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കടെലറങ്കണ െപണ്ണ്േങ്കാ
— ഡി. അനിൽകുമാർ

കടെപ്പറം െവളുത്തു
ചരുവം കമിഴ്ത്തി
ചന്തിയുറപ്പിച്ച
മീൻകാരി െപണ്ണുങ്ങൾ
മുറുക്കാൻ തുപ്പളി
വിരൽവിടവിലൂെട
പമ്പരം കണക്ക് വിട്ട്
തലയിഴകളിെല
േപൻ െഞരിച്ച്
അവന്തചീല1
അഞ്ചാറുവട്ടം െകട്ടി
െപരുത്ത കലിയിൽ
പള്ളുരിച്ചു
സൂര്യൻകറുത്തു
െപണ്ണുങ്ങളായ െപണ്ണുങ്ങൾ
വള്ളംതള്ളി കടലിലിട്ടു
2
തലേമാരിയിെലാരുത്തി
3
കടേബാട്ടിെലാരുത്തി
േതാർത്ത് തേലച്ചുറ്റി
കയ്യ് പിറേക കൂട്ടി
മൂന്നാമെതാരുത്തി
തണ്ടുവലിക്കാൻ
നാലാമെതാരുത്തി
തൂണ്ടയിടാൻ
അഞ്ചാമെതാരുത്തി
െപണ്ണുങ്ങൾ
കടലുകടേന്ന േപായേല്ലാ
മീെങ്കായ്യാൻ േപായേല്ലാ

1. അഴിഞ്ഞ വസ്ത്രം

2. വള്ളത്തിെന്റ മുൻവശം

3. വള്ളത്തിെന്റ പിൻവശം

2
േലാഡിങ്
— ഡി. അനിൽകുമാർ

കപ്പലിൽ നില്ക്കുന്ന എനിക്ക്
ഹാർബർ
അനങ്ങുന്നതായിേട്ട േതാന്നൂ
ഹാർബറിേനാെടാപ്പം
േലാഡിറക്കുന്ന വണ്ടികളും.
ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
തക്കാളി പുറുത്തിച്ചക്ക
നിരയായിറക്കി
അട്ടിയായി അടുക്കി വയ്ക്കും.
സി ഐ ടി യു
എ ഐ ടി യു സി
യു ടി യു സി
ഷിഫ്റ്റനുസരിച്ച്
മാറി മാറി വന്ന്
െവസർെപ്പാഴുക്കും.
േമാളിെലാരു ആപ്പീസറുണ്ടാകും
ചരക്ക് െപാട്ടിയാൽ
വലിയ വായിൽ
കീറിവിളിേച്ചാണ്ട്
ശാസിക്കാൻ.
െചെട്ടന്ന് െചെട്ടന്ന്
1
െതാളുത് തീരാനുള്ള
െതാരയിൽ
2
ഊത്തംെവച്ച ഒടമ്പ്
എലുമ്പാകും.
േമാന്തിച്ച് 3
വീട്ടിെലത്തി
െകാട്ടാവി4 വിടുേമ്പാൾ
മക്കൾ
കരയുന്നതായിേട്ട േതാന്നൂ
അവർ ഉറക്കമാെണങ്കിലും.

1. േജാലി
2. വണ്ണം

3. അന്തിയ്ക്ക്

4. േകാട്ടുവാ

□

3
രൂപങ്ങൾ
അരൂപങ്ങൾ
നിർവചനങ്ങൾ
— സി. പഴനിയപ്പൻ

പുസ്തകം:

വിരൽത്തുമ്പിലൂടരിച്ചുകയറുന്ന
െവളിച്ചം.
പുസ്തകം: ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂണിനു് ഒരു
കുത്തുെകാടുക്കാനുള്ള സൂചി.
മഴ: ഓേരാ തുള്ളിയുേടയും തുള്ളിത്വത്തിെന്റ
വിളംബര യാത്ര. തുള്ളികളുെട
ആയുേസ്സാ പുറെപ്പടുന്നിടം മുതൽ
വീണുടയുന്നിടം വെര. തുള്ളി
ജലപ്പേന്താ ജലബലൂൺെപാള്ളേമാ
ചില്ലു േഗാളേമാ.
േവനൽമഴ: അഗ്നിശമന േസന.
കാറ്റാടി: കാറ്റടിക്കുേമ്പാൾ ആടുന്നതു്,
ആടുേമ്പാൾ കാറ്റടിപ്പിക്കുന്നതു്.
കടൽ: തിരകളുെട വിളി. കാെതത്താ ദൂരത്തു്
ജീവെന്റ ഉപ്പുരസമുള്ള തിരകളുെട വിളി.
കാക്ക: കാ കാ… കർ… േസ്ത്രാഫ്… ക്രൗ…
ശബ്ദം െകാണ്ടു് കാക്കെയന്നു് േപർ.
എെന്റ കയ്യിെല മുറുക്കു കഷണം
െകാത്തിപ്പറിക്കുന്ന വിരുതു്. േവർപാടു്
വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന കൂട്ടക്കരച്ചിൽ.
വീട്ടിേലക്കു് വിരുന്നുവരവു്
അറിയിക്കുന്ന േഫാൺകാൾ.
മരിച്ചുേപായ മുത്തശ്ശിയ്ക്കു് ഞാനയക്കുന്ന
േചാറും പലഹാരവും എത്തിക്കുന്ന
േപാസ്റ്റ്മാൻ.
േകാഴി: െവട്ടാേനാങ്ങി നിൽക്കുന്നവെന്റ
മുന്നിൽ ഭയന്നുേപായ നിലവിളി. അതു
േകട്ടുനിൽക്കുന്ന എെന്റയുള്ളിൽ
ഇറച്ചിക്കു േവണ്ടിയുള്ള വിശപ്പു്.
ആമാശയത്തിൽ മാംസം
ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാെറടുപ്പു്.
േറഡിേയാ: ശബ്ദത്തിെന്റ വീടു്. സംസാരിക്കുന്ന
കണ്ണാടി.
ലൂയി മഹാനായ ലൂയി ബ്രയിൽ, താങ്കേളാടു്
ബ്രയിൽ: കടപ്പാടു്. കാഴ്ചയില്ലാത്ത
ഞങ്ങൾക്കായി െവളിച്ചത്തിെന്റ
സ്വർഗ്ഗം പണിതതിനു്. അവിെട
ഞങ്ങെള കുടിയിരുത്തിയതിനു്.
ബ്രയിൽലിപി: വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള കുത്തുകളും
വിരൽത്തുമ്പുകളും തമ്മിലുള്ള
േസ്നഹസംവാദം.
െവള്ളവടി: ഒരു ട്രാഫിക് ചിഹ്നം. സഞ്ചാര
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കാവലാൾ.
വിരൽത്തുമ്പു്: കടലാസിലുള്ളതു് എന്നിേലക്കും,
എന്നിലുള്ളതു് കടലാസിേലക്കും
പകർത്തുന്നതു്, ൈകമാറുന്നതു്.
സ്പർശത്തിെന്റ സുതാര്യ പ്രതലം,
രൂപേബാധത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു്,
രൂപത്തിേന്റയും. എെന്ന
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു്. എെന്റ
അസ്തിത്വത്തിെന്റ, സമ്മതത്തിെന്റ,
സത്യത്തിെന്റ അടയാളം.
െവളിച്ചം- െവളിച്ചം െവളിച്ചെമങ്കിലും
ഇരുട്ടു്: അെതനിക്കു് ഇരുട്ടു്. ഇരുട്ടു്
ഇരുെട്ടങ്കിലും അെതനിക്കു് െവളിച്ചം.
ഉച്ചഭാഷിണി: ലക്ഷ്യസ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന.
എങ്കിലും ഉച്ചത്തിലുള്ള ഉച്ചഭാഷിണി
എെന്റ ചുറ്റുപാടുകളുെട
അപഹർത്താവു്.
ൈവദ്യുത നടപ്പാതയിെല േപാസ്റ്റ് എെന്റ
ക്കാലു് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
(േപാസ്റ്റ്): അപഹർത്താവു്.
ഒഴുക്കു്: ഒഴുക്കു് എെന്തന്നനുഭവിപ്പിച്ചു് അറിയിച്ച
പുഴ. ഒഴുക്കു് എന്തെല്ലന്ന് പഠിപ്പിച്ച
കുളം. ജലത്തിെന്റ യാത്രയും
വർത്തമാനവും. ആവർത്തനമില്ലാത്ത
അനുഭവയാത്ര.
പുഴ: ജലത്തിെന്റ ഓടുന്ന തീവണ്ടി.
േതാടു്: െതാേട്ടാടുന്ന െവപ്രാളജലം.
കാറ്റ്: ചലനാത്മകമായ വായുവിെന്റ
വർത്തമാനം. വിസിൽ
വിളിേച്ചാടിക്കുന്ന േമഘങ്ങളുെട കളി
മാഷ്.
ആകാശം: ഇടി, വിമാനം, മഴ, പക്ഷികൾ
ഇവയുെട സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്നത്.
സമയം: ഒരിക്കൽമാത്രം വെന്നത്തുന്ന ജീവിതം.
കാലം:

ജീവിതത്തിേന്റയും
അന്തരീക്ഷത്തിേന്റയും
അവസ്ഥാനുഭവം. അനുഭവനദി.
െകട്ടിടങ്ങൾ: ഇന്നെലകളിൽ തിരശ്ചീനമാം
െകട്ടിടങ്ങൾ. ഇന്ന് മഹാലംബങ്ങൾ,
േകൾവിക്കിടം െകാടുക്കാത്തവർ.
നാണയം: സമചതുരത്തിൽ അഞ്ചു ൈപസ.
െവട്ടുകളുള്ള വട്ടപ്പത്തു ൈപസ.
ഷഡ്ഭുജത്തിൽ ഇരുപതു ൈപസ.
െചറുവട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച്. വട്ടം
കൂടിക്കൂടി അമ്പതു ൈപസ, ഒരു രൂപ.
െവട്ടുകേളാടുകൂടി കനമുള്ള രണ്ടു രൂപ.
വണ്ണത്തിൽ അഞ്ചു രൂപ.
ശബ്ദരൂപങ്ങൾക്കു് ഒരു ഭാഷ്യം.
നാണയം ഇെന്നനിക്കു് കനമില്ലാത്ത
അടയാളം. നഷ്ടെപ്പട്ട െവറും വട്ടങ്ങൾ.
എെന്ന ൈകെയ്യാഴിഞ്ഞവ.
ഇറക്കം: ഭൂമിയുെട ൈകത്താങ്ങു്.
കയറ്റം: മനുഷ്യെന്റ ൈകത്താങ്ങു്.
വീഴ്ച: ഭൂമിയുെട പിടിച്ചുവലി.
കാലു്: എെന്ന നിലത്തു താങ്ങിനിർത്തുന്ന
തൂണു്. നിലത്തു് എെന്റ പാടു്
അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന കാല്പാടു്.
കാല്പാടു് അവേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് എെന്റ
നിലപാടു്. കാല്, എെന്റ
നിലപാെടഴുതുന്ന േപന.
ശബ്ദം: ഇരുട്ടും െവളിച്ചവും വകവക്കാെത
തടസ്സങ്ങെള മറികടന്നു് വായുവിേലറി
കുതിക്കുന്ന അശ്വം.
ശബ്ദം: ഭാവങ്ങളുെട സ്വനേപടകം.
രൂപങ്ങളുെട ശ്രവണാനുഭവം.
ചുണ്ടു്: മലരാൻ തുടങ്ങുന്ന െമാട്ടിെന്റ പുഞ്ചിരി.
ചുണ്ടു്: േസ്നഹെത്ത ഊർജ്ജപ്രവാഹമാക്കി
മാറ്റുന്ന മൃദുല മാംസള സ്പർശം.
എെന്റ ഞാൻ, േശഷിയുള്ള കണ്ണും കാതും.
സ്വപ്നം: സ്ഫുടതയുള്ള നാവു്. വിേവകമുള്ള മൂക്കു്.
പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടു്. ജീവിപ്പിക്കുന്ന
വിരൽത്തുമ്പു്. നിലപാടുള്ള കാലു്.
ഇച്ഛാ ശക്തിയുള്ള മനസ്സു്.
അപൂർണെമങ്കിലും ഇെതെന്റ സ്വപ്നം.
ഹൃദയം: ഹൃദയത്തിെന്റ മുഷ്ടികളിൽ ഞാൻ
സുരക്ഷിതൻ. എെന്റ മുഷ്ടികളിൽ
ഹൃദയവും.
പന്തു്: ഫുട്േബാൾ, ക്രിക്കറ്റ് േബാൾ,
േഷാട്ട്പുട്ട്, ഡിസ്ക്, ൈമതാനം, േദാശ,
പപ്പടം, െപാള്ളം, േകാഴിമുട്ട, േഗ്ലാബ്,
മണൽത്തരി, കല്ല്, മഴത്തുള്ളി,
തട്ടാനുള്ളവ, ഉരുട്ടാനുള്ളവ,
പരത്താനുള്ളവ, െപാള്ളാനുള്ളവ,
എറിയാനുള്ളവ, കളിക്കാനുള്ളവ,
കളിച്ചു പഠിക്കാനുള്ളവ,
േഗാളാകാനുള്ള േഗാളങ്ങൾ.
ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ ഞാനും ഒരു
േഗാളമായിരിക്കുേമാ?
ആയിരിക്കാെത! നാം ഭൂമിയുെട
മക്കൾ. ഭൂമിയുെട ആകൃതി
ജിേയായിഡ്. അതും ഒരു േഗാളം.
പന്തിൽനിന്നു് പന്തല്ലാെത
മെറ്റന്താണുണ്ടാകുക?
സൗരയൂഥം: പന്തുകളുെട പ്രദർശനശാല.
പ്രപഞ്ചം: അേനകം പന്തുകൾക്കു് ഉരുളാൻ
വികസിക്കുന്ന ൈമതാനം. പ്രപഞ്ച
േഗാളം.
□

