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ആമ ഖും : 

ആധുനി  മലയൊേകനൊവലില് നഗരം പെലുത്തിയ ഇടപരടലു ള് ഏപെ രഠനവികധയമൊയിട്ടുണ്ട്. 

എഴുത്തില് ഒരു 'അ-രൊരമ്പരയക്കൊരനൊയി' (നൊരൊയണന് 2004:30) ആധുനി ഘട്ടത്തില്  ടന്നുവന്ന 

ആനന്ദിന്പെ കനൊവലു േില് നഗരം ്രധൊനപെട്ട ഇടമൊണ്. അത ് പവെുപമൊരു 

 ഥൊരശ്ചൊത്തലമൊയിട്ടല്ല മെിച്്ച ്രകമയംതപന്ന ആയിട്ടൊണ് ആനന്ദിന്പെ എഴുത്തു േില് 

വരുന്നത്. ആള്ക്കൂട്ടം മുതലികങൊട്ടുള്ള കനൊവലു േിപലല്ലൊം നഗരം ഓകരൊഘട്ടത്തിലും 

മനുഷ്യസവൊത്്യത്തിനുകമല് നടത്തുന്ന ഇടപരടലു േുപട സൂക്ഷ്മൊവിഷ്്ക്കൊരം  ൊണൊം. 

ആനന്ദിപന സംബന്ധിച്്ച നഗരം ജജവ്ര ൃതിയുപട ഭൊഗമൊയ മനുഷ്യന് കനരിടുന്ന അകന ം 

അവസ്ഥ േില് ഒന്നു മൊ്തമൊണ്. ആനന്ദിന്പെ 'അരഹരിക്കപെട്ട ജൈവങള്' എന്ന കനൊവല്, മറ്റു 

സുംഗ്രഹും (Abstract):  എല്ലാ വ്യവ്സ്ഥകളെയ ും ഏകപക്ഷീയതകളെയ ും കകളവ്ടിഞ്ഞ ഒര  

ക്കമമില്ലായ്മയാണ് പ തിയ നാഗരികതയ ളടത്. ഇവ്ിളട സ്ഥിരവ്ാസികൊക ന്നതിന ള്ള 

സാധ്യതകെില്ല. സമകാലിക നഗരത്തില് നിശ്ചിത ലക്ഷയത്തിന വവ്ണ്ടി രൂപും ളകാണ്ടിട്ട ള്ള 

ഗാങ കെ്വകാ കലാപകാരികെ്വകാ സുംഘടനകെ്വകാ എവപാെ് വവ്ണളമങ്കില ും 

തട്ടിളകാണ്ട വപാക ന്നതിന ും ചാവവ്ര്വബാുംബ് ആകി മാറ്റ ന്നതിന ും മറ്റ് വ്ിധ്ത്തില് ളകാല 

ളചയ്യ ന്നതിന ും സാധ്യതയ ള്ള വകവ്ലക്രവ്യങ്ങൊയി വ്യക്തികെ് മാറിയിരിക ന്ന . 

വ്യക്തികളെ വകവ്ലക്രവ്യങ്ങവൊ, ശരീരങ്ങവൊ ആയി മാക്തുംകാണ ന്ന ഇത്തരും ഗാങ കെ ും 

സുംഘടനകെ ും ഒര തരും അധ്ിവ്ാസികൊണ്. അധ്ികാരക്പവയാഗത്തിലൂളട വ്യക്തിയ ളട 

കൈവ്ികതളയ വചാര്ത്തികെയ ന്ന ഭരണകൂടത്തിന് എതിളരയാണ് ഈ 

അധ്ിവ്ാസികെ് നീതിക വവ്ണ്ടി അണിനിരക ന്നളതങ്കില ും എല്ലാ സവതവങ്ങളെയ ും 

ഒര മിച്ച  വചര്കണളമന്ന ള്ള സമക്ഗചിന്ത അവ്ര്കില്ല. അധ്ിവ്ാസികൊയ ഇവ്ര്ക് 

വ്ര്ത്തമാനത്തിനപ റമ ള്ള ലക്ഷയങ്ങെില്ല. അധ്ികാരികെ്ളകതിരായ ഇവ്ര ളട 

ക്പതികരണങ്ങെ്ക് ഇരയാക ന്നത് നീതിവതട ന്ന നിരവ്ധ്ി അഭയാര്ത്ഥികെ ും 

ക്പവ്ാസികെ മടങ്ങ ന്ന വ്ിവ്ിധ് സവതവങ്ങൊണ്. നഗരവ്െര്ച്ചയ ളട 

ആരയഘട്ടത്തില് ക്പവ്ാസികെ ും വചരിവ്ാസികെ ും സ്ഥിരവ്ാസികൊല് ചൂഷിതളരങ്കില ും 

അവ്ര്കിടയില് ഒര  പാരസ്പരയും നിലനില്ക ന്ന ണ്ട്. ചൂഷണത്തിന്ളറ ഈ വ്യവ്സ്ഥിതി 

കനതികമളല്ലങ്കില ും പിന്നീട് നഗരത്തില് നഗരവ്ാസികെ് എന്ന സ്ഥിരവ്ാസികെ്തളന്ന 

ഇല്ലാതാക ന്നവ്ിധ്ും നഗരത്തിന  മാറ്റും സുംഭവ്ിക ന്ന ണ്ട്. നഗരവ്ാസി എന്ന സ്ഥായിയായ ഒര  

ക്പതിഭാസും ഇന്നളത്ത നഗരങ്ങെ്കില്ല. ഇന്ന് മികനഗരങ്ങെ ും സവന്തമാകിയിരിക ന്നത് 

അസ്ഥായിയായ അധ്ിവ്ാസികൊണ്. ഇന്നളത്ത അധ്ിവ്ാസി നാെളത്ത 

നഗരവ്ാസിയാവയകാും. പവക്ഷ, അധ്ിവ്ാസും അവ്സാനമില്ലാത്ത ക്പക്കിയയാണ്. അങ്ങളന 

വനാക വപാെ് ഓവരാ നഗരവ് ും മൗലികമായ ും അധ്ിവ്ാസിയ വടതാണ്. കൈവ്ിക 

സവാതക്ന്തയും ഒരികല ും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരിടമായി നഗരും പരിണമിച്ചിരിക ന്ന . 

താക്ക്കാല്വാക്ക കള്(Key Words)-  അധ്ിവ്ാസി, കൈവ്ികസവാതക്ന്തയും, നഗരവ്ാസി 
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കനൊവലു ള് കരൊപല, ബഹുവിഷ്യങള്പ ൊണ്ട് സങ്കീര്ണ്ണമൊണ്. അതില് പതേിയുന്ന 

രുതുനൊഗരി തയൊണ് ഈ ്രബന്ധം രരിക ൊധിക്കുന്നത്. 

