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പ്രതികരണങ്ങൾ

സച്ചിദാനന്ദൻ: േദവര ദാസിമയ്യയുെട
വചനങ്ങൾ

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഭട്ടതിരിയുെട െവളിച്ചം ദാസിമയ്യ�
യുെട വചനങ്ങെള, ഇലകെള സൂര്യെനന്ന േപാെല
തിളക്കുന്നു. നന്ദി, സേഹാദരാ!

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: വചനകാവ്യങ്ങളുെട
സാംസ്കാരിക ഭൂമിക.

േദവര ദാസിമയ്യയുെട വചനങ്ങൾ അവയുെട
ഗഹനമായ അന്തഃസാരം, അെലൗകികത, അബ്രാ�
ഹ്മണീയത എന്നിവെകാണ്ടു് ശ്രേദ്ധയമാണു്. ശിവഭ�
ക്തിപ്രധാനമായ ഈ വചനങ്ങൾ, ഇതര വചനകാ�
വ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഭക്തി കാ�
വ്യങ്ങളിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണു്. ൈജന�
പാരമ്പര്യവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള വീരൈശവ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭൂമിക ഡക്കാനിെല ചാലൂക്യരാ�
ജ്യത്തിലാണു്. ജാതി, െപൗേരാഹിത്യം, ആൺേകാ�
യ്മ എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബ്രാമണിക്കൽ വി�
ശ്വാസങ്ങെളയും നീതിശാസ്ത്രങ്ങെളയും ഇവ െപാളി�
ച്ചടക്കുന്നു. പുതു സ്ത്രീയിടങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നിട�
ത്താണു് വചനകാവ്യങ്ങളുെട ഉൾക്കരുത്തു്.

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിെല േക്ഷത്രനഗരമായ മുഡനൂ�
രിൽ ജനിച്ചുെവന്നു കരുതെപ്പടുന്ന േദവര ദാസിമയ്യ
ശിവെന പ്രാപിക്കുന്നതിനായി സ്വശരീരെത്ത പീഡി�
പ്പിച്ചു് കഠിനതപം െചയ്യെവ ശിവൻ അേദ്ദഹത്തിനു�
മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട തന്നി�
െലത്താെമന്നു് ശിവൻ ഉപേദശിച്ചതിെന തുടർന്നു്
അേദ്ദഹം ഒരു െനയ്ത്തുകാരനായി തുടർജീവിതം നയി�
ച്ചുെവന്നാണു് ഐതീഹ്യം. ഈ ഐതീഹ്യം തെന്ന
ഒരു ബ്രാഹ്മേണതര ൈജന പശ്ചാത്തലം സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നു. ചാലൂക്യ രാജ്യത്തു് ഒട്ടനവധി ൈജന േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾ ശിവേക്ഷത്രങ്ങളായി മാറുന്നതു് വീരൈശവരു�
െട പ്രവർത്തനെത്ത തുടർന്നാണു്.

ശിവെന സ്തുതിച്ചുെകാണ്ടു തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ�
ക്കു തെന്ന നല്ല െതളിമയും ദാർശനിക ആഴവുമുണ്ടു്.

‘നീ നിന്നു പ്രളയത്തിൽ,
നിൻ േതാളിൽ നീ താങ്ങി
ഭൂേഗാളം, അലിയാെത
കാത്തു നീയതിെന.’
‘നീ താങ്ങിനിർത്തി
തൂണില്ലാെതയുത്തര-
മില്ലാെത, വാനിെന.’

ൈദവെത്ത അറിയുന്നതിനു് ഏറ്റവും വലിയ വി�
ഘാതം അറിവില്ലായ്മ തെന്ന:

‘െലൗകികം മായയിൽ
െപട്ട മനുഷ്യന്നു
ൈദവെത്തയതുേപാെല-
യാവില്ലയറിയുവാൻ.’
‘ആവില്ല ൈദവത്തി-
നവേനയുമറിയുവാൻ .’

അതുേപാെല ഉടലും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള വിേച്ഛ�
ദം ഈ വചനങ്ങളിെല ഗഹനതയാണു്:

‘എെന്റയുടെലങ്കിലിതു
പിന്തുടരുകില്ലേയാ
എെന്റ മനസ്സിെന?’
‘നിെന്റ യുടെലങ്കിലിതു
പിന്തുടരുകയില്ലേയാ
നിെന്റ മനസ്സിെന?’

