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ഹരിറാം ഭാട്ടിയായുെട
േകാമാളികൾ

ഹരിറാം ഭാട്ടിയായുെട ‘വണ്ടർലാൻഡ് ’ എന്ന വസ്ത്ര�
വ്യാപാരശാലയിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള െറഡിെമയ്ഡ്
തുണിത്തരങ്ങൾ വില്ക്കുന്നു. നഗരത്തിെല പ്രധാന
േഷാപ്പിങ് ഏരിയായിൽ വണ്ടർലാൻഡ് സ്ഥാപിച്ചി�
രിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹരിറാം ഭാട്ടിയായുെട പിതാവു് ഗം�
ഗാറാം ഭാട്ടിയാ വിഭജനകാലത്തു് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കു
വാങ്ങിയിട്ടിരുന്നതാണു്. അവിെട ഹരിറാം ഭാട്ടിയാ
തെന്റ െചറുപ്പത്തിൽ 1964-െല ഗണപതിയുത്സ�
വകാലത്തു് ‘ഭാട്ടിയാ െടക്ൈസ്റ്റൽസ് ’ എന്ന േപ�
രിൽ ആരംഭിച്ച കട ഭാട്ടിയായുെട കച്ചവടനിപുണത
കാലാകാലങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തിയ വിപണനതന്ത്ര�
ങ്ങളുെട വിജയത്താൽ, പല തവണ നവീകരിച്ചാ�
ണു് പുതിയ േപരിൽ നഗരത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ
ശിശുവസ്ത്രാലയമായി മാറിയതു്. ആദ്യ കാലത്തു്
േജാഗീന്ദർസിങ് എന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ മാത്രം ഭാട്ടിയാ�
യ്ക്കു സഹായിയായി ഉണ്ടായിരുന്ന കടയിൽ ഇന്നു്
അൻപേതാളം േജാലിക്കാരുണ്ടു്. വണ്ടർലാൻഡിൽ
നിന്നു ലഭിച്ച ലാഭത്തിെന്റ വൻതുകകൾ ഭാട്ടിയാ
നഗരത്തിെല പ്രമുഖ തുണിമില്ലുകളുെട ഓഹരിക�
ളിൽ നിേക്ഷപിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. മാത്രേമാ? വണ്ടർലാൻ�
ഡിനു് ഇന്നു തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഒരു ശാഖയു�
ണ്ടു്. ഹരിറാം ഭാട്ടിയായുെട ഏക പുത്രൻ വിേനാദ്
ഭാട്ടിയാ നടത്തുന്ന ആ കടയും നാൾക്കുനാൾ വളർ�
ന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അവിെട, പേക്ഷ, െതാ�
ഴിലാളികളുെട എണ്ണം കുറവാണു്. ബിെല്ലഴുതുന്നതും
േസ്റ്റാക്ക് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതുെമല്ലാം കമ്പ്യൂ�
ട്ടറുകളാണു്. വില്പനയുെട കണക്കുകൾ ഗ്രാഫുകളാ�
യി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിേനാദ് ഭാട്ടിയായ്ക്കു വരച്ചുെകാടു�
ക്കുന്നു. ചിത്രകലയിൽ താത്പര്യമുള്ള വിേനാദ് ഭാ�
ട്ടിയാ ശിശുവസ്ത്രങ്ങളുെട മേനാഹരമായ പാേറ്റണു�
കൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നു. അതുപേയാഗിച്ചു
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അതിേവഗം വില്ക്കെപ്പടു�
ന്ന ചരക്കുകളായേതാെട അച്ഛെന്റ കടയുെട വളർ�
ച്ചാേവഗതെയ മറികടന്നാണു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയായു�
െട വ്യാപാരമുയരുന്നതു്. രണ്ടു് വണ്ടർലാൻഡുകളും
തമ്മിൽ കച്ചവടബന്ധങ്ങെളാന്നും നിലനിർത്തിയി�
രുന്നിെല്ലങ്കിലും തെന്റ പാേറ്റണുകളിൽ ഏറ്റവും വി�
ല്പനയുള്ള ചിലതു് അച്ഛെന്റ കടയിലൂെടയും വില്ക്കുന്ന�
തിെനപ്പറ്റി വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ പലേപ്പാഴും ആേലാ�
ചിച്ചിരുന്നു. ഏതു കാര്യവും അച്ഛേനാടും കമ്പ്യൂട്ടറി�
േനാടും ആേലാചിച്ചു മാത്രം െചയ്യാറുള്ള വിേനാദ്
ഭാട്ടിയാ ഇേതപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ ഹരിറാം ഭാട്ടിയാേയാ�
ടു സംസാരിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ, നിരാശെപ്പ�
ടുത്തുന്നതായിരുന്നു അച്ഛെന്റ മറുപടി: “നിെന്റ കട
തലസ്ഥാനത്താെണേന്നാർക്കണം. അവിെട തു�
ണിത്തരങ്ങളുെട േമന്മെയക്കാൾ അവയുെട പകിട്ടും
പത്രാസുമാണു് ആളുകൾ േനാക്കുന്നതു്. ഇതാക�
െട്ട, െതാഴിലാളികളുെട നഗരമാണു്. വിലക്കുറവും
ഗുണേമന്മയുമാണു് ഇവിെട ആളുകൾക്കാവശ്യം
ഇവിടെത്ത കുട്ടികൾക്കും വലിയ വാലുകളും ചിറ�
കുകളുമുള്ള ഉടുപ്പുകേളാടു ഭ്രമം േതാന്നാനിടയില്ല.”
പിന്നീടു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ തെന്റ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പല
േകാണുകളിൽനിന്നു േനാക്കി വരയ്ക്കുന്ന വില്പനയുെട
ഗ്രാഫുകൾ കാട്ടി അച്ഛെന്റ കടയിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു നിർബന്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.

ഹരിറാം ഭാട്ടിയായ്ക്കു് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുെടയും ആവശ്യം
അത്ര േബാധ്യെപ്പട്ടില്ല. കടയുെട കവാടത്തിനരി�
കിെല കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ദൃഷ്ടികൾ റഡാറുകെളേപ്പാ�
െല വാതിൽക്കേലക്കു തിരിച്ചുവച്ചു് ഇരിക്കുന്ന ഭാ�
ട്ടിയായുെട മനസ്സു് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ കൃത്യതേയാ�
െടതെന്ന കച്ചവടക്കണക്കുകളുെട അദൃശ്യഗ്രാഫു�
കൾ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നു. എൺപതുകളിൽ നഗര�
ത്തിെല ജനസംഖ്യ പൂർവ്വാധികമായ േതാതിൽ
വർധിച്ചു വന്നേപ്പാൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യാപാ�
രവർധന തെന്റ കടയ്ക്കുണ്ടായിെല്ലന്നു് ഭാട്ടിയാ മന�
സ്സിലാക്കി. പുതുതായിത്തുടങ്ങിയ ഇതര വസ്ത്രാലയ�
ങ്ങൾ വണ്ടർലാൻഡിെന്റ വശ്യത കുറച്ചതായും ഭാട്ടി�
യാ കെണ്ടത്തി. 1989-െല ഗണപതിയുത്സവകാല�
ത്തു്, ഒരു വലിയ േസ്റ്റാക്ക് േശഖരണത്തിനു േശഷം
േവണ്ടത്ര പരസ്യെപ്പടുത്തിയ ഒരു റിഡക്ഷൻ വി�
ല്പനേയാെട, കടയുെട ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വർഷം
ആേഘാഷിക്കാൻ ഭാട്ടിയാ തീരുമാനിച്ചു.