അമന്പെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിപല സമയപത്ത രലൊയനമൊയിട്ടൊണ് കനൊവല് 

ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. നവനൊഗരി തയില് ഓകരൊരുത്തരും ഈ രലൊയനവയ്ഗത 

കരകെണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ഈ രലൊയനതവരപയ 

ഏറ്റുവൊങുന്നവരൊണ് ഗകണ നും നസീമയും. അവരുപട മ പന (അമന്) ഒരിക്കല് 

 ൊണൊതൊവുന്നു.  ുകെൈിവസങള്ക്കുക ഷ്ം അവന് തിരിച്ചു വന്നുപവങ്കിലും ജവ ൊത ഒരു 

വണ്ടിയര ടത്തില് മരണമടയുന്നു. അതിന്പെ ഭീതി ഏറ്റു വൊങുന്ന നസീമ തന്പെ അ ൊ്ിക്്ക 

സീമ ള് വരയ്ക്കൊന് വി വൊസത്തിന്പെ മൊര്ഗ്ഗം സവീ രിക്കുന്നു. ഗകണ നൊ പട്ട അമന്പെ 

മുെിയില്നിന്നും  ിട്ടിയ ബുക്കിപല െില  വിത പേ രി്ുടരു യൊണ്. അത്  അയൊപേ രുതിയ 

െില അനുഭവങേികലക്്ക നയിക്കുന്നു.  നഗരസഭയിപല അഡ്മിനിസ്ക്ടഷ്ന് ഓഫീസിപല കജൊലി 

രൊജി വച്്ച ഗകണ ന് നൊകടൊടി േും അഭയൊര്ത്ഥി േും  ുടിയിെക്കപെട്ടവരുമൊയ മനുഷ്യരുപട 

ഇടയികലയ്ക്്ക ഇെങിപച്ചല്ലുന്നു. നിഷ്കൊസിതരും നിന്ദിതരും രീഡിതരുമൊയവരുപട ഇടയികലക്്ക 

ഇെങുന്ന ഗകണ നിലൂപടയൊണ് നഗരെി് ള് വി സിക്കുന്നത്.  

നരരവ ും ജൈവികതയ ും : 

മനുഷ്യപന ജജവ്ര ൃതിയുപട ഭൊഗമൊയിട്ടൊണ് ആനന്ദ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. 

അതിഭൗതി വൊൈത്തികലൊ, യൊ്്ി ഭൗതി വൊൈത്തികലൊ, ്രതയയ ൊസ്്തങേികലൊ മനുഷ്യപന 

തേച്ചിടുന്നത് ആനന്ദ് ഇഷ്ടപെടുന്നില്ല. വി ൊലമൊയ ്ര ൃതിയുപട ഭൊഗമൊയ അവന്പെ 

ജീവൊധി ൊരപത്ത എങപന വീപണ്ടടുക്കൊം എന്ന അകനവഷ്ണം ആനന്ദിനു ്രധൊനമൊണ്. 

ജജവി തയ്ക്കു തടസ്സമൊ ുന്ന രൊഷ്്്ടസംവിധൊനങേും അതിന്പെ ഭൊഗമൊയ 

വി സിതനൊഗരി തയും അവയുപട െരി്തരരമൊയ മൊനകത്തൊപട ഈ അകനവഷ്ണങള്ക്്ക 

സമൊ്രമൊയി പതേിഞ്ഞുവരുന്നു. അങപന ്രൊെീനഘട്ടം മുതലുള്ള നഗരസംസ്കൊരങള് 

ആനന്ദിന്പെ രഠനങേിപലന്നകരൊപല  സര്ഗ്ഗൊത്മ ൃതി േിലും നിര്രം  ടന്നുവരുന്നു. 

ആനന്ദിന്പെ  ൃതി േില് ഏ ൊ ി േും വിഷ്ൊൈി േും കരൊഗൊതുരരും ഒപക്ക കെരുന്ന 

നീണ്ടനിരതപന്നയുണ്ട്. എങ്കിലും അതില് മിക്കവരും അവരുപട ്രശ്നങേിപലൊടുങൊപത 

െി്യിലൂപടയും ്രതി രണത്തിലൂപടയും അതിജീവനത്തിന്പെ വഴി ള് 

തുെന്നിടുന്നവരുമൊണ്. ഒരുരപക്ഷ 'ആള്ക്കൂട്ടം' വൊയിക്കുകമ്പൊള് തങേുപട ജീവൊധി ൊരപത്ത 

നിലനിര്ത്തൊനൊവൊപത സുനിലിപന കരൊലുള്ളവര് നഗരത്തിപല മുഖമില്ലൊത്ത ആള്ക്കൂട്ടത്തില് 

ലയിക്കുന്നതൊയി  ൊണൊം. എങ്കിലും  ടുത്ത രരീക്ഷണങള് കനരിട്ടുപ ൊണ്ട് സവ്ം 

ജജവി സവൊത്യം അവസൊനംവപര നിലനിര്ത്തൊന് ബദ്ധപെടുന്നവരുമൊണ്. ഈ 

അതിജീവനജ ലി അടുത്ത കനൊവലു േികലക്്ക  ണ്ണിയൊ ുന്നുമുണ്ട്.  നിരവധി 

രീഡനരര്വ്വങള് ഏറ്റുവൊങിയിട്ടും കഗൊവര്ധന്പെ യൊ്ത ള് അവസൊനിക്കുന്നില്ല എന്നത് 

ഉൈൊഹരണം. ഈ  ഥൊരൊ്തങള്പക്കല്ലൊംതപന്ന നഗരകത്തൊടും ്ഗൊമകത്തൊടും ഇഴരിരിയൊത്ത 

ബന്ധമുണ്ട്. 

'അരഹരിക്കപെട്ട ജൈവങള്' എന്ന കനൊവലിപലത്തുകമ്പൊള് നഗരവയവസ്ഥയില് ് മൊതീതമൊയ 

മൊറ്റമൊണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപന കനരിടൊന് ് മിക്കുന്നവര്, സവൊത്്യപത്തക്കുെിച്ചുള്ള 

നവൈര് നങേൊണ്തുെന്നു തരുന്നത.് ജജവ്ര ൃതിയുമൊയുള്ള സവച്ഛന്ദബന്ധപത്ത 

അെുത്തുനീക്കൊപത ഏപെ സങ്കീര്ണ്ണമൊയ രുതുനൊഗരി തപയ എങപന കനരിടൊപമന്ന 

അകനവഷ്ണം ഈ കനൊവലിലുടനീേമുണ്ട്. ആനന്ദിന്പെ സവൊത്്യസങ്കല്പത്തില് ്രധൊനമൊയതൊണ് 

'മൃതയുവൊഞഛ്യും' 'രലൊയനതവരയും'. ഇത ്സവൊത്യത്തില്നിന്നുമുള്ള ഒേികച്ചൊട്ടമൊണ്. എന്നൊല് 

ജീവൊധി ൊരം ഉരകയൊഗിച്്ച അതിപന കനരിടുന്നവരൊണ് സവൊത്്യത്തിന്പെ 'സൊര്ത്ഥ മൊയ' 

്രകയൊക്തൊക്കേൊ ുന്നത്. 'അരഹരിക്കപെട്ടജൈവങ'േിലും സവൊത്്യത്തിന്പെ ഈ മൂന്നു 

വഴി േിലൂപടയും  ടന്നുകരൊ ുന്നവരുണ്ട്. അവര് കനരിടുന്ന നഗരം 

മുന്കനൊവലു േിപലകെൊപലയല്ലതൊനും.  
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അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജൈവങ്ങളിപ്പെ ചരിഗ്തപശ്ചാത്തെും : 

