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SOLANKI PHARMACY 

YOUR LOCAL 

INDEPENDENT 

PHARMACY 

SOLANKI PHARMACY 
324 High Street North, Manor Park, E12 6SA 

TEL: 020 8472 2901 
 

YOUR LOCAL INDEPENDENT PHARMACY SINCE 1984 

Prescription Collection & Delivery 
Confidential Advice in our Private Consultation Room 

Minor Ailments Scheme | Medication Reviews | Travel Advice 
Range of Yardley Products in stock 

Monday   –    9am to 8pm 
Tuesday   –    9am to 8pm 
Wednesday  –    9am to 8pm 
Thursday   –    9am to 7pm 
Friday    –   9am to 8pm 
Saturday  –    9am to 5pm 

    Sunday         –      Closed  
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ആമുഖതം

ബാപ്പു എന്ന് നമ്മൾ സന് നനഹവായന് ന്ാടെ വിളിക്കുന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവന് 
മഹാത്ാഗാന്ിയുടെ നൂറ്ി അൻപതാം  ജന്മദിനം ആന�ാഷിക്കുന് 

സമയമാണിതന്. ഈ അഭിമാന മുഹൂർ��ിൽ പങ്കുനേരുകയാണന് MAUKയും ജനനിയും. 
പതിറ്ാണ്ടുകളായി അതീവ സൂക്ഷ്മതനയാടെ പടുത്തുയർ�ിയ പലതം ഇന്നു നഷന്്ടട്ട്ടു 
ടകാണ്ിരിക്കയാണന്. അടതാടക്ക സംരക്ിക്കാൻ ഗാന്ിജിയിനലടക്കാരു മെക്കയാത്ര 
നമുക്കിന്നു ആവശത്യമായി വന്ിരിക്കുന്നു.
വത്യക്ിപരമായ പല പ്രതിബന്ങ്ങളം മാറ്ിവച്ചു ഗാന്ിജിടയക്കുറിച്ന് വളടര കാലികമായ 
നലഖനം തയാറാക്കി തന് ന�ാ. മിർസയ്കന്  നന്ി. അതന്  കവർ സന്നറ്ാറിയായി ടകാടുത്തു 
ബാപ്പുവിടനയും ആ ആശയങ്ങടളയും ആദരിക്കുകയാണിവിടെ. 
ഇതന് മൂന്ാം വർഷമാണന് MAUK യ്കന് നവണ്ി ഞങ്ങൾ ജനനി തയാറാക്കുന്തന്. ഇടതാരു 
സംതൃപ്ികരമായ അനുഭവം ആക്കി�ീർ� MAUK നനതൃത്വ�ിനു പ്രനതത്യക നന്ി, ഒ്ം 
എഴുത്തുകാർ�തം  പരസത്യം തന്നു സഹായിച്വർ�തം.
ജനനിയുടെ പുതിയ പതി്ന് ഇവിടെ സമർ്ിക്കുകയാണന്. 
ആസ്വദിക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

 സ് നേഹാദരങ്ങന�ാടെ

മണമ്പൂർ സുനരഷ്
(എഡിറ്റർ) 

sureshmsj@gmail.com

പത്രാധിപ െമിതി
പ്രിയവ്രതൻ, ശ്രീകല നദവരി, മുര�രി മുകുന്ദൻ

ഡിസെൻ & ലേ ഔട്ട്  അേരിൽരാജ് തരിരുവേന്തപുരം  ചിത്രീകരണതം  ടക.പരി മുര�രീധരൻ
MAUK editorial co-ordinators: 

R സാംബശരിവൻ, EM അേരിൽകുമാർ, ശ്രീജരിത് ശ്രീധരൻ,  ശ്രീകുമാർ കുഞ്രിരാമൻ 

ഒരു മേയരാളരീ അലെരാെിലയഷൻ ഓഫട് ദ യൂ സക പ്രെിദ്രീകരണതം 
Printed @ Romanson Print House, TC 25/1503(10) | PTC Tower | Thampanoor | Thiruvananthapuram | 

Kerala | India 695 001 Tel + 91 471 233 66 10, Mob + 91 91 88 2 99 00 1, + 91 91 88 2 99 00 2 | 
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Dear members
 

It has been yet another hectic year for MAUK.  
As Chairperson, I am profoundly proud that 
the Director Board was able to deliver excellent 

tailor-made services to our community and the 
local society.
 
Following the unprecedented floods last year, 
MAUK extended its charitable endeavours in 
Kerala. We have raised over £40,000 for our pro-
jects in Kerala. Along with our partner origination 
KeralaVision, we have embarked on building water 
plants in remote villages where there are severe 
shortage of  clean water.  
 
MAUK Elders Service is one of  our much com-
mended and ring-fenced services.  This year, we 
have managed to attract much-required funds 
through individual and business sponsorship for 
its smooth operation. We greatly welcome the 
support of  the forty-five kind-hearted individuals 

who have sponsored a day at our Thursday Lunch 
Club.  We also appreciate the financial assistance 
of  Law & Lawyers and Neil Travels, which ensured 
that the essential activities of  the Elders Service 
are provided free of  charge.
 
In 2018, we had also re-started MAUK Women's 
Forum whose exemplary activities has been a 
bonus to MAUK's diverse services.
 
I take this opportunity to express my sincere gratitude 
to all our volunteers, sponsors and well-wishers 
whose continued support has enabled the director 
board to serve our community better. Thank you.

Regards 

R Sambasivan
Chairperson | MAUK

Message from the Chairperson
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പ്രിയ അംഗങ്ങളെ,

മലയാെരി അസ�ാ�രിസയഷൻ ഓഫ് യു ളെ യുളെ ചരരിത്ര താളുെെരിൽ ഒരു 
വർഷം കൂെരി സരഖളപെടുത്രി �ംഘെനയുളെ പ്വർത്നങ്ങൾ മുസ്ാട്ടു 
സ�ാകു് ഈ അവ�രത്രിൽ ഇതരിളറെ ഭാഗമാൊൻ െഴരിഞ്ഞതരിൽ വെളര 

അധരിെം �സ്ാഷരിക്കുന്നു. ഒരു �ംഘെനയുളെ പ്വത്നം എങ്ങളന �മൂഹത്രിനു 
ഉ�ൊരളപെടുത്ാൻ െഴരിയും എ്് പ്വർത്രിയരിലൂളെ 
ളതെരിയരിക്ാൻ െഴരിഞ്ഞതരിൽ ഞങ്ങൾ �സ്ാഷരിക്കുന്നു.
സെരെത്രിളറെ ചരരിത്രത്രിളല ഏറ്റവം സമാശം പ്കൃതരിദുര്ം 
െണ്ടതം സലാെളമമ്ാടുമുള്ള മലയാെരിെളുളെ മന�ാക്രിളയ 
�രിെരിച്ചുകുലുക്രിയ ഒരു വർഷമായരിരുന്നു െെന്നുസ�ായത്. മലയാെരി 
അസ�ാ�രിസയഷൻ അംഗങ്ങളുളെ നന്മയുളെ പ്തീെമായരി മൂന്നു 
ശുദ്ധജല യൂണരിറ്റുെൾ സെരെത്രിൽ പ്വർത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 
പ്വർത്നങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലങ്ങെരിസലക്് കൂെരി ഉ�ൊരപ്ദമാൊൻ 
പ്വർത്നങ്ങൾ തെങ്ങി. മുെങ്ങരിസപൊയ സ്തീ കൂട്ായന്മ 
തെങ്ങാനും അതരിളറെ പ്വർത്നങ്ങൾ മുസ്ാട്ടു നയരിക്ാനും 
ഈ സ�ാർഡരിന് �ാധരിച്ചു. വെർന്നു വരു് പുതരിയതം, 
�ഴയതം ആയ തലമുറെൾക്കു നമ്മുളെ മാതൃ ഭാഷ �ഠരിപെരിക്ാൻ 
ക്ാസുെൾ വീണ്ം തെങ്ങരിയതരിൽ ചാരരിതാർഥ്യമുണ്ട്. എം എ 
യു ളെ ളയ മലയാെരിെളുളെ മാതൃ �ംഘെനയായരി വെരാൻ 

മുൻ ൊലങ്ങെരിൽ തെങ്ങരിയ പ്വർത്നങ്ങൾ ഒരു �െരി കൂെരി 
മുസ്ാട്ടു നയരിക്ാൻ �ാധരിച്ചു. ഇ്്യൻ ഹഹ െമ്രിഷനുമായരി �ഹെരരിച്ചു മലയാെരിെൾക്് 
സവണ്ട �ഹായങ്ങൾ ളചയ്യുവാൻ എം എ യു ളെ പ്വർത്നം തെങ്ങരി. �് സ�ാൺ�ർ 
മാരുളെ �ഹായസത്ാളെ പ്ായമായ അംഗങ്ങളുളെ ക്ബ്രിളറെ പ്വർത്നം വെളര ന്ായരി 
മുസ്ാട്ടു സ�ാകു്തരിൽ നമുക്് �സ്ാഷരിക്ാം . ഈ പ്വർത്നങ്ങൾളക്ലാം ഞങ്ങസൊെ് 
�ഹെരരിച്ച സവാെറെീർ മാസരാടും �ാമ്ത്രിെ �ഹായം നല്രിയവസരാടും ഈ അവ�രത്രിൽ 
നന്രി അറരിയരിക്കുന്നു. തെർന്നും �ഹായ�ഹെരണങ്ങൾ പ്തീക്രിച്ചുളൊണ്ട്,
എലാവർക്കും �് സനഹത്രിളറെ ,�ാസഹാദര്യത്രിളറെ, �മ്ൽ�മൃദ്ധരിയുളെ ഒരു നല നാളുെൾ 
സനർന്നുളൊണ്ട്  

�് സനഹപൂർവ്ം

അനിൽകുമാർ എെവന
ള�ക്രട്റരി

എം എ യു ളെ
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ള�ക്രട്റരിയുളെ െത്്
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ഗാന്രിജരി 
എനരിക്ാരാണ്? 
ആസുരമായ 

ഈ ൊലത്് ഗാന്രിജരിയുളെ 
ജീവരിതത്രിനും ദർശനത്രിനും 
എ്ാണ് പ്�ക്രി? 
രാഷ്ടീയവം ദാർശനരിെവമായ 
നരിരവധരി ളവല്ലുവരിെരിെളുളെ 
ശരശയ്യയരിൽ ഉത്രായണം 
ൊത്തുെരിെക്കുെയാണ് 
മനുഷ്യരാശരിയരി്്. മതവം 
രാഷ്ടീയവം സൊർപെസററ്റ് ദുരെളും 
തീർത് നൃശം�മായ സതരുെൾ 
മനുഷ്യളനയും പ്കൃതരിളയയും 
ചവരിട്രിളമതരിച്ചുളൊണ്ട് 
അതരിളറെ അപ്ത്യാസഖയമായ 
യാത്ര തെരുന്നു. നന്മയുളെ 
മൺചരിരാതെൾ, ളചറുത്തുനരില്രിളറെ 
ള�ാൻവരിെക്കുെൾ ഒള്ാ്ായരി 
ളെടുന്നു. മാർെ് �രിളറെ വാക്കുെൾ 
െെളമടുത്ാൽ പുരാതനവം 
ധന്യവമായ എലാം ൊറ്റരിൽ 
�റന്നുസ�ാകുന്നു. ഖരമായളതന്ം 
ഉരുെരി ആൊശസത്ക്്  �റന്നു 
ള�ാന്ന്നു. ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്കു 
സനർക്് ഒരു ളചറുവരിരലരിളറെ 
എതരിർളപെങ്രിലും ഉയർത്ാൻ 
�ാപ്പുവരിളറെ ദർശനം നമുക്് 
െരുത്തു നൽകുസമാ എ്താണ് 
എളറെ അസനവേഷണ വരിഷയം.

ഗാന്രിജരിയുളെ െർമ്സമഖലയുളെ 
ആഴവം ഉയരവം 
അറരിയാസനാ, അസദേഹത്രിളറെ 
ദർശനങ്ങളെക്കുറരിച്ച് 
ആധരിൊരരിെമായ എള്ങ്രിലും 
�റയാസനാ ഉള്ള അറരിസവാ, 
െഴരിസവാ എനരിക്രില. 
െലയും ശാസ്തവം തമ്രിലുള്ള 
അതരിർവരമ്പുെൾ വ്യക്മലാത് 

ഒരു െർമ്മണ്ഡലമാണ് എസറെത്. 
മനസ്സു നുറുങ്ങരിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുളെ 
സനാവെെരിൽ മുങ്ങരിത്പ്പു്, 
അവരുളെ ജീവരിതത്രിൽ പ്ൊശം 
�രത്ാൻ ശ്രമരിക്കു് ഒരു 
ളചറരിയ ഭരിഷഗവേരനാണ് ഞാൻ. 
െഴരിഞ്ഞ മുപെസതാെം വർഷങ്ങൊയരി 
യൂസറാപെരിലും, ൊനഡയരിലും 
ഇ്്യയരിലുമുള്ള ആശു�ത്രരിെെരിൽ 
കുട്രിെളുളെ മാന�രിൊസരാഗ്യ 
വരിദഗ്ധൻ എ് ലാവണത്രിലാണ് 
ഞാൻ സജാലരി ളചയ്യു്ത്. ഒപെം 
കുട്രിക്ാലളത് �ീഡാനുഭവങ്ങൾ 
നമ്മുളെ തലസച്ചാറരിളന എങ്ങരിളന 
മാറ്റരിമറരിയ്ക്കുന്നു എ്തരിളനപെറ്റരി 
�ഠനഗസവഷണങ്ങെരിൽ 
ഏർളപെട്രിരരിക്കു് ഒരു 
നയൂസറാ�യറെരിസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ. 
മനുഷ്യളറെ ക്രൂരതയുളെ 
അന്ഗർത്ങ്ങെരിസലക്് 
െൺ�ാർക്ാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യം 
എളറെ സജാലരിയുളെ ഭാഗമായരി 
എനരിക്് വന്നുസചർ്രിട്ടുണ്ട്. 
വെളപൊട്ടുെളുളെയും 
മയരിൽപെീലരിയുളെയും മഴവരിലരിളറെയും 
മാസ്മരരിെസലാെത്തുനരി്് 
വലരിളച്ചറരിയളപെട് െരുന്നു 
ജന്മങ്ങൾ, സലാെളമമ്ാടുമുള്ള 
�െനരിലങ്ങെരിൽനരി്് 
ശത്രുക്ളുളെയും മരിത്രങ്ങളുളെയും 
ശരങ്ങസെറ്റ്, നരിലയ്കാത് ഒരു 
നരിലവരിെരിയായരി അവളരത്തുന്നു. 
ഒപെം, �് സനഹം �െരു് ഒരരിെമായരി 
നാം �ാമാസന്യന െരുത് 
നമ്മുളെ പ്രിയളപെട് കുടും�ങ്ങളുളെ 
അെത്െങ്ങെരിൽ നരി്്, 
രക്യും െരുണയും �െസരണ്് 
രക്െർത്ാക്ളുളെ, നരിഷ്ഠുരമായ 
�ീഡനസമറ്റ് തെർന്നുസ�ായ 
കുഞ്ഞുജന്മങ്ങളും. മനുഷ്യളറെ 

ഒടുങ്ങാത് ക്രൂരതെളുളെ 
�ാക്്യ�ത്രമായരി എളറെ 
മു്രിളലത്തു് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുളെ 
മു്രിൽ എളറെ ശാസ്തം 
�ലസപൊഴം �െച്ചുനരിൽക്ാറുണ്ട്. 
�ല �മ�്യെൾക്കും 
ഉത്രസമൊൻ മനഃശാസ്തത്രിന് 
െഴരിയാറുമരില. അത്രളമാരു 
�ന്രിഗ്ഥാവസ്ഥയരിൽ എളറെ 
രക്ക്ാളയത്തു്ത് െലയും 
ദാർശനരിെതയുമാണ്. എളറെ 
പ്രിയളപെട് ഗുരുക്ന്മാരുളെ, 
എളറെ പ്രിയളപെട് സദവന്മാരുളെ 
�് സനഹ�ാ്വേനങ്ങൊണ്. 
എനരിക്് െരുത്തു�െരു് ആ 
വരിശുദ്ധകൂട്ത്രിൽ ബുദ്ധനും 
ക്രരിസ്തുവം ന�രിയും മാർെ് സും 
നാരായണഗുരുവളമാളക്യുണ്ട്. 
ആ ഗുരുക്ന്മാരുളെ �ട്രിെയരിൽ 
ഒരു പ്ധാനസ്ഥാനം 
അലങ്രരിക്കു്യാൊണ് എളറെ 
പ്രിയളപെട് �ാപ്പു.

ക്ഷുഭരിതയൗവനൊലത്് ഞാൻ 
െണ്ട വലരിയ �വേപ്നങ്ങളുളെ 
ള�ാലരിളപൊളക് മങ്ങരിസപൊളയങ്രിലും 
മനസ്രിലരിന്നും ഞാളനാരു 
ളചറുതീക്നൽ നരിധരിസ�ാളല 
സൂക്രിക്ാറുണ്ട്. എനരിക്് 
ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യർക്ായരി ആ 
തീക്നൽ ഊതരിളപൊലരിപെരിക്ാൻ 
ഒരവ�രംകൂെരി വീണുെരിട്ടുളമ് 
പ്ത്യാശസയാളെ. വരുതരിയരിലാത് 
െണ്ണുെളും ൊതെളും സവണ്ടതം 
സവണ്ടാത്തം ൊണുെയും 
സെൾക്കുെയും ളചയ്യുസമ്ാൾ, 
ഗാന്രിജരിയുളെ ജീവരിതളത്യും 
ദർശനങ്ങളെയും�റ്റരി എളറെതായ 
ചരില ശരിഥരിലചരി്െൾ 
ചരിസ്രരിൊത് വാക്കുെൾളൊണ്ട് 

സൂക്ഷ്മ�രരിണാമത്രിളറെ
കടുന്തുെിതാളം

കവർ  സന്നറ്ാറി
ന�ാ. ടക.എ.എച്ന്. മിർസ
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നരിങ്ങളുമായരി �ങ്കുവയ്കാം.

നാം ഒരു മസതതര രാഷ്ടത്രിലാണ് 
ജീവരിക്കു്ളതങ്രിലും 
ജാതരി സചാദരിക്കുെയും 
�റയുെയും ളചയ്യു്ത് 
ഇസപൊഴളത് നാട്ടുനെപൊണ് 
എ്റരിയു്തളൊണ്ട് എളറെ 
�വേൊര്യജീവരിതളത്യും 
വരിശവോ�ങ്ങളെയും കുറരിച്ച് രണ്ട് 
വാക്്.

നരിരവധരി വരിശവോ�ങ്ങളുളെ 
ശക്രി�ൗന്ര്യങ്ങൾളൊണ്ട് 
ധന്യമായ ഒരു കുടും�മാണ് 
എസറെത്. �വേ്മായരി ഒരു 
കുടും�സക്ത്രമുണ്ടായരിട്ടും, 
ആചാരങ്ങൾക്കും 
അനുഷ്ാനങ്ങൾക്കും സമളല 
ഹരിന്ദുമതത്രിളറെ മൂല്യങ്ങൾ 
മുറുളെപെരിെരിക്കു് എളറെ ഭാര്യ, 
ക്രരിസ്തുമതത്രിൽ ജനരിച്ചുവീണ എളറെ 
മൂത് മെൻ, �ർവ്മത�ാരവം 
ഗ്രഹരിച്ച് വെർന്നുവലുതായസപൊൾ 
മൂല്യാധരിഷ്രിതമായ ഹരിന്ദുമതം 
�വേീെരരിച്ച എളറെ ഇെയ രണ് 
ള�ൺമക്ൾ - ഇവരാണ് 
എളറെ കുടും�ം - എളറെ 
ശക്രിസെന്ദം. ഇനരി എളറെ 
വരിശവോ�ളത്ക്കുറരിച്ച്. എളറെ 
ഉമ് ഇസാം മതവരിശവോ�രിയാണ്. 
മരിർ�ാ ഗാലരി�് എ് മഹാനായ 
െവരിയുളെ ആരാധെനായരിരു് 
എളറെ പ്�രിതാമഹനാണ് 
മരിർ� എ് സ�ര് എനരിക്് 
ദാനം ളചയ്തത്. എ്ാൽ 
െമ്യൂണരിസ്റ്റുൊരനായ എളറെ 
അച്ഛൻ, െമ്യൂണരി�മെക്മുള്ള 
എലാ മതങ്ങളുളെയും അ്�ത് 
ഒ്ാളണ് �ാഠം, അവളയലാം 
മനുഷ്യനന്മളയ മുൻനരിർത്രി, 
മനുഷ്യർതള് നരിർമ്രിച്ചതാളണ് 
�ത്യം �റക്മുറ്റാത് 
പ്ായത്രിസല ഞങ്ങൾക്് 
ളചാലരിത്ന്നു. അതളൊണ്ടാവാം 
ഇ്് നരിലവരിലരിരരിക്കു് ഒരു 
വ്യവസ്ഥാ�രിത മതവമായും 
എനരിക്് യാളതാരു �ന്വമരില. 
മതാതീതമായ ആദ്ധ്യാത്രിെത 
എ് �ംജ്ഞയാവാം ഒരു�സക് 
എളറെ തീക്ഷ്ണവരിശവോ�ളത് 
അെയാെളപെടുത്ാൻ ഏറ്റവം 
നള്്് എനരിക്് സതാന്നുന്നു. 
ഹൃദയശൂന്യമായ ഈ 
സലാെത്്, ആത്ാവ നശരിച്ച 
അവസ്ഥാ്രങ്ങൾ തരണം 
ളചയ്യാൻ എളറെ അദ്ധ്യാത്രിെത 
എനരിക്് െരുത്തുനൽൊറുണ്ട്. 
ഒരു മതവരിശവോ�രിക്് 
അവളറെ വരിശവോ�ം 
നൽകു് െരുത്രിളനക്ാൾ 
ഒട്ടും കുറവലതാനും ഇത്. 

അതളൊണ്തള് 
വരിശവോ�രിെളുളെ വരിശുദ്ധമായ 
വരിവരപെട്രിെയരിൽ എനരിക്കും 
ഒരു സ്ഥാനം നൽൊൻ 

ആർക്കും വരിസരാധമുണ്ടാവരില 
എ്് െരുതളട്. എന്�റയുന്നു 
എ്തരിളനക്ാൾ ആരു �റയുന്നു 
എ്തരിന് പ്ാധാന്യം നൽകു് - 
�റയു്യാളുളെ കുലവം സഗാത്രവം, 
അയാൾ വരിശവോ�രിയാസണാ, 
അലസയാ എന്നു തെങ്ങരിയ 
സ്ഥരിതരി വരിവരണക്ണക്കുെൾ 
കൂലംെഷമായരി തരിട്ളപെടുത്തു് 
ഒരു ധീരമായ നവസലാെത്രിലാണ് 
ഞാൻ െഴരിയു്ത് എ്് 
ഞാനറരിയുന്നു. അതളൊണ്ടാണ് 
ഇത്രയും നീണ്ട ഒരാമുഖം എ് 
�ാഹ�ത്രിന് ഞാൻ മുതരിരു്ത്. 

ക്മരിക്കുെ

ഈ കാല�്ട�ിടറെ 
ടവല്ലുവിളികൾ

ആർത്രിപൂണ്ട ചൂഷണത്രിളറെ 
താ�സമറ്റ് പ്കൃതരി വരണ് 
വരിണ്സ�ായരിരരിക്കുന്നു. പ്െയവം 
ളൊടുംതാ�വമെക്മുള്ള 
ആ�ത് സൂചനെളെ 
തൃണവൽഗണരിച്ച് പ്കൃതരിയുളെ 
മുലക്ണ്രിൽനരി്് 
സചാരയൂറ്റരിക്കുെരിക്കു് നമ്മുളെ 
ദുര മനുഷ്യരാശരിയുളെ തള് 
ശവക്കുഴരി സതാണ്ന്നു. ഉള്ളവനും 
ഇലാത്വനും തമ്രിലുള്ള അ്രം 
സലാെളമങ്ം െെലുസ�ാളല 
ള�രുകുന്നു. അശരണളറെയും 
നരിരാലം�ളറെയും സരാദനം നമ്മുളെ 
മനസ്രിളറെ ചക്രവാെങ്ങെരിൽ 
ഒരു സനർത് ചലനംസ�ാലും 
സൃഷ്രിക്ാളത ഒടുങ്ങരിയമരുന്നു. 

അനുഷ്ാനങ്ങളുളെയും 
ആചാരങ്ങളുളെയും 
മുള്ളുസവലരിെെരിൽ കുരുങ്ങരി 
എലാ മതങ്ങളുളെയും ഉള്ളരിലുള്ള 
�ാസഹാദര്യവം െരുണയും 
�് സനഹവം വാർന്നുസ�ായരിരരിക്കുന്നു.

സലാെളമമ്ാടുമുള്ള 
ജനാധരി�ത്യരാഷ്ടങ്ങെരിൽനരി്്, 
നസവാത്ാനത്രിളറെ 
അെരിസ്ഥാനശരിലെൊയരി 
ളൊട്രിസഘാഷരിക്ളപെട് �മതവേവം, 
�ാതന്ത്ര്യവം �ാസഹാദര്യവം 
ഇറങ്ങരിസപൊയരിരരിക്കുന്നു. 
ജനാധരി�ത്യത്രിളറെ 
ളനടുംതൂണുെൊയരി 
അറരിയളപെടു് സ്ഥാ�നങ്ങൾ 
ഓസരാ്ായരി ളൊഴരിഞ്ഞുവീഴന്നു. 
നൃശം�മായ സൊർപെസററ്റ് 
ദുരെളും ഹരിം�ാത്െമായ 

ശത്രുക്കളടെ 
കകയാൽ 
വധിക്കട്ടുക എന്തന് 
ആദരണീയമായ 
നിനയാഗം തടന്. 
എന്ാൽ സ്വന്ം 
അനുയായികളടെ 
കകകളാൽ 
ദിനവം ടതരുവിൽ 
ടകാല്ട്ടുന് 
ബാപ്പുവിടറെ 
നിനയാഗനമാർ�ന് 
എടറെ ഇെടനഞ്ചു 
നീറുന്നു.
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രാഷ്ടീയാധരിൊരങ്ങളും 
തമ്രിലുള്ള നരിഷരിദ്ധ�ംഗമങ്ങൾ 
ഫാ�രി�ത്രിളറെ വരവരിളന 
വരിെരിസച്ചാതന്നു.

