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പ്രതികരണങ്ങൾ

േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള: േകരളംഎണ്ണാ�
യിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്അഥവാ
എടക്കൽഗുഹ

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: േകസരി വായിക്കുന്നെത�
ന്തിനു്?

ചരിത്രെത്ത പലതാെയടുത്താൽ അതിൽ കഥ�
കളും സങ്കല്പങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഛായാപടം േനാക്കി
നിൽക്കുന്ന േപാെല സങ്കല്പിച്ചു് പിേന്നാട്ടു േപാകാ�
നും കഴിയും. സങ്കല്പങ്ങൾക്കു് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള�
തുെകാണ്ടു് അതു് ഫാന്റസി െകാണ്ടു നിർമ്മിക്കാനും
കഴിയും. കാരണം ഇന്നു നടന്നതു േപാലും ഓർമ്മ�
കളിൽ നിന്നു് മാറി നിെന്നന്നു വരാം. ആവശ്യകത�
യുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണു് നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള നിർമ്മി�
തികെളല്ലാം നിൽക്കുന്നതു്. അതു െകാണ്ടു തെന്ന
വിേശഷെപ്പട്ടെതല്ലാം ഒരു ഫാന്റസി േപാെല പിൻ�
തുടരുകയാെണന്നു പറയാം. എന്നാൽ ചരിത്രം �
അതാേണാ?

വിസ്മയങ്ങെളേപ്പാലും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അതിനു് യുക്തി ആവ�
ശ്യമാണു്. യുക്തി തെന്ന അധികമായാേലാ എന്നി�
ടത്താണു് േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ചരിത്ര
പഠനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതു്. അതിൽ കല്പനയുെട
അംശങ്ങൾ േചർത്തു് യുക്തിെയ സാമാന്യവത്ക്ക�
രിക്കാനുള്ള ശ്രമവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരിത്രകല്പന�
കളിലുണ്ടു്. എന്നാൽ അതിെനത്തെന്ന തേന്റതാക്കി
നിർത്താനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ചരിത്രം വീട്ടിലിരുേന്നാ
പുസ്തകങ്ങളിൽ പരതിേയാ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒന്ന�
െല്ലങ്കിലും േകസരി സ്വന്തം കാഴ്ചെകാണ്ടു് അങ്ങെന
െചയ്തിരുന്നതായും കാണാം.

കല്പഗണിതം േപാലുള്ളവയിലൂെട കടന്നു േപാ�
യാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാഴ്ചയും െകട്ടുകഥകളും േച�
രുന്നതും അതിൽ പിഴക്കാതിരിക്കാൻ സാമ്പ്രദാ�
യിക യുക്തിക്കപ്പുറം േപാകുന്നതും കാണാം. താൻ
യുക്തിയിൽ നഷ്ടെപ്പടുന്ന ആളല്ല തന്നിൽ ചരിത്ര
ഗേവഷകൻ കൂടിയുെണ്ടന്ന വസ്തുതാേബാധം നയി�
ക്കുന്നതും കാണാവുന്നതാണു്. ഈ വസ്തുതാേബാധം
തെന്നയാണു് അേദ്ദഹെത്ത േസ്രാതസ്സുകളിൽ നി�
ന്നു തെന്ന മനസ്സിലാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിെലത്തി�
ച്ചതു്. സാഹിത്യമായാലും ചിത്രകലയായാലും അതു്
എവിെടയാേണാ പിറന്നതു് അവിടെത്ത ഭാഷയി�
ലും സംസ്കാരത്തിലും തിരിച്ചറിയണെമന്നു് പഠിപ്പിച്ച
മലയാളത്തിെന്റ മാതൃകയാണു് േകസരി. എങ്കിൽ�
േപ്പാലും േകസരി വിമർശനത്തിനു് അതീതനാെണ�
ന്നു് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏെതാരാളിലും ജ്ഞാനം
പതിഞ്ഞാലും അയാളിൽ അജ്ഞാതപ്രേദശങ്ങളു�
ണ്ടാകാം. അതു് േകസരിയിലും കാണാൻ കഴിയും.
ഐഡലിസവും േഫ്രായിഡിയൻ മനഃശാസ്ത്രവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എഴുത്തിെന എേപ്പാഴും പിൻതു�
ടർന്നിരുന്നു. എങ്കിലും എന്തും പിടിെച്ചടുക്കാൻ കഴി�
യുന്ന സൂക്ഷ്മദർശനികളുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യെത്ത മല�
യാളി തെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. അന്നു് പാശ്ചാ�
ത്യ നാടുകളിൽ എന്തു നടന്നിരുന്നുെവന്നറിയാൻ
േകസരിെയ േനാക്കിയാൽ ഇേപ്പാഴും മനസിലാകും.
ആൾക്കൂട്ട മനഃശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചു് േലാകത്തിനു മു�
ന്നിൽ പകർന്നു വച്ച വിൽെഹം റീഹിെനക്കുറിച്ചു്
ഒരുപേക്ഷ, മലയാളിെയ അറിയിച്ചതു് അേദ്ദഹമാ�
ണു്. എത്രേയാ പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാരയും ചിത്ര�
കാരന്മാേരയും അേദ്ദഹം മലയാളിക്കു കാട്ടിത്തന്നു.
തകഴിേയയും േകശവേദവിേനയും ഉൾെപ്പെടയുള്ള
സാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിയ്ക്കു് ഭാവുകത്വ പരി�
ണാമേത്താെട എത്തിച്ചതു് േകസരിയാണു്. ചങ്ങമ്പു�
ഴെയ േവറിട്ടു് അടയാളെപ്പടുത്തിയതും അേദ്ദഹമാ�
ണു്. മലയാളി എല്ലാ േമഖലകളിലും ക്രിയാത്മകമാ�
യി പ്രവർത്തിക്കണെമന്നു് പഠിപ്പിച്ച ക്രിേയറ്ററാണു്
അേദ്ദഹം. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വന്തം വഴിയുണ്ടായിരുന്നു.

ആ നിലക്കു് േകസരിെയ ഇന്നു് അറിേയണ്ടതു�
ണ്ടു്. പുതിയ തലമുറ േകസരിെയ കാലത്തിനു് അനു�
േയാജ്യനെല്ലന്നു് ഒരു വിവാദവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു
പറയുകയുണ്ടായി. യുക്തിസഹമല്ലാത്ത ആ മറുപടി�
കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുെട അജ്ഞതെയക്കുറി�
ച്ചാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. മറിച്ചു് േകസരി നമ്മുെട ചി�
ന്തകളിലുണ്ടാക്കിയ പരിണാമെത്തക്കുറിച്ചു് ആേലാ�
ചിക്കുകയാെണങ്കിൽ നമ്മൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധി�
ഷണയ്ക്കു മുന്നിൽ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു േപാകും. ആ സ്തംഭ�
നം സ്തംഭനമായി കാണാെത മുേന്നാട്ടു േപാകാനും
കഴിയും. എങ്കിലും വിമർശനത്തിനു േവണ്ടി വിമർശി�
ക്കാെത അേദ്ദഹെത്ത വിമർശിക്കുകയും െചയ്യാം.
അതിനുള്ള ഇടങ്ങൾ അേദ്ദഹം തെന്ന തെന്റ കൃതി�
കളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അതു െകാണ്ടു് ഇക്കാലത്തു്
േകസരിയുെട കൃതികൾ വീണ്ടും വായിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
അതു് നമുക്കു മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന വിശാലത അറിേയ�
ണ്ടതുണ്ടു്. അതിനുള്ള തുടക്കെമന്ന നിലയിലും ക്രി�
യാത്മകമായ വിമർശനങ്ങൾക്കുമായി സായാഹ്ന
േകസരിയുെട േകരളെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അേന്വഷണ�
ങ്ങളുെട േലഖന പരമ്പര വായനക്കാർക്കായി സമർ�
പ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വായനക്കാേരയും േകസരിയുെട
വായനയിേലക്കു് സ്വാഗതം െചയ്യുന്നു.

