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പ്രതികരണങ്ങൾ

വി.രവികുമാർ: പൂർണ്ണചന്ദ്രനും ചൂണ്ടുവിര�
ലും (െസൻകഥകൾ)

േതാമസ്അബ്രഹാം: പൂർണ ചന്ദ്രനും ചൂണ്ടുവിരലും.
ഇതിൽ ചിത്രശലഭംമായി മാറുന്ന കഥക്കു് േവ�

െറാരു രീതിയിൽ കാഫ്ക യുെട െമറ്റാേമാർേഫാസി�
സ് എന്ന ക്ലാസ്സിക് കഥയുമായി സാമ്യം കാണുന്നു.

െക.എച്ച്.ഹുൈസൻ: ഡിജിറ്റൽകാലെത്ത
മലയാളഅക്ഷരങ്ങൾ

വത്സലൻവാതുേശ്ശരി: വായിച്ചു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ഹു�
ൈസൻ സർ.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: എന്നും കൂെട.

െക.ജി.എസ്.: സൗന്ദര്യത്തിേലക്കു്
എത്രെയത്ര ലിപികൾ.

ലിസ്സി മാത്യു: പുതിയ ലിപി പരീക്ഷിക്കുന്നു. സേന്താ�
ഷം, അഭിമാനം, േസ്നഹം.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: മലയാളത്തനിമയുള്ള ലി�
പികൾ എത്ര സുന്ദരം. ഹുൈസനും ടീമിനുമിതു് അഭി�
മാനേനട്ടം. േകരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പുത്തൻ ലിപി�
സൗന്ദേര്യാദയം.

ജയചന്ദ്രൻ: പുതിയ ലിപി മേനാഹരം‼ അഭിനന്ദന�
ങ്ങൾ, അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: േകരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ
മെറ്റാരു പിറവി കൂടി—എഴുത്തു്.

ഈ േഫാണ്ടിെന്റ സൃഷ്ടിയിൽ പങ്കാളികളായ
എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

സത്യൻ: ‘എഴുത്തി’െന കുറിെച്ചാെരഴുത്തു്
ഓേരാ മനുഷ്യരുെടയും ൈകയ്യക്ഷരങ്ങൾ വ്യ�

ത്യസ്തമാണു്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അക്ഷരങ്ങെള
േഫാണ്ടുകളാക്കുകെയന്ന (പകർെപ്പടുക്കാനുള്ള
അക്ഷരസഞ്ചയം) കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്ത�
നം അതീവ ക്ഷമയാവശ്യമുള്ള േക്ലശകരമായ യജ്ഞ�
മാണു്. നിരന്തരമായ ഇരിപ്പു്. അക്ഷരങ്ങെള കുറിച്ചു�
ള്ള തീർച്ചയും മൂർച്ചയുമുള്ള അത്യുന്നതമായ സൗന്ദ�
ര്യേബാധവും അതിെന്റ സാക്ഷത്ക്കാര ശ്രമത്തിെല
ഭാഷാ േസ്നഹതൽപ്പരയും ഏെറ പ്രാധാന്യമുള്ളതും
അത്യുന്നതമായ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നതുമാണു്.

ഇവിെട പ്രശസ്ത ൈകയക്ഷര വിദഗ്ദ്ധനായ നാ�
രായണ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രേത്യക രീതിയിലും സൗന്ദര്യ�
ത്തികവിലും വിരിഞ്ഞ അസാധാരണ മട്ടിൽ ഉരുണ്ടു്
വടിവാർന്നു് നൃത്തം െചയ്തു് വീഴുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളിയുെട
േചലുള്ള ൈകയ്യക്ഷരെത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപേയാ�
ഗിക്കാനും അച്ചടിക്കാനുമുള്ള മേനാഹര അക്ഷര
സഞ്ചയമാക്കി മലയാളപ്പിറവിദിനത്തിൽ നമ്മുെട
ജനങ്ങളുപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയുെട ചിരസ്മരണക്കും
പ്രേയാഗത്തിനുമായി ജീവരൂപം നൽകിയതു് േലാ�
കപ്രശസ്ത േഫാേണ്ടാളജിസ്റ്റായ ഹുൈസനും (ഇേദ്ദ�
ഹമാണു് േകരളെത്തിെന്റ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത േഫാ�
ണ്ട് നിർമ്മാണത്തിെന്റയും ഭാഷാ സാേങ്കതികതയു�
േടയും ഉപജ്ഞാതാവു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘രചന’യിൽ
നിന്നാണു് േശ്രഷ്ഠമലയാളാക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സാ�
േങ്കതികതയിലൂെട രൂപം െകാള്ളുന്നതു്. െബഞ്ചമിൻ
െബയ്  ലി നമ്മുെട അച്ചടി അക്ഷരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച�
തിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണു് ഹുൈസെന്റ ഡി�
ജിറ്റൽ േലാകെത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ! ആധുനിക
െബയ്  ലിെയന്നു് ഉറപ്പിച്ചു് പറയാവുന്ന വ്യക്തി) രജീ�
ഷ് െക. നമ്പ്യാരുമാണു് ഈ എഴുത്തു് േഫാണ്ടിെന്റ
ൈടേപ്പാഗ്രഫി നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന വസ്തുത
എെന്ന ഏെറ സേന്താഷിപ്പിക്കുന്നു.

സി.വി.രാധാകൃഷ്ണെനന്ന േലാകപ്രസിദ്ധ എഡി�
റ്റിംഗ് സേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധനായ, ൈടേപ്പാഗ്രാഫി�
യിൽ പുതുസംരഭ തൃഷ്ണയുള്ള സി.വി.രാധാകൃഷ്ണെനന്ന
ഭാഷാ േസ്നഹിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള രചന ഇൻ�
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാഗ്രഫിയുെട നിർവ്വഹണ പരി�
രക്ഷ ഈ മേനാഹര േഫാണ്ടിെന തുടർന്നു് പുതുപു�
തു അലങ്കാര േഫാണ്ടുകളും തലെക്കട്ടു് േഫാണ്ടുകളും
മലയാള ഭാഷയ്ക്കു് ലഭിക്കുെമന്നതും വലിയ പ്രതീക്ഷ�
യായി വളരുന്നതു് അക്ഷര സൗന്ദര്യ പ്രിയർക്കു് കൂടു�
തൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടു്.