ഡി. അനിൽകുമാർ
െനയ്തൽത്തിണയുെട കാവ്യപാരമ്പര്യ
ത്തിന് ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും
തുടർക്കണ്ണിയുെണ്ടന്നു െതളിയിക്കുന്ന
കവിതകൾ. തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത്
വിഴിഞ്ഞം പ്രേദശത്തിെന്റ കടൽത്തീരജീ
വിതവും ഭാഷയുമാണ് ഡി. അനിൽകുമാ
റിെന്റ കവിതകളുെട സവിേശഷത.

സി. പഴനിയപ്പൻ
ഈ േലാകം എല്ലാവരുേടതുമാണു്. ജീവി
തം എല്ലാവർക്കുമുള്ളതുമാണു്. എന്നാൽ
ആ ജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമായ സാഹി
ത്യമുൾെപ്പെടയുള്ള കലകൾ എല്ലാവർ
ക്കുമുള്ളതല്ല എന്ന ധാരണ കാലം െകാ
ണ്ടു് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഏെതങ്കിലും
തരത്തിൽ േമൽൈക്കയുള്ളവരുെട സാ
ഹിത്യമാണു് എന്നും േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നതു്. ൈശശവം െതാട്ടു
കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടെപ്പട്ടവർ എങ്ങെനയാണു േലാകെത്ത അനു
ഭവിച്ചു് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു് എന്നതിനു് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക്
അധികം മാതൃകകളില്ല. ഇവിെടയാണു് സി. പഴനിയപ്പെന്റ
എഴുത്തു് പ്രധാനമാകുന്നതു്. തെന്റ ചുറ്റുമുള്ള േലാകെത്ത തനി
ക്കു മാത്രം സാദ്ധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണു്
ഈ എഴുത്തുകാരൻ. േമൽൈക്ക േനടിയവരുെട കാഴ്ചപ്പുറങ്ങൾ
ക്കു പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, മിക്കേപ്പാഴുമവ. മലയാളത്തിനു
സമീപകാലത്തു ൈകവന്ന വിസ്തൃതിയാണു് മുമ്പില്ലാത്ത ഇത്ത
രം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ.
സി. പഴനിയപ്പൻ െകാല്ലേങ്കാട് സ്വേദശിയാണു്. ഇേപ്പാൾ
പട്ടാമ്പി നടുവട്ടം ഗവ. ജനത ഹയർ െസക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ചരി
ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്യുന്നു.

പ്രതികരണങ്ങൾ
അൻവർ അലിയുെട കവിത
◦ അൻവറിെന്റ പ്രിയ കവിതകളിെലാന്ന്, മേനാജിെന്റ കാ
തും കണ്ണും തുറന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനവും. സമകാലീന ഇന്ത്യ
യുെട ഈ ഭൂപടത്തിൽ ഇേപ്പാൾ പുതിയ വണ്ടികേളാടു
ന്നു, അനാഥരായ െതാഴിലാളികെളയും െകാണ്ട്. “ശഹർ
േഝാഡ് േക ജാെയംേഗ, ഗാവ് ജാക്കർ മേരംേഗ” എന്നാ
വാം വണ്ടികൾ ഇേപ്പാൾ പാടുന്നത്. — സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ ഉരുക്കിെന്റ സിരകളുെള്ളാരു പുതിയ മഹാകവിതയാണ്
അൻവറിെന്റ െമഹബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സ്. ഇരകളുെടയും പീ
ഡിതരുെടയും മൃതരുെടയും ദുർവഹമായ അനുഭവ ചരി
ത്രഭാരം വലിച്ച് േലാകെത്തവിെടയുമുള്ള ആധുനികസി
നിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും മറ്റു കലകളിലും പായുന്ന
തീവണ്ടികൾ നമുക്കറിയാം. അവ േകൾപ്പിച്ച േരാഷഗദ്ഗ
ദങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ഉയർന്ന് െനാന്ത് മുഴങ്ങുന്നു െമഹ
ബൂബ് എക്സ്പ്രസ്സിെന്റ സ്വരദാർഢ്യം. സമതലങ്ങളിലല്ല
ഇതിെന്റ പാളങ്ങൾ. പാതാളത്തിേലക്ക് പായുന്ന കൂരമ്പ്
േപാെല കീഴക്ക
് ാംതൂക്കായ പാലങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാൾ ഇതി
െന്റ ഗതി. സ്വയം വീെണ്ടടുത്ത ദുരന്ത നായകെനേപ്പാെല
അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ളിെല സൂക്ഷ്മപ്രകാശത്തിെന്റ േമടുകളി
േലക്കാണ് ചിലേപ്പാഴതിെന്റ ആേരാഹണം. ആഖ്യാന
ത്തിെന്റ നിേമ്നാന്നതങ്ങളിലൂെട തീയുരുൾ പായിക്കൽ ഈ
കവിക്കും രസം.
െമഹബൂബിന് മേനാെജഴുതിയ സൂക്ഷ്മവായന കവിതയിലും
ചരിത്രത്തിലും ആണ്ടുനിൽക്കുെന്നാരു സമാനസൗന്ദര്യം.
ആർദ്രഗഹനം എെന്നാെക്ക പറയാൻ േതാന്നുന്നു.
ഈ കവികൾക്കും സായാഹ്നയ്ക്കും വണക്കം.
— െക ജി എസ്

