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സി എസ് െവങ്കിേടശ്വരൻ: വായനക്കാരുെട എഴു�
ത്തുകാരൻ, എഴുത്തുകാരുെട വായനക്കാരൻ

എം കൃഷ്ണൻ നായർ മലയാളിയുെട വായനാജീവിതത്തി�
െന്റ ഒരു സവിേശഷകാലഘട്ടെത്ത പ്രതിനിധാനം െച�
യ്യുന്നു. അേദ്ദഹം തെന്റ സാഹിത്യവാരഫലം എന്ന സാ�
ഹിത്യനിരൂപണപംക്തി ആരംഭിക്കുന്നത് പുേരാഗമന�
കലാസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനു േകരളീയബുദ്ധിജീവിത�
ത്തിൽ അതിസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ്
എങ്കിലും അതിേന്റതായ നിഴലുകേളാ െവളിച്ചേമാ ഈ
നിരൂപകനിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നില്ല; പിന്നിടുള്ള ദശക�
ങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഭംഗങ്ങെളാന്നും വരാെത അേത
േപരിൽ പല വാരികകളിലായി നാലു പതിറ്റാേണ്ടാളം
ആ േകാളം തുടരുകയും െചയ്തു. മലയാളിയുെട വായനാ�
ജീവിതചരിത്രത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനം അനന്യമായ
ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായും മലയാളഭാഷയിൽ എം കൃഷ്ണൻ
നായെരക്കാൾ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരും നിരൂപണപാടവ�
മുള്ളവരുമായ നിരൂ‘പക’ർ മുമ്പും ഒപ്പവും പിൻപും ഉണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്രയധികം കാലം ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടതും
വായിക്കെപ്പട്ടതും ആയ പംക്തി/നിരൂപകൻ മലയാള�
ത്തിൽ േവെറയില്ല.

1970-80 ദശകങ്ങളിലാണ് ‘എം കൃഷ്ണൻ നായർ പ്രഭാ�
വം’ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിറഞ്ഞു നിന്നത്, അതിനു
േശഷമുള്ള കാലത്ത്, മലയാളത്തിൽ എഴുത്തിലും നി�
രൂപണത്തിലും ഒരു വലിയ തലമുറയുെട അന്ത്യം കുറി�
ച്ചുെകാണ്ട് ഉത്തരാധുനികതയുെട തരംഗം കടന്നുവന്നു;
എന്നാൽ അത് ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അേദ്ദ�
ഹം വിടവാങ്ങുകയും െചയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധിജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യാ�
നന്തര-െനഹ്രുവിയൻ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിെന്റയും േദ�
ശീയേബാധത്തിേന്റയും പുഷ്ക്കലാന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി,
90-കളിെല നവസാമ്പത്തികനയത്തിെന്റയും ആേഗാ�
ളവൽക്കരണത്തിേന്റയും കാലത്ത് മങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ
ഒന്നായിരുന്നു എന്നു കാണാം. പെക്ഷ എം കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ നിറഞ്ഞുനിന്ന ആ ഇടക്കാലം േകരളത്തിെന്റ തെന്ന
‘സാഹിത്യദശക’ങ്ങളായിരുന്നു; മലയാളിയുെട ജീവിത�
ത്തിലും ഭാവനയിലും മലയാളി വായനക്കാർക്കും എഴു�
ത്തുകാർക്കും വലിയ സ്ഥാനവും (മാനവും) ഉണ്ടായിരുന്ന
ഒരു കാലം.

ആ കാലത്തിെന്റ മെറ്റാരു സവിേശഷത അത് മലയാളി�
ഭാവനെയ ആേഗാളീയതയിേലയ്ക്ക് തുറന്ന ഒന്നുകൂടിയാ�
യിരുന്നു എന്നതാണ്. സിനിമയായാലും ചിത്രകലയായാ�
ലും സാഹിത്യമായാലും േദശീയ-ആേഗാളതലങ്ങളിൽ
നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളിേലക്ക് കണ്ണും കാതും ബുദ്ധിയും
കൂർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം. ഒരു വശത്ത് േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന േസാവിയറ്റ് ലാന്റ്, േസാ�
വിയറ്റ് ലിറ്റേറച്ചർ, എന്നീ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ െതാട്ട്
േപ്രാഗ്രസീവ് പബ്ലിേഷഴ്സിെന്റ ബാലസാഹിത്യം, മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും, മറുവശത്ത്, സ്പാൻ,
ൈലഫ്, എൻെകൗണ്ടർ, ക്വസ്റ്റ്, തുടങ്ങിയ അേമരിക്കൻ
പക്ഷപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ശരാശരി മലയാളി വായന�
ക്കാരെന്റ കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം. ഈ രണ്ടു
ധാരകൾക്കും പുറത്തായിരുന്നു എം കൃഷ്ണൻ നായരുെട
സാഹിത്യേലാകവും എഴുത്തും. േസാവിയറ്റ്-അേമരിക്കൻ
െതാഴുത്തിൽ അത് സ്വയം െകട്ടിയിട്ടില്ല, മറിച്ച് േലാക�
െത്തല്ലായിടത്തുമുള്ള സാഹിത്യത്തിെന്റ തുറസ്സുകളിേല�
ക്ക് േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. അങ്ങിെന മലയാളി വായന�
ക്കാെര ശീതയുദ്ധസംസ്ക്കാരികത്തിനു പുറത്തുള്ള ഭാവന�
കളിേലക്ക് അത് ആനയിച്ചു, വ്യത്യസ്തരും നവീനരുമായ
എഴുത്തുകാെര പരിചയെപ്പടുത്തി, േലാകസാഹിത്യരച�
നകെള നമ്മുെട സാഹിത്യവുമായി നിരന്തരം താരതമ്യം
െചയ്ത് മലയാളസാഹിത്യെത്ത തെന്ന അതിെന്റ കൂപ�
മണ്ഡൂകാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
മലയാളത്തിെലഴുതുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ സാഹിത്യമാണ്
എഴുതുന്നത് എന്നും അതിെന്റ രസഭാവമാനദണ്ഡങ്ങൾ
സാർവ്വെലൗകികമാെണന്നും എം കൃഷ്ണൻ നായർ മല�
യാളികെള—നിശിതമായ രീതിയിൽ എഴുത്തുകാേരയും പു�
തിയവ രുചിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് വായനക്കാേരയും—നിരന്തരം
ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ഈ ആേഗാളീയത അഥ�
വാ തുല്യതാേബാധം തന്നിലുള്ളതിനാലായിരിക്കണം
വിേദശികളായ എഴുത്തുകാരുെട േപരുകൾ ഉച്ചരിക്കു�
ന്ന കാര്യത്തിൽ അേദ്ദഹം അസംബന്ധെമന്നുേപാലും
േതാന്നത്തക്കവിധം കടുംപിടുത്തം പാലിച്ചത്.

വായനാജീവിതം തെന്നയായിരുന്നു എം കൃഷ്ണൻ നായരു�
െട എഴുത്തുജീവിതവും; ഒരു വായനക്കാരെന്റ മനസ്സും ഹൃ�
ദയവും ആണ് ആ എഴുത്തിെന നയിച്ചത്, അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന വായനക്കാരെന്റ വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യവുമായ
പ്രതീക്ഷയും അക്ഷമയും നിരാശയും ഹർഷവും അമർഷ�
വും രാഗൈവരാഗ്യങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും എല്ലാം അവി�
െട കാണാം. വാ യനയുെട നവനേവാേന്മഷദായിയായ
സഞ്ചാരം ഒരിക്കലുെമാടുങ്ങാത്തതു െകാണ്ടാവണം സാ�
ഹിത്യദർശനങ്ങളിേലാ താത്വികനൂലാമാലകളിേലാ ചി�
ലവഴിക്കാൻ ആ വായനക്കാരന് സമയമില്ലാതിരുന്നത്.
വായനയുെട തുടർച്ചയായതു െകാണ്ടുതെന്ന എഴുത്തിൽ
താൻ വായിച്ച/ആരാധിച്ച എഴുത്തുകാരുെട ജീവിതക�
ഥകളും, അനുഭവങ്ങളും ഉദ്ധരണികളും കടന്നുവന്നുെകാ�
േണ്ടയിരുന്നു. അവിെട യാെതാരു കലഹവുമില്ലാെത
ചങ്ങമ്പുഴയും െനരൂദയും ൈകേകാർത്തു, സ്വപ്നങ്ങളും
പ്രണയ ൈനരാശ്യങ്ങളും വിളമ്പി; സാർത്രും േതാമസ്
മനും ചിന്തകൾ പങ്കിട്ടു, ആനന്ദവർദ്ധനനും േക്രാേച്ചയും
മൂല്യനിർണയം നടത്തി. േലാകസാഹിത്യെമന്ന േപാെല
ഭാരതീയ ക്ലാസിക്കൽ പാരമ്പര്യത്തിനും സാഹിത്യവാ�
രഫലത്തിൽ ഇടമുണ്ടായിരുന്നു. നിരൂപണം തന്നിൽ
നിന്നു േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നില്ല
ഇവിെട; സ്വന്തം ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും താൻ കഴി�
ഞ്ഞയാഴ്ച്ച കണ്ട കാര്യങ്ങളും ‘കഥാപാത്രങ്ങ’ളും അവി�
െട നിർബാധം കടന്നുവന്നു.

ഈ രീതിയിൽ പ്രതിവാരം മലയാളിവായനയുെട/
വായനക്കാരുെട ഭാവനെയ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ�
തിനാലായിരിക്കണം സാഹിത്യവാരഫലം അതിെന്റ
വായനകാർക്ക് ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിത്തീർന്നത്; സാ�
ഹിത്യവാരഫലേത്തയും അതിെല നിരീക്ഷണങ്ങെളയും
നിലപാടുകേളയും പുൽകുേമ്പാഴും െവറുക്കുേമ്പാഴും അടു�
ത്തയാഴ്ച്ച അതു വായിക്കാൻ വായനക്കാർ കാത്തിരു�
ന്നത്…

പുസ്തകങ്ങൾ തങ്ങളുെട േലാകം തെന്നയായിരുന്ന ഒരു
മലയാളിക്കാലത്തിെന്റ നിരൂപകൻ ആയിരുന്നു എം
കൃഷ്ണൻ നായർ. അച്ചടിച്ച വാക്കിേനാട് ഭക്തിയും എഴു�
ത്തിേനാട് ആസക്തിയും എഴുത്തുകാരേനാട് ആദര�
വും കൂറും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം. ഇന്നെത്തേപ്പാെല
എല്ലാറ്റിേന്റയും—വിവരം, വിേനാദം, ദൃശ്യം, ശബ്ദം, ആഖ്യാ�
നം—ആധിക്യം ഉള്ള, ‘പുഴയുെട ഒരുമ േവണ്ടേപ്പാൾ മഴ�
േപാെല’ (െക ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതയിൽ നിന്നു്)
നമ്മൾ ചിതറുന്ന ഈ കാലത്ത് നിന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കു�
േമ്പാൾ ഏേതാ യുഗം േപാെല േതാന്നുന്നു അക്കാലം.

(21/05/2020)
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െക എച് ഹുൈസൻ: ജയേമാഹെന്റ കഥ തനതുലി�
പിയിൽ
ജയേമാഹെന്റ കഥ തനതുലിപിയിൽ കാണാനിടയായ�
ത് കൗതുകമുണർത്തി.

1999-ൽ ഗുരു നിത്യൈചതന്യയതിെയ കാണാനായി
ചിത്രജനും ഞാനും േഫൺഹില്ലിെലത്തി. ‘രചന’യുെട
വരവ് ആദ്യമറിയിേക്കണ്ടത് അേദ്ദഹെത്തയായിരു�
ന്നു. “എെന്റ ആത്മാേവാളം പ്രിയെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങൾ”
എന്നാണ് അേദ്ദഹം തനതുലിപിെയ വിേശഷിപ്പിച്ചിരു�
ന്നത്. മെറ്റല്ലാ പരിപാടികളും നിറുത്തിെവച്ച് പകലും
രാത്രിയും അേദ്ദഹം ഞങ്ങളുമായി സംസാരത്തിൽ മുഴു�
കി. കാേലകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാെണന്നു േതാന്നുന്നു
ജയേമാഹനും കുറച്ചു കവികളും എത്തിേച്ചർെന്നങ്കിലും
യതി ഞങ്ങളുമായുള്ള സംസാരം തുടരുകയാണ് െചയ്ത�
ത്. “മലയാളലിപി പഴയതിേലക്ക് തിരിച്ചുേപാകുന്നത്
എന്തിനാണ്? അതിനിയും പരിഷ്കരിേക്കണ്ടതെല്ല” എന്ന്
ജയേമാഹൻ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. “താങ്കൾ തമിഴിെന
പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി, മലയാളത്തിെന്റ കാര്യം ഞങ്ങൾ
േനാക്കിെക്കാള്ളാം” എന്ന് ചിത്രജൻ പറഞ്ഞു.

