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പ്രതികരണങ്ങൾ

ഷൗക്കത്തലീ ഖാൻ: ഒരുവായനക്കാരെന്റ
പക്ഷി ജീവിതം

പ്രതാപൻ,എ.: വേന്നരി നാട്ടിെല രാജൻ എന്ന പപ്പ�
ടപ്പണിക്കാരെന കുറിച്ചുള്ള ഷൗക്കത്തലീ ഖാെന്റ
എഴുത്തു് േകമം. ചരിത്രത്തിെന്റ വലിയ വലക്കണ്ണി�
കളിൽ നിന്നു് എേപ്പാഴും ഊർന്നു േപാകുന്ന െച�
റിയ മനുഷ്യെര വീണ്ടും ചരിത്രത്തിേലക്കു് ആനയി�
ക്കുന്ന ഐതിഹ്യത്തിെന്റ വലകൾ െകാണ്ടു െനയ്ത
ആഖ്യാന രീതിയും നന്നായി. എറിക് േഹാബ്േസാ�
മിെന്റ Uncommon People എന്ന പുസ്തകം ഇത്തരം
സാധാരണക്കാെര, ചരിത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടും ചരിത്ര�
ത്തിൽ ഇല്ലാെത േപായവെര കുറിച്ചാണു്. സാധാ�
രണ ഗതിയിൽ കുടുംബത്തിെന്റയും അയൽക്കാരു�
േടയും ഇടയിൽ മാത്രം, ജനന മരണ രജിസ്റ്ററുക�
ളിൽ മാത്രം ഒടുങ്ങിേപ്പാകുന്നവെര കുറിച്ചു്. സാധാ�
രണക്കാർ എന്ന പദം േതഞ്ഞു േപായതു െകാണ്ടു്
മാത്രം േഹാബ്േസാം അവെര അസാധാരണക്കാർ
എന്നു് വിളിച്ചു. േവറിട്ട കാഴ്ചകളല്ല, ചരിത്രത്തിൽ േവ�
േരാടിയ കാഴ്ചകളെത്ര ഇെതല്ലാം.
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ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ:ഹമ്പിഅനുഭവം

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: ശ്രീ ടി.ആർ. േവണുേഗാപാ�
ലിെന്റ ‘ഹമ്പി അനുഭവം’ (ആദ്യഭാഗം) ഹൃദ്യമായി.
സജീവവും സമൃദ്ധസുന്ദരവുമായ മെറ്റാരു കാലത്തി�
േലക്കും ചരിത്രത്തിേലക്കും സംസ്കൃതിയിേലക്കും,
ഉള്ള തീർഥാടനത്തിെന്റ /ചരിത്രാടനത്തിെന്റ /
സ്വപ്നാടനത്തിെന്റ ഉേദ്വഗങ്ങളാണു് േവണുേഗാപാ�
ലിെന്റ േലഖനം പകർന്നു് തന്നതു്. വിജയനഗരകാ�
ലെത്ത, സംസ്കൃതിെയ, ചരിത്രസമഗ്രതയിൽ വീക്ഷി�
ക്കുന്ന േലഖനം ഹമ്പിയുെട ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ പി�
ടിെച്ചടുക്കുന്നതായി അനുഭവെപ്പട്ടു. അടുത്ത ഭാഗ�
ത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. േവണുേഗാപാലിനും
സായഹ്നയ്ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ!

