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അറ്റ്ലാന്റിൿ മുതൽ
അണിേക്കാടു മുക്കു വെര

േസവനകാലാവധി തീരുന്നതിനനുസരിച്ചു് അടുെത്ത�
ത്തുന്നതുറമുഖത്തുനിന്നു് അവധിക്കു് നാട്ടിൽ വരിക
എന്നതു് ഒരു മർച്ചന്റ് േനവി ഉേദ്യാഗസ്ഥെനസംബ�
ന്ധിച്ചു് ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണു്. കഴിഞ്ഞ 29 വർ�
ഷമായിഈ െതാഴിലിൽ തുടരുന്നഎെന്നസംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളവും അതു് അങ്ങെനത്തെന്നയാണു്.
എന്നാൽ ഇത്തവണെത്തനാട്ടിൽ വരവു് എന്തുെകാ�
ണ്ടും െവല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

എട്ടു മാസത്തിനുേശഷം ഭൂമി െതാട്ടേപ്പാൾ.

സാധാരണഗതിയിൽ പതിവുള്ള 4 മാസത്തിനു പകരം
ഏതാണ്ടു് എട്ടു മാസം പൂർത്തിയാകാറായേപ്പാഴാണു്
േകാവിഡ് 19 ഭീഷണിെയ തുടർന്നു് നടക്കാതായ crew
change-നു് െചറുതായ ഒരുസാധ്യത െതളിഞ്ഞുവന്ന�
തു്. െതക്കൻ െകാറിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുഷിപ്പ് യാർ�
ഡിൽ നിന്നു് സമയത്തു് കപ്പലിറക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യ�
വുമായി േജാലി െചയ്യുന്നകമ്പനി െചൈന്നയിൽ നി�
ന്നു് െകാളംേബാ വെരയുള്ളകണക്ഷനു് ഒരു ചാർട്ടർ
ൈഫ്ലറ്റിനുള്ളഅനുമതിക്കു് അേപക്ഷിച്ചിരുന്നു. േപാ�
കാനുള്ളഅനുമതി ലഭിച്ചതിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ
ആ ദൗത്യം ഭംഗിയായി നടക്കുകയും െചയ്തു.എന്നാൽ
അേതൈഫ്ലറ്റ് തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾശ്രീലങ്കയിൽ കുടു�
ങ്ങിേപ്പായ പല കമ്പനികളിൽ െപട്ട നാവികെര ഇന്ത്യ�
യിേലക്കു് തിരിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ ഇന്ത്യൻ വിേദശകാര്യ
മന്ത്രാലയം അനുമതി നിേഷധിച്ചു. േലാകത്തിെന്റ പല
ഭാഗങ്ങളിലും കുടുങ്ങിേപ്പായ നാവികെര നിരാശയിലാ�
ഴ്ത്തിയതായിരുന്നുഈസംഭവം.

തുടർന്നു് പല കമ്പനികളുേടയും സമ്മർദ്ദഫലമായി
ചാർട്ടർ ൈഫ്ലറ്റുകളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിനു് അനുമതി
നൽകാെമന്നായി.അേതാെടാപ്പം ഇന്ത്യൻ തീരത്തി�
നടുത്ത് കടന്നുേപാകുന്ന വിേദശ കപ്പലുകളിൽ േജാലി
െചയ്യുന്നഇന്ത്യൻ നാവികർക്കു് മാത്രം ഇന്ത്യൻ തുറ�
മുഖങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാൻഅനുമതി ലഭിച്ചു.അങ്ങെന
െകാച്ചിയിൽ മാത്രംഞങ്ങളുെട കമ്പനിയുെട രണ്ടു്
കപ്പലുകളിെല ജീവനക്കാർക്കു് അടുത്തിെട ഇറങ്ങാൻ
കഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് മാസത്തിൽ േകരളതീരത്തിനരികി�
ലൂെട ഞങ്ങൾകടന്നുേപായസമയത്തു്ഈഅനുമ�
തി ഞങ്ങൾക്കു് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ തീരം തുറന്നു�
കിട്ടിയേപ്പാേഴക്കുംഞങ്ങൾഅറ്റ്ലാന്റിക്കിൽഎത്തി�
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.അേപ്പാേഴക്കുംആശ്വാസമായി വി�
േദശ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളുെട അംഗീകൃതസംഘടന�
യായ FOSMA (Foreign Ship-owners Representatives
and Ship Managers Association) േദാഹയിൽ നി�
ന്നും െകാളംേബായിൽ നിന്നും ചാർട്ടർ ൈഫ്ലറ്റുകൾ
ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വിവരെമത്തി. ജൂൺ 11
നു് േദാഹയിൽ നിന്നു് ന്യൂ െദൽഹിക്കുള്ളചാർേട്ടഡ്
ൈഫ്ലറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി സിംഗപ്പൂരുള്ള െഹഡ് ഓഫീസും
െചൈന്നയിലുള്ളഇന്ത്യൻ ക്രൂയിങ് ഓഫീസും േകാ-
ഓർഡിേനറ്റ് െചയ്തുെകാണ്ടു് ഞങ്ങളുെട കപ്പലിെല
ഞാനടക്കം േസവനകാലാവധി പിന്നിട്ടു് ഏെറയാ�
യിക്കഴിഞ്ഞഏഴു േപെര മാറ്റാനുള്ളശ്രമംആരംഭിച്ചു.
നിർഭാഗ്യവശാൽ നാലു േപർക്കുള്ളഇടേമ ൈഫ്ലറ്റിൽ
കിട്ടിയുള്ളൂ.

എേപ്പാഴും അനിശ്ചിതാവസ്ഥഉള്ളതുറമുഖഓപ്പേറ�
ഷനുകെളഅടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു
ക്രൂ േചഞ്ചു് ഒരുൈഫ്ലറ്റിെന്റ കണക്ഷെന മാത്രംആശ്ര�
യിച്ചു് പ്ലാൻ െചയ്യുന്നതു് വലിയ റിസ്കായിരുന്നു.എങ്കി�
ലുംആ ദൗത്യം ഓഫീസ് ഏെറ്റടുത്തു. യു.എസ് െമക്സി�
ക്കൻ ഗൾഫിെല LOOP (Louisiana Offshore Oil Port)-
ൽകാർേഗാ ഓപ്പേറഷനുകൾെക്കത്തിയഞങ്ങളുെട
കപ്പലിൽ നിന്നു് ഏറ്റവുമടുത്തന്യൂ ഓർലിയൻസ് വഴി
ൈഫ്ലറ്റുകൾ പ്ലാൻ െചയ്തു. സീനിയർ ഓഫീസർമാരു�
െട പകരക്കാർ വരുേമ്പാൾസാധാരണഗതിയിൽ 24
മണിക്കൂർ hand overസമയം േവണെമന്നുണ്ടു്.എനി�
ക്കു് പകരം വരുന്നതു് മുമ്പു് ഇേത കപ്പലിൽഎെന്ന
റിലീവു് െചയ്ത ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നന്ദ്കുമാർആണു്
എന്നതു്ആ മാനദണ്ഡത്തിൽസ്വല്പം ഇളവുണ്ടാക്കി.
പാറ്റ്ന എൻ.ഐ. ടി െപ്രാഡക്റ്റ്ആയ നന്ദ്കുമാർ
ഏതാണ്ടു് എെന്റസമപ്രായക്കാരനും പരിചയസമ്പ�
ന്നനും. വാട്സപ്പിൽ കൂെട തെന്നഞങ്ങൾകാര്യങ്ങൾ
ഏതാണ്ടു് ചർച്ച െചയ്തു. ക്യാപ്റ്റൻ നിേലഷ് ഗാന്ധി�
ക്കു് പകരക്കാരനായി വരുന്നതും സീനിയറായ ക്യാ�
പ്റ്റൻ േരാഹിതു് ബാൽആയിരുന്നു. തീരേത്തക്കു്
ഏതാണ്ടു് മൂന്നു മണിക്കൂർ േബാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കണം.
കനത്തചാർജാണു് േബാട്ടിനു്.അതുെകാണ്ടു്ആറു
മണിക്കൂേറാളം േബാട്ടിെന കാത്തുനിർത്തിച്ചു് ഉത്തര�
വാദിത്തങ്ങൾൈകമാറി ഞങ്ങൾ നാലു േപർ (ക്യാ�
പ്റ്റൻ,ഞാൻ, േതഡ് എഞ്ചിനീയർ നാഗർേകാവിൽ�
കാരൻ കിങ്സ്ലിൻ,ഇലക്ട്രിക്കൽഎഞ്ചിനീയർ മധുൈര
സ്വേദശി സുജീത് രാജദുൈരഎന്നിവർ. സുജീത് മാർ�
ച്ചിൽ ഭാര്യയുെട പ്രസവത്തിനു് നാട്ടിെലേത്തണ്ടആളാ�
യിരുന്നു)ഇറങ്ങാൻ ധാരണയായി. േകാവിഡ് െടസ്റ്റ്
അടക്കമുള്ളഎല്ലാ പ്രാഥമികനടപടികളും കഴിഞ്ഞു്
പ്ലാൻ െചയ്ത േപാെല ജൂൺ 9-നു് ൈവകുേന്നരംഞങ്ങ�
ളുെട പകരക്കാർ കപ്പലിൽഎത്തി. പത്താം തീയതി
അതിരാവിെലഞങ്ങൾഇറങ്ങുകയും െചയ്തു. ഓഫീ�
സിൽ നിന്നു് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി േകാ-ഓർഡിേനറ്റ്
െചയ്ത നിഷാദ്,കപ്പലിൽ ഇരുന്നു് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാ�
യി കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ നിേലഷ് ഗാന്ധി
(Capt. Nilesh Gandhi)എന്നിവെരഅവരുെട ജാഗ്രത�
ക്കു് എത്രഅഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല.