തമിഴ് ലിപിയുെട പരിഷ്ക്കരണത്തിനായി അേദ്ദഹം കുറച്ചു�
നാൾ മുമ്പ് എഴുതിയത് വായിക്കുകയുണ്ടായി. “ഡിജിറ്റൽ
കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള�
താക്കിത്തീർക്കണം” എന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാദം.
മലയാളത്തിെന്റ ‘ു ൂ’-കാരങ്ങൾ വ്യജ്ഞനത്തിൽ നിന്നും
േവർെപടുത്തി പരിഷ്കരിച്ചതുേപാെല തമിഴിലും െചയ്യ�
ണെമന്നായിരിക്കാം അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചത്. അവിെട
‘ി ീ’-കാരവും േവർെപടുേത്തണ്ടിവരും. അങ്ങെനെയാ�
രു ഉദ്യമത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ േകരളീയെരേപാെല തമിഴ്
മക്കൾ സഹിക്കില്ല. തമിഴ് നാട് കത്തും.

അത്തരം എളുപ്പവഴിയിലുള്ള ക്രിയകൾക്കായി പല
മഹാന്മാരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിെന്റ െസ്പല്ലിംഗ് ‘എളു�
പ്പ’മുള്ളതാക്കാൻ ബർണാഡ് ഷാ ശ്രമിച്ചത് എവിെടവ�
െരെയത്തിെയന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഭാഗ്യത്തി�
ന് അേദ്ദഹം അക്ഷരങ്ങളുെട ആകൃതിെയ െതാട്ടുകളിച്ചി�
ല്ല. ജർമ്മൻ ഭാഷയും ഇങ്ങെന െസ്പല്ലിംഗ് എളുപ്പമുള്ളതാ�
ക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ൈകെപാള്ളി അഞ്ചാറു വർഷങ്ങൾക്കു
േശഷം പിന്തിരിേഞ്ഞാടി.

“ഒരു ഭാഷെയ െകാല്ലാനുള്ള എളുപ്പവഴി ലിപി മാറ്റലാ�
ണ്” എന്ന് എംടി പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിെല ലിപിപരിഷ്ക്ക�
രണം വരുത്തിെവച്ച ‘എളുപ്പങ്ങൾ’ 1970-നു േശഷമുള്ള
തലമുറ അനുഭവിച്ചത് ഏെതാെക്ക വിധമാണ്? അരനൂ�
റ്റായി നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾ താങ്ങുന്ന ലിപിഭാരത്തി�
െന്റ വിസ്തൃതി േനാക്കൂ. പാഠപുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അക്ഷര�
ങ്ങളിലല്ല അദ്ധ്യാപകർ േബാർഡിെലഴുതുന്നത്. അഞ്ചു
പിരീയഡിലും അഞ്ചു തരത്തിലാണവ. മേനാരമയിലുള്ള
ലിപിയല്ല മാതൃഭൂമിയിലുള്ളത്. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ ലി�
നക്സിൽ പരിശീലനം േനടുന്ന ലിപി തീർത്തും തനതാണ്.
വിദ്യാർത്ഥി കൃസ്ത്യാനിയാെണങ്കിൽ സത്യേവദ പുസ്തക�
േമാതുേമ്പാൾ വായിക്കുന്നത് 1920-കളിെല പഴയതിലും
പഴയതായ ലിപിയിലാണ്. ഗ്രാമീണ വായനശാലയിൽ
േപായി പുസ്തകെമടുത്തു വായിക്കുന്ന കുട്ടിയാെണങ്കിൽ
നമ്മുെട എണ്ണായിരം വരുന്ന ൈലബ്രറികളിലുള്ള ഗ്രന്ഥ�
േശഖരത്തിെന്റ പകുതിയും പഴയ ലിപിയിലാണ്. ഓൺ�
ൈലനിൽ മലയാളം വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു മുന്നിൽ
െവബ് േപജുകൾ തുറക്കുന്നത് പലവിധം പുതിയ-പഴയ
ലിപിയിലാണ്. ഡിസി ബുക്സിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ കാണു�
ന്ന കൂട്ടക്ഷരമല്ല തൃശ്ശൂർ കറന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവയി�
ലുള്ളത്. ഇന്ത്യയിെല മെറ്റാരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും
അഭിമുഖീകരിക്കാെത്താരു അക്ഷരഭീകരതയാണിത്.

ലിപിപരിഷ്കരണത്തിലൂെട ഒരു ഭാഷ േനരിടുന്ന വിപ�
ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പല എഴുത്തകാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടി�
ല്ല. അവർ ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം േപാെല ഉപേയാഗിക്കുന്ന
അക്ഷരങ്ങൾ അത്തരക്കാർക്ക് െവറും കുത്തിവരകളാ�
ണ്. “ഉള്ളടക്കമാണ് പ്രധാനം, രൂപം ഒരു വിഷയമല്ല”
എന്ന ഇത്തരക്കാരുെട നിലപാടിെനതിെര കൂടിയായി�
രുന്നു രചനയുെട ഇരുപതു വർഷെത്ത േപാരാട്ടം. പതി�
െനട്ടു വർഷങ്ങേളാളം രചനെയ േഘാരമായി എതിർത്ത
േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് തനതുലിപിയിൽ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിറക്കുന്നു. േകരളകൗമുദി, ജനയുഗം പത്രങ്ങൾ ദിവസ�
വും ‘പഴയലിപി’യിലിറങ്ങുന്നു. ഈ പ്രകിയെയ ഏറ്റവും
മികച്ച സാേങ്കതികത്തികേവാെട പൂർത്തീകരിക്കുകെയ�
ന്നതാണ് സായാഹ്നയുെട പ്രധാനെപ്പെട്ടാരു ലക്ഷ്യം.
അതിനുള്ള ഒരു ജനകീയേവദിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു
സായാഹ്നയുെട വാട്സപ്പ്/െടലഗ്രാം കൂട്ടായ്മകൾ.

ജയേമാഹെനേപ്പാെല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ എഴുത്തു�
കാരനാണ് നമ്മുെട ആനന്ദ്. ചിത്രകാരനും ശില്പിയും
ആയിരുന്നിട്ടുകൂടി അക്ഷരങ്ങളുെട ലാവണ്യവും ആശയ�
സംരക്ഷണക്ഷമതയും മനസ്സിലാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനാ�
യിട്ടില്ല. “പരിഷ്കരിച്ച ലിപിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം?” എന്നാണ്
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അേദ്ദഹം ഒരു സ്വകാര്യസംഭാഷണ�
ത്തിൽ േചാദിച്ചത്.

ഇവിെടയാണ് ഒ വി വിജയനും എം കൃഷ്ണൻനായരും
െകജിഎസ്സും എൻ എസ് മാധവനുെമാെക്ക വ്യത്യസ്ത�
രാകുന്നത്. അവർക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങൾ െവറും േജ്യാ�
മതീയരൂപങ്ങളെല്ലന്നും അവ സംസ്കൃതിെയ സംവഹിച്ച
ആത്മസ്വരൂപങ്ങളാെണന്നും.

(30/05/2020)



െക ജി എസ്: െക ദാേമാദരെന്റ േലഖനം; ഇ പി ഉണ്ണി�
യുെട കാർട്ടൂൺ

അസാധാരണരായ രണ്ട് േകരളകാര്യംഗതരാണ് െക
ദാേമാദരനും ഈ പി ഉണ്ണിയും. അവർ ഒന്നിച്ച് ഓർ�
മ്മയിൽ വന്നത് നന്നായി. ചില പുതിയ ഒന്നിക്കൽ
പലേപ്പാഴും പുതിയ സാംഗത്യം തുറക്കുന്നത് കാണാ�
റുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിെല െക ദാേമാദരെന ഇവിെട കണ്ടത്
എെന്ന ധാരാളം ഓർമ്മകളിേലക്ക് െകാണ്ടു േപായി.

ഈ പരിഷത്ത് പ്രസംഗത്തിെല ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന്
പുതിയ പ്രബുദ്ധതകളിേലക്കുണ്ടായ െക ദാേമാദരെന്റ
ആേരാഹണം െതളിമേയാെട കാണിക്കുന്നുണ്ട് താരി�
ഖ് അലി െക ദാേമാദരനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണം.
ടി എൻ േജായിയുെട സൂര്യകാന്തിക്ക് േവണ്ടിയായിരു�
െന്നന്ന് േതാന്നുന്നു അത് സച്ചിദാനന്ദൻ മലയാളത്തിൽ
ഉദിപ്പിച്ചത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികമായിരുന്നു അന്നതിെന്റ
വ്യാപനം. മലയാള ചിന്തയിൽ. പ്രേത്യകിച്ചും മാർക്സിസ്റ്റ്
പ്രേയാഗത്തിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ വീെണ്ടടുക്കെപ്പ�
േടണ്ടതിെനപ്പറ്റിയുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ.

ആ സംഭാഷണം വരുന്നതിനു മുമ്പായിരുന്നു െക ദാേമാ�
ദരനുമായി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം ഉണ്ടാവു�
ന്നത്. ഞങ്ങൾ ഏതാനും കൂട്ടുകാർ ‘പ്രസക്തി’ എന്ന
േപരിെലാരു പ്രസിദ്ധീകരണം തൃശൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ
1972–73, കാലത്ത്. അേദ്ദഹത്തിന്റ ‘Indian Thought’ ‘ഭാ�
രതീയ ചിന്ത’യായി തൃശൂരിെല ലൂമിയർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടി�
ക്കാെനാരുങ്ങുേമ്പാൾ. പ്രൂഫ് േനാക്കാൻ മിക്ക ദിവസവും
െക ദാേമാദരൻ തെന്നയാണ് പാറേമക്കാവിനടുത്തുള്ള
ലൂമിയറിൽ വന്നിരുന്നത്. പ്രസ്സ് നടത്തിയിരുന്നത് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ബന്ധുവും ചിത്രകാരനും സ്ഥിരം െവള്ള േഷർ�
ട്ടും െവള്ളപാൻറ്സും ധരിച്ചിരുന്ന രവിേയട്ടനും (അന്ന്
പ്രസിൽ േകട്ടിരുന്ന േപർ) പെറ്റ മുടിയും െകാമ്പൻ മീശ�
യുമുള്ള യുവ സുേരന്ദ്രനുമായിരുന്നു. ഇരുവരും അച്ചടിയി�
െല ആധുനിക ഭാവുകത്വത്തിെന്റ വക്താക്കൾ. െചറിയ
ചില അച്ചടിപ്പിക്കലുകൾക്കായി ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ
േകാേളജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒഴിവിൽ ഞാനും അവിെടത്താറു�
ണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്സിെന്റ ഓഫീസിലിരുന്നായിരുന്നു െക
ദാേമാദരൻ ആധുനികത അംഗീകരിച്ചും രസിച്ചും ജനയു�
ഗത്തിെലാരു േലഖനെമഴുതിയിരുന്നത്. ഒരു വാർഷിക�
പ്പതിപ്പിൽ. അതിൽ നിന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹവുമായുള്ള
സംഭാഷണങ്ങളുെട തുടക്കം. തുടക്കത്തിൽ ആധുനികത�
െയയും മാേവായിസെത്തയും ശ്രീനാരായണഗുരു, സ്വാമി
വിേവകാനന്ദൻ, ഗാന്ധി, െനഹ് റു, ഓർെവൽ, സാർത്ര്,
കമ്യു, കാഫ്ക, േട്രാട്സ്കി, സ്റ്റാലിൻ, ഇ എം എസ്, എൻ
ഇ ബലറാം, എം റഷീദ്, ഡി പി ചേതാപാദ്ധ്യായ… തുട�
ങ്ങിയവെരയും പറ്റിയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുമായിരുന്നു െമെല്ല വി�
പുലെപ്പട്ട, ആഴെപ്പട്ട, ആ വർത്തമാനം. പ്രസിൽ നിന്ന്
ക്രേമണ അതിെന്റ േവദി മാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു. പൂരപ്പറമ്പി�
േലക്കും ഗവ. േകാേളജിെല എെന്റ മുറിയിേലക്കും മാരാർ
േറാഡിെല എെന്റ കുടുസ്സ് േലാഡ്ജിേലക്കും സഖാവിെന്റ
െനഹ് റു നഗറിെല വീട്ടിേലക്കും. ലളിതവും ഉള്ളിൽ പട�
രുന്നതുമായിരുന്നു ആ കൂടൽ േനരങ്ങൾ. ഓർമ്മയിൽ
അതിേപ്പാഴും പല ദീർഘ കാണ്ഡങ്ങളായി സജീവം.