വ്യക്രിെളുളെ സനർക്് സ്റേറ്റും 
അധരിൊരസ്ഥാ�നങ്ങളും 
സ�ാർവരിെരിെൾ നെത്തുന്നു. 
അ�രളന �ഹരിഷ് െരരിക്ാനും 
ഉന്മൂലനം ളചയ്യാനും 
ഉദ് സഘാഷരിക്കു് മത-
രാഷ്ടീയപ്സ്ഥാനങ്ങൾ 
തരിമരിർത്ാടുന്നു. മതവം 
രാഷ്ടീയവം മുതലാെരിത്വം 
തമ്രിലുള്ള ഈ അവരിശുദ്ധത്രരിതവേം 
സലാെളമമ്ാടുമുള്ള മനുഷ്യളന 
അ�മാനവീെരണത്രിനും 
അന്യവൽക്രണത്രിനും 
വരിസധയരാക്കുന്നു.

ഒരു പ്ാർത്നളൊണ്സ�ാലും 
പ്തരിസരാധം തീർക്ാനാവാളത 
ബുദ്ധരിജീവരിെളും 
�ാം�് ൊരരിെനായെന്മാരും 
�െച്ചുനരിൽക്കുന്നു.

ഗാന്ി എന് പ്രനഹളിക

ഗാന്രിജരി ആരാണ് എ്ത് 
തള്യാണ് ആദ്യളത് �മ�്യ. 
ചരരിത്രത്രിനു മുൻസ� നെ് 
എലാ യുഗപുരുഷന്മാളരയും 
ൊത്രിരരിക്കു് ദുർവരിധരി 
ഗാന്രിളയയും സതെരിളയത്തു്ത് 
നാം അറരിയുന്നു. രണ് തവണ 
വധരിക്ളപെടുെ എ് വരിചരിത്രമായ 
വരിധരിയാണത്. ശത്രുക്ളുളെ 
ഹെയാൽ വധരിക്ളപെടുെ 
എ്ത് ആദരണീയമായ 
നരിസയാഗം തള്. എ്ാൽ �വേ്ം 
അനുയായരിെളുളെ ഹെെൊൽ 
ദരിനവം ളതരുവരിൽ ളൊലളപെടു് 
�ാപ്പുവരിളറെ നരിസയാഗസമാർത്് 

എളറെ ഇെളനഞ്ചു നീറുന്നു. 
െറൻ�രിസനാട്ടുെെരിലും, 
ഹ��ർ ചതപ്പുനരിലങ്ങെരിലും 

തെവരിലാക്ളപെട് �ാപ്പു, െീ-
ഷർട്ടുെെരിലും �ര�്യപെലെെെരിലും 
കുരരിശരിസലറ്റളപെട് �ാപ്പു. മറുവശത്് 
ഗാന്രിപ്തരിമെൾ തച്ചുെക്ാനും 
രാഷ്ട�രിതാവരിളറെ സ്ഥാനത്് 
സഗാഡ് സ�ളയ സ്ഥാ�രിക്ാനുമായരി 
നെക്കു് �രിത്ലാട്ങ്ങൾ. 
ഈ �െനരിലത്രിളല പുെയും 
ള�ാെരിയും അെങ്ങരിയരിട്ടുസവണം, 
ഈ വാദപ്തരിവാദങ്ങളുളെ 
െെമ്െൾ െെന്നുസവണം 
നമുക്്  ഗാന്രിദർശനങ്ങെരി 
സലയ് ളക്ത്ാൻ.

എളറെ ജീവരിതം തള്യാണ് 
എളറെ ദർശനം/�സന്ശം എ്് 
ഉറളക് വരിെരിച്ചു�റഞ്ഞ ഒരാൊണ് 
ഗാന്രിജരി. �ളക് ഇവരിളെയും 
ഒരു പ്ശ് നം നളമ് അലട്ടുന്നു. 
ഏെസദശം അൻ�തരിനായരിരം 
സ�ജുെെരിലായരി �രന്നുെരിെക്കു് 
നൂസറാെം വാല്യങ്ങളുള്ള 
അസദേഹത്രിളറെ കൃതരിെൾ 
ഹവരുദ്ധ്യങ്ങളുളെ കൂമ്ാരമാണ്. 

(നശഷം നപജന്...56)
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പ്രിയട്്ട ബിന്ദുവിനന് 
നിനക്കന്എടന് ഓർമ്മയുനണ്ാ? നിടന് 
ഓർക്കുന്ാട�ാടക്ക മണ്ന്മാർ ലണ്നിൽ 
എന്സിനിമാനപരാണന് ആദത്യം മനസിനലക്കന് 
വരുന്തന്. ഹ.. ഹ.. ചുമ്മാ തമാശിച്താന്ടാ..
പിടന്, എന്തുണ്ന് ലണ്ൻ വിനശഷങ്ങൾ? നീ ഇനി 
എന്ാണന് നകരള�ിനലയ്ക്വരുന്തന്? 
ഈ �ിജിറ്ൽകാലത്തും ഇങ്ങടനാരു 
കട�ഴുതിയതന് ആരാടണന്നല് നീയിട്ാ 
േിന്ിച്തന്? കൂടുതൽകൺഫയൂഷനുണ്ാക്കുന്ില്. 
ഞാൻ പ്രീത. പ്രവാഹിനി നതാന്ക്കടലന്ന് 
പറഞ്ാൽേിലന്ാൾ ടപ്ടന്ന് 
മനസിലാവം. നീ േിലന്ാൾ എടന് 
മറന്ിട്ടുണ്ാവം. 19 വർഷങ്ങൾക്കന് മു്ന് 
നമ്മൾ ടമ�ിക്കൽ നകാനളജാശുപത്രിയിൽ 
വച്ാണന് ആദത്യംകാണുന്തന്. നീ അന്ന് 
നിടറെ  അമ്മനയാടൊ്ം എടറെ അടു� 
ടബ�ിൽഉണ്ായിരുന്തം എടന് വീൽ 
ടേയറിലിരു�ി തള്ളിടക്കാണ്ന് നെന്തം 
നിടറെവീ്ടീന്ന് ടകാണ്ടുവന് ഭക്ണം പങ്കുവച്ന് 
ക�ിച്തം ഒടക്ക ഞാനിന്ലട�നപാടല 

ഓർക്കുന്നുണ്ന്.
വളടരയാദൃച്ികമായി്ടാണന്  നിടറെ അഡ്രസന് 
കി്ടിയതം നീ നാ്ടിൽ പുതിടയാരു വീടുവയ്ക്കുന് 
കാരത്യവം ഞാനറിഞ്തന്. അന്ാൾ നിനന്ാെന് 
േിലതന് പറയണടമന്ന് നതാന്ി.വീൽ ടേയറിൽ 
ജീവിതമുന്ി തീർക്കുടന്ാരാളടെ ആകുലതകൾ 
മറ്ാനരക്കാളം നിനക്കന് മനസിലാവടമന്ന് 
എനിക്കറിയാം. നിടറെ അമ്മയുടെ വിഷമങ്ങൾ 
നീടയനന്ാെന് എത്രവ്ടം പറഞ്ിട്ടുണ്ന്.
പണ്ടുനമ്മൾ കുനറ സിനിമാക്കഥകൾ 
പറഞ്ിരുന്തന് നീ ഓർക്കുന്നുനണ്ാ? 
നസാളമടറെമുന്ിരിന�ാ്ടങ്ങടള പറ്ിടയാടക്ക. 
തീയറ്റിൽ നപായി ഒരു സിനിമ കാണാൻ 
ഞാൻകുനറ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
നിനക്കറിയാനല്ാ നമ്മുടെ നാെന് ഒട്ടും 
വീൽടേയർഫ്രണ്ന് ലിയല്ാന്ന്. അവിടെ മാത്രമല്, 
ബാങ്ന്, ATM കൗണ്റുകൾ, നഹാ്ടലുകൾ, വിനനാദ 
സഞ്ാര നകന്ദ്രങ്ങൾ ഇവിടെടയാന്നും ഞങ്ങടള 
നപാലുള്ള ഭിന്നശഷിക്കാർക്കന്കെന്ന് ടേല്ാൻ 
കൂെി പറ്ാ�യിെങ്ങളാണന്. മു്ട� അനപക്ിച്ന് 
േിലമാറ്ങ്ങൾ വരുന്നുടണ്ങ്ിലും നമ്മുടെ 

പ്രതികരണം  
പ്രീത നതാന്യ്കൽ 

വീൽടേയറിൽ നിടന്ാരു കുറി്ന്

മാറ്ങ്ങൾ ഇനിയും 
വരണം ഏടറ

12
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ടപാതയിെങ്ങൾ ഇന്ാഴും ഭിന്നശഷി (വീൽടേയർ) 
സൗഹൃദമല്. 
സഞ്രിക്കാനുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്നല്ാ 
നമുക്കുള്ളതന്. പുറ�ന് വച്ന് ഒന്ന്  ടപ്ടന്ന് നൊയിലറ്ിൽ 
നപാണടമന്ന് നതാന്ിയാനലാ? വീൽടേയറിലുള്ള 
പുരുഷന്മാടര അനപക്ിച്ന് സ്തീകളാണന് ഇ�രം 
ബുദ്ിമുട്ടുകൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്തന്.പലരും 
ഇങ്ങനട� പല കാരണങ്ങൾ ടകാണ്ടുതടന് 
വീ്ടിൽ നിന്നും പുറ�ിറങ്ങാടത നാലന് 
ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതങ്ങി കൂെി ക�ിയുന്നുണ്ന്. 
ഇതിടനാടക്ക എടന്ങ്ിലുംമാറ്ങ്ങൾ വരണടമന്ന് 
ആത്ാർത്ഥമായി ഞാനാഗ്രഹിക്കാറുണ്ന്. 
നമ്മുടെജനപ്രതിനിധികൾ ഇതിനു മുൻകക 
എടു�ിരുടന്ങ്ിടലന്നും. പലന്ാഴുംനതാന്ാറുണ്ന് 
വീൽ ടേയറിലുള്ളവർ എല്ാം കൂെി വിനദശന�യ്കന് 
താമസംമാറ്ണടമന്ന്. ഞാനങ്ങന് വരട്ട, 
ലണ്നിനലക്കന്? ഹ .. ഹ.. വീണ്ടുംതമാശയാന്ടാ.. 
ശരിയ്ക്കുംമാറ്ങ്ങൾ നമ്മുടെടയാടക്ക വീടുകളിൽ 
നിന്ന് തെങ്ങണം. അത പറയാനാണന് ഞാനീക�ന് 
പ്രധാനമായും എഴുതന്തന്. നമ്മൾ ഒരു വീെന് വയ്ക്കുന്തന് 
എല്ാകാലന�യ്ക്കും നവണ്ിയനല്. പടക് വീെിടറെ 
പ്ാൻ വരയ്ക്കുന്ാട�ാന്നുംനമ്മൾ വീൽ ടേയർ 
കയറുന് ഒരു റാ്ിടന പറ്ി േിന്ിക്കാനറയില്. 
വീെകം വീൽടേയർ സൗഹൃദമാവന്തിടന 
പറ്ി ആനലാേിക്കാറില്. ശരിക്കും അടതാരു 
ആവശത്യമനല്? നീ നിടറെ അമ്മടയ വീ്ടിനുളളിനലക്കും 
പുറന�ക്കും ടകാണ്ടു നപാകാനുള്ളബുദ്ിമുട്ടുകൾ 

പറഞ്തന് എനിക്കിന്ാഴും ഓർമ്മയുണ്ന്.
നീവീെന് പണിയുന്ാൾ ഇടതാടക്ക 
ഓർട�ങ്ിടലന്ന്  ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. 
അഥവാ ഇതിടനപറ്ി അറിവിടല്ങ്ിൽ ഒന്ന് 
സൂേി്ിക്കാടമന്ന് കരുതി. പറഞ്ാൽ നീയതന്  
ടേയ്യുടമടന്നിക്കറിയാം. അതന് മറ്റുള്ളവർക്കും 
ഒരു മാതൃക ആവമനല്ാ. പിനന്, ഈറാ്ിനന് ഒരു 
നിശ്ിത അളവണ്ന്. ആ അളവിൽ തടന് ടേയ്യണം. 
വീെിനകവം വീൽടേയർഫ്രണ്ന് ലി ആയിരിക്കണം. 
പലന്ാഴും നമ്മൾ പണിയുന് വീെിനകട�  
നൊയ്ലറ്റുകളടെ വാതിൽ ടേറുതായിരിക്കും. നമ്മൾ 
ഒരു റൂമിടറെ വാതിലിനന് എത്ര എടുക്കുനന്ാ ആ 
വീതി തടന് നൊയന് ലറ്ന് വാതിലുകൾക്കും എടുക്കുക. 
ആവശത്യമില്ാ� ആ�ംബരങ്ങൾ നൊയ്ലറ്ിനുള്ളിൽ 
ടേയ്യുന്തന് ഒ�ിവാക്കുക. ഒരുവീൽടേയർ 
അതിനുള്ളിൽ കെന്ാൽ അതിലിരുന്നു തടന് 
കുളിക്കാനും, നൊയന് ലറ്ിൽനപാകാനുമുള്ള  
സൗകരത്യമുണ്ായിരിക്കണം. ഒരു മുറിടയങ്ിലും 
പൂർണമായി വീൽടേയർ സൗഹൃദം ആയിരിക്കണം.
നാടള ഒരുപനക് നമ്മൾടക്കാരു 
അപകെംപറ്റുകനയാ, വാർദ്കത്യ�ിൽ എത്തുകയും 
ടേയ്യുന്ാൾ വീൽടേയർ ആ�യിനക്കണ്ിവന്ാനലാ 
എന്ന് േിന്ിക്കുന്തിൽ ടതടറ്ാന്നുമില്. 
നമ്മുടെടയാടക്ക അനുഭവങ്ങളാണനല്ാ 
ഓനരാ പാഠങ്ങൾ പഠി്ിക്കുന്തന്. 
നമ്മൾ പഠിച്ത്ാവിയിലാർടക്കങ്ിലും 
ഗുണപ്രദമായാൽ, അതിനന് നമ്മടളാരു 
മാതൃകയായാൽഎടന്ാടക്കയുള്ള േിന്യിൽ 
നിന്ാണന് ഈ ക�ന് ഞാടനഴുതന്തന്. 
പ്രിയട്്ടബിന്ദു, നിനന്ാെന് നവടറയും ഒരുപാെന് 
കാരത്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ന്. പടക് ഇനിയുംനീ്ടി 
വിഷമി്ിക്കുന്ില്. അടതാടക്ക അടു� ക�ിൽ. 
നിനക്കും കുടുംബ�ിനും സുഖമാടണന്ന് തടന് 
കരുതന്നു. എല്ാവർക്കും ആയുരാനരാഗത്യസൗഖത്യം 
ഉണ്ാവട്ട എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. മറുപെി 
കട�ഴുതാൻ നിനക്കന്  മെിയായിരിക്കുടമന്ന് 
എനിക്കറിയാം. ഇക്കാല�ന് ആരാണന് 
കട�ഴുതാൻടമനടക്കടുന്തന്. അതടകാണ്ന് 
കത്തു കി്ടിയാൽ ഈ ന്രിൽ ടമനസജയയ്കണം. 
അതിൽവാെന് സാപ്പുണ്ന്. അട്ാ പറഞ്ടതല്ാം 
ഒരിക്കൽ കൂെി ഓർമ്മി്ിച്ചു ടകാണ്ന്,

ഒ�ിരി സന് നനഹന�ാടെ,
പ്രീത

തിരുവനന്പുരം ജില്യിടല നതാന്യ്കൽ താമസം. ക�ിഞ് 
19 വർഷമായി വീൽടേയറിലാണന് ജീവിതം.പുസ്തക വായന, 

പാ്ടന് നകൾക്കൽ, യാത്രകൾ, എഴു�ന്  എന്ിവ ഇഷ്മാണന്. 
സ്വന്മായി എടന്ങ്ിലും ടേയ്യണടമന്ന് കരുതി വീ്ടിലിരുന്ന് 

ഫാൻസി മാലകൾ, കമ്മലുകൾ, നപ്ർ നപന, പൂക്കൾ, 
ക്ീനിംഗന് നലാഷൻ തെങ്ങിയവ ടേയ്യുന്നു. 

http://pravaahiny.blogspot.com/എന് പ്രീതയുടെ  ന്ാഗന് 
ഇന്ാൾ കൂടുതൽ �ദ്യാർജ്ിച്ചു വരികയാണന്.  
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രാവിടല ബീരാൻക്ക കെതറക്കുന് ശബ്ം 
നക്ടാണന് എന്നും അ്ായി ഉണരുന്തന്. 
നാലുമണിക്കന് കെതറന്ാനല രാവിടല 

എത്തുന് നലാറിക്കാനരയും, അങ്ങാെരിയരിസലയ്ക്കുള്ള 
തലച്ചുമടുൊസരയും െരിട്ടുെയുള്ളു. അടുപെരിൽ തീകൂട്രി െല്ലു 
ചൂൊവസമ്ാസഴയ്ക്കും അപൊയരി ളഞാണ്ടരി ളഞാണ്ടരി, �ല്ലും 
സതച്ച് വ്രിരരിക്കും. ആദ്യളത് രണ് സദാശയും ചായയും 
എന്നും അവനുള്ളതാണ്. അളതാരു �തരിവാണ്. 
ഒരരിക്ലും അറരിഞ്ഞു ളൊണ്ട് അതരിനു മുെക്ം വരാറുമരില.
''�ീരാൻക്ാ ... ്രിനാ ഈ സവണ്ടാത് ള�ാലാളപൊളക് 
തസല വലരിച്ച് സെറ്റളണ? ഓസന.. �റഞ്ഞയയ്ക്. 
ഇവരിസെങ്ങാനും െരിെന്നു ചത്ാ... ങ്ങക്് �ണരിയാവൂസട്ാ!''
ഇത് തള് �ലരീതരിയരിൽ �ലരരിൽ നരി്ായരി 
ദരിവസ�നളയസ്ാണം സെൾക്കുന്നുണ്ട്. അസപൊളഴാളക് 
�ീരാൻക് �റയും.
''ഓനവളെ എവരിസെ്യലും ളെെസ്ാളും... 
ആരൂലാസത്ാനാ...ആ....എങ്ങളനയാ എറക്രി �രിെവോ?.... 
ചാവ്ാസണ  അസപൊ സനാക്ാം..''
അങ്ങളനളയാളക് �റഞ്ഞ് അത്രം സചാദ്യങ്ങളുളെ 
മുനളയാെരിക്കുമായരിരുള്ങ്രിലും ഈയരിളെയായരി 
�ീരാൻസക്ളെ മനസ്രിൽ സവളറാരു ചരി് കൂടുകൂട്ാൻ 
തെങ്ങരിയരിരുന്നു.
ൻളറ റസബ്... അയരിളനസെ മ്ളെ സ�ാക്ാണ് ആദ്യം 
വരാ്വേച്ചാ ഈ �ഹയളന ആരു സനാക്കും? അങ്ങാെരി 
മുസഴവോനായരി സനാക്രിയാസപൊലും ഒരു മനുസഷനും 
അപൊയീളന ഇഷ്ല....
�ാത്രങ്ങളും ഗ്ാസ്സുെളും ഒളക് െഴെരി െമഴ്ത്തുസമ്ാൾ 
�ീരാൻക് �വേയം �റയും,
ജീവരിതസത്ാടു സചാദ്യങ്ങൾ സചായ്ച്ച് സചായ്ച്ച് 
ആർസക്ളലവോളക് ശരരിയായ ഉത്രം െരിട്ീട്്ണ്ടാസവ്ാ? 
എവളെ...? വാ െീറരിയ �െസച്ചാൻ എസരം തരൂ്സല.... 
അങ്ങളനളയങ്ങാനും വ്ാ  ഓളനസ്ലും വഴരി 
ളതെരിഞ്ഞ് െരിട്രിസക്ാളും.
അപൊയരിയുളെ ഇരുൾമൂെരിയ ഭാവരിൊലം ചൂണ്ടരി 
അഭരിപ്ായം �റഞ്ഞവളരാളക് �ീരാൻക്യുളെ 
മുമ്രിൽ സതാറ്റു ത്ം �ാെരി. �രിള്പെരിള് എലാവർക്കും 
സതാ്രി, �ീരാൻസക്ളെ മനസ്സുമാറ്റാൻ ഒരു ശക്രിക്കും 
െഴരിയരിളല്്. ഇസപൊൾ ആരും ഒന്നും തള് �റയാറരില. 
തരിരക്രിലാത് സനരം സനാക്രി, അടുത് െെയരിളല 
ളമായ്തീളന സമൽസനാട്ത്രിനാക്രി ഒന്നു �ള്ളരിയരിൽ െയറരി 

വരുസമ്ാസഴയ്ക്കും െെയ്ക്കു മുമ്രിൽ വലാത് ആൾക്കൂട്വം 
വണ്ടരിെളും.
�െസച്ചാസന ... ദ്..്ാസപൊ ഇ�് ളെ!
''ദാ... �ീരാൻക്...എത്ീസലാ!'' 
എലാവരും വലരിയ ഉത്ാഹത്രിലാണ്.
''�ീരാൻക് ...െീവീക്ാരാ..ഓര്ക്്  ങ്ങളെ �െം 
�രിെരിക്ാനാ..''
''...ൻളറ �സെടുത്രിട്്  ആർളക്ന് െരിട്ാനാ? അള്ളാ... 
എെസങ്ങറാസക്വോ... ലാരും കൂെരി?''
''ഒരു പ്ശ് നവമരില, �ീരാൻക്. ഞങ്ങളു െീവീക്ാരാസണ. 
വഴരിസയാരക്ാഴ്ച എള്ാരു �രരി�ാെരിയുണ്ട്. 
ബുദ്ധരിമുട്രിച്ചതരിൽ ക്മരിക്ണം. ഒരു അഞ്ചു മരിനരിട്ടു മതരി. 
ഞങ്ങൾ ള�ായ് സക്ാൊം.''
സനസരനീലച്ചായത്രിൻളറ ളതാട്രിയരിൽ വീണ 
കുറുക്ളനയാണ് ആ െീവീക്ാരളന െണ്ടസപൊൾ 
�ീരാൻക്യ്ക് ഓർമ്വ്ത്.
''...മ്ളെ ള�ഷമരിപെരിക്സല, ഞമ്ക്ീ ആൾക്കൂട്ം... 
ളെൻ�നാ..''
''ഒരു ളെൻഷനും സവണ്ട. �ീരാൻക് ഈ �സമാവറരിൻളറ 
അടുസത്യ്ക് ഒന്നു നീങ്ങരിനരിസ്...''
നീലക്കുറുക്ൻ �റഞ്ഞു. എ്രിട്്, �രി്രിൽ നരി് 
െ്യാമറക്ാരസനാെ്.
''എങ്ങളനയുണ്ട് മച്ചാ ളരെയരിം? എ്ാ തെങ്ങളട്? ഒറ്റ 
സചാദ്യം, �ീരാൻക്. 
ഓളക്... ്റോർട്്..''
''വഴരിസയാരക്ാഴ്ചെെരിൽ നരിങ്ങെരിസപൊൾ 
ൊണു്ത് �ീരാൻക്യുളെ ചായക്െയാണ്. 
ഉപെയുളെ ൊലം മുതൽ തെങ്ങരിയ ഈ �ീെരിെ 
ഇസപൊൾ നെത്തു്ത് �ീരാൻക്യാണ്.>. രണ് 
തലമുറയരിളല ജനങ്ങളുളെ ക്രയവരിക്രയങ്ങളുസെയും 
അങ്ങാെരിനരിലവാരചരരിത്രങ്ങളുസെയും വരിെനരിലമാണരിത്.
�രിരാൻക്യരിലാത് കു്ത്ങ്ങാെരി ജനത്രിന് 
അചരി്്യമാണ്. അത്രമാത്രം, ആ �ന്ം 
�ഴെരിയുറച്ചരിരരിക്കുന്നു. ഈ നാെരിൻളറ �രിരെെരിൽ 
�രിരാൻക്യുളെ ചായയും ൊപെരിയുമാണ് ഒഴകു്ത്. 
നഗരത്രിൽ �ത്തുരൂ� ളൊടുത്ാൽ മാത്രം െരിട്ടു് 
ൊപെരിക്് ഇവരിളെ ആറുരൂ�. ഇവരിളെ ഒരു ചായയ്ക് 

കഥ  
സുനരഷന് ടനല്ിനക്കാെന് 
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നാലു രൂ� ളൊടുക്കുസമ്ാൾ നഗരത്രിൽ 
നരിങ്ങൾക്തരിനു ളൊടുസക്ണ്ടരി വരു്ത് 
ഏഴരൂ�യാണ്. അങ്ങാെരിയരിൽ എവരിളെയും 
നരിങ്ങൾക്് 20  രൂ� ളൊടുക്ാളത ഒരു 
ളലെയ്റ്റ് സദാശ  
െരിട്ടുസമാ? �രിരാൻക്യുളെ.... സ�രരിലാത് 
ഈ ചായക്െയരിൽ നരിങ്ങൾ സദാശയ്ക്കു 
ളൊടുക്കു്ത് 15 രൂ�യാണ്. എങ്ങളനയാണ് 
ഇതരിനു െഴരിയു്ത്, �ീരാൻക്?''
നീലക്കുറുക്ൻ ഹമസക്രാസഫാൺ 
�ീരാൻക്യുളെ സനസര നീട്രി.
''...ളദ്ാപെപെറയ്ക...ഒളരാള്ാ്ര 
ഉറു�്യ നരിക്് ചാസയല് െരിട്ടും. ൊപെീന്നും 
സ�ാരും ഒരു മൂന്നുറു�്യ. സദാസശന്നും െരിട്ടും 
നാലഞ്്. ഞാം വെർ് അങ്ങാെരി. ഒസക്...
ൻളറ ആൾക്ാരും... ഇതീള്ാളക് കൂട്രി 
ള�ലയരിട്ാ... ൻസറം സൂസറസെം തെീല് �രിെരിക്കൂല! 
ങ്ങളൊ്് സ�ാസയ... ളദാന്നും അത്ര ള�ല്യ 
ൊസര്യാ്വേല.''
ഷൂട്രിംഗ് െണ് നരി്വർ ഹെയ്യെരിച്ചു.
കുറുക്ൻ തെർന്നു.
''സവളറാരു പ്ധാന ൊര്യം കൂെരിയുണ്ട്. 
�ീരാൻക്യുളെ െെത്രിണ്യരിൽ 
വർഷങ്ങൊയരി െരിെന്നുറങ്് ഒരാളുണ്ട്. 
അപൊയരി. അപൊയരിയുളെ നാടും വീടുളമലാം 
വെളര വർഷങ്ങൊയരി ഈ ചായക്െയാണ്. 
രണ് ദശാബ്ദങ്ങൊയരി ഇവരിളെ കൂെരിയരിരരിക്കു് 
അപൊയരിളയക്കുറരിച്ചുള്ള കൂടുതൽ 
വരിവരങ്ങൾ ആർക്കുമറരിയരില. തരിരരിളച്ചാന്നും 
പ്തീക്രിക്ാളത  ഈ ഹരിന്ദുവരിന് മൂന്നു സനരവം 
ഭക്ണം ളൊടുക്കു്ത് �രിരാൻക്യാണ്. 
ഒരു ഹരിന്ദുവരിളന രണ് ദശാബ്ദത്രിലധരിെമായരി 
തീറ്റരിസപൊറ്റു്തരിളന �ീരാൻക് എങ്ങളന 

സനാക്രിക്ാണുന്നു?''
''..ഭ...  ഹരിമാസറ... നരിർത്ൊ. ഓൻളറ ഒരു 
സചാദ്യം!''
�ീരാൻക് തരിെച്ചു െരിെക്കു് ളവള്ളം 
�ാത്രത്രിൽ നരിന്നു മുക്രിളയടുത്തു.
''അൻളറളയാളക് ളമാെസത്യ്ക് ഞാനരിത 
�ാരും.. സവഗമരിറങ്ങരിസക്ാ... ഓളനാരു 
ഹരിന്വാസണാ്് ഞാനറരിഞ്ഞതരിപെഴാൊ, 
ളവെരിവരിലാസത്ാസന. ...ളയ്യാളക് എ്രിനാൊ 
ഇസത്രം �െരിച്ചത്? ഇൻളറ മായരിരരി ഒള്ള 
ഹമുക്കുെൊ ഇ�് ളെളയാളക് തീ 
�രിെരിപെരിക്ണത്.
അസപൊഴം ജനങ്ങൾ ഹെയ്യെരിച്ചു. 
അതരിനരിെയരിലൂളെ, ള�ാടു്ളന 
ദൃശ്യശക്രിെൾ അദൃശ്യരായരി.

