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‘േചാരയുെട കഥ’ അഥവാ

അവയവമില്ലാത്ത ശരീരം

ഉടലിെനക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാഴും അക്രമെത്തക്കുറിച്ചു
പറയുേമ്പാഴും േചാരയുെട സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നു. ഉടൽ
മുറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും അക്രമത്തിൽ േചാര െപാടിഞ്ഞിെല്ല
ങ്കിലും േചാര നിരാകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല. നമ്മുെട ഓർമ
കളിൽ ഇവ അടയാളെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന േബാധമാ
ണു് ഇതിനു കാരണം. ഉടൽ മുറിഞ്ഞാൽ േചാര വരും.
അക്രമം അതിരുകടന്നാൽ അധികാരം േചാരയിൽ
അതിെന്റ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അതു െകാണ്ടു് േചാര
നമുക്കു മുന്നിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണു്. നെമ്മനടത്തു
ന്നതും നെമ്മ പ്രവർത്തി െചയ്യിപ്പിക്കുന്നതും േചാരയാ
ണു്. ജീവിതത്തിൽ േചാര തുടക്കവും ഒടുക്കവുമാണു്.
നിത്യജീവിതത്തിൽ സകർമ്മക ക്രിയയാണു് േചാര.
ഉടലും കലാപവും ഇെല്ലങ്കിൽ േപാലും േചാര പടരാ
ത്ത ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാകില്ല പ്രകൃതിജീവിതത്തിൽ.
ഉയർച്ചതാഴ്ചകളുെട ബന്ധങ്ങളിൽ േചാരയാണു കഥ
യും ചരിത്രവും പറയുക. േചാരേയാട്ടമില്ലാത്ത കഥയും
ചരിത്രവും നിർജ്ജീവമായി കരുതാൻ കാരണം േചാ
രയുെട ശക്തിയും ഊർജ്ജവുമാണു്. “േചാര തുടിക്കും
െചറുകയ്യുകേള, േപറുക വന്നീപ്പന്തങ്ങൾ” (പന്തങ്ങൾ)
എന്നു് ൈവേലാപ്പിളളിയ്ക്കു് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതു് േചാര
യ്ക്കു് ഒരു പുതു േലാകെത്ത നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്ന
തുെകാണ്ടാണു്. ഈ പുതുക്കൽ ചരിത്രത്തിൽ മാത്ര
മല്ല; സ്ത്രീകളിൽ നിരന്തരം നടക്കുന്നുെവന്നു് പറയുന്ന
കവിതയാണു് അനിത തമ്പിയുെട ‘േചാരയുെട കഥ’.
ഒറ്റ
ഉടൽ
എണ്ണമറ്റ നീെരാഴുക്കുകൾക്കില്ല
അതിെന്റ ആവർത്തനചക്രങ്ങൾ െപരുക്കിയ
ആർെത്താഴുക്കിെന്റ കുതിപ്പു്
…
ഫണം തല്ലുന്ന തിരകളിൽ
വിഫലമായി ഉയർന്നുതാഴുന്ന പച്ചപ്പിൽ
ശമംെകട്ടു് തനിേയ പുതുക്കെപ്പട്ടു്
പൂത്തു്
കുനിഞ്ഞു്
ചുരത്തുകയാണു്
പിറക്കാത്ത ൈപതങ്ങൾക്കു്
പിഴയൂട്ടുന്ന
േചാര
അനിത തമ്പിയുെട ‘േചാരയുെട കഥ’ എന്ന കവിത
യിൽ നിന്നു് (—ആലപ്പുഴയിെല െവള്ളം: അനിത തമ്പി)
േചാരയ്ക്കു് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നതു് പ്രവർത്തിയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടാണു്. ഒരു പ്രവർത്തിയിലൂെട ഒഴുക്കുന്ന
േചാര ആ പ്രവർത്തിെയ ഔന്നത്യത്തിെലത്തിക്കുന്നു.
ആ ഔന്നത്യം പലേപ്പാഴും വന്നു േചരുന്നതു് പുരുഷ
നിലാണു്. പുരുഷൻ നിർമ്മിെച്ചടുത്തിരിക്കുന്ന മാതൃക
യാണു് ഈ ഔന്നത്യത്തിനു കാരണം. പ്രകൃതിെയ കീ
ഴടക്കുന്നതു മുതൽ ഈ ഔന്നത്യം പുരുഷനിൽ വന്നു
േചരുന്നു. പിന്നീടു് പുരുഷൻ തെന്ന നിർമ്മിച്ച മതഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും അവെന േനതൃത്വ
സ്ഥാനത്തു് എത്തിച്ചു. ഈ പുരുഷൻ വീരചരമം അട
യുേമ്പാൾ, രക്തസാക്ഷിയാകുേമ്പാൾ അവനു് കൂടുതൽ
മഹത്വമുണ്ടായി. “നരി വന്നാൽ-വേന്നാെട്ട, സുപരീക്ഷി
തങ്ങെളൻ ചരണങ്ങൾ, ഞാെനാരു െപണ്ണല്ലേല്ലാ”
എന്നു് ‘ബുദ്ധനും ഞാനും നരിയും’ എന്ന കവിതയിൽ
ഇടേശ്ശരി പറയുന്ന േബാധം പുരുഷെന എക്കാലത്തും
േചാരത്തിളപ്പുള്ളവനാക്കി.
