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പ്രതികരണങ്ങൾ

വിനയൈചതന്യ:അക്കമഹാേദവി

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: വിനയൈചതന്യ െമാഴിമാറ്റം
വരുത്തിയ അക്കാവചനങ്ങളിലൂെടയുള്ള സഞ്ചാ�
രം ഹൃദ്യവും തീക്ഷ്ണവുമായ ഒരു വായനാനുഭവമായി.
മലയാളികൾക്കു് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ആധ്യാ�
ത്മിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിേലക്കാണു് ഈ വചനധാര�
കൾ നെമ്മ ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടു് േപാകുന്നതു്. ൈജന�
വും ൈശവവുമായ പ്രബുദ്ധതകെള വാറ്റിെയടുത്ത വീ�
രൈശവത്തിെന്റ രൗദ്ര േനരങ്ങളിേലക്കു്, വീരൈശ�
വെത്തയും വിപ്ലവീകരിക്കുന്ന വീര ൈസ്ത്രണത്തിേല�
ക്കു്, െപൺവചനങ്ങളുെട മലെവള്ളപ്പാച്ചിലിേലയ്ക്കു്,
ആണധികാരങ്ങെള കടപുഴക്കിെയറിയുന്ന എതിർ
വചനങ്ങളുെട െപെണ്ണാഴുക്കുകളിേലക്കു്.

കന്നഡഗ്രാമങ്ങളിെല ‘സാധു’ക്കളിൽ നിന്നു്
വാെമാഴിയായി േകട്ട വചനധാരകൾ ഹൃദയനാള�
ങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച മുഴക്കങ്ങളാണു് ഈ പരിഭാഷാ�
യത്നത്തിനു് വഴിയും ശ്രുതിയും ഇട്ടെതന്നു് വിനയ
പറയുന്നു. കന്നഡയിെല മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളും ആംഗല
പരിഭാഷകളും സംേശാധനെചയ്തു്, വചനസത്യങ്ങ�
െള മനനം െചയ്തു്, പത്തുെകാല്ലേത്താളം തുടർന്നു�
േപാന്ന ഒരു തപശ്ചര്യയുെട ഫലമാണു് ഈ വചന�
ങ്ങെളന്നതു് വിനയയുെട െമാഴിമാറ്റെത്ത ഈടുറ്റതാ�
ക്കുന്നു.

കന്നഡവാണിയുെടയും വചനങ്ങളുെടയും വ്യത്യ�
സ്ഥതകെള, മലയാളഭാഷയിലും ഈണതാളങ്ങളി�
ലും മുക്കിക്കളയുവാനല്ല, മറിച്ചു് ഈ വ്യത്യസ്ഥതക�
െള അങ്കനം െചയ്യുവാനാണു് പരിഭാഷകൻ ശ്രമിക്കു�
ന്നതു് എന്നതും ശ്രേദ്ധയമാണു്. വായനാ സുഖെത്ത�
ക്കാൾ മൂലകൃതിേയാടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്കാണു് താൻ
പ്രാധാന്യം നൽകിയെതന്നു് തെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാ�
ഷയുെട ആമുഖത്തിൽ അേദഹം പറയുന്നതു് ഇവി�
െടയും പ്രസക്തമാണു്.

ലതാമേങ്കഷ്ക്കറുെട മീരാഭജനം േപാെലേയാ,
അരങ്ങുകവികൾക്കു് െതാണ്ടെപാട്ടിപ്പാടാൻ പാക�
ത്തിലുള്ള വായ്ത്താരികളാേയാ അക്കാവചനങ്ങെള,
ഈണെപ്പടുത്തി, മയെപ്പടുത്തി, ൈപങ്കിളീകരിക്കു�
വാൻ തയാറല്ല എന്നതാണു് ഈ പരിഭാഷയുെട
േമന്മ. അക്കാേദവിയുെട പരുപരുത്ത, െമരുങ്ങാ�
ത്ത, ഇണങ്ങാത്ത, ഒതുങ്ങാത്ത, അടങ്ങാത്ത, വച�
നങ്ങേളാടു് നീതികാട്ടുവാൻ പരിഭാഷകൻ പരമാ�
വധിശ്രമിക്കുന്നു. അക്കാവചനങ്ങളുെട കടുപ്പവും
കയ്പ്പും ചവർപ്പും എരിവും പുളിയും രൗദ്രമധുരവും
നഷ്ടെപ്പടാെത, അനന്യതെയ ഹനിക്കാെത, പകർ�
ന്നു നൽകുവാനുള്ള ഈ ധീരശ്രമം തികച്ചും അഭിന�
ന്ദനാർഹമാണു്. കന്നഡയും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള
സമാനതകളാണു് ഈ പരിഭാഷെയ കൂടുതൽ വി�
ഷമകരമാക്കിയെതന്നേദ്ദഹം പറയുന്നു. സമാനത�
കൾക്കല്ല, വ്യത്യസ്ഥതയ്ക്കാണു്, പരിചിതത്വത്തിനല്ല,
അപരിചിതത്വത്തിനാണു്, ഈ പരിഭാഷ പ്രാധാ�
ന്യം െകാടുക്കുന്നെതന്നു് സാരം.