 മലയാളപ്രസിദ്ീകരണങ്ങളിലും ഇൻ�ത്യൻ 
എകന്്പ്രസന്, ഖലീജന് കെംസന് എന്ിവയിലും 

എഴുതിയിട്ടുണ്ന്. നകാർ്നറഷൻ ബാങ്ന്, 
നതാമസന് കുക്കന്, നവാൾ സന്്ീറ്ന് എക്ന് നേഞ്ന്, 
ബർലിംഗന്െൻ നപാസ്റന് എന്ിവയിൽ നജാലി 

ടേയ്ിട്ടുണ്ന്. അബുദാബിയിടല ഇൻ�ത്യാ 
നസാഷത്യൽ ടസൻററിൽ ജനറൽ ടസക്ര്ടറിയും 
കവസന് പ്രസി�ൻറുമായിരുന്ിട്ടുണ്ന്. ഇന്ാൾ 
കാന�യിൽ. ഭാരത്യ സുജാത ബർലിംഗന്െനിൽ 

അദ്ത്യാപികയാണന്.
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a. ആത്ഹതത്യടയക്കുറിച്ന് 
േിന്ിച്ിട്ടുനണ്ാ?
b. േിന്ിച്ിട്ടുനണ്ാ എന്ന് 
നോദിച്ാൽ മനനാനരാഗ 
േികിത്സകനന് നജാലിയുടെ ഭാഗമായി 
േിന്ിനക്കണ്ി വരുമനല്ാ?അങ്ങിടന 
േിന്ിക്കാറുണ്ന് .
a.  അതല് .. താൻ തനിക്കു നവണ്ി 
േിന്ിച്ിട്ടുനണ്ാ എന്ന് ? 
b.േിലന്ാൾ ......
ജീവിതം കുനറ ക�ിഞ്ഞു നപായനല്ാ ? 

അല്...നോദിക്കാൻ കാരത്യം ? 
a. പല തവണ ആത്ഹതത്യ ടേയന്ത 
ക�ിഞ് നപാടല നതാന്നുന്നു. 
അങ്ങിടന ഉണ്ാകുനമാ ? 
b. അങ്ങിടന പറ്ില്നല്ാ?ഒരു 
ജീവിതമനല് ഉള്ളൂ !
a .അല്: ' നപാടല ' എന്ന് ...
b. വിശദീകരിക്കാനമാ ?
a. വീ്ടിൽ എന്ാഴും വ�ക്കായിരുന്നു 
,ടേറു്�ിൽ .. ഒടക്ക ഞാൻ 

തനന്ാെന് ശരിക്കും പറഞ്ിട്ടാന്നും 
ഇല്. അമ്മയ്കന് അച്നനാെന് ഒരു 
ടവറുന്ാ മനറ്ാ ആയിരുനന്ാ എന്ന് 
നതാന്ിയിട്ടുണ്ന്. കാരണം ഒന്നും 
ഇല്ാ� ഒന്ന്.
b. അത ടവറുടത ! കാരണം 
ഇല്ാ� ടവറുന്ാ ? 
a. അച്നന് നവടറ ഒരു ബന്ം 
ഉണ്ായിരുന്നു. കലത്യാണ�ിനന് 
മുൻപന്. അതിൽ ഒരു പയ്യനും.
b. നപാനര! ഇതിടന ആനണാ 

കഥ  
ന�ാ: ഷാഫി. ടക. മു�ലീഫന്
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കാരണം ഇല്ാ� ടവറു്ന് എന്നു 
പറഞ്ന് നിസ്ാരവൽക്കരിച്തന്?
a .തല്ലു കൂ്ടം ഇല്ാ� ഒരു ദിനം 
നപാലും ഇല് . തല്ലു കൂ്ടം എന്നു 
പറഞ്ാൽ ോരുകനസരയിൽ 
കിെക്കുന് അച്നനാെന് അമ്മ 
നെത്തുന് അ്ടഹാസങ്ങൾ. ടവറു്ന് 
വമിക്കുന് ടപാറാ്ടന് നാെകങ്ങൾ!
b. അതിനന് അച്നാണനല്ാ 
ആത്ഹതത്യ ടേനയ്യണ്തന്. 
താനല്നല്ാ? 
a. അതന് ശരി. പനക് ആത്ഹതത്യ 
ടേയ്തന് എടറെ കു്ടിക്കാലമാണന്.
b. ഓവറാക്കല്നെയന്..പലർക്കും 
കു്ടിക്കാലം തടന് ഉണ്ായി്ടില്. 
ജനിച്്ന� മുതിർന്വരായിരുന്നു 
ആ തലമുറയിടല പലരും.
a. അങ്ങിടന അല്.. ശരിക്കും  ഫീൽ 
ടേയ്ന് പറഞ്താണന്.
b. പിടന്?താൻ മുഴുവൻ പറ ...
a. കൗമാര�ിൽ ഒരു ടപൺകു്ടി 
കൂട്ടുകാരി ആയി വരാൻ കുനറ 
ടകാതിച്ചു.
b. അതാണനല്ാ കൗമാര�ിടറെ 
പ്രനതത്യകത ?ആൺകു്ടി 
ടപൺകു്ടിയ്കന് നവണ്ി ആണനല്ാ 
ടകാതിക്കുക ...
a. അല്. എനിക്കന് ആരും വന്ില് !
b.അതിന്ാ: എല്ാവർക്കും 
അങ്ങിടന ഒടക്ക തടന് അനല് 
മാനഷ ... അതന് ടവറും സ്വപ്നങ്ങളടെ 
കാലമനല് ?  
a. ഒരു ടേറു പാവാെ ഇ്ട 
ഒരു ടപൺകു്ടി ,അവനളാെന് 
വർ�മാനം പറഞ്ിരിക്കുന് 
ട്ൗസറി്ട ഞാൻ ..ബാറ്ന്മിൻറൺ 
ഒടക്ക കളിച്ന് നെക്കുന് ഒരു 
പ്രനതത്യക ബന്ം . അങ്ങിടന ഒടക്ക 
സങ്ൽ്ിക്കുമായിരുന്നു ...പനക് 
സംഭവിച്ില്.
b. എന്തു്ടനെ ഇതന് ?ടപൺകു്ടിടയ 
കി്ടിയാൽ ബാറ്ന്മിൻറൻ ആനണാ 
കളിക്കുന്തന്? ടവറുടത അല് 
നിനക്കന് ആരും വരാഞ്തന്. 
അന്ാ�ായിരിക്കും നിടറെ കൗമാരം 
േ�തന് ? 
a.അടത
b. എന്ി്ടന്?അന്ാൾ നിടറെ 
യൗവനം എങ്ങിടന ഇരുന്നു. ? 
a .യൗവന�ിൽ എനിക്കന് നപ്രമം 
ഉണ്ായിരുന്നു. മതം നവടറ ആയതന് 
ടകാണ്ന് പിരിനയണ്ി വന്നു.

b. അന്ാഴും നീ േ�ായിരിക്കും ?
a, ഉവ്ന്
b. ഇത്രക്കും മാത്രം ോവാൻ നിടറെ 
ജീവിത�ിടറെ നീളം കുറച്ന് ഭീകരം 
ആണനല്ാനെയന്..
a, കലത്യാണം ക�ിഞ്ന് നടല്ാരു 
ജീവിതമായിരുന്നു.
b. അത ടകാണ്ായിരിക്കും 
ഇന്ാഴും നീ ജീവിച്ിരിക്കുന്തന് ?

a. അല്: ജീവിതം ജീവിക്കാൻ 
ടകാതിച്തന് നാ്ടിലാണന്.
b അതിനന്? 
a.അന്ാൾ യഥാർത്ഥ�ിൽ 
ഞാൻ ജീവിക്കുന്ില്നല്ാ?
b. നീടയ്യടന് അങ്ങന് ടകാല്ന്

തൃശ്ശൂർ സ്വനദശി ആയ ന�ാ: ഷാഫി. 
ടക. മു�ലീഫന് കണന് സൾ്ടറെന് റന് 

കസകത്യാ്ിസ്റായിആയി നജാലി 
ടേയ്യുന്നു. 2019 ൽ നറായൽ നകാനളജന് 

ഓഫന് കസകത്യാ്ി ടഫനലാഷി്ന് ( FRC 
Psych ) ലഭിച്ചു. ഭാരത്യ ന�ാ:രഹന, 

മക്കൾ: സുകലഖ, സഹീർ
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കഥ  
രാജനഗാപാൽ

ലാപന് നൊ്ന് അെച്ചു വച്ന് 
സതീശൻ കിെപ്പു 
മുറിയിടല�ി. 

സുനന് എയർ കണ്ീഷടറെ 
സുഖശീതളിമയിൽ പുതച്ചു മൂെി നല് 
ഉറക്കമാണന്.
നമശകന്മുകളിൽ വച്ിരുന് 
കൂജയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ാസന് 
ടവള്ളടമടു�ന് കുെിച്ന്തനലന്ന് 
വായിക്കാൻ ബാക്കിയാക്കിയ 
പുസ്തകടമടു�ന് വായന തെങ്ങി.
എന്തു ടകാടണ്ാ വലിയ 
ഒരു ആകർഷണം ആ 
പുസ്തക�ിനനാടും അതിടല 
ജീവിതങ്ങനളാടും സതീശനന് 
നതാന്ിയിരുന്നു.
അനാച്ാദനം ടേയ് 
ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു ഓനരാ 

വരികളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ിരുന്തന്.
ഇയ്യന് ങ്ങടന എന്ിനാെി 
കാളിട്ടണെ ടവഷമിക്കണന്.. 
മ്മടെ മക്കടളാടക്ക വളർന്ന് 
പണിടക്കാടക്ക നപാണിനല്. 
അടന് നനാക്കണും ണ്ന് പിടന്ന്ാ 
?
അടതാടക്ക ണ്ന് ന്നും ന്ാലും 
ങ്ങടെ കൂടെ ള്ള ടപാറുതി 
മതത്യായില്ത്യാ ക്കന് അതടന് 
ടപാലർച്ക്കന് ഞാൻ ങ്ങടെ കൂടെ 
നപാരാണന് .
മ്മടെ ടപാടര ടല സനന്ാഷം ക്കന് 
കി്ടണില്ത്യ വടെ.
ഇതാ് കൂ�ന്. അനക്കന് പ്രാന്ാ 
മുഴു� പ്രാന്ന്. 

ഇങ്ങക്കന് എന്നും ള്ള പറച്ിലാ. 
ന്ന്്ടന് അങ്ങെന് മിററ�ിക്കിറങ്ങി 
നപാനവൻ ടേയ്യും.
മറ്റുനള്ളാറെന് സങ്െം 
കാണണ്ാനല്ാ. കാളി ടകറുവിച്ചു 
പറഞ്ഞു.
കാളിക്കന് എങ്ങടന കിെന്ിട്ടും 
ഒറക്കം വരനണ ണ്ായിരുന്ില്. 
അനതന്നും നിക്കന് പ്രാന്ന്ത്യാ 
ങ്ങടെ കൂടെ കൂെത്യന്നു മുതലന് ക്കന് 
പ്രാന്ന്ത്യാ മുഴു� പ്രാന്ന്.
കാളിട്ണെിടറെം താമിടെം 
നലാകം നവടറാന്ായിരുന്നു.
ഉണരുന്തന് മുതൽ 
ഉറങ്ങുന്വടരയുള്ള 
സന് നനഹ�ിടറെ, കരുതലിടറെ, 
വിശ്വാസ�ിടറെ നലാകം. 
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അവരുണ്ാക്കിടയടു� സ്വർഗ്ം .
രാവിടലഅഞ്ചു മണത്യാവന്ാ 
കാളി ഒരു ക്ടൻ കാ്ി കിെക്ക 
പായടെ തനലൽ ടകാണ്്വയ്ക്കും 
എന്ി്ടന് ഒരു അലാറം - എന്ാ 
ങ്ങക്കന് പണിടക്കാന്നും നപാടണ് 
.കിനാവം കണ്ന് ടകെന്ാ മനതത്യാ? 
ഇതം പറഞ്ി്ടന് ടപരക്കകന�ക്കന് 
നപാവം.താമി എഴുനന്റ്ന് നകാ്യിലന് 
രാത്രി കുെിക്കാൻ ടവച് ടവള്ളം 
ടകാണ്ന്കുലുക്കു�ിഞ്ന് ഒന്ന് കാറി 
മുറ്ന�ക്കന് നീ്ടി തപ്പും - പിടന് 
കാ്ിഎടു�ന് നമാന്തും. മനസ്ില്ാ 
മനനസ്ാടെ എണീറ്ന് എെവ�ീക്കൂടെ 
നെന്ന്കുന്ിമ്മൽ ടവളിക്കു നപായി 
വരും. പിടന് ടപരടെ ഉള്ളിൽ 
കയറി മക്കടള ഒടക്കഒന്നു നനാക്കും. 
മുണ്ിടറെ മെക്കി ക്കു�ിന്ന് ഒരു 
ബീ�ി എടു�ന് ക�ിച്ന്കാളിടെ 
കയ്യിന്ന് ഒരു ോനയം കൂെി വാങ്ങി 
കുെിച്ന് എെവ�ീൽ ക്കന് എറങ്ങും.
സ്ിരം പണിയടല്ങ്ിൽ കാളിടെ 
നോദത്യ ണ്ന്. ങ്ങൾക്കന് ഇടന്വ െത്യാ 
പണീന്നും?
പാലക്കൽ പറ്ിൽ ടേല്ാൻ 
പറഞ്ിണ്ന്.
അനടക്കവിൊ ഇന്ന് പണി ? 

സെപ്തംബർ 2019

Malayalee 
Association of  the UK

19



സെപ്തംബർ 2019

Malayalee 
Association of  the UK

20

ഇന്ന് എവെക്കും നല്ത്യ. ടേക്കടറെ സന് കൂളന് നപാടണ് ഓനന് 
എടന്ാനക്കത്യാ വാങ്ങാണ്ന് ന്ന്
ഇന്ടല പനറണന് നകട്ടു. ങ്ങക്കന് ് ടതാന്നും 
അനറത്യണ്നല്ാ.
ഒരുകള്ള േിരീം േിരിച്ന് ഇെവ�ി ഇറങ്ങി താമി 
നറാ്ടിടലത്തും. ബാലൻ നായരുടെ കനെൽനകറി 
ടവറുടത ഇരിക്കും കുറച്ന് നനരം - പിടന് എന്ാ അവെ 
ള്ള ച്ാൽ ക�ിച്ന്പണിക്കു നപാവം. നായർക്കന് താമിനന 
വലത്യ കാരത്യ. 
എന്ാച്ാൽഓൻ കനെൽ പറ്ന് പറയില്. അതടന്. 
ഓൻ നനരും ടനറീം ള്ള ഒരു�നാന്ാ മൂ്രന്പറയാ. 
പണിക്കന് വിളിച്ാൽ കള്ള പണില്ത്യ. പിടന് വാനയ 
ടകാള്ളാ� കൂലീംവാങ്ങില്ത്യ. 
കവകീ്ടന്പണി മാറ്ീ്ടന് നനടര ഒരു നെ�ണ്ന്. 
അങ്ങാെീൽക്കന്. രണ്ടു കു്ികള്ളക�ാക്കും അതന് 
പതിവാ താമിടെ - മാനുക്കാടറെ കനെ നകറി 
ടപനരൽക്കുള്ളസാധനം വാങ്ങി നതാർത്തുണ്ിൽ 
ടക്ടി തനലൽ വച്ന് ടമടല് തിരിക്കും . 
തണുപ്പുംനിലാവള്ള രാത്രിലന് താമി ടേറുതായി ആെി 
ആെി നെക്കും എടന്ാടക്കനയാപാെിടക്കാണ്ന് ചുറ്റുവ്ടം 
മറന്ന് .ക്ീണം മറന്ന് നെക്കും.
ഓലോയന്ച്ചു നമഞ് ടപരയിൽ കയറി കാളിടെ 
കയ്യിൽ ടകാണ്ടുവന് സാധനങ്ങൾ ടകാടു�ന്ോണം 
നതച് തിണ്ിൻനമലിരുന്ന് മഷിക്കു്ി വിളക്കിടല 
തിരിയിൽ ക�ിച്ന്ഒരു ബീ�ി വലിച്ിരിക്കും.
മക്കടളാടക്ക ഒറനങ്ങത്യാ െി. ടപടണെ ? കാളിനയാെന് ഒരു 
നോദത്യണ്ന് . 
ടകറുവിച്ി്ടാടണങ്ിലും കാളി പറയും?
പിടന് ങ്ങടെ വരവം കാ�ിരുന്ാ ഓററക്കന് നാടള 
സന് കൂളി നപാടണ്?
പതിവടതറ്ാടത ഇറയ�ിരുന് നമലുനതക്കണ 
കലഫന് നബായന് നസാ്ിടറെ മുറിച് ക്ട കാളിട്ണെന് 
താമിക്കന് ടകാടുക്കും.. അതമായി പഞ്ായ�ന് 
കിണററിടറെ കനരൽ നപായിനാലഞ്ചു ബക്കറ്ന് ടവള്ളം 
നകാരി നമൽ ഒ�ിച് ന്ാൾ തടന് ക്ീണം മുഴുടക്ക 
നപാണനപാടല നതാന്നും താമിക്കന്.
നല്ഒണക്ക മുള്ളൻ ചു്ടതം േക്കക്കുരും മാനങ്ങം ഇ്ട 
പുളിങ്റീം കൂ്ടിരണ്ാളം നോറന് തിന്നും വയറന് ടനറടയ. 
ഒരു ഏ്ക്കം വി്ടന് പുറ�ിറങ്ങി താമിഒരു ബീ�ിം 
ടകാള�ി പകുതി നരച് ടനഞ്ട� നരാമം തെവി 
നാലെി നിലാവ�ന് നെക്കും.
ക�ിച് പാത്രംകഴുകി വച്ന് കാളിട്ണെന് മുറീലന് 
പായ വിരിച്ാൽ പിന്ാടല താമീം എെംണ്ാക്കി 
കിെക്കും.. ബീ�ീം തീട്്ടീം തലക്കൽ ഭാഗ�ന് 
പായക്കെിൽക്കന്തിരുകി വക്കും. 
നാ്ടിടലംവീ്ടിടലം വർ�ാനം പറഞ്ന് അവ ര 
ങ്ങിടന നമഞ് ഓലക്കീറിനിെയിലൂടെവന്ിറങ്ങുന് 
ആകാശതണ്ടുകളിനലക്കന് നനാക്കി കിെക്കും. എത്ര 
ടകറുവിച്ാലുംകളിയാക്കത്യാ ലും കാളിട്ണെിനന് 
താനമത്യ വലത്യ ഇഷ്ാരുന്നു. കലഫന് നബായന് നസാ്ിടറെ 
മണം വിയർ്ിനനാടു നേരുന്ാൾ ഉള്ള ആ 
ഗന്ം അവടള അവനനാെന് വല്ാടതനേർത്തു 

വക്കുമായിരുന്നു. കാരിരു്ിടറെ ഉറപ്പുള്ള നപശികളിൽ 
ഞരമ്പുകളിൽടവറുടത തനലാെി കിെക്കാൻ അവൾക്കന് 
വല്ാട�ാരിഷ്മായിരുന്നു.
സതീശൻ എഴുനന്റ്ന് വീണ്ടും ടവള്ളം കുെിച്ചു വന്നു 
കിെന്നു.- സുനന് സുഖ സുഷുപ്ിയിലാണന്. 
വായിച് വരികളിടല ഒരംശന� തടറെ നാളിത 
വടരയുള്ള ജീവിത�ിൽ നതടുകയായിരുന്നു 
വാസ്തവ�ിൽ സതീശൻ. 
കിനാവകളിടലങ്ിലും അവരാവാൻ അവനാഗ്രഹിച്ചു.
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േിലകാ�ിരിപ്പുകളിനലക്കന്

നവദനയുംനഷ്നബാധവം
യുദ്�ിനിറങ്ങും..

വാക്കിടറെമുനയിൽനിന്നും
ഒറ്ക്കാ�ന്ച്യുടെനിശ്വാസതയിനലക്കും
പുഞ്ിരിയുടെനിലാവിനലക്കും
ഒരുകാറ്ിടറെതനലാെലായി
അതങ്ങടനയിറങ്ങിക്കിെക്കും.
നിമിഷങ്ങൾ, വർഷങ്ങളടെ
കദർ�ത്യംനപറുന്ാൾ
നീയില്ാടതമെങ്ങുന്ഞാടനന് - 
കനലിടന, ശപിച്ചുടകാണ്ിരിക്കും..
ടനഞ്ിടലടനരിന്ാെിൽ
നീതന്സന് നനഹപൂക്കൾ
ക�ിടയരിയുന്ാൾ
നീപകർന്കനവകളടെ
വസന്തീരങ്ങളിൽ
ഞാടനാരഗന് നിയായിടപയന്തനിൽക്കും..
ഇറ്ിറ്റുവീഴുന്മി�ിനീരിൽ
നിടറെസ്വപ്നങ്ങൾ, ഉരുകി-
വീ�ാതിരിയ്കാൻ
എടറെനി�ൽവീഥിയിനലക്കുള്ള
എല്ാവാതിലുകളംഅെച്ിടുക..!

(നമാളി ട�ന്ിസന്
സന് നകാെന് ലൻ�ിൽ താമസം.                                  
ന�ന് സായി നജാലി ടേയ്യുന്നു)

കവിത 
നമാളിട�ന്ീസന്
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�രിലാത്രിയരിളല 
ഒരു സവനൽ 
പുലരരിയരിസലക്കു സുമരിത്ര 

മരിഴരി തറന്നു. 
ളവെരിച്ചം നരിലയ്കാത് സവനൽ 
രാവായതളൊണ്ട് പ്ഭാതളത് 
പുലരരി എ്്  വരിസശഷരിപെരിസയ്കണ്ടതരില!
ഇരുട്ടുണ്ടങ്രിസല ളവെരിച്ചത്രിളറെ 
വരില അറരിയൂ എ്ാണസലാ ളചാല് ! 
സൂര്യൻ അസ്തമരിക്ാത് നാെ് എ് 
�ഹുമതരി ഈ നാെരിനു െരിട്രിയത് 
ഒരു ൊലത്തു എലാ രാജ്യത്തും 
സൊെനരിെൾ െീഴ് ളപെടുത്രി 
ളവച്ചരിരു്സപൊൾ അതരിൽ 
എവരിളെളയങ്രിലും ഒരരിെത്തു  �െൽ 
അവസശഷരിച്ചരിരു്ത് ളൊണ്ടാസണാ 
അസതാ  സവനൽ ദരിനങ്ങെരിൽ 
രാത്രരി ഇലാതരിരു്ത ളൊണ്ടാസണാ 
ആസവാ!
ഒ്രിളനക്കുറരിച്ചും അമരിതമായരി 
ചരി്രിച്ചു ആധരി�രിെരിച്ചരിസട്ാ, 
ഉത്സുെതസയാടു കൂെരി ആഴത്രിൽ  
അവഗാഹം  സനെരിയരിസട്ാ 
ൊര്യളമാന്നുമരില.
 അറരിവരിളനക്ാൾ ഇ്ളത് 
ഇറെർളനറ്റ് യുഗത്രിൽ 
ജീവരിക്ാനാവശ്യം  
'ഹവദഗ്ധ്യം' ആണ്! ഇനരി 
രാഷ്ടീയത്രിലാളണങ്രിൽ 
വരിജയരിക്ാൻ ബുദ്ധരി, കുബുദ്ധരി, 
കുറുക്ളറെ  ൌശലം,ളതാലരിക്ട്രി 
ഇളതാളക്യാണാവശ്യം!

