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തികരണങ്ങൾ

അഷ്ടമൂർത്തി: സിംഗ രിെല പക്ഷികൾ
നന്ദിനി േമേനാൻ: വൃത്തിയും െവടി ം സ്വാതന്ത്യവും
നിറഞ്ഞ പറുദീസകളിെല മനുഷ്യ നിർമ്മിതികൾ
ക്കകത്ത് മുഖേക്കാണകങ്ങളുമായി മനുഷ്യൻ പരി
മിതെപ്പ േപായ ഇക്കാലത്ത് ഉയരെത്ത െകാമ്പി
െല തുഞ്ചെത്ത കൂട്ടിലിരുന്ന് കിളികൾ കളിയായി
പറയുെന്നെതന്താണ്…!
നല്ല എഴുത്ത് കുേട്ടട്ടാ… .

സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ (തുടർച്ച)
നന്ദിനി േമേനാൻ: മൂപ്പെന്റ ആത്മഗതം, പുതിയ സാ
ഹചര്യത്തിൽ പുനർവായന… െവളുത്ത മൂപ്പെന്റ
ൈദവെത്ത അവൻ തെന്ന സൃഷ്ടി
.
നിലവിൽ ചുവന്ന മൂപ്പന് വി െകാടുക്കാൻ െവ
ളുത്ത മൂപ്പെന്റ ൈകവശം േവെറ േലാകമില്ല.
െവളുത്ത മൂപ്പെന്റ ഏകാന്തരാവുകളിൽ ചുവന്ന
മൂപ്പൻ നിറയുന്നില്ല, കാരണം ചുവന്ന മൂപ്പന് മരണം
േപാലും സ്വന്തമായില്ല. സക്കറിയ സാറിന് പൂെച്ച
്!
സജിനാ വിപിൻ: സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ വിശ്വ ശസ്ത
മായ സംഗത്തിെന്റ പരിഭാഷ വായിച്ച ക ർ
സർവ്വകലാശാല നിയമവിഭാഗം അഞ്ചാം െസമ
സ്റ്റർ ഡി ി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ െവച്ച അഭി ാ
യങ്ങൾ:
അലീന ിസ്റ്റി: ചുവപ്പ്, െവളുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളു
െട േപരിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യനിൽ തീർ ന്ന
അന്തരം വലുതാണ്. മണ്ണിെന ജീവെന്റ സത്താ
യി കരുതുന്ന മണ്ണിെന്റ മക്കെള അറേപ്പാെട കാ
ണുന്ന ജനത ഇ മുെണ്ടന്നതിെന്റ െതളിവാണ്
അേമരിക്കയിൽ ഈയിെടയുണ്ടായ സംഭവം
വ്യക്തമാ ന്നത്. വികസനെമന്ന വാക്കിനാൽ
പാരമ്പര്യെത്തയും കൃതിെയയും തെന്ന തുട
മാ േമ്പാൾ മനുഷ്യന് നഷ്ടമാകുന്നത് അവെന്റ
ആദിമ േവരു തെന്നയാണ്. ഭൂമിയുെട സ്വന്തമാ
യതിെനെയല്ലാം മനുഷ്യൻ പകുെത്തടു , ആ
പ വയ്ക്കലിൽ ഒറ്റെപ്പ േപായവരാണ് ആദിവാ
സി ജനങ്ങൾ. നാെമല്ലാവരും ഒരു കുടുംബെത്ത
ഒന്നാ ന്ന രക്തെത്തേപ്പാെല തമ്മിൽ ബന്ധി
പ്പിക്കെപ്പട്ടവരാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവിെട
േവർതിരിവുകൾ പാടുള്ളതല്ല. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഭൂമി മനുഷ്യെന്റയല്ല മനുഷ്യൻ
ഭൂമിയുേടതാണ്.
അക്ഷയ െക: വാസ്തവത്തിൽ ഭൂമിയുെട ഭാവി
ആേലാചി െനാ െപാ കയായായിരു
സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ. ഭൂമിേദവിയുെട സമ്പത്തിനു
േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുെടയും ആവ
ശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാൻ ഉള്ള െകൽ ണ്ട് പെക്ഷ,
ഒരാെളയുെടയും ദുരമാറ്റാൻ ഭൂമിക്ക് വിഭവം ഇല്ല
എന്ന ഗാന്ധിജിയുെട വാ കൾ ഇവിെട
സക്തമാണ്. പരിഹാസവും േക്ഷാഭവും എല്ലാം
കലർന്ന മൂപ്പെന്റ വാ കൾ എല്ലാ കാലെത്തയും
സാമൂഹിക പരിസരത്തിന് ഒരു ആഘാതമാണ്.
ആര്യ എം: വികസനം എന്നത് ഒഴി കൂടാൻ പറ്റാ
ത്ത ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. എന്നിരുന്നാ
ലും “നാേടാടുേമ്പാൾ നടുെവ ഓടണം” എന്ന
മലയാളിയുെട പഴെഞ്ചാല്ലാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ
വന്നത്. പൂർവ്വികർ പകർ തന്ന കൃതിയുെട
മേനാഹാര്യത നാം ആണ് കാ സൂക്ഷിേക്കണ്ട
ത്. ഓേരാ ജീവജാലങ്ങളും കൃതിയുെട സമ്പ
ത്താണ്. അത് സംരക്ഷി നിലനിർേത്തണ്ടത്
നാം ഓേരാരുത്തരും ആണ്. കൃതി സംരക്ഷ
ണത്തിെന്റ അനിവാര്യതയും അതിെന്റ ത്യാ
ഘാതങ്ങൾ ആണ് സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ വാ ക
ളിൽ തിഫലി ന്നത്. അടുത്ത തലമുറ കൂടി
കാണാൻ പ ന്ന തരത്തിലുള്ള വികസനമായി
രിക്കണം ഇനി ഉണ്ടാേവണ്ടത്. വികസനം നല്ല
താണ് പെക്ഷ അെതാരിക്കലും കൃതിയുെട
േമൽ ത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാ ന്നവയായിരി
ക്കരുത്.
ജയ്: ചരി ം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ, അേമരി
ക്കയിെല തേദ്ദശീയരായ െറഡിന്ത്യൻസ് എന്ന
വിഭാഗത്തിെന്റ േവദന ന െട നാട്ടിെല ആദി
വാസി (ആദിമവാസി) ജനതയ്ക്ക് വ കൂടാ… മുമ്പ്
വായിച്ച േലഖനങ്ങെളയും മുൻനിർത്തി ഞാൻ
വീ ം പറയു , വികസനം മനുഷ്യത്വെത്ത മറ
ക്കാനുള്ള മറയായി മാറുേമ്പാൾ നഷ്ടമാ ന്നത്
തിരി പിടിക്കാൻ ആവുന്നവയല്ല…
അ : പൂർവികന്മാർ ന െട കൃതിെയ ഒരു േകടു
പാടും ആകാെത ആണ് അവരുെട പൂർവികരിൽ
നിന്ന് ന ക്ക് തന്നത്, അത് നമ്മളും അടുത്ത
തലമുറക്ക് േവണ്ടി നിലനിർത്തണം എന്ന് ഈ
പരിഭാഷ നമ്മെള ഓർമിപ്പി
.
അഞ്ജലി: യ വൽകൃതമായ ഇന്നെത്ത സമൂഹ
ത്തിൽ വികസനം അനിവാര്യമാണ്, എന്നാൽ
അത് കൃതിയുെട ആത്മാവിൽ േപാറൽ ഏൽ
പ്പി ന്നതും, ആദിവാസി ജനതയുെട ജീവിത
ത്തിെനയും നിലനിൽപ്പിെനയും ബാധി ന്ന
തരത്തിലും ആവാെത ദ്ധിേക്കണ്ടിയിരി
. പൂർവികർ നമുക്ക് പകർന്ന കൃതിയുെട
സമ്പ ം സംരക്ഷണവും വരും തലമുറ േവ
ണ്ടി കാ സൂക്ഷിേക്കണ്ട ചുമതല നമു ണ്ട്.
കൃതി സംരക്ഷണത്തിെന്റ അനിവാര്യത, കൃ
തിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തി
െന്റ തീ ത എന്നിവ സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ വാ
കളിൽ െതളി
കാണു . കൃതിേക്ഷാഭ
ങ്ങൾ വർധി ന്ന ഇന്നെത്ത സമൂഹത്തിൽ മനു
ഷ്യൻ ഭൂമിയുേടതാണ് എന്ന് വിശ്വസി ന്ന,
അവെന്റ അമ്മയാണ് ഭൂമി എ വിശ്വസി
ന്ന മൂപ്പെന്റ വാചകങ്ങൾ ജീവിതദർശനത്തിെന്റ
പലതരം അർത്ഥങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് അതി
െന്റ സക്തിയും വളെര വലുതാണ് ഇന്നെത്ത
സമൂഹത്തിൽ.
േരവതി: ഇന്നെത്ത സമൂഹം വികസനത്തിന് പി
ന്നാെല േപാവുകയാണ്, എന്നാൽ ആ വികസ
നം മനുഷ്യജീവനു തെന്ന ഭീഷണി ഉയർ
.
ഇവിെട എനിക്ക് ഓർമ വരുന്നത് ഗാന്ധിജി
യുെട വാ കളാണ്—എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യന്
ആവശ്യമുള്ളത് കൃതിയിൽ ഉണ്ട്, എന്നാൽ
അത്യാ ഹത്തിനുള്ളത് ഇല്ല. കൃതി എല്ലാ
വർ ം തുല്യം ആണ് എന്നാൽ ചിലർ അത്
തേന്റത് മാ ം എന്ന് കരുതി മ ള്ളവെന ചൂഷ
ണം െച
. വികസനം എന്ന േപരിൽ കൃ
തി നശിക്കെപ്പടു എന്നത് തർക്കം ഇല്ലാത്ത
കാര്യമാണ്. വികസനം എന്ന
ിയെയ നാം
ക ം അടച്ച് സ്വീകരി
. വികസനം േവ
ണ്ട എന്നല്ല വിനാശം പാടില്ല എന്ന ആശയം
ആണ് നാം മുേന്നാട്ട് െവേക്കണ്ടത്. ഭൂമിയിെല
ജീവെന പരിഗണിച്ച് െകാണ്ടാവണം വികസ
നം.
െതസ്നീമ: കൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്ത ചൂണ്ടികാണി കയാണ് ഇവിെട
സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ, അത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ
കളിൽ നി ം വ്യക്തമാണ്. മൂപ്പെന്റ ഓേരാ
വാക്കിെന്റയും സക്തി കാലത്തിന്നി റവും ജ്വ
ലി െകാണ്ടിരി
. കൃതി സംരക്ഷണത്തി
െന്റ അനിവാര്യതെയ കുറിച്ച് അേദ്ദഹം പറയുന്ന
തായി നമുക്ക് കാണാം. ഭൂമി അമ്മയാണ്, ആയ
തുെകാ തെന്ന ഭൂമി മനുഷ്യേന്റതല്ല മറിച്ച് മനു
ഷ്യൻ ഭൂമിയുെടതാണ്. ഭൂമിക്ക് സംഭവി ന്നെത
ല്ലാം ഭൂമിയുെട മക്കൾ ം സംഭവി ം. അെത
നാം ഇന്ന് െചയ്തതിെന്റ ഫലം നാെള നമ്മെള
കാത്തിരി
എന്നതാണ് വാസ്തവം. ജീവ
െന്റ വല െനയ്തതു മനുഷ്യനല്ല അവനതിൽ ഒരു
ഇഴ മാ മാണ്. പൂർവികർ നമുക്ക് കരുതേലാെട
നൽകിയ കൃതിെയ നാം വരും തലമുറ കൂടി
നൽേകണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ അതിെന്റ സം
രക്ഷണം നാം ഉറപ്പ് വരുത്തൽ അനിവാര്യമാ
ണ്. കാലത്തിനി റവും മനുഷ്യനും കൃതിയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മങ്ങൽ ഏൽക്കാെത
കാ സൂക്ഷി ക എന്നത് മനുഷ്യെനന്ന നി
ലയിൽ നാം ദ്ധിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന് മൂപ്പെന്റ
വാ കളിൽ നി ം മനസിലാക്കാം.
ഹൃതു: വികസനം, അത് അനിവാര്യമാണ്.
എന്നാൽ അത് പരിസ്ഥിതിെയ േനാവി െകാ
േണ്ടാ അതിെന്റ ആന്തരിക ബാഹ്യ വ തക
െള കണ്ടില്ല എന്ന് നടി െകാേണ്ടാ ആവരുത്.
സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞത് േപാെല തെന്ന
കൃതി എ ം അതിെന്റ ഓേരാ സ്പന്ദനവും
അറിയുന്ന ആദിമനിവാസികളുെട കൂെടയാണ്.
പരിസ്ഥിതി ശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച െച
െണ്ടങ്കിലും ഒരിക്കലും തേദ്ദശീയ ജനതയുെട വി
ഭവാധികാരത്തിെന്റ ശ്നമായി അത് മനസിലാ
ക്കെപട്ടിട്ടില്ല… ഇേപ്പാൾ വാർത്താ ാധാന്യം
േനടിയ അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി തെന്നെയടുക്കാം:
അണെക്കട്ട് നിർമ്മി േമ്പാൾ െവള്ളച്ചാട്ടത്തി
െന്റ ഭംഗി നശിപ്പിക്കാെതയുള്ള മാർഗങ്ങൾ േത
ടും എന്ന് പറയുന്നവർ അതിരപ്പിള്ളി–വാഴച്ചാൽ
േമഖലയിെല ഊരു ാമങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട്
എൺപേതാളം കാടർ എന്ന േഗാ വിഭാഗ
ത്തിൽെപട്ട കുടുംബങ്ങൾ താമസി
ണ്ട്.
അന്യം നിന്ന് േപാകുന്ന ഈ േഗാ വിഭാഗ
െത്ത കുറിച്ച് ആെരങ്കിലും ചിന്തി
േണ്ടാ?
ഇല്ല. കൃതി അെല്കങ്കിൽ ഭൂമി എല്ലാവർ ം
ഉള്ളതാണ്. സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞേപാെല
ഭൂമി മനുഷ്യരുെടയല്ല മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുെടതാണ്.
ഹംദാൻ മൻസൂർ: പരിസ്ഥിതി നശി െമെല്ലാ
എന്ന് കരുതി ഒ ം െചയ്യാതിരിക്കാൻ കഴി
യുേമാ? പരിസ്ഥിതിയുെട വളർച്ചക്ക് നമ്മൾ
ആധുനിക രീതിയിൽ വഴികൾ കെണ്ടത്തണം.
മുനീഫ്: കൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
െത്ത ചൂണ്ടി കാണി കയാണ് ഇവിെട സി
യാറ്റിൽ മൂപ്പൻ. കൃതി സംരക്ഷണത്തിെന്റ
അത്യാവശ്യമാണ് സിയാറ്റില് മൂപ്പന് ഇവിെട
സ്താവിച്ചത്. വികസനത്തിെന്റ േപരില് കൃ
തിെയ നശിപ്പിക്കാന് പാടില്ല എന്നാണ് അേദ്ദ
ഹം പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും വികസനം
ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം ആണ്. കൃതിെയ
ചൂഷണം െചയ്യാെത വികസനം നടപ്പിലാ ക.
ദിൽന: അനുദിനം പരിണമി െകാണ്ടിരി ന്ന
സമൂഹത്തിന് അഥവാ ന െട ചു പാടിന് വി
കസനം അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ വികസന
ത്തിെന്റ േപരില് കാട്ടി
ന്ന ചില െചയ്തികള്
മനുഷ്യരാശിയുെട നിലനില്പിെന തെന്ന തി
കൂലമായി ബാധി ന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈയി
െടയായി നാം കാണുന്നത്. കാട്ടാളനും മെറ്റാരു
തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാടിെന ആളുന്നവനും
കൃതിയും തമ്മിലുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധം
നമുക്കിവിെട കാണാന് സാധി ം. ഭൂമിയിെല
ഓേരാ ഭാഗവും ഓേരാേരാ സ്മരണകള് െകാ ം
േത്യകതകള് െകാ ം വിശുദ്ധവും പവി വു
മാെണ ം, മനുഷ്യനും മ ം തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ത്തിെന്റ ആഴവും വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന വരികളാ
ണ് ഓേരാ ം. എല്ലാ ജീവികളും പ വ ന്നത്
ഒേര ശ്വാസമാണ്. അതു െകാണ്ട് തെന്ന ഭൂമി
യുെട ശ്വാേസാച്ഛ്വാസെത്ത തകിടം മറി ന്ന
കാര്യങ്ങൾ െച ന്നതിലൂെട നാം ന െട ജീ
വൻ തെന്നയാണ് നശിപ്പി ന്നത്. ന െട
പുതിയ തലമുറകള്ക്ക് േവണ്ടി കൃതിെയ സം
രക്ഷിേക്കണ്ടത് ന െട ഓേരാരുത്തരുെടയും
കര്ത്തവ്യമാണ്. അതുെകാണ്ട് തെന്ന കൃതി
യുെട സ ലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് േകാട്ടം തട്ടാെത വി
കസനങ്ങള് ാവര്ത്തികമാ ക എന്ന സേന്ദ
ശമാണ് ഇവിെട വ്യക്തമാകുന്നത്.
ആരതി െക ആർ: കൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മി
ലുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധം സിയാറ്റിൽ മൂപ്പെന്റ
വാ കളിലൂെട നമു മുന്നിൽ വര കാണി
ണ്ട്. വികസനം എന്നതു ഒരിക്കലും പരിസ്ഥി
തിെയ ഹനി ന്ന തരത്തിലാവരുത്. കാടും
േമടും കാ ജീവിതവും ഉൾെക്കാ ം ആ സ്വാ
ഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഒതുങ്ങി അവരുെട ജീ
വിതം അവർ ജീവി
. പരിഷ്കൃതർ എ
സ്വയം വിശ്വസി ന്ന നമ്മൾ അവെര എ ം
തഴയുകയേല്ല െച ന്നത്.
ആര്യ ശശി: മഴ ള്ളികൾ െപാഴിയാെത, ഇളം
െവയിൽ പരക്കാെത പരിസ്ഥിതിയുെട താള
മങ്ങൾ ഉല
േപാകുന്ന ഒരു കാലം മനുഷ്യെന
ഭയെപ്പടു
. അത്തരെമാരു ദുരവസ്ഥയിേല
യ്ക്ക് വഴി െതളി ന്നത് അവെന്റ തെന്ന െചയ്തി
കളാെണ ം കാണാം. അതുെകാ തെന്ന,
അടിസ്ഥാനപരമായി കൃതിേയാട് േചർ
നിൽ ന്ന മനുഷ്യെന്റ ജീവിതം പരിസ്ഥിതി
യുെട താള മങ്ങേളാട് ഒ േപാകുേമ്പാഴാണ്
സ ലിതമായ ഭൂമിയുെട അവസ്ഥകളിൽ മനു
ഷ്യനു ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നത്.
സലീക്: കൃതി സംരക്ഷണത്തിെന്റ അനിവാര്യ
തയാണ് സിയാറ്റിൽ മൂപ്പൻ ഇവിെട സ്താവി
ച്ചത്. എെന്റ അഭി ായത്തിൽ വികസനം മനു
ഷ്യെര സംബന്ധിച്ച് വളെര അനിവാര്യമാണ്.
അത് കൃതി േകാട്ടം തട്ടി ന്ന വിധത്തിൽ
ആവരുത്. അതുേപാെല ഈ വികസനങ്ങളുെട
എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഓേരാ മനുഷ്യർ ം ഒരു തര
ത്തിലുള്ള വിേവചനവും ഇല്ലാെത തുല്യമായി
അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കണം.

