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ഖസാക്ക് ശിലെയ
െതാടുേമ്പാൾ

രവിയുെട കാഴ്ചയും ജീവിതവുമാണു് ഒ. വി. വിജയെന്റ
‘ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസം’. മലയാളിയുെട ജീവിതവും
പ്രണയവും വിരഹവും മരണവും അതിലുണ്ടു്. എവിെട
െയല്ലാം മലയാളിയുെട അനുഭവത്തിൽ അതു് പദാനു
പദം ആഴ്ന്നുകിടപ്പുെണ്ടന്നു േചാദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാ
നാവില്ല. അത്രമാത്രം ഭാഷയിലും നിത്യജീവിതത്തിലും
സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ടു് ഖസാക്ക്. ആ കൃതിയുെട
ശില്പാവിഷ്കാരമാണു് ഇവിെട ചർച്ച െചയ്യുന്നതു്.
ഇതിനകം ഖസാക്കിെന മറ്റുമാധ്യമങ്ങളിേലക്കും സി
നിമയിേലക്കും മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. കൃ
തിയുെട ഉള്ളിെല മാന്ത്രികത ആ ശ്രമങ്ങെളെയല്ലാം
ഒരു വശേത്തക്കു്, എന്നാൽ, തട്ടിമാറ്റി. െചതലിമലയും
ഓത്തുപള്ളിയും കൂമൻകാവും തുടങ്ങി അേനകങ്ങളാ
യിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതു്. അതുെകാ
ണ്ടു് മലയാളി ഖസാക്ക് എന്ന അനുഭവെത്ത ഇേപ്പാഴും
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു.

നാലര പതിറ്റാണ്ടിെന്റ വായനാസംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയി
െല െതളിക്കൂറാണു് ഖസാക്ക്. പ്രകൃതിയാേണാ മനുഷ്യ
നാേണാ ഭാവനയുെട സ്ഫടിക കമാനങ്ങളാേണാ അതി
െന്റ രമണീയത? ഇരുളിെന്റയും നിദ്രയുെടയും സഞ്ചാ
രപഥങ്ങളിൽ മിന്നായം പായുന്ന െഷയ്ഖ് തങ്ങളാ
േണാ? റിൽെക്കയുെട (ഓർഫ്യൂസിനുള്ള ഗീതകങ്ങളി
െല) െവളുത്ത കുതിരെയേപ്പാെല അലയുന്ന പാണ്ടൻ
കുതിരയാേണാ? നക്ഷത്രത്തരികളാൽ െനെയ്തടുത്ത ഭാ
ഷയാേണാ? ഭഗവദ്ഗീതയും പ്രിൻസ് തിരുവാങ്കുളവും
റിൽെക്കയും മുട്ടത്തുവർക്കിയും േബാദ്െലയറും കൂട്ടിനു
ള്ള രവിയാേണാ?

ആർക്കാണു് ഇതിനു മറുപടി പറയാൻ കഴിയുക? േസ്ന
ഹത്തിെന്റയും രതിയുെടയും ആർജവങ്ങൾേക്കാ അറ
ബിക്കുളത്തിെന്റ ഋതുപരിണാമങ്ങൾേക്കാ? സ്വപ്നത്തി
െന്റ ഇലപ്പാവുകളിൽ െനെയ്താരുങ്ങുന്ന കുഞ്ഞാമിന
േയ്ക്കാ ൈമമുനേയ്ക്കാ? സംസ്കാരത്തിെന്റ ഇരുപുറങ്ങളിൽ
േസ്നഹത്തിെന്റ വയൽ നിറയ്ക്കുന്ന അള്ളാപ്പിച്ചാ െമാ
ല്ലാക്കേയ്ക്കാ ൈനസാമലിേക്കാ? ഈ േചാദ്യം ഓേരാ
വായനക്കാരനും എത്ര തവണ േചാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

