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ഒരുവായനക്കാരെന്റ
പക്ഷി ജീവിതം

2007-ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിെല ചങ്ങരംകുളെത്ത കൃഷ്ണ ടാ�
ക്കീസിൽ കാണി ഫിലിം െസാൈസറ്റി, േദശീയ അവാർ�
ഡ് കിട്ടിയ പ്രിയനന്ദൻ എന്ന സിനിമ സംവിധായകനു്
സ്വീകരണം നൽകുന്നു. സ്വീകരണേത്താടനുബന്ധിച്ചു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘പുലിജന്മം’ എന്ന സിനിമയും പ്രദർശി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രദർശനത്തിനു േശഷം സിനിമെയക്കുറി�
ച്ചുള്ള ചർച്ചയുമുണ്ടു്. പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ സിനി�
മാനിരൂപകരും സംവിധായകരുെമാെക്ക ചർച്ചയിൽ
പെങ്കടുത്തു് സംസാരിക്കുന്നു. സിനിമ അരാഷ്ട്രീയ സേന്ദ�
ശമാണു് നൽകുന്നെതന്നുള്ള അഭിപ്രായം രൂപെപ്പട്ടു�
വന്നു. അടുത്തതു് സാധാരണക്കാരായ േപ്രക്ഷകരുെട
ഊഴമാണു്. രണ്ടുമൂന്നു് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് േശഷം അരാ�
ഷ്ട്രീയത എന്ന വിമർശനഭാഷ്യം സദസ്സിൽ അങ്ങെന
ഒഴുകി നടക്കുകയാണു്. എൻ. പ്രഭാകരെന്റ പ്രശസ്തമായ
ആ രചനയിെല പ്രകാശൻ എന്ന കഥാപാത്രെത്ത
ഇങ്ങെനയാേണാ തിരഭാഷയിൽ ദൃശ്യവത്കരിച്ചതു്?

സാമാന്യം നല്ല േപ്രക്ഷകരുള്ള സദസ്സിൽ നിന്നു് െമലി�
ഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു നരച്ച താടിക്കാരൻ സംസാരിക്കാ�
നായി എഴുേന്നറ്റു. “ലീലാകൃഷ്ണനും എം.സി. രാജനാരാ�
യണനുെമാെക്ക സംസാരിച്ച ഈ സദസ്സിൽ ഈ ഉണ�
ക്കെക്കാള്ളി ഇനി എന്തു് പറയാനാണു് ”—ഒരു കാണി
പതുെക്ക നീരസേത്താെട പറയുന്നതു് േകട്ടു. അയാൾ
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. താളാത്മകമായ ഭാഷണം.
നല്ല ശബ്ദം! സദസ്സു് ഒരു നിമിഷം ആ ഉണക്കെക്കാള്ളി�
ക്കു് കാേതാർത്തു. അയാളുെട പ്രഭാഷണത്തിെന്റ ഉപ�
സംഹാരം ഇങ്ങെനയായിരുന്നു. “എല്ലാവരുെട ഉള്ളി�
ലും ഒരു പ്രകാശനുണ്ടു്. എെന്റ ഉള്ളിലും ഒരു പ്രകാശൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു. കനലണഞ്ഞു് െകട്ടു് കരിക്കട്ടയായ ആ
പ്രകാശനിൽ വീണ്ടും കനലൂതി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഈ
സിനിമക്കു് കഴിഞ്ഞു. ജ്വലനാത്മകമായ പ്രകാശൻ—
അതുതെന്നയാണു് ഈ സിനിമയുെട രാഷ്ട്രീയം”

ആ നരച്ച താടിക്കാരൻ ചുളുങ്ങിമടങ്ങിയ, കുടുക്കുെപാ�
ട്ടിയ കുപ്പായത്തിെന്റ േകാളർ വലിച്ചുയർത്തി കാവിലുങ്കി�
യും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു് സദസ്സിൽ തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു. സാധാര�
ണക്കാരെന ആേവശിച്ച അരാഷ്ട്രീയതയുെട പാട കുറച്ചു്
നീങ്ങിയതുേപാെല. ഈ ഉണക്കെക്കാള്ളി ഒരു പുലിയാ�
ണേല്ലാ ഇവൻ എവിടുത്തുകാരൻ‼

