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പ്രതികരണങ്ങൾ

െക.ജി.എസ്.: പൂൈക്കത

കരുണാകാരൻ: െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘പൂൈക്കത’ എന്ന
കവിതയും കവിതെയ കുറിച്ചുള്ള സച്ചിദാനന്ദെന്റ
പഠനവും വായിച്ചു, കവിത മുമ്പു് വായിച്ചിട്ടുമുണ്ടായി�
രുന്നു. നമ്മുെട കവിതയിെല സവിേശഷമായ ഒരു
ധാരയിലാണു് ഈ കവിതയും, െക.ജി.എസ്സിെന്റ
മിക്കവാറും എല്ലാ കവിതകെളയുംേപാെല െപ�
ടുക: ലാവണ്യേബാധെത്തയും നീതിേബാധെത്ത�
യും ഒരുമിച്ചു പുതുക്കുന്ന രീതിെകാണ്ടു് എന്നു് സച്ചി�
ദാനന്ദൻ പറയുന്നതുേപാെല. വ്യക്തിപരമായി
ഞാൻ െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിതകളുെട സ്ഥിരം
വായനക്കാരനും ഇഷ്ടക്കാരനുമാണു്. ഈ രണ്ടു
കാരണങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്ന: ലാവണ്യേബാധവും
നീതിേബാധവും. എന്നാൽ, ജീവിതാവേബാധത്തി�
െന്റ ഏെതങ്കിലും ഒരു േഹതുവിേലക്കു്, അെല്ലങ്കിൽ
അേത േഹതുവിെന്റ പല പിളർപ്പുകളിേലക്കു് മാ�
ത്രം നീങ്ങുന്നു എന്നതാണു് മലയാളത്തിെല ഈ
കാവ്യധാരയുെട ‘മഹത്തായ പരിമിതി’ എന്നു് േതാ�
ന്നാറുമുണ്ടു്. ആ േഹതു, ‘രാഷ്ട്രീയ’െത്ത ജീവിതത്തി�
െന്റ ൈഡ്രവിംഗ് േഫാഴ്സ് ആയി കാണുന്നതാണു്.
ഇതു് എത്രമാത്രം ശരി എത്രമാത്രം ശരിയല്ല എന്ന�
തു് നമ്മൾ ചർച്ച െചയ്യുന്നതാണു്. ഈ ൈഡ്രവിംഗ്
േഫാഴ്സ് ഭാഷെയ, അതുെകാണ്ടുതെന്ന, കവിതെയ
ഒരു സ്വയം സന്നദ്ധമായ ഗാേരജ് േപാെല സംര�
ക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ കാവ്യധാര ഒരിക്കലും
കവിതയുെട േപരിൽ അരക്ഷിതമാവുന്നില്ല എന്നാ�
ണു്. അരക്ഷിതമാവാത്ത കവിത ലാവണ്യെത്തയും
നീതിെയയും, സച്ചിദാനന്ദൻ നിരീക്ഷിച്ച രണ്ടു സ്വഭാ�
വെത്ത, മുൻകൂർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇെതാരു പ്രശ്നമേല്ല?
അെല്ലങ്കിൽ അല്ല എന്നാേണാ? സത്യം, ഇേതാർ�
ത്തു് ഞാൻ കുത്തിയിരിക്കാറുണ്ടു്. ഇതാ ഈ കവിത
വായിച്ചേപ്പാഴും…

വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: പൂൈക്കതയും രാഷ്ട്രീയവും.
“I am of a race inferior for all eternity… I am

a beast, a Negro.” (Arthur Rimbaud, Une Saison
en Enfer)

െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘പൂൈക്കത’യും ‘പൂൈക്കത’
െയപ്പറ്റി സച്ചിദാനന്ദൻ, എ. ബദറുന്നിസ, മാടായി
സുേരഷ് എന്നിവെരഴുതിയ ശ്രേദ്ധയമായ വിലയി�
രുത്തലുകളും വായിച്ചു. ബഹുതലങ്ങളും, മാനങ്ങളും,
ബഹുകിരണങ്ങളും ഉൾകയങ്ങളും ചുഴികളും പടർപ്പു�
കളും, മടക്കുകളും, ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച ഈ കവിതയിേല�
െക്കത്തുവാനുള്ള പലവഴികൾ, െവളികൾ, െതളിച്ചു
തരുന്നുണ്ടു് ഈ പഠനങ്ങേളാേരാന്നും.

എന്നാൽ, കവിതാ പഠനങ്ങൾ വായനക്കാര�
െന കവിതയിേലക്കടുപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം പല�
േപ്പാഴും വായനെയ തടയുന്ന മുൻവിധികളും വായന�
െയ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ന്യായീകരണവും ആയി മാറാം
എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണു് കരുണാകരെന്റ പ്രതികര�
ണം നൽകുന്നതു്. െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിത നിരന്ത�
രമായി ഭാഷെയയും ൈശലിെയയും കാവ്യ ലാവണ്യ�
സങ്കല്പെത്തയും പുതുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും
അേതാെടാപ്പംതെന്ന നിരന്തരമായി പുതിയ ഒരു
നീതിേബാധം സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു എന്നുമുള്ള
സച്ചിദാനന്ദെന്റ വിലയിരുത്തലിെന കരുണാകരൻ
മുൻകൂർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇേത കാരണങ്ങളാലാണു്
താൻ െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിതയുെട ഇഷ്ടക്കാരനാ�
വുന്നെതന്നും കരുണാകരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ
ലാവണ്യത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും മുൻകൂർ സങ്കല്പ�
ങ്ങളാണു് ഈ കാവ്യധാരയുെട ‘മഹത്തായ പരിമി�
തി’ എന്നു് പറഞ്ഞു െകാണ്ടു് തുടർന്നുള്ള പ്രസ്താവങ്ങ�
ളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതിെന നിേഷധിക്കുകയാണു്
കരുണാകരൻ െചയ്യുന്നതു്. “ജീവിതാവേബാധത്തി�
െന്റ ഏെതങ്കിലും ഒരു േഹതുവിേലക്കു്, അെല്ലങ്കിൽ
അേത േഹതുവിെന്റ പല പിളർപ്പുകളിേലക്കു് മാ�
ത്രം ഈ ധാര നീങ്ങുന്നു എന്നും ആ േഹതു, രാഷ്ട്രീയ�
െത്ത ജീവിതത്തിെന്റ ‘ൈഡ്രവിങ് േഫാഴ്സ് ആയി കാ�
ണുന്നതാെണന്നും അതാണു് ഈ കാവ്യധാരയുെട
േപാരായ്മെയന്നും കരുണാകരൻ വാദിക്കുന്നു. ഈ
ൈഡ്രവിങ് േഫാഴ്സ് ഭാഷെയ, കവിതെയ, ‘ഒരു സ്വ�
യം സന്നദ്ധമായ ഗാേരജ് േപാെല സംരക്ഷിക്കുന്നു’
എന്നും അതിനാൽ ഈ കാവ്യധാര ഒരിക്കലും കവി�
തയുെട േപരിൽ അരക്ഷിതമാവുന്നില്ല എന്നും അേദ്ദ�
ഹം കെണ്ടത്തുന്നു. അരക്ഷിതമാവാത്ത കവിത ലാ�
വണ്യേബാധെത്തയും നീതിേബാധെത്തയും മുൻകൂർ
ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നു് ഒടുവിൽ അേദ്ദഹം വിധി കല്പി�
ക്കുന്നു.

കവിതയ്ക്കുള്ളിേലക്കു് കടക്കാൻ തയാറാവാെത,
കവിതയ്ക്കു് െവളിയിൽ നിന്നു് െകാണ്ടാണു് കരുണാ�
കരൻ ഈ കവിതെയ, ഈ കാവ്യധാരെയ, വിധിയ്ക്കു�
ന്നെതന്നതിെന്റ പ്രധാന െതളിവു് കവിതയിെല ഒരു
വരി േപാലും അേദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നതു
തെന്നയാണു്. അേതേപാെല ലാവണ്യേബാധത്തി�
നും നീതിേബാധത്തിനും െവളിയിലാണു് കവിതെയ
അേദ്ദഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നെതന്നും കവിതയുെട അര�
ക്ഷിതത്വെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ സങ്കല്പനം
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എഴുപതുകളിെല രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾെക്കതി�
െര (സച്ചിദാനന്ദൻ, െക.ജി.എസ്. തുടങ്ങിയവരുെട
കവിതകൾ) ഉയർന്നു വന്ന ഒരു എതിർവാദെത്ത
െപാടിതട്ടിെയടുത്തുെകാണ്ടാണു് രാഷ്ട്രീയം എന്ന
ഏകേഹതുവിേലക്കു് ജീവിതാവേബാധെത്ത ഈ
നീതിപക്ഷകവിതകൾ ചുരുക്കുന്നുെവന്നു് കരുണാ�
കരൻ ആേരാപിക്കുന്നതു്. പഴയ തീവ്രവാദികളും
സാഹിത്യകാരന്മാരും പിന്നീടു് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയെത്ത
തള്ളിപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അരാഷ്ട്രീയവാദെത്ത പുണരു�
വാൻ ഉപേയാഗിച്ചതും ഇേത വാദമാണു്. എന്നാൽ
രാഷ്ട്രീയെത്ത ഏകമാനവും സ്വയം നിർണ്ണായകവും
സർവ്വനിർണ്ണായകവുമായ മണ്ഢലമായിക്കാണുന്ന
പഴയ രാഷ്ട്രീയനിർണ്ണയവാദെത്ത തള്ളിക്കളയുന്ന
േലാകത്തിെലങ്ങുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ, കലാ ചിന്തകർ അം�
ഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടു്: രാഷ്ട്രീയം എന്ന
പരികല്പന’ ആധുനികാനന്തരകാലത്തിൽ രൂപാ�
ന്തരീകരണത്തിനു വിേധയമായിരിക്കുന്നു എന്നും,
ജീവിതത്തിെന്റ സർവ്വ തലങ്ങെളയും രാഷ്ട്രീയം സൂ�
ക്ഷ്മ സഹസ്രരൂപത്തിൽ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നും,
സമൂഹത്തിെന്റേയാ സംസ്ക്കാരത്തിെന്റേയാ ചിന്തയു�
െടേയാ കലയുെടേയാ ഒരു തലം േപാലും രാഷ്ട്രീയ�
മുക്തമെല്ലന്നും ഉള്ള വസ്തുത. ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നി�
ന്നാണു് ബേയാരാഷ്ട്രീയം എന്ന പരികല്പന ഉയർന്നു
വന്നതു്. കവിതയും കലയും കഥയും സർഗ്ഗാവിഷ്ക്കാര�
വുെമല്ലാം തെന്ന സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയമാെണന്നു് ഫൂേക്കാ,
െദല്യൂസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതങ്ങെനയാ�
ണു്. അത്തരെമാരു സൂക്ഷ്മേമാളിക്യൂൾ രാഷ്ട്രീയമാണു്
െക.ജി.എസ്സിെന്റ തീവ്രവാദാനന്തരകവിതകെള
അനന്യവും നവീനവുമാക്കുന്ന നീതിയുെട രാഷ്ട്രീയം.
കൂടുതൽ കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ൈനതികരാഷ്ട്രീയം.

