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പ്രതികരണങ്ങൾ

അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി: ‘സയലൻസർ’
(അദ്ധ്യാപക കഥ)
ടി. ജിേതഷ്: ചുണ്ടിലൂറിക്കൂടിയ ചിരിേയാെടയല്ലാെത
അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളിയുെട കഥ വായിച്ചവസാനി
പ്പിക്കാനാവില്ല. ഓേരാരുത്തരുെടയും ഇരട്ടേപ്പരു
കളിൽ നിന്നു് ൈസലൻസറിേലെക്കത്തുന്നതിെന്റ
ആവിഷ്കാരം മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു. കൂട്ടംേചരു
ന്ന കുട്ടികൾ; അവരുെട അഭിപ്രായങ്ങളുെട ആെക
ത്തുക; അതിൽനിന്നു രൂപെപ്പടുത്തുന്ന ഓേരാ േപരി
നും സർഗ്ഗാത്മകമായ ഒരു തലമുെണ്ടന്നുറപ്പു്. മാത്ര
മല്ല, അസാധാരണമായ രഹസ്യസ്വഭാവേത്താെട
അതു് പരസ്യെപ്പട്ടുെകാേണ്ടയിരിക്കും. ഇരട്ടേപ്പരു
കൾക്കു് പതിച്ചു നേല്കണ്ട ഈ വായന തെന്നയാ
ണു് കഥയുെട ഞരമ്പു്. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന കഥ
പറയുന്നതിൽ എന്തിനു് അലങ്കാരങ്ങൾ! ഓേരാ നി
ലയിൽനിന്നും ഓേരാേരാ ക്ലാസിനു മുന്നിൽനിന്നും
താളംചവിട്ടി െവറുെത കടന്നുേപാവുകയല്ല, ജീവിത
പരിസരമാെക നിരീക്ഷിച്ചു് കൗതുകേത്താെട േനാ
ക്കുകയാണയാൾ. ൈകെയാതുക്കേത്താെടയുള്ള
ഈ പറച്ചിലാണു് ഇക്കഥയുെട കാതൽ. ചുറ്റുമുള്ളവ
െയ കണ്ടിട്ടും കാണാെത േപാകുന്നവരാേണെറ. സൂ
ക്ഷ്മമായ േനാട്ടങ്ങളിലൂെട തങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തെന്ന
േചർന്നുനില്ക്കുന്ന കഥാപരിസരെത്ത കെണ്ടത്താനാ
വുെമന്നു് പുഞ്ചിരിേയാെട അേജഷ് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.
ലിസി മാത്യു: ജിേതഷിേനാടു് േയാജിക്കുന്നു. പ്രേയാഗ
സ്വാതന്ത്ര്യമിെല്ലങ്കിലും ഇരട്ടേപ്പരുകൾ അതുല്യമായ
സർഗാവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു.
േറാബിൻ ഏതാനും നിലകളിറങ്ങിയതിനു സമാന്ത
രമായി സുനാമി ബഹുനില കയറിേപ്പാകുന്നു—നല്ല
കഥ.
ഷാജി േതാട്ടത്തിൽ: അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളിയുെട ഏറ്റ
വും സുന്ദരമായ ഒരു കഥയാണു് “സയലൻസർ”.
സ്കൂൾ അനുഭവെത്ത, സ്കൂളിെല ഒരു കാഴ്ചെയ വളെര
മേനാഹരമായിട്ടു് ലളിതമായ ഭാഷയിലൂെട സുന്ദര
മായി തെന്ന ഒരു െചറുകഥയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വി. എച്ച്. നിഷാദ്: ല—എന്നു േപരുള്ള മര
വും മറ്റു കഥകളും
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: നിഷാദിെന്റ കഥകൾ നന്നായി.
ല എന്ന മരവും െമാൈബൽ ബുദ്ധനും വിേശഷിച്ചിഷ്ടം.
ശരൺ ചന്ദ്രൻ എൻ: നിഷാദിെന്റ കുറുങ്കഥകൾ മിക
ച്ചതാണു്. ആറ്റിക്കുറുക്കലിെന്റ സൗന്ദര്യവും കനവും
ഒരു േപാെല കഥകൾ അനുഭവെപ്പടുത്തുന്നു. പുതിയ
കാലത്തിെന്റ ബലിയാടുകെളയും അവരുെട നിസ
ഹായതകെളയും പരാജയങ്ങെളയും അവ നിർമ്മി
ക്കുന്ന നിശബ്ദ നിലവിളികെളയും ഒേരാ കഥകളും
െതളിച്ചത്തിൽ വരച്ചിടുന്നുണ്ടു്. നല്ല കഥകളുെട മണി
മുഴക്കം…
അേജഷ് കടന്നപ്പള്ളി: മലയാള െചറുകഥാ േലാക
ത്ത് യുവ എഴുത്തുകാരുെട നിരയിൽ ഏെറ പ്രതീക്ഷ
നൽകുന്ന എഴുത്തുകാരനാണു് വി. എച്ച്. നിഷാദ്.
