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പ്രതികരണങ്ങൾ

േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള: ശബരിമല
അഥവാ ടിബറ്റും േകരളവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം

േജാണി,എം.എൽ.: വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗേവ�
ഷണ ചാതുരിയും യുക്തിേബാധവും അഭൗമ�
മായ പ്രതിഭാവിലാസവും േചർന്ന േകസരി മല�
യാളികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു് വരും
തലമുറകൾ വിശ്വസിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അവെര ഈ
േലഖനങ്ങളും കൃതികളും കാണിക്കുക എന്നേത
െചയ്യാനുള്ളൂ.
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സി.െജ. േതാമസ്: േകരളീയനൃത്ത�
ത്തിെന്റപുേരാഗതി

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: സി.െജ.-യുെട േലഖനം എഴു�
തെപ്പട്ടതിന്നു േശഷം എൻ.വി.-യും സദനം
ഹരികുമാറും മറ്റും പുതിയ ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്, ക്രിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചുൾെപ്പെട, അതിനായി
ചമയത്തിലും പരിവർത്തനമുണ്ടായി. മുദ്രകെള
സി.െജ. വാക്കുകേളാടാണു് ഉപമിക്കുന്നതു്.
അവെയ കഥകളിയുെട അക്ഷരമാലയായി
കാണുകയാവും ശരി. പല രീതിയിൽ കൂട്ടിക്ക�
ലർത്തി പദേകാശമുണ്ടാക്കാവുന്ന ആൽഫ�
െബറ്റ്. അതു മാറ്റണെമന്ന വാദം പരിഹാസ്യ�
മാേയ േതാന്നുന്നുള്ളൂ. ഓേരാ കലയ്ക്കും ഓേരാ
ഭാഷയുണ്ടേല്ലാ. അക്ഷരഘടനകൾ മാറ്റാെത
തെന്ന പല രൂപത്തിെലഴുതാെമന്നു് സി.െജ.
തെന്ന തെന്റ പുസ്തകക്കവർ ഡിൈസനുകളിലൂ�
െട കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടേല്ലാ. കഥകളിെയ അമ്പല�
പ്പറമ്പുകളിൽ നിന്നു് പുറത്തു െകാണ്ടു വരണം
എന്നതു് ശരിയാണു്. അതു് പിന്നീടു് കുെറെയാ�
െക്ക സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കർണ്ണാടക സംഗീതം
മുതൽ ജാസ് വെരയും കഥകളി മുതൽ ഫ്ലാെമ�
േങ്കാ വെരയും ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ഒരാെളന്ന നില�
യിൽ ഇവയുെട തനിമയും ൈവവിധ്യവും നി�
ലനിർത്തണം എന്ന യാഥാസ്ഥിതികെമന്നു
േതാന്നാവുന്ന അഭിപ്രായമാെണനിക്കുള്ളതു്.
(എനിക്കു് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാ�
ധനം പഴയ ‘റിയലിസ്റ്റ് ’ നാടകങ്ങൾ മാത്രമാ�
ണു്. അതു കാണാൻ െതരുവിൽ ഇറങ്ങി നട�
ന്നാൽ മതി. സി.െജ. തെന്ന ആ നാടകരീതി�
െയ െവല്ലുവിളിച്ചവരിൽ മുൻപനാണേല്ലാ. ‘റിയ�
ലിസ’െത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആ െതറ്റിദ്ധാരണ െബ്ര�
ഹ്റ്റ് ഉൾെപ്പെടയുള്ള റിയലിസ്റ്റുകൾ തെന്ന
തിരുത്തുകയും െചയ്തു.) കല ജനകീയമാകുന്ന�
തു് സന്ധികളിലൂെടയല്ല, ജനാഭിരുചികളുെട
പരിഷ്കരണത്തിലൂെടയാണു്. അതിനു് അവസര�
ങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതി—േകരളത്തിെല േലാ�
കസിനിമാ-നാടേകാത്സവങ്ങളും െകാച്ചി ബി�
നാെലയും േപാെല. കല ആസ്വദിക്കാൻ പാ�
ണ്ഡിത്യെത്തക്കാൾ പരിചയം ആണാവശ്യം.

േജാണി,എം.എൽ.: രസിച്ചു. ഹി വാസ് എ റാ�
ഡിക്കൽ തിങ്കർ.



