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എഡിേ�ാറിയൽ

മാനവികതയും ശാസ്�തചി�യും വളർ�ു�തിനും അ�വിശ�ാസ�ളിൽനി�ും
കപടശാസ്�ത�ളിൽ നി�ും മനുഷ�െന ര�െപടു�ി സ�ത�ത ചി�ാധാരയിേല�ു
ൈകപിടി�് നയി�ാനു� എെ�ൻസ് േ�ാബൽ യുെകയുെട വിവിധ സംരഭ�ളിൽ
ഒ�ാണ് ന�ൾ തുട�ു� 'എൻൈല�്’ ഇ-മാഗസിൻ 

 

ന�ിൽ ഉറ�ി കിട�ു�   യു�ി ചി�ാ ധാരകെളയും, മാനവിക ചി�കെളയും
ത�ിയുണർ�ി വലിെയാരു മുേ��മായി എെ�ൻസ് േ�ാബൽ േലാകമാെകയു�
മലയാളികളിൽ പടർ�് പ�ലി�ുേ�ാൾ അതിെ� ഭാഗമായി യുെകയിലും ന�ൾ
മാ��ിെ� ശംെഖാലികൾ തീർേ��ിയിരി�ു�ു.
 

വന് പ�ാളി�മു� ന�ുെട േഫസ്ബു�്, വാ�്സാ�് �ഗൂ��കളിൽ   ധാരാളം
വിദ�ാസ��രായ എഴു�ുകാരും, പുേരാഗമന ചി�ാഗതി�ാരും   ഉ�ിടേ�ാളം ഈ-

മാഗസിനു� വിഭവ�ൾ�് ഒരു കുറവും വരികയി�. നമു�് കി�ിയ അറിവുകള�ം,

കഴിവുകള�ം ന�ൾ ജീവി�ു� സമുഹ�ിെ� ഉ�മന�ിനായും മാ��ിനായും
വിനിേയാഗി�ുവാൻ എ�ാവരും മുേ�ാ��വരണെമ�് അഭ�ർ�ി�ു�ു.   ആധുനിക
സമുഹ�ിൽ ശാസ്�തം വെളെരയധികം വളർ�ി��െ��ിലും ശരിയായ
ശാസ്�തീയമേനാഭാവം വിദ�ാസ��രായ ആൾ�ാരിൽ േപാലും �പകടമാകു�ി� . 

 

യുഎൻ പുറ�ിറ�ിയ റിേ�ാര്ട് �പകാരം സമാധാനവും സേ�ാഷവും നിറ� ജീവിതം
ആള�കൾ�് �പാപ�മാകു�ത് മതരഹിത   സ്കാന്ഡിേനവിയൻ രാജ��ളിലാണ് .

എ�ാൽ മതം തല�ുപിടി� മലയാളികൾ യുെക യിൽ വ�ി��ം നാ�ിെല മത
ൈവകല��ൾ അനുവർ�ി�ുവാൻ �ശമി��െകാ�ിരി�ുകയാണ്. ന�ുെട
മലയാളിസമൂഹ�ിൽ അ�വിശ�ാസ�ള�െടയും കപടശാസ്�ത�ള�െടയും സ�ാധീനം
ഇ�ാതാ�ി   അവെര െവളി��ിെ� പാതയിേല�ു നയി�ുവാൻ   ന�ുെട
സംരംഭ�ിന് സാധി�ണം 

 

ശാസ്�തീയ െവളി�ം സമുഹെ� േനര�ഴി�ു   നയി�ു�തിന്   ന�ൾ ആരംഭി�ു�
 "എൻൈല�്" ന്  സാധി�ണം.  

ര�് മാസ�ിെലാരി�ൽ പുറ�ിറ�ു� ന�ുെട ഇ-മാഗസിൻ,   �പാവാസി
മലയാളികെള സംബ�ി�� വലിെയാരു മുതൽ�ൂ�ായി മാറണം.   എൻൈല�ിനുേവ�ി
പരി�ശമി�വർ�ും, ഇതിെല ഉ�ട��ൾ എഴുതി   ത�് സഹായി�വർ�ും
ആ�ാർ�മായ ന�ി അറിയി�ു�ു.  ഭാവിയിലും എ�ാവിധ  സഹായ സഹകരണ�ള�ം
  നൽകി മലയാളികൾ�ിടയിെല ജീവ��� ശബ്ദമാകുവാൻ എ�ാവരുെടയും
സഹകരണം അഭ�ർ�ി�� െകാ�് :

 

ന�ിേയാെട,

േടാമി േതാമസ്.

(ചീഫ് എഡി�ർ)

എൻൈല�് -എെ�ൻസ്    േ�ാബൽ യു.െക



ആശംസകൾ

ജന�ളിൽ ശാസ്�തീയ മേനാഭാവവും യു�ിചി�യും
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�  �പവർ�ന�ളിലൂെട  േകരള�ിെല

സാമൂഹ� സംസ്�ാരിക രംഗ�് ശ�മായ
സാ�ിധ�മറി��െകാ�ിരി�ു�  �പ�ാനമാണ് എെ�ൻസ് .

േലാകെമ�ാടുമു� മലയാളികൾ�ിടയിൽ എസൻസിന്
േവേരാ�മു�്. "എെ�ൻസ് േ�ാബൽ യുെക " എ� േപരിലാണ്

അതിെ� ഒരു ഘടകം യു െകയിൽ �പവർ�ി�� വരു�ത്.

 ജന�ള�െട ചി�ാരീതിെയ പരിഷ്�രി�ു�തിനാവശ�മായ
വിപുലമായ �പവർ�ന പ�തികളാണ് എസൻസ് േ�ാബൽ

യു.െക ഏെ�ടു�ി���ത്.  അതിെലാ�ാണ്   എൻൈല�് എ�
 ഇ- മാഗസിൻ.

"സ��മായും സ�ത��മായും ചി�ി�ാൻ ൈധര�െ�ടു�
സ�ത�� വ��ികള�െട സമൂഹമായി " മനുഷ�െര

പരിവർ�ി�ാനുതകും വിധം മാധ�മ രംഗ�് ഗുണപരമായ
ഒരു ഇടെപടൽ നട�ാൻ "എൻൈല�് " എ� ഇ മാഗസിന്

കഴിയെ� എ�് ആ�ാർഥമായി ആശംസി�ു�ു. 
 

�ശീ സജീവൻ അ�ി�ാട്,
(�പസിഡൻഡ്,

എസൻസ്, ഇ��)

അ�വിശ�സ�െളയും , അനാചാര�െളയും  ആധുനിക
യുഗ�ിൽ വ��വും കൃത�വുമായ ശാസ്�തീയമായ
ഉ�ര�ളിലൂെട മാ�ിെയടു�ുക എെ�ാരു വ��മായ
കാഴ്ച�ാടാണ് 'എ�ൻസ് േ�ാബൽ യുെക'  �ബി�നിലു�
മലയാളികൾ�് മുൻപിൽ അവതരി�ി�ു�ത്. നൂ�ാ�ുകള�ം,

തലമുറകള�മായി ക�ട�് പി�ുടരു� വിശ�ാസ,

ആചാര�ളിെല ഒഴിവാേ�� കാര��ൾ ജാതി-മത ചി�കൾ
പരിഗണി�ാെത, ചി�ാ ധാരയായി വായന�ാരിൽ
എ�ി�ു� ബൃഹ�ായ ല��മാണ് "എൻൈല�് ഇ-

മാഗസിൻ" ലക്ഷ�ം െവ�ു�ത്. െപാതുസമൂഹ�ിന് അവരുെട
കാഴ്ച�ാടുകൾ ജന�ളിൽ എ�ി�ു�തിനും തദ�ാരാ
അവരിൽ േനരായ ചി�യുെട തല�ൾ
ഉയിർെ�ഴുേ�ൽേ��തും കാലഘ��ിെ�
 അത�ാവശ�മാണ്. ഇ�െനെയാരു ഉദ�മ�ിന് തുട�ം
കുറി�ു� ഈ അവസര�ിൽ 'എൻൈല�്  -മാഗസിൻ' വളെര
വിജയകരമായി എ�ാവരിലും എ�ു�തിനും െപാതുജന
ചർ�യിൽ സജീവമാകു�തിനും ആശംസകൾ േനരു�ു. 
 

സ്േനഹപൂർ�ം,
േജാബി േജാസഫ് 

(�പസിഡ�് എ�ൻസ് േ�ാബൽ യു.െക)
േകം�ബിഡ്ജ്, യു.െക



അ�വിശ�ാസം; അതേ�
എ�ാം!?

രാവിെല േകാേളജിേല�ു� യാ�ത. മലബാര്
എക്സ്�പ�ില് െകാ��ുനി�ും തിരുവന�പുരേ��്.
തീവ�ിയിലാകെ�, കയറാനാവാ� തിര�്. കാരണം
െതാ�ടു� ദിവസെ� ആ��കാല് െപാ�ാല. ബ�െ��്
ഒരുവിധം അക�ുകയറി ഒരു അ�ര് ബര്�ില്
കയറിയിരു�ു. താെഴ േതനീ�കെളേ�ാെല ഇര�ു�
ഭ�ജനം. മി�വരുേടയും ക�ില് ചൂ�്സ്-മടല്സ് ആന്
െകാതു�്സ്. ത�ില് േഘാരേഘാരമായ ചര്�കള്.
ആര്�ും നി�ുതിരിയാന് ഇടമി�ാെത പൂര�റ�ുേപാെല
വ�ി�കം.
 
  ഒ�ര മണി�ൂര് കഴി�് തിരുവന�പുര�് െച�തും
ഇറ�ാനു� തിര�ായി. കുെറ അ��ിമാര് എെ�
പി�ാെല വരു�ു�ായിരു�ു. ത�ാ�ൂര് െറയില്െവ
േ�ഷന് േഗ�ിന് പുറ�് േഹാ�ല് ൈച�ത�ിന്
എതിര്വശ�ായി ഒരു ബസ് �ാന്ഡു�്. ഈ
അ��ിമാര് ഞ�െള മറികട�് ഓടി�യറിയത് ഈ
ബ�ാന്ഡിേല�ായിരു�ു. ത�ള�െട സ�ികള്
അവരവിെട െകാ�ുെവ��.
അടു�് തെ� െപാ�ാലയ്�് അടു�് കൂ�ാനു�
ഇഷ്ടിക ഇറ�ി െവ�ിരി���്. സമയം പാഴാ�ിയി�,
അ��ിമാര് ഓടിെ��് കുെറ ക�കള് എടു�ുെകാ�്
വ�് ബസ് �ാന്ഡിനു�ില് രാജകീയമായിതെ� അടു�്
കൂ�ി. െവയില് കായാെത ബ�് സ�ാന്ഡിനു�ില്
നി�ിരു� യാ�ത�ാെര�ാം പുറ�്! െപാ�ാലെയ
വാഴ്�ി(?) അവര് ബ�� കാ�ുനി�ു െവയില് കാ�ു.
 
ഇതിനിടയില് മെ�ാ�ുകൂടി സംഭവി��. േറാഡരുകില്
കൂ�ിയി�ിരു� ഇഷ്ടികള് ത�ിഷ്ട�പകാരം എടു�ാന്
അവസാനെമ�ിയ അ��ിെയ ഓടിവ� ഒരു തമിഴന്
വില�ി.
''ഏയ് അ�ാ! ക�യവിെട െവ�്, നാനത് വില്�ാന്
ഇറ�ി െവ�ിരി��ാ''
അ��ി അതു േകെ��ിലും യാെതാരു
ഭാവേഭദവുമി�ാെത പറ�ു:
'ഓ! പിെ� നിെ� ഒരു ക�! ഇെതാെ� അേ�െട ക�യാ.
അ�യുെട കരുണ. ഇ�െ� ദിവസം അേ�േടയാ, അത്
�പേത�കതയാ. ഒ! ഒരു ക�യിേ�ാ�് എടു�ു�തിനാ...??
ഞ�ളതി�ും െചാമേ�ാ�് േപാകി�. ഇവിെട തെ�
െവേ��ാേമ...' -ഭ� നിലപാട് വ��മാ�ി.
''മര�ാദയ്�് ക� അവിെട െവ�ാന്!! നി��്
ഓശാരമടി�ാന� ഞാനിവിെട ക�െയറ�ിെയ. േവേണ
െചാള െവ�ണം.
അ��ി പഠി� പണി പതിെന��ം പയ�ി ക� എടു�ാന്
�ശമി��. അവര് ത�ില് തര്�മായി. െന�ിയില് ഒരു
ഇലയ��ിെ� വിസ്തൃതിയില്
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എ�ത മലീമസമാണ് ഭ�മാനസെമ�് േനാ�ൂ.
ഒ�െ�� സംഭവമാേണാ ഇത്? ഒരി�ലുമ�.
ഇതിലും േമാശമായ എ�തേയാ അനുഭ�ള്
െതളിവായി നമു�് ചു��മു�്. ഒരു ശരാശരി
ഭ�െ� മന�് ആ�ഗഹ�ള�െട
മുതല�ിട�ാണ്. മുഖ�ുരു മുതല് കാന്സര്
വെര, േകാഴി�ാല് മുതല് കു�ി�ാലു വെര,
േതാ�ി�ണി മുതല് മ��ി�ണി വെര..അവിെട
മുതലകളായവിെട പുള��മദി�ു�ു. എ�ാം
ഭ�ന് �പാര്�നയിലൂെട വിളി��പറയു�ു.
�പാര്�നയിലൂെട െതളിയു�ത് അത് േകള്�ാന്
ഒരാള�െ��� മറി�് ഭ�ന് ആ�ഗഹ�ള�ം
ആവശ��ള�മുെ��് മാ�തമാണ്.
ഒരു വര്ഷം െപാ�ാലയിടു�വര് തീര്�യായും
അടു� തവണ തിരി��വരും. കാരണം ഒരു
െപാ�ാലയും പരാജയെ�ടി�!! െപാ�ാലയുെട
 
വിജയം സ�ല്�മാണ്. വിജയി�തായി
സ�ല്�ി�ാല് വിജയി��! െപാ�ാലയ്�് േശഷം
തുടര്�് വരു� വര്ഷം സംഭവി�ു� ന�
അനുഭവ�െള�ാം െപാ�ാലയുെട മഹത�മായി
'സ�ല്�ി�ാല്' മതി. െപാ�ാല ഹി�ാവും. പെ�
ഒരു നിബ�ന, സ�ല്�ി�ണം. അെ��ില്
സംഗതി പാള�ം. േമാശം അനുഭവ�ള��ായാല്
അത് ഭ�െ� ന��നതകളായി കാണണം.
േദവി�തില് പ�ി�. 
ഏെതാരാള�േടയും ജീവിതം
സുഖദു:ഖസ�ി�ശമായിരി�ുമേ�ാ. നഷ്ട�ള�ം
േന��ള�മു�ാകും. അതുെകാ�് തെ�
െപാ�ാല ഒരി�ലും പരാജയെ�ടി�!
തിരുവ�പുര�് വര്ഷാവര്ഷം ഫിലിം
െഫ�ിവല് കാണാെന�ു�വര് ഈ രീതിയില്
'സ�ല്�ി�ാന്' ത�ാറായാല് ഉറ�ായും ഫിലിം
െഫ�ിവലും ഫലം തരും. അേതാെട പല
സ�ിമൃഗ�ള�േടയും ജീവിത�ില് ഐശ�ര�ം
ആളി��ും.
�പാര്�ി�ുേ�ാള് നി�ള് സ�യം
സംസാരി�ു�ു. നി�ള് പറയു�ു, നി�ള്
േകള്�ു�ു. ഒരുതരം ആ�രതി. �പാര്�നയുെട
അജ� പലേ�ാഴും പുറ�ുപറയാന് നാണേ�ട്
േതാ�ു�തിനാലാണ് �പാര്�ി�ുേ�ാള്
ക��കള് അറിയാെത അട�ുേപാകു�ത്.
ക�ട�് �പാര്�ി�ു� നായികയുെട മു�ിെല
വി�ഗഹം മാറിയി�് സ�യം കയറിനി� നായകന്മാര്
മലയാള സിനിമയിലു�്. നാലുേപേരാട് പറയാന്
അറ�� േതാ�ു� കാര��ള് �പാര്�നയില്
അതിവിശാലമായി അവതരി�ി�ാം. ആെര�ിലും
േകള്�ുെമ� നാണേ�ട് േവ�. 

കുറിയി� തമിഴന് അ��ിയുെട ക�ിലും ക�യിലും
പിടിമുറു�ി. അവസാനം, ''ക� േമാ�ി�ുേ�ാടി
ഡാേഷ'' എ� കമ��ല് അ��ി വ�ാെത
ചൂളിേ�ായി. എ�ിേനെറ പറയു�ു, മുഴുവന്
പണവും െകാടു�ിേ� അവര്�ത്
സ��മാ�ാനായു��.
''ഇ�ര�ില് എ�തെയ�െ� ക�ിരി�ു�ു,
എേ�ാടാ കളി?!''-തമിഴെ� ആ�ഗതം. പി�ീട്
അയാള് ബസ് �ാന്ഡിെല�ി േനരെ� അടു�്
കൂ�ിെവ� അ��ിമാരില് നി�് അേത നിര�ില്
പണം ഈടാ�ി.
�ശ�ി�ുക, ഈ അ��ിമാെര�ാം തീവ�ിയില്
യാ�ത െചയ്തത് ടി�െ�ടു�ാെതയാണ്.
അ�െ� ദിവസം ടി��് എടു�രുെത�് അ�
പറ�ി���്. ബസ് �ാന്ഡിെ� തണല്
ബല�പേയാഗ�ിലൂെട സ��മാ�ിയത്
െപാ�ാലയിടുേ�ാള് െവയിേല�്
വാടാതിരി�ാനാണ്. ഇത് െകാ���ാരും
സിനിമാതാര�ള�ം മാ�തം കാണി�ു�
ബു�ിയാെണ�് കരുതരുത്. യാ�ത�ാര്
െപരുവഴിയിലായെതാ�ും ഭ�കള്�്
വിഷയമ�. പിെ� �ശമി�ത് െപാ�ാലവ�വസായം
മുതലാ�ാനായി തമിഴന് ഇറ�ിെവ�ിരി�ു�
ഇഷ്ടിക േമാഷ്ടി�ാനാണ്. ഓര്�ുക, െപാ�ാല
തുട�ാന് പിെ�യും 24 മണി�ൂര് സമയം
ബാ�ിയു�്. തീവ�ിയില് ടി�െ�ടു�ാെത-
യാ�ത�ാെര ആ�ിയിറ�ി-ഇഷ്ടിക േമാഷ്ടി�്
ഭ�ജനം പായസം തിള�ി�ുകയാണ്.
'ആ�സമര്�ണം' എ�ാണ് ഇതിെന
പ�ത�െള�ാം വിേശഷി�ി�ു�ത്!
 
പായസം പത�ുെപാ�ുേ�ാള്
ആ�ഗഹനിവൃ�ിയും േമാഹസാഫല�വും
വരുെമ�ാണ് സ�ല്�ം. 'സ�ല്�ം'എ� വാ�ിന്
മതസാഹിത��ില് വലിയ �പാധാന�മു�്.
കാരണം അതില് െമാ�ം അേതയു��. ഭ�ി
എ�ാല് ഭൗതികാസ�ി ആെണ�്
ഞാെനഴുതിയതിെന��ി ചില വായന�ാര്
െമയിലിലൂെട ചില േചാദ��ള് േചാദി�ിരു�ു.
ഇവിെട േനാ�ുക, ഏെത�ാം
അധമ�പവര്�ിയിലൂെട ആയാലും േവ�ി�
പായസം തിള�ി�് 'ആനമു�' സ��മാ�ണെമ�
ആസ�ി തെ�യാണ് ഈ
ഭ�മാനസ�ള്�ു�ത്. ആര്െ��ു
സംഭവി�ാലും തനി�് കി�ണം, തനി�്
േന�മു�ാകണം. ഇ�െനെയാെ� െചയ്താല്
േന�മു�ാകുെമ�് പലരും പറയു�ു. എ�ാല്
വിട�.
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പരീ� ജയി�ണെമ�ില് പഠി�് ഹാജരായി
ന�ാെയഴുതും. ബാ�ിെയാെ�
മതൈദവ�ിെ� ക�ില്! നൂറ് �പാര്�നകളില്
പെ��ം ഫലി�ാല് പിെ� അതുമതി ആയിരം
പുതിയ ആവശ��ള��യി�ാനു� ഊര്�ം
ലഭി�ാന്. ഒരാള് ഉ�യി�ു� ആവശ��ള്�്
കടകവിരു�മായിരി�ും െതാ�ടു�്
നില്�ു�വെ� �പാര്�ന. ൈദവം
കുഴ�ിേ�ാകിേ�? മഴെപ�ാനും
െപ�ാതിരി�ാനും ര�ുേപര് ഒേരസമയം
േത�യടി�ാല് മഴയുെട കാര�ം േപാ�ാണ്.
അ�െന സംഭവി�ാ�തിനാലാണ് നമു�്
മണ്സൂണില് ന� മഴ ലഭി�ു�െത�് േവണം
കാണാന്. 
 
പലേ�ാഴും നി�ള�െട �പാര്�ന
ഫലി�ാ�തിെ� കാരണം നി�ള�െട
അയല്�ാരനും �പാര്�ി�ു�ുെ��താണ്.
അയല്�ാരെന സ്േനഹി�ണെമ�്
േവദപുസ്തകം; ഒ�ം ശ�തുവിെന
സ്േനഹി�ണെമ�ും. ര�ും ഒ�ുതെ�െയ�്
എഴുതി�ിടി�ി�വനറിയാമായിരു�ുെവ�് സാരം.
സാഫല�ം കി�ാ�നിയായതിനാല് െപാതുെവ
�പാര്�ന ഫലി�ിെ��ിലും ഭ�ന് വലിയ
നിരാശെയാ�ുമു�ാകി�. ''എ�ാം ഒരു
വഴിപാടുേപാെല'' എ�വന് സമാധാനി�ും.
മലകയറാനും കെ�റിയാനും േപാകുേ�ാള്
ര�സ�ര്�ം ഉള്െ�െടയു�
േരാഗ�ള്െ�തിെര മുന്കരുതല്
സ�ീകരി�ണെമ�് മതസാഹിത��ില്
ശിപാര്ശയു�്. ഗുളിക ശരണം ഗ�ാമി എെ�ാരു
പുതിയ ശരണമ��ം ജനി�ത് അ�െനയാണ്.
ഹാജിമാര് എ�ുമറ�ാലും െമഡി�ല് കി�്
മറ�ി�. �പാര്�ന ഫലി�ാ�തില്
ആദ�െമാെ� വലിയ വിഷമവും
നിരാശയുെമാെ� േതാ�ുെമ�ിലും �കേമണ
ആഘാതം കുറ�ുവരുകയും അെതാരു
'ശീല'മാകുകയും െച��ം. ഫലമി�ാെത
�പാര്�ി�ാന് ത�ാറാകു�
മാനസികാവ�യിേല�് ഭ�ന് മാറും.
'നിഷ്�ാമകര്�ം' എ�് മതസാഹിത��ില്
വിേശഷി�ി�ു�ത് സത��ില്
ഇതായിരി�ണം!! അത�ാെത, ഫലം
�പതീ�ി�ാെത മനുഷ�ന് യാെതാ�ും
െച�ാനാവി�, െച���ുമി�.

ആ�ഗഹ�ള�െട െക�ഴി�ാം, േമാഹ�ള്�്
ചിറക് പിടി�ി�ാം. സ�യം സംസാരി�ുക!
ആ�ഗഹ�െള െക�ഴി��വി�് മേനാരാജ��ില്
മുഴുകാനു� അവസരമാണ് �പാര്�ന ഓേരാ
വിശ�ാസി�ും നല്കു�ത്. എ�െന
വി��കളയും?! മദ�വും മയ�ുമരു�ുംേപാെല
യാഥാര്���ിെ� തീഷ്ണതയില് നി�്
പിന്വാ�ാനു� ഒരവസരമാണെതാരു�ു�ത്.
സഫലമാകാെത വരുേ�ാള് വീ�ും അേത
ഇന�ള് വീ�ും ഉള്െ�ടു�ി �പാര്�ന
പരിഷ്�രി�ണം. സ��ം ആവശ��ള്
ആര്�ും മറ�ാനാവി�േ�ാ. ഫലി�ു�തു വെര
�പാര്�ി�ാന് തീരുമാനി�ാല് ഏതു
�പാര്�നയും ഫലി�ും! എേ�ാള് ഫലി�ും
എ�ു മാ�തം േചാദി�രുത്. നി�ള് േചാദി�ു�
ഉടെന ഫലം തരാന് ൈദവം നി�ള�െട
വാല��ാരെനാ�ുമ�. അതുെകാ�ാണ്
ജീവിത�ില് ഫലംകി�ാ� ആവശ��ള�െട േമല്
'മുകളില്'െച��േ�ാള് ഒരു
തീരുമാനമു�ാകുെമ� വ�വ�
മതഭരണഘടനയില് ഉള്െ�ടു�ിയിരി�ു�ത്.
അതാകുേ�ാള് പിെ� ആരും െതളിവ്
േചാദി�ുകയുമി�, കി�ിയിെ��് തിരി��വ�്
ആരും പരാതിെ�ടുകയുമി�. എ�െന വീണാലും
മതൈദവം നാലുകാലില്!!!
�പാര്�നയിെല സംഭാഷണവും �ശവണവും നാം
തെ� നിര്വഹി�ു�തിനാലാണ്
ആവശ��ള്െ�ാ�ും പരിഹാരമു�ാകാ�ത്.
നമു�റിയാവു�, നമു�് സാധി�ാ�
കാര��ള് നേ�ാട് തെ� പറ�ാല് എ�െന
പരിഹാരമു�ാകാനാണ്?! അേതസമയം എ�ാ
�പാര്�നകള�ം ഫലി�ാതിരി�ുക
അസാധ�മാണ്. യാഥാര്��വും സാധ�തയുമായി
െപാരു�െ�ടു� ആവശ��ള�ം �പാര്�നയില്
ഉള്�ടാറു�്. ഉദാ-െപ��കാണലിന് േശഷമു�
കല�ാണം നട�േണ എ�് �പാര്�ന അെ��ില്
കല�ാണം കഴി�ി�് കു�ു�ാവേണ എ�
�പാര്�ന. അവെയാെ� ഫലി�ാനു� ന�
സാധ�തയു�്. ചിലര് വിശ�് മാറേണ എ�്
�പാര്�ി��െകാ�് ആഹാരം കഴി�ും.
അ�ുതം!! അേതാെട വിശ�് മാറും. െവ��ില്
വീണാല് നനയു�തും തീയില് വീണാല്
കരിയു�തും ൈദവാധീനമായി �പഖ�ാപി�ാല് മതി
�പാര്�ന ജീവിതതാളമായി മാറും.



�പാര്�ന ഫലി�ു�തിന് െതളിവ് േചാദി�ാല്
മതം ക��രു��ം. എ�ാല് വിചി�തെമ�് പറയെ�
േറാമന് കേ�ാലി�ര് സഫലമായ �പാര്�നകള്
െതളിവ് സഹിതം സാധൂകരി�െ��ാേല പദവികള്
സ�ാനി�ൂ. ഒരാെള പുണ�വാളേനാ വിശു�േനാ
ആയി �പഖ�ാപി�ണെമ�ില് അയാള് അ�ുതം
�പവര്�ി��െവ�തിെ� കൃത�മായ 'െതളിവും'
സാ��െ�ടു�ലും അത�ാവശ�മാണ്. ഒരാള�െട
കാര�ം മെ�ാരാള് ൈദവേ�ാട് ശിപാര്ശ െച���
മതവിേനാദമാണ് 'മധ�� �പാര്�ന'.
േയശുവിെ� മാതാവായ മറിയം േപാലും
െച���ത് ഇ�രം ശിപാര്ശകളാണ്.
'കര്�ാവിെ� അേ�, ഞ�ള്�് േവ�ി
�പാര്�ി�ണേമ' എ�ാണ് വിശ�ാസികള്
പറയുക. ഇവിെട �പാര്�ി�ു� ആള�ം
�പാര്�ന േകള്�ു� ആള�ം
�പാര്�ി�ുകയാണ്. അതായത് പല ൈക
മറി�ാണ് �പാര്�നകള് ല���ാന�്
എ�ു�ത്



പരിണാമം : ഒരു ശാസ്�തിയ
അവേലാകനം

ഒരു ജീവി �പത��ല്�ാദനേവളയില് ൈകമാറു� ജീനുകളില്
മ��േ�ഷനിലൂെട (ജനിതക ഉൾപരിവർ�ന�ിലൂെട)
മാ��ള് സംഭവി�ാല്, അതുമായി ബ�െ�� ചില
മാ��ള് അതിെ� സ�ാന�ളില് ഉ�ാകാം. ആ
മാ��ള് ആവാസവ�വ��് അനുേയാജ�മെ��ില്
അത് ജീവിയുെട നിലനില്�ിെന തെ� ബാധിേ��ാം.
 
എ�ാല്, ചില ജനിതകമാ��ള് സ�ാന�ള്�് അതിെ�
ആവാസവ�വ�യില് കൂടുതല് കാലം ജീവി�ാനും
അതിെ�തെ� കു�ു�െള ധാരാളം
ഉ�്പാിദി�ി�ാനും സഹായി�ും. അ�െന ആ ജീനുകള്
വീ�ും തലമുറകള് വഴി ൈകമാ�ം െച�െ�ടാം. ത�ൂലം
ആവാസവ�വ�യില് ഏ�വും ന�ായി അതിജീവി�ാനും
സ�ാന�െള ഉ�ാ�ാനും േയാജി� ജീവിവര്ഗ�ള്
െപരുകു�ു.
 
ഇ�െന ൈകമാ�ം െച�െ�ടുേ�ാള് ആ ജീനുകളില്
വീ�ും മാ��ള് സംഭവി�ാം. ഉദാഹരണ�ിന് നാലുതരം
ന� മാ��ള് മ��േ�ഷനിലൂെട ജീനുകളില് ഉ�ായി
എ�ിരി�െ�. ഇത് നാലുതരം സ�ഭാവ-സവിേശഷത
ആദ�െ� ജീവികളില് സൃഷ്ടി�ാം. ഇതിനര്ഥം ആദ�െ�
ജീവികള് എ�ാം നശി��േപായി എ��. കാരണം
അവയ്�ും അവാസവ�വ�യില് ന�ായി ജീവി�ാന്
കഴിയു�ു�േ�ാ (മ��േ�ഷനുകള് ഉ�ാകു�ത് ഒരു
ജീവി�് ആവാസവ�വ� അനുേയാജ�മ�ാ�ത്
െകാ��). പുതുതായി ഉ�ായ നാലുതരം
സവിേശഷതകളില് കാല�കേമണ വീ�ുംവീ�ും മാ��ള്
വ�് പുതിയ നാലുതരം ജീവികള് ഉ�ാേയ�ാം.
 
ക�ിേ�, ഒരു ജീവി ഇേ�ാള് പരിണമി�� നാലുതരം
ജീവികളായി, ഒരു മര�ിെ� ശാഖ േപാെല. ഈ
ജീവികളില് വീ�ും ശാഖകള് ഉ�ാകാം.
ഇ�െനയാണ്  പരിണാമ�ിലൂെട വിവിധ ജീവികള്
ഉ�ായത്.ഇവിെട �പധാനമായും മനസിലാേ�� കാര�ം,
ഓേരാ തലമുറയിലും ഉ�ാകു� മാ�ം വളെര
െചറുതായിരി�ാം. ല��ണ�ിന്
വര്ഷ�ള്െകാ�ാണ് ഒരു ജീവിവര്ഗ�ിെ�
ആകൃതിയും സ�ഭാവവും മാറി മെ�ാരു പുതിയ വര്ഗം
ആകു�ത്.
 
വളെര സാവധാന�ില് സംഭവി�ു�താെണ�ിലും,
�പകൃതി�് അനുേയാജ�മ�ാ� ഗുണവിേശഷ�ള് ഉ�
ജീവികള് കാല�കേമണ നശി��േപാകും. അ�െനയാണ്
ജീവികളില് അവയ്�് ഏ�വും േയാജി� ആകൃതിയും,
അവയവ�ള�ം സ�ഭാവ�ള�ം ഉ�ായത്.

ദിലീപ് മ��ിൽ



1. പരിണാമം ഒരു ത�ി�് ശാസ്�തം ആേണാ; ഇത് െവറുെമാരു സി�ാ�ം മാ�തമാേണാ
ചാള്സ് ഡാര്വിന് തെ� സി�ാ��ള് അവതരി�ി�ുേ�ാള്,  പരിണാമം വിവിധ നിരീ�ണ�ള്
അടി�ാനമാ�ിയ ഒരു സി�ാ�ം (തിയറി) ആയിരു�ു. ഡാര്വിന് തെ� സി�ാ��ിലൂെട
�പശസ്തനായി, വിവാദ�ള് ഉ�ായി.
എ�ാല്, അതിനുേശഷം ജനിതകശാസ്�ത�ിലും മ��മു�ായ പുേരാഗതി ജന�ളില് എ�ിയി�.
അതുെകാ�് പലരും പരിണാമെ� ഇ�ും ഡാര്വിെ� തിയറി മാ�തമായി െത�ി�രി�ിരി�ു�ു.
 
2.പരിണാമ�ിന് െതളിവുേ�ാ
ഡാര്വിന് ആ�ഗഹി�തുേപാെല  പരിണാമെ� പി�ാ�ു� അസംഖ�ം േഫാസില് െതളിവുകള്
ഗേവഷകര് കെ��ുകയു�ായി. എ�ാല് ഇ�്  പരിണാമം നിലനില്�ു�ത് േഫാസില്
െതളിവുകള�െട മാ�തം പിന്ബല�ാല് അ�. മറി�് ജനിതകശാസ്�ത�ില് ൈകവരി�
മുേ���ിെ� അടി�ാന�ില് കൂടിയാണ്.
േഫാസില് െതളിവുകള് കി�ിയാല് േപാലും അത് ജീവികള�െട ശാരീരിക ഘടനെയപ�ി മാ�തമു�
വിവര�േള നല്കു�ു��. അവയുെട ശരീര�ില് എെ��ാം വിധ�ിലു� േ�പാ�ീനുകള്
ഉല്�ാദി�ി�ിരു�ു എ�ും ജീവികള്�് എെ��ാം സ�ഭാവഗുണ�ള് ഉ�ായിരു�ിരി�ാം എ�
വിവരവും േഫാസിലുകള്�് തരാന് കഴിയി�. േഫാസില് െതളിവുകള് ഇ�ാെത തെ� െവറും ഡിഎന്എ
േ�ശണികള് താരതമ�ം െചയ്തുെകാ�് മാ�തം ജീവികള് ത�ിലു� ബ��ള്
മനസിലാ�ാവു�താണ്. കാല�ളായി നട�ു� �പശസ്തമായ ചില പരീ�ണ�ള്  പരിണാമം
ശരിയാെണ�് െതളിയി�ി���്. റി�ാര്ഡ് െലന്സ്കിയുെട ഇ-േകാളി ബാക്�ീരിയ പരീ�ണവും( E-
Coli bacteria experiments of Rechard Lenski ), റഷ�യില് നട�ു� സില്വര് േഫാക്സ് പരീ�ണവും (
Silver Fox Experiments )ആണ് അവ. െലന്കിയുെട പരീ�ണം 1988 ലും േഫാക്സ് പരീ�ണം 1959
ലും തുട�ിയതാണ്. ര�ും ഇേ�ാഴും തുടരു�ു. നിത�ജീവിത�ില് ബാക്ടീരിയകള�ം ൈവറസുകള�ം
മരു�ുകള്െ�തിെര �പധിേരാധശ�ി ൈകവരി�ു�ത് പരിണാമ�ിനു ഉദാഹരണമാണ്
 
3.പരിണാമം ശാസ്�തേലാകം പൂര്ണമായി അംഗീകരി�ി��േ�ാ
തീര്�യായും. എ�ു മാ�തമ�, �പശസ്ത സര്വകലാശാലകളിെല�ാം, എ�ിന് മതപരമായ നിയമ�ള്
നിലനില്�ു� സൗദി അേറബ�യിെല കിങ് അബ്ദു�
സര്വകലാശാലയില്േപാലും പരിണാമെ��ുറി�് പഠി�ി�ു�ു�്.
 
4.ഏകേകാശ ജീവികളില്നി�് പരിണമി�ാണ് വലിയ ജീവികള് ഉ�ായെത�ില് ഇ�ും
ഏകേകാശ ജീവികള് ഉ�ായിരി�ു�ത് എ�െനയാണ്
ഇതിനു� ഉ�രം ആദ�െ� േചാദ��ില് ഉ�്. ഒരു ജീവി�് മ��േ�ഷന് (ജനിതക ഉള്�രിവര്�നം)
ഉ�ായി ആയിര�ണ�ിന് തലമുറകള് െകാ�് അത് മെ�ാ�ായി പരിണമി�� എ�തുെകാ�്
ആദ�െ� ജീവി നശി��േപാകണം എ�ി�. കാരണം മ��േ�ഷന് ഉ�ാകു�ത് ആദ�െ� ജീവി�്
നിലനില്�ാന് സാധി��തുെകാ��.
 
5.എ�െനയാണ് ഏകേകാശ ജീവികള് ഉ�ായത്
േഫാസില് െതളിവുകേളാ ജനിതകപരമായ െതളിവുകേളാ ഉ�ാകാന് പ�ി�ാ�തിനാല്,
എ�െനയാണ് ത�ാ�തകളില്നി�് േകാശ�ള് ഉ�ായത് എ�കാര�ം ശാസ്�തം പൂര്ണമായും
െതളിയി�ാ� കാര�മാണ്. എ�ാല് ശാസ്�ത�ിന് ഇത് തീര്�ും അറിവി�ാ� കാര�വുമ�.
ഇ�ാര��ില് ചില �പധാന നിരീ�ണ�ള് ശാസ്�തം നട�ിയി���്.
1953 ല് മി�റും ഉേറയും നട�ിയ �പശസ്തമായ പരീ�ണംഎടു�ാം. ഭൂമിയുെട ആരംഭഘ��ിെല
അവ� പരീ�ണശാലയില് കൃ�തിമമായി സൃഷ്ടി��െകാ�്, ആ അവ�യില് വിവിധ അമീേനാ
അസിഡുകള�ം േകാശ�ളില് ഉ� മ�� ഓര്ഗാനിക് ത�ാ�തകള�ം ഉ�ാ�ാം എ�് ആ പരീ�ണം
െതളിയി��. അതുേപാെല ഇ��ന് ശാസ്�തഞനായ കൃഷ്ണ ബഹാദൂര് 1963ല് ലളിതമായ
േകാശ�ിെ� പുറംഘടന ഓര്ഗാനിക് ത�ാ�തകള�ം ഫാ�ിഅസിഡുകള�ം ഉപേയാഗി�്
സൃഷ്ടി�ി���്. ലളിതമായ േകാശംേപാലും ഒ�യടി�് ഉ�ായത�. ഘ�ംഘ�മായ
വികാസ�ിലൂെടഉ�ായതാണ്.
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6.മാലിന�കൂ�ാര�ില് അടി�ു� െകാടു�ാ�് ഒരു ജേ�ാെജ�് വിമാനം
രൂപെ�ടു�ാനു� സാധ�ത േപാെലയേ� ത�ാ�തകള് തനിെയ കൂടിേ�ര്�് ലളിതമായ
േകാശം േപാലും ഉ�ാകാനു� സാധ�ത
�പശസ്�ത ശാസ്�ത�നായ െ�ഫഡ് േഹായില് ഉ�യി� ഈ േചാദ�ം ചി�ി�ി�ു�താണ്.
മാലിന�കൂ�ാര�ിെല കഷണ�ള് കൂടിേ�രാന് അവ ത�ില് �പേത�കി�്
ആകര്ഷണവികര്ഷണ�ള് ഒ�ും തെ�യി�. എ�ാല് ത�ാ�തകള�െട കാര�ം അ�െനയ�.
രസത��നിയമ�ള് അനുസരി�് ത�ാ�തകള് ത�ില് രാസ�പവര്�ന�ള് നട�ാം. അ�െന
സ�ീര്ണ ത�ാ�തകള് ഉ�ാകാം.
 
