന്മോർ േോഹാം 
മോറ്ി. കല്പകവൃക്ഷത്ിതറെ ക�ിക്കിൻ 
തെോണ്ടുകൾ െോപഴോട്ടുെിർന്നു വീണു. 
കളിപ്ോട്ങ്ളുതട മു്ിൽ െേിച്ചിരു
ന്ന കുട്ി ആ ക�ിക്കിൻ തെോണ്ടുകതള
ണ്ോൻ മുെിർന്നു...... ഈ വ�ികതള 
െി�തഞ്ഞടുത്് ആസ്േിക്കുന്നെോയി
രുന്നു ആ കത്് .....'5

ഖസോക്കിൽ േിന്നുള് വ�ികൾ 
എ ടു ത്തു ദ് � ി ക്കു ക മ ോ ത്രമ ോ ണ് 
ഇവിതട. വിജയൻ 'ഒരു �ോട് ഉള്ിൽ
ത്ട്ിതയഴുെിയ' വ�ികൾ . അെ് 
െി�തഞ്ഞടുത്് ആസ്േിക്കുന്ന  
എഴുത്തുാം, അതെഴുെിയ യഥോർത്ഥ 
ആസ്ോേകനമോണ് ഒരു േീണ് 
സൗഹൃേത്ിേ് തുടക്കാം കുറിക്കുന്നെ്. 
ആേ്യതത് 'അ്�ിപ്ിച്ച' സോഹിെ്യവിേ�തറെ പ്രെിക�ണ
ത്ിൽ േിന്ന് ഇപപ്ോൾ കിട്ിയ 'മോതൃകോ ആസ്ോേകതറെ 
(ആഷോപമപേോൻ എന്ന ഭോവേിരൂ�കതറെ) എഴുത്ിനള് 
വ്യെ്യോസാം എന്തോണ്? അവ െമ്ിലുള് െോ�െമ്യാം വിജയൻ 
ഒറ് വോക്യത്ിൽ ഇങ്തേ േിർവ്ഹിക്കുന്നു:

'എതന്തന്നില്ലോത് സപന്തോഷാം പെോന്നി, സമോേമോയ  
മതറ്ോരു മേസ്സുമോയി  സാംവേിച്ചെിൽ. �ോലക്കോടിതറെ 
'�രുക്കൻ' കഥയിൽ ഞോൻ കതണ്ത്ിയ ദുരൂഹദു:ഖപത്യുാം 
ശോ�പമോക്ഷത്ിതറെ േേീെടപത്യുാം മതറ്ോരു മനഷ്യൻ കൂടി 
കതണ്ത്ിയെിലുള് െോ�ിെോർത്ഥ്യാം'6

'സഹ�ോഠി  സുഹൃത്ി'േ് ഖസോക്കിതറെ കഥ േന്നോവുന്നു 
എന്ന് പെോന്നിയെ് '�ോലക്കോടൻ �രുക്കൻ ജീവിെ' ത്ിതറെ 
ഒന്നോാംെ�ാം െിത്രീക�ണമോണതെന്നെ്  തകോണ്ോണ്.  
ആസ്ോേക സുഹൃത്ിേോകതട്  വിജയൻ ഒരു�ോട് ഉള്ിൽ
ത്ട്ിതയഴുെിയ വ�ികളുാം  കല്പേകളുാം  െതന്നയോണ് ആസ്ോ
േ്യമോയി  അനഭവതപ്ടുന്നെ്.  ആേ്യപത്െ്  വിജയതേ  'അ്
�ിപ്ിക്കുക'യുാം  'വശാംതകടുത്തുക'യുാം  'ഭയതപ്ടുത്തുക'യുാം 
തെയ്യുന്ന സ്ന്താം  പേോവലിതല െതന്ന യോഥോർത്ഥ്യങ്ൾ. 
�ണ്ോമപത്െ്, ദുരൂഹദു:ഖാം, 'ശോ�പമോക്ഷത്ിതറെ േേീെടാം' 
തുടങ്ിയ ഖസോക്കിൽ േിന്നുള് ഭോഷണബിാംബങ്ൾ. മദ്്യ
വർഗ്ഗ ഭോവുകെ്ാം  �ില്ക്കോലത്് തേപഞ്റ്ി ലോളിക്കുന്നവ.
വിജയൻ 'ഒരു �ോട് ഉള്ിൽത്ട്ിതയഴുെിയെ് യോഥോർത്ഥ്യാം. 
പേോവലിതറെ �ശ്ോത്ലാം  മോത്രമോവോനാം,  ഉ�പയോഗാം 
കഴിഞ്ഞോൽ വലിതച്ചറിയോനാം പയോഗ്യാം, ദുരൂഹ ദു:ഖവുാം 

'ശോ�പമോക്ഷത്ിതറെ ഗാംഗോെടവുാം' 
ഖസോക്കിതറെ യോഥോർത്ഥ്യത്ിൽ 
േിന്ന്  അേ്യവൽക്ക�ിക്കതപ്ട്് 
പകവലവുാം അമൂർത്വുമോയ ഭോഷ
ണബിാംബങ്ളോയി 'സങ്കല്പവോയ
േക്കോ�േ്(മോതൃകോേിരൂ�കനാം!)
എക്കോലവുാം എഴുന്നള്ിക്കോനള്വ 
യോഥോർത്ഥ്യാം േിദേിക്കതപ്പടണ്തുാം 
അ�ഹസിക്കതപ്പടണ്തുാം. ഭോഷ
ണബിാംബങ്ൾ ��ിഗണിക്കതപ്
ടോൻ മോത്രാം പയോഗ്യാം. ഖസോക്കിതറെ 
യഥോർത്ഥ ആസ്ോേകേോവോൻ, 
വിജയൻ പയോഗ്യെ േർശിക്കുന്നെ് 
ഭോഷണബിാംബങ്തള  തകോണ്ോടുക 
മോത്രാം തെയ്യുന്ന വോയേക്കോ�ിൽ! 
�രുക്കൻ ജീവിെയോഥോർത്ഥ്യതത് 
ഖസോക്കിൽ  കതണ്ത്തുകയുാം മൂല്യ
േിർണ്യാം തെയ്യുകയുാം തെയ്യുന്ന 
'സഹ�ോഠി സുഹൃത്്' 'മലയോളഭോ
ഷോധ്യോ�കനാംസോഹിെ്യവിേ�ക
നാം'മോത്രമോയി അവഗണിക്കതപ്പട
ണ്വൻ.    

 നാേ്
ഖസോക്കിതറെ അടിത്ട്ടുകളിപല

ക്കുാം അ�ികുകളിപലക്കുാം �ിൻെള്തപ്ട് യോഥോർത്ഥ്യങ്ൾ 
ആരുതട (വിജയതറെ പ�ോലുാം!) ശോസേകൾക്കുാം  വഴങ്ോതെ  
അവയുതട ഞ�ക്കങ്ൾ  വോയേക്കോ�തേ ഇന്നുാം തമതല്ല  
പകൾപ്ിക്കുന്നു.  പവരുകൾ േഷ്തപ്ട്  വോക്കുകൾ, പകവലവുാം 
അമൂർത്വുമോയ ഭോഷണബിാംബങ്ളോയി ��ിണമിച്ച് ആകോ
ശെോ�ികളോയി (ദുരൂഹെയുതട ദു:ഖാം! ശോ�പമോക്ഷത്ിതറെ 
ഗാംഗോെടാം!) ഓട്തച്ചണ്യുതട  േി�ർത്ഥകശബ്ാം ഉറതക്ക 
പുറതപ്ടുവിക്കുന്നു. വപ�ണ്യ മദ്്യവർഗ്ഗ ഭോവേകൾക്ക് 
ലോളിക്കോനാം സാംതൃപ്ിയടയോനാം തവറുാം വോക്കുകൾ മോത്രാം 
മെി. ആട്ക്കഥകളിലുാം  െമ്പുക്കളിലുാം  മണിപ്രവോളകൃെി
കളിലുാം സപദേശകോവ്യങ്ളിലുാം തവൺമണിക്കവിെകളി
ലുാം സുലഭമോയുള് തകട്ടു�ോടുകളില്ലോത് �േസഞ്യങ്ൾ. 
മലയോളത്ിതറെ വപ�ണ്യഭോവുകെ്ത്ിേ്  നൂറ്ോണ്ടുകപളോളാം 
ഭക്ഷണമോയിരുന്നിട്ടുണ്്. യോഥോർത്ഥ്യത്ിനാം സങ്കല്പത്ിനാം 
ഇടയിൽ െെഞ്ഞ�ഞ്ഞ് അസ്ികൂടാം  മോത്രാം അവപശഷിപ്ി
ക്കുന്ന  ഖസോക്കിതല ഭോഷണബിാംബങ്ളിലോണ് അഭിേവ 
മദ്്യവർഗ്ഗാം 'േിെ്യ സൗദേ�്യാം' കതണ്ത്തുന്നെ്.  വിജയൻ 
'അമൃെെ്ാം' ആപ�ോ�ിക്കുന്ന വോക്കുകൾക്ക്, അപെോതട  െിെ
തയോരുക്കതപ്ടുന്നുതവന്നെോണ്  യഥോർത്ഥത്ിൽ ഖസോക്ക് 
ഇന്ന് പേ�ിടുന്ന ദു�ന്താം.
�റധി�കൾ 

ഒ വി വിജയൻ  ഇെിഹോസത്ിതറെ ഇെിഹോസാം, 1989.
്ി സി ബുക്ക് സ്, പകോട്യാം.

െധ്യവർഗ്ഗവായൊ
സങ്ല്ത്ിെച് ഉൾനക്ാള്ളാൻ 
കഴിയാത്നതല്ലാകും
- ജീവിതത്ിലായാലുകും 
കലയിലായാലുകും-വഴിയിനലവി
നടനയങ്ിലുകും ഉവപക്ഷിച്ച് 
കെയാനുള്ളവയാണച്. 
ഖസാക്ച്  വൊവലിനല 
പരുക്ൻ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ളുകും  ആവശ്യകും കഴിഞൊൽ 
വഴിയിൽ തവള്ളണ്വ 
ൊത്രൊയിത്ീർന്ിരിക്ന്നു.
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'ഹിന്ദു മിത്ി 'ൽ 
അഭയും പ്ാപിക്കുന്ന ഇന്ത്യ

‘ഹിന്ദു’എന്നെോണ് 19-ോാം നൂറ്ോണ്ിൽ േിർമിക്കോേോ�ാം
ഭിച്ച സ്െ് രൂ�ാം. �ോജോറോാം പമോഹൻ പറോയി മുെലുള് ��ി
ഷ് കർത്ോക്കളുാം �ിൽക്കോലത്് പേശീയ പ്രസ്ോേത്ിതറെ 
പേെോക്കളുാം െങ്ളുതട അവകോശവോേങ്ൾക്ക് സോധൂക�ണാം 
േൽകോേോയി വിേ്യസിച്ചെ് പ്രോെീേകോലതത് സാംസ് കൃെ 
വ്യവഹോ�ങ്ളുാം െിഹ്നപ്രെീകങ്ളുമോയിരുന്നു. ആ�്യൻമോ
രുതട കുടിപയറ്ാം മുെൽ െപദേശീയ - പഗോത്രജേ വിഭോഗങ്തള 
‘പലേച്ച’വൽക്ക�ിക്കോനാം വർണ-ജോെി വ്യവസ്തയ േ്യോയീ
ക�ിക്കോനാം ലൗകിക ജീവിെ യോഥോർത്ഥ്യതത് അപ്രസക്
മോക്കോനാം ആവിഷ് ക�ിക്കതപ്ട് സാംസ് കൃെ വ്യവഹോ�ങ്ൾ 
െതന്നയോണ് 19-ോാം നൂറ്ോണ്ിലോവിഷ് ക�ിച്ച ‘ഹിന്ദു’വിതേയുാം 
‘പേശ’സങ്കല്പതത്യുാം സോധൂക�ിക്കോേോയി പുേ�ോവോഹിച്ചെ്. 
മവേികമന്തങ്ളുാം ഉ�േിഷത്തുകളുാം ധർമശോസ്തങ്ളുാം വിേ്യ
സിച്ചുതകോണ്ടുള് ഈ ഹിന്ദുേിർമിെി, ഫലത്ിൽ, ‘ഹിന്ദു’വിേ് 

 വലഖെകും 
 നജ രഘു   

പമൽ െ�ിത്രോെീെ ഭൂെകോലത്ിതറെ �ഴമ അദ്്യോപ�ോ�ി
ക്കുകയോണുണ്ോയെ്. ക്രപമണ, ‘ഹിന്ദു’എന്ന സ്െ്മുദ്യുാം 
അെിതറെ പേശസങ്കല്പമോയ ‘ഭോ�െ’വുാം സഹ്ോബ്ങ്ൾക്കു 
മുമ്പു െതന്ന േിലേിന്നതുാം അഭാംഗു�ാം തുടർന്നുവരുന്നതുമോ
തണന്ന പ്രെീെി സൃഷ്ിക്കതപ്ട്ടു. പവേങ്ളുാം ഉ�േിഷത്തുക
ളുാം മഹോഭോ�െ-�ോമോയണങ്ളുാം പു�ോണങ്ളുാം ഹിന്ദുവിതറെ 
ഇെിഹോസങ്ളുാം, വീ�ഗോഥകളുമോതണന്ന ധോ�ണ ക്രപമണ 
ജേപ്രിയമോവുകയുണ്ോയെ്.

ബ്ിട്ീഷ് തകോപളോണിയലിസാം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്ിൽ 
സൃഷ്ിച്ച സോമൂഹ്യ - �ോഷ്ടീയ - സോ്ത്ിക - മവജ്ോേിക 
മോറ്ങ്ളുതട ഭൗെിക പ്രഭോവതത് ഭൗെികമോയി പേ�ിടോൻ 
അശക്മോയിരുന്ന സവർണ-പേശീയവോേികൾ ആശ്രയിച്ച 
മോർഗാം മിത്ിപറെെോയിരുന്നു. യോഥോർത്ഥ്യതത് അഥവോ 
വസ്തുെതയ ‘മിത്തു’കൾ തകോണ്ടു പേ�ിടുന്ന ഈ �ീെിയ്ക് 

ആര എസ്് എസ്ിതറെ മൂശ
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എല്ലോ ജോെി വിഭോഗങ്തളയുാം ഗണ്യമോയി ആകർഷിക്കോൻ 
കഴിഞ്ഞു. ‘ഹിന്ദു’വിനാം ‘ഹിന്ദു’വിതറെ പേശമോയി വ്യോഖ്യോേി
ക്കതപ്ട് ‘ഭോ�െ’ത്ിനാം യഥോർത്ഥത്ിൽ 19-ോാം നൂറ്ോണ്ിന 
മു്് എതന്തങ്കിലുാം െ�ിത്രമുപണ്ോ എന്ന പെോേ്യാം പ�ോലുാം 
അപ്രസക്മോവുകയോണുണ്ോയെ്. 1905-ൽ അബേീന്ദ്രേോഥ 
ടോപഗോർ വ�ച്ച ഒരു െിത്രത്ിലോണ് ‘ഭോ�െമോെോ’ എന്ന 
ഭൂപേശബിാംബാം ആേ്യമോയി പ്രെ്യക്ഷതപ്ടുന്നെ്. ഇന്ത്യൻ 
പേശീയെയുതട വിശോല െോല്പ�്യങ്ൾക്കുപവണ്ി െതറെ െിത്ര
ത്ിൽ ‘ഭോ�െമോോം’ എന്നു പ��ിട്ടുതവന്നോണ് െിത്രകോ�ൻ 
�റഞ്ഞെ്. അങ്തേ, പേശീയോഖ്യോേങ്ളിലൂതടയുാം കോവ്യ
ങ്ളിലൂതടയുാം െിത്രങ്ളിലൂതടയുാം ബഹുജേസമ്െിയോർജിച്ച 
‘ഹിന്ദു’വുാം ‘ഹിന്ദുപേശ’വുാം ‘ഭോ�െ’വുാം ക്രപമണ ജേങ്ൾക്കിട
യിൽ മിത്തുകളോയി മോറുകയോണുണ്ോയെ്.

