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തികരണങ്ങൾ
ഇ പി ഉണ്ണിയുെട കാർ ൺ
െക സച്ചിദാനന്ദൻ: ഉണ്ണിയുെട കാർ ണിനു േവണ്ടി—
പ ത്തിെന്റ നിലപാടുകൾ െകാ ം—ഇന്ത്യൻ
എക്സ് സ് വരു ന്ന ഒരാെളന്ന നിലയിൽ ഈ
േശഖരം എെന്ന രസിപ്പിക്കയും ചിന്തിപ്പി കയും
െച . വരയും വിചാരവും സമന്വയി ന്ന ഇത്ത
രം മെറ്റാരു കാർ ണി ം ഇേപ്പാൾ ഇൻഡ്യയിലു
ള്ളതായി എനിക്കറിവില്ല, ഒരു പെക്ഷ ഒറിജിത്
െസൻ ഒഴിെക. അതിൽ പേക്ഷ നർമ്മെത്തക്കാൾ
േരാഷമാണ് മുന്നി നിൽ ന്നത്. ഗീതയും ഞാ
നും ഗുഫ്ടുഗു തുട േമ്പാൾ ആദ്യം ആേലാചിച്ച
കാര്യങ്ങളിെലാന്ന് ഉണ്ണിയുെടയും ഒറിജിത്തിെന്റ
യും കാർ ണുകളായിരു . ഉണ്ണിയുെട പരിചയ
റിപ്പിൽ ആ believed to have േവണ്ടായിരു .
അത് ശരി തെന്നയായിരിെക്ക.

ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ ഗ്സ്: കവിതകൾ
െക സച്ചിദാനന്ദൻ: ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ സ്: ഒരു പാട് ഓർ
മ്മകൾ. എഴുപതുകളിൽ െക ജി എസ്സിെന്റ പരിഭാ
ഷകൾ. ഫ്േളായ്ഡ് െകാലയുെട സന്ദർഭത്തിൽ
ഈ ഉയിർെത്തഴുേന്ന ിെന്റ പുതിയ സക്തി.
പള്ളികളിെല രഹസ്യ േയാഗങ്ങളുെട സേന്ദശം
അsക്കം െചയ്ത പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ‘ ി
രിച്ച്വലുകൾ’ എന്നറിയെപ്പട്ട ിസ്ത്യൻ തിഗീത
ങ്ങൾ. കവിതകളിലും േനാവലുകളിലും ചി ങ്ങ
ളിലും നിറ
കിട ന്ന അടിമത്തത്തിെന്റയും
െചറു
നി ിെന്റയും ആഖ്യാനങ്ങൾ. നല്ല പരി
ഭാഷകൾക്ക് െവങ്കിടി
തി.
െക എച്ച് ഹുൈസൻ: മരണേത്താളം ശ്വാസം മു ന്ന നീ
േ ാകെളയല്ല ഹ ഗ്സിെന്റ കവിതകളിൽ കണ്ട
ത്. ഹതാശയരായി പലായനം െച ന്ന സ്വന്തം
േദശെത്ത ജനങ്ങെള, തീവണ്ടിച്ച ങ്ങളിൽ ചത
േപായ വീടണയാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങെള, െറയിൽ
െവ േസ്റ്റഷെന്റ നിലത്ത് മരിച്ച അമ്മേയാെടാത്ത്
പുതപ്പിനടിയിൽ േചർ കിടക്കാൻ െവ ന്ന കു
ഞ്ഞിെന, ആകാശത്ത് പുഷ്പവൃഷ്ടി നട ന്ന വി
മാനങ്ങെള, നിസ്വെന്റ പിടച്ചിലിൽ മുങ്ങിമരിച്ച
സഹപാഠിയായ മുഹമ്മദലിെയ കറുത്തവരെകാ
ണ്ട് മൂടിയ േമാഹനെന.
ആളുകൾ കട േപാകുന്നത് കേണ്ടാ?
ആകാശത്ത് വിമാനങ്ങൾ കേണ്ടാ?…
വീട് ആ വളവിന റം
അതാ, അവിെട.
(പാർക്കിെല കുട്ടി)
ബഷീർ അ ൾ: നന്ദി. നല്ല വിവർത്തനം. സമേയാചി
തം. ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ ഗ്സ് കൂടി േചർന്ന് എഡിറ്റ്
െചയ്ത An anthology of Black poetry എഴുപതുക
ളിൽ വായിച്ചേതാർ
.

