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പ്രതികരണങ്ങൾ

വിനയ ൈചതന്യ: അക്കമഹാേദവി
െക. ജി. എസ്.:

വചനം

ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി
വചനം രചനയായി
പടേച്ചാനും പടപ്പുകളുമായി
അക്കയും അണ്ണനും െവളിവുകളുമായി
െവളിവുകൾ വളർന്നു്
ഏകഭാഷാബാേബലാെക
വചനൈദവങ്ങൾ ഇടഞ്ഞു.
ദിവ്യേബാംബായി ഭാഷ തകർത്തു.
ചിതറിെത്തറിച്ച െപാരുൾത്തുണ്ടുകൾ
ഭാഷാരാജ്യങ്ങളും ഭാഷാേഗാത്രങ്ങളുമായി.
ഒരുമ വീെണ്ടടുക്കാൻ വിവർത്തകർ വന്നു,
വചനങ്ങളിൽ അഴിച്ചുപണി തുടങ്ങി.
ൈദവങ്ങേള ഇടയരുേത
വിവർത്തനബാേബൽ തകർക്കരുേത.
ടി. ആർ. േവണുഗാപാലൻ:
‘ൈദവങ്ങേള ഇടയരുേത

വിവർത്തനബാേബൽ തകർക്കരുേത.’
വചനകവിതകളുെട പുതു വായനകളിൽ അസ്വസ്ഥ
രായ ൈദവങ്ങേളാടു് ‘പ്രാർത്ഥിക്കുെന്നങ്കിൽ ഇങ്ങ
െന’ േവണം. െക. ജി. എസ്സിെന്റ കുറിപ്പു് സമഗ്രം,
കാവ്യാത്മകം.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: അെത, വാൾടർ െബന്യമിൻ
ആണു പറഞ്ഞതു് വിവർത്തകർ വീണ്ടും ബാേബൽ
നിർമ്മിക്കയാെണന്നും ഓേരാ വിവർത്തനവും മനു
ഷ്യർക്കു് ബാേബൽ തകർക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ നഷ്ടമായ
െപാതുഭാഷ വീെണ്ടടുക്കാനുള്ള ഓേരാ യത്നമാെണ
ന്നും. ഇന്നെല അല്ലാമയുെടയും േദവര ദാസിമയ്യയു
െടയും തിരെഞ്ഞടുത്ത വചനങ്ങൾ കൂടി െചയ്തു തീർ
ത്തേപ്പാൾ ഓർത്തു, ഇനിയും എത്ര ഉയരം, എത്ര
കല്ലുകൾ…
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: വചനങ്ങളുെട പരിണാമത്തി
െല പുതിെയാരു കെണ്ടത്തലാണിതു്. വചനങ്ങ
ളിൽനിന്നു് ഭാഷകളും ൈദവങ്ങളും. പിെന്ന ഒടുങ്ങാ
ത്ത ൈവരങ്ങൾ. ഒരുമിക്കാനായി മനുഷ്യരിേപ്പാൾ
അക്ഷരങ്ങളുെട, ഭാഷകളുെട ബാേബലിനു പകരം
മെറ്റാരു ബാേബൽ പണിയുകയാണു്, പരാവർത്ത
നങ്ങളുെട. സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജന ചിന്തയും
ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും മാത്രമല്ലിതു്, പുതിെയാരു സൗ
ന്ദര്യം കൂടിയാണിതു്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിനയയുമായി സംസാരി
ക്കുകയായിരുന്നു, എന്തിനുേവണ്ടിയാണു് അക്കയും
അണ്ണയും ജീവിച്ചെതന്നു്, െപാരുതിയെതന്നു്. ഇന്നി
േപ്പാൾ മെറ്റാരു കാലത്തു്, േദശത്തു്, മെറ്റാരു ഭാഷ
യിൽ അേനകം വചനങ്ങളായതു മാറുന്നു. എത്ര
ൈവവിദ്ധ്യങ്ങൾ, ഉദ്ഗ്രഥനങ്ങൾ. തീർച്ചയായും ഒരു
മയുെട േഗാപുരം തെന്ന.
രാജേഗാപാൽ: There is no translation, only transcreation എന്നു് അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ പറയും. പേക്ഷ,
മലയാളത്തിൽ ഇവർക്കു് പുറംചട്ടയിൽ തെന്ന
സ്ഥാനം കിട്ടാറില്ല. വിവർത്തനം ‘വില’ കുറഞ്ഞ
ഒരു സാഹിത്യ പ്രവർത്തനമായാണു് ഇേപ്പാഴും പ്ര
സാധകർ കണക്കാക്കുന്നതു്.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: പണ്ടു് Jaico Pocket Books ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. അകത്തു േപാലും വിവർത്തകെന്റ / യുെട
േപരുണ്ടാവില്ല. അല്പം പണം െകാടുത്തു് ഇടപാടു
തീർക്കും. ശരത്ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയും മാണിക് ബാനർ
ജിയും യശ്പാലും ൈജേനന്ദ്രകുമാറുെമല്ലാം അങ്ങി
െന ഇൻഡ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരായി മാറി.
ഇേപ്പാൾ മാറുന്നുണ്ടു്. പ്രധാന പ്രസാധകർ കവറിൽ
തെന്ന പരിഭാഷകരുെട േപരു നൽകുന്നുണ്ടു്. േലാ
റൻസ് െവനുറ്റിയുെട വിവർത്തന ചരിത്രത്തിെന്റ
േപരു തെന്ന ‘The Translator’s Invisibility’ എന്നാ
ണേല്ലാ. സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെടയും േക്രാസ് േവ
ഡിെന്റയും മറ്റും വിവർത്തന പുരസ്കാരങ്ങളും മാർ
േക്കസും േബാർഹസ്സും തങ്ങളുെട വിവർത്തകർക്കു
നൽകിയ പ്രശംസയും മറ്റും ഈ മാറ്റത്തിനു സഹാ
യകമായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതിെനാരു മറുവശവുമു
ണ്ടു്. ചില പ്രസാധകർ െചറിയ പ്രതിഫലം നൽകി
േകാേളജദ്ധ്യാപകെരെക്കാണ്ടു് ഗുണനിലവാരമി
ല്ലാത്ത ‘ഉടൻപരിഭാഷ’കൾ െചയ്യിക്കുന്നു, അതു്
ചിലർ സേന്താഷേത്താെട െചയ്തു െകാടുക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. അവിെട കൃതിയുമായി വിവർത്തകർക്കു്
ഒരു ൈവകാരിക ബന്ധവുമില്ല. െവറും ബിസിനസ്സ്
ഡീൽ. ഇടപ്പള്ളി കരുണാകരേമേനാൻ, എം. എൻ.
