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മുഖക്കുറിപ്പ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരര, 

 രടോബർ മോസം തുടങ്ങുന്നത് ഗോന്ധിസ്മരണകരളോപ്പടയോണ്. പ്രകൃതിരയോട് 
സമരസപ്പെട്ടുപ്പകോണ്ടുള്ള സുസ്ഥിരവികസന സങ്കല്പങ്ങളിലം കർഷകരകന്ദ്രീകൃതമോയ 
വിപണിയിലം കോയികോദ്ധ്ൃോനത്തിപ്പെ മൂലയത്തിലം ഊന്നിയ ഗോന്ധിയൻ സങ്കല്പങ്ങ 
ളിപ്പല  ഗ്രോമസൃരോജിപ്പനക്കുറിചൃ് നമുക്കറിയോം.   

 രോഷ്ട്രപിതോവിപ്പെ ആ സൃപ്നങ്ങപ്പളല്ോം പോരട തകർക്കപ്പെഞ്ഞൃന്ന നിയമനിർമ്മോ 
ണങ്ങളോണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. കോർഷികരംഗത്തിപ്പെ രകോർെ 
രററൃീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന കോർഷിക ബിൽ, പ്പതോഴിലോളികളുപ്പട അദ്ധ്ൃോ 
നരശഷിപ്പയ നിയ്യൃപോധികമോയ ചൂഷണത്തിന്  വിരധയമോക്കോൻ അനുവോദം പ്പകോഞ്ഞൃക്കു 
ന്ന പ്പതോഴിൽനിയമ രഭദഗതികൾ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുപ്പട അനിയന്ത്രിതമോയ ചൂഷണ 
ത്തിന് വഴിപ്പയോയ്യൃക്കും വിധം പരിസ്ഥിതി ആഘോത പഠനത്തിലം നിബന്ധനകളിലം 
വയ്യൃത്തോൻ ശ്രമിചൃ രഭദഗതികൾ എന്നിവപ്പയല്ോം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രോജയത്തിപ്പെ 
ഭോവിപ്പയ ഗുയ്യൃതരമോയി ബോധിക്കുന്ന നയപരമോയ വയതിചലനങ്ങപ്പളയോണ്. അംബോ 
നിയുരടയും അദോനിയുരടയും ബഹുനിലമന്ദിരങ്ങളോണ് ഇന്ത്യയുപ്പട ആകോശം കയ്യടക്കി 
യിരിക്കുന്നത്. ദരിദ്രരോയ കർഷകയ്യൃപ്പട പ്പചയ്യൃെിടോത്ത ജീവിതം ചുട്ടുപ്പപോള്ളം വിധം 
വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുകയോണ് ഇന്ത്യയുപ്പട മണ്ണ്.  

 പ്രകൃതിയും മനുഷയനും യ്യൃരപോപ്പല വിപണിക്ക് കീഴ്പ്പപട്ടു കഴിയുന്ന ഈ 
കോലവം നമുക്ക് അതിജീവിരക്കണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അതിജീവിക്കും...തീർചൃ..!   

    പ്രതീക്ഷകരളോപ്പട 

    പത്രോധിപസമിതി 
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 നിർമ്മോണത്തിലിരിക്കുന്ന പഞ്ഞൃകൂറൃൻ പ്പകട്ടിടങ്ങൾക്കു മുകളിലൂപ്പട പതുപ്പക്ക 
നീങ്ങുന്ന ഊക്കൻ പ്പെയിനുകൾ മനുഷയന്റ അജയ്യതപ്പയ ഒർമ്മിെിക്കു്നു  എ്നു  
പറഞ്ഞ യ്യൃ സഹപ്രവർത്തകനുണ്ടോയിയ്യൃ്നു . പപ്പക്ഷ, ഏരതോ ആഭിചോരപ്രെിയയിൽ 
ഏർപ്പെഞ്ഞൃന്ന ഭീകരയ്യൄപികളോണ് അത്തരം പ്പെയിനുകൾ എന്നോണ് എനിപ്പക്കരന്ത്ോ 
രതോന്നോറുള്ളത്. ആകോശം കൽക്കരി കത്തിത്തീയ്യൃംരപോപ്പല ചുകന്നിയ്യൃളുന്ന സമയത്ത് 
അവ നിഴൽയ്യൄപങ്ങളോയി മോറുരപോൾ പ്രരതയകിചൄം. പലരെോഴം ആ നിഴലകൾക്ക് 
മുകളിലൂപ്പട ഇനിയും പണിദിവസം അവസോനിചൃിട്ടില്ോത്ത പ്പതോഴിലോളികളുപ്പട കറുത്ത 
നരന്ന പ്പചറിയ നിഴലകൾ അനങ്ങുന്നത് കോണോനോകം. ഉറുമ്പുകൾ അരിചൄ നീങ്ങുന്നത് 
രപോപ്പല. 
 ആ ഉറുമ്പുകൾ നിലത്തിറങ്ങുരപോൾ അവർ മനുഷയയ്യൄപമോർജ്ജിക്കും. പ്പപോടിയും 

നവലിബറലിസത്തിന്റെ  
ഇന്ത്യൻ മുഖം 
അജിത് ബോലകൃഷ്ണൻ  1989  EEE 
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സിമന്റം വിയർപ്പം രചർപ്പന്നോട്ടി ചപ്രചൃ തലമുടിയും കഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളും മുഷിഞ്ഞ 
രവഷങ്ങളുമോയി അവർ പ്പതയ്യൃവകളിൽ നിറയും. പചൃക്കറിമോർക്കറൃിലം ഇറചൃിക്കട 
കളിലം മദയശോലകളിലം കവിപ്പഞ്ഞോഴകി നഗരങ്ങളുപ്പട പിന്നോമ്പുറങ്ങളിപ്പല കൂരകളി 
ലടിയും. 

 നഗരരമതോയോലം ആ വോസസ്ഥലങ്ങപ്പളല്ോം യ്യൃ രപോപ്പലയോണ്. അതോത് 
നോഞ്ഞൃകളിപ്പല ഭോഷകൾക്കനുസരിചൃ് രപയ്യൃകൾ മോറുപ്പമരന്നയുള്ളൂ. ജുഗ്ഗികൾ, രചരികൾ, 
ര ോപട്പട്ടികൾ, എന്നിങ്ങപ്പന. മനുഷയന് നി്നു തിരിയോനിടമില്ോത്ത കൂരകൾ. 
ഈചൃയും പ്പകോതുകമോർക്കുന്ന മോലയനയകൂപോരങ്ങൾക്കും ദർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒടകൾ 
ക്കുമിടയിലൂപ്പടയുള്ള ഇഞ്ഞൃങ്ങിയ ഗലികൾ. അംബരചുംബികളുപ്പട നഗരത്തിപ്പെ 
അപരസൃതൃമോണ് മുഖവം രപയ്യൃമില്ോത്ത ജീവിതങ്ങളുപ്പട ഈ നഗരം - രതോട്ടികളുപ്പട, 
തൂപ്പകോയ്യൃപ്പട, വീട്ട് രവലക്കോയ്യൃപ്പട, കൂലിെണിക്കോയ്യൃപ്പട അദൃശയനഗരം. 

 ആ കൂട്ടുകോരരനോട് ഈ ഉറുമ്പുജീവിതങ്ങപ്പളക്കുറിചൃ് രിക്കൽ സംസോരിക്കോൻ 
ശ്രമിചൃിയ്യൃ്നു . അതിജീവനത്തിന് ഇങ്ങപ്പനപ്പയങ്കിലം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടോക്നു  എന്ന 
തിൽ ആ മനുഷയർ കൃതോർത്ഥർ ആവകയരല് രവണ്ടത് എന്ന മറുരചോദയമോയിയ്യൃ്നു  
ഉത്തരം. രന്നോർത്തോൽ ആ മറുപടി അപ്രതീക്ഷിതമോയിയ്യൃന്നില്. മറചൄപ്പവക്കപ്പെട്ട, 
വികലീകരിക്കപ്പെട്ട, അതുമപ്പല്ങ്കിൽ തലകീഴോയി നിർത്തപ്പെട്ട യോഥോർത്ഥയങ്ങ 
ളോണരല്ോ നമ്മുപ്പട പ്പപോതുരബോധപ്പത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പ്രരതയകി ചൄം ഇന്ത്യയിൽ. 

 വികസിത മുതലോളിത്ത രോജയങ്ങളിലടക്കം, രലോകത്ത് മറൃ് പലയിടങ്ങളിലം 
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വർധിചൄവയ്യൃന്ന സോപത്തിക അസമ 
തൃവം പ്പതോഴിലില്ോയ്മയും ദോരിദ്രയവ 
പ്പമോപ്പക്ക ഇരെോൾ വലിയ ചർചൃോവി 
ഷയങ്ങളോക്നു ണ്ട്. ചിലരെോപ്പഴങ്കി 
ലം ആ ചർചൃകൾ നിശിതമോയ വയവ 
സ്ഥോവിമർശനമോയി പരിണമിക്കുക 
യും പ്പചയ്യു്നു ണ്ട്. എന്നോൽ ചില 
അപവോദങ്ങൾ ഴിചൄ നിർത്തിയോൽ 
നമ്മുപ്പട പ്പപോതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 
അങ്ങിപ്പനയുള്ള ചർചൃകൾ തീപ്പര 
അപ്രതയക്ഷമോകകയോണ്. 

 പരോജയപ്പെട്ടവയ്യൃപ്പട രലോക 
പ്പത്ത മറചൄ പ്പവക്കുന്ന ജയിചൃവയ്യൃപ്പട 

രലോകപ്പത്ത കോണോനോണ് പ്പപോതുരവ നമുക്കിഷ്ടം. ര ോപട്പട്ടികപ്പള മറചൄ പിടിക്കുന്ന 
ആെിലിയ, മുരകഷ് അംബോനിയുപ്പട 27 നില വീട്, നമ്മുപ്പട മധയവർഗ മനസ്സുകൾക്ക്, 
യ്യൃ സുരക്ഷിതരബോധം നൽക്നു ണ്ട്. പപ്പക്ഷ, പ്രധോനമന്ത്രി രലോക്ക്പ്പഡൗൺ 
പ്രഖയോപിചൃതിന് രശഷമുള്ള ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറു മോസങ്ങൾ ഈ 
സുരക്ഷിതരബോധത്തിന് ഇടിവ് തട്ടിചൃിരിക്കു്നു  എന്ന് ചിലപ്പരങ്കിലം പറഞ്ഞു 
രകൾക്കു്നു ണ്ട്. എനിക്കുറെില്. യ്യൃ നിശൄലദൃശയം കോണുന്ന പ്രതീതിയോണ് ഈ 
ആറു മോസങ്ങരളോർക്കുരപോൾ മനസിലണ്ടോകന്നത്. എന്നോലം, യ്യൃപോട് മോറൃങ്ങൾ 
നിശബ്ദമോയി നടന്ന യ്യൃ ദശോസന്ധിയോയിട്ടോയിരിക്കും ഭോവിയിപ്പല ചരിത്രം ഈ 
കോലപ്പത്ത രരഖപ്പെഞ്ഞൃത്തുക എ്നു റെോണ്. 

What a difference! 

The richest 1 percent of people in the world receive nearly 14 percent of 

Global income while the poorest 20 percent receive just over 1 percent 

(percent of global income) 

Sources: World Income Distribution database 

Note: Data are for 2005 
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അടചൃിരിപ്പകോലം പ്പചയ്തത് 

 രകോവിഡ് ബോധിതയ്യൃപ്പട എണ്ണം 
500 കടന്ന രവളയിലോണ് മഹോ 
മോരിക്ക് തടയിടോനോയി ജനതോ കർഫൂ 
ആചരിക്കോൻ പ്രധോനമന്ത്രി നരരന്ദ്ര 
രമോദി ആഹൃോനം പ്പചയ്യുന്നത്. യ്യൃ 
ലക്ഷത്തിൽപരം മരണങ്ങൾക്കും, 70 
ലക്ഷരത്തോളം രരോഗബോധിതർക്കുമിപ്പറം നി്നു  രനോക്കുരപോൾ ആ സംഖയ തീപ്പര 
പ്പചറുതോയി രതോ്നു ്നു ണ്ട്! അപ്പതന്ത്ോയോലം, മോർചൃ് മോസത്തിപ്പല യ്യൃ ഞോയറോഴ്ചൃ 
നടത്തപ്പെട്ട ആ 14 മണിക്കൂർ കർഫൂ മോസങ്ങരളോളം നീളുന്ന യ്യൃ അടചൃിയ്യൃെിപ്പെ 
ഡ്രസ്സ് റിരഹഴ്സൽ ആയിയ്യൃ്നു പ്പവന്ന് അന്ന് അധികമോയ്യൃം ചിന്ത്ിചൃിട്ടുണ്ടോകില്. 

 രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് രശഷം മോർചൃ് 24 ന്, പ്രധോനമന്ത്രി വീണ്ടും രോഷ്ട്രപ്പത്ത 
അഭിസംരബോധന പ്പചയ്തരെോൾ സംഭവിചൃത് അതോയിയ്യൃ്നു . അന്ന് അർധരോത്രി 
പ്പതോട്ട് 21 ദിവസരത്തക്ക് സമ്പൂർണ രലോക്ക്പ്പഡൗൺ രമോദി പ്രഖയോപിചൄ. രനോട്ട് 
ബന്ദിപ്പയ അനുസ്മരിെിചൄ ആ പ്രസംഗം. 

 അങ്ങിപ്പന സൂക്ഷമജീവികളുപ്പട സംഘടിതകലോപപ്പത്ത രനരിടോൻ സമ്പൂർണ 
അടചൃിരിെിന് യ്യൃങ്ങുന്ന ആദയ രോജയമോയി ഇന്ത്യ. പ്പതോഴിലിടങ്ങളും വിദയോലയങ്ങളും 
മോർക്കറൄകളും നിശൄലമോയി. പ്പതയ്യൃവകളിൽ നിന്ന് വോഹനങ്ങപ്പളോഴിഞ്ഞു. നിർമോണ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലചൄ. പ്പെയിനുകളും. അരതോരടോെം രവപ്പറോ്നു  കൂടി സംഭവിചൄ. 
അടചൃിരിെ് മറഞ്ഞുകിടന്നിയ്യൃന്ന അദൃശയനഗരങ്ങളിപ്പല മനുഷയപ്പര പുറരത്തക്ക് തള്ളി. 
ആ മനുഷയർ പ്പതയ്യൃവകളിൽ നിറഞ്ഞു. സൃന്ത്ം ഗ്രോമങ്ങളിരലക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് 
കിരലോമീറൃറുകൾ കോൽനടയോയും വസക്കിളിലപ്പമോപ്പക്കയോയി തോണ്ടുന്ന 
അരനകോയിരങ്ങളുപ്പട ദൃശയങ്ങൾ സൃീകരണമുറികപ്പള പ്പതപ്പല്ോന്ന് അസൃസ്ഥമോക്കി. 



 

The eye magazine october 2020  8 

 വിഭജനകോലത്തിന് രശഷം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറൃവം വലിയ മനുഷയയ്യൃപ്പട 
പലോയനമോയിയ്യൃ്നു  അത്. നിതയജീവിത വയവഹോരങ്ങൾ രോയ്ക്കുരോമോനം നിർത്തോൻ 
നിർബന്ധിതരോകരപോൾ നമ്മുപ്പട നോട്ടിപ്പല സോധോരണ മനുഷയയ്യൃപ്പട ജീവിതത്തിന് 
എന്ത്് സംഭവിരചൃക്കുപ്പമന്നറിയോൻ വലിയ പ്രയോസങ്ങപ്പളോ്നു മില്. 

 ആഴത്തിലള്ള വിശകലനങ്ങപ്പളോ്നു ം കൂടോപ്പത വോയിപ്പചൃഞ്ഞൃക്കോവന്ന 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ രനോക്കിയോൽ മതി. എനിക്ക് ഇ്നു ം മനസ്സിലോകോത്ത യ്യൃ 
കോരയം, എന്നിട്ടും എന്തുപ്പകോണ്ടോണ് അധികോരികൾക്ക് ഈ ദരന്ത്പ്പത്ത മുൻകൂട്ടി 
കോണോനോകോഞ്ഞത് എന്നതോണ്. അതല്, മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും അക്കോരയം 
അവഗണിചൃതോപ്പണങ്കിൽ അതുപ്പകോണ്ട് എന്തു രനട്ടമോണ് ഉണ്ടോയത്? 

 ഈ കണക്കുകൾ രനോക്കുക: രകന്ദ്ര സർക്കോരിന്പ്പറ ഏറൃവം അവസോനപ്പത്ത 
സോപത്തിക സർരേ പ്രകോരം ഇന്നോട്ടിപ്പല പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവരിൽ 80.8% രപര് 
അസംഘടിത രമഖലയിലോണ് രജോലി പ്പചയ്യുന്നത്. ഏകരദശം 38 രകോടി മനുഷയർ. 
അനൗപചോരിക പ്പതോഴിലകൾ അഥവോ കൂലിരവലകൾ പ്പചയ്യൂന്നവയ്യൃപ്പട എണ്ണം 
എഞ്ഞൃക്കുകയോപ്പണങ്കിൽ അത് 90% ആണ് (42.43 രകോടി). ഇനി രവപ്പറോയ്യൃ കണക്ക്. 
2011 പ്പല പ്പസൻസസ് പ്രകോരം ഇന്ത്യയുപ്പട ജനസംഖയയുപ്പട 37% രപർ (45.7 രകോടി) 
രജോലിരക്കോ വിദയോഭയോസത്തിരനോ രവണ്ടി സൃന്ത്ം നോഞ്ഞൃ വിട്ട ആഭയന്ത്രകടിരയറൃ 
ക്കോരോണ്. വീട്ടിനകത്ത് അടചൃിയ്യൃന്ന് ജീവിക്കോൻ ക്കോത്തവരോണ് ഇന്ത്യയിപ്പല 
പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവം എന്ന് ചുയ്യൃക്കം. 

 സോപത്തിക രമഖലയിൽ നവലിബറൽ ഉദോരവൽക്കരണം നടെിൽവന്ന 1990 
കൾ മുതലോണ് കടിരയറൃക്കോയ്യൃപ്പട എണ്ണത്തിൽ ഗണയമോയ വർധന ഉണ്ടോകന്നത്. 
കോർഷികപ്രതിസന്ധിയും വികസനത്തിന്പ്പറ രപരിലള്ള തീപ്പവട്ടിപ്പക്കോള്ളയും പുതിയ 
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പ്പതോഴിലവസരങ്ങളുപ്പട അഭോവവം കടിപ്പയോഴിക്കപ്പെട്ടവയ്യൃപ്പട (dispossessed) എണ്ണം 
െമോതീതമോയി വർധിെിചൄ. രലോക്ക്പ്പഡൗൺ കോലത്ത് കണ്ടത് ഈ ആഭയന്ത്ര 
'അഭയോർത്ഥി' പ്രവോഹത്തിപ്പെ തിരിപ്പചൃോഴക്കോയിയ്യൃ്നു . പ്രതീക്ഷയറൃ മടക്കയോത്ര. 

 രദശോടകരോയ അസംഘടിത പ്പതോഴിലോളികപ്പള മോത്രം ബോധിചൃ ന്നോയിയ്യൃ്നു  
രലോക്ഡൗണിപ്പെ തിക്തഫലങ്ങൾ എന്നല്. സംഘടിതരമഖലയിരലയും ലക്ഷക്കണ 
ക്കിന് പ്പതോഴിലകൾ ഇല്ോതോയി. ട്ടനവധി പ്പചറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ 
തകർ്നു . ഈ സോപത്തിക വർഷത്തിപ്പെ ആദയപോദത്തിൽ ഇന്ത്യയുപ്പട ജിഡിപി 
കഴിഞ്ഞ വർഷപ്പത്ത ഇരത കോലയളവിപ്പന അരപക്ഷിചൃ് 23.9% തോരഴക്ക് 
പതിക്കുകയോണുണ്ടോയത്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടക്ക് ആദയമോയോണ് ഇന്ത്യയുപ്പട 
സോപത്തികരംഗം ഇത്രയും സരങ്കോചിക്കുന്നത്. രകോവിഡ്-19 ഏറൃവം തീക്ഷ്ണമോയി 
ബോധിചൃ സപദ് വയവസ്ഥകളിപ്പലോന്നോയി ഇന്ത്യ. 

