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ആമുഖം

കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില�
തു ജീവിത ംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശന ംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ�
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക�
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ�
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ�
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക�
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.

ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ് ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ് ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന�
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു�
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി�
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാ പനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ�
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ�
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി�
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ�
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു�
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ�
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ് െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു�
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.

ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി�
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ�
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത�
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തക ംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ�
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി�
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.

സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ�
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ�
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി�
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി�
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ�
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ�
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു�
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി�
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ�
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ�
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ�
കാനാണു സാദ്ധ്യത.

ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ�
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു�
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി�
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ�
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര�
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി�
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ�
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര�
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി�
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ�
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു�
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ�
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ�
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ�
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര�
വർത്തക സ്വയ ംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.

നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി�
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ�
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത�
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന�
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി�
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ�
സ് മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…

ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ�
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.-
(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ�
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ�
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.



viii ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ�
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത�
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ�
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ�
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി�
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ�
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ�
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.

േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി�
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി�
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര�
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ�
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.

പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു�
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ�
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക�
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ�
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ�
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന�
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ�
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.

അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ�
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ�
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ�
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ�
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ
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കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല�
യും ദുഷ് പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു�
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത�
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത�
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി�
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.

ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ�
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച�
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ�
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ�
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ�
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത�
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത�
െന്ന വായിക്കാം.

ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു�
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ�
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി�
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ�
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി�
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ�
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു�
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു�
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തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു�
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ�
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി�
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.

ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി�
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി�
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.

പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്നയാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്നയുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ് േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ�
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത�
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ�
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ�
ഫ്റ്റ് െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി�
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േല ഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന�
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ�
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക�
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ�
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ�
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി�
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ�
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ളി േഡാ: പി.ആർ.സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ�
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത�
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ�
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.

വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി�
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു�
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി�
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ�
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയ ംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ�
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ�
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു�
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!

േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,

തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)
മേനാജ് െക. പുതിയവിള



അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി�
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക�
േത്തയ്ക്കും അന്തർ േലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ�

നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ�
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം�
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ�
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു�
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക�
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.

—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു�
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു�
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി�

രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര�
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത�
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ�
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും.  ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു�
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു�
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ�
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ�
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ�
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.

—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത് പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ�
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം�
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു�
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു�

െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,

ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന�
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന�
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…

മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ�
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി�
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ഇരുട്ടിെനെന്താരു
െവളിച്ചം!



1
ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

പ്രേവശിക

േലാകത്തിനു കണ്ണായ്
അന്ധയായ െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ ജർമ്മനിയിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുര�
ത്തു വന്നു താമസിക്കുന്നത് േലാകമാെകയുള്ള ഒരുപാടു ജീവിതങ്ങൾക്കു െവളിച്ചം
പകരാനാണ്. അന്ധതയാണു തെന്റ മികെവന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ൈചതന്യ�
േസ്രാതസ്സ്, സമൂഹം കുറവുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തെന്നേപ്പാെല പര്യമ്പുറങ്ങളിേല�
ക്കു തള്ളുന്നവെര കെണ്ടത്തി സംരംഭകരാക്കി വളർത്തുന്നു; അവരിലൂെട അങ്ങെന�
യുള്ള േവെറയും നൂറുകണക്കിനുേപർക്കു ജീവിതം സമ്മാനിക്കുന്നു. ജന്മസാഫല്യ�
ത്തിനുള്ള ഈ ദൗത്യത്തിന് ആരൂഢമായി അവർ േകരളെത്ത െതരെഞ്ഞടുത്തതു�
േപാെലതെന്ന ഇവിെട സ്ഥാപിച്ച േകന്ദ്രവും അവിെട നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും
അവിേടക്കു പഠിതാക്കെള െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന രീതിയും മാനദണ്ഡങ്ങളും അവരുെട
ജീവിത ംതെന്നയും കൗതുകകരമാണ്. ആ രാജ്യാന്തരസ്ഥാപനത്തിന് അവർ െകാ�
ടുത്ത േപരുതെന്ന േനാക്കൂ: ‘കാന്താരി’! െനാേബൽ സമ്മാനത്തിനു ശുപാർശ
െചയ്യെപ്പട്ട, ൈനറ്റ് പദവി നല്കി ഡച്ച് റാണി ആദരിച്ച, ൈചനാഭരണകൂടം 30
വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി പ്രഖ്യാപിച്ച െസബ്രി�
െയെയയും അവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകെളയും മഹാദൗത്യെത്തയും പറ്റിയുള്ള അറിവ്
ഏെറ പ്രേചാദകമാണ്. അവർെക്കാപ്പം, സവിേശഷകാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനങ്ങ�
ളുമുള്ള ഡച്ചുകാരനായ കൂട്ടുകാരൻ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗുമുണ്ട്. െസബ്രിെയയും
േപാളുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം ആധാരമാക്കി എഴുതിയ രണ്ട് അഭിമുഖങ്ങൾ
സമന്വയിപ്പിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾകൂടി േചർത്ത് ആനുകാലികമാക്കി അവതരിപ്പി�
ക്കുകയാണിവിെട. ‘കാന്താരി’യിെല കാഴ്ചകളും മറ്റും േചർേക്കണ്ടതിനാൽ ഫീച്ചർ
സ്വഭാവ ംകൂടി വരുത്തിയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
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ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം
—െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ

“നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണൂ, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണൂ.” െസബ്രിെയ െടൻേബർ�
െക്കൻ പറയുന്നു, അന്ധത ഇരുട്ടാെണന്നു കരുതുന്ന സമൂഹത്തിെന്റ മനസിെല
ഇരുട്ടിെന ഇച്ഛാശക്തിയുെട കണ്ണാൽ േനാക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുെകാണ്ട്. ഇതാണ് ഇവ�
രുെട സേന്ദശം. തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള െവള്ളായണിക്കായലി�
െന്റ കരയിൽ പ്രകൃതിയുെട തണുപ്പും മിനുപ്പും തനിമയുമുള്ള സാമഗ്രികൾെകാണ്ടു
പടുത്തുയർത്തിയ, മനസും ശരീരവും കുളുർപ്പിക്കുന്ന, ഹൃദ്യസൗധത്തിലിരുന്നു വലിയ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അവർ നിറവും മിഴിവും മൂർത്തതയും പകരുന്നു. അതു നിരവധി രാജ്യ�
ങ്ങളിെല അരക്ഷിതർക്ക് അത്താണിയാകുന്നു.

ഇത് സാമൂഹികസംരംഭകത്വത്തിനായുള്ള രാജ്യാന്തരസ്ഥാപനം. ഇേപ്പാൾ
േപര് ‘കാന്താരി’ (https://www.kanthari.org/). ആദ്യെത്ത േപര് ‘ഇന്റർനാഷ�
ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ േസാഷ്യൽ ഓന്റ്രെപ്രണർഷിപ്’ (IISE).

ഇവിെട സംരംഭകത്വത്തിന് ഒേട്ടെറ പുതിയ മാനങ്ങൾ; രൂപങ്ങൾ; ഭാവങ്ങൾ.
ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഇവിെട സംരംഭകത്വം. വലിയ സാമൂഹികധർമ്മ�
ങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ വാക്കിൽ സന്നിേവശിപ്പിക്കുന്നത്. മാറ്റത്തിെന്റ മന്ത്രമാണത്.

ഇരകളും െമരുങ്ങാക്കൂട്ടരും
നാട്ടുകാർ ൈബ്ലൻഡ് സ്കൂൾ എന്നു വിളിക്കുന്ന കാന്താരിയിൽ അന്ധർ മാത്രമല്ല പരി�
ശീലിക്കുന്നത്. പലതരം ഭിന്നേശഷിക്കാർ, പല കാരണങ്ങളാൽ സമൂഹം മാറ്റിനിർ�
ത്തുന്നവർ, യുദ്ധങ്ങളുെട ഇരകൾ, എഛ് .ഐ.വി. ഇരകൾ, ജാതിയുെടയും വർണ്ണവി�
േവചനത്തിെന്റയും ഇരകൾ, പഠിത്തം ഉേപക്ഷിച്ചവർ, തടവുകാരുെട മക്കൾ ഒെക്ക�
യുണ്ട്.

ഇവിെട േചരാൻ വിദ്യാഭ്യാസം േവണെമേന്ന ഇല്ല. േവണ്ടത് സമൂഹത്തിനു
േവണ്ടി നല്ലതു െചയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം; പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപെപ്പടുത്താനുള്ള
സ്വപ്നത്വം; പിെന്ന, ഇംഗ്ലിഷ് എഴുതാനും പറയാനുമുള്ള കഴിവും അത്യാവശ്യം ആശ�
യവിനിമയത്തിനുേവണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർച്ചങ്ങാത്തവും.