ഇതു് മാനവചരിത്രത്തിനു േവണ്ടിയുള്ളതാെണന്ന പ്ര
ചാരണം മറ്റുള്ളവെര മാറ്റി നിർത്താനുള്ള അവസ്ഥയു
ണ്ടാക്കി. സ്ത്രീകൾ, ദളിതർ, ട്രാൻസ്െജൻേഡഴ്സ് തു
ടങ്ങിയവെരല്ലാം ശബ്ദമില്ലാത്തവരായി ഈ അവസ്ഥ
യിൽ മാറി. ഇത്രയും കാലവും പുരുഷൻ ചരിത്രത്തിെന്റ
പ്രധാന ഇടങ്ങളിെലല്ലാം സ്ഥാനെപ്പടാൻ കാരണം
ശബ്ദങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയതാണു്. അധികാരം, ആധി
കാരികത എന്നിവിടങ്ങളിൽ തങ്ങൾ മാത്രമാണു് ‘ശരി’
എന്ന അപകടം കൂടിയാണു് ഇതുവെര നിലനിന്നിരുന്ന
തു്. അതു െകാണ്ടു് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ
േകൾക്കുന്നതാണു് സുഖം എന്നു വന്നു. പെക്ഷ ഒറ്റ
ശബ്ദമല്ല, എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളിലും അതിേന്റതായ ശബ്ദവ്യ
ത്യാസമുെണ്ടന്ന ആധുനികതയ്ക്കു േശഷമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടു്
പുരുഷെന തെന്ന പലതാക്കി മാറ്റി. ഈ പലതുകളാ
ണു് സ്ത്രീയ്ക്കും മെറ്റല്ലാവർക്കും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതു്.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും സ്ത്രീയുെട സാന്നിധ്യ
ങ്ങെള മറച്ചു പിടിക്കാനാണു് ശ്രമിക്കാറു്. ദൃശ്യത്തിൽ
സമയബന്ധിതമായി പുരുഷെന്റ രൂപങ്ങെള രൂപെപ്പ
ടുത്തിെയടുക്കുന്ന െമക്കാനിസമുണ്ടു്. അെതാരു ഡാറ്റാ
െബയ്സ്ഡായ രൂപെപ്പടുത്തൽ കൂടിയാണു്. ഒരു ഡാ
റ്റയ്ക്കു് എന്തുവെര േപാകാനാവുെമന്നതുേപാെലയാണി
തു്. ചരിത്രത്തിൽ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു
െവച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈ രൂപത്തിലാണു്. അതിെന മറികട
ക്കാൻ ഏെറ കാലെമടുക്കും. അതുെകാണ്ടു് ആവർത്ത
നങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കാനാണു് പലേപ്പാഴും ശ്രമിക്കാ
റു്. ഇവിെട അതുെകാണ്ടു തെന്ന സാന്നിധ്യങ്ങെള മറച്ചു
വയ്ക്കുന്നു.
മറച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ട സാന്നിധ്യെമന്നതു് അസാന്നിധ്യമെല്ല
ങ്കിലും അതു് പരനു് അപരമാണു്. പുരുഷനു് അപര
മായ േലാകമുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രെമ സ്ത്രീെയ മറച്ചു പി
ടിക്കാനാവൂ. ആ മറയിൽ തെന്ന നിൽക്കുന്ന അവയമി
ല്ലാത്ത ശരീരമാണു് േചാരയുെട കഥയിേലയും സ്ത്രീയുേട
തു്. “ഒറ്റ ഉടലിൽ” നിന്നാരംഭിയ്ക്കുന്ന േചാരയുെട ഒഴുക്കു്
േലാകത്തിെല രക്തരൂഷിതമായ കലാപേത്തക്കാൾ
വലുതാെണന്നു് അനിത തമ്പി പറയുന്നു. എന്നാൽ
ആ ഒഴുക്കു് “പിറക്കാത്ത ൈപതങ്ങൾക്കു് പിഴയുട്ടുന്ന
േചാര”യുെട ഒഴുക്കാെണന്നു് പറയുന്നിടത്തു് സ്ത്രീകളിേല
ക്കുള്ള ൈജവ പടർച്ചെയ കാട്ടിത്തരുന്നു. രക്തമുള്ള
സ്ത്രീ ചലനാത്മകമായ ഒരു സമൂഹെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അവൾ ജീവിതത്തിേലയ്ക്കു് നിരന്തരം വന്നുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്ന സ്ത്രീയാെണന്നും ജീവനിേലയ്ക്കു മാത്രം പടരുന്ന
വളെല്ലന്നും ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്കു കൂടി ബലിയിടുന്നവളാ
െണന്നും വരുന്നു. രക്തസാക്ഷി ഒരാശയത്തിേനാ മാ
റ്റത്തിേനാ േവണ്ടി ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ സ്ത്രീ മാസം േതാറും
നൽകുന്ന രക്തം ജീവനില്ലാത്തവയ്ക്കുകൂടിയാെണന്ന
കെണ്ടത്തൽ എല്ലാറ്റിേനയും ഒരു േപാെല ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കു്
കാണാനാവുെമന്നതിെന്റ വ്യാഖ്യാനമാണു്.
എങ്കിലും പുരുഷേലാകത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങൾ തകർ
ന്നില്ല. അതു് മെറ്റല്ലാറ്റിനും ഉള്ളിലൂെട സ്ഥാനം പിടിക്കു
കയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥാനമാറ്റെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ
േലാകം അത്രകണ്ടു് േവരുറച്ചതെല്ലന്നു് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
സംസ്കാരവും മാനവികതയും അതുേപാെല തെന്നയാ
ണു്. ഈ രീതിയിൽ മാത്രെമ േബാധമണ്ഡലങ്ങൾക്കു്
സഞ്ചാരിക്കാനാവൂ. അതിനാൽ എല്ലാം പടരുകയാ
െണന്നു് ജ്ഞാന േലാകം മനസിലാക്കി. ൈറേസാ
മാറ്റിക്കായ ഈ തുടർച്ചെയ ആണു് േലാകം അഭിമുഖീ
കരിക്കുന്നതു്. “ആണു െപണ്ണിനു് നരകമാകാത്ത ഭൂമി
െയ”ക്കുറിച്ചു് (കയറ്റം) ആഗ്രഹിക്കാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ
പറയുന്നതു് ഇക്കാരണത്താലാണു്.
