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പ്രതികരണങ്ങൾ

സുനിൽ പി.ഇളയിടം: ജനാധിപത്യം ഒരു
സാധ്യതയാണു്

രാജൻ പടുേതാൾ: ശ്രീ സുനിൽ പി.ഇളയിടം സ്പർശി�
ക്കാൻ വിട്ടുേപാെയന്നു് എനിക്കു് േതാന്നിയ ചില
കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെട്ട:

രാജ്യെത്ത രാഷ്ട്രമായി പുനർനിർമ്മിക്കുേമ്പാളാ�
ണു് ജനാധിപത്യം അർത്ഥവത്താകുന്നതു്. രാജ്യം
രാജാവിെന്റയാണു്. രാജാവിനു് കൽപ്പിതമായ ഒരു
െെദവികപരിേവഷവുമുണ്ട് . േദവദത്തമായ രാജാധി�
കാരത്തിൻകീഴിൽ പ്രജ (subject) എന്ന അവസ്ഥ�
യും, രാജ്യവും േദവദത്തമാെണന്നുവരുന്നു. രാജഭ�
ക്തി അതുെകാണ്ടുതെന്ന െെദവഭക്തികൂടിയാണു്.
െെദവേകാപവും രാജേകാപവും രണ്ടല്ല. െെദവനി�
േഷധം രാജ്യേദ്രാഹമാണു്. ഈ രാജ്യേദ്രാഹകുറ്റം
സ്വയം ഏെറ്റടുത്തു് പ്രജെയ ‘ജനാ’ധിപത്യരാഷ്ട്ര�
ത്തിെല പൗരനാക്കി ഉയർത്തുകയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യ�
സമരനായകന്മാർ െചയ്യുന്നതു്, െചയ്യാൻ ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നതു്.

പ്രജ പൗരനാവുകയും രാജ്യം രാഷ്ട്രമാവുകയും
െചയ്യുന്നതു് ഏെതങ്കിലും അർദ്ധരാത്രി നടക്കുന്ന
ഒരു മഹാസംഭവമെല്ലന്നു് ചുരുക്കം. പ്രജ എന്ന മാ�
നസികാവസ്ഥെയ പൗരത്വത്തിേലയ്ക്കു് ഉയർത്താൻ,
സ്വയം സമർപ്പിതഭക്തിയുെട പിടിയിൽനിന്നു് പ്രജ�
െയ േമാചിപ്പിക്കാൻ, മേതതരവും രാഷ്ട്രീയ ദർശന�
ത്തിലധിഷ്ഠിതവുമായ നിരന്തരമായ േപാരാട്ടത്തിേന
കഴിയു.

ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സഹനസമരത്തിനു് അങ്ങ�
െനെയാരു രാഷ്ട്രീയാശയം ഉണ്ടായിരുന്നുേവാ?
“രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം പതീത പാവന സീ�
താറാം…” എന്ന ഗാന്ധിയുെട പ്രാർത്ഥനയേല്ല സ്വാ�
തന്ത്ര്യസമരമുഖത്തു് നാം െചാല്ലിയാടിയതു്? പ്രജക�
െള ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഗേണശ ചതുർത്ഥി എന്ന മത�
ബിംബം അെല്ല നമ്മൾ ഉപേയാഗിച്ചതു്? േകാട്ടും
േമൽക്കുപ്പായവുമഴിച്ചുെവച്ചു് ഗ്രാമീണരിൽ ഒരാളായി
സ്വയംമാറിയ ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരിൽ രാജഭക്തിക്ക�
തീതമായ പൗരേബാധം ഉണർത്തുന്നതിൽ പരാജ�
യെപ്പടുകയായിരുന്നിെല്ല?

അതുെകാണ്ടെല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുേശഷ�
വും ചക്രവർത്തിമാരുെട േതേരാട്ടം ഓർമ്മിപ്പിക്കു�
ന്ന “രഥയാത്ര” ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു െവ�
െരുദ്ധ്യമാെണന്നു് പൗരസമൂഹം തിരിച്ചറിയാതി�
രിക്കുന്നതു്? തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനു് സമ്മാന�
മായി കിട്ടിയ സ്വത്തു് നിയമം വഴി പത്മനാഭസ്വാ�
മിയുേടതാെണന്നു് ഭരണഘടനാ ബഞ്ച് വിധിച്ച�
തു് അതുെകാണ്ടേല്ല? െകാച്ചി േദവസ്വം ഭരിക്കുന്ന
ശബരിമല േക്ഷത്രം പന്തളം രാജാവിെന്റ സ്വകാ�
ര്യസ്വത്തല്ല എന്നു തീർത്തുപറയാൻ േകാടതിക്കു�
േപാലും കഴിയാത്തതും അതുെകാണ്ടേല്ല? േദവ-
രാജഭക്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രജകൾ മാത്രമ�
േല്ല ഇന്നും നമ്മൾ?

ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായ “രാജ-
േദവ” ബിംബങ്ങെള പൗരേബാധം എന്ന മേതതര
സംസ്കാരംെകാണ്ടു് മാറ്റിെയടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഇടതു�
പക്ഷ അവേബാധം ഇവിെട ഇന്നും ബുദ്ധിജീവികൾ�
ക്കിടയിെല സംവാദങ്ങൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കിട�
ക്കുകയെല്ല?
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കരുണാകരൻ: ചന്ദ്രേലഖ

ഐറിസ് േകായ്  ലിേയാ: മിനാറിെനാപ്പം ഭാരതി�
െക്കാപ്പം വിേവകിെനാപ്പം ജീവിതത്തിെല വലിയ
െവളിെപ്പടലുകൾക്കു് കാവലായി േപരില്ലാത്ത, വഴി�
യില്ലാത്ത, മതജാതിലിംഗമതിലുകളില്ലാത്ത ഒരു
വലിയ തപാലാപ്പീസിെല ഒച്ചകൾക്കു് ലിപിെയാരു�
ക്കും എഴുത്തുകാരുെട വിധി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

ചന്ദ്രേലഖമാരുെട നീണ്ടുനീണ്ടു േപാകുന്ന ജനി�
തകക്കണ്ണികേളാടു് പക്ഷം േചരുന്നു.

മറക്കിെല്ലാരിക്കലും ഈ െപരുമഴയുെട വായന.
ഭട്ടതിരിയുെട വരകൾ ഉയിേരകിയിരിക്കുന്നു കട�

െലടുക്കും തുരുത്തിനു്.

പി.പി.രാമചന്ദ്രൻ: കരുണാകരെന്റ കഥ ഇന്നാണു്
വായിച്ചതു്. മികച്ച രചന, ആഖ്യാനം.

രവീന്ദ്രനാഥൻ: ചന്ദ്രേലഖ നല്ല വായനാനുഭവമായി.