കവിതയ്ക്കു് െവളിയിൽ നിന്നു് െകാണ്ടാണു് കരു�
ണാകരെന്റ കവിതാവായനെയന്നു് വ്യക്തമാക്കുന്ന
മെറ്റാരു കാര്യം കൂടി. നമ്മുെട കവിതയിെല സവി�
േശഷമായ ഒരു ധാരയിലാണു് ഈ കവിതയും,
െക.ജി.എസ്സിെന്റ മിക്കവാറും എല്ലാ കവിതകളും
െപടുന്നതു് എന്നു് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ലാവ�
ണ്യ േബാധെത്തയും നീതിേബാധെത്തയും ഒരുമി�
ച്ചു് പുതുക്കൽ ആണു് ഈ ധാരയുെട സവിേശഷത
എന്നും അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ഇത്തരെമാരു സാ�
മാന്യവൽക്കരണം കരുണാകരൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തു് കവിതെയ വാഴ്ത്താനല്ല, മറിച്ചു് ഈ കവിതയുെട
അനന്യത, അതു വഴി ഇപ്പറഞ്ഞ കവിതകളുെടെയ�
ല്ലാം അനന്യതെയ, ഇപ്പറയുന്ന കാവ്യധാരയുെട
തെന്ന വിഭിന്നതെയ നിേഷധിക്കുവാനാണു്, ലഘൂ�
കരിക്കുവാനാണു് എന്നു് വ്യക്തം. ഈ സവിേശ�
ഷധാര മലയാളത്തിെല ഭൂരിപക്ഷ മുഖ്യധാരയിൽ
നിന്നു് വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരു ന്യൂനധാരയാെണന്നും
െക.ജി.എസ്സിെന്റ കാവ്യധാരയിൽ തെന്ന ഈ
കവിത ഒരു പ്രേത്യകവിേഛദനം കുറിക്കുന്നുെവന്നും
മാത്രമല്ല ഇത്തരം സ്വയം പുതുക്കലും സ്വയം വിേഛ�
ദിക്കലുമാണു്, കവിതയുെട ഭാഷമാത്രമല്ല കവിത
എന്ന േഴാണറിെനത്തെന്ന മാറ്റിെയഴുതലാണു്, ഈ
ധാരയുെട പ്രേത്യകതെയന്നും, പലായന േരഖകളി�
ലൂെടയാണു് (lines of flight) ഈ ധാര സഞ്ചരിക്കു�
ന്നെതന്നുമുള്ള ഒരു വിേവകത്തിെന്റ അഭാവമാണു്
ഈ സമാനീകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.

സമകാലീന കാവ്യധാരയിൽ നിന്നു്, സ്വന്തം
കാവ്യപന്ഥാവിൽ നിന്നു തെന്നയുമുള്ള ഒരു റാഡി�
ക്കൽ വിേഛദനം ആണു് ഈ കവിതെയ അനന്യ�
മാക്കുന്നെതന്ന സുപ്രധാന അനുഭവെത്ത വ്യക്ത�
മാക്കുവാൻ ഈ കാവ്യപഠനങ്ങൾക്കു് പൂർണ്ണമായും
കഴിയുന്നില്ല എന്നതു് സത്യമാണു്. സച്ചിദാനന്ദൻ
പറയുന്ന േപാെല നീതി േബാധത്തിെന്റയും ലാ�
വണ്യകത്തിെന്റയും പുതുക്കൽ മാത്രമാേണാ ഈ
കവിതയിൽ സംഭവിക്കുന്നതു?

1-മുഖ്യധാരാക്കവിതകൾ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങൾ
പാഴാെയന്നു് വിലപിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയെത്ത തെന്ന
നിേഷധിച്ചു് െകാണ്ടു് അരാഷ്ട്രീയ കൗതുകങ്ങളിേല�
ക്കു് െതന്നി വീഴുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ, നിേഷധത്തി�
െന്റ, ദുരന്തേബാധത്തിെന്റ വിലാപാലാപനമായി
കവിത ആേഘാഷിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ നീതിയ്ക്കു േവണ്ടി
നാളിതുവെര നടന്നിട്ടുള്ള േപാരാട്ടങ്ങെള, ഇന്നും തു�
ടർന്നു േപാരുന്ന ൈനതികമായ സമരങ്ങെള പൂർവ്വ�
കാലപ്രാബല്യേത്താെട പ്രതിജ്ഞാപനം (affirm)
െചയ്യുകയാണു് ഈ കവിത. ഇതാണു്, സമകാലീന
കാവ്യധാരയിൽ നിന്നു്, തെന്റ തെന്ന കാവ്യ പാര�
മ്പര്യത്തിൽ നിന്നു്, കവിത നടത്തുന്ന ശ്രേദ്ധയമായ
വിേഛദനം:

“പറയില്ല ഞാൻ പൂൈക്കതെയ സൂര്യനാക്കിയ
പഴയേപാരാട്ടം പാഴാെയന്നു്; േവദികളിൽ
ആളിക്കുന്നുണ്ടു് വിേവകികൾ
േനരം േപായ് േനരം േപായ് എന്ന
നീതിപ്പാട്ടിെല തുല്യനീതിയുെട
എതിർ േജ്യാതി”.

2-നീതിയ്ക്കായുള്ള െചറുത്തു് നില്പിെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
േത്താെടാപ്പം ജീവിത പ്രതിജ്ഞാപകമായ ഒരു
ൈനതിക രാഷ്ട്രീയെത്ത ഈ കവിത ഉയർത്തിപ്പിടി�
ക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ൈനതികീകരണവും നീതി�
യുെട (justice), ൈനതികതയുെട (ethics) രാഷ്ട്രീയ�
വൽക്കരണവും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ നീതി (justice)
േബാധത്തിൽ നിന്നു് ൈനതിക രാഷ്ട്രീയത്തിേലക്കു�
ള്ള (ethical politics) രൂപാന്തരണം (justice plus
ethics) ആണു് ഈ കവിതെയ അനന്യമാക്കുന്നതു്.

3-ഇത്തരെമാരു രൂപാന്തരീകരണം സാധ്യ�
മാക്കെപ്പടുന്നതു് ഫൂേക്കാ പറയുന്ന ഒരു ൈനതിക
കർത്തൃത്വത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിലൂെടയാണു്. ഈ
നവൈനതിക കർത്തൃത്വെത്ത കവിത നാമകര�
ണം െചയ്യുന്നു: “സംഭവൻ”. സംഭവൻ എന്നു് േപരു
തെന്ന കർത്തൃത്വപരമായ ഒരു വിേഛദനെത്ത ഒരു
രൂപാന്തരണെത്തയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ
സംഭവാത്മകതെയ പിടിെച്ചടുക്കാൻ സച്ചിദാനന്ദൻ
പറയുന്ന ‘ആഗന്തുകൻ’ എന്ന സങ്കല്പനത്തിനു കഴി�
യുന്നില്ല. ഒരു സംഭവകർത്തൃത്വത്തിെന്റ (evental
subjectivity) നിർമ്മിതിെയത്തെന്നയാണു് ഈ നാ�
മകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. സംഭവത്തിൻ സന്തതി
എന്ന നിലയിൽ, സംഭവത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവു് എന്ന
നിലയിൽ, സംഭവേത്താടു് വിശ്വസ്ഥൻ എന്ന നില�
യിൽ, സംഭവത്തിനായി കാേതാർക്കുന്നവൻ എന്ന
നിലയിൽ.

എെന്റ കുലം അയ്യങ്കാളിയുെട
തല ശംബൂകെന്റ
ൈക ഏകലവ്യെന്റ
മനസ്സു് കബീറിെന്റ
സ്വപ്നം െനരൂദയുെട
െവളിവു് നീതിവംശത്തിെന്റ”

ഈ സംഭവമാനെത്ത മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മൂ�
ന്നു് ജ്ഞാനികളായ മാഷുമ്മാെരേപ്പാെലത്തെന്ന
നാട്ടുകാരും, സാംസ്ക്കാരിക റിേപ്പാർട്ടർമാരും വിമർ�
ശകരും പരാജയെപ്പടുന്നതു്, ആനെയക്കണ്ട അന്ധ�
ന്മാരാവുന്നതു് സ്വാഭാവികമെത്ര. ചരിത്രത്തിൽ നി�
ന്നു് വിേഛദിക്കുകയും ചരിത്ര നിയമങ്ങെള തകർ�
ക്കുകയും െചയ്തു് െകാണ്ടു് ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന
സംഭവിക്കുന്ന രൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റയും ആയി�
ത്തീരലിെന്റയും പ്രക്രിയകെളെത്തയാണു് സംഭവം,
എന്ന തത്വശാസ്ത്ര പരികല്പന സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഈ കർത്തൃത്വ നിർമ്മിതിയുെട രാഷ്ട്രീയമാനം
കരുണാകരൻ പറയുന്ന ഏക േഹതുവും ഏകമാ�
നവുമായ രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നു് എത്രകണ്ടു്
വ്യത്യസ്ഥമാെണന്നു് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണു് ഇത്ര�
യും പറഞ്ഞതു്. കവിതെയപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
കൂടുതൽ പറയുന്നതു് കവിതാവായനയിൽ നിന്നു്
ഭാവുകെന തടയാനിടയാവുെമന്നതിനാൽ ഇവി�
െട നിർത്തുന്നു. ‘പൂൈക്കത’യുെട രചയിതാവായ
െക.ജി.എസ്സിനും, പൂൈക്കതെയ പഠനവിേധയമാ�
ക്കിയവർക്കും, ഇത്തരെമാരു ചർച്ച സാധ്യമാക്കിയ
കരുണാകരനും സായാഹ്നയ്ക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