മിത്തുകളുതട ശ�ി തെറ്റുകതള കുറിച്ച് ആരുാം െർച്ച തെയ്ോ
റില്ല. മിത്തുകൾ അവയ്ക്കു വിപധയമോകുന്നവ�ിൽ എന്ത്  െ�ാം 
മവകോ�ിക സ്ോധീേമുണ്ോക്കുന്നു എന്നെോണ് പ്രധോോം. 
െങ്ൾ ഹിന്ദുക്കളോതണന്ന് െിന്തിക്കോൻ തുടങ്ിയ ജേവിഭോഗ
ങ്ൾക്കിടയിൽ അെ് സൃഷ്ിച്ച പ്രഭോവാം, അവരുതട യഥോർത്ഥ 
സോമൂഹ്യജീവെതത് അപ്രസക്പമോ അദൃശ്യപമോ ആക്കോൻ 
പ�ോന്നെോയിരുന്നു. ആേ്യ ഘട്ത്ിൽ സവർണർ സ്ീക�ിച്ച 
‘ഹിന്ദു’ എന്ന ഐ്റെിറ്ി ക്രപമണ അവർ അവ�ിപലക്കു കൂടി 
സാംക്രമിക്കുകയോണുണ്ോയെ്. എന്നോൽ, പേശീയ പ്രസ്ോേ
ത്ിതറെ ലിബറൽ പേതൃെ്ാം ബഹുസ്�െയിലുാം ആധുേിക 
റിപ്ബ്ിക്കൻ മൂല്യങ്ളിലുാം വിശ്സിച്ചിരുന്നെിേോൽ, ഹിന്ദു
വിതറെ �ോഷ്ടീയ പ്രെ്യയശോസ്തത്ിേ് ആധി�െ്യത്ിപലക്കുയ
�ോൻ കഴിഞ്ഞിതല്ലന്നുമോത്രാം. ഹിന്ദുവിതേയുാം ഹിന്ദു �ോഷ്ടതത്
യുാം പ്രമോണമോക്കുന്ന ആർ എസ് എസിേ് അതുതകോണ്ടു െതന്ന 

ലിബറൽ പേശീയ പ്രസ്ോേത്ിതറെ 
�ോർശ്ങ്ളിതലോതുപങ്ണ്ി വന്നു. സ്ോ
െന്ത്യല�ിതയ തുടർന്ന് ഭ�ണകൂടപേതൃ
െ്ാം ഏതറ്ടുത് തേഹ് റുവിതറെ വിട്ടുവീഴ്ച
യില്ലോത് മപെെ� - ശോസ്ത പ്രെിബദ്െ 
കോ�ണാം, 1950 കളിലുാം 1960-കളിലുാം 
ആർ എസ് എസിന കോ�്യമോയ െലേ
ങ്ൾ സൃഷ്ിക്കോൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഹധി�ത്വടയ  തധിരസ ്ക്രധിക്ന്ന  
ഭരണഘെന  

ഹിന്ദുവിനണ്ോയ ഏറ്വുാം വലിയ 
ആഘോൊം ഇന്ത്യൻ ഭ�ണഘടേ 
െതന്നയോണ്. പേശീയ പ്രസ്ോേത്ിലു
ടേീളാം ഹിന്ദു സോാംസ് കോ�ികധോ� പ്രബ
ലമോയിരുതന്നങ്കിലുാം, അെിേ് ഭ�ണഘട
േതയ സ്ോധീേിക്കോപേോ അെിനപമൽ 
ഹിന്ദുമുദ് �െിപ്ിക്കോപേോ സോധിച്ചില്ല. 
പേശീയ പ്രസ്ോേത്ിതറെ സൂക്ഷ്മമോയ 
അന്തർധോ�യോയി വർത്ിച്ച ഹിന്ദുസ്
െ്ാം, സ്െന്ത ഇന്ത്യയുതട ഭ�ണഘടേോ 

സ്െ്മോയി പ്രകോശിെമോകോൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുതവങ്കിലുാം, 
ഭ�ണഘടേോ േിർമോെോക്കള മോതൃകയോക്കിയെ് യൂപറോ�്യൻ 
പ്രബുദ്െോ പ്രസ്ോോം ആവിഷ് ക�ിച്ച �ോഷ്ടീയ - േിയമ െെ്
ങ്തളയോണ്. ഒരു ആധുേിക ഭ�ണഘടേയ്ക്കു ആധോ�മോക്കോവു
ന്ന ഭ�ണഘടേോെ�ിത്രാം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ോയിരുന്നില്ല എന്നെോണ് 
വസ്തുെ. മന�െിയുാം ഭഗവേ്ഗീെയുമുൾതപ്തട ഒത�ോറ് ഹിന്ദു
കൃെിതയപപ്ോലുാം ഉദ്�ിക്കോത് ഇന്ത്യൻ ഭ�ണഘടേ ഒ�ർ
ത്ഥത്ിൽ ഹിന്ദുവിനാം ഹിന്ദു�ോഷ്ടത്ിനാം പമൽ വന്നുവീണ 
വലിതയോ�ോഘോെമോണ്. മഹദേവ സാംസ് കോ�വുാം �ോ�്
�്യവുാം വഞ്ിക്കതപ്ട്ി�ിക്കുന്നുതവന്ന്, ഭ�ണഘടേ േിലവിൽ 
വന്നപപ്ോൾ െതന്ന ആർ എസ് എസുകോർ �റഞ്ഞെ് അതു
തകോണ്ോണ്. പേശീയ പ്രസ്ോേത്ിൽ സോാംസ് കോ�ിക ധോ� 
ഹിന്ദുവിതേ സോധൂക�ിക്കുന്നെോയിരുന്നുതവങ്കിലുാം, ഭ�ണ
ഘടേ പ്രെിേിധോോം തെയ് ‘�ോഷ്ടീയധോ�’ ‘അമഹദേവ’വുാം 
‘അഭോ�െീയ’വുമോയിരുന്നു.

സ്െന്ത ഇന്ത്യതയ വലിതയോരു പ്രെിസന്ിയിലോണ് 
ഇതെത്ിച്ചെ്. മഹദേവമോയ സോാംസ് കോ�ികമൂല്യങ്ളോൽ 
േിർവെിെമോയ ‘പേശാം’ (nation) ഒരു വശത്്. മഹദേവ 
സോാംസ് കോ�ിക മൂല്യങ്പളോട് പ്രെിബദ്മല്ലോത് ഭ�ണ
ഘടേതയ ആസ്പേമോക്കുന്ന ഭ�ണകൂടാം (state) മറുവശത്്. 
സ്ോെന്ത്യോേന്ത� ഇന്ത്യയുതട െ�ിത്രതത് ഇങ്തേ വിപശ
ഷിപ്ിക്കോതമന്നു പെോന്നുന്നു: ‘ഹിന്ദുപേശ’വുാം ‘ആധുേിക 
ഭ�ണകൂട’വുാം െമ്ിലുള് അ��ിഹോ�്യ മവരുദ്്യമോണ് 
സ്ോെന്ത്യോേന്ത� ഇന്ത്യയുതട െ�ിത്രതത് േിർണയിച്ചെ്.” 
ഒരു വശത്് ഭ�ണകൂടത്ിതറെ �േവിയിപലക്കുയ�ോനള് 
േിലവിളി ഹിന്ദുപേശാം േി�ന്ത�ാം മുഴക്കിതക്കോണ്ിരുന്നു. 
െോൽക്കോലികമോയി പ്രീണിപ്ിച്ചോൽപപ്ോലുാം പകോൺഗ്രസിപേോ 

ഹിന്ദു മിത്ിതറെ ഭ്ോന്തോപവശാം
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ഇെ� മപെെ� �ോർട്ികൾപക്കോ, ഈ ഹിന്ദു പേശത്ിതറെ 
േിലവിളിതയ പൂർണമോയി ഏതറ്ടുക്കോൻ കഴിയുമോയിരുന്നി
ല്ല. അങ്തേ ‘ഹിന്ദു’വുാം ‘ഹിന്ദുപേശ’വുാം ഹിന്ദുവിതറെ സ്ന്താം 
േോട്ിൽ അേോഥമോകുന്നു എന്ന പ്രെീെി സൃഷ്ിക്കതപ്ടുകയുാം 
തെയ്തു.

1990-കപളോതട പലോകത്ിതറെതയന്നപ�ോതല ഇന്ത്യയുതട
യുാം �ോഷ്ടീയ സോ്ത്ിക �ാംഗങ്ൾ അടിസ്ോേ��മോയ 
��ിവർത്േങ്ൾക്കു വിപധയമോകുന്നു. ആധുേികെയുതട 
പ്രഭോവതത്ക്കുറിച്ച് കോറൽ മോർക് സ് �റഞ്ഞതുപ�ോതല, 
ആപഗോളവൽക്ക�ണാം ‘ഖ�മോയെിതേതയല്ലോാം ബോഷ്പീക�ി
ക്കോൻ’ തുടങ്ി. ഇന്ത്യൻ സ്േ്ഘടേ ആപഗോളസ്ത്് 
ഘടേയിപലക്ക് ഉേ്ഗ്രഥിക്കതപ്ട്െിതറെ ഫലമോയി, സോ്
ത്ിക �ാംഗത്ിനപമൽ ഭ�ണകൂടത്ിനണ്ോയിരുന്ന േിയമ
േിർമോണോധികോ�ാം ദുർബലമോയി. ഗ്രോമങ്ളിൽ േിന്നു േഗ�
ങ്ളിപലക്ക് വൻപെോെിലുള് കുടിപയറ്ങ്ൾ വർദ്ിച്ചപെോതട, 
േഗ�ങ്ളിൽ പുെിയെ�ാം സ്െ്പ്രെിസന്ികൾ ആവിർഭ
വിച്ചു. േഗ�ങ്ളിപലക്ക് കുടിപയറിയ ഗ്രോമീണർക്കു ആപ�
ക്ഷികമോയി തെോഴിലവസ�ങ്ൾ ലഭിതച്ചങ്കിലുാം, ഒരുെ�ാം 
സോാംസ് കോ�ികമോയ പവരുകൾ േഷ്തപ്ടുന്ന അനഭവാം 
അവത� പവട്യോടോൻ തുടങ്ി. 1980-കളിലുാം 1990-കളിലുാം 
�ഞ്ോബ്, കോശ്ീർ, വടക്കു കിഴക്കൻ സാംസ്ോേങ്ൾ എന്നി
വിടങ്ളിലുണ്ോയ സ്യാം ഭ�ണോവകോശവോേങ്ൾ, ഇന്ത്യൻ 
ഭ�ണകൂടത്ിതറെ പകന്ദ്രീകൃെ സ്ഭോവത്ിനപമൽ പുെിയ 
തവല്ലുവിളികളുയർത്ി.

ആഭ്യന്ത�വുാം അന്തർപേശീയവുമോയ സോഹെ�്യങ്ളുതട 
സാംയുക് സമ്ർദേങ്ളുതട ഫലമോയുണ്ോയ �ോഷ്ടീയ-സോ്
ത്ിക പ്രെിസന്ികതള ഭോഗികമോതയങ്കിലുാം അഭിസാം
പബോധേ തെയ്ോൻ കഴിഞ്ഞ ഇടതു-മപെെ� പ്രസ്ോേങ്ൾ 
�തക്ഷ, അെ് ജേങ്ൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ിച്ച മേഃശോസ്ത��മോയ 
പ്രെിസന്ികതളയുാം വ്യഥകതളയുാം െി�ിച്ചറിയുന്നെിൽ ��ോ
ജയതപ്ടുകയോണുണ്ോയെ്. ഈ മേഃശോസ്ത സമ്ർദേങ്ൾ 
ശ�ോശ�ി ജേസോമോേ്യത്ിേിടയിൽ സൃഷ്ിച്ച അസ്ിെ്�

�മോയ അ�ക്ഷിെെ്വുാം ഭയവുാം അഗോധമോയിരുന്നു. അെ് 
വലിയ സ്െ്പ്രെിസന്ികൾക്കിടയോക്കുകയുാം പുെിയ സ്
െ്കല്പേകൾ െല ത�ോക്കുകയുാം തെയ്തു. ഒരു റിപ്ബ്ിക്കൻ 
�ോഷ്ടത്ിതല �ൗ�ർ എന്ന സ്െ്ാം ഈ ശ�ോശ�ി ജേെയുതട 
അസ്ിെ്��മോയ അ�ക്ഷിെപബോധതത് അകറ്ോപേോ സ്െ്
കോമേകതള ശമിപ്ിക്കോപേോ ��്യോപ്മോയിരുന്നില്ല. 1990-
കൾ ഇന്ത്യയിതല ജേസോമോേ്യത്ിനപമൽ അടിപച്ചൽപ്ിച്ച 
യോഥോർത്ഥ്യാം അത്രപമൽ ദുസ്ഹമോയിരുന്നു. Human beings 
cannot bear too much realtiy' എന്ന് ടി എസ് എലിയറ്് 
ഒ�ിക്കൽ �റഞ്ഞിട്ടുണ്്. അതുപ�ോതല, 1990-കളിൽ ഇന്ത്യ
യിപലക്കു കുത്ിതയോലിച്ച വിവ�ങ്ളുതട, വസ്തുെകളുതട, 
യോഥോർത്ഥ്യങ്ളുതട ഭോ�ാം െോങ്ോേോവോത് ജേങ്ൾക്ക് 
�ിതന്ന അഭയതമന്തോണ്? ദുസ്ഹമോകുന്ന യോഥോർത്ഥ്യതത് 
അെിവർത്ിക്കോനള് മോന്തികൗഷധാം മിത്ോണ്, മിത്തു 
മോത്രമോണ്!

