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പുതുകവിതകളിെല
ആദിവാസി സാന്നിദ്ധ്യം

ആധുനിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ, ‘ആദിവാസി’കെള അപ�
രിഷ്കൃതർ, അരികുവൽരിക്കെപ്പട്ടവർ, പുതിയ ജീവിത�
ൈശലികേളാടും ഭാവുകത്വങ്ങേളാടും മുഖംതിരിച്ചു നിൽ�
ക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയ ‘െനഗറ്റീവു’കളിലാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. ഇവെയല്ലാം മുൻവിധികളാണു്. ചരിത്രപരമായി
ഈ പ്രശ്നെത്ത സമീപിച്ചാൽ, അവർ നാം തെന്നെയ�
ന്നും അവരുെട ചരിത്രത്തിെന്റ അനുസ്യൂതി ഭാഗികമായി
നമ്മിലൂെട തുടരുന്നുെവന്നും മനസ്സിലാകും. വിഭവങ്ങൾ
െകാള്ളയടിച്ചു് അവരുെട ൈജവവ്യവസ്ഥ തകർത്തതു
നാം തെന്ന. ആധുനിക ഉപേഭാഗവസ്തുക്കളിൽ അവെര
വീഴ്ത്തി. പുരുഷൈലംഗികാർത്തിയുേടയും മദ്യത്തിേന്റയും
ഇരകളാക്കി അവെര നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു. തനതു േഗാത്ര�
സംസ്കൃതിെയ നാടുകടത്തിയതു്, അവരുെട ‘പരിഷ്കൃത’
പിന്തുടർച്ചക്കാരായ നമ്മളാണു്. അതിനാൽ, അവരിന്നു്
നെമ്മ ഭയന്നു് ഉൾക്കാടിെന്റ സുരക്ഷിതത്വത്തിേലക്കു്
പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ‘പുത്തൻമനുഷ്യ’െന്റ ഹിംസാ�
വാസനയും ആർത്തിയും ഭയന്നു്, രാഷ്ട്രീയവഞ്ചനയും
ഭരണകൂട അതിക്രമവും നീതിനിേഷധവും മടുത്തു്. കാ�
ട്ടിൽ ഇന്നു്, അവർ മൃഗങ്ങേളക്കാൾ കൂടുതൽ ‘നാടുവാ�
സി’കെള ഭയന്നുതേന്നയാണു് കഴിയുന്നതു്.

േഗാത്രവർഗ്ഗങ്ങളുെട ചരിത്രപശ്ചാത്തലം പരിേശാധി�
ക്കുന്നതു് ഈ പഠനത്തിനത്യാവശ്യമാണു്. േകരളത്തി�
െന്റ േഗാത്രസംസ്കൃതിക്കു് തമിഴകത്തിെന്റ അത്രതെന്ന
പഴക്കവും അനുസ്യൂതിയുമുണ്ടു്. േഗാത്രത്തലവന്മാരായ
മൂപ്പന്മാർക്കു കീഴിൽ വിവിധ േഗാത്രങ്ങൾ ഓേരാന്നും െച�
റിയ സാമൂഹ്യമാത്രകളായി ഏകീകരിക്കെപ്പട്ടു. ഓേരാ�
േരാ മാത്രകളും സ്വയംപര്യാപ്ത ഏകകങ്ങളായിരുന്നു.
തനതു വിശ്വാസങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, കുലൈദവ�
ങ്ങൾ, കലാരൂപങ്ങൾ എല്ലാമുള്ള ൈവവിധ്യമാർന്ന
േഗാത്ര സംസ്കൃതി േനരിട്ട ആദ്യ പ്രഹരം െപാതുവർഷം
എട്ടാം നൂറ്റാേണ്ടാെട േകരളത്തിൽ പലഘട്ടങ്ങളിലായി
നടന്ന ബ്രാഹ്മണാധിനിേവശമാണു്. നൂതന കാർഷിക
സേങ്കതങ്ങളുമായാണു് അധിനിേവശക്കാരുെട വരവു്.
ഇതു നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായവെര േഗാത്രങ്ങ�
ളിൽ കെണ്ടത്തി. ഇങ്ങെനയാണു് സംഘടിത കൃഷിസ�
മ്പ്രദായം ഉടെലടുക്കുന്നതു്. പുതിയ കാർഷിക സമൂഹ�
ത്തിെന്റ ആവിർഭാവം േഗാത്രസംസ്കൃതിയുെട തകർച്ചക്കു
േഹതുവായി. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രാഹ്മണഗ്രാമങ്ങളുെട
അതിർത്തിയ്ക്കു പുറത്തും ബ്രാഹ്മേണതര ഗ്രാമങ്ങളിലും
േഗാത്രവാസികൾക്കു് ഒരു നിശ്ചിത ഇടമുണ്ടായിരുന്നു.
കാടുകളിൽനിന്നു േതനും മറ്റു വനവിഭവങ്ങളും അങ്ങാ�
ടികളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതു് ഇവരാണു്. ഇവരുെട ചില
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നാട്ടിെല കാവുകളിൽ നടത്തിയിരു�
ന്നു. അതിെന്റ തുടർച്ച ഇേപ്പാഴും കാണാം. യുദ്ധകാലങ്ങ�
ളിൽ നാടുവാഴികൾ േഗാത്ര മൂപ്പന്മാരുെട അനുഗ്രഹവും
ആൾസഹായവും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുെവന്നു് മദ്ധ്യകാല
പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണാം. പഴശ്ശിരാജയുെട കാര്യം ഒരു�
ദാഹരണം: കുറിഞ്ഞി-കുറിച്ച ്യാ കലാപങ്ങൾ േഗാത്ര
ജനതയുെട ധീരത പ്രകടമാക്കുന്ന മെറ്റാന്നു്.

