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വലുതു് വിസ്മയം

ചിത്രങ്ങളിൽ മതിലിനു് േമേല പാറുന്നതു് എം.മുകുന്ദൻ,
െക.ജി.എസ്., എന്നീ പതാകകൾ.

ബാദലിംഗാണു് ബീജിംഗിനു് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വൻ�
മതിൽഭാഗം. എഴുപതു് കിേലാമീറ്റർ. അവിേടയ്ക്കാണു്
ഞങ്ങളുെട യാത്ര. നന്നായി സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട ഭാഗം.
കുേറ ദൂരം വൻമതിൽ കാണാം. വൻമതിൽനഗരം എന്ന
പുതിയ വാണിജ്യേവദി. േകബിൾകാർ. േഗ്രറ്റ് വാൾ മ്യൂസി�
യം. സർക്കുലർ സ്ക്രീൻ സിനിമ. െറേസ്റ്റാറന്റുകൾ േഡാ�
ളർ യുവാൻ ആക്കൽ… സൗകര്യങ്ങൾ കാരണം ബാദ�
ലിംഗ് കൂടുതൽ ജനപ്രിയം.

എത്ര തവണ വൻമതിലിൽ വന്നു എന്നു് നിയുവിേനാർ�
മ്മയില്ല. അത്രേയെറ വന്നു. ബീജിംഗ് സർവകലാശാ�
ലയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തു് ടൂർ വന്നതു് ആദ്യവരവു്.
അന്നു് വൻമതിലിേലക്കുള്ള പടവുകൾ കയറുേമ്പാൾ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവേളാെടാപ്പമായി പിെന്ന കയറ്റവും
ഇറക്കവും. അവളായി പിെന്ന മതിലും തുറസ്സും. അകാല്പ�
നികമായ െചറിയ മൗനത്തിനും ചിരിക്കും േശഷം നിയു1

പറഞ്ഞു:

വൻമതിൽക്കഥകൾ േകട്ടുറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എനി�
ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. വൻമതിൽ േലാകാത്ഭുതം. ശത്രുക്കൾ�
ക്കും ദുർേദ്ദവതകൾക്കും പിശാചുക്കൾക്കും മഹാേരാഗ�
ങ്ങൾക്കുെമതിേരയുള്ള ൈചനയുെട പ്രതിേരാധം. അത്ര�
േയെറ ൈദവങ്ങൾ വസിക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും വലിയ
േദവാലയം. മതിലുയരാനും ഉറയ്ക്കാനും അേനകായിരം
പാവങ്ങളുെട ജീവൻ ബലിയായിട്ടുള്ളതിനാൽ ൈചന�
യുെട ഏറ്റവും വലിയ പാപശാല; ബലികുടീരം. ഓേരാ
ദിക്കിൽ നിന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ ഉയരവും രൂപവും
അർത്ഥവും കഥയുമുളള പ്രതിഭാസം. മനസ്സിലാകലിനു്
വഴങ്ങാെത ഏെറ ഭാഗവും അദൃശ്യതയിൽ. അത്ഭുതമാ�
യിരിെക്കത്തെന്ന കരുണവും ശാന്തവും ക്രൂരവും. ഏകവ�
ചനത്തിൽ ബഹുവചനം. ൈചനക്കാർ ൈചനക്കാെര
നിർവചിച്ചാൽ ഒരുടലിൽ പല പ്രായമുള്ള അവയവങ്ങ�
ളും മനസ്സുമുള്ള ഈ വൻമതിലാണവർ. മതിലിെല്ലങ്കിൽ
ൈചനയിെല്ലന്നാണു് ഞങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചതു്.

1. യാത്രാസഹായി, ദ്വിഭാഷി.

പടിഞ്ഞാറു് ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിെല ജിയായുഗുവാൻ ചു�
രം മുതൽ കിഴക്കു് േഹൈബ പ്രവിശ്യയിെല ഷാൻൈഹ�
ഗുവാൻ ചുരം വെരയാണു് വൻമതിൽ. ഇരുപത്തിേയാ�
രായിരത്തിേലെറ കിേലാ മീറ്റർ നീളം. പാറയും ഇഷ്ടിക�
യും ചരിത്രവും െകട്ടുകഥയും ഭയവും കരുത്തും െകാടുംക്രൂ�
രതയും കാത്തിരിപ്പും ദുഃഖവും കണ്ണീരും െകാണ്ടു് െകട്ടി�
പ്പടുത്തതു്. പല രാജവംശങ്ങളുെട പല നൂറ്റാണ്ടുകളിെല
ജനപീഡനത്തിെന്റ സ്മാരകം. മഹത്തല്ല, വലുതു്. വലു�
േതതും വിസ്മയം. വലുതു് കഥ പറയിപ്പിക്കും.

ചീനർ, കഥ തീനികൾ. ബി.സി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് മുതൽ
ചീനർക്കുണ്ടു് മതിൽക്കഥകളുെട െപരുംകൃഷി. രാവു്
പതിനായിരെത്താന്നു് േപാരാ അതു് പറഞ്ഞുതീരാൻ.
േലാകം ൈചനയിലുള്ളത്ര േലാകത്തിെല്ലന്നു് പറയാൻ
കുഞ്ഞുന്നാളിേല ൈചനക്കാർ പഠിക്കുന്നു. അന്ധവിശ്വാ�
സവും ഭാവനയും ചാലിച്ച നാേടാടിക്കഥകൾ ഓേരാ
അനുഭവ /കർമ്മ സന്ദർഭത്തിലും േചരുംപടി േചർക്കും
ൈചനക്കാർ. ഭക്ഷണം വിളമ്പുേമ്പാൾ പ്രമുഖ െറേസ്റ്റാ�
റന്റുകളിെല കുശിനിേമധാവി അതിഥികളുെട അടുത്തു്
വന്നു് നിൽക്കും. പറയും, ഓേരാ വിഭവത്തിനും പിന്നിെല
കഥ. കഥ േചർന്നു് സ്വാദു് കൂടാെതാരു ൈചനീസ് വിഭവ�
മില്ല; ഭാഷണ ൈവഭവവും. ആഫ്രിക്ക കഥ ശ്വസിക്കുന്നു
എന്നു് പറയും. ൈചനെയപ്പറ്റിയും അതു് പറയാം. കഥ�
യില്ലാെത ശ്വസിക്കാനാവില്ല ൈചനയ്ക്കു്.