അവസാനം ഞാൻ െക ദാേമാദരെന കണ്ടത് തൃശൂെര
സഫയർ േഹാട്ടലിൽ. പിേറ്റന്ന് െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ സാ�
ഹിത്യ പരിഷത് മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കണം. ജി അധി�
കാരിയുെമാത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സമഗ്രചരിത്രം രചിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമായി െക ദാേമാദ�
രൻ താമസം ദില്ലിക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കാണൽ കുറഞ്ഞി�
രുന്നു. േഹാട്ടലിലിരുന്ന് പഴയ ഇരിപ്പും പറയലും തുടർ�
ന്നു. െക ദാേമാദരൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എെന്നനിക്ക്
ആദ്യമായി േതാന്നി. മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു, അനുസ്യൂതികൾ,
നിരന്തരം വിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ടു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് േതാ�
ന്നി. പഞ്ഞിെക്കട്ടുകൾ േപാെല നാെള മാനത്ത് നമ്മളും
പാറിച്ചിതറും എന്നേദ്ദഹം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു െഞാടി
െക ദാേമാദരൻ ആ ഉടൽ വിട്ടു േപായി എെന്നനിക്ക്
േതാന്നി. േഹാട്ടലിെല കാബിനിൽ നിെന്നണീക്കുേമ്പാൾ
നിൽപ് ഭദ്രമല്ലാതായിരുന്നു. പുറേത്തക്ക് നടക്കാൻ പി�
ടിക്കണമായിരുന്നു.

പിേറ്റന്ന് പരിഷത്തിൽ െക ദാേമാദരൻ പ്രസംഗിച്ചു.
പത്രങ്ങളിൽ വന്നു. േവദിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു നിൽക്കുന്ന
െക ദാേമാദരനിൽ ഞാൻ ഇന്നെല രാത്രിയിെല െക
ദാേമാദരെന തിരഞ്ഞു. അതിെനാെക്ക മുൻപുള്ള െക
ദാേമാദരെനയാണ് എവിെടയും കണ്ടത്. മാർക്സിസത്തി�
േലക്ക് പിച്ച െവച്ചേപ്പാൾ എെന്ന കുറച്ചു ചുവടുകൾ നട�
ത്തിച്ച സ് േനഹനിർഭരനായ മുൻഗാമിെയ. സായാഹ്നയ്ക്ക്
െപരുത്ത് നന്ദി. എെന്ന ഓർമ്മകളിേലക്ക് ഊേക്കാെട
വിളിച്ചുണർത്തിയതിന്.

(31/05/2020)

െക സച്ചിദാനന്ദൻ

ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൗരാവകാശ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി
നാെമാന്നിച്ച് െനഹ്റു നഗറിെല വീെടന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട
ആ ൈലബ്രറിയിൽ േപായി ചട്ടയില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങെള�
േപ്പാെല തുറന്നിരുന്നത്. ആ വിചാരരീതി അല്പെമങ്കിലും
പിെന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് രാജായുെട ചില സംസാരങ്ങളിലാ�
ണ്—പാരമ്പര്യത്തിെന്റ േപാസിറ്റീവുകെള സ്വാംശീകരി�
േക്കണ്ടതിെന്റ അനിവാര്യത, അെല്ലങ്കിൽ അതത്രയും
നാം ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് വിട്ടുെകാടുക്കുെമന്ന വിേവകം.
യുക്തിവാദിക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാ�
കാത്തത്. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസെത്ത േതാല്പിച്ച പ്രധാന
ഘടകങ്ങളിെലാന്ന്. ഗുരു ഉണ്ടായതിനാൽ േകരളം പി�
ടിച്ചു നിന്നു.

(31/05/2020)

ടി ജി നിരഞ്ജൻ: െക ദാേമാദരെനക്കുറിച്ചു് ഒരു സ്വകാര്യ�
ക്കുറിപ്പു്

മുകൾചിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു �
കുറിപ്പാണ്:

ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പുസ്തകച്ചട്ടക്ക് കുറച്ച് പഴക്കമുണ്ട്. സ:
െക ദാേമാദരനുമായി താരിഖ് അലി നടത്തിയ അഭിമുഖ�
ത്തിെന്റ മലയാളത്തിലുള്ള ആദ്യെത്ത പ്രസിദ്ധീകരണ�
മാണത്. എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാഭ്യാസെമാെക്കക്കഴിഞ്ഞ്
മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവുമായി നാട്ടിൽ ചുറ്റി�
ത്തിരിഞ്ഞിരുന്ന കാലെത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ അടക്കാപു�
ത്തൂരിെല വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ എെന്റ മുറിയിെല േമശപ്പു�
റത്ത് ഈ പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ തകർച്ചെയ്ക്കാെക്ക മുമ്പുതെന്ന
സജീവരാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരു�
ന്ന അച്ഛൻ എെന്ന ഒന്ന് ‘നന്നാക്കാൻ’ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നത്
പലേപ്പാഴും സ: െക ദാേമാദരെനയായിരുന്നു. അത്തര�
ത്തിൽ ഒരു ശത്രുത േപാലും എനിക്ക് സ: ദാേമാദരനു�
മായി ഉണ്ടായിവന്നു എന്ന് േവണെമങ്കിൽ പറയാം. സാ�
ധാരണരീതിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം
മാത്രമല്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നത് അച്ഛൻ കുറച്ച്
ൈവകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അലമാരയിൽ സൂക്ഷി�
ച്ചുെവച്ചിരുന്ന അച്ഛെന്റ ചുവന്ന തുണിയിൽ െപാതിഞ്ഞ
കട്ടിയുള്ള പഴയ പാർട്ടി െമമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് കൗമാര�
കാലെത്ത ഡിറ്റക്ടീവ് പുഷ്പരാജ് രഹസ്യാേന്വഷണങ്ങൾ�
ക്കിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി െമമ്പർഷിപ്പ്
എന്നത് അത്യധികം രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള പ്രേത്യകമായ
ബഹുമതിയാണ് എെന്നാെക്കയുള്ള ഒരു ധാരണ അെന്ന�
നിക്ക് മനസ്സിൽ രൂപെപ്പടുകയും െചയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും
കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ
രൂപെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്ന, എതിർപ്പുകൾ േനരിട്ടുതെന്ന
പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മകൻ ഒരു പാർട്ടി െമമ്പറായി
നാട്ടിൽ വന്നത് അച്ഛെന അേലാസരെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
എന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാെതയുമിരുന്നില്ല.

അടക്കാപുത്തൂർ ൈഹസ്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ പത്താം
ക്ലാസിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാെസ്സടുത്തിരുന്നു. സാ�
ധാരണ െഹഡ്  മാസ്റ്റർമാർ െചയ്തുകണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കാര്യം. എെന്റ കുരുത്തേക്കടുകൾക്കും േതാന്നിവാസ�
ങ്ങൾക്കുെമാെക്ക അച്ഛൻ ശിക്ഷ തന്നിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ്
ക്ലാസ്സിൽ “My son” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുസൃതിവാച�
കം േബാർഡിൽ എഴുതിെക്കാണ്ടാണ്. െപൺകുട്ടികളുെട
അറ്റം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന അടക്കിച്ചിരികളും കളിയാക്കൽ
േനാട്ടങ്ങളും മാത്രം മതിയായിരുന്നു എെന്ന മര്യാദക്കാ�
രനാക്കാൻ. മുതിർന്ന േശഷവും അച്ഛൻ ശീലങ്ങളിൽ
മാറ്റെമാന്നും വരുത്തിയില്ല. േനരിട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമി�
െല്ലന്നു േതാന്നുന്നത് െപാതുവായി ഞാൻ േകൾെക്ക
മറ്റാേരാെടങ്കിലും പറയും. ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എെന്റ േമശപ്പുറത്ത് െവച്ചുേപായ�
തും അതിെന്റെയാെക്ക തുടർച്ച തെന്ന. അന്ന് ആയിെട
പുറത്തിറങ്ങിയ മന്ദബുദ്ധികളുെട മാർക്സിസ്റ്റ് സംവാദം
(ഭാസുേരന്ദ്രബാബുവും െജ രഘുവും േചർെന്നഴുതിയത്)
അച്ഛെന്റ േമശപ്പുറത്ത് ഒരു കേത്താടു കൂടി െവച്ചാണ്
പിെന്ന ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ആഴ്ചകൾക്കു
േശഷം തിരിച്ചു വന്നേപ്പാൾ ഒരു ‘man to man’ സംസാര�
ത്തിന് അച്ഛൻ തെന്ന തുടക്കമിട്ടു. അച്ഛൻ കടന്നുേപായി�
ട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘർഷങ്ങളുെട ഒരു കാലെത്തക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞു. സ: െക ദാേമാദരെന്റ മാത്രം നിർബന്ധത്തിനു
വഴങ്ങി മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരിെക്ക
തലേശ്ശരി െട്രയിനിങ് േകാേളജിൽ േപായി ബി ടി െച�
യ്തത് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക േനർവഴിക്കുള്ള ഉപ�
േദശങ്ങൾ തരാൻ ദാേമാദരെനേപ്പാെല ഒരാളുണ്ടായി�
രുന്നു. നിങ്ങൾെക്കാന്നും അങ്ങെന ഒരാളില്ല എന്ന് ഒരു
തലമുറയുെട വിഷമം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മിണ്ടാെതയിരുന്ന്
േകട്ടു.

വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻ എേന്നാട് മിണ്ടാനുപേയാ�
ഗിച്ച പുസ്തകം എെന്റ വീട്ടിെല പുസ്തകസൂക്ഷിപ്പുകൾക്കി�
ടയിൽ െപട്ടു. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചിന്ത രവിെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള മാങ്ങാട് രത്നാകരെന്റ ‘ജാതകകഥകളുെട’ പ്രകാ�
ശനത്തിന് തൃശ്ശൂരിൽ േപായേപ്പാൾ താരിഖ് അലിയുെട
പ്രസംഗം േകട്ടു. െപാതുവിൽ “നിങ്ങൾ മലയാളികളുെട
സുഖേക്കെടന്താെണന്ന്” താരിഖ് അലി സദസ്സിേനാട്
അഭിമുഖം നടത്തുന്ന മട്ടിെലത്തിയ ആ ദിവസം മാതൃഭൂമി
പുറത്തിറക്കിയ വലതുഭാഗത്തുള്ള പുറംചട്ടയിൽ കാണുന്ന
“ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റിെന്റ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ” കൗതുക�
േത്താെട വാങ്ങിച്ചു. വീട്ടിെലത്തി ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞുള്ള
പതിവു സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ അച്ഛെന ഞാനീ
പുസ്തകം കാണിച്ചു. എെന്താെക്ക അച്ഛൻ ഓർത്തു എന്ന�
റിയില്ല. െക ദാേമാദരെനക്കുറിച്ചുള്ള കുേറ ഓർമ്മകളിേല�
ക്ക് കാടുകയറിേപ്പായി. െക പി ശശിയുമായി ഒരിക്കൽ
േഫാണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പരാമർശിച്ചു. ചിറ്റൂ�
രിെല ഫിലിം െഫസ്റ്റിവലിന് വന്ന അവസരത്തിൽ െക
പി ശശിേയയും കൂട്ടി ഞാൻ അച്ഛെന കണ്ടു. സുഹൃത്തി�
െന്റ മകേനാട് േസ്നഹവാത്സല്യങ്ങേളാെട അച്ഛൻ ഏെറ
േനരം സംസാരിച്ചു. ഇടതുഭാഗേത്തക്ക് ചരിഞ്ഞിരുന്ന്
ഇടതുകാലിൽ തടവിെച്ചാറിഞ്ഞ് സഖാേവ എെന്നാരു
വിളിയുണ്ട് ദാേമാദരന് എെന്നാരു ഓർമ്മച്ചിത്രം വരച്ചു.
അച്ഛേന്റത് എന്നു പറയാവുന്നതായി എനിക്ക് കിട്ടിയി�
ട്ടുള്ളത് ആ ഇടതുകാലിെല െചാറിയാണ് എന്ന് ശശി
െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഇടതുപക്ഷം േചർന്ന െചാറിയുെട രാഷ്ട്രീ�
യമാനങ്ങേളാർത്ത് ഞങ്ങെളല്ലാം കൂെടേച്ചർന്നുചിരിച്ചു.

