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പ്രതികരണങ്ങൾ

െക. ജി. എസ്.: കാേന്റാ ജനറലും െനരൂദയു
െട ആേരാഹണവും
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: ആത്മകഥയുെട (‘സ്മൃതി, വി
സ്മൃതി, ദുസ്മൃതി’) ആദ്യഭാഗത്തു് െനരൂദ പറയുന്നു
ണ്ടു്, ചിലിയൻ കാടുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാടു
കേള കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നു്. അത്രയ്ക്കും വന്യമാണു് െക. ജി.
എസ്സിെന്റ കാേന്റാ ജനറലും. അതു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ആത്മഭാഷണവും പ്രത്യാശകളും കൂടിയാണു്.
ഈ െകട്ടകാലത്തിെനാരു ഓർമ്മെപ്പടുത്തലുമാ
ണു്. അരനൂറ്റാണ്ടു് പ്രായമാകാൻ േപാകുന്നു െനരുദ
െയേപ്പാെല നമ്മുെട മണ്ണിെന്റ അഗാധഖനികളിൽ
േരാഷത്തിെന്റയും ൈനതികതയുെടയും കലഹത്തി
െന്റയും കവിതകൾ വിതച്ചവരുെട കുലം. സച്ചിദാ
നന്ദൻ, െക. ജി. എസ്, കടമ്മനിട്ട, പി. ഉദയഭാനു…
എല്ലാം വിത്തുവിധികളാണു്. കുറച്ചുകാലേത്തക്കു്
എല്ലാം അറ്റുേപായതുേപാെല. പിെന്നയും മഴ വരും,
മുളവരും.

പി. എഫ്. മാത്യൂസ്: കാഴ്ചയ്ക്കും വാക്കുകൾ
ക്കും ഇടയിൽ
ഐറിസ് േകായ്ലിേയാ: അസാമാന്യമായ േലഖനം.
േലാകസിനിമയുെട കാഴ്ചയിൽ സാഹിത്യത്തിനു് കാ
ര്യമായി െചയ്യാെനാന്നുമിെല്ലന്ന ശക്തമായ വാദം
സമഗ്രമായി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു. കാഴ്ചയുെട പുതിയ
ശീലങ്ങെള പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു. മികച്ച കഥാകാ
രനായ മാത്യൂസ് അതിഗഹനമായിത്തെന്ന സിനിമ
യുെട കാഴ്ചെയയും കാണുന്നു, വിലയിരുത്തുന്നു.
പി. എഫിെന്റ തിരക്കഥകെളല്ലാം ഒന്നുകൂടി മന
സ്സിേലക്കു് ഓടിക്കയറി വരുന്നു. മിഖാേയലിെന്റ
സന്തതികളും കുട്ടിസ്രാങ്കും അതിരനും ഈ. മ. യൗ.
വുെമാെക്ക മികച്ചതാവുന്നതു് അവയിൽ െതളിയുന്ന
സമകാലികസാമൂഹികരാഷ്ട്രീയമാനങ്ങളിേന്മലുള്ള
വ്യക്തതെകാണ്ടുകൂടിയാണു്.
എഴുത്തിൽ ആ കഥാകാരൻ നെമ്മ പലതും
ഓർമിപ്പിക്കും… ഇരുട്ടിൽ ഒരു പുണ്യാളനും ചാവുനി
ലവുമടക്കം. സാഹിത്യകൃതികെളയും അവെയ അനു
വർത്തിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങെളയും കുറിച്ചു് പഠിക്കുന്ന
വർക്കു് നെല്ലാരു മാർഗദർശനമാകും ഈ േലഖനം.
േസ്നഹാശംസകൾ മാത്യൂസ്…
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: വാക്കും ദൃശ്യവും തമ്മിലുള്ള
അസാധാരണബന്ധം സിനിമയിൽ സാധിെച്ചടുത്ത
ബർഗ്മാെന പി. എഫ്. മാത്യൂസ് വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു.
കുറേസാവ മഹത്താെയാരു സാഹിത്യെത്ത, മാൿ
ബത്തിെന അത്രതെന്ന മഹത്തായ ഒരു ചലച്ചിത്ര
വുമാക്കി—Throne of Blood. കുറേസാവ ഇംഗ്ലീഷിൽ
മൂലകൃതി വായിച്ചിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. പേക്ഷ, തിരക്കഥ
െയഴുതിയതിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹമായിരുന്നു. മറ്റാരും
ൈധര്യെപ്പടാത്തവിധം കുറേസാവ േഷക്സ്പിയെറ
മാറ്റിമറിച്ചു. േഷക്സ്പിയർ കൃതികളുെട ഏറ്റവും മഹ
ത്തായ ചലച്ചിത്രഭാഷ്യം എന്നാണു് അതു് അറിയ
െപ്പടുന്നതു്. സാഹിത്യവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധവും വ്യതിയാനവും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠ
പുസ്തകമാണതു്. സാഹിത്യഭാഷ്യങ്ങളുെടയും ദൃശ്യാ
വിഷ്കാരത്തിെന്റയും കുലപതിയായിരിെക്കത്തെന്ന
സിനിമയുണ്ടാകുന്നതു് ഇതിൽനിെന്നാന്നുമല്ല എഡി
റ്റിംഗ് േടബിളിൽനിന്നാെണന്നു് കുറേസാവ പറഞ്ഞു!
(മലയാളത്തിെല ‘കളിയാട്ടം’ േഷക്സ്പിയർ സാഹി
ത്യത്തിെന്റ മികച്ച സ്വതന്ത്രചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരങ്ങളി
െലാന്നാണു്.)
പുതിയകാലെത്ത മലയാളസിനിമയിെല വി
സ്മയങ്ങൾ—കുട്ടിസ്രാങ്കും ഈമയൗവും—രണ്ടിലും
പി. എഫ്. മാത്യൂസ് എന്ന പ്രതിഭയുെട സാഹിത്യ
സ്പർശം കെണ്ടത്താൻ കഴിയും. ഷാജിയും ലിേജാ
യും അതു് ഉൾെക്കാണ്ടതിെന്റ അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യ
ക്ഷമാണു്. മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സംവി
ധായകരുെട സിനിമാറ്റിക് മിടുക്കുകൾ /ൈധര്യങ്ങൾ
സാഹിത്യാനുഭൂതികളിൽ െകട്ടിപ്പടുത്തവയാണു്.
അവ മൂലകൃതിയിൽനിന്നു്, അെല്ലങ്കിൽ തിരക്കഥ
യിൽനിന്നു് എത്ര െതറ്റി എന്നതു് ഒരു അളവുേകാല
ല്ല. തിരസ്കാരേത്താെടെയങ്കിലും എത്ര അദൃശ്യമായി
അവ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു എന്നതാണു് നിരീക്ഷണവി
േധയമാേക്കണ്ടതു്.
മലയാളത്തിെല സബ്ൈടറ്റ്ലിംഗ് പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ /വർക്ക്േഷാപ്പുകളിൽ പെങ്കടുക്കുേമ്പാൾ തറ
പ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതിസൂക്ഷ്മമായി സിനിമ
യിെല സംഭാഷണങ്ങെള ‘സാഹിത്യപര’മായിത്ത
െന്ന പരാവർത്തനം െചയ്യണെമന്നാണു്. ഇതിൽ
ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല സബ്ൈടറ്റ്ലിംഗുകളും ആത്മാവു
നഷ്ടെപ്പട്ട െവറും ഡിക്ഷ്ണറി ട്രാൻേസ്ലഷൻ മാത്രമാ
യി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ദൃശ്യത്തിനു അധികമാനം നല്കുന്ന സംഗീതമായി
സാഹിത്യം സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
െക. പി. രേമശ്: ഹായ്… ഇതേല്ല എഴുത്തു്! ഇത്തരം
ആഴേമറിയ കുറിപ്പുകൾ േപാസ്റ്റ് െചയ്യാൻ സുഹൃത്തു
ക്കൾക്കു സാധിക്കെട്ട.
നന്ദി, ഹുൈസനുക്കാ.

E. P. Unny: Cartoons
കരുണാകരൻ: കല, ഒരു പേക്ഷ, ഭരണകൂട രാഷ്ട്രീയ
ത്തിെന്റ തിന്മയ്ക്കു് എതിെര നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രതി
േരാധം ഉയർത്തുന്നതു് കാർട്ടൂൺ േകാളത്തിൽ നമ്മു
െട കണ്ണുകൾ മുറുകി നിൽക്കുേമ്പാഴാണു് എന്നു് േതാ
ന്നാറുണ്ടു്, ഉണ്ണിയുെട വര കാണുേമ്പാൾ. വിേശഷി
ച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. അെല്ലങ്കിൽ, നിസ്സഹായ
മായ ദിവസത്തിൽ ചാരി െവച്ചതു േപാെലയാണു്
നമ്മുെട ദിേനനയുള്ള ജീവിതം എന്നും. ഈ ചിത്ര
ങ്ങളിെല േചാരേയാട്ടം ജീവിതെത്ത മുേമ്പാട്ടു് എടു
ക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം േപാലും ‘ഉണ്ണി’െയ കാണാതി
രിക്കാൻ ആവില്ല എന്നും ഇേപ്പാൾ, ഈ ചിത്രങ്ങൾ,
ഇവിെട താെഴ താെഴ കാണുേമ്പാൾ…
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: എന്നും ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രസ് കി
ട്ടുേമ്പാൾ കരച്ചിലിേനാളം ആഴമുള്ള ഒരു ചിരിക്കാ
യി ഉണ്ണിയുെട കാർട്ടൂൺ േനാക്കും, കരച്ചിൽ മാറ്റി കു
ട്ടിയാകാൻ Calvin and Hobbes േനാക്കും. പിെന്ന
യാണു് എന്തിെനന്നറിയാത്ത പത്രവായന.

െക. ദാേമാദരൻ: പാട്ടബാക്കി
േകശവൻ െവളുത്താട്ട്: പാട്ടബാക്കി െതേക്ക മലബാ
റിെല കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിനു് ആേവശം പകർന്ന
നാടകമായിരുന്നു. ഏതാണ്ടു് ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും
ഇതു് അരേങ്ങറി; ജനങ്ങെള േബാധവാന്മാരാക്കി.
ഇതു് ലഭ്യമാക്കിയതിനു് നന്ദി.

നിരഞ്ജൻ: കവിതകൾ
ഹബീബ് എം എച്ച്: കവിതയ്ക്കു് സ്തുതി.
െക. ജി. എസ്: നിരഞ്ജെന്റ കവിതകൾക്കു് എെന്ന
േന്നാ മുതലുള്ള അടുപ്പത്തിെന്റ െതളിമയും എളുപ്പവും
േതാന്നി. ‘ഡാ’ എേന്നാ ‘ത്ഫൂ’ എേന്നാ ഒരക്ഷരം
മതി നിരഞ്ജനു് പുതുനാഗരികതയിെല, ഇേപ്പാൾ
െവെള്ളഴുത്തുകണ്ണടയും അതിൽ കരിഞ്ഞ ചിറകി
െന്റ നിഴലുമുള്ള, ഒരു പുതുനാഗരിക തലമുറയുെട
യുവതയുെടയും ൈമത്രിയുെടയും വിഫലവസന്തത്തി
െന്റ ചരിത്രെമഴുതാൻ. പുഴുക്കാലത്തിൽ നിന്നു് പൂ
മ്പാറ്റക്കാലത്തിേലക്കു് േമാഹിച്ച പരിണാമത്തിെന്റ
അയനകഥെയഴുതാൻ. മുൾമുനെയാ രശ്മിമുനെയാ
നരമീശത്തുേമ്പാ െകാണ്ടു് സമകാല ചരിത്രത്തിൽ
നിന്നു് െകാത്തിെയടുത്ത സുതാര്യശില്പങ്ങൾ ഈ
കവിതകൾ. ദൃശ്യസാക്ഷരത മൂത്തവ. നിശിതനിർമ
മതയും “ചിരി മാഞ്ഞു േപായ ചുണ്ടിെന്റ േകാണിെല
പരിഹാസമുദ്ര”യും കൂർത്തവ.