3



ജിസ േജാസ്: പച്ചഎന്നുേപരുള്ളവീടു്

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: ജിസയുെട കഥയും നിരഞ്ജെന്റ
കവിതകളും ഒന്നിച്ചാണു് വായിച്ചതു്. കഥ haunting
ആയി. ഐതിഹ്യത്തിനും േപ്രതകഥയ്ക്കുമിടയിൽ. നി�
രഞ്ജെന്റ കവിതകൾ േനെര വർത്തമാനത്തിേലയ്ക്കു
പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു. ഇേപ്പാൾ രണ്ടു കാലങ്ങൾക്കി�
ടയിെല ശ്വാസം മുട്ടലിൽ.



മധുസൂദനൻ:ൈകത്തഴമ്പു്

െക. വിേനാദ് ചന്ദ്രൻ: തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും:
ജീവെന്റ രാഷ്ട്രീയം

ഉത്തേരന്ത്യൻ ‘ഹൃദയ’ഭൂമിയിൽ നിെന്നത്തി�
േച്ചർന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷകർ, േകാർപ്പേററ്റ്-
ഫാസിസ്റ്റ്-ഭരണകൂടമയച്ച മാന്ത്രികാശ്വെത്ത പിടിച്ചു
െകട്ടാൻ തലസ്ഥാന നഗരിെയ വളഞ്ഞു നിൽക്കു�
ന്ന ഈ ചരിത്ര സന്ധിയിൽ ‘തകഴിയും മാന്ത്രിക�
ക്കുതിരയും’ (െക.ജി.എസ്.) എന്ന കവിത കൂടുതൽ
അർത്ഥേവദ്യമായി നമുക്കു് മുന്നിൽ െവളിെപ്പടുന്നു.

വി.ആർ. സേന്താഷിെന്റയും ടി.ആർ. േവണു�
േഗാപാലെന്റയും ഗാഢമായ പഠനങ്ങൾ, പയ്യന്നൂർ
സാഹിത്യ ജാലക-അംഗങ്ങളുെട േനർ േനാട്ടങ്ങൾ,
ഇവെയല്ലാം തെന്ന ഈ കവിതയുെട രാഷ്ട്രീയ-
ലാവണ്യ-വിതാനങ്ങളിേലക്കു് ചാലുകൾ കീറുന്നുണ്ടു്.
മധുസൂദനൻ എഴുതിയ അനുഭവക്കുറിപ്പാകെട്ട (ൈക�
ത്തഴമ്പു് ) െക.ജി.എസ്സിെന്റ അതിസൂക്ഷ്മ സ്വപ്ന പരി�
ചരണങ്ങെള തർേക്കാവ്സ്ക്കി സിനിമയുെട സ്വപ്നഭൂമി�
ശാസ്ത്രത്തിേലക്കും േഡാറിസ് സൽസിേഡാ എന്ന
േലാകപ്രശസ്ത കലാകരിയുെട ‘ശിേബ്ബാെലത്ത് ’
എന്ന േപരുള്ള കറുത്ത ഗർത്ത ശില്പത്തിേലക്കും
െപരുക്കിത്താക്കുന്നു. കുമാരനാശാെന്റ സീതയും,
തകഴിക്കവിതയിെല െനൽവയലും അതിെന്റ ഊർ�
വ്വരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും മറയുന്നതു് ഇേത
ആേഗാള ഭൂഗർത്തത്തിേലക്കാെണന്ന മധുവിെന്റ
ഉപന്യാസം ഈ കവിതെയ േലാകകലാനുഭവത്തി�
െന്റ വിശാലമായ വിതാനങ്ങളിേലക്കു് വിമുക്തമാക്കു�
ന്നു. കവിയ്ക്കും േലഖകർക്കും, സായാഹ്നയ്ക്കും അഭിവാ�
ദ്യങ്ങൾ!

എന്നാൽ ഉജ്ജ്വലമായ കർഷക സമരത്തിെന്റ
ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കവിതെയ, കവിതയി�
െല സ്വപ്നെത്ത, മെറ്റാരു രീതിയിൽ വായിക്കുവാനാ�
ണു് ഇവിെട ശ്രമിക്കുന്നതു്. കർഷകെന്റ രാഷ്ട്രീയ�
ത്തിൽ േബാധെത്തക്കാൾ അേബാധം, ജാഗ്രത്തി�
െനക്കാൾ സ്വപ്നം, വർത്തമാനെത്തക്കാൾ, ഭവിഷ്യ�
വും ഭൂതവും, യുക്തിെയക്കാൾ ഭാവശക്തി, വഹിക്കു�
ന്ന പങ്കു്, അതെല്ലങ്കിൽ, േബാധാേബാധങ്ങളുെട,
ജാഗ്രത്സ്വപ്നങ്ങളുെട, ഭൂതഭവിഷ്യങ്ങളുെട അതിശക്ത�
മായ പാരസ്പര്യം, എെന്തന്നു് െവളിവാക്കുന്നു ഈ
കവിത. തകഴിയുെട ദുഃസ്വപ്നം, അതിനു കവിത നൽ�
കുന്ന സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം, സ്വപ്നത്തിനുള്ളിൽ മെറ്റാരു
സ്വപ്നമായുയരുന്ന മാന്ത്രിക പ്രേമയം. കവിതയുെട
ഈ സ്വപ്നഘടന കർഷക രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ, കർ�
ത്തൃ-പരമായ ഘടനാമൂലകങ്ങളിേലക്കു് െവളിച്ചം
പായിക്കുന്നു. ഭരണകൂട രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നു്, േബാ�
ധാധിഷ്ഠിതവും ലാേഭാന്മുഖവും ആയ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ
യുക്തിഘടനയിൽ നിന്നു് കർഷകെന്റ റാഡിക്കൽ
രാഷ്ട്രീയം എത്രകണ്ടു് വ്യത്യസ്ഥമാെണന്നു് ഇതു് െവ�
ളിെപ്പടുത്തുന്നു. കവിത നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സ്വപ്ന
യന്ത്രം േബാധഘടനയിൽ, ജാഗ്രത്തിൽ, ക്രമികത്വ�
ത്തിൽ, അട്ടിമറികൾ വിതയ്ക്കുന്നു. അധികാരത്തിെന്റ
ഗണിതസൂത്രങ്ങളാൽ, തളയ്ക്കെപ്പട്ട (മലയാളിയുെട)
സ്ഥൂലരാഷ്ട്രീയ േബാധത്തിൽ ഘടനാപരമായ അഴി�
ച്ചുപണികൾ നടത്തുന്നു ഈ ദുഃസ്വപ്നസംഭവം.