പി. പി. രാമചന്ദ്രെന്റ കവിത
◦ പി. പി. രാമചന്ദ്രെന്റ ‘കാേറ്റ കടേല’, വീണ്ടും വായിക്കാനവ
സരമുണ്ടാക്കിയതിനു നന്ദി. മിക്ക വരികളും ഓർമ്മയുെണ്ട
ങ്കിലും. കവിയുെട കുറിപ്പു നന്നായി. എല്ലാ കവികളും സ്വന്തം
ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലും സാംസ്കാരിക പരിസരത്തിലും
നിന്നാണ് ‘ബിംബങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും’ സ്വീകരിക്കുക.
അതാണ് സത്യസന്ധം. അതിന് ക്ഷമാപണം ആവശ്യമി
ല്ല. ചിലേപ്പാൾ കവികൾ പകർന്നാടിെയന്നും വരാം, അവി
െട സ്വാനുഭവാഖ്യാനെത്തക്കാൾ പരാനുഭവ നിരീക്ഷണ
ത്തിനാവും പ്രാഥമ്യം. അങ്ങിെന പ്രദത്ത കർത്തൃത്വത്തിൽ
നിന്നു രക്ഷെപ്പടാനുള്ള ശ്രമവും അസ്വാഭാവികമല്ല. സ്ത്രീേക്ക
സ്ത്രീയനുഭവെമഴുതാനാവൂ, ദളിതേന ദളിതാനുഭവെമഴുതാ
നാവൂ തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾ പാതി ശരിയാണ്, എന്നാൽ
ഭാവന, സഹാനുഭവം—എംപതി—എന്നീ സാഹിത്യ പ്രഭ
വങ്ങെള അവ കണക്കിെലടുക്കുന്നേതയില്ല. ഏറ്റവും നല്ല
യുദ്ധേനാവലുകൾ ൈസനികർ എഴുതിയതല്ല, മരണെത്ത
ക്കുറിച്ച് മരിച്ച അനുഭവമുള്ളവർ എഴുതിയതായി അനുഭവ
മില്ല; എല്ലാ എഴുത്തും ആത്മകഥയല്ല, പരകഥ കൂടിയാണ്.
സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിൽ ഈ രണ്ടു വശവും മനസ്സിലാക്ക
െപ്പടണം, അെല്ലങ്കിൽ നാം ഭാവനെയ അവഗണിക്കുന്ന
ഒരു തരം അനുഭൈവകവാദത്തിൽ എത്തിെപ്പേട്ടക്കാം.
ഇേതെച്ചാല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങെളല്ലാം മനസ്സിൽ െവച്ചു
തെന്നയാണു പറയുന്നത്. േഹാമേറാട് ഇലിയഡ് എഴുത
രുെതന്നും, അമ്മേയാ പൂതേമാ അല്ലാത്ത ഇടേശ്ശരിേയാട്
പൂതപ്പാെട്ടഴുതരുെതേന്നാ പറയരുത്. ഇഷ്ടം േപാെല
വായിേച്ചാളൂ, വായനയുെട യുക്തി എഴുത്തിന്നകത്തുനിന്നു