നന്ദിനി േമേനാൻ: ഡാ… അമർത്തിയ മുരളലിെന്റ,
വിണ്ടു കട്ട െപാന്തിയതിെന്റ… പൂരുവിെന്റ വിേനാദ
വടി അഥവാ നിഴൽ യുദ്ധം… വിവാഹിതൻ: അതു
രസായി…

സുൈബർ: െകണി
ശ്രീേദവി കർത്ത: സുൈബർ എെത്രേയാ പഴയ സു
ഹൃത്തു്. അേന്ന വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടു് എല്ലാറ്റി
ലും പുലർത്തിയിരുന്നു. ഓംലറ്റ് കഴിച്ചു െകാണ്ടാണു്
ഈ കഥയുെട കാതലായ ഭാഗത്തിെന്റ ഡിസ്കഷൻ
എന്ന വിേരാധാഭാസെമാഴിച്ചാൽ ഒരു പുതുകാല
രാഷ്ട്രീയമാണു് ഈ കഥ മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതു്. േലാക
ത്തു് ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട ഒരു ജനതയ്ക്കു
േവണ്ടി, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും േവണ്ടി പറയ
െപ്പട്ട ഈ കഥയുെട വായന, അതിെന്റ ക്രാഫ്റ്റിെന്റ
ചില്ലറ കുറവുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, ഈ ദിവസ
െത്ത അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കി.
സി. സേന്താഷ് കുമാർ: ശ്രീ എം. എച്ച്. സുൈബർ എഴു
തിയ ‘െകണി’. ആഴമുള്ള കഥ. ഗാഢവും സൂക്ഷ്മവു
മായ, നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ആഖ്യാനം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സുൈബറിെന്റ കഥയിെല അർ
വീന്ദർ മുഴുവേനാെട മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു. ഓംലറ്റി
െന പറ്റി ശ്രീേദവി പറഞ്ഞതു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശരി
യാണു്. പെക്ഷ നമ്മുെട െസൻസിറ്റിവിറ്റി സിലക്റ്റി
വ് ആണു്. ആയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു് സസ്യഭ
ക്ഷണവും കഴിക്കാനാവില്ല. ഞാനാേലാചിച്ചിട്ടുണ്ടു്
െജ. സി. േബാസ് പറഞ്ഞ േപാെല സസ്യങ്ങൾക്കും
പ്രതികരണ ക്ഷമതയുെണ്ടങ്കിൽ നാം എങ്ങിെനയാ
ണു് ഒരു കറിേവപ്പിലേയാ മുരിങ്ങാപ്പൂേവാ നുള്ളുക,
ഒരു പനിനീർപ്പൂ അടർത്തുക. വഴുതിനങ്ങ പറിെച്ചടു
ക്കുക? നമുക്കും ഇതറിയാം െചടികൾക്കു് െനാേന്ത
ക്കും എന്നു്, പെക്ഷ ഒരു തരം ആേപക്ഷികത സാ
ദ്ധ്യമായതുെകാണ്ടാണു് നാം അതിജീവിക്കുന്നതു്,
േവെറാരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ െചടികൾ നടക്കു
കേയാ പറക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യാത്തതു
െകാണ്ടു്. മുട്ടയും േകാഴിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരവും അത്ര
മാത്രമാണു്. മുട്ടയ്ക്കകത്തു നിന്നു് കരച്ചിൽ േകൾക്കു
ന്ന ആ നിമിഷം തർവീന്ദർ ഓംെലറ്റ് കഴിക്കുന്നതു്
നിർത്തും.
െസന്തിൽ: നമ്മൾ മിക്കവരും നമ്മിേലക്കു് തെന്ന ചു
രുങ്ങി ആന്തരമായി പാതിയുറക്കത്തിൽ ജീവിതം
ജീവിക്കാെത മരിച്ചു് േപാകുന്നവരാണു്. ഈ ഉള്ളുറ
ക്കം (inner stupor) തെന്നയാണു് ഹിംസയിേലക്കു്
നയിക്കുന്നതും. തങ്ങളുെട ചിന്തകെളക്കുറിച്ചും െച
യ്തികെളക്കുറിച്ചും അവേബാധമില്ലാത്തവർ. െകണി
യിൽ വീണ പ്രാവിെന രക്ഷിക്കുന്നതു് വെര തർവീ
ന്ദറും ഇത്തരം ഒരാളായിരുന്നു. പറയുന്ന കാര്യം ഇട
ക്കു് െവച്ചു് മുറിഞ്ഞു േപാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും
അവേബാധത്തിലൂെട ഉണർവ്വിേലക്ക് എത്തിെപ്പടു
ന്ന തർവീന്ദറിെന്റ പരിവർത്തനത്തിെന്റ കഥയാണു്
സുൈബർ പറയുന്നതു്. ഈ പരിവർത്തനം തർവീ
ന്ദറിൽ പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല എന്ന സൂചനയും കഥയി
ലുള്ളതായി േതാന്നി. കഥയുെട ഒടുവിൽ തർവീന്ദർ
അയാളുെട ആന്തരേലാകത്തിേലക്കു് വീണ്ടും വഴു
തി വീഴുന്നു. Mindfulness-േലക്കാണു് കഥ ഊന്നു
ന്നതു്. ലളിതമായ ആഖ്യാനത്തിലൂെട മനുഷ്യെന്റ
ആഴെത്ത െതാടാനുള്ള സുൈബറിെന്റ ശ്രമം നന്നാ
യി. പല തലങ്ങളിൽ കഥ വായിെച്ചടുക്കാം. േനരിട്ടു്
കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും എെന്റ സുഹൃത്തു് സുൈബറിെന്റ
േലാകം എെന്റയും േലാകം കൂടിയാണു്.
ഒ. പി. സുേരഷ്: സി. സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥകൾ
ക്കു് േശഷം സായാഹ്നയിലൂെട പരിചയെപടുന്ന
കഥന വ്യത്യസ്തതയാണു് എം. എച്ച്. സുൈബറിെന്റ
െകണി. ഒറ്റ െഫ്രയിമിൽ, സമീപ ദൃശ്യങ്ങളിലൂെട
മാത്രം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ച ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രത്തിെന്റ
തീവ്രത. കാഴ്ചക്കു് േശഷവും കഥയിൽ നിന്നു് ജീവൻ
െവച്ചു് പതുെക്ക ചലിച്ചു് തുടങ്ങുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ.
അവയുെട ബഹുസ്ഥായിയിലുള്ള ചിറകടികൾ…
അവേബാധമായി പരിണമിക്കും വെര േബാധം ഒരു
െകണിയാണു്. എല്ലാ ചിന്തകളും പുറേത്തക്കുള്ള വാ
തിൽ ചികഞ്ഞു് അതിനകത്തു് തെന്ന ന്യൂനദൂരങ്ങൾ
താണ്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
ഓംലറ്റ് കഴിച്ചു െകാണ്ടാണു് കഥയുെട കാതൽ
ഡിസ്കഷൻ എന്നതു് കഥാവസ്തുവിെന കൂടുതൽ ആഴ
െപ്പടുത്തിയതായും വായനാനന്തര ആേലാചനക
െള വിസ്താരെപ്പടുത്തിയതായും േതാന്നി.
വി. എച്ച്. നിഷാദ്: ‘െകണി’ എന്ന കഥ മേനാഹരമാ
യി. അന്തരീക്ഷ—കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയാണു് ഈ
കഥയുെട ജീവെനന്നു് േതാന്നി. എം. എച്ച്. സുൈബർ
മാഷിനു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
നന്ദിനി േമേനാൻ: െകണി. തർവീന്ദറിെന്റ സംഭാഷ
ണം േപാെല വലിെഞ്ഞങ്കിലും നല്ല കഥ. ഉണർച്ച
യിേലക്കു് ഉണർത്താനാണു് സുഹൃത്തു് ശ്രമിച്ചെതങ്കി
ലും തർവീന്ദർ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിേലക്കു് അമരുക
യാണു് െചയ്തതു്…

എൻ. പി. രാേജന്ദ്രൻ: ഇല്ലാത്ത നക്സലിസം
അന്നു്: ഇല്ലാത്ത മാേവായിസം ഇന്നു്
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: വ്യക്തിവധമുൾെപ്പെട പല കാര്യ
ങ്ങളിലും വിേയാജിപ്പു നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു തെന്ന
ജനകീയ സാംസ്കാരിക േവദിയുമായി സഹകരിച്ചു
പ്രവർത്തിക്കാൻ അന്നു് ഇരുപതുകളിലായിരുന്ന
എെന്നേപ്പാെല പലെരയും േപ്രരിപ്പിച്ചതു് വ്യവസ്ഥാ
പിത ഇടതുപക്ഷേത്താടുള്ള വിേയാജിപ്പുകൾ, ഗു
േവര, െറജിസ് ദി േബ്ര, എഡ് ഗാർ േസ്നാ തുടങ്ങിയ
വരുെട പുസ്തകൾ, സ: വർഗീസിെനേപ്പാെല ചിലരു
െട നിസ്വാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥാപിത
ഇടതുപക്ഷം അവഗണിച്ചിരുന്ന ഭൂരഹിത കർഷക
േരാടും ആദിവാസികേളാടുമുള്ള അനുഭാവം, ആഫ്രി
ക്കൻ-ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കലാപങ്ങളും അവ സൃഷ്ടിച്ച
സാഹിത്യത്തിനും നവീനവും തീക്ഷ്ണവുമായ സൗന്ദര്യ
േബാധവും, അന്നെത്ത ആധുനിക സാഹിത്യത്തി
െല ഇരുട്ടു് ഇങ്ങിെന ചില ഘടകങ്ങളായിരുന്നു.
അേപ്പാഴും സംശയങ്ങൾ നിലനിന്നു—ഇതും മെറ്റാ
രു സമഗ്രാധിപത്യവാദമാവിേല്ല എന്നു്. അന്നെത്ത
കവിതകളിൽ തെന്ന അതുണ്ടു്—വിപ്ലവകാലത്തു്
വിജയം സ്വപ്നം കാണുന്നവർ വിജയകാലത്തു് ൈസ
ബീരിയയിേലക്കു നാടുകടത്തെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ചു്
(േവനൽ എന്ന കവിത), സമൂഹവുമായി സംസാരി
ക്കാനാകാെത െവറുെത ഒലിച്ചുേപാകുന്ന യുവരക്ത
െത്തക്കുറിച്ചു് (ഒടുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയാകുന്നു), ഉദിച്ച
എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഓേരാ ഏകാധിപതികളുെട
പിറന്നാളാവുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് (ശക്തൻ തമ്പുരാൻ
നാടകം) എല്ലാം. സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്നു
സംശയമില്ലാതിരുന്ന ഹാർഡ് േകാർ പാർട്ടിക്കാർ
ക്കു് ഞങ്ങെളാെക്ക െപറ്റി ബൂർഷ്വാ എഴുത്തുകാരായി
േത്താന്നിയതിൽ അത്ഭുതമില്ല. എന്നാൽ പിന്നീടു പു
റത്തു വന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ഭയങ്ങെളയും അതിലും
കൂടുതലും ന്യായീകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു. സാംസ്കാ
രിക വിപ്ലവെമന്ന േപരിൽ നടന്നതു് െവറും അധി
കാരത്തർക്കമായിരുന്നു, ൈചനയിെല ഏറ്റവും നല്ല
ആയിരക്കണക്കിനു് കവികളും സംഗീതജ്ഞരും ചി
ത്രകാരന്മാരും ‘പുനർവിദ്യാഭ്യാസ’ത്തിനു് േലബർ
ക്യാമ്പുകളിലയക്കെപ്പടുകേയാ െകാല്ലെപ്പടുകേയാ
കുടിയിറക്കെപ്പടുകേയാ െചയ്തു, സ്റ്റാലിെന്റ അേത
ൈദവവത്കരണം മാേവായുെട കാര്യത്തിലും നട
ന്നു, മാേവായുെട െസനിലിറ്റിയുെട കാലത്തു് മാേവാ
െയ മറയാക്കി ൈവതാളിക നിഴൽ യുദ്ധങ്ങൾ നട
ത്തി. പിെന്ന വന്നതു് നിഷ്ഠൂരമായ മുതലാളിത്തമാ
യിരുന്നു. േചാദ്യം െചയ്യാൻ പറ്റാത്ത അടിമപ്പണി
യിലൂെട വളർന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, േലാക വിപണി
ക്കായുള്ള മത്സരങ്ങൾ, ചാരേവലകൾ, തിയനൻ
െമൻ കൂട്ടെക്കാല േപാലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ—
നാലു തവണ ൈചന സന്ദർശിച്ചേതാെട എെന്തങ്കി
ലും ഇല്യൂഷൻ എന്നിൽ അവേശഷിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
അതും െകട്ടു േപായി. എഴുപതുകളിൽ നിന്നു് ബാ
ക്കി നിൽക്കുന്നതു് ഒെരാറ്റ ചുവെരഴുത്തു മാത്രം—
അനീതിെക്കതിെര കലാപം െചയ്യുക എന്ന നിത്യ
പ്രസക്തമായ മുദ്രാവാക്യം. ആ കലാപം തെന്ന
അനീതിയായി മാറാെത സൂക്ഷിക്കുക എന്ന അനു
ബന്ധേത്താെട. അെത, ആദ്യം ദുരന്തം, രണ്ടാമതു്
പ്രഹസനം—മാർക്സ് എത്ര ശരി!