ഇരുൾ മൂെരിയ  �െലുെളെ  
അതരിജീവരിക്ാൻ ഒരു 
വ്യാഴവട്ക്ാലളത്  ലണ്ടൻ 
ജീവരിതം ളൊണ്ട് സുമരി 
ശീലരിളച്ചങ്രിലും 
ളവെരിച്ചം നരിറഞ്ഞ രാവെെരിൽ 
ഉറങ്െളയ്ത്   ഒരു  
�ാലരിസെറാ മലയായരിe 
അവസശഷരിക്യാണ്.
 ഹശത്യൊലമായാൽ �ീ�ണൽ 
അഫക്റീവ് ഡരിസ�ാർഡർ എ് sad 
, സവനൽ ആയാൽ സീ�് അപ്നരിയ.   
 ഇതരിനരിെയരിൽ വരു് 
ശരിശരിരളത്യും വ�്ളത്യും 
അവൾ വലാളത  പ്ണയരിച്ചു!  
അളലങ്രിലും 

നരിനളക്ന്നും നരിറങ്ങസൊൊണസലാ 
പ്ണയം എ്് കൂട്ടുൊരരി ജഹനാര 
െെരിയാക്ാറുണ്ട്. 
 'ഒരു �ളക് ജീവരിതത്രിനു 
അത്ര നരിറമരിലാതായരിസപൊയത് 
ളൊണ്ടാവാം' 
എള്ാരു മറുളമാഴരി ളചാലരി സുമരിത്ര.
ആസലാചരിച്ചരിരരിക്ാൻ 
അവ�രമരിലാത്ത് ളൊണ്ട്,സുമരി 
തരിരക്രിട്ടു  ഒരു �െലരിനു 
സവണ്ടളതാളക് തയാറാക്രി 
 ഇരു ചുമലരിലും  �തരിവ് ഭാണ്ഡവം 
തൂക്രി റയരിൽ സ്റേഷനരിസലക്് ഓെരി.
ഒരു �ാഗരിൽ ഒരു ബുക്്, 
പ്ഭാത  ഭെഷണം, ളവള്ളം, കുെ, 
ഉച്ചഭക്ണം, തെങ്ങരി ഒരു ൊപെരി 
കുെരിക്ണളമങ്രിൽ 
അതരിനു സവണ്ടത് വളര െരുസതണ്ട, 
ആധുനരിെ യുഗത്രിളല, 
വരിസദശവാ�രിയായ  ഒരു �ഴഞ്ൻ 
ശരാശരരി വീട്മ്ളയ ഓർത്്
 അവൾക്കു തസ്ാെ്   തള് 
�ഹതാ�ം സതാ്രി!  മറു 
സതാെരിസലാ എ്രിളന്റരിയാത് 
എള്ാളക്യാണുള്ളരിൽ 
എ്റരിയാത് എ്ാൽ 
ഒഴരിവാക്ാനാവാത് ഹാൻഡ് 
�ാഗ്
എ് മളറ്റാരു  ചുമെ്.    
ആദ്യൊലങ്ങെരിൽ  ഈ  രണ് ചുമടും 
ഒരുമരിച്ചു ഒരു സതാെരിൽ തൂക്രി ഒരു 
�തരിറ്റാണ് നെന്നു. 'ലാലരി�'ത്രിൽ 
നരിന്നുളമാളക് ഒരു�ാെങ്  
ചരരിഞ്ഞു സ്ാെരിസയാ�രി�് 
ആയസപൊഴാണ് അമ്യുളെ 
ഉ�സദശപ്ൊരം തല്യഭാരം രണ് 
സതാെരിലാക്രി ഓട്ം  തെങ്ങരിയത് !
എ്രിട്ടും മറ്റു �ലളരയും  സ�ാളല 
ഒറ്റ �ാഗരിലാക്രി പുറത്രിട്ടു 
മറ്റുള്ളവരുളെ മുഖത്തും ളനഞ്ത്തും 
 നരിർദേയം തട്ടു് വരിദ്യ ശീലരിക്ാൻ 
സുമരിക്് ആയരില!   

സവനലവധരി ആയരിരു്ത് ളൊണ്ട് 
ളരെയരിനരിലും �സ്രിലും ളറയരിൽ 
സ്റേഷനരിലും ഒളക് തരിക്കും തരിരക്കും 
തമ്രിലരിെരിയും നസ്  കുറവണ്ട്!  
ഈ നഗരം എന്നും ഇത്രയുളമങ്രിലും  
ശവേ�രിക്ാനരിെ നൽെരി  മുസ്ാട്ടു 

സ�ായരിരുള്ങ്രിൽ എള്ാരു   
�വോർത് ചരി് ള�ട്ള്ാരു 
നരിമരിഷം സുമരിക്് സതാ്രി!
ഇരരിക്ാനരിെം െരിട്രിയതം 
സഫാൺ സനാക്രിത്തുെങ്ങരി . 
ഒഴരിവാക്ാനാവാത് ഒരവശ്യ  വസ്തു 
ആളണങ്രിലും
സഫാൺ ളൊണ്ണ്ടാകു് 
ഹ�വേര്യസക്ടും ആസരാഗ്യ 
പ്ശ്നങ്ങളും, �മയ നഷ്വം 
ളചറുതല. 
പ്സത്യെരിച്ചും വാർത്െളും 
�ാമൂഹരിെ മാധ്യമങ്ങളും 
സനാക്രിയാൽ വെളച്ചാെരിക്കു് 
വാർത്െളും 
�ാധാരണ ജനങ്ങളെ  
വരിഡ്രിയാക്കുെയും  ളതറ്റരി 
ധരരിപെരിക്യും ളചയ്യു് സ�ാഷ്യൽ 
മീഡരിയയും. 
അതരിസനക്ാളും  അ�ഹാ�്യമായരി 
സതാ്രിയത് ജീവൊരുണ്യം എ് 
സ�രരിൽ   സ�ാഷ്യൽ മീഡരിയ വഴരി 
നെക്കു് 
വരിവരിധതരം തട്രിപ്പുെൊണ്!  
എള്ങ്രിലും എതരിരായരി 
പ്തരിെരരിച്ചാൽ  ഹ��ർ �ീഡനം; 
കൂൊളത  
വരിസദശ �ൗരതവേം രാജരി ളവച്ചാസല 
നാട്രിളല ൊര്യങ്ങളെ കുറരിച്ച് 
�റയാൻ അവാൊശമുള്ളു എ് 
ളവല്ലുവരിെരിയും!
വരിസദശ �ൗരതവേമുള്ള എലാ 
മലയാെരിെളും അത് ഉസ�ക്രിച്ചു  
പ്തരിെരരിക്ാൻ സെരെത്രിസലക്് 
എത്രിയാൽ 
അസതാളെ അവ�ാനരിക്കും 
ഇവരുളെ ഒളക് ജനാധരി�ത്യവം, 
�ണാധരി�ത്യവം, �രിള് 
മതാധരി�ത്യവം!  
 
 അധരിൊരക്സ�രയരിസലക്കുള്ള 
കുറുക്കു വഴരിയ്കായരി എ്് സ്ാഹവം 
ഏത് നരിര�രാധരിസയാടും ളചയ്യാൻ 
മെരിക്ാത് ചരിലർ 
സഫ�് ബുക്് എ് 
ളഫയരിെ് ബുക്രിൽ  ബുദ്ധരി 
ജീവരി ചമഞ്ഞു  �വേയം 
വരിഡ്രിയാകു്താസലാചരിച്ചസപൊൾ 
സുമരിത്രക്്  ജഹനാരയുളെ 

സചസതാദർപെണം
കഥ

�ീകലാനദവി
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ഉ�സദശം ഓർമ് വന്നു. 
 സുമീ  നരിനക്കു വട്ാണ് ഇളതാളക് 
വായരിക്ാനും അതരിളന ഒളക്  
 സചാദ്യം ളചയ്ത െലഹരിച്ചു  
�വേസ്ഥത നശരിപെരിക്ാനും.
ഒന്നുമരിലാത്വനും 
ഒന്നുമലാത്വനും 
ആൊൊനുള്ളത് �ളണ്ടാളക് 
സഡാക്ടസററ്റ് ആയരിരുള്ങ്രിൽ 
ഇ്ത് സ�ാഷ്യൽ മീഡരിയ ആണ്.
�മാധാനം സവണളമങ്രിൽ �ത്യം 
�റയരുത്
വാർത്   സെൾക്രുത്  , 
�ത്രം വായരിക്രുത്, �ാമൂഹരിെ 
മാധ്യമങ്ങൾ സനാക്രുത് !
 ഒരു ള�ണ്് എഴതരിയാൽ 
അതരിളന 'ള�ളണ്ഴത്്' എസ്ാ 
ആത്െഥളയസ്ാ �റഞ്ഞു 
അതരിനും ക്രൂശരിക്കും.
എള് െണ് �ഠരിക്കു, എ്രിസലക്്  
ഒതങ്ങരിയ സശഷം ജീവരിതം എത്ര 

�വേസ്ഥമായരി ന്നു,നീ എഴത്തുൊരരി 
ആയതാ കുഴപെം.
.ഇത്രിരരി വട്ടു  �ര്ഗാല്മെതയുളെ 
ലക്ഷ്ണമാ; �ളക് നീ സ�ാരാ സമാളെ ! 
നമ്മുളെ ചരില  തല മൂത് 
ബുദ്ധരിജീവരി എഴത്തുൊളര  
മാതൃെയാക്കൂ;  എസപൊൾ, എവരിളെ 
എങ്ങളന  പ്തരി െരരിക്ണം എന്നും
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ  ഏത് 
വഴരി വരുളമന്നും അവർക്കു 
ന്ായറരിയാം! 

ളരെയരിൻ ഭൂഗർഭത്രിസലക്്  
കുതരിച്ചസപൊൾ സുമരി സഫാണരിൽ 
നരിന്നും "�മു്ശരില" യരിസലക്് 
ഇന്ദരിയങ്ങളെ തരിരരിച്ചു വരിെരിച്ചു. 
അം�യുളെ സചാദ്യങ്ങൾക്കു  മു്രിൽ 
ഉത്രം മുട്രി നരിൽക്കു് വ്യാ�ൻ. 
ഒ്ാസലാചരിച്ചാൽ  സ്തീ 
�ീഡനം �ാഞ്ാലരിക്കും മുൻസ� 
തെങ്ങരിയരിരുന്നു! ശ�രിക്ാനും, 

�ംഹരരിക്ാനും,  പ്തരിൊരം 
ളചയ്യാനും 
സചാദ്യശരങ്ങൾ   ളൊണ്ട് 
ഹ�വേര്യം ളെടുത്ാനും  
ശക്രിയുള്ള 
ള�ണ്് ഇത്ര എളുപെത്രിൽ 
�ീഡരിപെരിക്ളപെടു്ത് 
എന്ളൊളണ്ട്്  സുമരിക്്  
മനസ്രിലായരില! സു�ാഷ് ചന്ദളറെ 
വാക്കും സനാക്കും സ�ാളല 
തീഷ്ണമായരിരുന്നു അയാളുളെ 
സ്തീ െഥാ�ാത്രങ്ങളും. എങ്രിലും 
�മു്ശരിലളയക്ാൾ കൂടുതൽ 
ജീവരിതഗന്രിയായരി സതാ്രിയത് 
'മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം' തള്.
സനാവലരിൽ ലയരിച്ചരിരു് സുമരി   
ളരെയരിൻ സ്റോപെരിളലത്രിയ 
വരിവരം അറരിയരിപെരിലൂളെ സെട്തം 
ഭാരങ്ങളൊളക് താങ്ങരി 
ൊര്യാലയത്രിസലക്കു തരിരക്രിട്ടു 
നെന്നു.
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 എത്രിയസപൊൾ  െമ്യൂട്ർ 
മരി്ൽ  �ണരിമുെക്രിലാണ്. ഇന്നും 
സജാലരിെളൊന്നും �മയത്തു 
തീർക്ാൻ �റ്റു് ലക്ണമരില. 
സ്ഥരിരമായുള്ള െമ്യൂട്ർ പ്ശ്നളത് 
കുറരിച്ച്  �റഞ്ഞസപൊൾ മാസനജർ 
മാഡം �റഞ്ഞത് അത് നരിളറെ 
മാത്രം പ്ശ്നമല 
എലാവർക്കും ഉള്ളതാ എ്്! 
�റഞ്ഞരിട്് ഫലമരിലാത് ൊര്യങ്ങൾ 
വീണ്ം �റയു്തരിൽ അർത്മരില്  
അനുഭവജ്ഞാനം ളൊണ്ട് �രി്ീെ് 
�റഞ്ഞരിട്ടുമരില! �ൗസലാ ളെയ് ളലാ 
എഴതരിയത്  സ�ാളല 
ഒസര ൊര്യം തള് വീണ്ം വീണ്ം 

ആവർത്രിച്ചു ളചയ്തരിട്് ളവത്യസ്തമായ 
ഫലം പ്തീക്രിക്കു്തരിളന ഭ്ാന് 
എ്ലാളത്ാ വരിെരിക്കുെ!
 സൊർ�സററ്റുെളുളെ തലപെത്തു 
അഞ്ക്  ശമ്െം �റ്റരി  
െഴരിയു്വർക്് താസഴ 
തട്രിലുള്ളവരുളെ ബുദ്ധരിമുട്ടുെളും 
പ്ശ്നങ്ങളും മനസ്രിലാവരില. 
'ളഗറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ '! അവർക്കു 
അതരിനപ്പുറം വരിഷയങ്ങെരില.

സുമരി ആസലാചരിക്യാരുന്നു 
െഴരിഞ്ഞരിളെ �ംഭവരിച്ച ളചറരിയ 
ഹവറ�് ആക്രമണം  സ�ാളല 
ഒരു വല്യ ഹ��ർ ആക്രമണം 

ഉണ്ടായാൽ എ്ാകും സ്ഥരിതരി.
 ഇറെർളനറ്റ് ഇലാതായാൽ 
ആ നരിമരിഷം അവ�ാനരിക്കും 
ളതാണ്ണൂറ്റഞ്ചു ശതമാനം 
മനുഷ്യരുസെം െർത്വ്യ 
നരിർവഹണം.
 കുട്രിക്ാലത്തു 'വായു'വരിലാതാ 
ആകു്വസ്ഥളയ കുറരിളച്ചാരു 
െവരിത �ഠരിച്ചരിരുന്നു.
 മനുഷ്യനുൾപെളെ ഭൂമരിയരിളല 
�ർവ് ചരാചരങ്ങളും നരിഛലവം 
നരിസചേഷ്വം ആയ അവസ്ഥ! അസത  
സ്ഥരിതരിയാണ് െമ്യൂട്റും ളനറ്റും 
ഇലാളത വ്ാൽ ഇന്നുണ്ടാകു്ത്!   
ചരി് ചരിതളയക്ാൾ 
ഭയാനെം എ്ാസരാ 
�റഞ്ഞത് എത്ര �ത്യമാണ് ! 
ളവറുളത എ്രിനരിങ്ങളന 
ഓസരാ്ാസലാചരിക്ണംന്നു സുമരിക്് 
സതാ്രി. രണ് മണരിക്കൂറരിനു സശഷം 
െമ്യൂട്ർ  സജാലരി ആരംഭരിച്ചു!  
അതരിനുസശഷവം ഒരു 
മരഞ്ാെരിക്കുരങ്ങരിളന സ�ാളല 
�രിെരിവരിട്ടു സ�ാകു് 
മനസ്രിളന �രിെരിച്ചു നരിർത്ാൻ 
സുമരിസക്ളറ �ാെ് ള�സെണ്ടരി വന്നു.

 ഒരു ദരിവ�ളത് 
അദ്ധവോനക്ീണവം സ�റരി വീട്രിസലക്കു 
നെക്കുസമ്ാൾ രാത്രരിസജാലരിക്കു 
സ�ാകു് ള്റേല ളയ െണ്. 
സമാന് എം�രി�രി�് നു അഡ്മരിഷൻ 
െരിട്രിയ �സ്ാഷ വാർത് അവൾ 
�റഞ്ഞു. മലയാെരിെൾക്രിെയരിൽ 
ഇ്ളതാരു 
 വല്യ വാർത്യളലങ്രിലും 
സെട്സപൊൾ അതരിയായ �സ്ാഷം 
സതാ്രി. ള്റേലയുളെ െഷ്പൊെ് 
�ാര്ഥെമായസലാ. 
ളെയർ സഹാമരിളല ഈ രാത്രരി 
സജാലരി മടുക്രിസല എ് സചാദ്യത്രിന 
വളുളെ മറു�രിെരി;
"ഒരരിക്ലുമരില സുമീ, ഞാൻ 
ഇതാ�വേദരിക്യാണ്, നമ്ൾ �വേയം 
സൃഷ്രിളച്ചടുക്കു് 
ആഡം� രങ്ങെരിലല മനുഷ്യ 
ജീവരിതത്രിളറെ  യഥാർത് മുഖം 
ൊണണളമങ്രിൽ  ഇത്രം 
സ്ഥാ�നങ്ങെരിൽ നമ്ൾസജാലരി 
ളചയ്യണം". 
ള്റേലസയാെ്  യാത്ര �റഞ്ഞു 
മുസ്ാട്ടു നെക്സവ ജഹനാരയുളെ 
വരിെരി വന്നു.
അവൾ ആസവശസത്ാളെ �റഞ്ഞു 
നരിള്ളയാരു �സ്ാഷ വാർത് 
അറരിയരിക്ാന് വരിെരിച്ചത്. 
"എനരിളക്ാരു പുതരിയ സ�ായ് 
രെണ്ടരിളന െരിട്രി.  ഒരു രെക്് 
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ഓെരിക്ണം ന്നു ഒരുദരിവ�ം 
എനരിളക്ാരു ഉൾവരിെരി സതാ്രി.
 (അതസെട്സപൊൾ എനരിക്് ഉണ്രി 
ആറരിളറെ ലീല എ് െഥ ഓർമ് 
വന്നു!) ആരെരിക്ക്ാരരിയായ  
സുഹൃത്് 
മാർത്സയാെ് �റഞ്ഞസപൊൾ 
രെക്് ഹരൈവർ ആയ  
ഇരൈരി�രിളന �രരിചയളപെടുത്രി 
തന്നു. ഇരൈരി�രിളറെ രെക്രിൽ 
ലക്്യമരിലാളത കുതരിച്ച ഞങ്ങൾ 
ഒടുവരിൽ പ്ണയ തീരത്െരിഞ്ഞു!

ഇരൈരി�്  എള്സപൊളലയാ സവളറ 
ഭാസര്യം കുട്രിെളും ഒളക്യുണ്ട്. 
എള്ക്ാൾ ഒരു �ത്തു �ന്ത്രണ് 
വയസ്രിനു മൂത്താ  അതളൊണ്ട് 
എള്  വല്യ െരുതലാ , നല 
ക്മയാ.
ളഷഹനായരിസയാെ് ഭയങ്ര  
സനേഹമാ, അവൾക്കും ഇരൈരി�രിളന 
ഒത്രിരരി ഇഷ്ട്മാ അതളൊണ്ടാ 
എനരിക്രിഷ്ട്മാസയ.  
�രിള് ഞങ്ങളുളെ അഭരിരുചരിെൾ 
എലാം ഒ്ാ,  സവദാ്ം, 
ളമറ്റാഫരി�രിക്്  ഗ്രീക്്  മരിസത്ാെജരി 
അങ്ങളനസയാസരാന്നും.
 ഞാൻ അപെസയാടും  �റഞ്ഞു 
ഇനരി നാട്രിൽ വരുസമ്ാൾ ഇരൈരി 
കൂളെയുണ്ടാവം ന്നു, അപെ �റഞ്ഞു  
നരിറെ ഇഷ്ട്മാണ് എളറെയും ഇഷ്ട്ം  
എ്് !
ഇവൾക്് 
പ്ണയാന്തയാവളമന്നൂഹരിക്ാം! 
�ളക് അപെക്രിളതന് �റ്റരി? 
ഒരു �ളക് മെളെ ഒരു 
മന്ബുദ്ധരിക്്  മെളെ ഹെ�രിെരിച്ചു 
ളൊടുത്തരിളറെ പ്ായ 
ചേരിത്മാൊം!
എളറെ മൗനത്രിൽ നരി്് 
പ്സചാദനമുൾളക്ാണ്ട് അവൾ 
തെർന്നു. സുമീ എനരിക്റരിയാം 
നീ എ്ാണ് ഉ�സദശരിക്ാൻ 
സ�ാകു്ളത്്.  
മലയാെരിസവണം  �വേ്ം ജാതരി 
സവണം  തല്യതയുള്ള സജാലരി  
സവണം ഇളതാളക്യസല! 
എനരിക്ീ മലയാെരി ളചക്ന്മാളരന്നു  
സെൾക്കു്സത െലരിയാ. ഒന്നു 
�ം�ാരരിച്ചാൽ അസപൊൾ 
പ്ണയമാളണ് ധാരണ , തീളര 
 �െവേതയരില ഒ്രിനും; നമ്ളെ  
അെരിമയാക്രി ഭരരിക്ാൻ വരും!   
മലയാെരി �യ്യന്മാരുളെ �രാശ്രയതവേം 
പ്�രിദ്ധമസല, മരിക്വർക്കും എലാ 
ളചയ്ത ളൊടുക്ണം;  
ളതാട്തരിളനാളക് കുറ്റം, അമരിത 
പ്തീക്, അമരിത നരിയന്ത്രണം 

എ്രിളട്ാരു ഡയസലാഗ്,
 എനരിക്് നരിസ്ാെ് നരിരു�ാധരിെ 
സനേഹമാളണന്നു! ഒരു സനരം 
ഭക്ണത്രിസലാ, ഇഷ്ട്ങ്ങെരിസലാ 
 അപ്രിയം വ്ാൽ അസപൊൾ 
ൊണാം ഇവരുളെളയാളക് 
നരിരു�ാധരിെ സനേഹം! 
�ത്യതരിൽ നരിരു�ാധരിെ സനേഹം 
എള്ാ്് ഈ സലാെത്രിൽ 
ഇല! ഉളണ്ടങ്രിൽ അത് ള�റ്റമ്ക്കു 
മാത്രമാണ്  ഉണ്ടായരിരു്ത്, 
അതം �ണ്ട്. �ഴയ അമ്മാർ 
അങ്ങളന സനേഹരിളച്ചങ്രിൽ 
അത് സ�ാലും അവരുളെ ആത് 
�ംതൃപ്രിക്കും �സ്ാഷത്രിനും 
സവണ്ടരിയസല?
ഇ്ളത്  ചരില അമ്മാർ മക്ളെ 
വരിൽക്ാനും കൂട്രിളക്ാടുക്ാനും 
സ�ാലും തയ്യാറാകുന്നു
  
ഭാര്യമാളരാളക് �റയാറുള്ളത് 
സ�ാളല കുട്രിെളെ സ�ാളല 
അവസരം സനാക്ാനും, അവർ 
അലസങ്ാലമാക്കു്  വീെ്
വൃത്രിയാക്രി ളവക്ാനുളമാന്നും 
എള് െരിട്രില സമാസെ! സഭാഗരിക്ാനും 
ഭുജരിക്ാനും െഴരിഞ്ഞാൽ എലാമായരി 
എ്ാണു ഏളറയും  മലയാെരി 
ഭർത്ാക്ന്മാരുളെ  ധാരണ! അത് 
ളൊണ്ട് തള് 
കൂളെ വരു് ള�ണ്രിനും അത് 
മാത്രം  മതരിന്നു അവർ അങ്ങെ് 
വരിശവേ�രിക്കും! എ്രിട്ടു �വേ്ം 
സുഖത്രിനു സവണ്ടരി അവളെ 
അെരിച്ചമർത്രി ളവക്കും! 
വരുമാനം സവണ്ടതളൊണ്ട് 
സജാലരിക്കു വരിടും! നീ ൊണു്രിസല 
ഇസപൊഴളത് തലമുറയരിൽ ള�ട് 
ള�ൺ�രിള്ളാളരാളക് ഇംഗ്ീഷ് 
�യ്യന്മാളര �രരിണയരിക്കു്ത ?
�ളക് ഞങ്ങളുളെ കൂട്ത്രിൽ  
മാത്രം  അതം  വീട്ടുൊർ 
അനുവദരിക്കു്രില! ജീവരിതം വെളര 
ളചറുതാണ്, അത് ഒസ്യുള്ളു  
ഒരരിക്ൽ മാത്രം! നീ  അത് 
ആ�വേദരിക്ാൻ �ഠരിക്കൂ.
സനാക്രിസക്ാ  അടുത് തലമുറയരിൽ 

െല്യാണം എ് പ്തരിഭാ�ം 
തള് ഉണ്ടാെരില! ഇളതാളക് 
ൊലഹരണളപെട് ആചാരണങ്ങൾ 
ആണ്. ഇനരിയുള്ള ൊലം 
ജീവരിക്ാൻ ഇതരിളറെ ഒന്നും 
ആവശ്യമരില." 
ജഹനാരയുളെ നരില�ാടുെൾ സെട്് 
സുമരിയുളെ ചരി്െൾ �രിള്യും 
െലുഷരിതമായരി.  