നീണ്ട കാലെത്ത പത്രപ്രവർത്തക ജീവിതത്തിനിട
യിെല സൂക്ഷ്മജീവിതാേന്വഷണം കഥകെള കൂടുതൽ
െതളിച്ചമുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. െചറുതും വലുതുമായ
കഥകളിെലല്ലാം ജീവിതത്തിെന്റ േവരുകൾ പടർ
ന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവിെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 5 കുറുങ്ക
ഥകളും ഇത്തരത്തിൽ സൂക്ഷ്മാേന്വഷണങ്ങളാണു്.
വി. എച്. നിഷാദിനു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ… ഒപ്പം ‘സാ
യാഹ്ന’യുെട പ്രവർത്തകർക്കും.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഭട്ടതിരിയുെട കാലിഗ്രാഫിയും ജി.
രജീഷിെന്റ െപൻസിൽ െസ്കച്ചസും മേനാഹരമായി
രിക്കുന്നു.
ഇവിെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എം. കൃഷ്ണൻ നായരുെട
സാഹിത്യ വാരഫലത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാരു നിരീ
ക്ഷണം േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്:
“ഇന്നെത്ത െചറുകഥകളുെട േദാഷം?
ഉത്തരം: മനുഷ്യബന്ധങ്ങെളുട കഥ അവയിൽ
ഇല്ല.”
കൃഷ്ണൻ നായരുെട “മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ” എന്ന
തിെന്റ അളവുേക്കാൽ എന്താെണന്നത്ര വ്യക്തമ
ല്ല. ഒരു പേക്ഷ, ആനന്ദിെന്റ തുന്നൽക്കാരൻ എന്ന
കഥയിേലതു േപാെല അതു് ഒരു നൃശംസെന്റ (നിരൂ
പകൻ എന്നർത്ഥത്തിലും) ൈകയിൽ സംഹാരത്തി
െന്റ അളവുേകാൽ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ടു്.
വി. എച്ച്. നിഷാദിെന്റ ഇവിെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
കഥകളിൽ ആദ്യേത്തതും അവസാനേത്തതും മനു
ഷ്യനും െമാൈബൽ േഫാണും തമ്മിലുള്ള ഇടപഴ
കലുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. അതു് പരിമിതമായ
അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുെട മാത്രമല്ല.
മനുഷ്യെന്റ ഒടുങ്ങാത്ത സംസാരങ്ങൾ േകട്ടു േക
ട്ടു നിർവാണം പ്രാപിച്ച െമാൈബൽ േഫാണിെന കു
റിച്ചാണു്. മനുഷ്യത്വെത്ത അതിവർത്തിക്കുന്ന ഒരവ
സ്ഥെയപ്പറ്റിയാണു് ആക്കഥ എന്നു പറയാം.
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുെട അതിേലാല പ്രേദശത്തു്
വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒന്നു മാത്രമല്ല കഥയായാലും സാ
ഹിത്യമായാലും.
ഈക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിെലാന്നു് ഗാർഡിയ
നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒപ്പിനീയൻ പീസ് എഴുതിയതു്
േറാേബാട്ടാണു്.
വരാൻ േപാകുന്ന ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ
തെന്ന േറാേബാട്ട് എഴുതിയ അതി ഗംഭീരൻ കഥക
ളും, േനാവലുകളും, കവിതകളും മനുഷ്യർക്കു് വായി
ക്കാനവസരം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.
രാഷ്ട്രീയ കവിത േവേണാ—രാഷ്ട്രീയ കവിത.
ഇനി നമ്മുെട മലയാളത്തിൽ ചില അമ്പതു വയ
സ്സിെലത്തിയ യുവ കവികൾ മുമ്പു് ആഹ്വാനം െചയ്ത
േപാെല പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര-രാഷ്ട്രീയ-ചരിത്ര-നിർമുക്ത
കവിത േവേണാ—അങ്ങെന. ഏതു രൂപത്തിലും ഭാ
വത്തിലും സർഗ്ഗാത്മക രചനകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ
സാധിക്കും.
വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന സാ
ഹിത്യ രചന സംരംഭങ്ങൾക്കു് സാധ്യതയുണ്ടു്.
ഒരു േറാേബാട്ടിക്ക് സാഹിത്യ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിെന
ക്കുറിച്ചു് ഗൗരവമായി ആേലാചിക്കാവുന്നതാണു്.
കരുണാകരൻ: Guardian-െല ആ Op-Ed വായിച്ചിരു
ന്നു, േറാേബാട്ടിെന്റ, ‘രസികൻ’ എഴുത്തായിരുന്നു
അതു്, മനുഷ്യനും ൈദവത്തിനും ഒപ്പം നിന്നു് ‘ൈദ
വെത്ത’ പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്ന േപാെല ഒരു രസമുണ്ടാ
യിരുന്നു അതു് വായിക്കാൻ. കഥകളും കവിതകളും
എഴുതുന്ന AI, അെല്ലങ്കിൽ ഭാവനയുെട എല്ലാ കരയി
ലും ഉണ്ടാവുെമന്നുതെന്ന കരുതണം. നിഷാദിെന്റ
കഥകൾ വായിക്കുന്ന, എഡിറ്റ് െചയ്യുന്ന, ആ “സഹ
പത്രാധിപെന” ഇേപ്പാൾ എഴുതുേമ്പാൾത്തെന്ന
സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. (ഇനി കഥ എഴുതുേമ്പാൾ
എെന്റ തലമുറയിെല ആെരല്ലാമാണു് ഇേപ്പാൾ
കഥ എഴുതുന്നതു് എന്നായിരിക്കില്ല, ഒരു േറാേബാ
ട്ട് ഈ കഥ എങ്ങെനയാവും ഭാവന െചയ്യുക എന്നു്
ആേലാചിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു). പേക്ഷ, എനിക്കു്
േതാന്നുന്നതു് നമ്മുെട (എഴുത്തുകാരുെട) ഒരു പ്രശ്നം
അേപ്പാഴും ‘സർഗ്ഗാത്മകതയുെട ഉപേയാഗം’ തെന്ന
യായിരിക്കും എന്നാണു്, അതു് എങ്ങെനയാവണം
എന്നുതെന്നയായിരിക്കും എന്നാണു്. എന്തായലും,
ഇെതാെക്ക കാണാൻ ആയുസ്സ് തരേണ അെല്ല
ങ്കിൽ മരിച്ചതിനും േശഷം ഇെതാെക്ക അറിയാൻ
ബ്രയിനിൽ ഒരു ഡിൈവസ് എങ്കിലും…
നന്ദിനി േമേനാൻ: നിഷാദിെന്റ കഥകൾ െമലിഞ്ഞു്
മേനാഹരം.
സുൈബർ: കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ കുറിയ്ക്കു് െകാള്ളുന്ന
കഥകൾ എഴുതിയ നിഷാദിനു് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

െക. ജി. എസ്.: അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു്
കരുണാകരൻ: പണിയില്ലാത്ത ദിവസം, െവള്ളിയാ
ഴ്ച്ച, പുലർെച്ച നാലു് മണി കഴിഞ്ഞിേട്ട ഉള്ളൂ, െക.
ജി. എസ്സിെന്റ അയ്യപ്പപ്പണിക്കെര കണ്ടിറങ്ങി, എന്തു്
നല്ല ഓർമ്മ, എന്തു് നല്ല എഴുത്തു്, എത്ര നല്ല ചിരി,
എത്ര നല്ല ശൂന്യത, ഇല്ലാത്ത ആെള ഓർക്കുന്നത്ര
ഭംഗി കാണാൻ േപാകുന്ന ആൾക്കില്ല. കവിതയുെട
ഒരു നീെരാഴുക്കു് ഉണ്ടായതും ഇല്ലാതായതും പിെന്ന
ഓർത്തതിനാൽ തിരിെക വന്നതും ഒെക്ക െക ജി
എസ്സിെന്റ എഴുത്തിൽ ഉണ്ടു്. നമ്മുെട കവിതയും.
