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പച്ച ഇല്ല

ഒരു െസൽഫ്-ക്വാറന്റീൻ ഡയറി

സച്ചിദാനന്ദൻ

പത്തു് ഇന്റു പത്തു്
ഇതാണു് നരകത്തിെന്റ അളവു്
നരകത്തിെന്റ ചുവരുകൾക്കു്
ഇളംമഞ്ഞനിറമാണു്.
ചുവരിൽ ഒരു ചിത്രമുണ്ടു്.
അതിെന്റ നിറങ്ങൾ കണ്ടാൽ
സൂര്യൻ ഇേപ്പാൾ ഉദിക്കും എന്നു് േതാന്നും
പേക്ഷ, ഉദിക്കില്ല.
അതു് ഒരു അമൂർത്തചിത്രം മാത്രമാണു്.
ഒരു ചലനവും അനുവദിക്കാത്തതു്.

എട്ടു് ഇന്റു എട്ടു്
ചുവരുകൾ ചുകപ്പു്
ഒരു ജനലുണ്ടു്. പണ്ടു് അതിലൂെട
േനാക്കിയാൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതു്
കാണാമായിരുന്നു, പേക്ഷ,
അവർ കളിക്കുന്നതു് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആകാശം അവിെടത്തെന്നയുണ്ടു്
അതിൽ പകൽ ചാരനിറമുള്ള പക്ഷികളും
രാത്രി ക്ഷണികനക്ഷത്രങ്ങളും വന്നുേപാകുന്നു.
മഴവില്ലുകൾ ഇയ്യിെട വരാറില്ല.
ആറു് ഇന്റു ആറു്
ചുവരുകൾ നീല
േമശപ്പുറത്തു് െവള്ളമുണ്ടു്;
പകുതി വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിെല
പകുതി െപയ്ത മഴയും.
ഞാനിേപ്പാൾ ജീവിക്കുന്നതു്
നിഴലുകളുെട േലാകത്തിലാണു്.
അവ സംസാരിക്കുന്നു, അവേയാടു് ഞാനും.
ചിലേപ്പാൾ കവിതേപാലും െചാല്ലാറുണ്ടു്.
നിഴലുകേളാടു്,
നിഴലുകെളക്കുറിച്ചു്,
നിഴലുകളുെട ഭാഷയിൽ എഴുതിയവ.
നാലു് ഇന്റു നാലു്
വാർത്തകൾ സ്ക്രീനിൽ
വരാറുണ്ടു്, പൂക്കളില്ലാത്ത വാർത്തകൾ.
പൂക്കെളല്ലാം വാക്കു കിട്ടാെത
മരിച്ചവർക്കു് നൽകി.
ഗാസയിെല െകാല്ലെപ്പട്ട
കുട്ടികൾക്കുേപാലും നൽകാൻ
പൂക്കേളാ വാക്കുകേളാ ഇല്ല.
കണ്ണുനീരിെന്റ ഉറവകേളാ,
ഭൂഗർഭജലേത്താെടാപ്പം വറ്റിേപ്പായി.

രണ്ടു് ഇന്റു രണ്ടു്
ചുവരുകൾ തവിട്ടുനിറം
ഇവിെട എനിക്കു് സുഖമാണു്.
നിങ്ങൾക്കും സുഖെമന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ജനലുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.
ജയിലുകൾ രാജ്യേസ്നഹികളാൽ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
എനിക്കു് അവിെടയും സ്ഥലമില്ല.
ഒന്നു് ഇന്റു ഒന്നു്
ചുവരുകൾ കറുപ്പു്.
ഇരുട്ടു് കനക്കുന്നു, അതു
പതുപതുത്തിരിക്കുന്നു.
അതിൽ പ്രാണവായു കുറഞ്ഞുവരുന്നു
പുസ്തകങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എെന്ന
ആകർഷിക്കുന്നില്ല
ജീവിതം, അത്ര േപാലും.

േഡ്രായിങ്: വി. ആർ. സേന്താഷ്
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വി. ആർ. സേന്താഷ്

ഒന്നു്
കവിത നിരവധി സംേവദനങ്ങളുെട ശരീരമാണു്.
അതിനു് ശിരസുണ്ടു്, ഉടലുണ്ടു്, തലേച്ചാറും ഹൃദയ
വുമുണ്ടു്. ആവശ്യമുള്ളവർക്കു് ഏതു േവണെമങ്കിലും
എടുക്കാം. സന്ദർഭാനുസരണം മാറ്റുകയും െചയ്യാം.
എങ്കിലും ഒെരാറ്റ വഴിയിൽ അതിെന നിർത്തരു
തു്. അതിെന അതിെന്റ വഴിക്കു് േപാകാൻ അനു
വദിക്കുക. അതിനു് എവിെടയും സംേവദനമുണ്ടു്.
അതു് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ വ്യ
ത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിനു് ഒരു േപരുെണ്ടങ്കിലും
പ്രേത്യകതകൾ അനുസരിച്ചു് വിഘടിക്കുന്നു. ഈ
വിഘടനമാണു് വിഷയത്തിേലയ്ക്കു് എത്തിക്കുന്നതു്.