മീരാഭജനങ്ങളുെട ൈവഷ്ണവമാധുര്യമല്ല വീര�
ൈശവത്തിെന്റ, വീരൈസ്ത്രണത്തിെന്റ, രൗദ്രസൗന്ദ�
ര്യമാണു് അക്കാവചനങ്ങെള അനന്യമാക്കുന്നതു്.
െമരുങ്ങാത്ത െപൺവചനങ്ങളുെട പരുക്കൻ സ്വ�
ഭാവെത്ത അേതപടി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടു് ഈ പരി�
ഭാഷ. ഒരുദാഹരണം:

എടീ താേയ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ തേന്ത, നീയവിെടയിരി,
എേടാ ബന്ധുേവ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ കുലേമ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ ബലേമ നീയവിെടയിരി,
ചന്നമല്ലികാർജുനേനാടു േചരുവാൻ
തിടുക്കെപ്പട്ടു േപാകുേന്നൻ,
നിങ്ങൾക്കു ശരണം, ശരണം. (244)

അടങ്ങിെയാതുങ്ങി വഴങ്ങിക്കഴിയുന്ന അബലാത്വ�
മല്ല, മേനാരഞ്ജകമായ ‘കുലീന’വനിതാത്വമല്ല, കൂ�
ലം കുത്തി ഇരമ്പിെയാഴുകുന്ന വീരൈസ്ത്രണമാണു്
അക്കാവചനങ്ങെള അനന്യമാക്കുന്നതു്. നൂറ്റാണ്ടു�
കൾക്കു് മുമ്പു്, പുരുഷാധിപത്യം െകാടുമ്പിരിെക്കാ�
ള്ളുന്ന കാലങ്ങളിൽ, വിവസ്ത്രയും നഗ്നയുമായി നട�
ന്ന അക്കാേദവി ഇേപ്പാഴും നമുക്കൂഹിക്കുവാൻ കഴി�
യാത്ത ഒരു ൈസ്ത്രണമുേന്നറ്റെത്ത, പുരുഷാധിപത്യ
സമൂഹെത്ത കിടിലം െകാള്ളിക്കുന്ന രൂക്ഷ സമര�
െത്തയാണു് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നെതന്നു് ഈ ധീരവ�
ചനങ്ങൾ െതളിയിക്കുന്നു. ദിഗംബരത്വം എന്നതു്
നഗ്നതാപ്രദർശനമെല്ലന്നും, പുരുഷമൂല്യങ്ങളുെടയും,
സദാചാര ധർമ്മസംഹിതകളുെടയും, ആധിപത്യ�
ങ്ങളുെടയും, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുെടയും തുണിയുരിക്കുന്ന,
മറയറുക്കുന്ന, വിപ്ലവകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രേയാ�
ഗമാെണന്നു് ഈ വചനങ്ങൾ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
അക്ക െചാല്ലുന്നു:

ദിഗംബരി ആയാെലന്തു? അയ്യാ
മനം നഗ്നമായിരിക്കണം.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മ തീക്ഷ്ണവും ആത്യന്തി�
കവുമായ രൂപമാണു് അപാരവുമായുള്ള േവഴ്ചയും
സംവാദവുെമന്നു് അക്കാവചനങ്ങൾ നെമ്മ ഒരി�
ക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുന്നു. ശക്തീസംയുക്തമായ, ഭാ�
വാവിഷ്ടമായ, ‘പരമ അനന്തം’, ‘അപാരം’, ആണു്
മുല്ലപ്പൂക്കളാൽ ആഛന്നനായ അക്കയുെട ശിവൻ.
അപാരവുമായുള്ള ഈ സ്വയംവര മുഹൂർത്തങ്ങെള
അക്കാവചനങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുക:

ജലത്തിൻ മണ്ഡപത്തിേന്മൽ
എരിതീയിൻ പന്തലിട്ടു്
ആലിപ്പഴെമത്തവിരിച്ചു്, പട്ടവും െകട്ടി
കാലില്ലാത്ത െപണ്ണിെന
തലയില്ലാത്ത െചക്കൻ വന്നു
കല്യാണം െചയ്തു.
എെന്നന്നും വിടാത്ത
വാഴ്വിനു െകാടുെത്തെന്ന,
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ എന്ന കാന്തൻ
എെന്ന കല്യാണം കഴിച്ചമ്മാ. (54)

‘പരമാനന്തവു’മായുള്ള ഐഹികമായ സംേയാഗം
എന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക അനുഭവെത്ത, യൗഗികക്രിയ�
െയയാണു് ഈ വിചിത്രേവളീരംഗം നഗ്നമായ നാട്ടു�
െമാഴികളിൽ നിേവദനം െചയ്യുന്നതു്. പ്രബുദ്ധമായ
െപണ്മയുെട രൗദ്രെമാഴികൾ പച്ചമലയാളത്തിലാ�
ക്കിയ വിനയൈചതന്യയ്ക്കു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ!

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: അക്കമഹാേദവിയുെട
വചനങ്ങൾക്കു് വിേനാദ് ചന്ദ്രെന്റ പഠനം കൂടുതൽ
െതളിമ നൽകുന്നുണ്ടു്.

വിനയൈചതന്യ മലയാളത്തിലാക്കിയ അക്ക�
മഹാേദവിയുെട വചന കവിതകൾ അവയുെട ലാ�
ളിത്യംെകാണ്ടും ഗഹനമായ അന്തഃസാരം െകാണ്ടും
ശ്രേദ്ധയമാണു്. ശിവഭക്തിപ്രധാനമായ ഈ വച�
നങ്ങൾ പുരാണിക്/അഗാമിക് ഭക്തി പരിേപ്രക്ഷ്യ�
ത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണു്. ൈജനപാരമ്പ�
ര്യവുമായിട്ടാണു് ഇതിനു കൂടുതൽ ഇഴയടുപ്പം. തമി�
ഴ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിെല ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ൈശവ
സമ്പ്രദായവുമായി ഇതിനു് േപരിലല്ലാെത മെറ്റാരു
സാമ്യവുമില്ല.