േബാർഹസ്സിെനെയാെക്ക ഉദ്ധരിച്ച ഈ സാധാരണ�
ക്കാരെന്റ വാക്കിെലയും േവഷത്തിെലയും അസാധാര�
ണത്വം ഇസ്തിരിയിട്ട േവഷധാരികെള അേലാസരെപ്പ�
ടുത്തി. സദസ്സിെല ആ ജ്വലനഭാഷിയായ നരച്ചതാടി�
ക്കാരൻ െപാന്നാനിക്കടുത്തു് എരമംഗലത്തുള്ള ഭഗവാൻ
രാജൻ ആയിരുന്നു!

എഴുത്തുകാരുെടയും സാഹിത്യസാംസ്കാരിക നായകരു�
െടയും ചരിത്രവർത്തമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വൻ നിര�
തെന്നയുണ്ടു് െപാന്നാനിയിൽ. അക്കിത്തം, എം. ടി.സി.
രാധാകൃഷ്ണൻ, എം.ജി.എസ്. ആലേങ്കാടു് ലീലാകൃഷ്ണൻ,
പി.പി. രാമചന്ദ്രൻ, േമാഹനകൃഷ്ണൻ കാലടി, സി. അഷ�
റഫ്, പി. സുേരന്ദ്രൻ, ജയരാജൻ, െക. ടി. സതീശൻ…

മൺമറഞ്ഞവരാെണങ്കിേലാ ഇടേശ്ശരി, ഉറൂബ്, എം.പി.
ശങ്കുണ്ണിനായർ, ഈ. നാരായണൻ, കടവനാടു് കുട്ടിക്കൃ�
ഷ്ണൻ, എം. േഗാവിന്ദൻ, അക്കിത്തം.

ജ്ഞാന വിസ്മയങ്ങളായ വായനക്കാരുമുണ്ടു് െപാന്നാ�
നിയിൽ. അവരുെട കൂട്ടത്തിെല ഇസ്തിരിച്ചന്തങ്ങളിെല
ധവളാഭമായ മാന്യതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണു്
മുഷിഞ്ഞ അലക്കിേത്തക്കാത്ത അസാധാരണത്വത്തി�
െന്റ തനിമേയാെടയുള്ള ആ െമലിഞ്ഞ രൂപം. ഏഴാം�
ക്ലാസ്സു വെര മാത്രം പഠിച്ചു് ജീവിതപ്രാരാബ്ധങ്ങളുെട
ചുരം കയറിയ രാജൻ എന്ന മധ്യവയസ്കൻ. പപ്പടത്തി�
െന്റ മണമുള്ള മാവിൻ െപാടിയുെട ഗന്ധങ്ങേളാെടാപ്പം
വായിച്ചു് പകുതിയാക്കിയ മൂേന്നാ നാേലാ പുസ്തകങ്ങ�
ളുമുണ്ടാകും എേപ്പാഴും അയാളുെട കയ്യിൽ. മാക് സിം
േഗാർക്കിയുെട ‘അമ്മ’, േമതിലിെന്റ ‘െതരെഞ്ഞടുത്ത
കവിതകൾ’, ‘മണ്ണിെന്റ മാറിൽ’, ‘ഏകാന്തതയുെട നൂ�
റു് വർഷങ്ങൾ’, ‘നിഷ് കളങ്കതയുെട വിേവകം’, ‘അടി�
പ്പാറ താമിയും നല്ലവനായ ഞാനും’, ‘ആൽക്കമിസ്റ്റ് ’—
എന്നിങ്ങെനെയാെക്ക ആ പുസ്തകത്തലെക്കട്ടുകൾ വാ�
യിെച്ചടുക്കാനാകും.