അേശാൿകുമാർ, പി. െക.: ഇതു് ഒരു പഴയ കടം തീർ
ക്കാനുള്ള അവസരമായി ദുരുപേയാഗം െചയ്യുകയാ
ണു്. 79-ൽ ദാസും ഞാനും വിദ്യാഭ്യാസമുേപക്ഷിച്ചു്
പാർട്ടിയിൽ മുഴുസമയപ്രവർത്തകരാവാൻ തീരുമാ
നിച്ച വിവരം സച്ചിയുമായി ചർച്ച െചയ്യാൻ േപായി.
ഞങ്ങെള അത്ഭുതെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു് അന്നു് സച്ചി
വളെര ൈവകാരികമായി പ്രതികരിച്ചു. നിങ്ങൾ കാ
ണിക്കുന്നതു് മണ്ടത്തരമാണു്. ഇേപ്പാഴെത്ത പാർ
ട്ടിയും അതിെന്റ േനതൃത്വവും ഒട്ടും ദീർഘവീക്ഷണ
േത്താെടയല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതു്. െടക്സ്റ്റ് പുസ്ത
കത്തിേലതു േപാെല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുെമന്ന െത
റ്റിദ്ധാരണയുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്വപ്നജീവികളാണവർ.
ഒരു ക്രൂരനായ ജന്മിയുെണ്ടങ്കിൽ അയാെള ഉന്മൂലനം
െചയ്യുക, അേപ്പാൾ അവിെട െറഡ് െടറർ ഉണ്ടാവും,
അേപ്പാൾ േപാലീസും ഭരണകൂടവും മർദ്ദനമാരംഭി
ക്കും അേപ്പാൾ ൈവറ്റ് െടറർ. ഇതിെനതിെര ജന
ങ്ങളുെട പ്രതിേരാധം അേപ്പാൾ വീണ്ടും െറഡ് െടറർ
ഇങ്ങെന ഒരു പ്രേദശം വിേമാചിക്കെപ്പടും. അത്ത
രം വിേമാചിതേമഖലകളുെട ആധിക്യം ആത്യന്തി
കമായി ഇന്ത്യെയ േമാചിപ്പിക്കും. ഇതാണവരുെട
സങ്കല്പം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നതു്,
ഒരു ജന്മി െകാല്ലെപ്പട്ടാൽ അതുമായി ബന്ധമുള്ള
വരും ഇല്ലാത്തവരുമായ നാട്ടുകാെര പിടിച്ചു് പീഡി
പ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ഭയന്നും തകർന്നും ആളുകൾ പി
ന്നീെടാരു െചറുത്തുനില്പിനു േപാലും തയ്യാറാവുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.
കൂടുതൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലിട
െപടണം.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ വിപ്ലവസജ്ജമായി േചാരതി
ളച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾക്കു് പരമ പുച്ഛം േതാന്നി. േപടി
െത്താണ്ടൻ എന്നു വിലയിരുത്തി. പിന്നീടു് രണ്ടു വർ
ഷെത്ത പാർട്ടി പ്രവർത്തനകാലത്തു് കവിയുെട പ്ര
വാചകസിദ്ധി േബാധ്യെപ്പട്ടു. അേപ്പാേഴക്കും ദാസി
െന നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നു.
ഇങ്ങെന വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും
എന്നും ഞങ്ങളുെടെയല്ലാം ഏതു പ്രതിസന്ധികളി
ലും കൂെട നിന്ന എെന്റ പ്രിയ മാെഷപ്പറ്റി ഇേപ്പാെഴ
ങ്കിലും ഇത്രയും പറേയണ്ടതുണ്ടു് എന്ന േതാന്നലിൽ
കുറിച്ചുേപായതാണു്.
കടെമന്നു പറഞ്ഞതു്: അക്കാലത്തു് നാട്ടിലുണ്ടാ
യിരുന്ന സംസാരം ൈക്രസ്റ്റ് േകാേളജിെല ഒരു
മാഷാണു് പിള്ളാെര വഴിെതറ്റിച്ചു് നക്സലാക്കുന്നതു്
എന്നായിരുന്നു. അതിെന്റ അർത്ഥ ശൂന്യത ഫല
പ്രദമായി പ്രതിേരാധിക്കാൻ ഇതുവെര ശ്രമിച്ചുമില്ല.
ഇേപ്പാെഴങ്കിലും പറയണെമന്നു േതാന്നി.
കരുണാകരൻ: പഴയ നക്സലിസവും പുതിയ മാേവാ
യിസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടു് എന്ന രാേജന്ദ്ര
െന്റ നിരീക്ഷണം ശരിയാണു്. പേക്ഷ, ഭരണകൂട
െത്ത സംബന്ധിച്ച സങ്കൽപ്പത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ
വലിയ അകലമില്ല: െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ േസ്വച്ഛാധി
പത്യം തെന്നയായിരുന്നു അതു്. എന്നാൽ, ഇതിെന
വിമർശനപരമായി കെണ്ടത്തുന്ന സച്ചി അടക്കമുള്ള
വർ േകരളത്തിൽ സി പി എം െന്റ ആശയാടിത്തറ
െയ കൃത്യമായി വിമർശിച്ചിട്ടില്ല, അതാകെട്ട, േനര
െത്ത പറഞ്ഞ െതാഴിലാളി വർഗ്ഗ േസ്വച്ഛാധിപത്യ
ത്തിെന്റ തെന്ന പ്രച്ചന്ന േവഷമുള്ള പാർട്ടി േസ്വച്ഛാ
ധിപത്യം തെന്നയായിരുന്നു. അതു് േകരളീയ സമൂഹ
ത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നട്ട ഹിംസ ആേലാ
ചിച്ചാൽ മതി, മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ സമൂഹമാകാൻ
കഴിയാെത വീണുേപാകുന്ന േകരളീയ രാഷ്ട്രീയ അവ
സ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ. പേക്ഷ, നമ്മുെട ഒരു വലിയ
വിഭാഗം സാഹിത്യ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇതിെന വി
മർശിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ
െകാലപാതകം നടന്ന /നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണു്
േകരളം. അതിെന്റ ഒരു കാരണം പ്രത്യക്ഷമായും
‘പാർട്ടി േസ്വച്ഛാധിപത്യം’ തെന്നയാണു്. ഇതു് സി
പി എം െന മാത്രം ബാധിച്ച ഒന്നല്ല, നമ്മുെട എല്ലാ
രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും, ബി െജ പി യും േകാൺഗ്രസ്സും
അടക്കം, ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ നടത്തിപ്പുകാരാണു്.
കാരണം, അത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയു
െട ആശയേലാകം ഇവിെട മാർക്സിസത്തിെന്റയും
കപട വിപ്ലവത്തിെന്റയും ചിലവിൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട െബൗദ്ധിക-അദ്ധ്വാനം മിക്കതും
ഇേത രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സൂക്ഷിപ്പിനുമാണു്. നക്സൈല
റ്റുകൾക്കു് ആ ദിശയിൽ വലിയ സംഭാവനെയാന്നും
ഇല്ല—അവെര ഓർമ്മിക്കാൻ ചില െകാലപാതക
ങ്ങൾ നടന്നതു് ഒഴിച്ചാൽ. എെന്റ വ്യക്തിപരമായ
അഭിപ്രായം േകരളത്തിൽ നക്സലിസത്തിനു് േപാസി
റ്റീവ് ആയ രണ്ടു സംഭാവനകൾ ഉണ്ടു്. ഒന്നു്, എഴു
പതുകളിെലയും എൺപതുകളിെലയും സാഹിത്യആധുനികതെയ അതു് പുതുക്കി—അതു് ആ രാഷ്ട്രീയ
ത്തിെന്റ േനരിട്ട ഓർമ്മയാണു്. അന്നെത്ത കഥയും
കവിതയും എത്രമാത്രം ഇന്ധനം ആണു് അതിൽ
നിന്നും സ്വീകരിച്ചതു് എന്നറിയാൻ അക്കാലെത്ത
കവിത മാത്രം ആേലാചിച്ചാൽ മതി. അവയുെട
‘രാഷ്ട്രീയം’ ഇന്നു് നെമ്മ ആ േലാകത്തു് നിന്നും തി
രിച്ചു നിർത്തും, പേക്ഷ, ഭാഷെയ, ഭാവനെയ അതു്
ശരിക്കും പുതുക്കി. രണ്ടാമെത്ത സംഭാവന െതാ
ണ്ണൂറുകളിൽ േകരളത്തിെല അവേശഷിച്ച നക്സൽ
ഗ്രൂപ്പു് ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ആണു്: േദശീ
യത, ലിംഗനീതി, സാമൂഹ്യ നീതി, ജാതീയത, സാ
മ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്വം തുടങ്ങി സാമ്പ്രദായിക രാ
ഷ്ട്രീയം, കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഗ്രൂപ്പുകളും ചർച്ച െച
യ്യാൻ കൂട്ടാക്കാതിരുന്ന, അെല്ലങ്കിൽ ill-equipped
ആയിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം അവർ ചർച്ച െച
യ്യുകയും േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹ്യ മനസ്സിേലക്കു് കട
ത്തി വിടുകയും െചയ്തു. ചിലേപ്പാൾ എനിക്കു് േതാ
ന്നും ഒരു ‘പൂതം’ എേപ്പാഴും നമ്മുെട െചവിയിൽ
മുഴങ്ങുന്നു എന്നു്, ചിലമ്പിച്ച ഒച്ചയിൽ. ചിലേപ്പാൾ
അതിെന കണ്ടു െഞട്ടുകയും െചയ്യും: കമ്മ്യുണിസം
എന്ന ‘ഭൂതം’.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: സച്ചി മാെഷ്ട 1979-െല നിരീക്ഷണ
ങ്ങളും കെണ്ടത്തലുകളും 2020-ൽ ശരിയായിരുന്നു
എന്നു േതാന്നുെമങ്കിലും വിപ്ലവേത്താടു് ആഭിമുഖ്യം
പുലർത്തിയിരുന്ന െചറുപ്പക്കാർക്കു് എങ്ങെന അതു്
അന്നു് അനുഭവെപ്പട്ടു എന്നു് അേശാൿ കുമാറിെന്റ
സാക്ഷ്യവും പ്രധാന്യേത്താെട േകൾേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ആ യുവാക്കെള ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്തവരും
എടുത്ത ചാട്ടക്കാരുമായി കാണുന്നതു്, ഒരു തര
ത്തിൽ, ലിബറലുകളുെട രക്ഷാകർതൃത്ത്വ രീതികൾ
ക്കു് സമാനമാണു്.
ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്നു് പ്രകടമാണു്. വിപ്ലവ
ത്തിെന്റ നല്ലകാലത്തുേപാലും എഴുത്തുകാരുൾെപ്പ
െട ബുദ്ധിജീവികളും പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ അപരി
ഹാര്യമായ ൈവരുദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണു്.
ബുദ്ധിജീവികളുെട ക്ലാസ്സ് െപാസിഷനും ഇതിെനാ
രു ഘടകമാണു്.
വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതിനു് മുെമ്പ മാപ്പുസാക്ഷി
യാവാനുള്ള അവസരം കെണ്ടത്തിയ ബുദ്ധിജീവിക
ളും കൂട്ടത്തിലുള്ളതു് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ രാഷ്ടീയാേരാ
ഗ്യത്തിനു് ഒട്ടും ഗുണം െചയ്യുന്നതല്ലേല്ലാ.
എന്തായാലും, താഹയും അലനും വഴിെത്തറ്റി
േപായവരാെണന്നും അവർ ശിക്ഷാർഹരാെണന്നു
മുള്ള വ്യവഹാരം വ്യവസ്ഥാപിത ഇടതുപക്ഷം പ്രച
രിപ്പിക്കുന്ന േവളയിലാണു് നമ്മൾ ഇതു് ചർച്ച െചയ്യു
ന്നതു്.