സച്ചിദാനന്ദൻ: ബസവണ്ണയുെട വചനങ്ങൾ

െക.ജി.എസ്: അകവും പുറവും നിറഞ്ഞു വഴിയുന്നു
ബസവ െവളിച്ചം. സച്ചിയുെട പക്വ പരിഭാഷ. ഭട്ട�
തിരിയുെട വരയിൽ വരികൾ ആളുന്നതു് മെറ്റാരു
വിസ്മയ വചന പുനർജ്ജന്മം. ചില വരകളിൽ വച�
നങ്ങളുെട നാദശരീരം മുഴങ്ങുന്നു. ചിലതിൽ വചനാ�
ത്മാവിെന്റ നടനം. പരിഭാഷ വര സായാഹ്നയുെട
അവതരണം, എല്ലാം തികഞ്ഞതു്.

ലിസി മാത്യു: ബസവണ്ണ നിറപ്പകിട്ടുള്ള പ്രഭാതം.

ശശീന്ദ്രൻ: ബസവണ്ണ െവളിച്ചത്തിെന്റ െതളിച്ചം.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: വചനം 36. ഇന്ദ്രിയ േമാഹത്തി�
െന്റ െപൺപട്ടികൾ – ഇന്ദ്രിയ േമാഹത്തിൻ െപൺ�
പട്ടികൾ എന്നു വായിക്കാനേപക്ഷ. െതറ്റു് എെന്റ�
യാണു്. ഇന്ദ്രിയ േമാഹത്തിെന്റ െകാടിച്ചികൾ എന്നാ�
യിരുന്ന. ‘െകാടിച്ചികൾ’ േകരളത്തിൽ ചില ഭാഗ�
ത്തു് മനസ്സിലാവിെല്ലന്നു് അേശാകൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
‘െപൺപട്ടികൾ’ ആക്കി; െന്റ എന്നതു് ൻ ആക്കാൻ
മറന്നു. അതു് ഒഴുക്കു തടയും. (ചിലയിടത്തു് നായ്
ആണും പട്ടി െപണ്ണുമാണു്. അവർക്കു് ഈ പ്രേയാ�
ഗവും ആവർത്തനമായി – redundance-േതാന്നാം,
ക്ഷമിക്കുക). പിെന്ന വിവർത്തനം—അതു് അനാ�
യാസമാണു്, ഭക്തൻ മൂർത്തിയാകണെമേന്നയുള്ളൂ:
േസ്നഹത്തിലൂെട വിേധയത്വം, വിേധയത്വത്തിലൂെട
താദാത്മ്യത്തിെന്റ അൈദ്വതം. പിെന്ന ഒന്നും െച�
യ്യാനില്ല. േപനേയാ മൗേസാ പിടിച്ചു് ഇരുന്നു െകാ�
ടുത്താൽ മതി. ഭട്ടതിരിക്കുേപാകണം അക്ഷരനടന�
ത്തിെന്റ പ്രകീർത്തനം.

ശ്രീേദവി കർത്ത: ബസവണ്ണയും അക്കയും അവരവ�
രുെട ആത് മനാഥന്മാരായ സംഗമേദവേനാടും െച�
ന്ന മലികാർജൂനേനാടും സംവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ
ഉള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ബസവ�
ണ്ണ വിേധയനും നിസ്സഹായനുമായ ഒരു നിസ്വഭ�
ക്തെന്റ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു അേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ
അക്ക തെന്റ നാഥേനാടു് േനർക്കു േനർ നിന്നു ചില
ആവശ്യങ്ങൾ, േചാദ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കു�
ന്നു. ഭക്തിയുെട പാരമ്യത്തിലും അവർ വ്യക്തിെയന്ന
ഉണ്മെയ നിരസിച്ചു കളയുന്നില്ല. സ്ത്രീപുരുഷ ദ്വന്ദ�
െത്ത മറികടന്നു േപാകുേമ്പാഴും സ്ത്രീ ഉടൽ എന്ന
സാന്നിദ്ധ്യെത്ത അതിെന്റ എല്ലാ ആർജ്ജവേത്താ�
െടയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ബസവണ്ണ സംഗേമശ്വരനു്
ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ ഭക്തരൂപമായി പരി�
ണമിക്കുേമ്പാൾ അക്ക ഒേരസമയം ഭക്തയും മലി�
കാർജ്ജുനനു ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അലഭ്യ�
ലക്ഷ്യവുമായി നിലനിൽക്കുന്നു. “എെന്റ മുലകൾക്കു്
േമൽ ശയിക്കാൻ നിനക്കു എന്നു ഭാഗ്യം കിട്ടും െച�
ന്ന മലികാർജ്ജുനാ” എന്നു അക്ക േചാദിക്കുേമ്പാൾ
അക്ക ഭക്തയിൽ നിന്നു സമാവസ്ഥയിേലക്കു ഉയർ�
ന്ന ൈസ്ത്രണ പ്രതീകമാണു്, ബസവണ്ണ ലയിക്കുന്ന
ഒരു നദിയും. അക്ക സമുദ്രത്തിേലക്കു േസ്വഛായാൽ
മാത്രം വർഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര േമഘവും. രണ്ടു
ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: അക്കയിലാണു് ഞാനിേപ്പാൾ.
ഓേരാ കവിെയയും ആ കവിയായി കാണാൻ എെന്ന�
ങ്കിലും നാം പഠിേച്ചക്കും. ഈ കവികൾ ൈദ്വതങ്ങ�
െള മറികടന്നിരുന്നു. നമുക്കു് അതു പ്രയാസമാകും.
ആണിെന്റയുള്ളിെല െപണ്ണിെനയും െപണ്ണിെന്റ�
യുള്ളിെല ആണിെനയും കാണാൻ പ്രാപ്തി േനടു�
േമ്പാൾ നാം മനുഷ്യരാകാനിടയുണ്ടു്.

ഇ.മാധവൻ: ചാരുതയാർന്ന ലാളിത്യത്തിനു് കീെഴ
ഭക്തിയിൽ തത്വജ്ഞാനത്തിൽ അഭിഷിക്തമായ
കാവ്യം. വിവർത്തനെമന്നു് േതാന്നില്ല.

മേനാജ് കുറൂർ: മലയാളത്തിനു് ഉരിയാടാൻ ബസവവ�
ചനങ്ങൾ.

ഇന്ത്യയുെട ചരിത്രത്തിൽ മിന്നലിെന്റ േവഗവും
െവളിച്ചവുമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും ഇത്തിരിക്കാ�
ലം ഒന്നു ഭ്രമിപ്പിച്ചിട്ടു െപാലിഞ്ഞു  േപാവുകയും െച�
യ്ത നക്ഷത്രഭൂമിയാണു് ബസവണ്ണയുെട കല്യാണ.