കരുണാകരൻ: ഒരിക്കൽ കീഴടക്കിയ െകാടുമുടി പി�
ന്നീടു് ആേവശവും ആകാംഷയുമായി ഓർമ്മയിൽ
നിേക്ഷപിക്കെപ്പട്ടതിെന പറ്റി പറയാനാണു് ഞാൻ
അങ്ങെന പറഞ്ഞതു്: “മഹത്തായ പരിമിതി”. വി�
േനാദ് ചന്ദ്രൻ കൃത്യമായി കെണ്ടത്തിയതുേപാെല
ഞാൻ െക.ജി.എസ്സിെന്റ ഈ കവിതയുെട പുറ�
ത്തുതെന്ന നിൽക്കുന്നതു അതുെകാണ്ടാണു്. സ്ഥ�
ലം വിടുകയല്ല. സ്ഥലെത്ത അനുഭവിക്കുകയാണു്.
ഒരു കവിത നമ്മൾ വായിക്കുന്നതു് അതിെല ഓേരാ
വരിയും വായിച്ചുെകാണ്ടാണു് എന്നതു് നിലവിൽ-
നിരൂപണമാണു്, വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചു് പറയുന്നതു്
നിലവിൽ-ശീലമാണു്. എന്നാൽ, ഓേരാ കവിത�
യും ഓേരാ പുസ്തകവും അതിെന്റ വായനയ്ക്കു േശ�
ഷം അവേശഷിപ്പിക്കുന്ന ‘േഷപ്പ് ’, അതു് ഉണർത്തു�
ന്ന അനുഭൂതിയും രൂപവും, അതാണു് ഞാൻ ശീലി�
ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നു്. ആ അർത്ഥത്തിൽ,
െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിതകളുെട ഭാവനാപരിസരം
പരിചിതവും പ്രവാചനാത്മകവുമാവുന്നു എന്നാണു്
ഞാൻ ഉയർത്തുന്ന വാദം. അേദ്ദഹം കീഴടക്കിയ
െകാടുമുടിയാണതു്. “നിരന്തരമായി ഭാഷെയയും
ൈശലിെയയും കാവ്യ ലാവണ്യസങ്കല്പെത്തയും പു�
തുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അേതാെടാപ്പംത�
െന്ന നിരന്തരമായി പുതിയ ഒരു നീതി േബാധം സൃ�
ഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു” എന്നുമുള്ള സച്ചിദാനന്ദെന്റ
വിലയിരുത്തലിെന ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക മാത്ര�
മല്ല, അതിെന്റ ഇഷ്ടക്കാരനും ആവുന്നതു് ഈ രണ്ടു
കാരണങ്ങളിലും പുലർത്തുന്ന കലാത്മകമായ താൽ�
പ്പര്യമാണു്. എന്നാൽ, അതിെന്റ “മഹത്തായ പരി�
മിതി” രാഷ്ട്രീയപരംതെന്ന എന്നു് തിരിച്ചറിയുകയും
െചയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ പറയുന്ന
സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയം ഈ കവിതയിൽ ആേരാപിക്കുന്ന�
താണു്. മറിച്ചു്, കവിത പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ കൽപ്പന�
യ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ടൂൾസ് സ്വരൂ�
പിക്കുന്നു. മലയാളി മാർക്സിസ്റ്റ് വായനയ്ക്കു് പരിചിത�
മാണു് ഇതു്. നമ്മുെട മാർക്സിസ്റ്റ് അധികാര സങ്കൽ�
പ്പത്തിൽ വള്ളിപുള്ളി വിടാെത അടയാളെപ്പടുത്തു�
ന്ന ആദ്യകാല മാർക്സിസ്റ്റ്-തീവ്ര മാർക്സിസ്റ്റ്–നവീന
മാർക്സിസ്റ്റ്–ഗ്രീൻ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതി. ഒരു െടൗൺഷിപ്പ്
മുഴുവനും പരിചയെപ്പടാൻ പാർക്കുകളും നിരത്തുക�
ളും അടയാളെപ്പടുത്തുന്ന ൈസൻ േബാർഡുകൾ
നമ്മെള വഴി െതറ്റിക്കില്ല, അവിെട ൈഗഡിെന്റ
ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ, സന്ദർശനങ്ങളുെട ഭംഗി
യാദൃശ്ചികതകളുെടയും അവിചാരിതങ്ങളായ കണ്ടു�
മുട്ടലുകളുെടയും ഓർമ്മയാണു്. കവിതയിലും ജീവിത�
ത്തിലും.

െവങ്കിടി: കരുണാകരെന്റ നിരീക്ഷണങ്ങെള ഞാൻ
ഇങ്ങിെനയാണു് കാണുന്നതു്:

ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായി പടർന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകസമരങ്ങെളേയാ അതുയർ�
ത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുെട സാംഗത്യെത്തേയാ നിർണാ�
യകത്വെത്തേയാ കുറിച്ചു് ആർക്കും സംശയമുണ്ടാ�
കാനിടയില്ല. എന്നൽ ഇന്നെത്ത ആേഗാളെഭൗമ/
ൈജവരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും അതിെന്റ േദശീയ/പ്രാേദ�
ശിക പ്രേയാഗ/അധികാരരൂപങ്ങളുെടയും പശ്ചാ�
ത്തലത്തിൽ ഇത്തരം പ്രതിേരാധങ്ങെള സമീപിക്കു�
േമ്പാഴുള്ള ചില ഗാഢസന്ദിഗ്ദതകെള—സാമ്പ്രദായി�
കമായ രാഷ്ട്രീയസംവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് വഴങ്ങാത്ത അതി�
െന്റ ‘ഉള്ളുകള്ളി’കെളയും ഗതിവിഗതികെളയും കുറി�
ച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഒപ്പം ആശങ്കകളും പങ്കി�
ട്ടുെകാണ്ടു്—സമകാലികമായ കലാപ്രേയാഗത്തി�
നു് എങ്ങിെന അഭിസംേബാധന െചയ്യാനാകും,
ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാകും? തികച്ചും പ്രവചനാതീത�
മായ—ഇരുണ്ടതും അപൂർവ്വമായി പ്രകാശമാനവു�
മായ—വിവിധങ്ങളായ ‘പലായനേരഖകളു’െടയും
പ്രതീക്ഷാരാഹിത്യത്തിെന്റയും കൂടിയാണു് ഇന്ന�
െത്ത സാഹചര്യം. അതിെന ഇന്നെത്ത കവിത�
യിൽ/കലയിൽ അതുേപാെല വിമർശനത്തിലും
എങ്ങിെന പിടിെച്ചടുക്കാനാകും/അതുമായി സംവദി�
ക്കാനാകും എെന്നാെക്ക ആേലാചിേക്കണ്ടതാണു്.
ദാർഢ്യങ്ങൾക്കും ദിശാേബാധ്യങ്ങൾക്കുമപ്പുറം കല�
െയ/കലാപ്രേയാഗെത്ത തെന്ന പലതരം/തലം
െപ്രാെപാസിഷനുകൾ ആയി നമുക്കു് ഭാവന െച�
േയ്യണ്ടതിേല്ല? രാഷ്ട്രീയവും ൈനതികനിലപാടുക�
െളയും േപാെല കലയുെട മൂർത്തവും അമൂർത്തവു�
മായ എല്ലാ ഉപാധികളും എത്രകണ്ടു് വൾണറബിൾ
ആണു് (അതിലും പ്രധാനമായി ആേകണ്ടതുണ്ടു് )
എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭം നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്
എന്നു േതാന്നുന്നു. എല്ലാവിധ േഹതുഭൂതങ്ങൾക്കും
സ്വപ്നാത്മകമായ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അതു് ബാധക�
മാെണന്നു് നെമ്മ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
കാലത്തിലാണു് നമ്മൾ ‘കല’ഹിക്കുന്നതും…

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ഒരു കാര്യം പറയാൻ മാത്രം.
ഞാൻ പൂൈക്കതയുെട പഠനെമാന്നും നടത്തുകയാ�
യിരുന്നില്ല. സാധാരണ കവിത വായനക്കാരുെട
ഒരു ഗ്രൂപ്പിനു്, പ്രേത്യക ഒരുക്കങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാെത,
ആ കവിത ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു.

െവങ്കിടി: …അതു് ആേലാചനകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും
വഴി തുറ(ക്കു)ന്നു എന്നതാണു് പ്രധാനം.

ദാേമാദർ പ്രസാദ്: ആശ്വാസകരമായതു് ‘മനസ്സു് െതാ�
ട്ടു’, ’മനസ്സു നിറഞ്ഞു’ തുടങ്ങിയ ഇേമാജി പരസ്പരാ�
േശ്ലഷത്തിൽ ഒരു ‘ബിെറ്റ’ങ്കിലും മാറിെക്കാണ്ടുള്ള
പ്രതികരണം വരുന്നുവെല്ലാ എന്നതാണു്.

വാസ്തവത്തിൽ, െക.െക. ശ്രീനിവാസെന്റ സച്ചി�
ദാനന്ദെന്റ കവിതകെളക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പു് ഇവി�
െട കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടു്.
എങ്ങെന ഇത്ര കിറുകൃത്യതയിൽ േശ്രഷ്ഠ കവിയായ
സച്ചിദാനന്ദൻ െപാളിറ്റിക്കൽ കറക്ടൻസ് അളന്നു
െവയ്ക്കുന്നു എന്നാണു്. ശരിയാണു്. ആ െപാളിറ്റി�
ക്കൽ കറക്ടൻസ് പ്രതല െടൻഷനിൽ നിശ്ചിത
ഘടന നിലനിർത്തുെവങ്കിലും ചിലേപ്പാെഴല്ലാം പാ�
ളി േപാകുന്നുെവെന്നാരു നല്ല അനുഭവവുമായിരുന്നു
ഈയിെട വന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘അേയാധ്യ’ എന്ന
കവിത. അെതാരു അരാഷ്ട്രീയ കവിതയായിരുന്നു.
േകാടതി വിധിക്കു േശഷമുള്ള അേയാധ്യേയാടുള്ള
പ്രതികരണമാകയാൽ ആകണം അതു് ലഭ്യമായ
മിത്തുകെള തെന്ന ഒന്നു െചറുതായി സ്പർശിച്ചു് അവി�
െട തെന്ന നിന്നതു്.

പ്രതികരണാത്മക കവിത അഭീമുഖീകരിക്കുന്ന
ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണിതു്. പി.എൻ. േഗാപികൃഷ്ണ�
െന്റ ശ്രേദ്ധയമായ ചില കവിതകളും ഈ പ്രശ്നം
േനരിട്ടിരുന്നു എന്നാണു് എെന്റ പരിമിത ഭാവുകത്വ
േബാധം െവച്ചുള്ള അഭിപ്രായം.

െക.ജി.എസിെന്റ കവിതകളിൽ ആ കവിത
പിന്തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിേന്റതായ predictability
ഉെണ്ടന്നാണു് കരുണാകരൻ പറയുന്നെതന്നാണു്
എനിക്കു് മനസ്സിലായതു്. പേക്ഷ, കരുണാകരൻ
േകരളത്തിെല ആനുകാലിക സാഹിത്യത്തിെല
ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചർച്ചകളിെല ചില നി�
ലപാടുകെളയാണു് അതിനുത്തരവാദിയാക്കുന്നതു്.
െക.ജി.എസ്. അത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാ�
രികതയിൽ വളെര മുമ്പു തെന്ന ചാടി ഓടി രക്ഷെപ്പ�
ട്ടുെവന്നു േതാന്നുന്നു. െചറുതിെന വിഴുങ്ങുന്ന വലുതു്
േപാലുള്ള കുറച്ചു പഴയകാല കവിത തെന്ന ഉദാഹ�
രണം.

പേക്ഷ, ആനുകാലികങ്ങളിെല രാഷ്ട്രീയ സംവാ�
ദത്തിെന്റ സത്ത ഇേപ്പാഴും ഏതാണ്ടു് േപായക്കാ�
ലത്തിെന്റ പഴക്കം േപറുന്നതാണു്. ചിലേപ്പാെഴാ�
െക്ക േതാന്നാറുണ്ടു് അതിെനാരു കാരണം ഏതാ�
നും പഴയ രാഷ്ട്രീയ ആധുനികർ പുതിയ സംജ്ഞക�
െളയും രാഷ്ട്രീയെത്തയും വിട്ടു േപാകാത്ത പഴയ തീ�
വ്രതേയാെട പ്രതിേരാധിക്കുന്നതുെക്കാണ്ടാെണന്നു്.