തുടർന്നുള്ള വരികളിലാണു് ഈ വചനങ്ങളുെട
കാമ്പു്:

‘ഈയുടൽ നിെന്റയ,-
െല്ലെന്റയുമല്ലിതു്.
േഹ രാമനാഥ, ഈ
കത്തുമുലകത്തിനാൽ
നീ പണിതതിച്ചപല
ദുർബ്ബലമാമുടൽ.’
‘ഒരു തീ
വാക്കിൽ, േനാക്കിൽ, െചയ്തിയി-
േലാേരാന്നിലുെമാരു തീ
ആണിനും അവെന്റ െപണ്ണിനുമിടയിൽ
ഒരു തീ
കാത്തിരുന്നു തിന്നുതീർത്ത
തീൻ കിണ്ണത്തിൽ ഒരു തീ
േനടിയതിലും േപായതിലും
ഒരു തീ
ഇണേചരുംകാമത്തിൽ
ഒരു തീ
അഞ്ചു തീ നീ തന്നു ഞങ്ങൾ-
െക്കെന്റ രാമനാഥാ!’

ഇത്തരത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിയാണു് വചനങ്ങളിൽ
തീ. െലൗകികവും ക്ഷണികവുമായ കാമനകെള
ഇല്ലായ്മ െചയ്തു് കർമ്മശുദ്ധി വരുത്തുന്നു തീ.

ദാർശനികതയുെട അഗാധ തലങ്ങളിേലക്കാഴ്ന്നി�
റങ്ങുന്ന ചില േചാദ്യങ്ങളും വചനങ്ങളിലുണ്ടു്.

‘എന്തിെനനിക്കു കഠാരി,
ശിവാ, ഞാ-,
െനന്തിൽ കുത്തും,
എന്തിൽ നിന്നതു്
പിെന്ന വലിച്ചൂരും,
നീയേല്ലാ സർവ്വരും,
എന്തിെനനിക്കു കഠാരി?’…
‘ഞാൻ നിന്നു കാണുന്നുെവല്ലാം
നിന്നിൽ നിറവു േലാകങ്ങൾ
പിെന്നെന്റ രാമനാഥാ ഞാൻ
എങ്ങിെന, ആെര, േദ്രാഹിക്കാൻ?’

ചുരുക്കത്തിൽ സമാധാനത്തിെന്റ വഴികൾ നമു�
ക്കു മൂന്നിൽ തുറക്കുകയാണു് ഈ വചനങ്ങൾ. നി�
െന്റ ഭക്തർക്കു് ഞാെനന്നും ഒരു കവചം; ഞാൻ നി�
െന്റ െവറുെമാരു ദാസൻ, കവൽക്കാരൻ, അടിമ.

‘നിെന്റ ഭക്തർക്കു് ഞാൻ കാള
നിെന്റ ഭക്തർക്കു ഞാൻ ഭൃത്യൻ
പിെന്നപ്പടിക്കൽ ഞാൻ കാവൽ
നിന്നിടും നായ, അടിമ.’

ഈ ഭൂമി നിെന്റ ദാനം, ധാന്യവും നിെന്റ ദാനം,
ഇവിെട വീശുന്ന െതന്നലും നിൻ ദാനം. ഭൂമിയും
പ്രാണനുമുൾെപ്പെട പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തിലും
നീയുണ്ടു്. ആദി രഹസ്യവും നീതെന്ന. ആദി രഹസ്യ�
ത്തിെനെന്റ പ്രണാമം. തുടർന്നുള്ള വരികൾ ശിവൻ
സർവ്വവ്യാപിെയന്നു് സ്ഥാപിക്കുന്നു.

‘ശിവനിൽ ലയിച്ചവർ-
ക്കില്ലാ പുലരികൾ,
ഇല്ലമാവാസി,
ഇല്ലുച്ച സംക്രന്തിയും,
ഇല്ലില്ല െപൗർണ്ണമി,
ഇല്ലസ്തമയവും
രാമനാഥാ നിെന്റ
മുറ്റമല്ലാതില്ല
മെറ്റാരു കാശിയും
േദഹെമേന്റതു,
നിേന്റതാണു് േദഹി, െയൻ
േദഹരഹസ്യം നിനക്കറിയാം
നിെന്റ േദഹിയുേടെതനിക്കും…’

ഇപ്രകാരം േദഹവും േദഹിയും അകവും പുറവും ക്ഷ�
ണികതയും അനശ്വരതയും െലൗകികവും അെലൗ�
കികവുമായ ദ്വന്ദങ്ങെള മേനാഹരമായി പ്രേയാഗി�
ച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ വചനങ്ങളിൽ.