അസാധാരണമായ പ്രപഞ്ചദർശനവും അതി�
െന്റ ൈവയക്തികവും സാമൂഹികവുമായ ആവി�
ഷ്കാരങ്ങളും േചർന്നതാണു് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ അവിെടയുണ്ടായ കന്നഡ
വചനകവിതാപ്രസ്ഥാനം. ഉത്തരകർണ്ണാടകയി�
െല കല്യാണയിൽ ബിജ്ജളരാജാവിെന്റ മഹാമ�
ന്ത്രിയായിരുന്ന ബസവണ്ണയാണു് ഈ പ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു േനതൃത്വം െകാടുത്തതു്. ബസവണ്ണ തെന്റ
ഭരണപരമായ അധികാരമുപേയാഗിച്ചു് ജാതിവി�
േവചനം അവസാനിപ്പിച്ചു; ഏതു െതാഴിലും അവ�
രവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുേപാെല തിരെഞ്ഞടുക്കാെമന്നു
വാദിച്ചു. ഏതു െതാഴിലും ഒേരേപാെല മഹത്വമുള്ള�
താെണന്നു വിശ്വസിച്ച അേദ്ദഹം തെന്റ കാഴ്ചപ്പാ�
ടുകൾ അേതപടി നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും െചയ്തു.
അടിസ്ഥാനപരമായി ൈശവഭക്തിപ്രസ്ഥാനമായ
വീരൈശവ /ലിംഗായതദർശനത്തിൽ ഊന്നുന്ന
വചനകവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിനു് ദാർശനികമായ
െകട്ടുറപ്പു നല്കിയതു് അല്ലമ പ്രഭുവാണു്. ജ്ഞാന�
വും കർമ്മവും േചരുന്ന തെന്റ പദ്ധതി നടപ്പിൽ
വരുത്താനുേദ്ദശിച്ചു ബസവണ്ണ സ്ഥാപിച്ച അനുഭ�
വമണ്ഡപത്തിെന്റ അധ്യക്ഷനായതും അല്ലമ പ്ര�
ഭുതെന്ന. വചനകവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിെല ഏറ്റ�
വും തിളക്കമുള്ള സാന്നിധ്യങ്ങളിെലാന്നു്, ഉടലിെന
ജയിക്കുകയാൽ നഗ്നയായി കല്യാണയിെലത്തു�
കയും തെന്ന പരീക്ഷിച്ച അല്ലമ പ്രഭുവിെന പ്രതിഭ�
യും ആത്മാർത്ഥതയുംെകാണ്ടു് വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും
െചയ്ത അക്ക മഹാേദവിയാണു്. ബസവണ്ണയുെട
പത്നിമാരായ ഗംഗാംബിക, നീലാംബിക, സേഹാദ�
രിയായ നാഗലാംബിക, നാഗലാംബികയുെട പുത്ര�
നായ ചന്നബസവണ്ണ, അലക്കുകാരനായ മഡിവാള
മാച്ചിേദവൻ, കടത്തുകാരനായ അംബിഗാര ചൗഡ�
യ്യ, മരപ്പണിക്കാരിയായ കാളവ്വ, തൂപ്പുകാരിയായ
സത്യക്കാ, െചരുപ്പുകുത്തിയായ െചന്നയ്യ എന്നിങ്ങ�
െന പ്രസിദ്ധരായ വചനകവികൾ േവെറയുമുണ്ടു്.
േകരളത്തിെല അവളൂരിൽപ്പിറന്നു് കല്യാണയിെല�
ത്തിയ െഗാഗ്ഗവ്വ എന്ന വചനകവി ആൺ-െപൺ
വ്യത്യാസെത്തയാണു് തെന്റ കവിതകളിലൂെട േന�
രിടുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം അധികകാലം
നീണ്ടുനിന്നില്ല. ഒരു െചരുപ്പുകുത്തിയുെട  മകനും
ഒരു ബ്രാഹ്മണെന്റ മകളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നട�
ത്തിയതിെന്റ േപരിൽ യാഥാസ്ഥിതിക ബ്രാഹ്മണർ
രാജാവിെനക്കണ്ടു പരാതി പറഞ്ഞു. അവർ േചർന്നു്
വചനകവികെള ആക്രമിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ തിരിച്ച�
ടിയിൽ ബിജ്ജളരാജാവുതെന്ന െകാല്ലെപ്പട്ടു. ശിവ�
ശരണർക്കു് അേതാെട നാട്ടിൽനിന്നു പലായനം
െചേയ്യണ്ടി വന്നു. നാട്ടിൽനിന്നു പുറത്താക്കെപ്പട്ട
ബസവണ്ണ കൂടലസംഗമത്തിെലത്തി സമാധിയിലി�
രുന്നു് ജീവത്യാഗം െചയ്തു.

വചനകവിതാപ്രസ്ഥാനേത്താടുള്ള തെന്റ ൈവ�
കാരികമായ അടുപ്പം സച്ചിദാനന്ദൻ േനരെത്തത�
െന്ന തെന്റ കവിതകളിലൂെട ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
ണു്. 1995-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘ബസവണ്ണ കർഷക�
േരാെടാത്തു നൃത്തം െചയ്യുന്നു’, ‘അക്ക െമാഴിയുന്നു’
എന്നീ കവിതകൾ ഉദാഹരണം. വചനകവികൾ മാ�
ത്രമല്ല, ആണ്ടാളും നാമേദവനും കബീറും മീരയും തു�
ക്കാറാമും ൈചതന്യനും ബുേള്ളഷായുമുൾെപ്പെട വി�
വിധ ഭാഷകളിൽ വിവിധ കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ഭക്ത�
കവികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവനെയ സ്വാധീനി�
ക്കുകയും െമാഴികെള ത്വരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ഇന്ത്യൻ കവി’ എന്ന കവിതയിലു�
ള്ളതുേപാെല ഒേര സമയം ഭൂത-വർത്തമാന-ഭാവി
കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന, മൂന്നു മുഖമുള്ള ഇന്ത്യൻ
കവിയുെട കവിതയ്ക്കു് കാലത്തിെന്റ െകാമ്പിൽ തല�
കീഴായിക്കിടന്നു്, േവതാളെത്തേപ്പാെല നിരന്തരം
േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിേക്കണ്ടിവരുന്നു; ഒേര സമയം
പല േലാകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ േലാ�
കവുമായി സംവദിേക്കണ്ടി വരുന്നു. 

സച്ചിദാനന്ദെന്റ കവിത െചയ്യുന്നതും അതുത�
െന്ന. സ്വന്തം കവിതകളിലൂെട മാത്രമല്ല, േലാകത്തി�
െന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ കവിതകളുെട െമാഴി�
മാറ്റത്തിലൂെടയും ഈ കവികർമ്മം അേദ്ദഹം തുടർ�
ന്നു േപാരുന്നു. 