യൂേറാപ്പിയൻ െകാേളാണി�
യൽ ശക്തികളുെട വരേവാ�
െട വ്യാവസായിക /മാർക്കറ്റ്
ആവശ്യാനുസൃതം വനവിഭ�
വങ്ങൾ െകാള്ളയടിക്കെപ്പ�
ട്ടു. കാടുകൾ െവട്ടിെത്തളിച്ചു്
േതയില, ഏലം പ്ലാേന്റഷനു�
കൾ സ്ഥാപിതമായേതാെട
േഗാത്രങ്ങളുെട സ്വാഭാവിക
ആവാസവ്യവസ്ഥ തകർച്ച
േനരിട്ടു; വരുമാന മാർഗ്ഗം ചു�

രുങ്ങി. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ, മല�
യാളിയുെട ‘ഭൂആർത്തി’ വനേമഖലയിൽ അനിയന്ത്രി�
തമാം വിധത്തിൽ പ്രകടമായി. ഇേതാെട കാടു് നാടാ�
വാൻ തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം മാറിമാറിവന്ന സർ�
ക്കാരുകൾ േവാട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ ഭാഗമായി വന�
ഭൂമി ചട്ടലംഘനങ്ങെള പട്ടയം നൽകി സാധൂകരിച്ചു.
ഇേതാെട, ആദിവാസിഭൂമി വൻഭൂസ്വാമിമാരുേടയും ബി�
നാമികളുേടയും അധീനതയിലായി. സ്വന്തം വാസസ്ഥ�
ലങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും നഷ്ടെപ്പട്ട ‘കാടിെന്റ മക്കൾ’
പുത്തനധിനിേവശ മലയാളി ഭീകരതയുെട ഇരകളായി.
മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഇവെര വീഴ്ത്തി. കുടിേയറ്റക്കാരു�
െട ൈലംഗികെവറിയിൽ െഞരിഞ്ഞമർന്ന ആദിവാ�
സി ബാലികമാർ അനാഥക്കുഞ്ഞുങ്ങളുെട അമ്മമാരായി.
തങ്ങളുേടതല്ലാത്ത െതറ്റിനു്, ഊരുവിലക്കും േനരിട്ടു.

ആദിവാസി േക്ഷമപദ്ധതികൾ വിവിധ സർക്കാരുകൾ
നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കിലും ഒന്നും കാര്യമായ വിജയം
കണ്ടില്ല. സർക്കാർ പുനരധിവാസസമുച്ചയങ്ങൾ പല�
തും മലിനവും േചാർെന്നാലിക്കുന്നവയുമാണു്. സ്കൂളുകൾ,
ആശുപത്രികൾ, ൈവദ്യുതിെവളിച്ചം എന്നിവ ഇേപ്പാഴും
പല ഊരുകൾക്കും അപ്രാപ്യം. നഗരവാസികളുെട ഉപ�
േഭാഗത്തിനായി നിർമ്മിച്ച ജലാശയവിസ്തൃതിയിൽ മുങ്ങി�
േപ്പായി അവരുെട പല ഊരുകളും, ജീവിതം തെന്നയും.
മലമുകളിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയ പാറ�
ഖനന ഭീഷണിയിൽ അവരും ഭയത്തിലാണു്. ഏതു നി�
മിഷവും ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന മലെഞ്ചരുവുകളിൽ അവർ
മരണം മണക്കുന്നു. വർഷാവർഷം ആവർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയത്തിൽ അവരും മണ്ണിനടിയിൽ അപ്ര�
ത്യക്ഷരാവുന്നുണ്ടു്, പുറംേലാകമറിയാെത. സർക്കാർ
സഹായം അവർക്കു് ഫലപ്രദമായി ലഭിയ്ക്കുന്നേതയില്ല.
എങ്കിലും, പ്രളയദുരന്തത്തിനിടയിൽ ആദിവാസികൾക്കു�
ള്ള േറഷനുമായി മലകയറിയ പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ പി.
ബി. നൂഹ് ബ്യൂേറാക്രസിയുെട മാനവിക സാദ്ധ്യതകെള
തുറന്നുകാട്ടി ശ്രേദ്ധയനായി.