80-കളുെട ആദിയിൽ ഈ പപ്പടപ്പണിക്കാരെന്റ ബാഗു�
കളിൽ ഇവെയാെക്ക ആന്ധ്രയിെല ഗൂഢല്ലൂരിേലക്കും
മദിരാശിയിേലക്കും േബാംെബയിെല മുഹമ്മദാലി േറാ�
ഡിേലക്കും ദീർഘയാത്ര േപായിട്ടുണ്ടു്. കഠിനമായ വഴിയ�
നുഭവങ്ങളിൽ അവ അയാൾക്കു് കരുത്തു് പകർന്നു. ‘വി�
േവകശാലിയായ വായനക്കാരാ’ എന്നു് െക.പി. അപ്പ�
നും ‘വായനക്കാരെന പൂവിട്ടു് െതാഴണം’ എന്നു് എം.പി.
നാരായണപ്പിള്ളയും അഭിസംേബാധന െചയ്തതു് ഈ
വായനക്കാരെന കൂടി ഉേദ്ദശിച്ചാകാം. ‘േക്ഷാഭിക്കുന്ന�
വരുെട സുവിേശഷ’വും ‘പരിണാമ’വും അയാൾ എേന്ന
വായിച്ചുകഴിഞ്ഞതാണു്.

േകരളത്തിെല ഗ്രാമീണവായനശാലകൾ നക്കിത്തുടച്ച�
തു് െകാണ്ടാണു് താെനാരു എഴുത്തുകാരനായതു് എന്നു്
സക്കറിയ തെന്റ ‘ഉരുളിക്കുന്നെത്ത കുറിപ്പുക’ളിൽ അഭി�
പ്രായെപ്പടുന്നുണ്ടു്. െതാഴിൽ സംബന്ധമായ യാത്രകൾ�
ക്കിെട ഒരു ഗ്രാമീണ മനുഷ്യൻ െതാഴിലിടങ്ങൾക്കു് ചുറ്റു�
മുള്ള വായനശാലകെള ഒരു പക്ഷിെയേപ്പാെല പിന്തു�
ടർന്നു് പാറിപ്പറന്നു് െകാത്തിെപ്പറുക്കി വിഴുങ്ങി ദുർഘടം
നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിേലക്കുള്ള ഊർജ്ജം സംഭരിച്ചു. ഒരു
എഴുത്തുകാരെന്റ പക്ഷിജീവിതം േപാെല േക്ലശപൂർണ്ണ�
വും ദുരിതപൂർണ്ണവുമായിരുന്നു ഈ വായനക്കാരെന്റ ജീ�
വിതവും. അയാളുെട അലച്ചിലും കണ്ട തണലിടങ്ങളിെല
ഇരിപ്പും ധ്യാനവും ചിന്തയും ഭാവനയുെട ചിറകിേലറി�
യുള്ള പറക്കലും ഒരു പക്ഷിയുെട േദശാന്തര സഞ്ചാരം
േപാെല അനിശ്ചിതവുമായിരുന്നു. ഒരക്ഷരം േപാലും
എഴുതാൻ അയാൾ ഇതുവെര ശ്രമിച്ചില്ല. തേന്റതല്ലാെത
മെറ്റാന്നും വായിക്കാത്ത ദുരന്തങ്ങളായി തീർന്ന എഴുത്തു�
കാരുള്ള കാലമാണു് ഇെതന്നു് ഓർക്കണം. എന്നാൽ
വായന, അയാളുെട ഉള്ളിൽ േപ്രാജ്ജ്വലങ്ങളായ െവളി�
ച്ചങ്ങളാണു് തീർത്തതു്.