െക. ടി. ദിേനശ്: മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 2017-ൽ നക്സൽ
ബാരിയുെട അൻപതാം വർഷത്തിൽ പ്രേത്യക
പതിപ്പു് ഇറക്കുകയുണ്ടായി. അതിേനാടു് പ്രതിക
രിച്ചു െകാണ്ടുള്ള കുേറ കുറിപ്പുകൾ അവർ അടുത്ത
ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
അതിൽ ഒന്നാണു് ഈ കുറിപ്പു്.
Andrea: Unhappy is the land that breeds no
hero.
Galileo: No, Andrea: Unhappy is the land
that needs a hero.

ബർേറ്റാൾഡ് ബ്രഹ്ത്തിെന്റ പ്രശസ്തമായ ഗലീ
ലിേയാ നാടകത്തിെല ആൻഡ്രിയ എന്ന കഥാപാ
ത്രത്തിെന്റ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ചിന്ത പങ്കുെവക്കു
ന്നവരാണു് നമ്മളിൽ പലരും. ഇന്ത്യയിെലയും േക
രളത്തിെലയും മുഖ്യധാരാമാധ്യമങ്ങളും ഇതിൽ നി
ന്നു് വ്യത്യസ്തരല്ല. നമുക്കു് രക്ഷകന്മാർ ഇല്ല. നമ്മുെട
അവസ്ഥ എത്ര ദുഃഖകരമാണു് എന്നു് അവർ വില
പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. പിന്നീടു് അവർ ഈ െപാതു
വികാരെത്ത ഏെറ്റടുക്കുകയും ഒരു രക്ഷകബിംബ
െത്ത സൃഷ്ടിച്ചു് എല്ലാ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള
ഒറ്റമൂലിയായി അയാെള അവതരിപ്പിക്കുകയും െച
യ്യും. ഈ രക്ഷകനിർമിതിയുെട ഉത്തമമാതൃകയാ
ണു് നേരന്ദ്രേമാദി. ഒരു രക്ഷകെന കാത്തിരിക്കുന്ന
ജനതയാണു് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാഴ്ച എന്ന
ഗലീലിേയായുെട വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂെട ഓർമിപ്പിക്കു
ന്നതായി നക്സൽബാരി 50 എന്ന ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെന്റ
െമയ് 21 ലക്കം.
പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും േമാചനത്തിെന്റയും രാ
ഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജനത ഏെതങ്കിലും
ഒരുേനതാവിെന്റ ഉയിർപ്പിനായി കാത്തുനിൽക്കു
കയല്ല െചയ്യുന്നതു്. കിസാൻ െതാമ്മെനേപ്പാെലയും
ശാന്തിമുണ്ടെയേപ്പാെലയും ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ
നിന്നാണു് അവർ ഉയർന്നുവരുന്നതു്. സമരത്തിെന്റ
മുന്നണിേപ്പാരാളികളായി അമ്പും വില്ലുേമന്തി േപാ
രാട്ടം നയിച്ച നക്സൽബാരിയിെല കർഷകസ്ത്രീകളിൽ
നിന്നു് പ്രകാശവർഷങ്ങൾ അകെലയാണു് ഇന്നു്
അമ്പതുവർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം േകരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
മണ്ഡലത്തിെല സ്ത്രീയവസ്ഥ എന്ന ഒരു ഓർമെപ്പ
ടുത്തലുമായി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല കുറിപ്പുകൾ. കരിയറി
സ്റ്റുകളായും നവമാധ്യമ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായും മാത്രം
ഒടുങ്ങുന്ന മലയാളി മുഖ്യധാരയ്ക്കു് സ്വയം വിമർശന
ത്തിനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ മനുഷ്യരുെട സഹന
ത്തിെന്റയും സമരവീര്യത്തിെന്റയും പാഠങ്ങൾ മാറി
െയങ്കിൽ എന്നാശിച്ചു േപാകുന്നു.
മാർക്സിസെത്ത ഒരു േഡാഗ്മയായി അവതരിപ്പി
ക്കുന്ന ആെരങ്കിലും ഇന്നും ഉണ്ടാവും എന്നു് േതാന്നു
ന്നില്ല. എങ്കിലും സമകാലിക സാമൂഹികയാഥാർ
ഥ്യങ്ങെള വിശകലനം െചയ്യുന്നത്തിനുള്ള ഒരു ടൂൾ
എന്ന നിലയിൽ, നീതിേബാധമുള്ള മനുഷ്യെര സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതിൽ, നിസ്വാർത്ഥരായ സമരസഖാക്കെള
വാർെത്തടുക്കുന്നതിൽ, ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം വഹി
ച്ചപങ്കു് ആർക്കും നിേഷധിക്കാനാവില്ല. കലാ സാ
ഹിത്യ ഭാവുകത്വെത്തയും മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര
നിലപാടുകെളയും മാർക്സിസം പുതുക്കിപണിതുെകാ
ണ്ടിരുന്നു. േബാൾെഷവിക് വിപ്ലവത്തിെന്റ നൂറാം
വർഷമാണു് നക്സൽബാരിയുെട അമ്പതുവർഷവും
എന്നതു് േകവല യാദൃശ്ചികത മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യൻ
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന
ചരിത്ര സ്മാരകം കൂടിയാണതു്.
ഇന്ത്യയിൽ രൂപംെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മതഫാസി
സ്റ്റ് ഭരണകൂടം ൈസന്യെത്തയും േപാലീസിെനയും
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലായല്ല ജന
ങ്ങളൾക്കു് േമൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. ഭൂരി
പക്ഷമതെത്ത കൂെടനിർത്തിെക്കാണ്ടു് ന്യൂനപക്ഷ
ങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിനുെമതിരായു
ള്ള ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയായാണു് അതു് നിലനിൽ
ക്കുന്നതു്. പ്രിന്റ് /ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂെടയും നവമാ
ധ്യമങ്ങളിലൂെടയും രാജ്യസുരക്ഷയുെടയും മതവിശ്വാ
സത്തിെന്റയും കവചെമാരുക്കിെക്കാണ്ടാണു് അതു്
മുേന്നറുന്നതു്.
വ്യവസ്ഥാപിത ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷം േസാഷി
ലിസ്റ്റ് വികസനസങ്കൽപ്പങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന
തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലും ഇടർച്ചകൾ േന
രിടുന്ന സമകാലിക അവസ്ഥയിൽ ചരിത്രത്തിെല
ഈ അദ്ധ്യായം ഒരു പാഠമായി നാം ഉൾെക്കാേള്ള
ണ്ടതാണു്. തീവ്ര വലതു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രെത്ത ഫാസി
സത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിെനതി
െരയുള്ള പ്രതിേഷധങ്ങൾ തീവ്രവാദപരമായ ചില
െപാട്ടിെത്തറികളിേലക്കു് വീണുേപാകുകയും സ്വയം
േതാൽപ്പിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യ
േബാധേത്താെടയും യുക്തിേബാധേത്താെടയുമുള്ള
ബദൽ ‘ജനാധിപത്യവംശങ്ങൾ’ രൂപെപ്പേടണ്ടതു
ണ്ടു്. ഇന്ത്യയുെടയും പ്രേത്യകിച്ചു് േകരളത്തിെന്റയും
രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ
ഇടർച്ചയുെട രീതിശാസ്ത്രം എന്തായിരിക്കണം എന്ന
ചിന്ത േബാൾെഷവിക് വിപ്ലവത്തിനു് ഒരു നൂറ്റാണ്ടും
നക്സൽബാരി സമരത്തിനു് അരനൂറ്റാണ്ടും പൂർത്തി
യായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും രൂപെപ്പേടണ്ടിയി
രിക്കുന്നെതയുള്ളൂ. വർഗരാഷ്ട്രീയം എന്ന സാേങ്കതി
കതയിൽ കൂടിച്ചുതൂങ്ങാെത ഇന്ത്യയിൽ രൂപെപ്പട്ടു
വരുന്ന ആദിവാസി /ദളിത് െചറുത്തുനിൽപ്പുകേള
യും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങെളയും
സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകെളയും LGBTQ നിലപാടുകെളയും
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പുതിയ ജനാധിപത്യവംശങ്ങ
ളുെട േനതൃത്വം ഏെറ്റടുത്തു് ശരിയായ അർത്ഥത്തി
ലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിെന്റ പിറവി
ക്കായി േപാരാടാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനു് കഴിയുേമാ
എന്നതാണു് േചാദ്യം. പലതലത്തിൽ നിന്നുെകാ
ണ്ടുള്ള വിശകലനങ്ങളിലൂെടയും തിരിഞ്ഞുേനാട്ടങ്ങ
ളിലൂെടയും ചർച്ചകളിലൂെടയും മാത്രേമ ഈ േപാരാ
ട്ടം സാധ്യമാവുകയുള്ളു. ഇതിനു് ചരിത്രത്തിേലക്കു
ള്ള തിരിഞ്ഞുേനാട്ടത്തിെനാപ്പം ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ള
അേന്വഷണവും ആവശ്യമാണു്.
Muraleedharan Ramakrishna: Foreseeing the doom
was not a case of extraordinary clairvoyance.
Rather, it’s more like self fulfilled prophecy. We
have willed the movement to fail. For no movement comes with pre-destined failure. If the
movement was on an adventurist course, possibility of joining it and correcting course was
available, provided we had the will, desire and
commitment to do it. But we, I mean I, chose to
sit by the side and made self fulfilling prophesies
and willed it to fail.

െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: പഴയ കാലം… വളെര പഴയ
തായിരിക്കുന്നു. അറുപഴഞ്ചനായിരിക്കുന്നു. അരനൂ
റ്റാണ്ടാകാറായിെല്ല. പത്തുവർഷത്തിനകം ഏതാ
െണ്ടല്ലാവരും അവസാനിക്കും. എന്തുണ്ടവേശഷി
ക്കാൻ? പരിഹാസം. പുച്ഛം. വിഡ്ഢിത്തം… ഭീരുക്ക
െളല്ലാം വലിയ പ്രവാചകരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും തൃപ്തരുെട ഉറക്കം െകടുത്താനായി പുതിയ
വിഡ്ഢികൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കും. േചാദ്യെചയ്യു
ന്നവർക്കു്, കലഹികൾക്കു് വിേവകം കുറവായിരി
ക്കും. ഇരകളാകാൻ വിധിക്കെപ്പട്ടവർ. പരാജയങ്ങ
ളും േചാരയും കൂടിേച്ചർന്നു് ചരിത്രം മുേന്നാട്ടുതെന്ന.
അടിച്ചമർത്തലിെന്റ നൃശംസതകൾക്കിടയിൽ മണ്ണി
ന്നടിയിെല നഗ്നശവങ്ങൾ പിടഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും.
അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: പഴയ വിപ്ലവെത്ത അനുകൂ
ലിച്ചവരും പ്രതികൂലിച്ചവരും—അനുകൂലിച്ചവരിൽ
പലരും പിന്നീടു് മറ്റു് അഭിപ്രായങ്ങളിേലക്കു് മാറി.
തുടർന്നും ആ ചിന്താധാരയിൽ ഉറച്ചു് നില്ക്കുന്ന ചി
ലർ ഇവിെട സജീവമായുണ്ടു്. ജയവും പരാജയവും
കാലം െതളിയിക്കും. ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യൻ സാഹച
ര്യത്തിൽ വിജയം ഒരു മരീചികയാെണങ്കിലും.
രാജേഗാപാൽ: സച്ചിമാഷ് എന്താ േപായതു്?