ഒരിക്കൽ ഇവിെട കുൈവറ്റിൽ െവച്ചു് അയ്യപ്പപ്പ
ണിക്കെര ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്, അതു് മറക്കാൻ പറ്റി
ല്ല. ഏേതാ േലാക യാത്ര കഴിഞ്ഞു് ലണ്ടൻ വഴി കു
ൈവറ്റ് വഴി നാട്ടിേലക്കു് േപാവുകയാണു്, മലയാളി
സംഘടനകൾ കാര്യമറിഞ്ഞു് പണിക്കർക്കു് സ്വീക
രണം െവച്ചു. സംഘടനകളിൽ ഇല്ലാത്ത പേക്ഷ,
സാഹിത്യത്തിൽ കമ്പമുള്ള എെന്ന സ്വാഗതം പറ
യാൻ സംഘടനക്കാർ ക്ഷണിച്ചു. ഞാനും ഭാര്യയും
മകളും േപായി. രാത്രിയാണു്, നല്ല തിരക്കു്. ഞാൻ
അവേരാടു് എന്താണു് അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ പറയാൻ
േപാകുന്ന സംഭവം എന്നു് േചാദിച്ചു. എല്ലാ സാഹി
ത്യതൽപ്പരരായ മലയാളികെളയും േപാെല അവരു
െട അദ്ധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, “കവിത ഇന്നെല, ഇന്നു്,
നാെള”… എെന്റ മനസ്സു് െകട്ടു, കാരണം അക്കാല
ത്തു് േകരളത്തിൽ തകൃതിയായി ഒരു ചർച്ച നടക്കു
ന്നുണ്ടു്, ഉത്തരാധുനികതെയ പറ്റി, പണിക്കരാണു്
അതു് െകാണ്ടുപിടിക്കുന്നതു്. എനിക്കതു് ആ വാ
യിൽനിന്നു് േകൾക്കണം, ആ രാത്രിെയ പണിക്കർ
ഇവിെട ഉള്ളൂ, പിേറ്റന്നു് രാവിെല േപാവും. ഒരു നിവൃ
ത്തിയുമില്ല.
അയപ്പപ്പണിക്കർ വന്നു. െചറിയ ആളാണു്,
െതളിഞ്ഞ ചിരിയാണു്, േഫാേട്ടായിൽ കണ്ടേപാ
െലത്തെന്ന. സംഘാടകർ എെന്ന പണിക്കർക്കു്
പരിചയെപ്പടുത്തി, പരിപാടി തുടങ്ങി, പണിക്കരു
െട കൂെട േവദിയിൽ ഞാനും അദ്ധ്യക്ഷനും ഇരുന്നു.
അദ്ധ്യക്ഷൻ എേന്നാടു് സ്വാഗതം പറയാൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു, പണിക്കരുെട കവിതക
ളുെട ഓർമ്മ ഓർത്തു, ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന അവസാ
നിപ്പിച്ചു. “ഇന്നു് ശ്രീ. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ നമ്മേളാടു്
ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിൽ സജീവ വിഷയമായ സാഹി
ത്യത്തിെല ഉത്താരാധുനികതെയ പറ്റി സംസാരിക്കു
ന്നതാണു്.” സദസ്സിെല സംഘാടകർ എെന്ന േനാ
ക്കി കണ്ണുരുട്ടി, അധ്യക്ഷൻ എെന്ന േനാക്കുന്നതു്
ഞാൻ കാണാെത കണ്ടു. ഞാൻ പേക്ഷ, ആെരയും
േനാക്കിയില്ല, തിരിച്ചു് സീറ്റിൽ വന്നു് ഇരുന്നു, പണി
ക്കെരയും േനാക്കിയില്ല. അയപ്പപ്പണിക്കർ ൈമക്കി
െന്റ അരികിേലക്കു് വന്നു, അവിെട നിന്നു് എെന്ന
തിരിഞ്ഞു േനാക്കി, പിെന്ന എല്ലാവരും േകൾേക്ക
പറഞ്ഞു, “ഇേത േപരുള്ള ഒരു കരിങ്കാലി അവിെട
നാട്ടിലുമുണ്ടു്, സാരമില്ല, ഞാൻ ഉത്തരാധുനികതെയ
പറ്റിത്തെന്ന പറയാം”.
അെതാരു ഉഗ്രൻ പ്രഭാഷണം ആയിരുന്നു.
