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േകരളത്തിൽ നിന്നു മറയുന്ന
േകരളം

ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരിയാണു്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങു്, ഉള്ളി�
െലാരു നാട്ടുമ്പുറെത്ത, അറുനൂറു് െകാല്ലത്തിേലെറ പഴ�
ക്കമുള്ള മേനാഹരമായ ഒരു വീടിെന്റ അവകാശിയും ഉടമ�
യും എെന്റ പിതാവായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ആ വീട്ടിെന്റ ഒരു
കല്ലുേപാലും ഇളക്കി മാറ്റാൻ അേദ്ദഹത്തിനു് അനുവാദ�
മില്ലായിരുന്നു. അതിനു കാരണം, ആ വീടു് അതുണ്ടായ
കാലെത്ത വാസ്തുവിദ്യാസേങ്കതങ്ങളുെട ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാ�
ന്തമായി കരുതിയിരുന്നുെവന്നതാണു്. ഇരുളടഞ്ഞ േകാ�
ണിപ്പടിയുെട മുകളിെലങ്ങാനും ഒരു െകാച്ചു കിളിവാതിൽ
ഘടിപ്പിക്കുവാൻ േപാലും അേദ്ദഹത്തിനു് അനുവാദമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു
പുതുമയല്ല; പല കാലങ്ങളിലും, പല വലിപ്പങ്ങളിലും, പല
വാസ്തുവിദ്യാൈശലികളിലും ഉള്ള െകട്ടിടങ്ങൾെക്കാെക്ക
ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകവുമാണു്. ചില വീടുക�
ളാകെട്ട, പ്രാചീനതയുെട ദിവ്യത്വം കല്പിക്കെപ്പടുന്നതാ�
ണു്. അവയുെട പരിസരം േപാലും സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
ഒരു നിശ്ചിതപരിധിവിട്ടുമാത്രേമ, അത്തരം വീടുകൾക്ക�
ടുത്തു് െകട്ടിടം പണിയാവൂ. എല്ലാ നിർമ്മാണേവലകളും
കർക്കശമായ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നു. െകട്ടി�
ടം പണിസംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകെളല്ലാം അണുേപാലും
െതറ്റിക്കാെത പാലിക്കുന്നുെവങ്കിൽ മാത്രേമ െകട്ടിടമു�
ണ്ടാക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പഴയ െകട്ടിടങ്ങൾ
െപാളിച്ചുകളയുന്നതിേനാ, പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിേനാ,
െപാതുെവ എതിരാണു് ഇംഗ്ലീഷുകാർ. അത്തരം ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു െകട്ടിടത്തിനു് ഭീഷണിയുെണ്ടന്നുകണ്ടാൽ
ഉടെനതെന്ന െപാതുജനസമിതികൾ രൂപം െകാള്ളു�
കയായി. നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ
ഒരു സംഘടനയുണ്ടു്—പ്രാചീനേമാ മികവുറ്റേതാ ആയ
െകട്ടിടങ്ങൾക്കു് ഉടമകളില്ലാെത വരുേമ്പാേഴാ, ഉടമ�
കളുെണ്ടങ്കിലും അവർക്കു് പാങ്ങില്ലാെത വരുേമ്പാേഴാ
അവെയ പരിപാലിക്കാൻ. െഷൿസ്പിയറുേടതുേപാലുള്ള
നിരവധി വിഖ്യാതഭവനങ്ങളും പ്രാചീന രാജേഗഹങ്ങളും
ഇവ്വിധം രാഷ്ട്രത്തിനായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു. പഴയ
െകട്ടിടങ്ങൾ അവയുെട പഴയ ൈശലിയിൽത്തെന്ന പു�
തുക്കിപ്പണിയാൻ ഉടമകൾക്കു് പ്രാേദശികസമിതികൾ
ധനസഹായം െചയ്യുന്നതും വിരളമല്ല. തലമുറകളായി
ഞങ്ങൾ ഇേത ഭവനത്തിലാണു് പാർക്കുന്നെതന്നു് പറ�
ഞ്ഞു ഊറ്റം െകാള്ളുന്ന എത്രേയാ കുടുംബങ്ങളുണ്ടു്. െതാ�
ള്ളായിരത്തിേലെറ വർഷമായി ഒേരവീട്ടിൽ തലമുറകളാ�
യി കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബെത്ത എനിക്കറിയാം. പ്രാചീ�
നവും മേനാഹരവുമായ െകട്ടിടങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്നതിലും
കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഇേത അഭിമാനവും ഇേത നി�
യമങ്ങളും ഫ്രാൻസിലും െസ്പയിനിലും ഉണ്ടു്. ഇറ്റലിയിലും
ജർമ്മനിയിലും യൂേറാപ്പിെന്റ സാംസ്കാരികസമ്പത്തിെന്റ
ഒരു മുഖ്യഭാഗെമെന്തേന്നാ? ഭദ്രമായി സംരക്ഷിക്കെപ്പടു�
ന്ന അവിടെത്ത െകാട്ടാരങ്ങളും വീടുകളും േദവാലയങ്ങ�
ളും ഭദ്രാസനപ്പള്ളികളുമാണു്. ഒരു പഴയ വീടു വിട്ട് ഒരു
പുതിയ വീടിനു പിന്നാെല അധികമാരും േപാകാറില്ല.
പഴയ െപരുന്തച്ചന്മാരുെട ശില്പചാതുര്യെമാന്നും ഇന്ന�
െത്ത പണിക്കാർക്കില്ല എന്നതാണു് ഇതിനു കാരണം.
പഴയ സ്ഥപതിമാർ െകട്ടിടം പണിതേപ്പാൾ മുന്നിൽ
കണ്ടതു് കാലാവസ്ഥേയാ തൽക്കാലാവാശ്യങ്ങേളാ മാ�
ത്രമെല്ലന്നും വരുംകാലപുരുഷാന്തരങ്ങെളക്കൂടി അവർ
ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നുെവന്നും ആളുകൾക്കറിയാം.