കഴിവുകെളപ്പറ്റിയുള്ള ഇവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾതെന്ന സവിേശഷമാണ്. “പഠി�
ത്തത്തിൽ െകാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ കഴിവു കുറഞ്ഞവേരാ മണ്ടേരാ



4 അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

അല്ല”, െസബ്രിെയ പറയുന്നു. “അവർ സാമ്പ്രദായികക്ലാസുമുറികളുെട ചട്ടക്കൂടിൽ
ഒതുങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വിേശഷവ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരാകും. അദ്ധ്യാപകരുെടയും
രക്ഷിതാക്കളുെടയും സമൂഹത്തിെന്റതെന്നയും സമ്മർദ്ദങ്ങെള അതിജീവിക്കാൻ
പ്രാപ്തിയുള്ളവർ. അവർക്കാണു പാരമ്പര്യവഴി വിട്ട, നൂതനമായ, ആശയങ്ങൾ
വികസിപ്പിക്കാനാവുക; കാര്യങ്ങൾ െചയ്യാനാവുക, സമൂഹെത്ത മാറ്റാനാവുക.
അതുെകാണ്ട്, പിഎച്ഛ്.ഡി.ക്കാെരക്കാൾ പിഎച്ഛ്.ഡി. പാതിവഴിയിൽ ഇട്ടുേപാന്ന�
വെരയാണു ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.”

അങ്ങെനയുള്ളവെര കെണ്ടത്തി മികച്ച സാമൂഹികസംരംഭകർ ആക്കുകയാ�
ണു െസബ്രിെയയും കൂട്ടുകാരനായ ഡച്ചുകാരൻ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും. അരാ�
ജകത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ട്യുന്മുഖതയുെട സംരംഭാത്മകമായ പുതിയ
ആവിഷ്കാരം.

ഇവരുെട കഥ അറിഞ്ഞാേല ഇത്തരെമാരു വിേശഷാൽ കാഴ്ചപ്പാടിെന്റ െപാ�
രുൾ മനസിലാകൂ.

അതിരുകളില്ലാത്ത െബ്രയിൽ
പന്ത്രണ്ടാം വയസിലാണു െസബ്രിെയയ്ക്കു കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പടുന്നത്. ഇതു സത്യത്തിൽ
തെന്റ േലാകം കൂടുതൽ വർണ്ണാഭമാക്കുകയാണു െചയ്തെതന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.
“േനാവൽ വായിച്ചിട്ട് അതിെന്റ സിനിമ കാണുന്നതുേപാെലയാണത്. വായിക്കു�
േമ്പാൾ നമുക്കു യേഥഷ്ടം അെതല്ലാം ഭാവനയിൽ കാണാം. അതു സിനിമയാക്കി
കാണുേമ്പാൾ സംവിധായകെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഒെക്ക പരിമിതി

െവള്ളായണി കായലിെന്റ തീരത്തുള്ള ‘കാന്താരി’യുെട ഓഫീസ് കാമ്പസ്.
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അതിനു വരും. യഥാർത്ഥേലാകത്തിെന്റേപാലും പരിമിതികൾ എെന്റ േലാക�
ത്തിനില്ല.” ആ ആശയം എെന്റ കണ്ണിൽ തിളങ്ങുന്നതു ഭാവനയിൽ കണ്ട് അവർ
മധുരമായി ചിരിക്കുന്നു.

അന്ധയായേതാെട കൂട്ടുകാർ ഉേപക്ഷിച്ചു; അദ്ധ്യാപകർ അവഗണിച്ചു. അങ്ങ�
െന പ്രേത്യകസ്കൂളിെലത്തി. അവിെട കയാക്കിങ് (തുഴയൽ), സ്കീയിങ്, കുതിരസവാ�
രി ഒെക്ക പഠിച്ചു! കാഴ്ചയുള്ളവെരക്കാൾ മിടുക്കിയായി. ആത്മവിശ്വാസമായി. േലാ�
കം ചുറ്റാനും ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും ഒെക്ക േമാഹമായി. അല്പം സാഹസികമായി�
ത്തെന്ന ആകെട്ട എന്നു കരുതി ആദ്യയാത്ര തിബറ്റിേലക്കാക്കി. അതിനു മുേന്നാടി�
യായി അവിടുെത്ത ഭാഷ പഠിച്ചു. അേപ്പാഴാണ് അറിയുന്നത് അന്ധർക്കുള്ള ലിപി�
യായ െബ്രയിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഇെല്ലന്ന്. ആദ്യ ംതെന്ന അതു വികസിപ്പിച്ചു. അങ്ങ�
െനയായിരുന്നുതുടക്കം.

െസബ്രിെയ 1997-ൽ തിബറ്റിെലത്തി. തിബറ്റ് ഓർമ്മയിൽ ഉണർന്നേപ്പാൾ
അവരുെട മുഖത്തു സമ്മിശ്രഭാവങ്ങൾ പടർന്നു: “അന്ധത കൂടുതലുള്ള തിബറ്റിൽ
അന്ധതെയ പാപത്തിെന്റ ശിക്ഷയായാണു കണ്ടിരുന്നത്. കണ്ണുള്ളവരുെട മനസി�
െന്റ ആന്ധ്യം! അവിെട അന്ധെര പിറവി മുതൽ ആജീവനാന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒളി�
പ്പിച്ചുവയ്ക്കുകയും കട്ടിലിൽ െകട്ടിയിടുകയും ഒെക്കയായിരുന്നു പതിവ്. െകാല്ലുന്നതി�
ലും വലിയ ക്രൂരത!”

ഈ ദുരവസ്ഥ കണ്ടു മനം െനാന്തു ജർമ്മനിയിേലക്കു മടങ്ങിയ െസബ്രിെയ സു�
മനസുകളിൽനിന്നു കുെറ പണം സ്വരൂപിച്ചു. പങ്കാളിയായി േപാൾ േക്രാനൻെബർ�
ഗിെനയും കിട്ടി. ഇരുവരും േചർന്നു ‘െബ്രയിൽ വിത്തൗട്ട് േബാർേഡഴ് സ്’ എന്ന
സന്നദ്ധസംഘടനയ്ക്കു രൂപം നല്കി.

അതിലൂെട തിബറ്റിൽ വലിയ മാറ്റം െസബ്രിെയ ഉണ്ടാക്കി. “നാട്ടുകാെര േബാ�
ധവത്ക്കരിച്ചു; കുട്ടികെള െബ്രയിൽ പഠിപ്പിച്ചു; അതിനായി സ്കൂൾ തുടങ്ങി; അവെര
സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കി; കണ്ണുള്ളവെരക്കൂടി േപാറ്റാൻ അവെര പ്രാപ്തരാക്കി; അന്ധത
കുറവല്ല, കരുത്താെണന്നു മനസിലാക്കിെക്കാടുത്തു. അവെരെയാെക്ക നാടിെന്റ
ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റുന്ന സംരംഭകരാക്കി. ഒരു അന്ധയുവാവിേനാട് ഒരിക്കൽ
േചാദിച്ചു എന്താണ് ആഗ്രഹെമന്ന്. ടാക്സി ൈഡ്രവർ ആകണെമന്നായിരുന്നു മറുപ�
ടി. ഒരു ടാക്സിയുെട ൈഡ്രവർ ആകുന്നതിനുപകരം കുേറ ടാക്സികളുെട ഉടമയാക്കാം
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾക്കു സമ്മതമായി. അയാെള ടാക്സിക്കമ്പനിയുടമയാ�
ക്കി. അങ്ങെന എത്രെയത്ര അനുഭവങ്ങൾ!”

“അന്ധർക്ക് ഇരുട്ടിൽേപ്പാലും എഴുതാം, വായിക്കാം. കണ്ണുള്ളവർേക്കാ?”
െസബ്രിെയ േചാദിക്കുന്നു.

അന്ധെര അതിജീവനസജ്ജരാക്കാൻ സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയും എഴുപേതാളംേപർ�
ക്കു െതാഴിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്ത അന്ധയായ െസബ്രിെയ തിബറ്റുകാരുെട പ്രി�
യങ്കരിയായി. ൈചനാഭരണകൂടം 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച 15 േപ�
രിൽ ഒരാളായി ഇവെര പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്നിവർക്കു നാല്പതു വയസുേപാലും ആയിട്ടി�
ല്ല. െസബ്രിെയ-േപാൾ ദമ്പതിമാെര ഡച്ച് റാണി 2003-ൽ ൈനറ്റ് പദവി (പ്രഭുത്വം)
നല്കി ആദരിച്ചു. 2005-ൽ െസബ്രിെയ െനാെബയ്ൽ സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം
െചയ്യെപ്പടുകയും ഉണ്ടായി.