ആത്മനിർഭർ അഭിയോൻ 

രകോവിഡിന് മുപ് തപ്പന്ന യ്യൃ വലിയ തകർചൃയുപ്പട വക്കത്തോയിയ്യൃ്നു  സപദ് 
വയവസ്ഥ. തകർന്നടിഞ്ഞ കോർഷികരംഗവം സോധോരണമനുഷയയ്യൃപ്പട ഉപരഭോഗരശഷി 
യിലണ്ടോയ വലിയ ഇടിവപ്പമോപ്പക്ക രമോദിയുപ്പട രണ്ടോമൂഴപ്പത്ത തുടക്കം പ്പതോരട്ട 
അസൃസ്ഥമോക്കിപ്പകോണ്ടിരിക്കുകയോയിയ്യൃ്നു . രോജയം സോപത്തിക വളർചൃ 
രനഞ്ഞൃരപോഴം പ്പതോഴിലവസരങ്ങൾ കൂഞ്ഞൃതലോയുണ്ടോക്കുന്നിപ്പല്ന്ന് മോത്രമല്, ഉള്ള 
പ്പതോഴിലവസരങ്ങൾ രപോലം ഇല്ോതോയി പ്പകോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിരലക്കോണ് 
ഇന്ത്യ രപോയിപ്പക്കോണ്ടിയ്യൃന്നത്. സപത്ത് കറചൃ് രപയ്യൃപ്പട വകവശം കമിഞ്ഞ് 
കൂട്ടുന്നതിനപ്പറം, നവലിബറൽ ഉദോരവൽക്കരണത്തിന്പ്പറ പ്രരണതോക്കൾ അവകോശ 
പ്പെഞ്ഞൃന്നത് രപോപ്പല സപത്തിന്പ്പറ തോപ്പഴതട്ടിരലക്കുള്ള കിനിഞ്ഞിറങ്ങൽ (trickle-
down effect) ഉണ്ടോയില്. 

 അരതരപോപ്പല അതയോസന്ന 
നിലയിലോയിയ്യൃ്നു  ധനകോരയരമഖ 
ലയും. ഐഎൽ&എഫ്എസ്, പ്പയസ് 
ബോങ്ക്, മഹോരോഷ്ട്ര രേറൃ് രകോഒെ 
രററൃീവ് ബോങ്ക് തുടങ്ങിയ ധനകോരയ 
സ്ഥോപനങ്ങളുപ്പട തകർചൃയും അഴിമ 
തിക്കഥകളും പുറത്തു പ്പകോണ്ടുവന്നത് 
ആ സ്ഥോപനത്തിപ്പെ രനതൃതൃങ്ങളു 
പ്പട പ്പകഞ്ഞൃകോരയസ്ഥത മോത്രമല്, ധന 
കോരയരമഖലപ്പയ ഗ്രസിചൃിരിക്കുന്ന 
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ഘടനോപരമോയ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടിയോയിയ്യൃ്നു . 

 അങ്ങിപ്പന യ്യൃ വലിയ പതനത്തിപ്പെ വക്കിപ്പലത്തി നിന്നിയ്യൃന്ന സപദ് 
വയവസ്ഥപ്പയ അടികോണോക്കയത്തിരലക്ക് തള്ളിയിട്ടു രകോവിഡ്. ഇങ്ങപ്പനപ്പയോരവ 
സ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്ത്ിരസഹോയങ്ങൾ എത്തിക്കോനും അവയ്യൃപ്പട 
ഉപരഭോഗരശഷി ഉയർത്തുന്നത് വഴി സപദ് വയവസ്ഥപ്പയ പുനയ്യൃജ്ജീവിെിക്കോനുമുള്ള 
ശ്രമം സർക്കോരിപ്പെ ഭോഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടോകപ്പമന്ന പ്രതീക്ഷ യുക്തിസഹമോയിയ്യൃ്നു . 
പ്പമയ് 12ന് രോജയപ്പത്ത അഭിസംരബോധന പ്പചയ്ത പ്രധോനമന്ത്രി 20 ലക്ഷം രകോടി 
യ്യൄപയുപ്പട സോപത്തിക ഉരത്തജക പോരക്കജും രോജയപ്പത്ത സൃയംപരയോപ് തമോയ യ്യൃ 
സോപത്തിക ശക്തിയോയി വളർത്തിപ്പയഞ്ഞൃക്കോൻ ആത്മനിർഭർ അഭിയോനും 
പ്രഖയോപിചൃരെോൾ ആ പ്രതീക്ഷ ഉയർ്നു . 

 എന്നോൽ, അഞ്ചു തവണകളോയി ധനകോരയമന്ത്രി നിർമ്മലോ സീതോരോമൻ 
പുറത്തുവിട്ട ആത്മനിർഭർ അഭിയോനിപ്പെ വിശദോംശങ്ങൾ  ആ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥോന 
ത്തോയിയ്യൃ്നു  എന്ന് പ്പതളിയിചൄ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അവതരിെിചൃ സോപത്തിക 
സർരവയിപ്പല നയപരിപോടികൾ രകോവിഡിപ്പന മറയോക്കി നടെിലോക്കുന്നതിന് 
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സർക്കോർ കപ്പണ്ടത്തിയ മോർഗമോണ് ഈ അഭിയോ 
പ്പനന്ന് വയക്തമോയി. തിയ്യൃക്കുറലം കൗടിലയപ്പെ 
അർത്ഥശോസ്ത്രവം ആഡംസ്മിത്തിന്പ്പറ രോഷ്ട്രങ്ങളുപ്പട 
സപത്തും മോർഗരറൃ് തോചൃറുപ്പട പ്രസംഗങ്ങളും 
സുലഭമോയി ഉദ്ധ്രിചൃ് ധനമന്ത്രി അവതരിെിചൃ ആ 
രരഖ നവലിബറൽ ധനതതൃശോസ്ത്രത്തിപ്പെ പോഠ 
പുസ് തകമോയി ഉപരയോഗിക്കോവന്ന ന്നോയിയ്യൃ്നു . 

 സോധോരണ മനുഷയപ്പരയും പ്പചറുകിട ബിസി 
നസ് സ്ഥോപനങ്ങപ്പളയും സോപത്തികദരിതത്തിൽ 
നിന്ന് കരകയറോൻ സഹോയിക്കു്നു  എന്ന പ്രതീതി 
ഉളവോക്കുന്ന കറചൃിളവകളും രക്ഷമപദ്ധ്തികളും 
ആത്മനിർഭർ അഭിയോൻ പ്രഖയോപനങ്ങളിൽ 

ഉണ്ടോയിയ്യൃ്നു  എന്നത് രനര്. പപ്പക്ഷ, കൽക്കരി, മിനറൽസ്, പ്രതിരരോധം, 
രവയോമയോനം, കൃഷി, ഊർജവിതരണം, സ്രപസ്, ആണരവോർജം തുടങ്ങിയ 
തന്ത്രപ്രധോനമോയ രമഖലകൾ സൃകോരയമൂലധത്തിന് തുറന്ന് പ്പകോഞ്ഞൃക്കോനുള്ള 
നയപരമോയ തിയ്യൃമോനങ്ങൾക്കോയിയ്യൃ്നു  അതിപ്പല ഊന്നൽ. 

 ധനകോരയമന്ത്രി സംസോരിക്കുരപോൾ രണ്ട് ഭോവങ്ങളോണ് രകൾവിക്കോയ്യൃപ്പട 
മനസ്സിൽ പതിയുക. ന്ന് കർക്കശസൃഭോവക്കോരിയോയ അദ്ധ്യോപികയുരടതോണ്. രണ്ട് 
എല്ോ കോരയങ്ങളും സൂക്ഷമോയി പ്ലോൻ പ്പചയ്യുന്ന രരോ കൃതയത്തിപ്പെയും പുരരോഗതി 
അളക്കോൻ അളക്കോവന്ന മോനദണ്ഡങ്ങളുപ്പണ്ടന്ന് ഉറെ് വയ്യൃത്തുന്ന പ്പപ്രോഫഷണൽ 
മോരനജയ്യൃരടതും. സൃന്ത്ം പക്ഷപോതിതൃങ്ങപ്പളയും ചോയ് വകപ്പളയും സമർത്ഥമോയി 
മറചൄപ്പവക്കോനുതകന്നതോണ് ഈ രണ്ടു ഭോവങ്ങളും. 

 എന്നിട്ടും ഈ പ്രഖയോപനങ്ങൾക്കിടയിൽ സോന്ദർഭികമോയി അവർ പറഞ്ഞ യ്യൃ 
കോരയം നമ്മുപ്പട ഭരണോധികോരികൾ കോഴ്ചൃവട്ട 
ത്തിന്പ്പറ പരിമിതികപ്പള, അവർ കോണോൻ 
വിസമ്മതിക്കുന്ന കോഴ്ചകപ്പള പ്പവളിവോക്കി. മധയ 
വർഗക്കോർക്കോയുള്ള ഭവനനിർമോണ സബ്സി 
ഡിപ്പയ കറിചൃ് സംസോരിക്കുന്നതിനിപ്പട ആറു 
ലക്ഷത്തിനും പതിപ്പനട്ട് ലക്ഷത്തിനും ഇട 
യിൽ വോർഷിക വയ്യൃമോനമുള്ളവപ്പര അവർ 
വിരശഷിെിചൃത് മധയവർഗ്ഗത്തിപ്പെ അടിത്ത 
ട്ടിലള്ളവർ എന്നോയിയ്യൃ്നു ! 

Cartoon : E P Unny 
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 ഇന്ത്യയിപ്പല മധയവർഗത്തിന് 
അറിരഞ്ഞോ അറിയോപ്പതരയോ ധന 
മന്ത്രി നൽകിയ ഈ നിർവചനം 
ഇന്ത്യയിപ്പല പ്പതോഴിലിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്ന 
വരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവം എങ്ങിപ്പന 
യോണ് നമ്മുപ്പട ഭരണോധികോരിക 
ളുപ്പട കോഴ്ചവട്ടത്തിന് പുറത്തോയിരിക്കു 
ന്നത് എന്ന് കോട്ടിത്ത്നു . 

ഡിസോേർ കയോപിറൃലിസം 

 സമൂഹപ്പത്ത പിടിചൄലക്കുന്ന 
ദരന്ത്ങ്ങളുണ്ടോക്കുന്ന നഞ്ഞൃക്കത്തിപ്പെ 

മറപറൃി മുതലോളിത്തം തങ്ങളുപ്പട ലോഭവർധനക്കോയുള്ള പരിപോടികൾ 
നടെിലോക്കുന്നതിപ്പന പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകയോയ നരവോമി ക്ലയിൻ വിരശഷിെി 
ചൃത് ദരന്ത് മുതലോളിത്തം (Disaster Capitalism) എന്നോയിയ്യൃ്നു . ഡിസോേർ 
കയോപിറൃലിസത്തിപ്പെ ഇന്ത്യൻ പതിെോണ് ഈ കോലയളവിൽ നടന്ന എല്ോ 
സുപ്രധോന നിയമനിർമോണങ്ങളും. വിദയോഭയോസനയം, ഇഐഎ 2020, ഇക്കഴിഞ്ഞ 
പോർലിപ്പമെ് മൺസൂൺ സരമ്മളനത്തിൽ നടെിലോക്കിയോയ കോർഷിക നിയമങ്ങളും 
രലബർ രകോഡുകളും. ഇവപ്പയോപ്പക്കയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്പപഞ്ഞൃത്തോവന്ന നിയമനിർമോ 
ണങ്ങളോണ്. 

 കോർഷിക നിയമ രഭദഗതികളുപ്പട കോരയപ്പമഞ്ഞൃക്കുക. രലോക്പ്പഡൗൺ കോലത്ത് 
ജൂൺ മോസം ആദയവോരത്തിലോണ് ആത്മനിർഭർ പ്രഖയോപനങ്ങളുപ്പട ചുവട് പിടിചൃ് 
കോർഷികരമഖലയിൽ ദൂരവയോപകമോയ പ്രതയോഘോതങ്ങൾ ഉളവോക്കുന്ന മൂ്നു  
ഒർഡിനൻസുകൾ സർക്കോർ പ്പകോണ്ടുവയ്യൃന്നത്. 

 വർഷങ്ങളോയി തുടർന്ന് വയ്യൃന്ന ന്നോണ് ഇന്ത്യയിപ്പല കോർഷിക പ്രതിസന്ധി. 
ജിഡിപിയുപ്പട 16.5% മോത്രം സംഭോവന പ്പചയ്യുന്ന കോർഷിക രമഖലയിലോണ് 
ഇന്ത്യയിപ്പല പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവരിൽ 40% രപയ്യൃം രജോലി കപ്പണ്ടത്തുന്നത്. 2019-20 
പ്പല സോപത്തിക സർരവ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിപ്പല കോർഷികരംഗം കഴിഞ്ഞ കറചൃ് 
വർഷങ്ങളോയി മുരടിെിപ്പന രനരിഞ്ഞൃകയോപ്പണ്നു ം അതിന്പ്പറ വോർഷിക വളർചൃ മൂ്നു  
ശതമോനത്തിനഞ്ഞൃത്ത് മോത്രമോണ് എ്നു മോണ്. ഈ അവസ്ഥയോണ് വർഷം രതോറും 
ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകപ്പര ആഭയന്ത്ര അഭയോർത്ഥികളോക്കിമോറൄന്നതും 
കടപ്പക്കണിയും ദോരിദ്രയവം കോരണം ആത്മഹതയയിരലക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നതും. 
എന്നോൽ, ഈ മുഖയപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിചൃ്, കൃഷിയിലം കോർഷിരകോല്പ 
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ന്നങ്ങളുപ്പട വിപണനത്തിലം രകോർെരററൃ് സൃകോരയ രമഖലക്ക് പിടിമുറുക്കോനുള്ള 
അവസരപ്പമോയ്യൃക്കി പ്പകോഞ്ഞൃക്കുക മോത്രമോണ് ഈ നിയമരഭദഗതികൾ പ്പചയ്യുന്നത്. 

 ഇത് കർഷകർ തിരിചൃറിയു്നു ണ്ട്. അതുപ്പകോണ്ടോണ് മഹോമോരിപ്പയ വകപ്പവക്കോ 
പ്പത രോജയപ്പമപോഞ്ഞൃം അവർ ശക്തമോയ പ്രതിരഷധവമോയി പ്പതയ്യൃവിലിറങ്ങിയത്. 
അതിന് പ്പചവിപ്പകോഞ്ഞൃക്കോൻ സർക്കോർ തയ്യോറോയില്. മോത്രമല്, ഭരണഘടനയുപ്പട 
ഏഴോം പ്പഷഡൂൾ പ്രകോരം സംസ്ഥോനവിഷയ 
മോണ് കൃഷിയും അനുബന്ധ രമഖലകളുപ്പമങ്കിലം 
സംസ്ഥോന സർക്കോയ്യൃകരളോട് കൂടിയോരലോചന 
കൾ നടത്തിയുമില്. എന്ത്ിന്, ഭരണമുന്നണിക്ക 
കത്ത് നി്നു യർ്നു  വന്ന പ്രതിരഷധങ്ങപ്പള 
രപോലം പോരട അവഗണിചൄ. ശിരരോമണി 
അകോലിദൾ മുന്നണി വിഞ്ഞൃന്നതിൽ വപ്പരപ്പയത്തി 
കോരയങ്ങൾ. ഞ്ഞൃവിൽ എല്ോ എതിർപ്പകപ്പളയും 
തൃണവൽഗണിചൃ് സഭയിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള 
വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിപ്പെ ബലത്തിൽ നിയമ 
നിർമ്മോണം നടത്തോൻ രകന്ദ്രസർക്കോരിനോയി. 
രലബർ രകോഡുകളുപ്പട കോരയത്തിൽ കണ്ടതും 
ഇരത പ്രവണതയോണ്. 
 നിലവിലണ്ടോയിയ്യൃന്ന 29 പ്പതോഴിൽ നിയമ 
ങ്ങപ്പള പരിഷ്കരിചൃ് നോല് രലബർ രകോഡുകളി Cartoon : E P Unny 
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രലക്ക് തുക്കു്നു  ഈ നിയമനിർമ്മോണം. 
ഇതിന് രവണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 2019 ൽ 
തപ്പന്ന ആരംഭിചൃതോയിയ്യൃ്നു . രവജസ് 
രകോഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒഗേിൽ നിയ 
മമോയി. ബോക്കിയുള്ള മൂന്ന് രകോഡുകളോണ് 
ഇത്തവണ പരിഗണിചൃത്. പ്പതോഴിൽ 
നിയമങ്ങപ്പള രെോഡീകരിരക്കണ്ടതിപ്പെ 
യും ലളിതമോരക്കണ്ടതിപ്പെയും ആവശയ 

പ്പത്ത കറിചൃ് ആർക്കും തർക്കമുണ്ടോകോനിടയില്. പപ്പക്ഷ, അതിപ്പെ മറവിൽ പ്പതോഴി 
പ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവയ്യൃപ്പട തോല്പരയങ്ങൾക്ക് തീർത്തും വിയ്യൃദ്ധ്മോയ നയങ്ങൾ നടെിലോക്കോനോ 
യിയ്യൃ്നു  സർക്കോർ ശ്രമം. ഈ നിയമങ്ങളിപ്പല ചില പ്രധോന വയവസ്ഥകൾ രനോക്കുക: 

 വവദുതി ഉപരയോഗിക്കു്നു പ്പണ്ടങ്കിൽ 20 ഉം അപ്പല്ങ്കിലം 40 ഉം പ്പതോഴിലോളികൾ 
രജോലി പ്പചയ്യുന്ന സ്ഥോപനങ്ങപ്പള മോത്രരമ ഇനി ഫോടറി ആക്റ്റിപ്പെ പരിധിയിൽ 
വയ്യൄ. ഇതിന് മുൻപ് അത് യഥോെമം 10 ഉം 20 ഉം ആയിയ്യൃ്നു . 

 പ്പതോഴിലോളികപ്പള പ്പവട്ടിക്കുറക്കുന്നതിനും ഫോടറി അടചൃിഞ്ഞൃന്നതിനും 300 ൽ തോപ്പഴ 
പ്പതോഴിലോളികൾ ഉള്ള പ്പതോഴിലടമക്ക് സർക്കോരിന്പ്പറ മുൻകൂർ അനുമതി രവണ്ട 
എന്നോണ് പുതിയ നിയമം. മുൻപ് ആ പരിധി 100 ആയിയ്യൃ്നു . 

 300 വപ്പര ആൾക്കോർ പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്ന സ്ഥോപനങ്ങളിൽ േോെിംഗ് ഒർഡർ 
അഥവോ പ്പപയ്യൃമോറൃചൃട്ടങ്ങളുപ്പട ആവശയമില് 

 പ്പതോഴിൽ സമരങ്ങൾക്ക് 60 ദിവസം മുൻപ് രനോട്ടീസ് പ്പകോഞ്ഞൃത്തിരിക്കണം 
 പകതിയിൽ കൂഞ്ഞൃതൽ പ്പതോഴിലോളികൾ അംഗങ്ങളോയി രചർന്നോരല യൂണിയന് 
അംഗീകോരം ലഭിക്കൂ 

 അരതസമയം, പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം വയ്യൃന്ന അസംഘടിത 
പ്പതോഴിലോളികളുപ്പടയും അവയ്യൃപ്പട പുതുയ്യൄപമോയ ഗിഗ്/പ്ലോറൃ്രഫോം പ്പതോഴിലോളികളു 
പ്പടയും സോമൂഹയസുരക്ഷ ഉറപ്പ വയ്യൃത്തുന്ന നിർരേശങ്ങപ്പളോ്നു ം തപ്പന്നയും ഈ നിയമ 
ങ്ങളില്. 

 350 രപജുകളുള്ള ഈ ബില്ലുകൾ 
പോസോക്കോൻ പ്പവറും മൂ്നു  മണിക്കൂറുക 
ളോണ് സഭ എഞ്ഞൃത്തത്. പ്രതിപക്ഷത്തിപ്പെ 
യും പ്പതോഴിലോളി സംഘടനകളുപ്പടയും അഭി 
പ്രോയങ്ങൾ കണക്കിപ്പലഞ്ഞൃത്തില്. 8 അംഗ 
ങ്ങളുപ്പട സസ്പ്പപൻഷനിടയോക്കിയ 
കോർഷിക നിയമരഭദഗതികപ്പള പ്പചോല്ിയു 
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ള്ള ബഹളങ്ങപ്പള തുടർന്ന് സഭയിൽ 
പ്രതിപക്ഷസോന്നിധയം ഇല്ോതിയ്യൃന്ന 
സമയത്തോണ് ഈ ബില്ലുകൾ 
സഭയിൽ അവതരിെിക്കപ്പെട്ടത് 
എന്നതും ശ്രരദ്ധ്യമോണ്. 