1990-കളിതലയുാം 2000-ത്ിപലയുാം ഇന്ത്യൻ ‘യോഥോർ
ത്ഥ്യ’ത്ിന മു്ിൽ �കച്ചു േിന്ന ശ�ോശ�ി ജേസോമോ
േ്യത്ിന മുന്നിപലക്കോണ് സാംഘ��ിവോർ ‘ഹിന്ദു’ എന്ന 
മിത്ിതേ വിശ്സിച്ചെ്. കർഷകർ, കർഷകതത്ോഴിലോ
ളികൾ, യുവോക്കൾ, ഫോക്ടറിതത്ോഴിലോളികൾ, ഉപേ്യോഗസ്ർ, 
കച്ചവടക്കോർ, തെരുവു വോണിഭക്കോർ, വിേ്യോർത്ഥികൾ എന്നി
വത�ോതക്ക അവ�വരുതട ജീവിെ മണ്ഡലങ്ളിതല യോഥോർ
ത്ഥ്യങ്ളിൽ വിപമോെേമോഗ്രഹിച്ചി�ിക്കുപ്ോഴോണ് ‘ഹിന്ദു’  
എന്ന മിത്് അവത� പുെിതയോരു മോയോപലോകത്ിപലക്ക് 
ക്ഷണിക്കുന്നെ്. മണ്ഡൽ കമ്ിഷോേന്ത� ഉത്പ�ന്ത്യയിൽ 
സവർണ-അവർണ സാംഘർഷങ്ൾ മോത്രമല്ല, ഒ ബി സി 
- േലിെ് സാംഘർഷങ്ളുാം രൂക്ഷമോവുകയുാം എല്ലോ ജോെിക
ളിൽതപ്ട്വർക്കുാം േിെ്യജീവിൊം  ദുസ്ഹമോവുകയുാം തെയ്തു
തകോണ്ിരുന്ന ഒരു സദേർഭത്ിൽ, എല്ലോവർക്കുാം ലഭ്യമോയ 
സമ്ർദേശമേൗഷധാം എന്ന േിലയ്ക് ‘ഹിന്ദു’ സ്ീകോ�്യമോയി. 
ജോെി പശ്രണിയുതട അ�മോേ ഭോ�ത്ോൽ േടുതവോടിയുന്ന 
േലിെനപ�ോലുാം ഹിന്ദു പുെിതയോരു  ‘സ്െ്വുാം’ ‘സു�ക്ഷിെെ്

പേശീയെയുതട �ൗദ് ഭോവാം

ജവഹരലോല് തേഹ് റു ഭ�ണഘടേയില് ഒപ്പുതവക്കുന്നു.
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വു’മോണ് പ്രേോോം തെയ്െ്. അങ്തേ എല്ലോ വിഭോഗാം ജേങ്
ളുതടയുാം േിെ്യജീവിെത്ിതറെ െോങ്ോേോവോത് ‘യോഥോർ
ത്ഥ്യ’തത് മറവിയിലോഴ്തോനാം പുെിതയോരു വോ�ത്പലോകാം 
സമ്ോേിക്കോനാം ഹിന്ദുമിത്ിന കഴിഞ്ഞു. െങ്ളനഭവിക്കുന്ന 
ജീവിെ പ്രെിസന്ികളുതട വിശേീക�ണാം മോത്രമല്ല, പ്രെ്യോ
ശയുതട കോ�ണാം കൂടിയോയി മോറോൻ ഈ മിത്ിന കഴിഞ്ഞു 
എന്നെോണ് ഹിന്ദു ഫോസിസത്ി
തറെ വിജയാം തെളിയിക്കുന്നെ്. ഒരു 
സമൂഹത്ിതല ഭൂ�ി�ക്ഷാം ജീവിെ
ത്ിതറെ യഥോർത്ഥ സമസ്യകതള 
േി�ോക�ിക്കുകയുാം മിത്ിൽ അഭയാം 
പ്രോ�ിക്കുകയുാം തെയ്യുപ്ോഴോണ്, 
ഫോസിസവുാം അെിതറെ പേെോക്കളുാം 
ജേപ്രിയമോകുന്നെ്. ഹിന്ദുവോയി 
െോേോത്മ്യാം പ്രോ�ിച്ച ബഹുഭൂ�ി�ക്ഷ 
ജേെ, ഒരു വശത്് സ്ന്താം ജോെി
-വർഗ്ഗ ജീവിെ യോഥോർത്ഥ്യതത് 
േി�ോക�ിക്കുന്നു. മറുവശത്ോകതട്, 
യഥോർത്ഥമോയ സ്ല-കോലങ്ളിൽ 
േിന്ന് സ്യാം ബഹിഷ് കൃെമോവുകയുാം 
തെയ്യുന്നു. സമീ�കോല ഇന്ത്യയിൽ 
ഹിന്ദുവിതറെ പ്രെോ�ാം �ോമജന്മഭൂമിയു
മോയി ഗോഢമോയി ബന്തപ്ട്ി�ിക്കു
ന്നെിേോൽ, ‘ഹിന്ദു’ വോയി സ്യാം 
േിർവെിക്കുന്നവർ �ോമ�ോജ്യത്ിതറെ 
ഭിന്നിക്കൽ കോലത്ിപലക്കുാം സ്ല
പത്ക്കുാം സോങ്കല്പിക യോത്ര േടത്തുക
യുാം തെയ്യുന്നു.

മൂർത്വുാം വസ്തുേിഷ്ഠവുമോയ സ്ല-കോല
പബോധാം േഷ്തപ്ട്ോൽ, മനഷ്യർ മനഷ്യ�ല്ലോെോ
യിത്ീരുാം. മനഷ്യവാംശത്ിതറെ േീെിപബോധ
തത്യുാം മോേവികമോയ സോപഹോേ�്യതത്യുാം 
േിർണയിക്കുന്നെ് വസ്തുേിഷ്ഠമോയ സ്ല-കോല
ങ്ളിലൂതട ആർജിച്ച പുപ�ോഗെിയോണ്. ഭൂെകോല 
പഗോത്ര ജീവിെത്ിതല ഹിാംസപയയുാം സങ്കുെിെ 
മപേോഭോവതത്യുാം ��പഗോത്ര വിപേ്ഷതത്യുാം 
അെിവർത്ിക്കോനാം സോർവലൗകികമോേവ
േോയി സ്യാം േവീക�ിക്കോനാം കഴിയണതമങ്കിൽ 
മനഷ്യൻ അവതറെ വസ്തുേിഷ്ഠ സ്ല-കോലങ്
ളിൽ െതന്ന  േിലേിൽപക്കണ്െോവശ്യമോണ്. 
എന്നോൽ, ‘മിത്്’ മനഷ്യതേ സ്ല-കോല മുക്
േോക്കുക മോത്രമല്ല, അ�മോേവീക�ിക്കുകയുാം 
തെയ്യുന്നു. മിത്ിതറെ ബോധപയൽക്കുന്ന മനഷ്യ 
മസ്ിഷ് കത്ിേ് െിന്തോപശഷി േഷ്തപ്ടുകയുാം 
മോത്രമല്ല, വോസേകൾ ആധി�െ്യത്ിപലക്കുയ
രുകയുാം തെയ്യുന്നു. അതുതകോണ്ോണ്, ക്ോസ്ിക്കൽ 
ഗ്രീക്കു െെ്െിന്തകൾ, പ്രപെ്യകിച്ചുാം, പപ്പറ്ോ, 
മിത്ിതേ ഭർത്സിക്കുകയുാം ബഹിഷ് ക�ിക്കുക
യുാം തെയ്െ്. മിത്് േി�ോക�ിക്കതപ്ടുപ്ോൾ 

മോത്രപമ, യുക്ിയ്ക്കു രൂ�ാം തകോള്ോേോവൂ. എന്നോൽ, സമകോലിക 
ഇന്ത്യൻ മേസ്ിതേ  ഗ്രസിച്ചുതകോണ്ി�ിക്കുന്ന മിത്് - ഹിന്ദു
തവന്ന മിത്് - യുക്ിയുതട സോധ്യെകതള െകർത്തുതകോണ്ി
�ിക്കുകയോണ്. മുസിാം വിപേ്ഷാം, േലിെ് �ീ്ോം, അഭിപ്രോയ 
സ്ോെന്ത്യ ധ്ാംസോം, ഭ�ണഘടേേോ��മോയ തഫ്റലിസ

ത്ിനപമലുള് മകപയറ്ാം തുടങ്ിയ 
യുക്ി �ഹിെമോയ േയങ്ൾ 
ഹിന്ദു മിത്ിതറെ ഉല്പന്നങ്ളോണ്. 
‘ഹിന്ദു’വിതറെ �റുേീസതയന്നു ഹിന്ദു 
ഫോസിസ്റ്റുകൾ വിശ്സിക്കുന്ന അപയോ
ദ്്യയിലില്ലോത്തെോന്നുാം ഇന്ത്യയിലുാം 
പവണ് എന്നെോണ് അവരുതട േയാം. 
മുസീമുാം കോശ്ീരുാം േോഗോലോൻ�ാം, 
മൗലികോവകോശങ്ളുാം തഫ്റലിസ
വുാം ഭ�ണഘടേയുാം വ്യക്ി സ്ോെ
ന്ത്യവുാം കലോ-സോഹിെ്യ സ്ോച്ദേ്യ
വുാം സമെ്വുാം സ്തീ-പുരുഷ തുല്യെയുാം 
സമുേോയ സാംവ�ണവുതമോന്നുാം അപയോ
ദ്്യയിതല �ോമ�ോജ്യത്ിൽ ഇല്ലോയി
രുന്നപല്ലോ. അെിേോൽ, അപയോദ്്യോ
പു�ിയ്ക്കുാം മ�്യോേപുരുപഷോത്മേോയ 
�ോമനാം അേ്യമോയെിതേതയോതക്ക 
ഉൻമൂലോം തെയ്യുകതയന്നെോണ് 
�ണ്ോാം പമോേി ഗവൺതമറെ് �ിന്തുട
രുന്ന േയാം.

(അവസോേിച്ചു)

ഇന്ത്യന് സേ്യോസിമോര തമോമബല് പഫോണ് വഴി ആശയവിേിമയത്ില്

െിത്ിനറെ ബാധവയൽക്ന് 
െനുഷ്യ െസ്ിഷച് കത്ിെച് ചിന്ാ
വശഷി െഷ്ടനപ്ടകയകും ൊത്രെല്ല, 
വാസെകൾ ആധിപത്യത്ിവല
ക്യരുകയകും നചയ്യുന്നു. അതു
നകാണ്ാണച്, ക്ാസ്ിക്ൽ ഗ്രീക് 
തത്ചിന്കൾ, പ്രവത്യകിച്ചുകും, 
വ�വറ്ാ, െിത്ിനെ ഭർ�ിക്ക
യകും ബഹിഷച് കരിക്കയകും 
നചയ്തതച്. െിത്ച് െിരാകരിക്
നപ്ടവമ്ാൾ ൊത്രവെ, യക്ിയ്ക്കു 
രൂപകും നകാള്ളാൊ�. 

2019  ഒേ�ാബർ 01-15 email: janashakthi@gmail.com56



കുമോ�േോശോതറെ ജന്മഗൃഹാം 

കവിെ, സ് പെോഭശില്പമോയുാം കവി, സ് പെോഭശില്പിയോയുാം 
മോറുന്ന ��ിണോമതത് അെിതറെ പൂർണ്ോർത്ഥത്ിൽ 

സോക്ഷോെ്ക�ിച്ച അേേ്യേോയ മഹോകവി എന്നെോയി�ി
ക്കുാം ഒരു നൂറ്ോണ്ിനപശഷവുാം േമുക്ക് ആശോപേോടു പെോന്നുന്ന 
ആകർഷണപഹതുക്കളിൽ ഒന്ന്. കോവ്യഭോഷതയ വികോ�
സമ്ർദോം േിറഞ്ഞുവിങ്ങുന്ന വിേിമയസ്ലിയോക്കി മോറ്ി 
ആശോൻ. സാംസ് കൃെവൃത്ത്ിതറെ മോത്രോേിയമങ്ൾ �ോലി
ച്ചുതകോണ്ടുാം ഓപ�ോ വ�ിയിലുാം േ്ിെീയോക്ഷ�പ്രോസാം േീക്ഷി
ച്ചുതകോണ്ടുമോണ്, �ലപപ്ോഴുാം, ആശോൻ അങ്തേ തെയ്െ്. 
ഇെ് അപദേഹാം െതറെ കവിെ്ത്ിനപമൽ സ്യാം തെലുത്ിയ 
ഭോഷോ��മോയ േിയന്തണമോയിരുന്നു. ഘടേോ��മോയ 
േിയന്തണങ്ൾക്കു വിപധയമോയി ഭോഷ പ്രവർത്ിക്കുപ്ോ
ഴോണ്, അഗ്ി�ർവ്െസ് പഫോടേത്ിതലന്നപ�ോതല, അെിേ് 
അസോമോേ്യമോയ ഊർജ്പ്രസ�ണപശഷി മകവ�ിക 
എന്ന് ആശോൻ കരുെി. ‘െിന്തോവിഷ്യോയ സീെ’യിതല 
അവസോേതത് െില പ്ോകങ്തളോഴിതകയുള്വയുതട വൃത്ാം 

‘വിപയോഗിേി’യോണ്. ഇന്ത്യൻ കവിെയുതട മഹോ�ോ�്�്യാം 
��ിപശോധിച്ചോൽ മഹോകവി കോളിേോസൻ, �ഘുവാംശാം എട്ോാം 
സർഗ്ഗത്ിൽ ‘അജവിലോ�ാം’ എഴുെിയപപ്ോൾ ഉ�പയോഗിച്ച 
വൃത്മോണതെന്നു കോണോാം. ‘അജ�ൗത്ര’േോണ് �ോമൻ. 
‘അജ�ൗത്ര’എന്ന്, െികച്ചുാം അർത്ഥവത്ോയി, സീെ �ോമതേ 
സാംപബോധേ തെയ്യുന്ന സദേർഭങ്ളുാം വി�ളമല്ല സീെോകോവ്യ
ത്ിൽ. അകോലത്ിൽ െേിക്കു േഷ്തപ്ട് ഭോ�്യതയ ഓർത്് 
വില�ിക്കുകയോയിരുന്നു അജൻ. �ോമേോകതട്, ഭോ�്യതയ 
ഉപ�ക്ഷിച്ചെിന പശഷവുാം അപയോധ്യോധി�േോയി തുടരുന്നു. 
‘അജേോയ �ിെോമഹൻമഹോൻ/ േിജകോന്തോമൃെി കണ്ടു 
ഖിന്നേോയ്/രുജയോർന്നു മ�ിച്ചു..........’ എന്ന് ആശോതറെ സീെ. 
അജപേപപ്ോതല വികോ�െ�ളേല്ല �ോമൻ. �ോജെ്ാം ‘െർമ്ക
പഠോ�’മോക്കിയിട്ടുണ്് �ോമതറെ ബുദ്ിപയയുാം ഹൃേയപത്യുാം. 
ആ കപഠോ�െപയോടു കലഹിക്കുകയോണ് സീെ, െതറെ േിശ്ശ
ബ്വിെോ�ധോ�യിലൂതട. ആ വിെോ�കലഹത്ിനെിെമോയ 
വൃത്ാം അജവിലോ�ത്ിതറെ വൃത്മോയ ‘വിപയോഗിേി’െതന്ന

വലഖെകും
സജയച് നക വി

ന്തളിയുന്നു 
മമനാനഭന്സെനിക്ക്
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യോതണന്ന് ആശോൻ കണ്ടു. ഒരു �ോേത്ിൽ പകവലാം മൂന്നുഗ
ണങ്ൾ മോത്രമുള് വൃത്മോണെ്. വോക്കുകൾ വോ�ിപക്കോ�ി 
വിള്ോവുന്ന ത�രുാംവോർപ്പു പ�ോതലയല്ല, ��ിമിെമോയെിൽ 
അ��ിപമയമോയവതയ തഞരുക്കിതച്ചലുപത്ണ് െീത�തച്ചറിയ 
ഇടാംപ�ോതലയോണ് ആ വൃത്ാം പ്രവർത്ിക്കുന്നെ്. ‘വിപയോ
ഗിേി’യുതട ഈ സോന്ദ്രവുാം സാംക്ഷിപ്വുമോയ ഘടേയിലൂതട 
സീെോവിെോ�ങ്ൾക്ക് �െഞ്ഞു�ോതഞ്ഞോഴുകോനള് െോലു 
കീറുകയോണ് തെയ്െ് കുമോ�േോശോൻ.

