
വാരാന്തപ്പതിപ്പപ് 2020 ജൂലായപ്  19 ഞായർ

ജനിച്ച നാടിനനാടുന�ാലും നനേഹം കാണിക്ാത്ത
വരുണ്ട്. അങ്ങനനന�ാരു കാലത്തട് രണ്ു�തിറ്ാ
ണ്ിനലനെ�ാ�ി ഹിമവൽ സാനുക്ൾക്രികിനല 

ഒരു നെെു പ്രനേശനത്ത ഏനെ നനേഹിച്ചട് മുന്ാട്ുന�ാവു
ക�ാണ് രണ്ാ�ിരനത്താളം ന�ർ. മല�ാളി�ാ� ഒരാളാ
ണ് ആ സംഘടന�ുനട, അല്ല കൂട്ായ്മ�ുനട സ്ാ�കനും 
നകാ-ഓർഡിനനറ്െും. ‘നലാകത്തിനറെ നമൽക്ൂര’ എ്െി
�നപെടു് ടിബറ്ിനന നനേഹിക്ു് ആർക്ും ഈ സംഘ
ത്തിൽ കൂട്ുനെരാം. നമമ്പർഷിപെും വരിസംഖ്യ�ുനമാ്ു
മില്ല. നകാച്ചി ഇടപെള്ി സ്വനേശി നസതുോസാണ് 1999-ൽ 
ധർമശാല�ിൽ നവച്ചട് ‘ഫ്രൺഡ് സ് ഓഫ് ടിബറ്ട്’ സമാരംഭി
ച്ചത്. ടിബറ്ൻ അെിവുകളും അനുഭവങ്ങളും അവർ �ങ്ു
നവക്ു്ു. രണ്ാ�ിരത്തിനലനെ വർഷം �ഴക്മുള് ടിബ
റ്ൻ െികിത്ാരീതികൾ നാനടങ്ങും �രിെ�നപെടുത്തു്ു. 
ടിബറ്ൻ ഔഷധങ്ങനളക്ുെിച്ചട്ട് അെിവുനൽകു്ു. �ുസ്ത
കങ്ങളും കാർട്ൂണുകളും മുതൽ ടിബറ്ൻ ൊ��ും ആഴ
നമെി� ബുദ്ധതത്ത്വങ്ങളും വനര �ങ്ിടു്ു. നകാച്ചി കട
വന്ത്ര�ിലാണ് പ്രവർത്തനനകന്ദം. ഇന്്യയ്കു�ുെത്തട് ഏഴു 
ൊപ്റ്െുകൾ. കര�ു് ടിബറ്ിനനാപെം ഇവർ കര�ു്ു. 
അവർക്ട് െിരിക്ാനും െിന്ിക്ാനും െർച്ചനെയ്ാനും നവ
േികനളാരുക്ു്ു. സ്ൂൾ വിേ്യാർഥിമുതൽ മഹാത്ാഗാ
ന്ി�ുനട പ്ര�ൗത്രൻ തുഷാർഗാന്ിവനര അവരവരാൽ 
കഴി�ുംവിധം ഈ സംഘടന�ുമാ�ി സഹകരിക്ു്ു. 
ആ നനേഹസാമ്ാജ്യത്തിനറെ വിനശഷങ്ങൾ നസതുോസ് 
തന് �ങ്ുനവക്ു്ു...

 എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെനയാരു കൂട്ായ്മ  
പിറവിനയടുത്തത് 

  തികച്ചും യാദൃച്ികമായി. മ്ചുംബൈയിൽ പത്രപ്രവർത്ത
കനായിര്ചന്്ച ഞാൻ. ദബൈൈാമയയക്്ചറിച്ചള്ള ഒര്ച ഡ�ാ
ക്്ചയമന്ററി കണ്ിട്്ചയണ്ന്തല്ായത ടിൈറ്്ചമായി കാര്
മായ അറിഡവാ ൈന്ധഡമാ ഒന്്ചമില്. അങ്ങയനയിരിയക് 
ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒര്ച ശ്രീനഗർ യാത്ര വഴിയതറ്ി ധർമ
ശാൈയിയൈത്തി. തിരിയക മ്ചുംബൈയിൽ വന്ഡ്ാൾ യെറി
യയാര്ച കൂട്ായ്മ രൂപവതകരിച്ച. 1999 മാർചച് 9-ന് യയഷി 
ഡ�ാക്ച് യ�ൻ എന് ൈ്ചദ്ധസന്്ാസി ഞങ്ങള്ചയട ‘ഫ്രൺ
ഡ് സ്  ഓഫ് ടിൈറ്ി’ന് തിരിയതളിയിച്ച. ‘9103’ എന് രാ
ഷ്ടരീയതടവ്ചകാര്ചയട സുംഘടനയ്ചയട ഡനതൃസ്ാനത്ത്ച
ണ്ായിര്ചന് അഡദേഹും ഞങ്ങഡളാട് സഹകരിച്ച. യസപ്റ്ും
ൈർ  ഒഡക്ാൈർ മാർചച് മാസങ്ങളിൽ ഒര്ചമിചച് ഡെര്ചന്
വർ എന്തിയന്റ ടിൈറ്ൻ രരീതിയാണ് സുംഘടനയ്ചയട 
ഡപരിയൈ ഈ സുംഖ്കൾ. 2010-ൈ്ചും 2012-ൈ്ചും ദബൈൈാമ 
ഡകരളത്തിൽവന്്ച. ത്ചടർന്ച് കൂട്ായ്മ വിപ്ചൈരീകരിച്ച. 15 
ഡപര്ചയട ഡകാർ ടരീമ്ചണ്ച്. ആർക്്ചും പിന്്ചണയ്ാും. 2010 യസ
പ് റ്ുംൈർ പത്ത്ചമ്ചതൽ യമ�ിക്ൽക്ാമ്്ചകളിൈൂയട ടിൈ
റ്ൻ െികിത്ാരരീതി പ്രെരി്ിക്്ചന്്ച. ഒര്ച ക്ാമ്ിൽ 1500-
ഓളും ഡപർ പയകെട്ചക്ാറ്ചണ്ച്. പൾസ് െിർണയത്തിലൂനട
യാണ് ടിബറ്റൻ രീതിയിൽ രരാഗചികിത്സ. ജപ്ാൻമുതൽ 
ബർമവനര പണ്ട് ഈ ചികിത്സ വ്ാപിച്ിരുന്ു. ഹിമാലയ
ത്തിൽെിന്ുള്ള പച്മരുന്ുകളാണ് ഉപരയാഗിക്ുന്ത്. 
പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല. നചലവും തീനര കുറവ്. കടവന്ത്രയിൽ 
ടിബറ്റൻ ലലബ്രറിയും ഗരവഷണരകന്ദ്രവുമുണ്ട്. ധാരാളം 
പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഗരവഷണവിഭാഗത്തിൽ 20 രപരുണ്ട്.

  ടിബറ്റൻ ചികിത്സയുനട പ്രരത്കതകൾ...
  വ്ക്ിയയ മനസ്ച്, ശരരീരും, ആത്ാവ് എന്ിവയ്ചയട 

സമഗ്രതയിൽ ടിൈറ്ൻ െികിത് കാണ്ചന്്ച. അഡൈാ്
തിയിൽനിന്ച് വ്ത്സ്തമായ രരീതിയാണ്. അഡൈാ്തി തൈ
ഡചാറിൽ ഡകന്ദരീകരിക്്ചയന്കെിൽ ഈ രരീതി മനസ്ിൽ ഡക
ന്ദരീകരിക്്ചന്്ച. ‘സ്ചവാ റിഗതാ’ എന്ാണ് െികിത്യ്ചയട 
ഡപര്. ടിൈറ്ൻ ഡ�ാക്ർമായര ‘ആുംഷിമാർ’ എന്്ച പറയ്ചും. 
1959-ൽ ഈ രരീതി ഇന്്യിയൈത്തി. 2010-ൽ ഡകരളത്തി
ൈ്ചും. ഈ െികിത് ഡരാഗത്തിയന്റ മൂൈകാരണയത്ത തിര
യ്ചന്്ച. അതിഡൈക്ച്ച്ച്ച് ശ്ദ്ധ ഡകന്ദരീകരിചച് പരിഹാരും നിർഡദ
ശിക്്ചന്്ച. ഇത വ്ക്ിയ്ചയട പൂർണസ്ാസ്്മാണ് ൈക്്
മിട്ചന്ത.

  െിങ്ങളുനട പ്രവർത്തെരീതി...
  ത്ചടക്ത്തിൽ ടിൈറ്ൻ ജനതയ്ച് യെറിയ സാമ്ത്തിക 

സഹായും യെയ്്ചകയായിര്ചന്്ച രരീതി. സാമ്ത്തികസ
ഹായത്തിന്്ചറും പൈത്ചും അവർ അർഹിക്്ചന്്ചയണ്
ന്ച് ബവകായത മനസ്ിൈായി. ധാർമികവ്ചും രാഷ്ടരീയവ്ച
മായ പിന്്ചണ അവർക്ച് ആവശ്മ്ചണ്ച്. രാഷ്ടരീയമില്. മഡറ്
യതകെിൈ്ചും സുംഘടനയ്ചമായി വിഡധയത്മില്. അന്ധമായി 
ഞങ്ങൾ ടിൈറ്ിയന പിന്്ചണചിയല്ന്താണ് അവിയടയ്ച
ള്ളവയര ഞങ്ങഡളാട് താത പര്പൂർവും അട്ച്ിചത.
   ഈ പ്രസ്ാനും ഇന്്ചവയര രജിസ്റ്റർ യെയ്ിട്്ചകൂടിയി
ല്. പൈര്ചും സഹകരിക്്ചന്്ച. ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്ർ 
വളയര അട്ചത്ത ൈന്ധും പ്ചൈർത്തിയിര്ചന്്ച. 45 വർഷമാ
യി ടിൈറ്ിയനക്്ചറിചച് പഠിക്്ചന് െിദാനന്ച് കൈ്ാൺപ്ചർ 

