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പ്രിയ സുഹൃത്തു് മധുസൂദനെന്റ, പന്നാലാൽ
േഘാഷിെന്റ ബാൻസുരി പശ്ചാത്തലസംഗീത�
മായി േചർത്ത, ‘ൈമനാകം’ എന്ന േരഖാചി�
ത്രപരമ്പരയുെട വീഡിേയാവിനു ഒരു പ്രതിക�
രണം. വരകെള നടക്കാൻ െകാണ്ടു് േപാകുന്ന
േപാൾ േക്ല-െയ ഓർത്തുെകാണ്ടു്.

സച്ചിദാനന്ദൻ



വരകൾ
നടക്കുേമ്പാൾ

ആദിയിലുണ്ടായ് വര
വചനം വന്നൂ പിെന്ന.

വരകൾ െവളിച്ചമായ്
വളർന്നൂ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ
വരകൾ െപാട്ടിെപ്പാട്ടി-
ത്താരകൾ, ഗ്രഹങ്ങളും,
വരകൾ നിവർന്നിേട്ട-
യാകാശമുണ്ടായ് വന്നു.

വരകൾ നടക്കുേമ്പാൾ
വഴികളുണ്ടാകുന്നു
വരകെളാഴുകുേമ്പാൾ
പുഴകളുണ്ടാകുന്നു
വരകൾ നിവരുേമ്പാൾ
മരങ്ങളുയരുന്നു
വരകൾ വിടരുേമ്പാൾ
ഇലയും പൂവും കായും
വരകൾ പറക്കുേമ്പാൾ
പക്ഷികൾ പിറക്കുന്നു

വരകൾ മലകൾക്കു
നൽകുന്നൂ ചിറകുകൾ
വരകൾ ചുരുൾ നിവർ-
ന്നഭയാർത്ഥികൾക്കായി-
െത്തരുവു വിരിക്കുന്നൂ:
േവരിൽ രക്തവുമായി-
പ്പറിച്ചു നടെപ്പേട്ടാർ,
നാടുകളകന്നക-
േന്നാർമ്മയിൽകുത്താകുേമ്പാൾ
േപടിയാൽ മുഖം തല-
േയാടുകളായിത്തീർേന്നാർ
കഴുകൻെകാക്കിൽ െപരും
ഭാണ്ഡങ്ങൾ, കൂമൻ കാക്കും
ഗുഹയിൽനിന്നും കാതു
കൂർപ്പിക്കുമാശങ്കകൾ,
േകവലം കുമിളയായ്
മാറിയ േതാണിക്കാരൻ
േതാളിേലറ്റിടും ശ്വാസം
നിലച്ച െചറുേതാണി,
ഇരുമ്പിൻ കുതിരേമൽ
കലി േപാൽ ഇരുമ്പിെന്റ
ഭടന്മാർ, ഇരുമ്പിെന്റ
ചുറ്റിക, ഇരുമ്പാണി,
ഇനി േവണ്ടതിരുമ്പിൻ
കുരിേശാ, കുരിശുകൾ
ചിതറും െപരുംേബാംേബാ.
ഇരുമ്പിൻ ചക്രങ്ങളിൽ
െഞരിയും ദിവസങ്ങൾ
കവിതെയാഴിെഞ്ഞാരു
കവി തൻ ശിരസ്സിെല-
െപ്പരുകും ഭയങ്ങളി-
ലണയും െവളിച്ചങ്ങൾ
െചറുതായ്, ഇരകളായ്,
പുഴുവായ് പരിണമി-
ച്ചിഴയും മനുഷ്യർ തൻ
‘അഭയം, അഭയ’െമ-
ന്നുഴറും െചറുവായ്കൾ.

ആരുണ്ടു് നടക്കുവാൻ
ഗലീലിക്കടലിേന്മൽ,
ആരുെണ്ടാരിലയ്ക്കു േമൽ
താഴാെത കിടക്കുേവാൻ?
മരവും പുറേത്തറ്റി
നടക്കും മനുഷ്യാ, നീ
തണേലാ േതടുന്നതു്,
തടിേയാ ഒടുക്കെത്ത
മനുഷ്യെന്നാരു നല്ല
ശവെപ്പട്ടിക്കായ്? അേതാ
പുതുവംശത്തിൻ േനാഹ-
െയ്ക്കാരു െപട്ടകത്തിനായ്
പ്രളയം മുക്കാെത്താരു
മരേമാ? േചാദ്യങ്ങളായ് 
വരകൾ വളയുന്നു.

ഗായകാ, നിൻ ബാൻസുരി-
യായതുെമാരു വര,
ആയതിൻ തുളകളിൽ
നീറിയുമുരുകിയും
വീഴ്വതു െപായ്േപ്പാെയാരു
േലാകത്തിൻ വിലാപേമാ?
പന്നാലാൽ, പറകതു
കിന്നരനവേലാക-
സുന്ദരപരാഗത്താൽ
മിന്നിടും താരാട്ടാേമാ
തൻ വരകൾ തൻ കരിം-
തവിട്ടിൽ മധുവൽപ്പം
െപാൻനിറം, പുലരി തൻ
മന്ദേശാണവും കടൽ-
നീലയും കൂടിേച്ചർത്താൽ?
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ൈമനാകം

‘ൈമനാകം’ എന്ന േരഖാചിത്രപരമ്പരയുെട വീഡിേയാ.

□

http://books.sayahna.org/ml/pdf/madhu-mynakam.mp4


മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരുവന�
ന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാഡയിെല
എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാപരിശീലനം.
ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യ�
മങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കലാ�
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി
ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ
ആർട്ടിൽ നിന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’
എന്ന ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’ എന്നീ
ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയേസ്ക്കാപ് ’ എന്ന
സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ്
അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും േദശീയ അവാർഡും േനടി�
യിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകരളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്
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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

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