ൈകയ്യക്ഷരെത്ത േഫാണ്ടാക്കാനുള്ള േഡാ.െക.
എച്ച്. ഹുൈസെന്റ പരിധികളില്ലാത്ത പരിശ്രമങ്ങ�
ളുെട ഒരു സൽരൂപമാണു് ‘എഴുത്തു് ’ സി.വി. ഗംഗാ�
ധരൻ, െക.എച്ച്. ഹുൈസൻ, രജീഷ്, െക.നമ്പ്യാർ,
നാരായണ ഭട്ടതിരി എന്നിവേരാടു് എെന്റ ഭാഷയ്ക്കു്
േവണ്ടി അതീവ നന്ദിേരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

വളെര അഭിമാനേത്താെട അവർെക്കല്ലാവക്കും
ആദരവു് േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

േകരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കലാപരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിക്കുക വളെരെയളുപ്പമാണു്. എന്നാൽ
നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു് പുതിയ അലങ്കാര അക്ഷര സഞ്ച�
യം രൂപെപ്പടുത്തുന്നതാണു് ഭാഷയ്ക്കു് നൽകാവുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന.

അെത ഈ അക്ഷരങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രസാ�
ധന േലാകേത്തക്കു്, എഴുത്തു് േലാകേത്തക്കു്, അച്ച�
ടി േലാകേത്തക്കു് വ്യാപിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതിെന്റ
മേനാഹാരിത കൂടി മലയാളത്തിനു് ലഭിക്കുേമ്പാൾ,
ഓേരാ ഭാഷാ േസ്നഹിക്കും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാം.

സേന്താഷ തള്ളിച്ച െകാണ്ടു് എെന്റ ആമുഖത്തി�
നു് ൈദർഘ്യം കൂടിേപ്പായതിൽ ക്ഷമിച്ചാലും.

േകരളപ്പിറവി ദിനത്തിനു് ഉപഹാരമായി
‘എഴുത്തു് ’
‘എഴുത്തിെന്റ േചലു് കണ്ടാലും’

വസന്തൻ: ‘എഴുത്തു് ’ സ്രഷ്ടാക്കേളാടു് േസ്നഹം.

അബ്ദുൾഖാദർ: എഴുത്തുകാേരാടു് േസ്നഹം ബഹുമാനം.

സദാനന്ദൻ: ഹുൈസനു് എല്ലാ പിന്തുണയും.

േതാമസ്അബ്രഹാം: കലിഗ്രഫിയും േഫാണ്ടുകെളപ്പ�
റ്റിയുള്ള േലഖനം പുതിയ അറിവുകൾ തന്നു. കലി�
ഗ്രഫി അറബ് സംസ്കാരത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമായി�
ട്ടാണു് മനസിലാക്കിയിരുന്നതു്. േജാമതിയ രൂപ�
ങ്ങൾ കലിഗ്രഫിക്കു് മുദ്രകൾ ഇവയല്ലാെത ഒന്നും
ഇസ്ലാം സമ്മതിക്കാറില്ല എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.
ചിലേപ്പാൾ ഇതു് ശരിയല്ലായിരിക്കും. ഒേര അച്ചുകൂട�
ത്തിൽ വാർത്തു എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം കുഴപ്പം.

എെന്റ അച്ഛൻ പഴയ കൂട്ടക്ഷരം ആണു് ഉപ�
േയാഗിച്ചിരുന്നതു്. കൂട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങ് എഴുതിേപ്പാവും.
അച്ഛെന്റ അച്ഛെന്റ കാലത്തു് നാനം േമാനാ എന്ന
ഒരു ഭാഷയിലും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. തമിഴും,
പഴയ മലയാളം, സാൻസ്ക്രിറ്റ് േചർന്നു് ഒരു സങ്ക�
രം. സ്വന്തമായി ലിപിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛെന്റ
കാലമായേപ്പാൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി. തീവ്ര
മരിയ ഭക്തനായ ഈ ഭാഷയിൽ ഉള്ള അച്ഛൻ പാ�
ടിയിരുന്ന ഒരു ഭക്തി ഗാനത്തിന്റ പല്ലവി മാത്രം
ഓർക്കുന്നു.

ശർവാനാഥൻ ഉരുവി സൃഷ്ടി െചയ്യും മുന്നാേമ
ദിവ്യ രൂപമായി നിർമിച്ച മാതൃ മരിെയ.

ആനന്ദ ൈഭരവി രാഗത്തിൽ ആണു് പാടിയിരുന്നതു്.
േഫാണ്ടുകളുെട പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുെട

കാലത്തു ൈകെയ്യഴുത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പരീ�
ക്ഷണത്തിെന്റ ഒരു വിള നിലമായിരുന്നു. ഇതാണു്
ഞങ്ങൾ െചയുന്നെതന്നു ആരും പറഞ്ഞു തരുവാൻ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കലിഗ്രഫിക് കല മലയാളെത്ത
േമാടി പിടിപ്പിക്കെട്ട. അതു േപാെല തെന്ന ഒരു
കലാരൂപം എന്നു് അംഗീകരിച്ചു പ്രഥമ സ്ഥാനം
െകാടുക്കെട്ട.
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െക.ആർ. േടാണി: കവിതകൾ

രാജൻപടുേത്താൾ: മലയാളത്തിെന്റ പിതാക്കൾ

“ആരാെണഴുത്തച്ഛൻ? എെന്റ
ഭാഷാപിതാ-
വേദ്ദഹമാെണന്നു സാക്ഷരതാക്ലാസ്സി-
ലദ്ധ്യാപകൻ തീർച്ച െചാന്നൂ-ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ
അദ്ധ്യാത്മരാമായണമേല്ലാ ജീവിതം!