ഇടത്തുനിന്നു്: ൈവദ്യുതിക്കായുള്ള ഒട്ടനവധി േസാളാർ പാനലുകളിെലാന്നു്; ശ്യാമിെന്റ
സുരക്ഷിതമായ സൗേരാർജ്ജ വിേനാദേബാട്ട്.

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്വപ്നം
“ഞാൻ ഈ സംരംഭവുമായി നിന്നാൽ ഈ ഒരു ജനതയ്ക്കു സഹായം െചയ്യാനാകും.
പെക്ഷ, ഇങ്ങെന പരിത്യക്തരായ എത്രേയാ സമൂഹങ്ങളുണ്ടു േലാകത്ത്! ഒരു നൂറു
സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ…” അതായി പിെന്ന െസബ്രിെയയു�
െട ചിന്ത.

“ഇേത ലക്ഷ്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂറ് അംബാസഡർമാെര
നിേയാഗിക്കാനായാൽ… നൂറു സമൂഹങ്ങളിൽ മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാം. വർഷം ഇരുപ�
േതാ മുപ്പേതാ അംബാസഡർമാെരവീതം വാർെത്തടുത്താൽ പത്തിരുപതുവർഷം
കഴിയുേമ്പാേഴക്ക് അഞ്ഞൂേറാ അറുനൂേറാ സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ! അതാണു പരി�
ഹാരം.”

അങ്ങെന ഒരു പദ്ധതിക്കു െസബ്രിെയയും േപാളും രൂപം െകാടുത്തു. േലാകെമ�
ങ്ങും നല്ല സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആളുകെള കെണ്ടത്തി പരി�
ശീലിപ്പിച്ച് േപ്രാത്സാഹനവും സഹായങ്ങളും നല്കി ദൗത്യവാഹകരായി അയയ്ക്കുക.
അതിനായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം. െസബ്രിെയയുെട ഭാഷയിൽ ‘സ്വപ്നങ്ങൾ
ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രീം ഫാക്ടറി’.

“അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലം കെണ്ടത്താനായി പിെന്ന ശ്രമം. ഓേസ്റ്റ്രലിയ�
യിൽ വച്ച് ഇേതപ്പറ്റി നടന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്താണു േകരളം
നിർേദ്ദശിച്ചത്. അങ്ങെനയാണു ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എത്തി�
യത്.” അങ്ങെന 2009-ൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് േഫാർ േസാഷ്യൽ ഓന്റ്ര�
െപ്രണർഷിപ് െവള്ളായണിയിൽ ഉയർന്നു.

“നല്ല പ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, മനുഷ്യർ, സർേവ്വാപരി ശാന്തത, അടുത്തു വിമാന�
ത്താവളം, റയിൽ-േറാഡ് സൗകര്യം, വാർത്താവിനിമയബന്ധം,… എല്ലാംെകാണ്ടും
േയാഗ്യം.” േപാൾ പറയുന്നു, നിറഞ്ഞ ആേവശേത്താെട.

കായേലാരെത്ത കാഴ്ചെപ്പാലിമ
അവിടുേത്തതെന്ന മണ്ണും െചളിയും എല്ലാം ഉപേയാഗിച്ചു പ്രകൃതിയുമായി സമരസ�
െപ്പടുന്ന മൂന്നു െകട്ടിടങ്ങൾ േബക്കർ സായ്പിെന്റ ൈശലിയിൽ നിർമ്മിച്ചു. െസബ്രി�
െയയുെട അകക്കണ്ണും േപാളിെന്റ എഞ്ചിനീയറിങ് ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും േകാസ്റ്റ് േഫാർഡിെല
സാജെന്റ വാസ്തുശില്പമികവും സമന്വയിച്ച ഈ െകട്ടിടങ്ങളിൽ ഫാേന േവണ്ട.
പകൽ ൈലറ്റും േവണ്ട.
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ഏതാണ്ടു പൂർണ്ണമായും സൗേരാർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവിടുെത്ത പ്ര�
ധാന െകട്ടിടത്തിൽ ൈവദ്യുതിേബാർഡിെന്റ ൈലനിെല ൈവദ്യുതി േവണ്ടിവരുന്ന�
തു െവയിൽ കുറഞ്ഞ അപൂർവ്വദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം. ൈലെറ്റല്ലാം 2009-ൽത്തെന്ന
എൽ.ഇ.ഡി. ആണ്. ആളിറങ്ങിയാൽ തനിെയ െകടും. ഹരിേതാർജ്ജത്തിനു
േവണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ശ്യാംകുമാർ എന്ന യുവമലയാളീശാസ്ത്രജ്ഞെന ഇവി�
െട െകട്ടഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുെട െപരുമഴ
െപയ്യിച്ച് ഇവിടം പരിസ്ഥിതിമിത്രസാേങ്കതികവിദ്യകളുെട വസേന്താദ്യാനമാക്കി!
എവിെടയും മലിനീകരണമില്ല, യന്ത്രങ്ങളുെട ഒച്ചയും അനക്കവുമില്ല.

എ.സി.ക്കുപകരം കായലിെന്റ അടിത്തട്ടിെല തണുപ്പു കുഴൽവഴി ആവഹിച്ചു മു�
റികൾ തണുപ്പിക്കുക, കാറ്റാടി വച്ചു ൈവദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുക, പമ്പു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക,
ക്യാപ്പില്ലറി ൈറസ് വഴി െതങ്ങിൻമുകളിൽ െവള്ളം കയറ്റി ഗുരുത്വാകർഷണം വഴി
കരയിെല ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുക, വ്യായാമം െചയ്യാനുള്ള ൈസക്കിൾ വഴി ആ െവ�
ള്ളം െകട്ടിടത്തിനുമുകളിെല ടാങ്കിൽ കയറ്റുകയും അന്നന്നേത്തക്കുേവണ്ട അരി
അരയ്ക്കുകയുെമാെക്ക െചയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കാലിക്കുപ്പികൾെകാണ്ടുള്ള േബാട്ട് െജ�
ട്ടി, ചങ്ങാടം, സൗേരാർജ്ജം െകാണ്ടുള്ള േബാട്ട്, വിേനാദത്തിനായുള്ള രാജ്യെത്ത
ആദ്യെത്ത െബാംബാർഡിങ് േബാട്ടുകൾ, ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയുള്ള സൗരെതരുവു�
വിളക്ക്,… ഈ അഭിനവഎഡിസെന്റ ശാസ്ത്രകുതൂഹലങ്ങൾക്കും െസബ്രിെയയുെട
അകക്കാഴ്ചതെന്ന ആയിരുന്നു കരുത്ത്.

ജർമ്മനിയിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന ഇേക്കാസാൻ കക്കൂസുകൾ ഖര-ദ്രവമാലി�
ന്യങ്ങൾ േവർതിരിക്കുന്നു. ഖരമാലിന്യം പൂർണ്ണമായും പാചകവാതകമാക്കി മാറ്റും.
ശരാശരി 50 േപർ വീതം മൂന്നുേനരവും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഇവിെട ഇതിനുപുറെമ
േവണ്ടിവരുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒറ്റക്കുറ്റി ഗ്യാസുമാത്രം!

േവർതിരിക്കെപ്പടുന്ന െവള്ളമാകെട്ട, പലതരം അരിപ്പകളുള്ള സംസ്കരണസം�
വിധാനത്തിലൂെട െചടി നനയ്ക്കാൻ േപാകുന്നു. ഇതുപേയാഗിച്ച് പച്ചക്കറിേത്താട്ടവും
വളർത്തുന്നു.

കൂടാെത, മഴെക്കായ്ത്തിനുമുണ്ട് വലിയ സന്നാഹം. വർഷം മുഴുവൻ ഉപേയാഗി�
ക്കാനുള്ള െവള്ളം സംഭരിക്കാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ലീറ്റർ േശഷിയുള്ള ഭൂഗർഭ�
ട്ടാങ്കുണ്ട്. ഈ ടാങ്ക് പണിതതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു ‘േകരളീയ േമാറൽ െപാലീസ്
തമാശ’കൂടി േകട്ടു.

മണ്ണിനടിയിൽ ടാങ്കു പണിയുന്നതിന് ഒറ്റ ആവശ്യമേല്ല നമ്മൾക്കറിയൂ—വ്യാജമദ്യം
സംഭരിക്കൽ. ഇവിെടയും ടാങ്കുപണി തുടങ്ങിയേതാെട ചിലർക്കു സംശയമായി,
ഇതു ‘മേറ്റതി’നാേണാ? ആളുകൾ സംഘടിച്ചു, പണി തടഞ്ഞു. “ഒടുവിൽ െപാലീസ്
വന്നു പരിേശാധിച്ച് അനുമതി നല്കിയേശഷമാണു മഴെവള്ളസംഭരണി പണിയാ�
നായത്!” ശ്യാം ഓർക്കുന്നു.