സത്യാർത്ഥി, ഇ. െക. ദിവാകരൻ േപാറ്റി, നാലപ്പാ
ടൻ മുതലായവരിൽ നിന്നു് േനേര തിരിച്ചു് ഒരു നട
ത്തം. േസ്നഹമില്ല, സമർപ്പണമില്ല, ശ്രദ്ധയില്ല.
രാജേഗാപാൽ: ഗൂഗിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ േപാലുമുണ്ടു്,
സത്ത നഷ്ടെപ്പട്ടവ.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: െമഷീൻ ട്രാൻേസ്ലഷൻ മനുഷ്യ
രും െചയ്യുന്നു!
അൻവർ അലി: ഏതാണ്ടു് 18 െകാല്ലേത്താളം മുമ്പു്,
അക്കയുെടയും ബസവണ്ണയുെടയും അല്ലമയുെടയുെമ
ല്ലാം വചനങ്ങളിൽ കന്നഡത്തിനു പകരം മലയാളം
വച്ചുേനാക്കിയിരുന്ന വിനയൈചതന്യെയ്ക്കാപ്പം കൂടി
മൂന്നാലു ദിവസം, ഞാനും അനിത തമ്പിയും. തിരു
വനന്തപുരത്തിനു കിഴക്കു് കല്ലാെറാഴുകിയിറങ്ങുന്ന
താഴ്വരയിെല ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയ
വും അക്കയുെമാത്തായിരുെന്നങ്കിലും ഇടയ്ക്കിെട മറ്റു
വചനകാരും വന്നും േപായുമിരുന്നു. െതാട്ടാവാടിയി
ലകെള േസ്നഹേത്താെട െതാട്ടാൽ അവ േപടിച്ചു
കൂമ്പിേപ്പാവിെല്ലന്നു് വിനയ കാട്ടിത്തന്നതു് അന്നു്
കല്ലാറിെന്റ കരയിൽ വച്ചു്.
ഈയിെട പുസ്തകമായ അക്കവചനങ്ങൾ കു
േറ കെയ്യഴുത്തും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലുമായി ഇേപ്പാഴും
കയ്യിലുണ്ടു്. അന്നു് വിനയ കുറിച്ച കടലാസുകളിെലാ
ന്നിൽ നിന്നു് ഒരു ബസവവചന ഞാൻ എെന്റ െമാ
ൈബൽ േനാട്ടിേലക്കു് ഈയിെട പകർത്തിവച്ചു.
ബസവ ദർശനത്തിെന്റ കാതലായ ആ വചനയുെട
കന്നഡവും അതിെന്റ വിനയമലയാളവും ചുവെട:
ഉള്ളവരു ശിവാലയ മാഡു വരു
നാേനന മാഡലി ബഡവനയ്യാ
എന്ന കാേല കംബ േദഹേവ േദഗുല
ശിരേവ െഹാന്ന കലശമയ്യാ
സ്ഥാവരക്കളിവുംടു ജംഗമക്കളിവിെല്ല
കൂടലസംഗമേദവാ േകളയ്യാ
ഉള്ളവർ ശിവാലയം പണിയും
ഞാെനന്തു െചയ്യാൻ ദരിദ്രനയ്യാ
എെന്റ കാേല തൂണു് ഉടേല േകാവിൽ
ശിരേസ്സ െപാന്നിൻ കലശമയ്യാ
സ്ഥാവരത്തിനഴിവുണ്ടു് ജംഗമത്തിനഴിവില്ല
കൂടലസംഗമേദവാ േകൾക്കയ്യാ

സി. ബി. േമാഹൻദാസ്: വിപ്ലവത്തിൽ നി
ന്നു് വിഗ്രഹനിർമ്മിതിയിേലക്കു്: േകരള
നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ ചില പ്രതി-രൂപങ്ങൾ
ഇ. പി. ഉണ്ണി: വിഗ്രഹങ്ങളാക്കി ഒതുക്കിെയടുത്ത നേവാ
ത്ഥാന നായകന്മാെര കുറിച്ചു സി. ബി. േമാഹൻ ദാ
സ് സായാഹ്നയിൽ എഴുതിയ േലഖനം ഒറ്റയടിക്കു്
വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതു ഇേപ്പാഴാണു. നവരാത്രിക്കു
സ്തുതി.
വിഗ്രഹ നിർമ്മാണം, ഏകാധിപതികളുെടയും
നേവാത്ഥാന ശില്പികളുെടയും, ഒരുേപാെല േമാ
ശമാെണന്നു് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ ആരും സമ്മതിക്കും.
എന്നാൽ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമാെണന്നും അപകടം ഇവി
െട ഇേപ്പാൾ െതാട്ടടുത്താണു എന്നും സി. ബി. പറ
യുന്നു.
േചർന്നു േപാകുന്ന െചറിയ ഒരു അനുഭവം പറ
യാം. ഒ. വി. വിജയൻ എന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റിെന ക്യു
േററ്റ് െചയ്യാൻ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അേലാസ
രങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. വിജയ ഭക്തന്മാർക്കു വിജയെന
കൂടുതൽ േപർ അറിയണെമന്നുണ്ടു. അതിൽ തർ
ക്കം ഇല്ല. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നാൽ പേക്ഷ,
സാഹിതീയ വിഗ്രഹം ഉടയും. വിഗ്രഹത്തിനു് ഇരട്ട
മുഖമാണു്—ഒന്നു ഇടതു മാനുഷികം, മേറ്റതു േലാല
കാവി. ഇതു െകാണ്ടു നടക്കുന്ന സമവായെത്ത െവ
ല്ലുവിളിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവും.
ഗുരുവിെനയും ഗാന്ധിേയയുെമാെക്ക െചറുപ്പ
ക്കാരിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ കലാരൂപം ഗ്രാഫിക്
േനാവലാണു്. ഗാന്ധിയുെട കാര്യത്തിൽ നടേന്ന
ക്കും. ഗുരുവിെന കുറിച്ചു വരക്കണെമന്നുണ്ടു. കാർട്ടൂ
ണിസ്റ്റ് െതാട്ടു അശുദ്ധമാക്കിയാൽ ഭക്തർ േകാപി
ക്കുേമാ? ബുദ്ധെന പറ്റി ഒരു നീണ്ട ഗ്രാഫിക് േനാ
വൽ െതസൂക െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതു പറഞ്ഞാൽ ആ 8
േവാള ്യം ആഖ്യായിക ഇവിെട നിേരാധിക്കും. അത്ര
െക്കാന്നും എടുത്തുചാടാെത സി. ബി.യുെട േലഖന
ത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ വിജയെന്റ കാർട്ടൂൺ ക്യുേറ
റ്റ് െചയ്യണം എന്നുറപ്പായി. നിലപാടുകൾ ഇനിയും
കനക്കുന്നതിനു മുമ്പു്.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: ഭയമില്ലാെത െചയ്യുക. ഇന്ത്യ
യിൽ അല്പം ജനാധിപത്യം ബാക്കിയുണ്ടു്, വിേവകി
കളായ കുറച്ചു മനുഷ്യരും.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ഗ്രാഫിൿ േനാവൽ പ്രസിദ്ധീക
രിക്കാൻ സായാഹ്നയും വായിക്കാൻ ജനങ്ങളും കാ
ത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയും േവഗം വരെട്ട.
