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എകെജിസിടിയുകട 64-‐ാം സം-
സ്ാന സമ്മേളന റിമ്്ാർ-

ടും മ്�ാമ്ടാെളും സംഘശബ്ം സാ-
ഹിത്യ മത്സരത്ിൽ സമോനിതമായ 
രചനെളും ഉൾക്ടുത്ിയ പ്രമ്ത്യെ 
പതി്ാണിത് . മ്െരളത്ികറെ സാമ -ൂ
ഹിെരാഷ്ട്രീയ രംഗത്ിന് തരീരാനഷ്ട-
മാണ്  ശ്രീ.മ്ൊടിമ്യരി ബാലകൃഷ്ണ-
കറെ വിമ്യാഗം. സംഘടനയ്ക് എനും 
െരുത്ായിരുന മ്ൊടിമ്യരിയ്ക്  
സംഘശബ്ത്ികറെ ആദരങ്ങൾ. ദദ-
വമായിരിക്ുെ എന ദുരന്ാവസ്-
കയ മ്�ാ.പി.പി.പ്രൊശകറെ മ്നാവ-
ലികന അധിെരിച്് വിശദരീെരിക്ുന -ു
ണ്.് ചിന്െനും എഴുത്ുൊരനുമായ  
മ്�ാ.സുനിൽ പി ഇളയിടം. ബഹി-
രാൊശദൂരദർശിനിെളിൽ ഏറ്റവും 
വലിയ കജയിംസ ്കവബ ്കടലിസ ്മ്ൊ-
്ികന െുറിച്ും അതികറെ സൂക്ഷ്മന-
യനങ്ങകള െുറിച്ുമുളള മ്�ാ.എൻ.
ഷാജിയുകട മ്ലഖനം, കസൻ ഗുരു 
തിെ് നാ ഹാകറെ െവിതെൾ, യൂമ്റ-
ഷ്യൻ മ്മഖലയികല പുതിയ സംഭവവി-
ൊസങ്ങൾ,  ഒകരാറ്റഭൂമി എന മ്റ്ാ-
ക്് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എനിവ 
വിശദരീെരിക്ുന മ്ലഖനങ്ങളും ഉൾ-
കക്ാതാണ് ഈ ലക്ം.   

tUm. Fw.F. Ak-vIÀ
FUnäÀ   

സംഘശബ്ം  
സയാ�ി്ര്  

മത്സര രചനേൾ
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െഴിഞ്ഞ മ്ലാെസഭ തിരകഞ്ഞടു്ിനു 
മ്ശഷം രണ്ാമതും അധിൊരത്ികല-

ത്ിയ എൻ.�ി.എ സർക്ാർവിദ്യാഭ്യാസമ്മ-
ഖലകയ  ൊവിവത്െരിക്ുനതിനും, സ്വൊ-
ര്യവത്ക്രിക്ുനതിനും ആക്ം െൂടുന  നയ-
ങ്ങളുമായി അതിമ്വഗം മുമ്നാടു കപായ ്കക്ാ-
ണ്ിരിക്ുനു. രാജ്യത്്  മ്ൊവി�് വ്യാപെ-
മായ സാഹചര്യം മുതകലടുത്് അക്ാദമിെ 

സമൂഹത്ികറെ എതിർ്ുംപ്രതിമ്ഷധങ്ങളും 
ഉണ്ാവാൻ ഇടയില്ാത് അടച്ിടൽ ൊലമാ-
ണ്  മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം നട്ിലാക്ാൻ 
മ്െന്ദ്ം തിരകഞ്ഞടുത്ത.് മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ-
നയം 2020  മ്ലാെസഭയിൽ പാസാക്ുെമ്യാ 
ചർച് കചയ്ുെമ്യാമ്പാലും കചയ്ാകതയാണ് 
നട്ിലാക്ുനത്.

 ജി.�ി.പിയുകട ആറു ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാ-

 ഡേശരീയ വിേ്ോഭ്ോസ�യവും
ഡേരളം മുഡ്ോട്് വവയ്കു് ബേലും
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ഡേോടിഡയരി ബോലേൃഷ്ണൻ 
സി.പി.ഐ.എം മ്പാളിറ്റ് 
ബ്യൂമ്റാ അംഗം ശ്രീ മ്ൊ-
ടിമ്യരി ബാലകൃഷ്ണകറെ നി-
ര്യാണത്ിൽ എ.കെ.ജിസി-
ടിയുകട അനുമ്ശാചനം മ്ര-
ഖക്ടുത്കട. െമേ്യൂണി-
റ്് പ്രസ്ാനത്ിനും ഇട-
തുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ും 
മ്വണ്ി ജരീവിതം അർ്ിച്് , 
വിദ്യാർതി-യുവജനപ്രസ്ാ-
നത്ിലൂകട ഉയർന് സി.പി-
.ഐ.എം മ്പാളിറ്റ് ബ്യൂമ്റാ 
അംഗം , സംസ്ാന കസക്ര-
ടറി , മ്െരളത്ികറെ ആഭ്യന്-
രമന്ത്ി എനരീ നിലെളിൽ സാമൂഹിെ രാഷ്ട്രീയ 
മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറസാനിദ്്യമായിരുനു മ്ൊടി-
മ്യരി. നമേുകട സർവ്രീസ് പ്രശ് നങ്ങൾ മ്െൾക് -ു
നതിനും അവ പരിഹരിക്ുനതിനും എ.കെ.
ജി.സി.ടിയുകട െൂകടയുണ്ായിരുന അമ്ദേഹം 
നമേുകട അവൊശമ്പാരാടങ്ങൾക്് െരുത്ാ-
യിരുനു. എ.കെ.ജി.സി.ടിയുകട സമരങ്ങളിലും 
സമ്മേളനങ്ങളിലും നിറഞ്ഞ മനമ്്ാകട അമ്ദേ-

ഹം പകകെടുത്ു. ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖലയു-
കട നിലനിൽ്് തകന മ്ചാദ്യം കചയ്ക്ടുന 
ഈ ൊലത്് ശ്രീ മ്ൊടിമ്യരി ബാലകൃഷ്ണകറെ 
സാനിദ്്യം അനിവാര്യമായിരുനു, അതുകൊ-
ണ്് തകന ഈ മ്വർപാടികറെ നഷ്ടം കചറുതല്. 
പ്രിയ സഖാവികറെ മ്വർപാടിൽ അഗാധമായ 
ദുഃഖം മ്രഖക്ടുത്ുനമ്താകടാ്ം അമ്ദേഹ-
ത്ികറെ ഓർമേെൾക്ു മുമ്ിൽ ഒരായിരം രക്ത-
പുഷ്പങ്ങൾ അർ്ിക്ുനു.
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സത്ികറെ  സമഗ്ര വിെസന-
ത്ിന്  മാറ്റികവക്ണകമനാ-
ണ് മ്ൊത്ാരിെമേരീഷൻ റി-
മ്്ാർട്  ലക്ഷ്യം കവക്ുനത്. 
നമേുകട അയൽരാജ്യങ്ങളും 
രണ് ാംമ്ലാെര ാജ്യങ്ങളും 
അവരുകട ജി.�ി.പിയുകട-
ആറുമുതൽ നാലുശതമാനം 
വകര കചലവഴിക്ുമ്മ്ാൾ 
ഇന്്യ 2020 ൽ നരീക്ിവച്ിരി-
ക്ുനത്2.98 ശതമാനം മാത്ര-
മാണ് എനത്  മ്ദശരീയ വിദ്യാ-
ഭ്യാസ നയം 2020 നട്ിലാ-
ക്ിയ സാഹചര്യത്ിൽ നാം-
ഓർമ്ക്ണ്തുണ്്. ഇതിൽ 
നിനും നമുക്് മന്ിലാ-
ക്ാൻ െഴിയുനത് പുത്ൻ 
വിദ്യാഭ്യാസനയം ലക്ഷ്യം കവ-
ക്ുനത് വിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖല-
യുകട സമ്ൂർണ്ണമായ  മ്ൊർ-
്മ്ററ്റ് വൽക്രണവും, ൊ-
വിവൽക്രണവുംതകനയാ-
ക ണ ന ാ ണ് . ര ാ ജ ്യത് ി ക റെ 
ഭരണഘടന വിഭാവനംകച-
യ്ുന  വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിൊ-
വൊശം എന ആശയത്ി-
കറെ അടിമ്വര ്അറുക്ുെയും, 
െൺെറന്റ്  ലിറ്ിൽക്ട വി-
ദ്യാഭ്യാസത്ിൽ സ് മ്റ്ററ്റുെളു-
കട പകെ ്എടുത്ുെളയുെയും 
കചയ്ുകൊണ്് വിദ്യാഭ്യാസ 
മ്മഖലകയ പൂർണ്ണമായും മ്െ-
ന്ദ്സർക്ാരികറെ അധിൊര-
പരിധിക്ുള്ിലാക്ാനുള്  
ആസൂത്രിതമായ നരീക്മാണ് 
നടനുകൊണ്ിരിക്ുനത്. 
നിലവിൽതകന രാജ്യകത് 
ഉനത വിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖല 
സ്വൊര്യമ്മഖലയ്കാണ് െൂ -
ടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽെുന-
ത്. 2018 ‐19 ൊലഘടത്ിൽ 
എൻമ്റാൾ കചയ് മ്ൊമ്ളജു-
െളിൽ 45% അൺഎയി�� ് മ്ൊമ്ളജുെളും 21% 
ശതമാനം സ്വൊര്യ എയ്��് മ്ൊമ്ളജുെളും 
ആണ്.കപ്രാ�ഷണൽ മ്ൊമ്ളജുെളുകടയും 
മ്ൊഴ് സുെളുകടയും ൊര്യം പരിമ്ശാധിച്ാൽ 
72% ബിരുദ മ്ൊഴ് സുെളും 60% ബിരുദാനന്ര 
ബിരുദ മ്ൊഴ് സുെളും സ്വൊര്യ സ്ാപനങ്ങ-
ളാണ് നടത്ികക്ാണ്ിരിക്ുനത്.

കപ്രാ�ഷണൽ മ്ൊഴ് സുെൾ നടത്ുന-
സ്ാപനങ്ങൾ ഉയർന �രീസ് ആണ് നിലവിൽ-
തകന വാങ്ങികക്ാണ്ിരിക്ുനത്. െൂണുമ്പാ-
കല മുളച്ു കപാന്ുന ഇത്രം വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളിൽ ഉയർന �രീസ് വാങ്ങുമ്മ്ാ-
ഴും െുറഞ്ഞ സൗെര്യങ്ങളും, ഗുണനിലവാര-
മില്ാത് അക്ാദമിെ് അന്രരീക്ഷവുമാണ്  നി-
ലനിൽക്ുനത്.ഇത്രകമാരു സാഹചര്യത്ി-

ലാണ്  സ്വൊര്യ  മുതലാ-
ളിത് മ്ൊർ്മ്ററ്റുെൾ-
ക് ് പ്രാമുഖ്യം നൽെുന 
ഒരുപുത്ൻ വിദ്യാഭ്യാസ-
നയം മ്െന്ദ്സർക്ാർ  
രാജ്യത്് നട്ിലാക്ി-
യിരിക്ുനത് .ഇത് രാ-
ജ്യകത്  പാർശ്വവൽക്-
രിക്ക്ടവരുമ്ടയും , 
ദളിത്, പിമ്നാക് ജന-
തയുമ്ടയും, പാവക്ട-
വകറെയും വിദ്യാഭ്യാസ-
കത് ഇല്ാതാക്ുകമന് 
പറയാകതവയ്. സംവര-
ണം എനവാക്് ഒരി -
ക്ൽ മ്പാലും പരാമർ-
ശിക്ാത്പുത്ൻ വി-
ദ്യാഭ്യാസനയം മുെളിൽ-
പറഞ്ഞത്  ഒനുെൂടി 
ഉറ്ിക്ുനു. ഇരട പ്ര-
ഹരംെണകക്യാണ് 
ഉനത വിദ്യാഭ്യാസ മ്മ-
ഖലയിൽ കപാതുപ്രമ്വ-
ശനപരരീക്ഷ കൊണ്ുവ-
രുനത ്. ഇത ്പിമ്നാക് 
വിഭാഗങ്ങകളയും സമൂ-
ഹത്ിൽ പാർശ്വവൽ-
ക്രിക്കപടവകരയും 
െൂടുതൽ ഒറ്റക്ടുത്ും 
എനതിൽ  സംശയം 
ഇല് .ഉനത വിദ്യാഭ്യാസ 
മ്മഖലയികല സമ്ൂർണ്ണ 
സ ്വെ ാ ര ്യവ ൽ െ ര ണ ം 
ഈ വിഭാഗങ്ങളുകട പ്രാ-
പ്യതകയ ബാധിക്ുെ-
യും ദുർബല വിഭാഗങ്ങ-
ളുകട കൊഴിഞ്ഞുമ്പാ-
ക്ിന് ഇത്  ൊരണമാ-
വുെയും കചയ്ും. നാല -ു
വർഷ മ്ൊഴ്സ് സന്പ്ര-
ദായവും, സർടി�ിക്റ്റ,് 
�ിമ്്ാമ, അ�്വാൻസ് 

�ിമ്്ാമ എനരീ രരീതിയിലുള് മ്ൊഴ് സുെളും, 
മൾടി്ിൾ എൻട്ി എെ് സിറ്റ്  മ്പായിറെുെളും 
ഇത്രം വിഭാഗങ്ങളുകട പാർശ്വവൽക്രണ-
ത്ിന് ൊരണമാവും. മാത്രമല് ഇത്രം സർടി-
�ിക്റ്റ്, �ിമ്്ാമ മ്ൊഴ് സുെൾ അർത ശൂന്യ-
വും �ലപ്രാപത്ി ഇല്ാത്വയുമാണ.് നിലവിൽ-
തകന പല യൂണിമ്വഴ് സിറ്റിെളും,മ്ൊമ്ളജുെ-
ളും പലതരത്ിലുള് മ്ഷാർട ്മ്ടം മ്ൊഴ ്സുെൾ 
നടത്ുനുണ്്. അവയുകട �ലപ്രാപ്തി എന്് 
എന ്ശരിയായ പഠനം നടത്ാകതയാണ ്ഇത്-
രത്ിലുള് പുത്ൻ ആശയങ്ങൾ മുമ്നാട് 
വയ്കുനത.് ഇത ്സാർവ്ത്രിെ വിദ്യാഭ്യാസം എന 
ആശയകത് പുറമ്ൊട് അടിക്ും എന ൊര്യം  
ഉറ്ാണ്.മ്ഗ്ര��് ഓമ്ടാണമിയും, ഓമ്ടാണമ-
സ ്മ്ൊമ്ളജുെളും, ദലറ്റ ്ആൻ� ്ദടറ്റ ്ഘടന-

സ്വേോര്  മുതലോളിത്ത ഡേോർപ്പ-
ഡേറ്ുേൾക്്  പ്ോമുഖ്ം �ൽേ -ു
് ഒരു്ുത്തൻ വിേ്ോഭ്ോസ�യം 
ഡേന്ദ്രസർക്ോർ  രോജ്ത്ത് �ടപ്പി-
ലോക്ിയിരിക്ു്ത് . ഇത് രോജ്-
വത്ത  ്ോർശ്വവൽക്രിക്വപ്പട്വ-
രുഡടയും , േളിത്, ്ിഡ്ോക് ജ�-
തയുഡടയും, ്ോവവപ്പട്വവന്റയും 
വിേ്ോഭ്ോസവത്ത ഇല്ോതോക്ുവമ-
്് ്േയോവതവയ്യ. സംവരണം 
എ് വോക്് ഒരിക്ൽഡ്ോലും 
്രോമർശിക്ോത്ത ്ുത്തൻ  
വിേ്ോഭ്ോസ�യം മുേളിൽ ്േ-
ഞ്ഞത്  ഒ്ുേൂടി ഉേപ്പിക്ു്ു. 
ഇരട് പ്ഹരംേണവക്യോണ് 
ഉ്ത വിേ്ോഭ്ോസ ഡമഖലയിൽ-
വ്ോതുപ്ഡവശ�്രരീക്ഷ വേോ-
ണ്ുവരു്ത് . ഇത് ്ിഡ്ോക് 
വിഭോഗങ്ങവളയും സമൂഹത്തിൽ-
്ോർശ്വവൽക്രിക്വ്ട്വവര-
യും േൂടുതൽ ഒറ്വപ്പടുത്തും 
എ്തിൽ  സംശയം ഇല്. ഉ്ത 
വിേ്ോഭ്ോസ ഡമഖലയിവല സമ്ൂർ-
ണ്ണ സ്വേോര്വൽക്രണം ഈ വി-
ഭോഗങ്ങളുവട പ്ോ്്തവയ ബോധി-
ക്ുേയും േുർബലവിഭോഗങ്ങള -ു
വട വേോഴിഞ്ഞുഡ്ോക്ി�് ഇത്  
േോരണമോവുേയും വെയ്യും
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യും ഈ മ്മഖലയുകട  മ്വഗത്ിലുള്  സ്വൊര്യവൽ-
ക്രണത്ിനും, മ്ൊർ്മ്ററ്റ് ‐വൽക്രണത്ിനും  
ഇടയാക്ും. ബി.കജ.പി മ്നതൃത്വം നൽെിവരുനസർ-
ക്ാരുെൾ ഈപുത്ൻ വിദ്യാഭ്യാസനയം  അമ്തപ-
ടി നട്ിലാക്ാൻ  തുടങ്ങിയിരിക്ുനു. നാലുവർഷ-
മ്ൊഴ് സുെൾ, ഇരട ബിരുദ മ്ൊഴ് സുെൾ, കപാതു 
പ്രമ്വശന പരരീക്ഷ, അക്ാദമിെ് ബാകെ് ഓ�് കക്ര-
�ിറ്റ് തുടങ്ങി പലതും അവർ  ആരംഭിച്ിരിക്ുനു.

  പുത്ൻവിദ്യാഭ്യാസ നയത്ികറെ ഭാഗമായി ത്രിപ -ു
രയിൽ 840 സ ്െൂളുെൾ സ്വൊര്യമ്മഖലക് ് ദെമാറി 
െഴിഞ്ഞു 100 വിദ്യാലയങ്ങൾ വിദ്യമ്ജ്യാതി സ് െൂൾ 
എന മ്പരിൽ ഉയർന �രീസ് വാങ്ങി ആരംഭിച്ിരി-
ക്ുനു. ഈവിദ്യാഭ്യാസനയം നട്ിലാക്ുനതിന് 
മ്വണ്ി വിവിധസമിതിെൾ രൂപരീെരി-
ച്ുകൊണ്് ബി.കജ.പി ഭരിക്ുന 
സംസ്ാന സർക്ാറുെൾ മു-
മ്നാടുകപായ് കക്ാണ്ിരി-
ക്ുെയാണ്.

  എനാൽ പ്രതിപക്ഷ-
പ ാ ർ ട ി െ ൾ  ഭ ര ി ക്ു ന 
മ്െരളം, തമിഴ് നാട്, ജാർ-
ഖണ്ഡ്,പശ്ിമബംഗാൾ 
തു ട ങ്ങ ി യ  സ ം സ് ാ ന -
ങ്ങൾ  മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ 
നയം അമ്തപടി നട്ാക്ുനി-
ല് എന് പ്രഖ്യാപിക്ുെയും അതി-
കനാരു ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്ുന-
തിനുള് ശ്മങ്ങൾക്് തുടക്ം െുറിക്ുെയും കച-
യ്ിരിക്ുനു.മ്െരളത്ിൽ അധിൊരത്ിൽ വനര-
ണ്ാം ഇടതു പക്ഷസർക്ാർ എൻ.ഇ. പി കയ പ്രതി-
മ്രാധിക്ുനതിനുള് നടപടിെളുമായി മുമ്നാടു  
മ്പാെുനു.  കപാതുപണം ഉപമ്യാഗിച്് മ്ൊമ്ളജു-
െളുമ്ടയും, സ് െൂളുെളുമ്ടയും അടിസ്ാന  സൗെ-
ര്യങ്ങൾ കമച്ക്ടുത്ുെയും, അക്ാദമിെ് നിലവാ-
രം കമച്ക്ടുത്ുെയും ഇതിലൂകട  സ്വൊര്യ  സ്ാ-
പനങ്ങളിൽനിന് മ്പാലും സർക്ാർ  എയ്��്  
സ് െൂളുെളിമ്ലക്ും  മ്ൊമ്ളജുെളിമ്ലക്ും വിദ്യാർ-
തിെകളആെർഷിക്ുനതിനുള്   സമരീപനമാണ് 
സർക്ാർസ്വരീെരിച്ുവരുനത്. പുതിയ ഒരു ദവ-
ജ്ാനിെ സമൂഹകത് സൃഷ്ടിക്ുെ, പ്രാപ്യത, 
തുല്യത,  സാമൂഹിെ നരീതി, സമത്വം, ജനാധിപത്യം,  
മതനിരമ്പക്ഷത ഇവ  സംരക്ഷിക്ുനതുമായ ഒരു 
വിദ്യാഭ്യാസ നയം എൻ.ഇ.പിക്് ബദലായി ഉയർ-
ത്ികക്ാണ്ുവരുവാനുള് ശ്മങ്ങളാണ ് മ്െരളത്ി-
കല സർക്ാർ നടത്ികക്ാണ്ിരിക്ുനത്.െഴിഞ്ഞ 
അഞ്ു വർഷം 2016‐ 21  ൊലയളവിൽ കപാതുവിദ്യാ-
ഭ്യാസത്ികറെ  ഗുണമ്മന്മ വർദ്ി്ിക്ാനാണ് ശ്-
മിച്കതകെിൽ രണ്ാം ഇടതുപക്ഷസർക്ാർ ഉനത 
വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ  ഗുണനിലവാരവും, ഭൗതിെ-
സൗെര്യങ്ങളും കമച്ക്ടുത്ുനതിനുള് തരീരുമാന-
ങ്ങളുമായി മുമ്നാടു മ്പാെുനു. ഇതികറെ ഭാഗമായി   
ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ ്െരണ െമേരീഷൻ,പരരീക്ഷാ 
പരിഷ് െരണ െമേരീഷൻ, സർവ്െലാശാല നിയമപ-
രിഷ് െരണ െമേരീഷൻ എനിങ്ങകന മൂന്  സമിതിെ-
കള ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ വെു് ് നിയമിക്ുെയുണ്ായി. 
ഈ മൂന് െമേരീഷനുെളും റിമ്്ാർടുെൾ സർക്ാറി-

ന്  സമർ്ിച്ുെഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂകട ജനവിരുദ്വും, 
വിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖലയുകട അടിമ്വര് അറക്ുനതു-
മായ മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ികറെ ബദൽ രൂപ-
ക്ടുത്ികയടുക്ാനുള് തരീവ്രശ്മത്ിലാണ ്ഇടത -ു
സർക്ാർ . മാത്രമല് ധാരാളം പുതിയ  മ്ൊഴ് സുെൾ 
സർക്ാർ എയ്��്  മ്ൊമ്ളജുെളിലും, യൂണിമ്വ-
ഴ് സിറ്റിെളിലും ആരംഭിക്ുെയും ആയിരമ്ത്ാളം 
അധ്യാപെതസ്ിെെളിൽ നിയമനം നടത്ുെയും 
കചയ്ിരിക്ുനു. മ്െരളത്ികല സ്വാശ്യമ്ൊമ്ളജ -ു
െളുകട പ്രവർത്നം നിയന്ത്ിക്ുനതിനും ജരീവന-
ക്ാരുകടയും, അധ്യാപെരുകടയും മ്സവന മ്വതന 
വ്യവസ്െൾ ഉറ്ാക്ുനതിനുംമ്വണ്ി  മ്െരള സ്വാ-
ശ്യ മ്ൊമ്ളജ് അധ്യാപെ അനധ്യാപെ നിയമന 

നിയമം 2021 ൽ സംസ്ാനനിയമസഭ  പാസാ-
ക്ുെയും ഈ മ്മഖലയുകട സംരക്ഷണം 

ഉറ്ാക്ുെയും കചയ്ിരിക്ുനു. സർ-
ക്ാരികറെ  ഉനതവിദ്യാഭ്യാസമ്മഖ-

ലയികല ഇടകപടലുെൾക്് �ലം 
െണ്ുതുടങ്ങിയതികറെ  കതളിവാ-
ണ് എൻ.ഐ.ആർ.എ�്  റാകെിം-
ഗിൽ ആദ്യകത്നൂറിൽ ഇടംപിടി-
ച് മ്െരളത്ികല യൂണിമ്വഴ് സിറ്റി-

െളുമ്ടയും,    മ്ൊമ്ളജുെളുമ്ടയും 
എണ്ണത്ിൽ ഉണ്ായ വർദ്ന .നാക്് 

അകക്ര�ിമ്റ്റഷനിൽ എമ്ഗ്ര�ിൽ  െു-
റയാത് സ്ാപനങ്ങളുകട എണ്ണം വർദ്ി-

ക്ുനതും ഇതികറെ കതളിവാണ.് 2022‐ 23 ബ�ജ്-
റ്റിൽ ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖലയുകട സമഗ്രവിെസ-
നത്ിനായി 1500  മ്ൊടി രൂപയാണ് സർക്ാർ നരീ-
ക്ികവച്ിരിക്ുനത്.ട്ാൻസിമ്ലഷൻ റിസർച് കസ-
റെറുെൾ ആരംഭിക്ുനതിന് 20 മ്ൊടി വരീതം ആറ് 
യൂണിമ്വഴ് സിറ്റിെൾക്ും മ്പ്രാജക്് രരീതിയിലുള് 
മ്ൊഴ് സുെൾ ആരംഭിക്ുനതിന് 20 മ്ൊടിയും,റ-
സി�ൻഷ്യൽ രരീതിയിലുള് ൊമ്സുെൾ ഒരുക്ു-
നതിന്  മ്ഹാറ്ൽ നിർമേിക്ുവാൻ 100 മ്ൊടിയും, 
ഇൻ�സട്്ിയൽ യൂണിറ്റുെൾക് ് റ്ാർട്ുെൾക്ും 
25 മ്ൊടിയും, ജില്ാതല ദനപുണ്യ മ്െന്ദ്ങ്ങൾക്് 
350 മ്ൊടിയും, ഒരു നിയമസഭാ  മണ്ഡലത്ിൽ ഒരു-
മ്ൊഴ് സ് എനരരീതിയിൽമ്ൊഴ് സുെൾ ആരംഭിക്ു-
നതിനും, മ്ൊമ്ളജുെളുകട  ഭൗതിെസൗെര്യ വിെ-
സനത്ിനുകമല്ാം പണം വെയിരുത്ിയിരിക്ുനത് 
ഇതികറെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. സ് െൂൾ മ്മഖലയിൽ 
മ്നടിയ മിെവ് ഉനതവിദ്യാഭ്യാസ മ്മഖലയിലും ഉറ-
്ാക്ുനതിനും മ്െരളകത് ഒരു ദവജ്ാനിെ  
സമൂഹമാക്ി മാറ്റുനതിനും മ്വണ്ിയുള് മ്ബാധ-
പൂർവ്മായ ഇടകപടലുെൾ നടത്ികക്ാണ്ിരിക്ുെ-
യാണ്  മ്െരളത്ികല ഇടതുപക്ഷ സർക്ാർ .

 രാജ്യത്ികറെ  വിദ്യാഭ്യാസമ്മഖല വാണിജ്യവൽ-
ക്രിക്ുവാനും, ൊവിവൽക്രിക്ുവാനുമുതെുന 
പുത്ൻവിദ്യാഭ്യാസനയത്ികനതികര ഒരു ബദൽ 
എന ആശയം മുൻനിർത്ി മുമ്നാടുമ്പാെുന ഇട-
തുപക്ഷ സർക്ാരിന്  ശക്തിപെരാൻ നാം തയ്ാറാ-
വണം. ഉനതവിദ്യാഭ്യാസമ്മഖലകയ  രാജ്യതാതപ്ര്യ-
ത്ിലൂനി സംരക്ഷിക്ാൻ നമേൾ മുനിടിറമ്ങ്ങണ്  
സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്ുനത് എന് ഒരിക്ൽ-
െൂടി ഓർമി്ിക്ുനു.



5kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

രാഷ്ട്രീയ മ്നതാക്ളുകട വിമ്യാഗം 
ഒരു അസാധാരണ സംഭവമല്. മര-

ണാനന്രം അവരുകട ജരീവിതകത്യും പ്ര-
വർത്നങ്ങകളയും പ്രെരീർത്ിക്ുനതും 
സാധാരണമാണ്. സംഘടനാരംഗത്ും 
പാർലകമറെറി രംഗത്ും ഒരു മ്പാകല തി-
ളങ്ങിനിനവരാകണകെിൽ ഈ പ്രെരീർത്-
നങ്ങൾക്് ഒരു അധിെമാനവുമുണ്ാെും. 
അവർ ജരീവിച്ുതരീർത് സംഭവബഹുല-
മായ ജരീവിതത്ികറെ മ്നർചിത്രങ്ങൾ മാധ്യ-
മങ്ങളിലൂകട അറിയുമ്മ്ാഴാണ് അവരുകട 
മഹത്വം പലമ്്ാഴും സാധാരണജനം തിരി-
ച്റിയാറുള്ത.് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഴെിയ 
പ്രമ്യാഗങ്ങളും ക്രീമ്ഷ വർത്മാനങ്ങ-
ളും കൊണ്് ഇത്രം വിമ്യാഗവാർത്-
െൾ ഒരു സാധാരണവാർത്യായി മാറു-
നു എനതാണ് യാഥാർത്യം. എനാൽ 
ചിലരുകട വിമ്യാഗം അങ്ങകനയല്. ആ 
വിമ്യാഗം സാമൂഹ്യജരീവിതത്ികല ഒരു 
ശൂന്യസ്ാനമായി മഹാഭൂരിപക്ഷം മനു-
ഷ്യരുകടയും ഉള്ുലയ്കും. വ്യക്തിപരമായ 
നഷ്ടകത്ക്ാമ്ളകറ അത് സാമൂഹ്യമായ 
ഒരു അഭയസ്ാനമായിരുനു എന് തിരി-
ച്റിയും. പുതിയൊലത്ികറെ സകെരീർണ്ണ-
മായ രാഷ്ട്രീയസമസ്യെളിൽ ആ നഷ്ടം 
എത്രമാത്രം വലുതാകണന് മ്വദനമ്യാ-
കട ഓർമേിക്ും. 

      മ്ൊടിമ്യരിയുകട വിമ്യാഗം മ്െര-

ളരീയസാമൂഹ്യജരീവിതകത് എന്ുകൊണ്് 
ഇത്രമാത്രം ആഴത്ിൽ സ്വാധരീനിച്ു എന-
തിനു ഒറ്റവാക്ിൽ ഉത്രം മ്തടാനാെില്. 
ബഹുശാഖിയായി പടർന് ൊലകത്യും 
ചരിത്രകത്യും ദശെങ്ങമ്ളാളം നിർണ്ണയി-
ച് ആ രാഷ്ട്രീയ ജരീവിതത്ിനു ഒരർതമല് 
ഉള്ത്. സാമൂഹ്യസമവാെ്യങ്ങളിൽ ഇട-
കപടുെയും സ്വന്ം രാഷ്ട്രീയപ്രത്യയശാ-
സ്ത്രത്ിമ്ലക്് അതികന പരിവർത്നക്-
ടുത്ാൻ പരിശ്മിക്ുെയും കചയ്് രാഷ്ട്രീ-
യജരീവിതം ജരീവിച്ുതരീർത് ഒരു സാധാരണ 
രാഷ്ട്രീയമ്നതാവായിരുനില് മ്ൊടിമ്യരി 
ബാലകൃഷ്ണൻ. മരണാനന്രം മാധ്യമങ്ങൾ 
അമ്ദേഹത്ിനു ചാർത്ികക്ാടുത് ‘സൗ-
മ്യതയുകട മുഖം’ എന വിമ്ശഷണത്ിന് 
ഒരുപാടർതങ്ങളുണ്്. െമ്യൂണിറ്് മ്നതാ-
ക്ൾ കപാതുമ്വ സൗമ്യരകല്നും അവർ 
സദാസമയവും ഗൗരവമുഖഭാവമ്ത്ാകട 
കപരുമാറുനവരാകണനും അതിൽനിനും 
വ്യത്യസ്നാണ് മ്ൊടിമ്യരികയനും അമ്ദേ-
ഹത്ികറെ വിമ്യാഗമ്ത്ാകട മ്െരളത്ി-
കല െമേ്യൂണി്് രാഷ്ട്രീയത്ികല സൗമ്യ-
തയുകട ഏെ മുഖം അവസാനിച്ുകവനു-
മുള് ഒരു നമ്രറ്റരീവ ്സൃഷട്ികച്ടുക്ാൻ ഈ 
വിമ്ശഷണത്ിലൂകട ചില മാധ്യമങ്ങൾ 
ശ്മിച്ിടുണ്.് ‘െമ്യൂണിറ് ്മ്നതൃനിരയികല 
ചിരിക്ുന ഒമ്രകയാരു മുഖം’ എനാണ് 
ഒരു മ്നതാവ് മരണദിവസം ചാനലിലിരു-

സൗമ്യത ഒരു  
രാഷ്ട്രീയപ്രകൃതമാണ്

ഡ�ോ.്ി.്ി.പ്േോശൻ

ഡേോടിഡയരി അ�ുസ്മരണം
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ന ്മ്ൊടിമ്യരികയ 
വിമ്ശഷി്ിച്ത്. 
യഥാർതത്ിൽ 
മ്ൊടിമ്യരിയികല 
ഈ  സ ൗ മ ്യഭ ാ വ -
ത്ിൽ ഉൾമ്ച്ർന 
രാഷ്ട്രീയം വലിയ വി-
ശെലനങ്ങൾ അർ-
ഹിക്ുനുണ്്.

      സാധാരണ 
പറയാറുള്തുമ്പാ-
കല എഴുപതുെളു-
കട തിളച്ുമറിയുന 
രാഷ്ട്രീയൊലാവ-
സ്യിലാണ് മ്ൊ-
ടിമ്യരി ഒരു കപാ-
തു പ്രവ ർ ത് െ ൻ 
എ ന  ന ി ല യ ി ൽ 
ഉയർനുവരുനത്. 
ത്യാഗസഹനങ്ങള -ു
കട അടി്ടവിൽ െമേ്യൂണിറ്് 
രാഷ്ട്രീയം മലബാറിൽ ആഴ-
ത്ിൽ മ്വമ്രാടിയ ൊലമാ-
ണത്. മ്ൊടിമ്യരി െണ്ും 
മ്െടും പരിചയിച് മ്നതാക്-
ളാരും സാധാരണമ്നതാക്-
ളായിരുനില്. െമേ്യൂണിറ്് 
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്നകമനാൽ 
ജരീവനും ജരീവിതവും നിലനിൽ-
ക്ുകമനുറ്ില്ാത് സാമൂ-
ഹ്യജരീവിതമാകണന ഉറച്-
മ്ബാധ്യത്ിൽമാത്രം രാഷ്ട്രീ-
യപ്രവർത്നം നടത്ിയവ-
രായിരുനു അവർ. ആ ൊല-
ത്ായിരുനു ഒണിയൻ ഗവ.
ദഹസ്ൂളിൽ ഒമ്താം ക്ാസ് 
വിദ്യാർതിയായിരികക് കെ 
എസ് എ�ികറെ യൂണിറ്റ് കസ-
ക്രടറിയായി മ്ൊടിമ്യരി രാ-
ഷ്ട്രീയപ്രവർത്നം ആരംഭി-
ക്ുനത്. മ്െരളത്ിൽ മുള-
കപാടുന കതാഴിലാളിവർ-
ഗ്ഗരാഷ്ട്രീയകത് മ്വമ്രാകട 
പിഴുകതറിയാൻ ഭരണവർ-
ഗ്ഗവും ഭരണ്ാർടിയുകട ഗു-
ണ്ാസംഘങ്ങളും നാടുനരീകള 
അഴിഞ്ഞാടി നടന അടിയന്-
രാവസ്യുകട നാളുെളിൽ 
അമ്ദേഹം എസ് എ�് ഐ 
യുകട സംസ്ാന കസക്രടറി-
യായിരുനു. വിദ്യാർതിമ്ന-
താക്കള അൊരണമായി 
പിടിച്ുകൊണ്ുമ്പായി ദിവ-
സങ്ങമ്ളാളം ജയിലിട് മർദേി-
ച്് മൃതപ്രായരാക്ുനത് ഒരു 
സാധാരണ ൊഴ്ചയായി മാറിയൊലം! മ്സ്വച്ാധിപ-
ത്യത്ികനതിരായ പ്രതിമ്രാധത്ിൽ അന് മുനിൽ-
നിനു മ്പാരാടിയ വിദ്യാർതിമ്നതാക്കള െൂടമ്ത്ാ-

കട മ്വടയാടിയിരുന നാളുെൾ! 
മ്ൊഴിമ്ക്ാട് എഞ്ിനിയറിംഗ് 
മ്ൊമ്ളജ് വിദ്യാർതിയായിരുന 
രാജകന മ്ലാക്്ിലിട ്ഉരുടികക്ാ-
ന് മൃതമ്ദഹം മ്പാലും ബാക്ികവ-
യ്കാതിരിക്ാൻ മാത്രം ഭരണെൂട-
ഭരീെരത നാടിലാകെ ഭരീതി പടർ-
ത്ിയിരുന ദിനങ്ങൾ! എം എൽ 
എ ആയിരുനിടുമ്പാലും പിണറാ-
യി വിജയകന മ്ലാക്്ിലിട് ക്രൂര-
മർദേനത്ിനു വിമ്ധയമാക്ിയത് 
ഈ ൊലത്ായിരുനമ്ല്ാ. അന് 
പതിനാറ് മാസമ്ത്ാളം മിസ തട-
വുൊരനായി െണ്ണൂർ ജയിലിൽ 
െിടനിടുണ്് മ്ൊടിമ്യരി. പിനരീ-
ട് തലമ്ശേരി െലാപൊലത്് നാ-
ടിൽ സമാധാനം സ്ാപിക്ാൻ 
ഓടിനടന് പ്രവർത്ിച്തും അപ-
െടെരമായ െണ്ണൂർരാഷ്ട്രീയൊ-
ലാവസ്യിൽ സി പി ഐ എമേി-
കറെ െണ്ണൂർ ജില്ാ കസക്രടറിയായി 
അപാരമായ സമചിത്തമ്യാകട 
പ്രവർത്ിച്തും ചരിത്രം. ഇങ്ങകന 
ത്യാഗസമ്നമായ ഒരു ഭൂതൊ-
ലത്ിൽ നിനുമാണ് മ്ൊടിമ്യ-
രി ബാലകൃഷ്ണകനന ജനമ്നതാവ് 
ഉയർനുവനത്.

    ഈ ത്യാഗസനദ്തയിൽ 
നിനും പ്രവർത്നാനുഭവങ്ങ-
ളിൽനിനുമാണ ്നമേളിനുൊണ -ു
ന ‘സൗമ്യമുഖ’നായ മ്ൊടിമ്യ-
രി ഉണ്ായത്. മ്ൊടിമ്യരിയുകട 
കപരുമാറ്റത്ികല സൗമ്യത ഒരു 
രാഷ്ട്രീയമ്നതാവികറെ നയതന്ത്-
ദവദഗ്ദ്യമായി പലരും വിലയി-
രുത്ിയിടുണ്്. എനാൽ സൂക്ഷ്മ-

മായി മ്നാക്ിയാൽ ഈ നയതന്ത്ദവദഗ്ദ്യത്ി-
നുമ്ുറം ചിലത് ഈ സൗമ്യതയിൽ പ്രവർത്ിക്ു-

ഡേോടിഡയരിക്് പ്ശ്�ങ്ങഡളോളം 
വലുതോയിരു്ു അത് അ�ുഭവി-
ക്ു് മ�ുഷ്രും. പ്ശ�ങ്ങവളയും 
മ�ുഷ്വരയും അഡദേഹം രണ്ോയി 
േണ്ില്. ആവരയും അവർ ്േയു-
് േോര്ങ്ങളുവട �ിസ്ോരത ് േഞ്ഞ് 
അവഗണിച്ില്. എല്ോവവരയും ഒഡര 
മ�ഡസ്ോവട ഡേട്ു. ഒഡര േഡണ്ണോവട 
േണ്ു. ഇതിവ�യോണ് അ്രത്ത്വ-
ഡത്തോടുള്ള േരുതൽ എ് ്് േയു -്
ത്. സമഭോവ�യോണ് അതിവന്റ അടി-
പ്പടവ.് �ിേഞ്ഞ െിരിയോണ ്അതിവന്റ 
മുഖഭോവം. ആവരയും ഡേൾക്ോ�ു-
മുള്ള മ�സ്് ഇതിൽ�ി്ോണുണ്ോ-
േു്ത്. അങ്ങവ�യോണ് ഡേോടിഡയ-
രി എഡപ്പോഴും െിരിക്ു് ഡ�തോവോയ-
ത.്   ഈ മഡ�ോഭോവത്തിവലത്തിയോൽ 
്ിവ് അവിവട വ്ക്ിഡഭേങ്ങളില്. 
ധ�ിേ�ും േരിപേ�ുമില്. ഡ�തോവും 
അണിയുമില്. ആരും അഡദേഹവത്ത 
േണ് ്അസംതൃ്ത്ിഡയോവട മങ്ങിയി-
ല്. എല്ോവർക്ും ഒരു ഡ്ോവല ആപശ-
യിക്ോവു് ഇടമോയി അത് മോേി.

്ഴയേോല സംഘട�ോ ഡ�തോക്ളോയ വപ്ോഫ. ജി. രോജരീവ്, ഡ�ോ. ്ി. മുഹമ്മേ് േുഞ്ഞ,് ഡ�ോ. ്ി. വേ. മോധവൻ �ോയർ, 
ഡ�ോ. വേ. വേ. സുന്ദഡരശൻ, വപ്ോഫ. എസ് സുേർശ�ൻ ്ിള്ള, ഡ�ോ. വി. േോർത്തിഡേയൻ �ോയർ എ്ിവഡരോവടോപ്പം ഡേോടിഡയരി
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നതായി ൊണാം. 
അ പ ര മ് ന ാ ടു ള് 
അ സ ാ ധ ാ ര ണ -
മായ ഒരു െരുത-
ലാണത്. തനിക്ു-
മു ന ി ക ല ത്ു ന 
ഒരാളും മ്ൊടിമ്യ-
രിക്് നി്ാരരായി-
രുനില്. ഇകതാരു 
കചറിയ ൊര്യമല്. 
കപരുമാറ്റത്ികല 
സമഭാവനയില്ാ-
യ്മയാണ് മ്നതാ -
ക് ക ള  പ ല മ് ് ാ -
ഴു ം  ജ ന ങ്ങ ൾ ക്് 
അപ്രിയരാക്ുന-
കതകെിൽ, അസാ-
ധാരണമായ സമ-
ഭാവനയായിരുനു 
മ്ൊടിമ്യരിയുകട 
കപരുമാറ്റത്ികറെ 
പ്രമ്ത്യെത. മ്നതാക്ൾ കപാതുകവ പ്രശ്നങ്ങ-
കള തരംതിരിച്് ൊണുനവരാണ്. മ്ൊടിമ്യരി 
അതിൽനിനും വ്യത്യസ്നായിരുനു. പ്രശന്ങ്ങകള 
സാരവും നി്ാരവുമായി മ്വർതിരിച്് അതിനന -ു
സരിച് ്അവയ്ക ്പരിഗണന നൽെുന പ്രകൃതമായി-
രുനില് മ്ൊടിമ്യരിയുമ്ടത്. സാരമായാലും നി-
്ാരമായാലും അനുഭവിക്ുനവർക് ്അത ്വല -ു
താകണന മ്ബാധം എമ്്ാഴും അമ്ദേഹത്ിൽ 
പ്രവർത്ിച്ിരുനു. അതുകൊണ്് പ്രശ്നങ്ങകള 
ആമ്പക്ഷിെപ്രാധാന്യമ്ത്ാകട ൊണാനല്, ത -ു
ല്യപ്രാധാന്യമ്ത്ാകട ൊണാനാണ് അമ്ദേഹം 
ശ്മിച്ിരുനത്. ഇത് അത്ര നി്ാരമായി കചയ്ാ-
വുന ഒരു ൊര്യമല്. പ്രധാനം/അപ്രധാനം എന് 
തരംതിരിച്് അപ്രധാനമായവകയ അവഗണിക് -ു
ന കപരുമാറ്റത്ികല ‘ശാസ്ത്രരീയയുക്തി’യിലാണ് 
കപാതുകവ നമേുകട മ്നതാക്ൾ കപരുമാറുനത്. 
പ്രശ്നപരിഹരണത്ിൽ അത് പ്രധാനവുമാണ്. 
എനാൽ ഇവികട പ്രശ്നങ്ങൾക്ാണ് പ്രാമുഖ്യം. 
അത ്അനുഭവിക്ുനവർക് ്രണ്ാം സ്ാനമ്മയ -ു
ള്ൂ. ഇവികടയാണ ്മ്ൊടിമ്യരി വ്യത്യസ്നാെുന-
ത്. മ്ൊടിമ്യരിക്് പ്രശ്നങ്ങമ്ളാളം വലുതായിര -ു
നു അത് അനുഭവിക്ുന മനുഷ്യരും. പ്രശ്നങ്ങ-
കളയും മനുഷ്യകരയും അമ്ദേഹം രണ്ായി െണ്ി-
ല്. ആകരയും അവർ പറയുന ൊര്യങ്ങളുകട നി-
്ാരത പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ില്. എല്ാവകരയും 
ഒമ്ര മനമ്്ാകട മ്െടു. ഒമ്ര െമ്ണ്ണാകട െണ്ു. 
ഇതികനയാണ് അപരത്്വമ്ത്ാടുള് െരുതൽ 
എന് പറയുനത്. സമഭാവനയാണ് അതികറെ 
അടി്ടവ്. നിറഞ്ഞ ചിരിയാണ് അതികറെ മുഖഭാ-
വം. ആകരയും മ്െൾക്ാനുമുള് മന് ്ഇതിൽനി-
നാണുണ്ാെുനത.് അങ്ങകനയാണ ്മ്ൊടിമ്യരി 
എമ്്ാഴും ചിരിക്ുന മ്നതാവായത.്   ഈ മമ്നാ-
ഭാവത്ികലത്ിയാൽ പികന അവികട വ്യക്തി-
മ്ഭദങ്ങളില്. ധനിെനും ദരിദ്രനുമില്. മ്നതാവും 
അണിയുമില്. ആരും അമ്ദേഹകത് െണ്് അസം-
തൃപ്തിമ്യാകട മടങ്ങിയില്. എല്ാവർക്ും ഒരു 
മ്പാകല ആശ്യിക്ാവുന ഇടമായി അത് മാറി. 

അതുകൊണ്ാണ് ‘എത്ര സകെരീർണ്ണമായ മുനണി 
പ്രശ്നങ്ങൾ മ്ൊടിമ്യരിക്് മുനിൽ അവതരി്ി-
ച്ാലും അതിനു പരിഹാരമുകണ്ന ്ഒരു മ്താനൽ 
എല്ാവർക്ുമുണ്ാെും’ എന് ൊനം രാമ്ജന്ദ്ൻ 
ഓർകത്ടുത്ു പറഞ്ഞത്. ഇത് ൊനം രാമ്ജന്ദ്-
കറെ മാത്രം അനുഭവമല്, മ്ൊടിമ്യരികയ ൊണ -ു
ന എല്ാവരുകടയും അനുഭവമാണ്. ഈ അനു-
ഭവകത്യാണ് നമേൾ ‘സൗമ്യത’കയന മ്പരിടു 
വിളിച്ത്. അങ്ങകനയാണ് മ്ൊടിമ്യരി ‘രാഷ്ട്രീയ-
ത്ികല സൗമ്യമുഖ’മായത്. അതുകൊണ്ുതകന 
മ്ൊടിമ്യരിയികല സൗമ്യത ഒരു വ്യക്തി പ്രകൃതമ-
ല്. അകതാരു രാഷ്ട്രീയപ്രകൃതമാണ്. 

         സർവ്രീസ് സംഘടന എന നിലയിൽ 
എകെജിസിടികയ സംബന്ിച്ിടമ്ത്ാളം ഒരു 
വലിയ അത്ാണിയായിരുനു മ്ൊടിമ്യരി. പണി-
കയടുക്ുനവരുകട മ്മഖലയികല പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന നിലയിലും അക്ാദമിെ് െമ്യൂണിറ്റിയുകട 
ജാഗ്രത  എന നിലയിലും മ്ൊമ്ളജ് അദ്്യാപെ-
രുകട  പ്രശ്നങ്ങകള എനും സൗമ്യതമ്യാകട മ്െട 
മ്നതാവായിരുനു അമ്ദേഹം. നമേുകട അവൊശ-
മ്്ാരാടങ്ങകള അർഹിക്ുന ഗൗരവമ്ത്ാകട 
ൊണാനും പിന്ുണയ്കാനും അമ്ദേഹം എനും 
തയ്ാറായിടുണ്്. സഖാവ് മ്ൊടിമ്യരിയുകട 
വിമ്യാഗം കതാഴിലാളിവർഗ്ഗരാഷ്ട്രീയത്ിനു വരു-
ത്ികവച് നഷ്ടം അപരിഹാര്യമാണ്. വർഗ്ഗരീയശ-
ക്തിെൾകക്തികര വിടുവരീഴ്ചയില്ാത് നിലപാടാ-
യിരുനു മ്ൊടിമ്യരിയുമ്ടത.് രാജ്യം അതികറെ ചരി-
ത്രത്ികല നിർണ്ണായെമായ പ്രതിസന്ിയിലൂകട 
െടനുമ്പാെുമ്മ്ാൾ ഇങ്ങകന മനുഷ്യകര മ്ചർ-
ത്ുനിർത്ാൻ െഴിയുന മ്നതാക്ളുകട വിടവാ-
ങ്ങൽ മ്വദനാജനെമാണ്. പയ്ാമ്ലകത് ആളി-
ക്ത്ുന ചിതകയ സാക്ഷിയാക്ി ആയിരങ്ങൾ 
വിളിച് മുദ്രാവാെ്യങ്ങളിൽ ഈ മ്വദനയുണ്്. 
ജാതി മത മ്ദശമ്ഭദങ്ങൾക്്ുറം മനുഷ്യകറെ പ്ര-
ശന്ങ്ങൾ ഉയർത്ി്ിടിച്ുകൊണ്ുള് രാഷ്ട്രീയസ-
മരത്ിൽ മ്ൊടിമ്യരി എനും ആമ്വശവും ഊർ-
ജ്ജവുമായിരിക്ും. സഖാമ്വ….ലാൽസലാം….

സംഘശബ്ദത്തിവന്റ സോഹിത്്ുരസ്ോര െടങ്ങിൽ
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 ssZh`mh\bnse 
iq\ytaJeIÄ

ഡ�ോ. ് ി ് ി പ്േോശവന്റ  ദേവം എ് േുരന്നയായേൻ   എ് ഡ�ോവലിവന്റ വോയ�

kp\nÂ ]n C-f-bnSw

ദദവത്ിൽ ഒരു ദുരന്ം നിലരീനമായിരി്ു-
ണ്.്  ൊരണം ദദവത്ിന ്എല്ാമറിയാം. 

എല്ാമറിയുനമ്താകട  ജരീവിതത്ിന്  ഒരു അർതവുമി-
ല്ാതായിത്രീരും.  ജരീവിതം അർത പൂർണ്ണമായിത്രീരു-
നത,് ജരീവിതം സുന്ദരമായിത്രീരുനത,് ജരീവിതം ആസ്വാ-
ദ്യെരമാെുനത് അതികറെ ആെസ്മിെതകൊണ്ാണ്. 
ആെസ്മിെതെൾ അവസാനിക്ുനമ്താകട  ജരീവിതം 
ഒരു വലിയ ദുരന്മാണ്. അതുകൊണ്് ദദവമായിരി-
ക്ുെ എനത് വാസ്വത്ിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്ാവസ്-
യുകട മ്പരാണ.്സർവ്ജ്ാനത്ികറെ മറുപുറം സമ്ൂർ-
ണ്ണമായ ശൂന്യതയാണ് എനത് ഒരുപമ്ക്ഷ ദദവകത്-
ക്ുറിച്ുള് നമേുകട ആമ്ലാചനെളിൽ  നാം പരിഗണി-
ച്ിടില്ാത് ഒരു ആശയമാണ്. 

മഹാഭാരതത്ിൽ ഒരു സന്ദർഭമുണ്്. 
അനുജന്മാകരല്ാം മരണക്ടു െഴിഞ്ഞു 
യുധിഷ്ിരൻ ഒരുനദരീതരീരത്ുവന്, അവരു-
കടകയല്ാം മരണത്ിനു ൊരണമായ  ഒരുയ-
ക്ഷമ്നാട് അവകരവിടുതരണം എനുപറയ -ു
നുണ്.് അമ്്ാൾ യക്ഷൻ െുമ്റ മ്ചാദ്യങ്ങൾ 
മ്ചാദിക്ും. മഹാഭാരതത്ികല വലിയ ഒര -ു
ദാർശനിെ സന്ദർഭമാണത്. അതികലാരു-
മ്ചാദ്യം ഇതാണ്;   ജരീവിതത്ിൽ ഏറ്റവും 
വിസമ്യെരമായ ൊര്യം ഏതാണ?് ഏറ്റവും 
അൽഭുതെരമായ ൊര്യം ഏതാണ?് അതിന് 
യുധിഷ്ിരൻ പറയുന ഉത്രം അനുനിമി-
ഷം നമുക്ുചുറ്റുമുള് മനുഷ്യർയാതനെളി-

മ്ലക്ും ദുരിതത്ിമ്ലക്ും മരണത്ിമ്ലക്ുകമാകക് 
സഞ്രിച്ുകൊണ്ിരിക്ുമ്മ്ാഴും, എനികക്ാരാൾക്് 
മാത്രം ഇത് ബാധെമാവില് എനുെരുതി ജരീവിക്ാൻ 
നമുകക്ാകക് െഴിയും, അതാണ് ജരീവിതത്ികല ഏറ്റ-
വും വിസ്മയെരമായ ൊര്യം  എനാണ്.യുധിഷ്ിരകറെ 
ഈഉത്രമാണ് ജരീവിതത്ികലഏറ്റവും വലിയ വിസ്മ-
യം.അലയടിക്ുന ദുരന്ങ്ങളുകട നടുവിലും, തകന 
ഇതു കതാടില് എന്,തകനകതാടുനതുവകര ഒരാൾ-
ക്് വിശ്വസിക്ാൻ െഴിയുനു എനതിലാണ് ജരീവിതം 
വിസ്മയെരമായിത്രീരുനത്.യഥാർതത്ിൽ ഇത് 
അയാകളയും കതാടും. ആകരയും കതാടും. എല്ാവർ-
ക്ും മ്വണ്ി ൊത്ുനിൽക്ുന ഒനാണ് ഈ ദുരന്ം. 
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ഒരു രൂപത്ിലകല്കെിൽ മകറ്റാരു രൂപത്ിൽ. പമ്ക്ഷ, അതു 
തകനകതാടില് എനു െരുതാനുള് ഒരാളുകട സാധ്യത-
യിലാണ് വാസ്വത്ിൽ ജരീവിതം ആഹ്ാദെരമാെുനത്. 
എല്ാമറിയുന ഒരാൾക്്  നഷ്ടക്ടുനത് ഈ വിസ്മ-
യത്ികറെ ആനന്ദമാണ്. അയാൾക്് എല്ാം അറിയാം. 
എല്ാം അറിയുനമ്താകട, അയാൾ ഒനും ബാക്ിയില്ാ-
ത് ഒരാളായിത്രീരുനു.

െുമാരനാശാൻ പണ്് െവിതയിൽ പറയുനുണ്്; ഭാവ-
ത്ികറെ പരമ്ൊടി അഭാവമായിത്രീരും എന്. 
ദദവസകെല്പത്ിനുള്ിലുകള്ാരു ദവരുധ്യ-
മാണത്. ദദവം എന സകെല്പം, അതിൽ-
ത്കന മനുഷ്യാവസ്കയ ഒരു സാ-
ധ്യതയാക്ി ഉയർത്ികക്ാണ്ുവരു-
നുണ്്. മാനുഷിെത നമുക്് നൽെ -ു
ന അനന്മായ വിസ്മയങ്ങളുകട-
യും ആഹ്ാദങ്ങളുകടയും മ്ലാെം 
യഥാർതത്ിൽ ദദവത്ിനില്ാ-
ത് ഒനാണ.് ദദവിെതയ്കും ഇല്ാ-
ത് ഒനാണ്. ദദവിെത എനത് 
ഒരു അഭാവമായിത്രീരുെയും ഒരു 
ശൂന്യതയായിത്രീരുെയും മാനുഷി-
െത ആ ശൂന്യതകയ മറിെടക്ുന, 
ഉണ്മയുകട ഒരു വലിയ പ്രൊശനസാ-
ധ്യതയായി അവമ്ശഷിക്ുെയും കചയ്ു-
നു എനത് ദദവവും മനുഷ്യനും തമേിലു-
ള് ബന്കത്ക്ുറിച്ുള് ആമ്ലാചനയിൽ 
പ്രധാനമാണ.് വാസ്വത്ിൽ അങ്ങകന ആമ്ലാ-
ചിക്ുമ്മ്ാൾ ദദവത്ിൽത്കന ഒരു ദുരന്മ -ു
ണ്്, ഒരു ശൂന്യസ്ാനമുണ്് എനു പറയാം. ഒരു അനുഭവ-
ത്ിൽ അതികറെ വിപരരീതമുണ് ്എനതാണ ്ജരീവിതത്ികറെ 
പരമമായ ഒരർതം. ഒരു അനുഭവത്ിന് അതികറെ വിപരരീ-
തമാവാനുള് ഒരു സാധ്യതയുണ്് എനർതം. പ്രൊശ-
കറെ ഈ മ്നാവലിമ്ലക്് വനാൽ, ദദവാവസ്യ്കും മന -ു

ഷ്യാവസ്യ്കും ഇടയിൽ 
ഇങ്ങകന സഞ്രിച്ുകൊ-
ണ്ിരിക്ുന ഒരു  െഥാ-
പാത്രമാണ ്ഇതികറെ  മ്െ-
ന്ദ്ത്ിലുള്ത്. ഞാൻ 
ദദവാവസ് എനു പറ-
യുനത് ദദവത്ികറെ 
മ്വഷം കെടി ജരീവിക്ു-
നു, ദദവം എന സകെല്പ-
ത്ിൽ ജരീവിക്ുനു എന 
അർതത്ിൽ മാത്രമല്.

ഇത് മന്ിലാക്ാൻ 
യൂമ്റാപ്യൻ ചിത്രെല-
യിൽ വനമാറ്റം ശ്ദ്ി-
ച്ാൽ മതിയാെും. നമ്വാ-
താനൊലമ്ത്ാടനു -
ബന്ിച്് ചിത്രെലയിൽ 
വന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. 
പതിമൂനാം നൂറ്റാണ്ിലും 

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ിലുകമാകക് വരയ്കക്ട "മമ്�ാണ 
ആന്റ് ദ ദചൽ�്' എന ചിത്രപരമ്ര മ്നാക്ിയാൽ 
അതികല െുഞ്ഞികനാരു സവിമ്ശഷതയുണ്്, മധ്യൊലം 
അവസാനിക്ുനു; നമ്വാതാനം വനിടില്. അക്ാല-
കത് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ െുഞ്ഞ് െന്യാമറിയത്ികറെ ഒക്-
ത്ിരിക്ുന െുഞ്ഞാകണകെിലും, െുഞ്ഞിമ്റെത് ആറുമാ-

സമ്മാ, ഒരു വയമ്്ാ ഒകക് പ്രായമുള് ഒരു ശിശുവികറെ 
ശരരീരമാകണകെിലും, ആ െുഞ്ഞികറെ മുഖത്് മ്നാക്ി-
യാൽ നിങ്ങൾകക്ാരു മാർ്ാ്യുകട മുഖമാണ ്ൊണാൻ 
െഴിയുെ! അത്ര ഗൗരവത്ിലാണ് ആ െുഞ്ഞികറെ മുഖം. 
ൊരണം ഈ പ്രപഞ്കത് മുഴുവൻ നയിക്ാൻ വിധിക്-
ക്ട ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്് ഭയകെര ഗൗരവത്ിലാണ് 
ഈ െുഞ്ഞ് ഇരിക്ുനത്. ചിത്രെലാചരിത്രം ആരംഭിക് -ു
മ്മ്ാൾ ആ െുഞ്ഞികന വിളിച്ത് 'അ�ൾട് ദചൽ�്' 

എനാണ്. ഇമ്്ാൾ  ഏതാണ്് എല്ാ െുഞ്ഞു-
ങ്ങളും ആ നിലയിലായി. െുഞ്ഞുങ്ങൾകക്ാ-

കക് എല്ാമറിയാം.
പണ്് എകറെ ഒരു ബന്ുവായ െു-

ഞ്ഞപ്റഞ്ഞ അനുഭവംപറയാം. അവ-
നന് ആറാം ക്ാസിലാണ് പഠിക്ു-
നത്.ഒരുദിവസം ഞാകനമ്ന്ാ 
അവമ്നാട് പറഞ്ഞമ്്ാൾ അവൻ 
എമ്നാട് പറഞ്ഞത്, 'അമോവൻ 
െുടിെകളമ്്ാകല സംസാരിക്രു-
ത്' എനാണ്. ഞാൻ അന് മ്ൊ-

മ്ളജിൽ പഠി്ിക്ുെയാണ.് അവൻ 
ആറാം ക്ാസിലാണ.് ഇത ്ൊലത്ി-

ലൂകട മാറിവന ഒരു യുക്തിയാണ്.
ഇവികട െുടിയായിരിക്ുെ, അമ്തസമ-

യം ദദവമായിരിക്ുെ എനതാണ് ഈ 
യുക്തിയുകട അടിസ്ാനം. റാമ്�ലികറെ 

മമ്�ാണ ആന്റ് ദി ദചൽ�് എന ചിത്രങ്ങ-
ളിമ്ലക്് മ്നാക്ിയാൽ, നമേൾ അവികടക്ാ-
ണുന ശിശു സാധാരണ ശിശുതകനയാണ്. 