ആേരാ പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും അവയിെല
ആശയങ്ങളും വാക്കുകളും പബ്ലിഷറുെട കാറ്റേലാഗുകളു�
െമാെക്കയാണു് പുസ്തകത്തിേലക്കുള്ള രാജെന്റ ആദ്യ പ്ര�
േവശനത്തിനിടയാക്കിയതു്. അവെയാെക്ക ദൂെര ഉയർ�
ന്നുകാണുന്ന ഒരു മഴവിൽ ചന്തമായിരുന്നു അയാൾക്കു്.
ആ ലഹരിയിൽ പുസ്തകം േതടിയുള്ള പക്ഷിസഞ്ചാരം തു�
ടങ്ങലായി. കിട്ടിയാൽ ഒഴിഞ്ഞ ഇടങ്ങളിെല ചില്ലകളിൽ
ചടഞ്ഞിരിക്കും. പിെന്ന അടയിരുന്ന കാലെത്ത ദർശന�
ങ്ങളുെട ചൂടുെകാണ്ടു് രാജൻ എന്ന വായനക്കാരൻ ജീവി�
തം മുേന്നാട്ടു നയിച്ചു.

കമ്യൂണിസം, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം, ൈജവകർഷക�
ക്കൂട്ടായ്മ, യുക്തിവാദപ്രവർത്തനം, നാടകപ്രവർത്തനം,
വായനശാല പ്രവർത്തനം വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഇട�
െപടലുകൾ ഒെക്ക ഈ വായനക്കാരെന്റ നാട്ടുജീവിത�
ത്തിൽ നിന്നും നമുക്കു് കെണ്ടടുക്കാനാകും.

നാടുനീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ
ഓേരാ മനുഷ്യനും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണു്. രഹസ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ ഹിഡൻ ഫയലുകൾക്കു് അവിെട പ്ര�
േവശനമില്ല. അതുെകാണ്ടു് തെന്ന അന്യൻ, അപരൻ,
അന്യവത്കരണം എന്നീ പദാവലികൾ ഗ്രാമീണ ജീ�
വിതത്തിലില്ല. സാമൂഹികജീവിതത്തിെന്റ ഗതിവിഗതി�
കൾ ഓേരാരുത്തർക്കും സ്വന്തം ൈകേരഖ േപാെല
ഹൃദിസ്ഥം. ഇടെപടലിെന്റ വിശുദ്ധിയും അവിശുദ്ധിയും
കൂട്ടിവായിച്ചു് സാമൂഹികജീവിതം നാട്ടുജീവിതത്തനിമ�
കൾ കണ്ടറിഞ്ഞു് വിമർശനാത്മകമായ െചല്ലേപ്പരുകൾ
അെല്ലങ്കിൽ കുറ്റേപ്പരുകൾ നൽകുന്നു. ഓേരാ കുറ്റേപ്പരു�
കളും വിമർശനച്ചുവയുള്ള ഐഡന്റിറ്റികാർഡുകളാണു്.
അച്ഛനും അമ്മയും ദാനമായിനൽകുന്ന േപരുകൾക്കു് പു�
റേമ നാട്ടുകാർ േസ്നഹേത്താെടയും നീരസേത്താെടയും
നൽകുന്ന േപരുകളുമുണ്ടു്. വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലു�
ള്ള ഇഴയടുപ്പവും സാമൂഹികവത്കരണവും ആണു് ഈ
േപരിടൽകർമ്മത്തിെന്റ േഹതു.

െപാന്നാനിക്കടുത്തുള്ള എരമംഗലത്തുകാർ രാജനു് ഒന്ന�
ല്ല, മൂന്നു് േപരുകൾ ഇങ്ങെന പതിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ടു്.
ഭഗവാൻ രാജൻ, അയ്യങ്കാളി രാജൻ, േപാരാട്ടം രാജൻ
എന്നിങ്ങെന അവ നാട്ടുകാരുെട ചുണ്ടിൽ നിന്നും തെന്ന
േകെട്ടടുക്കാനാകും. എരമംഗലം അങ്ങാടിയിലുള്ളവർ�
ക്കു് അയാൾ ഭഗവാൻ രാജനാണു്. െതക്കുള്ളവർക്കു്
േപാരാട്ടം രാജൻ. അങ്ങാടിക്കു കിഴക്കുള്ളവർ ഈ നീ�
ണ്ടു െമലിഞ്ഞ േഘാരസ്വരെത്ത അയ്യങ്കാളി രാജെനന്നും
വിളിക്കുന്നു.

