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പൂൈക്കത

വൃദ്ധൻ ഒറ്റയ്ക്കു് താമസം, ഒറ്റമുറിവീട്ടിൽ;
ൈവക്കം കായലിെന്റ ഓരത്തു്.
എങ്ങുേന്നാ എേന്നാ വെന്നാരാൾ; സിദ്ധേനാ
മുൻനക്സൈലേറ്റാ മായാവിേയാ.
കാണാൻ വരുന്നു പലരും.
ഭാവനയിൽ ൈവക്കം പലരാക്കി വൃദ്ധെന.
നിലാവത്തു് കായലിനു് േമേല ഉലാത്തുെന്നാരാൾ,
ചിലർ കണ്ടു.
കായൽക്കാറ്റിൽ ആ ജുബ
കാണാേത്താണിക്കു് പായ;
ചിലർ കണ്ടു. ചിതറി വൃദ്ധൻ
ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് െകട്ടുകഥകളിേലക്കു്.
െകടുന്നിെല്ലാരു വീട്ടിലും
െകട്ടുകഥ േവവും അടുപ്പു്.

സ്കൂൾ വിട്ടു് മടങ്ങും വഴി മൂന്നദ്ധ്യാപകർ
സാഹസികരായി: ഇന്നറിയണം നിജം.

രണ്ടു്

വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു: സാറുമ്മാെര, എെന്റ േപർ സംഭവൻ.
മുംൈബയിലും അഹമ്മാദാബാദിലും
തുണിമിൽെത്താഴിലാളി.
ദത്താസാമന്ത് എന്ന േഡാക്ടർ സാബിെന്റ
യൂണിയനിെല രണ്ടര ലക്ഷത്തിെലാരു കനൽ.
ഗുജറാത്തി, മറാത്തി, ഹിന്ദി, അന്നു് വശമായി.
എെന്നപ്പറ്റിപ്പറയാൻ ദലിത് കവി
യശ്വന്ത് വേഗലയുെട രീതിയാെണളുപ്പം:

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

േനരം േപായ് േനരം േപായ് പാടി ഞാൻ
വിലങ്ങില്ലാ വാക്കു് വിതയ്ക്കാൻ കൂടി
തീണ്ടലില്ലാ കൂടൽ വളർത്താൻ കൂടി
ഓരു്െവള്ളം േപാെല ദുർഭൂതം
ഭാവിക്കണ്ടത്തിേലെക്കാഴുകുന്നതു് തടയാൻ കൂടി
രാജ്യം നീതിക്കവിതയാക്കാൻ കൂടി.

കൂട്ടെക്കാലയുെട കാലത്തു്
ഗുജറാത്ത് േചാദിച്ചു:
ബീവീം േമാളും െവന്തു; നിനെക്കന്തു് േവണം?
ചാവേണാ ൈകകാൽ െവട്ടി വിടേണാ?
ഓടിേയാടി െവറുപ്പിെന്റ തീപ്പുരയിൽ നിന്നു്
പുറെത്തത്തിയേപ്പാൾ ഞാെനാരു പുകച്ചുരുൾ.
ഞാെനെന്റ മായൽ കാണുകയാെണന്നു് േതാന്നി.
േകാശങ്ങളിൽ േലാകെമഴുതിയ
േക്ഷാഭപ്രമാണങ്ങൾ മാ യുെന്നന്നു് േതാന്നി.
എഴുെത്തല്ലാം മാഞ്ഞ കൽത്താളുമായി
എെന്റ േമാശ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റെപ്പെട്ടന്നു് േതാന്നി.
ഒറ്റെപ്പടലും െകാല്ലെപ്പടെലന്നു് േതാന്നി.
ഏറ്റുവിളിക്കാനാള് േവണം
മുദ്രാവാക്യത്തിനു് ജീവിക്കാൻ.
കൂട്ടു് േവണം പാട്ടിനു് ജീവിക്കാൻ.

പട്ടിക്കതിെന്റ വാൽ പിടികിട്ടുന്നില്ല;
എനിെക്കെന്റ മനസ്സും;
ആ സമരവട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി,
സൂചിെപ്പരുപ്പം െകാണ്ടു്
േനരഭ്രമം ബാധിച്ച എെന്റ ഘടികാരം.

ആളിെന്റ െതളിമ േനാക്കി
വാഴ്വിെന്റ എളിമ േനാക്കി
പുസ്തകങ്ങെള േനാക്കി,
മനസ്സിലാകായ്കയിലും മതിപ്പു് േതാന്നി,
മാഷന്മാർ മടങ്ങി.
കേണ്ടാ േകേട്ടാ മനസ്സിൽ നിന്ന
ഗാന്ധിയൻ/ മാർക്സിയൻ/അംേബദ്േകറിയൻ
ഛായകളിൽ കുടയൂന്നി,
വൃദ്ധെന്റ െകാമ്പും തുമ്പിയും െചവിയും കാലും
വർണ്ണിച്ചും തർക്കിച്ചും മാഷന്മാർ
കടവേത്തക്കു് നടന്നു.

മൂന്നു്

ഞാനറിയും മൂപ്പെര,
മാങ്ങാടു് രത്നാകരൻ പറഞ്ഞു;
േപായിട്ട്ണ്ടു് ഞാനാ ഒറ്റമുറിയിൽ
ചിന്തരവിെക്കാപ്പം.
െക.പി.ആറിെന്റേയാ പാറയുേടേയാ
വടിവിെലാരു വൃദ്ധകനൽ.

രവി േചാദിച്ചു:
എേപ്പാഴും സന്ദർശകർ; ആെളാഴിെഞ്ഞെപ്പാഴാ
കള്ളച്ചരിത്രത്തിെനതിേര
േനർച്ചരിത്രെമഴുത്തു?

േവേണൽ േനരം േവരിലും കായ്ക്കും, രവീ;
േവണംന്നു് േതാന്നണം.
ആൾ വരവു് വിശ്വാസ, സംശയ, വരവു്.
ഞാനതു് രസിക്കുന്നു.
കാണുേമ്പാൾ ഏകവചനം
േകൾ ക്കുേമ്പാൾ ബഹുവചനം, വരുന്നവർ.
േനടുന്നു വരേവതിലും ഞാൻ, വൃദ്ധൻ ചിന്താസക്തൻ,
തത്വസുഖെമെന്തങ്കിലും;
േതടുന്നു പ്രത്യാശ, മൃത്യുഞ്ജയ രഹസ്യവും.
േകാരുന്ന മീെനല്ലാം േചാരുന്നു
വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വലിയ വലക്കണ്ണിയിെലങ്കിലും.

ആരും വരാനില്ലാത്തേപ്പാൾ വരും
േതാണിക്കാരെന്റ കൂക്കു്, സമയം തുഴയും
നീണ്ടു് നീെണ്ടാരു വാക്കു്;
ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂെട വരും സക്കറിയേയാ
ഇളയിടേമാ കപിക്കാേടാ ചുള്ളിക്കാേടാ
രാജീവേനാ സച്ചിേയാ കാരേശ്ശരിേയാ
സമയം തുറക്കും െവയിൽ.
നാെള വരും ശ്രീരാമനും ക്യാമറയുെമെന്ന
േവറിട്ട കാഴ്ചയാക്കാെനേന്നാർമ്മ വരും.
കായൽക്കയം മുഴക്കി വരും വാനമ്പാടി
ജീവെനരിഞ്ഞു് പാടി വരും രാപ്പാടി, വരും
ഉള്ളിെലാരു കിളി പാടും വാക്കു്, കവിത;
െപായ് കീറും വജ്രം
േനരൂറും ഉറവ
നാലും ആറും നാേനാെപ്പാരുളുമാടും വാക്കു്.

കായലറിയുമാദ്യം
ഇരുളിെന്റ െവളിവിെന്റ വരവു്;
വാക്കിലറിയുമാദ്യം
ഭ്രാന്തിെന്റ പ്രിയത്തിെന്റ വരവു്.
ദുരന്ത ശുഭാന്തങ്ങൾ.
െവറുപ്പല്ല േസ്നഹത്തിെന്റ വിപരീതപദം
ഭ്രാെന്തന്നു് േകഴും ഭാഷ.
െപണ്ണും ദളിതും നീതിയും െതളിക്കെപ്പടുന്നതു്
ബലിക്കുറ്റിയിേലെക്കന്നു് കാണിക്കും.
ആത്മഹത്യയ്ക്കുള്ള ഭ്രാന്തൻ തയ്യാെറടുപ്പിലാണു്
േലാകെമന്നു് േതാന്നിക്കും.
ഞാെനന്നിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുെന്നന്നു്
േതാന്നിക്കും.
ചരിത്രം െകാള്ളിവാക്കു് െകാെണ്ടെന്ന
െപാള്ളിക്കുെന്നന്നു് േതാന്നും.
പകൽ വീഴ്ത്താനാവാഞ്ഞ വന്യമൃഗങ്ങെള
ഗുഹയുെട രാച്ചുമരിൽ ഞാൻ േകാറി വീഴ്ത്തും.
പീഡിപ്പിച്ച േബാസിെന െപൺവാക്കു്
നീതിമുനയിൽ തറെച്ചന്നു് േകൾക്കും.
പീഡനത്തുറുങ്കിൽ നിന്നു് നീതി
േമാചിതസുന്ദരിയായി ഇറങ്ങി വരുെന്നന്നു് േതാന്നും.
മുറ്റെത്താഴിഞ്ഞു് നിൽക്കുന്ന
നിഴലിെന്റ െമൗനത്തിെല തീയുെട തഴമ്പു്
സി.അയ്യപ്പെന്റ കഥ കാണിക്കും.
വരാനാരുമില്ലാത്തേപ്പാളിങ്ങെന മുനകളായ്
വന്നു തറയാറുെണ്ടെന്റ
രാക്കാതിൻ പനമ്പുവാതിലിൽ വാക്കു്.

നാലു്

മനസ്സുരുകി ഞാൻ തുക്കാറാമിേനാടു് േചാദിച്ചു:
തുക്കാറാം,
ഈ വാക്കുകേളാ നീ ചൂടുന്ന
ഒേരെയാരാഭരണം?
നിെന്ന ജീവിപ്പിക്കുന്ന
ഒേരെയാരന്നം?
നീയണിയുന്ന
ഒേരെയാരു വസ്ത്രം?
നീ വാരിവിതറുന്ന
ഒേരെയാരു ധനം?

അഞ്ചു്

പറയില്ല ഞാൻ പൂൈക്കതെയ1 സൂര്യനാക്കിയ
പഴയ േപാരാട്ടം പാഴാെയന്നു്; േവദികളിൽ
ആളിക്കുന്നുണ്ടു് വിേവകികൾ
േനരം േപായ് േനരം േപായ് എന്ന
നീതിപ്പാട്ടിെല തുല്യനീതിയുെട എതിർേജ്യാതി.

1. “അവരുെട പൂൈക്കതയ്ക്കു് ഇവിെട സൂര്യൻ എന്നു് തെന്നയാ�
ണു് അർത്ഥം.”—കവിയൂർ മുരളി. ദലിത് ഭാഷ, േപജ് 106.

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്
ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ

□
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സച്ചിദാനന്ദൻ
പൂൈക്കതെയപ്പറ്റി

വാക്കനൽ വീട് പ്രതിവാര
സാഹിത്യചർച്ചയിൽ (08-11-2020 രാത്രി
7.30) െക.ജി.എസിെന്റ പൂൈക്കത എന്ന
കവിതാ ചർച്ചയിെല വിഷയാവതരണ
പ്രഭാഷണത്തിെന്റ പാഠരൂപം:

മലയാളത്തിെല സഹൃദയർ എന്നും
െകാണ്ടാടിയിട്ടുള്ളതു് പുതിയ ലാവ�
ണ്യ േബാധവും, പുതിയ നീതിേബാ�
ധവും സമന്വയിക്കുന്ന കവികെള�
യും കവിതകെളയും ആണു്. ഒരുപ�
േക്ഷ, എഴുത്തച്ഛനും, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരും, പൂന്താനവും മു�
തൽ തെന്ന ഇതു് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് ക്രേമണ ഇട�
േശ്ശരിയിലും ൈവേലാപ്പിള്ളിയിലും കുഞ്ഞിരാമൻ നായ�
രിലും ബാലാമണിയമ്മയിലും എത്തുകയും അവിെടനി�
ന്നും വീണ്ടും മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുകയും െചയ്യുന്നതു് നാം കാ�
ണുന്നു. ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ തെന്ന െപട്ട ഒരു കവിയാ�
ണു് െക.ജി.ശങ്കരപ്പിള്ള. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത നിര�
ന്തരമായി ഭാഷെയയും ൈശലിെയയും കാവ്യ ലാവണ്യ
സങ്കല്പെത്തയും പുതുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അേതാെടാ�
പ്പം തെന്ന നിരന്തരമായി പുതിയ ഒരു നീതി േബാധം
സൃഷ്ടിക്കുകയും, സമകാലീന േലാകവും, അനുഭവവുമാ�
യി തെന്റ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തു�
കയും െചയ്യുന്നു. െക.ജി.എസിെന്റ കവിതകെളക്കുറിച്ചു്
അേദ്ദഹെത്ത പ്രേത്യകമായി പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു
പ്രഭാഷണം ഇതിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടു് ഞാൻ ഏെറ പറ�
യുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല കവിതകളിലും കഥയുെട�
യും, നാടകത്തിെന്റയും ചലച്ചിത്രത്തിെന്റയും ഒെക്ക അം�
ശങ്ങൾ കലർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടു്. െപാതുേവ തെന്ന കവി�
തകൾ, പാട്ടുകൾ, േനാവലുകൾ, ചലച്ചിത്രങ്ങൾ, ചരിത്ര
സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവയുെടെയാെക്ക ഓർമ്മകളുണർത്തി�
െക്കാണ്ടുള്ള ഒരു തയ്യൽ ആണു് ആ കവിതയിൽ നാം
കാണുക. പുതിയ നിരൂപണത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ പറ�
ഞ്ഞാൽ പാഠാന്തരീയമായ കവിതകളാണു് അവ എന്നു�
പറയാം. Inter Textual ആയ കവിതകൾ. കാരണം
അവ ഒരുപാടു് ഓർമ്മകൾ—വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുെടയും
കണ്ട സിനിമകളുേടയും ആസ്വദിച്ച കവിതകളുെടയും
േകട്ട പാട്ടുകളുെടയും ഓർക്കുന്ന ചരിത്രസംഭവങ്ങളുെട�
യും ഒെക്ക ഓർമ്മകൾ—നമ്മുെട മനസ്സിേലക്കു് െകാണ്ടു�
വരുന്നു. ആ ഓർമ്മകളിലൂെടയാണു് ആ കവിതകളുെട
Texture, അതിെന്റ െനയ്ത്തു്, അെല്ലങ്കിൽ അതിെന്റ ഇഴയ�
ടുപ്പം രൂപെപ്പടുന്നതു് എന്നു് പറയാം .