ആ െുഞ്ഞിൽത്കന ദദവകത്ക്ാണാം. ഇത് നമ്വാ-
താനം കൊണ്ുവന വലികയാരു മാറ്റമാണ്. അതായത്, 
മാനുഷിെതയുകട പൂർണ്ണതയിലാണ് ദദവം. മാനുഷിെ-
തയുകട മറുപുറമല് ദദവം.ഇത ് കചറികയാരുവ്യത്യാസമല്.

മ നു ഷ ്യന ി ൽ ത് ക ന യു ള്  ഒ രു  സ ാ ധ ്യത യു ക ട 
ആവിഷ് ൊരമായി,പൂർണ്ണതയുകട ഒരു ആവിഷ് ൊ-
രമായി, അതുമകല്കെിൽ പൂർണ്ണതയിമ്ലക്ുള് ഒരു 
സഞ്ാരത്ികറെ സാധ്യതയായി ദദവകമന ആശ-
യകത് ൊണാൻ െഴിഞ്ഞാൽ, ദദവത്ിനും മനു-
ഷ്യനുമിടയിലുള് ഒരു നിത്യ സഞ്ാരമാണ് മനുഷ്യാ-
വസ് എന് തിരിച്റിയാൻ പറ്റും. ആ മനുഷ്യാവസ്-
യുകട ആവിഷ് ൊരമാണ് െലയും സാഹിത്യവും.അത് 
എമ്്ാഴും രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയായിരിക്ില്. രാഷ്ട്രീയമാ-
യി ശരിയായിരിക്ുെ എനത് നല് ൊര്യമല്എനതാ 
ണ് െലകയ സംബന്ിച്് പറയാവുന ഒരുൊര്യം. നമേളി-
മ്്ാൾ ഏതുൊര്യകത്യും രാഷ്ട്രീയമായ ശരിയുകട മാനദ-
ണ്ഡംകൊണ്് അളക്ാറുണ്്.എനാൽ, രാഷ്ട്രീയമായി ശരി-
യാൊൻ പ്രയാസമുള് ഒരു സംഗതിയാണ ്െലയും സാഹി-
ത്യവും. ൊരണം അത് ജരീവിതം തകനയാണ്. ജരീവിതത്ി-
കറെ ഒരു പ്രശ് നം, അതിൽ ആഴമ്മറിയ ദവരുധ്യങ്ങളുണ്് 
എനതാണ്. ആ ദവരുദ്്യങ്ങകള തുടച്ുമാറ്റാൻ പറ്റില്. 
ആഗ്രഹിച്് ഇല്ാതാക്ാനും പറ്റില്. ജരീവിതം ദവരുദ്്യ-
ങ്ങൾ െൂടിക്ലർനതാണ്. നമേുകട ൊലത്് വലിയ ഒര -ു
സാഹിത്യ ചിന്െൻ ലിറ്റ ്മ്റച്റികന വിശദരീെരിക്ുമ്മ്ാൾ, 
സാഹിതരീയത എനതിനു  അമ്ദേഹം കൊടുക്ുന മമ്നാഹ-
രമായ ഒരു നിർവ്ചനം 'ദി ലിവിംഗ് �യലക്ിെ്' എനാണ്. 
സാഹിതരീയത എനാൽ ജരീവിക്ുന ദവരുദ്്യാത്മെത 
എനാണിതിനർതം. വാസ്വത്ിൽ ജരീവിക്ുന ദവര -ു
ദ്്യാത്മെത സാഹിതരീയതയുകട  മാത്രമല്, മനുഷ്യാവസ്-
യുകടതകന അടിസ്ാന സ്വഭാവമാണ്. ഇത് അറിയുന 

ഡ�ോ.്ി.്ി.പ്േോശൻ

പശരീ�ോരോയണ ഗുരു
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ഒരാളായിരുനു ഗാന്ി. അതുകൊണ്ാണ് ഗാന്ി തകറെ 
അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റി്റഞ്ഞുകൊണ്ിരുനത്. അഭിപ്രാ-
യങ്ങൾ ധാരാളമായി മാറ്റിപറഞ്ഞ ഒരാളാണ്ഗാന്ി. രാ-
മചന്ദ്ഗുഹയുകട പുസ്െത്ികറെ ആമുഖത്ിൽ ഗാന്ി 
പറഞ്ഞ ഒരുവാെ്യം അമ്ദേഹം എടുത്് മ്ചർക്ുനുണ്്. 
'അഭിപ്രായസ്ിരതയ്ക് മ്വണ്ി സത്യകത് മൂടികവയ്കാൻ 
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്ുനില്''എനതാണത്. അത് വളകര പ്ര-
ധാനക്ട ഒരു ൊര്യമാണ്.യാഥാർത്യത്ികറെ ദവരു-
ദ്്യകത് അഭിസംമ്ബാധനകചയ്ാമ്നാ, അഴികച്ടുക്മ്നാ 
ശ്മിക്ുന സമയത്്, നിങ്ങൾക്്  ദവരുദ്്യങ്ങളിലൂകട 
മാത്രമ്മ ജരീവിക്ാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്് ദവരുദ്്യകത് 
നിർദ്ാരണം കചയ്,് അന്ിമമായ ഒരു ശരിപ്രസ്ാവനയായി 
െലകയ മാറ്റുെ എനത് െലയുകട തകന ഭവശാസ്ത്രകത് 
നിരസിക്ലാണ.് അതികറെ ഓമ്ണ്ാളജികയ നിരസിക്ുന 
ഏർപാടാണത.് മനുഷ്യാവസ്യ്കുള്ികല ദവരുദ്്യത്ിൽ 
ആഴത്ിൽ മ്വരുപിടിച്് നിൽക്ുെ എനുള്ത് െലയുകട 
സാധ്യതയാണ്. അകതാരുപമ്ക്ഷ, െല നമുക്് തരുന വാ-
ഗ്ാനംെൂടിയാണ്. അത് നകമേ നാം ശരികയനു  െരുതുന-
തിനുള്ികല കതറ്റിമ്നമ്യാ, നാം കതകറ്റനു െരുതുനതി-
നുള്ികല ശരിമ്യമ്യാ, അവ തമേിലുള് െൂടിക്ലർ്ുെ-
കളമ്യാ ഒകക് മ്ബാധ്യക്ടുത്ിത്രും. ഈ ഉഭയാവ-
സ്യുകട, രണ്് മ്ലാെങ്ങളിലും ജരീവിക്ുെയും 
ഒരു പമ്ക്ഷ രണ്് മ്ലാെങ്ങളിലും മ്വരുപിടി-
ക്ാതിരിക്ുെയും അതിനിടയിൽ ഉഴറി നട-
ക്ുെയും കചയ്ുന മനുഷ്യാവസ്യുകട 
സൂക്ഷ്മമായ സാനിധ്യകത്യാണ് നല് 
ഏത് െലാവസ്ുവും ആവിഷ് െരിക്ാൻ 
ശ്മിക്ുനത്.

പ്രൊശകറെ ഈ കൃതിയും വാസ്വ-
ത്ിൽ കചയ്ുനത് അതാണ്. ഈ കൃതി-
യിൽ രണ്് മ്ലാെങ്ങളുണ്്. ഒന് പ്രാചരീ-
നതയിൽ മ്വരാഴ്തി നിൽക്ുന ഒരു മ്ഗാ-
ത്രമ്ബാധം. ആ മ്ഗാത്രസ്മൃതിയിൽ നിന് 
നമേുകട മമ്നാവിജ്ാനം, സമൂഹഅമ്ബാ-
ധം എകനാകക് വിളിക്ുന,മനുഷ്യവംശത്ി-
കറെ  ജനിതെങ്ങളിലൂകട ദെമാറി വരുന മ്ബാ-
ധ്യങ്ങളുകട ഒരു തലമുണ്്. ആ തലത്ിൽ എവി-
കടമ്യാ ആണ ്ഈ കതയ്ക്ാരകറെ ജരീവിതമ്ബാ-
ധം. അയാൾ  പ്രപഞ്മ്ത്ാട,് പക്ഷിെമ്ളാട,് െിളിെമ്ളാട,് 
പൂക്മ്ളാട് ഒകക് പുലർത്ുന ആത്മബന്ം അവികട 
രൂപക്ടതാണ്. പിൽക്ാലത്് ദെവന അറിവികറെ 
ക്രമരീകൃതമായ വ്യവസ്യിൽനിനുകൊണ്് മ്നാക്ുനഒ-
രാളാണ് ഈ മ്നാവലികല ആഖ്യാതാവികറെ സ്ാനത്ു-
ള് കതയ്ക്ാരകറെ മെൻ. ഇങ്ങകന രണ്് മ്ലാെങ്ങളുകട, 
രണ്റ്റങ്ങളിൽനിന് പുറക്ടുന മ്ബാധ്യങ്ങളുകട  ഒരു 
സംഗമമ്വദിയായി ഈ മ്നാവൽ മാറിത്രീരുനുണ്്. അതി-
കറെ ദവരുദ്്യങ്ങൾ മ്നാവലിൽ അവിടവികട  ൊണാം. 
ഈ ദവരുദ്്യങ്ങൾ പരിഹരിക്ാൻ പ്രൊശൻ ശ്മിച്ിടി-
ല്. പരിഹരിക്ാൻ ശ്മിച്ിടില് എനതുകൊണ്ാണ് ഈ 
മ്നാവൽ ജരീവിക്ാൻ മ്പാെുനത.് പരിഹരിച്ിരുകനകെിൽ  
ഇകതാരു പ്രബന്മായി അവസാനിക്ുമായിരുനു. പരിഹ-
രിക്ക്ടാത് ഈ ദവരുദ്്യങ്ങളിൽ മ്വരുപിടിച്് നിൽ-
ക്ുനുഎനതാണ ്ഈ മ്നാവലികറെ പ്രസക്തി. റാസ ്െൾ 
നിക്�് എനത്ഒരു കൊലയാളിയുകട മ്പരാണ്. പമ്ക്ഷ, 
മനുഷ്യവംശത്ികറെ ചരിത്രത്ികല ഏറ്റവും വലിയ മാന-
വിെതയുകട ആവിഷ് ൊരമായി നമേൾ െണ് ഒരാൾ ഈ 
റാസ് െൾ നിക്�് ആണ്. മ്സാണിയക്് മുനിൽ മുടുെു-
ത്ിനിന് റാസ് െൾ നിക്�്പറയുനത്,'യാതന അനുഭ-

വിക്ുന മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശത്ികറെയും  മുമ്ിലായി-
ട് ഞാൻ മുട് െുത്ുനു' എനാണ്.അത് പറയുനത് ഒരു 
കൊലയാളിയാകണമ്നാർക്ണം. അങ്ങകനകയാരു മന -ു
ഷ്യനു മാത്രമ്മ ആ വാെ്യം അതുമ്പാകല പറയാൻ പറ്റൂ 
എനതാണ് യാഥാർത്യം. ൊരണം ആ യാതനയുകട 
ആഴം മുഴുവൻ ഉള്ിലുള്  ഒരാളാണയാൾ. റാസ് െൾ നി-
ക്�ികറെ ആ വാെ്യകത് ഒരു പതിവു വാെ്യത്ിൽനിന് 
മാറി ഇത്രമ്മൽ ധ്വനിയുള്, ഒനരനൂറ്റാണ്് െഴിഞ്ഞിടും 
ജരീവിക്ുന, ഇമ്്ാൾ പറയുകമ്ാഴും ഹൃദയത്ിൽ മ്വദന 
മ്താനുന, ഒരു വാെ്യമായി മാറ്റുനത് ഈ യാതനയുകട 
ആഴം അതിനുള്ത ്കൊണ്ാണ.്അതുകൊണ് ്ദവരുദ്്യ-
കത് നിർദ്ാരണം കചയ്ലല്, ദവരുദ്്യകത്  ജരീവിക്ാൻ 
അനുവദിക്ലാണ്, തുറനു വിടലാണ്, അതികറെ നടുവി-
മ്ലക്് നകമേ എടുകത്റിഞ്ഞിട്, നാം ഉറ്ിച്് നിർത്ിയ 
ഇടങ്ങകള അസ്ിരക്ടുത്ലാണ് െലയും സാഹിത്യവും 
കചയ്ുനത്.

ബസമ്വശ്വരൻ പറയുനുണ്്,'ഉറച്് നിനവർ ഒലിച്ു-
മ്പായി, ചലിച്ുനിനവർ പിടിച്ു നിനു' എന്. ചലിച്ിരി-
ക്ാനുള് ഒരു വഴി നമേുകട മുമ്ിമ്ലയ്ക് കൊണ്ുവരിെയും 
ഒരു പമ്ക്ഷ, നമേകള അസ്ിരക്ടുത്ുെയും കചയ്ുനു 

എനുള്താണ് െലകചയ്ുന ധർമേം. അത് ദൃഢരീെ-
രണത്ികറെ  പണിയല്. അത് നകമേ ഇളക്ുെ-

യാണ് കചയ്ുനത്. നമേുകട മ്ബാധ്യങ്ങകള, 
അനുഭൂതിെകള, നാം ഉണ്ാക്ികവച് ശരി-

െകള, അതിരുെകള, അതിങ്ങകന മറി-
െടന് മറിെടന് മ്പാെുനു. ഒരർത-
ത്ിൽ ഓമ്രാ വാക്ിലും സാഹിത്യം 
കചയ്ുനത് അത് തകനയാണ്. ഒരു 
വാകക്ടുക്ുനു, ആ വാക്ികന ആ 
വാക്ികറെ സൂക്ഷ്മാർതത്ിമ്ലക്്, 

നാം മന്ിലാക്ിയ അർതത്ിൽ-
നിന് അതങ്ങ് വലുതാക്ുനു. ആ വാ-

ക്ിൽ ഊറിക്ൂടിനിൽക്ുന അർത-
ത്ികറെ അതിരികന വലുതാക്ുനു. മകറ്റാ-

രു മണ്ഡലത്ിമ്ലക്് ആ വാക്ികന പ്രമ്വശി-
്ിക്ുനു. ഒരു നല് കൃതിയിൽ ഒരു വാക്ിനു 
എന്ാമ്ണാ സംഭവിക്ുനത്, അതികറെ അർ-
തമണ്ഡലത്ിന് എന്ാമ്ണാ സംഭവിക്ുന-

ത,് ഏതാണ് ്അതാണ ്ഒരു നല് കൃതിയിൽ ഒരു വായനക്ാ-
രമ്നാ വായനക്ാരിമ്ക്ാ സംഭവിക്ുനത്. അയാളുകട 
അതിര് കപാടിമ്്ാെുനു. അതുകൊണ്ാണ് സാഹിത്യം 
നകമേ മ്മാചി്ിക്ുനു എനു പറയുനത്. അത് സാധി-
ക്ുനത ്മ്മാചനത്ികറെ മുദ്രാവാെ്യം മുഴക്ിയിടല്. മറിച്്  
നമേകള നമുക്്ുറമ്ത്യ്ക ്തള്ിവിടിടാണ.് നാം അല്ാത്-
തിമ്ലക് ്തള്ിവിടിടാണ.് ഒരു പമ്ക്ഷ, നമേുകട മ്ബാധ്യങ്ങ-
ളുകട അതിരുെകള ഉലച്ു െളഞ്ഞിടാണ്. 

ഇങ്ങകന അതിരുെകള ഉലച്ുെളയുന  ഒരു സംവാദത്ി-
കറെ മുഖം ഈ മ്നാവൽ നിലനിർത്ുനുണ്് എനതാണ് 
പ്രധാനക്ട ൊര്യം. ആദിമമായ ഒരു മ്ഗാത്രമ്ബാധവും 
അതികല മൂല്യസഞ്യവും അതികറെ സൗന്ദര്യാഭിരുചിെളും 
അതികറെ പ്രപഞ്ഭാഷയും ഒകക്യായി അതിമ്നാട് സമ-
രസക്ടു ജരീവിക്ുന ഒരാൾ, അയാൾ ജരീവിക്ുനതാെ-
കട, ഇകതാനും പ്രവർത്ിക്ാത്, ഇതികനാനും വലിയ 
അർതമില്ാതായിത്രീർന, ഒരു ൊലത്ികറെ നടുവിലും 
ആ ൊലത്ികറെ യുക്തിെൾക്് ഇടയിലുമാണ്. ഇങ്ങകന 
ഈ രണ്ു മ്ലാെങ്ങളുകട സംവാദകത് വടമ്ക് മലബാ-
റികറെ ഒരു പ്രമ്ത്യെ സ്ലരാശിക്െത്് സവിമ്ശഷമായ 
െഥാപാത്രങ്ങളിലൂകട വിന്യസിക്ുെയാണ് പ്രൊശൻ 

ബോലെന്ദ്രൻ െുള്ളിക്ോട്
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കചയ്ുനത്. ആ െഥാപാത്രങ്ങളാെമ്ട വളകര മൗലിെ-
തയുള്  െഥാപാത്രങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ ഏകറ ശ്മ്ദ്യ-
മായിടുള് ഒരു െഥാപാത്രം, നായെെഥാപാത്രത്ികറെ 
സുഹൃത്ായിടുള്  എർമേുക് എനു പറയുന  മനുഷ്യ-
നാണ്. അമ്ദേഹത്ികറെ ഒരു പ്രമ്ത്യെത, എല്ാ െുടിെൾ-
ക്ും അയാൾ ഇരടമ്്രിടും എനുള്താണ്. ഓമ്രാ െു-
ടിെകള ൊണുമ്മ്ാഴും ഒരു പുതിയ മ്പരിൽ ആ െുടികയ 
വിളിക്ും. ഒരു മ്പര് ഒരു ദിവസമ്മ വിളിക്ൂ. പിമ്റ്റ ദിവസം 
പുതിയ മ്പരാണ് വിളിക്ുനത്. അതുകൊണ്് എല്ാ െുടി-
െളും ഈയാളുകട അടുത്്'മ്പരു തരൂ, മ്പരു തരൂ' എന്പ-
റഞ്ഞ് വരും. എർമേുക് പുതിയ മ്പരുെൾ എല്ാവർക്ും 
നൽെും. വാസ്വത്ിൽ ഇത് വലികയാരു ൊര്യാണ്. ഈ 
നാമരൂപാവലിെളാണ് മ്ലാെം. മ്ലാെകത്ക്ുറിച്ുള് 
ഒരു യാഥാർത്യമാണത്. മ്പരുകൊണ്ാണമ്ല്ാ നമേകളാ-
കക് കപരുമാളാെുനത.് മ്പരിനുള്ിൽ കപരുമാളിരിക്ുനു 
എന് വിനയചന്ദ്ൻ മാഷ് പണ്് എഴുതുനുണ്്. ഇങ്ങകന 
ഓമ്രാ മനുഷ്യരും അവരുകട സ്വത്വവും അസ്ിത്വവും ആർ-
ജ്ജിക്ുനത് മ്പരുകൊണ്ാണ്. അതുകൊണ്് മ്പര് പുത -ു
തായി പുതുതായി നൽെി നമേുകട ഉണ്മകയത്കന പുതു-
ക്ി്റയുന ഒരാളായിട് എർമേുക് മാറുെയും െുടിെൾ 
അയാൾക്് ചുറ്റും െൂടുെയും കചയ്ുനു. 

വാസ്വത്ിൽ വലിയ എഴുത്ുെൾ കചയ് -ു
ന പണിയും അതാണ്. അവർ നമേുകട മ -ു
മ്ിലുള് യാഥാർത്യകത് പുതികയാരു 
മ്പരിട് വിളിക്ുനു, പുതികയാരു അന -ു
ഭവമാക്ി മാറ്റുനു, ജരീവിതകത്ക്ു-
റിച്ുള് പുതികയാരു മ്ബാധ്യമായി 
അത് നകമേ വലയം കചയ്ുെയും 
കചയ്ുനു. അതുകൊണ്ായിരിക്ും 
ദവമ്ലാ്ിള്ികയമ്്ാകല ഒരു െവി, 
"എകറെ ജരീവിതം ഭയകെരമായ യാതന-
യാണ,് പമ്ക്ഷ, എനിക് ്മ്വകറാരു മ്ലാ-
െമുണ്്. കെട ജരീവിതം ഉകണ്നികക്-
നാൽ, മകറ്റാരു ൊവ്യജരീവിതം മനിൽ' 
എനു പറയുനത്. കെടജരീവിതം പരുഷവും 
ൊവ്യജരീവിതം സുന്ദരവും എന അർതത്ില-
ല് െവി ഇങ്ങകന പറയുനത്. െവിത എക്ാ-
ഴും യാഥാർത്യത്ികറെ  മ്വകറാരു പ്രതലകത് 
നിർമേിക്ുനുണ്്. അത് മനുഷ്യാവസ്കയ സംബന്ിച്് 
വളകര പ്രധാനക്ട ഒരു ൊര്യമാണ്. ഈ മ്നാവലികല 
ആഖ്യാതാവികറെ യുക്തിമ്ബാധം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്ികറെ-
യും ആധുനിെ വിജ്ാനത്ികറെയും യുക്തിവിചാരത്ി-
കറെയും മ്നർവരയിൽ സഞ്രിക്ുന ഒനാണ.് അയാൾക്് 
അതുകൊണ്് അച്കന മന്ിലാെുനില്! എന്ുകൊണ്് 
അച്നിങ്ങകന? എനതികന തകറെ മ്ബാധ്യങ്ങൾ കൊണ്് 
വിശദരീെരിക്ാനാണ് അയാൾ ശ്മിക്ുനത്. യുക്തിയു-
കട പടവുെളിലൂകടയാണ് അയാൾ സഞ്രിക്ുനത്. വാ-
സ്വത്ിൽ, യാഥാർത്യകത് നിർമേിക്ുനതിൽ ഈ 
അനുഭൂതിസഞ്യത്ിനുള് പകകെന്ാണ്? ആശയപ്രപ-
ഞ്ങ്ങൾക്ുള് പകകെന്ാണ്?എന മ്ചാദ്യം പ്രസക്തമാ-
ണ്. നിങ്ങൾ വായിച് ഒരു മ്നാവൽ, നിങ്ങൾ രസിച് ഒരു 
െവിത എങ്ങകനയാണ്  ജരീവിതത്ികറെ ആധാരമായിത്രീ-
രുനത് എനളക്ാൻ  മ്പാന  ഒരു  സാമഗ്രിയും നമേുകട 
വിജ്ാനവ്യവസ്യിൽ  ഇല്  എനതാണ് ആധുനിെ 
വിജ്ാനവ്യവസ് മ്നരിടുന ഒരു പ്രതിസന്ി. അത് ശ -ൂ
ന്യമാക്ിക്ളഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമ്ലാെമുണ്്. നമേുകടകയാ-
കക് നിലനിൽ്ികറെ ആധാരത്ിൽ ശൂന്യമായിക്ിടക്ു-
ന, അളക്ക്ടാകത െിടക്ുന ഒരു ഇരുണ് തലമുണ്.് ആ 

തലത്ിമ്ലക്ാണ ്െലയും െവിതയും െടനുനിൽക്ുന-
ത.് ഇകതല്ാം അർതശൂന്യമാകണന ്കപാതുകവ സാമൂഹ്യ-
ശാസ്ത്രം െരുതാറുണ്.് ൊരണം സാമൂഹ്യവിജ്ാനത്ിന് 
അളകനടുക്ാവുന ക്രമക്ട മാനങ്ങൾ മാത്രമ്മയുള്ൂ. 
നിർഭാഗ്യവശാൽ ജരീവിതം ഇങ്ങകന അളകനടുക്ാവുന 
ഒനല്. ക്രമക്ട  മാനങ്ങൾക്് െുറുമ്െ നരീങ്ങാൻ ഒരുപാട് 
സാധ്യതെളുള്, ആ സാധ്യതെളിൽ മനുഷ്യാവസ്െളു-
കട വിസ്മയങ്ങകള വലിയ മ്താതിൽ മ്ചർത്ുകവച്ിടുള് 
ഒനാണ് ജരീവിതം. ഈ മ്നാവലികല നായെൻ ഇടയ് കക്-
ല്ാം മദ്യപിക്ാനായി െള്ുഷാ്ിൽ മ്പാെുനുണ്്. ആറ -ു
മാസകത് കതയ്ക്ാലംെഴിഞ്ഞാൽ പികന ആറുമാസം 
അമ്ദേഹത്ിന് മദ്യക്ാലമാണ്. ആ െള്ുഷാ്ിൽ സാമ -ൂ
ഹ്യശാസ്ത്രവിശെലനം നടത്ുന തരീവ്രനിലപാടുള് ഒരു രാ-
ഷ്ട്രീയപ്രവർത്െനുണ്്. ഇമ്ദേഹത്ികറെ വിശദരീെരണവും 
ഈ കതയ്ക്ാരകറെ മ്ഗാത്ര്ഴമയിൽ മ്വരുറച് വിശ്വാസ-
ങ്ങളും തമേിൽ പലമ്്ാഴും മുഖാമുഖം നിൽക്ും. കതയ്-
ക്ാരൻ മിക്വാറും മൗനത്ിലാഴ്ന ്ഈ വിശദരീെരണങ്ങൾ 
മ്െൾക്ും. ആ ഭാഗങ്ങളിലൂകട െടനുമ്പാെുമ്മ്ാൾ നമ -ു
ക്് മന്ിലാെുന ഒരു ൊര്യം, നമേുകട പുതിയ മ്ബാധ്യ-
ങ്ങൾക്ുള്ിൽ നഷട്മായിമ്്ാെുന അനുഭവത്ികറെ സ -ൂ

ക്ഷ്മമ്ലാെങ്ങൾ എത്രവലുതാണ ്എനതാണ.് പഴ-
കയാരു െവി പണ്് െവിതയികലഴുതുനുണ്്;'

 "Where is our wisdom, we hav-
-e  lost in knowledge, where is 

our knowledge we hav- -e lost in 
information' എന.്  വിജ്ാനത്ിൽ 
നഷ്ടക്ടുമ്പാെുന വിമ്വെം; വി-
മ്വെത്ിൽ നഷ്ടക്ടുമ്പാെുന 
വിജ്ാനം. ഈ വിമ്വെത്ികറെ ഒരു 
സൂക്ഷ്മതലമുണ്.് ആ സൂക്ഷ്മതലകത് 

നമുക്് മുമ്ിൽ അനാവരണം കചയ്ാ-
നാണ് ഈ മ്നാവൽ ശ്മിക്ുനത്. ഭ -ൂ

മിയുകട അവൊശിെൾ ആരാണ?് എന 
ബഷരീറികറെ മ്ചാദ്യത്ിൽ ഒരുപാട് ൊര്യ-

ങ്ങളുണ്് എന് നമുക്്  മന്ിലാെുനത് 
ഈ സൂക്ഷ്മതലത്ിൽനിന് മ്നാക്ുമ്മ്ാഴാ-
ണ്. അത് വിജ്ാനത്ികറെമ്യാ വിവരത്ി-
കറെമ്യാ അല്. ഈ പ്രപഞ്ത്ികറെ ക്രമകത്-

ക്ുറിച്ുള് ഒരു സൂക്ഷ്മശ്ുതിയാണത്. ഇതാണ് ഈ മ്നാ-
വലികറെ ആധാരശ്ുതി.ഇതികല നായെൻ മ്ലാെമ്ത്ാട് 
പുലർത്ുന നിർമേമായ, അകല്കെിൽ പുറമ്മയ്ക് അത്യന്ം 
നിർമേകമനു മ്താനുന, എനാൽ ആഴത്ിൽ സ് മ്നഹ-
നിർഭരമായ ഒരു ജരീവിതാവസ്യുണ്്. അതിൽ മകറ്റാരു 
ദവരുദ്്യമുണ്്. നിങ്ങൾ മ്ലാെത്ികല എല്ാവകരയും 
സ് മ്നഹിച്് െഴിഞ്ഞാൽ, മ്ലാെം നിങ്ങകളക്ുറിച്് െരു-
താവുന ഒരു ൊര്യം നിങ്ങൾക്് ആമ്രാടും സ് മ്നഹമില് 
എനാണ്. ഇത് സ് മ്നഹത്ികറെ ഒരു മറുപുറമാണ്.  ജിദേു 
കൃഷ്ണമൂർത്ി ഒരു പ്രഭാഷണത്ിൽ പറയുനുണ്്;  "That I 
lov--e you only because you lov--e me, doens't cotnsitute 
real lov--e' എന്.'നിങ്ങൾ എകന സ് മ്നഹിക്ുനു എനു-
ള്ത് കൊണ്് ഞാൻ നിങ്ങകള സ് മ്നഹിക്ുനു' എനത് 
യഥാർതമായ സ ്മ്നഹമല്. അകതാരു െച്വടത്ികറെ ഭാ-
ഷയാണ്. തുടർന് അമ്ദേഹം പറയും; real lov--e demands 
nothing in return  എന്. പെരമായി അത് ഒനും ആവ-
ശ്യക്ടുനില് എനർതം. ദബബിളിൽ മ്വകറാരു വാ-
െ്യമുണ്്. 'നികന സ് മ്നഹിക്ുനവകര നരീ സ് മ്നഹിക്ു-
നതിൽ എന്ാണ് അർതം? അത് ചുകെക്ാരും കചയ്ു-
നില്മ്യാ' എന്. അതുകൊണ്്  മ്ലാെകത് മുഴുവൻ 

�ി വി�യെന്ദ്രൻ
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നിരുപാധിെമായി സ് മ്നഹിക്ുന ഒരാൾ 
ഒരു പമ്ക്ഷ സ് മ്നഹമില്ാത്  ഒരാളായി-
ട്  ധരിക്ക്ടാൻ ഇടയുണ്്. അങ്ങകന-
കയാരാൾ  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ിൽ 
മ്െരളത്ിൽ ജരീവിച്ിരുനു. അയാ-
ളുകട മ്പര് മ്െസരി ബാലകൃഷ്ണപി-
ള് എനാണ്. മ്െസരി എഴുതിയ 
ഒരു വാെ്യം; ''ഈ മ്ലാെകത്  മുഴ -ു
വൻ സ് മ്നഹിച്തുകൊണ്് ഞാൻ 
എകറെ ഭാര്യകയയും െുഞ്ഞികനയും 
പ്രമ്ത്യെമായി സ് മ്നഹിച്ിരുനി-
ല്''എനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുവന-
ത്, ഈ െഥാപാത്രത്ികറെ നിർമേമത്വ-
ത്ിനുള്ിൽ ജരീവിതമ്ത്ാടുള് ആഴമ്മ-
റിയ ഒരു സ് മ്നഹഭാവം നിലനിൽക്ുനുണ്്  
എനാണ.് സ ്മ്നഹശൂന്യതകയന ്മ്താനാവുന 
ഒരു നിർമേമത്വത്ിലൂകടയാണ് അമ്ദേഹം അത് 
അനാവരണം കചയ്ുനത് എനു മാത്രം. 

ഇങ്ങകന നാം യുക്തികൊണ് ്ക്രമക്ടുത്ിയ മ്ലാെയാ-
ഥാർത്യങ്ങൾക്് െുറുമ്െ നരീങ്ങുന ജരീവിത-
ത്ികറെ സൂക്ഷ്മശ്ുതികയ പ്രൊശൻ ഈ 
മ്നാവലിൽ പിന്ുടരുനുണ്്. െലയു-
കട ഒരു വലിയ സാധ്യത അത് അെം 
തുറനിരിക്ുനു എനുള്താണ്. 
അത ്അവസാനകത് ഉത്രം പറ-
യുെയല് കചയ്ുനത്. അത് തുറ-
നു െിടക്ുന ഒരു വാതിലാണ്. 
വിജയൻ മാഷ്  പണ്് പറയുനു-
ണ്്;'അടയുന വാതിൽ തുറക്ു-
ന വാതിൽ' എന്. ഇങ്ങകന തു-
റനുെിടക്ുന ഒരു വാതിലികറെ 
മ്പരാണ് െല. അതിലൂകട ഇനിയും 
മനുഷ്യർ വരും. പുതിയപുതിയ മനു-
ഷ്യാനുഭവങ്ങൾ ഈ കൃതികയത്കന 
പുതിയതാക്ി മാറ്റും. അങ്ങകന തുറനുെിട-
ക്ുന ഒരു വാതിലായി ഈ കൃതി മാറുനുണ്് 
എനത ്സമ്ന്ാഷെരമായ ൊര്യമാണ.് ഈ 
പുസ്െത്ികറെ ആമുഖത്ിൽ ബാലചന്ദ്ൻ ചുള്ിക്ാ-
ട് എഴുതിയത്,'ഗ്രാമത്ികല പുഴമ്പാകല അടികതളിഞ്ഞ 
ആഖ്യാനഭാഷ'യാണ് ഈ മ്നാവലികറെ സവിമ്ശ-
ഷത എനാണ്. അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യ-
മായ ഒരു പ്രസ്ാവനയാണ്. അടിക്ല്് 
ൊണാവുന ഒരു പുഴ മ്പാകല സ്വച്-
മായ ഭാഷയിൽ നമേുകട ജരീവിതത്ി-
കറെ സൂക്ഷ്മശ്ുതികയ ഒരു സവിമ്ശ-
ഷമായ സ്ലത്ിലും സവിമ്ശ-
ഷമായ ൊലബന്ങ്ങൾക്െ-
ത്ും വിന്യസിച്ുകൊണ്് മനു-
ഷ്യാവസ്കയക്ുറിച്ുള് വലിയ 
ചില മ്ചാദ്യങ്ങൾ ഈ മ്നാവൽ 
ഉയർത്ുനുണ്.് എനാൽ അകത-
ല്ാം വലിയ മ്ചാദ്യങ്ങളാകണന 
യാകതാരു പ്രതരീതിയും ഉണർത്ാ-
കത സരളമായി ആവിഷെരിക്ുനു 
എനതാണ ്ഈ കൃതിയുകട മൗലിെത. 
ലാളിത്യം എനത് അതിസകെരീർണ്ണതയുകട 
മറുമ്പരാണ ്എനത ്ലാളിത്യകത്ക്ുറിച്ുള് 

പ്രധാനക്ട ആശയമാണ.് ഗാന്ികയമ്്ാകല സകെരീർ-
ണ്ണമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇന്്യയിൽ ഉണ്ായിമ്ടയി-

ല്. പമ്ക്ഷ, ഗാന്ി അമ്ങ്ങയറ്റം ലളിത്യമ്ത്ാകട 
ജരീവിച് ഒരാളായിരുനു. നാരായണഗുരുവികന-

മ്്ാകല ലളിതമായി സംസാരിച് ആളുെൾ 
െുറവാണ്. എനാൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ 
അതിസകെരീർണ്ണമായ ൊര്യങ്ങളാണ്. അത് 
സകെരീർണ്ണമാകണനു തകന ആളുെൾക്് 
മന്ിലായിടില്. അങ്ങകന മന്ിലാൊ-

കതതകന ൊര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുമ്പാൊൻ 
െഴിഞ്ഞു എനുള്താണ ്ഗുരുവികറെ മഹിമ. 
 ആഴത്ിൽ മ്വരുപിടിച് ദവരുദ്്യങ്ങൾ-

ക്ുള്ിൽനിന് തകറെ ജരീവിതമ്ബാധ്യങ്ങകള 
അകല്കെിൽ അതികല അനുഭവമ്ലാെങ്ങകള െകണ്-

ടുക്ുന െഥാപാത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ ്ഈ കൃതി. 
ഇത് ജരീവിതകത്ക്ുറിച്ുള് സൂക്ഷ്മമ്ബാധ്യങ്ങളിമ്ലക്് 
നകമേ കൊണ്ു മ്പാെുനുണ്.് പ്രൊശകറെ ഈ മ്നാവൽ 

വായിക്ുമ്മ്ാൾ ഒരു ൊര്യം െൂടി്റമ്യണ്തുണ്്. ഈ 
കൃതി വായിക്ുന സമയത്് ചിലമ്്ാകഴാകക് ഞാൻ 

എകറെ പഴയൊലകത്ക്ുറിച്് ഓർമേിക്ുെയുണ്ാ-
യി. ഇതികല ആഖ്യാതാവ് എകറെകയാകക്പ്രായ-

മ്മാ അകല്കെിൽ എകനക്ാൾ െുറഞ്ഞ പ്രായ-
മ്മാ ഉള് ഒരു ഐ ഐ ടി കപ്രാ�സറാണ്. 

അയാൾ പണ്് െവിത  മ്െടും കചാല്ിയും 
നടന ഒരാളാണ്. െടമേനിടയുകട മ്ൊഴി 
എന െവിതമ്െടതികറെ അനുഭവം ഒരി-
ടത്് പറയുനുണ്്. െടമേനിട ഒരു മ്വദി-
യിൽ, 'എനുകമകറെ ചിറെികറെയുള്ിൽ 
നിനുനികറെ വയറുനിറയ്കാകമന മ്താന-

ലുമ്വണ്' എന് കചാല്ിനിർത്ിയതിനു-
മ്ശഷം  സ്വരം താഴ്തി, 'നികറെ ജരീവിതം നിൻ 

ൊര്യം മാത്രം' എന്  കചാല്ി അവസാനി്ി-
ക്ുനു. വായനയ്കിടയിൽ, ഇകതാകക് എകറെ-

യും അനുഭവങ്ങളാണമ്ല്ാ എന താരതമ്യത്ി-
മ്ലയ്ക് ഒരു ഘടത്ിൽ ഞാനും െടനുമ്പായി.  
ഇങ്ങകന പലവഴിെളിൽ നകമേ െൂടികക്ാണ്ു-
മ്പാൊനുള് മ്ശഷി ഈ കൃതിക്ുണ്്. വാസ്വ-

ത്ിൽ, ഒരു കൃതിയുകട മഹിമ അത് ഒരു അർതം പ്രദാ-
നം കചയ്ുനു എനുള്തല്, ഒരുപാടർതങ്ങൾ പ്രദാനം 

കചയ്ുനു എനുള്താണ്. ഒരർതം മാത്രം പ്രദാനം 
കചയ്ുന ഒരു കൃതികയകക്ാണ്് വലിയ ൊര്യ-

കമാനുമില്. അത് മ്മാശമാകണന അർത-
ത്ിലല്. അത് ആ അർതത്ിൽത്കന 

അവസാനിക്ും എനതുകൊണ്ാണ-
ങ്ങകന പറയുനത്. ഒരുപാട് അർത-
ങ്ങൾ, ഒരുപാട ്പടവുെൾ, ഒരു പാട ്വാ-
തിലുെൾ അത് തുറനിടുമ്മ്ാഴാണ്, 
ആനിലയിൽ ദവരുദ്്യപൂർണ്ണമായി-
രിക്ുമ്മ്ാഴാണ്, 'ലിവിംഗ് �യലക്ി-
െ്' ആയിരിക്ുമ്മ്ാഴാണ്, കൃതിെൾ 
വലുതാെുനത്. മുണ്മ്ശേരിമാഷ് പറ-

ഞ്ഞതുമ്പാകല മനുഷ്യെഥാനുഗായി-
െൾ ആയിത്രീരാൻ കൃതിെൾക്് െഴി-

യുനത് അങ്ങകനയാണ്, അങ്ങകന മനു-
ഷ്യെഥാനുഗായിത്വം ദെവന ഒരു കൃതിയാ-

ണ് പ്രൊശകറെ  ഈ മ്നാവൽ എനു പറയാൻ 
എനിക്് അതിയായ സമ്ന്ാഷമുണ്്.

ഡേസരി ബോലേൃഷ്ണ്ിള്ള

ഡജോസഫ് മുണ്ഡശേരി

േുമോര�ോശോൻ
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ഇന്്യ, ആസ് മ്ട്ലിയ, ജ്ാൻ, യു.എസ്.എ എനരീ 
രാജ്യങ്ങൾ തമേിലുള് തന്ത്പരമായ സുരക്ഷാ-

�യമ്ലാഗ് ആണ് 'െ്വാ�്' (Quadrilateral Security 
Dialogue) ഇമ്ന്ാ - പസ�ിെ് മ്മഖലയിൽ ദചനയ -ു
കട സ്വാധരീനവും  ഇടകപടലുെളും നിയന്ത്ിക്ാനുള്  
അമ്മരിക്ൻ താത്പര്യമാണ് െ്വാ�ികറെ ചാലെശ-
ക്തി. െ്വാ�ികല നാല് അംഗരാജ്യങ്ങളുകട രാഷ്ട്ത്ല-
വന്മാമർ ഒത്ുമ്ചരുന രണ്ാമകത് ഉച്മ്ൊടിയാണ് 
2022 കമയ് 23, 24  തരീയതിെളിൽ ജ്ാകറെ തലസ്ാന-
മായ മ്ടാമ്െ്യായിൽ  മ്ചർനത്. ഇന്്യൻ പ്രധാനമന്ത്ി 
നമ്രന്ദ്മ്മാദി, ഓസ ്മ്ട്ലിയൻ പ്രധാനമന്ത്ി ആറെണി 
അല്ബാെനരീസ്, ജ്ാൻ പ്രധാനമന്ത്ി �്യൂമിമ്യാെി-
ഷിദ, യു.എസ് പ്രസി�ന്റ് മ്ജാ ദബ�ൻ എനിവർ 
ഉച്മ്ൊടിയിൽ പകകെടുത്ു.

ഉച്ഡേോടിയുവട പ്ോധോ�്ം
ഇമ്ന്ാ-പസ�ിെ് മ്മഖലയികല സംഭവവിൊസങ്ങ-
കളക്ുറിച്ും പരസ്പര താത്പര്യമുള് ആമ്ഗാള പ്രശ് ന-
ങ്ങകളക്ുറിച്ും ഞങ്ങൾ ൊഴ്ച്ാടുെൾ ദെമാറും.'' 

ഉച്മ്ൊടിയ്ക് മുമ്നാടിയായി തകറെ  ഔമ്ദ്യാഗിെ പ്ര-
സ്ാവനയിൽ മ്മാദി വ്യക്തമാക്ി. ''െ്വാ� ്ഉച്മ്ൊടിെ-
ളുകട പ്രധാനലക്ഷ്യം സമാധാനപരവും സുസ്ിരവും 
സമൃദ്വുമായ ഇമ്ന്ാ-പസ�ിെ ്മ്മഖലയാണ.്'' എന് 
ജ്ാനികല ഇന്്യൻ അംബാസി�ർ സജ്ജയ് െുമാർ 
വർമേ ട്വരീറ്റ്  കചയ്ു. ക്രിയാത്മെവും മ്പാസിറ്റരീവുമായ 
അജണ്   െ്വാ�ിനുണ്് എന്  വ്യക്തമാക്ുമ്മ്ാഴും 
അന്ർലരീനമായ സാമ്ാജ്യത്വ താത്പര്യങ്ങളും അധി-
നിമ്വശയുക്തിയും തിരിച്റിയാകത മ്പാെുനത ്അഭി-
ലഷണരീയമല്. െ്വാ�് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്്   പുറകമ 
കതക്് - െിഴക്മ്നഷ്യയികല 9 രാജ്യങ്ങകളക്ൂടി മ്ചർ-
ത്്  ഇന്്യ - പസ�ിക്് സാമ്ത്ിെ ചട ക്ൂടികറെ (In-
do-P-a-c-e-f-i-c E-conom-i-c  Fr-am-ewor-k for D-ev-e-lopm-
en-t‐ -I-P-E-F) പ്രഖ്യാപനം കമയ് 24ന് നടനു. കതക്ൻ 
ദചനെടൽ മ്മഖലയികല ദചനയുകട സ്വാധരീനം 
തരീരമ്മഖലയികല രാജ്യങ്ങളിൽ അസ്വസ്ത പടർ-
ത്ിയിടുണ്്. ദചന - ‐ഉത്ര കൊറിയ സഖ്യം , താ-
യ് വാൻ‐ - ദചന തർക്ം എനിവ ദക്ഷിണ  കൊറി-
യകയയും തായ ്വാകനയും    അമ്മരിക്ൻ പക്ഷത്് 

ഉറ്ിച്ുനിർത്ുനു. ഇന്്യൻ സമുദ്ര മ്മഖല-
യിൽ ദചനയുകട ഇടകപടലുെൾ ഇന്്യയ്ക് പ്ര-
തിസന്ി സൃഷ്ടിച്ിടുണ്്. ഇത്രം പ്രാമ്ദശിെ 
സംഘർഷങ്ങൾ മുതകലടുത്് കതക്് െിഴക്-
മ്നഷ്യ, ദക്ഷിണ ദചനാ െടൽ, െിഴക്മ്നഷ്യ 
എനരീ മ്മഖലെകള മ്ൊർത്ിണക്ി ഒരു സാ-
മ്ത്ിെ - ദസനിെ സഖ്യം രൂപരീെരിക്ുെയാ-
ണ ്അമ്മരിക്ൻ പദ്തി. ഏഷ്യൻ മ്മഖലയികല 
നിർണ്ണായെ ദസനിെ - സാമ്ത്ിെ ശക്തി-
യായ ഇന്്യകയ ഈ സഖ്യത്ിമ്ലക്് െണ്ണി-
മ്ചർക്ാൻ അമ്മരിക്യ്ക് െഴിഞ്ഞത്  ശ്മ്ദ്യ-
മായ ൊര്യമാണ.് ഇക്ാര്യത്ിൽ  ദചനയുകട 
അധിനിമ്വശ തന്ത്ങ്ങൾ പ്രധാനപകെുവഹിച്ു 
എനതും വസ്ുതയാണ്.

ശരീതയുദ്ാനന്ര മ്ലാെത്് ബഹുധ്ുവ-
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മ്ലാെം രൂപക്ടുത്ാൻ റഷ്യയും ഇന്്യയും ദചനയും 
മ്ചർന്  രൂപരീെരിച് റിക്് (RIC) െൂടായ്മ ലക്ഷ്യം മ്നടുന-
തിൽ പരാജയക്ടതാണ് അമ്മരിക്യ്ക് മ്മൽദക്യ്ുള് 
പുതിയ സഖ്യങ്ങളും െൂടായ്മെളും  ഏഷ്യൻ മ്മഖലയിൽ 
ഉയർനു വരാൻ ൊരണം. ഇന്്യ - ദചന അതിർത്ി  തർ-
ക്ങ്ങളും മ്ദാെ് ലാം, ല�ാക്് (പാമ്ങ്ങാങ്ങ്) സംഘർഷ-
ങ്ങളും ദചന - പാെിസ്ാൻ സഖ്യവും ദചനകയ വിശ്വാസ-
ത്ികലടുക്ാൻ െഴിയില് എന  ധാരണ ഇന്്യയിൽ ഊടി-
യുറ്ിച്ു.ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് പ്രെടമായ 'ദചന 
വിരുദ്ത' െ്വാ�ികറെ അന്ർധാരയായി പ്രവർത്ിച്ിടും  
ഇന്്യയ്ക് ഇതികറെ ഭാഗമായി തുടമ്രണ്ി വരുനത്.

സുരക്ഷാ സംവാദം എന നിലയിൽ നിന ് സാമ്ത്ിെ 
െൂടായ്മെൂടിയായി െ്വാ�് മാറുനത് അതികറെ സ്വാധരീന 
മ്മഖല വിപുലമാക്ും. െ്വാ�്  സഖ്യത്ികനതികര പസ�ി-
ക്് രാജ്യങ്ങളുകട പിന്ുണ മ്നടാൻ ദചന ശ്മിക്ുനത്  
ഈ പശ്ാത്ലത്ിലാണ്. പസ�ിക്് രാജ്യങ്ങൾക്ായി 
'കപാതുവിെസന ൊഴ്ച്ാട്' ദചന അവതരി്ിച്ിടുണ്്. 
ദചന ലക്ഷ്യമിടുന  10 ദ്വരീപ് രാഷ്ട്ങ്ങളുമായി മ്നരിടും  
കവർച്വലായും വിമ്ദശൊര്യമന്ത്ി വാങ് യി െൂടിക്ാഴ്ച നട-
ത്ി. തന്ത്പരമായി സഹെരണം ഈ മ്മഖലയിൽ വളർ-
ത്ികയടുക്ാനും ദചന പരിശ്മിക്ുനുണ്്.  പസ�ിക്് 
മ്മഖലയിൽ ഭിനതയ്കും സംഘർഷത്ിനും ദചനയുകട-
യും െ്വാ�് സഖ്യത്ികറെയും ഇടകപടൽ ൊരണമാെുന 
സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ത്.

തോയ് വോൻ പ്ശ് �ം
ദചന - തായ് വാൻ സംഘർഷത്ിൽ തായ് വാമ്നാകടാ-
്മാണ് അമ്മരിക്കയന്  െ്വാ�് ഉച്മ്ൊടിയിൽ മ്ജാ 
ദബ�ൻ വ്യക്തമാക്ി.  ദചന തായ് വാകന ആക്രമി-
ച്ാൽ അമ്മരിക് ദസനിെമായി ഇടകപടുകമന്  മ്നര-
കത് ദബ�ൻ വ്യക്തമാക്ിയിരുനു. ഇക്ാര്യത്ിൽ 
മാറ്റമികല്ന്  െ്വാ�് ഉച്മ്ൊടിയിൽ അമ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. 
ഇമ്താകടാ്ം റഷ്യ - ഉകക്രയ്ൻ യുദ്ത്ിൽ റഷ്യകയ 
െടനാക്രമിക്ാനും ദബ�ൻ തയ്ാറായി. ദചനയ്കും 
റഷ്യയ്കുകമതിരായ കപാതു്ാറ്റ് മ്�ാമായി െ്വാ�് ഉച്-
മ്ൊടി മാറി. മ്ജാ ദബ�ൻ അടക്മുള് മ്നതാക്ൾ 
മ്ടാമ്െ്യാ വിലുണ്ായിരു സന്ദർഭത്ിൽ റഷ്യയുകടയും 
ദചനയുകടയും യുദ്വിമാനങ്ങൾ ജ്ാൻ അതിർത്ി-
യിൽ  സംയുക്ത കപമ്ട്ാളിങ്ങ് നടത്ിയത് ആശകെ പടർ-
ത്ി. അത്യന്ം പ്രമ്ൊപനപരമായ നടപടിയാണികതന് 
ജ്ാൻ പ്രതിമ്രാധമന്ത്ി മ്നാബുമ്വാെിഷി ട്വരീറ്റ് കചയ്ു. 
ദചനയ് കക്ാ്ം റഷ്യയ്കും പസ�ിക്് മ്മഖലയിൽ സാ-
മ്ത്ിെ - ദസനിെ താതപ്ര്യങ്ങളുണ്.് 'ഇമ്ന്ാ-പസ�ി-
ക്്' എന  മ്പര് റഷ്യൻ നയതന്ത് വിദഗ്ധർ ഉപമ്യാഗി-
ക്ുനില്. പെരം ഏഷ്യ - പസ�ിക്് എനാണ് അവരുകട 
പ്രമ്യാഗം. റഷ്യ, ദചന, ജ്ാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുകട 
സ്വാഭാവിെ സ്വാധരീന മ്മഖലയായ െിഴക്മ്നഷ്യയിൽ 
ഇന്്യ - യു.എസ് ഇടകപടലുെൾ ആവശ്യമില് എനതാ-
ണ് റഷ്യൻ നയം.

ഇന്്യയുകട പരമ്രാഗത സുഹൃത്ായ റഷ്യയുകട പി-
ന്ുണ 'െ്വാ�്' അംഗകമന നിലയിൽ ഇന്്യയ്ക് െിടില് 
എനത് പ്രമ്ത്യെം പരിഗണിമ്ക്ണ് ൊര്യമാണ്. മാത്രമല് 
സഖാലിൻ ദ്വരീപ് അടക്മുള് വ്യവസായിെവും തന്ത്പ്ര-
ധാനവുമായ റഷ്യൻ മ്മഖലെൾ ഇമ്ന്ാ - പസ�ിക്ികറെ 
ഭാഗമാണ്. വ് ളാ�ിമ്വാമ്റ്ാക്് എന  വൻ നഗരവും ഈ 
മ്മഖലയിലാണ്. ദചനകയ ചുറ്റിവളയാൻ അമ്മരിക് 
തന്ത്ങ്ങകളാരുക്ുമ്മ്ാൾ അത് മ്നരിട്  റഷ്യൻ ഭൂപ്രമ്ദ-
ശങ്ങളുകടയും െടൽ മ്മഖലയുകടയും സുരക്ഷിതത്വകത് 

ബാധിക്ും. സ്വാഭാവിെമായ പ്രതിെരണങ്ങൾ റഷ്യയുകട 
ഭാഗത്ുനിനുണ്ാെും എനത ്നിസ്ർക്മാണ.് ദചനയ -ു
കട റഷ്യയുകടയും മ്പാർ വിമാനങ്ങൾ െ്വാ�് ഉച്മ്ൊടി 
നടനമ്്ാൾ പ്രമ്ൊപനം സൃഷ്ടിച്ത് കൃത്യമായ സമ്ന്ദശ-
മാണ്. ചുരുക്ത്ിൽ െ്വാ�്െൂടായ്മകക്തിരായി ദചന 
റഷ്യ സഖ്യം രൂപക്ടു  എനു  പറയാം. ഉത്രകൊറിയയും 
ഈ സഖ്യത്ികറെ ഭാഗമാെും. ചതുർെക്ഷി സുരക്ഷാസം-
വാദത്ികനതികര ത്രിെക്ഷി സഖ്യം (ദചന-‐റഷ്യ-‐ഉത്ര-
കൊറിയ) രൂപക്ടു എനു  സാരം. റഷ്യ - ഉകക്രയ്ൻ യുദ്-
വും റഷ്യയ് കക്തിരായ മ്ജാ ദബ�കറെ പ്രതിെരണവും 
ഉച്മ്ൊടിയിൽ നിഴൽ വരീഴ്തി.

ഇന്് പ്തിസന്ിയിൽ
ഇന്്യയുകട ഏറ്റവുമടുത് സുഹൃത്ും സുരക്ഷാപകൊളിയ -ു
മാണ് റഷ്യ. ദചനയുമായി അതിർത്ി സംഘർഷങ്ങൾ 
തുടരുനുകവകെിലും സാമ്ത്ിെ രംഗത്് വർദ്ി ച് സഹ-
െരണം നിലനിൽക്ുനുണ് ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളുകടയും സാമ്-
ത്ിെ െുതി്ിന് പരസ്പര സഹെരണം അനിവാര്യമാണ്. 
അമ്മരിക്ൻ സഖിത്വത്ികറെ മ്പരിൽ ദചനകയ അെറ്റി-
നിർത്ിയാലും റഷ്യയുമായി അെലം പാലിക്ാൻ ഇന്്യയ്ക് 
െഴിയില്. റഷ്യ - ദചന സഖ്യം ഭാവിയിൽ റഷ്യ - ഇന്്യ സൗ-
ഹൃദത്ിൽ വിള്ൽ വരീഴ്തിമ്യക്ാം. റഷ്യയുകട ഉകക്രയ്ൻ 
ആക്രമണത്ികറെ പശ്ാത്ലത്ിൽ ഷി ജിൻ പിങ്ങികറെ 
പ്രഖ്യാപനം ശ്മ്ദ്യമാണ.് റഷ്യ - ദചന സഹെരണത്ി-
ന് 'അതിരുെളില്' എന  പ്രഖ്യാപനമാണ് അമ്ദേഹം നട-
ത്ിയത്. ദൃഢവും വിപുലവുമായ റഷ്യ ദചന ദസനിെ 
സഖ്യവും മറ്റ ്മ്മഖലെളിലുള് ആഴത്ിലുള് സഹെരണ-
വും  പുതിയ ശാക്തരീെ മ്ചരിയുകട ഉയിർ്ിന് ൊരണമാ-
യിടുണ്്. യൂമ്റാപ്യൻ തരീമ്യറ്ററിൽ റഷ്യയുകടയും ഇമ്ന്ാ 
- പസ�ിക്ിൽ ദചനയുകടയും മ്മൽദക് ഉറ്ുവരുത് -ു
തിനുള് നരീക്മാണിത്. അമ്മരിക്യും പടിഞ്ഞാറൻ യൂ-
മ്റാ്ുമായും െഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ത്ിനുള്ിൽ അടുത് 
ബന്ങ്ങൾ ഇന്്യ വളർത്ികയടുത്ിടുണ്്. ദസനിെരം-
ഗത്് ഇന്്യ - ഇസ്ാമ്യൽ - അമ്മരിക് ധാരണ ശക്തമാണ്. 
ഉകക്രയ്ൻ യുദ്ത്ിൽ റഷ്യകയ നിലവിൽ പിന്ുണയ്കുന -ു
കണ്കെിലുംയുദ്മ്മഖല വിപുലമായാൽ ഇന്്യയ്ക് പുതിയ 
തന്ത്ങ്ങൾ സ്വരീെരിമ്ക്ണ്ിവരും. ഇമ്ന്ാ - പസ�ിക്ിൽ 
ദചനയ് കക്തിരായി പാശ്ാത്യ സഖ്യത്ിൽ ഇന്്യ മ്ചർ-
നു െഴിഞ്ഞ  സാഹചര്യത്ിൽ റഷ്യ - ദചന സംഘകത് 
െിഴക്മ്നഷ്യൻ തരീമ്യറ്ററിൽ അഭിമുഖരീെരിമ്ക്ണ്ിവരും. 
ഈ സാഹചര്യത്ിൽ യൂമ്റാപ്യൻ തരീയമ്റ്ററിൽ അമ്മരി-
ക്ൻ സഖ്യകത് പിന്ുണയ്കാകത തരമില് എന  അവസ് 
ഉണ്ാമ്യക്ാം.

 ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്ികല ശാക്തരീെ  വടംവലിയിൽ ഒടും  വി-
ശ്വസ്നായ സുഹൃത്ല് അമ്മരിക്. ആമ്ഗാള നിയന്ത്ണം 
ദെ്ിടിയികലാതുക്ാനുള് െരുക്ൾ മാത്രമാണ ്അവർ-
ക്് സഖ്യങ്ങൾ. യൂമ്റാ - ഏഷ്യൻ മ്മഖലയിൽ അമ്മരിക്ൻ 
സഖ്യത്ിൽ മ്ചരുെയും റഷ്യ - ദചന മ്ചരികയ എതിർ-
ക്ുെയും കചയ്ുനത് തന്ത്പരമായി മാത്രമല്, പ്രത്യയ 
ശാസ്ത്രപരമായും ഇന്്യക്് കവല്ുവിളിയാണ്. അന്മായ 
അമ്മരിക്ൻ അനുെൂലനയം അപെടെരമാണ് . �ൽഹി 
സൗത് ്മ്്ാക്ികല അമ്മരിക്ൻ പക്ഷപാതിെൾ ഇക്ാ-
ര്യം ശ്ദ്ാപൂർവം ദെൊര്യം കചയ്ികല്കെിൽ അതിമ്വ-
ഗം ബഹുധ്ുവമായി മാറികക്ാണ്ിരിക്ു മ്ലാെരംഗത്് 
ഇന്്യൻ സാനിധ്യം സാമ്ാജ്യത്വ ശക്തിെളുകട ജൂനിയർ 
പാർടണർ എന  നിലയിമ്ലക്് ചുരുങ്ങിമ്യക്ാം. ഈ പ്ര-
തിസന്ി തരണം കചയ്ുനിടത്ാണ് ഇന്്യയുകട ഉയിർ-
്്അടയാളക്ടുെ.
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 a-W-Â- kam-[n-bnte¡v
H-cp- bm-{X

 ഇ്വലേളിഡലക്് യോപത
 ഡ്ോേു് ഒരു സ്പതരീയുവട
   േഥയോണ് Tomb of sand
 അഥവോ മണൽസമോധി . 2021
 വല ബുക്ർ സമ്മോ�ത്തി�്
 അർഹമോയ ഈ ഡ�ോവൽ
 രെിച്ത് പ്ശസ്ത ഹിന്ദി
 എഴുത്തുേോരി ഗരീതോഞ്ജലി
 പശരീ യോണ്.ബുക്ർ ്ുരസ് േോരം
 ലഭിക്ു് ആേ് ഇന്്ൻ 
േൃതി യോണ് മണൽസമോധി

നിഗൂഢവും നിരന്രവുമായ ചിന്െളാണ് 
മനുഷ്യകന മുമ്നാടു നയിക്ുനതും ജരീ-

വിക്ാൻ മ്പ്രരി്ിക്ുനതും.വർത്മാനൊ-
ലത്് ജരീവിക്ുമ്മ്ാഴും ഭൂതൊലങ്ങളിൽ രമി-
ക്ാൻ ഇഷ്ടക്ടുനവരാണ് പലരും  അത്-
രം  ഇനകലെളിമ്ലക്് യാത്ര മ്പാെുന ഒരു 
സ്ത്രരീയുകട െഥയാണ് Tomb of sand അഥവാ 
മണൽസമാധി . 2021 കല ബുക്ർ സമോന-
ത്ിന് അർഹമായ ഈ മ്നാവൽ രചിച്ത് പ്ര-
ശസ് ഹിന്ദി എഴുത്ുൊരി ഗരീതാഞ്ജലി ശ്രീ 
യാണ്.ബുക്ർ പുരസ് ൊരം ലഭിക്ുന ആദ്യ 
ഇന്്യൻ കൃതി യാണ ്മണൽസമാധി . ക�യ ്സി 
മ്റാകെ്വൽ Tomb of sand  എന മ്പരിൽ വി-
വർത്നം കചയ്മ്്ാഴാണ് ഈ കൃതി പുറം-

മ്ലാെമറിയുനത്.അതിനാൽ ബുക്ർ സമോ-
നത്ുെ എഴുത്ുൊരിക്ും വിവർത്െയ്കും 
തുല്യമായി നൽെും. 

പ്രണയം, രാഷ്ട്രീയം, പുരുഷാധിപത്യം, സമൂ-
ഹത്ികല സ്ത്രരീെളുകട അവസ്, ട്ാൻസ് കജൻ-
�ർ, ഇന്്യ-പാെ് വിഭജനം, പ്രകൃതി ഇങ്ങകന 
വിവിധ വിഷയകള െുറിച്ു ചർച് കചയ്ുന ഈ 
മ്നാവലികറെ മുഖ്യ പ്രമ്മയം ഇന്്യ‐പാെ്  വിഭ-
ജനത്ികറെ മുറിവുെളാണ.് �ൽഹിയികല ഒരു 
സാധാരണ െുടുംബത്ിൽ നിന് തുടങ്ങുന 
െഥ അതിർത്ി െടനു പാെിസ്ാനികലത്ുന-
ത് ആെസ്മിെമായാണ് .ഒരു സിനിമ മ്പാകല 
ഓമ്രാ ദൃശ്യവും നമേുകട മന്ിൽ  ൊണാവ -ു
ന, അനുവാചെരിൽ ജിജ്ാസയും ആൊം-

ഡ�ോ. സുമ എസ്
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ക്ഷയും നിറയ്കുന ഒടനവധി സംഭവ മുഹൂർ-
ത്ങ്ങളുകട ഒരു കൊളാഷാണ് ഈ മ്നാവൽ. 
ഗരീതാഞ്ജലിശ്രീയുകട െഥാെഥനത്ികറെ മ്മന്മ-
യും ഈ കൃതിയുകട പ്രമ്ത്യെതയാണ്.