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില േഗാത്രസംസ്കൃതികൾ
അപ്രത്യക്ഷമാെയങ്കിലും പല സംസ്കൃതികളും ഇന്നും നി�
ലനിൽക്കുന്നു: പട്ടിണിക്കും േരാഗങ്ങൾക്കും നടുവിൽ.
അവരുെട ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലാരൂപങ്ങ�
ളും ഭാഷകളും ഇന്നും നിലവിലുണ്ടു്. അവയിൽ െതയ്യം,
തിറ, പടയണി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ കാടിറങ്ങി
വന്നവയാണു്. നമ്മുെട കാവുകളും നാേടാടി പാരമ്പര്യ�
ങ്ങളും ൈവദ്യവും ഇപ്രകാരം കാടിറങ്ങിയതു്. ഇവയിൽ
പലതുമിന്നു് പരിഹാസ്യമാംവിധം കേമ്പാളവൽക്കരിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയേയാഗങ്ങൾക്കു് െകാഴുപ്പായും ടൂറി�
സ്റ്റുകൾക്കു് നിറപ്പകിട്ടായും ഇവ വിപണനം െചയ്യെപ്പട്ടു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളിലും
േഗാത്രസ്വത്വം നിലനിർത്തുവാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കു�
ന്നുണ്ടു്, പ്രേത്യകിച്ചും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ. പരിമിതമായ
വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി അവ�
രിന്നു് പുറംേലാകം കാണുന്നുണ്ടു്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു്.
തങ്ങൾ ചൂഷിതരും തിരസ്കൃത�
രുെമന്നു് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഇതിനുത്തരവാദി മുഖ്യധാരാ
സമൂഹവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭര�
ണകൂടം തെന്നയുെമന്നു് അവർ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രതിേരാധി�
ക്കാൻ ഇവർക്കു് എഴുത്തുമാത്രമാ�
ണു് ആയുധം. തങ്ങളുെട ൈപതൃ�
കാടിത്തറയിൽ നിന്നും വ്യതിച�
ലിക്കാെത പുതിയ േഗാത്രഭാവുക�
ത്വം ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാവുംവിധം
അവരുെട ഗ്രാമ്യഭാഷകൾ കരു�
ത്തു േനടിക്കഴിഞ്ഞു. നാഗരിക
ഭാവുകത്വങ്ങളിൽ നിന്നു് േവറിട്ടു്
ഇവർ മെറ്റാരു േലാകവും സാദ്ധ്യ�
തയും സ്വപ്നം കാണുന്നു. പുതുനാ�
ഗരികതേയാടുള്ള ഭയവും അവ�
ജ്ഞയും പ്രകടമാവുന്ന അവരു�
െട രചനകളിൽ തികഞ്ഞ പാരി�
സ്ഥിതിക അവേബാധവും െതളി�
യുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യാവകാശലംഘ�
നങ്ങൾെക്കതിെര, ൈലംഗികാ�
തിക്രമങ്ങൾെക്കതിെര, ബാലാ�
വകാശങ്ങൾക്കു േവണ്ടി, തങ്ങളു�
െട നാേടാടിഭാഷയിൽ അകൃത്രിമമായി, ഛന്ദസുകളുേട�
യും കാവ്യശാസ്ത്രത്തിേന്റയും അകമ്പടിയില്ലാെത അവ�
െരഴുതുന്നു, അതീവ കരുേത്താെട. ഇവയിൽ പ്രാതിനി�
ധ്യ സ്വഭാവമുള്ള കുറച്ചു കവിതകളാണു് ഇവിെട ചർച്ച �
െചയ്യുന്നതു്.1

രണ്ടു്

പി. ശിവലിംഗെന്റ ‘കത്താരി’2 ഇരുള ഭാഷയിെല മാ�
ജിക്കൽ ഉള്ളടക്കമുള്ള കവിതയാണു്. നാലായി പിളർ�
ന്ന ഒരു മുളംേകാലിെന്റ വിവിധ ബിംബ പ്രതിനിധാനങ്ങ�
ളാണു് ഈ കവിതയിെല കത്താരി. ജ്യാമിതീയ ബിംബ�
ങ്ങൾ ധാരാളമായി ഇതിലുപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാ�
െല ആഭിചാര, ഊർവ്വരതാ ബിംബങ്ങളും.

‘ഒെരാറ്റ മുളേങ്കാൽ
നാലായു് പിളർന്നതു്.
മൂന്നു മൂലയും േചർത്തു് ഉണ്ടാക്കിയ വായ.
ഇതു്, കുട്ടികൾക്കു് പഠിക്കാൻ കണക്കു് അദ്ധ്യാപകൻ
െമനെഞ്ഞടുത്ത ത്രിേകാണമാെണന്നു്3 കരുേതണ്ട.’

ഗണിതാദ്ധ്യാപകൻ െമനഞ്ഞ ത്രിേകാണമല്ല ഇെതന്നു
കവി പറയുന്നേതാെട കവിത വിശാലമായ ഒരു അർ�
ത്ഥവ്യാപ്തി ൈകവരിക്കുന്നു. ജ്യാമിതീയ പരികല്പനക�
െള ഉല്ലംഘിച്ചുെകാണ്ടു് പ്രാചീന േഗാത്ര സംസ്കൃതിയി�
െല ഊർവ്വരതാ ബിംബമായി ഇവിെട ത്രിേകാണം മാറു�
ന്നു. ‘െഫർട്ടിലിറ്റി കൾെട്ട’ന്ന നിലയിൽ ഈ വിശ്വാസം
എല്ലാ പ്രാചീനസമൂഹങ്ങളും ആചരിച്ചുേപാന്നു.

‘രണ്ടു മൂലയും േചർന്നു്
മൂന്നാമെത്ത മൂല നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കത്താരി.’

1. മാധ്യമം വാരിക (നവംബർ, 9, 2020, പുസ്തകം 23, ലക്കം 1184,
‘േഗാത്രഭാഷാകവിതകൾ’, പു. 20–33).

2. കത്താരിയും ആഭിചാരവിശ്വാസങ്ങളുമായി അതിെന്റ ബന്ധ�
വും മറ്റു അർത്ഥസാദ്ധ്യതകളും എനിയ്ക്കു് പകർന്നു നൽകിയതു്
ഗവ. വിേക്ടാറിയ േകാേളജിെല ചരിത്രവകുപ്പു േമധാവിയായി�
രുന്ന േഡാ. പി.െക.ശ്രീകുമാർ. കത്താരി കല്പവൃക്ഷങ്ങളിെലാ�
ന്നു്. മന്ദാരെമന്നും പറയുന്നു. കാവുകളിലർച്ചനക്കുപേയാഗിക്കു�
ന്നു. ഊർവ്വരതയുമായും ബന്ധം.