7.േകാശ�ിനു�ിെല �പവര്�ന�ള് മനസിലാ�ിെയ�ില് എ�ുെകാ�് കൃ�തിമേകാശം
അെ��ില് കൃ�തിമ ജീവന് ശാസ്�ത�ിന് ഇതുവെര ഉ�ാ�ാന് കഴി�ി�ി�
േകാശ�ളിെല വിവിധ ത�ാ�തകള�െട �പവര്�നം അതിസ�ീര്ണമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം
കാര��ള് മനസിലാ�ാനു�്. ജീവന് എ�ാല് ആയിര�ണ�ിന് രാസ�പവര്�ന�ള് �കമമായി
നട�ു� ഒരു സമതുലനാവ�യാണ്. ഇ�രം �പവര്�ന�െള�ാം ഇ�െന നട�ാന് പാക�ിന്
ഉ� സംവിധാനം ലാബില് ഒരു�ാന് അ�ത എള��മ�. ഇതിനര്ഥം ഇത് ഒരി�ലും സാധി�ി� എ��.
 
8.പരിണാമസി�ാ�ം െതര്േമാൈഡനാമിക്സിെ� ര�ാംനിയമ�ിനു എതിരാേണാ
ഒരി�ലുമ�. കാരണം �പകൃതിനിയമ�ള്�് എതിരായി �പകൃതിയില് ഒ�ും സാധ�മ�. ര�ാംനിയമം
ശരി�ും മനസിലാ�ാ�താണ് മുകളിെല േചാദ��ിനു കാരണം.
െതര്േമാൈഡനാമിക്സിെ� ര�ാംനിയമം അനുസരി�് എന്േ�ടാ�ി എേ�ാഴും വര്ധി�ാേന
പാടു��. എ�ുെവ�ാല് ത�ാ�തകള�ം മ��ം കൂടിേ�ര്�് �കമമായി �പവര്�ി�ു� ഒരു സംവിധാനം
(ഒരു വലിയ ത�ാ�ത അെ��ില് േകാശം) ഉ�ാകാന് പാടി� എ�ാണ് വാദം. യഥാര്ഥ�ില്, ഊര്ജം
ലഭ�മാ�ിയാല് എന്േ�ടാ�ി കുറ�് �കമമു� ഒരു സംവിധാനം ഉ�ാ�ാം. പെ� അത്
ഉ�ാ�ു�തിെ� ഭാഗമായി ഊര്ജം ഉപേയാഗി�ുേ�ാള് മെ�വിെടെയ�ിലും എന്േ�ടാ�ി
ര�ാംനിയമം അനുസരി�് കൂടു�ു�്.
മെ�ാരു വാദം എന്േ�ടാ�ി ഇ�െന കുറ�� �കമമു� സംവിധാനം ഉ�ാ�ണെമ�ില് അതിെനാരു
ഉപകരണം േവണം എ�താണ്. ഒരു �ഫിഡ്ജ് ഐസ് ഉ�ാ�ു�തുേപാെല. �പകൃതിയില് ഈ
ഉപകരണം �പകൃതിനിയമ�ള് തെ�യാണ്. ഉദാഹരണ�ിന് രാവിെല ഇലകളില് കാണു� ഐസ്
ശല്ക�ളിെല �കമമായ ആകൃതി ര�ാംനിയമവും മ�� �പകൃതിനിയമ�ള�ം അനുസരി�്
ജലത�ാ�തകള് േചര്�് തനിെയ ഉ�ാ�െ�ടു�താണ്.
 
9.അ�ും ഇ�ും കുര�ു�േ�ാ. കുര�െനേ� ഇേ�ാള് പരിണമി�ാ�ത്
എ�ാ ജീവികളിലും ഇേ�ാള് അവ�ു� ആവാസവ�വ��് അനുസരി�് പരിണാമം നട�ു�ു�്.
കുെറ വര്ഷ�ള് ആയുര്ൈദര്ഘ�ം ഉ� ഒരു ജീവിയില് എ�് പരിണാമം ആണ് സംഭവി�ു�ത് എ�്
പറയുക വിഷമകരമാണ്. കാരണം എെ��ിലും മാ��ള് കാണണെമ�ില് പതിനായിര�ണ�ിേനാ
ല��ണ�ിേനാ വര്ഷ�ള് േവ�ിവരും. അതുെകാ�് കുറ�� മണി�ൂറുകള് മാ�തം ജീവി�ു�
ബാക്�ീരിയേയാ ൈവറേസാ പരിണമി�ു�ുേ�ാ എ�് േനാ�ു�തായിരി�ും �പാേയാഗികം.
റി�ാര്ഡ് െലന്സ്കിയുെട ഇ-േകാളി ബാക്�ീരിയ പരീ�ണെ��ുറി�് വായി�ുക.
 
 
10.േഫാസിലുകള�െട അെ��ില് ജീവികള�െട ആകൃതി േനാ�ിയാേണാ ജീവികള് ത�ിലു�
അടു�ം നിര്ണയി�ു�ത്
അല്ല. ജീവികള�െട ഡിഎന്എ േ�ശണി താരതമ�ം െചയ്താണ്  പരിണാമപരമായി ഒരു ജീവി�്
ഏ�വും അടു�് നില്�ു� മ�് ജീവികെള നിര്ണയി�ു�ത്. ഉദാഹരണ�ിന് മനുഷ�ന് ഏ�വും
അടു�് നില്�ു� ജീവി േബാേനാേബാ ചി�ാന്സികളാണ്. ഇതിനര്ഥം. ഈ ചി�ാന്സികളില്
നി�ാണ് മനുഷ�ന് ഉ�ായത് എ��. ന�ള് ഇരുകൂ�രും ഉ�ായത് മെ�ാരു െപാതുജീവിയില്
നി�ാണ് എ�ാണ്.
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മനുഷ�േ�തട�ം വിവിധ ജീവികള�െട ഡിഎന്എ േ�ശണികള് മുഴുവനായും ഉരു�ഴി�ി���്. ഇത�ത
എള��മു� കാര�മ�. േലാകെ� പല പരീ�ണശാലകള�െട വര്ഷ�ള് നീ� �ശമഫലമായാണ്
അത് സാധ�മായത്. മനുഷ�േ�തട�മു� ഡിഎന്എ സാരം സൗജന�മായി ഇ�് ലഭ�വുമാണ്.
ജീനുകള�െട േ�ശണീഘടന ലഭി�ാന് നാഷണല് െസ�ര് േഫാര് ബേയാെടക്േനാളജി ഇന്ഫര്േമഷന്
(National Center for Biotechnology Information )െവബ്ൈസ�് പരിേശാധി�ാവു�താണ്.
വിവിധ ജീനുകള് താരതമ�ം െച�ാന് േബസിക് േലാ�ല് അൈലന്െമ� ് െസര്�് ടൂള് ( Basic Local
Alignment Search Tool )ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്.
 
11.മനുഷ�ന് മാ�തം ബു�ിശ�ി എ�ുതരം  പരിണാമ�ിലൂെട ലഭി��. േലാകം ഒരുപാട്
പുേരാഗമി�ി��ം നൂ�ാ�ുകള്���റമു� മൃഗ�ള�ം ഇ�െ� മൃഗ�ള�ം ത�ില് ഭ�ണം
േതടു�തിേലാ, ഇര പിടി�ു�തിേലാ ഒ�ും ഒരു മാ�വും വരാ�ത് എ�ുെകാ�്. മനുഷ�ന്
മാ�തം പരിണാമം നല്കാന് മാ�തം മനുഷ�ന് എ�് കട�ാടാണ് �പകൃതിേയാട് െചയ്തത്
േഗാറി� േപാെലയു� കുര�ുകളിെല ചില മാ��ള് വഴി ഉ�ായ വിവിധ ജീവികളില് ഒരു വര്ഗ�ിന്
നിവര്�ുനില്�ാന് കഴി�ിരു�ു. പെ� ആ ജീവികള്�് മരം കയറാേനാ േവഗ�ില് ഓടാേനാ
കഴി�ിരു�ി�. ഇരകെളയും ശ�തു�െളയും കടി��കീറാന് കൂര്� പ��കള�ം ഉ�ായിരു�ി�.
മാ�തമ�, കായികശ�ിയിലും ഇവ�കള് വളെര പിറകില് ആയിരു�ു. ഭ�ണ�ിെ� ലഭ�ത
ഇവയ്�് കുറവായിരു�ു. ശ�തു�െള മണ�റിയാന് അ�ത ന� �ഘാണശ�ിേയാ ഭയ�രമായ
േകഴ്വിശ�ിേയാ, രാ�തിയില് കാഴ്ചശ�ിേയാ ഈ പാവം ജീവികള്�് ഉ�ായിരു�ി�. െവ��ില്
ഇറ�ിയാല് മു�ി�ാവും. കാരണം ജനിതകപരമായി നീ�ല് വശമി�. തണു�് േനരിടാന് േദഹ�്
േരാമ�ള�ം കുറവ്. അതിജീവന�ിെ� കാര��ില് ര�ുംെക� രീതിയില് പിറ� ഈ പാവ�ള്
അതിജീവി�ാന് ചില കാര��ള് ക�ുപിടി��. ഒ�് കൂ�മായി നില്�ുക. മെ�ാ�് �പതികൂല
സാഹചര��െള േനരിടാന് ബു�ി ഉപേയാഗി�ുക. ഇത് ര�ും െചയ്ത ജീവികള് അതിജീവി��. ഓേരാ
തലമുറയിലും േനടിയ അറിവുകള് അടു�വയിേല�് ൈകമാറി. ഏ�വും �പധാനമായി ബു�ിയു�
ജീവികള് അെ��ില് ഈ വിധ�ിലു� അതിജീവന�ിനു സഹായി� മ��േ�ഷനുകള് ഉ�ായവ
മാ�തം അതിജീവി��. അ�െനയാണ് ബു�ിയു� ആധുനികമനുഷ�െ� പിറവി.
 
12.ബു�ി ഉപേയാഗി�ാണ് മനുഷ�ന് അതിജീവി�െത�ില് അതിജീവന�ില്
പരാജയെ�ടാന് േപാകു� മുഴുവന് ജീവികള്�ും നിലനില്�ിനായു� േപാരാ��ില് ബു�ി
കിേ��
മനുഷ�െ�  പരിണാമശാഖയില് ഉ�ായിരു� ജീവികള് ബു�ി ഉപേയാഗി�ത് മ�� മാര്ഗ�ള്
ഇ�ാ�തുെകാ�ും (മുകളിെല േചാദ�വും ഉ�രവും വായി�ുക) അവയ്�് കുര�െ�േപാെല
കുറ�� ബു�ി ഉ�ായിരു�തുെകാ�ുമാണ്. ഇരുകാലില് നട�ാന് കഴി�ിരു�ിെ��ില് ഈ
ജീവികള്�് ഒരി�ലും ആധുനിക മനുഷ�നായി പരിണമി�ാന് കഴിയി�ായിരു�ു. തീര്�യായും
അവയ്�് വംശനാശം സംഭവിേ�െന.
ബു�ി ഉപേയാഗി�് അവര് െചയ്ത �പധാന കാര�ം ആയുധ�ള് ഉ�ാ�ി ഉപേയാഗി��
എ�തായിരു�ു. ഇരുകാലില് നില്�ാനും നട�ാനും ഓടാനും സാധി�തിനാല് ഇരുൈകകള�ം
ഇ�രം കാര��ള്�് അവര് ഉപേയാഗി��. എ�ി��േപാലും ബു�ി കുറ�
മനുഷ�ജീവിവര്ഗ�ള്�് വംശനാശം സംഭവി��.
പിെ� എ�ുെകാ�ാണ് ബു�ി കുറ� മ�� ജീവികള് അതിജീവി�ു�ത്? കാരണം അവയ്�്
അവയുേടതായ മ�� ഗുണ�ള് ഉ�്. ഉദാഹരണ�ിന്, കടുവ�് ഇരപിടി�ാനും, ശ�തു�െള
േനരിടാനും വലിയ ബു�ിയും ആയുധവും ഒ�ും ആവശ�മി�. അ�തേപാലും ബു�ിയി�ാ� പാ�ിന്
ഇര പിടി�ാന് ഒെരാ� കടി മതി.
ഓേരാ ജീവി�ും അതിജീവന�ിനായി ഓേരാേരാ കഴിവുകള് ഉ�്. മനുഷ�െ� കാര��ില് ഇത്
ബു�ിയാണ് എ�ുമാ�തം. 
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13.മനുഷ�ന് ഏ�വും കൂടുതല് പരിണമി� സവിേശഷ ജീവി ആേണാ
േവണെമ�ില് എ�ാ ജീവികള്�ും ഇത് അവകാശെ�ടാം. മുകളില് സൂചി�ി�തുെപാെല ബു�ി
മനുഷ�നു� ഒരു കഴിവ് മാ�തമാണ്. ഇതിനു പകരം മ�� ജീവികള്�് ന� �ഘാണശ�ിേയാ
കാഴ്�ശ�ിേയാ ഉ�ായിരി�ും. �പകൃതിയില് അവയ്�് രാജകീയമായി ജീവി�ാന് ആ കഴിവുകള്
മാ�തം മതി. അതുെകാ�് അവെയ സംബ�ി�് അവ സവിേശഷജീവികള് ആണ്.
ഒരു ചി�ാന്സിയാണ് ഇെതഴുതു�െത�ില് പറേ�െന, ഞ�ള് ചി�ാന്സികള് സവിേശഷ ജീവികള്
ആെണ�്. ഇലയും കായും ഇഷ്ടംേപാെല തി�ു ബാ�ി സമയം കളി��ം പരസ്പരം െചാറി�ും
മാ�ിയും െകാടു�ു സുഖകരമായ ജീവിതം. ഏതാ�് ത�െളേപാെലയു� മനുഷ�ജീവികള്
ജീവി�ാന് േവ�ി എ��ാം േകാ�പായ�ള് ആണ് കാ�ി�ൂ���ത്. ഒ�് സമാധാനമായിരു�ു
പുറംെചാറിയാന് േപാലും സമയമി�. ത�െള േപാെല സവിേശഷജീവികള് അ�ാ�തിനാല് ജീവി�ാന്
മനുഷ�ന് ഇ�െന കഷ്ടെ�േ� മതിയാവൂ!
മനുഷ�െ� ൈകയിലു� ഐേഫാണ് ക�ി�് മനുഷ�െന േപാെല സവിേശഷ ജീവിയായിരുെ��ില്
എെ�ാ�ും ഒരു കുര�നും ചി�ി�ി�. മര�ിനു മുകളില് ചടി�യറി വ� കായും ഇലയുെമാെ�
കി�ിയാല് കുര�നു താെനാരു സവിേശഷ ജീവിയാണേ�ാ എ�് പറയാനു� സേ�ാഷെമാെ�
ലഭി�ു�ു�ാവും.
 
14.എ�ുെകാ�ാണ് ആണ് ജീവികളില് ഉ�ായ അെത മ��േ�ഷനുകള് െപണ് ജീവികളിലും ഇ�ത
കൃത�മായി ഉ�ായത്
ന� േചാദ�ം. ആണ് ജീവികളിലും െപണ് ജീവികളിലും ഒേര മ��േ�ഷനുകള് അ� ഉ�ായത്. അതുെകാ�്
തെ�യാണ് അവയുെട ആകൃതിയിലും സ�ഭാവ�ിലും വ�ത�ാസം.
ഈ േചാദ��ിെ� യഥാര്ഥ അര്ഥം ആണ് െപണ് സവിേശഷതയ്�് പുറെമയു� കാര��ിലും
എ�ുെകാ�് ഒരുതരം മ��േ�ഷനുകള് ഉ�ായി എ�താണ്. ഉ�രം ലളിതം. അവ ര�ും ജീവി�ു�ത്
ഒേര ആവാസവ�വ�യിലാണ്. അതിേന�ാള് ഉപരി,  പരിണാമ�ിനുേവ�ി തലമുറകെള
ഉ�ാ�ു�ത് ര�ുേപരും േചര്�ാണ്. ഒരാള്�് വലിയ മാ��ള് ഉ�ായാല്, അവ േചര്�് തലമുറകള്
ഉ�ാ�ലും അസാധ�മാകും. അെ��ില് അ�െന വലിയ മാ��ള് ഉ�ായവ നിലനില്�ി�. േവെറാരു
വിധ�ില് പറ�ാല്, ഒരുമി�് കു�ു�ള് ഉ�ാ�ു�തിനാല് ആണിെ�യും െപ�ിെ�യും ജീനുകള്
ഉ� കു�ു�ളാണ് എേ�ാള�ം ജനി�ുക. ഈ കു�ു�ള് വളര്�് വീ�ും കു�ു�െള
ഉ�ാ�ുേ�ാഴും ഇത് തെ�യാണ് സംഭവി�ു�ത്.
ഉദാഹരണ�ിന് ഒരു ആണിന് മ��േ�ഷനുകള് സംഭവി�� എ�ിരി�െ�. മ��േ�ഷനുകള് വരാ�
െപ��മായി �പത��ല്�ാദനം നട�ുേ�ാള് കു�ു�ള്�് ഇരുവരും അവയുെട ജീനുകള് െകാടു�ു�ു.
കു�ു�ള് ആേണാ െപേ�ാ ആകാം. അ�െന എേ�ാഴും ആണിന് െപ��ം, െപ�ിന് ആണും വലിയ
മാ��ള് വരാെത ഉ�ായിരി�ും (ഈ ഉദാഹരണ�ില്, മ��േ�ഷനുകള് വ� പുതിയ ആണിന്
ഇണേചരാന് പ�ിയ െപ�ിെ��ില് ആ ആണിെ� അ��േ�ാെട ആ മ��േ�ഷനുകള് അ�പത��മാകും
എ�് �പേത�കം പറേയ�തി�േ�ാ).മനുഷ�േ�തട�ം വിവിധ ജീവികള
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1947 ജൂൺ മാസം പകുതി�് േശഷം ഇ��
വിഭജി�െ�ടുെമ�ുറ�ായേതാെട     "സ�ത��
കാശ്മീർ" എ� ആവശ�ം ഉ�യി�ത് കാശ്മീർ
മഹാരാജാവ് ഹരി സിംഗ് ആയിരു�ു. 
ഇ�ാമി��കെളാ�ും അ�് രാഷ്�ടീയ
ചി�ത�ിലി�. മഹാരാജാവിെ�
അ�ാലെ�   ഏ�വും വലിയ ശ�തു േഷഖ്
അബ്ദു�യായിരു�ു. േഷഖിെ�
സുഹൃ�ായിരു�തിനാൽ   ജവഹർലാൽ
െനഹ്റുവിെനയും േകാൺ�ഗ�് പാർ�ിെയയും
അേ�ഹം െവറു�ു. അ�ാരണ�ാൽ
തെ� ഇ��ൻ യൂണിയനിൽ ലയി�ുക
എ�ത് രാജാവിെന സംബ�ി�ിടേ�ാളം
അചി��മായിരു�ു. എ�ു കരുതി 
പാ�ി�ാനിൽ േചർ�ാൽ തെ� ഹി�ു
പര�ര തെ� നശി�ുെമ�ും അേ�ഹം
തിരി�റി�ു. 
 
സ�ത��രാജ�മായിരു�ു മഹാരാജാവിെ� 
രാഷ്�ടീയസ�പ്നം. ആ സ�പ്ന�ിെ�
അപകടം െപാടു�െന തിരി�റി�ത് 
രാജാവിെ� പഴയ കാല ച�ാതിയും 
ഇ��യുെട അവസാനെ� ൈവ�സായ് മൗ�്
ബാ�നാണ്.
 

�ശീനഗർ ബരാമു�യിെല സ്�തീകള�െട ക��നീർ
 
സജീവൻ അ�ി�ാട് 1920 കളിൽ െവയിൽസ് രാജകുമാരൻ ഇ��

സ�ർശി�ുേ�ാൾ രാജകുമാരെ�
ഉേദ�ാഗ�രായിരു�ു ഇരുവരും. കാശ്മീരിെന
ഏെത�ിലും ഒരു   െഡാമിനിയനിൽ
േചർ�ു�തിന്   നിർബ�ി�ാനായി മൗ�്
ബാ�ൺ കാശ്മീരിെല�ിെയ�ിലും
മഹാരാജാവു് വയറിള�ം ഭാവി�്
കിട�ുെവ��ാെത പഴയ ച�ാതിയുമായി
കൂടി�ാഴ്ച�ു ത�ാറായി�.
 
b) പേ�ലിെ� പ�ം.
കാശ്മീർ പാ�ി�ാനിൽ േചർ�ാലും
വിേരാധമി� എ� പ��ാരനായിരു�ു
ആഭ��ര മ��ിയായിരു� സർദാർ വ�ഭായി
പേ�ൽ. പെ� ജുനഗഢ് എ� 82%
ഹി�ു�ള��   നാ��രാജ�ം പാ�ി�ാനിൽ
ലയി�ി�ാൻ മു�ീം രാജാവായ മുഹബത് ഖാൻ
തീരുമാനി�തും 1947 െസപ്തംബർ 13ന്
മുഹ�ദാലി ജി� അതിനംഗീകാരം െകാടു�തും
പേ�ലിെന മറി�� ചി�ി�ി��. " ജി��് ഒരു മു�ീം
ഭരണാധികാരിയു� ഹി�ു ഭൂരിപ� രാജ�ം
പിടിെ�ടു�ാെമ�ിൽ എ�ുെകാ�് ഇ���് ഒരു
ഹി�ു ഭരണാധികാരിയു� മു�ീം ഭൂരിപ�
രാജ�ം പിടിെ�ടു�ു കൂടാ"
'കാശ്മീർ ഇ��യുെടതാെയ പ��' എ�
ചി�ാഗതിയിേല�് പേ�ൽ എ�ു�ത്
അ�ിെനയാണ്.



C) െകാടു�ാ�ടി�ാലും േഷ�ാകാ� േഷഖ്  
1947 െസപ്തംബർ 29 നാണ് േഷഖ് അബ്ദു�
ജയിൽ േമാചിതനാകു�ത്. അധികാരം
പൂർ�മായും ജന�ൾ�് ൈകമാറാൻ അേ�ഹം
രാജാവിേനാടാവശ�െ���. കാശ്മീർ
ഇ��യിലാേണാ പാ�ി�ാനിലാേണാ
േചേര�െത�്   ജനാധിപത� കാശ്മീരിെല
ജന�പതിനിധികളാണ് നി�യിേ��െത�്
അേ�ഹം രാജാവിെന ഓർ�ി�ി�ുക കൂടി
െചയ്തു. 
D) പ�ാൻ േസന : മു�ീം പടേയാ�ം
അനി�ിതത��ൾ�് രാഷ്�ടീയ�ിൽ ആയു�്
കുറവായിരി�ുെമ�താണ് െപാതുെവ
മന�ിലാ�െ�ടു�ത്. ആ ധാരണെയ
ബലെ�ടു�ാെന� വ�ം 1947 ഒക്േടാബർ 22 ന് 
ആയിര�ണ�ിന് സായുധരായ പ�ാൻ മു�ീം
പടേയാ�േസന കാശ്മീർ ആ�കമി��. േലാറികളിൽ
അവർ ശീനഗറിെന ല��ം െവ�� മുേ�ാ�� നീ�ി.
�ശീനഗറിന് അ�തു കിേലാമീ�ർ മാ�തം
അകെലയു� ബാരാമു� പ�ണ�ിെല�ിയ
അവർ വീടുകൾ െകാ�യടി�ാനും മു�ീം
യുവതികെള ബലാ�ംഗം െച�ാനും
അത���ാഹം കാണി��. അവിടെ�
അ�ാടികളിെല മുതലുകൾ േലാറികളിൽ
വസിരിസ്താനിൽ എ�ി�ാനു� തി�ും
തിര�ുമായിരു�ു പിെ�. െകാ�യടി�ാനും
ബരാമു�യിെല സ്�തീകെള ബലാ�ംഗം
െച�ാനു� ത�ര�ും മു�ിൽ
ആ�കമകാരികള�െട മുഖ�ല��മായ "കാശ്മീർ
പിടിെ�ടു�ൽ " മറ�ു േപായി എ�് തെ�
പറയാം.ആ മറവി ത� സാവകാശ�ിലാണ്
മഹാരാജാ ഹരി സി�ിന് ഇ��യുെട ൈസനിക
സഹായം േതടാനായത്.
E)�ശീനഗർ ഇ��യിൽ ലയി�ു�ു.
മഹാരാജാവിെന സഹായി�ാൻ േസനെയ
അയ�ും മു�് തെ� ഇ��യുമായു� 
കാശ്മീരിെ� ലയനം ഉറ�ി�ണെമ�് മൗ�്
ബാ�ൻ   നിർേ�ശി�ിരു�ു.   ആ
നിർേ�ശമംഗീകരി�്   വി.പി .േമേനാൻ ജ�ുവിൽ
അഭയം േതടിയിരു� മഹാരാജാവിെന
ഉറ��ിൽ നി�ും വിളി��ണർ�ിയാണ്
ലയന�രാറിൽ ഒ�ിടീ�ു�ത്.
അ�ിെന കാശ്മീർ ഔേദ�ാഗികമായി
ഇ��യുേടതായി.
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ഒക്േടാബർ 27 ന് േസനാംഗ�ള�ം
ആയുധ�ള�മായി ദി�യിൽ നി�ും
�ശീനഗറിേല�് ആദ� വിമാനം പറ�ു. 
നവംബർ 8 ന് ബാരാമു� ഇ�� തിരി��പിടി��.
ഏെറ പുകഴ്�െ�േട� േപാരാ�മായിരു�ു
ൈസന�ം  നട�ിെയ�ത് സത�മാെണ�ിലും 
ബരാമു�യിെല സ്�തീകള�െട ക��നീരും
അവിടുെ� അ�ാടികളിെല സ��ുമാണ്
കാശ്മീർ ഇ�് ഇ��യുെട ഭാഗമായി 
നിലനിൽ�ു�തിെ� �പധാനകാരണം എ�് കൂടി
അടിവരയി�്  പറേയ�തു�്. 
 
പടേയാ��ാർ �ശീനഗറിനടുെ��ുെമ�്
ഉറ�ായേ�ാൾ തെ� ഹി�ുവായ മഹാരാജാവ്
അവിടം വി�ിരു�ു. േപാലീസുകാരും �ലം വി��.
ആ സമയം �ശീനഗറിെല ഭൂരിപ�ം വരു� മു�ീം
ജനത അെ�ടു� നിലപാടിെ� പക�തെയ ഏെറ
�പശംസിേ��തു�്. പടേയാ��ാർ മു�ീംമത
വിശ�ാസികളാെണ�റി�ീ��ം രാജാവും
േപാലീസും ൈകവി� �ശീനഗറിെന
സംര�ി�ാനായി   കാശ്മീരികള�െട ജനകീയ
�പ�ാനമായ നാഷണൽ േകാൺഫറൻസിെ�
സ�� േസവകർ അണിനിര�ു. മു�ീം , സിഖ് ,
ഹി�ു മതേഭദമി�ാെത േഷഖ്
അബ്ദു�േയാെടാ�ം   അവർ
പാ�ി�ാെനതിെര  നിലപാെടടു�ു.
പാ�ി�ാനിൽ േചരണം എ� അഭി�പായമു�
ഒെരാ� സംഘടിതക�ി േപാലും  അ�് �ശീനഗറിൽ
ഉ�ായിരു�ി� എ�ത് �ശേ�യമാണ് .
എ�ിരു�ാലും   ഭൂരിഭാഗം കാശ്മീരികൾ�ും
ഇ��േയാടും ആഭിമുഖ�മു�ായിരു�ി� . േഷഖ്
അബ്ദു�യും അേ�ഹ�ിെ� പാർ�ിയായ
നാഷണൽ േകാൺഫറൻസും േകാൺ�ഗസിന് 
അനുകൂലവും പാ�ി�ാന് വിരു�വും
ആയിരു�ു. ഒരർ��ിൽ അത് മാ�തമാണ് 
ഇ���ു�ായിരു� േമൽൈ�യുെട
അടി�ാനം. ഇ�ാരണ�ാൽ തെ� 
പാ�ി�ാൻ �പധാനമ��ിയായിരു� ലിയാഖ�്
അലിഖാൻ രാജ�േ�ദാഹിെയ�ാണ് അബ്ദു�െയ
വിേശഷി�ി�ിരു�ത് .ഇ��േയാട�മി� എ�്
കാശ്മീരികൾ പറയുേ�ാൾ
പാ�ിസ്താേനാെടാ�മാണവർ എ� മെ�ാരർ�ം
അ�ാല�ു�ായിരു�ി� എ�് ഇ�ാര��ളിൽ
നി�ും വ��മാകു�ു�്.



F) െനഹ്റുവിെ� നാലു ബദലുകൾ
ഇ��യുെട   �പഥമ �പധാനമ��ി ജവഹർലാൽ
െനഹ്റുവിന് കാശ്മീർ താഴ�രേയാടു�   േ�പമം 
ജ�സി�മായ   ഒരു ദൗർബല�മായിരുെ��ിലും 
വിഷയെ� സമചി�തേയാെടയാണ്
സമീപി�ിരു�െത�് അേ�ഹം മഹാരാജാ
ഹരിസി�ിെനഴുതിയ ഒരു ക�ിൽ കാണാം. 
അേ�ഹം നാലു ബദലുകൾ ക�ിൽ നിർേ�ശി�� .
1 സം�ാനമാെക പെ�ടു�ു� ഒരു ജനഹിത
പരിേശാധന വഴി പാ�ി�ാനിേലാ ഇ��യിേലാ
ലയി�ു� കാര�ം തീരുമാനി�ാം.
2   പാ�ി�ാനും ഇ��യും �പതിേരാധ സുര�
ഉറ�ാ�ു� ഒരു സ�ത�� രാജ�മായി കാശ്മീരിനു
നിൽ�ാം.
3   കാശ്മീരിെന വിഭജി�ുക. ജ�ു ഇ���ും മ��
ഭാഗ�ൾ പാ�ിസ്താനും
4 ജ�ുവും കാശ്മീർ താഴ�രയും ഇ��യിൽ
േചരുക. പൂ�ും അതിന��റമു� �പേദശ�ള�ം
പാ�ിസ്താനിൽ ലയി�ുക.
അേ�ഹെമഴുതിയ ഈ ക�് േവ��ത �പസി�ി
േനടിയി� ."െനഹ്റുവിെ� െതരെ�ടു�
കൃതികളിൽ " നി�ു േപാലും   ഈ
കെ�ാഴിവാ�െ��ിരു�ു.   ഈ ക�ിെ�
പകർ�് െനഹ്റു പേ�ലിന്
അയ��െകാടു�ിരു�തിനാൽ അവർ
ത�ിലു� എഴു�ു കു�ുകൾ�ിടയിൽ
നി�ാണ്  പി�ീട്  കെ�ടു�ത്.
 
1947 ഡിസംബറിൽ െനഹ്റു നിർേ�ശി� േമൽ
സൂചി�ി�   നാലു ബദലുകള�ാെത   മെ�ാരു
ബദലും ഗൗരവമായി ആരും ഇതുവെര മുേ�ാ��
െവ�ി�ി� എ�് കൂടി മന�ിലാ�ുേ�ാഴാണ് "
െനഹ്റുവിയൻ " എ� സ�ാത���ാന�ര
�പേയാഗ�ിെ� അർ�വും വ�ാപ്തിയും
വ��മാകു�ത്. 
അതു മാ�തമ� �പവചന സ�ഭാവമു� ഒരു
നിരീ�ണവും ഈ ക�ിൽ െനഹ്റു 
നട�ിയീ���തായി കാണാം. 
അേ�ഹം എഴുതി;
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" ഇ��ൻ വീ�ണേകാണിൽ നി�് േനാ�ുേ�ാൾ
കാശ്മീർ ഇ��ൻ യൂണിയനിൽ തെ� നിൽ�ണം
എ�ത് അേ�യ�ം �പാധാനമാണ്. പെ� നാം
അെത�ത ആ�ഗഹി�ാലും ബഹുജന�ള�െട
പി�ുണയി�ാെത അത��ികമായി അതു നട�ി�.
പ�ാള ശ�ി െകാ�് കുറ�� കാലം കാശ്മീർ
ൈകവശം െവ�ാൻ കഴിേ��ും. പെ�
പി�ീട് ഇതിെനതിരായി ജനവികാരം
ആ�ടി�ാനാണ് സാധ�ത. ഇ��ൻ
യൂണിയനിൽ താൻ സുര�ിതനെ��്  ഒരു
ശരാശരി മു�ീമിന് േതാ�ിയാൽ പിെ�
മെ�വിെടയാണ് സുര�ിതം എ�വർ
അേന�ഷി�ും. അത് സ�ാഭാവികം. ഇത് മന�ിൽ
െവ�� േവണം നാം മുേ�ാ�� നീ�ാൻ;ഇെ��ിൽ
നാം പരാജയെ�ടും."

ഈ വാചക�ൾ കുറി�െ��ീ�് എഴുപതു
വർഷ�ള് കഴി�ിരി�ു�ു. ഈ

വാചക�ള�മായി  കാശ്മീരിെല
സംഭവവികാസ�ൾ എ�തമാ�തം ഒ�ു

േപാകു�ുെവ�് കാണുേ�ാഴാണ്  െനഹ്റുവിെ�
ദീർഘ വീ�ണം നെ� അ�ുതെ�ടു�ു�ത്.  

(  അവലംബം India after Gandhi by Ramachandra
guha )



�ട�്   എ�ു പറ�ാൽ.......................
ആെരാെ�യാണ്.....  അതിൽ അംഗ�ൾ?"
 
" ഞാനും, അപ് ഫനും, അപ് ഫെ� സേഹാദരി
സുഭ�ദയും...ഹ....ഹ. ഹ."
 
  അപമാനിതനായ കളക്ടർ േപാലീസ് ഓഫീസെറ
േനാ�ി േപാകാം എ�് പറയു�ു.
 
അേ�ാൾ അതാ പുറകിൽ നിെ�ാരു സ്�തീ ശബ്ദം.
"ഒരു നിമിഷം നിൽ�ുക........"
എ�ാവരും തിരി�ു േനാ�ി. സുഭ�ദ പതിെയ
വാതിൽ�ടി ഇറ�ി വരു�ു.
 
"എനി�ും ചിലത് പറയാനു�്" സുഭ�ദ  പറ�ു
"സുഭ�ദയ്�് എ�ാ േവ�ത്?" അ�ൻ ത�ുരാൻ
ഉ��ിൽ േചാദി��
"ഏ�ൻ �മി�ണം............സ്�തീകൾ ഉ�റ�ു  വ�്
  ആണു�ള�െട സ�ര�ിൽ സംസാരി�ു�ത്
 പതിവി�. ഞാനത് െത�ി�ുക ആണ് ."
 
"പറയൂ...." കളക്ടർ പറ�ു
"തിരുവാഭരണ�ൾ, കളി മംഗലെ� ഉ�വ�ിനു
വി�� െകാടു�ാൻ, ഞാൻ ത�ാറാണ്."
"സുഭേ�ദ ..........?"ത�ുരാൻ അലറി
"നീ മാ�തം വിചാരി�ി�് എ�ാ കാര�ം?"
"എെ� അഭി�പായം അതാണ്" സുഭ�ദ പറ�ു.
"സുഭ�ദ തിരിെക അകേ��് േപാകു�ു".
ആറാം ത�ുരാൻ എ� സിനിമയിെല അവസാന
ഭാഗ�ളിലു� കുറ�� സംഭാഷണം ആണ് മുകളിൽ
പറ�ത്. ന�ളിൽ പലരും ക� സിനിമയാണ്, ന�
ജന�പീതി ഉ�ായിരു� ചി�തവും ആണ്. ഞാനും പല
�പാവശ�ം ആസ�ദി�� ക� സിനിമയാണ്. ഒരു പെ�
ഈ സംഭാഷണ�ളിൽ എ�ിെല�ിളിലും നമു�്
അസ�ാഭാവികത േതാ�ിയി��േ�ാ? ഉ�ാവി�.
 
എ�ാൽ   പുരുഷ േക��ീകൃതമായ ഒരു സമൂഹം
എ�ിെന �പവർ�ി�ു�ു എ�തിെ� ഏ�വും
ന� ഒരു ഉദാഹരണം അെ� ഈ സംഭാഷണ�ൾ?
"ഞാനും, അപ് ഫനും, അപ് ഫെ� സേഹാദരി
സുഭ�ദയും” എ�് പറയുേ�ാൾ, പുരുഷ�ാർ
തീരുമാനം എടു�ുേ�ാൾ   അവിെട സുഭ�ദ ഇ�
എ� കാര�ം ന�ുെട മന�് അംഗീകരി�ും.
കാരണം അ�ിെന ആണേ�ാ ചു��പാടും
ക�ി���ത്.
 
 

“ഞാനും, അപ് ഫനും, അപ് ഫെ� സേഹാദരി സുഭ�ദയും”
 
േഡാ. സുേരഷ് സി. പി�

അതു േപാെ�, സുഭ�ദ അക�ുേ�ാ, അവേരാടു
കൂടി അഭി�പായം േചാദിേ�േ�   എ�് കലക്ടറും
േപാലീസ് ഓഫീസറും േചാദി�ു�ി�.  നമു�് അത്
�പാധാന�മായി േതാ�ുകയും ഇ�. കാരണം
ഇവിെടയും ന�ള�െട മന�ിൽ ഉറ� വിശ�ാസം,
തീരുമാനം ആണു�ള�െട മാ�തം ആെണ�ാണ്.
ഇനിയും മുകളിൽ പറ� ഓേരാ സംഭാഷണവും
ഒ�ു കൂടി വായി�ുക. സ്�തീ വിരു�ത എ�തമാ�തം
ഉെ��്, േനാ�ുക. തിര�ഥാ കൃ�ും
  സംവിധായകനും ഇവിെട ഒരു െത��ം െചയ്തി�ി�.
അവർ സമൂഹ�ിെ� പരിേ�ദം എടു�ു
കാണി��. അേ�ത ഉ��. കു��ാർ െപാതു സമൂഹം
ആണ്. ആറാം ത�ുരാൻ എ� സിനിമയിെല ഒരു
ഭാഗം ഉദാഹരണമായി എടു�ൂ എേ�   ഉ��.
മലയാള�ിെല ഏതു സിനിമകൾ എടു�ാലും
ഇേത േപാെല നിരവധി സ്�തീ വിരു�
നിലപാടുകള�ം, പരാമർശ�ള�ം കാണാം. ന�ൾ
അെതാ�ും �ശ�ി�ാറി�.
 
"േമാെന   എവിെടയാ െക�ി�� വി�ത്" എ�്
േക�ി��േ�ാ?
ഒരി�ൽ ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയിൽ ഒരു സ്�തീ
സംസാരി�േ�ാൾ 'എെ� െകാടു�ിരി�ു�'
 �ലം എ�് പറയുക ഉ�ായി. അവതാരികയുെട
േചാദ��ിന് ഉ�രമായി പറ�ു "ഞ�ള�െട
നാ�ിെലാെ� കല�ാണം കഴി�ി�� വിടു�തിെന
ഇ�െന ആണ് പറയു�ത്." ന�ള�െട
ഇേ�ാളെ� സാമൂഹ�   പ�ാ�ലം വ�്
'െകാടു�ുക' എ� വാ�് അ�ത െത�ി� എ�ും
േതാ�ാം.
 
നി�ൾ വിരു�ിനു േപായ എ�ത വീ�ിൽ പുരുഷൻ
ചായയും കാ�ിയും െകാ�ു വ�ു ത�ി���്?
ഊണിനു വിളി� വീ�ിൽ എ�ത �പാവശ�ം
പുരുഷ�ാർ േചാറു വിള�ി ത�ി���്? ഓണ�ിന്
�പിയെ�� രാ�്�ടീയ േനതാ�ൾ (വി�വ
േനതാ�ൾ ഉൾെ�െട) ഇലയിൽ ഉ��േ�ാൾ,
അടു�ു നി�് വിള�ിെ�ാടു�ു� ഭാര�െയ
കാണുേ�ാൾ, നമു�് എ�ാണ് േതാ�ാ�ത്,
എ�ു   െകാ�ാണ് അവർ ഒരുമി�ിരു�്
കഴി�ാ�ത് എ�്? അെ��ിൽ ഭർ�ാവ് നി�്
ഭാര�െയ ഇരു�ി ഇലയിൽ ഭ�ണം വിള�ി
െകാടു�ു� ചി�ത�ൾ എ�ാണ് പ�ത�ളിൽ
വരാ�ത് എ�് ?