േഡാ. പി.െക.ശ്രീകുമാർ: വിജയ നഗര സാമ്രാജ്യ�
ത്തിെന്റ അധഃപതനം വിഭജിചു് ഭരിക്കുക എന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രത്തിൽ ഊന്നുന്ന പഠനങ്ങൾ ഒരു
വശത്തു്. ൈശവ ൈവഷ്ണവ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ൈശവ
മതവ്യാപനേത്താെട വലിയ േതാതിൽ കർണാട�
കത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. െതാഴിൽ കുലങ്ങളു�
െടയും െതാട്ടു് കൂടാത്തവരുെടയും സാമൂഹിക മാറ്റ�
ങ്ങൾക്കു് നിദാനമായ ബസവണ്ണയുെട ശരണ പ്ര�
സ്ഥാനെത്ത പുേരാഹിതരും ബ്രാഹ്മണരും േചർ�
ന്നു് ഒതുക്കി. അതിനു േശഷമുള്ള വീര ൈശവരുെട
വളർച്ച ബ്രാഹ്മണ മതത്തിെന്നതിെര ശക്തമായി
നിലെക്കാണ്ടു. (വിശദ വിവരങ്ങൾക്കു് കാണുക, HS
Shivaprakash, I keep Vigil On Rudra, Penguin
Books, Gurgaon, 2010) വീര ൈശവർ, െവാക്ക�
ലിഗർ, ലിംഗായത്തുകൾ… ഇങ്ങെന ഇന്നും കർ�
ണാടകം ഇവരുെട നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണു്. മാ�
ത്രമല്ല വലം ൈക ഇടം ൈക സംപ്രദായം വലിയ
േതാതിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിരിക്കാം.
ഇന്നും ൈശവ മഠങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ ഇടെപടുന്നു.
ഇങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ വിജയ നഗരതിെന്റ അധഃ�
പതനത്തിൽ ൈശവർക്കുള്ള പങ്കു് തള്ളിക്കളയാവു�
ന്നതല്ല.

ദക്ഷിെനന്ത്യയിെല ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യ�
മായിരുന്ന വിജയനഗര തലസ്ഥാനമായ ഹമ്പി�
െയ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിലയിരുത്തലാണു്
ശ്രീ ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലെന്റ ഹമ്പി അനുഭ�
വം. പുരാവൃത്തങ്ങൾ, പുരാവസ്തു ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ലി�
ഖിതങ്ങൾ, ചരിത്രെമഴുത്തുകൾ, വിേദശ സഞ്ചാര
ലക്ഷ്യങ്ങൾ—ഇവെയാെക്ക ആസ്പദമാക്കി ലളിത
സുന്ദര ൈശലിയിൽ എഴുതിയതു്. േലഖനത്തിെന്റ
ഒന്നാം ഭാഗം വിേദശസഞ്ചാരികളുെട വിവരണങ്ങ�
ളിൽ ഊന്നി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െകാട്ടാരെക്കട്ടു�
കൾ, ഹിന്ദു-ൈജന ആരാധന േകന്ദ്രങ്ങൾ, മഹാ�
നവമി ആേഘാഷങ്ങൾ, വാണിഭ േകന്ദ്രങ്ങൾ—
ഇെതാെക്കത്തെന്നയും ഭരണക്രമത്തിെന്റ അധികാ�
രവും സമ്പത്തുമായി ഉരുവെപ്പടുന്നതു് കാണാം. പ്ര�
തിേരാധ സ്ഥാനങ്ങളായ േകാട്ടകൾ, ൈസനികർ,
കച്ചവടക്കാർ, വിേദശികൾ ഇവർ അണിനിരക്കുന്ന
ശില്പങ്ങൾ, സഹസ്ര ശ്രീരാമ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ-
ബഹുസ്വരതെയ സർവ്വത്മനാ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഭരണ
ക്രമത്തിെന്റ ആധാരശിലകൾ ഇവിെട നിലനിന്നു.
നാടിെന ഏക ശിലാഖണ്ഡമാക്കുവാൻ തത്രെപ്പടു�
ന്നവർ ഈ േലഖനം വായിച്ചു േനാക്കുന്നതു് ഉചിത�
മായിരിക്കും.