ജാതി, െപൗേരാഹിത്യം തുടങ്ങിയ മർദ്ദക/
ചൂഷണ സമ്പ്രദായങ്ങൾെക്കതിരായുള്ള ഒരു പ്ര�
തിേരാധമായിട്ടാണു് വീരൈശവ പ്രസ്ഥാനം ഉയിർ�
െകാള്ളുന്നതു്. ആണധികാരെത്ത െകാണ്ടാടുന്ന
ബ്രാഹ്മണിക്കൽ വിശ്വാസങ്ങെളയും നീതിശാസ്ത്ര�
ങ്ങെളയും ഉല്ലംഘിക്കുകയാണു് വീരൈശവ വചന
കാവ്യങ്ങൾ.

അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങൾ എത്രമാത്രം
ഒതുക്കിെയഴുതെപ്പട്ടതാെണന്നു് ആമുഖമായി േചർ�
ത്തിട്ടുള്ള ചന്നബസവണ്ണെന്റ ഒരു വചനത്തിൽ �
കാണാം.

“ആദ്യരുെട അറുപതുവചനത്തിനു്
ദണ്ണായകരുെട ഇരുപതുവചനം!
ദണ്ണായകരുെട ഇരുപതുവചനത്തിനു്
പ്രഭുേദവരുെട പത്തുവചനം!
പ്രഭുേദവരുെട പത്തുവചനത്തിനു്
അജഗണ്ണെന്റ അഞ്ചുവചനം!
അജഗണ്ണെന്റ അഞ്ചുവചനത്തിനു്
കൂടലചന്നസംഗയ്യനിൽ
മഹാേദവിയക്കഗളുെട ഒരു
വചനം നിർവ്വചനം,
കാണൂ സിദ്ധരാമയ്യാ”…

െലൗകിക ജീവിതത്തിെന്റ നിസ്സാരതയും നിസ്സഹാ�
യതയും െവളിവാക്കുന്ന വചനങ്ങൾ മുതൽ ദാർശ�
നിക ആഴങ്ങളടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ വെര അക്കമ�
ഹാേദവിയുെട രചനകൾക്കു് വലിയ ൈവവിദ്ധ്യം.

െവന്ത സംസാരം വിടാെത
പീഡിപ്പിക്കുന്നയ്യാ,
എെന്തന്തു് െചയ്യുേമൻ അയ്യാ? (22)

‘സംസാരെമന്ന പകയാണയ്യാ
എെന്റ തന്ത,
എെന്റ വംശക്കാർ എങ്ങും വിടാെത
െതരക്കി വരുന്നുണ്ടയ്യാ,
എെന്ന െതരഞ്ഞുെതരഞ്ഞു്
പിടിച്ചുെകാല്ലുന്നയ്യാ,…’ (23)

‘ഞാൻ പിറന്നേപ്പാൾ സംസാരം പിറന്നു,
സംസാരം പിറന്നേപ്പാൾ
അജ്ഞാനം പിറന്നു,
അജ്ഞാനം പിറന്നേപ്പാൾ ആശ പിറന്നു,
ആശ പിറന്നേപ്പാൾ േകാപം പിറന്നു,…’

(25)

എന്നിങ്ങെന െലൗകിക ദുഃഖ കാരണങ്ങെള ഈ
വചനങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തുന്നു. വചനം 27-ൽ ‘സം�
സാരത്തിൻ െപാള്ളത്തരം വന്നാടിയേല്ലാ’ എന്നും
െമാത്തം േവഷപ്പകർച്ചകെള ‘ജഗന്നാടക’െമന്നും
വിേശഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് െലൗകികജീവിതത്തിെന്റ
നിരാസമാണു് അഭികാമ്യെമന്ന േതാന്നൽ ഉളവാ�
ക്കുന്നു.

അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങളിൽ പന്ത്ര�
ണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല സ്ത്രീസ്വത്വ നിർമ്മിതി കാണാം.
നഗ്നത ഇവിെട അശ്ലീലേമയല്ല. ആധുനിക സ്ത്രീവിരു�
ദ്ധ ഇന്ത്യൻ മനഃസാക്ഷിക്കു് ഇതു് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ
കഴിയുേമാ?

നാണം മറയ്ക്കും നൂലു െപാട്ടിയാൽ
നാണിക്കുന്നവർ, േനാക്കൂ,
ആൺെപെണ്ണന്ന ജാതികൾ.
പ്രാണത്തിനുടേയാൻ ജഗത്തിൽ
മുങ്ങാൻ തരമില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
േദവെന്റ മുന്നിൽ നാണിക്കാൻ ഇടയുേണ്ടാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ജഗെത്തല്ലാം
കണ്ണായി േനാക്കിയിരിക്കേവ
മൂടിമറയ്ക്കുന്നിടം ഏതു്, െചാല്ലയ്യാ! (149)

ധാർമ്മികതയും അധാർമ്മികതയും തമ്മിലുള്ള ൈവ�
രുദ്ധ്യങ്ങെള അക്കമഹാേദവി വിവരിയ്ക്കുന്നതിങ്ങെന:

‘ഉള്ളിെല ഭർത്താവു്, പുറെത്ത ജാരൻ.
രണ്ടുംകൂടി നടത്താനാവില്ലയ്യാ.
ലൗകിക പരമാർത്ഥങ്ങൾ
രണ്ടുംകൂടി നടത്താനാവില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ…’ (150)

പശി, കാമം, േക്രാധം, മത്സരം എന്നിവെയല്ലാം
നിൽക്കെട്ട എന്നു് മെറ്റാരു വചനത്തിൽ (155). മര�
ത്തിനു ഫലം േവണെമന്നും ധനത്തിെനാപ്പം ദയേവ�
ണെമന്നും രൂപത്തിനു ഗുണം േവണെമന്നും അെല്ല�
ങ്കിൽ അവെയല്ലാം നിഷ്ഫലമാെണന്നും പറയുന്ന
കവി ചന്നമല്ലീശ്വരെന്റ ജ്ഞാനമില്ലായിടേത്താളം
താനിരുന്നിട്ടു് ഫലെമെന്തന്നു കൂടി സേന്ദഹിക്കു�
ന്നു. ഭക്തിെയന്നാൽ അറിവാെണന്നും അറിവാണു്
യഥാർത്ഥ ഭക്തിെയന്നും അന്തമില്ലാത്ത ഭക്തി കാ�
പട്യമാെണന്നുമുള്ള നിരീക്ഷണം എക്കാലത്തും പ്ര�
സക്തം (203, 204, 205).

അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങളുെട െപാരുളും
സ്വരവും പിഴയ്ക്കാെതയുള്ള െമാഴിമാറ്റം ദുർഘടമാണു്.
കന്നഡയിൽ നിന്നു് ഈ വചനമലയാളം ജപിച്ചു
തന്ന വിനയൈചതന്യക്കു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ, സായാ�
ഹ്നയ്ക്കും.

നന്ദിനി േമേനാൻ: അക്ക മഹാേദവിെയക്കുറിെച്ചഴു�
തിയ കുറിപ്പു് മേനാഹരമായി. വചന കവിതകളും…
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എം.ബഷീർ: കവിതകൾ

മധുസൂദനൻ: എം.ബഷീറിെന്റ കവിതകൾ പുതു പുത്ത�
നായി േതാന്നി. മുൻപു് േകൾക്കാത്തതാണു് കവിയു�
െട േപരും കവിതകളും. ‘മേറ്റേതാ ഭൂമിയിെല നമ്മു�
െട വീടു് ’ പ്രേത്യകിച്ചും ശ്രേദ്ധയമായി േതാന്നി. ഘട്ട�
ക്കിെന്റ ‘സുബർണേരഖ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിെല
സീതയുെട മകൾ േചാദിക്കുന്നതുേപാെല കവിത�
യിെല ഇളയമകളും കവിളിൽ െതാട്ടു േചാദിക്കുന്നു;
‘ഇവിെട ശലഭങ്ങളുണ്ടാകുേമാ?’ എന്നു്.

ഈ കവിത വായിക്കുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻ�
പു് വരച്ച ചിത്രമാണു് താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
എം. ബഷീറിനു് അഭിനന്ദനങൾ.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: ശ്രി.എം.ബഷീർ െതളി�
മയും ആഴവും തനിമയും പുതുമയും സമയേബാധവും
ശില്പത്തികവുമുള്ള കവി. ബഷീറിെന്റ ‘കവിതകൾ’
ആർക്കും രസിക്കാം. ഇന്നെത്ത ജീവിതം ബഷീറി�
നറിയാം. പൂമരങ്ങളും െറയിൽപ്പാളവും എന്ന ആദ്യ
കവിതയിൽ ‘നക്ഷത്രങ്ങെള വളർത്തുന്ന’ നവദമ്പ�
തികളുെട ഭാവുകത്വേഭദത്തിെല സമാന്തരങ്ങൾ
നീളുന്നു. മേനാരമയും മാതൃഭൂമിയും വണ്ടിയും പാർ�
ശ്വങ്ങളും എസ്കേലറ്ററും േകാണിപ്പടികളും ഉൾക്കാഴ്ച�
േയാെട അതു് രസകരമായി ആഖ്യാനം െചയ്യുന്നു.

പറയുന്നതു്/േകൾക്കുന്നെതല്ലാം നുണെയന്നറി�
ഞ്ഞിട്ടും നാം പലായനം െചയ്യുന്നു. അന്യെന്റ വീടു്
തകർക്കുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു.
സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെനത്തെന്ന ‘ഒറ്റുകാരെന’ന്നു
കരുതി െവട്ടിവീഴ്ത്തുന്നു. േനരും നുണയും തിരിച്ചറിയാ�
നാവാത്തവിധം പ്രതിസന്ധിയിലായ ആധുനിക
അധികാര/ഫാഷിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയമാണു് ‘സത്യാനന്ത�
രം’ എന്ന കവിതയിെല സമയസാരം. ‘മറവിയുെട
ശലഭങ്ങ’ളിൽ നീയും ഞാനും തമ്മിെല ദ്വന്ദ്വാവസ്ഥ
വ്യക്തം. ‘സൂചികൾ നിലച്ചുേപായ/തുരുമ്പിെച്ചാരു/
ഘടികാരമാെണെന്റ ഹൃദയം’ എന്നു് കവി തിരിച്ച�
റിയുന്നു. പുറേത്തക്കു് േപാകുെന്നാരാൾ എന്ന കവി�
തയിൽ തന്നിൽ നിന്നു് ഓേരാന്നായി െകാണ്ടുേപാ�
കുന്ന മെറ്റാരാൾ സന്നിഹിതനാണു്. അവസാനം
‘എെന്നമാത്രം എന്നിലുേപക്ഷിക്കുന്നു’. ആനേയ�
ക്കാൾ ഉറുമ്പുകെള ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന കവി (െപാക്കം)
ഭയവിഹ്വലനായിട്ടാണു് മേറ്റേതാ ഭൂമിയിെല നമ്മുെട
വീട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്. ‘രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ
ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ’ ആേരാ കലാപെത്തരു�
വിൽ െകാണ്ടിട്ടിരിയ്ക്കുന്ന വീടിന്നുമുന്നിലൂെട ചീറിപ്പാ�
യുന്ന കവചിതവാഹനങ്ങളും ആംബുലൻസിെന്റ
നിലവിളിയും സമകാലീന ഇന്ത്യൻ ദുരവസ്ഥയുെട
േനർക്കാഴ്ചയാണു്. ഞാനും എെന്റ അപരനുമായുള്ള
വിപരീതങ്ങളുെട മേനാഹരമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണു്
‘ചുമടി’ലുള്ളതു്. അവസാനം ‘ആരും കാണാതിരി�
ക്കാനായി ഞാനിേപ്പാൾ എെന്ന ചുമന്നു നടക്കാ�
റില്ല’ എന്ന വരികളിലൂെട ദാർശനികമായ ആഴം
ഉദിക്കുന്നു.