രണ്ടു് രണ്ടര മണിക്കൂർ അേദ്ദഹം തെന്ന മുഴുകി നി
ന്ന പ്രഭാഷണം. സദസ്സ് നിശബ്ദമായി അേദ്ദഹ
െത്ത േകൾക്കുന്നു, പരിപാടി കഴിയുേമ്പാൾ പാതി
രയായി. എല്ലാവർക്കും സേന്താഷമായി, എനിക്കു്
ഒരു ക്ലാസിൽ ഇരുന്നേപാെലയും. േവദിയിൽ നി
ന്നും ഇറങ്ങി പണിക്കർ വന്നു നിന്നതു്, എെന്റ ഭാര്യ,
ബിന്ദുവിെന്റ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മകൾ, കല്യാണി
യുെട അടുേത്തക്കാണു്, അവൾക്കു് അേപ്പാൾ മൂന്നു
വയസ്സാണു്. പണിക്കർ അവളുെട കവിളിൽ വാ
ത്സല്യേത്താെട െതാട്ടു, പണിക്കർ പറഞ്ഞു, േമാൾ
ക്കു് ഉത്തരാധുനികത എന്താ എന്നു് മനസ്സിലായ
േല്ലാ, അെല്ല? “പിെന്ന ഞങ്ങെള േനാക്കി പറഞ്ഞു.
ഇവൾ ഉറങ്ങാെത ഇെതാെക്ക േകട്ടു, അവൾക്കു്
മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്കും മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല
േല്ലാ… എേന്നാടു് നാടു് േചാദിച്ചു, പട്ടാമ്പി എന്നു് പറ
ഞ്ഞേപ്പാൾ ചിലെര ഓർത്തു, പട്ടാമ്പി േകാേളജ്
ഓർത്തു, ‘പ്രസക്തി’െയ പറ്റിയും പറഞ്ഞു, അേഞ്ചാ
ആേറാ നിമിഷം, പിെന്ന യാത്ര പറഞ്ഞു േപായി…
പിെന്ന, പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ അയ്യപ്പപ്പണിക്ക
െര ഓർത്തു, ഈ പുലർെച്ച െക. ജി. എസ്സിെന്റ കൂെട
വീണ്ടും കണ്ടു.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: െകാച്ചിയിെല മഴയിൽ നനഞ്ഞു
ലയുന്ന മരങ്ങൾ േനാക്കിെക്കാണ്ടു് വായിച്ചു ഈ
മേനാഹരമായ േനാട്ടപ്രകാരം. നിനവു് നനഞ്ഞു.

വി. സനിൽ: ശാസ്ത്രീയമായി മരിേക്കണ്ടെത
ങ്ങെന?—െകാേറാണേയാെടാപ്പം
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: െകാേറാണക്കാലെത്ത ധീരത
േയാെട, തുറന്ന മനേസ്സാെട സമീപിക്കുന്ന ചിന്തക
ളാണു് സനിലിേന്റതു്. ശാസ്ത്രത്തിനും സംഭവ്യതകൾ
ക്കുമപ്പുറം ജീവിതേത്തയും അനിവാര്യമായ മരണ
േത്തയും ആേരാഗ്യകരമായി േചർത്തുനിറുത്താനുള്ള
ശ്രമവുമാണു്. അങ്ങെന കാലികമായ ജീവത്തായ
ഒരു പ്രശ്നം സായാഹ്നയുെട താളുകളിൽ എത്തിെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു.
േലഖനത്തിെന്റ ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘ശാ
സ്ത്രീയമായ മരണ’ത്തിേലക്കു് േലഖനം എത്തിേച്ചരു
ന്നില്ല. പകരം ‘അശാസ്ത്രീയ മരണങ്ങളി’േലക്കു് േവ
ണ്ടുേവാളം എത്തുന്നുമുണ്ടു്. േലഖനം അവസാനിപ്പി
ക്കുന്ന വാചകം പേക്ഷ, വല്ലാെത്താരു ലളിതവൽ
ക്കരണമാണു്—“ആത്മഹത്യക്കും െകാലയ്ക്കുമപ്പുറം
ബലിയാേടാ രക്തസാക്ഷിേയാ ആകാെത മരണ
െത്ത ജീവിതം തെന്നയായി കാണാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ
ബാദ്ധ്യതയാണു് െകാേറാണ മുേന്നാട്ടുെവക്കുന്നതു്.”