ഉദാഹരണത്തിനു് െക. േവണു തെന്ന. പാശ്ചാ�
ത്ത്യ സിവിൽ അവകാശ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തെന്ന
ൈകെയാഴിഞ്ഞ ലിബറലിസം ബഷീറിെന്റ ആന�
മക്കാറിയൻ സംഭവം എന്ന മട്ടിൽ ഈക്കാലത്തും
ഗൗരവെപ്പട്ടു ചർച്ച െച്ചയുന്നതു് കാണാറുണ്ടു്. അതു
മാത്രമല്ല, ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ ലിബറൽ
േവദാന്തെത്ത വിമർശിച്ചാൽ പഴയ മാേവായിസ്റ്റ്
ൈശലിയിൽ ഒരുത്തരത്തിലുള്ള ambiguity-ക്കും
ഇട നല്കാെത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.
കരുണാകരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയധാരകൾ�
ക്കപ്പുറം ഒരു കവിതേയാ കലാസൃഷ്ടിേയാ നമുക്കു്
വായിക്കാം, എഴുത്തുകാരെന്റ മനസ്സിലിരിപ്പു് എന്തു�
മായിേക്കാേട്ട. നമ്മൾ കുമാരനാശെന വായിക്കുന്ന�
തങ്ങിെനയാണു്? ടാേഗാർ വായിക്കുന്നേതാ?

ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതു് ഒരു സവിേശഷതരം
predictability മലയാളത്തിെല ഒരു തലമുറ എഴുത്തു�
കാർക്കു് മാത്രമല്ല വായനക്കാർക്കും ബാധകമാണു്.
ഒരു പേക്ഷ, അവർ കൂടുതലായി കൺസ്യൂമും െചയു�
ന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അവരുെട കൂടി കാലത്തിൽ�
െപ്പട്ട എഴുത്തുകാരുെട രചനകളും അവർ അനുവർ�
ത്തിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇനതായിരിക്കുെമന്ന മുൻ�
വിധിേയാെടയുമുള്ള വായനെക്കാണ്ടായിരിക്കാം.

അതുെക്കാണ്ടാണെല്ലാ സി.എസ്. െവങ്കിേടശ്വ�
രനു് കരുണാകരെന്റ പ്രതികരണമർഹിക്കുന്ന ഒരു
കാര്യമാണു് പറഞ്ഞെതന്നു് േതാന്നി ഒരു സമവായ
നിർേദ്ദശം മുേന്നാട്ടു് െവച്ചതു്. മാത്രവുമല്ല, സി.എസ്.
ഇെതാരു സാമാന്യവല്കൃത പ്രശ്നമായിട്ടാണു് അവത�
രിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെതന്നും എനിക്കു് േതാന്നു�
ന്നു… അൻവർ അലിയുെട ‘െമഹ്ബൂബ് ’ േപാലുള്ള
കവിതകൾ ഒരു പേക്ഷ, തിരക്കിനിടയിൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് വായിക്കാൻ സമയം ലഭിച്ചു കാണില്ല.

എന്തായാലും അെതാരു തത്സമയ പ്രതികര�
ണാത്മക രചനയായിരുന്നില്ല എന്നതു് പ്രേത്യകം
എടുത്തു പറേയണ്ട കാര്യമാണു്.

സി.എസ്. സൂചിപ്പിച്ച േപാെല കാലത്തിേന്റ�
തായ എല്ലാ േഹതുഭൂതങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശരാഹി�
ത്യത്തിനും സ്വപ്നാത്മക പ്രതീക്ഷകൾക്കുെമാത്തു്
ചിലേപ്പാെഴല്ലാം പ്രതികരണാത്മകത ആകാെമ�
ന്നും േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. െക.ജി.എസ്സിെന അക്കാ�
ര്യത്തിൽ ആരും കുറ്റെപ്പടുത്തുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല.
കാരണം പ്രതികരണം േവണ്ടിടത്തു് predictable
ആകാൻ േപാലും വിസ്സമതിക്കുന്ന വിധമുള്ള കാല�
മാണു്. ഭയം എന്നു പറയുന്നതു് ശരിയല്ല. സമയക്കു�
റവാണു് കാരണം.

അെലങ്കിൽ തെന്ന, വാഗ്ഭടാനന്ദെന്റ ഊരാലു�
ങ്കലിെനക്കുറിച്ചും, േഗാൾവാൾക്കാറിെന്റ േപരിലുള്ള
ബേയാ െടേക്നാളജി സ്ഥാപനെത്തക്കുറിച്ചും കവിത
എഴുതാൻ പേറ്റ്വാ?

ഒരു കാര്യം കൂടി പറേഞ്ഞാേട്ട… ആേലാചന�
കൾക്കും ചിന്തകൾക്കും വഴി തുറക്കുന്ന യുവതലമു�
റയിൽെപ്പട്ട െക. ദാേമാദരൻ ഉൾെപ്പേടയുള്ളവ�
രുെട രചനകൾ സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതു് വളെര സേന്താഷം നല്കുന്ന
കാര്യമാണു്.
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േഡാ.സീമാ െജേറാം: ശിശുദിനങ്ങൾ

െജസി അലക്സാണ്ടർ: സാമൂഹികാവസ്ഥകേളാടും മാ�
റ്റങ്ങേളാടും ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്നവയാ�
ണു് സീമ െജേറാമിെന്റ കവിതകൾ. സാമൂഹിക ജീ�
വിതത്തിെന്റ, മനുഷ്യ ചിന്തകളുെട വ്യത്യസ്ത അടരു�
കെള കവിതകൾ അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു. വ്യവസ്ഥി�
തിേയാടും പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങേളാടും കവിത�
കൾ കലഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നരകയറിയ ൈശ�
ശവവും ചിറകുമുളയ്ക്കലിെന്റ പരിണാമങ്ങളും കവിത�
യിൽ രൂപെപ്പടുത്തുന്നതു് ആഴമുള്ള ചിന്തകളാണു്.
േമാഹെകാട്ടാരങ്ങളിലും ചിത്തവ്യായാമങ്ങളിലും
െപട്ടു് ആകൃതിയിലും വികൃതിയിലും െപരുതായവെര�
ക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ‘ശിശുദിനങ്ങൾ’പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
അറിവനുഭവങ്ങളുെട ആഴം രൂപെപ്പടുത്താത്ത വളർ�
ച്ചകൾ ആപത്താെണന്ന സൂചന കവിതയിലുണ്ടു്.
ഉണർവു് കാത്തുറങ്ങുന്ന ശിശുദിനങ്ങൾ പ്രകൃതിയു�
െട ഉണർവുകളുമായി-മണ്ണനക്കങ്ങളും മരത്തിെന്റ
വിരൽ പിണയ്ക്കലുകളുമായി സദൃശ്യെപ്പടുന്നിടത്തു
കവിത പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
സഹയാത്രികരുെട ഭിന്നഭാവങ്ങളും രുചിേഭദങ്ങളും
‘സഹയാത്രികരി’ൽ അേന്വഷിക്കുന്നു. കയറ്റിറക്ക�
ങ്ങളിെല ഓേരാ വളവിലും തിരിവിലും കെണ്ടത്തിയ�
വെര തിരിച്ചറിവുകളിലൂെട മനസ്സിലാക്കി അവതരി�
പ്പിക്കുന്നു. ചിറകുമുളയ്ക്കലിെന്റ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ
പലരിലും പലതരത്തിലാണു്. ചിറകു കിട്ടിയാൽ താ�
ണ്ടാവുന്ന ദൂരങ്ങെള കുറിച്ചുള്ള അമ്മൂമ്മ കഥകളും,
കർമ്മഫലമാണു് ചിറകുമുളയ്ക്കലിെന്റ അടിസ്ഥാന�
െമന്ന വിശ്വാസവും, ഉൾചൂടിെന്റ െപാള്ളലിൽനി�
ന്നു് രൂപെപ്പടുത്തുന്ന ചിറകുകളും, വച്ചുെകട്ടിയ ചിറ�
കുകളും… എന്നാൽ ഇെതാന്നും ബാധകമല്ലാത്ത
ചാപിള്ളകൾ മനുഷ്യചിന്തയിലും ധാരണകളിലും
ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാനധാരണകൾ, വിശ്വാ�
സങ്ങൾ, നിലനിൽപ്പുകൾ… ഇവിെട േചാദ്യം െച�
യ്യെപ്പടുന്നു. കവിതയിെല ഭാഷാസവിേശഷതകളും
പ്രേയാഗങ്ങളും ശ്രേദ്ധയമാണു്. കുരുക്കഴിയാവാക്കു്,
െകാഴുത്തേവദി, െമലിഞ്ഞു കുറുകിയ മനസ്സഞ്ചികൾ
നരകയറിയ കുട്ടിേപ്പച്ചു് തുടങ്ങിയവ പുതിയ ഭാഷാ
പരീക്ഷണങ്ങളാണു്. അറിവും അനുഭവവും ചിന്തയും
പാകെപ്പടുത്തിയ ഈ കവിതകൾ ഭാഷയിലും അവ�
തരണത്തിലും കൂടുതൽ െകട്ടുറപ്പുള്ളവയാണു്.



െക.ജി.എസ്.: തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: “തകഴിയും മാന്ത്രികക്കു�
തിരയും” ഇന്നു് വായിക്കുേമ്പാൾ

െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിര�
യും’ ഇന്നു്, േദശീയ കർഷകസമരത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വല
സന്ദർഭത്തിൽ, വായിക്കുേമ്പാൾ ഓർമ്മ ചരിത്രമാ�
വുന്നു. ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവിെന കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങ�
ളിൽ കെണ്ടത്തുന്നതു് ഗാന്ധിജിയാണു്. ഇന്ത്യാചരി�
ത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം ചൂഷണവിേധയമാക്കെപ്പട്ട
മെറ്റാരു വിഭാഗമില്ല. െകാേളാണിയൽ കാലഘ�
ട്ടത്തിലാണു് കർഷകരുെട ദാരിദ്ര്യവൽക്കരണം
സർവ്വകാല ഉയരങ്ങളിെലത്തുന്നതു്. ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യപകുതി തുടർച്ചയായ കാർഷിക
തകർച്ചയുേടയും േപ്ലഗിേന്റയും പട്ടിണിയുേടയും കാ�
ലമായിരുന്നു. 1943-െല കുപ്രസിദ്ധ ബംഗാൾ ക്ഷാമ�
ത്തിൽ െപാലിഞ്ഞതു് 30 ലക്ഷം ദരിദ്ര ജീവിതങ്ങൾ.
ഇതു് ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയുെട മാത്രം ദുരിതം. സ്വാത�
ന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം ‘ജയ് ജവാൻ, ജയ് കിസാൻ’
നയത്തിലൂെട കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്കു് പുതു�
ജീവൻ നൽകാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും ഉേദ്ദശിച്ച പുേരാ�
ഗതി ൈകവരിക്കാനായില്ല. മദ്ധ്യവർത്തികൾ കർ�
ഷകെര ചൂഷണം െചയ്തു. വ്യാവസായിക ആവശ്യ�
ങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി കൃഷിഭൂമി ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടു.
ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ ഭാഗമായി കാർഷിക
േമഖല വൻകുത്തകകളുെട നിയന്ത്രണത്തിലായി.
കടെക്കണി ഭീകരമായി. കർഷക ആത്മഹത്യകൾ
നിത്യസംഭവങ്ങളായി. ഇക്കാലം ഒട്ടനവധി കാർ�
ഷിക സമരങ്ങൾ കണ്ടു. പലതും രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന�
യാൽ പരാജയെപ്പട്ടു. േമാദിസർക്കാർ െകാണ്ടുവന്ന
കർഷകവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണെമ�
ന്നാവശ്യെപ്പട്ടു്, ഇേപ്പാൾ ദില്ലിയിൽ മുറുകുന്നതാണു്
ഇന്ത്യ കാണുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ കർഷകസമ�
രം. മൂന്നു മാസേത്തക്കുള്ള ഭക്ഷണസാമഗ്രികളുമാ�
യി, െകാടും തണുപ്പിൽ, ഭരണകൂട സമ്മർദ്ദങ്ങെള
അതിജീവിച്ചു് മുേന്നറുന്നതു്.