പേണ്ടേതാ കാലത്തു്, േകരളത്തിലാദ്യമായി െകട്ടിടങ്ങൾ
ഉണ്ടായേപ്പാൾ, അതുണ്ടാക്കിയവർ കണ്ടതും ഇതായിരു�
ന്നു. പരിസരങ്ങെളയും ആവശ്യങ്ങെളയും കുറിച്ചു് ഉള്ളിൽ
തട്ടിയ േബാധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അന്നെത്ത െക�
ട്ടിടം പണിക്കാരൻ പണിക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കെളല്ലാം
ഒപ്പിച്ചതു് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽനിന്നു്
പിറന്ന അത്തരം വിടുകൾ ഭൂമിേയാടു് ഇണങ്ങിത്തെന്ന
നിന്നു. പ്രകൃതിയുെട ഋതുഭാവങ്ങേളാടു് ൈകേയാടുൈക
േചർന്നു നിന്ന അന്നെത്ത ആളുകൾ പ്രകൃതിയുെട ശാസ�
നകൾക്കു് ഇണങ്ങും വിധം തങ്ങളുെട സ്വന്തം ജീവിതം
െകാണ്ടുേപായി. പകരം അവർക്കു് പ്രകൃതിയുെട ഉദാര�
മായ വരദാനങ്ങൾ കിട്ടി. സമൂഹത്തിനു് ഏതാെണ്ടാരു
രൂപം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നേപ്പാേഴക്കും േകരളത്തിൽ
ഋതുക്കൾക്കിണങ്ങിയ വീടുകൾ ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ ശില്പൈശലിയുെട സവിേശഷതകളിെലാന്നു് അതി�
െന്റ എളിമയാണു്. അതിനു് മെറ്റാരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു്.
പ്രശാന്തതയും െസൗന്ദര്യസ്നിഗ്ദ്ധതയും പകരുന്ന േരഖാ�
ദാർഢ്യം. പാർപ്പിടം പണിയുന്ന സാമഗ്രികൾെകാണ്ടു്
തീർത്ത േക്ഷത്രങ്ങൾക്കുേപാലും അവിശ്വസനീയമായ
ഒരു ലാളിത്യമുണ്ടു്. ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾക്കുമുണ്ടു് പരിസരങ്ങ�
േളാടുള്ള അസാധാരണമായ മമതാേബാധം. അവെയ
ഒരു േദവാലയമാക്കി ഉയർത്തുന്നതു് ഒരു െകാത്തുപണി�
യുെട ചാതുര്യേമാ മണ്ണിെന്റ നിറമുള്ള ഒരു ചുവർചിത്ര�
ത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണേരഖകേളാ മാത്രമാണു്. െവയിലിെന്റ
ചൂളച്ചൂടിലും അവിയുന്ന ഉഷ്ണത്തിലും എടുത്തുെചാരിയുന്ന
മഴയിലും സ്വാസ്ഥ്യവും അഭയവും പാർപ്പുകാർക്കു് തീർച്ച�
യാക്കിെക്കാണ്ടായിരുന്നു ആ പഴയ സ്ഥപതിമാർ േക�
രളത്തിെല വീടുകൾ—മതഭവനങ്ങളായാലും ശരി അല്ലാ�
ത്തവയായാലും ശരി—പണിതതു്.

ഈ വാസ്തുവിദ്യാൈശലിയുെട പ്രാേയാഗികവും പ്രേയാ�
ജനകരവുമായ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു് േകരളത്തിെല
ആദ്യെത്ത മുസ്ലിങ്ങളും കൃസ്ത്യാനികളും തങ്ങളുെട അയൽ�
പക്കെത്ത ഹിന്ദുക്കളുെട മാതിരിതെന്ന െകട്ടിടം പണി�
ഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആദ്യകാല മുസ്ലിം പള്ളിക�
ളും കൃസ്ത്യൻ പള്ളികളും ൈഹന്ദവ െകട്ടിടങ്ങളിൽനിന്നു്
തിരിച്ചറിയാേന പറ്റില്ലായിരുന്നു. േക്ഷത്രമാവെട്ട, പള്ളി�
യാവെട്ട, വീടാവെട്ട, ഒരു മലയാളി ൈദവെത്ത േതടുന്ന
ഇടം ചുറ്റുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുമായി മാത്രമല്ല, വിഭിന്നസമുദാ�
യങ്ങളുെട പ്രകൃതിയുമായിേപ്പാലും സമരസെപ്പട്ട, ഐക�
രൂപ്യമാർന്നതായിരുന്നു.