വലിയ സാമൂഹികപ്രസക്തിയുള്ള അൻപേതാ അറുപേതാ െചറുകണ്ടുപി�
ടിത്തങ്ങൾ മനസിലുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞ ശ്യാമിെന്റ വാക്കുകളിെല ആേവശം ആ
അന്തരീക്ഷത്തിലാെകയുള്ള ആേവശത്തിെന്റ അനുരണനമായിരുന്നു. ഇവയിൽ
ചിലെതല്ലാം കാന്താരിയിൽത്തെന്ന സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചേശഷം അവിെടനിന്നു പിരി�
ഞ്ഞ ശ്യാം ഇേപ്പാൾ തെന്റ പുതുപുതുസ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറേകകാനും േകരളത്തിെല



8 അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

സ്വപ്നം കാണാൻ േശഷിയുള്ളവെര പ്രേചാദിപ്പിച്ചു നവീനാശയങ്ങളുെട പൂക്കാലം
തീർക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. കാന്താരിയുെട പ്രേചാദനമാകാം
ഇതിെന്റയും ഊർജ്ജം.

കാണാെപ്പാന്നു കാണുന്നവർ
ഇങ്ങെനെയല്ലാം ഒരുങ്ങിയ ഐ.ഐ.എസ്.ഇ. 2009-ൽ 20 േപരുള്ള ആദ്യബാച്ചി�
െന വരേവറ്റു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ. എല്ലാവരും പതിെനാന്നു മാസ�
െത്ത പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അതതു നാടുകളിേലക്കു മടങ്ങി സാമൂഹികസം�
രംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി തുടങ്ങി. തുടർന്നുള്ള ഓേരാ വർഷവും പുതിയ ബാച്ചുകൾ
വന്നുേപാകുന്നു.

കൂടുതൽേപെര പരിശീലിപ്പിക്കാനും അടുത്തടുത്ത ബാച്ചുകളിലുള്ളവർക്ക് ഇട�
പഴകാൻ അവസരം നല്കാനും ഉേദ്ദശിച്ചു 2012 മുതൽ ഭാഗികമായി സമാന്തരമായ
രണ്ടു ബാച്ചുകൾ വർഷത്തിെന്റ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി തുടങ്ങി; ജനുവരിയിലും ജൂ�
ൈലയിലും.

അന്ധരും ശാരീരികൈവകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരും വിവിധ സാമൂഹികതിന്മകളുെട�
യും ദുരന്തങ്ങളുെടയും ഇരകളും ഒെക്കയായ ഇവരുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീവകൗ�
തുകകരമായ കാഴ്ചയാണ്. കായലിറമ്പിെല രണ്ടു െതങ്ങുകളിൽ രണ്ടാൾെപ്പാക്ക�
ത്തിൽ വലിച്ചുെകട്ടിയ കമ്പിയിലൂെട, അതിൽ പിടിപ്പിച്ച കപ്പിയിൽ തൂങ്ങി, േറാപ്പ്
േവ സഞ്ചാരം ആയിരുന്നു എെന്റ സന്ദർശനദിവസെത്ത അവരുെട അപരാഹ്നപ�
രിപാടി. എല്ലാ പരിമിതികളും മറന്ന്, ലവേലശം േപടിയില്ലാെത ഓേരാരുത്തരും

െസബ്രിെയയും കൂട്ടുകാരനായ േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും വിദ്ദ്യാർത്ഥികേളാെടാപ്പം.
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ഫാന്റെത്തേപ്പാെല സാഹസികമായി പറന്നിറങ്ങുന്നു. ചിലർ പാതിവഴിക്കു ൈക�
വിട്ടു ചാടുന്നു. ചിലർ വീഴുന്നു. എല്ലാവരുംേചർന്നു പിടിെച്ചഴുേന്നല്പിക്കുന്നു. കയ്യടിച്ചു
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പരിസരം മറന്നു കൂക്കിവിളിക്കുന്നു. സർവ്വത്ര െപാടിപൂരം!

ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച കാണാെപ്പാന്ന് പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പലപല സൂച�
നകളിലൂെട േതടിപ്പിടിക്കുന്ന കളി ആയിരുന്നേത്ര തേലന്ന്. അകക്കണ്ണിെന്റ െതളി�
ച്ചത്തിൽ അവർ ആ നിധിേവട്ട വിജയപൂർവ്വം പൂർത്തീകരിച്ചത് െസബ്രിെയ വിവരി�
ച്ചത് വിസ്മയേത്താെട േകട്ടു.

… എല്ലാവരും എല്ലാം കാണുന്നു! േകൾക്കുന്നു! കൂട്ടായി എല്ലാം െചയ്യുന്നു! കു�
റവുകൾ ഇല്ലാത്തവർ എന്നു കരുതുന്നവരുെട േലാകെത്തക്കാൾ എല്ലാം സമ്പൂർ�
ണ്ണം!

കണ്ണിെലാതുങ്ങാത്ത ദർശനം
“എല്ലാം പക്കാ ആയിരുന്നാൽ നമുക്കു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പരിഹാരങ്ങൾ േവണ്ടാ. തല�
േച്ചാർ ഓഫ് െചയ്തു വയ്ക്കാം. എന്നാൽ പക്കാ അെല്ലങ്കിേലാ?” അന്ധെയന്നുതെന്ന
തെന്ന വിേശഷിപ്പിക്കണം എന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ
തെന്റ േവറിട്ട തത്വശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.

“നിങ്ങൾ ഇംെപർെഫക്റ്റ് ആെണങ്കിൽ പരിഹാരങ്ങൾ അനിവാര്യമാക്കും.
അതു പുതിയ േശഷികൾ വികസിപ്പിക്കും. കയ്യില്ലാത്തയാളുെട ശരീരത്തിന് ആ
പരിമിതി മറികടക്കാനുള്ള േശഷികൾ വളർേത്തണ്ടിവരുമേല്ലാ, അതുേപാെല.”

“ഞാൻ അന്ധയാണ്; പെക്ഷ, കാഴ്ചാൈവകല്യം ഉള്ളവൾ (visually impaired)
അല്ല.”—അങ്ങെന തെന്നപ്പറ്റി പറയുന്നവേരാടായി െസബ്രിെയ പറയും. ഉള്ളിലുള്ള
െവളിച്ചം മറ്റുള്ളവർക്കുകൂടി കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്ന ഈ മഹതിേയ്ക്കാ കാഴ്ചാൈവക�
ല്യം!

“കാണുന്നില്ല എന്നെതാഴിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താണു തകരാറ് ?”
“അന്ധത ൈവകല്യമാണ്, കുറവാണ്, ഇരുട്ടാണ്, ദുരിതമാണ്, അതുള്ളവർ

മറ്റുള്ളവെരക്കൾ താണവരാണ്, സഹതാപം േവണ്ടവരാണ്,… അവർ എെന്തങ്കി�
ലും കഴിവു പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് അത്ഭുതമാണ്. അന്ധ പാടുന്നു! അന്ധ ബുദ്ധിമതി�
യാണ്! അവൾ അതു െചയ്യുന്നു! ഇതു െചയ്യുന്നു! … എേന്ത? അന്ധർക്ക് ഇെതാന്നും
ആയിക്കൂെട?

“അന്ധത തുറക്കുന്ന മഹത്തായ സാദ്ധ്യതകൾ അറിയാത്തതുെകാണ്ടാണ�
ത്. േഹാളീവുഡിനും േകാളീവുഡിനുെമാന്നും ഞങ്ങെള തളച്ചിടാനും നശിപ്പിക്കാനും
ആകില്ല എന്നതുതെന്ന വലിയ സാദ്ധ്യതയേല്ല? കണ്ണുണ്ടായിേപ്പായവരുെട ഒരു
ആനുകാലികദുരന്തം!” െസബ്രിെയയുെട ചിരിക്കും ഒരു ദാർശനികഭാവം.

“കാഴ്ചയുള്ളവരുെട, േപാരടിക്കുന്നവരുെട, ഈ േലാകത്ത് നിമിഷംപ്രതി കുറ�
വുകെള അതിജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള മഹത്തായ സിദ്ധി�
കളിേല്ല, േശഷികളിേല്ല? ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വ്യത്യസ്തമികവുകളിേല്ല? ഈ
േലാകെത്തയാെക സങ്കല്പത്തിൽ കാണാനുള്ള അപാരസാദ്ധ്യത ഞങ്ങൾക്കിേല്ല?
സങ്കല്പവും ദർശനവും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിെനതിെര നീങ്ങാൻ പ്രാപ്തി നല്കുന്നു.
എെന്തന്തു സാദ്ധ്യതകളാണ് ഇവെയല്ലാം അന്ധർക്കു പകരുന്നത്!”



