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പ്രതികരണങ്ങൾ

ഷാഹിന, ഇ. െക.: അവനവൾ
േതാമസ് ഏബ്രഹാം: ഷാഹിന, ഇ. െക.-യുെട കഥ
വായിച്ചു. വെളെര കാലങ്ങൾ ആയി കഥകൾ വായി
ക്കാറില്ല.
വിവരണങ്ങൾ കഥ അെല്ലന്നാണു് കരുതുന്നതു്.
വിവരണങ്ങൾ കഥക്കു് ഉള്ളിെല കഥ അനാവരണം
െചയ്യുന്നതായി എനിക്കു് േതാന്നിയില്ല. ഒരു പണ്ഡി
തൻ അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരൻ ആയതു് െകാ
ണ്ടാവാം.

െക. ദാേമാദരൻ: ശ്രീശങ്കരൻ െഹഗൽ
മാർക്സ്
രാജൻ പടുേതാൾ: ശങ്കരെനയും െഹഗലിെനയും ഫുർ
ബാകിെനെയയും ലളിതമായി പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു.
നന്ദി.

െക. ജി. എസ്.: വലുതു് വിസ്മയം
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: വൻമതിൽ കാണും മുമ്പാണു്
അതിനായി നടന്ന ബലിെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ‘വട
ക്കൻപാട്ടു് ’ എഴുതിയതു്. പിെന്ന അതു കണ്ടു, ഒരു
തവണയല്ല, മൂന്നു തവണ—സഹയാത്രികർ േവെറ
േവെറയായിരുന്നതിനാൽ േപാേകണ്ടി വന്നതാണു്.
സമ്രാട്ടുകളുെട അധികാരത്തിെന്റയും ജനങ്ങളുെട
ബലികളുെടയും അനന്ത സ്മാരകം. പിെന്ന പല മതി
ലുകളും കണ്ടു. െബർലിൻ മതിലിെന്റ അവശിഷ്ടമുൾ
െപ്പെട. െക. ജി. എസ്സിെന്റ സന്ദർശന വിവരണം
കഥയും കവിതയും േചർന്നതു്, കണ്ണീരും േചാരയും
േപാെല. മലയാളത്തിൽ നാം മഹത്തായ മതിൽ
എന്നു വിളിക്കാത്തതു നന്നായി—വൻമതിൽ. ‘വൻ’
െപാങ്ങച്ചത്തിെന്റ സൂചകം. vain എന്നാവും ആംഗ
ലെപ്പരുമ. നന്ദി ഈ യാത്രാസ്മരണയ്ക്ക്. ഇതും ഒരു
സ്മാരകം.
ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: യാത്രാനുഭവങ്ങളിെല ദൃ
ശ്യവിസ്തൃതി.
െക. ജി. എസ്സിെന്റ ‘വലുതു് വിസ്മയം’ െവറുെമാ
രു യാത്രാവിവരണമല്ല, മറിച്ചു്, യാത്രാനുഭവങ്ങളുെട
സാംസ്കാരിക ആവിഷ്ക്കാരവും കാവ്യബിംബങ്ങളുെട
ചുരുെക്കഴുത്തുമാണു്. വൻമതിൽ ഒരു കാഴ്ച മാത്രമ
ല്ല, ബിംബമാണു്, പ്രതിേരാധവുമാണു്. ൈചനക്കാർ
േലാകെത്ത കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ഈ മതിലി
നകത്തു നിന്നാണു്, െബൗദ്ധികമായും സാംസ്കാരി
കമായും. അേനകരുെട ജീവൻ ബലിയായിട്ടുള്ളതി
നാൽ ‘ൈചനയുെട ഏറ്റവും വലിയ പാപശാല’യും
‘ബലികുടീര’വുമാണിതു്. വൻമതിൽ, ‘അത്ഭുതമാ
യിരിെക്കത്തെന്ന കരുണവും ശാന്തവും ക്രൂരവും’
ആെണന്നും െക. ജി. എസ്. തിരിച്ചറിയുന്നു. വൻമ
തിലിെല്ലങ്കിൽ തങ്ങളിെല്ലന്ന ൈചനീസ് പാഠമാണ
തു സന്ദർശകർക്കു് നൽക്കുന്നതു്.
ഇരുപേത്താരായിരം കിേലാമീറ്ററിേലെറ നീള
മുണ്ടു് വൻമതിലിനു്. പാറയും ഇഷ്ടികയും ‘ചരിത്രവും
െകട്ടുകഥയും ഭയവും കരുത്തും െകാടും ക്രൂരതയും…’
െകാണ്ടു് െകട്ടിപ്പടുത്ത വൻമതിൽ, ‘പല രാജവംശ
ങ്ങളുെട പല നൂറ്റാണ്ടുകളിെല ജനപീഡനത്തിെന്റ
സ്മാരകം’. ബി. സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ‘ചീനർ
ക്കുണ്ടു് മതിൽക്കഥകളുെട െപരും കൃഷി.’ അന്ധവി
ശ്വാസവും ഭാവനയും ചാലിച്ച നാേടാടിക്കഥകൾ
അവർക്കുണ്ടു്. ജിയായുഗുവാൻ ചുരത്തിനു് ഈേപർ
വന്നതു തെന്ന, വൻമതിൽ നിർമ്മാണത്തിനു് രാ
ജകിങ്കരന്മാർ വലിച്ചിഴച്ചുെകാണ്ടുേപായ തെന്റ ഭർ
ത്താവിെന്റ മരണവും തുടർന്നു് ഭാര്യ ജിയാങ്ങ്ന്യൂവി
െന്റ ജീവത്യാഗവുമാെണന്നു് ൈചനീസ് പുരാവൃത്തം.
ൈചനയിൽ വന്മതിൽ ഒേര സമയം ൈപതൃക
മായും േലാകാത്ഭുതമായും െകാണ്ടാടുേമ്പാൾ തെന്ന
‘പിഴുെതറിയൂ ജീവനൂറ്റുന്ന രാക്ഷസ ഇത്തിളിെന
െയന്നു് ’ കൺഫ്യൂഷ്യസിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചറി
യുന്നുണ്ടു്. ‘മതിൽ വിരുദ്ധരും മതിൽ ഭക്തരുമായി
ൈചനക്കാർ അകേമ അകന്നു’ എന്നു നിരീക്ഷിക്കു
ന്ന െക. ജി. എസ്, ‘നിർമ്മിക്കുന്നതിേനക്കാൾ പാ
ടാണു് ചിലതു െപാളിച്ചു കളയാൻ’ എന്ന ചരിത്രസ
ത്യവും നെമ്മ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുന്നു. ഈ യാത്രാനുഭ
വത്തിൽ ബഷീറും കാഫ്കയും അംേബദ്ക്കറുെമല്ലാം
വിവിധ സാംസ്കാരിക രൂപകങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ടുന്നുണ്ടു്. ‘വിഭജനത്തിെന്റ കല്ലുഭാഷയായ് ’. കാഫ്ക
യും ‘ഏകൈദവം അൈദ്വതം’ എന്നിവ നിരവധി
‘മതിൽെക്കട്ടുകൾ േചർത്തു് െമടഞ്ഞെതേന്നാർത്തു് ’
അംേബദ്ക്കറും.
ബാദലിങ്ങിൽ െചന്നേപ്പാളുള്ള മഴക്കാഴ്ച അതി
മേനാഹരം. പുതിയതും പഴയതുെമന്നും ഇന്ത്യൻ
മഴെയന്നും ൈചനീസ് മഴെയന്നുമുള്ള മഴെപ്പരുമ
സാധാരണ യാത്രാനുഭവങ്ങളിൽ ആരും നിരീക്ഷി
ച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, െക. ജി. എസ്സല്ലാെത. ‘മഴയല്ലാെതാ
രു കാഴ്ചയില്ല മഴയിൽ. ഇന്ത്യയിലായാലും ൈചന
യിലായാലും. മെറ്റല്ലാം മറക്കും മഴ. െപെയ്താടുങ്ങും
വെര ആവുന്നത്ര തെന്നത്തെന കാണിക്കുെന്നാ
രു ജീനിയസാണു് മഴ.’ ഇപ്രകാരം മഴാനുഭവെത്ത
യാത്രാനുഭവമായി നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നതു്
െക. ജി. എസ്. മാത്രം.
വൻമതിലിെന്റ േവറിട്ടുെള്ളാരു കാഴ്ചയാണു്
ഈ യാത്രാനുഭവത്തിൽ ഉടനീളം. ‘മറകൂടിയാണു്
മതിൽ, മതിൽെക്കട്ടു്, കൺെകട്ടു്. മറയ്ക്കാനുള്ള പറ
യലാണു് പല മതിലും. നുണേപാെല. പകുക്കാനും
മറയ്ക്കാനും അകറ്റാനുമുള്ള ആവിഷക്കാരനിേരാധ
നത്തിെന്റ വാസ്തുവിദ്യ. ഫ്യൂഡൽ മതിൽ, േഗ്ലാബൽ
മതിൽ, തടവറ മതിൽ, െബർലിൻ മതിൽ, ഏതു
മതിലും… വിലക്കെപ്പട്ട നഗരത്തിെന്റ മതിലിെല
മാേവാേഫാേട്ടാ േപാെല കാണിക്കുന്നതിേനക്കാേള
െറ മറയ്ക്കുക്കുന്ന േഫാേട്ടാ മഴ, ബിംബമഴ, മതിലായ
മതിൽ നിറെയ.’ ൈചനയിെല പാർട്ടി േസ്വച്ഛാധി
പത്യവും പുതിയ വൻമതിെലന്നു് െക. ജി. എസ്. തിരിച്ചറിയുന്നു.
േകബിൾകാർ കയറാൻ േവണ്ടി പടവുകൾ കയ
റുന്നതിനിെട വൻമതിലിെന്റ ൈജവൈവവിദ്ധ്യം
നമുക്കനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭീമാകാരത്തിെന്റ
‘സാന്നിദ്ധ്യഗരിമ അറിയാെത ഒരു പടിയും കയറാ
നാവില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇേത ഇരിപ്പാണ് കൽ
ത്തുണ്ടുകൾ. പലതിനു ചുറ്റും വിടവു് കണ്ടു. വിടവു്
പടർന്നുണ്ടായ വിള്ളൽ കണ്ടു. വിള്ളലിൽ ഉറുമ്പു്,
െവള്ളക്കൂറ, വണ്ടു്, െഗൗളിഗണങ്ങെള കണ്ടു. വരി
വരിയായി ദീർഘയാത്രയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െച
റുപ്രാണികെള, കരിെമൗനികെള, കണ്ടു. കണ്ണീച്ച