ഫ്രഡറിക്ക് െജയിംസൺ പറയുന്ന േപാെല�
യുള്ള രാഷ്ട്രീയ-അേബാധമല്ല, അേബാധത്തിെന്റ
രാഷ്ട്രീയമാണു്—െദല്യൂസും െഗാത്താരിയും മറ്റും പ്രതി�
പാദിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിെന്റ, കാമനയുെട, രാഷ്ട്രീയം—
ഈ കവിത പ്രതിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നതു്. അേബാ�
ധം എന്നതു് ഇവിെട, അഭിലാഷത്തിെന്റ, സ്വപ്നത്തി�
െന്റ, അജ്ഞാത, ആന്തരിക കാലസ്ഥലികെള കു�
റിക്കുന്നു. മനുഷ്യ േചതനയിൽ സ്പന്ദനം െകാള്ളു�
ന്ന സർവ്വചരാചരപ്രജ്ഞാനുസ്യൂതിെയ, പ്രകൃതീ-
സംസ്കൃതി-ൈനരന്തര്യെത്ത, മാനവ, അമാനവ,
അതിമാനവ, സംേവദനെത്ത, മൃഗ-സസ്യ-വൃക്ഷ-
പക്ഷീ-തൃണ-പ്രാണികളുെട, ജീവ-ദ്രവ്യജാലങ്ങളുെട
ഘനമൂകനിസ്വനെത്ത, അന്തർഭാഷണെത്ത. വയ�
ലും അതിെല െനല്ലും മീനും ചീവീടും, പുൽത്തളിരും,
െചറുമഞ്ഞും, നീർേക്കാലിയും നീർത്തുമ്പിയും അവ�
യുെട േനർെമാഴിയും’, വിതപ്പാട്ടും, െകായ്ത്തുപാട്ടും
എല്ലാം സഹവസിക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ�
യുെട ഗൂഢവിനിമയമാണു് ഇവിെട അേബാധം,
സ്വപ്നം… െദല്യൂസ് പറയുന്ന പ്രപഞ്ച കാമനയുെട
അനംഗശരീരം (body without organs). വിശ്വാസ�
ത്തിെന്റയും വീര്യത്തിെന്റയും പ്രഭവേകന്ദ്രം. അഭിലാ�
ഷങ്ങളുെട, സ്വപ്നങ്ങളുെട േപറ്റില്ലം. ജീവാജീവന്മാർ,
ൈജവാൈജവങ്ങൾ, ചരാചരങ്ങൾ, സ്ഥാവര ജംഗ�
മങ്ങൾ സർവ്വതും സംേവദനനിരതമാവുന്ന ഉർവ്വര�
മായ അന്തസ്ഥലി.

െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ കട്ടു് െകായ്യുെന്ന�
ന്ന ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു്, െഞട്ടിയുണരുന്നു, (വിശ്വസാ�
ഹിത്യകാരനും അഭിഭാഷകനും കർഷകപ്രതിഭയു�
മായ) തകഴി. േപക്കിനാക്കൂക്കു് േകട്ടു്, േടാർച്ചും വടി�
യും കൂട്ടാളികളും നായ്ക്കുരകളുമായി പാേടത്തക്കു് പാ�
യേവ, തകഴി ശങ്കിക്കുന്നു: ഇതു് സത്യേമാ െവറും
സ്വപ്നേമാ?

“വിളിച്ചുണർത്തേണാ വള്ളക്കാരെന?
വിശ്വസിക്കാേമാ സ്വപ്നെത്ത?
വന്നറിയിച്ച ദുരന്തമല്ലേല്ലാ, സ്വപ്നമേല്ല?
സ്വപ്നം തെന്ന ഒരു വന്നറിയിക്കലേല്ല?
അജ്ഞാതത്തിെന്റ സേന്ദശം?
ചരിത്രാതീത ഭാഷയിൽ മെനസ്സഴുതുന്ന
ഭാവിചരിത്രമേല്ല സ്വപ്നം?
അേതാ അരാഷ്ട്രീയത ഉറങ്ങുേമ്പാൾ
രാഷ്ട്രീയതയുെട ഉൾവിളിേയാ?
…
വെയലനിക്കയച്ച വിപൽദൂതല്ല ഈ േപ�
ക്കിനാെവന്നാരു് കണ്ടു?”

സ്വപ്നേമാ യാഥാർഥ്യേമാ, വർത്തമാനേമാ, ഭൂതേമാ
ഭാവിേയാ എന്നറിയാത്ത, േബാധേമാ അേബാധ�
േമാ എന്നു് േവർതിരിക്കാനാവാത്ത, എല്ലാം െകട്ടു്
പിണഞ്ഞ ഒരു സ്വപ്നസ്ഥലിയിലൂെടയാണു് തകഴി�
യുെട സഞ്ചാരം. സ്വപ്നത്തിൽ തെന്ന സ്വപ്നവിശക�
ലനവും നടക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിനുള്ളിെല സ്വപ്നത്തി�
േലക്കും കഥയ്ക്കുള്ളിെല കഥയിേലക്കും ഓർമ്മയ്ക്കുള്ളി�
െല എതിർ-ഓർമ്മകളിേലക്കും, പ്രജ്ഞയ്ക്കുള്ളിെല
എതിർപ്രജ്ഞയിേലക്കും, വർത്തമാനത്തിൽ നിന്നു്
െതറ്റി ഭൂതഭവിഷ്യങ്ങളിേലക്കും നീളുന്നു ഈ സ്വപ്ന
സഞ്ചാരം.

സ്വപ്നം/അേബാധം അരുളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധ�
തയിേലക്കാണു് ഈ ദുഃസ്വപ്നം കവിതെയ ഉണർത്തു�
ന്നതു്. േബാധാേബാധങ്ങളുെട വരമ്പത്തു കൂടിയുള്ള
ഈ സ്വപ്നാടനത്തിനിെട, സ്വപ്നത്തിെന്റ, അേബാധ�
ത്തിെന്റ, മനഃശാസ്ത്ര-രാഷ്ട്രീയ വിശകലനത്തിേലർ�
െപ്പടുന്നുണ്ടു് കവിതയിെല തകഴി.

