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സിംഗ രിെല
അവസാനെ ാമം

യാത്രയിലുടനീളം വയ നായ ൈഡ്രവർ
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിെല
ടാക് സി ൈഡ്രവർമാർ ആണായാലും െപണ്ണായാലും
ഭൂരിഭാഗവും വയ ായവർ ആെണന്ന് ഇത്തവണെത്ത
യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ദ്ധിച്ചത്.
വണ്ടിേയാടിയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ അധികവും
വാചാലരാകുന്നത് പഴയ സിംഗപ്പൂരിേനക്കുറിച്ചാണ്.
അതിൽ പലേപ്പാ ം നിരാശതയുെട നിഴൽ പ ന്നത്
ഞാൻ ദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിനു കാരണം പറഞ്ഞു
തന്നത് നിഖിലാണ്. അച്ഛനമ്മമാെര േനാക്കുന്നതിൽ
പുതിയ തലമുറ വളെര ഉദാസീനരാണേത്ര.
ജീവിയ്ക്കണെമങ്കിൽ എെന്തങ്കിലും െതാഴിെലടുേത്ത തീരൂ
അവർക്ക്. അവരുെട അവശതകൾ പ്രേത്യകം
കണക്കിെലടുക്കണെമന്ന് ഭരണകൂടത്തിനും ഇേപ്പാൾ
േതാന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2015-ൽ സിംഗപ്പൂർ



സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ അമ്പതാം വർഷം
ആേഘാഷിയ്ക്കുകയാണ്. 1965-ൽ 15
വയ ണ്ടായിരുന്നവർക്കു മു വൻ പ്രേത്യക
ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരത്തിെക്കാണ്ടാണ് സിംഗപ്പൂരിെന്റ
ഇത്തവണെത്ത വാർഷിക ബജ ്
രൂപെപ്പടുത്തിയിട്ടു ത്.

പയാ െലബാർ േറാഡിൽനിന്ന് Lor Ong Lye എന്ന
ഇടവഴിയിേലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞ് കാഞ്ചനരാമ േക്ഷത്രത്തിനു
മുന്നിൽ വാഹനം നിർത്തിയേപ്പാൾ ൈഡ്രവർ പറഞ്ഞു:
‘ഇവിെട വലിയ ഒരു ൈകതച്ചക്കയുെട വിഗ്രഹമാണ്
േവണ്ടിയിരുന്നത്.’

ൈകതച്ചക്കയുെട കഥ ഇവിെടെയത്തിയെപ്പാേഴ അമ്മു
പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നു. െലാേറാങ്ങ് ലിേയ ൈകതച്ചക്കയുെട
വലിയ ഒരു േതാട്ടമായിരുന്നു. Ong Lye എന്നു െവച്ചാൽ
ൈകതച്ചക്ക എന്നാണർത്ഥം. Lorong എന്നാൽ ഇടവഴി.
ശരിയ്ക്ക് Lorong Ong Lye എന്നാണ് പറേയണ്ടത്. Lor
എന്നത് Lorong എന്നതിെന്റ ചുരുെക്ക ത്താണ്. Ong
ആവർത്തിയ് േക്കണ്ട എന്നു െവച്ചതാവണം. ഏതായാലും
അച്ഛൻ ഇവിെട ൈകതച്ചക്കെയാന്നും തിരഞ്ഞു
േപാവണ്ട, ഒെരണ്ണം േപാലും കെണ്ടത്തില്ല എന്ന് അമ്മു
മുന്നറിയിപ്പും തന്നു.

ൈകതച്ചക്ക വീണ്ടും സംഭാഷണവിഷയമായത് േരഷ്
േമേനാൻ വീട്ടിൽ വന്നേപ്പാഴാണ്. ‘െ യ് ് സ്
ൈടം’സിെന്റ ബിസിന ് എഡി റായ േരഷ് േമേനാൻ
കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുെകാല്ലമായി സിംഗപ്പൂരിലാണ്. മാനം
മുെട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്ന െകട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ
ൈകതച്ചക്കേത്താട്ടത്തിനു ലെമവിെട! മേ െതാരു



