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കുഴിമന്തിയും തല്ലുമാലയും
അഥവാ ശരാശരിയുെട
ആറാട്ടു്
അധികാരം പ്രദ
ർശിപ്പിക്കുന്നവരാണു്
ശരാശരിക്കാർ.
തങ്ങൾക്കു് കീെഴയു
ള്ളവെര ഇവർ അധി
കാരം െകാണ്ടു് െഞ
രുക്കും. അേതസമ
യം തങ്ങൾക്കു് മുക
ളിലുള്ളവർ അധി
കാരം പ്രേയാഗിക്കു
ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തി
േമ്പാൾ ഇവർ അടി
മകളാവുകയും അടിമത്തമാണു് ആനന്ദം എന്നു്
ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യും. ഒരു ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർ
ത്തിേയാ ഓേഷാ രജനീേഷാ ഇവരുെട ജനുസ്സുക
ളിൽ നിന്നു് ഒരിക്കലും ഉടെലടുക്കുകയില്ല. ഇവർ തി
രുവനന്തപുരെത്തത്തുേമ്പാൾ പത്മനാഭ ദാസനും
മലബാറിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദ ശിഷ്യനുമാവും. ഒരു ദിവ
സെമങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുണ്ടുടുത്ത േമാദിയാവണം
എന്നതാണിവരുെട സ്വപ്നവും അഭിലാഷവും.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസ
ങ്ങളിൽ െപാതു സമൂ
ഹത്തിെന്റ കാഴ്ചയിൽ
നിറഞ്ഞു നിന്ന രണ്ടു്
ദൃശ്യങ്ങൾ േനാക്കാം.
േകാൺഗ്രസ് േനതാ
വു് രാഹുൽ ഗാന്ധി മഴ
നനഞ്ഞുെകാണ്ടു് പ്ര
സംഗിക്കുന്നതായിരു
ഓേഷാ രജനീഷ്
ന്നു ഒരു ദൃശ്യം. േകാടിേയരി ബാലകൃഷ്ണെന്റ മൃതേദ
ഹത്തിനരികിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നി
റഞ്ഞ കണ്ണുകേളാെട ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു
രണ്ടാമേത്തതു്. രണ്ടു് ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാദ്ധ്യ
മങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുഖ്യധാരാ മാദ്ധ്യമങ്ങളും ഏെറ്റടു
ത്തു. ചരിത്രം ഇതു് ദീർഘകാലം ഓർമ്മിക്കും എന്നാ
യിരുന്നു രാഹുലിെന്റ ചിത്രത്തിനുള്ള അടിക്കുറിപ്പു്.
ഇത്രമാത്രം ഉള്ളുലഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിണറായിെയ
ഇതുവെര കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നും േകാടിേയരിയുെട േവ
ർപാടു് പിണറായി അതിജീവിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം
പിണറായി വിജയനാണു് എന്നതുെകാണ്ടാെണ
ന്നും രണ്ടാമെത്ത ദൃശ്യത്തിനു് അപദാനങ്ങളും വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളുമുണ്ടായി. ഈ രണ്ടു് ചിത്രങ്ങളുെടയും
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സൂചകങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളുമാണു്.
നമ്മുെട സമൂഹം ഇന്നിേപ്പാൾ േനരിട്ടുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന അപചയത്തിെന്റയും പ്രതിസന്ധിയുെടയും
ലക്ഷണങ്ങൾ.
മഴ നനഞ്ഞു് പ്രസം
ഗിക്കുന്ന ഒരു രാ
ഷ്ട്രീയ േനതാവു് ചരിത്ര
ത്തിൽ ഇടം പിടിക്കു
െമെന്നാെക്ക പറയു
ന്ന അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ
രാഷ്ട്രീയം ഇെന്നത്തി
നിൽക്കുന്നതു് എവിെട
യാെണന്നു് വ്യക്തമാ
യി നേമ്മാടു് പറയുന്നു
േജാർജ് െഫർണാണ്ടസ്
ണ്ടു്. മഴയിലും െവയി
ലിലും പ്രസംഗിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൾ ഇന്ത്യ
യിൽ എത്രേയാ കാലമായി ഒരു സ്വാഭാവികതയാ
യിരുന്നു. മഴയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന േനതാവു് ചരി
ത്ര സംഭവമാവുകയാെണങ്കിൽ അതിെന്റയർത്ഥം
ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാ
റിമറിയുകയാെണന്നതാണു്. എല്ലാ അർത്ഥത്തി
ലും പിന്നിേലക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണിതു്. ഇടത്തരം
മനുഷ്യരുെട ഇടത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലുതായി ചി
ത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നു. അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ െകാ
ടിയ മർദ്ദനേമറ്റ േജാർജ് െഫർണാണ്ടസ് എന്ന
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േനതാവിെന്റ േവരുകൾ പടർന്നിട്ടു
ള്ള കർണ്ണാടകത്തിൽ നിന്നാണു് ഇത്തരെമാരു കാ
ഴ്ച ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിേലക്കു് വിേക്ഷപിക്കെപ്പ
ടുന്നതു്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുെട രക്തസാക്ഷിയായ
സ്േനഹലത െറഡ്ഡിയും ഇേത മണ്ണിൽ നിന്നാണു്
രൂപം െകാണ്ടതു്. ശരീരം ബലിെകാടുത്തുെകാണ്ടു
ള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണു് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം
േനടിത്തന്നതു്. അർപ്പണത്തിെന്റയും ത്യാഗത്തി
െന്റയും ചരിത്രമാണതു്. ആ വലിയ ചരിത്രത്തിനു
മുന്നിൽ മഴ നനഞ്ഞു പ്രസംഗിക്കുന്ന രാഹുൽ ഒരു
കൗതുകം േപാലുമാവുന്നിെല്ലന്നതാണു് വാസ്തവം.