െക എച്ച് ഹുൈസൻ: ൈസബർ കാലെത്ത
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ (തുടർച്ച)
െക എച്ച് ഹുൈസൻ: 1999 ജൂൈല 7-െല രചന സേമ്മ
ളനേത്താടനുബന്ധിച്ച് വി േപായ ചിലത്:
ഖത്തറിലുള്ള ‘ വാസി’യുെട േസ്പാൺസർഷി
പ്പ് തരമായത് തൃ രുള്ള സുഹൃത്ത് ഷംസുവിെന്റ
മഫലമായാണ്. അേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ സായാഹ്ന
യുെട സഹയാ ികനാണ്. ‘Sayahna 4’ പ്പിെന്റ
അഡ്മിനുമാണ്.
രചനയും സേമ്മളനവും ലഘുേലഖയും സമർ
പ്പിച്ചത് ഗുരു നിത്യയതിക്കാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
‘തുമ്പ മുതൽ സൂര്യൻ വെര’ എന്ന പുസ്തകം (രച
നയിൽ ആദ്യമച്ചടിച്ച പുസ്തകം) ൈവകുേന്നരം നട
ന്ന സമാപനസേമ്മളനത്തിൽ കാശനം െച .
അതു നിർവ്വഹിച്ചത് സുഗതകുമാരി കടമ്മനിട്ട
െകാടുത്താണ് എന്നാേണാർമ്മ. േകാഴിേക്കാെട്ട
മൾബറിയായിരു അത് പ ിഷ് െചയ്ത് വിതര
ണത്തിനായി ഒരുക്കിയത്. മൾബറിയുെട ഡയറ
ക്ടരായിരുന്ന െഷൽവി എടുത്ത സാഹസികമായ
തീരുമാനമായിരു ഇതു സാദ്ധ്യമാക്കിയത്. കു
ന്ദംകുള ് ഡിറ്റിപി െചയ്തിരുന്ന അലീഷാണ്
വ്യത്യസ്തമാെയാരു കീേബാർഡിൽ യാസെപ്പ
ട്ട് അതടിച്ച് േപജ്േമക്കറിൽ േലഔട്ട് െചയ്തത്.
ഇതിനായി ഒരാഴ്ചേയാളം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം
കുന്ദംകുള നി ം പീച്ചിയിെലത്തി.
അലീഷ് തെന്നയാണ് കുന്ദംകുളെത്ത സ്സിൽ
100 േപാസ്റ്ററുകൾ അച്ചടി തയ്യാറാക്കിയതും.
ഞങ്ങൾ ര േപരും േചർന്ന് െ യ്നിൽ സേമ്മ
ളനത്തിനു നാലു ദിവസം മുമ്പ് തൃ രു നി ം തി
രുവനന്തപുരത്ത് അെതത്തി . െറയിൽെവ േസ്റ്റ
ഷനിൽ തല മടായായി അതുംെകാ നടന്ന്
തീവണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിറക്കിയത് രസകരമാെയാ
േരാർമ്മയാണ്. തിരുവനന്തപുരെത്ത ധാന െസ
ന്ററുകളിൽ മാ ം പതിച്ച ആ േപാസ്റ്ററുകളിൽ പല
തും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെല ചിലർ കീറിക്കള
.
സേമ്മളനത്തിെന്റ തേലദിവസം രാ ിയിൽ വഴു
തക്കാടുവച്ച് േപാസ്റ്റർ കീറുന്നതിൽ വ്യപൃതരായിരു
ന്ന അവെര ചി ജെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ കേയ്യാെട
പിടികൂടി. അർദ്ധരാ ിയിൽ അവിെട വ ണ്ടായ
വാേക്കറ്റവും ലിപി തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയുെട അടു
വെരെയത്തി. അവരിൽ പലരും ചി ജെന്റ
പരിചയക്കാരായിരു .