ചിലേപ്പാൾ അതു് തെന്ന വിഷയമായി മാറാം. ചി
ലേപ്പാൾ അതിെന്റ ആദ്യ വാക്കു്. ചിലേപ്പാൾ കവി
താ ഘടന, അതെല്ലങ്കിൽ അതിെല അദൃശ്യത. ചി
ലേപ്പാൾ അതു് ദൃശ്യെപ്പടുത്തുന്ന ഒറ്റെപ്പടൽ. അത
െല്ലങ്കിൽ അതിൽ നിന്നു പ്രസരിക്കുന്ന ആസക്തി
കൾ. അെല്ലങ്കിൽ ദർശനാഭിമുഖ്യം. ഓേരാരുത്തർ
എന്തുെകാണ്ടാേണാ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു് അതി
നനുസരിച്ചു് ആ കവിത (കലാനിർമ്മിതി) അവർ
ക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കും. അതു് കവി (നിർമ്മിതിക്കാ
രൻ) അഭിമുഖീകരിച്ചതു് ആയിരിക്കണെമന്നില്ല.
കവി അഭിമുഖീകരിച്ച ഏെതങ്കിലും സംേവദനമാ
യിരിക്കാം അതു്. സംേവദനത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും
ഒരു തുള്ളി. അതു് വായനക്കാരിെലത്തുന്നുെവങ്കിൽ
വായനക്കാരിൽ ആ കവിത സംേവദിച്ചു തുടങ്ങി
എന്നാണു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു്. ‘നളിനി’ എന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ കുമാരനാശാെന്റ നളിനി മനസ്സി
െലത്തുകയാെണങ്കിൽ നളിനിയിൽ പ്രേവശിച്ചു തു
ടങ്ങിെയന്നാണു്. ‘കണ്ണീർപ്പാടം’ എന്നു േകൾക്കു
േമ്പാൾ ൈവേലാപ്പിളളിയുെട കണ്ണീർപ്പാടം ഓർക്കു
കയാെണങ്കിൽ ആ കവിതയിേലെയ്ക്കത്തിെയന്നും
‘ബംഗാൾ’ എന്നു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ അതു് െക ജി
എസ്സിെന്റ കവിതയാെണന്ന േബാധമുദിയ്ക്കുകയാ
െണങ്കിൽ ആ കവിതയിേലയ്ക്കു വഴി തുറെന്നന്നും
ഗുലാം അലിയുെട ‘ഗസൽ’ േകൾക്കുേമ്പാൾ ൈദ
വത്തിെന്റ ചിത്രമില്ലാത്ത മുറി എന്ന വരി ഓടിെയ
ത്തുകയാെണങ്കിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിെന്റ
ഗസലിേലയ്ക്കും എത്തിത്തുടങ്ങിെയന്നാണു കരുേത
ണ്ടതു്.
ഈ രീതിയിൽ കവിത ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായി
നേമ്മാെടാപ്പമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതു് നമ്മേളാടു് എങ്ങ
െന സംേവദിക്കുന്നു? എേപ്പാൾ? എവിെട വച്ചു് ?
എപ്രകാരം? എന്നു മാത്രെമ ആേലാചിേക്കണ്ടതു
ള്ളൂ. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും അതുണ്ടാകാം. ചി
ലേപ്പാൾ ഒരു കരച്ചിൽ േകൾക്കുേമ്പാഴാകാം. േജാ
ലി െചയ്തു് അവശനായി യാത്ര െചയ്യുേമ്പാഴാകാം.
അതെല്ലങ്കിൽ സിനിമ കാണുേമ്പാൾ പശ്ചാത്തല
സംഗീതത്തിെന്റ ൈവകാരികതയിൽ നിന്നാകാം.
അല്ലാെത ആ കവിതയിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ
ആകണെമന്നില്ല. കലാനിർമ്മിതി എന്ന നിലയ്ക്കു്
എേപ്പാഴും കവിതയ്ക്കു് സംേവദിക്കാനാകും. സ്വയം
നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണതു് സം
ഭവിക്കുന്നതു്. അല്ലാെത (െവറും) സ്വകാര്യ അന്ത
രീക്ഷത്തിലല്ല. എഴുത്തും സംേവദനവും സ്വകാര്യ
അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ സൃഷ്ടി എന്നു് പഴയ രീതിയിൽ
പറഞ്ഞിരുന്നതു് കലാനിർമ്മിതികാരനും ൈദവവും
തമ്മിൽ (നിർമ്മിതിയുെട കാര്യത്തിൽ) ഒന്നാെണ
ന്നുള്ള പരിേവഷത്തിലാണു്. ആ പരിേവഷം ഇന്നി
ല്ല. പുനരുല്പാദനം േപാലും ലാേബാറട്ടറികളിൽ
സാദ്ധ്യമാകുന്ന ഇക്കാലത്തു് കലാനിർമ്മിതികളും
ആ രീതിയിൽ സാദ്ധ്യമാണു്. ഈ രീതിയിൽ നിർ
മ്മിതി സാദ്ധ്യെമങ്കിൽ ആസ്വാദനവും സാദ്ധ്യമാ
ണു്. അതാണു് സംേവദനത്തിെല ഇന്നെത്ത വഴി.
സന്ദർേഭാചിതം. അങ്ങെന ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ഭൂത
കാലെത്ത മാത്രം അഭിസംേബാധന െചേയ്യണ്ടി
വരില്ല. ഭാവിെയ സൗന്ദര്യെപ്പടുേത്തണ്ടിയും വരില്ല.
വർത്തമാനെത്ത സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാം. ദുരന്തങ്ങ
േളയും മഹാമാരികേളയും േനർക്കുേനർ കാണാം.
അതിെന്റ സംേവദനെത്ത നിർമ്മിതിയുമാക്കാം.