മറവിയുകട മാറാല പിടിക്ാത് ചന്ദ്പ്രഭാ മ്ദ-
വിയുകട മ്പായൊലജരീവിതമാണ് മണൽസമാ-
ധിയുകട ഇതിവൃത്ത്ിന ്ആധാരം. എൺപതു 
വയ്ുള് ചന്ദ്പ്രഭാ മ്ദവി തകറെ ഭർത്ാവികറെ മരണ 
മ്ശഷം വിഷാദ മ്രാഗത്ിനടിമക്ട ്ശയ്ാവലംബിയാ-
െുനു.മക്ളും മരുമക്ളും മ്പരക്ുടിെളും  എല്ാം നിർ-
ബന്ിച്ിടും െിടക് വിടു എഴുമ്നൽക്ാൻ മ്പാലും 
ആ അമേ െൂടാക്ുനില് .എനാൽ ഏവകരയും അമ്ര-
്ിച്ു കൊണ് ്ഒരു ദിവസം അവർ െിടക്  വിട ് എഴുമ്ന-
ല്കുനു. ആമ്രാടും പറയാകത വടിയും ഊനി പുറമ്ത്-
ക് ്മ്പാെുനു. വളകര മ്നരകത് കതരച്ിലികനാടുവിൽ 
വരീടുൊർ അമേകയ െകണ്ത്ുനത് ഒരു മ്പാലരീസ് 
സ് മ്റ്റഷനിലാണ്.തുടർന്  അമേ മെമ്ളാകടാ്ം  വരീടി-
മ്ലക്ു മടങ്ങുനു.  പകക്ഷ അതിനു മ്ശഷം അമേയിൽ 
പ്രെടമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ൊണക്ടുനു. വരീടിനടു-

ത്് താമസിക്ുന മ്റാസി എന ട്ാൻസ് കജൻ�റു-
മായുള് ചങ്ങാത്മാണ് അമേയിൽ നമ്വാമ്ന്മഷം 
കൊണ്ു വരുനത്. ക�മിനിസ് കറ്റനും മ്മാമ്�കണ-
നും സ്വയം െരുതുന മെൾക്് അമേയും മ്റാസിയും 
തമേിലുള് ചങ്ങാത്ം ഉൾകക്ാള്ാൻ മ്പാലും െഴി-
യുനില്. അമേയുകട ദിനചര്യെളിലും ഭക്ഷണത്ിലും  
പ്രെടമാെുന  മാറ്റം മെകള ഏകറ ആശയക്ുഴ്ത്ി-
ലാക്ുെയും കചയ്ുനു. 

അതിനുമ്ശഷം സംഭവിക്ുനത ്ആർക്ും   സകെൽ-
്ിക്ാൻ മ്പാലും െഴിയാത് സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ 
അമേ മെമ്ളയും െൂടി പാക്ിസ്ാനിമ്ലക്് പുറക്-
ടുനു . മക്ളുകടയും മരുമക്ളുകടയും  സമേതമ്ത്ാ-
കടയാകണകെിലും  അമേയുകട യാത്രയുകട ഉമ്ദേശ്യം   
എന്ാകണന് അവരറിയുനില് . പാക്ിസ്ാനിൽ 
മ്പായതിന് മ്ശഷമാണ് ഈ രഹസ്യം കവളിക്ടുന-
ത്. അമേ അതായത് ചന്ദ ജനിച്ത് പാെിസ്ാനികല 

ഒരു ഹിന്ദു െുടുംബത്ിലാണ്. ഇന്്യാ വിഭജനത്ി-
ന് മ്ശഷം നിരവധി ഹിന്ദു സ്ത്രരീെമ്ളാകടാ്ം അവളും 
അതിർത്ി െടന്  ഇന്്യയിൽ എത്ിമ്ചരുനതിന് 
നിർബന്ിതയായി തരീരുനു. ഇന്്യയിൽ ചന്ദ്പ്രഭാ 
മ്ദവി എന മ്പരിൽ പുതിയതും വ്യത്യസ്വുമായ ഒരു 
ജരീവിതം ആരംഭിക്ുനു.

 ചന്ദ്പ്രഭാ മ്ദവി എന ചന്ദ എന്ിനാണ ്ഈ 
പ്രായത്ിൽ പാെിസ്ാനിമ്ലക്് മ്പായത്? രഹസ്യ-
ങ്ങളുകട െലവറെൾ കമകല്കമകല് തുറക്ുെയാണ്. 
ചന്ദ തകറെ  ആദ്യ ഭർത്ാവികന മ്തടിയാണ് അവികട 
മ്പായത്. ഇന്്യയിമ്ലക്് എത്ക്ടുനതിനു മുമ്് 
അവർ പാെിസ്ാനിൽ അൻവർ എന മുസ് ലിം യു-
വാവികന പ്രണയിച്്  വിവാഹം െഴിച്ിരുനു. വിഭജന 

സമയത്ുണ്ായ ലഹളയിൽ അവർ 
തമേിൽ മ്വർപിരിഞ്ഞു. അൻവറികന 
ഒരു മ്നാക്് ൊണുെ ,തകറെ ജന്മനാ-
ടായ പാെിസ്ാനിൽ െിടനു മരിക്ുെ 
ഇതായിരുനു ചന്ദ്പ്രഭാമ്ദവി എന ചന്ദ-
യുകട ആഗ്രഹം.എൺപതു പിനിടിടും 
അവരുകട നിശ്യദാർഢ്യം അവകര പാ-
െിസ്ാനിൽ എത്ിക്ുനു.

 ഭൂതൊലം മന്ിൽ മറഞ്ഞുെി-
ടക്ുനു എന് പറയാറുണ്്. അവ പു-
റത്ു വനാൽ എല്ാം അസ്വസ്മാ-
ക്ും. അമേയുകട ൊര്യത്ിലും അതു 
തകന സംഭവിച്ു. വിഭജനകത് തുടർ-
ന്  അവർക്്   നാടുവിട് ഇന്്യയിമ്ലക്് 
വമ്രണ്ി വനു. ഇവികട കവച്് വിവാഹം 
െഴിച് ്മക്ളും മ്പരക്ുടിെളും നിറഞ്ഞ 
ഒരു ജരീവിതം നയിച്ു. ൊലം  െടനു-
മ്പായി. ജരീവിതത്ികറെ അവസാന ഘട-
ത്ിൽ പ്രമ്വശിച്ു െഴിഞ്ഞു. അമ്്ാഴാ-

ണ് അവരുകട മന്ിൽ ഇരുൾ മൂടി െിടന  ഭൂതൊല 
സ്മരണെൾ പുറമ്ത്ക്് വരുനത്. െുടുംബത്ിൽ 
അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ാെുെ സ്വാഭാവിെം. ഒടുവിൽ  
അമേയുകട വരവ് ഇന്്യാപാെിസ്ാൻ വിഷയമായി 
മ്പാലും മാറുനു. വിസയില്ാകത പാെിസ്ാനിമ്ലക്് 
െടന അമേയും മെളും സുരക്ഷാ ഭടന്മാരുകട  പിടിയി-
ലാെുനു. അവികട വച്് െണ്ു മുടുന അലി അൻവർ 
എന മ്പാലരീസ് ഓ�രീസിമ്റാട് ചന്ദ തകറെ െഥ പറയ -ു
നു. എൺപതു െഴിഞ്ഞ വൃദ്യുകട ജല്പനങ്ങൾ മാത്ര-
മായി െരുതികയ അലി അൻവറിമ്നാട ്താൻ അമ്ന്വഷി-
ക്ുന അൻവർ അയാളുകട അച്നാകണന് അവർ 
അറിയിക്ുനു. തളർവാതം  പിടികപടു ശയ്ാവലംബി-
യായ അൻവറികന ൊണാൻ ചന്ദക്് അനുവാദം െി-
ടുനില് .എനാൽ ചന്ദയുകട നിശ്യദാർഢ്യം അവകള 
അൻവറിനടുത് ്എത്ിക്ുനു. തളർനു മ്ബാധമില്ാ-
കത  െിടക്ുന അൻവറികന െണ്ു മടങ്ങുന ചന്ദ സ -ു

മേവിയുവട മോേോല ്ിടിക്ോത്ത െന്ദ്രപ്ഭോ ഡേവിയുവട 
ഡ്ോയേോലജരീവിതമോണ് മണൽസമോധിയുവട ഇതി-
വൃത്തത്തി�് ആധോരം

ഗരീതോഞ്ജലി പശരീയും വ�യ് സി ഡേോവേ്വലും



17kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

രക്ഷാ ഉമ്ദ്യാഗസ്രുകട കവടി-
മ്യറ്റ് മരിക്ുനു. പാെിസ്ാ-
നികല മണലിൽ അങ്ങകന 
ചന്ദയും അവരുകട പ്രണയ 
െഥയും സമാധിയടയുനു.

മ്നാവലിൽ െഥാരചനയു-
കട ഒരു പുതിയ ഛായയുണ്്, 
അതികറെ െഥ, ൊലഗണന, 
സംമ്വദനക്ഷമത എല്ാം 
തനതായ രരീതിയിൽ മ്പാെു-
നു. അതിരുെൾ നിരസിച്ു 
കൊണ്് വർത്മാനൊലം 
ഭൂതൊലകത് ആമ്ലേഷിക് -ു
നു. െൂടുെുടുംബത്ികറെ 
ദദനംദിന ജരീവിതത്ിൽ 
നിന് തുടങ്ങി െൂടകക്ാല-
െളുകട ഭ്രമണ പഥത്ിലൂകട 
െടന് ഹൃദയസ്പർശിയായി 
പ്രണയകത് വരച്ു ൊടു -
ന ജരീവിത െഥ. മ്നാവലിൽ  
നിറഞ്ഞു  നില്കുനത് ചന്ദ 
എന ചന്ദ്പ്രഭാമ്ദവി തകന. 
ട്ാൻസ് കജൻ�ർ മ്റാസി, 
ചന്ദ്പ്രഭാമ്ദവിയുകട മെൾ, 
മെൻ, അവകര സഹായി -
ക്ുന നവാസ് ഭായ്, അലി 
അൻവർ എനിവർ നമേുകട 
മന്ികന വല്ാകത സ്പർശി-
ക്ുനുണ്്. ചന്ദയുകട മരണ 
മ്ശഷം സ്വയം പശ്ാത്പി-
ക്ുന അലി അൻവറുകട മാ-
നസിെവ്യഥ വളകര ഭംഗിയാ-
യി തകന എഴുത്ുൊരി വര-
ച്ു ൊടുനു. മ്നാവലികറെ ഇതിവൃത്ം വളകര  
ലളിതമാണ്.ൊക്മ്യാടും ചിത്രശലഭമ്ത്ാടും 
െഥെൾ പറയുന രരീതി മ്നാവലികന ഏകറ പുതു-
മയുള്താക്ുനു. അൻവറികന ൊണാൻ ചന്ദകയ 
സഹായിക്ുന ആൾ ആകരന രഹസ്യം ഒടുവിൽ 
നമേളിൽ എത്ിക്ുനത് ഒരു ൊക്യാണ്. ഇത്-
രത്ിൽ െഥാെഥനത്ികറെ പുതുമയുള് ദശലി-
യാണ് മ്നാവലിൽ ഉടനരീളം സ്വരീെരിച്ു ൊണുന-
ത.് െഥെൾ പറയുന രരീതിയിൽ െഥാമ്ലാെമ്ത്ാ-
കടാ്ം വിശാലമായ ൊവ്യമ്ലാെവും ഉണ്്. ചില 
സ്ലങ്ങളിൽ െടനുവരുന ആെസ്മിെതെൾ 
പ്രശംസനരീയവുമാണ്. വളകര സാവധാനം വായി-
ച്ാൽ മാത്രമ്മ ഈ െഥെളുകട തനത ്രസം അനുഭ-
വിക്ാൻ െഴിയൂ. ഓമ്രാ വാക്ും  ഓമ്രാ വാെ്യവും 
ശ്ദ്ിച്ാൽ മാത്രമ്മ 

പൂർണ്ണമായ  ആസ്വാദനം സാധ്യമാെൂ. മ്നാവലി-
റ്ികറെ വാക്ുെളിൽ പറഞ്ഞാൽ  'ഓമ്രാ ഇഴയും, 
ഓമ്രാ പുൽനാംമ്ുെളും   ഓമ്രാ നാരുെളും ഒരു 
പൂർണ്ണമായ വിൊരമാണ്.'

അതിർത്ി എന ആശയകത്  െഥയിൽ   ഒരു 
പ്രധാന വിഷയമാക്ുനുണ്് . എന്ുകൊണ്ാ-
ണ് അതിർത്ിെൾ രൂപക്ടുനത്? എന്ാണ് 

അതിരുെൾ? അതിർത്ി-
െൾ മനുഷ്യ മന്ുെകള 
വിഭജിക്ുനതിനാമ്ണാ 
ഉ ണ് ാ െു ന ത് . ഭൂ മ ി ക്ു 
അതിർത്ിെൾ നിശ്യി-
ക്ുനത് മ്പാകല മനുഷ്യ 
മന്ിന് അതിരുെൾ നി-
ശ്യിക്ുവാൻ െഴിയുമ്മാ 
? മ്നാവലിൽ ചന്ദ പാെി-
സ്ാനികല മ്പാലരീസ് 
ഉമ്ദ്യാഗസ്മ്രാട് മ്ചാ-
ദിക്ുന മ്ചാദ്യമാണി -
ത്. അതിർത്ി എനാൽ 
ചക്രവാളം. അത ്ആശ ്മ്ള-
ഷ ി ക് ാ നു ള് ത ാ ണ് , ഒ -
ത്ുമ്ചരാനുള് ഇടമാ-
ണ്, ശത്രുക്കള മ്പാകല 
മുഖം തിരിക്ാൻ ഉള്ത-
ല്. അതിർത്ികയക്ുറി-
ച്ുള് ഈ ഭാഗം വളകര 
നരീണ്താണ്. ഇന്്യപാെി-
സ്ാൻ വിഭജനം അതിർ-
ത്ിയുകട അർതം ചുരു-
ക്ുെയും ഒരു രാജ്യകത്  
രണ്് ശത്രുക്ളാക്ി മാ-
റ്റുെയും കചയ്ു. ഈ ദു-
രന്മാണ് 'മണൽസമാ-
ധി 'യുകട അടിസ്ാന 
പ്രമ്മയം എന് പറയാം. 
1947കല ഇന്്യാ വിഭജ-
നം മാത്രമല്, മ്ലാെത്് 
എമ്്ാൾ എവികടകയാ-
കക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ 

വിഭജനം ഉണ്ായിടുമ്ണ്ാ  അവികടകയാകക് മന -ു
ഷ്യ മന്ുെൾക് ് മുറിമ്വറ്റിടുണ് ്. അതിർത്ിെൾ-
ക്ിടയിൽ കപട ്കപാലിഞ്ഞു മ്പായ ചന്ദ്പ്രഭയുകട-
യും അൻവറികറെയും ജരീവിതം വരച്ു ൊടുനതില -ൂ
കട മ്ലഖിെ ഉമ്ദേശിക്ുനതും ഇതാണ് .

അതിർത്ി  ചർച്െൾ, വിഭജന െഥ,പ്രണയം,-
വിരഹം എനിവമ്യാകടാ്ം ചില ഉപെഥെൾ െ -ൂ
ടിയുണ്് മ്നാവലിൽ. പക്ഷിെളും മൃഗങ്ങളും െഥാ 
പാത്രങ്ങളായുള് െഥെൾ. പ്രമ്ത്യെിച്ും ൊക്-
െൾക്്  പ്രധാന സ്ാനം കൊടുത്ിടുണ്്. പലയി-
ടത്ും െഥകയ മുമ്നാടു നയിക്ുനത ്ൊക്െൾ 
ആണ് . മനുഷ്യ ബന്ങ്ങമ്ളാട് വളകര അടുത്് 
നിൽക്ുന ഈ മ്നാ വൽ ജരീവിതത്ികല പല പ്ര-
ശ് നങ്ങളും പരിമ്ശാധിക്ുനുണ്്. 

അതിരിടലുെൾ മനുഷ്യജരീവിതത്ിൽ ഉണ്ാക് -ു
ന വിനാശെരമായ ആഘാതത്ികനതികരയുള് 
പ്രതിമ്ഷധം െൂടിയാണ് ഈ മ്നാവൽ. മനുഷ്യജരീ-
വിതകത് െുറിച്ുള്  നമേുകട ധാരണ വിെസി്ി-
ക്ുെയും വിശാലമാക്ുെയും കചയ്ുനതിമ്നാ-
കടാ്ം ചില രാഷ്ട്രീയ തരീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി-
രുമ്നാ എകനാരു പുനർ വിചിന്നത്ിനും ഈ 
മ്നാവൽ മ്പ്രരെമാെുനു. 

അതിർത്തി എ്  
ആശയവത്ത  േഥയിൽ   
ഒരു പ്ധോ� വിഷയമോക് -ു

്ുണ്് . എന്ുവേോണ്ോണ് 
അതിർത്തിേൾ രൂ്വപ്പ-
ടു്ത്? എന്ോണ് അതി-
രുേൾ? അതിർത്തിേൾ 
മ�ുഷ് മ�സ്ുേവള വിഭ-

ജിക്ു്തി�ോഡണോ ഉണ്ോ-
േു്ത്.ഭൂമിക്ു അതിർ-

ത്തിേൾ �ിശ്ചയിക്ു്ത് 
ഡ്ോവല മ�ുഷ് മ�സ്ി�് 

അതിരുേൾ �ിശ്ചയിക് -ു
വോൻ േഴിയുഡമോ ? ഡ�ോവ-

ലിൽ െന്ദ ്ോേിസ്ോ�ിവല 
ഡ്ോലരീസ് ഉഡേ്ോഗസ്ഡരോട് 

ഡെോേിക്ു് ഡെോേ്മോണിത്.
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tUm. F³ jmPn

 sPbnwkv 
sh_v sSenkvtIm¸v

കജയിംസ് കവബ് കടലിസ് മ്ൊ-
്് വാർത്െളിൽ നിറഞ്ഞു 

നിൽക്ുെയാണ് അതിന് ഒരു ൊരണം 
അത ്മ്ലാെത്ിൽ ഇതുവകരയും നിർമി-
ക്ക്ടിടുള്വയിൽ ഏറ്റവും കചലമ്വ-
റിയതും ശക്തി െൂടിയതുമാണ് എന-
താണ് ഇതുവകര ഒരാൾക്ും ൊണാൻ 
െഴിയാതിരുന ചിത്രങ്ങൾ എടുക്ുന-
തിനും ശാസ്ത്ര വിവരങ്ങൾ നൽെുനതി-
നും അതിനു െഴിയും. ഏെമ്ദശം 70,000 
മ്ൊടി രൂപ കചലവഴിച്് നിർമേിച് ഈ 
കടലിസ് മ്ൊ്് ബഹിരാൊശ ദൂരദർശി-
നിെളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ.്  െഴിഞ്ഞ 
30 വർഷമായി ധാരാളം പുതിയ അറിവ -ു
െൾ നമുക് ്നൽെിയ ഹബൾ് സ ്മ്പസ് 

കടലിസ് മ്ൊ്ികനക്ാളും പലമടങ്ങ് 
ശക്തിമ്യറിയതാണ് ഇത്. 

എത്ര അെകലയുള് വസ്ുക്കള 
ഇതുപമ്യാഗിച്് ൊണാൻ െഴിയും 
എനു മ്ചാദിച്ാൽ അത്  അല്പം ശ്ദ്ി-
ച് ്ഉത്രം നൽമ്െണ് ഒരു മ്ചാദ്യമാണ.്  
ഉദാഹരണത്ിന് മനുഷ്യകറെ െണ്ണ് ഉപ-
മ്യാഗിച്് എത്ര അെകലയുള് വസ്ു-
ക്കള ൊണാൻ െഴിയും എന് മ്ചാ-
ദിച്ാൽ എന്് ഉത്രമാണ് പറയുെ? 
ഒരു െിമ്ലാമരീറ്റർ അ്ുറം നിൽക്ുന 
ഒരാകള നമുക്് വ്യക്തമായി ൊണാൻ 
െഴിയില് എനാൽ മ്ൊടിക്ണക്ിന് 
െിമ്ലാമരീറ്റർ അെകലയുള് നക്ഷത്ര-
ങ്ങകള നമുക്് ൊണാൻ െഴിയുെയും 
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കചയ്ും. ഉദാഹരണത്ിന ്ചന്ദ്ൻ ഭൂമിയിൽ 
നിന് ഏതാണ്് നാല് ലക്ഷം പ്രൊശവർ-
ഷം അെകലയാണ്.  സൂര്യൻ ആെകട 15 
മ്ൊടി െിമ്ലാമരീറ്റർ അെകല. പല നക്ഷത്ര-
ങ്ങളും നിരവധി പ്രൊശവർഷങ്ങൾ അെ-
കലയാണ്.  പ്രൊശവർഷം എനത് പ്രൊ-
ശം ഒരു വർഷം കൊണ്് സഞ്രിക്ുന ദൂര-
മാണ് പ്രൊശം ഒരു കസക്ൻ�ിൽ 300000 
െിമ്ലാമരീറ്റർ എന് മ്വഗതയിൽ സഞ്രി-
ക്ുനു അതിനാൽ തകന പ്രൊശവർഷം 
എനത ്വളകര വലിയ ഒരു ദൂരമാണ.് നമേൾ 
ചുറ്റും ൊണുന നക്ഷത്രങ്ങൾ പലതും ഒര -ു
പാട് പ്രൊശവർഷം അെകലയാണ്. ഉദാ-
ഹരണമായി ൊർത്ിെ എനറിയക്ടുന 
നക്ഷത്രക്ൂടം ഏെമ്ദശം 400 പ്രൊശവർ-
ഷം അെകലയാണ്. ഇമ്്ാൾ, അതായത് 
ഇന് രാത്രി നമേൾ ൊർത്ിെകയ ൊണ -ു
െയാകണകെിൽ നമേുകട െണ്ണികലത്ിയ 
പ്രൊശം 400 വർഷമായി ശൂന്യതയിലൂകട 
സഞ്രിച്ുകൊണ്ിരിക്ുനതാണ്. അതാ-
യത് നമേൾ ൊണുനത് 400 വർഷം മുമ്് 
ഉണ്ായ പ്രൊശമാണ്. ഇമ്്ാൾ ആ നക്ഷ-
ത്രങ്ങൾക്് മാറ്റം വനിടുണ്ാവിമ്ല് എന് 
ന്യായമായും സംശയിക്ാം. എനാൽ 400 
വർഷം എനത് ഒരു സാധാരണ നക്ഷത്ര-
ത്ികറെ ജരീവിതത്ിൽ നി്ാരം എന് പറ-
യാവുന കചറുതായ ൊലഘടമാണ.് അത്ര-
യും അെകലയാകണകെിലും അവകയ നമു-
ക് ്ൊണാൻ െഴിയുനതിനു ൊരണം അവ 
വളകരയധിെം ഊർജ്ജം പുറത്ുവിടുന 
വസ്ുക്ൾ ആകണനുള്താണ്. നമേുകട 
െണ്ണികന അമ്പക്ഷിച്് വളകര അെകലയു-

ള് വസ്ുക്കള കവബ് കടലിസ് മ്ൊ്ിന് ൊണാൻ െഴിയും.  
നമേുകട പ്രതരീക്ഷയനുസരിച്് ഏതാണ്് 1360 മ്ൊടി വർഷം 
വകര മുൻപ് മ്പാനിടുള് പ്രൊശകത് നമുക്് ഇതുപമ്യാ-
ഗിച്് ൊണാൻ െഴിയും.  പ്രപഞ്ം ഉണ്ായിട് ഏതാണ്് 1380 
മ്ൊടി വർഷമ്മ ആയിടുള്ൂ എനാണ് ശാസ്ത്രജ്ർ െണ-
ക്ാക്ായിരിക്ുനത്. അതായത്, പ്രപഞ്ത്ികറെ തുടക്-
ൊലത്ുണ്ായ നക്ഷത്രങ്ങകളയും അവരുകട െൂടങ്ങകളയ -ു
കമാകക് ൊണാൻ ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ിന് സാധിക്ും.

ഇത്ര ഭരീമൻ ദൂരങ്ങളിൽ നിന് വരുന പ്രൊശകത് ൊണാ-
നുള് െഴിവ് ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ിന് നൽെുനത് അതിൻകറ  
ചില പ്രമ്ത്യെതെളാണ്. ഇക്ാര്യത്ിൽ പ്രസക്തമായ ഒരു 
പ്രധാന സംഗതി അതിൻകറ വലി്ം തകനയാണ്. അതികല 
പ്രധാന ദർ്ണത്ികറെ ഭാഗമായ 18 െണ്ണാടിെൾ 25 ചതുര-
ശ് മരീറ്ററിൽ അധിെം വരും. വളകരയധിെം കവളിച്കത് അതു 
പിടികച്ടുക്ും. രണ്ാമതായി ദൃശ്യപ്രൊശത്ിനുമ്ുറമുള് 
ഇൻഫ്ാകറ� ്രശ്ിെകള സ്വരീെരിക്ാൻ ഈ കടലിസ ്മ്ൊ്ിന് 
െഴിയും.  ഇൻഫ്ാകറ�ികറെ ഒരു പ്രമ്ത്യെത അതിന് വാതെ-
പടലങ്ങളിലൂകടയും മറ്റും െൂടുതൽ ദൂരം സുഖമായി സഞ്രി-
ക്ാൻ െഴിയും എനുള്താണ്.  അതുകൊണ്് ഭൂമിയിലുള് 
സാധാരണ കടലിസ് മ്ൊ്ുെൾക്് ൊണാൻ െഴിയുനതി-
ലും അ്ുറമ്ത്ക്് കവബ് കടലിമ്സ്ാ്ുെൾക്് ൊണാൻ 
സാധിക്ും. മൂനാമതായി ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ികല െ്യാമറ-
െൾ വളകര താഴ്ന താപനിലയിൽ നിലയുറ്ിച്ിടുള്തിനാൽ 
അവയുകട കൃത്യത െൂടും. അനാവശ്യമായിടുള് താപവിെര-
ണങ്ങൾ വളകര െുറവായിരിക്ും എനതാണ ്ഇക്ാര്യത്ിൽ 
സഹായിക്ുനത്.

ഈ കടലിസ് മ്ൊ്് ആരുകട സ്വന്ം എനു മ്ചാദിച്ാൽ 
ശാസ്ത്ര മ്ലാെത്ിനു സ്വന്ം എന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കത-
റ്റില്. എകെിലും സാമ്കെതിെമായി പറഞ്ഞാൽ അമ്മരിക്യി-
കല നാസ, യൂമ്റാ്്യൻ സ് മ്പസ് ഏജൻസി, െമ്ന�ിയൻ 
സ് മ്പസ് ഏജൻസി എനിവരാണ് ഇതികറെ സ്വന്ക്ാർ. 
ഇതിൻകറ കചലവികറെ മിക്വാറും ഭാഗവും വഹിച്ത് നാസ-
യാണ.് യൂമ്റാപ്യൻ സ ്മ്പസ ്ഏജൻസി അവരുകട സ്വന്ം കച-
ലവിൽ ഇതികന ബഹിരാൊശത് ്എത്ിച്ു. െൂടാകത രണ്ു 
പ്രധാന ഉപെരണങ്ങളും അവർ നിർമേിച്ു നൽെി. െമ്ന�ി-
യൻ സ് മ്പസ് ഏജൻസി ആെകട ഒരു പ്രധാന ഉപെരണം 
ഉണ്ാക്ികക്ാടുത്ു. മ്ജ്യാതിശോസ്ത്രജ്ർ െുമ്റക്ാലമാ-
യി പിന്ുടരുന രരീതി അനുസരിച്് ഇത്രം ദൂരദർശിനിെൾ 
എടുക്ുന ചിത്രങ്ങൾ എല്ാവർക്ും സൗജന്യമായി കഷയർ 
കചയ്ും. ഉദാഹരണമായി ഈ സ് മ്പസ് കടലിസ് മ്ൊ്ിമ്റെ-
തായി പ്രസിദ്രീെരിക്ക്ട ചിത്രങ്ങൾ ആർക്ും സൗജന്യ-
മായി �ൗൺമ്ലാ� ്കചയ ്കതടുക്ാനും പഠനങ്ങൾ നടത്ാ-
നും സാധിക്ും. നാസയികല ശാസ്ത്രജ്ന്മാർ ആവശ്യക്ട് 
എടുക്ുന ചിത്രങ്ങൾ മ്പാലും കചറികയാരു ൊലഘടം െഴി-
ഞ്ഞാൽ എല്ാവർക്ും ആയി വിതരണം കചയ്ക്ടും. അവ 
എല്ാവർക്ും അവൊശക്ടതാകണന് പറയാം.

ധാരാളം ഏജൻസിെൾ മ്ചർനാണ് ഈ പദ്തി നട്ിൽ 
വരുത്ിയത ്. നാസയുകട കവബ ്ദസറ്റിൽ അവകര സഹായി-
ച് 308 അക്ാദമിെ് അകല്കെിൽ വ്യവസായിെ സ്ാപനങ്ങ-
ളുകട മ്പരുെൾ കൊടുത്ിടുണ്്. അതിൽ ഏറ്റവും െൂടുതൽ 
എണ്ണം(160) അമ്മരിക്യിലാണ്. ൊന�യിൽ 14, ദക്ഷിണ 
അമ്മരിക്യിൽ 2, യൂമ്റാ്ിൽ 132 ഇങ്ങകനയാണ് ആകെ 
308 ആെുനത്. 

ഇത് ഭൂമിയുകട ഒരു ഉപഗ്രഹം മ്പാകല സഞ്രിച്ുകൊ-
ണ്ിരിക്ുെയാണ് എന് പറയാമ്മാ എനു മ്ചാദിച്ാൽ, 
അല് എനതാണ് ശരിയായ ഉത്രം. ഹബ്ൾ സ് മ്പസ് കട-
ലിസ് മ്ൊ്് ഭൂമികയ ചുറ്റുന ഒരു കൃത്രിമ്മാപഗ്രഹമാണ്. 
എനാൽ ഇത് അങ്ങകനയല്. ഇതു സൂര്യൻകറ ചുറ്റും  ഒരു 
െുഞ്ഞു ഗ്രഹകത് മ്പാകല സഞ്രിച്ുകൊണ്ിരിക്ുെയാ-
കണന് പറയുനതാണ് െൂടുതൽ ശരി. ഭൂമി സൂര്യകന ചുറ്റാൻ 
ഏതാണ്് 365 ദിവസമാണ് എടുക്ുെ അമ്തസമയം തകന 
ആണ് കവബ് കടലിസ് മ്ൊ്് സൂര്യകന ചുറ്റാനും എടുക്ുന-
ത്. അതിനാൽ ഭൂമിമ്യാകടാ്ം സൂര്യകന ചുറ്റുന ഒരു ഗ്രഹം 
എന് പറയുെയാണ് െൂടുതൽ ശരി. ഭൂമിയുകട അമ്ത ഭ്രമണ-
ൊലം തകന ഉണ്ാൊൻ മ്വണ്ി ഭൂമിയിൽ നിനും ഏതാണ്് 
15 ലക്ഷം െിമ്ലാമരീറ്റർ അെകല ലഗ്രാഞ്ിയൻ ബിന്ദു  (L-a-gr-
an-g-i-an po-in-t) എനറിയക്ടുനയിടത്ാണ് കവബ് കടലി-
സ് മ്ൊ്്. അതായത് ചന്ദ്ൻ ഭൂമിയിൽ നിനും എത്ര അെ-
കലയാമ്ണാ അതികറെ നാലിരടി അെകലയാണ് ഈ കടലി-
സ ്മ്ൊ്.്  അതികറെ യഥാർത ചലനം െുറച്ു െൂടി സകെരീർണ-
മാണ്. ലഗ്രാഞ്ിയൻ ബിന്ദുവിൽ നിന് െുറച്് അെകലയായി 
ആ ബിന്ദുവികറെ ചുറ്റും ഭ്രമണം കചയ്ുെയും അമ്താകടാ്ം 
സൂര്യകന ചുറ്റിവരിെയും കചയ്ും. 

ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ികന അതികറെ ഭ്രമണപഥത്ിൽ നില-
നിർത്ാൻ ധാരാളം ഇന്നം ഒനും മ്വണ്. ൊരണം ഇത് 
ഒരു ഗ്രഹകത് മ്പാകല സൗരയൂഥത്ിൽ ചലിച്ുകൊണ്ി-
രിക്ുെയാണ്. ഭൂമി സൂര്യകന ചുറ്റും സഞ്രിക്ാൻ ആരും 
ഇന്നം ഒനും െത്ിക്ുനില്മ്ല്ാ. അമ്തമ്പാകലയാണ് 
ഈ ദൂരദർശിനിയുകട ൊര്യവും. എനാൽ െുമ്റക്ാലം 
കൊണ് ്അതികറെ ഭ്രമണപഥത്ിൽ കചറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ 
വരാം. അത ്ശരിയാക്ുനതിനായി െുറച് ്ഇന്നം കൊണ് -ു
മ്പായിടുണ്് ഒരു ൊറികറെ ടാകെിൽ കൊള്ാവുന ഇന്നം 
കൊണ്് ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ികന 20 വർഷക്ാലം നിയന്ത്ി-
ക്ാൻ െഴിയും.
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ഈ കടലിസ് മ്ൊ്ികല സാധാരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ-
ക്ായി മ്വണ് ദവദ്യുതി പവർ ഏതാണ്് ഒരു െിമ്ലാവാട് 
മാത്രമാണ് . അതായത് ആയിരം വാട്. അവികട  ഇതിനായി 
2 െിമ്ലാവാട് മ്ശഷിയുള് ഒരു മ്സാളാർ പാനൽ സ്ാപിച്ി-
ടുണ്.് ൊലക്രമ്മണ അതിൻകറ പ്രവർത്നക്ഷമത െുറഞ്ഞു 
വമ്നക്ാം എനതിനാലാണ് െുറച്ു പവർ െൂടിയ പാനൽ 
അവികട സ്ാപിച്ിരിക്ുനത്.

 അവിടുന് െിടുന വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്ിക്ുനതി-
നുള് ആറെിനെളും മറ്റും കടലിസ് മ്ൊ്ികറെ െൂകടയുണ്്. 
അത് സ്വരീെരിക്ുനതിനായി ഭൂമിയിൽ പലയിടത്ായി മൂന് 
പ്രധാന മ്െന്ദ്ങ്ങൾ നിലവിലുണ്്. ഭൂമി തിരിഞ്ഞു കൊണ്ി-
രിക്ുനതിനാൽ അതിൽ ഒകരണ്ണകമകെിലുംകവബിൽ നിന് 
വിവരം എമ്്ാഴും മ്ശഖരിക്ാൻ തയ്ാറായിരിക്ും. ഭൂമിക്് 
ചുറ്റും ഏതാണ്് 120 �ിഗ്രി അെലത്ിൽ അമ്മരിക്യിലും 
സ് കപയിനിലും ആസ് മ്ട്ലിയയിലും ആയിടാണ് ഇതികറെ 
ആറെിനെൾ സ്ാപിച്ിരിക്ുനത്. ഇത് �രീപ് സ് മ്പസ് കന-
റ്റ് വർക്് എനറിയക്ടുനു. മറ്റു പല ബഹിരാൊശ മ്പടെ-
ങ്ങളിൽ നിനും വിവരം മ്ശഖരിക്ാൻ ഈ കനറ്റ് വർക്് ഉപ-
മ്യാഗിക്ാം. 

കടലിസ ്മ്ൊ് ്എടുത് ആദ്യ 5 സയൻറി�ിെ ്ചിത്രങ്ങകള 
ഇവികട ഒന ്പരിചയക്ടുത്ാം. വരാനിരിരിക്ുന വിവര വി-
്വത്ികന സംബന്ിച് ്ഇകതാരു സൂചനയാെും. ഈ ചിത്ര-
ത്ിൽ ൊണുനത ്ആൊശത്ികറെ വളകര കചറിയ ഒരു ഭാഗ-
ത്ികറെ ചിത്രമാണ്. ഒരു ദെ ദൂരത്ിൽ ഒരു മണൽത്രി പി-
ടിച്ാൽ അത ്ആൊശത്ികറെ ഭാഗം മറക്ുമ്മാ  അത്രയും ഭാ-
ഗത്ികറെ ചിത്രമാണ ്ഇതിലൂകട എടുത്ത.് െണ്ണുകൊമ്ണ്ാ 
സാധാരണ കടലിസ ്മ്ൊ്ിലൂകടമ്യാ മ്നാക്ിയാൽ ആ ഭാഗ-
ത്് ഒനും ൊണില്. എനാൽ ഈ ദൂരദർശിനി ഉപമ്യാഗിച്് 
12.5 മണിക്ൂർ അതികറെ െ്യാമറകയ അമ്ങ്ങാട് തിരിച്ു കവച്് 
എടുത് ചിത്രമാണ് ഇവികട ൊണുനത്.SMACS 0723 എന 
മ്പരിലറിയക്ടുന ഒരു ഗാലെ് സിക്ൂടകത്യാണ് ഇതിൽ 
പ്രധാനമായും ൊണുനത.് ഇതു വളകരയധിെം അെകലയാ-
ണ് സ്ിതികചയ്ുനത്. ഭരീമമായ മ്വഗത്ിൽ സഞ്രിക്ുന 
പ്രൊശം അവികട നിനും ഇവികടകയത്ാൻ ഏതാണ്് 460 
മ്ൊടി വർഷം എടുത്ിടുണ്ാെും എനാണ് മതി്ു െണ-
ക്്.  ഇത് സൗരയൂഥത്ികറെ പ്രായത്ികറെ അടുത്ു വരും.

എനാൽ ഇതു െൂടാകത ഈ ഗാലെ് സികയക്ാളും അെ-
കലയും അടുത്ും സ്ിതി കചയ്ുന മറ്റു നിരവധി ഗാലെ് സി-
െകളയും ഇതിൽ ൊണാം. അതിൽ ചിലതിൽ നിന് പ്രൊ-
ശകമത്ാൻ 1300 മ്ൊടിയിലധിെം വർഷം എടുത്ിടുണ്്. 
അതായത് വളകര പുരാതനമായ ചില ഗാലെ് സിെളാണവ. 
ഇതിൽ െൂർത്മുനെമ്ളാടു െൂടി ൊണക്ടുനവ ചില 
നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ആ െുന്മുനെൾക്ു ൊരണം വിഭംഗനം 
(diffraction) എന പ്രൊശ പ്രതിഭാസമാണ്. കടലിസ് മ്ൊ-
്ികല െണ്ണാടിെളുകട വാക്ുെളും മുൻപികല െണ്ണാടി ഉറ-
്ിക്ാൻ സ്ാപിച്ിടുള് ൊലുെളുമാണ് ഇതു സൃഷ്ടിക്ു-
നത്. ഇവകയ െൂടാകത ആയിരക്ണക്ിനു ഗാലെ് സിെകള 
ഈ ചിത്രത്ിൽ ൊണാം.

രണ്ാമകത് ചിത്രത്ിൽ ഗർത്ങ്ങളും െുത്ുെളുകമാകക്-
യായി ൊണക്ടുനത് NGC 3324 എനറിയക്ടുന കനബു-
ലയാണ്. ഇത് പുതിയ ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങൾ പിറവി കൊ-
ള്ുന ഇടമാണ്. ഇതിൽ ഇടതു ഭാഗത്് കൊടുമുടി മ്പാകല 
ൊണക്ടുന ഭാഗത്ിന് ഏതാനും പ്രൊശ വർഷം വലി -്
മുണ്്. തിളക്മുള് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിനു വരുന അൾട്ാ 
വയലറ്റ് പ്രൊശമാണമ്ത്ര വാതെ പടലങ്ങളിൽ ഇത്രം 
രൂപം ഉണ്ാക്ുനത്. ഇതിൽ ൊണുന നക്ഷത്രങ്ങകള ഭൂമി-
യിൽ നിന് ദൃശ്യപ്രൊശം ഉപമ്യാഗിച്് എടുക്ുന ചിത്രങ്ങ-
ളിൽ വ്യക്തമാൊറില്.

ഈ ചിത്രകമടുത്ിരിക്ുനത് ഇൻഫ്ാകറ�് പ്രൊശത്ി-
ലാണ്. അത്രം പ്രൊശത്ിന് വാതെങ്ങളിലൂകടയും പുെ-
പടലങ്ങളിലൂകടയും ഒരു പരിധിവകര എളു്ത്ിൽ െടനു 
മ്പാൊൻ സാധിക്ും. ഇതിമ്ലക്ുള് ദൂരം ഏതാണ്് 9000 പ്ര-
ൊശവർഷം ഉണ്ാെുകമകെിലും ഇത ്നമേുകട ഗാലെ ്സിയായ 
ആൊശഗംഗയിൽ തകനയാണ്. 

കറ്�ാകറെ പഞ്െം (Stephan's Quintet) എനറിയക്ട -ു
ന അഞ്ു ഗാലെ് സിെളുകട ചിത്രമാണ് കവബ് പുറത്ുവിട 
ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്മായ ഒന്. ആയിരമ്ത്ാളം കചറിയ ചി-
ത്രങ്ങൾ മ്ചർത്ു കവച്ാണ് ഈ വലിയ ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ിരി-
ക്ുനത.് ഇവയിൽ ഇടതു ഭാഗത്ു ൊണുന ഗാലെ ്സി, NGC 
7320, നാലു മ്ൊടി പ്രൊശവർഷം അെകലയാണ.് മറ്റു നാകല-
ണ്ണവും അതിമ്നക്ാൾ വളകര അെലത്ിലാണ,് ഏതാണ്് 30 
മ്ൊടി പ്രൊശവർഷം അെകല. ഇതികറെ മ്െന്ദ്ഭാഗത് ്രണ്ു 
ഗാലെ് സിെൾ പരസ്പരം സംഘടനത്ിമ്ലർക്ടിരിക്ുനവ-
കയമ്്ാകല ൊണാം. 

ഇതികറെ മുെൾ ഭാഗത്് ൊണക്ടുന ഗാലെ് സിയുകട 
മ്െന്ദ്ത്ിൽ ഒരു െൂറ്റൻ തമ്മാദ്വാരമുകണ്ന് ശാസ്ത്രജ്ർ 
െരുതുനു. അതികറെ മാ്് സൂര്യകറെ മാ്ികറെ 24 ദശലക്ഷം 
മടങ്ങ് വരും. അതിമ്ലക്ു വരീണുകൊണ്ിരിക്ുന ദ്രവ്യം പുറ-
ത്ുവിടുന ഊർജമാണ് അതിന് ഇത്ര പ്രഭ നൽെുനത്. 4000 
മ്ൊടി സൂര്യകറെയത്ര ഊർജമാണമ്ത്ര അത് പുറത്ു വിടു 
കൊണ്ിരിക്ുനത്.  ഈ 5 ഗാലെ് സിെളുകട മാത്രമല് നമേൾ 
ഇതിൽ ൊണുനത്. വളകര അെകലയുള് ആയിരക്ണക്ി-
നു ഗാലെ് സിെമ്ളയും പശ്ാത്ലത്ിൽ ൊണാം. 

ഈ രണ്ു ചിത്രങ്ങളിലും ൊണുനത് ഒമ്ര സംഗതി 
തകനയാണ്, രണ്ു തരം െ്യാമറക്ണ്ണുെളിലൂകടയാകണ-
നു മാത്രം. ഇകതാരു ്ാകനറ്ററി കനബുലയാണ്. മ്പരിൽ 
്ാകനറ്ററി എനു മ്പരുകണ്കെിലും ഇതിനു ്ാകനറ്റുമായി 
(plane എനാൽ ഒരു നക്ഷത്രകത് ചുറ്റുന ഗ്രഹം) ബന്-
കമാനുമില്. 

ഇത് യഥാർതത്ിൽ ഒരു നക്ഷത്രം അതികറെ വാർദ്െ്യ-
ത്ിൽ പുറം ഭാഗകത് വാതെങ്ങകള പുറമ്ത്ക്ു വിടതാ-
ണ.് പരസ്പരം ചുറ്റികക്ാണ്ിരുന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒനിനാണ് 
ഇതു സംഭവിച്ത്. മമ്റ്റ നക്ഷത്രം ഇമ്്ാഴും ആമ്രാഗ്യവതി-
യായി ജരീവിക്ുനു. അതികന ഇടതു ഭാഗകത് ചിത്രത്ിൽ 
ഏെമ്ദശംനടുക്ായി ൊണാം. അതികറെ കതാട് ഇടതുഭാഗ-
ത്് മമ്റ്റ നക്ഷത്രത്ികറെ അവശിഷ്ടമായ കവള്ക്ുള്ൻ 
(white dwarf ) ഉണ്്. വലതുവശകത് ചിത്രത്ിൽ അതു 
വ്യക്തമാണ്. െുറച്ു െൂടി തരംഗദദർഘ്യം െൂടിയ പ്രൊശ-
ത്ിലാണ ്ആ ചിത്രം എടുത്ിരിക്ുനത ്എനതാണ ്ഇതിനു 
ൊരണം. 2500 പ്രൊശവർഷം അെകലയാണ ്ഈ സംഭവങ്ങ-
കളാകക് അരമ്ങ്ങറുനത്.

കജയിംസ് കവബ് കടലിസ് മ്ൊ്് പുറത്ുവിട മകറ്റാരു 
ചിത്രം സൂര്യകനമ്്ാകലയുള് മകറ്റാരു നക്ഷത്രകത് ചുറ്റുന 
ഒരു ഭരീമൻ ഗ്രഹത്ികറെ അന്രരീക്ഷത്ിൽ ജലാംശം ഉകണ്-
നുള്തികറെ കതളിവാണ്.  

ആ ഗ്രഹം അതികറെ മാതൃനക്ഷത്രത്ികറെ മുനിലൂകട െട-
നു മ്പാെുമ്മ്ാൾ െുറച്ു പ്രൊശം അതികറെ അന്രരീക്ഷ-
ത്ിലൂകട െയറിയിറങ്ങി വരും. ആ പ്രൊശത്ികല ചിലതരം 
തരംഗങ്ങളുകട ഒരു ഭാഗം ഗ്രഹത്ികറെ അന്രരീക്ഷത്ികല 
ജലതന്മാത്രെൾ ആഗിരണം കചയ്ുനുകവനതികറെ കതളി-
വാണ് ഈ സ് കപെ്ട്ം. നമേൾ അറിയുന തരം ജരീവകറെ നി-
ലനില്പിന് ആവശ്യമുള് ഒരു വസ്ുകവന നിലയിൽ ഇത്രം 
െകണ്ത്ലുെൾ പ്രധാനക്ടതാണ്. 

ഇതിനെംതകന ഇത്രയധിെം ൊര്യങ്ങൾ െകണ്ത്ിക്-
ഴികഞ്ഞകെിൽ ഇനി എകന്ാകക് വരാനിരിക്ുനു. ൊത്ി-
രുനു ൊണാം.
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1926 ഒമ്ക്ാബർ 11ന് വിയറ്റ് നാമികല ഥുകവ ഥരീൻ 
ഹുകവ  എന പ്രവിശ്യയിൽ ഷുകയൻ ഷ്വാൻ 

ബാവു എന മ്പരിൽ ജനിച്ു.അച്ൻ ങുകയൻ �ിൻ 
�െ്  അമേ ട്ാൻ ഥി �ി.  ഏഴാം വയ്ിൽ സ് െൂളിൽ 

ന ി നു ം  ന ട -
ത് ി യ  യ ാ ത്ര-
യിൽ യാദൃശ്ി-
െമായി ൊണാ-
നിടയായ ബു-
ദ് സ ന ്യാ സ ി -
യ ി ൽ  ന ി നു ം 
മ് െ ട  വ ാ ക്ു -
െളും അവികട 
െണ് സ്വച്ശാ-
ന്മായ ബുദ് 
ചിത്രവും അവി-
കടയുള് െിണ-
റ്റ ി ൽ  ന ി നു ം 
െു ട ി ച്  ശു ദ് -
മായ തണുത് 
ജലം നൽെിയ 
തൃപ്തിയും ആ 
െു ഞ്ഞു  മ ന -
് ി ൽ  ഉ ണ് ാ -
ക്ിയ സ്വാധരീന-
മാണ ്പിൽക്ാ-

ലത്് മ്ലാെത്ിന് ഒരു നവബുദ്കന സമോനിച്ത്. 
പതിനാറാം വയ്ിൽ രക്ഷെർത്ാക്ളുകട സമേ-
തമ്ത്ാകട ബുദ്സന്യാസ പരമ്രയിമ്ലക്് നരീങ്ങി. 

 1949ൽ തുടർ പഠനങ്ങൾക്ായി ദസഗൂണികല-
ത്ിയ അമ്ദേഹം തിെ് നാ ഹാൻ  എന മ്പര് സ്വരീെ-
രിയ്കുെയും മ്ബാധിസത്വകത് ഉൾകക്ാണ്ുകൊ-
ണ്ുള് തുടർപ്രയാണത്ിനായി ദൃഢനിശ്യം എടു-
ക്ുെയും കചയ്ു. ദസഗൂണിൽ എത്ി അധിെം 
താമസിയാകത തകന തകറെ യുദ്ാനുഭവങ്ങകളയും 
മറ്റും മ്ചർത്ുകൊണ്് ആദ്യ െവിതാ സമാഹാരം 
പുറത്ിറക്ി.  Read flute in the Autumn Twilight 
എന ഈ സമാഹാരത്ിൽ 50 െവിതെളും െവിതാ-
രൂപത്ിലുള് ഒരു ലഘു നാടെവും ഉണ്്.  1950 ഓകട 

ആൻ സുവാൻ എന ബൗദ്മ്ക്ഷത്രത്ികറെ നിർമി-
തിയിൽ വ്യാപൃതനായി. മുളയും ഓലയും ഉപമ്യാഗി-
ച്് നിർമേിച് ഈ മ്ക്ഷത്രം ഇന് ഏകറ പ്രശസ്മാണ്. 
1951ൽ , തകറെ 25‐ാം വയ്ിൽ, പൂർണ്ണമായും ബുദ്-
ഭിക്ഷുവായി തരീർന അമ്ദേഹം  െിഴക്ികറെ യുക്തി-
കയ അരിസ് മ്റ്റാടിൽ , കഹഗൽ, മാർെ് സ്, ഏംഗൽസ് 
എനിവരുകട ദർശനങ്ങളുകട കവളിച്ത്ിൽ മ്നാക്ി-
ക്ാണുന "പൗരസ്്യ യുക്തിചിന്' എന കൃതി രചി-
ച്ു. 1960‐ൽ പ്രിൻറ്ൺ യൂണിമ്വഴ് സിറ്റിയിൽ �ുൾ 
ദബറ്റ ്ക�മ്ല്ാഷി് ്മ്നടി  താരതമ്യമതപഠനം എന 
വിഷയത്ിൽ പഠനം പൂർത്ിയാക്ി. അക്ാലയള-
വിൽ ആണ് ഫ്ഞ്്, ദചനരീസ് , സംസ് കൃതം, പാലി, 
ഇംഗ്രീഷ് എനരീ ഭാഷെളിൽ പ്രാവരീണ്യം സമ്ാദിച്-
ത്. 1964 നും 66 നും ഇടയിലാണ് ഓർ�ർ ഓ�് ഇറെർ-
ബരീയിംഗ്  (പാരസ്പര്യ സംഘം) സ്ാപിതമായത്. 
ആറംഗങ്ങകള കതരകഞ്ഞടുത്് , അവകര നിരന്രം 
പരിശരീലി്ിച്ാണ് എൻമ്ഗജ്�് ബുദ്ിസത്ികറെ 14 
തത്്വങ്ങകള (പരമ്രാഗത ബൗദ് തത്്വങ്ങളുകടയും 
നൂതന സാമൂഹ്യ പരിഗണനെളുകടയും ഒരു  പുതിയ 
െൂട)് അടിസ്ാന തത്്വങ്ങൾ ആക്ി മാറ്റിയത.് 1981ൽ 
ഏഴാമത് ഒരാകള െൂടിമ്ച്ർക്ും വകര ഈ സംഘം 
ആറംഗസംഘമായി തുടർനു. ഇനാെകട മ്ലാെം 
മുഴുവൻ വ്യാപിച് , ആയിരക്ണക്ിന് അംഗങ്ങൾ 
ഉള് , ഒനായി എൻമ്ഗജ�് ്ബുദ്ിസം മാറി െഴിഞ്ഞി-
രിക്ുനു. ശാന്മായി, സ്വസ്മായി, തൃപ്തിമ്യാകട, 
ജരീവിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുനവർക്ുള് പാതയാണ് 
എൻമ്ഗജ്�് ബുദ്ിസം .

 1980 ലാണ് കതക്ൻ ഫ്ാൻസികല  മ്ബാർമ്�ാ-
െ് സിനടുത്ുള് മ്�ാർമ്�ാണിൽ    ്ം വിമ്ല്ജ് 
എന ബുദ്വിഹാരം സ്ാപിക്ക്ടുനത്. പ്രതി-
വർഷം10000 ത്ിലധിെം സന്ദർശെരും 200ലധിെം 
സന്യാസിമാരും ആയി യൂമ്റാ്ികലയും അമ്മരിക്യി-
കലയും ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്വിഹാരമാണ് ഇന് ് ം 
വിമ്ല്ജ്.  2014 നവംബറിലുണ്ായ കരെയിൽ കഹമമ്റ-
ജ് കന തുടർന് വിദഗ്ധ ചിെിത്സെമ്ളകറ നടത്ികയ-
കെിലും സംസാരമ്ശഷി പൂർണ്ണമായും തിരികെ ലഭിച്ി-
ല്. 2018ൽ തിരികെ ജന്മമ്ദശമായ വിയറ്റ് നാമികല ്ം 
വിമ്ല്ജിൽ എത്ിയ തിെ് നാ ഹാൻ 2022 ജനുവരി 22 
ന്  അന്രിച്ു.

XnIv \m lmsâ IhnXIÄ

്രിേട് നയാ �യാൻ 

വിവ: ഡ�ോ. ഗോയപതി ഡേവി ജി
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 (വനാതിർത്ിെളിൽ ൊടുഞാവലുെൾ 
പൂത്ുലഞ്ഞിരിയ്കുനു. )
നദിെളും മലെളും ദൃശ്യതയിൽ ഇല്ാതിരുന 
ൊലം മുതൽ
െുമ്ഞ്ഞ,  ഞാൻ നികന തിരയുെയാണ്.
നരീ ഗാഢനിദ്രയിലായിരികക് ,
പത്ുദിക്ുംമുഴങ്ങുമാറുച്ത്ിൽ പലവടം 
ആ ശംഖ് മുഴങ്ങിയിടും
ഞാൻ നികന തിരയുെയായിരുനു.
നമേുകട ഈ പുരാതന പർവ്തമുമ്പക്ഷിക്ാകത
വിദൂരഭൂതലങ്ങളിമ്ലക്് െണ്ണയച്് 
പലവഴിെളിൽ പതിഞ്ഞ നികറെ ൊൽ്ാടുെൾ 
ഞാൻ തിരിച്റിഞ്ഞു.
എകറെെുമ്ഞ്ഞ, നരീകയമ്ങ്ങാടാണ് ?
ഗ്രാമങ്ങകള ആെയും മൂടൽമഞ്ഞു മൂടിയിടും
നരീ അെലങ്ങളിൽ എവികടകയാകക്മ്യാ ചുറ്റി-
ത്ിരിയുെയായിരുനു.
ഓമ്രാ ശ്വാസത്ിലും ഞാൻ നികറെ മ്പരുവി-
ളിച്ു.
എനിയ്കുറ്ായിരുനു 
ഏതു വഴിമാറിമ്്ാെിലും
ഒടുക്ം നരീ എനിമ്ലക്് മ്ചരുകമന്. 
ചിലമ്്ാകഴാകക് നികറെ വഴിെളിൽ 
ഞാനുണ്ായിരുനു, 
എനാൽ അപരിചിതകനകയനമ്പാകലകന 

മ്നാക്ി
നരീ നടമ്ന മ്പായി.
നിനക്് നമേുകട ജൻമാന്രങ്ങകള ദർശിക്ാ-
നായില്.
നികറെ ആ പഴയ പ്രതിജ്യുമ്മാർത്ില് നരീ.
നരീകയകന തിരിച്റിഞ്ഞമ്തയില്, 
നികറെ മന്് വിദൂരഭാവിയികലമ്ങ്ങാ 
െുരുങ്ങിയിരുനു.
മ്പായജന്മങ്ങളിൽ എമ്്ാഴും നരീ എകറെ 
ദെെളിൽ നികറെ ദെ മ്ൊർത്ിരുനു,
നമേകളാരുമിച്ുള് നടത്ം നരീ ആസ്വദിച്ിരുനു.
ആ പഴയ ദപൻമരമ്ച്ാടിൽ
മൃദുവായ് നകമേ വിളിക്ുന ൊകറ്റാച് മ്െട് ,
അെകല പറക്ുന കവൺമുെിലുെളിമ്ലക്് 
മ്നാക്ി, 
നിശേബ്മായ് മ്താൾമ്ചർന് നാകമാരുമിച്ിരു-
നിരുനു.
നരീകയനിയ്കാദ്യമായ ്ചുവന ഓക്ില സമോനിച്ു.
ഞാൻ നികന ആ മഞ്ഞുപുതച് വനാന്രത്ി-
മ്ലക്് നയിച്ു.
എവിമ്ടക്് മ്പാെിലും നമേൾ പമ്ക്ഷ,
ആ പുരാതന പർവ്തത്ിമ്ലക് ്തിരികെകയത്ി.
ചന്ദ്താരെൾക്രിെിലിരിയ്കാൻ
ആ പുലർൊല മണിനാദകത് ക്ഷണിക്ാൻ
ഈ ജരീവജാലങ്ങകളകയാകക്യുണർത്രീടാൻ...