ഈ സമരേത്താടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം േപാ�
െല ഉചിതം “തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും” എന്ന
െക.ജി.എസ്. കവിത, ഇേപ്പാൾ വന്നതും വീണ്ടും
വായിക്കുന്നതും. തകഴി മലയാളിെയ സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം ഒട്ടനവധി പ്രതിനിധാനങ്ങളിലൂെട
ഇന്നും ജിവിക്കുന്ന പ്രതിഭ. സമാനതകളില്ലാത്ത ലാ�
വണ്യചാതുരിേയാെട കുട്ടനാടൻ കാർഷിക ജീവിത�
േത്തയും പുരാവൃത്തങ്ങേളയും തെന്റ കൃതികളിലൂെട
ആവിഷ്കരിച്ച പ്രതിഭ. അധികാര സ്ഥാപനങ്ങെള
‘ഏണിപ്പടികളി’ലൂേടയും കാല്പനിക പ്രണയെത്ത
ദുരന്തഗാഥയായി ‘െചമ്മീനി’ലൂേടയും തീക്ഷ്ണേചാദന�
കെള കഥകളിലൂേടയും പകർന്ന തകഴി ജീവിച്ചതു്
തികഞ്ഞ കർഷകനായി. കാർഷിക ജീവിതത്തി�
െല േനാവും േവവും ൈവവശ്യവും വയലിെല ആവാ�
സവ്യവസ്ഥയുെട ദാരുണപരിണാമങ്ങളും സൂക്ഷ്മത�
േയാെട നിരീക്ഷിച്ച ജാഗ്രത.

പ്രതിേരാധമാണു് ‘തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിര�
യും’ ഉൾപ്പെടയുള്ള പുതിയ െക.ജി.എസ്. കവിത�
കളുെട നീതിസാരം. മലയാള കവിതയിൽ ചരിത്ര�
െത്ത ഇത്രയും ആഴത്തിൽ പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
ള്ള കവികൾ വിരളം. െക.ജി.എസ്സിെന്റ കാവ്യഭാഷ
െതളിമയും കണിശതയും ആഴവും മൂർച്ചയും ആഖ്യാ�
നഭദ്രതയും തികഞ്ഞതു്. പ്രതിേരാധകവിതയുെട ഭാ�
വുകത്വെത്ത അതു് നിരന്തരം നവീകരിക്കുന്നു.

“തകഴിയും മാന്തികക്കുതിരയും” എന്ന കവിത
ഒരു ദുഃസ്വപ്നേത്താെടയാണു് തുടങ്ങുന്നതു്:

‘െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ കട്ടു് െകായ്യുെന്നന്നു്
ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു് െഞട്ടിയുണർന്നു, തകഴി.’
പാതിരാക്കുരകൾ ഉയരുന്നു.
‘േടാർച്ചും വടിയും നായ്ക്കുരകളുമായി
പാടേത്തക്കു് പായുേമ്പാൾ’
തകഴിക്കു് സംശയം:
വള്ളക്കാരെന വിളിച്ചുണർത്തേണാ?
കാരണം, ഇെതാരു സ്വപ്നമേല്ല?
‘വിശ്വസിക്കാേമാ സ്വപ്നെത്ത?
വന്നറിയിച്ച ദുരന്തമല്ലേല്ലാ; സ്വപ്നമേല്ല?
സ്വപ്നം തെന്ന ഒരു വന്നറിയിക്കലേല്ല?
അജ്ഞാതത്തിെന്റ സേന്ദശം?
ചരിത്രാതീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന
ഭാവിചരിത്രമേല്ല സ്വപ്നം?’
അേതാ അരാഷ്ട്രീയത ഉറങ്ങുേമ്പാൾ
രാഷ്ട്രീയതയുെട ഉൾവിളിേയാ?
പല സ്വപ്നവും അലസിയ കഥകൾ.’

ഇത്തരത്തിൽ സ്വപ്നത്തിെന്റ ന്യായത്തിേലക്കും ഘട�
നാപരമായ സത്തയിേലക്കും ഉൾക്കാഴ്ചയിേലക്കും
കവി നെമ്മ നയിക്കുന്നു.

ഉണർന്നിട്ടുണ്ടു് തകഴി പണ്ടും ദുഃസ്വപനങ്ങൾ
കണ്ടു്. ഇവിെട കവി, ഫ്രാൻസിസ് കാഫ്കയുെട “െമ�
റ്റേമാർേഫാസിസി’െല മുഖ്യകഥാപാത്രമായ ഗ്രിഗർ
സാംസെയ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിെന്റ കട�
ബാധ്യത തീർക്കുന്നതിനായി തനിെക്കാട്ടും ഇഷ്ടമി�
ല്ലാത്ത ഒരു വില്പനക്കാരെന്റ െതാഴിൽ സ്വീകരിച്ച
സാംസ ഒരു നാൾ ഉറങ്ങിെയണീക്കുേമ്പാൾ ഒരു ഭീ�
മൻകീടമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, തക�
ഴി സ്വപ്നം കണ്ടുണരുന്നെതാെക്കയും കൂടുതൽ തക�
ഴിയായി.

ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടുണർന്ന തകഴിക്കു് കാണാെത
വയ്യ തെന്റ െകായ്യാറായ വയൽ. ആഴത്തിൽ മെറ്റാ�
രു സൂക്ഷ്മശങ്ക:

‘വയെലനിക്കയച്ച വിപൽദൂതല്ല
ഈ േപക്കിനാെവന്നാരു കണ്ടു?’

മറ്റുള്ളവരുെട സ്വപ്നം താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മാർ�
ക്സ്, െലനിൻ, േടാൾേസ്റ്റായ്, േഗാർക്കി, ബത്സാക്ക്,
േകസരി, േമാപ്പ്സാങ്, തകഴിയുെട ഭാര്യ കാത്ത,
കാരൂർ, ഫ്ലാേബർ, ബഷീർ, തുടങ്ങിയവരുെട. വിവി�
ധം, വിപുലം തകഴിയുെട സ്വപ്നചരിത്രം. ‘രണ്ടല്ലായി�
രുന്നു അവർെക്കന്നേപാെല തനിക്കും സ്വപനവും
ദർശനവും.’

പാതിരയ്ക്കു് തകഴി വയലിെലത്തുന്നു. കവിത
സർറിയലിസ്റ്റ് മായികതയിലും. വയലിൽ നിറഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നെതാരു അസാധ്യത! പേണ്ട മരിച്ച തക�
ഴിയുെട വിതക്കാരൻ, കണ്ടൻ മൂപ്പൻ. കണ്ടൻ മൂപ്പ�
െന കവി വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് ‘കൃഷിയുെട ഋഷി’
എന്നാണു്. ‘ചൂണ്ടുവിരലും തള്ളവിരലും േചർെന്നാരു�
ക്കുന്ന വിത്തുവാതിൽ’ തുറന്നുയരുന്ന വിത്തുകൾ കൃ�
ഷിപ്പാട്ടിെല വാക്കുകൾ േപാെല കാൽ നിമിഷം വാ�
യുവിൽ തങ്ങുന്നു. വയൽക്കുളിരിൽ തനിക്കനുവദിക്ക�
െപ്പടുന്ന കുളിരിടം കാണുന്നു. ജീവിതം അവിെട നടു�
ന്നു. ‘കണ്ടു കഴിഞ്ഞും കണ്ണിൽ തുടരുന്ന കണ്ടൻ മൂപ്പ�
െന്റ ‘ൈകയുെട മാസ്മര വിതനടനം ചടുലമായ ഭാവ�
മുദ്രകളിലൂെട െക.ജി.എസ്. മേനാഹരമാക്കുന്നു.

തകഴിേയാടു് കണ്ടൻ മൂപ്പൻ:

‘പാടെത്തേന്താ പതിവുേകടു്
േതാന്നി വക്കീൽ സാെറ;
േനാക്കുേമ്പാൾ കുഞ്ചിനിലാവു് കുലുക്കിേമയുന്നു
കണ്ടത്തിെലാരു പരേദശി മാന്ത്രികക്കുതിര.
മൂന്നാൾ െപാക്കം, തൂെവള്ള, തീനാവു്…
ഒറ്റെയ്ക്കാരു ൈസന്യം. അല്ല,
ആ ചതിക്കുതിരയിൽ നിന്നു്
േലാകേത്തക്കിറങ്ങി മാരകെമാരു
ൈസന്യപ്പാതിര. അതു്
േമഞ്ഞിടം തരിശ്.’

സർറിയലിസ്റ്റ് സാധ്യതയിൽത്തെന്ന കവിത
വളരുന്നു. െക.ജി.എസ്. സമർത്ഥമായി ഉപേയാ�
ഗിക്കാറുള്ള ‘അല്യൂഷൻ’ ഇവിെടയും കാണാം. ഇതി�
ഹാസപുരാവൃത്തസ്മൃതി. ഈ കവിതയിെല മാന്ത്രി�
കക്കുതിര ഗ്രീക്ക് മിേത്താളജിയിെല േട്രാജൻകുതി�
രയുെട പുതുജന്മം. രണ്ടിലുമുണ്ടു് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ചതി. മാന്ത്രികക്കുതിരയുെട െവള്ള നിറം വയൽ നി�
ലാവിൽ കുതിരബിംബത്തിെന്റ മാന്ത്രിക പരിേവഷം
പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. മൂന്നാൾ െപാക്കം. തീനാവു്. സം�
ഹാരിയുെട ബീഭത്സ രൂപം.