ജിയായുഗുവാൻ ചുരത്തിനു് ആ േപരു് വരാൻ കാരണം
വൻമതിൽ നിർമ്മിതിയുെട ആദ്യകാലെത്ത ഒരു ദുരന്തം.
ഗാൻസു പ്രവിശ്യയിെല ഒരു ഗ്രാമീണ വധു, െചറിയ െപ�
ണ്ണു്, അതിസുന്ദരി, െമങ്ങ് ജിയാങ്ങ്ന്യൂ. അവളുെട പ്രി�
യൻ, ഫാങ് ചീ ലിയാങ്ങ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു് മൂന്നാം
നാൾ രാജകിങ്കരന്മാർ വന്നു. ചീ ലിയാങ്ങിെന വലിച്ചി�
ഴച്ചു് മതിൽപ്പണിക്കു് െകാണ്ടു േപായി. ലിയാങ്ങിെനപ്പ�
റ്റി ഗ്രാമത്തിൽ പിെന്ന ഒരു വിവരവും വന്നില്ല. കാത്തു്
കാത്തു് മനസ്സു് െവന്ത ജിയാങ്ങ്ന്യൂ ഭർത്താവിെന അേന്വ�
ഷിച്ചു് േപായി. േപായിേപ്പായി േകട്ടുേകൾവികളിെലത്തി.
േപടിപ്പിക്കുന്ന െചറുവിവരങ്ങളിെലത്തി. ഒടുവിൽ മതിൽ�
പണിക്കാരിൽ നിന്നറിഞ്ഞു, ചീ ലിയാങ്ങിെന്റ മരണം.
മിംഗ് വംശേത്താെടതിരിടാൻ ഒരു പാവെപ്പട്ട നാടൻ
െപണ്ണു് കൂട്ടിയാൽ കൂടുേമാ? ദരിദ്ര ഏകാകിനിക്കു് കഴി�
യുന്നതു് ജിയാങ്ങ്ന്യൂ െചയ്തു. കരഞ്ഞു. മൂന്നു പകലും മൂന്നു്
രാവും മതിലിൽ തലയറഞ്ഞു് കരഞ്ഞു. നാലാം നാൾ
അവൾ മരിച്ചു. അലറിെപ്പാളിഞ്ഞു് മതിലും മറിഞ്ഞു. കര�
ഞ്ഞു് കരഞ്ഞു് മരിേക്കണ്ടി വന്ന ഒരു യുവതിെയ ഓർമ്മ�
യിലല്ലാെത എവിെട അടക്കും? അവളുെട േപരിലായി,
അവളായി, വീണ്ടും പണിതേപ്പാൾ മതിലിെന്റ ആ ഭാഗം.
ജിയായുഗുവാൻ.

െപാളിച്ചു് കളയൂ ഭീമാകാരമായ ഈ പാപമൂർത്തിെയ,
പിഴുെതറിയൂ ജീവനൂറ്റുന്ന ഈ രാക്ഷസ ഇത്തിളിെന,
എന്നായിരുന്നു കൺഫ്യൂഷ്യസിെന്റ ശിഷ്യന്മാരുെട മതിൽ�
വിരുദ്ധത. മതിൽ വിരുദ്ധരും മതിൽ ഭക്തരുമായി ൈച�
നക്കാർ അകേമ അകന്നു. നിർമ്മിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
പാടാണു് ചിലതു് െപാളിച്ചുകളയാൻ. ഒരിക്കെലങ്കിലും
വൻമതിലിെലത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ നല്ല മനുഷ്യരെല്ലന്ന
മാേവാസൂക്തം ഞങ്ങെള ആേരാ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബാദലിങ്ങിേലക്കുള്ള വഴിയിൽ വാഹനങ്ങൾ കുറവു്. നി�
യു പറഞ്ഞു: ‘േറാഡ് ഫ്രീ. നാമിന്നു് േവഗെമത്തും.’

വിലക്കെപ്പട്ട നഗരത്തിെന്റ മതിൽെക്കട്ടിനു് മുന്നിൽ നി�
ന്നു് രാവിെല വൻമതിലിേലക്കു് പുറെപ്പടുേമ്പാൾ േതാ�
ന്നി: ഏെതങ്കിലുെമാരു മതിലിൽ നിന്നു് ഏെതങ്കിലുെമാ�
രു മതിലിേലക്കല്ലാെത ഏതു് വഴി? ഏതു് യാത്ര? എത്ര
ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മതിൽവലയങ്ങൾ കണ്ടു് കണ്ടു് ബഷീർ?
പ്രതിേരാധെമന്നു് ഭാവിക്കുന്ന വിഭജനത്തിെന്റ കല്ലുഭാഷ
വായിച്ചിട്ടു് കാഫ്ക? ഏകൈദവം, അൈദ്വതം, എത്രെയ�
ത്ര മതിൽെക്കട്ടുകൾ േചർത്തു് െമടഞ്ഞെതേന്നാർത്തു്
അംേബദ്കർ?