സച്ചിദാനന്ദൻ അത്തരം സംേവദനം നിർമ്മിക്കുക
യാണു് ‘പച്ച ഇല്ല ഒരു െസൽഫ് ക്വാറന്റീൻ ഡയ
റി’യിൽ.
മഹാമാരിയാണു് കവിതെയ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു്.
മഹാമാരിയിെല ക്വാറന്റീൻ അനുഭവം േലാകവ്യാ
പകമാണു്. അതു് അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കാ
നിരിക്കുന്നവരും മഹാമാരിയുെട സൂക്ഷ്മ യാഥാർ
ത്ഥ്യം അറിയുന്നുണ്ടു്. ആ അറിവു് ഓേരാരുത്തർക്കും
പലതാണു്. എങ്കിലും േകാവിഡ് ഒരു സിരാപടലം
േപാെല നെമ്മ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു; േലാകം നരക
മായ്. നരകത്തിെന്റ വീതിയും നീളവും പത്തു് ഇന്റു
പത്തു് എന്ന അളവിൽ. അങ്ങെന നരകം അതി
െന്റ അളവിൽ ഓേരാ ജീവിേയയും ഒതുക്കുന്നു. അതു്
ഒരു മുറിയുെട വിസ്താരമാണു്. സ്വാഭാവികമായും
േകാവിഡ് ബാധിതരുെട പ്രപഞ്ച വിസ്താരം. ആ
പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി േകാവിഡ് ബാധി
തർ സ്വയം നരകമായിത്തീരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ
പ്രപഞ്ചം നരകമായാേലാ? ആ നരകത്തിൽ ഒരു മു
റി മാത്രം ലഭിച്ചാേലാ? ആ മുറിയിെല സാഹചര്യം
എന്തായിരിയ്ക്കും? അെതങ്ങെന ബാധിക്കും? എങ്ങ
െന ആ മുറി േലാകെത്ത കാണിക്കും? അതാണു്
സച്ചിദാനന്ദൻ ‘പച്ച ഇല്ല’യിൽ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന
തു്. േരാഗാവസ്ഥ ജീവികെള നരകത്തിെലത്തിക്കു
െമന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ കവിത
ആ അവസ്ഥയിേലയ്ക്കു തിരിയുന്നു. നരകമങ്ങെന
േരാഗാവസ്ഥയായി മാറുന്നു. അതു് േലാകത്തിെല
എല്ലാവർക്കുമായി മുറി തുറക്കുന്നു. അടഞ്ഞ മുറി.
അടഞ്ഞ മുറിയിെല ചലനമില്ലായ്മ തെന്ന േരാഗാ
തുരതെയ സംേവദിപ്പിക്കുന്നു. ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള
ചുവരും അതിൽ സൂര്യൻ ഉദിയ്ക്കുെമന്ന നിലയിലുള്ള
അമൂർത്ത ചിത്രവും നരകം നൽകുന്ന േവദനയ്ക്കു തു
ല്യമാകുന്നു. മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നരകെമന്നതു്
അക്കാലെത്ത ജീവിതത്തിെന്റ െപാള്ളലും േവദന
യുമായിരുന്നുെവന്നു് ‘നരക’ ചിത്രങ്ങളിലൂെട വില്യം
േബ്ലയ്ക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അക്കാല സംഭവങ്ങ
ളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമാെണങ്കിലും, ആ സംേവദന
ത്തിെന്റ വ്യസന വ്യാപനങ്ങളാണു് പച്ച ഇല്ലാതാകു
ന്നതിലൂെട പകരുന്നതു്.
േരാഗാവസ്ഥ, നരകം നൽകുേമ്പാൾ അതുവെരയു
ണ്ടായിരുന്നവയിൽ പ്രേത്യകതയുള്ളതായിരിക്കും
അേന്വഷിക്കുക. അതും ആനന്ദം നൽകിയവ. ആ
അേന്വഷണത്തിൽ ദുരന്തങ്ങെളാഴിച്ചുള്ളെതല്ലാം
പച്ചപ്പുള്ളതായിരിക്കും. പച്ച അങ്ങെന പ്രകൃതിയു
െട പച്ച എടുത്തു് എല്ലാറ്റിേനയും പച്ചപ്പുള്ളതാക്കി
മാറ്റും. ആ പച്ചയാണു് േരാഗാതുരതയിൽ അേന്വ
ഷിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ അറ്റം േചർന്ന തണുപ്പു് വറ്റി
േപ്പായിരിക്കുന്നുെവന്നു് അറിയുന്നിടത്താണു് പച്ചയു
െട സംേവദനമുണ്ടാകുന്നതു്. ആ സംേവദനം നരക
ത്തിെലവിെടയാണുണ്ടാകുക?
നരക ദർശനം ജീവിതദർശനമാകുന്നിടത്താണു്
പച്ചെയ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങുക. നരകം നൽകുന്ന
ദുരന്തമാണു് പച്ചെയ സംേവദനക്ഷമമാക്കുന്നതും.
അെല്ലങ്കിൽ പച്ചെയക്കുറിച്ചു് ആേലാചിേക്കണ്ട
ഒരാവശ്യവും വരില്ല. ജീവിതത്തിലും ജീവിത പരി
സരത്തും പച്ചപ്പുെണ്ടങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനാണു്
അതിെന്റ ആവശ്യം? അതു് ജീവിതെത്ത അതിെന്റ
പ്രസരിപ്പിനാൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കും. എന്നാലിവിെട
പച്ചയുെട സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതു െകാണ്ടു്,
ഈ കവിത പച്ചയുെട സംേവദനം തെന്നയാെണ
ന്നു പറയാം.