സീെോകോവ്യത്ിതല ആ പ്രോ�ാംഭപ്ോകാം െതന്ന പേോ� 
- ‘അെിെിന്ത’, ‘സ്ിെിതെയ്ോൾ’ എന്നീ വോക്കുകളിലൂതട 
അസോധോ�ണമോയ ഒരു വിെോ�സദേർഭതത് കണിശമോയി 
ഭോഷയിൽ തകോത്ിതയടുക്കുന്ന കവിതയ കോണോാം. 
‘അെിെിന്ത’, ‘വഹിക്കുക’യോണ് സീെ; െതറെ പമൽ വിെോ
�ങ്ളുതട തകോടുാംഭോ�ാം വന്നു െിങ്ങുകയോൽ ഇരുന്നിടത്തു 
േിതന്നോന്നിളകോൻ പ�ോലുമോകോതെ ‘സ്ിെി തെയ്യു’കയുാം. 
സീെയുതട ഈ സ്ോവ�മോയ േിലതയ ഒരു വൃക്ഷബിാംബത്ി
ലൂതട വളർത്ിതയടുക്കുന്നുമുണ്്, ആശോൻ -

‘ഉടൽ മൂടിയിരുന്നു പേവിെ-
ന്നുടയോടത്ളിത�ോന്നു തകോണ്ടുെോൻ,
വിട�ങ്തളോതടോത് മകകൾ െൻ
തുടപമൽ വച്ചുമിരുന്നു സുദേ�ി’. മകകൾ വൃക്ഷശിഖ�ങ്ളുാം 

ഉടയോട, െളിരുമോകുന്നപെോതട െളിർമൂടിയ ഒരു വൃക്ഷസോദൃ
ശ്യത്ിപലയ്ക് സ്യാം ��ിണമിക്കുകയോയി സീെ. സുെിന്തി
െവുാം സുസ്ി�വുമോയ ധോ�ണകളുള് ഒരുവളുതട ഇളകോത് 
േിലയോണെ്. 

‘അലസോാംഗി േിവർന്നിരുന്നു, തമ-
യ്ലയോെോേെപമേിതയങ്കിലുാം’ എന്നുാം എഴുതുന്നുണ്്, 

ആശോൻ. വൃക്ഷത്ിതറെ പവരുറപ്പുാം ആകോപശോൻമുഖമോയ 
േിലയുാം ‘എൻ മേവുാം പെെേയുാം വഴങ്ിടോ’ എന്ന് അപയോ
ധ്യയിപലയ്ക് മടങ്ിതയത്ോനള് ക്ഷണാം േി�സിക്കുന്ന സീെ
യിലുമുണ്ോയിരുന്നു. വൃക്ഷത്ിൽ േിന്ന് �ക്ഷിയോയി ��ിണ
മിക്കുന്നുണ്് സീെ, െതറെ വിെോ�ഗെിതക്കോടുവിൽ. സ്തീകൾ 
ലെോരൂ�ിണികളോയ വിവശകളുാം അബലകളുമോയി ഭോവേ 
തെയ്തപ്ട്ിരുന്ന ഒരു കോവ്യ �ോ�്�്യത്ിലോണ് ആശോതറെ 
സീെ ‘വിട�ങ്തളോതടോത് മകകൾ’ േീട്ിേിൽക്കുന്നെ് 
എന്നുാം ഓർക്കോാം. ആശോതറെ സമകോലികേോയ മതറ്ോരു 
മഹോകവി, ‘വല്ലികോശോഖകളോകുന്നു കയ്യുകൾ’ എന്ന് പ�ല
വബിാംബങ്ളോൽ അലങ്ക�ിച്ചിരുന്നു െതറെ ‘തകോച്ചുസീെ’തയ 
(കിളിതക്കോഞ്ൽ - വള്പത്ോൾ) എന്നുകൂടി ഓർപക്കണ് 
സദേർഭമോണിെ്. ആ വല്ലികോശോഖകളോണ് ആശോതറെ 
സീെയിൽ ‘വിട�ങ്’ളോയി വളർന്നു ദൃഢെ മകവ�ിക്കു
ന്നെ്. 

സുജോെപുഷ്പസ്ബകോവേമ്ോ
സഞ്ോ�ിണീ �ല്ലവിെോലപെവ’ എന്ന് കോളിേോസനാം 

‘കുമോ�സാംഭവ’ത്ിൽ െതറെ േോയികതയ വർണ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
വൃക്ഷോശ്രയമില്ലോതെ േിലേില്ക്കോേോവോത്വളോണ് ലെ. 
പുരുഷതേ ആശ്രയിച്ചു തകോണ്ല്ലോതെ വള�ോപേോ �ട�ോപേോ 
ആവോത്വ�ോണ് സ്തീകൾ എന്നു കരുെിയിരുന്ന കവികൾ 

അവത� ലെോരൂ�ിണികളോക്കി മോറ്ി. ഈ �ോ�്�്യതത് 
സൗമ്യമോയി മറികടക്കുന്നുമുണ്് സീെതയ വൃക്ഷസോദൃശ്യ
ത്ിൽ െിത്രീക�ിച്ചുതകോണ്് ആശോൻ. 

വൃക്ഷതമന്ന േിലയിൽ േിന്ന് �ക്ഷിയോയി മോറി, �റന്നുയ
രുകയോണ് കോവ്യോവസോേത്ിൽ സീെ. �ോമതേ ‘േിലയിൽ 
െിറതകോട്ിടു’ന്ന �ക്ഷിയോയുാം േിലവിട്ടുയ�ോേോവോത് 
വൃക്ഷമോയുാം ഭോവേ തെയ്യുന്നെിതേോപ്മോണ് ആശോൻ ഇങ്തേ 
തെയ്യുന്നെ്. �ോജേീെി എന്ന അറയോണ് �ോമൻ അകതപ്ട്ി
�ിക്കുന്ന �ഞ്�ാം. 

‘പുറപമവത്ോടു െതറെ കയ്ിേോൽ
മുറിവേ്ഹപമറ്റുേീെി െ-
ന്നറയിൽപ്ോർപ്പു െടങ്ലിൽ ഭവോൻ’. ആ �ക്ഷിക്ക് 

േിലയിൽ െിറതകോട്ടുവോപേ കഴിയുകയുള്ളൂ. �റക്കലിതറെ 
വി്ാംബേമോണെ്. 

‘െി�ബന്േമോർന്ന �ക്ഷിെൻ
െിറകിൻശക്ി മറന്നുപ�ോയിടോാം’ എന്നുാം ആശോൻ. സീെ 

എന്ന �ക്ഷി കൂതടോരുക്കിയ വൃക്ഷമോണ് �ോമൻ. പുരുഷതറെ 
ബലിഷ്ഠശോഖകൾക്കുപമൽ െോങ്ിേിർത്തപ്ടുന്ന, ചുള്ി
ക്കമ്പുകൾ പെർത്തുതമേഞ്ഞ ദുർബ്ബലേീ്മോണ് േോ്െ്യാം 
എന്നുാം അത്�തമോരു ബലഹീേമോയ ആശ്രയസ്ോോം, 
ഇേിപമൽ, െേിക്ക് ആവശ്യമിതല്ലന്നുാം സീെ മേസ്ിലോക്കി
ക്കഴിഞ്ഞി�ിക്കുന്നു. സ്ന്താം െിറകുകളുതട ബലമോണ് �ക്ഷി
കളുതട ബലാം എന്നു മേസ്ിലോക്കുപ്ോൾ അതു�റന്നുയരുന്നു. 
ആശോൻ കവിെയിൽ ആവർത്ിക്കുന്ന. ഒരു കല്പേയോണ് 
�ക്ഷിയുാം േീ്വുാം െമ്ിലുള് ബന്ാം എന്നെ്. 

‘വോേിൽ േിന്നു േിജേീ്മോർതന്നഴുാം
കോേോം ഖഗയുവോവുപ�ോലപവ’ (േളിേി) എന്നുാം
‘മുട്യി�ിക്കുന്ന കൂടിപേയാംബ�ാം
മുട്ിപ്റക്കിലുാം �ക്ഷി മറക്കുപമോ?’ (ശ്രീബുദ്െ�ിൊം) 

എന്നുാം േമ്ൾ അതുവോയിക്കുന്നു. എന്നോൽ ഇവിതട ഖഗയു
വോവല്ല, ഖഗയുവെിയോണ് �റന്നുയരുന്നെ്. സീെ, �ോമൻ 
എന്ന വൃക്ഷതത് ഉപ�ക്ഷിച്ചുപ�ോകുന്നു-

‘പ്രിയ�ോഘവ, വദേോം ഭവോ-
നയരുന്നൂ ഭുജശോഖവിട്ടു ഞോൻ.
ഭയമറ്റു�റന്നുപ�ോയിടോാം
സ്യമിപേ്യോവിതലോ�ോശ്രയാം വിേോ’.  ‘ഭയമറ്്’, ‘സ്യാം’ 

എന്നിങ്തേ െതറെ കരുത്ിലുാം െപറെടത്ിലുാം ഊന്നിതക്കോ
ണ്ോണ് സീെ ഇതു�റയുകപയോ െിന്തിക്കുകപയോ തെയ്യുന്നെ്. 
‘സ്യാം’ എന്ന വോക്ക് ഇത്ര മുഴക്കപത്ോതട കടന്നുവരുന്നില്ല 
ആശോൻ കവിെയിൽ മതറ്ോരു സദേർഭത്ിലുാം. ‘സ്യതമഴു
പന്നറ്റുടൻ ഭിക്ഷു പ�ോയീ’ എന്നതുപ�ോതലോരു �ോഴ് തച്ചോലവ
ല്ല ഇവിതട ആ തെറു�ോം എന്നർത്ഥാം. കോവ്യോ�ാംഭത്ിൽ 
സീെതയ ഒരു വൃക്ഷതമപന്നോണാം അവെ�ിപ്ിച്ച് ആ 
േോയികയുതട ആന്ത�ികമസ്�്യാം സൂെിപ്ിച്ച കവി, ഇവിതട 
ആ ക്രമാം ഒന്നു മോറ്റുകയുാം അെിലൂതട �ോമതറെ മേേ്യവുാം 
േിസ്ഹോയെയുാം അപെ വൃക്ഷബിാംബത്ിലൂതട സൂെിപ്ിക്കു
കയുമോണ് തെയ്യുന്നെ്. �ക്ഷി പ�ോകുപ്ോഴുാം വൃക്ഷാം യഥോ
സ്ിെിയിൽത്തന്ന േിൽക്കുന്നു. യോഥോസ്ിെികേോണ് 
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�ോമൻ, സീെയോകതട് പുപ�ോഗോമിയുാം. ഒരു നൂറ്ോണ്ിന 
പശഷമുള് സീെോകോവ്യ വോയേയിൽ കൂടുെൽ തെളിഞ്ഞുകി
ട്ടുന്ന അർത്ഥമോണിെ്. ഈ അർത്ഥോന്ത�ത്ിതറെ മുഴക്കങ്
ളോണ് സീെയുതട �ോമവിമർശോം അനെിെതമന്നു പെോന്നിയ 
വിമർശകത� തെോടിപ്ിച്ചതുാം വിമർശേ സന്നദ്യോയ ആ 
സീെയോണു ശ�ി എന്നു കരുെിയ �ിൽക്കോലവിമർശകത� 
ആ കൃെിയുമോയി കൂടുെൽ അടുപ്ിച്ചതുാം. പൂർവ്സ്ിെിയിൽ തുട
രുന്നെിതറെ ജ്െയോണ് �ോമൻ എന്ന വൃക്ഷബിാംബത്ിേ്, 
�റന്നുയരുന്ന സീെയോകതട് െലേത്ിപറെയുാം േിപഷധത്ി
തറെയുാം േി�ോസത്ിപറെതുമോയ ഒരു മൂല്യമണ്ഡലതത് സ്യാം 
സോക്ഷോൽക്ക�ിച്ചി�ിക്കുന്നു. ‘തകോെിപയറീടുമിന്ദ്രിയങ്തള

പ്െിവോയ് പപ്ോറ്ി േി�ോശേോയ് സേോ
മൃെിഭീെിതയ േീട്ിവോഴുമ-
സ്ിെി ഞോൻ ജീവിെതമന്നു െിന്തിയോ’.
സ്ിെിയോണ് �ോമതറെ സഹജഭോവതമങ്കിൽ, െലേവുാം 

��ിണോമവുമോണ് ആശോതറെ സീെയുതട ആത്മഭോവാം. 
വൃക്ഷതത്പപ്ോതല േിശ്ലയോയിരുന്നപപ്ോഴുാം അവൾക്കു
ള്ിൽ ‘െിന്തയോാംകടൽ’ അലയടിച്ചിരുന്നു. ‘െിന്തയോാം വേ 
കപല്ലോലിേി’ �െഞ്ഞു�ോതഞ്ഞോഴുകുകയുാം തെയ്ിരുന്നു. 
സീെയുതട ഈ ആന്ത�ിക െലേങ്ളുതട ��മോവധിയോണ് 
�ോമതറെ ഭുജശോഖ വിട്് �റന്നുയരുന്ന �ക്ഷിബിാംബത്ിൽ 
േോാം കണ്െ്. ‘ഉ�പ�റുതമോഴുക്കു േിൽക്കുപമോ െി�യോൽ വോയു 
െമച്ച പസതുവിൽ?’ എന്നുാം സീെ പെോേിക്കുന്നുണ്്. അേിയ
ന്തിെയുാം അേമ്യയുമോണ് സീെ. ‘േിയമാം വിതട്ോരു തെന്നൽ 
മോെി�ി’ എന്ന് കോവ്യോ�ാംഭത്ിൽ വിവ�ിക്കതപ്ട്ി�ിക്കുന്ന
തുപ�ോതല െലേേി�െമോണ് ആശോതറെ സീെയുതട ആന്ത
�ികപലോകാം.

മിഥിലയിൽ ജേകതറെ �ോജധോേിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 
മശവെോ�ാം, ഇടാംമകതകോണ്് എടുത്തുയർത്ി മോറ്ിവച്ചിട്് 
േിലാം തുടയ്ക്കുന്നതു തുടർന്ന ബോലികയോയ സീെതയക്കോണോാം 
വോൽമീകി�ോമോയണാം ‘ബോലകോണ്ഡ’ത്ിൽ. ഏതു േിലയ്ക്കു 
പേോക്കിയോലുാം ബലശോലിേിയോയ ആ സീെതയയോണ് 
ആശോൻ പുേ�ോവിഷ് ക�ിച്ചെ്. െോൻ സഹിച്ച ദുഃഖങ്ളുതടയുാം 
കഷ്െകളുതടയുാം ആതകത്തുകയോണ് െതറെ ആന്ത�ികബലി
ഷ്ഠെ എന്ന് വോൽമീകിയുതട സീെയുാം ആശോതറെ സീെയുാം 
കരുെിയിരുന്നു. 

‘മോമപകയെേർന്നൂോം
സൃഷ്ോദുഃഖോയ ലക്ഷ്മണ’ (എതറെയീ ശ�ീ�ാം ദുഃഖമനഭവി

ക്കോൻ പവണ്ിയോണ് സൃഷ്ിക്കതപ്ട്ി�ിക്കുന്നെ്) എന്ന് വോൽ
മീകിയുതട സീെ.

