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നെയ ്്വിള ക്ക ്(ല േഖെം) 

സുെിൽ്എം്എസ ,്മൂത്തകുന്നം 

എ നെ് നെറു പ്പകാേത്തു െ ി േവിള ക്കു നെളി യിച്ച ി രുന്ന തു് പുന്നക്കന യണ്ണ നയാഴി ച്ച ായി രുന്നു. ് അെി നു് നവളി ച്ചം്
കുറ വായിരുന്നു . ്ലെ രിനയാരു ്പച്ച ്െ ി റമ ായിരുന്നു, ്പുന്നക്കന യണ്ണ യ്ക്ക . ്അനൊഴിച്ചു ്കത്തി ച്ച ാൽ ്െ ി േവിളക്കി നു ്ക്ലാവു്പി ടിച്ച്
ലപാനേ, ് പച്ച ് െ ി റം് വരുമ ായിരുന്നു. ് പച്ച െി റം് വന്ന് െ ിേവിള ക്കു ് ലെച്ചു് കഴുകുക് എ ളു പ്പമ ായിരുന്നി ല്ല. നപാതുവിൽ്
പുന്നക്കന യണ്ണ ലയാട ് ആർ ക്കും് ൊല്പരയമു ണ്ടായി രുന്നി ല്ല. ് എങ്കിലം, അന്നെി നു് വിേക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു് കാണ ണം.്
അനല്ലങ്കിേെ ്അധ ി കമ ാരും്ഉപലയാഗിയ്ക്കുമ ായി രുന്നില്ല. 

മ ലരാട്ട ിനയണ്ണ യം് അക്കാേത്തു് െ ിേവിള ക്കി ൽ ് ഉ പലയാഗിച്ചി രുന്നു. ് പുന്നക്കനയണ്ണ ലയക്കാൾ് അല്പം് ലേദം എ ന്നു് മ ാത്രം.്
അെി നു ്പച്ചെ ിറ മുണ്ടായിരുന്ന ില്ല. ്എ ങ്കിലം, ്അതുപലയാഗിച്ചു ്കഴി യലപാൾ ്െ ിേവിള ക്കിൽ ്പച്ചെ ിറ ം്വന്നി രുന്നു , ്കുറഞ്ഞ്
ലൊെി ന േ ങ്കി ലം. ്അെി നെ്നവള ിച്ചത്തി നും്കാരയമ ായ്പ്രകാശക്കൂടുെലണ്ടായിരുന്ന ില്ല്എന്നാ ലണ ാർ മ്മ. 

ഇവലയക്കാലളനറ ്പ്രകാശിച്ച ി രുന്നതു ്െ നല്ലണ്ണ ്അഥവാ്എ നെണ്ണ യായി രുന്നു. ്അക്കാേത്ത ്വിേക്കൂടുെലനൊരു്‘ േക്ഷുറി്
ഐ റ്റ’മ ായി രുന്നു , ് െനല്ലണ്ണ . ് അതുനകാണ്ടതു് വില ശഷദിവസങ്ങള ിൽ ് മ ാത്രം ് െി േവി ളക്കി ല പലയാഗിച്ചി രുന്നു.്
െ നല്ലണ്ണനയാഴിയ്ക്കുന്നെി നു്മു മ്പു്െ ി േവിള ക്കു്െന്നാ യി്ലെച്ചു ്കഴുകി ്മ ി നുക്കി യിരിയ്ക്കും. 