ആറു െചറു ഭാഗങ്ങളാണു് ഈ കവിതയ്ക്കുള്ളതു്. ‘പത്തു്
ഇന്റു പത്തു്,’ ‘എട്ടു് ഇന്റു എട്ടു്,’ ‘ആറു് ഇന്റു ആറു്,’
‘നാലു് ഇന്റു നാലു്,’ ‘രണ്ടു് ഇന്റു രണ്ടു്,’ ‘ഒന്നു് ഇന്റു
ഒന്നു് ’. പത്തിൽ നിന്നു് ഒന്നിേലയ്ക്കു് ചുരുങ്ങി സമൂഹ
ജീവിതം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒെന്നന്ന അവസ്ഥ. അതു്
ബേയാെപാളിറ്റിക്സിെന്റ േശാഷണം കൂടിയാണു്.
അങ്ങെന േലാക വ്യാപകമായി േരാഗാതുരത മനു
ഷ്യബന്ധങ്ങെള ചുരുക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഒരു േകന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഇതു്
ബഹുത്വം അനിവാര്യമെല്ലന്നു് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സമൂഹം അതിെന്റ ഘടനയിൽ േശാഷിച്ചു് വ്യക്തി
ക്രിയാത്മക േശഷി ഇല്ലാത്തതായി മാറിയിരിക്കു
ന്നു. ഇതിേപ്പാൾ വ്യക്തിയുെട ഉടലിലും മനസ്സിലും
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അങ്ങെന സ്വയം ഓഷ്വിറ്റ്സു
കേളാ അൈസലങ്ങേളാ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
പത്തിൽ നിന്നു് ഒന്നിേലെക്കത്തുന്ന ഈ പ്രവണത
അത്തരം ൈനരാശ്യങ്ങെളയാണു് ഉണർത്തുക.
അതു് സ്വയം കുറച്ചു് കുറച്ചു് ഇല്ലാതാകും. അതു് ശ്വാ
സത്തിെന്റ ഗതി േപാെലയാണു്. പത്തിൽ നിന്നു്
എട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ േലാകത്തിെന്റ വിന്യാസങ്ങൾ
അേത രീതിയിൽ തെന്നയുെണ്ടങ്കിലും നമ്മുെട
സേന്താഷങ്ങൾ കുറയുകയാണു്. ആകാശം, പകൽ,
രാത്രികൾ ഉെണ്ടങ്കിലും ആനന്ദത്തിെന്റ ഏഴു് അഴ
കുകൾ അവിെട ഇല്ലാതാകുന്നു. ‘മഴവില്ലുകൾ’ െപ
െട്ടന്നു വന്നു് മായുെമങ്കിലും അതു് മനസ്സിെന സേന്താ
ഷത്തിെലത്തിക്കുന്നതാണു്. അല്പമാത്രെയങ്കിലുമു
ണ്ടാകുന്ന ആ സംേവദനം മെറ്റല്ലാ ദുരന്തങ്ങേളയും
ഇല്ലാതാക്കി ജീവിതത്തിെന്റ പച്ചപ്പിെന പുറെത്തടു
ക്കുന്നു. പേക്ഷ, ആ പച്ചപ്പു് എവിെട? ആ േചാദ്യമാ
ണു് കവിതയുെട അടുത്ത ഭാഗത്തിെലത്തിക്കുന്നതു്.
ആറു് ഇന്റു ആറിൽ. അവിെട നിഴലുകൾ ആണു്
കൂട്ടിനുള്ളതു്. ആ നിഴലുകേളാടാണു് നിഴലുകളുെട
ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കവിത േപാലും െചാല്ലുന്നതു്.
അങ്ങെന ആറു് ഇന്റു ആറു് മരണത്തിെന്റ നീളമാ
കുന്നു. മരിച്ചവെന്റ ഭാഷ, മരിച്ചവെന്റ കൂട്ടു് നിഴലുക
ളല്ലാെത എന്താണു് ? ആറു് ഇന്റു ആറു് അങ്ങെന
മരണ (ആറടിമണ്ണു് ) സംേവദനമാകുന്നു. അദൃശ്യ
മായ പച്ചപ്പിെന എന്ന േപാെല അദൃശ്യമായ മര
ണേത്തയും ഈ േരാഗാതുരത െവളിവാക്കുന്നു. ആ
േരാഗാതുരത മരണമില്ലാത്ത േലാകത്തു് ജീവിത
ത്തിെന്റ പച്ചപ്പിെനക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ
െസൽഫ് േരാഗാതുരമാണു്. അതിനു് ഭൗതീകേലാ
കേത്തയ്ക്കു് എത്താൻ പ്രസരിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണു്;
പച്ചപ്പിെന്റ സംേവദനം. അതു് ആേരാഗ്യപരമായ
അവസ്ഥയിൽ നിന്നു മാത്രെമ ഉണ്ടാകൂ. നിലനില്ക്കു
ന്ന അവസ്ഥെയ വിഭജിച്ചു െകാണ്ടു് യാഥാർത്ഥ്യ
െത്ത അഥവാ സൂക്ഷ്മ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത തിരിച്ചറി
ഞ്ഞാേല അതു സംഭവിക്കൂ. യാഥാർത്ഥ്യം േരാഗാ
തുരവും ക്രൂരതകളും നിറഞ്ഞതാെണങ്കിേലാ? അതു്
പൂക്കളില്ലാത്ത വാർത്തകളായി കണ്ണുനീരിെന്റ ഉറ
വകളില്ലാെത ഭൂഗർഭ ജലേത്താെടാപ്പം വറ്റിേപ്പാ
കും. ഈ കവിതയിെല നാലു് ഇന്റു നാലു് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നതു് അതാണു്. മരിച്ചവർക്കു് വാക്കുകെളല്ലാം
നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മുെട േരാഗാതുരത.