‘ഗി�ിഗഹ്�മുഗ്രമോാംവോം
ഹ�ിഗശോ ർദ്ദുലഗണങ്ൾ �ോമ്പുകൾ
��ിഭീക�സിന്ധു, �ോക്ഷസ-
പ്�ിഷയ്ക്കുള് േിപകെമോേിയോയ്
േ�പലോകമിെിൽതപ്ടോവെോാം
േ�കാം സർവ്മടുത്റിഞ്ഞ ഞോൻ...’ എന്ന് ആശോതറെ 

സീെയുാം സ്യാം വിപശഷിപ്ിക്കുന്നുണ്്. കോട്ിലുപ�ക്ഷിക്ക
തപ്ടോൻ പ�ോവുകയോണ് എന്ന വിവ�ാം സീെയിൽ േിന്നു 

മറച്ചുവച്ചുതകോണ്ോണ് �ോമൻ സീെതയ, ലക്ഷ്മണപേോതടോപ്ാം, 
വേത്ിപലയ്കയച്ചെ്. ഗർഭിണീമപേോ�ഥാം േിറപവറ്ിതക്കോടു
ക്കുകയോണ് എന്ന വ്യോപജേ സീെതയ കബളിപ്ിക്കുകയോ
യിരുന്നു �ോമൻ. �ഘുവാംശാം 14-ോാം സർഗ്ഗത്ിൽ ഈ സദേർഭാം 
വിവ�ിക്കപവ കോളിേോസൻ എഴുതുന്നു -

‘കരുെീലവപളോടു കോന്ത, വോപേോർ-
െരു വോളിലവൃക്ഷമോയ കോ�്യാം’ (കുണ്ടൂ�ിതറെ ��ിഭോഷ). 

െോൻ കല്പവൃക്ഷതമന്നു കരുെിയിരുന്ന �ോമൻ, ‘അസി�ത്ര
വൃക്ഷ’മോയി - വോളുപ�ോതല ഇലകളുള് വൃക്ഷമോയി - മോറിയ 
വിവ�ാം സീെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നോണ് വോൽമീകിതയ 
‘രുേിെോനസോ�ീ’ എന്നു വിപശഷിപ്ിച്ച കോളിേോസൻ എഴു
തുന്നെ്. �ോമേിൽ സാംഭവിച്ച ഈ വിരൂ���ിണോമതത് 
മുൻേിർത്ിയോണ് ആശോതറെ സീെ, േ�പലോകത്ിൽതപ്
ടുന്ന േ�കതമല്ലോാം അടുത്റിഞ്ഞ െോൻ ഒരു ഭീരുവല്ല എന്നു 
�റയുന്നെ് - 

‘േ�പലോകമിെിൽതപ്ടോവുന്ന
േ�കാം സർവ്മടുത്റിഞ്ഞ ഞോൻ
��മോർത്ഥമപെോ�ിലഞ്ചുവോൻ
െ�മിതല്ലന്തിതേോളിച്ചുമന്നവൻ?’
സർവ്േ�കവുാം അടുത്റിഞ്ഞവളോണ് സീെ. മ�ണത്ി

തറെയുാം ഉൻമോേത്ിതറെയുാം അെിർത്ി പ�ഖകളിലൂതട സഞ്
�ിച്ചിട്ടുള്വൾ. ആ സീെ ഒരു ഭീരുവോകോൻ െ�മില്ല എന്ന് 
�ോമൻ മേസ്ിലോക്കിയില്ല. 

‘സുജേോഗ്രണി, കോട്ിതലൻ പ്രിയൻ

കുമോ�േോശന്
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േിജഗർഭതത് വലിതച്ചറിഞ്ഞിപെ’ എന്നുാം തകോള്ിവോക്കു 
�റയുന്നുണ്് സീെ. 

‘രുജയോർന്നുമകാം കേിഞ്ഞു െൻ
പ്രജതയപപ്ോറ്റുമുറുമ്പു പ�ോലുപമ’ എന്ന പൂർവോർദ്വുമോ

യിപച്ചരുപ്ോഴോണ് ഇതെോരു തകോള്ിവോക്കോയി മോറുന്നെ്. 
ഒരുറു്ിനള് ആർദ്െ പ�ോലുാം �ോമേില്ലോതെ പ�ോയി എന്നു 
സോ�ാം. ഇത്�തമോരു തകോള്ിവോക്കോണ് പലഖേത്ിതറെ തുട
ക്കത്ിൽ സൂെിപ്ിച്ച ‘അജ�ൗത്ര’, എന്ന സാംപബോധേയുാം, 
അജതറെ �ൗത്രേോയ �ോമൻ അജപേോളാം മഹോതേോന്നുമല്ല, 
ചുരുങ്ിയെ് സീെോ��ിെ്യോഗത്ിതറെ കോ�്യത്ിതലങ്കിലുാം, 
എന്നു തുറന്നടിക്കുകയോണ് സീെ. 

‘�ടു�ോക്ഷസെക്രവർത്ിതയൻ
ഉടൽ പമോഹിച്ചതു ഞോൻ �ിഴച്ചപെോ?’ എന്നു പെോേിക്കോനാം 

മടിക്കുന്നില്ല ആശോതറെ സീെ.
ഈ വോക്ശ�ങ്ളത്രയുാം െതറെ വിെോ�ഭോഷയിൽ ഉള്ട

ക്കാം തെയ്യുകയോണ് സീെ തെയ്െ്. വിെോ�ാം തകോണ്ടുപ�ോലുാം 
സീെ �ോമവിമർശോം േടത്ി�ടോ എന്നു കരുെിയ യോഥോ
സ്ിെിക വോയേക്കോരുാം വിമർശകരുമോണ് കഴിഞ്ഞ 
നൂറ്ോണ്ിൽ ആ കൃെിതയ എെിർത്െ്. മോറിയ നൂറ്ോണ്ിൽ 
അപെ പെോേ്യങ്ളോൽ ��ിപവഷതപ്ട് സീെതയ, കൂടുെൽ 
േീപ്ിപയോടുകൂടി, വീതണ്ടുക്കുകയോണ് മലയോള േിരൂ�ണാം. 
െരുണീ�ോേജഗർഹിണീ �െി, ‘ത�രുകുാം പ്രണയോനബന്
മോതമോരു�ോശാം’ തുടങ്ിയ സീെോവോക്യങ്ൾക്ക്, അപെോതട, 
കൂടുെൽ മുറുക്കവുാം മൂർച്ചയുാം മകവന്നി�ിക്കുന്നു. �ോേജേോയ 
ശാംബുകപേോടു കോട്ിയ ഹിാംസോത്മകമോയ അേീെിയോണ് 
ആ ‘അേയൻ’ െപന്നോടുാം പ്രവർത്ിച്ചതെന്നു�റയുകയോണ് 
സീെ. ‘സെി’ എന്നോണ് കോവ്യോ�ാംഭത്ിലുാം അെിതേോടുവിലുാം 
ആശോൻ സീെതയ വിവ�ിക്കുന്നെ്. ‘സെി’ എന്ന വോക്കിേ് 
കോലികമോയ മതറ്ോ�ർത്ഥാം കൂടിയുണ്ോയിരുന്ന കോലയളവി
ലോണ് വിേ്യോർത്ഥിയോയി ആശോൻ ബാംഗോളിൽ െോമസിച്ചെ്. 

‘ഇെപ�െ�സക്�ോാം ഗൃഹ
വ്രെബന്ധുക്കതള ജീവപേോടുപമ
സെൊം �ിടിത�തട്�ിക്കുമ-
ച്ചിെയോാംശങ്കമനഷ്യനള്െോാം’ എന്ന് ‘െിന്തോവിഷ്യോയ 

സീെ’യിൽ േമ്ൾ വോയിക്കുന്നു. �ോെിവ്രെ്യശങ്ക എന്ന 
െിെയിൽ വീതണ�ിഞ്ഞ ‘സെി’ കൂടിയോയിരുന്ന സീെ. ആ 
െിെയിൽ േിന്ന് ഒരു ഫീേിക് സിതേപപ്ോതല ആശോതറെ 
സീെ ഉയിർതത്ഴുപന്നറ്റു. 

‘തെളിയുന്നു മപേോേഭതസ്േി-
തക്കോളി വീശുന്നിതു ബുദ്ി പമൽക്കുപമൽ’ എന്ന, 

സീെയിതല സമോപ്ി �േ്യങ്ളിതലോന്നിൽ അെിതറെ 
േോദേി േമ്ൾ കോണുന്നു. തുടർന്നോണ് െിന്തോവിഷ്യോയ 
സീെയിതലയുാം ആശോതറെ കോവ്യകലയിതലയുാം ��പമോ
ച്ച�ാംഗങ്തളോന്നു �റയോവുന്ന സീെയുതട യോത്രോതമോഴി. 
സൂ�്യ-െന്ദ്രൻമോപ�ോടുാം േക്ഷത്രങ്പളോടുാം സന്്യപയോടുാം 
കോടിപേോടുാം സീെയോത്ര �റയുന്നു. 

‘അെിഗോഢെമേസ്ിതേത്തു�-
തന്നെിപ� �ശ്ികൾ േീട്ി ��പവ

േ്യുെി കോട്ടുമു�ക്കപള��ാം 
േെി േിങ്ൾക്കെി പമോഹേങ്പള!’ എന്നെിതല ഗോഢ

െമസ്ിതേ തു�ന്ന് പ്രകോശാം വിെയ്ക്കുന്ന േക്ഷത്രങ്ളിൽ 
സീെതയ�ടി വോയിക്കോേോവുതമന്നു കരുതുന്ന വോയേക്കോ
�േോണ് ഞോൻ. െതന്ന ചൂഴുന്ന ദു�ന്തകോളിമയോൽ േീപ്ിവോ� 
ഒ�സോധോ�ണ േക്ഷത്രമോണ് ആശോതറെ സീെ. വ്യക്ിയുാം 
അവർണ്സമുേോയോാംഗവുതമന്ന േിലയിൽ ആശോനാം അങ്തേ
യോയിരുന്നു എന്ന് േമുക്കറിയോാം. സീെയുതട അന്തർദ്ോോം, 
മതറ്ോരുത്ഥോേമോയി മോറുന്നെ് ആശോൻ കോണിച്ചു െരുന്നുണ്്.

‘െടിേീജലബിാംബിെോാംഗിയോയ്
ക്ഷമതയക്കു്ിടുപവോരു െോ�പ�ോൽ
�ടമോയ് ഭവോം�ിലീേ ഞോൻ,
അമപല, പേ്യോവിലുയർന്ന േീ�മോാം! 
ഇപ്ശ്ിമോ�ിയിലണതഞ്ഞോരുെോ�മോ�ോ
ലുല്പന്നപശോഭമുേയോദ്ിയിതലത്ിടുാം പ�ോൽ’ എന്ന് ‘വീണ

പൂവി’തറെ ഉയിർതത്ഴുപന്നൽപ്ിതേ വിവ�ിച്ച ആശോൻ, ആേി
കോവ്യകോലാം മുെൽ �ോമതേ അനഗ്രമിക്കുകയുാം അനസ�ിക്കുക
യുാം മോത്രാം തെയ്ിരുന്ന സീെയ്ക് സ്െന്തെിന്തയുതട െിറകുകൾ 
േൽകി �റന്നുയ�ോൻ പ്രോപ്യോക്കുകയോണ് ‘െിന്തോവിഷ്യോയ 
സീെ’യിൽ. അെിേോൽ വൃക്ഷതമന്ന േിലവിട്് �ക്ഷിയോയി 
��ിണമിക്കുന്ന സീെയോണ് സീെോകോവ്യത്ിതല അക്ഷയ
മോയ ധ്േേപശഷിയുള് അടസ്ോേരൂ�കാം എന്നു ഞോൻ 
വിെോ�ിക്കുന്നു.

വള്പത്ോള്
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ലസാമൻ : എഴുത്ധിൽ താങ്കൾ അനുവർത്ധിച്ചു വരുന്ന രമീതധി 
എന്ാണ് ? ഒരു പ്ലമയത്ധിലേക്കും ഇതധിവൃത്ത്ധിലേക്കും 
ആഖ്യാനരമീതധിയധിലേക്കും താങ്കൾ എത്ധിലചേരുന്നത് എങ്ങടന
യാണ് ?

എൻ പ്രഭോക�ൻ : അപ്പപ്ോൾ പെോന്നുാം�ടി എഴുതുക 
എന്നെോണ് എതറെ �ീെീ. ഒരു പ്രപമയത്ിപലക്ക് ഞോൻ 
എത്ിപച്ചരുന്നെ് െികച്ചുാം യോദൃച്ികമോയോണ്. അെിനാം 
സ്ി�മോയ ഒരു �ീെിയില്ല. എന്തുതകോതണ്ന്നുാം എങ്തേ
തയന്നുാം �റയോേോവില്ല, െില പേ�ങ്ളിൽ മേസ്് വളത� 
സജീവമോകുാം.അപപ്ോൾ വളത� സോധോ�ണമോയ കോഴ്ചയുാം 
ശബ്വുാം ഗന്വുതമല്ലോാം എന്നിൽ �ല ഓർമകളുാം  വിെോ�ങ്

ളുാം വികോ�ങ്ളുാം ഉണർത്തുാം. അെ് പേ�ിട്് ��ിണമിക്കുന്നെ് 
ഒരു കഥോവസ്തുവിപലപക്കോ ഒരുവ�ി കവിെയിപലപക്കോ േോട
കീയമോയ ഒരു സാംഭോഷണത്ിപലപക്കോ ഒതക്കയോയി�ിക്കുാം.
ഇത്രയുാം സാംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞോൽ ഒരു  കഥപയോ കവിെപയോ 
േോടകപമോ പേോവപലോ ഒതക്ക മുളതയടുത്തു എന്നോണർത്ഥാം. 
�ിതന്ന അെിതറെ വളർച്ചയുതട കോ�്യമോണ്.അക്കോ�്യത്ിൽ 
ഒരു പ്രവെേോെീെെ്ാം ഉണ്്. ഒരു കഥ ഒറ് േിവസാം തകോണ്് 
എഴുെിത്ീർത് അനഭവവുാം മോസങ്ളുതട അധ്ോോംതകോണ്് 
മോത്രാം കഥ പൂർത്ിയോക്കോൻ കഴിഞ്ഞ അനഭവവുാം ഉണ്് . 
�ിതന്ന, ഓപ�ോ �െേയുാം അെിേ് ഇണങ്ങുന്ന ആഖ്യോേഘടേ 
സ്യാം കതണ്ത്തുന്നു എന്നെോണ് എതറെ അനഭവാം.

 അഭിമുഖകും

  എൻ പ്രഭാകരൻ /വസാെൻ കടലൂർ

'എന്റെ എഴുത്് 
രക്തബന്ും പുലർത്തുന്നത് 
യാഥാർഥത്യമത്ാട് മാത്ും'

എൻ പ്രഭോക�ൻ
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വ്യത്യ� സാഹധിത്യ ഗണങ്ങളധിൽ 
ടപ�ന്ന രചനകൾ താങ്കളുലെതായുണ്്. 
താങ്കൾ ഒരു പ്ലമയത്ധിനു ലവണ്ധി 
തധിരടഞ്�ക്ന്ന സാഹധിത്യ�പകും 
താങ്കളുടെ എഴു�രമീതധിയധിൽ സാരമായ 
എടന്ങ്കധി�കും വ്യത്യാസകും വരുത്ാ�
ലണ്ാ?    