നീണ്ട ഒരു ദിവസത്തിെന്റക്ഷീണം േബാട്ടിലിരുന്നു് ഉറ�
ങ്ങിത്തീർത്തു. രാവിെല 8 മണിക്കു് ഇമിേഗ്രഷൻഓഫീ�
സ് തുറക്കുന്നതുവെര േബാട്ടിൽ തെന്ന കാത്തിരുന്നു.
എയർേപാർട്ട് വെര എല്ലാ ഏർപ്പാടും തീർത്തു് എത്തി�
ക്കാനുള്ള ദൗത്യവുമായി വാഹനവുമായി കാത്തുനിന്ന
കഷ്ടി എൺപതിനടുത്തു് പ്രായം േതാന്നിക്കുന്ന െഫ്ര�
ഡ്ഡി എന്ന മനുഷ്യെനഞങ്ങൾ ഒന്നു് അമ്പരന്നു േനാ�
ക്കി. മൂപ്പരുെടൈക വിറക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും സ്റ്റിയറിങ്
പിടിച്ചേപ്പാൾആൾ െസ്റ്റഡിആയി. ഇനി േപാനാൽ
േപാകട്ടും േപാടാ എന്ന മട്ടിൽ മാെസ്കാന്നും ഇല്ലാെത�
യായിരുന്നു മൂപ്പർ. ഇമിേഗ്രഷേനാഫീസിൽ വിരലട�
യാളപരിേശാധനെയാെക്ക കഴിഞ്ഞു്ൈക വൃത്തിയാ�
ക്കാൻസാനിൈറ്റസർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കയ്യിൽ
കരുതിയതുെകാണ്ടു് ൈക വൃത്തിയാക്കി എയർേപാർ�
ട്ടിേലക്കു് യാത്ര തുടർന്നു. ജൂൺ 10-നു് ഉച്ചക്കു് 2 മണി�
ക്കുള്ളഅേമരിക്കൻഎയർൈലൻസ് ൈഫ്ലറ്റിൽ ന്യൂ
ഓർലിയൻസിൽ നിന്നു് ഡള്ളാസ്,ഡള്ളാസിൽ നി�
ന്നു് ഖത്തർഎയർേവസിൽ േദാഹ, േദാഹയിൽ നിന്നു്
ചാർേട്ടഡ് ൈഫ്ലറ്റിൽ 12-നു് രാവിെല രണ്ടരക്കു് ദില്ലി,
ദില്ലിയിൽ നിന്നു് രാവിെലആറരക്കു് േകായമ്പത്തൂർ –
അങ്ങെനആയിരുന്നുയാത്ര.

രാവിെല 11 മണിക്കു് ഞങ്ങൾ ന്യൂ ഓർലിയൻസ് എയർ�
േപ്പാർട്ടിെലത്തി.അേമരിക്കൻഎയർൈലൻസിെന്റ
െസൽഫ് െചക്കിൻ കൗണ്ടറിൽഞങ്ങളുെട െചക്കിൻ
സ്വീകരിച്ചില്ല.അവരുെട സിസ്റ്റത്തിൽഞങ്ങളുെടൈഫ്ല�
റ്റ് െഷഡ്യൂൾ േദാഹ വെരേയ ഉള്ളൂ. ഖത്തർ വിസയില്ലാ�
ത്തതുെകാണ്ടു് സാേങ്കതികമായി അവർക്കു് ഞങ്ങെള
ൈഫ്ലറ്റിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഖത്തർഎയർേവസുമായി
സംസാരിച്ചു് അക്കാര്യത്തിൽഎെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ
അഭ്യർത്ഥിെച്ചങ്കിലും അതു് അവരുെട ബാദ്ധ്യതയല്ല
എന്നതുെകാണ്ടു് “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട ട്രാവൽ വിഭാഗ�
വുമായി ബന്ധെപ്പടൂ”എന്നതണുപ്പൻപ്രതികരണേമ
അവരുെട കയ്യിൽ നിന്നു് ലഭിച്ചുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ടി�
ക്കറ്റിങ്ങ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധെപ്പെട്ടങ്കിലും അവർക്കും
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. േദാഹയി�
െല ട്രാൻസിറ്റ് പുറത്തിറങ്ങാെത കഴിക്കാനുംഞങ്ങളു�
െട ബാേഗജ് ട്രാൻസ്ഫർ െചയ്യാനും േവണ്ടതു് ഖത്തർ
എയർേവസ് െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അേമരിക്കൻഎയർ�
ൈലൻസിെന്റസിസ്റ്റത്തിൽഅക്കാര്യം അപ്േഡറ്റ്
െചയ്യാൻഅവർ വിചാരിച്ചാലും രക്ഷെയാന്നും ഉണ്ടായി�
രുന്നില്ല.

സ്പിൽബർഗിെന്റ െടർമിനലിൽ കാണിക്കുന്നതുേപാെല
െപ്രാസീജറുകളുെട സാേങ്കതികതകളിൽഅമിതമായി
െകട്ടുപിണഞ്ഞഅേമരിക്കൻ രീതിയിൽ കുടുങ്ങി േടാം
ഹാങ്ക്സ് അവതരിപ്പിച്ച വിേക്താർ നേവാർസ്കിെയ�
േപ്പാെല ന്യൂ ഓർലിയൻസ് എയർേപ്പാർട്ടിൽഞങ്ങൾ
കുടുങ്ങിേപ്പാവുകേയാ കപ്പലിേലക്കു് തിരിച്ചയക്കെപ്പടു�
കേയാ െചയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥെയത്തി.അവസാനശ്രമമാ�
യി ഓർമ്മയിെല ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളഗ്രാമീണനാടക�
േവദിയിെല സി.എൽ. േജാസ് േമാഡൽഡയേലാഗു�
കൾ ഗദ്ഗദേത്താെട ഉരുവിട്ടുേനാക്കി.അേമരിക്കൻ
എയർൈലൻസിെലഅന്നമ്മമാർ പെക്ഷനിസ്സംഗരാ�
യി ൈകമലർത്തി. പിെന്നബാക്കിയുള്ളതു് ധാർമ്മിക�
േരാഷപ്രകടനമാണു്.അതിേലക്കു് കടക്കും മുമ്പു് അപ�
കടം മണത്തക്യാപ്റ്റൻ നിേലഷ് പുറകിേലക്കു് വിളി�
ച്ചു് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു.

