
 

 

േക�റിവ� ം ,ക�റിവ� ം ,െകാ�റിവ�ം  
മാ� ഷ� 

ഒ�്: വീര �ര പര�രാമ�ഒ�്: വീര �ര പര�രാമ�ഒ�്: വീര �ര പര�രാമ�ഒ�്: വീര �ര പര�രാമ�        ന�� ന�� ന�� ന��     ട�ട�ട�ട�     
 �മി കേ !ം നട"�കാലെ$ മാ%ം ദീനമല' , പ�ിനാല�( കാര)മാണ്! പ�് 
എ�ാ� പ��  പ�്, ജാംബവാേ/യ� ം കാല$ി1 മ� �്, േ%തായ�ഗ$ില� ം 4ടി �മി 
കേ !ം നട$ിയതായ സ്6തി േരഖക8 നാം അറിയ�:. ന<�െട േകരളെ$ ദ>ിണ 
സമ�?വ� ം, അറബി@ടല�ം, ബംഗാ8 ഉ8@ടല�ം 4ടിേB� �് േ%തായ�ഗ$ി� 
വിഴ� Dിക' ാE� േപാല�ം! വിഴ� Dിയ ഇടമ%യ�ം ഉ(ിലാ@ി 
മ�തെലട� Gവരികയ�മായിH�േ% വാരിധിക8! യ�ഗ"ിറവിമ�ത� യ�ഗാJം വെര ഈ 
�വിെന ക ട@ം െചയ്ത്, അ1ഭവിB് വരികയായിH: വHണ�  അവ� കള�ം. 
അDിെനയിരിെ@യാണ് പര�രാമ�  ജനിB�വള� �് വല�തായി വ�ത്. പല 
പരാNമDള�ം ആ PQ� ഷി കാ�ിR�ിയ4�$ി� അതി1 SായTി$മായി UറB� 
�ദാനം െച ണണെമ:റBേനരം േകരള�വിതാ സമ�?D8 @ടിയി� നിമVമായി 
@ിടW:. വHണെന വിളിB് വാരിധികേളാട് നല'  വാ@് പറE് േകരളെ$ അവHെട 
Xാസ)$ി� നി:ം വിട� വിWവാ�  പര�രാമ�  അഭ)� YിB� േനാ@ി. ര>യില' !  
നല' വാ@ി1ം,   െസൗമ)തWം  ഒH വിലയ� ം ഒH കാലGം ഉ�ായി�ില'  എ�ാണ് 
സ്6തിയി� UറിBിരിW�ത്. അഭ)� Yന നിരസിB[മ\ ലം േകാപാ]നായ പര�രാമ�  
അടിമ� ടി വിറB� േപായി. അേ^ഹ$ിെ/ കണ̀ക8 കലDിമറിE�; ൈക$� 
തരിB�വശായി! നല' വണd ം പറEാ� മനസe ിലാ@ാ�  മനസe ില' ാ$വെര എJാണ് 
െചേ �ത് എ�് എനി@റിയാം, എ: പറE് അേ^ഹം തെ/ ആയ�ധമായ േകാടാലി 
െപാ@ി  വാരിധിെയ േനാ@ി ഒേരറ�  െകാട� G. അേ^ഹം അേ"ാ8  
േഗാക� ണd $ിലായിH:  നിലയ�റ"ിB�നി�ിH�ത് . േകാടാലി േകാടാ1േകാടി േനാ�ി@� 
ൈമലീസ�  സfരിB് െതേ@യ!$് കന)ാUമാരിയി� െച: നിപതിB�. വാരിധി 
ഇളകിമറിE്, തിളB് തരികിടയായി; െവ(ം പ�റേകാ��  വലിB�െകാ�് കരെയ 
വി�� െകാട� G. “ഇതി േകരേളാ �ജായേയാവഹഃ”, എ�് േകരേളാലj $ിെയ"!ി സ്6തിയി� 
പറE� വരികയ� ം െചയ്[!  
 അതി1 േശഷം അധിവാസികള�െട കേ !മാണ് ആരംഭിBത്. അതിേ�വേരയ�ം 
[ട� : െകാേ�യിരിW: എ�് നാം വീ>ിB� വH:വേല' ാ! വ: വ�് ഏ[ 
ക \ W(വ:ം , പണമ�(വ:ം, Sതാപമ�(വ:ം, പണമില' ാ$വ:ം, േകഴWം 
എവിേടയ�ം എേ"ാഴ� ം �മി കേ !ം നട$ാെമ� അവസl വH$ിെവBത് ഒH തര$ി� 
പറEാ� ന<�െട ഭരണ വ)വസlിതിയ� ം , ബ)\േറാNസി Sണാലിയ�െട അലംഭാവ 
വ�മായിH:. ഭരണ നി� mഹണ$ിലിരിW� സമസ്ത nമസ്തവ� ഗo വ� ം 4ലി@് 
പണിെയട� W�വരാെണ�തിനാ� ,”എവരി തിങ് ഓr എ  4ലി േറ!് “, എ� 
നി� വചന$ി� ഒ[Dി നി:! nമസ്തവ� ഗo $ിേലെറേ"Hം, ബ)\േറാNസിയിെല 
എഴ� പ[ ശതമാനവ�ം നാളി[വേരWം അവരവHെട ജീവിതകാലമ%യ�ം, ക�മാനം 
അനധിsതമായി സ�ാദിB� െകാ�ിരിW�തായാണ് നാം എല' ാവHം 
ക��വ:െകാ�ിരിW� ഇതിഹാസം! ൈകRലിW മാ%ം പണിെയട� W� ഏറിയപ!ം 
സ� @ാHേദ)ാഗസltാെര നിസ്[ല േസവ ബuരാ@ി മാ!ിയാ� മാ%േt ഇ�െ$ 