െക.ജി.എസിെന്റ കാവ്യ രീതിക്കുള്ള നല്ല ഉദാഹരണ�
മാണു് ‘പൂൈക്കത’ എന്ന കവിത. െകട്ടുകഥ െകടാത്ത
അടുപ്പുകൾ ഇന്നും വീടുകളിലുണ്ടു് എന്ന പ്രസ്താവേത്താ�
െട ആരംഭിക്കുന്ന പൂൈക്കത ഒരു വൃദ്ധെന ചുറ്റിപ്പറ്റിയു�
ള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചു് ക്രേമണ പൂർവ ചരിത്ര�
ത്തിേലക്കും, സമകാല ചരിത്രത്തിേലക്കും നീങ്ങുന്നതു്
നാം കാണുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു് ൈവക്കത്തു വന്നു താമ�
സിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധൻ ആെരന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലർ
അയാളിൽ ഒരു സിദ്ധെന കാണുന്നു. ചിലർ ഒരു മാ�
യാവിെയ കാണുന്നു. ചിലർ അയാൾ ഒരു പഴയ നക്സ�
ൈലറ്റ് ആേണാ എന്നു് സംശയിക്കുന്നു. ഇതു് േകരളീയ�
തയുെട ഒരു സവിേശഷതയാണു് എന്നു പറയാം. കാ�
രണം നക്സൈലറ്റുകൾ മായാവികളായും മായാവികൾ
നക്സൈലറ്റുകളായും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ഒരു കാലത്തു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ അെല്ലങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പം
േബാധപൂർവ്വേമാ അല്ലാെതേയാ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു കാലത്തിരുന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ ഇതു് വളെര സ്വാ�
ഭാവികമായി തെന്ന േതാന്നാവുന്നതാണു്. അയാൾ സി�
ദ്ധൻ ആെണന്നും നിലാവത്തു് കായലിനു മീെത ഉലാ�
ത്തുന്നത്—ഗലീലി കടലിനു മീെത ക്രിസ്തു എന്നേപാെല—
ഉലാത്തുന്നതു് കണ്ടിട്ടുെണ്ടന്നും അവകാശെപ്പടുന്നവരു�
ണ്ടു്. അദൃശ്യമായ ഒരു േതാണിക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജൂ�
ബ്ബ പായ ആകുന്നു എന്നു് കരുതുന്നവരുണ്ടു്. ഇങ്ങെന
ജനഭാവനെയ സ്പർശിക്കുകയും, വളർത്തുകയും െചയ്യുന്ന
എേന്താ ഒന്നു് ആ വൃദ്ധെന്റ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ
അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നതു് വ്യക്തമാണു്. എന്നാൽ
ഇതിെന്റ സത്യമറിയാൻ വരുന്നതു് മൂന്നു് അധ്യാപകരാ�
ണു്. മൂന്നു് എന്ന എണ്ണം ഒരുപേക്ഷ, പ്രധാനമാണു്.

അതു ക്രിസ്തുവിെന കാണാൻ എത്തുന്ന മൂന്നു് ജ്ഞാനി�
കെള െപെട്ടന്നു് ഓർമിപ്പിക്കും. ൈബബിൾ വായിച്ചിട്ടു�
െണ്ടങ്കിലും—ഇെല്ലങ്കിൽ േപാലും—നമ്മുെട സാധാരണ
ജ്ഞാന പരിധിക്കുള്ളിലാണു് കിഴക്കു നിന്നു വന്ന മൂന്നു
ജ്ഞാനികെളക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അങ്ങെന മൂന്നു് അധ്യാ�
പകർ ജ്ഞാനികൾ കൂടിയാണു് എന്നു് കൂടി ഓർക്കുക.
അേദ്ദഹെത്ത കാണാൻ വരികയാണു്—േനെരന്താണു്
എന്നു് അറിയാൻ േവണ്ടി.

തെന്റ േപരു് അേദ്ദഹം പറയുന്നതു് ‘സംഭവൻ’ എന്നാ�
ണു്. സംഭവൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ േവണെമങ്കിൽ ‘ആഗ�
ന്തുകൻ’ എന്നു പറയാം. എനിക്കു് െപെട്ടന്നു് ഓർമ്മ
വന്നതു് സത്യജിത് റായിയുെട ‘ആഗന്തുക് ’ എന്ന ചലച്ചി�
ത്രമാണു്. കാരണം ‘യാദൃച്ഛികമായി ഭവിച്ചവൻ’ അെല്ല�
ങ്കിൽ ‘ഭവിച്ചു േപായവൻ’ എന്ന ഒരു അർത്ഥമാണു്
അതിനു െപാതുവായിട്ടുള്ളതു്. യാദൃച്ഛികമായി വന്നു െപ�
ട്ടവൻ എന്ന ഒരു അർത്ഥവും അതിനു കല്പിക്കാം. േറയു�
െട സിനിമയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണു്
അതിനുള്ളതു്. ഇവിെട അതിെന ചരിത്രവുമായി നമുക്കു്
ബന്ധെപ്പടുത്താം. ഒരു കാലത്തിെന്റ സൃഷ്ടി, ഒരുകാല�
ത്തു് സംഭവിച്ചുേപായ—സ്വാഭാവികമായി എന്നേപാെല
സംഭവിച്ചുേപായ—ഒരു വ്യക്തിെയന്ന നിലയിലാണു്
ഇവിെട ആ മനുഷ്യൻ അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. െതാ�
ഴിലാളികെള പാർട്ടികൾക്കു് അതീതമായി സംഘടിപ്പിച്ച
േഡാക്ടർ സാമന്തിെന്റ േബാംെബയിെല textile യൂണി�
യൻ അംഗമായിരുന്ന ഒരു മിൽ െതാഴിലാളിയായിരുന്നു
അയാൾ എന്നു് സംസാരത്തിലൂെട ക്രേമണ നമുക്കു മന�
സ്സിലാകുന്നു. നമുക്കറിയാം ദത്താ സാമന്ത്, ഒരുപേക്ഷ,
ഖനി െതാഴിലാളികെള സംഘടിപ്പിച്ച ശങ്കർ ഗുഹാ നി�
േയാഗിെയ േപാെല, ഇന്ത്യൻ േട്രഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാ�
നത്തിെല ഒരു തിളക്കമുറ്റ ഏടാണു് എന്നു്. രണ്ടു ലക്ഷം
അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ Textile യൂണിയനിൽ.

അന്നാണു് താൻ ഹിന്ദിയും മറാഠിയും ഗുജറാത്തിയും
പഠിച്ചെതന്നു് സംഭവൻ പറയുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹം പറയു�
ന്നതു് തെന്നക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം
ഒരുപേക്ഷ, യശ്വന്ത് വേഗലയുെട ഭാഷയിലാണു് എന്നാ�
ണു്. യശ്വന്ത് വേഗല ഗുജറാത്തിെല പ്രശസ്തനായ ദളിത്
കവിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ഐഡന്റിറ്റി’ എന്ന കവി�
തയാണു് ഇവിെട സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. ആ ‘ഐഡന്റി�
റ്റി’ എന്ന കവിത അതു് മലയാളത്തിലാക്കിയാൽ ഏതാ�
ണ്ടു് ഇങ്ങെന ഇരിക്കും.

‘ഇവിെട അവർക്കറിയാം ഞാൻ ആെരന്നു്
എങ്കിലും അജ്ഞത ഭാവിച്ചു് അവെരേന്നാടു
േചാദിക്കുന്നു, താങ്കളാരാണു്?
ഞാൻ അവേരാടു് പറയുന്നു
എെന്റ ശിരസ്സു് ശംബൂകെന്റതു്
ഈ ൈകകൾ ഏകലവ്യേന്റതു്
ഈ ഹൃദയം കബീറിെന്റതു്
ഞാൻ ജാബാലീ സത്യകാമൻ ആണു്. പേക്ഷ,
ഈ കാണികൾക്കു് ഇന്നും അയിത്തമാണു്.
ഇന്നു് ഞാെനാരു മനുഷ്യനാണു് അതുേപാെര?
ആെട്ട, നിങ്ങളാരാണു്?’

ഇങ്ങെനയാണു് ആ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന കവിത േപാ�
കുന്നതു്. േപാകുകയല്ല ഇത്രേയ ഉള്ളൂ ആ കവിത വാ�
സ്തവത്തിൽ. യശ്വന്ത് വേഗലയുെട മറ്റു പല കവിതക�
ളും േകൾക്കുേമ്പാൾ അെല്ലങ്കിൽ ഓർക്കുേമ്പാൾ ഓർമ്മ
വരുന്നുണ്ടു് പ്രേത്യകിച്ചും ഒന്നു രണ്ടു കവിതകളിൽ. ‘മമ്മി’
എന്ന െചറിയ കവിതയുണ്ടു്. മമ്മി എന്നു് പറഞ്ഞാൽ
പണ്ടു് പിരമിഡുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരു�
െട, ഫറേവാമാരുെട ശവങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുെടയും,
രാജ്ഞിമാരുെടയും ശവങ്ങൾ. മമ്മി എന്ന കവിത ഇങ്ങ�
െനയാണു്.

‘നൂറ്റാണ്ടുകളുെട കല്ലുകൾ ഞങ്ങളുെടേമൽ
കൂട്ടിക്കൂട്ടി െവച്ചു കണ്ണീരിെന്റ പിരമിഡ്
ഇന്നിവിെട ഞങ്ങൾ മമ്മികൾ
നിലവിളികൾ നിറച്ചു െവച്ചവർ, പേക്ഷ
സ്വന്തം ആലകളിൽ
പണിയായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവർ.’

വളെര െചറിയ കവിതകളാണു് മിക്കതും. യശ്വന്ത് വേഗ�
ലയുെട, അതുേപാെല, ‘ക്രിസ്തു കുരിശിൽ’ എന്ന ഒരു
കവിതയുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വാചകേമ ഉള്ളൂ അതു്.

“അവെന ഇറക്കൂ ഇറക്കു അവെന
ഇത്രയും വർഷം ആ കുരിശിൽ
അവൻ എെന്തടുക്കുകയായിരുന്നു”.

ഞാൻ ഈ മൂന്നു കവിതകൾ എടുത്തുപറഞ്ഞതു് യശ്വന്ത്
വേഗലയുെട ഒരു കാവ്യേലാകെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു സൂചന
നല്കുന്നതിനു േവണ്ടിയാണു്. അതിൽ നിറെയ പീഡന�
ത്തിെന്റ ഓർമ്മകളാണു്, സ്വത്വ നഷ്ടെത്ത കുറിച്ചുള്ള വി�
ലാപങ്ങളാണു്, മനുഷ്യനാകാനുള്ള നിരന്തരങ്ങളായ
സമരങ്ങളാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണു് യശ്വ�
ന്ത് വേഗലയുെട കവിത. ഒരുപേക്ഷ, ഒരു വലിയ അള�
േവാളം ദളിത് കവിതകളുെട െപാതുസ്വഭാവമാെണന്നും
പറയാം. നിങ്ങൾക്കു് അറിയുന്ന േപാെല, മറാഠിയിലാ�
ണു് ദളിത് കവിത ആദ്യമുണ്ടാകുന്നതു്. മറാഠിയിൽ നിന്നു്
പിന്നീടതു ഗുജറാത്തിയിേലക്കു് വരുന്നു. പിന്നീടു് അതു്
ഇന്ത്യയിെല പന്ത്രേണ്ടാ പതിനാേലാ ഭാഷകളിൽ വള�
െര ശക്തമായ രീതിയിൽ തെന്ന ദളിത് കവിതയുെട
സാന്നിധ്യമുണ്ടു്. കവി ഇവിെട െവയ്ക്കുന്നതു് വളെര പ്രസ�
ക്തമാണു് എന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. കാരണം ‘സം�
ഭവനു് ’ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ആ കവിതയുെട
സാരത്തിനു് വലിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ‘പേക്ഷ, സ്വപ്നം
െനരൂദയുെട െവളിവു് നീതി വംശത്തിെന്റ’. ഇതു് വേഗ�
ലയുെട കവിതകളിൽ ഉള്ളതല്ല. അതു െക.ജി.എസ്.
കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നതാണു്. അങ്ങെന വേഗലയുെട കവിത
ഒരർത്ഥത്തിൽ തെന്റ കൂടി കവിതയാക്കി അേദ്ദഹം മാ�
റ്റുകയും െചയ്യുന്നു.

