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ഏങ്ങലടിക്കുന്ന
ഇന്ത്യയിലൂെട

േഭാപാലിൽ1 േതങ്ങലുകൾ അടങ്ങുന്നില്ല. കണ്ണീർ നി�
ലയ്ക്കുന്നില്ല. അവിടെത്ത ജനങ്ങളിെല നടുക്കം തീരുന്നി�
ല്ല. നടന്നതു് ഇനിയും നടേന്നക്കുേമാ എന്ന ആശങ്ക.
നടന്നതിെന്റ ഭീകരമായ ഓർമ്മകൾ അവെര കൂടുതൽ
നിസ്സഹായരാക്കുന്നു. ഇരുട്ടത്തു് കറുത്ത പൂച്ചകെളേപ്പാ�
െല പാഞ്ഞുവന്ന മരണം അവിെട നിന്നു് ഇനിയും േപാ�
യിട്ടില്ല എന്നുകണ്ടു് അവർ ഏങ്ങലടിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ�
ക്കു മുമ്പിലിരുന്ന കുട്ടികൾ േപടിച്ചരണ്ടു് എണീേറ്റാടാൻ
ആയുന്നു.

1. ഇന്ത്യയിെല ചില പ്രേദശങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങെളയും േതങ്ങലുക�
െളയും പറ്റിയാണു് െക. േവലപ്പൻ എഴുതുന്നതു്. ആ പ്രേദശങ്ങ�
ളിലൂെട ഈയിെട ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിെന്റ ഒരു ജാഥ�
യുെട കൂെട അേദ്ദഹം സഞ്ചരിക്കാനിടയായി. ഇന്ത്യ അതിെന്റ
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങേളാടും കൂടി േലഖകെന്റ മനസ്സിലൂെട ഒന്നു മിന്നി�
മറയുകയാണിവിെട.

േഭാപാലിെന്റ ഈ പുതിയ ദുരന്തം ഞങ്ങൾ കണ്ടതു് യൂ�
ണിയൻ കാർൈബഡ് കീടനാശിനി ഫാക്ടറിക്കു് മുന്നി�
െല െജ. പി. നഗറിലായിരുന്നു. ഫാക്ടറിയിൽനിന്നും
അല്പം അകലേമയുള്ളൂ കൂലിേവലക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കു�
ന്ന ഈ േചരിക്കു്. വിഷവാതകേച്ചാർച്ചയിൽെപ്പട്ടു് ഏറ്റ�
വുമധികും നാശം സംഭവിച്ചതു് ഈ േകാളനിയിലായിരുന്നു.

ഞങ്ങൾ ചങ്ങല െപാട്ടെച്ചറി�
ഞ്ഞു് ഉണരണെമന്നാണേല്ല?
ശരിയാണു്, ഞങ്ങൾ പേലടത്തും
നിർദ്ദയം അവേഹളിതയാവുന്ന�
തു്. വടക്കൻ കർണ്ണാടകത്തിൽ
അതിരൂക്ഷമാണു് പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നം. വരും തലമുറകളിൽ നിന്നും
നമ്മൾ കടംവാങ്ങിയ ഈ ഭൂമിെയ
േകേടല്ക്കാെത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു്
തിരിെകേയല്പിക്കുക നമ്മുെട കടമ�
യാണു് എന്നു് പ്രതീകാത്മാകമായി
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ‘ഭൂമി’ എന്ന
സംഗീതശില്പം വടക്കൻ കർണ്ണാ�
ടകക്കാർക്കു് വളെര ഇഷ്ടെപ്പട്ടു.

േലാകത്താെക നടുക്കം
സൃഷ്ടിച്ച േഭാപാൽ സം�
ഭവം നടന്നു് നൂറ്റി അറു�
പത്തിഅഞ്ചാം ദിവസം
അവിെട ‘േഭാപാൽ’
എന്ന നാടകം അവത�
രിപ്പിച്ചു. േകരള ശാസ്ത്ര
സാഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ
‘ഭാരത് വിജ്ഞാൻ കലാ�
േമാർച്ച’യിെല അംഗങ്ങ�
ളാണു്. ഈ നാടകത്തി�
ലൂെട േഭാപാൽ ദുരന്തം,
വീണ്ടും േഭാപാലുകാരു�

െട മനസ്സിൽ െകാണ്ടുവന്നതു്. വിഷവാതകേച്ചാർച്ചയുെട
ഓർമ്മയ്ക്കു് സമർപ്പിക്കപ്പട്ടതാണു് ഈ ഭാരത് വിജ്ഞാൻ
കലാേമാർച്ച. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ േഭാപാലിൽ നട�
ന്നതു് യാദൃച്ഛികമായി ഒരു ദുരന്തമെല്ലന്നും, അെതാരു
കൂട്ടെക്കാലയാെണന്നും, മനുഷ്യനന്മ െചേയ്യണ്ട ശാസ്ത്ര�
ത്തിെന്റ അശാസ്ത്രീയവും മനുഷ്യത്വഹീനവുമായ ദുരുപ�
േയാഗം െകാണ്ടാണെതന്നും ജനങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടു�
ത്താൻ േവണ്ടി രൂപം നൽകിയതായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്ര�
കലാജാഥ. കലയുെട ശാസ്ത്രപ്രചരണം എന്ന വിപുല�
മായ ലക്ഷ്യവും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസക്കാലം�
െകാണ്ടു്, കർണ്ണാടകം, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്ര, മദ്ധ്യപ്പേദ�
ശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും
െഡൽഹിയിലുമായി നൂേറാളം ഇടങ്ങളിൽ േകരള ശാസ്ത്ര�
സാഹിത്യ പരിഷത്തു് പ്രവർത്തകർ കലാപരിപാടികൾ
അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ േമാർച്ച അവതരിപ്പിച്ച നാടകമാണു് േഭാപാലുകാ�
െര വീണ്ടും േവദനിപ്പിച്ചതു്; വിപൽസാദ്ധ്യതകൾ വീണ്ടും
നാടകത്തിലൂെട പ്രവചനംേപാെല െതളിഞ്ഞു കണ്ട�
േപ്പാൾ അവർ െഞട്ടി. നാടകം തീരേവ അവർ യൂണി�
യൻ കാർൈബഡിെനതിെര ഉച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം
വിളിച്ചു…

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. െമയ്ദിനത്തിൽ
കർണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി രാമകൃഷ്ണ െഹഗ്േഡയാണു് ഭാരത്
വിജ്ഞാൻ കലാേമാർച്ച ഉദ്ഘാടനം െചയ്തതു്. ബാസവ�
നഗുഡിയിെല ടാേഗാർ പാർക്കിൽ െഹഗ്േഡ സാധാര�
ണക്കാരെനേപ്പാെല ഒരു സ്വ കാര്യക്കാറിൽ വന്നിറങ്ങി.
അകമ്പടി േസവയ്ക്കു പരിവാരേമാ േപാലീസ് സന്നാഹ�
േമാ ഒന്നുമില്ല. ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ എന്നീ ബഹു�
ജനസമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങെള േകന്ദ്രഗവൺെമന്റ് തങ്ങ�
ളുെട പ്രചാരേണാപാധികളാക്കുെന്നന്നും സംസ്ഥാന
ഗവൺെമന്റുകളുെട നിയന്ത്രണത്തിലാകണം അവെയ�
ന്നുമായിരുന്നു അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്. പത്രങ്ങൾ പ്രാധാ�
ന്യേത്താെട ആ പ്രസംഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മഴ െപയ്യി�
ക്കാൻ ശിവബാലേയാഗിയുെട യജ്ഞത്തിനുള്ള ഒരുക്ക�
ങ്ങൾ കർണ്ണാടക വാട്ടർ അൻഡ് സീവേറജ് േബാർഡ്
നടത്തുന്ന അവസരമായിരുന്നു അതു്. ജനങ്ങളിൽ ശാ�
സ്ത്രാവേബാധം വളർന്നാേല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കറു�
തി വരികയുള്ളൂെവന്നു് െഹഗ്േഡ പ്രസംഗിച്ചു.

സ്ത്രീപീഡനത്തിെന്റ ദുരന്തകഥ അയവിറക്കി നില്ക്കുകയാ�
ണു് ഹാേവരി. വടക്കൻ കർണ്ണാടകത്തിെല ഈ െചറു
പട്ടണത്തിൽ ഏതാനും മാസംമുമ്പു് ഒരു സ്ത്രീധനവധം
നടന്നു. ഇരുപെത്താന്നുകാരിയായ സുനിതെയ ഭർത്താ�
വും അമ്മായിയമ്മയുംകൂടി ചുട്ടുെകാന്നു. വനിതകളടക്കം
ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പ്രതിേഷധപ്രകടനങ്ങൾ നട�
ത്തി. കന്നഡസാഹിത്യമണ്ഡപ് ആണു് േനതൃത്വം െകാ�
ടുത്തതു്. പണക്കാരായ ഭർത്താവും കൂട്ടരും, ഉന്നതങ്ങ�
ളിൽ സ്വാധീനിച്ചു് േകസ് േതച്ചുമാച്ചുകളയുേമാ എന്നാണു്
നാട്ടുകാരുെട ഭയം. ഹാേവരിയിെല ഒരു െതരുേവാര�
ത്തു് ശാസ്ത്രകലാജാഥാംഗങ്ങൾ ‘സീത’ അവതരിപ്പിച്ചു.
പീഡനങ്ങേളറ്റു് സഹിെകട്ടു് ഒടുവിൽ ശക്തിസ്വരൂപിണി�
യായി ചങ്ങലെപാട്ടിച്ചുണരുന്ന സ്ത്രീത്വമാണു് പ്രേമയം.
നാടകം കണ്ട സ്ത്രീകൾ ഒരു കൂട്ടംവന്നു് ജാഥാംഗങ്ങേളാ�
ടു് േചാദിച്ചു: ഞങ്ങൾ ചങ്ങല െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞു് ഉണര�
ണെമന്നാണേല്ല? ശരിയാണു്, ഞങ്ങൾ പേലടത്തും
നിർദ്ദയം അവേഹളിതയാവുന്നതു്. വടക്കൻ കർണ്ണാട�
കത്തിൽ അതിരൂക്ഷമാണു് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം. വരും
തലമുറകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കടംവാങ്ങിയ ഈ ഭൂമി�
െയ േകേടല്ക്കാെത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു് തിരിെകേയല്പിക്കുക
നമ്മുെട കടമയാണു് എന്നു് പ്രതീകാത്മാകമായി ആവി�
ഷ്കരിക്കുന്ന ‘ഭൂമി’ എന്ന സംഗീതശില്പം വടക്കൻ കർണ്ണാ�
ടകക്കാർക്കു് വളെര ഇഷ്ടെപ്പട്ടു.