ഇതിെനല്ലാം പാപേബാധം എന്നായിരിക്കും മറുപടി.
രവി ഒരിക്കൽേപ്പാലും ഒന്നും ആ രീതിയിൽ കാണുന്നി
ല്ല. എല്ലാം ജീവിതത്തിെന്റ ഒഴുക്കായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം
കാണുന്നതു്. ശാരീരികബന്ധത്തിേലർെപ്പടുേമ്പാഴും
മദ്യപിക്കുേമ്പാഴും ആ ഒഴുക്കിൽ ഒരു കണ്ണി േചരുന്നു.
ചിറ്റമ്മയും ൈമമുനയും ആ കണ്ണിയുെട ഒരു ഭാഗം മാ
ത്രമാണു്. അവെരാരിക്കലും രവിെയ േവട്ടയാടുന്നില്ല.
രവിയും സ്വയം േവട്ടയാടുന്നില്ല. തേന്നാടുതെന്ന േസ്നഹ
വും ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരാെള ആരു േവട്ടയാടും?
പുതിയ കാലത്തിെന്റ ഉടൽ ചുറ്റിനില്ക്കുന്ന രവി ജീവിത
െത്തേപ്പാലും സർക്കാസേത്താെടയാണു കാണുന്ന
തു്. സ്വാമിനിയുെട കാവിക്കച്ച അറിയാെത ചുറ്റിേപ്പാ
രുന്ന അേദ്ദഹം കൂമൻകാവങ്ങാടിയിെല പീടികക്കാ
രെന്റ േചാദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ആേലാചിക്കുന്ന
തു് കാവിപ്പുതപ്പുകൂടി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നാണു്.
ആവശ്യത്തിനപ്പുറം ഒന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടാ
ത്ത ഈ കഥാപാത്രെത്ത എങ്ങെന അസ്തിത്വവാദിയാ
യി പരിഗണിക്കും? കാമുകി തിരിച്ചുവരവിെനക്കുറിച്ചു
പറയുേമ്പാൾ ‘അറിഞ്ഞുകൂടാ’ എന്നു പറയുന്ന രവി
െയ അസ്തിത്വവാദിയായി പരിഗണിക്കാെനാക്കുേമാ?
എക്കാലത്തും മാറിമറിയാവുന്ന കാലത്തിെന്റ സ്പന്ദന
േമൽക്കുന്ന ഖസാക്കിെന്റ ‘കഥാപാത്രങ്ങെള’യാണു്
നൂറ്റിയാറു് ശിലാഖണ്ഡങ്ങളിൽ (2×2 ൈസസ്) ഒരുക്കി
യിരിക്കുന്ന ഈ റിലീഫുകൾ ‘ഖസാക്കി’െന്റ ശില്പകല
നൽകുന്ന േവറിട്ട ഭാഷ്യമാണു്.

കലാകാരന്മാരുെട അേന്വഷണങ്ങൾ

വി. െക. രാജനുൾെപ്പെട ആറുേപരാണു് ഈ പ്രവർ
ത്തനത്തിനു പങ്കാളികളായതു്. അന്തർേദ്ദശീയ ശില്പി
യായ വി. െക. രാജനാണു് ഇതിനു േനതൃത്വം നല്കിയതു്.
മെറ്റാരു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ േജാൺ
സ് മാത്യു, യുവശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ േഹാച്മീൻ,
േജാസഫ് എം. വർഗീസ്, പരമ്പരാഗത ശില്പേവല
യിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന മുരുകൻ, േവണു എന്നിവരാ
ണു് ഇതിെന്റ പ്രവർത്തകർ. ഇവരുെട ഖസാക്ക് സാ
ധകമാണു് നൂറ്റിയാറു് ശിലാ റിലീഫുകൾ. ഖസാക്ക് പാ
രായണം, തസ്രാക്ക് സഞ്ചാരം നിരന്തരം നടത്തിയാ
ണു് റിലീഫുകൾ പാകെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ
അവരുെട വ്യാഖ്യാനസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വത്വപരമായ
അേന്വഷണവും കാണാം. ഇതു് സ്പർശേനന്ദ്രിയവുമായി
(haptical) ബന്ധെപ്പട്ട കാഴ്ചയിലാണു് എത്തുന്നതു്.