േകാടിേയരിയുെട മൃതേദഹത്തിനരികിൽ ദുഃഖിതനാ
യിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അസാ
ധാരണമായ ഒരു ഇേമജും നമുക്കു മുന്നിൽ ഉയർ
ത്തുന്നില്ല. തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രതികര
ണം മാത്രമാണതു്. ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ടവർ ഇല്ലാതാ
വുേമ്പാൾ മനുഷ്യർ ഉലഞ്ഞുേപാവും. അതുെകാണ്ടു
കൂടിയാണു് നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുന്നതു്. പേക്ഷ, മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുെട വ്യഥയും ദുഃഖവും െപാടുന്നെന അസ്വാഭാ
വികവും അസാധാരണവുമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പടു
ന്നു. അെതാരു കാഴ്ചയും ആേഘാഷവുമായി മാറുന്നു.
മരിച്ചുകിടക്കുന്ന േകാടിേയരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിസ്മ
രിക്കെപ്പടുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന േനതാവിെന്റ പ്ര
തികരണം സമൂഹത്തിെന്റ മുഖ്യ ശ്രദ്ധാേകന്ദ്രമാവു
കയും െചയ്യുന്നു. എന്താരു ദുഃഖമാണിെതന്നു് അനു
യായികളും ഭക്തരും അത്ഭുതെപ്പടുന്നു. പതിറ്റാണ്ടു
കൾ സിപിഎം എന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േനതാവു് കടന്നുേപാ
വുേമ്പാൾ ബാക്കിയാവുന്ന ചിത്രം പിണറായി വിജ
യൻ എന്ന േനതാവിെന്റ ദുഃഖഭരിതമായ മുഖമാവു
ന്നു. തീർച്ചയായും അെതാരു േഫാേട്ടാഗ്രഫിക് െമാ
മന്റ് ആണു്. പേക്ഷ, അതിനപ്പുറേത്തക്കു് അതിെന
പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും വിേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
അതു് ശരാശരിയുെട ആറാട്ടും ആേഘാഷവുമായി
മാറുന്നു.

ഹാർേവഡിനു് പകരം
ഹാർഡ് വർക്ക്
Mediocrity എന്ന ഇംഗ്ളിഷ് വാക്കിെന ശരാശരി,
ഇടത്തരം എെന്നാെക്ക െമാഴിമാറ്റാെമന്നു് കരുതു
ന്നു. ഇന്ത്യൻ സമൂഹെത്ത ഇന്നിേപ്പാൾ അടയാള
െപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകം ശരാശരിയുെട അതിപ്ര
സരമാണു്. ബിെജപി നയിക്കുന്ന േകന്ദ്ര ഭരണകൂടം
േനാക്കുക. ശരാശരിയാണു് അതിെന്റ മുഖവും മുദ്ര
യും. ഹാർേവഡിേനക്കാൾ വലുതാണു് ഹാർഡ്
വർക്ക് എന്നതാണു് അതിെന്റ മുദ്രാവാക്യം. കഠി
നാദ്ധ്വാനമാണു് വിജയ രഹസ്യെമങ്കിൽ കഴുതകളാ
യിരിക്കും ഈ േലാകെത്ത ഏറ്റവും വലിയ വിജയി
കൾ. അദ്ധ്വാനം എങ്ങിെന കുറയ്ക്കാം എന്നതാണു്
മനുഷ്യപുേരാഗതിെയ എക്കാലവും ഉേത്തജിപ്പി
ച്ചിട്ടുള്ള മൂല മന്ത്രം. ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല സ്മാർ
ട്ട് വർക്കാണു് േവണ്ടെതന്നു് പറയുേമ്പാൾ അതു്
ശരാശരിെക്കതിെരയുള്ള െചറുത്തു് നിൽപ്പാവുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ എട്ടുെകാല്ലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യെയ കൂടുതൽ
പ്രകാശഭരിതവും പ്രസന്നവുമാക്കിയ ഒരു നടപടി
എടുത്തുകാണിക്കാൻ ശരാശരിയിൽ അഭിരമിക്കുന്ന
േകന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിനുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. െഞ
ട്ടിപ്പിക്കലാണു് ഈ ഭരണകൂടം മുഖ്യമായും െചയ്യുന്ന
തു്. േനാട്ടു് നിേരാധനമായാലും പൗരത്വ േഭദഗതി
നിയമനമായാലും ജമ്മു-കാശ്മീരിെന രണ്ടാക്കിയ
തായാലും പിൻവലിക്കെപ്പട്ട കാർഷിക നിയമങ്ങ
ളായാലും ജനങ്ങെള െഞട്ടിപ്പിക്കുക എന്നതാണു്
ഭരണകൂടത്തിെന്റ മുഖ്യലക്ഷ്യം. സർഗ്ഗാത്മകതയുെട
അഭാവമാണു് ശരാശരിക്കാെര സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. ഗാ
ന്ധിജിയും അംബദ്കറും െനഹ്രുവും ജയപ്രകാശ്
നാരായണനും ചന്ദ്രേശഖറും ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കു്
നിഷിദ്ധമാവുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട ഭാഗേധയം
അടിസ്ഥാനപരമായി നവീകരിക്കാനും പുനഃസൃഷ്ടി
ക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു നടപടിയും ഈ ഭരണകൂട
ത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നിെല്ലന്നതു് കാണാതിരിക്കാ
നാവില്ല.