ഉപ്പു േനാക്കാൻ േപാലുമാനന്ദമില്ലാെത്താ-
രിപ്പാപി കൂലിക്കു േപശുന്ന ഭാഷയ്ക്കു-
മപ്പനുെണ്ടന്നു പറയുന്ന േകാവിദാ,
അല്പത്തമിത്രയ്ക്കു് മൂത്താൽ ചിതം വരാ”

(െക.ആർ. േടാണി, ഒരു പ്രതിസാഹിത്യവിചാരം).
ഭാഷാദ്ധ്യാപകനായ േടാണിക്കു് എഴുത്തച്ഛ�

േനാടു് അനാദരവുണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഭാഷയുെട
െെപതൃകെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹം ഉന്നയിക്കുന്ന േചാദ്യ�
ത്തിെല പരിഹാസം മൂർച്ചയുള്ളതാണു്. എഴുത്തച്ഛൻ
ഭാഷയുെട പിതാവാകുന്നതു് കവികൾക്കു മാത്രമാ�
ണു്. അതും ഇന്നു് ആരും നിസ്സംശയം പറയുെമന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. മലയാളത്തിെന്റ തമിഴ് തായ് വഴി�
െയ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ
എെന്നാരു ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷവാദം ഇന്നു് സജീ�
വമാണു്.

നമ്മുെട വ്യവഹാരഭാഷയിൽ എഴുത്തച്ഛെന്റ
സ്വാധീനം വളെരക്കുറവാണു്. ദക്ഷിേണന്ത്യൻ ഭാ�
ഷകളുെട ഉടപ്പിറന്നവളാണു് നാം സംസാരിക്കുന്ന
മലയാളം. നീയും ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളും അവ�
നുമവളുമവരും ഉണ്ണുന്നതുമുറങ്ങുന്നതും എണ്ണുന്നതും
കൂട്ടുന്നതും കിഴിക്കുന്നതും നാളു പക്കം േനാക്കുന്നതും
ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും വീടു വയ്ക്കുന്നതും കാടുകാ�
ട്ടുന്നതും കളി കാര്യമാക്കുന്നതും കൂലിക്കു് േപശുന്ന�
തും, അടിച്ചുെപാളിക്കുന്നതും… അങ്ങെനയങ്ങെന
അന്തി മുതൽ മുന്തി വെരയും ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തട�
ഞ്ഞു വിളക്കു് കത്തിച്ചും െചയ്യുന്നതിൽ പലതും എഴു�
ത്തച്ഛനിൽ നിന്നു് കിട്ടിയതല്ല. െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കളരി�
യിെല തമ്പുരാക്കന്മാരും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പെനേപാെല
തമ്പുരാൻ പദവിയില്ലാത്തവരും ഒരു പേക്ഷ, എഴു�
ത്തച്ഛെനക്കാൾ മലയാളി േപശുന്ന ഭാഷെയ േപാ�
ഷിപ്പിച്ചവരാണു്.

വാെമാഴിയിലൂെട പകർന്നു കിട്ടിയ കഥകളും വി�
കാരവിചാരങ്ങളുമാണു് ജീവതു് ഭാഷയുെട ഊർജം.
കവിതകളും കഥകളും പിറക്കുന്നതും ആ ഭാഷയിൽ�
നിന്നാണു്.

‘നിേന്നാെടതിേരാരു നൂറുനൂറായിരം
രജനിചരകുലപതികളായ്
െഞളിഞ്ഞുേള്ളാരു
രാവണന്മാെരതിർത്താലുമനാകുലം
നിയതുമതു മമ െചറുവിരൽക്കുേപാരാ…’

എന്ന ഹനുമാെന്റ പരിഹാസത്തിെല ‘നൂറുനൂറാ�
യിര’വും ‘െഞളിഞ്ഞിരി’ക്കലും ‘െചറുവിര’ലും എഴു�
ത്തച്ഛനു് കിട്ടിയതു് ജനസാമാന്യത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ�
നിന്നാണു്.

അങ്ങെന പറയുേമ്പാൾ വാെമാഴിെയ േപാഷി�
പ്പിച്ചവരാവണം ശരിക്കും ഭാഷയുെട പിതാക്കൾ.
(ഭാഷയ്ക്കു് പിതാവല്ല, പിതാക്കളാണുള്ളതു് ). ചന്തു�
േമേനാനിൽ നിേന്നാ, സി വിയിൽ നിേന്നാ, ഗുണ്ടർ�
ട്ടിൽ നിേന്നാ, ഭാഷാനാടകങ്ങളിൽ നിേന്നാ ഭാഷാ�
പിതാക്കളുെട പരമ്പര തുടങ്ങുന്നുെവന്നു് പറയുന്നത�
െല്ല ശരി?

ഐശ്വര്യ േപ്രമരാജ്: വാക്കിെന്റ ലാളിത്യം ഏറ്റവും
നന്നായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന ചിലരുണ്ടു്. ചില കരങ്ങ�
ളുമുണ്ടു്… സമൂഹേത്തയും, എന്തിനു് പ്രപഞ്ചെത്ത
തെന്ന ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കി അതു് ജനഹൃദയ�
ങ്ങളിേലക്കു് എത്തിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനാണു് ശ്രീ.െക.
ആർ. േടാണി. വാക്കുകളിൽ മാന്ത്രികവലയം തീർ�
ത്തു് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിപ്പിക്കുക എന്ന�
താണു് േടാണിക്കവിതകളുെട പ്രേത്യകത. സമൂ�
ഹത്തിെന്റ ചലനം മനസിലാക്കിയുള്ള വരികൾ,
എല്ലാത്തിനും നല്ലതും ചീത്തയും എന്നിങ്ങെന രണ്ടു
വശങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുള്ള അവേബാധം, ഏെതാരു
നിസ്സഹായനും ഒരു നല്ല ദിവസം ഉണ്ടാകുെമന്ന
ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എന്നിവെകാണ്ടു് സമ്പന്നവുമാ�
ണു് െക.ആർ. േടാണിയുെട കവിതകൾ. ചരിത്രം
വിളിേച്ചാതുന്നവയാണു് േതാറ്റം പാട്ടു്, അതുേപാ�
െല തെന്ന നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ ചില േതാറ്റ
സാംസ്കാരികതെയയും കവി തെന്റ വരികളിൽ പരാ�
മർശിക്കുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ പുതു ചിന്ത
ഉണർത്തുന്നവയാണു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകൾ.
സാമൂഹികതെയയും, സാംസ്കാരികതെയയും െതാ�
ട്ടുണർത്തുന്ന വിരലുകൾക്കു്, മാനവ ചിന്തകളിൽ
മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടു്. അത്രേത്താളം
ആഴേമറിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ലഘുഭാഷാസാഹിത്യത്തി�
ലാക്കി വായനക്കാരിൽ എത്തിച്ചതിനു് നന്ദി.

