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െക ജി എസിെനക്കുറിച്ചു് പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ
മലയാളകവിതയിൽ ആധുനിക
തെയ അനുഭവെപ്പടുത്തിയവരിൽ
െക ജി എസ് േവറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഭാ
ഷയിലും ഭാവുകത്വത്തിലും ആധുനി
കതയ്ക്ക് തേന്റതായ ഒരു ഒറ്റയടിപ്പാത
അേദ്ദഹം നടന്നുണ്ടാക്കി. സമകാലി
കരായ പലരും കവിതെകാണ്ട് സാ
മൂഹ്യാവസ്ഥെയ വിമർശിക്കുേമ്പാൾ
സ്വന്തം ജീവിതാവസ്ഥയുെട ജനകീയവിചാരണകളായി
രുന്നു െക ജി എസ്സിെന്റ കവിത. വാക്കിെന്റ ശബ്ദഭംഗി
െയ അല്ല അതിെന്റ ഉൾമുഴക്കെത്തയാണ് അേദ്ദഹം ശ്ര
ദ്ധിച്ചതും പരിചരിച്ചതും. ‘അേത െചരിേനാട്ടക്കാക്കപ്പക
ൽ’ എന്നിങ്ങെന അപൂർവ്വമായ പദേച്ചർപ്പുകൾ െകാണ്ടും,
‘നന്ന(ല്ല)ങ്ങാടി’, ‘ഭാരംപര്യം’ എന്നിങ്ങെന അർത്ഥേഭദ
േത്താെട അക്ഷരേച്ചർപ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടും അേദ്ദഹം
കാവ്യഭാഷെയ പുതുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. വാക്കിൽ കുറുകി
യും െപാരുളിൽ കൂർത്തും ചിലേപ്പാൾ െക ജി എസ്സിെന്റ
വരികൾ പഴെഞ്ചാൽവഴി േതടുന്നതായും കാണാം (മുദ്രകളി
ല്ലാതില്ല വിരൽ/വിത്തുകളില്ലാതില്ല വയൽ). ഭാഷണത്തി
െന്റ നാടകീയതയും െക ജി എസ്സിെന്റ കാവ്യശില്പെത്ത
വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
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െക ജി എസ്: കവിത
െകാച്ചിയിെല വൃക്ഷങ്ങൾ
െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതകൾ
െക ജി എസ് കവിതകൾ
ഓർമ്മ െകാണ്ട് തുറക്കാവുന്ന വാതിലുകൾ
അതിനാൽ ഞാൻ ഭ്രാന്തനായില്ല
ൈസനികെന്റ േപ്രമേലഖനം
അമ്മമാർ
പൂൈക്കത
ദൂരത്ത്
മരിച്ചവരുെട േമട്
െക. ജി. എസ്. കവിതയും ജീവിതവും
POEMS Ed. B. Kannempilli

Trees of Kochi and other poems Ed. EV Ramakrishnan
Tiny Judges shall arrive Ed. Aditya Shankar

െകാച്ചി കാ െദർഖത്. വിവ. എ. അരവിന്ദാക്ഷൻ
െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയവര കവിതെഗളു (കന്നട) വിവ.
േതർളി േശഖർ
• െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയിൻ കവിൈതകൾ (തമിഴ്) വിവ.
സിർപി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ
• പലാെക്കാൈട്ടതത്തുവം (തമിഴ്) വിവ. ജയേമാഹൻ
• ഞാെനെന്റ എതിർകക്ഷി