െീർച്ചയോയുാം. ഒരുകവിെ എഴുതു
ന്നെ് മിക്കവോറുാം ഒറ്യി�ിപ്ിേോണ്.
മോറ്ിതയഴുത്് മിക്കവോറുാം ആവശ്യ
മോയി വ�ോറില്ല.കഥതയഴുത്് സോധോ
�ണഗെിയിൽ അങ്തേ സോധ്യ
മോവില്ല. പ്രപെ്യകമോയ െയ്ോതറടു
പ്പുകൾ േടത്ോറിതല്ലങ്കിലുാം വളത� 
ശ്രമക�മോയ ഒരു സാംഗെി തെയ്യുന്നതു 
പ�ോതല െതന്നയോണ് ഓപ�ോ കഥയുാം 
എഴുതുന്നെ്. �പക്ഷ, കഴിഞ്ഞ വർഷാം 
എഴുെിയ �ണ്് കഥകളുതട കോ�്യ
ത്ിൽ എേിക്കുെതന്ന അത്ഭുെമുണ്്. 
“ഒരു പെോണിയുതട ആത്മകഥയിൽ 
േിന്ന്” , “സൂ�്യൻ വളത� അടുത്ോ
യിരുന്നു” എന്നിവയോണ് അവ. �ണ്ടുാം 
വളത� ചുരുങ്ിയ സമയത്ിനള്ിൽ, 
ഒറ്യി�ിപ്ിേതല്ലങ്കിലുാം അങ്തേ �റയോവുന്നത്ര പവഗത്ിൽ  
എഴുെിത്ീർത്െോണ്.  

പേോവതലഴുത്ിേ് വലിയ അധ്ോോം ആവശ്യമോയി 
വ�ോറുണ്്. മോസങ്ളല്ല വർഷങ്ൾ െതന്ന േീണ് െയ്ോ
തറടുപ്ിേ് പശഷമോണ് എഴുെിത്തുടങ്ങുന്നെ് എതന്നോന്നുാം 
�റയോേോവില്ല.ഇെിവൃത്ത്ിതറെ രൂ�പ�ഖ ഏെോണ്് 
ഒത്തു കിട്ിയോൽ ഞോൻ എഴുത്് ആ�ാംഭിക്കുന്നെിതേ കുറിച്ച് 
ആപലോെിക്കോൻ തുടങ്ങുാം. �പക്ഷ എവിതട തുടങ്ണാം,ആേ്യ
തത് അധ്യോയാം എങ്തേയോയി�ിക്കണാം 
എന്നെിതേ കുറിച്ച് ഒരു െീരുമോേത്ി
തലത്ോൻ െിലപപ്ോൾ മോസങ്ൾ െതന്ന  
പവണ്ിവരുാം.അെിേിടയിൽ പേോവലിേ് 
ആവശ്യമോയ വിവ�ങ്ൾ പശഖ�ിക്കുന്ന 
പജോലി ഞോൻ വളത� ഉത്സോഹപൂർവാം 
തെയ്തുതകോണ്ി�ിക്കുാം.

ആേ്യ അധ്യോയത്ിതല ആേ്യവോക്യാം 
ത�തട്തന്നോരു േിവസമോണ് മേസ്ിപലക്ക് 
കയറിവ�ിക.പേോവലോവുപ്ോൾ സ്ോഭോ
വികമോയുാം കഥോ�ോത്രങ്ൾ ഒരു�ോട് 
പ�രുണ്ോവുാം.അവത� മുഴുവൻ ഭോവേയിൽ 
േിന്ന്  േിർമിതച്ചടുക്കുന്നെിേല്ല കഴിവതുാം 
ഓപ�ോ കഥോ�ോത്രത്ിതറെയുാം അടിസ്ോേ 
മോതൃകയോവോൻ �റ്റുാം എന്ന് ഏെോണ്് 
ഉറപ്ിക്കോേോവുന്ന ഒ�ോതള കതണ്ത്ി 
അയോതള/ അവതള പേ�ിട്ടു തെന്നു 

കണ്് േീർഘമോയി സാംസോ�ിച്ച് 
വിശേമോയി ��ിെയതപ്ട്െിന 
പശഷാം എേിക്ക് പേ�പത് ��ിെ
യമുള്വ�ിൽ േിന്നുാം ഈ കഥോ�ോ
ത്രവുമോയി ത�ോരുത്തപ്ടുന്നെോയി 
അവ�ിൽ കതണ്ത്ോേോവുന്ന കോ�്യ
ങ്തളല്ലോാം കൂട്ിപച്ചർത്് അയോതള/ 
അവതള പുെിയ ഒ�ോളോക്കി മോറ്ി 
അന്തിമരൂ�ത്ിതലത്തുകയോണ് 
തെയ്ോറുള്െ്. അതുതകോണ്ടു െതന്ന 
എതറെ ഏതെങ്കിലുാം ഒരു കഥോ�ോ
ത്രതത് ചൂണ്ിക്കോണിച്ച് അയോൾ 
അഥവോ അവൾ ഇന്ന ആതള 
പ�ോതലയോണ് എന്നു �റയുന്നെ് 
േപന്ന തെറിയ അളവിപല ശ�ിയോ
വുകയുള്ളൂ. കോ�ണാം ആ കഥോ�ോത്രാം 
യഥോർത്ഥത്ിൽ ഒ�ോളല്ല മറിച്ച്    
ഒരു കലക്ടീവ് കോ�ക്ടർ ആണ്.

ല ന ാ വ � ക ള ധി ൽ  മ ാ ത്മ ല 
താങ്കളുടെ കഥകളധി�കും യാഥാർത്ഥ്യ
വുകും ഭാവനയുകും ത�ധി�ള്ള സവധിലശഷ
മാടയാരു സൗഹാർ�ലമാ ചാർചേലയാ 
കാ�ന്ണ്്. ഒന്നധിടറെ �പമീകരണ

ത്ധിൽ മടറ്ാന്ന് നധിർണായക ഘെകമാവുന്ന� ലപാടേ. ഇത് 
വധിശദമീകരധിക്ാനാവുലമാ?

യോഥോർത്ഥ്യപത്ോട് കൂടുെൽ പെർന്നു േിൽക്കുന്നെിലോണ് 
എതറെ എഴുത്് അധികമോയ െോൽ��്യാം പ്രകടിപ്ിച്ച് പ�ോന്നി
ട്ടുള്െ്. െികച്ചുാം അയുക്ികമോയ അനഭവങ്ളുാം ഭ്മകല്പേക
ളുാം സ്�് േോന്ത�ീക്ഷവുാം പമൽമക്ക പേടിയിട്ടുള് കഥകൾ 
െതന്നയുാം േിെ്യജീവിെസോധോ�ണമോയ അനഭവങ്ളിൽ 
േിന്നോണ് ആ�ാംഭിച്ചി�ിക്കുന്നെ് എന്നു കോണോാം.

ഏറ്വുാം സോധോ�ണവുാം ജീവസ്സുറ്തുമോയ 
അനഭവങ്ൾ പ�ോലുാം അത്ഭുെങ്തളയുാം മോയി
ക��ിണോമങ്തളയുാം ഗർഭത്ിൽ വഹിക്കുന്നു
തണ്ന്ന പെോന്നൽ, അെോയെ് അത്�തമോരു 
മോേസികോനഭവാം ഈയിതടയോയി കൂടുെൽ 
ശക്ിയോർജിക്കുന്നുണ്്.എങ്കിലുാം ഒരു കോ�്യാം 
ഉറപ്ിച്ച് �റയോാം. ഏറ്വുാം മോയികമോയ അന
ഭവങ്ൾ െിത്രീക�ിക്കുപ്ോൾ പ�ോലുാം എതറെ 
എഴുത്് �ക്ബന്ാം പുലർത്തുന്നെ് യോഥോർ
ത്ഥ്യപത്ോടു െതന്നയോണ.്

അ�പ�കളുടെ അവസാനത്ധിോണ് 
താങ്കൾ എഴുതധി�െ�ന്നത്. എന്നധിട്ടുകും അലപ്പാ
ലഴക്കും കാേഹരണടപ്പട്ടു �െങ്ങധിയ റധിയേധിസ
ലത്ാൊണ,് അടലങ്കധിൽ തകഴധി,ബഷമീർ,ലദവ് 
തേമുറയുടെ ആഖ്യാനൈശേധിലയാൊണ് 
താങ്കൾക്് ��തൽ മമത ലതാന്നധിയത് എന് 
പറഞ്ാൽ ശരധിയാവുലമാ?

െീണ് തയോനറടപ്ിെച് 
വശഷൊണച് എഴുതിത്തുട�ന്തച് 
എനന്ാന്നുകും പറയാൊവില്ല.
ഇതിവൃത്ത്ിനറെ രൂപവരഖ 
ഏതാണ്ച് ഒത്തു കിട്ടിയാൽ 
ഞാൻ എഴുത്ച് ആരകുംഭിക്ന്തി
നെ കുറിച്ച് ആവലാചിക്ാൻ 
തുട�കും. പവക്ഷ എവിനട തുടങ്
ണകും,ആദ്യനത് അധ്യായകും 
എങ്നെയായിരിക്ണകും എന്
തിനെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുൊെത്ി
നലത്ാൻ ചിലവപ്ാൾ ൊസ
ങ്ൾ തനന് വവണ്ിവരുകും.

 ഇവോന് ബുേിന്
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ശ�ിയോവില്ല. ഇവപ�ോതടല്ലോാം േിറഞ്ഞ ബഹുമോോം 
സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്് ഞോൻ.  ബഷീറിതറെ ന്റുപ്പുപ്ോതക്കോ�ോ
പേണ്ോർന്ന് എന്ന പേോവലിപേോടുാം െില കഥകപളോടുാം 
െകഴിയുതട �ണ്ിടങ്ഴിപയോടുതമല്ലോാം വല്ലോത് അടുപ്ാം 
പെോന്നിയിട്ടുമുണ്്.  അവതയോതക്ക ഞോൻ �ലകുറി വോയിച്ചി
ട്ടുണ്്. �പക്ഷ,�ല കോ�ണങ്ൾ തകോണ്ോവോാം തഗോഗളിതറെ 
കഥകളോണ് എതന്ന കൂടുെൽ 
സ്ോധീേിച്ചതെന്നു പെോന്നുന്നു.
തെപഖോവിതറെ കഥകപളോടുാം 
ഇഷ്ാം പെോന്നിയിരുന്നു.പേോബൽ 
സമ്ോോം പേടിയ ആേ്യതത് 
റഷ്യൻ എഴുത്തുകോ�ൻ ഇവോൻ 
ബുേിതറെ Dark Avenues എന്ന 
സമഹോ�ത്ിതല കഥകൾ ഞോൻ 
അടുത്കോലത്ോണ് വോയിച്ചെ്. 
(2008ൽ മോത്രമോണ് ഈ പുസ് െ
കത്ിതറെ ഇാംഗഌഷ് ��ിഭോഷ 
ആേ്യമോയി പുറത്തു വന്നെ്.) േല്ല 
കൃെ്യെയുള്,വിശേോാംശങ്ളിൽ 
പവണ്ത്ര ഊന്നൽ േൽകിയു
ള്,സാംശുദ്മോയ എഴുത്ോണ് 
ബുേിപറെെ്. രൂ�കോത്മകെതയ 
ആശ്രയിക്കോതെ െതന്ന േോട്യങ്
പളതുമില്ലോത് സെ്യസന്മോയ 
ആവിഷ് കോ�ത്ിലൂതട സോധോ�ണ 
ജീവിെസദേർഭങ്തള എത്രപമൽ 

എൻ പ്രഭോക�ൻ

എനറെ ഏനതങ്ിലുകും ഒരു കഥാ
പാത്രനത് ചൂണ്ിക്ാണിച്ച് 
അയാൾ അഥവാ അവൾ ഇന് 
ആനെ വപാനലയാണച് എന്നു 
പറയന്തച് െവന് നചറിയ 
അെവിവല ശരിയാവകയള്ളൂ. 
കാരണകും ആ കഥാപാത്രകും 
യഥാർത്ഥത്ിൽ ഒരാെല്ല 
െറിച്ച്    ഒരു കലക്ീവച് കാര
ക്ർ ആണച്.

സൗദേ�്യോത്മകമോയ അനഭവങ്ളോക്കി മോറ്ോതമന്ന് തെളിയിച്ച 
ബുേിതറെ എഴുത്തു�ീെിപയോട് വല്ലോത് ബഹുമോോം പെോന്നി. 
1917 ൽ െതന്ന മോക് സിാം പഗോർക്കിയുമോയി തെറ്ിപ്ി�ിയുക
യുാം �ിന്നീട് പസോവിയറ്് യൂേിയൻ വിട്് പ�ോവുകയുാം കടുത് 
വിമെതേന്ന േിലയിൽ ��തക്ക അിറയതപ്ടുകയുാം തെയ്ിട്ടുാം 
പഗോർക്കി െതന്ന ഹൃേയാം തുറന്ന് വോഴ്തിയ എഴുത്തുകോ�േോണ് 
ബുേിൻ.

ഇനധി ലചാദധിക്ടടെ മാർക് സധിയൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവുമായുള്ള 
താങ്കളുടെ ബന്ത്ധിടറെ സ്വഭാവടമന്ാണ് ? പുലരാഗമന 
സാഹധിത്യ പ്സ്ാനത്ധിടറെ സാഹധിത്യസമമീപനത്ധിടറെ 
സ്വാധമീനകും താങ്കളധിൽ ശക്തമാടണന്കും അതാണ് താങ്കളുടെ 
എഴുത്ധിടറെ പരധിമധിതധി എന്മുള്ള ചധിേരുടെ നധിരമീക്ഷണടത് 
അകുംഗമീകരധിക്ന്ലണ്ാ?  