ആണ് ഞങ്ങള്ചയട ഡദശരീയ ഡകാ-ഓർ�ിഡനറ്ർ. അര്ചൺ
ഗാന്ധി, ഇള ഗാന്ധി, ഡഗാദ് ഡറജിയന്റ �യറക്ർ വിജയ് കൃ
ഷ്ണ, എയന്റ പിതാവ് കാർട്ൂണിസ്റ്റച് ഡയശ്ചദാസൻ എന്ിവ
യരായക് വിവിധഘട്ങ്ങളിൽ സഹായിചിട്്ചണ്ച്. യവാളന്റി
യർ യെയ്്ചക എന്ാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്ചപറയ്ചന്ത.
   ആർനക്ങ്ിലും സംഘടെയുനട പണം കണ്ട് വരാവു
ന് സ്ിതിയില്ല. പണം ഞങ്ങളുനട കൂട്ായ്മനയ പിളർത്ത
രുത് എന്ട് െിർബന്ധവുമുണ്ട്. ഒന്ും സൂക്ിച്ുനവക്ാ
റില്ല. മുരപേത്തനന് വിർച്വൽ പ്ാറ്റട് രഫാമിരലക്ട് കഴിവ
തും പ്രവർത്തെം മാറ്റിയിരുന്ു. അതിൊൽ രകാവിഡ് കാ
ലത്തട് ഭീതിയില്ല. ഞങ്ങനള സഹായിക്ാൻ രകാർപ്രററ്റു

കൾക്ു രപാലും വലിയ താത് പര്മായിരുന്ു. റിലയൻസും 
പിരമൽ എന്റർലപ്രസസുനമാനക് സഹകരിച്ിട്ുണ്ട്. 
രകാർപ്രററ്റട് സഹായങ്ങനള ഞങ്ങൾ സംശയരത്താനട
യാണ് വീക്ിച്ിരുന്ത്. 25,000 രൂപ നകാണ്ട് െടത്താെി
രുന് ടിബറ്റട് നഫസ്റിവൽ 45 ലക്ം നചലവഴിച്ട് െടത്തിച്
ത് മുരകഷ് അംബാെിയാണ്. ചീെയുമായുള്ള ബന്ധം റില
യൻസ് അതിെുരശഷം പൂർണമായി ഉരപക്ിച്ു. ഇനതാ
നക് ഒരു െിരയാഗംരപാനല വരുന്താണ്. അനല്ലങ്ിൽ 
മുംലബ ഐ.ഐ.ടി.യിൽ ഡിലസെിങ്  പഠെം െടത്തുക
കയും ഉപ്ുസത്ാഗ്രഹനത്തക്ുറിച്ട് രപ്രാജക്ട് നചയ്ുകയു
നമാനക് നചയ്ിരുന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാവില്ലരല്ലാ. എല്ാ 
ജൂൈായ് ആറിന്ചും ഞങ്ങൾ ടിൈറ്ച്ദിനും ആെരിക്്ചും. ഡകാ
വിഡ്കാൈത്തച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനയമല്ാും ഓൺബൈനാ

ക്ി. ആഡഘാഷവ്ചും.
  നപാതുരവ അഹിംസാത്മക രീതികളും  മുെിപാരപേര്

ത്തിനല മിതത്വവുനമാനക് സ്വീകരിക്ുന് െിങ്ങൾ രകാവി
ഡിനന്റ കാര്ത്തിൽ ലചെനയ പരുഷവാക്ുകളിൽ വി
മർശിക്ുന്ു

  നിരരീക്ണും ശരിയാണ്. (നിർത്തായത െിരിക്്ചന്്ച). 
മാർചച് 17-നാണ് ട്ുംപ് ‘ബെനരീസ് ബവറസ് ’ എന്്ച വിളി
ചത. അതിന്ച വളയര മ്ചമ്്ചതയന് ഞങ്ങൾ ‘വ്ചഹാൻ ന്്ച
ഡമാണിയ’ എന്ച് വിളിച്ച. അതിൽ വുംശരീയ അധിഡക്പ
യമാന്്ചമില്.  വ്ചഹാൻ ബവറസ് എന്ാണ് ബെനയ്ചും 
ആദ്ും വിളിചത. ജർമനിയ്ചും അഡമരിക്യ്ചും ഓസ് ഡട്ൈി

യയ്ചും 21 ട്ിൈ്ൻ ഡ�ാളർ നഷ്ടപരിഹാരും ആവശ്യ്ട്
ഡ്ാൾ ബെന അത മാറ്ി. െരിത്രപരമായി ‘ബെനരീസ് ന്്ച
ഡമാണിയ’ എന്്ചപറയ്ചന്താണ് ശരി. യകാഡറാണയിൽ 
മാത്രും കാഡണണ്തല് ഇത. സിഫിൈിസിയന മൈയാളത്തിൽ 
പറകെി്്ചണ്ച് എന്ാണ് പറഞ്ിര്ചന്ത. യൂഡറാപ്ൻമാർ 
യകാണ്്ചവന് പ്ചണ്ച്. അതിൽ വുംശരീയ അധിഡക്പമില്
ഡല്ാ. ഞങ്ങൾ ലചെനയ അന്ധമായി കുറ്റനപ്ടുത്തുന്
തുമല്ല. ശാസ്തീയമായിത്തനന് പറയനട്. അവർക്ട് ഇതിൽ 
ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. 2013 മുതൽ അഞ്ട് പ്രധാെ ലവറ
സുകളാണ് ലചെയിൽ െിന്ട് ഉദ് ഭവിച്ത്. 1500തരം ലവ
റസുകനള സൂക്ിക്ാൻ രശഷിയുനണ്ന്ട് മുപേട് വീപേടിച്
ത് ലചെയാണ്. രലാകനത്ത എല്ലാ രാജ്നത്തയും എല്ലാ
വിധ ലജവായുധ പരീക്ണങ്ങൾക്ും ഞങ്ങനളതിരാ

ണ്. പരീക്ണങ്ങൾക്ിനട രചാർന്ുരപായ ലജവായുധ
മാണ് നകാരറാണ ലവറനസന്ട് വിലയിരുത്തിയത് ഞങ്ങ
ളല്ല. റിച്ാർഡ് ഡിയർ ലവിനെരപ്ാലുള്ള രലാകപ്രശസ്ത 
ഗരവഷകരാണ്. ലചെ ഒരിക്ലും പഠിക്ില്ല എന്ു പറ
ഞ്ഞത് ലചെീസ് കലാകാരൻ അൽ നവയ് നവയ്ട് ആണ്. 
ഞങ്ങൾ അത ആവർത്തിക്്ചന്്ചയവന്്ചമാത്രും.

  ടിബറ്റിനെ രനേഹിക്ുന്തിൊൽ ലചെരയാട് നവറു
പ്ാരണാ 

  അല്, ബെനയിയൈ ജനങ്ങൾക്ച് എതിര്ചമല്. ധാരാളും 
ബെനരീസ് സ്ചഹൃത്ത്ചക്ള്ചമ്ചണ്ച്. ബെന എന്ത 18 പ്ര
വിശ്കൾ മാത്രും. നമ്മൾ നിർവെിക്്ചന്തല് യഥാർഥ 
ബെന. അതിന്്ചറമാണ്. ഡഹാങ്  ഡകാങ്ങിൈ്ചും മുംഡഗാളിയ
യിൈ്ചയമായക്യ്ചള്ള പൈര്ചും ജനാധിപത്ും ഇഷ്ടയ്ട്ചന്വ
രാണ്. ഭരണഘടനാമൂൈ്ങ്ങളിൽ അവർ വിശ്സിക്്ചന്്ച. 
മൗൈികാവകാശങ്ങളിൈ്ചും. ഇഡ്ാൾ അവർ സ്ാതന്ത്ദാ
ഹികള്ചമാണ്. ടിൈറ്ച് ഉൾയ്യട, െരീന ഉൾയ്യട എല്ാവ
ര്ചയടയ്ചും വിശാൈഅർഥത്തിൈ്ചള്ള സ്ാതന്ത്മാവയട് നമ്മ്ച
യട ൈക്്ും.

  ടിബറ്റിനന്റ രക്യ്കട് ഏറ്റവും അത്ാവശ്ം എന്ാണ് 
  സ്ാശ്യത്ും. അത മഹാത്ാഗാന്ധി 1947-ൽത്തയന് 

പറഞ്്ചയവചിട്്ചണ്ച്. ഏഷ്ൻ അന്ാരാഷ്ട്ര രകാൺഫറൻ
സിൽ ഗാന്ധിജിക്ട് ടിബറ്റൻ സംഘം മരൊഹരമായ ഒരു 
പട്ുതൂവാല സമ്ാെിച്ു. ലചെീസ് പട്ുതൂവാല സ്വീകരി
ക്ാൻ അരദേഹം വിസമ്തിച്ു. രനേഹപൂർവം െിരസിച്ു
നകാണ്ട് അരദേഹം പറഞ്ഞു: ‘‘സ്വന്മായി വസ്തുക്ൾ ഉണ്ാ
ക്ണം. ആ ശീലമാണ് വളർത്തിനയടുരക്ണ്ത്. അതാണ് 
ഏനതാരു ൊടിനെയും പുരരാഗതിയിരലക്ട് െയിക്ുന്
ത്.’’ ഗാന്ധിജിയ്ചും സർദാർ പഡട്ൈ്ചും മഹർഷി അരവിഡന്ാ
യ്ചയമായക് ബെനയയക്്ചറിച്ചും ഇന്്യയക്്ചറിച്ചയമാ
യക് പറഞ്ത ദാർശനികമൂൈ്മ്ചള്ള പ്രവെനപരമായ വാ
ക്്ചകളായിര്ചന്്ചയവന്ച്ച്ച് ഇന്്ച നാും അറിയ്ചന്്ച.

  താങ്ളുനട വ്ക്ിജീവിതം...
  അയതക്്ചറിചച് െിന്ിക്ാറില്. ഏഡതാ അജ്ാത

ശക്ിയ്ചയട സ്ാധരീനത്തായൈന് ഡപായൈ, മ്ചൻകൂട്ി നി
ശ്ചയിക്യ്ട്ത്ചഡപായൈ  ജരീവിതും മ്ചഡന്ാട്്ചഡപാക്ചന്്ച. 
ഇത മ്ചഡമ് പ്രവെിക്യ്ട്താണ്. തഞ്ാവൂരിയൽവചച്. 
നാ�രീ അസ് ഡട്ാളജി പ്രകാരും. ഏഴ്ചയകാല്ും മ്ചമ്ായിര്ച
ന്്ച പ്രവെനും. 2500വർഷും മ്ചമ്ച് ൈിഖിതമായ താളിഡയാ
ൈയിൽ ഡനാക്ി എനിക്ായി എഴ്ചതയ്ട്ത  വായിച്ചപ
റഞ്്ച:  ‘‘ഒര്ച ആത്രീയ ഡനതാവിയന്റ സ്ാധരീനത്താൽ 
ഈ ജരീവിതും െ്ചറ്ിത്തിരിയ്ചും.’’ അത പറഞ്യാൾ ദബൈ
ൈാമയയക്്ചറിചച് ഡകട്ിട്്ചഡപാൈ്ചമില്ായിര്ചന്്ച. ഒഡരയയാ
ര്ച ദ്ചഃഖും മാത്രും: ടിൈറ്ൻ ഭാഷ പഠിചിട്ില്; നിറഡവറാത്ത 
ഏക ആഗ്രഹും: ൈ്ചദ്ധമതയത്തക്്ചറിചച് ആഴത്തിൽ മനസ്ി
ൈാക്ണും.