ഗായത്രി: െക.ആർ. േടാണിയുെട കവിതകൾ വളെര
ആസ്വാദ്യകരമാണു്. ഇതിൽ ‘ശിഷ്ടം’ എന്ന കവി�
തയിൽ കൗതുകം കൗതുകം എന്ന പദപ്രേയാഗം
വായനക്കാരെന ആകർഷിക്കുന്നു. ഈ കവിതയി�
ലൂെട ഇെന്നെത്ത കാലെത്ത അവസ്ഥ കാണാൻ
കഴിയുന്നു.

അതായതു് എല്ലാ കാര്യവും അപ്രത്യക്ഷം.
‘സഞ്ചി’ എന്ന കവിതയിൽ ഉപേയാഗിച്ച ഉപ�

മകൾ വായനക്കാർക്കു് കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നു.
സേന്താഷ് എന്ന േപരു് ഉണ്ടായിട്ടും അർത്ഥം അറി�
യാത്ത അവസ്ഥ രസകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. കവി�
തയിൽ ഉടനീളം കവിതയിൽ പരാമർശിച്ച വ്യക്തി�
യുെട അവസ്ഥ പറയുന്നു.

‘ഒരു പ്രതിസാഹിത്യവിചാരത്തി’ൽ ഒരു സാ�
ഹിത്യകാരെന്റ അവസ്ഥ കാണാൻ കഴിയുന്നു, രചി�
ക്കുവാൻ ചിന്തകൾ േവണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ
പറയുന്നു. കൂടാെത സാഹിത്യം വായനക്കാർക്കു്
ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നു. ‘അന്ധ�
കാണ്ഡം’ എന്നതിൽ ഈ കാലെത്ത മനുഷ്യരുെട
സ്വഭാവം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തനിക്കു് ഗുണമു�
ള്ളതു് ലഭിക്കുവാൻ എന്തും െചയ്യും എന്നുള്ള പ്രേയാ�
ഗത്തിലൂെട കാണാൻ സാധിക്കും. അവസാന വരി�
കൾ വായിക്കുേമ്പാൾ ജ്ഞാനപ്പാന ഓർമ്മ വരുന്നു.

‘ഒരു േതാറ്റ(ം)പാട്ടു് ’ എന്നതിൽ ഒരു ബാറിെല
അവസ്ഥയും, ആളുകൾ മദ്യം കഴിക്കാൻ േപാകുന്ന
കാരണവും പറയുന്നു. ബാറിെല പാട്ടും താളവും രസ�
കരമായി പറയുന്നു. മദ്യ നിേരാധനം നടപ്പാക്കാ�
ത്തതും ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ൈദവവും ൈക�
വിട്ട മനുഷ്യെര പാണ്ഡവെര േപാെല എന്ന പ്രേയാ�
ഗം വളെര നന്നായിരിന്നു. ‘സംസ്കാരം’ എന്നതിൽ
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും കൂടാെത
സംസ്കാരചടങ്ങുകളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ‘തുള്ളൽ’
എന്നതിൽ ഓേരാ മനുഷ്യെന്റയും ഉള്ളിൽ ഒരു ബാ�
ധയുണ്ടാകും എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു്. അതു േപാ�
െല തെന്ന ബാധയില്ലാത്തവെന െകാണ്ടു് ഒരു പ്ര�
േയാജനവും ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു. ഒരു േതാന്നൽ
ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണു് ഒരു മനുഷ്യൻ എെന്തങ്കിലും
െചയ്യാൻ തയ്യാറാകുകയുള്ളു.

ആവണി,െക.: മനുഷ്യ ജീവിതത്തിെന്റ ഓേരാ അവ�
സ്ഥകളും വ്യത്യസ്തമായി വിവരിക്കുന്ന കവിതകൾ
ആണു് െക.ആർ. േടാണിയുേടതു്. ഒട്ടുമിക്ക കവിത�
കലിലും ‘ഞാൻ’ എന്ന സംേബാധനേയാെടയാണു്
കവിതകൾ. ഇന്നെത്ത സമൂഹത്തിെന്റ അവസ്ഥ�
കൾ മാറ്റങ്ങൾ ചിന്തകൾ എന്നിവെയാെക വളെര
വ്യക്തമായി കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കാ�
ലത്തിെന്റ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യനും പുത്തൻ ഉണർവു്
നൽകുന്നു. കൂടാെത നമ്മുെട കുേറ സംസ്കാരങ്ങെള
വളെര വ്യക്തമായി തെന്നയാണ് ചിത്രീകരിച്ചതു്.
മനുഷ്യെന്റ നന്മയ്കു് േവണ്ടി അവൻ എന്തും െചയ്യും
എന്നും കവി പറയുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യനും സമൂഹവും
തമ്മിൽ ഉള്ള അന്തരം കുറവ് ആെണങ്കിലും ആ
അന്തരം ചിലർക്കു കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. ഒട്ടനവധി
ആശയങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ ഈ കവിതകൾ�
ക്കു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

േഹമ േറായ്: െക.ആർ. േടാണിയുെട ‘സംസ്കാരം’
എന്ന കവിതയിൽ ഏെതാരു മനുഷ്യെന്റയും ഉള്ളി�
െന്റയുള്ളിൽ ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന നിഗൂഢമായ േബാ�
ധെത്ത ആണു് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു മര�
ണവാർത്തയറിഞ്ഞാൽ, ‘ഞാനല്ലേല്ലാ മരിച്ചതു് ’
എന്ന സ്ഥായീഭാവത്തിലൂെടയാണു് കവിതയുെട തുട�
ക്കം. ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ കിട്ടാത്ത േപരും പ്രശസ്തി�
യും മരണേശഷം ആ മൃതേദഹത്തിനു ലഭിക്കുന്നു.
അന്ത്യശുശ്രൂഷ ചടങ്ങിൽ ഏെതാരാളിെന േപാെല
താനും ഇെതാെക്ക െചേയ്യണ്ടതു് ആണേല്ലാ എന്ന
അനുകരണശീലം ജനിക്കുന്ന ഒരാളിലൂെടയാണു്
കവിത മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നതു്. ‘കരുണ നടിച്ച’ മനു�
ഷ്യൻ അതിൽ രസം കെണ്ടത്തുകയാണു്. െപാതു�
േവ കാണെപ്പടുന്ന സാമൂഹിക ‘സംസ്കാര’ത്തിെന്റ
ഭാഗമായാണു് പിന്നീടുള്ള വരികൾ കവിതയിൽ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പാതിരിയുെട പാട്ടു് േക�
ട്ടു് പകുതി മരിച്ച കുെറ െപണ്ണുങ്ങളുെടയും േബാറടി
മാറ്റുവാനായി മാന്യത നടിച്ചു് മദ്യപിച്ചു് എത്തിയവ�
രുെടയും അനുകരണ ശീലെത്ത, സമൂഹത്തിെന്റ
‘സംസ്കാര’മായും ധൂപക്കുറ്റി വീശി ശവമഞ്ചം എടുത്തു്
േപാകുന്നതിെന മരണ ‘സംസ്കാര’മായും പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നു…