യുെട കുഞ്ഞിച്ചിറകുകളുള്ള ചിലർ ഒരു കൽപ്പഴുതി
െന ചുറ്റിപ്പറക്കുന്നു. ഇതിലും െചറിയ പറവകെള
ഒരാകാശത്തിനും കിട്ടില്ല. ഇതിലും െചറിയ താ
മസക്കാെര ഒരു ചുവരിനും കിട്ടാനില്ല.’ തുടർന്നു്
െക. ജി. എസ്. െചറു േചാദ്യങ്ങളിലൂെട വൻ മതി
ലിെന പുനർനിർവചിക്കുന്നു. മലയും കാടും വന്യത
യും ഇണക്കി വൻമതിലിെന അവർ (ൈചനക്കാർ)
പ്രകൃതിയുെട ൈജവൈവവിദ്ധ്യത്തിൽ ഉൾേച്ചർക്കു
കയേല്ല? അപനിർമ്മിക്കുകയേല്ല? അവെരല്ലാംകൂ
ടി എെന്റ മനസ്സിൽ െനയ്യുന്നതു് വൻമതിലും ആ
പരിസരവും അവരും തമ്മിലുള്ള ചിരസ്ഥായിെയ
അെല്ല? എന്നിങ്ങെനയുള്ള േചാദ്യങ്ങളിലൂെട വൻമ
തിലിെന ൈചനയുെട സാംസ്കാരികചരിത്രത്തിെന്റ
ഭാഗമായി കാണാൻ വായനക്കാരെന പ്രാപ്തനാക്കു
ന്നു, െക. ജി. എസ്സിെല സാംസ്കാരിക വിമർശകൻ.
അവർ നിരസിക്കുന്നതു് കാലങ്ങളായി ആവാസ
ന്യായങ്ങളായി തന്നിലുള്ള മുൻധാരണകെളയേല്ല
എന്നേദ്ദഹം തിരിച്ചറിയുന്നു. െവറും യാത്രാ വിവര
ണങ്ങളല്ലാത്ത യാത്രാനുഭവങ്ങൾേക്ക ഇപ്രകാരം
സ്വയം തിരുത്തുവാനും നവീകരിക്കാനും കഴിയൂ.
ൈചനക്കാർക്കു് വൻമതിൽ െപരിയ യുദ്ധസാ
മഗ്രി അല്ല. ‘പ്രതിേരാധദുർഗ്ഗമല്ല; അടിയിൽ അേന
കായിരം എല്ലിൻകൂടുകൾ പാകിയ കൂട്ടക്കല്ലറയല്ല;
േകാടാനുേകാടി ജീവികൾ വസിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബം.
അളവുകൾക്കതീതമായതു്. േലാകാന്തര വ്യാപ്തിയു
ള്ളതു്. ജീവെന്റ ഭാവിവസതിക്കു് ഞാനിനി പുതിയ
വാസ്തു ഗണിക്കണെമ’ന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണു് വൻ
മതിൽ ആഖ്യാനത്തിെന്റ െക. ജി. എസ്. െതളിമ.
‘ആരും ആേരയും മുഴുവൻ കാണാത്തതു േപാെല,
അറിയാത്തതുേപാെല, ഒന്നും മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാ
ത്തതു േപാെല ആരും കാണുന്നില്ല പൂർണ്ണവൻമ
തിൽ.’ ‘ആരുെട ദർശനവും ഭാഗിക’െമന്ന ദാർശ
നിക കാഴ്ചാനുഭവവും വായനക്കാരനു് പ്രദാനം െച
യ്യുന്നു െക. ജി. എസ്സിൻ കണ്ണിെല സാസ്കാരിക സൂ
ക്ഷ്മദർശിനി.
നന്ദിനി േമേനാൻ: പ്രതിേരാധങ്ങൾ പ്രേലാഭനങ്ങളാ
വുന്ന കാലം, മറകൾക്കുള്ളിെലാന്നും മറയ്ക്കാനില്ലാ
ത്ത കാലം, അൈജവങ്ങളുെട പാപേമാചന കാലം,
മുകളിൽ നിന്നുള്ള താഴ്ന്ന േനാട്ടങ്ങളുെട മായക്കാഴ്ച്ച
കൾ മായുന്ന കാലം… അതീവ വിസ്മയേത്താെട വാ
യിച്ചു, െക. ജി. എസ്. സാറിനു് നമസ്കാരം.
െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: െക. ജി. എസ്സിെന്റ മതിൽക്കാഴ്ച
കൾ.
ഭരണകൂടത്തിെന്റ കലയും, ശാസ്ത്രവുമായ മതി
ലിെന ൈചനീസ് വന്മതിലിെന്റ മുന്നിൽ നിന്നു് െകാ
ണ്ടു് വിചാരണെചയ്യുകയാണു് െക. ജി. എസ്സിെന്റ
യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ. വൻമതിലിെന്റ രഹസ്യെപ്പാ
രുളുകളഴിക്കുന്ന കാെഫ്കയുെട വിഖ്യാതമായ മതിൽ
കഥയുെട (‘The Great Wall of China’) തുടർച്ചയാ
യി േവണം ഈ കുറിപ്പുകെളക്കാണാൻ. മതിലിെന്റ
ഏകത്വവും മഹത്വവും ഒരു മിത്താെണന്നും അസ
മമായ നിരവധി ഖണ്ഢങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തതാണു്
വന്മതിെലന്നും കാട്ടിെക്കാണ്ടു് അതിെന്റ ഘടനാപ
രമായ ൈശഥില്യെത്തയും ഇടർച്ചകെളയും അനാ
വരണം െചയ്യുന്നു കാഫ്കയുെട കഥ. ബാേബൽ േഗാ
പുരം തകർന്നതു് ൈദവത്തിെന്റ ഇടെപടൽെകാണ്ട
െല്ലന്നും അതിെന്റ ഘടനാപരമായ ൈവകല്യത്താ
ലാെണന്നും മതിലുകെള അടിത്തറയാക്കിെക്കാണ്ടു്
െപാളിയാത്ത (ഭരണകൂട മാതൃകയിലുള്ള) ഒരു ബാ
േബൽ േഗാപുരം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുെമന്നും
അവകാശെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രാേദശികപണ്ഡിതെന
കാഫ്ക അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് ഈ കഥയിൽ. മതിലി
െന ദുരൂഹ സമസ്യയാക്കുന്നതു് അധികാരത്തിെന്റ
അസംബന്ധയുക്തികളാെണന്നു് ഈ കഥ സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു.
കാഫ്കയുെട മതിൽക്കഥകെള പുനർവായിക്കു
ന്ന സന്ദർഭത്തിൽ േജാർെഗ ലൂയിസ് േബാർെഗസ്
(The Wall and the Books) ചരിത്രപരമായ ഒരു വി
േരാധാഭാസെത്ത നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽെക്കാണ്ടു് വരു
ന്നുണ്ടു്: മതിൽനിർമ്മാണത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്നു
െവന്നു് പറയെപ്പടുന്ന ആദ്യെത്ത ചിംഗ് ചക്രവർത്തി
ഷി ഹുവാങ്ചി തെന്നയാണു് ൈചനയിൽ അേത
വെരയുള്ള സർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളും ചുട്ടു
ചാമ്പലാക്കി ചരിത്ര(കു)പ്രസിദ്ധി േനടിയതു് എന്ന
വസ്തുത. സംഹാരത്തിെന്റയും നിർമ്മാണത്തിെന്റ
യും ഈ വിചിത്ര സംേയാഗെത്തപ്പറ്റി തൃപ്തികരമായ
ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ പേക്ഷ, േബാർഗ
സ്സിനു കഴിയുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങെള കത്തിക്കൽ, തീർ
ച്ചയായും ചരിത്രെത്ത, ഓർമ്മെയ, െപാതുമയുെട
അനുഭവങ്ങെള, സംസ്ക്കാരെത്ത കത്തിക്കലായിരു
ന്നു. േലാകചരിത്രത്തിെല ആദ്യെത്ത ചക്രവർത്തി
യാണു് താെനന്നും ഭരണകൂടത്തിെന്റ പുതിയ ഒരു
പഞ്ചാംഗം, കാലഗണന, അവിെട ആരംഭിക്കുകയാ
െണന്നും ഒരു പുത്തൻ ചരിത്രത്തിനു് താൻ ആരംഭം
കുറിയ്ക്കുകയാെണന്നും ഒെക്കയുള്ള സൂചനകൾ നൽ
കാനാവാം ചക്രവർത്തി ആ സാഹസം െചയ്തതു്.
മതിൽ നിർമ്മാണമാവെട്ട, സ്ഥലെത്തയും കാല
െത്തയും വസ്തുക്കെളയും ആത്മാക്കെളയും ചരിത്ര
െത്തയും പകുക്കലും, േലാകെത്ത പുറത്തിട്ടടയ്ക്കലും
േദശീയ ആത്മത്തിേലക്കു് പിൻവലിയലും അടയലും.
പുസ്തകം കത്തിക്കലും മതിൽ നിർമ്മാണവും പര
സ്പരവിരുദ്ധമല്ല, ഭരണകൂടത്തിെന്റ വിഭജന ദർശ
നത്തിെന്റ, അധികാേരാന്മാദത്തിെന്റ, പരസ്പരപൂര
കമായ ഇരട്ടപ്രക്രിയകളാണു് എന്നു് േലാകചരിത്രം
െതളിയിച്ചു. െതളിയിച്ചു് െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭരണ
കൂടകലാകാരന്മാർ, മതിലിെന്റ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും
മഹാകാവ്യങ്ങളും, മതിൽസ്തവങ്ങളും രചിക്കുേമ്പാൾ
മതിലുകളുെട ‘പുണ്യ പുരാതന-അധുനാതന മിത്തു
കെള’ െപാളിച്ചു് മതിൽ മറകൾക്കുള്ളിൽ അടക്കം
െചയ്യെപ്പട്ട, അനീതികളുെട, പീഢനങ്ങളുെട, നര
ബലികളുെട, ക്രൂരതകളുെട പാപചരിത്രം കുഴിെച്ചടു
ക്കുകയാണു് ഭരണകൂടത്തിെന്റ ജന്മാന്തരശത്രുവായ
കവി. ഭർത്തൃഹതിയാൽ ദുഃഖിതയായി മതിലിൽ