ബീജിംഗിൽ നിന്നു് സാഹസികേരെറയും േപാകാറുള്ളതു്
മുതിയന്യു, സിമാതായ്, ചുരങ്ങളിെല മതിൽ ഭാഗങ്ങൾ
കാണാൻ. അവ ബാദലിങ്ങിേനക്കാൾ േലശം കൂടി അക�
െല. ഉയെര. അവിെട മതിൽകയറ്റം സാഹസികം. േക്ല�
ശകരം. കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജയത്രിൽ. കയറ്റത്തിനി�
ടയിൽ പാറയിടുക്കിൽ മലമ്പാമ്പിെന്റ മന്ദഹാസം കണ്ടു്
വിജയത്രിൽ വർദ്ധിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. െകാടുമുടിയിെല
െഞട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ വിജയത്തിനു് മണം കൂടും. ശരിെവ�
ക്കെപ്പട്ട തീരുമാനത്തിനു് സൗന്ദര്യം കൂടും. മതിലിെന്റ
മുകളിെല പാതയിൽ അവിടവിെട താേവാ പവിലിയനു�
ണ്ടു്. പാടുെപട്ടു് േമേലെയത്തിയവെര കുളിർകാറ്റു് ചാർ�
ത്തി അനുേമാദിക്കാൻ പവിലിയെന്റ പടിക്കൽ ചീനക്കാ�
രായ പ്രാചീനൈദവങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടു്.

കടൽേസ്നഹികൾ കിഴക്കു് േഹൈബ പ്രവിശ്യയിൽ, ഹാ�
ങ്ങ്ചുവാംഗ്ദൗവിൽ, കടലിൽ വൻമതിൽ അവസാനി�
ക്കുന്നതു് കാണാൻ േപാകും. അവർക്കു് ആ മതിൽക്കാ�
ഴ്ച, മതിലിൽ നിന്നുള്ള കടൽ /കരക്കാഴ്ച, ചരിത്രക്കാഴ്ച.
അവിേടേക്ക േപാകുൂ അപാരതയുേടയും സ്ഥലകാലഗ�
ഹനതയുേടയും ഉപാസകർ.

ൈചനെയ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവെരാെക്ക പ്രാർത്ഥനക�
ളിൽ അവരവരുെട ൈദവങ്ങേളയും െകാണ്ടു വന്നു. േക�
ടാവാത്ത വിത്തുകളും ധാന്യങ്ങളും െകാണ്ടു വന്നു. അന്ന�
പാനങ്ങൾക്കു്. േപാരാത്തതു് െകാള്ളയടിച്ചു. വൻമതിലി�
േനാടു് േതാേറ്റാടിയ മംേഗാളിയെര ഉേപക്ഷിച്ചു് മംേഗാളി�
യൻ ൈദവങ്ങൾ വൻമതിൽ പരിസരത്തു് തങ്ങി. മതിലി�
െന്റ അനാദ്യന്തമായ ദുരൂഹസ്വരൂപെത്ത ഉപാസിച്ചു് രാ�
പകൽ അവർ മതിലിനു് േമേലയുലാത്തി. കാറ്റുകളായി
വീശി. െചറുതാരങ്ങളുെട ആരും കാണാത്ത ഉദയാസ്ത�
മയങ്ങളായി പ്രസാദിച്ചു. ൈചനീസ് ൈദവങ്ങേളാടിണ�
ങ്ങി. ചീനേക്കാവിലുകളുെട ഉപശാലകളിെല സിംഹപ്ര�
തിമകളിൽ ൈചനയുെട അജയ്യത വായിച്ചു് നിന്നു. േതാ�
റ്റവരുെട കുതിരകളും ൈദവങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഈ മല�
കളിൽ വീണു് ചിതറി. അവ ഇവിെട മുളച്ചു് വളർന്നു. തഴ�
ച്ചു് കാടായി. ൈചനയുെട ബലിഷ്ഠകാതലുകളിൽ ചുറ്റിപ്പ�
ടർന്നു. േതാേറ്റാ മരിേച്ചാ മടങ്ങിയവർ ൈചനക്കാർ െച�
യ്യാത്ത യുദ്ധങ്ങളിൽേപ്പാലും അവർക്കു് വിജയം കപ്പം
നൽകി. വൻമതിൽ എന്നും ൈചനയ്ക്കു് േവണ്ടി പ്രതിേരാ�
ധയുദ്ധം െചയ്യുന്ന നിത്യസജ്ജമായ ഒരു മഹാൈസന്യം.
ഉറക്കം േതാന്നിച്ചു് നിൽക്കുന്ന അനന്തമായ ഉണർവു്.
അതാണു് മതിലിെന്റ കാവൽെപ്പാരുൾ. ആ കാവലില്ലാ�
ത്ത യുദ്ധങ്ങളിെലല്ലാം ൈചന േതാറ്റു. ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻ�
സും റഷ്യയും ജപ്പാനുെമല്ലാം ൈചനെയ േതാൽപ്പിച്ചു.
അടച്ചു് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്ന ൈചനയുെട വാതിലുകൾ വി�
ജയികൾ ചവിട്ടിത്തുറന്നു. അമൂല്യമായ ൈചനീസ് വിഭ�
വങ്ങൾ െകാള്ളയടിച്ചു് െകാണ്ടുേപായി. ൈചന ദരിദ്രമാ�
യി. കിഴക്കിെന്റ േരാഗിയായി. ചുേറ്റാടു് ചുറ്റും മതിൽ പടർ�
ന്ന വലിെയാരു മതിലകരാജ്യമായിരുെന്നങ്കിൽ എന്നു്
ഓേരാ േതാൽവിയിലും ൈചന േമാഹിച്ചു. അതിർത്തിക�
ളും വിഭവങ്ങളും യുദ്ധകാരണങ്ങളാവാത്ത കാലം ൈചന
കിനാവു് കണ്ടു.