“സാബ്, നമ്മുെട സി.വൺഡി വിസയും െവച്ചു് ഇവ�
േരാടു് അധികം തർക്കിക്കാൻ േപായാൽ ചിലെപ്പാ
അവർ ഇവിടുന്നു് എേങ്ങാട്ടും േപാവാൻ പറ്റാെതയാ�
ക്കും”കാര്യം ശരിയാണു്. സി.വൺഡി വിസ െവച്ചു്
യു.എസ്.എയുെട പുറേത്തക്കുള്ളഉറപ്പിച്ച യാത്രാേര�
ഖയില്ലാെതഞങ്ങൾക്കു്ആഭ്യന്തരയാത്രകൾ േപാലും
നടത്താൻ നിർവാഹമില്ലാെതആേയക്കും. രംഗം േമാ�
ശമാവുന്നതിനു മുമ്പു് ഞങ്ങൾഅടുത്തഅഭ്യർത്ഥന െവ�
ച്ചു. “േദാഹ വെരയുള്ള ടിക്കറ്റിനു പകരം തൽക്കാലം
ഡള്ളാസ് വെരയുള്ള ഒരു ടിക്കെറ്റടുത്താൽ നിങ്ങൾ�
ക്കു് ഞങ്ങെള കയറ്റി വിടാേമാ? ഡള്ളാസിൽ ഖത്തർ
എയർേവസുകാർഞങ്ങൾക്കു് േവണ്ടതു് െചയ്തു തരാം
എന്നു് ഉറപ്പു പറഞ്ഞസ്ഥിതിക്കു്?” െപ്രാസീജർ പ്ര�
കാരം അവരുെട തടിക്കു് തട്ടാത്ത ഒരുഏർപ്പാടായതു�
െകാണ്ടു് ഭാഗ്യത്തിനു് കൂട്ടത്തിെലഏറ്റവും മൂത്തഅന്ന�
മ്മആനിർേദ്ദശം അംഗീകരിച്ചു.അങ്ങെന വിമാനം
പുറെപ്പടുന്നതിനു് ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പു് പുതുതായി
ബുക്കു് െചയ്ത െഡാമസ്റ്റിക്കു് ടിക്കറ്റുകേളാെട ഞങ്ങൾ
യാത്ര തുടങ്ങി. മെറ്റാരു ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും
ഇേതഅവസ്ഥയിൽഅവിെട വന്നുെപട്ടഅഞ്ചുേപരും
ഞങ്ങളുെട ഉപേദശം ൈകെക്കാണ്ടു് അേത മാർഗത്തി�
ലൂെട ഉള്ളിൽ കടന്നു.അവരും േദാഹ-ദില്ലി ചാർേട്ടഡ്
ൈഫ്ലറ്റിനുള്ളവരായിരുന്നു.

ഡള്ളാസിൽ ഖത്തർഎയർേവസുകാർഞങ്ങളുെട
ബാേഗജ് ദില്ലി വെര ബുക്കു് െചയ്തും േദാഹയിൽ നി�
ന്നുള്ള േബാർഡിങ് പാസുകൾ തന്നും ഖത്തർ വിസ
പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു തന്നു. േദാഹയിെല ട്രാൻസിറ്റ് പ്രശ്ന�
രഹിതമായി കഴിഞ്ഞു. ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ േചർന്നു്
ചാർട്ടർ െചയ്തൈഫ്ലറ്റായതുെകാണ്ടു് േലാകത്തിെന്റ
പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് എത്തിേച്ചർന്ന ഇന്ത്യൻ നാവി�
കർ മാത്രമായിരുന്നുആഇൻഡിേഗാ ൈഫ്ലറ്റിൽ.അതു�
െകാണ്ടു തെന്നതികഞ്ഞഅച്ചടക്കേത്താെടയും കാര്യ�
ഗൗരവേത്താെടയുമാണു് മുഴുവൻസീറ്റുകളും നിറഞ്ഞി�
ട്ടാെണങ്കിലുംആൈഫ്ലറ്റിലുള്ളവർ മുഴുവൻ ദില്ലിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നതു വേരക്കും െപരുമാറിയതു് എന്നതു് പ്രേത്യ�
കം ശ്രേദ്ധയമായിരുന്നു. ജൂൺ 12 രാവിെല രണ്ടരക്കു്
ഞങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ വിമാനമിറങ്ങി. സ്വന്തം രാജ്യേത്ത�
ക്കു് തിരിെച്ചത്തിയേല്ലാ എന്നസുരക്ഷിതത്വം പേക്ഷ,
േതാന്നുകയുണ്ടായില്ല എന്നതാണു് സത്യം. ദില്ലിയിൽ
നിന്നു് രാവിെലആറരക്കുള്ള േകായമ്പത്തൂർൈഫ്ലറ്റിൽ
യാത്ര തുടരാനാവുേമാ എന്നആശങ്കബാക്കിയുണ്ടായി�
രുന്നു. ചാർേട്ടഡ് ൈഫ്ലറ്റുകളിൽഎത്തിയവെരെയല്ലാം
ഇരുപത്തഞ്ചു േപരുള്ളഗ്രൂപ്പുകളാക്കിആട്ടിൻ പറ്റങ്ങ�
െളേപ്പാെല ഓേരാ സി.ഐ.എസ്.എഫുകാർ പല�
യിടങ്ങളിൽ െകാണ്ടുേപായിരുത്തി. ഇമിേഗ്രഷനും ബാ�
േഗജ് കളക്ഷനും കഴിഞ്ഞു് ഇനി െഹൽത്തു് െചക്ക്
ഉണ്ടു് കാത്തിരിക്കണംഎന്നഅറിയിപ്പു് തന്നു. കാത്തി�
രുന്നു് കാത്തിരുന്നു് േകായമ്പത്തൂർൈഫ്ലറ്റ് അതിെന്റ
പാട്ടിനു േപായി. ഏതാണ്ടു് എട്ടു മണി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
എയർേപാർട്ടിനു പുറത്തുള്ളആേരാഗ്യപരിേശാധനാ
േകന്ദ്രത്തിേലക്കു് ഞങ്ങെള വരിയായി െകാണ്ടുേപാ�
യി.അകലം പാലിക്കുന്നതിേനാ സുരക്ഷാക്രമങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നതിേനാ ഒരുശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞങ്ങൾസ്വയം അച്ചടക്കം പാലിച്ചു് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെതാ�
ഴിച്ചാൽ.

അവിെട വീണ്ടുംഅര മണിക്കൂർ പുറത്തു് ക്യൂ നിന്ന േശ�
ഷം ഉള്ളിേലക്കു് വിളിച്ചു.ആദ്യെത്ത േമശകളിൽ രണ്ടു
േപർ ഇരുന്നു് ഞങ്ങൾ െകാടുത്ത െസൽഫ് ഡിക്ലേറ�
ഷൻ േഫാമിെല േപരുവിവരങ്ങൾഎൽ.പി.സ്കൂൾകുട്ടി�
കളുേടെതന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കുന്നഅട്ടിക്കല്ലുേപാലെത്ത
കയ്യക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരു റജിസ്റ്ററിൽ െപറുക്കിെപ്പറുക്കി
എഴുതി െവച്ചു. നാട്ടിേലക്കുള്ള ഒരുൈഫ്ലറ്റ് േപായി,
ഇനി അടുത്തതു് പിടിക്കാനുണ്ടു് എന്നു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ
“അക്കാര്യെമാെക്കഅപ്പുറത്തുള്ളസാബ് പറയും”
എന്നപരുക്കൻഅറിയിപ്പു് മറുപടിയായിക്കിട്ടി.അപ്പുറ�
െത്തസാബിനു് ഇത്രേയ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ…

“േദഖിേയ… ദില്ലിയിൽ വരുന്നവെരെയല്ലാം ഏഴു ദിവ�
സം ക്വാറൈന്റൻ െചയ്യണംഎന്നാണു് േകന്ദ്രഗവെണ്മ�
ന്റിെന്റ കർശനമായ നിർേദ്ദശം.അതിനു് ഏർപ്പാടാ�
ക്കിയ േഹാട്ടലുകളുെട ലിസ്റ്റ് ചുമരിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട േഹാട്ടൽ തിരെഞ്ഞടുത്തു് വിവരം
പറഞ്ഞാൽഅതനുസരിച്ചു് നിങ്ങെളഅേങ്ങാട്ടു് വി�
ടും. ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നാൽ നി�
ങ്ങൾക്കു് നാട്ടിേലക്കു് േനെര േഹാം ക്വാറൈന്റനിൽ
േപാകാം…”