3. ത്രിേകാണ ബിംബങ്ങൾക്കും ഊർവ്വരതയുമായി ബന്ധം. പ്രാ�
ചീന ശിലായുഗ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ ത്രിേകാണാകൃതിയിലുള്ള
ബിംബങ്ങൾ ദക്ഷിണ ഫ്രാൻസിലുണ്ടു്, േകടുകൂടാെത. ബിംബാ�
റ്റുക (ജപ്പാൻ) ഗുഹാചിത്രങ്ങളിലും ഊർവ്വരതയുമായി ബന്ധ�
െപ്പട്ട ത്രിേകാണ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.

തുടർന്നു് ഈ കവിതയിൽ കത്താരി ഒരു ആഭിചാരരൂ�
പിയായി മാറുന്നു. ഒരുപാടു് വിപരീതങ്ങൾ േചർന്നതാ�
ണു് കത്താരി: ‘തലയില്ല, തലക്കു മുകളിലൂെട വളഞ്ഞ
വാലുണ്ടു് ; കത്താരിക്കു് പല്ലില്ല എന്നാലും ഒെരാറ്റ കടി�
ക്കു് ജീവെനടുക്കും. നാവുണ്ടു്, പേക്ഷ, രണ്ടായി പിളർന്ന�
തു്.’ ൈകയുണ്ടു്, ഒറ്റ ൈകയ്. ഈ ഒറ്റൈകയാണവെന്റ
സർവ്വതും. ‘ഉടലുണ്ടു് /എല്ലാമുക്കുമൂലകളുേടയും ജീവനുട�
ലാ ണു്.’ ഈ കവിത, ഇവിെടെവച്ചു്, മാജിക്കൽ റിയലി�
സത്തിെന്റ സ്വഭാവം ൈകവരിക്കുന്നു.

‘ഇതു് ആശാരി െമനെഞ്ഞടുത്ത കത്താരിയല്ല
കാലപ്പഴക്കം െചന്ന കാട്ടുമന്ദാരത്തിൻ േതാലു െകാണ്ടു്
പിരിച്ച ഒരു കയറുേപാെല
അവെന്റ മന്ദാര കയറിെന്റ െകൗശലം.’

നാേശാന്മുഖമായ ഒരു കാവിെന്റ ചിത്രം ഈ കവിതയി�
ലുണ്ടു്. കയർേപാെല തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വള്ളികളുള്ള
കാവുകൾ നമുക്കിന്നും പരിചിതമാണേല്ലാ. മാത്രമല്ല,
േഗാത്രാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെട അനുസ്യൂതിയും കാവുകളിൽ
കാണാം.

കത്താരി ഒരു മാന്ത്രികപ്പൂട്ടു കൂടിയാണു്. അതു് എലിെയ
പിടിയ്ക്കും. േകാഴിെയ പിടിയ്ക്കും ‘േവണെമങ്കിൽ, മന്ദാര
കയർെവച്ചു കത്താരി െമനഞ്ഞ അവെന്റ ൈകെയയും
എടുക്കും.’ ഇരയും ഇരേതടുന്നവനും മന്ദാരക്കത്താരിയും
ഒേര ബിന്ദുവിേലക്കു നീങ്ങുന്ന അവസാന വരികൾക്കു്
ഒരു ൈക്ലമാക്സിെന്റ െസൗന്ദര്യമുണ്ടു്.

‘ഇര വരുന്ന വഴി തെന്ന അവനും.
മന്ദാരക്കത്താരി ഇരയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നു.
അവൻ
ഇര പിടിക്കുന്ന കത്താരിയിേലക്കും
മന്ദാരക്കത്താരി ഇരപിടിക്കാനും.’

മാന്ത്രികെക്കണി പ്രാചീനേഗാത്ര സംസ്കൃതിയിെല ഒര�
നുഷ്ഠാനമാണു്, ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന േവട്ടദൃശ്യ�
ങ്ങൾ േപാെല. േഗാത്രസംസ്കൃതിയിൽനിന്നു് അപ്രത്യക്ഷ�
മായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങെള, അനുഷ്ഠാനങ്ങ�
െള നമുക്കു അനുഭവേവദ്യമാക്കുന്നു ഈ കവിത.

പഴയ േഗാത്രക്കാവുകളുെട തുടർച്ച ആധുനിക സമൂഹ�
ത്തിലും ദൃശ്യമാണു്, ഒേട്ടെറ മാറ്റങ്ങേളാെട. പ്രകാശൻ
െചന്തളം എഴുതിയ ‘കാവു് ’ മലേവട്ടുവ ഭാഷയിെല ബിംബ
െസൗന്ദര്യമുള്ള കവിതയാണു്. ‘ജീവെന്റ ഉറവകണങ്ങൾ
അടിേവരാഴ്ത്തിയ’ കല്ലിലാണു് കാലത്തിെന്റ സാക്ഷിയാ�
യി അന്തിവിളക്കു് തിരിെതളിയിക്കുന്നതു്. കാട്ടുമൂപ്പെന്റ
പിൻവിളി മന്ത്രങ്ങളും മൂർത്തിേക്കാമരങ്ങളുെട െവളിപാടു�
കളും അവയുെട െപാരുളും കരിങ്കല്ലിെല ആരാധനയിൽ
േതടുകയാണു് കവി. തുടർന്നു്, അല്പം നാടകീയമായി, കാ�
ടുമുടിക്കാൻ പുറെപ്പട്ട പരിഷ്കൃത / ആധുനിക മനുഷ്യെന
അവതരിപ്പിക്കുന്നു:

‘കവർെന്നടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ടു്
പടേയാട്ട െപരുക്കങ്ങൾ.
മണ്ണിേലക്കാഴ്ന്നിറങ്ങിയ
ഓേരാ താഴു് േവരുകളും
കറുത്ത മക്കളുെട
ഞരമ്പായിരുന്ന കാവു്.’