തലയറിഞ്ഞു് മരിച്ചുവീണ െപണ്ണിെന്റയും ആ േക്ഷാ
ഭത്തിൽ തകർന്നലച്ചു വീണ മതിലിെന്റയും കഥ
െക. ജി. എസ്. ചികെഞ്ഞടുക്കുന്നു. മതിലിെന്റ സ്തൂ
ലസൂക്ഷ്മസത്യങ്ങൾ അഴിെച്ചടുക്കുന്നു. വൻമതിൽ മാ
ന്ത്രിക-ആഭിചാര-ചികിൽസാലയവും, േദവാലയവും
പീഢാലയവും പാപശാലയും ബലികുടീരവുമാെണ
ന്ന അപ്രിയസത്യങ്ങൾ കുഴിെച്ചടുക്കുന്നു.
‘ൈചനക്കാർ ൈചനക്കാെര നിർവ്വചിച്ചാൽ
ഒരുടലിൽ പല പ്രായമുള്ള അവയവങ്ങളും മനസ്സു
മുള്ള ഈ വന്മതിലാണവർ’ എന്നു് യാത്രികനായ
കവി. ൈചനക്കാരെന്റ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ-ഉടമ്പുകൾ
വന്മതിലാൽ പച്ച കുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണു്
ചരിത്ര സത്യം. മതിൽ ൈചനക്കാരെന്റ മറയാെണ
ന്നു് (േവദവും) കെണ്ടത്തുന്ന െക. ജി. എസ്., ടി. ആർ.
േവണുേഗാപാൽ വിശദമാക്കുന്ന േപാെല മതിൽ
‘മറ’യുെട നാനാർത്ഥങ്ങെള വിദഗ്ധമായി അനാവ
രണം െചയ്യുകയാണു്.
അധികാരത്തിെന്റ ആജ്ഞാവാക്യങ്ങളാണു്,
‘മറ’െമാഴികളാണു് മതിലിെന്റ ഭാഷ. ‘മതിൽെക്ക
ട്ടു് കൺെകട്ടാ’ണു്. ‘വിലങ്ങി നിൽക്കലും വിലക്കു്
കല്പിക്കലുമാണു്’. ‘മറയ്ക്കാനുള്ള പറയലാണു് ’. നു
ണെമാഴിയാണു്. ‘പകുക്കൽ, മറയ്ക്കൽ, അകറ്റൽ,
എന്നിങ്ങെന ആവിഷ്ക്കാര നിേരാധനത്തിെന്റ വാസ്തു
വിദ്യയാണു് ’. അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനവധിമതി
ലുകെള ദൃശ്യേവദ്യമാക്കുന്നു തുടർന്നേങ്ങാട്ടു് േലഖ
കൻ. ‘ഒരു മതിലിൽ നിന്നു് മെറ്റാരുമതിലിേലയ്ക്കുള്ള
വഴിയായി േലാകം ചുരുങ്ങുന്നു’ എന്നു് അയാൾ കാ
തരനാവുന്നു. മതിലുകളുെട മഹാസമുച്ചയങ്ങളാൽ
േലാകെമങ്ങും നാം വളയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് െവ
ളിെകാള്ളുന്നു. ‘വിലക്കെപ്പട്ട നഗരത്തിെന്റ മതിലി
െല മാേവാ േഫാേട്ടാ േപാെല’ മതിലായ മതിൽ
നിറെയ, ‘കാണിക്കുന്നതിേനക്കാേളെറ മറയ്ക്കുന്ന
േഫാേട്ടാമഴകൾ, ബിംബമഴകൾ’ പിടിെച്ചടുക്കുന്നു
െക. ജി. എസ്സിെന്റ സത്യദർശിനി.
ഇന്നു് മനുഷ്യാസ്ഥിത്വെത്ത, ചരിത്ര സത്യെത്ത,
നിർവ്വചിക്കുന്നതു് മതിലുകളാെണന്നു് വന്മതിലിെന്റ
സവിധത്തിൽ നിന്നു് െകാണ്ടു് കവി ജ്ഞാനെപ്പടു
ന്നു. അങ്ങു് ദൂെര െതന്നിന്ത്യയിെല (ആര്യാവർത്ത
ത്തിെലയും) അയിത്ത മതിലുകൾ, ഉപജാതി മതിലു
കൾ, ഫ്യൂഡൽ ക്ലാസ്സിക്ക് മതിലുകൾ, ഇന്ത്യയിെല
ങ്ങും പടർന്നു് പന്തലിക്കുന്ന വർഗ്ഗീയ മതിലുകൾ,
അനീതിയുെട െനടുംേകാട്ടകൾ, ൈചനയിൽ ഇന്നു്
െകാടികുത്തിവാഴുന്ന പാർട്ടി േസ്വഛാധിപത്യത്തി
െന്റ പുതിയ വൻമതിൽ. ‘േലാകെത്തവിെടയും ഉണ്ടു്
ആരും ഇേന്നവെരമുഴുവനും കാണാത്ത ഒരു വന്മ
തിൽ’ എന്ന ചരിത്രസേത്യാദയം. മതിലിെന്റ വിരാ
ഡപ്രദർശനം.
വന്മതിലിെന്റ കൽപ്പടവുകൾ കയറുേമ്പാൾ ആ
‘ഭീമാകാരത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യഗരിമ’ അറിഞ്ഞുെകാ
ണ്ടു് അതിെന്റ െനറുകയിൽ കാൽ കുത്തുേമ്പാൾ നി
രവധി േബാേധാദയങ്ങളുെട മിന്നൽപ്പിണരുകൾ
യാത്രികെന പ്രബുദ്ധനാക്കുന്നുണ്ടു്. ‘കൽത്തുണ്ടു
കൾക്കു് ചുറ്റും വിടവുകളും വിടവു പടർന്നുണ്ടായ വി
ള്ളലുകളും’ അയാൾ കാണുന്നു. ‘വിള്ളലിൽ ഉറുമ്പു്,
െവള്ളക്കൂറ, വണ്ടു്, ഗൗളീഗണങ്ങൾ, വരിവരിയായി
ദീർഘയാത്രയിേലർെപ്പട്ട െചറു പ്രാണികൾ, കരി
മൗനികൾ, കണ്ണീച്ചയുെട കുഞ്ഞിച്ചിറകുള്ള കുറുമ്പറ
വകൾ’—ഇവെരല്ലാം ഒരു മഹാപ്രക്രിയയിലാണു്:
വന്മതിലിെന്റ ൈജവമായ അപനിർമ്മാണപ്രക്രിയ.
‘മലയും കാടും വന്യതയും ഇണക്കിെക്കാണ്ടു്, ഭരണ
കൂടത്തിെന്റ അജയ്യപ്രതീകമായ വൻ മതിലിെന
‘പ്രകൃതിയുെട ൈജവൈവവിദ്ധ്യത്തിൽ അവർ ഉൾ
േച്ചർക്കുകയാണു് ’. വന്മതിൽ പ്രകൃതിെയ, ഭൂമിെയ,
സ്ഥലെത്ത കാലെത്ത മനുഷ്യെര വിഭജിച്ചു കീഴട
ക്കിെയങ്കിൽ മൂല പ്രകൃതി ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിതിെയ
വിനിർമ്മിക്കുകയാണു്, അഴിക്കുകയാണു്, പ്രകൃതിയു
മായി കൂട്ടിയിണക്കുകയാണു് എന്നു് െക. ജി. എസ്.
വലുതിെന െചറുതു് അപനിർമ്മിക്കുകയാണു് ഇവി
െട. ‘വലുതു് േകമെമന്ന കാഴ്ചെത്തറ്റിെന’ െപാളിച്ചു്
‘െചറുതു് സത്യം സുന്ദരെമന്ന ഷൂമാക്കറിെന്റ ബുദ്ധ
പ്രബുദ്ധതയിേലക്കു്. മതിലിെന മാത്രമല്ല മാനുഷി
കമായ മുൻധാരണകെളയും ഗർവ്വിെനയും ഈ െച
റുജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ അപനിർമ്മിക്കുകയാണു്, യാത്രി
കമനസ്സിെന അപമാനവീകരിക്കുകയാണു്. ‘ൈജവ
നീതിസ്ഫുരണം േപാെലാരു വിേവകദ്യുതി അവരിൽ
ജ്ഞാന/സംസ്ക്കാരവ്യവസ്ഥയായി’ മിന്നുന്നു എന്ന
ജ്ഞാേനാദയത്തിേലക്കു്. വന്മതിൽ ഈ െചറുപ്രാ
ണികൾക്കു് ഭരണകൂട മനുഷ്യർെക്കന്ന േപാെല
‘യുദ്ധസാമഗ്രിയല്ല, പ്രതിേരാധദുർഗ്ഗമല്ല കൂട്ടക്കല്ല
റയല്ല’. മറിച്ചു്, ‘േകാടാനുകൂടി ജീവികൾ വസിക്കുന്ന
പ്രകൃതി എന്ന കൂട്ടുകുടുംബമാണു് ’. അളവുകൾക്കതീ
തവും േലാകാന്തരവ്യാപ്തവും ഭരണകൂേടതരവുമായ
ഒരു ബദൽ വാസ്തു തത്വത്തിെന്റ സ്വേപ്നാദയം അവി
െട സംഭവിക്കുകയാണു്. ‘ജീവെന്റ ഭാവിവസതിയ്കു
ള്ള’ ഒരു നവവാസ്തു ഗണനെത്ത, സർവ്വജീവികളും
പഞ്ച മൂലകങ്ങളും കൂട്ടുകുടുംബെമന്ന േപാെല സഹ
വസിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുെട ഊർജ്ജപ്രവാഹങ്ങെള
ഇണക്കുന്ന (താേവായിസ്റ്റ് വാസ്തു വിദ്യയായ) െഫ
ങ്ഷൂയിയുെട ഒരു നവസന്നിേവശെത്ത ആവശ്യെപ്പ
ടുകയാണു് ഈ പ്രബുദ്ധേനരങ്ങൾ. ‘ജീവെന്റ ഭാവി
വസതിയ്ക്കു് ഞാനിനി പുതിയ വാസ്തു ഗണിക്കണം. പു
തിയ െഫങ് ഷൂയി’എന്നു് കവി. ഒരു പുത്തൻ പ്രതീ
േക്ഷാദയം കൂടിയാണതു്: ‘ഏതു് അൈജവെത്തയും
ശുദ്ധീകരിച്ചു്, പാപേമാചനം നൽകി, പ്രകൃതി ഒരു
നാൾ ൈജവമാക്കുെമന്നും പ്രകൃതി സ്വയം രക്ഷിക്കു
െമന്നും’ ഉള്ള പ്രതീക്ഷ.
പ്രതീക്ഷകൾെക്കാന്നും താത്വികമായ പിൻ
ബലമില്ല എന്നു് കവിയ്ക്കറിയാം. അസാദ്ധ്യത്തിെന്റ
ചിന്തയും പ്രേയാഗവുമാണു് പ്രതീക്ഷ എന്നു്. പ്രതീ
ക്ഷ ഒരു തരം പന്തയം എന്നു്. ലൂഷൻെന മനസാ
സ്മരിക്കുേമ്പാൾ പ്രേയാഗവും പ്രതീക്ഷയും തമ്മിലു
ള്ള അൈദ്വതത്തിെന്റ െപാരുൾവഴി െതളിയുന്നു:
‘ഞാൻ ലൂഷുെന ഓർത്തു: പ്രതീക്ഷ ഒരു മലേയാര
വഴി. ആദിയിൽ വഴികളില്ലായിരുന്നു; പ്രതീക്ഷയും.
ഒേര ദിശയിേലക്കു് ജീവികേളാ മനുഷ്യേരാ നടന്നു്
നടന്നു് വഴികളുണ്ടായി; പ്രതീക്ഷയും’.
വന്മതിലിെന്റ ഗണിതവിദ്യെയ ആത്യന്തികമാ
യും തിരസ്ക്കരിക്കുകയാണു് െക. ജി. എസ്.: ‘വന്മതി