‘സംസ്കാരം’ എന്നതിനു് ഈ രണ്ടു് അർത്ഥ ധ്വ�
നികൾ ആണു് കവിതയിൽ ഉള്ളതു്. ആയുസ്സിനു്
ൈദർഘ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്ന മനുഷ്യനു് മൃതശരീരത്തി�
െന്റ മുന്നിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ മാത്രം േതാന്നുന്ന ഒരു
പ്രേത്യകതയാണു് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവെയ അതിസൂക്ഷ്മ�
മായി മനസ്സിേലക്കു് പറിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നതു്. ചുറ്റുപാ�
ടുമുള്ളെതാെക്ക നഷ്ടെപ്പേട്ടക്കാം എന്ന േതാന്നലാ�
ണു് ഇങ്ങെനെയാരു നിർവ്വികാരത്തിനു കാരണം.
കവിതയുെട അവസാന ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നവയാ�
ണു് ഇവ.

മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ അതിതീവ്രതേയാെട�
യും നർമ്മേത്താെടയും ജനമനസ്സുകളിേലക്കു് കുത്തി
വയ്ക്കുവാൻ ഉള്ള സൂചിമുന േപാെലയാണു് െക.ആർ.
േടാണി സാഹിത്യെത്ത ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതു്.



മധുസൂദനൻ:സൂര്യകാന്തി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: മധുവിെന്റ േലഖനം പതിവുേപാ�
െല ഓർമ്മകളിലും ചരിത്രത്തിലും കലകളിലും കൂടി
സഞ്ചരിച്ചു് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയം െവളിവാക്കു�
ന്നു. അയ് േവയി േവയിയുെട കുറച്ചു ചിത്രങ്ങളും ഇൻ�
സ്റ്റേലഷനുകളുേമ േനരിട്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ ആ
കലയുെട രാഷ്ടീയം നന്നായറിയാം. കഴിഞ്ഞ വർ�
ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ച പല േനാവലുകളും ൈച�
നെയക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും മാത്രമല്ല എെന്റ നാ�
ലു ൈചനാ സന്ദർശനങ്ങളും ൈചനയുെട വിപ്ലവാ�
നന്തരവിപരിണാമത്തിെന്റ ക്രൂരതയും കൗശലവും
എെന്ന വ്യക്തമായി േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി. കവികൾ
വിപ്ലവകാലത്തു് വിപ്ലവത്തിനായി പാടുന്നു, വിപ്ലവം
കഴിഞ്ഞാൽ ൈസബീരിയയിേലയ്ക്കു നാടുകടത്തെപ്പ�
ടുന്നു എന്നും, ഉദിച്ച നക്ഷത്രങ്ങെളല്ലാം ഏേതാ രാ�
ജാവിെന്റ പിറന്നാളായിരുന്നുെവന്നും ഞാെനഴുതി�
യതു് പ്രസിദ്ധമായ എഴുപതുകളിൽ തെന്നയാണു്.
റഷ്യയും ൈചനയും അതിെന്റ രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ
മാത്രം. ആ വിപ്ലവങ്ങളുെട പിറകിലുണ്ടായ ഇച്ഛാശ�
ക്തിെയയും വികാരെത്തയും ഇന്നും ഞാൻ മാനിക്കു�
ന്നു. എന്നാൽ ഭരണകൂടം എന്ന ഭീകര സംവിധാന�
ത്തിെന്റ വരേവാെട ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിെന്റ
ഏണിപ്പടികളായി വലിെച്ചറിയെപ്പടുന്നു. കലാകാ�
രന്മാർ എന്നും പ്രതിപക്ഷത്താെണന്ന സത്യം അയ്
േവയി േവയി ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുക മാത്രമാണു്.

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: േനരിടലിെന്റ കല.
അയ് േവയി േവയിയുെട കലയിലൂെട മധു സഞ്ച�

രിക്കുേമ്പാൾ, േലാകകലയുെട, േലാകചരിത്രത്തി�
െന്റ, ചിന്തയുെട, േനരിടലിെന്റ, നിരവധി നിർണ്ണാ�
യക നിമിഷങ്ങളിലൂെട, നാം കടന്നു േപാകുന്നു. നി�
രവധി കലാസൃഷ്ടികൾ, സമരകാലങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മതീ�
ക്ഷ്ണ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ആ യാത്രയിൽ സന്ധിക്കുന്നു.
ഭരണകൂടങ്ങൾ കലെയ കലാകാരെന, കലാശി�
ല്പങ്ങെള, സ്റ്റുഡിേയാകെള പൂക്കെള, സംഹരിക്കു�
വാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും സംഹാരം കലയാക്കി മാറ്റു�
ന്നതും, ഭരണകൂടത്തിെന്റ—അധികാരത്തിെന്റ—
സംഹാരാത്മകതെയ, ഹിംസെയ, ചിരിയും േരാഷ�
വും സ്വപ്നവും ഉരുക്കിേച്ചർത്ത സൗന്ദര്യശില്പങ്ങളുെട
ചക്രായുധങ്ങളിലൂെട കലാകാരൻ പ്രത്യാക്രമിക്കു�
ന്നതും ഒരു െഹാറർ സിനിമയിെലന്നേപാെല നാം
കാണുന്നു.