േഡാ. ബാബു െചറിയാൻ: വരഞ്ഞിടാനുള്ളതു വരഞ്ഞി
ടേണ. ചില നിേയാഗങ്ങൾ ചിലർക്കുമാത്രമുള്ളതു്.
വരാനുള്ളതു വരെട്ട. അെല്ലങ്കിലും വരഞ്ഞിടാതിരു
ന്നാൽ, വരാനുള്ളതു് വഴിയിൽ തങ്ങുേമാ?
ഇ. പി. ഉണ്ണി: തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കാം.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ:
ഉണ്ണീ,
നാരായണ ഭട്ടതിരിയുെട ‘എഴുത്തു് ’ േഫാണ്ടി
െന്റ െടസ്റ്റ് പതിപ്പു് ഉണ്ണി കെണ്ടന്നും ഗ്രാഫിൿ േനാ
വലിനായി ഉപേയാഗിക്കുെമന്നും അേശാൿ പറ
ഞ്ഞു. അതു േകട്ടപാെട ഡിൈസനിംഗ് ഒന്നുകൂടി
ഉഷാറാക്കി. േദ, ഇേപ്പാൾ എെന്റ ഭാഗം തീർത്തു്
സിവിആറിനും ടീമിനും അയച്ചു കഴിഞ്ഞു.
േകരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ റിലീസ് െചയ്യണം.
ഗാന്ധിയും ഗുരുവുമാെണന്നു േകട്ടേപ്പാൾ അല്പം
ഭയമുണ്ടു്. വിഷയത്തിെന്റ ഗൗരവത്തിനു് ‘എഴുത്തു് ’
േഫാണ്ട് പറ്റിെല്ലങ്കിൽ നമുക്കു് മെറ്റാെരണ്ണം െചയ്യുക
തെന്ന േവണം. ഭട്ടതിരി കൂെടയുള്ളേപ്പാൾ ഇനി
െയന്തുമാകാം! ഉണ്ണി കൂെട നിന്നാൽ മതി. മലയാ
ളത്തിെല ആദ്യെത്ത കാലിഗ്രാഫിക് േഫാണ്ടിറങ്ങു
േമ്പാൾ ഉണ്ണിേയാടു് നിശ്ശബ്ദമാെയാരു കടപ്പാടുണ്ടു്.
കെയ്യഴുത്തിൽ നിെന്നാരു േഫാണ്ടുണ്ടാക്കാൻ ആദ്യ
േപ്രരണയുണ്ടായതു് ഉണ്ണിയിൽ നിന്നാണു്. അന്ന
െത്ത രീതിശാസ്ത്രവും േഹാംവർക്കും ‘എഴുത്തി’നു്
തുണയായി.
അങ്ങെന െചയ്തുവന്നേപ്പാൾ മെറ്റാരു അദ്ഭുതം
കാണാനിടയായി. എഴുത്തിനുേവണ്ടി ഭട്ടതിരി വര
ച്ച േറാമൻ അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ണിയുെട കെയ്യഴുത്തും
തമ്മിൽ വല്ലാത്ത സാമ്യം! അതുെകാണ്ടു് എെന്റ
വിചാരം ‘എഴുത്തി’െന്റ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ണി
യുെട ഗ്രാഫിൿ േനാവലിേനാടു് േയാജിച്ചുേപാകും
എന്നാണു്.
ഉണ്ണിയുെട ഗാന്ധിയും ഗുരുവും വരുന്നേതാെട
രചനയും സായാഹ്നയും ഏതുയരത്തിേലക്കാണു്
പറക്കാൻ െവമ്പുന്നതു് ? ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗിനു്
ഇത്രയ്ക്കു് അർത്ഥവത്താെയാരു ആത്മീയ-രാഷ്ട്രീയ
ലക്ഷ്യം േലാകത്തു് മെറ്റാരു ഭാഷയിലും ഉണ്ടാകി
ല്ല. മലയാളം കനംെവക്കുകയാണു്. സച്ചിദാനന്ദ
െന്റ ബസവണ്ണയ്ക്കു് ഭട്ടതിരി വരച്ച ൈടറ്റിലാണു് ‘എഴു
ത്തി’നു് പ്രേചാദനമായതു്. എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും ഒത്തു
വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നും യാദൃശ്ചികമല്ല.
ഇ. പി. ഉണ്ണി: നന്ദിേയാെടയാണു എന്നും, ദാ ഇേപ്പാ
ഴും, വരച്ചു തീർത്തതു്. വാർത്താ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാ
നും മാറ്റി വരക്കാനും എത്രേയാ എളുപ്പമായി. ഗുരു
വിെന്റ കഥ സമയെമടുക്കും. േഫാണ്ട് ഇെല്ലങ്കിൽ ശ്ര
മിക്കാൻ േപാലും പറ്റില്ല.

െക. ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ
മാർക്സ്
േതാമസ് അബ്രഹാം: െക. ദാേമാദരെന്റ ചിന്തയുെട
െതളിമ െവളിെപ്പടുത്തിയതിനു നന്ദി. േഹഗൽ ആധു
നിക രാജ്യ സങ്കല്പത്തിനു് എങ്ങെന അടിത്തറ പാ
കിെയന്നുള്ളത്തിെന്റ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം പിന്നീടു്
രണ്ടു േലാക മഹായുദ്ധത്തിേലക്കും ആധുനിക കാല
ത്തിേലക്കു നയിച്ചതും ഓർക്കുന്നു.
ഗായത്രി: െക. ദാേമാദരെന്റ ‘ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ,
മാർക്സ് ’ എന്ന േലഖനത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത അദ്ധ്യാ
യം വായിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന േലഖകെന്റ ജ്ഞാനം
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ശ്രീശങ്കരെന്റയും,
െഹഗലിെന്റയും ഓേരാ കാര്യത്തിലും ഉള്ള പരാ
മർശങ്ങൾ വളെര വിശദമായി കാണുന്നു. കൂടാെത
േലഖകനു് െഹഗലിെന്റ രചനകളിലുള്ള ദീർഘമായ
വീക്ഷണവും ഈ േലഖനത്തിലുടനീളം കാണാൻ
കഴിയും. ഈ േലഖനത്തിലൂെട വായനക്കാർക്കു് ചു
രുങ്ങിയ രീതിയിൽ െഹഗലിെന്റ രചനകെള കുറിച്ചും
അവേബാധം നൽകുന്നു. ഒേര വിഷയത്തിനു് ശ്രീ
ശങ്കരെന്റ പ്രസ്താവനയും െഹഗലിെന്റ പ്രസ്താവന
യും ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. വായനക്കാർക്ക്
ചുരുങ്ങിയതും എന്നാൽ വിശദീകരിച്ചും ഓേരാ കാ
ര്യവും, അതായതു് സത്യം, വിഷയവും വിഷയിയും,
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും… തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങെള കുറി
ച്ചുള്ള അറിവു് േലഖകൻ നൽകുന്നുണ്ടു്.