സ്വപ്നെത്ത തള്ളുന്നതിനു പകരം സ്വപ്നത്തിെന്റ
വിശ്വസനീയതെയ പ്രതിജ്ഞാപനം െചയ്യുകയാ�
ണു് കർഷകകർത്തൃസ്വരൂപമായ തകഴി ഇവിെട.
സ്വപ്നം ഒരു വന്നറിയിക്കലേല്ല? അജ്ഞാതത്തിെന്റ
സേന്ദശമേല്ല? സ്വപ്നവും ജാഗ്രത്തും ഭാവിയും ഭൂതവും
വർത്തമാനവും എല്ലാം പ്രശ്നവൽക്കരിക്കെപ്പടുകയാ�
ണിവിെട. ചരിത്രെത്ത, േബാധെത്ത, പിളർന്നുയരു�
ന്ന പ്രബുദ്ധമായിത്തീരലിെന്റ സംഭവമാണു് സ്വപ്നം
എന്ന െവളിപാടിേലക്കു് േചാദ്യങ്ങൾ വളർന്നു് മുറുകു�
ന്നു. ‘ചരിത്രാതീതഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന ഭാവിച�
രിത്രം’ സ്വപ്നെമന്നു്, ജാഗ്രദവസ്ഥ അരാഷ്ട്രീയതയുെട
നിദ്രാടനമാവുേമ്പാൾ, ‘രാഷ്ട്രീയതയുെട ഉൾവിളി’,
അധിക ഉണർവ്വാകുന്നു, സ്വപ്നെമന്നു് തകഴിെമാ�
ഴികളിലൂെട കവിത പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നു. വയലി�
െന െനഞ്ചിൽ േച്ചർത്ത കർഷകെന്റ ആധിയുെട�
യും ആഗ്രഹത്തിെന്റയും പ്രകാശനെമന്നു്, വയലയ�
ച്ചു് തന്ന വിപൽ സേന്ദശെമന്നു്, ഈ ദുഃസ്വപ്നെത്ത
തകഴി വായിക്കുന്നു.

കർഷകകർത്തൃത്വത്തിെന്റ സ്വേപ്നാന്മുഖത്വത്തി�
േലക്കു് തുടെരത്തുടെര േടാർച്ചടിക്കുന്നു തകഴിയുെട
ആത്മഗതങ്ങൾ.

“ഉണരാറുണ്ടു് പണ്ടും ഞാൻ ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു്.
എന്നുണരുന്നതും കൂടുതൽ തകഴിയായിട്ടു്”

േബാധെത്ത െഞട്ടിയുണർത്തുന്ന, ഭാവിയുെട കി�
ളിവാതിൽ െവട്ടിത്തുറക്കുന്ന, വംശത്തിെന്റ എതിർ
സ്മൃതികൾ തിരിച്ചു് പിടിക്കുന്ന, അേബാധത്തിെന്റ
ആന്തരിക ആഘാതവിദ്യയാണു് തകഴിയ്ക്കു് ദുഃസ്വപ്നം.
ഓേരാ ദുഃസ്വപ്നവും ഈ കർത്തൃത്വെത്ത കൂടുതൽ
ഉണർവ്വിേലക്കാണു് നയിക്കുന്നതു്. ദുഃസ്വപ്നത്തിെന്റ
പത്മവ്യൂഹത്തിൽ ഗ്രിഗർ സാംസെയേപ്പാെല തിരി�
ച്ചു വരാനാവാത്ത വിധം ബന്ധിയാവുന്നില്ല കർഷക
സത്വനായ തകഴി. ദുഃസ്വപ്നത്തിൽ നിന്നു് ജാഗ്രത്തി�
േലക്കു് കൂടുതൽ ശക്തനായാണയാൾ മടങ്ങിവരുന്ന�
തു്. ഓേരാ ദുഃസ്വപ്നത്താലും നവീകരിക്കെപ്പടുന്ന, രൂ�
പാന്തരീകരിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു കർത്തൃപ്രവാഹെത്ത�
യാണു് തകഴി എന്നു് കവിത നാമകരണം െചയ്യുന്ന�
തു്. സ്വപ്നവിരുദ്ധനല്ല ബഹു-സ്വപ്നവിശ്വാസിയാണു്
തകഴി. സ്വകാര്യമായ ഫാന്റസിയല്ല, യാഥാർഥ്യ�
ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമല്ല, സുഖസാന്ത്വനമ�
ല്ല, നഷ്ടപരിഹാരമല്ല തകഴിയുെട സ്വപ്നം. വംശ�
ത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയാണതു്. വിപ്ലവത്തിെന്റ�
യും, വിേമാചനത്തിെന്റയും, വംശീയസ്വപ്നങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയാേഘാഷകനാണു്, ബഹു-കാല-േലാക-
സ്വപ്നപ്രബുദ്ധനാണു് തകഴി.

“ഉണരാറുണ്ടു് പണ്ടും ഞാൻ ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു്.
എന്നുണരുന്നതും കൂടുതൽ തകഴിയായിട്ടു്;
ഭീമൻകീടമായിട്ടല്ല, ഗ്രിഗർ സാംെസേയപ്പാെല.
മറ്റുേള്ളാരുെട സ്വപ്നം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു.
പല കാലം.
മാർക്സ്, െലനിൻ, േടാൾേസ്റ്റായ്, േഗാർക്കി,
ബൽസാക്ക്,
േകസരി, േമാപ്പസാങ്, എെന്റ ഭാര്യ കാത്ത,
കാരൂർ, ഫ്ലാേബർ, ബഷീർ… സ്വപ്നങ്ങൾ.
രണ്ടല്ലായിരുന്നു സ്വപ്നവും ദർശനവുെമനിക്കു്”

വംശീയ-അേബാധത്തിെന്റ/സ്വപ്നത്തിെന്റ പ്രതി�
ജ്ഞാപനമാണു് കർഷകെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം രാഷ്ട്രീയം എന്നു് തകഴിയുെട വാക്കുകളിലൂെട കാ�
വ്യാഖ്യാതാവു് െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. സ്വപ്നവും ദർശന�
വും തനിക്കു് രണ്ടെല്ലന്ന തകഴിയുെട ആത്മനിർവ്വച�
നം ശ്രേദ്ധയമാവുന്നതിവിെടയാണു്.