ഖസാക്ക്, രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ ചിന്തകളിൽ േവറിട്ട രൂ
പമാണു്. അതിൽനിന്നു മെറ്റാരു കലാസൃഷ്ടിെയക്കു
റിച്ചു ചിന്തിക്കുക തെന്ന അസാധ്യമാണു്. മഹത്തായ
ആകാശങ്ങൾ ശാശ്വതമായ ഒരു സ്വപ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
(ലാൻഡ്േസ്കപ്പ്) എന്നു് േബാദ്െലയർ പറയുന്നുണ്ടു്.
ഖസാക്ക് എന്ന ശാശ്വതസ്വപ്നെത്തയാണു് ആറുകലാ
കാരന്മാർ ശിലയിൽ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇെതാരു
െവല്ലുവിളിയാെണന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എഴു
ത്തുകാരനായാലും ചിത്രകാരനായാലും ശില്പിയായാലും
അവരുെട മീഡിയങ്ങളിെല െവല്ലുവിളി ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാ
ഴാണു് അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക. അതിനവർ മീഡി
യത്തിൽത്തെന്ന ആയിരിക്കണെമന്നു് െദലൂസ് സൂചി
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. (The artist is already in the canvas) ആ
രീതിയിൽ ഇവർ ഈ കലാസൃഷ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകാ
ണുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ േനാവലിനും മുമ്പും
പിമ്പും േവർതിരിവുണ്ടായേപാെല ശില്പകലയിലും േവർ
തിരിവുണ്ടാകാം.

അതിെന്റ ൈവകാരിേകാർജമാണു് ഈ നിർമിതിക
ളിൽ കാണുന്നതു്. ഓേരാ കഥാപാത്രവും ഖസാക്കിൽ
കാണുംേപാെല ശില്പങ്ങളിലും േവറിട്ടുനില്ക്കുന്നു. ഉദാ:
ൈമമുനെയ ൈസ്ത്രണതയുെട പ്രതീകമായിട്ടാണു് ഒ. വി.
വിജയൻ േനാവലിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അെത
ങ്ങെന ശില്പത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കും? ഈ െവല്ലുവിളിെയ
മേനാഹരമായി ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുകയാണിവിെട. മല
േയാളംേപാന്ന ശിലയുെട കാഠിന്യത്തിൽനിന്നു് ഒരു പൂ
വ് വിരിയിെച്ചടുത്തിരിക്കുകയാണു്. ചുംബിക്കാൻ െവമ്പു
ന്ന സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ വികാരം നിറയ്ക്കുക എന്ന അയ
ത്നലളിതമായ പ്രവൃത്തികൂടി അതിൽ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഖസാക്ക് വായിച്ചു് ൈമമുനയിെല
ത്തുന്നവർ ൈമമുനയുെട ശിലാസൃഷ്ടി കാണുേമ്പാൾ
ഇതു് ൈമമുനയേല്ല എന്നു് േചാദിച്ചുേപാകും. ഊർജ
സ്വലയായ ൈമമുന അഥവാ ഖസാക്കിെന്റ വിശിഷ്ട
ൈസ്ത്രണത അേതാെട മലയാളത്തിെന്റ സ്ത്രീസങ്കല്പമാ
യിത്തീരുകയാണു്. കാഴ്ചയും വായനയും തമ്മിലുള്ള വ്യ
ത്യാസങ്ങെള അതതു രീതിയിൽത്തെന്നയാണു് ഇവി
െട കാണുന്നതു്. എന്നാൽ ൈവകാരിക സ്ത്രീ എന്തായി
രിക്കണം എന്നതിെന്റ വ്യാഖ്യാനമാണു് ഈ റിലീഫ്.

കുതിരത്തലയനായി ഒ. വി. വിജയൻ അപ്പുക്കിളിെയ
ക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇവിെട കാണുന്നതു് കു
ടുമ െവച്ച അപ്പുക്കിളിെയയാണു്. ഖസാക്കിെന്റ അക
ങ്ങളിൽ പ്രണയാതുരനായ അപ്പുക്കിളിയുണ്ടു്. കുടുമ
െവച്ചാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു ചിന്തി
ക്കുന്ന അപ്പുക്കിളി. തുമ്പികൾക്കും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ
ക്കും മനുഷ്യജാതികൾക്കും ഇടയിൽ യാെതാരു വ്യത്യാ
സവുമില്ലാെത സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പുക്കിളി.
ഇെതാരു സാർവലൗകിക പ്രതീകമായിട്ടാണു് റിലീ
ഫിൽ െതളിയുന്നതു്. ഖസാക്കിെല അപ്പുക്കിളിയുെട
സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത കൃതിക്കകത്തും പുറത്തും കട
ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടാണു് ഇവിെട ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്. എം. വി. േദവൻ ഖസാക്കിെന്റ
ഇതിഹാസത്തിെന്റ കഥാരൂപത്തിനു വരച്ച അപ്പുക്കി
ളി ഒരുപേക്ഷ, കൃതിെയമാത്രം ഓർമെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
ഇലേസ്ട്രഷെന്റ െപാതുസ്വഭാവെത്ത മാത്രമാണു കാ
ണിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ചത്തുേപായ എട്ടുകാലിെയ
ജീവൻ വയ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പുക്കിളിയുെട ‘ൈജവസാേഹാദര്യം’ റിലീഫിൽ കാണാനാകും. െകാല്ലാനും
ജീവിക്കാനും ഒ. വി. വിജയൻ അപ്പുക്കിളിക്കു നൽകിയിട്ടു
ള്ള ൈദവ-ബലത്തിെന്റ ആന്തരികാർത്ഥമാണിതു്.