ഇേപ്പാൾ അച്ഛനില്ലാത്ത വീട്ടിൽ അച്ഛെന്റ സൂക്ഷിപ്പുകൾ
അടുക്കിെവച്ചുെകാണ്ട് ഓേപ്പാളും ഞാനും ബിന്ദുവും ഇരി�
ക്കുന്നു. ഇടയിൽ ഏഷ്യാെനറ്റ് പുനഃസംേപ്രഷണം െചയ്ത
‘എെന്റ പുഴയിൽ’ അച്ഛൻ വീണ്ടും ഇരുന്നു സംസാരിക്കു�
ന്നതു കണ്ടു. മരണത്തിനു േശഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സു�
ഹൃത്തുക്കളുേടയും ബന്ധുക്കളുേടയും വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും
സഹപ്രവർത്തകരുേടയും ഓർമ്മകൾ േസ്നഹം നിറഞ്ഞ
സാന്നിദ്ധ്യങ്ങളായി അറിഞ്ഞു. എല്ലാവേരാടും നന്ദിയും
േസ്നഹവും അറിയിക്കുന്നു.

ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട, എെന്ന ആദ്യം െതാട്ട കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരെന, അദ്ധ്യാപകെന േസ്നഹേത്താെട ഓർത്തുെകാ�
ണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുെമ്പഴുതിയ ഈ കവിത വീണ്ടും എടു�
െത്തഴുതുന്നു:

ട്വിൻ േബ്ലഡ്

അച്ഛന് േഷവ് െചയ്തുെകാടുക്കുേമ്പാൾ
പെണ്ടേന്നാ കവിളത്തുരസിേപ്പായ
ഒരു പരുക്കൻ ചൂടിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു
േബ്ലഡുമൂർച്ചയിൽ നനഞ്ഞ ഒേരാർമ്മ.

പാതിരയ്ക്ക് പടികടന്നുവരുന്ന
ഒരു േടാർച്ചുമിന്നിച്ചെയക്കാത്ത്
ഏങ്ങലടിച്ചുവറ്റിയ കരച്ചിലിെന്റ
ഉപ്പടയാളങ്ങൾ െപാടിച്ചുകളഞ്ഞ
വരണ്ട പുകയിലച്ചുണ്ടുകൾ
ഇേപ്പാൾ വൃദ്ധമാെയാന്ന് വിറച്ചത്
മരുെന്നാറ്റിച്ചുകലങ്ങിയ കാഴ്ചയിലും
െതളിഞ്ഞുകണ്ട
മകെന്റ താടിനരെകാണ്ടാവണം

അമ്പതുകളുെട യൗവ്വനം െതാണ്ടെപാട്ടിച്ച
കീഴ്ത്താടിയനക്കങ്ങളുെട
വിളറിയ ഓർമ്മഞരമ്പുകളിൽ
എൺപതുകളുെട െവയിലത്ത്
മാനേത്തക്കുചുരുട്ടിയ വലംൈകയിെല
േറസർ േചർന്നുനിൽക്കുേമ്പാൾ
പല കാലങ്ങളുെട ചുവപ്പിേലക്ക്
േചാരെപാടിയാെത, മിണ്ടാെത
െതാട്ടുേപാവുന്ന മൂർച്ചകളിൽ
ഒേര സമയം െകാരുക്കുന്നുണ്ട്
രണ്ടു തലമുറകളുെട നരകൾ

(31/05/2020)

പി രാമൻ: െക ദാേമാദരെന്റ പ്രസക്തി

െക ദാേമാദരെന്റ പ്രസംഗം പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഉചി�
തമായി. ശ്രേദ്ധയമാക്കുന്ന പല സവിേശഷതകളും അതി�
ന് ഇന്നുമുണ്ട്.

1. ഇന്ന് വായന മരിച്ചു, പെണ്ടാെക്ക എെന്താരു വായ�
നയായിരുന്നു എന്ന വ്യാജകല്പനെയ അത് െപാളി�
ച്ചടുക്കി.

2. അധ്യയന ഭാഷ മലയാളമാക്കുക, ഭരണഭാഷ മല�
യാളമാക്കുക എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ
കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നു. ആദ്യം പദേകാശം ഉണ്ടാ�
ക്കൂ, എന്നിട്ടുമതി അധ്യയനഭാഷ മലയാളമാക്കൽ
എന്ന, ഇേപ്പാഴും മുഴങ്ങിേക്കൾക്കുന്ന വാദത്തിന് െക
ദാേമാദരൻ അേന്ന പറഞ്ഞ മറുപടിക്ക് എെന്താരു
വ്യക്തത!

െപെട്ടന്നു ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ട ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഇവി�
െട സൂചിപ്പിെച്ചേന്നയുള്ളൂ. മലയാളിക്കു െപാതുേവ പ്രി�
യങ്കരമായ െപാളിറ്റിക്കൽ െനാസ്റ്റാൾജിയേയക്കാൾ
വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയിേലക്കാണ് ഈ പുനഃപ്ര�
സിദ്ധീകരണത്തിെന്റ ചായ്  വ് എന്നു േതാന്നുന്നു.

(31/05/2020)

െക എച്ച് ഹുൈസൻ: െക ദാേമാദരൻ

അടിയന്തിരാവസ്ഥകാലത്ത് വലതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി
ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിെയ പിന്തുണച്ചേപ്പാഴും മനസ്സിൽ ആദര�
വു െകടാെതനിന്ന നക്ഷത്രം െക ദാേമാദരനായിരുന്നു.
അന്നേദ്ദഹം പരിപൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. അടിയ�
ന്തിരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ്, വസന്തത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ
അകന്നുേപായ നാളുകളിൽ ടി എൻ േജായിയുെട സൂര്യ�
കാന്തിയിൽ താരിഖ് അലിയുെട ഇന്റർവ്യൂവിലൂെട അേന്ന�
ക്ക് മരിച്ചുേപായ അേദ്ദഹം വീണ്ടും പുനർജ്ജനിച്ചു. ഗ്രാം�
ഷിേയാെടാപ്പം അേദ്ദഹവും ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു.

െക ജി എസ്സിെന്റ ഓർമ്മകൾ മങ്ങിേപ്പായ രണ്ടു കാല�
ങ്ങെള, അമ്പതുകേളയും എഴുപതുകേളയും െതാട്ടുണർ�
ത്തുന്നു. അവിടുന്നും അരനൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞ് അക്കാലങ്ങ�
ളത്രയും കൺമുമ്പിലൂെട നടന്നുേപാകുന്നതുേപാെല. െക
ജി എസ്സിേന്റത് അല്പം നീണ്ട കുറിപ്പാണ്. അത്രയ്ക്കും നീ�
ണ്ട ഗദ്യം അേദ്ദഹം അങ്ങെന എഴുതി കാണാറില്ല. അത്
അതിേനക്കാൾ നീണ്ടുനീണ്ട് അവസാനിക്കാതിരിക്കെട്ട
എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുേപായി.

(31/05/2020)

െക ജി എസ്

അസ്സലായി നിരഞ്ജൻ. ഇത്തരം ചരിത്രം േവണം. ഇനി�
യും ഇനിയും. വ്യക്തിയുെട സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിേലക്കാൾ
ജനതയുെട ചരിത്രജീവിതത്തിലാണ് ഈ ഓർമ്മയുെട
ജീവൻ. ഇന്ത്യനൂർ േഗാപി എന്ന് അച്ഛെന്റ േപർ പറയ�
ണം. രാഷ്ട്രീയം എേന്താ അന്യവിഷയെമന്ന് കരുതിയും
കരുതിപ്പിച്ചും സ്വയം അന്യെപ്പടുത്തുന്നവർക്കിടയിൽ
നിന്ന് അേന്ന വിേമാചിതമായ കുടുംബങ്ങളിെലാന്നിലാ�
യിരുന്നു നിരഞ്ജെന്റ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് കണ്ട് സേന്താ�
ഷിക്കുന്നു.

ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചരിത്രം “ഉൾക്കടൽ സിനിമയുെട െസ�
റ്റിട്ട”തിന് മുൻപും പിമ്പുമായി “പ്രകൃതിരമണി”യായി
കെണ്ണഴുതി െപാട്ടും െതാട്ട് പാട്ടും പാടി നിൽക്കുവേല്ല?

(31/05/2020)

പി െക വിജയകുമാർ

ദാേമാദരെനക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളിൽ ധിഷണാപരമായ�
െതാന്നും എെന്റ പക്കലില്ല. അമ്പതുകളുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
നടന്ന ഒരു പാർല്യെമന്റു െതരെഞ്ഞടുപ്പാണ് അക്കാല�
ത്തു് അഞ്ചിേലാ ആറിേലാ പഠിച്ചിരുന്ന എെന്റ ഓർമ്മ�
യിലുള്ളത്. അക്കാലത്തു് ഞങ്ങൾ െപാന്നാനി ദ്വയാംഗ
മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. പണ്ടെത്ത നാട്ടിക—ഇന്നെത്ത
കയ്പമംഗലം. സഖാവ് െക ദാേമാദരനും സഖാവ് പി
കുഞ്ഞനുമായിരുന്നു അന്നെത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. സ്ഥിരമായി പാർട്ടി പരിപാടികൾ
നടക്കാറുള്ളത് വീടിെന്റ െതാട്ടുള്ള അന്നെത്ത ഡിസ്റ്റ്രിക്
േബാർ  ഡു സ്ക്കൂൾ അംഗണത്തിലായിരുന്നു. െതരെഞ്ഞടുപ്പു
സേമ്മളനത്തിനു സഖാെവത്തിയതു ഭാര്യ പേത്മടത്തി�
യുെമാത്തായിരുന്നു. സ്ഥിരമായി ഈ അവസരങ്ങളി�
െലല്ലാം ഞങ്ങളുെട വീട്ടിൽ നിന്നാണു േനതാക്കെളല്ലാം
ഭക്ഷണെമാെക്ക കഴിക്കാറ്. ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീ�
ണ്ടുനിന്ന പ്രസംഗത്തിനുേശഷം േവദിയിലുണ്ടായിരുന്ന
അക്കാലെത്ത ജനകീയ ഫർണിച്ചറായ ഈസിെചയ�
റിൽ ഇരുന്നു സിേസർസ് സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റു െപാട്ടിച്ച്
ഒരു സിഗരറ്റു കത്തിച്ച് ആഞ്ഞു വലിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്
എെന്റ ഓർമ്മയിലുള്ളത്. പതിവു േപാെല അത്തവണ�
യും സഖാവ് ദാേമാദരൻ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ പരാജയ�
െപ്പടുകയായിരുന്നു (ഒരു അസംബന്ധ പ്രസ്താവനയായി
കണ്ടാൽ മതി).

(31/05/2020)



സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ “നിശ്ശബ്ദം” എന്ന കഥ
സച്ചിദാനന്ദൻ

േലാലഗഹനമായ കഥ. ഒന്നാന്തരം ആഖ്യാനം. എഴു�
തി തഴക്കം വന്ന ഒരു കഥാകൃത്തിെന്റ രചനാൈവഭ�
വം. ഗംഭീരമായ കെണ്ടത്തൽ. ദാമ്പത്യത്തിെല േസ്നഹ-
ൈവരാഗ്യങ്ങൾ, വംശത്തുടർച്ചയ്ക്കായുള്ള േമാഹം, ജീവി�
േലാകവുമായുള്ള മനുഷ്യരുെട ഉലയുന്ന ബന്ധം: ധാരാളം
ചിന്താവിഷയങ്ങൾ.

വി എം ഗിരിജ

സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ നിശ്ശബ്ദം വളെര നന്നായിട്ടുണ്ട്…
ഞാൻ ആദ്യമായാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ വായിക്കു�
ന്നത് എന്ന് േതാന്നുന്നു. കൃത്യവും സൂക്ഷ്മവും ആയ ഭാഷ.
സത്യം.

തൂക്കിെയടുത്ത് കൃത്യം ആക്കിയ ഭാഷയും വികാരവും
വിചാരവും… അേദ്ദഹത്തിന് അഭിനന്ദനം. ഇത് േപാസ്റ്റ്
െചയ്തത് നന്നായി.

പി രാമൻ

വ്യത്യാസമുള്ള, രസിച്ചു വായിച്ചു േപാകാവുന്ന, ജീവനു�
ള്ള കഥ. ഇല്ലായ്മകളുെട അനുപൂരകം വരുന്ന ആ ഒറ്റ
ഖണ്ഡിക മാത്രം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതായി േതാന്നി. പുതി�
െയാരു നല്ല കഥാകൃത്തിെന അവതരിപ്പിച്ചതിന് സായാ�
ഹ്നക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

െക വി അഷ്ടമൂർത്തി

ഞാനും സി സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥ വായിക്കുന്നത്
ആദ്യമായാണ്. പുതിയ അനുഭവം.