േബാധാേബാധങ്ങളുെട വരമ്പത്തു കൂടി നടന്നു്
നടന്നു് വയലിെലത്തിേച്ചരേവ വീണ്ടും മെറ്റാരു സ്വ�
പ്നത്തിേലക്കു് െഞട്ടിയുണരുകയാണു് തകഴി. പേണ്ട
മരിച്ച കണ്ടൻ മൂപ്പൻ എന്ന വിതക്കാരൻ, കർഷക
ഋഷി, പൂർണ്ണൈചതന്യവാനായി മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ�
നാവുന്നു. വയൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അസാധ്യത�
യായി, അസാധ്യത്തിെന്റ ദർശനമായി, സംഭവമാ�
യി, സ്വപ്നം തകഴിെയ വീണ്ടും െഞട്ടിക്കുന്നു. മണ്മറ�
ഞ്ഞ വംശനായകെന്റ ഉയർെത്തണീപ്പു്. സ്വപ്നത്തി�
െന്റ വയൽസ്ഥലിയിൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതേയാെട
നിദ്രാരഹിതനായി, പാറാവു് നിൽക്കുന്ന മരണമില്ലാ�
ത്ത വംശ രക്ഷകൻ, ജീവെന്റ വിതക്കാരൻ. സ്വപ്നം
വംശകാലത്തിേലക്കു് വർദ്ധമാനമാകുന്നു. വംശീയ�
മായ എതിർ സ്മൃതികൾ ചരിത്രകാലെത്ത, േഭദിച്ചു്
വയലിെന്റ സ്വപ്ന സ്ഥലിയിൽ മാന്ത്രിക യാഥാർ�
ഥ്യം രചിക്കുന്നു. േരഖീയകാലെത്ത േബാധെത്ത
തകർത്തു് ഭൂതഭാവികളുെട, േബാധാേബാധങ്ങളു�
െട, ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തികളുെട അതിർവരമ്പുകൾ
മായ്ച്ചു് വംശത്തിെന്റ ശാശ്വതകാലം വർത്തമാന�
െത്ത കേയ്യറുകയും യാഥാർത്ഥ്യെത്ത മാറ്റിെയഴുതുക�
യും െചയ്യുന്നു. സ്വപ്നത്തിെന്റ മൃണാള നാളത്തിലൂെട
സഞ്ചരിച്ചു് വംശ തുരീയത്തിെലത്തിേച്ചരുന്ന തകഴി�
യ്ക്കുമുന്നിൽ വംശേനതാവായ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ ചിരഞ്ജീ�
വിയായി, അതിമാനവനായി, അമൃതസ്വരൂപനായി,
െവളിെപ്പടുന്നു. സ്വപ്നകാലം വംശത്തിെന്റ തുരീയകാ�
ലത്തിേലക്കു് മുറുകുന്നു. േബാധാന്തരീകരണത്തിെന്റ,
രൂപാന്തരീകരണത്തിെന്റ നാലാം കാലം. നിലയി�
ല്ലാത്ത നാലാം നില. ചരിത്രവും ചരിത്രാതീതവും
ഘർഷണം െചയ്യുന്ന, ഭൂതഭാവികൾ, ഭൗമാഭൗമ�
ങ്ങൾ, പകർന്നാടുന്ന, വംശ രാത്രിയുെട തുരീയ െവ�
ളിവിൽ വയൽ ഒരു നടനേവദിയായിമാറുന്നു. എതി�
േരാർമ്മയുെട മാന്ത്രികമുകുരത്തിൽ കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ
കയ്യിെല മാസ്മര വിതമുദ്ര നവനടന മുദ്രയായി െത�
ളിയുന്നു. വംശകാലത്തിെന്റ വ്യതിരാവർത്തനമായി,
ശാശ്വതികമായ പുനരാഗമനത്തിെന്റ സംഭവമായി
(eternal recurrence) കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വിത നടനം
ഒരിക്കൽ കൂടി അരേങ്ങറുകയാണു്. കണ്ടു് കഴിഞ്ഞാ�
ലും കണ്ണിൽ തുടരുന്ന ശാശ്വതമായ വംശസംഭവം.

“വയലിെലത്തിയതും തകഴി െഞട്ടി:
വയൽ നിറഞ്ഞു് നിൽക്കുെന്ന
താരസാധ്യത:
കണ്ടൻ മൂപ്പൻ; പേണ്ട മരിച്ച വിതക്കാരൻ.
കൃഷിയുെട ഋഷി.
(എത്ര കണ്ടതാ ഞാനാ
ൈകയുെട മാസ്മര വിതമുദ്ര.
ചൂണ്ടുവിരലും തള്ളവിരലും
േചർെന്നാരുക്കുന്ന
വിത്തുവാതിൽ കടന്നു്
െനന്മണികൾ വായുവിലുയരും
വിതപ്പാട്ടിെല വാക്കുകൾ േപാെല
ചിറകു് വീശും
കാൽനിമിഷം വായുവിൽ തങ്ങും
ഓേരാ വിത്തും വയൽെനഞ്ചിൽ
സ്വന്തം ഇടം കാണും
ആ കുളിരിേലക്കു് താണിറങ്ങും.
കണ്ടു് കഴിഞ്ഞും കണ്ണിൽ തുടരും
കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വിതനടനം.)”

ജീവെന്റ, ഭാവിയുെട, വിത്തു വിതയ്ക്കുന്ന ജീവ രാ�
ഷ്ട്രീയ (bio+zoe politics) നടനമാണു് നമുക്കു് മുന്നിൽ
നമുക്കു് പിന്നിൽ. കൃഷിയുെട ഋഷിയും രക്ഷകനും മാ�
ന്ത്രികനും നട്ടവനുമായ കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വംശനൃത്തം
നടരാജ നൃത്തെത്തയും കവിയുന്നു. അനുഗ്രഹ മുദ്ര�
യ്ക്കു് പകരം ജീവെന്റ വിതമുദ്ര. വിതെയറിയുന്ന വിരലി�
െന്റ ചിന്മുദ്ര. ചൂണ്ടു് വിരലും തള്ളവിരലും േചർെന്നാരു�
ക്കിയ വിത്തു് വാതിൽ േഭദിച്ചു് വായുവിേലക്കു ഉയർ�
ന്നുയരുന്ന െനന്മണിക്കുരുന്നുകൾ, വിതപ്പാട്ടിെല വാ�
ക്കുകൾ േപാെല െനന്മണികളുെട ചിറകു വീശിപ്പറ�
ക്കൽ, കാൽ നിമിഷം വായുവിൽ തങ്ങി, വയൽ െന�
ഞ്ചിൽ സ്വന്തം ഇടം കെണ്ടത്തി, െനഞ്ചിെന്റ കുളിരി�
േലക്കു് താണിറങ്ങുന്ന െനന്മണിപ്പറവകൾ. ഇതാ�
ണു് ജീവെന്റ, ഭാവിയുെട, വിത നടനം. വിതക്കാര�
നും, വിത്തായ െനന്മണിപ്രാക്കളും, വിതപ്പാട്ടുകാരും,
വയൽ െനഞ്ചും കുളിർവായുവും വംശെമാന്നാെകയും
പകർന്നാടുന്ന ജീവെന്റ സംഘനൃത്തം.

കൃഷി ഒരു കായികാദ്ധ്വാനമല്ല. ഒരു മാസ്മര
സർഗ്ഗനടനമാണു്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ജീവജാ�
ലങ്ങളും പെങ്കടുക്കുന്ന സംഘകലയാണു്, ജീവ രാ�
ഷ്ട്രീയത്തിെന്റ വംേശാൽസവമാണു്.

അനന്തരം, കർഷകെന്റ ഇതിഹാസകാരനും
അഭിഭാഷകനുമായ തകഴി സാറിേനാടു് വംശ രക്ഷ�
കനായ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ ആസന്നമായ മഹാവിപ�
ത്തിെന്റ വൃത്താന്തം നാേടാടിക്കഥനത്തിെന്റ സ്വപ്ന�
െമാഴികളിലൂെട റിേപ്പാർട്ട് െചയ്യുന്നു.

പാടെത്തേന്താ പന്തിേകടു് േതാന്നി േനാക്കു�
േമ്പാൾ, കണ്ടത്തിൽ കുഞ്ചിനിലാവു കുലുക്കി േമയു�
ന്ന പരേദശി മാന്ത്രികക്കുതിര. ‘ന്നാൾ െപാക്കം, തൂ�
െവള്ള. തീനാവ് ’. പ്രേലാഭനീയം. ‘ഒറ്റെയ്ക്കാരു ൈസ�
ന്യം’. ‘ആ ചതിക്കുതിരയിൽ നിന്നു് മാരകെമാരു
ൈസന്യപ്പാതിര േലാകേത്തയ്ക്കിറങ്ങുന്നു’. േമഞ്ഞിടം
തരിശാക്കിെക്കാണ്ടു്.