മൂന്നാമെത്ത ഭാഗത്തു് േകരളത്തിെല ചില വ്യക്തികൾ�
തെന്ന കടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. മങ്ങാടു് രത്നാകരൻ കടന്നു�
വരുന്നുണ്ടു്, ചിന്തരവിെക്കാപ്പം താനവിെട േപായിട്ടുണ്ടു്
എന്നു് മങ്ങാടു് രത്നാകരൻ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. ഈ
രണ്ടു് േപരുകളും നമുക്കു് വളെര പരിചിതങ്ങളാണു്. ഒരു
സാധ്യതേപാലുമാണു്, േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താ�
ളം, കാരണം രത്നാകരൻ േകരളം മുഴുവൻ നടന്നു് ആളു�
കളുെട അഭിമുഖം നടത്തുകയും െചയ്തിട്ടുള്ള കവിയും എഴു�
ത്തുകാരനും കൂടിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണു്. ചിന്ത�
രവിയാകെട്ട, േകരളത്തിലൂെട മുഴുവൻ യാത്ര നടത്തി
ഒരു വലിയ പരമ്പരതെന്ന ഏഷ്യാെനറ്റിനുേവണ്ടി െചയ്ത
ഒരാളാണു്. അതുെകാണ്ടു് അെതാരു സാധ്യമായ രണ്ടു
േപരുകൾ തെന്നയാണു് കവി നിശ്ചയമായിട്ടും ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അേപ്പാൾ അവർ െപെട്ടന്നു് ഓർക്കുന്നതു്
െക.പി. ആറിെനയാണു് അെല്ലങ്കിൽ നിേക്കാനാർ പാർ�
െറെയ, ചിലിയിെല മഹാകവിയായ നിേക്കാനാർ പാർ�
െറെയ ഓർക്കുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചു് അവർ പറ�
യുന്നതു്, ഇവിെട കവിയും പറയുന്നതു്, ഒരു വൃദ്ധകനൽ
എന്നാണു്. വാർദ്ധക്യേമറിയിട്ടും തീെകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കനൽ, ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അേനകം വിപ്ലവകാരിക�
െളക്കുറിച്ചു് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രേയാഗമാണതു്. ഒരു കാ�
ലത്തു് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിപ്ലവത്തിനുേവണ്ടി ബലി�
െകാടുക്കുകയും, ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഇന്നും ഉള്ളിൽ
ആ കനൽ സൂക്ഷിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒേട്ടെറ ആളുകൾ
ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തുമായി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്.
അേപ്പാൾ തുടർന്നു് ആ വൃദ്ധെന സന്ദർശിക്കുന്നതിനുേവ�
ണ്ടി സന്ദർശകരുെട ഒരു തിരക്കുണ്ടാകുന്നതിെനക്കുറിച്ചു�
ള്ള സൂചനയും ഈ ഭാഗത്തു് വരുന്നുണ്ടു്. എഴുപതുകളുെട
പല ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നു് നമുക്കറിയാം.
ആ തരത്തിലുള്ള ഒന്നായിട്ടാണു് നമുക്കു് വൃദ്ധെനക്കുറിച്ചു�
ള്ള പലതരത്തിലുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ കാണുേമ്പാൾ േതാ�
ന്നുക. കാരണം എഴുപതുകളുെട വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തിൽ
ഏെതങ്കിലും രീതിയിൽ പേരാക്ഷമാേയാ പ്രത്യക്ഷമാ�
േയാ പെങ്കടുത്തയാളുകളും പെങ്കടുക്കാത്തയാളുകളും
ഒെക്കത്തെന്ന ആ കാലെത്തക്കുറിച്ചു് തങ്ങളുെട ഓർമ്മ�
കൾ എന്നേപാെല ഒരുപാടു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ
ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണും, ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ
കാണില്ല. എനിക്കു് അതു് വായിച്ചേപ്പാൾ െപെട്ടന്നു് ഓർ�
മ്മ വന്നതു്, ഞങ്ങൾ കയ്യൂരിൽ േപായതാണു്. േജാൺ
എബ്രഹാമും ബി. രാജീവനുെമല്ലാം അവിെടയുണ്ടായിരു�
ന്നു. കയ്യൂരിെല കർഷകവിപ്ലവെത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു സിനി�
മെയടുക്കാൻ േപായതും അതിെന്റ തിരക്കഥ എഴുതിയ�
തുമാണു് എനിക്കു് െപെട്ടന്നു് ഓർമ്മ വന്നതു്. കാരണം
അവിെട െചന്നേപ്പാൾ, ആദ്യം ഒെരാറ്റ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ�
ട്ടിയായിരുന്നതു് രണ്ടു് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായി മാറി�
യിരുന്നു. രണ്ടല്ല, അതിനുേശഷം പല പല െചറുെചറു
പാർട്ടികളുണ്ടാവുകയും െചയ്തു. അതുെകാണ്ടു് ഓേരാരു�
ത്തെര കാണുേമ്പാഴും അവർ പറയുന്ന കയ്യൂരിെന്റ കഥ�
യിൽ മേറ്റ പാർട്ടിയിൽ ആളുകളുണ്ടാവില്ല. ഇതു് ഞങ്ങൾ�
ക്കുണ്ടായ പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു.
റാഷേമാൺ കാണുന്നതുേപാലുള്ള ഒരുതരം അനുഭവ�
മായിരുന്നു. പല കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നാണു് ആളുകൾ
കയ്യൂർ അനുഭവെത്ത ഓർെത്തടുത്തതു്. ഓേരാരുത്ത�
രുെടയും ആഖ്യാനം അവർക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകെള
വിട്ടുകളഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള ഒരാഖ്യാനമായിരുന്നു.

ആ തരത്തിലുള്ള അേനകം ചരിത്രങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ
അനുഭവങ്ങൾ, സ്മരണകൾ എഴുപതുകെളക്കുറിച്ചും േക�
രളത്തിൽ, മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു് എന്നു് നമുക്കു്
അറിയാം. അതു് പലേപ്പാഴും കപട ചരിത്രങ്ങളാണു്.
അേപ്പാൾ േനർചരിത്രെമഴുതാൻ ആളില്ലാതായി മാറു�
ന്നു. കാരണം ചരിത്രെമഴുേതണ്ട ആളുകെളല്ലാം, അനു�
ഭവിച്ച ആളുകൾേപാലും പല വിഭാഗങ്ങളായി േവർപി�
രിയുേമ്പാൾ അവർ എഴുതുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കി�
ഷ്ടെപ്പടാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാതായിേപ്പാവുന്നു. യഥാർ�
ത്ഥമായ ചരിത്രം ഒരിക്കലും എഴുതെപ്പടാെത േപാവു�
കയും െചയ്യുന്നു. എങ്കിൽേപ്പാലും ആളുകളുെട നിരന്തര�
മായ വരവു് അയാൾക്കു് രസിക്കുന്നുണ്ടു്, ഈ സംഭവനു്
രസിക്കുന്നുണ്ടു്. ആരുെടെയങ്കിലും കയ്യിൽ മൃത്യുഞ്ജയമ�
ന്ത്രം ഉണ്ടായാേലാ എന്ന പ്രതീക്ഷയാണു് അയാൾക്കു്
ഇേപ്പാഴും ഉള്ളതു്. കാലെത്ത മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന,
ചരിത്രെത്ത മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന മരണെത്ത കീ�
ഴ്െപ്പടുത്താനുള്ള മന്ത്രം ആരുെടെയങ്കിലും, ഏെതങ്കിലും
സന്ദർശകെന്റ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷ അേപ്പാഴു�
മുണ്ടു്. എെന്തങ്കിലും ഒരു തത്വത്തിെന്റ സുഖം, പ്രത്യാശ�
യുെട കനൽ, അതു് അവർ െകാണ്ടുവരുെമന്ന പ്രതീക്ഷ
അയാൾക്കു്, അെല്ലങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കു്
മുഴുവൻ, ഇന്നും ബാക്കിയുണ്ടു്.

എങ്കിലും േകാരുന്ന മീെനല്ലാം വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വല�
യിൽ നിന്നും േചാരുന്നു എന്നാണു് അയാൾ അനുഭവം
പറയുന്നതു്. ഒന്നുംതെന്ന തെന്ന സഹായിക്കുന്നില്ല, ഈ
സന്ദർശകർ പറയുന്ന കഥകേളാ, അവർ ഓർെത്തടുക്കു�
ന്ന സംഭവങ്ങേളാ ഇെതാന്നും ആത്യന്തികമായി തെന്ന
സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നും തെന്റ വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വല�
യിൽ ആ മീനുകൾ ഒന്നുംതെന്ന നിൽക്കുന്നിെല്ലന്നും
എല്ലാംതെന്ന മറഞ്ഞുേപാകുന്ന താൽക്കാലികങ്ങളായ
സിദ്ധാന്തങ്ങേളാ പ്രത്യാശകേളാ മാത്രമാെണന്നും കഥാ�
പാത്രത്തിനു് േബാധ്യമാകുന്നു. ഇതു് വായിക്കുേമ്പാൾ
എനിക്കു് ഓർമ്മവരിക, ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട മെറ്റാരു കവി�
തയാണു്. ‘വരും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ’, ഇനിയാെരങ്കി�
ലും വരാനുേണ്ടാ? അങ്ങെന േചാദിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഇന്ത്യ�
യുെട ചരിത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആ കവിത, അതു് െകാച്ചി�
െയക്കുറിച്ചാണു് പറയുന്നെതങ്കിലും ഇന്ത്യെയക്കുറിച്ചാ�
ണു്, പലതരത്തിൽ ആളുകൾ വന്നുേപാകുന്നു ഇവിെട.
നമ്മെള കീഴ്െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു്, നമ്മെള അടിമകളാക്കി�
െക്കാണ്ടു്, പലയാളുകൾ വരികയും േപാവുകയും െചയ്യു�
ന്നു. പിെന്ന പ്രത്യാശകൾ തരുന്ന പലയാളുകളും പാർട്ടി�
കളും വരികയും േപാവുകയും െചയ്യുന്നു. ഇനിയും ആെര�
ങ്കിലും വരാനുേണ്ടാ? ആരാണു് ഇന്നു് ബലിക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാകെപ്പടുന്നതു്. ഇത്രയധികം ആടുകളിൽ ഏതു്
ആടിെനയാണു് ഇന്നെത്ത ബുദ്ധെന്റ കാരുണ്യത്തിനു്
രക്ഷിക്കാനാവുക എന്ന ഒരു ഭയെപ്പടുത്തുന്ന േചാദ്യം
ആ കവിതയിൽ നിന്നുയരുന്നുണ്ടു്. ഇനിയാെരങ്കിലും
വരാനുേണ്ടാ? എന്ന േചാദ്യം ഈ കവിതയിൽ ഒരർത്ഥ�
ത്തിൽ വീണ്ടും ഉയരുന്നുണ്ടു് എന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ ആരും വരാത്തേപ്പാഴുള്ള ഒരു േതാണിക്കാ�
രെന്റ കൂക്കുേപാെല, സമയം തുഴയുന്ന ഒരു നീണ്ട വാ�
ക്കുേപാെല, ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂെട ആശയുെട െവയിൽ
നൽകുന്നവർ, അങ്ങെന ആെരങ്കിലുെമാെക്ക വരുേമാ
എന്ന പ്രത്യാശയാണു് ഈ വൃദ്ധെന ഇേപ്പാഴും ജീവിപ്പി�
ക്കുന്നതു്. അവിെട കുറച്ചു് മലയാളികളുെട േപരും പറ�
യുന്നുണ്ടു്. ഇന്നും പ്രത്യാശ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, ഈ
ഇരുട്ടിലും അങ്ങിങ്ങു് െചറിയ െചറിയ െവളിച്ചങ്ങെളങ്കി�
ലും വീശാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുറച്ചു് കുറച്ചു മനുഷ്യരുെട േപ�
രുകൾ, ൈസദ്ധാന്തികരുണ്ടു്, അതിൽ പലതരത്തിൽ
പ്രതിേരാധം തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ നി�
സ്സഹായരായ കുേറ വ്യക്തികളുണ്ടു്. അവരുെടെയാെക്ക
േപരുകൾ ഇവിെട കവി പറയുന്നുമുണ്ടു്. അവരുെട കൂട്ട�
ത്തിൽ വി.െക. ശ്രീരാമനും വരുന്നുണ്ടു്. േവറിട്ട കാഴ്ചക�
ളുമായി വി.െക. ശ്രീരാമൻ. എേപ്പാഴാണു് ഒരു േവറിട്ട
കാഴ്ചയായി താനും മാറുക എന്ന ഒരു ഫലിതം കലർന്ന
േതാന്നൽ ഈ വൃദ്ധനുണ്ടാവുന്നുണ്ടു്. വി.െക. ശ്രീരാമൻ
മേനാഹരമായ പരമ്പരയിലൂെട കാണിച്ചുതന്നതു് നാം
പരിചയെപ്പടാത്ത കുേറ വ്യക്തിത്വങ്ങെളയാണു്. സവി�
േശഷതയുള്ള ഒരുപാടു് വ്യക്തിത്വങ്ങെളയാണു്. അത്ത�
രത്തിൽ താനും ഒരു േവറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറുേമാ? കാര�
ണം ഇതു് െസ്പക്ടക്കിളുകളുെട കാലമാണു്. കാഴ്ചകളുെട
കാലമാണു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകെള േതടി പത്രപ്ര�
വർത്തകരും െടലിവിഷൻ ചാനലുകാരും ഏതുസമയ�
വും േതടിെയത്തിേയക്കാം. അവരുെട കഥകൾക്കുള്ള
ഒരു വിഷയം മാത്രമായി താൻ മാറിേയക്കാം. അങ്ങെന
താനും അവരിെലാരാളായി, അത്തരത്തിെലാരു വിചി�
ത്രമായ കഥാപാത്രമായി മാറിേപ്പാകുേമാ എന്ന ഭയം
അയാൾക്കുണ്ടു്.