ജനങ്ങൾക്കുേമൽ ഫാസിസ്റ്റു ഭരണകൂടങ്ങളുെട
സൂക്ഷ്മമായേനാട്ടങ്ങൾക്കു് ഇരയാകുന്ന ഒരു േലാക
മാണു് നെമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നതു്. സമ്പർക്കങ്ങൾ
കുറഞ്ഞുവരുന്നതു് മനുഷ്യെന ഒരു സാമൂഹ്യജീവി
യല്ലാതാക്കും. ജനാധിപത്യസംവിധാനങ്ങെളയും
അനീതികൾെക്കതിെരയുള്ള േപാരാട്ടങ്ങെളയും
അതു് ക്ഷീണിപ്പിക്കും. ‘സാമൂഹ്യമായ അകലം പാ
ലിക്കൽ’ എന്നതിനു് ദിവസം െചല്ലുേന്താറും ൈവ
ദ്യശാസ്ത്രവിധികളും സർക്കാർ ന്യായീകരണങ്ങളും
ഏറുകയാണു്. ഭരണഘടനയിൽേപ്പാലും അതു് എഴു
തിേച്ചർക്കെപ്പടാം. െതാട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടാ
യ്മയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തിരിച്ചുവരികയാണു്. ഇന്ത്യ
യിൽ ബ്രാഹ്മണിസത്തിനു്, മുഖപടമണിഞ്ഞ ജാ
ത്യാചാരങ്ങൾക്കു് ആഹ്ലാദകരമായ സാദ്ധ്യതകൾ
െകാേറാണ നൽകിയിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയെകാലകളും
േകാൺസൻേട്രഷൻ ക്യാമ്പുകളും ജനാധിപത്യ ധ്വം
സനങ്ങളും െകാേറാണക്കാലത്തും അതിനു മുമ്പും
പിമ്പും പടരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു് േകാവിഡ് മരണ
േത്തയും മറികടന്നു് മറ്റു മരണങ്ങൾ ദാരുണമായി
രൂപം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ബലിയാടുകളും രക്തസാ
ക്ഷികളും െപരുകാനുള്ള ദുരന്തെത്ത എങ്ങെന ആ
അവസാന വാചകത്തിൽ ഒതുക്കും?
‘ശാസ്ത്രീയമായ മരണ’െത്തകുറിച്ചു് ഒരു പേക്ഷ,
ആദ്യമായി പറഞ്ഞതു് െപ്രാഫ. എം. എൻ. വിജയ
നാണു്—2006-ൽ േരാഷേത്താെട, പരിഹാസേത്താ
െട. െകാേറാണയുെട വളെര വളെര െചറിെയാരു
പതിപ്പായ ൈവറൽ േരാഗം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ
പടർന്നേപ്പാെളഴുതിയ കുറിപ്പിൽ നടപ്പു ശാസ്ത്രീയഅശാസ്ത്രീയതകെള അേദ്ദഹം ചിന്താവിഷയമാക്കു
ന്നു. അതു് െകാേറാണക്കാലത്തു് ഏറ്റവും പ്രസക്ത
മായ വാക്കുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഒരു പനിയും കുേറ ൈവദ്യന്മാരും
െപ്രാഫ. എം. എൻ. വിജയൻ
“േചർത്തലപ്പനിെയ ഭരണകൂടം ൈകകാര്യം
െചയ്ത രീതി ആദർശാത്മകമായിരുന്നു. പനിയും മര
ണവും മറയത്തുേപാവുകയും െകാതുകാേണാ േരാ
ഗകാരണം േരാഗമാേണാ മരണകാരണം എന്ന
സംശയത്തിൽ ചർച്ചകൾ തലകുത്തി വീഴുകയും െച
യ്തു. മരിക്കുന്നതു് േകാഴിേയാ പന്നിേയാ പശുേവാ
ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഈ രീതി ധാരാളമാണു്. ഇവർ
െക്കാന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമില്ലേല്ലാ.
പച്ചയായ മനുഷ്യെനക്കുറിേച്ചാ മരണത്തിെന്റ ക്രൂര
തെയക്കുറിേച്ചാ നമ്മുെട വിദഗ്ദ്ധന്മാർ ഓർമ്മിച്ചിരു
ന്നതാേയ േതാന്നുന്നില്ല.
നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ചത്തുവീഴുേമ്പാൾ വയ
സ്സായാൽ മരിക്കും എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിൽ ആശ്വാ
സം െകാള്ളുവാൻ ഭിഷഗ്വരന്മാർക്കും മടിയുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. േരാഗം മാറുന്നുെവങ്കിൽ അതു് ശാസ്ത്രീയമായി
ത്തെന്ന േവണം എേന്ന അവർക്കു നിർബന്ധമുണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളു. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ശരിയായ ഉപേയാഗം
ഇതാണു് ! ശാസ്ത്രീയമായി ജീവിക്കുവാനും ശാസ്ത്രീയ
മായി മരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണേല്ലാ
നമ്മുേടതു്. നിങ്ങെളെയാെക്ക അക്കങ്ങളായും കൂട്ടി
ക്കിഴിക്കുന്ന കണക്കുകളായും ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു.
