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ചില്ലകളിൽേപ്പാലും
കാതലുള്ള വൃക്ഷം
ചില്ലകളിൽ േപാലും കാതലുള്ള വൃക്ഷമാകുക എന്നതാ
ണു് ഒരു മരത്തിെന്റ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹം വളർത്തി
ചില്ലകളിെലത്തിക്കുേമ്പാളാണു് ആ വൃക്ഷത്തിെന്റ ജീവി
തം സഫലമാകുക. അങ്ങെനയുള്ള ഒരു വൃക്ഷം അേന്വ
ഷിച്ചു് കാടുകളിെലത്തുന്ന മരം െവട്ടുകാരെനക്കുറിച്ചു്
ആേലാചിച്ചു േനാക്കൂ. അയാളുെട ആഗ്രഹം സഫലമാ
കുേമാ? ഒരിക്കലും സഫലമാകില്ല. ഒരു വൃക്ഷം അതിെന്റ
നൂറു വർഷം െകാണ്ടു് പൂർണ്ണതയിെലത്തുെമങ്കിലും മരം
െവട്ടുകാരനു് അതു് എെന്നങ്കിലും കെണ്ടത്താനാകുേമാ?
തുഞ്ചായം ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം ആയുെസത്തി
ശാഖകളിെലല്ലാം കാതലുള്ള വൃക്ഷമായി അയാൾക്കു്
ഒരിക്കലും േതാന്നില്ല. ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷമാേയ േതാന്നൂ.
മലയാളിയിൽ എേപ്പാഴും ഒരു മരം െവട്ടുകാരനുണ്ടു്. ആ
മരം െവട്ടുകാരനു് കാതലുള്ള വൃക്ഷങ്ങെള കെണ്ടത്താൻ
കഴിയാറില്ല. കാട്ടിലും െപാന്തകളിലുമുള്ള പാഴ്മരങ്ങെള
കാതലുള്ള മരങ്ങളായി െവട്ടി ഉരുപ്പടികളായി സൂക്ഷി
ക്കും. ചിതേലാ ഉേച്ചാ കുത്തി സൂക്ഷിപ്പിൽ തെന്ന ഇല്ലാ
താകുെമങ്കിലും മരം െവട്ടുകാരെന്റ കാമനാ കൗതുകം
കാതലിൽ കുേത്തൽക്കിെല്ലന്നു കരുതി സമാധാനിക്കും.
ഈ സമാധാനമാണു് ഇന്നെത്ത കലാ നിർമ്മിതികളിൽ
കാണാൻ കഴിയുന്നതു്. യഥാർത്ഥ മരം െവട്ടുകാരൻ
നമ്മിൽ നിന്നു് അകന്നു േപാകുകയും യഥാർത്ഥ കാതൽ
കാണാൻ കഴിയാേതയും ആയിരിക്കുന്നു. പാഴ്മരങ്ങളി
െല ചില്ലറ ഉരുപ്പടികൾ മാത്രം കാണുന്നവരായിത്തീർ
ന്നിരിക്കുന്നു. േകസരിയും സി. െജ. േതാമസും എം. എൻ.
വിജയനും എം. പി. ശങ്കുണ്ണി നായരും എം. േഗാവിന്ദ
നും ജി. എൻ. പിള്ളയും േഡാ. ടി. പി. സുകുമാരനും തുട
ങ്ങി ഏതാനും േപർ നമ്മുെട കാതലുകളിൽ േനാക്കി മര
ത്തിെന്റ ആയുസ്സു നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരു
ന്നു. അതിെന്റ തുടർച്ചെയേന്നാണം ടി. െക. രാമചന്ദ്രൻ,
ബി. രാജീവൻ, വി. സി. ശ്രീജൻ, നിസാർ അഹമ്മദ്, വി.
സനിൽ, നന്ദകുമാർ, ടി. ടി. ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവെര
കാണാവുന്നതാണു്. ഇവർക്കു് കാതലിൽ നല്ല പിടിപാ
ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ പിന്നീടിേങ്ങാടു് പാഴ്മരങ്ങെള നിറെയ
കാതലായി കണ്ടവരാണു് ഈ വിരുന്നു േമശയിെലത്തി
യവർ. അവർ രുചിച്ചെതല്ലാം ഒേര രുചിയിലായിരുന്നു.