ഗ്രാമീണർക്കു് മതപ്രേബാധനെത്ത�
ക്കാേളെറ രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരണമാണു്
ആവശ്യെമന്നു് േബാദ്ധ്യംവന്ന
ഫാദർ നിത്യാനന്ദ സ്വാമി ചൂ�
ഷകരായ ജന്മികൾെക്കതിെര
കർഷകെത്താഴിലാളികെള നയിച്ചു.
പള്ളിയും ജന്മിത്വവും ഭരണകൂടവും
തമ്മിലുള്ള ഗൂഢബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു്
അനുഭവത്തിലൂെട മനസ്സിലാക്കിയ
നിത്യാനന്ദൻ േളാഹ ഊരിെയറി�
ഞ്ഞിട്ടു് ജനങ്ങേളാെടാപ്പം െപാരു�
തിനിൽക്കാൻ തെന്ന തീരുമാനിച്ചു.

തുഗംഭദ്ര കർമ്മപാപ�
ങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്ന
പുണ്യനദി. വരൾച്ചയി�
ലും േനർത്തു െമലിഞ്ഞ
നദിെയാഴുകുന്നു. നദി�
യുെട മാറിെല വിശാല�
മായ മണൽത്തിട്ടേമൽ
ഒരു അത്താഴം. കവിത
െചാല്ലൽ. നിറയുന്ന നി�
ലാവു്. നിലാവിൽ െവ�
ള്ളിവരികളായി തിളങ്ങു�
ന്ന നീർച്ചാലുകൾ. െപെട്ടന്നു് ചന്ദ്രെന്റ വക്കു് കറുക്കാൻ
തുടങ്ങുകയായി. ഗ്രഹണമാണന്നു്. നദിയുെട വിശാലത�
യിൽ അവിടവിെട മേന്ത്രാച്ചാരണങ്ങളുെട കുടുക്കഴിഞ്ഞു
ചിതറുന്നു. നീർച്ചാലുകളിലൂെട ദീപനാളങ്ങൾ ഒഴുകി നീ�
ങ്ങുന്നു. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല; ഒത്തിരിെയണ്ണം അരണ്ട െവളി�
ച്ചത്തിൽ അകലങ്ങളിൽ അനങ്ങുന്ന ആൾരൂപങ്ങെള
അവ്യക്തമായി കാണാം. സുമംഗലിമാർ ആരതിപൂജ
നടത്തുകയാണു്.

തുംഗഭദ്രാതീരത്തു് ഹരിപേരശ്വർ േക്ഷത്രം രണ്ടാംകാ�
ശി എന്നു പുകൾ െപറ്റതാണു്. പേക്ഷ, േക്ഷത്രക്കടവും
വ്യവസായശാലകൾ തുപ്പുന്ന രാസമാലിന്യം കുമിഞ്ഞു്
അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധയായ ഈ പുണ്യനദി�
യും വിഷമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്വാളിയർ റേയാൺ�
സിെന്റ വക ഹരിഹർ െപാളിൈഫേബഴ്സ് പുറന്തള്ളു�
ന്ന മാലിന്യം തുംഗഭദ്രെയ മെറ്റാരു കാളിന്ദിയാക്കുന്നു.
നദിയിൽ ഇടയ്ക്കിെട മീനുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ചത്തുെപാ�
ന്തുന്നു. െമദ്  േലരി, പേരബിദരി, ഹരനഗരി, ഐരണി,
േബലൂർ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മീൻപിടിച്ചു പുലരുന്നവരു�
െട ജിവിതം ഗതിമുട്ടി. െമദ്  േലരി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള
ദുർഗ്ഗപ്പാ ബാർക്കി എന്ന മത്സ്യെത്തഴിലാളി പറഞ്ഞതു്
1972-ൽ േപാളി ൈഫബർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതി�
നു മുമ്പു് ആണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടുമാസവും തങ്ങൾ മീൻപിടിച്ചു
പുലർന്നിരുന്നുെവന്നും ഇേപ്പാൾ നാലഞ്ചുമാസം പട്ടി�
ണികിടേക്കണ്ടിവരുന്നു എന്നുമാണു്. സംഘടിതമായി
പ്രതിേഷധം മത്സ്യെതാഴിലാളികളുെട ഭാഗത്തുനിന്നും
ഉയർന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