അേതാെടാപ്പംതെന്ന വണ്ടർലാൻഡിെന്റ ആകർ�
ഷണീയത വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരു നൂതനാശയവും ഭാ�
ട്ടിയാ കെണ്ടത്തി. കട തുറക്കും മുതൽ അടയ്ക്കുംവെര,
നാലു േകാമാളികൾ വാതിൽക്കൽ വഴിേപാക്കർ�
ക്കു േനെര തിരിഞ്ഞുനിന്നു് പലയിനം േകാമാളിത്ത�
ങ്ങൾ കാട്ടി വണ്ടർലാൻഡിേലയ്ക്കു് അവരുെട ശ്രദ്ധ�
യാകർഷിക്കുക. ഇതിേലക്കായി കൗമാരപ്രായക്കാ�
രായ എട്ടു പുതിയ േജാലിക്കാെര ഭാട്ടിയാ താൽ�
ക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചു. കാലത്തും
ഉച്ചയ്ക്കും തുടങ്ങുന്ന രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി അവർ
വണ്ടർലാൻഡിെന്റ കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ െകാണ്ടലങ്കരി�
ച്ച തിണ്ണയിൽനിന്നു േകാമാളിക്കളികൾ കാട്ടി വഴി�
േപാക്കെര വശീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരീക്ഷണം
വൻവിജയമായിരുന്നു. ഉത്സവകാലെത്ത ഉത്സാ�
ഹേത്താെടാപ്പം േകാമാളിത്തങ്ങേളാടും ആദായ
വില്പനേയാടുമുള്ള കമ്പംകൂടി േചർന്നേപ്പാൾ നഗ�
രവാസികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉത്സവേകാടികൾ
വാങ്ങാൻ വണ്ടർലാൻഡുതെന്ന തിരെഞ്ഞടുത്തു.
പുത്തൻ േസ്റ്റാക്കിനു പുറെമ വണ്ടർ ലാൻഡിെല
പഴഞ്ചരക്കുകളും വിറ്റുെപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്നു. ഉത്സവ�
ദിവസം ഭാട്ടിയായുെട വകയായി ഒരു പടുകൂറ്റൻ
ഗണപതിവിഗ്രഹം കടലിേലക്കാനയിക്കെപ്പട്ടതു്
അസാമാന്യമായ വ്യാപാരവിജയത്തിെന്റ പ്രഖ്യാപ�
നമായി നഗരത്തിെലങ്ങും വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടു.

കാലക്രമത്തിൽ, വണ്ടർലാൻഡിെല േകാമാളികൾ
നഗരത്തിെല അറിയെപ്പടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിെലാന്നാ�
യി. പകെലാരിക്കലും തിരെക്കാഴിയാത്ത നിര�
ത്തിെല ആൾക്കൂട്ടങ്ങെള േകാമാളികൾ പുത്തൻ
പുത്തൻ േകാമാളിത്തങ്ങൾ കാട്ടി വണ്ടർലാൻഡി�
േലക്കു ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. കടയിേലക്കു നട�
ന്നടുക്കുന്നവെര േകാമാളികൾ ഹൃദ്യമായ േചഷ്ടകൾ
കാട്ടി സ്വീകരിച്ചാനയിച്ചു. കുട്ടികെള അവർ ൈക�
പിടിച്ചു വണ്ടർലാൻഡിേലക്കു കയറ്റി. നടത്തുന്ന
കച്ചവടത്തിെന്റ േതാതനുസരിച്ചു് മിഠായികളും ശീ�
തളപാനീയങ്ങളും വിതരണം െചയ്തു. വാഹനങ്ങളി�
െലത്തുന്നവർ വാങ്ങുന്ന തുണികൾ േകാമാളികൾ�
തെന്ന എടുത്തു െകാണ്ടുേപായി വാഹനങ്ങൾക്കു�
ള്ളിൽവച്ചു് യാത്രാഭിവാദ്യങ്ങളും െകാടുേത്ത മടങ്ങി�
യിരുന്നുള്ളു.

മാറുന്ന കാലത്തിനും മാറുന്ന സിനിമകൾക്കുമനുസ�
രിച്ചു് േകാമാളികളുെട േവഷങ്ങളിലും െപരുമാറ്റങ്ങ�
ളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഭാട്ടിയാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അതിനാൽ ആ നിരത്തിലൂെട പതിവായി േപായി�
രുന്നവർക്കും വണ്ടർലാൻഡ് പുതുമയുള്ള േകാമാ�
ളിത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുേപാന്നു. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുെട
കൗതുകം േകാമാളികളുെട കൗമാരമനസ്സിെന്റ ചാ�
പല്യം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ വിചിത്രങ്ങളായ
ആശയങ്ങൾ അവർക്കു് അനായാസം കെണ്ടത്താ�
നും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാട്ടിയായുെട നിർേദശമനുസരി�
ച്ചു് സ്ത്രീകെളയും കുട്ടികെളയും േകാമാളികൾ പ്രേത്യ�
കം രസിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ, വസ്ത്രങ്ങളുെട ഉപേഭാ�
ക്തൃേലാകത്തിെല ആ പ്രജാപതികൾക്കു വണ്ടർ�
ലാൻഡിേനാടുള്ള മമത ഏറിേയറി വന്നു. േകാമാ�
ളികൾക്കു മുൻപും േകാമാളികൾക്കു പിൻപും എന്നു
േവർതിരിക്കാനാവുംവിധം പ്രകടമായ വർധന കട�
യുെട പ്രശസ്തിയിലും ലാഭത്തിലും ഉണ്ടായി.