അവാർഡുകൾ
പലതു്
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േപരാട്ടം
എനിക്കിഷ്ടമല്ല
എെന്റ േപരു്.
വിളിച്ചാലുടൻ
വിളിേകൾക്കുന്നതു്
വീണ്ടുമതു് േകൾക്കാതിരിക്കാൻ.
അവരുമിവരും വിളിേകൾക്കുന്ന േപർ
എെന്റ േപരല്ല.
വിളിക്കുന്നെതെന്നെയന്നു്
വിളിച്ചവെര േനാക്കിയുറപ്പിേക്കണ്ട േപരും
എെന്റ േപരല്ല.
ഇതു് ജാഡ;
നിെന്റ േപരാണു് നീെയന്ന്
വാദിക്കുന്നവേരാട് ഞാനില്ല തർക്കിക്കാൻ.
വരയാട് മല കയറുന്നതു് േപാലവർ
വാദമല കയറും;
വഴിപ്പുറം കാണില്ല
വിസ്തൃതി കാണില്ല
കാണില്ല നീലക്കയവും.
േകൾക്കില്ലവർ സ്വന്തം െനഞ്ചിെല
മൗനത്തുടി.
സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട
എെന്റ േപരറിയുേന്നാർക്കും
അറിയാേത്താർക്കും
മറേന്നാർക്കും
െവട്ടിേയാർക്കും.
എെന്തന്നാൽ, എെന്നയല്ല
ആ പരിചയം െതാടുന്നതു്;
ആ മറവി, നിന്ദ, െവട്ടുന്നത്.
െകാഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ
കനിയും മണവും തണലും
േപായ പൂക്കാലവുമായ്
എെന്റ േപരിെന്റ േചാട്ടിൽ.
ശങ്കിക്കെട്ട േലാകെത്ത
ശ്വാനെനേപ്പാെല
ശം.
പാർേത്താെട്ട
ഭയങ്കരനിൽ
കരൻ.
വാഴെട്ട പി-യുെട ഓർമ്മ.
പേക്ഷ, അസഹ്യം
മുഖേത്തക്ക്
കഴുത വാൽ കുടയുന്ന
ആ ജാതിച്ചള്ള.
എത്രെയത്ര േപരുകൾ
ജാതി നാറാെത.
മതമില്ലാെത.
കറമ്പൻ െവളുമ്പൻ െചമ്പൻ േപാെല
നിറേപ്പരുകൾ.
എത്ര പവിത്രം
സസ്യേപ്പരുകൾ, ജീവിേപ്പരുകൾ…
എനിെക്കാരു പക്ഷിയുെട
േപരായിരുെന്നങ്കിൽ
ഒരു വൃക്ഷത്തിെന്റ, പുഴയുെട…
വയൽമണക്കുന്ന മരുതേപ്പേരാ
മല മുഴങ്ങുന്ന കുറിഞ്ചിേപ്പേരാ
ആയിരുെന്നങ്കിൽ…
െതാഴിൽ മണക്കും
ചില േപരുകളടുത്ത് വരുേമ്പാൾ.
േചേറാ മീേനാ മരേമാ മഷിേയാ
ഡീസേലാ ഗ്രീേസാ വിയർക്കും ചില േപരുകൾ.
േദശപടം ചുരുൾ നിവരും
ചില േപരുകേളാടടുക്കുേമ്പാൾ.
അത്തർ മണക്കുന്ന േപരിൽ
േചാരമണം േചർത്തു, ഭീകരത.
ചന്ദനം മണക്കുന്ന േപരിൽ
ചാവുനാറ്റം േചർത്തു, വർഗ്ഗീയത.
െവറുപ്പ് വളരുന്നു േപരുകളിൽ
അടുപ്പേത്തക്കാൾ; ഭയം,
വിശ്വാസേത്തക്കാൾ.
പല േപരിൽ വസിക്കൽ
പല ചിറകിൽ പറക്കൽ
െപേസ്സാവേയാ കമലേയാ േപാെല
പല പക്ഷികൾക്ക് കൂടുള്ള
കാടുകൾേക്ക കഴിയൂ,
എന്നിങ്ങെന
േപരുവിഷാദത്തിൽ
ആയുസ്സ് ദുഃഖെവള്ളിയാവുേമ്പാൾ
പഴയനിയമം പറയും:
മനുഷ്യർ എല്ലാറ്റിനും േപരിട്ടു,
ൈദവത്തിനു് െചകുത്താനു്