സമ്ചദ്രനിര്ിൽനിന്ച് 4500 മരീറ്ർ മ്ചകളിൈായി ഹി
മാൈയൻ മൈനിരകളിൽ കിടക്്ചന് ടിൈറ്ച് ഒര്ച 
വിൈക്യ്ട് ഭൂമിയായിര്ചന്്ച. അവിയട എത്തി

യ്ടാന്ചള്ള ൈ്ചദ്ധിമ്ചട്ച് മാത്രമായിര്ചന്ില് കാരണും. സന്ർശ
കയര സ്രീകരിക്ാന്ചള്ള പ്രഡദശവാസികള്ചയട ബവമനസ്ും
കൂടിയായിര്ചന്്ച. എ.�ി. ഏഴാും നൂറ്ാണ്ിൈാണ് അവിയട 
ൈ്ചദ്ധിസും പ്രൊരത്തിൈാവ്ചന്ത. പതിനാറാും നൂറ്ാണ്ിൈാ
ണ് ദബൈൈാമയ്ചയട വാഴ്ച ആരുംഭിക്്ചന്ത. ഏഴാമയത്ത 
ദബൈൈാമയ്ചയട കാൈത്തച്, 1720-ൽ, സ്ചുംഗാറ്ചകൾ (ആദി
വാസി സുംഘങ്ങൾ) ടിൈറ്ിയന കരീഴടക്ായനത്തി. അവയര 
ഡതാൽ്ിക്ാൻ സഹായും നൽകിയഡശഷമാണ് ബെനരീസ് 
ഭരണകൂടും തങ്ങള്ചയട രണ്ച്  ഉഡദ്ാഗസ്യര (ആുംൈൻസ്) 
ൈാസയിൽ നിയമിച്ചത്ചടങ്ങിയത. ഓഡരാ ദബൈൈാമയ്ചും  
മ്ചമ്യത്ത ൈാമയ്ചയട പ്ചനരവതാരമായാണ് കര്ചതിഡ്ാന്
ത. ഓഡരാ പ്ചതിയ ഡനതാവ് വര്ചന്തിന്ചമ്ചമ്്ചും ഒര്ച യെറിയ 
ഇടഡവളയ്ചണ്ാകാറ്ചണ്ച്. ഈ ഇടഡവളയിൽ ടിൈറ്ിയന്റ 
ഭരണും ബകയാളിയിര്ചന്ത ബെനരീസ് ഭരണകൂടത്തിയന്റ 
പ്രതിനിധികളായിര്ചന് ആുംൈന്ചകള്ചും റരീജന്റ്ചമാര്ചമായി
ര്ചന്്ച. 

   1895-ൽ െ്ചമതൈഡയറ് പതിമ്മൂന്ാമത ദബൈൈാമ ദരീർ
ഘദർശിയായയാര്ച ആത്രീയഡനതാവായിര്ചന്്ച. ബെനരീസ് 
സാമ്ാജ്ത്തിന്ചും ബ്ിട്രീഷ് ഇന്്യ്്ചും ഇടയിൈായി കിടന്ി
ര്ചന് ടിൈറ്ിയന്റ നയതന്തപ്രാധാന്ും അഡദേഹും മനസ്ിൈാ
ക്ി. അഡദേഹത്തിയന്റ സ്തന്തമായ രരീതികൾ ആദ്ും ബ്ി
ട്രീഷ്ചകാരിൽനിന്്ചും (1904-ൽ) പിന്രീട് ബെനയിൽനിന്്ചും 
കട്ചത്ത പ്രതികരണങ്ങൾക്ിടയാക്ി. 1910-ൽ ബെന ടി
ൈറ്ിയന കരീഴടക്ി. ഇഡതായട, ദബൈൈാമ ഇന്്യിഡൈക്്ച 
പൈായനും യെയ്്ച. 1911-ൽ ബെനയിൽ മാഞ്്ച ഭരണകൂ
ടും തകർന്ഡതായട ദബൈൈാമ തിരിയചത്ത്ചകയ്ചും ടിൈറ്ി
യന്റ ഭരണസാരഥ്ും ഏയറ്ട്ചക്്ചകയ്ചും യെയ്്ച. ബ്ിട്രീഷ്ചകാ
ര്ചയട ആവശ്ങ്ങൾ അുംഗരീകരിച്ചയകാണ്ച് അഡദേഹും അവ
ര്ചമായി സന്ധിയെയ്്ച. ഒര്ച പ്രഡദശും വിട്്ചയകാട്ചത്ത്ചയകാ

ണ്ച് വടക്ൻ അതിർത്തി പ്ചനർനിർണയിക്്ചക എന്തായി
ര്ചന്്ച അത. 1914-ൽ സിുംൈയിൽയവചച് ബ്ിട്ൻ, ബെന, ടി
ൈറ്ച് എന്രീ ത്രിരാഷ്ടങ്ങൾ ഡെർന്ച് ഒ്്ചയവച കരാർപ്രകാ
രും മക് ഡമാഹൻ ഡരഖ എന്റിയയ്ട്ചന് പ്ചതിയ അതിർത്തി 
നിൈവിൽവന്്ച. ടിൈറ്ിയന ആധ്ചനികരീകരിക്ാൻ ദബൈൈാമ 
െിൈയതായക് യെയയ്കെിൈ്ചും അതിനഡദേഹും അത്്ചത്ാഹും 
കാട്ിയില്. പാരമ്ര്ത്തിൽ യകട്്ചപിണഞ്്ചകിടക്്ചന് ഒര്ച 
ജനതയയ സമൂൈമായി മാറ്്ചന്തിൈ്ചള്ള ൈ്ചദ്ധിമ്ചട്ച് അഡദേഹും 
മനസ്ിൈാക്ിയത്ചയകാണ്ായിരിക്ാും അത. 1933-ൽ അഡദേ
ഹത്തിയന്റ മരണഡശഷും, ൈാസയിൽ അധികാരും ബകയാ
ളിയ റരീജന്റ്ചകൾ പരസ്പരും ഡപാരടിച്ചത്ചടങ്ങി. അത്ചയകാ
ണ്്ചതയന്, ബെനരീസ് നിയന്തണങ്ങളില്ാതിര്ചന്ിട്്ചും 1911-
ന്ചും 1950-ന്ചമിടയിൽ കാര്മായ ഡനട്ങ്ങള്ചണ്ാക്ാൻ ടിൈ
റ്ിനായില്. 

'പീപ്ിൾസ് റിപ്ബ്ിക് ഓഫ് ലചെ' രൂപവത്കരിച്രശഷം, 
ടിബറ്റിനെ സ്വതന്ത്രമാക്ുകയാണ് തങ്ങളുനട ആദ്ലക്്ങ്ങ
ളിനലാന്ട് എന്ട് അവർ പ്രഖ്ാപിച്രപ്ാൾ മാത്രമാണ് ടിബ
റ്റുകാർ ‘ഉറക്’ത്തിൽെിന്ട് നഞട്ിയുണർന്ത്. ഉടൻതനന് 
അവർ, ലാസയിൽ പരിശീലെത്തിലായിരുന് തങ്ങളുനട 
പതിന്ാലാമത് ദലലലാമനയ സ്ാെത്തട് അവരരാധിച്ു. 
സഹായത്തിൊയി അവർ യു.എന്ിനെയും യു.എസ്. എ. 
മുതൽ ഇന്് വനരയുള്ള രാജ്ങ്ങനളയും സമീപിച്ു. തങ്ങ
ളുനട പഴയ സുഹൃത്തുക്ളായ ബ്രിട്െിൽെിന്ും ഇന്്യിൽ
െിന്ുമുള്ള രവർപാട് അവർക്ു തിരിച്ടിയായിരുന്ു. ടിബ

റ്റിനല സായുധ ഇടനപടൽനകാണ്ട് അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തിലു
ണ്ാകാൻരപാകുന് പ്രത്ാഘാതങ്ങനളക്ുറിച്ട് നബയ്ജി
ങ്ങിെു മുന്റിയിപ്ു െൽകാൻ ജവാഹർലാൽ നെഹ്ു ശ്രമി
ച്ു. പരക്, തങ്ങളുനട ആഭ്ന്രപ്രശ്നമാനണന്ു പറഞ്ഞട് 
അനതല്ലാം ലചെ തള്ളി. ഗത്ന്രമില്ലാനത, 1951 രമയിൽ 
ലചെയുമായി പതിരെഴിെ െിർരദശങ്ങളടങ്ങിയ കരാറിൽ 
ടിബറ്റട് ഒപ്ുനവച്ു. ദലലലാമയുനട അധികാരങ്ങൾ ഉൾ
നപ്നട ടിബറ്റിനല െിലവിലുള്ള ഭരണരീതികളിൽ ഒരു മാറ്റ

വും വരുത്തിനല്ലന്തായിരുന്ു കരാറിനല പ്രധാെ വ്വസ്
കളിനലാന്ട്. അഡതായട, ടിൈറ്ിൽ സമാധാനാന്രരീക്ും നി
ൈവിൽവന്്ച. 1955-ൽ പരീ്ിൾസ് റി്ബ്ിക് ഓഫ് ബെനയ്ച
യട സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്ിയ്ചയട ബവസ് പ്രസി�ന്റായി ദബൈ
ൈാമയയ നിയമിക്്ചന് അവസ്വയരയ്ചണ്ായി. 

