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‘േലാകം മറ്റാരുേടേയാ
വീടാണു്’അപരിചിതരുെട
ൈദനംദിനംആനന്ദിെന്റ

‘ആൾക്കൂട്ട’ത്തിൽ

ആനന്ദിെന്റ ‘ആൾകൂട്ടം’ എന്ന േനാവലിൽ മിന്നിമറഞ്ഞു
േപാവുന്ന നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിെലാരാളാണു് കാർ�
ബാറി. പലകാര്യങ്ങളിലും താൽപര്യമുെണ്ടങ്കിലും ഒന്നി�
ലും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ആളല്ല അയാൾ. ഒരിക്കൽ ശബ്ദം
െചവിെകാണ്ടു േകൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചേപ്പാൾ അയാൾക്കു്
അറപ്പു് േതാന്നി. സ്വന്തം ചിന്തകൾ േകൾക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞാലും ഒരാൾക്കു് ഇേത അസഹ്യത തെന്നയാണു്
േതാന്നുക എന്നു് കാർബാറി പറയുന്നു: “മനുഷ്യെന്റ
ഓേരാ കൃത്യവും ഓേരാ ചലനവും തന്നിൽ നിന്നുതെന്ന
ഒളിേച്ചാടിേപാകാനുള്ള യത്നമാണു് ” (384). േജാസഫ്,
കാർബാറിയുെട ചിന്തകെള ഇങ്ങിെന സ്വന്തം വാക്കുക�
ളിൽ സംേക്ഷപിക്കുന്നു: “നിങ്ങളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
മനുഷ്യനു് ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കുന്നതു് സ്വന്തം
ആത്മാവിെന അഭിമുഖീകരിക്കുേമ്പാഴല്ല, മറിച്ചു്, മറ്റുള്ള�
വരിൽ െചന്നു് മുട്ടുേമ്പാഴാണു്” (384). ഇതു േജാസഫ്
വിചാരിക്കുേമ്പാെല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയിേല�
ക്കു നയിക്കുന്ന പാതയല്ല, കാർബാറി അങ്ങിെനെയാരു
വ്യവസ്ഥെയ പിന്തുണക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും. അപരങ്ങളും
അന്യങ്ങളുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധമാണു് േനാവെലന്ന
സാഹിത്യരൂപത്തിെന്റ വലിെയാരു അേന്വഷണേമഖല.
അപരങ്ങളുെട മാദ്ധ്യമത്തിലൂെടയാണു് ഞാൻ എെന്ന
അറിയുന്നതു്. മറ്റുള്ളവെര അറിയാൻ കഴിയുന്നതുേപാ�
െല നമുക്കു നെമ്മ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണു്
വാസ്തവം. ഇതിെനാരു കാരണം നമ്മുെട പുറത്താണു്
നാമുള്ളതു് എന്നാണു്. നമ്മുെട ‘അക’െമന്നതു് ഭാഷയി�
ലൂെട, കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഭാഷണങ്ങളി�
ലൂെടയും സംഭാഷണങ്ങളിലൂെടയും, നാം ഉണ്ടാക്കിെയ�
ടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണു്. അതു് ‘ഇളകുന്ന അടിത്ത�
റയിലൂെട ചലിക്കുന്ന േതാണി’ േപാെല ഒന്നിലും ഉറയ്ക്കാ�
ത്തതാണു്. പലതരം വ്യവഹാരങ്ങൾ േചർെന്നഴുതിയ
ചിത്രെമന്ന നിലയിൽ വ്യക്തികെള അവർക്കുള്ളിലല്ല,
അവരുെട പുറത്തുള്ള സാമൂഹ്യസ്ഥലങ്ങളിലും പരസ്പര
ബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളിലും
ഇവെയല്ലാത്തിെനയും നിർവചിക്കുന്ന അധികാരഘടന�
കളിലുമാണു് അേന്വഷിേക്കണ്ടതു് എന്ന തിരിച്ചറിവാണു്
‘ആൾക്കൂട്ട’െമന്ന പരികല്പനെയ, കാലസ്ഥലെത്ത സാ�
ദ്ധ്യമാക്കുന്നതു്.

ആൾക്കൂട്ട’ത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം,
വ്യക്തി, അസ്തിത്വം, ലക്ഷ്യം, മാർ�
ഗ്ഗം, സമൂഹം, വ്യവസ്ഥിതികൾ,
സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ മുതലാ�
യവെയല്ലാം തെന്ന കറുപ്പിലും
െവളുപ്പിലും മാത്രമായി കാണൻ
കഴിയാെത്താരു തലമുറയുെട
ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടു്.
അടിത്തറയിളകുന്ന സമൂഹത്തിൽ
മൂല്യങ്ങളുെട േശ്രണി ഓേരാവ്യക്തി�
യും സ്വയം കെണ്ടേത്തണ്ടി വരുന്നു.