ഗംഭീരം…! ഏഴു ദിവസം ക്വാറൈന്റൻഅതും േകാവിഡ്
ബാധ െകാണ്ടു്ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു് ശ്വാ�
സം മുട്ടുന്ന ദില്ലിയിൽ…അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കു് നാട്ടിൽ
േപാേകണ്ടവർക്കു് എെന്തങ്കിലും വഴിയുേണ്ടാഎന്നു്
േചാദിച്ചതിനു് അപ്പുറെത്തസാബിനു് ആദ്യം ഒരു മറുപ�
ടിേയ ഉണ്ടായുള്ളൂ

“േദഖിേയ… േയ ഹം േകാ ഓർഡർ മിലാ േഹ…ആപ്
േലാഗ് ബസ് േഹാട്ടൽ െസലക്ട് കീ ജിേയ”

ചുമരിെല േഹാട്ടൽ ലിസ്റ്റിൽ താജും മാരിയറ്റും മുതൽ
എല്ലാവരുമുണ്ടു്. െകാവ്വിഡ് െസ്പഷൽആയി എല്ലാ�
വരും താരിഫ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടു്. താജിെല മുറിക്കു് 4000
രൂപയാണു്. മാരിയറ്റിലും ഏതാണ്ടു് അത്രതെന്ന…!
എെന്താരു മഹാമനസ്കത…!എെന്താരുസാമൂഹ്യേസ�
വനം…!ആത്മനിർഭരത െകാണ്ടു് വല്ലാെത വീർപ്പുമുട്ടി�
യേപ്പാൾസാബിേനാടു് വീണ്ടും േചാദിച്ചു…

“അത്യാവശ്യങ്ങളുള്ളതാണു്… നാട്ടിെലത്താൻ ധൃതിയു�
ണ്ടു് … വല്ല മാർഗവുമുേണ്ടാ”സ്വല്പം ശബ്ദമുയർത്തിയ�
േപ്പാൾസാബ് ൈക മലർത്തി…

“എെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളിൽ ഒരുസാബ് ഇരിപ്പു�
ണ്ടു്…അേദ്ദഹേത്താടു് േചാദിച്ചാൽബാക്കി പറയും”
അങ്ങെന തിക്കിത്തിരക്കി ഉള്ളിലുള്ളസാബിനടുെത്ത�
ത്തി.അക്ഷമനായി കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളിെല സാബി�
േനാടു് ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ കാര്യം പറഞ്ഞു.

“അത്യാവശ്യം െതളിയിക്കുന്ന േരഖ വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ
അതുംഈഅണ്ടർേടക്കിങ്ങും ഒപ്പിട്ടു തരൂ”എന്നു് സാ�
ബ് ഭാഗ്യവശാൽ കനിഞ്ഞു.ഔദാര്യപൂർവം കാണിച്ചു
തന്ന ഒരു വാട്സപ്പു് നമ്പറിേലക്കു് േരഖഅയച്ചു് അപ്പു�
റെത്തസ്റ്റാഫിേനാടു് പറഞ്ഞാൽപ്രിന്റ് കിട്ടും എന്നു്
ഉപേദശിച്ചു. േഫാണിെല െനറ്റ് കണക്ഷൻസ്പീഡില്ലാ�
ഞ്ഞിട്ടും എങ്ങെനെയാെക്കേയാ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു
െമഡിക്കൽസർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ സ്കാൻ േകാപ്പി പ്രിെന്റടു�
ത്തു് അേപക്ഷസമർപ്പിച്ചു.അേപക്ഷയിെല ഒരുസത്യ�
വാങ്മൂലം ഞാൻആേരാഗ്യേസതുആപ്പു് ഉപേയാഗിച്ചു�
െകാള്ളാം എന്നതായിരുന്നു.

ആേരാഗ്യേസതുവിെന്റഡാറ്റാ െസക്യൂരിറ്റിേയാ അതി�
െന്റ കരാർവിശദാംശങ്ങേളാ ഒന്നുമറിയാത്ത,സ്പ്രിംഗ്ലർ
വിവാദത്തിൽ തിളച്ചുമറിഞ്ഞ മലയാളക്കരക്കാരനായ
ഞാൻസാഹചര്യങ്ങളുെട സമ്മർദ്ദം മൂലം അതിൽ ഒരു
ടിക്കിട്ടു് ഒപ്പിട്ടു െകാടുത്തു.

ആെക െമാത്തംഎെന്റ മുഖലക്ഷണം കണ്ടു് “േബ***ദ്
സാലാ മദ്രാസി േപായി എവിെടെയങ്കിലും േപായി തു�
ലയെട്ട”എന്നഅലക്ഷ്യഭാവേത്താെട ഉള്ളിെല സാ�
ബ് കടലാസുകൾ പിൻ െചയ്തു് ഒരു ഒപ്പുമിട്ടു് ഒരു രണ്ടി�
ഞ്ചു് നീളമുള്ള ചീന്തുകടലാസിൽ േഹാം ക്വാറൈന്റൻ�
ഡ് എന്നതിനു കീെഴ േപരും എഴുതി തന്നു.അതും കാ�
ണിച്ചു് െപട്ടിയും സഞ്ചിയുെമടുത്തു് അവിെട നിന്നു് പുറ�
ത്തിറങ്ങി. ഉച്ചതിരിഞ്ഞു് െകാച്ചിയിേലക്കുള്ളൈഫ്ലറ്റ്
അേപ്പാേഴക്കും ഓഫീസിൽ നിന്നു് ബുക്കു് െചയ്തിരുന്നു.
എയർേപ്പാർട്ടിനു പുറത്തു് കഷ്ടിച്ചു കിട്ടിയ ഡാറ്റാ സിഗ്ന�
ലിൽആേരാഗ്യേസതുഡൗൺേലാഡ് െചയ്തതു് ഭാഗ്യ�
മായി. ഉള്ളിൽ കയറുേമ്പാൾ േപാലീസുകാരൻ തടുത്തു.
“േഫാണിൽആേരാഗ്യേസതു കാണിക്കൂ”എന്നു്ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. േഫാണിൽഐക്കൺകാണിച്ചുെകാടുത്തതു്
േപാെരന്നായി. തുറന്നുകേണ്ടപറ്റൂ…ഡാറ്റാ െനറ്റ് വർ�
ക്കു് വരുന്നില്ല, േഹാം ക്വാറൈന്റൻ െചയ്തിട്ടാണു് വരു�
ന്നതു് എന്നുപറഞ്ഞു് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തിനു് ഭദ്ര�
മായി െവച്ചആ രണ്ടിഞ്ചു് കടലാസുകഷണം കാണിച്ചു.
അത്ഭുതെമന്നുപറയെട്ട ഉള്ളിേലക്കു് കയറാൻഅനു�
വാദം കിട്ടി.

െകാച്ചിയിേലക്കുള്ളവിസ്താരൈഫ്ലറ്റിൽസുരക്ഷിതമാ�
യി ൈവകുേന്നരം 7 മണിക്കു മുമ്പു് എത്തി. പുറത്തിറങ്ങു�
ന്ന വഴിയിൽആേരാഗ്യപരിേശാധനയുെട കൗണ്ടറിൽ
േകരള പാസ്ആവശ്യെപ്പട്ടു. േകായമ്പത്തൂരിൽ നിന്നു�
ള്ള േറാഡ് യാത്രക്കായി എടുത്തപാേസയുള്ളൂഎന്നു
പറഞ്ഞേപ്പാൾഅതു് മതി എന്നു് പറഞ്ഞു്അതിെല
െപർമിറ്റ് നമ്പർഎഴുതി േഫാേട്ടായുെമടുത്തു് രണ്ടു് മിനി�
റ്റിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടു. വീട്ടിൽ തേലന്നുതെന്നആേരാഗ്യവ�
കുപ്പിെന്റഅേന്വഷണംഎത്തിയിരുന്നു. പ്രീെപയ്ഡ്
ടാക്സി കൗണ്ടറിൽ നിന്നു്ഐെസാെലഷൻസ്ക്രീനുള്ള
ടാക്സിയുെമടുത്തു് ഏേഴകാേലാെട െനടുമ്പാേശരിയിൽ
നിന്നു് പുറെപ്പട്ടു.

അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്നു് ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി രാ�
ത്രി ആരംഭിച്ച യാത്ര പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി ഒമ്പ�
േതമുക്കാലിനു് ചിറ്റൂരിെലഅണിേക്കാടു മുക്ക് തിരി�
ഞ്ഞു. േകരളം എത്രസുരക്ഷിതമാണു് എന്നതു് 29 വർ�
ഷെത്തനാവികജീവിതത്തിനിടയിൽഎത്രാമെത്ത�
േയാ തവണ വീണ്ടും േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടു. വീട്ടിെലത്തി കു�
ളിയും കഴിഞ്ഞു് എത്രാമെത്തേയാ തവണനാട്ടിെല�
ത്തുേമ്പാൾ പതിവുള്ളതുേപാെലആദ്യെത്തഊണു്
മുരിങ്ങയില എരിേശ്ശരി (അഥവാ വള്ളുവനാടൻ മല�
യാളത്തിൽ മുരിഞ്ഞെടെലൽേശരി )കൂട്ടി മുകളില�
െത്ത മുറിയിൽ ക്വാറൈന്റനിൽഅകലം പാലിച്ചു് േകാ�
ണിപ്പടിയിൽ കമ്പനിക്കിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാേരാെടാപ്പം
ഊണുകഴിച്ചു. ഇത്രയുമാണു് ഇത്തവണനാട്ടിെല�
ത്തിയ കഥ…!
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േകാവിഡ്-19കാലഘട്ടത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ച സാ�
ഹിത്യകൃതികൾസൃഷ്ടിേച്ചക്കാവുന്ന ജനസംഖ്യാ
വിേസ്ഫാടനമാണു് വരുംനാളുകളിൽ േലാകം േന�
രിടാനിരിക്കുന്ന മെറ്റാരു വിപെത്തന്നു് W.H.O. മു�
ന്നറിയിപ്പു് നൽകുന്നു.ൈവറസ് ബാധഎത്തര�
ത്തിൽ െപട്ട ജനിതകൈവകല്യങ്ങളാണു് സൃഷ്ടി�
ക്കുകഎന്നതാകെട്ട ശാസ്ത്രേലാകത്തിനു് ഇേപ്പാ�
ഴും അജ്ഞാതമാണു്. േകാവിഡ് പ്രതിേരാധ പ്ര�
വർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ നടപടികൾ
സ്വീകരിച്ച േകരളം തെന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻ
ൈകഎടുേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സാഹിത്യ അക്കാദമിയു�
മായി ബന്ധെപ്പട്ട ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധരായ േഡാക്ടർമാ�
രുെട േസവനം ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു് ഉറപ്പാേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. മുൻകരുതെലന്ന നിലയിൽ മതിയായ
ഗർഭനിേരാധന മാർഗങ്ങൾസ്വീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു്
ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതിെനാപ്പം തെന്നആത്മരതി�
യിൽ നിന്നു േപാലും എഴുത്തുകാർ വിട്ടുനിൽേക്ക�
ണ്ടതുെണ്ടന്നാണു് W.H.O.നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പു്!

—നിരഞ്ജൻ 03.04.20



തങ്കേശ്ശരി വിളക്കുമാടവും
െകാേറാണക്കാലെത്ത

പ്രയാണവും

മഴവില്ലു തുടങ്ങുന്നിടം.

“തങ്കേശ്ശരി വിളക്കുമാടം കണ്ണുചിമ്മിെയാരന്തിേനരം”
എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രഗാനമുണ്ടു്. േയശുദാസും
സുജാതയും േചർന്നു് പാടിയ അത്രെയാന്നും പ്രശസ്തമ�
ല്ലാത്തഈഗാനം ഓർമ്മ വരാറുള്ളതു് േകരളത്തിെന്റ
തീരത്തു നിന്നു് അധികെമാന്നും ദൂെരയല്ലാെതഅന്താ�
രാഷ്ട്ര കപ്പൽ പാതയിലൂെട കടന്നുേപാകുേമ്പാഴാണു്.
കിഴക്കൻഏഷ്യയിൽ നിന്നു് േപർഷ്യൻ ഗൾഫിേലക്കു്
േപാവുന്ന കപ്പലുകൾ ഇക്കാലത്തു് അധികവും പിന്തുട�
രുന്ന വഴി ശ്രീലങ്ക ചുറ്റി െകാല്ലം വെര േകരളതീരത്തി�
നു സമാന്തരമായി േപായി പിന്നീടു് ലക്ഷദ്വീപിെല കവ�
റത്തിയുേടയും അഗത്തിയുേടയുെമാെക്കസമീപത്തുകൂ�
ടിയുള്ള ദിശയിേലക്കു് തിരിയുകയാണു്. തിരിയാറാവു�
േമ്പാൾ നാവിേഗഷൻ ചാർട്ടുകളിെലല്ലാം െതളിഞ്ഞു�
കാണുന്ന ഒരടയാളമാണു് തങ്കേശ്ശരി വിളക്കുമാടം.

കടലിനു നടുവിൽ ഇന്നെത്തഇന്റർെനറ്റ് സൗകര്യ�
ങ്ങെളാന്നുമില്ലാെതസാറ്റൈലറ്റ് േഫാണിെന മാത്രം
ആശ്രയിച്ചു് കഴിേയണ്ടിയിരുന്ന കാലത്തു്ഈവഴി
വരുേമ്പാൾഏതാണ്ടു് മംഗലാപുരെമത്തുന്നതു വെര
കഴിയുന്നതും േകരളക്കരേയാടു് േചർന്നാണു് കപ്പലു�
കൾ,പ്രേത്യകിച്ചും ഇന്ത്യക്കാർ നാവികരായുള്ളകപ്പ�
ലുകൾസഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്. െമാൈബൽ േഫാൺ വന്ന
കാലം മുതൽ കിട്ടുന്ന െമാൈബൽ േറഞ്ച്, ദൂരദർശെന്റ
സിഗ്നൽ,ആകാശവാണിയുെട തിരുവനന്തപുരം തൃ�
ശൂർ േകാഴിേക്കാടു് നിലയങ്ങളുെട ശബ്ദവീചികൾ,
അതിലുെമാെക്ക ഉപരി പത്തിരുപതു േനാട്ടിക്കൽൈമ�
ലുകൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം നാടുണ്ടു് എന്ന േതാന്നൽ… ദീർ�
ഘമായസമുദ്രയാത്രകൾക്കിടയിൽ നാവികെര സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളംആശ്വാസം പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു
അതു്. 12 േനാട്ടിക്കൽൈമൽ വരുന്ന രാജ്യത്തിെന്റ
ജലാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടക്കാെതയാണു് േകരളതീര�
ത്തിെന്റസാമീപ്യം സമുദ്രയാത്രകൾക്കിടയിൽഅനുഭ�
വിച്ചിരുന്നതു്. മത്സ്യബന്ധനേബാട്ടുകളുെട തിരെക്കാ�
ഴിവാക്കാൻ ഇേപ്പാൾഅത്രയടുത്തു് കപ്പലുകൾസഞ്ച�
രിക്കാറില്ല. 50 േനാട്ടിക്കൽൈമേലാളം അകലം കഴി�
വതും പാലിക്കാറുണ്ടു്. കരയുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതിനു്
പണ്ടെത്തേപ്പാെല തീരത്തിെന്റസാമീപ്യം ആവശ്യ�
മില്ല എന്നതും െചറുേബാട്ടുകളുെട വലിയ തടസ്സങ്ങളി�
ല്ലാെതസഞ്ചരിക്കാെമന്നതുമാണു്ഈഅകലം പുലർ�
ത്തുന്നതിനു് ഒരു കാരണം.അേതാെടാപ്പം ഇന്ത്യൻ
തീരേത്താടു് േചർന്നു േപായതുെകാണ്ടു് പ്രേത്യകിച്ചു്
കൂടുതലായി ഒരുസൗകര്യവും ഇല്ലഎന്നതും.