േദവര ദാസിമയ്യയുെട വചനങ്ങളിൽ ഉടലിെന�
ക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചയുണ്ടു്. പത്താം നൂറ്റാ�
ണ്ടിെല സമൂഹം ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യശരീരത്തി�
െന ചർച്ചാവിഷയമാക്കിയിരുന്നുെവന്നതു് അതിശ�
യം തെന്ന. ഉടലിെന മറയ്ക്കാൻ ശീലിച്ച ആധുനിക�
രിൽ നിന്നും മധ്യകാല സമൂഹം വ്യതിരിക്തമായി നി�
ലെകാള്ളുന്നു.

‘ഉടലുള്ളവർക്കു പശിക്കും
ഉടലുള്ളവർ നുണകൾ പറയും
ഉടലുേള്ളാെനേന്നാതിെയെന്ന-
പ്പരിഹസിേക്കണ്ട, കുേത്തണ്ടാ.’

ഉടലും രൂപവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണു്. പണിതി�
െല്ലങ്കിൽ വീടിനകത്താവില്ലാ സ്ഥലം. കണ്ണുകൾ�
െകാണ്ടു് കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിൽ രൂപം െതളിഞ്ഞു�
വരില്ല. അപരനിൽ എത്തിേച്ചരണെമങ്കിൽ വഴി േവ�
ണം. കാറ്റില്ലാെത തീയ്യിനു് ചലിക്കാനാവില്ല. അതു
േപാെല കാറ്റിനു തീയ്യില്ലാെത കത്തുവാനുമാകില്ല.

‘അറിവും പ്രവൃത്തിയു-
മിങ്ങിെന, അറിവതാർ.’

സ്ത്രീ-പുരുഷ ഉടലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം െഭൗ�
തിക/ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രമാെണന്ന തിരി�
ച്ചറിവു് േദവര ദാസിമയ്യയുെട ഒരു സവിേശഷതയാ�
ണു്, ഈ വരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതു േപാെല:

‘മുലകൾ, നീൾമുടിയിവ
വരവുണ്ടു്, െപെണ്ണ-
ന്നതിെന വിളിക്കുന്നു
അവർ, രാമ നാഥാ
ഒരു താടി, മീശയും
വരെവങ്കിൽ ആെണന്നു
പറയുന്നു അതിെനയവർ
േഹ രാമനാഥാ
അതിനിെടപ്പാറി
നടക്കുമാത്മാവു െപ-
ണ്ണതുമല്ല, ആണുമ-
െല്ലൻ രാമനാഥാ!’

ഒരു മുളയുെട ബിംബമുപേയാഗിച്ചു് സ്ത്രീ-പുരുഷ
ദ്വന്ദങ്ങൾ ഉടലിൽ/േദഹത്തിൽ മാത്രെമന്നു പറയു�
ന്ന വചനക്കാരൻ േദഹിയിൽ അവ ഒന്നാെണന്നു്
നിരീക്ഷിക്കുന്നു േദഹിയുെട ഭാവം ഏകവും അനശ്വ�
രവുമാെണന്ന തിരിച്ചറിേവാേടയാണു് വചനങ്ങൾ
അവസാനിക്കുന്നതു്.

‘ഒരു മുള മുറിക്കുക
രണ്ടാക്കി, മുകൾ വശം
പുരുഷനാക്കുക, താെഴ
യുള്ളെതാരു സ്ത്രീയും
അവ കൂട്ടിയുരസുക
തീ വരും വെര, പറ-
കതിൽ നിന്നുയർന്ന തീ
സ്ത്രീേയാ പുരുഷേനാ?
േഹ രാമനാഥാ!’