െക യു അ ൾ ഖാദർ: കുരിശുയുദ്ധെത്തപ്പറ്റി
ഒരു േകാമഡി
എസ് എ ഷുജാദ്: െക യു-വിെന്റ കഥ േപാസ്റ്റ് െചയ്ത
തിന് സായാഹ്നക്ക് നന്ദി. അനുബന്ധമായി ഒരു
അനുഭവം കൂടി. യൂണി. േകാേളജ് പഠനകാലത്ത്
േനമത്തിന് സമീപമുള്ള കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം എെന്നാ
രു ാമത്തിൽ വയേലാരത്ത് ഒരു മൺകുടിലിൽ
സഹപാഠി സുഹൃത്ത് േമാഹനനുെമാത്ത് കുെറ
മാസങ്ങൾ 30 രൂപ മാസവാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചി
രു . അന്ന് വല്ലേപ്പാഴും വീട്ടിൽ േപാകുന്ന വഴി
എ അയ്യപ്പൻ അവിെട വരും. ഒരു ദിവസം തമ്പടി
ം. അങ്ങെന ഒരു ദിവസം എെന്റ വായനെയ
അളക്കാനായി അയ്യപ്പണ്ണൻ ഒരു േചാദ്യെമടുത്തി .
“എടാ നീ െക യു അ ൽ ഖാദറിെന്റ കഥ വായി
ച്ചി േണ്ടാ?”
“ഇല്ലേല്ലാ, അതാരാ?”
“െകാള്ളാം, പിെന്ന നീ കഥെയഴുതീട്ട് ഒരു
കാര്യവുമില്ല,”
“ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു േപരാണ്, എവിെട
കി ം?”
“അെതാ െമനിക്കറി
ട, േപര് ഞാമ്പറ
, േവേണാങ്കി എവിെടെന്നങ്കിലും തപ്പി വാ
യിക്ക്, ഭയങ്കര കക്ഷിയാണ് ഉ ൻ കഥകളാണ്.”
യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈല റിയിൽ തപ്പിെയങ്കിലും കി
ട്ടിയില്ല.
പിൽക്കാലത്ത് പലയിട ം അേന്വഷി . പി
െന്ന പഠനകാലെമാെക്ക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അപൂർ
വ്വമായി േകട്ട േപരാണ് എ അയ്യപ്പെന്റതും. ആെക
യുള്ള ‘ഉച്ചയുറക്കത്തിെല സ്വപ്നങ്ങൾ’ എന്ന സമാ
ഹാരം വളെര ൈവകിയാണ് കിട്ടിയത്. പെക്ഷ
െക യു-വിെന്റ കഥകൾ കിട്ടിയേതയില്ല. ആ േപര്
മറേന്ന േപായി. ഇ യും കാലം ൈവകിയതിൽ
കുറ്റേബാധം. ആദ്യമായാണ് ഒരു െക യു-കഥ വാ
യി ന്നത്. തികഞ്ഞ ഒരു കമ ണിസ്റ്റ്കാരെന്റ
ഒരു കഥ. മികച്ച ആഖ്യാനം. കാരൂരിെന്റെയാെക്ക
കഥയുെട നിലവാരം. അര നൂറ്റാണ്ടിനും വളെര
മുമ്പ് ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹം വാഴുന്ന കാല
ത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കഥെയഴുതാൻ സാധിച്ചത്
അേദ്ദഹത്തിന് തികഞ്ഞ കമ ണിസ്റ്റ് േബാധ്യങ്ങ
ളുള്ളതുെകാണ്ടാകാം. കഥാകൃത്തിെന നമി
.

സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ: ഭൂമിയിൽ ഏകാന്തത ് മാ
മായി ഒരിടമില്ല
െക ജി എസ്: സക്കറിയ ം സായാഹ്നാ ം നമ ാരം.
ഇത് ഇേന്നാളം ഉച്ചരിക്കെപ്പട്ടവയിൽ ഏറ്റവും
ജീവനുള്ള വാ കൾ. ഏറ്റവും ആഴമുള്ള കാ . ഇത്
ചിരംജീവിയായ കവിത, സംഗീതം. വരും കാലം
ഇതിേലയ്ക്ക് ഇന്നേത്തക്കാൾ കൂടുതൽ വരും. ഇന്ന
േത്തക്കാൾ സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ വാ കളിെല
ഉദയാപരമ്പര കൂടുതൽ ആത്മാക്കളിൽ ഉദി ം.
ഇതിലും െതളിമയുള്ളതായി ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും
െതളിഞ്ഞ െതളിനീര് േപാലുമില്ല.
അതിരപ്പിള്ളിയിൽ േകാടാനുേകാടി ജീവിവം
ശെത്തയും അവയുെട ആവാസവ്യവസ്ഥെയയും
െകാെന്നാടുക്കാൻ െകാലയാളിയായ ഏത് കുടി
േയറ്റ/അധിനിേവശക്കാരെന്റയും േകാടാലിയും രാ
സായുധങ്ങളുെമടുത്ത് പുറെപ്പ നിൽ ന്ന പുതിയ
സർവ്വസംഹാരപദ്ധതിക്കാർക്കറിയില്ല അവരുെട
ഏറ്റവും വലിയ ഇര ഭാവിയാെണന്ന്. കൃതിെക്ക
തിരായ െചറിയ ആശയ േയാഗം േപാലും ന
െട അവകാശത്തിൽ െപട്ടതല്ല. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പന്
അത് അറിയാമായിരു . അത് ആയുധങ്ങേള
ക്കാൾ ആധുനികമായ മൂർച്ചയുള്ള േബാധം. അതി
െന്റ പഴമ, െതളിനീരിെന്റ െതളിവായുവിെന്റ പഴമ.
ആ അറിവാണ് മൂപ്പെന്റ വാ കളിൽ തുളു ന്ന
ാണവായു. ഉദി ന്ന വിേവകം. േഗാ ങ്ങളിേല
ം വലിയ േഗാ ം കൃതിയാെണന്നറിയുന്ന,
ജീവേനാളം സ്വച്ഛ വിശുദ്ധമായ േവെറാരു ത്യയ
ശാ മിെല്ലന്നറിയുന്ന, ഉറ്റവരാണ് ജീവികെളാ
െക്കയും എന്നറിയുന്ന, അറിവിലുേമെറ ഏതറിവ്?
ഏതനുഭൂതി?
വി േമാഹനെന്റ ചി ങ്ങൾ സിയാറ്റിൽ മൂപ്പ
െന്റ വാ കൾ ം എ പാകം! പാകമായിരു
അവ സായാഹ്നയിൽ വന്ന കവിതകൾ ം.
അര നൂറ്റാണ്ടിേലെറയായി വരയിലും നിറത്തിലും
ഉണർന്നിരി ന്ന ഒരു ചരിേ
ിയം േമാഹനെന്റ
രചനകളിൽ നിന്ന് നെമ്മ നിരീക്ഷി
.
സക്കറിയ ം സായാഹ്നാ ം നമ ാരം.
െക സച്ചിദാനന്ദൻ: സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ സത്യസുന്ദ
രമായ വാ കൾ സക്കറിയയുെട ശബ്ദത്തിൽ—
സേന്താഷമായി. ഇേത സിയാറ്റിലിലാണ് പുതിയ
ജനകീയ തിേരാധങ്ങളുെട ഒരു പരമ്പര ആരം
ഭിച്ചെതന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. േമാഹനെന്റ ചി ീക