പ്രേദശേത്തയും േപാെല സിംഗപ്പൂരും ഒരു കാലത്ത്
വലിയ ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നുവേല്ലാ.
വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ഗ്രാമം
ഇേപ്പാ ം ബാക്കിയുെണ്ടന്നും അത് േപായി
കാണാവുന്നതാെണന്നും അേദ്ദഹം നിർേദ്ദശിച്ചു. പേക്ഷ

ലം കൃത്യം അറിയില്ല. േരഷ് ഒരു വട്ടം േപാവാൻ
മിച്ചതാണ്. ടാക് സിയിൽ കയറിെയങ്കിലും

ൈഡ്രവർക്ക് ലം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനാവാത്തതുെകാണ്ട്
ലക്ഷ്യെമത്താെത തിരിച്ചുേപാേരണ്ടിവന്നുവേത്ര. ആ
ടാക് സിൈഡ്രവർ തീർച്ചയായും ഒരു
െച പ്പക്കാരനായിരുന്നിരിയ്ക്കണം എന്ന് എനിയ്ക്കു േതാന്നി.

സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ഗ്രാമേമാ! കൂ ൻ കൂ ൻ െകട്ടിടങ്ങ ം
കച്ചവടമാളികക ം (Shopping Malls) തീ പ്പന്തലുക ം
(Food Courts) േകാൺേഡാക ം (Condominiums)
ഹൗസിങ്ങ് േബാർഡിെന്റ നൂ കണക്കിന്
അടുക്കുവീടുക ം (Flats) തിങ്ങിനിൽക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ
അപ്പാെട ഒരു നഗരമാണ്. അവിെട ഒരു ഗ്രാമം ഇേപ്പാ ം
നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് വിശ്വസിയ്ക്കാൻ േപാലുമായില്ല.
1960-ൽ സിംഗപ്പൂർ മേലഷ്യയുെട ഒപ്പം ഒരു
െഫഡേറഷനായിരുന്ന കാലത്തു തെന്ന ലീ ക്വാൻ യൂ
അവിെട ഭവനനിർമ്മാണവികസനസമിതി (Housing and
Development Board) ാപിച്ചിരുന്നു. 1965-ൽ
മേലഷ്യയിൽനിന്നു േവർപിരിഞ്ഞ് സിംഗപ്പൂർ ഒരു
സ്വതന്ത്രരാജ്യമായേതാെട അതിന് ആക്കം കൂട്ടി.
ഗ്രാമങ്ങളിെല പാവെപ്പട്ട വീടുകളിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവെര
അടുക്കുവീടുകളിേലയ്ക്കു കുടിേയറിപ്പാർപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു ബൃഹദ്
പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. സിംഗപ്പൂരിെന അപ്പാെട
നഗരവൽക്കരിയ്ക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗവുമായിരുന്നു.



വീടുകേളയും ചു പാടുകേളയും ഇടിച്ചുനിരത്തിെക്കാണ്ട്
ഗ്രാമങ്ങളിെലമ്പാടും ബുൾേഡാസ കൾ നിരങ്ങിനീങ്ങാൻ
തുടങ്ങി. മേലഷ്യൻ ൈശലിയിലു വീടുകൾ നിരവധി
നിലക െകട്ടിടക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു വഴി മാറി. പഴയ
സിംഗപ്പൂർ അേതാെട ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമായി.

 ]

വിേവാ സി ിയും െസേന്റാസയും ഓർച്ചാർഡ് േറാഡും
േബഡ് പാർക്കും െബാട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും
െമർലിയണും ഹാർബർ ഫ്രന്റും ഏഷ്യൻ
സിവിൈലേസഷൻ മ്യൂസിയവും മാത്രമല്ല സിംഗപ്പുർ എന്ന്
എനിയ്ക്കു േതാന്നി. േരഷ് േമേനാന്
കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനാവാെത േപായ ആ ഗ്രാമം ഒന്നു
കാണണമേല്ലാ. ഗൂഗിളിൽ കയറി പരതി. അതാ,
‘സിംഗപ്പൂരിെല അവസാനെത്ത ഗ്രാമം’ എന്ന ഒരു കണ്ണി
കിടക്കുന്നു! ഈ ഗ്രാമത്തിെന്റ േപര് ബ്വാേങ്കാക്
എന്നാണ്. േരഷ് േമേനാെന്റ താമസ ലമായ
ആങ് േമാ േക്യാവിൽനിന്ന് അധികം അകെലയല്ലാെത
കിടക്കുന്ന ഈ ലം അേദ്ദഹത്തിനു കെണ്ടത്താൻ