 ഇപ്പതഴതുരപോൾ പുറത്തുവന്ന 
യ്യൃ വോർത്ത വവദുതവിതരണം 

സൃകോരയവൽക്കരിക്കോനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രരദശ് സർക്കോർ പിൻവോങ്ങി 
എന്നോണ്. ഇതിപ്പനതിപ്പര ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്പതോഴിലോളികൾ അനിശൄിതകോല 
സമരവമോയി രംഗത്ത് വന്നതോയിയ്യൃ്നു  കോരണം. നവലിബറൽ അജണ്ട നടെിലോ 
ക്കുന്നതിന് സംഘടിതപ്പതോഴിലോളി വർഗം എത്രമോത്രം തടസ്സമോണ് എന്നതിപ്പെ 
ഏറൃവം പ്രകടമോയ സമീപകോല ഉദോഹരണമോണ് ഈ സംഭവം. എന്തുപ്പകോണ്ടോണ് 
പ്പതോഴിലോളിവർഗപ്പത്ത ശിഥിലീകരിക്കുന്ന രലബർ രകോഡുകൾ ഭരണവർഗത്തിന് 
അടിയന്ത്ിര അജണ്ടയോയി മോറുന്നത് എന്നതിനും. 

രലബർരകോഡുകൾക്ക് പിന്നിൽ 

 മുതലോളിത്ത സപദ് വയവസ്ഥപ്പയ ചലിെിക്കുന്ന ഏറൃവം മുഖയമോയ രപ്രരക 
ശക്തി ലോഭമോണ്. മനുഷയവിഭവരശഷിപ്പയ ഏറൃവം കോരയക്ഷമവം പ്പചലവ് കറചൄം 
ഉപരയോഗപ്പെഞ്ഞൃത്തോനുള്ള മോർഗ്ഗങ്ങൾ അത് രതടിപ്പക്കോണ്ടിരിക്കു്നു . പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കു 
ന്നവയ്യൃമോയുള്ള മുതലോളിത്തത്തിന്പ്പറ തോല്പരയസംഘർഷങ്ങളുപ്പട അടിസ്ഥോനം 
അതോണ്. പ്പതോഴിൽ നിയമങ്ങളും പ്പതോഴിൽ സമയവം വർഗസമരത്തിപ്പെ 
തീവ്രമുഹൂർത്തങ്ങളോയി ചരിത്രത്തിലടനീളം നിരന്ത്രമോയി ആവർത്തിക്കുന്നതിന് 
കോരണമതോണ്. 

 വയോവസോയിക മുതലോളിത്തത്തിരനോപ്പടോെം ഉടപ്പലഞ്ഞൃത്ത സംഘടിതപ്പതോഴി 
ലോളി വർഗത്തിപ്പെ വിലരപശൽ ശക്തിയുപ്പട മുനപ്പയോടിക്കോൻ, അത് കപ്പണ്ടത്തിയ 
യ്യൃ മോർഗം പ്പതോഴിലരനൃഷകയ്യൃരടതോയ യ്യൃ കയ്യൃതൽരസനപ്പയ (reserve army of 
labour) നിലനിർത്തുകയോയിയ്യൃ്നു . ആരഗോളവൽക്കരണകോലത്ത് ഈ പ്രെിയക്ക് 
പുതിയ മോനങ്ങൾ വകവ്നു . രവതനനിരക്ക് കറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിരലക്ക്, 
രോജയങ്ങളിരലക്ക്, ഉത്പോദനവം അതിന്പ്പറ കൂപ്പട പ്പതോഴിലം ആവശയോനുസരണം 
പറിചൄനടോൻ എളുെമോയി. അത് ആ പ്രരദശങ്ങളിപ്പല പ്പതോഴിൽനിയമങ്ങപ്പള 
സൃോധീനിചൄ. യ്യൃ നോടിപ്പന നിരക്ഷപക സൗഹോര്ദ്േമോക്കുക എന്നതിനർഥം 
പ്പതോഴിൽനിയമങ്ങൾ എല്ോം ഉരപക്ഷിക്കുക എന്നോയി വയോഖയോനിക്കപ്പെട്ടു. 'Ease of 
doing business' എന്നത് വിരദശ മൂലധനോർത്ഥികളോയ സർക്കോയ്യൃകളുപ്പട മുഖയ 
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മുദ്രോവോകയമോയി. 

 ഇതിരനോപ്പടോെം പരിഗണിരക്ക 
ണ്ട രവപ്പറോയ്യൃ മോറൃം 'പ്ലോറൃ് രഫോം 
ഇരക്കോണമി' എ്നു ം 'പ്പഷയറിങ് 
ഇരക്കോണമി' എ്നു പ്പമോപ്പക്ക വിളിചൄ 
വയ്യൃന്ന, ഉത്പന്നങ്ങളുപ്പടയും രസവന 
ങ്ങളുപ്പടയും വിതരണത്തിപ്പല പുതിയ 
രീതികളുപ്പട ആവിർഭോവമോണ്. ഈ 
പുത്തൻ രീതികൾ സ്ഥിരം പ്പതോഴിൽ, 
കൃതയമോയ പ്പതോഴിൽ സമയം, പ്പതോഴിലി 
ടം തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇല്ോതോക്കി 
പ്പക്കോണ്ടിരിക്കുകയോണ്. മുഴവൻസമയ 
രജോലികളുപ്പട അഭോവവം ഉള്ള രജോലികളുപ്പട രകോൺട്ടൃോക്റ്റ് വൽക്കരണവമോണ് ഈ 
മോറൃങ്ങളുപ്പട കോതൽ. പ്പതോഴിപ്പലഞ്ഞൃക്കുന്നവയ്യൃപ്പട സംഘടിതസൃഭോവം നഷ്ടമോക്നു . 
സംഘടിതരോയ രപ്രോലിരറൃറിയറൄകൾ വിലരപശലിന് രശഷിയില്ോത്ത ശിഥിലമോയ 
പ്പതോഴിൽരസനയോയ പ്രികോരിയറൄകളോയി (precariats) മോറു്നു . നവലിബറൽ 
മുതലോളിത്തത്തിന്പ്പറ ആദർശരലോകമോണത്. 

 പ്രികോരിയറൄകൾ ഇന്ത്യൻ മുതലോളിത്തത്തിപ്പെയും ചോലകശക്തിയോയി മോറി 
പ്പക്കോണ്ടിരിക്കുകയോണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ്ഗത്തിന്പ്പറ പരമമോയ ലക്ഷയം രോജയപ്പത്ത 
വചനപ്പയ പ്പവല്ലുന്ന സോപത്തിക ശക്തിയോയി മോറൃിത്തീർക്കുക എന്നോയിരിക്കുന്ന 
സമകോലീനോവസ്ഥയിൽ പ്രരതയകിചൄം. രകോവിഡ് ഈ സൃപ്നസോക്ഷോത്കോരത്തിനുള്ള 
അവസരപ്പമോയ്യൃക്കിയിരിക്കുകയോണ് എന്നോണ് അവർ കയ്യൃതുന്നത്. അതിനോയി 
ഉദ്പോദനരമഖലയിൽ വലിയ രതോതിലള്ള മൂലധന നിരക്ഷപം കപ്പണ്ടത്തുകയും 
ആഭയന്ത്രവിപണിപ്പയ പുത്തൻകൂറൄ മുതലോളിത്തത്തിനനുസൃതമോയി മോറൃിപ്പയഞ്ഞൃക്കയും 
രവണം. ഇതിനോവശയമോയ അടിസ്ഥോനസൗകരയങ്ങൾ (infrastructure) അതിരവഗം 
വികസിെിപ്പചൃഞ്ഞൃക്കോൻ പ്രികോരിയറൄകളുപ്പട യ്യൃ വലിയ കയ്യൃതൽരസനപ്പയത്തപ്പന്ന 
ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കോവശയമുണ്ട്. അതിന് കളപ്പമോയ്യൃക്കുകയോണ് പുതിയ രലബർ 
രകോഡുകൾ. 

സൃരദശി 'പ്പറട്ടറിക്' (rhetoric), വിരദശ മൂലധനം 

 യ്യൃ ആദർശവം ആശയവപ്പമന്ന നിലയിൽ നവലിബറലിസപ്പത്ത 
വിശദീകരിക്കുന്നവയ്യൃണ്ട്. ആ ആഖയോനത്തിൽ ഏറൃവം കൂഞ്ഞൃതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന യ്യൃ 
വോക്ക് സൃോതന്ത്രയം ആയിരിക്കും. വയക്തിയുപ്പട സൃോതന്ത്രയം. സൃതന്ത്രവിപണി. 
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വയക്തികളുപ്പട ജീവിതത്തിലം തിരപ്പഞ്ഞഞ്ഞൃപ്പകളിലം ഏറൃവം കറചൃ് മോത്രം ഇടപ്പപഞ്ഞൃന്ന 
സർക്കോർ... 

 ഈ കോഴ്ചൃപോടിലൂപ്പട രനോക്കുരപോൾ മതോധിഷ്ഠിതമോയ തീവ്രരദശീയത 
പ്രതയയശോസ്ത്രമോയി സൃീകരിചൃിട്ടുള്ള യ്യൃ ഭരണകൂടവമോയി അങ്ങിപ്പന പ്പപോയ്യൃത്തപ്പെടോ 
പ്പനോക്കില് നവലിബറലിസത്തിന്. കോരണം,  സോപത്തികമോയും വസനികമോയും 
സുശക്തമോയ യ്യൃ രോഷ്ട്രനിർമ്മിതിക്കപ്പറം ജീവിതത്തിപ്പെ സമസ്തതലങ്ങളിലം ആശയ 
പരമോയ രമൽവകയ്യും നിയന്ത്രണവം ആണരല്ോ ആ പ്രതയയശോസ്ത്രം ലക്ഷയമോക്കു 
ന്നത്. ആത്മനിർഭർ അഭിയോൻ മുരന്നോട്ടു പ്പവക്കുന്ന സൃയംപരയോപ്തത രപോലള്ള 
ആശയങ്ങൾ രപോലം തീവ്രരദശീയതയുപ്പട വോചോരടോപത്തിന്പ്പറ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിലോണ് 
അവതരിെിക്കപ്പെഞ്ഞൃന്നത്. 

 നവലിബറലിസം ആതയന്ത്ികമോയി യ്യൃ ആശയസംഹിതയപ്പല്്നു ം, അത് 
അന്ത്ോരോഷ്ട്ര ഫിനോൻസ് മൂലധനവം രകോർപരററൄകളുമടക്കമുള്ള വരരണയവർഗ 
ത്തിന്പ്പറ സോപത്തികോധീശതൃം ഉറെോക്കോനുള്ള യ്യൃ രോഷ് ട്ടൃീയപദ്ധ്തിയോപ്പണ്നു ം 
മനസ്സിലോക്കിയോൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്പപോയ്യൃത്തരക്കട് ഇല്ോതോകം. 

 രലോകപ്പമപോഞ്ഞൃം, വർദ്ധ്ിചൄ വയ്യൃന്ന അസമതൃവം പ്പതോഴിലില്ോയ്മയും നിരയോലിബ 
റൽ ആശയങ്ങളുപ്പട പ്പലജിറൃിമസി ഇല്ോതോക്നു ണ്ട്. ഇന്ത്യയിലം. സോമോനയജന 
ങ്ങളുപ്പട രരോഷവം അസംതൃപ്തിയും ഉയർത്തുന്ന പ്പവല്ലുവിളി യ്യൃ യോഥോർഥയമോണ്. ഇനി 
യരങ്ങോട്ട് ഫോസിേ് സൃഭോവമുള്ള തീവ്രവലതുപക്ഷവം ശക്തമോയ സർക്കോയ്യൃം തപ്പന്ന 
യോയിരിക്കും തങ്ങളുപ്പട ഏറൃവം നല് സംഖയകക്ഷി എന്ന് നവലിബറലിസം 
തിരിചൃറിയു്നു ണ്ട്. 

 അതുപ്പകോപ്പണ്ടോപ്പക്കയോണ് സപദ് വയവസ്ഥ മൂക്കുകത്തി വീഴരപോഴം ഒഹരി 
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വിപണി പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ 
വിശൃോസം വകവിടോതിരിക്കുന്നത്. 
ആത്മനിർഭർ അഭിയോനിപ്പെ ചുവട് 
പിടിചൃ് 'നപ്പയ ഇന്ത്യ കോ നയോ 
രജോഷ്' (New Reliance for a New 
I n d i a )  എന്ന് മുഖം മിനുക്കിയ 
റിലയൻസിൽ നിരക്ഷപം നടത്തോൻ 
ആരഗോള മൂലധനശക്തികൾ കൂ 
നിൽക്കുന്നത്. 

നവലിബറലിസത്തിപ്പെ ഇന്ത്യൻ 
മുഖമോണിത്. 

(കടെോട്: ഈ രലഖകൻ രബോധി 
രകോമൺസിൽ എഴതിയ 'ഡിസോേർ 
കയോപിറൃലിസം' വയ്യൃന്ന വഴികൾ എന്ന 
രലഖനത്തിപ്പല ചില ഭോഗങ്ങൾ 
ഇവിപ്പട ആവർത്തിചൃിട്ടുണ്ട്) 

 
Credits to Suresh Acharya, EP Unny, Manjul, Sunil Nambu, Sajithkumar for 
the cartoons .  

Cartoon : E P Unny 
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വിഭജനം 
 
ഗീത മുന്നൂർരക്കോട് 

 
 
ജോതിമുൾപടർപ്പകളുപ്പട 
നിർമ്മിതിയോണ് 
രവലിപ്പക്കട്ട്... 
തീണ്ടിയോൽ 
വിഷോഗ്രദംശനം. 
നിലവിളികൾ 
പിടഞ്ഞുതിയ്യൃം 
ശൂനയവോനത്തിരലക്ക് 
പ്രോണൻ 
പറന്നലിയും... 
 
മതശിലകളോൽ 

കറു(ഞ്ഞൃ)െിചൄ  
പഞ്ഞൃത്തവയോണ് 
മതിൽപ്പക്കട്ടുകൾ. 

 
 
 
 
 
സ്പർദ്ധ്ചൃീളുകൾ 
നിരത്തിെോകി 
മുതിർപ്പന്നോ്നു  ചോടോൻ 
വിലക്കി, വിലങ്ങിട്ട് 

കോഴ്ചകളുപ്പട  
ഭ്രോന്ത്ോവസ്ഥയിരലക്ക് 
തറചൄരകറും 
ചില്റൃങ്ങൾ... 
 
അകരന്നയിരിക്കോപ്പമന്ന് 
ആയ്യൃമറിയോപ്പത 
അകത്തോരരോ 
മുറുമുറുക്കു്നു ... 
 

വിരവകത്തിരലക്ക്  
പ്പപോഞ്ഞൃന്നപ്പന 
യ്യൃ യുക്തി 
പോഞ്ഞുകയറു്നു ! 
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നായന്മാരം മൗലൂദം  
കബീർ.ടി 1992 Mech 

 

പോലക്കോട്  എൻ.എസ്.എസ്.എഞ്ചിനീയറിംഗ് രകോരളജിൽ ന്നോം വർഷം 
പഠിക്കുരപോളോണ് രമോയ്യൃം മുതിരയും രപോപ്പല പ്പപോയ്യൃത്തരക്കഞ്ഞൃള്ള ഈ സംഗതിക്ക് 
എനിക്ക് സോക്ഷയം വഹിരക്കണ്ടി വന്നത്.  

ആരംഭകോലത്തുണ്ടോയ 'രഹോംസിക്ക്പ്പനസ്സ്' കോരണം പ്പവള്ളിയോഴ്ചപ്പത്ത ക്ലോസ്സ്  
തീർന്നോലടപ്പന ഞങ്ങൾ നോട്ടിരലക്കു വണ്ടികയറുകയോയിയ്യൃ്നു  പതിവ്..ഞങ്ങപ്പള്നു  
പറഞ്ഞോൽ (ആളുകപ്പള സ്ഥലനോമങ്ങളോൽ വിവക്ഷിക്കുന്നതോണ്), യ്യൃ വണ്ടൂയ്യൃകോരനും 
രണ്ട് മരഞ്ചരിക്കോയ്യൃം. മരഞ്ചരിക്കോർ വോലില്ോത്ത നോയന്മോരോണ്., വണ്ടൂരോൻ 
പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമോയി പ്പപോയ്കപ്പക്കോണ്ടിയ്യൃന്ന മുസൽമോനുമോണ്.., കൂട്ടത്തിൽ, 
യ്യൃഗണത്തിലം രചർക്കോൻ പറൃോത്ത ഞോനും. 

പതിപ്പയ ഞങ്ങൾ, ഉചൃയ്ക്ക് രശഷമുള്ള ക്ലോസ്സുകൾ കട്ട്  പ്പചയ്തുപ്പകോണ്ട് മുങ്ങോൻ തുടങ്ങി.. 
രകോരളജിൽ നിന്ന് രനരരത്ത ഇറങ്ങുമോയിയ്യൃപ്പന്നങ്കിലം രനപ്പര പ്പവചൄപിടിക്കുക 
ടൗണിരലക്കോണ്...അന്നിറങ്ങിയ പുത്തൻ സിനിമയുപ്പട മോറൃിനി രഷോ കണ്ടിറങ്ങിയ 
രശഷം, സോധോരണ രപോയിയ്യൃന്ന ബസിൽ തപ്പന്ന രപോകകയും വീട് പറൄകയും 
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പ്പചയ്തുരപോ്നു .. 

ഏതോനും മോസങ്ങൾ പ്പകോണ്ട് വീടിപ്പനക്കുറിചൄള്ള വീണ്ടുവിചോരപ്പമോപ്പക്ക കറഞ്ഞു.. 
പുതിയ നോഞ്ഞൃം പഠനവമോപ്പയോപ്പക്ക പ്പപോയ്യൃത്തപ്പെട്ടുവ്നു ..., കോലോന്ത്രരണ 
വീട്ടിൽരപോക്ക് എപ്പന്നങ്കിലപ്പമോപ്പക്കയോയി മോറി..വീട്ടിൽ രപോയിപ്പല്ന്നോലം,  
പ്പവള്ളിയോഴ്ചകളിപ്പല മോറൃിനി ഞങ്ങൾ മുടങ്ങോപ്പത കണ്ടുരപോ്നു . സിനിമ 
കോണോനുള്ളതുപ്പകോണ്ട് വണ്ടൂരോൻ പ്പവള്ളിയോഴ്ചെള്ളി മോത്രം രവപ്പണ്ട്നു ം പ്പവചൄ. 

അവസോനം കണ്ട 'രോംജിറോവ സ്പീക്കിങ്ങ്', മരഞ്ചരിക്കോർക്ക് മൂന്നോമപ്പത്തയും എനിക്ക് 
നോലോമപ്പത്തയും വണ്ടൂരോന് അഞ്ചോമപ്പത്തയും,തുടർചൃയോയ സിനിമയോയിയ്യൃ്നു .. 

പ്പതോട്ടഞ്ഞൃത്ത തിങ്കളോഴ്ച ന്നോം പീരീഡിൽ, സഹപോഠികപ്പള, രോംജിറോവവിപ്പല 
തമോശകൾ പ്പപോട്ടിചൄപ്പകോണ്ട് ഹരംപ്പകോള്ളിക്കുകയോയിയ്യൃ്നു  ഞങ്ങൾ.. 

അരന്നരം ക്ലോസധയോപകൻ വ്നു ., ഹോജർ എഞ്ഞൃക്കുംമുപ് ഞങ്ങപ്പള എഴരന്നൽെിചൄ 
നിർത്തി.. 

"നോലരപയ്യൃം HOD പ്പയ കണ്ടിട്ട് ക്ലോസ്സിൽ കയറിയോൽ മതി" 

'നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പ്പവചൃിട്ടുപ്പണ്ട'ന്ന് സോറിപ്പെ കണ്ണുകൾ പറഞ്ഞു.. 