“ഉഡുഗു സിഡിലാബഡബ ബേന്ദ… മഴെയ േനാെക്ക സു�
രസലില്ലേവായ…” ഇടിമിന്നലായിവന്നു; പേക്ഷ, താങ്കൾ
ഞങ്ങൾക്കു മഴയായില്ല. യുഗങ്ങളായി ഉറങ്ങികിടന്നിരു�
ന്ന ഞങ്ങെള താങ്കൾ വന്നു വിളിച്ചുണർത്തി; പേക്ഷ,
ഞങ്ങൾെക്കാരു പുതിയ പ്രഭാതം താങ്കൾ തന്നില്ല.
ഞങ്ങളുെട ൈകകളിെല ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൾ െപാട്ടിെച്ച�
റിയാൻ ആഹ്വാനം െചയ്തു; എന്നിട്ടു് താങ്കേളാ മെറ്റാരു
സ്വർണ്ണച്ചങ്ങലവീഴാൻ ൈകനീട്ടിെക്കാടുത്തു—നാടൻ
ഈണത്തിൽ നാഗരാജൻ കവിത െചാല്ലുകയാണു്.
യതിരാജൂം ഗംഗാധരസ്വാമിയും അേതറ്റു പാടുന്നു. കർ�
ണ്ണാടകത്തിെല പ്രസിദ്ധനായ ദലിത കവിയുെട വരി�
കൾ. േഡാ: അംേബദ്കെറ സംേബാധന െചയ്തുെകാണ്ടു�
ള്ള കവിത. മുതലാളിത്ത നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ഭ്രമാത്മ�
കത െപാട്ടിച്ചു കടന്നു് ചരിത്രത്തിെന്റ കടിഞ്ഞാൺ പിടി�
െച്ചടുക്കാൻ ആയുന്ന അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടവെന്റ ആകാം�
ക്ഷകൾ മുറുകുന്ന വരികൾ. നാഗരാജനും കൂട്ടരും പാടുക�
യാണു്. ആ പാട്ടിെന്റ കാമ്പിൽ മനമുടക്കി നിത്യാനന്ദൻ
മൂകനായിരിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദെന അറിയിേല്ല; നാഗ�
രാജൻ േനരെത്ത പരിചയെപ്പടുത്തിയേതാർക്കുന്നു. നി�
ത്യാനന്ദൻ രണ്ടുെകാല്ലം മുമ്പുവെര ഫാദർ നിത്യാനന്ദ
സ്വാമിയായിരുന്നു. മതപരിവർത്തനത്തിനു േനതൃത്വം
െകാടുക്കാനായിരുന്നു ഫാദർ നിത്യാനന്ദ സ്വാമിെയ
മത േനതാക്കൾ വടക്കൻ കർണ്ണാടകത്തിെല ആ വി�
ദൂര ഗ്രാമത്തിേലക്കു നിേയാഗിച്ചതു്. ഫ്രാൻസിസ്കൻസ�
ഭയിൽെപ്പട്ട കപൂചിയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സന്യാസി�
യായിരുന്നു, ഫാദർ രൂക്ഷമായ കർഷകസമരങ്ങളിലൂ�
െട ഫാദർ നിത്യാനന്ദസ്വാമി സഖാവു് നിത്യാനന്ദനാ�
യി മാറിയ കഥ ആേവശകരമാണു്. ഗുണ്ടുറാവിെന്റ ഭര�
ണകാലത്തു് േകാളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നരഗുണ്ട കർഷക
സമരത്തിലൂെട വളർന്ന േനതാവാണു് അേദ്ദഹം. തെന്റ
പൗേരാഹിത്യ ജീവിതകാലെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ചേപ്പാൾ
നിത്യാനന്ദൻ അർത്ഥംെവെച്ചാന്നു ചിരിച്ചു. ഗ്രാമീണർ�
ക്കു് മതപ്രേബാധനെത്തക്കാേളെറ രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരണമാ�
ണു് ആവശ്യെമന്നു് േബാദ്ധ്യംവന്ന ഫാദർ നിത്യാനന്ദ
സ്വാമി ചൂഷകരായ ജന്മികൾെക്കതിെര കർഷകെത്താ�
ഴിലാളികെള നയിച്ചു. പള്ളിയും ജന്മിത്വവും ഭരണകൂടവും
തമ്മിലുള്ള ഗൂഢബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു് അനുഭവത്തിലൂെട
മനസ്സിലാക്കിയ നിത്യാനന്ദൻ േളാഹ ഊരിെയറിഞ്ഞിട്ടു്
ജനങ്ങേളാെടാപ്പം െപാരുതിനിൽക്കാൻ തെന്ന തീരു�
മാനിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വ�
ത്തിലുള്ള കർഷക സംഘത്തിെന്റ ഹുബ്ലി ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി
െസക്രട്ടറിയാണു് നിത്യാനന്ദൻ ഇേപ്പാൾ. “ഞാൻ ജന�
ങ്ങെള ‘കൺേവർട്ട് ’ െചയ്യാനാണു് േപായതു്. പേക്ഷ,
ജനങ്ങൾ എെന്ന ‘കൺേവർട്ട് ’ െചയ്തു”. നിത്യാനന്ദെന്റ
കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം.