ഭാര��ും ഭർ�ാവിനും തുല� അവകാശമു�
േജായി� ് ബാ�് അ�ൗ�ുകൾ എ�ത ഉെ��്,
ബാ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�നായ   സുഹൃ�ിേനാട്
േചാദി�ണം.  
'ഭാര�യുെട േസാഷ�ൽ മീഡിയ അ�ൗ�ുകൾ
േചാർ�ി, അതിൽ ഒളി�ു േനാ�ു� അഭിനവ
'തള �ിൽ ദിേനശൻ' മാെര നി�ൾ�ും
അറിയിേ�?"
 
േഫസ്ബു�്, whatsapp േനാ�ിയാൽ, സ്�തീകെള
അപമാനി�ു� തമാശകൾ ധാരാളം. ൈപസ
െകാടു�തിെ�യും, ഭാര�െയയും, കാമുകിെയയും
താരതമ�െ�ടു�ു� തമാശകൾ. എ�് െകാ�്
ഭർ�ാവിെനയും, കാമുകെനയും
താരതമ�െ�ടു�ു� സ്�തീ തമാശകൾ
കാണാ�ത് എ�് ഒരി�ൽ േപാലും ന�ൾ
ചി�ി�ി���ാവി�.
 
ഇനി 'േവല�ാരി' അെ��ിൽ 'േജാലി�ാരി' എ�
േപരിൽ െപൺകു�ികെള വീ�ിൽ നിർ�ി നട�ു�
പീഡന�ൾ പലതും ന�ൾ അറിയു�ി�.
UK യിെല �പമുഖ ദിനപ�തമായ the   telegraph
�പസി�ീകരി� വാർ� 'Slave' trade is emptying
Indian villages of girls'
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/indi
a/1490735/Slave-trade-is-emptying-Indian-villages-of-
girls.html  വായി�ുക. ഇതിെല ഉഷയുെട കഥ
േകൾ�ുക ""I had to wash, cook and clean, starting at
six in the morning and continuing until whenever they
wanted. I was a slave," she said. "For two months I was
not allowed to leave the house. When I asked for my
salary they told me to speak to the agent, but they knew
I could not."
 
ഇതുേപാെല ബു�ിമു�്   അനുഭവി�ു�
െപൺകു�ികെള ര�െപടു�ാൻ  മനുഷ�ാവകാശ
സംര�കർ ഇടെപടാറുേ�ാ?.  
 
'വിവാഹം'    െചയ്ത്   ജീവിതം മുഴുവൻ സ്�തീകെള
അടിമ ആകു�തിെന ��ി എ�ാണ് മാധ�മ�ളിൽ
വാർ�കൾ വരാ�ത്? ന�ൾ പറയു�ി� എെ�
ഉ��, മ���വർ പറയു�ു�്. ഈ വാർ�
വായി�ൂ... 'Sold like cows and goats': India's slave
brides"  http://www.aljazeera.com/indepth/features/20
16/11/cows-goats-india-slave-brides-
161114084933017.html. ഈ വാർ�യിൽ സ�ിത
എ� െപൺകു�ി പറയു�താണ് പലരുെടയും
അവ� "I couldn't run away or bring my life to an end.
There was nobody whom I could ask for help."
 

“ഞാനും, അപ് ഫനും, അപ് ഫെ� സേഹാദരി സുഭ�ദയും”
 
േഡാ. സുേരഷ് സി. പി�

എ�ാണ് ഇതിെനാെ� കാരണം? 1947 ൽ
സ�ാത���ം കി�ിയത് ആണു�ൾ�ാണ്,
ആണു�ൾ�് മാ�തമാണ്. സ്�തീകൾ ഇേ�ാള�ം
അടിമത��ിലാണ്. കുടുംബം തീർ�ു�
തടവറയിൽ.
 
"ഭാര� വീ�ിൽ േപായ കാരണം, ര�ു ദിവസമായി
േഹാ�ലിൽ നി�ാണ് ആഹാരം" എ�്
േകൾ�ുേ�ാൾ അതിെല സ്�തീ വിരു�ത
മന�ിലാ�ാനും, �പതികരി�ാനും നാം മറ�ു
േപാകു�ത് എ�ു െകാ�ാണ്?"
 
സ്�തീ സമത�െ� �ുറി�� �പഭാഷണം നട�ാനായി
�ണി�ാൻ േപായ �പമുഖെ� വീ�ിെല,   സ്�തീ
സമത�ം ക�ി��േ�ാ? അേ�ഹ�ിനു തനിെയ
ഭ�ണം പാകം െചയ്തു കഴി�ാൻ അറിയാേമാ
എ�് �ശ�ി�ി��േ�ാ?
"ദാ, ഇവർ ��ിെ� ആൾ�ാരാണ്, നാലു കാ�ി "
എ�് അകേ��് നീ�ി വിളി�ു� സ്�തീ സമത�
�പഭാഷകെന ആവും ന�ൾ കാണു�ത്. ന�ൾ
ഒരി�ലും ഇതിൽ അസ�ാഭികത കാണി�. കാരണം
അടു�ളയിെല സമത�െ� പ�ി ആരും പറ�ി�ി�.
അടു�ള സ്�തീ�ു പതി�� നൽകിയിരി�ുക ആണ്
എ�് ന�ള�െട ഉപ േബാധ മന�ിൽ ഉറ�ു
കിട�ു� ആശയമാണ്.
സമത�ം അടു�ളയിൽ നി�് തുല�മായി ആഹാരം
പാകം െചയ്താണ് തുടേ��ത്.
 
ഇനി TV   വ�� േനാ�ൂ, ഓേരാ ചാനലുകൾ ആയി,
മാ�ി േനാ�ൂ. സ്�തീകള�െട ആ�ാഭിമാനവും,
മാന�തയും േചാദ�ം െച��� സീരിയലുകൾ. ഭാര��ു
േനെര ൈക ഉയർ�ു� ഭർ�ാവ്. പുറ�ു
േപാകാൻ േപാലും അനുവാദം വാേ��ി വരു�
ഭാര�മാർ.   േവല�ാരികെള �കൂരമായ ഭാഷയിൽ
ശകാരി�ു� വീ��. അടു� ചാനൽ വ�ാേലാ,
'കഥയും ജീവിതവും' െകാ�് കുടുംബ ജീവിത�ിെല
സ�കര�തകൾ മുഴുവൻ േ�പ�കരുെട മു�ിൽ
െക�ഴി�െ�ടാൻ വിധി�െ��വർ. Data protection
നിയമ�ൾ ഒെ� കാ�ിൽ�റ�ി, അവിെട
ഇരി�ു�വരുെട വിവര�ൾ മാ�തമ�,
അനിയ�ിയുെടയും, േച�ിയുെടയും
കു�ികള�െടയും വിവര�ൾ വെര നിര�ുകയായി.
ഇതു കഴി�്, അടു� ചാനലിൽ �പമുഖ നടനുമായി
ഇ�ർവ�� "ഭാര�െയ സിനിമയിൽ 'അഭിനയി�ാൻ
വിടുേമാ' എ� േചാദ��ൾ ? നടിേയാടാെണ�ിൽ
"അഭിനയി�ാൻ ഭർ�ാവ് അനുവദി�ുേമാ?" എ�
തരം   േചാദ��ൾ. വാർ�കൾ വ�ാൽ സ്�തീകെള
അപമാനി�ു� തര�ിലു� വാക്-�പേയാഗ�ൾ.
 
 
 



േജാലി െചയ്തി�് മുഴുവൻ ശ�ളവും ഭർ�ാവിെ�
ക�ിൽ െകാടു�്, വ�ി�ൂലി�ു� ഇരുപതു രൂപ
ഭർ�ാവിെ� ക�ിൽ നി�ും വാേ��ി വരു�
ഒരു ഹത ഭാഗ�യുെട കഥ ഈ അടു� കാല�ു
േക��. "ഇതിെല�ാണ് െത�് എ�് േചാദി�ു�വർ"
പലരും ഇേ�ാള�ം കാണും.
 
ഭാര��ും ഭർ�ാവിനും തുല� അവകാശമു�
േജായി� ് ബാ�് അ�ൗ�ുകൾ എ�ത ഉെ��്,
ബാ�ിൽ ഉേദ�ാഗ�നായ   സുഹൃ�ിേനാട്
േചാദി�ണം.  
'ഭാര�യുെട േസാഷ�ൽ മീഡിയ അ�ൗ�ുകൾ
േചാർ�ി, അതിൽ ഒളി�ു േനാ�ു� അഭിനവ
'തള �ിൽ ദിേനശൻ' മാെര നി�ൾ�ും
അറിയിേ�?"
 
േഫസ്ബു�്, whatsapp േനാ�ിയാൽ, സ്�തീകെള
അപമാനി�ു� തമാശകൾ ധാരാളം. ൈപസ
െകാടു�തിെ�യും, ഭാര�െയയും, കാമുകിെയയും
താരതമ�െ�ടു�ു� തമാശകൾ. എ�് െകാ�്
ഭർ�ാവിെനയും, കാമുകെനയും
താരതമ�െ�ടു�ു� സ്�തീ തമാശകൾ
കാണാ�ത് എ�് ഒരി�ൽ േപാലും ന�ൾ
ചി�ി�ി���ാവി�.
 
ഇനി 'േവല�ാരി' അെ��ിൽ 'േജാലി�ാരി' എ�
േപരിൽ െപൺകു�ികെള വീ�ിൽ നിർ�ി നട�ു�
പീഡന�ൾ പലതും ന�ൾ അറിയു�ി�.
UK യിെല �പമുഖ ദിനപ�തമായ the   telegraph
�പസി�ീകരി� വാർ� 'Slave' trade is emptying
Indian villages of girls'
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/indi
a/1490735/Slave-trade-is-emptying-Indian-villages-of-
girls.html  വായി�ുക. ഇതിെല ഉഷയുെട കഥ
േകൾ�ുക ""I had to wash, cook and clean, starting at
six in the morning and continuing until whenever they
wanted. I was a slave," she said. "For two months I was
not allowed to leave the house. When I asked for my
salary they told me to speak to the agent, but they knew
I could not."
 
 

“ഞാനും, അപ് ഫനും, അപ് ഫെ� സേഹാദരി സുഭ�ദയും”
 
േഡാ. സുേരഷ് സി. പി�

ഇതുേപാെല ബു�ിമു�്   അനുഭവി�ു�
െപൺകു�ികെള ര�െപടു�ാൻ   മനുഷ�ാവകാശ
സംര�കർ ഇടെപടാറുേ�ാ?.  
 
'വിവാഹം'    െചയ്ത്   ജീവിതം മുഴുവൻ സ്�തീകെള
അടിമ ആകു�തിെന ��ി എ�ാണ് മാധ�മ�ളിൽ
വാർ�കൾ വരാ�ത്? ന�ൾ പറയു�ി� എെ�
ഉ��, മ���വർ പറയു�ു�്. ഈ വാർ�
വായി�ൂ... 'Sold like cows and goats': India's slave
brides"  http://www.aljazeera.com/indepth/features/201
6/11/cows-goats-india-slave-brides-
161114084933017.html. ഈ വാർ�യിൽ സ�ിത
എ� െപൺകു�ി പറയു�താണ് പലരുെടയും
അവ� "I couldn't run away or bring my life to an end.
There was nobody whom I could ask for help."
 
എ�ാണ് ഇതിെനാെ� കാരണം? 1947 ൽ
സ�ാത���ം കി�ിയത് ആണു�ൾ�ാണ്,
ആണു�ൾ�് മാ�തമാണ്. സ്�തീകൾ ഇേ�ാള�ം
അടിമത��ിലാണ്. കുടുംബം തീർ�ു�
തടവറയിൽ.



േഗാപീച��ൻ ആശ�ാസ പൂർ�ം െനടുവീർ��തിർ�ു
ൈ��് േട�് ഓഫ് െച�ാൻ തുട�ു�ുെവ�
അെനൗണ്സ്െമൻറ് അയാെള അ�ത�ാണ്
ആശ�സി�ി�ത്.
ദുബായ് ഇ�ർ നാഷണൽ എയർ േപാർ�ിൽ,  അതും
എമിേറ�്സ് എയർൈലനിൽ, അ�പതീ�ിതമായി
േട�് ഓഫ് ൈവകുക സാധാരണമ�. അതിലുപരി
വിമാന�ിനു�ിെല നീ� കാ�ിരി�്
അയാള്െ��ും ദു�ഹമായ അനുഭവമായി
േതാ�ിയിരു�ു. ഭൂഖ�ാ�ര യാ�തകള് ഒരുപാടു
െചേ��ി വരു�ത് അയാെള അ�െനെയാരു
മാനസിക നിലയില് െകാ�ുെചെ��ി�താകാം.
കാബിന് ഭി�ികഴി�ു� ആദ� വരി
സീ��കളിെലാ�് ഓണ്ൈലന് െസല�ന്
സൗകര�മുപേയാഗി�് േനരേ� തെ�
തരെ�ടു�ിയതില് അയാള് സേ�ാഷി��. മുന്
നിരയിെല �ൂല നിതംബ�ള�െട കു�ി��ടി
�പകടന�ള്�നുസരി�് തെ� ഉറ�ം കളയാെത
ക�ാമേ�ാ.
ഈ യാ�തയില് മദ�വും ഉറ�വും തെ�
ശരണെമ�യാള്�് േതാ�ിയിരു�ു. വലതു
വശെ� സീ�ില് നീല തുണിെകാ�് തല�ാവ് ചു�ിയ
വയ�ന് സര്ദാര്ജിയാണു�ത്. ഒരു നൂറു നൂ�ി��ു 
കിേലാ തൂ�ം വരു� അയാേളാട് സംസാരി�ിരി�ാം
എ�് കരുതു�ത് മ��രമാകുെമ�് മന�്
മു�റിയി�� െകാടു�ു.
ഇടതു വശ�് ഒരു നീ� തുണി�ു�ായം മാ�തേമ
കാണാനു��.
 
അതിനു�ില് ഒരു മനുഷ� ജീവിയുെ��് മന�ിന്
മുന് വിധിയു�തു മാ�തമാണ്, അെതാരു
വ��ിെയ�് കരുതാനു�  ഉ� ഏക കാരണം.
േഗാപീച��ന് ആ മനുഷ� ജീവിേയാട് ഒരുപരി വര്�
ഭാവം കലര്� സഹതാപം േതാ�ി.
അറിയെ�ടു� ല�ന് മാഗസീനിെല എഡി�ിംഗ് �ഗൂ�്
അംഗമായു� േജാലിയും െകൗമാരം മുതല്
ലഹരിയായി െകാ�ുനട�ു� പര� വായനാ ശീലം
വളര്�ിെയടു� അറിവും താന് ഏതു ചു��പാടിലും
ലീഡ് േറാള് ക�ാളാന് േപാ� വ��ി
�പഭാവമു�വനാെണ� ഒരു സിനിസിസം കലര്�
ചി�ാഗതിയും അതിനു േപാ� ശാരീരിക ഭാഷയും
അംഗചലന�ള�ം   സംസാര രീതിയും അയാളില്
വളര്�ിെയടു�ിരു�ു.
 

നിര�രം അടു�ിടപഴകു�വര്�് പലര്�ും
അവയില് പലതും അര്�ഭംഗം വ� �ീേഷകൾ 
ആെണ�ു�ത് അയാള�െട അതിബു�ി
ക�തുമി�.
പര്�,  അബായ,  ബുര്� എെ�ാെ� േലാക�്
പലഭാഗ�ളില് പല േപരില് വിളി�െ�ടു� ആ
െനടു�ന് കു�ായ�ിനു�ില് ഒരു
സ്�തീയായിരി�ുെമ�് അയാള�െട മന�് പറ�ു.
യുവതിേയാ, മ��വയസ്കേയാ അേതാ വൃ�േയാ?
ക��കള് കാണാനായാല് അയാള് �പായം
ഊഹിെ�ടു�ും. അതിനു വലിയ മിടു�നാണ്
താെന�് അയാള്�് ന�ായിയറിയാം. ആ
ക��കളിലൂെട മന�ിെ� ആഴ�ളില്
ഊളിയിടാനും തുടർ�്   പരിചയം സ��ം
താല്�ര��ള്�നുസരി�്
വളര്�ിെ�ാ�ുവരാനും ഒരു വിരുത് തനി�ു�്
എ�യാൾ വിശ�സി�ു�ു.
ഓേരാ യാ�തയിലും ആ വിശ�ാസം ശരിെയ�്
പി�ാ�ു� ഒരു പുതിയ പരിചയേമാ ബ�േമാ 
ഉ�ാ�ി  എടു�ാൻ അയാൾ�്  കഴി�ിരു�ു
 
ഇവിെട ക��കൾ�് മുകളിലും വലേപാെലയു�
തുണിയുെട മറ.
പെ� അവൾ തെ� കാണു�ു�േ�ാ.
അതുെകാ�് കാര�വുമി�.
ഇ�െ� കാര�ം ക���ക എ�യാൾ വിചാരി��.
തുണി മതിൽ െകാ�് പുറം േലാക െസൗ�ര�വും സ�
സ�ത� കാമനകള�ം   വിനിമയം െച�െ�ടു�
േകവലാന�ം അണെക�ി നിറു�ിയ ഒരുവേളാട്
എ�് സംസാരി�ാൻ?
 അവൾ�് ഇം�ീഷ് അറിയണെമ�ുതെ�യി�.
മതെമാരു�ു� മതിലിെന നിേയാഗമായി േപറി
ജ�ം കഴി�ു� ഇവെരേ�ാലു�വർ ത�ള�െട
മാതൃഭാഷയിൽ മാ�തം ഉറ�� നില്�ുവാനാണ്
സാ��ത.   തെ� േലാക പരിചയം അതാണേ�ാ
തനി�ു ത�ിരി�ു� പാഠം.  േനാണ്െസൻസ്.
കു�ായ പടുതി ക�ി�് ഏേതാ ഏഷ�ൻ
രാജ��ാരിയാെണ�് േതാ�ു�ു. ഒമാേനാ
സിറിയേയാ ആയിരി�ാം അവള�െട രാജ�ം.
അെ��ില് ഇറാന്.
മദ�ം കി�ണെമ�ിൽ ൈ��്   േട�് ഓഫ്
കഴി�്എയർ റൂ�ിൽ  െ�ഡിയാകണം.
അയാൾ കാലുകൾ നീ�ി വ��.
മു�ിൽ സീ�ി�ാ�തും യാ�ത െച��� �ാസ്
െകാടു�ു� അധിക �ല െസൗകര�വും കൂടി
കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ നാെല�ം വി�� സുഖമായി
ഉറ�ാം. .
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ഹീ�തൂ എ�ും   വെരയു� ഏെഴ�� മണി�ൂർ
ഉറ�ിയാൽ െജ�് ലാഗിെന പ�ി േവവലാതി
േവ�േ�ാ. അടു� ര�ു നാൾ കൂടി കഴി�്
ഓഫീസിൽ എ�ിയാൽ മതിെയ�തിനാൽ
െമറീനേയാെടാ�് ആേഘാഷപൂർ�ം സമയം
െചലവിടാം.
യാ�ത പുറെ�ടും മു�് േഫാണിൽ സംസാരി�്
അവെള െചാടി�ി�തുെകാ�ാകാം   ഈ പറ�ൽ
ശുഷ്കമായി�ീരാൻ േപാകു�െത�് േഗാപി
വിചാരി��. അയാൾ ഗൂഡമായി ചിരി��.
തെ� ഈ കളികൾ അവളഅറി�ാൽ എ�ാകും
കഥ?
അെ��ിൽ അവൾ എ�ിനറിയണം?
ഇത് തിക��ം ചില സ�കാര� വിേനാദ�ൾ.
െമറീന�ും അ�െന ചിലതു�േ�ാ.
പരിചയം വളർ�ു �പണയ ഭാവം പകർ�ി�്
ഒ�രെ�ാ�മായി.
ര�ാള�ം,പെ�,   �ിരമായി ഒരുമിെ�ാരു ജീവിത
പരീ�ണ�ിന് ഇതുവെര തുനി�ി�ി�.
അവള�െട �ാ�ിൽ ആയാള�ം അയാള�േടതിൽ
അവള�ം ഇടയ്�ു വ�ു കൂടും. ആവശ��ൾ 
നിർ�ഹി�െ�ടു�തിനു േവ� ഒരു പരസ്പര
ധാരണെയ�ാണ് അയാളതിെന വിേശഷി�ി�റ്.
  വാചാലമായ െമൗനം െകാ�് െമറീന അയാേളാട്
മറുപടിയായി  പറ� കാര��ള�െട അർ�െമാ�ും
േഗാപി�് മന�ിലായി�ി�.
വിമാനം ടാക്സി കഴി�ു റണ്േവയുെട അ��ു
നി�് ശ�ാസം പിടി�� കയ�ി. െവടിെയാ� േകൾ�ാൻ
കാതു കൂർ�ി�� നില്�ു� നൂറു മീ�ർ ഓ�
മ�ര�ാരിയുെട രൂപം േഗാപീ ച��ൻ മന�ിൽ
വരെ�ടു�ു .
ഓ�ം തുട�ി.
 
വലിയ ഒരിര�േലാെട എയര്ബസ്  A380  കുതി��
പാ�ു. നിലം വി�� െപാ�ു� അനുഭവം ഒരു ക�നം
േപാെല ശരീര�ിൽ നി�് ആ�ാവിേല�് നിറയാൻ
തുട�ിയേ�ാഴാണ് ആം െറ�ിൽ ഇരു� അയാള�െട
ഇടതു ക�ിൽ പിടി മുറുകിയത്. േഗാപി�്
മന�ിലായി ബൂർ�യുെട ഉ�ിലു� ആളിെ�
ൈകയാണ് തെ� ഇടതു കര�ിൽ പിടി
മുറു�ിയതെത�്. സ്പർശനം െകാ�് അയാൾ
തിരി�റി�ു, ആ ക��െട ഉടമയുെട �പായം.
െചറു��ാരി തെ�.
ചു��ുെ�ളിയാ� ഒരു ചിരി അയാളിൽ
നിറ�ു പൂ�ു.
വിമാനം നി�ിത ഉയരം േനടി െ�ഡിയാകാനായി
അയാൾ കാ�ിരു�ു.
 

യാ�തികർ സീ�് െബൽ�ഴി�� സ�ഭാവികതയിേല�്
മട�യാ�ത തുട�ിയ ഉടെന കാബിൻ �കൂ ഭ�ണ
പാനീയ വിതരണ�ിനു� ഒരു��ൾ തുട�ി.
േഗാപി ഇടം ക��െകാ�് ഇടയ്�ിെട ഇടതു
ഭാഗെ� സ്�തീെയ �ശ�ി�ു�ു�ായിരു�ു.
അവൾ സീ�ിൽ നി�് എഴുേ��് േടായ്െല�്  േനാ�ി
നട�ു�ത് അയാൾ അറി�ു. േപാകുേ�ാൾ
അവൾ ഹാൻഡ് ബാഗും ഒരു മാഗസീനും ഒരു
പുസ്തകവും സീ�ിൽ വ�ി�ാണ് േപായത്.
അതവള�െട ൈകവശമു�ത് അയാൾ   േനരെ�
�ശ�ി�ി�ായിരു�ു.
ബാഗ് അറിയെ�ടു� ഇ�ാലിയൻ �ബാൻഡ്. ന� 
വില വരുമതിന്.
പുസ്തകം ഡാൻ െ�ബൗണ് എഴുതിയ ദി ഡാവി�ി
േകാഡ് .
മാഗസീൻ ' ദി ഓ�ണ് ഐ'
താൻ േജാലി േനാ�ു� �പസി�ീകരണം
ആ എഡിഷനിൽ സാമൂഹ� ജീവിയായ ആധുനിക
വനിത മത�ള�െട കാഴ്ച�ാടിൽ എെ�ാരു
േലഖനം താൻ എഴുതിയി���്. അവളത്
വായി�ിരി�ുേമാ?
ഒരു ദിേനാസറിെനയാേണാ താൻ ഒ�ായി
കണ�ാ�ിയിരു�ത് എ�് േഗാപി ശ�ി��. വരെ�
ത�ിെല േപാരാളി�് പരാജയമി�.
എതിരിടാനു�ത് ശ�ിയു�തിെനയാകുേ�ാൾ
സമരം ആസ�ാദ� പൂർ�വും വിജയം ഏെറ
ആ�ാദകരവുമാകും. അയാൾ േരാമ കൂപ�ൾ
ഉണർ�ി ജാഗരൂകനായി.
ഇടതു വശെ� സീ�ിൽ ആൾ തിരിെ��ി.
ഇേ�ാൾ ബുർ� കാണാനി�.
അമാവാസിരാവിൻെറ പാതിയാമ�ിൽ
നിന�ിരി�ാെത അ�ിളി മു�ിൽ   ഇറ�ി
വ�ാെല� േപാെലയു� ഒരനുഭവമായിരു�ു
േഗാപി�്.
 
അതിൽ അയാൾ�് െത�� ജാള�ത േതാ�ിയത്
ത�� പൂർ�ം മറ��.
�ീവ് െല�് േടാ��ം ഇറ�ം കുറ�
സ്കർ��മായിരു�ു അവള�െട േവഷം.   േടാ�ിെ�
മുൻ വതായന�ിൽ അ��മയമണി�ു
പുറെ�ടു� അവള�െട �ീേവജ് ൈലൻ. കഴു��ം
െവ�ിയി� സ�ർ� മുടി.   െ�ഫയിമിനു�ിൽ മി�ു�
വ�ജം േപാെല മുഖം. ധാരാളി�േ�ാെട
ഉപേയാഗി�ിരി�ു� േമ�് അ�്...
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നീ� വിരലുകളിെല നിറം പിടി�ി� നഖ�ൾ�്
നുര�ു� ഷാെ�യിൻ ലഹരി. േരാമം കള�ു
െവടി�ാ�ി േലപന�ൾ െകാ�്
മിനു�െ�ടു�ിയ ൈകകള�ം കാലുകള�ം
തിരസ്കരി�ാൻ പ�ാ� ഒരു കുരു�േ�ടിെ� 
�പേലാഫനം േപാെല േതാ�ി േഗാപി�്.
അവൾ സീ�ിലിരു�ു. മദി�ി�ു� �ഫ�് സുഗ�
േലപനം നറു മണം  പര�ു�ു.
ഇരു�േ�ാൾ മുകളിേല�് വലി�ു കയറിയ
പാവാടയുെട താഴ�ം അവള�െട സ്നിഗ്ധമായ
തുടകള�െട കുേറ�ൂടി ഭാഗം െവളിെ�ടു�ി.
േഗാപി�് െപെ��് ജ�രം പിടി െപ� േപാെല േതാ�ി.
"�മി�ണം ഞാൻ എെ� ഭയ�ാൽ നി�െള
അേലാസരെ�ടു�ി....േട�് ഓഫ് സമയ�്."
വടിെവാ� ഓക്സ്േഫാർഡ് ഇം�ീഷിൽ അവൾ
പറ�ു.
പള��് പാ�ത�ിനു�ിൽ നവ ര� മണികൾ വീഴു�
േപാെലയാണ് ആ ശബ്ദം എ�് േഗാപി ചി�ി��.
ഇവളാേണാ ഒരു പുറംേതാട് െകാ�് സ�യം
മൂടിയി�ത്? എ�ാണ് അതിനു നിദാനം?
"സാരമി�....അത് നെ�ാരു ആന� ദായകാനുഭവം
തെ�യായിരു�ു."
േഗാപി മറുപടി പറ�ു.
ഉപേയാഗി�ു� ഓേരാ വാ�ിലും അതീവ �ശ�
അയാള് പുലർ�ിയിരു�ു
"െകാ�ാം ഭയം മൂ�് ഞാൻ പിടി�ത് അ�തയ്�്
ആന�േമാ ?"
"ഭയം കാരണമാെണ�ിലും എെ� മുറുെക പിടി�ത്
ആ വലതു കരമാണേ�ാ....ആന�ം ഇേ�ാഴാണ്
ജന�മായത്. ഈ രൂപം ക�േ�ാൾ "
താനത് േവ�തിലധികം ന�ായി പറ�ുെവ�്
േഗാപിയുറ�ി��. അതിലയാള്�് അതിര�
അഭിമാനം േതാ�ി.
അവൾ നിര്േ�ാഭം ചിരി��. ചിരി�േവ അവള�െട
മുഖ�് രൂപെമടു� നുണ�ുഴികള് ശാ�മായ
സമുേ�ദാപരിതല�ില് അഗാധ ആഴ�ളിേല�്
െകാ�ുേപാകാന് ഒളി�ിരി�ു� ചുഴി മുഖം
േപാെലയാണ് എ�യാള്�് േതാ�ി.
കാബിന് �കൂ അടു�ു വ�ു.
ഭ�ണം കഴി�ു�തിനു മുേ� തനി�ു മൂ�് �ഡി�്
േവണെമ�യാള് ആ അറബി െപണ്കു�ിേയാട്
പറ�ു. തെ� ഇഷ്ടപാനീയമായ വിസ്�ിയില്
ഐസ് മാ�തം േചര്�് തരാനാണ് അയാള്
ആവശ�െ��ത്.
ഓേരാ �ഡി�് കഴിയു� മുറ�് അടു�ത്
െകാ�ുവരാെമ�്  ആ യുവതി പറ�ു.
ഇടതു വശെ� െചറു��ാരി  ഒരല്�ം സമയം തരൂ
തെ�യാവശ�ം പറയാെമ�് പറ�ു.
കാബിന് �കൂ െപണ്കു�ി നട�ക�േ�ാള് അവള്
പറ�ു.
 

"ഞാന് ഓര്�ുകയാണ് മിസ്ടര് േഗാപീ ച��ന്....
നി�ള് ആണു�ള് ചിലേ�ാള് എ�ത
സ�ാര്�തയു�വരാെണ�്....."
"അെത�ാ?"
തെ� േപെര�െനയിവള് ഓര്�ു വ��െവ�യാള്
ആേലാചി��. േലഖനം അവള് വായി�ിരി�ും .
അതില് തെ� ചി�തം േചര്�ിരു�ു.
"നി�െളയി�തയ്�ു പുളകിത ഗ�തനാ�ിയ എെ�
േപര് േപാലും നി�ള് േചാദി�ി�.
 
ഓര്ഡര് െകാടു�ുേ�ാള് എനി�് എ�ു
േവണെമ�് ആരാ�ു കൂടിയി�."
"ഞാന് എ�ാ വിളി�ുക?  മിസ്... ഓര് മി�ിസ്
......�ഡി�് ഓര്ഡര് ആേണാ ഉേ�ശി�ത്?"
 
"അ�ാെത മെ��്?  എനിെ��ാ �ഡി�്
ആയി�ൂടാ�ുേ�ാ?  മാ�തമ� ഫുഡ് നി�ള്
ഓര്ഡര് െചയ്തുമി�. പിെ� എെ� േപര്
....ഇനിയിേ�ാള് ഒരു േപരില് എ�ിരി�ു�ു അേ�?"
േഗാപി ഒരു ചിരി ചിരി��. വിളര്� ഒരു ചിരി. എ�ി�്
അയാള് " േസാറി " എ�് പറ�ു. അ�െന േവ�ി
വ�തില്  ,  അതും അവേളാട്.  ,  അയാള്�് വലിയ
വിഷമമു�ായിരു�ു.
അടു�് വ� എയര് േഹാസ്ടസിേനാട് അവള്
തെ� തനി�ു േവ� �ഡി�് ഓര്ഡര് െചയ്തു,
േവാഡ്കയും െലമേനടും ഐസ് നുറു�ുകള�ം കൂ�ി
കലര്�ിയ പാനീയമാണവള് േചാദി�ത്.
"ദി ഓ�ണ് ഐ  വായി�ാറു�്, അേ�?"
�ഡി�് നുണ�ുെകാ�ിരി�േവ അയാള്
േചാദി��.
"അത് മാ�തമ� ..സമാനമായ പലതും...പിെ�
പുസ്തക�ള�ം. ഈ പതി�ില് നി�ള് എഴുതിയ
േലഖനം ഞാന് വായി��. ന� ഭാഷ. പെ�
സ്�തീകെള�ുറി�് നി�ള് ചില മുന് ധാരണകള്
വ��പുലര്�ു�ുെവ�് േതാ�ു�ു.
വരികള്�ിടയില് ഞാന് വായി�താണ്."
എ�് മറുപടി പറയണെമെ�ാരു അ�ാളി�്
അയാള്�ു�ായി. ഇ�െനെയാരനുഭവം
ആദ�മാണ്.
"എെ� ധാരണകള് ശരിെയെ�നി�ുറ���്.."
മെ�േ�ാ ആണ് അയാള് പറയാന് വിചാരി�ത്
എ�ിലും വാ�ുകളായി പുറ�ു വ�ത്
ഇ�െനയാണ്.
 
"െത�ാെണ�് ഉറ��വരും വെര ധാരണകള്
  ശരിയാെണ�് കരുതാന് സ�ാത���മി�ാ�
ആരാണു�ത്? അതുെകാ�് നി�ള�െട വാദം
 ഞാന് സ�തി�ു�ു.."

തുണി�ാവകൾ                                                                                                                        മുരുേകഷ് പനയറ 



എ�ി�വള് അയാള�െട ക��കളിേല�ു സൂ�ി��
േനാ�ി.
മൂ�ിന് ദ�ാര�ില് വിരല് കയ�ി രഹസ�മായി
ന�ു� ഒ�ാം �ാ��കാരന്, അത് കെ��ി
  പിടികൂടിയ കണ�ു ടീ�റിെ� മു�ില് നില്�ു�
ഒരു ഭാവം നിമിഷ േനരേ��് അയാളില് നിറ�ു.
അതുടെന മരി�ുകയും െചയ്തു.
"  ഇ�തയുെമാെ� ഉ�യാള് ആദ�ം ക� ആ
േവഷ�ില്?"
" േഗാപീ,  ഞാനാ േചാദ�ം കാ�ിരി�ുകയായിരു�ു.
ഒരു യാഥാ�ിക മു�ിം കുടുംബ�ില്
പിറ�യാളാണ്   ഞാന്. അ�ന് പര�രാഗതമായി
വ� ബിസിനസ് െച���ു. അ�നും മൂ�
സേഹാദരനും കടു� മത വിശ�ാസികള്ളാണ്.
ആകയാല് അ��് മ�� മാര്��ളി�ാെത
വ�ു.  എെ� ല�ന് വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു വി�ത്
എനി�് ഭാഗ�മായി. മാതൃ രാജ��ില് അ�്നും
ഏ�നും വയ്�ു�   ശാസന �പകാരമാണ് ആ
  േവഷം...എ�ിലും ഒരു െപ���്...േമാഹവും
കാമവും ബു�ിയും വിേവകവും വയി�റിവുമു�
െപ�്...അ�െന ഒരുവള്�് ആ മതില് െപ�ിെ��്
ഞാന് കരുതു�ു. അതുെകാ�്  എെ� േലാക�ില്
ഞാനി�െന."
അവര് വീ�ും മദ�ം വരു�ി. ഭ�ണവും വ�ു.
"  അ�ുതം തെ�....വായി�വയില് ഇഷ്�മായ
പുസ്തക�ള്? "
"  ഒരുപാടു�്...േലഡി ചാെ�ര്ലീയുെട
കാമുകന്  ,  ത�ീമയുെട ല�,  ദാ ഈ
പുസ്തകം,  നി�ള�െട നാ��കാരന് എഴുതിയ ആട്
ജീവിതം  ,  അ�െന കുെറയു�്....ആടുജീവിതം
അതിെ� ലളിത സു�രമായ ൈശലി െകാ�് എെ�
ഒരുപാട് ആകര്ഷി��. ആ കൃതിെയ പ�ി നി�ള�െട
അഭി�പായെമ�ാ?"
േഗാപി�് ശ�ാസം മു��ം േപാെല േതാ�ി.
ഒരു മലയാളി എഴുതി ഇം�ീഷിേല�് വിവര്�നം
െച�െ�� പുസ്തകമായതു െകാ�് മാ�തം
അയാളത് വായി�ി�. മലയാളം വായന ഇം�ീഷ്
മാഗസീനില് േജാലി െച��� അയാള്�്
ഗുണ�പദവുമ�.
മറുപടി ൈവകിയേ�ാള് അവള് പറ�ു.
"എനി�റിയാം, നി�ള് അത്
വായി�ിരി�ാനിടയി�െയ�്."
എ�ി�വള് ഒരു കഷണം ചി�ന് േഫാര്�് െകാ�്
കു�ി എടു�് അതിെന ഉ�� േനാ�ി. ആ
േഫാര്�ില് േകാര്�ു കിട�ു�ത് താനാെണ�്
േഗാപി�് േതാ�ി.

ഇ� നിേ�ാട് ഞാന് അടിയറവു പറയി�.
കേ�ാള�...ല�നില് ന�ുെട ആദ� സായാ�ം ഒരു
മുറി�ു�ിലായിരി�ും..’
 േഗാപി മന�ില് പറ�ു.
"നി�ള് ചി�ി�ു�ത് എനി�റിയാം "
"എ�ാല് പറയൂ...ശരിെയ�ില് എെ� വക ഒരു
�ഡി�്..ല�നില് ഓേ� ?"
"ആടുജീവിതം വായി�ാ�ത് അബ�മായി
എ�േ�?"
"അെത ..ഇെത�െന ഇ�ത കണിശമായി പറ�ു?"
"േകാമണ് െസന്സ്. നി�ള് നുണ പറ�ാലും
ഞാനറിയി�. ഏതായാലും നി�േളാെടാ�മു�
�ഡി�് എനി�് േവണം...നി�െള എനി�്
അ�തയ്�് േബാധി��."
"ഞാന് എ�് ഭാഗ�വാനാണ് " അവള്�ു േകള്�ാന്
േഗാപി പറ�ു
എ�ി�് അയാള് അവെള െകൗതുകപൂര്�ം േനാ�ി.
അേ�ാള് അയാള�െട മന�ില് അയാള് പറ�ു
‘ഇത് പറയു� ആദ� െപ��
നീ...അവസാനേ�തുമ�. എ�ാല് ഇ�തേവഗം
ഇ�െന പറ�ത് നീ മാ�തം. അതും നീ ഒരു നീ�ം
മു�ില് നില്�േവ..’
ല�നില് വിമാനമിറ�ും വെരയു� സമയ�്
േഗാപി അവള്�ും അവള് േഗാപി�ും പലേ�ാഴും
തലയിണയായി�ീര്�ു. ഒരുപാടു കാര��ള് അവള്
സംസാരി�� . ആയാള�ം
  െച�് ഔ�് െചയ്തു പുറേ��ു വരുേ�ാള്
േഗാപി പറ�ു
"ന� �ഡി�ിന് ഏ�വും പ�ിയത് ഇവിെടയു� പബ്
തെ� ആണ്....നിന�് വിേരാധമി�േ�ാ?"
"ഏയ് ഇ�"
മദ�ം നുകര്�ിരി�ുേ�ാള് അയാള് െമറീനെയ
വിളി��.
ആകസ്മിക കാരണ�ാല് താന് അര്�
രാ�തിേയാടുകൂടി മാ�തേമ അവള�െട �ാ�ില്
എ�ുകയു��െവ�് പറ�ു.
കാ�ിരി�ണെമ�് എടു�ു പറയാന് അയാള്
മറ�ി�.
മലയാളം േഫാണ് വിളി കൂെട ഉ�വള്�്
മന�ിലാകി�െയ�ാണ് േഗാപി വിചാരി�ത്.
പെ� അവള് േചാദി��.
"ഭാര�േയാ,  കാമുകിേയാ അേതാ ഭാര�യാകാന്
കാ�ിരി�ു�വാേളാ?"
െമറീന ആെര�ു അയാള് പരിചയെ�ടു�ി.
ഇേ�ാഴും അവള�െട േപര് തനി�റിയി�
എേ�ാര്�േ�ാള് അയാള്�് ത�ില് വിശ�ാസം
നഷ്ടം   വരും േപാെല േതാ�ി. അടു� നിമിഷം
അത് സാരമി� എ�് മന�് അയാേളാട് പറ�ു.
എയര് േപാര്�ിനു പുറേ��ു നട�ുേ�ാള് തെ�
�ാ�ിേല�് അവെള �ണി�ുവാന് ഒരു പഴുത്
പരതുകയായിരു�ു േഗാപി.
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"േഗാപീ ..നമുെ�ാരു �ാ�് കാബ്
എടു�ാം....എെ� �ാ�ില് േപാകാം..."
"�ാ�് ?"
" അെത...ഞാെനാരു  സ��യേ�?"
 