‘നൂറുപുഷ്പങ്ങൾ വിടരെട്ട’ എന്നാശീർവദിച്ച,
പുഷ്പങ്ങെള താേലാലിച്ച, വിപ്ലവത്തിെന്റ െചയർ�
മാൻ മാേവാ, പുഷ്പങ്ങളുെട വംശഹന്താവാകുന്നതും,
സാംസ്ക്കാരികവിപ്ലവം പൂക്കളുെട ചുടലയാവുന്നതും
അേതസമയം െചയർമാെന്റ ആജ്ഞകൾ ലംഘി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ൈചനയിൽ പരമരഹസ്യമായി പുഷ്പ�
ങ്ങൾ വിടർന്നുവരുന്നതും മധുവിെന്റ തീക്ഷ്ണദർശിനി�
കൾ നമുക്കു് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ടു്. ൈമക്കലാഞ്ചേലാ
അേന്റാണിേയാണിയുെടയും (Chung ko cina) േറാ�
ബർട്ട് ബ്രസ്സണിെന്റയും (Money) മിനിമൽ സിനിമ�
കൾ, ബൽസാക്ക് കഥയിെല രഹസ്യമതിലുകൾ,
െക.ജി.എസ്സിെന്റ ൈസക്കിൾ സമസ്യകൾ (“കഴു�
തകളായി നടിേക്കണ്ടി വന്ന കുതിരകൾ”), അറ്റു
േപായ പാറച്ചിറകുകൾ തിരയുന്നവെന്റ എതിർപ്രബു�
ദ്ധതകൾ, (“േഫാസിൽ”) സീേഗാ െവർേത്താവിെന്റ
പരീക്ഷണ സിനിമകൾ, അയ് േവയി േവയിയുെട
ചിത്രങ്ങൾ, സിനിമകൾ, ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ, േഫാ�
േട്ടാകൾ എന്നിങ്ങെന േലാകകലയുെട േനരിടൽ
മുഹൂർത്തങ്ങെള വിന്യാസം െചയ്തുെകാണ്ടു് കലയു�
െട രൗദ്ര രാഷ്ട്രീയെമെന്തന്നു് അനുഭവെപ്പടുത്തുന്നു
മധുവിെന്റ േലഖനം.

ചിങ്ങ് രാജവവംശകാലെത്ത േപാർസൈലൻ
പാത്രങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ ചായങ്ങൾ മുക്കി ഗ്യാലറി�
കളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചും, കൂടുതൽ വിലയുള്ളവ കാണി�
കളുെട മുന്നിൽ വച്ചു് നിലെത്തറിഞ്ഞു് െപാട്ടിച്ചും, ഭര�
ണകൂടം തെന്റ സ്റ്റുഡിേയാ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്ന ദൃശ്യ�
ങ്ങൾ ഇന്റർെനറ്റിലൂെട േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകളായും വീ�
ഡിേയാദൃശ്യങ്ങളായും പ്രേക്ഷപണം െചയ്തും, ആയി�
രക്കണക്കിനു് വിദ്യാർഥികൾ കശാപ്പു െചയ്യെപ്പട്ട ടി�
യാനന്മൻ സ്ക്വയറിനു നടുവിൽ മാേവാവിെന്റ ചിത്ര�
ത്തിനുമുന്നിൽ കലാകാരിയായ തെന്റ ഭാര്യ തുണി�
െപാക്കിക്കാട്ടുന്ന േഫാേട്ടാഗ്രാെഫടുത്തും ഭരണകൂട�
ത്തിെനതിേര വിഭിന്ന സമരമുറകൾ പരീക്ഷിക്കുക�
യാണു് അയ് േവയി േവയി. കലാകാരനും ഭരണകൂട�
വും തമ്മിൽ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു േപാരുന്ന
വംശീയ യുദ്ധത്തിെന്റ ചലച്ചിത്രമാവുന്നു മധുവിെന്റ
േലഖനം.

ഭരണകൂടവും ഭരണകൂടകലയും (stately art)
ഒരു വശത്തു്. ഭരണകൂടവിരുദ്ധവും ജനകീയവുമായ
കല മറുവശത്തു്. ഭരണകൂടസ്വരൂപങ്ങൾ നായക�
രായ ഭരണകല ഒരു വശത്തു്. ജനങ്ങൾ നായക�
രായ എതിർകല മറുവശത്തു്. ഒന്നു് സംഹാരെത്ത
കലയാക്കി മാറ്റൽ, മേറ്റതു് സംഹാരകലെയ സംഹ�
രിക്കൽ, ഭരണകൂടകലെയ താെഴയിട്ടുടയ്ക്കൽ, പുതിയ
കാലെത്ത േലാകെത്ത സൃഷ്ടിക്കൽ, ഭാവിയുെട വി�
ത്തു് വാരി വിതറൽ. ഒന്നു് ഓർമ്മകെള ഇല്ലാതാക്കു�
ന്ന ആഭിചാരകല. മേറ്റതു് ഓർമ്മകെള പുനരുജ്ജീ�
വിപ്പിക്കുന്ന ബദൽ-ആഭിചാര കല. ഒരിടത്തു് സ്റ്റുഡി�
േയാ അടിച്ചു നിരത്തൽ, െപാളിക്കൽ. മറുഭാഗത്തു്
ഈ െപാളിക്കൽ ദൃശ്യെത്ത ജനങ്ങളിേലക്കു് പ്ര�
േക്ഷപണം െചയ്യൽ. ഭൂകമ്പങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾ�
ക്കും ഇരയായവേരാടു് “േസാ േസാറി” എന്നു് ഭരണ�
കൂടം. ഭൂകമ്പത്തിനടിയിൽെപ്പട്ടവരുെട ഓർമ്മകെള
പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു് െകാണ്ടു് ‘േസാ േസാറി’ എന്നു്
കലാകാരെന്റ തീക്ഷ്ണമായ പാരഡി.

സിച്ചുവാൻ ഭൂകമ്പെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള
അയ് േവയിയുെട ഇൻസ്റ്റേലഷെന പരിചയെപ്പ�
ടുത്തുന്നു മധു. മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഒൻപതിനായിരം സ്കൂൾ ബാഗു�
കൾ െകാണ്ടു് ഗ്യാലറി നിറയ്ക്കുന്നു അയ് േവയി േവയി
എന്ന വിേശ്വാത്തരകലാകാരൻ. വന്മതിലുകളുെട
രാവണൻ േകാട്ടകൾക്കുള്ളിൽ മണ്മറഞ്ഞ കുട്ടികളു�
െട േപരുകൾ സ്പന്ദിക്കുന്നു.