 

 

2

പരിതാപകരമായ ഭരണപരിസlിതി@് പരിമാ!ം വരികയ�(� !  െകാ@ിരിെ@ Uളം 
വ!ിവ�ിരിW� അവസlാവിേശഷമാണ് നാം ഈയിെട ക��വ:െകാ�ിരിW� 
കേ !$മാശ! കേ !@ാെര കേ !േ$ാെട കേ റിയ സlലDെള  ഒഴി"ിെBട� @ാ�  
ചv!ം കാ�ിയ ഒ!യാtാെര എwപറE� പ�കഴ്$ിയാല�ം മതിയാUകയില'  എ�് േക�വ� 
േക�വHം, ക�വ� ക�വHം, അറിEവ�അറിEവHം നാട� ടനീളം പ�കഴ്$ി"റE് , 
പാടിയാടി വH:! അതിനാ� ര�ാം പര�രാമ1ം സ്[തി!! 
 

ര�്:ര�്:ര�്:ര�്:    ര��  ര��  ര��  ര��  ശിxD8ശിxD8ശിxD8ശിxD8    
ര��  സിംഹD8 ഒH സിംഹള$ി� വാഴ� കയില'  എ�ത് കാ��  നിയമമാണ്! ഇേത"!ി 
േഹാരയി� Sേത)കം Sതിപാദ)മ��്. അഥവാ വാഴ� കി� അവ� ത<ി� കടിപിടി 4ട� കയ�ം 
കാ��  6ഗD8 @് മ� ഴ� വ1ം, എJിന് കാടി1 മ� ഴ� വ1ം ഹാനി   സംഭവിWകയ� ം െച �മേ%! 
കാ��  6ഗDളായ എലി,പ�ി െപരിBാഴി, മ�യ�, മ�(� , മ\ � ഖ�  പാ�്, Uറ�നരി 
കാ�� േപാ$് നരിBീര്   മxി വാനരtാHം മ!�ം കാ��  നിയമD8 ലംഘിB് ത<ിലടിB് കടിB് 
കാ�� സlിതി അസ{സlമാ@ി$ീ� Wം, എ:ം േഹാരയി� പറയ�:! കാ��  ഭരണം 
താറ�മാറായാ�  അത് നാ��  ഭരണേ$@ാ8 ഭയാനകമാUം േപാല�ം! ആയതിനാ� 
തദവസരം ചില' റ മ� യലമ�@tാ� ര��  സിംഹtാരിെല ഒH കിടിലെന ഏെതxില�ം 
തര$ി� Sേലാഭി"ിB് ഒH കിണ!ിനരിെക െകാ��വ�് , ” ... േവെറാH സിംഹ�  ധാ.... 
ഇവിെട നി� "��്”, എ: പറE് ആ മ.േമാ.സിDിെന കിണ!ിെല െവ($ിേല@് 
എ$ിേനാWവാ�  േSരി"ിWം! അDിെന ദ� ഃഷ്േSരിതനായ ഈ സിംങ് കിണ!ിെല 
െവ($ി� SതിഫലിB�കാ}� തെ/ നിഴലിെന േവെറാH നിനാദനാെണ: കHതി 
UതിB� ചാടി കടിB�കീറാ�   [നിയ�കയ� ം, അേതാെട കാ�ിെല ദ�രിതം ത� @ാലം 
അവസാനിWകയ�ം െച � ം, എ:ം പറയെ"�� വH:; ഇതിെന പരാമ� ശിB�െകാ�് ഒH 
പfത~ കഥയ�മ��്! അത് എല' ാ പി(ാHം വായി@ണെമ�്  എല' ാ മ�തി��വHം 
താലj ര)െ"ട� :!അ[വായി@ാ$ മ�തി��വHം ഇ:തെ� ത"ി പിടിB് അ[ 
വായി@ണെമ�് അ[വായിBിരിW� ചിലപി(ാHം താലj ര)െ"ട� :! 
 
പേ> ര��  സിംഹD8 ഒേര നാ�ിലാണ് ഉ�വിBിരിW�െതxിേലാ? എJാUം? അവ 
െര എDിെന തളWം? ഒH 1ഖ$ിെ/ ര�!Dളി� തളB് അവെര കാളകെളേ"ാെല 
െമH@ിെയട� $് കല"വലിWവാ� ഏ�"ാടാ@ിയ ഒH ചരി%വ� ം നാം ക�� വേല' ാ! 
ര�ിേനയ� ം സസ്െപ�ഷ�  നട$ി ൈഹ@മാ�ിെല അനിHu�  ഈസിെBയറി� 
കാലിേt� കാേല!ിയ� ം ക ിേt� കേ !ിയ� ം ഇH:കളE�!   അവിടെ$ ആ ഉX 
സിംഹന് നിലയ�ം വിലയ�ം ഉറB� കി�� വാ� േവെറ ഒHമാ�ഗo വ�മില' ാEതിനാലാണ് അങ{ാ� 
അDിെന െചയ്[േപായതേ%! അ[ ന�ായി.. ഒ:മിെല' xി� ര��  സിംഹ$ാtാെര 
ഒ�ിB� തളWവാ�  കഴിE�വേല' ാ എ� sതാ� Yതെയxില�ം ൈകെ@ാ(ാമേല' ാ!   
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