േനരിനു് േനരത്തിനു് നീതിക്കു്
ഭൂമിയിൽ വീണു് നിലവിളിക്കുന്ന
രക്തത്തിെന്റ ശബ്ദത്തിനു്…
മനുഷ്യരാണു് എല്ലാറ്റിനും അർത്ഥമിട്ടതു്
അതിരിട്ടതു്, അകലമിട്ടതു്;
ആണും െപണ്ണുമാക്കി
േമൽേപ്പരും കീഴ്േപ്പരുമാക്കി
സേല്പരും ദുഷ്േപ്പരുമാക്കി
ഒറ്റയും കൂട്ടവുമാക്കി
വംശെത്ത േദശെത്ത
േവദെത്ത അണുവിെന,
മനസ്സിെന, പകുത്തേപാെല എല്ലാം പകുത്തതു്;
േപരു് േനാക്കി മാർക്കിടരുെതന്നു്
വിധിച്ചതും.
ആെരങ്കിലുമിട്ടതാണു്
ആരുെട േപരും;
ഫലിക്കാെത േപായ പ്രവചനം
ഓേരാ േപരും.
പാളിേപ്പായ കഥനം
ഓേരാ േപരിെല മൗനത്തിലും.
എത്താെത േപായ ദൂരം
ഓേരാ േപരിെല ചിറകിലും.
അവതരിക്കാത്ത െപാരുൾ
ഓേരാ േപരിെല ഇരുട്ടിലും.
അവരവരിട്ട േപേരേപരാവൂ.
വാക്കും െചയ്തിയും െകാെണ്ടാരു
േപെരഴുത്തല്ലാെത വാഴ്െവന്ത് ?
നിറഞ്ഞും കലങ്ങിയും
അക്കര ഇക്കര േമക്കരകീഴ്ക്കരപ്പച്ചകൾ കാട്ടിയും
ഒഴുകിെത്തളിഞ്ഞും കടലിൽ
കൂടലല്ലാെതന്തു േപരാറ്?
േപരാട്ടത്തിെലാടുങ്ങുന്നുേവാ
േപാരാട്ടേമാേരാന്നും?
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േകശവേദവ് സ്വപ്നത്തിൽ
വന്നു
േകശവേദവ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു.
സിൽക്ക് േഷർട്ടല്ല
നിലാവുജൂബ്ബ.
േവദിയിലല്ല
വീഥിയിൽ.
െവളിച്ചപ്പാടല്ല
വിഷണ്ണൻ.
ഉച്ചത്തിലല്ല
െമെല്ല:
എതിർെപ്പതിർെപ്പന്നു് ഗർജ്ജിച്ചു് ഞാൻ
എതിർപ്പാളിയായി.
രാമായണെത്തയല്ല അന്ധതെയ
നാടിെനയല്ല നാടുവാഴിത്തെത്ത
കമ്യൂണിസെത്തയല്ല സ്റ്റാലിെന
ശാസ്ത്രെത്തയല്ല അണുേബാംബിെന
എതിർെത്തതിർെത്തെന്റ േപാർക്കുതിര
യുദ്ധൈമതാനിയിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറായി.
േകാലാഹലവള്ളി പിഴിഞ്ഞ് േസാമം രസിച്ചു.
ആഴെത്ത, സൂക്ഷ്മെത്ത, ആത്മാവിെനയും മറന്നു.
ഗൗനിച്ചില്ല പതിക്കുെന്നവിെടെയൻ
എതിർേപ്പാേരാന്നുെമന്നു്.
വളരുേന്നാ തളരുേന്നാ എെന്റ കലെയന്നു്.
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ മനെസ്സേന്നാടു്
മന്ത്രിക്കുന്നെതെന്തന്നു്,
െപാരുളാരായാെത ഞാൻ
പതിരു് െമതിക്കയാെണന്നു്,
െവടിെക്കട്ടിേനക്കാൾ മുഴങ്ങും
െനഞ്ഞിടിെപ്പന്നു്,
കീർത്തിെയെന്ന
കുരങ്ങുകളിപ്പിക്കയാെണന്നു്,
േകസരി ശകാരിച്ചിട്ടും.
അറിഞ്ഞില്ല േലാകത്തിൽ നിന്നു് ഞാൻ
മുറിഞ്ഞകന്നതും.
2