പേക്ഷ, കാലം മാറി. പാേട മാറി.

േകരളത്തിെന്റ മുഖം ഇന്നു് ബലാൽക്കാേരണ കീറിമുറിക്ക�
െപ്പടുകയാണു്. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യെത്ത മാനഭംഗെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിസാന്നിദ്ധ്യെത്തക്കുറിച്ചാരുമറി�
യുന്നില്ല. ആ വ്യതിരിക്തൈശലി മാഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു;
പ്രകൃതിേയാടു് വിട്ടുവീഴ്ച െചയ്യാൻ ആർക്കും വയ്യ. ഇതിെന�
ല്ലാം പകരം വന്നിട്ടുള്ളതു് സംസ്കാരേത്താടും പാരമ്പര്യ�
േത്താടുമുള്ള െലക്കുെകട്ട അവജ്ഞയാണു്. േകരളെത്ത
നിസ്തുലമാക്കിത്തീർത്ത േമന്മകെളെന്തല്ലാമാേണാ, അവ�
െയല്ലാം നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട
സംസ്കാരവും രീതിയുെമാെക്ക പഴഞ്ചനായിേപ്പായതിൽ
ക്ഷമ േചാദിക്കുന്നവെരത്തെന്നയും കാണാം. ഈ വീടു്
സ്വല്പം പഴഞ്ചനാണു്, അസൗകര്യെമാന്നും േതാന്നരു�
െതന്നു് എേന്നാടു് എത്രേയാ തവണ പലരും അടക്കം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, േകരളത്തിൽ ഞാൻ അറിയു�
ന്നതിൽ വച്ചു് ഏറ്റവും മേനാഹരമായ വീട്ടിൽ—അെതാരു
നായർ തറവാടാണു്—വിദ്യുച്ഛക്തിയുമില്ല, കുഴൽെവള്ള�
വുമില്ല. എന്നാൽ എെന്റ മനസ്സ് മൂല്യതരമായി കരുതുന്ന
ഒന്നു് അവിെട ഉണ്ടു്. ആ വീടിെന ചൂഴ് ന്നുനിൽക്കുന്ന ഭൂ�
പ്രകൃതിയപ്പറ്റിയുള്ള സമഗ്രവും, പൂർണ്ണവുമായ ആ വീട്ടുകാ�
രുെട േബാധം. തണൽമരങ്ങൾക്കിടയിലാണു് ആ വീടു്.
വളെര വലുതാെണങ്കിൽക്കൂടി അല്പമകെലനിന്നു േനാക്കി�
യാൽേപ്പാലും ആ വീടു് കാണാനാവില്ല. തണുത്ത, ശുദ്ധ�
ജലം നിറയുന്ന ഒരു കുളമുണ്ടു് െതാട്ടടുത്തു്. ജീവിതെത്ത
ഉദയാസ്തമയങ്ങേളാടു് െപാരുത്തെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
ഗ്രീഷ്മത്തിെല െകാടുംചൂടിൽ രക്ഷയും ശിശിരരാവുകളിൽ
ചിറകിനടിയിെല ഇളംചൂടും കിട്ടത്തക്ക നിലയിലാണു്
ആ വീടു പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ജീർണ്ണിച്ചു് നശിക്കാൻ വിട്ടു െകാണ്ടു ഇത്തരം
വീടുകെളല്ലാം ഇന്നു് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുക�
യാണു്. അവിെട പാർത്തിരുന്നവെരല്ലാം പുതുമയുെട
കൂടുകളിേലക്കു് മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കുള്ളിെല
നീറ്റുന്ന ഉഷ്ണം മാറ്റാൻ പങ്കകൾ േവണം. പങ്ക കറക്കാൻ
ൈവദ്യുതി േവണം. ഇത്തരം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായി
എത്രെയത്ര പഴയ തറവാടുകളും ഇല്ലങ്ങളും െപാളിച്ചു
മാറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലൂെട കടന്നുവന്ന വീടു�
കൾ മണിക്കൂറുകൾ െകാണ്ടു കൽക്കൂനയും ഓർമ്മയുമായി
മാറ്റെപ്പടുന്നു. േകരള സംസ്കാരവും അതിെന്റ വ്യക്തിത്വവു�
മായി ഊടിേനാടിഴേപാെല നിന്ന വീടുകൾ ഇനി ഒരിക്ക�
ലും പണിെഞ്ഞടുക്കാനാകാത്ത വീടുകൾ.