HOD യുപ്പട മുറിയിൽ പ്പചന്നരെോൾ, അരേഹപ്പത്തക്കൂടോപ്പത രവപ്പറയും രണ്ടു മോഷന്മോർ.. 

അവയ്യൃം നോയന്മോർ. രകോരളജ് എൻ.എസ്.എസിരെത് ആയത്പ്പകോണ്ട് നോയന്മോർക്ക് 
അവിപ്പട തീപ്പര പഞ്ഞമില്ോയിയ്യൃ്നു .. മൂ്നു രപയ്യൃം കൂട്ടോയ ആെമണം തുടങ്ങി..ഹോജർ 
ബുക്ക്  രനോക്കി വിചോരണയും ആരംഭിചൄ..  

തോരതരമയന കറൃം, അതോയത് ആബ്പ്പസെ് കറവള്ള, മരഞ്ചരിക്കോപ്പര ആദയം കടഞ്ഞു.. 
രണ്ടോളും ന്നിചൄ കറൃസമ്മതംനടത്തി മോെിര്നു ..., 

"സോരറ ഉചൃയ്ക്ക് രപോയിപ്പല്ങ്കി നോട്ടിൽ രപോവോൻ ബസ് കിട്ടൂല.. അരതോണ്ടോ.. 
ഇനീണ്ടോവൂല.." 

സമുദോയത്തിന് ദഷ് രപര് ഉണ്ടോക്കയ്യൃപ്പതന്ന തോക്കീരതോപ്പട അവയ്യൃപ്പട കോരയം 
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തീർെോക്കി..അഞ്ഞൃത്തത് എരന്നോട്.. 

"ഇയ്യോള് നോല് പ്പവള്ളിയോഴ്ചയോയി..?" 

അഞ്ചുള്ള വണ്ടൂരോപ്പനരയോർത്തു മനസ്സോ ചിരിചൄപ്പകോണ്ട് ഞോനുപ്പമോയ്യൃ കള്ളം പ്പമനഞ്ഞു  

"സോരറ, ഉമ്മോക്ക് പ്പവള്ളിയോഴ്ചകളിൽ വവകരന്നരം യ്യൃ ഇൻപ്പജക്ഷൻ 
പ്പവക്കോനുണ്ടോയിയ്യൃ്നു .തുടപ്പര നോപ്പലണ്ണം, അതിപ്പെോ തീർ്നു .., ഇനി രപോണ്ടതില്.." 

"ഇനിയുണ്ടോയോൽ...," 

എന്തു ശിക്ഷയും പ്രതീക്ഷിക്കോപ്പമന്ന ഭീഷണിപ്പയ അർരധോക്തിയിൽ നിറുത്തി.. 
മൂ്നു രപയ്യൃം യ്യൄക്ഷമോയി എപ്പന്ന രനോക്കി.. അഞ്ഞൃത്തത് വണ്ടൂരോരനോട് ...  

"എരടോ, തോപ്പനോ്നു ം പറരയണ്ട, രക്ഷിതോക്കപ്പള പ്പകോണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലോസ്സിൽ രകറിയോൽ 
മതി.." 

വിധിരകട്ട് അവനിരെോൾ കരയുപ്പമന്ന് രതോന്നി ഞങ്ങൾക്ക്..ദയയർഹിക്കുന്ന 

ഭോവത്തിലള്ള മുഖവമോയി പതിപ്പയ അവൻ പറഞ്ഞു..,  

"സോരറ, വല്യോെോപ്പെ 28 ആയിയ്യൃ്നു  കഴിഞ്ഞോഴ്ചൃ..!" 

അതിപ്പനോ്നു ം അലിയുന്ന മനസ്സോയിയ്യൃന്നില് സോറമ്മോയ്യൃരടത്.. പിന്നീട് രചോദയങ്ങളുപ്പട 
മോലെടക്കമോയിയ്യൃ്നു ..! ഉത്തരങ്ങളുപ്പടയും...!! 

"അതിനു മുന്നപ്പത്ത പ്പവള്ളിയോഴ്രചയോ..?" 

"സോരറ, 21." 

"അതിനു മുരപോ..?" 

രചോദിക്കോപ്പതതപ്പന്ന വണ്ടൂരോൻ രണ്ടുത്തരം പറഞ്ഞു..  

"പതിനോല്, അയിനുപ് ഏഴ്..!" 

HOD വിരലിൽ കൂട്ടി.. "7, 14, 21, 28.. നോല് ആഴ്രചയ ആയുള്ളൂ.. 
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അതിപ്പെ മുപപ്പത്ത പ്പവള്ളി..?" 

വണ്ടൂരോൻ അതിപ്പന പരിഹോസപൂർേം രനരിട്ടു..  

"പ്പപോട്ടന്മോര്"എന്ന് ഞങ്ങൾ രകൾപ്പക്കയും, അവപ്പരരക്കൾെിചൃ് ഉറപ്പക്കയും പറഞ്ഞു..  

"സോരറയ്.., അന്നരല് വല്യോെ മരിചൃത്..?" 

"അരെോൾ 35, 42, 49 ഇതിപ്പനോപ്പക്ക രപോരവണ്ടി വയ്യൃമരല് നിനക്ക്..?" 

വീണുകിട്ടിയത് അവസരമോക്കി വണ്ടൂരോൻ.  

"പിപ്പന്നല്ോപ്പത...,അയ്കപത്തോറ് വപ്പര...!അന്ന് മൗലൂദം ഉണ്ടരല്ോ..?അപ്പതന്ത്ോയോലം 
മുടക്കോപറലോ.." 

മൗലൂദ് എന്ന വോക്ക് സോറമ്മോർ ആദയമോയി രകൾക്കുകയോയിയ്യൃ്നു ..എപ്പന്ന മോറൃിവിളിചൄ 
പ്പകോണ്ട് അപ്പതന്ത്ോപ്പണന്ന് രഹസയമോയി അവർ രചോദിചൃറിഞ്ഞു.. 

മൗലൂദ് മതപരമോയ ചടങ്ങോപ്പണ്നു ം, അതിനു വിട്ടിപ്പല്ങ്കിൽ ചിലരെോൾ അവയ്യൃപ്പട 
കൂട്ടർ പ്രശ്നം ഉണ്ടോക്കുപ്പമ്നു ം ഞോൻ തട്ടിവിട്ടു. യ്യൃ സമുദോയികലഹള മുന്നിൽ 
കണ്ടോകണം നോയന്മോർ പത്തിമടക്കി..! 

"ഇനിയോപ്പരങ്കിലം മരിയ് ക്കയോപ്പണങ്കി ക്ലോസ്സ് ടീചൃരറോട് മുൻകൂട്ടി പറയണം.." 

'രഹോ'എ്നു  സമ്മതിചൄപ്പകോണ്ട്, നിയ്യൃപോധികം പ്പവറുപ്പതവിടപ്പെട്ട വണ്ടൂരോൻ, 
തുടർ്നു ള്ള പ്പവള്ളിയോഴ്ചകളിലം റിലീസ് പടങ്ങൾ കണ്ടുരപോ്നു ..! 

പത്തുപതിനോല പ്പകോല്ം മുരന്ന മരണപ്പെട്ടുരപോയ വല്യോെപ്പയപ്പക്കോണ്ട് അവനുണ്ടോയ 
സൗഭോഗയരമോർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്പകോതിയൂറി...!  

അനന്ത്രമവൻ പറഞ്ഞുതന്നിയ്യൃന്ന സിനിമോക്കഥകളും രകട്ട് ഇളിഭയരോയി 
ക്ലോസ്സിലമിയ്യൃ്നു ..!!! 
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 1931ൽ ജനിചൃ ശ്രീ ടി പത്മനോഭൻ 1948ലോണ് ആദയമോയി കഥപ്പയഴതുന്നത്. 
48ൽ കഥപ്പയഴത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞോലം കൃതയമോയി അത് ശരിയോവില്ോയിരി 

ക്കോം! ‚കോരണം അതിനും എത്രരയോ മുൻപുതപ്പന്ന ഞോൻ കഥകൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു 

തുടങ്ങിയിയ്യൃന്നരല്ോ...‛ ഞോപ്പനന്ത്ിപ്പനഴതു്നു ? എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അരേഹം തപ്പന്ന 
എഴതിയ ആമുഖം യ്യൃ കഥ രപോപ്പല തപ്പന്ന ആകർഷകമോണ്.  

“വോക്കുകളിലൂപ്പട, വികോരങ്ങളിലൂപ്പട, എരെതോയ യ്യൃ രലോകം ഞോൻ 
സൃഷ്ടിക്കു്നു ..എനിക്കു  രവണ്ടി തപ്പന്ന! സൃഷ്ടിയുരടതോയ രവദനയും ഹർഷവം സംതൃ 

പ്തിയും ഞോൻ അനുഭവിക്കു്നു ..ഞോൻ എഴതു്നു .‛  
പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനും നിയ്യൄപകനുമോയ ശ്രീ എം.പി.ശങ്കുണ്ണിനോയർ സരതൺ ലോംരഗൃ 

ജസ് ബുക്ക് ട്ടൃേിനു രവണ്ടി പ്രസോധനം പ്പചയ്ത ‚തിരപ്പഞ്ഞഞ്ഞൃത്ത കഥകളിൽ‛ ശ്രീ 
ടി.പത്മനോഭപ്പന ഇങ്ങപ്പന വിരശഷിെിചൃിയ്യൃ്നു :  

“.......... ഈ യുവോവ് തപ്പെ കഥകളോണ് രലോരകോത്തരങ്ങപ്പള്നു  പറയും. പറയുന്നത് 
പ്പവറും രഭോഷ്കല് തോനും".  

എന്ത്ിനോണ് ഇത്രയും നീണ്ട യ്യൃ മുഖവര എന്നോപ്പണങ്കിൽ, ആ കഥയുപ്പട അർത്ഥ 
തലങ്ങളുപ്പട ആഴം പ്പകോണ്ടോപ്പണ്നു  ഞോൻ പറയും.  

ത്യാഗത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ :  
കകാവിഡ് കാലന്റത്ത വായന 
മണികണ്ഠൻ. എം.പി 1996  CE 
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 തയോഗത്തിപ്പെ യ്യൄപങ്ങൾ എന്ന ടി.പത്മനോഭൻ കഥയിപ്പല ചില വോചക 
ശകലങ്ങൾ മോത്രമോണ് ഞോൻ തോപ്പഴ പ്പകോഞ്ഞൃക്കുന്നത്. അതുണ്ടോക്കിയ എപ്പെ 
ചിന്ത്കൾ അെരെോൾ കറിചൃിട്ടതോണ് അരതോപ്പടോെം. കഴിഞ്ഞ കരറ മോസങ്ങളോയി 
ഞോൻ കണ്ടും രകട്ടും അനുഭവിചൄം അറിഞ്ഞ ഈ പുതിയ സോഹചരയങ്ങൾ അറുപരതോ 
എഴപരതോ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ഇവിപ്പട ദരിതം വിതചൃരെോൾ നമ്മുപ്പട പൂർവികർ 
അതിപ്പന എങ്ങിപ്പന രനോക്കിക്കണ്ടിരിക്കോം എന്ന് ഇടക്കിപ്പട ആരലോചിചൄരപോയി  

ഏകോന്ത്ോശുപത്രിയയിപ്പല മുറിയിൽ ഞോൻ തനിചൃോണ്. ഉണ്ടോയിയ്യൃന്ന രവപ്പറ 
രണ്ടുരപർ ഇന്നപ്പലയും മിനിഞ്ഞോ്നു മോയി മരിചൄ 

അന്നപ്പത്ത ഐപ്പസോരലഷൻ വോർഡിപ്പന കറിചൃോണ് പ്രതിപോദിക്കുന്നത്. 
സമൂഹത്തിൽ രരോഗത്തിപ്പെ വയോപ്തിയും അതിപ്പെ തീവ്രതയും കൂടിയ 
മരണനിരക്കുമോണ് ഈ വോചകങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകന്ന സൂചന. കഥയിപ്പല 
കഥോപോത്രം അനുഭവിക്കുന്ന മോനസിക പിരിമുറുക്കം രരണ്ട രണ്ടു വോചകങ്ങളിലൂപ്പട 
വോയനക്കോരിരലക്ക് പകയ്യൃന്ന കഥപ്പയഴത്തിപ്പെ മോജിക്ക് ! 

ഇത് ഏഴോമപ്പത്ത ദിവസമോണ്. വീട്ടിരലപ്പക്കഴതിയിയ്യൃ്നു , എങ്കിലം ആയ്യൃം വ്നു  
കോണുന്നില്; യ്യൃപപ്പക്ഷ എഴത്തവിപ്പട  എത്തിയില്ോയിരിക്കോം 

സൃോഭോവികമോയും അന്നപ്പത്ത വോർത്തോവിനിമയസൗക 
രയങ്ങളുപ്പട അവസ്ഥയോണ് പ്രതിപോദിക്കുന്നത്. തപോൽ 
സംവിധോനം എല്ോം തകരോറിൽ ആയിരിക്കോനോണ് 
സോധയത, അഥവോ വളപ്പരയധികം തോമസം രനരിട്ടി 
രിക്കോം. നമ്മുപ്പട ഈ പ്പമോവബൽ രഫോൺ യുഗത്തിൽ 
വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പല്ങ്കിൽ വോർത്തകൾ അറി 
യുക എന്നത് എത്രമോത്രം എളുെമോണ് എരന്നോർക്കണം!  

നിലക്കോത്ത ജനക്കൂട്ടത്തിപ്പെ പ്രവോഹമോണ് ആ 
നിരത്തുകളിൽ.. ഇവിപ്പട കിട്നു  നരകിക്കുന്ന എഴപരതോ 
ളം രരോഗികപ്പള കറിചൃ് അവർ ചിന്ത്ിക്കുരമോ? 

പ്പകോരറോണയിൽ നി്നു ം വയതയസ്തമോയ വിരശഷതയോണ് 
വസൂരിക്ക് ഉണ്ടോയിയ്യൃന്നത്. യ്യൃപപ്പക്ഷ രവപ്പറ 
രരോഗികളുമോയി അഞ്ഞൃത്ത സപർക്കം പുലർത്തിയവർരക്ക 
അത് പകയ്യൃമോയിയ്യൃ്നു ള്ളൂ എന്ന് രതോ്നു ്നു . 
അതുപ്പകോണ്ടോയിരിക്കോം പുറത്തു നിരത്തുകളിൽ ജനക്കൂട്ടം. 
പപ്പക്ഷ രരോഗം യ്യൃ നരകതുലയമോയ അവസ്ഥയിരലക്ക് 
മനുഷയപ്പന തള്ളിവിഞ്ഞൃം എന്ന് നമുക്ക് വോയിപ്പചൃഞ്ഞൃക്കോം.  
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വസൂരിമണികൾ പഴത്തുകിടക്കുന്ന എപ്പെ 
പ്പനറൃിയിൽ വകപ്പവചൄ പ്പകോണ്ട് പ്പഹലൻ വിളിചൄ: 

“ഒ, ഭോയ്....” 
തപ്പന്ന ശുശ്രൂഷിചൃിയ്യൃന്ന രനഴ്സിപ്പെ രേഹരത്തോ 
പ്പടയുള്ള സോമീപയവം സ്പർശവം അനുഭവിെിക്കു 
ന്ന വരികൾ. സൃന്ത്ം സുരക്ഷ രപോലം അപകട 
ത്തിലോണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടു കൂടി നിസ്സഹോയരോയ 
മനുഷയപ്പര രസവിക്കണം എന്ന മഹത്തോയ 
ആശയം മനസ്സിരലറൃിയ ഭൂമിയിപ്പല മോലോഖ 

മോർ... അവപ്പര ആണ് ഈ പ്പരോറൃ വോചകത്തിലൂപ്പട കഥോകൃത്ത് പരിചയ 
പ്പെഞ്ഞൃത്തുന്നത്! രേഹമോണ് പ്രപഞ്ചത്തിപ്പെ സോരപ്പമന്ന രബോധം ആ യ്യൃ വിളിയുപ്പട 
സോരഹോദരയത്തിലൂപ്പട നമ്മുപ്പട ഹൃദയത്തിൽ വ്നു  പ്പതോഞ്ഞൃ്നു . 

പുഞ്ചിരിചൄ പ്പകോണ്ട് അവൾ ശോന്ത്ഭോവത്തിൽ പറഞ്ഞു:  

“നിങ്ങൾക്ക് രവഗത്തിൽ സുഖപ്പെഞ്ഞൃം” 
ഐപ്പസോരലഷൻ വോർഡിപ്പല സോമോനയമോയ അന്ത്രീക്ഷവം നടത്തിപ്പം ഈ സംസോര 
ത്തിൽ നമുക്ക് വോയിപ്പചൃഞ്ഞൃക്കോം. രരോഗികൾ വീഞ്ഞൃകളിൽ നി്നു ം അകന്ന് അവിപ്പട 
കിടന്ന് മോനസികമോയി കഷ്ടപ്പെഞ്ഞൃ്നു ണ്ട്. എന്നോലം ചില നിബന്ധനകളുപ്പട ബന്ധന 
ത്തിലോണ് ഒരരോ രരോഗിയും. അത് അവിടപ്പത്ത രനഴ് സുമോർക്ക് നല് രതോതിൽ തപ്പന്ന 
അറിയുകയും പ്പചയ്യോം. തങ്ങളുപ്പട അതികഠിനവം അതിസൂക്ഷ്മവമോയ രജോലിക്കിട 
യിലം ഒരരോ രരോഗിക്കും ശ്രദ്ധ്യും കയ്യൃതലം പ്പകോഞ്ഞൃക്കുന്ന അവയ്യൃപ്പട ഇടപ്പപടലകളിൽ 
കയ്യൃണയുപ്പട സ്പർശമുണ്ടോയിയ്യൃ്നു .   

രദഹമോസകലം നീറു്നു . രിഞ്ചുസ്ഥലം രപോലമില് അത് പ്പപോന്ത്ോപ്പത! ഇമിരറൃഷൻ 
മുത്തുകൾ വോരിവിതറിയരപോപ്പലയുണ്ട് 

പ്പകോരറോണ പനിക്കുള്ള ബോഹയമോയ കഠിനതകൾ 
വസൂരിപ്പയ തോരതമയം പ്പചയ്യുരപോൾ തീർത്തും 
വയതയസ്തമോപ്പണങ്കിലം, മനുഷയപ്പെ മോനസികവം 
ശോരീരികവം ആയിട്ടുള്ള രവദന; അത് തീവ്രമോണ്. 
വസൂരി നമ്മുപ്പട ശരീരത്തിൽ രിക്കലം മോയോത്ത 
കലകൾ വോരിവിതറിയിയ്യൃന്നപ്പതങ്കിൽ പ്പകോരറോണ 
നമ്മുപ്പട ശൃോസരകോശപ്പത്തയോണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. 
എന്നോൽ രണ്ടും നമ്മുപ്പട രരോഗപ്രതിരരോധശക്തിപ്പയ 
യോണ് ആെമിക്കുന്നത്.  
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വരദൻ ഇവിടപ്പത്ത രതോട്ടി ആണ്. അവരിപ്പല്ങ്കിൽ ആസ്പത്രിയില്. ജീവനുള്ളരെോൾ 
ശുശ്രൂഷിരക്കണ്ടതും ജീവൻ രപോയോൽ നീക്കം പ്പചരയ്യണ്ടതും അവരോണ്. അവയ്യൃം 
മരിക്കു്നു ണ്ട് - എന്നോലം ഈ പണിക്ക് അവർ ഇവിപ്പട നിൽക്കു്നു , വലിയവരോയ്യൃം 
ഇതിനു വരില്രല്ോ! 

ഇന്ത്യയുപ്പട സൃോതന്ത്രയത്തിനു മുൻപും പിൻപും നടന്ന എല്ോവിധ പുരരോഗമന 
പദ്ധ്തികപ്പളയും ഈ യ്യൃ പ്പചറിയ ഭോഗത്തിൽ നമുക്ക് വിശകലനം പ്പചയ്യോവന്നതോണ്. 
തൽക്കോലം പ്പന്നഞ്ഞൃക്കോം....  