ഇനിയും അടഞ്ഞുേപാകാത്ത ഒരു െതാണ്ടയാണു് എര�
മംഗലത്തുകാർക്കു് ഭഗവാൻ രാജൻ എന്നു് െചല്ലേപ്പരു�
ള്ള മുള്ളത്തു് രാജൻ. എളുപ്പത്തിൽ നിശ്ശബ്ദമാക്കാൻ
പറ്റാത്ത ഈ പ്രതിേഷധം എരമംഗലത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
സാംസ്കാരിക പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിെന്റ മുഴങ്ങുന്ന
സ്വരമാണു്. െതരെഞ്ഞടുപ്പുകാലത്തു് അയാൾ മുദ്രാവാ�
ക്യങ്ങളുെട മുഴക്കമാണു്. യുവജന പ്രേക്ഷാഭകർക്കിട�
യിൽ ‘േചാരതുടിക്കും െചറു കയ്യുകേള േപറുകവന്നീ പന്ത�
ങ്ങൾ’ എന്ന ൈവേലാപ്പിള്ളിക്കവിത താളാത്മകമായി
ആലപിച്ചു് മുൻനിരയിൽ കാണാം. നാട്ടിെല അവേശഷി�
ക്കുന്ന നീർനാഡികളായ േതാടും പുഴയും കായേലാരങ്ങ�
ളും കുളങ്ങളും പുത്തൻപണക്കാർ മണ്ണിട്ടു് നികത്തിെയടു�
ക്കുേമ്പാൾ ഇടേശ്ശരിയുെട കുറ്റിപ്പുറം പാലം എന്ന കവിത
െചാല്ലി ‘െവറ്റ് ലാന്റ ് ’ പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകരുെട കൂ�
െട ഓടിവരുന്നു. ‘ക്രിസ്തുവിെന്റ ആറാം തിരുമുറിവു് ’ എന്ന
നാടകം നിേരാധിച്ചേപ്പാൾ ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്രത്തി�
നായി, ക്രൂശിക്കെപ്പടുന്ന ക്രിസ്തുke വായി പ്രച്ഛന്നേവഷമ�
ണിഞ്ഞു് എരമംഗലം അങ്ങാടിയിലൂെട പ്രതിേഷധജാഥ
നയിച്ചു.

തട്ടുകടയും വായനയും
എരമംഗലം അങ്ങാടിക്കു് കിഴേക്കാട്ടു് ഒന്നരകിേലാമീ�
റ്റർ െചന്നാൽ ഭഗവാൻ രാജെന്റ തട്ടുകടയായി. കായ�
ലിേനാടു് േചർന്നു് നരണപ്പുഴ പാലത്തിനു് സമീപം കമു�
കിൻ അലകുകൾ ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ ഒരു ഏറുമാടം േപാ�
െല െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണു് രാജെന്റ തട്ടുകട. ആളു�
കൾ ഇരുന്നും നിന്നും ചായ കുടിക്കുന്നു. തിളച്ച സേമാ�
വറിനു സമീപം ചായ പാർന്നുെകാണ്ടു് ഭഗവാൻ രാജൻ
നിൽക്കുന്നു. സമീപത്തുള്ള േമശപ്പുറത്തു് വായിച്ചു കമഴ്ത്തി�
ക്കിടത്തിയ ഒരു പുസ്തകവുമുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ അയാൾ വാ�
യിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണെന്റ ‘സുഗന്ധി
എന്ന ആണ്ടാൾ നായകി’ എന്ന േനാവലാണു്. ചായ കു�
ടിച്ചു് ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നവർക്കു് സിഗററ്റ് െകാടുത്തു് ബാക്കി
ൈപസ െകാടുക്കുന്നതിെന്റ ഇടയിൽ േകട്ടു ചില നാട്ടു�
വർത്തമാനങ്ങൾ.