ലിസി മാത്യു: ഈ പ്രായത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന ആദര
ത്തിനുപകരം അർഹിക്കാത്ത അവമതി സഹിേക്ക
ണ്ടതുെകാണ്ടാകാം.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: സച്ചിദാനന്ദനും െക ജി എസ്സു
െമാെക്ക എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് അരനൂറ്റാണ്ടു കഴി
ഞ്ഞു. െവറും എഴുത്തായിരുന്നില്ല. േകരളം കടന്നു
േപായ തീക്ഷ്ണമാെയാരു കാലത്തിെന്റ എല്ലാ പ്രക്ഷു
ബ്ധതകളും വിഹ്വലതകളും പ്രതീക്ഷകളും േവദനകളും
നിരാശകളും കലഹങ്ങളും െനേഞ്ചറ്റിയവർ. വാക്കു
കളിേലക്കു് രക്തസമാനമായി പകർത്തിയവർ. ആ
കാലത്തിെന്റ ഹൃദ്സ്പന്ദങ്ങൾ ഇന്നും അവരുെട വാ
ക്കുകളിൽ തുടിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇവർ സ്വ
രുക്കൂട്ടിയ ധീരതയുെട േശാണമുദ്രകൾ അവർക്കു
മുേമ്പാ പിേമ്പാ ഇത്രയ്ക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ േഗാപു
രങ്ങളിൽ നിന്നു് െതരുവിേലക്കു്, മനുഷ്യരിേലക്കു്
ഇറങ്ങിവന്നു. അപകടകരമായി ജീവിച്ചു. അങ്ങെന
ഒരുദിവസം േപാലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കു്
എളുപ്പം കഴിയുന്ന പണി ഇന്നവർ തരംകിട്ടുേമ്പാ
െഴാെക്ക െചയ്യുന്നുണ്ടു്—ആ കാലഘട്ടത്തിനുേവണ്ടി
െയന്ന മട്ടിൽ മരിച്ചവേരയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവേരയും
ഒറ്റുകാെരന്നു് വിളിക്കുക, മാപ്പുസാക്ഷികെളന്നു് മുദ്രകു
ത്തുക. എെന്താെക്ക ബിരുദങ്ങൾ! യുവത്വേത്തയും
ചരിത്രേത്തയും വഴിെതറ്റിച്ചവർ എന്നു് അധിേക്ഷ
പിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ സ്വന്തം കാലെത്ത യുവത്വേത്ത
യും ചരിത്രേത്തയും േനെരയാക്കിെയടുക്കാൻ എങ്ങ
െനെയാെക്ക െപടാപാടുെപടുന്നു എന്നു് നിരീക്ഷി
ക്കുന്നതു് ഒരു തമാശയാണു്. അടിക്കടി ഭീക്ഷണമാ
യിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യനവസ്ഥകൾക്കു േനെര
ശബ്ദിക്കാൻ ഇവരിൽ എത്ര േപരുെണ്ടന്നും നാം കാ
ണുന്നുണ്ടു്. അേപ്പാഴും പണിെയടുക്കാൻ വൃദ്ധന്മാർ
തെന്ന േവണ്ടിവരുന്നു.
അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: േപാകരുതായിരുന്നു, തിരി
ച്ചു വരണം എന്ന അഭിപ്രായമാണു് എനിക്കുള്ളതു്.
60-കളുെട അവസാന ഘട്ടത്തിൽ േകരളത്തിൽ
യുവാക്കെള ആകർഷിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി
യാണു് എൻ. പി. രാേജന്ദ്രെന്റ േലഖനെത്ത അവ
ലംബിച്ചു് ഇവിെട ചർച്ച നടന്നതു്. അന്നു് പ്രസ്ഥാ
നത്തിെന്റ ഭാഗമാകുകേയാ, അതിേനാടു് ഐക്യ
ദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഞങ്ങളിൽ പലരും ജീവിച്ചി
രിപ്പില്ല. സച്ചിമാഷ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ദൗർബ
ല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു മാറി നിന്നു. പേക്ഷ, അതിെന
ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല. മനുഷ്യെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനും േവണ്ടി ഇന്നും
േപാരാടുന്ന സച്ചിമാഷിെന അങ്ങിെന ൈക വിടാൻ
എനിക്കാകില്ല, എനിക്കറിയാവുന്ന ഹുൈസനും,
അേശാൿ കുമാറിനും. സച്ചിമാഷ് ഈ കൂട്ടായ്മയുെട
കരുത്താണു്.
കരുൺ: അനാദരവു്, ഇഷ്ടേക്കടു്, ബഹുമാനക്കുറവു്
എെന്നാന്നും ഇവിെട വായിച്ച പ്രതികരണങ്ങളിൽ
ഉെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല, ചർച്ച െചയ്ത ‘രാഷ്ട്രീയ’െത്ത
ഓേരാരുത്തർ കാണുന്ന വിധമായിരുന്നു അവ.
അതാകെട്ട, ആ തലമുറയിെല മിക്കവാറും എഴുത്തു
കാർ, ആ രാഷ്ടീയത്തിനു് ഒപ്പം നിന്നവർ, േലാകം
മുഴുവൻ പിന്നീടു് േനരിട്ട ഒരു സന്ദർഭം ആയിരുന്നു,
െനരൂദ, െനെഗ്ര ഇവർക്കു് ഒെക്ക അങ്ങെന ഒന്നി
െന അഭിമുഖീകരിേക്കണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്… േകരളത്തി
ലും അതു് അങ്ങെനയാണു്. ഒരുപെക്ഷ, ആ തലമുറ
യിെല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നു ഇതിെന
കഠിനമായി േനരിേടണ്ടിവന്നവർ. കാലം അങ്ങെന
യാണു്, ഒക്കത്തു് െവച്ച ആെരയും അതു് ഒരിക്കൽ
ഇറക്കി െവയ്ക്കുന്നു, ഇനി നീ നടക്കു് എന്നു് പറയുന്നു.
നടത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മെയ േപാെല. കുറച്ചു ദൂ
രം േപായാൽ അവൾക്കും അതു് ഒരു ഭാരമാകുന്നു.
സച്ചിെയ വളെര ഇഷ്ടേത്താെട കാണുന്ന ആളാ
ണു് ഞാൻ. എത്രേയാ വർഷെത്ത പരിചയം. കുറച്ചു
ദിവസങ്ങൾ ഇവിെട കുൈവറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമി
ച്ചു് ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ടു് പേക്ഷ, ആ േസ്നഹം
നമ്മുെട അഭിപ്രായങ്ങെള തടയുേമ്പാൾ ശ്വാസം
മുട്ടിേല്ല? െക ജി എസ്സുമായും എനിക്കങ്ങെന ഒരു
ബന്ധമാണു്. േലാക കലയിെല ആധുനികതെയ
കുറിച്ചു് ഞാൻ േകട്ട നല്ല സംഭാഷണം തൃശൂരിെല
ആ വീട്ടിൽ െവച്ചാണു്, എത്രേയാ വർഷം മുമ്പു്… മറ
ക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ കാറ്റു് ഒരിക്കൽ
െകാണ്ടവർ ആരും പിെന്ന തണുത്തിട്ടില്ല. ഓേരാ
രുത്തരും ഓേരാ വൃക്ഷം േപാെലയും, ഉലയുേമ്പാഴും
വീഴുേമ്പാഴും…
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: കള്ളന്മാർക്കു് ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മ
തയും ഏറും. സത്യസന്ധർക്കു് അത്രയ്ക്കതങ്ങു് ഉണ്ടാ
കാറുമില്ല. വിപ്ലവം എന്ന പദം തെന്ന ചതുർത്ഥിയാ
യവർ സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചു് വാേതാരാെത സം
സാരിക്കുന്നു—േവണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ഉള്ള
വർ!
രാജേഗാപാൽ: ഹുൈസൻ മാഷ് അതിരു് വിട്ടു് സാ
മാന്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നു. അത്തരം സാമാന്യ
വൽക്കരണങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ശരിയായിെക്കാള്ള
ണെമന്നില്ല, അവ ശരികെള ഉൾെക്കാള്ളണെമന്നു
മില്ല.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: ശരികൾ ഒരു മായക്കാഴ്ചയായി
അകന്നുേപാകുകയാണു്. അതിരുകളും. ശരികെള
ത്തിപ്പിടിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
രാജേഗാപാൽ: അെത. ശരികൾ മായകാഴ്ചകൾ തെന്ന
യാണു്. അതുെകാണ്ടു് ആരും ശരികൾ എത്തിപ്പിടി
ക്കുന്നില്ല. മറഞ്ഞും െതളിഞ്ഞും നമ്മളതു് അനുഭവി
ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിരുകളും അത്തരം മാ
യക്കാഴ്ചകൾ തെന്ന. സ്ഥായിയായ രൂപം അതിനു്
ആർജ്ജിക്കാനാവില്ല.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: കുറച്ചു മുൻപു് ഗ്യാലറിയിെല സി
നിക്കുകേളാടു് എന്ന ഒരു കുറിപ്പു്, അന്നു് ജന്മഭൂമിയു
െട പംക്തികാരനായി മാറിയിട്ടില്ലാത്ത, എന്നാൽ
എന്നും മാറാമായിരുന്ന, ഇേപ്പാൾ മാറിയ, ഒെര
ഴുത്തുകാരനു മറുപടിയായി ഞാെനഴുതിയിരുന്നു.
എന്താണു് എെന്റ പിഴ (മിയാ കുൽപ്പാ) എന്നാേലാ
ചിച്ചിട്ടുണ്ടു്: നക്സൈലറ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതായിട്ടും
അതുയർത്തിയ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുകയും അതി
െന്റ പരാധീനതകൾ (ൈചനീസ് െചയർമാൻ നമ്മു
െട െചയർമാൻ, ജനങ്ങെള േപടിെപ്പടുത്തി അകറ്റു
ന്ന അൈനഹിേലഷൻ തന്ത്രം, ൈചനീസ് വിപ്ലവ
തന്ത്രത്തിെന്റ ഈച്ചയടിേക്കാപ്പി, ഇന്ത്യ േപാെല
അേനകം മതങ്ങളും വംശങ്ങളും ഭാഷകളുമുള്ള, വർ
ഗ്ഗ വ്യവസ്ഥെയക്കാൾ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ജാ
തി വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ, ഔപചാരികമാെയങ്കിലും
ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലവിലുള്ള, ഒരു രാ
ജ്യത്തു് നടപ്പിലാക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ചതു്, നക്സൽ
ബാരിയിൽ നിന്നുള്ള ജനകീയ സമര പാഠം േപാലും
പഠിക്കാത്ത ഒരു മദ്ധ്യവർഗ്ഗം േകരളത്തിൽ അതി
െന ഒരു രഹസ്യ പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റാെമന്നു വ്യാ
േമാഹിച്ചതു്, ആെകയുള്ള കുറച്ചാളുകൾ പല പല ഗ്രൂ
പ്പുകളായി സ്വന്തം ശരികളിൽ കൂടിച്ചുതൂങ്ങി വിഘടി
ച്ചു് പരസ്പരം പഴി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു്—പ്രസ്ഥാനം
തകർന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ പ. ബംഗാളിെലേപ്പാെല
ഇവർ അേന്യാന്യം െകാലെപ്പടുത്തുമായിരുന്നു—
വർഗ്ഗീസിെനേപ്പാെല ജനകീയ പ്രവർത്തന പരിച
യമുണ്ടായിരുന്ന ചിലെരാഴിെകയുള്ള േനതാക്കൾ
ജനങ്ങളുെട രക്ഷകർത്താക്കെളേപ്പാെല െപരുമാ
റിയതു്, സാധാരണകർഷകരും െതാഴിലാളികളും
തെന്ന ഒറ്റുെകാടുക്കും വിധം സഖാക്കൾ ജനതയിൽ
നിന്നകന്നതു് ) തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അനീതിെക്കതിരായ
അതിെന്റ നിലപാടു് ഈ നിമിഷം വെര ഉയർത്തി
പ്പിടിച്ചതു്, േപാലീസും ൈക്രം ബ്രാഞ്ചും േചാദ്യം െച
യ്തേപ്പാൾ, പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, ഒരിക്കൽ
േപാലും “ഞാൻ നക്സൈലറ്റല്ല” എന്നു പറയാതി
രുന്നതു്, മറ്റുള്ളവർെക്കാപ്പം ഞാനും പങ്കിട്ടിരുന്ന,
മാേവാ ആരാധനയും (വിപ്ലവകാരിയുെടയല്ലാ, ഭര
ണാധിപെന്റ) സാംസ്കാരിക വിപ്ലവെമന്ന നിഷ്ഠുരവും
മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവുമായിരുന്ന പിന്മുറത്തർക്കത്തി
െന്റ ഉദാത്തീകരണവും രണ്ടിെന്റയും യഥാർത്ഥ സ്വ
ഭാവം പഠനങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും യാത്രകളി
ലും കൂടി േബാദ്ധ്യമായേപ്പാൾ ഉേപക്ഷിച്ചതു്, എന്നി
ട്ടും മെറ്റാരു പാർട്ടിയിലും േചരാെത സ്വതന്ത്രമായ
അേന്വഷണങ്ങൾ തുടരുകയും മാർക്സിസത്തിെന്റ
ഇതര ധാരകെള അറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മുഴുകു
കയും െചയ്തതു്, അതിലൂെട ഗാന്ധിെയയും അംേബ
ദ്കെറയും വിമർശനങ്ങേളാെട ഉൾെക്കാള്ളാെത
ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടതുപക്ഷത്തിനും മുേന്നാട്ടു േപാകാ
നാവിെല്ലന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടതു്, ഫാസിസത്തിെന്റ
വരവു്, ടി. െക. രാമചന്ദ്രെനേപ്പാലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ
െക്കാപ്പം, എൺപതുകളിൽ തെന്ന കാണുകയും
അതിെന എഴുത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും (െസക്യുലർ
േഫാറം േപാെല) എൻേഗജ് െചയ്യുകയും െചയ്തതു്,
അതിെന്റ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ എന്നും നിലനിന്ന
ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രതി-സംസ്കാര ധാ
രകെള കെണ്ടത്തി നിർവ്വചിച്ചതു്, േകരളത്തിെല
ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിെന്നതിരായ ഓേരാ യഥാർ
ത്ഥ ജനകീയ സമരത്തിലും,—ആദിവാസി ഭൂസമരം
മുതൽ അലൻ-താഹയ്ക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വെര—ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിട്ടു േപാലും, േനരിട്ടു
പെങ്കടുക്കുകേയാ അവയ്ക്കു് പിൻതുണ നൽകുകേയാ
െചയ്തതു്, ഡൽഹിയിലും യു. പി. യിലും മറ്റുമായി ചി
തറിക്കിടന്ന െതാണ്ണൂേറാളം ഫാസിസ്റ്റു വിരുദ്ധ സം
ഘങ്ങെള ഒന്നിപ്പിക്കാൻ മുൻകെയ്യടുത്തതു്, 2014-ൽ
െറാമീ ലാ ഥാപ്പർ, ഗീതാ ഹരിഹരൻ, ഇന്ദിരാ ജയ്
സിങ് തുടങ്ങിയവർെക്കാപ്പം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ
േഫാറവും ൈറേറ്റഴ്സ് േഫാറവും സംഘടിപ്പിച്ചു് അവയു
െട സജീവമായ െവബ്ൈസറ്റും ഓൺൈലൻ പ്രസി
ദ്ധീകരണവും ആരംഭിച്ചു് ബുദ്ധിമുട്ടി തുടർന്നു െകാണ്ടു
േപാകുന്നതു്—ഇെതല്ലാമാണു് ഞാൻ െചയ്ത െതറ്റു
കൾ. ഗൃഹാതുരത്വത്തിൽ െനടുവീർപ്പിടുന്നവർക്കും
ചാരുകേസരയിൽ കിടന്നു് കമന്റടിച്ചു് ശ്രദ്ധ േതടു
ന്നവർക്കും വിമർശിച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കാം. പേക്ഷ,
എഴുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിേലയ്ക്കു കടക്കുന്ന ഞാൻ ആ
സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സ്വയം നിരാകരിക്കുന്നു.