പ്രേത്യകിച്ചു് ഒരു സൗകര്യം എന്നു് ഉേദ്ദശിച്ചതു് ദീർഘ�
യാത്രയിലുള്ള കപ്പലുകൾക്കു്ആവശ്യമുള്ള കരയിൽ
നിന്നുള്ള േസവനങ്ങെളയാണു്. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക,
മാസങ്ങേളാളമുള്ള യാത്രക്കു്ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തു�
ക്കളും സാധനസാമഗ്രികളും േശഖരിക്കുക, േസവന
കാലാവധി കഴിഞ്ഞനാവികർക്കു് കപ്പലിറങ്ങി നാട്ടിൽ
േപാവുക, േലാകത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു്
കപ്പലിേലക്കയക്കുന്ന െസ്പയർ പാർട്ടുകളും യന്ത്രസാ�
മഗ്രികളും കപ്പലിൽഎത്തിക്കുക,പുറെമ നിന്നുള്ളവി�
ദഗ്ധസഹായംആവശ്യമുള്ള റിപ്പയർ േജാലികൾ,
സർേവകൾ,സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുെട പുതുക്കൽഎന്നിവ
നടത്തുകഎന്നിവെയല്ലാം ഒന്നിച്ചു നടത്താവുന്നസ്ഥല�
ങ്ങൾക്കു് കപ്പലിെന്റ േവാേയജിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമു�
ണ്ടു്.ഈേസവനങ്ങെളഎല്ലാം ഏേകാപിപ്പിക്കാൻ
കഴിവുള്ളഷിപ്പിംഗ് ഏജൻസികളും അവിടങ്ങളിൽ
അതിനായി ആവശ്യമുണ്ടു്. കിഴക്കൻഏഷ്യയിൽ നി�
ന്നു് േപർഷ്യൻ ഗൾഫിേലക്കുള്ളയാത്രയിൽ ഇത്തര�
ത്തിൽഏറ്റവുമധികം സൗകര്യമുള്ള രണ്ടു്സ്ഥലങ്ങേള�
യുള്ളു. സിംഗപ്പൂരും യു.എ.ഇ.-യിെല ഫുൈജറയും. ഇട�
യിൽശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഗാൾ പലേപ്പാഴും നാവികർക്കു്
അവധിക്കിറങ്ങാൻഅടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപേയാ�
ഗിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും മറ്റു േസവനങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ
ഇേപ്പാഴും അത്രപുേരാഗമിച്ചിട്ടില്ല. നിശ്ചിത കാലാവധി�
യിൽ നടേത്തണ്ട േഡാക്കിങ്ങുകൾക്കും വലിയ കപ്പലു�
കൾഅധികവും േപാകുന്നതു് സിംഗപ്പൂർ കഴിഞ്ഞാൽ
ദുബായിെലേയാ ബഹറിനിെലേയാ ൈഡ്ര േഡാക്കുക�
ളിലാണു്.

േപർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഷിപ്പിംഗ് േമഖലയുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ട ഇത്തരം േസവനേമഖലയിൽ ഉള്ളഏറ്റവും പരി�
ചയസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരിേലെറയും മലയാളിക�
ളാണു്. ഫ്യുൈജറയിലും ദുബായിലും ഒെക്കയുള്ളപ്രമുഖ
ഷിപ്പിങ് ഏജൻസികളുെട എല്ലാം ചുമതല വഹിക്കു�
ന്നതും വലിയ റിപ്പയർ വർക്കു് േഷാപ്പുകൾ നടത്തുന്ന�
തും സാധനസാമഗ്രികളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും എത്തിക്കു�
ന്ന ഷിപ്പ് ചാൻഡലിങ്സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും
ഒെക്ക മലയാളികളാണു്.ഈേമഖലയിൽ പ്രവർത്തി�
ക്കുന്ന വിദഗ്ധ െതാഴിലാളികളിലധികവും മലയാളിക�
ളാണു്.

വസ്തുതകൾ ഇങ്ങെനയായിരിെക്കയാണു് ഏെറക്കാല�
മായി ഇന്ത്യൻ നാവികർഅനുഭവിക്കുന്നതും ഇേപ്പാൾ
ഈ മഹാമാരിയുെട കാലത്തു് ഏെറ പ്രകടമാവുകയും
െചയ്ത ഒരുപ്രശ്നം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കണംഎന്നു് േതാന്നു�
ന്നതു്. യാത്രാമാർഗങ്ങൾഅടഞ്ഞേതാെട കടലിൽ
െപട്ടുേപായ ഒരുപാടു് നാവികരുണ്ടു്.അതിൽ വലി�
െയാരു ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ടു്. രണ്ടു് ലക്ഷത്തി�
ലധികം ഇന്ത്യൻ നാവികർ മർച്ചന്റ് േനവിയിൽ േജാലി
െചയ്യുന്നുണ്ടു് എന്നാണു് കണക്കു്.എന്നാൽ വിേദശ
കപ്പലുകളിൽ േജാലി െചയ്യുന്ന,ഇന്ത്യൻ തീരത്തിനടു�
ത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ളഈ
നാവികർക്കാർക്കും തങ്ങളുെട േസവനകാലാവധി കഴി�
ഞ്ഞു്, ഒന്നടുത്തുവന്നാൽ ഒരു േബാട്ടിലിറങ്ങി ഒരു മണി�
ക്കൂർ െകാണ്ടു് എത്താവുന്നതങ്ങളുെട രാജ്യത്തിേലക്കു്
തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല എന്നതു് വ്യസനമുളവാക്കുന്ന
ഒരു വസ്തുതയാണു്. സിംഗപ്പൂേരാ ഫുൈജറേയാ ഇറ�
ങ്ങി േവണം ഇേപ്പാഴും നാട്ടിെലത്താൻ.ശ്രീലങ്കയിെല
ഗാൾ,യു.എ.ഇ.-യിെല തെന്ന മിന സക്വർ എന്നീ ഇട�
ങ്ങളും ചിലേപ്പാൾസൗകര്യെപ്പടുത്താറുണ്ടു്. 7500കി�
േലാമീറ്ററിലധികം കടൽത്തീരമുണ്ടു് ഇന്ത്യക്കു്. േകര�
ളത്തിേന്റതു തെന്നഏതാണ്ടു് 580കിേലാമീറ്റർ വരും.
എങ്കിലും വലിയ കപ്പലുകൾഅടുപ്പിക്കാവുന്നആഴമുള്ള
തുറമുഖങ്ങൾഅധികമില്ല.ഞങ്ങൾഇേപ്പാൾസഞ്ച�
രിക്കുന്ന മൂന്നു ലക്ഷേത്താളം ടൺക്രൂേഡായിൽ വഹി�
ക്കാൻ കഴിവുള്ള കപ്പൽ കടലിലുള്ളൈപപ്പു് ൈലൻ
വഴി SBM (Single buoy mooring)-ൽനിേന്നാ മറ്റു െചറു�
കപ്പലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിേച്ചാആണു് ഗുജറാത്തിലുള്ള
ഇന്ത്യേനായിലിേന്റയും റിലയൻസിേന്റയും മറ്റും െടർ�
മിനലുകളിൽ കാർേഗാ പമ്പു് െചയ്യാറുള്ളതു്. ഇന്ത്യൻ
തുറമുഖങ്ങളുെടയും തീരേത്താടു േചർന്ന കപ്പൽച്ചാലുക�
ളുേടയുംആഴം കൂട്ടുന്നതു് പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രശ്നങ്ങ�
ളുണ്ടാക്കാവുന്നതും പ്രാേയാഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള�
തും വിശദമായ പരിേശാധനകൾആവശ്യമുള്ളതുമായ
ഒരു കാര്യമാണു്.എന്നാൽ േനരെത്തസൂചിപ്പിച്ച േസ�
വനങ്ങൾക്കു് ഒരു പ്രധാനഅന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാ�
തേയാടു് േചർന്നുകിടക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായസൗക�
ര്യം േകരളത്തിെന്റ വാണിജ്യപരമായ സാധ്യതകൾക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുകഎന്നതു് അത്രേത്താളം സങ്കീർണ�
മായ ഒരു കാര്യമായി േതാന്നുന്നില്ല.അങ്ങെനെയാരു
സാധ്യതയ്ക്കു് ഇേപ്പാൾ തടസ്സമായിട്ടുള്ളതു് രാജ്യത്തു് നി�
ലവിലുള്ള നിയമപരമായ നൂലാമാലകളും ഷിപ്പിങ്ങ്
േമഖലെയസംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുൻവിധികളും കപ്പലിൽ
േജാലി െചയ്യുന്നവേരാടുള്ള മേനാഭാവവുംആെണന്നാ�
ണു് േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു്.