ഇടത്തുനിന്നു്: പാഴായ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, ചങ്ങാടമായും ഉപേയാഗി�
ക്കാവുന്ന േബാട്ട് െജട്ടി; ൈവദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്യാം നിർമ്മിച്ച കാറ്റാടിയന്ത്രം.

തിളയ്ക്കുന്ന ആേവശം അവെര വാചാലയാക്കുന്നു. “ഇത്തരം േശഷിക്കുറവുകൾ
മറികടക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ—െപാരുത്തെപ്പടാനുള്ള മികവ്—വികസിപ്പി�
ക്കാനുള്ള കഴിവു ശരീരത്തിനുണ്ട്. ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിൽനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു േനട്ട�
മുണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവാണു മികച്ച സംഘാടകർക്കു േവണ്ടത്. അതാണു േനതൃഗു�
ണം.” ഇങ്ങെനെയല്ലാം ഉള്ളവർക്കാണു പ്രസാദാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും സ്വപ്നം
കാണാനും കഴിയുക എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു.

“അങ്ങെനയുള്ളവെരയാണു ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടത്.” െസബ്രിെയ കൂട്ടിേച്ചർക്കു�
ന്നു. “വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ, നിറെപ്പാലിമയാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ, കാണാൻ കഴിയുന്ന
ആർക്കും സ്വാഗതം!”

വിമാനക്കൂലിയും പരീക്ഷ
അങ്ങെനയുള്ളവെരയാണു ‘കാന്താരി’ െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. അതിനു കൃത്യമായ
മാർഗ്ഗങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്.

“അവർ എന്തിെന്റ ഇരയാണ്? എത്ര വലിയതാണ് അവരുെട ദുരന്തം? അതി�
െന എങ്ങെന അതിജീവിച്ചു? അവരുെട േശഷികൾ എെന്താെക്ക? കൂട്ടത്തിലുള്ള�
വരുമായി അവർ എങ്ങെന സംവദിക്കുന്നു? ഇടപാടുകൾ നടത്താനും പ്രശ്നങ്ങൾ
പരിഹരിക്കാനും കഴിവ് എങ്ങെന? നൂതനാശയങ്ങൾക്കു രൂപം െകാടുക്കാനുള്ള
മിടുക്ക്? മാറ്റത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ?… ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരുപിടി കാര്യങ്ങൾ വിലയി�
രുത്തിയാണു െതെരെഞ്ഞടുക്കൽ.

“ഔപചാരികവിദ്യാഭ്യാസേയാഗ്യത മാനദണ്ഡേമ അല്ല. വായിക്കാനും എഴു�
താനും അറിയണം. അടിസ്ഥാനഗണിതവും അറിയണം. ഇംഗ്ലിഷിലുള്ള അേപ�
ക്ഷാേഫാം പൂരിപ്പിച്ച് ഇ-െമയിൽ അയയ്ക്കാനുള്ള ആശയവിനിമയേശഷി ഉണ്ടായി�
രിക്കണം. അത്രമാത്രം.” െസബ്രിെയ വിശദീകരിക്കുന്നു.

“പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണു നിങ്ങൾ േനടാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ലക്ഷ്യം?—അതാണു േചാദ്യം. അതാണ് അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം. കാരണം,
പ്രേചാദിതയായ ഒരാെള പഠിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. മറിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസം േന�
ടിയ ഒരാെള പ്രേചാദിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല.” െസബ്രിെയ അതിെന്റ യുക്തി വ്യക്തമാ�
ക്കി.

എന്നുവച്ചാൽ, തനി കാന്താരികെളയാണു േവണ്ടത്. ഒന്നാന്തരം എരിവൻ കാ�
ന്താരികെള. കാന്താരിക്ക് ആ േപരുവന്നത് അതു മുളകിെന്റ വന്യസ്വഭാവം പുലർ�
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ത്തുന്നതുെകാണ്ടാകാം. കാന്താരം എന്നാൽ വനം ആണേല്ലാ. കാന്താരി വനത്തി�
ലുള്ളവളും. മുളകിെന്റ കാടൻവർഗ്ഗം. നാഗരികസംസ്കാരത്തിെന്റ അയവുകളും വി�
ട്ടുവീഴ്ചകളും മയെപ്പടലുകളും നാട്യങ്ങളും ജാടകളും കാപട്യങ്ങളും പ്രകടനപരതയും
ഒന്നുമില്ലാത്ത തനി കാടൻതനിമ. അവർക്കാണു മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള വീറുണ്ടാവുക.

ഇത്തരക്കാെര കിട്ടാനുള്ള െതരെഞ്ഞടുക്കലിെന്റ രീതിയും െസബ്രിെയ പറ�
ഞ്ഞുതന്നു: “ഞങ്ങൾ അവർക്കുമുന്നിൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾ വയ്ക്കും. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
എന്തുെകാണ്ടു വരുന്നു? എന്താണു നിങ്ങളുെട പദ്ധതി? ആ പദ്ധതിക്കു സുസ്ഥിരവ�
ളർച്ച എങ്ങെന സാദ്ധ്യമാക്കും? പണം എങ്ങെന കെണ്ടത്തും?

“ഇതിെനാപ്പം ഒരു േകസ് സ്റ്റഡി കൂടിയുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങെന േനരി�
ടും എന്നതിന്. വിമാനട്ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം സ്വയം കെണ്ടത്തുക എന്നതാണത്.
കെണ്ടത്തൽേശഷി ഇതിലൂെട അറിയാം. ഒപ്പം, എത്ര അഭിനിേവശം ഉണ്ട് എന്ന�
തും. അവർ എത്തിയാലുടൻ ഈ പണം മടക്കിനല്കും എന്നതു േവെറ കാര്യം.

“ഇവിടുെത്ത പരിശീലനവും പലതരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാം എല്ലാ�
വരും സ്വയം പഠിക്കുന്നു. ഒെക്ക പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കി പിശകുകൾ തിരുത്താനും
ആത്മവിശ്വാസം േനടാനുെമല്ലാം അവസരം നല്കുന്നതാണ് ഈ പരിശീലനം.
പഠിപ്പിക്കാൻ പെക്ഷ, ഇവിെട അദ്ധ്യാപകരില്ല; വിദ്യാർത്ഥികളും. പങ്കാളികളും
ഉൽേപ്രരകരും (catalysts) മാത്രം. സിലബെസന്നും മറ്റുമുള്ള സാേങ്കതികപദാവ�
ലികൾേപാലും പടിക്കു പുറത്ത്.” ഇവിടുെത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്ക
ആയതിനു കാരണം ഇതു നടത്തുന്നയാളിെന്റ പ്രേത്യകതതെന്ന.

സംരംഭകത്വത്തിെന്റ സാമൂഹികമുഖം
സംരംഭകത്വം എന്നാൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് എന്നാണു പലരുെടയും
ധാരണ. സമൂഹത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവ നിറേവറ്റാനുള്ള സാ�
ധനങ്ങേളാ േസവനങ്ങേളാ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്കു സ്വീകാര്യമായ വില�
യ്ക്കു ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു സാധാരണസംരംഭകത്വം. എെന്തങ്കിലുെമാെക്ക
കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ആവശ്യം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യെര അതിൽ വീഴ്ത്തി
കച്ചവടമടിക്കുന്നത് േകാർപ്പേററ്റ് സംരംഭകത്വവും. എന്നാൽ ഇവിെട അതും മാറു�
ന്നു. ഇവരുെട കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതിനപ്പുറം വലിെയാരു സാമൂഹികധർമ്മം അതിനു�
ണ്ട്. അത്തരെമാരു സവിേശഷധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാമൂഹികസംരംഭകത്വം
(Social Entrepreneurship) എന്ന ആശയം നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് െസബ്രിെയ
െടൻേബർെക്കനും േപാൾ േക്രാനൻെബർഗും കാന്താരിയും.