അതിെന്റ ൈറേസാം സ്ത്രീയുേടതാെണന്നു് വ്യക്തമാ
ക്കുന്നതാണു് “ആലപ്പുഴ പൂഴിമണ്ണു് തിരളുന്നതാണു് െവ
ള്ളം, അതു് കറപിടിക്കുന്നു, നനയ്ക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, അതു്
െനാന്തു കിടക്കുന്നു, എഴുേന്നറ്റു നടക്കുന്നു, ഇണ െവ
ള്ളം തീണ്ടാെത ഉറങ്ങാെത കിടക്കുന്നു” എന്നീ സൂചന
കളിലൂെട അതു് സ്ത്രീെയ നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നുണ്ടു്.
ഉടലിൽ നിന്നു് മെറ്റാരുടൽ െമെല്ല ഉണർന്നു വന്നു് ഉടു
പ്പണിയാെത തിണ്ണയിൽ നിന്നു് നിരത്തിേലക്കിറങ്ങു
ന്നതിെനക്കുറിച്ച് ‘ഉടുപ്പു്’ എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നു
ണ്ടു്. ജലവും രക്തവും പടരുന്നതു് ഉടുപ്പിൽ നിന്നു് ശരീ
രം തെന്റ സ്വത്വം കെണ്ടത്തുന്നതു േപാെലയാണു്. മാ
റ്റത്തിനു വിേധയമായി രൂപെപ്പടുകയാണു് എല്ലാ സ്വ
ത്വങ്ങളും. അവിെട ഭൂപടങ്ങളിൽ നിന്നു ഭൂപടങ്ങളിേല
ക്കുള്ള പടരൽ കാണാം. അധികാരം എങ്ങെന അതി
നാവശ്യമായ ഘടനയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നു് േചാദിച്ചാൽ
അതിെന്റ നാനാതരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലൂെടയാ
ണു് സാധ്യമാക്കുന്നെതന്നു പറയാൻ കഴിയും. ജലവും
രക്തവും ഇതുേപാെല വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്.
പടർന്നു് അതു് അതിെന്റ മണ്ഡലങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു
െവന്നു പറയാം.
ആലപ്പുഴ െവള്ളവും ആഖ്യാന തലത്തിൽ സ്ത്രീ മന
സുമായി േചർന്നാണു നിൽക്കുന്നതു്. െതക്കൻ നീരി
ലുരുറച്ചു േപായവളാെണങ്കിലും അരമുള്ള നാവുള്ള,
െമരുക്കമില്ലാത്ത െവള്ളം െതളിയാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത,
കലക്കത്തിെന്റ മനസ്സുള്ള െവള്ളെത്തയാണു് അവൾ
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. അതിനിടയിൽ സേന്ദഹത്തിെന്റ പഴു
തുകളാണു് ‘ജല’െമെന്നഴുതേണാ? ആറ്റൂരിെന്റ ‘െവ
ള്ള’െമെന്നഴുതേണാ? എന്നതു്. ഈ സേന്ദഹെത്ത
സംസ്കാരങ്ങളുെട സേന്ദഹമായിക്കാണുകയാെണങ്കിൽ
അതിൽ േദശനിർമ്മിതിയുെട സ്വത്വമുണ്ടാകുന്നതു കാ
ണാം. ജ്ഞാനം െകാണ്ടു പരിഷ്കൃതരായവർ തങ്ങളുെട
അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം േശഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ
ശ്രമിക്കുകയും അതില്ലാത്തവർ അപരിഷ്കൃതരായി മാറു
കയും െചയ്തു. സ്വത്തും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ഒന്നിച്ചുവച്ചു്
അതുപേയാഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവെര േദശീയ സ്വത്വ
മുള്ളവരായിക്കണ്ടു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സേന്ദഹത്തിനി
ടയിൽ കൂടിയാണു് ആലപ്പുഴ െവള്ളം കടന്നു േപാകു
ന്നതു്. വയനാട്ടിേലയും നിള നാട്ടിേലയും മലനാട്ടിേല
യും െതളിനീരല്ല ആലപ്പുഴയിേലെതന്നു പറയുന്നിടത്തു്
ജലപ്പകർച്ചകൾ േപാെല തന്നിേല േചാരയുെട ഘടന
മെറ്റാന്നാെണന്നു് പറയുന്നു. ജലത്തിെന്റ പടർച്ചകൾ
ക്കിടയിൽ തങ്ങളുെട ചരിത്രം കലശു് െവള്ളം േപാെല
േവറിട്ടതാെണന്നു പറയുന്നിടത്തു് നിരന്തര ജീവിതത്തി
െല ചരിത്രങ്ങെളക്കൂടി അതു മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.
ഗൃഹാതുരതയ്ക്കപ്പുറം അതു് ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർ
ത്തനം ജലത്തിെന്റ, സ്ത്രീയുെട രാഷ്ട്രീയമാണു്. അേത
സമയം െതാണ്ടനനയാൻ െവള്ളത്തിനായി ദാഹിക്കു
ന്ന പ്രകൃതികുലത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയമാണു്. ഇവിെടയാ
ണു് ജലത്തിെന്റയും േചാരയുെടയും രാഷ്ട്രീയം പര
സ്പരം പങ്കിടുന്നതു്. ജലമിെല്ലങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല.
രക്തമിെല്ലങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവയുെട രണ്ടി
െന്റയും ഒഴുക്കു് അസമാനതകൾ ഇല്ലാതാക്കലാണു്.
ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ ജീവെന്റ നിലനില്പിേലക്കുള്ള വഴിക
െളന്ന നിലയിൽ അതിെന്റ സാധ്യതകൾ വിപുലമാണു്.
പെക്ഷ കടലിെന്റയും നദിയുേടയും നാശത്താൽ ജനപ
ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടു്.