രൂപാന്തര കാലം എന്ന കവിതക്കു് ഒരു മിസ്റ്റി�
ക്ക് തലമുണ്ടു്. അതി വിചിത്രമായ രൂപാന്തരീകരണ�
ത്തിലൂെട, പ്രാവുകൾ േഗാതമ്പുമണികളുേപക്ഷിച്ചു്
േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങെള റാഞ്ചുന്നവരായും ബഹളംെവ�
ക്കുന്ന കാക്കകൾ സമാധാനപ്രിയരായും പാമ്പുകൾ
കുട്ടികൾക്കു് കളിപ്പാട്ടങ്ങളായും േകാഴികൾ വറ്റുെകാ�
ടുത്ത ൈകക്കൾക്കാഞ്ഞു െകാത്തി േചാരകുടിക്കുന്ന�
വരായും വിചിത്രമായി പരിണമിക്കുന്നു. പുലികൾ
െതാഴുത്തിലും പശുക്കൾ കാട്ടിലും വിപരീത േറാളുക�
ളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. വലിയ ‘െമറ്റേമാർെഫാസി�
സ് ’ ഈ കവിതയുെട സവിേശഷതയാണു്.

ഒറ്റക്കിരിക്കുേമ്പാൾ പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കാവുന്ന
ഒന്നാണു് അവസാന കവിതയിലുള്ള വീടിെന തീ�
വണ്ടിയാക്കുന്ന വിദ്യ. ഭാവനാസമ്പുഷ്ടമായ ഈ
കവിത ഒരു ‘പാൻെഡമിക് ’ കാല രചനയാേണാ
എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും അടച്ചിട്ടമുറിയിൽ നി�
ന്നാണു് ഭാവന ചിറകു വിരിക്കുന്നതു്. അടുക്കളെയ
തീവണ്ടി എഞ്ചിനായും അടച്ചിട്ടമുറി േബാഗിയായു�
െമാെക്ക മാറുന്നു. ഒടുവിൽ ഈ യാത്ര എവിെട
അവസാനിക്കുെമന്ന സേന്ദഹം ബാക്കിയാവുന്നു.
െക.ജി.എസ്സിെന്റ ഗഹനമായ ആമുഖം—ബഷീറിെന്റ
മെറ്റാരു കവിതാസമാഹാരത്തിെനഴുതിയാെണങ്കി�
ലും—ബഷീറിയൻ കവിതകെള അടുത്തറിയുന്നതിനു്
ഏെറ സഹായകമാണു്.

ഇ.മാധവൻ: നല്ല ആസ്വാദനം. ബഷീർക്കവിതകൾ
വായിച്ച അേനകരുെട അനുഭവത്തിെന്റ ഹൃദ്യമായ
ആവിഷ്കാരം ആയി േതാന്നി.

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: മുഖ്യധാരയിൽ അദൃശ്യനായ
എം.ബഷീർ എന്ന അനുഗൃഹീത കവിെയ കെണ്ട�
ത്തിത്തന്നതിനും അയാളുെട കവിതയിേലക്കു് പ്രേവ�
ശിക്കുവാനുള്ള പാസ്സ് േവഡുകൾ ഒരുക്കിത്തന്നതി�
നും െക.ജി.എസ്സിനു നന്ദി. സായാഹ്നയ്ക്കും.

ബഷീറിെന്റ ‘വാക്കുകളുെട െനറുകയിൽ സമ�
കാലിക ചരിത്രം നട്ടുച്ചയായി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതും,
അയാളുെട കവിതയിൽ കാഴ്ചയുെടയും േകൾവിയു�
െടയും പല തലങ്ങെളാരുക്കുന്ന െമാൈസക്കുകൾ
സമൃദ്ധമാവുന്നതും’, െക.ജി.എസ്സിെന്റ ആമുഖവാ�
ക്കുകൾ കാട്ടിത്തരുന്നു. ആ കവിതകളിെല ‘അളന്നു
തീർക്കാനാവാത്ത ഇടങ്ങളിേലക്കും’ ‘അകവിസ്തൃതി�
കളിേലയ്ക്കും’ മർമ്മഗ്രാഹിയായ ആമുഖവചനങ്ങൾ
നമ്മുെട ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

‘സായാഹ്ന’യിൽ വന്ന ടി.ആർ. േവണുേഗാപാ�
ലിെന്റ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പും ഈ കവിതകളുെട ഉള്ള�
റകളിേലക്കു് െവളിച്ചം െചാരിയുന്നുണ്ടു്.