മധുസൂദനൻ: ഗാന്ധിജിയും വ ക്കളും
പി രാമൻ: മധുസൂദനൻ മാഷിെന്റ ചി ങ്ങളും എഴു ം
വളെരേയെറ േചാദനാത്മകം. പുതുമയുള്ളത്.
ചർക്ക, കേസര, ഉപ്പ്, വീട് — വ ക്കൾ ഗാന്ധിയുെട
കയ്യിൽ എങ്ങെന വളർ എന്ന നിരീക്ഷണം
വ്യത്യസ്തം. ഗാന്ധിയുെട കേസരെയ ഒസുവിെന്റ
ക്യാമറയുമായി േചർ െവച്ച നിരീക്ഷണത്തിന്
േത്യകം സലാം.
അഷ്റഫ്: നല്ല ഉള്ളടക്കം എത്തി തരുന്നതിന് സാ
യാഹ്നക്ക് നന്ദി. സുന്ദരമായ ഉള്ളിലടക്കത്തിന് മധു
സൂദനൻ മാഷിനും നന്ദി. കലയുെട ഊർജത്തിൽ
ജീവിതം അറിയാനുള്ള അലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത വാ
തിൽ തുറന്നിട്ട് െകാ ള്ള… വളെര നല്ല ഉൾക്കാ
മ്പിന്, നന്ദി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല!
(Art is one step from visibly known towards
the unknown എന്ന് എേപ്പാേഴാ എവിെടേയാ വാ
യിച്ച്, ഇഷ്ടേത്താെട മനസ്സിൽ െകാ നടന്നത്
െവറുെതയായില്ല എന്ന്, സേന്താഷവും േതാന്നി.)

െകജിഎസ്: സിയാറ്റിെല മൂപ്പൻ വാചകെന്റ സു
വിേശഷം സക്കറിയ മലയാളത്തിൽ േകൾപ്പിച്ച
േപ്പാൾ അതിൽ ജീവരാശികളുെടെയല്ലാം ജീവൻ
മിടി ന്ന േപാെലയും നിത്യത മുഴ ന്ന േപാ
െലയും ഭാഷ െചറു പക്കികളുെടയും വൻ പരു
കളുെടയും ചിറെകാച്ചകൾ േക . സ്വരേഭദത്തിൽ
അനുഭവത്തിെന്റ മഹാവ്യാപ്തി.
ഇന്ന് മധുവിെന്റ എഴുത്തിലും ചി ത്തിലും ദൃ
ശ്യേഭദത്തിൽ ചരി ത്തിെന്റ അനുഭവ പരമ്പര.
വർക്കല തുരപ്പ് കടന്ന് കൂക്കി വിളിയും റാന്തൽ വി
ള ം താഴ്ത്തി പുറേത്തക്ക് വരുന്ന ചര വള്ളെത്ത
േനാക്കി ഭയ ം വിര ം സി ം നിന്നി ണ്ട്
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ. മധുവിെന്റ ചി ങ്ങളും എഴു
കളും വരുന്നത് നീണ്ട ഇരുൾ തുരങ്കം താണ്ടി
യാെണന്നാണ് മുതുകാലത്ത് എെന്റ േതാന്നൽ.
അവ െവളിച്ചെത്ത ക പടി ന്ന യാ കൾ.
HISTORY IS A SILENT FILM, എന്ന് വിശ്വസി
ന്ന മധു പതിറ്റാ കളായി ഇരു കളുെടയും െവളി
ച്ചങ്ങളുെടയും നിറങ്ങളുെടയും നിലവറയിലിരുന്ന്
മനുഷ്യചരി െമഴുതു . ചി ഗുപ്തനായും ചലച്ചി
ഗുപ്തനായും ഇരു ം നട െമഴുതു . നിശിതഗ
ഹനമായ സ്വന്തം ചി ഭാഷകളിൽ. ആലാപനങ്ങ
ളിൽ. നിലവിളികളിൽ. കഥനങ്ങളിൽ. െവളിപാടു
കളിൽ. കാഫ്കയിൽ നിന്ന് മധുവിെന്റ കൂെടേപ്പാന്ന
ഒരു െവളിച്ചക്കീറ് അവയിൽ അവിചാരിതമായി
നാം ക മു
. ഡേയാജനീസിെന്റ ന ച്ചറാന്തൽ
േപാെല ഓേരാ ചരി നായകെന്റയും മുഖേത്ത
ക്ക് ആ ചൂട്ട് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച് മധു മാർക്സ്, ഗാന്ധി,
സ്റ്റാലിൻ, െലനിൻ, ഗാമ, ഗുരു, ബേഡ ഗുലാം അലി
ഖാൻ, ടാേഗാർ, മദർ, ഓ വി വിജയൻ, ബാലാമണി
യമ്മ, കാഫ്ക, ച ം, ൈസക്കിൾ, കപ്പൽ, എലി,
പൂച്ച, പുലി, തുടങ്ങി ഐതിഹ്യ/പുരാണ ചരി ചി
ഹ്നങ്ങളുെട വലിയ ബിംബശാല ന െട സ്വത
വായനയ്ക്ക്, പുതുകാണലിന്, പുതുേനാട്ടത്തിന്, െവളി
ച്ചം പാകെപ്പടുത്തിത്തരു . വളെര നാൾ െകാണ്ട്
മാ ം കണ്ട് തീരുന്ന ദൃശ്യക്കയങ്ങൾ, േലാകങ്ങളും
േലാകചരി ങ്ങളും, മധു ന െട വിചാരത്തിനും
വിചാരണ ം തരു . പീനൽ േകാളനിയാണ്
പരിസരം, സമകാലം, അസമകാലം, വിഷമചരി
ം, എന്ന് കാണിക്കാൻ മധുവിന് ഹരം.
െക സച്ചിദാനന്ദൻ: മധു കലാവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന
കാലം മുതൽ ജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമായതിനാൽ
ദൂരക്കാഴ്ച്ച പ ന്നില്ല. നല്ല വായനക്കാർ ഏറ്റവും കു
റവുള്ള ര വിഭാഗക്കാർ േകരളത്തിൽ േകാേള
ജദ്ധ്യാപകരും ചി കാരന്മാരുമാണ്. പെക്ഷ മധു
എക്കാലവും മെറ്റല്ലാ കലകളുമായും ചിന്താധാര
കളുമായി ഗാഢവും സ്വകാര്യവുമായ ഒരു ബന്ധം
നിലനിർത്തി, കഠിന കാലങ്ങളിലൂെട ഒരിക്കലും
സന്ധി െചയ്യാെത കട േപാ , എ ം പഠി ,
ഏറ്റവും പുതിയ കല നിർമ്മി . മാർക്സ് ആർൈക്ക
വും ഗാന്ധി പരമ്പരയും കലയുെടയും ചിന്തയുെടയും
േലാകകലയിൽ തെന്ന അപൂർവ്വമായ സമന്വയ
ങ്ങൾ സാധി
. കലയുെട ഭാഷയും ചിന്തയുെട
ഭാഷയും ഇവയിൽ ഒരു േപാെല ഉണർന്നിരി
. പലകുറി കണ്ട ഈ ചി ങ്ങളും എ ം മധു
അയ തരാറുള്ള ഈ കുറി കളും പുതിയതു േപാ
െല വീ ം കാണു , വായി
.
നന്ദിനി േമേനാൻ:
ീ മധുസൂദനെന്റ ‘ഗാന്ധിജിയും
വ ക്കളും’ നല്ല വായന. കേസരകൾ എന്ന ആശ
യം… കേസരകൾ േമാഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത് പലേപ്പാഴും
അതിലിരിക്കാനല്ല, ഭയാനകമാംവണ്ണം ഒഴിഞ്ഞ
സ്വന്തം പൂമുഖങ്ങളുെട നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ കൂടിയാ
ണ്…