ചാരു മഞ്ജു

ചിലേപ്പാെഴെക്ക മറ്റാരും േകൾക്കാത്ത ശബ്ദൾ നമ്മൾ
േകൾക്കാറിേല്ല…സേന്താഷ് കുമാറിന് അഭിനന്ദനം!

ബിബിൻ ആന്റണി

സി സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ “നിശ്ശബ്ദം”, കാതിെലാരു നി�
ലയ്ക്കാത്ത ശബ്ദഭാരമായി തങ്ങിനില്ക്കുന്നതുേപാെല. ‘ഭൂ�
മിേയക്കാൾ ഭാരമുള്ള ശ്വാസം’ വായന കഴിയുന്നിടത്ത്
അസഹ്യമായി മാറി. ആകാശേത്തക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി നി�
ല്ക്കുന്ന, ചില്ലകളുെട അധികഭാരങ്ങെള മുണ്ഡനം െചയ്ത
േതക്കുമരമായി മനസ്സ് ഘനീഭവിച്ചുേപായേപാെല…
ജീവിതത്തിൽ നാെമാെക്കയും നമുക്കു േവണ്ടതു മാത്രം
േകൾക്കുേമ്പാൾ അവഗണിക്കെപ്പടുന്ന ശബ്ദങ്ങളുെട ഒരു
നിശബ്ദ േഘാഷയാത്ര… നല്ല വായനാനുഭവം.

സാന്ദ്ര സി േജാർജ്ജ്

സാഹചര്യങ്ങളുെട വ്യതിയാനത്തിൽ ഒേര ശബ് ദം
അേരാചകവും ആസ്വാദകരവും ആവാം. പ്രകൃതിയിെല
ശബ്ദങ്ങളുെട ഒരു േലാകം തെന്ന ‘നിശ്ശബ്ദം’ എന്ന െച�
റുകഥയിലൂെട ശ്രീ സേന്താഷ് കുമാർ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറ�
ന്ന് െവച്ചിരിക്കുന്നു. േകൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ േകൾക്കാ�
നും േകൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അവഗണിക്കാനും കഴിയുന്ന�
വർ, ഇന്നെത്ത മനുഷ്യർ.

ശ്രീേദവി എസ് കർത്ത

സേന്താഷിെന്റ കഥ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രവണം ആവശ്യെപ്പ�
ടുന്ന ഒന്നാണ്. അത് നഷ്ടെപട്ട മനുഷ്യരാശിേയാടുള്ള
ഓർമെപ്പടുത്തലും. അല്പം കൂടി ഒന്ന് എഡിറ്റ് െചയ്തിരുന്നു�
െവങ്കിൽ സൂക്ഷ്മത്തിെന്റ ദ്വന്ദമായ സ്ഥൂലത ഒഴിവാേയ�
െന. എങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥ.

ബഷീർ അബ്ദുൾ

സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമായ രചന. ഭാഷയുെട മർമ്മം അറി�
ഞ്ഞുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ. ഒരക്ഷരം അധികമില്ല. നല്ല കഥ.
നന്ദി.

െക ജി നിരഞ്ജൻ

സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥ ഇേപ്പാഴാണ് വായിച്ചത്.
ശില്പഭംഗിയുള്ള ലക്ഷണെമാത്ത ഒരു കഥ. േവ്യാമേസന�
യുെട പശ്ചാത്തലം ഉള്ള കഥകൾ വായിച്ച ഓർമ്മയില്ല.
നന്തനാരുേടയും േകാവിലെന്റയും പട്ടാള േലാകം േപാ�
െല കൗതുകമുള്ള ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും
കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും സേന്താഷിന് എന്ന് കരുതു�
ന്നു. പല അനുഭവേലാകങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വതന്ത്ര�
മായ എഴുത്തിന് സായാഹ്ന ഇടം നൽകുന്നത് വലിയ
സേന്താഷം.

ഓലക്കര മുസ്തഫ

ഈ കൂട്ടായ്മയിേലക്ക് ആദ്യമായാണ് വായനക്കായി
കണ്ണ് പായിക്കുന്നത്. റമദാൻ വ്രതവും മറ്റുമായി അതിന്
കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നെല ആദ്യമായി വായിക്കാൻ എടുത്തത്
സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ “നിശ്ശബ്ദം” എന്ന കഥയാണ്,
എന്താണ് പറേയണ്ടത്, നല്ല ഒന്നാം തരം രചന. കൂട്ടം
െതറ്റിയ ആ പക്ഷിയുെട കരച്ചിൽ സുമിത്രെയ േപാെല
ഇേപ്പാൾ എനിക്കും േകൾക്കാം. ഇെതാെക്ക െവളിച്ചം
കാേണണ്ട രചനകളാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ സേന്താഷ്
കുമാർ.

എം എച്ച് സുൈബർ

കണ്ണടയ്ക്കുേമ്പാൾ സ്വന്തം ഹൃദയമിടിപ്പും, ഉയർന്നു താഴുന്ന
ജീവെന്റ താളവും, തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൂക്ഷ്മപ്രകൃതിയിെല
െചറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങേളയും െചവിേയാർ�
ക്കാൻ കഴിയുേമ്പാഴാണ് ഒരാൾ ഏകാഗ്ര ധ്യാനത്തിേല�
ക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടികൾ കയറിത്തുടങ്ങുന്നത്.

പുതു തലമുറയിെല മുൻനിര കഥെയഴുത്തുകാരിൽ ശ്ര�
ദ്ധിക്കെപ്പേടണ്ട ഒരാളാണ് ശ്രീ സി സേന്താഷ് കുമാർ.
മനുഷ്യനും അവനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങ�
ളും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിഗൂഢവും സങ്കീർണവുമായ
ബന്ധങ്ങളുെട ആഴവും വ്യാപ്തിയും േരഖെപ്പടുത്താനുള്ള
ശ്രമങ്ങളാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക കഥകളും. നിശബ്ദം
എന്ന ഈ കഥയും അതിനുദാഹരണമാണ്.

ഒരു ൈസനികന് തെന്റ െതാഴിലിെന്റ ഭാഗമായി കിട്ടു�
ന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പരിശീലനം അയാൾ
േജാലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാലും തേന്നാെടാപ്പം മരണം
വെര ഉണ്ടാവും. ഏത് നിമിഷവും ഉപേയാഗിക്കാനായി
എണ്ണയിട്ട്, തുരുമ്പ് കളഞ്ഞ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി
വയ്ക്കുന്ന ഒരായുധം േപാെല അയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവ�
നും മനസ്സിെനയും ശരീരത്തിെനയും കരുതി വയ്ക്കും.

മുപ്പത്തിെയട്ട് വർഷം േവ്യാമ േസനയിെല േറഡിേയാ
ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ േസവനമനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിച്ച
ചന്ദ്രേമാഹനാണ് ഈ കഥയിെല മുഖ്യ കഥാപാത്രം.
അത്രയും വർഷെത്ത തീവ്ര പരിശീലനം അയാളുെട
ജീവിത വീക്ഷണെത്ത മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മതയുള്ള
ഒരു ഓഡിേയാ റീസിവർ യന്ത്രെത്തേപ്പാെല േകൾവിയു�
െട സാേങ്കതികമായ അളവുകളിൽ അയാൾ ഇേപ്പാഴും
‘റീഡിങ് ൈഫവ്’ എന്ന ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തു�
ന്നു.

േകൾവിയുെട മാനങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ ഭ്രമ കല്പനേയാ�
െട വിവരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് കണ്ണും, േകൾക്കുന്നത്
െചവിയുമല്ല. ഉള്ളിൽ സദാ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ
എന്ന അഖണ്ഡ േബാധമാണ്. കാണാനും േകൾക്കാ�
നും അറിയാനും ഉള്ളിൽ ‘ഞാൻ’ എന്ന അറിവിെല്ലങ്കിൽ
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉള്ളിെലത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യ-ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ
അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ മുട്ടി ആരുമിെല്ലന്ന ധാരണയിൽ
മടങ്ങിേപ്പാകും.

നിശബ്ദത എല്ലാ ശബ്ദങ്ങെളയും ഇല്ലാതാക്കുകയും
അെത സമയം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങെളയും ഉൾെക്കാള്ളുക�
യും െചയ്യുന്നുെവന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ചന്ദ്രേമാഹൻ തനി�
ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതും തനിക്ക് േകൾക്കാൻ കഴിയാത്തതു മായ
ശബ്ദങ്ങെളേത്തടി നടക്കുകയാണ്.

ഒരു യുദ്ധ വിമാനത്തിെല േകാക്പിറ്റിനുള്ളിെല ഏകാന്ത�
തയിൽ അയാൾക്ക് കൂട്ട് തേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടും ഉറങ്ങി�
യും കൂെടയുള്ള മരണം മാത്രമാണ്. മരണെത്തപ്രതിയുള്ള
ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ജീവിതെത്ത നിമിഷങ്ങളുെട ൈദർ�
ഘ്യത്തിൽ കാണാൻ അയാെള പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്.

ജീവിക്കുന്ന ഓേരാ നിമിഷവും കടന്നു േപാവുന്നത് തെന്റ
അറിവിലൂെട (awareness) ആയിരിക്കണെമന്ന് അയാൾ
സ്വയം ശഠിക്കുന്നു. മരണ നിമിഷം േപാലും നഷ്ടെപ്പട�
രുെതന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിലാണ് മര�
ണം സംഭവിക്കുന്നെതങ്കിൽ ക്കൂടി തെന്റ അവസാനെത്ത
ഓർമ്മയിൽ മരണം േരഖെപ്പടുത്തി െവയ്ക്കാൻ അയാൾ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവെന്റ ൈദർഘ്യം ഒരു ശ്വാസത്തിൽ
നിന്നും അടുത്ത ശ്വാസത്തിേലക്കുള്ള ദൂരം മാത്രമാെണ�
ന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

വായിച്ചു തീർന്നാലും കഥയിെല സാങ്കല്പിക േലാകവും,
കഥാപാത്രങ്ങളും, കഥാ സന്ദർഭങ്ങളും വിട്ടുേപാവാൻ
മടിച്ച് വായനക്കാരെന ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കും.

േവ്യാമേസനയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കഥാകൃത്തിെന്റ സ്വാ�
നുഭവങ്ങൾ ജീവിതെത്തയും മരണെത്തയും കുറിച്ചുള്ള
കാഴ്ച്ചപ്പാടിെന മാറ്റിയിരിക്കാം. ജീവിതെത്ത നിമിഷങ്ങ�
ളുെട ൈദർഘ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക്
മാത്രേമ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങെള ഇത്രയും കണിശതേയാ�
െട സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയു. ഈ കഥയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള
ഊർജ്ജ േസ്രാതസ്സും അതാകാം.

സി സേന്താഷ് കുമാറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

സി സേന്താഷ് കുമാർ

സായാഹ്നയിൽ ഇന്നെല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘നിശ്ശബ്ദം’
എന്ന എെന്റ കഥയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് വളെര മികച്ച പ്രതികര�
ണമായിരുന്നു. അതിെന്റ സേന്താഷം അറിയിക്കെട്ട.

മലയാളത്തിെന്റ പ്രിയ കവി ശ്രീ െക സച്ചിദാനന്ദെന്റ,
കഥെയ കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള വാ�
ക്കുകൾ എനിക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയത്.
ഒപ്പം ശ്രീ ബിബിൻ ആന്റണി നടത്തിയ ഗംഭീര വായന�
യും.

പ്രസിദ്ധ േഫാെട്ടാഗ്രാഫറും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ
െക ആർ വിനയൻ കഥ വായിച്ചതിലുള്ള സേന്താഷം
അറിയിക്കാൻ എെന്ന േനരിട്ടു വിളിക്കുകയുമുണ്ടായി. കഥ
താൻ മൂന്നു വട്ടം വായിച്ചു എന്നും നല്ല കഥകൾ താൻ
വായിക്കുകയല്ല, വായിച്ചു പഠിക്കുകയാണ് െചയ്യാറുള്ളത്
എന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത് അവിസ്മരണീയമായി.

കഥ വായിച്ച എല്ലാവർക്കും, വിശിഷ്യാ സായാഹ്നെയ
എനിക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി തന്ന സുഹൃത്ത് അനൂപ്
നായർക്കും നന്ദി.

നല്ല എഴുത്തു പുലരെട്ട, നല്ല വായനയും.