ശ്യാമപ്രിയ, എ.: പരബ്രഹ്മെത്തയും േകവലാശയത്തി
െനയും കുറിച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുന്ന െക. ദാേമാദരെന്റ
ഈ േലഖനത്തിൽ ഉടനീളം സത്യം കുടിെകാള്ളുന്ന
തു് ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ അെല്ലന്നും അതു് പരമമായ
േബാധത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാെണന്നും പറയുന്നു. ശ്രീ
ശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് എന്നിവരുെട േലാകസ
ത്യെത്ത ക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണു് ഇതിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഇവിെട വിഷയം, വിഷയി
എന്നിവെയക്കുറിച്ചു് പരാമർശിക്കുന്നു. േകവലാശ
യം ആണു് പ്രപഞ്ചത്തിെല യഥാർത്ഥ സത്യം. വി
ഷയീനിഷ്ഠവും വിഷയനിഷ്ഠവുമായ ആശയങ്ങളുെട
ഐക്യമാണു് േകവലാശയം. പരമതത്വമായ പരബ്ര
ഹ്മം നിർവികാരമാണു്.
േദവു: െക. ദാേമാദരെന്റ ‘ശ്രീ ശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർ
ക്സ് ’ എന്ന േലഖനത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത അദ്ധ്യായ
ത്തിൽ പരബ്രഹ്മെത്തയും േകവലാശയത്തിേനയും
കുറിച്ചു് പരാമർശിക്കുന്നു. തെന്റ ഈ േലഖനത്തിൽ
േലാക സത്യെത്ത കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങേളയാ
ണു് ഇതിൽ കൂടുതലായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഈ േലഖനത്തിൽ തെന്ന ഒേര സമയം രണ്ടുേപരു
െട പരാമർശങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്ത്വ
െത്ത കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭാവനയും മനുഷ്യെന്റ പരി
ച്ഛിന്നമായ അവസ്ഥേയയും അപരിച്ഛിന്നമായ അവ
സ്ഥേയയും ഇല്ലാതാക്കുകയും െചയ്യും. ഓേരാ മനു
ഷ്യേന്റയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിെന്റ
ആദ്യഘട്ടം ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിന്നുതെന്ന
യാണു്. ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റ അപൂർണതയു
െട നിദ്രയിലൂെട തെന്ന ജ്ഞാനം പിന്നീടു് സ്വേബാ
ധാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതിൽ ശ്രീ
ശങ്കരെന്റ പ്രസ്ഥാവനയിലൂെടയും െഹഗലിെന്റ പ്ര
സ്ഥാവനയിലൂെടയും ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ
തെന്ന പരബ്രഹ്മെത്ത കുറിച്ചും േകവലാശയെത്ത
കുറിച്ചും ഈ േലഖനത്തിൽ കൂടി മനസിലാക്കുവാൻ
സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണു് ഓേരാ വാക്യങ്ങളും
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈശലി എന്നു നമുക്ക് മന
സിലാക്കാം.
വളെര ലളിതവും േവഗത്തിൽ തെന്ന ആശയ
ങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുവാനും കഴിയുന്നതരത്തിലാണു്
െക. ദാേമാദരെന്റ ‘ശ്രീ ശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് ’
എന്ന േലഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ആവണി, െക.: പരബ്രഹ്മെത്ത കുറിച്ചും േകവലാശ
യത്തിെന കുറിച്ചും െക. ദാേമാദരൻ എഴുതിയ േല
ഖനം ആണു് ‘ശ്രീശങ്കരൻ, െഹഗൽ, മാർക്സ് ’. ജീ
വിത സത്യങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണം
ആണു് ഈ േലഖനം. േകവലാശയമാണു് പ്രപഞ്ച
ത്തിെല ബൃഹതായ സത്യം. ജ്ഞാനം എന്താണു്
എന്നും അതിെന്റ മഹത്വവും ഇതിൽ പറയുന്നു. ശ്രീ
ശങ്കരെന്റയും െഹഗലിെന്റയും ഒേര വിഷയത്തിൽ
ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാം. മനുഷ്യനും പ്രകൃ
തിയും വിഷയവും വിഷയിയും എന്നിവെയ കുറിച്ചു്
വ്യക്തമായ ധാരണ ഉള്ളതു് കൂടിയാണു് േലഖനം.
ഓേരാ വിഷയെത്ത കുറിച്ചും വളെര വ്യക്തമായി
തെന്ന േലഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്.

സച്ചിദാനന്ദൻ: അക്ക മഹാേദവിയുെട വച
നങ്ങൾ
നന്ദിനി േമേനാൻ: മദവും ഭ്രമവും ചിന്തുന്ന കവിതകൾ.
എല്ലാം മറയ്ക്കുന്ന നഗ്നത, തീയടുപ്പിനു തീറ്റയാ
വുന്ന മാനുഷർ, അകത്തു കാന്തൻ പുറത്തു കാമു
കൻ ഇടയ്ക്കവളുെട വയ്യാെപ്പാറുതി, തിങ്കൾ താരം
െചന്തീ മിന്നൽ െവളിച്ചം വളരുന്ന രാവിെന്റ പൂപ്പാ
ലികയിൽ, ജ്വാലയില്ലാ തീയിൽ െവന്ത മൂർഛയില്ലാ
േവളയിൽ െഞരിഞ്ഞ േചാരയിറ്റാെത മുറിഞ്ഞ മദ
ഭര നിലകൾ…
േതാമസ് ഏബ്രഹാം: അക്ക മഹാേദവിെയ പറ്റി വട
േക്കമലബാറുകാർ പറഞ്ഞു അറിവുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രകൃതിയും സൗന്ദര്യ ലഹരിയും, ഈശ്വരാനുഭൂതി
യിലും ലയിച്ചു. സേഹാദര സംസ്കാരങ്ങെളപ്പറ്റിയു
ള്ള എെന്റ അറിവു് എത്ര പരിമിതം. ഗേണശൻ ഭഗ
വാൻ േലാകം ചുറ്റിയതു് ഓർേക്കണ്ടിയിരുന്നു.