രണവും േചർന്നേപ്പാൾ കണ്ണിെനയും കാതിെനയും
ചിന്തെയയും ഒന്നി ണർ ന്ന മഹാനുഭവമായി
ആ വിേവകിയുെട മരണമില്ലാത്ത വാ കൾ. ഇട
േത്ത ം വലേത്ത ം മാ ം േനാക്കിയാൽ ഭാവി
കാണാനാവില്ല—പിന്നിേല ം മുന്നിേല ം കൂടി
േനാക്കണം.
ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ: പവി മായ ചിലതുെണ്ടന്ന, വാ
ങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയാത്ത പലതുെണ്ടന്ന
ഈ ഓർമെപ്പടുത്തൽ, വളെര ആഴത്തിൽ നിന്ന്
വരുന്ന ഈ വിലാപസ്വരം അടുത്ത തലമുറെയ
ങ്കിലും ൈകെക്കാ െമന്ന് തീക്ഷി ക. സമ
യം വളെര ൈവകിെയന്നവർ തിരിച്ചറിേഞ്ഞ ം.
സക്കറിയയുെട പരിഭാഷ മൂപ്പെന്റ സത്യസന്ധത
യും, വിേവകവും, അനുകമ്പയും, ചരി േബാധവും,
ദീർഘദർശനവും പരകായ േവശത്തിലൂെട മല
യാളത്തിേന്റതാക്കിയിരി
. സമേയാചിതമായ
അർത്ഥപൂർണമായ ഇടെപടൽ. സായാഹ്നയ്ക്ക് നന്ദി.
ീേദവി കർത്താ: എേപ്പാൾ വായിച്ചാലും ക നീരിൽ
മുങ്ങിേപാകാെത മുഴുമിക്കാൻ കഴിയില്ല സിയാറ്റിൽ
മൂപ്പെന്റ സേന്ദശം. ഇതിേനക്കാൾ മഹത്തായ ഒരു
സേന്ദശം മനുഷ്യരാശിക്ക് ൈകമാറാനില്ല. അതി
രപ്പിള്ളി ക ന്നിൽ നി മറ
േപാേയക്കാ
െമ സത്യം മുന്നിൽ നിൽ േമ്പാൾ അതിെന
തിെര േപാരാടാൻ ഇതിേനക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു
ആഹ്വാനമില്ല. ഈ പ്പിൽ ഉള്ള എെന്റ ിയെപ്പ
ട്ട അനിയത്തി ര വർഷേത്താളം പഠനത്തിെന്റ
ഭാഗമായി Native Indians-െനാപ്പം അവരുെട റി
േസർവ്-കളിൽ െചലവഴിച്ചിരു . െവളുത്ത വർഗം
ഇേപ്പാഴും ഇഞ്ചിഞ്ചായി അവരുെട സ്വത്വേബാധ
െത്ത എങ്ങെന തകർക്കാൻ മി െകാണ്ടിരി
എ ം അതിെന ഒരു ജനത തങ്ങളുെട പൂർവി
കരുെട മഹത്തായ മേനാഭാവം മാ ം കവചമാക്കി
എങ്ങിെന തിേരാധി
എ ം േവദനേയാ
െട പങ്ക് വച്ചിരു . ഇന്നെത്ത ഈ േപാസ്റ്റിന് വള
െര നന്ദി. സക്കറിയയുെട പരിഭാഷ സുന്ദരം ശക്തം.
മെറ്റാ ള്ളത് ഈ സേന്ദശം മൂപ്പൻ നൽകിയത്
അേദ്ദഹത്തിൻെറ Lushootseed എന്ന ഭാഷയിലാ
ണ്. അതിെന Victorian oratory മാതൃകയിേലക്ക്
െമാഴി മാറ്റിയത് Dr Henry A Smith എന്ന െവള്ള
ക്കാരൻ ആെണ ം കരുതെപ്പടു .
ലിസ്സി മാത : ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവകാശെപ്പടാനാ
കാതിരുന്ന ഇടങ്ങളുെട ജീവ വാഹമായി നില
െകാ ന്ന പൂർവികെര കുറി ള്ള സിയാറ്റിൽ മൂപ്പ