ലിെന്റ ഗണിതം ഉയരത്തിെന്റതല്ല. നീളത്തിെന്റയും
പഴക്കത്തിെന്റയും. വിജയവും കീർത്തിയും പിന്നിൽ
മൂടുന്ന പീഢാനുഭവത്തിെല ദുരന്തത്തിെന്റ ഗണിതം’.
ഭരണകൂടത്തിെന്റ യൂക്ലീഡിയൻ ഗണിതെത്ത തിര
സ്ക്കരിച്ചു് െകാണ്ടു് മെറ്റാരു ഗണിതെത്ത, ഉയരെത്ത,
അളവില്ലാത്തതിെന േലാകാന്തരവ്യാപ്തങ്ങെള, അള
ക്കാനാവുന്ന മെറ്റാരു വാസ്തുഗണനാസങ്കല്പെത്ത
അന്തരാവരിക്കുന്നു അേദ്ദഹം.
ഭരണകൂടകലയുെട നിതാന്ത ശത്രുവായ ലൂ
ഷുൻ ആവും ഒരു പേക്ഷ, വന്മതിലിെന ആദ്യമായി
അപനിർമ്മിക്കുന്ന ൈചനീസ് സാഹിത്യകാരൻ.
ആ മഹാസാഹിത്യകാരെന്റ മതിൽ വിമർശനങ്ങ
െള സമാഹരിച്ചു് െകാണ്ടു് വന്മതിലിെനതിെര ശരം
െതാടുക്കുകയാണു് തുടർന്നേങ്ങാട്ടു് യാത്രികെന്റ കു
റിപ്പുകൾ. വൻമതിലിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു് പിന്നിൽ
നടന്ന മനുഷ്യ േഹാമങ്ങെള അനുസ്മരിച്ചു് െകാണ്ടു്
ലൂഷുൻ പറയുന്നു: വ്യക്തിപരമായി എെന്റ അനുഭവം
അെതെന്ന സദാവലയം െചയ്യുന്നു, ബന്ധിയാക്കു
ന്നു എന്നാണു്’. സൺയാത്-െസന്നിെന്റ കാലത്തു്
വന്മതിലിെന േദശഭക്തിപ്രതീകമാക്കാനുള്ള ശ്രമ
ത്തിെനതിെര ലൂഷുൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. ‘പഴയ വിജ്ഞാ
നങ്ങൾ ഏകാധിപത്യത്തിനു കാവലും ജനങ്ങൾക്കു്
തടവറയുമായി വർത്തിക്കുന്നു എന്നു് വന്മതിലിെന
പരാമർശിച്ചു് െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. വന്മ
തിലിെന്റ മഹത്വെത്ത വിമർശിച്ച ലൂഷുൻ ‘മഹാമതി
ലിെന’ ‘നീണ്ട മതിൽ’ എന്നു് വിനിർമ്മിച്ചു. ഫ്യുഡൽ
ക്ലാസ്സിക്കുകളുെട ആഢ്യഭാഷയാണു് വന്മതിലിെന്റ
യും ഭാഷ എന്നും, സ്വന്തം അനുഭവയാഥാർഥ്യത്തി
െലത്തുന്നതിനു ജനങ്ങെള തടയുന്ന ദുർഗ്ഗമാണു് ഈ
മതിൽഭാഷെയന്നും ലൂഷുൻ വിമർശിച്ചു.
ഭരണകൂട-ടൂറിസ്റ്റു-സാഹിത്യങ്ങൾ പടച്ചു വിടുന്ന
മതിൽ സ്തുതികെളെയല്ലാം തെന്ന ലൂഷുെന്റയും, െബ്ര
ഹ്ത്തിെന്റയും െഗാദാർദ്ദിെന്റയും ആയ് േവയി േവ
യിയുെടയും കുലത്തിൽെപ്പട്ട െക. ജി. എസ്. എന്ന
കവി നിരാകരിക്കുന്നു. വന്മതിലിെന ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും ധാർമ്മികതയുെടയും പരി
േവഷങ്ങൾ, അതിെന്റ ‘പവിത്രമൂല്യങ്ങൾ’ എല്ലാം
തെന്ന വിചാരണാവിേധയമാകുന്നു.
മേദ്ധ്യഷ്യയിെല േദശാന്തരചാരികെള (nomads)
െകാള്ളക്കാരായും, ആക്രമണകാരികളായും ചിത്രീ
കരിക്കുന്ന ഭരണകൂട ചരിത്രരചനകെള തള്ളിക്ക
ളഞ്ഞുെകാണ്ടു് െദല്യൂസും ഗ്വത്താരിയും േനാമാഡു
കളുെട വീക്ഷണേകാടിയിൽ നിന്നു് െകാണ്ടു് മെറ്റാ
രു ചരിത്രം രചിക്കുന്നുണ്ടു് (A Thousand Plateaus).
ഈ അതിചരിത്രത്തിൽ ഭരണകൂട സമൂഹങ്ങളാണു്
ആക്രമകാരികെളന്നും അവരുെട ആക്രമണങ്ങെള
െചറുത്തു നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രത്യാക്രമണങ്ങളായിരു
ന്നു െചങ്കിസ്ഖാെനേപ്പാലുള്ളവർ നടത്തിയെതന്നും
കെണ്ടത്തുന്നു. ഭരണകൂടെത്ത െചറുക്കുവാനുള്ള വി
പ്ലവകരമായ ശ്രമത്തിെന്റ ഭാഗമായാണു് േനാമാ
ഡുകൾ യുദ്ധവും യുദ്ധയന്ത്രങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന
െതന്നും അവർ േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. ഭരണകൂട സമൂ
ഹങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം േനാമാഡുകൾ
അക്രമാത്മകവും ഭയാനകവുമായ പുറം േലാകെത്ത
പ്രതിനിധാനം െചയ്തുെവങ്കിൽ േനാമാഡുകളുെട കാ
ഴ്ചപ്പാടിൽ ഭരണകൂടമാണു് ‘പുറ’െത്ത നിർവ്വചിച്ചിരു
ന്നതു്. പുറം േലാകെത്ത പ്രതിേരാധിച്ചു് െകാണ്ടു് ഭര
ണകൂടങ്ങൾ േദശീയമായ ആന്തരികതകൾ സൃഷ്ടി
ച്ചതു് ഇത്തരം വന്മതിലുകളിലൂെടയാണു്. ഭരണകൂട
സമൂഹങ്ങളുെട നാർസിസെത്തയും െഡലിറിയെത്ത
യുമാണു് വന്മതിലുകൾ പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്നെതന്നു്
വിേശ്വാത്തരമതിൽെപ്പാളിക്കാരായ െദല്യൂസും ഗ്വ
ത്താരിയും ‘ആയിരം പീഠഭൂമിക’ളിൽ െവളിെപ്പടുത്തു
ന്നതു് ഇവിെട പ്രസക്തമാവുന്നു.
മതിലുകൾ അകത്തും പുറത്തും മഹാമാരിേപാ
െല െപരുകിപ്പരക്കുന്ന ഒരു കാലത്തു് ൈചനീസ്
വന്മതിലിെന്റ േമലാപ്പിൽ നിന്നു് െകാണ്ടു് തുറസ്സി
െന്റയും ഒഴുക്കിെന്റയും അടങ്ങാത്ത നീതിയുെടയും
കവിയായ െക. ജി. എസ്സും െചയ്യുന്നതിതാണു്: ഭര
ണകൂടത്തിെന്റ വാസ്തുകലയായ മതിലിെന്റ രാഷ്ട്രീയ
െത്തയും ലാവണ്യകെത്തയും യുദ്ധശാസ്ത്രെത്തയും
തകർക്കൽ, എല്ലാ മതിലുകളും െപാളിക്കൽ.
ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: െക. ജി. എസ്സിെന്റ വൻ
മതിൽ ആഖ്യാനത്തിനു് പുതുവായന നടത്തുകയാ
ണു് െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ നീണ്ട കുറിപ്പു്. കാഫ്കയു
െട ‘ദ ൈചനീസ് വാൾ’ അേദ്ദഹം വിദഗ്ദമായി പ്ര
േയാജനെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. അതിൽ രസകരമായ ഒരു
വിവരണം വൻ മതിൽ നിർമ്മാണത്തിനു തുടക്കം കു
റിച്ച ചിങ്ങ് ചക്രവർത്തി ഷി ഹുവാങ്ങ് ചി ൈചനയി
െല എല്ലാ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളും ചുെട്ടരിച്ചതു സംബന്ധി
ച്ചുള്ളതാണു്. ഈ പ്രവർത്തിയിലൂെട ൈചനയുെട
അതുവേരയുള്ള ചരിത്രമാണു് മായ്ക്കെപ്പട്ടെതന്നും ഒരു
പുത്തൻ ചരിത്രത്തിനു് തുടക്കം കുറിച്ചുെവന്നു് വരു
ത്തിതീർക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചതായിരിക്കാെമന്നും
അേദ്ദഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു ജ്ഞാനിമെമന്ന
നിലയിൽ ചരിത്രത്തിനു് ഇത്തരം െവല്ലുവിളികൾ
എക്കാലത്തുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ
ഇത്തരം മായ്ക്കലുകൾക്കു് ഒരുതരം അക്രേമാത്സുകത
ൈകവന്നിരിക്കുന്നു: ഹിറ്റ്ലറുെട കാലെത്ത െജർമ്മ
നി േപാെല.
അതുേപാെലത്തെന്ന, മതിലിെന്റ അകം /പുറം
തിരിക്കലും പരിേപ്രക്ഷ്യപരമായ പ്രശ്നമാെണന്നു്
മംേഗാൾ െനാമാഡുകളുെട മതിൽക്കാഴ്ചെയ ഉദാഹ
രിച്ചുെകാണ്ടു് വിേനാദു് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഉടലുകളില്ലാ
ത്ത മതിലുകെളക്കുറിച്ചു് െക. ജി. എസ്. തെന്ന പ്ര
തിപാദിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അയിത്ത മതിലുകൾ, ജാതി
മതിലുകൾ, പാർട്ടി മതിലുകൾ, വർഗ്ഗീയ മതിലുകൾ,
വംശീയ മതിലുകൾ, വർണ്ണ മതിലുകൾ ഇങ്ങെന
േപാകുന്നു മതിലിെന്റ ഇതിവൃത്ത സാദ്ധ്യതകൾ.