മധുസൂദനൻ: പാതാളത്തിെന്റ തിളക്കം
എ. എസ്. സാജിത്: മധുസൂദനെന്റ ഭാഷ മേനാഹരം.
ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റ് ഒരു ഗാലറി നിർമ്മിത കലാകാ
രൻ ആെണന്ന ആേക്ഷപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കല നവീന കാപിറ്റലിസം പ്രതി
നിധാനം െചയ്യുന്ന ഇരുണ്ട വശങ്ങളുെട ആേഘാഷ
മാെണന്ന ആേക്ഷപമുണ്ടു്. ജീവികളുെട യഥാർത്ഥ
ശവശരീരം ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, സാ
ധാരണ മനുഷ്യവംശം ‘the other’-േനാടു് പുലർത്തി
േപ്പാരുന്ന ആദരവു് ഇേദ്ദഹം ഉേപക്ഷിക്കുന്നു. ഇതു്
തെന്നയാണു് ഇേപ്പാൾ മനുഷ്യവംശം പ്രകൃതിേയാടു്
െചയ്തു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇവിെട ആർട്ടിസ്റ്റും ഈ
ഉന്മാദ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കു േചരുകയാണു്. മധുസൂദ
നൻ ആദ്യം സംസാരിച്ച കുട്ടനാടൻ െപൺകുട്ടിയുെട
ജീവിത വിവരണം, ഈ കലാകാരെന്റ സൃഷ്ടിയുെട
മറുവശത്താണു് നിൽക്കുന്നതു്. എനിക്കു് േതാന്നു
ന്നു, ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റിെന്റ ഈ കൃതി conceptual
ആർട്ട് എന്ന നിലെയക്കാളും, symbolist ആശയപ
ദ്ധതിേയാടു് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു.
മെറ്റാരു െചറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടതു്
ഫേറാവ തൂത്തുകാമുെന്റ കാലെത്ത പറ്റിയുള്ള പരാ
മർശമാണു്. ക്രിസ്തുവിനു മുൻപു് പതിനാലാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ ആണു് ഇേദ്ദഹം. ബി. സി. 1324-ൽ മരണം.
നമ്മുെട കാലഘട്ടത്തിെല പാരമ്പര്യവാദികളുെട പ്ര
േത്യകശ്രദ്ധ പതിേയണ്ട വിഷയമാണു് ഇതു്.
ആർട്ട് െനറ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കലാ വസ്തുക്കൾക്കായി ഏകേദശം 1 മി
ല്യൺ ജീവികൾ മരണെപ്പടുകേയാ െകാല്ലെപ്പടുക
േയാ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് പ്രസക്തമല്ലാതാകുന്നതാണു്
ഈ കാലഘട്ടം symbolize െചയ്യുന്ന ആശയം. (The

zeitgeist of the moment) https://news.artnet.com/
art-world/damien-whats-your-beef-916097

െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മധു തെന്റ എഴുത്തിെന വായന,
ഓർമ്മ, അനുഭവം, ഭാവന ഇവയുെട ഒരു അപൂർ
വ്വ സംഭാഷണമാക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മുെട സാധാരണ
കലാകാരന്മാരിലും കലാനിരൂപകരിലും നിന്നു് മധു
വിെന വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതു് ഇവയിെലല്ലാം കൂടി കട
ന്നു േപാകുന്ന ധ്യാനത്തിെന്റ ചരടാണു്. വ്യാപാരം
ഹനനമാക്കുകയും ഹനനം വ്യാപാരമാക്കുകയും
െചയ്യുന്നതിൽ മനുഷ്യരാശി വ്യാപൃതരായിരിക്കു
ന്നിടേത്താളം ഡാമിയൻ ഹഴ്സ്റ്റിെനേപ്പാെലാരു
കലാകാരെന ധാർമ്മികമായി വിധിക്കാൻ അതി
ന്നധികാരമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മരണം ഒരു മൂർ
ത്തയാഥാർത്ഥ്യമായിരിെക്കത്തെന്ന കലാകാരനും
തത്ത്വചിന്തകനും ഒരു കൺെസപ്റ്റ് കൂടിയാണു്.
അവർ അതിെന ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു് പ്രതീകങ്ങളി
ലൂെട ആയാലും. അതു െകാണ്ടു് നാമകരണപ്രശ്നം
എന്നും നിലനിൽക്കും.

വി. രവികുമാർ: പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനും ചൂണ്ടുവിര
ലും (െസൻ കഥകൾ)
നന്ദിനി േമേനാൻ: നല്ല ശ്രമം. കുെറ കഥകളുെടെയാ
ന്നും െപാരുൾ തിരിഞ്ഞില്ല, ചിലതു് െതളിഞ്ഞു, അത്ര
യും അത്ഭുതം…

േപചകൻ: ഷബ്ന മറിയം
അനുശ്രീ: െവട്ടുന്നതു് ചില്ലകെള അല്ല ആഴത്തിലുള്ള
േവരുകെള തെന്നയാണു് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ വ്ര
ണെപ്പടുന്ന മുറിവുകൾ േപറി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ
അവരവരുേടതായി സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കുന്ന േലാകങ്ങളാ
ണു് ചുറ്റിലും. വാനംെതാടുമാറു് ഉയെര പൂത്തുലഞ്ഞു
നിൽക്കുേമ്പാഴും വന്മരങ്ങൾ േവരിനു് മീെത െപാഴി
ക്കുന്ന പൂക്കെള കാട്ടി പരാജയെത്ത ആേഘാഷി
ക്കുന്നവരുെട േലാകത്തു് ൈവരുധ്യങ്ങളാണു് മനു
ഷ്യെന ഒറ്റെപ്പടുത്തുന്നെതങ്കിൽ ആരാണീ ചട്ടങ്ങൾ
രൂപെപ്പടുത്തിയതു് എന്ന േചാദ്യം പ്രസക്തമാണു്.
കണ്ണടച്ചു് ഇരുട്ടാക്കുന്നവരാണു് വിശ്വനാഥനു് ചുറ്റും.