  എന്ാൽ, 1956 മ്ചതൽ സ്ിതി മാറിത്ത്ചടങ്ങി. കിഴക്ൻ 
ഡമഖൈയിയൈ ജനതയ്ിടയിൽ (ഖുംപകൾ) ഭൂമി കൂട്്ചടമസ്ത
യിൽ യകാണ്്ചവരാൻ ആരുംഭിചഡതായടയായിര്ചന്്ച അത. 
ആ ഡമഖൈ ടിൈറ്ിന്ച പ്ചറത്തായാണ് ബെന കണക്ാക്ിയി
ര്ചന്ത. അത്ചയകാണ്്ചതയന് ടിൈറ്ിന്ച സമാനമായ പ്രഡത്
കപദവി ഈ ഡമഖൈയ്ച് നൽകിയിര്ചന്ത്ചമില്. ഇതിൽ ഖുംപ
കൾ ബെനയയ്തിഡര ശക്മായി പ്രതിഡഷധിച്ച. ഇത ബെ
നയയ്തിരായ ആദ് പ്രഡക്ാഭമായി വളർന്്ച. ബെനരീസ് 
പട്ാളത്തിയന്റ ഒര്ചവിഭാഗും ഈ പ്രഡക്ാഭയത്ത അടിചമർ
ത്താനായി നരീങ്ങി. മയറ്ാര്ച വിഭാഗും പട്ാളയത്ത  
ടിൈറ്ിയന്റ ഇതരപ്രഡദശങ്ങളിൽ വിന്സിച്ച. അവസാന
മായി ൈാസയ്ചും ബെനരീസ് പട്ാളത്തിയന്റ വര്ചതിയിൈാ
യി. പ്രഡക്ാഭും കൂട്ചതൽ ക്ചഴ്ത്തിഡൈക്്ച നരീങ്ങിയഡതായട, 
ബെനരീസ് പട്ാളും തയന് അറസ്റ്റ്ചയെഡയ്ക്്ചയമന്ച് ദബൈൈാ
മയ്്ച മനസ്ിൈായി. ഇഡതായട, രഹസ്മായി അഡദേഹും അവി
യടനിന്്ച രക്യ്ട്്ച. 1959 മാർചച് 31-ന് അഡദേഹും ഇന്്ൻ 
അതിർത്തിയിയൈ ഖിൻസമായനയിയൈത്തി. ദബൈൈാമ രക്
യ്യട്ന്്ച മനസ്ിൈായഡതായട ബെനരീസ് പട്ാളും ടിൈറ്ൻ 
ജനതയ്്ചഡമൽ അഴിഞ്ാടി. രാജ്ും മ്ചഴ്ചവൻ അവർ നിയന്ത

തിരിച്ചുപ�ോവോൻ  
സോധിക്ോത്ത മകൻ

 പാലം കടന്നുവരനുന് പിതാവപ് 

ഞങ്ങൾ ബവക്ചഡന്ര
ഡത്തായട ഡനാർൈ്ചഖ്ച
ങ് യസയിൽ എത്തി. 

സായാഹ്നപ്രകാശത്തിൽ ജയിൽ ഏയറ 
സമാധാനപൂർണമായി ഡതാന്ിച്ച. കാ
വൽക്ാർ തള്ളിത്ത്ചറന്ഡ്ാൾ പ്രധാ
നകവാടും കരകരശബ്ും പ്ചറയ്ട്ചവിച്ച. 
ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയയത്തി എന്ച് മറ്ച് തടവ്ച
കാർക്ച് മനസ്ിൈാകാൻ ആ ശബ്ും ധാ
രാളമായിര്ചന്്ച. കാവൽക്ാർ ഞങ്ങയള 
ബകമാറ്ും യെയ്്ചന്ത്ചമായി ൈന്ധയ്
ട് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്്ചന്
തിനിയട തടവ്ചകാർ മ്ചറ്ത്തച് ഒത്ത്ചഡെർ
ന്്ച. ജയിൽകാവൽക്ാരൻ മ്ചഡന്ാട്്ചും പി
ഡന്ാട്്ചും നടന്്ച.  തൈക്ചനിക്ാൻ ഒര്ച കാ
വൽക്ാരൻ ഞങ്ങഡളാട് ആജ്ാപിച്ച. 
അതിൻപ്രകാരും ഞങ്ങൾ തൈ ക്ചനിച്ച. 
അഡ്ാൾ തടവ്ചകാർ ആഡക്രാശിക്ാൻ 
ത്ചടങ്ങി: ‘‘പിന്ിരി്ന്ാർ ത്ചൈയയട്... 
പിന്ിരി്ന്ാർ ത്ചൈയയട്...’’ ഞങ്ങൾ 
മ്ചൻപ്ചും ഈ മ്ചദ്രാവാക്ങ്ങൾ ഡകട്ിട്്ച
ണ്ച്. എന്ാൽ, അതിന്ച പിന്ായൈ ഉയർ
ന് ‘‘ഡൈാഗ ഡൊഡ് പാ സ ഡമഡ് ഡടാങ്’’ 
എന് ആഡക്രാശും മ്ചൻപ് ഡകട്ിര്ചന്ില്. 
അവർ ആവശ്യ്ട്ത പ്രതിഡൈാമകാരിക
യള വധിക്ണയമന്ായിര്ചന്്ച!

ൈഹളും അടങ്ങി. യാുംയഫൽ എന്ച് 
ഞാൻ വിളിക്്ചന് ഒര്ച തടവ്ചകാരൻ ഞങ്ങ
ള്ചയട ഡനർക്ച് നടന്്ചവന്്ച. അവൻ ഒര്ച 
നല് മന്ചഷ്നായിര്ചന്്ച. മറ്ച് തടവ്ചകാർ 
അവയന ൈഹ്ചമാനിചിര്ചന്്ച. തുംസിങ് 
അഥവാ അപമാനഡവള നട്ാക്ാന്ച
ള്ള നിർഡദശും അന്ചസരിചാണ് അവൻ 
എത്തിയയതന്ത വ്ക്മായി. പ്രതിഡൈാ
മകാരികൾ ‘പാർട്ിയ്ചയട അന്ചകമ്യയ 
വഞ്ിക്്ചന്തിയന’  അവൻ ഉത്തരവാദ
ഡൈാധഡത്തായട ആഡക്പിച്ച. പിയന് 
മയറ്ാര്ച തടവ്ചകാരൻ കടന്്ചവന്്ച, താടി
യ്ചള്ള വളയരക്്ചറചച് തടവ്ചകാരിൽ ഒരാ
ളായിര്ചന്്ച അവൻ. അവന്ചും പ്രതിഡൈാമ
കാരികയള ആഡക്പിച്ച. അവൻ തയന്റ 
മ്ചഷ്ടി ഉയർത്തി, എയന്റ ഡനർക്ച് ആഞ് 
ഡശഷും പറഞ്്ച: ‘‘ഈ ഭൂമിയിയൈ നിങ്ങ
ള്ചയട സമയും കഴിഞ്ിരിക്്ചന്്ച.’’ അവൻ 
പറഞ്ത്ചഡകട്ച് ഞാൻ ഭയുംയകാണ്ച് വിറച്ച
ഡപായി. ഞങ്ങയള വധിക്ണയമന്ച് സഹത
ടവ്ചകാർ ആവശ്യ്ട്ിര്ചന്്ചയവന്ച് ബെന
യ്ച് പറയാൻ സാധിക്്ചമഡല്ാ എഡന്ാർത്തച് 
ഞാൻ ഭയന്്ച.

ആ രാത്രി ഞങ്ങനള പുറത്താണ് സൂക്ി
ച്ത്. അതിലശത്ത്തിൽെിന്ട് രക് െൽ
കുന് കിടക്കരളാ കപേിളിപ്ുതപ്ുകരളാ 
ഉണ്ായിരുന്ില്ല. എനന്റ ശരീരം രവദെി
ച്ു തുടങ്ങി. ഉരുക്ുെിർമിതമായ വിലങ്ങു
കളുനട തണുപ്ട് എനന്റ ലകത്തണ്യിലും 
കണങ്ാലുകളിലും തുളച്ുകയറിത്തുടങ്ങി. 
വിലങ്ങുകൾക്ും എനന്റ ത്വക്ിെും ഇടയി
രലക്ട് കുപ്ായത്തിനന്റ ലകയും പാന്റും 
തിരുകിക്യറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ു. പരക്, 
അവ വഴുതിമാറി. വിശപ്ിരൊടും തണുപ്ി
രൊടും നപാരുതാൻ വയ്ാനത ഞങ്ങൾ 
ഏനറ ക്ീണിതരായിരുന്ു. ഏരതാ സമയ
ത്തട് ഞാൻ ഉറക്ത്തിരലക്ട് വഴുതിവീണു. 
മുഖത്തുതട്ിയ സൂര്പ്രകാശത്തിനന്റ ചൂ
രടറ്റാണ് ഉണർന്ത്.

  
സാങ് ഡമഖൈയിയൈ പ്രധാന ജയിൈ്ചക

ളിയൈാന്ായ ഗ്ാന്റച് യസയിഡൈക്ച് ഞങ്ങ
യള മാറ്ി. ഞങ്ങളിൽ ഏഴ്ചഡപയര രണ്ച് 
ക്ചതിരവണ്ികളിൽ കയറ്ി. കാവൽക്ാ
ര്ചും ഞങ്ങൾയക്ാ്ും വന്്ച. സുംസാരി
ക്ാൻ ഞങ്ങൾക്ച് അന്ചവാദമ്ചണ്ായിര്ച
ന്ില്. ഗ്ാന്റച് യസയിഡൈക്്ചള്ള ദൂരും താ
ണ്ാൻ ആ ദിവസും മ്ചഴ്ചവന്ചും ഡവണ്ിവ
ന്്ച. അവിയട യവളിചും ഉണ്ായിര്ചന്ില്. ക്ച
റചച് കാവൽക്ാർ ഡടാർച്ചകള്ചമായി വന്്ച. 
അവർ ഞങ്ങയള ഒര്ച മ്ചറിയിഡൈക്ച് തള്ളി. 
ഞാൻ എനിക്ച് ഒ്മ്ചണ്ായിര്ചന്വഡരാട് 
പറഞ്്ച:  ‘‘നാും രക്യ്ട്്ച എന്ത വസ്ത്ചത
യാണ്. അത നിരാകരിക്ാനാകില്. പ്രധാന
യ്ട് കാര്ും നാും പരസ്പരും പഴിൊരാൻ പാ
ടിയല്ന്്ചള്ളത്ചും മറ്ാർയക്കെിൈ്ചും പകെ്ചയണ്
ന്ച് വര്ചത്താൻ പാടില് എന്്ചള്ളത്ചമാണ്.’’

ഗ്ാന്റച് യസയിൽ യവചായിര്ചന്്ച, ടി
ൈറ്ിഡൈക്്ചള്ള ബെനയ്ചയട കടന്്ചകയറ്
ത്തിന് ഞാൻ ആദ്മായി സാക്ിയായത. 
ഇന്ച് ആ കടന്്ചകയറ്ക്ാര്ചയട തടവ്ചകാ
രനായി ഞാൻ ഇവിഡടക്ച് തിരിയക വന്ിരി
ക്്ചന്്ച. പഡക്, എനിക്ച് നഗരയത്തക്്ചറി
ചച് നല് ഓർമകള്ചമ്ചണ്ച്. കാരണും, ഇവിയട
യവചാണ് ഞാൻ ആദ്മായി ദബൈൈാമ
യയ കണ്ത. ആ ജയിൽ ടിൈറ്ച് സർക്ാരി
യന്റ ഒര്ച എഡസ്റ്ററ്ച് ആയിര്ചന്്ച. പരമ്രാ
ഗത മൺകട്കൾ യകാണ്ച് നിർമിചതായിര്ച
ന്്ച ആ യകട്ിടും. അതിയന ഒര്ച ജയിൈാക്ി 
മാറ്ാന്ചള്ള അല്റെില്റ രൂപമാറ്ങ്ങൾ മാ
ത്രമായിര്ചന്്ച ബെന വര്ചത്തിയിര്ചന്ത. 
ഗ്ാന്റച് യസയിൽ ബെന രണ്ായിരത്തിൈ
ധികും തടവ്ചകായര പാർ്ിചിര്ചന്്ച. ടിൈ
റ്ൻ ബസന്ത്തിൈ്ചണ്ായിര്ചന്വർ ആയി
ര്ചന്്ച അതിൽ അധികവ്ചും.