എസ്. േഗാപാലകൃഷ്ണൻ—ഇ. പി. ഉണ്ണി: കാർ
ട്ടൂണും സ്ഥല-കാലവും ഓ വി വിജയനിൽ
കരുണാകരൻ: ഒ. വി. വിജയെന്റ കാർട്ടൂൺ കലെയ
ക്കുറിച്ചു് ഇ. പി. ഉണ്ണിയുമായുള്ള എസ്. േഗാപാല
കൃഷണെന്റ സംഭാഷണം ഹൃദ്യമായി, ഒരു ‘കൂട്ടം
കൂടൽ’ ഇതിലുമുണ്ടായിരുന്നു. വിജയെന്റ വരയുെട
കലെയക്കുറിച്ചുള്ള േചാദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തര
വും വിേശഷിച്ചും ഇഷ്ടെപ്പട്ടു: രൂപങ്ങൾക്കു് പുറത്തു്
അഴിയുന്ന കറുപ്പു്, ചിത്രമാവാനുള്ള ആഗ്രഹേത്താ
െട നിൽക്കുന്നു എന്നു് േതാന്നുന്ന അത്രയും സ്ഥലം,
വിജയെന്റ വരയുെട ചന്തം, ‘സമയം കഴിഞ്ഞും’ കാ
ണുേമ്പാഴുമുണ്ടു്.
താൻ മൂന്നാം േലാകത്തിെന്റ വരക്കാരൻ എന്ന
വിജയെന്റ കെണ്ടത്തലിെന ഉണ്ണി േനരിട്ടതു് രസക
രമായാണു്; പേക്ഷ, അതു് ‘മിസ് ’ െചയ്യുന്നതു് വിജയ
െന്റ കലാവീക്ഷണം ആണു് എന്നു് േതാന്നുന്നു. ഒരു
മൂന്നാംേലാക കലാകാരൻ /എഴുത്തുകാരൻ എന്നു്
വിജയൻ തെന്നത്തെന്ന കെണ്ടത്തുന്നതു് കലയുെട
ഭാഗത്തു് നിന്നു് എന്നതിേനക്കാൾ തെന്റ സകല
ആശയങ്ങളുെടയും ഇന്ധനം എന്ന നിലയ്ക്കാണു്:
ഒരിക്കൽ പാശ്ചാത്യ (െവള്ളക്കാരെന്റ) േകാളനി
യായിരുന്ന, അതിെന്റ സ്മരണയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം,
ഇതായിരുന്നു വിജയനു് േനരിേടണ്ടി വന്നതു്. അതി
െന വിജയൻ േനരിട്ടേതാ, ഒട്ടും േഗ്ര ഏരിയ ഇല്ലാ
െത ബ്ലാക്ക് & ൈവറ്റ് രീതിയിലും. ഇതിെല ബലവും
ക്ഷീണവും വിജയെന്റ ആശയങ്ങെളേയാ തർക്ക
ങ്ങെളേയാ പരിമിതെപ്പടുത്തിേയാ എന്നതു് ചർച്ച
െചയ്യാം, എന്നാൽ, അവയിെലാെക്ക വിപുലമായ
അർത്ഥത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പട്ട സ്വാതന്ത്ര്യേബാ
ധം, വാസ്തവത്തിൽ, അക്കാലെത്ത ‘മൂന്നാംേലാക
വാസി’കളിൽ അപൂർവ്വമായിരുന്നു.
വിജയെന്റ കാർട്ടൂണുകൾ ഈ കാഴ്ച്ചപ്പാടി
െന പലേപ്പാഴും വിഷയമാക്കി, േലഖനങ്ങൾ പ്ര
കടമായും വന്നു, സി. വി. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണ
ത്തിെലാെക്ക വന്നതുേപാെല. എന്നാൽ ‘ധർമ്മപു
രാണ’ത്തിൽ എത്തുേമ്പാൾ കലി ബാധിച്ചേപാെല
യുമായി: നില െതറ്റിയും ദിശ െതറ്റിയും പലേപ്പാഴും
വിഫലമായും. ഒരു പേക്ഷ, ആ കഥയുെട കലയും
വിജയൻ അങ്ങെനയായിരിക്കും കണ്ടതും… തീർച്ച
യില്ല.