നാമിേപ്പാഴും കാണാറുണ്ടു്, ചില മാസികകളിെലാെക്ക
പഴയ ആളുകെള േപായി കണ്ടിട്ടു് അഭിമുഖസംഭാഷ�
ണം നടത്തുന്നതു്. കനു സന്യാലിേനാടു് സംസാരിക്കുക,
പണ്ടു് നക്സൈലറ്റ് വിപ്ലവത്തിൽ പെങ്കടുത്ത ഇന്ത്യയിൽ
എവിെടെയങ്കിലും താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികേളാടു് സം�
സാരിക്കുക, അതിെന്റ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുക. അെതാ�
െക്ക ഒരു ലജന്റ് േപാെലയാണു് നാം േകൾക്കുന്നതു്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങെളേപ്പാെലയല്ല, അെല്ല�
ങ്കിൽ നമ്മളുെട ഭാവി വാർെത്തടുേക്കണ്ട മഹാസ്വപ്ന�
ങ്ങൾ െകാണ്ടുനടന്ന മനുഷ്യരുെട െപാള്ളുന്ന ജീവിത�
കഥകൾ എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, ഐതീഹ്യങ്ങൾ േപാെല,
െകട്ടുകഥകൾ േപാെല, അതു് നാം േകട്ടിരിക്കുന്നു. ആ
കഥാപാത്രങ്ങെള വിചിത്രരൂപികെളേപ്പാെല നാം തുറി�
ച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ തരത്തിൽ ഒരു കാലം,
ഞാൻ േനരെത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല െസ്പക്ടാക്കിളുകളു�
െട കാലം, എല്ലാം െകട്ടുകാഴ്ചകളാവുന്നു. ഈ ദൃശ്യമാ�
ധ്യമങ്ങളുെട വരേവാടുകൂടി എല്ലാം െകട്ടുകാഴ്ചകളായി
മാറുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് േബാദ്രിേലർ േപാലുള്ള ചിന്തകർ
നേമ്മാടു് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ടു്, എല്ലാം െക�
ട്ടുകാഴ്ചകളാകുന്നു, യുദ്ധംേപാലും െകട്ടുകാഴ്ചകളാകുന്നു.
ഇറാൻ-ഇറാഖ് യുദ്ധമാണു് ആദ്യെത്ത, െകട്ടുകാഴ്ചയായി
മാറിയ യുദ്ധം എന്നു് അേദ്ദഹം ഒരിടത്തു് പറയുന്നുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റതെന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഇേമ�
ജ് എനിക്കു് ഓർമ്മ വരുന്നതു് കേസരയിലിരുന്നുെകാണ്ടു്
ൈവദ്യുതി േപായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒഴിഞ്ഞ െടലിവിഷൻ
സ്ക്രീനിേലക്കു് തുറിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനു�
ഷ്യൻ. മനുഷ്യെരല്ലാവരും ഇതുേപാെലയായി മാറിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാണു്. കാഴ്ചകൾ കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മനു�
ഷ്യർ. ഒന്നിലും പെങ്കടുക്കാത്ത മനുഷ്യർ. ആരും പെങ്ക�
ടുക്കുന്നില്ല, ആരും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും കാ�
ണുകയാണു്. കാണുകയും, ഒരുപേക്ഷ, കയ്യടിക്കുകയും,
െചേയ്തക്കാം.

എഴുപതുകളിലും നാമതു് കണ്ടു, സാംസ്കാരികേവദി ഉണ്ടാ�
വുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ ആ കാലെത്ത വിപ്ലവപ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ നടക്കുേമ്പാൾ ആളുകൾ ധാരാളമായിട്ടു് അവ�
രുെട നാടകങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു, കവിതകൾ േകൾ�
ക്കാൻ വന്നു, പലരും വന്നു് കയ്യടിച്ചു. പലരും അവെര�
ക്കുറിച്ചു് പ്രശംസിച്ചുെകാണ്ടു് എഴുതുകയും കവിതകൾ
രചിക്കുകവെര െചയ്തു. പേക്ഷ, ആരുംതെന്ന അതിൽ
പെങ്കടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, വളെര കുറച്ചുേപേര ഉണ്ടാ�
യിരുന്നുള്ളു. കാണികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള ഒരു കളിയായി
അവസാനം ആ മഹാവിപ്ലവസംരംഭം അവസാനിച്ചു.
അതുേപാെല ഒരു വിചിത്ര കഥാപാത്രമായി താനും മാ�
റുേമാ എന്നു് സംഭവൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്. എങ്കി�
ലും പ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അറ്റുേപാകുന്നില്ല. വാ�
നമ്പാടി, രാപ്പാടി, നുണ കീറുന്ന വജ്രം, ആറും നാലും
ആടുന്ന വാക്കു്, ഇതു് എവിെടയാണു് ഉള്ളതു? എവിെട�
യാണു് സംഗീതം ബാക്കിയുള്ളതു? എവിെടയാണു് അസ�
ത്യെത്ത കുത്തിക്കീറുന്ന വജ്രായുധമുള്ളതു? എഴുത്തച്ഛ�
നിൽ കാണാം: ചക്കിൽ എത്രയാടും എന്നു േചാദിച്ച�
േപ്പാൾ, പത്തവതാരങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ, എെന്റ
ചക്കിൽ നാലും ആറും ആടും എന്നു് പറയുന്നതായിട്ടു്.
ആ തരത്തിലുള്ള ശബ്ദം എവിെട നിന്നാണു് വരുന്നതു?
പ്രത്യാശ എവിെട നിന്നാണു് വരുന്നതു് എന്നു് സംഭവൻ
നിരന്തരം േനാക്കിെക്കാണ്ടു് ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്.

അേതാെടാപ്പംതെന്ന സയൻസും ആത്മീയതയും തമ്മി�
ലുള്ള ഒരു പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള ബന്ധെത്ത സൂചിപ്പി�
ക്കുന്ന ഒരു വാക്കും അതിലുണ്ടു്: നാേനാെപാരുൾ! െപാ�
രുൾ എന്ന വാക്കു് നമുക്കറിയാവുന്നതുേപാെല പഴയ�
കാലം മുതൽ പരമാത്മാവിനു് ഉപേയാഗിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള
ഒരു വാക്കാണു്. പ്രേത്യകിച്ചും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവി�
െന്റ കവിതയിെലാെക്ക നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വാക്കാ�
ണു്, തമിഴിെല ൈശവകവിതയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന
വാക്കാണു് ഈ െപാരുൾ. ഈ െപാരുളിെന നാേനാ
സാേങ്കതികവിദ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രേയാ�
ഗം—ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട അത്ഭുതകരമായ ആത്തരത്തി�
ലുള്ള അേനകം പ്രേയാഗങ്ങളുണ്ടു്—അതിെലാന്നാണു്
നാേനാെപ്പാരുൾ എെന്നനിക്കു് േതാന്നുന്നു. കാരണം
നാേനാ എന്നു പറയുേമ്പാൾ അതിെലാരു സൂക്ഷ്മതയു�
ണ്ടു്. സൂക്ഷ്മതെയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണതു്. എവി�
െടയാണു് ഈ സൂക്ഷ്മമായ െപാരുൾ? പരബ്രഹ്മത്തിെന്റ
ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ സ്വരൂപം എവിെടയാണു്? അെല്ല�
ങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിെന്റ ലഘുവായ കാ�
ഴ്ചെയങ്കിലും എവിെടയാണിരിക്കുന്നതു് എന്നുെള്ളാരു
േചാദ്യവും—അേതാെടാപ്പംതെന്ന ശാസ്ത്രവും ആത്മീയ�
തയും തമ്മിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന
ഒരു സൂചനയും—ഒരു ചിന്തയുെട അംശവും ആ വരിയിൽ
ഉണ്ടു് എന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുന്നു.

അതുേപാെല കായൽ ഇരുളിെന്റ വരവറിയുംേപാെല
കവിത അറിയുന്നു, േസ്നഹവും കിറുക്കും വരുന്നതു് എന്നു്
ഒരു വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. ഇരുട്ടിെന്റ വരവു് ആദ്യമ�
റിയുന്നതു് കായലാെണന്നും, കായലിൽ േനാക്കിയാൽ
അറിയാം ക്രേമണക്രേമണ സന്ധ്യയാകുന്നതും രാത്രി
വെന്നത്തുന്നതും. അതുേപാെല കവിതയും, ഒരു സ്പർശി�
നിയാണു് കവിത, േസ്നഹം വരുന്നതു് എേപ്പാഴാെണന്നു്,
കിറുക്കു് വരുന്നതു് എേപ്പാഴാെണന്നു്, വിപ്ലവം വരുന്ന�
തു് എേപ്പാഴാെണന്നു്, ഫാസിസം വരുന്നതു് എേപ്പാഴാ�
െണന്നു് അതു് അറിയുന്നു. െക.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട�
തെന്ന മെറ്റാരു ഇേമജാണു്, ഈ നായ വിളിച്ചുപറയു�
ന്നതു്. അതാ വരുന്നു, വിരുന്നുകാരൻ അെല്ലങ്കിൽ ഭി�
ക്ഷാടകൻ… വരുന്നയാെളക്കുറിച്ചു് വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു
നായയുണ്ടു്. അേതേപാെല കവിതയും സത്യം വിളിച്ചു�
പറഞ്ഞുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ദൂെരനിന്നു തെന്ന പല�
തിെന്റയും വരവു് കാണുന്നു. ആ തരത്തിെലാരു സ്പർ�
ശിനിയാണു് കാവ്യഭാവനെയ പ്രവാചകഭാവനയാക്കി
മാറ്റുന്നതു്. ദുരന്തശുഭാനന്തങ്ങെള മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള
ഒരു കഴിവു് ഉള്ളതുെകാണ്ടാണു് കവിത കവിതയായിരി�
ക്കുന്നതു്. േസ്നഹത്തിെന്റ വിപരീതം ഭ്രാന്താണു് എന്ന
തിരിച്ചറിവു് ദളിതനും സ്ത്രീയും നീതിയിെല ബലിക്കുറ്റിയി�
േലക്കാണു് െതളിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നുള്ള കാഴ്ച ചരിത്ര�
ത്തിെന്റ െപാള്ളിക്കുന്ന െകാള്ളിവാക്കുകൾ. േലാകം
ആത്മഹത്യയ്ക്കു് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇെതല്ലാം,
ഇതിെനക്കുറിെച്ചല്ലാം തെന്റ വരികളിൽ അേദ്ദഹം പറ�
യുന്നുണ്ടു്. ഇെതല്ലാംതെന്ന കവിത പല കാര്യങ്ങെളയും
മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിനുള്ള സൂചനകളാണു്. ജനാധിപ�
ത്യത്തിെന്റ മരണം, വലതുപക്ഷത്തിെന്റ ഉദയം, പരി�
സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന വിനാശം, അതിലൂെട മനുഷ്യവം�
ശത്തിെന്റതെന്ന സാധ്യമായ അന്ത്യം ഇെതല്ലാം കവിത
കാണുന്നുണ്ടു്.

മനുഷ്യൻ േകന്ദ്രമാെയാരു േലാകത്തിൽ നിന്നു് മനു�
ഷ്യൻ േകന്ദ്രമാകാത്ത—പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ
േകവലാധ്യായം മാത്രമായി മാറുന്ന—ഒരു ദർശന പരി�
ണാമത്തിെന്റ വക്കിലാണു് മനുഷ്യരാശി ഇന്നു് എന്നു്
അേനകം ചിന്തകർ, പ്രേത്യകിച്ചു് േകാവിഡിെന്റ കാ�
ലത്തു് അതിെന്റ തത്വചിന്താപരമായ ധ്വനികെളക്കു�
റിച്ചു് ആേലാചിക്കുന്ന ഒരുപാടു് ചിന്തകർ, പറഞ്ഞിട്ടു�
ണ്ടു്. അെതല്ലാം നെമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണു് വാസ്ത�
വത്തിൽ ഈ വരികൾ. െപാതുേവ പറഞ്ഞാൽ ദുരന്ത�
ങ്ങളാണു് കവി ആദ്യം കാണുന്നതു്. ബർേത്താൾട്ട് െബ്ര�
ഹ്ത് ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടു്, “എെന്റ ചുറ്റിലും
സേന്താഷങ്ങൾ ഇല്ലാെയന്നല്ല, ദുരന്തങ്ങളാണു് എെന്ന
എഴുത്തുേമശയിേലക്കു് ഓടിക്കുന്നതു്” എന്നു്. കവികൾ
വളെര ദൂെരനിന്നുതെന്ന ദുരന്തങ്ങളുെട വരവു് തിരിച്ചറിയു�
ന്നവരാണു്.

എങ്കിൽേപ്പാലും അതിനിടയ്ക്കു് മിന്നിമിന്നിേപ്പാകുന്ന ചില
പ്രകാശങ്ങളുണ്ടു്, ചില ശുഭനിമിഷങ്ങളുണ്ടു്, പ്രത്യാശയു�
െട, ഭാവിയുെട ചില ചൂണ്ടുവിരലുകളുണ്ടു്. തെന്ന പീഡി�
പ്പിച്ച േമലാളെന നീതിയിൽ തറയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ, അെല്ലങ്കിൽ
പീഡനത്തിെന്റ തുറുങ്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിവരുന്ന വിമു�
ക്തമായ നീതി, നിഴലിെന്റ മൗനത്തിെല തീത്തഴമ്പു്
കാണിക്കുന്ന കഥ. അവിെട സി. അയ്യപ്പെനക്കുറിച്ചുള്ള
ഒേരാർമ്മയുണ്ടു്. നമ്മുെട ആദ്യെത്ത ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാ�
ലിയായ, ഭാവനാശാലിയായ, ദളിത് എഴുത്തുകാരനായി�
രുന്നു സി. അയ്യപ്പൻ എന്നു നമുക്കറിയാം. കഥ ആരും
വരാനില്ലാത്തേപ്പാൾ പനമ്പുവാതിലിൽ വന്നു് തറയ്ക്കുന്ന
പ്രത്യാശയുെട വാക്കുകൾ, ഇരുൾഗുഹയിൽ പ്രതീകാത്മ�
കമായി വരച്ചു് േവട്ടയാടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുെട മന്ത്രവാദം
ഇതിെനക്കുറിെച്ചാെക്ക ഇവിെട പറയുന്നുണ്ടു്. ഇെതല്ലാം
ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശയുെട ചില സൂചക�
ങ്ങളാണു്.