മനുഷ്യളരലാം ഏതാണ്ട് 
ഒസര സ�ാളലളക് ആയരിട്ടും 
എന്ളൊണ്ടാണവർ  ഇസത്രം 
വ്യത്യസ്ത �വേഭാവക്ാരായരി  
മാറു്ത്?
ഒരമ് ള�റ്റ  ഇരട്ക്കുട്രിെൾ സ�ാലും 
വ്യത്യസ്ത �വേഭാവക്ാരാകുന്നു! 
എലാ വീട്രിലും �വേഭാവത്രിൽ  
രണ് കുട്രിെൾ രണ് ധ്രുവങ്ങെരിൽ 
ആയളതന് ളൊണ്ടാവം?  
ൊലം മാറരി. �ാസങ്തരിെ വരിദ്യ 
അസങ്ങയറ്റം പുസരാഗമരിച്ചു!  എലാം 
യന്ത്രങ്ങൾ ളചയ്യാൻ തെങ്ങരി! 
എലാ  ആര്ഭാെങ്ങളും 
ഉണ്ടായസപൊൾ എ്് ളൊണ്ട് 
മനുഷ്യന് ആസരാഗ്യവം 
�മാധാനവം നഷ്ട്ളപെട്ടു? 
�ൗെര്യങ്ങൾ  കൂെരിയസപൊൾ 
എന്ളൊണ്ട്  ആർക്കും ഒ്രിനും 
�മയമരിലാതായരി? 
ഇ്ളലെൾ ഓർമ്യും  നാളെെൾ 
പ്തീക്യുമായരിട്ടും �വേ്ം 
ഹെക്കുമ്രിെരിലുള്ള ഇ്രിൽ 
ജീവരിക്ാൻ മനുഷ്യന് െഴരിയാളത 
സ�ാകു്ളതസ്? 
ഉത്രമരിലാത് സചാദ്യങ്ങൾ 
തള്യും ഉന്മാദരിനരി ആക്രിയസപൊൾ 
�വേയം കൃതാനർത്ങ്ങൾ 
മറന്നു  �വേർണ് ചങ്ങലെൾ 
വലരിളച്ചറരിഞ്ഞു �വേയം പ്ഖ്യാ�രിത 
�വോതന്ത്ര്യത്രിളറെ 
അന്  വരിഹായസ്രിസലക്വൾ 
�റന്നുയർന്നു! "നരിരു�ാധരിെ 
സനേഹവമായരി" 
ഒരാൾ വീട്രിൽ അവളെ 
ൊത്രിരരിക്കുന്നുണ്ടായരിരുന്നു .
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ARTICLE

Shivon Sudesh 

The tragic image of 
the lifeless body 
of Alan Kurdi, the 
three-year-old Syrian 
child who was trying 

to escape to a brave new 
world shook the world, and 
reminded humanity about the 
horrors of war.  Throughout 
the history of humankind, 
incendiary images of children 

caught up in conflicts and 
their heart-breaking stories 
of hardship have resulted in 
an outpouring of compassion 
and empathy from every 
corner of the world. The 
iconic image of Kim Phuc, the 
nine-year old “napalm girl”, 
fleeing the hellish fire that 
burned away her clothing and 
seared deep in to her skin sent 

shivers down the spine of our 
consciousness and changed 
the worldview about Vietnam 
war. Similarly, after the fall of 
the brutal Ceausescu regime in 
1989, the world discovered the 
plight of thousands of crying 
children in the crowded cribs 
of Romanian orphanages.  
There was an overwhelming 
torrent of concern and care 

SHOULD WE BUILD 
STRONG CHILDREN OR 

REPAIR BROKEN                      
MEN AND WOMEN?

“Trauma is not something that you overcome.                             
It’s just something that you live with.”- 

May Kao Hang, survivor of childhood trauma
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from 
ordinary 
human 
beings and 
hundreds of 
people from 
Europe, UK 
and other western 
countries adopted many 
of these children in to their 
own homes. It is astounding, 
therefore, that the same 
people are so willing to 
overlook violence against 
children occurring everyday, 
within their own country – and 
within their own homes.

Maltreatment is one of the 
most common forms of 
trauma during childhood. 
Recent evidence suggests that 
more than one billion children 
are exposed to violence every 
year, including both direct 
and indirect forms of physical, 
sexual and emotional abuse.  
What are the repercussions of 
this childhood trauma?

Way back in 1998, a land mark 
research project involving 
more than 13,000 people 
established a clear relationship 

between 

exposure 
to 

trauma in 
childhood 

and adverse 
physical and 

mental health 
outcomes, including high 
rates of substance misuse, 
depression and suicidal 
attempts.  They reported 
high rates of obesity, cancer, 
diabetes, stroke, heart disease 
and even premature death as 
well. Why does something that 
occurs during childhood have 
such diverse and long-lasting 
consequences on mind and 
body?

Stress is the answer! Much 
like stress can manifest as 
headaches, tiredness and 
sleep problems in adulthood, 
adverse events in the 
environment of a growing 
child can affect their brain 
development. The brain 
has a complex structure 
that is assembled through 
a slow process that begins 

before birth, is relatively fast 
paced during childhood and 
adolescence and extends into 
adulthood at a mellow pace. 
0 This process is shaped by 
a combination of nature and 
nurture: our genes and the 
environment around us. 

While the genetic part is 
largely out of our hands, 
the type of environment 
provided for the young brains 
during these crucial years of 
growth is dependent on the 
caregivers – both at home 
and within schools. When 
faced with uncertainty or 
fear, children naturally seek 
comfort and protection from 
parents or other caregivers, 
building a secure relationship 
and allowing healthy brain 
development. However, if 
a child experiences severe 
adversity at the hands of 
adults whom they depend on 
for protection, it can produce 
what psychologists have 
named ‘toxic stress’. 

How does the toxic stress 
affect brain development?  
Stress produces hormones 
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such as cortisol. If you are 
exposed to repeated stress 
in your early childhood, 
the amount of cortisol 
secreted increases with each 
exposure and last for a long 
time.  Having high levels of 
cortisol for long periods of 
time is like having a wild fire 
in the brain that can harm 
the developing brain cells, 
leading to major problems 
with the hardwiring of the 
brain as a whole.  A cascade 
of changes shall ensue, 
altering the normal pattern of 
development of various brain 
structures. Changes in brain 
chemicals also occur, setting 
the stage for the emergence 
of psychiatric disorders 
and aggressive, antisocial 
behaviour.

What exactly are the effects 
of hormones like cortisol on 
the young brain? Advances 
in medical technology have 
allowed researchers from 
around the world to look at 
various structures in the brain 
and measure how the function 
is affected. Toxic stress has 
been linked to reduction in 
total brain size as well as 
changes in a numbers of brain 
structures.  Major changes 
include an abnormally small 
hippocampus–an area of the 
brain key in memory formation 
–, abnormalities in volume and 
thickness of grey matter and 
changes in the white matter 
that connect various areas of 
the brain. 

Researchers from Kings 
College London confirmed 
the above changes in the 
structures of the brain. They 
also found several significant 
variations in brain functioning 
in children who had been 

abused compared to those 
who had a childhood free of 
maltreatment. For instance, 
they found impaired function 
of the prefrontal cortex, an 
area which helps us to regulate 
emotions and behaviour 
and help form appropriate 
social relationships. These 
neuroimaging studies 
also found that abused 
children have enhanced 
fear perception and tend 
to monitor their actions 
constantly in order to 
avoid making mistakes 
that may result in painful 
punishment. Dr. Mirza, one 
of the researchers involved 
in the above research project 
explained “Children who 
had been abused appear as 
though they are trying to 
survive a warfront: they tend 
to perceive innocuous stimuli 
from the environment as 
dangerous and may resort to 
violence to protect them from 
the imaginary aggressors.  
Whether abuse of a child is 
physical, psychological, or 
sexual, the brain is hardwired 
in to a state of defensive 
adaptation; to survive in what 
it predicts will be a malevolent 
world. The child is thus 
biologically programmed to be 
in a constant state of fear and 
terror, though he or she may 
act and pretend otherwise. 
Early abuse moulds the brain 
to be more irritable, impulsive, 
hypervigilant, suspicious/
paranoid, and prone to be 
swamped by fight-or-flight 
reactions that the rational 
mind may struggle to keep 
in check. To a brain so tuned, 
building a secure, trusting and 
stable relationship may prove 
to be a Herculean task”.   

We have established that 

a plethora of behavioural, 
emotional, and physical 
health problems may develop 
due to maltreatment during 
childhood. Yet 60% of children 
around the world are legally 
disciplined with violence, 
while more than a quarter of 
caregivers agree that corporal 
punishment is a necessity in 
raising and educating children

Corporal punishment is 
defined as ‘any punishment 
in which physical force is 
intended to cause some 
degree of pain or discomfort, 
however light.’ It is a source 
of toxic stress, and can lead to 
the altered brain development 
and consequential health 
problems that we have already 
discussed. Nevertheless, it is 
a sad truth that hitting a child 
remains legal in the UK, USA 
and Australia.
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You might be thinking, 
however, that it’s a big jump 
from spanking your belligerent 
kid as a way to reinforce a 
reprimand, to child abuse. 
Indeed this is the justification 
of parents worldwide: that 
disciplining a child with “a 
good hard spanking” is 
sometimes necessary; indeed, 
65% of American parents admit 
to using physical punishment. 

Why is this the case? An online 
study found that the most 
frequent justifications for 
spanking are the following:

“I was spanked and I am OK”

“Spanking improves child 
behaviour”

“Other forms of discipline are 
not as effective as spanking”

“Spanking is discipline, not 
abuse”

“Spanking was common in my 
generation and my generation 
is OK” 17

Most interestingly, many 
parents all over the world 
think spanking is quite 
effective in improving child 
behaviour. But where is the 
evidence behind this claim? 
A big piece of research that 
obtained information relating 
to 160,000 children, over a 
50-year period showed that 
spanking does not lessen 
aggression or antisocial 
behaviour.  In fact, spanking 
is associated with increased 
aggression and antisocial 
behaviour! Spanked children 
also experienced many 
unintended side effects during 
adulthood, including mental 
health problems, damaged 
relationship with parents, 
low self-esteem and poor 
academic performance.

So, the evidence is loud and 
clear!  Corporal punishment 
is ineffective as a strategy to 
discipline children. It can lead 
to toxic stress and set the 
dominoes of development 
to fall in the wrong way. Yet, 
the majority of people around 
the world, including highly 
educated and influential 
people still believe that a 
good spanking does not do 
any harm!  I do not, for a 
moment believe that most 
parents who slap their children 
intend to harm their children. 
However, a brief moment of 
silent reflection may make 
them aware that they hit their 
children because they were 
frustrated, angry or upset 
at the child or others: and 
most would agree that there 
are plenty of better ways to 
provide care and control.

Recent research emerging 
from the world of 
neuroscience indicate 
that emotional abuse and 
witnessing domestic violence 
produces changes in brain 
development similar to that of 
childhood physical abuse. So, 
it is not only sticks and stones 
that hurt, but spiteful words 
from caregivers as well.

Society reaps what it sows 
in nurturing its children.  
We know a lot about the 
impact of early experiences 
in sculpting the brains of our 
children. We also know that 
prevention of maltreatment in 
childhood is one of the major 
ways of preventing physical 
and mental health problems 
in adults.  We can make a 
huge difference to our future 
by changing our attitudes 
and behaviour towards our 
children.  Perhaps the next 
time we are tempted to raise 
a hand against our child or 
hurt them with our unkind 
words, we should remember 
Frederick Douglas’s words: 
“It is easier to build strong 
children than to repair broken 
men”.

Shivon Sudesh: Shivon is 
currently reading Medicine at La 
Sapienza International Medical 

School in Rome. 
She has done a degree in English 

language and Literature from 
Kings College, London and is 
doing a degree in psychology. 
Shivon has published her first 

novel “Wolves Within” in 2014, 
and is busy writing up the second 

book of the trilogy “Prism of 
Truth”. 

She has a passion for the healing 
sciences and ardently believes in 
the power of art and literature in 

changing the lives of people.
www.shivonsudesh.com
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B
roken pyramids or float-
ing hills separated from 
a mother mountain …
You would be confused in 

seeing such scattered massifs 
along the way to Jebel Hafeet 
or let me call it ‘The Mountain 
Hafeet.’ 

The word massif itself means 
mountainous mass broken up 
into separate peaks which form 
the backbone of a mountain 
range.

Jebel Hafeet is a scenic wonder 
that has caught the attention of 
visitors from across the world. 

One cannot resist sayingthe Ar-

istotelian theory, art is definite-
ly an imitation of nature itself, in 
a whimper of intense joy as you 
reach the moutain.

The famous tourist attraction in 
the national capital Abu Dhabi 
is situated at the outskirts of Al 
Ain known for its greenery and 
climatic conditions. 

The mountain is unique in every 
respect. It is not vast as the 
popular Hajar mountain range. 

But the steepness of Hafeet 
makes it a traveller’s pride. The 
road to the mountain will cause 
an adrenaline rush, and also 
a challenge to motorists and 

cyclists who look for an adven-
ture sport.

The Hafeetmountain stands 
tall at a height of 1,340 metres 
with a 12 kilometre man- made 
road, which gives the feel of 
trekking without a single climb 
as one goes up the road to the 
summit.

Jebel Hafeet shines like a 
marble mountain because of its 
limestone foundation, hence a 
white mountain. 

Going to the top of the moun-
tain is not that much difficult. 
Any healthy person can reach 
its peak in 15 minutes and enjoy 

Nazeem Beegum

The White Mountain
Something you shouldn’t miss in UAE: 
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the fresh air to its fullest. 

It is also a hilarious scene to 
watch people enjoying the climb 
and shouting in triumph after 
reaching its summit as if they 
have conquered The Mount 
Everest, the highest peak in the 
world. 

If you ever thought that desert 
is just a heap of sand, you will 
change that perception in no 
time you reach there. Such is 
the marvel nature has created 
in the desert, and even during 
intense summer you feel cool 
and calm at its presence.

The hues and layers of sand 
and sand dunes, the mild wind 
changing its patterns like a 
gifted painter is the moment 
we again thank nature for its 

immense and infinite variety of 
beauty and art. 

The picturesque mountain that 
looks like a carved structure in 
broad daylight thrills us at night 
with a visual wonder of lights 
and curves. The illumination 
along the curvy roads decorate 
the mountain like a bride who is 
waiting for her sweetheart in a 
moonlit night. 

The lights are not just decora-
tive, but it makes the night jour-
ney safer. Another commend-
able gesture is the stopovers 
arranged at several points. 

The stopovers give an oppor-
tunity to watch the desert and 
mountain in a close-up view. You 
can stop driving and park the 
car either for a rest or a climb. 

The authorities have also taken 
special care for the travellers by 
setting up privies on the way to 
the mountain. All these factors 
contribute to this mountain’s 
popularity. 

Before reaching the mountain, 
you can visit the hot springs 
beneath the mountain called 
Green Mubazarrah, and other Al 
Ain attractions like Ain Al Fayda, 
Zoo, Hili Fun City etc.

You can take a drive to Jabel-
Hafeet after visiting all these 
spots or after ‘conquering’ the 
mountain. As you return feel the 
path youhave left behind. 

Jebel Hafeet is an ideal place to 
visit in the UAE, if you don’t ex-
pect a Mount Everest out of it
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I
n August of 2018, Kerala was hit 
with the worst deluge in almost 
a hundred years. Over 500 

people were killed. Homes were 
submerged and buried with over 
a million people left homeless, 
livestock that many poor relied 
on for their daily bread destroyed 
and waterborne diseases took a 
toll on human health. The scenes 

were and still are heartbreaking. 
Keralites across the world were 
in awe as they watched the 
devastation live on 24-hour news 
channels. It was hard for them to 
comprehend that Mother Nature 
would unleash such fury on Kerala, 
their beautiful motherland, the land 
of calm and serenity where nature 
is worshipped, where sustainable 

development has seen human 
progression achieved in harmony 
with the environment. 

 Initial response

 MAUK led the way in taking 
a proactive response to the 
disaster here in the UK. Realising 
the magnitude of the disaster, 

MAUK helps  Flood affected people of Kerala

OVER £40,000 RAISED
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MAUK was one of the very first 
organisations to swiftly evaluate 
the situation in the affected 
area through our members and/
or volunteers who had been 
on holiday in the area and our 
local contacts. In the initial days 
following the floods, MAUK 
volunteers collected essential 
non-perishable items including 
food, medicine, clothes and dry-
cleaning products and forwarded 
it to members of the Loka Kerala 
Sabha who arranged cargo and 
distribution facilities. Our task 
was made easier by the coverage 
we got from BBC London News. 
The coverage of our relief efforts 
saw a boost in offers of clothes 
and other items, especially from 
the Indian diaspora. While we 
accepted all non-perishable items, 
we had to politely decline offers 
of clothes as we were informed 
by officials working on the ground 
of the impractically of sorting, 
cleaning and distributing them in 
a dynamic emergency situation. 
As you have probably seen on 
the news, we had 200 ties and 
even unhygienic undergarments 
sent to Kerala, which had to be 
dumped at the expense of the 
valuable time and efforts of relief 
workers. Although some callers 
could not comprehend the logic 
behind our decision not to accept 
old clothes and shoes, most were 

understanding and helped out. 

 Throughout our campaign, MAUK 
used our social media to request 
for support and to make updates 
about our relief effort, but as it 
is not MAUK practice, we did not 
provide live video coverage of 

our efforts. MAUK believed that 
the floods were so severe that it 
warranted help from established 
NGOs that have vast experience 
in fundraising for disaster 
management. We wrote to the 
Disaster Emergency Committee 
(DEC), requesting them to launch 
a nationwide appeal. However, 
we were informed that the DEC 
could not get involved as the 

floods were not declared as a 
national emergency. We were 
also disappointed with the lack of 
media coverage given to the floods 
here in the UK. Hence, we wrote 
to the BBC requesting to provide 
the matter with appropriate 
significance. 

Overwhelming Generosity 

 Three days following the Kerala 
floods, MAUK launched its first 
fundraising appeal through 
Charities Trust fundraising platform 
– sponsorme.com. Our appeal did 
not specify how we will utilise 
the money raised but promised 
to be transparent and spend the 
money for the neediest in Kerala. 
Through this page, we have raised 
in the region of £20,000 from 241 
sponsors. Besides, 11-year-old 
Ryan Kunnummal from Birmingham 
also raised over £650 through 
his sponsorme page. Solihull 
Malayalee Association also 
contributed around £600 collected 
from their members. Also, many 
individuals who raised funds at 
their place of work donated it to 
the MAUK appeal.

 Cancellation for 
Onasadhya

 While the wounds caused by 
the floods were still causing 
tremendous heartache to UK 
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Malayalees, MAUK realised that 
it would be inappropriate to go 
ahead with the planned Onam 
celebrations. So, we cancelled our 
Onasadhya, an age-old tradition 
that is revered in the MAUK annual 
calendar since the 1970s. Our 
fundraising efforts were given 
an extra boost when nearly all 
those who booked tickets for 
the Sadhya contributed their 
ticket money towards our appeal. 
The initiative by local Malayalee 
restaurants, Thattukada, Adukalla 
and Ananthapuri to donate part 
or all the profit they made from 
Onasadhya to our appeal was 
noteworthy and humbling.  

 Kerala Floods Fundraising 
Event

 It was not feasible for us to cancel 
the Onam show as preparations 
were in advance stage. Therefore, 
we decided to strip the celebratory 
aspects of the show and turn it 
into a fundraising event. The event 
took place at Redbridge Town Hall 
on Sunday 16 September with 
a musical concert by playback 
singers from Kerala, Kannur Sherif, 
Pradeep Babu and Renjini Jose 
being the main highlight of the 
show. The response we received 
from the local community, 
businesses and government 

officials were heart-warming. 
MAUK’s main sponsor, Swayam 
Property Services kicked off the 
event with a donation of Rs 2 
lakhs. The Worshipful Mayor of 
Redbridge, Cllr. Debbie Kaur-Thiara, 
allowed the free use of Redbridge 
Town Hall to show the support 
of Redbridge council where a 
significant number of Keralites 
reside. Despite the sombre mood, 
the event raised over £18K.

 Mega Raffle

 MAUK also launched a Mega Raffle 
with attractive prizes sponsored by 
local, as well as, businesses from 
Kerala through which we raised 
a further £1875. MAUK also set 
up a stall at The London Mayor’s 
‘Diwali on the Square’ celebrations 
although, this did not yield the 
anticipated results.

 Amount Raised

 To date, we have raised over 
£40,000 towards charitable 
projects in Kerala. We believe that 
this amount is the largest raised 
by any single UK organisation to 
assist with Kerala floods relief 
efforts but are very much aware 
that this amount is only a drop in 
the ocean when compared with the 
amount, energy and will needed to 

rebuild Kerala. 

 To honour the advice of the 
majority of our donors, we decided 
to directly invest in projects that 
will benefit communities rather 
than individuals. To discuss ideas 
and gather suggestions, we held 
a consultation meeting at Kerala 
House on Sunday, 21 October 
2018. Many options of potential 
projects were discussed, and a 
sub-committee with senior ex-
officials of MAUK was formed to 
monitor developments and provide 
feedback from the member’s 
perspective. 

 Water Plants in Kuttanad, 
Allapuzha

 After considering many potential 
projects suggested by various 
MAUK members and many 
referrals from Kerala, the Director 
Board has opted to start by 
investing in building provisions 
to assist communities where 
infrastructure was severely 
damaged or destroyed. Since we 
had a clear mandate from both 
donors and members alike, to only 
engage in projects that MAUK 
can monitor directly, we have 
teamed up with KeralaVision- a 
leading and reputable media 
company in Kerala, to deliver our 
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charitable endeavours. Based on 
the feedback from KeralaVision 
staffs scattered across Kerala, 
we have decided to undertake 
the construction of several 
water treatment plants in remote 
villages of Kuttanad. Each plant 
will cost around Four Lakh Rupees 
to build. While MAUK provided the 
financial assistance, volunteers 
of KeralaVision supervised 
the day-to-day aspects of the 
construction. The completed 
the plants will be managed and 
maintained by a committee formed 
of residents including Panjayat 
officials. 

 Inauguration of the first water 
plant commissioned by MAUK in 
the secluded village of Monkombu 
took place on 00 MAY 2019, and 
it now serves over 40 families in 
the region. Construction of the 
second plant in Vennattukadu 
which is now completed and it is 
expected to serve around two 
hundred families. Construction of 
the third plant in the compound 
Chennamkari Government School 
is also completed and is awaiting 
electric supply from KSEB. This 
plant will benefit both the students 
and local villagers alike. The main 
access to these villages is by 
boat, and even construction 
materials had to be transported 

by boat. The progress of these 
plants were slightly hindered by 
the unexpected heavy monsoon 
this year. However, we expect 
both plants to be opened to the 
public by Thiruonam. We salute the 
resolute of our volunteers on the 
ground, our partner organisation 
and the local people in getting 
these plants up and running 
despite the adverse weather and 
logistical difficulties. 

 Future Plans

Our charitable endeavours in Kerala 
has taken off in modest. So far, 
we have spent about a quarter 
of the money we raised on three 
water plants in Kuttanad. We will 
be building two more water plants 
in Allapuzha area. We are keen to 
take on more charitable projects in 
other parts of Kerala, particularly 
infrastructure projects that would 
benefit large numbers of people 
and invite suggestions from our 
community members. Projects we 
are looking for may not necessarily 
have to be flood-related, but 
it must contribute to the 
improvement in living standards 
of communities or individuals and 
must have a dedicated team of 
volunteers to oversee the project 
in a timely and transparent manner. 
If required and practically possible, 

we can seek the assistance of our 
partner organisation, KeralaVision 
to manage projects that may not 
have enough volunteers locally. 

 In the meantime, we are 
continuing with our efforts to raise 
more money for our charitable 
endeavours in Kerala. We have 
dedicated profits from 2019 Onam 
celebrations to our Kerala Fund. We 
are grateful to the staff of the East 
London branch of Barclays bank 
for their continued efforts to raise 
money for our charity projects in 
Kerala.

Thank you

 We can all agree that rebuilding 
Kerala is a mammoth task that 
will take years. Kerala needs our 
continued support to do this. To 
enable MAUK to play its minor part 
in this Herculean task, we request 
your continued help, support, 
advice and guidance. In return, 
we promise to use the funds 
efficiently and effectively, update 
you regularly through our website 
and social media and have a clear 
audit trail for the money spent. 
We take this opportunity to thank 
again every individual and business 
that donated to MAUK charitable 
endeavours in Kerala. Moreover, 
we thank you for the faith you have 
placed on us.
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Tell us briefly about yourself and 
your family background

I 
was blessed to be born into a 
family practising deep rooted 
faith and compassion. My 
parents have always been the 

greatest source of inspiration 
and strength to do good things. 
We are a Large family; I have 7 
brothers and one sister. This was 
our strongest advantage. We all 
used to help each other, and the 
eldersiblings were also better at 
being parents themselves. They 
have paved the way ahead in the 
most righteous manner. During my 
childhood I have seen my parents 
offer unconditional support and 
help to the needy. This formed the 
strong foundation for the person 
I am today. I am greatly indebted 
to God for gifting me such a family 
and blessing me to imbibe the 
good things they have taught me.

I was practising at High court 
Ernakulam whenmy wife got a Job 
Offer from NHS United Kingdom. It 
was her dream come true. I always 
had the belief that I could be 
successful with sheer hard work.  
I started my own practise in East 

Ham,London from a small office.  
We expanded and currently have 
25people working with mein East 
Ham and a branch in Manchester. 
My daughter is studying at Year 
10 and my son is working as an 
Actuary. They are my strength and 
weakness.

It takes a brave and 
compassionate person to give the 
gift of life to a stranger by donating 
one's organ. What inspired you to 
do this good deed?

Why would anyone donate a kidney 
to a stranger? This was the most 
common response I received when 
I told friends and family about 
my decision. I decidedto donate 
to a stranger because it's the 
right thing to do. My good health 
allowed me to give the gift of life 
to someone else.I was entirely at 
peace with my decision andwas 
excited as I advanced each step 
toward being approved as a donor. 
It's overwhelming to think of 
everything that's gone on. I've 
been so fortunate to have the 
support of my family, friends, and 
everyone I have met.

My virtue of being compassionate 
is greatly attributed to the catholic 
faith. This demands of me to be 
selfless and it is that virtue that 
made me brave enough to stick 
with my decision. I did share 
and consult with my siblings on 
my decision and their selfless 
prayerful support was a source of 
immense inner strength.  

Tell us about your emotions and 
that of the recipient of your 
organ when you both first met 
after the successful operation? 

Donating has been one of the most 
impactful experiences of my life, 
and I’ve had the good fortune not 
just to meet my recipient, Aromal 
and his wife but to get to know 
them well. It's was wonderful 
meeting him.He's a terrific guy and 
I was only a humble instrument in 
the hand of God who gifted him 
a new life. I am happy I was part 
of God’s intervention in his life. 
I am grateful to all the prayerful 
intercessions bestowed for the 
recipient and my good health. 
Armol is doing well and living a 
healthy life

FRANCIS MATHEW
MAUK Inspirational Individual Award winner for 2018  Francis (Centre) with MAUK Chair 

- R. Sambasivan (left) & Secretary 
- AnilkumarEdavna
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What adjustments did you 
have to make to your lifestyle 
following the donation? 

People can live normal lives with 
only one kidney. A urine test, 
a blood pressure check and a 
blood test for kidney function 
(GFR) should be done every year. 
I returned to my normal daily life 
after few months.There have not 
been considerable amendments to 
my lifestyle following my donation. 
I do have to keep a watch on my 
weight which is always good from 
all perspectives. But apart from 
that I do live the same life that I 
used to live with my friends and 
family. 

What would be your words of 
advice to someone who is in 
two minds about being an organ 
donor?