സാഹിത്യരൂപങ്ങൾക്കു്
കാലവുമായുള്ള ബന്ധം
ഒന്നിെനാന്നു് വ്യത്യസ്ത�
മാണു്. കവിത സംഗീ�
തേത്താെടന്നേപാെല
കാലേത്താടും ആന്ത�
രികബന്ധം പുലർത്തു�
ന്നു. അരങ്ങിൽ കാല�
ത്തിെന്റ പല അടരു�
കൾ തമ്മിൽ പ്രതിപ്ര�
വർത്തിക്കുേമ്പാൾ സ്ഥ�

ലകാലബന്ധങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങളിലൂെട സംക്രമണ മു�
ഹൂർത്തങ്ങളിേലക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നു. കാലെത്ത സ്ഥല�
മായി മാറ്റിെയഴുതുന്ന സാഹിത്യരൂപമാണു് േനാവൽ. മി�
ഖയിൽ ബക്തിൻ തെന്റ േനാവൽ പഠനങ്ങളിൽ േനാ�
വലിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു ‘േക്രാേണാേടാ�
പ്പു’കെളപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. ‘േക്രാേണാസ് ’ എന്നാൽ കാ�
ലവും ‘േടാേപ്പാസ് ’ എന്നാൽ സ്ഥലവും ആണു്. ഈയർ�
ത്ഥത്തിൽ ‘േക്രാേണാേടാപി’െന മലയാളത്തിൽ ‘കാ�
ലസ്ഥല’െമന്നു പറയാം. കാലം ഖരരൂപമാർജിക്കുന്ന,
ൈജവരൂപം ൈകവരിച്ചു് കലാത്മക ദൃശ്യമായിത്തീരുന്ന
ചിഹ്നവ്യവസ്ഥയാണു് ബക്തിെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താ�
ളം ‘കാലസ്ഥലം’. കാലവും സ്ഥലവും തമ്മിൽ ൈവരു�
ദ്ധ്യാത്മക ബന്ധമുണ്ടു്. സ്ഥലത്തിെന്റ വ്യാപ്തി ആധുനി�
കകാലത്തു് സേങ്കാചിക്കുകയാണു് ഉണ്ടായതു്, എന്നാൽ
കാലത്തിെന്റ ഗഹനത ഇന്നും പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യെന്റ
പ്രജ്ഞയ്ക്കും അേന്വഷണങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്നില്ല. ‘ആൾ�
ക്കൂട്ട’െമന്ന കാലസ്ഥലം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന നിരവധി രൂ�
പകങ്ങൾ ആനന്ദിെന്റ േനാവലിൽ പുതിെയാരു സാ�
മൂഹികതെയ കെണ്ടടുക്കുന്നു. നാൽക്കവലകൾ, നിര�
ത്തുകൾ, ഫുട്പാത്തുകൾ, ഇടുങ്ങിയ െതരുവുകൾ, േചരി�
കൾ, േലാഡ്ജ് മുറികൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, ഓഫീസ് മു�
റികൾ, െതരുവു് വില്പനക്കാർ, വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങിെന
നീളുന്ന നഗരസ്ഥലങ്ങളുെട െപരുക്കെത്ത കവച്ചു് ചരി�
ത്രത്തിേലക്കും ഭാവിയിേലക്കും വളരുന്ന തച്ചുഘടനയാ�
ണു് ആൾക്കൂട്ടത്തിേന്റതു്. ഡിക്കൻസിേന്റയും, േഡാേസ്റ്റാ�
വ്സ്ക്കിയുെടയും േനാവലുകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒറ്റെപ്പ�
ടുേമ്പാഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ ഇരമ്പത്തിൽ നിന്നു് ദൂരത്ത�
ല്ല. േഡാേസ്റ്റാവ്സ്ക്കിയുെട ‘കുറ്റവും ശിക്ഷയും’ എന്ന േനാ�
വലിൽ റാേസ്കാൽനിേകാവ് തെന്റ കുറ്റം ആദ്യം ഏറ്റുപ�
റയുന്നതു് േസാണിയേയാടാണു്. താെനന്തു െചയ്യണെമ�
ന്നയാൾ േചാദിക്കുേമ്പാൾ േസാണിയ പറയുന്നതു് നാൽ�
ക്കവലയിൽ െചന്നു് നിലെത്ത മണ്ണു് ചുംബിച്ച് തെന്റ കു�
റ്റം പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയാനാണു്. പിന്നീടയാൾ േപാ�
ലീസിൽ കീഴടങ്ങാൻ േപാവുന്നതിനു മുമ്പു് നാൽക്കവല�
യിൽ നിലത്തിരുന്നു് മണ്ണു് മുത്തുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കൂ�
ട്ടത്തിെന്റ പരിഹാസം തെന്റ കുറ്റം ഏറ്റുപറയന്നതിൽ
നിന്നു് റാേസ്കാൽനിേകാവിെന വിലക്കുന്നുണ്ടു്. േനാവ�
ലിെന്റ പ്രാഗ്ചരിത്രത്തിൽ കാർണിവൽ രൂപങ്ങളിലു�
ള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടു്. നായകനായി േവഷം െകട്ടുന്ന�
വെന നാൽക്കവലയിൽെവച്ചു് പരസ്യമായി അപമാ�
നിക്കുക ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിെല പ്രധാനഭാഗമാ�
ണു്. േഡാേസ്റ്റാവ്സ്ക്കിയുെട േനാവലുകളിൽ വാതിൽപ്പടി
(threshold) എങ്ങെന പ്രതിസന്ധികാലത്തിെന്റ ബിംബ�
മായി ആവർത്തിക്കുന്നുെവന്നു് ബക്തിൻ പറയുന്നുണ്ടു്.
തെന്റ േനാവലിെല സുപ്രധാന സംഭവങ്ങൾ േറാഡിേല�
ക്കു തൂറക്കുന്ന േകാണിപ്പടികളിേലാ, െചറിയ മുറികളി�
േലാ അണു് സംഭവിക്കുക. ഇത്തരം വാതിൽപ്പടി സമയ�
ങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു് വീടിെന്റ സാന്ത്വനഭരിതമായ അക�
ത്തളങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുെട, ദാമ്പത്യത്തിെന്റ, ജീവചരി�
ത്രസമയങ്ങെളയാണു് കുറിക്കുക. അത്തരം അകത്തള�
ങ്ങൾ ആനന്ദിലും ഇെല്ലന്നതു് ശ്രേദ്ധയമാണു്. സുനിലും
േജാസഫും മറ്റും ജീവിക്കുന്ന േലാഡ്ജ് ആശുപത്രി േപാ�
െലയാെണന്നു് തുടക്കത്തിൽതെന്ന നാം വായിക്കുന്നു.
രാധയുെട കുടുംബം ജീവിക്കുന്ന ഗൃഹാന്തർഭാഗം പ്രക്ഷു�
ബ്ധവും സംഘർഷഭരിതവുമാണു്.