ആലപ്പുഴ െവള്ളം ആലപ്പുഴയുേടതു മാത്രമാകുന്നതു്
ജലം, െവള്ളം എന്ന പര്യായങ്ങളിലൂെടയാണു്. അതു്
മറ്റു് സ്ഥലങ്ങളിെല െവള്ളവുമായി തട്ടിച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ
െവള്ളത്തിെന്റ തെന്ന പാർശ്വവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ട ഇട
ത്താണു് സ്ഥാനമുള്ളതു്. എന്നാൽ ആലപ്പുഴയുെട ചരി
ത്രം േനാക്കിയാൽ അതിെന്റ സ്ഥാനം േലാക ചരിത്ര
ത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചതു കൂടിയാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും
മനുഷ്യെന ഒന്നായി കാണാനുമുള്ള കലാപങ്ങൾ നട
ന്നിടെത്ത പ്രകൃതി തെന്ന മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കു് മാറ്റി അടയാ
ളെപ്പടുത്തുന്നതിനാലാണു് െതാണ്ട ദാഹിക്കുന്നുെവന്ന
തു് ‘ആലപ്പുഴ െവള്ളം’ എന്ന കവിതയിെല കീ േവഡാ
കുന്നതു്.
രക്തത്തിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ തമ്മിലകലുന്നു.
ജാതിയും മതവും ജൻഡറും ഉല്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. രണ്ടി
ലും മനുഷ്യരും ഭിന്നതകളും ഐക്യെപ്പടലുകളും കാ
ണെപ്പടാം. പലായനങ്ങളുെട േവഗത നിശ്ചയിക്കു
ന്നതും അക്രമങ്ങളുേടയും െകാലപാതകങ്ങളുെടയും
യുദ്ധങ്ങളുെടയും േവഗത നിശ്ചയിക്കുന്നതും ജലവും
രക്തവുമാണു്.
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും പ്രകൃതിയുേടയും പടരൽ ഇവിെട
നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു് േകരളത്തിൽ അേങ്ങാ
ളമിേങ്ങാളമുള്ള േക്രാേണാേടാപ്പിലൂെടയാണു് കവിത
യിൽ പടർന്നിരിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ േദവതയുണ്ടാകു
േമ്പാൾ ആലപ്പുഴയിെല െവള്ളത്തിനു് എന്താണുണ്ടാ
കുക? േപ്രതേമാ? എന്ന േപാെല ഫ്രാൻെസസ്കാ
വുഡ്മാൻ എന്ന വനിതാ േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ (1958–
1981) ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. അവർ അതു െകാണ്ടു്
സ്ത്രീെയക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ േപ്രത
േത്തയും മാലാഖേയയും തെന്റ േഫാ
േട്ടാഗ്രാഫിയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുകയു
ണ്ടായി. പ്രാതിനിധ്യത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങെള സമന്വയിപ്പിക്കുേമ്പാേഴ ശരീര
െത്ത തിരിച്ചറിയൂ. ആലപ്പുഴ ജലത്തിെന്റ ഫ്രാൻെസസ്കാ
വുഡ്മാൻ
ശരീരമാക്കുേമ്പാൾ അെതാരു െപൺശ
രീരവും മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിരവധി െപൺ അനുഭവങ്ങ
ളുെട ശരീരവുമാെണന്നു് ഈ കവിത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
അതു് േപ്രതവും മാലാഖയും ഉൾേച്ചർന്ന വിതാനം േപാ
െല ഒന്നാെണന്നു് നാമറിയുന്നു.
ശരീരം എെന്തന്ന േചാദ്യമാണു് ഇവിെടയും മുേന്നാട്ടുവ
യ്ക്കുന്നതു്. േകാവിലും േദവതയുമുള്ള വിശുദ്ധമായ േലാക
വും. േപ്രതവും പിശാചും അടങ്ങിയ അശുദ്ധമായ േലാ
കവും. ഇവയിൽ ഏതാണു് നമുക്കു േവണ്ടതു്. േദവത
യും പിശാചും ഒരു േപാെലയുള്ള േലാകവും ശരീരവും
എന്തുെകാണ്ടു് നാം ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല? അതിനു കാരണ
െമന്തു്? ആ അേന്വഷണം ഫ്രാൻെസസ്കാ വുഡ്മാൻ
നടത്തുന്നതു് ശരീരെത്ത തിരിച്ചറിയാനാണു്. ആലപ്പുഴ
െവള്ളത്തിലും േചാരയുെട കഥയിലും ഇതിനു സമാന
മായ അേന്വഷണമുണ്ടു്. രണ്ടിലും അവയവങ്ങളില്ലാത്ത
ശരീരമാണു് സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. ഒന്നു് ജലമായും മെറ്റാ
ന്നു് േചാരയായും എന്ന വ്യത്യാസേമയുള്ളൂ.
‘േപ്രത’െമന്ന കവിതയിലും ഇതിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാന
സാധ്യത കാണാനാവുന്നുണ്ടു്. എങ്ങെനയാണു് മറ്റു

ജാതികളിൽ നിന്നു് അസ്പൃശ്യരുണ്ടായതു് എന്നു് േഡാ.
അംേബദ്ക്കർ േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ൈഹന്ദവ പുരാണ
പ്രകാരം ധർമം ആചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിൽ കഴി
യാൻ പാടില്ലാത്തവർ എന്നു് അേദ്ദഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ടു്. അങ്ങെന സാമ്പത്തിക സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ
നിന്നു്, ധർമം ആചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നു്, മാറ്റി
നിർത്തുന്നവെര നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ
സംഘർഷഭരിതമായ മനുഷ്യരുെട മാനസികാവസ്ഥ
യാണു്. ഈ മാനസികാവസ്ഥ േപാകാത്തതിനാലാ
ണു് േചരികൾ നിലനില്ക്കുന്നതും േപ്രതസ്ഥലങ്ങൾ നില
നില്ക്കുന്നതും.