ഇരെോഴം, ഈ ഇയ്യൃപത്തിപ്പയോന്നോം നൂറൃോണ്ടിലം, ഇന്ത്യയിപ്പല നമ്മുപ്പട സരഹോദരീ 
സരഹോദരന്മോർ അവയ്യൃപ്പട ഗ്രോമങ്ങളിരലക്കുള്ള നൂറുകണക്കിന് കിരലോമീറൃറുകൾ 
നഗ്നപോദരോയി നട്നു രപോകന്നതും അതിനിടക്ക് മരിചൄവീഴന്നതും കോണുന്നത് വളപ്പര 
ദയനീയമോണ്.  

ഈ രരോഗകോലം സർക്കോയ്യൃകളുപ്പട പിന്തുണരയോപ്പട നടക്കുന്ന രകോർെരററൃ് വികസന 

ത്തിപ്പെ കീഴിൽ രിക്കലം ‚സംഘടിതരോയി‛ മോറോത്ത നമ്മുപ്പട രകോടിക്കണക്കിന് 

വയ്യൃന്ന ‚കടിരയറൃ പ്പതോഴിൽ രസന‛ യുപ്പട നിർഭോഗയകരമോയ അവസ്ഥ തുറ്നു കോട്ടു്നു ! 
പലർക്കും എപ്പന്ത്ങ്കിലം രോഷ്ട്രീയസംരക്ഷണം ഉള്ളരെോൾ അധ:സ്ഥിതരോയ ഈ 
ദരിദ്രജനത രിക്കലം യ്യൃ രട്ടൃഡ് യൂണിയനു കീഴിൽ സംഘടിതരല്! ഈ മഹോമോരി 
കഴിഞ്ഞ 73 വർഷമോയി നമ്മുപ്പട ദർബലമോയ രക്ഷമപദ്ധ്തികൾ എത്ര അലംഭോവ 
രത്തോപ്പടയോണ് നടെോക്കുന്നത് എ്നു ം തുറ്നു കോട്ടിത്തയ്യൃ്നു !  
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യ്യൃ നോഴികമണിയിപ്പല സൂചികപ്പള രപോപ്പല 
ഭദ്രമോയും കൃതയമോയും അവർ രജോലിപ്പയ 
ഞ്ഞൃക്കും. അവപ്പരോയ്യൃ പരോതിയും പറയോറില്. 
അവർപ്പക്കോരിക്കലം പിഴക്കോറില് 

വീണ്ടും രസവനവയവസ്ഥപ്പയ കറിചൃോണ് 
ചിന്ത്കൾ. അസംഘടിതയ്യൃം ചൂഷിതയ്യൃമോയ 
പ്പതോഴിലോളികൾ. മുഖയധോരയിൽ അവഗണി 
ക്കപ്പെഞ്ഞൃന്നവർ. എങ്കിലം ആത്മോർത്ഥമോയി 

സൃന്ത്ം പ്പതോഴിൽ നിശബ്ദരോയി പ്പചയ്യു ന്നവർ.  

എല്ോ പ്പകോല്ങ്ങളിലം ഈ വയോധി ഇവിപ്പട ഉണ്ടോവോറുപ്പണ്ടന്നോണ് പ്പകോരപോണ്ടർ 
പറയുന്നത് 

ഇത് കോണുരപോൾ ‚ഡബ്ല്യൂ.എച്.ഒ‛ കഴിഞ്ഞ നൂറൃോണ്ടിൽ ഉപരയോഗിചൃ മുദ്രോവോകയ 

മോണ് ഒർമ്മ വന്നത്... ‚രണ്ടോയിരോമോണ്ടിൽ എല്ോർക്കും ആരരോഗയം..‛ ആ സംഘട 
നയും ആയ്യൃപ്പടപ്പയോപ്പക്കരയോ തോല്പരയങ്ങൾക്കനുസരിചൃോണ് സംസോരിക്കുന്നത് എന്ന് 
രതോന്നോൻ തുടങ്ങിയിരിക്കു്നു .    

ഒരരോ രോജയവം ഒരരോ ദൃീപോയി മോറുകയോരണോ...!? സൃന്ത്ം ആശയങ്ങളിലം 
ജീവിതരീതികളിലം തുങ്ങി മറൄള്ളവയ്യൃമോയി രകലം സ്ഥോപിക്കോൻ എല്ോവയ്യൃം 

ശ്രമിക്കുന്ന രപോപ്പല! ‚വസുവധവ കഞ്ഞൃംബകം‛ എന്നപ്പതോപ്പക്ക പ്പവറുപ്പമോയ്യൃ സങ്കല്പ 
മോയി.. 

പ്പരോറൃ വീഞ്ഞൃരപോലം ബോക്കിയില്. മുനിസിെോലിറൃി ആൾക്കോപ്പര രതടിെിടിചൄ ഇവിപ്പട 
എത്തിക്കു്നു ണ്ട്. രബ്ല്യോക്കുകൾ പ്പകോള്ളോതോയരെോൾ അവർ പ്പഷഡ്ഡുകൾ പ്പകട്ടി 

ഇവിപ്പടയും ആരരോഗയസ്ഥോപനങ്ങൾ അവയ്യൃപ്പട പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നി്നു പ്പകോ 
ണ്ടുതപ്പന്ന എല്ോം മറന്ന് മഹോമോരിപ്പക്കതിപ്പര പ്പപോയ്യൃതിയ യ്യൃ ചരിത്രമോണ് 
രരഖപ്പെഞ്ഞൃത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നപ്പത്ത സൗകരയങ്ങളുപ്പട പത്തിപ്പലോ്നു രപോലം 
ഇല്ോതിയ്യൃന്ന കോലത്തോണ് എരന്നോർക്കണം. തന്നിഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബോലിശമോയി 
നടത്തുന്ന വോചകകസർത്തുകൾ ഴിവോക്കി മോനുഷികപരിഗണനകരളോപ്പട കർമപദ്ധ് 
തികൾ എങ്ങപ്പന എത്രയും രവഗത്തിൽ പ്രോബലയത്തിൽ വയ്യൃത്തോം എ്നു തപ്പന്നയരല് 
സമൂഹം ന്നടങ്കം ചിന്ത്ിചൄ മുരന്നരറണ്ടത്!  

“നിങ്ങപ്പള ഇവിപ്പട കിടത്തോൻ നിർവോഹമില്, അത് കറൃവമോണ്”; ഗവൺപ്പമൻറ് 

ആസ്പത്രിയിപ്പല രഡോക് ടർ പറഞ്ഞു. “്നു കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിരലക്കു രപോണം അപ്പല് 



 

The eye magazine october 2020  30 

ങ്കിൽ ഐപ്പസോരലഷൻ രഹോസ്പിറൃലിരലക്ക് രപോരയ പറ” 
ഇത് വോയിചൃരെോൾ ഇരെോൾ നടക്കുന്ന കൃോറവെൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് മനസ്സിൽ 
പ്പതളിഞ്ഞത്. ഭരണസംവിധോനത്തിനു അതിപ്പെ ചില പ്രധോനപ്പെട്ട കോരയങ്ങൾ 
നടെിൽ വയ്യൃത്തുന്നതിൽ അനുഭവിരക്കണ്ടി വയ്യൃന്ന ബുദ്ധ്ിമുട്ടുകൾ, പരിചയക്കുറവ്, 
െം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കോൻ മടി കോണിക്കുന്നവപ്പരപ്പക്കോണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ.. 

മനുഷയർ പുഴക്കപ്പള രപോപ്പല പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കരപോണ്ടർ വർഷങ്ങളോയി 
കോണു്നു . എന്നിട്ടും ഒരരോ മരണത്തിലം അയോളുപ്പട കൺകൾ നിറയു്നു  

ഇറൃലിയിലം സ്പ്പപയിനിലം അരമരിക്കയിലം ഇന്ത്യയിലം പ്പക്ക ഈ സോഹചരയം 
നമ്മൾ കണ്ടു... ഇരെോഴം കണ്ടുപ്പകോണ്ടിരിക്കു്നു . ശോസ്ത്രവം സോരങ്കതിക വിദയകളും 
മനുഷയപ്പര കൂഞ്ഞൃതൽ സുഖരലോലപരോക്കുന്നതിനു പകരം, പ്രോഥമികമോയ ആരരോഗയ 
പരിരക്ഷ ഉറെോക്കോനും അതിലമുപരി പ്രകൃതിപ്പയ അതിപ്പെ സൃോഭോവികതയിൽ 
വീപ്പണ്ടഞ്ഞൃക്കോനും  ഉള്ള ദൗതയത്തിൽ സഹോയിക്കുകയോണ് യുദ്ധ്കോലോടിസ്ഥോനത്തിൽ 
പ്പചരയ്യണ്ടത്! ആ ദിശയിലോണ് മനുഷയൻ ഇനി നീരങ്ങണ്ടത്.  

 ഈ കഥ ഇവിപ്പട തീയ്യൃന്നില്... മനുഷയപ്പെ ഏറൃവം സൂക്ഷ്മമോയ മോനസിക 
സഞ്ചോരങ്ങൾ യ്യൃപോഞ്ഞൃണ്ട് കഥയിൽ. ഈ മഹോമോരിയുപ്പട കോലത്ത് തീർചൃയോയും 
വീണ്ടും വോയിരക്കണ്ട ന്നോണ് ടി പത്മനോഭപ്പെ ഈ കഥ.  അനവധി ഉൾകോഴ്ചകളുമോ 
യോണ് അരേഹത്തിപ്പെ ഒരരോ കഥയും ആവസോനിക്കുക; പ്പപപ്പട്ടന്ന് കൂഞ്ഞൃന്ന 
പ്രരവഗരത്തോപ്പട... അരേഹം തപ്പന്ന സൂചിെിക്കുന്ന ഒ. പ്പഹൻറിയുപ്പട കഥകളുരടതു 
രപോപ്പല.  
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Media Manipulation  

Advait S Pittan 

Son of Ajithkumar Pittan 1989 

 

What is media manipulation and why does it concern the general public? 

It is the twisting, hiding or covering of facts any sort via media i.e., social me-

dia, news channel or newspapers, from the masses for the gain of an institu-

tion or a person. Shift of source of news from paper to digital media has made 

it available 24/7 making news easily and quickly accessible. Media manipula-

tion is a major concern primarily because media, considered one of the most 

powerful entity has the ability to control the masses and help individuals form 

opinions. It is because people have had faith in journalistic integrity for the 

longest period of time and many still continue to have so. But in the recent 

years this integrity has come under question so much that some believe that 

free press and media are under threat. A great example from history on media 

manipulation and informational autocracy is how Nazi Germany had kept its 

citizens under control. In the recent years, Indian mainstream media is sus-
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pected of doing the same under the guidance/ order of its own central govern-

ment. 

Raghav Bahl, the owner of network 18 until it was bought by Mukesh 

Ambani, launched Quintillion Media Pvt Ltd which formed a partnership with 

Bloomberg media with the ambition to start a TV news channel. They tried for 

3 years but were unsuccessful. Many attributed the failure to Raghav‟s critical 

approach towards the government and the claim was not entirely baseless, 

considering the fact that later in the year of 2016, Arnab Goswami‟s Republic 

TV, along with his partner Rajeev Chandrashekar (a member of the BJP & an 

MP), was announced and it aired within three weeks of its application. Along 

with that, the Prime Minister who is infamous for barely giving any inter-

views or holding press conferences had spoken on air with Arnab one on one 

and had even attended the channel‟s annual events, the Republic Summit. 

In 2018 ABP news witnessed two high profile exits, Milind Khandekar 

(former editor in chief) and Punya Prasun Bajpai (anchor of the former popu-

lar show called Masterstroke), and the benching of a senior anchor Abhisar 

Sharma, who also exited after the following few weeks. According to an arti-

cle by The Wire, “Bajpai‟s exit – whether he had resigned or was asked to 

leave is not clear – comes weeks after he angered government ministers by 

reporting that a Chhattisgarh woman held up by Prime Minister as a success 
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story for his rural schemes had not 

„doubled her income‟ as he had 

claimed. After his exit, Bajpai wrote 

an expose for The Wire detailing the 

extent of censorship, where he wrote 

that “from being told not to take Nar-

endra Modi's name on my show or 

show his image on any programme critical of the government to a sinister 

blacking out of my show, Masterstroke, what happened was nothing short of 

censorship.” ABP‟s channel sources say Milind Khandekar‟s exit from the 

channel was triggered by the pressure that had built up over the Chattisgarh 

report, which the BJP considered especially problematic. Abhisar Sharma 

spoke on TRT World (a Turkish public broadcasting service) saying, “we are 

supposed to question the people in power but what has happened in the past 

five and a half years is that the media has become a stooge of the ruling gov-

ernment. They have stopped questioning the ruling government and to make 

matter worse, they have been propagating the negative agenda of the ruling 

party. You would say something on air as an anchor or as a journalist or if you 

wrote something on Twitter, they would pressurize you in different ways”. 

The recent demise of a popular Bollywood actor, Sushant Singh Rajput, 

took the nation by storm. There has been no clear confirmation for the reason 

of his demise and that made it a very controversial topic for the media to cov-

er. The media started connecting the case to his relationships, nepotism in 

Bollywood, narcotics and started involving various other famous figures and 

has almost become the only topic the media covers amidst the pandemic that 

is still on the loose. The news channels claim that they run such programmes 

on public demand but it couldn‟t be a sheer coincidence that the real problems 

are being covered up in the process 

like for example the unemployment 

rates in the country. According to a 

CMIE, over 66 lakhs of white collar 

jobs have been lost since the last four 

months. Since lockdown, 2.1crore 

people have become jobless, 9.1crore 
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people of daily wage labourers from the unor-

ganized sector lost work and GDP has hit a 

new all time low. The blame though, cannot be 

entirely placed on the detection of COVID-19 

cases and the lockdown that followed in the 

country. The data released by Central Statistics 

Office, states that unemployment is at its 

worst in 45 years and this was before the lock-

down. None of this news was covered by the 

mainstream media keeping majority of the 

public in ignorance. The government claimed 

to have no data on the number of deaths of migrant workers during the pan-

demic, job loses of the migrant workers, number of farmer suicides, number 

of deaths of COVID-19 frontline workers, number of MSMEs shut down and 

the number of RTI activists that have been killed. With all this going on, al-

most all media outlets are only covering celebrity drug scandals and other is-

sues of much lesser importance, thus ensuring that the public remains in the 

dark about these more pressing matters being faced by the country   

These are one of the countless examples of how Indian mainstream me-

dia is trying to manipulate and cover facts from its public. To quote Mark 

Twain, “if you don‟t read the newspaper, you‟re uninformed. If you read the 

newspaper, you‟re misinformed.” We would have to put in conscious efforts 

to keep ourselves informed. It could involve following works of individual 

journalists rather than mainstream media, following news outlets which are 

unbiased, critical and not funded nor supported by the government, like The 

Wire, The Quint, etc. we can also make sure that we research on both sides of 

the story before forming an opinion or coming to a conclusion. Freedom of 

Press comes under Freedom of speech and expression of Article 19(1)(a) un-

der the constitution and denying it to any citizen must be considered a severe 

breach in democracy. 

 

(Note: Excerpts of interviews are personal opinions/views of parties involved in the interview. This article’s objective 

is that Media freedom should not be influenced and their freedom should be protected by the Government for fearless 

analytical reporting) 
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 എല്ോ കളികപ്പളയും (ഫുട് രബോൾ, െിക്കറൃ് അങ്ങപ്പന എല്ോം) ഉൾപ്പെഞ്ഞൃത്തിയ 
നൂറൃോണ്ടിൻപ്പറൃ ഏറൃവം മികചൃ ടീം തിരപ്പഞ്ഞഞ്ഞൃെിൽ ന്നോമപ്പതത്തിയത് എഴപതിപ്പല 
രലോകകെ് രനടിയ ബ്രസീൽ ടീം ആയിയ്യൃ്നു . 

 66-പ്പല രലോകകെിൽ ഗ്രൂെ് ഘട്ടത്തിൽ രതോറൃരതോപ്പട ആഭയന്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ടീം 
മോരനജ് പ്പമൻറൃിൽ യ്യൄക്ഷമോയി. കഞ്ഞൃത്ത ഫൗളിന് വിരധയമോയ പ്പപപ്പലയും 
ക്ഷുഭിതനോയിയ്യൃ്നു . എങ്ങപ്പന വിജയവഴിയിൽ തിരിപ്പചൃത്തോം എന്ന ചിന്ത് 
പ്പപപ്പലയുപ്പട കൂപ്പട 2 വട്ടം കപ്പെഞ്ഞൃത്ത സഗോരലോയിൽ എത്തി. 

 പ്രതിഭകളുപ്പട യ്യൃ കൂട്ടപ്പത്ത, വിജയതൃഷ്ണയുള്ള, സുന്ദരവം അറൃോക്കിംഗ് 
ഫുട് രബോൾ മുഖമുദ്ര ആക്കിയവയ്യൃമോയ് മോറൃിപ്പയഞ്ഞൃത്തരെോൾ നൂറൃോണ്ടിപ്പെ ടീം 
പിറവിപ്പയഞ്ഞൃത്തു. ബ്രസീലിൻപ്പറൃ ഫ്രണ്ട് വഫവ്, രജഴ് സിരഞ്ഞോ, പ്പഗഴ് സൻ, 
പ്പടോേോപ്പവോ, റിപ്പവലിരനോ, പ്പപപ്പല എന്നിവർ ആയിയ്യൃ്നു . ന്നിപ്പനോന്ന് 

1970പ്പല ബ്രസീലിയൻ രലോകകെ് വിജയത്തിന് സുവർണ ജൂബിലി 

സൗന്ദരയന്റത്ത ഉപാസിച്ച ടീം 
അജിത് പി ആചൃോണ്ടി  2010 CS 
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പ്പമചൃമോയിയ്യൃന്ന ഇവർ രചർന്ന് അപ്രതിരരോധയമോയ ആെമണം അഴിചൄ വിട്ടു. ബ്രസീൽ 
ഞ്ഞൄർണപ്പമൻറൃിൽ രനടിയ 19-ൽ 14 രഗോളിലം പ്പപപ്പല നിർണോയക പങ്ക് വഹിചൄ. 

 രഫോർരമഷനും വശലിയും ചിത്രത്തിൽ പ്പകോഞ്ഞൃക്കു്നു . അല്പം എങ്കിലം ദർബലം 
എന്ന് പറയോവന്ന രഗോളിക്ക് മുരന്നറൃം കലയോക്കിയ ടീമിൽ കോരയമോയ്  ്നു ം 
പ്പചയ്യോനുണ്ടോയിയ്യൃന്നില്. 7 രഗോൾ കോനറികൾ വഴങ്ങി എന്നതിന് കളിയുമോയി യ്യൃ 
ബന്ധവം ഇല്. രയോഗയത 
റൗണ്ടിപ്പലയും രലോകകെിപ്പലയും 
എല്ോ കളിയും ജയിചൃ മപ്പറൃോയ്യൃ ടീം 
ചരിത്രത്തിൽ ഇല്. പവർ 
ഫുട് രബോളിപ്പനയും പ്പമക്സിരക്കോയിപ്പല 
പ്പപോരിഞ്ഞ കോലോവസ്ഥപ്പയയും 
യ്യൃമിചൃവർ മറികട്നു . മൂന്നോമതും 
ജയിചൃരതോപ്പട യൂൾറിരമ കെ് 
എരന്നക്കും അവർക്ക് സൃന്ത്മോയി. 

 മഞ്ഞ/ചുവെ് കോർഡ് സിേം 
തുടങ്ങിയ, കളി കളറിൽ കോണിചൃ 
രലോകകെ് ആയിയ്യൃ്നു  ഇത്. 
ഇസ്രോരയൽ ആദയമോയി 
പപ്പങ്കഞ്ഞൃത്തരെോൾ അർജൻറൃിന 
കൃോളിവഫ പ്പചയ്തില്. 

 പ്പചരക്കോസ് ലോവോകയപ്പയ 4-
1ന് തകർത്തോണ് അവർ 
തുടങ്ങിയത്. നൂറൃോണ്ടിൻപ്പറൃ രസവ് 
നടത്തിയ ബോങ്ക്സിൻപ്പറൃ 
ഇംഗ്ലണ്ടിപ്പന യ്യൃ രഗോളിന് മറികട്നു . രബോറടിചൃവർ ചത്ത മോചൃിൽ 3-2ന് 
പ്പറോമോനിയപ്പയ തീർത്തു. ചിലിപ്പയ 4-2 നും ഉറുഗൃോപ്പയ 3-1നും രതോല്പിചൃരതോപ്പട 
ഇറൃലിപ്പക്കതിപ്പര കലോശരെോരോട്ടത്തിന് കളം യ്യൃങ്ങി. കലോപരം ആയ കളിയും 
എങ്ങപ്പനയും ജയിക്കുക എന്ന ലക്ഷയവം തമ്മിൽ. 