ഇന്ത്യ ഒെരാറ്റ ഇന്ത്യയെല്ലന്നും എത്രേയാ ഇന്ത്യ
കളാെണന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ശരാശരിക്കാർ
ക്കു് ഉൾെക്കാള്ളാനാവില്ല. അവർക്കു് ഒരു േദശ
വും ഒരു േനതാവും ഒരു ഭാഷയും മതി. അതിനപ്പു
റത്തുള്ള ൈവവിദ്ധ്യങ്ങൾ അവരുെട െചറിയ മന
സ്സുകൾക്കു് പിടിെച്ചടുക്കാനാവുന്നില്ല. െഫഡറലി
സം സർഗ്ഗാത്മകതയുെട ആവിഷ്കരണമാണു്. െഫ
ഡറലിസത്തിെന്റ അൾത്താര അധികാരത്തിെന്റ
ബലിയും വിേകന്ദ്രീകരണവും ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
േകരളെത്ത േകരളമായും തമിഴകെത്ത തമിഴക
മായും കാണുന്ന ഇന്ത്യയാണതു്. േയാജിപ്പുകൾ
എന്നതിേനക്കാൾ വിേയാജിപ്പുകളുെട ഇന്ത്യ. വി
േയാജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണു് െഫഡറലിസ
ത്തിെന്റ ആത്മാവു്. ഒരു തരത്തിലുള്ള േചാദ്യം െച
യ്യലും ശരാശരിക്കാർക്കു് സഹിക്കാനാവില്ല. അവർ
േചാദ്യം െചയ്യുന്നവെര നിശ്ശബ്ദരാക്കും, അർബൻ
നക്സലുകൾ എന്നു് മുദ്ര കുത്തി തുറുങ്കിലടയ്ക്കും. സ്വാ
തന്ത്ര്യമാണു് ശരാശരിക്കാെര ഭയെപ്പടുത്തുന്നതു്.
േചാദ്യം െചയ്യാനുള്ള, വിേയാജിക്കാനുള്ള സ്വാത
ന്ത്ര്യമാണു് ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അടിത്തറ എന്ന
സത്യം അവർ അധികാരത്തിെന്റ ഉരുക്കുമുഷ്ടിെകാ
ണ്ടു് മറച്ചുെവയ്ക്കും. ബിെജപിയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി
േമാദിേയാടു് വിേയാജിപ്പു് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സുബ്ര
ഹ്മണ്യ സ്വാമിയുെട അവസ്ഥ േനാക്കുക. എൽെക
അദ്വാനിക്കു് മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശക മണ്ഡലിെലങ്കിലും
സ്ഥാനം കിട്ടി. സ്വാമിക്കാെണങ്കിൽ അതു േപാലു
മില്ല. മറ്റു വഴിെയാന്നുമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് സ്വാമി
ഇേപ്പാഴും ബിെജപിയിൽ തുടരുന്നുെവന്നു മാത്രം.
േമാദി മന്ത്രിസഭയിൽ േമാദിേയാടു് എെന്തങ്കിലും
കാര്യം േനർക്കുേനർ നിന്നു് പറയാൻ െകൽപ്പുണ്ടാ
യിരുന്ന നിതിൻ ഗഡ്കരിയും ഒതുക്കെപ്പട്ടു. േനതാ
വു് ചീറ്റകൾക്കു് േപരിടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതാവുന്നു
ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യ േസവനം.

ആത്മരതിയുെട നിർവൃതി
ഈ പരിസരത്തിലാണു് നമ്മൾ വിെക ശ്രീരാമെന്റ
കുഴിമന്തി നിേരാധനം കാേണണ്ടതു്. മലയാള സാ
ഹിത്യം ഇന്നിേപ്പാൾ ശരാശരിക്കാരുെട പിടിയിലാ
ണു്. ശരാശരിയുെട ആറാെട്ടന്നു് വിളിച്ചാൽ ഒട്ടും
തെന്ന അതിശേയാക്തിയുണ്ടാവില്ല. സംസാരി
േക്കണ്ട സമയത്തു് നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുകയും ഒരു
വാക്കുപേയാഗിേക്കണ്ടിടത്തു് പത്തു് വാക്കുകൾ ഉപ
േയാഗിക്കുകയുമാണു് ഈ ശരാശരിക്കാരുെട രീ
തി. ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുക ഇവെരക്കുറിച്ചു
തെന്നയാവും. ആത്മരതിയാണു് ഇവരുെട ൈദ
വവും മതവും. സ്വന്തം രചനകളായിരിക്കും ഇവർ
സദാ ഉദ്ധരിക്കുക. േമാദി ഭരണകൂടം െഞട്ടിപ്പിക്കു
ന്നതുേപാെല െഞട്ടിപ്പിക്കാൻ ആവിെല്ലങ്കിലും മനു
ഷ്യരുെട ൈലംഗികാവയങ്ങളുെട േപരുകൾ നാഴി
കയ്ക്കു് നാൽപതുവട്ടം ഒരു കാര്യവുമില്ലാെത വിളിച്ചുപ
റഞ്ഞു് വായനക്കാെര െഞട്ടിക്കാൻ േനാക്കലാണു്
ഇവരുെട മുഖ്യവിേനാദം. ഭരണകൂടം കുനിയാൻ പറ
ഞ്ഞാൽ ഇവർ മുട്ടികുത്തി ഇഴയും. ഭരണകൂടത്തി
നും േനതാവിനും കറുപ്പു് ഇഷ്ടമെല്ലങ്കിൽ ഇവർ കറു
ത്ത മാസ്കുകൾ കൂട്ടേത്താെട കത്തിക്കും. ഭരണകൂടം
െക-െറയിലിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഇവർ
ജപ്പാനിെലയും ൈചനയിെലയും ബുള്ളറ്റ് െട്രയിനു
കളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് െസൽഫി എടുത്തു് േസാഷ്യൽ
മീഡിയയിൽ കസറും.
ഇവരിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം ഇടതു പക്ഷക്കാരാ
െണന്നു് സ്വയം നടിക്കുന്നവരാണു്. പേക്ഷ, അങ്ങു്
േകന്ദ്രത്തിൽ സംഘപരിവാറാണു് ഭരണകൂടെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്നെതന്നതിനാൽ േകരളത്തിെല ശാ
ഖകൾക്കു് മുന്നിലൂെട മുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തി നടക്കാൻ
േപാലും ഇക്കൂട്ടർക്കാവില്ല. ഹിന്ദുത്വയുെട േപരിൽ
നടക്കുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഈ വിഭാഗങ്ങൾ
െപാതുെവ കാണാറില്ല. െകെക ൈശലജയ്ക്കു് മന്ത്രി
സ്ഥാനം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതിേലാ, മഗ്സെസ അവാ
ർഡ് നിേഷധിക്കെപ്പടുന്നതിേലാ, വിഎസ് അച്ച ്യു
താനന്ദെന തമസ്കരിക്കുന്നതിേലാ, നവേകരള വി
കസന േരഖയുെട േപരിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ േമ
ഖല സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നതിേലാ ഇവർ ഒരന്യാ
യവും കാണില്ല. ഇേങ്ങാെട്ടാന്നും പറയാത്തവരുെട
െമക്കിട്ടുകയറുക, വീണുകിടക്കുന്നവെര ചവിട്ടിക്കൂ
ട്ടുക, േനതാവിെന്റ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക എന്ന
തിലാണു് ഇവർ ആനന്ദം കെണ്ടത്തുന്നതു്. ഇടതു
സർക്കാർ ഭരണത്തിലില്ലാത്തതാണു് െപാതുെവ
ഇവർക്കു് സൗകര്യം. അേപ്പാൾ പിെന്ന ഓേരാ ദിവ
സവും ഇവർ കലാപങ്ങൾക്കു് പുതു പാഠങ്ങൾ ചമ
യ്ക്കും. ഇടതു് സർക്കാർ ഭരണേമറുകയും, പിണറായി
െയേപ്പാെലാരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും െചയ്താൽ
പിെന്ന ഇവർ െപാതുെവ മൗനികളാവുകയാണു്
പതിവു്. സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വന്നതുെകാണ്ടു്
രക്ഷെപ്പട്ട കൂട്ടർ കൂടിയാണിവർ. എെന്തഴുതിയാലും
ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ േവെറയാരുെടയും
സഹായം ആവശ്യമില്ല. സ്വന്തം െഫയ്സ്ബുക്ക്
േപജിൽ എന്തു് േതാന്നിവാസവും എഴുതിയിടാം
എന്നതാണു് ഇവെര ഇേപ്പാൾ ജീവിക്കാൻ േപ്രരി
പ്പിക്കുന്നതു്.

അനന്തപുരിയിൽ പത്മനാഭദാസൻ,
മലബാറിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദ ശിഷ്യൻ
ഭരണകൂടെത്ത വിമർശിക്കണെമങ്കിൽ നെട്ടല്ലും സ്വ
ഭാവ ദാർഢ്യവും േവണം. അതില്ലാെത വരുേമ്പാൾ
മാേവലിയാേണാ വാമനനാേണാ വലുതു് എന്ന വി
ഷയത്തിൽ ഉപന്യാസെമഴുതാം. േകരളത്തിെന്റ
പ്രാചീനതയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും എന്ന തല
െക്കട്ടിൽ ഒെരണ്ണം െവച്ചുകാച്ചിയാൽ എസ്എൻ
ഡിപി േയാഗങ്ങളിൽ ആസ്ഥാന പ്രാസംഗികനാ
യി പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പടും. എൻഎസ്എസ്സിലാണു് കയ
റിപ്പേറ്റണ്ടെതങ്കിൽ മന്നത്തു് പദ്മനാഭനും േകരള
നേവാത്ഥാനവും എന്നാവും സൃഷ്ടിയുെട ശീർഷകം.
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തുേമ്പാൾ പത്മനാഭ ദാസ
നും മലബാറിൽ വാഗ്ഭടാനന്ദ ശിഷ്യനുമാവും. ഭര
ണകൂടെത്ത വിമർശിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നതാണു്
അടുത്തിെടയായി ഇക്കൂട്ടർ േനരിടുന്ന വലിെയാരു
പ്രതിസന്ധി. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ഏറ്റവും എളു
പ്പം കുഴിമന്തിയുെട െമക്കിട്ടുകയറുക എന്നതാണു്.
െമയ്യനങ്ങി ഒരു പണിയുെമടുക്കാത്തതുെകാണ്ടു്
െപാതുെവ ഇക്കൂട്ടർക്കു് വിശപ്പു കുറവായിരിക്കും.
