കാശ്മീരി പണ്ഡി ്
േഡാ. രാജൻ ചുങ്കത്ത്

കാശ്മീരി പണ്ഡി ്
േഡാ. രാജൻ ചുങ്കത്ത്
(യാത്രാവിവരണം)
© 2020 Author
Published by Author.
First published in 2020.
The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.
Cover: Kashmir Hindu Priests, Three Hindu priests writing
religious texts in the princely state of Jammu and Kashmir by
Unknown photographer. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

കാ ീരി പ

ി ്

ീനഗറിെലത്തിയ ഒന്നാംദിവസംതെന്ന ഞാൻ ഒരു
കാശ്മീരി പണ്ഡി ിെന േതടിയിറങ്ങി. കാശ്മീരി
പണ്ഡി കെളക്കുറിച്ച് വായിച്ചതിൽനിന്നുണ്ടായ
സ്വാഭാവിക കൗതുകമായിരുന്നു ഈ യാത്രയ്ക്കു പിന്നിൽ.
ീനഗറിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ‘െഹറിേ ജ് ഇൻ’
േഹാട്ടലുകാർ തെന്നയാണ് എെന്റ യാത്രയ്ക്ക് ഓേട്ടാറിക്ഷ
സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നത്. ഭാഷ അറിയാത്ത എെന്റ വിഷമം
മന ിലാക്കി ഞങ്ങ െട ടൂർ മാേനജർ രാജീവ്
എേന്നാെടാപ്പം വന്നു.

പർദയി ഓേ ാറി
ൈഡ്രവർക്കുമുന്നിെല ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് മെ ല്ലായിടവും മറച്ച
നിലയിലാണ് ീനഗറിെല ഓേട്ടാറിക്ഷകൾ.
അതുെകാണ്ട് ീനഗർ പട്ടണത്തിെന്റ ദീപാലംകൃത
രാത്രിക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് ന മായി. ീനഗറിൽനിന്ന്
രേണ്ടാ മൂേന്നാ കിേലാമീ ർ അകെല ‘ഇന്ദിരാനഗർ’

ചിത്രം 0.1: കാശ്മീരി പണ്ഡി ക െട ഒരു പഴയകാല ചി
ത്രം.

പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഏേതാ കാശ്മീരി പണ്ഡി ിെന്റ
വിലാസമായിരുന്നു േഹാട്ടലുകാർ ഓേട്ടാക്കാരന്
നൽകിയിരുന്നത്. െമയിേറാഡിൽനിന്നുമാറി
െപാട്ടിെപ്പാളിഞ്ഞ ഇടവഴിയിലൂെട ഏതാനും
കിേലാമീ കൾ താണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ
ഇന്ദിരാനഗറിെലത്തിയത്. അേപ്പാേഴക്കും രാത്രി
ഒമ്പതുമണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇടവഴിയിെലാരിടത്തും
െതരുവുവിളക്കുകൾ പ്രകാശിച്ചിരുന്നില്ല. ഓേട്ടാക്കാരൻ
ഞങ്ങെള വലിെയാരു മതിൽെക്കട്ടും അതിേനക്കാൾ
വലിയ ഇരുമ്പുേഗ മു വീടിനുമുന്നിൽ ഇറക്കി. േഗ ിൽ
പണ്ഡി ് ശിവ്കുമാർ ശർമ്മ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ
െചറിെയാരു േബാർഡുണ്ട്. ഏെറ േനരം േഗ ിെല

േകാളിങ്ങ്െബൽ അടിച്ചിട്ടും ആരും വാതിൽ തുറന്നില്ല.
ഇതിനകം വീടിനകെത്ത ൈല ് അണഞ്ഞു.
ഓേട്ടാക്കാരൻ േഗ ിൽ തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയേപ്പാൾ
വീട്ടിൽ നിന്ന് ആേരാ ഞങ്ങ െട മുഖേത്തക്ക് േടാർച്ചടിച്ചു.
ൈഡ്രവർ അയാ മായി എേന്താ സംസാരിക്കുന്നത് േകട്ടു.
മഴ െപയ്യാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഞാനും രാജീവും
ഓേട്ടായിൽ കയറിയിരുന്നു. ൈഡ്രവർ മടങ്ങിവന്നിട്ട്
പറഞ്ഞു. ‘പണ്ഡി ിന് നിങ്ങേളാട് സംസാരിക്കാൻ
താല്പര്യമില്ല’. അേതാെട ഞങ്ങൾ നിരാശരായി മടങ്ങി.
പിേ ന്ന് പഹൽഗാം യാത്രക്കിടയിൽ രാജീവ്
ആേരാെടാെക്കേയാ േഫാണിൽ
ബന്ധെപ്പടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു രാത്രി സാറിന്
ഇൻറർവ്യു െചയ്യാൻ േക്ഷത്രം പൂജാരിയായ ഒരു
പണ്ഡി ിെന
ത്ത് മുേഖെന ശരിയാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്ന്
ഉച്ചയ്ക്ക് രാജീവ് പറഞ്ഞു. തേലന്നു രാത്രിയിെല
അനുഭവംെവച്ച് എനിക്ക് അതിൽ വലിയ
പ്രതീക്ഷെയാന്നും േതാന്നിയില്ല.