തെന്റ വ്യാപാരത്തിൽ അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തി�
ച്ച ‘േകാമാളി ഫാക്ടർ’ എങ്ങെന മനസ്സിെലത്തിെയ�
ന്നു് ഒരിക്കൽ ഹരിറാം ഭാട്ടിയാ മകനു വിശദീകരി�
ച്ചു െകാടുക്കുകയുണ്ടായി—എണ്ണത്തിൽ കൂടിയേതാ�
െട കടയിെല െതാഴിലാളികളുെട െപരുമാറ്റരീതി�
കൾ ഭാട്ടിയായ്ക്കു് അസംതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയി�
രുന്നു. കടയിെലത്തുന്ന ഉപേഭാക്താക്കേളാടു്, പ്ര�
േത്യകിച്ചു് കുട്ടികേളാടു്, താനും േജാഗീന്ദർസിങ്ങും
കാട്ടിയിരുന്ന ആ കലയും കച്ചവടവും കലർന്ന േസ്ന�
ഹവായ്പു് വില്പനക്കാരുെട പുതിയ തലമുറയ്ക്കു പ്രദർ�
ശിപ്പിക്കാനാവുന്നിെല്ലന്നു് ഭാട്ടിയാ മനസ്സിലാക്കി.
പണ്ടു കുട്ടികളായി വണ്ടർലാൻഡിൽ വന്നിരുന്നവർ
പിൽക്കാലത്തു് അമ്മമാരായി മാറി. തങ്ങളുെട കു�
ട്ടികെളയും കൂട്ടി വന്നിരുന്നേപ്പാൾ, പണ്ടെത്ത ഓർ�
മ്മകളുെട ഊഷ്മളതയിൽത്തെന്ന ഉപചാരപൂർവ്വം
ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു് ഭാട്ടിയാ പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടു്.
ഇടെയ്ക്കാെക്ക ഭാട്ടിയാ തന്നത്താൻ എഴുേന്നറ്റുെച�
ന്നു് കുഞ്ഞുങ്ങേളാടു വാത്സല്യം കാട്ടാനും അമ്മമാ�
െര അവരുെട കളർ െസലക്ഷെന്റ േപരിൽ അഭി�
നന്ദിക്കാനുെമാെക്ക ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, തെന്റ തടി�
ച്ചുവീർത്തുേപായ ശരീരത്തിനും ദുർേമദസ്സിലിടുങ്ങി�
േപ്പായ കണ്ണുകൾക്കും കുട്ടികെള വശീകരിക്കാനുള്ള
പ്രാപ്തിയിെല്ലന്നും പുതുതലമുറയിെല െപണ്ണുങ്ങൾ
തെന്ന അവഗണിക്കുന്നുെവന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു് ഭാ�
ട്ടിയാ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിേലക്കുതെന്ന മടങ്ങി. ഈ ഘട്ട�
ത്തിൽ കച്ചവടക്കാരനു് അവെന്റ മുഖം എത്ര പ്രധാ�
നെപ്പട്ടതാെണന്നു് ഭാട്ടിയാ മനസ്സിലാക്കി. കൗണ്ട�
റുകൾക്കു പിന്നിെല അസന്തുഷ്ടമുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കു�
ന്ന ൈവരസ്യത്തിനു പ്രതിവിധിയായി സദാ സന്തു�
ഷ്ടമായ േകാമാളി മുഖങ്ങൾ ഭാട്ടിയാ സങ്കല്പിച്ചുേനാ�
ക്കി. കപടമായ ചിരികൾ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയുന്ന കു�
ട്ടികൾക്കും ഏതു ചിരിയും സംശയങ്ങേളാെട േനാ�
ക്കുന്ന നഗരത്തിെല െപണ്ണുങ്ങൾക്കും േകാമാളി മു�
ഖങ്ങളിെല നിരർത്ഥകമായ ചിരികൾ സ്വീകാര്യമാ�
കുെമന്നു് ഭാട്ടിയായ്ക്കു േതാന്നി. മുഖംമൂടികൾക്കു പി�
ന്നിൽ സ്വന്തം മുഖങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതി�
നാൽ േകാമാളികൾ കൂടുതൽ മാനുഷികവും സ്വാഭാ�
വികവുമായ െപരുമാറ്റത്താൽ ഉപേഭാക്താക്കെള
സംപ്രീതരാക്കാതിരിക്കില്ല എന്നും ഭാട്ടിയാ കണ�
ക്കുകൂട്ടി. ആദ്യദിവസങ്ങളിൽത്തെന്ന േകാമാളിക�
ളും കസ്റ്റേമഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഇടെപടലുകൾ കണ്ണാടി�
ക്കൂട്ടിലിരുന്നു നിരീക്ഷിച്ചു് തെന്റ നിഗമനങ്ങൾ ശരി�
യാെണന്നു് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും െചയ്തു.

േകാമാളികൾ തങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ മുഖങ്ങൾ ജന�
ങ്ങൾക്കു െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കണെമന്നു് ഭാട്ടിയാ
പ്രേത്യകം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. ആ മുഖപരിചയം
േകാമാളിമുഖേത്താടുള്ള താത്പര്യം കുറയ്ക്കുെമന്നു്
ഒരു മനഃശാസ്ത്രവും പഠിക്കാെതതെന്ന ഭാട്ടിയാ
അനുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ രാത്രിവണ്ടിയിൽ
തെന്റ േതാളിൽ തലചായ്ച്ചു് തളർന്നുറങ്ങിയ സഹ�
യാത്രികൻ േകാമാളികളിെലാരുവനായിരുെന്ന�
ന്നു് ഒരു നഗരവാസിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മേനാ�
േരാഗിയായ അച്ഛനു മരുന്നു വാങ്ങാൻ കൂെടക്കൂെട
എത്താറുള്ള ആ െചറുപ്പക്കാരൻ േകാമാളികളിെല
മെറ്റാരുവനാെണന്നു് വണ്ടർലാൻഡിെല ഒരു പതി�
വു കസ്റ്റമറായ മേനാേരാഗ വിദഗ്ദ്ധൻ അറിഞ്ഞി�
േട്ടയില്ല. അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നു ചാടിേപ്പായ
അേന്തവാസിെയ ആ േകാമാളിമുഖങ്ങൾക്കിടയിൽ
നിന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിക്കവാറും വണ്ടർലാൻ�
ഡിൽ വരാറുള്ള അനാഥാലയത്തിെല അച്ചനു കഴി�
ഞ്ഞേതയില്ല.

േകാമാളികളും തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയെപ്പ�
ടാതിരിക്കേണ എന്നാണു് ആഗ്രഹിച്ചതു്. വണ്ടർ�
ലാൻഡിെല തുച്ഛമായ േവതനംെകാണ്ടു് ഒരു താ�
രത്തിെനാത്ത ജീവിതം അവർക്കു സങ്കല്പിക്കാനാ�
വുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ. നിറം മങ്ങിയ േവഷങ്ങളിൽ
േചാറുപാത്രം െപാതിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടു് കക്ഷ�
ത്തിലിടുക്കി സബർബൻ തീവണ്ടിയിെല വിയർ�
പ്പു ഗന്ധങ്ങൾ ശ്വസിച്ചു നിൽക്കുേമ്പാൾ അവർ
മെറ്റാരു െതാഴിൽ മാത്രേമ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുള്ളു.
ഇതര നഗരങ്ങളിൽനിെന്നത്തുന്ന തീവണ്ടികളിൽ
ദിനംപ്രതി അേനകം െതാഴിൽരഹിതർ വെന്നത്തി�
െക്കാണ്ടിരുന്ന ആ നഗരത്തിലാവെട്ട, െമച്ചെപ്പ�
ട്ട െതാഴിലുകൾ ആർഭാടേമറിയ സ്വപ്നങ്ങളായി �
മാറിെക്കാണ്ടുമിരുന്നു.

ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആഴ്ചയറുതികളിൽ പലേപ്പാഴും
േകാമാളികൾ ഒന്നിച്ചു നഗരത്തിെല െചലവു കുറ�
ഞ്ഞ ഒരു മദ്യശാലയിൽേപ്പായി ഒരാേഘാഷദിവസ�
െമന്ന േപാെല മദ്യപിച്ചിരുന്നു. െതാഴിലിെന്റ ഭാഗ�
മായ േകാമാളികളിലൂെടത്തെന്ന അവർക്കിടയിൽ
ദൃഢെപ്പട്ടിരുന്ന സൗഹൃദം, ജീവിതത്തിെല േകാമാ�
ളിത്തങ്ങൾ കാട്ടാൻ കിട്ടുന്ന ആ മദ്യപാനേവളകളി�
ലൂെട ഒരു സാേഹാദര്യത്തിേലക്കു വളർന്നുെകാണ്ടി�
രുന്നു. സ്വകാര്യദുഃഖങ്ങളും ഗാർഹികപ്രശ്നങ്ങളുെമ�
ല്ലാം അവർ അേന്യാന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. വണ്ടർ�
ലാൻഡിെല െതാഴിലിേനാടുള്ള മടുപ്പാകെട്ട, അവർ
തുല്യമായി പങ്കിട്ട ഒരു വികാരമായിരുന്നു. ഒരു മദ്യ�
പാനദിനത്തിൽ അവരിെലാരുവനായ അനിൽ
പാേണ്ഡ മദ്യലഹരിയുെട ഉേത്തജനത്തിൽ, േവണ്ട�
ത്ര േവതനം നല്കാത്ത ഹരിറാം ഭാട്ടിയാേയാടുള്ള
അമർഷത്തിെന്റ ശബ്ദങ്ങളുയർത്തി. ഒരു സംഘഗാ�
നത്തിെന്റ തുടക്കംേപാെലയായിരുന്നു അതു്. േസ്ന�
ഹിതെന്റ േരാഷം അപ്പാെട ഉൾെക്കാണ്ട മറ്റുള്ളവ�
രും വണ്ടർലാൻഡിൽനിന്നു്, തങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന
േവതനവും േജാലിസ്ഥിരതയും ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള
അമർഷം മുഴുവൻ പുറേത്തെക്കടുത്തു. അങ്ങെന
മദ്യശാല അടയ്ക്കാറായേപ്പാൾ ഒച്ചയടേപ്പാെട ഇറ�
ങ്ങിേപ്പായ േകാമാളികൾ ഒരു സംഘടനയായി രൂ�
പാന്തരെപ്പട്ടിരുന്നു.

കുെറ ദിവസങ്ങളിെല ഗുഢാേലാചനകൾക്കു േശ�
ഷം, അവർ നഗരത്തിെല െചറുകിട െതാഴിൽേമ�
ഖലയിെല േനതാക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നു തങ്ങെള
നയിക്കാൻ ഒരു യുവേനതാവിെന കെണ്ടത്തി. പല
െതാഴിൽസമരങ്ങളും വിജയത്തിെലത്തിച്ചതിെന്റ
േപരിൽ നഗരെമങ്ങും അറിയെപ്പട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു
ഹരീഷ് മിശ്ര. ഹരിറാം ഭാട്ടിയാെയ ഭയേത്താെട
മാത്രം േനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വണ്ടർലാൻഡി�
െല െതാഴിലാളികെള തെന്റ സമരാഹ്വാനത്തിെല
വിേമാചനസ്വപ്നങ്ങളിേലക്കു് ആനയിക്കുവാൻ മി�
ശ്രയ്ക്കു് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു. േകാമാളികളുെട പ്രശ്നം
രമ്യമായി പരിഹരിക്കുവാൻ ഭാട്ടിയാ തയ്യാറായി�
െല്ലങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു പണിമുടക്കിനു തങ്ങൾ
തയ്യാറാെണന്നു് ഓേരാ െതാഴിലാളിയും മിശ്രേയാടു
സമ്മതിച്ചു.

1994-െല ഗണപതിയുത്സവത്തിെന്റ നാളുകൾ. പു�
ത്തൻ വസ്ത്രേശഖരങ്ങൾെകാണ്ടു് വണ്ടർലാൻഡി�
െല െഷൽഫുകൾ നിറച്ചിട്ടു് ഒെരട്ടുകാലി അതിെന്റ
വലയിേലക്കു േനാക്കിയിരിക്കുേമ്പാെല ഭാട്ടിയാ
കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലിരുന്ന ദിവസങ്ങളിെലാന്നിൽ ഒരു
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു് സമയമാവശ്യെപ്പട്ടു് ഹരീഷ് മിശ്രയുെട
േഫാൺസേന്ദശെമത്തി. വലെയാന്നനങ്ങുേമ്പാൾ
ഇളകിയിരിക്കുന്ന എട്ടുകാലിെയേപ്പാെലതെന്ന ഭാ�
ട്ടിയാ ആെകെയാന്നുലഞ്ഞു. വണ്ടർലാൻഡിേല�
യ്ക്കു് ഒരു ഭീഷണിയുെട നിഴൽ വീഴുന്നതു തിരിച്ചറി�
ഞ്ഞ ഭാട്ടിയായുെട കാറു് അന്നു പതിവിലും േനര�
െത്ത വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചു. സന്ധ്യയ്ക്കു് പൂേന്താട്ടത്തി�
നു നടുവിെല ഗാർഡൻ െചയറുകളിലിരുന്നു് തെന്റ
വളർത്തുനായെയ മടിയിലിരുത്തി ഓമനിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ഹരിറാം ഭാട്ടിയാ, ഹരീഷ് മിശ്ര വിശദീകരിച്ച
െതാഴിൽപ്രശ്നത്തിനു െചവിെകാടുത്തു. 1989 മുതൽ
വണ്ടർലാൻഡിലുണ്ടായ വ്യാപാരവർധനവിലും ലാ�
ഭത്തിലുണ്ടായ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിലും േകാമാളികളു�
െട അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ പങ്കു് എത്രയായിരിക്കുെമന്നു്
കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു്, േനതാവു പറഞ്ഞു
േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ വർഷങ്ങളായി തേന്നാെടാപ്പം
കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ കണെക്ക�
ഴുത്തുകാരൻ സ്റ്റീൽ േപനെകാണ്ടു് തെന്റ പിന്നിൽ
കുത്തിയതായി ഭാട്ടിയായ്ക്കു േതാന്നി. അേപ്പാേഴക്കു്
മിച്ചമൂല്യ സിദ്ധാന്തം ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചു് മി�
ശ്ര മുേന്നറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാട്ടിയായുെട തേലാട�
ലുകളിെല േസ്നഹം കുറഞ്ഞതറിഞ്ഞ നായ മടിയിൽ�
നിന്നു ചാടിയിറങ്ങി ഓടിേപ്പായി േകാമാളികെള
സ്ഥിരേജാലിക്കാരായി അംഗീകരിക്കണെമന്നും
കടയുെട വളർച്ചയ്ക്കു് ആനുപാതികമായ േതാതിൽ
േവതനവർദ്ധന നല്കണെമന്നുെമാെക്ക വാദിച്ച മി�
ശ്രയുെട മുഖേത്തക്കു് മെറ്റാരു േകാമാളിമുഖേത്ത�
െക്കന്നേപാെല േനാക്കിയരിക്കാേന ഭാട്ടിയയ്ക്കു
കഴിഞ്ഞുള്ളു. ഒടുവിൽ, തെന്റ തീരുമാനം പിേറ്റന്നു
കാലത്തു് അറിയിക്കാെമന്ന വാഗ്ദാനേത്താെട കൂടി�
ക്കാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഹരീഷ് മിശ്ര ആ
തീരുമാനെമന്തായിരിക്കുെമന്നു് ഭാട്ടിയായുെട ചുവപ്പു
പടർന്ന മുഖത്തു േനാക്കി ഏെറക്കുെറ അനുമാനിച്ചു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