അേപ്പാൾ പിെന്ന നാടായ നാടു മുഴുവൻ കുഴിമന്തി
ക്കടകൾ ഉയർന്നുവരികയും ജനം യേഥഷ്ടം ഭക്ഷ
ണം കഴിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് കാണുേമ്പാൾ ഇവർ
അസ്വസ്ഥരാവുകയും കുഴിമന്തിെക്കതിെര കലാപം
പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്യും. ആശയെത്ത ആശയം
െകാണ്ടാെണതിർേക്കണ്ടതു് എന്നു് അധരവ്യായാ
മം നടത്തുന്ന ഇക്കൂട്ടർ ഉള്ളിെന്റയുള്ളിൽ ചിന്തിക്കു
ന്നതു് ഏകാധിപതിയാവുന്നതിെനക്കുറിച്ചും നിേരാ
ധനങ്ങെളക്കുറിച്ചുമാണു്. ഒരു ദിവസെമങ്കിൽ ഒരു
ദിവസം മുണ്ടുടുത്ത േമാദിയാവണം എന്നതാണിവ
രുെട സ്വപ്നവും അഭിലാഷവും.
ഇങ്ങെനെയാരു ഉൾവിളിയിലായിരിക്കണം
ശ്രീരാമൻ കുഴിമന്തിെയ്ക്കതിെര പടപ്പുറപ്പാടു് നടത്തി
യതു്. സാധാരണ സംഗതികെള പുച്ഛിക്കുന്നവരാ
ണു് ശരാശരിക്കാർ എന്നു് റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ
പാസ്റ്റർനാക്ക് ഒരു േലഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. കു
ഴിമന്തി ഇേപ്പാൾ ഒരു സാധാരണ േകരള ഭക്ഷ്യവി
ഭവം േപാെലെയാണു്. സാമ്പാറും െപാേറാട്ടയും
േപാെല കുഴിമന്തിയും നമ്മുെട നിേത്യനയുള്ള ജി
വിത വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സ്വാ
ഭാവികതയുെട തിരസ്കരണമാണു് ശരാശരിക്കാരു
െട വിേനാദം. സ്വാഭാവികതകളിൽ അല്ല നാട്യങ്ങ
ളിലാണു് ശരാശരിക്കാർക്കു കമ്പം. ഈ നാട്യങ്ങ
ളാണു് കുഴിമന്തി നിേരാധിക്കെപ്പേടണ്ട േപരാണു്
എന്ന ചിന്തയുെട ഉറവിടം. സാധാരണഗതിയിൽ
ചായേക്കാപ്പയിൽ (ശ്രീരാമെന്റ െഫയ്സ്ബുക്ക്
േപജിൽ) ഒതുങ്ങുകയും ഒടുങ്ങുകയും െചേയ്യണ്ട ൈമ
നർ ലഹളയായിരുന്നു ഇതു്. പേക്ഷ, നമ്മുെട നാ
ട്ടിെല സാംസ്കാരിക ഇടനിലക്കാരുെട വിചാരം
ഈ േലാകത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും അവരു
െട പ്രതികരണത്തിനായി നാടും നാട്ടുകാരും കാ
േതാർക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു്. ഈ വികാരം പതഞ്ഞുയ
രുേമ്പാൾ െതക്കും വടക്കും നടുക്കുമുള്ള സാംസ്കാ
രിക പുരുഷുക്കളും വനിതാ രത്നങ്ങളും കുഴിമന്തി
െയ നാലു പറഞ്ഞിട്ടുതെന്ന എന്നു് ബാക്കികാര്യം
എന്നു് തീരുമാനിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത അടി ആരാ
ണു് െകാടുക്കുന്നെതന്നതാണു് സംഗതി ൈവറലാ
ക്കുക. അേപ്പാൾ പിെന്ന ആദ്യം അടിക്കുക, പിന്നീടു്
ചിന്തിക്കുക എന്നതാണു് രീതി. അങ്ങിെനയാണു്
ആദ്യെത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ പാളം െതറ്റുന്നതും
മാപ്പു് േചാദിക്കലിലും കൂട്ടക്കരച്ചിലിലും കലാശിക്കു
ന്നതും. എനിക്കു് പിടിക്കാത്ത ഒരു വാക്കുെണ്ടങ്കിൽ
അതു് മാപ്പാെണന്നു് വിജയകാന്തിെന്റ ഒരു കഥാ
പാത്രം ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽ പറയുന്നതു് ഇക്കൂട്ട
െര മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടുെകാണ്ടായിരിക്കണം.

അടൂരും എലിപ്പത്തായവും
രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം, കല, മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എന്നി
ങ്ങെന സമസ്ത േമഖലകളിലും ഇന്നിേപ്പാൾ വിെക
ശ്രീരാമന്മാരുെട കലാപമാണു്. തല്ലുമാല എന്ന സി
നിമ എടുക്കുക. ഒരു ശരാശരി സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്തു്
പുതുതായി ഒന്നും മുേന്നാട്ടുെവയ്ക്കാനില്ലാത്ത കലാ
പരിപാടിയാണിതു്. ശ്രീരാമൻ കുഴിമന്തിയുെട െമ
ക്കിട്ടാണു് കയറിയെതങ്കിൽ ഈ സിനിമ കശാപ്പു്
െചയ്യുന്നതു് സാമാന്യ യുക്തിയാണു്. തല്ലുമാലയും
കടുവയുെമാെക്ക കാണുേമ്പാഴാണു് അടൂർ േഗാപാ
ലകൃഷ്ണൻ ഇേപ്പാഴും മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും മികച്ച
സംവിധായകനായി തുടരുന്നെതന്തുെകാണ്ടാെണ
ന്നും എലിപ്പത്തായം ഇേപ്പാഴും മലയാളത്തിെല
ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായി തുടരുന്നതു് എന്തുെകാ
ണ്ടാെണന്നും മനസ്സിലാവുന്നതു്. േഹാളിവുഡ്ഡ് സം
വിധായകൻ ക്വന്റ ിൻ ടറാന്റിേനായുെട സിനിമകൾ
കാണുന്നതുവെര മാത്രേമ തല്ലുമാലയുെട വ്യാകര
ണം നമ്മെള ഭ്രമിപ്പിക്കുകയുള്ളു. ഇംഗ്ളിഷ് കവി
േകാളറിഡ്ജിെനക്കുറിച്ചു് ഉയർന്ന ഒരു ആേക്ഷപം
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒറിജിനലും അനുകരണവും തിരി
ച്ചറിയാനാവാതായി എന്നതായിരുന്നു. വലിയ ചി
ന്തകൾ എന്ന നിലയിൽ േകാളറിഡ്ജ് അവതരി
പ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ പലതും ജർമ്മൻ തത്ത്വ
ചിന്തകരുേടതായിരുന്നു. നമ്മുെട സിനിമാക്കാരിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും ഇേപ്പാൾ ഇത്തരത്തിൽ അനുകരണ
ങ്ങളുെട അനുകരണങ്ങളാണു്. േഹാളിവുഡ് സംവി
ധായകൻ ഫ്രാൻസിസ് േഫാഡ് കേപ്പാളയുെട േഗാ
ഡ്ഫാദറിെന അനുകരിക്കാത്ത ഒരു മാഫിയ സി
നിമയും ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.