നമ്മുെട കൃഷിെയ, വ്യാപാരെത്ത എന്തിനു് നയ�
രൂപീകരണെത്ത തെന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് േവൾഡ്
േട്രഡ് ഓർഗൈനേസഷൻ േപാേലയുള്ള ആേഗാള
ഭീമന്മാർക്കുള്ളിെല ഹിംസാകാരം. വിത്തുകൾ േപാ�
ലും ആേഗാള കുത്തകകൾ ൈകയ്യടക്കിത്തുടങ്ങി.
സബ്സിഡി ഉൾെപ്പെട കർഷകരുെട ആനുകൂല്യ�
ങ്ങെളല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാരുകൾ നിർബ�
ന്ധിതമായി. കരിനിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നു.
എല്ലാം അന്തർേദശീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ. ഭീഷണ�
മായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ‘മാന്ത്രികക്കുതിര’ നിസ്സം�
ശയമായും നെമ്മ െകാള്ളയടിക്കുന്ന ആേഗാള കു�
ത്തകകെള, സ്വേദശിയും വിേദശിയുമായ മാരകമലി�
നീകരണങ്ങെള, സംസ്കാരത്തിെല വിളനശീകരണ�
ങ്ങെള, പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നു.

രക്ഷയ്ക്കായി കണ്ടൻ മൂപ്പൻ തെന്റ ചാത്തന്മാെര
കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നു തുറന്നു വിടുന്നു: നവയുക്തി�
കൾ െകാെന്നാടുക്കിയ സഹജശക്തികളുെട ആവാ�
ഹനത്തിലൂെടയുള്ള പ്രതിേരാധമാണു് ലക്ഷ്യം.

‘മാെഞ്ഞന്നു് േതാന്നിച്ചു മാന്ത്രികക്കുതിര,
മാനേത്തേക്കാ മനസ്സിേലേക്കാ? കാറ്റിൽ
േബാംബർപ്പുക േപാെല വാലു് നീണ്ടുലഞ്ഞു;
നഗരമായ േപാെലെന്റ കണ്ണുെകട്ടി.’

മാന്ത്രികക്കുതിരയുെട വിനാശകരമായ ഈ
രൂപമാറ്റം വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ ഹിംസാത്മക�
മായ അവസ്ഥാന്തരെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണിെന്റ�
യും മനസ്സിെന്റയും ഉള്ളടരുകളിേലക്കാണു് രാസ�
പ്രേയാഗം വഴി തരിശും ൈജവനാശവും പടരുന്ന�
െതന്നു് കവിതയുെട സൂക്ഷ്മവിനിമയം. ഈ വരികൾ
ശ്രദ്ധിക്കുക:

‘കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ പാടം
പീഡിത േപാെല മയക്കത്തിൽ.
ഓക്കാനിക്കുന്നതു് കണ്ണും മൂക്കും െപാള്ളിക്കും
രാസമണം.
കനകവയൽ കാർെന്നാടുക്കുേമ്പാൾ
െകാള്ളക്കുതിരെയാലിപ്പിച്ച രാസ ഊറലിൽ
െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും െചറുമഞ്ഞും
നീർേക്കാലി, നീർത്തുമ്പിയുമവയുെട
േനർെമാഴിയും… അടപടേല
നീറിച്ചീയുെമാരാവാസത്തിൻ നാറ്റം.’

കൃഷിഭൂമി മനുഷ്യെന്റ മാത്രം ജീവനാലംബമ�
ല്ല. പരശ്ശതം സൂക്ഷ്മജീവികൾ സ്വതന്ത്രമായി ജീവി�
േതാത്സവം െകാണ്ടാടുെന്നാരു ബഹുലാവാസവ്യവ�
സ്ഥയാണതു്. കാലങ്ങേളാളം ഭാവി തലമുറകൾക്ക�
വകാശെപ്പട്ട സുഫലത. കുത്തകകളുെട അത്യാർ�
ത്തി അവിടം തരിശാക്കി. െകാള്ളലാഭത്തിെന
അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉരുവെപ്പട്ട പുത്തൻ കാർഷി�
കശാസ്ത്രം കടപുഴക്കിയതു് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളി�
െല അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂെട നാം വളർത്തിെയ�
ടുത്ത പ്രകൃതിെസൗഹൃദ കൃഷിരീതികളും അതിെന്റ
സംസ്കാരരൂപങ്ങളുമാണു്. മാരക ചൂഷണങ്ങൾെക്ക�
ല്ലാെമാടുവിൽ ഇന്നു് വയലുകളുെട ബാക്കിപത്രം
ഇതാണു്:

‘കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ േശഷിക്കുന്നതു്
ഉൾക്കനം വാർന്നു്
വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു് േപാെല ചില പതിർക്കുല;
ചുമ്മാ കിലുങ്ങുന്നതു്.’

തിരിച്ചറിേവാെട, താക്കീേതാെട അവസാനിക്കുന്നു
കവിത.

“തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും” ഫിക് ഷണൽ
സ്വഭാവമുള്ള കവിതയാണു്. തകഴി മാത്രമല്ല, കണ്ടൻ�
മൂപ്പനും സ്വപ്നം കാണുന്നു, ഒേര സ്വപ്നം. െകായ്യാ�
റായ വയലും ഉർവ്വരതയും കർഷകെന്റ പ്രത്യാശയും
നാട്ടറിവുകളുെട സൂക്ഷ്മേകാശങ്ങളും െകാള്ളയടി�
ക്കെപ്പടുന്നു എന്ന ആത്മരക്ഷാ സേന്ദശമാണു് ആ
സ്വപ്നത്തിെന്റ സത്ത. ആത്മ/പ്രകൃതിരക്ഷയ്ക്കായുള്ള
വംശസ്വപ്നം. അതിൽ വയലിനു് കർഷകേനാടു് സൂ�
ക്ഷ്മവിനിമയം സാധ്യമാണു്.

അതിനിണങ്ങുന്ന ആഖ്യാനമാന്ത്രികതയിൽ
ഈ കവിത െപാള്ളുന്ന പ്രതിേരാധാനുഭവമായി ഭാ�
വസാന്ദ്രവും ദർശനദീപ്തവുമായി വായിക്കുന്നവരിൽ
സർവ്വനാശകമായ കുത്തകകൾെക്കതിരായ പ്രതി�
േഷധത്തിെന്റയും പ്രതിേരാധത്തിെന്റയും വിത്തുകൾ
വിതയ്ക്കുന്നു.

ആദിത്യ ശിവദാസ് : നിലവിെല സാമൂഹിക അവസ്ഥ�
െയ പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ഈ കവിത ദീർഘവീക്ഷ�
ണമുള്ള കവിയുെട ഉദാത്ത സൃഷ്ടിയാണു്. തകഴിയും
മൂപ്പനും മാന്ത്രികകുതിരയുെമല്ലാം ഓേരാേരാ ബിം�
ബങ്ങളാണു്. എഴുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവെയ�
ല്ലാം ആേഗാളവൽക്കരണെത്ത േചാദ്യം െചയ്യുക�
യും. സ്വപ്നം എന്ന ഉൾവിളിയിലൂെട രാഷ്ട്രീയെത്ത
ഉണർത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇന്നു് ഈ കാലഘട്ടത്തി�
േലക്കു് വരുേമ്പാൾ മുതലാളിത്തവും അധികാരേമ�
ലാളന്മാരും മാന്ത്രിക കുതിരയുെട സ്വരൂപങ്ങളായി
കൂട്ടി േചർക്കെപടുന്നു. സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം വില�
യിരുത്തിയാൽ തങ്ങളുെട വിളകൾ കാക്കാൻ നിര�
വധി മൂപ്പന്മാർ കുഴിമാടത്തിൽ നിന്നു് ചാത്തൻമാെര
പറഞ്ഞു വിടുന്നു.

കാലഘട്ടെത്ത കുറിച്ചു് േബാധ്യെപടുത്താൻ
ഇത്തരം കൃതികളുെട പുനർവായന സാധ്യമാക്കു�
ന്ന സായാഹ്നയ്ക്കു് നന്ദി.

ഗീതുേമാൾ സുരൻ: ജാതി-ജന്മിത്വേത്താടും പ്രകൃതി വി�
രുദ്ധ അധിനിേവശാധുനികതേയാടും തേള്ളണ്ടതി�
െന തള്ളിയും െകാേള്ളണ്ടതിെന െകാണ്ടും ഫലപ്ര�
ദമായ രീതിയിൽ പ്രതിേരാധിച്ചതു് ഇവിടുെത്ത കീഴാ�
ളജനതയാണു്. തകഴിയുെട കൃതികൾ മലയാളിക്കു്
സമ്മാനിച്ചതു് പുേരാഗമന ആധുനികതയുെട പ്രത്യ�
യശാസ്ത്രങ്ങളാണു്. പാടത്തിറങ്ങി പണിയുന്നവനല്ല
അതു് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവനാണു് അവിെട അഖ്യാതാ�
വു്. അതിനാൽ തെന്ന തകഴി ജാതിേയയല്ല വർഗ്ഗ�
െത്തയാണു് പാഠമാക്കിയതു്.

തകഴി ഓടിെയത്തും മുൻപു് കണ്ടെന്റ ചാത്ത�
ന്മാർക്കു് കുതിരെയ ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ കഴിയുന്ന�
തിനും കാരണം മെറ്റാന്നല്ല. അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള
ജനതയുെട പ്രാേയാഗികജ്ഞാനത്തിനു മേറ്റതു് സി�
ദ്ധാന്തേത്തക്കാളും ഉൾബലം സ്വാഭാവികം. സമൂ�
ഹവും സംസ്കാരവും സമ്പത്തും അറിവും ചരിത്രവു�
െമാന്നും െക.ജി.എസ്. കവിതകൾക്കു് അന്യമല്ല.
സ്ഥല-കാല നിരേപക്ഷമായ അനുഭൂതിയല്ല, മറിച്ചു്
ചരിത്രെത്ത കൂട്ടുപിടിച്ചു് അധിനിേവശങ്ങെള തുര�
ത്താൻ െകല്പുള്ള അറിവുല്പാദനവും കലാപവുമാണു്
െക.ജി.എസ്സിനു് കവിത എന്നു് ‘തകഴിയും മാന്ത്രിക�
ക്കുതിരയും’ അടിവരയിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു.