ഇവെയ മറികടക്കാൻ നമ്മുെട മാനസികാവസ്ഥ ഇേപ്പാ
ഴും പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല. അതിനാവശ്യമായ മാനസിക
പരിണാമം ഇെല്ലങ്കിൽ ഇവ നിലനില്ക്കുക തെന്ന െച
യ്യും. ചത്തു് ചീർത്തു് അടിഞ്ഞു് സന്ധ്യയക്കു് ഒറ്റയ്ക്കു് മുടി
ഞ്ഞ ഇേത േതവിടിശ്ശിക്കരയിേലയ്ക്കു് തെന്ന എേത്ത
ണ്ടി വരുെമന്നു് കവിതയ്ക്കു് പറേയണ്ടിയും വരും. മനു
ഷ്യെര പരസ്പരം അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ
പലേപ്പാഴുമുണ്ടാകുന്നതു് െനഗറ്റീവായ വർത്തമാനങ്ങ
ളും േപരിടലുകളുമാണു്. അതു് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിനുള്ളിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങെള മൂടിക്കളയുകയും െന
ഗറ്റീവുകൾ മാത്രം പുറെത്തടുക്കുകയും െചയ്യും. അശുദ്ധി
യുെട വ്യവഹാരങ്ങളിേലയ്ക്കു് മാറുകയും െചയ്യും.
ശുദ്ധമല്ലാത്ത ആലപ്പുഴ െവള്ളം േപാെല പിറക്കാത്ത
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് േചാര െകാണ്ടു് ബലിയിടുന്ന ‘ഉല്പാ
ദന’രഹിതമായ ജീവിതം േപാെല മെറ്റാരാൾക്കു് അശു
ദ്ധെമന്നവകാശെപ്പടാവുന്ന ഒരു ജീവിതം അെല്ലങ്കിൽ
ജീവിതങ്ങൾ കൂടി ഇവിെട വിലാസെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഉല്പാ
ദിത േബാധത്തിെന്റ കുടുംബവും വിഭവങ്ങളുമായി മാറി
യിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളിൽ ശുദ്ധിവാദം പ്രാധാന്യമർഹി
ക്കുന്നു. െസമറ്റിക്കായ േബാധമുല്പാദിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള
െപാതുേബാധങ്ങളിെല്ലാം ൈദവത്തിെനതിെര പിശാ
ചിെന നിർമ്മിെച്ചടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പിശാചിെന രൂപങ്ങൾ
എല്ലാ െസമിറ്റിക്കിടങ്ങളിലും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണു്.
ഈ രൂപെപ്പടലാണു് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും കാണാൻ
കഴിയുന്നതു്. ഇവർ പരസ്പരം ൈദവങ്ങേളയും പിശാ
ചുക്കേളയും കാലികമായി നിർമ്മിക്കുന്നു. ൈദവങ്ങ
െളന്നും പിശാചുക്കെളന്നും പറയുന്നിെല്ലന്നു മാത്രം.
പെക്ഷ േബാധതലങ്ങൾ ഇതു തെന്നയാണു്. അതു്
ഈ കവിതകളുെട ഉളളിൽ കിടപ്പുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാ
ണു് ശുദ്ധിേയക്കാൾ അശുദ്ധിെയക്കുറിച്ച് ഈ കവിത
കൾക്കു് സംസാരിേക്കണ്ടി വരുന്നതു്.
അവരാതി െവയിലായും ൈസ്വരണിയായ കാറ്റായും കു
ലട നിഴലായി അതു് മാറും. സ്ത്രീയുെട പര്യായങ്ങളിൽ
അതു് േചർക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും. അസ്പൃശ്യരാക്കെപ്പ
ടുന്നതിനു് െചയ്യുന്ന ഇത്തരം േവലകളുെട ൈനതിക
മണ്ഡലത്തിൽ ൈബനറികൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചാൽ മതി.
ധർമം ആചരിച്ചാൽ എല്ലാം മാറുേമാ? അംേബദ്ക്കറു
െട േചാദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നതു് ഇവിെടയാണു്. അതു
െകാണ്ടുതെന്നയാണു് േപ്രതെമന്ന കവിതയുണ്ടാകുന്ന
തും ആലപ്പുഴ െവള്ളമുണ്ടാകുന്നതും േചാരയുെട കഥയു
ണ്ടാകുന്നതും. ൈബനറികെള മാറ്റി ബഹുത്വത്തിേലക്കു്
വികസിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ധർമം
ആചരിക്കൽ മാറുകയും പ്രവർത്തികളുെട വിശാലത
കൾ സാധ്യമാകുകയും െചയ്യും.
ഈ വിശാലതകൾ സാധ്യമാക്കണെമങ്കിൽ ജാതി ഒളി
പ്പിക്കുന്ന സ്വത്വ സമൂഹങ്ങൾ ജാതിയിൽ നിന്നു തെന്ന
േമാചിക്കെപ്പടണം. അംേബദ്ക്കർ ഉന്നയിക്കുന്ന ജാ
തി ഉന്മൂലനം അതാണു്. ജാതിയിലൂെട സമൂല മാറ്റമു
ണ്ടാകില്ല. അതു് എേപ്പാഴും ൈബനറികെള കാണു
ന്നതിനാൽ ബഹുത്വങ്ങെള തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.
ഇതു് ജാതികളുെട പ്രശ്നമാണു്. നിലവിലുള്ള ഉച്ചനീച
ത്തങ്ങൾ മാറണെമങ്കിൽ ജാതി ഇല്ലാതാകണം സ്വ
ത്വങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായ ജാതിയ്ക്കു് അവയുെട നിലവിലു
ള്ള ജാതിയായി മുേന്നറാനുള്ള വ്യാേമാഹമാണുള്ളതു്.
അതു് ജാതീയത നിലനിർത്തുകയുള്ളൂ.
ഇതു് അധികാരത്തിെന്റ േമഖലയായതുെകാണ്ടു് തെന്റ
അധികാരം നഷ്ടെപ്പടുേമാ എന്നു കരുതി ഉയർന്ന ജാ
തികൾ എന്നവകാശെപ്പടുന്നവർ പിേന്നാട്ടു നടക്കുക
യും തങ്ങളുെട ജാതീയത നിലനിർത്താൻ ൈവകാരിക
മായ ജാതീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു
വീെണ്ടടുക്കുകയും െചയ്യും. ഇതുെകാണ്ടു് അംേബദ്ക്കർ
ഉന്നയിച്ച ജാതി ഉന്മൂലനം സ്വത്വജാതിവാദികൾ ഇല്ലാ
താക്കും. കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് ൈവകാ
രികമായ ജാതിരാഷ്ട്രീയമാണു്. ഇതു് സംഘർഷങ്ങ
െള നിർമ്മിെച്ചടുക്കുകയും. ജാതീയത രൂക്ഷമാക്കുകയും
െചയ്യും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങെള ബഹുത്വങ്ങളിലൂെട
മാത്രേമ േനരിടാൻ കഴിയൂ. അവിെടയാണു് േചാരയുെട
കഥ എന്ന കവിത പ്രസക്തമാകുന്നതു്.