കവി സച്ചിദാനന്ദെന്റ പക്വമായ തർജ്ജമയ്ക്കു് ദൃ�
ശ്യചാരുത നൽകുന്ന കലിഗ്രഫിേയാെട വായനക്കാ�
രിേലക്കു് ഈ വചനാനുഭവം എത്തിക്കുന്നതു് സാ�
യാഹ്നയാണു്. എല്ലാവരും അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

ഹബീബ്,എം.എച്ച്.: ഭാരതീയമായ സകലതും വർ�
ഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു് സ്ഥാപിെച്ചടുക്കു�
കയും, അക്കാഡമീഷ്യന്മാർ സായിപ്പിനു് സ്വീകാര്യ�
മായ രീതിയിൽ ചരിത്രം ക്രമെപ്പടുത്തുകയും, മാർക്സി�
െന്റ ഭൂതാവിഷ്ടർ തളച്ച കുററിയിൽ തെന്ന വട്ടം കറ�
ങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും മാർക്സിേനയും ഏംഗൽസിേനയും
‘പുതുതായി’ കെണ്ടത്തുകയും െചയ്യുന്ന ഈ െകട്ട
കാലത്തു് സായാഹ്ന അല്ലമാപ്രഭുവിേനയും ബസവ�
ണ്ണേയയും അക്കാമഹാ േദവിേയയും േദവരദാസിമ�
യ്യയുേടയും കവിതകൾ പരിജയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ഹൃ�
ദയത്തിൽ വിേമാചനത്തിെന്റ േനർത്ത പ്രത്യാശ മു�
ളെപാട്ടുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചു് െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരാ�
വസ്ഥയുെട പ്രാഗ് രൂപങ്ങെള രാജ്യം അതിജീവിച്ച�
തിെന്റ ബാക്കിപത്രമാണു് ഈ കവിതകളിലൂെട വാ�
യിച്ചതു്.

നമ്മുെട പാരമ്പര്യം എന്താെണന്നു് നമുക്കറിേയ�
ണ്ടതുണ്ടു്.

ഇന്ത്യ അതിജീവിച്ച നാളുകളിൽ ൈശവിസം
എങ്ങിെനയാണു് പ്രവർത്തിച്ചെതന്നു് നമുക്കറിയ�
ണം. കുൽബർഗിയുെട േചാരേയാടുള്ള കടപ്പാടിെന്റ
േപരിൽ.

Sanal Mohan: Please do not try to reinvent the wheel.
There are many India scholars who have stud-
ied vachana literature. It is too immature to find
fault with Indian historians Who studied Indian
pasts. None of that was for a western audience.
If the scholars in the West appreciate such re-
search, I guess it is okay. The networks such
Bhakti in which there are mostly Western schol-
ars, is a case in point.

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: ഹബീേബ, കവികൾ െച�
യ്യുന്നതു് ഒരു സാമൂഹിക നവീകരണമാണു്. നമ്മള�
തിൽ മറ്റു് താല്പര്യങ്ങൾ ആേരാപിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല
എന്നാണു് എെന്റ അഭിപ്രായം.

K. Satchidanandan: The wheel, the wheel… where is
it? Sadly we need to reinvent it along with many
other things in times like this when we are back
in the stone-age.
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മധുസൂദനൻ:ഒ.വി.വിജയെന്റസ്റ്റുഡിേയാ

റാണി േജാസഫ്: ശ്രീ മധുസൂദനൻ എഴുതിയ ഒ.വി. വി�
ജയെന്റ സ്റ്റുഡിേയാ നല്ല വായനാനുഭവമായി. ഒപ്പം
ദൃശ്യാനുഭവവും. ഇത്തവണ നാട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ
ക്വാറന്റീനു േശഷം കിട്ടിയ വിലെപ്പട്ട ഒരനുഭവമായി�
രുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാനും
സ്റ്റുഡിേയാ കാണാനും കഴിഞ്ഞതു്. ഒരു കലാകാര�
െന്റ കെയ്യാപ്പു് ആ വീട്ടിലും െപരുമാറ്റത്തിലും െതളി�
ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

കൽപറ്റനാരായണൻ: മധുസൂദനെന്റ വിജയൻ എഴു�
ത്തു് ഗംഭീരമായി.



ദുർഗ്ഗാപ്രസാദ് ബുധനൂർ: േചാരുന്നകുടയു�
ള്ളകുട്ടി

പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ: മേനാഹരമായ കവിതകൾ! അറ്റം,
അനാഥം കൂടുതൽ ഇഷ്ടെപ്പട്ടു. ഭാവുകങ്ങൾ.

അരുൺരാജാ: എെന്താരു ഭംഗി. മേനാഹരമായ േല-
ഔട്ട്. കവിതകെള േചേതാഹരമാക്കുന്ന ഇല്ലേസ്ട്ര�
ഷൻ.

(ഡിസംബർ 6 മുതൽ 12 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക�
ത്തിലുള്ളതു് ).



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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