േകരളീയ േദവാലയങ്ങളുെട െമൗലികൈശലിെയപ്പ�
റ്റി ഒരുപാെടാെക്ക ടൂറിസം ൈഗഡുബുക്കുകളിൽ കാ�
ണാം. പേക്ഷ, മണിക്കൂറുവച്ചു് അവെയാെക്ക മറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വാസ്തുവിദ്യാൈശലിയുെട അന്തകെന�
േന്നാണം ഒരു വാക്കു് േകരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു—
പുതുക്കിപ്പണി. ഈ വാക്കിെന്റ മറവിലൂെട എത്രേയാ
മേനാഹരമായ മുസ്ലിംപള്ളികൾ തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു; അെല്ലങ്കിൽ ‘പുതുമ’യുെട പൂമുഖങ്ങൾ അണിയിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ന�
െത്ത ഒരുപാടു േദവാലയങ്ങളുെട േഫാേട്ടാകൾ ഞാൻ
എടുത്തിട്ടുണ്ടു്—എനിക്കു കഴിയുന്നിടേത്താളം; അവയിൽ
പലതും മണ്ണടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചിലതു മാത്രം പഴയപ�
ടി നിൽക്കുന്നു. ദാരുനിർമ്മിതവും നിസ്തുലവുമായ പഴയ
പള്ളികൾക്കു പകരം ഉയർന്നുവരുന്നെതെന്തേന്നാ? സി�
മന്റും കമ്പിയും െകാണ്ടു തീർത്ത ഒട്ടും ചന്തമില്ലാത്ത, നിറ�
ങ്ങൾ വാരിേത്തച്ച, െകട്ടിടങ്ങൾ. േകരളത്തിൽ സ്ഥാനേമ
ഇല്ലാത്ത നിറങ്ങൾ. ഈ പുത്തൻപള്ളികളുെട വാസ്തുവിദ്യ
അതിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നു് കുതറിനിൽക്കുന്നു. ഒരു
േകരളീയതയും ഇവയിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദി
സിനിമാെസറ്റു േപാെല േതാന്നിക്കുന്ന ഈ പള്ളികൾ�
ക്കു് പഴയ പള്ളികളുെട ദിവ്യതയുമില്ല. പ്രശാന്തതയുമില്ല.
ഇടവപ്പാതിയുെട ആദ്യ മഴയിൽത്തെന്ന നിറങ്ങൾ േചാർ�
െന്നാലിക്കുന്ന പുതിയ പള്ളികൾക്കു്, ഭൂതകാലം ൈകമാ�
റിെക്കാടുത്ത പഴയ പള്ളികളുേട അഭിജാതെസൗന്ദര്യ�
േമാ, കാലത്തിലൂെട കടന്നുവന്ന അന്തസ്സിെന്റ തലെയടു�
േപ്പാ അനുകരിക്കാനാവില്ലതെന്ന.

ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുെട കാര്യവും അങ്ങെനതെന്ന. ഒരി�
ക്കൽ പ്രാചീനവും പ്രശാന്തവും സുന്ദരവുമായ പള്ളി നി�
ന്നിടത്തു് ഭീമാകാരവും ചായമടിച്ചതുമായ േകാൺക്രിറ്റ്
പള്ളികൾ ഇന്നു് എവിെടയും കാണാം. േകരളീയ വാസ്തു�
കലയുെട മഹിമയും ചരിത്രവും ലയിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു
ആ പഴയ പള്ളികൾ.

െപാളിച്ചുകളയാേനാ, പുതുക്കിപ്പണിയാേനാ, പരിഷ്ക്കരി�
ക്കാേനാ ഉള്ള ആർത്തിക്കുമുമ്പിൽ എല്ലാം തകർന്നു വീ�
ഴുന്നു—ആ ഇല്ലങ്ങളും തറവാടുകളും, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും,
മുസ്ലീം പള്ളികളുെമല്ലാം.