ഡാ, കാലേമെറയായി ഞാൻ
മറവിയിലാണ്ടിട്ടു്; ഇന്നുെമെന്തടാ നമ്മുെട
െതാഴിലാളിയുെട ഭാഷ
മ്ലാനയാമത്തിെല പപ്പു*വിെന്റ ചുമ േപാെല?
ശരണമണികളിൽ മുട്ടിച്ചിലമ്പിേച്ചാ
പതിത െനഞ്ചിെല ഇടിമുഴക്കം?

*ഓടയിൽ നിന്ന്

3
േപാൾ ക്ലീയുെട േപ്ലറ്റിൽ
ഒരു ദിവസം
േപാൾക്ലീെയത്തിയേപ്പാേഴക്ക്
േപ്ലറ്റിൽ തൂെവള്ള മീൻമുള്ള് മാത്രം.
മാംസം ആേരാ തിന്നു.
മീൻമുള്ളിെന്റ െവണ്മയിൽനിന്ന് േപാൾ ക്ലീ
മീനിേലയ്ക്ക് േപായി:
ആടിത്തീർന്ന കടൽ നടനം
അേക്വറിയവും െപൺമിഴിയും
ചടുലമാക്കുന്ന മീൻതുടിപ്പുകൾ,
മീൻ കഥകൾ, എല്ലാം
േപാൾ ക്ലീ ഉളളാലറിഞ്ഞു;
എന്തേരാ ഭൂതദർശിനി, മനസ്സ്.
മാംസളാവരണം േപായി േലാകം
ഖരവിരൂപമായ എല്ലിൻകൂടാെയന്ന്
േപാൾ ക്ലീയ്ക്കു േതാന്നി.
േപ്ലറ്റിെല മീൻമുള്ളിെന്റ കിടപ്പിൽ
മരുത്തുറസ്സിലും േകാംേഗാതടത്തിലുമടിഞ്ഞ
മൃഗാസ്ഥികൂടങ്ങൾ േപാൾ ക്ലീ കണ്ടു;
ആന, പുലി, മാൻ, ജിറാഫ്…
രൂപേഭദം െവടിഞ്ഞ്
നാമേഭദവും വംശേഭദവും െവടിഞ്ഞ്
നിരാമയ മൃതമഞ്ഞയിേലക്ക് എല്ലിെല
മ്ലാനെവണ്മയുെട മൂകസഞ്ചാരം
േപാൾ ക്ലീ കണ്ടൂ.
2

മാംസളത േപായേപ്പാൾ മമത േപായി
സ്വത്വം േപായി.
സ്വന്തത്വം േപായി.
നിറം േപായി.
പുണരൽത്വരയിെല
പ്രണയമണം േപായി.
സന്ധിസന്നദ്ധതയിെല
മൃദുലപ്രേലാഭനം േപായി.
െപണ്ണിനും ആണിനുമിടയിലാടാറുളള
നിഴലിെന്റ തൂക്കുപാലം േപായി.
കാമച്ചുഴലി േപായി.
ഭാവേമളം െകാട്ടുന്ന
മനെച്ചണ്ട േപായി.
കളിെയല്ലാം മാംസേത്താട് കളിക്കുന്ന
സൗന്ദര്യവിപണികളും
മാദക േമാഡലുകളും േപായി.
സ്വയം െപാക്കൽ േപായി
സ്വജനെപ്പാക്കൽ േപായി.
താരെപ്പാലിമ േപായി.
സൂക്ഷ്മേകാശങ്ങളിൽ
ഉദാത്തതയുദിപ്പിക്കുന്ന
മുക്തിവാഹിനിസിരകൾ േപായി.
മാംസം ഇല്ലാതായാൽ
ചരിത്രം ഇല്ലാതാെയന്നു്,
ആത്മാവില്ലാതാെയന്നു്,
ഭൂമി മുളളും മുരടും മാത്രമാെയന്നു് ,
േപാൾ ക്ലീയ്ക്ക് േഖദം േതാന്നി.
േസ്നഹിച്ചവളുെട അസ്ഥികൂടം
എന്നും വായിക്കാൻ
ജീവിതാന്ത്യംവെര സൂക്ഷിച്ച കാമുകൻ
കവിതയിലും സിനിമയിലുമുണ്ടു്.
ജപിെച്ചഴുതി എല്ലിൻകൂടിലടച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര
േപ്രമെമന്ന ആയുർമന്ത്രം.
പുറേനാട്ടത്തിൽ എല്ല് സ്െകച്ച് മാത്രം;
എല്ലിേന്മെലാന്നും എഴുതീട്ടില്ല; മാംസമല്ലാെത.
നിറവും വടിവും അർത്ഥവും ൈദവവും
സ്വാദും മതവും േദശവും മനസ്സും
െവളുത്തവാവും കറുത്തവാവും
സൂര്യ/ചന്ദ്ര/േചാദന/ഗ്രഹണങ്ങളും
ജീവെന്റ കലണ്ടറും
മാംസത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടവ.
ചീഞ്ഞുമായാനുള്ളതിൽ
ചീയാത്ത ചിലെതഴുതും പ്രകൃതി.