അള്ളാപ്പിച്ചാ െമാല്ലാക്ക ഈ റിലീഫുകളുെട ജീവനാ
ണു തുറന്നുകാണിക്കുന്നതു്. ഒ. വി. വിജയൻ അള്ളാ
പ്പിച്ച െമാല്ലാക്കയിലൂെട എന്തുകാണാൻ ശ്രമിച്ചുേവാ
അതിെന മറികടക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണു് റിലീഫ്. ഖസാ
ക്കിെന്റ പ്രകൃതിയിൽ ജീവൻെവച്ചു നടക്കുന്നതായി
േതാന്നും. ‘നാം അറിയാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമു
ക്കു സമീപം സംശയരഹിതമായി നിലനില്ക്കുന്ന ജീവ
ജാലങ്ങളും സ്വത്വങ്ങളുമുെണ്ടന്നും അവയുമായി നിര
ന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണു നാെമന്നും’ വാൾട്ടു് വിറ്റ്മാൻ
‘ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസി’ൽ പറയുന്നുണ്ടു്. ആ അത്ഭുതം
െമാല്ലാക്കയിൽ വിരിയുന്നു. സമയവും സംഭവങ്ങളും
സംയുക്തമാെണന്ന വിധത്തിലാണു് െമാല്ലാക്കയുെട
പ്രതീതി സ്പർശം. വിർജിലിെന്റ േജാർജിയസിൽ കാ
ണുന്ന ൈദവസാന്നിധ്യമാണു് ൈനസാമലിയിൽ കാ
ണാൻ കഴിയുന്നതു്. പ്രകൃതി ൈദവികപരിേവഷം ഉൾ
െക്കാള്ളുന്നുെവന്നതിെന്റ ശിലാദൃഷ്ടാന്തം നിേഷധിയും
ൈദവികനുമായി മാറുന്ന ൈനസാമലി ശിലയുെട ന്യാ
യങ്ങളിൽ രൂപെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് ൈചതന്യവത്തായിട്ടാ
ണു്. േനാവലിെന്റ ആത്മീയത ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ
ആേവാളമുണ്ടു്. അതിനാൽ മാന്ത്രികവ്യക്തിത്വത്തിെന്റ
ദായം െചാരിയുന്നതായി േതാന്നും. എന്നാൽ രതിയുെട
റിലീഫുകളിൽ റിയലിസത്തിെന്റ explicity-െയ താന്ത്രി
കകലയിലൂെടയും അബ്സ്ട്രാക്ടു് കലയിലൂെടയുമാണു്
മറികടന്നിരിക്കുന്നതു്. കൂടിയാട്ടത്തിെല മാറാട്ട സമ്പ്രദാ
യങ്ങളും ശിലാചിത്രീകരണങ്ങളുെട ഭാഗമായി ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