കപ്പൽഎന്നതു് പണ്ടു് അധിനിേവശങ്ങളുേടയും അസു�
ഖങ്ങളുേടയും അന്യസംസ്കാരങ്ങളുേടയും കടന്നുവരവി�
െന്റ പ്രതീകമായിരുന്നു.ആഫ്രിക്കൻ പായലടക്കമുള്ള
കലർപ്പുകൾ നമ്മുെടൈജവൈവവിദ്ധ്യത്തിെലത്തി�
ച്ച കടലിെന മലീമസമാക്കിയആകപ്പൽയാത്രകളു�
െട കാലത്തുനിന്നു് ഷിപ്പിങ് വ്യവസായം ഏെറ മാറി�
യിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവുമധികം നിയമങ്ങളും നിബന്ധനക�
ളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു േമഖലയാണു് അതു്
ഇന്നു്. കപ്പലുകളിൽ നിന്നുള്ളഏതു വിധത്തിലുള്ള മലി�
നീകരണവും കർശനമായി തടയാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളു�
ണ്ടു്. പുറേത്തക്കു് പമ്പു് െചയ്യുന്ന െവള്ളത്തിൽ പരമ�
വധി ഉണ്ടാകാവുന്നഎണ്ണയുെടഅംശം 15പി.പി.എം
ആണു്. പലേപ്പാഴും ഇതു് ഒേന്നാ രേണ്ടാ പി.പി.എം
മാത്രേമ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ.എണ്ണകലർന്ന മലിനജലത്തി�
െന്റ ഓേരാ ഘനമീറ്ററിേന്റയും കണക്കു് േരഖെപ്പടുത്തു�
ന്നഓയിൽ െറേക്കാഡ് ബുക്കു് സൂക്ഷ്മമായ പരിേശാ�
ധനകൾക്കു് വിേധയമാകുന്ന ഒന്നാണു്. 2020 ജനുവരി
മുതൽ 0.5%സൾഫറിൽ കുറവു് അടങ്ങിയ ഇന്ധനം
മാത്രേമ ഉപേയാഗിക്കാവൂഎന്നനിയമം പ്രാബല്യ�
ത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു പകരമായി എഞ്ചിനുകളിൽ
നിന്നുള്ളപുകെയ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നസ്ക്രബ്ബർ ടവറുകൾ
പിടിപ്പിച്ച കപ്പലുകളിൽ നിന്നും പുറത്തുവിടുന്നസമുദ്ര�
ജലത്തിെന്റ പി.എച്ചു് മൂല്യവും നിജെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഓേസാൺപാളിക്കു് േദാഷകരമായ വാതകങ്ങൾ
അധിക കപ്പലുകളിലും ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല. ഉപേയാ�
ഗിക്കുന്നവയുെട കൃത്യമായഅക്കൗണ്ടു് സൂക്ഷിേക്ക�
ണ്ടതുമാണു്. സ്വീേവജ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നു് േകാളിേഫാം
അളവു് പരിധിയിൽ നിന്നു് എത്രേയാ കുറവായ ജലമാ�
ണു് കപ്പലിൽ നിന്നു് തീരത്തു നിന്നുള്ള ദൂരപരിധി കഴി�
ഞ്ഞ േശഷം പുറത്തുവിടുന്നതു്. ഒരു തീരപ്രേദശെത്ത
ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കലർപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഒന്നാണു് ഒരു രാജ്യത്തിേനാടു് േചർന്നസമുദ്രജലം
മെറ്റാരു രാജ്യത്തു് എത്തുകഎന്നതു്. ഇതു് സംഭവിക്കു�
ന്നതു് കാർേഗാ ഇറക്കുേമ്പാൾസന്തുലനത്തിനായി
ബല്ലാസ്റ്റ് ടാങ്കുകളിൽ കയറ്റുന്നസമുദ്രജലം മെറ്റാരു
രാജ്യെത്തതുറമുഖത്തുനിന്നു് കാർേഗാ കയറ്റുേമ്പാൾ
പുറേത്തക്കു് പമ്പു് െചയ്യുേമ്പാഴാണു്.ഈസാധ്യതയും
ഇല്ലാതാക്കുന്നനിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടു് കുേറ വർഷങ്ങളാ�
യി. ഉള്ളിേലെക്കടുക്കുന്ന െവള്ളെത്ത ഒരുശുദ്ധീകരണ
പ്ലാന്റിലൂെട കടത്തിവിടുകേയാ നടുക്കടലിൽ െവച്ചു്ഈ
െവള്ളം പൂർണമായും മാറ്റുകേയാ െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്.ഈ
സംവിധാനങ്ങളുമായി എല്ലാം ബന്ധെപ്പട്ട കർശന�
മായ പരിേശാധനകൾക്കു് േലാകത്തുള്ളഏതുതുറമു�
ഖത്തിലും െവച്ചു് േനരിടാൻ തയ്യാറായാണു് ഇന്നെത്ത
കാലത്തു് കപ്പലുകൾസഞ്ചരിക്കുന്നതു്. ഇതിനു പുറെമ
നാവികരുെടആേരാഗ്യനില,കപ്പലിനുള്ളിേലയും ഭക്ഷ�
ണസാധനങ്ങളുെട സൂക്ഷിപ്പിേലയും ശുചിത്വം തുടങ്ങിയ�
വയും വിശദമായ പരിേശാധനക്കു് വിേധയമാണു്. കാ�
ലപരിധി കഴിഞ്ഞ ഒരുഅച്ചാറുകുപ്പി േപാലും കനത്ത
ൈഫനിനു് കാരണമാേയക്കാവുന്നഇടങ്ങളുണ്ടു്. നിയമ�
ങ്ങളുെട പാലനത്തിേലാ മതിയായ െതളിവുകളുെടേയാ
േരഖകളുേടേയാ അഭാവത്തിേലാ കപ്പലിെന്റയും നാ�
വികരുേടയും അറസ്റ്റിൽ വെര എത്തിേച്ചർന്നസന്ദർ�
ഭങ്ങളുണ്ടു്. (ഓയിൽ െപാലൂഷൻആക്ടു് ലംഘിച്ചതിനു്
ഇേപ്പാഴും അേമരിക്കയിലും മറ്റും ജയിലിൽ കഴിയുന്ന�
വരുണ്ടു്)പറഞ്ഞുവന്നതു് െപാതുസമൂഹത്തിലുള്ളസാ�
മാന്യധാരണ േപാെലഅത്രഅപകടം പിടിച്ച ഒന്നല്ല
ഒരു കപ്പൽഎന്നു് സൂചിപ്പിക്കാനാണു്. കരയിൽ പ്ര�
വർത്തിക്കുന്ന ഒരുഫാക്ടറിയുെട െചറിെയാരുഅംശം
േപാലും പരിസ്ഥിതിെയ ഉപദ്രവിക്കാെതയാണു് ഒരു
ആധുനിക കപ്പൽസഞ്ചരിക്കുന്നതു്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമാ�
യി േകരളത്തിനുള്ള ഒരുസാധ്യതെയ തീരപ്രേദശത്തി�
െന്റ പാരിസ്ഥിതികേലാലതെയേയാ മത്സ്യബന്ധന�
േമഖലെയേയാ ബാധിക്കാെത ഉപേയാഗെപ്പടുത്താൻ
കഴിയുേമാ എന്ന ഒരുഅേന്വഷണം ഉണ്ടാേവണ്ടതാ�
െണന്നു് േതാന്നുന്നതുംഅതുെകാണ്ടാണു്. സത്യത്തിൽ
മത്സ്യബന്ധനേബാട്ടുകൾ കപ്പലുകളുെട സാമീപ്യെത്ത�
യും െപ്രാപ്പല്ലറുണ്ടാക്കുന്നഇളക്കെത്തയും മീൻപിടുത്ത�
ത്തിനു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതായാണു് േലാകെത്തങ്ങും
കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. േബാംെബൈഹയിലും മറ്റും ഡീസൽ
േചാദിച്ചു് വരുന്ന േബാട്ടുകളുണ്ടു്. ഒരു കന്നാസിൽഡീ�
സൽ െകാടുത്താൽ നന്ദിസൂചകമായി െകാട്ടകൾ നിറ�
െയ സുർൈമ മത്സ്യം കിട്ടാറുണ്ടു്.