ഇതു് േകൾക്കുേമ്പാൾ എതിർവസ്തുതകൾ നമുേക്കാർമ്മ
വരും; അതിഥി അഹിതം പറയരുെതന്നും ഓർമ്മ വരും;
നാം പറയില്ല. നല്ല അതിഥികൾ, നാം. അല്ലലില്ലാെത
ൈചനയിൽ നിന്നു് േപാരണമേല്ലാ.

ഞങ്ങൾ ബാദലിങ്ങിെലത്തിയേപ്പാൾ െപരുമഴ. െട�
േമ്പാട്രാവലറിൽത്തെന്നയിരുന്നു. മലയിൽ െപയ്യുന്ന മഴ
പുരാതനമഴ. അേത മഴ, താെഴ, േഗ്രറ്റ് വാൾസിറ്റിയിൽ
െപയ്യുമ്പാൾ പുതിയ മഴ. എന്തു് െപയ്യുന്നു എന്നതല്ല,
എവിെടെപ്പയ്യുന്നു എന്നതാണു് മഴെയ പഴയതും പുതിയ�
തുമാക്കുന്നതു്. ഇന്ത്യൻ മഴയും ൈചനീസ് മഴയുമാക്കുന്ന�
തു്. മഴയുെട േദശീയത, സ്വത്വം, ഭാഷ, നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്.

മഴയല്ല, വൻമതിലാണിേപ്പാൾ കണ്ണുകളുെട പ്രിയവിഷ�
യം. പല കണ്ണുകൾ പല പഴുതുകളിലൂെട പല വട്ടം തി�
രഞ്ഞു. മതിൽ കാണാനില്ല. ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ട മതിൽ�
ത്തുണ്ടുകളുെട ഓർമ്മ പല വലിപ്പത്തിൽ കണ്ണിൽ തുറന്ന�
ടഞ്ഞു. വർണ്ണചിത്രങ്ങളായും േരഖാചിത്രങ്ങളായും, മാറി
മാറി. മഴയല്ലാെതാരു കാഴ്ചയില്ല മഴയിൽ. ഇന്ത്യയിലാ�
യാലും ൈചനയിലായാലും. മെറ്റല്ലാം മറയ്ക്കും മഴ. െപ�
െയ്താടുങ്ങും വെര ആവുന്നത്ര തെന്നത്തെന്ന കാണിക്കു�
െന്നാരു ജീനിയസ്സാണു് മഴ. അല്പാവിഷ്കാരമല്ല, പൂർണ്ണാ�
വിഷ്കാരം, ഓേരാ മഴയും.

മതിെലവിെട?

നിയു: മലമുകളിൽ. മഴയ്ക്കപ്പുറം. കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം.

മറ കൂടിയാണു് മതിൽ. മതിൽെക്കട്ടു്, കൺെകട്ടു്. വില�
ങ്ങി നിന്നു് വിലക്കു് കല്പിക്കലാണു് മതിൽ. മറയ്ക്കാനുള്ള
പറയലാണു് പല മതിലും. നുണ േപാെല. പകുക്കാനും
മറയ്ക്കാനും അകറ്റാനുമുള്ള ആവിഷ്കാരനിേരാധനത്തിെന്റ
വാസ്തുവിദ്യ. ഫ്യൂഡൽ മതിൽ, േഗ്ലാബൽ മതിൽ, തടവറ�
മതിൽ, െബർലിൻ മതിൽ, ഏതു് മതിലും… വിലക്കെപ്പട്ട
നഗരത്തിെന്റ മതിലിെല മാേവാേഫാേട്ടാ േപാെല കാ�
ണിക്കുന്നതിേനക്കാേളെറ മറയ്ക്കുന്ന േഫാേട്ടാമഴ, ബിം�
ബമഴ, മതിലായ മതിൽ നിറെയ. മതിൽ സംരക്ഷിക്കും;
ആെര? ഏതു് േപാെല? സ്ത്രീെയ പുരുഷൻ എന്ന േപാ�
െലേയാ? അകെത്ത പുറം എന്ന േപാെലേയാ? ഉയിരി�
െന ഉടൽ എന്ന േപാെലേയാ?

തമിഴ് നാട്ടിെല അയിത്തമതിൽ ഇന്ത്യെയ വരിഞ്ഞു് ചു�
റ്റി െഞരിക്കുന്ന ജാതിവൻമതിലിെന്റ െചറിെയാരു തുമ്പു്.
ജാതിമതിലിൽ നിന്നു് െചറുതും വലുതുമായ ഉപജാതിമ�
തിലുകൾ. ഒരു മതത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ,
െവറുപ്പിെന്റ പല േകാട്ടകൾ; വളരുന്ന പുതിയ ഭീകരത;
പുതിയ വർഗ്ഗീയദുർഗ്ഗം. പുതിയ അനീതിേക്കാട്ട. ൈച�
നയിൽ, പാർട്ടി േസ്വച്ഛാധിപത്യം പുതിയ വൻമതിൽ.
എവിെടയുമുണ്ടു് കാവൽേഗാപുരങ്ങളും ദുർേദ്ദവതകളും
പീഡനവും െകാല്ലലും കുഴിച്ചുമൂടലും; ആരും ഇേന്നാളം മു�
ഴുവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാെത്താരു വൻമതിൽ. അതിനുളളിൽ,
ലൂഷുെന്റ ഭ്രാന്തെന്റ ഡയറിയിെലേപ്പാെല മനുഷ്യമാം�
സത്തിനു് വിശക്കുന്ന മതഭ്രാന്തന്മാരുെട േചാര പുരണ്ട
ചിരിയുള്ള മുഖങ്ങൾ.

മഴ കുറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി.

നിയുവിേനാടു് ഞാൻ പറഞ്ഞു: എനിക്കു് കുറച്ചു് േഡാളർ
യുവാനാക്കി മാറ്റണം.