െന്റ വാ കൾ ഏെറ സക്തമാണ്. മനുഷ്യജീ
വിതെത്ത കൃതി ചുരുട്ടിെയറിയുന്ന ഇക്കാല ം
നമ്മൾ ൈകെക്കാ ന്ന വികസന നിലപാടുകൾ
എ വികലമാെണന്ന് അേദ്ദഹം പറ
തരു .
നാം ഓർക്കാത്ത പൂർവികരുെട ൈചതന്യം ഭൗേമാ
പരിതലത്തിൽ നിറ
നിൽ
ണ്ടാവും നക്ഷ
ങ്ങളായും മഞ്ഞായും മഴയായും കാറ്റായും അത്
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നവന് കൃതിെയ േ ാ
ഹിക്കാൻ ആവില്ല. സർവ്വ കൃതി സൗഭാഗ്യങ്ങ
ളുെടയും ഇടമായിരുന്ന ഏദൻ േതാട്ടത്തിൽനിന്ന്
ആദവും ഹവ്വയും പുറത്താക്കെപ്പട്ടത് വിലക്കെപ്പ
ട്ടത് എെന്താ െചയ്തിട്ടാണ്. കൃതി വിലക്കിയത്
െചയ്യാതിരി ക. മനുഷ്യൻ പുറത്താകും. കാലം
അത് കൃത്യമായി പറ
തരു ണ്ട്.
വടക്കൻ േകരളത്തിെല െതയ്യങ്ങെള കുറിച്ച്
അേന്വഷി നടന്നേപ്പാൾ മൂപ്പെന പലവട്ടം ഞാൻ
അനുഭവിച്ചി ണ്ട്. പൂർവികെര േതാറ്റം െചാല്ലി മല
യിറക്കി െകാ വ ആശീർവാദം വാങ്ങി തിരി
െക മലകയറ്റി വിടുന്ന ആരാധന അനുഭവമാണ്
െതയ്യം.
കാ ം മഴയും അതിശക്തമായി വീശിയടി
േപടിപ്പിച്ച പുലർകാലത്ത് ഏഴാംനിലയിലിരുന്ന്
സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ വായിച്ചത് വീ വിചാരം തന്ന
ൈവകാരിക അനുഭവമായി. മണ്ണടരുകൾക്ക് മീെത
ഉയരത്തിൽ മഴെപ്പയ്ത്തിെല ആത്മാക്കളുെട സംവാ
ദം. സക്കറിയ സാറിനും സായാഹ്ന ം ഹൃദയം
നിറഞ്ഞ നന്ദി!
ഗീതാ നസീർ: വടക്കൻ േകരളത്തിൽ കൂടുതലും കാ
വും െതറയുമാണ്. പൂവേങ്കാഴിെയ കുരുതി കഴി
െകാടുങ്ങലൂരമ്മ ം െകാട്ടിയൂർ േദവി ം
േവണ്ടി േനർച്ച നട ന്ന മന്നൻ മൂപ്പെനന്ന
അയൽവാസിെയ സാകൂതം ക നിന്നി ണ്ട്
ബാല്യത്തിൽ. വയലിെല ഇടേവള കൃഷി സമൃ
ദ്ധിയിൽ വരമ്പിലൂെട ഉടു െകാട്ടി ആർ
വരുന്ന േകാതാമൂരിയും േപാതിയും നാ നന്മ
വിളിേച്ചാതുന്ന തിറ ൈദവങ്ങൾ. അധഃസ്ഥി
തർ എന്ന് സ്മൃതികാരന്മാർ അപമാനിച്ച ഈ
െതയ്യവും തിറകളും െകട്ടിയാടിയവരാണ് കാ
വുകെളയും കൃതിെയയും കാ സൂക്ഷിച്ചതു്,
സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെനേപ്പാലുള്ള ന െട മൂപ്പന്മാർ.
വനാവകാശനിയമം ഇന്നവെര ആട്ടിപ്പായി
. നമുക്ക് കണ്ടിെല്ല
നടിക്കാം. അേപ്പാഴും
മൂപ്പെന്റ വാ കൾ മുഴങ്ങി നിൽ ം. കൃതി
യുെട മതിെകട്ടിൽത്തട്ടി തിധ്വനി ം. മണ്ണ്
മാ ം മതിേയാ? വി േവേണ്ട…
മ