എല്ലാ അവയവങ്ങളും േചർന്ന ആ ശരീരം ഉല്പാദിപ്പിക്കു
ന്ന ശരീര വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നാണു് ഇെതാരു സ്ത്രീയാ
െണന്നു മനസിലാക്കാനാവുക. ആ ശരീരം പ്രേത്യകി
ച്ച് പുതിയതായി ഒന്നും തരുന്നിെല്ലങ്കിലും സ്ത്രീയുെട മാന
സിക ശാരീരികാവസ്ഥെയക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്.
ഈ കവിതയിൽ ശരീരമുണ്ടു്. പെക്ഷ ശരീരെത്ത അട
യാളെപ്പടുത്തുന്ന അവയവങ്ങളില്ല. ശരീരെമന്ന വ്യവ
സ്ഥയിൽ അവയവങ്ങളുണ്ടു്. അതു് ഇതാണു് അെല്ല
ങ്കിൽ അതാെണന്നു പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? െമാത്തം വ്യ
വഹാരങ്ങളിൽ ഓേരാന്നും പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടാണു്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. േവർതിരിവുകളുെട യുക്തി ഇന്ത്യൻ
ജാതിേപാെലയാണു്. അവ പരസ്പരം ഐക്യെപ്പടാന
ല്ല, തങ്ങളുെട അധികാരം സ്ഥാപിച്ച് ജാതിയുെട േമൽ
ൈക്ക േനടാനാണു് ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഇതുെകാണ്ടു് പരസ്പ
രം ഐക്യെപ്പടാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാക്കുകയാണു്.
ഈ സാമൂഹികാവസ്ഥയിൽ നിന്നു് േചാരയുെട കവിത
വായിക്കുേമ്പാളാണു് ബഹുത്വത്തിെന്റ അർത്ഥം മനസി
ലാകുക.
അതു് ചരിത്രെത്ത അഴിച്ചു േനാക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.
‘മുഴുവൻ രക്തസാക്ഷികളുെമാന്നിച്ചു് മണ്ണിനു് െകാടുത്തി
ട്ടില്ല അതിെന്റ ഉപ്പു്’ രക്തസാക്ഷി ഒഴുക്കിയ രക്തെത്ത
താരതമ്യം െചയ്യുന്നുണ്ടു് കവിത. ഇവിെട സ്ത്രീ സമൂഹ
െത്ത ചരിത്രം അടയാളെപ്പടുത്താെത േപായതിെന്റ
ഓർമ്മെപ്പടുത്തലും പുരുഷനു് അധികാരമുള്ളതിനാൽ
തങ്ങൾ ഒഴുക്കിയ േചാരയുെട ഉപ്പു് അടയാളെപ്പടുത്താ
െത േപായതിെന്റ ഓർമെപ്പടുത്തലുമുണ്ടു്. സ്വാഭാവിക
മായി സ്ത്രീകൾ പ്രകൃതിേയാടും ജീവിതേത്താടും ഇടെപ
ട്ടു് ഒരു പുതിയ േലാകം നിർമ്മിെച്ചടുക്കുേമ്പാൾ അതു് മൂ
ടിവയ്ക്കുന്നതിെനക്കൂടി ഇേതാർമ്മെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. രക്ത
സാക്ഷി ഒഴുക്കുന്ന രക്തത്തിനു് െകാടുക്കുന്ന വില എന്തു
െകാണ്ടു് സ്ത്രീകൾ ഒഴുക്കുന്ന രക്തത്തിനു് െകാടുക്കുന്നില്ല
എന്നു വരുേമ്പാൾ ചരിത്രത്തിനു് തിരിഞ്ഞു നില്ക്കാൻ
കഴിയില്ല. ചരിത്രം ഉത്തരം േതടണെമന്നു തെന്നയാ
ണു് പറയുന്നതു്.
ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് മാറ്റി നിർത്തെപ്പട്ട ഒരു വിഭാഗ
ത്തിെന്റ പ്രതിേഷധം കൂടി ഇതിലുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാ
ണു് മുഴുവൻ രക്തസാക്ഷികളുെമാന്നിച്ചു് മണ്ണിനു് െകാ
ടുത്തിട്ടില്ല അതിെന്റ ഉപ്പു് എന്നു പറേയണ്ടി വരുന്നതു്.
തങ്ങൾ നിരന്തരം രക്തസാക്ഷികൾ ആയതു െകാണ്ടാ
ണു് ഈ ഉൾപ്പറയലിനു് ഗൗരവമുണ്ടാകുന്നതു്.
ഭക്ഷണം കരിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിെന്റ മുഖം വാടുന്ന ബാ
ലാമണിയമ്മയുെട കാലത്തു നിന്നു് മുേന്നാട്ടു േപായ
അനുഭവത്തിെന്റ തെന്ന അബ്േനാർമലായ ഒരു കാ
ലത്തു് ജീവിേക്കണ്ടി വരുന്നതു െകാണ്ടാണു് ഇങ്ങെന
പറേയണ്ടി വരുന്നതു്.
േവലികളിെല െചമ്പരത്തികൾക്കും കവലകളിെല
െകാടിക്കൂറകൾക്കും െപൺശരീരങ്ങൾ െചാരിഞ്ഞ
േചാരയുെട ചുവപ്പിെല്ലന്നു പറയുന്നിടത്തു് സ്വശരീരത്തി
െന്റ രക്തസാക്ഷിത്വെത്തത്തെന്നയാണു് സ്ത്രീകൾ അട
യാളെപ്പടുത്തുന്നതു്. അബ്േനാർമൽ ഇൻഡിവിച്വലു
കെള (Abnormal Individual) ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാ
ലത്തു് സ്ത്രീ + സ്ത്രീകളുെട ഈ തിരിച്ചറിവു് വിേധയത്വ
ക്രമീകരണങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്യാൻ േപാന്നതാണു്.
തങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികേളക്കാൾ രക്തസാക്ഷികളും
പ്രകൃതിേയക്കാൾ പ്രകൃതിയുമാെണന്ന കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതു
െകാണ്ടാണു് ഇപ്രകാരം പറയാൻ കഴിയുന്നതു്.
അബ്േനാർമലായിരിക്കുക എന്നതിനകത്തു് സമൂഹ
ത്തിേലയ്ക്കു് തിരിച്ചുവരിക എന്നുകൂടിയുെണ്ടന്നു േതാന്നു
ന്നു. ഓർമകൾ െകട്ടിമറിയുേമ്പാളാണേല്ലാ ഇത്തരം പ്ര
ശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതു്. ഓർമകെള തിരിെച്ചടുക്കാനും കൂട്ടി
േചർക്കാനും ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ െപാതുേബാധ
ത്തിൽ നിന്നു് മാറിേപ്പാകുന്നതായി മറ്റുള്ളവർക്കു േതാ
ന്നാം. ഇതിെനയാണു് പലേപ്പാഴും അബ്േനാർമൽ
എന്നു േപരിട്ടു വിളിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇെതല്ലാം േചർ
ന്ന ബഹുത്വ സമൂഹത്തിൽ അവെരക്കൂടി േചർത്തു പിടി
ക്കുന്നതിെന്റ വ്യാപ്തിയാണു് പിറക്കാത്ത ൈപതങ്ങൾ
ക്കു് പിഴയൂട്ടുന്ന േചാരയാകുന്നതു്. സ്ത്രീെയക്കുറിച്ചു് പുരു
ഷൻ എഴുതുേമ്പാൾ ഇതുേപാെല സംഭവിക്കില്ല. കാ
ലാകാലങ്ങളായി പുരുഷൻ പുലർത്തുന്ന അധികാര
ത്തിെന്റ േമൽത്തട്ടിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. പി. എൻ.
േഗാപികൃഷ്ണെന്റ “എെന്റ ജീവിതത്തിെല ഏറ്റവും ആദ്യ
െത്ത സ്ത്രീ ഏറ്റവും അവസാനെത്ത സ്ത്രീേയാടു പറയു
ന്നതു്” എന്ന കവിത എടുക്കുക. സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം
കുടുംബ + സമൂഹ + ജീവിതങ്ങെളക്കുറി
ച്ചു പറയുന്ന കവിത ൈബനറിയിലാണു്
കഴിയുന്നതു്. പുരുഷൻ സ്ത്രീയുെട ദ്വന്ദ്വെമ
ന്ന നിലയിൽ തെന്നയാണു് കവിത മു
േന്നറുന്നതു്. “മുകളിെല ഫാനിെന്റ ഇത
ഡഗ്ലസ്
ളുകൾ മകെന്റ ൈകയിതളുകെളക്കാൾ
േഗാർഡൻ
േസ്നഹം െചാരിയും” എന്നു പറയുന്നിടത്തു് ഒരു സ്ത്രീെയ
കവി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടു്. അങ്ങെന ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലൂെട സ്ത്രീ
പുരുഷെന തെന്റ എതിർ രൂപമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.
“കുട്ടികൾ ജയിച്ചു ജയിച്ചു േപായിട്ടും േതാറ്റു േതാറ്റു െകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ േപാെല എങ്കിലും നാം നി
ലനില്ക്കുന്നു” എന്നിടത്തു് സ്ത്രീെയ െപാതുേബാധം എങ്ങ
െന കാണുന്നുെവന്നിടത്താണു് ഈ കവിത നിർത്തുന്ന
തു്. ഈ കവിതയ്ക്കു് തെന്റ കർതൃത്വത്തിൽ നിന്നു് ഒട്ടും
മുേന്നാട്ടു േപാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. പുരുഷെന്റ നിലനി
ല്പിൽ നിന്നു മാത്രെമ േനാക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ.
ദ്വന്ദ്വത്തിെന്റ യുക്തിയ്ക്കപ്പുറത്തു് സ്ത്രീെയ മാറ്റിക്കാണാൻ
കഴിയുന്നില്ല എന്നു ചുരുക്കം. എന്നാൽ േചാരയുെട കഥ
യിൽ ദ്വന്ദ്വമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എല്ലാം ഒേര േപാ
െല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയാണു് കാണാനാവു
ന്നതു്. മരിച്ചതും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയും ജീവ
ജാലങ്ങളും ഒരുേപാെല കാണാനാവുന്നതാണു് കല
യ്ക്കു് ഇന്നാവശ്യം. മെറ്റല്ലാം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റേയാ
ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റേയാ വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
േയാ പ്രേയാഗ സന്തതികളാണു്. അവയ്ക്കു് െപാതുജീ
വിതെത്ത മുേന്നാട്ടു നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംഘർഷ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാേന കഴിയൂ.
ഇതിെന മറികടക്കലും ജനാധിപത്യ േബാധ്യങ്ങളും
നിർമ്മിെച്ചടുക്കലുമാണു് കലാ നിർമ്മിതികൾ െചേയ്യ
ണ്ടതു്. അതു െകാണ്ടു തെന്ന രൂപങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ
െപ്പേടണ്ടി വരും. അവയവങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളും
അവയുെട ഒഴുക്കും നിർമ്മിെയടുേക്കണ്ടി വരും നിേക്കാ
േള േജാളിേക്കായർ (1947-…) എന്ന ഫ്രഞ്ച് കേനഡി
യൻ പൗരത്വമുള്ള സ്ത്രീ േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ െചയ്തതുേപാ
െല ചിലേപ്പാൾ സുതാര്യമായ സിൽക്കു് വസ്ത്രങ്ങളിൽ
െപാതിഞ്ഞു് ചുക്കിച്ചുളുങ്ങിയ (contorted) രൂപങ്ങളാ
േകണ്ടി വരും. ഇതിലൂെട സൗന്ദര്യ നഷ്ടമല്ല നിർമ്മിക്ക
െപ്പടുന്നതു്. സമൂഹത്തിെന്റ ഒഴുക്കിൽ അവയവ ഘടന
ഇല്ലാെത ഒന്നിക്കാെമന്നതാണു്. വസ്തുതകളുെട ക്രൂര
തെയ തുറന്നുകാട്ടാൻ ഫ്രാൻസീസ് േബക്കൺ (1909–
1992) െപയ്ന്റിങ്ങിലൂെട െചയ്തതിനു സമാനമാണിതു്.