ലിസി മാത്യു: സച്ചി മാെഷ ‘മയാ കുൽപാ മയാ കുൽ
പാ മയാ മാക്സിമാ കുൽപാ’ എന്നല്ല ‘മയാ കുൽപാ
മയാ കുൽപാ തുവാ മാക്സിമാ കുൽപാ’ എന്നതാണു്
പ്രത്യക്ഷനീതി.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: “…ഇെതല്ലാമാണു് ഞാൻ െച
യ്ത െതറ്റുകൾ…” ഇതിെനക്കാൾ ശരികൾ മറ്റാരു് െച
യ്തിട്ടുണ്ടു്, മാെഷ?
എവിെയേപ്പായാലും, എവിെടനിന്നു് വിട്ടുനിന്നാ
ലും ക്ഷുദ്രജീവികളിൽനിന്നു് ഈ ജന്മം താങ്കൾക്കു്
വിടുതി ലഭിക്കില്ല. അതുെകാണ്ടു് സായാഹ്നയിേല
ക്കുള്ള മടങ്ങി വരവു് ഞങ്ങൾെക്കല്ലാവർക്കും ഓണ
സമ്മാനമാണു്. മഹാബലിയുെട വരവുേപാെല.
ഹബീബ് എം എച്ച്: ജയിലിെല ക്രൂരമർദ്ദനം സഹിച്ചു്
ആയുസ്സിെന്റ ബലം െകാണ്ടു് ജീവൻ തിരിച്ചു് കിട്ടിയ
ഹുൈസൻ വീണ്ടും വിപ്ലവെത്ത കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ
അത്ഭുതം േതാന്നുന്നു. പാഠം ഉൾെക്കാള്ളാനാകാ
ത്ത വിധം ലഹരി പഴയ വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നു് ഇവർ
ക്കു് ഇേപ്പാഴും ലഭിക്കുന്നുേണ്ടാ. അസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
പ്രതിേരാധിക്കായി നിസ്സാർ ശുപാർശ െചയ്യുന്നതു്
വിേകന്ദ്രീകൃതമായ സായാഹ്ന േപാലുള്ള അേനകാ
യിരം സ്ഥാപനങ്ങെളയാണു്. അങ്ങിെനെയാന്നി
െന്റ ഭാഗമായ ഹുൈസെന്റ ഈ എഴുത്തു് ഒരു മുൻ
വിധി േപാെല അനുഭവെപ്പടുന്നു.
ഗതകാല വിപ്ലവസ്മരണകളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന
വെര ഉേദ്ദശിച്ചാണു് െക ജി എസ്സിെന്റ ഈ വരിക
െളന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.
…അലക്കുകാരനും കഴുതയും

പുതിയ വിഴുപ്പുമായി വീണ്ടും
െവള്ളമുള്ള നാടു് േതടി യാത്രയായി.
വിടർന്ന പീലികൾ ചുരുക്കിെക്കട്ടി
ഒരു ചൂലാക്കി ഞങ്ങൾക്കു് തന്നിട്ടു്
സ്വപ്നകാലത്തിെന്റ മയിൽ യാത്രയായി…
െക. ജി. എസ്സ്.
സച്ചിദാനന്ദെന്റ തിരിച്ചു് വരവു് ഓണം ഇരട്ടി
സേന്താഷമുള്ളതാക്കി.
അല്ലുക്ക അബ്ദുൽ ഗഫൂർ: അറുപതുകേളക്കാൾ കൂടു
തൽ അസമത്വവും അടിച്ചമർത്തലും ഇന്നു് കാണു
േമ്പാൾ ഒരു പഴയ വിപ്ലവകാരിയുെട േരാഷപ്രകട
നമായി കണ്ടാൽ മതി. ഇന്നും ഫാസിസത്തിെനതി
െര േപാരാടുന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ എന്നും അവനു
ണ്ടാകും, എെന്റ പ്രിയ സുഹൃത്തു് ഹുൈസൻ.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിെലാന്നു് പത്ര
ത്തിെന്റ ഉൾേപജുകളിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരു
ന്നു. വരവരറാവുവിനു് േകാവിഡ് േഭദമായതിെന
തുടർന്നു് ജയിലിേലക്കു് തിരിച്ചുെക്കാണ്ടുേപായി
എന്നു്. എൺപതിെയാന്നു് വയസ്സായ വിപ്ലവ കവി
വരവരറാവുവിെന ഇന്ത്യയിെല ആറു് പ്രമുഖരായ
അക്കാദമിക്ക്-േസ്ക്കാളർ-ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾെക്കാപ്പം
യു. എ. പി. എ. നിയമത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കുറ്റം ചുമത്തി, ജാമ്യം നിേഷധിച്ചു് ജയിലിൽ അടച്ചി
രിക്കുകയാണു്. േഷാമ ചാറ്റർജി, ഗൗതം നവലാഖാ,
സുധാ ഭരദ്ധ്വാജ്, േറാനാ േഗാൺസാൽവസ്, ആന
ന്ദ് െതൽറ്റുംബ്െട… ഹനി ബാബു. ഭീമാ േകാേറഗാ
വ് അനുസ്മരണത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള എൽഗാർ
പരിഷത്തിൽ പെങ്കടുത്തതിെന്റ േപരിലാണു് േനാ
ട്ടപുള്ളികളായെതങ്കിലും, അതിലും വലിയ ആേരാ
പണങ്ങളാണു് മാേവായിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ
അവരുെട േമൽ െകട്ടിചമയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. മഹാരാ
ഷ്ട്ര േപാലീസ് സുപ്രീം േകാടതിയിൽ നിന്നു് ഒന്നില
ധികം തവണ വിമർശനങ്ങൾ േനരിട്ടേപ്പാഴും ഒരു
തവണ േപാലും പ്രതികളാക്കെപ്പട്ടവർക്കു േവണ്ടിയു
ള്ള ഹർജികൾ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പരിഗണി
ക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല.
ഇവർക്കു് േവണ്ടി സുപ്രീം േകാടതിെയ സമീപി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േറാമീലാ ഥാപ്പർ, പ്രഭാതു് പട്നായി
ക്കിെന േപാലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതർ. ഇതു്
നമുക്കു് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണു്.
സച്ചി മാഷ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ള
വിവരം ഞാൻ പ്രേത്യകെമടുത്തു പറേയണ്ടതില്ല.
ഏറ്റവുമടുത്തു് പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വായി
ച്ച സച്ചി മാഷിെന്റ േലഖനം ട്രൂ േകാപ്പി തിങ്കിലാണു്.
ഹനി ബാബുവിെന്റ അറസ്റ്റിെന തുടർന്നാണു് ഈ
േലഖനം വന്നതു്.
ഞാൻ ഇതു് ഇവിെട പറയാൻ കാരണം സമ
കാലിക രാഷ്രട്രീയ സന്ദർഭത്തിൽ മാേവായിസെമ
ന്നുള്ളതു് ഏതുവിേധനയാണു് ഭരണകൂട അടിച്ചമർ
ത്തലുകൾക്കു് കാരണമാകുന്നതു് എന്നതു സുചിപ്പി
ക്കാനാണു്.
എൻ പി രാേജന്ദ്രെന്റ ലിബറൽ കാഴ്ചപാടിൽ
നിന്നുള്ള പത്രപ്രവർത്തന രീതിയിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ
റാഡിക്കലിസത്തിെന്റ ചരിത്രാവതരണത്തിനു േശ
ഷം സച്ചി മാഷിെന്റയും അേശാൿ കുമാറിെന്റയും പ്ര
തികരണം ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായേപ്പാൾ ഈ
സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമാണു് മനസ്സിൽ പ്രമു
ഖമായി നിന്നതു്.
സ്വഭാവികമായും, േകരളത്തിൽ ഭരണത്തിലിരി
ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറിെന്റ തണ്ടർ േബാൾ
ട്ട് േപാലീസ് െവടിെവച്ചു െകാന്ന നിലമ്പൂരിെലയും
വയനാട്ടിെലയും മാേവായിസ്റ്റുകെള ഓർമ്മെപ്പടു
ത്തി. ജലീലിെന െവടിെവച്ചു െകാന്നതിെന പറ്റിയും
േപാലീസിെന്റ ഇംപ്യൂണിറ്റിെയ കുറിച്ചും ആ അവ
സരത്തിൽ തെന്ന ഏഷ്യാവിെല െവബ്ൈസറ്റിൽ
ഞാെനാരു േലഖനം എഴുതുകയുമുണ്ടായി.
അേശാൿ കുമാറിെന്റ പ്രതികരണം വായിക്ക
േവ, അതിലുളള വിപ്ലവ തീക്ഷ്ണരായ രണ്ടു െചറുപ്പ
ക്കാെരക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം താഹെയയും അല
െനയും ഓർമ്മെപ്പടുത്തി. പ്രതികരണത്തിേലക്കു്
എെന്ന െതാടുത്തു വിട്ട സന്ദർഭമിതാണു്.
ഭരണകൂടം അടിയിന്തിരാവസ്ഥേയക്കാൾ കൂടു
തൽ മികേവാെട കാര്യക്ഷമതേയാെട അടിച്ചമർ
ത്തൽ നടത്തുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണു്. അടിയിന്തി
രാവസ്ഥ പിൻവലിക്കെപ്പട്ടതിെന തുടർന്നു് പുതിയ
രാഷ്ട്രീയ േബാധത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂഡി
ഷറിയും എക്സിക്യൂട്ടിവും വെര മനുഷ്യാവകാശപര
മായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു് ഇന്നു് ഇല്ലാെത
യായിരിക്കുന്നു.
നവലിബറൽ സന്ദർഭത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിനു്
സംഭവിച്ച പരിണാമത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമാണിതു്.