േജായ് മാത : ഉന്മാദത്തിെന്റ സൂര്യകാന്തി വു്
െക സച്ചിദാനന്ദൻ: േജായ് മാത വിെന്റ കുറിപ്പിൽ ഒരു
കാലത്തിെന്റ പാർശ്വ കിരണങ്ങൾ ക . ഒരുപാട്
ഓർമ്മകൾ.
സനൽ ഹരിദാസ്: ബൗദ്ധികമായി എ േയെറ മുേന്നാ
േപായാലും പണേത്താടുള്ള സമീപനം മിക്കവ
രിലും െപാതുേബാധ സമാനമാെണ േതാ
.
േജായ് മാത വിെന്റ തുറ പറച്ചിലിേനാട് ബഹു
മാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ധന വിനമയത്തിെല സാ
ദായിക ചിന്തകേളാട് വിേയാജി ം. ടി. എൻ. േജാ
യിെയ ഞാൻ പരിചയെപ്പടുന്നത് പെത്താൻപതാം
വയസ്സിലാണ്. അധികെമാ ം അേദ്ദഹെത്ത അടു
ത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
ജീവിത യത്നം അൽപെമങ്കിലും സുഗമമാേയെന
എന്ന് ഇേപ്പാൾ കരുതു . കവി ലൂയിസ് പീറ്ററി
ലൂെടയാണ് േനാ കളുെട ആേപക്ഷിക നിസ്സാരത
ഞാൻ കൂടുതലും അറിഞ്ഞി ള്ളെത കൂടി ഈയ
വസരത്തിൽ ഓർ
.
രേമശൻ േകശവൻ: േപാലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആറര
മാസം ഒറ്റചങ്ങലയിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് േജായി
യും ഞാനും. കൂെട കിടന്ന മറ്റാളുകൾ േവെറ
േവെറ ചങ്ങലകൾ ആയിരു . േജായ് കാൽ വലി
ച്ചാൽ ഞാൻ ഉണരും തിരി ം. അ െതാ മര
ണംവെരയും അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളേപ്പാ
ഴും വക്തിബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളലും ഇല്ലാെത
മരണം വെര കഴി
. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ
ശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ േപാലും
ഞങ്ങൾ തമാശയാെയടു . ജയറാം പടിക്കലിെന്റ
േനതൃത്വത്തിൽ ഉരുട്ടൽ നടത്തിയേപ്പാൾ േജായ്
കരഞ്ഞില്ല. പേക്ഷ അതുകഴി
േചാദ്യം െചയ്യ
ലിൽ േജായി പി ടി േതാമസ് ആകാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. ആ കാരണത്താൽ ആേപ്പാേഴ വർത്ത
നത്തിൽ നി ം മാനസികമായി പിന്മാറി. വളെര
നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല സുഹൃ ്.

എം പി േപാൾ: സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം
ഐറിസ് െകായ്ലിേയാ: ഗഹനം, സുന്ദരം! ഏകാ
തേയാെടയുള്ള വായന ആവശ്യെപ്പടു എം പി
േപാളിെന്റ ശസ്ത രചന. ലാവണ്യശാ ത്തിന്
മലയാളത്തിെന്റ സംഭാവന! േലാകതത്ത്വചിന്തക
െരയും സാഹിത്യമീമാംസകെരയും ഏേകാപിപ്പി
ള്ള ഈ എഴുത്ത്, സാഹിത്യരചനയുെട അനന്യത
യും ഗൗരവവും വിളി പറയു ണ്ട്. സഹൃദയത്വം
എ ദുർലഭമാണ് എന്ന് ഓർമിപ്പി
.
ഇ ം േചാദിപ്പി ന്ന ആഴത്തിലുള്ള വാ
യന!

വി ആർ സേന്താഷ്: േചാരയുെട കഥ അഥവാ
അവയവമില്ലാത്ത ശരീരം
ലിസ്സി മാത : വി ആർ സേന്താഷ്, അനിത തമ്പിയുെട
‘േചാരയുെട കഥ’െയ്ക്കഴുതിയ പഠനം വളെര ഇഷ്ട
മായി. ചരി ം േചാരത്തിളപ്പിേനാട് പൗരുഷം
േചർ
വച്ചതിനു ബദലായി. െപ ടലിെന്റ േചാ
രെയാഴു കളുെട അർത്ഥസാധ്യതകൾ കൂടുതൽ
െവളിച്ചം സരിപ്പി
. ചരി ത്തിൽ തഴയ
െപ്പട്ടവരുെട േചാര െകാ ള്ള പിഴെയാടുക്കലുകൾ
ആധുനികാനന്തരകാലത്ത് േവറിട്ട ശബ്ദമാകുന്നത്
എങ്ങെനയാെണന്ന് സൗമ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച
സേന്താഷിേനാട് േയാജി
. കവിത സാധാര
ണക്കാരിൽ നിന്ന് അക േപായത് രൂപത്തിലും
സ്വഭാവത്തിലും അത് െകാ വന്ന ദുരൂഹതകൾ
നിമിത്തമാണ്. പല കവിതാപഠനങ്ങളും കവിതാ
സ്വാദനം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. ഗേവഷണ
ബന്ധങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒ ം പിന്നിലല്ല.
ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ചിന്തകേരാട് േചർ വ
ച്ചാൽ മലയാളത്തിെന്റ പരിമിതികൾ മറികടക്കാ
െമെന്നാരു ധാരണ െപാതുെവയുണ്ട്. അത് താ
ങ്ങാനുള്ള െകല്പ് ജനസാമാന്യത്തിനുണ്ടായതുമില്ല.
ഇവിടെത്ത മണ്ണിൽ േവേരാട്ടം ഉണ്ടാകുേമ്പാേഴ
പുതിയ െപാടി കളും പൂക്കളുമുണ്ടായി ചിന്തകൾ
ഫലവത്താവുകയു . സേന്താഷിെന്റ ബന്ധം
േവറി നിൽ ന്നത് അതിെന്റ വ്യക്തത െകാണ്ടാ
ണ്. ഒന്നാമെത്ത ഖണ്ഡിക തെന്ന എ ലളിതവും
ഉദാത്തവുമാണ്.
സേന്താഷ് വീ ം വീ ം എഴുതുക, കവിതയു
െട ശിഷ്ടകാലം കഷ്ടരഹിതമാകെട്ട.

സക്കറിയ: രഹസ്യെപ്പാലീസ്
നിരഞ്ജൻ: പതിവുേപാെല ഒറ്റയിരി വായനക്ക് കൂ
െട വലി െകാ േപാകുന്ന സക്കറിയക്കഥയുെട
മ വാദം. സായാഹ്നക്ക് നന്ദി! ഭജേഗാവിന്ദം!
രാജേഗാപാൽ: അസാദ്ധ്യ കഥ. നമി
ന് േസ്നഹം.