െസല്ലുേലായിഡ് െകാണ്ടു് കവിതയും, ചടുല
ചലനം െകാണ്ടു് സംഗീതവും തീർത്ത സീേഗാെവർ�
േത്താവ് എന്ന മഹാ പ്രതിഭെയ നാം െതാടുന്നു.
സ്റ്റാലിൻ ആ ചലനചിത്രെത്ത സ്റ്റിൽേഫാേട്ടാഗ്രാ�
ഫിയാക്കിെയന്നും ചലനം നിലച്ച ആ മഹാ സിനിമ
1954 മരണം വരിെച്ചന്നും മധു. മാേവാ പറയുന്നു:
“ഞാൻ സൂര്യനാണു്, ൈചനയിെല െതാണ്ണൂറു േകാ�
ടി ജനങ്ങൾ സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കളായി എന്നിേലക്കു്
തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു”. മറുപടിയായി അയ് േവയി
േവയി ആയിരത്തി അറുന്നൂറു േപാർസൈലൻ കര�
കൗശലവിദഗ്ധർ രണ്ടു് വർഷം െകാണ്ടു് പണിെയ�
ടുത്തു നിർമ്മിച്ച േകാടികൾ എണ്ണം വരുന്ന േപാർ�
സൈലൻ സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ ഗ്യാലറികളിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിലും വിസ്മൃതിയിലുമാ�
യിരുന്ന ൈചനയിെല കരകൗശകലക്കാർ സൂക്ഷ്മ�
മായി പണിെയടുത്തു് നിറം െകാടുത്ത ഭാവിയുെട വി�
ത്തുകൾ. വിത്തുകളുെട രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു് അയാൾ
നെമ്മ വിളിക്കുന്നു: വരൂ സൂര്യകാന്തി വിത്തുകളുെട
െകാച്ചു സമുദ്രത്തിൽ നമുക്കു് നീന്തിത്തുടിക്കാം”.

ൈചനീസ് ഭരണകൂടത്തിെന്റ സമഗ്രാധിപത്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാനാണു് താൻ ആർട്ടിസ്റ്റാ�
െയന്നു് പ്രസ്താവിക്കുന്ന അയ് േവയി േവയിെയ െഗാ�
ദാർദിെന്റ വംശത്തിൽെപ്പട്ടയാെളന്നു് പരിചയെപ്പടു�
ത്തുന്നു മധു. കലെയ രാഷ്ട്രീയമാക്കുവാൻ ആഹ്വാനം
െചയ്യുന്ന മെറ്റാരു മഹാകലാകാരൻ.

‘ൈബസിക്കിൾ ഇൻസ്റ്റേലഷനി’ൽ ബാല്യ�
കാല ഓർമ്മകളുെട ൈസ്വരസവാരി. അതിൽ െക.ജി.എസ്സിെന്റ
കവിതയിെല ചവറ-ശൂരനാട്ടു് ൈസക്കിളുകളും കൂട്ടി�
െക്കട്ടുന്നു മധു. ൈസക്കിളുകൾക്കുേമൽ ൈസക്കിളു�
കൾ വച്ചു് പടുത്തുയർത്തിയ ൈസക്കിൾ ബാേബൽ.
ഗുരുത്വാകർഷണം ലംഘിച്ചു് ആകാശചാരികളാ�
കുന്ന ൈസക്കിൾ വംശങ്ങൾ. െക.ജി.എസ്സിെന്റ
കവിതയിെലന്ന േപാെല ൈസക്കിളുകളുെട അനാ�
ട്ടമി. സ്വതന്ത്ര്യത്തിെന്റ സ്പീഡ്, സ്വഛന്ദസവാരിയുെട
എതിർ-ദർശനം, എതിർ ദർശനത്തിെന്റ സ്വഛന്ദ�
സവാരി. കാഴ്ചക്കുഴലുകളായി വിടരുന്ന ൈസക്കിൾ
ചക്രങ്ങളുെട പരമ്പരകൾ. ഊർജ്ജത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മ�
ചിഹ്നങ്ങൾ െകാണ്ടു് പണിത ൈസക്കിൾ സൗധ�
ങ്ങൾ.

അയ് േവയി േവയിയുെട “Feng Zhengu വീട്ടി�
േലക്കു് തിരിച്ചു വരുന്നു” എന്ന സിനിമെയയും േലഖ�
കൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. വിമാനത്താവളത്തിൽ
നിന്നു് െഫങ് െഴങ്ങുവിെന്റ വീട്ടിേലക്കുള്ള വരവു് നി�
യമക്കുരുക്കുകളിൽ കുരുങ്ങി, അഴിമതികളുെടയും
ഫയലുകളുെടയും ബൂട്ടുകളുെടയും മിശ്രിതം നിർമ്മി�
ക്കുന്ന ചുഴികളാൽ തടയെപ്പടുന്നതാണു് പ്രേമയം.
എട്ടുതവണ ആ ചുഴിയിൽെപ്പട്ടു് നട്ടം തിരിഞ്ഞ െഫ�
ങ്ങ് അവെയെയല്ലാം അതിജീവിച്ചു് ഒടുവിൽ വീട്ടി�
െലത്തുന്നു. അന്തർേദ്ദശീയവിമാനത്താവളത്തിൽ
നിന്നു് വീട്ടിേലെക്കത്തുവാനുള്ള വഴിയുെട ദൂരം ഭൂഖ�
ണ്ഢാന്തര അകലങ്ങെളയും അതിക്രമിക്കുന്നു എന്ന
ൈചനീസ് സത്യാനുഭവം.