ഇത്തരം ഒരു അമാനവീകരണം േകരളത്തി
നു് അഭിമാനിക്കാവുന്ന േനട്ടമല്ല. 1943-െല െകാടി
യദുരിത കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്കു് ഈ മാറ്റം
ഉൾെക്കാള്ളുവാനും കഴിയില്ല; ഈ പനിക്കു് മരുന്നി
ല്ല എന്നും സാന്ത്വനചികിത്സെകാണ്ടു് എല്ലാവരും
അടങ്ങിയിരിക്കണെമന്നും സർക്കാർ തെന്ന നിർ
േദ്ദശിച്ചിരുന്നതാണു്. അതിനിടയിലാണു് ആയുർ
േവദത്തിെലയും േഹാമിേയാപ്പതിയിെലയും അവി
ദഗ്ദ്ധന്മാർ ഇെതാരസാദ്ധ്യേരാഗമല്ല എന്നവകാ
ശെപ്പട്ടതു്. അല്പെമങ്കിലും ശാസ്ത്രേബാധേമാ മനു
ഷ്യേസ്നഹേമാ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ അവകാ
ശവാദങ്ങെള പരീക്ഷണവിേധയമാേക്കണ്ടിയിരി
ക്കുന്നു. ഉെണ്ടന്നും ഇെല്ലന്നും പറയാൻ കാരണ
വർക്കാണധികാരം എന്നെതാരു ഫ്യൂഡൽ െചാ
ല്ലാണു്. ഇവിെട നടന്നതാകെട്ട അത്തരം ഒരു മൂ
പ്പിളമത്തർക്കവും ആണു്. അേപ്പാഴും േരാഗികൾ
മരിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു.”
ഒേക്ടാബർ 2006 (സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, വാല്യം 6,
േപജ് 435. InSight Publica).
മുസ്തഫ: ഇെതാരു തുടക്കമാണു്.
തുടർന്നും ഉത്തരവുകൾ വരും. മുഖപ്പട്ട െകട്ടി
അകത്തിരിക്കാനും അകന്നിരിക്കാനും. ഒരുങ്ങാം
നമുക്കു്.
ലിസി മാത്യു: ശ്രീ സനിലിെന്റ ‘ശാസ്ത്രീയമായി മരിേക്ക
ണ്ടെതങ്ങെന’ േവറിട്ട വായനാനുഭവമായി. ജീവെന
യും ജീവിതെത്തയും വിട്ടു് മരണെത്തയും േരാഗെത്ത
യും മുഖംമൂടിെയയും കലാ /വിശകലന മിഴിവിൽ തി
രിച്ചറിയാനുള്ള സൂചനകൾ ശ്രേദ്ധയം. ജീവചരിത്ര
ക്കുറിപ്പിൽ ‘എന്നീ നിവൃത്തികളിലും ഏർെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് ’
എന്ന പ്രേയാഗം ഉചിതമായി.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ:
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ഈ കണ്ണിയിൽ െക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണ
കൃതികളുെട ആറു ഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണു്. ഓേരാ ഭാ
ഗവും ഓേരാ പിഡിഎഫ് (ടാബ്ലറ്റ്, ഐപ്പാഡ്,
െഡസ്ൿേടാപ് എന്നിവയ്ക്കു അനുേയാജ്യമായ രീതി
യിൽ) ആയും ഓേരാ അദ്ധ്യായവും (110 എണ്ണം) പ്ര
േത്യകം േഫാൺ പിഡിഎഫ് ആയും ഡൗൺേലാഡ്
െചയ്യാവുന്നതാണു്.
അംഗങ്ങേളവരും താല്പര്യമുള്ള ഒരു അദ്ധ്യായ
െമങ്കിലും വായിച്ചുേനാക്കി, െതറ്റുകൾ കാണുകയാ
െണങ്കിൽ ൈഹൈലറ്റ് െചയ്തു തിരിച്ചയച്ചു തരുവാ
നേപക്ഷ. എത്രേവഗത്തിൽ കിട്ടുന്നുേവാ അത്രയും
േവഗം ഈ കൃതികൾ നമുക്കു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാ
നാവും. ഏവരുെടയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: നന്ദി.
എനിക്കു് താല്പര്യം േതാന്നിയ വ്യക്തിയും പ്ര
സ്ഥാനവും എന്ന അദ്ധ്യായം വായിച്ചു.