ഞാൻ പറഞ്ഞതു് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു േഗാത്രാചാ�
രമാണു്, പഴയകാലെത്ത മനുഷ്യർ േവട്ടയ്ക്കു േപാകുംമു�
മ്പു് ഏതു മൃഗെത്തയാേണാ േവട്ടയാടാൻ േപാകുന്നതു്,
ആ മൃഗത്തിെന്റ ചിത്രം ഗുഹയ്ക്കകത്തു് വരയ്ക്കും. എന്നിട്ടു്
അതിെന അെമ്പയ്യും. അങ്ങെന െചയ്താൽ പുറത്തു േപാ�
കുേമ്പാൾ ശരിക്കുള്ള മൃഗെത്തയും അെമ്പയ്തു് വീഴ്ത്താനുള്ള
കരുത്തു് തങ്ങൾക്കു് കിട്ടുെമന്നാണു് അവർ വിശ്വസിച്ചിരു�
ന്നതു്. ഒരു പന്നിയുെടേയാ ഒരു കാട്ടുേപാത്തിെന്റേയാ
ചിത്രം വരച്ചു് അതിേലക്കു് അെമ്പയ്തു് അതിനുചുറ്റും നൃ�
ത്തം െചയ്തു്, പാട്ടു പാടി, അങ്ങെന ആത്മവീര്യം വർദ്ധി�
പ്പിച്ചേശഷമാണു് അവർ േവട്ടയ്ക്കു് േപാകാറുള്ളതു് എന്നു്
േഗാത്രപഠിതാക്കെളല്ലാം നമ്മേളാടു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാ�
ര്യമാണു്. അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയുണ്ടു്: ഇരുൾഗു�
ഹയിൽ പ്രതീകാത്മകമായി വരച്ചു് േവട്ടയാടുന്ന വന്യമൃ�
ഗങ്ങളുെട രൂപങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന േഗാത്രാചാര�
ത്തിേലക്കു് ചൂണ്ടുന്നു. ഒപ്പം തെന്ന നാമിന്നു് വന്നുെപട്ടി�
രിക്കുന്ന ഇരുളിൽ, ഗുഹയിൽ േവട്ടയാടാനുള്ള ശക്തി
ലഭിക്കാൻ നാം െചേയ്യണ്ട നൃത്തം, ആ തരത്തിലുള്ള
നൃത്തേമാ ഒരു പാേട്ടാ ആയിട്ടു് ഇന്നെത്ത കവിതയ�
െയയും കാണാം. ശക്തി േനടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതി�
ലുണ്ടു്. കവിയ്ക്കു് സ്വയം േവട്ടക്കാരനാവുക സാധ്യേമയല്ല,
എന്നാൽ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ േവട്ട
കവിതയിലൂെട നടത്താൻ കഴിയും, കലയിലൂെടയും സാ�
ഹിത്യത്തിലൂെടയും നടത്താൻ കഴിയും. ഈ കാലെത്ത
ഇത്രേയെറ ഇരുണ്ടതാക്കി മാറ്റിയ ശക്തികൾക്കു് എതി�
രായ ഒരു ശബ്ദമാക്കി കവിതയ്ക്കും കഥയ്ക്കും മാറാൻ കഴി�
യും. ആ തരത്തിെലാരു പ്രതീകാത്മകത േഗാത്രകാലം�
മുതൽക്കുള്ള പ്രതീകാത്മകത ആത്യന്തികമായി കവി�
തയ്ക്കുണ്ടു്. കവിത അങ്ങെനയാണു് പ്രതീകാത്മകമായ
േചഷ്ടയായി മാറുന്നതു് എന്നു് പറയാം.

നാലാമെത്ത ഭാഗത്തു് കവി തുക്കാറാമിെന ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നുണ്ടു്—മനസ്സുരുകി ഞാൻ തുക്കാറാമിേനാടു് േചാദിച്ചു
എന്നു് പറയുന്നതു്—വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാലം പറയു�
ന്നതുതെന്നയാണു്. തുക്കാറാമിെന്റ തെന്ന ഒരു ഉദ്ധര�
ണിയാണു് ഇവിെട കവിയുെട മനസ്സിലുള്ളതു്. വാസ്തവ�
ത്തിൽ അതു് ഉദ്ധരിക്കുകതെന്നയാണു് െചയ്യുന്നതു്. കവി�
തയുെട ഉദ്ധരണി ദിലീപ് ചിെത്രയുെട ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാ�
ഷയിൽ ഇങ്ങെനയാണു്:

Words are the only jewels I possess
Words are the only clothes that I wear
Words are the only food that sustains my life
Words are the only wealth
I distribute among people
Says Tuka Witness the Word He is God
I worship Him With my words

‘െസന്റ് തുക്ക’ എന്ന തുക്കാറാമിെന്റ വിവർത്തനത്തി�
െന്റ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണു് ഞാനീ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നതു്. എെന്റ വീട്ടിലല്ല ഞാനിേപ്പാഴുള്ളതു്. ഓർമ്മയിൽ
നിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുകയാണു്. ഞാനതു് ഓർമ്മിക്കുവാനുള്ള
പ്രേത്യക കാരണമുണ്ടു്: ഞാൻ സാഹിത്യഅക്കാദമി�
യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തു് സാഹിത്യഅക്കാദമിയുെട
മുദ്രാവാക്യമായിട്ടു് അതു മാറി. സാഹിത്യ അക്കാദമിയു�
െട പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഒരു മുദ്രാവാക്യംേപാ�
െല നിരന്തരമായിട്ടു് ഞാനതു് ഉപേയാഗിക്കുകയുണ്ടായി.
അതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാണു്: എനിക്കു് സ്വന്തമായുള്ള
ഒേരെയാരു രത്നങ്ങൾ വാക്കുകളാണു്. ഞാൻ ധരിക്കു�
ന്ന ഒേരെയാരു വസ്ത്രം വാക്കുകളാണു്. ഞാൻ കഴിക്കുന്ന
ഒേരെയാരു ഭക്ഷണം വാക്കുകളാണു്, ഈ വാക്കുകളാ�
ണു് എെന്ന ജീവിപ്പിക്കുന്നതു്, വാക്കുകളാണു് എെന്റ
ഒേരെയാരു സ്വത്തു്, അതാണു് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിട�
യിൽ വിതരണം െചയ്യുന്നതു്. ഇതാണു് ആ വരികളുെട
ഏതാണ്ടു് അർത്ഥം. ഇതു് എല്ലാ കാലത്തും കവിതയ്ക്കും
സാഹിത്യത്തിനും ബാധകമായ ഉദ്ധരണിയായി േതാ�
ന്നിയതുെകാണ്ടാണു് ഈ ഉദ്ധരണി ഞാൻ സാഹിത്യ�
അക്കാദമിയുെട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ േചർക്കാനാരം�
ഭിച്ചതു്. പലേപ്പാഴും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുെട മുദ്രാവാ�
ക്യംേപാെല ഞാനതു് പലയിടത്തും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
അങ്ങെന വാക്കുകൾക്കു് എെന്തല്ലാമായി മാറാൻ കഴി�
യും എന്നു് കാണിക്കുന്നുണ്ടു്; അതിനു് രത്നങ്ങളാകാൻ
കഴിയും, അതിനു് വസ്ത്രങ്ങളാകാൻ കഴിയും, അതിനു്
ഭക്ഷണമാകാൻ കഴിയും, അതിനു് സ്വത്താകാൻ കഴി�
യും. പേക്ഷ, കവിെയ സംബന്ധിച്ചിട്ടു്, കവിയുെട വസ്ത്ര�
മാണു് വാക്കുകൾ, കവിയുെട സ്വത്താണു് വാക്കുകൾ,
കവി നിരത്തുന്ന രത്നങ്ങളാണു് വാക്കുകൾ, കവി കഴിക്കു�
ന്ന ഭക്ഷണമാണു് വാക്കുകൾ. ഭാഷെകാണ്ടാണു് കവിത
നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്—കവിതേയാെടാപ്പംതെന്ന ഭാവി�
യും സ്വപ്നവും നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതും—ആത്യന്തികമായി
വാക്കുകൾ എന്ന പ്രതീകങ്ങളിലൂെടയാണു്, അെല്ലങ്കിൽ
ചിഹ്നങ്ങളിലൂെടയാണു്. അത്തരത്തിെലാരു സൂചന ആ
വരികളിലൂെട നമുക്കു് ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്.

അഞ്ചാമെത്ത ഭാഗത്തു് കവി എഴുപതുകളുെട ഓർമ്മ�
കളിേലക്കു് തിരിച്ചുേപാകുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതു് െവറു�
െമാരു തിരിച്ചുേപാക്കല്ല. കാരണം പൂൈക്കതെയ സൂ�
ര്യനാക്കിയ ആ പഴയ േപാരാട്ടം പാഴായിട്ടില്ല എന്ന
ഒരു േതാന്നലിേലക്കു് കവി എത്തിേച്ചരുന്നുണ്ടു്. അവിെട
അടിക്കുറിപ്പിൽ കവിതെന്ന പറയുന്നുണ്ടു്, നമ്മെളല്ലാം
വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണു് കവിയൂർ മുരളിയുെട ദളിത്
ഭാഷെയക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. അതിൽ അേദ്ദഹം പറ�
യുന്നുണ്ടു്, പൂൈക്കത എന്നതു് ദളിത് ഭാഷയിൽ സൂര്യൻ
തെന്നയാണു് എന്നു്. ഇതു് നമുക്കു് അറിയാവുന്ന കാര്യം
തെന്നയാണു്. േഗാത്രഭാഷകെളക്കുറിച്ചു് പഠിച്ചിട്ടുള്ള,
േഗാത്രജീവിതങ്ങെളക്കുറിച്ചും ആചാരങ്ങെളക്കുറിച്ചും
പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകെളാെക്ക പറയുന്നുണ്ടു്. ഞാൻ ഓർ�
ക്കുന്നു, വളെര പണ്ടു് വായിച്ചതാണു് ഹിൽ ഓഫ് ഫ്ലൂട്ട്സ്
എന്ന പുസ്തകം—സാന്താളുകെളക്കുറിച്ചു്. സന്താളുകൾ
ഒരു വൻവൃക്ഷം എന്നതുെകാണ്ടു് രാക്ഷസെനയാണു്
ഉേദ്ദശിച്ചതു്. രാക്ഷസൻ എന്നു് അവർ പറയില്ല. വൻവൃ�
ക്ഷെത്തേപ്പാെലാരു രാക്ഷസൻ എന്നല്ല പറയുക, വൻ�
വൃക്ഷം എന്നു പറഞ്ഞാൽത്തെന്ന രാക്ഷസൻ എന്നാണു്
അവർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. അതുേപാെലയാണു് പൂൈക്കത
എന്നു പറഞ്ഞാൽത്തെന്ന സൂര്യൻ എന്നാണു് ദളിത് ഭാ�
ഷയിൽ അർത്ഥം.

കവി െചയ്യുന്നതും ഇത്തരത്തിെലാരു കാര്യമാണു്. വസ്തു�
ക്കെള മുഴുവൻ രൂപകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്ത�
നമാണു് അതു്. കഥകെള മുഴുവൻ മിത്തുകളാക്കുകയും
വാക്കുകെള മുഴുവൻ ചിഹ്നങ്ങളാക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു
പ്രവൃത്തികൂടി സാഹിത്യവൃത്തിയിൽ, അെല്ലങ്കിൽ ഏതു്
വൃത്തിയിലും ഉൾെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നു പറയാം. അേപ്പാൾ
ഇവിെട എന്തുെകാണ്ടാണു് ആ പഴയകാലം മുഴുവൻ
വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നു് കവി പറയുന്നതു? കാരണം, ആ
കാലത്തു് ഉയർത്തെപ്പട്ട ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം
അനീതിെക്കതിെര കലാപം െചയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.
ശരിയായിരിക്കാം—ആ കാലെത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രം െത�
റ്റായിരുന്നിരിക്കാം. അക്കാലെത്ത വിപ്ലവകാരികൾ ഉപ�
േയാഗിച്ചിരുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, അവയ്ക്കു് പിറകിലു�
ണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവെയല്ലാം ഒരുപേക്ഷ,
അപ്രസക്തമായിട്ടുണ്ടാവാം. പഴകിയിട്ടുണ്ടാവാം. അവർ
എവിെട നിന്നു് സ്വീകരിച്ചുേവാ ആ നാടു് തെന്ന ഇന്നു് തി�
രിച്ചുേപാവുകയും, ഒരു പുതിയതരം മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
നാടായിട്ടുണ്ടാവാം, അഥവാ ഉണ്ടു്. അതു് ശങ്കരപ്പിള്ള
തെന്ന മറ്റു കവിതകളിെലല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സാംസ്കാ�
രികവിപ്ലവത്തിെന്റ അപചയെത്തക്കുറിച്ചു്, ൈചനയു�
െട മുതലാളിത്തത്തിേലക്കുള്ള യാത്രെയക്കുറിച്ചു്, ഒെക്ക
അേദ്ദഹം ധാരാളമായിട്ടു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