□

പ്രതികരണങ്ങൾ
◦ ഞാൻ കുറച്ചു കബീർവചനങ്ങൾ അയക്കാം. പ്രസക്ത
മായ ഒന്ന് ഇവിെട: “ചന്ദനമിെതന്തു െചയ്യാൻ / പാമ്പ
തിെനച്ചുറ്റീ / എങ്ങുേമ വിഷം കയറീ / എങ്ങമൃതു േക
റാൻ?” — സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ സായാഹ്നയുെട െചറുവായനാ സമാഹാരങ്ങൾ മിക
ച്ച നിലവാരമുള്ളവ, ഉള്ളടക്കത്തിലും രൂപഭംഗിയിലും.
ൈവകാെത ചില രചനകൾ അയയ്ക്കാം. സ്വീകാര്യെമ
ങ്കിൽ പ്രേയാജനെപ്പടുത്താം. നന്ദി. — പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ
◦ At my age, very often, I am unable to sleep until
late night. Sayahna’s digital format helps me a lot
to read during my late nights without disturbing
my husband’s sleep. Thank you for giving me this
opportunity. Hope this community continues to
grow and provide company for many.
— Kamala Chandran

◦ േലാകമിേത്താളജി ഗുളിക രൂപത്തിൽ സായാഹ്ന പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമാണ്. എല്ലാ രാ
ജ്യങ്ങളുെടയും സാംസ്കാരിക േസ്രാതസ്സ് മനസ്സിലാക്കാ
മെല്ലാ. — േഡാ. പി. െക. സുകുമാരൻ
◦ എെന്റ േപര് ആഷ്ലി. ഞാൻ െഡന്റിസ്റ്റ് ആയി വർ
ക്ക് െചയ്യുന്നു. സായാഹ്നയുെട ഗ്രൂപ്പ് ഗംഭീരം . രാവി
െല എഴുേന്നൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന സായാഹ്ന എന്തു
പറയുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം അേന്വഷിക്കുന്നത്. േകര
ളത്തിനുപുറത്ത് പഠിക്കുേമ്പാഴും േജാലിത്തിരക്കിനിട
യിലും വായന കുറഞ്ഞുേപായി . ഇേപ്പാൾ ഐതിഹ്യ
മാല രസിച്ചുവായിക്കുന്നു. േഫാൺ പതിപ്പുകൾ എെന്ന
േപ്പാലുള്ളവർക്ക് ഏെറ പ്രേയാജനകരമാണ് . സായാ
ഹ്നയ്ക്ക് നന്ദി. ഒത്തിരി സേന്താഷേത്താെട അടുത്ത പു
സ്തകം കാത്തിരിക്കുന്നു — ആഷ്ലി

പി രാമെന്റ ‘ബാഷ’
◦ രാമൻ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് അറ്റ
മില്ലാെത വരികൾ തുടങ്ങുന്നു.അനന്തതെയക്കുറിച്ച് രാ
മൻ എഴുതിയ കവിത േപാെല അത് അങ്ങു ദൂെര േപ
രാറ്റിന്നലകെളയും കവിഞ്ഞു് ദൂെര എവിെടേക്കാ നീളു
ന്നു. ഏറ്റവും ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇതാണു് രാമൻ കവി
തകളുെട എെന്റ വായനാനുഭവം. — വി. െക. സുൈബദ
◦ പി രാമെന്റ കവിതകൾ വായിക്കുേമ്പാൾ…
“നമ്മള് െകായ്യും വയെലാന്നും, നമ്മുെടതല്ല ൈപങ്കി
ളിെയ…” എന്ന് തിരുത്തി പാടണം, സാഹിത്യത്തിൽ.
കാരണം കർതൃത്വം നിരാകരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾമാത്രമാ
ണ് സർഗ്ഗസൃഷ്ടി പ്രകാശമാനമാകുന്നത്, അണെകട്ടിയ
ജലത്തിെല സ്ഥിതിേകാർജ്ജം ഗാമങ്ങളിെല കൂരക
ളിൽ െവളിച്ചമായ് െതളിയും േപാെല.