. കറിയാച്ച

ലിസ്സി മാത : രഹസ്യേപാലീസ് വിസ്മയിപ്പി ന്ന ാ
ഫ്റ്റ് െകാണ്ട് തിക ം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥ. തി
രക്കിൽെപ്പട്ട് വായന ൈവകി. (രാവിെല വാഹനം
കാത്ത് 15 മിനിറ്റ് മഴ േനാക്കിനിൽേക്കണ്ടി വരു
െമന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േനെര കഥയിേലക്ക് കയറാൻ
അവസരമാരുക്കിയ സായാഹ്ന
േത്യകം നന്ദി).
ജീവിതം എ േവഗത്തിലും തീ തയിലുമാ
ണ് മുേന്നാേട്ടാടുന്നത്. അറിയാരഹസ്യമായി
പഞ്ചവും ജാതിയും മതവും െതാഴിലും രാ ീയവും
എ േവണ്ട ഉണ്മ തെന്ന േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടു .
അലസമായും ആഴമില്ലാെതയും ജീവിതെത്ത േന
രിടുന്നവന് ക്ഷണികമായ ആനന്ദവാദം മുറുെക
പിടിക്കാം, അതിനുമ റം ചിലതുണ്ട് ഉരുണ്ട ഭൂമി
യിൽ. കഥയിെല കാമുകി ഒന്നാന്തരം.
അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായെതന്ന് കഥയി
െല അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഓർമിപ്പി . വീ
േപാെല
നുരയുന്ന കഥ! അതിെന്റ ലഹരിയുൾെക്കാണ്ട വാ
യന‼
ശരി ം സു ഭാതം
അ സലാം: കഥെയഴുതുന്ന ാഫ്റ്റിേല്ല,അതു ബഷീറി
ന് േശഷം സക്കറിയായിലാണ് മലയാളി കാണു
ന്നത്.
േഡാ. ആഷ്ലി േമരി േബബി: സക്കറിയയുെട രഹസ്യ
േപ്പാലീസ് ഒരു പാട് ചിരിപ്പി .
“വിനാശകാേല സം