പരിഷ്കരണഭ്രാന്തു് േക്ഷത്രങ്ങെളയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടു്.
പേക്ഷ, േക്ഷത്രങ്ങളുെട ഉടമകളായ േദവസ്വങ്ങൾക്കു്
േവണ്ടത്ര പണമില്ലാത്തതു കാരണം േക്ഷത്രങ്ങൾ വലിയ
അതിക്രമങ്ങൾ േനരിടുന്നിെല്ലന്നു മാത്രം. ഏങ്കിലും ബഹു�
വർണ്ണ ൈവദ്യുതദീപങ്ങളും മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത ട്യൂബുൈല�
റ്റുകളും െചവിതുളയ്ക്കുന്ന െലൗഡ്സ്പീക്കറുകളും ആ േക്ഷത്ര�
ങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പവിത്രാന്തരീക്ഷെത്ത
കരണ്ടുതിന്നുന്നു. ശില്പഭംഗി മാത്രമല്ല. െകട്ടുറപ്പും പ്രേയാ�
ജനവും ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി ഇത്തരം പഴയ വീടുകെളയും േക്ഷ�
ത്രങ്ങെളയും പള്ളികെളയും തച്ചുതകർക്കാൻ േവണ്ടി ഈ
ആളുകെളാെക്ക എന്തിനാണിങ്ങിെന െതക്കുവടേക്കാടു�
ന്നത്? ഈ െകട്ടിടങ്ങളുെട അസുലഭമായ ഗുണേമന്മകൾ
കാണാൻ ഈ മനുഷ്യർക്കു് കണ്ണില്ലേല്ലാ എേന്നാർക്കു�
േമ്പാൾ സങ്കടം വരുന്നു. പുതിയ ചായമടിച്ച കുത്തും പാ�
ടും വീണ, വീണ്ടുകീറിയ േകാൺക്രീറ്റ് െകട്ടിടങ്ങളാണേല്ലാ
ഇവരുെട കണ്ണിനു് പിടിക്കുന്നതു് എന്നു കണ്ടു് സങ്കടം
വരുന്നു. േലാകത്തിനു ഇന്ത്യയുെട അമൂല്യ സംഭാവന�
കളിെലാന്നായ േകരള സംസ്കാരത്തനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിമാനം േകരളീയരുെട മനസ്സിൽനിന്നു െപാലിഞ്ഞു
േപാകുന്നേല്ലാ എന്നു കണ്ടു സങ്കടം വരുന്നു. ഇക്കൂട്ടരു�
െട ഭ്രാന്തു് വകയ്ക്കുെകാള്ളരുതാത്തതിനു േവണ്ടിയാണു്,
കരുണയില്ലായ്മക്കു േവണ്ടിയാണു്, ൈനമിഷികത്വേത്താ�
ടാണു്; പ്രേയാജനമില്ലായ്മയ്ക്കു േവണ്ടിയാണു്, സാക്ഷാൽ
വൃത്തിേകടിനുള്ളതാണു്. ഓേരാ കാലത്തിനും അതിേന്റ�
തായ കലയും ൈശലിയും ഉണ്ടാവണം; കാലത്തിങ്ങ�
െന നിശ്ചലം നിൽക്കാെനാന്നുമാവില്ല. എങ്കിൽക്കൂടിയും
ഇന്നെത്ത നിർമ്മാണപ്പണികൾ എന്തിനിങ്ങെന വില�
െകട്ടതാവണം? േമന്മയും നിലവാരവും കുറയ്ക്കുന്ന രീതിെയ
എന്തിനിങ്ങെന െകട്ടിപ്പിടിക്കണം? എതു പഴയ െകട്ടി�
ടവും േനാക്കൂ. അതു സാന്ദ്രമാണു്. ഉറപ്പാർന്നതാണു്.
അതു് തൽക്കാലേത്തക്കുണ്ടാക്കിയതല്ല. അതു് ഉപേയാ�
ഗിക്കാനുണ്ടാക്കിയതാണു്. അതു ചുറ്റുപാടിെനാടിെനാത്തു�
ണ്ടാക്കിയതാണു്. അതു കാറ്റും മഴയും െവയിലും മഞ്ഞും
കണ്ടു െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണു്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറ�
േവറ്റുന്നേതാെടാപ്പം കുെറക്കൂടി അമൂർത്തയായ മെറ്റാരു
സംതൃപ്തിക്കുേവണ്ടിക്കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണു്—അതു് ഒരു
െസൗന്ദര്യശില്പമാണു്. ഇന്നെത്ത എെതങ്കിലും െകട്ടിട�
െത്തക്കുറിച്ചിതു പറയാൻ കഴിയുേമാ?

എെന്നക്കുറിച്ചു്, എെന്റ ഒരു േസ്നഹിതേനാടു് ഈയിെട
ഒരാൾ പറഞ്ഞു. “ആ സ്ത്രീെയ സൂക്ഷിക്കണം; അവെളാരു
വിേദശിയാണു്. ഒരു നാൾ അവൾ നമ്മളുെട സംസ്കാര�
െമാെക്ക തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകും”. ഇന്ത്യയുെട വിലേയറിയ
കലാശില്പങ്ങൾ ആർത്തിേയാടും സ്വാർത്ഥതേയാടും
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുന്ന വിേദശികളുെണ്ടന്നു് കുറ്റഭാ�
രേത്താെടതെന്ന ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ, എനി�
െക്കാന്നു പറയാനുണ്ടു്. സ്വന്തം സംസ്കാരെത്തയും പാ�
രമ്പര്യെത്തയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ജനതേയ്ക്ക അവെയ
സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയൂ. അത്യാഗ്രഹികളായ വിേദശിക�
െളക്കാൾ േകരളത്തിെന്റ സംസ്കാരം ഇന്നു േപടിേക്കണ്ട�
തു് അല്പന്മാരായ േകരളീയെരത്തെന്നയാണു്.