അടൂരിെന്റയും സത്യജിത് േറയുെടയും ഋത്വിക് ഘട്ട
ക്കിെന്റയും സിനിമകൾ കാണുക എന്നതാണു് തല്ലു
മാലക്കാരും കടുവക്കാരുെമാെക്ക െചേയ്യണ്ടതു്.
സാഹിത്യം നന്നാവണെമങ്കിൽ എംപി നാരായണ
പിള്ളെയ വായിക്കുക എന്നതാണു് െപെട്ടന്നു െച
യ്യാവുന്ന കാര്യം. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ െപ്രാ
ഫസർ എം കുഞ്ഞാമെന്റ ‘എതിരു് ’ എന്നു് േപരു
ള്ള ആത്മകഥ വായിച്ചാലും മീഡിെയാക്രിറ്റിെയ മറി
കടക്കുന്നതിനുള്ള രാസവിദ്യകൾ പിടികിട്ടും. േകരള
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മീഡിെയാക്രിറ്റി മറികടന്നവെരക്കു
റിച്ചു് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിേലക്കു കയറി
വരുന്ന രണ്ടു േപരുകൾ െക ദാേമാദരേന്റതും വി
എസ് അച്ച ്യുതാനന്ദേന്റതുമാണു്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ
ഉയർത്തിയ വിേയാജിപ്പുകളും കലാപവുമാണു് ഇരു
വെരയും ശരാശരിയിൽ നിന്നു് മുകളിേലക്കുയർത്തു
ന്ന മുഖ്യ ഘടകം. ആദ്യ ഇഎംഎസ് മന്ത്രിസഭയുെട
കാലത്തു് 1958 ജൂലായ് 26 നു് െകാല്ലത്തിനടുത്തു്
ചന്ദനേത്താപ്പിെല കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി െതാഴിലാ
ളിക്കുേനെര േപാലിസ് നടത്തിയ െവടിെവയ്പിൽ
രണ്ടു് േപർ െകാല്ലെപ്പട്ടു. തിരുവനന്തപുരത്തു് അവി
ഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി (1964-ലാണു് കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടി രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതു് ) ആസ്ഥാനത്തു്
പാർട്ടിയുെട സംസ്ഥാന സമിതി േയാഗം നടക്കു
ന്നതിനിടയിലാണു് ഈ വാർത്ത എത്തിയെതന്നു്
ദാേമാദരൻ ഇടതു് ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ
താരിഖ് അലിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയു
ന്നുണ്ടു്.

െക ദാേമാദരനും വിഎസ്സും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ
ഭരിക്കുേമ്പാൾ െതാഴി
ലാളികെള േപാലിസ്
െവടിെവച്ചു െകാല്ലുന്നു
െവന്നതു് െഞട്ടേലാ
െടയാണു് സഖാക്കൾ
േകട്ടെതന്നു് ദാേമാരൻ
പറയുന്നു. േപാലിസ്
െവടിെവയ്പു് ഒരിക്ക
ലും ന്യായീകരിക്കാനാ
ദാേമാരൻ
വിെല്ലന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സമിതി ആദ്യെമടു
ത്ത നിലപാടു്. പേക്ഷ, ചർച്ച മുറുകിയേതാെട നില
പാടു് മാറിമറിഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിെനതി
െര വിേമാചന സമരം നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു
അതു്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ േപാലിസിെന്റ മേനാവീര്യം
െകടുത്തിയാൽ അതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭെയ
ബാധിക്കുെമന്നും അതുെകാണ്ടു് സമരം നടത്തിയ
ആർഎസ്പിെക്കതിെരയാണു് സിപിഐ വിമർ
ശനമുയർേതണ്ടെതന്നും ചർച്ചെയ്ക്കാടുവിൽ പാർ
ട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ചന്ദനേത്താപ്പിെലത്തി ഇക്കാര്യ
ങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനു് പാർട്ടി അന്നു നിേയാ
ഗിച്ചതു് െക ദാേമാദരെനയാണു്. പാർട്ടിയുെട നി
ലപാടിേനാടു് േയാജിക്കാനാവിെല്ലന്നും അതുെകാ
ണ്ടു തെന്ന ആ നിലപാടു് ന്യായീകരിച്ചു് പ്രസംഗി
ക്കാനാവിെല്ലന്നും ദാേമാദരൻ േനതൃത്വേത്താടു് പറ
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, പാർട്ടി നിലപാടു് കടുപ്പിച്ചേതാെട ദാ
േമാദരൻ വഴങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം ചന്ദനേത്താ
പ്പിെലത്തി ആർഎസ്പിെയ വിമർശിച്ചു് സംസാരി
ച്ചു. അന്നു് രാത്രി തനിക്കുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നും
ഒരു കാരണവുമില്ലാെത ഭാര്യേയാടു് തട്ടിക്കയറിെയ
ന്നും ദാേമാദരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം
മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കണെമന്ന പാർട്ടി
ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ ദാേമാദരൻ നിരസിച്ചു. പാർ
ട്ടി നിലപാടിേനാടു് േയാജിക്കാനാവിെല്ലന്നു് തറപ്പി
ച്ചു് പറഞ്ഞേതാെട പാർട്ടി ദാേമാദരെന പിന്നീടു് നി
ർബ്ബന്ധിച്ചില്ല.