െക. ജി.എസ്സ്.:ഈസ്റ്റർ:എല്ലാറ്റി�
െന്റയും പുതുക്കൽ

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ�
പ്പിെന്റ ദാർശനികവും സർഗ്ഗാത്മകവും സൗന്ദ�
ര്യാത്മകവും ചരിത്രപരവുമായ ലാവണ്യെത്ത
ബാല്യകാലസ്മരണകളുമായി േകാർത്തിണ�
ക്കി അനനുകരണീയമായ കാവ്യഭാഷയിലു�
ള്ള െക.ജി.എസ്സിെന്റ ഈസ്റ്റർ കാഴ്ച അതീവ
ഹൃദ്യം.

Dr. K. Aravindakshan: Highly touching.It really
enriched me. My heart goes to K G S.

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പു് ഭാഷ�
യിലുമാകാം, ഇങ്ങിെന പല േലാകങ്ങളും കാല�
ങ്ങളും തുന്നിത്തുന്നിേച്ചർത്തു്.

വസന്തൻ: സേന്താഷ് െക.ജി.എസ്സിെന വരച്ചതു്
േലഖനേത്താളം നന്നു്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ രണ്ടു
േപർക്കും.

െക.വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: െക.ജി.എസ്സിെന്റ ഉയിർ�
പ്പു് െപരുന്നാൾ ചിന്തകൾ എല്ലാത്തിേനയും
പുതുക്കി. വാക്കിെന ചിന്തെയ െമാഴിെയ ഓർ�
മ്മെയ, ഉയിരിെന വാഴ്വിെന… എല്ലാം എല്ലാം.
പഴയ ഭൂമിയും പഴയ ആകാശവും, പഴയ േലാ�
കവും, പഴയ ൈദവവും, പഴയ പിശാചും, പഴയ
നിയമവും, അനുനിമിഷം പഴകിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളും പുതുമകളും എല്ലാം
പുതുതാക്കെപ്പട്ടു. മറഞ്ഞതും മാഞ്ഞതും മരിച്ച�
തും ആയ, പ്രിയെപ്പട്ടെതല്ലാം ഏെതങ്കിലും ഒരു
നിമിഷം തിരിച്ചു വരും എന്ന പ്രത്യാശയുെട പു�
ളിക്കാത്ത അപ്പം ചിന്തയുെട കയ്പും മധുരവും
നിറഞ്ഞ വീഞ്ഞു് അേദ്ദഹം ഈസ്റ്ററിെന്റ പ്ര�
ഭാതത്തിൽ തെന്ന നമുക്കു് പകർന്നു് നൽകി.
അേതാെടാപ്പം ഉയിർപ്പിെന്റ സുവിേശഷവും.

കടമ്പനാെട്ട പള്ളിയും, ഫാദർ െറാസാരി�
േയാസ് ആന്റണിയും, ഐന്ദ്രിയമായ കുട്ടിക്കാ�
ലവും െതാട്ടും മണത്തും കണ്ടും പഠിച്ച ൈബബി�
ളും, ആത്മീയതയുെട ആദ്യ പാഠങ്ങളും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഐന്ദ്രിയമായ െമാഴികളിൽ ഉയിർ�
െത്തണീക്കുന്നു.

“മടിയാ, ഉറുമ്പിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലുക,
അതിെന്റ വഴികെള േനാക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കുക”
എന്ന ‘സദൃശ വാക്യ’ങ്ങളിൽ നിന്നു് വിേവക�
മുൾെക്കാണ്ടു് ഉറുമ്പുകളുെട ശിഷ്യനായി, ഓേരാ
തരിയും അടുത്തു കണ്ടു േകട്ടു് മണത്തു് രസിച്ച
കൗമാര സാധനകളിൽ നിന്നാണു് െക.ജി.എ�
സ്സിെന്റ കവിതകൾ ഉറുമ്പിെന്റ ധ്യാന േകാശം
ആർജ്ജിച്ചെതന്നു് നാം അറിയുന്നു.

സഹനത്തിെന്റയും കുരിശുമരണത്തിെന്റ�
യും ഉയിർെത്തണീക്കലിെന്റയും നാടകീയരം�
ഗങ്ങൾ അരേങ്ങറിയ പൗരാണിക ശൃംഗവും
രണ്ടു് കള്ളൻമാർക്കു നടുവിൽ കുരിശിൽ തറ�
യ്ക്കെപ്പട്ട നീതിയുെട ഏകാന്തതതയും നമുക്കു്
മുന്നിൽ പുനരുത്ഥാനം െചയ്യുന്നു. മരണത്തി�
ലൂെട മരണെത്ത േതാല്പിക്കുന്ന ഉയിർപ്പിെന്റ
സഞ്ജീവന പ്രക്രിയകളും ബ്രൂഗലിെന്റയും റാേഫ�
ലിെന്റയും, റംബ്രാണ്ടിെന്റയും ചിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങ�
ളും െക.ജി.എസ്സിെന്റ സത്യ സൗന്ദര്യദർശിനി�
യിൽ പുനരുജ്ജീവനം േനടുന്നു.