“ഞാനും നിങ്ങളുെട കൂെട വരുന്നു.” ഭൂദാൻ േപാച്ചംപള്ളി�
യിൽ ശാസ്ത്രകലാപരിപാടികൾ കണ്ടു് ആേവശംെകാണ്ട
േപാച്ചമ്മ എന്ന ആദിവാസി സ്ത്രീയുെട പ്രതികരണമതാ�
യിരുന്നു. േപാച്ചമ്മയുെട മനസ്സിെല തീ ഊതിയുണർ�
ത്താൻ ശാസ്ത്രകലാജാഥയ്ക്കു കഴിെഞ്ഞേന്നാ? ആ തീ
െതലുങ്കാനയുേടതാണു്. ൈഹദരാബാദിെന്റ പ്രാന്തപ്ര�
േദശത്തു് വിജനമായ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒറ്റെപ്പട്ടുകി�
ടക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമം െതലുങ്കാനാ കർഷകസമരത്തിെന്റ
ഈറ്റില്ലമാണു്. വാരിക്കുന്തവും വില്ലുേമന്തി െനഞ്ചൂക്കു�
കാട്ടി േതാക്കിൻ കുഴലുകേളാെടതിരിട്ട ആ വിപ്ലവവീര്യം
ഗ്രാമീണരുെട ഓർമ്മകളിൽനിന്നുേപാലും വറ്റിേത്താർ�
ന്നതുേപാെല. പുതിയ തലമുറയ്ക്കു് ചരിത്രത്തിെന്റ തീപാ�
റുന്ന ആ ഏടിെനപ്പറ്റി േകട്ടുകഥകൾ േപാലുമില്ലാത്തതു�
േപാെല. മുതിർന്നതലമുറയും അക്കാലഘട്ടം മിക്കവാറും
മറന്ന അവസ്ഥയിലാണു്. വളെര പ്രായംെചന്നവേരാടു
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവർക്കു് െതലുങ്കാനാ സമരനാളുകെള�
ക്കൂറിച്ചു് േനരിയ ഓർമ്മയുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞു. അന്നെത്ത
സായുധസമരത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർ ആെരങ്കിലും ജീ�
വിച്ചരിപ്പുേണ്ടാ എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു:
ഉണ്ടു്. പാപ്പിെറഡ്ഡി. മൂപ്പർക്കു് ഇേപ്പാൾ ഒന്നിനും വയ്യ.
വീട്ടിൽ തളർന്നിരുപ്പാണു്. 1952 ഏപ്രിൽ 18-ാം തീയതി�
യാണു് െതലുങ്കാനാസമരത്തിെന്റ രണഭൂമിയായ േപാ�
പ്ചപള്ളി ഗ്രാമം ഭൂദാൻ േപാച്ചംപള്ളിയായതു്. വിേനാ�
ബാഭാെവ ഭൂദാനപ്രസ്ഥാനത്തിനു് തുടക്കമിട്ടതു് അന്നു്
ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു. ൈഹദരാബാദിെല ഭൂ�
പ്രഭുവായ െവതിര രാമചന്ദ്രെറഡ്ഡി ദാനമായി െകാടുത്ത
നൂേറക്കർ ഭൂമി നൂറു ഹരിജന കൂടുംബങ്ങൾക്കു് വിേനാ�
ബാഭാെവ വീതിച്ചുെകാടുത്ത സംഭവം എല്ലാവരും ഓർ�
ക്കുന്നു. 1982 ഏപ്രിലിൽ അതിെന്റ മുപ്പതാം വാർഷികം
സർക്കാർ െചലവിൽ ആർഭാടപൂർവ്വം ആേഘാഷിച്ച�
േതാെട പുതിയ തലമുറയുെട മനസ്സിലും നിറഞ്ഞ ഭൂദാ�
നമാഹാത്മ്യം. ഭൂപ്രഭുക്കളും ജവഹർലാൽ െനഹ്റുവും
കൂടിേച്ചർന്നു് െതലുങ്കാനയിൽ കിളിർത്ത വിപ്ലവത്തി�
െന്റ നാമ്പുകെള മുളയിേല നുള്ളിക്കളയാൻ പ്രേയാഗിച്ച
ആ സൂത്രം ഫലിച്ചു. ഒരിക്കൽ തീജ്ജ്വാലകൾ പ്രവഹി�
ച്ച േപാച്ചംപള്ളിയുെട സിരകളിൽ ഇന്നു് ആലസ്യത്തി�
െന്റ ൈശത്യമുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. തമ്മിലടിച്ചും അേന്യാന്യം
െനഞ്ചുപിളർന്നും സ്വയം നശിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാ�
നം ആന്ധ്രയിൽ ചരിത്രെത്ത െകാഞ്ഞനംകുത്താൻ
ഇേപ്പാഴും മുതിരുന്നു. വിേനാബാഭാെവയ്ക്കു് ഭൂദാനം െച�
യ്ത െവതിര രാമചന്ദ്രെറഡ്ഡി, െതലുങ്കാനാ സമരത്തിെല
പടനായകരിെലാരാളായ രാവി നാരായണ െറഡ്ഡിയുെട
അളിയനാണു്. രാവി നാരായണ െറഡ്ഡി രണ്ടുപ്രാവശ്യം
നൽെഗാണ്ട പാർലെമന്ററി സീറ്റിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാ�
നാർത്ഥിയായി നിന്നു ജയിച്ചു. പിെന്ന േതാറ്റു.