,ക

ർ സർവകലാശാല മലയാളം ഗേവഷക:
സായാഹ്നയിൽ ഒരംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു
ഭാഗ്യമാണ്. സായാഹ്ന തരുന്ന വായനാനുഭവം മി
കച്ചതാണ്. ഓേരാ ദിവസവും തുട ന്നത് സായാ
ഹ്നേയാടപ്പം. സക്കറിയ സാർ, സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ
വിശ്വ സിദ്ധമായ സംഗത്തിെന്റ പുനരവതര
ണത്തിലൂെട നല്കിയത് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ േനാവ്
പടർ ന്ന വായനാനുഭവമാണ്. ‘ഇലകൾ ചുരുള
ഴി ന്ന’ മർമ്മരം േപാലും േകൾ ന്ന സിയാറ്റിൽ
മൂപ്പെന്റ വാ കൾ ജീവെന്റ തുടി കളായി ഹൃദയ
ത്തിൽ െതാ നി
. േസ്നഹം നന്ദി!

Raman Nair: This is the cream of every thing about
eco-philosophy ever written by man. In Bible,
Quran, in Pritvisūktā of Rigvēda and all. But Seattle Chief never read any of these. It was there in
the minds and hearts of his people, thousands
of years ago. But it is not a speech as Zakaria
quotes. The context is more touching. During
the days when Silent Valley movement was alive
in thought, we made a translation and printed
it as a pamphlet (as an issue of a little magazine we started then) some five thousand copies
which were distributed among the participants
of meetings of Kssp and also college/school students all over Kerala. Two three days ago, while I
was searching old collections, I came upon it and
was thinking of republishing it or appending it
to Caṭṭampi Swāmi’s ‘Jīvakāruṇya Nirūpaṇam’.
Greatly surprised to see it in so beautiful an edition. Great. A thousand thanks. Love.
Archana: Chief Seattle’s speech which ends with
the lines “The end of living and the beginning of
survival” has always left me in tears and wonder about the Native philosophy that refuses to
distinguish Man and Nature as “us” and “them”.
When we claim anything in Nature, say a tree
or a water body as “ours”, it is to exploit it, they
claim everything as theirs and hold themselves responsible and accountable for them and safeguard
them. Thank you for that wonderful Malayalam
translation at such a relevant time! Happy to be
here.

