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പ്രതികരണങ്ങൾ

പി.എഫ്. മാത്യൂസ്: ചിലപ്രാചീന
വികാരങ്ങൾ

േഡാ.സംഗീത: ചില പ്രാചീന വികാരങ്ങൾ എന്ന
പി.എഫ്. മാത്യൂസിെന്റ െചറുകഥ ആധുനികാനന്തര
കാലത്തിെന്റ േനർക്കാഴ്ചകെളയാണു് മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കു�
ന്നതു്. ഏെറ കയ്യടക്കേത്താെട രചിച്ച ഈ െചറു�
കഥ പാർശ്വവത്ക്കരിക്കെപ്പടുന്ന വാർദ്ധക്യെത്ത
പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. എഴുപതും എൺപ�
തും വയസ്സുവെര കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും േവ�
ണ്ടി ജീവിച്ച അച്ഛനമ്മമാെര ജീവിതത്തിെല തിരക്കു�
കൾ പറഞ്ഞു് നാം ഇന്നു് ഒറ്റെപ്പടുത്തുന്നു. മതിലിനു
മുകളിൽ നിന്നു് വീണു മരിച്ച 85 കാരനായ േഗാപാ�
ലകൃഷ്ണ േഗാഖെല നമുക്കു മുന്നിൽ ഒരു േചാദ്യചിഹ്ന�
മാകുന്നു. ഭാര്യയുേടയും മക്കളുേടയും എതിർപ്പിെന
അവഗണിച്ചു് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും െകാണ്ടുവന്ന നകു�
ലെന്റ അമ്മ ഒന്നു് പിടയ്ക്കേപാലും െചയ്യാെത മരിച്ച
േതാട്ടുമീനിെന േപാെലയായിരുന്നു. കുളിപ്പിച്ചു് പൗ�
ഡറിട്ടിട്ടും മായാെത കിടന്ന ആ നീലനിറം േപാലീ�
സുകാരനായിട്ടും അയാൾ വിട്ടുകളയുന്നു. മേനാവിഭ്രാ�
ന്തി കാട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാര്യെയ മക്കൾ ൈകവയ്ക്കുന്നതു
കണ്ടു് സഹിക്കാനാവാെത അവെര െകാന്നു െകാ�
ണ്ടു് ജയിലിെലത്തുന്ന ഭർത്താവു്. യാന്ത്രികമായ
ആധുനിക യുഗത്തിെല കാലഹരണെപ്പട്ട മനുഷ്യ�
രാണിവെരല്ലാം. നാെള നമ്മളും ഇതുേപാെല കാ�
ലഹരണെപ്പട്ടവരാകും എന്നു ചിന്തിക്കാൻ േപാലും
േനരമില്ലാെത എവിേടേയ്ക്കാ ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു
നമ്മൾ.
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മധുസൂദനൻ:ആകാശത്തിെന്റആകൃതി
ദീർഘചതുരം

െക.ജി.എസ്.:

മധു,
വിചിത്ര ഗഹനം,
ഈ ദൃശ്യവാഹിനി.

െക. ടി.ബാബുരാജ്: മാർക്സ്, െലനിൻ,
അജിത

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: കഥ വല്ലാെത സ്പർശിച്ചു. ഒരു കാ�
ലം മുഴുവൻ മനസ്സിലൂെട കടന്നു േപായി, അതിെന്റ
പരിണാമവും. എങ്കിലും കർഷകർ സമരം െചയ്യുന്ന�
തിന്നു മൂന്നു കിേലാമീറ്റർ അടുത്തിരുന്നു് െവറുേത െവ�
റുേത എന്നു പറയാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല.



െക.ജി.എസ്.: കയ്പു്

രാജൻ:

േനരത്തിെന്റ
േനരിെന്റ
കയ്പ്പും
കണ്ണീരും
കടഞ്ഞതിനു
നന്ദി മാെഷ…

െക.സച്ചിദാനന്ദൻ: കവിതയും വായനയും: കയ്പ്പി�
െന്റ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം നന്നായി. േസ്നഹം.

ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ: ‘കയ്പു് ’: മാനവികവും പാ�
രിസ്ഥിതികവും

എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ആവിപാറുന്ന ചൂടുചായ�
യും േമാന്തി ദിനപ്പത്രങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ നാം ഇരു�
ന്നു് േലാക വിേശഷങ്ങൾ അറിയുന്നു. ചായയില്ലാ�
ത്ത പ്രഭാതം നമുക്കു് സങ്കല്പിക്കാനാകില്ല. ഇതിനു�
േവണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന പരശ്ശതം മനുഷ്യർ കാലി�
െത്താഴുത്തുകേളക്കാൾ േമാശമായ ലായങ്ങളിലാ�
ണു് മലമുകളിൽ കഴിയുന്നതു്. അവരിൽ െപട്ടിമുടി�
യിെല ഒരു േകാളനി തെന്ന കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് മാ�
സെത്ത ഉരുൾ െപാട്ടലിൽ തുടച്ചുമാറ്റെപ്പട്ടു. അർദ്ധ�
രാത്രിയിൽ നിനച്ചിരിക്കാെത അവെര മല വിഴുങ്ങി.
ആെരാെക്ക ജീവേനാെട മണ്ണിൽക്കുരുങ്ങിക്കിടപ്പു�
െണ്ടന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷാഭരിതമായ ദിനരാത്ര�
ങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ. ഒരു വളർത്തുനായ േമാങ്ങിെക്കാ�
ണ്ടു് എല്ലാദിവസവും രക്ഷാപ്രവർത്തകർെക്കാപ്പം.
ഹൃദയേഭദകമായ കാഴ്ച. ഫലത്തിൽ കുറച്ചു് അനാ�
ഥബാല്യങ്ങളും ഈ വളർത്തുനായും ദുരന്തത്തിെന്റ
ബാക്കിപത്രമായി ഇന്നും അവിെട ദുരിതസന്ധി�
യിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

ഇതാണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ ‘കയ്പു് ’ എന്ന കവി�
തയുെട സന്ദർഭം. ഉറ്റവെരവിെട ഊെരവിെട എന്നു�
േപാലും അറിയാത്ത സ്ഥിതി. എല്ലാ അടയാളങ്ങ�
ളും മാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എങ്ങെന േതടാതിരി�
ക്കും. ഏെതങ്കിലുെമാരു െനഞ്ചിൽ ജീവെന്റ മിടിപ്പു�
െണ്ടങ്കിേലാ? െജസിബി വരുന്നു. ഉറ്റവർ ഉണരാെത�
ത്തിയതു് െജസിബി െതാട്ടിലിൽ. കിട്ടുന്നതു് േമൽ�
പ്പുര, കീഴ്പ്പുര ജന്നലുകൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യാലയ ശി�
ഷ്ടങ്ങൾ. കിട്ടിയ കീറർത്ഥങ്ങെളല്ലാം െകാണ്ടുവരു�
ന്നതു് കേയ്പറിയ സൂചനകൾ.

നാഗരികാർത്തിയുെട െപാന്മുട്ടവിളയുന്ന ഖനി�
കളായിരുന്നു നമ്മുെട പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ. നാ�
ഗരികാർത്തിയുെട ദല്ലാളന്മാർ േതാണ്ടിയ കുഴികളാ�
ണു് േതയിലെത്താഴിലാളികളുെട മരണക്കുഴിയായി
മാറിയതു്. ഭാവിയിേലക്കു് കുതിച്ച അവരുെടയും വി�
കസനഭ്രാന്തിെന്റയും പാദങ്ങൾ പ്രാചീനതയിൽ ചി�
ന്നിച്ചിതറി. ഉയരാെനാരുങ്ങിയ പുേരാഗതി പാതാള�
ത്തിൽ പതിച്ചു.

എങ്കിലും െതരയാെതങ്ങെന?
എവിെടയുമാഴുെമാടുക്കത്തിൽ
എല്ലാറ്റിലുമുള്ള കയത്തിൽ
കരിെവയിെലരിയും െമൗനത്തിൽ
കൂനിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം
കാണാതായ മുതിർേന്നാർ.

തുടർന്നുള്ള പ്രേയാഗം ഹൃദത്തിെന്റ അടിത്ത�
ട്ടിൽ നിന്നു വരുന്നതു്:

മൃതിയിലുെമാരു കളിൈമതാനം
കണ്ടു് കിടാങ്ങൾ
കളിയാടുകയാവാമവിെട.

െതരയാെതങ്ങെന?

ഒന്നും കിട്ടാനിടയിെല്ലങ്കിലും പ്രതീക്ഷയുെട െത�
രച്ചിൽ തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഒടുവിൽ േനേരെതന്നറിയാത്ത സമൂഹത്തിനു
േനെര മൂർച്ചേയറിയ േചാദ്യശരങ്ങൾ ഉതിർക്കുകയാ�
ണു് കവി.

ഒച്ചയിലുയരും മൂകത േനേരാ?
ചിരിയിെലാലിക്കും കണ്ണീർ േനേരാ?
വിരിയലിൽ വിളയും കരിയൽ േനേരാ?
േനേരാ, കുതികളിലുറയുമനങ്ങായ്ക?
അറിേവക്കാൾ അറിവില്ലായ്കകൾ
വാഴും പുരേമാ നമ്മുെട പ്രജ്ഞ?

ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നാം
അെതല്ലാം കണ്ടിെല്ലന്നും േകട്ടിെല്ലന്നും നടിക്കുക�
യാണു്. അതാണു് ഉപേഭാഗാർത്തി നിയന്ത്രിക്കാ�
നാവാത്ത നമുക്കു് പ്രിയം. ഭരണകൂടത്തിനു് േകാർപ്പ�
െററ്റ് താല്പര്യങ്ങെളാഴിഞ്ഞ േനരവുമില്ല. അങ്ങെന
വരുേമ്പാൾ െപട്ടിമുടി പ്രകൃതിദുരന്ത ചരിത്രത്തിെല
മെറ്റാരു ദുരന്തമായി, അടുത്ത ദുരന്തമുണ്ടാകും വെര,
മാത്രം നാം ഓർക്കുന്നു. അവിെട അവേശഷിക്കുന്ന
ജീവിതങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാൻ, ഇനിമെറ്റാരു ദുരന്തം
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുെട ഭരണകൂടത്തിനു്
ഉത്തരവാദിത്ത്വം ഉണ്ടാേകണ്ടതെല്ല. െപൺപിൈള
സമരം രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു് പരാജയെപ്പ�
ടുത്തിയതാണു് നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയ ദുഷ്പ്രഭുത്വ ഗരിമ.