നൂറു േമനിയായി വിളയുന്ന വിത്തിെന്റ
ഭാഷയാണു് ഉയിർെത്തണീക്കലിെന്റ ഭാഷ
എന്ന കടമ്പനാടൻ വിേവകത്തിൽ ഉയിർപ്പി�
െന്റ ഈ കാവ്യമീമാംസെയ അേദ്ദഹം സംഗ്ര�
ഹിക്കുന്നു. വസന്തത്തിെന്റ ഒരു വിളംബരമാ�
ക്കി ഉയിർപ്പു് െപരുന്നാളിെന ഉർവ്വരമാക്കുന്നു.
െക.ജി.എസ്സിനും, സായാഹ്നയ്ക്കും, എല്ലാ സുഹൃ�
ത്തുക്കൾക്കും ഈസ്റ്റർ അഭിവാദ്യങ്ങൾ!.

ദാേമാദർപ്രസാദ്:

“നീ പറയുന്നതു് േകൾക്കാൻ വന്നവേര�
ക്കാേളേറേപ്പർ
നീ കുരിേശറുന്നതു് കാണാൻ വന്നു.
അതിലുേമേറേപ്പർ നിെന്ന
മനസ്സിലണിയാൻ വന്നു.
അതിലുേമേറേപ്പർ നിെന്ന
സിനിമയിൽ കാണാൻ വന്നു.”

(േയശുേവ നീ ഉയിർത്തു് വളർന്നതു്: െക.ജി.
എസ്. കവിതകൾ, 1997–2007. )

പ്രതാപൻ,എ.: വാക്കുകൾ േലാകെത്ത എഴു�
തുകയല്ല, േലാകങ്ങെള നിർമ്മിക്കുന്നുെവന്നു്
െക.ജി.എസ്.-െന്റ ഈ പുതുക്കൽ സുവിേശ�
ഷത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം. ഭാഷയിെല എണ്ണമറ്റ
വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന എഴുത്തു്. ചവറയിലും
ശാസ്താംേകാട്ടയിലും കല്ലടയാറിലും കടമ്പനാ�
ട്ടും േദവൂന്നിലും െതളിയുന്നു ഗേലലക്കടലും െബ�
ത്ലേഹമും േയാർദ്ദാൻ നദിയും െയരുേശലമും.
അകെലയല്ല വീഴ്ച്ചകളും എഴുേന്നൽപ്പുകളും.
വരേമ്പാരത്തു് സേന്താഷിച്ചുലയുന്ന വയൽപ്പൂ�
ക്കളായി വിരിയുന്ന വാക്കുകൾ. പ്രിയരിേലക്കും
പ്രിയങ്ങളിേലക്കും പ്രിയ നാടുകളിേലക്കും തി�
രിച്ചു വരുന്നവ. അേപ്പാഴും കാലത്തിെന്റ കരി�
ങ്കൽ ഹൃദയം േപാെല ഒരു രൂപക്കൂടു് അമ്മമാർ�
ക്കു് ബാക്കിയാകുന്നു.

ലംബങ്ങളിൽ നിന്നു് തിരശ്ചീനങ്ങളിേല�
ക്കു് മാറ്റിപ്പണിതവ നമ്മുെട കാലത്തിെന്റ കു�
രിശുകൾ. എഴുേന്നൽപ്പിൽ നിന്നു് കിടപ്പിേല�
ക്കു് തെന്ന മാറുന്നു നമ്മുെട ഉയിർപ്പുകൾ എന്ന
ശങ്കേയാെട.

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: െക.ജി.എസ്സിെന്റ േല�
ഖനത്തിനു് കിട്ടിയ റിവ്യൂകൾ അതി ഗംഭീരം.
ഈ ഈസ്റ്റർ നാളിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ
േനരുന്നു.



Damodar Prasad: E. P. Unny’s Lock
Down Cartoons: Piercing through
infectious reality, Testing the Asymp-
tomatic Politics

Babu Mather: Brilliant cartoons by E. P. Unny…
humorous and thought provoking.

K. Satchidanandan: It was good to see Unny’s
lock-down cartoons in one place with an
insightful essay that links them together
and examines their politics. It also proves
Sayahna needs an editor who knows basic
English if it has plans to publish more such
pieces.

Johny, M. L.: Nicely articulated. Congrats.

മധുസൂദനൻ:സാഞ്ചി

Johny, M. L.: Beautifully written.

(മാർച്ച് 21 മുതൽ ഏപ്രിൽ 10 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാ�
ണു് ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു്.)



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

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 വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും
സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാ�
ണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട 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 ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