അളക അക്കു: െക.ജി.എസ്സിെന്റ ”തകഴിയും മാന്ത്രിക
കുതിരയും” സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ�
ക്കു് േനെര വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു… കുട്ടനാടൻ കർഷക
ജീവിതത്തിെന്റ േനർകാഴ്ചകൾ ആയിരുന്നു തകഴിയു�
െട രചനകൾ അധികാരവർഗ്ഗത്തിെന്റ ചൂഷണങ്ങൾ�
െക്കതിെര ശബ്ദമുയർത്താനും വർഗ്ഗേബാധം കർഷ�
കരിൽ ഉണർത്താനും അവയിലൂെട സാധ്യമായി.
േശ്രഷ്ഠരായ കവികൾ ക്രാന്തദർശികളാണു്… “കണ്ടു
കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണിൽ തുടരും കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വിത
നടനം” മണ്ണിേനാടു് ആത്മാർത്ഥ പുലർത്തുന്ന കർ�
ഷകെന്റ ചിത്രം ഇവിെട വരച്ചുകാട്ടുന്നു. പണ്ടു് ജന്മി�
ത്വവും േമൽേക്കായ്മയും സാധാരണ ജനവിഭാഗ�
െത്ത ചൂഷണം െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്നു് ആേഗാള
മുതലാളിത്വവും േകാർപേററ്റ് വർഗ്ഗീയ അജണ്ടകളും
നെമ്മ കീഴ്െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു ആേഗാള മു�
തലാളിത്വത്തിനു് ലാഭം േനടിെക്കാടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
നിലപാടുകളിേലക്കു് സാഹചര്യങ്ങൾ നീളുേമ്പാൾ
രാജ്യത്തിനു അന്നം തരുന്ന കർഷകെന്റ, സാധ�
രണക്കാരെന്റ ജീവിതം എത്രേത്താളം സുരക്ഷിത�
മാെണന്നു് കാേണണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാസവളവും,
യന്ത്രങ്ങളുെട കടന്നുകയറ്റവും, ആേഗാളീകരണവും
കർഷക സമൂഹത്തിെന്റ നെട്ടെല്ലാടിക്കുന്ന ആധു�
നിക സാഹചര്യത്തിൽ കവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദർ�
ശനം ശ്രേദ്ധയമാകുന്നു… “വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു് േപാെല
ചില പതിർക്കുല ചുമ്മാകുലുങ്ങുന്നതു്” പതിർ കുല�
കൾ…‼ ലാഭമില്ലാത്ത, പരിഗണനയില്ലാത്ത, പ്രതീ�
ക്ഷ വറ്റിയ കാലത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ച്ചകളാണവ.
നന്ദി…

സനിയ: തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും
ലക്ഷക്കണക്കിനു് കർഷകർ തങ്ങളുെട സ്വാത�

ന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശത്തിനും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന
ഇക്കാലത്തു ഏെറ കാലികപ്രസക്തിയുള്ള കവിത�
യാണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതി�
രയും. മനുഷ്യരാശിക്കു് അന്യമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
കാർഷികാവേബാധത്തിെന സമൂഹഗാത്രത്തിേല�
ക്കു് തിരിെക പ്രതിഷ്ഠിേക്കണ്ടതിെന്റ, അതിെന്റ പാ�
രിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യെത്ത വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു
സാമൂഹിക ഉണർത്തുപാട്ടായി ഈ കവിത നില�
െകാള്ളുന്നുണ്ടു്. ൈജവ സമ്പദ്ഘടനയുെട േചാരയും
നീരുമൂറ്റികുടിക്കുന്ന കുത്തക വാണിജ്യ ശക്തികെള�
യും, അരാഷ്ട്രീയവും അരാജകത്വവും നിറഞ്ഞ ഭരണ�
കൂട വ്യവസ്ഥകെളയും കവിതയിെല ൈജവികത
േചാദ്യം െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

കർഷകാരുമായി അേഭദ്യ ബന്ധമുള്ളയാളാണു്
തകഴി. ആ തകഴിയുെട േപക്കിനാവിെന െവറുെമാ�
രു ദുഃസ്വപ്നം മാത്രമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പര�
േദശി മാന്ത്രികക്കുതിരയും അതിെന്റ എണ്ണിയാെലാ�
ടുങ്ങാത്ത ൈസന്യപ്പടയും കർഷകെരയും ൈജവവ്യ�
വസ്ഥെയയും ആക്രമിക്കുന്ന പരാന്നജീവികളാണു്;
ൈജവികതയുെട ഘാതകർ. ഇവരിൽ നിന്നു് ൈജ�
വികതെയ സംരക്ഷിക്കാൻ കണ്ടൻമൂപ്പന്മാരു് അവ�
രുെട ചാത്തന്മാരുമായി േപാരാട്ടത്തിനിറേങ്ങണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു…

ഐശ്വര്യ: കൃഷി േകവലം വ്യവസായം മാത്രമാെണന്ന
ചിന്തയിൽ നിന്നും, അന്നേബാധം നമ്മുെട സംസ്കാ�
രെത്തയും ൈജവബന്ധങ്ങെളയും നമ്മെളത്തെന്ന
പാകെപ്പടുത്തിെയടുക്കുന്നതു് എങ്ങെനയാെണന്നുമു�
ള്ള തിരിച്ചറിവുകളിലാണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിത
കാലേത്താടു് സംവദിക്കുന്നതു്. കുട്ടനാടിെന്റ കഥ
പറഞ്ഞതു് നമ്മുെടെയല്ലാം കഥാകാരനായി മാറിയ
തകഴിയും നാഗരികതയും, േവഗത്തിെന്റ, അശ്വേമ�
ധങ്ങളിലൂെട കീഴടക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ പ്രതീകമായ
കുതിരയും വിരുദ്ധ ബിംബങ്ങളായി കവിതയിൽ നിറ�
ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. വിളനിലെത്ത െനേഞ്ചാടു േചർക്കു�
ന്ന ഓേരാ കർഷകെന്റ ആധിയാണു്, ഒരു പാഴ്ക്കിനാ�
േവാ ദുഃസ്വപ്നമാേയാ ആയി വിട്ടുകളയാെത, ചരിത്രാ�
തീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന ഭാവിചരിത്രത്തിെല
േനരറിയാൻ േപാകുന്ന തകഴിയിൽ കെണ്ടത്തെപ്പ�
ടുന്നത്. തെന്റ മണ്ണിൽ േവരുറപ്പിക്കാൻ പാടുെപടു�
ന്ന കർഷകെന്റ ആധിയാണു് മരണത്തിനിപ്പുറവും
ഒരു മിത്തായി കവിതയിൽ മന്ത്രികത തീർക്കുന്ന
കണ്ടൻ മൂപ്പൻ. ആധുനിക കാർഷിക രീതിയിൽ
നമ്മുെട മണ്ണിേനയും മനുഷ്യേനയും എപ്രകാരമാ�
ണു് പീഡിതമാക്കിയെതന്നും ദരിദ്രമാക്കിയെതന്നും
തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ടു്. െനല്ലും, മീനും, ചീവീടും, പുൽ�
ത്തളിരും, െചറു മഞ്ഞും, നീർേക്കാലിയും, നീർത്തു�
മ്പയുെമല്ലാം ഒരു കാലത്തു് നമ്മുെട തകഴിയുെടയും
ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷി ജീവിതം തെന്ന
എന്ന പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ നിന്നും കൃഷി ജീവി�
ക്കാൻ േവണ്ടി എന്ന ഇഴപിരിയലിേലക്കു് തിരിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ എല്ലാം നഷ്ടമായി. നിശബ്ദവസന്തത്തിെന്റ
വായനാനുഭവം തെന്ന നിറം മങ്ങലുകെളയും കാ�
സർേഗാഡിെന്റ െപാള്ളുന്ന േനരുകെളയും േപാ�
െല െക.ജി.എസ്സിെന്റ തകഴിയും മന്ത്രികക്കുതിരയും
സമീപകാലത്തിെന്റ യഥാർത്യമാകുെമന്ന തിരിച്ചറി�
വുണ്ടാേകണ്ടതുണ്ടു്. കതിരു കാക്കുന്നവെന്റ പ്രതിസ�
ന്ധികൾ സമൂഹം അറിഞ്ഞു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
കാലത്തു് പിേന്നാട്ടു് നടന്നു് നമ്മൾ തകഴിേയയും
കണ്ടൻ മൂപ്പെനയും, സംസ്കാരെത്തയും, ഉൾക്കനം
വാർന്നു് വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു േപാെല ചില പതിർക്കുല�
കളായിേപ്പായ നമ്മെളയും തിരിച്ചുപിടിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ഒപ്പം പ്രേലാഭനങ്ങൾ തന്നു് നെമ്മ തരിശാക്കുന്ന
മന്ത്രികക്കുതിരകെള ചാത്തന്മാരുെട ചങ്ങലയിൽ
എക്കാലവും ബന്ധിക്കാനും കഴിയണം.

ദീഷ്ന സുേരഷ്: ‘അരാഷ്ട്രീയത ഉറങ്ങുേമ്പാൾ രാഷ്ട്രീ�
യതയുെട ഉൾവിളികളാേണാ സ്വപ്നങ്ങെളന്നു് ’ കവി
േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്. മണ്ണിെനാപ്പം നിൽക്കുന്നവെന്റ
േപാരാട്ടങ്ങേളാടു് ഐക്യെപ്പടാെത ഉറക്കം നടിക്കു�
േമ്പാൾ, നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയെമെന്തന്നു് തിരിച്ചറിയാെന�
ങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങെള നമുക്കു് ആവശ്യമുണ്ടു്. മാർക്സിെന്റ�
യും െലനിെന്റയും േടാൾേസ്റ്റായിയുെടയും ബൽസാ�
ക്കിെന്റയും ബഷീറിെന്റയുെമാെക്ക സ്വപ്നങ്ങെള കൂടി
ഈ വരികേളാെടാപ്പം േചർത്തു് വായിക്കാം. ഉറക്കം
നടിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഈ കാലത്തു് കുഞ്ചി
നിലാവു് കുലുക്കി േമയുന്ന മാന്ത്രികക്കുതിരെയ തുര�
ത്താൻ പേണ്ട മരിച്ച കണ്ടൻ മൂപ്പനും കുഴിമാടങ്ങ�
ളിെല ചാത്തൻമാരും ഉണർെന്നണീറ്റിരിക്കുെമന്നു്
കൂടി കവിത പറഞ്ഞു് െവക്കുന്നു.

ശ്രീമ,െക.വി.: െക.ജി.എസ്സിെന്റ “തകഴിയും മാന്ത്രിക�
ക്കുതിരയും”, ഇന്നെത്ത സാമൂഹിക സാഹചര്യെത്ത
െതളിച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ടു്. കാലത്തിെന്റയും സമൂഹത്തി�
െന്റയും െവല്ലുവിളികെള ഒരുേപാെല േനരിേടണ്ടി
വരുന്നുണ്ടു് ഓേരാ കർഷകനും. ‘ദുരന്തമല്ലേല്ലാ, സ്വ�
പ്നമേല്ല?’ എന്നു് കരുതി നമുക്കിനിയും കണ്ണടച്ചുറ�
ങ്ങാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുെട കൃഷിയിടങ്ങളിേലക്കിറ�
ങ്ങുന്ന മാന്ത്രികക്കുതിരകെള കടിഞ്ഞാണിട്ടു് പിടിച്ചു
െകട്ടാൻ ഊണില്ലാെത, ഉറക്കില്ലാെത ഒരു പറ്റം
കർഷകർ പ്രതിേഷധത്തിലാണു് ഇന്നു്. യഥാർത്ഥ
കർഷകൻ ഉണർന്നു തെന്നയിരിക്കുന്നു. മണ്ണിെന
േസ്നഹിക്കുന്നവെന്റേമൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്ക�
െപ്പടാെത, വളർന്നു വരുന്ന േകാർപ്പേററ്റ് കമ്പനി�
കൾക്കു് അടിമെപ്പടാെത, കർഷകൻ നെട്ടല്ലു് വള�
യ്ക്കാെത നിൽക്കെട്ട. ഈ കവിത നെമ്മ പ്രകൃതി�
യിേലക്കും ൈജവീകതയിേലക്കും അടുപ്പിക്കുന്നു.
മണ്ണും, മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞതും ആേഗാളവൽക്കരണം
കയ്യാളാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചരിത്രെത്തയും, നി�
ലവിെല സാഹചര്യങ്ങെളയും ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്
കവിത ഒരു മാന്ത്രികക്കുതിരെയേപാെല ഭാവിയി�
േലക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നു. കവിതയിെല മാന്ത്രികക്കു�
തിരയ്ക്കു് എതിെര ശബ്ദിക്കാൻ ഈ കവിതയ്ക്കു് എന്നും
കഴിയും.