വരണെമേന്നയുള്ളൂ. എഴുത്തുകാരെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
നിന്നല്ല, എങ്കിൽ േടാൾേസ്റ്റായ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ
കണ്ണാടിയാകുമായിരുന്നില്ല, ഭൂപ്രഭുവായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മാ
ത്രമായിരുേന്നെന (പ്ളീഹാേനാഫ്—െലനിൻ സംവാദം
ഓർക്കുക). കാഫ്ക വരും കാലെത്തക്കുറിച്ചു താക്കീതു നൽ
കുന്നഒരു പ്രവാചകന്നു പകരം ഒരു ജീർണ്ണ–പിന്തിരിപ്പൻ
നിരാശതാവാദിയും (ല്യൂകാച്ച്—െബന്യാമിൻ സംവാദം).
— സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ അതുേപാെലത്തെന്നയാണ് രചനകെളയും കലാകാര
ന്മാെരയും (അെല്ലങ്കിൽ ഏതു ജീവിതെത്തയും ) കുറിച്ചു
ള്ള പിൻതിരിഞ്ഞുള്ള േനാട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും.
അത് അവെയ പുതുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രചനാ ശരീരം എന്ന
നിലയിൽ കാണുേമ്പാൾ അവരും രചനകളും കാലവും
മെറ്റാരു രീതിയിൽ െവളിെപ്പടുന്നു…ചിലർ കൂടുതൽ സമ
കാലികരായിത്തീരുേമ്പാൾ ചിലർ കാലഹരണെപ്പടുന്നു…
ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നു നമുക്ക് റായ്, െസൻ, ഘട്ടക്ക്
രചനകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായാണ് അനുഭവെപ്പടുക…
— സി. എസ്. െവങ്കിേടശൻ
◦ സത്യം. എ െക രാമാനുജൻ പറഞ്ഞ േപാെല കവിയുെട
ഏെതങ്കിലും ഭാഗമല്ല കവി മുഴുവനുമാണ് കവിതെയഴുതു
ന്നത്. ആത്മകഥയും പരകഥയും മനുഷ്യകഥയിൽ ഉരുകി
െയാന്നായിെക്കാണ്ടല്ലാെത ഒരു നല്ല കവിതയും കണ്ടിട്ടില്ല.
കാറ്റും കടലും കുന്നും കിണ്ടിയും ഗണപതിയും ഭൂഗർഭത്തി
െല/ഭൂദുഃഖത്തിെല അദൃശ്യനീേരാട്ടങ്ങളും പ്രതിേരാധവും
ൈജവനീതിദർശനവും ഒെരാറ്റ സമഗ്രഹാനുഭൂതിയായി
മാറാെത അസാധ്യം ‘കാേറ്റ കടേല’. — െക ജി എസ്