െക എച്ച് ഹുൈസെന്റ “ൈസബർ കാലത്തിെല
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ”

െക ജി എസ്

ആധികാരികം, മേനാഹരം, സൂക്ഷ്മം, സമഗ്രം, എെന്നല്ലാം
സേന്താഷം മുഴങ്ങുന്നു മനസ്സിൽ. ഇത് അത്യാവശ്യമായ
അറിവ്. േവണ്ടിയിരുന്ന ചരിത്രം.

ഹുൈസൻ ലിപി ലിപിയായി മലയാളം േകൾക്കുേമ്പാ�
ഴനുഭവിക്കുന്ന സംഗീതം, ഭാഷയുെട സ്വരസംസ്കാരം,
ഉരുൾവടിവുകൾക്കിടയിൽ അക്ഷരം സംരക്ഷിക്കുന്ന
അന്തസ്ഥലവിസ് തൃതി, േദശപ്രകൃതി, ഇവിടുെത്ത നാനാ�
ജഗന്മേനാഹരമായ സസ്യമൃഗപക്ഷിഭൂഭംഗികൾ, നമ്മുെട
ജലാശയങ്ങളിൽ വീണു കിടക്കുന്ന മൗനങ്ങൾ, മലയാളി
െവയിൽനിലാവുകൾ. എണ്ണിയാെലാടുങ്ങാത്ത െചറു െച�
റു മലയാളിെവട്ടങ്ങൾ, ഇരുട്ടുകൾ, നേമ്മാെടാപ്പം ഭാഷ
താണ്ടുന്ന സമയദൂരങ്ങൾ, മലയാളിരുചി േതടുന്ന തന�
തഴക്, ചങ്ങമ്പുഴ ലിപികൾെക്കഴുതിയ പ്രണയകവിത,
എത്ര ഗാഢമായി ഈ മനുഷ്യർ ഭാഷെയ േസ്നഹിക്കുന്നു
എന്ന െവളിവ്, തുടങ്ങിയവെയല്ലാം ഈ ഹുൈസൻേലഖ�
നത്തിെന്റ വായനയ്ക്കിടയിൽ ഓർമ്മയിലൂെട ഒഴുകിേപ്പായി.
വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു െകാണ്ട്.

നല്ല പ്രഭാതം. ഇതിൽ എത്രെയത്ര ഉദയങ്ങൾ. സായാ�
ഹ്നയ്ക്ക് സ്തുതി. ഹുൈസന്, മലയാളലിപിയുെട െപരുന്തച്ച�
ന്, എല്ലാ ലിപിവര്യന്മാർക്കും, വണക്കം.

െക സച്ചിദാനന്ദൻ

ഹുൈസെന്റ മലയാളലിപി ചരിത്രം വീണ്ടും വായിച്ചു. വിശ�
ദവും സമഗ്രവുമാണത്; ഒപ്പം പുതിയ െവല്ലുവിളികളിേലയ്ക്ക്
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും. പഴയ ലിപിയിൽ തെന്ന പഠിച്ചു വളർ�
ന്ന, ഇന്നും കെയ്യഴുത്തിൽ അതുപേയാഗിക്കുന്നയാെളന്ന
നിലയിൽ അത് ഒരു പാട് ഓർമ്മകളുണർത്തി. നാട്ടിൻ�
പുറെത്തയും സ്കൂളിെലയും കെയ്യഴുത്തു മാസികകളിൽ
ശീർഷകങ്ങെളഴുതുേമ്പാൾ സ്വയം നടത്താറുള്ള പരീക്ഷ�
ണങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നേപ്പാൾ െചയ്ത ലിേനാക്കട്ടുകൾ
വെര—അവ ചില െചറു മാസികകൾക്ക് കവറായിട്ടുമു�
ണ്ട്. ആത്മഗീത എന്ന സ്വന്തം പുസ്തകത്തിെന്റ കവറും
ഞാൻ തെന്ന െചയ്തതാണ്. അക്ഷരവടിവുകൾ എന്നും
ആനന്ദവിസ്മയങ്ങേളാെട േനാക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഹാർപർ
േകാളിൻസ് എെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തന സമാഹാരം
െചയ്തേപ്പാൾ കവറിൽ എെന്റ കയ്യക്ഷരത്തിൽ തെന്ന
ചില മലയാള വരികൾ േവണെമന്നു നിർബ്ബന്ധിച്ചതും
അവർ അത് അംഗീകരിച്ചതും ഓർക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത്
േപാസ്റ്ററുകളായി കവിതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആേലാ�
ചനയുണ്ടായി. ഒരു േപാസ്റ്റർ കവിത തെന്ന എഴുതി സ്ട്രീറ്റ്
മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കയും െചയ്തു. േഫാണ്ടുകേളാ�
ടുള്ള ആകർഷണം ഇന്നും അെതപടി നിൽക്കുന്നു. ഭട്ട�
തിരിെയ പ്രണമിക്കുന്നു. ഹുൈസനും സഹകാരികൾക്കും
മലയാളത്തിെന്റ നന്ദി.

ഭട്ടതിരി: േപാസ്റ്റർ കവിത

െക പി സജീവൻ

മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട തനിമ നില നിർത്തുന്നതിനുള്ള
മാഷിെന്റ േപാരാട്ടം അന്നും ഇന്നുമല്ല ഇനി എന്നും ഭാ�
ഷെയ്ക്കാപ്പം നില നിൽക്കും. മലയാള അക്കങ്ങൾ കുഴിച്ചു
മൂടെപ്പട്ടു എന്ന് കരുതാം അെല്ല മാെഷ?

െക സച്ചിദാനന്ദൻ

ഇേപ്പാൾ അവ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നിെല്ലന്ന് വർഷങ്ങൾ�
ക്കു മുമ്പ് െഞട്ടേലാെടയാണ് ഞാനറിഞ്ഞത്. ഒരു പ്രൂഫ്
തിരുത്തി അയച്ചേപ്പാൾ േപജു നമ്പറുകളും വരി നമ്പറുക�
ളും മലയാള ലിപിയിലായിരുന്നു. പ്രസാധകരുെട പ്രൂഫ്
റീഡർ േചാദിച്ചു: അവ േകാഡുകളാേണാ എന്ന്!

െക ജി എസ്

മറവിയിേലക്കവയും ഒരുപാട് തനത് വാക്കുകളും ആണ്ടു
മറഞ്ഞു. വിത്തുകളുെടയും വിളകളുെടയും മഴേമഘങ്ങളുെട�
യും കടൽേനരങ്ങളുെടയും കടൽ നിറങ്ങളുേടയുെമാെക്ക
േപരുകൾ മറഞ്ഞു. പുതിയ പഠിപ്പും പുതിയ നാഗരികത�
യും പുതിയ വസ്തുക്കളും അവയുെട േപരുകളും െവക്കാൻ
േമശയിലും അലമാരിയിലും േബാധത്തിലും പഴയ വാക്കു�
കളിരുന്ന ഇടെമാെക്ക ഒഴിപ്പിെച്ചടുത്തു.

പരിണാമത്തിെന്റ അനുഭവം തരുന്ന അറിവ് കാണുന്ന�
ത്/കാണിക്കുന്നത് ഭാഷാചരിത്രസംഭവങ്ങൾ. േകൾക്കു�
ന്നത് പുതിയ സംജ്ഞാനാദങ്ങൾ. ഗൃഹാതുരവിലാപമല്ല.
പഴയ പലതും വീെണ്ടടുത്തു, േഗാവിന്ദെന്റേയാ ആറ്റൂരി�
െന്റേയാ കടമ്മെന്റേയാ സച്ചിയുെടേയാ ചില േനരെത്ത
െമാഴിവിേവകം.

പുതിയ ദളിത് കവിതയുെട വാേക്കാർമ്മയ്ക്ക് നല്ല കരു�
ത്തുണ്ട്. തകഴിയുെടയും ടി െക സി വടുതലയുെടയും മറ്റും
കഥകളിൽ തഴച്ചു കണ്ട നാടൻ വാേക്കാർമ്മ.

(6/3/2020)

െക എച്ച് ഹുൈസൻ

ഒരു ഭാഷയുെട അക്ഷരങ്ങളുെട ആകൃതി രൂപംെകാള്ളു�
ന്നതിെന്റ പ്രാഥമിക േസ്രാതസ്സ് എന്താെണന്ന് പല�
േപ്പാഴും ആേലാചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘അ’ എന്ന ഒെരാറ്റ ശബ്ദം
അലിഫും ആൽഫയും നമ്മുെട ആനയും ആയിത്തീർന്ന�
െതങ്ങെന ഇന്റർെനറ്റിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും തിരഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ട്. പ്രേത്യകിച്ച് െസമിേയാട്ടിക്സിൽ. എെന്റ മനസ്സിലുള്ള
ബലെപ്പട്ട വിചാരം ഒരു ഭാഷാസമൂഹം ജീവിച്ചുേപാന്ന
പ്രകൃതിയിെല രൂപങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇതിെന ന്യായീക�
രിക്കുന്ന ഒരു ഗേവഷണ പ്രബന്ധവും കെണ്ടത്താനായി�
ട്ടില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ ആരുെടെയങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽെപ്പട്ടി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അയച്ചു തരണം.

ചന്ദ്രൻ േപാെല, വഞ്ചിേപാെല അറബിലിപി എെന്നാ�
രു പരാമർശം റഫീക്ക് അഹമ്മദിെന്റ ഒരു കവിതയിൽ
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചുട്ടുെപാള്ളുന്ന പകൽമരുഭൂമിയിലുള്ള അന�
ന്തമായ അലച്ചിലിന് സാന്ത്വനവും ജീവിതാഹ്ലാദവും അർ�
ത്ഥവും അറബിക്കഥകളും അറബികൾേക്കകിയത് അമ്പി�
ളിക്കുളിരാണ്. അവന് ജീവിേതാപാധിയായത് മീൻപിടു�
ത്തവും വഞ്ചിയുമാണ്. അവന് അക്ഷരങ്ങളായത് ചന്ദ്ര�
ക്കലയാണ്. അവന് മാസപ്പിറവിയും െപരുന്നാളുമായി�
ത്തീർന്ന ആകാശത്തിെല പ്രിയെപ്പട്ട രൂപം അവെന്റ
െകാടിയടയാളവുമായി. ചന്ദ്രക്കലയിൽ പണിതീർത്ത
നൗകകളുമായി അവൻ വൻകരകളിേലക്ക് യാത്രെചയ്തു.
മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷരങ്ങെളേപ്പാലും അവൻ അറ�
ബിയിൽ പണിതു—അറബി മലയാളം. നമുക്കവൻ ഒരു
ചന്ദ്രക്കലയുണ്ടാക്കിത്തന്നു—മീതൽ. അതുണ്ടാക്കിയത്
േപാർത്തുഗീസുകാരാെണന്ന് പിന്നീട് ഗേവഷണപ്രബ�
ന്ധമുണ്ടായി! ‘പ്രതീക്ഷാ മുനമ്പി’ൽ നിന്ന് വാേസ്കാഡ
ഗാമയ്ക്ക്  േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്ക് വഴി പറഞ്ഞുെകാടുത്തത്
അറബികളാെണന്ന ചരിത്രവും വഴിമാറിേപ്പായി.

ചങ്ങമ്പുഴയുെട അക്ഷര കവിത വായിച്ചിട്ടില്ല. അതു
കെണ്ടടുത്ത് സായാഹ്നയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. മല�
യാളിയിൽ നിന്നും അകന്നു േപാകുന്ന ആ േലാലവിേമാ�
ഹന പ്രണയം മലയാളത്തിെന്റ തനതുലിപിയിൽ ഒന്നു
കാണണം.

നിലാെവളിച്ചത്തിൽ െതേങ്ങാലകൾ പൂഴിമണ്ണിൽ വിര�
ചിക്കുന്ന നിഴൽപ്പാടുകൾ, മുറ്റത്ത് കാക്ക ചിക്കിപ്പരത്തു�
ന്ന അമൂർത്തചിത്രങ്ങൾ, ഗജവീരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന
ഉത്സവങ്ങൾ, െവൺചാമരങ്ങൾ, വർണ്ണാങ്കിതമായ കുട�
കൾ—മലയാളിയുെട കാഴ്ചകളിൽ നിറയുന്ന ചാരുതകൾ
അക്ഷരങ്ങളായി പരിവർത്തനെപ്പടുന്നത് ഒ എൻ വി ഒരി�
ക്കൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവെര കെണ്ടത്താൻ കഴിയാത്ത
‘അന്തഃസ്ഥല വിസ്തൃതികൾ’ േതടി െക ജി എസ് യാത്ര�
േപാകുന്നു. െവയിൽനിലാവുകളിലൂെട േകരളത്തിെല
ഉൾനാടൻ കായൽപ്പരപ്പിൽ പടർന്ന മൗനത്തിേലക്കത്
ഊളിയിടുന്നു. അക്ഷരങ്ങളുെട നിഗൂഢതകളിൽ ഇരുട്ടുക�
ളുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹം ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു.