എ നെണ്ണ ലയക്കാൾ് പ്രകാശലത്താനട് കത്തുന്നതു് നവള ിനച്ചണ്ണ യാനണ ങ്കി ലം, ് അക്കാേത്തു ് െ ിേവിള ക്കിൽ ് നവള ിനച്ചണ്ണ്
ഉ പലയാഗിയ്ക്കുന്നതു് കണ്ടിട്ടി ല്ല. ് നവളി നച്ച ണ്ണ് നപനട്ടന്നു് കത്തുന്നതുനകാണ്ടം, ് അ െിെന്നു് ൊരെലമ യെ്
വിേ ക്കൂടുെോയി രുന്നതുനകാണ്ടം് ആ കാമ െ . ് അലൊനടാപ്പം, ് മു ഖയ് േക്ഷ്യ് എണ്ണ യമായി രുന്നു, ് നവള ി നച്ചണ്ണ .്
ആ ഹരി യ്ക്കാനുെനെടുനത്തങ്ങ നെ ് കത്തിച്ചു ് കള യം് എ ന്നു് വിൊരിച്ചു ം് കാണം. ് ഇന്നി ലപ്പാൾ് അെി നെ് വിേ്
എ നെണ്ണ യലടെിലെക്കാൾ് കുറ വാണ  . ് നവള ിനച്ചണ്ണ ് െല്ല് ലപാനേ് കത്തുനമന്ന് ഗുണ ം് മൂ േമ ായി രിയ്ക്കണം, ് അതു്
ഡീസ ലോനടാപ്പം്ലെർ ത്തു്വാഹെങ്ങ ലള ാടിയ്ക്കാൻ്തുടങ്ങി യിരിയ്ക്കുന്നെ . 

ലകരളീ യരുനട ് ആഹാരത്തിൽ ് ഒഴിച്ചു കൂടാെ ാകാത്ത് ഘടകമാ യ ് നവള ി നച്ചണ്ണ ് വാഹെങ്ങളു നട് ഇന്ധെ മായി ത്തീ ർന്നാൽ്
േക്ഷ്യ് ആ വശയങ്ങ ൾ ക്കതു് കിട്ട ാെി നല്ലന്നു് വലന്ന യ്ക്കാം.് അെ ി യന്ത്രി െമ ായ് വാഹെന പ്പരുപ്പമു െ് ലകരള ത്തിൽ ് ലകരളീ യർ്
മ ലറ്റ നെങ്കിലം് േക്ഷ്യ് എണ്ണ യി ലേയ്ക്കു് െി രില യണ്ടി യം ് വരും. ് എ ഞ്ചിെ ിൽ ് െിേ ് മ ാറ്റങ്ങ ൾ് വരുലത്തണ്ടതു് നകാണ്ടാവാം,്
നവളി നച്ച ണ്ണ ്ഇവി ടനത്ത്വാഹെങ്ങള ിൽ ്ഇന്ധെമ ായി ്വൻ്ലൊെി ൽ ്ഉ പലയാഗിയ്ക്കാൻ്തുടങ്ങാത്തെ . ്അത്രയം്െന്ന  ! 

പണ്ട് മു റി കള ിൽ ് നവളിച്ച ത്തിെ ായി ് രാത്രി് ഉ പലയാഗിച്ചി രുന്നെ ് ‘ അരിക്ക ്േ ാ പ  ’ ് എന്ന ് വിള ി ലപ്പരുണ്ടായിരുന്ന്
ഹറീ നക്കയ ്ൻ്ോപ  ,്അഥവാ്തൂക്കുവി ളക്ക ്ആ യി രുന്നു. ്പി ൻമുറ ി കള ിൽ ്ഓ ട്ടു വിള ക്കുകളു പലയാഗിച്ചു. ്മനണ്ണണ്ണ യായി രുന്നു,്
അവയി നേ ്ഇന്ധെ ം. ്മ നണ്ണണ്ണ ്അപകടകാരിയായെി െ ാോവാം, ്അനൊരിയ്ക്കല ം ്െ ിേവിള ക്കി ലപലയാഗി ച്ചി രുന്നി ല്ല. 

സ പന്നരല്ലാത്ത് കുടുംബങ്ങ ളി നേ് പെി വുകള ാണ് മു കള ിൽ ് പരാമ ർശിച്ച ി രി യ്ക്കുന്നെ . ് വവദുെി യില്ലാത്ത് വീടുകള ായി രുന്നു്
അന്നു് കൂടുെലം. ് ഇന്നാകനട്ട , ് ഞങ്ങ ളുനട് വിലല്ലജിൽ ് സ മ്പൂർണ വവദുെവൽക്കരണം് െ ടന്നി രി യ്ക്കു ന്നു; ് വവദുെി യി ല്ലാത്ത്
വീ ടുകള ി ല്ല. ് കറന്റു് ലപാകുലപാൾ് െ ിമ ിഷലെ രം് നകാണ്ട ് എ മർ ജൻസ ി ് ോപ ് നെള ി യന്ന് വീ ടുകള ി ന്നു്ധ ാരാള ം; ് ഇൻലവർട്ട ർ്
ഉ െയി ടങ്ങ ളുമു ണ്ട . ് െിേയി ടങ്ങള ിൽ ് നമ ഴുകുെിരി് നെളി യന്നു. ് വി രളമ ായി ് ഓ ട്ടു വിള ക്കും. ് പുന്നക്കന യണ്ണയം്
മ ലരാട്ട ിനയണ്ണ യം്കാണക്ലപാലം്നെയ്യാത്തവരായിരിയ്ക്കും്ഇന്നു്കൂ ടുെലം. 