1956-ൽ േസാവിയ

റ്റ് യൂണിയൻ സന്ദ
ർശിച്ചേപ്പാൾ അന്ന
െത്ത േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിെല പര
േമാന്നത േനതാവു്
ക്രൂഷ്േചവുമായി നട
ത്തിയ സംഭാഷണ
വും മീഡിെയാക്രി
േബാറിസ് പാസ്റ്റർനാക്
റ്റിെയ െക ദാേമാദ
രൻ എങ്ങിെനയാണു് മറികടക്കുന്നെതന്നു് വ്യക്ത
മാക്കും. താഷ്െകന്റിൽ ഒരു ബാെല കാണാൻ
എത്തിയേപ്പാൾ ദാേമാദരെന്റ െതാട്ടടുത്ത കേസ
രയിൽ വന്നിരുന്നതു് ക്രൂഷ്േചവായിരുന്നു. മനസ്സി
ലുണ്ടായിരുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ
ഇതു തെന്നയാണു് അവസരം എന്നു കരുതി ദാേമാ
ദരൻ ക്രൂഷ്േചവിേനാടു് സംഭാഷണം തുടങ്ങി. േബാ
റിസ് പാസ്റ്റർനാക്കിെന്റ േനാവൽ, േഡാക്ടർ ഷിവാ
െഗാ, േസാവിയറ്റ് ഭരണകൂടം നിേരാധിച്ചതു് എങ്ങി
െന ന്യായീകരിക്കാനാവും എന്നാണു് ദാേമാദരൻ
ക്രൂഷ്േചവിേനാടു് േചാദിച്ചതു്. വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞു് നാ
ലു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂ
ടം ഒരു േനാവലിെന എന്തിനാണു് േപടിക്കുന്നെത
ന്നും ദാേമാദരൻ േചാദിച്ചു. പാസ്റ്റർനാക്ക് മുേന്നാ
ട്ടുെവയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയേത്താടു് വിേയാജിപ്പുള്ളേപ്പാൾ
തെന്ന നിേരാധനം അംഗീകരിക്കാനാവിെല്ലന്നായി
രുന്നു ദാേമാദരെന്റ നിലപാടു്. ദാേമാദരൻ ഉയർ
ത്തിയ േചാദ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കൃത്യമായ ഉത്തര
മില്ലാെത വന്നേപ്പാൾ ക്രൂഷ്േചവ് ഒടുവിൽ തടിയൂ
രിയതു് നമുക്കു് ബാെല കാണുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം
എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു്.
2015 െഫബ്രുവരിയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സി

പിഎം സംസ്ഥാന സേമ്മളനത്തിൽ നിന്നു് ഇറ
ങ്ങിേപ്പായ വിഎസ്സും അധികാരത്തിനും ജനാധിപ
ത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കുെമതിെര കൃത്യമായ നിലപാെടടു
ക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിെക്കതിെര കലാപമുയർ
ത്തിയ വിമത േനതാവു് ടിപി ചന്ദ്രേശഖരെന്റ വധം
ഉൾെപ്പെടയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച
നിലപാടിെനതിെരയായിരുന്നു വിഎസ്സിെന്റ പട
പ്പുറപ്പാടു്. പാർട്ടി അച്ചടക്കവും അധികാരവും ഈ
വിധത്തിൽ െവല്ലുവിളക്കെപ്പട്ട മെറ്റാരു നടപടി
സിപിഎമ്മിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ അധികമുണ്ടാവില്ല.
ന്യായെമന്നുറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തി
െനതിെര നീങ്ങാൻ ശരാശരിക്കാർക്കു് ഒരിക്കലും
ആവില്ല. ഇവിെടയാണു് െക ദാേമാദരനും വിഎസ്സും
ശരശാരിയുെട െകാത്തളങ്ങൾ െപാളിച്ചുമാറ്റുന്നതു്.
ഇത്തരം വിേയാജിപ്പുകൾ ഇേപ്പാൾ ഒരിടത്തും കാ
ണാനില്ല. അന്യായമായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുക
തെന്ന േവണെമന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്കു് തരിമ്പും
സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പൗരത്വ േഭദഗ
തി നിയമത്തിെനതിെര ഒരു െചറുവിരൽ േപാലും
ഉയർത്താൻ ബിെജപിക്കുള്ളിൽ ആരുമുണ്ടാവില്ല.
പാർട്ടികൾ ആൾക്കൂട്ടമായി ചുരുങ്ങുകയും മീഡി
െയാക്രിറ്റിയുെട ഉപാസകരായി മാറുകയും െചയ്യു
േമ്പാൾ ദാേമാദരന്മാരും വിഎസ്സുമാരും െതാട്ടുകൂടാ
ത്തവരും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമാവുന്നു.