അവള�െട �ാ�ില് എ�ി. കുളി കഴി� ഉടെന
ര�ാള�ം കിട�യിേല�് മറിയുകയായിരു�ു.
അര്� രാ�തിയാകുവാന് അവര്�് മു�ില് മൂ�ു
മൂ�ര മണി�ൂറു�ായിരു�ു.
ജീവിത�ില് ആദ�മായി ആവശ��ള്
േനടു�തിേനാ�ം ആവശ��ള്�നുസരി�്
�പവര്�ികുക കൂടി െചേ��ി വ�ു േഗാപി�്.
രാ�തി പ�ര മണിേയാെട അമിത ഭാരം വലി��
തളര്� ചുമ��കാരെന േപാെലയായി അയാള്.
അതിെലാരു നിഗൂഡ സംതൃപ്തി അയാള്
ക�ു.അവള�ം.
തളര്�ു കിട� അയാള�െട അടു�്
ഇരു�ുെകാ�്അവള് േചാദി��.
"ഈ കിട�യില് നീ എേ�ാെഴ�ിലും െമറീനെയ
ഓര്�ുേവാ?"
"എ�ിന്?"  അവള് �പതീ�ി�തിലും േവഗം അയാള്
പറ�ു.
 മേനാഹരമായി ചിരി��െകാ�ിരു�ു അവള്.
"േനാ�ൂ ഇേ�ാള് പുറെ��ാേല നിന�് പറ�
േനര�് െമറീനയുെട  പ�ല് എ�ാന് കഴിയൂ,"
അയാള് െപെ�െ�ഴുേ��� വസ്�തം ധരി��.
അവള് ഒരു ൈന�് െഗൗന് െകാ�് സ��ം േദഹം
മറ��.
 
സ്േനഹ ചുംബനേ�ാെട യാ�ത പറയു� േനര�്
അവള് അയാള്�് ഒരു മേനാഹരമായ േപ�ര് ബാഗ്
െകാടു�ു. വളെര െചറിയ ഒരു ഗിഫ്�് ബാഗ്.
"െമറീനയുെട  �ാ�ിനു മു�ില് എ�ുേവാളം നീയിത്
തുറ�രുത്....എ�ാല് െമറീനെയ കാണും മുേ�
നീയിത് തുറ�ുകയും േവണം. എെ�
അേപ�യാണ്."
"ഓ െക."
െമറീനയുെട   �ാ�ിനു മു�ില് �ാ�് കാബില് നി�്
ഇറ�ിയ അയാള് ആ ബാഗ് തുറ�ു േനാ�ി.

അതിനു�ില് ഒരു ഭംഗിയു� ഒരു  കുര�ു രൂപവും
ഒരു പി�് നിറമു� കാര്ഡും മു�ൂറു െപൗ�്
ക�ാഷും ഉ�ായിരു�ു.
െവല്െവ�� തുണിയില് ഉ�ാ�ിയ ആ കുര�ു
രൂപം വളെര സു�രമായി അയാള്�് േതാ�ി. ന�
െസല�ന്.
അയാള് കാര്ഡ് ക�ില് എടു�ു.
സു�രമായ ൈക�ടയില് അതില്
എഴുതിയിരി�ു�ത് േഗാപി വായി��.
"  േഗാപി നി�ള് എനി�ുേവ�ി െചയ്തതിനു�
�പതിഫലം ഇതില് വ�ു�ു. �പതിഫലം
െകാടു�ാെത ഞാന് ആെരെ�ാ�ും ഒ�ും
െച�ി�ുക പതിവി�. നി�ള് േജാലിയില്
മിടു�നാണ്. ഇതിലു� പാവ നി�ള�െട ചില
ധാരണകള് െത�ാെണ�്  വിളി�� പറയു�ിേ�? ശുഭ
രാ�തി."
ഒരു െവ�പാളേ�ാെട േഗാപി ചു�ിലും േനാ�ി.
എ�ി�് ആ േപ�ര് കവറും കാര്ഡും പാവയും
അയാള് വലി�� കീറി േവ�് ബി�ില് ഇ��.
പണം അയാള് ഭ�ദമായി വാല�ില് തിരുകി.
എ�ി�് അയാള് െമറീനയുെട �ാ�ിെല കാളിംഗ്
െബല് സ�ി�ില് വിരല് അമര്�ി.
െതരുേവാര�് നിേയാണ് വിള�ുകള് അയാെള
േനാ�ി നിറു�ാെത ചിരി��െകാ�് നി�ു.
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മത�ള�ം വിശ�ാസ�ള�ം മാനവപുേരാഗതിെയ
എ�തേ�ാളം തട�െ�ടു�ിയി��െ��ു
തി�െ�ടു�ാനാവി�. മത�ളി�ായിരുെ��ില്
ഒരായിരം െകാ�െ� േന��ള് കൂടി ഇതിനകം
തെ� ൈകവരി�ന് മനുഷ�നു കഴിേ�െന! ഒരു
വിശ�ാസി സ��നായി ജീവി�ാൽ അെതാരു
�പശ്നമ� . എ�ാൽ സ��നായി ജീവി�ു�
വിശ�ാസിെയ  അ�െന തുടരാൻ മതം സ�തി�ി� .
മതവും മതേനതാ�ള�ം   മനുഷ�കുലെ� എ�ും
അടിമകളാ�ി അട�ിഭരി�ാനാണ്
�ശമി�ി���തും �ശമി�ു�തും . മനുഷ�െ�
വിശ�ാസ�െള മുെതെലടു�ും ചുഷണം െചയ്തും
തടി�� െകാഴു�ു�   മതം വളർ�ു പടരാൻ
അധികനാള�കൾ ആവശ�മി� .
മനുഷ�ന് ൈകവരി� എ�ാ പുേരാഗതി�ും
നിദാനമായത് സ�ത��ചി�യാണ്. എ�ാല്
ചി�ി�ാനു� േശഷി േവ� വിധം
�പേയാജനെ�ടു�ാന് മഹാഭൂരിപ�ം മനുഷ�ര്�ും
സാധ�മാകാെത േപായി. അ�വിശ�ാസ�ളാല്
ശീതീകരി�െ�ടുകയും സംഘടിതപീഡന�ളാല്
നിഷ്�കിയമാ�െ�ടുകയും െചയ്ത  
മനുഷ�ബു�ിയ�തയും സമൂഹ�ിനു
�പേയാജനെ�ടാെത   നിഷ്ഫലമാവുകയാണു
െചയ്തത്. ശാസ്�താേന�ഷികള�ം തത�ചി�കരും
കലാ�പതിഭകള�െമാെ�യായി സമൂഹ�ിനു
മുതല്�ൂ�ാകുമായിരു� അേനകായിരം
ധിഷണാശാലികെള മതം മുളയിേല നു�ിെയറി�ു.
 
യൂേറാ�ിെന ദീര്ഘകാലം അ�കാര�ില് തള�ി�
മതം, സ�ത��ചി�കേരാടും സത�ാേന�ഷികേളാടും
അനുവര്�ി� �കൂരതകള് അളവ�താണ്.
അേന�ഷണ�ിെ� എ�ാ ജാലക�ള�ം െകാ�ിയട�്
താഴി�� പൂ�ി. െമൗലികചി�കെള�ാം മതനി�യായി
വ�ാഖ�ാനി�െ���. സത�ാേന�ഷണ�ിെ�
േചാദനയായ സംശയ�ള�ം േചാദ��ള�ം
  ൈപശാചികതയായും ൈദവദൂഷണമായും
ചി�തീകരി�െ���. മധ�കാലഘ�െ�
ചരി�ത�ിൻെറ ഇരു�കാലഘ�െമ�ു
വിശഷി�ി�ു�തു മതരാഷ്�ടിയ േനതാ�ള�െട
നിയ�തണ�ിലു� അവിശു� കൂ��െക�ിെ�യും
അരാജക�ി�യും ഫലമായി മനുഷ�രാശിെയ
െവറും വി�ികളാ�ി സർഗാ�കതയും
ശാസ്�തചി�യും അടി�മർ�ിയതിെ�
ഫലമായിരു�ു .അതിൽനി�ു� ഒരു
േമാചനമായിരു�ു പി�ീട് നേവാ�ാന�ിലൂെട
ന�ൾ യൂേറാ�ിൽ ക�ത് .
 

ആ അ�കാര�ിൽനി�ും ശാസ്�ത�ിെ�
െവളി��ിലൂെട മുേ�റിയതിെ� ഫലമാണ് നാം
കാണു� ഈ േലാകം. 
േരാഗേഹതു ൈദവേകാപമാെണ� വിശ�ാസം
ചികി�ാശാസ്�തെ� ദീര്ഘകാലേ��ു
മരവി�ി��. �പാര്�നയും ബലിയും വഴിപാടുമായി
ൈദവ�െള �പീണി�ി�ുകയാണു േവ�െത�ും
മരു�ും ചികി�യും നിഷി�മാെണ�ും വിശ�ാസം
ശഠി��. ര�പര�യനവ�വ�െയ�ുറി�് പഠനം
നട�ിയ സര്വീ�സിെന
  വധി��.`ശരീരശാസ്�ത�ിെ� പിതാവ്`
എ�റിയെ�� വേസലിയ�ിെന നാടു കട�ി.
സ്�തീകള്�് ഒരു വാരിെയ�� കുറവാെണ�
വിശ�ാസെ� അേ�ഹം േചാദ�ം െചയ്തു
എ�തായിരു�ു കു�ം! േവദന
  ൈദവസ്ര്ഷ്ടിയായതിനാല്
േവദനസംഹാെരൗഷധ�ള് ൈദവ     വിരു�മ.
“സ്�തീേയ നീ േവദനേയാെട �പസവി�ും” എ�
െവളിപാടു കല്�ന�ു വിരു�മായതിനാല്
േവദനസംഹാരികള�പേയാഗി���
സുഖ�പസവ�ള് വില�െ���. ജനനനിയ��ണം
െകാടിയ പാപമാെണ� നിലപാടില് മതം ഇ�ും
ഉറ�� നില്�ു�ു. �പക്ര്തിേ�ാഭ�ള് ൈദവിക
ശി�യായതിനാല് മി�ല് ര�ാ ഉപകരണ�ള്
േപാലും ൈദവ േകാപ�ിനിടവരു�ുെമ�്
വ�ാകുലെ���. എഡിസണ് ൈവദ��തബള്ബു
�പകാശി�ി�േ�ാള് ൈദവഹിതമായ ഇരുളിെന
േചാദ�ം െചയ്തുകൂട എ� തട�വാദം േപാലും
ഉയര്�ുവേ�ത!

ധാർമികതയും   മാനവികതയും മത�ളിലൂെട   സംരഷി�ാേമാ ? യാഥാർത��ളിേല�ു 
ഒരു എ�ി േനാ�ം:
 
-േഡാ : േജാഷി േജാസ്



എ�ിയാൽ ഒടു�ാ� �പവർ�ികൾ േവെറ .
വിമാനം ക�ുപിടി�യുടെന, സ�ര്��ില് മു�ി�ാന്
ബാേബല് േഗാപുരം പണിതവര്�ു�ായ ദുരനുഭവം
ഓര്�ി�ി�ാനും പുേരാഹിതര് മറ�ി� .െപേ�ടാളിയം
കെ��ി ഖനന�ിെനാരു�െവ അതും
ഈശ�േര�െ�തിെര� വ�ാഖ�ാനമു�ായി.
േലാകാവസാനദിന�ില് ഭൂമിെയ തകര്�ാന്
ൈദവം കരുതി െവ� ഇ�്നമാണെത�
വാദവുമായി അേമരി�യില് ഒരു പുേരാഹിതന്
േകാടതിെയ സമീപി��േപാലും! ഡാര്വിന്
,സ്െപന്സര് ,ഹക്�ി തുട�ിയവരുെട
പുസ്തക�ള്�് ഇങ്��ിെല െ�പാ���റ്് സഭ
വിലേ�ര്െ�ടു�ി.മാര്ക്സിെ�യും ഡാര്വിെ�യും
േ�ഫായിഡിെ�യും ക്ര്തികള്�് മു�ിം രാജ��ളില്
ഇ�ും നിേരാധനം നില നില്�ു�ു.
അലക്സാന്�ഡിയായിെല അമൂല� വി�ാനേശഖരം
അ�ി�ിരയാ�ിയത് ഖുര് ആന്
ഉയര്�ി�ിടി��െകാ�ായിരു�ു. െമസെപാേ�ാമിയ
സംസ്കാരം വിളിേ�ാതിയിരു�
ചരി�തസ്മാരഹ�ൾ ഐസിസ് �ഭാ��ാർ
ത��ട�ത് ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�ിലാണ് .
കുഷ്ഠം,അപസ്മാരം,മേനാേരാഗ�ള് മുതലായവ
ദുര്മ��വാദികള�െട ല�ണ�ളായി
വ�ാഖ�ാനി�െ�ടുകയും നിരപരാധികളായ
അേനകായിരം േരാഗികള് അറുംെകാല
െച�െ�ടുകയും ൈചതു.
മതം േശാഷി��േപാകു� രാജ��ളിെല-
സാമൂഹ�േ�മ ജീവിതം വെളെരയധികം
െമ�മായിെ�ാ�ിരി�ു�ു .
സമധാനപരമായ ജീവിതം നയി�ാനും ഉ�ത ജീവിത
നിലവാര�ിനും ശ�മായ സാമൂഹ�േ�മ�ിനും,
േനാര്േ�െയ�ാള് അനുേയാജ�മായ മെ�ാരു രാജ�ം
ഈ ഭൂമുഖ�ി�െയ�് േരഖെ�ടു�ുേ�ാള്
അവിടുെ� ജന�ള�െട മത േബാധം വെളെര
താഴ്�ുെകാ�ിരി�ു�ു . 
 
കഴി� അ�ു വര്ഷേ�ാളമായി, ആയൂര്
ആേരാഗ� ഉയര്�, വിദ�ാഭ�ാസം, വരുമാനം
എ�ിവയുെട അടി�ാന�ില് ഗണി�െ�ടു�
ഹ��മന് െഡവല�്െമ� ് ഇന്െറക്സില്, 187
രാജ��െള പി�ിലാ�ി േനാര്േവ ഒ�ാമതായി
നിലനില്�ു�ു.
ലൂഥറൻസ് സഭയാണ് േനാർേ�യിെല �പമുഖ മതം.
യുേറാബാേരാ മീ�ര് �പകാരം ജന�ളില് 22 ശതമാനം
മാ�തം ൈദവം ഉെ��ു വിശ�സി�ു�ു. അതില്
തെ� ര�ു ശതമാനം മാ�തേമ ചര്��മായി
സ�ര്�൦ പുലര്�ു�തായി���് െവ�് 2010 െല
സര്േ�കള് കാണി�ു�ു�്. ഒരു ഭാഗ�്
മനുഷ�ന്െറ സാമൂഹ� ജീവിത�ില് ൈദവീക
മതപരമായ

ഇടപാടുകള് അനുദിനം കുറ�ു െകാ�ിരി�ു�
യൂേറാരാജ��ള് ശ�മായ സ�ല് സമൃ�ിയും
േ�മ �പവര്�ന�ള�ം �പദാനം െചയ്ത് മുേ�ാ�്
േപാവു�ു. മറുഭാഗ�് നൂ�ാ�ുകള് പി�ിലു�
േഗാ�തീയ ചി�ാഗതികള�മായി മതവും ഭരണവും
കൂ�ി�ുഴ�് അശാ�ിയുെട സാമൂഹ� അ�രീ�ം
പിറേകാെ�ടു�ു� രാജ��ള�െട കണ�ും ന�ുെട
മുന്പിലു�്.
ര�ു ശതമാനം ജന�ള് ചര്��മായി ബ�െ�ടു�
േനാര്േവെയ�െ�െയടു�ാം.
ഇവിെട കു�വാളികള�ം, കു�കൃത��ള�ം വളെര
കുറവ്.
വധശി�േയാ, ജീവപര��ം തടേവാ ഇ�.
േലാക�ിെല ഏ�വും ആധുനീവല്�രി�
ഇ�ര്െന�്, ൈവൈഫ അട�മു� ജയിലറകള്,
െബസ്േടാ ദ�ീപില് 2.6 സ്ക�യര് കിേലാമീ�റില് പര�ു
കിട�ു� ജയില്വാസ േക���ില് ആറു
കു�വാളികള്�് ഒ�ി�� താമസി�ാനു�
കുെറയധികം െബന്േ�ാകള് ആണു�ത്, അതില്
തെ� ഓേരാരു�ര്�ും ഓേരാ മുറികള് സ��ം
വീ�ിലു� െസൗകര��േളാെട, സ�യം ഭ�ണം
പാകം െച�ാനു� െസൗകര��ള്.
േനാര്േവ, െപൗരാവകാശ�ിനു൦ സ�ാത����ിനും
പകരംെവ�ാന് മുഖമി�ാ� ഒരു വ�ത��
രാജ�മാണ്. സാ��ിന്െറ കാര��ില് ര�ാം
�ാനം. ജീവിത നിലവാര�ില് േലാക�ില്
ഒ�ാമത്.
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�പതിശീര്ഷ വരുമാന�ില് ഇ�് നാലാം �ാന�്
നില്�ു�ു ഈ രാജ�ം. �പായമായവെര
സംര�ി�ു� വേയാജന െസൗഹൃദപരമായ മെ�ാരു
രാജ�ം േനാര്േ�െയേ�ാെല മാതൃകയാവു�തും
കുറവ്, അറുപതു വയ�ിനു മുകളിലു�വര്�്
ആേരാഗ� സംര�ണവും െപന്ഷനും ലഭി�ു�ു.
അത് െകാ�് തെ� അതും േലാകനിലവാര�ില്
ഉയര്�ു നില്�ു�ു. അെത േപാെല ഗര്ഭിണികളായ
സ്�തീകള്�് നല്കിേ�ാരു� പരിര�ണം എടു�ു
പറേയ� മെ�ാരു വസ്തുതയാണ്.
ഗര്ഭ�ശിശുവിന്െറ ആേരാഗ��ിനു
േജാലിെച��� സാഹചര�ം െകാ�ു�ാകു�
�പതികൂല കാരണ�ള് കണ�ിെലടു�് �പസവ
സമയം വെര േജാലി െച�ാെത തെ� ശ�ളം
നല്കുക, �പസവാന�രം 49 ആഴ്ചകേളാളം
അവധിയിലും നൂര് ശതമാനം ശ�ളം
നല്കിേ�ാരു�ു�്. യുനിേവര്സി�ി വിദ�ഭ�ാസ�ിനു
മേ�തു രാജ��ിലുമു� ഒരു വിദ�ാര്�ി
േനാര്േവയുെട �പേവശനകട�കള് ജയി�� െച�ാല്
അതും െസൗജന�മായി ലഭി�ും. പുസ്തക�ള്
മാ�തേമ ന�ള് വാേ��തു��. അവരുെട
ൈദനംദിന ജീവിത�ില് നി�് മതേബാധം ഒരു വലിയ
അളവ് വെര മാ�ിെവ�ത് െകാ�്, കു�കൃത��ള�ം,
സംഘര്ഷ�ള�ം, സാംസ്കാരിക ജീര്�തേയാ,
സാ��ിക പരാധീനതേയാ ഒ�ും േലാക�ിനു
മുന്പില് മാതൃകയാവു� ഒരു രാജ��ിന്െറ
മുേ�ാെ�ടു�ില് നി�ും അവെര പി�ിരി�ി�ി�.
സ�ീഡനന്, െഡ�ാര്�്, എസ്േതാനിയ, െജര്മനി,
�ഫാന്സ്,േഹാ��് തുട�ിയ രാജ��ളിെല�ാം
മതപരമായ ജീവിത�ില് നി�് ഓേരാ വര്ഷവും ജനം
പി�ാറുകയാണ് .
ധാര്�ികനീതി, ശരിയും െത��ം തിരി�റിയാനു�
േബാധം, ഉയര്� ജീവിത നിലവാരം – ഈ ഗണ�ില്
ഏ�വും ഉയര�ില് നില്�ു� രാജ��ള്, േനാര്േവ
,ഐ�ാന്ഡ് െഡ�ാര്�്, സ�ീഡന്,ന��സിലാ�്,
ഫിന്ലന്ഡ്, തുട�ിയവതെ�. Overall Life Satisfaction
2011 സര്െ�കളിലും െഡ�ാര്�്, േനാര്േവ, സ�ീഡന്,
െനദര്ലാന്ഡ്, ഓസ്�ടിയ തുട�ിയ യുേറാ��ന്
 
രാജ��ള് േലാകനിലവാര�ില് ഉയര്�ു നി���്.
190 രാജ��ള�െട കണെ�ടു�ില് ജീവിത
നിലവാര�ിന്െറ �ാനനിര്�യം േനാ�ിയാല്
അേമരി� 55, ഇ�സേയല് 59, ഈജിപ്ത്, 102, ലിബിയ
104, സിറിയ 148 െസൗദി 163 ഇ�� 174, പാകിസ്താന്
178, മാലി 179, ഇറാ�് 182 , െയമന് 183,
അഫ്ഗാനി�ാന് 190 ഈ �ാന�ളില് കാണാം.

�പതിബ��െള ആ�വിശ�ാസേ�ാെട
േനരിടാന�;വിധി�ു കീഴട�ാനാണു മതം
മനുഷ�െന േ�പരി�ി�ത്. ഇത് മനുഷ�െ�
കര്�േശഷിെയയും
അേന�ഷണെകൗതുകെ�യും നിഷ്�പഭമാ�ി.
സുഖവും സേ�ാഷവും പാപമാെണ�
േതാ�ലാണു വിശ�ാസികെള മേനാേരാഗികള�ം
പരപീഡനേ�പമികള�മാ�ു�ത്. വിേധയത�വും
മാനസികാടിമത�വും ശീലി� മഹാഭൂരിപ�െ�
േമാ��പതീ�യില് മയ�ി�ിട�ി ചൂഷണം
െച�ാന് അധികാരവും സ��ുമു�വര്�ു
�ി�പസാധ�മായി. ജീവിത�ിെല എ�ാ ഉല്�ര്ഷ
ചി�കെളയും മതം എതിര്�ു. ൈനസര്�ികമായ
േചാദനകെളയും സഹജമായ ന�കെളയും അതു
കരി��കള�ു. �പക്ര്തിവിരു�വും
നിരര്�കവുമായ ഒേ�െറ ആചാര�ള് അതു
മനുഷ�െ� േമല്
െക�ിേയല്�ി��.�പേയാജനരഹിതമായ
കാര��ള്�ായി സ��ും അധ�ാനവും ദുര്വ�യം
െച�ാന് അതു മനുഷ�െന
നിര്ബ�ി��.മതമി�ാ�
േലാക�ിെലജന�ൾസേ�ാഷകരമായി  അവരു
െട ജീവിതം ആസ�ദി�ുേ�ാൾ മത
വിശ�ാസികൾ�്   എ�ുെകാ�് അതു
സാധി�ു�ി�? ഉ�ത നിലവാരമു�   വിദ�ാഭ�ാസം
സാമൂഹികേബാധം സാ��ിക സ�ാത���ം
ഇെത�ാം കൂടി ഒ�ിണ�ാ�ിടേ�ാളം ൈദവ
വിശ�സവും അതിേനാടനുബ�ി��� മ��
അ�വിശ�ാസ�ള�ം മൂ�ാം േലാക രാഷ്�ട�ളിൽ
എവിെടയും നിലനിൽ�ും.
ഇ��യില് ജന�ള�െട ജീവിതപുേരാഗതി�ു
തട�ം നില്�ു�തില് വിശ�ാസേ�ാളം വലിയ പ�്
മെ�ാ�ിനുമി�.ന�ുെട െപാതുസ��ിെ�
ഗണ�മായ ഭാഗവും െചലവഴി�െ�ടു�ത്
മതകാലുഷ��െള േനരിടു�തിനാണ്. കാശ്മീരിെല
ഭീകരവാദെ� െചറു�ാന് നാം െചലവിടു�
േകാടികള്�ു കണ�ുേ�ാ? അമര്നാഥിെല
തീര്�ാടകെര ര�ി�ാന് മാ�തം
ഖജനാവില്നി�ും നെ�ാരു പ�് മാ�ി െവ�ു�ു.
ദരി�ദവാസികള്�ു� േറഷന് സ്ബ്സിഡി
നിര്�ലാ�ു� ഭരണകൂടം സ��ര്�ു മാ�തം
നിര്ബ�മു� ഹ�ിനു വന് തുക സബ്സിഡി
നല്കു�ു. ജീവിതാഭിവ്ര്�ി�ായി ചിലവഴിേ��
ധന�ിെ� സിംഹഭാഗവും മൂഡവിശ�ാസ�ള്�ും
വ�ര്�ാനുഷ്ഠാന�ള്�ുമായി വ�യം െച��� ഒരു
സമൂഹ�ിനു പുേരാഗതി ൈകവരി�ാനാവുേമാ?
േകരള�ിെല അവ� മാ�തെമടു�ാൽ
േവളാ��ി , ശബരിമല , മലയാ��ർ തീർ�ാടകർ
അപകട�ളിൽെപ�� 
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എ�തേയാ കുടുംബ�ളാണ് അനാഥനാകു�ത് .
േകരള�ില് അനാവശ�മായി െക�ിയുയര്�ു�
പ�ിമിനാര�ള്�ു േവ�ി ഉപേയാഗി�ു�
േകാണ്�കീ�ിെ� പണം മാ�തം മതിയാകും ഇവിെട
വീടി�ാ�വര്െ��ാം വീടു െവ�� െകാടു�ാന് .
ഭ�ിയുെട േപരില് ക�ി�� കളയു� െന��ം
നാളിേകരവും മ�� ഭ�ണ വസ്തു�ള�ം
േപാഷകാഹാരമി�ാെത കഷ്ടെ�ടു�
ആദിവാസികള്�ു െകാടു�ാല് അവരുെട പ�ിണി
മാറി�ി��ം. തീര്�ാടന�ള് ഒഴിവാ�ി �പാര്�ന
വീ�ിലാ�ിയാല്�െ� അേനകം േകാടി
മി�മു�ാ�ാം.വാഹനാപകട�ള�െട
25%െമ�ിലും കുറ�ു കി��കയും െച��ം.
സര്�വ�ാപിയും സര്��ാനിയുമായ ഈശ�രന്
വീ�ില് നി�ു വിളി�ാലും
േകള്�ാതിരി�ുകയി�േ�ാ!
 
ശബരിമല വികസന�ിനായി 700 േകാടിയിലതികം
ചിലവഴി�ു�ത് കഠിനാധ�ാനികളായ ജന�ള�െട
നികുതി�ണമാണ് . 
 
�ശീപദ്മനാഭി സ�ാമി േ��തം ഉൾെ�െട രാജ�െ�
മി� ആരാധനാലയ�ളിലും ല��ണ�ിനു
േകാടികള�െട സ��ു�ൾ കുമി�ുകൂടി
കിട�ു�ു .  അവയിൽ നി�ും െചറിെയാരു
തുകെയ�ിലും എടു�ിരുെ��ിൽ പ�ിണിെകാ�ു
മരി�ു� ആയിര�ൾ�ു ആശ�ാസമാേയെന
.നാം ജീവി�ു� ഈ നൂ�ാ�ിൽ കാണു� സർവ
ഐശ�ര��ൾകും കാരണമായ ശാസ്�ത�ിെ�
അറിവുകെള ത�ിപറ�ുെകാ�് ന�െള വീ�ും
ഇരു�കാലഘ��ിെല അടിമ��ിതിയിേല�ു
വലി�ിഴെ��ിൽ മാ�തേമ മതരാഷ്�ടിയ
േനതാ�ൾ�് നിലനിൽ���� .
 
അ�ായിരവും ര�ായിരവും വര്ഷ�ളിെല
പാര�ിയര�ൾ അവകാശെ�ടു� മത�ൾേ�ാ
നൂറുകണ�ിന് വര്ഷ�ള�െട ചരി�തം
അവകാശെ�ടു� രാഷ്�ടീയ തത�ചി�ാ
�പ�ാന�ൾേ�ാ ജന�ൾ അഭിമുകീകരി�ു�
നീറു� �പശന�ൾ�ു പരിഹാരം കാണുവാൻ
സാധി�ു�ി� . 

നിര�രം ഭീതിജനി�ി�ു� ചി�കൾ അഭിരാമം
മലയാളികള�െട തലേ�ാറിേല�് കട�ിവി�്
അവെര നിഷ്�കിയരാകു� മതേനതാ�ൾ
ജന�െള ശാസ്�ത�ിെ�യും
ൈവദ�ശാസ്�ത�ിെ�യും അറിവുകെള
പു�ി��ത��വാൻ േ�പരിപികുേ�ാൾ�െ�
സ��ം ചികി��ുേവ�ി ഏ�വുംമു�ിയ
ആതുരേസവന�ിനായി ല��ൾ ചിലവഴി��
പര�ംപായു�ു. മനുഷ�െ� സർഗാ�കതയും
അേന�ഷണത�രയും യു�ിചി�യും ന�ി�ി�ു�
മത�ഭാ�ിെന തൂെ�റിയുവാൻ യൂേറാപ്
ഉൾെ�െടയു� വികസിതരാജ��ൾ �ശമി�ു�ത്
ന�ുെട കൺമു�ിലു�് .
 
ജീവിത�ിെല ഏതു �പശ്ന�െളയും
അവ�കെളയും ശാസ്�ത�ിെ� ക��കളിലൂെട
േനാ�ികാണുവാനും �പതിസ�ിഘ��െള
ശാസ്�ത�ിെ� മാർഗ�ിലൂെട അപ�ഗഥി��
മന�ിലാ�ുവാനു� ശരിയായ �ശമമാണ്
എെ�ൻസ് േ�ാബലിലുെട 
സാധി�ു�ത്
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മുഖപുസ്തക�ിലൂെട ഞാൻ നിര�രം സഭെയ
വിമർശി�ാറു�്. അെത�ുെകാ�ാെണ�ു
പലർ�ും മനസിലാകു�ി�. ചുരു�ംചിലർ എേ�ാട്
"െചറു��ിൽ ഏെത�ിലും പുേരാഹിതൻ
പീഡി�ി�ി��േ�ാ?" എ�് േചാദി�ി���്.
ഒരു െചറിയ വിശദീകരണം ആവാെമ�ു കരുതി
ആദ�േമ പറയെ� - ൈലംഗികപീഡനം ഒരി�ലും
ഏ��വാേ��ി വ�ി�ി�. എെ� കാര��ിെല�ിലും
പുേരാഹിതർ നിരപരാധികളാണ്.
പീഡന�ൾ മാ�തമ�, സത��ിൽ ഒരു
പുേരാഹിതനിൽനി�ും കയ്േപറിയ ഒരനുഭവവും
എനി�ു�ായി�ി�.
പിെ� എ�ിനാണ് ഈ ആ�കമണെമ�ാം
അഴി��വിടു�ത്?
അതിെ� ഉ�രം എഴുതുവാനാണ് �ശമി�ു�ത്.
എെ� സാമൂഹ�മനഃസാ�ിയാണ് ഇവെര
എതിർ�ു�ത്.
മത�െള�ുറി�� ഞാൻ േക�ി���തിൽ ഏ�വും ന�
നിർവചനം േവാൾ�യറിെ� വകയാണ് - "Religion began
when the first scoundrel met the first fool." അത്
അേ�യ�ം സത�മാെണ�ു ഞാൻ കരുതു�ു.
മത�ൾ പഠി�ി�ു� ൈദവ�ളിൽ ഒരു
വിശ�ാസവും എനി�ി�. ഇ�ാ� ൈദവ�േളാട്
പിണ�ിയി�� കാര�മി�േ�ാ. പെ�, ൈദവ�ിെ�
വിൽപന�ാർ ഒരു യാഥാർഥ�മാണ്. ഞാൻ ജനി�ത്
കേ�ാലി�ാകുടുംബ�ിലായതുെകാ�ു
സ�ാഭാവികമായും എെ� മതവിേരാധം
കേ�ാലി�ാവിേരാധമായിേ�ാകും.
അതിെ�യർ�ം മ�� മത�െള ഞാൻ
ബഹുമാനി�ു�ു എ��. എെ� അവിശ�ാസെ�
ബഹുമാനി�ാ� ഒരു�െ�യും വിശ�ാസെ�
എനി�് ബഹുമാനമി�.
ഞാൻ ചരി�തപ�ിതന� . എ�ിലും യുേറാ�ിെ�
ചരി�തം കുെറെയാെ� വായി�ി���്; അറിയാൻ
�ശമി�ി���്.
അ�െമ�ിലും ചരി�തം അറിയാവു�വരുെട
മു�ിലൂെട തലയിൽ മു�ിടാെത
കേ�ാലി�ാപുേരാഹിതർ�് നട�ാനാവി�.
അതിനവർ ക�ുപിടി� സൂ�തമാണ്
"വിദ�ാഭ�ാസേസവനം" ആ േസവന�ിലൂെട അവർ
ചരി�തെ� വളെ�ാടി��. െഹൻറി എ�ാമെന�ുറി��
േഘാരേഘാരം പറയുകയും പഠി�ി�ുകയും
െച��േ�ാൾ അേ�ഹ�ിെ� പു�തി, �ഡി
േമരിെയ�ുറി�� അവർ ഒ�യ�രം പറയി�.
ശാസ്�തംപഠി�ി�ുേ�ാൾ, വിദ�ാർ�ികൾ�്
ശാസ്�താവേബാധം (Scientific Outlook) ഉ�ാകു�ി�
എ�വർ ഉറ��വരു�ും.

മത�ിെനതിെര സംസാരി�ാേനാ
�പവർ�ി�ാേനാ മാ�തമ�, ചി�ി�ാൻേപാലും
വ�ാ� വിധ�ിൽ ജനെ� ഭയെ�ടു�ിയാണ്
ഈ െച�കൾ വിയർ�ാെത മൃഷ്ടാ�േഭാജനം
തരെ�ടു�ു�ത്.
ഭർ�ാവിേനാടും മ�േളാടുെമാ�ം യൂേറാ�ിെല
ഒരു രാജ��ു ജീവി�ി�, എനി�് പരിചയമു�
ഒരു മലയാളിസ്�തീെയ�ുറി�� ഒരു കഥ ഈയിെട
േക��.
അവർ മുൻകന�ാസ്�തീയാണ്. കന�ാസ്�തീ
ആയിരു� കാല�വെര ഒരു പുേരാഹിതൻ
(നാടൻഭാഷയിൽ പറ�ാൽ) പിഴ�ി��; അവർ
ഗർഭിണിയായി. �പസവി� കു�ി ഇ�ും ഒരു
അനാഥാലയ�ിൽ കഴിയു�ു.
ൈവദികർെ�തിെര ഞാൻ തൂലിക
ചലി�ി�ു�തിൽ അവർേപാലും
ആശ�ാകുലയാണ്. അവർ എനി�്
മാ�മു�ാവാനായി �പാർ�ി�ു�ു�േ�ത.
ഇതാണ് മത�ിെ� ശ�ി. ശരിയ്�ും Stockholm
Syndrome.

എ�്  െകാ�് ഞാൻ ഒരു കേ�ാലി� സഭ വിമര്ശകനായി
——————
അലക്സ് കണിയാംപറ�ിൽ
 



മത�ൾ പറയു�തിലും അവർ പുറെ�ടു�ു�
"ൈവദികശാപം" എ� വാ��ായുധ�ിലും
എെ��ിലും കാര�മുെ��ിൽതെ� എെ�
വിശ�ാസമിതാണ്.
"ൈവദികൻ എെ� ശപി�ാെനാരു�ുേ�ാൾ
ൈദവം എെ�േമൽ അനു�ഗഹ�ൾ വർഷി�ും."
ഈ വിശ�ാസമാണ് ഇവെര വിമർശി�ാൻ എനി�്
ൈധര�ം നൽകു�ത്.
േകരള�ിെല അ�െ� സംസ്�ാരസ��ർ
വളെരേയെറ ആദരി�ിരു�ു േപാൾസാർ എ�
എം.പി. േപാൾ, ഇ�ും െത�ാടി�ുഴിയിൽ
കിട�ു�ത് എെ�െയാരു വലിയ
�പശ്നംതെ�യാണ്.
തിക� നിരീശ�രവാദിയായിരു� Stephen Hawking
- അേ�ഹ�ിെന അട�ം െചയ്തത് െവ�മിൻ�ർ
ആബിയിൽ. കടു�
കേ�ാലി�ാവിശ�ാസിയായിരു� േപാൾസാർ
െത�ാടി�ുഴിയിൽ. വർഷ�ൾ അറുപ�ിയാറു
കഴി�ു. ഏെത�ിലും െമ�താേനാ, ൈവദികേനാ,
േപാെ�, ഒരു െസമിനാരി വിദ�ാർഥി േപാലും
ഇ�ാര��ിൽ ഒരു േഖദ�പകടനം നട�ിയി�ി�.
ന�വരായ എ�തേയാ ൈവദികരു�് എ�്
ദിനംേതാറും േകൾ�ാറു�്. അവരിൽ ഒരു�ൻ,
ഒ�െയാരു�ൻ, അത് േമാശമായിേ�ായി
എെ�ാ�് ഉരിയാടിയി�ി�.
ന�വരായ ൈവദികർ ഉേ�ാ എെ�നി�റിയി�.
ന�വെനയും വഷളെനയും തിരി�റിയാൻ യാെതാരു
മാർഗവും സഭ നൽകു�ി�. ന�വേനത്,
അ�ാ�വേനത് എെ�ാരു സർേ� സഭ
നട�ിയതായി അറിയി�. ഒേ�ാ രേ�ാ േപര്
േമാശമായി െപരുമാറിയാലും െപാതുെവ
ൈവദികെര ന�വരായി കാണണം എ�ാണു
സഭയുെട നിലപാട്.
 
കു�ാടുകൾ�് ഇത് സ�ീകാര�വുമാണ്. പെ�,
എനി�തു സ�ീകാര�മ�. ഒേ�ാ രേ�ാ
േമാശമ�ാ� ൈവദികർ ഉ�ാവാം. പെ�, ഒരു
മുൻകരുതൽ എ� നിലയിൽ എ�ാവരും
വഷള�ാരാെണ�ു ഞാൻ കരുതു�ു. വ��ികൾ
ന�താേണാ അ�േയാ എ�ത� �പധാനവിഷയം -
സഭയുെട സി�ം ശരിയാേണാ െത�ാേണാ
എ�താണ് പരിഗണിേ��ത്. ഓേരാ �പാവശ�വും
അരുതാ�തു സംഭവി�ുേ�ാൾ അതിെന
തിരു�ാൻ സഭ �ശമി�� കാണു�ി�. ഇ�െല ക�
ഒരു ചർ�യിൽ ഒരു ൈവദികൻ വാചാലനായി
കസറു�തു േക�് - സഭ ഇെതാെ� േവ�രീതിയിൽ
ചർ� െച���ു�്. പെ�, അവരുെട
ഇ�ര�ിലു� ചർ�കെള�ാം രഹസ�മായാണ്.