കഴിയാെത േപായത് അത്ഭുതം തെന്ന. ഗൂഗിളിൽ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങ ണ്ട്. െലാേറാങ്ങ് ലിേയയിൽനിന്ന്
അധികം ദൂരത്തല്ല. അവിെടനിന്ന് 70-ആം നമ്പർ ബ ്
പിടിയ്ക്കുക. െസന്റ് വിൻെസന്റ് ഡീ േപാൾ ചർച്ച്
േ ാപ്പിൽ ഇറങ്ങി പാത മുറിച്ചു കടന്ന് കനാലിൽനിന്നു
പടികൾ ഇറങ്ങിയാൽ ബ്വാേങ്കാക് ഗ്രാമമായി.

പിേ ന്നു ൈവകുേന്നരം തെന്ന പുറെപ്പട്ടു.
സിംഗപ്പൂരിലില്ലാത്ത െകാതുകുകൾ അവിെട ഉണ്ടാവാം
എന്നു ഭയെപ്പട്ട് അമ്മു ആരാധ്യെയ േദഹം മു വൻ മൂടുന്ന
ഒരുടുപ്പ് ഇടുവിച്ചു. കുടിെവ ം കുപ്പിയിെലടുത്ത്
സഞ്ചിയിൽ തിരുകി. മാനം ഇരുണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഴ െപയ്താൽ
കയറിനിൽക്കാൻ ഇടമുണ്ടാവിെല്ലന്നു വിചാരിച്ച് കുടയും
കയ്യിൽ കരുതി. േടാർച്ച് എടുക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അത്
ഏതായാലും േവണ്ട അച്ഛാ എന്ന് അമ്മു തടഞ്ഞു. നമ്മുെട
നാട്ടിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതു േപാെല ചൂട്ട് കിട്ടാൻ
വഴിയുണ്ട് എന്നു ചിരിച്ചു.

എല്ലാം ഗൂഗിൾ സ്വാമി പറഞ്ഞ േപാെല. കനാലിെന്റ
പടികൾ ഇറങ്ങിയേതാെട ഞങ്ങൾ അര നൂ ാണ്ടു മുമ്പു
ഒരു േലാകത്തിെലത്തി. സിംഗപ്പൂരിൽ ആദ്യമായി
കമ്പികൾ തൂങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് േപാ കൾ കണ്ടു.
കമ്പിയിൽ വ ികൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ ആറാട്ടുപുഴയിൽ എത്തിെയന്നു േതാന്നി.
േനെര കിടക്കുന്ന പാത ടാറിട്ടതാെണങ്കിലും
ഇടേത്താട്ടു ത് െവ ത്തനിറത്തിലു മൺപാതയാണ്.
ഗ്രാമത്തിേലയ്ക്കു വഴിയാണ് അത്.

ഇത് ഒരു കാ ബംഗളാവെല്ലന്നും േചാരയും നീരുമു
മനുഷ്യർ താമസിയ്ക്കുന്ന ലമാെണന്നും അവെര



അേലാസരെപ്പടുത്തരുെതന്നും ഇന്റർെന ിെല ഒരു
േലഖനത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ േപാെലയു ഒരു
വൻനഗരത്തിൽ ഇത് ഒരു പിക് നിക് സ് േപാട്ടാവാനു
സാദ്ധ്യത വളെരയുണ്ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
ഗ്രാമത്തിേലയ്ക്കു വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ അൽപേനരം
ശങ്കിച്ചുനിന്നു. അൽപം അകെല രേണ്ടാ മൂേന്നാ
െച പ്പക്കാർ വിഡിേയാവിൽ പടം പിടിയ്ക്കുന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ മുേന്നാട്ടു നടക്കാൻ തെന്ന തീരുമാനിച്ചു.