നിലമ്പൂരിൽ മൂന്നു് മാേവായിസ്റ്റുകെള െവടിെവച്ചു
െകാന്നതിെന ന്യായീകരിച്ചു് ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ
യിൽ േലഖനെമഴുതിയതു് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറി
െന്റ ചീഫ് െസക്രട്ടറിയാണു് എന്നതു് അതിശയിപ്പി
ക്കുന്നുേണ്ടാ?
പറഞ്ഞു വരുന്നതു്, നക്സലിസം ഗതകാല ഗൃഹാ
തുരത്വേമാ അെല്ലങ്കിൽ ചിലരിൽ കാണുന്ന വിധം
വർത്തമാനെത്ത ഗൃഹാതുര അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന
തു് െകാണ്ടല്ല. മറിച്ചു്, നമ്മൾ അഭീമുഖീകരിക്കുന്ന രാ
ഷ്ട്രീയ സന്ദർഭം എന്താെണന്നു് വിശദമാക്കിയതാണു്.
ഇനി, വ്യക്തിഗതമായ ഒന്നു രണ്ടു ഇതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യം: എഴുപതുകെള കുറിച്ചു് അനുഭ
വങ്ങൾ എന്ന നിലയിേലാ സാക്ഷ്യമാേയാ എനി
െക്കാന്നും തെന്ന പറയാനില്ല. കാരണം, ഇതിൽ
പ്രതികരണത്തിൽ പരാമർശിച്ച 1979-ൽ ഞാൻ
സ്കൂളിൽ തെന്ന േപാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
പേക്ഷ, േദശീയ പ്രസ്ഥാനെത്ത പറ്റിയാെണ
ങ്കിലും ഓേക്ടാബർ വിപ്ലവെത്ത കുറിച്ചാെണങ്കിലും
അഭിപ്രായം ഇന്നു് പറയുന്നതു് അനുഭവത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, വായിച്ചറിവു് െവച്ചാണു്.
േകാേളജിൽ ഒരു നക്സൈലറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സം
ഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണു് െക.
േവണുവിെന്റ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്റ ജനാധിപത്യ
സങ്കല്പം പ്രീ പബ്ലിേക്കഷൻ തുകയടച്ചു വാങ്ങി വാ
യിക്കുന്നതു്. അേപാേഴക്കും േസാവിയറ്റ് നാടും മറ്റു്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നാടുകളുെമാെക്ക െകാഴിഞ്ഞുേപായി
രുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ്-ഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ േപ
രു മാറ്റുകയും പിരിച്ചു വിടുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഏതാ
ണ്ടു് ഇേത സമയത്താണു് ഫ്രഞ്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിയുെട ൈസദ്ധാന്തികനും ഏെറക്കുെറ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റു
മായ ലൂയി അൾത്തുസറിെന്റ കലാ സങ്കല്പെത്ത കു
റിച്ചു് ചിന്തയിൽ ലക്കങ്ങളായി സച്ചി മാഷിെന്റ േല
ഖനം വരുന്നതു്.
ഇെതാെക്ക അേന്ന വായിച്ചു എന്നു സ്ഥാപി
ക്കാനല്ല ഇതു് പറയുന്നതു്. പകരം, േലാക കമ്മ്യൂ
ണിസത്തിെന്റ അവസ്ഥയുെട ഭാഗമായുള്ള േകര
ളത്തിെല ൈസദ്ധാന്തിക അവസ്ഥയും അതിെന
സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നക്സൈലറ്റ് പ്രസ്ഥാ
നെത്തക്കുറിച്ചള്ള വിലയിരുത്തലുകളും മലയാള
ത്തിൽ പലേപ്പാഴായി പലവിധത്തിലും പല െപാ
സിഷനുകളിൽ നിന്നും ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നു്
സൂചിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണു്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ
ചർച്ചയായും പുസ്തകങ്ങളായും ചർച്ച തുടരുന്നു.
ഛത്തീസ്ഗഢ്, െതലുങ്കാന, ആന്ധ്രയുമായി
േചർന്നു കിടക്കുന്ന ദണ്ഡകാരണ്യം, ബസ്തർ വനആദിവാസി േമഖലയിെല മാേവായിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്ര
വർത്തനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു ധാരാളം പഠനങ്ങളും
പുസ്തകങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടു്. വന്നുെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നു. നന്ദിനി സുന്ദറിെന്റ പുസ്തകെത്ത പറ്റി നി
ങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. Burning
Forests. അതു േപാെല രാഹുൽ പണ്ഡതയുെട പു
സ്തകം. അതു േപാെല He call me Vasu എന്ന പുസ്ത
കം, അരുന്ധതി േറായിയുെട പുസ്തകം.
കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയതാണു് ആഷ്
േതാഷ് ഭരദ്ധ്വാജിെന്റ Death Script. തീർച്ചയായും
വായിേക്കണ്ട പുസ്തകമാണതു്. ബസ്തറിെല ആദിവാ
സി ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യെത്ത “സൂക്ഷ്മതേയാടും ശ്ര
ദ്ധേയാടും” ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
സൂക്ഷമതയും ശ്രദ്ധയും ഇന്ത്യൻ േമാറൽ പീ
നൽ േകാഡിെല പുതിയ ഇനം കുറ്റമായി േചർക്കാൻ
ആർെക്കങ്കിലും േകന്ദ്ര സർക്കാറിേനാടു് നിർേദശി
ക്കാമായിരുന്നു. രാഷ്ടീയ സന്ദർഭം അങ്ങനെത്ത
െയാന്നാണു്. ഭയെപ്പടുത്തിയും ചാപ്പക്കുത്തിയും
അടിച്ചമർത്തിയുമാണു് അധികാരം നിലനിർത്ത
െപ്പടുന്നതു്.
നന്ദിനി സുന്ദറിെന്റേയാ രാഹുൽ പണ്ഡിതയുെട
േയാ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച Death Script മതി േപാലീ
സിനു് മാേവായിസ്റ്റായ മുദ്രയടിച്ചു് അകത്തിടാൻ.
എനിക്കു് മാേവായിസ്റ്റ് ഐഡിേയാളജിേയാ
ടും, െചയർമാൻ മാേവാേയാടും, സാംസ്ക്കാരിക വി
പ്ലവേത്താടും, ൈചനീസ് സ്വഭാവേത്താെടയുള്ള
െഡങ്ങിെന്റ മൂലധനാഭിമുഖ്യമുള്ള േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
ഏകാധിപത്യേത്താടും, ഷി ജിങ്ങ് പിങ്ങിെന്റ സി
േനാ ക്യാപിറ്റലിസേത്താടും എതിർപ്പും വിേയാജി
പ്പും മാത്രേമയുള്ളൂ.
അതു പറയുേമ്പാഴും, നമ്മൾ ജീവിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്ന oppressive രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാേവാവാദി
അർബൻ നക്സൽ എെന്നാെക്ക നാമകരണം െചയ്തു
െചറുപ്പക്കാേരയും വൃദ്ധേരയും ഒരു േപാെല യാെതാ
രു ഇടതു വലതു േവർത്തിരിവില്ലാെത തടവിലിടുന്ന
ഭരണകൂട രാഷ്ട്രീയെത്ത കാണാതിരുന്നു്, വലിയ
നക്സൽ, മാേവാ വിമർശകനായി മാത്രം അവതരിക്കു
ന്നതു് ശരിയലെല്ലാ എെന്നാരു േതാന്നൽ…
േഡാ. ബാബു െചറിയാൻ: ഭരണ-കൂടങ്ങൾ, കൂടങ്ങൾ !
നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതു ഭരണാധികാരികൾ; അതു്
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഭരണാധി
കാരികൾക്കു േവണ്ടി. എങ്കിലും, പ്രതിേരാധം വന്യ
മായ ഒരു പച്ചത്തലപ്പുേപാെല പിെന്നയും പിെന്ന
യും െപാട്ടിക്കിളിർത്തുെകാേണ്ടയിരിക്കും. ചൂടു് ആറാ
ത്ത മനസ്സുകളും വഴിമറക്കാത്ത പ്രതികരണങ്ങളും
കുെറെയാെക്ക ബാക്കി നില്ക്കും. സായാഹ്നയുെട ‘വി
പ്ലവ പ്രവർത്തനം’ അതിെന്റ വഴിക്കു മുേന്നറെട്ട.
സതീശ് ചന്ദ്രൻ: രണ്ടു മൂന്നു ദിവസമായി, പ്രഖ്യാപിത
ഉേദ്ദശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് അല്പം വീട്ടുള്ള, സായാ
ഹ്നയിെല ചർച്ച കണ്ടേപ്പാൾ ൈബബിളിെനക്കുറി
േച്ചാർത്തു.
ദാ കിടക്കുന്നു േയാന 4: 6 “അവെന്റ േമെല
തണൽ ആയിരിേക്കണ്ടതിനു് യേഹാവയായ ൈദ
വം ഒരു ആവണക്കു് കല്പിച്ചുണ്ടാക്കി, അതു് അവനു
മീെത വളർന്നു് െപാങ്ങി.” ൈദവവുമായി പിണങ്ങി
മാറിയിരിക്കുകയാണു് േയാന. ‘നിനേവ’ പട്ടണക്കാ
രുെട നാശം കാത്താണു് ഇരിപ്പു്. ൈദവത്തിെന്റ
കരുതലിെനക്കുറിച്ചു് മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുക്കാനാ
ണു് ഒരു ആവണക്കു് െചടി െപെട്ടന്നു് വളർത്തി
െക്കാടുത്തതു്.
തണൽ കിട്ടി. പിേറ്റന്നു് െചടി വാടിയതു് േയാന
പ്രവാചകെന കുപിതനാക്കി. ഉടെന ൈദവം, “നീ
നടുകേയാ അദ്ധ്വാനിക്കുകേയാ െചയ്യാെത ഒെരാ
റ്റ രാത്രി െകാണ്ടു് ഉണ്ടാവുകയും താമസിയാെത
നശിച്ചു േപാവുകയും െചയ്ത ആവണക്കിെനക്കുറി
ച്ചു് നിനക്കു് സഹതാപം േതാന്നുകയാണേല്ല” എന്നു
പറഞ്ഞു (േയാന 4: 10). പാഴ്െച്ചടിയായ ആവണ
ക്കിെന്റ നാശെത്തെച്ചാല്ലി ഇത്ര സഹതപിക്കുന്നു
െവങ്കിൽ “നിനേവ” എന്ന ജന നിബിഡമായ പട്ട
ണം നശിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി എത്രേയെറ ദുഃഖിക്കണം
എന്നു് സാരം. ഈ െചടിയുെട െബാട്ടാണിക്കൽ
േപരു് റിസിനിസ് കമ്മ്യൂണിസ് എന്നാണു്. Castor
oil കഴിച്ചാൽ ഏതു ഇളകാത്ത വയറും ഇളകും.
െക. പി. സജീവൻ: േയാന പ്രവാചകെന്റ ഇച്ഛാഭംഗം
ഉൾെക്കാണ്ടു് ഒരു േപാസ്റ്റ് കൂടി ആകാെമന്നു് കരുതു
ന്നു. എൻ പി രാേജന്ദ്രെന്റ േലഖനത്തിനു തുടർച്ചയാ
യി ഈ ചർച്ചകെള േനാക്കി കാണുകയാെണങ്കിൽ
റിസിനസ് കമ്മ്യൂണിസിെന്റ ഔഷധ ഗുണം അനുഭ
വിേക്കണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല സതീശ് ചന്ദ്രനു്.
ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസം അന്നു് ഇല്ലാത്ത മാർക്സി
സം ഇന്നു് എന്നതായിരുന്നു എൻ പി രാേജന്ദ്രെന്റ
േലഖനം എങ്കിൽ അതിെല ലിബറൽ കാഴ്ചപ്പാടു് കൂ
ടുതൽ ചിന്തകൾക്കിടം നൽകുമായിരുന്നു. പശ്ചിമ
ബംഗാളിലും േകരളത്തിലും ശക്തമായിരുന്ന മാർക്സി
സ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു് കനത്ത പ്രഹരേമല്പിക്കാൻ നക്സലിസ
ത്തിനു് കഴിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്ന േലഖകൻ പശ്ചിമ
ബംഗാളിെല മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തകർന്നടിഞ്ഞതു്
നക്സലിസത്തിെന്റ പ്രഹരെത്ത തുടർന്നായിരുന്നു
എന്നു പറയാതിരുന്നതു് മഹാഭാഗ്യം. േകരളത്തിൽ
കാടാറുമാസം നാടാറുമാസം എന്നുപറഞ്ഞേപാെല
അധികാരത്തിേലറുകയും േപാവുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
പ്രസ്ഥാനത്തിലാേണാ േലഖകൻ മാർക്സിസെത്ത
ദർശിക്കുന്നെതന്നു് മനസ്സിലാക്കുവാനാകുന്നുമില്ല.