“അന്ധർ ഊന്നിനടക്കുന്ന പ്രേത്യകതരം വടിക്ക് 120 യൂേറായാണ് (അഭിമുഖം
നടത്തിയ 2011-ൽ) യൂേറാപ്പിൽ വില. അത് ഇറക്കുമതിെചയ്ത് ഉപേയാഗിക്കാൻ
എത്ര അന്ധർക്ക് ആകും? ഒരുലക്ഷം രൂപ െകാടുത്ത് അന്ധർക്കുള്ള വീൽെചയർ
വാങ്ങാൻ എത്രേപർക്കു കഴിയും? ഇവെയാെക്ക കുറഞ്ഞ െചലവിൽ നിർമ്മിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞാേലാ? നിരവധിേപ്പർക്ക് അനുഗ്രഹമാകും. വൻേതാതിൽ വില്പനസാദ്ധ്യ�
തയും ഉണ്ട്. ഇവിെട സംരംഭകത്വം സാമൂഹികമാനം ൈകവരിക്കുന്നു.”

സംരംഭകരംഗെത്ത േവറിട്ട വഴിയാണു േപാൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. േമല്പറഞ്ഞ
ഉപകരണങ്ങൾ തുച്ഛമായവിലയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കാവുന്ന നിർമ്മാണവിദ്യയും രൂപകല്പന�



12 അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

യും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് േപാൾ. ൈവകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കുേവണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒറ്റെപ്പ�
ട്ടവർ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ദുരന്തങ്ങളുെടയും മഹാേരാഗങ്ങളുെടയും ഇരകൾ
എന്നിവർെക്കാെക്ക േവണ്ടിയും മറ്റു വിവിധ സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാ�
രങ്ങളായും സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനാകും. ആ മഹാലക്ഷ്യമാണു
കാന്താരിയുെട ജീവധാര.

െനബുലായിെല വിേശഷങ്ങൾ
“ഈ െകാടി കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? ഏതു രാജ്യത്തിെന്റ ആെണന്ന് അറിയാേമാ?” ചുവ�
രിൽ ഒട്ടിച്ച ഒരു പതാക കാട്ടി േപാൾ േചാദിച്ചു.

ഉത്തരം പറയാനാകാെത ഞാൻ കുഴങ്ങുേമ്പാൾ േപാൾതെന്ന പറഞ്ഞുതന്നു:
“െനബുലായ്.”

അങ്ങെന ഒരു രാജ്യം േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അല്പെമാരു ജാള ്യേത്താെട തല
കുലുക്കി. വിഷമം മനസിലാക്കി േപാൾ ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു: “വിഷമിേക്കണ്ടാ.
അങ്ങെനെയാരു രാജ്യം ഭൂമിയിലില്ല. ഇത് ഒരു സാങ്കല്പികരാജ്യമാണ്. ഈ രാജ്യ�
െത്ത സാങ്കല്പികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുെകാണ്ടാണു ഞങ്ങൾ സാമൂഹികസംരംഭക�
ത്വത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

അതിെന്റ കഥ െസബ്രിെയ വിവരിച്ചു: “ഈ േപരും െകാടിയുെമാെക്ക പുതിയ
ബാച്ചുകാർ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. റ്റാൻസേലഷ്യ എന്നായിരുന്നു 2009-െല ബാച്ചുകാരു�
െട സങ്കല്പരാജ്യത്തിെന്റ േപര്. ആ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ആ ബാച്ചുകാെര 2010-
ൽ മൈലക്കാദ്വീപിൽ െകാണ്ടുേപായി. സാങ്കല്പികദ്വീപിെന്റ തനിപ്പകർപ്പ്! അവർ
പരിഹരിച്ച അേതതരം പ്രശ്നങ്ങൾ!

“ഓേരാ ബാച്ചും ഇങ്ങെന ഓേരാ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കും. അതിെന്റ സ്ഥാനം, ഭൂപ്ര�
കൃതി, പരിസ്ഥിതി, ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ, പരിമിതികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, അനു�
കൂലഘടകങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒെക്ക അവർ നിശ്ചയിക്കും. അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓേരാ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് ഓേരാ വിഭാഗങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ
വിശദമായി പഠിച്ചു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്നു.

“ഓേരാ ടീമും 10 ആഴ്ചെത്ത േകസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാണു െപ്രാജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കു�
ന്നത്. െപ്രാജക്റ്റ് എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണെപ്രാജക്റ്റ്. പദ്ധതിയുെട സാമ്പത്തികവശം,
അതിനുള്ള േസ്രാതസുകൾ, മറ്റു സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സം�
ഘടനകളും, നടത്തിപ്പുസംവിധാനം, പ്രവർത്തനരീതി, ലക്ഷ്യവും സാക്ഷാത്ക്കാര�
വും എല്ലാമുള്ള എഴുതിത്തയാറാക്കിയ സമഗ്രമായ േപ്രാജക്റ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടുെത്ത
പരിശീലനനാടകത്തിെന്റ ഒന്നാമങ്കം.”

െസബ്രിെയ വീണ്ടും ആ വർഷെത്ത ബാച്ചിെന്റ കാര്യത്തിേലക്കു വന്നു: “െന�
ബുലായിൽ നാലു ജില്ലകൾ. നിശബ്ദസുന്ദരമായ പ്രകൃതി. ധാരാളം വിേനാദസഞ്ചാ�
രികൾ വരും. പെക്ഷ അതുെകാണ്ടുതെന്ന രണ്ടു ഗുരുതരപ്രശ്നങ്ങൾ െനബുലാെയ
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എച്ഛ്.ഐ.വി.യും ബാലൈലംഗികപീഡനവും. െപറുവിൽനിന്നു�
വന്ന ബിയാട്രീസ് ഏെറ്റടുത്തത് കുട്ടികളുെട കാര്യമാണ്. ‘ബാലപീഡനം േവണ്ടാ’
(SAY NO TO CHILD ABUSE) എന്ന േപരിൽ ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് അവളുെട സംഘം തയാ�
റാക്കി. ‘അവെര ബാല്യം ആസ്വദിക്കാൻ വിടൂ’ എന്നതാണു സേന്ദശം.
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“സിംബാേവകാരൻ റ്റാവൻഡാ െതരുവുകുട്ടികൾക്കായി മെറ്റാരു െപ്രാജക്റ്റ്
ഉണ്ടാക്കി. എയിഡ് സ് ബാധിച്ചവരുെട അനാഥരും എച്ഛ്.ഐ.വി. ബാധിതരു�
മായ കുട്ടികൾക്കായി മെറ്റാന്ന്. ഇനിെയാന്ന് ൈലംഗികെത്താഴിലിേലക്ക് ആളു�
കൾ േപാകുന്നതു തടയാനും ഉപജീവനവും സ്വയംപര്യാപ്തിയും പ്രദാനം െചയ്യാനു�
മുള്ള ൈജവകൃഷിപ്പരിപാടി. ഇതിെനാെക്ക പുറെമ, െനബുലായിെല ‘േലാർഡ്
ബബൂ’ തടാകക്കരയിൽ ആ രാജ്യത്തിെന്റ ആണ്ടുേതാറുമുള്ള സാംസ്കാരിേകാത്സ�
വവും ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ചു! െവള്ളായണിക്കായൽ ഇവർക്കു ബബൂ തടാകമായി!
അതിരുകളില്ലാത്ത സങ്കല്പം‼

“ഇെതാെക്ക വളെര ഗൗരവേത്താെടയാണു നടത്തുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ സംബ�
ന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുന്നെതാെക്ക േകരളത്തിലും തമിഴ് നാട്ടിലുമാണ്. എല്ലാത്തി�
നും നിരന്തരപരിേശാധനയും തിരുത്തലും ഒെക്കയുണ്ട്. സർക്കാരിെല പ്രമുഖരും
സാമൂഹികസംരംഭകരും പ്രാേദശികകമ്പനികളുെട സി.ഇ.ഒ.മാരും വ്യവസായിക�
ളും ഒെക്കയുള്ള ജൂറിയാണു െപ്രാജക്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

“എല്ലാം കഴിയുേമ്പാേഴക്കും ഓേരാരുത്തരും ഒന്നാന്തരം െപ്രാജെക്റ്റഴുത്തുകാർ
ആയിട്ടുണ്ടാകും. പിെന്ന അടുത്ത അങ്കമാണ്; യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ
അങ്കത്തട്ടിൽ.”

സംരംഭം ഇവിെട സംസ്കാരം
“നമ്മുെട വിപണിയിൽ നിറച്ചും െവളുക്കാനുള്ള ക്രീമുകളാണ്.” െസബ്രിെയ പറ�
യാൻ േപാകുന്നത് എന്താെണന്നു മനസിലാകുമ്മുമ്പ് എെന്റ മനസിലൂെട ഇങ്ങ�
െനെയാരു ചിന്ത കടന്നുേപായി. േവണ്ടത്ര സൂര്യെവളിച്ചം ഏൽക്കാത്തവരാണു
െവളുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമദ്ധ്യേരഖാപ്രേദശത്തുള്ളവർ കറുത്തിരിക്കും. ഇതു പ്രകൃതി�
യുെട സവിേശഷതയാണ്. െവയിലിെന്റ കുറവു നികത്താൻ സൺ ബാത്ത് എന്ന
േപരിൽ െവയിൽ െകാള്ളുന്നവരാണു െവളുത്തവർഗ്ഗക്കാർ. അേപ്പാഴാണു മിേതാ�
ഷ്ണേമഖലയ്ക്കിണങ്ങുന്ന നിറമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ െവളുക്കാൻ േതക്കുന്നത്!