കുഴിമാടങ്ങളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ചാത്തന്മാ�
െര കണ്ടൻ മൂപ്പൻ തുറന്നു വിട്ടു. വംശാേബാധത്തി�
െന്റ പ്രവിശ്യകൾ കാക്കുന്ന നാട്ടുരക്ഷാൈസന്യം.
മാന്ത്രികക്കുതിര തൽക്കാലം മാെഞ്ഞന്നു് േതാന്നി�
െച്ചങ്കിലും, മായാരൂപമാർന്നു് മണ്ണിേലേക്കാ മാന�
ത്തിേലേക്കാ മനസ്സിേലേക്കാ അതു് അധിനിേവശം
െചയ്തു. അതിെന്റ വാൽ േബാംബർപ്പുക േപാെല കാ�
റ്റിൽ നീണ്ടുലഞ്ഞു. നഗരമായ െകാണ്ടു് അതു് മൂപ്പ�
െന്റ കണ്ണുെകട്ടി. അരൂപിയും മായാവിയുമായ ഒരു
മാരക ശത്രുവംശത്തിെനതിെര മായികമായ ആക്രമ�
ണം അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു. രാസവിഷം തുപ്പുന്ന ചതി�
ക്കുതിര. െകാള്ളക്കുതിര. മായാവിക്കുതിര.

“കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ പാടം
പീഡിത േപാെല മയക്കത്തിൽ.
ഓക്കാനിക്കുന്നതു് കണ്ണും മൂക്കും െപാള്ളിക്കും
രാസമണം.
കനകവയൽ കാർെന്നാടുക്കുേമ്പാൾ
കള്ളക്കുതിെരെയാലിപ്പിച്ച രാസ ഊറലിൽ
െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും െചറുമഞ്ഞും
നീർേക്കാലി, നീർത്തുമ്പിയുമവയുെട
േനർെമാഴിയും… അടപടേല
നീറിച്ചീയുെമാരാവാസത്തിൻ നാറ്റം.
കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ േശഷിക്കുന്നതു്
ഉൾക്കനം വാർന്നു്
വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു് േപാെല ചില പതിർക്കുല;
ചുമ്മാ കിലുങ്ങുന്നതു്.”

പിെന്നക്കാണുന്നതു് പീഢിതയായി മയങ്ങുന്ന പാ�
ടെത്തയാണു്. അതിെന്റ ഓക്കാനം കണ്ണും മൂക്കും
െപാള്ളിക്കുന്ന രാസ മണം. െകാള്ളക്കുതിര കനക�
വയൽ കാർെന്നടുക്കുന്നു. അതിെന്റ രാസവിഷ സർ�
ജ്ജനത്തിൽ ‘െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും
െചറുമഞ്ഞും നീർേക്കാലി നീർത്തുമ്പികളും അവയു�
െട േനർെമാഴികളും’ ആേഘാഷപൂർവ്വം സഹവസി�
ക്കുന്ന വയലിെന്റ ആവാസവ്യവസ്ഥയാെക െപാ�
ള്ളിനീറിച്ചീഞ്ഞു നാറുകയാണു്. ഇേപ്പാളുയരുന്നതു്
വംശനാശത്തിെന്റ ദുസ്സഹമായ നാറ്റം മാത്രം. ഉൾ�
ക്കനം വാർന്ന, നെട്ടല്ലു വളഞ്ഞു ചുമ്മാ കുലുങ്ങുന്ന
ചില പതിർക്കുലകൾ മാത്രേമ ഇനി അവേശഷിക്കു�
ന്നുള്ളു. ജീവെന്റ, ഭാവിയുെട, വിതക്കാരൻ, വംശമൂർ�
ത്തിയായ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ, വർത്തമാന അവസ്ഥ�
െയ, വിലയിരുത്തുന്നതിങ്ങെന. ഉൾക്കനമില്ലാത്ത,
നെട്ടല്ലു വളഞ്ഞ, ചുമ്മാ കുലുങ്ങിച്ചിലമ്പുന്ന പതിർക്കു�
ലകൾ, സമകാലീന േകരളീയ സമൂഹമുല്പാദിപ്പിക്കു�
ന്ന ദീനകർത്തൃത്വങ്ങളുെട ഗുണനിലവാരെത്തയേല്ല
രൂപകം െചയ്യുന്നതു്?

മാന്ത്രികക്കുതിരയുെട നാേടാടി കഥനപ്രേമ�
യത്തിലുെട, നാട്ടുജനതയ്ക്കുേമൽ നടക്കുന്ന അദൃ�
ശ്യവും അന്യാദൃശവും മായികവുമായ ഒരു ആക്രമ�
ണത്തിെന്റ ചരിത്രവും അതിെന്റ ദുരന്തപരിണതി�
കളുമാണു് കണ്ടൻ മൂപ്പൻ ആഖ്യാനം െചയ്യുന്നതു്.
കർഷകർക്കുേമൽ, കർഷകവൃത്തിയ്ക്കും ആവാസ�
വ്യവസ്ഥയ്ക്കും േമൽ ആേഗാള േകാർപ്പേററ്റ് സാമ്രാ�
ജ്യം നടത്തുന്ന പ്രഛന്നവും മാരകവുമായ അധി�
നിേവശ ആക്രമണെത്ത സൂക്ഷ്മമായി തിരിച്ചറിയു�
കയും െചറുത്തുനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്ന കർഷക�
െന്റ അേബാധ രാഷ്ട്രീയ േനരിടലുകെളയാണു്, സ്വ�
പ്നപുരുഷനായ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ മാന്ത്രികവും ഗൂഢ�
വുമായ കഥനരീതിയിൽ െമാഴിയുന്നതു്. ചരിത്ര�
പരവും രാഷ്ട്രീയപരവും ആയ ഒരു പ്രഛന്നാധിനി�
േവശ പീഢാനുഭവത്തിെന്റ സത്യവാങ്മൂലം. പ്രാ�
േദശിക കാർഷിക സമ്പദ്  വ്യവസ്ഥകെള, സമൂഹ�
ങ്ങെള, സാംസ്ക്കാരങ്ങെള, പരിസ്ഥിതിെയ, െകാള്ള
െചയ്തു് കാർന്നു് തിന്നുന്ന, വിഷാണമായ ആേഗാള
േകാർപ്പേററ്റ് ബേയാരാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
മായാസ്വരൂപെത്തയാണു് ഈ പരേദശിമാന്ത്രിക�
ക്കുതിര, പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു്. ആധുനിക-
ധുനിേകാത്തരസാേങ്കതികവിദ്യയുെട, ശാസ്ത്രവി�
ജ്ഞാനീയത്തിെന്റ, നവചൂഷണവിദ്യകളുെട, പട�
േക്കാപ്പണിഞ്ഞ, ഈ മാന്ത്രിക അശ്വയന്ത്രം ദക്ഷി�
േണഷ്യയുെട, ഇന്ത്യയുെട, പ്രേത്യകിച്ചു് േകരളത്തി�
െന്റ പ്രകൃതിെയ, കാർഷികാവാസവ്യവസ്ഥെയ
സാംസ്ക്കാരിക സാമൂഹ്യ മണ്ഡലെത്ത വിഷേസച�
നംെചയ്തു് തരിശാക്കിയെതങ്ങെന എന്നു് ഹരിത�
വിപ്ലവകാലം മുതലുള്ള ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ
വ്യക്തമാകും. നാട്ടുമണ്ണിൽ, കൃത്രിമ വിത്തിെന്റ, രാസ�
വളത്തിെന്റ, കീടനാശിനികളുെട, ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്ത�
കക്കമ്പനികളുെട പടേയാട്ടക്കഥ. ബേയാ െടേക്നാ�
ളജി, ബേയാ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, െജെനറ്റിക്സ്, എന്നീ
ശാസ്ത്ര-സാേങ്കതികവിദ്യകളുെട, ദുരുപേയാഗത്തിലൂ�
െട, അതിയന്ത്രവൽക്കരണത്തിലൂെട, അദൃശ്യശക്തി�
യായി മാറിയ ആേഗാള ബേയാ-രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാ�
ജ്യം കർഷക ജനതയ്ക്കു് േമൽ നടത്തിയ മായികവും
പ്രഛന്നവുമായ സൂക്ഷ്മയുദ്ധങ്ങളുെട കഥ.