Many patients, both young 
and old, receive life changing 
transplants each year – but that 
gift is dependent entirely on the 
generosity of donors and the 
support of their families.  My main 
advice is to talk to your family 
about your wish to be a donor.  
Many opportunities are missed 
every year because families are 
not aware of their loved ones wish 
to donate. People who require a 
transplant may wait years before 
they receive a suitably matched 
organ and it is only through the 
kindness and being brave that 
lives can be saved. By agreeing to 
donate your organs after you die, 
you can save or transform the lives 
of up to nine people.

What are your opinions on the 
importance of role models 
community members can relate 
to?

It is always commendable to have 
role models in our lives. But our 
wisdom lies in choosing the right 
model and trying to live up to them.  
Every person is gifted in one or the 

other way. We need to learn from 
each other for our betterment and 
always try to share our values and 
morals. As for me I can honestly 
say that I am striving in all means

What would you say have been 
your greatest achievements to 
date?

Mygreatest achievementis my 
family and friends. Through my 
life I have achieved and hold close 

to heart the love of my friends 
and well-wishers. I feel greatly 
privileged when people confide 
in me and place their trust in me 
even about their personal aspects 
of life. It also fills my heart when I 
see or hear about my childrendoing 
acts of selfless kindness and 
compassion.

What legacy do you wish to leave 
behind? 

I want to be leader who leaves 
your organization better off than 
when you got there. I want to be 
the dad mygrandchildren’s wants 

their father to be. I want to be the 
husband my wife always dreamt 
of. I want to be the friend what I 
expect from a friend.If our deeds 
are engraved in the good hearts of 
people, then you have left a bold 
signature through your life.

As a philanthropist, community 
worker, solicitor and 
businessman, at a young age, 
you have achieved what most 
people couldn’t in a lifetime. 

Where do you envisage your life 
takes you from here?

It’s really clear that the most 
precious resource we all have 
is ‘time’. I follow my heart and 
intuition. Live today, for tomorrow 
it will all be history. I want to be 
a man of value. What I am today 
is God’s gift to me and what I 
become tomorrow is my gift in 
gratitude to Him.I feel like my 
purpose now is to show others 
that you can save a life and still 
live a perfectly normal and healthy 
life.

MAUK Inspirational Individual Award 2018 was presented to FRANCIS 
MATHEW at the Kerala Flood Relief Fundraising Event held at Ilford Town 
Hall on 16 September in recognition for the outstanding work done to 
promote organ donation within the community and inspiring others 
by donating an organ to save a life. Francis, who was instrumental in 
the creation and progression of Union of United Kingdom Malayalee 
Association (UUKMA) is a solicitor by profession. An ardent supporter 
and Life Member of MAUK, his firm, Law and Lawyers is also the main 
sponsor of MAUK’s flagship Elders Service.
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W
ho or what inspired 
you to excel in your 
studies? 
My family members 

inspired me because they taught 
and showed me the importance 
of education and how you should 
try your best at everything. 

What words of advice would 
you give to others who strive to 
excel in their studies? 
I would tell them, although it is 
hard, not to compare themselves 
with anyone else. It’s important 
to do YOUR best and focus on 
YOUR progress and work ethic 
not anyone else’s because it’s 
not a competition. 

What are your top tips for 
achieving great results?

My top tips would be to work 
more efficiently not necessarily 
more. More time spent studying 
and revising doesn’t always 
equate to better results. I 
think it’s important to revise 
effectively by doing recall 
activities and giving yourself 
breaks by going outside and 
taking days off.  

What are your next steps?
I’m currently in year 12 doing 
maths, further maths and 
chemistry and I want to hopefully 
go to university to study 
Chemistry. What I want to do 
exactly in the future I’m not 
sure, but I’d like to work for the 
government. 

What is your experience of 

competitiveness among our 
Malayalee community? 
Luckily for me my parents and 
family never compared me with 
anyone and neither have they 
with my sister, so I have never 
felt a sense of competitiveness 
in the community. I think viewing 
your achievements competitively 
with others can lead to a very 
slippery slope because everyone 
is different and so excels at 
different things. 

What are your views on the 
Excessive focus that Malayalee 
parents have on academic 
subjects as opposed to artistic 
and recreational subjects?
Parents although they have the 
right to guide their children with 
school, should let their children 

JIYA ROSE JIJO
 GCSE award winner for 2018  

Jiya Rose Jijo from Manchester, 
winner of MAUK Educational 
Award for best GCSE results in 
2018 speaks to Janani.

“Not everyone 
wants to go 

into medicine 
or become an 
engineer and 
it’s important 
for parents to 

understand this”

PROFILE
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make the ultimate decision 
on what they want to pursue. 
Not everyone wants to go into 
medicine or become an engineer 
and I think it’s important for 
parents to understand this and 
not excessively focus ‘academic’ 
subjects. Every child is different, 
with different strengths, abilities 
and likes, so it’s important for 
parents and guardians to accept 
and nurture this by encouraging 
them to do what they love and 
what they’ll work hard for. 

How far do you agree that there 
is deep rooted gender bias in the 
upbringing of Malayalees your 
age? 
Not everyone shows it publicly 
but there is definitely a 
self-conscious gender bias 
rooted in the community. Many 
of my friends with brothers have 
been restricted and given much 

less freedom then their brothers 
because of gender bias and have 
experienced double standards. 
If a girl is seen to be loud or 
talkative, she’s perceived as rude 
or embarrassing but for a boy 
the adjectives used to describe 
him would be ‘social’ or ‘friendly’. 
Although girls do experience a 
larger extent of this gender bias 
it’s not fair to exclude boys who 
may be discouraged from going 
and pursuing things they like 
because it’s seen as not ‘manly’. 

Every success comes at a cost. 
What were the challenges you 
faced during your journey? 
Although I said previously not to 
compare yourself with anyone, 
in the past I used to do this a 
lot and wasn’t helpful at all. It 
would make me feel insecure 
and out of place which was not 
good for a positive mindset. 

Another challenge that I faced, 
and sometimes still face, is 
justifying my choices to people. 
People have a lot of opinions and 
suggestions on what you should 
do with your life and carrying 
on and staying steadfast in my 
choices I’ve found difficult at 
times.  

What role did your family in your 
academic achievements?
My family played a very large part 
because they always encouraged 
and helped me but never pushed 
me too far. My parents never 
forced me to study or isolated 
me from the wider world during 
exam time which I realise was 
very refreshing and encouraging. 
They trusted me and took me out 
a lot which really helped me to 
clear my mind and refocus on my 
studies. 

സെപ്തംബർ 2018

Halal Restaurant
East London's Oldest Indian Restaurant
Established since 1939. Fully Licenced

2-6  ST MARK STREET LONDON E1 SDJ off ALIE STREET
Website: www.halalrest.co.uk   Email: info@ halalrest.co.uk

Tel: 020 7481 1700, Tel/Fax: 020 7709 0150  Mobile:  07961 311 433

 1939 - 2014

INDIAN CUISINE - PARTIES CATERED
HOME DELIVERY ALSO TAKE AWAY SERVICE

Open 
7 Days

Mon-Friday 
12 am to 11.30 pm

Sat-Sun 
12 am to 10.30 pm 
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M
alayalee Association of the UK has a 
proud history of actively promoting 
equal rights and opportunities for 
Women in the society.  The Women’s 

Forum was relaunched in 2018 to empower 
women in the Malayalee community.  It was 

hopes to raise awareness of issues faced 
by women, provide a support network to 
help those in times of need and complement 
MAUK’s charitable work.  It’s a platform for 
Women to speak up and also promote bonding 
between them through clubs and activities.

MAUK Women’s Forum 
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Sunday Club

The Forum manages the Sunday club with lots of 
fun activities and get-togethers with Thiruvathira 
classes as the main activity conducted every fort-
night.  It is a fun dance session where women of 
all age groups take part to enjoy themselves and 
improve their fitness.

Yoga

A five-week yoga trial session was conducted by 
Zainub, which was a huge success and she will be 
coming back to run more sessions soon.

Charity Fund Raising

Women’s Forum encourages and assists its 
members to raise funds for local charitable caus-
es.  Recently, Women’s Forum supported Ashlyn 
Mathews, the Miss England Grand finalist to help 
raise money for Papyrus, the charity that prevents 
young suicide.  

Ashlyn ran a Bollywood fusion crash course which 
was a huge success and got interests from other 
communities as well.

MAUK New Wave

MAUK has recently launched a Youth Club called 
MAUK New Wave, to attract more yung people to 
take lead in various MAUK’s activities.  It is also a 
platform for them to share their common interest, 
make suggestions and coordinate activities and 
projects.

International Women’s Day

Every year MAUK celebrates International Wom-
en’s day to empower and uplift women to achieve 
greater goals.  

In 2019, Women’s Forum coordinated a remark-
able, informative, interesting and entertaining 
event by showcasing a wide range of programmes 
including modern and classical dance, musical 
performances, inspirational speeches, historical 
and fun quizzes and a fabulous fashion show to 
end the evening.  

Being part of one of UK’s leading Malayalee charity 
organisation, we had people from various facets 
of life come forward to inspire the Women’s Forum 
and its commendable activities. 

Shola Delip
Team Lead

MAUK Women’s Forum
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I
t wasn’t until 1918 that 
working-class men and some 
women were granted the right 
to vote, which was thanks 

to the tireless campaigning of 
a group of women called the 
Suffragettes, who were led by 
a very fearless woman in her 
era- Emmeline Pankhurst. Many 
Suffragettes were arrested and 
some even died during their 
protest since they resorted to 
violent protests as a desperate 
means of being heard. The 
Suffragette movement had 
a profound impact on British 
democracy. Asian women 
also played a vital role in the 
Suffragette movement in the 

early 20th century but were 
rarely acknowledged.  The 
Suffragettes campaign led to 
the ‘1918 Representation of the 
People Act’, which not only gave 
voting rights to some women for 
the first time, but also played 
a role in all working-class men 
attaining the right to vote. Prior 
to this, only wealthy women 
could vote, and it wasn’t until 
ten years later that all women 
over 21 could vote. This defining 
legislation gave hope for the 
oppressed and the suppressed 
to dream of equality!
2018 was the centenary of 
women gaining the right to vote.  
MAUK, along with democratic 

institutions across the UK, 
celebrated this momentous 
occasion with a series of 
events held throughout 2018. 
MAUK’s month-long activities, 
events and exhibitions took 
place at Kerala House, from 
Bank Holiday Monday 02 
April to Saturday 28 April, 
with an aim to educate and 
raise awareness about the 
Suffragettes, Women’s 
rights, Democracy and 
Equality. These events and 
activities were financed by 
‘Women’s Vote Centenary 
Grants Scheme.’ It was 
free to participate and 
open to all members of 
the local community.  
Celebrations kicked off with 
an Inauguration Ceremony 
on Bank Holiday Monday 2nd 
April, which included the 
Project Launch, Discussions, 

Stage Performances and 
Refreshments.
Children took part in a 
‘Protest Poetry’ workshop 

with experienced School 
Teacher, Jasline Shimmy Antony. 
They wrote poems about 
the struggles that women 
face today and engaged in 
performance poetry using music 
and dance.  Jasline also led an 
ICT workshop, giving children the 
opportunity to design and create 
ebooks about the Suffragettes 
as well as explore filmmaking 
to share their views about how 
gender equality can improve 
today. 
Accomplished artist, Jose 
Pindian, conducted a very 
popular art workshop titled ‘We 
Can Draw It!’ where participants 

Votes for Women campaign  
Suffragette - Centenary Celebrations

Emmeline Pankhurst
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immersed in the world of 
creative expression. Some 
drew lines of freedom, others 
painted pictures of protest, 
but all participants let art do 
the talking. An art workshop for 
under 14s also coincided with 
the adult workshop.
Adults were also invited to 
explore the creative and 
dynamic world of theatre with 
multitalented Manoj Shiva. 
This workshop wasn’t for the 
faint-hearted as it explored 
the capacity of spontaneous 
improvisation to underpin the 
underlying themes of women’s 
rights. The outcome of the series 
of workshops was an improvised 
play called ‘Play Unscripted 
– Moves Unrehearsed’, which 
was performed for the grand 
finale and left the audience 
awe-struck.
Poems and artwork created at 
the workshops were exhibited at 
Kerala House until 31 May 2018, 
to further highlight and celebrate 
the Suffragette movement and 
Women’s rights to visitors and 
service-users of Kerala House. 
The celebrations concluded 
on Saturday 28 April with The 
Grand Finale that showcased 
the creative outcomes produced 
during the workshops, as well 
as, cultural performances, 
discussions and debates.  
Topics of the talks included, 
From Emmeline Pankhurst to 
Rokshana Fiaz – how British 
democracy has advanced 
and Sophia Duleep Singh and 
Bhikaiji Cama – the forgotten 
Suffragettes. Guest Speakers 
including Ms Rokshana Fiaz, 
Mayor of Newham amongst 
other prominent personalities 
attended and spoke at the 
event.  Ashwathy Mohanaprakas, 
an Oxford graduate and 
freelance writer, touched on 
various topics linked to Women’s 
Rights – including the role of 
Asian women in the Suffragette 

movement and 
how women from 
all walks of life can 
bring about positive 
changes in society 
today. Guest 
Speaker, K Sanjay 
Kumar IPS, who is a 
cyber-crime expert 
from Bangalore, 
India, spoke in 
length about the 
dangers that lurk 
behind the screen 
for women users 
of the internet and 
the importance of 
both parents and 
children keeping 
up-to-date with 
internet safety and 
the dangers in the 
cyber world. 
The audience 
were also treated 
to a variety of 
high-quality 
performances 
including 
Bharathanatyam 
by Ashvini Ajith, a 
duet Semi-Classical 
dance by Jona 
Prakash and Shruthi 
Sreekumar, Kathak 
by Ashlyn Mathews, 
Cinematic Dance 
by Shradha, Musical 
Fusion by Shradha 
and Mithun Mohan as well as, 
Chenda Melam led by Vinod 
Navadhara.  
Participants of the various 
workshops were given 
opportunities to present 
their work at the Grand 
Finale. Selected ebooks were 
presented to the audience.  
Some participants of the art 
workshops described their 
vision of their creative artwork. 
Children also recited poems that 
were written during the poetry 
workshop.  
With great enthusiasm, the 

local community supported this 
unique project that combined 
education and entertainment 
to bring awareness of the 
Suffragettes and Equality 
for Women.  This project has 
generated broad interest from 
women of all age groups and 
MAUK managed to attract many 
new volunteers and service 
users. 

The event was funded by 
Women’s Vote Centenary Grants 
Scheme and was successfully 
coordinated by MAUK volunteer 
Jasline Shimmy Antony. 

Sophia Duleep Singh
 During the early twentieth century, Sophia Duleep Singh 
was one of several Indian women who pioneered the 
cause of women's rights in Britain. Although she is best 
remembered for her leading role in the Women's Tax 
Resistance League, she also participated in other women's 
suffrage groups, including the Women's Social and Political 
Union.



സെപ്തംബർ 2019

Malayalee 
Association of  the UK

44

©kKc«

Malayalee 
Association of  the UK

M
AUK depends on a pool 
of dedicated volunteers 
to carry out its day-to-
day activities. It was 

only right that the tremendous 
efforts, dedication and commit-
ment of MAUK volunteers were 
recognised. Therefore, in 2003, 
the Director Board headed by Bal-
amurali Nair, initiated the idea of 
the esteemed ‘MAUK Volunteer 
Awards’ in order to celebrate, 
acknowledge and appreciate 
the instrumental contributions 
of our valuable volunteers. This 
Award was renamed MAUK Girija 
Nair Volunteer Award at the 2014 
Annual General Meeting, in hon-
our of MAUK volunteer Girija Nair, 
who is sadly no longer with us.
Girija Nair was a sincere, stead-
fast and selfless MAUK volun-
teer, who was an inspiration to 
the community. From the year 

2000 until she left us in 2013, 
she volunteered at MAUK with 
a very modest approach and 
humble nature. Girija Nair always 
projected the true spirit of a 
volunteer and never hesitated to 
go that extra mile. She execut-
ed many tasks effectively and 
transformed the lives of many 
elderly first-generation Malay-
alees in East London. In 2006, 
she formed the ‘60+ Sisters 
Club’, which is still active and 
meet every Tuesday at Kerala 
House with a host of activities 
to engage Elderly ladies includ-
ing exercise, drama, knitting, 
performance poetry, arts and 
crafts etc. It is undeniable that 
Girija Nair left a beautiful leg-
acy. Her contagious smile and 
amicable attitude as well as her 
unparalleled sincerity in serving 
the community has inspired and 

attracted many to volunteer 
at MAUK. Despite her physical 
absence, her loving presence is 
always felt at all our Elders ser-
vices and her legacy still lives on.
Aswathy Sasidharan: MAUK Vol-
unteer of the Year 2018

How did you start getting in-
volved with Malayalee Associ-
ation of the UK (MAUK)?  What 
motivated you to start volun-
teering for MAUK? 
I first got involved through 
performing in various stage pro-
grammes conducted by MAUK.  I 
love performing and have took 
part in many plays and dance pro-
grammes in many small stages 
since settling in the UK.  MAUK 
is the first and one of the largest 
Malayalee community organisa-
tions in the UK. I wanted to per-
form on MAUK stage and when I 

MAUK Girija  Nair Volunteer Award

Aswathy Sasidharan being presented with MAUK Girija Nair Volunteer Award 
2018 by KG Nair, ex-secretary of MAUK and spouse of the Late Girija Nair
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was given such an opportunity, 
I welcomed it wholeheartedly. 
Following this, I was approached 
by the directors to coordinate 
children’s shows at Kerala House. 
I was taken back by their welcom-
ing approach and their emphasis 
on being a volunteer-led organi-
sation.  This attitude encouraged 
me register as a regular volunteer 
of MAUK.

As a volunteer, what MAUK pro-
jects have you been involved 
with and what was your contri-
bution? 
Following on from performing and 
coordinating and training chil-
dren for MAUK shows, I am now 
a sub-committee member of the 
Women’s Forum. I also assist with 
the marketing and promotion of 
MAUK and its activities.

What has been the impact of 
the contributions that have you 
made to MAUK and the wider 
community? 
The main impact of my volun-
teering at MAUK was that I was 
able to introduce MAUK to new 
migrants from Kerala and draw 
them closer to the organisation 
making them feel part of MAUK. 
I introduced many new budding 
artists to MAUK who now per-
form regularly at MAUK shows.  I 
believe that this has benefited 
both MAUK and the artists. I also 
played an active role in finding 
participants, assisting with the 
coordination, training and even 
performing in the Mega Thiru-
vathira in 2018, one of MAUK’s 
prestigious achievements, which 
saw over 210 women take part 
in Thiruvathira dance during 
Keralolsav, an outdoor gathering 
of MAUK.   I also feel privileged 
that I was able to entertain and 
educate our community mem-
bers about our arts and culture 
through the various shows I have 
performed in.

What have been the benefits of 
volunteering for MAUK?  What 
skills have you developed through 
working with MAUK?
In addition to showcasing my 
talents to a wider audience, I 
have attained a greater sense 
of pride in being a UK Malayalee 
through my wider interactions in 
the community. I gained a better 
understanding of needs as well 
as the tremendous achievements 
of our community.  On a personal 
level, I was able to improve on my 
communication skills and develop 
better leadership qualities. The 
personal support I received from 
directors and other volunteers 
when I was going through a bad 
period have been humbling and 
has provided me with a sense of 
belonging and comfort.  It has 
reinforced my faith in my commu-
nity spirit.  

What qualities do you believe 
are essential for a MAUK volun-
teer?
The most important aspect of 
volunteering is to have a stern 
belief and strong passion in what 
you do.  This will motivate you to 
set aside time, find energy and 
develop new skills required to 
serve your community.  Accepting 
that you may not always get the 
expected results and the ability 
to continue doing your best with-
out regards to the final outcome 
is also essential. 

What would be your words of 
encouragement to a potential 
MAUK volunteer? 
Although you gain wider rec-
ognition, community work can 
sometimes be a thankless 
task.  My advice is not to let this 
discourage you. When you doubt 
if your contributions are valued 
or if someone’s words or behav-
iour hurts you, try to be positive, 
think of the progressive change 
your actions are making to the 
society or the positive impact 
you have made to a person’s life.  
Be assured, sometimes lending a 
sympathetic ear or uttering a car-
ing word is all it takes to change 
a person’s life for better.  The 
knowledge that you have made 
a positive impact to society is 
the most valuable reward that 
volunteering brings. In addition, 
the personal development skills 
that you will attain can also be 
put to good use in your personal 
and professional life.

What are your next steps with 
MAUK?
I would like to continue focusing 
on the duties and responsibilities 
of my present role in the Wom-
en’s Forum.  When time and cir-
cumstance permits, I would like 
to be more involved in MAUK’s 
charitable endeavours as well 
as coordinate projects that will 
promote Kerala arts and culture 
among other communities.  

229, High Street North, East Ham London E6 1JG
 Tel : 020 8548 8239 / 020 8470 8888 / www.thattukadauk.com

229, High Street North, East Ham London E6 1JG
 Tel : 020 8548 8239 / 020 8470 8888 / www.thattukadauk.com
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50 വലരിയ െർക്ശക്ാരൻ 
ആണ് എളറെ 
അമ്ാവൻ.

അതരിനാൽ, അമ്ാവസനാെ് എനരിക്്  
അൽപെം സ�െരി െലർ് �ഹുമാനം 
ആണ്.

ഹഹ�് കൂൾ അധ്യാ�െൻ ആയരി 
റരിട്യർ ളചയ്ത ആെസല,  വയസ്് 
എൺ�സതാെ്അടുളത്ങ്രിലും  എലാ 
ൊര്യത്രിനും വല്യ അടുക്കും ചരിട്യും 
നരിഷ്യുമാണ്.

 ഇ്ാെ് അസദേഹം ,  �രസദശരി ആയ 
എള് ൊണാൻ നാട്രിൽ നരി്്  
ലണ്ടനരിൽ വന്നു.
കുസറ നാൊയരി ദാ, വരുന്നു വരുന്നു 
എന്നു �റസഞ്ഞാണ്ട് ഇരു്രിട്് 
ഈയരിളെയാണ് അത നെ്ത്.

ളൊസൊണരിയൽ ൊലത്് 
നളമ് അെരിമെൾ ആക്രി ഭരരിച്ച 
�ായരിപെരിളന അമ്ാവന് മനസ്സു 
ളൊണ്ട്  ഒട്ടും ഇഷ്ട്ം അല.
 എങ്രിലും  �ായരിപെരിളറെ �മയ 
നരിഷ്ട്യരിലും  ൊര്യപ്ാപ്രിയരിലും 
ബുദ്ധരി�ാമർഥ്യത്രിലും  മൂപെർക്്  
വലരിയ മതരിപൊണ്.

നമ്മുളെ പൂർവരിെർ ൊെ 
പൂട്രിയും െന്നു സമയ്ച്ചും 

ൊെവണ്ടരിലും നെ് ൊലത്തും 
�ായരിപെ് സുഖസലാലു�തയരിലും 
മരിന്നു്  ൊറുെളുളെ  ഒളക് 
ആഡം�രത്രിലും െഴരിഞ്ഞവരസല.
 
അസത ൊർ ഇസപൊൾ �ല 
�ട്ണങ്ങെരിലും െയറ്റരിയാൽ വായു 
മലരിനമാകും എ്് അവര് തള് 
�റയു് ൊലവം വന്നു.  

ഇങ്ങളന �ല െണ്�രിടുത്ങ്ങളും
ഭാവരിയരിൽ നളമ്  ഇനരിയും തരിരരിഞ്ഞു 
കുത്തും എ്ാണ് അമ്ാവൻ 
�റയു്ത്.

ഉസദേശം നൂറ്റരി അൻ�തരിൽ അധരിെം 
വർഷം  �ഴക്മുള്ളതം നാനൂറ്റരി 
ഇരു�ത ഹമസലാളുംളനറ്റ് വർക്കും 
ഉള്ള വലരിയ  മായാ ശൃഖല  ആണ്  
ലണ്ടൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട്.
ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് സലക്ാൾ കൂടുതൽ 
യാത്രക്ാർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടരിൽ 
ആണ് യാത്ര.
അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ളരെയരിൻ ഇലാത് 
ലണ്ടൻ
 �രി്റേൾ ഇലാത് ളജയരിം�് 
സ�ാണ്ട്  സ�ാളല,  �ങ്ൽ�രിക്ാൻ 
സ�ാലും �റ്റരില.

ഇങ്ങളന  ഒളക് ൌതെം 
ഉണർത്തു്   അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് 

ളരെയരിനരിൽ സെറരി ഞാൻ  
അമ്ാവളന  ലണ്ടൻ നഗരം  
ൊണരിക്ാൻ ളൊണ്  സ�ായരി.

ഈലരിങ് സരോഡ് സവയരിൽ നരിന്നും  
ള�ൻരെൽ ഹലനരിൽ െയറരി 
ഹവറ്റ് �രിറ്റരി കൂെരി െവേീൻ�് സവ 
െെ്സപൊസെക്കും അമ്ാവൻ 
�റയുവാ,
 
'എൊ, ഇതരിളറെ കുടുസക്ാം ഒച്ചയും 
സെട്ാൽ നല ൊർ ഇട് വഴരിസയ ൊെ 
വണ്ടരിയരിൽ സ�ാകു്ത്  സ�ാളല 
ഉണ്ടസലാൊ എ്് '

എ്ാലും എത്രസയാ വർഷം.മുൻ�് 
ഇങ്ങളന  ഭൂമരിക്െരിയരിൽ, ഒരു 
'തരപെൻ' യാത്രാ�ംവരിധാനം െണ് 
�രിെരിച്ച ബുദ്ധരിളയ വണങ്ങാളതയും 
വയ്യ, അസദേഹം കൂട്രിസചർത്തു.

പുതരിയ റൂട്് െൾ ഒളക് നല 
െംസഫാർട്�്ൾ ആളണ്് ഞാൻ 
അമ്ാവന്  �റഞ്ഞു ളൊടുത്തു.
എങ്രിലും ചൂെ് ൊലത്് ഒരു വാഴ 
കുലയുമായരി ള�രെൽ ഹലനരിൽ 
�രിറ്റരിയരിൽ നരിന്നുംെയറരിയാൽ 
ഈലരിങ് ൽ വരുസമ്ാസഴക്കും കുല 
�ഴത്രിരരിക്കും എ്ത് ഉറപൊണ് 

 നിരീക്ണം  
എം. ട�ാമിനികന്

ഓൾ  
സചഞ്് ലെീ�്
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എ്്ഞാൻ,  അമ്ാവസനാെ് 
�റഞ്ഞരില.