നിയു: േനാ േപ്രാബ്ലം. ആദ്യം നമുക്കു് മഴ മാറും വെര സർ�
ക്കുലർ സ്ക്രീനിൽ വൻമതിലിെന്റ സിനിമ കാണാം. പി�
െന്ന േഡാളർ ടു യുവാൻ; യുവാൻ ടു േകബിൾകാർ; േക�
ബിൾകാർ ടു േഗ്രറ്റ് വാൾ. ഓേക?

ഓെക.

പുണ്യപുരാണചരിത്രസിനിമ. ആദിയിൽ മതിൽ ഇല്ലാ�
യിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിേരാധം േവ�
ണമായിരുന്നു. മിന്നലും ഇടിെവട്ടും േപമാരിയുമായി ൈച�
നയുെട രക്ഷാദുർഗ്ഗയായ ക്ഷുബ്ധവ്യാളി താണ്ഡവമാടി.
കാറ്റും മിന്നലും ഇടിെവട്ടും മഴയും മാഞ്ഞേപ്പാൾ േക്ഷാ�
ഭം ശമിച്ചു് തീക്കണ്ണു് പൂട്ടി മലകൾക്കും കുന്നുകൾക്കും തട�
ങ്ങൾക്കും മീേത, സമതലങ്ങൾക്കും ഒമ്പതു് പ്രവിശ്യകൾ�
ക്കും മീേത, തണുത്തുറഞ്ഞു് വ്യാളി വൻമതിലായി അവത�
രിച്ചു. ൈദവകല്പനയും രാജകല്പനയും നിറഞ്ഞ പഴെയാ�
രു െതലുങ്ക് സിനിമ േപാെല മായാമയം വൻമതിലിെന്റ
ദിേവ്യാല്പത്തിപുരാണസിനിമ. മിത്തും ഭക്തിയും ചരിത്ര�
വും ചാലിച്ചു് വൻമതിലിെനാരു വൻന്യായീകരണം.

വ്യാളിയുമായി വൻമതിലിനുള്ള ആകാരസാമ്യം ഒരു രസ�
നിമിഷം തെന്നന്നു് വരാം. പലശതാബ്ദങ്ങളിെല മനു�
ഷ്യാദ്ധ്വാനവും ബലികളും മറന്ന സിനിമ. മിത്തിെന്റ നാ�
മത്തിൽ ഒരു നാേടാടി അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റ ആഖ്യാ�
നം. േവഗം നാം ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു് മടങ്ങും.
അേനകായിരങ്ങൾ അടിമപ്പണി െചയ്തതു് കാണാനില്ല.
പീഡിപ്പിക്കെപ്പട്ടതു് കാണാനില്ല. പല നൂറ്റാണ്ടുകളിെല
നരബലി കാണാനില്ല. പലനാട്ടിൽ പലകാലത്തു് തു�
ണ്ടു തുണ്ടായി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട മതിലിെന്റ ഖണ്ഡകാവ്യ�
ങ്ങൾ കാണാനില്ല. ൈസന്യേത്തക്കാൾ വലിയ ൈസ�
ന്യം ഈ ദുർഗ്ഗമാെണന്നു് വിശ്വസിച്ച വംശവാഴികെള
അവരുെട ക്രൂരേനരിൽ കാണാനില്ല. രാജ്യങ്ങെള ഒന്നി�
പ്പിച്ചു് ൈചനെയ സാമ്രാജ്യമാക്കി വിപുലെപ്പടുത്തിയ
ചിംഗ് ചക്രവർത്തി ഷി ഹുവാംഗ് ചിയുെട ക്രൂരകാലം കാ�
ണാനില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് കഥനരീതി കാണാനില്ല. െകാള്ള�
ക്കാരായ നാേടാടികെള കാണാം. ആക്രമണവ്യഗ്രരായ
അയൽരാജ്യക്കാെര കാണാം. മായാവികേളയും മാലാ�
ഖമാെരയും കാണാം.

പ്ലാനേറ്റാറിയത്തിനു് െവളിയിൽ വൻമതിലിെന്റ ശില്പ�
ങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കലണ്ടറുകളും വാങ്ങാം. തിരിെച്ചത്തു�
േമ്പാൾ നമ്മുെട ൈചനാവീമ്പു് േകട്ടുതരുന്നതിനു് നാട്ടി�
െല കൂട്ടുകാർക്കു് െചറുസമ്മാനം െകാടുക്കാം.

നിയു പറഞ്ഞു: വാങ്ങെലാെക്ക മടക്കത്തിൽ. ഇേപ്പാൾ
മഴയില്ല. േവഗം േകബിൾകാറിൽ േകറാം.

മതിൽേച്ചാട്ടിെല േകബിൾേസ്റ്റഷനിലിറങ്ങി. കുറ്റിക്കാ�
ടു് വകഞ്ഞു് മതിലിേലക്കു് നടക്കുേമ്പാൾ പരിചയക്കാ�
െരന്നു് േതാന്നിച്ചു് പല െചടികൾ. മണങ്ങൾ. അടുത്ത�
റിയുേമ്പാൾ ഒന്നും അതല്ല. െവറും സാമ്യം മാത്രം. നാ�
ട്ടിെല കുറ്റിക്കാടിനും വൻമതിൽേച്ചാട്ടിെല കുറ്റിക്കാടി�
നും തമ്മിൽ േതാന്നിയ ചാർച്ചയും െവറും േതാന്നൽ �
മാത്രം.