അൽ

ാഫ് ഭായി

പഹൽഗാമിൽനിന്നും രാത്രി ഏ മണിേയാെട
േഹാട്ടലിൽ തിരിെച്ചത്തിയ ഞങ്ങെള കാത്ത് രാജീവിെന്റ
ത്ത് അൽത്താഫ് മുഹമ്മദ് എന്ന കാശ്മീരി ഓേട്ടാ
ൈഡ്രവർ േലാബിയിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
സഹയാത്രികെര അവരുെട മുറിയിൽ എത്തിച്ച് ഞാനും
രാജീവും അൽത്താഫ് ഭായിേയാെടാപ്പം അയാ െട
ഓേട്ടായിൽ യാത്രയാരംഭിച്ചു. സൗമ്യനാെയാരു കാശ്മീരി
മു ീം ആയിരുന്നു ടൂറി ് ൈഗഡായ അൽത്താഫ് ഭായി.

ചിത്രം 0.2: അൽത്താഫ് ഭായി.

യാത്രക്കിടയിൽ അൽത്താഫ് പറഞ്ഞ കാശ്മീർ ചരിത്രം
ഏതാണ്ടിങ്ങെനയാണ്.

ര േദവെ

നഗരം

ര്യേദവെന്റ നഗരം എന്നതിൽനിന്നാണ് ‘ ീനഗർ’
എന്ന
ലനാമപ്പിറവി. ര്യനഗർ േലാപിച്ച്
ീനഗറായി. ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ
ലം എന്നും
ീനഗർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥമുണ്ട്. ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ
വർണ്ണിക്കുന്ന ‘നാഗേലാകം’ കാശ്മീർ ആയിരുന്നെത്ര.
നാഗരാജാക്കന്മാർ നാഗകന്യകമാേരാെടാപ്പം
ഇവിടെത്ത ജലാശയങ്ങളിൽ പാർത്തുേപാന്നു.
നാഗരാജാവിേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത് കശ്യപമഹർഷിയാണ്
കാശ്മീരിെന െവ ത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരിെച്ചടുത്തത്.

ചിത്രം 0.3:

ീനഗറിെല ലാൽ ചൗക്ക്.

കാശ്മീരിെന്റ എ തെപ്പട്ട ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്
അേശാക ചക്രവർത്തിയുെട കാലം മുതൽക്കാണ്.
ീനഗരം എന്ന് അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന ഇന്നെത്ത ീനഗർ
നിർമ്മിച്ചതും അേശാക ചക്രവർത്തിയാണ്. അേശാകൻ
പിൽക്കാലത്ത് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു.
ബൗദ്ധകാലത്തിനുേശഷം കാശ്മീർ ഭരിച്ചത്
ണന്മാരായിരുന്നും. മിഹിരകുലനായിരുന്നു ഇവരിൽ
പ്രധാനി. എ.ഡി. 700 മുതൽ 902 വെര കാശ്മീർ
ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുെട വാ യിലായിരുന്നു.
പ്രവരേസനൻ, ലളിതാദിത്യൻ, അവന്തിവർമ്മൻ എന്നി
ൈഹന്ദവചക്രവർത്തിമാർക്കുേശഷം ഏതാനും
ശതാബ്ദങ്ങൾ കാശ്മീർ ഉത്തരവാദിത്വഭരണമില്ലാെത
കലങ്ങി മറിഞ്ഞു.

ചിത്രം 0.4: കാശ്മീരി പണ്ഡി ായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി
ജവഹർലാൽ െനഹ് വിെന്റ കുടുംബം.

16-ാം നൂ ാണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിലാണ് മഹാനായ

അക്ബർ ചക്രവർത്തി കാശ്മീരിെന്റ
അധിപനാെയത്തുന്നത്. 1748 വെര മുകിലർ ഇവിെട
ഭരണം നടത്തി. അവർ കാശ്മീരിെന സാമ്പത്തികമായും
കലാപരമായും അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തി. ഇവിെട േകാട്ടക ം
െകാട്ടാരങ്ങ ം ഉദ്യാനങ്ങ ം നിർമ്മിച്ചു.