Kp-cp- in-jys\ -tXSp-¶p
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മുളവനത്ികല മഹാനായ ആ
ഗുരുവികനാ്ം
കയൻ  തു പർവ്തത്ിൽ
പൂത് കചമ്െമരങ്ങൾക്ിടയിൽ
ശാന്രായ് നമേളിരുനു.
തെരുനവഞ്ിയാത്രക്ാർക്ായി നമേൾ നൗെെളി-
റക്ി.
താങ് മ്ലാങ് തലസ്ാന െല്പനയിൽ
 നമേൾ വാൻഹാൻ ഗുരുവികന സഹായിച്ു.
നമേകളാരുമിച്ാണ് 
ആശ്മം പണിഞ്ഞത്.
ടികയൻമ്�്വാങ് നദരീ തരീരത്്
മ്വലിമ്യറ്റമുണ്ാവുമ്മ്ാൾ
ട്ാക്ുകയൻ ഭിക്ഷുെികയ രക്ഷിക്ുവാനായി നാം
വല വരീശികയറിഞ്ഞു.
ആൊശത്ിനുമ്ുറത്ുളള അപാരതയിമ്ലക്്
നമേകളാരുമിച്ാണാഴി തുറനിറങ്ങിയത്.
ൊലത്ികറെ വല കപാടികച്റിയാൻ
നമേൾ ൊലങ്ങമ്ളാളം പണികയടുത്ു
ഉദിയ്കും നക്ഷത്രങ്ങളുകട പ്രൊശം സംഭരിച്ു.
ദശാബ്ങ്ങമ്ളാളം വഴി കതറ്റിയലഞ്ഞവർക്ായ്
ആ പ്രൊശത്ാകലാരു ചൂടുെറ്റയുണ്ാക്ി
വരീടിമ്ലക്ുള്വഴി ൊടി.
എനിടും,നിനികല യാത്രിെനുണർനു, 
ഗുരുവികനയും മ്സാദരങ്ങകളയുമുമ്പക്ഷിച്് 
നരീ യാത്ര മ്പായി, ഒറ്റയ്ക്. 
ഇകതാരു മ്വർപിരിയലകല്നറിഞ്ഞിടും
(ൊരണം, നികറെ ഓമ്രാ അണുവിലും ഞാൻ
നിറഞ്ഞിരിയ്കുനു.)
നികന അനുെമ്മ്യാകട ഞാൻ മ്നാക്ി നിനു.
ഒരിയ്കൽ െൂടി നിനക്് മുടിയനായപുത്രകറെ മ്വഷം 
ആവശ്യമായിരിയ്കാം,
അതുകൊണ്ാണ് ഏകതാരാപത്ിലും 
നിനകക്ാ്മുണ്ാെുകമന്
ഞാൻ നിനക്് വാഗ്ാനം കചയ്ത്. 
ചിലമ്്ാൾ നരീ മരുഭൂമിയികല ചുടുമണലിൽ 
മ്ബാധരഹിതനായി വരീമ്ണക്ാം.
അമ്്ാൾ നിനക്് തണമ്ലൊൻ ഞാകനകന 
മ്മഘമായി മാറ്റാം.
രാമ്വറുമ്മ്ാഴാ മ്മഘകമാരു മഞ്ഞിൻെണമായ്
അമൃതു മ്പാൽ നികറെ നാവിമ്ലക്ിറ്റുവരീഴാം.
ചിലമ്്ാൾ നരീ സ്വഭവനത്ിൽ നിനു മാറിമ്യമ്തായിര -ു

ളിനഗാധഗർത്ത്ിൽ കപടു മ്പാമ്യക്ാം 
അമ്്ാൾ 
നിനക്രീ പ്രൊശത്ിമ്ലകക്ത്ുവാൻ ഞാകനകന 
നരീകണ്ാരു മ്ഗാവണിയാക്ി താമ്ഴക്ിടു തരാം.
വരീണ്ും ഈ ആൊശനരീലിമയും െിളി്ാടും 
നിനക്ാകയാരുങ്ങകട.
ചിലമ്്ാൾ 
നികന ഞാൻ ഇംഗ്ണ്ികല മ്�ാലിൻ ജില്യികല 
ബർമേിങ്ഹാമിൽ വച്് തിരിച്റിമ്ഞ്ഞക്ാം.
ചിലമ്്ാൾ സിയകമൻ  കല ഹാങ്ഷാവുവിൽ, 
ഷാങ്ഹായിയിൽ,
കസന്റ്പരീമ്റ്റഴ് സ്ബർഗിൽ,
െിഴക്ൻ ബർലിനിൽ...,
ചിലമ്്ാൾ 
 ഒരു ബാലെകറെ രൂപത്ിലാവാം നരീ 
ൊരണം,
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നരീ മ്ബാധിചിത്ബരീജകത് നികറെ മ്ലാല-
മായ ഹൃദയത്ികലമ്്ാഴും വഹിയ്കുനുണ്്.
തമേിൽ െണ്മ്്ാകഴാകക്യും ,
അത ്വടക്ൻ �ൽറ്റയിമ്ലാ ദസഗണിമ്ലാ-
ത്വാൻ തുറമുഖമ്ത്ാ ആയാലും,
ദെെളുയർത്ി ഞാൻ നിനക്ടയാളം തനു.
ചിലമ്്ാൾ 
നരീ െിംസൻ പർവ്തശിഖരത്ിനുമുെളികല 
സുവർണ്ണപൗർണ്ണമിയായിരുനു.
ചിലമ്്ാൾ ദായ് ലാവു വനത്ിനുമ്മൽ ഒരു 

ദശത്യൊലരാപക്ഷിയായിരുനു.
സായന്നത്ിൽ മൂടൽമഞ്ഞിലൂകട യാത്രകചയ്  
നികറെ വസ്ത്രങ്ങൾ െുതിർനിരുനു.
പതിവായി ഞാൻനികന െണ്ിരുനു.
എകെിമ്ലാ, നരീകയകനകയാരിയ്കലും െണ്മ്തയില്.
പമ്ക്ഷ,അവസാനം നരീ എല്ായ് മ്്ാഴും 
വരീടിമ്ലക്ു തകന തിരികെകയത്ി.
ആ പുരാതനപർവ്തത്ികല നമേുകടയാവരീടിമ്ലക്് 
തിരികെ വകനകറെ ൊൽച്ുവടിൽ നരീയിരുനു,
െിളിമ്രാദനങ്ങളും വാനരൻമാരുകട െരച്ിലും 
ബുദ്ഗൃഹത്ികല ജപമന്ത്ങ്ങളുംമ്െട് ...
ഇനികയാരു നാമ്ടാടിയാൊനികല്നുറ്ിച്ാണ് 
നരീ തിരികെകയത്ിയത്.
ഈപ്രഭാതത്ിൽ,പർവ്തത്ികല െിളിെകളാകക്യും 
സമ്ന്ാഷമ്ത്ാകട സൂര്യകന സ്വാഗതം കചയ്ു.
നിനക്റിയുമ്മാ െുടരീ ,
ആൊശനിലവറയിലിമ്്ാഴും 
കപാങ്ങിക്ിടക്ുെയാണരീ കവൺമ്മഘങ്ങകളന്?
നരീയിമ്്ാകഴവികടയാണ്?
കവളുത് ശിഖരങ്ങളുള് ഈ തിരമാലെൾ 
മകറ്റാരു ദിക്ിമ്ലക്് മ്പാൊൻ ആഗ്രഹിച്ിടും
ആ പുരാതനപർവ്തം 
ഈനിമിഷത്ിലുമിമ്തയിടത്ിൽ തകനയുണ്്.
വരീണ്ും മ്നാക്ൂ...
നിനമ്ക്ാമ്രാ ഇലയിലും പൂകമാടിലും 
നിനിലുകമകന ൊണാം..
എകറെ മ്പരു നരീ വിളിക്ും മ്നരം
നിനകക്കന കതളിമമ്യാകട ൊണാം.
നരീ എമ്ങ്ങാടാണ് ?
ആ പഴയ കചമ്െ്ൂമരം മണമ്മറും പൂക്ൾ 
കപാഴിയ്കുനുണ്രീ പ്രഭാതത്ിൽ.
നരീയും ഞാനുകമാരിയ്കലും പിരിഞ്ഞിമ്ടയില്.
വസന്കമത്ിയിരിക്ുനു.
ദപൻ മരങ്ങൾക്് തിളങ്ങുന 
െൂർത് പച് മുനെൾവനിരിക്ുനു.
വനാന്രങ്ങളിൽ ൊടുഞാവലുെൾ 
പൂത്ുലഞ്ഞിരിക്ുനു.



25kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

ഞാൻ മൃതിമ്യറുന നിമിഷം
നിനിമ്ലക്് തിരികെകയത്ാൻ
പ്രയത്ിക്കട .
ഒടുമ്മ ദവെികല്ന് ഉറ്ുതരകട ഞാൻ .
നരീ അറിയുനിമ്ല് ?
നിമിഷം മ്താറുമുള് മൃതിയിലും
ഞാൻ നിനിൽ ഉകണ്ന് .
ക്ഷണംപ്രതി ഞാൻ നിനിമ്ലക്് എത്ുനുണ്്.
മ്നാക്ൂ ,
എകറെ സാമരീപ്യമനുഭവിക്ൂ.
െരയമ്ണാ, െരയൂ...
വിതുമ്ുനുണ്് ഞാനും നികനാ്ം
നരീ കപാഴിക്ുന െണ്ണുനരീർ
നകമേ സുഖക്ടുത്ും.
നികറെ െണ്ണുനരീകരാകക്യും എമ്റെതാണ്...
ഞാനരീ പുലരിയിൽ ചവിടിമറിച് ഭൂമി ചരിത്രം രചിക്കട...
ഇതാ ഈ നിമിഷം,
ഇവികട ശിശിരവും വസന്വും ഒരുമികച്ത്ിയിരിക്ുനു.
ഈ തളിരിലയും ജരീർണ്ണപത്രവും ഒനുതകന.
എകറെ പാദങ്ങൾ നിമ്റെതുമാണ്.
അവ അനശ്വരതകയ പുൽെകട.
നരീ െൂകട നടക്ൂ.
നമുക്ിന് ഏെത്വത്ികറെ അളവുമ്ൊലുെകള അതിജയിക്ാം...
ശിശിരത്ിൽ ഞാവലുെൾ പൂക്ുനത് നമുക്് ൊണാം.
എന്ിനാണ് ഇമ്്ാഴരീ മൃതിഭാഷണം?
എനിക്് നിനിമ്ലക്് എത്ാൻ മരണം വരിമ്ക്ണ്തില്മ്ല്ാ.

\msam-cmÄ
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മരണകമത്ുനുണ്്...
മിനുമിനുത്് ആെർഷണരീയമായ 
ഒരു കൊലക്ത്ിയുമായി.
"നരീകയകന ഭയക്ണം'
ഭരീഷണസ്വരത്ികലമ്നാട് 
മരണം പറഞ്ഞു.
ഞാൻ മുഖമുയർത്ി ശാന്നായി 
മ്ചാദിച്ു.
  "ഞാകനന്ിന് നികന ഭയക്ണം?'.
 "ൊരണം, ഞാൻ നികന മൃതനാക്ും.
ഞാൻ നികന അസ്ിത്വമില്ാത്വനാക്ും'.  
" നരീകയങ്ങകനയാണ് മരണമ്മ, 
എകറെയുണ്മകയ ഇല്ാതാക്ുനത്?'.
മരണം മറുപടി പറഞ്ഞില്.
അവൻ തകറെ മിനുസമ്മറിയ 
വാൾ വരീശി.
ഞാൻ പറഞ്ഞു.
  "ഞാൻ വരും. മ്പാെും.
പികന വരീണ്ും വരും മ്പാെും.
വരീണ്ും മ്പാെും.
എല്ായ് മ്പാഴും ഞാൻ തിരികെകയ-
ത്ാറുണ്്.
നിനകക്കറെ ഉണ്മകയ നൽൊമ്നാ തി-
രികച്ടുക്ാമ്നാ െഴിയില്.'
മരണം തിരികച്മ്നാട് മ്ചാദിച്ു.
"തിരികെ നരീകയത്ുകമന് നിനകക്-
ങ്ങകനയറിയാം?'.
ഞാൻ പറഞ്ഞു.
 "എനിയ്കറിയാം.
എണ്ണമില്ാത്വണെളിൽ ഞാൻ 
തിരികെകയത്ിയിടുണ്്.'
 "ആരാണ് നിനക്് സാക്ഷി?
നികറെ വാക്ികല സത്യകമങ്ങകന ഞാനുറ്ിയ്കും.?'
മരണകമമ്നാട് െലമ്ി.
ഞാൻ ഭൂമികയ സ്പർശിച്ു പറഞ്ഞു.
"എകറെ അമേയാണ് ...
ഭൂമിയാണ് സാക്ഷി.'
കപകടന്..
അതാ മ്െൾക്ുകനാരു പാട്.
പാടുനു പക്ഷിെൾ ചുറ്റിലും.

പൂക്ുനു മാമരങ്ങൾ.
ഭൂമി സ്വയം കവളിക്ടുനു മുനിൽ
കമകല്... 
സ് മ്നഹമസൃണമായ് ചിരിയ്കുനു മരണമ്ത്ാട്.
സ് മ്നഹനിർഭരമായ ആ മ്നാടത്ിലലിഞ്ഞു 
മ്പായ് മരണം.
അല്മ്യാ എകറെ പ്രിയക്ടവകന,
ഭയമ്മറുമ്മാമ്രാ നിമിഷവും നരീയരീ ഭൂമികയ
സ്പർശിക്ുെ.
ആഴത്ിൽ അവകള സ്പർശിക്ുെ.
നികറെ ദുഃഖങ്ങകളല്ാമലിയും .
ആഴത്ിൽ നരീ അവകള സ്പർശിക്ുെ.
നരീ അനശ്വരതകയ സ്പർശിക്ും.

`qankv]Àiw
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ശാസ്ത്ര മ് ല ാ െ ം 
ജ രീ വ ി െ ക ള 

പ ഠ ന വ ി മ് ധ യ മ ാ ക് ി 
അ വ യ്ക്  ഉ ച ി ത മ ാ യ 
മ്പര് നൽെി വർഗരീെരി-
ക്ുനതിന് മുമ്് തകന 
പല ജരീവജാലങ്ങളും ഭ -ൂ
മിയിൽ നിനും അപ്രത്യ-
ക്ഷമാമ്യക്ാം.അതു-
കൊണ്് ഇരുപകത്ാ-
നാം നൂറ്റാണ്് ദജവ-
ദവവിധ്യകത്യും വം-
ശനാശ പ്രതിസന്ിയു-
കടതും ആയിരിക്ും.
ജരീവിെൾക്് മ്പരുെൾ 
നൽെുന ശാസ്ത്രശാഖ-
യാണ് വർഗരീെരണശാ-
സ്ത്രം (taxonomy).വർ-
ഗരീെരണ ശാസ്ത്രത്ികല 
പരിമിതിെൾ മൂലം കജവദവവിധ്യ സംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നത്ിനും  ആ ശാസ്ത്രശാഖയ്കും ധാരാളം 
പ്രശ് നങ്ങൾ ഇന് മ്നരിമ്ടണ്ി വരുനുണ്്. വർഗരീ-
െരണ ശാസ്ത്രത്ിൽ ഉണ്ാെുന പുതിയ അറിവു-
െളും മാർഗങ്ങളും മ്ലാെത്ാെമാനമുള് ദജ-
വദവവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് മു-
തൽെൂട് ആമ്െണ്താണ്.

വർഗരീെരണ ശാസ്ത്രത്ികറെ െുലപതിയായിരുന 
ൊൾ ലിമ്നയസ് പറയുനത് if you don't know 
the name of things the knowledge of them is 
lost too.(നിങ്ങൾക്് ഏകതകെിലും ഒരു വസ്ുവികറെ 
മ്പര് അറിയികല്കെിൽ അവകയക്ുറിച്ുള് അറിവ -ു
െളും നഷട്കപടുനു എനാണ ്) അതുകൊണ്ാണ് 
വർഗരീെരണശാസ്ത്ര പ്രവർത്നങ്ങൾ നിരന്രമാ-
യി നടമ്ത്ണ്തികറെ ആവശ്യെത ൊലങ്ങൾക്ു 

മുൻമ്പ  ലിമ്നയസ് പറഞ്ഞുകവച്ത്.എനാൽ 
ഇന് മ്ലാെത്ാെമാനം മിെവുറ്റതായ പുതിയ രരീ-
തിെൾ ശാസ്ത്ര അഭിരുചിമ്യാകട വിെസി്ിക്ുന-
തിന് ദവദഗ്ധ്യമുളള ശാസ്ത്രജ്ർ െുറവുള്തു-
മായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയായി വർഗരീെരണശാസ്ത്രം 
മാറികക്ാണ്ിരിക്ുനു. അതിനാൽ വർഗരീെരണ-
ശാസ്ത്രശാഖയിൽ് ദജവദവവിധ്യ സംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ പുതിയ വിവര-
ങ്ങൾ നൽമ്െണ്തിന് അതിറെതയാ െുറവുെൾ 
വനുകൊണ്ിരിക്ുനു.

ഇന് മ്ലാെരാജ്യങ്ങൾ നടത്ികക്ാണ്ിരിക്ു-
ന ഏറ്റവും ഉദാത്മായ പ്രവർത്ിയാണ് ദജ-
വദവവിധ്യസംരക്ഷണം. ഒരു രാജ്യത്ികറെ നില-
നിൽ്ും ദപതൃെവും ആ രാജ്യത്ികറെ ദജവ-
ദവവിധ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ക്ടിരിക്ു-
നു. കപാതുകവ വലിയ അളവിൽ പണം ഈ പ്രവർ-

tUm. a-t\m tam-l³ Bâ-Wn

P-´p-hÀ-Ko-I-c-W-im-kv-{X-¯n-\v 
H-cp ]p-Xn-b ImÂ-sh-bv-¸v

വളർച്യുവട വിവിധ ഘട്ങ്ങൾ

വിേസ്വരരോജ്ങ്ങളിവല  പ്ഡത്േിച്് സംരക്ഷിത  
പ്ഡേശങ്ങളിവല ജരീവിവർഗ േണവക്ടുപ്പുേൾക്ും ജജവജവ-

വിധ് സംരക്ഷണ പ്വർത്ത�ങ്ങൾക്ും  ഒരു മുതൽക്ൂട്ോേും 
ഈ ്ഠ�ം എ്് അ�ുമോ�ിക്ു്ു
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ത്നങ്ങൾക്് പ്രമ്യാജനക്ടുത്ുവാൻ വിെസിത 
രാജ്യങ്ങൾക് ്െഴിയുകമകെിലും അവർ അത്രം പ്രവർ-
ത്നങ്ങൾ  മ്വണ്ത്ര ശുഷ് ൊന്ിമ്യാകട കചയ്ുന 
അനുഭവങ്ങൾ െുറവാണ്. വിെസ്വരരാജ്യങ്ങൾക്ും 
അവിെസിതരാജ്യങ്ങൾക്ും ദജവദവവിധ്യസംര-
ക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങൾക്് കചലവഴിക്ാൻ െഴിയു-
ന ധനത്ിനും മനുഷ്യവിഭവമ്ശഷിക്ും പരിമിതിെ-
ളുണ്്. അതുകൊണ്ുതകന അത്രം രാജ്യങ്ങൾക്് 
ആവശ്യമായ കചലവ്െുറഞ്ഞ ഗമ്വഷണ രരീതിെൾ 
വിെസി്ിമ്ക്ണ്ത്  ഇനികറെ ആവിശ്യമാണ്.

ദജവദവവിധ്യസംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളിൽ  
പ്രധാനക്ട ഒനാണ് ദജവദവവിധ്യപ്രമ്ദശങ്ങ-
ളിൽ ഒരു നിശ്ിത ൊലഘടത്ിനിടയിൽ നടക്ുന 
ജന്ുവർഗ െണകക്ടു്ുെൾ. ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രത്യക്ഷമായും ചിലമ്്ാഴകക് 
പമ്രാക്ഷമായും ലഭിക്ുന കതളിവുെളുകട അടിസ്ാ-
നത്ിലാണ് സാധ്യമാെുനത്. പൂർണ്ണവളർച്കയ-
ത്ിയ ജരീവിെകള നിരരീക്ഷിച്ാണ്  ഈ െണകക്ടു് -ു
െൾ ഇതുവകര സാധ്യമാക്ിയിടുള്ത്. പൂർണ്ണവളർ-
ച്കയത്ിയ ജരീവിെളുകട സ്വാഭാവിെ സവിമ്ശഷത-
െകള അടിസ്ാനമാക്ിയുളള വർഗരീെരണ മാർഗം ( 
( Taxonomic key)) ആണ് ഇതിനായി ഉപമ്യാഗിക് -ു
നത.്   ചിലമ്്ാൾ ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾക് ്െൂടുതൽ  
മനുഷ്യ ഇടകപടലുെൾ മ്വണ്ിവരുനു. പഠനഗമ്വഷ-
ണങ്ങളുകട ഭാഗമായിടാകണകെിൽ മ്പാലും വനപ്രമ്ദ-
ശങ്ങളുകട ഹൃദയഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ െൂടുതലായി 
ഇടകപടുമ്മ്ാൾ ആ പ്രമ്ദശങ്ങളുകട ആവാസവ്യവ-
സ്കയ തകന ബാധിക്ുകമനതിൽ സംശയമില്. 
അത്രം ഇടകപടലുെൾ െുറച്ു കൊണ്ുളള  ഒരു പഠ-
നപ്രവർത്നരരീതിയാണ് തിരുവനന്പുരം യൂണിമ്വ-
ഴ് സിറ്റി മ്ൊമ്ളജികല ജന്ുശാസ്ത്രഗമ്വഷണവിഭാഗം 
വിഭാവനം കചയ്ുനത്.

ഉഭയജരീവിെളുകട സംരക്ഷണം ഇന ്വളകര പ്രാധാ-
ന്യം അർഹിക്ുന ദജവസംരക്ഷണ വിഷയമാണ്. 
ൊരണം പ്രകൃതിയിലുണ്ാെുന മനുഷ്യനിർമേിതമലി-
നരീെരണം വളകര കപടന് മ്നരിട് ബാധിക്ുന ജരീവി-
വർഗമാണ ്ഉഭയജരീവിെൾ. ഉഭയജരീവിെളിൽ ഉൾക്ട -ു
ന തവളെൾ അവയുകട ശരരീരത്ികല ചർമം ഉപമ്യാ-
ഗിച്ാണ് െൂടുതലും ശ്വാമ്സാശ്വാസം നടത്ുനത്. 
നാം മനുഷ്യർ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾമ്ക്ാ മറ്റ് ആവശ്യ-
ങ്ങൾമ്ക്ാ രാസവസ്ുക്ൾ അടങ്ങിയ വളങ്ങളും െി-

ടനാശിനിെളും ഉപമ്യാഗിക്ുമ്മ്ാൾ 
അവ ൊലക്രമ്മണ കതാടടുത് ജലാ-
ശയങ്ങളിൽ എത്ുെയും ശ്വസനാവ-
ശ്യത്ിനായി  ചർമം ഉപമ്യാഗിക്ു-
ന തവളെകള ഇത് ബാധിക്ുെയും 
അവയുകട വംശനാശത്ിന് ൊരണ-
മാവുെയും കചയ്ുനു. െൂടാകത ഈ 
രാസവസ്ുക്ളുകട സാനിധ്യം ഹാനി-
െരമായ പല �ംഗസുെളുകടയും വം-
ശവർധനവിനും ൊരണമാെുെയും 
അവ മ്നരിട് ഈ ജരീവിവർഗങ്ങളുകട  
ചർമേത്ിൽ പ്രവർത്ിച്് അവയുകട 
സ്വഭാവിെശ്വസനവ്യവസ്കയ തെ-
റാറിലാക്ുെയും അതുവഴി അവ ക്ര-
മ്മണ ചകത്ാടുങ്ങുെയും കചയ്ുനു. 
ഈ സാഹചര്യത്ിലാണ് മ്െരളത്ി-
ലുള് തവള വർഗങ്ങളുകട പഠനത്ി-
ന് ൊലിെപ്രസക്തിമ്യറുനത്.

ഇന്്യയിൽ  ആദ്യമായാണ് വർഗരീ-
െരണ ശാസ്ത്രത്ിന് പുതുവഴിെൾ അവലംബിക്ാൻ 
െഴിയുന തരത്ിൽ വാൽമാക്രിെകള ഉപമ്യാഗിച്ു-
ള് ഒരു പഠനം നടനത്, ഇതുവഴി ദജവദവവിധ്യ 
സംരക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഒരു പുതുയുഗം തു-
റക്ും എന് പ്രത്യാശിക്ുനു. ധാരാളം ഗമ്വഷെർ 
ഈ മ്മഖലയിമ്ലക്് വമ്രണ്തും ഈ രരീതികയ െൂടു-
തൽ സമ്ുഷ്ടരീെരിമ്ക്ണ്തുമാണ്.

മ്െരളത്ികല പശ്ിമഘട മഴക്ാടുെളിലും ഹരിത 
വനങ്ങളിലും ൊണക്ടുന പച്ില പാറൻ എനറി-
യക്ടുന ( മലബാർ �് ദളയിംഗ് മ്ഫ്ാഗ് ) എന 
പറക്ും തവളയാണ് ഈ പഠനത്ിന ഗമ്വഷെർ 

്ച്ില്ോേവന്റ േൂട്

വളർച്യുവട വിവിധ ഘട്ങ്ങൾ
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ആധാരമാക്ിയിടുള്ത.് ഏെമ്ദശം 23 ജനു്ുെളിൽ 
ആയി 440 തരം ജരീവിെളാൽ സമ്നമായ റാമ്ക്ാ-
മ്�ാറിക� എന െുടുംബത്ിലാണ് പച്ില പാറൻ 
തവള ഉൾക്ടിരിക്ുനത.് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിനും മറ്റു 
വൃക്ഷങ്ങളിമ്ലക്് ഒഴുെി പറക്ാൻ െഴിവുള് ഈ 
തവളെൾ അധിെ മ്നരവും ഇലെൾക്ിടയിൽ ഒളി-
ച്ിരിക്ുനു. ശരരീരത്ികറെ പുറംഭാഗം െടുത് പച് 
നിറത്ിലുള്തും  അടിഭാഗം മഞ്ഞ െലർന കവള് 
നിറവും ആയിരിക്ും.  വളകര കമലിഞ്ഞ ശരരീരപ്രകൃ-
തിയുള് ഇവയുകട ദെൊലുെൾ തരീകര മ്നർത്-
തും വളകര കചറുതുമാണ്.  ഇവയുകട വിരലുെളുകട 
അറ്റത്ുള് പരന വൃത്ാകൃതിയിലുള് പ്രതലത്ിൽ 
ൊണുന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ മുഴെളും െുഴിെളും മരച്ില്-
െളിൽ പിടിച്ിരിക്ുനതിന ്ഇവകയ സഹായിക്ുനു. 
മഴക്ാലത്ിന ്കതാടുമുൻപാണ ്ഇവയുകട പ്രത്യുല്പാ-
ദന ൊലം. സാധാരണ തവളെളിൽ നിനും വ്യത്യസ്-
മായി കവള്ത്ിൽ അല്ാകത മരച്ില്െളുകട ഇലെൾ 
െൂടിമ്ച്ർത്ു ശരരീരത്ിൽ നിനും പുറക്ടുവിക്ുന 
പത കൊണ്് െൂടുണ്ാക്ി ആ പതക്ൂടിൽ ഇവ മുട-
യിടുനു. മുടയിടാനായി വൃക്ഷങ്ങൾ തിരകഞ്ഞടുക് -ു
മ്മ്ാൾ അതിനു താകഴയായി ഒരു ജലാശയം ഉകണ്-
ന് ഈ ജരീവിെൾ ഉറ്ുവരുത്ുനു.

തുടക്ത്ിൽ മുടെളുകട വിൊസം െൂടിൽ നടത് -ു
െയും തുടർന ്ഉണ്ാെുന മഴയിൽ കവള്മ്ത്ാകടാ-
്ം  ഈ പതക്ൂട് ഒലിച്് കതാടടുത് ജലാശയത്ി-
മ്ലക് ്എത്ുെയും തുടർനുള് ജരീവിത ചക്രത്ികല 
വിവിധ ഘടങ്ങൾ ജലത്ിൽ പൂർത്രീെരിച്ു പുതിയ 
ജരീവിെൾ ആയി മാറുെയും കചയ്ുനു. ഈ വിൊസ-
ഘടങ്ങൾ  ഓമ്രാനും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്് അതിൽ 
നിനും ആ ജരീവിയുകട വർഗരീെരണത്ിനു ഉപമ്യാഗി-
ക്ാവുന പുതിയ വിവരങ്ങകള മ്ക്രാ�രീെരിക്ാനും 
ഞങ്ങൾ ഗമ്വഷെർക്് െഴിഞ്ഞു.  2019 ജൂദല മാസ-
ത്ിൽ നടത്ിയ �രീൽ�് സർമ്വയിൽ പശ്ിമഘട-
ത്ിൽ ഉൾക്ടുന തിരുവനന്പുരം ജില്യികല മ്പ-
്ാറ വന്യജരീവി സമ്കെതത്ികല ൊർളമ്ക്ാട് എന 
പ്രമ്ദശത്ു നിനാണ് ഈ പഠനത്ിന് ആവശ്യമായ 
വിവരങ്ങൾ നിരരീക്ഷിക്ാൻ െഴിഞ്ഞത.് 46 മ്ഗാസ ്നർ 
ഘടങ്ങളിലൂകട െടനു മ്പായാണ് പച്ില പാറൻ 
അതികറെ ജരീവിതചക്രം പൂർത്രീെരിച്ത്.  

തവളെളുകട വളർച്ാഘടങ്ങകള മ്ഗാസ് നർ മ്റ്-
ജ് എനാണ് അറിയക്ടുനത്. ഓമ്രാ ഘടങ്ങളിലും 
ഉണ്ായ സൂക്ഷ്മമായ വ്യതിയാനങ്ങകള നിരരീക്ഷിച്ു 
മ്രഖക്ടുത്ി അവയുകട വളർച് ഘടങ്ങകള ആദ്യമാ-
യി മ്രഖക്ടുത്ി. 32ആം മ്ഗാസ് നർ മ്റ്ജികറെ  ദന്-
നിരെളുകട ഘടനകയ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂകട നിരരീ-
ക്ഷിച്ു ദന് നിരെളുകട ഘടന, എണ്ണം എനിവ ഈ 
ജരീവിക്് പ്രമ്ത്യെമായി ഉള്തികന മ്രഖക്ടുത്ി. 
ഈ  സവിമ്ശഷതെളാണ് വാൽമാക്രി ആയിരിക്ുന 

അവസ്യിൽ തകന ജരീവി ഏത് എന് തിരിച്റിയാൻ 
സഹായിക്ുനത്. ഓമ്രാ തവളെളിലും ഈ ഘടത്ി-
കല ദന് നിരെൾക്ു  ഓമ്രാ പ്രമ്ത്യെതെൾ ആയിരി-
ക്ും. അതുകൊണ്ുതകന ഒരു സൂക്ഷ്മദർശിനി യുകട 
സഹായം മാത്രം ഉപമ്യാഗിച്ുകൊണ്് ഒരു ജരീവികയ 
അവയുകട വാൽമാക്രി ആയി ഇരിക്ുന അവസ്-
യിൽ തകന തിരിച്റിയാൻ െഴിയുനു എനതാണ ്ഈ 
പഠനം വഴി പുതിയതായി െകണ്ത്ാൻ െഴിഞ്ഞത്. 
എനാൽ ജരീനുെളുകട പഠനം വഴി ഇത് സാധ്യമാണ് 
എകെിൽ െൂടി ഒടുംതകന ചിലവുെൾ ഇല്ാകത ഇത് 
നടത്ാൻ െഴിയുനു എനതാണ് ഈ പുതിയ  മാർ-
ഗത്ികറെ  പ്രമ്ത്യെത.  ദജവദവവിധ്യ സംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങളുകട ഭാഗമായുള് െണകക്ടു്ുെൾ-
ക്് മ്പാെുമ്മ്ാൾ വാൽമാക്രിെകള വച്ുതകന ആ 
പ്രമ്ദശത്് ഏകതല്ാം തവളെൾ ഉണ്് എന് മന്ി-
ലാക്ാൻ സാധിക്ും. വിെസ്വരരാജ്യങ്ങളികല  പ്രമ്ത്യ-
െിച്് സംരക്ഷിത പ്രമ്ദശങ്ങളികല ജരീവിവർഗ െണ-
കക്ടു്ുെൾക്ും ദജവദവവിധ്യ സംരക്ഷണ പ്ര-
വർത്നങ്ങൾക്ും  ഒരു മുതൽക്ൂടാെും ഈ പഠനം 
എന് അനുമാനിക്ുനു. ധാരാളം ഗമ്വഷെർ ഈ 
മ്മഖലയിൽ പ്രവർത്ിച്്  തവളെളുകട ജരീവിത ചക്ര-
ത്ികല ഏത് ഘടത്ിലാണ് അവകയ തിരിച്റിയാൻ 
സഹായിക്ുന പ്രമ്ത്യെതെൾ എന് തിരിച്റിഞ്ഞ് 
ഒരു വർഗരീെരണ െരീ നിർമേിച്് ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ-
ക്് ഊർജ്ജം പെരാൻ െഴിയുകമന് പ്രത്യാശിക്ുനു.

( ഫ്ഞ്്  പ്രസിദ്രീെരണമായ സൂസിറ്മാ എന 
ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്രീെരണത്ിൽ 2022 മാർച് ്മാസം ലക്-
ത്ിൽ ഇതികറെ വിശദമായ പഠന ഗമ്വഷണ പ്രബ-
ന്ം പ്രസിദ്രീെരിച്ിടുണ്് )

വളർച്യുവട വിവിധ ഘട്ങ്ങൾ

േന്�ിരയുവട ഘട�
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ഐെ്യരാഷ്ട്സഭജൂൺ 5 മ്ലാെപരിസ്ിതിദി-
നമായി ആചരിക്ണകമന ആഹ്വാനം  

നടത്ിയത് 1972 ൽജൂൺ 5 മുതൽ 16 വകരയുള് തരീ-
യതിെളിൽ മ്റ്ാക്് മ്ഹാമിൽ നടന ഉച്മ്ൊടിയി-
ലാണ്. തുടർനുള് വർഷങ്ങളിൽ പരിസ്ിതിക്് 
ആഘാതമുണ്ാക്ുന മുഖ്യൊരണങ്ങകള നിർമാർ-
ജനം കചയ്ുനതിനായി വായുമലിനരീെരണം, ്ാ-
റ്ിെ്മലിനരീെരണം, നിയമപരമല്ാത് വന്യജരീവി-
വ്യാപാരം, ദജവമ്സ്ാതസുെളുകട സുസ്ിരമായ 
ഉപമ്ഭാഗം, സമുദ്രജലനിര്ിൻകറ ഉയർച്,  ഭക്ഷ്യ-
സുരക്ഷ, തുടങ്ങി ഒടനവധി പാരിസ്ിതിെപ്രശ് ന-
ങ്ങളിലധിഷ്ിതമായ അവമ്ബാധം സൃഷ്ടിക്ുന 

തരത്ിലുള് പ്രവർത്നങ്ങളായിരുനു നടനുവ-
നത്. അത്രത്ിൽ ഉപമ്ഭാഗസംസ് ൊരത്ിലും, 
മ്ദശരീയ-അന്ർമ്ദശരീയ പരിസ്ിതിനയങ്ങളിലും 
ഏകറക്ുകറ മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ു വരാൻ മ്ലാെപരി-
സ്ിതിദിനാചരണങ്ങൾക്ു െഴിഞ്ഞിടുണ്.് ഈവർ-
ഷകത് മ്ലാെപരിസ്ിതിദിനത്ികറെ ആശയം 
''ഒകരാറ്റഭൂമി'' (only one earth) എനതാണ്. ഇതു 
തകന ആയിരുനു 1972 ൽനടന  മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം ഉച്-
മ്ൊടികല ഏറ്റവും ആദ്യകത് പരിസ്ിതിദിനാച-
രണത്ികറെ സമ്ന്ദശവും. അന്ാരാഷ്ട്തലത്ിൽ 
ആമ്ഘാഷിക്ക്ടുന പ്രസ്ുത പരിസ്ിതിദിനാ-
ചരണം ആരംഭിച്ിട് 50 വർഷങ്ങൾ പിനിടുന ഈ 

 Hscmä`qanþ 
tÌm¡vtlmw +50

ഡ�ോ. പ്രീത ടി എസ്

 അന്ോരോഷ്പടതലത്തിൽ ആഡഘോഷിക്വപ്പടു് ്രിസ്ിതിേി�ോെരണം
 ആരംഭിച്ിട്് 50 വർഷങ്ങൾ്ി്ിടു് ഈ ഡറ്ോക്് ഡഹോം+50 േോലത്തിൽ
 ഡറ്ോക്് ഡഹോം പ്ഖ്ോ്�ങ്ങവളക്ുേിച്ും, ഡലോേ്രിസ്ിതിയിലുണ്ോയ
 പ്ധോ�മോറ്ങ്ങവളക്ുേിച്ും, തുടർ്ഡങ്ങോട്ുള്ള പ്വർത്ത�ങ്ങവളക്ുേിച്ും
അ്പഗഥിക്ുേയോണ് ഈ ഡലഖ�ം
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മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം+50 ൊലത്ിൽ മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങ-
കളക്ുറിച്ും, മ്ലാെപരിസ്ിതിയിലുണ്ായ പ്രധാനമാറ്റങ്ങ-
കളക്ുറിച്ും, തുടർനമ്ങ്ങാടുള് പ്രവർത്നങ്ങകളക്ുറിച്ും 
അപഗ്രഥിക്ുെയാണ് ഈമ്ലഖനം.  

''ഒകരാറ്റഭൂമി'' എന ആശയത്ിലൂകട ഭൂമിയാണ് സർവ്ജരീ-
വജാലങ്ങളുകടയും ഏെവാസസ്ാനകമനും, ഭൂമ്സ്ാത് -ു
െകള യഥാവിധം സംരക്ഷിമ്ക്ണ്തുകണ്നും, അതുകൊ-
ണ്ു പ്രകൃതിക്ു മ്യാജിക്ുന വിധം സുസ്ിരമായ ജരീവനം 
സാധ്യമാക്ുനതിമ്ലക്ായി നയങ്ങളും വ്യക്തിഗത താല്പ-
ര്യങ്ങളും മാറ്റങ്ങൾക്ു വിമ്ധയമാക്ി ഹരിതജരീവനദശലി 
അനുവർത്ിമ്ക്ണ്തികറെ ആവശ്യെതയും ഈവർഷകത് 
ദിനാചരണം ഉദ് മ്ഘാഷിക്ുെയാണ്. ഇതിനു മുമ്നാടിയാ-
യി ''മ്റ്ാക്് മ്ഹാം +50: സർവരുകടയും അഭിവൃദ്ിക്ായി 
ആമ്രാഗ്യമുള് ഒരുഗ്രഹം - നമേുകടെടമ, നമേുകടഅവസരം'' 
എന ആശയത്ിലധിഷ്ിതമായ അന്ാരാഷ്ട്സമ്മേളനം 
ജൂൺ 2, 3 തരീയതിെളിലായി മ്റ്ാക്് മ്ഹാമിൽ ഐെ്യരാഷ്ട്-
സഭയുകട കപാതുസമ്മേളനപ്രമ്മയാനന്രം അരമ്ങ്ങറി. 1972 
ൽ മ്റ്ാക്് മ്ഹാം ഉച്മ്ൊടി െഴിഞ്ഞു അഞ്ുദശാബ്ങ്ങൾ 
പിനിടുന ഈഅവസരത്ിൽ മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം+50 എന ്നാമ-
െരണം കചയ്ക്ടിരിക്ുന ഈ അന്ാരാഷ്ട്സമ്മേളനത്ി-
കറെ ആതിമ്ഥയത്വം വഹിക്ുനത് കെനിയൻ ഗവൺകമറെും 
സ്വരീ�ിഷ്ഗവൺകമറെും മ്ചർനാണ്. എല്ാ ജരീവജാലങ്ങള -ു
കടയും അഭിവൃദ്ിക്ായി ആമ്രാഗ്യമുള്ഗ്രഹം, മ്ൊവി�് 
മഹാമാരിയിൽ നിനുള് സുസ്ിരമായ അതിജരീവനം, 2010 
ൽ വിഭാവനം കചയ് സുസ്ിരവിെസനത്ിലൂനിയ ദശാബ്-
പ്രവർത്നങ്ങളുകട ത്വരിതക്ടുത്ൽ, െൂടാകത, ഐെ്യ-
രാഷ്ട്സഭയുകട എൻവമ്യാകണ്മറെൽ മ്പ്രാഗ്രാമികറെ (UNEP) 
അൻപതാം വാർഷിെസമ്മേളനാർതം 2022 മാർച്് മാസ-
ത്ിൽ കനയ് മ്റാബിയിൽ നടന സമ്മേളനത്ികല സമ്ന്ദ-
ശങ്ങളുകടയും, �ലങ്ങളുകടയും പുനഃശാക്തരീെരണവും 
മ്റ്ാക്് മ്ഹാം+50 ൽ പ്രതി�ലിക്ക്ടും. 

  സ്വരീ�ൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്ിയും, പരിസ്ിതി-ൊലാ-
വസ്ാമന്ത്ിയുമായ കപർമ്ബാളണ്് അഭിപ്രായക്ടത് സ -ു
സ്ിരഭാവിയിമ്ലക്ുള് രൂപാന്രകത് അതിമ്വഗത്ിലാ-
ക്ാനുള് സംഭാവന എനതാണ ്മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം+50 യിലൂകട 
ലക്ഷ്യമിടുനത് എനാണ്. 1972കല ഉച്മ്ൊടിയുകട അനു-
സ്മരണാർതമുള് ഈസമ്മേളനത്ിലൂകട ആമ്ഗാള-
തലത്ിലുള് മാറ്റങ്ങൾ അവലംബിമ്ക്ണ്തായിടുകണ്-
നും അവ കയ താകഴ തടിൽനിനു തകന സമന്വയി്ിച്ു 
പ്രാവർത്ിെ മാമ്ക്ണ്തുകണ്നും കപർമ്ബാളണ്് പറ-
ഞ്ഞു. 

മ്റ്ാക്് മ്ഹാം+50യുകട കസക്രടറി ജനറലായി യൂ-
.എൻ.കസക്രടറി ജനറൽ അൻമ്റ്റാണിമ്യാ ഗുട്സ് അവ-
മ്രാധിച് ഇൻകഗർ ആൻമ്�ഴ് സൺ പറഞ്ഞത് ഇപ്രൊ-
രമാണ.് ''നമേുകട സമ്ദ ്വ്യവസ്യുകടയും,സമൂഹങ്ങള -ു
കടയും, സമഗ്രമാറ്റത്ിനായി നാം അതിമ്വഗം പ്രവർത്ി-
മ്ക്ണ്തായിടുണ്.് പകക്ഷ, നമേുകട മ്വരുെൾ അത്രയും 
ആഴത്ികലകെിൽ മാത്രകമ നമേുകട ശാഖെൾക്ു അത്ര-
യും വ്യാപനം സാധ്യമാെൂ. മ്റ്ാക്് മ്ഹാം ഉച്മ്ൊടി 
50 വർഷങ്ങൾ പിനിടുമ്മ്ാൾ നാം ഓർമ്ക്ണ്ത് 2013 

ൽ ഓമ്സാൺ പാളിയികല വിടവ് പരിഹരിക്ാൻ മ്ലാെം 
ഒരുമിച്ു മുമ്നാടു വനതികന െുറിച്ും, കല�്െലർത്ിയ 
ഇന്നങ്ങളുകട ഘടംഘടമായ നിർമാർജനത്ിനും, ഒ്ം 
വംശനാശഭരീഷണി മ്നരിടുകൊണ്ിരിക്ുന സസ്യ-ജന്ുജാ-
ലങ്ങൾ നാമ്ശാന്മുഖമാെുനത് തടയുനതികനക്ുറിച്ുമാ-
ണ.്മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം+50 സമ്മേളനം സംഘടി്ിക്ുനതിലൂകട 
മ്ൊവി�-്19 പ്രതിമ്രാധസമയത്ു നമേുകട അനുഭവത്ിനു 
സമാനമായി നാം എല്ാ മനുഷ്യമ്രാടും, നമേുകട ഗ്രഹത്ി-
കറെ ആമ്രാഗ്യം, ഉത്രവാദിത്ം, അഭിവൃദ്ി, സമത്വം, 
സമാധാനം, എനിവമ്യാകടല്ാം െടക്ടിരിക്ുെയാണ്''. 

ഡറ്ോക്് ഡഹോംഉച്ഡേോടി - ഒരു െരിപതോവഡലോേ�ം 
1972 ൽമ്റ്ാക്് മ്ഹാമിൽവച്് നടനഐെ്യരാഷ്ട്സഭയു-

കടമനുഷ്യനും, പരിസ്ിതിയും എന ആശയത്ിലൂനിയ 
ഉച്മ്ൊടിയിലാണ് മ്ലാെത്ു ആദ്യമായി പരിസ്ിതി മ്ന-
രിടുന പ്രശ് നങ്ങൾ ഒരു അടിയന്ിര ആമ്ഗാളപ്രശ് നമായി 
ചർച്കചയ്ക്ടത്. 114 രാജ്യങ്ങൾ പകകെടുത് ഈ സമ്മേള-
നത്ിൽ മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉൾക്കട പരിസ്ി-
തിസംരക്ഷണത്ിനായുള്െർമേപദ്തിെളും, ചിലകപര -ു
മാറ്റ സംഹിതെളും ഇതികല പ്രതിനിധിെൾ ദെകക്ാണ്ു. 
െൂടാകത, ആദ്യമായി UNEP(United Nations Environment 
Programme) രൂപരീെരിക്ക്ടതും ഈ സമ്മേളനത്ിലാ-
യിരുനു.പരിസ്ിതിക്് മ്വണ്ിയുള് ആമ്ഗാളതലത്ികല 
മുഖ്യധാരാശബ്മാണ് UNEP. പരിസ്ിതിസംരക്ഷണത്ിനാ-
യി എ ല്ാരാജ്യങ്ങകളയും ഏമ്ൊപി്ിച്ു ഭാവി തലമുറയ്കാ-
യി യാകതാരു വിടുവരീഴ്ചയും വരാത്തരത്ിൽ ആവശ്യമായ 
അറിവും ആമ്വശവും നൽെി രാജ്യങ്ങകളയും, ജനതകയ-
യും, െഴിവുറ്റവരാക്ി മാറ്റുന ഉദ്യമവും UNEP ഏകറ്റടുത്ു-
നടത്ുനുണ്്. 

ഡറ്ോക്് ഡഹോംപ്ഖ്ോ്�ങ്ങൾ
വ്യാവസായിെ-വിെസ്വരരാഷഷങ്ങളുകട സംയുക്തപരിശ്-

മ�ലമായാണ് മ്റ്ാക്് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ രൂപരീെരി-
ക്ക്ടത.് മനുഷ്യരാശിയുകട അഭിവൃദ്ിക്ും, സാമ്ത്ിെ 
ഉനമനത്ിനുമായി സ്വന്ം പരിസ്ിതികയ രൂപാന്രക്ടു-
ത്ുനതിൽ മനുഷ്യരുകട തകന അഭൂതപൂർവമായ ശക്തിയാ-

 സ്വരീ�ൻ ഉ്പ്ധോ�മ�്പതിയും, ്രിസ്ിതി-േോലോവസ്ോമ�്പതിയുമോയ വ്ർഡബോളണ്് അഭിപ്ോയവപ്പട്ത്
 സുസ്ിരഭോവിയിഡലക്ുള്ള രൂ്ോന്രവത്ത അതിഡവഗത്തിലോക്ോ�ുള്ള സംഭോവ� എ്തോണ്
 ഡറ്ോക്് ഡഹോം+50 യിലൂവട ലക്ഷ്മിടു്ത് എ്ോണ്
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ണ് മ്റ്ാക്് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂകട അംഗരീെരിക്ക്ട-
ത്. പരിസ്ിതി സംരക്ഷണത്ിലും, അതികന അഭിവൃദ്ിക -്
ടുത്ുനതിലും, മ്ലാെജനതകയമ്പ്രാത്സാഹി്ിക്ുനതി-
ലും, അവർക്ു ആവശ്യമായ മാർഗ നിർമ്ദശം നല്ുനതിനും 
ഈപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടു. മനുഷ്യനും പരിസ്ിതിയും 
തമേിലുള് അമ്ഭദ്യമായ ബന്കത് സൂചി്ിക്ുന തര-
ത്ിലുള് 26 പ്രമാണങ്ങളിൽ അധിഷ്ിതമായ ഈ പ്രഖ്യാപ-
നങ്ങകള സുസ്ിരവിെസനം എന അന്ാരാഷ്ട്നയത്ികറെ 
അടിസ്ാനശിലെളായി െണക്ാക്ാം. െൂടാകത, മ്ലാെജ-
നതയ്കായി ആമ്രാഗ്യമുള് പരിസ്ിതിക്് പ്രാധാന്യം നൽെി 
അന്ാരഷ്ട്തലത്ിൽ പരിസ്ിതിനിയമങ്ങൾ മ്ക്രാ�രീെരി-
ക്ാനും ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ു സാധിച്ു. ആമ്രാഗ്യമുള് 
പരിസ്ിതിക്് ഉതെുന തരത്ിൽ അവലംബിമ്ക്ണ് പ്ര-
ധാന  പ്രവർത്നങ്ങകള ഇതികല പ്രമാണങ്ങൾ താകഴ്റ-
യും വിധം ലക്ഷ്യമിടുനു. 

1.മനുഷ്യാവൊശങ്ങളും പരിസ്ിതിയും− 
മനുഷ്യാവൊശങ്ങളും, പരിസ്ിതിയുമായി അമ്ഭദ്യമായ 

ബന്മുണ്്. വൃത്ിയും, ആമ്രാഗ്യവുമുള് സുസ്ിരമായ 
പരിസ്ിതിയിലൂകട മാത്രമ്മഅനുഭവിക്ാൻ അവൊശമു-
ള് മനുഷ്യാവൊശങ്ങൾ സാധ്യമാെൂ. മലിനരീെരിക്ക്ട, 
അപെടെരമായ ആമ്രാഗ്യസ്ിതിയിലുള് പരിസ്ിതിയില -ൂ
കട നമേുകട മനുഷ്യാവൊശങ്ങൾ ലംഘിക്ക്ടുെയാണ്.    

2.പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുകട പരിപാലനം. വായു, ജലം, െരപ്ര-
മ്ദശങ്ങൾ, സസ്യ-ജന്ുജാലങ്ങൾ ഉൾക്കടയുള് ഭൂമിയികല 
പ്രകൃതിവിഭവങ്ങകള ഇമ്്ാഴകത്യും, െൂടാകത വരുംതല-
മുറയ്കായും ശരിയായ വിധത്ിലുള് പരിപാലനത്ിലൂകട-
യും, സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണത്ിലൂകടയും സംരക്ഷിമ്ക്-
ണ്തുണ്്.

3.പുനരുത്പാദന മ്ശഷിയുള് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഉത്പാ-
ദി്ിക്ാനുള് ഭൂമിയുകട പ്രാപത്ികയ നിലനിർമ്ത്ണ്തികറെ-
യും, കമച്ക്ടുമ്ത്ണ്തികറെയും ആവശ്യെത.

4.വന്യജരീവിെളുകടയും അവയുകട പരിസ്ിതിയുകടയും 
സംരക്ഷണത്ിനായി മനുഷ്യരുകട പ്രമ്ത്യെ ഉത്രവാദി-
ത്മുണ്്. 

5.പുനരുത്പാദനമ്ശഷിയില്ാത് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ 
അന്യം നിന് മ്പാൊതിരിക്ാൻ അവയുകട സംരക്ഷിക്ൽ 
അത്യാവശ്യമാണ്.

6.  സമൂഹത്ികല നാനാതുറയിലുള്വർ പലവിധ രാസപ-
ദാർതങ്ങൾ ഉപൊരപ്രദമായ തരത്ിൽ ഉപമ്യാഗിക്ുകന-
കണ്കെിലും അവയിൽ പലതും മനുഷ്യരുകട ആമ്രാഗ്യത്ി-
നും, പരിസ്ിതിക്ും വിപരരീത �ലങ്ങളാണുണ്ാക്ുനത്. 
ആമ്രാഗ്യമുള് ഗ്രഹത്ിനായി ആമ്രാഗ്യപൂർണമായ ജരീവനം 
സാധ്യമാക്ുനതിന ്പരിസ്ിതിക്നുമ്യാജ്യമായ തരത്ിൽ 
രാസപദാർതങ്ങളുകട ദെൊര്യം അത്യന്ാമ്പക്ഷിതമാ-
ണ്.പരിസ്ിതിക്് ഉൾകക്ാള്ാവുനതിൽ െവിഞ്ഞു വിഷ-
പദാർതങ്ങളും, താപവും പുറത്ു വിടുന പ്രവർത്നങ്ങ-
കളല്ാം നിർബന്മായും നിർമ്ത്ണ്താണ്. 

7.മനുഷ്യരുകടആമ്രാഗ്യത്ിനു മ്ൊടംതടുനതും സമുദ്ര-
ദജവവിഭവങ്ങളുകട ജരീവന് ഹാനിെരമാെുന തരത്ിലുമ -ു
ള് എല്ാ വിധ മലിനരീെരണങ്ങളും തടയാനുള് പ്രവർത്ന-
ങ്ങൾ അവലംബിമ്ക്ണ്താണ്.

8.മനുഷ്യരുകട കമച്ക്ട ജരീവിതനിലവാരത്ിനും അനുെ -ൂ
ലമായ പരിസ്ിതിക്ും സാമ്ത്ിെ-സാമൂഹിെവിെസനം 
അത്യന്ാമ്പക്ഷിതമാണ്. 

9.വിെസനവും പ്രകൃതി-ദുരന്ങ്ങൾ മൂലവുമുണ്ാെുന പരി-
സ്ിതിമ്ശാഷണങ്ങകള തക്തായ സാമ്ത്ിെ-സാമ്കെതിെ 
മ്സവനങ്ങളിലൂകട പരിഹരിക്ാനാെണം. 

10.വിെസ്വരരാജ്യങ്ങളുകട ൊര്യത്ിൽ പ്രാഥമിെ ഉത്പ-

നങ്ങളുകടയും അസംസ് കൃതവസ്ുക്ളുകടയും വിലനിലവാ-
രത്ികല സ്ിരത പരിസ്ിതി പരിപാലനത്ിന് അത്യന്ാ-
മ്പക്ഷിതമാണ്.

11.പരിസ്ിതിനയങ്ങൾ വിെസ്വരരാഷ്ട്ങ്ങളികല 
നിലവികലയും ഒ്ം ഭാവിവിെസനത്ികനയും ഹനിക്ു-

നത രത്ിലാെരുകതനും അതിനായി രാഷ്ട്ങ്ങൾ സംമ്യാജി-
തമായ വിെസന പ്രവർത്നങ്ങളുകട ആസൂത്രണം അവലം 
ബിമ്ക്ണ്തുണ്്.

12.പരിസ്ിതികയകമച്ക്ടുത്ുനതിനും സംരക്ഷിക്ു-
നതിനുമുതെുന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിമ്ക്ണ്തികറെയും 
അതിനായി പാരിസ്ിതിെവിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽ-

മ്െണ്ത് അത്യന്ം പ്രാധാന്യമുളളതാണ് ഇതിൽ ബഹുജന-
മാധ്യമങ്ങളുകട പകെ് ഉറ്ാക്ണം.  

13. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുകട യുക്തിപൂർവ്മായ പരിപാലനത്ി-
നായി എല്ാ രാജ്യങ്ങളും അവയുകട വിെസന ആസൂത്രണപ-
ദ്തിെളിൽ സംമ്യാജിതമായ ഏമ്ൊപനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
അവലംബിമ്ക്ണ്താണ്.

14.വിെസനപ്രവർത്നങ്ങളിലും പരിസ്ിതിസംരക്ഷണ-
ത്ിലുമുള് ദവരുദ്്യങ്ങകള അനുരഞ്ജി്ിക്ുന തരത്ി-
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ലുള് യുക്തിപൂർവ്മായ ആസൂത്രണങ്ങൾ.  
15.പരിസ്ിതിക് ്മ്ൊടംവരാത് തരത്ിൽ മനുഷ്യാധിവാ-

സത്ിലും നഗരവൽക്രണത്ിലും ശരിയായ ആസൂത്രണ-
ങ്ങൾ നടമ്ത്ണ്തുണ്്. 

16.പരിസ്ിതിക് ്മ്ൊടമുണ്ാെുന രരീതിയിൽ ജനസംഖ്യാ-
വർദ്നവുണ്ാെുന പ്രമ്ദശങ്ങളിൽ യഥാവിധ ജനസംഖ്യാ-
നിയന്ത്ണനയങ്ങൾ ഗവൺകമന്റ് തലത്ിൽ ത്കന അവ-
ലംബിമ്ക്ണ്താണ്.

17.പകൃതിവിഭവങ്ങളുകട ഉപമ്ഭാഗആസൂത്രണത്ിലും, 
ദെൊര്യം കചയ്ുനതിലും, നിയന്ത്ിക്ുനതിലും മ്ദശരീ-
യതലത്ിൽ സ്ാപനങ്ങകള ചുമതലക്ടുമ്ത്ണ്തുണ്്.

18.പാരിസ്ിതിെ ആഘാതങ്ങകള തിരിച്റിയാനും, തടയാ-
നും, നിയന്ത്ിക്ാനും ശാസ്ത്ര-സാമ്കെതിെമാർഗ്ഗങ്ങകള ഉപയ -ു
ക്തമാമ്ക്ണ്തുണ്്. 

19.വ്യക്തിെളിലും, സമൂഹത്ിലും, സ്ാപനങ്ങളിലും, 
പരിസ്ിതിസംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ അഭി-
പ്രായം രൂപരീെരിക്ാനും, ഒ്ം ഉത്രവാദിത്ക്ട സ്വഭാവ-
രൂപരീെരണത്ിനും പരിസ്ിതിവിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം 
അത്യന്ാമ്പക്ഷിതമാണ്.

20.പരിസ്ിതിപ്രമാണങ്ങകള അടിസ്ാനമാക്ിയുള് ശാ-
സ്ത്രരീയ-ഗമ്വഷണവിെസന പ്രവർത്നങ്ങൾ എല്ാരാജ്യങ്ങ-
ളിലും പ്രമ്ത്യെിച്് വിെസ്വരരാജ്യങ്ങളിൽ മ്പ്രാത്സാഹിക്-
ക്മ്ടണ്താണ്.

21.എല്ാ രാജ്യങ്ങൾക്ും തങ്ങളുകട പ്രകൃതിവിഭവ ഉപമ്ഭാ-
ഗത്ിനായി പരമാധിൊരമുകണ്നും ഇത് തങ്ങളുകട അധി-
ൊര പരിധിയിൽമാത്രം മ്െന്ദ്രീകൃതമാകണനും അത് മറ്റുരാ-
ജ്യങ്ങളുകട പരിസ്ിതിസംബന്മായ അധിൊരപരിധിയുകട 
നിയന്ത്ണത്ിന്ുറം അനുവർത്ിക്ുനില് എനും ഉറ് -ു
വരുമ്ത്ണ്താണ്.

22.പരിസ്ിതിമലിനരീെരണങ്ങൾക്ും പ്രകൃതിമ്ക്ഷാഭങ്ങൾ-
ക്ും ഇരയായവരുകട ബാധ്യതെകളയും നഷട്പരിഹാരകത്-
യും സംബന്ിച് അന്ാരാഷ്ട്നിയമങ്ങൾ ആവിഷ് െരിക്ു-
നതിനായി രാജ്യങ്ങൾ മ്യാജിച്ു പ്രവർത്ിമ്ക്ണ്തുണ്്. 

23. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുകട മൂല്യകത് സംബന്ിച്ു വിെ-
സിത-വിെസ്വരരാഷ്ട്ങ്ങൾ അവരവർക്ുതെുനരരീതിയിൽ 
മറ്റുമുൻവിധിെളില്ാത്തും അന്ാരാഷ്ട്സമൂഹാംഗരീൊരം 
മ്നടുനതരത്ിലുള്തുമായ െർമേപദ്തിെൾ ആവിഷ് ക്-
രിമ്ക്ണ്തുണ്്. 

24. പരിസ്ിതികയഅഭിവൃദ്ിക്ടുത്ുനതും അതികറെ  
സംരക്ഷണാർതവുമുള്  എല്ാപ്രവർത്നങ്ങളും വലുതും 
കചറുതുമായ എല്ാ മ്ലാെരാജ്യങ്ങളും സമാനരരീതിയിൽ 
സഹെരണ മമ്നാഭാവമ്ത്ാകട ദെൊര്യം കചമ്യണ്താ-
ണ്്.    

25. പരിസ്ിതിസംരക്ഷണ- കമച്ക്ടുത്ൽ പ്രവർത്-
നങ്ങളിൽ അന്ാരാഷ്ട് സംഘടനെൾ പരിവർത്നാത്മെ-
മായ പകെുവഹിക്ുനുകണ്ന് എല്ാ രാഷ്ട്ങ്ങളും ഉറ്ുവര -ു
മ്ത്ണ്താണ്.

26. മനുഷ്യർക്ും പരിസ്ിതിക്ും നാമ്ശാന്മുഖമാെുന 
അണുആയുധങ്ങകള നിമ്രാധിമ്ക്ണ്താണ്.

 ഈ 26 പ്രമാണങ്ങളിൽ പ്രമാണം 1 പരിസ്ിതിയിമ്ന്മല -ു
ള് മനുഷ്യാവൊശങ്ങകളക്ുറിച്ും, പ്രമാണം 6, 7 എനിവ 
പരിസ്ിതിമലിനരീെരണനിയന്ത്ണപ്രവർത്നങ്ങകളക്ു-
റിച്ും, പ്രമാണം 2, 3, 4 എനിവ പ്രകൃതികയയും, ദജവദവ-
വിധ്യകത്ക്ുറിച്ും, പ്രമാണം 5, 8, 11 എനത് ഹരിതസമ്-
ദ് വ്യവസ്കയ്റ്റിയും, പ്രമാണം 9, 10, 12 സാമ്ത്ിെപ്ര-
വർത്നങ്ങളുകട അനുശാസനെളും, പ്രമാണം 18, 19, 20 
ശാസ്ത്രവുംവിദ്യാഭ്യാസവും പരിസ്ിതിസംരക്ഷണ-കമച്ക്-
ടുത്ൽപ്രവർത്നങ്ങളിലുകമല്ാം ഊനൽ നൽെിയിടുണ്് 
എനതികനക്ുറിച്ുമാണ്. അപ്രൊരം, മ്മൽ്റഞ്ഞ ലക്ഷ്യ-
സാക്ഷാതക്്ാരത്ിനായി മ്ലാെരാജ്യങ്ങൾ അവലംബിമ്ക്-
ണ് പ്രവർത്നനയങ്ങളാണ ്മ്റ്ാക് ്മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളി-
ലൂകട ഉദ് മ്ഘാഷിക്ക്ടത്.

ഡറ്ോക്് ഡഹോം - അ�ന്രഫലങ്ങൾ    
പരിസ്ിതിപ്രശ് നങ്ങകള ആമ്ഗാളതലത്ിൽ ചർച്കച-

യ്ക്ട ഐെ്യരാഷ്ട്സഭയുകട ആദ്യകത്സംരംഭമായിരുനു 
മ്റ്ാക്് മ്ഹാംമ്ൊൺ�റൻസ്. ഇതിലൂകട ആമ്രാഗ്യമുള് 
ചുറ്റുപാടികല ജരീവനം സർവജരീവജാലങ്ങളുകടയും മൗലിൊ-
വൊശമാകണന ്ഉദ ്മ്ഘാഷിക്ക്ടു. മ്റ്ാക് ്മ്ഹാംപ്രഖ്യാ-
പനങ്ങളിലൂകട കമച്ക്ടതരത്ിലുള് പരിസ്ിതിസംരക്ഷ-
ണപ്രവർത്നങ്ങൾമിക്വാറുംമ്ലാെരാഷ്ട്ങ്ങളിൽഅവലം-
ബിക്ാനായി. 1973-ൽപരിസ്ിതി-ദജവസംരക്ഷണാർതം 
CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Flora and Fauna) ഉച്മ്ൊടി അരമ്ങ്ങറി-
യതും മ്റ്ാക്് മ്ഹാം ൊൺകവൻഷകറെ ചുവടുപിടിച്ാണ്. 
UNEP യുകട രൂപരീെരണമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനസമയത്ു-
ണ്ായ ഏറ്റവും വലിയ മ്നടകമകെിലും ഇന്്യയുൾക്ടുന 114 
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രാജ്യങ്ങളിൽ പരിസ്ിതിസംരക്ഷണത്ിനായി നി-
രവധി നിയമസാധ്യതെൾ പ്രാബല്യത്ിൽകൊണ് -ു
വരാൻ മ്റ്ാക്് മ്ഹാം െൺകവൻഷന് െഴിഞ്ഞു. 
ഇന്്യയിൽ 1972 ൽ നട്ിലാക്ിയ വന്യജരീവിസംര-
ക്ഷണനിയമം, 1974 കല ജലനിയമം, 1980 കലവനസം-
രക്ഷണനിയമം, 1986 കല പരിസ്ിതിസംരക്ഷണനി-
യമം, 1981 കല വായുനിയമം, 2002 കല ദജവദവ-
വിധ്യനിയമം, 2010 കല ഹരിതചടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ 
ഇതിൽ എടുത്ുപറമ്യണ്വയാണ്. പരിസ്ിതി 
സംരക്ഷണപ്രവർത്നങ്ങളുകട ഏമ്ൊപനത്ിനാ-
യി ഗവൺകമൻറ് തലത്ിൽ തകന പല വെു്ുെ-
ളും ഉണ്ായതും മ്റ്ാക്് മ്ഹാം ൊൺകവൻഷകറെ 
പരിണിത�ലമാണ്. ഇത്രത്ിൽ 1972 ൽ രൂപരീ-
കൃതമായ National Council for Environmental 
Policy and Planning ആണ് പിനരീട് Ministry of 
Environment and Forests (MoEF) ആയി പരിണമി-
ച്ത്. ഇതു െൂടാകത പരിസ്ിതിസംരക്ഷണകമന 
ലക്ഷ്യസാക്ഷാതക്്ാരത്ിനായി മ്െന്ദ്-സംസ്ാന 
മലിനരീെരണ നിയന്ത്ണമ്ബാർ�ുെളും പ്രവർത്ി-
ച്ു വരുനു.മ്റ്ാക്് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂകട 
മനുഷ്യനിർമേിത പ്രവർത്നങ്ങളാണ് പരിസ്ിതി-
പ്രശ് നങ്ങൾകക്ല്ാം അടിസ്ാനൊരണകമനും, 
എല്ാ പൗരന്മാരും ഒരുമിച്ു പരിസ്ിതിസംരക്ഷണ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏകറ്റടുത്ു നടമ്ത്ണ്തുകണ്-
നും ആഹ്വാനം കചയ്ക്ടു. നിലവികല ജരീവിതരരീ-
തിയും പ്രവർത്നങ്ങളികല അജ്തയും, അശാ-
സ്ത്രരീയതയും, അശ്ദ്യുമാണ് പരിസ്ിതി ആഘാ-
തങ്ങൾക്ു ൊരണമാെുനത്. ശ്ദ്ാപൂർവ്മായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്് ഈ വിഷയകത്ക്ുറിച്ുള് 
ശാസ്ത്രരീയ അവമ്ബാധം സൃഷ്ടിക്ാൻ ശരിയായ വി-
ദ്യാഭ്യാസവും, ശാസ്ത്ര-സാമ്കെതിെവിദ്യെളുകട അന -ു
ക്രമമായ ഉപമ്യാഗവും അത്യാവശ്യമാകണനും 
മ്റ്ാക്് മ്ഹാം ഉച്മ്ൊടി വിഭാവനംകചയ്ു.