ഇതു് കൃഷിക്കാരെന്റ ദുരന്തകഥമാത്രമല്ല, േക�
രളത്തിെന്റ ദുരന്ത ചരിത്രം കൂടിയാണു്. പ്രേലാഭ�
നീയമായ ഈ ആേഗാള മാന്ത്രികാശ്വയന്ത്രത്തി�
െന്റ േതേരാട്ടത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞതു് വയേലല�
കളും സമൃദ്ധ ഹരിതകങ്ങളും കർഷകസമൂഹങ്ങളും
മാത്രമല്ല, േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-
സാംസ്ക്കാരിക-ആവാസവ്യവസ്ഥയാെകയും, രാ�
ഷ്ട്രീയ-സ്വയം നിർണ്ണായകതയും, സാമ്പത്തിക സ്വ�
യം പര്യാപ്തിയും, നെട്ടല്ലു വളയാത്ത കർത്തൃസ്വരൂ�
പങ്ങളുമാണു്. അന്നവിളകളിൽ നിന്നു് നാണ്യ വി�
ളകളിേലക്കു് കർഷകർ മാർഗ്ഗം കൂടിയതും, െനൽ
വയലുകെള, േകാൺക്രീറ്റ് െകട്ടിടങ്ങൾ, പാർപ്പിട
സമുച്ചയങ്ങൾ, കേയ്യറ്റം െചയ്തതും, കൃഷിയുെടയും
കർഷകെന്റയും വിലയിടിഞ്ഞു് േചാരവാർന്നു്, ആത്മ�
ഹത്യ കർഷെന്റ ആത്മാവിഷ്ക്കാരമാർഗ്ഗമായതും,
മണ്ണും മനവും മാനവും േതാടും പുഴയും മലയും, മാലി�
ന്യവിഷാസിക്തമായതും, അന്നവും െപാറുതിയും മുട്ടി
അഭയാർഥികളായി യുവാക്കൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിേല�
ക്കു് കുടിമാേറണ്ടി വന്നതും, രാഷ്ട്രീയം വിെത്തടുത്തു്
ഉണ്ണലും, നാടിെന വിറ്റുമുടിക്കലായതും എല്ലാം ഈ
ആധിനിേവശ ദുരന്തകഥയുെട അനന്തരപർവ്വങ്ങൾ
മാത്രം.

കർഷകെന്റ, േബാധാേബാധങ്ങളിൽ അധിനി�
േവശം െചയ്ത ഈ ബേയാ സാമ്രാജ്യ അശ്വയന്ത്ര�
ത്തിെനതിേര, അേബാധത്തിെന്റ, സ്വപ്നത്തിെന്റ, പ്ര�
തിേരാധ ൈസന്യങ്ങെള, സംവിധാനങ്ങെള, വീെണ്ട�
ടുക്കലാണു് തകഴിയുെട ദുഃസ്വപ്നത്തിലൂെട, കണ്ടൻ
മൂപ്പെന്റയും നാട്ടുചാത്തന്മാരുെടയും അേബാധ-
രാഷ്ട്രീയ പ്രതിേരാധത്തിലൂെട, കവിത െചയ്യുന്നതു്:
ഒരു എതിർ-ആഭിചാരം, ഒരു സ്വപ്നാഘാതപ്രേയാ�
ഗം, ഒരു ബദൽ കർത്തൃ നിർമ്മിതി. ജീവെന, ഭാവി�
െയ, വിതയ്ക്കുന്നവെരന്ന നിലയിൽ, അന്ന നിർമ്മാ�
താക്കെളന്ന നിലയിൽ ജീവശക്തിെയ (power as
puissance) സമാഹരിക്കുകയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന കലാ-കായിക-ബൗദ്ധിക-സർഗ്ഗ വൃത്തി�
യിേലർെപ്പട്ട കർഷകരാണു് ഭരണകൂടത്തിെന്റയും,
േകാർപ്പേററ്റ് ബേയാ-സാമ്രാജ്യശക്തികളുെടയും
അധികാരത്തിെന െചറുക്കുവാൻ, അതിവർത്തി�
ക്കുവാൻ ജന്മനാ പ്രാപ്തരായ മുഖ്യ ബദൽ രാഷ്ട്രീയ
ശക്തിെയന്നു്, കവിത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിേകാ�
ത്തരബൗദ്ധികെത്താഴിലാളികളാണു്, ബേയാരാ�
ഷ്ട്രീയ കർത്തൃത്വങ്ങെളന്നും ബേയാ രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവ�
ത്തിെന്റ മുന്നണിപ്പടയാളികൾ എന്നും ഉള്ള അേന്റാ�
ണിേയാ െനഗ്രിയുെട ‘ജനസഞ്ചയ’ സങ്കല്പെത്ത
ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നു. സ്വപ്ന�
െത്ത, വിശ്വാസെത്ത, പ്രതിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്ന
അേബാധത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയമാണു് ഈ ബദൽ രാഷ്ട്രീ�
യത്തിെന്റ രഹസ്യശക്തിെയന്നും കവിത ആത്യന്തി�
കമായും പ്രതിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നു. സ്വപ്നത്തിെന്റ
അേബാധത്തിെന്റ, വിശ്വാസത്തിെന്റ ഈ സൂക്ഷ്മ�
രാഷ്ട്രീയമണ്ഢലത്തിൽ നിന്നുള്ള വിേഛദനമാണു്
മലയാളിയുെട രാഷ്ട്രീയ അപചയത്തിെന്റ മുഖ്യകാര�
ണെമന്നു് ഭംഗ്യന്തേരണ കവിത സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഉത്തേരന്ത്യയിെല മഹാൈശത്യെത്തയും െകാ�
േറാണാ മഹാമാരിയുെട ഭീഷണിെയയും, ഭരണകൂ�
ടത്തിെന്റ ൈസനികശക്തിെയയും െവല്ലുവിളിച്ചു്
െകാണ്ടു്, ആേഗാള േകാർപ്പേററ്റ് ബേയാസാമ്രാ�
ജ്യത്തിെന്റ അശ്വയന്ത്രങ്ങെള പിടിച്ചു െകട്ടുവാൻ
തലസ്ഥാനനഗരിെയ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ�
ക്കണക്കിനു കർഷകർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഇതാ�
ണു്: ജീവെന്റയും ഭാവിയുെടയും വിത്തു് വിതക്കാരും,
അന്ന ദാതാക്കളുമായ കർഷകരാണു് ഇന്ത്യൻ വി�
പ്ലവത്തിെന്റ, ബദൽ ജീവരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മുഖ്യശ�
ക്തി, മുഖ്യകർത്തൃത്വം. സ്വപ്നത്തിെന്റയും വിശ്വാസ�
ത്തിെന്റയും അേബാധത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീയെത്ത
സംബന്ധിച്ചു് കവിത നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകെള ചരി�
ത്രപരമായി ന്യായീകരിക്കുകയും സാക്ഷാത്ക്കരി�
ക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു ഈ മഹാ�
സമരയജ്ഞം. ജനങ്ങളുെട അന്തസ്ഥിത ശക്തി
(immanent power as potentia), ജീവരാഷ്ട്രീയ ശക്തി�
ക്കു, മുന്നിൽ ഭരണകൂടാധികാരം നിേസ്തജെമന്നു്
ഈ സമരം െതളിയിക്കുന്നു. തകഴിയുെടയും കണ്ടൻ
മൂപ്പെന്റയും സ്വപ്നവിേവകെത്ത സാക്ഷാത്ക്കാര�
ത്തിേലക്കു് നയിക്കാെനന്ന വണ്ണം, വന്ദ്യവേയാധി�
കരായ ലക്ഷക്കണക്കിനു കർഷിക ഋഷിമാർ ഈ
മഹാസമരയജ്ഞത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നതു് നാം
കാണുന്നു. ഗുരുനാനാക്കിെന്റയും ഗുരു േതജ്ബഹ�
ദൂറിെന്റയും സാത്വികവും ആേഗ്നയവും സാമ്രാജ്യവി�
ദ്ധ്വംസകവുമായ സ്വപ്നങ്ങളുെട തലപ്പാവുകളിഞ്ഞ
സിഖ് കർഷകർ ദില്ലിയിേലക്കുള്ള േദശീയപാതക�
െള രാഷ്ട്രീയവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രബുദ്ധതക�
ളുെട സംഗമസ്ഥലികളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജയ്
കിസാൻ.