വവദുെി യനണ്ടങ്കിലം, ് ഇന്ന ാട്ട ിനേ് വഹന്ദവഗൃഹങ്ങള ിൽ ് പേെി ലം ് ഇന്നും് സ ന്ധയയ്ക്കു് െ ിേവി ള ക്കു് നെള ി യി ച്ചു്
നവച്ചി രിയ്ക്കുന്നതു് കണ ാറുണ്ട . ് ടൂബ ്വേറ്റ ിനെ് പാൽ നവള ിച്ച ം് പരന്നി രി യ്ക്കുന്ന് വരാന്തയി ൽ ് കുറ ച്ചു ് ലെ രം് െ ിേവിള ക്കും്
െെ ി യ്ക്കാകുന്ന്വിധ ം്കത്തുന്നു. ്ബൾബു്ലപായി ്ടൂബ ്വേറ്റു ്വന്നു. ്ടൂബ ്വേറ്റ  ്സ ി ്എ ഫ ്എ ല്ലി നു്വഴി്മ ാറ ി നക്കാടുത്തു. ്സ ീ്
എ ഫ ് എ ല്ലി നെ ് എ ൽ ് ഈ് ഡി ് പുറ ത്താക്കി യിരിയ്ക്കുന്നു. ് സ ാലങ്കെി കവിദ യയി ൽ ് വിപ്ലവകരമ ായ് മാറ്റങ്ങ ളുണ്ടായിട്ടു ം്
െ ി േവിള ക്കി നു ് ഭ്രഷ ്ട ് സ ംേവിച്ച ിട്ട ി ല്ല. ് എൽ ് ഈ് ഡി യലടൊയ് ആധുെ ി കയഗനത്ത് പഴയ് കാേവുമ ായി്
ബന്ധി പ്പി യ്ക്കുനന്ന ാരു് ‘ േി ങ്ക ’് ആ യി ് െി േവിള ക്കു് തുടരുന്നു. ് പഴമനയ് െ ാം് പൂർ ണമ ായി ് മറ ന്നുലപാകാ െി രി യ്ക്കാൻ ് െ ി േവിള ക്കു്
സ ഹായി യ്ക്കുന്നു. 

േക്ഷ്ി യ്ക്കാനുെെല്ല് എ ന്ന് മു ന്നറ ി യി ലപ്പാടു ് കൂടിയ് “ വിള നക്കണ്ണ ” ് വാങ്ങ ാൻ് കിട്ടും. ് വിേ ് കൂടിയ് െ നല്ലണ്ണയ്ക്കു് പകരം, ് വിേ ്
കുറ ഞ്ഞ് വിള നക്കണ്ണ യാണ ിലപ്പാൾ് െ ി േവിള ക്കിൽ് കൂടുെലം ് ഉ പലയാഗിയ്ക്കനപ്പടുന്നെ . ് പണം ‘ കത്തിച്ചു’ ് കള യന്നതു്
കഴിയന്നത്ര് കുറ യനട്ട് എ ന്നു് മ ിക്കവരും് വിൊരി യ്ക്കുന്നുണ്ടാകും. ് ഉപലയാഗശൂെ യമ ായ് പാെക് എണ്ണ യാണ്
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വിളനക്കണ്ണ നയന്ന് ലപരിൽ ് വിൽ ക്കനപ്പടുന്നന െന്ന് വാർത്ത ് ദൃഷ്ടി യി ൽ് നപട്ടി രുന്നു. ് അതു് മൃഗങ്ങളു നട് അറവു്
മ ാേി െ യങ്ങള ിൽ ് െ ിന്നുണ്ടാക്കുന്നൊ നണന്ന് അപശ്രുെി യം് ലകട്ടി രുന്നു. ് ഈ ് വാർ ത്തകളുനട് െ ിജസ്ഥി െി ് അറി യി ല്ല.്
കുപ്പി യി ൽ ് േംഗി യായി ് പാക്കു് നെയ്തി രിയ്ക്കുന്ന , ് വൃത്തിയെ് വിള നക്കണ്ണ ് കാണലപാൾ് അെി ൽ ് മാേിെ യങ്ങളു നണ്ടന്നു്
ലൊന്ന ാറ ി ല്ല. ്അതുനകാണ്ട്കൂടിയായി രിയ്ക്കണം , ്അപവാദങ്ങ ൾ്പേതുമു ണ്ടായി ട്ടും , ്പേരുമ തു്വാങ്ങു ന്ന െ . 