അടക്കിപ്പിടിച്ചവിലാപത്തിൽ നിന്നു് നിർമ്മമവും
നിർമ്മലവുമായ ചിരിയിേലക്കും െപാള്ളുന്ന േചാദ്യ�
ങ്ങളിേലക്കുമുള്ള േപാക്കുവരവുകളാണു് ഈ കവി�
തകെള ശ്രേദ്ധയമാക്കുന്നതു്. ‘കണ്ണുകളിൽ നക്ഷ�
ത്രം വളർത്തുന്ന’ നവ ദമ്പതിമാെര കവിതയിേലക്കു്
ആനയിച്ചു്, ‘കളിചിരികളുെട’ പുതുമഴക്കാലേത്തക്കു്
നെമ്മ കൂട്ടിെക്കാണ്ടു് വരുന്നു ‘പൂമരങ്ങളും റയിൽപ്പാ�
ളങ്ങളും’ എന്ന കവിത. എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ
മൗനത്തിെന്റ തീവണ്ടികേളാടുന്നതും, ആൺ വഴി�
യും െപൺവഴിയും പിരിയുന്നതും േചരുന്നതും കവിത
സൂക്ഷ്മമായി ആഖ്യാനം െചയ്യുന്നു. ‘അവൾ’ മാതൃഭൂ�
മിയും ‘അവൻ’ മേനാരമയും വായിക്കുന്നു. അവൻ
ജനാലയിൽ നിന്നു് അകെല. അവൾ ജാലകത്തി�
നരിെക. അവൾ പൂമരം കാണുന്നു. അവൻ െറയിൽ�
പ്പാളവും. അവൾ പുഴയും വയലും നിരത്തുകളും കാ�
ണുന്നു. അവെന്റ കണ്ണു് െമാൈബലിൽ ആഴുന്നു .
അവൾക്കു് ‘വട്ടാെണന്നു് ’, ‘േനാർമലാ’യ അവൻ.
അവൻ േകാണിപ്പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ അവൾ എസ്ക്ക�
ലേററ്ററിൽ ഊർന്നിറങ്ങുന്നു. അവൾ കടലിേനാടു്
മിണ്ടുന്നു. അവൻ കരയിലിരുന്നു് കപ്പലണ്ടി െകാറി�
ക്കുന്നു. അവൻ ആൾത്തിരക്കിൽ. നനഞ്ഞ തീരത്തു്
അവൾ അസ്തമയക്കാഴ്ചയിൽ. മടക്കത്തിൽ അവെന്റ
വിരലുകളിൽ പുകയുന്ന സിഗററ്റ്. അവളുെട കയ്യിൽ
ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച ഉടഞ്ഞ ചിപ്പി.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന േപാ�
െല ‘ഭാവുകത്വേഭദത്തിെല ഈ സമാന്തരപാത�
കൾ’ ഇങ്ങെന നീളുകയാണു്. െപൺവഴിയിൽ പുതു�
മഴ േതാരാെത െപയ്യുന്നതും ആൺവഴിയിൽ നിന്നു്
പുതുമഴ പിൻവാങ്ങുന്നതും ധ്വനിവ്യാപതിേയാെട.

‘സത്യാനന്തര’കാലത്തു് കള്ളങ്ങൾ സത്യങ്ങ�
ളായി രൂപാന്തരീകരിക്കെപ്പടുന്നു എന്ന സത്യെത്ത
വിദഗ്ധമായി പിന്തുടരുന്നു ‘സത്യാനന്തരം’. നുണ�
പ്രചരണങ്ങളും പരദൂഷണങ്ങളും ഉേത്തജകവസ്തുക്ക�
ളായി, െവടിമരുന്നായി, വടിവാളുകളായി, തീേബാം�
ബുകളായി മനസ്സുകെള െതരുവുകെള, കുടുംബബ�
ന്ധങ്ങെള, വിശ്വാസങ്ങെള, അയല്പക്കങ്ങെള, ആരാ�
ധനാലയങ്ങെള തീപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതു് നിർമ്മമമായി
ആേലഖനം െചയ്യെപ്പടുന്നു.

െപെട്ടെന്നാരു ദിവസം െവളുപ്പാൻ കാലത്തു്,
സ്വന്തം വീടു് കാണാതാവുന്നതായും ഏേതാ കലാപ�
ബാധിതമായ െതരുവിൽ ആേരാ െകാണ്ടിട്ട ഏേതാ
വീട്ടിൽ അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായും നിങ്ങൾ െഞട്ടി�
യുണരുന്നു (‘മേറ്റേതാ ഭൂമിയിെല നമ്മുെട വീടു് ’).
ദുഃസ്വപ്നേമാ യാഥാർഥ്യേമാ? നിങ്ങളുെട സന്തുഷ്ട�
മായ ജീവിതത്തിനു് െപാടുന്നെന ദാരുണമായ അറു�
തി. കാട്ടുതീയിേലക്കു് ഉണർന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളാ�
യി മാറിേപ്പായി, ഭാര്യയും, മക്കളും, പട്ടിയും, കൂട്ടിെല
കിളികളും, അേക്വറിയത്തിെല മീനുകളും, മുറ്റെത്ത
പൂേന്താട്ടവും പൂക്കളും ഒെക്കേച്ചർന്ന നിങ്ങളുെട �
സന്തുഷ്ടകുടുംബം.

മുറ്റെത്തെചമ്പരത്തിപ്പൂക്കെള മൂത്ത മകളും, െക�
ട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങിയ പാവക്കുട്ടിെയ ഇളയമകളും, തിര�
യുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നു് േനാക്കിയാൽ കാണുന്ന നദി�
യും അതിെല അരയന്നങ്ങെളയും കാണാെത ഭാര്യ
ആകുലയാകുന്നു. ടി.വി.യിൽ കാണുന്ന ഏേതാ യു�
ദ്ധരാജ്യത്തിെല കുട്ടിെയേപ്പാെല മകളുെട കവിളിൽ
കരിപുരണ്ടതു കണ്ടു് നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ തീ കാളുന്നു.