അല്ലുക്കഅബ്ദുൽഗഫൂർ: വാക്കുകൾ വീർപ്പുമുട്ടുന്നു! കാ�
ലിക പ്രസക്തമായ വളെര വളെര നല്ല സമഗ്ര നി�
രൂപണം.



പി.എഫ്. മാത്യൂസ്: ചിലപ്രാചീന വികാര�
ങ്ങൾ

േഡാ.സംഗീത തിരുവൾപി.പി: ചില പ്രാചീന വി�
കാരങ്ങൾ, എന്ന പി.എഫ് മാത്യൂസിെന്റ െചറുകഥ
ആധുനികാനന്തര കാലത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ചകെള�
യാണു് മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നതു്. ഏെറ കയ്യടക്കേത്താെട
രചിച്ച ഈ െചറുകഥ പാർശ്വവത്ക്കരിക്കെപ്പടുന്ന
വാർദ്ധക്യെത്ത പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. എഴു�
പതും എൺപതും വയസ്സുവെര കുടുംബത്തിനും സമൂ�
ഹത്തിനും േവണ്ടി ജീവിച്ച അച്ഛനമ്മമാെര ജീവിത�
ത്തിെല തിരക്കുകൾ പറഞ്ഞു് നാം ഇന്നു് ഒറ്റെപ്പടു�
ത്തുന്നു. മതിലിനു മുകളിൽ നിന്നു് വീണു മരിച്ച 85
കാരനായ േഗാപാലകൃഷ്ണ േഗാഖെല നമുക്കു മുന്നിൽ
ഒരു േചാദ്യചിഹ്നമാകുന്നു. ഭാര്യയുേടയും മക്കളുേട�
യും എതിർപ്പിെന അവഗണിച്ചു് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും
െകാണ്ടുവന്ന നകുലെന്റ അമ്മ ഒന്നു് പിടയ്ക്കേപാലും
െചയ്യാെത മരിച്ച േതാട്ടുമീനിെന േപാെലയായിരു�
ന്നു. കുളിപ്പിച്ചു് പൗഡറിട്ടിട്ടും മായാെത കിടന്ന ആ
നീലനിറം േപാലീസുകാരനായിട്ടും അയാൾ വിട്ടുക�
ളയുന്നു. മേനാവിഭ്രാന്തി കാട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാര്യെയ
മക്കൾ ൈകവയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു് സഹിക്കാനാവാെത
അവെര െകാന്നു െകാണ്ടു് ജയിലിെലത്തുന്ന ഭർത്താ�
വു്. ഈ മരണങ്ങളുെടെയാന്നും െപാരുളുകൾ േതടി
നാം േപാകുന്നില്ല. ഓേരാരുത്തർക്കും മരിക്കാനുള്ള
േകവല കാരണങ്ങൾ മാത്രമായി നാം അതിെന
കാണുന്നു.

യാന്ത്രികമായ ആധുനിക യുഗത്തിെല കാല�
ഹരണെപ്പട്ട മനുഷ്യരാണിവെരല്ലാം. നാെള നമ്മ�
ളും ഇതുേപാെല കാലഹരണെപ്പട്ടവരാകും എന്നു
ചിന്തിക്കാൻ േപാലും േനരമില്ലാെത എവിേടേക്കാ
ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ.



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത
സർവകലാശാലയിെല മലയാള വിഭാഗം പ്രസി�
ദ്ധീകരിക്കുന്ന അർദ്ധവാർഷിക ഗേവഷണ േജർ�
ണലായ “െചങ്ങഴി”യുെട ഒന്നാം വാല്യം ഒന്നാം
ലക്കത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സായാഹ്ന വാ�
യനക്കാർക്കു് ലഭ്യമാക്കുകയാണു്:

http://ax.sayahna.org/chengazhi/index.html
(എച്.റ്റി.എം.എൽ)

http://ax.sayahna.org/chengazhi/chengazhi-
1-1.pdf (പിഡിഎഫ് )

മറ്റു ലക്കങ്ങളുെട പണിനടക്കുന്നു, തീരുന്നതനു�
സരിച്ചു് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണു്.

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: റിവർവാലി ഡിജിറ്റൽ ൈല�
ബ്രറിയുെട പുതിയ െവബ് ൈസറ്റ്:

http://dl.sayahna.org

(ഡിസംബർ 13 മുതൽ 25 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്ക�
ത്തിലുള്ളതു് ).

http://ax.sayahna.org/chengazhi/index.html
http://ax.sayahna.org/chengazhi/chengazhi-1-1.pdf
http://ax.sayahna.org/chengazhi/chengazhi-1-1.pdf
http://dl.sayahna.org


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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