അതുെകാ�ുതെ� അവിെട നട�ു�
ചർ�കെള�ാം സംഭവെ� എ�െന ഒതു�ാം
എ�ായിരി�ുെമ�ാണ് അവരുെട
�പവർ�ികളിൽ നി�ും മനസിലാ�ാൻ
സാധി�ു�ത്.
േറാബിൻ ഇ�ും സഭയുെട ൈവദികനാണ്.
ഇവർ�് ന�ാകാൻ ഒരു ഉേ�ശ�വും ഉ�തായി
േതാ�ു�ി�. കാരണം അവർ�തിെ� ആവശ�ം
മനസിലായി�ി�. പ�ും ഇവർ
ഇ�െനെയാെ�തെ�യായിരു�ു. എ�ാം
മൂടിവയ്�ു�ത് ശീലമായിേ�ായി.
യൂേറാ�ിൽ അല്മായർ�ു വിദ�ാഭ�ാസം
ലഭി�േ�ാൾ ഇവരുെട െകാ�രുതായ്മകൾ
മൂടിവയ്�ാൻ വ�ാതായതിെ�
പരിണിതഫലമായാണ് അവിെട സഭയുെട പ��കൾ
െകാഴി�ത്. പെ�, �പബു�െര�ു
അഭിമാനി�ു� മലയാളിയ്�് വിദ�ാഭ�ാസം
ലഭി�തുെകാ�് വിശ�ാസകാര��ളിൽ ഒരു മാ�വും
സംഭവി�ി�. അവന് ഇ�് മാ�ം
സംഭവി�ു�ുെ��ിൽ അത് േസാഷ�ൽ മീഡിയ
വ�തിെ� ഗുണമാണ്. അതുെകാ�ാണ് ഇവ�കൾ
സു�ർബർഗിെന രാവിെലയും ൈവകുേ�രവും
ര�ു ൈകയും തലയിൽ വ�് ശപി�ു�ത്.
അേ�ാെഴാെ� എെ�േമൽ എ�േപാെലതെ�
സു�റ�െ� േമലും കർ�ാവിെ� അനു�ഗഹം
വാർഷി�െ�ടു�ു.
ശപി�ു� പ��ാരനും േമൽപ��ാരനും
െഞാ���ു. അവർ സമൂഹ�ിൽ
െവറു�െ��വരാകു�ു.
കാലവും സമൂഹവും മാറു�ത് തിരി�റിയാൻ
സാധി�ാ� മെ�ാരു കൂ�ർകൂടിയു�് -
രാഷ്�ടീയ�ാർ.
ഇവ�കള�െട േളാഹയുെട കീശയില�
�കിസ്ത�ാനിയുെട േവാ��കൾ എ� സത�ം
അവർ�ു പിടികി���ി�.
ഡൽഹിയിൽ നട� നിർഭയ േകസിനുേശഷം
ഇ��യിൽ �പാബല��ിൽ വ� നിയമം വളെര
ലളിതമാണ്. ഒരാള�െട േപരിൽ ബലാൽസംഗം
െചയ്തതായി പരാതി ലഭി�ാൽ ആദ�നടപടി
അയാെള അറ�് െച��കഎ�താണ്.
�ഫാൻേകാെയ അറ�് െച�ാൻ ന�ുെട
നിയമസംവിധാന�ിനാവു�ി�. ഇേ�ാൾ ഭരണം
ൈകയാള�� പാർ�ിെയ കരിവാരിേതയ്�ാന�
ഇ�ാര�ം പറയു�ത്. ആരു ഭരി�ാലും
ഇെതാെ��െ�യാണ് സംഭവി�ു�ത്
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അലക്സ് കണിയാംപറ�ിൽ



യൂേറാ�ിെല രാജാ��ാെര നിലനിർ�ാനും
വലി��താെഴയിടാനും ശ�ിയു�ായിരു�
രാജാധിരാജനായിരു�ു പ�് മാർപാ�ാ. ഇ�് അെത
ശ�ിയാണ് േകരള�ിെല സഭ �പകടി�ി�ു�ത്.
േലാകം ജനാധിപത�രീതികൾ സ�ീകരി��. ഏതാനും
കിരാതഭരണ�ിൽ മാ�തേമ ഇ�ത് ഇ�ാതു��.
യാെതാരു കാരണവശാലം ജനാധിപത�രീതികൾ
അവലംബി�ുകയി� എ�് ശപഥം െചയ്തു
മുേ�ാ��േപാകു� േകരളകേ�ാലി�ാസഭ
മാനവരാശി നൂ�ാ�ുകൾ െകാ�ാർ�ി�
സംസ്�ാര�ിെ� മുഖ�് കാർ�ി��തു���ു.
അവെര െവറു�ാതിരി�ാൻ എനി�ാവി�.
സീേറാമലബാർസഭയുെട സാ�മാജ�വികസന�ിന്
ഒെരാ� ഉേ�ശ�േമയു�� - െകാ�യടി�ുക.
അതിനായാണ് അവർ അേമരി�യിലും, �ബി�നിലും
ഓസ്േ�ടലിയയിലും �ബാ�ാ�ീസുകൾ
തുറ�ിരി�ു�ത്. േമാശ െകാ�ുവ�ുെവ�ു
പറയെ�ടു� ക�നകളിൽ "അന�െ� മുതൽ
ആ�ഗഹി�രുത്" എെ�ാരു ക�ന ഉ�തിൽനി�്
െകാ�യടി�ുക എ�ത് മാനവചരി�ത�ിെ�
തുട�ംമുതേലയു� ഒരു �പവണതയായിരു�ു എ�്
കരുതാം.
പെ�, െകാ��ാെര പൂവി��പൂജി�ു�, എെ�
ചു�ിലും ജീവി�ു� മലയാളിമ��ാെര എനി�്
സഹി�ാനാവു�ി�.
 
യൂേറാ�ിൽ ഒരുപെ�, സാധാരണ ജന�ൾ ഏ�വും
കൂടുതൽ പീഡി�ി�െ�ടുകയും വധി�െ�ടുകയും
െചയ്തത് ര�ു നിയമ�ള�െട േപരിലായിരു�ു -
രാജ�േ�ദാഹവും ൈദവനി�യും (Treason and
Blashphemy). ഇതുകൂടാെത, ഇൻക�ിസിഷൻ എെ�ാരു
കിരാതനിയമമുപേയാഗി��ം നിരവധിേപെര
ചു��െകാ�ി���്.
ഇ��യിൽ, േകരള�ിലും, രാജ�േ�ദാഹകു�ം
നിലവിലു�ായിരു�ുെവ�ിലും മതനി�യുെട േപരിൽ
അധികമാരും കഷ്ടെപ�ി�ി�.
ഇൻക�ിസിഷനാവെ� േഗാവയിൽ മാ�തമാണ്
അരേ�റിയത്. ഇ�് വിശു�നായി
കണ�ാ�െ�ടു� �ഫാൻസിസ് േസവ�റിെ�
ചുമതലയിൽ. (വി�ിപീഡിയയിൽ "Goan Inquisition "
എ�് പരതിയാൽ കൂടുതൽ വിവര�ൾ ലഭി�ും.)
േകരള�ിെല �കിസ്തീയസമൂഹ�ിനു "രാജ�േ�ദാഹ"
നിയമവുമായി കാര�മായ ബ�െമാ�ുമി�ായിരു�ു.
പെ�ാെ�, േകരളം ന�ൂതിരിമാരുെട
സർവാധിപത��ിലായിരു�േ�ാൾ �കിസ്ത�ാനികൾ
അ�ം ഭ�ി�ാൻ കഷ്ടെ��ിരു� സമൂഹമായിരു�ു.
േകരള�ിെല പഴയ സഭയ്�് ആെകയു�ായിരു�
ആയുധ�ൾ മഹേറാനും െത�ാടി�ുഴിയും
മാ�തമായിരു�ു. അവർ അതു ര�ും കാണി��
ജന�െള േവ�തിേലെറ ഭയെ�ടു�ി വരുതിയിൽ
നിർ�ി.

സ�ാത���ാന�രം കാര��ൾ മാറി. �ബി�ീഷ്
ഭരണ�ിെ� കീഴിൽ കേ�ാലി�ാസഭയ്�്
അധികം പ�ിവിടർ�ാൻ സാധി�ാ�തിെ�
പി�ിൽ �ബി�നും കേ�ാലി�ാസഭയും
ത�ിലു�ായിരു� (ഇ�െതാ�ുമി�, േകേ�ാ)
സ്പർ�യായിരു�ു കാരണം. പെ�, ജനാധിപത�ം
വ�േ�ാൾ േവാ��കൾ�ും േവാ�ർമാർ�ും
വിലയു�ായി. േവാ��കള�െട കു�കമുതലാളികൾ
അതുവ�� വിലേപശി. വിേമാചനസമരകാല�ാണ്
സഭയുെട ശ�ി േവ�വിധ�ിൽ
െതളിയി�െ��ത്. അേതാെട എ�ാ
രാഷ്�ടീയ�ാർ�ികൾ�ും അവെര ഭയമായി.
പെ�, അതിേനാടകം മഹേറാൻ, െത�ാടി�ുഴി
എ�ീ ആയുധ�ൾ േത�ുമാ�ി�ാതായി.
േകരള�ിൽ അരേ�റിയ അവസാനെ�
മഹേറാൻ എ�ായിരു�ു എ� എെ�
അേന��ണം ഒരു ഫലവും പുറെ�ടുവി�ി�.
പിെ�, വിശ�ാസിെയ വരുതിയിൽ നിർ�ാനു�
മാർഗം കൂദാശകൾ വ�് േ�ദാഹി�ുകയാണ്.
അതവർ ഇ�ും ന�രീതിയിൽ െച���ു�്. ഈ
കൂദാശ േവെ��ുവയ്�ാനു� തേ�ടം
കാണി�ു� കു�ാടുകൾ വിരലിൽ
എ�ാൻമാ�തം.
ഇ�് സഭയുെട ഏ�വും വലിയ ശ�ി, അവരുെട
രാഷ്�ടീയപി�ുണയും സാ��ികശ�ിയുമാണ്.
ര�ും അവർ�് േവ�േപാെലയു�്.
േസാഷ�ൽമീഡിയയുെട ആവിർഭാവേ�ാെട പല
സംഭവ�ള�ം മൂടിവയ്�ാൻ സാധി�ാെത സഭ
നാണംെകടു�ു�്. പെ�, സഭയ്�് "നാണം" എ�
മൃദുലവികാരം നേ� കുറവായതിനാൽ അതു
വലിെയാരു �പശ്നമ�.
എ�ിലും സഭ ഇ�ും അവരുെട രാഷ്�ടീയ/
സാ��ിക കരു�ുപേയാഗി�� ജന�െള
പീഡി�ി�ാൻ �ശമി�ാറു�്. ഞാൻ ഇതിെ�
ഇരയായി���്.
ഒരു ൈവദികെന�ുറി�� ഒരു േ�ാഗിൽ എേ�ാ
എഴുതിയതിെ� േപരിൽ ആ ൈവദികൻ �ലം
എം.എൽ.എയ്�് പരാതിനൽകുകയും �പസ്തുത
എം.എൽ.എ. അത് അ�െ� േകരള
ആഭ��രമ��ിയ്�് അയ�ുകയും െചയ്തു.
ആഭ��രമ��ിയുെട ഓഫീസിൽനി�ും
വ�തിനാൽ െപാലീസിന് കാര�മായ അേന��ണം
നടേ��ിയും വ�ു. ഞാൻ കഷ്ടി�് ര�െപ��.
അവർ ഇനിയും �ശമി�ുെമ�റിയാം. എ�ിലും
വരു�ിട�ുവ�് കാണാം എ� ൈധര��ിൽ
മുേ�ാ��േപാകു�ു.
ഞാൻ അധികനാൾ മുേ�ാ�� േപാവി� എ�റിയാം.
പെ�, സഭയുെട ഈ േപാ�ും
നാശ�ിേല�ുെതെ�യാണ്. അതവർ�ു
മനസിലാകു�ി� എ�് മാ�തം.
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േറാഡരികിെല വഴിവിള�ുകൾ�ിടയിൽ   ഇടതൂർ�്
വളർ�ുനിൽ�ു� മര�െള പുറകിലാ�ി ബ�്
മുേ�ാ�� േപായിെ�ാ�ിരു�ു. േറാഡിേല�്
നീ�ുനിൽ�ു� ചി�കള�െട നിഴലുകൾ   ഓേരാ
വാഹന�െളയും ത�ിേല�് വലി�ടു�ി�ാൻ
െവ�ൽ െകാ��� േപാെല േതാ�ി. ബ�ിെല
ഏതാ�് എ�ാ സീ��കളിലും യാ�ത�ാർ   ഉ�്.
വനിതകള�െട സീ�ിൽ അധികം യാ�ത�ാർ ഇ�. 
മുകളിേല�് ചുരു�ി െവ�ിരി�ു� ഓ�വീണു
െചറുതായി കീറിതൂ�ിയ ടാർ�ാളയുെട മറയിെല
ക�ിയിൽ തലചായ്�് ഭ�ദ �ീണ�ാൽ
ഉറ�ുകയാണ്. കാ�്   അധികം ഏൽ�ാതിരി�ാൻ
പഴയെത�ിലും വൃ�ിയു� സാരി ന�ായി
പുത�ി���്. �ീണമുെ��ിലും അലസമായി
പാറി�റ� മുടിയിഴകൾ വീണുകിട�ു� മുഖ�ു 
ആഢ��ം നിഴലി�ിരു�ു. ബ�ിെ� ഓ��ിൽ
ശരീരം അന�മുെ��ിലും   ഉറ�ം ന�ായി�െ�
കീഴ്െ�ടു�ിയിരി�ു�ു....
�ലെമ�ി!!!
ക�ക്�റുെട വിളിേക�ാണ് ഭ�ദ ഉണര്�ത്.   കല�ിയ
ക��മായി ഉണർ� ഭ�ദ   ശൂന�തയില് പക�്
േനാ�ു�തുേപാെല എഴുേ��് ചു��ം േനാ�ി. 
മി�വരും ഉറ�മാണ്.  പുറേ��ു േനാ�ിയേശഷം
പതുെ� ക�ിയില് പിടി��   വ�ിയില് നി�ും ഇറ�ി.
േനരം െവള��് വരു�േതയു��.   മന�് ഇേ�ാഴും
കനംതൂ�ി നില്�ു�ു. ക�ിെല ചുരു�ിപിടി�
പ�തകടലാ�ില് ഒരി�ൽകൂടി ഭ�ദ േനാ�ി.   എ�ാ
േരഖകള�ം ഭ�ദമായി െപാതി�ി���്. ഇവിടു�ു
തെ� അകെലയു� കവാടം കാണാം.
'ക��ര് െസന്�ടല് ജയില്' 
ക�ിെല വാ�ിേല�് േനാ�ി. നാലുമണിയാവാന്
േപാകു�ു.
െന�ിടി�ിന്െറ േവഗം കൂടു�തായി ഭ�ദയ്�് േതാ�ി.
കാലുകൾ�് ഭാരം െവ�ിരി�ു�ു. മുേ�ാ�്
ചലി�ാന് അ�്പം �പയാസം േപാെല.   ഇനി
ഒരുമണി�ൂര് മാ�തം. സാവധാനമു� നട�ം വീ�ും
മ�മായി. ക��നീർ നിറ�ുനിൽ�ു� ക�ു�ിൽ
കൂടി ഇരു�ു േപായ  ജീവിതചി�തം െതളി�ു വ�ു.. .
 
-------------------------------------
താൻ ചി�ൻെറ ക��ം പിടി�്   പടി��ര കട�്
െച�േ�ാൾ സ�ീകരി�ാൻ ആരും   ഇ�ായിരു�ു.
ബ�ു�ളായി ആരും ഇ�ാ� തെ� സ�ീകരി�ാൻ
ആരാണ് വാതി�ൽ കാ�ുനിൽ�ുക. പറ�ിെല
പണി�ാരൻ കുമാരെ�   മകൻ ചി�ന്   എ�ും
അടു�ള��റം വെര വരുവാൻ അനുവാദം
ഉ�ായിരു�ു��.   പുറെ� േകാലായിൽ
ഇരു�ിയായിരു�ു ഭ�ണം നൽകിയിരു�ത്. വ�്
ചള��ിയ പി�ാണ�ിൽ ഒഴി��െകാടു�ു� 

ക�ിയിൽ അ�ി�ായി കിട�ു� ഉണ�
വ�ൽ മുളക്   ക�ി�� െഞരടി   �ാവിലയിൽ േകാരി
കഴി�ു�ത് വാതിലിെ� മറയിൽ നി�ും
കാണാനായിരു�ു എ�ും തെ�   അനുവാദം. 
ഒരി�ൽേ�ാലും പണി�ാരുെട മ�ള�െട കൂെട
കളി�ുവാേനാ മ��ം ആഢ�നായ അ�ൻതിരുേമനി
സ�തി�ിരു�ി�. എ�ി�്േ�ാലും എേ�ാേഴാ
കുമാരെ� മകെന താൻ ഇഷ്�െ���േപായി.
എ�ായിരു�ു തെ� ഇ�തയും ആകർഷി�
�പേത�കത? പലേ�ാഴും അതാേലാചി�ി���്. പെ�
ഒരി�ൽ േ�ാലും ഒരു�രവും കി�ിയി�. അ�ൻ
തിരുേമനി മരി��കഴി�ാണ്   തറവാടിെ�
യഥാർ� �ിതി താൻ അറിയു�തുേപാലും.
നാലുെക�ിെ� ആഢ��ം മാ�തമായിരു�ു 
കൂ�ിനു�ായിരു�ത്. ൈദനംദിന കാര��ൾ
നട�ിെ�ാ�ുേപാകുവാൻ അ� വ�ാെത
ബു�ിമു���ത് താൻ പലേ�ാഴും
കാണാറു�ായിരു�ു.   അ�യ്�് ദീനം വ�്
കിട�ിലായ അ�ാണ് കുമാരെ� മകെന താൻ
അടു�് കാണു�ത് േപാലും. തനെറ
നി�ഹായതയിൽ തേ�ാട് േതാ�ിയ
സഹതാപമാേണാ അേതാ തേ�ാട് േതാ�ിയ
മമതയാേണാ ? അറിയി� പേ� ഒ�ുമാ�തം
അറിയാം   െകാ���ിയാ�ിേയാട് 
വാ�ല�മായിരു�ു   പി�ീെട�ും.   പണി�ാർ
തെ� അ�െനയായിരു�ു വിളി�ിരു�ത്. 
ഇവിടു�ു ചി�ന് കി�ിയ അവഗണന   ഒരി�ൽ
േപാലും തേ�ാട് പരിഭവമായി കാണി�ിരു�ി�.
അ�യുെട ചിതയ്�് െകാ�ി െവ�ത് േപാലും
ചി�നായിരു�ു. പിെ� മുേ�ാ��� നാള�കളിൽ
ഒ�യ്�ായ തെ� സംര�ി�ാൻ 
ജീവിത�ിേല�് പതിെയ പതിെയ
കട�ുവരുകയായിരു�ു. കുടുംബ കാവിെ�
നടയിൽ െവ�് തനി�്   മാലയിടുേ�ാൾ അ�
അനു�ഗഹി�ി���ാവും എ�് തെ� കരുതി.
അ�യ്�ായിരു�ു തേ�ാട് കൂടുതൽ ഇഷ്�ം.
മരി�ുേ�ാൾ അതായിരു�ു അ�യുെട വ�ഥയും.
ചി�ന് തേ�ാട് ഇഷ്�മുെ��് അവസാന നാളിൽ
മന�ിലാ�ിയേ�ാൾ അ�യ്�്
സമാധാനമായിരു�ു.   പെ� ഇേ�ാൾ   ആ
സമാധാനവും അനു�ഗഹവും വ�ർ�മായി
മാറിയിരി�ു�ു.
----------------------------------------
 
ചി�ൻെറ കൂ��കാരൻ എ�ുംപറ�ാണ്
രാഘവൻ വീ�ിൽ വ�േ�ാഴും വ�ിരു�ത്. അവർ
കൂ��കാർ തെ�യായിരു�ു. പെ� അ�് തെ�
രാഘവൻ

െവള��ിന് അ�ുമണി�് -
 
അജിത് പാലിയ�്



കട�ുപിടി�ു�ത് ക� ചി�ന് �മി�ുവാനു�
മന�ി�ാെത േപായി. തൻെറ കൂെട നട�് തെ�
ചതി�ുകയായിരു�ു എ�ു േതാ�ിയി���ാവും
ചി�ന്. ഒരു നിമിഷെ� ൈക�ിഴയ്�്
െകാടുേ��ിവ� വില!!!
--------------
േകാടതിയുെട മു�ിെല വിചാരണകൂ�ില്
നില്�ുേ�ാള് നിര്�ികാരനായിരു�ു അയാള്... ഒരു
േചാദ��ിനും ഉ�രം പറ�ി�... ഒ�ും
നിേഷധി�ി�.. ! ക��കളില്, സുഹൂര്�ിെ� പിടയു�
കബ�മായിരു�ു  ...
ഒരു നിമിഷം െകാ�് എ�ാം തീര്�ു...
മന��ര്�മായിരുേ�ാ? അേതാ ഒരുേവള   മന�ിെ�
താളം െത�ിയ
�പവര്�ിയായിരുേ�ാ??? 
ജഡ്ജിയുെട വിധിന�ായ�ിന്െറ പുസ്തകം
അട�േ�ാള് പുറകില് ഒരു വീഴ്� േക��!! കാണികള�െട
ഇടയില് നി�്   ഭ�ദയാണ്. ആേരാ അവെര     താ�ി
അടു�ബ�ില് ഇരു�ുേ�ാൾ ക�ിെല
വില�ുമായി ചി�ൻ  നട�കലുകയായിരു�ു...
‐----------- 
വലിയ തടിെകാ�ു� വാതിലിെ� മു�ിൽ വ�ു ഭ�ദ
നി�ു . അവിെട ഭി�ിയിെല  ഓ��മണിയിെല കയറിൽ
പിടി�� െചറുതായി വലി��. അൽ�ം കഴി�ു വാതിൽ
തുറ�ു ഒരാൾ പുറേ��ു േനാ�ി. ഭ�ദെയ ക�ു
അയാൾ േചാദി��? 
ആരാ ... എ�ിനാ വ�ത്?
ഭ�ദ കാര�ം പറ�ു...
ഓ....!
"എ�ാ േപ�റുകള�ം ഉേ�ാ?"
ക�ിെല േപ�റുകള് അയാൾ�് േനെര നീ�ി...
എ�ാം േനാ�ി േപ�റുകള് തിരിെക നല്കി.
 
"ദാ.. അവിെട ഇരു�ുെകാ��"..
അടു�ു� െബ�് ചൂ�ികണി�് അയാള് പറ�ു.
പതുെ� നട�ു അവിെട െച�ിരി�ുേ�ാള്
ൈകകാലുകള് മരവി�ാന് തുട�ിയേ�ാെല
അവള്�ു േതാ�ി... ശരീര�ിനു ഒരു
ഭാര�ുറവുേപാെല. ആെക ഒരു വിറയൽ...   വീ�ും
ക�ിെല വാ�ിേല�് േനാ�ാന് അവള്�് േപടിയായി.
ഈ മണി�ൂര് ഒ�് നി�ുേപായിരുെ��ില്.. അവള്
ഓര്�ുേപായി..
----------------
 
അക�ു ഏേതാ ഒരു െസ�ിൽ ജഡ്ജി ക�ിെല
േപ�റിൽ േനാ�ി വായി�ാൻ തുട�ുകയാണ്. 
"1991 ജനുവരിമാസം പ�ാം തീയതി ഇ�ി�ാട്
വിേ�ജില്   ഇ�ി�ാ�് പുരയിൽ താമ�ി�ു�
രാഘവെന  െകാലെ�ടു�ിയ േക�ില് താ�െള

ഇന്ഡ�ന് ശി�ാനിയമ�പകാരം മരണം വെര
തൂ�ാന് േകാടതി വിധി�ിരി�ു�ത് �പകാരം
താ�ള�െട ശി� നട�ിലാ�ാന് േപാവുകയാണ്. 
വി��െകാടു�ു�തായിരി�ും. ത�െള കാണാൻ
വീ�ിൽ വ� രാഘവെന ..........
വായന തുടരുകയാണ്......
മരണേശഷം താ�ള�െട േദഹം ബ�െ��വര്�് 
---------------
ജഡ്ജി വാ�ിേല�് േനാ�ി അ�ുമണിയാെയ�ു
േബാധ�ം വ�േ�ാൾ   ആരാ�ാേരാട് ക��െകാ�ു
ആ� െകാടു�ു.
കറു� തുണി തലയിേല�് വീണു.....
തറനിര�ിെല പലക െഞാടിയിൽ െത�ിമാറി.... 
ചു��ം ഇരു�്....!!
..........................................
"അയാള�െട ആെര�ിലും വ�ി��േ�ാ?"
പുറേ��് വ� ജയില് സൂ�പ�്
പാറാവുകാരേനാടു േചാദി��.
"അതാ, അവിടു�് സര്" അകെലയു� െബ�ിൽ
ഇരി�ു� ഭ�ദെയ ചൂ�ി�ാണി�് പറ�ു.
സൂ�പ�് അവരുെട അടുേ��് നട�ു.
"വരൂ... അകേ��് േപാകാം..."
ഉ�രമി�....
"എേടാ താനിേ�ാ�് വേ�, ഇവെര ഒ�് വിളിേ�"!!
അടു�ുവ� പാറാവുകാരന് അവെര ത�ി വിളി��.
പിെ� ഒ�് െഞ�ി തലയുയർ�ി !
"സാര്..... ഇവർ !!!
ജയിലിന് പുറ�ു അേ�ാള് െചറിയ ചാ� മഴ
തുട�ിയിരു�ു....

െവള��ിന് അ�ുമണി�് -                                                                                                                               അജിത് പാലിയ�്



മലയാളികൾ യുെകയിേല�് �പവാസികളായി
ഒഴുകിെയ�ി�് ര�് പതി�ാ�ുകളായി. മു�ത് വയ�്
മുതൽ �പായമു� ഒരു തലമുറ. പലരും ഗൾഫിൽ നി�്
കുടിേയറിയവർ. ചിലരാകെ� ഡൽഹി, മുംൈബ
തുട�ിയ െമേ�ടാ സി�ികളിൽ നി�് വ�വരും.
പിആർ, സി�ിസൺ തുട�ിയ കട�കൾ കട�ുകൂടി
ജീവിതം സുര�ിതമാ�ി നിവർ�ു നിൽ�ാൻ
തുട�ിയ സമയ�ാണ് മലയാളി കൂ�ായ്മകള�ം
�ഗൂ��കള�ം ന�ുെട ഇടയിേല�് കയറിവ�ത്. പി�ീട്,
കേസരയും �ാനമാണ�ള�മായി കുറ��നാൾ.
ഇതിെലാ�ും കര�മിെ��് മന�ിലാ�ി പലരും
സ��കാര��ളിേല�് മട�ി. വീടും, കാറും,
നാ�ിെലാരു വീടും എെ�ാരു ചി�യിേല�് എ�ാവരും
ഉൾവലി�ു.
കഴി� പ�ുവര്ഷ�ിനിടയിൽ നട�ത്
അ�ുതകരമായ മാ��ളാണ്. ആള�കൾ സ��ം
കാലിലായേ�ാൾ അവനിെല ജാതിചി�കൾ
തലെപാ�ി. ഓേരാരു�രുെടയും േപരുകൾ ന�ൾ
�ശ�ി�ാൻ തുട�ി. േപരിെല ജാതികള�ം, ആചാര
അനുഷ്ടാന�ള�ം ന�ൾ ത�ിെയടു�ു.
അവനവെ� ജാതി�ാർ ഒരുമി�� േചർ�ു നട�ു�
കൂ�ായ്മകള�ം മ�ര�ള�ം ചർ�കള�ം യുെകയിൽ
ഒര�ം മുതൽ അേ� അ�ംവെര നിറ�ു. നായർ
സമാജ�ൾ, �ശീനാരായണ ഗുരുവിനായി ഈഴവ
കൂ�ായ്മകൾ, അ�ാരാഷ്�ട ഹി�ു സമാജ�ൾ,
ക്നാനായ കൂ��ൾ, കേ�ാലി�ാ പ�ികള�ം
രൂപതയും, അസംഖ�ം െപ�േ�ാസ്ത് കൂ��ൾ, ത�ു
�ബദർ ഫീ�്, യാേ�ാബായ പ�ികൾ, മാർേ�ാ�ാ
�ഗൂ��കൾ അ�െന എ�ിയാൽ ഒടു�ാ�
കൂ��ൾ.
നാ�ിെല പ�ികളിൽ നട�ു�ത് േപാെല വഴിനീെള
�പദി�ണവും െകാടിപിടു�വും കുടപിടു�വും
െച�െകാ��ം െവടിെപാ�ി�ലും ത�ിൽ ത��ം
നട�ു�ു.  എേ�ാ�ാണ് ന�ൾ?
വരും തലമുറെയ വിശ�ാസ�ിൽ വാർെ�ടു�ാൻ
േകരള�ിൽ നി�് െ�പ�ൺ ആ�ാനമായി
ഉ��ിയ രൂപത ജന�ളിൽ നി�് പിരി�തായി
കണ�ിൽ െപടു�ിയ തുക കഴി�െകാ�ം മാ�തം
ഒരു മില�ണ് അടു�ാണ്. വിശ�ാസ�ിെ� മറവിൽ
പലേപരിൽ നാ�ിൽ നിെ��ു� ൈവദികരും
സുവിേശഷകരും ൈദവനാമ�ിൽ
ഊ�ിെ�ാ�ുേപാകു� പണ�ിന് കണ�ുേ�ാ?
 
ഭാര�യും, ഭർ�ാവും മ�ള�ം ഒരുമി��കാണു�
സമയംേപാലും അപൂർവമായി കഷ്ടെ�ടു�
�പവാസികെള മരണാ�ര ജീവിത വാഗ്ദാന�ള�ം
�പേലാഭന�ള�ം നൽകി ചൂഷണം െച��േ�ാൾ

'അെതാെ� ഒരു�രും സ��ഇഷ്ട�ിന്
െകാടു��താണ്' എ�് പറയി�ി�ു� ന�ുെട
�പതികരണേശഷി�ുറവ് ചി�നീയമാണ്.
െകാ��കു�ികെള തലയിൽ ൈകെവ��
അനു�ഗഹി�ാൻ ഒരു െമ�താെ� മു�ിൽ വരിയായി
നിൽ�ു� മലയാളി ര�ിതാ�െള ഏതാനും
മാസ�ൾ�് മു�് കാണുവാൻ കഴി�ു. ഇ�രം
'പിതാ��ാർ' ജന�ള�െട പണംെകാ�്
കാ�ി�ൂ�ിയ െത�ാടി�ര�ള�ം ധൂർ�ും
അഴിമതിയും മറ�ാൻ കഴിയി�േ�ാ.
നൂ�ാ�ുകൾ�് മു�് സുവിേശഷവും ൈദവ
വചനവും �പസംഗി�ാൻ േലാകംവി� ഒരു
ജന�ിെ� പിൻഗാമികൾ വസി�ു� രാജ��ാണ്
ന�ളിേ�ാൾ. അഴിമതിയും, അ�കമവും ഇ�ാ�
സാമൂഹിക സുര�യു� ശ�മായ സർ�ാരും
അതിൽ വിശ�സി�ു� ജന�ള�മാണ്
കാണെ�ടാ� ൈദവെ��ാൾ ആവശ�െമ�്
വികസിത രാജ��ൾ മന�ിലാ�ി. ൈദവം
മനുഷ�സൃഷ്ടിയാെണ�് അറിയു�വരാണ്
ഇേ�ാഴെ� തലമുറ. അതുെകാ�ുതെ�
ഭ�ിയുെട പി�ിെല അടിേ��ി�െ�� അ�മായ
വിശ�ാസ�ൾ അവരിൽ ഒരു പരിധിവെര മാ�തേമ
സ്പർശി�ൂ.
ഇേ�ാൾ നാ�ിൽ നി�് േനരി�് എ�ു�
െചറു��ാരായ ആള�കളിൽ ജീവിത
അനുഭവ�ൾ കുറവാകും. കഷ്ട�ാടും
ബു�ിമു��കള�ം അനുഭവി�ാെത പഠി�� കഴി�ു
നാ�ിൽ നി�് വരു� ഇ�ര�ാരും മത
വിശ�ാസ�ിെ� അ�തയും േപറി
ൈദവ�ള�െടയും പുേരാഹിതരുെടയും കപടതകൾ
മന�ിലാ�ാൻ �ശമി�ാ� ഒരു കൂ�മാെണ�്
ധാരാളം ആള�കള�മായിസ് സംസാരി�തിൽ നി�്
േബാധ�മായി.
ഇവിടുെ� ജന�ൾ ഉേപ�ി� മതെ�യും
ൈദവ�െളയും ന�ൾ മലയാളികൾ നാ�ിൽ നി�്
െപാതി�ു െകാ�ുവ�് ഇവിെട മുള�ി��
വളർ�ാൻ �ശമി�ു�ു. "അ�കാര�ിൽ
നട�ു� യുെക ജനെ� െവളി��ിൽ നട�ാൻ
�ശമി�ു� കൂപ മ�ൂക�ൾ"..!

ജാതി വിഴു�ു� മലയാളികൾ!
 
േജാബി േജാസഫ്



ൈകെയ�ും ദൂെര നി�ും
അക�ു േപാകു�
ചുവ� െവളി�മായി
�ാ��േഫാം  97.
സമർ�ിേ�� അവസാന ദിനം േപാെല
പിടിതരാെത
അക�ു േപാകു� തീവ�ി.
ചിലേ�ാൾ രതിയുെട ചുവ�� നിറം പൂശി
മ�� ചിലേ�ാൾ മരണ�ിെ� കറു� നിറം പൂശി
േതാ�ിെല വരാലുേപാെല
വഴുതിേ�ാകു� തീവ�ി.
ഇനിെയ�്?
മഴ െപയ്താലും ഇ��ിലും,
അതു ചി�തമാ�ി
ചുവരിൽ  തൂ�ു� ഗാലറിയിേല�്.
ചി�ത�ിെല തീേ�ശയിൽ നി�ും
െമാരിെ�ടു� െറാ�ി,
പഴ�ൂടയിൽ നി�ും ആ�ിൾ,
പിെ�
ലാൻഡ് സ്േക�ിെല അരുവിയിൽ നി�ും
അൽ�ം െവ�ം,
പതിെന�ാം നൂ�ാ�ിെല
എ� �ി�ത�ിെല മര�ുരിശിൽ
അെ��ിൽ
അേ�ാൾ കമിതാ�ള�േപ�ി� ചുളി�
െമ�യിൽ
െചറിയ മയ�ം.
പുലരിയിലുെട മ� വരകളിലൂെട
വീ�ും
�ാ��േഫാം  97 േല�്.

�ാ��േഫാം 97  - �പിയ�വതൻ



(അവസാന തുരു�്   േപാെല മത ആ�ീയതയിൽ
അഭയം േതടു� മനുഷ�െര ഊ�ികുടി��   ചീർ�ു�
ആ�ീയ ചൂഷണ�ൾ എ�തേമൽ തീ�വമാണ് എ�്
�പതീകാ�ക ബിംബ�ളിലൂെട   വര�ിടു� കഥ )
 
സിഥിയന് െകാടുംകാടില് നി�് ചിറകടി�ു�
കഴുകാന്�ാരുെട ശബ്ദം തനി�ു േകള്�ാം.തെ�
കരളിന് ഒരു നിമിഷാര്�ിെ� ആയുസ്.േചാര അവനു
ലഹരി നുണയാന് ഉ�തും.
''സാധാരണ കാരെന െകാ�യടി�� അരമനയിെല
പ�ിയറയില് നിധി നിറയ്�ു� രാജാേവ...നീ ഒരു
കഴുകന് തെ� ''
''രാജാവിേനാട് അ�െന പറയാേമാ ''
അട�ാ� രാജഭ�ിയില് പ�ാള�ാരെ� ക��കള്
ജ�ലി�� 
പടയാളിയുെട ചാ�വാര് അടിെകാ�ു �പജ പിട�ു.
''എെ� ഭരി�� നീ പ�ിണികാരനാ�ി എ�ി��ം നിെ�
ക�് എെ� പ� മാംസ�ില് നി�് കിനിയു�
േചാരയില്''
''രാജാവിെന േചാദ�ം െച���വന് മരി�ണം
അതാണ് രാജ നീതി ''പറ�ു പഠി�ി� മു�ദാവാക�ാം
വീ�ും ഛര്�ി�ു�േപാെല സ്തുതിപാടകരും
,പ�ാള�ാരും അര്�മി�ാ� വാ�ുകള്െകാ�്
രാജാവിെന പുകഴ്�ാന് മ�രി��. വിമര്ശന�െള
രാജാവ് അ�െന പ�ി��കളായ
സ്തുതിപാടകെരെകാ�ു കുഴി�� മൂടി. അതും ഒരു
അധികാര ത��മാണ്.  ''ഞാന് ധാര്മികത െകാ�ു
രാജി െവയ്�ുെമ�ു കരുത� ''
രാജാവിെ� ചിരിയില്, െകാ�ി പറി�ി��ം െകാതി
തീരാ� കഴുകെ� ആര്�ി �പജ ക�ു .
പെ� ആരും രാജാവിെന േചാദ�ം െച�ാന് വ�ി�.
രാജാവ് അഴിമതിയില് മു�ികുളി�് , ഇരയുെട
േചാരയില് ലഹരി നുകര്�് കൂ�ിെകാടു�ിെ�
അരമനകളില് വ�ഭിചരി��.
അരമനയില് രാജാവിെനയും പ�ിണി ബാധി��.
അേ�ാള് രാജാവ് പുതിയ േപാര്മുഖം തുറ�ു ,
ഇരയുെട േചാരകാ�ി കഴുക�ാെര ആകര്ഴി�ു�
വിദ�.
ആ സ�യംവര�ിനു രാജാവ് ഒരു േപരും ഇ��
'എമര്ജി�് നാട് 'ആ പരി�ണ�ില് രാജാവ്
വിജയിെ��ു തെ� പറയാം ,
 
പ�ിണികാരുെട രുചിയു� േചാര കുടി�, 
കഴുക�ാര്�് അത് ഇഷ്ടെപടുക തെ� െചയ്തു.
അവര് രാജ�ം പകു�ു െകാ�യടി�്, േചാര ഈ�ി
കുടി��.അവര് ജനാധിപത��ിെ� മുഖം മുടി
ഇ�തിനാല് പലരും അവെര തിരി�റി�ി�.
 

തിരി�റി�വര് ,അ�േഴ�ും േചാരയി�ാ�
െവറും മാംസ പി��ളായി മാറിയിരു�ു.
കഴുകന് തലയനായ രാജാവിെ� മരണം �പജ
ആേഘാഷമാ�ി.
പ�ിയറകള് തുറ�െപടുെമ�ും അതില് കുമി�ു
കൂടിയ നിതിെകാ�് നാ�ില് േസാഷ�ലിസം
വരുെമ�ും �പജ കരുതി.
 