ഇരുട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന മൂങ്ങകെള േപാെല സ്വ
ന്തം ശകുനപ്പിഴയിൽ ഒറ്റയാക്കെപ്പടുന്നവർ നിലവി
ളിച്ചും ആർത്തട്ടഹസിച്ചും രൂപെപ്പടുത്തുന്ന തിരിച്ച
റിവിെന്റ േപരാണു് ഭ്രാന്തു്. കഥയിൽ എല്ലായിടത്തും
ഉയർന്നു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ മാത്രമാണു് വിശ്വനാഥൻ
ഭ്രാന്തനാവുന്നതു്. അല്ലാത്തേപ്പാൾ ആയാളും എല്ലാ
േരയും േപാെലയാണു്. വിശ്വനാഥെന്റ െചയ്തികൾ
നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് അയാളിെല ഭ്രാന്തു് ആെണങ്കിൽ
അവിെട മെറ്റാരാൾ കൂടി (ഹരിത) പൂർണ്ണ തിരിച്ച
റിവുള്ളേപ്പാഴും ജീവിതം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനാവാ
െത സങ്കുചിതെപ്പടുന്നതു് എത്ര ൈവകാരികമായാ
ണു് എഴുത്തുകാരി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
സംതൃപ്തമായ വായനാനുഭവം സമ്മാനിച്ച കഥ
യ്ക്കു് എഴുത്തുകാരിേയാടു് നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ഗായത്രി: ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ ‘േപചകൻ’ എന്ന െചറു
കഥയിൽ ഒരു ആൺമൂങ്ങെയ േപാലുള്ള വിശ്വനാഥ
െന കാണാൻ കഴിയുന്നു. മനുഷ്യെന്റ തലയിൽ ഒരു
തകരാറു് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണു് അവസ്ഥ എന്നു്
ഈ കഥയിലൂെട കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കു്
തെന്റ ഭർത്താവിനു് എന്തു് അസുഖമായാലും േസ്ന
ഹം ഒരിക്കലും കുറയില്ല എന്നും കാണാൻ കഴിയു
ന്നു. കഥയുെട അവസാനം വായനക്കാർക്കു് േവണ്ടി
വിട്ടു നൽകുന്നു. തികച്ചും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു
കഥയാണിതു്. ഒരു നല്ല വായനാനുഭവം സമ്മാനിച്ച
എഴുത്തുകാരിേയാടു് നന്ദി.
അനഘ, പി. വി.: എത്ര വലിയ മനുഷ്യൻ ആയാലും
െചറിയ മനുഷ്യനായാലും അയാളുെട മനസ്സിെന്റ
താളം ഒന്നു് െതറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആർക്കും
േവണ്ടാത്തവനും എവിെടയും സ്ഥാനമില്ലാത്തവനു
മായി മാറുന്നു. അതുവെര അയാെള വാഴ്ത്തിപാടിയ
വരും കൂെട നിന്നവരുെമല്ലാം അയാെള ഉേപക്ഷി
ച്ചു േപാകുന്നു. ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ ‘േപചകൻ’
എന്ന െചറുകഥയിൽ ഇതുേപാെല മനസ്സിെന്റ താ
ളം െതറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യെനയാണു് കാണാൻ കഴി
യുന്നതു്. കല്യാണത്തിനു് മുേന്ന തെന്റ ഭർത്താവിനു്
പാരമ്പര്യമായി മാനസിക േരാഗം വരുെമന്ന കാര്യം
ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടുകാർ മറച്ചു െവച്ചിട്ടും അയാളുെട
മനസ്സിെന്റ താളം െതറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ അയാെള
ൈകവിടാെത കൂെട നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യെയ നമു
ക്കു് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൂടാെത
മനസ്സിെന്റ താളംെതറ്റിയ ഒരാളുെട യഥാർത്ഥ അവ
സ്ഥ എന്താെണന്നും ഈ െചറുകഥയിലൂെട ഷബ്ന
മറിയം കാട്ടിത്തരുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന മനു
ഷ്യൻ ഒന്നുമല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. കഥയുെട അവ
സാനം പൂച്ചെയ രക്ഷിക്കാൻ അയാൾ േപാകുന്ന
ഒരു കാഴ്ച കാണാം മനസ്സിെന്റ താളം െതറ്റിയ അവ
സ്ഥയിലും മനുഷ്യത്വം നശിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യെന
കൂടി നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.
േജ്യാതിക രാേജഷ്: മനസ്സിെന്റ താളം െതറ്റിയ ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ജീവിതമാണു് ‘േപചകൻ’ എന്ന കഥയി
ലൂെട ഷബ്ന മറിയം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തിരക്കു
പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ, ജീവിക്കാൻ മറന്നുേപാ
കുന്ന ഇന്നെത്ത മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വളെര പ്രസ
ക്തമാണു് ഈ കഥയും, കഥാപാത്രവും. മനസ്സിെന്റ
താളം െതറ്റിയിട്ടും തെന്ന േസ്നഹിക്കുന്ന ഭാര്യേയാടു്
വർഷങ്ങൾക്കു് േശഷമാണു് അയാൾ േസ്നഹം പ്ര
കടിപ്പിക്കുന്നതു്. ഭ്രാന്തില്ലാെതതെന്ന മനസ്സിെന്റ
വ്യാകുലതകൾ െകാണ്ടു് മൗനിയായി മാറിയവളാണു്
ഹരിത.
ഇത്തരം അവസ്ഥയിലും മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മൂ
ല്യം ൈകവിടാതിരിക്കുന്ന ഒരാെളയാണു് ഇവിെട
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയ്ക്കു്
നന്ദി.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: േപചകൻ അത്ഭുതകരമായ കഥ.
ഭ്രാന്തു് എന്നാൽ ഭ്രാന്തില്ലാത്തവെരന്നു നടിക്കുന്ന
വരിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നന്മയുെട ഒരാകസ്മിക
വിേസ്ഫാടമാെണന്നു് ഷബ്ന തിരിച്ചറിയുന്നു. ‘ഭ്രാ
ന്തന്മാർ നെമ്മേപ്പാെല ഭ്രാന്തന്മാരല്ല’ (ഭ്രാന്തന്മാർ
എന്ന കവിത).
േദവിക ഹരിദാസ്: ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ ‘േപചകൻ’
എന്ന കഥയിൽ എത്ര വലിയ മനുഷ്യനായാലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിനു ഉൾെക്കാള്ളുവാൻ കഴി
യാത്ത രീതിയിൽ മനസ്സിനു മടുപ്പു് േതാന്നി തുടങ്ങി
യാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അതുേപാെല തെന്ന
നാട്ടുകാരുെട അവഗണനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു
വ്യക്തിയുമായി മാറുന്നു. ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ ‘േപ
ചകൻ’ എന്ന െചറുകഥയിലും അത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു വ്യക്തിെയയാണു് ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. എത്ര
വലിയ അസുഖത്തിനു് ഉടമയായാലും തെന്റ ഭർത്താ
വിേനാടുള്ള േസ്നഹം യാെതാരു കാരണവശാലും
കുറയുന്നില്ല എന്നും ഈ കഥയിൽ കൂടി മനസ്സിലാകു
വാൻ സാധിക്കുന്നു.