ഗ്രാമം ഏെറക്കുെറ ശാന്തമായിരുന്നു. സ്വകാര്യതയിേലയ്ക്കു
കടന്നു കയറരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം
ഉൾെക്കാണ്ടിരുന്നുെവങ്കിലും അതിെന്റെയാന്നും
കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെത്ത താമസക്കാർ
ഏെറയും വീട്ടിൽത്തെന്ന അടച്ചിരിയ്ക്കുകയാെണന്ന്
അകത്തുനിന്നു സംസാരം േകട്ടേപ്പാൾ മന ിലായി.
െടലിവിഷനിൽനിന്നു ശബ്ദവും േകൾക്കാനുണ്ട്.
ഒരുപേക്ഷ ഞങ്ങേളേപ്പാലു സന്ദർശകരുെട
സാന്നിദ്ധ്യം ഒഴിവാക്കാൻ േവണ്ടിത്തെന്നയാവാം അത്.
ഒരു വീടിെന്റ മു ത്തു നിൽക്കുന്ന വയ ായ ഒരു ീെയ
മാത്രമാണ് അേന്തവാസിയായി കണ്ടത്. അവർ
ഞങ്ങെള േനാക്കി സൗ ദേത്താെട ചിരിച്ചു. ഇനിയും
വീടുക െണ്ടന്ന് അവർ മുേന്നാട്ടു വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

നാകത്തകിടുെകാണ്ടു േമഞ്ഞ വീടുകളായിരുന്നു അത്.
അധികവും മരമാണ് ഉപേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.
വീടുകൾക്കു മുളംപടിക ം മു ത്തിെന്റ അതിരുകളിെല
െചടികളിെല നന്ത്യാർവട്ടവും െചമ്പരത്തിയും െതച്ചിയും
േകാളാമ്പിയും നാലുമണിപ്പൂക്ക ം കണ്ടേപ്പാൾ
ഗൃഹാതുരത്വം അടക്കാനായില്ല. മാവുക ം പ്ലാവുക ം



ധാരാളമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ െതങ്ങുക ം കവുങ്ങുക മുണ്ട്.
ഏെതങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് േതാർത്തുമുണ്ടു ചു ിയ ഒരു
രാമൻ നായർ ഇറങ്ങി വേന്നയ്ക്കാം എന്നു വെര എനിയ്ക്കു
േതാന്നി.

]

ഗ്രാമം എന്നു പറയാെമങ്കിലും അതിന് ഏകേദശം മൂന്നു
ഫുട് േബാൾ ഗ്രൗണ്ടുകൾ േചർന്ന വി ീർണ്ണേമയു .
ഇരുപെത്തട്ടു കുടുംബങ്ങൾ ഇവിെട താമസിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
വാടകയ്ക്കാണ് അവരുെട താമസം. ഇേപ്പാഴെത്ത

ലമുടമ സങ്ങ് യ് േഹാങ്ങിെന്റ അച്ഛൻ 1962-ൽ
ൈകവശെപ്പടുത്തിയതാണ് ഈ ലം. മാസവാടക
ഇേപ്പാ ം എട്ടു േഡാളർ മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ചു േഡാളർ
വെരേയയു . ഹൗസിങ്ങ് േബാർഡിെന്റ േകാളനികളിൽ
ഇത് 800 മുതൽ 1500 വെരയാെണന്ന് ഓർക്കുക.
ഗ്രാമവാസികളായതുെകാണ്ട് ദരിദ്രർ എന്ന് അർത്ഥമില്ല.
പേല വീടുക െട മു ത്തും കാ കൾ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു.

േനരം ആറര കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൽ ൈവകിയാണ്
ര്യന മിയ്ക്കുക. ഇരുട്ടു വീഴാൻ രാത്രി