കിലർ

േശഷം പ ാണികൾ

മുകിലർക്കുേശഷം പട്ടാണികൾ കാശ്മീർ കയ്യടക്കി. അവർ
കാശ്മീരിെല ഹിന്ദുക്കെള നിർബന്ധിച്ച് മതംമാ ി.
വഴങ്ങാത്തവെര വധിച്ചു. അവരുെട േവദഗ്രന്ഥങ്ങൾ

അഗ്നിക്കിരയാക്കി. പലരും നാടുേപക്ഷിച്ചുേപായി. അന്ന്
ഏ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ആക്രമണെത്ത
അതിജിവിച്ചത്. അവരുെട പിൻഗാമികളാണ്
മുൻകുടുമക്കാരായ കാശ്മീരി പണ്ഡി കൾ. ഇവർ
സാരസ്വത ബ്രാ ണരാണ്. ശുക്ള യജുർേവദിക ം.
ജവഹർലാൽ െനഹ് ഉത്തർപ്രേദശിേലക്കു കുടിേയറിയ
കാശ്മീരി പണ്ഡി ് ആണ്.

ർ മാതാ േ

ം

ീനഗർ പട്ടണത്തിെന്റ പ്രാന്തപ്രേദശത്തു ലാൽ
ചൗക്ക് ദൂർഗ്ഗാമാതാ േക്ഷത്രത്തിേലക്കായിരുന്നു
അൽത്താഫ് ഭായ് ഞങ്ങെള െകാണ്ടുേപായത്.
െതരുവിെല ജീർണിച്ച കടമുറികൾക്കിടയിെല രണ്ടു
മുറികളാണ് ലാൽ ചൗക്ക് ദുർഗ്ഗ മാതാ േക്ഷത്രം. ഒരു
മുറിയിൽ േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഉടമ ാവകാശമു
സനാതൻ ധർമ്മപ്രതാപ് സഭയുെട ഓഫീസ്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. േക്ഷത്രത്തിെന്റ വഴിപാട്
കൗണ്ടേറാടുകൂടിയ ഓഫീസ് മുറിയുെട േമൽത്തട്ടിലാണ്
േക്ഷത്രം പൂജാരി പണ്ഡി ് അജയ്കുമാർ ശുക്ളയും
കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്.

വിവാദ അഭി ഖം
ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത പണ്ഡി ിനും ഹിന്ദി അറിയാത്ത
എനിക്കുമിടയിൽ രാജീവ് നെല്ലാരു പരിഭാഷിയായി.
കാശ്മീരിെന്റ വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിേലക്ക് വിരൽ
ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു പണ്ഡി ് അജയ്കുമാർ ശുക്ളയുെട
അഭിമുഖം. (വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാകാവുന്ന

ചിത്രം 0.5: അജയ്കുമാർ ശുക്ള

പരാമർശങ്ങൾ ഉ
ഒഴിവാകുന്നു.)

തിനാൽ അഭിമുഖം പൂർണ്ണമായും

ഇത്രേയെറ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് എന്തിനാണ് അങ്ങ്
ഈ േക്ഷത്രത്തിൽ കഴിയുന്നത് എന്ന േചാദ്യത്തിന്
അനന്തനാഗ് ജില്ലക്കാരനായ പണ്ഡി ് അജയ്കുമാർ
ശുക്ളയുെട മ പടി ഇങ്ങെന.
‘അച്ഛൻ േനരെത്ത വധിക്കെപ്പട്ടു. അച്ഛെന്റ േജാലി ഞാൻ
ഏെ ടുക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മയും

വിവാഹപ്രായെമത്തിയ രണ്ടു സേഹാദരിമാരും
നാട്ടിലുണ്ട്. അവെര പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിൽ വിവാഹം
കഴിച്ചയക്കണം. എനിക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല.
മെ ാരു േജാലിയും എനിക്കറിയില്ല. എത്ര ക െപ്പട്ടാലും

ചിത്രം 0.6: അജയ്കുമാർ ശുക്ളയും ഭാര്യേയാടുെമാപ്പം േല
ഖകൻ.

കുടുംബം പുലർത്താൻ എനിക്കീ െതാഴിൽ െചെയ്ത
മതിയാകു.’

ആചാര

ൾ

് നിയ

ണം

ഇവിെട ഈ േക്ഷത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട്
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉച്ചഭാഷിണി പാടില്ല. മണിെയാച്ച
പുറത്ത് േകൾക്കരുത്. ശബ്ദേത്താടുകൂടിയ
മേന്താച്ചാരണം പാടില്ല. രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് മുെന്ന
േക്ഷത്രം അടയ്ക്കണം. അങ്ങിെന ഒരുപാടുണ്ട്
നിയന്ത്രണങ്ങൾ. എല്ലാം സഹിച്ചുെകാണ്ടാണ് ഞാനും
ഭാര്യയും ഇവിെട കഴിയുന്നത്. ഒരു പേക്ഷ എെന്റ ഈ
അഭിമുഖം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരും മുെന്ന ഞാൻ

െകാല്ലെപ്പടാം…’ എന്ന് വളെര നിസംഗതേയാെട
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞവസാനിച്ചേപ്പാൾ ശരിക്കും
െഞട്ടിേപ്പായത് ഞങ്ങളായിരുന്നു.