അജ്ഞാതങ്ങളിേലക്കുള്ള യാത്രകളാണ് ഓേരാ അക്ഷ�
രങ്ങളിേലക്കുമുള്ള യാത്രകൾ. അത് ഒടുങ്ങുന്നില്ല.

നന്ദി, െക ജി എസ്, േശഷകാലം അക്ഷരങ്ങൾ പണി�
യാൻ ഇതു ധാരാളം.

രാധാകൃഷ്ണൻ

എെന്റ പ്രിയസുഹൃത്തു്, ശ്രീ ഹുൈസൻ മറ്റു ലിപിരചയി�
താക്കളിൽ നിന്നും രണ്ടു് കാര്യങ്ങളിൽ േവറിട്ടു നില്ക്കുന്നു.
(1) ഒരു തനതുലിപി േപാരാളി; (2) അക്ഷരങ്ങളുെട കാ�
ലിഗ്രഫിൿ സൗന്ദര്യം േപ്രാഗ്രാമിങ് യാന്ത്രികതയിൽ
നഷ്ടെപ്പടാെത സൂക്ഷിച്ച മാന്ത്രികൻ.

ഒന്നു്: മലയാളത്തിെന്റ തനതുലിപി നിലനിറുത്തുന്നതിനാ�
യി െചേയ്യണ്ടിവന്ന േപാരാട്ടം േപാലുള്ള ദുർഘടാവസ്ഥ
മറ്റു് ഏെതങ്കിലും ഒരു േഫാണ്ട് ഡിൈസനർക്കു് ഉണ്ടായ�
തായി അറിയില്ല. 1999-ൽ രചന അക്ഷരേവദിയുെട േന�
തൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമർപ്പണസേമ്മളനത്തിെന്റ േപാ�
സ്റ്റർ വലിച്ചുകീറി കളയുന്ന അളവിേലയ്ക്കു് ഭാഷാ ഫാസിസ്റ്റു�
കൾ ഇടെപട്ടു. സേമ്മളനം അസാദ്ധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ
െതരുവിെല ആക്രമണം തുടർന്നുെവങ്കിലും സേമ്മളനം
നടക്കുകയും രചന ലിപിസഞ്ചയം സമൂഹത്തിനു സമർപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തു. ലിപി പരിഷ്ക്കരണവാദികളും ഹുൈസൻ
മാഷും തമ്മിലുള്ള താത്വികമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ പിെന്നയും
തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞസമൂഹമട�
ങ്ങുന്ന പരിഷ്കരണവാദികൾക്കു് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്  െമന്റിെന്റ
പിന്തുണയുണ്ടായതുെകാണ്ടു്, ഹുൈസൻ മാഷിെന്റ പ്ര�
വർത്തനങ്ങൾ പാെട അവഗണിക്കെപ്പട്ടു. മുന്നു ദശാബ്ദ�
ക്കാലെത്ത ലിപി സഞ്ചയങ്ങളുെട രൂപകല്പനയും നിർ�
മ്മാണവും വിതരണവും പരിപാലനവും സ്വന്തം നിലയ്ക്കും
സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റ സഹായേത്താെടയും
ഹുൈസൻ മാഷ് നിർവ്വഹിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാഴും അേത
ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െപാതുഖജനാവിൽ നിന്നും മേറ്റ�
േതാ ൈകകളിേലയ്ക്കു് േകാടിക്കണക്കിനു് തുക യാെതാരു
േലാഭവും കൂടാെത ഒഴുകിെക്കാണ്ടുതെന്നയിരുന്നു. രണ്ടര
പതിറ്റാണ്ടു് നീണ്ടുനിന്ന ലിപിപരിഷ്ക്കരണവാദം ഒടുവിൽ
അതിെന്റ പ്രേയാക്താക്കൾ തെന്ന തനതുലിപിയിലുള്ള
ഒരു ലിപിസഞ്ചയം നിർമ്മിച്ചു വിതരണം െചേയ്യണ്ട പത�
നത്തിൽ വെന്നത്തി. ഇരുപത്തിയഞ്ചു െകാല്ലം േവണ്ടി
വന്നു പരിഷ്ക്കരണവാദികെള സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ, േകരള�
ത്തിെല പത്രങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും
തനതുലിപി സ്വീകരിക്കുവാനും അത്രതെന്ന സമയെമടു�
ത്തു. ഹുൈസൻ മാഷിനു് അതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമടയാ�
െമങ്കിലും ഒരു ജീവായുസ്സിെന്റ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ
കാലത്തിെന്റ നല്ല ഭാഗം ഈ േപാരാട്ടത്തിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടു�
െവന്നതാണു് സത്യം.

രണ്ടു്: മുദ്രണകലയിെല പ്രധാനഘടകമായ ലിപി, കമ്പ്യൂ�
ട്ടർ സാേങ്കതികവിദ്യയ്ക്കു് വഴങ്ങിയേപ്പാൾ, ഒട്ടനവധി ഗു�
ണഫലങ്ങളുണ്ടായതുേപാെല േദാഷഫലങ്ങളും ഉണ്ടാ�
യിട്ടുണ്ടു്. േഫാണ്ടു് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ ലിപിസഞ്ച�
യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വലിയ േനട്ടം. അതിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായതു് നൂറ്റാണ്ടുക�
ളിലൂെട വികാസം പ്രാപിച്ചുവന്ന, മുദ്രണെത്ത ഒരു കല�
യാക്കി മാറ്റിയ, ലിപിസംബന്ധിയായ ചില സൗന്ദര്യസ�
ങ്കൽപ്പങ്ങളാണു്. പാശ്ചാത്യേലാകത്തിൽ ഈ നാശം
തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിഭാശാലികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ യാന്ത്രികത�
യിലമർന്ന മുദ്രണകലയിൽ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ കാലിഗ്രാ�
ഫിയുെട സൗന്ദര്യെത്ത തിരിച്ചുെകാണ്ടു വരുവാൻ ശ്രമി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാ: െഡാണാൾഡ് ക്നുത്, െഹർമൻ സാഫ്,
മുതൽേപർ. മലയാളഭാഷയിൽ ഈ ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടി
ഈ രംഗത്തു് പ്രവർത്തിച്ച മഹാരഥനാണു് ഹുൈസൻ
മാഷ്.

മലയാളലിപിയുെട സൗന്ദര്യം കാലിഗ്രാഫിൿ രീതിയിൽ
ഡിൈസൻ െചയ്യെപ്പട്ട േഫാണ്ടുകളിലാണു് കാണെപ്പ�
ടുന്നതു്. മാതൃഭൂമിയുെട ആദ്യകാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ�
ളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന േഫാണ്ടുകെളല്ലാം തെന്ന കാ�
ലിഗ്രാഫിൿ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവയായിരുന്നു.
വായനക്കാരെനയും ഉള്ളടക്കെത്തയും അതിലൂെട ഗ്രന്ഥ�
കർത്താവിെനയും പരസ്പരം സേമ്മളിപ്പിക്കുവാൻ ഈ
ലിപിസഞ്ചയങ്ങൾക്കു് കഴിഞ്ഞു. ഈ പാരസ്പര്യം യാന്ത്രി�
കമായി രൂപകല്പന െചയ്യെപ്പട്ട ലിപിസഞ്ചയങ്ങൾക്കു്
ൈകവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിെന്റ കാരണം
കമ്പ്യൂട്ടർ സാേങ്കതികതേയാടുള്ള അതിരുകവിഞ്ഞ മാന�
സികാടിമത്തമാണു്. മുദ്രണകലയിലൂന്നിയ സൗന്ദര്യപ്ര�
സരണം ഉള്ളടക്കെത്ത കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണമാക്കുകയും
അതുവഴി വായനക്കാരനും ഗ്രന്ഥകാരനും തമ്മിലുള്ള
സംേവദനം കൂടുതൽ സമ്പന്നമാവുകയും െചയ്യും എന്ന
കാര്യം വിസ്മരിക്കെപ്പട്ടു. ഇതിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമായി മാ�
തൃഭൂമിയുെട ആദ്യകാല േഫാണ്ടുകളുെട സൗന്ദര്യേത്താടു്
ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നതു് രചന എന്ന ലിപിസഞ്ചയമാ�
ണു്. സായാഹ്ന രചനെയ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കാരണ�
വും ഇതുതെന്നയായിരുന്നു. അക്ഷരങ്ങളുെട കാലിഗ്രാ�
ഫിൿ സൗന്ദര്യം േഫാണ്ട് എൻജിനീയറിങ്ങിെന്റ കാരു�
ണ്യമില്ലാത്ത യാന്ത്രികതയിൽ നഷ്ടെപ്പടാനുള്ള ഒന്നല്ല
എന്നു് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് രചന നമുക്കുചുറ്റും എേപ്പാഴും
നിലനില്ക്കുന്നു. തനതുലിപിയിൽ ഒട്ടനവധി േഫാണ്ടുകളു�
ണ്ടാെയങ്കിലും അവയിൽ മിക്കതും ദുർേമദസ്സു് പിടിച്ച മനു�
ഷ്യശരീരം േപാെല ഉള്ളടക്കെത്ത വിരൂപമാക്കാൻ മാ�
ത്രേമ സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടാണു്, രചനയിൽ
വിന്യസിക്കെപ്പടുന്ന സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു്
ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യതയുണ്ടാവുന്നതു്. ഉള്ളടക്കെത്ത
കവച്ചുെവയ്ക്കുന്നതിേനക്കാൾ അതിെന പരിേപാഷിപ്പി�
ക്കുവാനും കൂടുതൽ സംേവദനക്ഷമമാക്കാനും രചനയ്ക്കു
കഴിയുന്നു എന്നതാണു് സത്യം. അതിെന്റ രചയിതാവിനു്
ആയിരം പൂെച്ചണ്ടുകൾ!

െക എച്ച് ഹുൈസൻ

നന്ദി, സിവിആർ.

ഒന്ന്: എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ നല്ല കാലം എനിക്കു
‘നഷ്ട’െപ്പട്ടിട്ടില്ല. സായാഹ്നവെര എത്തിനില്ക്കുന്ന കർ�
മ്മം എങ്ങെന ഒരു നഷ്ടമാകും? ധന്യമായ കാലം
എന്നാണ് അതിെന വിേശഷിപ്പിേക്കണ്ടത്. പ്രതി�
ഭാധനരായ എെന്റ എത്രേയാ സുഹൃത്തുക്കേളക്കാൾ
ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ.

രണ്ട്: ചിത്രജകുമാറിെന എല്ലാവരും മറന്നുേപാകുന്നു.
ചിത്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ രചന ഉണ്ടാകുമാ�
യിരുന്നില്ല, ‘ഹുൈസൻ രചന’ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.
രചന ചിത്രജെന്റ സൃഷ്ടിയാണ്. ഞാനതിെന്റ നിർവ്വാ�
ഹകനായിത്തീർന്നത് എെന്റ സുകൃതം. എത്ര കൂട്ടുകാ�
രാണ് എേന്നാെടാപ്പം എന്നും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന�
ത്—േഹമചന്ദ്രൻ, വാസുേദവ ഭട്ടതിരി, വിജയകുമാരൻ
നായർ, സുഭാഷ് കുര്യാേക്കാസ്, മാമൻ ചുണ്ടമണ്ണിൽ,
േതാമസ് പി േതാമസ്, സുനീത, മേഹഷ്, അനിവർ
അരവിന്ദ്, പ്രവീൺ, രണ്ടു കാദിമാർ,… പിെന്ന ഉമ്മ, രാ�
ജമ്മ, മീര… ഇേപ്പാൾ രജീഷ്,… രചന ഒരാളുേടതല്ല,
എല്ലാവരുേടതുമാണ്. ഇെതാരു വിനയമല്ല.

മൂന്ന്: േലഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചേപാെല കൃത്യമായ കാ�
ലിഗ്രാഫിക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇതു�
വെര ഒരു ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. രചനയും
ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. നാരാ�
യണ ഭട്ടതിരി ഇത്ര അടുത്തുണ്ടായിട്ടും അേദ്ദഹവുെമാ�
ത്ത് ഒപ്പമിരുന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷണം െചയ്യാനായിട്ടി�
ല്ല. ഇേത കാര്യം പറഞ്ഞ് രവി സംഘമിത്ര അടുത്ത
ദിവസം വിളിച്ച് പരാതിെപ്പട്ടു. ഇേപ്പാൾ ന്യായീകരണ�
ങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ െകാേറാണയുണ്ട്!