ഒരു വിേദശിയായ ഞാൻ ഇെതാെക്ക എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കു�
ന്നതു് മലയാളികൾക്കു് രുചിക്കുകയില്ല എന്നു് എനിക്ക�
റിയാം. “അതിനു അവൾെക്കന്തു്? ഇതു് നമ്മുെട മണ്ണു്.
അവൾ അവളുെട കാര്യം േനാക്കെട്ട”—ഇതാവാം ഒരു
പ്രതികരണം. എനിക്കു് അതു മനസ്സിലാവുന്നു. അങ്ങെന�
െയാരു പ്രതികരണമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ േനരെത്തകൂട്ടി
ഒന്നു പറയെട്ട. എെന്റ സജീവമായ താല്പര്യം െകാണ്ടാ�
ണു് ഞാൻ ഇെതഴുതുന്നത്. 1972-ലാണു് ഞാൻ ആദ്യ�
മായി േകരളത്തിൽ വരുന്നതു്. പിന്നീടു് ഏതാണ്ടു് അഞ്ചു�
െകാല്ലം ഞാൻ േകരളത്തിൽത്തെന്ന തങ്ങി. ഇതിനു്
കാരണം േകരളത്തിെന്റ വിപുലമായ സാംസ്കാരികസ്വ�
ത്തിേനാടു് എനിക്കു േതാന്നിയ ആദരവാണു്. േകരളീയ�
രുെട എെന്തന്നില്ലാത്ത അതിഥിസൽക്കാര താല്പര്യവും
കനിവുമാണു്. എന്നിട്ടും ഈ സംസ്കാരെത്ത നശിപ്പിക്കു�
ന്നതു കണ്ടു്—ഈ സമ്പത്തു് ഒലിച്ചുേപാകുന്നതുകണ്ടു്
ഞാൻ ദുഃഖിതയാണു്. ഉള്ളിൽത്തട്ടിയ േവദനതെന്നയാ�
ണു് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതു്. ഈ സൗന്ദര്യെമാെക്ക
ഹുങ്കാരേത്താെട നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. ഈ നാശത്തിെന്റ
ആഴം അധികമാരും കാണുന്നില്ല; എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി
നഷ്ടെപ്പടുന്നെതെന്തല്ലാമാെണന്നു് വളെര കുറച്ചു േപെര
അറിയുന്നുള്ളു. േതാതുകൾ താണു ചുരുങ്ങിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന ഈ േലാകത്തു് മേനാഹരവും മൗലികവും നിസ്തുല�
വുമായിട്ടുള്ളവെയല്ലാം സർവ്വമനേസ്സാടുംകൂടി പരിരക്ഷി�
ക്കെപ്പേടണ്ടതാെണന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. േപായതു്,
പിെന്ന തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. നാെമല്ലാം ഈ േലാകെത്ത പൗ�
രന്മാരാെണന്ന വിശ്വാസമാണു് ഇതു പറയാനുള്ള എെന്റ
ൈധര്യവും അവകാശവും. നാശം വരുത്തലും അനീതിയും
കണ്ടാൽ അതിെനതിെര സംസാരിേക്കണ്ടതു് നമ്മുെട
കടമയേല്ല?

□
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െപപിതാ േനാബ് ൾ
ഇംഗ്ലീഷുകാരിയായ െപപിതാ േനാബ് ൾ
എഴുതിയ രണ്ടു് േലഖനങ്ങളിൽ ആദ്യ�
േത്തതാണു് ഇവിെട. െപപിതാ േനാ�
ബ് ൾ മനുഷ്യവംശത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയാ�
യി നിന്നുെകാണ്ടു സംസാരിക്കുകയാണു്,
പഴയ െകട്ടിടങ്ങളും പള്ളികളും േക്ഷത്രങ്ങ�

ളും െപാളിച്ചു മാറ്റുന്ന നമ്മുെട െസൗന്ദര്യേബാധത്തിനുേനെര
ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരി മനംെനാന്തു പ്രതിേഷധിക്കുന്നു. പതിമ്മൂ�
ന്നു വർഷമായി അവർ േകരളത്തിലാണു്. ഒരു പുസ്തകെമഴു�
താൻ േവണ്ടിയാണു് 1972-ൽ അവർ ആദ്യമായി േകരളത്തിൽ
വന്നതു്. ഈ നാടിെന്റ സാംസ്കാരിക േതജസ്സു് അവെര വശീ�
കരിച്ചു. 74-ലും 76-ലും 77-ലുെമാെക്ക അവർ ഇവിെട എത്തി.
േകരള സാംസ്കാരേത്താടു് ഇഴുകിക്കഴിയാൻ അവർ െകാതി�
ച്ചു—ൈഹന്ദവാചാരങ്ങേളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങെളയും പറ്റി പഠിച്ചു്
പുസ്തകെമഴുതാൻ വന്ന െപപിതാ േനാബ് ൾ, ഇന്നു് അതിലുമ�
പ്പുറം േകരളീയ ജീവിതരീതിയിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനു് ഒരു
ലക്ഷ്യം കെണ്ടത്തിയിരിക്കയാണു്.