വർത്തമോ�്ോരിസ്ിതിേപ്ശ ്�ങ്ങളും വവല്ുവിളിേളും            
മ്റ്ാക് ്മ്ഹാംപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പരിസ്ിതിമ്യാ-

കടാ്ം ഇണങ്ങിമ്ച്ർന ജരീവനദശലി ആഹ്വാ-
നം കചയ ്കതകെിലും 50 വർഷങ്ങൾ പിനിടുമ്മ്ാൾ 
നിലവിൽ അമ്ങ്ങയറ്റം മ്ദാഷെരമായ പ്രത്യാ-
ഘാതങ്ങൾ ആണ് ഇനും അനുഭവക്ടുകൊ-
ണ്ിരിക്ുനത്. പരിസ്ിതിആഘാതപ്രവർത്-
നങ്ങൾക്്  മുഖ്യപകെുവഹിക്ുനത് വിെസ്വരരാ-
ഷ്ട്ങ്ങൾ ആണ്. വിെസിതരാഷ്ട്ങ്ങളുകട പകെും 
ഒടും െുറവല്; വ്യവസായവൽക്രണവും സാ-
മ്കെതിെവിെസനവുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളികല 
പരിസ്ിതിമ്ശാഷണപ്രവർത്നങ്ങളുകട അടി-
സ്ാനം. 1972 നു മ്ശഷം ഭൗമാന്രരീക്ഷത്ികല 
ൊർബൺദ�ഓെ് ദസ�ികറെ അളവ് 26% ൽ 

െൂടുതൽ ആയി. ഇത് ആമ്ഗാളതാപനവും ൊ-
ലാവസ്ാവ്യതിയാനവും അതികനത്ുടർനുള് 
മറ്റു പരിസ്ിതിആഘാതങ്ങൾക്ും വഴികതളിച്ു. 
''ഭൂമിയുകടശ്വാസമ്ൊശങ്ങൾ'' എനറിയക്ടുന 
ആമമ്സാൺ ൊടുെളികല 700,000 ചതുരശ്െി-
മ്ലാമരീറ്റർ വനഭൂമി ൊർഷിൊവശ്യങ്ങൾക്ും, 
മറ്റു വിെസനപ്രവർത്നങ്ങൾക്ുമായി നശി-
്ിക്ക്ടു. മ്ലാെത്ികല മറ്റുവനപ്രമ്ദശങ്ങളു-
കട ൊര്യവും വിഭിനമല്. െൂടാകത, സമുദ്രങ്ങളി-
കല മത്സ്യസമ്ത്് 50% ലധിെമായിെുറഞ്ഞു. 
സ്വൊര്യപരിരക്ഷണാർതം ഉപമ്യാഗിക്ുന 
മ്ൊസ ്കമറ്റിക്ുെൾ, മരുനുെൾ, ആറെിബമ്യാടി-
ക്ുെൾ എനിവ ഉൾക്ടുന 'New generation 
pollution' കൊണ്ുള് പരിസ്ിതിപ്രശ് നങ്ങൾ 
ആണ ്ഇമ്്ാൾ െൂടുതൽ. ഇവൊരണം ജലമ്സ്ാ-
ത്ുെൾ മലിനരീെരിക്ക്ടുകൊണ്ിരിക്ുെയാ-
ണ;് ഒ്ം അതുമായി ബന്ക്ട ആഹാരശംഖല-
െളും ആവാസവ്യവസ്െളും. മ്മൽ്റഞ്ഞ െണ-
ക്ുെളും വസ്ുതെളും ആസൂത്രണത്ിലും നടപ-
ടിയിലുമുള് അന്രകത്യാണ ്സൂചി്ിക്ുനത.് 
ഉചിതമായ പ്രവർത്നങ്ങളുകട ആവിഷ് ക്ാരം 
ആണ് പരിസ്ിതിമ്ശാഷണത്ിനുള് ഏെ പരി-
ഹാരം. കൃത്യമായ നിയമനടപടിെളും നിലവികല 
സാഹചര്യങ്ങളുകട യാഥാർഥ്യം ഉൾകക്ാണ്ുള് 
പ്രവർത്നരരീതിെളും െൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാ-
മ്െണ്തുണ്്. മ്ലാെജനത ഇത്രം പ്രവർത്ന-
ങ്ങളിൽ മുൻദെ എടുക്ാകത എത്രപരിസ്ിതി 
ഉച്മ്ൊടിെൾ നടത്ിയിടും ൊര്യമില്.   

മ്റ്ാെ് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങകള പല രാജ്യങ്ങളും 
വിമർശനാത്മെമായ രരീതിയിലാണ് സമരീപിച്ത്. 
പലരും പരിസ്ിതിസംരക്ഷണത്ിന് പ്രാധാന്യം 
നൽെിയില്.  മ്റ്ാെ് മ്ഹാം ഉച്മ്ൊടിയിൽ ഉരു-
ത്ിരിഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനങ്ങകളയും ആസൂത്രണപ്ര-
വർത്നങ്ങകളക്ാളുകമാകക് ഭരീെരമാണ് നില-
വികല സാഹചര്യം. പുതിയതരം പരിസ്ിതിമലിനരീ-
െരണങ്ങകള (New generation pollutants) ക്ു-
റിച്് മ്റ്ാെ് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പരാമർശം 
ഇല് എനതും ഒരു വസ്ുതയാണ്. എനിരുനാലും, 
പരിസ്ിതിയുകട പ്രാധാന്യവും അതികറെ സംരക്ഷ-
ണകത്ക്ുറിച്ും ശരിയായ അവമ്ബാധം സൃഷ്ടി-
ക്ാൻ മ്റ്ാെ് മ്ഹാം െൺകവൻഷനു  സാധിച്ു. 
ആമ്ഗാളതാപനകത്യും, ൊലാവസ്ാവ്യതിയാന-
കത്യും മ്ൊവി�മ്ഹാമാരികയയും നിയന്ത് ണവി-
മ്ധയമാക്ാൻ ജനങ്ങൾ മുനിടിറങ്ങിയത് മ്പാകല 
മ്റ്ാെ് മ്ഹാം പ്രഖ്യാപനങ്ങളുകട ആശയങ്ങൾ ച -ു
രുങ്ങിയ ൊലയളവിനുള്ിൽ പ്രാവർത്ിെമാക്ി 
''ഒകരാറ്റഭൂമി'' എന സ്വപ്ം സാക്ഷാത്െരിക്ക്ട -ു
കമനു തകന നമുക്് പ്രത്യാശിക്ാം.

 .ഡറ്ോേ് ഡഹോം പ്ഖ്ോ്�ങ്ങവള ്ല രോജ്ങ്ങളും വിമർശ�ോത്മേമോയ രരീതിയിലോണ് സമരീ്ിച്ത്
 ്ലരും ്രിസ്ിതിസംരക്ഷണത്തി�് പ്ോധോ�്ം �ൽേിയില്.  ഡറ്ോേ് ഡഹോം ഉച്ഡേോടിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ
പ്ഖ്ോ്�ങ്ങവളയും ആസൂപതണപ്വർത്ത�ങ്ങവളക്ോളുവമോവക് ഭരീേരമോണ് �ിലവിവല സോഹെര്ം
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It was long felt need of both the 
teachers and students doing 
courses in microprocessors( 
particularly at BSc and MSc 
level ) to have a hands on text 
book to guide the laboratory 
w o r k s .  T h i s  a t t e m p t  b y 
Dr. Prince would thus be 
appreciated by all of them

M i c r o p r o c e s s o r s  a r e 
important parts of computer’s 
a r c h i t e c t u r e  a n d  a r e 
p r o g r a m m a b l e  d e v i c e s 
that can take input signals, 
perform logic operations 
and provide output signals. 
Unfortunately,  there are 
no standards in place for 
microprocessor instructions. 
This makes programming 

a t  t h e  v e r y  l o w e s t 
level very confusing 
a n d  s p e c i a l i z e d . 
W h e n  a  h u m a n 
programmer develops 
a set of instructions 
to directly instruct a 
m i c r o p r o c e s s o r  t o 
perform a specific task, 
we are programming 
i n  t h e  C P U ’ s  o w n 
“ l a n g u a g e . ”  T h i s 
l a n g u a g e ,  w h i c h 
consists of the very 
s a m e  b i n a r y  c o d e s 
which the Control Unit 
inside the CPU chip 
decodes to perform 

tasks, is often referred to as 
machine language. While 

machine language software 
can be worded in binary or 
more suitable hexadecimal 
form, still these instructions 
can be easily confused and 
forgotten. For this purpose, 
another method adopted by 
the programmers is to use 
assembly language. This text 
book covers the complete 
programming methodologies 
involved in the most famous 
8085 and 8086 Microprocessors. 
The text book will definitely 
e n c o u r a g e  t h e  s t u d e n t s 
t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e 
software and hardware of the 
systems and motivate them 
to gain experience to meet 

the demand of the digital 
era. This helps students to 
improve their programming 
skills in the world of assembly 
language. The contents in the 
text book are meticulously 
arranged so that the students 
as well as faculty who have 
a basic knowledge in digital 
electronics, can directly 
work on the programs in 
laboratory. Both Software 
and programs involving 
interfacing experiments are 
incorporated by considering 
question papers of most of the 
universities in Kerala.

D r .  P r i n c e  h a s  a  r i c h  
experience in the field of 
teaching electronics for BSc, 
MSc and MCA courses. He has 
spared no effort in presenting 
the book in simple lucid style 
to match even an average 
student and at the same time 
satisfying an aggressive reader. 
Each program is  explained 
in a method-flow chart- logic 
order culminating in actual 
program codes along with 
useful comments M/s Owl 
books are also to be praised 
for attractive lay out,design 
and printing.

The book is no doubt a 
valuable resource to any 
one involved in teaching or 
learning the wonderful world 
of microprocessors.

Book Review

Dr. Santhosh Kumar G.

Introduction to Microprocessors

8085 and 8086- -‐ By Dr. Prince P R
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ഭാഷയിൽ  പാണ്ഡിത്യമില്ാത്-
വർക്്  മ്പാലും െവിതകയ പ്രാ-

പിക്ാൻ സാധ്യമാക്ുന തരത്ിലു-
ളള െവിതാസമാഹാരമാണ് ചവറ ഗവ.
മ്ൊമ്ളജികല ഇംഗ്രീഷ് വിഭാഗത്ിൽ 
അമ്സാസിമ്യറ്റ് കപ്രാ�സറായ മ്�ാ 
.മിനി ബാബുവികറെ കമമേറി കസൽസ്.  
വർണാഭമായ പുറംചട നമേകള നയി-
ക്ുനത് ഒരു െൂടം സ്വപ്ങ്ങളും ദർശന-
ങ്ങളും വിളഞ്ഞു െിടക്ുന സമൃദ്ിയി-
മ്ലക്ാണ്. െവിതരചന ദെൊര്യം 
കചയ്ുന  സ്ത്രരീെൾ കപാതുകവ വ്യാപരി-
ക്ുന മിക് ഇടങ്ങളും മിനിയ്കും പ്രിയ-
ക്ടതാകണന് കമമേറി കസൽസികറെ 
പ്രഥമവായനയിൽ തകന നമുക്് അന -ു
ഭവക്ടും. വരീട,് വരീടിനെകത് സ്ത്രരീ, അവ-
ളുകട ൊമനെൾ, ഓമ്രാ സ്ത്രരീയുകടയും 
ഉള്ിൽ മരിക്ാകത ഉണർനിരിക്ുന 
കപൺെുടി, ൊലക്രമ്മണ അവൾ മ്ന-
ടികയടുക്ുന തിരിച്റിവുെൾ, എല്ാം 
51 െവിതെളിൽ ഒളിഞ്ഞും കതളിഞ്ഞും 
ൊണാനാവും.

െവി അകല്നും ദൂകര ദൂകര എമ്ങ്ങാ 
ഭാവനയുകട മ്താടത്ിന ്ഉടമയാണ ്താ-
കനന് ചുറ്റുമുള്വർക്് അറിയുെ മ്പാ-

ലുമികല്നും ആമുഖത്ിൽ പറയുന 
മിനി കതാടടുത് പുറങ്ങളിൽ തകറെ ചി-
ന്െകള സ്വതസിദ്മായ ദശലിയിൽ 
ഒഴുെി്രക്ാൻ അനുവദിക്ുനതാണ് 
നമേൾ ൊണുനത്.

ഏൊെിത െവിയ്ക് പ്രമ്ചാദനം നൽ-
െിയ ഒരു െൂടം െവിതെൾ ഈ സമാ-
ഹാരത്ിൽ ൊണാം. ഒറ്റയ്ക് ആവുന-
തികറെ സൗെര്യങ്ങൾ Every little girl 
who is alone എന െവിതയിൽ വർണി-
ക്ുമ്മ്ാൾ ഒറ്റക്ടുനവളുകട അമ്ന്വഷ-
ണങ്ങൾ അവളികല ഒറ്റനക്ഷത്രകത് 
െകണ്ത്ികക്ാടുക്ുനതാണ് A lone 
girl inquires into എന െവിതയുകട 
പ്രമ്മയം. ആർകക്കെിലും സ്വന്മായി-
രിക്ുെ എനത് തനിക്് വഴങ്ങുനത-
ല് എനും അതിനാൽ ഏൊന്തകയ 
തകറെ ഏെമെൾ ആയി പരിപാലിക്ു-
െയാകണനുമാണ് Solitude ലൂകട 
മിനി പറഞ്ഞു വയ്കുനത്.ഒരു കപണ്ണി-
ന് മകറ്റാരു കപണ്ണികന ആമ്വാളം മന-
സിലാക്ാൻ ആവുകമനും അതിനാൽ 
തകന അളവില്ാകത സ് മ്നഹിക്ാനാ-
വുകമനും മിനി  To SOme other woman  
എന െവിതയിലൂകട സൂചി്ിക്ുനു. 
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'All the same,
I know you
For the reason that 
I know you, 
I love you.'
സ്വപ്ങ്ങകള ഒതുക്ിനിർത്ാൻ അഭ്യസി്ിച് 

സ ്െൂൾൊലകത്  ബഹിഷ ്െരിക്ുനമ്താകടാ്ം 
(My Girlhood) ഉള്ിൽ ഒരു മ്പാർക്ളം ആയിരി-
ക്ുമ്മ്ാഴും സമാധാനത്ികറെ പര്യായമാൊൻ 
നിർബന്ിതമാവുനവമ്ളാട്  (For  the  reason 
that  you  are  a  woman ), അവളവൾ ആയിരിക്ാ-
നും (A woman 's  Women 's day  wish),  അവള -ു
കട ആൊശങ്ങളിമ്ലക്് െടന് കചല്ാൻ ദവെ-
രുകതനും (In case , as  a  woman) െവി ആഹ്വാ-
നം കചയ്ുനുണ്്. െവിത വരുന വഴിെൾ പ്രതി-

പാദിക്ുന ചില െവിതെളും (I 
spell poetry in one hundred 
steps, Catch how I have stored 
poetry, While writing poetry, 
A door shuts behind every 
poem) ഈ സമാഹാരത്ിലുണ്.് 

തിരക്ികറെ കനമ്ടാടങ്ങളിൽ 
െുരുങ്ങി ജരീവിക്ുനവരുകടകയ-
ല്ാം ആഗ്രഹമാണ് എല്ാം വികട-
റിഞ്ഞ ്ഒരു ദിവസകമകെിലും ഇഷട്-
മുള്കതാകക് കചയ്,് ദിശയറിയാ-
കത ഒരു യാത്ര മ്പാെുെകയന-
ത്. Nowhere  എന െവിതയിൽ 

െവിയ്ക് െൂട് െൂടാൻ െിടിയ െണ്ക്കറ മ്പാകല 
ഒരാകള ആരും മ്മാഹിച്ു മ്പാെിമ്ല്.  ഓർമെൾ 
തുടച്ുമാറ്റി മടങ്ങിവരാൻ സാധിച്ത് െവിയുകട 
വിജയം തകനയാണ്. എനിരിക്ിലും ഓ്മ്റ-
ഷൻ മ്ടബിളിൽ മയക്ം വിടുണരുമ്മ്ാൾ സ്വന്ം 
മ്പര് മ്പാലും ഓർകത്ടുക്ാൻ ബുദ്ിമുടുനതാ-
ണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയങ്ങളികലാന് എനും 
മിനി What do you want to remember ലൂകട പറ-
ഞ്ഞു വയ്കുനുണ്്.

'You remember failure when,
you fumble with your name.'
കെടിയുണ്ാക്ക്ടുന വാർ് ്മാതൃെെകളയും 

മുൻ വിധിെകളയും െവി നനായി പരിഹസിക്ുന -ു
ണ്് 'Open fists' എന െവിതയിലൂകട.

'How, they made too low an estimate
of open fists and freedom.'
തുറന മുഷ്ടിെൾക്ും സ്വാതന്ത്ര്യത്ികറെയും 

അവൊശപ്രഖ്യാപനത്ികറെയും ഭാഷ ഉണ്ാവാ-
കമന് മനസിലാക്ാൻ സമൂഹം ഇനിയുമ്മകറ 
മുമ്നാട് മ്പാൊനുകണ്ന് മിനി ഓർമി്ിക്ുെ-
യാണ്.

അനുഭവങ്ങളും ൊഴ്ചെളും മിനികയ ഒരു ദാർശ-
നിെയുകട തലത്ിമ്ലക്് ഉയർത്ുനതായി ചില 
െവിതെൾ നമ്മോട് പറയുനുണ്.് 'I am a taker of 
worthless' എന് തുടങ്ങി    

'While you walk off,

with full knowledge
shredding yourselves,
in your neighbour's yard.'
 എന വരിെളിൽ അവസാനിക്ുന Scrap 

Dealer എന െവിതയാണ് അതിൽ എടുത്ു പറ-
മ്യണ്ത്.  സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ,മഴ, ഭൂമി തുടങ്ങി 
പ്രകൃതിയികല ഘടെങ്ങകളാനും തകന െുറിച്് 
മറ്റുള്വർ എന്് പറയുനു എന് െരുതി തങ്ങളു-
കട െർമേത്ിൽ നിന് വ്യതിചലിക്ുനില് എനും 
മനുഷ്യനും അവകയ െണ്് പഠിമ്ക്ണ് സമയം 
അതിക്രമിച്ിരിക്ുനു എനും െവി ഓർമി്ിക്ുെ-
യാണ് Approval എന െവിതയിലൂകട.

'While men walk about the earth
more than half a life
seeking approval.
What a plunder!'
സാമുദ്രിെ ഉന്മാദങ്ങളും പാരമ്ര്യവും മ്പറി 

ഓമ്രാ ജലെണിെയും  നടത്ുന തരീർതാടന-
മാണ് Pilgrimage s പ്രമ്മയം.

'All the same,
every drop of water,
prides itself in its oceanic bloodline,
uninformed that a single cell
holds a body in itself.'
മരണക്ട് മ്പാെുനവർ അവരുകട വരീടുെളി-

കല ചുവരുെളിൽ ഏകറക്ാലം, മിക്മ്്ാഴും ആ 
വരീട് കപാളിച്ു പണിയുനത് വകര, മ്�ാമ്ടാഗ്രാ�് 
ആയി മാറുനതും വിവാഹിതരായി മറ്റ ്വരീടുെളിമ്ല-
ക്് െുടിമ്യറുന സ്ത്രരീെളുകട ജരീവിതം മ്�ാമ്ടാഗ്രാ-
�ുെളിൽ നിന് ഒഴിവാക്ക്ടുനതികനയും െുറി-
ച് ്െവി മ്വവലാതിക്ടുെയാണ ് Photographs of 
the dead എന െവിതയിൽ.

'It is said that snow, by no means
allow in vegetation.'  എനാണ ്െവി ആശ്വസി-

ക്ുനത്. ഒരുവകന/ഒരുവകള െുടുംബബന്ങ്ങ-
ളിലും  ചരിത്രത്ിലും പാണ്ഡിത്യമുള്യാളാക്ി 
മാറ്റാൻ െുടുംബമ്�ാമ്ടാഗ്രാ�ുെൾക്്  െഴിയും 
എനും മിനി   പറയുനുണ്്.

'One can be a genuine scholar,
on kinship and its history,
by deciphering family photographs. (Family 

Photographs).
ഒരു െവിമ്യാട് മനസ് തുറക്രുകതനും അങ്ങ-

കന കചയ്ാൽ നിങ്ങകള  ഒരു െവിതയായി മാറ്റിക്-
ളമ്ഞ്ഞക്ും എനും ഓർമി്ിച്ുകൊണ്ാണ് മിനി 
സമാഹാരം അവസാനി്ിക്ുനത്.

ചുരുക്ത്ിൽ, Memory cell വായനക്ാകര 
അല്പമ്നരമ്ത്കക്കെിലും  ഓർമെളും ചിന്െ-
ളും സ്വപ്ങ്ങളും മ്ചർന് പണിത  ഒരു കൊടാര-
ത്ിമ്ലക്ാണ് കൊണ്് മ്പാവുനത്. അവികട 
നിന്  ഉണ്മയുകട കവളിച്ത്ിമ്ലക്് മടങ്ങികയ-
ത്ുമ്മ്ാൾ ഓർമേയുകട അറെൾക്് നവദച-
തന്യം ആർജ്ജിച്ിടുണ്ാവും എനതിൽ സംശ-
യമില്. 

tUm. an\n _m_p
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മാർച്് 19-, 20- 2022 മ്ൊഴിമ്ക്ാട് സർക്ാർ 
മ്ൊമ്ളജ് അദ്്യാപെരുകട സമരസംഘ-

ടനയായ AKGCT യുകട 64-‐ാം സംസ്ാന സമ്മേള-
നം മാർച്് 19, 20 2022-ൽ മ്ൊഴിമ്ക്ാട് വരയ്കൽ ബരീ-
ച്ികറെ പശ്ാത്ലത്ിൽ സമുദ്ര െമേ്യൂണിറ്റിഹാ-

ളിൽ വച്് സംഘടി്ിക്ുെയുണ്ായി. മ്ൊവി�് 
സാഹചര്യത്ിൽ പതിവിൽ നിനും വ്യത്യസ്മാ-
യി രണ്് സമ്മേളന ദിനങ്ങളായിരുനു വിപുലവും 
ചടുലവുമായ സമ്മേളനങ്ങളാൽ മുഖരിതമായത്. 
മാർച്് 19, 2022 ശനിയാഴ്ച രാവികല 9 നു തകന സം-

ഘടനയുകട സംസ്ാന 
പ്രസി�ന്റ് മ്�ാ. എൻ. 
മമ്നാജ് സമ്മേളനത്ി-
ന് തുടക്ംെുറിച്ുകൊ-
ണ്് പതാെ ഉയർത്ുന-
തിന് മ്നതൃത്വം നൽെി. 
ഉയർനുകപാങ്ങിയ ശുഭ്ര-
പതാെയ് കക്ാ്ം മുഴ-
ങ്ങി നിന മുദ്രാവാെ്യങ്ങ-
മ്ളാകട സമ്മേളനാമ്വശ-
ത്ിന് കൊടിമ്യറുെയാ-
യിരുനു.  പ്രഭാതഭക്ഷ-
ണത്ിനുമ്ശഷം കൃത്യം 
രാവികല 10 നു തകന 
മ്പ്രാഗ്രാം െമേിറ്റി െൺ-
വരീനർെൂടിയായ ഗവ. 
ആർട് സ് മ്ൊമ്ളജ് മരീൻ-
ചന്യികല അധ്യാപിെ 
മ്�ാ. രമ്യയുകട മ്നതൃത്വ-
ത്ിൽ സ്വാഗതഗാനാലാ-
പനമ്ത്ാകട ഉദ്ഘാടന 

 64-ോം സംസ്ോ� സഡമ്മള�ം‐ േിഡപ്പോർട്്
സംസ്ോ� സഡമ്മള�ം പ്സി�ന്റ്  ഡ�ോ. എൻ മഡ�ോജ് ്തോേ ഉയർത്തു്ു

 ഉേ്ഘോട�ം ‐ഉ്ത വിേ്ോഭ്ോസ വേുപ്പ ്മന്ത്ി ഡ�ോ. ആർ ബിന്ദു
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കസഷന് തുടക്ം െുറിക്ക്-
ടു. രക്തസാക്ഷി പ്രമ്മയമ്ത്-
യും അനുമ്ശാചന പ്രമ്മയമ്ത്-
യും തുടർന് സംസ്ാന പ്രസി-
�ന്റ് മ്�ാ. എൻ. മമ്നാജികറെ 
അദ്്യക്ഷതയിൽ ചടങ്ങുെൾ 
ആരംഭിച്ു. സ്വാഗതസംഘം കച-
യർമാൻ െൂടിയായ ശ്രീ. മ്താട-
ത്ിൽ രവരീന്ദ്ൻ ചടങ്ങിൽ ഔപ-
ചാരിെമായ സ്വാഗതം ആശംസി-
ച്ു. മ്െന്ദ്ത്ികറെ ജനവിരുദ് 
വിദ്യാഭ്യാസ വിരുദ് നയങ്ങകള 
െുറിച്് പരാമർശിച്ുകൊണ്ും 
മ്െരളത്ികറെ ജനപക്ഷവിദ്യാ-
ഭ്യാസ വിെസന നയങ്ങകള എട -ു
ത്ുപറഞ്ഞുകൊണ്ുമായിരുനു 
അമ്ദേഹം സ്വാഗത പ്രസംഗം നട-
ത്ിയത്. തുടർന് ഏവരും ആൊംഷമ്യാകട മ്െൾ-
ക്ാൻ ൊത്ിരുന ഏകറ പ്രതരീക്ഷെൾ തരുന ഉനത 
വിദ്യാഭ്യാസ വെു്ുമന്ത്ി മ്�ാ. ആർ. ബിന്ദുവികറെ 
വാക്ുെളിമ്ലക്ായിരുനു. അധ്യാപെ സംഘടനയ്ക് 
ഏകറ പ്രതരീക്ഷമ്യാടും വിശ്വാസമ്ത്ാടുംെൂടി പ്ര-
വർത്ിക്ുന തിന് ഊർജം നൽെുന ഇടതുപക്ഷ 
സർക്ാരികറെ വാക്ുെൾ ആയിരുനു. മ്�ാ. ആർ. 
ബിന്ദുവിലൂകട സദ്് മ്െടത്. 64-ാം സംസ്ാന സമ്മേ-
ളനത്ിന് ഔപചാരിെമായ തുടക്ംെുറിച്ുകൊണ്് 
ബിന്ദുടരീച്ർ അദ്്യാപെമ്രാട് സംസാരിച്ു. AKGCT 
തങ്ങളുകട സമ്മേളന മുദ്രാവാെ്യമായി ''മതനിരമ്പക്ഷ 
ദവജ്ാനിെ സമൂഹം രാജ്യ പുമ്രാഗതിയ്ക്'' എന 
തിരകഞ്ഞടു്ികന അഭിനന്ദിക്ുെയുണ്ായി. സംഘ-
ടന സമ്മേളനം മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒളിച്ുെട-
ത്ാൻ ശ്മിക്ുന ൊപട്യങ്ങകള തുറനുൊടണകമ-
ന് മന്ത്ി ആവശ്യക്ടു. െലാലയങ്ങൾ വിദ്യാർതി 
മ്െന്ദ്രീകൃതമാെുനതിന് ഉതെുന ചുവടുവയ്ുെളിൽ 
ഉനതവിദ്യാഭ്യാസം വെു്് സ്വരീെരിച്ിരിക്ുനതും 
ഭാവി പദ്തിെളും മന്ത്ി വിശദമാക്ുെയുണ്ായി. വി-
ദ്യാഭ്യാസത്ിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ നൽെുന മ്െരള 
മാതൃെയ്ക് അധ്യാപെരുകട നിസ്വാർത മ്സവനകത് 
സ്വാഗതംകചയ്ുകൊണ്ായിരുനു ഉദ്ഘാടന പ്രസം-
ഗം മന്ത്ി അവസാനി്ിച്ത്. തുടർന് സമ്മേളനത്ി-
ന് അഭിവാദ്യം അർ്ിച്ുകൊണ്് FSETO, AKPCTA ഭാര-
വാഹിെൾ സംസാരിച്ു. ചടങ്ങിന് സംസ്ാന ജന-
റൽ കസക്രടറി മ്�ാ. എം. സത്യൻ നന്ദി അറിയിച്ു. 

തുടർന് എ.കെ.ജി.സി.ടി ദവസ് പ്രസി�ന്റ് മ്�ാ. 
പി. രാമ്ജഷ ്െുമാറികറെ അദ്്യക്ഷതയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ 
സമ്മേളനം നടനു. അക്ാദമിെ് െമേിറ്റി കചയർമാൻ 
മ്�ാ. വിഷ്ണു വി. എസ ്സ്വാഗതം ആശംസിച് ചടങ്ങിൽ 
ബഹു. മ്ൊഴിമ്ക്ാട് മ്ൊർ്മ്റഷൻ മ്മയർ മ്�ാ. 
ബരീനാ �ിലി് ്ഉദഘ്ാടന പ്രഭാഷണം നടത്ി. മ്െരള 
സർവെലാശാല മുൻ മ്പ്രാ. ദവസ ്ചാൻസലർ മ്�ാ. 
കജ. പ്രഭാഷ ്""മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ികല രാഷ്ട്രീയ 
സമരീപനം'' എന വിഷയത്ിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നട-
ത്ി. മമ്റ്റകതാരുമാർക്റ്റികനക്ാൾ മാർക്റ്റ് വാല്യു 
ഉള് വിഷയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എനത്. വിദ്യാഭ്യാസ 
സന്പ്രദായം പ്രതിസന്ിയിലൂകട െടനുമ്പാെുന 
ഒരു ഘടം അതികറെ പ്രതി�ലനം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ-
പനങ്ങളിലുമുണ്ാെും. ഉപരിതലത്ിൽ നിനു മ്നാ-
ക്ുമ്മ്ാൾ തകന മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സ്വത-
ന്ത്ചിന്കയ തുറുകെിലടയ്കുനു. ദാർശനിെ-ദനതിെ 
ൊഴ്ച്ാടില്ാകതയാണ് NEP വിഭാവനം കചയ്ിരിക്ു-
നകതനും അമ്ദേഹം അഭിപ്രായക്ടു. മുഖ്യപ്രഭാ-
ഷണകത്ത്ുടർന് സംഘശബ്ം സാഹിത്യമത്സര 
വിജയിെൾക്ുള് സമോനദാനം നിർവ്ഹിക്ക്ടു. 
ചടങ്ങിന ്സംഘടനയുകട സംസ്ാന കസക്രടറി മ്�ാ. 
വിനു ഭാസ് െർ നന്ദി അറിയിച്ു.

 ഉച്ഭക്ഷണത്ിന് മ്ശഷം 2 മണിമ്യാടുെൂടി പ്രസി-
�ന്റ്, മ്�ാ. എൻ. മമ്നാജികറെ അദ്്യക്ഷതയിൽ പ്രതി-
നിധി സമ്മേളനം ആരംഭിച്ു. മ്�ാ. എം. സത്യൻ, ജന-
റൽ കസക്രടറി വാർഷിെ റിമ്്ാർട ്അവതരണവും, സം-
സ്ാന ട്ഷറർ മ്�ാ. ടി. മുഹമേദ് റ�രീഖ് വരവ് ചിലവ് 

െണക്ും അവതരി്ിച്ു. തുടർന് 
മ്മഖലെളായി തിരിഞ്ഞ് അംഗങ്ങൾ 
മ്മഖല കസക്രടറിമാരുകട മ്മൽമ്നാട-
ത്ിൽ റിമ്്ാർടിൻമ്മൽ ഗ്രൂ്് ചർച് 
നടത്ി. ദവെിട് 3.40 ഓടുെൂടി സം-
സ്ാന ദവസ് പ്രസി�ന്റ് മ്�ാ. 
എം. കെ. ഗരീതനമ്്യാരുകട അദ്്യക്ഷ-
തയിൽ യാത്രയയ്് സമ്മേളനത്ി-
നായി മ്വദി ഒരുങ്ങി. മ്ൊഴിമ്ക്ാട് 
മ്മഖല കസക്രടറി മ്�ാ. രഘുദാസ് 
പി. വി. സ്വാഗതം ആശംസിച് ചട-
ങ്ങിൽ മുൻ നിയമ, പടിെജാതി, പടി-
െവർഗ്ഗ മ്ക്ഷമവെു്് മന്ത്ി ശ്രീ. എ. 
കെ. ബാലൻ ഉത്ഘാടനം കചയ്ു. 
ഔമ്ദ്യാഗിെരംഗകത് ഊർജ്ജസ്വ-

മുഖ് പ്ഭോഷണം‐ഡ�ോ. വജ പ്ഭോഷ്                 സ്വോഗതം ‐ ഡതോട്ത്തിൽ രവരീന്ദ്രൻ

 േിഡപ്പോർട്് ‐ഡ�ോ. എം സത്ൻ(ജ�േൽ വസപേട്േി)     വരവ് െിലവ്‐ഡ�ോ. ടി മുഹമ്മേ് േഫരീഖ് (പടഷേർ)
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യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം മുൻ മന്ത്രി ത്രീ എ കെ ബാലൻ ഉദപ്ഘാടനം കെയ്ുന്ു

ലതയും മിെവും കപാതു-
സമൂഹത്ിനുമ്വണ്ി ഉപ-
മ്യാഗിമ്ക്ണ്ുനതിനായ 
ആവശ്യകത് ഊനി പറ-
ഞ്ഞുകൊണ് ്വിരമിക്ുന-
വർക് ്അമ്ദേഹം ആശംസ-
െൾ അറിയിച്ു. തുടർന് 
വിരമിക്ുന അദ്്യാപെ-
കര സംസ്ാന കസക്രടറി 
ശ്രീ. ശശി സി. ടി പരിച-
യക്ടുത്ുെയും വിശി-
ഷ്ടവ്യക്തിെൾ അവർക്് 
ഉപഹാരം സമർ്ിക്ു -
െയുമുണ്ായി. ആശംസ-
െൾ അറിയിച്ുകൊണ്് 
മുൻ എം.എൽ.എ െൂടി -
യായ ശ്രീ. പ്രദരീപ്െുമാർ, 
കെ.ജി.സി.ആർ.ടി.്്യു.എ 
യ്ക് മ്വണ്ി മ്�ാ. ചന്ദ്മ്മാഹൻ സംസാരിച്ു. ചടങ്ങി-
ന് സംസ്ാന കസക്രടറി ശ്രീ. സമ്ന്ാഷ് ടി വർഗരീസ് 
നന്ദി അറിയിച്ു.

 തുടർന് ഗ്രൂ്് ചർച് തുടരുനതിനായി അംഗങ്ങൾ 
മ്മഖല അടിസ്ാനത്ിൽ ഒത്ുെൂടി. ദവെിട് 7 
മണിമ്യാടുെൂടി അംഗങ്ങളും വിവിധ െലാൊരൻമാ-
രും അവതരി്ിച് െലാസന്്യ അരമ്ങ്ങറി. വിവിധ വി-
ദ്യാർതിെളുകട െളരിപയറ്റ് അഭ്യാസ പ്രെടനങ്ങൾ 
ഏകറ ഹൃദ്യമായ ൊഴ്ചവിരുനായി. രണ്ാം ദിവസമായ 
20-.03.-2022 ഞായർ രാവികല 8.30 ന് തകന എം.ബി.ടി 

ജനറൽ മ്ബാ�ി 
മ്യാഗം നടനു. 
വ ാ ർ ഷ ി െ  റ ി -
മ് ് ാ ർ ടു  വ ര വു 
ചിലവു െണക്ു-
െളും അവതരിക്-
ക്ടു.

 കൃത്യം 10 മണി-
ക്് തകന വനി -
ത ാ സ മ് മേ ള ന ം 
ആരംഭിച്ു. വനിത 
സ ബ് െ മേ ി റ്റ ി 
െൺവരീനർ മ്�ാ. 
സുമിമ്ജായ് യുകട 
അദ്്യക്ഷതയിൽ 

നടന സമ്മേളനത്ിൽ പ്രവർത്െസമിതി അംഗം, 
മ്�ാ. സി. പി. മ്ബബി ഷരീബ സ്വാഗതം ആശംസി-
ച്ു. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം കചയ്ുകൊണ്് മുൻ എം. 
എൽ. എ, കെ. കെ. ലതിെ സംസാരിച്ു. സ്ത്രരീപക്ഷ-
മ്െരളം ഉറ്ുവരുത്ുനതിനായി ഇടതു സർക്ാർ 
നടത്ുന ഇടകപടലുെകളക്ുറിച്ും അതിൽ അദ്്യാ-
പെർക്ുള് പകെികനക്ുറിച്ുകമാകക് വിശദമായിത-
കന ശ്രീമതി. കെ. കെ. ലതിെ സംസാരിച്ു. മ്നതൃനി-
രയിൽ നിനും സ്ത്രരീെൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന ൊല-
കത്്റ്റിയും അവ തിരിച്ുപിടിക്ുനതിനായി നടക് -ു
ന ശ്മങ്ങകള്റ്റിയും അവർ സംസാരിച്ു. ചടങ്ങിന് 
പ്രവർത്െസമിതി അംഗം ശ്രീമതി. സൗമ്യ. എസ്. 
നന്ദി അറിയിച്ു. തുടർന് ചർച്െളുകട അടിസ്ാന-
ത്ിൽ ഉയർനുവന ആശയങ്ങളും, സംശയങ്ങളും 
ആെുലതെളും ഗ്രൂ്് റിമ്്ാടിംഗിലൂകട അംഗങ്ങൾ 
ഉനയിച്ു. പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്ികറെ തുടർച്യായി 
മ്�ാ. എം. സത്യൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്ി.

 തുടർന് പ്രമ്മയങ്ങളുകട അവതരണവും ക്ര�ൻ-
ഷ്യൽ റിമ്്ാർടികറെ സ്വാംശരീെരണ രൂപവും അവത-
രി്ിക്ക്ടു. മ്ശഷം പുതിയ ഭാരവാഹിെളുകട തിര-
കഞ്ഞടു്് നടനു. മ്�ാ. ടി. മുഹമേദ് റ�രീഖ്, ജനറൽ 
കസക്രടറിയായും, മ്�ാ. പി. പി. പ്രൊശൻ സംസ്ാന 
പ്രസി�റൊയും, മ്�ാ. എൻ. മമ്നാജ ്സംസ്ാന ട്ഷ-
ററായും തിരകഞ്ഞടുക്ക്ടു. സംസ്ാന പ്രസി�ന്റ് 
സമ്മേളന പതാെ താഴ്തുനതിലൂകട 4.30 ന് 64-‐ാം സം-
സ്ാന സമ്മേളനത്ിന് സമാപനം െുറിക്ക്ടു.

        വനരി്രാ സമ്മേളനം    വരിദ്ാഭ്ാസ സമ്മേളനം
മുൻ എംഎൽഎ കെ കെ ല്രരിെ                        മ്�ാ. ബരീന ഫരിലരിപ്പ് (മ്മയർ , മ്ൊഴരിമ്്ാടപ്)

നന്രി‐ ജനറൽ െൺവരീനർ മ്�ാ. ദരിമ്ന്പ് പരി. കെ 
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സർവ്രീസ ്സംഘടനെളുകട പ്രവർത്-
നങ്ങളിൽ വളകരമ്യകറ പ്രാധാന്യ-

മർഹിക്ുനകയാനാണ് അംഗങ്ങളുകട വി-
വരമ്ശഖരണവും മ്ക്രാ�രീെരണവും. പ്രാഥ-
മിെ വിവരങ്ങമ്ളാകടാ്ം അംഗങ്ങളുകട വ്യ-
ക്തിഗത മ്നടങ്ങൾ, വിവിധ മ്മഖലെളികല 
സംഭാവനെൾ, സാമൂഹിെ നിലപാടുെൾ, 
ൊഴ്ച്ാടുെൾ, സംഘടനാപരമായ വിമർ-
ശനങ്ങൾ, നിർമ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സം-
ക്ഷിപ്തമായി മ്ശഖരിക്ുെകയനതാണ് 
ഈ പ്രക്രിയയിലൂകട ഉമ്ദേശിക്ുനത.് സംഘ-
ടനയുകട നയരൂപരീെരണങ്ങൾ, പ്രവർത്ന 
രരീതിെൾ ചിടക്ടുത്ൽ മുതലായവയികലാ-
കക് നിർണ്ണായെ സ്വാധരീനം ഇത്രം വിവര-
മ്ശഖരണങ്ങൾക്ുണ്്.

 സംസ്ാന സമ്മേളനങ്ങമ്ളാടനുബന്ി-
ച്ാണ ്എകെജിസിടി, ക്ര�ൻഷ്യൽ റിമ്്ാർ-
ട് എന രൂപത്ിൽ അംഗങ്ങളുകട അഭിപ്രാ-
യങ്ങൾ സമാഹരിക്ുനത്. അംഗങ്ങളിൽ 
നിന് ക്ര�ൻഷ്യൽ മ്�ാറം പൂരി്ിച്ുവാ-
ങ്ങി മ്ക്രാ�രീെരിച്്, സമ്മേളനത്ികറെ അവ-
സാന ദിവസം, ക്ര�ൻഷ്യൽ റിമ്്ാർട് സം-
ക്ഷിപ്ത രൂപത്ിൽ അവതരി്ിക്ുെകയ-
നതാണ് രരീതി.

പേ�ൻഷ്ൽ േിഡപ്പോർട്് 2022
2022 മാർച്് മാസം മ്ൊഴിമ്ക്ാട് വച്ുന-

ടന സംസ്ാന സമ്മേളനത്ിൽ ഗൂഗിൾ 
മ്�ാം രൂപത്ിലാണ് ക്ര�ൻഷ്യൽ മ്�ാം 
മ്ശഖരിച്ത.് മ്ൊവി� ്സാഹചര്യമുൾകക്ാ-
ണ്ും, സമ്മേളനം രണ്ു ദിവസമായി പരി-
മിതക്ടുത്ിയതും പരിഗണിച്ായിരുനു 
അത്രകമാരു പരരീക്ഷണം. പൂരി്ിക്ാനും 
മ്ക്രാ�രീെരിക്ാനുമുള് എളു്ം ഇത്രം 
നൂതന സാമ്കെതിെവിദ്യെകള സ്വരീൊര്യമാ-
ക്ുനുണ്്. എനാൽ ചില അംഗങ്ങകളകെി-

ലും ഗൂഗിൾമ്�ാം ഉപമ്യാഗിക്ുനതിൽ 
പ്രയാസക്ടുനതും ൊണാൻ െഴിഞ്ഞു.

പ്ോഥമിേ േണക്്
ആകെ 253 അംഗങ്ങളാണ് ക്ര�ൻഷ്യൽ 
മ്�ാം പൂരി്ിച് ്നൽെിയത.് ഇതിൽ 82 മ്പർ 
വനിതെളാണ്. 50 അമ്സാസിമ്യറ്റ് കപ്രാ�-
സർമാർ, 202 അസിറ്ന്റ് കപ്രാ�സർമാർ, 
ഒരു പ്രിൻസി്ാൾ എനിവർ ഇതിലുൾക്-
ടുനു. പ്രതിെരിച് ഏറ്റവും പ്രായം െുറഞ്ഞ 
അംഗത്ിന് 29 വയ്ും ഏറ്റവും പ്രായം 
െൂടിയ അംഗത്ിന് 55 വയ്ുമാണുള്ത്. 
ഈ അന്രങ്ങകളല്ാം റിമ്്ാർടികറെ സമ-
ഗ്രതയ്ക് സഹായെരമാകണന് പ്രമ്ത്യെം 
പറമ്യണ്തില്മ്ല്ാ. സമ്മേളനത്ിൽ പകകെ-
ടുക്ുനവരിൽ പെുതിമ്യാളം അംഗങ്ങൾ 
മാത്രമാണ് ക്ര�ൻഷ്യൽ മ്�ാം നൽെിയ-
ത്. എനാൽമ്പാലും അഭിപ്രായങ്ങളുകട-
യും സ്ിതി വിവരങ്ങളുകടയും പ്രാതിനിധ്യ 
സ്വഭാവം, കപാതുവിൽ ക്ര�ൻഷ്യൽ അവ-
മ്ലാെനത്ിൽനിനും ലഭ്യമാെുകമന് വി-
ലയിരുത്ാവുനതാണ്.

ഡെോേ്ോവലി
വ്യക്തിഗതം, അക്ാദമിെം/ഗമ്വഷണം, 
അദ്്യാപനം, സർവ്രീസ്, മ്ൊവി�നുബ-
ന്ം, എകെജിസിടി എനിങ്ങകന വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിലായി 34 മ്ചാദ്യങ്ങളാണ ്ഇത്-
വണ ക്ര�ൻഷ്യൽമ്�ാമിൽ ഉൾക്ടുത്ി-
യിരുനത്.

വ്ക്ിഗതം
അടിസ്ാന വ്യക്തിഗത വിഷയങ്ങളാണ് 

ഈ വിഭാഗത്ിൽ മ്ചർത്ിരുനത്. അംഗ-
ങ്ങളുകട ഔമ്ദ്യാഗിെ പദവി (designation), 
ജനനതരീയതി, സ്ത്രരീപുരുഷ വ്യത്യാസം തുട-

{IU³jyÂ dnt¸mÀ«v þ2022 
Ah-tem-I\w

സർവ്രീസ ് സംഘട�േളുവട  പ്വർത്ത�ങ്ങളിൽ  വളവരഡയവേ  പ്ോധോ�്മർഹിക്ു്വയോ്ോണ് 
അംഗങ്ങളുവട  വിവരഡശഖരണവും  ഡപേോ�രീേരണവും.  പ്ോ ഥമിേ വിവരങ്ങഡളോ  അംഗങ്ങളുവട 
വ്ക്ിഗത ഡ�ട്ങ്ങൾ, വിവിധ ഡമഖലേളിവല സംഭോവ�േൾ, സോമൂഹിേ �ില്ോടുേൾ, 
േോഴ്െപ്പോടുേൾ, സംഘട�ോ്രമോയ വിമർശ�ങ്ങൾ, �ിർഡദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ  
സംക്ഷി്്തമോയി  ഡശഖരിക്ുേവയ്തോണ് ഈ പ്പേിയയിലൂവട ഉഡദേശിക്ു്ത് 

ഡ�ോ. പ്ൻസ് ്ി ആർ
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ങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞിരുനു. 
പകകെടുത് 253 മ്പരിൽ 202 മ്പർ (80%) 
അസിറ്ന്റ് കപ്രാ�സർമാരും 50 മ്പർ 
(20%) അമ്സാസിമ്യറ്റ് കപ്രാ�സർമാ-
രുമാണ.് അമ്സാസിമ്യറ്റ ്കപ്രാ�സർ-
മാരുകട െുറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യം, പല 
ൊരണങ്ങൾകൊണ്ാൊകമകെിലും 
പരിമ്ശാധിക്ക്മ്ടണ്താണ്. മ്്-
സ് കമറെിനുള് ൊലതാമസം, അദ്്യാ-
പെനിയമനങ്ങളിൽ കതാണ്ണൂറുെളി-
കല നിയമനനിമ്രാധനമുണ്ാക്ിയ 
വിടവ ്മുതലായവ ഇതുമായി മ്ചർത് -ു
വായിക്ാവുനതാണ്.

 171 (67.5%) പുരുഷ അദ്്യാപെരും 
82 (32.5%) വനിതാ അദ്്യാപെരുമാണ് 
ക്ര�ൻഷ്യൽ സർമ്വ്യിൽ ഉൾക്ടിരി-
ക്ുനത.് സ്ത്രരീ-പുരുഷ അനുപാതം ഏെ-
മ്ദശം 1:2 ആകണനു ൊണാം. പുരുഷ 
പ്രാതിനിധ്യത്ികറെ പെുതി മാത്രമാ-
ണ ്സ്ത്രരീ സാനിദ്്യം. മ്ൊമ്ളജുെളികല 
വനിതാ അദ്്യാപെരുകട എണ്ണത്ി-
നനുസരിച്ുള് പകൊളിത്ം സമ്മേള-
നത്ിൽ ഉണ്ാെുനില് എനതാണ് 
വസ്ുത. വനിതെകള സംഘടനാമ്വ-
ദിെളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലുകമത്ി-
ക്ാനുള് നല് സംഘടനാപ്രവർത്-
നത്ികറെ ആവശ്യെത സുവ്യക്തമാ-
ണ്. എകെജിസിടി വനിതാസബ്െമേ-
റ്റിയും ഈ വിഷയത്ിൽ സവിമ്ശഷ 
ശ്ദ് കചലുമ്ത്ണ്തുണ്്.

 ക്ര�ൻഷ്യൽ സർമ്വ്യിൽ പകകെട -ു
ത് 14.5% അദ്്യാപെർ 35 വയ്ിൽ 
താകഴ പ്രായമുള്വരും 50.8% മ്പർ 36-
45 വയ്ു പ്രായമുള്വരും 34.7% മ്പർ 
46 വയ്ിനു മുെളിൽ പ്രായമുള്വ-
രുമാണ്. ഈ പ്രായ ദവവിധം കപാ-
തുവിൽ ഗുണെരമാകണനു പറയാം. 
എനാൽ പുതുതലമുറ അദ്്യാപെരു-
കട െുറഞ്ഞ പ്രാതിനിധ്യം ചർച്കച-
യ്ക്മ്ടണ്താണ്. െൂടുതൽ യുവ 
അദ്്യാപെകര സംഘടനാ പ്രവർത്-
നങ്ങളിമ്ലക്ും മ്നതൃത്വത്ിമ്ലക്ും 
കൊണ്ുവരാനാവശ്യമായ നടപടിെൾ 
അനിവാര്യമാണ്. യൂണിറ്റ് തലത്ിൽ 
ഇത്രം പ്രവർത്നങ്ങൾ ആവിഷ് െ-
രിമ്ക്ണ്തുണ്്.

അക്ോേമിേം/ഗഡവഷണം
 4 മ്ചാദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്ി-

ലുണ്ായിരുനത്. മ്ശഖരിച് വിവര-
ങ്ങളനുസരിച്് അടിസ്ാനമ്യാഗ്യത-
യിൽ െവിഞ്ഞ അധിെമ്യാഗ്യതയു-
ള് നകല്ാരു ശതമാനം അദ്്യാപെർ 
നമേുകട മ്മഖലയിലുണ്്. 53% മ് പ ർ 
പി.എച്്.�ി മ്നടിയവരും 26% മ്പർ 
എം �ിൽ ബിരുദം െരസ്മാക്ിയവ-

രുമാണ്. 25 ശതമാനത്ിന് കജ.ആർ.
എ�ും 9 ശതമാനത്ിന് പി�ിഎ-
�ും ഉണ്്. 56 ശതമാനം മ്പർ െഴിഞ്ഞ 
മൂനു വർഷത്ിനികട "പിയർ റിവ്യ -ൂ
�് മ്ജർണലുെളി'ൽ പ്രബന്ങ്ങൾ 
പ്രസിദ്രീെരിച്വരാണ്. 55 ശതമാനം 
മ്പർ വിവിധ മ്മഖലെളികല കസമി-
നാറുെളിലും മറ്റും വിഷയ വിദഗ്ദരാ-
യി പ്രവർത്ിക്ുനുണ്്. ഗമ്വഷണ 
രംഗത്് അംഗങ്ങൾ കപാതുവിൽ ശ്-
ദ്കചലുത്ുകമനുകണ്ന് ൊണാം. 

എകെിലും പ്രബന്ങ്ങൾ പ്രസിദ്രീെ-
രിക്ുനതിലും, െൂടുതൽ ഗൗരവത-
രമായ ഗമ്വഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്ുനതിലും നാം െുറച്ുെൂടി പരി-
ശ്മിമ്ക്ണ്ിയിരിക്ുനു. മാറിയൊ-
ലതത് ഗമ്വഷണത്ിന് അദ്്യാപന 
പ്രക്രിയയിലും അക്ാദമിെ മ്മഖലയി-
ലുമുള് പ്രാധാന്യം പ്രമ്ത്യെം പരാമർ-
ശിമ്ക്ണ്തില്മ്ല്ാ.

 വിവിധ അക്ാദമിെ സമിതിെളിൽ 
നമേുകട പ്രാതിനിധ്യം എടുത്ുപറയ-
ത്ക്താണ.് വ്യത്യസ് മ്ബാർ� ്ഓ�് 
റ്�രീസുെളിലായി 50 ശതമാനം മ്പർ 
അംഗങ്ങളായിരിക്ുമ്മ്ാൾ, അക്ാ-
ദമി ൌൺസിലുെളിൽ 5 ശതമാനം 
മ്പരും �ാക്ൾടിെളിൽ 15 ശതമാനം 
മ്പരും പ്രവർത്ിക്ുനുണ്്. 4 ശത-
മാനം മ്പർ കസനറ്റംഗങ്ങളും 2 ശത-
മാനം സിന്�ിമ്ക്റ്റംഗങ്ങളുമാണ്.  
മ്െരളത്ിലും രാജ്യത്് കപാതുവി-
ലും അക്ാദമിെ രംഗത്് വലിയ മാ-
റ്റങ്ങൾ കൊണ്ുവരാനാവശ്യമായ ചി-
ന്ാശക്തിയായി പ്രവർത്ിക്ാൻ ഈ 
വലിയ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്് നമുക്് 
െഴിമ്യണ്താണ്. മ്മഖലയികല മ്ന-
ടങ്ങൾക്ും മ്ൊടങ്ങൾക്ും നമുക്ു 
െൂടി ഉത്രവാദിത്വമുണ്് എന വസ് -ു
തയും ഈ െണക്് നമ്മോടു പറയു-
നുണ്്.

അദ്്ോ്�ം
 അദ്്യാപനത്ികല സംതൃപ്തി, 

ഓൺദലൻ വിദ്യാഭ്യാസം എനരീ വി-
ഷയങ്ങളിലായി മൂനു മ്ചാദ്യങ്ങൾ 
ഉൾക്ടിരുന വിഭാഗമായിരുനു ഇത.് 
സ്വന്ം സംതൃപത്ിയ്കനുസൃതമായി മ്ൊ-
മ്ളജുെളിൽ പഠി്ിക്ാൻ െഴിയാറു-
മ്ണ്ാകയന മ്ചാദ്യത്ിന് 34 ശതമാ-
നം മ്പർ തരീർച്യായും െഴിയുനുകണ്-
നും 41 % മ്പർ ഏകറക്ുമ്റ െഴിയുപ-
നുകണ്നും അഭിപ്രായക്ടു. െുറ-
കച്ാകക് െഴിയാറുകണ്ന ്22% മ്പരും 
വളകര അപൂർവ്മായി മാത്രം െഴിയാ-
റുകണ്ന് 3% മ്പരും അഭിപ്രായക്ടു. 
ഏകറ ദവവിധ്യമാർന അക്ാദമിെ 
പശ്ാത്ലങ്ങളിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപര-
മായും സാമൂഹിെമായും സന്ുലിതാ-
വസ്യില്ാത് വിവിധ മ്ൊമ്ളജുെ-
ളിലും മ്സവനമനുഷ്ിക്ുന അദ്്യാ-
പെർ, അദ്്യാപനത്ിൽ കപാതുവിൽ 
സംതൃപ്തരാകണനുള്ത് തിെച്ും 
ശ്മ്ദ്യമാണ്. ഏതു ഭൗതിെ സാ-
മൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുമായും കപാരു-
ത്ക്ട് സംതൃപ്തിമ്യാകട മ്സവന-
മനുഷ്ിക്ാൻ നമേുകട അദ്്യാപെസ-
മൂഹം പ്രാപത്രാകണനുള്ത ്അഭിമാ-

ഓൺജലൻ 
വിേ്ോഭ്ോസ രരീതിയുവട 
ഫലപ്ോ്്തിവയക്ുേിച്് 
സമ്മിപശ അഭിപ്ോയമോണ് 
പ്തിേരണങ്ങളിൽ 
പ്തിഫലിച്ത്. ഡേവലം 
രണ്ുവർഷം മോപതം 
്രിെയമുള്ള ഒരു 
ഡബോധ� രരീതിവയ ഡവണ് 
രരീതിയിൽ അ്പഗഥിക്ോ�ും 
ഗുണഡേോഷങ്ങൾ 
മ�സ്ിലോക്ോ�ും ഡവണ് 
സമയം േിട്ിയിട്ിവല്്ത് 
വസ്തുതയോണ്. ഔഡേ്ോഗിേ 
പ്വർത്ത� സമയത്തി�പ്പുേം 
ഓൺജലൻ മരീറ്ിംഗുേൾ 
�ടത്തു്തിവ� 27 ശതമോ�ം 
ഡ്ർ അ�ുേൂലിച്ഡപ്പോൾ 16 
ശതമോ�ം ഡ്ർ എതിർത്തു. 
അടിയന്ിര ഘട്ങ്ങളിൽ 
അത്തരം മരീറ്ിംഗുേൾ 
�ടത്തു്തിൽ വതറ്ിവല്്് 
അഭിപ്ോയം  
67 ശതമോ�ത്തി�ുണ്് 
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നാർഹമാണ്.
 ഓൺദലൻ വിദ്യാഭ്യാസ രരീ-

തിയുകട �ലപ്രാപ്തികയക്ുറി-
ച്് സമേിശ് അഭിപ്രായമാണ് പ്ര-
തിെരണങ്ങളിൽ പ്രതി�ലിച്-
ത്. മ്െവലം രണ്ുവർഷം മാത്രം 
പരിചയമുള് ഒരു  മ്ബാധന 
രരീതികയ മ്വണ് രരീതിയിൽ അപ-
ഗ്രഥിക്ാനും ഗുണമ്ദാഷങ്ങൾ 
മന്ിലാക്ാനും മ്വണ് സമയം 
െിടിയിടികല്നത് വസ്ുതയാണ്. 
ഔമ്ദ്യാഗിെ പ്രവർത്ന സമയ-
ത്ിന്ുറം ഓൺദലൻ മരീറ്റിം-
ഗുെൾ നടത്ുനതികന 27 ശത 
മാനം മ്പർ അനുെൂലിച്മ്്ാൾ 
16 ശതമാനം മ്പർ എതിർത്ു. 
അടിയന്ിര ഘടങ്ങളിൽ അത്-
രം മരീറ്റിംഗുെൾ നടത്ുനതിൽ 
കതറ്റികല്ന അഭിപ്രായം 67 ശത-
മാനത്ിനുണ്്.

സർവ്രീസ്
 സർവ്രീസ് സംബന്മായ പ്ര-

തിെരണങ്ങളിൽ നിനും മ്്-
സ ്കമന്റ് യഥാസമയം ലഭിക്ാത്-
വരായി 53 ശതമാനം മ്പരുകണ്-
ന് വ്യക്തമാെുനു. 67 ശതമാനം 
മ്പർ സ്വന്ം മ്ഹാം മ്റ്ഷനിൽ 
മ്സവനമനുഷ്ിക്ുനുണ്.് 18 ശത-
മാനം അംഗങ്ങൾക്് എയി��് 
മ്ൊമ്ളജ ്മ്സവനൊലമുണ്.് മ് -്
സ് കമന്റ് യഥാസമയം ലഭ്യമാെു-
നതിനാവശ്യമായ നടപടിെൾ 
ഊർജ്ജിതക്ടുത്ാൻ സംഘ-
ടനാതലത്ിൽ ഇടകപടൽ നട-
മ്ത്ണ്തുണ്്.

ഡേോവി�്
 ക്ര�ൻഷ്യൽ െണകക്ടു്് പ്ര-

ൊരം 55 ശതമാനം അംഗങ്ങൾ 
മ്ൊവി�്ബാധിതരായിടുണ്്. 
ഇതിൽ പെുതിമ്യാളം മ്പർ മ്ൊ-
വി�ാനന്ര സകെരീർണ്ണതെൾ 
അഭിമുഖരീെരിച്വരുമാണ.് പ്രതിെ-
രിച്വരിൽ എല്ാവരും മ്ൊവി�് 
വാെ് സിൻ സ്വരീെരിച്ു സമൂഹ-
ത്ിന് മാതൃെയായവരാകണന-
ത് ഏകറ അഭിമാനെരമാണ്.