നാല്: പുതിയ കുട്ടികൾ ‘പഴയ’ അക്ഷരങ്ങെള എതി�
േരൽക്കുന്നത് നമ്മുെട വിജയം തെന്നയാണ്. അതി�
െന്റ ‘ലാഭം’ നമുക്ക് നന്നായറിയാം. സർക്കാർ േപായി
തുലയെട്ട.

അഞ്ച്: െക ജി എസ്സിേന്റയും സച്ചിദാനന്ദേന്റയും സി�
വിആറിേന്റയും അേനകം സുഹൃത്തുക്കളുേടയും വാക്കു�
കൾ പകരുന്ന ഊർജ്ജം അപാരമാണ്. ഇത്ര ശപ്തവും
േവദനാകരവുമായ, സ്വന്തം ജനതയുെട പാലായന ദൃ�
ശ്യങ്ങൾ ചുറ്റും നിറയുന്ന പകൽരാത്രികളിൽ, എല്ലാ
സൗന്ദര്യങ്ങൾക്കും അർത്ഥം നഷ്ടെപ്പടുേമ്പാൾ ഈ
വാക്കുകൾ ഇരുട്ടിൽ നക്ഷത്രെവളിച്ചമായി മാറുന്നു.
അതുെകാണ്ട് േശഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലവും നഷ്ടകച്ച�
വടമാകുെമന്ന് തീർച്ച!

ആറ്: നാല്പതു വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം അേശാകനും ഷം�
സുവും ഇന്ന് കൂെടയുണ്ട്. യൗവ്വനത്തിെന്റ ഓർമ്മകൾ
മാത്രമല്ല, യൗവ്വനം തെന്നയാണത്.

റഫീൿ അഹമ്മദ്

ഒരു ലിപി ഉരുവം െകാണ്ടു വരുന്നത് അത് ഒരു ശബ്ദത്തി�
ന് പകരമാവുന്നത് മറ്റുള്ളവേരാട് ഒത്തുേചർന്ന് തനത്
അസ്തിത്വം െവടിഞ്ഞ് അർത്ഥമായിത്തീരുന്നത്. ഒരിക്ക�
ലും തീരാത്ത വിസ്മയങ്ങളാണിവെയല്ലാം. ഓേരാ ലിപി
വിന്യാസത്തിനും അക്ഷരമാലയ്ക്കും അവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
വന്ന മണ്ണിെന്റ, ജനതയുെട, സംസ്കൃതിയുെട ഏറ്റവും ആഴ�
െപ്പട്ട ജീവാകൃതികളുണ്ടാവാെത വരില്ല. ആ ജനത കടന്നു
േപാന്ന അനുഭവങ്ങളുെട, അവരുെട േലാകക്കാഴ്ചയുെട
േനർപ്പുകളും കൂർപ്പുകളും വളവുകളുെമല്ലാമായിരിക്കാം
അവെയ ആവിഷ്കരിച്ചത്. മൺമറഞ്ഞ തലമുറകളിേലക്ക്
നെമ്മ േചർത്തു െവച്ചിരിക്കുന്ന േവരുപടലങ്ങളാണവ.
അങ്ങെന എെന്താെക്കേയാ വിചാരിച്ച് ഉണ്ടായി വന്ന�
താണ് ലിപികൾ എന്ന എെന്റ കവിത. പത്തിരുപതു
വർഷത്തിേലെറ പഴക്കം കാണും.

എത്രേയാ വർഷങ്ങളായി ഒരു ആധുനിക ഭൂമിമലയാള
ലിപി വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്താൻ അക്ഷീണം, നിശ്ശബ്ദം യത്നി�
ച്ചു േപാരുന്ന ഹുൈസൻ മാേഷാടുള്ള അളവറ്റ ആദരം
ഇവിെട കുറിച്ചിടാൻ അനുവദിക്കുക.

െക പി സജീവൻ

മലയാള അക്ഷരങ്ങൾെക്കാപ്പം അക്കങ്ങളും ഉപേയാഗി�
ക്കെപ്പേടണ്ടത് തെന്ന. തീരുമാനം ഉേപഷിക്കരുെതേന്ന
ഞാൻ പറയു. മലയാള അക്കങ്ങൾ മനസിലാക്കുവാൻ
നിലവിലുള്ള അക്കങ്ങളുെട സഹായം കൂടി ഉണ്ടാേയ
തീരൂ. പഴയ ആധാരങ്ങളിൽ മലയാള അക്കങ്ങൾ മാത്ര�
മാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതുെകാണ്ടു മലയാള അക്കങ്ങൾ
പഠിച്ചു. അത്രയും പഴക്കമില്ലാത്ത ആധാരങ്ങളിലും േരഖ�
കളിലും രണ്ടുമുണ്ടായിരുന്നതു െകാണ്ട് മലയാള അക്ക�
ങ്ങൾ േനാക്കാതായി. ഇെപ്പാ മലയാള അക്കങ്ങൾ മറ�
ന്നു കഴിഞ്ഞു. ശബ്ദതാരാവലിയിലൂെട വീണ്ടും പഠിക്കാം.
രാധാകൃഷ്ണനും ഹുൈസൻ മാഷിനും അേശാകനും ഒരു
ബിഗ് സല്യൂട്ട്.

ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ

ഹുൈസൻ എഴുതിയ േലഖനത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തി�
െന്റ തനിമ അതിെന്റ ലിപിയുെട കുനിപ്പിൽ, വളവിൽ,
തിരിവിൽ, ചായ്വിൽ, ചരിവിൽ എല്ലാം പുലരുന്നുെവന്ന
ഉണർവ് അനുഭവിച്ചു. ചുവെരഴുത്തുകാരുെട എഴുതാത്ത
ചരിത്രം പലതും ഓർമയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. ഹുൈസൻ,
നിങ്ങളുെട യാത്ര ഒരു മിസ്റ്റിക്കിേന്റതു കൂടിയാണ്.

എം എ റഹ്  മാൻ

ലിപിെയക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ശ്രദ്ധിച്ച േപാൾ ൈവക്കം മുഹ�
മ്മദ് ബഷീർ ഉത്തേരന്ത്യയിേലക്ക് േപായേപ്പാൾ അവി�
ടുെത്ത ഉറുദു െബൽട്ടിൽ െവച്ച് അറബിക് കാലിഗ്രാഫി
പഠിച്ചത് ഓർത്തു േപായി. ഞാെനാരു കാസർേക്കാട്ടുകാ�
രനായതിനാലാവാം അതിർത്തിയിെല ഏഴു ഭാഷകളിൽ
അഭിരമിക്കുന്നതു െകാണ്ടാവാം, തുളു ലിപിയും മലയാള
ലിപിയും തമ്മിലുള്ള രൂപപരമായ സാദൃശ്യം എെന്ന
പലേപ്പാഴും ചിന്തിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ്രാവിഡഭാഷയിൽ ഏറ്റവും
പ്രാചീനമാണ് തുളു. മൂലദ്രാവിഡത്തിൽ നിന്ന് ബി സി
പത്താം നൂറ്റാണ്ടിനും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് സ്വതന്ത്ര
ഭാഷയായി എന്ന് ഭാഷാചരിത്രകാരമാർ. 85,000 വർഷം
മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട ആദിമമനുഷ്യപരമ്പ�
രയുെട േദശാടനം െറഡ് സീയും കടന്ന് തമിഴ് നാട്ടിെല
നീലഗിരി ബേയാേസാണിലൂെട വയനാട്ടിെലത്തി എന്ന്
ജനിതകശാസ്ത്രം വഴി െതളിയിക്കെപ്പട്ടു. നമ്മുെട ഭാഷാച�
രിത്ര വ്യവഹാരങ്ങെളല്ലാം ഈ ജനിതക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക്
മുമ്പ് തീർപ്പുകല്പിക്കെപ്പട്ടവയാണ്.

ഈ ആദിമ ജനത വയനാട്ടിെല എടക്കൽ ഗുഹയിെല�
ത്തി ആ പ്രഥമ ആരാധനാലയത്തിൽ ധാരാളം വിസ്മ�
യകരങ്ങളായ പാറ ചിത്രങ്ങൾ േകാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാെത
അവയിൽ അവർ െകാത്തിെവച്ച നാനാതരം അക്ഷരമു�
ദ്രകളും കാണാം. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് േശ്രഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി
ലഭിക്കാൻ ആധികാരിക െതളിവായി നല്കിയത് അവിെട
േകാറിയിട്ട ഈ പഴമ എന്ന അക്ഷരതതിയാണ്. എടക്ക�
ലിൽ അധിവസിച്ച ഈ ആദിമ നിവാസികൾ മലയിറങ്ങി
േകരള ജനതയായി. എ ടി േമാഹൻ രാജ് സംവിധാനം
െചയ്ത എടക്കൽ പാറച്ചിത്രങ്ങൾ എന്ന േഡാക്യുെമന്ററി�
യിൽ മലയാളിയുെട ഈ ജനിതകെത്തക്കുറിച്ച് വിശദ�
മാക്കുന്നുണ്ട്. അേതാെടാപ്പം എടക്കലിൽ ഈ ആദിമമ�
നുഷ്യർ എഴുതിേച്ചർത്ത നിരവധി അക്ഷരങ്ങളും േരഖയാ�
യി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എടക്കൽ ഗുഹയിൽ വരഞ്ഞിട്ട
ൈദവരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് െതയ്യത്തിേലക്ക് രൂപാന്തരം
പ്രാപിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന െതയ്യങ്ങെളയും േഡാക്യുെമന്റ�
റി അടയാളെപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുെട പിൻഗാമികേളാ
ഒപ്പം വന്നവേരാ വീണ്ടും വടക്ക് കിഴക്കൻ േമഖലയിലു�
െട തെന്ന സഞ്ചരിച്ച് പഴയ തുളുനാട്ടിെലത്തിയ േശഷം
അവിെട ഉടെലടുത്ത പലെതയ്യങ്ങളുെടയും മുഖ രൂപ�
ങ്ങൾക്ക് പ്രാചീനമായ ആഫ്രിക്കൻ മാസ്ക്കുകളുെട രൂപമാ�
ണ്. ഈ ൈദവങ്ങൾെക്കാപ്പം അവർ ഏറ്റിേപ്പായ ഭാഷ�
യാവാം തുളുവായി മാറിയത്. തുളുനാട് ഇന്നില്ല. ഉത്തര
േകരളത്തിെന്റ ഏറ്റവും വടക്ക് േകാരപ്പുഴ വെര പഴയ തു�
ളുനാടായിരുന്നു. ഇന്നെത്ത വടക്കൻ േകരളത്തിലാണ്
െതയ്യം സജീവമായി നിലനില്ക്കുന്നത്. തുളുവിൽ െതയ്യം
െദേയ്യാ ആണ്. െദേയ്യാ എന്ന തുളു വാക്കിൽ നിന്നാവാം
െതയ്യത്തിെന്റ നിഷ്പത്തി. തുളുവിെന്റ അക്ഷരമാലയും െത�
യ്യത്തിെന്റ മുഖപ്പാ ഇയും േചർത്തുെവച്ചാൽ രണ്ടിെന്റയും
നിഷ്പത്തി ഒെരാറ്റ സംസ്കാരത്തിലാെണന്ന് കെണ്ടത്താം.
തുളു ലിപിയും മലയാള ലിപിയും തമ്മിലുള്ള ഈ സാദൃ�
ശ്യം പഴയ കാലത്ത് ഇവിെട ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു.
ഭാഷാചരിത്രകാരനായ ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള തുളു മല�
യാളം എെന്നാരു വാദം തെന്ന മുേന്നാട്ടു െവച്ചിരുന്നു. ആ
വാദെത്ത െപാളിക്കാൻ തലസ്ഥാനേദശത്തു നിെന്നാരു
െകാടുങ്കാറ്റ് തെന്ന ഉണ്ടായി. അത് നിലനിന്നില്ല. ജനി�
തകശാസ്ത്രം വികസിച്ച ഈ കാലത്ത് ആ ഡയേലാഗ്
തുടരാവുന്നതാണ്. ഭാഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന േരഖ ചമയ്ക്കന്ന
സർഗാത്മക കലാകാരനായ െക എച്ച് ഹുൈസൻ എന്ന
പ്രതിഭാശാലിക്ക് ഈ വഴിക്ക് ഒരു ചിന്താ പര്യടനം നട�
ത്താൻ എല്ലാ േസ്കാപ്പുമുെണ്ടന്ന് ഓർമ്മെപ്പടുത്തെട്ട!



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
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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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