പ്രതികരണങ്ങൾ
അൻവർ അലിയുെട കവിത

◦ അൻവറിെന്റ പ്രിയ കവിതകളിെലാന്ന്, മേനാജിെന്റ കാ�
തും കണ്ണും തുറന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനവും. സമകാലീന ഇന്ത്യ�
യുെട ഈ ഭൂപടത്തിൽ ഇേപ്പാൾ പുതിയ വണ്ടികേളാടു�
ന്നു, അനാഥരായ െതാഴിലാളികെളയും െകാണ്ട്. “ശഹർ
േഝാഡ് േക ജാെയംേഗ, ഗാവ് ജാക്കർ മേരംേഗ” എന്നാ�
വാം വണ്ടികൾ ഇേപ്പാൾ പാടുന്നത്. —സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ ഉരുക്കിെന്റ സിരകളുെള്ളാരു പുതിയ മഹാകവിതയാണ്
അൻവറിെന്റ െമഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്. ഇരകളുെടയും പീ�
ഡിതരുെടയും മൃതരുെടയും ദുർവഹമായ അനുഭവ ചരി�
ത്രഭാരം വലിച്ച് േലാകെത്തവിെടയുമുള്ള ആധുനികസി�
നിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും മറ്റു കലകളിലും പായുന്ന
തീവണ്ടികൾ നമുക്കറിയാം. അവ േകൾപ്പിച്ച േരാഷഗദ്ഗ�
ദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഉയർന്ന് െനാന്ത് മുഴങ്ങുന്നു െമഹ�
ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സിെന്റ സ്വരദാർഢ്യം. സമതലങ്ങളിലല്ല
ഇതിെന്റ പാളങ്ങൾ. പാതാളത്തിേലക്ക് പായുന്ന കൂരമ്പ്
േപാെല കീഴ ്ക്കാംതൂക്കായ പാലങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാൾ ഇതി�
െന്റ ഗതി. സ്വയം വീെണ്ടടുത്ത ദുരന്ത നായകെനേപ്പാെല
അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ളിെല സൂക്ഷ്മപ്രകാശത്തിെന്റ േമടുകളി�
േലക്കാണ് ചിലേപ്പാഴതിെന്റ ആേരാഹണം. ആഖ്യാന�
ത്തിെന്റ നിേമ്നാന്നതങ്ങളിലൂെട തീയുരുൾ പായിക്കൽ ഈ
കവിക്കും രസം.
െമഹബൂബിന് മേനാെജഴുതിയ സൂക്ഷ്മവായന കവിതയിലും
ചരിത്രത്തിലും ആണ്ടുനിൽക്കുെന്നാരു സമാനസൗന്ദര്യം.
ആർദ്രഗഹനം എെന്നാെക്ക പറയാൻ േതാന്നുന്നു.

ഈ കവികൾക്കും സായാഹ്നയ്ക്കും വണക്കം.
—െക ജി എസ്

പി.പി.രാമചന്ദ്രെന്റ കവിത

◦ പി.പി.രാമചന്ദ്രെന്റ ‘കാേറ്റ കടേല’, വീണ്ടും വായിക്കാനവ�
സരമുണ്ടാക്കിയതിനു നന്ദി. മിക്ക വരികളും ഓർമ്മയുെണ്ട�
ങ്കിലും. കവിയുെട കുറിപ്പു നന്നായി. എല്ലാ കവികളും സ്വന്തം
ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലും സാംസ്കാരിക പരിസരത്തിലും
നിന്നാണ് ‘ബിംബങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും’ സ്വീകരിക്കുക.
അതാണ് സത്യസന്ധം. അതിന് ക്ഷമാപണം ആവശ്യമി�
ല്ല. ചിലേപ്പാൾ കവികൾ പകർന്നാടിെയന്നും വരാം, അവി�
െട സ്വാനുഭവാഖ്യാനെത്തക്കാൾ പരാനുഭവ നിരീക്ഷണ�
ത്തിനാവും പ്രാഥമ്യം. അങ്ങിെന പ്രദത്ത കർത്തൃത്വത്തിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ശ്രമവും അസ്വാഭാവികമല്ല. സ്ത്രീേക്ക
സ്ത്രീയനുഭവെമഴുതാനാവൂ, ദളിതേന ദളിതാനുഭവെമഴുതാ�
നാവൂ തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾ പാതി ശരിയാണ്, എന്നാൽ
ഭാവന, സഹാനുഭവം—എംപതി—എന്നീ സാഹിത്യ പ്രഭ�
വങ്ങെള അവ കണക്കിെലടുക്കുന്നേതയില്ല. ഏറ്റവും നല്ല
യുദ്ധേനാവലുകൾ ൈസനികർ എഴുതിയതല്ല, മരണെത്ത�
ക്കുറിച്ച് മരിച്ച അനുഭവമുള്ളവർ എഴുതിയതായി അനുഭവ�
മില്ല; എല്ലാ എഴുത്തും ആത്മകഥയല്ല, പരകഥ കൂടിയാണ്.
സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിൽ ഈ രണ്ടു വശവും മനസ്സിലാക്ക�
െപ്പടണം, അെല്ലങ്കിൽ നാം ഭാവനെയ അവഗണിക്കുന്ന
ഒരു തരം അനുഭൈവകവാദത്തിൽ എത്തിെപ്പേട്ടക്കാം.
ഇേതെച്ചാല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങെളല്ലാം മനസ്സിൽ െവച്ചു
തെന്നയാണു പറയുന്നത്. േഹാമേറാട് ഇലിയഡ് എഴുത�
രുെതന്നും, അമ്മേയാ പൂതേമാ അല്ലാത്ത ഇടേശ്ശരിേയാട്
പൂതപ്പാെട്ടഴുതരുെതേന്നാ പറയരുത്. ഇഷ്ടം േപാെല
വായിേച്ചാളൂ, വായനയുെട യുക്തി എഴുത്തിന്നകത്തുനിന്നു
വരണെമേന്നയുള്ളൂ. എഴുത്തുകാരെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
നിന്നല്ല, എങ്കിൽ േടാൾേസ്റ്റായ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ
കണ്ണാടിയാകുമായിരുന്നില്ല, ഭൂപ്രഭുവായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മാ�
ത്രമായിരുേന്നെന (പ്ളീഹാേനാഫ്—െലനിൻ സംവാദം
ഓർക്കുക). കാഫ്ക വരും കാലെത്തക്കുറിച്ചു താക്കീതു നൽ�
കുന്നഒരു പ്രവാചകന്നു പകരം ഒരു ജീർണ്ണ–പിന്തിരിപ്പൻ
നിരാശതാവാദിയും (ല്യൂകാച്ച്—െബന്യാമിൻ സംവാദം).
—സച്ചിദാനന്ദൻ