നാൽക്കവലയിലും വാതിൽപ്പടിയിലും സാദ്ധ്യമാവുന്ന
സമയം സംഘർഷത്തിേന്റതു മാത്രമാെണന്നു് ബക്തിൻ
പറയുന്നുണ്ടു്. ‘ആൾക്കൂട്ട’ത്തിെല കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വ�
കാര്യതയുെട സാദ്ധ്യതകൾ വിരളമായ സ്ഥലങ്ങളിലാ�
ണു് ജീവിക്കുന്നതു്, റാേസ്കാൽനിേകാവിെന്റ െചറിയമുറി�
െയ ‘ശവെപ്പട്ടി’ എന്നാണു് േഡാേസ്റ്റാവ്സ്ക്കി വിേശഷി�
പ്പിക്കുന്നതു്. േലാഡ്ജിലും വീട്ടിലും ആനന്ദിെന്റ കഥാ�
പാത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുെട ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽത്തെന്ന തു�
ടരുന്നു. കുടുംബത്തിെന്റ തുടർച്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന
സ്വകാര്യതയിൽ ജീവചരിത്ര സമയത്തിലൂെട േനടാവു�
ന്ന കാലത്തിെന്റ സംഹാരഭാവത്തിെന്റ ഉല്ലംഘനമുണ്ടു്.
സുനിൽ എന്നും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു് ഓടിേപ്പാകു�
കേയ െചയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നു് രാധയ്ക്കു് േതാന്നുന്നുണ്ടു്. അവൾ
സുനിലിേനാടു േചാദിക്കുന്നു. “അടുത്ത് ഒരാെള േസ്നഹി�
ക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്കു് എങ്ങിെനയാണു് മനു�
ഷ്യെര െപാതുവായി േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയുക?” ഇതിനു�
ത്തരമായി സുനിൽ പറയുന്നു, “ദസ്തയ്  വ്സ്ക്കിയുെട ഒരു
കഥാപത്രം ഒരിക്കൽ നിങ്ങെളേപ്പാെല ഈ േചാദ്യം
േചാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാനും കുെറക്കാലം അങ്ങെന
േചാദിച്ചുെകാണ്ടു് നടന്നു” (1397). തനിക്കു വ്യക്തമായ
ഉത്തരെമാന്നും കിട്ടിയിെല്ലന്നു് തുറന്നുപറയുന്ന സുനിൽ
നഗരെമന്ന യാഥാർത്ഥ്യെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നു. അതു�
മായുള്ള ബന്ധനം തെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യമായിക്കാണാനും
അയാൾക്കു് വിഷമമില്ല. സുനിൽ അയാളുെട വഴിക്കു
േപാവുെമന്നും താൻ വീണ്ടും ഒറ്റയ്ക്കാവുെമന്നും ഓർക്കു�
േമ്പാൾ രാധയ്ക്കു് െപട്ടന്നു് േബാംെബ നഗരം ഒരു മുറിേപാ�
െല െചറുതായിേപ്പാകുന്നതായി േതാന്നുന്നു. ആൾക്കൂട്ട�
െമന്ന കാലസ്ഥലം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംഘർഷ സമ�
യമാണിതു്. വണ്ടിവന്നിട്ടും േപാവാെത പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ
ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന രാധക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ
ഉെണ്ടങ്കിലും അതിെന ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ ചുമരു�
കൾ എന്നും ആൾക്കൂട്ടത്തിേലക്കു തുറന്നുെകാണ്ടിരിക്കും
ആശ്വാസത്തിനായി.

ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ ചിഹ്നവ്യവസ്ഥയിൽ അകംപുറം വിഭ�
ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സാദ്ധ്യമല്ല. അകം പുറേത്തക്കും
പുറം അകേത്തക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു. േജാസഫ് അവ�
സാനെമത്തിെപ്പടുന്ന ഇടുങ്ങിയ മുറിയിേലക്കു് േപാവാൻ
ആകാശത്തിെന്റ കീറുേപാലും കാണാൻ വിഷമമായ, തു�
രങ്കം േപാെലയുള്ള വഴിയിലൂെട നടക്കണം. െതരുവിെന
അഭിമുഖീകരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒമ്പതടി വീതിയും പത്തടി�
നീളവുമുള്ള ചതുരമുറി, േറാഡിേലക്കു തുറക്കുന്ന ജനൽ,
വസൂരിക്കലകൾ േപാെല ആണി അടയാളങ്ങൾ, കു�
ഷ്ഠേരാഗിയുെട ശരീരം േപാെലയുള്ള തറ. എന്നും മറ്റുമു�
ള്ളവരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാത്രം, േലാഡ്ജിലായാ�
ലും ഫുട്പാത്തിലായാലും, ജീവിച്ചവനാണു് േജാസഫ്.
രാധയുമായി ജീവിതത്തിൽ തെന്ന അപൂർവ്വമായ സ്വ�
കാര്യനിമിഷങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ പങ്കിടുേമ്പാൾ രാത്രി�
യുെട ഏകാന്തതയിലൂെട തിമിർേത്താടുന്ന തീവണ്ടിക�
ളുെട ശബ്ദവും െവളിച്ചവും അയാളറിയുന്നുണ്ടു്. ദലാൽ
സ്ട്രീറ്റിെല േലലം വിളിയുെട േകാലാഹലം കണ്ടു് േപടി�
ക്കുന്നുണ്ടൂ് ലളിത. നഗരെത്ത താങ്ങിനിർത്തുന്ന സമ്പ�
ദ്  വ്യവസ്ഥയുെട ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ അവിെടയാണു് തീരു�
മാനിക്കെപ്പടുന്നെതന്നു് സുനിലിനറിയാം. ഇവിടെത്ത
എടുത്തു് പറേയണ്ടകാര്യം മലയാളി പരിചയിക്കാത്ത
ഒരു ൈദനംദിനമാണു്. 1970-ൽ ‘ആൾക്കൂട്ടം’ പ്രത്യക്ഷ�
വൽക്കരിച്ചതു് എന്നാണു്. ‘നാലുെകട്ടി’െല അപ്പുണ്ണിക്കും
‘ന്റുപ്പാപ്പാെക്കാരാേനണ്ടാർന്നു’ എന്ന േനാവലിെല നി�
സ്സാർ അഹമ്മദിനും സ്ഥലത്തിൽ േവരുകളുണ്ടു്, സ്വയം
തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളങ്ങളുണ്ടു്. അവരുെട േലാക�
വീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തിേകന്ദ്രീകൃതമായ ഉൽക്കർേഷച്ഛ�
െയ പിൻപറ്റുന്നു.അവർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ�
പരിവർത്തനം ‘മനുഷ്യൻ എന്ന അമൂർത്ത സങ്കല്പെത്ത
ന്യായീകരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥതെന്നയാണു് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റി�
െല ഓഹരിവിപണിെയ കാണാമറയത്തു് നിർത്തുന്നതു്.
‘ആൾക്കൂട്ടം’ എന്ന േനാവൽ പാവനവും പരമവുമായ�
തിെന സാേപക്ഷികമായി പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നു. ഈ
േനാവലിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ ആലം�
ബം നഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ തത്വങ്ങളും
ആശയങ്ങളും പുനർവിചാരണയ്ക്കു വിേധയമാേക്കണ്ടി
വരുേമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്നതിതാണു്. ‘ഇന്ദുേലഖ’യുെട
പതിെനട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിെല നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ,
ഇതുേപാെലാരു ഘട്ടത്തിലുള്ള രണ്ടിലധികം കാഴ്ചപ്പാടു�
കളും ആശയേലാകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംവാദമായിരു�
ന്നു. ‘ആൾക്കൂട്ട’ത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, വ്യക്തി, അസ്തിത്വം,
ലക്ഷ്യം, മാർഗ്ഗം, സമൂഹം, വ്യവസ്ഥിതികൾ, സ്ത്രീപുരുഷ
ബന്ധങ്ങൾ മുതലായവെയല്ലാം തെന്ന കറുപ്പിലും െവളു�
പ്പിലും മാത്രമായി കാണൻ കഴിയാെത്താരു തലമുറയു�
െട ധാർമ്മിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടു്. അടിത്തറയിളകുന്ന
സമൂഹത്തിൽ മൂല്യങ്ങളുെട േശ്രണി ഓേരാവ്യക്തിയും
സ്വയം കെണ്ടേത്തണ്ടി വരുന്നു. മറ്റുള്ളവെര സംേബാധ�
നെചയ്യുന്ന ഭാഷണങ്ങളുെട അധിക്യം ഈ േനാവലിെന
വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. കുടുംബം, വിവാഹം, ദാമ്പത്യം മുത�
ലായ സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികെള െമരുക്കുക�
യും മിതെപ്പടുത്തുകയും അവരുെട സ്വത്വങ്ങെള വരുതി�
ക്കുള്ളിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥെയ പുനരുല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്യുന്നു. അടിവരയിട്ടു്
ശുഭം എെന്നഴുതാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പൂർത്തിയാ�
ക്കെപ്പട്ട, ഒതുക്കെപ്പട്ട സ്വത്വങ്ങളിൽ േപടിെപ്പടുത്തുന്ന
അപരനിേഷധങ്ങൾ ഉെണ്ടന്ന േബാധം പിൽക്കാലത്തു്
സ്ത്രീപക്ഷ–ദലിതു് േബാധങ്ങളായി വികസിച്ചുെവന്നതു്
ചരിത്രം.