ഗ്ാന്റച് യസയിൽ എത്തിയതിന് യതാട്്ച 
പിഡറ്ദിവസും എയന് മറ്ച് ആറ്ച സഹതടവ്ച
കാരിൽനിന്ച് ഡവർയപട്ചത്തി. ഇനിമ്ചതൽ 
എനിക്ച് അവയര ജയിൽമ്ചറ്ത്ത്ചയവച്ച മാ
ത്രഡമ കാണാനാകൂ. മറ്ച് പതിയനാന്്ച ഡപർ
യക്ാ്ും യസൽ നമ്ർ ഒന്ിൈാണ് എയന് 
പാർ്ിചത. എയന് അവർ സ്രീകരിചത, 
അവര്ചയട വരീട്ിഡൈക്ച് എത്തിയ അതിഥി
യയഡന്ാണമാണ്. ആ യസൽ പ്ചതിയത്ചും 
വൃത്തിയ്ചള്ളത്ചമായിര്ചന്്ച. ‘ഡസാഷ്ൈിസ്റ്റച് 
സമൂഹനിർമിതിക്്ചള്ള സുംഭാവന’ എന്ച് 
കമ്ൂണിസ്റ്റ്ചകാർ വിളിക്്ചന് പ്രവൃത്തിയയ
ഡന്ാണും തടവ്ചകാർക്ച് അവർക്്ചഡവണ്ി
യ്ചള്ള ജയിൽ നിർമിഡക്ണ്ിവന്്ചയവന്ച് 
ഞാൻ ഊഹിച്ച.

ഏത് തടവുകാരന് ഏതുവിധത്തിലു
ള്ള വിലങ്ങട് രവണനമന്തിനെക്ുറിച്ട് 
ലചെീസ് അധികൃതർ ശ്രദ്ാപൂർവം 
ആരലാചിച്ിരുന്ു. അവർ നചയ്ിരുന് 
എല്ലാത്തിെും രസാഷ്ലിസ്റട് ആശയങ്ങളു
മായി ബന്ധമുണ്ായിരുന്ു. ഞങ്ങളുനട കാ

രാഗ്രഹവാസവും ശിക്കളും ഇടയ്കട് ഞങ്ങ
ളിരലക്ട് എത്തിയിരുന് സമ്ാെങ്ങളും 
കമ്ൂണിസ്റട് പാർട്ിയുനട കരുത്തട് കാണിക്ു
ന്വ ആയിരുന്ു. എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും 
രചാദ്ങ്ങളും ആരംഭിക്ുന്ത് കമ്ൂണിസ്റട് 
പാർട്ിനയ സ്തുതിച്ുനകാണ്ായിരുന്ു. കമ്ൂ
ണിസ്റുകനള സംബന്ധിച്ിടരത്താളം, ശാരീ
രികമായി തടവിലാക്ുക എന്ത് െമ്ുനട 
ചിന്കൾക്ു മീരത െിയന്ത്രണം സ്ാപി
ക്ാെുള്ള മാർഗമാണ്. തട
വുകാർ തങ്ങളുനട ആശ
യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും 
പരിഷ്കരിരക്ണ്തിനന്റ 
ആവശ്കതനയക്ുറിച്ു
ള്ള പ്രഭാഷണരത്താടു
കൂടിയാണ് എല്ലാ രയാ
ഗങ്ങളും ആരംഭിച്ിരുന്
ത്. പാർട്ിനയ ഹൃദയത്തി
ലും മെസ്ിലും പരിരപാ
ഷിപ്ിക്ാൻ പഠിക്ാൻ 
ഞങ്ങരളാട് അവർ ആവ
ശ്നപ്ട്ു. എന്ാൽ, വില
ങ്ങുകൾക്ട് എനന്റ ചി
ന്കനള െിയന്ത്രിക്ാൻ 
സാധിച്ില്ല. എനന്റ മത
പരിശീലെം എെിക്ട് മെഃ
ശാന്ി െൽകി. ശാരീരികെിയന്ത്രണങ്ങൾ 
തടവിനന്റ നവറും ബാഹ്അടയാളം മാത്ര
മായിരുന്ു. സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്ാെുള്ള 
കരുത്തട് എനന്റ ചിന്കൾക്ട് െൽകാൻ 
അരപ്ാഴും എെിക്ട് സാധിച്ു.

  
ബെന ആദ്ും കടന്്ചകയറ്ും നടത്തി

യത്ച മ്ചതൽ, ഞാൻ െിൈ അപമാനഡവള
കൾക്ച് സാക്ിയായിട്്ചണ്ച്. വർഗപശ്ചാ
ത്തൈ(class background) ത്തിയന്റ ഡപരിൽ 

എയന്റ ക്ചട്ചുംൈവ്ചും അപമാനഡവളകൾ
ക്ച് വിഡധയരായിട്്ചണ്ച്.  ഇത്തരും അപ
മാനഡവളകൾ ഭൂപ്രഭ്ചക്ന്ാഡരാട്ചും െൂഷ
കവർഗ പ്രതിനിധികഡളാട്ചമ്ചള്ള തങ്ങള്ച
യട ഡദഷ്ും പ്ചറത്ത്ചവിടാൻ ആള്ചകയള 
സഹായിക്്ചയമന്ാണ് പാർട്ി അവകാശ
യ്ട്ിര്ചന്ത. അപമാനഡവളകൾ എഡ്ാ
ഴ്ചും ആരുംഭിക്്ചന്ത നിന്ാവാക്്ചകള്ചയട 
യൊരിയഡൈായടയാണ്. ത്ചടർന്ച് മർദനങ്ങ
ളിഡൈക്ച് കടക്്ചും. യതര്ചവ്ചകൈഹും ആയി
ര്ചന്ിട്്ചകൂടി ബെനരീസ് അധികൃതർ ഇവ 
അകയൈ നിന്ച് കാണ്ചകയാണ് യെയ്ിര്ച
ന്ത. അവർ വളയര അപൂർവമായി മാത്ര
ഡമ ഇതിൽ ഇടയപട്ിര്ചന്്ചള്ളൂ. കാരണും 
അവയര സുംൈന്ധിചിടഡത്താളും അവ പ്ര
ദർശി്ിചിര്ചന്ത അടിമ്ണി യെയ്്ചന്
വര്ചയട ഡക്രാധമായിര്ചന്്ച. ഇത പാർട്ിയയ
യ്ചും അതിയന്റ ഉഡദ്ാഗസ്യരയ്ചും എല്ാ 
ഉത്തരവാദിത്ത്തിൽനിന്്ചും വിമ്ചക്രാ
ക്ി. ആർയക്കെിൈ്ചും പരിക്ച് പറ്ിയിട്്ചയണ്
കെിൽ അത ജനങ്ങള്ചയട ഡക്രാധത്തിയന്റ 
പരിണതഫൈമായിര്ചന്്ച, അല്ായത പാർ
ട്ിയ്ചഡടതായിര്ചന്ില്.

  
  

‘‘നിങ്ങൾ എന്ിനാണ് രക്യ്ടാൻ 
ശ്മിചത?’’ -അവൻ ഡൊദിച്ച. ഡസാഷ്
ൈിസത്തിന്ചകരീഴിൽ, ജയിൽ എന് സ്ൈും 
നമ്ചക്ച് നവരീകരിക്യ്ടാന്ചും പഠിക്ാന്ചും 
സാധിക്്ചന് ഇടമായണന്ച് അവൻ പറ
ഞ്്ച. ഞങ്ങൾ പാർട്ിയയയ്ചും രാജ്യത്ത
യ്ചും വഞ്ിച്ച. അതിയനാട്ചവിൽ ഞങ്ങൾ 
ഓഡരാര്ചത്തഡരാട്ചും അവൻ വരീണ്്ചും ഡൊ
ദിച്ച: ‘‘എന്ിനാണ് നിങ്ങൾ രക്യ്
ടാൻ ആഗ്രഹിക്്ചന്യതന്ച്.’’ സുംസാ

രിക്ഡണാ അഡതാ നിശ്ശബ്ത പാൈിക്
ഡണാ എന്ച് എനിക്ച് തരീര്ചമാനിഡക്ണ്ി
യിര്ചന്്ച. എനിക്റിയാമായിര്ചന്്ച, ആ 
സമയത്തച് ആൾക്ൂട്ത്തിൽനിന്ച് ഉയർ
ന് അധിഡക്പങ്ങൾക്ച് അ്്ചറും എല്ാ 
തടവ്ചകാര്ചും എയന് പിന്്ചണചിര്ചയന്
ന്ച്. എനിക്ച് മനസ്ിൈായി എനിക്ച് നി
ശ്ശബ്ത പാൈിക്ാനാകിയല്ന്ച്. ഇതാണ് 
ബെനയയ അപമാനിക്ാന്ചും എയന്റ സ്ാ

തന്ത്ും യവളിയ്ട്ചത്താന്ചമ്ച
ള്ള അവസരും. ‘‘കാരണും വ്
ക്മാണ്.’’ -ഞാൻ പറഞ്്ച. 
ഞാൻ എയന്റ പരാതികൾ, 
തടവ്ചകാര്ചയട പട്ിണിയയ
ക്്ചറിചച് ഉൾയ്യടയ്ചള്ളവ 
പറഞ്്ച ത്ചടങ്ങി. അവിയട 
ഉണ്ായിര്ചന് ഉഡദ്ാഗസ്ർ 
അസ്സ്രായിര്ചന്്ച എന്ച് 
വ്ക്മാണ്. അഡതസമയും, 
തടവ്ചകാർ എയന്റ പരസ്
മായ എതിർത്ത്ചനിൽക്ൽക
ണ്ച് രഹസ്മായി ആനന്ിച്ച. 
അവർയക്ല്ാും അറിയാമായി
ര്ചന്്ച, ഞാൻ എന്്ചയകാണ്ാ
ണ് രക്യ്ട്യതന്ച്. തയന്റ 

ഡൊദ്ും വഴിയവച പ്രഡകാപനും 
കണ്ച് ആജാന്ചൈാഹ്ചവായ ആ തടവ്ചകാ
രൻ പരിഭ്രമിച്ച നിൽക്്ചന്്ചണ്ായിര്ചന്്ച. 
ഇരി്ിടത്തിഡൈക്ച് മടങ്ങാൻ ജയിൽ ജരീവ
നക്ാർ അവന് നിർഡദശും നൽകി.