കാവുകളുെട ചുറ്റുമുള്ള ‘ഇണേചർന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ /
മുറിെച്ചടുക്കുേമാ / കാട്ടാള പരിേവഷക്കാർ.’ കാവു കാക്കു�
ന്നവനാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാട്ടാളൻ. കാട്ടാള പരി�
േവഷക്കാരായ വനംെകാള്ളക്കാർ എല്ലാം േചർന്നു് കാ�
ടിെന്റ മക്കെള പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്നു് കവിമന�
സ്സിൽ െതളിയുന്ന ഉൽക്കണ്ഠേയാെട കവിത അവസാനി�
ക്കുന്നു.

‘എത്ര കാവുകെള
ചിതൽ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും
എത്രകൽവിളക്കുകൾ
മണ്ണിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും.’

ഇന്നു് നാട്ടിലവേശഷിച്ച ഒട്ടനവധി കാവുകൾ ബ്രാഹ്മണ�
കുടിേയറ്റെത്ത തുടർന്നു് േഗാത്രസ്വത്വം നഷ്ടെപ്പട്ടു് ൈവ�
ദിക-പുരാണിക് ചട്ടവട്ടങ്ങേളാടുകൂടിയ േക്ഷത്രങ്ങളായി
മാറി. ഇതാണു് കാടിറങ്ങിയ കാവുകളുേടയും അതിൻ
മക്കളുേടയും ൈദന്യം.

മലേവട്ടുവൻ ഭാഷയിൽ രാജി രാഘവൻ എഴുതിയ കവി�
തയാണു് ‘കാടു േതടി’. വനം െകാള്ളയും അതുണ്ടാക്കിയ
പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും ഒരു കിളിയുെട ബിംബത്തി�
ലൂെട അേന്വക്ഷിക്കുകയാണു് കവി.

‘കാടു േതടി ഒരു കിളി പറന്നു
തെന്റ കൂടിരുന്ന ആ ഒറ്റ മരം
േവദനേയാെട കരയുന്നു
ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
അവയിൽനിന്നും രക്തം വാർെന്നാഴുകുന്നു
മണ്ണിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന കൂട്ടിൽ
പ്രതീക്ഷകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു.’

കാടിെന്റ തകർച്ച പൂർണ്ണവും ദ്രുതഗതിയിലുമാെണന്നു്
കവി വ്യക്തമാക്കുന്നതിങ്ങെന:

‘കണ്ണടച്ചു് തുറക്കും മുേമ്പ
കാടു് െതളിഞ്ഞു
മരങ്ങൾ ആർത്തലച്ചു് വീണു
കിളികൾ ദിക്കറിയാെത പറന്നു.’

അതുേപാെല മറ്റു ജീവികളും. പുല്ലുമുളയ്ക്കാത്ത മണ്ണായി
കാടു മാറി, മഴ തഴുകാെത ചുട്ടു െപാള്ളി. ഇന്നു് അവി�
െട കാടില്ല. ‘കാടു് േതടി നാട്ടിൽ’ അലേയണ്ട അവ�
സ്ഥ. ഇതിനിടയിലും, കരഞ്ഞുണങ്ങിയ മണ്ണു് കരയുന്ന�
തു് ഒരാൾ േകൾക്കുന്നുണ്ടു്–േഗാത്രക്കാരണവർ. ‘മണ്ണിൽ
െതാട്ടു കിളച്ചവർക്കു് മണ്ണു് കരയുന്നതു് േകൾക്കാം.’ അവർ
കാടിെന്റ ഭാഷയും െപാരുളും ഒച്ചയും മറക്കില്ല.

പണിയഭാഷയിൽ ശാന്തി പനക്കൻ എഴുതിയ ‘േകാലു
െകാമ്പു’ (‘വടിെയ’ന്നു് മലയാള െമാഴി) എന്ന കവിത

‘കാട്ടിെലാരു വടി
ഒടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടു്
ചേത്താ…
അേതാജീവനുേണ്ടാ?’

എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ െപാരുൾ േതടുകയാണു്. ദിനം
പ്രതി അതു കണ്ടുേപാവുന്ന കവി ‘ഒരു നാളിൽ രണ്ടില
തളിർത്തു’ കാണുന്നു. അതിൽ ഒരിലയിൽ അവൾ ‘േസ്ന�
ഹെമഴുതി. /രണ്ടാമെതാന്നിൽ ജീവിതവും.’ ഇതു നൽ�
കിയ പ്രതീക്ഷയിൽ െകാെമ്പാരു മരമായി വളരുന്നതു്
ഭാവനയിൽ കാണുകയാണു് കവി:

‘െകാെമ്പാരു മരമായി…’
‘മകെനാരു ഏറുമാടം െകട്ടി
മകെളാരു ഊഞ്ഞാലുമിട്ടു.
കിളിെയാരു കുടുംബമുണ്ടാക്കി.
ഞാെനാരു കുടിലു െകട്ടി.
േവലി നാട്ടുേമ്പാൾ
േവരുകൾ അതിരു കടന്നു.’