തൊന് ജീവിക്കുന്ന നൊഗരി ഘട്ടത്തിന്പെ മുഴുവന് സംഘര്ഷ്ങേും ആൈയകനൊവല് മുതല് ആനന്ദ് 

ര ര്ത്തുന്നുണ്ട.് കബൊംപബ ഒരു ്രകൈ ം എന്നതികനക്കൊള്, സവൊത്്യൊന്ര ഇ്യയുപട 

രരിെ്കഛൈമൊണ്. ഈ ്രതിസന്ധി േുപടപയല്ലൊം അടികവര്, നകവൊത്ഥൊന ഇ്യ രൂരപെട്ടതിപല 

അരൊ ങേൊപണന്ന് ആനന്ദ് തിരിച്ചെിയുന്നു. ഇ്യ ഒരു സവത്്രൊഷ്്്ടമൊയി രൂരപെടുന്നതിനു 

രിന്നില് രല നകവൊത്ഥൊന ലക്ഷയങേുമുണ്ടൊയിരുന്നു. എന്നൊല് അവയിപലൊന്നുംതപന്ന 

രൂര്ത്തീ രിക്കപെടൊത്തിന്പെ കവൈന കരെുന്നവരൊണ് ആനന്ദിന്പെ  ഥൊരൊ്തങള്. 

പ ൊകേൊണിയല് ഭരണപത്തത്തുടര്ന്്ന നകവൊത്ഥൊന ഇ്യ രൂരപെടുന്നതിനുര രം 

കൈ ീയമുതലൊേിത്തം വിഭൊവനം പെയ്ത ഒരു ഇ്യയൊണ് ഉരുവം പ ൊണ്ടപതന്നതൊണ് ഇതിന്പെ 

മര്മ്മം. 

ഗൊന്ധിയന് സങ്കല്പങപേയും പന്ഹുവിയന് സങ്കല്പങപേയും കവണ്ടവിധം 

രരിെരിക്കൊതിരുന്നതിന്പെ സംഘര്ഷ്വും സവൊത്്യൊന്ര ഇ്യ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. 

തകേ ീയമൊയ വയൊവസൊയി രൊരമ്പരയപത്ത ഗൊന്ധി മുെുപ  രിടിച്ചകെൊള് ആധുനി വും 

രുകരൊഗമനരരവും എന്നൊല് ഭൊരതീയ മൂലയങപേ നിലനിര്ത്തുന്നതുമൊയ ഒരു 

വയവസൊയസങ്കല്പമൊണ് പനഹ്െു മുകന്നൊട്ടു പവച്ചത്. ഇതില് രണ്ടില്നിന്നും വഴിപതറ്റിെിരിഞ്ഞ 

പ ൊകേൊണിയല് കൈ രൊഷ്്്ടസങ്കല്പങേുപട യുക്തിപയ രിന്തുടര്ന്ന ബൂര്ഷ്വൊനീതിയൊണ് 

ഇ്യന് നൊഗരി ത കനരികടണ്ടിവന്നത്. അതൊയത ്കൈ ീയമുതലൊേിത്തത്തിന് അനു ൂലമൊയതും 

നകവൊത്ഥൊനസവരന്ങള്ക്്ക തുടര്ച്ച സൊധയമല്ലൊത്തതുമൊയ ഒരു ഇ്യന് നൊഗരി ത വേര്ന്നുവന്നു. 

അതിന്പെ സംഘര്ഷ്ം 'ആള്ക്കൂട്ടം' മുതകല  ണ്ടുവരുന്നു. 'അരഹരിക്കപെട്ട 

ജൈവങ'േിപലത്തുകമ്പൊള്, നവലിബെലിസത്തിന്പെ എല്ലൊ  രടമുഖങപേയും അത് 

രിന്രറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ നവനൊഗരി സംഘര്ഷ്ത്തില്നിന്നുപ ൊണ്ട് 

മുന്െരി്തരശ്ചൊത്തലങപേ ഒന്നും മെക്കൊപത, ജജവി മൊയ ഒരു വീപണ്ടടുെ് മനുഷ്യന് 

എങപന സൊധയമൊക്കൊം എന്ന് 'അരഹരിക്കപെട്ട ജൈവങ'േില് ആനന്ദ് അകനവഷ്ിക്കുന്നു. 

നഗരങള് ്ഗൊമങപേ  ീഴടക്കു യും രിന്നീട് സംഘര്ഷ്ഘട്ടങേില് നഗരങള് ന ിക്കു യും 

ഒരു ഇടകവേയ്ക്കുക ഷ്ം നഗരം വീണ്ടും ഭരണക ്ന്ദമൊവു യുംപെയ്യുന്ന െൊ് ി മൊയ ഒരു 

െരി്തസങ്കല്പത്തിലൊണ് ആനന്ദ് നിലരൊടുെെിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നഗരസംസ്കൊരങപേല്ലൊം വേപര 

ആസൂ്തിതവും ഘടനകയൊടു ൂടിയതുമൊയിരുന്നു. അവ മിക്കവൊെും അധി ൊരസംവിധൊനത്തിനു 

നിയ്്ിക്കൊവുന്നതും(Governable) ആയിരുന്നു. എന്നൊല് രുതിയഘട്ടത്തില് 

അനിയ്്ിതമൊയ(ungovernable) ഒരു നഗരസൊഹെരയമൊണ് വേര്ന്നു വന്നിരിക്കുന്നപതന്ന് 

'അരഹരിക്കപെട്ട ജൈവങള്' എന്ന കനൊവലിന്പെ രശ്ചൊത്തലം പതേിയിക്കുന്നു. 

'അഭയൊര്ത്ഥി ള്' എന്ന കനൊവല് രലൊയനത്തിന്പെയും അഭയൊര്ത്ഥിതവത്തിന്പെയും 

സംഘര്ഷ്ങപേയൊണ് അവതരിെിച്ചത്. അത ് ഏതൊനും രറ്റങകേൊ ്രകതയ  വര്ഗ്ഗങകേൊ ഒരു 

്രകൈ പത്ത ഭരണസംവിധൊനത്തിനു  ീഴില് വരുന്നവകരൊ ആയിരുന്നു. എന്നൊല് 

'അരഹരിക്കപെട്ട ജൈവങ'േില് വി സിച്ചു വരുന്നത ് ഓകരൊ വയക്തിയും 

സമ ൊലനഗരവയവസ്ഥയില് അഭയൊര്ത്ഥി കേൊ  ുടിയിെക്കപെടുന്നവകരൊ നൊകടൊടി കേൊ 

ആയിത്തീരുന്നതിന്പെ വര്ത്തമൊന യൊഥൊര്ത്ഥയമൊണ്. നഗരത്തില് സ്ഥിരവൊസി ള് എന്ന 

വൊക്കിനു അര്ത്ഥമില്ലൊതൊയിരുന്നു. അതിനു ര രം 'അധിവൊസി' ള് രിെക്കുന്നതിന്പെ 

രൊഷ്്്ടീയമൊണ് ആനന്ദ് സൂക്ഷ്മവി  ലനം പെയ്യുന്നത്. 