രാത്രി, േകാമാളികളുെട ധിക്കാരേമാർത്തു് ഉറക്കം
നഷ്ടെപ്പട്ട ഭാട്ടിയാ മിച്ച മൂല്യസിദ്ധാന്തെത്തപ്പറ്റി
തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു് ആേലാചിച്ചു. േകാമാ�
ളികൾ തെന്റ സ്വന്തം ഭാവനാസൃഷ്ടികളായതിനാൽ
അവരുെട െതാഴിലിെന്റ മിച്ചമൂല്യം തനിക്കുള്ളതാ�
െണന്നും വണ്ടി വലിക്കുന്ന കാളകൾക്കു വണ്ടിയിൽ
െകാണ്ടു േപാകുന്ന ചരക്കുകളുെട വിറ്റുവരവിെന്റ
ലാഭവീതം െകാടുക്കണെമന്നു പറയുേമ്പാെലയാ�
ണേല്ലാ േനതാവിെന്റ വാദം എെന്നാെക്ക ഭാട്ടിയാ
ചിന്തിച്ചു. തനിക്കു േരഖാമൂലമായ കടപ്പാടുകൾ ഒന്നു�
മില്ലാത്തതിനാൽ േകാമാളികളുെട ആവശ്യങ്ങൾ
ഒന്നുേപാലും അംഗീകരിേക്കണ്ട എന്ന തീരുമാനെമ�
ടുത്ത േശഷേമ ഭാട്ടിയായ്ക്കു് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു.
പിേറ്റന്നു ൈവകിയുണർന്ന ഭാട്ടിയാ, കിടക്കയിൽ�
നിെന്നഴുേന്നല്ക്കാെതതെന്ന േഫാെണടുത്തു് തെന്റ
തീരുമാനം മിശ്രെയ അറിയിച്ചു: േവതനവർദ്ധന�
വിെനപ്പറ്റി വണ്ടർലാൻഡിെന്റ അടുത്ത വികസന
ഘട്ടത്തിൽ ആേലാചിക്കാെമന്നും മെറ്റാരു െതാ�
ഴിലിലും തൽക്കാലം ആെള ആവശ്യമില്ലാത്തതി�
നാൽ േകാമാളികെള സ്ഥിരേജാലിക്കാരായി നിയ�
മിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല എന്നുമായിരുന്നു സേന്ദശം.
പണിമുടക്കിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയി�
രുന്ന ഹരീഷ് മിശ്ര ഉടൻതെന്ന കടയുെട മുന്നിൽ
തെന്ന കാത്തുനിന്നിരുന്ന െതാഴിലാളികൾക്കിടയി�
െലത്തി വണ്ടർലാൻഡിെല ആദ്യെത്ത െതാഴിൽ
സമരത്തിനു കാഹളമൂതി.

പതിവു േനരമായ ഒൻപതര മണിക്കു് വണ്ടർലാൻ�
ഡിനു മുന്നിൽ ഭാട്ടിയായുെട കാെറത്തുേമ്പാൾ ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ച പ്ലക്കാർഡുകളുമായി േകാമാളികൾ
അത്യുച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി: “ഹരിറാം
ഭാട്ടിയാ നീതിപാലിക്കുക, െതാഴിലിെനാത്ത േവ�
തനം നല്കുക, വിേവചനം അവസാനിപ്പിക്കുക” തു�
ടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഉയർ�
ത്തി ആവർത്തിച്ചു. തെന്റ തലേച്ചാറിൽ ഒരു തണു�
ത്ത ചുഴലിക്കാറ്റു് വീശിയടിക്കുന്നതായി ഭാട്ടിയായ്ക്കു
േതാന്നി. സമരനിരയിെല മുഖങ്ങേളാേരാന്നും മാറി�
മാറി േനാക്കിയിട്ടു് ഭാട്ടിയാ ൈഡ്രവേറാടു മടങ്ങാനാ�
വശ്യെപ്പട്ടു. െചവിക്കുള്ളിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുെട മുഴ�
ക്കം നിലച്ചേപ്പാൾ ഭാട്ടിയാ ൈഡ്രവേറാടു േചാദിച്ചു:
“ആ മിേശ്രെട പിറകിൽ നിേന്നാരു് ആെരാെക്കയാ�
െണന്നു് നിനക്കറിയുേവാ?: “അേയ്യാ, അതു് നമ്മുെട
േകാമാളികളുതെന്നയേല്ല മുതലാളീ!” ൈഡ്രവർ
അതിശയേത്താെട പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഭാട്ടിയാ ആശ്ച�
ര്യെപ്പട്ടുേപായി. താൻ േകാമാളി േവഷത്തിൽ മാ�
ത്രം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ െതാഴിലാളികളു�
െട യഥാർത്ഥ മുഖങ്ങൾ ഏെറക്കാലമായി ഭാട്ടിയാ
ശ്രദ്ധേയാെട കണ്ടിരുന്നില്ല, േകാമാളികെള നിയ�
മിച്ച കാലെത്ത മീശ കുരുക്കാത്ത മുഖങ്ങൾ തെന്ന
താൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുേപാരികയായിരുന്നേല്ലാ
എന്നു് ഭാട്ടിയാ ഓർത്തു. എെന്താെക്കേയാ െതറ്റു�
കൾ തനിക്കും പറ്റിയിട്ടുെണ്ടന്നും എവിെടെയാെക്ക�
േയാ തെന്റ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പിഴച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഭാ�
ട്ടിയാ ചിന്തിച്ചു. ആ തിരിച്ചറിവിേനാെടാപ്പംതെന്ന
വ്യാപാരകാര്യങ്ങളിൽ ഇനിമുതൽ മകെനക്കൂടി ഉൾ�
െപ്പടുേത്തണ്ടതുെണ്ടന്ന തീരുമാനവുെമടുത്താണു്
ഭാട്ടിയാ വീട്ടിൽ മടങ്ങിെയത്തിയതു്. എത്തിയയു�
ടൻ നീണ്ടു നീണ്ടുേപായ ഒരു േഫാൺബന്ധത്തിലൂ�
െട ഭാട്ടിയാ വണ്ടർലാൻഡിെല കലാപെത്തപ്പറ്റി
മകെന ധരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