തുല്യനീതിക്കുേവണ്ടി േപാരാടുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും ഉണ്ടു്
എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഈ കവിതയുെട അവസാനത്തിനു്
ഒരു ശുഭാപ്തിേബാധം നൽകുന്നുണ്ടു്. നീതിയുെട പാട്ടു�
കൾ വറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന േബാധം. അവിെടെയവിെടെയ�
ങ്കിലും പ്രത്യാശ വരുന്നുണ്ടു് എന്ന േബാധമുണ്ടു്. അതു്
സത്യവുമാണു്. കാരണം, ശരിയാണു് കടന്നുേപാകുന്ന�
തു് ഇരുട്ടിെന്റ കാലത്താണു്. എങ്കിലും പുതിയ പുതിയ
പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടു്. േലാകെത്തമ്പാടും
ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടു് എന്നു് നമുക്കറിയാം. അങ്ങിങ്ങായി
പ്രകാശത്തിെന്റ ധാരകളുണ്ടു്. അെല്ലങ്കിൽ ഒക്യുൈപ്പ
വാൾസ്ട്രീറ്റ് േപാലുള്ള സമരങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ അറബ്
വിപ്ലവങ്ങളിെല വസന്തങ്ങൾ, അതിെനക്കുറിച്ചു് േടാണി�
ചക്ലർ എന്ന എെന്റ സുഹൃത്തു്—അേദ്ദഹെമാരു ടർക്കിഷ്
വാസ്തുശിൽപിയാണു്—അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്, ആകാശ�
ത്തിെന്റ ഒരു കീറലിലൂെട ഭാവിയുെട ഒരു സാധ്യത, ഒരു
മിന്നൽേപാെല കണ്ടതായിരുന്നു അറബ് വിപ്ലവങ്ങൾ
എന്നു്. നമുക്കറിയാം, ആ വിപ്ലവങ്ങൾ പലതും പരാജ�
യെപ്പട്ടു. പലേപ്പാഴും പിൻവാങ്ങുകയും, പഴഞ്ചൻ സാമു�
ദായിക സങ്കല്പങ്ങളിേലക്കു് തിരിച്ചുേപാകുകയും ഒെക്ക
െചയ്തു. എങ്കിൽേപ്പാലും ഭാവിയുെട ഒരു സാധ്യത, സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഒരു സാധ്യത, ജനാധിപത്യത്തിെന്റെയാരു
സാധ്യത അതു് കാണിച്ചുതന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ അതു്
അർത്ഥവത്തായ വിപ്ലവമായിരുന്നു.

അതുേപാെല േകരളത്തിൽ തെന്നയുണ്ടായിട്ടുള്ള, വാള�
യാറിെല കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള നടന്നതും നടക്കുന്നതു�
മായ സമരങ്ങൾ, അലനും താഹയ്ക്കും േവണ്ടി നടന്നിട്ടുള്ള
െചറിയ െചറിയ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പുകൾ, നിർഭയയ്ക്കു�
േവണ്ടി ഡൽഹിയും മറ്റും നടന്ന ഡൽഹി െഗയ്റ്റ് എന്നു്
പലേപ്പാഴും വിളിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള സമരം. ഇന്ത്യയിൽത്ത�
െന്ന കഴിഞ്ഞ, 2014 മുതൽ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള അേനകം
സമരങ്ങൾ, ഫിലിം ആന്റ് െടലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ,
ഡൽഹി യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ, െജഎൻയുവിൽ, ൈഹ�
ദരാബാദ് െസൻട്രൽ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ, അെല്ലങ്കിൽ
അടുത്തകാലത്തു്, ഈ േകാവിഡ് മൂലം തൽക്കാലേത്ത�
ക്കു് നിന്നുേപായ, എന്നാൽ നമുെക്കല്ലാവർക്കും വലിയ
വലിയ പ്രത്യാശ നൽകിയിരുന്ന പൗരാവകാശ നിയ�
മേഭദഗതിക്കു് എതിരായി ഉണ്ടായ കലാപങ്ങൾ, പുതു�
തായി ഉയർന്നുവരുന്ന ദളിത് സമരങ്ങൾ, ജിേഗ്നഷ് േമ�
വാനിയുെട ആനന്ദ് െടൽടുംബ്േഡയുെട േനതൃത്വത്തിൽ
ഉയരുന്ന സമരങ്ങൾ, അെല്ലങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ നടന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഫ് വി ഡുേനാട്ടു് ൈറസ്, ജിൻ േക ലിേയ
ഹം േറാേത്ത നഹീ… ഇന്ത്യയിെലമ്പാടും ഉയരുന്ന സ്ത്രീക�
ളുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പുകൾ, ഇെതല്ലാം നിർഭയരായ
മനുഷ്യരുെട വംശം തീർത്തും മരിച്ചുേപായിട്ടില്ല എന്നു്
നെമ്മ േബാധ്യെപ്പടുത്തുന്നതാണു്. ഈ കാര്യങ്ങെളല്ലാം.
ഇന്നുമുണ്ടു്, ആനന്ദ് െടൽടുംബ്േഡ, അെല്ലങ്കിൽ ഹർ�
ഷ് മന്ദർ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ്, അെല്ല�
ങ്കിൽ ഒരു ശബ്നം ഹാശ്മി, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ഉമർ ഖാലി�
ദ്, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു കവിതാ കൃഷ്ണൻ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു
േമധാപട്കർ, ഞാൻ കുറച്ചു് ആളുകളുെട േപരു് പറഞ്ഞു�
െവേന്നയുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ എത്രേയാ മനുഷ്യാവകാ�
ശപ്രവർത്തകർ, ഇന്നും ജനാധിപത്യത്തിെന്റ പ്രത്യാശ
നൽകുന്ന എത്രേയാ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ
പലരും തടവിലാണു് ഇന്നു്. എങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളം പ്രത്യാശയും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന—ആ പഴയ തിരിയിൽ നിന്നു്,
എഴുപതുകളുെട ആ പഴയ, െകട്ടുേപായ, അെല്ലങ്കിൽ
െകടാൻ തുടങ്ങിയ തിരിയിൽ നിന്നു്, അേനകം പുതിയ
ജ്വാലകൾ ഉയിർത്തുവന്നു എന്ന—സത്യമാണു് ശങ്കരപ്പി�
ള്ള ഇവിെട കാണിക്കുന്നതു്.

ആ സമരം ഇല്ലാതായി എന്നതു് ശരിയാണു്, ആ വിപ്ല�
വം അടിച്ചമർത്തെപ്പട്ടു എന്നതു് ശരിയായണു്. അെല്ല�
ങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നു് ഒറ്റെപ്പട്ടു്, അെല്ലങ്കിൽ കഷ്ണംക�
ഷ്ണമായി ശിഥിലമായി ഇല്ലാതായി എന്നതു് ശരിയാണു്.
പേക്ഷ, ആ നീതിേബാധമാണു് പിന്നീടു് ഒേട്ടെറ പ്രസ്ഥാ�
നങ്ങൾക്കു്, അതു് ഉപേഭാക്തൃപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു്, സ്ത്രീവി�
േമാചനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു്, ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു്,
പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു്, എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു
ബീജമായിത്തീർന്നതു്. അങ്ങെന ഒരു വിത്തു് ഇല്ലാതാവു�
േമ്പാഴാണു് വയൽ വിളയുന്നതു്. ഒരു വിത്തു് ഇല്ലാതാേയ
തീരു. അത്തരത്തിൽ ൈബബിളിെന്റ ഉപമ ഓർമ്മിക്കു�
കയാെണങ്കിൽ, ആത്തരത്തിൽ ഇല്ലാതായ വിത്തായി�
ട്ടാണു് എഴുപതുകളിൽ ഉയർന്നുവന്ന നീതിേബാധെത്ത
ഈ കവിതയുെട അവസാന ഭാഗത്തു് കവി കാണുന്ന�
തു്. എഴുപതുകൾ അവസാനിച്ചു എന്നു നാം പറയുേമ്പാ�
ഴും അതിെന്റ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന കനൽ, നീതിേബാധ�
ത്തിെന്റ കനൽ, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും കീഴ്െപ്പടു�
ത്താനാവാത്ത ഏെതങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുമായിെട്ടാന്നും
ബന്ധെപ്പടാെത തെന്ന മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ എന്നും
ജ്വലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നീതിേബാധത്തിെന്റ, അനീ�
തിെക്കതിരായ കലാപത്തിെന്റ കനൽ ബാക്കിയുണ്ടു്.
ആ കനൽ പലേപ്പാഴും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിേന്നാ,
സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിേന്നാ വരണെമന്നില്ല. മനുഷ്യെന്റ
സ്വാഭാവികമായ ധർമ്മേബാധത്തിൽ നിന്നു് അവ നീ�
തിേബാധത്തിൽ നിന്നാണു് ഉണ്ടാവുന്നതു്. അതാണു്
ക്രിസ്തുവും മുഹമ്മദും ബുദ്ധനും ഗാന്ധിയും ശ്രീനാരായണ�
ഗുരുവും എല്ലാം നമുക്കു് കാണിച്ചുതന്നതു്. ആ നീതിയുെട
കനൽ ഇന്നും ബാക്കിയുെണ്ടന്നു് ഇന്നുമതു് ജ്വലിക്കുന്നു�
െണ്ടന്നു്, ഇന്നും അതിനുേവണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യ�
രുെണ്ടന്നു് ഒരു പ്രത്യാശയിലാണു് ഈ കവിത അവസാ�
നിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് നമ്മുെട കാലെത്ത ഇരുട്ടിെന
കാണിച്ചുതരികയും, എന്നാൽ ആ ഇരുട്ടിെന തുളച്ചുേപാ�
കാവുന്ന വജ്രസൂചികളുെട ഉദയം കാണിച്ചുതരികയുംകൂടി
െചയ്യുന്ന ഒരു കവിതയായിട്ടു് പൂൈക്കത മാറുന്നു. അതു്
െക.ജി.എസിെന്റ കവിതയുെട ഉത്തേമാദാഹരണവും,
ഇക്കാലത്തും ഉണ്ടാേകണ്ട തരത്തിലുള്ള കവിതയുെട
ഒരു വലിയ മാതൃകയുമായി മാറുന്നു; അതിെന്റ ൈശലി�
െകാണ്ടും, അതിെന്റ ഭാവംെകാണ്ടും, അതിെന്റ അവത�
രണ സമ്പ്രദായംെകാണ്ടും, അതിെന്റ െനയ്ത്തുെകാണ്ടും.
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പ്രസിദ്ധകവി
ശ്രീ.െക.ജി.എസിെന്റ
പൂൈക്കതഎന്ന
കവിതയിലൂെടയുള്ള
വായനാനുഭവങ്ങൾ

െവളിച്ചം വിതറും പൂൈക്കത
–ബദറുന്നീസ, എ.

പ്രിയെപ്പട്ട കവി െക.ജി.എസ് 2018-ൽ എഴുതിയ കവി�
തയാണു് പൂൈക്കത. അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളിലായി എഴുതിയ
ഈ കവിതയിൽ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിെല പല െഫ്രയിമു�
കെള േപാെല വ്യക്തിയും സമൂഹവും കാലവും ചരിത്ര�
വും േചർത്തു െവച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഈ
കവിതയുെട അടിെയാഴുക്കുകൾ അറിയണെമങ്കിൽ
അത്രയും ആഴങ്ങളിേലക്കു് നമ്മൾ ഊളിയിേടണ്ടതുണ്ടു്.
കവിത എന്നതു് എങ്ങെന ഒരു സാമൂഹ്യ പാഠം ആകുന്നു
എന്നതിനു് ഉത്തേമാദാഹരണമാണു് പൂൈക്കത എന്ന
കവിത. മഹാഭാരതകഥയിൽ പറയുന്ന അർജുനെന്റ
അെമ്പയ്ത്തു് േപാെല ഈ കവിതയിെല ഓേരാ വരിയും
എടുക്കുേമ്പാൾ ഒന്നു് ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ പത്തു് മനനം െച�
യ്യുേമ്പാൾ ആയിരം എന്നതുേപാെല അനന്തസാധ്യത�
കൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നുണ്ടു്.

ൈവക്കം കായലിെന്റ ഓരത്തു് ഒറ്റമുറിവീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കു് താമ�
സിക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനിൽ നിന്നാണു് കവിതയുെട ഒന്നാം�
ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതു്. എേന്നാ എവിടുേന്നാ വന്നുേചർ�
ന്ന അയാെളക്കുറിച്ചു് പിന്നീടു് നാട്ടിെല ഓേരാ അടുപ്പിലും
െകട്ടുകഥകൾ െവന്തു തുടങ്ങുന്നു. ഒേരസമയം സിദ്ധനും
നക്സൈലറ്റും മായാവിയും ആയി നാട്ടുകാരുെട ഉള്ളിൽ
കഥകൾ െമനയാൻ േപ്രരകമായി മാറുന്നു ആ വൃദ്ധൻ.
സമൂഹത്തിെന്റ ഒഴുക്കിനു് അനുസരിച്ചല്ലാത്ത ജീവിത�
ങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് ഒറ്റെപ്പട്ട ജീവിതങ്ങൾ എത്തിേനാട്ട�
ത്തിെന്റ ജനൽപാളി തുറന്നു െകാടുക്കുമേല്ലാ മറ്റുള്ളവർ�
ക്കു്. നാട്ടുകാരുെട ഭാവനയിൽ അയാൾ നിലാവത്തു് കാ�
യലിനു േമെല ക്രിസ്തുവിെനേപ്പാെല ഉലാത്തി. അേപ്പാൾ
കായലിെല കാണാത്ത േതാണിയുെട പായേപാെല
വൃദ്ധെന്റ ജുബ്ബ കായൽക്കാറ്റിൽ പാറിക്കളിച്ചു. െകട്ടുക�
ഥകളുെട െവള്ളവും വളവും സ്വീകരിച്ചു് ജനമനസ്സിൽ ആ
വൃദ്ധമരം വളരുേമ്പാഴാണു് സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ മൂ�
ന്നു് അധ്യാപകർ വൃദ്ധെന കാണാൻ എത്തുന്നതു്. ക്രിസ്തു
പരിേവഷം േനരെത്ത തെന്ന കല്പിച്ചു കിട്ടിയതുെകാണ്ടു്
ക്രിസ്തുവിെന കാണാെനത്തിയ മൂന്നു് ജ്ഞാനികെള ഓർ�
മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് ഈ മൂന്നു് അധ്യാപകർ.