സവൊത്്യൊന്രമുള്ള രതിറ്റൊണ്ടു േില് നഗരങള് വേപര ആസൂ്തിതമൊയി െൂഷ്ണം 

നടത്തിയിരുന്നു. അത് നഗരത്തിപല വയൊവസൊയി സംവിധൊനങകേൊട് ഒത്തിണങി മൊ്തമൊണ് 

രുലര്ന്നത്. എന്നൊല് രുതിയഘട്ടത്തില് അത ് വയൊവസൊയി  െൂഷ്ണങള്ക്കെുെമൊണ്. 

നഗരങേിലും ്ഗൊമങേിലും ഉള്ളവപര മനുഷ്യരൊയല്ല പവെും  രീരം മൊ്തമൊയിട്ടൊണ് 

രരിഗണിക്കുന്നത്.  ലൊര ൊരി േും ഭീ രവൊൈി േും അധി ൊരകമൊഹി േും അവരവരുപട 

ലക്ഷയങള്ക്കൊയി എകെൊപഴങ്കിലുപമൊപക്ക ഉരകയൊഗിക്കപെടുന്ന പവെും  രീരങള് 

മൊ്തമൊണവര്. 
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അധിവാസികള പ്പെ ഉൈയും : 

നഗരങള് രൂരപെടുന്നതിന്പെ െരി്തഘട്ടങള് ഗകണ ന്പെയും നസീമയുപടയും അമന്പെയും 

സംവൊൈങേിലൂപടയൊണ് ഈ കനൊവലില് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ആരൊധനൊലയങപേ 

െുറ്റിെറ്റിയൊണ് രണ്ടു  ൊലങേില് മിക്കവൊെും നഗരങപേല്ലൊം വി സിച്ചുവന്നപതന്നൊണ് 

ഗകണ ന്പെ വൊൈം. "രണ്ടു ൊലത്ത് ഓകരൊ നഗരത്തിനും ഓകരൊ നഗരകൈവതയുണ്ടൊയിരുന്നു. 

കൈവത േുപട ആരൊധനൊലയങപേ െുറ്റിെറ്റിയൊണ് നഗരങള് ഉണ്ടൊയതും വേര്ന്നുവന്നതും. 

നഗരകൈവതപയ നഗരവൊസി ള് ആരൊധിച്ചു. കൈവത നഗരപത്ത സംരക്ഷിക്കുപമന്ന് അവര് 

വി വസിച്ചു. രിന്നീട് നഗരങള് വേര്ന്നുവന്നകെൊള് കൈവത ള് വിസ്മരിക്കപെട്ടു. െുറ്റും ഉണ്ടൊയ 

വലിയ പ ട്ടിടങേുപടയും അഴുക്കുെൊലു േുപടയും കെരി േുപടയും ഇടയില്, 

എത്തിപെടുവൊകനൊ  ൊണുവൊന്തപന്നകയൊ സൊധിക്കൊത്തവിധത്തില്, മുങികെൊയി 

നഗരകൈവത േുപട പ ൊച്ച ് അമ്പലങള്" (ആനന്ദ് 2010:46). ആരൊധനൊലയത്തില് വരുന്നവരുപട 

ആവ യരൂരണങള്ക്കൊയൊണ് പെെിയ  ച്ചവട ൊല ള് തുടങിയപതങ്കിലും ് മത്തില് അവ 

വലിയ വയൊരൊരവയവസൊയ ൃംഖല േൊയി രൂരം മൊെി. അകതൊപട ്ഗൊമീണവയവസ്ഥപയ 

ആരൊധനൊലയം സ്ഥൊരിച്ചവപര സംരക്ഷിച്ചുപ ൊണ്ടിരുന്ന മതിലു ള് നീക്കം പെയ്യപെടുന്നു. 

'രരിണൊമത്തിന്പെ ഭൂതങള്’ എന്ന കനൊവലിലും സമൊനമൊയ സങ്കല്പമൊണ് ആനന്ദ് മുകന്നൊട്ടു 

വയ്ക്കുന്നത്. ക ൊട്ടമതിലു ള്ക്കുള്ളില് സംരക്ഷിതമൊയിരുന്നു കബൊംപബ. മുംബൊകൈവിയുപട 

നഗരം എന്നൊണ് അത ്അിെയപെട്ടിരുന്നത്. എന്നൊല് അധിനികവ ത്തിന്പെ രരിണിതഫലമൊയി 

അതിന്പെ ക ൊട്ടമതിലു ള് നിലംരതിച്ചു. ര രം ഒരു മഹൊനഗരം ഉയര്ന്നുവന്നു. 

ആരൊധനൊലയക ്ന്ദിതമൊയ ്ഗൊമവയവസ്ഥ ള് വന്നഗരമൊയി രരിണമിക്കുന്നകതൊപട മപറ്റൊരു 

കൈവത അവിപട സ്ഥൊനമുെെിക്കുന്നുപവന്നൊണ് നസീമയുപട  പണ്ടത്തല്. ഈ കൈവതപയ 

വി സനപമന്നൊണ് അവള് കരരിട്ടു വിേിക്കുന്നത്. "വേര്ച്ച എന്ന ആ യം - അതിപനയും നമുക്്ക 

ഒരു കൈവത എന്ന് വിക ഷ്ിെിക്കൊം - ആകവ ിച്ചു  ഴിഞ്ഞൊല് നഗരം സംരക്ഷണത്തിന്പെ 

കൈവതപയ വിട്്ട, ആ രുതിയ കൈവതയുപട രിന്നൊപല കരൊ ുന്നു. രി്ുടരുക്ൊെും എട്ടു 

ൈിക്കികലക്കും അ ന്ന ന്നുകരൊ ുന്ന അതിന്പെ മൊയി കക്ഷ്തങപേ കതടി" (2010:46). 

പ ൊകേൊണിയല് ഘട്ടത്തിലും തുടര്ന്നും ഇ്യയിപല മിക്കനഗരങേും ഈ 

കൈവതയ്ക്കുകവണ്ടിയൊണ് നഗരൊതിര്ത്തി ള് ്രൊ്ങേികലയ്ക്കു നീട്ടിയത്. ഒെം 

്ഗൊമവൊസി പേ നഗരവേര്ച്ചയ്ക്കൊവ യമൊയ ്ൈവയങേൊയി രരിവര്ത്തനം പെയ്യു യും പെയ്തു. 

നഗരവൊസി ള് സ്ഥിരവൊസി േൊവുന്നതും കജൊലി കതടിപയത്തിയവര് ്രവൊസി േൊയ 

കെരിനിവൊസി േുമൊയിത്തീരുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലൊണ്. 

ആധുനി നഗരവയവസ്ഥയിപല സ്ഥിരവൊസി ള്ക്കും ്രവൊസി ള്ക്കും ഇടയില് ഒരു രൊരസ്പരയം 

നിലപ ൊള്ളുന്നുണ്ട്. നീതീ രിക്കൊനൊവൊത്ത ഈ രൊരസ്പരയംകരൊലും അനയമൊ ുന്ന സ്ഥിതിയൊണ് 

'അരരഹിക്കപെട്ട ജൈവങ'േിപല നഗരത്തിലുള്ളത്. നവനൊഗരി തപയക്കുെിച്ചുള്ള അമന്പെ 

 ൊഴ്ചെൊട് ഇങപനയൊണ് "നഗരവൊസി എന്ന സ്ഥൊയിയൊയ ഒരു ്രതിഭൊസം ഒരു നഗരത്തിലുമില്ല. 

