
ജ ൊനൊഥൻ ലിവിങ്ങ്സ്റ്റൺ എന്ന കടൽകൊക്ക 

“  ീവിതത്തിന്  ഒരു ഉയർന്ന അർത്ഥം കജെത്തുകയം അതു പിന്തുടരുകയം ജെയ്യുന്ന 
ഒരുവനൊണ ൊ നിരുത്തരവൊദി? ആയിരം വർഷങ്ങ്സ്റളൊയി നമ്മൾ മീനുകൾക്കു പിറണക കുതിക്കുവൊൻ 
തുടങ്ങ്സ്റിയിട്ട്. എന്നൊൽ, ഇന്ന് നമ്മുജട  ീവിതത്തിന്  ഒരു പുതിയ അർത്ഥം കകവന്നിരിക്കുകയൊ ് - 
പഠിക്കുവൊനും കജെത്തുവൊനും സ്വതന്ത്രരൊകുവൊനുജമല്ൊം! എനിജക്കൊരവസ്രം കൂടി തരൂ. എജെ 
കജെത്തലുകൾ ഞൊൻ നിങ്ങ്സ്റൾക്ക് കൊ ിച്ചു തരൊം” 

കൊലങ്ങ്സ്റളൊയി മീനുകൾക്കു പിന്നൊജല കുതിച്ച് ഭക്ഷിച്ചും  ീവിച്ചും മൊത്രം കഴിയന്ന 
കടൽകൊക്കകൾക്ക് പരിെിതമല്ൊത്ത െിന്തയൊ ്  ജ ൊനൊഥണെത്.  ീവിച്ചു മരിക്കുക എന്നതിലുപരി 
ണലൊകത്തിൽ തണെതൊയ ഒരിടം രൂപജെടുത്തുകയൊ ്  ജ ൊനൊഥജെ ലക്ഷയം. അത് മീനുകൾക്ക് 
പിന്നൊജലയള്ള വിശെിജെ മൊത്രം പറക്കലല്. പുതിയ ണലൊകങ്ങ്സ്റൾ ണതടിയള്ള പറക്കലൊ ് . പറക്കുക 
എന്നത് തജെ  ീവിതനിണയൊഗജമന്ന ഒരു പറവയജട തിരിച്ചറിവൊ ് . അതുജകൊെൊ ്  അവൻ പുതിയ 
പറക്കൽ പരീക്ഷ ങ്ങ്സ്റളിൽ ഏർജെടുന്നത്. ഇര ണതടുന്നതിനുള്ള ണവഗതയല് അവജെ ലക്ഷയം. പുതിയ 
പുതിയ ണവഗങ്ങ്സ്റൾ കജെത്തലൊ ് . പുതിയ കജെത്തലുകളുജട ലഹരിയൊ ് . അത് ഉയരങ്ങ്സ്റളിണളക്കുള്ള 
യൊത്രയൊ ് . 

അതുജകൊെൊ ്  ഈ അണനവഷ ങ്ങ്സ്റൾ കടൽകൊക്കകളുജട കൂട്ടത്തിൻ ദഹിക്കൊജത 
വരുന്നത്.അതുജകൊെൊ ്  തൊൻ കജെത്തിയ പുതിയ െക്രവൊളങ്ങ്സ്റൾ കൂട്ടുകൊർക്ക് 
കൊട്ടിജക്കൊടുക്കുവൊനൊയി മുണന്നൊട്ടു ജെല്ലുന്ന ജ ൊനൊഥൻ മറ്റുള്ളവരൊൽ അവണഹളിക്കജെടുന്നത്. ഭക്ഷ വം 
 ീവിതവം മൊത്രം ലക്ഷയമൊക്കിയ പഴയ തലമുറയജട മഞ്ഞ ബൊധിച്ച കണ്ണുകളിൽ ജ ൊനൊഥൻ 
അപരൊധിയൊകുന്നു. അനുസ്ര  മൊത്രം ശീലമൊക്കിയ സ്മൂഹം ജ ൊനൊഥനു ണനജര ജെവിയടച്ചു 
പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കക്കുന്നു. 

1970ൽ പ്രസ്ിദ്ധീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തജന്ന ഒരു ദശലക്ഷത്തിനു ണമജല ണകൊെികൾ 
വിറ്റഴിഞ്ഞ ണലൊകത്തിജല മികച്ച ജബറ് ജസ്ല്റുകളിൽ ഒന്നൊ ്  Jonathan Livingston Seagull. 