കവിതയുെട രണ്ടാം ഭാഗം വൃദ്ധെന്റ െവളിെപ്പടുത്തലും
ആത്മപ്രകാശനവുമാണു്. നാട്ടുകാരുെട ഭാവനയിൽ
അമാനുഷനും മായാവിയുമായി തീർക്കെപ്പട്ട വൃദ്ധൻ
ആത്മകഥനത്തിലൂെട പുറേന്താടു് െപാളിച്ചു് പുറത്തു വരു�
ന്നു. അേതാെട അയാൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നതിൽ നിന്നും
പലതായി ചിതറുന്നു. കാലെത്ത പ്രതിനിധാനം െചയ്യു�
ന്ന ചരിത്രപുരുഷനും വിശ്വമാനവനും ആയിത്തീരുന്നു.
കാലേദശങ്ങൾക്കു് അതീതമായി വൃദ്ധൻ സാർവ്വലൗ�
കികമായ ഒരു ബിംബമായി തീരുന്നു. സംഭവൻ എന്ന
േപരിൽ നിന്നുതെന്ന ആൾ കാലത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിനി�
ധിേയാ സാക്ഷിേയാ ഒെക്ക ആെണന്നു് േബാധ്യമാവും.
േലാകത്തു് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതു�
െമാെക്ക അയാെളന്ന ബിംബത്തിലൂെട കടന്നുേപാകു�
ന്നു. അങ്ങെനയാണു് അയാൾ ഒരു വ്യക്തി അല്ലാെത
കാലേമാ ചരിത്രേമാ ഒെക്ക ആവുന്നതു്. മഹാരാഷ്ട്രയി�
െല പ്രമുഖ െതാഴിലാളി യൂണിയൻ േനതാവായ ദത്താ�
സാമന്തിെന്റ െതാഴിലാളി യൂണിയനിെല രണ്ടര ലക്ഷ�
ത്തിെലാരു കനൽ എന്നു പറഞ്ഞ് പരിചയെപ്പടുത്തിയ
അയാൾ ദലിത് കവിയായ യശ്വന്ത് വേഗലയുെട വരി�
കേളാടു് തെന്ന സ്വയം േചർത്തുെവക്കുന്നു. വേഗലയുെട
വരികളിലൂെട അയ്യങ്കാളിയും ശംബൂകനും ഏകലവ്യനും
കബീറും െനരൂദയുെമല്ലാം ഒന്നുേചർന്ന വ്യക്തിത്വമായി
അേദ്ദഹം അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. എെന്റ ഗുരുനാഥൻ
എന്ന കവിതയിൽ വള്ളേത്താൾ ഗാന്ധിജിെയ പലരു�
െടയും ജീവാംശം കലർന്നതായി അവതരിപ്പിച്ചതു് ഓർ�
മ്മയിൽ വന്നു വേഗലയുെട വരികൾ വായിച്ചേപ്പാൾ.
നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന സങ്കല്പെത്ത വിഭാവനം
െചയ്യുന്നുണ്ടു് ഈ വരികൾ.

കാലത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയായ സംഭവനിലൂെട അയാൾ കണ്ട�
തും േകട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ േലാകം മറനീക്കി പുറ�
ത്തുവരുന്നുണ്ടു്. േനരം േപായ് േനരം േപായ് പൂൈക്കത
മറപേറ്റ്യ എന്ന പഴയ നാടൻ പാട്ടിെന്റ വരികൾ പാടി�
െക്കാണ്ടു് അയാൾ വിലങ്ങില്ലാത്ത വാക്കു് വിതയ്ക്കാനും,
തീണ്ടൽ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടു് വളർത്താനും ദുർഭൂതം ഭാവിക്ക�
ണ്ടത്തിേലക്കു് ഒഴുകുന്നതു് തടയാനും രാജ്യെത്ത നീതിക്ക�
വിതയാക്കാനും കൂടി. നീതിയുെട േലാകം പുലരാൻ േന�
രം ൈവകിയേപ്പാൾ എങ്ങെനെയാെക്കയാണു് അയാൾ
നീതിക്കായി നിലെകാണ്ടെതന്നു് ഈ വരികളിലൂെട �
കാണാം.

ചരിത്രപുരുഷനായ സംഭവൻ ഓേരാ കാലത്തു് ഓേരാ�
ന്നിെന്റ പ്രതിനിധിയാണു്. ഗുജറാത്ത് കലാപകാലത്തു്
അയാൾ ൈകയും കാലും െവട്ടിയരിയെപ്പട്ട മുസ്ലിം പു�
രുഷനാണു്. ബീവിെയയും േമാെളയും ചുട്ടുെകാന്നവർ
അയാേളാടു് ചാവേണാ ൈകകാൽ െവട്ടി വിടേണാ
എന്നു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആ െവറുപ്പിെന്റ തീപ്പുരയിൽ
നിന്നു് അയാൾ ഓടിേയാടി പുറെത്തത്തി. അേപ്പാേഴ�
ക്കും സ്വയെമാരു പുകച്ചുരുൾ ആയി സ്വന്തം മായൽ കാ�
ണുന്നതുേപാെല അയാൾക്കു് േതാന്നി. ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ
േലാകമായിരുന്നു അയാെള കാത്തുനിന്നതു്. ഒറ്റെപ്പടൽ
ഒരുതരം െകാല്ലെപ്പടൽ തെന്നയാെണന്ന േതാന്നൽ
അയാൾക്കുണ്ടായി. മുദ്രാവാക്യത്തിനു് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റു�
വിളിക്കാൻ ആളുകൾ ആവശ്യമായതു് േപാെല, പാട്ടിനു്
ജീവിക്കാൻ േകൾക്കാൻ കൂട്ടു് േവണം എന്നതുേപാെല
ഒറ്റെപ്പടലിൽ കാലവും സ്വത്വവും തിരിച്ചറിയാനാവാെത
വാൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കറങ്ങുന്ന പട്ടിെയ േപാെല,
സൂചികളുെട െപരുപ്പം കാരണം േനരഭ്രമം സംഭവിച്ച
ഘടികാരം േപാെലയായി അയാൾ.

അയാളിെല വ്യക്തിത്വത്തിെല െതളിമയും എളിമയും
കണ്ടു്, വാക്കുകൾ േകട്ടു് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിെല്ലങ്കിലും
അധ്യാപകർ മതിേപ്പാെട മടങ്ങുന്നു. ആനെയ കാണാൻ
േപായ അന്ധന്മാെര േപാെല വൃദ്ധെന ഗാന്ധിേയാടും
മാർക്സിേനാടും അംേബദ്കേറാടും തുലനെപ്പടുത്തി അവർ
തർക്കിച്ചു നടന്നു. ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കിയ വൃദ്ധെന
പൂർണ്ണത എന്നുകരുതി അവർ മടങ്ങി.

മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ
നിരവധിേപെര പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. സംഭവെന കാ�
ണാെനത്തുന്ന പലരിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കെപ്പടുന്ന
േപരുകൾ മാങ്ങാടു് രത്നാകരേന്റതും ചിന്ത രവിയുേടതു�
മാണു്. അവർ കണ്ട സംഭവനു് െക.പി.ആർ. േഗാപാല�
െന്റേയാ ചിലിയൻ കവിയായ നിക്കാേനാർ പാർറയുെട�
േയാ രൂപമായിരുന്നു. വൃദ്ധകനൽ എന്ന പ്രേയാഗം പ്രാ�
യംെകാണ്ടു് തളർത്താൻ കഴിയാത്ത സമര വീര്യെത്ത
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

എേപ്പാഴും സന്ദർശകരുള്ളേപ്പാൾ എേപ്പാഴാണു് കള്ളച്ച�
രിത്രത്തിെനതിെര േനർചരിത്രം എഴുതുന്നതു് എന്ന ചി�
ന്ത രവിയുെട േചാദ്യത്തിനു് മറുപടി വാക്കുകൾ മാറ്റിയ
ഒരു പഴെമാഴി േപാെലയായിരുന്നു. േവണെമങ്കിൽ േന�
രം േവരിലും കായ്ക്കും. ആവശ്യകതാേബാധമാണു് സൃഷ്ടി�
യുെട നിദാനം. ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ പ്ലാേറ്റാ പറഞ്ഞതു�
േപാെല Necessity is the mother of invention.

വിശ്വാസേത്താെടേയാ അവിശ്വാസേത്താെടേയാ ആയ
വരവുകേളതിെനയും താൻ ആസ്വദിക്കുന്നുെവന്നു് പറയു�
ന്നു സംഭവൻ. വരുന്നവരിൽ നിന്നു് ചിന്താസക്തനായ
ആ വൃദ്ധൻ േലാകത്തിെല അനീതിെക്കതിെര േപാരാ�
ടാൻ മൃത്യുഞ്ജയരഹസ്യം േതടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ
വാർധക്യത്തിെന്റ ആ വലിയ വലക്കണ്ണിയിലൂെട േകാ�
രിയ മീനുകെളല്ലാം േചാരുന്നതായി അയാൾക്കു് േതാ�
ന്നി. എവിെടനിന്നും അയാൾെക്കാരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം
കിട്ടുന്നില്ല. ആരും വരാത്തേപ്പാൾ േകൾക്കുന്ന േതാണി�
ക്കാരെന്റ കൂക്കൽ മറുകരയിേലക്കുള്ള ക്ഷണമാണു്.
ഒപ്പം ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി കലഹിക്കു�
ന്നവരുെട ചില ശബ്ദങ്ങളും േകൾക്കുന്നു. സക്കറിയ,
സുനിൽ പി.ഇളയിടം, സണ്ണി കപിക്കാടു്, ചുള്ളിക്കാടു്,
ബി.രാജീവൻ, സച്ചിദാനന്ദൻ, കാരേശ്ശരി ഇവെരാെക്ക
സമയം തുറക്കുന്ന െവയിലാെയത്തുന്നു. ഇരുട്ടു് േഭദിക്കു�
ന്ന െവളിച്ചമായി വരുന്നു. കവിതയുെട ആദ്യഭാഗത്തിൽ
എന്നേപാെല താൻ വീണ്ടുെമാരു െകട്ടുകഥയിെല കഥാ�
പാത്രമാകുേമാ എന്നയാൾ സേന്ദഹിക്കുന്നുണ്ടു്. േവറിട്ട
കാഴ്ച എന്ന വി.െക.ശ്രീരാമൻ പരമ്പരയിെല ഒരു കഥാ�
പാത്രം ആേയക്കാം താെനന്നു് സംഭവൻ ചിന്തിക്കുന്നു.
എങ്കിലും അയാൾ നിരാശനല്ല. രാപ്പാടിയുെട പാട്ടു് േപാ�
െല, കവിതയിെല വരി േപാെല, േനരു് െചാല്ലുന്ന വാക്കു്
നാേനാെപാരുളായി വരുന്ന കാലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കി�
ല്ല എന്നയാൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ടു്. െപണ്ണും ദളിതരും
നീതിയും െതളിക്കെപ്പടുന്ന കാലെത്ത അയാൾ സ്വപ്നം
കാണുന്നുണ്ടു്. പീഡനത്തിൽ നിന്നു് നീതി േമാചിതസു�
ന്ദരിയായി വരുന്നതും അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏകാ�
ന്തതയിൽ അയാളുെട സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് അയാളങ്ങെന
ചിറകുകൾ തുന്നും. വാക്കിെന്റ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കു�
ന്ന സംഭവൻ വാക്കിെന ആഭരണമായും അന്നമായും
വസ്ത്രമായും ധനമായും കണ്ട തുക്കാറാമിേനാടു് മനമുരുകി
േചാദിക്കുന്നു. ആ വാക്കുകളിൽ ഒരു േദശത്തിെന്റ മുറിവു�
കളുണ്ടു്. ഒരു ജനതയുെട നിശ്വാസമുണ്ടു്.

പരാജയെപ്പട്ട സമരങ്ങെളല്ലാം പാഴെല്ലന്നു് പറഞ്ഞ്
അവസാനിപ്പിക്കുേമ്പാൾ കവിത പ്രസരിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരു
േപാസിറ്റീവ് എനർജിയാണു്. ഇരുളിൽ മറഞ്ഞാലും പൂ�
ൈക്കത പിേറ്റന്നാൾ െവളിച്ചമായി വരും. ഇരുളിെന
േഭദിക്കാനുള്ള െവളിച്ചവുമായ് എത്തുന്നതു് നീതിപ്പാട്ടി�
െല തുല്യനീതിയുെട എതിർേജ്യാതിയാണു്. അതിൽ
ദളിതരും പീഡിതരും സ്ത്രീകളും ഉൾെപ്പെടയുള്ള എല്ലാ
അരികുവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടവരും ഉണ്ടാകും.

െകട്ടുകഥ േവവും അടുപ്പു്, ഓരുെവള്ളം േപാെല ഭാവിക്ക�
ണ്ടത്തിേലക്കു് ഒഴുകുന്ന ദുർഭൂതം, െവറുപ്പിെന്റ തീപ്പുര സൂ�
ചിെപ്പരുപ്പം െകാണ്ടു് േനരഭ്രമം ബാധിച്ച ഘടികാരം വൃ�
ദ്ധകനൽ വാർദ്ധക്യത്തിെന്റ വലിയ വലക്കണ്ണി സമയം
തുറക്കും െവയിൽ നാേനാ െപാരുൾ എന്നിങ്ങെന മേനാ�
ഹര പ്രേയാഗങ്ങൾ ഏെറയുണ്ടു് ഈ കവിതയിൽ.