ഐറിസ് െകായ്ലിേയാ: സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ കാലാതീ
തമായ അതിജീവനത്തിെന്റ സ്വരമാണ്…
ചുവന്ന മുഖമുള്ളവരുെടയും െവളുത്ത മുഖമുള്ള
വരുെടയും ൈദവമായ കൃതിയുെട മുഴുവൻ ൈദ
വത്തിെന്റ ശബ്ദം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചി ം തെന്ന
എല്ലാമറിയുന്ന ഒരപൂർവ സാന്നിധ്യം എെന്തന്ന്
കാട്ടിത്തരു .
ഇന്നിന് നഷ്ടെപ്പട്ട മുഖം… സ്വാർഥവും അധി
കാരേമാഹവും രതയും െകാണ്ട് മനുഷ്യഛായ
നഷ്ടമായ കൃതിയുെട അസുരജന്മങ്ങളുെട വീട്ടാ
ക്കടങ്ങൾ!
മലയിറേങ്ങണ്ടി വരുന്ന ഒരപൂർവംശത്തിെന്റ
ഉള്ള് കടയുന്ന ചിന്താണിത്… മണ്ണിലും വിണ്ണിലും
മാറി മാറി വരുന്ന ഋതുക്കളിലും ഇന്നെല ജീവിച്ചവ
രുെട പവി സാന്നിധ്യം കാണുന്ന, െമാഴിവഴികൾ
മ റമുള്ള നാൾവഴികളുെട പാരമ്പര്യം പുലരുന്ന
ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമിയുെട ഒപ്പാരിയേല്ല സിയാ
റ്റിൽ മൂപ്പേന്റതും…
ആർക്കാണ്, ആരിൽ നിന്നാണ്, ആരിേലക്കാ
ണ് മ ം വി ം വാ കയും വി കയും െചയ്യാ
നാവുക?
ലജ്ജാവഹം! െവളുത്ത മുഖമുള്ളവെന്റ അഹന്ത
നിറഞ്ഞ ഉദാരത ം അവൻ െമനെഞ്ഞടുത്ത ൈദ
വത്തിനും തലയുയർത്താനാവാത്ത േചാദ്യമാണ്
മൂപ്പേന്റത്…
ാർഥന ഉരുവിടും േപാെല ഒരു രക്ഷാ മ ം
േപാെല…
“െപാന്തകെളവിെട െപായ്ക്കഴി
… കഴുക
െനവിെട െപായ്ക്കഴി
…ജീവിതത്തിന്നന്ത്യം…
അതിജീവനത്തിെന്റ തുടക്കം…”
ിയ എഴു കാരൻ സഖറിയയുെട ഉ െതാ
ചാലിച്ച െമാഴിമാറ്റം…
സായാഹ്നാ, ഈ തിേലാദകത്തിന് നന്ദി!
സി സേന്താഷ്കുമാർ:
ീ സക്കറിയയുെട സിയാറ്റിൽ
മൂപ്പെന്റ സംഗത്തിെന്റ ൗഢമായ പുനരവതര
ണം. ആത്മാവിെന ർശി ന്ന, ഹൃദയം വിപ്പി
ന്ന വാ കൾ. കവിതകളുെട കവിത. ക നന
യാെത വായി തീർക്കാനാവില്ല. ീ േമാഹനെന്റ
ഗംഭീര ചി ങ്ങളും.
സക്കറിയ: മൂപ്പെന്റ സംഗത്തിന് ായമില്ല. അതി
നു കാല-േദശ േഭദമില്ല. അെതാരു കറകളഞ്ഞ
ാസിക് ആണ്—േയശുവിെന്റ മലമുകളിെല
സംഗം േപാെല. അതിലുള്ളത് ഹൃദയത്തിൽ നി
യരുന്ന നിത്യസത്യങ്ങളാണ്; നിേഷധസാധ്യ
മല്ലാത്ത വാസ്തവങ്ങളാണ്. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിേലെറ
കഴിഞ്ഞി ം അവ െവൺേമഘങ്ങളിൽ നി തി
രുന്ന ഇടിമുഴക്കം േപാെല അ തെപ്പടു
.
അവ ഖ്യാപി ന്ന സത്യങ്ങളുെട സമകാലീനത
സജീവമാണ്. അേദ്ദഹം പറയുന്ന മാണിമാരുെട
േപരുകളുെട സ്ഥാനത്ത് ഇന്നെത്ത മാണിമാരു
െട േപരുകൾ വ േനാ . മൂപ്പൻ മുേന്നാട്ട് വ
ന്ന ഭൂമി- കൃതി-മനുഷ്യൻ-സമവാക്യം ഇ യും
ചുരുങ്ങിയ വാ കളിൽ ഇ യും ഉദാത്ത സൗ
ന്ദര്യേത്താെട ആരും അവതരിപ്പിച്ചി ണ്ട് എന്ന്
േതാ ന്നില്ല. ഒരു പെക്ഷ നൂേറാ ആയിരേമാ വർ
ഷം കഴി
ം ഭൂമിെയയും കൃതിെയയും മനുഷ്യ
െനയും േസ്നഹി ന്നവർ മൂപ്പെന്റ വാ കൾ
ദ്ധേയാെട േകൾ ം—അ ം ഭൂമിയും മനുഷ്യനും
ഉെണ്ടങ്കിൽ.
(ജൂൺ ഒ

മുതൽ തുട

മുകളിൽ െകാടുത്തിരി

ന്ന ആ യിൽ ലഭിച്ച
ന്നതു്.)

തികരണങ്ങളാണു്

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാ തു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ് ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരി ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.
◦ സ്വത
സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി
കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦

തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