അതിനാൽ ക്രൂരതയുെടയും രാജ്യതാല്പര്യത്തിെന്റ
യും േപരിൽ ക്രൂരമായി െകാല്ലെപ്പടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ക്കു (ഗാസയിെല കുട്ടികൾക്കു) േപാലും നൽകാൻ
വാക്കുകേളാ പൂക്കേളാ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തു്
േരാഗവും മറുഭാഗത്തു് മതത്തിെന്റയും ജാതിയുെടയും
േപരിൽ ക്രൂരത അരേങ്ങറുേമ്പാൾ നിശബ്ദമായി
േപ്പാകുന്ന നമ്മുെട േബാധെത്ത പച്ചയായി അറിയി
ക്കുകയാണിവിെട.
നമ്മുെട സംേവദനങ്ങളിൽ ആ പച്ചപ്പിെന്റ മിടിപ്പു
െണ്ടന്നും അതു് നമ്മുെട േനാട്ടങ്ങെള സജീവമായി
നിലനിർത്തുന്നുെണ്ടന്നും ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു. ആ
ഓർമ്മെപ്പടുത്തലിലും സ്വയം പുറത്താക്കെപ്പടുന്നവ
നാണു് (എവിെട നിന്നും) താെനന്നു് സ്വയം അറി
യുന്നു. േരാഗാതുരനായിരിക്കുന്നതിനാൽ കഠിന
തടവിലാക്കെപ്പടുന്ന േപാെല ജനലില്ലാത്ത േലാ
കത്താണു്. ജയിലുകൾ രാജ്യേസ്നഹികളാൽ നിറ
യ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ (രാജ്യേസ്നഹം എന്നതു്
വിമർശനാത്മകമായിട്ടാണു് ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരി
ക്കുന്നതു് ) അവിെടയും സ്ഥാനം നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
താൻ ആെരന്നു് സ്വയം േചാദിക്കുന്ന േവദനാജന
കമായ അവസ്ഥെയയാണു് രണ്ടു് ഇന്റു രണ്ടു് സൂചി
പ്പിക്കുന്നതു്. അതിൽ നിന്നു തെന്ന തനിക്കു് ജീവി
തത്തിെന്റ പച്ചപ്പു് ആവശ്യെമന്നു വരുന്നു. തെന്ന
േപ്പാെല അനാഥർക്കും ആ പച്ചപ്പു് ആവശ്യെമന്ന
സംേവദനവും ഇവിെട ൈകമാറുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും
േലാകം പൂർണ്ണമായും േരാഗത്തിെന്റ കയ്യിലും മിക്ക
വാറും രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യേസ്നഹികളുെട ൈകകളിലു
മാണുള്ളതു്. േരാഗം അധികാരത്തിെന്റ ൈകകളി
ലും അധികാരം ഈ രാജ്യേസ്നഹികളുെട ൈകകളി
ലുമായിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെട എവിെടയാണു് സ്വ
തന്ത്രമായി കഴിയുക? ഇതിൽ നിന്നാണു് കവിതയു
െട ആറാം ഭാഗമായ ഒന്നു് ഇന്റു ഒന്നിെലത്തുന്നതു്.
അവിെട കറുപ്പും ഇരുട്ടുമാണുള്ളതു്. പ്രാണവായു കു
റഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം (ജ്ഞാനങ്ങൾ) ആകർഷി
ക്കാെത ആയിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത േലാക
ത്തു് എന്താണു് ആകർഷകമായിരിക്കുക? അവിെട
നിന്നു് തിരസ്കൃതമാകുന്നതു് എെന്താെക്ക ആയിരി
ക്കും? സത്ത എന്ന നിലയിൽ എെന്താെക്ക ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുേവാ അെതല്ലാം തിരസ്ക്കരിക്കെപ്പടും. സ്വ
യം അൈജവമായി തീരും. അതു െകാണ്ടാണു് ജീ
വിതം, അത്ര േപാലും ആകർഷിക്കുന്നിെല്ലന്നു് പറ
േയണ്ടി വരുന്നതു്. പച്ച ഇല്ലാത്തിടത്തു് എന്താണു്
ജീവിതം? ജീവിതം, അത്ര േപാലും അവിെട ഉണ്ടാ
കില്ല. അതു െകാണ്ടു തെന്ന പച്ച ഇല്ല—ജീവിതം,
അത്ര േപാലും എന്നു് േചർത്തുവായിക്കുേമ്പാളാണു്
ഈ കവിതയിൽ പച്ചയുെട പ്രസക്തിയും സംേവദ
നവും ആരംഭിക്കുന്നതു്.
രണ്ടു്
നിറങ്ങളുെട കവിതയാണു്—പച്ച ഇല്ല. ഇളം മഞ്ഞ,
ചുകപ്പു്, നീല, തവിട്ടു്, കറുപ്പു്, ചാര എന്നിങ്ങെന നിറ
ങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ പൂണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ
നിറങ്ങൾ അടുത്തടുത്തു വച്ചു േനാക്കിയാൽ അസ്വ
സ്ഥത േതാന്നും. ഈ അസ്വസ്ഥത ജീവിതത്തി
ലുള്ളതാെണങ്കിേലാ? ആ അസ്വസ്ഥതേയാെടാ
പ്പം ഈ നിറങ്ങൾക്കൂടി േചർന്നാേലാ? അതാണു്
കവിതെയ ഒന്നു കൂടി അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതു്. ഈ
നിറങ്ങൾ ഓേരാന്നും നെമ്മ ൈവകാരിക പ്രതി
സന്ധികളിൽ എത്തിക്കാൻ േശഷിയുളളവയാണു്.