ഉപണ്ടങ്കിലും അതിപനക്കൊള്  ൂടുതലൊയി ഒരു നഗരം സവ്മൊക്കിയിരിക്കുന്നത് അസ്ഥൊയിയൊയ 

അധിവൊസിക്കൊണ്. ഇന്നപത്ത അധിവൊസി നൊേപത്ത നഗരവൊസിയൊകയക്കൊം. രകക്ഷ, അധിവൊസം 

അവസൊനമില്ലൊത്ത ്ര് ിയയൊണ്. നഗരജനതയുപട സവതവം നിര്രം 

രരിണമിച്ചുപ ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നും. അങപന രരിണമിക്കുവൊന് കഹതുവൊയിരിക്കപക്കൊണ്ട് 

ഓകരൊ നഗരവും മൗലി മൊയും അധിവൊസിയുകടതൊണ്" (2010:47). 

ഈ അധിവൊസി ള് നഗരം ജ കയ്യെുന്നതിനു രിന്നില് െില ്രഖയൊരിത ലക്ഷയങേുണ്ട്. 

അവരില് െിലപരല്ലൊം നീതിനികഷ്ധിക്കപെട്ടവരുപട ഗണത്തിലുള്ളവരൊണ്. എന്നൊല് അവര് 

സവീ രിക്കുന്ന മൊര്ഗ്ഗങള് നീതീ രിക്കൊവുന്നതുമല്ല. അവപര മൂവര്സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത് 

ഇ്ര ൊരമൊണ് "ഇകെൊള് വരുന്നവര് അധി വും സംഘര്ഷ്ങേും  ലൊരങേും 

ആഭയ്രയുദ്ധങേും മൂലം അവരുപട ്രകൈ ങേില്നിന്നു രുെ്ള്ളപെട്ടവരൊണ്. 

സവിക ഷ്മൊയ ഒരു ഉകേ യവും പവച്ചല്ല, പവെും അഭയം കതടിയൊണ് അവര് വരുന്നത.് ഭൊവിയുപട 

സവപ്നങള്ക്കു ര രം ഇന്നപലയുപട കവൈന േും വികൈവഷ്ങേും കരെിയൊണ് അവരുപട വരവ്. 

അവര് ഈ നഗരത്തില് ഒരിക്കലും രങ്കൊേി േൊ ുന്നില്ല. അവരുപട നഗരങേൊ പട്ട അവപര 
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തിരസ്കരിക്കു യും പെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉള്ളില് പ ൊണ്ടുവന്ന സംഘര്ഷ്ത്തിന്പെയും 

 ലൊരത്തിന്പെയും അ് മത്തിന്പെയും വിത്തു േൊണ് അവര് വിതയ്ക്കുന്നത്" (2010:47-48). 

ഇവരുപട ആ് മണത്തില്  രിയൊയവിപ്ലവത്തിന്പെ ജജവി മൊനങള് 

കെൊര്ന്നുകരൊയിരിക്കുന്നതിനൊല് സവൊത്്യത്തിന്പെ മൂന്നൊം മൊര്ഗ്ഗത്തിലൂപടയല്ല 

(സൊര്ത്ഥ മൊയ സവൊത്്യം) ഇവര് െരിക്കുന്നത്. മൊ്തമല്ല ഇവരുപട ്രതികഷ്ധനടരടി േില് 

െൊകവെു കേൊ കബൊംബു കേൊ ഒപക്ക ആയിത്തീകരണ്ടിവരുന്നത് അവരുപടതപന്ന വര്ഗ്ഗത്തിനും 

ഗൊങു ള്ക്കും രുെത്തുള്ളവരൊണ്. നഗരത്തില് നിശ്ചിതസമയം മൊ്തം നിലപ ൊള്ളുന്ന ഈ 

അധിവൊസി പേ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നകവൊത്ഥൊനസവപ്നങപേ ത ര്ത്തു േഞ്ഞ 

വയൊവസൊയി ൊന്രസമൂഹമൊണ്. 

പ്പതളിക്യണ്ട ചരിഗ്തപാഠങ്ങള് : 

ആനന്ദിന്പെ െരി്തരഠനങേിലുള്ള നഗരങള്ക്്ക അധിനികവ ത്തിന്പെകയൊ 

ആധിരതയത്തിന്പെകയൊ െൂഷ്ണത്തിന്പെകയൊ നീണ്ട െരി്തമുണ്ട്. എന്നൊല് 'അരഹരിക്കപെട്ട 

ജൈവങ'േിപല നഗരങള്ക്്ക ഒരു സ്ഥിരം െരി്തം അവ ൊ പെടൊനില്ല. ഐഡന്െിറ്റി ള് ഒന്നും 

സ്ഥൊരിക്കപെടൊന് നവനഗരങേിപല 'അനിയ്്ിതൊവസ്ഥ' സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നതൊണ് 

 ൊരണം. നിര്രം ്രതയക്ഷപെടു യും ഉടനടി മൊയ്ക്കപെടു യും പെയ്യുന്നതിനൊല് ്ഹസവമൊയ 

വര്ത്തമൊനെരി്തം മൊ്തമൊണ് അവിപടയുള്ളത്. അതിന് നൊകടൊടിത്തത്തിന്പെ 

സവഭൊവമൊണുള്ളപതന്നൊണ് ആനന്ദിന്പെ നിരീക്ഷണം. " നൊകടൊടി ള് െരി്തത്തിന് പവേിയില് 

വസിക്കുന്നവരൊണ്, അവര്ക്്ക  ഭൂതവും ഭൊവിയുമില്ല. വര്ത്തമൊനം മൊ്തമൊണുള്ളത്" (2010:44). 

അതിനൊല് അധിവൊസി േുപട െരി്തം ആനന്ദ് അകനവഷ്ിക്കുന്നില്ല. നഗരത്തിനുരുെത്ത് 

തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന, എന്നും െരി്തം വിസ്മരിക്കപെട്ടവരുപട െരി്തത്തിന്പെ രൊഠൊ്രങേൊണ് 

ആനന്ദ് ജനതി വയ്ഗതകയൊപട രുനരൊഖയൊനം പെയ്യൊന് ് മിക്കുന്നത.് വടക്കന് കൈ ത്തുനിന്നും 

െില സവപ്നങേുമൊയി എത്തിയ, തീ്വവൊൈി ള് ഇരയൊക്കിയ ഷ്ംകഷ്െും മന്സൂെും, 

അനൊഥ ൊലൊനടത്തിെു ൊരൊയ മൊഫിയസംഘം പ ൊലപെടുത്തുന്ന വിജയ്യും അവിപടനിന്നും 

രക്ഷപെടുന്ന ഷ്ുക്കൂെും, െരി്ത ൊരനൊയ ക ൊ ിയും ഇംതിയൊസുപമല്ലൊം ഇവിപട 

െരി്തവൊഹ രൊ ുന്നു. 

 വൊസ്ജിയും ഗകണ നും ഇത്തരം  ൂട്ടങപേകയൊ വയക്തി പേകയൊ ആണ് അകനവഷ്ിച്ചിെങുന്നത്. 