േവരുകൾ അതിരു കടന്നതിനാൽ മരം മുറിച്ചുമാറ്റെപ്പട്ടു.
േചാര പിടഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടു്

‘ഇന്നെല ഞാൻ കണ്ട വടിയും
നാെള ഞാൻ കണ്ട കാടും’

എന്ന തിരിച്ചറിേവാെട അവസാനിക്കുന്ന കവിത പരിഷ്കൃ�
തെരന്ന േമനി നടിക്കുന്നവർ നശിപ്പിച്ച കാടിെന്റ േനർ�
ക്കാഴ്ചയും അതിൽ പിടയുന്ന േഗാത്രമനസ്സുകളുെട നിസ്സ�
ഹായതയും ലളിതമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

േഗാത്രസമൂഹത്തിെല പുതു�
ഭാവുകത്വെത്ത പ്രതിനിധാ�
നം െചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയകവി�
തയാണു് മലേവട്ടുവൻ ഭാഷ�
യിൽ ലിജിന കടുേമനി എഴു�
തിയ ‘കാലത്ത്ൈണ്ട കയ്യ’
(കാലത്തിെന്റ കരങ്ങൾ).
നാടും നാട്ടാേരയും കബളിപ്പി�
ച്ചു് ഭരണം നടത്തുന്ന അധി�
കാരവർഗ്ഗേത്തയും പുഴയും

ഖനിയും കുഴിച്ചു് സംഹാരതാണ്ഡവമാടുന്ന കുത്തകകേള�
യും േവാട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രിയേത്തയും വിചാരണ െചയ്യുക�
യാണു് ഈ കവിത.

‘കാടും നാടും മുടിച്ചു്
വീമ്പു പറഞ്ഞു
നാടും നാട്ടാെരയും പറ്റിച്ചു്
നാടു് ഭരിക്കുന്നു
പുഴകുഴിേച്ചാ ഖനി കുഴിേച്ചാ
പണമതു െകായ്യുന്നു.’

െകാടിനിറങ്ങൾക്കു് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടമായി; േവാട്ട് ബാങ്ക്
രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ മായയിൽ ജനേമാ ഇരുട്ടിൽ. കാടും നാ�
ടും മുടിച്ചവർ വിലസുന്നു നിർബ്ബാധം. േരാഷം പൂണ്ട പ്രകൃ�
തി കലി തുള്ളിയലറി; െകാടുങ്കാറ്റും പ്രളയവും കൂെടെയ�
ത്തി. ഇനിയുള്ള ഭാഗത്തിനു് ഒരു ദാർശനിക ഉൾക്കാ�
ഴ്ച്ചയുണ്ടു്.

‘തനിക്കു മുേന്ന ൈദവവും
നിഷ്ഫലെമേന്നാതി മനുഷ്യൻ
ഇതു് കെണ്ടാരാ ൈദവേമാ
വാതിലടച്ചുടൻ െമൗനിയായി
ഭൂമിയിലിേന്നാ മഹാമാരിയങ്ങെന
സംഹാരമാടിടുന്നു
ധനമാണു് മുഖ്യെമേന്നാതിയ മർത്യേനാ
െചറു കൃമിെയ ഭയന്നങ്ങിരിപ്പു വസതിയിൽ…’

ഈ ദുരിതം കണ്ടും നാം പാഠെമാന്നും പഠിച്ചില്ല എന്ന
പാരിസ്ഥിതിക തിരിച്ചറിവിെന്റ ശക്തമായ ഒരു സേന്ദ�
ശം കൂടിയാണു് ഈ കവിത.

രമ്യ എഴുതിയ ‘മലേവട്ട് വൻ മലെയറങ്ങിയേപ്പാൾ’ (മല�
േവട്ടുവൻ മലയിറങ്ങിയേപ്പാൾ) (മലേവട്ടുവൻ ഭാഷ)
ഇെന്റർെനറ്റ് യുഗത്തിെല എല്ലാ ബിംബസാദ്ധ്യതകേള�
യും പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള കവിതയാണു്:

‘കാട്ടിെല െനറ്റ് വർക്ക് തിരക്കിലാണു്
പുനംകൃഷിയുെട ഓർമ്മകൾ പങ്കുെവച്ചു്
മണ്ണു് ഇ-െമയിൽ െചയ്തു
അന്നം േതടിവരുന്നവെന കാത്തുകിടന്നു്
കാട്ടുേകാഴിയും, കീരിയും മുയലുെമല്ലാം
വാട്ട്സ് ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി,
വിരഹം പങ്കുെവച്ചു.’

ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ബിംബങ്ങളു�
െട പ്രേയാഗസാദ്ധ്യതകൾ… ‘മരുന്നു േതടിെയത്തുന്ന
ചങ്ങാതിെയ കാണാെത പച്ചിലകൾ െമസ്സഞ്ചറിൽ പരി�
ഭവം പറഞ്ഞു.’ കാട്ടുകനികൾ സദ്യ ഒരുക്കി െടക് സ്റ്റ് െമ�
േസ്സജ് െചയ്തു. ക്ഷയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മലകെള രക്ഷി�
ക്കാൻ വീഡിേയാ േകാൾ നടത്തി… പേക്ഷ, മലേവട്ടു�
വൻ ഇെതാന്നുമറിയുന്നില്ല:

‘അേപ്പാഴും,
ചങ്ങാതിമാരുെട പരിഭവങ്ങൾ അറിയാെത
മലേവട്ടുവൻ പട്ടയത്തിനായി
ഓഫീസുകളിൽ കയറി
ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.’