െജർമനിയിെല മ്യൂസിയത്തിൽ അയ് േവയി േവ�
യിയുെട കലാപ്രദർശനം കാണുേമ്പാൾ അതിെല
അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യമുഖങ്ങളിെലാ�
ന്നു് ഇലക്ട്രിക്ക് ബൾബിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ െതളി�
ഞ്ഞുവരുന്നു. അതു് െപെട്ടന്നു് തെന്റ കൗമാര സു�
ഹൃത്തായ പ്രതാപനാെണന്നു് മധു തിരിച്ചറിയുന്നു.
ആദ്യെത്ത രൂപം ആേവശേത്താെട മുദ്രാവാക്യം വി�
ളിക്കുന്ന ആദികമ്യൂണിസ്റ്റ്, പിെന്ന രൂപാന്തരം സം�
ഭവിച്ച നക്സൈലറ്റ്. ശാസ്തമംഗലം ക്യാമ്പിൽ നിന്നു്
“കിലുങ്ങുന്ന െനഞ്ചു് െപാത്തിപ്പിടിച്ചു് തകർന്നക�
ണ്ണും, ചിതറുന്ന േനാട്ടവുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ചിത്രം
(െക.ജി.എസ്സ്, “േഫാസിൽ”) അതിെനല്ലാം േശഷം
പഴയ ഒരു െകാടി ചാരിവച്ച െപട്ടിക്കടയ്ക്കു മുന്നിൽ,
നരചിതറി, മലിനവസ്ത്രധാരിയായി, മീനച്ചൂടിൽ വി�
യർത്തു് െപപ്സിേക്കാള കുടിക്കുന്ന ദീനനായ സഖാ�
വിെന്റ ദൃശ്യം. മലയാളി വിപ്ലവകാരിയുെട ജാതക�
കഥകൾ ആ മൂന്നു ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉത്ഥാനം െചയ്യുന്നു.
കലാകാരനും, കാഴ്ചക്കാരനും കലാസൃഷ്ടിയും തമ്മിലു�
ള്ള പാരസ്പര്യത്തിൽ േദശകാലങ്ങളുെട ചരിത്രങ്ങളു�
െട, േഴാണറുകളുെട അതിർത്തികൾ െകാഴിഞ്ഞുവീഴു�
കയാണു്. േനരിടലിെന്റ ആേഗാള-നാട്ടു േനരങ്ങൾ,
കലകൾ, അേന്യാന്യം പകർന്നാടി ഒന്നുമെറ്റാന്നി�
േലക്കു് െപരുകുന്നു. ഈ െപരുകലാണു് കലയുെട
തീക്ഷ്ണരാഷ്ട്രീയരഹസ്യം എന്നു് നാമറിയുന്നു.

മധുവിെന്റ േലഖനങ്ങൾ നിരവധി േഴാണറുക�
െള ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കലാരൂപെത്ത,
ആഖ്യാനരൂപെത്ത മുന്നറിയിക്കുന്നതായി േതാന്നു�
ന്നു.—േലഖനം, ആേലഖനം, പ്രതിഷ്ഠാപനകല, കഥ,
േനാവൽ, കവിത, െപയിന്റിംഗ്, തത്വചിന്ത, േഫാ�
േട്ടാഗ്രാഫി, സിനിമ, ചിന്താചരിത്രം, എന്നീ വിവിധ
േഴാണറുകെള, ഈ േഴാണറുകളിെല ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണ�
മായ രചനകെള, ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുത്തൻ
േലഖനാേലഖനകല. മധുവിനും സായാഹ്നയ്ക്കും അഭി�
വാദ്യങ്ങൾ.



ഷാഹിന,ഇ.െക.:അവനവൾ

സി.റ്റി.മുരളി: നമ്മെളാെക്ക ശരിക്കും മനസ്സിെന്റ അടി�
ത്തട്ടിൽ എത്രേത്താളം യാഥാസ്ഥിതികരാണു് എന്നു്
നമ്മെള മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ മുഖത്തിനുേനെര പിടി�
ച്ച കണ്ണാടി. മലയാളിയുെട ഉപേബാധമനസ്സിൽ
രൂഢമൂലമായ പരമ്പരാഗത യുക്തിസഹമല്ലാത്ത
വിശ്വാസമൂല്യങ്ങളുെട സ്വാധീനെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം
െകാണ്ടും ചിന്തകൾ െകാണ്ടും എത്രേമൽ മറികടന്നു
എന്നു് ഉദ്േഘാഷിച്ചാലും, ‘അണ്ടിേയാടടുക്കുേമ്പാ�
ഴാണു് മാങ്ങയുെട പുളി’ മനസ്സിലാവുക. മഹദ്ചി�
ന്തകൾ സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ
ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ നാേമാേരാരുത്തരും തിരിച്ചറിയുന്ന
കാര്യം. “കനത്ത േമക്കപ്പിനുള്ളിലും മാഞ്ഞുേപാ�
കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത പച്ചഛവി”ക്കു് അയൽപക്കത്തു്
സ്വാഗതം, സ്വന്തം വീട്ടിൽ, േങ്ങെഹ.

എല്ലാവർക്കുമായി എഴുതി.
സ്വകാര്യ േലാകം െകട്ടിപ്പടുത്ത മകേനാടു് അസ�

ഹ്യമായ “നിന്ദ” േതാന്നി.
ഈ “നിന്ദ” െമാത്തം കഥയുെട മേനാഹരമായ

ഒഴുക്കു് തടയുന്ന ഒരു കല്ലുേപാെല േതാന്നി.
ചിേന്താദ്ദീപകം. മനസ്സിൽ ഒരു അശാന്തിയുെട

ബീജാവാപം. ആസ്വദിച്ചു.



വി.ആർ.സേന്താഷ്:അരാജകത്വത്തിെന്റ
െപായ്മുഖം

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: െഷല്ലിയുെട കവിതയുെട ശക്തി—
ൈചതന്യങ്ങൾ സേന്താഷിെന്റ ഭാഷ ആവാഹിച്ചു
കുടിയിരുത്തുന്നുണ്ടു്. ഛന്ദസ്സിലുള്ള കവിത ഛന്ദസ്സി�
ലും അല്ലാത്തവ ഉചിതമായ ഗദ്യരൂപങ്ങളിലും സ്വ�
തന്ത്ര പദ്യരൂപങ്ങളിലും പരിഭാഷെപ്പടുത്തുകയാണു്
എെന്റ രീതിെയങ്കിലും പഴയകവിതെയ സമകാലീ�
നമാക്കുന്ന രീതിയും ന്യായമാണു്. പുതിയ കവിത�
െയ പഴയതാക്കുന്നതിേനാടു് േയാജിക്കുന്നിെല്ലേന്ന�
യുള്ളൂ. െനരൂദെയ േശ്ലാകമാക്കും േപാെല.



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: ഇതുവെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട (277) കാറ്റേലാഗ് ഇവിെട:
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-oct-
20.pdf

ഡൗൺേലാഡ് കണ്ണികളും ലഭ്യമാണു്, ഏതിെല�
ങ്കിലും പ്രശ്നമുെണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കുക.

(നവംബർ 1 മുതൽ 7 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്കത്തി�
ലുള്ളതു് ).

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-oct-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-oct-20.pdf


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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