നീണ്ടുേപാകുന്ന ഏതു സമരവും ഒരു സ്ഥാപനത്തി�
െന്റേമൽ വളരുന്ന അർബുദമാെണന്നു വിശ്വസിച്ചി�
രുന്ന വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ, അച്ഛേനാടു് ആേലാചിക്കാ�
െതതെന്ന, പിേറ്റന്നു പുലർച്ചയ്ക്കു തലസ്ഥാനം വിട്ടു്
വിമാനത്തിൽ പറന്നു വീട്ടിെലത്തി. ഉറക്കം ശരിയാ�
വാത്തതിെന്റ ആലസ്യേത്താെട വരാന്തയിലിരുന്നു്
നഗരത്തിൽ പ്രചാരമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ പണിമുടക്കി�
െന്റ വാർത്തയുേണ്ടാ എന്നു് ആശങ്കേയാെട പരാ�
തിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴാണു് ഹരിറാംഭാട്ടിയാ മുറ്റ�
ത്തു മകെന്റ കാെലാച്ച േകട്ടതു്. ആഹ്ലാദകരമായ
ഒരമ്പരേപ്പാെട ഭാട്ടിയാ അകേത്തക്കുേനാക്കി ഭാര്യ�
െയ വിളിച്ചു. പൂജാമുറിയിൽനിേന്നാടിെയത്തിയ മാ�
യാേദവിയും മകെനക്കണ്ടു് ഇഷ്ടൈദവങ്ങൾേക്കാ�
േരാരുത്തർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

കുളിയുംപ്രാതലും അത്യാവശ്യം ചില കുശലപ്രശ്നങ്ങ�
ളും കഴിഞ്ഞു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ അച്ഛെനതിെരയിരു�
ന്നു് വണ്ടർലാൻഡിെല െതാഴിൽപ്രശ്നത്തിനു താൻ
കമ്പ്യൂട്ടറിേനാടാേലാചിച്ചു രൂപെപ്പടുത്തിയതും വിമാ�
നയാത്രയ്ക്കിടയിൽ അന്തിമരൂപം െകാടുത്തതുമായ
പരിഹാരേഫാർമുല വിശദീകരിച്ചു. േകാമാളികളുെട
പ്രശ്നം േകാമാളികെളത്തെന്ന ഉന്മൂലനം െചയ്തു പരി�
ഹരിക്കെപ്പടുന്ന ആ ഒത്തുതീർപ്പുവ്യവസ്ഥകൾ നിശ�
ബ്ദനായി േകട്ടിരുന്ന ഹരിറാം ഭാട്ടിയാ ഒടുവിൽ ഒരു
വീണ്ടുവിചാരംേപാെല ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞു: “പിരി�
ഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ െകാടുത്ത പണെപ്പാതി
വാങ്ങിയിട്ടു് ആ േജാഗീന്ദർ സിങ് ‘ഇതു് നിെന്റ വക’
എന്നു പറഞ്ഞു് എനിക്കു തന്ന െകാച്ചു െനലവിളക്കു്
നിെന്റ അമ്മ ഇേപ്പാഴും സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിെട്ടാണ്ടു്, പൂജാ�
മുറീലു്… അെതാെക്ക ഒരു കാലം!”

െവറുെത ഒന്നു ചിരിച്ചിട്ടു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ ഹരീഷ്
മിശ്രെയ േഫാണിലൂെട ബന്ധെപ്പട്ടു് വണ്ടർലാൻഡി�
െല െതാഴിൽപ്രശ്നത്തിെന്റ രണ്ടാംവട്ട ചർച്ചയ്ക്കായി
ക്ഷണിച്ചു.

പറെഞ്ഞാത്ത സമയത്തുതെന്ന എത്തിയ ഹരീഷ്
മിശ്രെയ വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ ഹൃദ്യമായ ഒരു ചിരിേയാ�
െട ബലവത്തായ ഒരു ഹസ്തദാനേത്താെട സ്വീക�
രിച്ചു് മുകളിലെത്ത നിലയിെല തെന്റ സ്വകാര്യമുറി�
യിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുേപായി. നഗരത്തിെല കാലാവ�
സ്ഥാമാറ്റങ്ങെളയും ട്രാഫിക് തടസ്സങ്ങെളയും മറ്റും
പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അവരുെട സംഭാഷണങ്ങൾ വി�
േദശനഗരങ്ങളിെല ആസൂത്രണത്തിെന്റ േമന്മകളും
െതാഴിൽേമഖലയിെല ആേഗാളാവസ്ഥകളും ചർ�
ച്ച െചയ്തു് ഒടുവിൽ വണ്ടർലാൻഡിെല പ്രശ്നത്തിെല�
ത്തി. അച്ഛനറിയാത്ത പുതിയ െതാഴിൽ സംസ്കാ�
രം വണ്ടർലാൻഡിൽ  ഞാൻ െകാണ്ടുവരാൻ ഉേദ്ദ�
ശിക്കുന്നുെവന്ന തുടക്കേത്താെട വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ
തെന്റ ഒത്തു തീർപ്പു േഫാർമുല മിശ്രയ്ക്കു മുന്നിൽ അവ�
തരിപ്പിച്ചു.