എവേജിസിടി
സർവ്രീസ് സംഘടനകയന നി-

ലയിൽ എകെജിസിടിയുമായി 
ബന്ക്ട 14 മ്ചാദ്യങ്ങളാണ് 
മ്ചാദ്യാവലിയിൽ ഉൾക്ടിരുന-
ത്. 15 ശതമാനം പ്രവർത്െസ-
മിതിയംഗങ്ങളും 36 ശതമാനം ജി-
ല്ാെമേിറ്റിയംഗങ്ങളും 30 ശതമാ-
നം യൂണിറ്റ് െമേറ്റി അംഗങ്ങളും 

19 ശതമാനം സാധാരണ അംഗ-
ങ്ങളുമാണ് പ്രതിെരണങ്ങൾ മ്ര-
ഖക്ടുത്ിയത്. സാധാരണയം-
ഗങ്ങളുകട പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ി്ി-
മ്ക്ണ്തുണ്്.

സംഘടനയുകട സുപ്രധാന 
സംരംഭമായ എംബിടി (മ്യൂച്വൽ 
കബനി�ിറ്റ് ട്റ്്) യിൽ 56.6 ശത-
മാനം മ്പർ അംഗങ്ങളായിടുണ്്. 
നകല്ാരു വിഭാഗം അംഗങ്ങൾ 
ഇനിയും എംബിടി അംഗത്വം എട -ു
ത്ിടില്കയനത് ഗൗരവപൂർവ്ം 
ൊമ്ണണ് വിഷയമാണ്. യൂണി-
റ്റ/്ജില്ാതലങ്ങളിൽ എംബിടികയ-
ക്ുറിച്ുള് മ്ബാധവൽക്രണം 
അനിവാര്യമാണ്.

സംഘടനാ മുഖപത്രമായ സം-
ഘശബ്ത്ിൽ രചനെൾ പ്രസി-
ദ്രീെരിച്ിടുള്വർ 17.4 ശതമാ-
നം മാത്രമാണ്. സംഘടനയുകട 
തകന മ്ജർണലായ അക്ാദമി-
െ് റിമ്സർച്് ആന്റ് റിവ്യൂ കലമ്റ്റ-
ഴ ്സിൽ പ്രബന്ങ്ങൾ പ്രസിദ്രീെ-
രിച്ിടുള്വരാെകട 7.1 ശതമാനം 
മാത്രവും. മിെവാർന പ്രതിഭെ-
ളും അക്ാദമിെ വിദഗ്ദരുമുൾക -്
ടുന നമേുകട മ്മഖലയിൽ നിനും 
വളകര ചുരുക്ം അംഗങ്ങൾ മാത്ര-
മ്മ സംഘടനാ പ്രസിദ്രീെരണ-
ങ്ങളിൽ എഴുതുനുള്ൂ എനത് 
തിെച്ും നിർഭാഗ്യെരമാണ്. ഈ 
പ്രവണതയ്ക് മാറ്റം വമ്രണ്തുണ്്.

സ ം സ് ാ ന / ജ ി ല് ാ / യൂ ണ ി റ്റ് 
െമേറ്റിെളുകട പ്രവർത്നങ്ങ-
ളിൽ 90 ശതമാനം മ്പരും കപാ-
തുവിൽ സംതൃപ്തരാകണനാണ് 
പ്രതിെരണങ്ങളിൽ നിനും വ്യ-
ക്തമാെുനത്. സംഘടനകയക് -ു
റിച്ുള് പ്രധാന വിമർശനങ്ങളും 
അംഗങ്ങൾ മ്രഖക്ടുത്ിയിടു-
ണ്്. സംഘടനയുകട ത്രിതല സം-
വിധാനം കൃത്യമായി പ്രവർത്ി-
ക്ുനില്, അക്ാദമിെ രംഗത്് 
മ്വണ്ത്ര ശ്ദ് പതി്ിക്ുനി-
ല്, കപാതുജന സമ്ർക്ം തരീകര-
യില്, വ്യക്തിപരമായ സർവ്രീസ് 
പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഗണിക്ുനില്, 
സർവ്െലാശാലാസംബന്മായ 
പ്രശ് നങ്ങൾ പരിഹരിക്ുനതിൽ 
ബന്ക്ട സമിതിയംഗങ്ങളും 
സംഘടനയും മ്വണ്വിധം ഇട-
കപടുനില് മുതലായവയാണ് പ്ര-
ധാന വിമർശനങ്ങൾ.

സംഘടനകയ ശക്തിക്ടുത്ാ-
നുള് നിർമ്ദേശങ്ങൾ മ്ചാദിച്ിരു-
നതിന് ക്രിയാത്സെമായ പല 
ആശയങ്ങളും മുമ്നാടുവയ്കക്-
ടു. ജില്ാതലത്ിൽ പ്രവർത്െ 

െ്യാമ്് സംഘടി്ിക്ുെ, യുവ 
അദ്്യാപെകര സംഘടനാപ്രവർ-
ത്െരാക്ുനതിനുള് ചിടയായ 
പരിപാടിെൾ ആവിഷ് െരിക്ുെ, 
സംഘടനയുകട െലാ-സാംസ് ൊ-
രിെ വിഭാഗമായ ഹാർമണിയു-
കട പ്രവർത്നം സംസ്ാനതല-
ത്ിൽ വ്യാപി്ിക്ുെ, സമ്മേളന-
ങ്ങളിൽ അദ്്യാപെരുകട അക്ാ-
ദമിെ ഉത്രവാദിത്വം ഓർമേി-
്ിക്ുനവിധത്ിൽ കസഷൻ 
ഏർക്ടുത്ുെ, സർവ്രീസ് സം-
ബന്മായ മ്ബാധവൽക്രണ 
പരിപാടി സംഘടി്ിക്ുെ, സാ-
മൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചടുലമായി 
ഇടകപടുെ തുടങ്ങിയവയായിരു-
നു പ്രധാന നിർമ്ദേശങ്ങൾ.

സംഘടനയുകട മ്്സ് കമന്റ് 
സംബന്മായ ഇടകപടലുെളി-
ലും സർവ്രീസ് സംബന്മായ മറ്റു 
പ്രവർത്നങ്ങളിലും കപാതുവിൽ 
അംഗങ്ങൾ സംതൃപത്ിയും പ്രെടി-
്ിച്ിടുണ്്.

മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസത്ികറെ 
പ്രധാന മ്ദാഷകമകന്ന മ്ചാദ്യ-
ത്ിന് മുഖ്യമായും 4 ഉത്രങ്ങ-
ളാണ് ലഭിച്ത്. സമൂഹത്ിൽ 
അസമത്വം സൃഷ്ടിക്ുനു. രാജ്യ-
ത്ികറെ ക��റൽ സംവിധാന-
കത് തെർക്ുനു. രാജ്യചരിത്രം 
കൃത്രിമമായി നിർമേിക്ാൻ ശ്മ-
ങ്ങൾ നടത്ുനു. അക്ാദമിെ-
രംഗകത് ഭാഷാ/സാംസ ്ൊരിെ/
സാമൂഹിെ ദവവിധ്യം ഇല്ായ്മ 
കചയ്ാൻ ശ്മിക്ുനു. എനിവ-
യാണ് മ്ദശരീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ-
ത്ികറെ പ്രധാന മ്ദാഷങ്ങളായി 
അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ിക്ാടിയത്.

സംഘടനാസംബന്മായ വി-
മർശനങ്ങകളയും നിർമ്ദേശങ്ങകള-
യും പൂർണ്ണമായി ഉൾകക്ാണ്ു-
കൊണ്് പുതിയൊലത്ിനനു-
മ്യാജ്യമായ നയപരിപാടിെളും 
പ്രവർത്നങ്ങളും ആസൂത്രണം 
കചയ്ാൻ എകെജിസിടിക്് െഴി-
മ്യണ്തുണ്്. അതിമ്ലക്ുള് നി-
രവധി ദിശാസൂചെങ്ങൾ അടങ്ങി-
യതാണ് 2022 കല ക്ര�ൻഷ്യൽ 
റിമ്്ാർട്. റിമ്്ാർടികറെ അപ-
ഗ്രഥനവും അതിനനുസരിച്ുള് 
തുടർ നടപടിെളും സംഘടനയ -ു
കട മുമ്നാടുള് യാത്രയിൽ ഏകറ 
സഹായെരമായിരിക്ുകമന് നി-
്ംശയം െരുതാവുനതാണ്.

(തെ�ൻഷ്ൽ െമേറ്രി :  
മ്�ാ. തപരിൻസപ് പരി. ആർ,  

മ്�ാ. സമ്്ാഷപ് ടരി. വർഗരീസപ്, 
മ്�ാ. ഷാനവാസപ് പരി. എച്പ്)
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മാനത്് മ്പായികപാടുനഅമ്ത്
മിന്ക്് കപാടുകൊണ്്
അച്നും ഞാനും പാടമ്ത്ക്ിറങ്ങി

ഒരു വലിയചതുരകപടിയിൽ
കതങ്ങികറെ ഉയരത്ിമ്പായി കപാടുന
അമ്ത് നിറ കപാടുെൾ

െരിമരുനികറെമണംപിടിച്തുകൊണ്്
ചതുരകപടിമ്ചർത്് ഞാൻപിടിച്ു
മ്ചറ് നിറഞ്ഞ കനടും െത്ികറെ
മ്ചകറാഴിഞ്ഞ നടുക്മ്ത്ക്് നടനു

കപടിതാകഴവച്തും
തവകളവിഴുങ്ങാൻപാഞ്ഞപാമ്്,
ൊലുമാകയാനുരസി

ചൂകടടുത്് തിരിപിടിച് അച്ൻ കഞടി,

േവി്ര ഒ്യാം സ്യാനം

an\p¡v s]m«v

ൊല്മാറ്റി ഞാൻ കപടിയിൽആഞ്ഞ്ചവിടി
ചിതറികൊമ്തും താമ്ഴവരീണു.

വരീണഓമ്രാ മിന്ക്് കപാടികനയും
മ്ചറ് വിഴുങ്ങി;
ഈറ ൊടി വരമ്മ്ത്ക്് മ്െറി ഞങ്ങള് 
നടനു.
പികന െണ്ു വിഴുങ്ങി മ്പായകതല്ാം
കതങ്ങികറെ ഉയരത്ിൽ പുറമ്ത്ക്് വന് 
കപാടുനത്

രാത്രിയിൽെറുത് ആൊശത്് 
കപാടിയെറുത് നിറത്ിലുള്
മിന്ക്് കപാടുെൾ െണ്് ഞങ്ങൾ നിനു.
എണ്ണികപാടിയത് നാല്പത്ികയാൻമ്ത്

കപാടാകത ബാക്ി നിന ആ മിന്ക്് കപാട്
മകറ്റാരുെറുത് രാത്രി മ്നാക്ി
കപാടാൻ ഇരിക്യാവും.

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം

A£bv ]n. Un. 
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േവി്ര രണയാം സ്യാനം

േിവ് ആർ

ഉച്കവയിലിൽ
ട്ാ�ിക്ികറെ ചൂടിൽ
കപാടുനകന
എനികക്കറെ മ്ദശകത്
ഓർമേവരും.
ൊറിൽ കപാടിമണം
നിറയുെയും,
കചമേരിയാടികറെ െൂടം
മ്റാ�് മുറിച്ു െടക്ുെയും
കചയ്ും.
വണ്ിക്് പുറമ്ത്ക്് തലനരീടി
പച്കൊണ്് അടയാളം വരച് ആടുെൾ
ചുവ്് കൊണ്് അടയാളം വരച് ആടുെൾ
അടയാളമ്മതുമില്ാത്
പടിെൾ
എന് െള്ി തിരിക്ും.
അൻപത് ചുവ്്
മു്ത് പച്
അഞ്ുപടിെൾ
എന് എണ്ണി നിർത്ി
െള്ി തിരിക്ാനുള്
എകറെ െഴിവിൽ ഞാൻ
അഭിമാനം കൊള്ും..
കപാതു ശത്രു ഉണ്ാവുമ്മ്ാൾ
മ്ദശസകെല്പം ശക്തമാവും
എന തിയറിവച്്

ഇവയ്ക് കപാതു ശത്രുക്മ്ളതുമികല്ന
നിഗമനത്ികലത്ും.
ഇവക്ുണ്ാവാൻ ഇടയുള്
ശത്രുവിന്
ഞാൻ എകറെ മ്പരിടും.

രണ്ാമകത് വളവിൽ വച്്
എൺപത് ആടുെൾ
അഞ്ുപടിെകള
കൊനു തിനും.
നാലാമകത് വളവിൽ
ചുവ്ും പച്യും
തമേിൽ തമേിൽ
െുത്ിമരിക്ും.

അമ്്ാൾ
ട്ാ�ിക്ിൽ പച് കതളിയും.
പിനികല നരീണ് വരിയികല
വണ്ിെൾ
വിശന
െുഞ്ഞുങ്ങകളമ്്ാകല
നിർത്ാകത െരയും.
ആടുനഷ്ടക്ട
ഇടയകന മ്പാകല
ഞാൻ
മ്ദശം നഷ്ടക്ടവനാവും.

k¦ev]w

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം
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ചക്മ്ലത്ികല ബാകെ് വിളിതിങ്ങിയ
ദവെുമ്നരങ്ങൾ നുരഞ്ഞ് കപാങ്ങി
ഒലിച്ിറങ്ങുനു.

ഇരുടും മഴകവള്വും ഇണമ്ചരുന
ഇടവഴിെൾ തളംകെടിെല്ിക്ുനു
മഞ്ഞളിച് ദവെുമ്നരങ്ങൾ
പടവുെളിലൂടുരസിയിറങ്ങി
െുളത്ിമ്ലക്ൂളിയിടു

കമകല്കമകല്താണ്താണ്
മുങ്ങിമുങ്ങി

ഏറ്റവുംആഴത്ിലാണ് സർക്്്
മരണക്ിണർ മാത്രമാണ്ഇന് പ്രദർശനം

ആഴങ്ങളിമ്ലക്് വരീണ്ുംഊളിയിടിറങ്ങി
കചവിയിൽ നിനുംദബമ്ക്ാടിച്-്
ഏമ്താഒരാൾ പുറമ്ത്ക്് മ്പായി
രണ്ുെുടിെൾ ചുണ്ുെൾക്രിെുമ്ചർന്
മൂക്ിനുള്ിമ്ലക്് ദസക്ിൾചവിടിമ്ക്റ്റി
വായിൽ നിന്ജരീ്്, മ്ലാറി, ബസ്, ഓമ്ടാ
മ്ഹാ! എത്രകയത്ര വണ്ിെളാണ്
കതാലിചുളിഞ്ഞുഅവനു
ചത്് വരീർത്് കപാങ്ങി

ap§mw -Ipgn

േവി്ര  മൂ്യാം സ്യാനം

�ിവ് േൃഷ്ണൻ എം

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം
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്രടിയിറക്കങ്ങൾ
ൊലു ദ്രവിച്ു തുടങ്ങിയ മരക്ടിലിൽ 

ആറടി കപാക്ത്ിൽ അയാൾ എല്ിച്ു 
െിടനു. ഓമ്രാ ശ്വാമ്സാഛ്വാസത്ിലും 
എല്ിൻ െൂട് പുറമ്ത്ക്് ചാടും വിധം 
എഴുനു നിനു. മ്പായ വർഷങ്ങളുകട 
അടയാളക്ടുത്ലുെൾ അയാളുകട 
എണ്ണക്റു് ്കതാലിയിൽ ചാലുെൾ തരീർ-
ത്ിരുനു. ഓല മ്മഞ്ഞ ഒറ്റമുറി വരീടികറെ 
മ്മാന്ായം ഇമ്്ാൾ കചറുതായി അന-
ങ്ങുനുണ്്. ദ്രവിച്ു തുടങ്ങിയ ഓലച്രീന്് 
നരീക്ി വലിയ തടവളെൾ ഇട ൊല്പാദ-
ങ്ങൾ താമ്ഴക്ു നരീണ്ു.

 ഏ റ ി യ  പ ര ി ഭ വ മ് ത് ാ ക ട 
അയാൾ അവകളകയാനു മ്നാക്ി. എന-
മ്ത്യും കപാകല െഴുമ്ക്ാലിലിരുന് 
ചിരിച്ു കൊണ്് ൊലാടുെയാണവൾ. 
അഴിച്ിട നരീളൻ മുടി അലസമായി ആടി-
യുലയുനുണ്്. ഓലച്രീന്ു തടിയാവണം 
കനറ്റിയികല വലിയ െുകെുമ കപാട് ഒരു ഭാ-

ഗമ്ത്ക്് അല്പം പരനിരിക്ുനു. െണ്ണ -ു
െൾ പിൻവലിച്് ശാഠ്യക്ാരൻ െുഞ്ഞി-
കനമ്്ാലയാൾ തിരിഞ്ഞു െിടനു. കമ-
ടഞ്ഞ ഓലച്രീന്ികല ദ്രവിച്ു തുടങ്ങിയ 
ഈർക്ിലുെൾ ഓമ്രാനായി വലിച്ൂരി 
അയാളുകട െഴുത്ിൽ അവൾ ഇക്ിളി-
ക്ടുത്ി. 

'നിർത്ിമ്ക്ാ ഇകറെ പായ്ാരം'
ഭാവവ്യത്യാസങ്ങകളാനും െൂടാകത 

അവളയാളുകട കനഞ്ിമ്ലക്ു ചാടിയി-
റങ്ങി. ചുെന പടുമ്ചല െറുത്ുണ-
ങ്ങിയ മ്ദഹത്് പ്രണയത്ിമ്റെയും പാ-
യ്ാരത്ിമ്റെയും ശംഗാരങ്ങൾ സൃഷ്ടി-
ച്ു. അവകള കനമ്ഞ്ാട് മ്ചർത്ു പിടി-
ക്ുമ്മ്ാൾ അടച്ുപിടിച് െണ്ണുെളിൽ 
മ്വദന പടർനിരുനു.

 'മലയൻ ചാത്ന് വയ്ായിക്്. 
നാകള ഓരു വനാൽ എനക്് നിക്ക്-
ള്ി ഇണ്ാവൂല്. എല്ാരും പമ്റകന 

േഥ ഒ്യാം സ്യാനം

േിവ്ോഞ്ജലി ് ി

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം
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ഇകന വിറ്റ് ൊശാക്ിമ്ക്ാളാനാ'
അവസാന വാചെം പൂർത്ിയാക്ുമ്മ്ാൾ 

അയാളുകടകതാണ്യിടറുനുണ്ായിരുനു. വി-
റയ്കുന ദെെൾക്ിടയിൽ നിന് തലകപാക്ി 
അവൾ അയാകളകയാനു മ്നാക്ി. െൺപരീലി-
െൾ മ്പാലും നരച്ു െഴിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യരൂപം 
നി്ഹായനാണ്.

'ഇഞ്ഞി മ്പായിമ്ക്ാ. നാകള മുതൽ ഈ ബയി-
ക്് ബരാൻ നിക്ണ്. മലയൻ ചാത്ന് ഇനി 
ഇകന ൊത്ുകൊമ്ണ്ാവാൻ പറ്റൂല്.'

ഒനും മ്െൾക്ാമ്നാ െൂടിമ്ച്ർക്ാമ്നാ താൽ-
്ര്യമില്ാകത മ്നർത് കഞരുക്മ്ത്ാകട ചാ-
ത്ൻ െണ്ണടച്് െിടനു. ഓലച്രീന്ുെൾ പഴയ-
പടി ആയതിനു മ്ശഷം മാത്രകമ ഇത്വണ 
അയാൾ െണ്ണ് തുറനുള്ു.

അവളുകട നിഴലനക്ങ്ങൾ അവസാനിക്ും 
വകര െുരച്ു ചാടാറുള് ചാവാലി്ടി പതിവിന് 
വിപരരീതമായി ഇന ്നിശബ്മാണ.് പാതി പഴുത് 
വ്രണവും നക്ി, തണുത്ു തുടങ്ങിയ പാറമ്മൽ 
അവശനായി െിടക്ുെയാവും ഒരുപമ്ക്ഷ. ൊ-
ഴ്ചെൾ അവസാനിച്  ഇരുടിൽ ചരീവരീടുെൾ ഒച് 
വയ്കുനുണ്്.  പാറയിടുക്ികല കവള്കക്ടിലി-
മ്്ാൾ ൊടുമ്ൊഴിെൾ െൂടമ്ത്ാകട എത്ി-
ക്ാണും. ഒച്യനക്ങ്ങളില്ാകത അവ കവള്-
കക്ടിമ്ലക്് പറനിറങ്ങുനതും മതിവരുമ്വാ-
ളാം നരീന്ിക്ളിക്ുനതും ഓർത്് ചാത്ൻ 
മലർനു െിടനു. 

െുടിക്ാലത്് അവകയ ൊണാനായി ഉരിയാ-
ടമില്ാത് െുഞ്ഞിക്ങ്ങമ്ളയും മ്ചർത്ു പിടി-
ച്ു മ്പാെറുണ്ായിരുനു.  മലയക്ുടുംബത്ി-
കല ഒറ്റ കപണ്ണായിരുനവൾ. നാലു മ്ജഷ്ന്മാർക്് 
ഒറ്റകയമ്നാണം പിറനവൾ. മാസം തിെയാകത 
കപറ്റുമ്പായതു കൊണ്് വളർച് മുരടിച് ഒരു രൂ-
പമായാണ് ആദ്യം മ്താനിയത്. െരിം െറു്ിൽ 
ശരരീരം മുഴുവൻ മ്രാമങ്ങളുമായി പിറന െുഞ്ഞി-
ക്ണ്ണ്. മലയത്ിക്ുഞ്ഞികന ൊണാൻ വനവ-
കരാകക് ഭഗവതി മ്ൊപികച്ന് സ്വൊര്യം പറ-
ഞ്ഞ് മലയിറങ്ങി. പാറ്ുറത്് കവളിക്ിരിക്ും 
മ്നരം ഏറ്റവും ഇളയവനായ ഞാനായിരുനു 
അവൾക്് ൊവൽ. എത്ര ദൂരത്ുനിനും ൊക്-
ക്ൂടങ്ങളും പരുന്ുെളും അവകള മ്തടി്ിടിച്് 
കൊത്ിമുറിമ്വൽ്ിച്ു. ഒരു വലിയ ഓലത്ു-
ച്വും  െയ്ിൽ പിടിച്് ൊക്മ്യയും പരുന്ിമ്ന-
യും ആടിമ്യാടിച് െുടിക്ാലത്ും എനിക്വൾ 
പ്രിയക്ടവളായിരുനു.

ആറ് വയസു െഴിഞ്ഞു ൊണണം, െുഞ്ഞി-
ക്ണ്ണികന ൊണാനികല്നും പറഞ്ഞ് അമേ 
തലതല്ിക്രഞ്ഞു. പാറയിടുക്ികല കവള്കക്-
ടിൽ അവൾ ചത് ്െിട്ുണ്ായിരുനു. ഒറ്റമ്നാട-
ത്ിൽ ഒരു ൊടുമ്ൊഴി ആകണമ്ന മ്താനിച് -ു
ള്ൂ. വലിച്് െരയ്കടു്ിക്ുമ്മ്ാമ്ഴക്ും െണ്ണും 
നാവുകമാകക് പാതിയും മരീനുെൾ കൊത്ി-
ത്രീർത്ിരുനു. ചാവു ൊണാൻ മല െയറി വന-
വകരാകക് ഭഗവതി മ്ൊപികച്ന ്ഒരിക്ൽക്ൂടി 
ആണയിടു. ഒളിഞ്ഞും കതളിഞ്ഞും മ്െട വർത്-
മാനങ്ങളികലാകക്  മലയക്ുടുംബത്ികറെ വ്ര-
തശുദ്ിയും മലയത്ിക്ണ്ണികറെ സദാചാരവും 
മ്ചാദ്യം കചയ്ക്ടു.

ആ കൊല്കത് ഉൽസവത്ിന് മ്നർച്ക്-
ല്ിൽ തലതല്ി മനം കനാന്ാണ് അ്ൻ മലയൻ 
ൊളി മരിച്ത്. ചായങ്ങളും കെടിവച് തലമുടി-
യും മ്ചാരയിൽ െുതിർന്, മ്നർച്ക്ല്ിമ്നാട് 
മ്ചർന് മലർനടിച്ായിരുനു െിട്്.

'ഭമ്ഗാതിമ്യ...' എന അവസാന കഞരുക്-
ത്ിൽ ഒറ്റക്ാലികല ചിലമ്ികറെ നാദം ഒന് 
പിടഞ്ഞവസാനിച്ു. അമ്താകട ഉരിയാടം നിന 
ചിരുതയ്ക ്തലയ്ക ്സൂമ്ക്ടാകണന ്പികന്ികന 
നാടുൊർ തിരിച്റിഞ്ഞു. രാകവനും പെകല-
നുമില്ാകത ഒറ്റ മുണ്ു മാത്രം ഉടുത്് കനഞ്ും 
തുറനിടവർ െുന്ിരിമ്ത്ാടത്ിലൂകട ഒരുപാട് 
ൊലം കതണ്ിനടനു. വണ്ണാത്ിക്ണ്ണുങ്ങൾ 
അലക്ാൻ കൊണ്ിട തുണിെകളാകക് ചിരുത-
യുകട ഭാണ്ഡത്ിൽ തടിച്ു വരീർത്മ്്ാൾ നാട -ു
ൊർക്് അവകരാരു ശല്യമായിത്ുടങ്ങി. രാത്രി-
ൊലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ മടിച് െുഞ്ഞുങ്ങകള ഭ്രാ-
ന്ിച്ിരുതയുകട ഭാണ്ഡമ്മാർമേി്ിച്് അമേമാർ 
മ്പടി്ിച്ുറക്ുമായിരുനു. െുറ്റിമാറി െളിച്ിരു-
ന കതങ്ങിൻ ചുവടികല ചിരുതയുകട തരീടത്ിൽ 
ചവിടി െുന്ിരിമ്ത്ാട ്ഗ്രാമത്ികല ഒരു പുതിയ 
തലമുറ വളർനു വനു. അവകര ൊണുമ്മ്ാകഴാ-
കക് െുടിെൾ ആർത്ു വിളിച്ും െകല്റിഞ്ഞും 
ആമ്ഘാഷിച്ു. ചായ്പ്ുെളിലും പരീടിെത്ിണ്ണെ-
ളിലും ശിഷ്ട ൊലം ആമ്ഘാഷമാക്ിയ അവർ 
പിനരീകടാരിക്ൽമ്്ാലും മലയൻ ൊളി പണിത 
ഓല്ുരയിമ്ലക് ്തിരിച്ു െയറിയില്. രാത്രി ൊ-
ലങ്ങളിൽ കവള്കക്ടിൽ െുളിക്ാകനത്ുന 
ൊടുമ്ൊഴിെൾക്ായി അവർ മണ്ണിരെകള തിര-
ഞ്ഞു പിടിക്ാറുകണ്ന് െുന്ിരിമ്ത്ാടക്ാർ 
വിശ്വസിച്ു. ഒടുവിൽ മലയൻ ൊളി മരിച്ു െിട-
ന മ്നർച്ക്ല്ിമ്നാട് മ്ചർന് അവരും എന-
മ്നക്ുമായി അവസാനിച്മ്്ാൾ, അവർക്് 
ചുറ്റുമായി ശവംതരീനി ഉറുമ്ുെൾ കപാതിഞ്ഞു 
െിടന മണ്ണിരെൾ ആ സംശയം ശരിവച്ു. 

 െു ടു ം ബ ം  മ് വ ര റ്റു  മ് പ ാ ക യ ന റ ി -
ഞ്ഞമ്്ാഴാണ് ൊളിയുമ്ടയും ചിരുതയുകട-
യും പ്രായം തിെഞ്ഞ ആൺമക്ൾ നാടുവിട് 
മ്പായത്. അ്ൻ ൊളിയുകട പിന്മുറക്ാരാൊ-
നും ഭഗവതിക്ായി തിറ കെടാനും ആരും തയ്ാ-
റായിരുനില്. ഭ്രാന്ു വന് ഒടുക്ം  ബലിക്ല്ി-
മ്നാട് മ്ചർനു െിടന ചിരുതയ്ക് പിന്മുറക്ാരിെ-
ളുണ്ായിക്ൂകടനും അവർ മുൻെൂടി ചിന്ിച്ിരി-
ക്ാം. െുന്ിരിമ്ത്ാടത്ികല മ്പരുമ്െട മലയ-
ക്ുടുംബം െുനിറങ്ങിയമ്്ാൾ ഒരുവൻ മാത്രം 
ബാക്ിനിനു. ദ്രവിച്ു തുടങ്ങിയ മ്വരികറെ അവ-
മ്ശഷിച് നാരു മ്പാകല അയാൾ െുന്ിരിമ്ത്ാട-
ത്ികല മണ്ണിമ്ലക്് ഊർനിറങ്ങി. നാടികറെയും 
നാടുൊരുകടയും നന്മയ്കായി വർഷാവർഷം ഭഗ-
വതികയ കെടിയാടി അരുള്ാടറിയിച്ു. മലയി-
റങ്ങിമ്്ായവരാരും അയാകള തിരക്ി പിനരീട് 
െുന്ിരിമ്ത്ാടത്ിമ്ലക്് തിരിച്ു െയറിയില്. 
ഇക്ാലമത്രയും അയാകളത്ിരക്ി ഒകരഴുത്ു 
മ്പാലും ദ്രവിച്ു തരീരാറായ ആ െുടിലിമ്ലക്് 
എത്ിയതുമില്.

സന്്യ െഴിഞ്ഞ് വാതിൽക്ൽ ആളനക്ം 
അറിഞ്ഞമ്്ാൾ ചാത്ന് നിശ്യമുണ്ായിരു-
നു, വനവകരക്ുറിച്ും വരവികറെ ഉമ്ദേശ്യകത്-



49kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

ക്ുറിച്ും. കമമ്ർ ശകെരൻ മാഷാണ.് കമാദബൽ 
മ്�ാണികറെ കവടം കെടുത്ി ശകെരൻ മാഷ് ഇറ-
യമ്ത്ക്് െയറിനിനു. െഞ്ഞിമുക്ി പശ വച് 
മല്ുമുണ്ികറെ അറ്റം ഇടം െയ്ിൽ മ്ചർത്ു പിടി-
ച്് സ്വതസിദ്മായ ദശലിയിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു 
തുടങ്ങി.

'ചാത്ാ...മ്വൾ�് ട്ാവൽ  എനു പറഞ്ഞാൽ 
ബല്യ ചാനലാണ.് ഇഞ്ഞി ഈലങ്ങകന പ്രയാസ-
ക്ടാകനാനൂല്.'

'ഇമേകട നാടികന ബലികയാരു ചാനലിൽ ൊ-
ണിക്ുനൂന് പറഞ്ഞാഅകതാര് അന്്മ്ല് 
മാകഷ?'- ഇരുടിൽ നിന പ്രസി�ന്റ് ബാലകന ചാ-
ത്ൻ അമ്്ാഴാണ് െണ്ത്.

'ഇഞ്ഞിമ്്ാനു കതറ കെടണം. ഒരിൻറ്ന്റ് 
സാധനം. അയിനിക്ന്ാ?. ഒകരാ്ിക്ൽ ഒ്ി-
ച്ാൽ മതരീകടാ, ഇകറെ ഒനു രണ്ു തുള്ലും െണ-
െുണാ െണെുണാ എനുള് കൊറച്് പിറുപി-
റുക്ലും. സായി്ന്മാർക്് ഇക്ാ എന്് തിരി-
യാനാ...?'

എമ്ന്ാ വലിയ തമാശ പറഞ്ഞ ഭാമ്വന ശകെ-
രൻ മാഷ് ചിരിച്മ്്ാൾ  പ്രസി�ന്റ് ബാലനും െ -ൂ
കടക്ൂടി. െടിളമ്യാട ്ചാരി നിന ചാത്നു മാത്രം 
ചിരിക്ാൻ െഴിഞ്ഞില്. 

'ഭമ്ഗാതരീ...' എതിർക്ാൻ െഴിയുനതിലും മ്നർ-
ത് ശബ്ത്ിൽ അയാൾ ചുണ്നക്ി.

'എന്് ഭഗവതി ചാത്ാ, ഇകറെ െുടുംബത്ി-
മ്നന്ാ ഭഗവതി ൊത്ിമ്ക്ാ?'മ്പാമ്യാകരാകക് 
ഇക്ാം ഏമ്തലും കനമ്ലൽ എത്രീക്ിണ്ാവും. 
ഇനിക്് എന്് െിടരീകക്മ്ടാ?. ഇതിക്ാ എനരീള് 
ൊമ്ലകെിലും  മുടില്ാണ്് ജരീവിക്ാൻ കൊറച്് 
ൊശ് െിടൂകല് ?'.

മ്ചാദ്യങ്ങൾകക്ാനും ചാത്ന ്ഉത്രം ഉണ്ാ-
യിരുനില്. നാകള അവർ വരുകമനും പറഞ്ഞ് പ്ര-
സി�ന്റ് ഇറങ്ങി നടക്ുമ്മ്ാൾ, എതിർക്ാമ്നാ 
പിടിച്ു നിൽക്ാമ്നാ ആവികല്ന് അയാൾക്റി-
യാമായിരുനു. കമാദബൽ മ്�ാണികറെ കവടം 
നടനു നരീങ്ങും വകര ചാത്ൻ ഇരുടിമ്ലക്ു 
മ്നാക്ി നിശേബ്നായി നിനു. അവർക്ു പിനാ-
കല വന വയ്ൻ പടി ഇറയത്ു െയറി ൊലു-
രുമേിയമ്്ാഴാണ ്അയാൾ സ്വമ്ബാധത്ിമ്ലക്് 
തിരിച്ു വനത്. അയാൾക്് മുൻമ്പ വാതിൽ െട-
ന പടി െടിലിമ്നാട് മ്ചർനു െിടന്ഒരു പെൽ 
മുഴുവൻ കതണ്ിനടന ്ക്ഷരീണിച്തികറെ നക്ിത് -ു
ടക്ൽ ആരംഭിച്ു.

നിശബ്നായി മലർന് െിടനമ്്ാൾ ചാ-
ത്ൻ ഓർത്ത് വൃഷണം പഴുത്ു വരീഴാറായ 
പടികയക്ുറിച്ാണ്. എവികട നിന് വകനമ്നാ, 
എമ്്ാൾ വകനമ്നാ നിശ്യമികല്കെിലും െു-
റച്ു വർഷങ്ങളായി കപാളിഞ്ഞു വരീഴാറായ ആ 
െൂരയിൽ ചാത്കനാക്ാം അവനുമുണ്്, അവ-
സാനമില്ാത് പഴു്ും നക്ിത്ുടച്ു കൊണ്്. 

നാകള അവർ വരുകമന് ചാത്നുറ്ുണ്ാ-
യിരുനു. ഏമ്താ മ്പരുമ്െട ചാനലിനു മ്വണ്ി 
ചാത്ൻ മ്ദവികയ പണയക്ടുത്ണം. എന്് 
മ്നടികയന മാഷികറെ മ്ചാദ്യത്ിന് ചാത്ന് 
പ്രമ്ത്യെിച്് ഉത്രങ്ങകളാനുമുണ്ായിരുനില്. 
എല്ാ മ്ചാദ്യങ്ങൾക്ും ഉത്രം ഉണ്ായിരുകന-

കെിൽ പമ്ണ്യ്കു പമ്ണ് ചാത്നും മലയിറങ്ങി-
മ്യകന.ഏതാണ് ്എഴുപത ്വർഷങ്ങൾക് ്മുൻപ് 
സമ്ഹാദരങ്ങൾ ഓമ്രാരുത്രായ് െുലവൃത്ി 
അവസാനി്ിച്് മലയിറങ്ങുമ്മ്ാൾ പതികനട് 
തിെഞ്ഞു ൊണില്. ഒ്ം ഇറങ്ങാൻ അനുവദി-
ക്ാത്വണ്ണം അവൾ പിടിച്ു നിർത്ുെയായി-
രുനു. ഇല്ാത് ദധര്യം െൂടുപിടിച്് വരീഴാറായ 
ഓല്ുരയിൽ ചുരുണ്ുെിടനമ്്ാൾ വയറികന 
ചുറ്റി്ിടിച്് അവൾ െൂടു െിടനു.

കനഞ്ിൽ അറിഞ്ഞ െനത്ിമ്ലക്് അയാൾ 
പെച്ുകൊണ്് മ്നാക്ി. അവളാണ്.  െമ്ിളിെ-
ണകക് െറുത് നരീളൻ മുടി അയാകള അരകക്-
മ്ടാളം മൂടരീക്ിടനു. 

'ഇനികക്ന്് െിടി ചാത്ാ?'
'ഇകനത്കന'
'നാകള ഓരു വനാൽ വ്രതം ഇല്ാണ്്, മ്നമ്രാം 

ൊമ്ലാം മ്നാക്ാണ്് ഇഞ്ഞി കെടിയാമ്ട്വാ?
നരീണ് നിശബ്തയിമ്ലക്് അവൾ വരീണ്ും മ്ചാ-

ദ്യകമറിഞ്ഞു.
'ഓരികന ഇബിടന് ്ഇറക്ിവിടാമ്ലാ ചാത്ാ?'
ഇടിഞ്ഞ് വരീഴാറായ ഒരു െൂരയും എൺപതി-

നു മുെളിൽ പ്രായമായ ഒകരല്ിച് മനുഷ്യനും 
നാടികറെ വളർച്യ് കക്തിരാകണനും പറഞ്ഞ് 
എനമ്നക്ുമായി ഒഴിവാക്ക്ടാൻ അധിെം 
മ്നരകമടുക്ില്. മ്പാൊൻ മ്നരത്് പ്രസി�ന്റ് 
പറയാകത പറഞ്ഞതികറെ അർഥം ചാത്ന് അറി-
യാവുനതാണ്.

'എനിക്് മ്പടികയാനൂല്. ഇഞ്ഞി മ്ബജാറാ-
വണ്.'- ഒരു വലിയ ഇടമ്വളയ്ക് മ്ശഷം വന ചാ-
ത്കറെ മറുപടിയിമ്ലക്് അവൾ തലകപാക്ി 
മ്നാക്ി.

'ഇമേക്് രണ്ാക്ും വയസായി ചാത്ാ...
എമ്നം ഇമ്നം ആർക്ും മ്വണ്ാണ്ായി'.

കപാടിക്ാളിഞ്ഞ അമ്ലത്ിൽ ഇമ്്ാഴ-
ധിെമാരും എത്ാറില്. മുറ്റകത് ഭഗവതിക്് 
ശക്തിക്ഷയികച്ന് നാടും നാടുൊരും വിശ്വസി-
ച്ിരിക്ുനു. െൽവിളക്ും ആൽത്റയും ആള-
നക്ം മ്െൾക്ാകത ഒറ്റക്ടു. അടഞ്ഞു െിടന 
അമ്ല നടയിൽ ആരുമുടങ്ങിയാലും പതിവുകത-
റ്റിക്ാകത ചാത്ൻ മാത്രം തിരിവച്ു പ്രാർതിച്ു. 
ആൾക്ാർ തിങ്ങിക്ൂടിയിരുന ഉൽസവത്ിനു 
മ്പാലും വർഷാവർഷം ൊഴ്ച്ചക്ാരില്ാതാവു-
െയാണ്. ഭഗവതിയുകട അരുളിച്യും ഉറഞ്ഞാട-
വും പുഛമ്ത്ാകട മാത്രം െണ്ുനിൽക്ാൻ പഠി-
ച് ഒരുെൂടം കചറു്ക്ാർ െുന്ിരിമ്ത്ാടത്ിൽ 
വളർനു വനിരിക്ുനു. ചുണ്ുെൾ ഒരു വശമ്ത്-
ക്് മ്ൊടി്ിടിച്് അവർ പരസ്പരം പുച്ിച്ു. ആള -ു
െകള പറ്റിച്ുനടക്ുന ഒരു െിളവൻ മലയനായി 
ചാത്ൻ മാറിയത് അയാൾ സ്വയം തിരിച്റിയു-
നുണ്ായിരുനു.

'മ്പാമ്ത്യ, ഇഞ്ഞി മ്പായിമ്ക്ാ. നാകള എനക്് 
കതറ കെടണം.'

മ്പാതി തലയുയർത്ി മ്നാക്ി. വരണ്് എല്ി-
ച് മുഖകത് െണ്ണുെൾ മുറുക്ിയടച്് ചാത്ൻ 
മലർനു െിടക്ുെയാണ്. എൺപത് വർഷകത് 
ൊഴ്ച്ചെൾ രണ്ുമ്പാളെൾക്്ുറം തിമിരമ്മറ്റു 
െിടനു. മ്ചാരച്ുെ്ുപടർന െണ്ണുെൾ കൊണ്് 



50 kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

ചാത്കന ഒനുെൂടി ഉഴിഞ്ഞു മ്നാക്ി മ്പാതി ഒറ്റ-
ക്ുതി്ിന് െഴുമ്ക്ാലിമ്ലക്് വലിഞ്ഞു െയറി. 
െടിലിമ്നാട് മ്ചർനു െിടന പടി എനമ്ത്യും 
മ്പാകല ഇന് ഒച്കവച്ില്.

സ ്വപ്  ന ത് ി ൽ  ച ാ ത് ൻ  പ ല തു ം  െ ണ്ു . 
ൊളിയും ചിരുതയും  ചാത്കറെ അടുത്ു 
വനു. മലയിറങ്ങിമ്്ായ ആണ്ിയും കപാക്നും 
മ്ൊരനും ചാത്നും െൂടി ഒനിച് ്വരീണ്ും െണ്ണൻ 
മ്മസ്രിയുകട െണ്ത്ിൽ െശുവണ്ി കപറുക്ി നട-
നു. െൂടമ്ത്ാകട പറനുമ്പായ ൊടുമ്ൊഴിെൾ-
ക്ിടയിൽ അവളുമുണ്ായിരുനു;  പാതിക്ണ്ണും 
നാവും മരീനുെൾ തിനു തരീർത് െുഞ്ഞിക്ണ്ണ്. 

വലമ്ത് െവിൾ അമർത്ികച്ാറിഞ്ഞു കൊണ്് 
ചാത്ൻ ഉണർനമ്്ാൾ മ്നരം എനമ്ത്തിലും 
കവളുത്ിരുനു. െയ്ിലും ൊലിലും കചാറിഞ്ഞതി-
കറെ തിണർ്ുെൾ കപാന്ിവനിടുണ്.് െടിലിമ്നാ-
ട ്മ്ചർനു െിടന ഉറുമ്ിൻ ചാല ്ചാത്നമ്്ാകഴ 
ശ്ദ്ിച്ുള്ൂ. ഉറുമ്ിൻ ചാലുെളുകട തുടക്ത്ിൽ 
ചാത്മ്നറ്റവും പ്രിയക്ടവൻ ചത്ു െിടനു. 
ഒരു കഞരുക്മ്മാ മൂളക്മ്മാ ഇല്ാകത, ഏറ്റവും 
നിശബ്ധനായി. വൃഷണത്ികറെ അവമ്ശഷിക്ു-
ന പഴു്ിമ്ലക്് നുഴഞ്ഞു െയറ്റക്ാകര മ്പാകല 
അക്രമിക്ുെയാണ് ഉറുമ്ിൻ െൂടം. തകറെ െൂരയ്ക-
െകത് വലിയ ഏൊന്തയിൽ ഉരുെിത്രീരാറായ 
മഞ്ഞുമല െണകക് ചാത്ൻ വിറങ്ങലിച്ു നിനു. 
മരണത്ികറെ മണവും മ്പറി ൊലുെളിമ്ലക്് വലി-
ഞ്ഞു െയറിയ ശവംതരീനി ഉറുമ്ുെകള െുടഞ്ഞുെ-
ളയാൻ മ്പാലും െുറച്ുമ്നരമ്ത്ക്് അയാൾക്ാ-
വതുണ്ായിരുനില്. തിണർ്ുെളികല കചാറിച്ി-
ലുെൾ പുെഞ്ഞു തുടങ്ങിയമ്്ാൾ എൺപതാ-
ണ്ുെളുകട പ്രാരാബ്ം മ്പറിയ ഇരുണ് ൊലടിെൾ 
തറയിൽ ഉരച്് അയാൾ അവകയ ചതച്ുകൊനു. 

ൊളിയും ചിരുതയും െുഞ്ഞിക്ണ്ണും മരിച്ിട് 
െരയാത് ചാത്ൻ അനാദ്യമായി അലറിക്ര-
ഞ്ഞു. ഉറുമ്ിൻ ചാലിൽ ഒറ്റക്ട മ്ചാരക്ുഞ്ഞി-
കനമ്്ാകല മ്വദന കനഞ്ിൻ െൂടിൽ ഏങ്ങിവ-
ലിച്ു. ഒരായുസികറെ െരച്ിലായിരുനു അത്. 
അമ്നാളം മരിച്വർക്ും ഇനി മരിക്ാൻ മ്പാ-
െുനവർക്ും മ്വണ്ിയുള് ഒരു മ്നർച്ക്രച്ിൽ.

ആയുസികല ഏറ്റവും വലിയ െരച്ിലിന്ുറം 
ഒരു പെൽ അവസാനിക്ുെയാണ.് പറഞ്ഞ സമ-
യംഅതിക്രമിച്ിരിക്ുനു. ചായങ്ങൾ ഓമ്രാനാ-
യി മുഖത്ണിയുമ്മ്ാൾ അ്ൻ ൊളികക്ാ്ം 
ആദ്യമായി ചായ്ുരയിമ്ലക്് െയറിയ നാലു 
വയസുൊരകന അയാൾ ഒരിക്ൽക്ൂടി ഓർ-
കത്ടുക്ാൻ ശ്മിച്ു. എനമ്ത്തിലും കൃത്യ-
തയിൽ അയാൾ െണ്ണും പുരിെവും നരീടിവരച്ു.
നരീളൻ മുടി കൃത്യതമ്യാകട വരിഞ്ഞു കെടി. ഭദ്ര-
മായി പൂടിവച് ആമാടക്ടിയികല ചിലകമ്ടു-
ത്മ്്ാൾ ചാത്ൻ മ്പാതികയ ഓർത്ു. പതി-
കനടാം വയസിൽ മലയൻ ചാത്കറെ െഴുമ്ക്ാ-
ലിലൂകട അവനിമ്ലക്് അവസാനമില്ാകത പ്രവ-
ഹിച്വകള.ഓമ്രാ വരവിലും അവകറെ നാ�രീഞ-
രമ്ുെകള പ്രണയം കൊണ്് തളച്വകള.

അമ്ലമുറ്റത് ്പതിവിമ്ലകറ ആളുെൾ െൂടിനി-
നിരുനു. കവളിച്മുള് ഭാഗത് ്െ്യാമറ കസറ്റ ്കച-
യ്ിടുണ്.് െ്യാമറകയ അഭിമുഖരീെരിച്ാവണം  െളി-
കയന കവള്ക്ാരകറെ ആവശ്യകത് എം.ബി.ബി-

.എ്ിനു പഠിക്ുന മ്ശാഭന ടരീച്റുകട മെൻ മല-
യാളരീെരിച് ്ചാത്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ു. െ്യാമ-
റയിമ്ലക്് തലെുനിച്്, കചമ്ൻ താടിയിൽ തട-
വികക്ാണ്് കവള്ക്ാരൻ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു.

'ചാത്ാ...െളിക്ാൻ'- ശകെരൻ മാഷ് ആൾക് -ൂ
ടത്ിൽ നിന് വിളിച്ു െൂവി.

മ്താറ്റം പാടു മുറുെിയിടും ഒരു വിരലനക്ം 
മ്പാലും ഇല്ാകത ചാത്ൻ വിളറി നിൽക്ുെയാ-
ണ.് ഒനമർത്ിച്വിടാൻ ആവതില്ാകത അയാൾ 
തളർനിരുനു. ഒരു തപസ്യ മ്പാകല പഠികച്ടുത് 
ചുവടുെളുകട താളം  ഓർകത്ടുക്ാൻ പറ്റാത് 
വിധം അയാകളല്ാം മറനു മ്പായി. വൃശ്ിെത്-
ണു്ിലും ചാത്ൻ വിയർ്ിൽ െുത്ികയാലിച്ു. 
ചാത്നിമ്ലക് ്ആളി്ടർന ്ഉറഞ്ഞാടാൻ  മ്ചാ-
രച്ുെ്ൻ െണ്ണുെമ്ളാകട ഇത്വണ മ്പാതി ൊ-
ത്ിനിൽ്ുണ്ായിരുനില്. ആൾക്ൂടത്ികറെ തി-
ടുക്ം അമ്ല്റമ്ിൽ ഒച്യിടു. കവള്ക്ാരൻ 
ചാത്നു പിനിൽ അറിയാത് ഭാഷയിൽ കതറി 
വിളിച്ു. ഒച്്ാടുെൾ ൊതട്ിച്മ്്ാൾ ഒരു താ-
രാടുമ്പാകല ചാത്കനാരിക്ൽക്ൂടി അവകള 
മ്െടു.മ്പാതികയ. ആൾക്ൂടത്ിനു പിനിൽ മറ്റാ-
രാലും ൊണാകത മ്പാതി ചാത്കന മ്നാക്ി.

'ചാത്ാ...'ചാത്നല്ാകത മറ്റാരും ആ വിളി 
മ്െടുൊണില്.

ഒരു പുഞ്ിരിമ്യാകട മ്പാതി സമേതമറിയിച്-
മ്്ാൾ ചാത്നറിഞ്ഞു , തകറെ ഉടലികന പിണ-
ഞ്ഞ് അവൾ പിടിച്ു െയറുനത്. മ്മടമാസത്രീ 
ആളിക്യറിയതു മ്പാകല ചാത്കനാനു പിട-
ഞ്ഞു.ഭഗവതി ഉറഞ്ഞു. ൊൽച്ിലമ്ുെൾ ഒച്-
യുണ്ാക്ി. എൺപതുെളുകട അവ്യക്തതയിലും 
ചാത്നിലൂകട ഭഗവതി അരുളികച്യ്ു. ഒരു നാട് 
പ്രളയത്ിൽ ശ്വാസം മുടുനത ്മ്പാതിയറിഞ്ഞു.
വരണ്ു െിടന അമ്ലനടയികല ജലപ്രവാഹ-
ത്ിൽ അവൾക്് അടികതറ്റികക്ാണ്ിരുനു. 
അലറിവിളിച്ു കൊണ്ു ചാത്ൻ നാലമ്ലത്ി-
നു ചുറ്റും ഉഴറിമ്യാടി. ആൾക്ൂടത്ിൽ ഉടവാൾ 
പതിവില്ാകത പിണഞ്ഞു കവടി. കപണ്ണുങ്ങളും 
െുഞ്ഞുങ്ങളും പിമ്നാട് മാറി നിലവിളിക്ുെ-
യാണ്.

മിഴിച്ു നിന ആൾക്ൂടത്ിനു മ്നകര എമ്ന്ാ 
പിറുപിറുത്ുകൊണ്് ചാത്ൻ ഒരു നിമിഷം 
െണ്ണുെളടച്ു. വിയർ്ിൽ െുതിർന് മുഖച്ായ-
ങ്ങൾ കനഞ്ിമ്ലക്് പടർനിരുനു. 

'മ്പാമ്ത്യ...' എന വിറയാർന വിളി െൂടിനിന 
ചിലകരകെിലും മ്െടിരിക്ണം. കനറ്റിയിമ്ലക്് 
ഉടവാൾ ആഞ്ഞു കവടുമ്മ്ാൾ ചാത്കറെ മുഖം 
നിർവിൊരമായിരുനു. അടുത്ു കചല്ാനും തട-
ഞ്ഞുനിർത്ാനും മ്പടിച്് തണ്ാന്മാർ പെച്ു 
നിനു.  ഉടവാൾ ഒരിക്ൽക്ൂടി വായുവിമ്ലക്ു-
യർനമ്്ാൾ തലമ്യാടി പുറത്ു ചാടി. അ്ൻ 
ൊളി മ്ചാരചിന്ിക്ിടനിടത്് മലയ പരമ്ര 
മ്വരറ്റുവരീണു. 

സത്യറ്റ ചാത്ന്ുറം ൊഴ്ചക്ാർ ഓടിക്ൂടി-
യമ്്ാൾ ഒരു വലിയ നിശബ്തമ്പാകല അവനിൽ 
നിനവൾ ഉയർകത്ഴുമ്നറ്റു. ഒനു തിരിഞ്ഞു  
മ്നാക്ുെ മ്പാലും കചയ്ാകത മ്പാതി അമ്ല-
മുറ്റം െടക്ുമ്മ്ാൾ, െുന്ിരിമ്ത്ാടികറെ അതിർ-
ത്ിെളിൽ മഴ കപയ്ു തുടങ്ങിയിരുനു.
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 ഒലിവവണ്ണയുവെ
 മണമുള്ള
 മൂ്ുരയാവുേൾ

െരികെൽകെടിനു മുെളിൽ നിനു മ്നാക്ു-
മ്മ്ാൾ നരീലയും പച്യും െലർന കമ�ിറ്റ-

മ്റനിയൻ െടൽ ഇതുവകര ആമ്രാടും പറയാത് 
അതികറെ ചരിത്രവും മ്ലാെചരിത്രത്ികല ആരു-
മറിയാത് സത്യങ്ങളും തമ്നാടു പറയാൻ കവ-
മ്ൽ കൊള്ുനതുമ്പാകല അവന് മ്താനി. ജാ-
�യുകട പൗരാണിെത മുഴുവൻ എഴുനുനിൽക് -ു
ന  കെടിടങ്ങൾക്ും മ്ലാെചരിത്രകത് തകന 
അത്ുതക്ടുത്ിയ വരീരമ്പാരാളിെകള െണ് 
െടലിനും മധ്യത്ിൽ നിൽക്ുമ്മ്ാൾ ജുവാകറെ 

മന്ിൽ സ് മ്താഭങ്ങളുകട ഒരു െൂട്ാച്ിലുണ്ാ-
യി, ആദ്യം അഭിമാനം പികന സകെടം, അതുെഴി-
ഞ്ഞ് സമ്ന്ാഷം.... 

എത്ര കപകടനാണ് തകറെ സ്വപ് നങ്ങൾ എല്ും 
മ്താലുമണിഞ്ഞ് തകറെ മുനിൽ ഇങ്ങകന വനു-
നിൽക്ുനകതന് അവൻ ചിന്ിച്ു. വരാ്ുഴയി-
കല അനാഥാലയത്ിൽ നിന് മനില മ്മ�ത്ി-
കറെ ഏറ്റവും പ്രിയക്ട റ്ാ�ായി മാറാൻ എടു-
ത്ത് കവറും ആറുമാസം. 

കനല്ിയാമ്തികയക്ുറിച്ായിരുനു അവകറെ 

േഥ രണയാം സ്യാനം

ഷഹരീർ ് ുളിക്ൽ

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം
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ആദ്യകത് മ്�ാെ്യുകമറെറി. പിനരീട് ഹംപിയുകട, 
മ്ജാലിയിൽ മ്ചർന് അഞ്ുമാസം തിെയാൻ നാ-
ലുദിവസം ബാക്ി നിൽമ്ക് ചരിത്രവും യാത്രയും 
ഇഴമ്ചർന ചിന്െളാണ് ജുവാകന മുമ്നാടു നയി-
ക്ുനകതന അതിശയെരമായ ൊര്യം തിരിച്റി-
ഞ്ഞമ്്ാൾ മനില അവകന കൊൽക്ത്യിമ്ലക്് 
പറഞ്ഞയച്ു, മ്സാനാഗച്ികയക്ുറിച്് മ്�ാെ്യുകമ-
റെറി തയ്ാറാക്ാൻമ്വണ്ി.

ജരീവിതത്ികറെ അരണ്കവളിച്ത്ികല െറുത് ച -ു
ണ്ുെളിൽ ചുവ്ു ഛായം മ്തച്ുപിടി്ിച് ്ഭൂതൊല-
ത്ികറെ െരിഞ്ഞ താളുെൾക്ിടയിൽക്ിടന് അത്ര-
മ്മൽ പ്രിയക്ടവകര െകണ്ത്ാൻ ശ്മിക്ുെയും 
അമ്തസമയം പഴെിയ കെടിടങ്ങൾക്ിടയികല ശരരീ-
രത്ികറെ ചൂടുതടി ഒമ്രാ ദിവസവും മരിച്ുകൊണ്ിരി-
ക്ുന മനുഷ്യരാണ് മ്വശ്യെകളന് ജുവാൻ െകണ്-
ത്ി. ആ മ്�ാെ്യുകമറെറിമ്യാകട മനിലക് ്ജുവാകന 
പൂർണ്ണമായി മ്ബാധിച്ു. അങ്ങകനയാണ് അവൻ 
ഇസ്മ്യലിമ്ലക്ുള് പാതയിൽ പ്രമ്വശിക്ുനത്. 

രാവികല മ്നരമ്ത് എത്ി, കടൽ അവരീവല് എകറെ 
ലക്ഷ്യം, ഈ ജാ�കയയാണ് എനിക്റിമ്യണ്ത്. 
നൂറ്റാണ്ുെൾ പഴക്മുള് ഇക്ാണുന കെടിടങ്ങളാ-
ണ ്എകന ആശ്ര്യക്ടുത്ുനത.് എത്രകയത്ര മന -ു
ഷ്യരുകട െഥെളാണ് അവയ്ക് പറയാനുണ്ാെുെ!. 
അവരുകട സ ്മ്നഹകത്്റ്റി, കവറു്ികന്റ്റി, മ്ദഷ്യ-
കത്്റ്റി, മരണംകൊണ്ു മ്പാലും തരീരാത് അവ-
രുകട ൊമനെകള്റ്റി. ജുവാൻ ആത്മഗതം കചയ്ു. 

െല്ു പതിച് പാത, അതികറെ ഊഷരതയിൽ ചവി-
ടിനടക്ുന വിമ്നാദസഞ്ാരിെൾ, ൊമറ പിടിച്ു-
നടക്ുന സ്ത്രരീെളും പുരുഷന്മാരും. അവികട നിനു 
മ്നാക്ിയാൽ കടൽ അവരീവ് നഗരത്ികല ഉയർന 
കെടിടങ്ങകളല്ാം വ്യക്തമായി ൊണാം. 

പ്രഭാത ഭക്ഷണം െഴിച് അമ്ത കറമ്റ്ാററെിമ്ല-
ക്് തകന അവൻ നടനു. രാവികല െഴിക്ാൻ കച-
നിരുനമ്്ാൾ കതരുവിമ്ലക്് ഉന്ിനിനിരുന കറ-
മ്റ്ാററെിൽ െണ് തമാരകയ അവകനാരിക്ൽ െൂടി 
ഓർത്ു. 

തരീകര വലു്മില്ാത് മുടി, മുനിൽ കനറ്റിയുകട 
പെുതിവകര തൂക്ിയിടിരിക്ുനു. െറുെറുത് െൺ-
പരീലിെൾക്ു താകഴ അല്പം ഉരുണ് െണ്ണുെൾ, ചുവ-
ന ചുണ്ുെളും വടമുഖവും. 

''ശാമ്ലാം'' തമാര ചിരിക്ുനു, ജുവാൻ തിരിച്ും. 
''ശാമ്ലാം''
ഭക്ഷണം െഴിച്ുെഴിഞ്ഞ് ദെെളും വായും 

െഴുെി ബില്ടച്് നടക്ാൻ മുമ്നാടാഞ്ഞമ്്ാൾ 
തമാര അവകന പുറെിൽ നിനു വിളിച്ു. 

''രാത്രി ഏതു മ്ഹാടലിലാണ് താമസിക്ുനത്?''
''താമസം ശരിയായിടില്'' അവൻ നി്ംഗമായി 

പറഞ്ഞു. 
''വിമ്രാധമികല്കെിൽ എകറെ വരീടിൽ താമസിക്ാം'' 

തമാര ചുണ്ുെളിൽ പുഞ്ിരി വരുത്ാൻ ശ്മിച്ു. 
''അതുമ്വണ് ബുദ്ിമുടാെും''
''ഒരിക്ലുമില്!, നിങ്ങൾ വരാതിരുനാലാെും 

എകറെ മന്ിന് ബുദ്ിമുട്.''
എന്ു പറയണകമനറിയാകത ജുവാൻ പഴെിയ 

കെടിടങ്ങളുകട നടുവിൽ അവകള അഭിമുഖരീെരിച്ു-
കൊണ്ു നിനു. 

''എകെിൽ ശരി, രാത്രി ഞാൻ ഇവികട വരാം!''
''ശരി'' തമാര ചിരിച്ുകൊണ്് കറമ്റ്ാററെിമ്ല-

ക്് െയറി ഉപചാരഭാവമ്ത്ാകട ഒരു വിമ്ദശികയ 
എതിമ്രറ്റു. 

തകറെ അനാഥത്വക്ുറിച്ും സകെടങ്ങകളക്ുറിച്ും 
പ്രഭാതഭക്ഷണസമയത്് തമാരയുകട മുനിലിരുന് 
ദരീർഘമായി പ്രഭാഷണം നടത്ിയത് മണ്ത്രമാ-
യിമ്്ാകയന ്ജുവാന ്മ്താനി. മ്മഘങ്ങമ്ളാട ്സല്-
പിക്ാൻ െിടിയ സമയമധിെവും വിമാനത്ികല 
മാംസളമായ ഇരി്ിടത്ിൽ തലകവച്ുറങ്ങിയതു-
കൊണ്് അവകനാടും ക്ഷരീണം മ്താനിയിരുനില്. 
കറമ്റ്ാററെിൽ മുതലാളി നഥാൻ ഇല്ാത്തുകൊ-
ണ്് തമാര അവകറെ െൂകടയിരുന് അവൻ പറയുന-
തത്രയും സശ്ദ്ം മ്െടു. 

ജുവാകറെ മ്ദശരീയതമ്യാ മതമ്മാ ഒനും അവൾ 
മ്ചാദിച്ില്. 

''ഈ െണ്ണുെൾ ആരു തനു?''
''െർത്ാവ്''
''ഇങ്ങകന പുഞ്ിരിക്ാൻ ആരു പഠി്ിച്ു?'' 

ജുവാൻ പുഞ്ിരിച്ു. 
''എകറെ സകെടങ്ങൾ!''
ഏൊന്ത നിറഞ്ഞ ബാല്യവും ചരിത്രത്ിൽ 

മുങ്ങി ഭൂമിയിൽ നിന് സ്വയം മായ്ച് ൌമാരവും 
അവകറെ ഞരമ്ുെകള പിടിച്ുവലിച്ു. 