പ്രൂഫ് േനാക്കുക എന്നതു് വളെരയധികം ‘ശ്രദ്ധ
യും സൂക്ഷ്മത’യും ആവശ്യെപ്പടുന്ന പ്രവർത്തിയാണു്.
െതറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന േബാധപൂർവ്വമായ
ഉേദ്ദശേത്താെട െചേയ്യണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തി. ഉള്ളിൽ
ശരിെയക്കുറിച്ചു് േനരിെയാരു ധാരണയുെണ്ടങ്കിെല
െതറ്റു് കെണ്ടത്താൻ ഒരു പേക്ഷ, കഴിേഞ്ഞക്കൂ.
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതു് പ്രൂഫ് േനാക്കൽ
എന്ന കലാവിദ്യെയക്കുറിച്ചാണു്.
െക. ദാേമാദരെന്റ വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാനവുമാണു്
വായിച്ചു േനാക്കിയതു്. െചറിയ െചറിയ പിഴവുകെള
കണ്ടതുള്ളൂ. അച്ചടി പിശകുകൾ. വിട്ടു നില്ക്കുന്ന വാക്കു
കൾ േപാലുള്ളവ.
നല്ല േനാട്ട വിദഗ്ദൻ ഭാഷാെതറ്റുകളും കെണ്ട
ത്തിേയക്കാം.
എന്തായാലും, െക. ദാേമാദരെന്റ മൗലികവും
സ്വതന്ത്രവുമായ ചിന്ത പ്രതിഫലിക്കുന്ന അദ്ധ്യായ
മാണതു്.
സറ്റാലിെനക്കുറിച്ചതിൽ പ്രേത്യക ഖണ്ഡിക
തെന്നയുണ്ടു്. തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കൾ,
അനുയായികൾ, ഫാൻസ്, ഭിക്ഷാംേദഹികൾ, എന്തി
നു് വിമർശകർ േപാലും വായിേക്കണ്ടതാണു് സ്റ്റാലി
െനക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേത്യക ഭാഗവും വ്യക്തിയും പ്രസ്ഥാ
നവും എന്ന അദ്ധ്യായം മുഴുവനും.
ആരാണു് േനതാവു് ? േനതൃത്വ ഗുണെമന്നാൽ
എന്താണു് ? ജനങ്ങളും േനതാക്കളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെമന്താണു് ? എങ്ങെനയുള്ളതായിരിക്കണം?
േനതാവിനു് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാേണാ? അനുയാ
യി എന്നാൽ െവറും മരത്തലയനാേണാ?
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ അകത്തു നിന്നാ
ണു് െക. ദാേമാദരൻ ഇത്തരം മൗലികമായ അേന്വ
ഷണങ്ങളും, േചാദ്യങ്ങളും ഉയർത്തിയതും ഉത്തര
ങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും. അന്നു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടി(കൾ)ക്കു് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായ
കമായ സ്വാധീനമുള്ള ഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു. േനതൃ
ത്വത്തിലാെണങ്കിൽ പ്രഗത്ഭരും.
ഒരു പേക്ഷ, ഇതിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന
ഒരു കാര്യം—ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കുേമ്പാഴാേണാ
മൗലികവും വിമതവുമായ ചിന്ത ഉയർത്താൻ കഴി
യുക എന്നതാേണാ?
സി വി രാധാകൃഷ്ണൻ: െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃ
തികളുെട ആറാം ഭാഗത്തിെന്റ ഒറ്റ പിഡിഎഫും വി
വിധ അദ്ധ്യായങ്ങളുെട 17 േഫാൺ പിഡിഎഫുകളും.
http://www.sayahna.org/?page_id=115

എന്ന കണ്ണിയിൽ ലഭ്യമാണു്. ഈ േപജിൽ
പച്ച നിറത്തിലുള്ള ടിൿ മാർക്ക് േരഖെപ്പടുത്തിയി
ട്ടുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ െതറ്റുതിരുത്തു
വാൻ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തവയാണു്. അവ ഇനിയും
ഡൗൺേലാഡിനു ലഭ്യമല്ല. ലിങ്കുകൾ നിർജ്ജീവമാണു്.
മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പിഡിഎഫുകളും െതറ്റുതിരു
ത്തുന്നവരുെട സൗകര്യാർത്ഥം ഇവിെട ലഭ്യമാണു്.
(െസപ്റ്റംബർ 6 മുതൽ 12 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