“എന്താ ഈ കമിഴ്ത്തി െവച്ചിരിക്കുന്നതു്…?”

“അെതാരു പുസ്തകമാണു്.”

“അെപ്പാ… പുസ്തകവായനയും ഉേണ്ടാ?”

“ആ… വല്ലേപ്പാഴും ഒഴിവുകിട്ടുേമ്പാൾ.”

കടയിൽ തിരെക്കാഴിയുേമ്പാൾ… േനാവലിെന്റ അടയാ�
ളം െവച്ചിടത്തുനിന്നു് ഭഗവാൻ രാജൻ വായന തുടരുന്നു.
െപാട്ടിെപ്പാളിഞ്ഞ േമശയുെട അടിയിൽ ആേറാ ഏേഴാ
പുസ്തകങ്ങൾ കാണും. പൗേലാ െകായ് േലായുെട ‘ആൽ�
ക്കമിസ്റ്റ് ’ കൂടാെത െക.പി. രാമനുണ്ണിയുെട ‘ജീവിതത്തി�
െന്റ പുസ്തകം’. മേനാഹരൻ വി. േപരകത്തിെന്റ ‘കയ�
റ്റത്തിെന്റ മൂന്നു് ദശാബ്ദങ്ങൾ’, വിേനായ് േതാമസിെന്റ
‘കരിേക്കാട്ടക്കരി’—എല്ലാം മലയാള സാഹിത്യത്തിെല
പുതിയ വായനാഗണത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ.

“ഇെതാെക്ക വായിച്ചു് കഴിഞ്ഞതാേണാ…?”

“കരിേക്കാട്ടക്കരി വായിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാക്കിെയാ�
െക്ക തീർന്നു.”

“എന്താണു് പുതിയ േനാവലുകൾ പറയുന്നതു്?”

“ഒെക്ക േമാശമാണു്. കയറ്റത്തിെന്റ മൂന്നു് ദശാബ്ദങ്ങൾ
നല്ല പ്രേമയമാണു്. പേക്ഷ, േനാവലിെന്റ ക്രാഫ്റ്റ് അത്ര
േപാര…

െപാന്നാനി താലൂക്കിെല െതങ്ങുകയറ്റെത്താഴിലാളി�
കെള കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാെണന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ വായി�
ക്കാൻ എടുത്തതാണു്. ഇയാൾ േനാവൽ എഴുതാൻ പാ�
കമായിട്ടില്ല. മൂത്തിട്ടുേപാലുമില്ല. ഉള്ളിൽ കിടന്നു് ഒരു
പ്രേമയം പഴുത്തു് പാകമായാേല അതു് എഴുത്തിേലയ്ക്കു്
െകാണ്ടു് വരാൻ പറ്റൂ.”

പുസ്തകം ഈ വായനക്കാരൻ കാശുെകാടുത്തു് വാങ്ങി�
ക്കുന്നതല്ല. എല്ലാത്തിനും സർഗ്ഗേവദി വായനശാലയുെട
നമ്പറും സീലും കാണും. കുറച്ചുേനരം അവിെട ഇരിക്കാ�
നുള്ള സന്മനസ്സു് കാണിച്ചാൽ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നവർ
സമയം ഉെണ്ടങ്കിൽ കായലിെന്റ പാട്ടുേകട്ടു് ഒരു ആപ്പ്
ചായ കുടിച്ചു് ഒരു പുസ്തകവും വായിച്ചു് േവണെമങ്കിൽ
തിരിച്ചുവരാം. സേമാവറിനു സമീപം ഒറ്റക്കാലിൽ തപ�
സ്സനുഷ്ഠിച്ചു് ഭഗവാൻ രാജൻ ‘സുഗന്ധി’ എന്ന അണ്ടാൾ
നായകി വായിച്ചു തള്ളുകയാണു്. നല്ല സ്വയമ്പൻ പുസ്ത�
കം. അയാൾ തേന്നാടു് തെന്ന പറയുന്നു. തട്ടുകട നടത്തു�
ന്ന ഈ ഗംഭീരനായ വായനക്കാരെനകുറിച്ചു് േകട്ടറിഞ്ഞ
േനാവലിസ്റ്റ് ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണൻ അയാെള കാണാനായി
തട്ടുകടയിൽ വന്നിരുന്നു േപാലും. ഇേപ്പാൾ ഭഗവാെന്റ
േഫാണിേലക്കു് ഒരു വിളി വന്നു.