അപഹരി

നിത േവതനം

പണ്ഡി മായി സംസാരിച്ചിരിന്നേപ്പാൾ സമയം
േപായതറിഞ്ഞില്ല. േക്ഷത്രത്തിെന്റ െവളിയിെല
ഭണ്ഡാരത്തിൽ ആേരാ തട്ടുന്നതുേപാെലാരു ശബ്ദം േകട്ടു.
പണ്ഡി ് അവിേടക്ക് ഇറങ്ങിെചല്ലും മുമ്പ് ഏതാനുംേപർ
ഭണ്ഡാരം തല്ലിെപ്പാളിച്ച് അതിെല പണവുമായി േപാകുന്ന
കാ യാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. മടങ്ങിവന്ന പണ്ഡി ിെന്റ
കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എട്ടുമണിക്കുമുെന്ന േക്ഷത്രം
അടയ്ക്കാത്തതിെന്റ ശിക്ഷയാണെത്ര അവർ
നടപ്പാക്കിയത്. അന്നെത്ത േക്ഷത്രവരുമാനം മു വൻ
അവർ െകാണ്ടുേപായി. ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും
നിശ്ചിത തുകയാണ് പണ്ഡി ിെന്റ നിത്യേവതനം.
ഞങ്ങൾ കാരണം അേദ്ദഹത്തിന് അർഹമായ േവതനം
ന െപ്പട്ടേതാർത്തേപ്പാൾ ദു:ഖം േതാന്നി. യാത്ര
പറഞ്ഞിറങ്ങും േനരം ദക്ഷിണയായി ഞങ്ങൾ ഏതാനും
േനാട്ടുകൾ ആ കാൽക്കീഴിൽ െവച്ച്
നമ രിച്ചിറങ്ങുേമ്പാൾ ആ കണ്ണുകൾ
നിറെഞ്ഞാ കുകയായിരുന്നു.
H&C പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘കാശ്മീർ’ എന്ന പു

കത്തിെല
നാലാം അദ്ധ്യായം.

⋆

⋆

⋆

േഡാ. രാജൻ ചുങ്കത്ത്
1949 ജൂൺ 5ന് കുന്നംകുളത്ത് ജനനം.

മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് േജായൻറ്
ഡയറക്റ്ററായി േജാലിയിൽനിന്ന്
വിരമിച്ചു. ഇേപ്പാൾ, ‘ഫ്രണ്ട്സ്
ഒഫ് ഭാരതപ്പുഴ’ ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ.
പിെന്ന സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനവും
േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയും.
ആകാശവാണി, ദൂരദർശൻ, എഷ്യാെന ്, ൈകരളി
ചാനലുകൾക്കുേവണ്ടി ഏതാനും േഡാക്യുെമൻററിക െട
രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചു. ‘ ൗതം’ എന്ന
ആദ്യപു കത്തിന്ന് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
പുര ാരം ലഭിച്ചു.
2008 ൽ േകന്ദ്ര സാം ാരിക വകുപ്പിൻെറ സീനിയർ
െഫേല്ലാഷിപ്പ്. 2012 ൽ ‘തൃത്താലീയം’ എന്ന സം ത
േഡാക്കുെമന്ററിക്ക് േകരളകലാമണ്ഡലം അവാർഡ്.

ൗതം, പന്തിരുകുലത്തിെന്റ പിൻഗാമികൾ,
ആഴ്വാേഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കൾ, നിളയുെട മകൾ ന്ദരി,
െപരുന്തച്ചൻ ദുഖിതനാണ്, Nila Through and Space,
അതിരാത്രം, കടലാമക െട നാട്ടിൽ, കാേവരിയുെട
തീരങ്ങളിലൂെട, ഭാരതപ്പുഴ, പറയിെപ പന്തിരുകുലം:
ഐതീഹ്യം/ചരിത്രം, ാർത്തം, ആനമനുഷ്യെന്റ
ആത്മകഥ, ഉമിനീർ പക്ഷികൾ, ബാലിദ്വീപിൽ
എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.
ഭാര്യ: അനു. മക്കൾ: പ്രഭിൻ, അമ്മു.
വിലാസം:

േഗാവർദ്ധൻ, എം.ജി. നഗർ,
പി.ഒ. ഞാങ്ങാട്ടിരി, പട്ടാമ്പി - 679 303
േഫാൺ. 09447939595
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