ാേപ്ത
കാകഃ കാകഃ പികഃ പികഃ”
െകാേറണക്കാലത്തിനു േചർന്ന നിരീക്ഷണം. ചി
വും ഗംഭീരമായി.
ദീപ്: സക്കറിയയുെട രഹസ്യ െപ്പാലീസ് മേനാഹര
മായ വായനാനുഭവമാണ് നൽകിയത്.
ീകുമാർ എ. ജി: രഹസ്യത്തിെന്റ നാനാർത്ഥങ്ങൾ:
ആധുനികാനന്തര കഥ ആഖ്യാന സവിേശഷത
െകാ ം േമയത്തിെല വ്യത്യസ്തത െകാ ം
അതിെന്റ തെന്ന ഉള്ളടക്കെത്ത പലേപ്പാഴും പുതു
ക്കി െകാണ്ടിരി
. േദശീയത, ഹിംസ, വംശീ
യത, പാസ്റ്റിഷ്… എന്നിങ്ങെന പല ശ്നപരിസര
ങ്ങൾ കഥയിൽ ആവിഷ്കരി
. ഹാസ്യത്തിെന്റ
അ രുചിയിലാണ് സക്കറിയയുെട കഥാേലാകം
പടു യർത്തിയിരി ന്നത്. അതിെന്റ ഗന്ധവും
രുചിയും രഹസ്യ േപാലീസിലുണ്ട്. “എല്ലാവരിലും
ഒരു രഹസ്യ േപാലീസുണ്ട്. ആ ചുവട് പിടി േപാ
യാൽ ശ്നം തീർ . അതു േപാെല തെന്ന നായ
രിൽ ഒരു ിസ്ത്യാനിയിരി ണ്ട് ിസ്ത്യാനിയിൽ
ഒരു നായരും ഉണ്ട്”. േദശേസ്നഹത്തിെന്റ രഹസ്യ
കുപ്പായം ഇ നിർത്തിയിരി ന്ന സുഖേലാലുപത
യുെട േലാകെത്ത തുറ കാ
. രഹസ്യത്തിന്റ
നാനാർത്ഥം േതടു കഥ.
െകജിഎസ്: സക്കറിയയുെട ‘രഹസ്യേപ്പാലീസ് ’
െസൗമ്യവന്യമായ ഒരു ഭ കഥ. ഇന്നെല സായാ
ഹ്നയിൽ വായിച്ചേപ്പാഴും ഈസ്റ്റാംബുൾ ബാം
രിനു് േമൽ നീർത്തി വിരചിക്കെപ്പ . ഇന്നെലയും
േബാസ്ഫറസ് കടൽ നീല നിറത്തിൽ ചിരി . മുമ്പ
െത്തേപ്പാെല േമഘങ്ങൾ യൂേറാപ്പിേലക്ക് േപായി
െക്കാണ്ടിരു . കടലിനും ആകാശത്തിനും നഗ
ര ാചീനത ം ഇടയിൽ െവള്ളിമഠം തിരുേമനി
ജപിെച്ചഴുതിയ ഏലസ് ഇന്നെലയും പഞ്ചരഹ
സ്യങ്ങളുെട സ്വകാര്യ റിേമാട് കേ ാൾ ആയി
ഇമ ചി
ണ്ടായിരു . രഹസ്യം എന്ന ഗഹന
തിഭാസം എെന്തന്നറിയാൻ ശൂന്യവി തിയി
േലക്ക് െതാടു
വിട്ട ഉപ ഹമായി ആ ഏലസ്സ്
െചറുേതാട്ടത്തിൽ േജാസഫ് െജയിംസിെല രഹ
സ്യാസ്തിത്വമായ േവലിത്താഴത്ത് േഗാപിനാഥൻ
നായർ േപാലുമറിയാെത അജ്ഞാതവി തിയിൽ
സഞ്ചരി
െണ്ടന്ന് ഇന്നെലയും എനിക്ക് േതാ
ന്നി. വായിച്ചേപ്പാെഴാെക്ക ഈ കഥ എനിക്ക് കഥ
ള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇഷ്ടം േപാെല വഴികൾ
ത . ദൂരവും ആഴവും ചരി വും തൃഷ്ണകളുെട വിള
യാട്ടങ്ങളും കാണാൻ ഉയരത്തിൽ ജനാലകൾ തുറ
ത . പുതുെവളിവ് ത . സ്വാത ്യം ത .
ഒരു ദർശനത്തിെന്റയും േപരു് പറയുന്നിെല്ലങ്കിലും,
െചറുപുഞ്ചിരിെയങ്കിലും ഇല്ലാെത്താരു വാക്ക് േപാ
ലും ഈ കഥയിലിെല്ലങ്കിലും, ഏത് ദാർശനികകഥ
േപാെല ഒ ം ലഘുവല്ല ഇതിെന്റയും രഹസ്യ ഉൾ
ക്കനം.
രഹസ്യാേന്വഷികളായ ഋഷികളുെട, ശങ്കരന
േദ്ദഹത്തിെന്റയും മ ം, പരമ്പരയിലാണു് ഈ കഥ
യിെല ഐ പി എസ് ബിരുദൻ രഹസ്യേപ്പാലീസി
െന, േവലിത്താഴത്ത് േഗാപിനാഥൻ നായെര, െച
റുേതാട്ടത്തിൽ േജാസഫ് െജയിംസായി സക്കറിയ
ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിരി ന്നത്. ിസ്ത്യാനിയിൽ
നായെര. ഇരുവരിലും മ ത വിശ്വാസിയായ
ആർഷെന. ആധുനികനിൽ ാചീനെന. േ മ
ത്തിൽ നയെത്ത. കാമത്തിൽ ത െത്ത. എല്ലാ
വരിലും ആസക്തെര. അങ്ങെനയങ്ങെന രഹസ്യ
െത്ത മൂടുന്ന രഹസ്യം, അതിെന മൂടുന്ന രഹസ്യം,
ൈദനംദിനവും ദാർശനികവും ശാ ീയവുമായി
രഹസ്യത്തിനു് അനന്തമായ അടരുകൾ കാണുന്ന
കഥ. രഹസ്യത്തിെന്റ േമാഹിപ്പി ന്ന നടനേവ
ദിയാവുന്ന കഥ. അേന്വഷിക്കാം, ക പിടിക്കാം,
നിർമ്മിക്കാം, േമാഷ്ടിക്കാം, നഷ്ടെപ്പടാം, രതി േപാ
െല രസിക്കാം രഹസ്യം. സ്വത്തിനും സത്യത്തിനും
അധികാരത്തിനും ആയുധക്കച്ചവടത്തിനും സുഖ
ത്തിനുമുള്ളത് േപാെല രഹസ്യത്തിനുമുണ്ട് നിയ
മവിചാരസാധ്യതകൾ. ലാഭ/നഷ്ട സാധ്യതകൾ.
വിമർശനാത്മക വായനകൾ. േ മം, സാേഹാ
ദര്യം, േദശഭക്തി, നാഗരികത… രഹസ്യത്തിനു്
താവളമാകാെത അറിവിലും അനുഭവത്തിലും ഓർ
മ്മയിലും യുക്തിയിലും ഭാഷയിലും ആരും ഒ ം
ഇെല്ലന്നിടേത്താളം, ആരിലുമുെണ്ടാരു രഹസ്യേപ്പാ
ലീസ്. രഹസ്യാേന്വഷിയായ ഒരു ദാർശനികൻ,
എന്നിടേത്താളം, ഈ കഥയിൽ രഹസ്യത്തിനു്
േലാകവ്യാപ്തി. സൂക്ഷ്മനർമ്മങ്ങളുെട ബഹുനിലക
ളിൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ബന്ധേഗാപുരം, ഈ കഥ.
വിമാനേമാ േവദാന്തേമാ േപാെല ഗണിത കണിശ
മായ ഉയരലും നിരക്കലും താഴലും—കഥനത്തിെന്റ
സൂക്ഷ്മസംഗീതമുള്ളത്.
ഈ രഹസ്യേപ്പാലീസിെന്റ േവരും ൈതയും
സക്കറിയയുെട കഥകളിൽത്തെന്നയുണ്ട്. രഹസ്യ
ദർശനം, അഥവാ, രഹസ്യ നിരീക്ഷണം സക്കറി
യയ്ക്ക് എ ം ിയം. ഒരു ചാരൻ, സദാ മറുപുറം
വായിച്ച് ഇ റത്ത് നട ന്ന ജാരൻ േപാെലാരു
രഹസ്യാരൂഢൻ, സക്കറിയയുെട ഭാവനാേസനയി
ലുണ്ട്. അവിചാരിതമായി പുഴേയാരത്ത് ഒരവിഹി
തം കണ്ണിൽെപ്പട്ട് നിഷിദ്ധസാക്ഷ്യം സഹിേക്ക
ണ്ടി വന്ന കുട്ടിയായിരു ആദ്യമയാൾ. കുയിലി
െന്റ പാടലിൽ െവളിെപ്പട്ട് േപാകുന്ന കാക്കസത്യം
കാണിച്ച ശങ്കരേനാളം ചിലേപ്പാളയാൾ. പല കാ
മുകിമാേരാട് പല ചിരി ചിരിച്ച് ചിരിയിലും േജാ
സഫിലും മറഞ്ഞ് നിൽ ന്ന േഗാപി ഇനിെയാ
രാൾ. േവെറയും എ േയാ േപർ. ഇവരിലൂെടല്ലാം
രഹസ്യത്തിനു സംഭവി ന്നത് പുരാണങ്ങളിെല
തത്ത്വനിർദ്ധാരണത്തിെന്റ പാരഡി േപാെലാന്ന്,
അപനിർമ്മിതി േപാെലാന്ന്, ഉദാത്തങ്ങളിൽ െത
റിച്ച് വീഴുന്ന പരിഹാസം േപാെലാന്ന്, േജാസഫ്
െജയിംസിെല േഗാപിയിൽ, ിസ്ത്യാനിയിെല നാ
യരിൽ, ഉന്നത ബിരുദവും ഏലസും ചാർത്തിയ
യുവേകാമളനിൽ, ഈസ്റ്റാംബുളിൽ സംഭവി
ണ്ട്. പരിഹാസപ്പരിേക്കൽക്കാത്ത പാരമ്പര്യം വാ
ത്സ്യായനനും കാമസൂ ത്തിനും മാ ം. ആധുനിക
േലാകെത്ത അധികാരാനന്ദത്തിെലവിെടയുമുണ്ട്.
ഏത് നയാനന്ദത്തിലുമുണ്ട്.
രഹസ്യദർശന ചരി ം, സക്കറിയാക്കഥയുെട
ചരി ം എന്ന് കഥാവിമർശകർക്ക് േതാന്നിേപ്പാ
കുന്നത് െവറുെമാരു കഥാേസ്നഹിയായ എനി ം
േതാന്നി ടങ്ങിയാൽ ഈ വായനക്കളി പാളി.
എന്തായിരി േമാ എേന്താ അതിനുടയ രഹസ്യം?
എല്ലാറ്റിലും രഹസ്യം പുരണ്ടിരി
, പൂണ്ടിരി
, എന്ന രഹസ്യദർശനം ഒരു നാൾ ഒരു കുന്നിൻ
മുകളിൽ നിൽ േമ്പാൾ തീവാൾ േപാെല, അഥ
വാ സാർെ യൻ തണ്ടർേബാൾട് േപാെല, സ്വാത
്യ കല്പനകൾ േപാെല, തലയിൽ െവളിപാടായി
വ ് പതിച്ചത് മുതൽ സക്കറിയ കഥെയഴുത്ത്
എന്ന രഹസ്യാേന്വഷണം തുടങ്ങിെയന്നാെണ
നിക്ക് േതാന്നാറുള്ളത്… കഥയാണു് ഭൂമിയിൽ
രഹസ്യത്തിെന്റ ിയവാഹനം. െത വണ്ടി മു
തൽ വിമാനവും സാറ്റൈല ം വെര വാഹനവംശം
മുഴുവൻ, ചരാചരചാര പഞ്ചം മുഴുവൻ, രഹസ്യ
ങ്ങളുമായി സദാ നെമ്മ േകറ്റിയും േകറ്റാെതയും
ചുറ്റിസഞ്ചരി
. രഹസ്യത്തിെന്റ േപടകമാകാ
നാണു് വ ക്കളുേടയും നിഘ ക്കളുേടയും കാമ
സൂ ത്തിെന്റയും ഉന്നത ബിരുദങ്ങളുേടയും കഥ
കളുേടയും നിേയാഗം. ഏലസ്സിെന്റ ക പിടുത്ത
േത്താെട സക്കറിയ കഥെയ മഹാചരി മാക്കി;
ച ത്തിെന്റ ക പിടുത്തേത്താെട ചരി കാരൻ
ചരി െത്ത മഹാകഥയാക്കിയ േപാെല എന്ന്
േതാന്നി. ഏലസ്സ് രഹസ്യങ്ങളുെട എവറസ്റ്റ്, േറാം,
ഈസ്റ്റാംബുൾ… എവിടവും. ഈ കഥയിൽത്തെന്ന
രഹസ്യത്തിനു് പാർക്കാൻ ഒളി, അണ്ടർ കവർ,
ഡിെ ാമാറ്റിക് പാേസ്പാർട്ട്, ൈമേ ാചിപ്, മ
വാദം, ഏലസ്, ഭജേഗാവിന്ദം, തുടങ്ങി പല പല
മുന്തിരിേത്താ കൾ.
സക്കറിയ, സായാഹ്ന, സു ഭാതം.