എതറെ എഴുത്ിതറെ പ്രപെ്യകെകളുാം ��ിമിെിയുതമോതക്ക 
േിശ്യിക്കോനള് പശഷി ഈ േി�ീക്ഷണക്കോർതക്കോന്നുാം 
ഇല്ല. അവത� ഒഴിവോക്കി ഞോൻ വസ്തുെകളിപലക്ക് വ�ോാം.
എതറെ എഴുത്തുജീവിെത്ിതറെ ഒരു ഘട്ത്ിൽ,അെോ
യെ് എഴുെിത്തുടങ്ി ഒന്നു �ണ്് വർഷാം കഴിഞ്ഞപപ്ോൾ 
സോഹിെ്യവുാം സമൂഹവുാം െമ്ിലുള് ബന്ാം,സോഹിെ്യകോ
�തറെ സോമൂഹ്യപ്രെിബദ്െ എന്നിങ്തേയുള് കോ�്യങ്തള 
കുറിച്ചുള് െില യോന്തിക ധോ�ണകളുതട സ്ോധീേത്ിേ് 
ഞോനാം വഴിതപ്ട്ടുപ�ോയിരുന്നു. എന്നോൽ വളത� പവഗാം 
ഞോൻ അെിൽ േിന്ന് പുറത്തുകടന്നു. സോമൂഹ്യജീവിെത്ിതറെ 
സങ്കീർണെകളിപലക്ക്, അനഭവങ്ളുതട വ്യോമിശ്രസ്ഭോവ
ത്ിപലക്ക് ഞോൻ ഉണർന്നു.ജീവിെയോഥോർത്ഥ്യങ്ളുതടയുാം 
എഴുത്തുകോ�തറെ �ോഷ്ടീയ േില�ോടുകളുതടയുാം  ആവിഷ് കോ�ാം 
സോഹിെ്യത്ിൽ സാംഭവിപക്കണ്െ് വളത� ലളിെമോയ ഒരു 
പഫോർമുലയ്ക്കുള്ിലതല്ലന്ന പബോധ്യത്ിപലക്ക് ഞോൻ എത്ി

പച്ചരുകയുാം തെയതു. അപെ സമയാം 
ശുദ്സൗദേ�്യത്ിനാം സോഹിെ്യത്ി
തറെ ശോശ്െ മൂല്യത്ിനാം പവണ്ി 
വോേിച്ചുപ�ോരുന്നവരുതട ഭോവുകെ്ാം 
അപങ്യറ്ാം  ശുഷ് കവുാം േ�ിദ്വുമോ
തണന്നുള് പബോധ്യാം  മകവിപടണ്െി
തല്ലന്ന ധോ�ണ ആവർത്ിച്ചുറപ്ിക്കുന്ന 
സദേർഭങ്ൾ ഉണ്ോയിതക്കോണ്ി�ിക്കുക
യുാം തെയ്തു. കലോസൃഷ്ികൾ സുദേ�മോയി
�ിക്കണതമന്നതു െതന്നയോണ് എതറെ 
േില�ോട്.  �പക്ഷ,േമ്മുതട േോട്ിതല 
അല്പബുദ്ികളുാം അഹങ്കോ�ികളുമോയ 
ശുദ്സൗദേ�്യവോേികൾക്ക് യഥോർത്ഥ
ത്ിൽ സുദേ�മോയ ഒരു സോഹിെ്യ�െേ
യുതട അടുതത്ങ്ങുതമത്ോേോവിതല്ലന്ന 
എതറെ പബോധ്യത്ിൽ ഒരു െിരുത്ൽ 
ആവശ്യമുള്െോയി ഇപപ്ോഴുാം എേിക്ക് 
പെോന്നുന്നില്ല.

ഒരു കഥയുതടപയോ കവിെയുതടപയോ 
സൗദേ�്യാം ഇന്നിന്ന ഘടകങ്ൾ 
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േിൽക്കുന്നുതണ്ന്നു െതന്ന ഞോൻ 
കരുതുന്നു.

കമയൂണിസ്റ് േർശേതത് 
െങ്ളുതട പ്രവർത്േത്ിതറെ 
ആധോ�മോയി അാംഗീക�ിച്ച 
ഭ�ണകൂടങ്ൾ അെോെ് �ോഷ്ടങ്
ളിതല ജേജീവിെത്ിൽ ഇടത�
ട്പപ്ോൾ എതന്തോതക്ക സാംഭവിച്ചു
തവന്ന് ഇന്നിപപ്ോൾ എല്ലോവർക്കുാം 
അറിയോാം. മോർക് സിയൻ സൗദേ
�്യശോസ്താം േശകങ്പളോളാം വളത� 
�്ോയി ഉ�പയോഗിക്കുകയുാം 
സോമൂഹ്യമവരുധ്യങ്ളുതട ഘടേ 
വളത� സുെോ�്യമോയ ഘട്ാം �ിന്നി
ട്െിനപശഷവുാം കോലോനസൃെ
മോയ േവീക�ണാം വരുത്ോതെ 
സോഹിെ്യവുാം സമൂഹവുാം െമ്ിലു
ള് ബന്തത് കുറിച്ചുള് �ഴയ 
സമവോക്യങ്ളിൽ മുറുതക �ിടി
ക്കുകയുാം തെയ്െിതറെ ഫലമോയി 
സോഹിെ്യതത് ഗൗ�വമോയി 
സമീ�ിക്കുന്നവത�ല്ലോാം പുപ�ോ
ഗമേസോഹിെ്യ പ്രസ്ോേതത് 

ഉപ�ക്ഷിച്ചു പ�ോയെിന പശഷാം ഒരു സുപ്രഭോെത്ിൽ എഴു
പന്നറ്റു േിന്ന് “കല കലയ്ക്കു പവണ്ിത്തന്നയോണ് ,ഞങ്ൾ 
ഇപെവത� അെ് മേസ്ിലോക്കിയിരുന്നില്ല” എതന്നോതക്കയു
ള് അബദ്പ്രസ്ോവങ്ൾ േടപത്ണ്ിവ�ികയുാം തെയ്യുന്നതു 
പ�ോലുള് ��ിഹോസ്യമോയ അനഭവങ്ളുാം േമ്മുതട മുന്നിലുണ്്. 
അതെോന്നുാം കണ്ില്ല,പകട്ില്ല എന്നു ഭോവിച്ച് സോഹിെ്യത്ിതല 
ഇടതു�ക്ഷ േില�ോടുകതള കുറിച്ച് �റയുന്നെ് സെ്യസന്െ
യില്ലോയ്യോണ്. ഇത്�ത്ിലുള് അപേകാം വോസ്വങ്തള 
സെ്യസന്മോയി അഭിമുഖീക�ിക്കോൻ െയ്ോറോയോപല മോർ
ക് സിസത്ിതറെ പ്രസക്ിതയപ്റ്ി �റയുന്നെിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ 
എന്ന വസ്തുെ േിസ്ോ�മോയ അളവിൽ പ�ോലുാം അവഗണിച്ചു 
കൂടോത്െോണ്.

താങ്കളുടെ 'െമീവടറെ ടതളധിവുകൾ', 'മായാമനുഷ്യർ' എന്നമീ 
ലനാവ�കൾ,വധിലശഷധിച്ചുകും മായാമനുഷ്യർ �ലറ ആശയങ്ങളുടെ 
സമാഹാരകും മാത്മാടണന്കും രാ�മീയകും പറചേധിേധിനു മാത്മായധി 
ഒരു ലനാവടേഴുലതണ് കാര്യമധില, ഒരു ലേഖനസമാഹാരകും 
മതധിയായധിരുന് എന്കും ഉള്ള �ക്ഷമായ പ്തധികരണകും ചധിേ 
ലകാ�കളധിൽ നധിന്ന് ലകടെധിട്ടുണ്്. ഈ വധിമർശനത്ധിന് നൽകാ
നുള്ള മ�പെധി എന്ാണ് ?

പേോവൽ ഇങ്തേയോയി�ിക്കണാം,കഥ ഇങ്തേയോയി
�ിക്കണാം, കവിെ ഇങ്തേയോയി�ിക്കണാം എതന്നോതക്ക 
െീരുമോേിച്ചു തവച്ച കുപറയധികാം ആളുകളുണ്്. അവരുതട 
െീർപ്പുകതള മോേിപക്കണ് ഉത്�വോേിെ്ാം എേിക്കില്ല. 
മലയോളത്ിതല വോയേക്കോർക്ക്, അവ�ിൽ ബഹുഭൂ�ി�ക്ഷ
ത്ിേ് ത�ോതുതവ ഉള് ഒരു ��ിമിെിതയപ്റ്ി �റയോനണ്്.

എൻ പ്രഭോക�ൻ

പെർന്നോണ് യോഥോർത്ഥ്യമോയിത്ീരുക എന്ന് ആർക്കുാം 
മുൻകൂട്ി േിർണയിച്ചു തവക്കോേോവില്ല.കഥയുതട അതല്ലങ്കിൽ 
കവിെയുതട ഉള്ടക്കാം, ആ �െേ േിർവഹിക്കതപ്ട്ി�ിക്കുന്ന 
കോലാം,ഏെ് ഭോഷയിലോപണോ കൃെി എഴുെതപ്ട്ി�ിക്കുന്നെ് 
ആ ഭോഷയിതല  സോഹിെ്യഭോവുകെ്ത്ിതറെ അപപ്ോഴതത് 
അവസ്, കൃെി വോയിക്കതപ്ടുന്ന കോലത്് പമൽമക്ക പേടി 
േിൽക്കുന്ന സൗദേ�്യസങ്കൽ�ങ്ൾ ഇവയുതടതയോതക്ക അടി
സ്ോേത്ിലോണ് കൃെിയുതട സൗദേ�്യതത് കുറിച്ച്,സൗദേ�്യ
മില്ലോയ്മതയ കുറിച്ച്, രൂ�ഭദ്െതയ കുറിച്ച്, രൂ�െലത്ിതല 
മശഥില്യതത് കുറിച്ച് ഒതക്കയുള് െീർപ്പുകൾ രൂ�ാം തകോള്ളു
ന്നെ്.

മനഷ്യ�ോശിയുതട വർത്മോേതത്ക്കുറിച്ചുാം ആപഗോളസ
്േ്ഘടേയുതടയുാം �ോഷ്ടങ്ൾ െമ്ിലുള് ബന്ങ്ളുതടയുാം 
സോാംസ് കോ�ിക പലോകത്ിതറെയുാം വിവിധ �ോഷ്ടീയപ്ോർട്ി
കളുതടയുാം ഭോവിയിതല  ��ിണോമസോധ്യെകതളക്കുറിച്ചുാം 
സമുന്നെേോയ ഒരു മോർക് സിസ്റ് മസദ്ോന്തികൻ േടത്തു
ന്ന പ്രവെേങ്ൾക്ക് യോതെോരു �ിഴവുാം സാംഭവിക്കില്ല എന്ന് 
വിശ്സിക്കുന്ന ഒരു മോർക് സിസ്റ് മെവിശ്ോസിയല്ല ഞോൻ. 
കമയൂണിസ്റ് �ോഷ്ടങ്ളിതല ഭ�ണകൂടങ്ൾ േടത്ിയ കടുത് 
ജേോധി�െ്യധ്ാംസേതത് കുറിച്ചുാം തകോടുാം��െകതള 
കുറിച്ചുാം  �ലപപ്ോഴോയി പുറത്തുവന്ന വിവ�ങ്തളല്ലോാം പലോക
മുെലോളിത്ാം തകട്ിച്ചമച്ച കഥകൾ മോത്രമോതണന്ന് �റയോന
ള് മൗഢ്യവുാം എേിക്കില്ല. എങ്കിലുാം, മനഷ്യെ�ിത്രതത്യുാം 
മനഷ്യതറെ വിവിധവ്യവഹോ�ങ്തളയുാം ആഴത്ിൽ മേസ്ി
ലോക്കുന്നെിേ് വളത�പയതറ സഹോയകമോയ ഒരു ടൂൾ എന്ന 
േിലയ്ക്കുള് മോർക് സിസത്ിതറെ പ്രോധോേ്യാം ഇപപ്ോഴുാം േില
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പേോവലിേോയോലുാം കഥയ്കോയോലുാം െങ്ളുതട മേസ്ിതറെ 
മവകോ�ികോവശ്യങ്തള തൃപ്ിതപ്ടുത്തുന്ന ഉള്ടക്കാം 
ഉണ്ോയി�ിക്കണാം എന്നോണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നെ്. 
േിലവിലുള് സോമൂഹ്യേിയമങ്ളുതടയുാം വിശ്ോസങ്
ളുതടയുാം  ആെോ�ോനഷ്ഠോേങ്ളുതടയുാം ആധോ�ങ്ൾക്ക് 
യഥോർത്ഥത്ിലുള് ഇളക്കാം െട്ിക്കോതെയുാം അപെ 
സമയാം പുറതമ െില മവകോ�ിക വിപക്ഷോഭങ്ൾ 
സൃഷ്ിച്ചുാം വോയേയിൽ വലിയ സുഖാം, എല്ലോ അ�ഗ്രഥ
േങ്ളിൽ േിന്നുാം ആപലോെേകളിൽ േിന്നുാം അകന്നു 
േിൽക്കുന്നതു വഴി ലഭ്യമോവുന്ന സുഖാം സമൃദ്മോയി 
േൽകുന്നതുമോയ കൃെികതളയോണ് അവർ ഇഷ്തപ്ടുന്നെ് 
.ഇെിവൃത്ാം വ്യോ��ിക്കുന്നെ് സോമ്പ്രേോയിക കുടുാംബബ
ന്ങ്ളുമോയി ബന്തപ്ട് പ്രശ് േങ്ളിലൂതടയോയി�ിക്ക
ണതമന്നുാം അവ�ിൽ �ലരുാം അെിയോയി ആഗ്രഹിക്കുന്നു
ണ്്. ഫോറെസിതയയുാം ആഖ്യോേത്ിതല ഏറ്വുാം പുെിയ 
സപങ്കെങ്തളയുാം വിപ്വോശയങ്തളപപ്ോലുാം ഇഷ്തപ്ടു
ന്നവ�ോയോൽത്തന്ന അവരുതട ഭോവുകെ്ത്ിേ് യോഥോ
സ്ിെികെ്ത്ിൽ ആഴത്ിൽ പവപ�ോട്ടുമുള്െോയോണ് 
കോണോറുള്െ്. 

ഇതെോതക്ക വോയേക്കോരുതട സ്ോെന്ത്യമപല്ല എന്ന് 
പെോേിക്കുന്നുവരുണ്ോവോാം.അതെ; ശ�ിയോണ്. എങ്തേ 
വോയിക്കണാം എന്ന് വോയേക്കോർക്ക് സ്ന്താം േിലയ്ക് 
െീരുമോേിക്കോാം.�പക്ഷ, ഭോവുകെ്വുമോയി ബന്തപ്ട്് 
ഇങ്തേ െില പ്രശ് േങ്ൾ ഉതണ്ന്ന് ചൂണ്ിക്കോണി
ക്കോമപല്ലോ.അെവിതട േിൽക്കതട്. മോയോമനഷ്യത�പ്
റ്ിയുള് വി��ീെോഭിപ്രോയത്ിപലക്ക് വ�ോാം.അവരുതട 
അഭിപ്രോയ സ്ോെന്ത്യതത് ഞോൻ മോേിക്കുന്നു.എേിക്ക് 
�റയോനള് കോ�്യങ്ൾ ഇത്രയുമോണ്. ഞോൻ ഒരു പേോവതല
ഴുതുന്നെ് തവറുതെ ഒരു കഥ �റയോേല്ല.വ്യക്ികൾ െമ്ിലുള് 
മവകോ�ികവുാം അല്ലോത്തുമോയ ബന്ങ്തള പകന്ദ്രീക�ിച്ച് 
അപേകാം േോടകീയ മുഹൂർത്ങ്ൾ സൃഷ്ിച്ച് അവതയ കലോ
ത്മകമോയി പകോർത്ിണക്കിതവക്കോനമല്ല.ഞോൻ ജീവിക്കു
ന്ന െ�ിത്ര ഘട്ത്ിൽ പക�ളീയ സമൂഹാം കടന്നു പ�ോവുന്ന 
സാംഘർഷങ്ളുാം ��ിണോമങ്ളുാം ഇവിടതത് മനഷ്യരുതട 
അനഭവപലോകങ്തള എങ്തേതയോതക്ക സ്പർശിക്കുന്നു, മോറ്ി
ത്ീർക്കുന്നു, എന്നു �റയോേോണ്.േോളിതുവത�യുള് എതറെ 
എഴുത്തുജീവിെത്ിപലക്ക് െി�ിഞ്ഞു പേോക്കുപ്ോൾ എേിക്കു 
െതന്ന പബോധ്യതപ്ടുന്ന കോ�്യമോണിെ്. മറ്് പേോവലുകളിൽ 
േിന്ന് വ്യെ്യസ്മോയി മോയോമനഷ്യ�ിൽ മലയോളിയുതട പ്രെ്യ
ക്ഷ �ോഷ്ടീയോനഭവങ്ൾക്കുാം ആശയപലോകങ്ൾക്കുമോണ് 
പമൽമക്ക ലഭിച്ചെ്.അെിൽ വോയേക്കോ�ിൽ െിലർക്ക് 
അസ്ോസ്്യമനഭവതപ്ടുന്നുതവങ്കിൽ അെ് അവരുതട 
പ്രശ് ോം. അങ്തേ �ോടില്ല എന്നു �റയോനള് സ്ോെന്ത്യപമോ 
ബോധ്യെപയോ എേിക്കില്ല.  