പടികൾ കയറുന്നതു് വൻമതിലിെന്റ കൽപ്പള്ളെയ െതാ�
ട്ടു്. ഭീമാകാരത്തിെന്റ സാന്നിധ്യഗരിമ അറിയാെത ഒരു
പടിയും കയറാനാവില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇേത ഇരിപ്പാ�
ണു് കൽത്തുണ്ടുകൾ. പലതിനും ചുറ്റും വിടവു് കണ്ടു. വിട�
വു് പടർന്നുണ്ടായ വിള്ളൽ കണ്ടു. വിള്ളലിൽ ഉറുമ്പു്, െവ�
ള്ളക്കൂറ, വണ്ടു്, ഗൗളിഗണങ്ങെള കണ്ടു. വരിവരിയായി
ദീർഘയാത്രയിേലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന െചറു പ്രാണികെള,
കരിമൗനികെള, കണ്ടു. കണ്ണീച്ചയുെട കുഞ്ഞിച്ചിറകുക�
ളുളള ചിലർ ഒരു കൽപ്പഴുതിെന ചുറ്റിപ്പറക്കുന്നു. ഇതി�
ലും െചറിയ പറവകെള ഒരാകാശത്തിനും കിട്ടില്ല. ഇതി�
ലും െചറിയ താമസക്കാെര ഒരു ചുവരിനും കിട്ടാനില്ല.
അരയാലിലയുെട കനമുള്ള ഇലകളുമായി ചില സസ്യ�
ങ്ങൾ ചില കൽവിടവുകളിൽ നിന്നു് തൃപ്തി വിരിയിക്കുന്നു.
മലയും കാടും വന്യതയുമായി ഇണക്കി വൻമതിലിെന
അവർ പ്രകൃതിയുെട ൈജവൈവവിധ്യത്തിൽ ഉൾേച്ചർ�
ക്കുകയേല്ല? അപനിർമ്മിക്കുകയേല്ല? അവെരല്ലാം കൂടി
എെന്റ മനസ്സിൽ െനയ്യുന്നതു് വൻമതിലും ആ പരിസര�
വും അവരും തമ്മിലുള്ള ചിരസ്ഥായിെയ അേല്ല? അവർ
നിരസിക്കുന്നതു് കാലങ്ങളായി ആവാസന്യായങ്ങളാ�
യി എെന്റയുള്ളിലുള്ള മുൻധാരണകെളയേല്ല? അെല്ല�
െന്നങ്ങെന ഞാൻ വിധിക്കും? അവരിെലല്ലാം തുളുമ്പു�
ന്നുണ്ടു് െചറുതു് സുന്ദരെമന്ന ബുദ്ധൻ; എന്ന ഷൂമാക്കർ.
പടി പടിയായി നാം അപനിർമ്മിക്കണം വലുതാണു്
േകമെമന്ന കാഴ്ചെത്തറ്റിെന എന്ന ബുദ്ധവ്യഗ്രത; എന്ന
ഷൂമാക്കർ. ഈ െചറു െചറു ജന്മങ്ങളിലുണ്ടു് മനുഷ്യർ കൃ�
ത്രിമമാക്കിയതിെന ക്രേമണ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിയാക്കി
അവർക്കു് മാറ്റാനാവുെമന്ന വിശ്വാസം. ഇവർെക്കന്ത�
റിയാം വൻമതിലിെനപ്പറ്റി? മനുഷ്യെരപ്പറ്റി? പ്രകൃതി�
െയപ്പറ്റി? എെന്നാെക്കയുള്ള എെന്റ ഗർവുകൾ മങ്ങി.
അെല്ലങ്കിൽ അവർ എന്തറിയണം? എന്തിനറിയണം?
ൈജവനീതിസ്ഫുരണം േപാെലാരു വിേവകദ്യുതി അവ�
രിൽ ജ്ഞാന /സംസ്കാര വ്യവസ്ഥയായി ഇെല്ലെന്നങ്ങ�
െന ഞാൻ വിധിക്കും? അറിവുൾപ്പെട എല്ലാറ്റിേനയും
കുറിച്ചുള്ള എെന്റ നിർവചനങ്ങളിെല മനുഷ്യേമൽേക്കാ�
യ്മയേല്ല എെന്റ അധികബലം? വൻമതിലവർക്കു് ൈച�
നക്കാരുെട െപരിയ യുദ്ധസാമഗ്രിയല്ല. പ്രതിേരാധദുർഗ്ഗ�
മല്ല; അടിയിൽ അേനകായിരം എല്ലിൻകൂടുകൾ പാകിയ
കൂട്ടക്കല്ലറയല്ല; േകാടാനുേകാടി ജീവികൾ വസിക്കുന്ന
പ്രകൃതി എന്ന കൂട്ടുകുടുംബം. അളവുകൾക്കതീതമായതു്.
േലാകാന്തര വ്യാപ്തിയുള്ളതു്. ജീവെന്റ ഭാവിവസതിക്കു്
ഞാനിനി പുതിയ വാസ്തു ഗണിക്കണം. പുതിയ െഫങ്
ഷൂയ്.

ഏതു് അൈജവെത്തയും ശുദ്ധീകരിച്ചു്, പാപേമാചനം
നൽകി, പ്രകൃതി ഒരുനാൾ ൈജവമാക്കുെമന്നും പ്രകൃ�
തി സ്വയം രക്ഷിക്കുെമന്നുെമനിക്കു് പ്രതീക്ഷ േതാന്നി.
ഞാൻ ലൂഷുെന ഓർത്തു: പ്രതീക്ഷ ഒരു മലേയാര വഴി.
ആദിയിൽ വഴികളില്ലായിരുന്നു; പ്രതീക്ഷയും. ഒേര ദിശ�
യിേലക്കു് ജീവികേളാ മനുഷ്യേരാ നടന്നു് നടന്നു് വഴികളു�
ണ്ടായി; പ്രതീക്ഷയും.