ഇത്തവണെത്ത ഗണപതിയുത്സവകാലേത്തക്കു
ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന വില്പനയുണ്ടായാൽ വണ്ടർലാൻ�
ഡിെന്റ അടുത്ത വികസനമായി ഉേദ്ദശിക്കുന്ന സാ�
രിേഷാറൂം ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. െതാഴിലാ�
ളികളുെട ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണേത്താെട
മാത്രം സാധിെച്ചടുക്കാവുന്ന ലക്ഷ്യം േനടാൻ മാ�
േനജ്  െമന്റ ് എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കും.
സാരി േഷാറൂമിേലക്കു പ്രേത്യക നിയമനം നടത്താ�
െത, േകാമാളികെള അവിടെത്ത വില്പനക്കാരായി
നിയമിക്കും. അതുവെര അവർ ഇേപ്പാഴെത്ത േസ�
വനേവതന വ്യവസ്ഥകളിൽത്തെന്ന തുടരണം.
എന്നാൽ ഉത്സവകാല വില്പന ലക്ഷ്യത്തിെലത്തി�
ച്ചാൽ അവർക്കും മറ്റു െതാഴിലാളികൾെക്കാപ്പം
േബാണസ് നല്കെപ്പടുന്നു. സാരി േഷാറൂം തുറക്കുക�
യും േകാമാളികൾ അവിടെത്ത െതാഴിലാളികളാ�
യി മാറുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ വണ്ടർലാൻഡിേലയ്ക്കു
േകാമാളികളായി പുതിയ നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി�
ക്കില്ല. കടയുെട ആകർഷണീയത നിലനിറുത്താൻ
പുതിയ ആശയങ്ങൾ കെണ്ടത്തും.

സ്ഥാപനത്തിെന്റ വ്യാപാരതാത്പര്യങ്ങളിൽ െതാ�
ഴിലാളികൾക്കുള്ള പങ്കു് അംഗീകരിക്കുന്നതും േകാ�
മാളികെള സ്ഥിരം െതാഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുന്നതും
ലാഭവീതത്തിനു് ആനുപാതികമായി േബാണ നല്ക�
െപ്പടുന്നതുമായ േഫാർമുലയിൽ താൻ ഉയർത്തിയ
ആവശ്യങ്ങളുമായി െപാരുത്തം കെണ്ടത്തിയ ഹരീ�
ഷ് മിശ്രയ്ക്കു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയായുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ
സ്വീകാര്യമായിേത്താന്നി. എങ്കിലും ഒരു േനതാവി�
െന്റ കൗശലേത്താെട, താൻ െതാഴിലാളികേളാടുകൂ�
ടി ആേലാചിച്ചു പ്രതികരണം അറിയിക്കാം എന്നു
പറഞ്ഞിട്ടു് മിശ്ര ൈകകൂപ്പി വിടവാങ്ങി വണ്ടർലാൻ�
ഡിേലയ്ക്കു യാത്രയായി.

ഒരു വലിയ വിജയത്തിെന്റ നിറം െകാടുത്തു് മിശ്ര
ഒത്തുതീർപ്പു വ്യവസ്ഥകൾ െതാഴിലാളികെള അറി�
യിച്ചു. വില്പനലക്ഷ്യത്തിെന്റ വൻതുക െതാഴിലാളി�
കെള ആശങ്കെപ്പടുത്തിെയങ്കിലും േകാമാളികൾ
േജാലിസ്ഥിരതയുെട പ്രേലാഭനത്താൽ തങ്ങൾ�
ക്കു മുന്നിെല അവസാന െവല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ
തയ്യാറായേതാെട വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കെപ്പ�
ട്ടു. ഹരീഷ് മിശ്രയുെട സേന്ദശെമത്തിയതും വണ്ടർ�
ലാൻഡിേലയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ ഒത്തു�
തീർപ്പു വ്യവസ്ഥകൾ ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങി, അച്ഛെന്റ ആഗ്ര�
ഹപ്രകാരം േജാഗീന്ദർ സിങ് നല്കിയ നിലവിളക്കു
െകാളുത്തി വണ്ടർലാൻഡ് വീണ്ടും തുറന്നു. താൻ രൂ�
പകല്പന െചയ്ത കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുെട ഒരു െപട്ടി ഹരീ�
ഷ് മിശ്രയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചുെകാണ്ടു് വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ
ഗണപതിയുത്സവ വില്പനയ്ക്കു തുടക്കവും കുറിച്ചു. തു�
ടർന്നു് ഹരീഷ് മിശ്രയും വിേനാദ് ഭാട്ടിയായും െകട്ടി�
പ്പിടിച്ചു ചിരിച്ചു െകാണ്ടുനില്ക്കേവ, െതാഴിലാളികൾ
ചുറ്റുംനിന്നു് ആഹ്ലാദേത്താെട ൈകയടിച്ചു.

തങ്ങൾ അതുവെര കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്ന ശിശുവസ്ത്ര�
ങ്ങളുെട പാേറ്റണുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ട വണ്ടർ�
ലാൻഡ് ഉത്സവലഹരിയിലായിരുന്ന നഗരവാ�
സികെള ഭ്രമിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ ഡി�
ൈസൻ െചയ്ത പുതിയ േവഷങ്ങളിൽ േകാമാളിക�
ളും ഏേതാ അന്യഗ്രഹജീവികെളേപ്പാെല ജനങ്ങ�
ളുെട കൗതുകങ്ങൾ കവർെന്നടുത്തു. വണ്ടർലാൻ�
ഡിെല വില്പനയുെട ഗ്രാഫ് താൻ വരച്ച വരയിലൂെട�
ത്തെന്ന ഉയരുന്നതായിക്കണ്ട വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ
ദിവേസന അച്ഛെന േഫാണിൽ വിളിച്ചു് ആഹ്ലാ�
ദം പങ്കിട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. പുതിയ കാലത്തു് െതാഴി�
ലാളികളുെട കുട്ടികളും വാലുകളും ചിറകുകളുമുള്ള
ഉടുപ്പുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെവന്നു്
ഹരിറാം ഭാട്ടിയാെയ േബാധ്യെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു്
തലസ്ഥാനത്തുനിന്നു് കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുെട പുത്തൻ പു�
ത്തൻ കൺൈസൻെമന്റുകൾ വണ്ടർലാൻഡിേലയ്ക്കു്
എത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

ഗണപതിയുത്സവം കലാശിക്കാറാകേവ, വണ്ടർ�
ലാൻഡിെല വില്പന ലക്ഷ്യ സംഖ്യയുെട 98 ശത�
മാനെമത്തിയതായിക്കണ്ട വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ തല�
സ്ഥാനം ഉേപക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പഴകിയ പാേറ്റ�
ണുകളിെല കുഞ്ഞുടുപ്പുകളുെട േസ്റ്റാക്ക് ‘50% റിേബ�
റ്റ് ’ എന്നതു തിരുത്തി ‘30%’ എന്നാക്കി, അച്ഛെന്റ
കടയിേലയ്ക്കു് അയച്ചുെകാടുത്തു. വണ്ടർലാൻഡിെന്റ
മുന്നിൽനിന്നു േകാമാളികൾ മാജിക്കുകാരുെട േവ�
ഷത്തിൽ നഗരവാസികെള ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ആ
ആദായ വില്പനാ േസ്റ്റാക്ക് േശഷിച്ച രണ്ടു ദിവസ�
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തെന്ന വില്പനലക്ഷ്യെത്ത മറികട�
ക്കാൻ വണ്ടർലാൻഡിെന സഹായിച്ചു.