മാർക്സിസത്തിെന്റ വളർച്ചയുെട, വികാസത്തിെന്റ
അളവുേകാലാണു് വിജയനിസം എന്നാർത്തു വിളി
യ്ക്കുന്ന സ്തുതി പാഠകേരാടു് സഹതപിക്കാം. േലഖ
നത്തിൽ എടുത്തു പറയാനായി ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലും
അേശാകെന്റ തിരിഞ്ഞു േനാട്ടവും കടം വീട്ടലും വിഷ
യെത്ത സജീവമാക്കി എന്നു പറയാം. മാർക്സിസം
തെന്ന ഇല്ലാത്ത ഒന്നാകുേമ്പാൾ അതിൽ നിന്നും വി
രിഞ്ഞെതന്നവകാശെപ്പടുന്ന െലനിനിസവും മാേവാ
യിസവും നക്സലിസവും നിലനിൽക്കുക എങ്ങിെന!
ചിന്തയും എഴുത്തുെമല്ലാം വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതെമന്ന
തിരിച്ചറിവില്ലാതാകുേമ്പാഴാണു് പല സങ്കല്പങ്ങൾ
ക്കും ആധികാരികത കല്പിച്ചു നൽകെപ്പടുന്നതു്. െല
നിനിസവും മാേവായിസവും വാഴ്ത്തിയ ബുദ്ധിജീവി
കൾ തെന്നയാണു് യാതാർത്ഥ്യം മെറ്റാന്നായിരുന്നു
എന്നു് വളെര ൈവകി െവളിെപ്പടുത്തുന്നതു്. അന്ന
വർ നിരാകരിച്ചതും പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതുമായ
പല പുസ്തകങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും സംഭവങ്ങളും ശരി
യായിരുന്നു എന്നവർ കെണ്ടത്തുേമ്പാേഴയ്ക്കും കാ
ലത്തിനുണക്കുവാനാകാത്ത ഒട്ടനവധി മുറിവുകൾ
അവരുെട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
നക്സലിസവും മാേവായിസവുെമല്ലാം രൂപെപ്പടുന്നതും
അലൻ താഹമാർ െനാമ്പരങ്ങളാകുന്നതും കാല
ഘട്ടത്തിെന്റ ആവശ്യകതയും വ്യസ്ഥാപിത ശക്തി
കേളാടുള്ള പ്രതിേഷധവുമാെണന്നു് കാണുേമ്പാഴും
തിരിച്ചറിവിനുള്ള കാലതാമസം തെന്നയാണു് സതീ
ശ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ േയാന പ്രവാചകെന്റ കഥയിെല
ആവണക്കിെന്റ സൃഷ്ടിക്കു പിന്നിെലന്നു നമുക്കു കാ
ണാം.
നിസ്സാർ അഹമ്മദിെന്റ അഭിമുഖത്തിൽ ബിൻ
ലാദെന ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നതിതാണു് ‘ജനങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുെട പ്രവർത്തനം െടററിസ
മാെണങ്കിൽ അതാ ജനങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
തെന്നയാണു് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതു്.’
അനീതിെക്കതിെര കലാപം െചയ്യുന്നതിനു
െള്ളാരു മനസ്സു് യൗവനത്തിനു് സ്വന്തമാണു്. പല
രിലും നക്സലിസം പുതിെയാരുണർവും പ്രതീക്ഷയു
മായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചതു്. എഴുപത്തിെയാമ്പതിൽ ദാ
സിനും അേശാകനും പിന്നാെല പ്രസ്ഥാനത്തിെല
ത്തിയ ഒരാളാണു് ഞാനും. ഉന്മൂലനത്തിനു േവണ്ട
ഇരകെള കെണ്ടത്തുവാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിനി
ടയിൽ ഒേരക്കർ പാട്ടഭൂമിയ്ക്കുടമയായ ഒരു കർഷക
െന കുടികിടപ്പു സമരത്തിെന്റ േപരിൽ വർഗ്ഗ ശത്രു
വായി കണ്ടു് ഉന്മൂലനം നടത്തുവാെനടുത്ത പാർട്ടി
തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിേഷധിച്ചു് 81 ആദ്യം പാർട്ടി
വിട്ട ഒരാളാണു് ഞാൻ. പാർട്ടിയിൽ നിെന്നാ പാർട്ടി
െയ പിൻതുണച്ചു് ജനവികാരങ്ങളിളക്കി മറിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ബുദ്ധി ജീവികളിൽ നിെന്നാ ഒരാെളാ
ഴിച്ചു് ആരും എെന്ന കാണുവാെനത്തിയില്ല എന്ന
തിൽ നിന്നു തെന്ന ഒരു കാഡർ പാർട്ടിയുെട ഉരു
ക്കുമതിലിെന്റ ഘനം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. ഒട്ട
നവധി ആേരാപണങ്ങളും ചീത്ത വിളികളും സഹി
േക്കണ്ടി വന്നുെവങ്കിലും ഒരു ജീവൻ നഷ്ടമായില്ല. കു
മ്പളത്തിനും വയനാട്ടിനും പിന്നാെല യാന്ത്രികമായി
നടേക്കണ്ടിയിരുന്ന ഉന്മൂലന സമരങ്ങളുെട മുനയുമി
െതാടിച്ചു. ഞാൻ കലഹിച്ചതു് ഒരാേളാടു മാത്രമായി
രുന്നു ജയിൽ േമാചിതനായി പുറെത്തത്തി രാഷ്ട്രീയ
കാര്യങ്ങളിൽ മൗനിയായിരുന്ന േജായിേയട്ടേനാടു്
മാത്രം. പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളെതല്ലാം സത്യെമന്നു വിശ്വ
സിച്ചു് പീഡിതർക്കുേവണ്ടി കുരിെശ്ശടുത്തവേരാെടനി
ക്കു് അന്നും ഇന്നും ബഹുമാനം മാത്രം.

നിസ്സാർ അഹമ്മദ്: സ്വാതന്ത്ര്യം—ചില
ചിന്തകൾ
ഹബീബ് എം എച്ച്: നിലനില്ക്കുന്നതും നിലവിലുണ്ടായി
രുന്നതുമായ സമൂഹത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേന്റയും
അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിേന്റയും രൂപകമാണു് നിസ്സാറിെന്റ
േലഖനത്തിൽ വായിച്ചതു്.
ജനാധിപത്യരീതി തെന്നയാണു് അമ്പാനിക്കു്
മറ്റുള്ളവരുെട പണവും അധികാരവും േനടുന്നതിനു്
പ്രാപ്തി െകാടുത്തതു്. എളുപ്പം സ്വാധീനിക്കാനാവുന്ന
വളെര േനർത്ത കാര്യങ്ങളിലാണു് ജനാധിപത്യത്തി
െന്റ അടിത്തറ എന്നതാണു് ഇതിനു് അവർക്കു് സൗ
കര്യമായെതന്നു് നിസ്സാർ കാണുന്നു. നമ്മൾ സ്വത
ന്ത്രരാണു് എന്നു് പറയണെമങ്കിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യ
െത്ത പ്രതിേരാധിക്കാൻ േവണ്ടത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ
നമ്മൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നതിെന ആശ്രിയി
ച്ചിരിക്കുെമന്നു് നിസ്സാർ.
“സായാഹ്ന”േപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ദൗ
ത്യമാണു് നിേവറ്റുന്നതു്. പേക്ഷ, ഇെന്നെലയുണ്ടായ
സംഭവങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുെട ശക്തി കുറക്കുന്നതായി
തീർന്നു. വിപ്ലവം െകാണ്ടു് വന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപി
ക്കാെമന്നു് േവണ്ടത്ര വിപ്ലവകാരികളായവർ ആരും
ഇനി പറയില്ല.
േലഖനത്തിൽ നിന്നു് ഒരു കാര്യം കൂടി. “ഒരു
വിഭാഗം ആളുകൾ വളെര ആർത്തിേയാെടയും കാ
ര്യക്ഷമതേയാെടയും ശക്തിേയാെടയും കാര്യങ്ങൾ
െചയ്യുകയും അപരെര നിർദ്ധനരും നിസ്സഹായരും
അധഃസ്ഥിതരുമാക്കുന്ന രീതിയിേലക്കു് കാര്യങ്ങ
െള നീക്കുകയും െചയ്യുമായിരിക്കാം. അതുെകാണ്ടു്
ആളുകൾ വെളര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്നിെല്ലങ്കിൽ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും സാധ്യ
തകൾ ഇല്ലാതാകും.” ഇതിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന പദെത്ത
കുറിച്ചു് മുൻെപാരിക്കൽ നിസ്സാർ എഴുതിയതു് ഇങ്ങി
െന:- ശ്രദ്ധ എന്നു് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം െവയ്ക്കലാണു്
അതായതു് സത്യസന്ധരായിരിക്കുക വിശ്വസ്തരായി
രിക്കുക. ശ്രദ്ധയിൽ സൂക്ഷിക്കുക (CARE) എന്ന ധ്വനി
യുണ്ടു്. ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചു് െചയ്യുേമ്പാൾ അതിൽ
സൂഷ്മതയുണ്ടു്.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
ലിസി മാത്യു:
പ്രിയമുള്ളവേര,
സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ശബ്ദതാരാവലി
യുെട പ്രൂഫ് റീഡിങ് രണ്ടുവട്ടം പൂർത്തിയായി. ഏതു
പ്രസാധകെനസംബന്ധിച്ചിടേത്താളവും െഹർക്യൂ
ലിയൻ ടാസ്ക് ആയിത്തീരുമായിരുന്ന ഈ പ്രക്രിയ
നിരവധിേപരുെട പങ്കാളിത്തേത്താെട േകവലം
നാലാഴ്ച െകാണ്ടാണു പൂർത്തിയായതു്. സന്നദ്ധമന
േസ്സാെട ഭാഗങ്ങൾ ഡൗൺ േലാഡു െചയ്തു െതറ്റുതി
രുത്തിത്തന്ന എല്ലാവേരാടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
േകവലം ഒരു ഭാഗം മാത്രേമ തിരുത്തിത്തന്നു
ള്ളു എങ്കിലും പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടി തന്ന ഊർജ്ജം
വളെര വലുതാണു്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നു് െപ്രാ
ഫഷണലുകളും വീട്ടമ്മമാരും ഗേവഷകരും വിദ്യാർ
ത്ഥികളും ൈകക്കുഞ്ഞുള്ള അമ്മമാരും അടക്കമുള്ള
നമ്മുെട ടീം തിരുത്തിയ ഫയലുകൾ ഒേര സമയം
െടൿ േസാഴ്സിേലക്കു സന്നിേവശിപ്പിച്ചതു് സായാഹ്ന
െടക്നിക്കൽ ടീമിെല മുപ്പത്തഞ്ചു േപരാണു്. നാലാഴ്ച
അവരും നേമ്മാെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ശബ്ദതാരാവലിയുെട 1923-െല ആദ്യപതിപ്പു്
പ്രസാധനത്തിെന്റ നൂറാം വർഷത്തിേലെക്കത്തുക
യാണു്. ഈ കാലയളവിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നതിൽ
നിന്നു് നമ്മുെട േദശവും ഭാഷയും ബന്ധങ്ങളും ലിപി
യും ഏെറ മാറിേപ്പായി. (എന്നാൽ കാലവും സാേങ്ക
തികമികവും ആണു് ഈ വലിയ േജാലി ചുരുങ്ങിയ
സമയം െകാണ്ടു തനതു ലിപിയിൽതെന്ന പൂർത്തി
യാക്കാൻ നെമ്മ സഹായിച്ചതും.)
അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഇനിെയെന്താെക്ക മാ
റ്റങ്ങൾ േവണെമന്ന കാര്യത്തിൽ ചില ആശയ
ക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടു്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ദി
വസം തെന്ന തീരുമാനിച്ചു് അടുത്ത ഘട്ടത്തിേല
ക്കു നമ്മൾ കടക്കുകയാണു്. ഈ സംരംഭേത്താടു
േചർന്നു നിന്ന എല്ലാവേരാടും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.
സായാഹ്നക്കുേവണ്ടി
ലിസി മാത്യു.
(ആഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ െസപ്റ്റംബർ 1 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു്

ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).

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 പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