കല്പറ്റ നാരായണൻ: സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി
ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: പരശുരാമനും ബാലാമ
ണി അമ്മയും.
ശ്രീമതി ബാലാമണി അമ്മയുെട ‘മഴുവിെന്റ
കഥ’ എന്ന കവിതെയ മുൻ നിർത്തിയുള്ള ചിന്ത
യാണു് കൽപ്പറ്റ നാരായണെന്റ ‘സ്തീയില്ലാത്ത ഭൂമി’.
ഹൃദ്യമായഭാഷ. കവിയുെട സാംസ്കാരിക വിമർശം.
അദൃശ്യരാക്കെപ്പടാൻ നിർബന്ധിതരായ സ്ത്രീമന
സ്സുകളുെട ദൃശ്യരാവാനുള്ള ത്വര തിരിച്ചറിയുന്നതു്.
സ്ത്രീയുെട അസാന്നിദ്ധ്യെത്തപറ്റി കല്പറ്റ: ‘അലംകൃത
ങ്ങളായ സ്ത്രീശരീരങ്ങൾ ഇവിെട പുരുഷനുണ്ടു് എന്ന
ല്ലാെത സ്ത്രീയുണ്ടു് എന്നല്ലേല്ലാ വിളിച്ചു പറയുന്നതു്.’
ഈ േലഖനത്തിെന്റ േപരുതെന്ന മനീഷ് ഝായു
െട ‘മാതൃഭൂമി—എ േനഷൻ വിെത്തൗട്ടു് വുമൻ’ എന്ന
സിനിമയുെട ഊർജ്ജം ഉൾെക്കാണ്ടതാണു്. പുരുഷ
കാമനകെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനുള്ള ഒരു അലംകൃത
ശരീരമായി സ്ത്രീസ്വത്വെത്ത േലഖകൻ തിരിച്ചറിയുന്നു.
സ്ത്രീയുെട ഉണ്മ ശരീരത്തിെന്റ ഉണ്മയാെണന്നു ധരി
ച്ചതാണു് ഈഡിപ്പസിനു പറ്റിയ അപരിഹാര്യമായ
പിഴവു്. േകരളീയരും അത്തരെമാരു ശാപഫലം
അനുഭവിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് ബാലാമണി അമ്മയുെട ‘മഴു
വിെന്റ കഥ’ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നുെവന്നു് േലഖകൻ.
പരശുരാമമഴു എന്ന ഹിംസാ ‘മുദ്ര’ ഓേരാ മനസ്സി
ലും െഞരിഞ്ഞമരുന്നുണ്ടു്. സ്വന്തം സ്ത്രീസ്വത്വപ്രകാശ
ത്തിൽ പരശുരാമകഥയുെട െപാരുളേന്വഷിക്കുന്നു
ബാലാമണി അമ്മ. ഫലം: സ്വാഗതാഖ്യാനത്തിലൂ
െട പരശുരാമെന്റ ആത്മ വിചാരണ, ആത്മനിേഷ
ധേത്താളം കവിതയിൽ നിശിതമാവുന്നു. സമൂഹ
െത്ത ഇേപ്പാഴും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹിംസാത്മക പു
രുഷ ൈലംഗികതയുെട പ്രതീകമാണു് കവിതയിെല
മഴു.
ഇതിനപ്പുറേത്തക്കു് പരശുരാമെന കവി െകാ
ണ്ടുേപാകുന്നില്ല. ‘മിേത്താളജിെയ ഭാവനേയാെട
വായിച്ചാൽ നമ്മളിെലാെക്ക ൈകകാലുകളുള്ള പര
ശുരാമൻ. നമ്മൾ കരൾ േതാറും മുദ്രകളുള്ള പരശു
രാമന്മാർ.’ എന്നാണു് നാരായണെന്റ നിരീക്ഷണം.
പരശുരാമ പുരാവൃത്തം ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ഒരു
സ്വത്വനിർമ്മിതിെയ നമ്മുെട തനതു സംസ്കൃതിക്കു
േമൽ ‘മഴുെവറിഞ്ഞു് ’ വ്രണെപ്പടുത്തിയ ഒരു അധീശ
വ്യവസ്ഥയുെട വിജയമാണു് െകാണ്ടാടുന്നതു്. അതു്
മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവും, നീതിവിരുദ്ധവും അേങ്ങയറ്റം
സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമാണു്. ഒരു സംസ്കൃത സമൂഹവും അം
ഗീകരിക്കാത്ത—േലാകം ഇേന്നാളം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ
െവച്ചു് ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയും മറ്റനവ
ധി അനാചാരങ്ങളും അനീതികളും നമ്മേളെറ്റടുത്തു്
ആേഘാഷിക്കുന്നെതന്തിെനന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
അതും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സ്വത്വേബാധത്തിലധിഷ്ഠിത
മായ ഭരണകൂടം നെമ്മ സവർണെരന്നും അവർണ
െരന്നും ഹിന്ദുെവന്നും ഇസ്ലാെമന്നും വിഭജന ഉപകര
ണങ്ങൾക്കു് മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന, ഈ െകട്ടകാലത്തു്.
‘ബാലാമണി അമ്മയുെട കാവ്യങ്ങൾ പരശു
രാമൻ നിശ്ശബ്ദമാക്കി’ എന്നു പറയാേമാ? അത്തര
ത്തിെലാരു പരശുരാമബാധ അവരുെട കവിതയുെട
െപാതു സ്വഭാവമായി ചുരുക്കാൻ കഴിയുേമാ? കാര
ണം, അവരുെട പല കവിതകളും മാനവികതയുെട
യും നീതി േബാധത്തിേന്റയും ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാ
ണു്. സ്വാതന്ത്ര്യദാഹവും അനുതാപവും ആ കവിത
കളിെല ആേഗ്നയ /ആർദ്രാനുഭൂതികൾ. ‘വിട്ടയയ്ക്കുക
കൂട്ടിൽ നിെന്നെന്ന ഞാെനാട്ടുവാനിൽ പറന്നു നട
ക്കെട്ട.’ അതുേപാെല തെന്ന മറ്റുള്ളവരുെട േവദന
അവർ സ്വന്തം േവദനയായി കണ്ടു:
‘ഏതുകെല്ലേങ്ങാെട്ടറിഞ്ഞതു