പുത്തൻ നാഗരിക ആർത്തികൾ ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കിയ
മലേവട്ടുവെന്റ ൈദന്യം ഈ കവിതയിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു് ഡിജിറ്റൽ ബിംബങ്ങളുെട സമർത്ഥമായ ഉപേയാ�
ഗത്തിലൂെടയാണു്.

േഗാത്രവർഗ്ഗ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയുെടയും, െപാതുെവ,
േകാവിഡ് മഹാമാരിസൃഷ്ടിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തകർച്ച�
യുേടയും േവറിട്ട ഒരനുഭവമാണു് മാവലിൻ തുളുഭാഷയിൽ
സുേരഷ് എം. മഞ്ഞളംബര എഴുതിയ ‘എക്കു് പണിെയ
ഇള്ളത് ’ (എനിക്കു് പറയുവാനുള്ളതു് ). ൈകകഴുകെല�
ന്ന േകാവിഡ് കാല പുതുശീലത്തിലൂെടയാണു് കവിത
ആരംഭിക്കുന്നതു്.

‘അപ്പേപ്പാൾ ൈക കഴുകാൻ
ശീലിച്ചതുെകാണ്ടു്
കണ്ണു കാണുന്ന അന്ധന്മാരാവാൻ
എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്ന ചിലർക്കു്
അവനവെന്റ ശ്വാസേത്താട്േപാലും
വിശ്വാസം നഷ്ടമാവുന്ന
കാലത്തിലൂെട നടക്കുേമ്പാൾ
പുറേകാട്ടും, മുേമ്പാട്ടും
േനാക്കാതിരിക്കുന്നെതങ്ങെന…?’

തുടർന്നു് നമ്മുെട സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ അവ�
സ്ഥകെള വിചാരണ െചയ്യുകയാണു് തികഞ്ഞ ആദിവാ�
സി സ്വത്വേബാധമുള്ള ഈ കവിത. വിശന്നേപ്പാൾ ഭക്ഷ�
ണം കവർന്നതിനു് മധുവും പുരുഷൈലംഗികാർത്തിയുെട
ഇരകളായി അമർെന്നാടുങ്ങിയ വാളയാറിെല പിഞ്ചുബാ�
ലികമാരും ഈ കവിതയിെല ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളാ�
ണു്, അനീതിയുെട ബിംബങ്ങളാണു്.

‘വിശപ്പിനാെലാരന്നം എടുത്തവെന
തല്ലിെക്കാന്ന നാടു്
രണ്ടു് കയർതുമ്പത്തു് െപൺകുട്ടികളുെട
നിലവിളികളിന്നും നിന്നിട്ടില്ല…’

ആദിവാസി യുവത്വത്തിെന്റ പ്രതിേരാധ സന്നദ്ധത ഉറ�
പ്പിക്കുന്ന ഈ കവിത കാടു് െകാള്ളയടിക്കാൻ വരുന്നവ�
േരാടു് പറയുന്നതിതാണു്.

‘ഞങ്ങൾ ഒറ്റേവരിലും
മുളയ്ക്കും, പൂക്കും, കായ്ക്കും എന്നു് മാത്രം…’

റവുള േഗാത്രഭാഷയിൽ സുകുമാരൻ ചാലിഗദ്ധ എഴുതിയ
‘കിളിയുറങ്ങിേയാ’ േഗാത്രസംസ്കൃതിയുെട അസ്തിത്വ വ്യാ�
കുലതകെള ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.

‘ഇനിേമൽ ഞാനീ പുഴകളിൽ േപാകില്ല
ആഴങ്ങളായിരം സൂര്യെന്റ കിരണങ്ങൾ
മുങ്ങി ഞാൻ െതളിനീരിൽ േമപ്പാട്ടു േനാക്കില്ല
പരുന്തുകൾ െപറ്റിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ
കളിയാടിയ െകാമ്പുകൾ ഞാനിനി കാണില്ല….
േനാവുന്ന മരെക്കാത്തിച്ചുണ്ടത്തും േചാര
മരെവട്ടി പഴെത്താലിയിലുണങ്ങുന്ന േചാര
െപൺമരം ആൺമരം െകട്ടിപ്പുണരുേമ്പാൾ
ഒരുഭൂമി ഒരുപുഷ്പെത്ത മാത്രം നനച്ചു…’

വരിവരിയായി തെന്നെയണ്ണി മറക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയൈക�
ക്കുമ്പിളിൽ, ഒരുകൂട്ടിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ െനയ്തിട്ട മുട്ടകൾ കാ�
ക്കുന്ന കിളിയുറങ്ങിേയാ എന്ന േചാദ്യത്തിലാണു് ഈ
കവിത അവസാനിക്കുന്നതു്. സ്വപ്നങ്ങളുെട മുട്ടയിൽ
അടയിരിയ്ക്കുന്ന േഗാത്രബിംബമാണു് ഈ കവിതയിെല
കിളി.