ഇതു് നമ്മുെട വീടല്ല എന്നു് യാഥാർഥ്യെത്ത
നിേഷധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഗൃഹനാഥനായ നി�
ങ്ങൾ. ‘ചുമരിൽ പാതി കത്തിയ മകളുെട െപയിന്റി�
ങ്ങുകളും, തൽസ്ഥലത്തു തെന്നയുള്ള ഊഞ്ഞാലും’,
‘െപാട്ടിക്കിടക്കുന്ന െവള്ളപ്രാവുകളുെട ശില്പവും’
കാട്ടി ഭാര്യയും കുട്ടികളും തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ‘അല്ല.
ഇതു് നമ്മുെട വീടു തെന്ന.’ ‘മുറിേവേറ്റാടുന്നവർ കര�
യുന്നതു് നമ്മുെട ഭാഷയിലല്ലേല്ലാ. നമ്മുെട വീടിനു
മുന്നിൽ മരുഭൂമിയിെല കമ്പിേവലികളുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ലേല്ലാ. നമ്മുെട വഴികളിൽ ൈസനികവാഹനങ്ങൾ
െവടിമരുന്നു കയറ്റിേപ്പാകുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ’. നി�
ങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു. ‘വീടു നമ്മുെട തെന്ന, പേക്ഷ, ഭൂമി
േവെറ ആരുേടേതാ’, എന്നു് ഭാര്യ ഭ്രമിതചിത്തനാ�
യിക്കഴിഞ്ഞ നിങ്ങെള സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇള�
യമകളുെട കണ്ണു തുടച്ചു െകാടുക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളു�
െട കവിളിൽ െതാട്ടു് അവൾ േചാദിക്കുന്നു: ‘ഇവിെട
ശലഭങ്ങളുണ്ടാകുേമാ അച്ഛാ’ മറുപടിക്കായി നിങ്ങൾ
വാക്കു തപ്പുേമ്പാൾ, ചീറിപ്പാഞ്ഞു േപായ ഒരു ആമ്പു�
ലൻസിെന്റ നിലവിളി അതിനു മറുപടി പറയുന്നു.

ഇതു് ദുഃസ്വപ്നേമാ സത്യേമാ? ഇതു് േപക്കിനാവ�
ല്ല, ൈദനംദിനയാഥാർഥ്യെമന്നു് യുദ്ധവും കലാപ�
വും ദുരന്തമായിെപ്പയ്ത േലാകരാജ്യങ്ങളുെട ചാനൽ
ദൃശ്യങ്ങൾ െമാഴിയുന്നു. ഉത്തേരന്ത്യയിലരേങ്ങറിയ
കലാപ പരമ്പരകൾ ഇതു് ആസന്ന യാഥാർത്ഥ്യെമ�
ന്നു് െചാല്ലുന്നു. ഏതു നാട്ടിനും ഏതു വീട്ടിനും സംഭവി�
ക്കാവുന്ന സാർവ്വജനീനമായ ദുരന്തമാണീ ദുഃസ്വപ്ന�
യാഥാർത്ഥ്യെമന്നു് കവിത ജാഗ്രത്താവുന്നു. ‘ഇവിെട
ശലഭങ്ങളുണ്ടാവുേമാ അച്ഛാ’ എന്ന മർമ്മേഭദകവും
നിഷ്ക്കളങ്കവുമായ കുരുന്നു േചാദ്യം, ജീവിവംശങ്ങളുെട
വ്യാകുലമായ പ്രാർത്ഥനയായി വരും കാല രാഷ്ട്രീ�
യത്തിെന്റ സൂത്രവാക്യമായി, എരിയുന്ന പന്തെമന്ന
േപാെല, ഭാവിയിേലക്കു് എറിഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു ഈ
കവിത.

അടച്ചു പൂട്ടിയ, തളംെകട്ടിക്കിടക്കുന്ന, അചര�
മായ, വീടിെന ചരരാശിയിേലക്കു്, യാത്രാപഥങ്ങ�
ളിേലക്കു്, തുറന്നു വിടുന്ന പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു
സ്വാതന്ത്ര്യപ്രക്രിയയാണു് വീടിെന തീവണ്ടിയാക്കൽ
(‘വീടിെന തീവണ്ടിയാക്കുന്ന വിദ്യ’). ബാല്യത്തിെന്റ
േകളീകാലവും, സ്വപ്നാടനവിദ്യകളും പുനരാവാഹി�
ക്കെപ്പടുന്നു. അടുക്കളെയ വീട്ടു് തീവണ്ടിയുെട എഞ്ചി�
നാക്കി മാറ്റുന്നു. പഴയപാഠപുസ്തകത്തിെല ‘കൂകൂ’
തീവണ്ടികൾക്കു് ജീവൻ വയ്പ്പിക്കുന്നു.

വിവിധ ജീവിഗണങ്ങളിൽെപ്പടുന്ന അേന്തവാ�
സികെള നടീനടന്മാരാക്കിെക്കാണ്ടു്, ഇന്നെത്ത ചല�
നവും സഹനവും അതിജീവനവും മാന്ത്രികമായി പു�
നഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യയാണു് ബഷീറിെന്റ കവിത നമു�
ക്കു് പകരുന്നതു്. ബഷീറിനു് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ബഷീർ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ കാ�
ലം എനിേക്കാർമ്മയുണ്ടു്, ചില ആദ്യ കവിതകൾ
പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പു് അയച്ചു തന്നതും. കുറച്ചു
കാലം അപ്രത്യക്ഷനായി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു
മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുവരുന്നു. മുഖ്യധാര എെന്തന്നറിയില്ല.
മാധ്യമം വാരികയിലും പാഠേഭദത്തിലും േദശാഭി�
മാനി വാരികയിലും ഗ്രന്ഥേലാകത്തിലും കൂടുതൽ
അടുത്ത കാലത്തു് മാതൃഭൂമി വാരികയിലും ബഷീ�
റിെന്റ കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഥകളും
ചിത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. വ്യത്യസ്തങ്ങളാണു് പരാനുഭ�
വസാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയായ ആ രചനകൾ. ധാരാളം
ഇവിെട പറയെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ആശംസ�
കൾ മാത്രം.