ശില്പകലയ്ക്കു് മറ്റുകലകൾ അന്യമെല്ലന്നു പറയുന്ന രീ
തിയിലുള്ള ഐക്യം ഈ പരമ്പരയിലുണ്ടു്. മിനുേക്ക
ണ്ടവ മിനുക്കിയും അല്ലാത്തവ ശിലയുെട പ്രകൃതത്തിൽ
ഉറപ്പിച്ചുമാണു് രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നതു്. കലയുെട
നിർവചനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് വാശിപിടിേക്കെണ്ട
ന്നു നിേയാ-വിഗ്വാൻസ്റ്റിയന്മാർ പറയുന്നുണ്ടു്. അത്ത
രം സമീപനം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കാണാനാവുന്നുണ്ടു്.
എങ്കിലും ഇതിെന്റ നിർമിതി ഇന്ത്യൻ ശില്പകലയുമായി
ബന്ധെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. പാരമ്പര്യത്തിെന്റ വ്യാകരണ
ങ്ങളിലൂെട നവീനത കെണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതു്.
ഒ. വി. വിജയനും ഒരിടേവളയിൽ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ
നടത്തിയതായി കാണാം. അതു് ഇവർ ശിലയിൽ ഉപ
േയാഗെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലാസൃഷ്ടിയുെട ഉറ
വിടത്തിെലത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുെവന്നുപറ
യും പ്രകാരമുള്ള ശ്രമമാണിതു്.
ഇതു് െദല്യൂസിയൻ സങ്കല്പത്തിെന്റ മെറ്റാരു പരികല്പ
നയാണു്. ഏെതാരു കലാസൃഷ്ടിക്കു പിന്നിലും മുറിേവറ്റ
ശ്രമമുണ്ടു്. ആ മുറിവിെന്റ അർത്ഥേമാ/വ്യാഖ്യാനേമാ
തിരിച്ചറിയുന്നതു് അതിെന്റ െടറിറ്ററിയിൽ വച്ചാെണന്നു്
ദല്യൂസ് പറയുന്നു. ഈ േവട്ട ഏല്ക്കാത്ത ഏതു കലാസൃ
ഷ്ടി േലാകത്തുണ്ടു്? ഒ. വി. വിജയനും അതനുഭവിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. ഞാണിേന്മലുള്ള ഈ കളി ശില്പികളും അനുഭവിച്ച
തായി കാണാം. അതാണു് നൂറ്റിയാറു് ശിലാഖണ്ഡങ്ങ
ളിലൂെട കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ആത്യന്തികമായി അനുഭ
വിക്കുന്നതു്.

ഏതിനുള്ളിലും പുറെത്തടുക്കാനാവാത്ത ഒരു വികാരമു
ണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ സ്പർശിക്കുക വലിയ ഒരു കാര്യ
മാണു്. കളിയച്ഛനിൽ പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ പറയു
ന്ന കാര്യം ഇതു മാത്രമാണു്. എന്താണു െചേയ്യണ്ടെത
ന്ന സംഘർഷം ഒരു കലാകാരെന സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റ
വും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ കാര്യമാണു്. എന്നാൽ അതി
െന ഒരു പൂെമാട്ടാക്കുന്നതിലൂെട ആ സംഘർഷം ഒഴി
വാകുന്നു. ‘െനാമ്പെടെയാെക്ക ജീവിതം എന്തു് ജീവിതാ
രാമച്ചാെര’ എന്നു േഗാപാലപ്പണിക്കർ േചാദിക്കുന്നതി
െലല്ലാം ഇതുണ്ടു്. അെതാരു സത്യമാെണങ്കിൽ അതി
േലക്കുള്ള വഴിതുറക്കൽ കൂടിയാണു് ഈ സൃഷ്ടികൾ.

ഒ. വി. വിജയെന്റ ഗൃഹാതുരമായ ഖസാക്കിെന വ്യാഖ്യാ
നിക്കുകയാണു് റിലീഫുകൾ. ഗൃഹാതുരതയ്ക്കു് വർത്തമാ
നത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധമുെണ്ടന്നു ൈഹ
ഡെനേപ്പാലുള്ള ചിന്തകർ പറയുന്നു. നാലരപതിറ്റാ
ണ്ടു മുമ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ ൈജവികതയിലാണു് ഈ കൃതി
രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ
രവിക്കു് ഒരിക്കലും പാപേബാധത്തിൽനിന്നു േമാചനമു
ണ്ടായില്ല. ഈഡിപ്പൽ കുമ്പസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ
കഥാപാത്രം എത്രതവണ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. പാപ
േബാധത്തിെന്റയും ഗൃഹാതുരതയുെടയും േപരിൽ രവി
അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയിൽനിന്നു് ഇേപ്പാൾ േമാചനം േന
ടിയിരിക്കുന്നു. എക്കാലത്തും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുെട
പ്രതീകമായിട്ടാണു് റിലീഫിെല രവി പുനർജനിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്.