അവ ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധി എന്തായി
രിക്കുെമന്നു് കണക്കാക്കിയാൽ തെന്ന അവയുെട
േചർച്ച മനസ്സിലാകും. ഈ നിറങ്ങളുെട േചർച്ച
യാണു് പച്ചെയ സംേവദനക്ഷമമാക്കുന്നതു്. ഈ
നിറങ്ങൾ പരസ്പരം േചർന്നാൽ മരണത്തിെന്റ നി
റെമന്നു പറയുന്ന കറുപ്പിേലയ്ക്കാെണത്തുക. കറുപ്പു്
എല്ലാ നിറങ്ങേളയും ഒന്നാക്കുന്നു. ഒന്നിേലയ്ക്കുള്ള
യാത്രയിൽ ജീവിതം അത്ര േപാലും പച്ചപ്പില്ലാത്ത
താകും. അേപ്പാൾ പച്ചപ്പിെന അറിയുക എന്ന മാർ
ഗ്ഗമല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഇല്ല. ആ നിമിഷമാണു് ദുര
ന്തങ്ങളിൽ പച്ചയായി മാറുക. പച്ച എന്നതു് നിറമാ
യി കണ്ടാൽ ഈ കവിതയുെട സൂക്ഷ്മ യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിൽ എത്തിേച്ചരാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ ശരീരവും
തലേച്ചാറും േചേരണ്ടതുണ്ടു്. അങ്ങെന അനുഭവ
ങ്ങളുെട സംേവദനമായി തീേരണ്ടതുണ്ടു്. പച്ച ഒരു
നിറം മാത്രമായി സങ്കല്പിച്ചാൽ അതു് പ്രകൃതിെയ
ക്കുറിച്ചുള്ള െപാതുധാരണയിലാെണത്തുക.
ആ പച്ചപ്പിൽ ആശ്വാസത്തിെന്റ കണ്ണുകളാണു
പതിയുക. അതിൽ ആശ്വാസം കെണ്ടത്തും. അതു
വെര ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷമതകൾ അവിെട വച്ചു
േപാരുകയും െചയ്യും. പച്ച നമ്മുെട ഉള്ളിൽ പുതിയ
സംേവദനമുണ്ടാക്കുകയും നാം മെറ്റാരു പ്രവൃത്തിയി
േലയ്ക്കു കടക്കുകയും െചയ്യും. അതു വഴി പച്ച എന്നതു്
ഉണർവ്വും പുതു ചിന്തയുമായി മാറുന്നു. േരാഗത്തിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടാനുള്ള പുതു ചിന്ത. അഥവാ ശരീ
രവും മനസും പുറെപ്പടുവിക്കുന്ന സംേവദനം. അതു്
േരാഗവുമായുള്ള സംേവദനമാണു്. േരാഗെത്ത േതാ
ല്പിക്കാൻ ശരീരം െചയ്യുന്ന സംേവദനം. അതിലൂെട
ഇളം മഞ്ഞയും ചുകപ്പും നീലയും തവിട്ടും കറുപ്പും
ചാരയും പച്ചയായി മാറുന്നു. ‘ആത്മഗീത’യിൽ ഒളി
പ്പിച്ചിരുന്ന േരാഗാതുരതെയ െസൽഫ് ക്വാറന്റീനി
ലൂെട പച്ചയായി മാറ്റുന്നു. ഈ പച്ചപ്പു് പഴയ കാല
െത്തേപ്പാലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുംവിധം ആത്മ
വിചാരണയ്ക്കുകൂടി ഉതകുന്നതാണു്. അവിെടയാണു്
എന്താണു് ജീവിതെമന്ന സംേവദനത്തിനു് കുെറ
ക്കൂടി വ്യക്തത കിട്ടുക. അതു് േരാഗാതുരമാെണന്നു്
അറിയുന്നതിെന്റ ആത്മസംഘർഷവുവാണു്. കാത്
ലീൻ െഫരിയർ എന്ന ഗായിക, എന്താണു് ജീവി
തെമന്നു് മരണസിരകേളാടു് േചാദിക്കുന്നതു അതു
െകാണ്ടാണു്. ജീവിതാസക്തി എെതാരാേളയും
അവസാന നിമിഷം വെര പിൻതുടരുെമന്നു് അവർ
നെമ്മ ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ആസക്തി
യുെട അേങ്ങത്തല വെര േപാകുന്ന വാസവദത്ത
ഇതിനു് മെറ്റാരുദാഹരണമാണു്. അതാണു് പച്ചപ്പു്.
ഉപഗുപ്തെന്റ മനസ്സിൽ നിന്നു് േരാഗാതുരത ഒഴിവാ
ക്കുന്നതും, വാസവദത്തയുെട പ്രണയെമന്ന േരാ
ഗാതുരതയ്ക്കു കാരണവും ഈ പച്ചപ്പാണു്. അങ്ങെന
ജീവിതത്തിൽ പച്ച ആനന്ദത്തിെന്റയും ദുരന്തത്തി
െന്റയും പ്രതീകമായി മാറുന്നു. എങ്കിലും ഉപഗുപ്തൻ
അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േനരത്തു് എത്തിയിരുെന്ന
ങ്കിൽ അവരിൽ ഉപഗുപ്തെനന്ന സംേവദനം പച്ച
യായി നിലനില്ക്കില്ലായിരുന്നു. ഈ ഭാവ ശക്തിയാ
ണു് വായനക്കാരിെലത്തുന്നതു്. പച്ച ഇെല്ലന്നു പറ
യുേമ്പാഴും പച്ചയുെണ്ടന്നു് അറിയുന്നതും ഈ ഭാവ
ശക്തിയാണു്. ഇതു് ആന്തരിക സംേവദനവുമാണു്.