ഈ  നപ്രിയതയജട അടിസ്ഥൊനജമന്തൊ ് ?  ീവിതത്തിജല ആവർത്തന 
വിരസ്തകളിൽനിന്നുള്ള മനുഷയജെ പലൊയനപ്രവ ത?  ീവിതം ജവറുണത  ീവിച്ചു 
തീർക്കൊനുള്ളതജല്ന്ന തിരിച്ചറിവ്? സ്തയത്തിൽ ആരും അതു തിരിച്ചറിയന്നിജല്ങ്കിലും ബഹു 
ഭൂരിപക്ഷവം ജവറുണത  ീവിച്ചു ണപൊകുണഴൊംം തജെ  ീവിതം അങ്ങ്സ്റജനയൊകരുജതന്ന ഓണരൊരുത്തരുണടയം 
ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം. എല്ൊവരും ഈ ണമൊഹങ്ങ്സ്റൾ സ്വന്തം  ീവിതജത്തക്കുറിച്ച് ജനണേറ്റുന്നു എന്നതൊ ്  
സ്തയം. ഓ എൻ വി പൊടിയതു ണപൊജല 

ജവറുണത ഈ ണമൊഹങ്ങ്സ്റൾ ഏന്നറിയണഴൊംം 

ജവറുണത ണമൊഹിക്കുവൊൻ ണമൊഹം. 

എങ്കിലും ഈ ആഗ്രഹം ണപൊലും പുണരൊഗമനപരമൊ ്  എന്നതിൽ തർക്കമില്. കിനൊവകൾ 
അനവധി കൊണുണഴൊഴൊ ്  അവയിൽ െിലജതങ്കിലും യൊഥൊർത്ഥയമൊകുക. ജ ൊനൊഥൻ സ്മൂഹത്തിജെ 
സ്വപ്നങ്ങ്സ്റളുജട പ്രതീകമൊകുന്നത് അങ്ങ്സ്റജനയൊ ് . 

ഈ അറിവകളുജട ണലൊകം ണകവല  ീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉയജരയൊ ് .  ീവിതത്തിജെ 
സ്മൊന്തരങ്ങ്സ്റളിൽ നിന്നും അറിവ ണതടി മഷിമൊർ പർതങ്തങ്ങ്സ്റളിൽ തപം ജെതത് അതുജകൊെൊക ം. 



ജ ൊനൊഥനും സ്മൂഹത്തിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതനൊയി എത്തിണച്ചരുന്നത് ഉയരങ്ങ്സ്റളിജല മജറ്റൊരു 
ണലൊകത്തിലൊ ് . ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതരൊയ ഈ ആത്മൊണനവഷികളുജട സ്വർഗം അറിവിജെ 
പൂർണ്ണതയൊ ് . അവിജട തപം ജെത്, തജന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജപൊലിഞ്ഞുണപൊകുന്ന മഹർഷിയൊ ്  
െിയൊംഗ്.  ീവിതത്തിജെ അജ്ഞൊതവം എന്നൊൽ പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞതുമൊയ അർഥങ്ങ്സ്റൾ 
കജെത്തുവൊനൊ ്  െിയൊംഗിജെ ഉപണദശം. അറിവിജെ പൂർണ്ണതയജട ലഹരിയിൽ സ്വയം തളച്ചിടൊൻ 
പണക്ഷ ജ ൊനൊഥനൊകുന്നില്. അവൻ തജെ സ്ംഘജത്ത ണതടി, അവരിൽ പുതിയ ണലൊകം 
നിറയ്ക്കുന്നതിനൊയി തിരിജക ഭൂമിയിണലക്കു പറക്കുന്നു. 

അറിവിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രകൊശമൊയി പ്രപേത്തിൽ ലയിക്കുന്ന െിയൊംഗിൽ നിന്നും ജ ൊനൊഥനുള്ള 
വയതയൊസ്ം ഇതൊ ് . തൊൻ അറിഞ്ഞ പുതുവഴിജയ മറ്റുള്ളവരിണലക്ക് പകരൊജത, ആർക്കും ഉപകരിക്കൊജത 
ജപൊലിഞ്ഞുണപൊകുന്നതുജകൊെ് എന്തൊ ്  ഗു ം?  ീവിതജത്തക്കുറിച്ച് മൂലയവത്തൊയ സ്വപ്നങ്ങ്സ്റൾ തജെ 
വംശത്തിനു കകമൊറി അവണരയം ആ വഴിണയ നടത്തുണഴൊഴൊ ്   ീവിതം സ്ൊർഥകമൊകുന്നത്. ഒരിക്കൽ 
തജന്ന നിഷ്കൊസ്നം ജെതവർ ക്രണമ  പതിവ  ീവിതത്തിനുമപ്പുറണത്തയ്ക്ക് നീങ്ങുണഴൊൾ ണ ൊനൊതൻ 
വി യിയൊകുന്നു. 

മൽസ്രങ്ങ്സ്റളുജട വർത്തമൊനണലൊകത്തിൽ വി യികളുജട ണനതൊവൊ ്  ജ ൊനൊഥൻ.മുതലൊളിത്ത 
സ്ഥൊപനങ്ങ്സ്റളുജട വയക്തിതവവികസ്നപരിശീലന പരിപൊടികളുജട അടയൊളമൊയി ജ ൊനൊഥൻ മൊറുന്നത് 
അതുജകൊെൊ ് . ണനൊർമൻ വിൻജസ്െ് പീലിജന ണപൊലുള്ളവരുജട ണപൊസ്ിറ്റീവ് െിന്തയജട ഉത്തമ 
മൊതൃകയൊകുന്നു അവൻ. അസ്ൊധയതകജള സ്ൊധയതകളൊക്കി മൊറ്റുന്ന കച്ചവടയക്തിയജട 
വി യെിഹ്നം.അങ്ങ്സ്റജന ആധുനിക മുതലൊളിത്ത വയവസ്ഥയജട ജമരുക്കിജയടുക്കൽ പ്രക്രിയയജട റൊർ 
ഐക്ക ൊയി ജ ൊനൊഥൻ സ്വീകരിക്കജെടുന്നു. 

അണമരിക്കൻ എംതുകൊരനൊയ റിച്ചൊർഡ് ബൊച്ച് 1936ൽ ഇല്ിണനൊയിസ്ിൽ  നിച്ചു. പതിണനഴ് 
വയസ്സുമുതൽ തജന്ന പറക്കൽ അണേഹത്തിൻ ഒരു ഒരു ലഹരിയൊയിരുന്നു. പില്ക്കക്കൊലത്ത് യ എസ്സ് 
ണനവിയിൽ കവമൊനികനൊയ അണേഹത്തിജെ എംത്തുകൊളിൽ സ്ൊഹസ്ികതയം പറക്കലും പ്രധൊന 
ഘടകമൊയി വരുന്നുെ്. ജ ൊനൊഥൻ എന്ന കടൽകൊക്ക എന്ന രെനയിൽ ആദയജത്ത മൂന്നു ഭൊഗങ്ങ്സ്റൾക്കു 
പുറണമ 2013ൽ ഒരു നൊലൊം ഭൊഗം കൂടി അണേഹം കൂട്ടിണച്ചർത്തു. ഇത് അണേഹത്തിന്  ഗുരുതരമൊയി 
പരിണക്കറ്റ വിമൊനൊപകടജത്ത തുടർന്നുെൊയ െില െിന്തകജള പ്രതിഫലിെിക്കുന്നു. 

1998ൽ ഡി സ്ി ബുക്സ് പ്രസ്ിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയജട വിവർത്തകൻ ണറൊബി അഗറിൻ മുെയ്ക്കലൊ ് . 
തിരുവനന്തപുരം മൊർ ഇവൊജനൊണയൊസ്് ണകൊണള ിജല ണ ർ ലിസ്ം വിഭൊഗം ണമധൊവിയൊയ 
അണേഹത്തിജെ വിവർത്തന ശ്രമങ്ങ്സ്റളിലും ഏറിയ പങ്കം വയക്തിതവ വികസ്ന സ്ൊഹിതയമൊ ് .റസ്സൽ 
മൺസ് ിജെ മണനൊഹരമൊയ െിത്രങ്ങ്സ്റളും ഈ കൃതിയജട ഭൊഗമൊ ് . 

 