സച്ചിദാനന്ദൻ വിവർത്തനം െചയ്ത ‘ബസവണ്ണ�
യുെട വചനങ്ങൾ’ വായിച്ചേപ്പാൾ ഇത്രയും ആമു�
ഖമായി പറയണെമന്നു േതാന്നി. അേദ്ദഹംതെന്ന
തയ്യാറാക്കിയ ആമുഖം വിവർത്തനങ്ങൾെക്കാപ്പം
േചർത്തിട്ടുണ്ടു് എന്നതു കാണാതിരുന്നില്ല. അതു�
െകാണ്ടു് ഇതിെന ഒരു വായനക്കാരെന്റ പൂരണമാ�
യി കരുതിയാൽ മതി. 

‘ബസവണ്ണ കർഷകേരാെടാത്തു നൃത്തം െചയ്യു�
ന്നു’ എന്ന കവിതയിൽ, 

‘വരിക, ശിവെനച്ചുറ്റി നാം ൈകകൾ േകാർക്കുക
അവനു െകാടിയായിക്കലപ്പകളുയർത്തുക’

എന്നിങ്ങെന വചനകവിതാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ജ്ഞാ�
ന-കർമ്മസങ്കല്പനങ്ങളിെല പാരസ്പര്യം സൂചിപ്പിക്കു�
കയും ൈവകാെത അതു്,

‘നിലമുഴും കരി ശിവൻ,
െകായ്യുമരിവാൾ ശിവൻ
അതു െകായ്തതാറ്റിെക്കാഴിക്കും
മുറം ശിവൻ’

എന്നിങ്ങെന ബഹുത്വത്തിേലക്കും ഐക്യത്തിേല�
ക്കും വികസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്, അേദ്ദഹം.
ബസവണ്ണയുെട വചനങ്ങളിേലക്കു കടക്കുന്നതി�
നു മുമ്പു് ഇതും ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണു്. വചനക�
വിതയുെട ഒരു സവിേശഷത, അതിെന്റ േപരിൽ�
ത്തെന്നയുള്ള വചനസ്വഭാവമാണു്. വൃത്തം ദീക്ഷി�
ക്കാെതതെന്ന, സംസാരത്തിെന്റ ആന്തരികവും
ബാഹ്യവുമായ താളെത്ത ൈജവികമായി ആവി�
ഷ്കരിക്കുന്ന രൂപമാണു് മിക്ക വചനങ്ങൾക്കുമുള്ളതു്.
മുതിർന്ന കന്നഡ കവി എച്ച്.എസ്. ശിവപ്രകാശ്
െചാല്ലിയും ചില ഗായകർ പാടിയും േകട്ടതുെകാണ്ട�
തുകൂടിയാവും,  ൈജവികവും സവിേശഷവുമായ ആ
രൂപപരതെയ മലയാളത്തിേലക്കു് സ്വാംശീകരി�
ക്കാൻ സച്ചിദാനന്ദനു് അനായാസം കഴിയുന്നു. 

േലാകെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ആശ്രയിക്കു�
ന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളുെടയും  േലാകത്തിെന്റ ബഹുത്വത്തിനും
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഐക്യത്തിനുമിടയിൽ വന്നുേചരു�
ന്ന തടസ്സങ്ങളുെടയും മുന്നിൽ ഹതാശനായി നില്ക്കുക�
യും ഇവയുെട അന്തരങ്ങെളാഴിവാക്കി സമഗ്രജ്ഞാ�
നത്തിേലക്കു തെന്ന വിേമാചിപ്പിക്കുവാൻ അേപ�
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ബസവണ്ണ അങ്ങെന  മല�
യാളത്തിേന്റതുകൂടിയായിത്തീരുന്നു. ആന-േതാട്ടി,
മാമല-മിന്നൽ, കൂരിരുട്ടു്-െകാച്ചുവിളക്കു്, ശിവൻ-
മർത്ത്യഹൃദയം എന്നീ വലിപ്പെച്ചറുപ്പങ്ങെളപ്പറ്റി
ഉത്കണ്ഠെപ്പടുന്ന ആദ്യവചനംതെന്ന അങ്ങെന�
െയാരനുഭവമായിത്തീരുന്നുണ്ടു്. 

‘അടുപ്പു കത്തുേമ്പാൾ
അടുത്തുനിന്നിടാം
ഉലകം കത്തുേമ്പാൾ
എവിെടേപ്പാകും നാം’

എന്നിങ്ങെന മലയാളത്തിെന്റ കാവ്യഭാഷേയാടു്
വചനങ്ങൾ ഇണങ്ങിേച്ചരുന്നതു് എത്ര സ്വാഭാവിക�
മായാണു് !

‘ജീവിച്ചിരിപ്പവൻ
ആഹാരം േചാദിച്ചാൽ
‘േപാ പുറെത്ത’ന്നു പറയും
മൂകം ശിവലിംഗം
കാണുകിൽ ചങ്ങാതി,
‘േചാറു നെല്ക’ന്നു കല്പിക്കും’ 

എന്നിങ്ങെന ഭക്തിയും ജീവിതവും യഥാർത്ഥജ്ഞാ�
നവും തമ്മിലുള്ള െപാരുത്തേക്കടുകെള സംേബാ�
ധന െചയ്യുന്ന വചനങ്ങൾക്കു് െമാഴിമാറ്റത്തിലും
അേത മിഴിവുണ്ടു്.

‘ചേന്ദ്രാദയം:
േവലിേയറ്റം കടലിനു്.
ചന്ദ്രക്ഷയം:
കടൽ േവലിയിറക്കമായ് ’

എന്ന ദൃഢമായ കൃത്യതയുെട ഭാഷയും

‘പക്ഷിെയ കൂട്ടിലടച്ചൂ,
എണ്ണ വിളക്കിൽ നിറച്ചൂ, 
എണ്ണത്തിരിയും െതറുത്തൂ,
ഇേപ്പാഴവൻ വരുമേമ്മ’

എന്ന ലളിതമായ ബാലകവിതയുെട മട്ടും 

‘േപായ് വ്യഭിചരിക്കാൻ ഞാൻ 
കള്ളനാണയം കിട്ടീ,
േപായ് മതിലിനു പിന്നിൽ 
േതളുകെളെന്നക്കുത്തീ’ 

എന്ന പരുക്കൻ ജീവിതാവിഷ്കാരവും

‘ദളിതെന്റ െതരുവിനും 
ശിവമന്ദിരത്തിനും 
ഈ ഭൂമിെയാരുേപാെല’ 

എന്ന ദൃഢപ്രസ്താവവും ഒേര നിറേവാെട, ഏെറ തിള�
ക്കേത്താെട മലയാളത്തിലും വന്നു് ഈ െമാഴിമാറ്റ�
ങ്ങെള ജീവസ്സുറ്റതാക്കുന്നു. 

ഇവിെട ഉദാഹരിച്ച ഭാഗങ്ങൾക്കുതെന്നയുള്ള
രൂപപരമായ ൈവവിധ്യവും അതിനു് ഉള്ളടക്കവുമാ�
യുള്ള േചർച്ചയും വ്യക്തമാണു്. 