െസബ്രിെയ പറയാൻ ഉേദ്ദശിച്ചതും ഇതുതെന്ന. “ഓേരാ സമൂഹത്തിനും
ഓേരാ സൗന്ദര്യസങ്കല്പമുണ്ട്, അതതുസംസ്കാരവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടത്. അതിെന്റ
നിേഷധമാണു നിറംകൂട്ടൽഭ്രമം. സ്വന്തം വംശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുതരം അധമേബാ�
ധം.” കറുപ്പിേനഴഴകാെണന്ന പഴെമാഴി ഓർത്തു.

ഇതായിരുന്നേത്ര കാന്താരിയിെല ഒരു ബാച്ചിെല ഒരു ടീമിെന ചിന്തിപ്പിച്ച വി�
ഷയം. “അവർ ഒരു ക്രീം വികസിപ്പിച്ചു. േപര് ‘െഫയർ ഇനഫ്’. ഈ ഉത്പന്നം േക�
വലം ഒരു വില്പനവസ്തുവല്ല; ഒരു സംസ്ക്കാരം, ഒരു ആശയം, പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാ�
ധിയണ്. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ േപരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൂഷണത്തിന് എതി�
രായ പ്രവർത്തനമാണ്. ‘െഫയർ ഇനഫ്’ വിപണിയിൽ ഇറക്കി. േവണ്ടത്ര ആവ�
ശ്യക്കാരും ഉണ്ടായി.” പരിശീലനത്തിെന്റ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഒന്നിെന്റ കഥയാണി�
ത്.

പരിശീലനത്തിലൂെട ആർജ്ജിച്ച ൈവഭവങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഓേരാ െപ്രാജക്റ്റ് ഇവർ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കും.



14 അദ്ധ്യായം 1. ഇരുട്ടിെനെന്താരു െവളിച്ചം!

അവയുെട സ്വഭാവവും െസബ്രിെയ പറഞ്ഞുതന്നു: “അന്ധർക്കായുള്ള ഒരു സ്കൂൾ, ഭി�
ന്നേശഷികളുള്ളവരുെട സഹായത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും േസാഫ്റ്റ് െവയറുകളും
കുറഞ്ഞ െചലവിലും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിലും വികസിപ്പിക്കാനും നിർമ്മിക്കാ�
നുമുള്ള െസന്റർ ഓഫ് േസാഷ്യൽ ഇന്നേവഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം, െവളളായണി�
യിലും ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരുെട ആവശ്യങ്ങളായ, സംസാരത്തിനുള്ള ഇംഗ്ലിഷും കായി�
കവിേനാദങ്ങളും കുട്ടികെള പരിശീലിപ്പിക്കൽ, പാഴ് വസ്തുപരിപാലനത്തിലും പാരി�
സ്ഥിതികപരിരക്ഷയിലും േശഷി വളർത്തൽ എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ
പദ്ധതികളാണ്.

“ഈ കർമ്മപരിപാടികളും പുറത്തുനിന്നുളള ഒരു ജൂറി വിലയിരുത്തും. പുറത്തു�
ള്ള ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ ഇവർ ഇതു സംബന്ധിച്ച അവതരണവും നടത്തണം. മറ്റു�
ള്ളവർക്കുമുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം
നടത്താനും ഉള്ള േശഷിയും ഇതിലൂെട ഇവർ ൈകവരിക്കുന്നു.”

“ഇന്ത്യയിെലേയാ േനപ്പാളിെലേയാ പ്രമുഖ സർക്കാരിതരസംഘടനകളിേലാ
േകാർപ്പേററ്റ് സ്ഥാപനത്തിേലാ ആണു നാലാമങ്കം. ഇയാൾക്കു രണ്ടുമാസംെകാ�
ണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് ആ സ്ഥാപനം നിർേദ്ദശിക്കണം. അത്
േബാധവത്ക്കരണപരിപാടിേയാ ഒരു പരിപാടിയും കരിക്കുലവും വികസിപ്പിക്ക�
േലാ ആവശ്യങ്ങൾ കെണ്ടത്താനുള്ള പഠനേമാ ധനം കെണ്ടത്തേലാ അടക്കം
സംരംഭനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട എന്തുമാകാം.”

“അപരിചിതമായ ചുറ്റുപാടിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനം കെണ്ടത്തുക, സ്വന്തം കരു�
ത്തും പരിമിതികളും െമച്ചെപ്പേടണ്ട േമഖലകളും തിരിച്ചറിയുക, ഒരു പദ്ധതി യാ�
ഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിെന്റ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പരിചയിക്കുക എന്നിവയാണ്
ഈ അങ്കത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ.”

സാക്ഷാൽ അങ്കം
െവള്ളത്തിൽ കിടന്നുതെന്ന നീന്തൽ പഠിച്ച ഇവെര ഇനി ഏതു കടലിലും െകാണ്ടി�
ടാം. നീന്തി കരപിടിേച്ചാളും. സ്വന്തം സ്വപ്നപദ്ധതിക്ക് ഇനി അന്തിമരൂപം െകാടു�
ക്കാം. അനുഭവത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാം. അതി�
നുള്ള ഘട്ടമാണ് അടുത്തത്. കഴിയുെമങ്കിൽ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ െചയ്യുകയുമാകാം.

ഇടത്തുനിന്നു്: കാന്താരിയിെല വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും മറ്റും; 2009-10 കാലെത്ത
കാന്താരിയിെല ഒരു ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ.
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സാമ്പത്തികമാേയാ നിയമപരമാേയാ തങ്ങെള സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവെരയും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കെണ്ടത്തണം. ഒപ്പം ഒരു നല്ല ടീമിെനയും.

െസബ്രിെയ തുടരുന്നു: “ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യാന്തരജൂറിതെന്ന എത്തും
ഇവരുെട പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്താൻ. ഓേരാരുത്തരും 15 മിനുട്ടുവീതം എടുത്ത്
ഇവർക്കുമുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും മിക�
ച്ച െപ്രാജക്ടുകൾക്കു രണ്ടു ഗ്രാന്റുകൾ ലഭിക്കും. ഇവരുെട വിലയിരുത്തൽ മറ്റു ധന�
സഹായങ്ങൾക്കും ആധാരമാകും.”

“ഇവർെക്കല്ലാം േകന്ദ്രീകൃതമായി ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംവിധാന�
വും ഞങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. െക.പി.എം.ജി.യും േലായ്ഡ് സും േപാലുള്ള അന്താ�
രാഷ്ട്രേയജൻസികൾ ഇവരുെട െപ്രാജക്ടുകൾ പരിേശാധിച്ച് അംഗീകാരം നല്കുക�
യും അതനുസരിച്ചു വിവിധ ധനകാര്യേയജൻസികളും സാമൂഹിേകാത്തരവാദിത്വപ�
രിപാടികൾ (CSR) നടപ്പാക്കുന്ന േകാർപ്പേററ്റുകളും ഇവരുെട പദ്ധതികൾക്കു ധന�
സഹായം നല്കുകയും െചയ്യും.”

“നിങ്ങൾ ൈനജീരിയയിലാെണങ്കിൽ ഞങ്ങളുെടേയാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുെട�
േയാ പ്രതിനിധി നിങ്ങെള വന്നുകാണും.” െസബ്രിെയ വിശദീകരിച്ചു. “തുടക്കത്തിൽ
മുടക്കാനുള്ള പണത്തിനാണേല്ലാ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ
പരിഹരിക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തെരയും ഓേരാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുെകാടു�
ക്കും. അെല്ലങ്കിൽ സംബാെവ േപാെല ആളുകൾ പട്ടിണിെകാണ്ടു മരിക്കുന്ന രാജ്യ�
ങ്ങളിെലാന്നും സംരംഭം തുടങ്ങാനാവില്ല. അവിെട സംരംഭകരുെട താത്പര്യവും
വിശ്വാസ്യതയും മാത്രേമ േനാക്കാറുള്ളൂ.