ഇവ രണ്ടും കൂടി സംേയാജിപ്പിച്ചാണു് സച്ചിദാന
ന്ദൻ ഈ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. അതുെകാ
ണ്ടാണു് ജീവിതം എന്ന സൂക്ഷ്മ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
അവതരിപ്പിേക്കണ്ടി വരുന്നതു്. അതു് പേക്ഷ, ഇല്ലാ
തായിരിക്കുന്നു.
ആ ഇല്ലായ്മ േരാഗാതുര ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാറു
ണ്ടു്. ഭാവ ശക്തി ജീവിതേത്താടു് ഏറ്റവും അടുക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണു് േരാഗാവസ്ഥ. കാസ്ട്ര
ഷൻ േപാെലയാണു്. എന്നാൽ േരാഗവസ്ഥയിൽ
കാസ്ട്രഷനു വിപരീതമായി ആനന്ദ നിർവൃതിയ്ക്കു് ശ്ര
മിക്കാറുണ്ടു്. സന്യസ്ഥതയിൽ നിന്നു് കാമനാമനു
ഷ്യനിേലയ്ക്കുള്ള വരവു് എന്നതിെന പറയാം. ഇതു്
മരണത്തിനു മുൻപുള്ള നിമിഷം വെര സംഭവിക്കാ
റുണ്ടു്. ൈചനീസ്-അേമരിക്കൻ കവിയായ മറിലിൻ
ചിൻ ഇതു േപാെല ‘േഹാസ്പിറ്റൽ ഇൻ ഓറിേഗാ
ണി’ൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ കവിതയിൽ േമാർ
ഫിൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയാണു് ഇത്തരം
കാമനയിെലത്തുന്നതു്. ചിൻ അവളുെട കവിതയിൽ
സംേവദനത്തിെല പച്ചെയ സ്വന്തം ജീവിതത്തിെല
നല്ല കാലമായി കാണുന്നു. മരണം സംഭവിക്കാം.
എന്നാൽ മറവിയിേലയ്ക്കു േപാകാൻ ആരുെടയും കാ
മന ആഗ്രഹിക്കുന്നിെല്ലന്നിതു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.
ഇതു േപാെല എലിസബത്ത് ബിഷപ്പിെന്റ ‘വൺ
ആർട്ട് ’ എന്ന കവിതയും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. നഷ്ടമാ
കുേമ്പാളുണ്ടാകുന്ന പച്ചപ്പിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാ
യിട്ടാണു് െവളിെപ്പടുന്നതു്. അതു് ജീവിതം രൂപെപ്പ
ടുത്തുന്ന ആലങ്കാരികതയാെണന്നു് നാെമാരിക്കലും
ഓർക്കില്ല. പേക്ഷ, അെതാരു ആലങ്കാരികതയാ
ണു്. ആ ആലങ്കാരികതയുെട ഭാവ ശക്തിയാണു്
ജീവിതെത്ത സംേവദനക്ഷമമാക്കുന്നതു്.
സച്ചിദാനന്ദെന്റ എഴുപെതന്ന കവിതയിൽ ‘വഴി
താണ്ടാൻ, േവണ്ടാ എനിക്കു േമാക്ഷം’ എന്നു് സ്വ
യം സംേവദനക്ഷമമാകുന്നുണ്ടു്. മുേന്നാട്ടു േപാക്കാ
ണു് ഏെതാരു ജീവിയുേടയും ചിന്ത. അതു് ചില
േപ്പാൾ നിേഷധെമന്ന രീതിയിൽ വരാം. എങ്കിലും
ആ നിേഷധത്തിൽ, ഭവ ശക്തിയും ഭാവ ശക്തി
യും മുേന്നാെട്ടന്നു് സ്വകാര്യമായി പറയുന്നതു് കാ
ണാൻ കഴിയും. സമൂഹയന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാ
നുള്ള നിർമ്മിതികാരെന്റ ദർശനം കൂടിയാണിതു്.
ഇതാണു് കലാനിർമ്മിതി സമൂഹത്തിനു നൽകു
ന്നതു്. അല്ലാെത ആ നിർമ്മിതിയിെല പ്രത്യക്ഷ
ത്തിലുള്ള ആകർഷണ വാക്യങ്ങേളാ ആകർഷണ
ങ്ങേളാ അല്ല. അതിെന്റ അടിത്തട്ടിലുള്ള ജിജ്ഞാ
സയാണു്. ആകർഷണ വാക്യങ്ങേളാ ആകർഷ
ണങ്ങേളാ ആയിരുെന്നങ്കിൽ േലാകത്തു് ഒെരാറ്റ
ഉല്പന്നേമാ ഒെരാറ്റ ആശയേമാ മാത്രേമ മുേന്നറുമാ
യിരുന്നുള്ളൂ. മറിച്ചു് അതിെന തെന്ന മറികടക്കുന്ന
അടിത്തട്ടിലുള്ള ജിജ്ഞാസയിെല ൈറേസാമാണു്
ഇങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. അതിനു് എവിേടയും
മുറിയാനും അവിടന്നു് കിളിർക്കാനുമുള്ള േശഷിയു
ണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാണു് ഇല്ലാത്ത പച്ച തളിർക്കുന്ന
തു്. ആകുലതകളിൽ ജീവിതം കെണ്ടത്തുന്നതു്.