വി. െക. നാരായണെന്റ കവിത
◦ വി െക നാരായണെന്റ മൂന്നു കവിതകളും ഭാഷയിലും വി
ഷയസ്വീകരണത്തിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ
കവിത വായിച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് േതാന്നിയത്…
ക മ: കമാെന്നാരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന അടിമേബാ
ധെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് വാചാലനാക്കുന്നവെന അട
യാളെപ്പടുത്തുന്ന കവിത. നാടിെനയും നാട്ടാെരയും,
െനടുെകയും കുറുെകയും നടന്നും ഇരുന്നുമാേലാചിച്ച്
പറഞ്ഞു െകാണ്ടിരിേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതെയ
ക്കുറിച്ചുളള കവിത.
ജനായത്ത സംവാദം: േപര് പറഞ്ഞ് േചരി തിരിയുന്ന
തിെനക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കവിത. ജനാധിപത്യം ഒരു
േപരിെന്റ പക്ഷം പിടിക്കുേമ്പാൾ ഭരണം ഒരു വിഭാഗ
ത്തിനു േവണ്ടിയുളളത് മാത്രമാകുന്നു.
കുഴി: മനുഷ്യെന്റ അസൂയമൂത്താണ് ക്ഷുദ്രപ്രേയാഗങ്ങ
ളുണ്ടാവുന്നത്. അന്യെന െവറുത്ത് െവറുത്ത് സ്വ
യം നശിക്കുന്ന കൂട്ടെത്ത ക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്,
ഉയരുക എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് േനർവിപരീതമായിട്ടുളള
ആഹ്വാനം. — ഷംന നമ്പ്യാർ

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 മാർ
ജിനുകൾ 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