വധിവരവുകും വധിജ്ാനവുകും പേ െമീവധിതലമടഖേടയക്റധിച്ചുള്ള 
നധിരമീക്ഷണങ്ങളുകും ദർശനവുകും യുക്തധിയുകും ഭാവനയുടമലാകും ടകട്ടുപധി
ണഞ്ഞു കധിെക്ന്ന  കഥാലോകമാണ് താങ്കളുലെത്. സർഗപ്ക്ധി
യയുടെ പേ തേങ്ങടളപ്പറ്ധി ആഴത്ധിൽ അറധിഞ്ധിട്ടുള്ള ഒരാടളന്ന 

നധിേയ്ക് ക്ധിലയറ്ധിവധിറ്ധിയുടെ ആധാരകും എന്ാടണന്നാണ് താങ്കൾ
ക്് പറയാനാവുക?

പ്രെിഭോധേ�ോണ്, അനഗ്രഹീെ�ോണ് ഏെ് സോഹിെ്യ
രൂ�ത്ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന എഴുത്തുകോ�നാം എഴുത്തുകോ�ിയു
തമോതക്ക ആയിത്ീരുന്നെ് എന്നെോണപല്ലോ കോലോകോലമോയി 
�റഞ്ഞു വരുന്നെ്. പുപ�ോഗമേ സോഹിെ്യത്ിതറെ �ക്ഷത്തു 
േിൽക്കുന്നവർ പ�ോലുാം ഈതയോ�ോശയാം േിസ്പങ്കോൊം 
അവെ�ിപ്ിക്കുന്നെ് ഞോൻ പകട്ിട്ടുണ്്. പ്രെിഭ,വ്യുൽ�ത്ി
,അഭ്യോസാം എന്നിവ കോവ്യ�െേയ്ക് ഒ�ോതള പ്രോപ്േോക്കുന്ന 
അടിസ്ോേ സാംഗെികളോതണന്ന േില�ോടിേ് ഭോ�െീയ 
കോവ്യശോസ്താം വലിയപ്രോമോണ്യാം കൽ�ിച്ചിട്ടുമുണ്്.�പക്ഷ, 
എന്തോണ് പ്രെിഭ,അെ് എങ്തേ സിദ്മോവുന്നു എന്നുള്െി
േപ്റ്ി ഇപെ വത� �റയതപ്ട്ിട്ടുള് കോ�്യങ്ൾ ഒന്നുാം െതന്ന 
പൂർണമല്ല എന്ന് അൽ�തമോന്നോപലോെിച്ചോൽ ആർക്കുാം െി�ി
ച്ചറിയോവുന്നപെയുള്ളൂ. കോവ്യശോസ്തകോ�ന്മോർ മുെൽ മേശോസ്ത
ജ്ന്മോരുാം േോ്ീശോസ്തകോ�ന്മോരുാം വത�യുള്വർ �റഞ്ഞിട്ടു
ള് കോ�്യങ്ളിൽ ശ�ികൾ �ലതുാം ഉണ്്.�പക്ഷ, അവ മുഴുവൻ 
കൂട്ിപച്ചർത്ോലുാം  വളത� ഗാംഭീ�തമന്ന് ത�ോതുസമ്െി പേടിയ 
ഒരു കഥയുതട,കവിെയുതട അതല്ലങ്കിൽ േോടകത്ിതറെ �െേ
യ്ക് ഒ�ോതള പ്രോപ്േോക്കിയതെന്തോണ് എന്ന പെോേ്യത്ിനള് 
സമ്പൂർണമോയ ശ�ിയുത്�ത്ിൽ േോാം എത്ിപച്ചരുകയില്ല. 
അങ്തേയുള് ഒരു ശ�ിയുത്�ാം വളത� േിർബന്മുള് ഒന്നോ
തണന്ന പെോന്നൽ എേിക്കില്ല െോനാം.

എൻ പ്രഭോക�ൻ
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എഴുത്് വലിതയോരു മോേസി
കോവശ്യമോയി അനഭവതപ്ടുന്നവ
�ോണ് ആ പ്രവൃത്ി തെയ്യുന്നെ്.ആ 
പ്രവൃത്ിയുതട ഫലങ്ൾ മറ്പേകാം 
പ�ർക്ക് ബൗദ്ികവുാം മവകോ�ിക
വുമോയ ഉണർപവോ സമോശ്ോസപമോ 
ആേദേപമോ ഒതക്ക േൽകുപ്ോഴോണ് 
അവർക്ക് വിപുലമോയ അാംഗീകോ�ാം 
മകവരുന്നെ്. ഒരു കോലത്്  മികച്ച
െോയി അനഭവതപ്ടുന്ന കൃെികളിൽ 
�ലതുാം മതറ്ോരു കോലതത് വോയ
േക്കോരുമോയി സാംവേിക്കുന്നെിൽ 
��ോജയതപ്തട്ന്നു വ�ോാം.എന്നോൽ 
ഒരു കോലഘട്ത്ിതറെ അന്തഃസാംഘർ
ഷങ്ളിൽ മർമ പ്രധോേമോയവതയ 
അഭൂെപൂർവമോയ സൗദേ�്യോനഭവ
ങ്ളോക്കി മോറ്ിയ �െേകൾ നൂറ്ോ
ണ്ടുകതള അെിജീവിക്കുന്നെ് േോാം 
കോണുന്നുമുണ്്.  

കാോതധിവർത്ധിയായധി നധിേ
നധിൽക്ാനുള്ള ചധിേ കൃതധികളുടെ ഈ 
ലശഷധിക് പധിന്നധിൽ പ്വർത്ധിചേത് എഴു
�കാരടറെ/ എഴു�കാരധിയുടെ പ്തധിഭ
യാണ്,അസാധാരണമായ സർഗൈവ
ഭവമാണ് എടന്നാടക് പറയുന്നത് എങ്ങടനയാണ് ടതറ്ാവുക?

പ്രെിഭയോണ്, സർഗമവഭവമോണ് എതന്നോതക്ക �റയ
ണതമന്ന് േിർബന്മുള്വർ അങ്തേ �റയതട്.�പക്ഷ, ആ 
�റച്ചിലിലൂതട കോ�്യമോയ ഒന്നുാം തവളിതപ്ടില്ല.

െ�ിത്രത്ിതല �ല സുപ്രധോേ ��ിണോമഘട്ങ്ളിലുാം 
ജേങ്ളുതട സോമൂഹ്യജീവിെത്ിലുാം മോേസിക ജീവിെത്ിലു
തമല്ലോാം വലിയ വലിയ സ് പഫോടേങ്ളുാം അട്ിമറികളുാം േടക്കു
ന്നുണ്്. അവ �ല െലങ്ളിൽ ബന്തപ്ട്് െലേോത്മകമോ
യിത്ീരുന്ന അപേകാം മോേങ്ളുള് അനഭവങ്ളോയി�ിക്കുാം.
അത്�ാം അനഭവങ്ളുതട അന്ത:സത് ആവോഹിക്കുന്ന ഒരു 
കൃെിക്ക് ആ െ�ിത്രഘട്ാം �ിന്നിട്െിന പശഷാം നൂറ്ോണ്ടുകൾ 
െതന്ന കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിതലത്തുന്ന മനഷ്യത�യുാം സ്ോധീേി
ക്കോേോവുാം. കോ�ണാം കടന്നു പ�ോയ െ�ിത്രഘട്ത്ിതല അന
ഭവങ്ൾ സോമൂഹ്യ�െികതളന്ന േിലയിൽ �ല രൂ�ങ്ളിൽ 
േിലേിൽക്കുാം.ആ അനഭവങ്ൾക്ക് �ല വ്യെ്യോസങ്ളുള് 
തുടർച്ചകൾ സാംഭവിച്ചുതകോണ്ി�ിക്കുകയുാം തെയ്യുാം. �ഴയ 
സോഹിെ്യകൃെികളിൽ ആവിഷ് ക�ിക്കതപ്ട് അനഭവങ്ളുതട 
�ല െലങ്ളുമോയുാം ത�തട്ന്ന് െോേോത്മ്യാം സോധിക്കോേതല്ല
ങ്കിൽ ഓർമകൾ �ലതുാം വീതണ്ടുക്കുന്നതുപ�ോലുള് അനഭവ
ത്ിപലക്ക് ആ കൃെികളുതട വോയേയിലൂതട എത്ിപച്ച�ോതേ
ങ്കിലുാം വോയേക്കോർക്ക് കഴിയുാം. 

ഈ്ി�സ് �ോജോവിതറെ കഥ ഗ്രീക്ക് സമൂഹത്ിേ് 
മനഷ്യതറെ പ്രെ്യുൽ�ോേേതത് കുറിച്ച് മകവന്ന പുെിയ 
അറിവ്,അെ് �ിെോവോയ പുരുഷനാം മോെോവോയ അമ്യുാം 

െമ്ിലുള് മലാംഗികബന്ത്ി
ലൂതടയോണ് സാംഭവിക്കുന്നെ് എന്ന 
അറിവ് ആേ്യമോയി മകവന്നപപ്ോഴു
ണ്ോയ പഷോക്കിൽ േിന്ന് ഉണ്ോയെോ
യോലുാം അെ് പ്രോെീേ ഗ്രീക്ക് ജേെ 
മോതൃേോയക്രമത്ിൽ േിന്ന് �ിതൃേോ
യക്രമത്ിപലക്ക് മോറുപ്ോഴുണ്ോയ 
സാംഘർഷത്ിതറെ ഉൽ�ന്നമോയോ
ലുാം മോതൃ�െി എന്ന സോർവജേീേ
വുാം െി�പു�ോെേവുമോയ മോേസിക
പെോേേയുതട ആവിഷ് കോ�മോയോലുാം 
ഇവതയോന്നുമല്ലോതെ മനഷ്യൻ കുടുാം
ബജീവിെത്ിതറെ സാംസ് കോ�ത്ി
പലക്ക് പ്രപവശിച്ച േോളുകൾ മുെൽ 
ഏറ്വുാം േിദേ്യവുാം ഭയോജേകവുമോയി 
കരുെിതപ്ട്ടുപ�ോരുന്ന അഗമ്യഗ
മേതത് കുറിച്ചുള് ഭീെിയുതടപയോ 
അപബോധമോയ ആഗ്രഹപൂർത്ീക�
ണത്ിതറെപയോ അെ് സൃഷ്ിക്കുന്ന 
കടുത് അന്ത:സാംഘർഷത്ിതറെയുാം  
ആവിഷ് കോ�ാം മോത്രമോയിരുന്നോലുാം 
ഏറ്വുാം പുെിയ കോലതത്  വോയേ
ക്കോർക്കുാം ഈ കഥയിതല ദു�ന്താം 

ഉൾതക്കോള്ോേോവുാം.ഇത്�ത്ിലുള് ബഹുെലസ്പർശിയോയ 
വലിയ അനഭവങ്ൾ,സഹ്ോബ്ങ്ൾക്കു പശഷവുാം പ്രസക്ി 
േഷ്തപ്ട്ിട്ില്ലോത് ധർമസാംശയങ്ൾ,മൂല്യവിെോ�ങ്ൾ,പ്ര�
ഞ്ത്ിതറെയുാം മനഷ്യജീവിെത്ിതറെയുാം ആെ്യന്തികമോയ 
അർത്ഥതത്ക്കുറിച്ചുള് ആധികൾ ഇവതയോതക്ക ഓപ�ോപ�ോ 
െ�ിത്രഘട്ത്ിൽ സൃഷ്ിക്കുന്ന ഗാംഭീ�മോയ െലേങ്ളുാം ശബ്
ങ്ളുാം മുഴക്കങ്ളുാം ആഴത്ിൽ ഉൾതക്കോള്ളുന്ന കൃെികളോണ് 
നൂറ്ോണ്ടുകപളോളാം െിലപപ്ോൾ സഹ്ോബ്ങ്പളോളാം വലിയ 
വോയേോനഭവങ്ൾ േൽകോനള് പ്രോപ്ി പേടുന്നെ്.ഇത്�ാം 
വിഷയങ്ളിപലക്കുാം അവയ്ക് ഏറ്വുാം അനപയോജ്യമോയ 
ആഖ്യോേഘടേയിപലക്കുാം ഒത�ഴുത്തുകോ�ൻ/ എഴുത്തുകോ�ി 
എത്ിപച്ചരുന്നെ് പ്രെിഭയുതട പ്രഭോവാം തകോണ്ോതണന്നു 
�റയുന്നെിതേ പുച്ിച്ചു െപള്ണ് കോ�്യതമോന്നുമില്ല.

�പക്ഷ, പ്രെിഭയുതട മവഭവാം അവ്യോപഖ്യയവുാം അപജ്
യവുമോതണന്ന് �റഞ്ഞു േിർത്ിയതുതകോണ്് പ്രപയോജേതമോ
ന്നുമില്ല. ഓപ�ോെ�ിത്രഘട്വുാം അെ് ഉൾതക്കോള്ളുന്ന മവരു
ദ്്യങ്ളിപലക്കുാം സാംഘർഷങ്ളിപലക്കുാം പ്രപവശിക്കോനള് 
പശഷി െിലർക്ക് േൽകുന്നു,െില മനഷ്യത� അവരുതട മപേോ
ഘടേയുതട െില പ്രപെ്യകെകളുതടയുാം അവർ ആർജിച്ച 
ഉയർന്ന ജ്ോേത്ിതറെയുാം  വിശോലവുാം സേോ െലേോത്മകവു
മോയ ജീവിെപബോധത്ിതറെയുാം സമ്ർദേഫലമോയി ആ പശഷി
യിപലക്ക് എത്ിക്കുന്നു എന്ന് �റയുന്നെോണ് കൂടുെൽ ശ�ി.

എനറെ ഏനതങ്ിലുകും ഒരു കഥാ
പാത്രനത് ചൂണ്ിക്ാണിച്ച് 
അയാൾ അഥവാ അവൾ ഇന് 
ആനെ വപാനലയാണച് എന്നു 
പറയന്തച് െവന് നചറിയ 
അെവിവല ശരിയാവകയള്ളൂ. 
കാരണകും ആ കഥാപാത്രകും 
യഥാർത്ഥത്ിൽ ഒരാെല്ല െറിച്ച്    
ഒരു കലക്ീവച് കാരക്ർ ആണച്.
ബഷീറിനറെ 
�പ്പുപ്ാനക്ാരാവെണ്ാർന്ച് 
എന് വൊവലിവൊടകും ചില 
കഥകവൊടകും തകഴിയനട രണ്ിട
ങ്ഴിവയാടനെല്ലാകും വല്ലാത് 
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