ഏഴരെയങ്കിലുമാവും. എന്നാലും ൈവകിയ് േക്കെണ്ടന്നു
കരുതി ഞങ്ങൾ മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആേരാടും യാത്ര
പറയാനില്ല. കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു വീടിെന്റ മു ത്തു കണ്ട വൃദ്ധ
കൂടി അകേത്തയ്ക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. കുേറക്കൂടി
പടങ്ങെളടുത്ത് ഞങ്ങൾ ബാേങ്ക്വാക്കിേനാട് നി ബ്ദം
യാത്ര പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണ നിഖിൽ എനിയ്ക്കു സമ്മാനിച്ച പു കങ്ങ െട
കൂട്ടത്തിൽ ‘കാംേപാംഗ് ിരി ് ’ എന്ന ഒരാത്മകഥയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘േപാേത്താങ്ങ് പാശിറിെല 1955 മുതൽ
1965 വെരയു ജീവിതം’ എന്ന് ഉപശീർഷകമു അത്
േജാസൈഫൻ ചിയ എന്ന എ ത്തുകാരിയുെട
കുട്ടിക്കാലെത്ത ഓർമ്മകളാണ്. സിംഗപ്പൂർ ഒരു
മഹാനഗരമാവുന്നതിനു മുമ്പ് മേ െതാരു പ്രേദശെത്തയും
േപാെല ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു േപാേത്താങ്ങ് പാശിർ.
നഗരവൽക്കരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി ഗ്രാമങ്ങളിൽ
ബുൾേഡാസ കൾ േതർവാ നടത്തുന്നതിനും കുളങ്ങ ം
കിണ ക ം മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതിനും മുമ്പു സിംഗപ്പൂരിെന്റ
െതളിഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം കിട്ടും ഈ പു കം
വായിയ്ക്കുേമ്പാൾ. കുഴൽെവ വും ൈവദ്യുതവിളക്കുക ം
േജാസൈഫന് അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു. നഗരത്തിനുടുത്ത്
താമസിച്ചിരുന്ന െചറിയച്ഛെന്റ വീട്ടിൽ ഇെതല്ലാം കണ്ട്
അന്തം വിടുന്നുണ്ട് േജാസൈഫൻ.

ലീ ക്വാൻ യൂവിെന്റ നടപടികൾ െകാണ്ട് കൂടുതൽ നല്ല
നിലവാരത്തിലു ജീവിതം സിംഗപ്പൂർക്കാർക്ക്
ൈകവന്നിട്ടുെണ്ടന്നതിനു സംശയമില്ല. പേക്ഷ
ഗ്രാമജീവിതത്തിെന്റ നന്മകൾ എവിെടെയാെക്കേയാ
ന െപ്പട്ടുേപായി എന്നു തീർച്ച. േജാസൈഫൻ ചിയയുെട



പു കത്തിൽ ഒരു മലമ്പാമ്പിെന നാട്ടുകാർ ഒന്നിച്ച്
േനരിടുന്നതിേന്റയും െകാന്നതിനു േശഷം അതിെന പങ്കിട്ടു
തിന്നുന്നതിേന്റയും രസകരമായ വിവരണമുണ്ട്.
പു കത്തിെന്റ രണ്ടാം ശീർഷകം Gotong Royong
എന്നാണ്. മലായ് ഭാഷയിൽ പര രസഹായം എന്ന്
അർത്ഥം. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ െകാണ്ടും െകാടുത്തുമു
ഗ്രാമജീവിതമാണ് എ ത്തുകാരി ഉേദ്ദശിയ്ക്കുന്നത്.
ഇന്നെത്ത സിംഗപ്പൂർജീവിതത്തിൽ അത്തരം
ഊ ളതയില്ല. തീെപ്പട്ടി അടുക്കി െവച്ചതുേപാലു
പുതിയ ഫ് ളാ സംവിധാനത്തിൽ അടുത്തടുത്താണ്
താമസെമങ്കിലും അതിെല അേന്തവാസികൾ വളെര
അകലത്താണ് ജീവിയ്ക്കുന്നത് എന്ന ധ്വനി അവരുെട
ആത്മകഥയിലുണ്ട്.

ഇത് നാഗരികതയുെട അനിവാര്യതയായിരിയ്ക്കാം.
േലാകത്തിെലമ്പാടും നടക്കുന്നതും ഇതു
തെന്നയായിരിയ്ക്കാം. സിംഗപ്പൂരിൽ ഇതു സംഭവിച്ചത്
സ്വാഭാവികമായല്ല എന്നതും കടുത്ത
നടപടികളിലൂെടയാണ് എന്നതും വളെര െപെട്ടന്നാണ്
എന്നതും ആഘാതങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം.
ഏതായാലും ഒന്നുറപ്പ്: അന്നെത്ത ഗ്രാമവാസികൾ
അനുഭവിച്ച േവദനകൾ ഒരു പു കത്തിലും
വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലീ ക്വാൻ യൂവിേനക്കുറിച്ച്
ചീത്തയായെതാന്നും എ താൻ അവിെട
അനുവാദമില്ലേല്ലാ. സിംഗപ്പൂരിൽ
ഏകാധിപത്യ–ജനാധിപത്യം (Guided Democracy)
ആണേല്ലാ നിലനിൽക്കുന്നത്.