ഒരു സമൂഹത്തിെന്റ േപാക്കു് അതു്
എങ്ങെന ആെണന്നു് േജാളിേക്കായറും
ഫ്രാൻസീസ് േബക്കണും ശരീരങ്ങളിലൂ
െട അടയാളെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ അവയ
വങ്ങളുെട ൈവകാരികതെയ മാറ്റി നിർ
ഫ്രാൻസീസ്
ത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. അവ അവയവങ്ങ
േബക്കൺ
ളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളായതിെന്റ പ്രേത്യകതകൂടിയാണു്
ഇതിലൂെട സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ബഹുത്വെമന്ന അസംേബ്ല
ജിൽ ഒറ്റയ്ക്കു് ഒരു ഘടന ഇല്ല. അതിെന്റ ഒഴുക്കാണുള്ള
തു്. അതിൽ ചിലേപ്പാൾ ഓർമിെച്ചടുക്കാൻ മുഖം േപാ
ലും ഉണ്ടാകില്ല.
സമകാലിക സ്േകാട്ടീഷ് ചിത്രകാരനായ ഡഗ്ലസ്
േഗാർഡെന്റ “െസൽഫ് േപാർെട്രയ്റ്റു് ഓഫ് യൂ +
മീ” എന്ന െപയ്ന്റിംഗിനു് സമാനമായ അവസ്ഥയാ
ണു് നിലവിലുള്ളതു്. പകുതി െവട്ടിെയടുത്ത മുട്ടേത്താടു
േപാെല അവയവമില്ലാത്ത ശരീരമായിത്തീർന്ന നമ്മൾ
അവയവനിഷ്ഠെയക്കുറിച്ച് ഇനി സംസാരിേക്കണ്ടതില്ല.
െമാത്തം ശരീരം െമാത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുെവന്നു
കണ്ടാൽ മതി. അതിനു് ഒരുദാഹരണമാണു് േചാരയു
െട കഥ. അതു് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന രക്തം ഏതു് അവയ
വത്തിൽ നിെന്നന്നു് പറയുന്നില്ല. പെക്ഷ അതു് എല്ലാ
സ്ത്രീകേളയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. തങ്ങെള
മാറ്റിനിർത്തിയ ചരിത്രെത്തയും കുറിച്ച്
പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾ സമുദ്രത്തിെന്റ ഭാഷ
യിൽ സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു്
േലാകത്തു് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നെതന്നു് കവി
നിസാർ ഖബ്ബാനി
നിസാർ ഖബ്ബാനി പറയുന്നുണ്ടു്. േചാ
രയുെട കഥയിൽ സമുദ്രമിെല്ലങ്കിലും ആലപ്പുഴയിെല
കലശുെവള്ളത്തിെന്റ ഭാഷയുണ്ടു്. െതാണ്ട ദാഹിക്കു
ന്ന ഭാഷ. േചാരയുെട അവയവമില്ലാത്ത ശരീരവും. മല
യാള കവിതയുെട മുേന്നാട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഈ കവിത
മാറ്റത്തിെന്റ ഭാഷ പറയുന്നു. അതു് കാണാെത േപാ
കാൻ കഴിയില്ല.
□

വി. ആർ. സേന്താഷ്
1971-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിെല പുത്തൻ
േവലിക്കരയിൽ ജനിച്ചു. ആലുവ യു. സി.
േകാേളജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ്
േകാേളജ്, കാക്കനാടു് േകരളാ മീഡിയ
അക്കാദമി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം. ചരി

ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും േജർണ
ലിസത്തിൽ പി. ജി. ഡിേപ്ലാമയും.

േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുെട വിവർത്തനത്തിനുള്ള
അവാർഡ്, വി. ടി. കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അവാർഡ്, വി. ബാല
ചന്ദ്രൻ കവിതാ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആത്മ
കഥാ പുസ്തകത്തിൽ, 360 ഡിഗ്രി, ഇരുൾ കാന്തം, നീ എന്നും
എേന്നാെടാപ്പം നടക്കും, നീല നദിയ്ക്കും െചമ്മരങ്ങൾക്കും ഇട
യിലൂെട എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾക്കു പുറെമ നീത്േഷ,
മിേഷൽ ഫൂേക്കാ, എേഡ്വർഡ് െസയ്ദ്, കാർേലാസ് ഫ്യൂയ
ന്റസ്, വാൾട്ടർ ബഞ്ചമിൻ, ഏണസ്റ്റ് െഹമിങ് േവ, പേബ്ലാ
െനരൂദ, ഹസൻ കാനാ ഫാനി, ആേന്ദ്രതർേക്കാവ്സ്കി തുട
ങ്ങി േലാകപ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപത്തേഞ്ചാ
ളം കൃതികളും മലയാളത്തിേലയ്ക്കു വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
ഇൻഡ്യാ റീ എന്ന മൾട്ടിലിംഗ്വൽ മാസികയിൽ ചിത്രകലാനി
രൂപകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ
ഇൻഫർേമഷൻ-പബ്ലിൿ റിേലഷൻസ് വകുപ്പിൽ ഇൻഫർേമ
ഷൻ ഓഫീസറും േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുെട ട്രഷററു
മാണു്.
ഭാര്യ: േഡാ. യു. വി. ഷക്കീല.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക
െളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