അവർ എഴുതിയതു് ഫീച്ചറിെന്റ കുളിരിലായിരുന്നു. സ്വ
യം അഭിരമിച്ചു് ആഴത്തിനു പകരം താൻ കണ്ട തെന്റ
നിഴലിെന പകർത്തിവച്ചു. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ േബാധം
പരിേശാധിക്കുന്ന േപായറ്റിക്സിനു പകരം ആമുഖെമഴുതു
ന്ന തത്തയുെട ചീെട്ടടുപ്പിേലക്കു് നീങ്ങി. തനിക്കു് വളയു
ന്ന മരങ്ങൾക്കു േചാട്ടിലവർ നിന്നു. കാതലുള്ള മരങ്ങൾ
വളയാത്തതിനാൽ അവെയ കാണാെതയുമിരുന്നു.
അവ കാതലിേലക്കു തെന്ന വളർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
എന്നാലും പാഴ്മരങ്ങളുെട കാതലിെനക്കുറിച്ചു് എഴുതു
ന്നതു് തുടർന്നു െകാണ്ടുമിരുന്നു. പടർ േവരുകളുള്ള െച
ടികെളക്കുറിച്ചു് ഇവർ അറിയുക േപാലും െചയ്തില്ല. അവ
യുെട പടർ േവരുകൾ പുതിയ ജ്ഞാനങ്ങെള ഉല്പാദി
പ്പിച്ചേപ്പാൾ കാതലുള്ള മരങ്ങൾക്കു് സേന്താഷമായി.
എന്നാൽ കാതൽ ഉള്ളിെന ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പടർ
േവരുള്ളവയ്ക്കും അതിെന്റ ഉറപ്പുെണ്ടന്നു മനസിലാക്കി.
സച്ചിദാനന്ദൻ ആ സാധ്യതകൾക്കായി മലയാളത്തിൽ
എല്ലാ വാതിലുകളും തുറന്നിട്ടു. തെന്റ ശാഖകളിെല കാ
തലിനു കാരണം പടർ േവരുള്ള െചടികളാെണന്നും തി
രിച്ചറിഞ്ഞു. ദളിത്, െഫമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങെള മലയാ
ളത്തിെന്റ നിത്യ വ്യാകരണങ്ങൾ െതറ്റിച്ചു് കുട്ടിേച്ചർത്തു.
അംേബദ്ക്കറുെട ൈജവ നീതിേയയും ജൂലിയക്രിേസ്താ
വയുെട സങ്കീർണ ൈസ്ത്രണതേയയും ഏകപക്ഷീയമല്ലാ
െത തുറന്നു വച്ചു. ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യേത്തയും
ആഫ്രിക്കൻ സാഹിത്യേത്തയും ൈമനർ ലിറ്റേറച്ചറി
േനയും തെന്റ കാതലിൽ തെന്ന പുറെത്തടുത്തു. രാമാ
നുജെനേപ്പാെല ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിെല പ്രശ്നവൽ
ക്കരണ സന്ദർഭങ്ങെള അതിെന്റ പരിസരത്തു നിന്നു്
അടർത്തിെയടുത്തു. കബീറായും അക്ക മഹാേദവിയായും
ബുേള്ളഷയായും നമ്മുെട ഇടത്തിേനാടു് േചർത്തു വച്ചു.
അെതല്ലാം തെന്റ ശിഖരങ്ങളിെല കാതലിെന പരിേശാ
ധിക്കാനായിരുന്നു. തെന്റ ഒരു േനർത്ത ശാഖയിൽേപ്പാ
ലും കാതൽ നഷ്ടെപ്പടരുെതന്നു് ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ
അേയ്ക്കായ് അർമെയേപ്പാെല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺസ് ആർ
േനാട്ട് െയറ്റ്േബാൺ എന്നു് ആവർത്തിച്ചുെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അങ്ങെന തന്നിലിരുന്നു് അധികാരേത്താടും അഴിമതി
േയാടും കലഹിക്കുകയും െചയ്തു. അതു് വിചാരമായി കവി
തയുെട കാതലിൽ ഒരു ഉളിയ്ക്കും പിടികിട്ടാത്ത ശില്പമായി
കിടന്നു. ചിലേപ്പാളതു് അഴിക്കും േതാറും പിരിവുള്ള ഡി
എൻഎയായി. എങ്കിലുമതു് കവിതയായിരുന്നു. സേന്ദഹ
മുള്ള, അനന്തതെയ എയ്യുന്ന കവിത. മരിച്ചതും നഷ്ടെപ്പ
ട്ടതുമായ ഭാഷെയ തിരിെച്ചടുക്കുന്ന കവിത. ഭാഷയുെട
ൈദവവുമായി (െദറിദ േപാൾ െസലാെന്റ കവിതെയക്കു
റിച്ചു് പറയുന്നതുേപാെല) കാതലുരക്കുന്ന കവിത നമ്മു
െട ഛായപടങ്ങളിെല അവ്യക്തത (indecipherability)
െയ മാറ്റിെയടുക്കുന്നു. അവ്യക്തതയിൽ നിന്നു് വ്യക്തത
യും അതിെന്റ ഉൾപ്പിരിവുകളും കാട്ടിത്തരുന്നു. ഓേരാ
രാജ്യത്തു നിന്നും അതിെന്റ സൂക്ഷ്മ പ്രേദശങ്ങെളടുത്തു് കൂ
ട്ടിപ്പിരിക്കുന്നു. എേപ്പാഴും പുതിയതായി നമുക്കു മുന്നിൽ
വന്നു നിൽക്കുന്നു. പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്നു. അനാ
യാസം തുറന്നു പറയുന്നു. എേപ്പാഴും നവീകരിക്കുന്ന െറ
െനമാഗരിതിെന്റ ചിത്രം േപാെല.