ഉത്സവത്തിെന്റ സമാപന ദിവസം നഗരം കണ്ട
ഏറ്റവും വലിയ ഗണപതി വിഗ്രഹവുമായി വണ്ടർ�
ലാൻഡിനു മുന്നിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േലാറിയിൽ
െതാഴിലാളികൾ ൈകകൾ േകാർത്തുപിടിച്ചു് ആഹ്ലാദ
നൃത്തങ്ങൾ ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അവർക്കിടയിൽ�
നിന്നു്, തങ്ങളുെട േകാമാളി േവഷങ്ങൾ ഉേപക്ഷി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന എട്ടു െതാഴിലാളികെള അവരു�
െട പദവിന്യാസങ്ങളുെട ചടുലതെകാണ്ടു തിരിച്ചറി�
യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഉത്സവത്തിെന്റ പിേറ്റന്നുമുതൽ േകാമാളികൾ ഉന്മൂ�
ലനം െചയ്യെപ്പട്ട വണ്ടർലാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചുതുട�
ങ്ങി. പുതിയ േകാമാളികെള ആവശ്യമുേണ്ടാ എന്ന�
േന്വഷിെച്ചത്തിയ െതാഴിൽ—ഏജന്റുമാർ നിരാശ�
േയാെട മടങ്ങി.

എന്നാൽ, അന്നു രാത്രി െമേട്രാ ചാനലിെല ഏറ്റവും
ജനപ്രീതി േനടിയ സീരിയലിനിടയ്ക്കു്, അതീവ ഹൃദ്യ�
മായ ഒരു ഗാനത്തിെന്റ ശീലുകൾ അകമ്പടിയാക്കി,
അതിരസകരമായ േവഷങ്ങളിട്ട ഒരു സംഘം േകാ�
മാളികൾ നിരന്നുനിന്നു് ഉശിരൻ േകാമാളിത്തങ്ങൾ
കാട്ടുന്ന വണ്ടർലാൻഡിെന്റ പരസ്യചിത്രം നഗരവാ�
സികൾ നിർന്നിേമഷരായി േനാക്കിയിരുന്നു. അടു�
ത്ത മാസം തുറക്കെപ്പടുന്ന വണ്ടർലാൻഡിെന്റ സാ�
രീ േഷാറൂമിെനപ്പറ്റിയുള്ള അറിയിേപ്പാെടയായിരു�
ന്നു ആ പരസ്യം അവസാനിച്ചതു്. സാരീേഷാറൂം തു�
റക്കുംവെരയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ദിവേസന അേത�
സമയത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ട ആ പരസ്യം വണ്ടർ�
ലാൻഡിെന്റ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചതായി, ഉത്സവ�
േശഷമുള്ള മാന്ദ്യം ബാധിക്കാത്ത വില്പനയുെട ഗ്രാ�
ഫുകൾ െതളിയിച്ചു. േകാമാളികളുെട ‘ഹായ് വണ്ടർ�
ലാൻഡ് ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന സംഘഗാനം നഗരത്തി�
െല കുട്ടികൾ ഒരു പാഠഭാഗംേപാെല ഉരുവിട്ടു പഠി�
ക്കാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു.

നിറപ്പകിേട്ടറിയ ഒരു ചടങ്ങിൽ സുപ്രസിദ്ധയായ
ഒരു സിനിമാനടി വണ്ടർലാൻഡ് സാരീേഷാറും
ഉദ്ഘാടനം െചയ്യുേമ്പാൾ നടിക്കു പിന്നിൽ നിര�
ന്നു നിന്നിരുന്ന േഷാറൂമിെല െതാഴിലാളികളായി
മാറിയ പഴയ േകാമാളികളുെട മുഖങ്ങൾ ട്യൂബ് ൈല�
റ്റുകളുെട പ്രകാശധവളിമയിൽ ഹരിറാം ഭാട്ടിയാ ശ്ര�
ദ്ധാപൂർവ്വം േനാക്കി ഹൃദിസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നു. വിേനാദ് ഭാട്ടിയായാകെട്ട, േഷാറൂമിെന്റ
േകാണിൽ സ്ഥാപിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിനു് അല്പംകൂടി സൗ�
കര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുെകാണ്ടു്
നില്ക്കുകയായിരുന്നു. ‘അച്ഛെന ഒറ്റിെക്കാടുക്കില്ലാത്ത
പുതിയ കണെക്കഴുത്തുകാരൻ’—വിേനാദ് ഭാട്ടിയാ
വിചാരിച്ചു.

സാരീേഷാറൂം തുറന്നേതാെട, വണ്ടർലാൻഡിെന്റ
പരസ്യചിത്രം നവീകരിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. സാ�
രികളുെടയും കുട്ടികൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുെടയും പു�
തിയ ഡിൈസനുകളും പാേറ്റണുകളുംകൂടി പ്രദർശി�
പ്പിക്കെപ്പട്ട ആ പരസ്യ ചിത്രത്തിെന്റ സമയൈദർ�
ഘ്യം കൂടുകയും അതു് ഒന്നിലധികം തവണ െടലി�
ക്കാസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പടുകയുമുണ്ടായി.

എന്നാൽ, കാലത്തു്, ഉച്ചയ്ക്ക്, ൈവകിട്ടു്—അങ്ങെന മൂ�
ന്നു േനരം ആഹാരത്തിനു േശഷം മുടങ്ങാെത കണ്ടു�
െകാണ്ടിരുന്നിട്ടും ആ പരസ്യ ചിത്രത്തിെല ലീഡ്
േറാളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന രണ്ടു േകാമാളികളിൽ
ഒരാൾ വിേനാദ് ഭാട്ടിയായും മേറ്റയാൾ ഹരീഷ് മി�
ശ്രയുമാെണന്നുള്ളതു് അങ്ങെനയിങ്ങെന ആർക്കും
മനസ്സിലായിട്ടില്ല—ഹരിറാം ഭാട്ടിയായ്ക്കുേപാലും.
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അയ്മനം േജാൺ
1953-ൽ അയ്മനത്തു് ജനനം. റിട്ട. േകന്ദ്ര
ഗവ. ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ. ആയിരത്തിെതാ�
ള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മാതൃഭൂ�
മി സാഹിത്യമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാ�
നം േനടിയ ‘ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവ�

രു് ’ എന്ന കഥയിലൂെട വായനക്കാർക്കിടയിൽ ശ്രേദ്ധ�
യനായ അയ്മനം േജാൺ വളെരക്കുറച്ചു് കഥകേളെയഴു�
തിയിട്ടുള്ളു. ഇേപ്പാൾ േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട
ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗം.

പ്രധാനകൃതികൾ
ക്രിസ്മസ് മരത്തിെന്റ േവരു്, എന്നിട്ടുമുണ്ടു് താമരെപ്പായ്ക�
കൾ, ചരിത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒന്നാം പാഠം ബഹി�
രാകാശം.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