നർമ്മദയിലൂെട ശവങ്ങൾ ഒഴുകി നടന്നതു് ആറുമാസം മു�
മ്പായിരുന്നു. േഭാപാൽ വിഷവാതകേച്ചാർച്ചയുെട െതാ�
ട്ടടുത്ത നാളുകളിൽ നിരവധി അനാഥേപ്രതങ്ങെള കര�
െയ്ക്കടുത്തു സംസ്കരിച്ച കാര്യം ഓർക്കുേമ്പാൾ വിവശരാവു�
ന്നു. മദ്ധ്യപ്രേദശ് ഗവൺെമന്റ് യൂണിയൻ കാർൈബഡി�
െന്റ സ്വാധീനേത്താെട േഭാപാൽ കൂട്ടെക്കാലെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാെണന്നാണു്
െപാതുെവ പറഞ്ഞുേകട്ടതു്.

ഭൂപ്രഭുക്കളും ജവഹർലാൽ െനഹ്റു�
വും കൂടിേച്ചർന്നു് െതലുങ്കാനയിൽ
കിളിർത്ത വിപ്ലവത്തിെന്റ നാമ്പു�
കെള മുളയിേല നുള്ളിക്കളയാൻ
പ്രേയാഗിച്ച ആ സൂത്രം ഫലിച്ചു.
ഒരിക്കൽ തീജ്ജ്വാലകൾ പ്രവഹിച്ച
േപാച്ചംപള്ളിയെട സിരകളിൽ
ഇന്നു് ആലസ്യത്തിെന്റ ൈശ�
ത്യമുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. തമ്മിലടിച്ചും
അേന്യാന്യം െനഞ്ചുപിളർന്നും സ്വ�
യം നശിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം
ആന്ധ്രയിൽ ചരിത്രെത്ത െകാഞ്ഞ�
നംകുത്താൻ ഇേപ്പാഴും മുതിരുന്നു.

തീക്കാറ്റിൽ ചുരുണ്ടുനിവ�
രുന്ന െപാടിപടലം ‘െച�
ങ്കൽനഗര’ത്തിെന്റ മുഖം
മറയ്ക്കുന്നു. ആ അതാര്യ�
തയിലും ഇംപ്രഷണി�
സ്റ്റുചരിത്രത്തിെലന്നവ�
ണ്ണം െതളിയുന്ന മനുഷ്യ�
രൂപങ്ങൾ. ഖാഗ്രയിൽ
പതിപ്പിച്ച കണ്ണാടിത്തു�
ണ്ടുകൾ െവട്ടിതിളങ്ങു�
ന്നു. നക്ഷത്രസംഘാത�
മായി, ഛുഡികളുെട കി�

ലുകിലുക്കം ശിരസ്സിൽ ഗുംഖട്ട് അണിഞ്ഞ രാജസ്ഥാനി�
വനിതകൾ. ഒട്ടകവണ്ടിക്കാരെന്റ പഗ്ഡിയുെട ചുവപ്പു�
നിറം. മരുഭൂമിയുെട വിശാലമായ ക്യാൻവാസിൽ നിറ�
പ്പകിട്ടുകൾ വാരിയണിഞ്ഞു് മനുഷ്യൻ സ്വയംരചിക്കുന്ന
പ്രകൃതിസൗന്ദര്യങ്ങൾ. പ്രകൃതിയുെട നഗ്നമായ ഊഷര�
തയ്ക്കുേമൽ വർണ്ണക്കൂട്ടുകൾ ചാലിച്ചു േചർക്കുന്ന മനുഷ്യ�
െന്റ നിഷ്കളങ്കമായ സൗന്ദര്യാവേബാധം. നിർമ്മലാ നാ�
യർ എന്ന പാലക്കാട്ടുകാരിെയ രാജസ്ഥാനിൽ പിടിച്ചു�
നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതും പച്ചമനുഷ്യെന്റ ഈ സൗന്ദര്യ�
ത്തുടിപ്പുകൾതെന്ന. അഞ്ചു െകാല്ലം മുമ്പു് ഈ നാട്ടിൽ
വന്നിറങ്ങിയേപ്പാൾ തെന്റ മനസ്സിൽ ആദ്യം തറഞ്ഞതു്
രാജസ്ഥാനി സ്ത്രീകളുെട ചിത്രമായിരുെന്നന്നു് നിർമ്മല
ഓർമ്മിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു. എനിക്കു തിരിച്ചുേപാ�
കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഏേതാ ഒരദൃശ്യശക്തി എെന്ന ഇവ�
േരാടടുപ്പിച്ചു നിറുത്തുേമ്പാെല. രണ്ടു െകാല്ലക്കാലം നിർ�
മ്മല തിേലാണിയയിെല േസാഷ്യൽവർക്കു് ആൻഡ് റി�
സർച്ചു് െസന്ററിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി. പി�
െന്ന ജവഹർലാൽ െനഹ്റു യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ േചർന്നു
പഠിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ ഗവൺെമന്റിെന്റ വിമൻസ് െഡ�
വലപ്െമന്റ് േപ്രാജക്ടിൽ േജാലിേനാക്കുകയാണു് നിർ�
മ്മല ഇേപ്പാൾ. തിേലാണിയയിൽ സഹപ്രവർത്തക�
നായിരുന്ന വാസുവാണു് നിർമ്മലയുെട ഭർത്താവു്. തമി�
ഴ് നാട്ടുകാരനായ വാസു ജയ്പ്പൂരിെല േസ്റ്ററ്റ് റിേസാഴ്സ്
െസന്ററിലാണു്. സതിസമ്പ്രദായം പുനഃസ്ഥാപിക്കണ�
െമന്നാവശ്യെപ്പടാൻ േപാന്നവിധം അന്ധവിശ്വാസത്തി�
ലാണ്ടുകിടക്കുന്ന രാജസ്ഥാനി സ്ത്രീകളുെട അകംകണ്ണു തു�
റപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു് നിർമ്മല.

െഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും പാവെപ്പട്ടവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന
പ്രേദശമാണു് മംേഗാൾപുരി. അടിയന്താവസ്ഥക്കാല�
െത്ത േചരിനിർമ്മാർജ്ജനത്തിനിരകളായി മാേറണ്ടി�
വരുന്നവരുെട റീെസറ്റിൽെമന്റ് േകാളനി. കഴിഞ്ഞ
നവംബറിൽ നടന്ന ലഹള ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിച്ച
സ്ഥലങ്ങളിെലാന്നു്. മംേഗാൾപുരിയിെല േചരിനിവാ�
സികൾ വികാരനിർഭരമായി ശാസ്ത്രകലാജാഥേയാടു പ്ര�
തികരിച്ചു. നഗരവികസനത്തിെന്റ ഫലമായി പുറേമ്പാ�
ക്കുകളിേലെക്കാതുക്കിത്തള്ളെപ്പട്ട ഈ അഴുക്കു വൃത്ത�
ത്തിലിറങ്ങിെച്ചന്നു് അറിവിെന്റ െവളിച്ചം വിതറാൻ കഴി�
ഞ്ഞ നാലുെകാല്ലമായി ഇന്ദ്രാണി െയച്ചൂരി ശ്രമിക്കുന്നു.
എസ്. എഫ്. ഐ. അഖിലിന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സീതാറാം
െയച്ചൂരിയുെട പത്നിയാണു് ഇന്ദ്രാണി. ജവഹർലാൽ െന�
ഹ്റു യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല പഠനത്തിനുേശഷം മംേഗാൾ�
പുരിയിെല പാവെപ്പട്ടവരുെട നടുവിേലക്കു് ഇറങ്ങിെച്ച�
ന്ന ഇന്ദ്രാണി സ്ത്രീകെളയും യുവാക്കെളയും സംഘടിപ്പിച്ച
വർഗ്ഗേബാധം വളർത്തുന്നു. നവംബർ കലാപസമയത്തു
പാവെപ്പട്ട സിഖ്കാെര സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ലഹള�
യിൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട വിധവകെള സമാശ്വാസിപ്പി�
ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഡി. ൈവ. എഫ്. ഐ-യുെട പ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ നയിച്ചതു് ഇന്ദ്രാണിയായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന
വർഗ്ഗത്തിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്നു് അവരിെലാരാളായി മാറി
ദുഃഖവും ദുരിതവും പങ്കിട്ടു് വിശ്വാസമാർജ്ജിച്ചു് സംഘടനാ�
പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഇന്ദ്രാണിയുെട ൈശലി ഉത്തേര�
ന്ത്യയിെലമ്പാടും പ്രസക്തമാെണന്നുേതാന്നുന്നു.