“ഹേലാ… ഭഗവാൻ രാജൻ അേല്ല?”

“അെത‼”

“നമ്മുെട കുമ്മിപ്പാലത്തിെന്റ അടുത്തുള്ള കുളവാഴ നിൽ�
ക്കുന്ന കുളമിേല്ല, അതിേലക്കു് പറമ്പു മാഫിയക്കാർ ടിപ്പ�
റിൽ മണ്ണടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

“എേപ്പാൾ?”

“ഇതാ രണ്ടു് േലാഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. രാേജട്ടെനാന്നു്
വേര്വാ…?”

അയാൾ െവറ്റ്ലാന്റിെന്റ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായി
മാറുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഭഗവാൻ രാജൻ തട്ടുകടക്കാരേനാ
വായനക്കാരേനാ അല്ല. പറമ്പുമാഫിയെക്കതിെര േപാ�
രാടുന്ന േപാരാട്ടം രാജനാണു്. അയാൾ പരിസ്ഥിതി പ്ര�
വർത്തകനായ എംപാസുൽ സുേരഷിെന്റ നമ്പറിേലക്കു്
െഞക്കുന്നു.

“സുേരേഷ…”

“നമ്മുെട പ്രവർത്തകെരയും കൂട്ടി െവക്കം കുമ്മിപ്പാല�
േത്തക്കു് വരണം.”

“എന്താ പ്രശ് നം…?”

“അവിെട േവലായുേധട്ടെന്റ ചായക്കടയ്ക്കു് സമീപമുള്ള കു�
ളം തൂർക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

തട്ടുകട നരണിപ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരൻ ഷംസുവിെന
േനാക്കാൻ ഏല്പിച്ചു് ഭഗവാൻ േറാഡിേലക്കു് ഇറങ്ങി
ഓടിേപ്പാകുന്ന േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിനു് ൈക കാണിക്കു�
ന്നു. പിെന്ന േമാേട്ടാർ ൈസക്കിളിനു് പിറകിൽ ഇരുന്നു്
പാഞ്ഞുേപാകുന്നു. ഇേപ്പാൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തന�
ത്തിെന്റ അപകടകരമായ േറാളിേലക്കു് അയാൾ പരകാ�
യപ്രേവശം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

(തുടരും…)
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ഷൗക്കത്തലീ ഖാൻ
െപാന്നാനിയിെല എരമംഗലം സ്വേദശി. എര�
മംഗലെത്ത എൽ.പി., യു.പി. സ്കൂളുകൾ െപാ�
ന്നാനി എ.വി.ൈഹസ്കൂൾ േകാഴിേക്കാടു് ഫാറൂ�
ഖ് േകാേളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം. ആനു�
കാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു 5 പുസ്തകങ്ങൾ. ആസുരനക്രങ്ങൾ,
െപാത്തു് (കവിത സമാഹാരങ്ങൾ) വേന്നരിയുെട വഴിയടയാള�
ങ്ങൾ, (ചരിത്രം) കാഞ്ഞിരവും കാരമുൾക്കാടും (ഓർമ്മ) കണ്ടാ�
രി (േനാെവല്ല) എന്നിങ്ങെന. തിരൂരിെല എസ്.എസ്.എം.
േപാളിയിൽ ജീവനം.

ഭാര്യ: ആരിഫ
കുട്ടികൾ: മുബഷിറ, സ്തുതി, ആയിഷ സന.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
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