ഒ. വി. വിജയേനാ രവിേയാ എന്ന സേന്ദഹം ജനിപ്പി
ക്കും വിധമാണു് ഈ റിലീഫ്. കാരണം, ഒ. വി. വിജയെന്റ
രാഷ്ട്രീയ ഇടെപടലുകൾ, രവിയുെട ഖസാക്കിെല ഇട
െപടലുകൾ… ഇവയ്ക്കു് മനുഷ്യരുെടയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങ
ളുെടയും നിലനില്പുമായി ബന്ധമുണ്ടു്. അെതാരിക്കലും
പാപേബാധമായി മാറുന്നില്ല. ‘പല്ലുമുളയ്ക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ട
െന്റ വികൃതികൾക്കു്’ ‘കാൽപ്പടം വച്ചുെകാടുക്കുന്ന രവി’,
‘മഴയിൽ ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന,’ ‘ചിരിക്കുന്ന രവി’ എന്നി
ങ്ങെന െഫ്രയിമുകളായി മാറുന്ന രവിക്കു് എന്തു പാപ
േബാധമാണുള്ളതു്? എന്തു് അസ്തിത്വദുഃഖമാണുള്ളതു്?
അസ്തിത്വ-േഫ്രായ്ഡിയൻ മേനാവിശകലനങ്ങൾ നില
നിന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായതാ
േണാ പ്രശ്നം? ഇതിെനെയല്ലാം ഇളക്കിമാറ്റാൻ കഴിയു
ന്ന ഒരുപിടി നിർമിതികൾ ഈ േനാവലിലുണ്ടു്. അവ
യുെട വായനയ്ക്കു് രവിെയ മാറ്റിെയഴുതാനാകും. മെറ്റാരു
രവി അേതാെട ജനിക്കുകയും െചയ്യും. എന്നാൽ റിലീ
ഫുകെളക്കുറിച്ചുള്ള വായനയായതുെകാണ്ടു് അനുബന്ധ
റിലീഫുകളിേലക്കു കടക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിനു്, പന എന്ന റിലീെഫടുക്കാം. ‘പന
മ്പട്ടകളിൽ കാറ്റു പിടിച്ചേപാെല’ എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ
ഖസാക്കാണു് ആദ്യം ഓർക്കുക. അതിെനത്രേയാ മുമ്പ്
പനമ്പട്ടകളിൽ കാറ്റുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒ. വി. വിജയൻ
അങ്ങെന എഴുതുന്നേതാെട പാലക്കാടും പനയുെട
ചരിത്രവും നെമ്മ ഓർമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പനയുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ട കഥകളും അറിയുന്നു. യക്ഷിക്കഥകളുെട
എത്രേയാ നിർമിതികൾ പനയുമായി കടന്നുവരുന്നു.
അങ്ങെന ഇതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പനകൾ കാ
ണുേമ്പാഴും മനസ്സിൽ ഇതുേപാെല കഥകളും കാഴ്ചകളും
ഓടിെയത്തും. അത്രകണ്ടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് ശി
ലകളിെല ഈ പനകൾ. ഈ രീതിയിെലല്ലാം തെന്ന
ഒരു പ്രേദശത്തിെന്റ ആവിർഭാവങ്ങൾ പകർത്തിയി
രിക്കുന്ന ശിലാകാഴ്ചകൾ അപൂർവമായ അനുഭവമാണു
നല്കുന്നതു്. ഖസാക്കിെന്റ പകർത്തലല്ല ഇതു്. ഖസാക്കി
െന്റ ശില്പകാഴ്ചയാണിതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഖസാ
ക്കിെന്റ ഇതിഹാസ ‘റഫറൻസ്’ എന്ന നിലയിൽ ഈ
റിലീഫുകൾക്കു് ഒരു മ്യൂസിയത്തിെന്റ ആവശ്യമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു.