േഗാത്രഭാഷാകവിതകളിൽ പ്രണയവും പ്രണയഭംഗ�
ങ്ങളും തീവ്രാനുഭവമായി വരുന്നുണ്ടു്. സിന്ധു േകാളിമൂല
ചുള്ളിേയാടിെന്റ പണിയ ഭാഷയിലുള്ള ‘കുരുതി’ വായ�
നക്കാരിൽ ഒരു െനാമ്പരമായി ഇത്തരെമാരനുഭൂതി സൃ�
ഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രണയം നടിച്ചു് ഏേതാ ഒരാൾ—ഒരു പേക്ഷ,
ഒരു നാഗരികൻ തെന്നയാവാം—േഗാത്രമനസ്സിെന മുറി�
േവൽപ്പിക്കുന്നതിെന്റ േതങ്ങേലാേടയാണു് ഈ കവിത
ആരംഭിക്കുന്നതു്.

‘വാക്കുകൾ
െകാെണ്ടെന്റ െനഞ്ചിൽ െതാടുത്തു
നീവരുത്തീ മുറിവിൽനിന്നും
രക്തം വാർന്നു, ഒരു പേക്ഷ,
ഞാൻ മരിച്ചു േപാേയക്കാം
എങ്കിലും…
പറയില്ല ഞാൻ
എെന്ന െകാന്നതു് നീയാെണന്നു്…’

ഇതിെന്റ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അവളറിയുന്നുണ്ടു്. ആത്മഹ�
ത്യെയന്നും ഭീരുെവന്നും വിധിക്കെപ്പേട്ടക്കാം. ആൾക്ക�
വലയിെല അടക്കം പറച്ചിലുകളും മുറുമുറുപ്പുകളും െകട്ടട�
ങ്ങിേയക്കാം. ഒടുവിൽ, പലതും ഒരു ചിതയായു് നിന്നിലും
അമർന്നില്ലാതാേയക്കാം. എങ്കിലും നീയറിയുക:

‘എന്നിലാെകയും നീയായിരുന്നു
നിന്നിെലാരംശമായ് േപാലും
ഞാനിെല്ലന്നറിയും വെര…
എങ്കിലും…
പറയില്ല ഞാൻ നിെന്റ വാക്കിെന്റ
മുനയാെണെന്ന െകാന്നെതന്നു്…’.

ഈ കവിത ഒേരസമയം ആധുനികെന്റ /നാഗരികെന്റ
വഞ്ചനാെകൗശലവും േഗാത്രമനുഷ്യെന്റ ൈനർമല്ല്യവും
േനരിെന്റ െനറിയും ലളിതമായി നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നു.

ഈ പുതു കവിതകൾെക്കല്ലാം പ്രേമയപരമായ സാമ്യ�
ങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ൈശലിയിൽ അവ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തു�
ന്നു. ജന്മസിദ്ധമായ കവിതാവാസന മാത്രമാണു് ഈ
യുവ കവികളുെട ൈകമുതൽ. അവർക്കു് പരിചയക്കുറവു�
ണ്ടു്, പരിശീലനക്കുറവും. ഇതിനുപുറെമ, തിക്താനുഭവങ്ങ�
ളും കൂടിേച്ചർന്നു് അവരുെട കവിതകൾക്കു് ഒരു പരുക്കൻ
പ്രകൃതം ൈകവന്നിരിക്കുന്നു. പിൻതലമുറകെളേപ്പാെല
തങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവുന്നതു് മനസ്സിലാവാത്തതല്ല ഇന്ന�
വരുെട പ്രശ്നം. തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന െപാള്ളുന്ന
പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിന്നു് മനസ്സില്ലാക്കുന്നു, ബദൽ േപാംവ�
ഴികൾ ആരായുന്നു. പേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികെള അവർ
ഭയെപ്പടുന്നു. അതിനാൽ, മാേവാവാദം േപാേലയുള്ള തീ�
വ്രരാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്കു് ഇവർ വശംവദരായിെല്ലങ്കി�
െല അത്ഭുതെപ്പടാനുള്ളൂ. ഇവരുെട രാഷ്ട്രീയ കവിതക�
ളിൽ തീവ്ര നിലപാടുകൾ പ്രകടമാണു്. െപാതുെവ, കാ�
ടിെന്റ പുതുഭാവുകത്വങ്ങൾ ഈ കവിതകളിൽ വിടരുന്നു.
അതു പുറംേലാകം അറിേയണ്ടതുണ്ടു്, അംഗീകരിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്. ആരറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, അവർ മലയാളകവിതയു�
െട ഭാഗമാണു്.
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 ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിെല െപരിേഞ്ചരി സ്വേദശി. തൃ�
ശ്ശൂർ േകരളവർമ്മ േകാേളജിൽ നിന്നും ചരി�
ത്രത്തിൽ ബിരുദവും െപ്രാഫ.എം.ജി.എസ്സ്.
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വക�
ലാശാല ചരിത്രവിഭാഗത്തിൽ നിന്നു ബിരുദാ�

നന്തര ബിരുദവും. 1975 മുതൽ ചരിത്രാദ്ധ്യാപകൻ, െപ്രാഫ�
സർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിനിലകളിൽ വിവിധ സർക്കാർ കലാ�
ലയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 2007-ൽ പട്ടാമ്പി ഗവെണ്മന്റ് സം�
സ്കൃത േകാേളജിൽ നിന്നു് പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ചു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. േദശചരിത്രം
2. സമ്പത്തും അധികാരവും

Edited works

1. History and Theory

2. State and Society in Pre-modern South India (edited
jointly with R. Champakalakshmi and Kesavan Veluthat)

കൂടാെത സമാഹരിക്കാത്ത കുറച്ചു േലഖനങ്ങളും.

(ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിമീഡിയ േകാമൺസിേനാടു് കടപ്പാടു്.)



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
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