അവരുപട അകനവഷ്ണം പെപന്നത്തുന്ന ഒരു ്രധൊനസ്ഥലമൊണ് ഈ കനൊവലിപല അനൊഥൊലയം. 

െില സന്നദ്ധസംഘടന േുപട മൊഫിയ ്രവര്ത്തനങപേ മെയ്ക്കൊനൊണ് ഈ അനൊഥൊലയം 

നടത്തപെടുന്നത്. പതരുവു േില്നിന്നും ജമതൊനത്തുനിന്നും അംഗബലത്തിനുകവണ്ടി ഈ 

ആ ൊക ്ന്ദത്തില് തടവു ൊരക്കപെട്ടവരുപട െരി്തഗൊഥ പേ രുെത്തുപ ൊണ്ടുവരൊനൊണ് 

ഗകണ ന്പെയും  വൊസ്ജിയുപടയും രുെെൊട്. 

ആ ൊനിക തനില്നിന്നും രക്ഷപെട്ട  ങ്കര് യഥൊര്ത്ഥത്തില് ഷ്ുക്കൂെൊണ്. ഢൊബൊയില്പവച്ചൊണ് 

ഗകണ ന് അവപന തിരിച്ചെിയുന്നത്. അവനും വികമൊെനകസന ബന്ദിയൊക്കിയ അവന്പെ 

കജയഷ്ഠനും വടക്കന് കമഖലയില്നിന്നും രലൊയനംപെയ്ത  ്നഗര്രൊ്ത്തില് എത്തികച്ചര്ന്നവരൊണ്. 

ഗുജെു േും വികമൊെനകസനയുപമല്ലൊം ഇരയൊക്കിത്തീര്ത്തിട്ടുള്ള ഇവരുപട വം ം 

വിഭജനത്തിന്പെയും രലൊയനത്തിന്പെയും സവതവനഷ്ടത്തിന്പെയും െരി്ത ഥ ള് 

വഹിക്കുന്നവരൊണ്. അധിവൊസസംസ്കൊരത്തില് ലയിച്ചുകെരൊപത സവ്ം െരി്തം നിലനിര്ത്തൊന് 

് മിക്കുന്ന ഇവപര ഒരു സകങ്കതവും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല. 

ഇംതിയൊസിപനയും സുഹൃത്തിപനയും വികമൊെനകസന തട്ടിപക്കൊണ്ടു കരൊ ുന്നത് 

ഭരണ ൂടത്തില്നിന്നും െില വയവസ്ഥ ള് രൊലിച്ചു  ിട്ടൊന് കവണ്ടിയൊണ്. ഇവപര ബന്ദിയൊക്കിയ 

മന്സൂര് കരൊലീസിനൊല് വധിക്കപെടുന്നകതൊപട വിൈൂര്ഗൊമത്തില് തടവിലൊക്കപെട്ട അവര് 

രണ്ടുകരരും രട്ടിണി  ിടന്നു  മരിക്കുന്നു. നഗരങകേൊ സംഘടന കേൊ ഇത്തരം വയക്തി േുപടയും 

സംഘങേുപടയും വം െരി്തങപേയും രൊരമ്പരയങപേയും പവച്ചുപരൊെുെിക്കുന്നില്ല എന്നു 

െുരുക്കം. 
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അധിവൊസി േുപട നഗരവയവസ്ഥ േികലക്്ക ്രകവ ിക്കൊപത ജമതൊനത്തില് രൊര്ക്കുന്ന 

വിവിധ സംഘങപേ ഈ കനൊവലില് അവതരിെിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് വസിക്കുന്ന ജമതൊനത്തിപല 

തൊല്കൊലി  വസതിപയക്കുെിച്്ച വിവരിക്കുന്നത്. ഇങപനയൊണ് "പവള്ളപെൊക്കങകേൊ 

 ലൊരങകേൊ നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന വം ീയസംഘര്ഷ്ങകേൊ മൂലം  രണൊര്ത്ഥി േൊയി 

എത്തുന്നവര്ക്്ക ൈുരിതൊ വൊസം എത്തികക്കണ്ട ആവ യം വരുകമ്പൊള് ഗവണ്പമന്െ്  യൊമ്പു ള് 

ഉയര്ത്തുവൊന് ഉരകയൊഗിച്ചിരുന്ന ജമതൊനമൊയിരുന്നു അത.് ഈവ  ്രശ്നങള് നിര്രം 

ഉണ്ടൊയിപക്കൊണ്ടിരുന്നതിനൊല് ഔകൈയൊഗി മൊയി െിലീഫ്  യൊമ്പു ള് ഉയര്ത്തപെട്ടിപല്ലങ്കിലും 

ജമതൊനത്ത് എകെൊഴും ആപരങ്കിലുപമൊപക്ക ഉണ്ടൊ ുപമന്ന അവസ്ഥ വന്നു" (2010:77). തങേുപട 

അവ ൊ ങള് സ്ഥൊരിക്കൊന്കവണ്ടി ഗൊങു കേൊ  ലൊര ൂട്ടങകേൊ ആയി നഗരത്തില് 

അ് മവൊസന അഴിച്ചുവിടൊന് ഇവര്  

ആ്ഗഹിക്കുന്നില്ല. അതിനൊല് നഗരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നൊകടൊടിത്തത്തികലകക്കൊ സവ്ം െരി്തം 

വിസ്മരിക്കുന്ന ഗൊങു േുപട സവഭൊവത്തികലകക്കൊ ഇവര് ്രകവ ിക്കുന്നില്ല. തങേുപട 

ഭൂതത്തിന്പെയും ഭൊവിയുപടയും ജൈവങള് അരഹരിക്കപെടൊന് അവര് ഇഷ്ടപെടുന്നുമില്ല. 

അതുകരൊപല മറ്റു ജനങള് ഇവര്ക്്ക തങേുപട ലക്ഷയങള് സൊധിച്ചു  ിട്ടൊനുള്ള െൊകവെു േുമല്ല. 

ജമതൊനവൊസി ള് നഗരവൊസത്തിനും നൊകടൊടിത്തത്തിനും ഇടയിലുള്ള 

അവസ്ഥയിലുള്ളവരൊണ്.  ലൊരങേും രീഡനങേും ഇവര്ക്കു തുടര്ക്കഥ േൊപണങ്കിലും 

തങേുപട വം ഗൊഥ പേയും രൊരമ്പരയങപേയും അരഹരിക്കപെടൊത്ത ജൈവങേൊയി ഇവര് 

 ൊത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. അവരുപട രൊട്ടു േും രൊരമ്പരയനൃത്തങേും ഇതിനു പതേിവൊപണന്നൊണ് 

ഡൊബൊമൊലി ് ഗകണ കനൊടു രെയുന്നത.് " ിഴക്കുനിന്നു വന്നവരൊണ്, രടിഞ്ഞൊട്്ട ഇനി അധി ം 

കരൊ ുവൊനുമില്ല. അവര്ക്കുതപന്ന അെിയില്ല അവര് ഏതു ൈി യിലൊണ് കരൊ ുന്നപതന്ന്. 