''തമാര നല് മ്പര്, ആരാണിതിടത്?''
തമാര ചിരിക്ുനു. ചുണ്ുെൾക്ിടയിൽ വിടവു-

ണ്ാെുമ്മ്ാൾ താമര്ൂവികറെ ഇതളുെൾ അടുക്ി-
യമ്പാലുള് ദന്നിരെൾ ജുവാകന വശരീെരിക്ുനു. 

''സ്വാലിഹ് സുബാൻ''
''ആരാണത്?''
''എകറെ പ്''
അവൾ കമ�ിറ്റമ്റനിയൻ െടലികറെ ദിശയിൽ 

മുഖം തിരിച് ്ഓർമേയുകട പന്ാവിൽ തടിത്ടഞ്ഞ 
മ്വരു തിരഞ്ഞുകൊണ്ിരുനു. സഹസ്ാബ്ങ്ങളു-
കട ചരിത്രം ഖണ്ഡിച്ുകൊണ്് മ്വരുെൾ അവളുകട 
നഗ് നപാദത്ിൽ പിടിക്ുെയും അടുത് നിമിഷം 
പിടിവിടുെയും കചയ്ുകൊണ്ിരുനു. 

''പ്ഇമ്്ാ?'' തമാര വിൊരങ്ങൾ തിരിച്റിയാ-
നാൊത് മുഖംമൂടി മുഖമ്ത്ക്് വലിച്ിട മ്ശഷം 
ജുവാകന മ്നാക്ി. 

''ചത്ിട് െുമ്റ ൊലമായിടുണ്ാെും'' 
അവളുകട വാക്ുെളിൽ ആദ്യമായി അവകനാരു 

അസ്വാഭാവിെത മ്താനി. 
െടലിനഭിമുഖമായി സ്ിതി കചയ്ിരുന പാറക്-

ല്ുെളിൽ െയറിയിരുനമ്്ാൾ തമാരയുകട അടു-
മ്ത്ക്് മ്പാെുമ്മ്ാഴുണ്ാെുന ഒലികവണ്ണയുകട 
മണം ഓർകത്ടുക്ാൻ അവകനാരു ശ്മം നടത്ി. 

ആൊശത്ികറെ മായയിൽ ഇരുട് പതികയ കപാ-
ടിയുനതും വായുവിമ്ലക്് പടരുനതും ജുവാൻ നി-
രരീക്ഷിച്ുകൊണ്ിരുനു. കസന്റ് പരീമ്റ്റഴ് സൺ ചർച്ും 
മ്യൂസിയവും െ്യാമറയിൽ പെർത്ിയതികറെ ആശ്വാ-
സത്ിൽ ഇരുണ്ുതണുത് ൊറ്റ് കൊള്ുനതിനിട-
യിൽ അവകനാരു ൊര്യം ഓർത്ു. ഇതുവകരയും ഒരു 
സ്ത്രരീകയ വിൊരമ്ത്ാകട സ്പർശിച്ിടില്, അതിനുള് 
അവസരമുണ്ായിടും.... 

പാറക്ല്ികറെ മുനിലായി കചറിയ പൂക്ളുള് കച-
ടിെൾ, ൊറ്റികറെ ദിശയിൽ അതാടികൊണ്ിരിക്ു-
നു. അെകല മമ്റ്റമ്താ ഭൂഖണ്ഡത്ിൽ പിറന് ഈ 
തരീരത്് തലതല്ിച്ാെുന അമ്നെം കവള്ിനൂൽ 
തിരെൾ. തിരയും തരീരവും ൊമിക്ുെയാണ്, അന-
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ന്രം തരീരത്ികറെ അവസാനത്ിൽ രതിമൂർച്യുകട 
മുഴുവൻ അനുഭൂതിയും നുെർന് തിര തരീരത്ിൽ 
വകനാടുങ്ങുനു. 

എഴുമ്നൽക്ാൻ ഭാവിമ്ക് ജുവാകറെ മന്ിൽ 
ഒരു ശബ്ം മുഴങ്ങി. 

''എകറെ അഭയശിലയും വിമ്മാചെനും ആയ െർ-
ത്ാമ്വ! എകറെ അധരങ്ങളികല വാക്ുെളും ഹൃദയ-
ത്ികല വിചാരങ്ങളും അങ്ങയുകട ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വരീ-
ൊര്യമായിരിക്കട!''

കറമ്റ്ാററെിൽ ശൂന്യമായ മ്ടബിളുെളും െമ്സര-
െളും. ഒരു മ്ടബിളിനു മുനിൽ എമ്ന്ാ ചിന്ിച്ിരി-
ക്ുന തമാര. 

''ശാമ്ലാം'' തമാര സ്വപ് നത്ിൽ നിന് കഞടിയ -ു
ണർനു. അവൾ പുഞ്ിരിച്ുകൊണ്് മ്വഗം അെ-
മ്ത്ക്ു മ്പായി. 

െക്രിക്അരിഞ്ഞു െഷ്ണങ്ങളാക്ിയതും ഫ്ഞ്് 
ദഫ്സും ഒരു ഗ്ാസ് നാരങ്ങാ ജ്യൂസും കൊണ്ുവ-
ന് തമാര അവകറെ മുനിൽ വച്ു. 

''ഇമ്ത ബാക്ിയുള്ൂ.''
ജുവാകറെ കവളുത് ദെെളുകട ചലനങ്ങളിൽ 

ആഴ്നുമ്പാെമ്വ തമാര ആൊശമ്ത്ക്ു മ്നാക്ി. 
ചന്ദ്മുഖിയിലൂകട മ്വഗത്ിൽ പുറക്ട ഒരു സ്വം 
അവകള ഉന്മത്യാക്ി. 

ദവദ്യുതവിളക്ുെളുകട കവളിച്ത്ിൽ െല്ുപ-
തിച് കതരുവിലൂകട തമാര തകറെ വരീടിമ്ലക്് നടനു, 
അവളുകട നിഴലിൽ ചവിടികക്ാണ്് ജുവാനും. 

ഒ്ോം രോപതി 
പഴെിയ കെടിടങ്ങൾക്ു മുനികല മമ്നാഹരമാ-

കയാരു വരീടികറെ െതെു തുറന് തമാര അെത്ു 
െയറി. മുറ്റത് ്വിവിധങ്ങളായ ഓർക്ി� ്കചടിെൾ 
ചടിെളിൽക്ിടന് ദാഹം വലിച്ു. മ്നമ്ര മുനിൽ 
പച്്ുല് ്വളർന മുറ്റം, രാത്രിയുകട തണുത് മഞ്ഞ -ു
തുള്ിെൾ അതിലുടനരീളം പറ്റി്ിടിച്ിരിക്ുനു. 

ജുവാൻ ആദ്യമായി തമാരയുകട മ്വഷം ശ്ദ്ിച്ു. 
മുമ്ടാളം ഇല്ാത് െറുത് പാവാടയും ഒരു കവള് 
ഗൗണും. ഒരു നിമിഷം അവൻ ഭൂതൊലകത് തകന-
ക്ുറിമ്ച്ാർത്ു. സ്ത്രരീെമ്ളാട് തരീകര മിണ്ാത് തകറെ 
പ്രകൃതം മാറ്റിയത ്മനില മ്മ�മായിരുനു.അമ്്ാഴും 
താൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ശ്ദ്ിച്ിരുനില്. 

''ദാ അതാണ് ബാത് റൂം''തമാര അടഞ്ഞുെിടനി-
രുന ഒരു കൊച്ു മുറിയിമ്ലക്് വിരൽ ചൂണ്ികക്ാ-
ണ്ു പറഞ്ഞു. 

ജനാലയിലൂകട പുറമ്ത്ക്് മ്നാക്ിയമ്്ാൾ മ -ു
നികല പ്രൊശനിബദ്മായ ൊഴ്ചകയ െണ്ണുെളും 
പിനിൽ നിന ്അടുമ്ത്ക് ്വനുകൊണ്ിരിക്ുനഒ-
ലികവണ്ണയുകട മണകത് നാസദ്വാരവും ഒ്ികയടു-
ക്ുനത് അവൻ അറിഞ്ഞു. 

''ഇവികട െിടമ്നാളൂ''
വലികയാരു െടിൽ, പഞ്ഞി നിറച് തരളിതമായ 

കമത്. ജുവാൻ അതിൽ െയറിയിരുനമ്്ാൾ മമ്റ്റ 
വശത്് തമാരയും െയറിയിരുനു. 

''ഒറ്റയ്കു താമസിക്ാൻ ഭയമിമ്ല്!''
തമാര പുഞ്ിരി കപാഴിക്ുനു. വശരീെരിക്ുന 

ദന്നിരെകളൊഴ്ചയിൽ നിനു മറക്ാൻ ജുവാൻ 
ദടലിട തറയിമ്ലക്് െണ്ണുെൾ തിരിച്ു.

''എന്ിന്?'' തമാരയുകട മറുമ്ചാദ്യം മ്െട് ജുവാൻ 

ചിരിക്ുനു. 
''ഒറ്റയ്ക്!'' ജുവാകറെ സംശയം െലർന ശബ്ം. 
''ഒറ്റയ്കാെുെ എനാൽ ഏറ്റവും ശക്തയാവുെ 

എനമ്ല് െവി പറഞ്ഞിരിക്ുനത്?''
''ഏതു െവി?'' തമാര ചിരിക്ുനു, പല്ുെൾ പുറ-

ത്ുചാടുനു, ആത്മനിയന്ത്ണത്ികറെ പതിവ്രത-
നിൽ നിന ്പുറത്ുചാടാതിരിക്ാൻ മ്വണ്ി ജുവാൻ 
മനഃപൂർവം ൊഴ്ചകയ മാറ്റുനു. 

''നിനക്റിയില്!'' 
''അകതന്ാ എനിക്റിയാത്ത?്'' വരീണ്ും ജുവാൻ 

ചിരിക്ുനു. മുമ്മ്ത്തുമ്പാകല അവൾ ചിരി നിർ-
ത്ുനില്, അവൾ ചിരിച്ുകൊമ്ണ്യിരിക്ുനു. 

''ആ െവി ഞാൻ തകനയാണ്'' അവളുകട മറുപടി 
മ്െട് ജുവാൻ മന്ദഹസിച്ു. 

''നിങ്ങൾ െവിത എഴുതാറുമ്ണ്ാ?''
''വല്മ്്ാഴും'' തമാര ശബ്മില്ാകത ചുണ്ുെൾ വി-

ടർത്ാകത അവകന മ്നാക്ി ചിരിക്ുനു. 
പഞ്ഞി നിറച്, ശരരീരകത് സുഖി്ിക്ുന കമത്-

യിൽ ജുവാൻ ശരരീരം ഒരു പായ മ്പാകല നിവർത്ി-
ക്ിടനു. തമാര അവകനത്കന മ്നാക്ി കബ�ി-
കറെ ഒരു വശത്് ഇരിക്ുനു. 

''ഉറങ്ങുനിമ്ല്?'' ജുവാകറെ ശബ്ം മ്െട് അവൾ 
ഉണർച്യികല സ്വപ് നത്ിൽ നിന് തലകപാക്ി 
മ്നാക്ി. 

തമാര എണരീറ്റ് വിളക്ണച്് അവകറെയരിെിൽ 
വനു െിടനു. 

''ഇവികടയാമ്ണാ െിടക്ുനത്?''
''അമ്ത, എമ്ന്?'' ജുവാൻ ഒനുമികല്നഭാവ-

ത്ിൽ തലയാടി. തമാരയുകട െണ്ണുെളിൽ തിരിച്-
റിയാൊനാകത്ാരു വിൊരം അതികല ആൊശ-
മ്ത്ക്് ബാഷ്പമായി ഉയരുനതും അനന്രം അത -ു
രുണ് ്മ്മഘമായി, മഴയായി കപയ്ാൻ തുടങ്ങുനതും 
ജുവാൻ െണ്ു. 

''എന്ിനാണ് മ്തങ്ങുനത്?'' ജുവാൻ സകെടം നിറ-
ഞ്ഞ ശബ്വും ഭരീതി കപരുെിയ മന്ുമായി മ്ചാദിച്ു. 

''ജറുസമ്ലമികറെ വിശുദ്ഭൂമിയിൽ, എകറെ ൌ-
മാരൊലത്് എനികക്ാരു പ്രണയമുണ്ായിരുനു. 
നികന െണ്മ്്ാൾ എനിക്വകന ഓർമ വനു. നി-
നക്ുള്തു മ്പാകല വിശാലമായ കനറ്റിയും കചറിയ 
െണ്ണുെളും കവളുത്ു തുടുത് െവിളുെളും അവന -ു
മുണ്ായിരുനു, എകറെ യാമ്ക്ാബിന്''

''യാമ്ക്ാബ്!'' ഇരുടികറെ ൊഠിന്യത്ിലും തമാര-
യുകട ദദന്യതയാർന ചിരി ജുവാൻ െണ്ു. 

''അമേകയ െണ് ഓർമ എനിക്ില്, പ്യ്ക് നഗര-
ത്ികലാരു മ്ഷാ്ുണ്ായിരുനു. അയാൾ സമ്ന-
മായിരുനു. കചറു്ം മുതമ്ല അയാകളകറെ മുലെളി-
ലും മ്യാനിയിലും മ്വദനമ്യല്പപ്ിച്ിരുനു.ഇമ്്ാഴും 
മന്ിൽ അയാളുകട മുഖം ൊണുമ്മ്ാൾ എനിക്ു 
ഭയമാണ.് ഒരു ചാരനിറത്ിലുള് പാന്റ് സും െറുത് 
ബനിയനും.''

ജനാല്ഴുതിലൂകട മുറിക്െമ്ത്ക്് നിശബ്ം 
അരിച്ുെയറിയ പ്രൊശമ്രണുക്ൾ തമാരയുകട വാ-
ക്ുെൾക് ്ൊമ്താർക്ുനത ്ജുവാൻ തകറെ മൂനാം 
െണ്ണുകൊണ്് െണ്ു. 

''നഗരത്ിനും ഒലിവ് മലയ്കുമിടയിൽ എനിക്് 
പ്രിയക്ട ഒരിടമുണ്ായിരുനു, ഒലിവ് മരങ്ങൾ തി-
ങ്ങിനിറഞ്ഞിരുന മ്താടത്ിൽ യാമ്ക്ാബ് എകന 
ൊത്ിരിക്ാൻ തുടങ്ങിയത ്െർത്ാവികറെ പുസ്െ-
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ത്ിൽ എനിക്ായി മ്രഖക്ടുത്ിയ ഏറ്റവും വലിയ 
സമ്ന്ാഷമായിരുനു.''

ജുവാൻ അവൾക്രിെിമ്ലക്് നരീങ്ങിക്ിടനു. 
തമാരയുകട ദെ പതികയകച്ന് അവകറെ ഇടതു-
ദെ്ള്കയ കപാതിഞ്ഞു. അവന് ഭയവും ലജ്ജ-
യും മ്താനി. 

ജരീവിതത്ിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രരീ തകറെ ദെ-
പിടിച്് വിൊരമ്ത്ാകട തഴുെുനു. െർത്ാവികറെ 
െുമ്സാരക്ൂടിൽ ഈ കതറ്റ് ഏറ്റുപറമ്യണ്ിവരും, 
അൾത്ാരക്ൂടിൽ മ്തങ്ങിക്രഞ്ഞ് െർത്ാവി-
മ്നാട് മാ്ു മ്ചാദിമ്ക്ണ്ിവരും. ജുവാൻ ആത്മഗ-
തം കചയ്ു. 

''ഒലിവു മലയ്കു താകഴ ആരും ൊണാകത്ാരിടത്് 
യാമ്ക്ാബ് എല്ാ സായന്നങ്ങളിലും എകന ൊ-
ത്ിരുനു, െൂടത്ിൽ ഏറ്റവും തടിച് മരത്ികറെ ചുവ-
ടിലിരുന ്ഞങ്ങൾ മിണ്ാൻ തുടങ്ങി. ഇസ്മ്യൽ പല-
സ്രീകന മ്വദനി്ിക്ുനത് എകനമ്്ാകലത്കന 
യാമ്ക്ാബിമ്നയും മ്വദനി്ിച്ിരുനു. ദുഷ്ടനായ 
പ്എകറെ വിശുദ്ികയ പലവടം മ്ഛദിച്ിടുകണ്ന് 
അറിഞ്ഞിടും യാമ്ക്ാബ ്അവകറെ സ്വപ ്നമ്ലാെങ്ങ-
ളിമ്ലക്് എകന സമ്ന്ാഷമ്ത്ാകട ആനയിച്ു.'' 

ജുവാൻ അവളുകട ദെയിമ്ലക് ്മ്നാക്ി. ഇരുണ് 
ൊഴ്ചയിലും ഇരുളടഞ്ഞ മുറിയിലും ഒരു മ്ജ്യാതിസ് 
െണകക് അതു പ്രൊശിക്ുനു. യാമ്ക്ാബികറെ 
പ്രണയചുംബനങ്ങൾ അതികറെ തിളക്ം െൂടിയിടു-
ണ്ാെണം, അവൻ ചിന്ിച്ു. 

''ചുരുണ് മുടി നിറഞ്ഞ തലെകളമ്്ാകലയാണ് 
ഒലിവുമരങ്ങൾ,  മ്വണകമകെിൽ അതിനെത്ു കവച്് 
ഒരാണിനും കപണ്ണിനും ശയിക്ാം. അത്രമ്ത്ാളം 
ഉള്ുള് മുടിയായാണതികറെ!''

''എനിട് യാമ്ക്ാബും നിങ്ങളും അതിനുള്ിൽ 
കവച്് ശയിച്ിടുമ്ണ്ാ?''

തമാര ചിരിക്ുനു, വിടവിലൂകട ദന്ങ്ങൾ ഓമ്രാ-
നായി കതളിഞ്ഞമ്്ാൾ ജരീവിതത്ിൽ ഇതുവകര 
അറിഞ്ഞിടില്ാത് ൊമം ജുവാകറെ െമ്ശരുക്ളിൽ 
നിന് യാത്രയാരംഭിച്ു. തലമ്ച്ാറികറെ നിർമ്ദേശം 
അവകന മ്തടികയത്ി, അവളുകട ചുണ്ുെളിൽ ഉമേ 
വയ്കുെ.

അവൻ ബലം അരയ്ക് കെടികക്ാണ്് തകറെ ശക്തി-
യാൽ പർവ്തങ്ങകള ഉറ്ിക്ുനു, മന്ികറെ ആഴ-
ത്ിൽ നിനുയർനു വന ദദവവചനത്ിൽ ഉഴറി 
ജുവാകറെ മന്് സംഘർഷത്ിലെക്ടു. 

''പികനയാൊം'' അവൻ ആത്മഗതം കചയ്ു. 
''ഒലിവ് മരത്ിനടിയിൽ കവച്്, ഒലിവ് മരത്ികറെ 

ചില്യിൽ കവച്്..........പമ്ക്ഷ ഒലിവ് മരത്ികറെ മുടി-
കക്ടിൽ കവച്് ശയിച്ിടില്.'' ജുവാൻ പുഞ്ിരിച്ു, 
തമാര നാണം െലർന ചിരി കപാഴിച്ു. തകറെ ദെ 
വിടുവിച് ്അവൾ കമത്യിൽ നിന ്എഴുമ്നറ്റമ്്ാൾ 
ജുവാകറെ മുഖം വാടി. 

''മ്പാവുെയാമ്ണാ?'' തമാര തിരിഞ്ഞുനിന് 
അവകന മ്നാക്ി. 

''ങ്ഹാ, ഇനിനി എനിക്് ഉറങ്ങാൻ െഴിയില് നരീ 
ഉറങ്ങിമ്ക്ാളൂ നാകള ൊണാം, ഗു�് ദനറ്റ്''

''ഗു�് ദനറ്റ്.'' തമാര തിരിച്ുവന് തകന ചുംബി-
ക്ുകമന് ജുവാൻ ഒരുമ്വള ആശിച്ു. 

ഇല്ാ അവൾ വരുനില്ാ, മുമ്നാടു നടക്ുെയാ-
ണ്. 

*                       *                        *

രണ്ോം രോപതി 
ജാ�യികല മൂലെളിൽ ഗുഹെകളമ്്ാകല മ്താ-

നിക്ുന കെടിടങ്ങമ്ളയും ഇരുട് മൂടിയ അവയുകട 
ഗർഭപാത്രമ്ത്യും െ്യാമറയിൽ പെർത്ി, രണ്ാം 
ദിവസകത് മ്ജാലി മ്നരമ്ത് പൂർത്ിയാക്ിയ 
മ്ശഷം ജുവാൻ കറമ്റ്ാററെിമ്ലക്് നടനു. നടക്ു-
മ്മ്ാൾ ഇതും ഒരു വിശുദ് നഗരമാകണന് അവനു 
മ്താനി. കെടിടങ്ങളുകട ചുമരുെളിൽ എല്ാവർക്ും 
ൊണാൻ െഴിയുന രരീതിയിൽ ് ാറ്ിെ് െു്ിെൾ മ -ു
റിച്് അതികറെ പാതിയിൽ ക്രമരീെരിച് പലയിനം കച-
ടിെൾ. ഒലികവണ്ണ നിരത്ി സഞ്ാരിെകള ൊത്ിരി-
ക്ുന വൃദ്ദമ്തിെൾ. ജുവാൻ അവകര രണ്ുമ്പമ്ര-
യും തിരിഞ്ഞുമ്നാക്ി. നാകള രണ്ുെു്ി വാങ്ങണ-
കമന് അവൻ തരീരുമാനിച്ുറ്ിച്ു.

ഒഴിഞ്ഞമ്ടബിളുെൾക് ്നടുവിൽ ഒരു െമ്സരയിൽ 
തമാര ഇരിക്ുനുണ്ായിരുനു. 

''ശാമ്ലാം''തമാര മ്വഗം എഴുമ്നറ്റുകൊണ്ു പറ-
ഞ്ഞു.... 

തമാരയുകട അടുത്് െണ്ണടച്ു െിടനമ്്ാൾ പെ-
ലിൽ തരീരത്് ൊൽ്ാദം പതിച്ുനടന കവള്ക്ാ-
കര അനാവശ്യമായി ഓർത് മന്ികന ജുവാൻ 
ശാസിച്ു. 

''ജുവാൻ, ഈ നഗരം എങ്ങകനയുണ്്?'' തമാര 
ചിരിക്ുനു, ദദവത്ികറെ െടിഞ്ഞാണിൽ തൂങ്ങി 
സ്വയം നിയന്ത്ിച് വിൊരങ്ങൾ ചരീറുനു, അവകറെയ -ു
ള്ികല സുവിമ്ശഷങ്ങമ്ളയും സകെരീർത്നങ്ങമ്ളയും 
അത് തടിമാറ്റുനു. 

പാതിയുറക്ത്ിമ്ലക്് വരീണതുമ്പാകല ജുവാ-
കറെ െണ്ണുെൾ വർത്ിച്ു, പെുതി തുറനുകൊണ്്. 

''ഞാൻ നിങ്ങകള ചുംബിമ്ച്ാകട?'' അർധ മയക്-
ത്ികല മ്ബാധത്ിൽ നിനുകൊണ്് ജുവാൻ മ്ചാ-
ദിച്ു. തമാര ഒനു പതികയ മൂളി. 

ജുവാൻ അവളുകട ശരരീരത്ിമ്ലക്് ഒടിമ്ച്ർനു, 
അവൻ അവളുകട മുഖത്് തുരുതുരാ ഉമേവച്ു, െവി-
ളുെളിൽ, െഴുത്ിൽ, കനറ്റിയിൽ. വിൊരത്ികറെ 
അന്്യത്ിൽ അവൻ തമാരയുകട ചുണ്ുെകള ബന്ി-
ച്ു. ൊമത്ികറെ ക്ഷണമ്നരം കൊണ്് അനുഭൂതിയ -ു
കട അച്ുതണ് ്പലവടം െറങ്ങുനു. ഒടുവിൽ ജുവാൻ 
തമാരയുകട അരിെിമ്ലക്ിറങ്ങി െിടക്ുനു. 

''യാമ്ക്ാബും ഇങ്ങകനത്കനയായിരുനു'' 
തമാര അവകന മ്നാക്ി ചിരിച്ു. 

''ആദ്യമായി ചുംബിക്ുമ്മ്ാൾ താൻ എന്ാണ് 
കചയ്ുനകതനറിയാകത ൊര്യം മ്വഗത്ിൽ തരീർ-
ക്ാനായിരുനു അവൻ ശ്മിച്ത്, അവനും നികന-
മ്്ാകല പതർച് മ്നരിടിരുനു......ആദ്യാനുഭവത്ിൽ 
മാത്രം.'' തമാരയുകട ചിരി ചുമരുെളിൽ തടി മുറിയിൽ 
തകന തങ്ങിനിനു. തമാര ജുവാകറെ കവളുത് കനറ്റി-
യിലൂകട വിരമ്ലാടിച്ു.

താൻ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രരീകയ ചുംബിച്ിരിക്ുനു. 
െുമ്സാരക്ൂടിൽ താനിമ്തറ്റുപറയില്. അവകറെ 
ചുണ്ുെളിൽ വിതുമ്ലികറെ പാട് മ്നർത്ു െനം ത -ൂ
ങ്ങിയമ്്ാൾ തമാര അവകറെ താകഴ ചുണ്ിൽ മൃദുല-
മായി്ിടിച്ു. തരളിതമായ ചുണ്് പിടഞ്ഞു. അവകറെ 
ഉരുണ് തുടെൾക്ിടയിൽ നിന് മനുഷ്യകറെ അനാ-
ദിയായ ൊലം മുതലുള് ഞരക്ം പതിഞ്ഞ ശബ്-
ത്ിൽ മ്െടു. തമാര കമാണാലിസയുകട ഭാവം മുഖ-
ത്ുറ്ിച്് െിടക്ുനു. ഒരു ദെ കമത്യിൽ െുത്ി 
മറുദെ കൊണ്് അവൾ ജുവാകറെ മുഖകത് മ്പശി-
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െകള മത്ുപിടി്ിച്ുകൊണ്ിരുനു.
''തലയിൽ അല്പമാത്രയായമുടിനാരുെൾ, ചുളിഞ്ഞ 

മുഖവും ചർമവും, എനിടും എനിക്യാളുകട ദെ്ി-
ടിയിൽ അടങ്ങിനിൽമ്ക്ണ്ിവനു......'' ജുവാൻ കമ-
ത്യിമ്ലക്് മ്നാക്ി ദുഃഖമ്ത്ാകട പുളഞ്ഞു.

''ആരുകട പ്യുകടമ്യാ?'' 
''അകത'' തമാര പറഞ്ഞു. 
''െരഞ്ഞുകൊണ് ്ഞാൻ അയാളുകട വിൊരപ്രെട-

നങ്ങൾക്ു മുനിൽ പതുങ്ങി നിനു, എല്ായ് മ്്ാഴും 
ഞാനയാളുകട െളി്ാവയായിത്രീർനു.''

രാത്രിയുകട അഗാധതയിൽ പൗരാണിെതയുകട 
ഛായക് ്ഇരുടു െലർനു, കമ�ിറ്റമ്റനിയൻ െടലില -ൂ
കട ചരിത്രം പറഞ്ഞുവന തിരെൾ തരീരത്് തലതല്ി, 
നാവു പിളർത്ി ചത്ു. 

''എകറെ യാമ്ക്ാബ്....'' ആ നിമിഷം തകന െരീഴട-
ക്ുന ൊമനെകള മുഴുവൻ മറന് ജുവാൻ തമാരയ -ു
കട ശബ്ം ശ്ദ്ിച്ു .മൃദുലമുള്തും മയമുള്തുമായ 
ശബ്ം. അതിടറുനു, മിഥ്യയല് തകറെ മ്താനലുമല്. 
അത് ശരിക്ും ഇടറുനു. 

''എകറെ ശരരീരത്ികല ചുവന മുറി്ാടുെളിൽ അവ-
കറെ ചുണ്ുെൾ പതിക്ുമ്മ്ാൾ അത ്വിശുദ്മ്ദശമാ-
യി മാറും, ജറുസമ്ലമിമ്നക്ാൾ വിശുദ്മായ മ്ദശം.''

തമാര ജുവാകറെ മുഖത്ു നിന് ദെ പിൻവലിച്് 
കമത്യിൽ മലർനു െിടനു. 

''എനിക്് യാമ്ക്ാബികന ൊണാൻ പറ്റുമ്മാ?''
''നാകള നിനക്ു ഞാൻ ൊണിച്ുതരാം'' തമാര പ -ു

ഞ്ിരിക്ുനു. 
അവൾ എഴുമ്നറ്റ് തകറെ മുറിയിമ്ലക്് നടക്ാൻ 

തുടങ്ങിയമ്്ാൾ ജുവാൻ ദരീർഘനിശ്വാസം പുറത്ു-
വിട് ദദവകത് സ്ുതിച്ു. 

തമാര െുറച്ുമ്നരം െൂകട ഈ മുറിയിൽ ചിലവഴി-
ച്ിരുകനകെിൽ ൊമത്ികറെ സമുദ്രത്ിൽ നികനാരു 
തുള്ി ഞാനറിയാകത െുടിച്ുമ്പാമ്യമ്ന! കപ്രയ്സ് 
ദ മ്ലാർ�്. 

*                                *                              *
പുലർകവടത്ികറെ െിരണങ്ങൾ െിഴക്ൻ ചക്രവാ-

ളത്ിൽ നിന ്ഒഴുെികയത്ിയമ്്ാൾ നിശബ്തയുകട 
മറനരീക്ി നഗരം മടക്ിവച് ഏടു നിവർത്ി. പ്രഭാത-
ത്ിൽ ബാത്റൂമിൽ നിനിറങ്ങിയമ്്ാൾ തരീർത്ും 
അപ്രതരീക്ഷിതമായി മ്മലാടയില്ാകത നിൽക്ുന 
തമാരകയ ജുവാൻ െണ്ു. വടത്ിലുരുണ്, നമ്ന 
െനം തൂങ്ങിയ രണ്ു മുലെൾ. തമാര പുഞ്ിരിച്ുകൊ-
ണ്് ബാത്റൂമിമ്ലക്് െയറിയമ്്ാൾ അവൻ വാതി-
ലിൽ തടി മറഞ്ഞ ൊഴ്ചയിൽ ഉടക്ിനിനു. 

മുറ്റത്ു നിന് ഒരു മ്റാസാ്ൂ പറിച്് തമാര മുനിൽ 
നടനു, അനുസരണയുള് ഒരു െുഞ്ഞികനമ്്ാകല 
അവനവകള പിന്ുടർനു. 

കവളുത് െല്ുെൾകൊണ്ു പണിത കെടിടങ്ങൾ-
ക്ിടയിലൂകട െടലിമ്ലക്് നരീണ്ുമ്പാെുന പാതയി-
ലൂകട അവൻ നടനു. കസന്റ്പരീമ്റ്റഴ് സൺ ചർച്ികറെ 
മുറ്റകത്ത്ിയമ്്ാൾ പള്ിയിമ്ലക്് െയറാകത 
തമാര ഇടതുഭാഗത്ായി സ്ിതി കചയ്ിരുന ശ്ശാ-
നത്ിമ്ലക്് തിരിഞ്ഞു. 

''പള്ിയിൽ െയറുനിമ്ല്?'' ജുവാകറെ മ്ചാദ്യം മ്െട് 
അവൾ മുഖം തിരിച്ു. 

''നിനക്് ഞാൻ ൊടിത്രാകമനു പറഞ്ഞത് യാ-
മ്ക്ാബികനയാണ് അല്ാകത പള്ിയുകട അെത്-
ളമല്''

തമാരയുകട മൃദുലമായ ശബ്ം അരിശം പൂത്് പുെ-
ഞ്ഞത് അവനു വിശ്വസിക്ാനായില്. തമാര മുമ്നാ-
ടു നടനു. 

''ശാമ്ലാം യാമ്ക്ാബ്'' ഒരു ശവെുടരീരത്ിനു മു-
നിൽ നിനുകൊണ്് തമാര ഇതാ എനമടിൽ ജുവാ-
മ്നാട് ആംഗ്യം ൊണിച്ു.

''നിനക്ു സുഖമാകണന് െരുതുനു, വരണകമന് 
ഒടുമ്മ ആശിച്തല്.....ഒരാൾ നികന ൊണണകമന് 
ആഗ്രഹം പ്രെടി്ിച്ു. അതുകൊണ്് വനതാണ്.'' 
തമാരയുകട മൃദുലമായ ശബ്ം ഇടറുനത് ഒരിക്ൽ-
െൂടി ജുവാൻ ശ്ദ്ിച്ു. അവൾ തകറെ ദെയിലു-
ണ്ായിരുനപുഷ്പം യാമ്ക്ാബികറെ ശവെുടരീരത്ിൽ 
അർ്ിച്ു. 

തമാരയുകട െണ്ണുെൾ നിറകഞ്ഞാഴുെുനുമ്ണ്ാ? 
അമ്താ തകറെ മ്താനലാമ്ണാ? ജുവാൻ ആമ്ലാ-
ചിച്ു. 

''ഞാൻ വിശ്വാസിയല്, അതാണമ്്ാൾ അങ്ങമ്ന 
കപരുമാറിയത ്മകറ്റാനും ചിന്ിക്രുത.്'' കറമ്റ്ാററെി-
മ്ലക്ുള് വഴിമമ്ധ്യ അവൾ ജുവാമ്നാടായി പറഞ്ഞു. 

''അതു സാരമില്, എനിക്ു മന്ിലാെും.'' െടപി-
ടിച് മഞ്ഞു മലകയ ഉരുക്ുന സൂര്യഭഗവാകറെ കത-
ളിഞ്ഞ ചിരി അവൻ തകറെ ചുണ്ുെളിൽ വരുത്ി. 
എനാൽ അതിനു മുമ്ന തകന തമാരയുകട ഉള്ുര -ു
െികയാലിച്ിരുനു. ജുവാമ്നാട ്മ്ൊപിച് നിമിഷകത് 
അവൾ പഴിച്ുകൊണ്ിരുനു. 

''ഇന് അവസാന ദിനമമ്ല്?''
''അമ്ത'' അത്ുതദർശനയായ തമാരമ്യാകടാ്ം 

നടക്ുനതിനികട െഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സംഭവിച് 
സ്വർഗ്ഗരീയചുംബനകത്ക്ുറിച്് ഓർമിക്ൽ നിർത്ി 
അവനുത്രം പറഞ്ഞു. അവമ്ളാട് ഉത്രമ്മാതിയ 
മ്ശഷം അവൻ മ്ചാദ്യം ഒരാവർത്ി സ്വയം മ്ചാദിച്ു. 
''ഇന് അവസാന ദിനമമ്ല്, അമ്ത?'' 

''എന്്?''
''ഒനുമില്!'' അവകറെ െണ്ണുെൾ നിറഞ്ഞിരുനു, 

അവൻ വഴിയിൽ നിനു. 
''തമാര....'' 
ജുവാൻ ആദ്യമായി അവളുകട നാമം കൊണ്് അഭി-

സംമ്ബാധന കചയ്ു. മരുഭൂമിയിൽ സംവത്സരങ്ങൾ-
ക്ു മ്ശഷം കപയ് മഴയിൽ കതളിഞ്ഞുവനമരു്ച് 
െണ് മരുഭൂമി ആൊശകത് മ്നാക്ി പുഞ്ിരി കപാ-
ഴിക്ുനതു മ്പാകല തമാര അവകന മ്നാക്ി പുഞ്ി-
രിച്ു. അവളുകട മ്മനിയിൽ സമ്ന്ാഷം തുടികൊടി, 
ഹൃദയത്ികല മാറാലെൾ സമ്ന്ാഷെിരണങ്ങൾ 
തടി െരിഞ്ഞുവരീണു. 

''ഞാൻ രണ്ുെു്ി ഒലികവണ്ണ വാങ്ങിവരാം, ഭക്ഷ-
ണം എടുത്ു വയ്കുമ്മ്ാമ്ഴക്ും ഞാൻ വരാം.'' തമാര 
സാവധാനം തലയാടി. പികന തിരിഞ്ഞു നടനു. 

* *                               *

മൂ്ോം രോപതി
''ഇനവസാന രാത്രിയാണമ്ല്!'' ജുവാകറെ മിനുസ-

മാർന മുഖത്് ദെയുരസികക്ാണ്് തമാര മ്ചാ-
ദിച്ു. 

''ഈ രാത്രി മുഴുവനുമിമ്ല്?'' ജുവാകറെ മറുമ്ചാദ്യം 
ൊതുെളിൽ മുഴങ്ങിയമ്്ാൾ തമാര െുലുങ്ങിച്ിരി-
ക്ാൻ തുടങ്ങി. ആ നിമിഷം തകന വശരീെരിക്ുന 
ദന്നിരെൾക്ു മുനിൽ അവനു പിടിച്ു നിൽക്ാ-
നായില്. കമത്യിൽ തകറെ അരിെിലായി ഇരുനിര -ു



56 kwL-i_vZw സെപ്തംബർ ‐ഒക്ടോബർ 2022

ന തമാരകയ അവൻ തുടെൾക്ു മുെളിലൂകട മലർ-
ത്ി െിടത്ി. തമാര അവിശ്വസനരീയതമ്യാകട അവ-
കനമ്നാക്ി.

''യാമ്ക്ാബ് ഇങ്ങകനയായിരുമ്നാ?''
''ഒടുമ്മയല്'' തമാര പുഞ്ിരിക്ുനു. ജുവാൻ അവ-

ളുകട മ്മലാട മുെളിൽ നിനഴിക്ാൻ തുടങ്ങി. കപകട-
ന ്അവകറെ ദെെൾക് ്വിറ ബാധിച്ു. തകറെ െരങ്ങ-
കള തളർച് പിടിെൂടിയതു മ്പാകല അവനു മ്താനി. 

ജന്മാന് നിദ്രയിൽ ഉണ്ാൊറുള്അനുഭൂതിയുകട 
അന്ത ശരരീരകത് ഒനു തമ്ലാടിമ്്ാെുമ്മ്ാഴുണ്ാ-
െുന നിരാശ അവളുകട മുതുെിൽ കപാടികയാലിച്ു. 

ജുവാകറെ െണ്ണുനരീർ അവളുകട മ്മലാടയിൽ്തിച്ു. 
അവകറെ തുടെളിൽ നിന് പതികയ എഴുമ്നറ്റമ്്ാൾ 
ജുവാകറെ െുഞ്ഞുശബ്ം അവളുകട ൊതിലൂകട അെ-
മ്ത്ക്ു െടനുമ്പായി. 

''ദദവം എമ്നാടു കപാറുക്ുമ്മാ?'' തമാര കപാടി-
ച്ിരിക്ാൻ തുടങ്ങി. 

''എന്ിനാ ചിരിക്ുനത്?''
' 'നികറെ ൊര്യമ്മാർത്്, സ് മ്നഹിക്ുനതിന് 

ദദവം ആമ്രയും ശിക്ഷിക്ുെയില്, അവൻ സ്വർ-
ഗ്ഗത്ികറെ മുഴുവൻ വാതിലുെളും തുറനിട് സ്വരീെരി-
ക്ും തരീർച്.''

ജുവാൻ തമാരകയ മ്നാക്ി, നിശബ്തയുകട പുറ്റ് 
ഒരു നിമിഷമ്ത്ക്് തലകപാക്ി. 

''യാമ്ക്ാബായിരുനു എകന ഏറ്റവും നനായി 
സ് മ്നഹിച്ത്, ഏറ്റവും െൂടുതൽ സ് മ്നഹിച്ത്.......
ഇമ്്ാൾ ഞാൻ നികന സ് മ്നഹിക്ാൻ മ്പാെുെ-
യാണ് അതിനുമ്ശഷം നരീ പറയും, നരീയാണ് എകന 
ഏറ്റവും നനായി സ് മ്നഹിച്കതന്!''

അവകറെ നനഞ്ഞ െണ്ണുെളിമ്ലക്് മ്നാക്ി തമാര 
ചിരിക്ാൻ ശ്മിച്ു. പുറത്് സഹസ്ാബ്ങ്ങൾക്് 
മുമ്ുള് പഴെിയ ചരിത്രം പറച്ിൽ നിർത്ി കെടിട-
ങ്ങൾ തമാരയുകട വരീടിമ്ലക്് ൊതുെൾ െൂർ്ിച്ു-
വച്ു. തിരെളുകട ഒടുങ്ങലിൽ, മൂർച്യുകട രതിക്രരീഢ-
െളിൽ ഉലഞ്ഞാടുമ്മ്ാൾ സാധാരണ പുറത്ുവിടാ-
റുള് അപാരനിശ്വാസങ്ങകള െടൽ ഒതുക്ിനിർത്ി. 
ജാ�യുകട സെലന്ിയിൽ സർവ്നയനങ്ങളുംചി-
ന്െളായി അവരിമ്ലക്് ഒരു പ്രൊശമ്രണുമ്പാകല 
ഒഴുെുെയാണ്. 

''ആദ്യം മ്മലാട അഴിച്്.....'' ജുവാകറെ മടിയിൽ െയ-
റിയിരുനുകൊണ്് തമാര പറഞ്ഞു. മ്ശഷം അവളവ-
കറെ െണ്ണുെളിമ്ലക്് മ്നാക്ി. ജുവാൻ അവൾ പറ-
യുനതുമ്പാകല വിരലുെകള ചലി്ിക്ാൻ തുടങ്ങി. 

''അതിനു മ്ശഷം മുലെളിൽ മുഖമമർത്ി അടിവ-
സ്ത്രത്ിനുള്ിമ്ലക്് ദെ കൊണ്ുമ്പാവുെ.'' തമാര 
പുഞ്ിരിച്ുകൊണ്ിരിക്ുനു, ഇടയ്ക് ആനന്ദത്ികറെ 
പർവ്തം കതനിമാറുമ്മ്ാൾ ഒരു ശബ്മുണ്ാക്ുനു. 
ഭൂമി െണ് മ്യാനികയ മകറ്റാരു മനുഷ്യൻ കതാടമ്്ാൾ 
ആയു്ികറെ െണക്ു പുസ്െത്ിൽ ഇകതത്ര സുന്ദര 
നിമിഷം എകനഴുതിമ്ച്ർക്ാൻ അവൾ കൊതിച്ു. 

ഒരല്പം ദദന്യതമ്യാകട തമാര അവകന മ്നാക്ി. 
''സുവർണ്ണ ചഷെകമാഴുക്ാൻ െഴിയുമായിരുന 

രണ്ു രാത്രിെൾ ഞാൻ െളഞ്ഞുെുളിച്ു.''
തമാര അവകന സ് മ്നഹിക്ാൻ തുടങ്ങി, അവകറെ 

ഉറച്ുമ്പായ കനഞ്ിൻെൂടിൽ അവൾ ചുംബിച്ു. അവ-
കറെ അരകക്ടിനു ചുറ്റും മണിനാദം മുഴക്ി അവളുകട 
ചുവന ചുണ്ുെൾ അലഞ്ഞുനടനു. ഒടുവിൽ പർവ്-
തകത് അറിഞ്ഞ ൊറ്റികനമ്്ാകല അവളവകറെ താ-

ഴ്വരകയ മ്തടിമ്്ായി. കനരുമ്്ാടിനടിയിൽ തിളച്ുമറി-
ഞ്ഞ ജുവാകറെ വിൊരങ്ങകള ഓമ്രാമ്നാമ്രാനായി 
തമാര തുടച്ുനരീക്ി. 

ജുവാൻ അവളുകട ശരരീരകത് അടിമുടി മണത്ു-
കൊണ്ിരുനു. മുഴച്് മുെളിമ്ലക്് കപാങ്ങിയ ഇടങ്ങ-
ളികലത്ുമ്മ്ാൾ മ്ബാധമില്ാത് ഭ്രാന്കനമ്്ാകല 
അവൻ കപരുമാറി. അത് തമാരകയ െൂടുതൽ മത്ു 
പിടി്ിച്ു. ബന്നത്ിനു മ്വണ്ി മുറവിളി െൂടിയ 
അവളുകട ശയ്പൂെിടാനുള് മ്മാഹകത് താതെ്ാലി-
െമായി അടക്ിനിർത്ിയ മ്ശഷം അവൻ അവളുകട 
ശരരീരത്ികലാരിടം തിരഞ്ഞുകൊണ്ിരുനു, ഒലികവ-
ണ്ണയുകട മണം ഉത്വിക്ുന സ്ാനം. 

തമാരയുകട കവളുത്ുരുണ്സ്നങ്ങൾക്ടുകത്-
ത്ുമ്മ്ാൾ അവകറെ മൂക്ിലൂകട ഒലികവണ്ണയുകട 
മണം അടിച്ുവരീശി. ജുവാൻ കചമ്രത്ിപൂവികറെ 
മധ്യത്ിൽ വാസനിക്ുനതുമ്പാകല അവളുകട മുല-
കഞടുെളികലാന് വാസനിച്ു. ഒലികവണ്ണ!.

കപകടന് അവകന കമത്യിമ്ലക്് മറിച്ിട് അവള-
വകറെ താഴ്വരയിൽ പിടിച്ുതൂങ്ങി, ഒരു കൊടുകൊറ്റായി 
വരീശി. പർവ്തങ്ങളുകട നിഴമ്ലറ്റ് ൊറ്റികറെ രുചിയറി-
യാകത െഴിഞ്ഞിരുന താഴ്വരകയ ആദ്യമായി ൊറ്ററി-
യുനു, ൊറ്റികന ആദ്യമായി താഴ്വരയും. 

''നിമ്നാട് രാവികല മ്ദഷ്യക്ടതിൽ ഞാൻ മ്ഖദി-
ക്ുനു, മാ്് ജുവാൻ''

അവൻ തമാരയുകട സ്നാന്രത്ു നിന് മുഖമു-
യർത്ി മ്നാക്ി. 

''ഇനകത് രാത്രി യാമ്ക്ാബ് കപാറുക്ുമ്മാ?''
ഓർമേെളുകട നിശാകപയ്തിൽ അവകള ലാക്ാക്ി-

വന ഇടിമിഞ്ഞലിൽ നിനും രക്ഷ മ്നടാൻ തമാര 
െണ്ണുെളടച്ു. 

''പകത്ാമ്താം വയ്ിൽ ഗർഭിണി, ഈമ്ശായു-
കട മണ്ണിൽ നികനല്ാവരും െൂടിമ്ച്ർന് എകനയും 
യാമ്ക്ാബിമ്നയും നാടുെടത്ി. എത്ിക്ടത് ഈ 
െുനിനു താകഴയുള് മഹാനഗരത്ിൽ.....''

ജുവാൻ അവളുകട അരകക്ടിൽ നിനിറങ്ങി, അരി-
െിലായി െിടന ്െലെമ്ളാ പാടുെമ്ളാ ഇല്ാത് ദദ-
വസൃഷട്ി്ികറെ ഉദാത് മാതൃെയിലൂകട വിരലുെമ്ളാ-
ടിക്ാനാരംഭിച്ു. 

''ആ നഗരം ക്രൂരമായാണ് ഞങ്ങമ്ളാട് കപരു-
മാറിയത്, നഗരത്ികറെ ഒരറ്റത്് ഒരു കൊച്ുവരീ-
ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസമാരംഭിച്ു. നഗരത്ികല 
ഒരു വലിയ മ്ഹാടലിൽ അടിച്ുതളിക്ാരനായി 
യാമ്ക്ാബ് മ്ജാലി മ്നാക്ി. മഞ്ഞുവരീണ് നിര-
ത്ുെളുറച്ുമ്പായ �ിസംബറികറെ പാതിരാക്ാ-
റ്റിൽ യാമ്ക്ാബികന പനി മ്തടിവനു. ഏഴാം-
നാൾ പനി മൂർച്ിച്് എന്ുകചയ്ണകമനറിയാ-
കത, ആകര വിളിക്ണകമനറിയാകത ഞാൻ ഉഴ-
റിമ്്ായ അമ്ത രാവിൽ.....''

വിഭ്രാന്ി പൂത് ദെെളിൽക്ട് ചിത്ത്ി-
മ്ലകക്റിയക്ട ജുവാകറെ മന്ിൽ തമാരയുകട 
െണ്ണുനരീർത്ുള്ിെൾ പതിച്ു.

''അവസാനമായി യാമ്ക്ാബ് എമ്നാകടാരു 
ൊര്യം പറഞ്ഞു, എകന ജാ�യികല ശ്ശാനത്ി-
ലടക്ം കചയ്ണം തമാരാ....'' ജുവാകറെ വിരലുെ-
ളുകട നടത്ം നിനമ്്ാൾ അവളവയുകട ൊല -ു
െളിമ്ലക്ുമ്നാക്ി, പികന ജുവാകറെ െണ്ണുെളി-
മ്ലക്ും. 

തമാരയുകട െണ്ണുെളികല ഇഷ്ടമ്ക്ടു മന്ി-
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ലാക്ിയ അവൻ വിരലുെൾക്് ജരീവൻ പെർനു. 
അതവളുകട കവളുത് മ്മനിയിലൂകട നിർബാധം നട-
ക്ാനും ഓടാനും തുടങ്ങി. 

''മൃതമ്ദഹം ശ്ശാനത്ിലടക്ം കചയ്ാൻ വലിയ 
തുെ മ്വണമായിരുനു, ഇമ്്ാളത് എനിക്് നാലുദി-
വസം കൊണ്് സമ്ാദിക്ാൻ െഴിയുനു.''

''എനികടന്ു കചയ്ു?'' ജുവാൻ അവളുകട െവിളിൽ 
ചുംബിച്ു. രാഗമായി മാറിയ ഇലെളുകട കനറുെയിൽ 
ഇളംൊറ്റ് കതാടു. 

''യാമ്ക്ാബ് ഇല്ാത് സമയത്് എകറെ മണം പി-
ടിച്ുനടനിരുന രണ്ു മനുഷ്യനായെളുണ്ായിരുനു, 
യാമ്ക്ാബ് മരിച് ദിവസം നിറവയറുമായി ആ രണ്ു 
കചനായെളുകട െൂകട െരച്ിലടക്ി്ിടിച്് ഞാൻ 
െിടനു.....''

തമാരയുകട മുലെൾക്ുമധ്യത്ികല നദരീതടത്ി-
കലത്ിയമ്്ാൾ ജുവാകറെ വിരലുെൾ സ്ംഭിച്ു. ൊല-
ങ്ങളായി രണ്ു സ്ംഭകമന െണകക് നിനിരുന അവ-
ളുകട തരളിതമായ സ്നങ്ങളികലാനിമ്ലക്് ജുവാൻ 
ചാടി്ിടഞ്ഞുെയറി. അവകറെ ചുണ്ുെൾ കഞടികന 
കഞരുക്ി, കപകടന് വിശുദ് ഭൂമിയിൽ വളർന തമാ-
രയുകട ശരരീരത്ിൽ നിനും ഒലികവണ്ണ ഒഴുൊൻ തു-
ടങ്ങി, ജുവാനത് നക്ിെുടിക്ാനും..... 

ഘനരീഭവിച്ുമ്പായ െല്ചരീളുെൾക്ു മുെളിൽ നി-
നുകൊണ് ്തമാര അവകന മ്നാക്ിയമ്്ാൾ ചകെിൽ 
ഗദ്ഗദം ഉരുണ്ുെൂടുനത് അവളറിഞ്ഞു. 

''ഇതാ'' തമാര തനിക്ു മ്നമ്ര നരീടിയ െു്ിയിമ്ല-
ക്ും അവളുകട െണ്ണുെളിമ്ലക്ും ജുവാൻ മാറിമാ-
റിമ്നാക്ി. 

''ഇനകല നരീ ഒഴുക്ിയ ഇന്ദ്ിയവും ഒലികവണ്ണയ -ു
മാണ്.''

''എനികക്ന്ിനാണിത്?''
''എകന ഓർമിക്ാൻ'' തമാരയുകട െണ്ണുെൾപു-

ഞ്ിരിക്ുനത് ആദ്യമായി ജുവാൻ ശ്ദ്ിച്ു. 
''ഓർക്ാൻ എനിക്ിതികറെ ആവശ്യമില്, എനാ-

ലും ഞാനിത് സ്വരീെരിക്ുനു'' അവനത് വാങ്ങി ബാ-
ഗികറെ ഒരറ്റത്് ശ്ദ്മ്യാകട വച്ു. 

''തിരിച്ുവരുനതുവകര ഓർമിക്ാൻ, അല്ാ 
ഓർമേെൾക്് ഗന്ം നൽൊൻ.'' തമാര ചിരി-
ക്ുനു, വശരീെരിക്ുന പല്ുെളിമ്ലക്ും ഒലികവ-
ണ്ണ മണക്ുന മുലെളിമ്ലക്ും മ്നാക്ികൊണ്് 
അവൻ തിരിഞ്ഞുനടനു. അെകല മമ്റ്റമ്താ ഭൂഖ-
ണ്ഡത്ിൽ നിനും ജാ�യുകട തരീരത്് തിരതല്ി 
ചാൊൻ വിധിക്ക്ട തിരെൾ ജന്മകമടുത്ു.
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റൂബിക ്സ് ക്യൂബ്
ഉറുമ്ുെൾ ഉറങ്ങുമ്മ്ാഴാണ് ഞാൻ െൂ-

ടുതൽ സമയം ജരീവിച്ിരിക്ുനകതന് 
എനിക്് മ്താനിയിടുണ്്. െൂടുതൽ ആളു-
െൾ, െൂടുതൽ സംസാരങ്ങൾ, െൂടുതൽ 
ജരീവിതം. സ്വപ ്നങ്ങൾക് ്യഥാർത ജരീവിത-
കത്ക്ാൾ ദദർഘ്യം െൂടുതലാണ്.

ഞാൻ ഓടി കടറ്ിമ്ലക്് െയറി.  മ്ഗ്രാ 
ബാഗുെളിൽ നട പയറുെൾ അങ്ങിങ്ങാ-
യി കെടികവച് െയറുെളിമ്ലക്് പടർനി-
രിക്ുനു. വള്ിെൾ പലതവണ വളച്്,ദൃ-
ഢമായിെയറി്ിടിച്്, അതിമ്ലക്് തലകയ-
ത്ിച്ു മ്നാക്ി അങ്ങകന.... പയറുനിറകയ  
മ്പനുറുമ്ുെൾ െയറി പറ്റിയിടുണ്്, െറു-
ത് െുഞ്ഞൻ ഉറുമ്ുെൾ. അത് കചടിയു-
കട നരീര് ഊറ്റിക്ുടിച്് അതികന മുരടി്ിക് -ു
നു. താകഴ കചമ്രത്ി കചടിയിൽ െൂടുെൂ-

ടിയ മ്ചാണനുറുമ്ുെളുകട രണ്ു െൂടുെൾ, 
െത്രിെ കവച്് കവടി ബക്റ്റിലിട് ഞാൻ മുെ-
ളിമ്ലക്് ഓടി. പയർകചടിെൾക്ിടയിൽെ -ൂ
ടുെൾ ഇടുകൊടുത്ു. പുതിയ സ്ലത്് 
വരീണ മ്ചാണനുറുമ്ുെൾ, പരിഭ്രാന്രായി 
െൂടുവിടു പുറത്ിറങ്ങി വനു.  മ്ദഹത്ുവരീ-
ണ് ഉറുമ്ുെകള െടി മ്പടിച്് ഞാൻ കഞ-
രിച്ുകൊനു. െൂടിന് പുറത്ിറങ്ങിയ മ്ചാ-
ണനുറുമ്ുെൾ മ്പനുറുമ്ുെകള ൊണും, 
അവർ തമേിൽ യുദ്ം കചയ്ും, മ്ചാണനുറു-
മ്ുെൾ പയറുെൾ പിടികച്ടുക്ും, അവരവി-
കട പുതിയ മ്ൊളനി സ്ാപിക്ും, തളർന 
പയറുെൾ തളിർക്ും, വരീണ്ും പടരുെയും 
അതിൽ പുതിയ പയറുെൾ പിടിക്ുെയും 
കചയ്ും.

സ്വപ് നത്ിൽ ഞാകനാരു ഫ്ഞ്് ക്ാസി-

േഥ മൂ്യാം സ്യാനം

ജിതിൻ �രോയണൻ

സംഘശബ്ം  
സാഹിത്യ  
മത്സരം
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ലാണ്. എനിക്് ഫ്ഞ്് വായിക്ാമ്നാ സംസാരി-
ക്ാമ്നാ അറിയില്. ചുറ്റിലുമുള് മനുഷ്യർ  സം-
സാരിക്ുന ഭാഷ അറിയാകത, ആമ്ക്രാശങ്ങളു-
കട അർതമറിയാകത, മ്ചാദ്യങ്ങൾ മ്ചാദിക്ാൻ 
വയ്ാകത, മ്പടിച്ിരുന നിമിഷങ്ങൾ. ഞാൻ ഫ്-
ഞ് ്സിനിമെൾ െുറകച്ാകക് െണ്ിടുണ്.് നിങ്ങൾ 
പകെുകവച് അഭിപ്രായമ്ത്ാമ്ടാ, നിങ്ങൾ മ്ചാദിച് 
മ്ചാദ്യമ്ത്ാമ്ടാ അനുെൂല ഭാവം പ്രെടി്ിക്ാൻ 
ഫ്ഞ്ുൊർ 'ഉയി', എന ശബ്ം പുറക്ടുവിക്ു-
നു. ഫ്ഞ്് സുന്ദരിയുകട ചുണ്ുെൾ വൃത്ാകൃ-
തിയിൽ വളഞ്ഞു നിനു, കചറുപുഞ്ിരിയിമ്ലക്് 
െടക്ുമ്മ്ാൾഈ ശബ്ം പുറമ്ത്ക്് വരുനു. 
അമ്്ാഴും ആമ്രാകടകെിലും ഒന ്മിണ്ാൻ മ്പാലും 
വയ്ാകത ഒറ്റയ്കിരിക്ുന ഫ്ഞ്് ക്ാ്ുെൾ എനി-
ക്് മ്പടിയായിരുനു.

എഴുമ്നറ്റതും ഞാൻ  കടറ്ിമ്ലമ്ക്ാടി.കൊ-
ണ്ുവനിട ഉറുമ്ിൻെൂടുെൾ ശൂന്യമാണ്. ഒകരാറ്റ 
മ്ചാണനുറുമ്് മ്പാലും അവികടയില്. മ്പനുറുമ് -ു
െൾ ഓടിനടക്ുനു. അവർ യുദ്ം ജയിച്ിരിക്ു-
നു. ഒഴിഞ്ഞ ഉറുമ്ിൻെൂമ്ടാളം ഞാൻ നിരാശ-
നായി.  കചമ്രത്ിയിൽ നിനും ഒരു മ്ചാണനുറ -ു
മ്ിൻ െൂട ്െൂകട മുറികച്ടുത്ു. രകണ്ണ്ണം പടർത്ി-
വിട പാഷൻഫ്ൂട് നിനും കപാടികച്ടുത്ു. മൂനു 
െൂട് മ്ചാണനുറുമ്ുെളാണ് ഇകനനിക്് മ്വണ്ി 
യുദ്ം കചയ്ുനത്.

ഞാൻ പാമ്ുെകള സ്വപ് നം ൊണാറുണ്്. ഒരു 
കപാട െിണറ്റിമ്ലക്് വരിവരിയായി െുകറ പാമ് -ു
െൾ ഇഴഞ്ഞു മ്പാവുെയാണ.് പലതരത്ിലും നിറ-
ത്ിലുമുള്ത.് എനിക് ്മ്�ാമ്ടാ എടുക്ണകമന് 
ആഗ്രഹമുണ്ായിരുനു. ആർക്ും െിടാത് പാമ് -ു
െളുകട പടങ്ങൾ എനിക്് സ്വന്ം.

 മകറ്റാരിക്ൽ ഒരു വലിയെുളമായിരുനു. കവ-
ള്മില്ാത് കചളി മാത്രം മ്ശഷിച് െുളത്ിനു നട -ു
വിലായി ഞാൻ നിനു. നാലു ഭാഗത്ും നിറകയ 
പാമ്ുെൾ. അവ ഒരാൾക്് ൊലുെുത്ാൻ വയ്ാ-
ത്ത്ര അടുത്്, ഒനിമ്നാകടാന് പറ്റിമ്ച്ർനു പു-
ളഞ്ഞു കൊണ്ിരിക്ുനു. എനിക്് അവികട നിന് 
പുറത്ു മ്പാെണം. െകണ്ണത്ാത് ദൂരമ്ത്ാളം 
പടവുെൾ, എണ്ണമില്ാത്ത്ര പാമ്ുെൾ.

െുടിയായിരുനമ്്ാൾ ഞാൻ ഒരു പാമ്ികന 
ചവിടിയിരുനു. അതിനുമ്ശഷമാണ്  ഈ സ്വപ് ന-
ങ്ങൾ െണ്ു തുടങ്ങിയത്. അകതാരു െുഞ്ഞു പാ-
മ്ായിരുനു. അത് മ്നരകത് ചത്ു മ്പായിരുനു. 
അമ്താ എകറെ ചവിമ്ടറ്റ് പുളഞ്ഞ് മുറിവിൽ ഉറുമ് -ു
െൾ വന് കപാതിഞ്ഞ്, പികന ചത്മ്താ?, മ്നകര 
ഓർമേ െിടുനില്. ഇമ്്ാൾ എനിക്തും സ്വപ് ന-
മായി മ്താനുനു. പാമ്ികന ചവിടിയ സ്വപ് നം 
െണ്ത് കൊണ്ാണ്  ഞാൻ പാമ്ുെകള സ്വപ് നം 
െണ്ു തുടങ്ങിയത്.

കടറസിമ്ലക്് മ്പായമ്്ാൾ എലികെണിയിൽ 
നികനാരു മൂളൽ മ്െടു. ഒകരലി വരീണു െിടക്ുനു. 
കപടിയിൽ രണ്ു െുകഞ്ഞലിെളുമുണ്്. ഗർഭിണി-
യായ എലി കെണിയിൽ വച്് പ്രസവിച്താൊം. 
അകല്കെിൽ രണ്് െുഞ്ഞുങ്ങകളയും െൂടി വന് 
അത് കെണിയിൽ വരീണതാൊം. െുഞ്ഞുങ്ങമ്ളാട് 
എനിക്് സഹതാപം മ്താനി. കെണിയിൽ വരീണ 
എലിെകള ഞാൻ ബക്റ്റിൽ മുക്ി കൊന് കടറ-
സിൽ നിനു തകന പുറമ്ത്ക്് വലികച്റിയും. 