‘അവെരക്കാണുക:
നീരിൻ േപാളെയ രക്ഷിക്കാനായ് 
കാരിരുമ്പിൻ കൂടുണ്ടാക്കും പാവങ്ങൾ’ 

എന്നതു േപാെല പദ്യ-ഗദ്യതാളങ്ങൾ േവർതിരിക്കാ�
നാവാത്ത വിധം ഇണേചർന്ന വരികളും, 

‘േവഗം േപാെട്ട േവഗം ഊം ഊം 
ഇഷ്ടംേപാെല നടക്കെട്ട ഊം’ 

എന്നിങ്ങെന മൂളൽ േപാലും അതിെന്റ കവിതാപര�
മായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഈ വിവർ�
ത്തനങ്ങളിൽ കാണാം. 

‘താളമറിയിെല്ലനി, ക്കറിയില്ല വൃത്തം 
വീണയുെട, െചണ്ടയുെട താളക്കണക്കും’ 

എന്നു പറഞ്ഞു്, േസ്നഹത്തിെന്റ താളത്തിൽ ഗാനം
പാടുന്ന വചനകവിെയ ഇങ്ങെനതെന്നയാണേല്ലാ
പുനരാവിഷ്കരിേക്കണ്ടതു് !

‘കാലുകൾ നൃത്തം െചയ്യും 
കണ്ണുകൾ കാണും 
നാേവാ പാടും’ 

എന്നിങ്ങെന അതതു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർ�
ത്തിക്കുന്നതുേപാെല സ്വാഭാവികമാവുന്നുണ്ടതു്. 

നമ്മുെട മുന്നിൽത്തെന്നയുള്ള ഈ വചനങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ഞാൻ വാചാലനാവുന്നില്ല. സായാഹ്ന
ഫൗേണ്ടഷൻ കവിതകൾക്കിണങ്ങുംവിധം സുന്ദര�
മായാണു് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.
എൻ. ഭട്ടതിരിയുെട കലിഗ്രാഫി ഇതിനു് അഴകും മി�
ഴിവും കൂട്ടുന്നു. ഇതിെനല്ലാം കവിേയാടും പ്രസാധക�
േരാടും മലയാളം കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അത്രെയങ്കിലും
പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ.

‘മുറിനാവു് ’ എന്ന േനാവൽ എഴുതുന്ന കാലത്തു്
അതിെല ഒരു പ്രധാനകഥാപാത്രമായ െഗാഗ്ഗവ്വ�
േയാെടാപ്പം കന്നഡ െമാഴികളിലൂെട സഞ്ചരിച്ചതി�
െന്റ ഓർമ്മ; ഒപ്പം ബസവണ്ണ ബാല്യകാലം െചലവി�
ട്ട കൂടലസംഗമത്തിലൂെട, അേദ്ദഹം സ്വപ്നഭൂമിയാക്കി�
െയങ്കിലും ഇെന്നാരു പാവം ഗ്രാമമായി അവേശഷി�
ക്കുന്ന കല്യാണയിലൂെട, അവിടുെത്ത േകാട്ടയിലൂെട,
അനുഭവമണ്ഡപത്തിലൂെട, അക്ക മഹാേദവിയും
അല്ലമ പ്രഭുവും അന്ത്യകാലം െചലവഴിച്ച ശ്രീൈശല�
ത്തിലൂെട, മല്ലികാർജ്ജുനെന്റ സവിധത്തിലൂെട േന�
രിട്ടു യാത്ര െചയ്ത അനുഭവം; എെന്ന െതളിെച്ചടുത്ത
ആ ൈവകാരികതകെള ഒന്നുകൂടി ഗാഢമാക്കിയ
ഈ െമാഴിമാറ്റെത്ത ഞാൻ ഉള്ളിേനാടു േചർത്തുപി�
ടിക്കുന്നു.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: നന്ദി, മേനാജ്. ആരാെണഴുതി�
യെതന്നു േനാക്കാെതയാണു് വായിച്ചുതുടങ്ങിയതു്.
ഇതു് വചനങ്ങളുെട ഒരു സമാഹാരത്തിെന്റ ആദ്യ�
ഖണ്ഡമാെണന്നറിയിക്കെട്ട. അക്കയുെട െമാഴിമാ�
റ്റം തുടങ്ങി, രണ്ടു വചനങ്ങൾ ഇന്നെലത്തെന്ന േഫ�
സ്  ബുക്കിൽ ഇട്ടിരുന്നു. തുടർന്നു് അല്ലമ പ്രഭുവും ദാ�
സി മയ്യയും ഉൾെപ്പെട എട്ടു കവികളുെട കൂടി വചന�
ങ്ങൾ െചയ്യാനാണു്—ഇൻശാള്ളാ—ആഗ്രഹം. ഈ
ആമുഖം സായാഹ്നയ്ക്കായി എഴുതിയതാണു്, പുസ്തക�
ത്തിൽ വിശദമായ അവതാരിക ഉണ്ടാകും, ഓേരാ
കവിക്കും ആമുഖക്കുറിപ്പുകളും. താളപ്രമാണങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചു് ആധികാരികമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന താ�
ങ്കൾ എനിക്കു് ബസവ െവറുേത േതാന്നിച്ച വരിക�
െള ഇങ്ങിെന സന്ദർഭയുക്തിയും ദർശന ക്രമവുമായി
േചർത്തു വ്യാഖ്യാനിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ ആഹ്ലാദം േതാ�
ന്നി. ഒന്നു കണ്ടാലുടൻ മെറ്റാന്നിെന വലിച്ചുെകാ�
ണ്ടുവന്നു് ആ ഒന്നിെന അധിേക്ഷപിക്കുന്ന നമ്മുെട
സംഘയുക്തിക്കു് അപവാദങ്ങളുെണ്ടന്നതു തെന്ന
ആഹ്ലാദകരം.

മേനാജ് കുറൂർ: എഫ്ബിയിൽ വിവർത്തനങ്ങൾ വായി�
ക്കാറുണ്ടു്, മാേഷ. കൽബുർഗി എഡിറ്റ് െചയ്ത സമാ�
ഹാരവും രാമാനുജെന്റ വിവർത്തനവും കന്നഡ മൂ�
ലവും േചർത്തു് കുെറെയാെക്ക വായിച്ചേപ്പാൾ മല�
യാളത്തിലും ഈ വചനങ്ങൾ വന്നിരുെന്നങ്കിൽ
എന്നു് ആഗ്രഹം േതാന്നി. അതു് വളെര അർത്ഥ�
വത്തായ നിലയിൽ മാഷ് െചയ്തു കാണുേമ്പാൾ
വലിയ സേന്താഷം. േസ്നഹാദരങ്ങൾ.

അൻവർ അലി: നന്നായി മേനാജ്. നിനക്കും സച്ചി മാ�
ഷുെട േവഗവും താളവും.