വായനയിൽനിന്നു കാഴ്ചയിേലക്കു മാറിയ ഈ കലാസൃ
ഷ്ടി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരു ഖസാക്കാണു് മുന്നി
െലത്തുക. രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ഇതി
ഹാസങ്ങൾ ശില്പകലയ്ക്കു ഭാഷ്യമായിട്ടുണ്ടു്. ഒരു േനാവ
ലിനു് ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന അപൂർവഭാഗ്യമാണു് വിജ
യെന്റ ഖസാക്കിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യ-ൈജവ മാനങ്ങൾ ഏെറയുള്ള
ഖസാക്കിെന്റ ഇതിഹാസത്തിെനാരുക്കിയിരിക്കുന്ന
റിലീഫുകൾ ആധുനിേകാത്തരതയുെട ആഖ്യാനേഭദ
ങ്ങളിലും സാധ്യത തുറക്കുന്നുണ്ടു്. ശില്പികൾ/നിർമിതി
കാരന്മാർ ഖസാക്കിെന്റ ഗ്രാമീണതയിൽ കെണ്ടത്തിയ
കഥാപാത്രങ്ങളുെട സ്വത്വനിർമിതിയിൽ തങ്ങളുെട
ഗ്രാമങ്ങളും പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ േരഖെപ്പ
ടുത്തലാണു് ഇതിെന്റ മെറ്റാരു മിഴിവു്. നാേടാടി പ്രകൃതി
യിൽനിന്നു് കർഷകപ്രകൃതിയിേലക്കും അവിെടനിന്നും
കലാസൃഷ്ടികളിേലക്കും പടർന്ന തങ്ങളുെട ഗ്രാമങ്ങൾ
ഖസാക്കിേലക്കു് മാറ്റിെയഴുതുന്നതായും കാണാം. ആ
രാഷ്ട്രീയ േബാധമാണു് ഈ റിലീഫുകെള പ്രപഞ്ച
ത്തിേന്റതാക്കുന്നതു്. മഞ്ഞക്കിളി, കൂറ, പൂവൻേകാഴി,
കുട്ടികേളാടു കിന്നാരം പറയുന്ന ഓന്ത്, ശലഭം, ചൂലു്,
െതറുപ്പുബീഡിെക്കട്ടു്, ൈവേക്കാൽത്തുറു, േചറ്റുകത്തിക്കൂ
ടു്, ചുട്ടൻ മയിൽ എന്നിങ്ങെന ഖസാക്കിെന്റ അംഗചല
നങ്ങൾ റിലീഫുകളിൽ വികാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. െച
റുതുകളും വലുതുകളും േചർന്ന പ്രാേദശിക രൂപങ്ങൾ
വലിെയാരു പ്രപഞ്ചഘടനയ്ക്കാണു് ഇവിെട രൂപം നല്കി
യിരിക്കുന്നതു്.

രവിയുെട ബസുകാത്തുകിടപ്പുേപാെല മലയാളികാഴ്ച
േയാടുള്ള സർഗാത്മകമായ വിേയാജിപ്പും ഇതിൽ കാ
ണാതിരുന്നുകൂടാ. െമക്കാനിക്കലായ ശില്പനിർമിതി
ഇനി തുടരേണാ എന്ന േചാദ്യമാണു് ഈ വിേയാജി
പ്പിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതു്. പുതിയ കാഴ്ചയ്ക്കും കലയ്ക്കും ശ്രമി
ക്കുന്നവർക്കു മുേന്നാട്ടുേപാകാനുള്ള വഴികൂടിയാണിതു്.
ഖസാക്ക് മലയാളത്തിലുളവാക്കിയതുേപാെല ഈ റി
ലീഫുകളും പുതിയ വായനകൾക്കും കാഴ്ചകൾക്കും വഴി
തുറക്കുകയാെണങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ പിെന്നയും വിേച്ഛ
ദങ്ങളുണ്ടാകും. അതു് അപരകാഴ്ചകളുെട േകരളമാകെട്ട
എന്നു് നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

□

വി. ആർ. സേന്താഷ്
ഇൻഫർേമഷൻ പബ്ലിക് റിേലഷൻസ്
വകുപ്പിൽ ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറായി
േജാലി െചയ്യുന്നു. അഞ്ചു് കവിതാ സമാഹാ
രങ്ങൾ, ഒരു ചിത്രകലാനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം,
25 വിവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ.
േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകൾ: േജാൺസ് മാത്യു

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ 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 ലഭ്യമാണു്.
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