വി.രവികുമാർ: ദ ലിറ്റിൽപ്രിൻസ്

ലിസ്സി മാത്യു: ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് വായിച്ചു ദുഃഖം േതാന്നി;
െതാപ്പി കണ്ടു ജീവിതം നശിപ്പിച്ചതിനു്.

ഇെതാരു വിവർത്തനമാെണേന്ന േതാന്നിയില്ല.
ജീവനുള്ള മലയാളം.

ഇ.മാധവൻ: ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ആദ്യം വായിച്ചതു് 1978-
ൽ. അന്നു് 28 വയസ്സു് മുതിർന്നിരുന്ന എേന്നക്കാളും
69-ാം വയസ്സിൽ ഈ കഥ മനസ്സിലാകുന്നു! ഗംഭീര�
മായ കഥ, അതി മേനാഹരമായ വിവർത്തനം—ശ്രീ
രവികുമാറിെന അഭിനന്ദിക്കെട്ട, ഈ കഥയിേലക്കു്
എത്തിേച്ചർന്നതിനു്. വിവർത്തകെനന്ന നിലക്കും
അഭിമാനകരം.

മൂലകൃതിയിൽ േചർത്ത ചിത്രങ്ങൾ ആവർത്തി�
ച്ചതും വിേവകപൂർവ്വമായി േതാന്നി.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഇതു് ആറാമെത്ത തവണയാ�
കണം ഞാൻ ‘ലിറ്റിൽ പ്രിൻസ് ’ വായിക്കുന്നതു്.
മുതിർന്നവർ അങ്ങിെനയാണേല്ലാ. ഒരു വായന�
യിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതു െകാണ്ടു് ഓേരാ
വായനയിലും ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി െചറുതായി വാ�
യിക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ കുറച്ചു കൂടി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടു്.
എെന്റ ഛിന്നഗ്രഹത്തിൽ െഫ്രഞ്ചു ഭാഷ മനസ്സിലാ�
കുന്നവരില്ല. അവിെട ഞാൻ മാത്രേമ ഉള്ളുവേല്ലാ.
പണ്ടു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വഴി െതറ്റി വന്നേപ്പാൾ
അയാൾ ഇത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഭാഷ�
യിലാണു് ആദ്യം ഈ വിദ്വാെന പരിചയെപ്പട്ടതു്.
പിെന്ന പലകുറി വായിച്ചു, ബാേവാ ബാബ് മരത്തി�
െന്റ ചുവട്ടിലിരുന്നും കിഴവൻ രാജാവിെന്റ അംഗ�
വസ്ത്രത്തിലിരുന്നും മറ്റും. അങ്ങിെനയിരിെക്കയാ�
ണു് മലയാളം പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം ഈ കഥ�
യുമായി മുന്നിൽ വന്നു വീണതു്. ഇേപ്പാൾ എനി�
ക്കതു മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇത്തിരി
കൂടി കുട്ടിയായിക്കാണണം. മുതിർന്നവർക്കു് ഇതു
മനസ്സിലാവില്ലേല്ലാ!

രാജേഗാപാൽ: അെത, കുട്ടികൾക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുന്നത്ര മുതിർന്നവർക്കു് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.
കുട്ടികൾ തുറക്കുന്നത്ര മുതിർന്നവർക്കു് തുറക്കാനാവി�
ല്ലേല്ലാ. മുതിരും േതാറും മനസ്സു് ഇടുങ്ങുകയും അടയു�
കയുമാണേല്ലാ…

ഇ.മാധവൻ: െകാച്ചുരാജകുമാരൻ ഇന്നു വെര രചിച്ച
കവിതകളുെട േസ്നഹ സാരാംശം സമ്മാനിച്ചു് സ്വ�
ഗ്രഹത്തിേലക്കു് മടങ്ങി—നമുക്കു് നിതാന്തമായ ദുഃഖ�
ത്തിെന്റ വില മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ടു്.

െക.ജി.എസ്.: െകാച്ചുേസ്നഹകുമാരൻ, അപാരൻ.
കഥനമാന്ത്രികൻ അന്ത്വാൻ ദ് സാേന്ത എക്സ്യു�

െപരിക്കും, മഹാവിവർത്തകൻ വി. രവികുമാറിനും,
സായാഹ്നയ്ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

േലശം പിരിമുറുക്കം, ഡിപ്രഷൻ എന്ന മനസ്സിറ�
ക്കം, എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. മടുപ്പും കലക്കവുമുണ്ടാ�
യിരുന്നു.

ലിറ്റിൽ പ്രിൻസിെന്റ മായികതയിൽ എല്ലാം
േപായി. ഇനി എവിെടയും ലാൻഡ് െചയ്യാം. എവി�
േടക്കും പറന്നുയരാം. അപാരം, െതളിമയുെട ഔഷ�
ധവീര്യം.



എം.എച്ച്.സുൈബർ: ഇഫ്രീത്തുകൾ

എം.എച്ച്.സുൈബർ: എെന്റ ‘ഇഫ്രീത്തുകൾ’ എന്ന
കഥെയപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ശ്രീ െക. സച്ചിദാ�
നന്ദൻ, ശ്രീ ഇ. മാധവൻ, ശ്രീമതി നന്ദിനി േമേനാൻ
എന്നിവർക്കും സായാഹ്നയിെല എല്ലാ പ്രിയപ്പട്ട വാ�
യനക്കാർക്കും, സായാഹ്നക്കും നന്ദി.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ:അക്കമഹാേദവിയുെട
വചനങ്ങൾ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഭട്ടതിരിേയാെടങ്ങിെന നന്ദി പറ�
േയണ്ടൂ!

(ഒൿേടാബർ 18 മുതൽ 24 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ
ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).



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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