വചനയുെട മലയാള പാഠങ്ങൾ മുമ്പു് ചിലതു്
വന്നിട്ടുണ്ടു്. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെടയും വിനയചന്ദ്ര�
െന്റയും പുസ്തകങ്ങളുണ്ടു്. പേക്ഷ, രണ്ടിനും ഇംഗ്ലീഷി�
െന മാത്രമായി ആശ്രയിച്ചതിെന്റ പ്രശ്നങ്ങളുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു. വചന കവിതയുെടയുെടയും ബസവ ദർ�
ശനത്തിെന്റയും ആേഗാള പ്രചാരത്തിനു് നാെമല്ലാം
എ.െക. രാമാനുജെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങേളാ�
ടു് കടെപ്പട്ടവെരങ്കിലും Dance of Siva-യിെല ഭാഷ�
പരമായ ഒത്തുതീർപ്പുകെള ശിവപ്രകാശിെനേപ്പാ�
ലുള്ളവർ വിമർശനാത്മകമായാണു് കാണുന്നതു്.
ഏതായാലും, കന്നഡ കൂടി വായിച്ചു േകട്ടുള്ള വിവർ�
ത്തനത്തിെന്റ െചാടിയും ചൂരുമുണ്ടു് സച്ചി മാഷുെട
പാഠങ്ങൾക്കു്.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കലും കവിത െമാ�
ഴിമാറ്റലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വേദശീയതാ വാ�
ദികൾെക്കതിരായ അടിസ്ഥാനപരമായ സാംസ്കാ�
രിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണു്. അക്കാര്യം വളെര
േനരേത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ അപൂർവ്വം ഇന്ത്യൻ കവിക�
ളിെലാരാളാണു് സച്ചിദാനന്ദൻ.

ദക്ഷിേണഷ്യൻ കവിെമാഴികളുെട ഒരു െപാതു�
വിടം നമുക്കുണ്ടാക്കിെയടുക്കണം സച്ചി മാേഷ, മറ്റു്
മലയാള കവികേള…

മേനാജ് കുറൂർ: അേത. േനരെത്തയുളള വിവർത്തന�
ങ്ങൾ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല. വിനയചന്ദ്രൻ സാറിെന്റ വി�
വർത്തനം എം. രാമയുെട സഹായേത്താെട െചയ്ത�
താണുതാനും. വിനയൈചതന്യയുെട അക്ക മഹാ�
േദവി വിവർത്തനവുമുണ്ടു്. അടുത്ത കാലത്തു് േഗാപി
െചയ്തതുമുണ്ടു്. സച്ചിമാഷുെട ഈ വിവർത്തനങ്ങൾ
വചനകവിതെയ അതിെന്റ രൂപപരമായ പ്രേത്യക�
തകൾ ഉൾെപ്പെട മലയാളത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുവരു�
ന്നു എന്നതാണു് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി േതാന്നി�
യതു്. അേപ്പാഴും അതിെന്റ ൈവകാരികമായ ഉള്ള�
ടക്കം നഷ്ടെപ്പടുന്നുമില്ല. മറ്റു വിവർത്തനങ്ങെള ആദ�
രിച്ചുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഇതു പറയുന്നതു്.

ഹബീബ് എം എച്ച്: സഹസ്രസംവത്സരങ്ങൾക്കു്
അപ്പുറത്തു് നിന്നു് ബസവണ്ണെന്റ വചനങ്ങൾ വർ�
ഗ്ഗീയത െകാണ്ടു് മുറിേവറ്റ വർത്തമാന കാലത്തിനു്
കുളിർ മഴയാകുന്നു.

ബസവണ്ണെന്റ ഭക്തനു് സ്വന്തം മുറ്റം തെന്നയാ�
ണു് കാശി, സ്വന്തം ശരീരം തെന്നയാണു് ൈകലാ�
സം. മാനവരുെട േലാകത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ട ഒരു
േദവേലാകം ബസവണ്ണനില്ല.

“േസ്നഹകാരുണ്യങ്ങളില്ലാെതാക്കുേമാ വി�
ശ്വാസിയാവുകാൻ.”

ബസവണ്ണെന സായാഹ്നയിെലത്തിച്ച എല്ലാവർ�
ക്കും നന്ദി.

ആദർശ് സി: കൂടലസംഗമത്തിനു നമ്മുെട നാടുമായി
എെന്തങ്കിലും ചരിത്രബന്ധം ഉേണ്ടാ?

മേനാജ് കുറൂർ: ഇരിങ്ങാലക്കുടയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു്
ഞാനും കുേറ അേന്വഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണു്. പേക്ഷ,
സംഗേമശനുമായി എെന്തങ്കിലും ബന്ധം കണ്ടുപിടി�
ക്കാനായില്ല. കാരണം, കർണ്ണാടകത്തിെല കൂടല�
സംഗമം ആ സംസ്ഥാനത്തിെന്റ അങ്ങു വടക്കാണു്.
ഏകേദശം ഉത്തേരന്ത്യേയാടു് അടുത്ത സ്ഥലം. േന�
രിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികബന്ധം കുറവാകാനാണു സാ�
ധ്യത.

അൻവർ അലി: പണിക്കരുെട വിവർത്തനം ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ശിവയുെട സഹായേത്താ�
െടയും വിനയേയാെടാപ്പവും ആ വിവർത്തനങ്ങ�
ളിൽ ചിലതു് ഒത്തു േനാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. വലിയ അക�
ലം േതാന്നി. വിനയചന്ദ്രെന്റയും േനാക്കി. അതിൽ
ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യം വളെര. വിനയൈചതന്യ അക്കെയ
മലയാളത്തിലാക്കിയതു് ഞാനും അനിതയും എഡി�
റ്റു െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണു്. പേക്ഷ, വിനയയ്ക്കു് കന്നഡ
മലയാളലിപിയിെലഴുതലാണു് പഥ്യം.

െക.ജി.എസ്: സച്ചി, മേനാജ് , അൻവർ, വചനവർ�
ത്തമാനം േജാർ.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഞാൻ െകാച്ചിയിലായതിനാൽ
എെന്റ കയ്യിൽ പൂർവ്വ പരിഭാഷകളില്ല. അതു നന്നാ�
െയന്നു് േതാന്നുന്നു.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ഇവിടുെത്ത ഇേപ്പാഴെത്ത ചർ�
ച്ച വിഷയുമായി ബന്ധെപ്പെട്ടാരു കാര്യം സൂചിപി�
ക്കാൻ മാത്രം.