◦ അതുേപാെലത്തെന്നയാണ് രചനകെളയും കലാകാര�
ന്മാെരയും (അെല്ലങ്കിൽ ഏതു ജീവിതെത്തയും ) കുറിച്ചു�
ള്ള പിൻതിരിഞ്ഞുള്ള േനാട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും.
അത് അവെയ പുതുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രചനാ ശരീരം എന്ന
നിലയിൽ കാണുേമ്പാൾ അവരും രചനകളും കാലവും
മെറ്റാരു രീതിയിൽ െവളിെപ്പടുന്നു…ചിലർ കൂടുതൽ സമ�
കാലികരായിത്തീരുേമ്പാൾ ചിലർ കാലഹരണെപ്പടുന്നു…
ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നു നമുക്ക് റായ്, െസൻ, ഘട്ടക്ക്
രചനകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് അനുഭവെപ്പടുക…
—സി.എസ്.െവങ്കിേടശൻ

◦ സത്യം. എ െക രാമാനുജൻ പറഞ്ഞ േപാെല കവിയുെട
ഏെതങ്കിലും ഭാഗമല്ല കവി മുഴുവനുമാണ് കവിതെയഴുതു�
ന്നത്. ആത്മകഥയും പരകഥയും മനുഷ്യകഥയിൽ ഉരുകി�
െയാന്നായിെക്കാണ്ടല്ലാെത ഒരു നല്ല കവിതയും കണ്ടിട്ടില്ല.
കാറ്റും കടലും കുന്നും കിണ്ടിയും ഗണപതിയും ഭൂഗർഭത്തി�
െല/ഭൂദുഃഖത്തിെല അദൃശ്യനീേരാട്ടങ്ങളും പ്രതിേരാധവും
ൈജവനീതിദർശനവും ഒെരാറ്റ സമഗ്രഹാനുഭൂതിയായി
മാറാെത അസാധ്യം ‘കാേറ്റ കടേല’.—െക ജി എസ്

വി.െക.നാരായണെന്റ കവിത

◦ വി െക നാരായണെന്റ മൂന്നു കവിതകളും ഭാഷയിലും വി�
ഷയസ്വീകരണത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ
കവിത വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് േതാന്നിയത്…

ക മ: കമാെന്നാരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അടിമേബാ�
ധെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് വാചാലനാക്കുന്നവെന അട�
യാളെപ്പടുത്തുന്ന കവിത. നാടിെനയും നാട്ടാെരയും,
െനടുെകയും കുറുെകയും നടന്നും ഇരുന്നുമാേലാചിച്ച്
പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ�
ക്കുറിച്ചുളള കവിത.

ജനായത്ത സംവാദം: േപര് പറഞ്ഞ് േചരി തിരിയുന്ന�
തിെനക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കവിത. ജനാധിപത്യം ഒരു
േപരിെന്റ പക്ഷം പിടിക്കുേമ്പാൾ ഭരണം ഒരു വിഭാഗ�
ത്തിനു േവണ്ടിയുളളത് മാത്രമാകുന്നു.

കുഴി: മനുഷ്യെന്റ അസൂയമൂത്താണ് ക്ഷുദ്രപ്രേയാഗങ്ങ�
ളുണ്ടാവുന്നത്. അന്യെന െവറുത്ത് െവറുത്ത് സ്വ�
യം നശിക്കുന്ന കൂട്ടെത്ത ക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്,
ഉയരുക എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് േനർവിപരീതമായിട്ടുളള
ആഹ്വാനം. —ഷംന നമ്പ്യാർ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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