മതിലിെന്റ മുകളിേലക്കുളള പടുവൃദ്ധരായ കൽപ്പടവുകൾ
കാറ്റും മഴത്തല്ലും ഇടിമിന്നലുേമറ്റു് േതഞ്ഞു. േതഞ്ഞു് ചരി�
ഞ്ഞു. കയറ്റം തെന്ന കയറ്റം. േമേലെയത്തി. ഉയരത്തി�
െന്റ കാഴ്ചപ്പാടിലായി അനുഭവം. എല്ലാം താെഴ. എല്ലാം
താെഴക്കണ്ട ചില േമേലനില്പുകളുെട ഓർമ്മ മനസ്സിൽ.
വലിെയാരു വൃക്ഷെപ്പാക്കമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലെത്ത
േവനലവധിക്കാലം. െകാല്ലെത്ത, കവരത്തിയിെല, ദീപ�
സ്തംഭത്തിൽ; മക്കാവുവിെല ടവറിൽ, വിലങ്ങൻ കുന്നിൽ,
െപരുവൻമലയിൽ, മൂന്നാറിെല േടാപ് േപായിന്റിൽ, രാ�
മക്കൽേമടിൽ, േഹാേങ്കാങ്ങിെല െപരിയബുദ്ധയിൽ,
ഷാ േമാ തായ് മലയുെട േമൽമുടിയിൽ, സിക്കിമിെല
നാഥുലാപാസിൽ, നിന്നതു്. താെഴ വിയറ്റ്നാമാെണന്നു്
ൈപലറ്റ് പറയുേമ്പാൾ താെഴ ആദ്യം ഒന്നും കാണാ�
യ്ക, പിെന്ന ഒേന്നാ രേണ്ടാ െവട്ടം മൂട്ടവിളക്കു് േപാെല
കാണൽ. വിളക്കും പിടിച്ചു് നിൽക്കുന്നതു് േഹാ ചി മിൻ
ആെണന്നു് കാണൽ. ഉയരം തരുന്ന മായയും ഉയരമു�
ളളതു്. പണ്ടു് നിന്ന ആ ഉയരത്തിരകൾ താണടിഞ്ഞു.
ഞാനിേപ്പാൾ നിൽക്കുന്നതു് തൃശൂരിൽ നിന്നു് വൻമതിലി�
െന്റ െനറുക വെര നീളുന്ന ദൂരം േമേലക്കുയർന്ന മാരക�
മായ ഉയരത്തിലാെണന്ന േതാന്നലിൽ. വൻമതിലിെല
ഗണിതം ഉയരത്തിെന്റയല്ല; നീളത്തിെന്റയും പഴക്കത്തി�
െന്റയും ഗണിതം. വിജയവും കീർത്തിയും പിന്നിൽ മൂടുന്ന
പീഡാനുഭവത്തിെല ദുരന്തത്തിെന്റ ഗണിതം.

മഴ തുടങ്ങി. ഞാനും മുകുന്ദനും നിയു ചൂടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക്
മഴേക്കാട്ടിൽ െചറിയ ദൂരം നടന്നു. മറ്റുള്ളവർ പടി ചവി�
ട്ടിച്ചവിട്ടി ഉയരത്തിേലക്കു് വളവു് കടന്നു് മറഞ്ഞു. മഴ �
കുറഞ്ഞു.

മതിലിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തിെല നിഴൽപ്പകൽ.

ഇേപ്പാഴിവിെട മാധവിക്കുട്ടിയുെണ്ടങ്കിൽ എന്താവും പ്രതി�
കരണം?

‘ആഷാഢമാസം. പാവം മതിൽ; മലമുകളിെല ഏകാകി�
യായ യക്ഷൻ. വിരഹി. ഇെപ്പാഴാ േവണ്ടതു് ഇണയുെട
തുണ.’

ഒ.വി. വിജയനാെണങ്കിേലാ?

‘കടൽത്തീരെത്ത’ഴുതുേമ്പാൾ കണ്ണൂെര ജയിൽേക്കാട്ട�
യിൽ ഈ വൻമതിലിെന്റ അനാദിവ്യഥ ഞാൻ എരിെവ�
യിൽ േപാെല െകാണ്ടു് നിന്നിട്ടുണ്ടു്.

തീക്ഷ്ണമായിരുന്നു ലൂഷുെന്റ വൻമതിൽവിമർശനം. ‘ശക്ത�
വും ശപിക്കെപ്പട്ടതുമാണു് വൻമതിൽ. അതിെന്റ നിർമ്മി�
തിക്കും നിലനിർത്തലിനും ഒരുപാടു് ജീവൻ േഹാമിേക്ക�
ണ്ടി വന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നരബലി. പഴയതും പുതി�
യതുമായ ഇഷ്ടികകൾ വൻമതിലിൽ ഉണ്ടു്. പല തലമുറ�
കളുെട കരുത്തു്. അർപ്പണം. ത്യാഗം. സഹനം. ബലി.
വൻമതിലിനു് േലാകത്തു് െപരുമയും കീർത്തിയുമുണ്ടു്.
വ്യക്തിപരമായി എെന്റ അനുഭവം അെതെന്ന സദാ
വലയം െചയ്യുന്നു, ബന്ദിയാക്കുന്നു എന്നാണു്.’ സൺ യാ�
തു് െസന്നിെന്റ കാലത്തു് വൻമതിലിെന േദശാഭിമാന
പ്രേചാദകമായ ഒരു േദശഭക്തിപ്രതീകമാക്കാനുള്ള ശ്ര�
മമുണ്ടായി. അതിേനാടു് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ലൂ�
ഷുൻ. താജ്മഹലിേനാടു് ദുഃഖേരാഷങ്ങേളാെട പ്രതികരി�
ച്ച ക്രൂഷ്േചവിെന്റയും ഹക്സിലിയുേടയും വാക്കുകേളക്കാൾ
തീക്ഷ്ണം, വൻമതിലിേലക്കുള്ള ലൂഷുെന്റ േനാട്ടം. ‘പഴയ
വിജ്ഞാനങ്ങൾ പഴയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയുെട ഉല്പന്ന�
ങ്ങളും ആലംബനങ്ങളുമാണു്. ഏകാധിപത്യത്തിനു് അവ
കാവൽ. ജനങ്ങൾക്കു് തടവറകളും.’ വൻമതിലിെന്റ ‘േഗ്ര�
റ്റ് ’ (മഹത്തായ, വൻ) എന്ന വിേശഷണം ലൂഷുൻ നിരാ�
കരിച്ചു. great wall എന്നല്ല the long wall എന്നാണു് ലൂ�
ഷുൻ േലഖനത്തിെന്റ േപർ. കൺഫ്യൂഷനിസം, താേവാ�
യിസം, േമാവിസം, ബുദ്ധിസം, തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ�
ദർശനങ്ങേളാടും ഫ്യൂഡൽ സാഹിത്യേത്താടും ലൂഷുനു�
ണ്ടായിരുന്ന സമീപനം കൂടിയാണിതു്. ഫ്യൂഡൽ ക്ലാസി�
ക്കുകളിെല ആഢ്യഭാഷയാണു് വൻമതിലിെന്റയും ഭാഷ.
സ്വന്തം അനുഭവയാഥാർത്ഥ്യത്തിെലത്തുന്നതിൽ നിന്നു്
ജനങ്ങെള തടയുന്ന ദുർഗ്ഗം. ആഢ്യഭാഷ ഉേപക്ഷിക്ക�
ണം. എഴുത്തുകാർ ജനങ്ങളുെട സംഭാഷണത്തിെലഴുത�
ണം എന്നായിരുന്നു ലൂഷുെന്റ വാദം. (േവഡ്സ്വർത്തിെന
ഓർത്തു). പുതിയ ൈചനയുെട സാംസ്കാരികമൂലധന�
മായി സാമാന്യഭാഷെയ അവേരാധിക്കുകയായിരുന്നു
ലൂഷുൻ.