അനുഭവത്തിെന്റ പദേകാശങ്ങൾ അടക്കിയ ഈ ഭൂഖ
ണ്ഡത്തിൽ നദികളും അരുവികളും തടാകങ്ങളും കടലു
കളും സമുദ്രങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒന്നിൽ നിന്നു് ഒന്നിേലക്കു് പകർ
ന്നു് അതിെന്റ വിസ്തൃതി വർദ്ധിക്കുന്നു. വായനയിൽ നിന്നു്
പ്രസാധനത്തിേലക്കു് അതിൽ നിന്നു് അധ്യാപനത്തി
േലക്കു് അതിൽ നിന്നു് സഞ്ചാരത്തിേലക്കു് അതിൽ നി
ന്നു് വിവർത്തനത്തിേലക്കു് അങ്ങെന കാതലുള്ള എത്ര
േലാകങ്ങൾ. ചിത്രകലയിൽ നിന്നു് പടർന്ന ആദ്യ കാല
ങ്ങൾ. വിേദശവും സ്വേദശവും എന്നില്ലാെത എഴുത്തിെല
േചർച്ചകൾ. അതിൽ നിന്നു് പൗരസ്ത്യമായ അറിവിെന
തിരിെച്ചടുക്കൽ; ഒരിക്കലും പഴകാെത. അതിെന്റ നിഗൂ
ഢതകൾ അരിച്ചു മാറ്റി സുതാര്യമാക്കി വയ്ക്കുന്നു. ഭക്തി
േയാെട തിരിച്ചു േപാകാൻ കഴിയാത്ത വിധം വ്യക്തമാ
യി. ഇങ്ങെന കാതലിേനാടു് അടുപ്പിച്ചു് വച്ചു് നെമ്മ വിളി
ച്ചുണർത്തുന്ന സച്ചിദാനന്ദെനക്കുറിച്ചു് ഗേവഷണം ആവ
ശ്യമാണു്. ആ വ്യക്തി; ഒരു സമൂഹമാണു്. പല തരം സമൂ
ഹം. അതു െകാണ്ടു് അതിെന്റ ഉള്ളിേലക്കു് ഇറേങ്ങണ്ടതു
ണ്ടു്. അതിെന്റ ബേയാ െപാളിറ്റിക്സ് അത്രകണ്ടു് വിശാല
മാണു്.
അതുെകാണ്ടു തെന്ന ഇറങ്ങി ഓേരാന്നും കെണ്ടേത്ത
ണ്ടതുണ്ടു്. ആ വൃക്ഷത്തിെന്റ ഓേരാ ശാഖയിലും കാതലു
ള്ളതിനാൽ പഴയ ഉളിയുെട ഉപേയാഗം െകാണ്ടു് ഒന്നും
കെണ്ടടുക്കാനാവില്ല. െകാത്തുേമ്പാഴുള്ള ആയലിൽ സ്വ
യം നിലത്തു വീഴാതിരിക്കുക. കാതലുള്ള വൃക്ഷം ശാഖക
ളടക്കം െകാടുങ്കാറ്റു് നിറച്ചതാണു്.

ചിത്രം: വി. ആർ. സേന്താഷ്

□

വി. ആർ. സേന്താഷ്
ഇൻഫർേമഷൻ പബ്ലിക് റിേലഷൻസ് വകു
പ്പിൽ ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറായി േജാലി
െചയ്യുന്നു. അഞ്ചു് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ,
ഒരു ചിത്രകലാനിരൂപണ ഗ്രന്ഥം, 25 വിവർ
ത്തന പുസ്തകങ്ങൾ.

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 മാർ
ജിനുകൾ 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