“ഇവയുെട ഓഡിറ്റിനും സംവിധാനമുണ്ട്. എല്ലാം തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യേബാ�
ധേത്താെട മാത്രം. മൂന്നു മാസം കഴിയുേമ്പാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തും, തി�
കച്ചും െപ്രാഫഷണലായി. കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചു െമച്ചെപ്പടുത്താനാണിത്. അല്ലാ�
െത കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കാനല്ല.” എല്ലാം നമുക്കു മാതൃകയാക്കാവുന്ന പാഠ�
ങ്ങൾ.

അങ്ങെന സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനവും ഫലപ്രദ�
മായ തുടർപ്രവർത്തനവും എല്ലാമായി കാന്താരി വാർെത്തടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തരായ
സാമൂഹികസംരംഭകർ േലാകമാെക പുതിെയാരു സംരംഭമാതൃകയുെട ശൃംഖല
തീർത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റത്തിെന്റ ശൃംഖലാപ്രതിപ്രവർത്തനത്തിെന്റ തുടക്ക�
മായി ഇങ്ങു േകരളത്തിൽ ഒരു മാതൃകാസ്ഥാപനം നാെള േലാകത്തിെന്റ ശ്രദ്ധാേക�
ന്ദ്രമാകാൻ െവമ്പൽെകാള്ളുന്നു. മലയാളിയുെട സംരംഭകത്വത്തിനും ഇവിെടനിന്ന്
ഒരുപാട് ഊർജ്ജം േനടാനുണ്ട്.

സ്വപ്നങ്ങളുെട വിതഭൂമി
ഇതിെനല്ലാം തയ്യാറായി സ്വയംപ്രേചാദിതരായി വന്ന അന്നെത്ത കൂട്ടെരയും (2011
ബാച്ച്) പരിചയെപ്പട്ടു. എല്ലുകൾക്കു സാരമായ േരാഗം ബാധിച്ച ൈചനക്കാരി
േഡ്രാൾമ ലാേസാൺ, െസബ്രിെയയുെട രാജ്യക്കാരിയും അന്ധയുമായ ആൻജപ�
വാൻ െസല്ലർ, ഭാഗികാന്ധത ബാധിച്ച സാംബിയ സ്വേദശി അലായ് ജയിത്ത്,
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കണ്ണിനു ൈവകല്യമുള്ള ലിത്വാനിയക്കാരൻ റുക് സ്റ്റാർ, തളർവാതം ബാധിച്ച തമിഴ്
യുവാവ് രാജ,… 13 രാജ്യക്കാരായ 17 േപർ.

അന്ധെര ഫാഷൻ ഡിൈസനിങ് പരിശീലിപ്പിക്കാനാണ് ഫലസ്തീൻകാരി�
യായ അന്ധയുവതി തഹീർ അൽ ബത്രാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്! ഇതിനുള്ള പരിശീലന�
േകന്ദ്രം ജന്മനാട്ടിൽ തുടങ്ങണം. ലിബിയയിൽ മടങ്ങിെയത്തിയാൽ സാമൂഹിക�
ലക്ഷ്യേത്താെട ഒരു േറഡിേയാ നിലയം തുടങ്ങുകയാണു െനൽസൺ കാർേഡാ�
വിെന്റ ലക്ഷ്യം. െപറു സ്വേദശി ബിയാട്രിക് ക്വിസ്പ് കരാൻസയുെട സ്വപ്നമാകെട്ട,
സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്ധവിദ്യാലയമാണ്. ഘാനയിെല തടവുകാെര വിവിധ ൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യങ്ങളുള്ളവാരാക്കി മികവിെന്റ അംബാസഡർമാർ ആക്കുന്നതടക്കം അങ്ങെന�
യങ്ങെന ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന സംരംഭാശയങ്ങൾ.

െസബ്രിെയ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു: “പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു േപാകുന്ന�
വെരാെക്ക ഇങ്ങെനയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ േലാകത്തിെന്റ ഓേരാ േകാണിലും സം�
ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ൈവകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്കും വൃദ്ധർക്കുംേവണ്ടി േമഘാല�
യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരുക്കുകയാണു പിൻേഹാ. െതാലിപ്പുറം െവളുക്കുന്ന
അൽബിേനാ എന്ന േരാഗം ബാധിച്ചവർ മാന്ത്രികശക്തിയുള്ളവരാെണന്നും ഇങ്ങ�
െന ജനിക്കുന്നവർ ദുരന്തം െകാണ്ടുവരുന്നവരാെണന്നും വിശ്വസിച്ച് അത്തരക്കാ�
െര െകാെന്നാടുക്കുന്ന െകനിയയിലും ടാൻസാനിയയിലും കിഴക്കനാഫ്രിക്കയിലും
അതിെനതിരായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണു െകനിയക്കാരൻ ജാെന. സിയറാ
ലിേയാണിൽ വിമതേപാരാളികൾ പിടിച്ചു പടയാളികളാക്കുന്ന കുട്ടികെള േമാചി�
പ്പിച്ചു ബന്ധുക്കെള ഏല്പിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലാണു സഹ്ർ. ധാരാളം േപെര ഈ
പ്രസ്ഥാനം ഇതിനകം കുടുംബങ്ങളിൽ എത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”

… ഇങ്ങെന എത്രെയത്ര കഥ പറയാനുണ്ട് െസബ്രിെയയ്ക്കും േപാളിനും!
കാന്താരിയിൽനിന്ന് 2020 േമയ് വെര 11 ബാച്ച് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി 48 രാജ്യ�

ങ്ങളിേലക്കു പറന്നുകഴിഞ്ഞു. ആെക 226 േപർ. ഇവരുെട 135-ൽപ്പരം സാമൂ�
ഹികസംരംഭങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനതയ്ക്കു താങ്ങും തണലുമായി വളരുന്നു.
50,000-േലെറേപ്പർ ഇതിനകം ഇവയുെട ഗുണേഭാക്താക്കൾ ആയിട്ടുണ്ട്. െസ�
ബ്രിെയയ്ക്കും േപാളിനും അഭിമാനം പകരുന്ന ആ കൗതുകക്കഥകളിൽ ചിലത്

ഇടത്തുനിന്നു്: എൻജിനീയർ ശ്യാം ൈവദ്യുതി അരിയാട്ടുയന്ത്രത്തിൽ വ്യായാമം െചയ്യുന്നു;
ൈവദ്യുതി േവണ്ടാത്ത ജലധാര – ശ്യാമിെന്റ മെറ്റാരു ഉപജ്ഞാനം.
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ഈ േകാവിഡ് അടച്ചിടൽക്കാലത്ത് അവർ തുടങ്ങിയ ‘െകാേറാണ േബ്ലാഗി’ൽ
(https://www.kanthari.org/coronablog/) കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങെന അടച്ചിടൽക്കാ�
ലവും േലാകേത്തക്കുള്ള തുറപ്പാക്കിമാറ്റീ അവർ. േലാകമാെകയുള്ള മാനസസ�
ന്തതികളുെട േകാവിഡ്ക്കാലെത്ത അവസ്ഥ ഓേരാരുത്തെരയും വിളിച്ച് അേന്വഷി�
ച്ചാണ് ഹൃദ്യമായ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓേരാന്നിലുമുണ്ട് പ്രത്യാശയുെട
കഥകൾ.

നാൾ കഴിയുേന്താറും കഥകൾ സരിത്തും സാഗരവുമായി വളരും. േലാകെമാട്ടു�
ക്കും സാമൂഹികസംരംഭങ്ങളുെട േശ്രണി. മാറ്റത്തിെന്റ മുറിയാച്ചങ്ങല. ഒരു പുതിയ
സംരംഭസംസ്കാരം. ഗുണേഭാക്താക്കളായി അവശതയും ദുരിതവും പീഡനവും അനു�
ഭവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ… എല്ലാറ്റിെന്റയും ഇേങ്ങത്തലയ്ക്കൽ മനക്കണ്ണിൽ എല്ലാം
കണ്ടു കൃതാർത്ഥയായി ദിവ്യമായ കാഴ്ചയും കഴ്ചപ്പാടുമായി െസബ്രിെയ െടൻേബർ�
െക്കൻ. സഹായിയായി േപാൾ േക്രാനൻബർഗ്ഗും. എല്ലാത്തിനും ഈറ്റില്ലമാകാൻ
കഴിഞ്ഞ േകരളവും മേനാഹരമായ െവള്ളായണിക്കായേലാരവും.

കാന്താരിയുെട വിലാസം: കാന്താരി, വിേവകാനന്ദ നഗർ, മുകളൂർമൂല, െവള്ളായണി, േനമം
പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം 695020

േഫാൺ: +91-471-2395677, +91-471-2391977
െവബ് ൈസറ്റ്: https://www.kanthari.org/
ഇ െമയിൽ (ഓഫീസ്): office(at)kanthari.org
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