‘ഇരുളിെന്റ അറകളിൽ നിന്നു് ഓർമ്മ എടുക്കുക’
(സഫലമീ യാത്ര) എന്നു് എൻ. എൻ. കക്കാടു് ജീവി

തേത്താടു് പറയുന്നതു് ജീവിതത്തിനു് മെറ്റാരു സഫ
ലതയുെണ്ടന്നു് മനസ്സിലാക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു്. ജന
ലിനപ്പുറത്തു് അന്തർഗാമിയായ ജീവിതമുണ്ടു്. അതു്
പ്രപഞ്ചെത്ത അറിയുന്നതും തന്നിെല തളിർപ്പുകെള
വികസിപ്പിക്കുന്നതുമാണു്. േവദനകെള വസന്തമാ
ക്കുവാൻ അതിനാകും. ‘നിഴലുകളുെട േലാകത്തു്
നിഴലുകെളക്കുറിച്ചു് നിഴലുകളുെട ഭാഷയിൽ എഴു
തി കവിത െചാല്ലാൻ’ കഴിയുന്നതു് േവദനകൾ,
േവദനകൾ മാത്രമെല്ലന്നു് അറിയുന്നതിനാലാണു്.
ഒരാവിഷ്ക്കാരത്തിനു് ദുരന്തെത്ത മാത്രമല്ല സംേവദി
പ്പിക്കാനാവുന്നതു്. അതു് വിടർത്തുന്ന അനുഭൂതിയു
െട വസന്തമുകുളങ്ങെളകൂടി പുറെത്തടുക്കാനാവും.
അതുെകാണ്ടാണു് നിഴലുകളുെട േലാകത്തു േപാലും
നിർമ്മിതി നടത്താൻ കഴിയുന്നതു്. അതുെകാണ്ടാ
ണു് സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ കവിതയിൽ അദൃശ്യമായി
പച്ച കാണുന്നതും സംേവദനത്തിനായി വിട്ടു നൽകു
ന്നതും. സ്വന്തം ശരീരത്തിലുണ്ടായ ക്യാൻസറിെന
കലാനിർമ്മിതിയാക്കി േട്രസി എമിൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച
തും അതിനാലാണു്. ഒരു േബാഡി െപർേഫാമൻ
സിേനക്കാൾ നമുക്കതു് അനുഭവിക്കാനാെയങ്കിൽ
നിഴലിൽ നിഴലായി ആവിഷ്ക്കരിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ സം
േവദനം അതിലുണ്ടു്. താൻ ദുരന്തമാകുകയും കലാ
നിർമ്മിതിയായി മാറുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ കല മു
േന്നറുന്ന ദൂരെത്തയാണു അതു കാട്ടിത്തരുന്നതു്.
കലയ്ക്കു് േരാഗാതുരതെയ അതിജീവിക്കാനാവുെമ
ന്നാണതു പറയുന്നതു്. ഇതു് അതിവാസത്തിനു േശ
ഷമുള്ള ശ്രാദ്ധമല്ല. നിരന്തര പ്രവർത്തനമാണു്.
എങ്കിൽ മാത്രെമ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. അതി
നാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണു് ഇവിെട അതിജീവന
ത്തിനുള്ള വഴി. ഇല്ല എന്ന സംേവദനമാണു് അതി
ജീവനെത്ത ഇവിെട സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതും.
അങ്ങെന അല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ സംേവദനം േനെര
തിരിച്ചാകുമായിരുന്നു. അതിനാൽ ‘പച്ച ഇല്ല’ എന്ന
തു് ‘പച്ച’ ഉെണ്ടന്നിടെത്തത്തിക്കുന്നു. ‘െസൽഫ് ’
അതിേനാടു േചരുേമ്പാൾ അതു് അതിജീവനെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള നിർമ്മിതിയായും മാറുന്നു. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ ഈ കവിത ഈ േപരിലൂെട അതിെന്റ നിർ
മ്മിതിെയ തെന്ന മാറ്റിമറിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതു്
‘പച്ച ഇല്ല’ എന്നാകുകയും െസൽഫ് ക്വാറന്റീൻ
ഡയറിയുെട ഭാഗമാകുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു് സം
േവദനം േവെറയായി മാറിെയന്നു മാത്രം. അതിനു്
ഉടലും തലേച്ചാറും ഹൃദയവുമുള്ളതുെകാണ്ടു് ബേയാ
ജനറ്റിക് േഗ്ലാബൈലസ്ഡ് പവറിെന (ക്യാപ്പിറ്റ
ലിസം) േനരിേടണ്ടതുമുണ്ടു് ‘പച്ച’യായി, പച്ചയുെട
സംേവദനമായി.
□

വി. ആർ. സേന്താഷ്
ഇൻഫർേമഷൻ പബ്ലിക് റിേലഷൻസ്
വകുപ്പിൽ ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറായി
േജാലി െചയ്യുന്നു. അഞ്ചു് കവിതാ സമാ
ഹാരങ്ങൾ, ഒരു ചിത്രകലാനിരൂപണ ഗ്ര
ന്ഥം, 25 വിവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ.
(േപാൾ ക്ലീ ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