  ത്ചടർന്ച് ജയിൽ ജരീവനക്ാർ മയറ്ാര്ച 
തടവ്ചകാരൻ താങ് യസ ഡവാർപയയ വിളി
്ിച്ച. ൈാസ കൈാപത്തിയന്റ സമയത്തച്, 
താങ് യസ ഗ്ാന്റച് യസ ജില്യിയൈ ഉഡദ്ാ
ഗസ്നായിര്ചന്്ച. വർഗ പശ്ചാത്തൈത്തി
യന്റ ഡപരിൈാണ് അഡദേഹും ജയിൈിൈായ

ത. ബെനയ്ച് ഡയാജിക്്ചന്വനാണന്ച് യത
ളിയിക്ാൻ ദൃഢനിശ്ചയും യെയ്യാളായിര്ച
ന്്ച അഡദേഹും. സഹതടവ്ചകായര മർദിക്്ച
ന്വൻ എയന്ാര്ച വിഡശഷണും അഡദേഹ
ത്തിന്ചണ്ായിര്ചന്്ച. അത്ചയകാണ്ച് അഡദേ
ഹും അട്ചഡത്തക്ച് വന്ഡ്ാൾ എനിക്ച് ഭയും 
ഡതാന്ി. അയാൾ പാർട്ിയയയ്ചും ഡസാഷ്
ൈിസയത്തയ്ചും പ്ചകഴ്തി. പിയന് എഡന്ാ
ട് ഡൊദിച്ച: ‘‘എന്ിനാണ് നിങ്ങൾ രക്
യ്ടാൻ ആഗ്രഹിക്്ചന്ത.’’ ‘‘പട്ിണികി
ടന്ച് മരിക്്ചഡമാ എന്ച് ഞാൻ ഭയയ്ട്ി
ര്ചന്്ച. അതിനാൈാണ് ഞാൻ രക്യ്ട്
ത.’’ -ഞാൻ മറ്ചപടി പറഞ്്ച. എനന്റ 
ലകകൾ ഉപരയാഗശൂെ്മായി എന് ചിന്
നയ അഭിമുഖീകരിച്രപ്ാൾ ഹൃദയം അതി
രവഗത്തിൽ മിടിക്ാൻ തുടങ്ങി. എനന്റ 
കാരാഗൃഹവാസത്തിെിടയിനല ഏറ്റവും 
രമാശനപ്ട് സമയം ഇക്ഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസ
ങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്ങ്ങൾ 
രപാലും നചയ്ാൻ സാധിക്ാത്ത അവസ്, 
പൂർണമായും നസല്ലിനല സഹതടവുകാനര 
ആശ്രയിരക്ണ്ുന് അവസ്. ഒരു കപ്ട് 
ചുരണ്ാട് രചർക്ുക, നബൽറ്റട് തെിനയ 
അഴിക്ുക, ഇരപ്ാൾ ഒരുപാട് െീണ്, തല
മുടിയിലൂനട ലകരയാടിക്ുക, ഇവിനട 
എത്തിയരപ്ാൾമുതൽ തലയിൽ കയറിയ 
രപൻ നചാറിയുക എന്ിങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റ
വും ലളിതമായ കാര്ങ്ങനളക്ുറിച്ട് സ്വ
പ്ം കാണുകയായിരുന്ു ഞാൻ. ലകകൾ 
െഷ്ടനപ്ടുരമാ എന് ചിന് എനന് ഭയ
നപ്ടുത്തി.

മുപ്പത്തിമൂന്ന്ന് വർഷക്കാലം ചൈനയുടെ തെവതിലകാക്ടപ്പട്ട െതിബറ്റൻ  
ബുദ്ധസന്ന്കാസതിയകാണന് ‘പകാൾഡൻ ഗന്കാറ്റന് സസകാ’. കതിരകാതമകായ മർദനങ്ങൾക്ന്ന്ന് 
അസദേഹം വതിസേയനകായതി. ആയുസ്തിടറെ ബലംടകകാണ്ുമകാത്ം 1992-ൽ  
രക്ഷടപ്പട്ടന്ന്ന് ഇന്ന്യതിടല േർമശകാലയതിൽ എത്തി. പകാൾഡൻ ഗന്കാറ്റന് സസകായുടെ  
പ്രസതിദ്ധമകായ ആത്മകഥ ‘FIRE UNDER THE SNOW’യതിൽ നതിന്ുള്ള  
ഒരു ഭകാഗമകാണതിതന്ന്ന്

തെവറയതിടല  
സഹനങ്ങൾ

അത്രമേൽ  
മനേഹിക്കയാൽ 
ഞങ്ങൾ...

ഒരിക്കലനും കാണാത്ത, കാണാൻ  
സാധിക്കാത്ത ദേശത്ത്ത സപ്ദേഹിച്നുത്കാണ്പ്പ്പ് ഒരനു 
സംഘം മലയാളികൾ - ഫ്രൺഡപ് സപ്  ഓഫപ് ടിബറ്പ്പ്പ്. 
കമ്യൂണിസ്റപ്പ്പ് ചൈേയനുത്ട  അധീേതയിൽ  
ൈിതറിദപ്പായ അഹിംസാവാേികളായ ഒരനു ജേതയപ്ക്കപ് 
ഇവർ ദകരളത്തിലിരനുന്പ്പ് പിന്തനുണ േൽകനുന്നു,  
അവർക്കനുദവണ്ി പ്ാർഥിക്കനുന്നു...

വലിയ ൈരിത്രവനും േർശേവനുമനുള്ള ഒരനു രാജ്ത്ത്ത അകത്തനുേിന്നും  
പനുറത്തനുേിന്നും ഇല്ാതാക്കനുകയാണപ് സാംസപ്കാരിക വിപ്ലവത്തിലൂത്ട  
ടിബറ്ിദോടപ്  ചൈേ ത്ൈയപ്തതപ് . ഇന്പ്പ് സ്വന്തം രാജ്ത്തപ്പ്പ് ടിബറ്ൻ ജേത  
അഭയാർഥികത്ളദപ്പാത്ല ജീവിക്കനുന്നു. ടിബറ്ിത്േക്കനുറിച്പ്പ്പ്  
‘VANISHING SHANGRILA’ എന് പനുസപ്തകത്മഴനുതിയ ദലഖകൻ  
ആ രാജ്ത്തിത്റെ പതേം വിശേീകരിക്കനുന്നു

രാത്രിഡയാടട്ചക്്ചഡമ്ാൾ ഹിൽസാ പാ
ൈത്തിൈൂയട ഒര്ച വൃദ്ധൻ ഡവച്ചഡവചച് 
നടന്്ചവര്ചും. അയാള്ചയട മകൻ, ഒര്ച 

യ്ചവ സന്്ാസി, അത്ന്ും കര്ചതഡൈായടയാണ് 
അയാള്ചയട ഇടറ്ചന് കാൽയവ്്ചകയള മ്ചഡന്ാട്്ചന
യിക്്ചന്ത. ഒര്ച ബകയകാണ്ച് െ്ചമൈിൽ െ്ചറ്ി്ിടി
ച്ചും മറ്ചബകയകാണ്ച് ബകമ്ചട്ച് താങ്ങിയ്ചും അയായള 
അവൻ ഡന്ാളിഡൈക്ാണ് കൂട്ിയക്ാണ്്ചഡപാക്ചന്
ത. കിറ്ചകിറാ ശബ്മ്ചണ്ാക്ിയ്ചും ഉൈഞ്്ചും പാൈും. 
ഏറ്വ്ചും മാന്മായ വസ്ത്രധാരണമാണ് വൃദ്ധഡന്റത. 
ബെനരീസ് പട്ിൽ എുംഡബ്ായ് �റി യെയ് അയാള്ച
യട ജാക്റ്ിൽ യെമ്മരിയാടിയന്റ ഡരാമുംയകാണ്്ചള്ള 
യതാങ്ങൈിയന്റ അൈകൊരമ്ചണ്ച്. 

ത്ിയ്ചും തടഞ്്ചമ്ചള്ള നടത്തത്തിൈ്ചും അയാള്ച
യട ഡനാട്ും കൃത്മായി പതിഞ്ിരിക്്ചന്ത അങ്ങ്ച 
ദൂയര പാൈത്തിയന്റ മറ്ചതരീരത്താണ്. അവിയട 
മതിൽയക്ട്ിന്ചള്ളിയൈ യപാട്ിയ്ാളിഞ് നിൈാമ്ച
റ്മ്ചള്ള ഒര്ച ക്ചഞ്്ച വിശ്മഗൃഹമാണ് അവര്ചയട 
അഭയസ്ാനും.

  രാത്രി ബവക്ചഡമ്ാൾ പാൈത്തിന്ചമ്ചകളിൈൂയട 
യതക്്ചഭാഗഡത്തക്ച് പ്ചറയ്ടാനായി ഒരാൾക്ൂട്ും രൂ
പയ്ട്ചന്ത്ച കാണാും. ദൂയരനിന്്ച ഡനാക്്ചഡമ്ാൾ 
ഭാരൈ്ചകള്ചയട (മൈനിരകളിൽ കാണയ്ട്ചന് നരീൈ
നിറത്തിൈ്ചള്ള അപൂർവയിനും െമ്മരിയാട്) രണ്്ച 
മങ്ങിയ വരികളാണ് അവയയന്ാണ് മനസ്ിൈാക്ചന്
ത. അവയ്ചയട കറ്ചത്ത സ് ഡറ്ാക്ിങ്ങിട്ഡപാൈ്ചള്ള കാ
ൈ്ചകൾ മങ്ങിയ പാറക്ൂട്ങ്ങൾക്്ചമ്ചന്ിൈൂയട നരീങ്ങ്ച
ന്ത ഇര്ചട്ിൈ്ചും യതളിയ്ചന്്ചണ്ച്. എന്ാണ് സുംഭവി
ക്്ചന്യതന്റിയാൻ യ്ചവ സന്്ാസി ഇടയ്ിയട പ്ചറ
ത്ത്ചവര്ചന്്ചണ്ച്. ഉറപ്ില്ലാത്ത ഇംഗ്ീഷാണ് അയാൾ 
സംസാരിക്ുന്ത്. ടിബറ്റിൽെിന്ട്  ഇന്്യിരലക്ട് 
രക്നപ്നട്ത്തിയതാണ് അയാൾ. ഇരപ്ാൾ നദഹ് റാ
ദൂണിൽ പഠിക്ുന്ു. അയാൾനക്ാരിക്ലും സ്വന്ം 
ൊട്ിരലക്ട് തിരിച്ുരപാകാൊകില്ല - ഓറഞ്ട് െിറ
ത്തിലുള്ള രമൽക്ുപ്ായം പിടിച്ുനകാണ്ട് അയാൾ 
കാര്ങ്ങൾ വിവരിച്ു.    എല്ലാ വർഷവും അയാളു
നട അച്ഛൻ അതിർത്തികടന്ട് ൊലുദിവസത്തിൊയി 
ഹംലയിനലത്തും, ആരുരടതുമല്ലാത്ത ആ  
ഭൂമിയിൽ (രൊ മാൻസ് ലാൻഡ്) അവർ കണ്ു
മുട്ും, വീണ്ും രവർനപടുംവനര. ഇത് തങ്ങളു
നട അവസാെനത്ത പാലംകടക്ലാകുരമാ
നയന് ചിന്യാണ് ഓരരാ കൂടിക്ാഴ്ചയിലും 
അയാളുനടയുള്ളിൽ... 