1997-ൽ ഞങ്ങൾ വൻമതിലിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ േകട്ട�
െതല്ലാം ടൂറിസ്റ്റ് സ്തവങ്ങൾ. വടക്കേനഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള
നാേടാടികളും െകാള്ളക്കാരും ൈചനയിേലക്കു് വരാ�
തിരിക്കാനായിരുന്നു വൻമതിൽ നിർമ്മിച്ചതു്. െപാക്കം
കുറഞ്ഞ മംേഗാളിയൻ േപാർക്കുതിരപ്പടയുെട കടന്നാക്ര�
മണക്കരുത്തിെനതിേര ൈചനയുെട പരമപ്രതിേരാധം.
രാഷ്ടീയധാർമ്മികതയായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ൈചന�
യിൽ വൻമതിലിെന്റ പവിത്രമൂല്യം. േലാകാത്ഭുതങ്ങൾ
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട കാലത്തു് ൈചനയുെട വിസ്മയാസ്തി�
യും അഭിമാനവുമായി വൻമതിൽ. ടൂറിസത്തിെന്റ പു�
തിയ ആേഗാള കാലത്തു് വൻമതിൽ ൈചനയുെട പര�
മവശ്യത… ആരും വരാതിരിക്കാനല്ല, ആരും വരാൻ.
പ്രതിേരാധിക്കലല്ല, പ്രേലാഭിപ്പിക്കൽ, വൻമതിലിെന്റ
വ്യാസായിക പ്രേയാജനം. കാണാൻ രസമുണ്ടു് പാരമ്പ�
ര്യത്തിെന്റ ഈ അർത്ഥപരിണാമം.

മുപ്പതു് െകാല്ലമായി അടിവാരത്തു് കൗതുകവസ്തുവില്പന;
ഇതു് വെര മതിലിെന്റ േമേല േകറിയിട്ടില്ലാത്ത, േകറാൻ
േതാന്നിയിട്ടില്ലാത്ത, ചീനൻ ലുേവാെയ നിേയായ്ക്കു് നല്ല
പരിചയം. കൂട്ടുകാർക്കു് സമ്മാനിക്കൻ കൗതുകവസ്തു�
ക്കൾ വാങ്ങാൻ ലുേവായുെട കടയിലാണു് നിയു ഞങ്ങ�
െള കയറ്റിയതു്. ലുേവാ വൻമതിൽ കാണാേറയില്ല. ഓർ�
ക്കാേറയില്ലാത്ത കാലം അതിേലെറ. അതിവിെടയുണ്ട�
േല്ലാ; എെപ്പാ േവെണങ്കിലും കാണാേല്ലാ. ഓർക്കുന്നതു്
ആെരങ്കിലും േചാദിക്കുേമ്പാൾ മാത്രം. കാണുന്നതു് ചില�
േപ്പാൾ സ്കൂട്ടർ പാർക് െചയ്തു് തിരിയുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ
േടായ്  െല  റ്റിൽ േപായി വരുേമ്പാൾ. കാണും, ഒരു കഷ�
ണം മതിൽ. അതും പീരങ്കിപ്പഴുതുകളുെട ഒരു നിര. മുത�
ലവായിെല െനടുങ്കൻ ദന്തനിര േപാെല. അതിേലെറ
മതിൽ കണ്ടവെരക്കാണും. സുന്ദരികളുെട രാജ്യമാേണാ
പാകിസ്ഥാൻ േപാെല ഇന്ത്യയും? ലുേവായ്ക്കു് ഇക്കിളി.
ആരും ആെരയും മുഴുവൻ കാണാത്തതു് േപാെല, അറി�
യാത്തതു് േപാെല, ഒന്നും മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാത്തതു്
േപാെല, ആരും കാണുന്നില്ല പൂർണ്ണ വൻമതിൽ. ആരു�
െട ദർശനവും ഭാഗികം. ലുേവായ്ക്കു് നല്ല തിട്ടം.

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്
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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
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