െക.ജി.എസ്.: കയ്പു്

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: കയ്ക്കുന്ന െവളിവുകൾ
െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘കയ്പു് ’ എന്ന കവിതയും

കയ്പിെന്റ രാഷ്ട്രീയ-ലാവണ്യ വിവക്ഷകളിേലക്കു്
സഞ്ചരിക്കുന്ന എ. പ്രതാപെന്റ അനുഭവക്കുറിപ്പും
ശ്രേദ്ധയമായി. മലയാള ഭാവുകത്വത്തിെല നിർണ്ണാ�
യകമായ ഒരു രുചിമാറ്റെത്തയാണു് ഈ കവിതയും
അതിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ നിരൂപണവും അടയാളെപ്പ�
ടുത്തുന്നതു്.

െപട്ടിമുടിദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ച മഹാഘാതെത്ത മു�
റവിളിയും ഒപ്പാരും െകാണ്ടു് ഒഴിപ്പിച്ചു കളയാെത,
വിേരചനേമാ സാന്ത്വനേമാ അനുവദിക്കാെത, ഉട�
ലിൽ, ഉയിരിൽ, ചിന്തയിൽ, വാക്കിൽ, വംശപ്രജ്ഞ�
യിൽ ഉണങ്ങാത്ത ഒരു മുറിപ്പാടായി എെന്നേന്ന�
ക്കുമായി െകാത്തിവയ്ക്കുകയാണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ
കവിത. േനരും േനരവും, ദുരന്തവും േഖദവും, കണ്ണീ�
രും േക്രാധവും, േചാദ്യവും മൗനവും വാറ്റി നീറ്റിെയടു�
ത്ത ഒരു കടുംകയ്പ്പു് കഷായം അതു് നമുക്കു് പകരു�
ന്നു. പ്രതാപൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് േപാെല, നമ്മുെട
ഈച്ചയാർക്കുന്ന ശർക്കരഭാവുകത്വത്തിനു്, മധുരാതു�
രത്വത്തിനു്, മറുമരുന്നായി.

മണ്ണിനടിയിൽ ജീവേനാെട മറവു് െചയ്യെപ്പട്ട
ഉറ്റവെരയും ഊരിെനയും, െതരയുവാൻ െജ.സി. ബി�
െയ്ക്കാപ്പം, മണ്ണു മാന്തികൾെക്കാപ്പം, രക്ഷാപ്രവർത്ത�
കർെക്കാപ്പം കവിതയുമുണ്ടു്. രക്ഷാസംഘം തിരിച്ചു
േപായാലും കവിതയുെട െതരച്ചിൽ, അവസാനിക്കു�
ന്നില്ല. നിർത്താെത തുടരുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനമാ�
ണു് കവിത. ‘അടയാളങ്ങൾ മറഞ്ഞാലും ആശയി�
രുണ്ടാലും, കിട്ടുന്നതു കീറർത്ഥങ്ങളും കയ്ക്കുന്ന സൂച�
നകളാെണങ്കിലും കവിതയുെട രക്ഷാദൗത്യത്തിനു്
അറുതിയില്ല. ‘വരുമാെരങ്കിലുെമന്ന’ ജീവെന്റ മിടിപ്പി�
നായി പ്രതീക്ഷേയാെട കാേതാർത്തു് െകാണ്ടു് കവി�
തയുെട രക്ഷായന്ത്രമുണ്ടാവും യുഗാന്ത്യേത്താളം. കാ�
ലത്തിെന്റ ഉരുൾെപാട്ടലുകളിൽ മണ്മറഞ്ഞു േപായ
ഉറ്റവെര, ഊരുകെള, ഭൂമിയിെല പറുദീസകെള, മറ�
വിയുെട തേമാഗർത്തങ്ങളിൽ പൂണ്ടു് േപായ മഹാ�
നാഗരികതകെള, സംസ്കൃതികെള, ജനപദങ്ങെള,
ജീവെന്റ, ഓർമ്മയുെട, തുടിപ്പുകെള, മൺ കൂനകൾ
അടർത്തി മാറ്റി, വീെണ്ടടുക്കുന്ന സാംസ്ക്കാരികവും,
ഭാവുകപരവുമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണു് ഇവിെട
കവിത.