 പ്പപപ്പലയുപ്പട പ്പഹഡറിൽ ബ്രസീൽ ലീഡ് രനടി. പ്പക്ലോഡോൾരഡോയുപ്പട വമനസ് 
പിടിചൃ രറോബർരട്ടോ അസൂറികൾക്കോയ് സമനില കണ്ടു. പിന്നീടവർ പതിവ് രപോപ്പല 
കടിചൄ തൂങ്ങോൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ബ്രസീലിന് ആവശയവമതോയിയ്യൃ്നു . 
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പ്രതിഭകൾ അണിനിരന്ന ആ 
കൂട്ടം പൂട്ട് തകർത്തു; ന്നല് 3 
വട്ടം. പ്പഗഴ് സൻ, രജഴ് സി 
രഞ്ഞോ എന്നിവർക്ക് രശഷം 
എല്ോവയ്യൃം രചർന്ന് യ്യൃക്കി 
ഫുൾ ബോക്ക് കോർരലോസ് 
ആൽബർരട്ടോ രനടിയ രഗോൾ 
(ഇരന്ന വപ്പരയുള്ള രലോകകപ്പ 

കളിപ്പല  ഏറൃവം മരനോഹര 
മോയ രഗോളോയി ഇത് വിലയിയ്യൃത്തപ്പെഞ്ഞൃ്നു ) അവപ്പര ചരിത്രത്തിൽ അടയോളപ്പെഞ്ഞൃ 
ത്തോൻ രപോന്നത് ആയിയ്യൃ്നു .കളി തീരോൻ മിനിറൄകൾ ഉള്ളരെോഴം ബ്രസീൽ 
ആെമണം തുടർന്നതിപ്പെ ഫലം കൂടിയോണത്. 

 പ്പപപ്പലയുപ്പട അവസോന രലോകകെ് ആയിയ്യൃ്നു  ഇത്. പ.ജർമനിക്കോയ് ആപ്പക 
10 രഗോൾ രനടിയ മുള്ളർ രടോപ് സ് രകോറർ ആയി. 
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അഗംന്റബ; കാലത്തിലൂന്റട 
പികനാകേന്റകാര യാത്ര 
പ്രകോശൻ അരളോക്കൻ 1993 IC 

 
രസോരമശൃര വനയമൃഗ സംരക്ഷണരകന്ദ്രത്തിപ്പല മഴക്കോട്ടിലൂപ്പട "അഗുംപ്പബ" എന്ന 
ഗ്രോമത്തിരലക്ക് വണ്ടി ഒടിക്കുരപോൾ യ്യൃ പ്പസൻ കഥയോണ് എനിരക്കോർമ്മ വന്നത് : 
രിക്കൽ യ്യൃ പ്പസൻ ഗുയ്യൃ അരേഹത്തിപ്പെ പഠന മുറിയിരലക്ക് പ്രരവശിക്കുകയോണ്, 
കട്ടികൾ ജിജ്ഞോസരയോപ്പട അരേഹത്തിപ്പെ വോക്കുകൾ രകൾക്കോൻ 
കോരതോർക്കുരപോൾ, യ്യൃ കഞ്ഞികിളി ജനലിനഞ്ഞൃത്തിയ്യൃന്ന് പോടോൻ തുടങ്ങി.  

ക് ളോസ് നിശബ്ദം..., കറചൄ കഴിഞ്ഞു ആ കിളി പോട്ടു നിർത്തി പറ്നു  രപോയി…ഗുയ്യൃ 
പറഞ്ഞു ഇന്നപ്പത്ത പോഠം കഴിഞ്ഞു ... " 

ദൂരദർശനിൽ "മോൽഗുഡി രഡയ്കസ്" (ആർ.പ്പക.നോരോയൺ) എന്ന പരപരയിലൂപ്പട 
കറുെിലം പ്പവളുെിലം ചതുരത്തിൽ മോത്രം കണ്ടിയ്യൃന്ന ഗ്രോമം ആയിയ്യൃ്നു  മനസ്സ് 
നിറപ്പയ. രകരളത്തിപ്പല നമ്മുപ്പട ഗ്രോമങ്ങൾക്ക് വന്നത്ര മോറൃം ഇരെോഴം ദക്ഷിണ 
കർണ്ണോടകയിലള്ള ഈ ഗ്രോമത്തിനു വന്നിട്ടിപ്പല്്നു ള്ള വോയിചൄള്ള ഗ്രോഹയം മോത്രം. 

ചുരത്തിപ്പല ഒരരോ വളവകൾ മുകളിരലക്ക് കയറുംരതോറും ഒരരോ ദശവത്സരങ്ങൾ 
രകോട മഞ്ഞിൽ പിറകിരലക്ക് മോയുന്ന രപോപ്പല.കോട് അതിപ്പെ എല്ോ ഹരിതഭംഗി 
യിലം കപ്പണ്ണത്തോ ദൂരരത്തോളം മുന്നിൽ നീണ്ട് കിടക്കു്നു , അപ്പല്ങ്കിലം മലകയറൃം 
രപോപ്പല ന്നോണ് ജീവിതവം! ഏറൃവം മുകളിൽ കയറിെറൃണപ്പമ്നു  രതോ്നു ം, 

മോൽഗുഡി ദിനങ്ങൾ ചിത്രീകരിചൃ  
കർണോടകയിപ്പല  
അഗുംപ്പബ എന്ന ഗ്രോമത്തിരലക്ക് 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുപ്  
കഞ്ഞൃബവപ്പമോത്ത് യ്യൃ യോത്ര! 
യോത്രയുപ്പട ഊഷ്മള അനുഭവങ്ങൾ 
വിവരിക്കുകയോണ് രലഖകൻ 
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കഴിയോതോകരപോൾ നിരോശയും രദഷയവം. 

ദൂരദർശനിൽ കണ്ടിട്ട് വർഷം മുെതിരലപ്പറ കഴിപ്പഞ്ഞങ്കിലം അഗുംപ്പബ ഗ്രോമത്തിനും 
"പ്പദോഡ്ഡ മനക്കും"(മോൽഗുഡി രഡയ്കസിപ്പല വീട് ) മോറൃങ്ങപ്പളോ്നു മില്. അപ്പതോയ്യൃ 
നിതയകനയക മോതിരി അങ്ങിപ്പന നിൽക്കു്നു . എൽ .വവദയനോഥപ്പെ ഒടക്കുഴൽ 
സംഗീതം (title music of Malgudi days) രകോരിപ്പചൃോരിയുന്ന മഴയുപ്പട തോളത്തിൽ 
അലിഞ്ഞു രചർരന്നോ? 

കർക്കിടക നോളിപ്പല കോക്ക കണ്ണു തുറക്കോത്ത മഴ കണ്ടിയ്യൃന്ന പ്പചറുെകോലത്തിരലക്ക് 
വീണ്ടും വപ്പന്നത്തിയ രപോപ്പല, രതോരോപ്പത പ്പപയ്യുന്ന മഴയിൽ നനഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 
ഗ്രോമം (The Cherrapunji of the South) (യോത്ര പുറപ്പെഞ്ഞൃരപോൾ നോട്ടിൽ 
കർക്കിടകവോവോയിയ്യൃപ്പന്നങ്കിലം മീനമോസത്തിരലത് മോതിരി കത്തി നിൽക്കുന്ന 
സൂരയൻ ആയിയ്യൃ്നു  ) 

പ്പദോഡ്ഡ മനയിപ്പല തുറ്നു  കിടന്നിയ്യൃന്ന വോതിൽ വഴി ഉള്ളിരലക്ക് കയറിയതും 
നോലപ്പകട്ടിപ്പല മൂടിയ മഴക്കോല ഇയ്യൃളിൽ യ്യൃ നിലോവ് രപോപ്പല മുന്നിൽ കസ്തൂരി 
അക്ക. 

“പ്രകോശോ ഉചൃ ഊണ് കഴിചൃിയ്യൃന്നരല്ോ?‛ രേഹരത്തോപ്പട ഉള്ള അരനൃഷണം.നോല 
പതിറൃോണ്ടിരലപ്പറയോയി അഗുംപ്പബയിൽ വയ്യൃന്ന അതിഥികൾക്ക് വോത്സലയത്തിപ്പെ 
നിറകടമോയി നല് ഭക്ഷണവം തോമസവം രേഹരത്തോപ്പട തയ്യൃന്ന അമ്മ (അക്ഷയ 
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പോത്രം)രനപ്പര കൂട്ടി പ്പകോണ്ട് രപോയത് അഞ്ഞൃക്കളയിൽ. പുറത്തു കൂരിയ്യൃട്ടും മഴയും 
അഞ്ഞൃെിൽ ഉണങ്ങിയ വിറകിൽ നി്നു ം കത്തുന്ന ചുവന്ന പ്പവളിചൃം കസ്തൂരി അക്കയുപ്പട 
മുഖത്തിനു സൃർണ കോന്ത്ി നൽക്നു .രമശരമൽ നോളിരകരം ചിരകി പ്പവചൃിരിക്കു്നു , 
കത്തിപ്പകോണ്ട് ശർക്കര പ്പചത്തുന്നതിനിടയിൽ കസ്തൂരി അക്ക പറഞ്ഞു "ഇന്ന് 
പ്രകോശനും കഞ്ഞൃംബത്തിനും യ്യൃ സ്പ്പപഷയൽ ഉണ്ട് വവകരന്നരം ചോയക്ക് നല് 
‚ഇല അട"(മഞ്ഞൾ ഇലയിൽ പ്പപോതിഞ്ഞത് - പ്പകോങ്കിണിയിൽ ഇതിനു "പരത്തോളി" 
എന്ന് പറയും ). കസ്തൂരി അക്ക വീട്ടു വിരശഷങ്ങളും നോട്ടു വിരശഷങ്ങളും 
രചോദിക്കുരപോൾ നമ്മളും ആ കഞ്ഞൃംബത്തിപ്പെ ഭോഗമോക്നു ... പ്പദോഡ്ഡ മനയിപ്പല 
അഞ്ഞൃക്കളയിൽ ഇരിക്കുരപോൾ ഇത് എപ്പെ സൃന്ത്ം വീഞ്ഞൃം അഞ്ഞൃക്കളയും അപ്പല്്നു  
രതോ്നു ന്നില് .യ്യൃ ജന്മോന്ത്രബന്ധത്തിപ്പെ സൃർണനൂലിഴകൾ നമ്മപ്പള വരിഞ്ഞു 
മുറുക്കു്നു .നഗരത്തിപ്പെ കോപടയങ്ങളും ,ആർത്തികളും ,അതിയ്യൃ കവിഞ്ഞ 
ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ോത്ത ആ വലിയ മനുഷയർക്കിടയിൽ നോം എത്ര നിസ്സോരരോക്നു  
എന്ന സതയം തിരിചൃറിയുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. 

പിരറൃന്ന് കോലത്തു വോഴയിലയിൽ (agumbe is plastic free) വയറു നിറപ്പയ മസോല 
രദോശയും ചോയയും കഴിചൃതിനു രശഷം ,ഇല പറപിൽ പ്പകട്ടിയ നന്ദിനി പശുവിനു 
പ്പകോഞ്ഞൃക്കുരപോൾ കസ്തൂരി അക്ക പറഞ്ഞു. ഇനി വയ്യൃരപോൾ അച്ഛപ്പനയും അമ്മപ്പയയും 
രചട്ടന്മോപ്പരയും കഞ്ഞൃംബരത്തയും കൂട്ടി വയ്യൄ. 

ഞ്ഞൃവിൽ യോത്ര പറയുരപോൾ കസ്തൂരി അക്ക എപ്പെ മക്കപ്പള പ്പകട്ടിെിടിചൄ ,അവയ്യൃപ്പട 
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കണ്ണുകൾ ഈറനണിയു്നു ണ്ടോയിയ്യൃ്നു  .അത് രപോപ്പല കട്ടികളുപ്പടയും.ചില 
ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങിപ്പനയോണ്. അതിനു വർഷങ്ങളുപ്പട ഉയ്യൃക്കുചങ്ങലക്കണ്ണികൾ 
രപോപ്പലയുള്ള ഉറെ് രവണപ്പമന്നില് പ്പവറും റൃ ദിവസത്തിപ്പെ സൃർണനൂലിഴ ബന്ധം 
മതിയോകം.പ്പദോഡ്ഡമനയിൽ വയ്യൃന്ന ഒരരോ അതിഥികപ്പളയും യോപ്പതോയ്യൃ 
ലോരഭച്ഛയുമില്ോപ്പത ഇങ്ങിപ്പന തപ്പന്നയോണ് കസ്തൂരി അക്ക യോത്രയോക്കുന്നതും. 

ശ്രീ ശങ്കരോചോരയയ്യൃപ്പട കോലടികൾ പതിഞ്ഞ തുംഗ നദിക്കരയിൽ ഉള്ള "ശൃംരഗരി" 
വഴി കരദ്രമുഖ് വനോന്ത്രങ്ങളിലൂപ്പട തിരിചൃിറങ്ങുരപോൾ ഞോൻ കട്ടികരളോട് 
പറഞ്ഞു: ഇതോണ് ഈ അവധിക്കോലത്തിപ്പെ പോഠം. 

കോടിപ്പെ ശോന്ത്തയും പചൃപ്പകളും പതിപ്പയ മോയുന്നതും മുന്നിൽ 
"കർക്കല"(Karkkala) നഗരം യ്യൃ ഭീകരജീവിയോയി വോ പിളർ്നു  നിൽക്കുന്നതോയും 
കണ്ടു, നഗരത്തിപ്പല സോയോഹ് നസൂരയപ്പെ രശ്മികൾ രപോലം അരെോൾ ശരീരത്തിൽ 
യ്യൃ സൂചി രപോപ്പല കത്തി രനോവിക്കുന്നതോയി രതോന്നി.. എൻ .എ .നസീർ 
എഴതിയത് രപോപ്പല "കോടനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിപ്പല ഹരിതതോളുകളിൽ കറിചൃിട്ടോൽ യ്യൃ 
രവനലിലം അത് കരിഞ്ഞു രപോകില്" 

വോൽക്കഷ്ണം :രലോകം കണ്ട മികചൃ കവികളിൽ രോളോയ ഇക്ബോൽ അടിമകപ്പള 
കറിചൃ് യ്യൃ കവിത എഴതിയിട്ടുണ്ട് "ഈ ഭൂരലോകത്ത് അതിമരനോഹരമോയത് 
എന്ത്ോരണോ അതവർക്ക് കോണോൻ കഴിയുന്നില് ,അക്കോരണം പ്പകോണ്ട് അവർ 
എക്കോലവം അടിമകളോയി കഴിയു്നു ... 
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ദബായി 
രോജൻ അഴീരക്കോടൻ 
(1989 CE) 
 

തീക്കനലിപ്പലരിയുന്ന  
രോെകലകൾ. 

നൂലിഴരപോപ്പലോഴകന്ന  
വോഹനവൂഹങ്ങൾ. 
 

എരിതിരിയിൽ ജൃലിക്കുന്ന   
രവവലോതികൾ. 

രേഹിചൄ വപ്പന്നത്തിയ  
രശ്രഷ്ഠമോം വീഥികൾ. 
കോണോമറയത്തു നിപ്പന്നത്തിയ 
രഗോപികോയ്യൄപങ്ങൾ. 
 

തിരരക്കറിഞ്ഞൃം ഒർമ്മതൻ  
ദ:സൃപ്നവീഥികൾ. 

കോണോപ്പതകോക്കുന്ന  
പ്പപോൻമക്കൾതൻ ചിന്ത്കൾ. 

പ്പകോടിക്കൂറ കണപ്പക്ക  
പോറിഞ്ഞൃന്ന രമോഹങ്ങൾ. 

 

കരയോൻ മറന്ന മിഴികളിൽ  
നിഴലിക്കുന്ന സ്മരണകൾ 

മൗനപ്പനോപര രകോമരങ്ങൾ  
ആറോടിഞ്ഞൃപ്പന്നൻ മുന്നിൽ. 
 
ജീവിചൃിഞ്ഞൃ്നു  ജീവന 
കലപ്പയന്ത്ന്നറിയോപ്പത. 
രകോലങ്ങളോഞ്ഞൃ്നു  
അനുഭൂതിയറിയോപ്പത. 

അഭിലോഷ യ്യൄപങ്ങൾ  
ആകൃതി പ്പനയ്യോപ്പത. 
ഊഞ്ഞൃം പോവം പ്പനയ്യു്നു  
പ്പനോപരക്കിനോക്കൾ. 
 
എവിപ്പടരയോ നഷ്ടമോയ 
സൃന്ത്ം സൃപ്നങ്ങള് 
മിഴികൾ തുറക്കോപ്പത 
ഒർത്തിടോൻ ശ്രമിക്കു്നു . 
സൃപ്നങ്ങൾ നുരയുന്ന 
ജീവിത ചഷകത്തിൽ 
കൗമോര യൗേന ശകലങ്ങള് 
തൂവിരെോയതറിഞ്ഞില് 
വോർദ്ധ്കയ ചിന്ത്കൾക്കിടയിൽ 
രതടിഞ്ഞൃ്നു  ഞോൻ 
രമോഹരസം. 
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Dear uncertainty! 
Danish Damodaran 2006 

 

Dear uncertainty, 

There will be a better place you can rule,  

not my mind. 

I wish you realize it. 

I wish to be certain of my days,  

my moments and my life, 

Stop behaving as if you own my mind. 

My mind shall be mine, only mine! 

 

I wish I could stop all world to live my life, 

And let me be me, the person that I am, 

And live my life the way I should. 

Your rules, restrictions, and regulations, 

Stop me from being me, doing what I need to. 

Hope you realize it. 

 

But wait, you," Uncertainty" is my own brain child. 

Feeding on my inhibitions, my fears and everything negative. 

May be I should let me be me!  

And not blame you. 

I apologize "UNCERTAINITY", for you are alive, 

Inside my mind, as long as I want you to be. 
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ഉമ്മ പറഞ്ഞ കഥ  
മുഹമ്മദ് അഷറഫ് 1991CE 
 

പള്ളിക്കോട്ടിപ്പല ഉയർ്നു  നിൽക്കുന്ന പുല്ിപ്പന വകഞ്ഞു മോറൃിഅയോൾ മുരന്നോട്ടു 
നട്നു  .സൂരയൻ കിഴക്കു ഉദിചൄയയ്യൃന്നരത ഉള്ളൂ...പുലർപ്പചൃ പുല്ിൽ പ്പപയ്തിറങ്ങിയ മഞ്ഞു 
കണങ്ങൾ അയോളുപ്പട കോലിൽ തണുപ്പം ,നനവം പടർത്തിപ്പക്കോണ്ടിയ്യൃ്നു . 

തരല ദിവസം രോത്രി ഉമ്മയോണ് നിർബന്ധിചൃത് . "എന്ത്് തിരക്കോയോലം രോവിപ്പല 
ഉെയുപ്പട കബറിനഞ്ഞൃത്ത് രപോയിട്ട് രപോയോൽ മതി.". 

മുൻപ് ഉെയുപ്പട വകപിടിചൃ് പ്പപയ്യൃന്നോളിന് പള്ളിയിരലക്ക് വയ്യൃരപോൾ ആ 
പള്ളിക്കോടിപ്പന ഭയമോയിയ്യൃ്നു .മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞു രകട്ട പ്പവള്ളക്കുെോയമിട്ട 
ജി്നു കൾ നിറഞ്ഞ പള്ളിക്കോട് !. 

മീസോൻ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ പ്പചറിയ മൺകൂനകൾ ആയി മോറിയ ഖബറുകൾ കട്നു  
പ്പകോണ്ട് ആ മയിലോഞ്ചിപ്പചൃടിപ്പയ ലക്ഷയമോക്കി നടക്കുരപോൾ  അയോൾ ഒർത്തു .. 
ഭയമില്ോപ്പത ആ പള്ളിക്കോട്ടിരലക്കു വരോൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഏഴോക്നു .ഉെപ്പയ 
പ്പകോണ്ട് വ്നു  കിടത്തിയ അ്നു മുതൽ ആണ് പള്ളിക്കോടിരനോഞ്ഞൃള്ള ഭയം അയോളിൽ 
നി്നു ം വിട്ടു രപോയത് . 
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അന്ന് അവസോനപ്പത്ത പിടി മണ്ണ് വോരിയിട്ടു തിരിഞ്ഞു നടക്കുരപോഴോണ് കൂട്ടത്തിൽ 
രോൾ യ്യൃ മയിലോഞ്ചിപ്പക്കോപ്  പ്പകോണ്ട് വ്നു  ഉെയുപ്പട ഖബറിപ്പെ തലയുപ്പട ഭോഗത്ത് 
ഊന്നി വചൃത്. 