ഇ പി ഉണ്ണി: കാർ ണിസ്റ്റ് വിജയൻ—ഒരു
വിചാരം

ശ്ന

െക സച്ചിദാനന്ദൻ: സക്കറിയയുെട ഗംഭീരവും രസ
കരവും സങ്കീർണ്ണവുമായ കഥ േശഷം, വിജയ
െന റി ള്ള ഉണ്ണിയുെട ഉൾക്കാഴ്ച്ചയുള്ള േലഖനം
ഗംഭീരമായി. അത് ആദ്യം സിദ്ധീകരിക്കാൻ ഭാ
ഗ്യമുണ്ടായത് എനിക്കായിരു , പച്ച തിരയുെട
ൈ മാസികമായിരുന്ന പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അതി
െന്റ സ്ഥാപക പ ാധിപെരന്ന നിലയിൽ. വീ ം
വായി േമ്പാഴും പുതുത്. നന്ദി.
ദാേമാദർ സാദ്: ഗംഭീരം. രാവിെല തെന്ന ഉഷാറാ
യി.
ഒ വി വിജയെന്റയും ഇ പി ഉണ്ണിയുെടയും കാർ
ണുകളിൽ കാണാവുന്ന ചില സാദൃശ്യതകളുണ്ട്.
അെതാരു ജനാധിപത്യപരമായ അരാജക
ത്വ രാ ീയ േബാധത്തിൽ നി വരുന്നതാണ്.
എ േമൽ ാേദശികമാേണാ അ േമൽ അന്താ
രാ ീയവുമാണത്.
ലുട്ടിയൻസിെന്റ വേരണ്യ ബിംബങ്ങെളയും
അധികാര ചിഹ്നങ്ങളയും െകാച്ചാക്കി മാ ന്ന ഒ വി
വിജയെന്റ േവലെയ റിച്ച് ഇ പി ഉണ്ണിയുെട നി
രീക്ഷണം രസകരമായി. ഒ വി വിജയെന്റ രാ ീയ
േലഖനങ്ങളിലും ഈ പരിഹാസം േകൾക്കാം.
അത് ലൂട്ടിയൻസിെനതിെര എന്ന േപരിൽ
ലിബറൽ െനഹ്റുവിയൻ കാലേത്താടും ആശയ
ങ്ങേളാടും ഹി ത്വ േചാദിതരായ വലതുപക്ഷ
മാധ്യമങ്ങൾ ചരിപ്പി ന്ന െവറുപ്പല്ല. േത്യ
കി ം ൈടംസ് നൗ ചാനലും ചില വലതു പക്ഷ
േകാളമി കളും. അത് വാസ്തവത്തിൽ െകാതി
കുറവ് േപാെല എേന്താ ഒന്നിൽ നി ണ്ടാവുന്ന
െവറുപ്പാണ്.
ഒ വി വിജയെന്റത് പരിഹാസമാണ്. അത്
േവേറയാണ്. അതിെലാരു േകരളീയമായ മാന
മുണ്ട്. അത് േകരളത്തിെന്റ പരിേതാവസ്ഥയിൽ
നി സമ്പാദ്യമാകുന്ന ചില സ്വത അരാജക
വീക്ഷണങ്ങളാണ്.
ഇ പി ഉണ്ണിയുെട കാർ ണുകളിലും ഇത് ദൃശ്യ
മാവും—വരയിലും കുറിപ്പിലും.
ഇ പി ഉണ്ണിയുെട െമയ് േഡ കാർ ണിെല േറാ
േബാട്ടിക്സിെന കുറി ള്ള ആ നിരീക്ഷണം േനാ .
അെതാരു മലയാളിക്ക് മാ ം ഒരു പേക്ഷ
അനുഭവെപ്പടുന്ന ഒന്നായാണ് എനിക്ക് േതാന്നിയ
ത്.
ബഷീർ അ ൾ: ഇ സൂക്ഷ്മതേയാെട വിജയെന്റ കാർ
ണുകൾ വിലയിരുത്തെപ്പട്ടി േണ്ടാ എന്നറിയില്ല.
അവയുെട ഉൾക്കനവും ചരി പരമായ സാംഗത്യ
വും അതീവ ദ്ധേയാെട, നിരീക്ഷണ പടുവും സമ
ശീർഷനുമായ മെറ്റാരു കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ പരിപക്വ
മായ േനാട്ടപ്പാടിൽ ആേലഖനം െചയ്തിരി
.
ഗൗരവമായി കാർ ണിെന കാണുന്നവർക്ക് ഒരു
തികഞ്ഞ പാഠപുസ്തകം. വരും തലമുറയ്ക്ക് േവണ്ടി
വിജയെന്റ കാർ ണുകളുെട സ ർണ്ണ േശഖരം
ഉണ്ടാകുെമന്ന് ആ ഹിക്കാം.
ദാേമാദർ സാദ്: ഒ വി വിജയെന്റ കാർ ണുകളുെട
സ ർണ്ണ േശഖരം സിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റിയ
സമയമാണ്.
ഒ വി വിജയൻ കാർ ണിൽ േമയവല്ക്കരിച്ച
രാ ീയാശയങ്ങൾ സക്തമായിരി കയും പു
തിയ വായനകൾ ആവശ്യെപ്പടുകയും െച ന്ന
സമയം.
ഡി. സി. പുറത്തിറക്കിയ കാർ ണുകളുെട
അപൂർണ്ണമായ സമാഹാരം ഇേപ്പാൾ േസ്റ്റാക്കൗ
ട്ടാെണന്നാണ് മനസ്സിലാ ന്നത്.
രാധാകൃഷ്ണൻ: അെത, തീർച്ചയായും. ജീവിച്ചിരിെക്ക
സമ്മതം വാങ്ങാൻ വി േപായ രചയിതാക്കളുെട
സൃഷ്ടികളുെട കാര്യെമാെക്ക ഇങ്ങെനയാണു്. അവ
കാശികൾ മിക്കവാറുംേപർ സ്വത
കാശന
െത്ത റി ് അറിവുള്ളവേരാ ഇതിൽ താല്പര്യം
കാണി ന്നവേരാ അല്ല. മിക്കവാറും സൃഷ്ടികൾ
ഏെതങ്കിലും സാധകെന്റ ഇരുമ്പഴി ള്ളിൽ
അവസാനി കയാണു് പതിവു്. രചയിതാവിെന്റ
മരണാനന്തരം സൃഷ്ടികളുെട വാണിജ്യസാദ്ധ്യത കു
റയുന്നതിനാൽ സാധകർ ് അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ
നെന്ന ൈവമുഖ്യമു ്. ഇതുതെന്നയാണു് ഒ വി വി
ജയെന്റ കാർ ണുകളുെടയും സ്ഥിതി.
വായനാസമൂഹം അേങ്ങയറ്റം ആദരി ന്ന
ഒരു കാർ ണിസ്റ്റിെന്റ സൃഷ്ടികൾ സ്വത ഡിജി
റ്റൽ പതി കളായി ഇറ ന്നതുെകാ ് അച്ചടി
പ്പതിപ്പിെന്റ വിപണനെത്ത ഒ െകാ ം തി
കൂലമായി ബാധി ന്നില്ല, മാ വുമല്ല, പലേപ്പാഴും
അച്ചടിപ്പതിപ്പിെന്റ വില്പനെയ നന്നായി േ ാത്സാ
ഹിപ്പി
മു ് എന്നാണു് അനുഭവം.
അതുെകാ ് വായനക്കാർ, വിശിഷ്യാ വിദ്യാർ
ത്ഥിസമൂഹം ഒന്നായി വിജയെന്റ അവകാശികേളാ
ടു് കാർ ണുകൾ ് സ്വത ഡിജിറ്റൽ കാശ
നത്തിനു് അനുവാദം നൽകണെമ ് അേപക്ഷി
കയാണു് ഇേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടതു്. യുവതലമുറ
മുേന്നാ വന്നാലും.
സച്ചിദാനന്ദൻ: േയാജി
(ജൂൺ 14 മുതൽ 20 വെര ലഭിച്ച

ത്തിലുള്ളതു്.)

. ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ.
തികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു 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 ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി
രി 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