‘സിംഗപ്പൂർ േ ാറി’യ്ക്കു േശഷം ലീ ക്വാൻ യൂ എ തിയ



‘മൂന്നാം േലാകത്തിൽനിന്ന് ഒന്നാം േലാകത്തിേലയ്ക്ക് ’
(From Third World to First) എന്ന പു കത്തിൽ ആ
കുടിേയറിപ്പാർപ്പിേനക്കുറിച്ചു വിവരണങ്ങ ണ്ട്.
കുടിലുകളിൽ നിന്ന് കൂ ൻ െകട്ടിടങ്ങളിേലയ്ക്കു
താമസമാ ം ഗ്രാമവാസികെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സാംസ് കാരികമായ ഒരാഘാതമായിരുന്നു. അവർ
വളർത്തു പന്നികേളയും േകാഴികേളയും താറാവുകേളയും
കൂെടെക്കാണ്ടു വന്നു. പന്നികെള േകാണിപ്പടികൾ
കയറാൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചു. േകാഴിക ം താറാവുക ം
സ്വീകരണമുറിയിേലയ്ക്കു കടക്കാതിരിയ്ക്കാൻ അടുക്കളയ്ക്ക് മരം
െകാണ്ട് പടിവാതിലുക ണ്ടാക്കി. എസ് കേല കളിൽ
കയറാനു േപടി െകാണ്ട് പലരും േകാണി
കയറിയാണ് മുകൾനിലകളിെലത്തിയിരുന്നത്.
ൈവദ്യുതവിളക്കുക ണ്ടായിട്ടും െതളിയിയ്ക്കാൻ േപടിച്ച്
പലരും പഴയ മെണ്ണണ്ണ വിളക്കുകളാണേത്ര
ഉപേയാഗിച്ചത്.

മടക്കബ ിൽ ഇരിയ്ക്കുേമ്പാൾ ആേലാചിച്ചു: എത്രകാലം
ഈ ഗ്രാമം ഇേതേപ്പാെല നിലനിൽക്കും? അധികകാലം
ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. മൂന്നു ഫുട് േബാൾ
ഗ്രൗണ്ടിെന്റയത്രയും ഭൂമി സിംഗപ്പൂരിൽ
വിലമതിയ്ക്കാനാവാത്തതാണ്. ഗ്രാമെത്ത േവർതിരിയ്ക്കുന്ന
ടാറിട്ട േറാഡിനപ്പുറം ഹൗസിങ്ങ് േബാർഡിെന്റ ഒരു
കൂ ൻ െകട്ടിടം ബാേങ്ക്വാക്കിേലയ്ക്ക് ആർത്തിേയാെട
തുറിച്ചുേനാക്കി നിലെകാ ന്നുണ്ട്. ഈ തുണ്ടു ഭൂമിയിെല
പാവം വീടുകൾക്കു മീെത ഏതു ദിവസവും
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ബുൾേഡാസ കൾ ഉരുളാൻ
സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരെമാരു ആശങ്ക ലമുടമ സങ്ങ്

യ് േഹാങ്ങും ഒരഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൽ



പങ്കുെവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപേക്ഷ ഇനിയും ഇവിേടയ്ക്ക്
എത്തുേമ്പാൾ ഈ ഗ്രാമവും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല.
ഗ്രാമത്തിേലയ്ക്കു തിരിയുന്ന വഴിയുെട തുടക്കത്തിൽ ഒരു
മരത്തിൽ െകട്ടിെവച്ച Lorong Buang Kok 1954 എന്ന
േബാർഡിേലയ്ക്ക് ഒന്നു കൂടി േനാക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു
നടന്നു.