ചക്കയിൽ പകെലാെക്ക പറ്റിക്കിടന്ന അണ്ണാെനേപ്പാ
െല, േചനയ്ക്ക് രാപ്പകൽ വട്ടം കിടന്ന് മരിച്ചു േപായ കർ
ഷകെന േപാെല, വിളവിന് പാകമാകുേമ്പാൾ, അത്ര
കണ്ട് പാകമാകാത്ത കുമ്പളത്തിേലക്കും കാച്ചിലിേല
ക്കും മാറിക്കിടന്ന് അവെയക്കൂടി പാകമാക്കാൻ വിളി
കിട്ടിയവനാണ് കവി. ഇവിെട വിളേവെറ, െകായ്ത്തുകാ
രുേമെറ, എന്നാൽ വിളെമതിച്ച്, കുത്തി, പുഴുങ്ങി രുചി
യുള്ള ആഹാരമാക്കി പാത്രമറിഞ്ഞ് വിളമ്പാനറിയു
ന്നവർ ചുരുക്കം. അതറിയുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് പി രാ
മൻ.
പി രാമെന്റ “ബാഷ” ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നത്, കുട്ടി
കളുെട “ബാഷ മാമ”നാകുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാക
ത്തിന് വാഷ്േബസിൻ താഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ട് മാത്ര
മല്ല, വളർന്നിട്ടും വളഞ്ഞുനിന്ന് കുലുക്കുഴിഞ്ഞ് തുപ്പാൻ
അവെര പഠിപ്പിക്കുന്നത്െകാണ്ട് കൂടിയാണ്. ഇതുേപാ
െല, നമ്മുെട ഭാഷയും, എത്ര വളർന്നാലും കുനിേയ
ണ്ടിടത്ത് കുനിയാനും കുലുക്കുഴിഞ്ഞ്തുേപ്പണ്ടിടത്ത്—
അെതത്രതെന്ന പളുങ്കുപിഞ്ഞാണമായലും—തുപ്പാനും
പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ഭാഷകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാ
ത്ത ഉയരങ്ങളിലിരിക്കുേമ്പാഴും എത്രഉയരമില്ലാത്ത
വനും പ്രാപ്യമായതാണ് അവെന്റ മാതൃഭാഷ എന്ന്
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പി. രാമെനറക്കുറിച്ച് സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയതുേപാ
െല വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള േലാകസൃഷ്ടികർമ്മെത്ത
യാണ് അേദ്ദഹം കവിതയിൽ അേന്വഷിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും ലളിതവും സാധാരണവുമായ വാക്കുകളിൽ
ഗഹനമായ അർത്ഥം ഒളിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യേലാകസൃ
ഷ്ടി.
“രണ്ടു കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടുെപടുന്ന മനസ്സുള്ളവൻ”, ഇരു
െളത്തും മുമ്പ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ െവയിെലാന്നു

മങ്ങിയേപ്പാേഴയ്ക്കും അരലക്ഷം ഇലയടച്ചുറങ്ങുന്ന പുളി
മരേത്താട് ആ അറിവ് േചാദിക്കുന്നിടത്ത് ഈ കാവ്യ
പരിസരം മനുഷ്യെന അതിെന്റ േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും
അടർത്തിെയടുത്ത് അവേനാളേമാ അവനധികേമാ
പ്രാധാന്യമുള്ള ചരാചരങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കു
ന്നു. “ആ ൈലെറ്റാന്നു െകടുത്തു” എന്ന മാവിെന്റ െക
ഞ്ചൽ സങ്കൽപ്പിക്കൽ അയാളുെട ദിനചര്യയാകുന്ന
േതാെട മനുഷ്യ േകന്ദ്രിതമായ നമ്മുെട പരിസരസങ്ക
ല്പനങ്ങെള കവി ഉടച്ചുവാർത്ത് വാക്കിെന്റ പുതിയേലാ
കം തീർക്കുന്നു. — ബിബിൻ ആന്റണി

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ക്േടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചി
രിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.
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