 നഗരത്രിൽ വാഹനങ്ങൾക്് 
ഒപ്പും വഴരി യാത്ര ക്ാർക്കും 
ഒരുസ�ാളല പ്ാധാന്യംളൊടുത്തു 
ഉണ്ടാക്രിയരിട്ടുള്ള ഫുെ് �ാത്തുെളും 
സക്രാ�രിങ് െളും  അമ്ാവ്സ് 
�രിെരിച്ചു.
 നമ്മുളെ നാട്രിൽ,  വഴരിസയാരത്തു 
നെക്ാൻ സ�ാകു്വരുളെ 
ആയു�് ള�ാതസവ കുറവാണസത്ര.

അമ്ാവളറെ മുത്ച്ഛസനക്ാൾ 
പ്ായം ഉള്ള  വന്മരങ്ങൾ, 
വഴരിസയാരങ്ങെരിലും �ാർക്കുെെരിലും 
െണ്ടസപൊൾ പുള്ളരിക്ാരൻ  അ്ം 
വരിട്ടു.

നാട്രിലാരുള്ങ്രിൽ �സണ്ട 
ഇളതാളക് ളവട്രിമാറ്റരി 
ളവെരിപൊക്രിസയളന എന്നു �റഞ്ഞു.

നഗര മധ്യത്രിളല വൻ 
നദരി െണ്ടസപൊൾ നമ്ൾ 
ആയരിരുള്ങ്രിൽ ഇളതാളക് 
െസയ്യറരി  നരിെത്രി �സണ്ട നല 
സൊൺക്രീറ്റ് �രിൽഡരിംഗ് 
�ണരിസതളന എന്നും 

അഭരിപ്ായളപെട്ടു.

 ഇവരിടുളത് വീടുെളുളെ മുറ്റളത് 
നല പുല്തെരിെരിെൾ െണ്ട്,  നമ്മുളെ 
നാട്രിൽ  വീട്ടു മുറ്റം മുഴവൻ നെത്തു്     
 'ഹെൽ അഭരിസഷെം ' ഓർത്തു 
അസദേഹം �രരിത�രിച്ചു.

ആസരാ  ഒരു മഹാ �ാ�രി,  മുറരിെെരിൽ  
ഉ�സയാഗരിച്ചു മരിച്ചം വ് കുറച്ചു 
ഹെൽ�് ളവറുളത െെയണ്ടാ 
എന്നുെരുതരി മരിറ്റത്തു �ാെരി.
അത് െണ്ടവർ,  െണ്ടവർ  
ഫാഷൻ ആക്രി �രിള് മരിറ്റം 
മുഴവൻ ഹെൽ�് നരിരത്രി 
തെങ്ങരിയതാണസത്ര !

ലണ്ടനരിൽ നരിന്നും തരിരരിച്ചു 
വരുസമ്ാൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ം 
ള�ൻരെൽ ഹലനരിൽ െയറരി.
ഈലരിങ് സരോഡ് സവ ഹഫനൽ  
സ്റോപെിൽ, ളരെയരിൻ നരിർത്തുസമ്ാൾ  
ഹരൈവർ അനൗൺ�്  ളചയ്ത, 
 'ഓൾ സചഞ്് ലെീ�് ' .

ഇത സെട് �ാളെ �രിറു�രിറുത്് 
ളൊണ്ട് അമ്ാവൻ സ�ാക്റ്റരിൽ 
െയ്യരിട്ടു ളൊണ്ട്  �റഞ്ഞു.

'ഇത് ഏതായാലും ശരരിയല. 
നമ്ൾ ൊശുളൊടുത്തു െരിക്റ്റ് 
എടുത്തസല, �രിസ്ം ഇറങ്ങാൻ 
സനരത്് ഇനരിയും െയ്യരിലുള്ള  സചഞ്് 
മുഴവനും കൂെരി ളൊടുക്ണം എ്് 
�റഞ്ഞാൽ '? 

ചരിരരി അെക്ാൻ �ാടുള�ട്ടു ളൊണ്ട് 
ഞാൻ �റഞ്ഞു
'അമ്ാവാ, ചരിലറ എലാം  
ളൊടുക്ാനല ആ �റഞ്ഞതരിളറെ 
അർഥം, ഇതരിൽ നരിന്നും ഇറങ്ങരി,  
യാത്ര തെസരണ്ടവർ അടുത്തരിൽ 
െയറരിസക്ാ ' എസ്യുള്ളൂ.

അസലലും ഈ ളവള്ളക്ാരളറെ ഒരു 
ൊര്യം !
�റയാനുള്ളത് സനളര ളചാസവ് 
�റയാളത എ്രിനാ ഈ 
വെച്ചുളെട്ടു്ത്? 

ഈലരിങ് സരോഡ് സവയരിൽ 
എത്തുസമ്ാൾ
'ളഗറ്റ് ഔട്് '  �റഞ്ഞാൽ സ�ാളര !'

(Mathew DominicWorking in London 
as a Service Engineer in the HVAC 

industry.
Vice President of Association of 

Slough Malayalees.
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അതരിൽ അത്ഭുതത്രിന് ഒട്ടും 
അവൊശമരിലാതാനും. തളറെ 
ജീവരിതൊലമത്രയും താൻ കുറരിച്ച 
ഓസരാ വാക്കും പ്മാണവം 
തരിരുത്രിക്കുറരിച്ചുളൊണ്ടരിരുന്നു 
ഗാന്രിജരി - ദരിനവം പുതരിയ 
ള�ൽഫ് സ�ാഹരെയ്റ്റുെൾ ളചയ്ത് 
അ�രരിസമയമായ സവദനയുളെ 
തലങ്ങളെ അതരിജീവരിച്ച എളറെ 
പ്രിയളപെട് ളമെ് �രിക്ൻ ചരിത്രൊരരി 
രെീഡാ ൊർസലാവരിളനസപൊളല. 
ഗാന്രിജരി എഴതരി: ''ഹദനംദരിന 
ജീവരിതത്രിളല പ്ശ് നങ്ങെരിസലക്് 
ചരില �ാനതന�ത്യങ്ങൾ 
പ്സയാഗരിക്ാൻ ഞാൻ 
ശ്രമരിക്കുെയാണ്. ഞാൻ 
എത്രിസച്ചരു് അഭരിപ്ായങ്ങളും 
നരിഗമനങ്ങളും ഒരരിക്ലും 
അവ�ാനവാക്ല. ഞാൻ 
നാളെത്ള് അവളയ 
തരിരുത്രി എഴതരിസയക്ാം.'' 
അവ�ാന ശവോ�ംവളരയും 
അപൂർണ്വം അശാ്വമായ 
ഒരു �വേതവേനരിർമ്രിതരിയരിൽ 
ഈ വരിശുദ്ധ െലാൊരൻ 
ഏർളപെട്രിരു്ത് നമുക്് ൊണാം. 
ഗാന്രിജരിയുളെ ജീവരിളത്യും 
ദർശനങ്ങളെയും�റ്റരി നാമരി്് 
സെൾക്കു് വരിമർശനങ്ങൾക്് ഈ 
തരിരുളത്ഴത്തുെൾ ഒരു പ്ധാന 
ൊരണമാസയക്ാം. 

ഗാന്രിളയ അന്മായരി 
ആദരരിക്കു് ഒരു വരിശവോ�രിയല 
ഞാൻ. ഏത ഗുരുവരിൽനരിന്നും 
വരിശവോ�പ്മാണങ്ങെരിൽനരിന്നും 
തസള്ളണ്ടത് തള്ളുെയും 
ളൊസള്ളണ്ടത് ളൊള്ളുെയും 
സവണം എ്് ഞാൻ ശഠരിക്ാറുണ്ട്. 
സ്തീപുരുഷ�ന്ങ്ങളെക്കുറരിച്ചും 
സ്തീയുളെ െെമെളെക്കുറരിച്ചും 
ജാതരിവ്യവസ്ഥരിതരിളയക്കുറരിച്ചുമുള്ള 
അവസലാെനങ്ങൾ 
ഗാന്രിക്കു �റ്റരിയ ഹരിമാലയൻ 
അ�ദ്ധങ്ങൊയരിരുന്നു 
എ്ാണ് എളറെ വരിശവോ�ം. 
�ളക് അവളയാളക് 
അസദേഹം ജനരിച്ചുവെർ് 
�ാഹചര്യത്രിളറെയും 
ൊലഘട്ത്രിളറെയും 
സൃഷ്രികൂെരിയാണ് എ്് ഞാൻ 
തരിരരിച്ചറരിയുന്നു. 

മതം: മൂലത്യങ്ങളം 
ആോരങ്ങളം

മതം എ്ത് നമ്മുളെ 
വരിശവോ�പ്മാണമല; 
എങ്ങളനയാണ് ഒരുവൻ 
അവളറെ ജീവരിതം നയരിക്കു്ത്, 
അവളറെ �ഹജീവരിെസൊടുള്ള 
അവളറെ �മീ�നം എ്ാണ് 

എ്രിവളയപെറ്റരിളയാളക്യുള്ള 
�മീക്യാണ് എ്് ഗാന്രി നളമ് 
ഓർമ്ളപെടുത്തുന്നു. ''ഒരു മതത്രിനും 
�ത്യത്രിളറെയും സമാക്ത്രിളറെയും 
കുത്െ അവൊശളപെൊനരില. 
ഞാൻ ഒരു നല ഹരിന്ദുവാണ്. 
അതളൊണ്തള് ഒരു 
നല മു�ൽമാനും നല 
ക്രരിസ്ത്യാനരിയുമാണ് '' എ്് ഗാന്രി 
ഉഹച്ചസ്തരം ഉദ് സഘാഷരിക്കുന്നു. 
എസമഴ് �ൺ, സതാസറാ, 

സജാൺ റ�് െരിൻ തെങ്ങരിയ 
�ാചോത്യചരി്െന്മാസരാളൊപെം 
ഹ��രിളും ഖുറാനും 
സവസദാ�നരിഷത്തുെളും 
ഭഗവത്ഗീതയുളമാളക് 
അസദേഹത്രിളറെ 
ആദ്ധ്യാത്രിെചരി്െൾക്് 
വഴരിൊട്രിയായരി. 
സവഷഭൂഷാദരിെളുളെയും 
ആചാരാനുഷ്ാനങ്ങളുളെയും 
സ�രരിൽ മനുഷ്യർക്രിെയരിൽ 
സ�ാർനരിലങ്ങൾ ഉയരാതരിരരിക്ാൻ 
അവ�ാനശവോ�ംവളരയും ഈ 
െർമ്സയാഗരി ശ്രമരിച്ചു. മതങ്ങളുളെ 
സ�രരിൽ മനുഷ്യർക്രിെയരിലുള്ള 
തർക്ങ്ങളൊളക്യും ഉടുക്കുളൊട്രി 
�രരിഹരരിക്ാൻ ഒരുളമ്ട്തരിളറെ 
സ�രരിൽ ഈ അവധൂതന് 
രക്�ാക്രിതവേം വഹരിസക്ണ്ടരിയും 
വന്നു. 

പ്രകൃതിയും മനുഷത്യനും 
തമ്മിലുള്ള ബന്ം

പ്കൃതരിളയ്ത് ചൂഷണം 
ളചയ്യളപെസെണ്ട ഒരു ഭൂമരിെയല 
എ്് ഗാന്രി �റയുന്നു. നാം 
ഈ ഭൂമരിയുളെ അവൊശരിെെല, 
�ംരക്െർ മാത്രമാളണ്് 
അസദേഹം നളമ് ഓർമ്രിപെരിക്കുന്നു. 

പ്രകൃതിടയന്തന് 
ചൂഷണം ടേയ്യട്നെണ് 
ഒരു ഭൂമികയല് എന്ന് 
ഗാന്ി പറയുന്നു. 
നാം ഈ ഭൂമിയുടെ 
അവകാശികളല്, 
സംരക്കർ 
മാത്രമാടണന്ന് 
അനദേഹം നടമ്മ 
ഓർമ്മി്ിക്കുന്നു.

(തെർച് നപജന്...11)



സെപ്തംബർ 2019

Malayalee 
Association of  the UK

53

�ാചോത്യനാഗരരിെത എ്് 
ഗാന്രി സ�ർ ളചാലരി വരിെരിച്ച, 
വ്യാവ�ായരിെവരിലെവത്രിളറെ 
അെരിത്റയരിൽ �ടുത്തുയർത്രിയ, 
�ാചോത്യ�മൂഹങ്ങളുളെ 
അെരിസ്ഥാന ഹവെല്യങ്ങളെപെറ്റരി 
അസദേഹം ആശങ്ാകുലനായരിരുന്നു. 
രാഷ്ടീയവം �ാരരിസ്ഥരിതരിെവമായ 
നാശനഷ്ങ്ങൾ വരിതയ്കാളത 
അതരിരറ്റ ഭൗതരിെപുസരാഗതരിയും 
വ്യാവ�ായരിെ വെർച്ചയും 
�ാദ്ധ്യമല എ്് ഈ 
ധനതതവേശാസ്തജ്ഞൻ ദൃഢമായരി 
വരിശവേ�രിച്ചരിരുന്നു. പ്കൃതരിയുളെ 
നരിരങ്കുശമായ ചൂഷണത്രിലൂളെയും 
പുതരിയ െസമ്ാെങ്ങൾ 
സതെരിയുള്ള അക്രമാ�ക്മായ 
ഹെസയറ്റങ്ങെരിലൂളെയും മാത്രസമ 
വ്യാവ�ായരിെവരിലെവത്രിളറെ 
ഉ്തരിക്കും ഹനര്ര്യത്രിനും 
അെരിത്റ �ാൊൻ െഴരിയൂ എ് 
�ത്യം അസദേഹം സനരസത് 
തരിരരിച്ചറരിഞ്ഞു. ഒടുങ്ങാത് 
ആ�ക്രിയും അ്മറ്റ 
ഉ�സഭാഗവം ലക്്യമാക്കു് 
�ാചോത്യവരിെ�നപ്ക്രരിയ 
ഇ്്യയെക്മുള്ള ഏഷ്യൻ 
രാഷ്ടങ്ങൾക്് അഭരിലഷണീയമല 
എ്് അസദേഹം 1928 ൽത്ള് 
മു്റരിയരിപ്പുനൽെരി. ''മുപെതസൊെരി 
മനുഷ്യർ നരിവ�രിക്കു് ഇ്്യ, 
�ാചോത്യരാജ്യങ്ങളുളെ 
വരിെ�നപ്ക്രരിയ �രിന്െർ്് 
പ്കൃതരിവരിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം 
ളചയ്താൽ അത് സലാെളത്യാളെ 
ഊഷരമാക്കും; ഒരു�റ്റം 
ളവട്ടുക്രിെരിെൾ �റ്രിറങ്ങരിയ 
വരിെനരിലം സ�ാളല.'' 
ഇ്്യയും ഹചനയുമാണ് 
�രരിസ്ഥരിതരിനാശത്രിന് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ �ംഭാവന 
നൽകു് രാഷ്ടങ്ങൾ എ്ത് 
നമ്മുളെ വർത്മാനൊല 
യാഥാർത്്യവമാണസലാ. 
പ്കൃതരിയുളെ ആ�്മരണം, 
1930 ൽത്ള് ഈ ഹദവജ്ഞൻ 
പ്വചരിളച്ചങ്രിൽസപൊലും 
അത് വീണത് 
�ധരിരെർണ്ങ്ങെരിലായരിരുന്നു. 

''എലാ മനുഷ്യരുളെയും 
ആവശ്യങ്ങൾ നരിറസവറ്റാനുള്ളത് 
ഈ ഭൂമരിയരിലുണ്ട്. എ്ാൽ 
ആരുളെയും അത്യാർത്രിളയ 
തൃപ്രിളപെടുത്ാൻ നമുക്് ഒരരിക്ലും 
െഴരിയരില.'' ഗാന്രിയുളെ ഈ 
വാക്കുെൾ നാം ളനഞ്രിസലസറ്റണ്ട 
ൊലം അതരിക്രമരിച്ചരിരരിക്കുന്നു. 
ആവശ്യങ്ങളും അത്യാർത്രിെളും 
(നീഡം ഗ്രീഡം) തമ്രിലുള്ള ഈ 
സവറരിട് ൊഴ്ചയാണ് ഗാന്രി നമുക്് 
�െർന്നുത് ഏറ്റവം വലരിയ 

�ാഠം. ഒരു നരിമരിഷം നമ്മുളെ 
ജീവരിതത്രിസലക്് െസണ്ാെരിച്ചാൽ 
നമുക്രിത് വ്യക്മായരി 
മനസ്രിലാക്ാം. അത്യാർത്രിയുളെ 
സഷാപെരിങ്ങ് സരൊെരിെൾ ഉ്രി 
�ർവ്നാശത്രിസലക്് 
നെന്നുനീങ്ങാനാണസലാ 
നരിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുളെ 
നരിസയാഗം. �ളക്, ഇത് നമ്മുളെ 
വ്യക്രി�രമായ ഹവെല്യം 

ളൊണ്മാത്രം �ംഭവരിക്കു് 
ഒ്ല. ദുര മൂത് മുതലാെരിത് 
�മ്പ്രദായവം �ര�്യങ്ങളുളെ 
മാ�ന്മരരിെ പ്ഭാവവം ളൊണ്ട് 
നമ്രിലെരിസച്ചൽപെരിക്ളപെടു് 
ഒരു അഡരിക്നാണരിത്. 
ൊറൽ മാർെ് �രിൽനരിന്നും 
ഗാന്രിയരിസലക്് നീളു് ഈ 

ഹെവഴരി ൌതെസത്ാളെയാണ് 
ഞാൻ സനാക്രിക്ാണു്ത്. 
പ്കൃതരിവരിഭവങ്ങളെ 
ളൊള്ളയെരിക്കുെയും മനുഷ്യളന 
അന്യവൽക്രരിക്കുെയും 
അെരിമയാക്കുെയും ളചയ്യു് 
വരിനാശൊരരിയായ ഈ 
സലാെവീക്ണളത്, 
�ാചോത്യനാഗരരിെത എ്് 
ഗാന്രിജരിയും ബൂർഷവോ�രി എ്് 
മാർെ് സും വരിസശഷരിപെരിക്കു് 
ഈ ൊഴ്ച എള് 
വരിസ്മയത്തുമ്ളത്ത്രിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യളറെ അെങ്ങാത് 
ആർത്രിളക്തരിരായരി ഗാന്രിജരിക്് 
നരിർസദേശരിക്ാനുണ്ടായരിരു്ത് 
ആത്നരിയന്ത്രണത്രിളറെയും 
�രരിത്യാഗത്രിളറെയും 
ഗായത്രീമന്ത്രമാണ്. ഈ 
അ്സ്സുറ്റ മന്ത്രം നമ്മുളെ 
ജീവരിതത്രിൽ നമുക്് �െർത്ാൻ 
െഴരിഞ്ഞാൽ പ്കൃതരിയുമായും 
�ർവ്ചരാചരങ്ങളുമായുമുള്ള 
�ഹവർത്രിതവേത്രിളറെ ഒരു പുതരിയ 
�ം�് ൊരം ഉറവരിടും. 

മതവം രാഷ്ട്രീയവം

മതവം രാഷ്ടീയവം തമ്രിലുള്ള 
�ന്ളത്ക്കുറരിച്ച് വെളരയധരിെം 
ചരി്രിക്കുെയും പൂർണ്മായും 
�രസ്പരവരിരുദ്ധളമന്നു സതാന്നു് 
നരിഗമനങ്ങെരിളലത്രിസച്ചരുെയും 
ളചയ്ത ഒരാൊണ് സമാഹൻദാ�് 
െരംചന്് ഗാന്രി. 1930 െെരിൽ 
അസദേഹം എഴതരി, 'മതമരിലാത് 
രാഷ്ടീയം അധാർമ്രിെമാണ് ' എ്്. 
എ്ാൽ വംശ-വർഗ്ഗളവറരിപൂണ്ട 
മനുഷ്യർ �രസ്പരം ളവട്രിക്ീറരിയ 
വരിഭജനൊലത്് അസദേഹം 
മനംളനാ്് �റഞ്ഞു: 'എനരിക്് 
ഈ രാജ്യം ഭരരിക്ാൻ ഒരു 
അവ�രം ലഭരിക്കുെയാളണങ്രിൽ 
ഞാൻ മതവം രാഷ്ടീയവം തമ്രിൽ 
പൂർണ്മായും സവർള�ടുത്തും'. 
�രസ്പരവരിരുദ്ധമായ ഈ 
നരിഗമനങ്ങൾക്് എത്രസയാ 
ൊതം അപ്പുറമായരിരുന്നു 
രാഷ്ടീയവം മതവം തമ്രിലുള്ള 
�ന്ളത്പെറ്റരിയുള്ള ഗാന്രിയുളെ 
ദർശനങ്ങൾ. രാഷ്ടീയം എക്ാലവം 
ധാർമ്രിെമായ ഒരു അെരിത്റയരിൽ 
ഉറച്ചുനരിൽക്ണളമ്് അസദേഹം 
ശഠരിച്ചു. അതരിനായരി മതത്രിന്, 
അതരിളറെ �നാതനമൂല്യങ്ങെരിൽ, 
ഹനതരിെ�ത്യങ്ങെരിൽ 
ഊ്ൽളൊടുസക്ണ്ടതളണ്ട്് 
ഈ മഹാത്ാവ് തരിരരിച്ചറരിയുന്നു. 
ദുരധരിൊരത്രിളറെയും 
അടുക്കുമുറെളുളെയും 
അഴക്കുചാലുെെരിൽ 
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മുങ്ങരിസപൊൊവ് രാഷ്ടീയത്രിന് 
ഒരു രക്ാെവചമായരിട്ാണ് 
ഗാന്രിജരി മതങ്ങളുളെ 
ധാർമ്രിെതളയ െണ്ടത്. 

എലാ മതങ്ങളുളെയും 
അ്സ്ത്യരിൽ ഉരുവാകു് 
ധർമ്സ�ാധമാണ് രാഷ്ടീയത്രിളറെ 
അെരിത്റ എ്് ഈ വരിശുദ്ധൻ 
അെരിവരയരിട്ടു �റഞ്ഞു. 
വാത്ീെരിയുളെ രാമനരിൽനരിന്നും 
ബുദ്ധളറെ െരുണയരിൽനരിന്നും 
സൂഫരി ചരി്െെരിൽനരിന്നും 
ഭക്രിപ്സ്ഥാനങ്ങളുളെ 
ഉള്ളറെെരിൽനരിന്നുളമാളക് 
ഉറളവടുക്കു് അത്രളമാരു 
ധർമ്സ�ാധമാണ് ഗാന്രിജരി, 
രാഷ്ടീയശരീരത്രിസലക്് 
ആവാഹരിക്ാൻ ശ്രമരിച്ചത്. 
ചരരിത്രാതീതൊലംമുതൽസക് 
ചാസവറുെളെ സൃഷ്രിക്കുെയും 
സലാെമാളെ കുരുതരിക്െമാക്കുെയും 
ളചയ്ത മതങ്ങളുളെ വരിനാശെരമായ 
�ഹജഭാവങ്ങളെ ഈ 
മഹാത്ാവ് പൂർണ്മായും 
നരിരാെരരിക്കുന്നു. ''എളറെ മനസ്രിളറെ 
�ത്യസ�ാധമാണ് എളറെ രാമൻ.... 
അത് അസയാധ്യയുളെ രാജാവല... 
െരുണയാർ്, �് സനഹമുറ്റ 
അധരിൊരസ്ഥാ�നമാണ് 
എനരിക്് രാമൻ.... വാക്കുളൊണ്ം 
അമ്പുളൊണ്ം ആളരയും 
സവദനരിപെരിക്ാത്, മാ നരിഷാദ 
എ് വാക്രിൽ തെങ്് 
രാമായണത്രിളറെ നായെൻ...'' 
െലരിംഗയുദ്ധത്രിൽ ജയരിച്ചുസതാറ്റ്, 
സതർത്െത്രിൽ തലകുമ്രിട്രിരു്് 
തളറെ നരിഷ്ഠൂരെർമ്ളത്സയാർത്് 
വരില�രിക്കു് അസശാെളനയാണ് 
ഞാൻ ആദരരിക്കു്ത്. 
ലക്ക്ണക്രിന് 
ആൾക്ാളര ളൊള്ാടുക്രി, 
അശവേസമധങ്ങൾ �ലതനെത്രിയ 
അസശാെചക്രവർത്രിളയ അല. 
അതസ�ാളലതള് ളചറരിളയാരു 
ൊലംളൊണ്ട് തളറെ �ാമ്ാജ്യം 
അഫ്ഗാനരിസ്ഥാനരിസലക്കുവളര 
വരിെ�രിപെരിച്ച അെ്�ർ 
ചക്രവർത്രി എനരിക്ാരുമല. 
�ളക്, മഹാഭാരതം സ�ർഷ്യൻ 
ഭാഷയരിസലക്് വരിവർത്നം 
ളചയ്യരിച്ച, �ർവ്മത�ാരവം 
ഉൾളക്ാള്ളു് ദീൻ ഇലാഹരി 
എ് മതം നമുക്് �മ്ാനരിച്ച 
മഹാനായ അെ്�ളറ ഞാൻ 
ധർമ്പൂർണ്മായ രാഷ്ടീയത്രിളറെ 
ളൊെരിയെയാെമായരി ൊണുന്നു.

ധർമ്പൂർണ്മായ 
രാഷ്ടീയത്രിൽ ഏർളപെടു് 
ഓസരാ വ്യക്രിയും അവരുളെ 
ജീവതത്രിൽ �ാലരിസക്ണ്് 

�ദാചാര�ംഹരിതെൾക്് 
ഗാന്രിജരി ഊ്ൽ ളൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 
വരിസനാ�ാഭാസവയും ജയപ്ൊശ് 
നാരായണനും സെെപെനും 
മാധവസമസനാനുമെക്മുള്ള 
സൊൺഗ്രസുൊർ അവരുളെ 
വ്യക്രിജീവരിത്രിൽ  തരിെങ്് 
മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്രിപെരിെരിച്ചതരിൽ 
അത്ഭുതളപെൊനരില. 