പെ� രാജാവിെ� കീരിടം അണി�
രാജകുമാരെ� തലയില് ഇരു�ു കഴുകന്
ചിരി�ു�തു ക�് �പജ ഓടി േബാധി വൃ��ില്
അഭയം േതടി.
േബാധി വൃ�ം അവെന േനാ�ി ചിരി��.
അവെ� എ�ാ �പശ്ന�ിനുമു� ഉ�രം േബാധി
വൃ��ില് ഉെ��റി�്, മുറിവുണ�ാ�
ശരിരേ�ാെട അവന് േബാധി വൃ�െ�
െക�ിപുണര്�ു.േബാധി വൃ�ം അവെ� മുറിവുകള്
വ��െക�ി അവെന സ��നി�ി��
മുന്െപാരി�ലും അനുഭവി�ി�ി� ഒരു ആ�ീയ
ആന��ില് അ�ാദ�മായി �പജെയ വീര്�� മു�ി 
''ഫാസി��കള് മരി�ു�ി�. അവര് സൂ�്മ
രൂപികളായി ഒ�ില് നി�് മെ�ാ�ിേല�ു
ജീവി��െകാ�ിരി�ും ''
" അേ�ാള് അ�ും വായി�ി���േ� ഒ വി വിജയെന
"
േബാധി വൃഷം താത�യികമായ ഒരു ചിരി ചിരി��
�പജ അ�െന ൈകയില് ഉ�െത�ാം അടിയറ
വ��െകാ�ു ആ�ീയത ഭ�ി�� േബാധി വൃ�
തണലില് ആ�ീയ �ാന�ിെ� പുതിയ
അറിവുകളില് ജീവി��. 
പെ� അേ�ാഴും േബാധി വൃ��ിന് െവളിയില്
സമാധാന�ിെ� നാട് എ�് േബാര്ഡും
വ��െകാ�ു രൂപം മാറിയ കഴുകന്�ാര്
െകണിെയാരു�ി മാനുകെള
േവ�യാടിെകാ�ിരു�ു.
''ഈ േലാകം മായയാണ്. ഇവിെട പ�ിണി
കിട�ു�വന് ൈദവം സ�ര്��ില് പ��െമ�
വീരി�ും.അതുെകാ�് നീ ഇതു ൈദവ
വിധിയാെണ�് കരുതി സമാധാനി�് ''.
േബാധി വൃ�ം �പജെയ ഇ�െന
ഉദ്േബാധി�ി��െകാ�ിരു�ു.�പജ േബാധി
വൃ��ിെ� ബലമു� ചി�കളില് മുറുെക
െപാടി�� കനമു� സ�പ്ന�ള് െനയ്തു
തുട�ിയ�ഴാണ് പറ�ില് െത�ുകള�ം ,
കവു�ുകള�ം ച�ു വീണുതുട�ിയത്.
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ഇ�െന േപായാല് താന് മുഴു പ�ിണിയാകും.
വീ�ും �പജ േബാധി വൃ��ിെ� അരികില്
പരിഹാരം േതടി എ�ി. കാ�് കുറ�ു വ� ഒരു
നിമിഷം േബാധിവൃഷം ഇലയന�ം നിര്�ി
ധ�ാന�ിേല�ു മട�ി. പിെ� എേ�ാ ഉ�രം
കി�ിെയ� ഭാവ�ില് ൈകവിരലുകള്�ിടയില് നി�്
ഒരു മാജി�് കാരെ� ൈക വിരുേതാെട ഒരു പിടി
ഭസ്മം കറ�ി എടു�ു �പജയുെട ൈകെവ�യില്
വ�ി�് അത്   െന�ിയിൽ പുര�ാൻ ആംഗ�ം കാ�ിയി��
പറ�ു 
''    േപടി�� ഇെതാെ�െയാരു കരിസ്മാ�ിക്
ധ�ാന�ിലുെട പരിഹരി�ാവു� �പശനേമയു�� ''.
േബാധി വൃ��ിെ� െവളിപാടില് �പജ മു�ു മുറു�ി
ഉടു�്, പണമു�ാ�ി ഒരു കരിസ്മാ�ിക് ധ�ാനം
തെ� നട�ി.
പെ� എ�ി��ം മര�ള് ച�് വീണു
െകാ�ിരു�േ�ാള് �പജ അസ��നായി. അവന്
അതിെ� സത�ം േതടിയിറ�ി.
�പജ നട�ു.
അന�തയിൽ നി�് അന�തയിേല�് .
ചരി�ത�ില് നി�് ചരി�ത�ിേല�ു.
ശാസ്�ത�ില് നി�്ശാസ്�ത�ിേല�ു.
'ഒരു കു�ി േചാരകൂടി േവണം '
ആശുപ�തി െബഡിനരികിെല തുരു�ു പിടി� ഇരു�ു
�ാ��ല് െക�ി തൂ�ിയ േചാര കു�ി തീരാന്
േപാകു�ത് ക�ു മാലാഖയുെട ഉടലു� ഒരു നഴ്സ്
പറ�ു.
 
തെ� ച�ാതി�ിനി എവിടു�ു േചാര
ഒ�ി�ുെമേ�ാര്�ു �പജ തല െപരു�ിരി�ുേ�ാള്
ഒരു കഴുകന് തലയു� േഡാക്ടര് ,വരാ�യില്
തീരാറായ േചാരകു�ിയും തൂ�ി നിര�ു കിട�ു�
േരാഗികെള േനാ�ി അലറി 
" േചാരയിെ��ില് എ�ാം ഇവിെട കിട�ു ചേ�ാ "
വീ�ും വ�ു െകാ�ിരു� േചാരയി�ാെത വിളറിയ
മനുഷ�െരെകാ�് േഹാസ്പി�ല് വരാ� നിറ�ു.
െവളി�ം അേ�ാള് ഇരു�ിെ� മൂടുപടം ഇ�
െച�ായ്�െള ക�ു േപടി�തുേപാെല അവിടവിെട
പതുെ� പതു�ി തുട�ി. െപാടിപിടി� ൈവദ��തി
ൈല��കള് ചവി�� െകാ�ു പാതി ച� പാ�ിെന
േപാെല ഏ�ി വലി�ു ഇഴ�ു ക�ാന് തുട�ി.
േചാരയുെട മണം കാവല് നില്�ു� ആ ആശുപ�തി
കുഴുകന്�ാരുെട കശാ�� ശാലയാെണ�ു �പജയ്�ു
േതാ�ി. െവളി�ം കൂടിവ��ഴാന് �പജ ച�ാതിയുെട
അടിവയ�ില് പ�ി പിടി�ിരി�ു� േവരുകള�െട
പാടുകള് ക�ത്.

�ഭാ�െനേ�ാെല വരാ�യില് ഉണ�ിയ
േചാരകു�ിയില് നി�് തുടലു േപാെല നീ�
വ�ിയുെട അ��ു ചാവാന് കിട�ു� ചാവാലി
പ�ിെയ േപാെല ചുരു�ു കൂടിയ
ഓേരാരു�രുെടയും അടിവയ�ില് ത�ി. േബാധി
വൃ��ിെ� േവരുകള് . �പജ വീ�ിേല�ു ഓടി
.ആകാശം േനാ�ി ച�ു മല�ു കിട� െത�ും
,കവു�ും െപാ�ി േനാ�ി. ആശുപ�തിയില് േചാര
വ�ിയ പ�ിണി�ാരുെട വയറില് ഒ�ി പിടി�ിരി�ു�
അെത േവരുകള് . �പജ തളര്�വശനായി പ�മണില്
തല കു�ി�ിരു�ു. എേ�ാ കാലില് ചു�ി
വലി�തറി�ു �പജ തിരി�ു േനാ�ി.
ആര്�ിയുെട ഉന്�ാദ�ില് മദം െപാ�ിയ േചാര
ൈകകേളാെട േബാധിവൃ��ിെ� േവരുകള് !! 
"അവസാനം നീ എെ�യും േതടി...."
�പജയുെട വാ�ുകള് ഇടറി.പറ�ു
മുഴുവി�ാനാവാെത ഒരു വിറയല് �പജയുെട
തലേ�ാര് െഞര�ുകളില് നി�് തരംഗ�ളായി
ശരീര�ിലാെക പടര്�ു കയറി.
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�പളയകാല�ു, പല മാലിന��ള�ം വിഷജീവികള�ം
ഓൺൈലനിലൂെടയും ഒഴുകിെയ�ുകയു�ായി .
ശബരിമലയിൽ സ്�തീകെള കട�ണെമ� വാദം
ശ�മായിരിെ� , അ�െനയിേ�ാൾ ആെരയും
കടേ�െ�� അ��െ� തീരുമാനമാവാെമെ�ത
�പളയം !
ബീഫ് കഴി�ു� േ��േകരളീയ സമൂഹ�ിനു�
പരാശ�ികള�െട ഒരു താ�ീതുമാവാം!
�പമുഖ പ�ത�ിൽ ഒ�ാം േപജിൽ തല മൂ�
ത�ുരാ�ിയുമായു� അഭിമുഖ�ിൽ അവരും
പറ�ു ക�ു , �പളയം ൈദവേകാപമ�ാെത
മെ�ാ�െ��ു !
വരൾ� �പവചി�� �പളയം വരു�ിയ
കാണി���രിെനതിെര േ�ടാള�ാരുേടതട�ം ഏതാനും
ഒ�െ�� �പതികരണ�ള�ാെത , േകരള�ിൽ
കലാലയ�ളിൽ, ശാസ്�തവിഷയ�ൾ�് �പേവശനം
കി�ാനു��ത ത��ം തിര�ുെമാ�ും, ഇ�രം
യു�ിരാഹിത��െള എതിർ�ു�തിൽ െപാതുവിൽ
കാണുകയു�ായി�. സാ�രത�ും
ശാസ്�തപഠന�ിനും അ��റം ശാസ്�തേമാ
യു�ിചി�േയാ ഒരു മേനാവൃ�ിയായി മാ�ാൻ
നമു�ിനിയും സാധി�ാ�െത�ു െകാ�ാണ്?
എ�ിെ� സ്പാ�റും എടു�ു “ദിേ�ാ
ശരിയാ�ി�രാം ” എ� ആ�ഗതേ�ാെട
ൈപതൃക�ളിേല�ു� തിരി�� േപാ�ാണ്
ഇ�െ� ഒരു െ�ടൻഡ് ! കർ�ിടക ക�ി , �പകൃതി
ജീവനം , രാമായണ മാസം .. അ�െന അതിേവഗം
ബഹുദൂരേ��ു റിേവഴ്സ് ഗിയറിടുേ�ാൾ, പ�്
സഹതാര�ളായി േപാലും കഥയിൽ ഇ�ാതിരു�
അ�യ�തിതീയ, തൃ�ാർ�ിക തുട�ി ചിലെര�ൂടി
ഇേ�ാൾ മുഖ�േവഷ�ളിൽ കാണാനുമു�്!
േസാവിയ�് യൂണിയെ�യും ക���ണിസ�ിെ�യും
പതനം േരഖെ�� 1980 - കള�െട അവസാനം വെരയും,
അ�വിശ�ാസെ�
യു�ിെകാെ�തിർ�െ�ടു�ത്
േ�പാ�ാഹി�െ��ിരുെ�ാരു സമൂഹമാണ് ഇ�െന
പടവല�യുെട വളർ�ാനിര�്
കടെമടു�ിരി�ു�െതേ�ാർ�ണം !
േദശീയ തല�ിലാെണ�ിൽ ൈപതൃക, പാര�ര�
സംര�ണവും , േയാഗയും ധ�ാനവുെമ�ാം
സർവശ�ിേയാെടയും സഭ ക�ട�ിയിരി�ു�ു.
എയ്ൻ�ീനിെ� സി�ാ��ള�ം, േറാ��്
വിേ�പണ രഹസ��ള�ം േവദ�ിലുെ��ും, ഇ�്
വെര ഒരു �പസവ വാർഡിലും കുര�ൻ മനുഷ�െന
�പസവി�തായി േരഖെ�ടു�ിയി�ി�ാ�തിനാൽ,
െതളിവുകള�െട അഭാവ�ിൽ പരിണാമ
സി�ാ�െ� ത�ി�ളയുെ��ും , ഭരണേനതൃത�ം
“ശാസ്�തീയ”

േഭദഗതികൾ നട�ുേ�ാൾ, മാട��ിയിെല
യഥാർ� ശാസ്�ത /യു�ിചി�കർ
മുറിയട�ിരു�ു ദീർഘശ�ാസം വിടുകയ�ാെത എ�്
െച�ാൻ !
ഇ�രം തിരി�� േപാ�ുകള�ം ,
വിശ�ാസ�പമാണ�ള�െട ര�ാകർതൃത�വും
�പചാരണവും , അവയുെട െമറി�ിെ�
അടി�ാന�ിലും , ഉേ�ശശു�ിയുെടയും
സ�ാർ� താ�ര��ള�െടയും അടി�ാന�ിലും
സത�സ�മായി വിശകലനം െച�െ�േട�തു�്.
�പശസ്ത ചി�കയും എഴു�ുകാരിയുമായ മീര ന�
പറ�ത് േപാെല “ �പകൃതി മ�ലെ�
ശാസ്�താധിഷ്ഠിതമായും മേതതരമായും
മനസിലാ�ുക എ�ത് , മേതതര ജനാധിപത�
സമൂഹം ഉയർ�ു വരു�തിനു� ഒരു
മു�ുപാധിയാണ്”.
അ�െനയ� , ആർഷഭാരതസംസ്കൃതിയുെടയും ,
േവേദാപനിഷ�ു�െളയുമു�ിൽ
സമസ്ത�പശ്ന�ള�െടയും , പരമാന��ിെ�യും
രഹസ��െള�ാം ഒളി�ിരി��െ��ു
വിശ�സി�ു� ഒരാളാേണാ താ�ൾ ? ഇ�രം
വിചാരധാരയുെട �പഭവേക��ം ര�ാവാം - ഒ�്,
ഭൂരിപ�േ�ാട് േചർ�് നി�് സ��ം
േവരുകെളയും, സംസ്കൃതിെയയും
സംര�ി�ുെ�� േതാ�ലുളവാ�ു� ഒരു
മനസുഖം , അത് തരു� മിഥ�ാഭിമാന, സുര�ിത
േബാധം . അെ��ിൽ യാഥാർ�മായും ധ�ാനം ,
േയാഗ , നിർവാണം തുട�ിയ
അതീ��ിയസ�ൽ��ളിൽ ഉ� വിശ�ാസം. 
ആൾൈദവ�ൾ നിറ�ാടു� , േചാദ�ം
െച���വർ രാജ�േ�ദാഹികളാ�െ�ടു� ഒരു
കാലഘ��ിൽ, ഭരണഘടന വിഭാവനം െചയ്ത
സ�ത��, മേതതര, ജനാധിപത�രാഷ്�ടം
െക�ി�ടു�ാൻ, നാം കൂെട കൂേ��ത്
പൗരാണിക�പതാപകഥകേളാ ,
യു�ി,ശാസ്�താവേബാധേമാ എ�് ചി�ി�ുക
.ഒ�ം മലയാളിയുെട നേവാ�ാന സ���ള�െട
നിലവാരം കുടി പരിേശാധന�ു വിധയമാ�ണം .
ന�ൾ പുറേകാ�� ആേണാ ഓടു�ത് ?

പിേ�ാേ�ാടു� മലയാളി
 
�പിയ കിരൺ



 
പ�ാത�രാജ��ളിെല�ാം അ�നും, മകനും ഒരുമി�ിരു�് മദ�ം കഴി�ു�തും സിഗര�് പുക�ു�തും
േനരി��ം അതെ��ിൽ പല േഹാളിവുഡ് സിനിമകളിലൂെടയുെമ�ാം നാം കാണാറു�്. ന�ുെട നാ�ിൽ ഇത്
ഒരു നിത�കാഴ്ചയ� എ�ിലും േകരള�ിൽ ചില �കിസ്തീയാ കുടുംബ�ളിൽ അ�നും മ�ള�െമാ�ു�
െവ�മടി പല മലയാള സിനിമകളിലും െപാലി�ി�� കാണി�ാറുമു�്.
ഈ ഒെരാ� കാരണം െകാ�് തെ� �കിസ്തീയ കുടുംബ�ൾ അവർ എ�ത തെ� പുേരാഗമന
സമുദായമാെണ�ിലും കൂടി മ�� സമുദായ�ാരുെട ഇടയിൽ വളെര വില കുറ�ു കാണാറുമു�്... പറ�ു
വ�ത് അ�നും മകനും ഒരുമി��� െവ�മടി, ബീഡി വലി ഇെത�ാം ന�ുെട സദാചാര
കാഴ്ചപാടുകൾ�ും, മൂല��ൾ�ും ഇ�ും എതിരാണ്. മ�ൾ ഇെത�ാം മറ�ിരു�ു െചയ്േതാളണം
അ�ന് എവിെടയുമാകാം എ�താണ് ന�ുെട കാഴ്ച�ാട്! അ�െന ക�ാൽ എഴുേ��് നിൽ�ണം
(അ�െയ ക�ാൽ േവ�) കാലിേ�ൽ കാല് കയ�ി െവ�രുത് എ�് േവ� വീ�ിൽ ഒരു അതിഥി വരുേ�ാൾ
ബഹുമാന�ൂടുതൽ കാരണം വാതിലിെ� മറവിൽ മറ�ു നി�് ഭർ�ാവിേനാട് വളെര പതി�
ശബ്ദ�ിൽ സംസാരി�ു� വീ��മാർ േപാലും ഇ�ും ന�ുെട സമൂഹ�ിലു�്. സത��ിൽ ഇ�രം
വിഷയ�ളിൽ ഈ ബഹുമാന�ൂടുതലിെ�െയ�ാം ആവശ�മുേ�ാ? മദ�വും, സിഗര��ം ആേരാഗ��ിന്
ഹാനികരം തെ�, എ�ിലും എ�ിനാണ് മൂല��ള�െടയും ബഹുമാന�ിെ�യും കണ�് പറ�ു ഇെത�ാം
മറ�ിരു�ു െച���ത്? െചറുതായി ഒ�് ഇട�ാൽ അ�െനയും, അ�ാവെനയും എ�ിന് അയലെ�
േച�െന േപാലും അസഭ�ം പറയു� ന�ളിൽ പലരും ബഹുമാന�ൂടുതൽ െകാ�് മറ�ിരു�് മദ�ം
കഴി�ു�തിലും സിഗര�് വലി�ു�തിലും വലിയ അർ�െമാ�ുമി�. അ�െനയും അധ�ാപകെനയും
കാണുേ�ാൾ എഴുേ��് നിൽ�ലും കാലിൻേമൽ കാൽ കയ�ി െവ�ാതിരി�ലുമ� സദാചാരമൂല��ൾ...
പാ�ാത�െര അത് േപാെല അനുകരി�ണം എെ�ാ�ുമ� ഇവിെട പറയാൻ �ശമി�ു�ത് മറി�് ഇ�രം
അഡ്ജ�്െമ� ് ബഹുമാന�ൂടുതൽ െകാെ�ാ�ും സമുദായ�ിന് കാര�മായ േന��ൾ ഒ�ും തെ�
ഉ�ായി�ി�. ൈവകാരികതയ� മറി�് തിരി�റിവാണ് ജീവിതം...! ന�ളിൽ ഭൂരിപ�ം മലയാളികൾ�ും
ഇ�ും േനരാം വ�ം ക�� നിൽ�ാൻ അറിയി� (മദ�േഷാ�് ഒഴി�്) എ�ാേലാ ആേവാളം വിദ�ാഭ�ാസമു�്
താനും... െവ��ാരനും, യൂേറാപ�നും ക�� നിൽ�ാൻ മാ�തേമ അറിയാവൂ, അത് അവരുെട ജീവിത
ചി�യാണ്. മകെനയും മകെളയും ഒരു േപാെല അടു�ളയിൽ �പേവശി�ി�ുക, ലിംഗേഭദമി�ാെത
അവനവൻ ഉ� പാ�തം അവനവൻ തെ� കഴുകി െവ�ണം എ�് പറ�ു േബാധ�െ�ടു�ി െകാടു�ുക.
പരസ്പര ബഹുമാനേ�ാെട ജീവി�ാൻ പഠി�ി�ുക ഇെതാെ�യാവണം ന�ുെട മൂല��ൾ!

സദാചാരമൂല��ൾ!
 
ഉ�ർ േകാ��ൽ



എയര് അബുെലന്സ് എ�് ഒരു പെ� ന�ള്
മലയാളികള് ഒരുപാടു േക�ി�ിെ��ിലും   അതിന്െറ
സഹായം െകാ�് ജീവന് ര�ി�ാന് കഴി�
മലയാളികള് ന�ുെട ഇടയില് ഉ�് എ�ത്
േകള്�ു�ത് വളെര സേ�ാഷകരമായ ഒരു കരൃം
തെ�.യാണ്
              
2015   ജനുവരി മാസം 5 ന് ഇം��് െല   െക� ് എ�ാ
�ല�് താമസി�ു� േകാ�യം ക�റ സ�േദശി
ക�കയ�ില് ,   േജാണ്   േജാെസഫും അേ�ഹ�ിെ�
ഭാരിയും മു�് കു�ികള�ം കൂടി േനാര്വി�ില് പഠി�ു�
മകെള  േകാേളജില്   ആ�ു�തിനു േവ�ി A 14
േറാഡിലൂെട യാ�ത െച��േ�ാള് എതിെര പാ�ു വ�
കാറിടി�്   ഭാരൃയ്�്   സപിനലിനു �തം ഏ�� േബാധം
നഷ്�െ�ടുകയും മ�� കാറില് ഉ�ായിരു�
എ�ാവര്�ും മാരകമായി പരിേ�ല്�ുകയും
െചയ്തു േജാെസഫ്െ�   ഭരിെയ െപെ��് തെ�
േനാര്വി�� േഹാസ്പി�ലില്    എയര് അബുെലന്സില്
എ�ി�ുകയും   മ���വെര േറാഡു മാര്ഗം ഉ�
അബുെലന്സില്   േഹാസ്പി�ലില് എ�ി�ുകയും
െചയ്തു  .
                             
  സാധരണ അപകട�ില് സ്പിനലിനു �ധം പ�ി
േബാതം മറ�ു േപാകു�വര്�് ശരിരം തളര്�ു
േപാകുകേയാ മരി�ുകേയാ െച�ാം എ�ാല് ഇവെര
േവഗ�ില് േഹാസ്പി�ലില് എ�ി�ാന് കഴി�ാല്
ജീവന് േര�ി�ാന് കഴിയും അ�രം ഒരു വലിയ
േസവനം േജാസഫ് ന്െറ ഭരി�ു കി�ിയത് െകാ�ാണ്
ജീവന് േര�ി�ാന് കഴി�ത് എ�് ആ സ്�തി ഈ
േലഖകേനാട് പറ�ു  
                        
വളെര അ�പതി�ിതമയി�ാണ്   ഐന്�ടി (Aintree)
േഹാസ് പി�ലിന്െറ അടു�ു� െ�ഗൗ�്ല് കിട�ു�
േനാര്�് െവ�്   എയര് ആംബുലന്സ്
െഹലിേകാപ്�ര് ൈപല��ം ആയി എ�ാണ് എയര്
ആംബുലന്സ് ന്െറ �പവര്�ന�ള് എ�് കുറ��
സമയം സംസാരി�ാന് അവസരം ലഭി�ത്  .
 
േനാര്�് െവ�് റീജിയനില്   മാ�തം മൂ�ു
െഹലിേകാപ്�ര് ആണ് ആംബുലന്സ് ആയി
ഉപേയാഗി�� െകാ�ിരി�ു�ത് .      ലിവര്പൂള് നി�ും
ഏകേദശം 20 ൈമല് അകെല ഉ�
സ്േകല്െമഴ്സ്ഡയല്  ( scalmersedale )എ�ാ �ല�്
നി�ും കാര് ഇടി�� മുകളിലൂെട കയറി ഇറ�ിയ
ഒരാെളയും െകാ�്   Aintree േഹാസ്പി�ലില്
വ�തായിരു�ു ഈ െഹലിേകാപ്�ര്

മാന്െചസ്ടറില്   ആണ് േനാര്�് െവ�് എയര്
ആംബുലന്സ്ന്െറ ആ�ാനം .5,500 സ്ക�യര്
ൈമല്നു�ില് താമസി�ു� 80 ല�ം   (8
മില�ണ്  )  ആള�കള്�്   ആണ് ഈ എയര്
അബുെലന്സിന്െറ േസവനം ലഭി��
െകാ�ിരി�ു�ത് ഇതില്;േമാേ�ാര്െവ യും
വിേ�ജ്കള�ം എ�ാം ഉള്െപടും
 
UK യില് 25 റീജിയണുകളില് ആയി 33
െഹലിേകാപ്�റുകള് എയര് അബുെലന്സ് ആയി
ഉപേയാഗി�ു�ു ഇതു കൂടാെത
അടിയ�ിരഘ��ളില് േറായല് എയര് േഫാര്സും
േര� �പവര്�ന�ിന് എ�ിേ�രും എ�്
ൈപെല�് പറ�ു.
                                           �ബി�ന്െറ ഭാവി രാജാവ് വി�ിം
രാജകുമാരന്   തന്െറ എയര് േഫാഴ്സ് ൈപെല�്
േജാലി ഉേപ�ി�� ഈ�് ആ�ിയ എയര്
ആംബുലന്സ് സര്വീസില് േജാലി സ�ികരി�ുകയും
വര്ഷം കി��� 40,000 െപൗ�് ശ�ളം ചരി�ി�്
നല്കാന് തിരുമാനി�തും ഇം��്ല് വലിയ വാര്�
ആയിരു�ു ,അേതാെടാ�ം  രാജകുമാരന്െറ  ഈ�്
ആ�ിയ എയര് ആംബുലന്സിനു പണം
 േശഖരി�ാന് 19  മുതല് 50 വയസുവെര �പായം ഉ�
സ്�തികള് കൂ�ം ആയി ന�ന േഫാേ�ാകള് എടു�ു
അവശൃ�ാര്�് അയ�� െകാടു�ു പണം
േശഖരി�തും വലിയ  �പധാനൃേതാെട   �ബിടനിെല
പ�ത�ള് �പസിധികരി�ിരു�ു .
ഒരു അപകടം ഉ�ായാല് അദൃം �ല�് എ�ു�
പാരാേമഡിക്സ് അവരുെട വാനില്
എ�ി�ു�തില് േവഗ�ില് എ�ി�ാല് മാ�തേമ
അപകട�ില് െപ� ആെള േര�ി�ാന് കഴിയു
എ�് റിേ�ാര്�് െച���തിന്െറ അടി�ാന�ില്
ആണ് എയര് ആംബുലന്സ് എ�ു�ത് എ�്
ൈപല�് പറ�ു അപകടം നട� �ല�് നി�ും
10 മിനി�ില് കൂടാ� സമയം െകാ�്   േരാഗിെയ 
ആശുപ�തിയില് എ�ി�ാന് കഴിയും
ഒരു മണി�ുറില് 135 േനാ�് അഥവാ 150  ൈമല്
സ്പീഡില് ആണ് എയര് അബുെലന്സ് പറ�ു�ത്

എയര് ആംബുലൻസ്   ൈപെല�്മായി ഒരു അഭിമുഖവും ഒരു മലയാളി
ര�െപ�  കഥയും  പിെ� വില�ം  രാജകുമാരനും
 
േടാം േജാസ്  തടിയംപാട്



ഒരബുലന്സില് ൈപെല�് ഉള്െ�െട മു�് പാരാ െമഡി�ല് അംഗ�ള് ആണ് �പവര്�ി�ു�ത് ഇതില് 
േഡാക്ടറും െപടും ഇവരുെട േസവനം വര്ഷ�ില് 365 ദിവസവും ലഭി�ു�ു എ�ും ൈപെല�്
കൂ�ിേ�ര്�ു  
വളെര െചറിയ �ഗൗ�ില് േപാലും ഈ െഹലിേകാപ്�ര് ഇറ�ാന് കഴിയും ഇേ�ാള് Aintree േഹാസ്പി�ലിന്
മുകളില് തെ� െഹലിപാട് നിര്മി�� െകാ�ിരി�ു�ു അത് പൂര്�ിയായി കഴി�ാല് േഹാസ്പി�ലില്
മുകളില് േരാഗിെയ െകാ�ുേപായി ഇറ�ാം എ�ും ൈപെല�് പറ�ു .
                                             േകരള�ില് ഒരാള് അപകടം പ�ി േറാഡില് കിട�ാല് ആശുപ�തില് എ�ി�ാന് കഴിയാെത
െര�ം വാര്�ു മരി�ു�വരുെട അതി�ം ദുഖകരമായ വാര്�കള് നാം ഓേരാ ദിവസവും
വയി�ുേമാള് അപകടം പ�ി ഏഴു മിനി�ിനകം എ�ു�   അബുെലന്സും േപാലീസും കൂടാെത ഉ�
മെ�ാരു വലിയ സൗകരൃം ആണ് ഈ എയര് അബുെലന്സ് എ�താണ്  മെ�ാരു വലിയ കരിം
15 വര്ഷം ആയി ഈ എയര് അബുെലന്സ് �പവര്�ി�ു�ത് �ബി�ീഷ് പൗര�ാര് െകാടു�ു� ചാരി�ി
െകാ�് മാ�തം ആണ് എ�റിയുേബാള് ആണ് ഇതിന്െറ മഹത�ം എ�ത വലുതാണ് എ�് അറിയു�ത്
                                 േലാകെ� സൂ�ര് പവര് എ�റിയെ�ടു� �ബി�്ന്െറ പൗരന് മാരില് ഭൂരിപ�വും ബാ�്
ബാലന്സ് ഇ�ാ� ഒരാഴ്ചെ� ശ�ളം ആ ആഴ്ചയിെല ഞായര്ഴ്ച എ�ാെത തിര്�ു�വര് . ആണ്
എ�ാല് അവരുെട രാഷ്�ടം സ��വും മനസു ചാരി�ി േപാെലയു� സല്�പവര്�ികള്�് �പധാനിം
െകാടു�ു�തുമാണ്  .   ഇവിെട ആണ് RSS േനതാവ് േമാഹന് ഭഗത് െകാ�ിയിെല �പസംഗ�ില്
േചാദി�തിന് �പസ�ി ഉണടകു�ത് രാഷ്�ടം വളരാെത വൃ�ി വളര്�ി�� എ�് കരൃം എ�്.
  ഇ��യിെല ഒേ�െറ സ��ര് ഉ�് പെ� രാഷ്�ടം ധരി�ദവും   . ഇവിെട വി�ികള് ധരി�ദവും രാഷ്�ടം
സ��വും അതുെകാ�് ഇവിടുെ� സാധാരണ�ാര് ഇ�രം എ�ാ െസൗകര��ള�ം ഉപേയാഗി��
ജീവി�ു�ു

എയര് ആംബുലൻസ്   ൈപെല�്മായി ഒരു അഭിമുഖവും ഒരു മലയാളി ര�െപ�   കഥയും   പിെ� വില�ം 
രാജകുമാരനും
 
േടാം േജാസ്  തടിയംപാട്



�പണയ തീരം‘ എ�ത് , എെ� നാടായ
കണിമംഗല�ു� ഒരു െകാ��വീടിെ� േപരാണ്...
ഈ േപര് െപാെല തെ� �പണയം അനർഗ നിർഗളം
ഒഴുകി
െകാ�ിരു� ഒരു അനുരാഗ നദിയുെട തീരം
തെ�യാണ് ആ �പണയ ഗൃഹം ...!
�പണയം എ�ും തുള��ി നിൽ�ു� ഈ
സ്േനഹതീര�ു�ായി���
സംഭവ വികാസ�െളാെ� െവറുെത ഒ�്
എഴുതിയിടുവാൻ േമാഹം േതാ�ിയേ�ാൾ...
ഒരു വക ഏ��െക�ലുകള�ം , കൂ�ി
േചർ�ലുകള�മി�ാെത ആയെതാെ�
പകർ�ിെവ�ാനു� എെ� ഒരു പാഴ് �ശമെമ�ും
ഇതിെന വിേശഷി�ി�ാം...
 
മൂ�ര പതി�ാ�് മു�് , തൃശൂരു� ഒരു വ�ൻ
തുണി�ീടികയിെല െമാ� ക�വടവിഭാഗ�ിൽ
കണെ�ഴു�ുകാരനായിരു� െപേര�ാടൻ
േജാേണ��ൻ ,െന�ി�ു�ിെല തെ� തറവാട് , ഭാഗം
െവ�്കി�ിയ ൈപസെകാ�് , കണിമംഗലെ�
‘മുേ��ാ�് മന‘�ാരുെട ക�ിൽ നി�ും ഒരു പ�് പറ
ക�ം വാ�ി , പുര െവ�് , പു�ന�ിയായ
സു�രിയായ സിസിേലട�ിയുമായി പാർ�ിടം
തുട�ിയ �ല�ാണ് ഈ ‘�പണയ തീരം‘
കുടിെകാ���ത്...പ�്, മന�ാരിവിെട ഞാറ്
നടാനും, േശഷം ഇടവിളകളായി പയറ് , ഉഴു�് , മുതിര,
എ�് , കൂർ� മുതലായ കൃഷികെളാെ�
െച��വാൻ ഉപേയാഗി�ിരു� �ലമായിരു�ു അത്...
അവിടെ�െയാെ� കാർഷിക വൃ�ിയിൽ
ഏർെ��ിരു�വരുെട
പുതുതലമുറ, െതാ�ടു� തൃശൂർ െടൗണിെല ,
പീടികെതാഴിലാളികള�ം മ��മായി അവരുെടെയാെ�

െതാഴിൽ േമഖല പറി�� ന�േ�ാൾ , മന�ാരുെട
തരിശായി കിട� ആ പാ� ഭൂമിയാണ് േജാേണ��ന് ,
ചുള� വില�് , അ�് കി�ിയത്...!
ഈ പരിസര�ു� ക��ളിലും മ��ം ,
ബാല�കാല�ളിെലാെ�
മഴ�ാല�് െതാ�ടു� കടാംകുള�ിൽനി�ും
െവ�ം ഒഴുകിവരു�
വലിയ േതാ�ിലും , െചറിേയാ�ിലുെമാെ�
ഞ�െളാെ� എ�ത തവണ കു�ിമറി�്
നീ�ിയും, കുളി��ം, കളി��ം, മീൻ പിടി��ം അടി�്
തിമർ�് വിളയാടിയെതാെ� ഈ േവളയിലിേ�ാൾ
ഓർ�യിേല�് ഓളം ത�ി
ഓടിെയ�ിെകാ�ിരി�ുകയാണ്...
 
ന�ുെട േജാേണ��ൻ , പി�ീട് വീടുപണിെയാെ�
തീർ�േതാെട കടം മൂലം വീർ��മു�ിയേ�ാൾ ,
കണിമംഗലം സ്കൂളിെല വിശാലാ�ി ടീ�ർ�ും ,
ഭർ�ാവ് േമേനൻ മാഷ്�ും , ആ �ല�ുനി�ും ,
50 െസ� ് �ലം , അേ�ാൾ മുറി�് വി��.
അവിെട േമേനാൻ മാഷ് പണിതീർ� ഒരു ‘�തീ
െബഡ്
റൂം െടറസ്‘ വീടിനി� േപരാണ് ഈ ‘�പണയ തീരം‘...
ലീഡർ കരുണാകരെ� വാഗ്ദാന�ാൽ , േപാലീസ്
ഇൻസ്െപക്�ർ
ഉേദ�ാഗം േമാഹി�്, അത് കി�ാെത വ�േ�ാൾ
െകാഴെകാടു�് , കണിമംഗലം 'എസ്.എൻ
ൈഹസ്കൂളി'ൽ കണ���ാപകനായി തീർ�
ചു�നായ ഈ േമേനാൻ മാഷിെന , ആ സ്കൂളിെല
തെ� ടി�് ചു��ിയായ വിശാലാ�ി ടീ�ർ,
അനുരാഗ വിേലാചനയായി ; തെ� വിശാല മായ
അ�ികൾ െകാ�് വശീകരി�് , പി�ീെടേ�ാേഴാ
ക��ാണ�ിെല�ി�ുകയായിരു�ു...!
 

�പണയ തീരം 
 
  മുരളി മുക�ൻ



അന�ജാതിയിൽ െപ� ഒരുവെള , െക�ിയേ�ാൾ
േമേനാൻ മാഷിെ� , മാളയിലു� വീ��കാരും , മാെഷ
പുറ�ാ�ി വാതിൽ െകാ�ിയട��. അ�ിെനയാണ്
േമേനൻ മാഷ് തെ� �പണയ തീരം, ഞ�ള�െട
കണിമംഗല�് പണിതുയർ�ിയത്. നേ�ാരു കൃഷി
വ�ഭർ കൂടിയായ േജാേണ��നും , ഭാര� സിേലട�ി�ും
, സ��ം ബ�ു�േള�ാൾ �പിയെ��വർ
തെ�യായിരു�ു ഈ വിരു�ുവ� ന�
അയല��ാർ , അതുേപാെല തെ�യായിരു�ു ഈ
ടീ�ർ ദ�തികൾ�് അവരും... കൃഷി ത�രനായ മാഷും
കൂടി േചർ�േ�ാൾ ,വളെര കുറ� സമയം െകാ�്
അവരുെട പുരയിടം ഒരു ൈജവ കൃഷിയിടമായി മാറി ...
വീെ���കളിലും , മ��ം ഈ നാല് അ��ാനികേളയും ;
കളയും, നനയും െമാെ�യായി എേ�ാഴും അവരുെട
പുരയിട�ളിൽ കാണാറു�്... പി�ീട് മാഷ്
വളർ�ിയ പശുവും, സിസിേലട�ിയുെട ആടുകള�ം
ആ പരിസരെ�ാെ� ശു�മായ പാലിെ� ഒരു ധവള
വി�വം തെ� സൃഷ്�ി��.
ആ���ാല് , നാടൻ േകാഴിമു� , ന� നാടൻ
പ��റികൾ എ�ിവെയാെ� വാ�ാനും മ��ം
നാ��കാരാെര�ിലും എേ�ാഴും ആ വീടുകളിലു�ാകും
... കു�ി�ാലെ�ാെ� ആ പുരയിട�ിലു� ‘കാള
േത�ും , െകാ� േത�ു‘ െമാെ� ക�് രസി�ാൻ
ഞ�ൾ അവിെട ചിലേ�ാെഴാെ� േചേ�റാറു�് .
അവിെട വിളയു� മ�നും , കു�ളവും,
അമര�ായും, ചീരയും, വഴുതനയും , പ�ായും,
െവ��, മുരി�� എ�ിവെയാെ�ാ
അ�േ�ാൾ ചൂട�ം േപാെല വി�ഴി�ു...
േജാേണ��െ� മ�ളായ െഡ�ീസിനും,
െഡൽബർ�ിനും മെ�ാര�യായിരു�ു വിശാലാ�ി
ടീ�റായ ടീ�റ� , ഒ�ം െഡൽബർ�ിെ� സമ
�പായ�ാരിയായി ടീ�റ��ു�ായ �ശീേദവി�ും ,
പി�ീടു�ായ േദവദാസിനും ഈ അയല��ാർ
അ��ിയും , അ��നും തെ�യായിരു�ു...!
ഓണ�ാലെ�ാെ� ര�് വീടിെ� തിരുമു��്
വാദി�ിടു� പൂ�ള�ൾ, കൃസ്തുമ�ിന് ര�് വീ�ിലും
ഉയർ�ു� ന��ത�ൾ...
െപരുനാള�ം, പൂരവും, ഓണവും , ഈ�റും , വിഷുവും,
കൃസ്തുമ��െമാെ�
ഒ�ി�് െകാ�ാടു� ഈ ര�് വീ��കാരും , നാ�ിെല
ഏ�വും ന� മാതൃകാ
അയൽ�ാർ തെ�യായിരു�ു...!
ഇെ�ാെ� മഷിയി�് േനാ�ിയാൽ കാണാൻ
പ��േമാ ഇതുേപാെലെ�യു� ന� അയൽ�ാെര..?
 
കാലം ഉരു�ുെകാ�ിരു�ൂ...
അവെരാെ� േചർ�്, അ�് ന�് വളർ�ിയ
�ാവുകള�ം , മാവുകള�ം , സേ�ാ�മരവും , കട ച�
�ാവും , ജാതി ൈതകള�ം , പുളിമരവും, ഇരു�ൻ പുളി
യുെമാെ� തഴ�് വളർ�് , പി�ീട് ഒരുഫല
പൂ�ാവനമായ ,

അവരുെട പുരയിടം േപാെല തെ�...അവരുെട
മ�ള�ം വളർ�് വലുതായി�് ബിരുദ�െളടു�് ആ
മാതാപിതാ�ൾ�് അഭിമാനമായി മാറി ...
െഡ�ീസ് േപാ�് �ഗാജുേവഷൻ പാസായി...
�ശീേദവി ഇലക്േ�ടാണിയ്�ൽ എ�ിനീയറായി...
െഡൽബർ�് ക����ർ എ�ിനീയറി�ിൽ
ഡിേ�ാമെയടു�ു...
പിെ� റാേ�ാെട പാസായി , േദവദാസ് െമഡി�ൽ
ബിരുദെമടു�ു...
െതാ�യൽവ��ു� സു�രിയും , സുശീലയുമായ
കളി�ൂ��കാരിയായ �ശീേദവിേയാട് , െഡ�ീസിന്
െചറു�ം മുതൽ തെ� ഒരു �പേത�ക തരം
ആരാധനയായിരു�ു. ഈ ആരാധന വളർ�്
വലുതായി പുഷ്പി�ുവാൻ േവ�ി െമാ�ിെ��ിലും ,
ഒരി�ലും ആയെതാരു �പണയ പുഷ്�മായി
വിടർ�് �പണയഗ�ം ഒ��ം പര�ിയി� താനും..
കാരണെമെ��ാൽ െഡ�ീസിെനാരി�ലും തെ�
ഇഷ്�
സഖിേയാട്, അെതാ�് തുറ�് പറയുവാൻ ,
ഇഷ്�െ� ച�ിടി��ം , മു�്കൂ�ിയിടി�ലുെമാെ�
കാരണം നട�ി� എ�താണ് വാസ്തവം ...!
ആ അവസര�ിൽ , �ശീേദവി എ�ിനീയറി�്
േകാേളജിലു�ായിരു�
തെ� സീനിയറായ ഒരു സഹപഠനം നട�ു�
ഒരുവെന ജാതിെയാ�ും
േനാ�ാെത തെ� ജീവിത പ�ാളിയായി
െതെരെ�ടു�േ�ാഴാണ് ...
മൂനാലുെകാ�ം െഡ�ീസ് തീർ�ും
േ�പമൈനര�ാശ�ാൽ വിഷാദ കാമുകനായി
നട�തും , പ്�ീെടേ�ാെഴാ െവേ�ൺ
െറയിൽേവയിൽ , ഗാർഡ് ഉേദ�ാഗം കി�ിയേ�ാൾ
പൂനയിേല�് നാട് കട�തും, േശഷം അവിെട
െസ�ിൽെചയ്തതും ..
 