വീടിെന്റ മു െത്തത്തിയേപ്പാൾ ദ്ധിച്ചു. പൂഴിമണ്ണു പുരണ്ട്
െചരിപ്പ് െവ ത്തിരിക്കുന്നു! സിംഗപ്പൂരിെലത്തിയതിനു
േശഷം ആദ്യമായാണ് െചരിപ്പിൽ മണ്ണു പുര ന്നത്.
പുൽത്തകിടികൾ െകാണ്ടും ഇ ികകൾ െകാണ്ടും സിമന്റ്
പാളികൾ െകാണ്ടും കനത്ത ടാ െകാണ്ടും അപ്പാെട
െപാതിഞ്ഞു െവച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ് സിംഗപ്പൂർ. എത്ര
നാഴികകൾ നടന്നു കൂട്ടിയാലും െചരിപ്പിൽ ഒരു നു
െപാടി േപാലും പുരളില്ല. പുറംേമാടിയിൽ അത്രേമൽ
തിളങ്ങുന്ന രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ. അഴിെച്ചടുത്ത
െചരിപ്പുമായി കുളിമുറിയിേലയ്ക്കു നടക്കുേമ്പാൾ സേന്താഷം
േതാന്നി. ഇത്തവണെത്ത യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഇതുവെര
കാണാത്ത ഒന്ന് കാണാനും അറിയാനും കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.
ചിട്ടപ്പടിയു ഒരു സന്ദർശകപ്പട്ടികയിൽ ഒരിയ്ക്കലും
ഉൾെപ്പടാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്തതാണേല്ലാ ഈ ഗ്രാമം.

െപാടി പുരണ്ട െചരിപ്പുകൾ ഒരു മാപ്പേപക്ഷ
േപാെലയാണ് തിളങ്ങുന്ന കുളിമുറിയിേലയ്ക്ക്
കടന്നുെചന്നത്. ടാപ്പിെന്റ ക കൻ വായയ്ക്കു താെഴ അവ
അന്തിമവിധി കാത്തുകിടന്നു. അടുത്ത നിമിഷം
കുതറിെത്തറിച്ച െവ ത്തിൽ െചരിപ്പിെല മണ്ണ്
കുത്തിെയാലിച്ച് കുളിമുറിയിെല ക ത്ത ഇ ികകളിൽ
െവ ത്ത ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. അത് ഒരു ശ്വാസേനരം



മാത്രം. െവ ം വീണ്ടും ചീ ിെത്തറിച്ചേപ്പാൾ ചിത്രങ്ങൾ
ഒേന്നാെട പുറേത്തയ്ക്ക് ഒലിച്ചുേപായി. നിലം വീണ്ടും
പുതിയ സിംഗപ്പൂരിേനേപ്പാെല തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി.

(േദശാഭിമാനി വാരിക, 04–05–2014)

⋆ ⋆ ⋆



 െക.വി. അ മൂർത്തി
1952 ജൂൺ 27-ന് തൃശൂർ ജില്ലയിെല
ആറാട്ടുപുഴയിൽ ജനനം. േകരളവർമ്മ
േകാളജിെല വിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം
േബാംെബയിൽ േജാലിെചയ്തു.
ഇേപ്പാൾ തൃ രിൽ എസ് എൻ എ
ഔഷധശാലയിൽ േജാലി െചയ്യുന്നു.
േദശാഭിമാനിയിലും ജനയുഗത്തിലും

പംക്തികൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു.

  

കൃതികൾ

• കരുവന്നൂർപ്പുഴയിെല പാലം
• റിേഹ ൽ ക്യാമ്പ്
• മരണശിക്ഷ – കഥാവർഷം
• വീടു വിട്ടു േപാകുന്നു
• തിരിച്ചുവരവ്
• പകൽവീട്
• കഥാസാരം
• ലാ പത്താ
• അനുധാവനം (പ്രവീൺകുമാ െമാത്ത തിയതു്)
• തിരിച്ചുവരവ് (േനാെവല ്)

േലഖനസമാഹാരങ്ങൾ

• അകെലത്ത േബാംെബ, അയെലത്ത മൂംൈബ



• എേപ്പാഴാ മകൾ മടങ്ങിെയത്തുക
• അയാൾ കഥെയ താൻ േപാവുകയാണ്.
• മാലാഖമാേര മറെയാേല്ല

യാത്രാവിവരണങ്ങൾ

• സിംഗപ്പൂരിെല അവസാനെത്ത ഗ്രാമം
• സിംഗപ്പൂരിെല ‘െകാച്ചുഭാരതം’
• സിംഗപ്പൂരിെല പക്ഷികൾ
• സിംഗപ്പൂർ േ ാറി