പുന്ന ക്ക നയണ്ണ യം് മ ലരാട്ട ിനയണ്ണ യം ് ഇല പ്പാൾ് വിസ  ്മൃ െി യി ോണ്ട് ലപായിരിയ്ക്കുന്നു. ് ഭൂരിോഗം് കടകളി ലം് അവ് വാങ്ങ ാൻ്
കിട്ടുനമന്നും് ലൊന്നുന്നില്ല.് മു കളി ൽ ് സൂ െിപ്പി ച്ച ് ലപാനേ, ് എ നെണ്ണ യാണ ി ലപ്പാൾ് െ ി േവി ളക്കു ് കത്തിയ്ക്കാനു പലയാഗിച്ചു്
കാണ ാറ  . ് വിരള മ ാനയങ്കിലം് നവള ി നച്ചണ്ണ യം് ഉപലയാഗിയ്ക്കുന്നുണ്ടാകാം. ് രണ്ടം് േക്ഷ്യഎണ്ണ കനളന്ന് െ ിേയിൽ്
ദക്ഷ്ിലണന്തയയിൽ ് പ്രൊരത്തി േി രിയ്ക്കുന്നവയാണ  . ് ആ ഹരി യ്ക്കാനുെ് എ ണ്ണകള ാണ വനയങ്കിലം, ് അവ് രണ്ടം്
െ ി േവിള ക്കി ല പലയാഗി യ്ക്കുന്ന തു് മ െസ്സ ിോ ക്കാം;് വൃത്തിയം് തൃപ്തി യമു െ് എ നന്തങ്കിലം് ലവണ മലല്ലാ,്
െ ി േവിള ക്കി നോഴി യ്ക്കാൻ. ്പലക്ഷ് , ്മെ സ്സി ോക്കാൊകാത്തതു്െ ിേവിള ക്കി നേന്തി നു ്നെ യ്യുപലയാഗി യ്ക്കുന്നൂ്എ ന്നൊണ  . 

ശബരിമ േയിൽ ് നെ യ ്വിള ക്കു് നെള ി യിച്ചു ് എനന്നാരു് വാർത്ത് ൊെ ലകള ിലണ്ടായി രുന്നു. ് എ നെണ്ണ യ്ക്കും് നവളി നച്ചണ്ണ യ്ക്കും ്
പകരം് െ ിേവിള ക്കി ൽ ് നെ നയ്യാഴി ച്ചു ് കത്തിച്ചു വലത്ര! ് ശബരിമ േയിൽ ് മാത്രമല്ല, ് മറ്റു ് പേ് ലക്ഷ്ത്രങ്ങ ളിലം ് െ ിേവിള ക്കു്
നെള ി യി യ്ക്കുന്നതു്നെനയ്യാഴിച്ച ായി രിയ്ക്കാം ; ്വി ലശഷദിവസങ്ങ ളി നേങ്കി ലം. 