എല്ലാം െകാണ്ടും ഇരുണ്ട കാലം: സംഭവിച്ചതി�
ലും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിലും എല്ലാം ഒേര
കയ്പു്. അതാണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിത നെമ്മ
ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാ െക.ജി.എസ്.
കവിതകേളയും േപാെല ‘കയ്പും’ ഒരു പാരിസ്ഥി�
തിക, മാനവീക കവിതയാണു്. അതിജീവനത്തി�
േന്റയും!

ശ്രീ എ.പ്രതാപെന്റ വായനാനുഭവം ഹൃദ്യമാ�
യി. അേദ്ദഹം പറയുന്നതുേപാെല െക.ജി.എസ്.
ചരിത്രത്തിെന്റ െപാരുൾ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു
കുഴിെച്ചടുക്കുകയാണു്. ‘മണ്ണിന്നടിയിൽ അടക്കംെച�
യ്യെപ്പട്ട പൗരാണിക നഗരങ്ങെളന്നേപാെല, ഓർ�
മ്മയിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുന്നു നമ്മുെട അനുഭവങ്ങൾ.
മറവുെചയ്യെപ്പട്ട സ്വന്തം ഭൂതകാലെത്ത സമീപിക്കു�
ന്ന ഒരുവനു കുഴിെവട്ടുകാരെന േപാെല ആകാത
വയ്യ… കവിതയും ഒരു ഖനനമാണു്. െക.ജി.എസ്സിെന്റ
കവിതയിൽ ആ കിളയ്ക്കൽ ചരിത്രത്തിെന്റ േമൽമ�
ണ്ണു നീക്കുന്ന ഉദാസീന ക്രിയ അല്ല. ആഴത്തിലാഴ�
ത്തിൽ വീെണ്ടടുപ്പാനുള്ള മിടിപ്പുകൾ ഇനിയും ബാ�
ക്കിയുേണ്ടാ എന്ന അവസാനിക്കാത്ത െതരച്ചിലാ�
ണതു്. വീട്ടുമുറ്റെത്ത കിണറ്റിൽനിന്നു് േമാഹൻെജാ�
ദാേരാവിെല മരിച്ചവരുെട േമട്ടിെല പുഷ്കരേത്താളം
എത്തുന്ന ഒന്നു്.’

കരുണാകരൻ:

േമൽപ്പുര കീഴ്പ്പുര േപാെയാരു ജന്നൽ
തല വിട്ടു് തുറിെച്ചാരു കണ്ണായ്.

പഴെയാരു കാളി േക്ഷത്രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നി�
ന്നും ഓടി രക്ഷെപ്പടുന്ന സ്വപ്നം, എല്ലാ വരികളും
ഇല്ലാത്ത വാതിൽ ഒച്ചെവക്കുന്ന േപാെല…

അസാധ്യ കവിത!

ഹബീബ്,എം.എച്ച്.:

ഭാവിയിേലക്കു് കുതിച്ച പദങ്ങൾ
പ്രാചീനതയിൽ ചിന്നിച്ചിതറി.
ഉയരത്തിെനാരുങ്ങിയെതല്ലാം
പാതാളത്തിലടങ്ങിയമർന്നു.

പ്രാചീനതയും പാതാളവും നമുക്കു് അത്രമാത്രം
അരുകിലാണു് !



സായാഹ്നഗ്രൂപ്പുമായിബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:

സായാഹ്നപ്രവർത്തകർ: ഡിസംബർ മാസെത്ത കാ�
റ്റേലാഗ് ഈ കണ്ണിയിൽ:

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

ഇതുവെരയുള്ള എല്ലാ േഫാൺ പതിപ്പുകളും
ഇവിെട: http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html

കവർ േപജിെന്റ െചറിയ ചിത്രങ്ങളടക്കമാണു്
ലിങ്കുകൾ നല്കിയിട്ടുള്ളതു്. കൂടാെത കാറ്റേലാഗിൽ
ഇല്ലാത്ത ഉള്ളൂരിെന്റ സാഹിത്യചരിത്രം, െക ദാേമാ�
ദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ എന്നിവയുെട േഫാൺ
പതിപ്പുകളും ഇവിെടയുണ്ടു്.

(ഡിസംബർ 26 മുതൽ ജനുവരി 16 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു്
ഈ ലക്കത്തിലുള്ളതു് ).

http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-dec-20.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/releases-dec-20.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ�
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി�
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ.

◦ 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