  
ആ വസന്കാൈത്തച് മയറ്ാര്ച സന്്ാസി

യയക്ൂടി പരിെയയ്ട്ത ഓർക്്ചന്്ച. ദബൈൈാമ
യ്ചയട വിഭാഗത്തിൽയ്ട് ഡഗൈ്ചങ്പാ സന്്ാസമ
ഠത്തിയൈ അഡന്വാസി. കാഠ് മണ്്ച താഴ് വരയിഡൈ
ക്ച് പടർന്്ചകിടക്്ചന് പൂഡന്ാട്മ്ചള്ള മട്്ച്ാവാണ് 
മഠത്തിന്. ദ്ചർൈൈന്ചും വിളറിയ്ചും കാണയ്ട് അഡദേ
ഹത്തിയനാ്ും നടക്്ചഡമ്ാൾ ഡപ്രതത്തിയനാ്മാ
ഡണാ നടക്്ചന്ത എന്്ച ഞാൻ ശകെിച്ച. തായഴ താ
ഴ് വരയിൽ ക്ചയിൈ്ചകൾ പാട്ചന്്ചണ്ായിര്ചന്്ച. കാ
ഠ് മണ്്ചവിയന്റ നഗരപ്രാന്ങ്ങൾ ക്ചന്ിൻയെരിവ്ച
വയര എത്തിയിരിക്്ചന്്ച എന്ഡതാർമി്ിച്ചയകാ
ണ്ച് ഡറാഡ് നിർമാണത്തിയന്റ ശബ്ങ്ങൾ മൂടൽ
മഞ്ിയനാ്ും യപാങ്ങിവന്്ച. അയാള്ചും യെറ്ച്
മായിര്ചന്്ച, ഹിൽസയിയൈ സന്്ാസിയയഡ്ായൈ 
ബെനരീസ് അതിർത്തിയിൽനിന്്ചും തയന്റ ഭൂതകാ
ൈയത്ത അടർത്തിമാറ്ി എത്തിയയാൾ. 

   ‘‘പതിനൊന്ു വർഷംമുപോണ് ടിബറ്റിലുള്ള ഗ്രാ
മത്തിൽെിന്ട്  എനന്റ കുടുംബം തലസ്ാെമായ  
ലാസയിനലത്തുന്ത്. അച്ഛൻ കുറച്ട് ലചെീസ് 
പണം മിച്ംനവച്ിരുന്ു. എന്ാൽ, ഞങ്ങളുനട 
ലകവശം രരഖകളില്ലായിരുന്ു. എെിക്ന്ട് പത്തു
വയസ്ട്. ലാസയിൽനവച്ട് അച്ഛെുമമ്യും എനന് 
ആറുരപരടങ്ങുന് സംഘത്തിെു ലകമാറി. യാത്ര
പറഞ്ഞട് അവർ തിരിച്ുരപായി, പിന്ീനടാരിക്ലും 

ഞാൻ അവനര കണ്ിട്ില്ല. ഞങ്ങുനട സംഘം രഹ
സ്മായാണ് സമതലത്തിലൂനട സഞ്രിച്ത്. ഇടയ്കട്, 
െടന്ത് എെിരക്ാർമയുണ്ട്, െടത്തം വളനര കഠി
െമായിരുനന്ന്ും. ചിലരപ്ാൾ ആനരങ്ിലും എനന് 
ചുമലിരലറ്റും. നകാടുംതണുപ്ുള്ള ഒരു െവംബറിൽ, 
ഒരു മാസവും പത്തു ദിവസവും ഞങ്ങൾ െടന്ു. 
എങ്ങനെയായിരുന്ു ഉറങ്ങിയനതന്ട് ഇരപ്ാൾ 
ഓർനത്തടുക്ാൊകുന്ില്ല. എനന്റനയാപ്ം സ്വന്
ക്ാർ ആരുമില്ലായിരുന്ു. ഇവിനടയും എെിക്ാരുമി
ല്ല. എല്ലാവനരയും ഉരപക്ിച്ട് ഇവിനട ഞാനൊരു 
സന്്ാസിയായി’’. 

‘‘നിങ്ങൾ തിരിച്ചഡപാകിഡല്?’’ 
‘‘തിരിച്ചഡപായാൽ എയന് ബെനക്ാർ പിടി

ക്്ചും. കാഠ് മണ്്ചവിയൈ ബെനരീസ് എുംൈസിക്്ചമ്ച
ന്ിയൈ പ്രതിഡഷധത്തിൽ ഞാൻ പയകെട്ചത്തിട്്ചണ്ച്, 
അവയരയന്റ പടയമട്ചത്തിട്്ചണ്ച്. പൈതവണയായി 
എയന്റ മ്ചഖും അവര്ചയട ഫയൈ്ചകളിൽ പതിഞ്്ച
കാണ്ചും. അതിർത്തിയിൽ ഞങ്ങള്ചയട ടിൈറ്ൻ ഡപ
ര്ചകളിൽനിന്്ചും അവർ തിരിചറിയ്ചും’’. മഴ യെറ്ചതാ
യി ൊറ്ചന്്ചണ്ായിര്ചന്്ച. എന്ാൽ, അയാളത അറി
ഞ്തായി ഡതാന്ിയില്. 

‘‘എനന്റ അമ്യ്കിരപ്ാൾ 54 വയസ്ാണ്, അച്ഛൻ 
മരിച്ു, അവിനടനയെിക്ട് രണ്ു സരഹാദരിമാരു
ണ്ട്, ഇളയവളുനട മുഖം എെിരക്ാർമരപാലുമില്ല. 
എന്ാൽ, അമ്യുമായി രഫാണിൽ സംസാരിച്ിട്ുണ്ട്. 
അതുതനന് വലിയ ഒരു കാര്മാണ്’’. ആ അമ്യുനട 
മരണംവനരയും അവർ മകന് നവറുനമാരു ശബ്ം മാ
ത്രമായിരിക്ും എന്ട് ഞാെരപ്ാൾ ചിന്ിച്ുരപായി. 
ലവകി ജെിച് മകനെ വളർത്താൻകഴിയാത്ത അത്ര
യും ദരിദ്രരായിരുരന്ാ അവനന്റ മാതാപിതാക്ൾ? 
അരതാ അവരവനെ രസാരദേശ്രത്താനട സ്വാതന്ത്ര്
ത്തിരലക്ട് പറത്തിവിട്രതാ? അറിയില്ല എന്ുമാത്രമാ
യിരുന്ു അയാളുനട മറുപടി.  പ്ചത്ചതായി മഠത്തിൽ
ഡചർന് സന്്ാസിമാർ ഞങ്ങൾക്ച് പിറകിൈായി ഉച
ത്തിൽ ശബ്ിച്ചയകാണ്ച് ക്ാസ് മ്ചറികളിൽനിന്ച് കൂ
ട്മായി പ്ചറഡത്തഡക്ാടി. ‘‘ഈ ആശ്മമാണ് ഇഡ്ാ
യഴയന്റ ക്ചട്ചുംൈും. ഇതായണയന്റ നാട്. എയന്റ 
അച്ൻ, അമ്മ, സഡഹാദരങ്ങൾ, എല്ാും ഇവിയടയ്ച
ണ്ച്’’ -സന്്ാസി പറഞ്്ച. 

ദകാളിൻ തനുദ്ാൺ

 abypjoymbi@gmail.com

ദസതനു ോസപ്/ദഡാ. എബി പി. ദജായി

പരതിഭകാഷ:
ഗീതാഞ്ജലി ബാബനു

സാമ്പത്തികസഹായത്തിേപ്പനുറം പലതനും  
അവർ അർഹിക്കനുന്നുത്ണ്ന്പ് ചവകാത്ത  
മേസ്ിലായി. ധാർമികവനും രാഷപ്്ീയവനുമായ  
പിന്തനുണ അവർക്കപ് ആവശ്മനുണ്പ്.  
രാഷപ്്ീയമില്. മദറ്ത്തങ്ിലനും  
സംഘടേയനുമായി വിദധയത്വമില്. അന്ധമായി  
ഞങ്ങൾ ടിബറ്ിത്േ പിന്തനുണച്ിത്ല്ന്താണപ്  
അവിത്ടയനുള്ളവത്ര ഞങ്ങദളാടപ്  
താതപ് പര്പൂർവം അടനുപ്പിച്തപ്

 k_n_raghavan@yahoo.com

ദഡാ. ത്ക.എൻ. രാഘവൻ

ൈിത്രീകരണം എൻ.എൻ. സജീവൻ

ണത്തിൈാക്ി. 
  ദലലലാമയുനട മടക്ത്തിെുരശഷം ആറുപതിറ്റാണ്ട് പിന്ി

ടുരപോൾ ടിബറ്റിനന്റ ഭൂമിശാസ്തത്തിലും ജെസംഖ്യിലും സമൂ
ലമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്ിട്ുണ്ട്. രദവാലയങ്ങളുനടയും സന്്ാസവി
ഹാരങ്ങളുനടയും തകർച്, പഞ്ൻലാമനയരപ്ാലുള്ള രെതാക്
നള തടവിലാക്ൽ തുടങ്ങിയവ വലിയ സാംസ്ാരികമാറ്റങ്ങൾക്ട് 
വഴിതുറന്ു. ലചെയിൽ നഡങ് സിയാരവാനപങ്ങിനന്റ ഭരണ
ത്തിനന്റ ആദ്ൊളുകളിൽ ടിബറ്റിന് ചില പ്രതീക്കളുണ്ായി
രുന്ു. കാരണം, അക്ാലത്തട് ടിബറ്റിൽ ലചെ ചില പരിഷ് കര
ണെടപടികൾക്ട് ശ്രമിക്ുകയും അവിനട ജെങ്ങൾക്ുണ്ായിരു
ന് െിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവുവരുത്തുകയും നചയ്ു. എന്ാൽ, 
ഇനതാന്ും ടിബറ്റൻ ജെതയുനട ലവരത്തിനന്റ അഗ്ിനയ നക
ടുത്താൻരപാന്തായിരുന്ില്ല. അത് മനറ്റാരു കലാപാഗ്ിയായി രൂ
പാന്രനപ്ട്രതാനട 1989 മാർച്ിൽ ലചെ ടിബറ്റിൽ പട്ാളെിയ
മം െടപ്ാക്ി. 