The Pre History of Hinduism എെന്നാരു out-
standing and indepth ആെയാരു അക്കാദമിക്
പഠനമുണ്ടു്. കർണ്ണാകടെത്ത മുൻനിർത്തിയാണു്.
അെതഴുതിയ േഡാ.മനു വി. േദവേദവൻ ഈ ഗ്രൂ�
പ്പിൽ തെന്ന െമമ്പറാെണന്നാണു് ഞാൻ മനസ്സി�
ലാക്കുന്നതു്. ഒരു ദിവസം യാദൃശ്ചികമായി െവങ്കിടി�
യുെട ചായക്കട േലഖനെത്തപറ്റി നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കി�
ടയിൽ ആ േപരു് കാണുകയുണ്ടായി. കൽക്കത്ത
ഐ.ഐ.റ്റി. അധ്യാപകനായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗു�
രുവും സായാഹ്നയിൽ െമമ്പറാെണന്നാണു് ഞാൻ
മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. പ്രഫ. േകശവൻ െവളുത്താട്ടു്.

ആ പുസ്തകത്തിേലക്കു് എത്തുന്നതു് മനു വി. േദ�
വേദവെന്റ ദ ഹിന്ദുവിൽ വന്ന അഭിമുഖം വായിച്ചതി�
നു േശഷമാണു്.

അേദ്ദഹത്തിനു് ഗേവഷണത്തിനുള്ള ഇൻേഫാ�
സിസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ തേലവർ�
ഷം നന്ദിനി സുന്ദറിനാണു് പ്രസ്തുത അവാർഡ് ലഭി�
ച്ചെതന്നു് േതാന്നുന്നു.

ഞാൻ The Pre History of Hinduism വായിച്ചു
എന്നു പറയുന്നതു് ശരിയായിരിക്കില്ല. വായിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചുെവന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി.

In-depth Scholarship. നമ്മളിൽ നിന്നു് കൂടുത�
ലും ഡിമാന്റ ് െചയും.

എന്നുെവച്ചാൽ ഇേമാജിയിൽ നില്ക്കില്ല എന്നു
പറയാം.

ഹിന്ദുവിൽ പരിചയെപ്പടുന്നതനുസരിച്ചു് മനു വി.
േദവേദവൻ കന്നടയിൽ കവിതയും എഴുതുന്നു.

എന്തായാലും, വചന കവിതെയപറ്റി കൂടുതൽ
അറിയാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്നവർക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആഴമുള്ള അറിവു് ഗുണെപ്പടും.

ഇതുകൂടി പറേഞ്ഞാേട്ട:
അക്കാ മഹാേദവി, കാരയ്ക്കലമ്മ, ലാലെദദ്, മീര

എന്നിവെരക്കുറിച്ചും ഭക്തികവിതയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള
സവിേഷമാംവിധമുള്ള ൈസ്ത്രേണാർജ്ജെത്തക്കുറിച്ചു�
ള്ള പഠനമാണു് സുജാത ടീച്ചറുെട “ചിദ്ഗനികുണ്ഡ
സംഭൂത”. പഠനെത്തക്കാൾ ഉപരി ടീച്ചറുെട മൗലിക
നിരീക്ഷണങ്ങളാൽ സമ്പന്നം.

ഒരുപേക്ഷ, അതിെല നിരീക്ഷണങ്ങൾ ടീച്ചറുെട
തെന്ന കവിതകെള കുറിച്ചാണു്.

െക.ജി.എസ്: വിനയൈചതന്യയുെട അക്ക മഹാേദ�
വിയുെട വചനങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും
വായിച്ചു. ഇന്നും തനിമ മുഴങ്ങുന്നു. കർണാടക ഗ്രാ�
മങ്ങളിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള വിനയൈചതന്യ ‘സാധു�
ക്കളിൽ’ നിന്നു് വചനങ്ങൾ വാെമാഴിയിൽ േകട്ടു് േക�
ട്ടു് പാകെപ്പട്ട വചനാനുഭവെത്തപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്.
പരിഭാഷെയ ഉദാസീനമല്ലാതാക്കാൻ അതു് തുണ�
യായിട്ടുെണ്ടന്നു് േതാന്നി.

മനുവും െവളുത്താട്ടും വിനയ ൈചതന്യയും വച�
നകവിതെയപ്പറ്റി ഇവിെട എഴുതുന്നതു് ഗുണമാവും.

Muraleedharan Ramakrishana: Basavanna, Akka,
Allamma Prabhu: Are we not romanticising
Basava movement and Bhakti a bit too much?

െക.ജി.എസ്:

െതല്ലതിൻ സ്പർശമില്ലാെത
ഇല്ല വിവർത്തനെമാന്നുേമ.



ബി.രാജീവൻ: നേവാത്ഥാനം—ബദൽ സമീ�
പനത്തിനു് ഒരാമുഖം

ഹബീബ് എം എച്ച്: നേവാത്ഥാനെത്ത ലിബറൽ
സാംസ്ക്കാരിക പ്രസ്ഥാനമായി ആേഘാഷിച്ചതിെന്റ
ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണു് ശബരിമല വി�
ഷയത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടു്. നേവാ�
ത്ഥാനത്തിെന്റ േപരിൽ ജന്റർ ഈക്വാലിറ്റി തിരികി
കയറ്റാൻ ഇവർ ശ്രമം നടത്തി. പാർലെമന്റ് തി�
രെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജനം അവെര ഇതിനു് കണക്കിനു്
ശിക്ഷിച്ചു. പാർട്ടികൾ തരം കിട്ടിയേപ്പാൾ നിലപാ�
ടു് മാറ്റിെയങ്കിലും പ്രഭാഷകവർഗ്ഗം വിഷമം കരഞ്ഞു്
തീർേക്കണ്ടി വന്നു. േവാട്ടർന്മാരുെട അസാധാരണ�
മായ ചായ് വാണു് വലതുപക്ഷേത്തക്കു് ഉണ്ടായതു്.
ഇതു് സ്വീകരിക്കാൻ േവണ്ട േയാഗ്യത ചമഞ്ഞു് തീവ്ര�
വലതുപക്ഷം രംഗത്തു് വരുവാൻ അധികം സമയം
േവണ്ട എന്നതു് ഭീതി ജനകമാണു്.

രാജൻ പടുേതാൾ: ശ്രീ ബി രാജീവെന്റ േലഖനത്തിനു്
പുതുമ േതാന്നിയില്ല. ഇേന്നാളം നേവാത്ഥാനം െക�
െകാര്യം െചയ്തതു് േമലാളരാെണന്ന പല്ലവി ആവ�
ർത്തിക്കുകമാത്രമാണു് അേദ്ദഹം െചയ്യുന്നതു്. ശ്രീ�
നാരയാണഗുരുവിനുേശഷം േകരളത്തിെല നേവാ�
ത്ഥാന ചിന്ത സംവാദങ്ങളിലും െസമിനാറുകളിലും
ഒതുങ്ങിേപ്പാവുകയാണു്. ശ്രീ രാജീവിെന്റ േലഖനം
വായിക്കുന്നവരും അതിേനാടു് പ്രതികരിക്കുന്നവരും
‘മദ്ധ്യവർഗ’ക്കാരാെണന്നതു് തെന്ന നേവാത്ഥാന�
ത്തിെന്റ പരിമിതികൾക്കു് നിദർശനമാണു്.