െമങ്കൽത്താൻ തുള
േച്ചറിമാലിന്യങ്ങെളക്കഴുകും
നിണം േചാർത്തൂ.’

(വിശ്വഹൃദയം).

അതുേപാെല,
‘ആരുെടകാലിൽ തറക്കുന്ന മുള്ളുെമ
ന്നാത്മാവിെന കുത്തി േനാവിക്കും.’
(യാത്രയിൽ )
‘യയാതി’യിലും ഇതു കാണാം.
‘ആയിരം കണ്ണുതുടയ്ക്കുവാനുഴറുേവാ

ർക്കാദിെയക്കാറില്ലുയർച്ച താഴ്ചകൾ’
ശ്രീ. നാരായണൻ പറയുന്നതുേപാെല ‘മാതൃത്വ
ത്തിെന്റ അകളങ്കപ്പൂക്കൾ മാത്രം വിരിയിച്ച മുള്ളില്ലാ
ത്ത ഒരു പനിനീർെച്ചടിയാക്കി അവെര മലയാളി’
ലഘൂകരിച്ചുേവാ? കാവ്യചർച്ചകളിൽ അവർ അദൃ
ശ്യയാക്കെപ്പേട്ടാ? ബാലമണിയമ്മ, കവിത എഴു
തിയേപ്പാെഴല്ലാം അതു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ
ഒന്നാം േപജിേല വന്നിരുന്നുള്ളൂ. കാവ്യചർച്ചകളി
െല കാര്യം ഈ േലഖകനു പരിചയമില്ല. എന്നാൽ,
ബാലാമണിയമ്മെയക്കുറിച്ചു് ഒട്ടനവധി ഗഹന പഠ
നങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. ലീലാവ
തി ടീച്ചർ നടത്തിയ വിസ്തൃത പഠനം, കവികളായ
അയ്യപ്പപണിക്കരും സച്ചിദാനന്ദനും ചരിത്രകാ
രൻ എം. ജി. എസ്സും ഉൾെപ്പെട അനവധി േപരു
െട അഗാധ പഠനങ്ങൾ മറന്നു കൂടാ. അയ്യപ്പപ
ണിക്കരുെട ‘ദ ത്രീ േവൾഡ്സ് ഓഫ് ബാലാമണി
അമ്മാസ് േപായട്രി’ േപാെല പല സൂക്ഷ്മ പഠന
ങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സാരം: മലയാളി
സമൂഹം എെന്നേന്ന മഹിമ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കവിത
യാണു് ബാലാമണിയമ്മക്കവിത. എല്ലാ ബഹുമതി
കളും—പദ്മഭൂഷൺ, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, സാ
ഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, സരസ്വതിസമ്മാൻ…
ബാലാമണിയമ്മെയ ആദരിച്ചിേട്ടയുള്ളൂ മലയാളം.
െക. വി. രജീഷ്: ‘സ്ത്രീയില്ലാത്ത മാതൃഭൂമി’യിെല സിൽ
വിയാ പ്ലാത്തിെന്റ പദ്യശകലപ്പരിഭാഷ ഏതു വഴി ചൂ
ണ്ടുന്നുെവന്നു് സംശയം. Daddy, I’m finally through
എെന്നഴുതിയതു് I’m done with you—തന്തയുമായുള്ള
സർവ്വബന്ധങ്ങളും (ബന്ധനങ്ങളും) തീർത്തു—എന്ന
അർത്ഥത്തിലേല്ലെയന്നും.
ഇ. കൃഷ്ണൻ: ശരിയാണു്. െതറ്റുപറ്റിയതു് കല്പറ്റയ്ക്കു തെന്ന.

വി. െക. െക. രേമഷ്: ഗാന്ധിവക്കീൽ
ജയപ്രകാശ്: ഗാന്ധി വക്കീൽ കഥ രസം, ചിന്തനീയം.
വി. െക. െക. അങ്ങെനയാണു്, പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങ
െള രസാനുഭൂതിയുെട ചിറകിേലറ്റി െകാണ്ടുേപാവും.
കാലികമായ പലതിേനയും ചരിത്രപരമായ കാല
െത്ത കൂട്ടിയിണക്കും. ൈശലിയിൽ ഒരു പിന്തുടർച്ച
അവകാശവാദം ശ്ലാഘനീയമായ ദൗത്യം തെന്ന. തു
ടരൻ സാഹിത്യം വീണ്ടും ടിയാനിൽ നിന്നു് അനർഗ
ളം ഒഴുകെട്ട!