  1990-െുരശഷം ടിബറ്റിൽ ലചെ പിടിമുറുക്ുന്താണു കണ്
ത്. ലചെയിൽെിന്ട് ടിബറ്റിരലക്ട് ഹാൻ വംശജരുനട വൻരതാ
തിലുള്ള കുടിരയറ്റനത്ത അവർ രപ്രാത്സാഹിപ്ിച്ു. ടൂർ ലഗഡു
കൾക്ട് ലലസൻസ് െൽകാെുള്ള പരീക് ലചെീസ് ഭാഷയിൽ 
മാത്രമായി െടത്താെുള്ള തീരുമാെം കുടിരയറ്റക്ാർക്ട് പ്രരയാജ
െംനചയ്ു. നചറുപട്ണത്തിരലക്ുകൂടി കുടിരയറാൻ തയ്ാറായി
െിന്വരായിരുന്ു ഇക്ൂട്ത്തിൽ പലരും. ടിബറ്റിരലക്ുള്ള അതി
രവഗ നറയിലിനന്റ െിർമാണം ലചെ-ടിബറ്റട് യാത്ര അൊയാസ
മാക്ി. ടിബറ്റൻ ഭാഷ പഠിപ്ിക്ുന് സ്ൂളുകൾ കുറഞ്ഞത് ആ  

ഭാഷയുനട പുരരാഗതിക്ട് പ്രതിബന്ധമായി. ഉന്തവിദ്ാഭ്ാസ
ത്തിന് ലചെീസ് ഭാഷ പഠിരക്ണ്ിവന്തും സാംസ്ാരിക വിപ്വ
കാലത്തട് സന്്ാസവിഹാരങ്ങൾ തകർക്നപ്ട്തും ടിബറ്റൻ സം
സ്ാരത്തിന് കെത്ത തിരിച്ടിയായി. ഇതിെുപുറരമ, ടിബറ്റൻ പീ
ഠഭൂമിയിൽെിന്ുള്ള അെിയന്ത്രിത ധാതുഖെെവും ആണവമാ
ലിെ്ങ്ങൾ തള്ളുന്തും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ു. ഹിമാല
യൻ പരിസ്ിതിരമഖലയുനട തകർച്യ്കട് ആക്ംകൂട്ുന്തായിരു
ന്ു ഖെെം. പതുനക്പ്തുനക് ടിബറ്റുകാർ ദരിദ്രരാവുകയും സമൂ
ഹത്തിൽ പ്രാന്വത്കരിക്നപ്ടുകയും നചയ്ു. സ്വന്ം രാജ്ത്തട് 
അവർക്ട് രചരിെിവാസികനളരപ്ാനല ജീവിതം കഴിച്ുകൂരട്ണ്ി
വന്ു. 

  എന്ാൽ, വിഡദശത്ത്ചള്ള ടിൈറ്്ചകാർ ഈസമയത്തച് െിൈ  
പ്ചഡരാഗതികൾ ബകവരിചിര്ചന്്ച. അഭയാർഥികയള പ്ചനരധി
വസി്ിക്ാന്ചും ടിൈറ്ൻ സ്ൂള്ചകൾ സ്ാപിചച് അവർക്ച് വിദ്ാ
ഭ്ാസും നൽകാന്ചും വിഡദശത്തച് ക്ചടിഡയറിയ ടിൈറ്്ചകാർക്ിട
യിൽ ഉന്തസാക്രത യകാണ്്ചവരാന്ചമായി ദബൈൈാമ ഇന്്ാ 
ഗവൺയമന്റ്ചമായി ഡെർന്ച് പ്രവർത്തിച്ച. ഇത ജരീവിതമാർഗും 
കയണ്ത്ത്ചന്തിയൈ യവല്്ചവിളികൾ ഡനരിടാൻ അവയര പ്രാപ്തരാ
ക്ി. ഏറ്വ്ചും ഡനേഹിക്യ്ട്ചന് പ്രശസ്തനായ ആഡഗാള ആത്രീ
യഡനതാവായി ദബൈൈാമ മാറ്ചകയ്ചും യെയ്്ച. സ്ന്മായ പാരമ്
ര്വ്ചും സുംസ്ാരവ്ചമ്ചള്ള ൈാമയ്ചയട രാജ്ത്തിയന്റ ‘അസ്തമയ’വ്ചും 
സ്ന്ും രാജ്ത്തച് ടിൈറ്്ചകാര്ചയട പ്രാന്വതകരണവ്ചയമായക്യാ
ണ് 70 വർഷയത്ത ബെനരീസ് കമ്ൂണിസ്റ്റച് പാർട്ിയ്ചയട ഭരണത്തി
യന്റ അനന്രഫൈും. ടിൈറ്ിൽ ത്ചടരാൻ തരീര്ചമാനിചവയരക്ാൾ 
ഇന്ച് മികച ജരീവിതും നയിക്്ചന്ത അവിടും വിട്്ചഡപായവരായണ
ന്്ച പറയ്ചന്ത അതിശഡയാക്ിയല്. ബെനരീസ് ഭരണകൂടത്തി
യന്റ ദ്ചഷ്ടൈ്ചദ്ധി െൂണ്ിക്ാട്ാൻ ഇതിയനക്ാൾ നയല്ാര്ച താര
തമ്ും ഡവയറയില്. 

(റബ്ബർബോഡിന്റെ ന്െയർമാനും  
എക്ിക്ുട്ടീവ്  ഡയറക്ടറുമാണ്  ബേഖകൻ)

 ചൈന ക�ൊന്നുതിന് രൊജ്യം

പരതിഭകാഷ:
സദന്താഷപ് വാസനുദേവപ്

പാൾഡൻ ഗ്ാറ്പ് ദസാ

നഷ്ടദേശത്തിന്റെ  നതിശ്വാസങ്ങൾ

 ടിബറ്പ് 
�ചുസ്തകങ്ങളിലൂടെ

 Ũ ദസതനുോസപ്  | ഫോഫടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്ണൻ

 Ũ േചല ലാമയനുത്ട ആസ്ാേമായിരനുന് ലാസയിത്ല ത്പാട്ാല പാലസപ് .  
ആയിരത്തിലധികം മനുറികളാണപ്  ഇവിത്ടയനുള്ളതപ്  

 Ũ തത്ന് മർേിക്കാൻ ചൈേീസപ്  പട്ാളം ഉപദയാഗിച്ിരനുന്  
ഉപകരണങ്ങളനുമായി പാൾഡൻ ഗ്ാറ്പ് ദസാ

 Ũ ഫയർ അണ്ർ േി സപ് ദോ 
എന് പനുസപ്തകത്തിത്റെ കവർ

 Ũ സാംസപ്കാരികവിപ്ലവകാലത്തപ്  ടിബറ്ിത്റെ തലസ്ാേമായ ലാസയിൽ ചൈേ തകർത്ത്തറിഞ്ഞ  
ബനുദ്ധവിഹാരങ്ങളിത്ലാന്ിത്റെ അവശിഷപ്ടം

ദസതനുോസപ്   േചല ലാമയപ്ത്ക്കാപ്പം

ടിൈറ്ിയനക്്ചറിച്ചള്ള പ്ര
ഡത്ക പതി്ായതിനാൽ 
െിൈ സ്ിരും പുംക്ികൾ ഉൾ
യ്ട്ചത്താൻ സാധിചിട്ില്. 
അവ അട്ചത്ത ൈക്ത്തിൽ 
ത്ചടര്ചും

പരതിഭകാഷ:
സൗമ് ഭൂഷൺ

േി ടിബറ്ൻ ബനുക്കപ്  ഓഫപ്   
േി ത്ഡഡപ് 

േി ദതഡപ്  ഐ
ടി. ദലാബപ് സാങപ്  റാംപ

ത്സവൻ ഇദയഴപ് സപ്   ഇൻ ടിബറ്പ് 
ത്ഹൻറീകപ് ഹദറർ

ടിബറ്പ് , ടിബറ്പ് 
പാ്ികപ്  ഫ്രഞ്പ് 

േി ലാസ്റപ്  ചടം ഐ ദസാ ടിബറ്പ് 
ബിമൽ ദഡ

േി ദവ ഓഫപ്  േി ചവറ്പ്   ക്ൗഡപ് സപ് 
ലാമ അങ്ാരിക ദഗാവിന്ദ

ടിബറ്ൻ കാരവൻസപ്   
- ദജർണീസപ്  ഫ്രം ദല ടനു ലാസാ
അബ്നുൾ വാഹിേപ്  രാധനു

ഫ്രം ത്ഹവൻ ത്ലയപ് ക്കപ് 
വിക്ം ദസത്തപ് 

വാേിഷിങപ്  ഷാൻഗ്ില് 
- ഹിസ്ററി ഓഫപ്  ടിബറ്പ്  ആൻഡപ്   
േചല ലാമാസപ് 
ത്ക.എൻ. രാഘവൻ

ദലാകപ്സിദ്ധ യാത്രികോയ ദകാളിൻ തനുദ്ാണിത്റെ  
പ്ശസപ്തമായ പനുസപ്തകമാണപ് ‘To a Mountain in Tibet’. 
ബന്ധങ്ങൾ വിദഛേേിക്കത്പ്പട് ടിബറ്ൻ ജേതയനുത്ട ദവേേിപ്പിക്കനുന്  
ൈില ദൃശ്ങ്ങൾ ഇന്ത്യനുത്ടയനും ദേപ്പാളിത്റെയനും ടിബറ്ിത്റെയനും 
അതിർത്തിയിലൂത്ട ചകലാസത്തിദലക്കനുള്ള തത്റെ യാത്രക്കിട
യിൽ അദദേഹം കണ്നു. അത്തരം രണ്നു ദൃശ്ങ്ങളാണിവ

 Ũ േചല ലാമത്യയനും സംഘത്ത്തയനും ജവാഹർലാൽ ത്േഹ്നു  
ഇന്ത്യിദലക്കപ്  സ്വീകരിച്ദപ്പാൾ