ഇതികന എനിക്് കൊല്ാൻ െഴിഞ്ഞില്. എലിെ-
കള പുറത്ിറക്ി വിടാനായി  വർഷങ്ങൾക്ുമ്ശ-
ഷം ഞാൻ വരീട് വിട് പുറത്ിറങ്ങി. െുനുെയറി 
ൊടികറെ  മുെളിൽ അവറ്റകയ തുറനുവിടു. ഇനിയരീ 
എലിെുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ സന്തിപരമ്രെൾ 
സൃഷ്ടിക്ും. അവ കപറ്റ് കപരുെും. എലി്നിയും 
പുതിയ മ്രാഗങ്ങളും പരത്ും. എനിക്റിയാമാ-
യിരുനു. പമ്ക്ഷ എനിക്വകയ കൊല്ാൻ െഴി-
ഞ്ഞില്.

കടറസികല പയർ കചടിെളികല മ്ചാണനുറുമ് -ു
െളുകട മൂന ് െൂടുെളും ൊലിയായിരുനു. ഒരുറുമ്്  
മ്പാലും അതിൽ അവമ്ശഷിച്ിരുനില്. തുടർച്യാ-
യി രണ്ാം യുദ്ത്ിലും മ്പനുറുമ്ുെമ്ളാട ്ഞാൻ 
മ്താറ്റു. വരീടിനു മുറ്റകത് മ്പരയ്ക മരത്ിൽ നിനും 
രണ്ും, പാഷൻ ഫ്ൂടിൽനിനും കചമ്രത്ിയിൽ 
നിനും ഓമ്രാ െൂടുെളും പറികച്ടുത് ്മ്പനുറുമ് -ു
െമ്ളാടുള് അവസാന യുദ്ത്ിന ്ഞാൻ തയ്ാറാ-
യി. ഇനി മ്ചാണനുറുമ്ുെളുകട െൂടുെൾ ബാക്ി-
യില്. അവസാനകത് പടയാളിെളുമായി ഞാൻ 
യുദ്ത്ിനു മ്പായി. നാലു െൂടുെളും മ്പനുറുമ് -ു
െൾ നിറഞ്ഞ പയർകച്ടിയിലിടു.

രാവികല െണ്ണു തുറനമ്്ാൾ മുറി നിറകയ  ഉറു-
മ്ുെളായിരുനു.  ഒൻപത് െൂടുെളികല മ്ചാണ-
നുറുമ്ുെൾ, പയറിൽ പടർന മ്പനുറുമ്ുെൾ. 
പികന െണ്ാൽ അറിയാത് െറുത്ുരുണ് മകറ്റാ-
രുതരം ഉറുമ്ുെളും. അവകയ ഞാൻ ഇതിനുമുമ്് 
െണ്ിടില്ായിരുനു. എവിടുന് വനതാകണന് 
ഞാൻ അവമ്യാട് മ്ചാദിച്ു. ദാലിയുകട 'കപർസി-
റ്ൻസ് ഓ�് കമമേറി'യിൽ നിനും വനതാകണ-
ന് പറഞ്ഞു. ്സ് ടുവികല മലയാളം കടക്്റ്റ് പുസ്-
െത്ിൽ ആ കപയിൻറിങ് ഉണ്ായിരുനു. തടിൽ 
വച് മലയാളം പാഠപുസ്െത്ിൽ നിനും  െൂടുതൽ 
ഉറുമ്ുെൾ ഇറങ്ങി വരുനുണ്.് ഞാൻ മ്ചാണനുറ -ു
മ്ുെകള മ്നാക്ി.അവകരകറെ ചുറ്റും കപാതിഞ്ഞു 
നിനു. അവകയ മ്നാക്ി നിനമ്്ാൾ അവ എമ്നാ-
ട് സംസാരിച്ു തുടങ്ങി.

 -'നിങ്ങൾ ഞങ്ങകള പരസ്പരം ശത്രുക്ളാക്ാൻ 
മ്നാക്ി' മ്ചാണനുറുമ്ുെൾ പറഞ്ഞത ്ശരിയായി-
രുനു. ഞാൻ അവകയ പരസ്പരം മ്പാരടി്ിക്ാൻ 
മ്നാക്ി. -'സ്വന്ം ൊര്യത്ിനായി ഞങ്ങളിൽ െലാ-
പങ്ങൾ ഉണ്ാക്ി'. 

മ്ചാണനുറുമ്് ആ പറഞ്ഞതും   പൂർണ്ണമായും 
ശരിയായിരുനു. ഞാൻ ഉറുമ്ുെളിൽ വംശരീയ 
െലാപങ്ങളാണ് ഉണ്ാക്ിയത്. െലാപങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ികയടുക്ുനതാണമ്ല്ാ. -'യുദ്ം ൊരണം 
ഞങ്ങൾക് ്ഞങ്ങളുകട പാർ്ിടങ്ങൾ നഷട്മായി, 
7 െൂടുെൾ'

 രണ്ും മൂനും നാലും. ഏഴ് െൂടുെൾ. എകറെ  ലാ-
ഭത്ിനായി ഞാൻ െളി്ാടങ്ങളായി ഉപമ്യാഗിച്-
ത് ഏഴ് പാർ്ിടങ്ങളാണ്.

 -'നിനക് ്ശിക്ഷയുണ് ്വരീട ്വിട ്നരീയും ഇറങ്ങുെ. 
ഞങ്ങൾ മുമ്ന നടക്ും പിനാകല നടനു കൊ-
ള്ുെ'

 മ്ചാണനുറുമ്ു പറഞ്ഞത് ന്യായമാകണന് 
മ്താനി. എനിക്് തർക്മില്.ഞാൻ അവർ പറ-
ഞ്ഞത് മ്പാകല കചയ്ാൻ തരീരുമാനിച്ു. മ്ചാണന -ു
റുമ്ുെൾ  മുനിൽ നടനു, മ്പനുറുമ്ുെൾ  കതാട് 
പിനിൽ, അവയ്ക് പിനിൽ ഞാൻ, ഏറ്റവുകമാടുവി-
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ലായി ദാലിയുകട ഉറുമ്ുെൾ. നടനു നടനു ഒര -ു
പാട ്നടനമ്്ാൾ ൊലിൽ മണൽകപാടിെൾ പറ്റി 
തുടങ്ങി. മ്നാകക്ത്ാദൂരമ്ത്ാളം മണൽ െൂന-
െൾ. പരന, വിശാലമായ കവളിച്ം.മരുഭൂമിയിൽ 
ഞാനും ഏതാനും ഉറുമ്ുെളും മാത്രം. ഞങ്ങൾ 
നടത്ം തുടർനു.

2 ക്ോപ്പ് ഡബോയ്
നിങ്ങൾ ഒരു  ക്ാ്് മ്ബാർ�ുമായി െ്യാമറയ്ക് മു-
നിൽ നിൽക്ുന ക്ാ്് മ്ബായിയാണ്. സംവി-
ധായെൻ 'മ്റാൾെ്യാമറ',  വിളിച്ു െഴിഞ്ഞിരിക് -ു
നു. അമ്്ാൾ ക്ാ്് മ്ബാർ�ിൻകറ ഉയർത്ിയ 
വടിയുകടയും പ്രതലത്ികറെയും ഇടയിൽ  ഒരുറ -ു
മ്ികന നിങ്ങൾ ൊണുനുകവന് െരുതുെ.  ക്ാ-
്ടിച്ാൽ ഉറുമ്് അതിനടിയിൽ കപട് ചതഞ്ഞര-
ഞ്ഞു ചാവും. അടിച്ികല്കെിൽ മുഴുവൻ ക്രൂവിനും 
മുനിൽ സംവിധായെകറെ കതറി മ്െട ്നിങ്ങൾ പരി-
ഹാസ്യനാെും. നിങ്ങൾ എന്് കചയ്ും?

 ഇമ്്ാൾ കചയ്തുമ്പാകല ആമ്ലാചിച് ്സമയം 
െളയാതിരിക്ുെ. കപകടന ്ഉറുമ്ികന ഊതി കത-
റി്ിച്് ക്ാ്ടിച്്  കഫ്യിമിൽ നിനും ഓടി മാറുെ. 
ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്കറെ മുറിയിലാണ് സരീൻ കസറ്റ് 
കചയ്ിരിക്ുനത്. ഒരു െുഞ്ഞു മുറികയ മ്നർപെ -ു
തിയായി പെുത്്, മറുവശം അമ്ദേഹത്ികറെ ഭാ-
ര്യയായ ത്വക്് മ്രാഗവിദഗ്ധയ്ക് നൽെിയിരിക്ു-
നു. മുറിയിൽ സ്ാപിച് ഏസിയുകട പെുതിയിൽ 
കവച് ്കൃത്യമായി മൾടിവു� ്ദവദ്യശാസ്ത്രത്ികറെ 
രണ്ുവിഭാഗങ്ങകള മുറിച്ു വയ്കുനു. മനഃശാസ്ത്രവി-
ദഗ്ധനായ മ്�ാക്ർ, ജരീവിതത്ിൽ മ്താകറ്റനു 
െരുതി തകറെ മുനിലിരിക്ുന നായെമ്നാട് ജരീ-
വിതത്ികറെ വിശാലമായ മ്ലാെകത് െുറിച്ും 
വിജയത്ികറെ അനന്മായ സാധ്യതെകള െു-
റിച്ും തകറെ പെുത്, ഇടുങ്ങിയ മുറിയിലിരുന് 
സംസാരിക്ുനു. നായെൻ മരുനികറെ െുറി്ു-
െൾ വാങ്ങി മ്�ാക്കറ മ്നാക്ി ചിരിച്്, ആത്മവി-
ശ്വാസം വരീകണ്ടുക്ുമ്മ്ാൾ സരീൻ അവികട അവ-
സാനിക്ുനു.

-ഡേോൾ േ്ോമേ-
ക്ാ്് മ്ബാർ�ടിച്ു െഴിഞ്ഞാൽ ക്ാ്് മ്ബായ് 
കഫ്യിമിൽ  നിനും ഓടി മാറണം. അടുത് മ്ട-
ക്ിന് സമയമാവുമ്മ്ാമ്ഴക്ും എത്ാവുന ദൂ-
രത്ിൽ എവികടകയകെിലും അയാൾക്് ഒളിച്ിരി-
ക്ാം. ഇവികട പമ്ക്ഷയത് നട്ില്. മുറി കചറുതി-
കറെ പെുതി മാത്രമാണ്. കഫ്യിമിൽ കൊള്ാകത 
നിങ്ങൾക്് എവികടയും മാറി നിൽക്ാനാവില്. 
െ്യാമറയുകട കതാടു പിനിൽ ശ്വാസം പിടിച്് അന-
ങ്ങാകത നിൽക്ാകമനാകണകെിൽ, അവികട െ്യാ-
മറാമാനും മ്�ാക്സ ്പുള്റും സംവിധായെനും 
ഇറുെിയമർന് നിൽക്ുനണ്ാവും. കതാട്ുറം 
നിശബ്നായി പതിഞ്ഞിരിക്ാൻ ആഗ്രഹിച്ാൽ 
അവികട സൗണ്് �ിദസനറും ബൂം  ഓ്മ്റ-
റ്ററും ൊണും. ക്ാ്് പിടിച്് ഓടിക്യറാൻ ഭൂമി-
യിൽ അവമ്ശഷിക്ുന ഏെയിടം മ്�ാക്റുകട 
മ്മശയാണ്.

ക്ാ്ടിച്ു െഴിഞ്ഞതും ഞാൻ മ്�ാക്റുകട മ്മശ 
വലിച്ുതുറനു അതിനുള്ിൽ െയറി. കചറിയ 
മുറികയ രണ്ായി പെുത്ത്ര കചറിയ െ്യാബിനി-
കല, വളകര കചറിയ മ്മശയ്കെത്് െഷ്ടിച്് െയ്ും 

ൊലും ചുരുടി വച്് ക്ാ്് മ്ബാർ�് പിടിച്ിരുനു. 
അെത്് കമാത്മിരുടാണ്.മുനിലും പിനിലും 
ചുറ്റുമിരുട്. ഭൂമിക്് ഇരുടായിരം മ്ൊടി െിമ്ലാമരീറ്റ-
റുെൾ അ്ുകറ അനന്മായ ഇരുടിൽ മുഴുവൻ ജരീ-
വജാലങ്ങളിൽ നിനും ഒറ്റക്ട് ഒരാൾ ഒഴുെി നട-
ക്ുനതും ഇരുടിൽ മ്മശയ്കെത്്  ഇരിക്ുനതും 
ഒരു അവസ്യാണ്. െണ്ണുതുറനു മ്നാക്ിയാൽ 
ചുറ്റും ൊണുനത് ഇരുട് മാത്രകമകെിൽ ദെൊ-
ലുെൾ അനക്ാൻ വയ്ാകത ഒരു മ്മശയ്കുള്ിൽ 
ചുരുണ്ിരിക്ുനതുംഅനന്മായ മ്ലാെത്് പറ-
നുനടക്ുനതും തമേികലന്് വ്യത്യാസം? രണ്ും 
നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്കായിമ്പായ ഇരുട് മാത്രം.

'െട്',വിളിച്ു. ആമ്രാ മ്മശ വലിച്ു തുറനു, 
ഞാൻ പുറത്ിറങ്ങി.റരീമ്ടക്ാണ്, സംവിധായ-
െൻ പറഞ്ഞു.നായെകറെ ഇടുങ്ങിയ മ്ലാെത്ു-
നിനും വിശാലമായ പരനമ്ലാെമ്ത്ക്്, മനഃ-
ശാസ്ത്രജ്ൻ അയാകള കൊണ്ുമ്പാെുമ്മ്ാൾ 
അയാളുകട മുഖത്് ഭാവ മാറ്റങ്ങൾ  ഉണ്ാെു-
നില്മ്ത്ര. ഞാൻ മ്മശയ്കടിയിമ്ലക്് ഒനുെൂകട 
ഓടി െയറാൻ തയ്ാറായി, ക്ാ്് മ്ബാർ�ും പി-
ടിച്ു െ്യാമറയ്ക് മുനിൽ നിനു. മനഃശാസ്ത്രജ്ൻ 
ഇടിഞ്ഞമ്ലാെകത് പരത്ാനുള് സംഭാഷണ-
ങ്ങൾ ഒനുെൂകട ഓർക്ാൻ ശ്മിക്ുനു. നായ-
െൻ മ്ലാെം പരക്ുമ്മ്ാൾ ഭാവമാറ്റം അനിവാ-
ര്യമാമ്ണാ എന ചിന്യിൽ മുഴുെിയിരിക്ുനു. 
ഞാൻ ക്ാ് ്മ്ബാർ�ികറെ മുെളികല വടി കപാക്ി.
വടിയുകട അടിയിൽ അമർനു ചത് ഉറുമ്ികന 
ഊതിമാറ്റി.

3 എലിവ്ട്ി
സ്വന്മായി വരീടില്ാത്വർക്ാണ് അന്യകറെ വരീട് 
െകയ്മ്റണ്ി വരുനത്. ഭക്ഷണം ലഭിക്ാകത വര -ു
മ്മ്ാൾ അവർക് ്ഭക്ഷണം മ്മാഷട്ിമ്ക്ണ്ിവരും. 
ഇതിൽ നിനാണ് എലിക്ടി എന മഹത്ായ 
ആശയത്ിമ്ലക്് ഞാൻ എത്ിയത്. പാർ്ിടം 
ഇല്ാത്തിനാൽ എകറെ വരീട് െമ്യ്റിയ എലിെൾ-
ക്് സ്വന്മായി ഒരിടം. ഒരു ദിവസകത് പരിശ്മം 
കൊണ്് ഞാൻ ഒരു എലിക്ടി ഉണ്ാക്ി. ഒരു 
െഷ്ണം റസ് ക്് ഭക്ഷണമായി അതിൽ വച്ു ഞാൻ 
െിടനുറങ്ങി.

  എലിക്ടികയ ഓർമേ വന ഒരു ദിവസം കപടി-
യിൽ നാല് എലിെകള ഞാൻ െണ്ു. സ്വാഭാവിെ-
മായും കപടിയിൽ ഒരു എലി മാത്രമ്മ വരീഴാൻ പാ-
ടുള്ൂ, പമ്ക്ഷ കപടിയിൽ  നാല് എലിെൾ ഉണ്്. 
അമ്്ാൾ കപടിയിൽ വരീണ എലിക്്  മൂന് പെർ-
്ുെൾ ഉണ്ായിരിക്ുനു.ഞാൻ ഉണ്ാക്ിയത ്ഒര-
ത്ുതക്ടിയാണ്. അതിൽ വരീഴുന വസ്ുക്ൾക്് 
അത് പെർ്ുെൾ ഉണ്ാക്ുനു.

3.1 ഭൂമിയുവട വ്ട്ി
 കപടിയിൽ വരീണ എലിക്് മൂന് പെർ്ുെൾ 
ഉണ്ായമ്താകട ഞാൻ വലിയ പദ്തിെൾ ഉണ്ാ-
ക്ി. വലിയ ചിലവ് വരുന ൊര്യമായതിനാൽ 
ഞാൻ ഗവകണ്മറെിമ്നാട് സഹായം അഭ്യർതിച്ു. 
ഗവകണ്മന്റ് എകന വിശ്വസിച്ില്.ഞാൻ പ്രധാന-
മന്ത്ിക്്   ഒത് എലിക്ടി ഉണ്ാക്ി അയാകള 
അതിലിടു. സ്വാഭാവിെമായി നാലു പ്രധാനമന്ത്ി-
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മാർ പുറത്ുവനു. രണ്് മ്പകര അവർ  കവടിവച്ുകൊ-
നു, ഒരാകള അവർ നാമ്ളക്് മ്വണ്ി ഒളി്ിച്ുകവച്ു. 
ഒരു ബാക്്് പ്രധാനമന്ത്ി. 'മ്ൊടതിയുമ്ടയും മറ്റ് 
സർക്ാർ ഏജൻസിെളുകടയും അളവിന് ഒരു കപടി 
ഉണ്ാെുകമകെിൽ, പദ്തിക്ുള് �ണ്് ഞങ്ങൾ കറ-
�ിയാക്ാം'.  ഓ�ർ ഞാൻ സമ്ന്ാഷപൂർവ്ം സ്വരീെ-
രിച്ു. അങ്ങകന എകറെ സ്വപ് നപദ്തി ക്ുള് പണം 
എനിക് ്അനുവദിച്ു െിടി. രാജ്യകമമ്ാടും പ്രതിമെളും 
മ്റ്�ിയങ്ങളും പണിയാനായി സർക്ാർ നരീക്ി കവച് 
ആ വലിയ തുെകൊണ്് ഞാൻ ഭൂമികയ ഇടാനുള് 
കപടിയുകട പണി പൂർത്ിയാക്ി. സൂര്യകന വലം കവ-
ക്ുന വഴിയിൽ കൊണ്ുവച്ു. ഒരുമാസംകൊണ്് ഭൂമി 
കപടിയിൽവരീണു. പകക്ഷ മൂന് ഭൂമിെൾ അധിെമായി 
ഉണ്ായില്. കപടിയിൽ എമ്ന്ാ സാമ്കെതിെ തെരാർ 
സംഭവിച്ിരിക്ണം. എമ്നാടവർ വിശദരീെരണം ആരാ-
ഞ്ഞു.  അവർ അവശ്യക്ടുനത്ര ൊലം സൗജന്യമായി 
പെർ്ുെൾ നൽെുന കപടിെൾ നിർമിച്ു നൽൊം 
എന വ്യവസ്തയിൽ എനിക്വർ മാ്് നൽെി. 'വർ-
ദ്ിച്ുവരുന ചൂടിൽ നിനും അൾട്ാവയലറ്റ ്രശ്ിെളിൽ 
നിനും ഭൂമികയ രക്ഷിക്ാൻ ഗവൺകമൻറ് ആവിഷ് െ-
രിച് പുതിയ പദ്തിയാണിത്, ഓമ്സാൺ പാളി ചുരു-
ങ്ങിയാലും നമേുകട രാജ്യത്ിന് സംരക്ഷണ-
വും, സുരക്ഷയും കപടിയിൽ നിന് െിടും'.

 പ്രധാനമന്ത്ി പറഞ്ഞു. െയ്ടിക്ാൻ 
െൂടിയവരുകട  െൂകട മ്ചർന് ഞാനും 
ദെയ്ടിച്ു.

 സോഹിത് വ്ട്ി
 കപടിയിൽ ഇടാൽ എലി-
െൾക്് പെർ്ു-
െളുണ്ാെുകമ-
കെ ി ൽ  എ ന്ു -
കൊണ് ്െഥെൾ-
ക്് ഉണ്ായിക്ൂടാ? 
ഞാൻ മലയാളത്ിൽ  
ഈയികട അവാർ�ുെൾ ഏറ്റ-
വും അധിെമായി മ്നടിയ ജനുസിൽ-
ക്ട ഒരു െഥ എടുത്ു കപടിയിൽ കൊണ്ിടു. 
സ്വാഭാവിെമായും സമാനമായ മൂന് െഥെൾ ഉണ്ാ-
യി. ഞാനവ മൂന് ആഴ്ച്ചപതി്ുെൾക്്  അയച്ുകൊ-
ടുത്ു. മൂനും ഒമ്രസമയം അച്ടിച്ുവനു. ആ െഥ-
െൾ വരീണ്ും കപടിയിൽ ഇടു, െഥെൾക്് പെർ്ുെൾ 
ഉണ്ായികക്ാണ്ിരുനു. ആരാധെർ ആമ്ഘാഷിക്ു-
ന എഴുത്ുൊരനായി ഞാൻ മാറി. അവാർ�ുെൾ 
മ്നടി, െഥെൾ സിനിമെളായി, സാഹിത്യ ചർച്െ-
ളിൽ മുടങ്ങാകത മ്പായികക്ാണ്ിരുനു. ഒരു ദിവസം 
ദവെുമ്നരം കപടി വാർത്ാ സമ്മേളനം വിളിച്ു 
മ്ചർത്ു. െഥ എഴുതിയത്  ഞാനകല്നും  എലിക്ടി 
ആയിരുകനനും അത് വിളിച്ുപറഞ്ഞു. എകന അത -ു
മ്പാകലാരു  െഥകയഴുതാൻ കവല്ുവിളിച്ു. കവല്ുവിളി 
ഏൽക്ാകത രക്ഷയികല്നായി.കപടി പുതിയ മൂന ്
െഥെൾ എഴുതി ൊണിച്ു. ഞാൻ ഒകരലി കപടിയിൽ 
വരീണു മൂകനലിെളായി മാറിയ ഒരു െഥകയഴുതി. എകറെ 
അവാർ�ുെൾ തിരികെ മ്മടിച്ു, സാഹിത്യചർച്െ-
ളിൽ വിളിക്ാകതയായി, മ്ൊ്ിദററ്റ ്കവച് ്എലികപടി 
എകറെമ്പരിൽ മ്െസ ്കൊടുത്ു. ഞാൻ ജയിലിലായി. 
അകതാരു പാർ്ിടമല്ായിരുനു.

3.3 വ്ട്ിവിപ്ലവം
കപടിയിൽ വരീണ്, എലിക്് മൂന് പെർ്ുെൾ ഉണ്ാ-
യമ്താകട ഞാൻ ഒരു കപടി െൂടി ഉണ്ാക്ി. അതിൽ 
മകറ്റാരു  എലികയ െൂടിയിടു.  അതിലും പുതിയ മൂന് 
എലിെൾ ഉണ്ായി. െൂടുതൽ കപടിെൾ ഉണ്ാക്ാൻ 
ഞാൻ തരീരുമാനിച്ു. ഒരു കപടി ഉണ്ാക്ാൻ മൂന് മണി-
ക്ൂർ സമയം മ്വണ്ിവരുനതിനാൽ ഞാൻ  ഒരു കപടി-
കയ മ്വകറാരു കപടിയിൽ കൊണ്ിടു. സ്വാഭാവിെമായും 
അവികട മൂനു കപടിെൾ ഉണ്ായി. വ്യവസായിെമായി 
കപടികയ നിരത്ിലിറക്ുനതികന പറ്റി ദരീർഘമായ 
ആമ്ലാചിച്ുകൊണ്ിരികക് ഒരു കപടി വി്വം കപാ-
ടി്ുറക്ടു.

 കപടിെൾ അതിനെമ്ത്ക്് തകന കപടിെൾ നി-
മ്ക്ഷപിച്ു കപറ്റുകപരുെി. നിമിഷങ്ങൾകൊണ്് അവ 
വരീടികറെ അതിർത്ിെൾ മ്ഭദിച്് വി്വം വ്യാപി്ി-
ച്ു. നിയമങ്ങകളയും പാസ് മ്പാർടുെകളയും അറിയാ-
ത്  കപടിെൾ, വി്വം മ്ലാെം മുഴുവൻ വ്യാപിപിച്ു. 
ഏൊന്ത എന വലിയ പ്രശ് നകത് ആദ്യമ്മ തിരി-
ച്റിഞ്ഞ് കപടിെൾ ഓമ്രാനിലും ഓമ്രാ എലിെകള 
വ രീ ത മ ി ടു . മ്ലാെകമമ്ാടും കപടിെളും എലി-

െളുംനിറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഒകരലി വഴി 
എലി്നിയുകട പുതിയ വെമ്ഭദം 
ഉണ്ായി. കപരുൊനുള് മത്സര-
ത്ിൽ കപടിെളും എലിെമ്ളാ-

ടുകമാ്ം ദവറസും പകെുമ്ചർ-
നു. എലിെൾ എല്ാം തിനു 

തുടങ്ങി. മ്രാഗമ്ത്ാകടാ്ം 
െടുത് ഭക്ഷ്യ ക്ഷാ-

മവും ഉണ്ായി. 
ക്ഷാമങ്ങൾ 

െലാപ-
ങ്ങളും 
യു ദ് -

ങ്ങ ളു ം 
ഉണ്ാക്ി. സ്വാ-

ഭ ാ വ ി െ മ ാ യു ം  
അഭയാർഥിെൾ ഉണ്ായി. വി-

ശന്, ഭയന് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ എകന എലി-
െൾ െകണ്ത്ി. ഞാൻ അവരുകട കപടി െയ്മ്റും എന-
വർ െരുതിമ്യാ എനറിയില്, അവർ എനിക്് വലി-
കയാരു മുറി ഉണ്ാക്ി നൽെി. എകന അതിൽ അടച്ു 
വച്ു.തിനാൻ ഒരു െഷ്ണം റസ് ക്് ചുവരിൽ മ്ൊർത്ു 
വച്ിരുനു.

4ലിഫ്റ്്
പടിെയറുമ്മ്ാൾവഴുതിവരീണമ്്ാഴാണ് ഞാൻ ആദ്യ-
മായി ലി�റ്്റിൽ െയറിയത.് നമേൾ ഉള്ിടത് ്വച് ്തുറ-
ക്ുന വാതിൽ െടനെത്ു െയറിയാൽ, ഇഷട്മുള്ി-
ടത്് വാതിൽ തുറനിറങ്ങാം. വാതിലുെളിൽ  നിനും 
വാതിലുെളിമ്ലക്് മ്ലാെകത് മ്ൊർത്ിണക്ുന 
ആശയം. ഞാൻ െൂടുതൽ സമയം ലി�്റ്റിൽ ചിലവി-
ടാൻ ആഗ്രഹിച്ു. ഒറ്റയ്ക്  ലി�്റ്റിൽ ഇരുന് പാട് മ്െടു, 
ഒറ്റയ്ക് ലി�്റ്റിൽ ഇരുന് പുസ്െം വായിച്ു.  ലി�്റ്റിൽ 
ഒറ്റക്ിരിക്ുന സമയം ജരീവിതത്ിൽ എനിക് ്ഏറ്റവും 
പ്രിയക്ടതായി മാറി. മനുഷ്യകര ൊണാകത, മണക്ാ-
കത, മ്െൾക്ാകത, രുചിക്ാകത, സ്പർശിക്ാകത സ്വ-
സ്മായി ഇരിക്ാൻ ലി�റ്്റുെൾ സഹായെമാകണന 
അറിവാണ് ലി�്റ്റിൽ സ്ിരതാമസമാക്ാകമന തരീര -ു
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മാനത്ികലത്ിച്ത്.
ഒരു യൂമ്റാപ്യൻ മ്ക്ാസറ്റ്.   െിടക്ാൻ ഒരു 

മ്സാ�യും തലയണയും  ലി�്റ്റിൽ കൃത്യമായി 
കൊണ്ു. മിച്ം വന സ്ലം നാമ്ലൊൽ കസൻ-
റരീമരീറ്റർ നരീളവും ഏഴുകസറെരീമരീറ്റർ വരീതിയുമുള് 
ചതുരമാക്ി വച്് ഭാവിയികല ആവശ്യങ്ങൾക്ാ-
യി മാറ്റികവച്ു. ഒറ്റയ്കായിരുനത് കൊണ്് വസ്ത്ര-
ങ്ങൾ ഉപമ്യാഗിമ്ക്ണ്ി വനില്. ഭാരം െുറച്ു 
െൂകട  െുറഞ്ഞു. 

ആദ്യമാദ്യം ദിവസവും ഭക്ഷണവും 
കവള്വും രാവികല ലി�്റ്റ് തുറ-
ന് ഒരാൾ എത്ിച്ു തനു. 
മ്സാ�യിൽ തിരിഞ്ഞു െിട-
നുകൊണ്് അയാകള മ്നാ-
ക്ാകത, ഭക്ഷണം വരുന-
തും അയാൾ മ്പാെുന-
തും മ്െടിരുനു. ഭക്ഷ-
ണം ഒരു ദിവസം െഴി-
ഞ്ഞ് മ്െടായികല്കെിൽ,  
അയാളുകട ദിവസവുമു-
ള് വരവ് ഒഴിവാക്ാമാ-
യിരുനു  എന് മന്ിലാ-
ക്ിയമ്്ാൾ, കപകടന് മ്െ-
ടുവരാത് പഴങ്ങളും കചറി-
കയാരു ടാകെിൽ കവള്വും ആഴ്ച-
യികലാരിക്ൽ കൊണ്ുവനാൽ 
മതികയന് അയാകള അറിയിച്ു. പഴ-
ങ്ങൾ മ്സാ�യുകട മുെളിൽ െൂടിയിടു. കവള്-
ത്ിൻകറ സംഭരണി അടച് മ്ക്ാസറ്റിന ്മുെളിലാ-
യി വച്ു. ദിവസവും ഉറങ്ങാനും വിസർജിക്ാനും 
സ്ാന ക്രമങ്ങൾ മാമ്റ്റണ്ി വരുനത് വല്ാത് 
ബുദ്ിമുടുണ്ാക്ി. വിസർജനം െുറയ്കാൻ ഭക്ഷ-
ണവും കവള്വും െുറച്ു. മ്സാ�യികല പഴങ്ങ-
ളുകട   എണ്ണം െുറഞ്ഞു.

ഇടയ്കികട അവ എടുത്് മാറ്റുനത് മടു്ിച്-
മ്താകട  ഉറക്ം െുറച്ു. ഭക്ഷണം െഴിക്ുനത് 
െുറച്മ്താകട അയാൾക് ്രണ്ാഴ്ചയികലാരിക്ൽ 
വനാൽ മതികയനായി. ഉറക്ം െുറഞ്ഞമ്താകട 
വായിക്ാൻ െൂടുതൽ പുസ്െങ്ങൾ അയാമ്ളാട് 
എത്ിക്ാൻ പറഞ്ഞു. മ്സാ�യിൽ മ്ക്ാസറ്റി-
കറെ മുെളിലും മിച്ം വന സ്ലങ്ങളിലും പുസ്-
െങ്ങൾ െൂടിയിടു. ഭാരം പികനയും  െുറഞ്ഞു.

ആദ്യമാദ്യം ലി�്റ്റികറെ മുെളിമ്ലക്ുള് ഉയർ-
ച്യും താമ്ഴക്ുള് വരീഴ്ചയും എനിക്് കൃത്യമായി 
മന്ിലാെുമായിരുനു. എമ്്ാമ്ഴാ ഈ ചല-
നങ്ങകള ഞാൻ മറനുമ്പായി. ലി�്റ്റ് ഉയരുന-
തും താഴ്നതും തമേിൽ തിരിച്റിയാൻ എനിക്് 
ഇമ്്ാൾ പറ്റുനില്. അടഞ്ഞ ഏൊന്മായ ഈ 
മുറിക്ുള്ിൽ അതിൻകറ ചലനം മുെളിമ്ലക്ാ-
മ്ണാ, താകഴൊമ്ണാ എന മ്ചാദ്യം അപ്രസ-
ക്തമാണ്. എനിക്ിഷ്ടമുള്ത് മ്പാകല അതി-
കറെ ചലനകത് ഇതിനെത്് ഇരുനുകൊണ്് 
എനിക്് വിചാരിക്ാം. ആഴമ്മറിയ െടലിൻകറ 
അടിത്ടിൽ ഈ  വലിയ കപടി വരീണുകവന് 
െരുതിയാലും.  അനന്മായി മുെളിമ്ലക്് മ്പാ-
വുെയാകണന് െരുതിയാലും ഒരു വ്യത്യാസം 
ഉണ്ാെുനില്.

അയാൾ അവസാനം വനകതനാകണന് 

ഓർമേയില്. മാസങ്ങമ്ളാ വർഷങ്ങമ്ളാ മുമ്ന 
ആയിരിക്ണം. മ്സാ�യുകട മുെളിൽ മ്പ്രാ-
ടരീൻ ഗുളിെെൾ െൂമ്ാരമാക്ിയിടുണ്.് വിശക് -ു
മ്മ്ാൾ ഒന ്െഴിക്ും. പികന വിശക്ാൻ  നമ്ന 
ദവെും. വല്മ്്ാഴും മൂമ്നാ,നാമ്ലാ തുള്ി 
കവള്കമടുത് ്ചുണ്ുനനയ്കും.ഇവികട ഒരിക്ൽ 
മ്പാലും ഞാൻ  വിയർത്ിടില്.ദാഹം മറനു 
മ്പാൊൻ ഉള് ഗുളിെ െഴിച്ിരുനു. കവള്ം െ -ു

ടിക്ുനത് െുറച്മ്്ാൾ മൂത്രകമാ-
ഴിമ്ക്ണ്ാതായി. െക്ൂസ് 

കപാളിച്ു െളഞ്ഞു. ആ 
സ്ലം മകറ്റകന്കെി -

ലും ൊര്യത്ിന് ഉപ-
മ്യാഗിക്ാം എന് 

െരുതി. ഇനിയും 
പു സ് െ ം  െൂ ട ി 
ഇ ടു െ മ് യ ാ , 
അകല്കെിൽ ഗു-
ള ി െ െ ൾ  െു -
നുെൂടുെമ്യാ 

കചയ്ാം.

  വ ി ശ ്ു ം 
ദാഹവും വറ്റി പുസ്-

െങ്ങൾ തിനു കൊണ്ി-
രുന ഒരു ദിവസം കപകട-

കനനിക്് ശബ്ങ്ങകള ഓർമേ 
വനു. ഇവികട ശബ്ങ്ങൾ ഇല്ായിര -ു

നു. എകറെ ൊലടിെൾ വകര നിശബ്മായിരുനു.
ഞാൻ ഓടിമ്്ായി പുസ്െതാളുെൾ മറിച്ുമ്നാ-
ക്ി. അതിലും ശബ്ം ഇല്ായിരുനു. ഗുളിെ വി-
ഴുങ്ങുമ്മ്ാഴും ശബ്മില്. ലി�്റ്റിൽ എവികടയും 
ശബ്മില്. എനാണ ്അവസാനമായി ഞാൻ ഒരു 
കൊതുെ് മൂളുനത് മ്െടത്? എന്ുകൊണ്ാണ് 
ഞാൻ ലി�്റ്റിൽ പാടുമ്െൾക്ാൻ ഒനും െരു-
താതിരുനത്? അനിവികട സ്ലം ഇല്ായിരു-
നു. ശബ്ത്ിന് അത്രമ്യകറ സ്ലം ആവശ്യ-
മാമ്ണാ? എന്ുകൊമ്ണ്ാ ഞാൻ ശബ്ങ്ങകള 
അവഗണിച്ു

ശബ്ം ഇകല്ന ്അറിഞ്ഞമ്്ാഴാണ ്ലി�റ്്റിൽ 
ഇത്രമ്യകറ ഇരുട ്ഉണ്ായിരുകനന ്മന്ിലായ-
ത്.എനിക്് പുസ്െങ്ങളികല അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യ-
മായി വായിക്ാൻ പറ്റാകതയായി,ദിവസങ്ങൾ 
െഴിഞ്ഞമ്്ാൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഒടുമ്മ ൊണാകത-
യായി, പികന പുസ്െങ്ങൾ ൊണാകതയായി.
എനിക്് ശ്വാസം മുടി തുടങ്ങി. ലി�്റ്റ് നിറകയ 
ഇരുടാണ.് ഞാൻ ഒനും ൊണുനില്. ഇടുങ്ങിയ 
ഇരുട്. എനിക്ിത് കപാളിക്ണം. ഒന് ശ്വസിക്-
ണം. മ്െൾക്ണം. ഞാൻ വാതിലിൽ ചവിടി-
കക്ാണ്ിരുനു, ദിവസങ്ങമ്ളാളം. വാതിൽ കച-
റുതായി  തുറനമ്്ാൾ ദ്വാരത്ിലൂകട പുറത്ു-
നിന് െൂടുതൽ ഇരുട് ഒഴുെി വനു. ലി�്റ്റ് െൂട -ു
തൽ െൂടുതൽ െൂടുതൽ െറുത്ു. ഞാൻ ചവി-
ടികക്ാണ്ിരുനു. എമ്്ാമ്ഴാ വാതിൽ നടുമ്വ 
പിളർനു. അനന്മായ ഇരുട്. ലി�്റ്റിൽ നിനും 
അനന്തയിമ്ലക് ് ഇറങ്ങിനടനു. ശബ്ങ്ങളില്, 
ഗന്ങ്ങളില്, രുചിെളില്,  ആകരയും കതാടാൻ 
പറ്റുനില്.ഒരു മനുഷ്യകന ൊണാൻ കൊതിച്ു 
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ഏൊന്ത ആദ്യമായി അസഹ്യമായി മ്താനി.
ഏൊന്തകയ പിളർന ്ഒരാൾ കപകടന ്അവി-

മ്ടക്് െടനു വനു. അയാളുകട െയ്ിൽ ഒരു ക്ാ-
്് മ്ബാർ�് ഉണ്ായിരുനു. അയാൾ ദെയും  
ൊലും ചുരുടിവച്് അവികട െൂനിയിരുനു. ഒരു 
മനുഷ്യൻ, വർഷങ്ങൾക്ുമ്ശഷം െണ് ആദ്യ-
കത് മനുഷ്യൻ, അയാളുകട വിയർ്ികന ഞാൻ 
ശ്വസിച്ു. അയാളുകട നിശ്വാസം മ്െടു. എനിക്് 
സമ്ന്ാഷമായി. ഞാൻ അയാൾക്രിെിമ്ലമ്ക്ാ-
ടി.  'െട്', എന് ആമ്രാ ഉച്ത്ിൽ അലറി. ഇരുട് 
ആമ്രാ തുറനു. അയാൾ പുറമ്ത്മ്ക്ാടി, ഇരുട-
ടഞ്ഞു,ഞാൻ ഒറ്റയ്കായി.

5 പേിസ്മസ് േോർ
എകറെ ദെയ്ികലാരു ൊറുണ്്. അതിന് ക്രിസ്മ-
സ് അ്ൂ്കറെ മുഖമാണ്.ചുവന ൊറിന്  കവള് 
താടിയും മരീശയും. നരീണ് മൂക്്. ഏറ്റവും മുെളിലാ-
യി വലികയാരു കതാ്ി. �ിക്ിയായി അ്ൂ്കറെ 
സഞ്ി. അതികറെ െണ്ണ് നിങ്ങൾക്് ഇഷ്ടമുള്ിട-
ത്് ചിന്ിമ്ച്ാളു. (യഥാർതത്ിൽ െണ്ണ് മുനി-
ലകത് െണ്ണാടിയിലാണ്). ബാറ്ററി ഇട് സ്വിച്് 
കഞക്ിയാൽ അതികറെ െണ്ണുെൾതുറന്, ചു-
ണ്ുെൾ വിടർത്ി, ജിംഗിൽ കബൽ പാടും. സഞ്ി 
തുറന ്സമോനങ്ങൾ എറിയും.  കതാ്ി െുലുക്ി 
തലയാടും, പമ്ക്ഷ അതിന് ജിംഗിൽ കബൽസ് 
മാത്രമ്മ പാടാൻ അറിയൂ. ഓണത്ിനും ക്രിസ്മ-
സിനും കപരുനാളിനുകമാകക് അത് ജിംഗിൽ 

കബൽ മാത്രം   പാടും. ഒമ്ര മ്രഖയിൽ, ഒമ്ര താള-
ത്ിൽ, ഒമ്ര മ്വഗത്ിൽ എനും ഒമ്ര സഞ്ാരം. 
മകറ്റല്ാം സഹിച്ാലും, എനും ജിംഗിൽ കബൽ 
മാത്രം പാടുനതിമ്നാട് എനിക്് എതിർ്ുണ്്. 
ഇത്രം ൊറുെൾക്് സമൂഹത്ിൽ കൃത്യമായ 
ഇടം ഉണ്ാക്ാൻ െഴിയില്. ഉടമയ്ക് ഇഷ്ടമുള് 
പാടുെൾ, അയാൾക് ്ഇഷട്മുള്മ്്ാൾ പാടാൻ 

അത് പഠിക്ണം.
എനികക്ാരു ൊറ് െൂടിയുണ്്. ഒരുമ്പാകല 

ഉണ്ായിരുന അമ്നെം ൊറുെളിൽ അവമ്ശഷി-
ക്ുന ഒന്. അതികന മുമ്നാടുരുടിയാൽ വലിയ 
പ്രതിമ്രാധം തരീർത് ്മാത്രം അത ്മുമ്നാട ്സഞ്-
രിക്ും. പിമ്നാടുരുടിയാൽ ശക്തി സംഭരിച് ്അത് 
മുമ്നാടു െുതിക്ും. ൊർ എമ്നാട ്ൊണിക്ുന 
ഈ  പ്രതിമ്രാധവും അനുസരണമ്ക്ടും പ്രായം 
െൂടി വരുമ്ന്ാറും എനിക്് അസഹ്യമായി വനു. 
കൃത്യമായി പണം നൽെി വാങ്ങിയ ഏകതാരുപ-
െരണവും അത് മനുഷ്യനായാലും ൊറായാലും 
ഉടമമ്യാട ്അപമര്യാദ ൊണിക്ുനത ്സഹിക്ാ-
വുന ൊര്യമല്.

ഇങ്ങകനയുള് സ്ലങ്ങളിലാണ് എഴുതി വര -ു
മ്മ്ാൾ ഞാൻ െുടുങ്ങി മ്പാവുനത്. ഇവികട-
നിന് അനുസരണയില്ാത്, റിബൽ ആയ, പി-
മ്നാട് ഉരുടിയാൽ മുമ്നാടുമ്പാെുന ൊറികന 
സ്വാഭാവിെമായും ഞാൻ കചയ്ുനതുമ്പാകല 
ടയറും മ്ബാ�ിയും മ്വകറ മ്വകറയാക്ി തല്ി-
ക്ാടിച്്, തുറക്ുമ്മ്ാൾ െിറു െിറു ശബ്മുണ്ാ-
ക്ി തല കപാടിക്ുന ഇരുമ്് കപടിക്െത്് 
ഇമ്ടണ്താണ്. ക്രിസ്മസ് ൊറിന്, ക്രിസ്മസിന് 
മാത്രം ജിംഗിൽ കബൽ പാടിയാൽ മതി എന നി-
ബന്നയിൽ, ഊരി  വരീഴാറായ ടയറിന് പെരം 
കമച്ക്കടാരു ടയർ നൽെി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽെ-
ണം.പമ്ക്ഷ ഇവികട െഥ എങ്ങും എത്ുനില്. 
അവസാന ദൂകരയാണ്, ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന 
ഒരു  ൊറിന് ചാർജ് തരീരുമ്വാളം എത്ാവുനതി-
നുമ്ുറം. ഒരു െഥകയ എഴുത്ുൊരൻ അതിസ -ൂ
ക്ഷ്മമായി പിടിച്് അവകറെ വരുതിയിൽ നിർമ്ത്-
ണ്തായുണ്്. സിദാൻ ഒരു മ്ക്രാസ് പിടികച്ടുക് -ു
നത് മ്പാകല. �റ്് ടച്് അത്രയും കപർക�െ്റ്റ് 
ആയിരിക്ണം. എനിക് ്അത ്പഠിക്ണം എനാ-
ഗ്രഹമുണ്ായിരുനു, ഒരിക്ൽ ഞാനത് സിദാ-
മ്നാട് മ്ചാദിച്ു.

-'നിങ്ങളുകട �റ്് ടച്ികറെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു-
തരാമ്മാ?'.

 -'എന്ിനാണ്'.
-'അതത്രയും  മമ്നാഹരമാണ്, ഞാൻ എഴു-

തിയ എല്ാത്ിമ്നക്ാളും, നിങ്ങൾ പന്ികന 
കതാട് മ്പാകല െഥകയകതാടാനും നിങ്ങൾ പന്ി-
കന ൊലിൽ ഒതുക്ിയ മ്പാകല  െഥകയഎകറെ 
െയ്ിൽ ഒതുക്ാനും െഴിഞ്ഞിരുകനകെിൽ!'.

 -'�റ്് ടച്ികറെ രഹസ്യം ക�നിസ് കബർഗ്ൊ-
മ്ിമ്നാട് മ്ചാദിക്ൂ'.

 -'ബർഗ്ൊമ്ിന് പറക്ാൻ മ്പടിയായിരുനു. 
എനിക്് എഴുതിക്ഴിഞ്ഞു പറക്ണം.  മ്നാക്ൂ 
മുറി എത്രമ്യാ കചറുതാണ്, എനിക്ും നിങ്ങൾ-
ക്ും െഷ്ടിച്് നിൽക്ാൻ  മാത്രം വലി്മുള്ത്.'

 -'കതറ്റി നിനക് ്െഷട്ിച് ്നിൽക്ാൻ മാത്രമുള് 
വലി്മ്മ ഇതിനുള്ൂ'.

- ' എനിക് ്പറക്ണം, ഇവികട ശ്വാസം മുടുനു.'
-'തലയുയർത്ി നിൽക്ൂ, ശ്വാസം മുടിയാൽ 

മതിലുെൾ മ്നാക്ി തലവച്ാഞ്ഞടിക്ൂ.'

6 ക്ോപ്പ് ഡബോർ�്
'അനുസരിക്ൂ'. ക്ാ്് മ്ബാർ�ിൽ എല്ായിമ്്ാ-
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ഴും 'അനുസരിക്ൂ' എന് എഴുതിയിടുണ്ാവും. ഈ ക്ാ-
്് മ്ബാർ�് വർഷങ്ങളുകട എെ് സ്പരീരിയൻസ് ഉള്, 
ഇതിഹാസങ്ങളുകടെൂകട പ്രവർത്ിച്ിടുള് െർക്ശ-
ക്ാരനായ ഒരു ക്ാ്് മ്ബാർ�ാണ്.അഞ്് നാഷണൽ 
അവാർ�ുെൾ, ഇരുപമ്താളം റ്മ്റ്റ് അവാർ�ുെൾ, 
ഒരു പാം �ിമ്യാർ മ്നാമിമ്നഷൻ (രകണ്ണ്ണം ഉകണ്-
നാണ് ക്ാ്് മ്ബാർ�് പറഞ്ഞത്, എകറെ  അമ്ന്വഷ-
ണത്ിൽ ഒന് മാത്രമ്മ െിടിയിടുള്ൂ എനു മ്ബാധ്യ-
ക്ടിടുണ്്.) എനിവ അമ്ദേഹം സഹെരിച് ചിത്രങ്ങൾ-
ക്് ലഭിച്ിടുണ്്.   ഇത്രയും പ്രധാനക്ട ക്ാ്് 
മ്ബാർ�്, ഇതുവകര ഒനുമായി തരീരാത്, 
തരീകര  ജൂനിയറായ എകന െൂകട െൂടിയ-
മ്്ാൾ അകതകറെ ഭാഗ്യമാകണനാണ ്എല്ാ-
വരും പറഞ്ഞത്.

ക്ാ്് മ്ബാർ�് അതികറെ െൂകട-
യു ള്  ക മ ാ ദ ബ ൽ മ് � ാ ൺ 
വഴി എനിക്് തിരുത്ലുെൾ 
പറഞ്ഞുതനു. ആദ്യമാദ്യം 
ഞാൻ എഴുതുന സരീനു-
െൾ തിരുത്ി. പതികയ 
അമ്ദേഹം തിരുത്ി തി-
രുത്ി, സ്വയം എഴുതി 
എനിക്് അയച്ു തു-
ടങ്ങി.പൂർണ്ണമായ തിര-
ക്ഥ അമ്ദേഹം എഴുതി പൂർത്ി-
യാക്ി എനിക്് അയച്ു നൽെി. പുത -ു
മയികല്കെിലും വിപണിയിൽ വിലയുള്-
ത്. ക്ാ്് മ്ബാർ�് തിരക്ഥയ്ക് മുനിൽ 
എഴുത്ുൊരനായി എകറെ മ്പര് നൽെി. 
തകറെ ബന്ങ്ങൾ വച്് അമ്ദേഹം നിർമാ-
താവികന െകണ്ത്ി.ഞാൻ തിരക്ഥാകൃ-
ത്ായി, പെരം ഒരു ്ാകെ് മ്ബാണ്് മ്പ്ർ 
അമ്ദേഹം ഒ്ിടു വാങ്ങി.

ക്ാ്് മ്ബാർ�്, ക്ാ്് 
കചയ്ും എമ്നാട് സംവ-
ദിക്ും. ഒറ്റ ക്ാക്കെിൽ 
'കയസ്' എനർതം,  രണ്് 
ക്ാക്കെിൽ 'മ്നാ' എനർ-
തം.  ഞാൻ എഴുതുമ്മ്ാൾ ഒരിക്ലും അമ്ദേ-
ഹം ഒറ്റ ക്ാ്് അടിച്ിടില്. രണ്ു ക്ാ്ിന്  പിനാകല 
മ്�ാണിമ്ലക്് നിർമ്ദേശങ്ങകളത്ും. ക്ാ്് മ്ബാർ-
�ിൽ 'അനുസരിക്ൂ' എകനഴുതിയത് അമ്്ാൾ െൂടു-
തൽ തിളങ്ങും.

എകറെ െൂടുൊരൻ ആണ് ഇതിനു മുമ്ന അമ്ദേ-
ഹത്ിൻകറ ക്ാ്് മ്ബായിയായി ഉണ്ായിരുനത്. 
അവൻ എകനക്ാൾ നനായി  അനുസരിക്ുമായി-
രുനുെുമ്റ മാസങ്ങൾ െഴിഞ്ഞമ്്ാൾ ക്ാ്് മ്ബാർ-
�് എകന തിരകഞ്ഞടുത്ു. ക്ാ്് മ്ബാർ�് എനി-
ക്് ഉപമ്ദശങ്ങൾ നൽെുന കമാദബൽ മ്�ാണിന് 
അവകറെ ഛായയുണ്്.   നിർമ്ദേശങ്ങൾ കമാദബൽ 
മ്�ാണിൽ ൊണുമ്മ്ാൾ അവകറെ മുഖം ഓർമേവ-
രും. ക്ാ്് മ്ബാർ�ികറെ ദെയ്ിൽ നിരവധി മ്�ാ-
ണുെളുണ്്. ഓമ്രാനിനും ഓമ്രാരുത്രുകട മുഖച്ാ-
യയാണ്.

 രണ്ാമകത് തിരക്ഥ ഞാൻ സ്വന്മായി എഴുതാൻ 
മ്നാക്ിയമ്്ാൾ മ്ബാണ്് മ്പ്റിൽ ആദ്യ നിബന്ന  
കതളിഞ്ഞു. തിരക്ഥ എഴുതി തനതിന് എകറെ വല-
കത് െയ്ിൽ തള്വിരലും ചൂണ്ുവിരലും ഞാൻ ക്ാ്് 
മ്ബാർ�ികന ദക്ഷിണയായി നൽെണകമനായിരുനു 

ആദ്യകത് നിബന്ന. ഞാൻ പറയുനത് കമാദബൽ  
വാക്ുെളാക്ി   എഴുതുനത ്െണ്മ്്ാൾ രണ്ാമകത് 
ദക്ഷിണയായി എകറെ നാവ് െൂകട മ്ബാണ്് മ്പ്റിൽ 
കതളിഞ്ഞുവനു. ഇടത് ദെ കൊണ്് എഴുതി പരിശരീ-
ലിക്ാൻ തുടങ്ങിയമ്്ാൾ ഇടതു ദെയ്ികല മുഴുവൻ 
വിരലുെളും വലതു ദെയ്ികല ബാക്ി വിരലുെളും 
രണ്് ൊലുെളികലയും മുഴുവൻ വിരലുെളും മൂനാമ-
കത് ദക്ഷിണയായി പ്രിൻറ് കചയ് കതടുത്ു.

ഇന് ഞാൻ കമാദബൽ മ്�ാണുെകള പറ്റികയാരു 
ഗമ്വഷണത്ിലാണ്. ഏതിലാണ് ഏറ്റവും അധിെം 
മ്നരം ബാറ്ററി ബാക്്് ഉള്കതനാണ് എകറെ ഗമ്വ-
ഷണ വിഷയം. കമാദബൽമ്�ാണായി മാറും 
മുൻമ്പ, ഏതായി മാറണകമന് തിരകഞ്ഞടുക്ാൻ 

ഒരുപമ്ക്ഷ ഒരവസരം െിടിയാൽ, ദിവമ്സന ചാർജ് 
കചയ്ാൻ അടുത് ക്ാ്് മ്ബായ് മറനുമ്പായാ-

ലും െുറച്ധിെം മ്നരം െൂടി എനിക്് ജരീവി-
ച്ിരിക്ാമമ്ല്ാ....

7സിേോവന്റ മുടി
- ' മകറ്റാരു മ്ലാെത്ിൽ മുടിയുള് 

സിദാകന ഞാൻ െണ്ു'.
-'മുടിയുള് സിദാമ്നാ?'.

- 'െറുത് നരീണ് മുടിയുള് 
സിദാൻ'.

-' ആ സിദാൻ മ്നാർമ്വ-
യ് കക്തിരായ വണ്ർ മ്ഗാൾ 

അടിമ്ച്ാ?'.
-'മ്�വി�് സരീമാകറെ മ്പാലുള് നരീണ്ു വളർ-

ന മുടികയ വായുവിൽ പറത്ി. മ്നാർമ്വ താ-
രത്ികന ആദ്യ ടച്ിൽ െബളി്ിച്്, പന്ി-
കന  മ്ഗാൾ െരീ്ർക്മുെളിലൂകട  വലയി-
മ്ലക്് തടി.'

-'അക്ാ 98 മ്ലാെെ്ിൽ രെസരീലികറെ 
സ്വപ് ന ടരീമിമ്നാടുള് ദ�നമ്ലാ?'

- 'മ്താമ്ളാളം നരീണ് മുടിയുമായി 2 
കഹ�ർ മ്ഗാളുെൾ. സിദാകറെ ൊലുെ-

ളും മുടിയിഴെളും രെസരീലിയൻ താരങ്ങ-
കള ഡ്ിബിൾ കചയ്ു ഒഴുെി.'

-'2002 ചാമ്്യൻസ ്ലരീഗ ്ദ�നലിൽ കലവർെൂസമ്നാ-
ട് അടിച് മാറ്ർ പരീസ് മ്വാളി?'.

- 'മ്റാബർമ്ടാ െർമ്ലാസികറെ ഉനം കതറ്റി വന 
മ്ക്രാസ് ഒരു ഇടം ൊൽ മ്വാളിയിലൂകട വലയിൽ െയ-
റ്റിയമ്്ാൾ പിനിൽ കെടി വച് സിദാകറെ മുടിെൾ, കെ-
ടുെൾ കപാടിച്ുയർനു ചാടി.'

-'2006 ഇകല ദ�നലിമ്ലാ?'.
-' ഫ്ഞ്് മ്ക്രാ്് കചയ് സിദാകറെ തല മറ്റരാസിയുകട 

കനഞ്ിൽ ഇടിച്ിറങ്ങി. മ്ലാെെ്് മ്പായനറിഞ്ഞ-
മ്്ാൾ െറുത് മുടിെൾ കപകടന് വിളറി കവളുത്ു.'

-'മ്ൊച്ായി തിരിച്ു വനമ്്ാ?'.
-'മൂന ്ചാമ്്യൻസ ്ലരീഗ ്െിരരീടങ്ങളും മ്നടി, എനമ്ത്-

യും മ്പാകല തലയുയർത്ി അയാൾ എല്ാം ഉമ്പക്ഷി-
ച്ു മ്പായി.'

-'അക്ാ മുടിയുള് സിദാകറെ മ്ലാെത്് ഒനും മാ-
റിയിമ്ല്?'.

-' മാറി, സിദാന് മുടി ഉണ്ായിരുനു.'
-'ആയിമ്ക്ാകട, പകക്ഷ പ്രധാനക്ട ഒനും അവികട 

മാറിയികല്?'.
-'മാറി, സിദാന് മുടി ഉണ്ായിരുനു.'
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ഡ�ോ. പി പി പപകോശൻ
പ്രസിഡന്റ്

ഡ�ോ. ഗീത നന്പ്ോർ എം.കക
വൈസറ് പ്രസിഡന്റ്

ഡ�ോ. സഡ്ോഷ് ടി. വർഗീസ് 
വൈസറ് പ്രസിഡന്റ്

രഘുദോസ് പി വി
സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. എം എസ് മുരളി
സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. വിനു ഭോസ്കർ
സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. ശശി സി.ടി 
സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ടി
ജനറൽ സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. എൻ മഡനോജ്
പ്രഷറർ

എ.കക.ജി.സി.ടി 64ോം സംസ്ോന സഡമ്മളനം  
പുതിയ ഭോരവോഹികൾ 
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അംഗങ്ങൾ

ഡ�ോ. കക .കക ദോഡമോദരൻ
മുൻ ജനറൽ സസപ്രട്ടറി

ഡ�ോ. പപഗോഷ് ഡ�ോ. സുനിൽ വി. ടി 

ഡ�ോ. പപിൻസ് പി. ആർഡ�ോ. ഡജോഡജോഡമോൻ എൻ. എ

ഡ�ോ. ബി. അഡശോക്

ഡ�ോ. ഡബബി ഷീബ

ഡ�ോ. രോഡജഷ് കുമോർ. പി ഡ�ോ. ഡറോസ്നിക്് പി. കക ഡ�ോ. സഞ്ജയ് കുമോർ എസ് സജിത് കുമോർ പി.

ജിനീഷ് പി. എസ് ഷോനവോസ് പി .എച്് സൗമപ്  എസ് ഡ�ോ. ഗോയപതി ഡദവി ജി

ഡ�ോ. സുമി ഡജോയ് ഒലിയപ്ുറം
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ജില്ോ കസപകട്ടറിമോർ

ഡ�ോ. ആനന്് ദിലീപ് രോജ്
സസപ്രട്ടറി, എം.ബി.്രി

ഡ�ോ. ടി. എ. ആനന്്
അക്കാദമി്രറ് ഡയറക്ടർ, ACSR

ഡ�ോ. കസഡനോ ഡജോസ്
ഡയറക്ടർ, ACSR

ഡ�ോ. സുനിത ഗഡേഷ്
്രൺൈീനർ, ൈനിതകാ സബറ് ്രമ്ിറ്ി

ഡ�ോ. ചന്ദ്രഡമോഹൻ കക. ടി
സിന്ിക്ക്റ്റ് സമന്പർ, ്രണ്ണൂർ

ജയരോജ് കജ
സിന്ിക്ക്റ്റ് സമന്പർ, ക്്രരള

ഡ�ോ. എ. ബോലകൃഷ്േൻ
തിരുൈനന്ത്രുരം

ഡ�ോ. പപദീപ് കുമോർ കക
സ്രകാല്ം

ഡ�ോ. രഞ്ജിത് ഡമോഹൻ പി
ക്്രകാട്ടയം

അനൂപ് കജ. ആലക്കപ്ള്ി
ഇ്രുക്ി

ഡ�ോ. റിജുലോൽ ജി
സിന്ിക്ക്റ്റ് സമന്പർ, ്രകാലിക്റ്റ്

ഡ�ോ. ഷജിലോ ബീവി 
സിന്ിക്ക്റ്റ് സമന്പർ, എം. ജി

എം. സി രോജു 
സിന്ിക്ക്റ്റ് സമന്പർ, ്രണ്ണൂർ

ഡ�ോ. കക. മോേിക്കരോജ്
്രൺൈീനർ, സർവ്ീസറ് സസൽ

ഡ�ോ. എം. എ. അസ ്ക ർ
എഡിറ്ർ, സംഘശബ്ം

ഡ�ോ. വിഷ്േു വി. എസ്
സെയർമകാൻ, അക്കാദമി്രറ് ്രമ്ിറ്ി
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ഡ�ോ. സുജ ടി. വി
എറണകാ്രുളം

ഡ�ോ. ദിഡനശ് പി. കക
ക്്രകാഴിക്ക്കാ്രറ്

ഡസോബിൻ വർഗീസ് എം .വി
ൈയനകാ്രറ്

ഡ�ോ. മഞ്ജുള കക. വി
്രണ്ണൂർ

ആസിഫ് ഇഖ്ബോൽ കോക്കഡശേരി
്രകാസർക്�കാഡറ്

ആൽബർട്ട് ആന്റേി ടി
തൃശ്ണൂർ

രജിത സി.ആർ
്രകാലക്കാ്രറ്

സുശോ് ്പി
മലപ്ുറം

എം.ബി.ടി വോർഷിക കപോതുഡയോഗത്ിൽ കസപകട്ടറി ഡ�ോ. ആനന്് ദിലീപ് രോജ് റിഡപ്ോർട്ട് അവതരിപ്ിക്കുന്ു