േഭാപാൽ കൂട്ടെക്കാലയ്ക്കു് ഉത്തരവാദിയായ യൂണിയൻ
കാർൈബഡിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള
ആഹ്വാനവുമായാണു് േകരളശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷ�
ത്തിെന്റ ശാസ്ത്രകലാജാഥ ഒരുമാസക്കാലം അഖിലിന്ത്യാ
പര്യടനം നടത്തിയതു്. ഭാഷയുെടയും പ്രാേദശികതയുെട�
യും അതിരുകൾ മറികടന്നു് ഈ സേന്ദശം ഇന്ത്യയാക�
മാനം എത്തിക്കാൻ കലാജാഥയ്ക്കു് കഴിഞ്ഞു. നാടക രംഗ�
െത്ത പ്രതിഭാശാലികൾ മുതൽ േചരിനിവാസികൾ വെര
കലാജാഥയുെട സാദ്ധ്യതകെളെന്തന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
േവഷവും ഭാഷയും വ്യത്യസ്തമാെണങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരുെട
ഹൃദയവികാരങ്ങൾ ഒേരേപാെലയാെണന്നും ജാഥാംഗ�
ങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു.

□
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െക. േവലപ്പൻ
െക േവലപ്പൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും സിനിമാനിരൂപകനു�
മായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഉച്ചക്കട�
യിൽ ഓമന-കൃഷ്ണൻ നായർ ദമ്പതിമാ�
രുെട സീമന്തപുത്രനായി േവലപ്പൻ ജനി�
ച്ചു. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ എം. എ. ബിരു�
ദം േനടിയ േശഷം ഒരു െചറിയ കാലം
േകരള സർവ്വകലാശാല ഓഫീസിൽ ഗു�
മസ്ത നായി േജാലി േനാക്കി. കലാകൗമു�

ദി വാരികയിൽ േലഖനങ്ങെളഴുതിയാണു് പത്രപ്രവർത്തനരം�
ഗത്തു് പ്രേവശി ക്കുന്നതു്. 1984-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
സ്ഥിരം ജീവക്കാരനായി േചർന്നു. 1985-ൽ േറാസമ്മെയ വിവാ�
ഹം കഴിച്ചു. േവലപ്പെന്റ ഗാർഹിക–സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ
െചറിയ േതാതിെലങ്കിലും ഈ വിവാഹം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി. വി�
ഭിന്ന മതസ്ഥരായിരുന്നുെവന്നതു് കൂടാെത, ശിേരാവസ്ത്രം ഉേപ�
ക്ഷിച്ച കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു, േറാസമ്മ. േറാസമ്മ–േവലപ്പൻ
ദമ്പതിമാർക്കു് ഒരു മകനുണ്ടു്, അപു. സത്യജിത് േറയുെട അപു
സിനിമാത്രയത്തിെല പ്രധാന കഥാ പാത്ര ത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കാ�
ണു് മകനു് അപുെവന്നു് േപരിട്ടതു്. ആസ്ത്മാ േരാഗിയായി�
രുന്ന േവലപ്പൻ 1992 ജൂൈല 15-നു് ഹൃദയാഘാതം മൂലം �
മരണമടഞ്ഞു.

മരണാനന്തരം േവലപ്പെന്റ ചലച്ചിത്രേലഖനങ്ങെളല്ലാം സമാ�
ഹരിച്ചു് സിനിമയും സമൂഹവും എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധീ കരിച്ചു.
ഈ പുസ്തകത്തിനു് 1994-െല മികച്ച ചലച്ചിത്രകൃതിക്കുള്ള േക�
രളസംസ്ഥാന ഫിലിം അവാർഡും ഫിലിം ക്രിട്ടിക് അവാർഡും
കിട്ടുകയുണ്ടായി. വയനാട്ടിെല േഗാത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ സംസാരിക്കു�
ന്ന ഭാഷെയക്കുറിച്ചു് എഴുതിയ ആദി വാസികളും ആദി വാസി
ഭാഷകളും എന്ന പുസ്തകത്തിനു് 1994-ൽ േകരളസാഹിത്യ
അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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