വളെര ലളിതവും േവഗത്തിലും വായനക്കാരിൽ
കഥയുെട തന്തു എത്തിക്കുവാൻ കഥാകാരിക്കു് സാ
ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ആവണി, െക.: വ്യതസ്തമായ ആശയം െകാണ്ടും തന
തായ ഭാഷാ ൈശലി െകാണ്ടും േവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന
കഥ തെന്നയാണു് ഷബ്ന മറിയതിെന്റ ‘േപചകൻ’.
പുറംകണ്ണു് െകാണ്ടു് കാണുന്നവെയ അകകണ്ണുകൾ
െകാണ്ടു് വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രേമ യഥാർത്ഥ്യം മനസ്സി
ലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഭ്രാന്തു് വന്നു േലാകത്തിനു
മുമ്പിൽ ഒറ്റെപട്ട വിശ്വനാഥെന സ്വന്തം ഭാര്യ േസ്ന
ഹത്തിെന്റ പാതയിൽ മുേന്നാട്ടു് െകാണ്ടു് േപാകുക
യാണു് െചയുന്നതു്. മറ്റുള്ളവരുെട കുറവുകൾ മന
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജനതെയയും നമു
ക്കു് ഈ കഥയിൽ കാണാം. മനുഷ്യെന്റ െെവക
ല്യങ്ങൾ അവർക്കു് െവറും പരിഹസിക്കാൻ ഉള്ള
കാരണം മാത്രം ആണു്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു് ഒറ്റ
െപട്ടു ജീവിക്കുക എന്നതു് ദയനീയമായ അവസ്ഥ
ആണു്. പത്നീ ധർമം െചയ്തുെകാണ്ടു് അവൾ എല്ലാ
വരുെടയും മുമ്പിൽ ഭർത്താവിെന സംരക്ഷികുകയാ
ണു് െചയുന്നതു്. തികച്ചും വളെര അർത്ഥവത്തായ
സേന്ദശം ആണു് കഥ നമുക്കു് നൽകുന്നതു്. നന്ദി.
രമിന രമിത: ഷബ്ന മറിയം എഴുതിയ േപചകൻ
എന്ന െചറുകഥയിൽ എത്ര വലിയവനായാലും
െചറിയവനായാലും മനുഷ്യമനസ്സിെന്റ താളം െത
റ്റിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയാണു് ഈ െച
റുകഥയിലൂെട ഷബ്ന മറിയം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
കല്യാണത്തിനു് മുേമ്പ തെന്റ ഭർത്താവിനു് ഉണ്ടായ
അവസ്ഥ തന്നിൽ നിന്നു് മറച്ചുവച്ചിട്ടും അവൾക്കു്
തെന്റ ഭർത്താവിേനാടു് േസ്നഹം കുറയുന്നില്ല. ഇവി
െട മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ െവളിച്ചമാണു് ഈ കഥ നമു
ക്കു് മുന്നിൽ തുറന്നു് കാട്ടുന്നതു്. എല്ലാം ഉണ്ടായി
ട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. മനസ്സിെന്റ താളം
െതറ്റിയിട്ടും മനുഷ്യത്വം ൈകവിടാത്ത മനുഷ്യെന
ഷബ്ന മറിയം ഇതിലൂെട ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. ഈ
കഥ നമ്മുക്കു് നൽകിയ കഥകാരിക്കു് നന്ദി.
കീർത്തിക സുേരഷ്: മനസ്സിെന്റ താളം െതറ്റി കഴി
ഞ്ഞാൽ മനുഷ്യെന്റ കാര്യം വളെര ദയനീയമാണു്.
അത്രയും നാൾ തേന്നാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പല
രുെടയും മനസ്സിൽ അയാൾ ഒരു േകാമാളിയായി
മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്തു് കൂെടയുണ്ടാ
യതു് തെന്റ ഭാര്യ മാത്രമാണു്. ഷബ്ന മറിയത്തി
െന്റ േപചകൻ എന്ന കഥയിലൂെട പാരമ്പര്യമാ
യി മാനസികേരാഗം ഉെണ്ടന്ന കാര്യം മറച്ചുെവച്ചു്
തെന്റ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ േപാലും അനുവദിക്കാ
െത താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം
ലഭിക്കാെത ഇരുന്നിട്ടു് കൂടി ആേരാടും ഒരു പരാ
തിയും അവൾ പറയുന്നില്ല, ഭർത്താവിെന്റ അസു
ഖത്തിൽ തളരാെത അയാൾക്കു് താങ്ങും തണലു
മായി അവൾ നിൽക്കുന്നു. ഈ കഥയിെല ഹരിത
എന്ന സ്ത്രീ ഇന്നെത്ത സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനു് ഉത്തമ മാ
തൃകയാണു്. ഇന്നെത്ത പല കുടുംബങ്ങളിലും നമു
ക്കു് ഇത്തരം േസ്നഹങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.
എല്ലാവരും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിെന്റ താളം െത
റ്റിയിട്ടും മനുഷ്യത്വം ൈകവിടാത്ത ഒരു കഥാപാത്ര
മാണു് ഈ കഥയിെല വിശ്വനാഥൻ. ഒരു െചറുകഥ
യിലൂെട വലിയ കാര്യങ്ങളും വലിെയാരു സേന്ദശവും
പറഞ്ഞു തരുകയാണു് ഷബ്ന മറിയം. ഹൃദയസ്പർ
ശിയായ ഒരു കഥ നമുക്കു് സമ്മാനിച്ച ഇന്നെത്ത
സമൂഹത്തിനു് േസ്നഹത്തിെന്റയും കരുതലിെന്റയും
പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന കഥാകാരിക്കു് ഹൃദ
യം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ഐശ്വര്യ േപ്രമരാജ്: മനുഷ്യ മനസ്സു് എത്രേത്താളം മാ
റിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാ
ണു് ഷബ്ന മറിയം രചിച്ച ഈ കഥ. എെന്തന്നാൽ
മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഒരു േരാഗെമന്നാണു് ഇന്ന
െത്ത സമൂഹം കരുതുന്നതു്. എന്നാൽ അെതാരു
അവസ്ഥയാെണന്നും, സാധാരണ ചിന്താഗതിയിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നു് എന്നു് കരുതി െപ
രുമാേറണ്ടതുമാെണന്നു് പലർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങ
െനയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കഥയിൽ ആവിഷ്കരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അവസ്ഥേയാടു് ഒത്തുേപാവാനുള്ള മന
സ്സാണു് േവണ്ടതു് എന്നു് കഥയിെല ഹരിത എന്ന
കഥാപാത്രം കാട്ടിത്തരുന്നു. “അല്ല ഹരീ വിശ്വാ
സത്തിനു് പ്പം തേലം വാലും ഒന്നം ല്ല േല്ല?” എന്ന
വിശ്വെന്റ വാക്കുകൾ മേറ്റതു് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവ
േനക്കാളും മൂർച്ചയുണ്ടു്. അധഃപതിച്ച സമൂഹത്തിനു്
മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും തെന്നയല്ല എന്നു് കഥ
യിെല ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ൈവവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാൈശലിെകാണ്ടു് രചി
ക്കെപ്പട്ട ഈ െചറുകഥ പല തരത്തിലുള്ള ആശയ
ങ്ങൾ ആണു് വായനക്കാരിൽ ഉണർത്തുന്നതു്.