പലക്ഷ് , ്വിള ക്കു് നെളി യിയ്ക്കാൻ് നെ യ്യുപലയാഗി യ്ക്കുന്ന് പെി വ ് അവസ ാെ ി പ്പി യ്ക്കണ ം്എന്ന ാണ  ്ഈ ് ലേഖകനെ് അേി പ്രായം.്
നെ യ്യിനെ് ഉ യർ ന്ന് വി േ് െനന്ന ് കാരണം. ് 200് ഗ്ാം് മ ിൽമ ് നെ യ്യി നെ് വി േ് 102് രൂപയാണ  . ് ഈ് െ ി രക്കി ൽ ് ഒരു്
കില ോവിെ  ്അഞ്ഞൂറ ിെ ടുത്തു്വിേ വരുനമ ന്ന ്അനുമ ാെ ി യ്ക്കാം. ്എനെണ്ണ ്ഒരു്േി റ്ററ ിെ  ്155്രൂപലയ്ഉ ള്ളൂ. ്ലകരനഫഡി നെ്
ലകര് നവള ിനച്ചണ്ണ യനട് വിേ ് 130് രൂപ് മ ാത്രം . ് എ നെണ്ണ യലടയം് നവള ിനച്ചണ്ണ യലടയം് വിേ കളു നട്
മൂ ന്നി രട്ടി യി ലേനറ യാണ്നെ യ ്വിേ. 

നമ ാത്ത് ആേയന്തലരാല്പാദെ നത്ത് അടിസ്ഥാെ മ ാക്കി ് ഇെർെ ാഷണൽ ് ലമ ാണറ്റ റി ് ഫണ്ട ് െയ്യാറ ാക്കി യി രിയ്ക്കുന്ന്
ലോകരാഷ ്ട്രങ്ങളു നട്റ ാങ്ക ്േി സ്റ്റി ൽ ്ഏഴാമ ൊയി ്ൊമുയർ ന്നിട്ടു നണ്ടന്നതു്ശരി്െനന്ന. ്പലക്ഷ് , ്ഇവിടനത്ത്സ ാമ ാെ യജെെ്
സ പന്നരായിത്തീർ ന്നി ട്ടി ല്ല. ് ഒരു് ദി വസ ം് 84് രൂപ് ( ഒലന്നകാൽ ് ലഡാ ളർ ) ് ലപാലം് കി ട്ട ാത്ത് 27് ലകാടി് ജെങ്ങൾ്
ഇന്ത യയിലനണ്ടന്നാണ  ് ഐകയരാഷ ്ട്രസേയനട് കണ ക്ക . ് ലകരള ത്തിനേ് സ്ഥിെി ് ൊരെലമ യെ ് അല്പം് നമ ച്ചമ ാനണങ്കി ലം,്
മ റ്റു ് െി േ് സം സ്ഥാെങ്ങ ളി നേ് ജെ െയനട് സ്ഥിെി യിലപ്പാഴും് പരിൊപകരമാനണന്നെിനു് നെള ി വുകലളനറ. ്
ലകരളത്തിൽ ലപ്പാലം, ്നെയ്യ ്പെി വുേക്ഷ്ണ ത്തിനേ്ഒരു്സ്ഥിരം്ഇെമ ാക്കാൻ്കഴിയാത്ത്കുടുംബങ്ങ ൾ്ഏനറ യണ്ടാ കും . 

രാജയനത്ത് അഞ്ചിനോന്നു് ജെ െ് സ പന്നെയി ൽ ് െ ിന്നു് ബഹു കാെമ കനേ,് അെി ജീവെത്തിെ ായി ് െത്രനപ്പടുലപാൾ ,്
അഞ്ഞൂറു ് രൂപയനട് ന െ യ്യ ് വിള ക്കി നോഴിയ്ക്കാനുപലയാഗിയ്ക്കുന്ന തു് ധ ാരാള ിത്ത മ ാനണ ന്നു് െനന്ന് പറ യണ ം.്
സ ാമ ാെ യജെത്തിനെ് അവസ്ഥ് കണക്കി നേടുത്ത ് െ ി േവിള ക്കി ൽ ് നെ യ്യിനു ് പകരം് എ നെണ്ണ ലയാ് നവള ിനച്ചണ്ണ ലയാ്
ഉ പലയാഗി യ്ക്കുകയം, ് അതുമൂ േം് മ ിച്ച ം് വ യ്ക്കാെ ാകുന്ന ് തുക് ശബരിമേയി നേത്തുന്ന് േക്തസ ഹസ്രങ്ങ ളുനട് ലക്ഷ്മ ത്തിെ ായി്
വിെി ലയാഗി യ്ക്കുകയം്നെയ്താൽ , ്ശ്രീ അയ്യപ്പൻ്കൂടുെൽ്പ്രസ ാദി യ്ക്കുകലയ്ഉ ള്ളൂ, ്െീർ ച്ച. 
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