സ്ഥലവും സമയവുപമല്ലൊം അവസൊനിക്കുന്ന ഒരിടമൊണിത്. അവരുപട ജ യില് ആപ യുള്ളത് 

അവര് എവിപടനിന്നു വന്നുകവൊ അതിന്പെ അടയൊേങേൊയ െില രൊട്ടു േും 

സംഗീകതൊര രണങേും മൊ്തം. ഒരുവിധത്തില് രെഞ്ഞൊല് അവരുപട ഭൂതം. ആ യൊണ് 

ജൈവപമങ്കില് അവര്ക്കു അവരുപട ജൈവങള് നഷ്ടപെട്ടിരിക്കുന്നു" (2010:98). തങേുപട 

്രതീക്ഷ ള്ക്്ക ഉെെിപല്ലങ്കിലും നവനൊഗരി തയിപല അധിവൊസസങ്കല്പത്തില് തങേുപട 

െരി്തഗൊഥ പേ മൊയ്ച്ചു േയൊന് അവര് ആ്ഗഹിക്കുന്നില്ല.  

ജൈവികതയ പ്പെ സമഗ്രത : 

മനുഷ്യപന ക ൊ സമ്പൊൈനത്തിനുള്ള ക വല്ൈവയമൊക്കി മൊറ്റുന്ന അധി ൊരവയവസ്ഥയൊയ 

'അര്ത്ഥ ൊസ്്ത' ൊലപത്ത ആനന്ദിന്പെ രെന േില് രലവട്ടം വി  ലനവികധയമൊയിട്ടുണ്ട്. 

ഈപയൊരു രൊരമ്പരയം അതിനുക ഷ്വും തുടരുന്നതിന്പെ പതേിവൊണ് കൈ ങകേൊ, നഗരങകേൊ 

ആരൊധനൊലയങകേൊ നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൊമ്ഗി േിപലൊന്നൊയി അടിമ പേയും 

പതൊഴിലൊേി പേയും രരിഗണിച്ചുകരൊന്നിരുന്നത്. നവനൊഗരി തയില് ഇതു രൂരമൊറ്റംവന്ന്, 

ഗൊങു ള്കക്കൊ, മൊഫിയസംഘങള്കക്കൊ അവ ൊ ം നികഷ്ധിക്കപെട്ടവര്കക്കൊ അവ ൊ ങള് 

കനടുന്നതിനുള്ള ഉര രണങേൊയി മനുഷ്യ രീരപത്ത (െൊകവെു കേൊ, മനുഷ്യ കബൊംകബൊ) 

രൂരപെടുത്തുന്നു. അതിനൊല് നൊഗരി തയ്ക്്ക മനുഷ്യപനെറ്റി സമ്ഗതയൊര്ന്ന 

സവത്്ൈര് നമില്ല. െൂഷ്ണം പെയ്യൊനും ഉരകയൊഗിക്കപെടൊനുമുള്ള വസ്തു മൊ്തമൊയി മനുഷ്യന് 

മൊെിയിരിക്കുന്നു. "തീ്വവൊൈി സംഘങേൊപണങ്കില് ഏപതങ്കിലും ഡിമൊന്െു ള് 

സൊധിപച്ചടുക്കുന്നതുവപര ഒരുവപന എവിപടകവണപമങ്കിലും അവര്ക്്ക കഹൊകേജൊക്കി 

സൂക്ഷിക്കൊം. അവരുപട സംഘത്തില് കെര്ക്കുവൊന് കവണ്ടിയൊണ് 

തട്ടിപക്കൊണ്ടുകരൊയിരുന്നപതങ്കില് അവപന രിപന്ന സവ്ം കബൊംബിന് ഇരയൊയി വീണു 

 ിടക്കുന്ന ഒരു െൊകവര് രടയൊേിയുപട അവസ്ഥയില് ്രതീക്ഷിച്ചൊല് മതി. 

ജലംഗി െൂഷ്ണത്തിനും മയക്കുമരുന്നുവയൊരൊരത്തിനും കവണ്ടി പ ൊണ്ടുകരൊ പെടുകമ്പൊള് 

സമൂഹത്തിന്പെ തിേയ്ക്കുന്ന െീനച്ചട്ടിയില് നുരയും രതയുമൊയി പരൊ്ിവരും" (2010:139). 

അതിനൊല് ്ര ൃതിയുപട ജജവി സവൊത്്യത്തില് രങ്കുകെരൊകനൊ അധിവൊസവയവസ്ഥപയ 

അതിജീവിക്കൊകനൊ  ഴിയൊപത ഷ്ുക്കൂെിപനകെൊലുള്ളവര് പമറ്റകബൊേിസത്തികലക്്ക 

െുരുകങണ്ടിവരുന്നു. 
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യൂകെൊെില്  ൊസ്്തവി സനഘട്ടത്തില് അനൊട്ടമി സ്കൂ േിപല രരീക്ഷണങള്ക്കൊയി മനുഷ്യപന 

തട്ടിപക്കൊണ്ടുകരൊയിരുന്ന സംഘപത്ത ആനന്ദ് കനൊവലില് ഓര്പത്തടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇ്യയില് 

 ുട്ടി പേ ഹിജഡഗണത്തില് കെര്ക്കൊനൊയി  ടത്തിപക്കൊണ്ടുകരൊ ുന്നതും കനൊവലില് ഒരു 

വിഷ്യംതപന്നയൊയി അവതരിെിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപതല്ലൊം രരിമിതമൊയ 

വൃത്തത്തിന്പെയുള്ളിലൊയിരുന്നു. എന്നൊല് ഇന്ന് നവനൊഗരി തയുപട ആവ യൊനുസരണം 

ആരും ഇരയൊക്കപെകട്ടക്കൊം. ആനന്ദിന്പെ ആൈയ ൊലകനൊവലു േിപലല്ലൊം പെെുത്തുനില്പിന്പെ 

മൊര്ഗ്ഗം സവീ രിക്കുന്ന രല  ഥൊരൊ്തങേുമുണ്ട്. 'ആള്ക്കൂട്ട'ത്തിപല സുനിലും കജൊസഫും 

രൊധയും ക്രമുംഎല്ലൊം ആള്ക്കൂട്ട രീരമൊ ൊതിരിക്കൊന് കവണ്ടി കരൊരൊടുന്നവരൊണ്. 