രക്ഷാപ്രവർത്തകനു്, േനരിടുന്നവനു്, ഊർജ്ജം
നൽകുന്ന (“മഹാ”)േരാഗ്യ പാനീയമാണു് ഈ തി�
ക്തകം. ദുരന്തത്തിൽ പൂണ്ടുേപായ ഉറ്റവെരയും ഊരി�
െനയും െനഞ്ചിെന്റ മിടിപ്പുകെളയും േതടൽ മാത്രമ�
ല്ല, നാഗരികമായ നമ്മുെട േനരത്തിെന്റ േനരിെന
ആരായൽ കൂടിയാണു് കവിത. ഘനമൂകവും േശാക�
സാന്ദ്രവുമായ അന്തർശ്രുതിയിൽ വിലാപവും വിമർ�
ശവും വിചാരണയും െകട്ടു് പിണയുന്നു. ദുരന്തത്തി�
െന്റ കാര്യകാരണങ്ങളിേലക്കു് നീളുന്ന അന്തർവിചാ�
രണ.

നാഗരികാർത്തികൾ െപാന്മുട്ടകൾ
േതടിേത്താണ്ടിയ ഖനികൾ
നാടിൻ കൂട്ട മൃതിക്കുഴിയായി.

യാദൃഛികമായ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമല്ല െപട്ടി�
മുടിയിൽ സംഭവിച്ചതു്. മനുഷ്യസൃഷ്ടമായ, ചരിത്രജ�
ന്യമായ ദുരന്തം. നാഗരികത തെന്നയാണു് ഇവിെട
പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. അതിനാൽ നാഗരികരായ നമ്മുെട
ക്ഷണിക വിലാപങ്ങളിൽ, േരാഷങ്ങളിൽ നുരയുന്ന�
തു് കാപട്യവും ആത്മവഞ്ചനയുമാണു് എന്ന കയ്ക്കുന്ന
െവളിവിൽ വിലാപവും േക്രാധവും മന്ത്രസ്ഥായിയി�
േലക്കു് വലിയുന്നു.

നാഗരികരുെട അത്യാർത്തികൾ െപാൻമുട്ടകൾ�
ക്കായി േതാണ്ടിെയടുത്ത ഖനികളാണു് നാട്ടുകാർ�
ക്കായി ഈ കൂട്ടമൃതിക്കുഴി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു്.
‘കള്ളിമാലി’, ‘കവളപ്പാറ’, ‘പൂത്തുമല’, ‘െപട്ടിമുടി’…
ഈ ദുരന്ത പരമ്പരകൾ ആസൂത്രിതമാണു്. നാഗ�
രികതയുെട ഓരങ്ങളിേലക്കു് തള്ളെപ്പട്ട ദളിതരും
ആദിവാസികളും ദരിദ്രരും േതാട്ടപ്പണിക്കാരുെമാ�
െക്കയടങ്ങിയ അപ്രധാനരും അർദ്ധ പൗരന്മാരു�
മായ േകാളണി മനുഷ്യരാണു് ഇത്തരം ദുർമരണശി�
ക്ഷയ്ക്കു് വിധിക്കെപ്പട്ടവർ. പ്രകൃതിയുെട കുഴി േതാണ്ടു�
ന്ന നാഗരികദുരയുെട ഇരകളാണിവർ.