സംസാരിക്കുന്ന തവള
അധികാരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരാണു് ശരാശരി
ക്കാർ. തങ്ങൾക്കു് കീെഴയുള്ളവെര ഇവർ അധികാ
രം െകാണ്ടു് െഞരുക്കും. അേതസമയം തങ്ങൾക്കു്
മുകളിലുള്ളവർ അധികാരം പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ
ഇവർ അടിമകളാവുകയും അടിമത്തമാണു് ആനന്ദം
എന്നു് ഉദ്േഘാഷിക്കുകയും െചയ്യും. ഒരു ജിദ്ദു കൃ
ഷ്ണമൂർത്തിേയാ ഓേഷാ രജനീേഷാ ഇവരുെട ജനു
സ്സുകളിൽ നിന്നു് ഉടെലടുക്കുകയില്ല. േകാൺഗ്രസ്
പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനേത്തക്കു് ൈഹക്കമാൻഡിെന്റ
സ്ഥാനാർത്ഥിയുെണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം
ഇവർ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കു് ജയ് വിളിക്കുകയും
എതിരാളിെയ അപഹസിക്കുകയും െചയ്യും. വ്യവ
സ്ഥിതിെക്കതിെരയുള്ള ഒരു കലാപവും െചറുത്തുനി
ൽപും ഇവരുെട നിഘണ്ടുവിൽ കെണ്ടത്താനാവില്ല.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഐഐടി മദ്രാസിൽ വിദ്യാർത്ഥിക
ളുമായി സംവദിക്കെവ ശശി തരൂർ പങ്കുെവച്ച ഒരു
കഥേയാെടയാവെട്ട ഈ കുറിപ്പിെന്റ സമാപനം.
ഒരു െപ്രാഫസർ ഒരു കുളത്തിനടുത്തുകൂെട നടന്നു
േപാവുേമ്പാൾ ഒരു ശബ്ദം േകട്ടു. “ഇേങ്ങാട്ടു് വരൂ.”
െപ്രാഫസർ േനാക്കിയേപ്പാൾ ആെരയും കണ്ടില്ല.
അേപ്പാൾ ശബ്ദം വീണ്ടുമുയർന്നു: “ഇവിെട, ഇവി
േടക്കു് േനാക്കു.” ശബ്ദം േകട്ടിടേത്തക്കു് േനാക്കിയ
േപ്പാൾ െപ്രാഫസർ കണ്ടതു് ഒരു തവളെയയാണു്.
“ഞാൻ തെന്നയാണു് സംസാരിക്കുന്നത്,” തവള
പറഞ്ഞു: എെന്ന ചുംബിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സുന്ദ
രിയായ യുവതിയാവും. താങ്കളുെട േഗൾഫ്രണ്ടായി
കൂെട കഴിയും.” െപ്രാഫസർ തവളെയ ൈകയ്യിെല
ടുത്തു, എന്നിട്ടു് ജുബ്ബയുെട കീശയിേലക്കിട്ടു. “താങ്കൾ
എന്താണു് എെന്ന ചുംബിക്കാത്തതു് ? ഒന്നു് ചുംബി
ക്കൂ, സുന്ദരിയായ കാമുകിെയയാണു് താങ്കൾക്കു്
കിട്ടുക!” അേപ്പാൾ െപ്രാഫസറുെട മറുപടി ആേലാ
ചനാമൃതമായിരുന്നു: “ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്കു്
ഒരു െചറുപ്പക്കാരിയായ കാമുകിയുെട ആവശ്യമില്ല.
അങ്ങിെനെയാരാൾ എത്രനാൾ എെന്റ കൂെടയുണ്ടാ
വും എെന്നാരുറപ്പുമില്ല. പേക്ഷ, സംസാരിക്കുന്ന
തവള എന്നും എനിെക്കാരു നിധിയായിരിക്കും.”
നമ്മുെട ശരാശരി
ക്കാർക്കു് ഈ െപ്രാ
ഫസെറ മനസ്സിലാവി
ല്ല. അവർ ആദ്യം കി
ട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ
തെന്ന തവളെയ ചും
ബിക്കും. കുഴിമന്തിെക്ക
തിെരയുള്ള കലാപവും
തല്ലുമാല േപാലുള്ള
തട്ടുെപാളിപ്പൻ സിനി
ഓസ്കർ ൈവൽഡ്
മകളും രാഹുലിെന്റയും പിണറായിയുെടയും ഭക്തർ
ഉയർത്തുന്ന അപദാനങ്ങളും ഈ ചുംബനങ്ങളുെട
ബാക്കിപത്രമാണു്. 1882-ൽ ന്യൂേയാർക്ക് വിമാന
ത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ ഐറിഷ് എഴുത്തു
കാരൻ ഓസ്കർ ൈവൽഡ് കസ്റ്റംസ് അധികൃത
േരാടു് പറഞ്ഞതു് െവളിെപ്പടുത്താനായി (ഡിക്ലയർ
െചയ്യാൻ) തെന്റ ൈകയ്യിൽ ആെകയുള്ളതു് ‘ജീനി
യസ് ’ മാത്രമാെണന്നാണു്. ഇന്നിേപ്പാൾ നമ്മുെട
ശരാശരിക്കാർക്കു് െവളിെപ്പടുത്താൻ ൈകയ്യിലില്ലാ
ത്തതും ‘ജീനിയസ് ’ മാത്രമായിരിക്കും.
□

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