േബാട്ടുകളുെട സാന്നിദ്ധ്യം കൂടിയ ഇടങ്ങളിൽ കപ്പലു�
കൾക്കു് സഞ്ചരിക്കാനുള്ളപ്രാേയാഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
മാത്രമാണു് ഇതിെനാരു തടസ്സമായിട്ടുള്ളതു്. കൂട്ടിയിടി�
കൾ,ഇറ്റാലിയൻ ഗാർഡുകളുെട െവടിെവപ്പു് തുടങ്ങിയ
അനുഭവങ്ങൾ െകാണ്ടു് നാവികരും േകരളക്കരയുെട
സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കാറുണ്ടു്. ഇന്ധനത്തിേന്റയും േസവ�
നങ്ങളുേടയും സാധനസാമഗ്രികളുേടയും ലഭ്യതയുള്ള
ഒരുപ്രേദശത്തിെന്റെയങ്കിലും പുറം കടലിൽ കപ്പലു�
കൾക്കു് നങ്കൂരമിടാവുന്നസ്ഥലംഅടയാളെപ്പടുത്തുക�
യും തീരവുമായി ചരക്കിടപാടുകൾ ഇെല്ലങ്കിലുംഈ
േസവനങ്ങൾഅനുവദിക്കുന്ന വിധം നിയമങ്ങൾ പു�
തുക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് ഒരു വലിയ സഹായമാവും.
ചുരുങ്ങിയതു് മെറ്റാരു രാജ്യത്തു് േപായി സ്വന്തം നാ�
ട്ടിേലക്കു് തിരിച്ചുവേരണ്ടഅവസ്ഥയിൽ നിെന്നങ്കിലും
ഇന്ത്യൻ നാവികർക്കു് ഒരു േമാചനമാവും.അതു് മാത്ര�
മല്ല ഇേത േമഖലയിൽ ധാരാളം അനുഭവസമ്പത്തുള്ള
ഗൾഫ് മലയാളികൾക്കു് ഒരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ
നാട്ടിൽത്തെന്നഏർെപ്പടാവുന്ന ഒരു െതാഴിൽ േമഖല
കൂടുതൽ വികസിക്കുകകയും െചയ്യും. ഇതിെനാെക്ക
സഹായകരമാം വിധം കരയിൽ നിന്നു് സുരക്ഷിതമായ
ദൂരത്തിൽത്തെന്നനങ്കൂരമിടാൻ സാധിക്കുന്നസാവകാ�
ശമുള്ള ചരിവാണു് േകരളതീരെത്തകടൽത്തട്ടിനുള്ളതു്
എന്നാണു് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.

ട്രമ്പിെനതിെരയുള്ളപ്രേക്ഷാഭം കടലിേലക്കും
പടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു—നിരഞ്ജൻ (ജൂൺ 6, 9:23 pm).

ഒരു കാലത്തു് െകാച്ചിയിെല കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല
ഏഷ്യയിെല ഏറ്റവും വലിയ െക്രയിൻ ഉള്ളസ്ഥാപന�
മായിരുന്നുഎന്നു് കുട്ടിക്കാലത്തു് വായിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടു്.
പിന്നീടു് മറ്റു് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾഅതിെനെയാെക്ക
മറികടന്നു. കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ജപ്പാനുണ്ടായിരു�
ന്ന േമൽൈക്കപിന്നീടു് ൈകമാറിയതു് ദക്ഷിണ െകാ�
റിയക്കും പിന്നീടു് ൈചനക്കുമാണു്.എങ്കിലും ഷിപ്പ് റിപ്പ�
യറിങ്ങ്, മറ്റു് േസവനങ്ങൾ,ഇന്ധനലഭ്യതഎന്നിവയു�
െടെയല്ലാം അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും
െകാച്ചിക്കു് ഉണ്ടു്. 2020 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ കപ്പലു�
കൾ കർശനമായും ഉപേയാഗിേക്കണ്ട 0.5 %സൾഫർ
ഇന്ധനത്തിനു് ആേഗാളമായിത്തെന്ന വലിയക്ഷാമ�
മുണ്ടു്. ഇതു് വിതരണം െചയ്യാനുള്ളഇന്ത്യയുെട സാ�
ധ്യത ഇതുവെര േവണ്ടത്ര ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. േക�
രളതീരത്തു് ഇതു് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നതും
ഒരു വിഷയമാണു്.

കഴിഞ്ഞ 29 വർഷെത്തനാവികജീവിതത്തിനിടയിൽ
പല തവണഈവഴി കടന്നുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും േലാ�
കം െമാത്തംഅടച്ചുപൂട്ടിയഅവസ്ഥയിൽ േസവനകാ�
ലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും എവിെടയും ഇറങ്ങാനാവാെത
സ്വന്തം നാടിെന്റഅരികിലൂെട ഇന്നെലസഞ്ചരിക്കു�
േമ്പാൾസ്ക്രീനിൽ െതളിഞ്ഞതങ്കേശ്ശരി വിളക്കുമാടം
അനുഭവിപ്പിച്ച വിഷാദവും നിസ്സഹായതയുമാണു് ഇങ്ങ�
െനെയാരു േതാന്നൽഎഴുതിച്ചതു്. പ്രാേയാഗികത�
കളും നിലവിലുള്ളസംവിധാനങ്ങളും വിശദമായ പരി�
േശാധനകൾക്കു് വിേധയമാേകണ്ടതാെണന്നതിൽ
തർക്കമില്ല.

തങ്കേശ്ശരി വിളക്കുമാടം കഴിഞ്ഞു് തിരിേയണ്ടതിനു പക�
രം കാസർേഗാഡു വെര േകരളതീരത്തിനു് സമാന്തര�
മായി 50 േനാട്ടിക്കൽൈമൽഅകെലസഞ്ചരിച്ച േശ�
ഷമാണു് ഇന്നെലഞങ്ങൾഫുൈജറ ലക്ഷ്യമാക്കി തി�
രിഞ്ഞതു്.അത്ര േനരം കൂടി നാട്ടിേലക്കു് വീശുന്ന കാ�
റ്റിെനഞങ്ങളും െതാട്ടു എന്നഇത്തിരി ൈപങ്കിളിയായ
ഒരു േതാന്നലിനു േവണ്ടി മാത്രം. സാമൂഹികഅകലവും
ശാരീരിക അകലവുെമാെക്ക കരയിെല ജീവിതത്തിൽ
പരിചയമായിെക്കാണ്ടിരിെക്ക കാലങ്ങളായി അതനുഭ�
വിക്കുന്ന,പലേപ്പാഴും േസവനകാലം മുഴുവൻ കരയിൽ
കാൽ െതാടാൻ കഴിയാെത ഉരുക്കു െകാണ്ടു് നിർമ്മിച്ച
ഒരു ദ്വീപിൽ സഞ്ചരിേക്കണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യർക്കു േവ�
ണ്ടി ഇേപ്പാെഴങ്കിലും ഇത്രയും പറേയണ്ടതുണ്ടു് എന്നു്
േതാന്നുന്നു.

□
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നിരഞ്ജൻ
പാലക്കാടു് അടയ്ക്കാപുത്തൂരിൽ ജനനം.
മൈറൻഎൻജിനീയർ, വിവാഹിതൻ.
ചിത്രങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്
േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകൾ: നിരഞ്ജൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി�
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക�
െളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായസ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ടവിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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