ഇേ�ാൾ മൂ�ർ മഹാരാഷ്�ടയിൽ ജനി��വളർ�
സൂസിെയ െകേ��ാളാ�ി ,
ര�് മുതിർ� കു�ികേളാെടാ�ം, ഒരു മറുനാടൻ
മലയാളിയായി പൂനയിൽ �ിരണ് താമസമാ�ി
കഴി�ിരി�ുകയാണ്...
എ�ാേലാ ഇേ�ഹ�ിേനയും ഇഷ്�െ��ിരു� ,
മൂ�രുെട കടി�ൂൽ
വൺേവ �പണയ നായികയായ �ശീേദവി , ഇ�് തെ�
മാരനും , മ�ൾ�ുെമാ�ം ഡൽഹിയിൽ ന� ഒരു
എ�ിനീയർ ദ�തികളായി സസുഖം വാഴു�ു.
െഡൽബർ�ാെണ�ിേലാ , കുൈവ�ിൽ േപായ
സമയ�് അവിെട േജാലിയു�ായിരു� ഒരു
െപ�ിേ�ാസ് കാരി േനഴ്സിെന ൈലനാ�ി ,
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എ�് െകാ�ം മു�് അേ�ാ�് മാർഗം കൂടി , വിവാഹം
െചയ്ത് , ര�് െകാ�െ� കുൈവ�ിെല �പവാസം
മതിയാ�ി, േശഷം അേമരി�യിേല�് കുടിേയറി ,
ഇേ�ാൾ യു.എസിലു� കാലിേഫാർണിയയിലാണ്.
കു�ികെള പരിചരി�ു�തിനായി ഇഷ്�െ� 
അ�ായിയ�യും അവരുെട േഫമിലിേയാെടാ�ം
അവിെടയു�് .
േദവദാസിെ� കഥ , ഞാൻ സ�ര ചരിതം എ�
േലബലിൽ ,
എെ� ബിലാ�ിപ�ണ�ിെല ഒരു മുൻ േപാ�ിൽ
എഴുതിയി�ി���ായിരു�ുവേ�ാ . എം.ബി.ബി.എസ് -ന്
േശഷം , നാ�ിെല ഒരു അബ്�ാരി േകാ��ാക്�ർ...
സ്�തീധനം െകാ�് , ഈ പ�െന വില�് വാ�ി ,
യു.െകയിേല�് ഉപരി
പഠന�ിന് വിെ��ിലും , ആ ക��ാണം മു�
തെ��ാെത പിരി�േ�ാൾ ...
 
ഇം��ിലു�ായിരു� , ഒരു പാ�ി�ാനി
േഡാക്�റായ
ൈസറെയ നി�ാഹ് കഴി�് , ഇേ�ാൾ യൂ.െകയിെല
‘േ�ാെച�റി‘ൽ
മകൻ ആദിത�െ�ാ�ം കുടുംബമായി െസ�ിൽ
െചയ്തിരി�ുകയാണ്
എ�ാൽ ജീവിത�ിൽ ദുര��ൾ
എേ�ാൾ , എ�ിെന വരുെമ�ാർ�റിയാം അേ�..?
കഴി� െകാ�ം 2012 - ജനുവരിയിൽ േമേനാൻ
മാഷുെട , ഗഹനമായി ആേഘാഷി�
ഷഷ്�ിപൂർ�ിയാേഘാഷ�ൾ�് േശഷം പിേ�െ� ,
പിേ��് കലശലലായ െന�ുേവദനെയ തുടർ�്
േജാേണ��െന , എൈല�് ആശുപ�തിയിൽ
എ�ിെ��ിലും , അേ�ാേഴ�ും മൂ�രുെട ആ�ാവ്
നിത�ശാ�ി േനടി ഭൂേലാകം വി�് േപായി
കഴി�ിരു�ൂ..!
ജീവിത�ിൽ ഇതുവെര , ഒരു നീരുവീഴ്� പനി വ�്
േപാലും , ഒരു േഡാക്�േറെയാ ,ആശുപ�തി വാസേമാ
ഇ�ാ� ആളായിരു�ു ഈ െപേര�ാടൻ
േജാേണ��ൻ...!
അേ�ഹ�ിെ� ആ�ാവിന് ആദരാ�ലി
അർ�ി�� െകാ���ൂ...
അതിന് േശഷം മൂ�ാല് മാസ�ൾ�് േശഷം ,
േദവദാസാെണെ�
വിളി�് പറ�ത് ; സ��ം അ�യുെട േരാഗവിവരം -
ഗർഭപാ�ത�ിലു�ായ ഒരു മുഴെയ തുടർ�് യൂ�ടസ്
എടു�് കളയു� സമയ�് നട�ിയ
ബേയാപ്സിയുെട റിേ�ാർ�ിൽ വിശാലാ�ി ടീ�റുെട
ശരീര�ിൽ വ�ാപി� അർ��ദ േരാഗെ� കുറി�്... !

അമല ആശുപ�തിയിൽ േറഡിേയഷൻ നട�ു�
േവളയിെലാെ� , േദവദാസും കുടുംബവും , ഒ�്
ര�് തവണ
യൂ.െകയിൽ നി�ും ടീ�േറ കാണുവാൻ നാ�ിൽ
േപായി വ�ിരു�ു.
േജാേണ��െ� മരണേശഷം , വീ�ീെല
േവല�ാരിേയാെടാ�ം
താമസി�ിരു� സിസിേലട�ി തെ�യാണ് ,
ടീ�ർ�് എ�ാ ആതുരശു�ശൂഷകള�ം ഒരു േകാ�വും
കൂടാെത അേ�ാെഴാെ� നട�ി േപാ�ിരു�ത് ...
പിേ�രുെട െട��്് പഠനവും, ��് ടൂ
പരീ�കള�െമാെ� കാരണം, മകൾ �ശീേദവി�്
േപാലും , സ��ം അ�െയ പൂർ�മായി അടു�്
വ�്, നി�് പരിചരി�ുവാേനാ , ശു�ശൂഷി�ുവാേനാ
സാധി�ിരു�ി�. എ�ിന് പറയുവാൻ
കഴി�വർഷം നവ�ർ മാസ�ിൽ , ഒരു
നവ�റിെ� നഷ്�ംേപാെല, വിശാലാ�ി ടീ�റും
ഇഹേലാകവാസം െവടി�ു...
എെ� �പിയെ�� ഈ ടീ�റുെട പുണ�ാ�ാവിന്
എ�ുെമാ�ും നിത�ശാ�ി ലഭി�െ�...
ബാഷ്പാ�ലികൾ..
 
അേന�ാനം അറി�ും സ്േനഹി��ം മൂ�്
പതി�ാ�ിേലെറ ജീവി�് ,
ഇേ�ാൾ വിരഹ�ാൽ വീർ��മു�ിെകാ�ിരി�ു�
എെ� നാ��കാരായ
ന� അയൽ�ാരായ , ഈ സീനിയർ
സി�ിസൺസിെന കാണുവാനും, ദു:ഖം
പ�ിടുവാനും ഡിസംബറിൽ , ഞാൻ
നാ�ിെല�ിയേ�ാൾ ഈ �പണയ തീര�് േനരി�്
െച�ിരു�ു..
(ഇനിെയ�ാനും ഇവർ ര�് േപരും
മ�ള�െടയടുേ��് ഇനിയു� വാർ�ക�ം ,
അടി�് െപാളി�ുവാൻ സ്കൂ�ാകുകയാെണ�ിൽ ,
ഇവരുെട സൂ�റായ പുരയിടവും ,
ഈ സ്േനഹതീരവും ചീ�ായി .. ഇസ്കാം എ�ു�
ഒരു ദുഷ്� ബു�ിയും അേ�ാൾ
എെ� മന�ിൽ ഉ�ായിരു�ു.. േകെ�ാ )
 
എ�ാേലാ പി�ീടു�ായത് എ�ാണ്..?
ഇെ�ാ�ം വാല�യിൻ േഡ��േട പിേ��്
ഞ�ൾ കണിമംഗല�്കാരുെട ‘േവലാ�ി ദിന‘
മായ
കുംഭമാസ�ിെല വലിയാലയ്�ൽ േദവി
േ��ത�ിെല
അശ�തി േവലയുെട അ�് , ര�് മത�ിൽ
വിശ�സി�ിരു�
ഒരു �പണയേജാഡികൾ ,കൂർ�േ�രി
അ�ല�ിൽ േപായി പരസ്പരം
മാലയി�് ദ�തിമാരായി തീർ�ു...!
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�ശീനാരായണ ഗുരു �ാപി� ഈ �ാപന�ിൽ ...
ജാതിയും , മതവും , െകാതവുെമാ�ും ഒരു
�പശ്നമ�ാ�തിനാലാകാം
വളെര ശുഷ്കമായി െകാ�ാടിയ ഈ ക��ാണ
കേ�രിയിൽ വരേ�യും ,
വധുവിേ�യും ഭാഗ�് നി�് െവറും ര�് കാേറാളം
ആള�കൾ മാ�തേമ പെ�ടു�ു��. ...അതും ഉ�
ബ�ു�ൾ മാ�തം ..,
വരൻ :- ഇ�െട േമേനൻ മാഷ് ...!
വധു :- സിസിേലട�ി , മുടി
ര�് ൈസഡിലും ഇ�ിരി നര�ി���് എ�് മാ�തം...!
ഈ �പണയതീര�ിെ� മ�ിൽ െപാ�് മാ�തമ� ,
�പണയവും അ�ലായി വിളയുെമ�് ഇതിൽ പരം
എ�് െതളിവ് േവണം ...! !
പരസ്പരം പൂവണിയാെതയിരു� �പണയം
മ�ളാൽ പൂവണി�ത് ക�് നിവൃതി േനടിയ ,
ര�് പൂർ�കാല കാമുകികാമുക�ാരു�് ...ഞ�ള�േട
ഈ കണിമംഗല�് ...
പേ� മ�ൾ�് പ�ാ�ത് , മാതാപിതാ�ൾ േനടിയ
ഒരു �പണയ സാ�ാത്�ാര ചരി�തം കണിമംഗല�്
ആദ�മാണ്...
അതുെകാ�് കണിമഗല�ിെ� �പണയകിരീട�ിൽ
ഞ�ൾ ഈ
യഥാർ� കഥയായ ഈ �പണയ തൂവൽ കൂടി
തു�ിേ�ർ�ുകയാണ്
വയ��കാല�് ഈ ഒ�െ�� മാതാവിേനയും,
പിതാവിേനയും ഒ��് , ഒ��് ജീവി�ാനുവദി�ാെത ,
ഒ�ി�് ജീവി�ുവാൻ േ�പരണയും അനുവാദവും
െകാടു�്,
അവെര ഒ�ാ�ിയ ര�് കുടുംബ�ളിെല ആ
മ�ൾ�ും , മരുമ�ൾ�ും, േപര�ു�ികൾ�ും ഒരു
ലാൽ സലാം...
ഒ�ം ഇെത�ാം എെ� എഴുതിയിടുവാൻ
അനുവദി�തിനും കൂടിയാണ് ...
എ ബിഗ് ഹാ�്സ് ഓഫ് ...!
ഏവർ�ും �പണയാശംസകൾ ...
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ഒരു കുലമായി ചരിേ�ാെരൻ നാ�ിലി�ു ഒടു�െ� ജാതി �പഭാവം
ഒരു ഒടു�െ� ജാതി �പഭാവം
ഹി�ുവിനും മുസൽമാനും �കിസ്തിയാനി�ും ഏക ഭാവം േപായ
കാലം ഇ�് ഏക ഭാവം േപായ കാലം
മനുഷ�െര മനുഷ�െര�ു അറിയാെത മതിലുകൾ തീർെ�ാരു
കടെക� കാലം ...ഒരു കടെക� കാലം
എ�ുപ�ി ആ ജ�നാടിെന�ു ശ� േവ� െകാ��മ�െള
കാണുകേവ�ും നി�ൾ േകമെന�ു നടി�ുമീ മാനവെ�
ൈകതവം
കെ�ടം നട�ു പ�ം തിര�ു പ�ിണി മാ�ിയ ഒരു നാളിൽ
ജാതി േചാതി�ി�വൻ ജാതി തിര�ി�വൻ
എ�ാൽ കാര�ലാഭ�ിനു കാ�ി ഒരു സ�ഭാവം
ഉ�ും ഉറ�ും ഒരുവെന തു�ു കാ�ി തു�ി��
മ��ണം നട�ും ഒരുവൻ
േകവലആ�ാവിെന േകവലം ചമ�� ജഗ ന�െയ
പുനഃ പുനഃ പു�ി�ിടുേ�ാൾ
അരുെത എ�് ഒ�് ഓതുവാൻ അറ�ു� പുരുഷാരേമ
പുരസ്ത പരമാർ�ം അറിയാെത എെ� നീ 
വൃഥാ കു�ിേനാവി�ു�ു ഇ�് അന�െ� മേനാരഥം
േദവത�ം കാം�ി�ു� ഒരു േദഹവും േദഹിയും
തുല� ഭാവന െവടി�ിടുേ�ാൾ
തുവുമിവിെട തു��ിൻ തുഷാരബി�ു�ൾ
ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒ�ുെമ ഉലകിൽ
ഒ�ായി കാണും ഒരു ഈശ�രെന
പലജാതിയാ�ി പടെവ�ിനീയി�ു
പ�ാ�ിയാ�ി ഈ ഉലകം
കുലു�ി�ിരി�ും നിൻ ശിരസിനു�ിൽ
മദി�ു�ു മനുഷ� തനി കലഹ�ിൻ കാഹളം
പടവാൾ ഉയർ�ി പരിജനം എ�ും
പഹയെന േതടു� നാ�ിൽ എ�ും
നിരസി�ും അവർ എ�ിെനയും
തേലകാലം തീർ� തല�ാവുയർ�ി
നരകെമ�ു ഓതു� നരേലാക�ി�ു
നരഹത� നടു�ു�ു ചാെര
ധർ�ചി�നം ഒെ� ഉലകിൽ ധർ�േ�ദാഹിെയ നി�ഗഹി�ാൻ
ഒരു ജാതി അ�ാെത ഒരു േമാഹം ഇ�ാെത
ഒടുവിൽ തുലയു� േകവല ജ�െമ
ആർ�ു േവണം നിെ� ജാതിമ���ള�ം
മാനുഷം തീ�ാ� േവദ�പമാണവും
താൻതാൻ ഭുജി�ുക താൻതാൻ നമി�ുക മനിതെര നി�ൾ
ഒരു മാനുഷ�ിനു എ�ും മതിേ�കി

വിദാരണം ( കവിത )
 
സുൈലമാൻ തട�ിൽ�റ�ിൽ



2010 േമയ് മാസ�ിൽ ഉഗാ� സ�ർശി�ാൻ
അവസരം കി�ിയത്. ക�ാലയിൽ നട� World trade
Exibition നിൽ പെ�ടു�ാൻ ഞ�ള�െട ക�നി
തീരുമാനി��. ദുബായിെല ക�നിയിൽ നി�ും
അ�െ� Exibition ൽ പെ�ടു�ാൻ എെ�യും,
ൈഹ�ദാബാദ് കാരനായി അനീസ് എ�
സഹ�പവർ�കെനയുമാണ് െതരെ�ടു�ത്.
ദുബായിൽ നി�ും emirates വീമാന�ിൽ ഞ�ൾ
പുറെ���. കൂെട പല ക�നികളിൽ നി�ുമായി
േവെറയും കുെറ േപരു�ായിരു�ു. നീ� യാ�തയാണ്
അ�ു മണി�ൂർ യാ�തയ്�് േശഷം വിമാനം
െകനിയയിൽ ഇറ�ി. അവിെട ഒരു മണി�ൂർ
വി�ശമ�ിനും ലഘുഭ�ണ�ിനും േശഷം വീ�ും
വീമാനം ക�ാല ല��മാ�ി പറ�ു. േലാക�ിെല
എ�വും വലിയ ര�ാമെ� ശു�ജല തടാകമായ
വിക്േടാറിയ തടാക�ിന് മുകളിലൂെടയായിരു�ു
വിമാനം േപായത്, ഞ�ൾ�് തടാകം കാണാൻ
േവ�ി ഇടയ്�് ക�പ്�ൻ അ�ം താഴ�ു പറ�ു. കടൽ
േപാെല ക��ാ ദുരം പര�ു കിട�ു�
വിക്േ�ടാറിയ. ആ�ഫി�യുെട മുഴുവൻ കുടിെവ�
േ�സാദ�ായ ൈനൽ നദിയുെട �പിയ പു�തിയാണ്
വിക്േ�ടാറിയ.
ഒ�ര മണി�ൂറിന് േശഷം ഞ�ൾ ക�ാല
എയർേ�ാർ�ിൽ ഇറ�ി. ഇ��ൻ പാസ്േ�ാ�് കാർ�്
on arrival visa ആയത് െകാ�് അ�ം താമസം
എടു�ാണ് പുറ�് ഇറ�ിയത്. അവിെട ഞ�െള
കാ�് ഒരു വാൻ കിട�ിരു�ു. ഞ�ൾ വാനിൽ
കയറി േഹാ�ലിേല�് യാ�തയായി, ഞാൻ
ജനലരുകിൽ ഇരു�് ചു��കാഴ്ചകൾ ക�ു.
എെ�ാര�ുതം േകള�ിൽ വ�ിറ�ിയ േപാെല
േതാ�ി. ആെക ന� പ��് ഒരു പാട് ഇെ��ിലും
അവിടവിെട െത�ുകൾ, മാവ്, ക�, വാഴ, കര�ിൻ
േതാ��ൾ, അതിേന�ാൾ ഉപരിയായി
േറാഡിെല�ും ചുരിദാറും സാരിയും അണി�
ഇ��ൻ സ്�തീകൾ, അവിെടയും വലിയ
ക�വട�ാരാണ് ഗുജറാ�ികൾ. പ�് ഈദീ
അമീെ� ഭരണകാല�് കുടി�ക മുഴുവൻ
ഇവേരാടായിരു�ു. ഉഗാ�യിൽ ന� കാറും വീടുകള�ം
ഇവരുെടതാണ് 95% സാധാരണ�ാരും
പ�ിണി�ാരുമാണ് ഉഗാ�യിൽ.
വഴി�ിടയിൽ ഒരു വലിയ ഹി�ു േ��തം ഞ�ള�െട
എജ� ് കാണി�� ത�ു. വലിയ തിര�ായിരു�ു
അ�ല�ിൽ ഇ�തയധികം ഇ���ാെര ഒരുമി�്
ഒരിട�ും ക�ി�ി�. എ�ാൽ അവർ
ഇ���ാരാേണാ എ�് േചാദി�ാൽ അ� എ�്
പറയാം. നാല�് തലമുറകൾ�് മുൻപ് �ബി�ീഷുകാർ
േതാ��ണിയ്�് േവ�ി ഇ��യിൽ നി�ും െകാ�ു
േപായതാണ് അവരുെട പൂർ�ികെര.
 

എയർേ�ാർ�ിൽ ഒരു മണി�ൂർ എടു�് കാണും
യാ�ത , അവസാനം ഞ�ൾ േഹാ�ലിൽ എ�ി. ന�
വൃ�ിയും െവടു��ം ഉ� പ� ന��ത
േഹാ�ലായിരു�ു അത്.
അവിെട എ�ിയേ�ാഴാണ് ഞ�ൾ അയ�
samples �ിയർ െചയ്തി�ിെ��റി�ത്. ദുബായിൽ
നി�ും അയ�ുേ�ാൾ എജ� ് തെ� �ിയർ
െചയ്തു തരും എ�ാണ് പറ�ിരു�ത്. എ�ാൽ
അവിെട ഉ�ായിരു� �പതിനിധി ൈകമലർ�ി.
നാെള Exibition ന് പെ�ടു�ണെമ�ിൽ samples
േവണം. ആെക നിരാശനായി നിൽ�ുേ�ാൾ
റിസപ്ഷനി�് Mary ഞ�െള സഹായി�ാെമ�്
എ��. അവള�െട boy friend Robert രാവിെല വ�്
airport ൽ െകാ�ുേപായി �ിയർ െചയ്തു തരും
എ�് ഏ��. സമാധനമായി
രാ�തി ന� �ീണമു�ായിരു�തിനാൽ ഞ�ൾ
ഭ�ണ�ിന് മുൻപ് അ�ം മദ�ം േസവി��,
േനരേ�ാെട ഉറ�ാൻ കിട�ു. അനീസ് മ�ാജ്
െച�ണം എ�് പറ�് മുകളിേലാ�് േപായി.
രാവിെല 7 മണി�് തെ� �പാതൽ കഴി�് airport ൽ
േപാകാൻ െറഡിയായി നി�ു. പ�ു മിനി�്
കഴി�േ�ാൾ േമരി േറാബർ��മായി കട�ു വ�ു,
േറാബർ�ിെന ഞ�െള പരിജയെ�ടു�ി.
ഞ�ൾ Sample �ിയർ െച�ാനായി airport േല�്
േപായി.
ഞ�െള കാ��നിൽ ഇരു�ി robert ആവശ�മായ
േരഖകള�മായി customs ഓഫീസിേല�് േപായി.
തിരി�് വ�് േറാബർ�് കുറ�് �പശനമാണ് ഒരു
100,000 െകാടു�ാൽ �ിയർ ആ�ി തരാെമ�്
പറ�ു. ഒരു ല�ം എ�് േക�േ�ാൾ ആദ�ം ഞാൻ
ഒ�് െഞ�ി പിെ� കണ�് കൂ�ി േനാ�ിയേ�ാൾ
സമാധാനമായി. എകേ�ശം 40 േഡാളർ. ഞാൻ
സ�തി��. അയാൾ കാശും വാ�ി തിരി��േപായി.
ഞ�ൾ കാൻറിനിെല െപൺകു�ിയുമായി
സംസാരി�ിരു�ു. േപര് െഡയ്സി, അവൾ 9 �ാസിൽ
പഠി�ു�ു 14 വയ�് ഒരു പാവം പിടി� മുഖം.
സാധാരണ ആ�ഫി�ൻ സ്�തീകൾ മുടി
പി�ിയി�ാണ് നട�ാറ്. അവരുെട മുടി സ്�പിം�്
േപാെല ചുരു�ിരിയ്�ും. നീ�ു കിട�ണെമ�ിൽ
പി�ിയിടണം, ഇതിന് പണവും സമയവും ചിലവാണ്.
അവിെടയും ഉ� സ്�തീകൾ എ�ാം മുടി മൂ�ായി
പി�ി പി�ിയാണ് നട�ു�ത്,
പേ� Daisy യുെട മുടികൾ അതുേപാെല
പി�ിയിരു�ി�. നീ എ�ാ ഈ മുടി പി�ിയിടാ�ത്.
ഞാൻ അവേളാട് േചാദി��. കാശി�ാ�
കാരണമാണ് സാർ .. അവള�െട മറുപടിയിൽ അ�ം
േവദനയു� േപാെല എനി�് േതാ�ി.
എ�ത രൂപ േവണം ഇ�ിെന െച�ാൻ ഞാൻ വീ�ും
േചാദി��.
 

ഉഗാ�..... ഒരു യാ�താവിവരണം  
 
അസഫലി �സാ�ിേയ�ൽ



25000... ഒരു നിശ�ാസേ�ാെട അവൾ മറുപടി
പറ�ു.
നിന�് ആ�ഗഹമുേ�ാ... അ�ിെന െച�ാൻ? ഞാൻ
േചാദി��.
ഉ�് സാർ പേ� കാശി�, ഞാൽ തരാം,
അവള�െട മുഖം സേ�ാഷം െകാ�് തുടു�ു.
ഞാനവൾ�് 10,000 �ിെ� മൂ�് േനാ��കൾ
എഴു�ു െകാടു�ു.
അവൾ തു�ി ചാടി. ഓടി വ�് എെ� െക�ി�ിടി��.
അ�േയാട് അവരുെട ഭാഷയിൽ എേ�ാ
സംസാരി�ിരു�ു.
അേ�ാേഴ�ും robert Samples �ിയർ െചയ്തു വ�ു.
തിരി�് േപാകുേ�ാൾ ഞ�ൾ മുടി പി�ിയി�ത്
കാണാൻ വരാെമ�് പറ�് Daisy േയാട് പറ�്
േഹാ�ലിേല�് യാ�തയായി.
പിെ��് രാവിെല േനരെ� തെ� െറഡിയായി
ഞ�ൾ എക്സിബിഷൻ ഹാളിേല�് േപായി.
ബാനറുകൾ െക�ി സാംപിള�കൾ നിര�ി
സ�ർശകർ�് െകാടു�ാനായി ദുബായ്
എയർേപാർ�ിൽ നി�ും വാ�ിയ ഇ��ഴവും
മിഠായികള�ം നിര�ി കാ�ിരു�ു. �ാള�കളിൽ
ആദ�ം എ�ിയസ്കൂൾ കു�ികൾ�് എ�ായാലും
സേ�ാഷമായി. ആദ� ര�ു മണി�ൂർ െകാ�് തെ�
മിഠായിയും ഇ��ഴവും കാലിയായി. പല
ക�വട�ാരും കരുതിയിരു�ത് ഇത് ഞ�ള�െട
ഉൽ��മാെണ�ായിരു�ു. പലരും േമാ�വ�ാപര
വില േചാദിയ്�ു�ു�ായിരു�ു. ആദ� ര�ു ദിവസം
ഞ�ൾ�് ഓർഡർ ഒ�ും കി�ിയി�. എ�ാൽ മൂ�ാ
ദിവസം ഒരു ക�മെറ കി�ി. അവർ�് ഉഗാ� ,
െകനിയ, ടാൻസാനിയ തുട�ിയ രാജ��ളിൽ
�പിൻറിം�് േപ�ർ വി�നയു�്. ന� ഒരു ഇൻക്
െ�പാഡക്ടിന് േവ�ിയു� കാ�ിരു�ായിരു�ു.
എ�ായാലും വിവരം ഞ�ൾ ക�നിെയ അറിയി��.
അവർ�് എജൻസിയും െകാടു� േതാെട
ഞ�ള�െട േജാലി കഴി�ു. അനീസ്ന് തിരി�്
െച�ാനു� ഓർഡർ കി�ി, അവൻ മട�ിേ�ായി.
എ�ാൽ ഇനിയും നാലു ദിവസം ബാ�ി ഞാൻ
ൈ�ഡവർ േറാബർ�ിെന വിളി�� രാജ�ം മുഴുവൻ
കറ�ി കാണാൻ തീരുമാനി��. രാവിെല 11 മുതൽ
ടൗണിൽ മുഴുവൻ ചു�ി കറ�ും. വളെര
പരിഷ്കൃതമായ െക�ിട�ൾ, േറാഡുകൾ ,േഷാ�ി�്
മാള�കൾ. ഒ�� മി�വയും ഇ��ൻ മേനജ് െമൻറിന്
കീഴിൽ. ഉഗാ�യിെല ബിസിന�്കാർ അധികവും
ഇ��യിൽ നി�ും വ�ി��� ഗുജറാ�ികൾ
ആെണ�് ഞാൻ പറ�േ�ാ, മാള�കളിൽ േപായാൽ
ഇ���ാരുെട കൂ�ം തെ� കാണാം. ഇതിനിടയിൽ
േറാബർ�ിന് ഒരു സംശയം , സാർ നി�ൾ ഇ���ാർ
േനരിൽ കാണുേപാൾ എ�ാണ് പരസ്പരം
സംസാരി�ുകേയാ, ഒ�് വിഷ് െച��കേയാ
െച�ാ�ത്.

എനി�ും അതിന് ഉ�രം ഉ�ായിരു�ി�.
േലാക�ിെല പല രാജ��ാെരയും
സുഹുർ�ു�ള�ം പലയിട�ളിലും േപാവുകയും
െചയ്തി���ത് െകാ�് േറാബർ�ിെ� സംശയം
ന�ായമാെണ�് എനി�ും േതാ�ി. േലാക�്
ഒരിട�ും െവ�് ഇ���ാർ ത�ിൽ ക�ു
മു��േ�ാൾ പലേ�ാഴും പരസ്പരം സംസാരി�േയാ,
ഒ�് ചിരി�ുക േപാലും െച�ാറി�.
സാർ എനി�് അേമരി��ാരികേള അറിയാം,
പാ�ി�ാനികേള അറിയാം, അറബികേള
അറിയാം പല രാജ��ാരും സ്�തീ പുരുഷ�ാർ
ച�ാതിമാർ ഉ�് എ�ാൽ ഇ��ൻ െപ���ൾ
ഒരി�ലും സൗഹൃത�ിന��റം ഒരടു�ം
ഉ�ാകാറി�. എ�ാ അത് സാർ.
അതിനും എനി�് ഉ�രം ഒ�ും ഉ�ായി�.
അെ��ിൽ തെ� അയാൾ പറ�ത്
ശരിയാെണ�ും പലേ�ാഴും ഉ�രം കി�ാ�
േചാദ�മായി എ�ിൽ തെ� അവേശഷി�ു�
ഒ�ാണ്. ഞാൻ എ�ു പറയും.
പകൽ മുഴുവൻ കറ�ിയിടി�്
രാ�തിയാകുേ�ാൾ എെത�ിലും ൈന�് ��ുകളിൽ
കയറും ഡാൻസും ബീറുകുടിയുമായി രാ�തി എേറ
ൈവകിയാണ് േഹാ�ലിൽ തിരിെ��ുക.
പലേ�ാഴും അനീസി� െബഡ് ഒഴിവായതിനാൽ
േറാബർ�് അവിെട തെ� കിട�ും.
ഇതിനിടയിൽ Daisy യുെട പി�ിയ മുടി കാണാൻ
ഞ�ൾ airport വഴി േപായേ�ാൾ കാ��നിൽ കയറി
േനാ�ിെയ�ിലും അവെള കാണാൻ കഴി�ി�.
ആദ� ര�് ദിവസ�ൾ േപായതറി�ി�. മൂ�ാ
ദിവസം കം�ാലയിൽ നി�ും നൂറ് കിേലാമീ�ർ
അകെലയു� ൈനൽ നദിയുെട ഉ�വമായ നിൻജ
കാണാൻ േപാകാൻ തീരുമാനി��.
ഉഗാ� എ�് േകൾ�ുേ�ാൾ ഒരു കാ��
മു�ാെണ�ാണ് ഞാനും കരുതിയിരു�ത്.
ഒ��മി� ആ�ഫി�ൻ രാജ��ള�ം ഞാൻ
സ�ർശി�ി���് എ�ാൽ ഞാൻ ക�തിൽ െവ�്
എ�വും സംസ്കാര സ��മായ രാജ�മാണ് 
ഉഗാ� �പേത�കി�് ക�ാല. �ഗമ �പേദശ�ളിൽ
േപായി കാണാൻ സാധാരണ ആ�ഫി�ൻ
രാജ��ളിലിൽ ആരും മിനെ�ടാറി�. പിടി��
പറിയും ത�ിെകാ�ു േപാകലും എ�ാൽ
ഉഗാ�യിൽ ഞാൻ ൈധര�പൂർ�ം,
േറാബർ�ിെനാെടാ�ം 110 കിേലാമീ�ർ യാ�ത
െചയ്തു േപായി.
ഞ�ൾ നിൻജ ല��മാ�ി നീ�ി, രാ�തിയിെല
ബിയർ കുടിയുെട േഹേ�ാവറും, ൈവകിയു�
ഉറ�വും കാരണം വ�ിയിൽ ഇരു�് ഉറ�ാെമ�്
കരുതിയതാണ്. പേ� ഉഗാ�യുെട
േറാഡുര�ുകളൾ വളെര മേനാഹാര�ത
നിറ�തായിരു�ു. അത് എെ� ഉറ�ം െകടു�ി.
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ൈദവ�ിെ� സ��ം നാടാെണ�് ന�ൾ സ�യം
വീ�ു പറയു� േകരളം എവിെട കിട�ു�ു. ഒരു
പേ� ഇത് േവെറ എെത�ിലും ൈദവ�ിെ�
നാടായിരിയ്�ും.
അ�തയ്�് സു�രമായിരു�ു വഴിേയാര കാഴ്ചകൾ.
ഞ�ൾ പലയിട�ും വ�ി നിർ�ി േഫാേ�ാ
എടു�ു. ഒരിട�് നിർ�ിയേ�ാൾ നാല�് കു�ികൾ
ഓടി വ�ു. കറു�ാലും െവള��ാലും ഇനി മെ�ത്
നിറമായാലും കു�ു�ൾ എ�ും എവിെടയും എെ�
വീ�ന�് ആെണ�് നി�ൾ�് അറിയാെലാ?
 
ദാരിദ�ം എ�ാ ആ�ഫീ�ൻ രാജ��െള േപാെല
അവിെടയും മന�ിലാകും. അവർ�് ഞ�ൾ
അടു�് ക� കടയിൽ നി�ും
അവർ�ിഷ്ടമു�െതാെ� കഴി�് െകാ�ാൻ ഞാൻ
പറ�ു. ദാരി�ദ�ം കു�ികള�െട ശരീര�ിൽ വര��
െവ�ിരു�ു. ഭ�ണ�ിന് േശഷം ഒരുമി�് േഫാേ�ാ
എടു�് അ�ു േപർ�ും അ�ായിരം വീതം
െകാടു�ു. അത് അ�ത വലിയ സംഖ�െയാ�ുമ�
ന�ുെട നൂറ് രൂപ കാണും. എ�ാൽ അവർ�് അത്
വലിയ കാര�മായിരു�ു. ഒരു പേ� 5000 ഉെ��ിൽ
അവർ�് അവരുെട ഒരു ദിവസേ� ഭ�ണം
കഴി�ാം . കിഴ�ു വർ��ള�ം , മാംസവുമാണ്
കൂടുതലും ഭ�ണം. പലയിട�ും മാംസം ചുടു�
അട��കൾ ക�ു. ഞ�ൾ വാ�ി കഴി�ുകയും
െചയ്തു. ഇ��ൻ െവജ്. േഹാ�ലുകള�ം ധാരാളം ഉ�്.
പലേ�ാഴും പ�ിണി േകാല�ൾ�് അതിൽ കൂടുതൽ
എനി�് എ�ു െച�ാനാ.. അെ�തെയ�ിലും െച�ാൻ
കഴി�േ�ാ. ഞ�ൾ കു�ികേളാട് വിട പറ�ു യാ�ത
തുട�ു.
നിൻജയിേല�് എ�ു�തിനടയിൽ �െ� ൈനൽ
നദിയുെട ഭാഗ�ൾ പല ഭാഗ�ും കാണാമായിരു�ു.
വ�ി നിർ�ി ഞാൻ ചരി�ത�ിെല വലിയ
സംസകാര�ിെ� ഉറവിടമായ ൈനൽ നദിയിെല
െവ��ിൽ ഇറ�ി മുഖം നന��. അവിെട . ഒരു
വലിയ ഡാം ഉ�ായിരു�ു. ഉഗാ�യ്�് േവ�
െവ�വും ൈവദ��തിയും ഉൽപാദി�ി�ു�ത്
അവിെടയാണ്.
പലർ�ും അറിയേമാ എെ�നി�് അറിയി� ,
ഉഗാ�യിെല നിൻജയിൽ നി�ാണ് ൈനൽ നദിയുെട
ഉൽഭവം . ൈനൽ നിൻജ യിൽ നി�ും ര�ു
ൈകവരികളായി ഒ�് വിക്േടാറിയാ
തടാക�ിേല�ും മെ�ാ�് �ടാനസ്നിയ, െകനിയ
ഈജിപ്ത് തുട�ിയ രാജ��ളിലൂെടയും നീ�ു കിട�്
ഒഴുകു�ു. വിക്േടാറിയ തടാകമാണ് േലാക�ിെല
ര�ാമെ� വലിയ ശു�ജല തടാകം. ഈ
തടാക�ിെ� ഒരു കരയിൽ കം�ാലയും മറുകര
െകനിയ വെര നീ�ു കിട�ു�ു.