അമൃത കൃഷ്ണൻ: ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ ‘േപചകൻ’
എന്ന കഥയിൽ മേനാേരാഗി ആയ ഒരു മനുഷ്യ
െന ആൾക്കൂട്ടം ഒറ്റെപ്പടുത്തുന്നു. എങ്കിലും സ്വന്തം
ഭർത്താവിെന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഭാര്യ ഉേപ
ക്ഷിക്കുന്നില്ല. കല്ല്യാണത്തിനു മുമ്പു് ഹരിതയ്ക്കു് അയാ
ളുെട അസുഖെത്ത അറിയില്ലായിരുന്നു. കല്ല്യാണം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവളുെട സേന്താഷം മുഴുവൻ നഷ്ട
മാകുന്നു. എന്നാലും സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ അവൾ
ചിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റയായി േപാകുന്ന വ്യ
ക്തികെള ആൾക്കൂട്ടം കളിയാക്കുന്നതായി ഈ
കഥയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം കുറവുക
െള കാണാെത മറ്റുള്ളവരുെട കുറവുകൾ കെണ്ടത്തി
പരിഹസിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു. കഥയു
െട അന്ത്യത്തിൽ വിശ്വൻ ഒരു പൂച്ചെയ രക്ഷിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിെന്റ
താളം െതറ്റിയിട്ടും ഒരു ജീവെന രക്ഷിക്കാൻ ആ
മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ നിറയുന്ന വായനാ
നുഭവം തന്ന കഥാകാരിക്കു് നന്ദി.
ആതിര ബാബു: ഷബ്ന മറിയം എന്ന കഥകാരിയു
െട ഒരു െചറുകഥയാണു് ‘േപചകൻ’ എന്നതു്. ഒരു
സ്ത്രീയുെട നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണു് ഈ കഥയുെട
ഇതിവൃത്തം. മനസിെന്റ താളം െതറ്റിയ ഭർത്താവി
െന ആൾക്കൂട്ടം ഒറ്റെപ്പടുത്തുേമ്പാളും അയാൾക്കു്
താങ്ങായി നിൽക്കുകയാണു് ഹരിത. എന്നാൽ
അയാൾ ഒരു േരാഗിയാെണന്നു് അറിയാെതയാണു്
ഹരിത അയാെള വിവാഹം കഴിക്കുന്നതു്. പരുക്കൻ
സ്വഭാവത്തിനു് ഉടമയായിരുന്ന അയാൾ കാലക്ര
േമണ ആ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു.
ഉള്ളിെല വിഷമെത്ത അടക്കി പുറെമ ചിരിച്ചു
െകാണ്ടു് പ്രശ്നങ്ങെള േനരിടുന്ന വ്യക്തിത്വം ആണു്
അവൾ. ഇന്നെത്ത സമൂഹത്തിെല സ്ത്രീകളുെട പ്രതീ
കമായി കഥയിെല ഹരിതെയ കണക്കാക്കാവുന്ന
താണു്. സമകാലിക പ്രശസ്തി േനടുന്ന കഥയാണു്
ഷബ്ന മറിയത്തിെന്റ േപചകൻ എന്നതു്.
ശ്യാമപ്രിയ, എ.: ഷബ്ന മറിയം രചിച്ച ‘േപചകൻ’
എന്ന െചറുകഥയിൽ മാനസികനില തകർന്നു
േപായ വിശ്വനാഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിെന്റ
ജീവിതാനുഭവങ്ങെളയാണു് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. മനസ്സിെന്റ താളംെതറ്റിയവർക്കു് സമൂഹത്തിൽ
ഒരു നിലയും വിലയും ഇല്ല എന്നു് കഥയിൽ സൂചി
പ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ സമൂഹത്തിെന്റയും കുടുംബത്തി
െന്റയും യാഥാർഥ്യേത്താടു് ഉള്ള സമീപനം േവറിട്ട
തായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വനാഥെന്റ ഭാര്യയായ
ഹരിതയിൽ നിന്നു് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറച്ചുെവച്ചിട്ടും
സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞേപ്പാൾ യാെതാരു പരാതി
യുമില്ലാെത തെന്റ ഭർത്താവിെന ഒപ്പം നിർത്തുന്നു.
ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ ആഴത്തിേലക്കു് കടക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ൈകത്താങ്ങു്, അതിനു ഉദാഹരണമാണു് ഹരിത
എന്ന കഥാപാത്രം. ശാരീരികമായി ആേരാഗ്യം
ഉള്ളതു് െകാണ്ടു് മാത്രം മതിയാവില്ല, മനസ്സിെന്റ
അസ്വസ്ഥതകളും േവദനകളും ഒെക്ക മാറ്റിയാൽ
മാത്രേമ ആേരാഗ്യ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കാ
നാകൂ.
ഷബ്ന മറിയം: ‘േപചകൻ’ എന്ന കഥ വായിച്ചു് വില
െപ്പട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർേദ്ദശങ്ങളും പങ്കു െവച്ച
എല്ലാവേരാടും േസ്നഹം. നന്ദി.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
ജമുന: ശബ്ദതാരാവലി െതറ്റുതിരുത്തലിനു് േവണ്ടി ‘ആ’
എന്ന അക്ഷരം മുതൽ പരിേശാധകർ ആവശ്യ
െപ്പട്ടതുെപാെല പത്തു പുറങ്ങൾ മാത്രമുള്ള, മൂലഗ്ര
ന്ഥത്തിെന്റ സ്കാനടക്കമുള്ള പിഡിഎഫുകളാണു്
ഇേപ്പാൾ ലഭ്യമാക്കീട്ടുള്ളതു്. െതറ്റുള്ള ഭാഗം മുമ്പു്
െചയ്തതുേപാെല ൈഹൈലറ്റ് െചയ്താൽ മതിയാകും.
പരിേശാധന സുഗമമാക്കാൻ ഇതു് സഹായകമാവു
െമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
http://www.sayahna.org/?page_id=690

പിഡിഎഫുകൾ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യുന്നവർ
‘സായാഹ്ന റിേട്ടൺസിൽ’ അറിയിക്കുക.

(ഒൿേടാബർ 25 മുതൽ 31 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