ഈ ദുരന്തങ്ങൾ അപവാദങ്ങളല്ല. പ്രകൃതി
നിയമങ്ങളല്ല. ചരിത്ര നിയമങ്ങളാണു്. നാഗരിക
ചരിത്രെത്ത അനിവാര്യമായും പിന്തുടരുന്ന, പൂർ�
വ്വ നിർണ്ണീതമായ ദുരന്തങ്ങൾ. പുേരാഗതിയുെട
വിജയയജ്ഞത്തിനായി സമർപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ജീ�
വബലികൾ. നാഗരികതയുെട ഈ ദുരന്ത ഗാഥ�
യും വിലാപവും വിചാരണയും നാലുവരികളിൽ �
സംഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നു:

ഭാവിയിേലക്കു് കുതിച്ച പദങ്ങൾ
പ്രാചീനതയിൽ ചിന്നിച്ചിതറി.
ഉയരത്തിെനാരുങ്ങിയെതല്ലാം
പാതാളത്തിലടങ്ങിയമർന്നു.

െപട്ടിമുടിയ്ക്കു് മാത്രം ബാധകമായ ഒന്നല്ല ഈ ദു�
രന്ത തത്വം. ചരിത്ര പുേരാഗതിയുെട െപാതു നിയമ�
മാണിതു്.

നാഗരികതയുെട േനരിന്നു് േനർക്കു് േനർ നിന്നു്
െകാണ്ടു് േനരിെനത്തെന്ന വിചാരണ െചയ്യുകയാ�
ണു് തുടർന്നുള്ള േചാദ്യങ്ങൾ. പ്രത്യക്ഷമായ സത്യ�
ത്തിനു്, കാണെപ്പടുന്ന, പറയെപ്പടുന്ന, സത്യത്തിനു്,
േനർ വിപരീതമാണു് സത്യത്തിെന്റ സത്യം എന്ന
വിേരാധഭാസെവളിവിലാണു് ഈ േനർവിചാരണ
എത്തിേച്ചരുന്നതു്.

ഒച്ചയിലുയരും മൂകത േനേരാ?
ചിരിയിെലാലിക്കും കണ്ണീർ േനേരാ?
വിരിയലിൽ വിളയും കരിയൽ േനേരാ?
േനേരാ, കുതികളിലുറയുമനങ്ങായ്ക?
അറിേവക്കാൾ അറിവില്ലായ്കകൾ
വാഴും പുരേമാ നമ്മുെട പ്രജ്ഞ?

ഒച്ചയല്ല, മൂകതയാണു്, ചിരിയല്ല, കണ്ണീരാണു്,
വിരിയലല്ല, കരിയലാണു്, കുതികളല്ല അനങ്ങായ്ക�
യാണു്, അറിവല്ല അറിവില്ലായ്മയാണു്, മധുരമല്ല മധു�
രത്തിെലാളിക്കുന്ന കയ്പാണു് നാഗരികമായ നമ്മുെട
േനരത്തിെന്റ േനരു് എന്നു് കവിത നിർവ്വചിക്കുന്നു.
അജ്ഞതകൾ, അന്ധതകൾ, അനീതികൾ, ഭരിക്കു�
ന്ന നഗരപ്രജ്ഞയുെട അന്തർൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേല�
ക്കു്, വിേരാധാഭാസങ്ങളിേലക്കു്, െനറിേകടിേലക്കു്
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അഹിതകരമായ ഈ േചാദ്യങ്ങൾ.
അറിവിെനക്കാൾ അറിവില്ലായ്മ വാഴുന്ന നഗരമാണു്
നമ്മുെട പ്രജ്ഞ എന്ന കയ്ക്കുന്ന പ്രബുദ്ധതയിേലക്കാ�
ണു് ഈ േചാദ്യപരമ്പരകൾ നെമ്മ നയിക്കുന്നതു്.

െക.ജി.എസ്സിനും, പ്രതാപനും സായാഹ്നയ്ക്കും
അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: നല്ല എഴുത്തു്. കവിത�
യും നിരൂപണവും അതിെന്റ അഗാധതയിൽ െതാ�
ട്ടറിഞ്ഞു. ഓേരാവായനയിലും കൂടുതൽ െതളിയുന്ന
കവിത.

(ജനുവരി 17 മുതൽ 30 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക�
ത്തിലുള്ളതു് ).
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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