ഞ�ൾ അവസാനം അവിെട എ�ി. നിനജയിെല
ൈനൽ ഉൽഭവ �ലേ�യ്�് േപാകാൻ ഒര�ം
താെഴയ്�് േപാകണം അവിെട എ�ിയ എനി�്
ഒര�ം അഭിമാനവും സേ�ാഷവും േതാ�ിയ
നിമിഷ�ൾ ഉ�ായി. ഇറ�ി െച�് എ�ിയത്
മഹാ�ാഗാ�ിയുെട �പതിമയ�് മു�ിൽ.
ഇ�് ന�ു�് േവെ��ിലും വളെര
ബഹുമാനപൂർ�ം പല ആ�ഫി�കാരും അവിെട
പുഷ്പ�ൾ അർ�ി�ു�ു. ഇ�ിെന ഒരു പരിപാടി
ഉ�തായി േറാബർ�് പറയാതിരു�ത് െകാ�് ഒരു
പുഷ്പം ആ മഹാ�ാവിെ� സ്മരണയ്�്
മുൻപിൽ അർ�ിയ്�ാൻ എനിയ്�് കഴി�ി�.
എ�ാലും ആദരപൂർ�ം ആ മാഹാ�ാവിെ�
മു�ിൽ ഒരു നിമിഷം ബഹുമാനപൂർ�ം
ആ�ഫി�െരാെടാ�ം നി�ു.
അവിെട നി�ും വീ�ും താേഴ�് ഇറ�ി േവണം
ഞ�ൾ�് നിൻജയിേല�് േപാകാൻ. ഞ�ൾ
യാ�ത തുടർ�ു. . എ�ാവിധ സുര�ാ
സംവീധാന�ള�ം ഒരു�ിയാണ് േബാ�് യാ�ത.
ഞ�ൾ െവ��ിൽ െപാ�ി കിട�ാവു� േകാ�്
ധരി�� യാ�തയായി. sorce of nile കാണാൻ പുറെ���.
ൈനൽ നദിയുെട ഉ�വം ഭൂമി�ടിയിൽ നി�ും
െപാ�ി വരു� െവ�മാണ്. പുഴയുെട
മ��ഭാഗേ�യ്�് ഞ�ൾ യാ�തയായി ,
ഭൂമി�ടിയിൽ നി�ും െവ�ം െപാ�ി വരു�
ഭാഗ�് നി�് ഞാനും വയറുനിറേയ െവ�ം കുടി��.
300 ല�ം െകാ��ൾ പഴ�മുെ��്
കണ�ാ�ു�, മാനവ ചരി�ത�ിൽ എ�വും
�പാധാനമർഹി�ു� ഒരു സംസ്�ാര�ിന്
വഴിെവ� ൈനൽ നദിയുെട ഉൽഭവ�ിൽ
േപാകാനും കുറ�് േനരം െവള�ിൽ ഇറ�ി
നിൽ�ാനും , കൂടി�ാനും കഴി�ത് ഒരു വലിയ
ഭാഗ�മായി കാണു�ു. അ�് യാ�തയിലും
നിൻജയിലും പകർ�ിയ േഫാെ�ാ ഞാൻ താെഴ
െകാടു�ു�ു. പിെ��് രാവിെല 10 മണി�്
േറാബർ�് വ�ു കൂെട േമരിയും ഉ�ായിരു�ു.
ബിെ�ാെ� െകാടു�് തീർ�ിരുെ��ിലും airport
വെര അനുഗമി�ണെമ�് അവനും, േമരിയ്�ും
ആ�ഗഹം. ഞ�ൾ േനെര െച�ത് െഡയ്സിയുെട
അ�യുെട കാ��നിെലയ്�ാണ്, അവെള ക�ു
യാ�ത പറയാനായിരു�ു. എ�ാൽ അ�ും അവെള
ക�ി� എെ� ക�ിൽ ബാ�ിയു�ായിരു�
ഉഗാ�ൻ മണിെയ�ാം ഞാൻ അവള�െട അ�െയ
എൽ�ി�� അവൾ�് മിഠായി വാ�ി െകാടു�ാൻ
പറ�ു േറാബർ�ിെനയും േമരിേയയും െക�ി�ിടി�്
യാ�ത പറ�േ�ാൾ അറിയാെത ആറു ക��കള�ം
നിറ�ുേ�ായി.
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ന�ുെടമുൻപിെല �പധാന�പശ്നം എ�ാെണ�്
ആെര�ിലും േചാദി�ാൽ എ�ാവും ഉ�രം? പറയാൻ
ഒരുപാടു�് അെ�? അെത, അതുശരിയാണ്,
ഓേരാരു�ർ�ും അവരവരുെട ന�ായാന�ായ�ള�ം
നീതികള�ം ശരികള�ം െത��കള�ം ഒെ� ഉ�ാേയ�ാം.
എ�ാൽ ന�ുെട�പധാന�പശ്നം അംഗീകരി�ാനു�
സ��തയി�ായ്മയാണ് എ�് ഞാൻ പറയും.
േജാലിയായാലും ഭ�ണമായാലും അംഗീകരി�ാൻ
കഴിയാ��ത മൂർ�ന��ിലാണ് ന�ുെട
സ�തി�ാനും അംഗീകരി�ാനുമു� മടി.
ഭ�ണമി�ാ�വൻ അത് പറയുേ�ാൾ, എനി�്
കൂടുതലു�് എ�് സ�തി�ാൻ നമു�് മടിയാണ്.
േജാലിയേന�ഷി�ു�വൻ തെ��ാൾ മിടു�നാണ്
എ�് സ�തി�ാൻ നമു�് മടിയാണ്. സമൂഹ��ിൽ
�പവർ�ി�ു�വെന അവെ� �പവർ�ിെയ ഒെ�
അംഗീകരി�ാനും നമു�് മടിയാണ്.
േനതാവാകാനും എെ� കീഴിലാണ് അവൻ/അവർ
എ�് ആവർ�ി�ാനുമാണ് േനതാവ് എ�ാണു
ന�ുെട ഭാഷ�ം. അർഹി�ാ�ത് ഉള��ി�ാെത
സ�ീകരി�ാേനാ /പിടിെ�ടു�ാൻ േപാലുേമാ
യാെതാരു മടിയും നമു�ി� എ�ാേലാ, ന�െള�ും
ശരിയാണ് താനും.
ഇ�െലകളിൽ ആെരാെ�േയാ ന�ുെടമുൻേപ
നട�വഴികളിലാണ് ന�ൾ പാദമുറ�ി�ിരി�ു�ത്
എ�് ഓർ�ാൻ േപാലും നമു�് മടിയാണ്. ഇനി
അഥവാ ഓർ�ാൽ അതിേന�ാൾ മുകളിൽ എെ�
പാദമു�ദ പതി�ി�ാൻ േവ�ി ന�ൾ പഴയതു
മുകളിൽ േകാൺ�കീ�് പണിയും, പണിത് പൂർവികരുെട
അ��ാനം പാേട മറയ്�ും. കാരണം, നമു�റിയാം
നമു�് അവേരാെടാ�ം, അവരുെട േനരിേനാേടാ�ം
നിൽ�ാനു� �താണിെയാ േശഷിേയാ അർഹതേയാ
ഇ� എ�്...!!
േനതാവും അണികള�ം എ� സ��ം ഏെത�ിലും ഒരു
െപാതുധാരയുെട നിവൃ�ി�ായു� ഒരു െകാടു�ൽ
വാ�ലാണ്. പരസ്പരപൂരക�ളായി വർ�ി�ാം
എെ�ാരു െപാതു മിനിമം ധാരണയുെടേമൽ
സ�തി�� െകാ�്, നിന�ുേവ�ി ഞാനും
എനി�ുേവ�ി നീയും നിലെകാ��ം എ�ു� ഒരു
ധാരണാപ�തം. അത് അ�െന
അ�ാെതയാകുേ�ാഴാണ് ആശയ�ളിൽ നി�്
വ�തിചലി��െകാ�്, ധാർഷ്ട�വും ൈവരാഗ�വും
ഉടെലടു�ു�ത്.
ആശയ�ളിൽ അടിയുറ��െകാ�് �പവർ�ി�ു�
ഒരാൾ�ും ഞാെന� അഹ�ാരം ഉ�ാകാനിടയി�.
കൂടുതൽ അറിയാൻ താ�ര�െ�ടാെത ഉ� അറിവിെ�
േമൽ അടയിരു�ു െകാ�് ഇട�ാവള�ളിൽ
കാ��െകാ�ാനിറ�ു�വർ�് േനതാവാകാൻ
േപായി�്, 

ന� �പവർ�കൻ േപാലും ആകാവാവി�.
നല്െളാരു �പവർ�കനു മാ�തേമ അനുയായിേയാ
േനതാേവാ ആകാൻ വിദൂരഭാവിയിെല�ിലും
കഴിയുകയു��.
 
ചരി�ത�ിെ� പി�ാ�ുറ�ളിൽ വിജയഗാഥകൾ
രചി�വരുെട ഓർ�കൾ�് േമൽ സിമ���� െകാ�്
ഇ�ിെ� േമൽ ജയം �പഖ�ാപി�ു�വർ�്
െത�ിേ�ായി എ�് വിളി�� പറയാൻ ഒ��ം
അമാ�ി�രുത്. ഓേരാചരി�തവും
സൃഷ്ടി�െ��താണ്. മറവിയിലാ�െത�ാം
അെത�ുതെ�യായാലും ഇ�െ��ിൽ നാെള
െവളി��ു വ� ചരി�തമാണു�ത്, മറ�രുത്.
മനുഷ�ൻ സാധാരണ ജീവിയാെണ�് േകൾ�ാനും
അേതസമയം ൈദവമായിരി�ാൻ
ഇഷ്ടെ�ടുകയും െച��� ഒരപൂർവ ജീവിയാണ്.
എ�ാൽ അവന് മനുഷ�േനാ ൈദവേമാ
എ�ാെണ�് േപാലുമറിയി� എ�ത്
വിേരാധാഭാസവും.
നമു�് യഥാർ� മനുഷ�നാകാൻ
സാ��തേയെറയു� ഒരു കാലഘ��ിലാണ്
ജീവി�ാൻ അവസരം കി�ിയിരി�ു�ത്. അത്
നഷ്ടെ�ടു�ാെതയിരി�ാൻ നമു�്
ബാ��തയു�്. വരുംതലമുറയ്�് ഗുണകരമായ
ചി�ാശീലുകൾ േകാറിയിടാൻ ഇടം കാേണ�തും
ഇേത ന�ൾതെ�യാണ്. ചി�ി�ാൻ
കാരണ�ൾ ധാരാളമു�്,ചി�ി�ാതിരി�ാൻ
പെ� ഒെരാ��ാരണേമയു��, മടി. ആ മടി�്
പലരൂപ�ള�ം ഭാവ�ള�മു�്. ചിലർ�് അത്
അപകർഷതയുെട മൂടൽമേ�ാ അെ��ിൽ
അഹ�ാര�ിെ� തിമിരേമാ ആകാം. പെ�
ഒ�ു�്, ചി�ി�ു�വർ�് ദൃഷ്ടാ�മു�്.

ചി�ി�ു�വർ�് ദൃഷ്ടാ�മു�് 
 
േജ�ബ് േകായി��ി



മനുഷ�രുെട ഏ�വും വലിയ െകാലയാളികൾ പലതരം
വരു� മാരക േരാഗ�ൾ ആണ്. ഈ ശ�തു�െള
കീഴ്െ�ടു�ാൻ ന�ുെട ആയുധ�ള�ം പലതാണ്.
എ�ാൽ ദീർഘ കാലമായു� ഈ യു��ിൽ
ഇതുവെരയും നമു�് കീഴ്െ�ടു�ാൻ സാധി�ാ�
മൂ�് ശ�തു�െള ഇേ�ാൾ തകർ�ുവാൻ
േപാകുകയാണ്.
ഈ മൂ�് ശ�തു�െള�ുറി��ം അവെയ േനരിടാനായി
ന�ൾ ആർ�ിെ�ടു� പുതിയ ആയുധ�െള
കുറി��മാണ് ഇവിെട പറയു�ത്…
 
ശ�തു No1: മേലറിയ
മരണനിര�് : WHO കണ�് �പകാരം 2015ൽ 21.2
േകാടി ജന�ൾ�് മേലറിയ ബാധി��. അവരിൽ 4.29
ല�ം മനുഷ�ർ മരി��. ഏ�വും ദുഖകരമായ കണ�്
എെ��ാൽ, മേലറിയ വ�ു മരി�ു�വരിൽ മൂ�ിൽ
ര�ു േപർ െകാ�� കു�ികൾ ആണ്, അ�ു വയ�ിനു
താെഴ മാ�തം �പായമു� െകാ�� കു�ികൾ.
ന�ുെട പര�രാഗതമായ ആയുധം െകാതുകുവലയും
കീടനാശിനിയും ആണ്. ഇത് െകാതുകിെന െകാ�ാനും
തടയാനും േവ�ിയാണ്. െകാതുകാണേ�ാ
�ാസ്േമാഡിയം എ�് parasiteെന ന�ുെട
ശരീര�ിൽ കു�ിെവയ്�ു�ത്. ഈ പാരൈസ�്
ന�ുെട ശരീര�ിൽ െപ��െപരുകി ര��ിെല
ചുവ� ര�ാണു�െള (Red Blood Cells – RBC)
ആ�കമി�� നശി�ി�ു�ു.
എ�ാൽ ന�ുെട ഈ ആയുധ�െള�ാം
െകാതുകിെനയാണ് അ�കമി�ു�ത്,
�ാസ്േമാഡിയെ� േനരി��.
ഈ െകാതുകുകൾ േനരി�് �ാസ്േമാഡിയെ�
�പതിേരാധി�ാേലാ? അേ�ാൾ ന�ുെട യു��ിൽ
െകാതുകുകെള ഉപേയാഗി�് യഥാർ� ശ�തുവിെന
േനരിടാം. െകാതുകുകെള മുഴുവനും നശി�ി�ാൻ
സാധി�ി�ാ, കാരണം അവർ ഏതു
പരിത�ിതിയിലും െപ��െപരുകും. അേ�ാൾ
അവെയ ന�ുെട ഭാഗ�് ആ�ിയാൽ മാ�തമാണ്
നമു�് ഒരു മുൻതൂ�ം ലഭി�ുകയു��.
 
Plasmodium LifeCycle
�ാസ്േമാഡിയം െകാതുകിൽ ജീവി�ാൻ
അനുവദി�ാെത െകാ�ു കളയു� കഴിവു
െകാതുകിനു െകാടു�ാൽ പിെ� െകാതുകുകൾ
നിരുപ�ദവകാരികൾ ആയി. ഈ കഴിവു െകാതുകിനു
െകാടു�ു�ത് ന�ൾ അതിെ� ജനിതകം മാ�ിയാണ്.
ജനിതകം മാ���ത് CRISPR എ� പുതിയ ജനിതക
editing technology ഉപേയാഗി�ാണ്. സ�തേവ ജനിതകം
മാ�ിയാൽ അത് അടു� തലമുറയിൽ
കുറ�്ജീവികളിേല�് മാ�തെമ പകർ�ുകി��കയു��. 
 

എ�ാൽ gene drive എ� വിദ� ഉപേയാഗി�് ആ മാ�ം
ഒരു dominant മാ�ം ആ�ി, അടു� തലമുറകളിൽ
മി�തിനും ഈ കഴിവു പകർ�ു െകാടു�ാൻ
സാധി�ും.
ലാബിൽ ഇതു വിജയി�തും ആണ്. ഇത്
നട�ാ�ിയാൽ, അതായത് ജനിതകം മാ�ം
വരു�ിയ െകാതുകുകെള പുറം േലാക�ിേലാ�്
ഇറ�ി വി�ാൽ അത് മേലറിയ എ� േരാഗം േപാലും
തുട��മാ��വാൻ സാധി�ു�തായിരി�ും.
ജനിതക മാ�ം വരു�ിയ െകാതുകുകൾ gene drive
dominant ആയതു മൂലം വളെര േവഗം തെ� അവ
ജനസംഖ�യിൽ ഭൂരിഭാഗം ആകു�ു.
ഈ മാ�ം വളേര െപെ��ായിരി�ും. കാരണം,
െകാതുക് �ദുതഗതിയിൽ െപ��െപരുകു� ഒരു
ജീവിയാണ്. അേത സമയം തെ� ഈ മാ�ം
തിരിെ�ടു�ാൻ സാധി�ു�തും അ�.അതിനാൽ
ഇത് �പാബല��ിൽ െകാ�ു വരു� കാര�ം ന�ായി
ചി�ി�ി�ായിരി�ണം. എ�ാൽ സമയം
ൈവകുേ�ാറും കു�ികൾ
മരി��െകാ�ിരി�ുകയാണ് എ�തും വിസ്മരി��
കൂടാ.
(R1)
ശ�തു No.2: സൂ�ർ േബക്�ീരിയ
മരണനിര�്: 7 ല�ം 2017ൽ യു.എൻ കണ�്
�പകാരം.
പ�ു കാല�ളിൽ മനുഷ�രുെട ആയുർൈദർഘ�ം
ഇ�േ�ത് അേപ�ി�് വളേരയധികം
കുറവായിരു�ു. അതിനു മുഖ�കാരണം
ഇൻെഫ�നും മ�� േരാഗ�ൾ മൂലമു�ാകു�
മരണനിര�ുമായിരു�ു. ഒരു മുറിേവ�ാൽ, അതിൽ
നി�് ഉ�ാകു� ഇൻെഫ�ൻ മൂലം മരണം
സംഭവി�ുക സ�ാഭാവികം ആയിരി�ു. കാരണം
േബക്�ീരിയ മനുഷ�രുെട ഉ�ിൽ വളർ�ു െപരുകി
മനുഷ�െര െകാ�ിരു�ു. ഇതിെന �പതിേരാധി�ാൻ
പ�മരു�ു െവ��െക�ിെയാെ� മനുഷ�ർ വളർ�ു.
എ�ാൽ ജനവാസം കൂടിയെ�ാൾ
മനുഷ�ർ�ിടയിൽ േബക്�ീരിയകള�ം െപരുകിവ�ു.
മനുഷ�ർ�് അബ��ിൽ ലഭി� ഒരു വരദാനം
ആണ് െപൻ�ിലിൻ. അത് ഒരു ഏ��ബേയാ�ി�്
ആണ്. േബക്�ീരിയെയ നശി�ി�ാൻ കഴിവു� ഒരു
പദാർ�ം ആണു penicillin. 1928ൽ േഡാക്�ർ.
അലക്സാ�ർ െ��ിംഗ് ഒരു െവേ�ഷൻ
കഴി�് ല�നിെല St Mary’s Hospitalൽ തിരി�്
വ�െ�ാൾ േബക്�ീരിയ എ�ാ പരീ�ണ
പാ�ത�ളിലും വളർ�ിരി�ു. പെ� ചില
പാ�ത�ളിൽ േബക്�ീരിയ വളർ�ി�. അവയിൽ
വളരാ� കാരണം േനാ�ിയെ�ാൾ അതിെല
െപ�ി�ിലിൻ ആെണ�് കെ��ി.
 

മൂ�് ശ�തു�ൾ, മൂ�് അത�ാധുനിക ആയുധ�ൾ   
 
അനൂപ് ചീേറാ�്



പി�ിട് 1938ൽ ഒക്സ്േഫാർഡ് യൂണിേവഴ്സി�ിയിെല
േഡാക്�ർ െഹാവാർഡ് േ�ാേറ ആണ് ഈ
െപ�ി�ിലിനിൽ നി�് മരു�് ഉ�ാ�ിയത്. ഇത്
േലാകം തെ� മാ�ിമറി��. ഇ�് നമു�ു കി���
antibiotics എ�ാം ഇതിൽ നി�ാണു തുട�ിയത്.
േബക്�ീരിയകെള ന�ൾ കീഴ്െ�ടു�ി.
പേ�, ഈ മരു�ിെ� അമിത ഉപേയാഗം മൂലം ന�ൾ
ഒരു വിപ�് േനരിടുകയാണ്. ആവശ��ിനും
അനാവശ��ിനും antibiotics ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ
ചില േബക്�ീരിയകൾ�് മാ�തം �പസ്തുത antibiotic
കളിൽ നി�ുമു� �പതിേരാധശ�ി വർ�ി�ു�ു.
ആ േബക്�ീരിയകള�െട പി�ുറ�ാർ�് ഈ antibiotics
യാെതാരുവിധ േദാഷം െച�ി�. അ�െനയു�
േബക്�ീരിയകൾ നെ� ആ�കമി�ാൽ ഇെ�ാഴു�
മരു�ുകൾ�ു നെ� ര�ി�ാനും സാധി�ി�.
േലാക�്, ഇ�തയും കാലം െകാ�് ന�ൾ ൈകവരി�
ൈവദ�ശാസ്�ത വിജയ�ൾ ഗുണം െചയ്െത�ും
വരി�. ഒരു മുറിവിൽ നി�ു� infection മൂലം
ഉ�ാകു� മരണം സംഭവി�ാവു� കാലം വീ�ും
വരും എ�ർ�ം.
ഇേ�ാൾ േലാക�് അ�രം antibiotic �പതിേരാധ
ശ�ിയു� േബക്�ീരിയ മൂലം മരണം സംഭവി�ു�
ആള�കൾ കൂടി വരു�തായി നിരീ�ി�ി���്. 2017ൽ
ഏഴു ല�ം ആള�കൾ�് ആണു ഇ�രം superbugs
മൂലം മരണം സംഭവി�ത്. സൗ�് ആ�ഫി�യിൽ
കുഷ്ടം, �ബി�നിൽ േഗാേണാറിയ എ�ിവ കാരണം
ആകു� ചില േബക്�ീരിയകൾ superbugകൾ ആയി
പരിണമി�ി���്.
 
ന�ുെട �ിരമു� മരു�ുകൾ വിജയി�ാ�ിട�്
േബക്�ീരിയകെള സ�ാഭാവികം ആയി െകാ���
മെ�ാരു കൂ�രുെട സഹായം നമു�ു േതേട�ി വരു�ു.
േബക്�ീരിയകെള ബാധി�ു� ൈവറ��കെള.
അെത, Bacteriophage എ�് അറിയെ�ടു�
േബക്�ീരിയകെള മാ�തം ആ�കമി�� െകാ�ു െപ��
െപരുകു� ൈവറ��കള�െട സഹായം ന�ൾ�ു
േവ�ി വരു�ു. 2015ൽ േ�ാം േപേ�ർ�ൺ എ� ഒരു
വ��ി�് ഈജിപ്�ിൽ െവേ�ഷനു േപായെ�ാൾ
അവിെട െവ�് ഒരു superbug പിടിെപ��. ഇത്
അയാള�െട ശരീര�ിൽ പടർ�ു
�പശ്ന�ള��ാ�ുവാൻ തുട�ി. ആെള
അടിയ�ിരമായി െജർ�നിയിേല�്
ചികി�യ്�ായി െകാ�് േപായി. പലവിധ antiobiotics
േനാട് �പതിേരാധം ഉ� േബക്�ീരിയ ആയിരി�ു
േ�ാമിെന ബാധി�ത്. െജർ�നിയിൽ നി�് വിദഗ്�
ചികി�യ്�് േ�ാമിെന േസൻ ഡിയാേഗാ
ആശുപ�തിയിേലയ്�് മാ�ി. മെ��ാ വഴികള�ം
അട�ു എ�ായെ�ാൾ ആണ് bacteriophage therapy
അവസാന ൈക എ� നിലയിൽ ഉപേയാഗി�ത്.
പലവിധ bacteriophageകൾ ഉപേയാഗി�് േ�ാമിെന
ജീവിത�ിേലയ്�് അ�ുതകരമായി തിരി�് െകാ�്
വ�ു..

(R3)
ഇത് ഒരു വഴി�ിരിവായിരു�ുന�ുെട ഈ
അതിശ�നായ ശ�തുവിെന കീഴ്െ�ടു�ാനു�
പുതിയ യു�ത��ം. േലാക�് എ�ാ സ്പീഷീസ്
ജീവികള�െട എ�േ��ാള�ം അധികം ഉ�്
bacteriophageകള�െട എ�ം. ഇ�തയ്�ും
ൈവവിധ�മാർ� ജീവിയുെട, േബക്�ീരിയകെള
െകാ�ാനു� കഴിവിെന ഉപേയാഗെ�ടു�ി, നമു�്
ഈ superbugsെന
കീഴെ�ടു�ാം.ചുരു�ി�റ�ാൽ ൈവറ�ിെന
െകാ�് േബക്�ീരിയെയ െകാ���
രീതി.സ�ാഭാവികമായും ന�ൾ�ു�ാകു�
സംശയമാണ്, “എ�ുെകാ�് ഈ ൈവറ�്
മനുഷ�െര ആ�കമി�ി�ാ?” എ�്. കാരണം ഉ�്.
മനുഷ�െ� േകാശ�ള�െട �പതലവും
േബക്�ീരിയകള�െട േകാശ�പതലവും വളെരയധികം
വ�ത�സ്തമാണ്. നമു�് ഈ ൈവറ��കെള െകാ�്
യാെതാരു ഭീഷണിയും ഉ�ായി�ി�. കാരണം
അവയ്�് ന�ുെട േകാശ�െള അ� ല��ം,
േബക്�ീരിയെയ ആണ്.
ശ�തു 3: ക�ാൻസർ
മരണനിര�്: 82 ല�ം മരണം 2012ൽ.
ഇ�ും നെ� ഏ�വുമധികം ഭയചകിതരാ�ു� ഒരു
േരാഗം ആണ് ക�ാൻസർ. ഭയ�ിനു കാരണം
ക�ാൻസർ േരാഗി�് നൽകു� ഭയാനകമായ
അവസാന ദിന�ൾ ആണ്. പല തര�ിലു�
ക�ാൻസറുകൾ പല കാരണ�ളാൽ മനുഷ�രിൽ
വരു�ു. ഇവയിൽ െപാതുവായി കാണു� കുഴ�ം
േകാശ�ള�െട അനിയ��ിത വളർ�യാണ്.
േകാശ�ൾ അ�െന െപരുകി ആ ഭാഗ�ും
േശഷം മ�� ഭാഗ�ളിേല�് പടരു�താണ് ഈ
േരാഗം. ഈ അവ� ഉ�ാ�ു�ത് പല പല
കാരണ�ൾ ആകാം (ജനിതകേമാ, �പകൃതിയിൽ
നിേ�ാ, േറഡിേയഷനിൽ നിേ�ാ, ജീവിത
ൈശലിയിൽ നിേ�ാ ). എ�ാൽ എ�ാ�ിെ�യും
തുട�ം, േകാശ�ിെ� വളർ�യും
�പത��ൽ�ാദനവും നിയ��ി�ു�
ജനിതക�ിൽ(Gene) വരു� മാ��ൾ ആണ്. ആ
ജനിതക�ിെ� തകരാറാണ് ക�ാൻസർ ആയി
പരിണമി�ു�ത്.
ഈ തകരാറിെ� ഭവിഷ�ായി, േകാശ�ൾ
അനിയ��ിതമായി െപരുകു�ു. േലാക�് പല
രീതിയിൽ ഈ െകാലയാളിെയ നിയ��ി�ുവാൻ
േനാ�ു�ു�്. ഇ�് ഈ ക�ാൻസർ വ�ു
മരി�ു�വേര�ാൾ അധികം ആള�കെള നമു�ു
ര�ി�ുവാൻ സാധി�ു�ു�്. ക�ാൻസർ
േരാഗികള�െട ആയു��ം
ശാസ്�ത�ിനുവർ�ി�ി�ുവാൻ സാധി�ു�ു.
ഇ�ത�ും ഒെ� ആെണ�ിലും ഈ േരാഗെ�
പൂർ�മായും നിയ��ണ�ിൽ ആ�ുവാൻ
സാധി�ി�ി�.
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അവിെട നമു�് പുതിയ രീതിയിലു� ചികി�കൾ
�പതീ�കൾ നൽകു�ു. അ�രം ഒരു പുതിയ
രീതിയാണ് ൈവറ�ിെന െകാ�് �പതിേരാധ ശ�ി
കൂ��ക എ�ത്.
ന�ുെട ശരീര�ിൽ പുറ�ു നി�ു�
പദാർ��േളയും, േകടായ േകാശ�െളയും
നശി�ി�ുവാൻ കഴിവു� േകാശ�ൾ ഉ�്.
അവയാണു Immune T-Cells. ഇവ ശരീര�ിൽ
�പേവശി�ു� അനാവശ�മായ ബാഹ�പദാർ��ൾ
കെ��ി നശി�ി��കള�് ന�ുെട ആ�രികം
സുര�ിതമാ�ു�ു.
ക�ാൻസർ മുകളിൽ പറ�തു േപാെല ന�ുെട
സ��ം േകാശമായതിനാൽ ഈ T Cellsനു ഇവെയ
തിര�ുപിടി�ാൻ സാധി�ു�ി�. സ��ം
ശരീര�ിൽ േകാശ�ൾ തെ�യാണെ�ാ ക�ാൻസർ
േകാശ�ൾ ആകു�ത്, അത്െകാ�് T Cells ഈ
ക�ാൻസർ േകാശ�െള കുഴ��ാരായ
േകാശ�ളായി കാണു�ി�. ഇവിെടയാണ് ശാസ്�തം
ഒരു വി�വകരമായ ഒരു ക�ുപിടു�ം നട�ിയത്.
ഈ T Cellsനു ക�ാൻസർ േകാശ�െള കുഴ��ാരായി
കാണുവാനു� കഴിവു േനടിെ�ാടു�ുക. അതിനു
ൈവറ��കള�െട സഹായം േതടിയതാണ് ഇവിെട
മെ�ാരു അ�ുതം. ഈ ൈവറ��കൾ ഈ T Cells
ഉ�ിൽ കട�് T-Cellെ� അക�് മാ��ൾ
വരു�ു�ു. ഈ മാ��ൾ T Cellsനു ക�ാൻസർ
േകാശ�െള തിരി�റിയാൻ ഉ� കഴിവു നൽകു�ു.
മാ�തമ�ാ, ഇതിനു പുറേമ, മ�� ചില സവിേശഷതകൾ

കൂടി �പസ്തുത മാ�ം നൽകു�ു.ഇ�രം മാ��ൾ
വരു�ിയ hybrid T Cells ക�ാൻസർ േരാഗികള�െട
ഉ�ിേല�് തിരി�് കയ���ു. ഈ T Cells അ�െന
പര�ര െകാലയാളികൾ (serial killers) ആകു�ു.
ഇവ ക�ാൻസർ േകാശ�െള േതടി�ിടി�്
നശി�ി�ു�ു. ഒരു hybrid T Cell നിരവധി
േകാശ�െള െകാ�ുെകാ�് മുേ�റു�ു.
Orange colour T Cells Killing Blue colour Cancer Cells
ഇത് പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ, മരണം കാ�്
കിട�ിരു� പല േരാഗികൾ�ും ജീവൻ തിരി�്
നൽകി. അവരിൽ ധാരാളം േപർ�ും ക�ാൻസർ
പൂർ�മായും മാറിയിരി�ു�ു. (R4, R5, R6)
ജനിതക വി�വ�ൾ, നീ� കാല പഠന�ൾ,
റിസർ��കൾ എ�ിവെയ�ാം �പഥമദൃഷ്ടിയിൽ
ഉപേയാഗശൂന�ം എ�് േതാ�ി�ി�ാം. എ�ാൽ,
ഇവയുെട സമ�ഗതയിലു� �പാേയാഗിക ഉപേയാഗം
വഴി ന�ള�െട ഏ�വും ശ�മായ, ഏ�വും
മാരകമായ, ഏ�വും കഠിനമായ ശ�തു�െളേ�ാലും
നിശ്�പഭമാ�ുവാൻ
സാധി�ി���്.വരുംകാല�ളിലും ശാസ്�ത�ിന്,
ഇ�രം വിജയ�ൾ വഴി ന�ുെട ജീവിതം
സുര�ിതമാ�ുവാൻ സാധി�െ�.
ശാസ്�തചി�ാഗതിയും പുേരാഗമി�െ�.
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അയാൾ നീ�ു നിവർ�ു കിട�ു�
േകാറിേഡാറിലൂെട േ�ടാളിയും ഉ�ി െകാ�്
േവഗ�ിൽ േ�ാർ റൂമിെന ല��മാ�ി
നട�ുകയായിരു�ു .േഹാസ്പി�ലിൽ പതിവുേപാെല
വിസി�ിങ് ൈടം ആയതു െകാ�് ന� തിര�ു�്
..ഒരാൾെപാ�മു� േ�ടാളിയും ഉ�ി െകാ�് ഇ�തയും
തിര�് പിടി� േനരം േകാറി േഡാറിലൂെട േപാകുക
എ�ത് ന� ൈക വഴ�വും െമയ് വഴ�വും
ഉ�വർ�് മാ�തം സാധി�ു� കാര�മാണ്. േ�ടാളി
നിറെയ െ�റിൈലസ് െചയ്ത ഉപകരണ�ൾ ആണ്
.അത് ഓ�േറഷൻ തിയ�റുകളിൽ എ�ി�ണം.ഒരു
കിേലാമീെ�ർ ഈ േ�ടാളിയും വലി�� െകാ�് നട�ണം
.ഇതിനിടയിൽ വാർഡുകളിൽ �ഡസിങ് ഐ�ംസും
തീർ�ു േപായ മ�� സാധന�ള�െമാെ� വീ�ും
അവിെട േ�ാ�് െചേ�� േജാലിയും
അയാള�േടതാണ് .േ�ടാളിയും വലി�� െകാ�ു�
ഓ��ിനിടയിൽ �പായമു� ഒരു സ്�തീ അയാേളാട്
എമർജൻസി ഡി�ാർ�്െമ�റ്് എവിെടയാെണ�്
േചാദി�� െകാ�് വ�ു .എ�ത തിര�ായാലൂം ഈ
ഓ��ിനിടയിൽ അത് പതിവു� പരിപാടിയാണ്
.എലിസബ�ു രാ�ിയുെടത് േപാെല മുടിയു� ആ
അ��ി�് ,വഴി കാണി�� െകാടു�തിനു േശഷം
അയാൾ േ�ടാളിയും വലി�� െകാ�് വീ�ും ഓ�ം
തുടർ�ു . താഴെ� നിലയിലു� ,
തിയ�റുകളിേല�ു� െ�റിൈലസ്�്
ഇൻസ്�ടെമ�റ്ുകള�െട പാ���കൾ
െകാടു�തിനുേശഷം അയാൾ േനെര എമർജൻസി
ഡി�ാർ��െമൻ�ിേല�ു േപായി അവിെട അത�ാവശ�ം
ചില സാധന�ൾ എ�ി�ാനു�് .തിര�ിന്
ഇേ�ാഴും ഒരു കുറവുമി� .േരാഗിെയയും െകാ�്
വരു� ഒരു േ�ടാളി എതിർ വശ�ു കൂടി വ�േ�ാൾ
അയാൾ േ�ടാളി ഒരു ഭാഗ�ു േചർ�് നിർ�ി വഴി
െകാടു�ുകയായിരു�ു , അേ�ാൾ അടു�
അേന�ഷണവുമായി മെ�ാരു അ��ി അയാള�െട
അടുെ��ി.ചുവ� േറാസാ���ള�� ഉടു�ി� ഒരു
സു�രി അ��ി .. ൈകയിലും നിറെയ േറാസാ പൂ�ൾ
,പിെ� കാർഡും മെ�െ�െ�േയാ ക�ിലു�്
.മുഖ�ു വലിയ സേ�ാഷം കാണാം . മേ�ർണി�ി
വാർഡിേല�ു� വഴിയാണ് അറിേയ�ത്
..യൂണിേഫാമിലു�വർ എ�ത തിര�ി��
േകാറിേഡാറിലൂെട േപാകുേ�ാഴും ഇ�രം േചാദ�
കർ�ാ�െള എേ�ാഴും േനരിേട�ി വരാറു�്
.അവെര കു�ം പറ�ി�് കാര�മി� .ഇ�തയും വർഷം
ഈ േഹാസ്പി�ലിെ� മൂ�ിനും മൂലയിലും വെര ഓടി
നട�ു സകല വാർഡുകളിലും സാധനം േ�ാ�്
െച��� അയാൾ�് േപാലും ചില വാർഡുകെളാെ�
എവിെടയാെണ�് ഒരു പിടിയുമി� .. േറാസാ�� 

അ��ി�ു മേ�ർണി�ി വാർഡിേല�ു� വഴി
പറ�ു െകാടു�ി�� , അയാൾ േകാറിേഡാറിൽ
തെ� ഒരു ഭാഗ�ു ,മ���വർ�്
ബു�ിമു���ാകാ� രീതിയിൽ േ�ടാളി ഒരു വശം
േചർ�് നിർ�ിയതിനു േശഷം േവഗ�ിൽ
ആദ�െ� േഡാർ കട�ു ,എമർജൻസി
ഡി�ാർ��െമൻ�ിൻെ� പുറകിൽ എ�ി .ന�
തിര�ു�് .അതിനു മാ�തം ഒരി�ലും ഒരു മാ�ം
ഉ�ായതായി അയാൾ�് േതാ�ിയി�ി�. അത്
രാ�തി ആയാലൂം പകലായാലും ഒ�് േപാെലയാണ്
.അടു�ി�� 3 �പാവശ�ം തു�ിയാൽ ഉടെന
ആംബുലൻസ് വിളി�ു�വരുെട നാടാണ്
!!.പറ�ി�് കാര�മി� .െവറുെത കി��� സർവീസ്
അെ� .അ�െന ഓേരാ�ും ചി�ി�� െകാ�്
അയാൾ േ�ാ�് ഇരി�ു� മുറിയിേല�്
േവഗ�ിൽ കയറിയ േപായി .േ�ാ�് റൂമിെ�
േനെര എതിർ വശ�ായി ഒരു െചറിയ മുറിയു�് .
ആ മുറി മി�വാറും കാലിയായി�ായിരി�ും
കിട�ുക .എെമർജൻസിയിൽ െവ�്
മരണെ�ടു�വെര കിട�ു� ഒരു മുറിയാണത്.
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ഓേരാ തവണയും ആ മുറിയുെട മു�ിലൂെട
േപാകുേ�ാൾ അയാൾ ആകാഷേയാെട ഉ�ിേല�്
ഒ�് േനാ�ും ,ഇതുവെരയും അയാൾ�് ശ�ാസം
േപാെയാരാെള അതിനക�ു കാണാൻ ഭാഗ�ം
ഉ�ായി�ി� .േ�ാ�് റൂമിെ� മു�ിൽ
എ�ാറായേ�ാൾ തെ� അയാൾ�് ഒ�്
മന�ിലായി ആ മുറിയിൽ ആേരാ ഉ�്. േ�ാ�് റൂം
തുറ�ു�തിനിടയിൽ അയാൾ 
കേസരയിൽ തല മു�ി�ിരി�ു� �പായമു� ഒരു
സ്�തീെയ ക�ു . േ�ടാളിയിൽ കിട�ു�യാളിെ� ഭാര�
ആയിരി�ും !അയാൾ േ�ാ�് റൂമിെ� േഡാർ
തുറ�ു� ശബ്ദം േക�ി�ായിരി�ും അവർ പതുെ�
തലയുയർ�ി അയാെള േനാ�ി .അവരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ െപടാതിരി�ാൻ അയാൾ െപെ��് തെ�
േ�ാ�് റൂമിനു�ിേല�ു കയറി വാതിലട�� !!
േ�ാ�് െച�് െചയ്തതിനു േശഷം അയാൾ
പുറ�ിറ�ി വാതിൽ അട�ുകയായിരു�ു
.പുറകിൽ ഒരു പതി� ശബ്ദം െക�് അയാൾ
തിരി�ു േനാ�ിയേ�ാൾ േനരെ� ആ മുറിയിൽ
ഇരു� സ്�തീ !!!!!.അവർ പതി� സ�ര�ിൽ
അയാേളാട് താ�് യു എ�് പറ�ു.ഒ�ം െകൻ ഈസ്
േനാ േമാർ എ�ും പറ�ു !!!!രാ�ിയുെടേപാെല
മുടിയു� ആ അ��ിയുെട വാ�ുകൾ�ു
പകരമായി േസാറി േഫാർ യുവർ േലാസ് എ�്
എ�െനേയാ പറെ�ാ�ി�� െകാ�് േവഗ�ിൽ
അയാൾ േകാറി േഡാറിൽ ഇരി�ു� അ�ാള�െട
േ�ടാളിെയ ല��മാ�ി നട�ു .അയാള�െട മന�്
വ�ാെത പതറി േപായിരു�ു .അൽ�ം മുൻപ് തേ�ാട്
പു�ിരിേയാെട വഴി േചാദി� ആ അ�യുെട
മുഖമായിരു�ു അയാള�െട മന�് നിറെയ !ഒരു പെ�
അവർ�ു മ�ാരും ഇ�ായിരി�ാം .അത് െകാ�ാവാം
അ�ം മുൻപ് വഴി േചാദി� പരിചയ�ിെ� മാ�തം
ബല�ിൽ തെ� ദുഃഖം അവർ എേ�ാട് പ�ു െവ�ത്
.കനെ�� മന��ം അതിലും കനെ�� േ�ടാളിയും വലി��
െകാ�് അയാൾ ര�ാം നിലയിെല െമേ�ർണി�ിെയ
ല��മാ�ി േവഗ�ിൽ നട�ു .
െമേ�ർണി�ി വാർഡിൽ േപാകുേ�ാെഴാെ�, ഒരു
കു�ി കര�ിൽ േകൾ�ാൻ ഭാഗ�മുേ�ാെയ�ു
അയാൾ കാേതാർ�ു േനാ�ും .േലബർ റൂമിൽ
നി�ും സ്�തീകള�െട "പുഷും ,പു��ം "കര�ിലും
,ബഹളവുെമാെ� േക�ി��െ��ിലും കു�ി
കര�ിൽ േകൾ�ാൻ ഇത് വെര ഭാഗ�ം ഉ�ായി�ി�!
െമേ�ർണി�ിയിേല�ു� െ�റിൈലസ്ഡ് 
പാ�ുകൾ അടു�ി െവ�ു�തിനിടയിൽ അയാള�െട
കാതുകൾ�് സേ�ാഷം പകർ�ു െകാ�് ഒരു
കു�ി കര�ിൽ െമേ�ർണി�ി വാർഡിലാെക
പടർ�ു.എേ�ാ അയാള�െട മന�് െപെ��്
സേ�ാഷം െകാ�് നിറ�ു ..പാ�ുകൾ െഷൽഫിൽ
നിര�ി, 

േ�ാ�ുെമടു�ു പുറേ��് ഇറ�ിയേ�ാൾ
അയാൾ മേനാഹരമായ ആ കാഴ്ച ക�ു
..േറാസാ���ള�െട �ാന�ു ൈകയിൽ നീല
ക��കള�� ഒരു കു�ു മാലാഖെയ ൈകകൾ
എടു�ു ലാളി�ു� േറാസാ���ള�െട ഉടു�ി� ആ
അ��ി .അവർ എെ� ക�തും താ�് യു ,ൈമ
�ഗാൻഡ് സൺ "െകൻ ".എ�് പറ�ു െകാ�്
കു�ിെയ അയാെള കാണി�� െകാടു�ു .കു�ിയുെട
അ�ു�യ്�ു അഭിന�നങൾ േനർ�ു െകാ�്
അയാൾ േ�ടാളിയും വലി�� െകാ�് പുറേ��ു
നട�ു .ആശുപ�തിയുെട ഒരു േകാണിൽ ഒരു ജീവൻ
െപാലി�േ�ാൾ മെ�ാരു ജീവ�െ്റ തുടി�് മെ�ാരു
േകാണിൽ പിറ�ു വീഴു�ു .ര�ു േപരുെടയും
േപരുകൾ ഒ�ായത് യാദ്ര്�ികമായിരി�ാം
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! െപാലി�തിൻെ�യും
പിറ�തി�െ്റയും സാ�ിയായ അയാൾ
േകാറിേഡാറിലൂെട ചി�കള�െട േതരിേലറി
േ�ടാളിയുമായി യാ�ത തുടർ�ു .അേ�ാൾ
അയാള�െട െന�ിെല കനവും ഒ�ം േ�ടാളിയുെട
കനവും ഒരു േപാെല കുറ�ിരു�ു......
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