അസതാളൊപെംതള്, ആദ്യൊല 
െമ്യൂണരിസ്റ്റുെളും തങ്ങളുളെ 
ജീവരിത്രിൽ �ാലരിക്ാൻ ൊണരിച്ച 
ധർമ്നീതരിയും �ദാചാരവം 
ഞാൻ ൌതെസത്ാളെ 
സനാക്രിക്ണ്ടരിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല 
െമ്യൂണരിസ്റ്റുൊരൻ ഏറ്റവം 
നല മനുഷ്യനുമായരിരരിക്ണം 

എ്് അവരാഗ്രഹരിച്ചരിരുന്നു, 
അതരിനായരി അസഹാരാത്രം 
പ്വർത്രിക്കുെയും ളചയ്തരിരുന്നു. 
ഗാന്രിളയ എതരിർക്കുസമ്ാഴം 
ഗാന്രിയുളെ ജീവരിതഹശലരിയും 
ധർമ്നീതരിയരിലധരിഷ്രിതമായ 
രാഷ്ടീയവം പ്വൃത്രി�ഥത്രിൽ 
ളൊണ്വരാൻ ഇ.എം.
എസ്സും അചയുതസമസനാനും 
എ.ളെ.ജരി.യുമെക്മുള്ള 
സനതാക്ൾ ൊണരിച്ച വ്യഗ്രത 
ചരരിത്രവരിദ്യാർത്രിെൾ 
ശ്രദ്ധരിസക്ണ്ടതാണ്. 
ധാർമ്രിെസ�ാധം ഏലാ 
രാഷ്ടീയപൊർട്രിെെരിൽനരിന്നും 
അന്യംനരിന്നുസ�ായ 
ഈ ആസുരൊലം, 
സ�വേഛാതരി�ത്യത്രിളറെയും 
ഫാ�രി�ത്രിളറെയും 
വരിത്തുെൾക്് എലാ മണ്രിലും 
മുെച്ചുതഴച്ചുവെരാനുള്ള അവ�രം 
ഒരുക്കു്ത് ആ മഹാളറെ 
ആത്ാവ് നരിറഞ്ഞ സനാസവാളെ 
സനാക്രിക്ാണുന്നുണ്ടാവണം.

ജനാധിപതത്യവം ഗാന്ിയും
�ാചോത്യജനാധരി�ത്യരാഷ്ടങ്ങളു
ളെ �ഹജഹവെല്യങ്ങളെക്കുറരിച്ച് 
ഗാന്രിജരി പ്വചന�വേരത്രിലാണ് 
�ം�ാരരിച്ചത്. ''�ട്രിണരിക്ാരായ 
ജനലക്ങ്ങളും ധനളക്ാഴപെരിൽ 
മതരിമറ്ാടു് ഒരു ളചറുകൂട്വം 
തമ്രിലുള്ള അ്രം െെലുസ�ാളല 
ള�രുകുസമ്ാൾ, ജനപ്തരിനരിധരിെൾ 
സവശ്യെളെസപൊളല 
ള�രുമാറുസമ്ാൾ, സവാട്ർമാർ 
െള്ളം�റയു് മാധ്യമങ്ങെരിൽനരി്് 
അവരുളെ അഭരിപ്ായങ്ങൾ 
രൂ�ളപെടുത്തുസമ്ാൾ 
ജനാധരി�ത്യളമ്ത് അ�ാധ്യമായരി 
മാറും.'' �ത്യധർമ്ങ്ങെരിൽ 
അധരിഷ്രിതമായ ജനാധരി�ത്യം എലാ 
മനുഷ്യരരിൽനരിന്നും പൂർണ്മായ 
�ഹെരണം ആവശ്യളപെടുന്നു. 
ആത്നരിയന്ത്രണത്രിളറെയും 
�രരിത്യാഗങ്ങളുളെയും 
നരില�ാടുതറയരിൽ അത് 
ഉറച്ചുനരിൽക്കും. അത് 
ദരരി്രരിൽ ദരരി്രായവരുളെ 
ഉയർളത്ഴസ്ൽപെരിന് 
തയരിലുണർത്തും. ഈ 
ജനാധരി�ത്യവ്യവസ്ഥ അ�ലനും 
ശക്നും ഒസരതരം അവ�രങ്ങൾ 
പ്ദാനം ളചയ്യും. നരിറ-വർഗ്ഗ-
വർണ്സഭദവം, ഉള്ളവനും 
ഇലാത്വനും തമ്രിലുള്ള 
അ്രവം പൂർണ്മായരി ഇലാതാകും. 
ഇതായരിരരിക്ണം ജനാധരി�ത്യം 
എ്് ഗാന്രി അെരിവരയരിട്ടു 
�റയുന്നു.

ജനാധരി�ത്യളത്ക്കുറരിച്ചുള്ള 
ഗാന്രിയൻ �ംജ്ഞെെരിൽ 

''എടറെ മനസ്ിടറെ 
സതത്യനബാധമാണന് 
എടറെ രാമൻ.... 
അതന് അനയാധത്യയുടെ 
രാജാവല്... 
കരുണയാർന്, 
സന് നനഹമുറ് 
അധികാരസ്ാപനമാണന് 
എനിക്കന് രാമൻ.... 
വാക്കുടകാണ്ടും 
അമ്പുടകാണ്ടും ആടരയും 
നവദനി്ിക്കാ�, 
മാ നിഷാദ എന് 
വാക്കിൽ തെങ്ങുന് 
രാമായണ�ിടറെ 
നായകൻ...''
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അവൊശങ്ങളും 
ഉത്രവാദരിതവേങ്ങളും തമ്രിലുള്ള 
�ന്ലനം ഒരു മുഖ്യപ്സമയമാണ്. 
അവൊശങ്ങളും ഉത്രവാദങ്ങളും 
നമ്മുളെ ജീവരിതത്രിളറെ എലാ 
തറെസെയും �ാധരിക്കു് 
അെരിസ്ഥാനശരിലയാണ്. 
അവൊശങ്ങളെക്കുറരിച്ചുമാത്രം 
അവസ�ാധമുള്ള 
ളതാഴരിലാെരി അനാവശ്യമായ 
�ണരിമുെക്രിസലർപെൊം. 
ളതാഴരിലാെരിസയാടുള്ള 
ഉത്രവാദരിതവേം അസമ് മറ് 
മുതലാെരി ളതാഴരിൽനരിലങ്ങൾ 
പൂട്രിയരിട്് പ്തരിൊരവം 
വീട്ാം. ഇങ്ങളന എലാ 
വ്യക്രി�ന്ങ്ങളെയും 
രാഷ്ടീയളത്യുളമാളക് 
�ാധരിക്കു് ഈ 
വരിഷയളത്ളച്ചാലരി ഗാന്രിക്് 
വ്യക്മായ  നരില�ാടുണ്ടായരിരുന്നു.

1947 ൽ മനുഷ്യാവൊശങ്ങളുളെ 
ഒരു വരിെം�രം 
പുറളപെടുവരിക്ാനായരി 
യുന�് സൊയുളെ ഒരു 
െമ്റ്റരിയരിസലക്് ഗാന്രിജരിളയ 
ക്ണരിച്ചസപൊൾ അസദേഹം 
�റഞ്ഞു: ''ഞാൻ എളറെ 
നരിരക്രയായ, എ്ാൽ 
വരിജ്ഞാനരിയായ അമ്യരിൽനരി്് 
കുട്രിക്ാലത്തുതള് ഒരു �ാഠം 
�ഠരിച്ചരിട്ടുണ്ട് - നമുക്ർഹമായ എലാ 
അവൊശങ്ങളും നാം ളചയ്ത 
തീർത് ഉത്രവാദരിതവേങ്ങളുളെ 
അെരിത്റയരിൽനരി്ാവണളമ്്...'' 
വരും തലമുറയരിളല നമ്മുളെ 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്് നൽൊനായരി 
�ാപ്പുവരിളറെ വലരിയ ഒരു �മ്ാനം.

ജനാധരി�ത്യളമ്ത് 
വ്യത്യസ്തനായരിരരിക്ാനുള്ള 
അവൊശം ഊട്രിയുറപെരിക്ലും, 
ആ വ്യത്യസ്തതയുളെ സ�രരിൽ 
സവട്യാെളപെൊതരിരരിക്ാനുള്ള 
അവൊശവമാണ് എന്നുള്ള 
അംസ�ദ്െറുളെ വാക്കുെൾ 
ഞാൻ ഓർത്തുസ�ാകുന്നു. 
നരിതാ്ശത്രുക്ൊയരി 
െരുതളപെട്ടുസ�ാരു് ഗാന്രിയും 
അംസ�ദ്െറും ജനാധരി�ത്യമൂല്യങ്ങ 
ളെക്കുറരിച്ചുള്ള �ംവാദങ്ങെരിൽ 
ഒത്തുസചരു്ത് ൌകുതെരമാണ്. 
ഭൂരരി�ക്ത്രിളറെ 
അെരിസ്ഥാനത്രിലുള്ള 
രാഷ്ടീയജനാധരി�ത്യവം, മനുഷ്യർ 
തമ്രിലുള്ള �ന്ം വരിശദമാക്കു് 
�ാമൂഹ്യജനാധരി�ത്യവം, 
മാനുഷരിെമായ 
ഉച്ചനീചതവേങ്ങളെക്കുറരിച്ച് 
പ്തരി�ാദരിക്കു് �ാമ്ത്രിെ 
ജനാധരി�ത്യവം സചർ് ഒരു 

ത്രരിതവേം ആണ് ജനാധരി�ത്യം 
എ്് അംസ�ദ്െർ �റയുന്നു. 
�ാമൂഹ്യജനാധരി�ത്യവം 
�ാമ്ത്രിെജനാധരി�ത്യവം 
ഹെവരരിക്ാത് 
രാഷ്ടീയജനാധരി�ത്യം ഒരു 
ളവറും സ�രാണ്, ഒരു പ്ഹ�നം 
മാത്രമാണ് എന്നും അസദേഹം 

ഉദ് സഘാഷരിക്കുന്നു.

ഇ്് നാം ൊണു് 
മരിക്വാറും എലാ ജനാധരി�ത്യ 
വ്യവസ്ഥെളും ഭൂരരി�ക്ഹരിതം 
മാത്രം െണക്രിളലടുക്കു് 
ള�ാെരിറ്റരിക്ൽ ളഡസമാക്ര�രിയുളെ 
നരിദാനങ്ങൊണ്. 
�വോർത്സമാഹങ്ങളുളെ 
അെരിത്റയരിൽ ളെട്രിളപൊക്രി, 
അ�ലളനയും നരിരാലം�ളനയും 
ദുരരിതങ്ങളുളെ ളചെരിക്കുണ്ടരിൽ 
ചവരിട്രിത്ാഴ്ത്രി, ദുര മൂർത് 
ഒരു�രിെരി സൊർപെസററ്റുെൾക്കും 
കുത്െമുതലാെരിെൾക്കും 
ളൊഴത്തുവെരാനുള്ള 
നരിലളമാരുക്രി തരിമരിർത്ാടു് 
ഈ രാഷ്ടങ്ങൾ സ�രരിനുമാത്രം 
ജനാധരി�ത്യസമലങ്രി 
അണരിയു്വരാണ്. ളവള്ളപൂശരിയ 
ഈ ശവകുെീരങ്ങൾ 
�മഗ്രാധരി�ത്യത്രിളറെയും 
ഫാ�രി�ത്രിളറെയും 
അവസ്ഥെെരിസലക്് കൂപ്പുകുത്ാൻ 
അധരിെം സനരളമാന്നും സവണ്ടാ 
എ് ഗാന്രിയൻ പ്വചനം ഇ്് 
�ത്യമായരിത്ീർ്രിരരിക്കുന്നു. 
ൊരണം ഫാ�രി�ം 
എ്ത് പുറസമനരിന്നു വരു് 
ഒരു വരിരുന്നുൊരനല. 
അ�രനരിസഷധനത്രിലധരിഷ്രിതമായ 
ജനാധരി�ത്യവം വ്യക്രി�ങ്ല്വം 
ഫാ�രി�ത്രിളറെ 
റരി�ർസവായറുെൊണ്. 
�വോർത്സമാഹങ്ങളുളെ 
വരിെനരിലമായ ആധുനരിെ 
മനുഷ്യളറെ �ങ്ല്ത്രിനെത്് 
ഫാ�രി�ത്രിളറെ 
വരിഷ�ീജങ്ങളുണ്ട്. 
അ�രളന ഒറ്റളപെടുത്ാനും 
മുച്ചൂടും മുെരിക്ാനുമുള്ള 
എലാ വ്യവഹാരങ്ങളെയും 
ളചറുത്തുനരിൽസക്ണ്ടത് ഈ 
ൊലഘട്ത്രിളറെ അനരിവാര്യമായ 
െെമയാണ്.

വത്യക്ിയുടെ 
തന്മാത്രാതല�ിടല 
പരിണാമം

ഗാന്രിയുളെ ദർശനങ്ങെരിൽ 
എനരിസക്റ്റവം പ്രിയളപെട് 
ഒ്രിളനക്കുറരിച്ച് �റഞ്ഞ് ഈ 
കുറരിപെ് അവ�ാനരിപെരിക്ാം. 
എലാ പ്സ്ഥാനങ്ങൾക്കും 
മതങ്ങൾക്കും ദർശനങ്ങൾക്കും 
അപ്പുറത്് ഓസരാ വ്യക്രിയുളെയും 
ഉള്ളരിൽനരി്് ഉരുവാസെണ്ട 
മാറ്റളത്പെറ്റരിയാണ് ഗാന്രി ഏളറ 
�റഞ്ഞരിട്ടുള്ളത്. വ്യക്രിെളുളെ 
ഈ �രരിണാമത്രിൽക്കൂെരി 
മാത്രസമ നരിതാ്മായ മാറ്റം 
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നമുക്് �മൂഹത്രിൽ വരുത്ാൻ 
െഴരിയൂ.  മറ്റു വ്യക്രിെളുളെ 
ജീവരിതത്രിൽ തന്മാത്രാ�രരിണാമം 
നെസത്ണ്്തരിളറെ 
ആവശ്യെതളയപെറ്റരി അവളര 
സ�ാധവാന്മാരാക്കു്തരിനുമുമ്്, 
അത് �രരിപൂർണ്നരിഷ് െർഷസയാളെ 
�വേ്ം ജീവരിതത്രിൽ 
നെപെരിലാക്രി മാതൃെ ൊട്രി, ഈ 
െണരിശക്ാരനായ ഗുരു.

രാഷ്ടീയാധരിൊരത്രിളറെ 
അടുക്കുമുറെൾളൊണ്ട് നമുക്് 
ഗാന്രിജരി വരിഭാവനം ളചയ്ത 
രാമരാജ്യസമാ മാർെ് �രിളറെ 
ഉസട്ാ�്യസയാ സ്ഥാ�രിക്ാൻ 
െഴരിയരില. ആത്നരിയന്ത്രണവം 
�രരിത്യാഗവം �ഹജീവരിെസൊടുള്ള 
�ഹാനുഭൂതരിയുമുള്ള 
വ്യക്രിെളുളെ �മുച്ഛയത്രിലൂളെ 
മാത്രസമ നമുക്് ഒരു പുതരിയ 
യുഗപെരിറവരിക്് നാന്രി കുറരിക്ാനാവൂ. 
അ�രളനക്കുറരിച്ചുള്ള അറരിവ്, 
അ�രളനക്കുറരിച്ചുള്ള െരുതൽ, 
ആർ്തയും അനുെമ്യും 
�മഷ്രി�് സനഹവം നരിറഞ്ഞ 
ള�രുമാറ്റം... ഇവളയാളക്യാണ് 
ഗാന്രിജരി ഈ �രരിണാമത്രിലൂളെ 
അർത്മാക്രിയത്. ഒരു 
പ്സ്ഥാനത്രിളറെയും 
മതസ്ഥാ�നത്രിളറെയും 
�രിൻ�ലമരിലാളത ഓസരാ 
വ്യക്രിക്കും ഏളറ്റടുക്ാവ് 
ദൗത്യമാണരിത്. ഏറ്റവം 
ദുരരിതപൂർണ്മായ അവസ്ഥയരിലും 
തളറെയുള്ളരിളല സതവളര സതെരിയുള്ള 
ഈ പ്യാണത്രിന് മുെക്ം 
വസരണ്ടതമരില. 

അ�രതവേളത്ക്കുറരിച്ച് ഏറ്റവം 
മസനാഹരമായ ദർശനം രചരിച്ച 
നാരായണഗുരുവരിൽനരി്് ഒരു 
വരിചാരധാര ഗാന്രിയരിസലക്് 
നീളു്ത് ഞാനറരിയുന്നു. 
നമ്മുളെ ഉള്ളരിളറെയുള്ളരിലാണ് 
ഹദവഹചതന്യം 
നരിറഞ്ഞരിരരിക്കു്ത് എ്് 
സ�ർത്തുംസ�ർത്തും �റഞ്ഞ 
വരിഗ്രഹഭംജ്ഞെനായ ഗുരു. 
ആലപ്പുഴയ്കടുത്തുള്ള െെവംസൊെ് 
സക്ത്രത്രിൽ ഒരു െണ്ാെരിപ്തരിഷ് 
നെത്രി, നമ്മുളെ അെക്ണ്് 
തറപെരിക്ാൻ അസഹാരാത്രം 
�രരിശ്രമരിച്ച യതരിവര്യൻ. 
'അവനവൻ അത്സുഖത്രിനായ് 
ആചരരിക്കു്വ അ�രളറെ 
സുഖത്രിനായ് വസരണം...' 
ൊരണം, നീയും അ�രനും ഒ്ാണ് 
എ്് ഗുരു അരുെരിളചയ്ത. 
അവരവരുളെ ഉള്ളരിലുള്ള 
ഹദവഹചതന്യം തരിരരിച്ചറരിയുെയും 
�രസ്പര�് സനഹത്രിലും 

അനുെമ്യരിലും 
അധരിഷ്രിതമായ �ന്ങ്ങൾ 
ളനയ് ളതടുക്കുെയുമാണ് 
നാം ഏർളപെസെണ്് 
െർമ്ം. ജീവാത്ാവം 
ജീവാത്ാവം തമ്രിലുള്ള 
ഈ തരിരചേീന�ന്മാണ് 
സമാക്മാർഗ്ഗമായരി ഗുരു 
നരിർസദേശരിച്ചത്.

ഓസരാ വ്യക്രിയരിലുമുള്ള 
തന്മാത്രാതലത്രിലുള്ള ഈ 
�രരിണാമളത്ക്കുറരിച്ച് ഇറ്റാലരിയൻ 
വരിലെവൊരരിയായ ഗ്രാംഷരി 
എഴതരിയരിട്ടുണ്ട്. തന്മാത്രാതലത്രിൽ 
വ്യക്രിെെരിൽ നെത്തു് 
ഈ �രരിണാമംളൊണ്ട് 
ഒരു നരിസ്ംഗവരിലെവത്രിളറെ 
തരിരരിളൊളുത്രിയ 
ആചാര്യനായാണ് ഗ്രാംഷരി 
ഗാന്രിജരിളയ വരിസശഷരിപെരിക്കു്ത്.

തന്മാത്രാതലത്രിലുള്ള 
വ്യക്രിെളുളെ �രരിണാമം 
എ്ത് നയൂസറാ�യൻ�രിനും 
ഏളറ പ്രിയളപെട് വരിഷയമാണ്. 
�രരിണാമത്രിളറെ �െരിയാറും താണ്ടരി 
നാം ഇസപൊളഴത്രിനരിൽക്കു്ത് 
തന്മാത്രാതലത്രിലുള്ള സൂക്മമായ 
�രരിവർത്നങ്ങളുളെ ഒരു 
നവസലാെത്രിലാണ്. നമ്മുളെ 
തലസച്ചാറരിൽ സൂക്ഷ്മമായ 
�രരിണാമങ്ങൾ ദരിനവം 
നെക്കുന്നുളവ്് പുതരിയ 
�ഠനങ്ങൾ ളവെരിവാക്കുന്നു. നാം 
ചരിരരിക്കുസമ്ാഴം ചരി്രിക്കുസമ്ാഴം 
െരയുസമ്ാഴളമലാം 
നമ്മുളെ തലസച്ചാറരിൽ 
തന്മാത്രാതലങ്ങെരിലുള്ള 
രാ��രരിണാമങ്ങൾ 
നെക്കുന്നുളവന്നും നരിര്രമായ 
രാ��രരിണാമങ്ങൾ നമ്മുളെ 
അനാട്മരിളയത്ള് മാറ്റരിമറരിയ്ക്കുന്നു 
എന്നും ശാസ്തം �റയുന്നു. 

ഓസരാ മനുഷ്യനും വെരാനും 
ഉയരാനും ഉള്ളരിളല സതവളര 
ഉയർത്ാനും ഉള്ള െഴരിവളണ്ടന്നും 
അവ ഉ�സയാഗരിസക്ണ്ടത് നമ്മുളെ 
ഉത്രവാദരിത്മാളണന്നും 
ഗാന്രിജരി നസമ്ാടു 
�റയുന്നു. നയൂസറാ�യൻസും 
നാരായണഗുരുവം ആ 
വാക്കുെൾക്് അെരിവരയരിടു്ത് 
എനരിക്് ഏറ്റവം പ്രിയളപെട് 
ൊഴ്ചയാണ്. 

ഒരു െഥ ഉരളചയ്ത് 
ഞാനവ�ാനരിപെരിക്ാം. 
രൊൻ�രിളല ഉറക്ംതൂങ്ങരിയായ 
ഒരു ഗ്രാമം. ള�റരിംഗർ എ് 
ആൊണ് സെന്ദെഥാ�ാത്രം. 
കുഴരിമെരിയൻ, കുെരിയൻ, 
എലാ അർത്ത്രിലും ഒരു 
പൂർണ്�രാജയം എള്ാളക് 
നാട്ടുൊർ സചർന്നു മു്കുത്രിയ 
ഒരു ജന്മം. ഒരു ദരിവ�ം 
ഗ്രാമവാ�രിെൾ നടുക്കു് 
ഒരു വാർത് സെൾക്കുന്നു. 
ഗ്രാമത്രിൽ ൊണ്ടാമൃഗങ്ങൾ 
ഇറങ്ങരിയരിരരിക്കുന്നുവളത്ര! 
ഗ്രാമവാ�രിെൾ ഓസരാരുത്രായരി 
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Mirza  

Born in Thiruvananthapuram, Yesterday or may be a long time ago; Can’t 
remember. Travelled across a few continents like a gypsy.  Currently lives 
in London. Married with three children.  Works as an Associate professor 
and Consultant in Child psychiatry. 

Tried to resurrect the unique little magazine ‘Sameeksha’ and edited it 
for 13 issues – it died anatural death again- thanks to ‘prabudhaKeralam’. 
Remains naively optimistic – which arise from the depths of ultimate 
cynicism. 

സെപ്തംബർ 2018

ൊണ്ടാമൃഗങ്ങൊയരി 
മാറു്താണ് നാം �രി്ീെ് 
ൊണു്ത്. ള�റരിംഗറരിളറെ 
�രരിചരിതവലയത്രിൽളപെട് 
എലാവരും, അവളറെ 
ൊമുെരിയെക്ം 
ൊണ്ടാമൃഗങ്ങൊയരി 
�രരിണമരിക്കു്ത് അവൻ 
ഭീതരിസയാളെ സനാക്രിക്ാണുന്നു. 
മുക്രയരിട്്, അലറരിവരിെരിച്ച് അവ 
ളൊലക്െങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. 
എലാം നഷ്ളപെട്, വരിഹവേലമായ ഒരു 
നരിമരിഷത്രിൽ ള�റരിംഗർസ�ാലും 

ഒരു ൊണ്ടാമൃഗമാൊൻ 
ആഗ്രഹരിക്കുന്നു. എ്ാൽ 
അവ�ാനനരിമരിഷത്രിൽ അവളറെ 
ഉള്ളരിളറെയുള്ളരിളല മനുഷ്യതവേം 
�െകുെളഞ്ഞഴസ്ൽക്കുന്നു. 
ഉറച്ച ശബ്ദത്രിൽ അവൻ 
ഓതന്നു, 'ഞാൻ അെരിയറവ 
�റയാൻ ഉസദേശരിക്കു്രില' എ്്. 
യുജീൻ ഐന�് സൊയുളെ 
ൊണ്ടാമൃഗം എ് ഈ നാെെം 
നമ്മുളെ വർത്മാനൊലളത് 
ആസുരതെളെ ഓർമ്രിപെരിക്കുന്നു. 
ഈ അവസ്ഥയ് ളക്തരിളര 

ള�ാരുതാൻ നമുക്് 
ഗാന്രിയരിൽനരി്് വരദാനമായരി 
െരിട്രിയ �ത്യവം ധർമ്വം 
െരുണയും െെളമടുക്ാം. ഒരു 
പ്സ്ഥാനവം രാഷ്ടീയപൊർട്രിയും 
കൂട്രിനരിളലങ്രിലും തനരിച്ച്, �വേ്ം 
ൊലെരിവച്ച്, വ്യക്രിെളെ് 
നരിലയ്ക് നമുക്് തന്മാത്രാ�രമായ 
ഒരു �രരിണാമത്രിളനാരുങ്ങാം. 
നരിതാ്മായ ഒരു 
ളചറുത്തുനരിൽപെരിളറെ ചരിരാതെൾ 
നമുക്് ളൊളുത്രിവയ്കാം.

NEIL TRAVEL & TOURS LTD
317 High Street North Manor Park  London E12 6SL

Tel 0208 548 12 10   www.neiltravels.co.uk
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TRADITIONAL KERALA    RESTAURANT 

COME & ENJOY KERALA CUISINES
IN ITS REAL RICHNESS

 241 A High Street North East Ham, London E12 6SJ
Tel: 020 8586 2111

ANANTHAPURAMS.COM
www.ananthapurams.com
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146 High Street North, East Ham, London, E6 2HT. 
Tel: 0208 471 7049

info@swayam.co.uk

www.swayam.co.uk
SWAYAM

since 1999

 0207 183 8366 / 0203 322 5520

|  S A L E S  |  L E T T I N G S  |  M A N A G E M E N T  |  M A I N T E N A N C E  |  M O R T G A G E S  |

ONE           PROPERTY NEEDS
FOR ALL YOURSTOP SHOP