ഭാഷയുേടയും സംസ്കാരത്തിേന്റയും അതിർത്തികളിൽ
നിന്നാണു് പുതിയഭാഷണങ്ങൾ ഒരുത്തിരിയുന്നതു്. ബഹു�
ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിൽ സ്വത്വങ്ങളുെട അതിരുകൾ പല�
തരം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കലരുന്നു. കലർപ്പിെന്റ, മിശ്രി�
തത്തിെന്റ വാങ്ങ്മയം സ്വയം സമ്പൂർണ്ണമായ ഭാഷ�
െയന്ന സങ്കല്പെത്ത നിരസിക്കുന്നു. ‘പേഥർ പാഞ്ചാ�
ലി’യിെല ഗാനശകലങ്ങൾ, ഉറുദു ഗസലിെന്റ ഭാഗങ്ങൾ,
േവാൾട്ടയർ, ഗാന്ധി, മാർക്സ്, െനഹ്റു എന്നിങ്ങെനയു�
ള്ള ചിന്തകരിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ, പ്രസംഗഭാഗ�
ങ്ങൾ, സ്വകാര്യകത്തുകൾ, മദ്യപാന സദസ്സിെല സം�
സാരങ്ങൾ എവിെടയുെമത്താത്ത ദീർഘചർച്ചകൾ—
ഇവെയല്ലാം ൈവവിദ്ധ്യമാർന്ന ഭാഷണരൂപങ്ങളാണു്.
ആനന്ദ് എന്ന േനാവലിസ്റ്റിെന്റ ആഖ്യാന സ്വരത്തിൽ
കാർണിവൽ മേനാഭാവമുണ്ടു്. ചരിത്രവും ജീവിതവും രാ�
ഷ്ട്രീയവും തത്ത്വചിന്തയും കൂടിക്കുഴയുന്ന ആഖ്യാനത്തി�
െല പദസഞ്ചയം േലാകെത്ത ‘നാനാവിധ’മായികാണുന്നു.
ആൾക്കൂട്ടം ഉത്സവത്തിെന്റയും ആേഘാഷത്തിെന്റയും
േവദിയാണു്. അെതാരു ൈജവരൂപമായി ചലിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തിനുേശഷം ആൾക്കൂട്ടങ്ങ�
ളുെട േമൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാൻ ഭര�
ണകൂടങ്ങൾ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തി. അധിനി�
േവശഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നും ഭയന്നതു് ആൾക്കൂട്ടങ്ങെള�
യാണു്. ഏലിയാസ് കാെനറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നതു േപാ�
െല പ്രാകൃതസമൂഹങ്ങളിെല നായാട്ടു് സംഘങ്ങളും മതാ�
നുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഉന്മത്തരായി സ്വയം മറക്കുന്ന മനുഷ്യ�
രും ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ അേധാേലാകത്തിലുണ്ടു്. ആൾ�
ക്കൂട്ടെമന്നതു് വ്യവേച്ഛദിച്ചറിയാൻ വിഷമമായ പരസ്പര�
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട വിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളിേലക്കു് േനാക്കുന്ന
വികാര വിേക്ഷാഭങ്ങളുെട അന്തർസ്ഥലവും കൂടിയാണു്.
അതിെന്റ ആകർഷണെത്തപ്പറ്റി സുനിൽ പറയുന്നുണ്ടു്,
അതു വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചു് കൂടുതൽ േപെര ആകർ�
ഷിക്കുന്നു. ‘നാം’ എന്ന പദത്തിൽ പതിഞ്ഞു് കിടക്കുന്ന
അന്യങ്ങെള പിരിെച്ചഴുതുന്ന ബഹുസ്വരതയാണു് ‘ആൾ�
ക്കൂട്ട’ത്തിെന്റ കാതൽ. േദശവും, പൗരസമൂഹവും, റിപ്പ�
ബ്ലിക്കും, ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദവും, നഗരവാസികളും പലയിന�
ങ്ങളിൽെപടുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളാണു്. ‘ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ
നിന്നു വലുതായ ഒന്നുണ്ടാക്കുന്ന െപാള്ളത്തര’െമന്നു്
സുനിൽ ഇതിെന വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ േനാവലിെല
ഭാഷണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സംവാദഘടന ധാർമ്മിക�
മായ വിലയിരുത്തലിെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം ഏെറ്റടുക്കുന്നു.
െവള്ളെപ്പാക്കസമയത്തു് മരെക്കാമ്പിൽ കയറിയിരിക്കു�
ന്നവെനേപ്പാെല സുനിൽ ഒറ്റെപ്പടുന്നു. ‘നാം’ എന്നതി�
െന്റ വിവക്ഷകളിൽ ഉൾേച്ചർന്ന ഒരു തത്വചിന്തയുമായും
േപ്രമിനു് സന്ധിെചയ്യാൻ കഴിയുന്നുല്ല. “ശബ്ദേത്തയും ജീ�
വേനയും അയാൾ വ്യക്തികളിലാണു് േതടിയതു്. ഓേരാ
വ്യക്തിയുേടയും ശബ്ദം. ഓേരാമുഖത്തും പ്രകടമായ ജീവി�
തം” (1136). ഓേരാ ദിവസവും പാലം കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു�
െകാണ്ടു്, ഇന്നെലകളിൽ നിന്നു് വിടുതൽ േനടി, േപ്രം
മുേന്നാട്ടു ജീവിക്കുന്നു. സ്വത്വെമന്നാൽ തവണകളായി
സ്വയം വിൽക്കുകയാെണന്നു് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയി�
രുന്നു. സ്വന്തം േപരുേപാലും ഒരു ധാരാളിത്തമാവുന്ന
സ്ഥലത്തയാൾ എത്തുന്നു. ഈയർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കൂ�
ട്ടത്തിൽ നിേന്നറ്റവും ദൂരം േപാകുന്ന കഥാപാത്രം േപ്രം
ആണു്. മീനേയാെടാപ്പം അയാൾ താമസിക്കുന്ന രണ്ടുമു�
റിയുള്ള വീടു് േറാഡിേലക്കു് തുറക്കുന്നു. വാതിൽപ്പടി സമ�
യത്തിൽത്തെന്ന അയാൾ സ്ഥിരവാസിയാവുകയാണു്.
വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ സുനിലും േജാസഫും െചയ്യുന്ന�
തും അതുതെന്നയാണു്. സാർത്രിെന്റ ‘ഈച്ചകൾ’ എന്ന
നാടകെത്തപ്പറ്റി ഒരു പരാമർശം േനാവലിലുണ്ടു്. ഈസ്
ഖിലസിെന്റ ‘ഓസ്റ്റിയ’ എന്ന നാടകത്രയത്തിെന്റ നാട�
കത്തിെല ഒറസ്റ്റസ് ആർേഗാസ് നഗരെത്ത വിേമാചിപ്പി�
ക്കാൻ സ്വന്തം അമ്മേയയും അമ്മായിയായ ക്ലിസ്റ്റംനസ്ട്ര
വരിച്ച രണ്ടാനച്ഛേനയും െകാല്ലുന്നു. ൈദവങ്ങെള തള്ളി�
പ്പറഞ്ഞു് മുഴുവൻ നഗരത്തിെന്റയും പാപഭാരം തെന്റ
ഉത്തരവാദിത്വമായി ഏെറ്റടുക്കുന്നു. എങ്ങിെന തേന്നാ�
ടുതെന്ന സത്യസന്ധനാവാം എന്ന േചാദ്യം അറുപതുക�
ളിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു. കമ്മ്യുവും സാർത്രും ഇന്ത്യയിൽ
വായിക്കെപ്പട്ടതു് മാറിവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങ�
ളിൽ വ്യക്തികൾക്കു് ഏതുതരം കർതൃത്വമാണു്, പ്രവർ�
ത്തനേശഷിയാണു് സാദ്ധ്യമാവുക എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ
സന്ദർഭത്തിലാണു്. സ്വയം അപായെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടും
ൈദവങ്ങെള നിേഷധിച്ചുെകാണ്ടും മാത്രേമ െപാതുേബാ�
ധത്തിലടങ്ങിയ ഹിംസാക്രമെത്ത െചറുക്കാനാവുകയു�
ള്ളൂെവന്നു് സുനിലും േജാസഫും േപ്രമും തിരിച്ചറിയുന്നു,
ഓസ്റ്റിസിെന്റ ദുരന്തപരിേവഷം അവർക്കു് പ്രാപ്യമെല്ല�
ങ്കിലും.