'കഗൊവര്ധന്പെ യൊ്ത േി'പല നൊയ ന് വലയിതനീതിയ്ക്കുള്ളില് പരട്ടുകരൊ ൊതിരിക്കൊന് 

കരൊരൊടുന്നവനൊണ്.  ുന്ദന്പെ കരൊരൊട്ടമൊ പട്ട അധി ൊരവയവസ്ഥിതിക്കു മുന്നില് 

അടിരതെൊതിരിക്കൊനും. എന്നൊല് നവനൊഗരി തയില് ഇത്തരം സവൊത്്യകരൊരൊട്ടങള് 

ഒരിക്കലും സൊധയമല്ലൊതൊയിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യപന അവന്പെ ജജവി സവൊത്്യത്തില്നിന്ന് മുെിച്ചുനീക്കുന്ന 

അധിവൊസനൊഗരി തപയ കനരിടൊന് രടപവട്ടുന്നവരൊണ്  വൊസ്ജിയും ഗകണ നും. ഇത്തരം 

മുെിച്ചു മൊറ്റലു ള്പക്കതിപര കരൊരൊടൊന് രുതുതലമുെപയ സജ്ജമൊകക്കണ്ട വിൈയൊക ്ന്ദങേും 

നവനൊഗരി തയുപട ത്്ംതപന്നയൊണ് ്രകയൊഗിക്കുന്നപതന്ന് അവര്  പണ്ടത്തുന്നു. ഇതിനു 

ബൈലൊപയൊരു വിൈയൊഭയൊസസങ്കല്പം അവര് സവപ്നം  ൊണു യും പെയ്യുന്നു. നഗരത്തില്നിന്നു ഏപെ 

മൊെി ഗകണ ന്പെ സുഹൃത്ത് കസവനം പെയ്യുന്ന ഒരു വിൈയൊലയം ഈ കനൊവലിലുണ്ട്. നഗരത്തിപല 

വിൈയൊലയങള് വിജയി േുപട മുഖെി്തങള് അവരുപട രരസയങേില് കെര്ക്കുകമ്പൊള്, ഈ 

വിൈയൊലയം സമ്മൊനിതപര മൊ്തമല്ല, എല്ലൊവരുപടയും മുഴുെി്തങേൊണ് അവിപട 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു വിൈയൊലയങള്ക്്ക അവരുപട രരസയത്തിനും ്ര സ്തിക്കും 

ധനസമ്പൊൈനത്തിനുമുള്ള  രീരങള്  ൂടിയൊണ് അവിടുപത്ത വിൈയൊര്ത്ഥി ള്. എന്നൊല് രല 

 ൊരണങള്പ ൊണ്ട് രിന്നിലൊക്കപെടു കയൊ ഒരിക്കല് ഇരയൊക്കപെടു കയൊ പെയ്യപെട്ട 

 ുട്ടി േൊണ് നഗരത്തില്നിന്ന് അ പല സ്ഥിതി പെയ്യുന്ന സവൊമിയുപടയും സുെി്തബഹന്പെയും 

വിൈയൊക ്ന്ദത്തിപല  ുട്ടി ള്. നഗരം സൊധയമൊക്കൊത്ത ജജവി ് മത്തിപല സമ്ഗതപയ 

തിരിച്ചുരിടിക്കൊനൊണ് ഇവരുപട ് മം. 

പരിണമിക്ക്കണ്ട സവാതഗ്്യും  : 

ഏപതങ്കിലും ഒരു കൈ ത്തുനികന്നൊ വയവസ്ഥയില്നികന്നൊ രുെത്തൊക്കപെട്ടവരുപട െരി്തം 

അകനവഷ്ിച്ചൊണ് ഗകണ നും  വൊസ്ജിയും ജമതൊനത്തികലക്കും 

ആ ൊനിക തനത്തികലക്കുപമൊപക്ക എത്തുന്നത.് അധിവൊസി േൊല് തച്ചുടയ്ക്കപെടൊത്ത 

ഒരൊവൊസവയവസ്ഥ എങപന രുനഃസ്ഥൊരിക്കൊം എന്ന െി്യൊണ്  വൊസ്ജിയുകടത്. 

ആര്ക്കിപട ്റ്റും ഗവണ്പമന്െ് ടൗണ് പ്ലൊന്  ണ്സള്ട്ടന്െുമൊയ  വൊസ്ജി അധിവൊസി േുപട 

നഗരവയവസ്ഥയ്ക്കു ര രം മപറ്റൊന്ന് വേര്ന്നുവരണപമന്ന് ആ്ഗഹിക്കുന്നവനുമൊണ്. 

ഒരു ആര്ക്കിപട ്റ്റികനൊ  ണ്സള്ട്ടന്െികനൊ ഉണ്ടൊയിരികക്കണ്ട  ൊ്ത രലകെൊഴും 

 വൊസ്ജിയിലില്ല. അകേഹത്തിന്പെ െില തീ്വനയങള് ഗകണ പന ആ ങ്കപെടുത്തുന്നുണ്ട്. 

അനൊഥ ൊലയുപട ഢബ്ബ ള് ത ര്ക്കൊന് തീരുമൊനപമടുക്കു , രജിേെില്നിന്നും  ുട്ടി േുപട 

കഡറ്റ ള്  ീെിപയടുക്കു  തുടങിയവപയല്ലൊം 'അധിവൊസസംസ്കൊരപത്ത ത ര്ക്കണപമന്ന 

അകേഹത്തിന്പെ ധൊര്മ്മി കബൊധത്തില്നിന്നും ഉരുവൊ ുന്നതൊണ്. നഗരവയവസ്ഥ ള്ക്്ക 

കവണ്ടപെട്ടവപരല്ലൊം രൗരന്മൊകരൊ ്രജ കേൊ ആയിത്തീരുകമ്പൊള് അവക ഷ്ിക്കുന്നവര് 

അടിമ കേൊ 'അരൗരന്മൊകരൊ' ആണ്. ഈ െരി്തത്തുടര്ച്ചയുപട വിെ്കഛൈം  ൂടിയൊണ് 

 വൊസ്ജിയുപട രൂരകരഖയിലുള്ളത്. 

 വൊസ്ജിപയ അവസൊനമൊയി ഗകണ ന്  ൊണുന്നത് ഒരു ക ൊേനിയിപല പ ട്ടിടങള് 

ത ര്ക്കുന്നിടത്തുവച്ചൊണ്. സ്ഥിരവസതി ള്(Permanent Settlement)   മൊറ്റി തൊല്ക്കൊലി  വീടു ള് 

പ ട്ടുന്നതിനുള്ള രണിയികലര്പെട്ടിരിക്കു യൊയിരുന്നു അവന്. ഒരു നിശ്ചിത ൊലത്തിനുക ഷ്ം 

അഴിച്ചുരണിയു കയൊ രുതുക്കു കയൊ പെകയ്യണ്ടവയൊണ് തൊല്കൊലി വസതി ള്. 

അധിവൊസി േൊകലൊ അധി ൊരവയവസ്ഥ േൊകലൊ അടിച്ചമര്ത്തപെടുന്നവരൊ ൊപത നിര്രം 
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വി സികക്കണ്ടവരും രരിണമികക്കണ്ടവരുമൊണ് ജജവ്ര ൃതിയുപട ഭൊഗമൊയ മനുഷ്യനും. 

തൊല്ക്കൊലി  വസതി ള് എന്ന രദ്ധതിയുപട രിന്നിപല  വൊസ്ജിയും സങ്കല്പവും ഇതൊണ്. 

സ്ഥിരവസതി ള് ത ര്ക്കുന്ന  വൊസ്ജിപയ അജ്ഞൊതന് പ ൊലപെടുത്തുകമ്പൊള് 

ജജവി സവൊത്്യത്തിന്പെ മരണം ൂടിയൊണ് ്രഖയൊരിക്കുന്നത്. ്ര ൃതി നല് ുന്ന 

സവൊത്്യപമന്ന ജൈവം എന്നും അരഹരിക്കപെടുന്നുപവന്ന െരി്തം നിര്രം 

ആവര്ത്തിച്ചുപ ൊണ്ടിരിക്കുപമന്നു െുരുക്കം 
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