തലയ്ക്കു അഞ്ഞൃത്തുള്ള മീസോൻ കല്ിനഞ്ഞൃത്ത് കഴിചൃിട്ട മയിലോഞ്ചിപ്പചൃടി കിളിർത്തോൽ 
ആൾ സൃർഗത്തിൽ രപോകമരത്ര.!.. 

ബോലയത്തിൽ മദ്രസ്സയിൽ ആരരോ പറഞ്ഞു രകട്ട ആ കോൽെനിക കഥ അയോളുപ്പട 
മനസ്സിൽ തങ്ങി നിന്നിയ്യൃന്നതിനോൽ ആണ്, ഉെപ്പയ അടക്കിയതിപ്പെ മൂന്ന് നോല 
ദിവസം കഴിഞ്ഞു വ്നു  രനോക്കിയത്. അത് കിളിർത്തു വന്നതു ഉമ്മരയോട് 
പറഞ്ഞരെോൾ ഉമ്മയുപ്പട കണ്ണിൽ നി്നു ം വീണ യ്യൃ തുള്ളി കണ്ണുനീർ സരന്ത്ോഷവം 
സങ്കടവം നിറഞ്ഞതോയിയ്യൃ്നു  . 

ആ മയിലോഞ്ചിപ്പചൃടി ഇന്ന് വളർ്നു  ദൂപ്പര നി്നു ം കോണോവന്ന വലിെമോയി. 

പുതിയ രജോലിയിൽ ,പ്പപ്രോരമോഷൻ ആയി യോത്രയോകകയോണയോൾ.തരല ദിവസം 
രോത്രിയിൽ  കട്ടിലിൽ രപോയിയ്യൃന്നരെോഴോണ് ഉമ്മ ആ പഴയ കഥകൾ 
ഒർമ്മിെിചൃത് . 

ഉെയുപ്പട കബറിന് അഞ്ഞൃപ്പത്തത്തി വക മുകളിരലക്ക്  ഉയർത്തി ദആ പ്പചയ്യുരപോഴം 
അയോളുപ്പട മനസ്സിൽ ഉമ്മ പറഞ്ഞ കഥയിപ്പല രംഗങ്ങൾ കട്നു  
രപോയിപ്പക്കോണ്ടിയ്യൃ്നു . 

"ഉെ നിനക്ക് യ്യൃ രജോലി കിട്ടോൻ എത്ര ആഗ്രഹിചൃതോണ്..ഇപ്പതോ്നു ം കോണോൻ 
ഉെയില് എങ്കിലം നീ രോവിപ്പല രപോകം മുൻപ് ന്ന് കബറിനഞ്ഞൃത്ത് രപോയി ദആ 
പ്പചയ്യണം.." 

ഉമ്മ തുടർന്ന് പ്പകോണ്ടിയ്യൃ്നു .... 

"  നീ രകോരളജിൽ പഠിക്കുരപോൾ രിക്കൽ യ്യൃ സംഭവമുണ്ടോയി...ഉെ നിരന്നോട് 
പറയയ്യൃത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതോ..." 

" നീ രകോരളജ് രഹോേലിൽനി്നു  ഫീസിനും ബുക്കിനുമോയി കപ്പത്തഴതിയിരല്?
അന്ന് ഉെോപ്പെ കയ്യിൽ ്നു ം ഉണ്ടോയിയ്യൃന്നില്. അവസോനം എപ്പെ കോതിരലത് 
ഊരി വോങ്ങി ബോങ്കിരലക്ക് രപോയി.സൃർണ്ണത്തിനു രലോൺ പ്പകോഞ്ഞൃക്കുന്നില് 
എന്നറിഞ്ഞു തിരിചൄ വന്ന ഉെ കറചൃ് രനരം തളർന്നിയ്യൃ്നു  .പിപ്പന്ന റൃ 
രപോക്കോയിയ്യൃ്നു  നീ അയചൃ കത്തുമോയി ..തിരിചൄ വന്നത് നിനക്ക് മണിരയോർഡർ 
അയചൃിട്ടോ." 

തിരിചൄ വന്ന ഉെ പറഞ്ഞു . 
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"ഞോൻ രനപ്പര രപോയി മോരനജയ്യൃപ്പട റൂമിലങ്ങു കയറി...രമോൻ അയചൃ കത്ത് രനപ്പര 
അയോൾക്കങ്ങു പ്പകോഞ്ഞൃത്തു.. 

"എനിക്ക് കറചൃ് പയിസ രവണം ..രമോന് രകോരളജിപ്പല ഫീസ് പ്പകോഞ്ഞൃക്കോനോ ".. 

അയോൾ ആ കത്തിലൂപ്പട ന്ന് കരണ്ണോടിചൄ...പിപ്പന്ന റൃ രചോദയോ.. 

ഇങ്ങക്ക് എത്രയോ രവണ്ടത്?.. 

എനിപ്പക്കോയ്യൃ ആയിരത്തഞ്ഞൂറു ഉറുപയ രവണം... 

അയോള് രനപ്പര എണീറൃ് രപോയി കോഷയറുപ്പട അഞ്ഞൃത്ത് നി്നു ം പയിസ എഞ്ഞൃരത്തോണ്ട് 
വ്നു  തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു .."ഇങ്ങള് രപോയി പയിസ അയചൃിട്ടു വോ..അരെോരഴക്കും ഞോൻ 
രലോണിപ്പെ രപെർ പ്പശരിയോക്കോം..." 

ഞോൻ തിരിചൄ വന്നരെോൾ ആ മോരനജര് രപെർ എല്ോം പ്പശരിയോക്കി എപ്പന്ന വിളിചൃ് 
െിടീചൄ . 

"...കണ്ടോൽ അറിയോം അയോള് ഈ നോട്ടുകോരനുമല്......എന്നിട്ടും യ്യൃ ഉപകോരത്തിനു 
അയോരള ഉണ്ടോയുള്ളൂ..." 

ഉമ്മ തുടർന്ന് പ്പകോണ്ടിയ്യൃ്നു  ... 

"അങ്ങപ്പനയും ഉണ്ട് ചില ആൾക്കോർ ...നമ്മുപ്പട ജോതിയും,മതവം നോട്ടുകോരനും 
ബന്ധുവം ്നു ം ആയിരിക്കില്...നമ്മപ്പള അവർക്കു അറിയുക രപോലമുണ്ടോകില്... 
എന്നോലംചിലരെോൾ നമ്മള് വീണു രപോകരപോൾ പിടിചൃ് എണീെിക്കും" . 

കബറിടത്തിൽ നി്നു ം തിരിഞ്ഞു നടക്കും മുൻരപ അയോൾ യ്യൃ ഫോതിഹ കൂപ്പട ഒതി . 
തളർ്നു  രപോയ ഉെപ്പയ വക പിടിചൃ് സഹോയിചൃ ആ ബോങ്ക് മോരനജർക്ക് രവണ്ടി 
വീണ്ടും വകകൾ ആകോശരത്തക്ക് ഉയർത്തി.... 

തപ്പെ ജീവിതവഴിയിപ്പല മുരള്ളറൃ മുറിവിൽ യ്യൃ കമ്മൂണിേ് പചൃ പറിചൃ് രതചൃ് തന്ന 
അജ്ഞോതനോയ ആ നല് മനുഷയന് രവണ്ടിയുള്ള ആ പ്രോർത്ഥന കഴിയുരപോരഴക്കും 
ഉെയുപ്പട കബറിടത്തിപ്പല മയിലോഞ്ചിപ്പചൃടിയിൽ യ്യൃ കൂട്ടം ചിത്ര ശലഭങ്ങൾ  
നിറഞ്ഞിയ്യൃ്നു   !! 
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Lit by the candle 
Stood the color 

Showing itself 

To those who could see 
The spectrum 

It belonged to 

 
Lit by the moon 

It stood 

Showing a different shade 
Helpless 

To the editing light 

 
Lit by the sun 

It stood 
Idealised 

 

As the perfect 
Imprisoned in 

'ought to be' 

 

Lit by emotions 
It danced for meanings  

Purposes 

Perceptions 
Judgements 

 

The color i am 
Is my celebration 

Join me 

For the color you are 
 

That is my language 

Of love 
Of celebration" 

A note from color  
on the day of Holi 
 

Ajith Prasad -1991 EEE 
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 Gallery –Ajith Prasad 

Above : Fiction and fact  

Below: Knots and Presence 
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GALLERY 

Picture by Gokul 

Son of Madhu S 1989  
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"ഒലക വീണ് ചത്ത കകായീന്റെ ചാറ് ’ 
അഥവാ ഹലാൽ സിനിമ 
എ. മർ പ്പഷറിഫ് 1991 EEE 

 

കവി അക്കിത്തത്തിപ്പെ വിരയോഗത്തിൽ അനുരശോചിചൃവയ്യൃം അല്ോത്തവയ്യൃം 
എന്ന് മലയോള സോംസ്കോരികചരിത്രം രണ്ടോയി പിരിയോൻ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രസന്ധി 

യിലോണ് സക്കരിയയുപ്പട ‘ഹലോൽ ലൗ രേോറി’ സിനിമ റിലീസ് ആവന്നത്. ആവശയ 
ത്തിലധികം ദോർശനിക പ്രതിസന്ധികളിലൂപ്പട ദിരനപ്പന കട്നു രപോയിപ്പക്കോണ്ടിരി 
ക്കുന്ന മലയോളി രോഷ്ട്രീയസോംസ്കോരികജീവിതത്തിന് ചില്റ പ്പവല്ലുവിളികളല് ഇത് 

ഉണ്ടോക്കിയിരിക്കുന്നത്… 

മതരദശീയതയിലധിഷ്ടിതമോയ ഫോസിസം അെമോസക്തമോയി രോജയപ്പത്ത 
കയ്യടക്കുന്ന യ്യൃ നിർണോയക ഘട്ടത്തിൽ അതിപ്പെ സോംസ്കോരിക സംഘടനയുമോയി 
രചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കോൻ തീയ്യൃമോനിചൃ രോപ്പള അരേഹത്തിപ്പെ 'പൂർേോശ്രമ 
കവിതകൾ' ഉയ്യൃവിട്ട് ആദരവകൾ പ്പചോരി 
യുന്നതിൽ പ്പപോതുപ്പവ സൂക്ഷ്മദൃക്കുകളും 
കണിശക്കോയ്യൃമോയ പല ഇടതുപക്ഷക്കോയ്യൃം 
തിരക്കുകൂട്ടുന്നപ്പതന്ത്് എന്ന് മനസ്സിലോവ 
രന്നയില്. അരത സമയം, 'ഹലോൽ സിനി 
മപ്പയ' മിക്കവോറും നിലം പ്പതോടീക്കോപ്പത 
വിമർശനം പ്പചോരിയുന്നതിലം അവർ 

മുൻപന്ത്ിയിൽ ഉണ്ട്…! 

ഏതോയോലം ഹലോൽ സിനിമപ്പയക്കു 
റിചൃ് പറയും മുൻപ് അല്പം ചരിത്രം അയവി 
റക്കോനുണ്ട് - പത്തിയ്യൃപത് വർഷം മുൻപ് 
ഇതിപ്പെ ആദി യ്യൄപം രനരിട്ട് കോണോനുള്ള 
'ഭോഗയം' സിദ്ധ്ിചൃ രോൾ എന്ന നിലക്ക്. 
മലപ്പറത്ത് രശ്മി ഫിലിം പ്പസോവസറൃിയുപ്പട 
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ഫിലിം പ്പഫേിവൽ നടക്കു്നു , 1997 രലോ 
മരറൃോ ആണ്. ഏതോനും ഇറോൻ സിനിമ 
കൾ അതിൽ പ്രദർശിെിചൃിയ്യൃ്നു . സിനി 
മോ പ്രദർശനത്തിനു രശഷം നടന്ന ചർചൃ 
യിൽ, സോധോരണ പ്പഫേിവൽ ജീവിക 
ളിൽ നി്നു ം 'ബുജി'കളിൽ നി്നു ം 
രനോക്കിലം വോക്കിലം വയതയസ്തരോയ ചില 

യുവോക്കൾ അല്പം അമിതോരവശരത്തോപ്പട ആ ചർചൃയിൽ പപ്പങ്കഞ്ഞൃക്കുന്നത് കണ്ടു. മിക്ക 
വർക്കും അപ്പതോയ്യൃ അത്ഭുതമോയി. അവർ തങ്ങളുപ്പട രോഷ്ട്രീയ/സംഘടനോ ബന്ധം 
ആദയരമ വയക്തമോക്കിയ രശഷമോണ് ആ ചർചൃയിൽ ഇടപ്പപട്ടത് എന്നോണ് എപ്പെ 
ഒർമ്മ. ഇറോൻ സിനിമകപ്പള വോരനോളം പുകഴ്ത്തി, അതോണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ പിന്തുടരര 

ണ്ട രീതി എന്ന മട്ടിലോയി അവയ്യൃപ്പട വോദങ്ങൾ. ‚ഇന്ത്യൻ സിനിമയുപ്പട രമോചനം 

ഇറോനിലൂപ്പട!‛ എരന്നോ ‚വഴിപ്പതറൃിയ ഇന്ത്യൻ സിനിമപ്പയ വഴി കോട്ടോൻ ഇറോൻ!‛ 
എരന്നോ പ്പക്ക പരിചിതമോയ രലോഗനുകളിരലക്ക് നമുക്കത് എളുെത്തിൽ ഡബ്ബ് 
പ്പചയ്യോം. പപ്പക്ഷ, തമോശ അപ്പതോ്നു മല്. മറൄള്ളവരിൽ നിന്ന് അഭിപ്രോയങ്ങളും രചോദയ 

ങ്ങളും വ്നു … എന്തുപ്പകോണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറോനിയൻ സിനിമകപ്പള നിയ്യൃപോധികം അംഗീ 
കരിക്കു്നു  എന്ന് വയക്തമോക്കണം എന്ന്. അതിപ്പെ വിശദീകരണം രകട്ട് നമ്മൾ 
സിരിചൃ് യ്യൃ വഴിക്കോയി എന്ന് പറഞ്ഞോൽ മതിയരല്ോ. "സ്ത്രീകൾ മുൻ കയ്യും മുഖവം 

മോത്രം പുറത്ത് കോണിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കു്നു … സ്ത്രീ പുയ്യൃഷന്മോർ തമ്മിൽ 
പ്പകട്ടിെിടിക്കുകരയോ ചുംബിക്കുകരയോ പ്പചയ്യുന്ന യ്യൃ രംഗം രപോലം ആ സിനിമകളിൽ 
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ഇല്…..‛ എപ്പന്നോപ്പക്കയോയിയ്യൃ്നു  
അവർ നിരത്തിയ വോദങ്ങൾ. കോൽ 
നൂറൃോണ്ടു മുൻപപ്പത്ത രകരളമോണ്. 
ഇത്രപ്പയോ്നു ം തുറന്ന സമൂഹമോയിട്ടി 

ല് നമ്മൾ. എങ്കിലം ആ ‘ഹലോൽ 

സിനിമോ’ വോദത്തിനു കണക്കിനു 
മറുപടി പ്പകോഞ്ഞൃക്കോൻ അവിപ്പട ധോരോ 
ളം രപയ്യൃണ്ടോയിയ്യൃ്നു . പിന്നീട് ആ 
ഹലോൽ സിനിമോവോദക്കോപ്പര അവി 
പ്പടപ്പയോ്നു ം കണ്ട ഒർമ്മയില് 

 സിനിമയുപ്പട ‘വിദയ’ അറിയുന്ന 
സംവിധോയകനോണ് സക്കരിയ. 
അയഥോർത്ഥമോയ രതോതിലള്ള 
'ഗ്രോമീണനന്മ'യുപ്പട പ്പചടിെ് മോറൃി 
നിർത്തിയോൽ നല് സിനിമ ആയി 

യ്യൃ്നു  ‘സുഡോനി ഫ്രം വനജീരിയ’ എന്ന് തപ്പന്നയോണ് അഭിപ്രോയം. കോൽെന്ത്് കളി 
യുപ്പട പശൄോത്തലത്തിൽ കറചൄകൂടി തുറന്ന യ്യൃ ഇടത്തിൽ രപ്ലസ് പ്പചയ്യപ്പെട്ട സിനിമ 
ആയിയ്യൃ്നു  അത്. മലബോറിപ്പെ ആരവശമോയ പ്പസവൻസ് ഫുട്ബോളിപ്പന, രോജയോ 
തിർത്തികൾ കടന്ന് രപോകോനും അവിടങ്ങളിപ്പല മനുഷയ ജീവിതത്തിപ്പെ വദനയത 
കളിരലക്ക് ബന്ധിെിക്കോനും കഴിഞ്ഞ സിനിമോ രംഗപ്പത്ത യ്യൃ തുടക്കക്കോരപ്പെ 
ബ്രില്യൻസിപ്പന കോണോതിരിക്കോനോവില്. ആ സിനിമയുപ്പട ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രരതയക 
പരോമർശവിഷയമോയിപ്പല്ങ്കിലം യ്യൃ 'ജമോ അത്ത്കോരപ്പെ സിനിമ' എന്ന നിലക്ക് 
മോത്രം പലയ്യൃം അതിപ്പന സംശയപ്പത്തോപ്പടയോണ് രനോക്കിക്കണ്ടത്. 

‘സുഡോനി'യിൽ നിന്ന് ‘ഹലോൽ ലൗ രേോറി’യിൽ എത്തുരപോൾ സിനിമയുപ്പട 
പരിസരം കറചൄകൂടി പരിമിതപ്പെഞ്ഞൃത്തിയതോണ് - മലബോറിപ്പല മുലിങ്ങളുപ്പട ഇടയിൽ 
തുച്ഛമോയ സൃോധീനം മോത്രമുള്ള ജമോ അപ്പത്ത ഇലോമി എന്ന പ്രസ്ഥോനത്തിപ്പെ 
ഉത്സോഹികളോയ ഏതോനും പ്രവർത്തകരിലം ചില 'പ്രോസ്ഥോനിക കഞ്ഞൃംബങ്ങളി 

രലക്കും’ (വിവോഹ പരസയങ്ങളിൽ പലർക്കും മനസ്സിലോവോത്ത യ്യൃ പ്രരയോഗം) അത് 
ചുയ്യൃങ്ങി. ഇല്ോയ്മകൾക്കിടയിലം രവണ്ടത്ര ഉത്തരവോദിത്തരബോധമില്ോപ്പത കോൽെന്ത്് 
കളിയുപ്പട ഭ്രോന്തുമോയി അലയുന്ന സുഡോനിയിപ്പല മജീദ്-പ്പെ സ്ഥോനത്ത് സപന്നനും 
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ദീനിയും കോരയരബോധവം ഉള്ള 
മോതൃകോ കഞ്ഞൃംബനോഥനോണ് ഹലോൽ 

സിനിമയിപ്പല പ്പശരീഫ്. ‘ഹറോമോയ’ 
സിനിമയുപ്പട തട്ടകത്തിരലക്ക് കോ 
പ്പലഞ്ഞൃത്ത് പ്പവക്കോൻ ശ്രമിക്കുന്ന 
ഉത്സോഹികളും ശുഭോപ്തിവിശൃോസക്കോ 
യ്യൃമോയ പ്രസ്ഥോനത്തിപ്പെ ചില 

പ്രവർത്തകർ രനരിഞ്ഞൃന്ന പ്പവല്ലുവിളികളോണ് സിനിമയുപ്പട പ്രധോന പ്രരമയം. തോൻ കൂടി 
ഭോഗമോയ പ്രസ്ഥോനത്തിപ്പെ (സംഘടനോപരമോയും വയക്തികൾ എന്ന നിലക്കും) 
ഭോഗത്തുനി്നു  രനരിഞ്ഞൃന്ന പ്പവല്ലുവിളികപ്പള ആരക്ഷപഹോസയയ്യൄപത്തിൽ അവതരിെി 

ക്കുകയോണ് സംവിധോയകൻ. 2020 ആകരപോരഴക്കും സിനിമ തതൃത്തിൽ ‘ഹറോം’ 
അല് എന്ന നിലയിരലക്ക് പ്പപോതുപ്പവ പ്രസ്ഥോനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പപ്പക്ഷ, അതിപ്പെ 

രപ്രോസസ് ‘ഹലോൽ’ ആയ മോർഗ്ഗത്തിലൂപ്പടയോണ് എന്ന് ഉറപ്പവയ്യൃത്തോനോണ് രബജോ 
റ്. സിനിമ എന്ന കലരയോഞ്ഞൃള്ള ആഭിമുഖയം അല് അവപ്പര സിനിമ എഞ്ഞൃക്കോൻ രപ്രരിെി 
ക്കുന്നത് എന്ന് പ്രരതയകം ശ്രദ്ധ്ിക്കണം. പ്രചോരണം തപ്പന്നയോണ് ഉരേശയം. 