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ: എന്താണു്
യുക്തിഭാഷ?
നവാസ്: കണക്കിൽ ഇങ്ങിെനെയാെക്ക പഠിച്ചിരുന്നു
എങ്കിൽ തല കറങ്ങിേപാേയെന! പുതിയ അറിവു്—
നന്ദി.
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: ‘യുക്തിഭാഷ’യുെട ൈടപ്പ്െസ
റ്റുെചയ്ത കുറച്ചു േപജുകൾ ഒെന്നാന്നരവർഷം മുമ്പു്
സിവിആർ കാണിച്ചുതരുേമ്പാൾ അത്ഭുതേത്തക്കാ
േളേറ അവിശ്വസനീയതയായിരുന്നു. ഇങ്ങെന ഒരു
ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിേലാ? ലീബ്നി
സിനു മുമ്പു് അനന്തേശ്രണിേയാ?
ഇത്രെയാെക്ക അഞ്ഞൂറുവർഷം മുമ്പുണ്ടാക്കിയ
മലയാളി തെന്നയാേണാ നമ്മുെട കുട്ടികൾക്കു് നമ്മു
െട SCERT കണ്ടാൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന പത്തമ്പതുല
ക്ഷം ശാസ്ത്രപാഠപുസ്തകങ്ങൾ ചവറുേപാെല ഓേരാ
വർഷവും അച്ചടിച്ചു സമ്മാനിക്കുന്നതു് ? െതളിച്ചവും
സ്ഫുടതയും സൗന്ദര്യവും (ശാസ്ത്രത്തിനു സൗന്ദര്യേമാ!)
െതാട്ടുതീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അതിെല അക്ഷരങ്ങൾ,
പടങ്ങൾ, സമവാക്യങ്ങൾ… എന്തു് േജ്യഷ്ഠേദവൻ,
എന്തു് മലയാളം!
x-നും y-യ്ക്കും ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കം പകരമായി
ലാെറ്റക്കിൽ ചരങ്ങൾ (variables) മലയാള അക്ഷര
ങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിെന്റ സങ്കീർണ്ണമായ സാേങ്കതി
കത സിവിആർ വിശദീകരിച്ചു േകട്ടേപ്പാൾ മനസ്സാ
െക സങ്കടമായി—അത്രയ്ക്കു കഷ്ടെപ്പട്ടു് ഇന്ത്യയിെല
ഒരു ഭാഷയിലും െചയ്യാൻ തുനിയാത്ത, കഴിയാത്ത
സവിേശഷമാെയാരു ലാെറ്റക് പ്രേയാഗം ഇനിെയാ
രു മലയാള ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിനും ഉപകരിക്കി
ല്ലേല്ലാ എേന്നാർത്തു്.
ഒെരാറ്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്രം തുടങ്ങുകയും ഒടു
ങ്ങുകയും െചയ്ത ഈ അക്ഷരവിന്യാസം ചില പാഠ
ങ്ങൾ മലയാളിയുെട മുമ്പിൽ തുറന്നുെവക്കുന്നു. ‘നി
രർത്ഥക’മായ ഈ ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിലൂെട ആർജ്ജി
െച്ചടുത്ത കരുത്തിലായിരിക്കും മലയാളം ആയിരം
വർഷങ്ങളുെട അനന്തേശ്രണിയിൽ ജീവിക്കാൻ
േപാകുന്നതു്. തീർച്ച.
സുജിത്തും ശ്രീേദവിയും ബിനീതയും ഇതിെന്റ ഭാ
രവും േപറി റിവർവാലിയിെല വരാന്തയിലൂെട നട
ന്നുേപാകുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. മാതൃഭാഷയുെട
ഏെതാരു ചരിത്ര പ്രക്രിയയിലാണു് നിങ്ങൾ പങ്കാ
ളികളായതു് !
ടി. ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: യുക്തിഭാഷയുെട ലിപി
വിന്യാസ േക്ലശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നല്ല എഴു
ത്തു്, ഹുൈസ്സൻ.
Manoj: Publishing ‘Yukthibhasha’ is a highly impressive work by Sayahna. salute to the volunteers, especially Sujith, Sreedevi and Binitha.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: യുക്തിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചുവെട കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിയിൽ
ലഭ്യമാണു്:

http://books.sayahna.org/ml/pdf/yukthibhasha.pdf

സേന്താഷ്, എച്ച്. െക.: സായാഹ്നയുെട പി ഡി എഫ്
എഡീഷനുകളിൽ ഞാൻ േനരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ശ്ര
ദ്ധയിൽ െകാണ്ടുവരെട്ട. മലയാളം പി ഡി എഫു
കൾ െപാതുെവ ൈലബ്രറി റഫറൻസ് മാേനജ്െമ
ന്റ് േസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾക്കു് അനുഗുണമായല്ല െച
യ്യുന്നതു്. ഇേത പ്രശ്നം സായാഹ്ന പതിപ്പുകൾക്കും
കാണുന്നു. െസാേറ്റേറാ േപാലുള്ള േസാഫ്റ്റെവയറു
കൾക്കു് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലായല്ലാെത പുസ്തക
മായി ഐഡന്റിൈഫ െചയ്യാനാവുന്നില്ല. എന്നുമാ
ത്രമല്ല യാെതാരു െമറ്റാഡാറ്റയും റിട്രീവ് െമറ്റാഡാറ്റ
േഫാർ പി ഫി എഫ് എന്ന ഫങ്ങ്ഷനിൽ യാെതാ
രു െമറ്റാഡാറ്റയും കെണ്ടടുക്കാനാവുന്നില്ല എന്ന
എറർ െമേസജാണു കാണിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ
ഫയൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീെറ്റയിൽസ് െകാടുത്തു
കാണുന്നുമുണ്ടു്. അറ്റാച്ച്െമന്റ് േനാക്കുക.
എന്നാൽ െസാേറ്റേറാേയാ െമൻഡ് േലേയാ
ഇതു് വായിെച്ചടുക്കുന്നില്ല.
ഇനിയുള്ള കാലത്തു് പി ഡി എഫ് ബുക്കുകളിൽ
റഫറൻസ് മാേനജ്െമന്റ് േപ്രാഗ്രാമുകൾക്കു് വായി
െച്ചടുക്കാവുന്ന െമറ്റാഡാറ്റ ഫയലിെനാപ്പം ഉണ്ടാ
വുക എന്നതു് എന്തുമാത്രം പ്രധാനമാെണന്നു് അറി
യാമേല്ലാ…
മലയാളംഗ്രന്ഥങ്ങളുെട മുഴുവൻ ൈസേറ്റഷൻ
സൂചിക നിശ്ചിത േഫാർമാറ്റിൽ യൂണിേകാഡിൽ
ലഭ്യമാേവണ്ടതു് മലയാള ഗേവഷണത്തിനു് അത്യാ
വശ്യമാണു്.
പ്രസാധകർ ചിലർ െചയ്യുന്നതുേപാെല ഇംഗ്ലീ
ഷിൽ ലിപ്യന്തരണം െചയ്തു െകാടുക്കുന്ന രീതി അവ
സാനിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സായാഹ്നയുെട പി
ഡി എഫുകളിൽ റഫറൻസ് മാേനജ്െമന്റ് സിസ്റ്റ
ങ്ങൾക്കു് വായിെച്ചടുക്കാവുന്ന െമറ്റാഡാറ്റ ഉൾെപടു
ത്താൻ േവണ്ടതു െചയ്യുമേല്ലാ… സായാഹ്നപതിപ്പു
കൾ ഭാവിയിലും പ്രേയാജനപ്രദമാവെട്ട.
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: താങ്കൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് Dublin
Core Metadata [1] ആെണന്നാണു് മനസ്സിലാക്കു
ന്നതു്. ഇവിെട അതിനു ആവശ്യക്കാരുണ്ടു് എന്ന
കാര്യം വളെര സേന്താഷം തരുന്നു. സായാഹ്ന
DCMI െമറ്റാഡാറ്റ ഇതുവെര പിഡിഎഫുകളിൽ നി
േവശിച്ചിട്ടില്ല. പേക്ഷ, സായാഹ്നയുെട പിഡിഎഫ്
നിർമ്മിതി സാേങ്കതികതയ്ക്കു് വളെര േവഗത്തിൽ െച
യ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണു്. നാലഞ്ചു ദിവസം
അനുവദിക്കുക, ഒരു െചറു ൈലബ്രറി ഇതിനുേവണ്ടി
എഴുേതണ്ടതുണ്ടു്. അതു പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാ പിഡിഎഫുകളും താങ്കൾ ആവശ്യെപ്പടുന്ന
തരത്തിലുള്ള െമറ്റാഡാറ്റ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
വയായിരിക്കും.
1. https://www.dublincore.org/specifications/dublincore/usageguide/.

(നവംബർ 8 മുതൽ 14 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക

ത്തിലുള്ളതു് ).

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