അനഘ സുധാകരൻ: ഘടനാസവിേശഷം െകാണ്ടും
വാക്കുകളുെട സ്പഷ്ടം െകാണ്ടും െമരുങ്ങാനാവാ�
ത്ത പ്രേയാഗരീതികളാലും വ്യത്യസ്തമാണു് െക.ജി.
എസ്സിെന്റ കവിത. കാവ്യ ശില്പങ്ങളുെട കിറുകൃത്യത
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയുെട മുഖമുദ്രയാണു്. ഒരു സ്വ�
പ്നത്തിെന്റ അലെയാലിയിലാണു് കവിതയുെട ഇതി�
വൃത്തം. സ്വപ്നത്തിനു് കവി അസാമാന്യമായ നിർ�
വചനം നൽകുന്നുണ്ടു്. െകായ്യാറായ പാടം ആേരാ
കട്ടുെകായ്യുന്നതറിഞ്ഞു പാടേത്തയ്ക്കു് പുറെപ്പടാെനാ�
രുങ്ങുന്ന തകഴിയുെട സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണു് കവിത
തുടങ്ങുന്നതു്. േപായി േനാക്കേണാ അേതാ ഇതു്
െവറും സ്വപ്നമാേണാ എന്നാേലാചിക്കുന്ന തകഴി�
യുെട മനസിേലയ്ക്കു് വന്ന ഒന്നാണു്, സ്വപ്നം തെന്ന
ഒരുതരം വന്നറിയിക്കലാണേല്ലാ എന്ന ആത്മഗ�
തം. പാടത്തു് െചന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ കാണുന്നതു്
കണ്ടൻ മൂപ്പെനയാണു്. പേണ്ട മരിച്ച മൂപ്പനിലൂെട
കാർഷിക സംസ്കൃതിയുെട നന്മെയയാണു് കാണാൻ
കഴിയുന്നതു്. പാടം മാന്ത്രികക്കുതിരയുെട കാൽച്ചു�
വടുകളിൽ അമർന്നു് തരിശായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്നെത്ത മനുഷ്യെന്റ ദുരാഗ്രഹം കാർഷിക േമഖല�
െയ മുേച്ചാടും നശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ സൂചന ഇവിെട
കാണാം. രാസവള പ്രേയാഗം വയലിെന എങ്ങ�
െന നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതു് മാന്ത്രിക കുതിരയുെട
പടേയാട്ടത്തിലൂെട കവി വിളിച്ചു പറയുന്നു. രാസ�
വള പ്രേയാഗത്തിെന്റ പരിണിത ഫലങ്ങൾ കാസർ�
േഗാഡിലും േചർേനാബിലിലുെമല്ലാം ഉദാഹരണമാ�
യി നമ്മുെട മുന്നിലുണ്ടു്. മാറി ചിന്തിേക്കണ്ട സമയം
അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു…

മീര,എം.ആർ.: െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘തകഴിയും മാന്ത്രി�
കക്കുതിരയും’ എന്ന കവിതെയ പ്രധാനമായും രണ്ടു
വിധത്തിലാണു് ഞാൻ വായിക്കുന്നതു്. മാറിയ കാർ�
ഷിക സംസ്കൃതിയാണു് അതിെലാന്നു്. മെറ്റാന്നു് േഗ്ലാ�
ബൽ വിേല്ലജുകളുെട കടന്നുവരവാണു്. ദീപാവലി
ഓഫർ, ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ തുടങ്ങി ഓഫറിേന്മൽ
ഓഫറുകളുമായി വരുന്ന േമലനങ്ങുകേയ േവണ്ടാ�
ത്ത കൺസ്യൂേമഴ്സ് മാത്രമാക്കി നെമ്മ മാറ്റുന്ന കാർ�
ണിവലിസ്റ്റിക് സമൂഹെത്ത നമുക്കു് മുന്നിൽ അവ�
തരിപ്പിക്കുകയാണു് മാന്ത്രികക്കുതിര എന്ന ബിം�
ബം. മാർക്സ്, െലനിൻ, ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ നൽ�
കുന്ന സ്വപ്ന സൂചനയും ഇതിേനാെടാപ്പം േചർത്തു
വായിക്കാവുന്നതാണു്. വൻകിട േകാർപ്പേററ്റീവു�
കൾ മുേന്നാട്ടുെവക്കുന്ന ഉപേഭാഗസംസ്കാരെത്ത
ആണു് ‘ആ ചതിക്കുതിരയിൽ നിന്നു് േലാകേത്തക്കു്
ഇറങ്ങിയ മാരകമാെയാരു ൈസന്യപ്പാതിര’ സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നതു്. തിരിച്ചു േപാക്കിനായുള്ള ഇന്നിെന്റ
േനരിയ ആേവശെത്ത കണ്ടൻമൂപ്പനിലൂെടയും മാട�
ത്തിൽ നിന്നു വന്ന ചാത്തന്മാരിലൂെടയും പ്രകടിപ്പി�
ക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചുേപാ�
ക്കും ഇനി സാധ്യമല്ലാത്തവിധം കാർണിവലിസ്റ്റി�
ക് െസാൈസറ്റി തെന്റ മായയാൽ നമ്മുെട കണ്ണു്
മൂടുന്നു. സ്വത്വം നഷ്ടെപ്പട്ടു്, ഏേതാ അദൃശ്യ സാന്നി�
ധ്യങ്ങൾക്കു് വിേധയരായി കഴിയുന്ന നാേമാേരാരു�
ത്തവേരാടുമാണു് കവി ഉൽക്കനം വാർന്നു് വളഞ്ഞ
നെട്ടല്ലു് േപാെലയുള്ള പതിർ കുലകെള സാദൃശ്യെപ്പ�
ടുത്തുന്നതു്.



സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: ഇതുവെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട (322) കാറ്റേലാഗ് ഇവിെട:

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-
nov-20.pdf

ഡൗൺേലാഡ് കണ്ണികളും ലഭ്യമാണു്, ഏതിെല�
ങ്കിലും പ്രശ്നമുെണ്ടങ്കിൽ അറിയിക്കുക.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർ�
ണ്ണകൃതികൾ വായനക്കാർക്കു് ലഭ്യമാക്കുകയാണു്.
2575 പുറങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥേശഖരത്തിനു 197 അദ്ധ്യാ�
യങ്ങളുണ്ടു്. പത്തു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള�
തു്. ഈ േശഖരത്തിെന്റ കണ്ണി താെഴെക്കാടുക്കുന്നു:

http://ax.sayahna.org/collection.html
െവബ്/ടാബ്  ലറ്റ്/ഐപാഡ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പി�

ഡിഎഫ്: 10
ഓേരാ അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള േഫാൺ പിഡിഎ�

ഫ്: 197
ഓേരാ അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള എച് റ്റി എം എൽ

താളുകൾ: 197
ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് െഷയർ അൈലൿ

അനുമതി പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥ�
േശഖരം വിവിധ വായേനാപകരണങ്ങളിൽ വാ�
യിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. ഗേവഷകരുെട സൗകര്യത്തിനായി െവബ്
പിഡിഎഫുകളിൽ നിന്നും പാഠം േനരിട്ടു പകർത്തു�
വാൻ പാകത്തിലാണു് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഇതിെന്റ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒട്ടന�
വധി സായാഹ്ന പ്രവർത്തകരുെട േസവനം ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൂടാെത സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പിെല അംഗങ്ങളും
ഇതിെന്റ െതറ്റുതിരുത്തൽ ശ്രമങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാ�
ണു്. അവേരാടുള്ള നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട.

ഈ പുസ്തകേശഖരത്തിെന്റ നിർമ്മിതിെയ സഹാ�
യിച്ച അധികമാരും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു പ്രധാന�
ഘടകം സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്  േവറാണു്. അതില്ലായിരു�
ന്നുെവങ്കിൽ ഇത്ര സൂക്ഷ്മതേയാെട യാന്ത്രികമായി
വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഒറ്റ യൂണിേക്കാഡ് േസ്രാതസ്സിൽ
നിന്നും നിർമ്മിക്കാനാവില്ല തെന്ന. ഈ പിഡിഎഫു�
കളിലും എച് റ്റി എം എൽ താളുകളിലും ദൃശ്യമാവുന്ന
പാഠത്തിനു് സൗന്ദര്യവും ചാരുതയും നല്കുന്നതു് സ്വത�
ന്ത്ര തനതുലിപി സഞ്ചയമായ രചനയാണു്. അതി�
െന്റ സംരക്ഷകേരാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും ഇവിെട
േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

പ്രഭാതു് ബുൿ ഹൗസ് 2009-ൽ അച്ചടിപ്പതിപ്പാ�
യി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥേശഖരത്തിെന്റ ഡിജി�
റ്റൽ പതിപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രപ്രകാശന വ്യവസ്ഥകൾ�
ക്കു വിേധയമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ അനുമതി
ലഭ്യമാക്കിയതിൽ ശ്രീ രാജാജി മാത്യു, ശ്രീ സി ദി�
വാകരൻ, ശ്രീ കാനം രാേജന്ദ്രൻ എന്നിവരുെട പങ്കു്
നിർണ്ണായകമാണു്. പ്രഭാതു് ബുൿ ഹൗസും ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സമാനമായ മറ്റു സംഘട�
നകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്രസാ�
ധനത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഒരുത്തമ മാതൃക കാട്ടു�
കയാണു് െചയ്തതു്. മലയാളഭാഷെയ േശ്രഷ്ഠതരമാ�
ക്കുവാൻ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ വളെരയധികം
സഹായിക്കുെമന്നതിനു തർക്കമില്ല. ഈ മഹാശയ�
േരാടുള്ള സായാഹ്നയുെട നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തെട്ട.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ: ഉള്ളൂർ എസ് പരേമശ്വര
അയ്യരുെട േകരള സാഹിത്യ ചരിത്രം (അഞ്ചു ഭാഗ�
ങ്ങൾ, 64 അദ്ധ്യായങ്ങൾ, 2620 പുറങ്ങൾ) വായന�
ക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുകയാണു്. മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ മുമ്പു്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

െവബ്/ഐപ്പാഡ്/ടാബ്  ലറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പി�
ഡിഎഫ്: 5

അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള േഫാൺ പതിപ്പുകൾ: 64
അദ്ധ്യായം തിരിച്ചുള്ള എച് റ്റി എം എൽ: 64
ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക: http://ax.sayahna.org/

collection.html
പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കുക.

(നവംബർ 29 മുതൽ ഡിസംബർ 5 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു്
ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു്).

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-nov-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-nov-20.pdf
http://ax.sayahna.org/collection.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
http://ax.sayahna.org/collection.html


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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