സിനിമോനിർമ്മോണപ്രെിയയിപ്പല ഈ ഹലോൽ-ഹറോം തിരിക്കലിപ്പന സക്കരി 
യ പരിഹസിക്കുന്നത് സൗമയമോയ കയ്യൃതരലോപ്പട ആപ്പണങ്കിലം ആ ഉരേശപ്പത്ത ഞോൻ 
സംശയിക്കുന്നില്. മോത്രമല്, സമൂഹത്തിലം സമുദോയത്തിലം തങ്ങളുപ്പട 'പുരരോഗമന 

മുഖം’ പ്രദർശിെിക്കോനും സ്ഥോപിക്കോനും കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്ന ജമോ അത്തിപ്പന 
മർമ്മത്തിൽ കത്തുന്ന രംഗമോണ് മുഖയധോരോസംവിധോയകപ്പന പ്പകോണ്ടുവരോൻ നിർരേ 

ശിക്കുന്ന കമ്മിറൃി ചർചൃോ രംഗം. ‘മുഖയധോരോ സംവിധോയകൻ’ എന്ന് പറയുരപോൾ 
മുലിം രപര് അല്ോത്ത രോപ്പള 
രവണം എന്നോണ് വയഗയം. അത് 
പറയോപ്പത പറരയണ്ടി വയ്യൃന്ന 
കമ്മിറൃി അംഗത്തിപ്പെ ബുദ്ധ്ിമുട്ട് 
ചില്റയല്. ജമോ അത്തിപ്പെ പോർട്ടി 
യ്യൄപമോയ പ്പവൽഫയർ പോർട്ടിയിൽ 

ഇത്തരം ‘മുഖയധോരോ മുഖങ്ങപ്പള’ 
പ്പകോണ്ടുവന്നതും പിന്നീഞ്ഞൃണ്ടോയ 
പ്പപോല്ോപ്പകളും നമ്മൾ കണ്ടുപ്പകോ 
ണ്ടിരിക്കുകയോണരല്ോ.  
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സക്കരിയ സിനിമയിപ്പല ഹലോലം ഹറോമും തിരിക്കോൻ ശ്രമിക്കുന്ന 
അപകടകരമോയ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കു്നു  എന്ന തരത്തിൽ പലയ്യൃം 
ഉയർത്തുന്ന മുന്നറിയിപ്പകൾ പ്പതറൃോയ വോയന ആയിട്ടോണ് ഞോൻ കോണുന്നത്. 
പകരം, അതിപ്പെ മറൄചില ഘടകങ്ങളിലോണ് എപ്പെ ആകോംക്ഷകൾ. ന്നോമതോയി 
വളപ്പര ചുയ്യൃങ്ങിയ അതിപ്പെ പരിസരം. ജമോ അത്തിപ്പെ സംഘടനോ - കഞ്ഞൃംബ 
പരിസരത്തു യ്യൃ സിനിമ ഉണ്ടോകന്നതിൽ എനിക്ക് ട്ടും രബജോറില് എന്ന് പ്രരതയകം 
പറയപ്പട്ട. അപ്പതല്ോം യ്യൃ കലോസൃഷ്ടിയുപ്പട അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ആയി മോത്രരമ 
കോണു്നു ള്ളൂ. അപ്പല്ങ്കിൽ നോസി കയോപിൽ പ്പവചൃ് രിക്കലം മനുഷയതൃപ്പത്ത 
ഉയർത്തിെിടിക്കുന്ന സിനിമ ഉണ്ടോക്കോൻ പറൃില് എന്ന് പറരയണ്ടി വയ്യൃം. അങ്ങപ്പന 
അല്രല്ോ കോരയങ്ങൾ. കറുവടി വീശി കസർത്ത് നടത്തുന്ന ശോഖ-യുപ്പട പരിസരത്തും 
ബ്രില്യൻസ് ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ രോൾക്ക് നല് സിനിമ പ്പചയ്യോം. ഇവിപ്പട പ്രശ്നം ആ 
പരിസരപ്പത്ത സക്കരിയ എങ്ങപ്പന രഷോരകസ് പ്പചയ്യു്നു  എന്നതോണ്. ഏറനോടൻ 
മോെിളജീവിതനന്മപ്പയ പ്പപോതുവോയി ഉയർത്തിെിടിക്കോൻ ശ്രമിചൃ സുഡോനിയിൽ 
നിന്ന് ഹലോൽ സിനിമയിൽ എത്തുരപോൾ അത് പ്രസ്ഥോനത്തിനും അതിപ്പെ 
അനുയോയികൾക്കും അതിപ്പെ സംഘടനോ സംവിധോനത്തിനും മോത്രമോയി പരിമിത 
പ്പെഞ്ഞൃത്തിയിരിക്കു്നു . വളപ്പര പകൃവം സൃോഭോവികവം ആയ ന്നോണ് എന്ന യ്യൄപത്തി 
ലോണ് പ്രസ്ഥോനത്തിപ്പെ പല തലത്തിലള്ള സംഘടനോ യ്യൄപങ്ങളും കഞ്ഞൃംബവം 
തമ്മിലള്ള ബന്ധം. ഏത് പ്രശ്നവം പുഷ്പം രപോപ്പല പരിഹരിക്കോൻ പ്രസ്ഥോനത്തിനു 
കഴിയു്നു ണ്ട്. കഞ്ഞൃംബോംഗങ്ങൾ സംഘടനയുപ്പട നിർരേശങ്ങൾ കൃതയമോയി 



 

The eye magazine october 2020  55 

അനുസരിക്കു്നു ണ്ട്…. അവയ്യൃപ്പട കോരയങ്ങ 
ളിൽ സൂക്ഷമോയി പ്രസ്ഥോനം ഇടപ്പപഞ്ഞൃ്നു മു 
ണ്ട്. അങ്ങപ്പന വളപ്പര രഗ്ലോറിവഫഡ് 
ആയ യ്യൃ പ്രോസ്ഥോനികജീവിതപ്പത്ത 
സക്കരിയ ഈ സിനിമയിൽ രഷോരക്കസ് 

പ്പചയ്യു്നു ണ്ട്. പപ്പക്ഷ, നമുക്കറിയോം… മത 
ശോസനകളുപ്പട അദൃശയമോയ യ്യൃ കനത്ത 
രഫ്രമിനകത്ത് സൃഷ്ടിപ്പചൃഞ്ഞൃത്ത യ്യൃ അരകൃ 
റിയസമൂഹമോണ് അപ്പതന്ന്. അതിപ്പെ 
മുഖയധോരോജീവിതം കണ്ണോടിഭിത്തിയിപ്പല അഴക്കുകൾ കണ്ണിൽപ്പെഞ്ഞൃം വപ്പര ഉള്ള 

പ്പവറും ഇല്ൂഷൻ മോത്രമോപ്പണന്ന്… 

KL10, സുഡോനി എന്നീ സിനിമകളുപ്പട രശ്രണിയിൽപ്പെഞ്ഞൃത്തി ആണരല്ോ 

ഹലോൽ ലൗ രേോറിപ്പയ എണ്ണുന്നത്. മലപ്പറം ഏറിയോൽ രകോഴിരക്കോട്…അതിൽ 

തുങ്ങും…. ഭോഷയിൽ വലിയ അന്ത്രമില്ോത്ത അയൽക്കോരോയ പോലക്കോട്, തൃശൂർ 
ജില്ക്കോർക്ക് രപോലം മിക്കവോറും ഉൾപ്പക്കോള്ളോൻ ബുദ്ധ്ിമുട്ടോണ് ഈ രശ്രണിയിപ്പല 
മൂന്ന് സിനിമകളും എന്നോണ് മനസ്സിലോക്കിയത്. ഇക്കോരയത്തിൽ കറപ്പചൃങ്കിലം അതി 
യ്യൃകൾ രഭദിചൃത് സക്കരിയയുപ്പട ആദയ ചിത്രമോയ സുഡോനി ആയിയ്യൃപ്പന്നങ്കിലം രണ്ടോ 

മപ്പത്ത സിനിമയോയ ‘ഹലോൽ ലൗ രേോറിയിൽ’ എത്തുരപോൾ കോരയങ്ങൾ വീണ്ടും 
കഴയുകതപ്പന്നയോണ്. സബ് വടറൃിലില്ോപ്പത തമിഴ് സിനിമയും പ്പതലങ്കു സിനിമയും 
(ചിലരെോൾ പ്പകോറിയൻ സിനിമ വപ്പര!) ആസൃദിക്കുന്ന മലയോളി എന്തുപ്പകോണ്ടോണ് 
ഈ ജീവിത പരിസരരത്തയും വോപ്പമോഴിരയയും വിവർത്തനം പ്പചയ്യോൻ മിനപ്പക്കടോതി 

രിക്കുന്നത്? ഹിസ് വഹനസ് അബ്ദുള്ള-യിപ്പല ‚മോണ്ട‛ എന്ന വോക്കിനപ്പറം പുതിയ 
ഏറനോടൻ വോക്കുകൾ ്നു ം പഠിക്കില് എന്ന് ശഠിക്കുന്നത്? യ്യൃ കലോസൃഷ്ടി, അത് 
യ്യൄപംപ്പകോണ്ട പരിസരത്തിപ്പെ ഭൂമിശോസ്ത്രപരവം സോംസ്കോരികവമോയ അതിയ്യൃകൾ 
ലംഘിചൃ് മറൄള്ളവരിരലക്ക് എത്തുന്നിപ്പല്ങ്കിൽ അത് ആ സൃഷ്ടിയുപ്പട പരിമിതി 
ആപ്പണന്ന് രവണപ്പമങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കോം. പപ്പക്ഷ, അതിനപ്പറം അതിപ്പെ 

കോരണങ്ങൾ തിരരയണ്ടതുണ്ട് എന്നോണ് എപ്പെ അഭിപ്രോയം… 

പ്പപോതുവോയി കലയിപ്പല ഹലോലം ഹറോമും തിരിക്കുന്നതിപ്പനക്കുറിചൃ് പറയു 

രപോൾ രയശുകൃസ്തുവിപ്പെ വോക്കുകളോണ് ഒർമ്മ വയ്യൃന്നത് : ‚നിങ്ങളിൽ പോപം 

പ്പചയ്യോത്തവർ കപ്പല്റിയപ്പട്ട!‛ എന്ന് പറഞ്ഞ രപോപ്പല… നിങ്ങളിൽ പ്പസൻസർ പ്പചയ്യോ 

സക്കരിയ 
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ത്തവർ കപ്പല്റിയപ്പട്ട! കോലോകോലങ്ങളിൽ രദശങ്ങളിൽ കലയിപ്പല അയ്യൃതുകളും അയ്യൃ 
തോയ്കകളും ഉന്നയിക്കോത്ത ഏത് പ്രസ്ഥോനങ്ങളോണ് ഉള്ളത് - കവിതരയോ, രനോവരലോ, 
സിനിമരയോ അത് ഏത് യ്യൄപത്തിലോയോലം? .വി.വിജയപ്പെ എഴത്തുകളിപ്പല 
വലംഗിക പരോമർശങ്ങൾ എങ്ങപ്പനയോണ് പുരരോഗമനവോദികൾ സൃീകരിചൃത്..? 
ആരോണ് പരിധികളില്ോത്ത ആവിഷ്ക്കോര സൃോതന്ത്രയത്തിനു രവണ്ടി നിലപ്പകോണ്ടിട്ടു 

ള്ളത്…? യ്യൃ സൃതന്ത്ര മരതതര റിെബ്ല്യിക്കോയ നമ്മുപ്പട രോജയപ്പത്ത സർക്കോർ വക 
സിനിമോ പ്പസൻസർഷിെ് നിയമങ്ങളുപ്പട അവസ്ഥ എന്ത്ോണ്? എത്ര സിനിമോ രപ്രമി 
കൾ അതിൽ ആകലരോണ്? നമുപ്പക്കന്ത്ോണ് അതിപ്പെ കോലഹരണപ്പെട്ട സമീപനങ്ങ 

ളിൽ അപകർഷത രതോന്നോത്തത്… ? "യോഥോസ്ഥിതികത" എന്ന ആരരോപണം എളു 
െത്തിൽ മറൃ് ആയ്യൃപ്പടപ്പയങ്കിലം പിരടിക്ക് പ്പവചൃരല് നമ്മൾ പുരരോഗമനവോദികളോയി 

പ്പഞളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്…? യ്യൃ ആത്മപരിരശോധന ്നു പ്പകോണ്ടും പ്പവറുപ്പതയോ 

വില്… 

 ‘ഹലോൽ സിനിമ’പ്പയക്കുറിചൃ് ഈ കറിെ് എപ്പന്ത്ങ്കിലം തീർെ് കൽെിക്കോൻ 
ശ്രമിക്കുകയല്... അതിപ്പെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചുണ്ടിക്കോണിക്കോൻ ശ്രമിചൄ എന്ന് 

മോത്രം. പതിറൃോണ്ടുകളോയി മലബോറിൽ പ്രചോരത്തിലള്ള 
ഭക്ഷണപ്രിയനോയ ആ പ്പമോയലയോയ്യൃപ്പട കഥ കടി ഇതിപ്പനോട് 
രചർത്ത് പ്പവക്കോം: 

പത്തിരിയും രകോഴിക്കറിയും കഴിക്കോനോയി പ്പകോതിരയോപ്പട 
കോത്തിരിക്കുന്ന രമോലയോരരോട് വീട്ടിപ്പല തല തിരിഞ്ഞ പയ്യൻ 

പ്പഞട്ടിക്കുന്ന യ്യൃ സതയം പ്പവളിപ്പെഞ്ഞൃത്തുകയോണ്, ‚ഉസ്തോരദ… അത് 

ലക്ക വീണ് ചത്ത രകോയി ആണ്…!‛. പയ്യപ്പെ ആ കഞ്ഞൃംവക 

പ്രരയോഗത്തിൽ വീട് മുഴവൻ സ്തബ്ധമോയി… ഭക്ഷണം വിളരപണ്ട 
രനരം വവകി രമോലയോയ്യൃ വിശന്നിരിക്കുന്ന രനരത്തോണ് പയ്യപ്പെ 

ഈ പ്പചയ്ത്ത് !എന്തു പ്പചയ്യും…? ഇനിയും കോത്തിരിക്കോൻ വയ്യ എന്ന് 
രമോലയോർക്കും ഉറെോയിയ്യൃ്നു . ദയനീയമോയ കറൃരബോധരത്തോപ്പട 
തപ്പന്ന രനോക്കി നിൽക്കുന്ന വീട്ടിപ്പല വല്ുമ്മോപ്പന രനോക്കി ലവ 
രലശം പതർചൃ ഇല്ോപ്പത, വയളു പറയുന്ന ഈണത്തിൽ രമോലയോയ്യൃ 

പറഞ്ഞു, ‚ലക്ക വീണ് ചത്ത രകോയീപ്പെ ചോറു കൂട്ടോം… കസണം 

കൂട്ടോൻ പറൃില്ോ….ആ….!‛ 
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THE GIFT 
Neeraj Giri 

 

 

 I spent my summer vacations with Grandpa, at his place, just blocks 

away down the road from my house. I could say he and Grandma really 

looked forward to these days, as they would send the errand boy to fetch for 

my favourite jaggery chips prior to me arriving. Grandma was quite robust for 

her age, baking, volunteering or doing something or the other but never still. 

But for Grandpa the days were starting to get blurrier since the Alzheimer's 

crept in three years ago.  

It was Grandma's birthday. I discretely reminded him of it, while he was in-

specting the pods of the tamarind tree in the lawn. For a moment he stood 

there motionless, but then took my hand asking me to escort him to his room. 

Grandma was busy preparing the lip-smacking tamarind chutney for me, the 

taste of which only she could get it right, and was invariably ready before 

lunchtime. It was one of those things she did to pamper my already plump 

self. 

Grandpa closed the door behind us impatiently opening his almirah. There in a 

box full of his old army emblems which Grandma never touched, lay an old 

pendant, supposedly silver once, now brazen and camouflaged in dust, but 

still elegant in its entirety. Wiping the exterior with his quivery  
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fingers his eyes lit up as he 

smiled, remembering Grandma, 

who knew how much he valued 

this, like a souvenir. But over the 

years he's forgotten about the day 

he was gifted this and the person 

even who gave it to him.  

Probably it was on the retirement 

day, when his favourite batch of 

trainees had arranged a beautiful 

event. Or maybe during the time 

when he'd received the Medal of 

Honour. Or so he believed to be true as this lay gathering dust among his other 

army accomplishments. He was too shy to ask her, and never asked, to escape 

her mocking, for forgetting about this obsession of his. He felt there was no 

better moment or occasion than this, to hand this over to her, as a gift. 

It was ready, dusted and cleaned with his own hands, allowing me only to help 

with the wrapping. I didn't get to think of options there as well as he returned 

with a handful of his old brown envelopes. The same ones in which she used 

to receive his letters from the border. He simply slid the pendant inside fold-

ing the envelope.  

Smiling, he said "We'll give it before lunch. Now off you go, help Grandma, 

she'll be looking for you. I need to rest for a while."  

I watched him recline in his favourite chair resting his diary on the chest, zon-

ing out into a state of bliss. 

The arrival of noon was pretty much dictated as I would sit by the porch ob-

serving the illusions of wavering images created by the heat bouncing off the 

street. The scorching humid afternoon had this deadly silence, the trees stand-

ing still as if too hot to move. One could only hear the cicadas and their soul-

ful melodies.    

Proudly marching up to her he held her delicately, gleefully asking me to hand 

over the envelope. With hopeful expressions in our eyes, we waited for her to 

unwrap the gift. Smiling wide, she tore the end of the paper. Figuring out that 

it was something like a bracelet she emptied the packet into her palm. Before 
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even she could react, Grandpa proudly started singing for her, he asked her to 

read a letter which he had folded and kept inside. 

"I can finally let this go; you know how much it means to me. It still 

does, but not as much as you. I know it's like handing over someone else's gift 

but please accept this. It just purely harbours my feelings of love, because I've 

forgotten every other memory related to it or when it was gifted to me.  

Happy Birthday to you Kavu. With love, yours." 

 

Grandma folded the letter, looking away for a moment, I could see her 

eyes which had begun to glimmer with tears now tracing down her wrinkled 

smile, as she held Grandpa, looking into his eyes as if searching for some-

thing. Then, hugging us both said that she loved it a bit too much.  

 

Later Grandpa went off to lie down for his afternoon nap as I hurried to the 

kitchen to taste the tamarind chutney, now it's aroma really beckoning me. 

The taste was flawless, taking a spoonful I tapped it on my palm, enjoying it. 

Then went on to giggle and asked, "Grandma who had gifted this to Grand-

pa?? He's shy to ask you! ", I said smiling wider as my mouth just kept water-

ing for more of this tamarind.  

 

She said, "The name was etched on it when it was gifted. Maybe your grandpa 

can't read it now child." 

 

Rushing to satisfy my curiosity, I took the pendant and started surveying it. In 

my impatience I couldn't see anything written. Although there was a symbol, 

on the backside of it, which had amassed rust. Grandpa couldn't be blamed as 

it was actually not so noticeable, but I don't think he remembers much too.  

 

Taking his old polishing brush, I scrubbed to decipher 

some outlines at least. I could read now. Straining my 

eyes, I read through the brown stains of time, it said,  

 

“With love, Kavu”. 
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