ഏലിയാസ് കാെനറ്റി വിശദീകരി�
ക്കുന്നതു േപാെല പ്രാകൃതസമൂഹ�
ങ്ങളിെല നായാട്ടു് സംഘങ്ങളും
മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഉന്മത്തരാ�
യി സ്വയം മറക്കുന്ന മനുഷ്യരും
ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ അേധാേലാ�
കത്തിലുണ്ടു്. ആൾക്കൂട്ടെമന്നതു്
വ്യവേച്ഛദിച്ചറിയാൻ വിഷമമായ
പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട
വിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളിേലക്കു് േനാക്കു�
ന്ന വികാര വിേക്ഷാഭങ്ങളുെട
അന്തർസ്ഥലവും കൂടിയാണു്.

‘അപരിചിതൻ’ എന്ന
സംവർഗം തെന്ന ഇവി�
െട പുനരാേലാചന
ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
േജാസഫ് സുനിൽ മുത�
ലായവർ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നു് ഓടിേപ്പാകുന്നവ�
രാെണന്നു് പലരും നിരീ�
ക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ഇതു ശരിയ�
ല്ല. േജാർജ്ജ് സിമ്മൽ
എന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര�
ജ്ഞൻ സമൂഹെത്ത ‘ൈബനറി’കളിലൂെട കാണുന്ന രീ�
തിെയ വിമർശിച്ചുെകാണ്ടു് ‘അപരിചിതെന’ വ്യത്യസ്ത�
മായ സാമൂഹ്യ രൂപമായി നിർവചിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘ആൾക്കൂ�
ട്ട’െമന്ന േക്രാേണാേടാപ്പിൽ നാം കാണുക ‘ലിമിനൽ’
എന്നു വിളിക്കാവുന്ന സംക്രമണ സ്ഥലങ്ങളാണു് അവ�
യ്ക്കു് സ്വായത്തമായുള്ളതു്. സമൂഹത്തിെന്റ പാർശ്വങ്ങളിൽ
നിന്നു് വരുന്ന ഭാഷണങ്ങളാണു് േഘാർപെഡ പറയുന്ന
ധ്വജാേരാഹണ സമയത്തു് േദശീയ ഗാനത്തിനുപകരം
സിനിമാ ഗാനം വരുന്നതു് ആ സന്ദർഭെത്ത കവിഞ്ഞു്
വളരുന്ന ഭാഷണമാണു്. അതിൽ അപരിചിതെന്റ ദൃഷ്ടി�
യുണ്ടു്. സ്ഥലെമന്നതു് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിെന്റ ഭൗതിക
സാഹചര്യമാണു്. പേക്ഷ, അതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ
പ്രതീകവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന േവെറ പലതുമുണ്ടു്. സ്വത്വ�
ഭാവങ്ങെള അതു് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരവാസികൾ�
ക്കും അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവനും സ്ഥലേത്താടുള്ള ബന്ധം
ഒരു േപാെലയല്ല. അവർക്കിടയിെലവിെടേയാ ആണു്
അപരിചിതൻ. അലയുന്നവൻ ഇന്നു വന്നു് നാെള േപാ�
കുന്നവനാണു്. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും പുറത്തുേപാ�
കാനുള്ള സാദ്ധ്യത നിലനിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അപ�
രിചിതൻ സമൂഹത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. അവെന്റ അടുപ്പ�
ത്തിൽ അകൽച്ചയുണ്ടു്, അകൽച്ചയിൽ അടുപ്പവുമുണ്ടു്.
അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഇടെപടുന്നുണ്ടു്. അവനു സമൂഹവു�
മായുള്ള ബന്ധം നിേഷധാത്മകമല്ല. അപരിചിതനാവുക�
െയന്നാൽ അന്യനാവുക (Out sider) എന്നർത്ഥം. േജാ�
സഫ്, സുനിൽ, േപ്രം, രാധ എന്നിവർ അനുഭവിക്കുന്ന
അപരിചിതത്വത്തിൽ അധികാരവ്യവഹരങ്ങൾ നിർമ്മി�
ക്കുന്ന ‘സാമാന്യബുദ്ധി’യുെട തിരസ്കാരമുണ്ടു്. ഈ നഗ�
രത്തിൽ താെനേപ്പാഴും അപരിചിതനായിത്തെന്ന വർ�
ത്തിേച്ചയ്ക്കുെമന്നു് േജാസഫ് പറയുേമ്പാൾ സുനിൽ ഇങ്ങ�
െന പ്രതികരിക്കുന്നു:“ഈ അപരിചിതത്വമാണു് നമ്മു�
െട പുറകിലുള്ള ശക്തി. ഈ നഗരെത്ത സംബന്ധിേച്ച�
ടേത്താളം പരിചിതനാവുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അടിമ�
യാവുക എന്നാണർത്ഥം” (229). ‘ഭഗവത്ഗീത’െയപ്പറ്റി
േജാസഫ് പറയുന്നു, “അടിമകേളാടു് പറയാൻ ഇതിലും
നല്ല ഉപേദശമുേണ്ടാ?” ഗാന്ധി ആൾക്കൂട്ടത്തിെന്റ േന�
താവാണു്. യുക്തിേയേയാ ചിന്തേയേയാ ഗാന്ധി ഉണർ�
ത്തിയില്ല. നമ്മുെട പൂജ േഹാമമാണു്. നാം ഹിംസയു�
െട, തീയുെട അടിമകളാണു്. ഒരു പ്രേത്യക ഭൂപ്രേദശത്തു�
ള്ള േസ്നഹം മറ്റു പ്രേദശെത്ത ഒഴിവാക്കുകയാെണങ്കിൽ
അതു േസ്നഹേമയല്ല. താത്വികമായി പലരും േവശ്യക�
ളാണു്. േദശെമന്ന ബൃഹദ്  വ്യവഹാരത്തിെന്റ നിർമ്മിതി�
യിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയധാരകളാണു്
ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിലൂെട േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടുന്ന�
തു്. അപരിചിതനു് മുഖ്യധാരേയാടുള്ള വിമർശനാത്മക
ബന്ധമാണു് ഇത്തരെമാരു സംവാദമണ്ഡലം സാദ്ധ്യമാ�
ക്കുന്നതു്. ലളിതയ്ക്കു േതാന്നുന്നുണ്ടു് അപരിചിതത്വം മാത്ര�
മാണു് താൻ േലാകത്തു് ആെക േനടിയിട്ടുള്ള സമ്പത്തു്.
‘േലാകം മറ്റാരുേടേയാ വീടാണു് ’ (574). വിവാഹത്തിലൂ�
െട ഭദ്രമാെണന്നു േതാന്നുന്ന ദാമ്പത്യത്തിേലക്കു് കടക്കു�
േമ്പാഴും ലളിത പൂർണ്ണമായും പുതിയേലാകേത്താടു് െപാ�
രുത്തെപ്പടുന്നില്ല. അപരിചിതർ ഉന്നയിക്കുന്ന വിേയാ�
ജിപ്പുകൾ ചിന്തയുെട എതിർദിശകൾ അടയാളെപ്പടുത്തു�
േമ്പാൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യവഹാ�
രങ്ങൾക്കു് പുറെത്താരു അതിജീവന സാദ്ധ്യത െതളിയു�
ന്നു. അവർ ദാർശനികേരാ പ്രവാചകേരാ രക്തസാക്ഷി�
കേളാ അല്ല. തങ്ങെള വിചാരണ െചയ്യുന്ന നിലപാടുക�
ളിലൂെട ആത്മവിമർശനത്തിെന്റ പുതിെയാരു നിഘണ്ടു
അവർ നിർമ്മിക്കുന്നു.

യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തിയുെട ‘സംസ്കാര’യിലും ഫാല�
ചന്ദ്ര നിമാേഡയുെട ‘േകാസ്  ല’ (കീടേകാശം) എന്ന
േനാവലിലും—രണ്ടും അറുപതുകളുെട ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
വന്നവ—ഇന്ത്യൻ സ്വത്വത്തിൽ ദൃശ്യമാവുന്ന പിളർപ്പി�
െന്റ ചിത്രീകരണങ്ങളുണ്ടു്. ‘സംസ്കാരയിെല പ്രാേണ�
ഷാചാര്യ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ കേഠാര ദിനചര്യകളുമായി
ഇടഞ്ഞു് ഭ്രഷ്ടനായി അഗ്രഹാരത്തിൽ നിന്നു് പുറത്തുക�
ടക്കുേമ്പാൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുെട ആേഘാഷങ്ങളിലൂെട
അപരിചിതനായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അഗ്രഹാരെമന്നതു്
കാലത്തിൽ തറഞ്ഞുേപാെയാരു സ്ഥലമാണു്. എ.െക.
രാമാനുജൻ പ്രാേണഷാചാര്യയുെട ആലംബഹീനമായ
അലച്ചിലിെന സ്വത്വെത്ത പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള അനു�
ഷ്ഠാനപർവ്വമായി കാണുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ പ്രാേണഷാചാ�
ര്യ അപരിചിതനായി തെന്റ ‘ലിമിനൽ’ സ്ഥലത്തിൽ
ഉൽക്കണ്ഠാകുലനായി, പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം നിൽക്കുേന്നട�
ത്താണു് േനാവൽ അവസാനിക്കുന്നതു്. നിമാേഡയുെട
മുഖ്യകഥാപാത്രം കുടുംബത്തിലും പുറത്തും ഒരുേപാെല
ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണു്. എല്ലാറ്റിേനയും തള്ളിപ്പ�
റയുന്ന തീക്ഷ്ണമായ വിമർശനസ്വരം ഇന്നും ആ േനാവ�
ലിെന മറാത്തിയിെല യുവതലമുറയ്ക്കു് പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നു.
േനാവലിെന്റ അവസാനഭാഗത്തു് മഹാനുഭാവു് സമ്പ്രദാ�
യത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ ചക്രധർ (1220–1274) എന്ന
മദ്ധ്യകാല ചിന്തകെന്റ വാക്കുകെള പാണ്ഡുരംഗ് സംഗ�
വികർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: കുടുംബേത്തയും ഗ്രാമേത്തയും, നാ�
ടിെനത്തെന്നയും തിരസ്കരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സ്വയം കെണ്ട�
ത്താൻ.

അറുപതുകളിെല സംക്രമണ ദശയിൽ ‘ആൾക്കൂട്ട’വും
‘സാംസ്കാര’യും േപാലുള്ള േനാവലുകൾ പ്രതിവ്യവഹാര�
െമന്ന നിലയിലുള്ള േനാവലിെന്റ ധർമ്മെത്ത പുനർനിർ�
വ്വചിച്ചു. സമൂഹത്തിെന്റ അരികുകളിൽ നിന്നും അതിരുക�
ളിൽ നിന്നുമാണു് അവർ പുതിയ ഭാഷകൾ കെണ്ടടുത്ത�
തു്. പ്രതിഷ്ഠാപിതവും പ്രാമാണികവുമായ പരികല്പനക�
െളക്കുറിച്ചു് അവർ അടിസ്ഥാനപരമായ സംശയങ്ങൾ
ഉന്നയിച്ചു. ഈ േനാവലുകളിെല മനുഷ്യർ നടന്നതു് പ്ര�
തീക്ഷകളും പ്രതിമകളും തകർന്നു വീണ മണ്ണിലൂെടയാ�
ണു്. അക്കാലെത്ത അവർ അനുഭവിച്ചതു് സ്വത്വേബാ�
ധത്തിെല പിളർപ്പായാണു്. അതിലടങ്ങിയ പീഡയും
േക്ഷാഭവും ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളായി പരാവർത്തനം െച�
യ്യുന്ന പ്രതീകവ്യവസ്ഥ േനാവലിെന്റ ആഖ്യാനഘടന�
യിൽ രൂപെപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിനാലാണു് ഈ േനാ�
വലുകൾ ഇന്നും പ്രസക്തമായി തുടരുന്നതു്.

കുറിപ്പു്: ആനന്ദിെന്റ ‘ആൾക്കൂട്ട’ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ
ഡി.സി.ബുക്കു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ ഇ-ബുക്കിൽ നിന്നാണു്,
ബക്തിെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് Problems of Dostoevesky’s
Poetics (pp. 166–170) കാണുക.
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ഇ.വി.രാമകൃഷ്ണൻ
വിമർശകൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രേദ്ധയനാണു്
ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തി�
ലും േലഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് അേദ്ദഹം. റഷ്യൻ ഉത്തരഘടനാവാ�
ദിയായ മിഖായിൽ ബക്തിെന്റ ‘ഉൽസവാത്മ�

കത’, ‘പാഠാന്തരത്വം’ എന്നീ സങ്കൽപ്പനങ്ങെള മുൻനിർത്തി
അേദ്ദഹം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽകൃതികെള അപഗ്രഥി�
ച്ചതു് ശ്രേദ്ധയമായിരുന്നു. േകരളീയ ആധുനികതയിൽ അച്ചടി
നടത്തിയ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഇടെപടലുകൾ
വിലയിരുത്തിയ ‘അച്ചടിയും ആധുനികതയും’ എന്ന േലഖനം
േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുറത്തിറക്കിയ ‘നമ്മുെട സാഹി�
ത്യം നമ്മുെട സമൂഹം’ സീരീസിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.

(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)



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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