മധുസൂദനൻ: െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു
െവളിച്ചം

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: കലെയക്കുറിച്ചു് ഒരു കലാനിരൂപ�
കനും ഇത്ര ആകർഷകമായ മലയാളത്തിൽ എഴു�
തിക്കണ്ടിട്ടില്ല. അനുഭൂതിയുെട െവളിച്ചത്തിെന്റ ഇരു�
ളിടങ്ങളിലാകാം നിരൂപണത്തിെന്റ പിറവി. ആ െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ അദൃശ്യ പ്രഭവങ്ങൾ എത്ര കുറച്ചു േപർ�
േക്ക അറിയൂ!

ഇ.പി.ഉണ്ണി: നന്ദി… at Rembrandt’s…

രാജൻ പടുേതാൾ: ചിത്രകലെയപ്പറ്റി ഏെറ െവളിച്ചം
വീശുന്ന “െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു െവളിച്ചം” നെല്ലാ�
രു വായനാനുഭവമാണു്. നന്ദി.

അബ്ദുൾ: Rembrandt’s influence on cinema, Rem-
brandt’s influence on Poetry, Rembrandt’s influ-
ence on theatre, Rembrandt’s influence on sci-
ence, Rembrandt’s influence on…, എത്രേവണ�
െമങ്കിലും ഇതു് നീട്ടാം. മഹാനായ ആ പ്രതിഭയുെട
മഹദ് രചനകെള െതളിനീർ ഭാഷയിൽ വിവൃതമാ�
ക്കിയ മധുസൂദനനു് നന്ദി.

െക.ജി.എസ്: സ്വന്തമായ വലിയ രചനാപദ്ധതികൾ�
ക്കിടയിലും കാഴ്ചയുെട ചരിത്രവും കാഴ്ചയിെല ചരി�
ത്രവും കാലങ്ങളായി അനുഭവസൂക്ഷ്മതേയാെട മധു
എഴുതുന്നു. നമ്മുെട ചിത്രസംസ്കാരത്തിനു് അതു് ഗു�
ണം െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

കാണലിൽ നിന്നു് എഴുതലിേലക്കു് മധുവിെനാ�
രു േനർവഴിയുണ്ടു്. ചിത്രത്തിൽ ചരിത്രം കാണുെന്നാ�
രു കൺവഴി. ചിത്രത്തിൽ ഇരുട്ടും െവളിച്ചവും നി�
റങ്ങളും വീഴ്ത്തുന്ന ചരിത്രങ്ങളുെട നടവഴി. ആംസ്റ്റർ�
ഡാമിൽ െറംബ്രാൻഡിെന്റ സ്റ്റുഡിേയായിൽ ചിത്രം
കണ്ടു് നിൽക്കുേമ്പാൾ മധുവിൽ േകരളത്തിെല മഴ
െവളിച്ചം െപെയ്തത്തുന്ന നാട്ടുവഴി. മഴയിെല െവളി�
ച്ചത്തിനും മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള െവളിച്ചത്തിനും വിഹാരാ�
നുവാദമുള്ള ഓർമ്മയുെട വലിെയാരു തുറസു് ചിത്രാ�
നുഭവകഥനങ്ങളിൽ മധുവിെന്റ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ െത�
ളിയുന്നു. കാലക്കയത്തിേലക്കിറങ്ങുന്ന പുരാവസ്തു�
വായനക്കാരെന്റ െനറ്റിേടാർച് േപാെല മധുവിെന്റ
േനാട്ടം ചിത്രങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തുന്ന െവളിച്ചം റീപ്രിന്റുതീനി�
കളായ നമ്മുെട െറംബ്രാൻഡനുഭവം ദീപ്തമാക്കുന്നു.
കവിതയും തത്വെവളിവും ചിത്രസംസ്കാരവും ചലച്ചി�
ത്രകാരെന്റ േനാട്ടവും െമടഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന മധുവിെന്റ
ചിത്രാനുഭവകഥനം സമയസാരം േപാെലാരു െവ�
ളിച്ചപ്പിറവി നമ്മിൽ ഉദിപ്പിക്കുന്നു. െറംബ്രാൻഡിൽ
മാത്രമല്ല. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ കാലെത്ത ബ്രൂഗൽ
മുതൽ ഇന്നെത്ത അയി െവയ് െവയ് വെര അേന�
കം മഹാ ചിത്രാചാര്യന്മാരിൽ വെര മധുവിെന്റ ഉൾ�
ക്കാഴ്ച വിളയാടുന്നതു് പല കാലത്തു് വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇന്നെത്ത ഈ ജീവനുള്ള െറംബ്രാൻഡനുഭവം
അവയുെട ഓർമ്മയിേലക്കും വ്യാപിക്കുന്നു.



സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

Rishi: A few technical helper documentation and
notes from Sayahna Foundation prepared by STM

Software Engineering team.
1. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-

ltx-intro.pdf
LATEX: A gentle introduction (CV Radhakrish-

nan)
As the title says, this is a short and gentle in-

troduction to LATEX.
2. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-

math.pdf
Elegant Mathematics (S Rahulkrishnan)
How to typeset mathematics in LATEX is ex-

plained in this document. Lot of examples are
provided.

3. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-
BibTeX.pdf

Bibliography management with BibTeX
(V Apu)

BibTeX databse system which is widely used
for bibliography management is explained here
in detail.

4. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-
manusubmission.pdf

Research article preparation in LATEX
(CV Radhakrishnan and T Rishi)

The first part of the document emphasise on
the importance of following a Guide for Authors
while preparing manuscript for publishing. Sec-
ond part deals with Elsevier recommended La-
TeX packages for manuscript submission.

5. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-
tf.pdf

TeXFolio - A complete journal production
system (S Rahulkrishnan)

TeXFolio is a complete journal production
framework built on TeX in cloud developed by
STM Software Engineering, Trivandrum. More
than 700,000 pages of highly complex research
articles from Scientific, Technology and Medical
category are typeset using this system.

6. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-
Neptune.pdf

Neptune proofing framework (Rashmi R
Prabhu and KS Akshay)

A LATEX based and web-based proofing frame-
work. One of the leading publishers of the world
who publish 2.1 million pages a year in their
2,500 journals have accepted this as their proof-
ing framework for LATEX content. More than
200,000 article pages have been proofed out since
it’s launch in 2018. It should be ideal for Univer-
sities that publish journals. Another LATEX based
tool from STM Software Engineering.

7. http://books.sayahna.org/ml/pdf/stmse-
xpc.pdf

XPC: Auto-pagination (KS Akshay)
XML page composition is a new concept. A

tool which accepts XML documents and assets
like figures, metadata information etc. from a
third party and typeset using LATEX in an auto-
mated environment. A changing face of the pub-
lishing industry.

(െസപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ 26 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതു്).
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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
മാർജിനുകൾ 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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