ഒറ്റയിൽ നിന്നും മൂന്നിേലക്കും മൂന്നിൽ നിന്നു് പലതിേല�
ക്കും ഇതൾവിരിയുന്ന ഈ കവിതയിൽ സമകാലിക
ഇന്ത്യയുെടയും േകരളത്തിെന്റയും ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവു�
െമല്ലാം കണ്ണി േചർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. Carol Hanisch
എന്ന െഫമിനിസ്റ്റ് 1968-ൽ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാ�
ണു് Personal is political. സംഭവൻ എന്ന വ്യക്തിയി�
ലൂെട ഒരു ജനതയുെട വികാരവിചാരങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പി�
ക്കുകയാണു് കവി ഈ കവിതയിലൂെട. സംഭവൻ ഒരു
വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കാലത്തിെന്റ, ചരിത്രത്തിെന്റ പ്രതി�
നിധിയായി മാറുന്നു ഈ കവിതയിൽ.

ൈകതപ്പൂവിെന്റ മണവും പൂൈക്കത എന്ന സൂര്യെന്റ
പ്രഭയും ഒേരസമയം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് പ്രിയെപ്പട്ട
െക.ജി.എസ്. എഴുതിയ പൂൈക്കത എന്ന ഈ മൂർച്ച�
യുള്ള കവിത.

പൂൈക്കത: വിയർത്തവരുെട ഗന്ധം
–മാടായി സുേരഷ്

േനരം േപായ് േനരം േപായ് എന്ന പീഢിതെന്റ ആത്മ�
േരാദനത്തിെല പൂൈക്കത എന്ന, മറപറ്റി വഴി നടക്കാ�
നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പിഴുതു് േലാകാനുഭവമാക്കി പു�
ഷ്പിപ്പിക്കുകയാണു് കവി പൂൈക്കത എന്ന കവിതയിലൂെട.

എല്ലാപ്രേദശങ്ങളിലും ദുരിതം പാലായനങ്ങളിേലക്കു�
ള്ള നിലവിളികളുെട തുടക്കമാണു്. മനുഷ്യകുലത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം മുതൽ വംശം, വർണ്ണം, എന്നീ അധികാര
സ്ഥാപനങ്ങളുെട ക്രൂരതകൾ ഭീകരമാണു്.

അേതാെടാപ്പം തെന്ന ദാരിദ്ര്യവും. പരിഹരിക്കാൻ കഴി�
യാത്ത വിശപ്പു് മറ്റു കരകൾ േതടി േപാകാൻ ജീവിക�
െള നിർബ്ബന്ധിതരാക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ദാരിദ്യം, വിശ�
പ്പു് എന്നിവ അധികാരം ഉണ്ടാക്കി നിലനിർത്തുേമ്പാൾ,
അതിെനാപ്പം തെന്ന െചറുത്തുനില്പുകളും ഉയരും.

മെറ്റാരു വിഭാഗം അന്നമുള്ള മറുകര േതടിേയാടും. അങ്ങി�
െനെയാരു കാലത്തു് േബാംേബ, കൽക്കത്ത, ഗുജറാ�
ത്ത്, മദ്രാസ് നഗരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുെട േവദികളായിരു�
ന്നു. അങ്ങിെന നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരങ്ങളിേലക്കു്
പാലായനം െചയ്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ
ഒരു ദിവസം െപെട്ടന്നു് ൈവക്കം കായേലാരത്തു് എത്തി�
േച്ചരുകയാണു്.

യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ തീച്ചൂളയിൽ െപാരിഞ്ഞ ഒരാൾ.

േബാംേബയിൽ െതാഴിലാളി പ്രസ്ഥാനേത്താെടാപ്പം
ഉത്ഭവത്തിലും വളർച്ചയിലും േചർന്നു് നടന്നയാൾ, ഗുജ�
റാത്തിെല ക്രൂരമായ വർഗ്ഗീയലഹളയിൽ നിന്നും രക്ഷ�
െപ്പട്ടു് പുകച്ചുരുളായ് മാറിയ ഒരാൾ. ഇവിെട പുകച്ചുരു�
ളായ് മാറുന്നതു് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, വിശ്വാസപ്രമാ�
ണങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, േക്ഷാഭിക്കാനുള്ള മനസ്സു്. മരുഭൂ�
മിയിൽ വഴിയറിയാെത ഒറ്റെപ്പട്ടു േപായ ഒരു സമൂഹം.
രക്ഷകെനയും കാത്തു്.

ആ സമൂഹമാണു് അയാൾ. ഒറ്റെപ്പടൽ െകാല്ലെപ്പടൽ
കൂടിയാെണന്നു് കവി ഉറപ്പിക്കുന്നു.

പാട്ടുകൾ ജീവിതമായ് ആസ്വദിച്ചവർ. ജീവിത വിഷമങ്ങ�
െള മറികടക്കുവാനായ് ഉപേയാഗിച്ച ഒരു തലമുറ. േന�
രം േപായ് േനരം േപാെയന്നു സഹജീവികെള ഓർമ്മി�
പ്പിച്ചു് ഇരുളിേലക്കാണ്ടു േപാകുന്നവെര വിളിച്ചുണർത്തി,
മണ്ണിൽ നിവർന്നു് നീതിയുെട കവിത രചിച്ച മനുഷ്യർ.

ഗാന്ധി /മാർക്സ് /അംേബദ്കർ എന്നിവരായി പിരിെച്ചടു�
ക്കുന്നു അയാെള പഠിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകർ.

ഇവെരല്ലാം േചർന്നതാകാം അയാൾ. അങ്ങിെന വായി�
ക്കാെത ഗാന്ധിസത്തിലൂെട മാർക്സിസത്തിേലയ്ക്കും േലാക�
ത്തിേലയ്ക്കും കയറിേപ്പായ ഒരാെള ഇന്ത്യൻ വർത്തമാന
രാഷ്ട്രീയത്തിെല ദളിത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമായി ഒതുക്കുക�
േയാ ചുരുക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന രീതിശാസത്രം അപകട�
കരം തെന്നയാണു്. രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികെള ശരിയായി വി�
ലയിരുത്താെത രൂപെപ്പടുത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുെട വ്യ�
ക്തിനിഷ്ഠ പഠനങ്ങെള കവി കാട്ടിത്തരുകയാണു്.

മാധ്യമങ്ങളുെട േവറിട്ട കാഴ്ചയും ഈ അപനിർമ്മാണ�
ത്തിെന്റ സന്തതികളാണു്. തീവ്രമായ ആശയ മണ്ഡല�
െത്ത അവഗണിച്ചു െകാണ്ടു് ഭാവനയുെട, ഐതിഹ്യത്തി�
െന്റ പ്രകാശവലയം തീർത്തു് വ്യക്തികളിെല യഥാർത്ഥ
സത്തെയ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞു് വിഭ്രാത്മക വിവരണങ്ങളിലൂ�
െടയുള്ള അപനിർമ്മാണം. അവയ്ക്കാണു് കച്ചവട സാധ്യ�
തയും.

ജീവിതം രാഷ്ട്രീയമായ് ആസ്വദിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ,
മനുഷ്യെരേന്നാ േപാരാളിെയേന്നാ േരഖെപ്പടുത്താെത
ൈദവ പരിേവഷം നൽകി ആേഘാഷിക്കുന്ന വർത്ത�
മാന രാഷ്ടീയം കൂടിയാണിതു്.

ഒറ്റെപ്പടുക എന്ന മരണ വിധിക്കു കീഴടങ്ങാെത കായൽ�
ക്കരയിൽ എത്തിേച്ചർന്ന ഒരാൾ. അയാെള േപാെല
കായലും വിശാലമാണു്. പേക്ഷ, ഒഴുക്കു് നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. മെറ്റാരു കാലത്തു് അതു് തിരിച്ചു വരാം.

ഒഴുക്കിെല്ലങ്കിലും ജലക്കരയിലാണു്. ജീവെന്റ ആധാര�
മായ ജലം. നനഞ്ഞ കര േവരുകൾ പടർത്താൻ എളു�
പ്പം. ഒറ്റയായിട്ടും മണ്ണിെന്റ കനിവു് സൂക്ഷിക്കുന്ന കായലി�
െന്റ േസ്നഹിതനായ്.

പൂൈക്കത ജലെത്ത, നീരുറവെയ വറ്റാെത കരുതി െവ�
ക്കുന്ന െചടിയാണു്. പൂ വിരിഞ്ഞാൽ പരിസരമാെക സു�
ഗന്ധം നിറക്കുന്ന െചടി.

കവിതയുെട േപരു് അർത്ഥവ്യാപ്തി േനടുന്നതിവിെടയാ�
ണു്. അയാൾ പൂൈക്കത തെന്ന.

േനരം േപായ് േനരം േപായ് എന്നു് നിരന്തരം സഹജ�
െര പാടിയുണർത്തുന്ന േപാരാളിക്കു് പൂൈക്കത എന്ന�
ല്ലാെത മെറ്റന്തു് േപരാണു് നൽകുക.

അെത; േനരം േപായ് േനരം േപായ്… കാത്തു നില്കുവാൻ
േനരമില്ല. െകാല്ലാെക്കാല െചയ്യുന്ന നീതിമാൻന്മാരുെട
നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നെമ്മ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയാണു്.

പൗരത്വ ബില്ല്, ഏകീകൃത സിവിൽ േകാഡ് നിയമങ്ങൾ
സമൂഹത്തിെല രക്ഷകെര ഉന്മൂലനം െചയ്തു് നടപ്പിലാ�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

നീതിെയന്ന മേനാഹര വാക്യത്തിലൂെട അനീതിയുെട
ൈകേയറ്റം, തുല്യനീതിെയന്ന വിഷം.

ജീവിക്കേണാ മരിക്കേണാ എന്ന സേന്ദഹമല്ല. എതിരു�
കെള േനരം േപായ് േനരം േപാെയന്നു പാടി ജ്വലിപ്പിച്ചു്
എതിർ േജ്യാതിയായ് മാറ്റുേമ്പാഴാണു് നമ്മളും ജീവിക്കു�
ന്നുണ്ടു് എന്നു് െതളിഞ്ഞു വരിക.

എതിർ േജ്യാതി െതളിയുക തെന്ന െചയ്യും എന്ന വലിയ
പ്രതീക്ഷയിേലക്കു് നമുക്കും പാടാം.

മറഞ്ഞിരിക്കുന്നകവിത
–സീതാേദവി കരിയാട്ട്

െക.ജി.എസിെന്റ പൂൈക്കത എന്ന കവിത വർത്തമാ�
നകാല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പരിേച്ഛദമാണു്. പൗ�
രത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നതും സത്വം നഷ്ടെപ്പടുന്നതും ഇക്കാല�
ത്തിെന്റ ദുരന്തമുഖമാണേല്ലാ? അരികു് പറ്റി ജീവിേക്കണ്ടി
വരുന്നവെന്റ ആത്മകഥ പലേപ്പാഴും നിലവിളിയിേലാ
െകാലവിളിയിേലാ ആണു് അവസാനിക്കുക. അവെന്റ
ചരിത്രം വർത്തമാനം മാത്രം. പച്ചമനുഷ്യെനക്കുറിച്ചു്
പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന അറിവുകൾ പലതരത്തിലായിരി�
ക്കാം. ഇത്തരെമാരു സത്യാേന്വഷണ പരീക്ഷണമാണു്
ഈ കവിത. സുര്യെന പൂൈക്കത എന്നു് സംേബാധന
െചയ്യുന്നതു് തെന്ന കാവ്യാത്മകമാണു്. ഈ കവിതയിൽ
ഒരു കഥയുണ്ടു്. കഥയിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ടു്. ഇരയാേക�
ണ്ടി വരുന്നവെന്റ നരജന്മ കഥ. പല േകാണുകളിൽ
നിന്നും ഒേര സൂര്യെന കാണുന്നതുേപാെല പല േകാണു�
കളിലൂെട വായിക്കാവുന്ന കവിതയാണു് പൂൈക്കത.

െക.ജി.എസിെന്റ കവിതകളുെട സവിേശഷതയായി
എനിക്കു് േതാന്നീട്ടുള്ളതു് ദൃശ്യെപ്പടാത്ത അദൃശ്യതയാ�
ണു്. ഒരു വാേലാ തുേമ്പാ നീട്ടി കവിതയിേലക്കു് വായ�
നക്കാെര െകാണ്ടു േപാകുന്നു. ഒരു കണ്ണു െകട്ടിക്കളിയു�
െട ത്രില്ലുണ്ടതിനു്. ഒരു പട്ടിയുെട കുരയ്ക്കും അതിനു പിന്നി�
െല നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കും അതിവിപുലമായ അർത്ഥവ്യാപ്തിയും
േനാട്ടത്തിൽ നിയമ വ്യവസ്ഥയുെട ഭയാനകമായ അസ്വ�
സ്ഥതയും, രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളും കെണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ന�
തു േപാെല.

പൂൈക്കതയിലാവെട്ട, എവിെട നിേന്നാ വന്നണഞ്ഞ
വൃദ്ധൻ. കവിേയാ, കവിതേയാ ആകാമതു്. നക്സൈല�
േറ്റാ, മാന്ത്രികേനാ, ദിവ്യേനാ—േമൽക്കുപ്പായത്തിൽ പല
ഐഡന്റിറ്റികൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇതിൽ ചിത്രവും,
ചരിത്രവും, െകട്ടുകഥകളും െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
ചരിത്രെത്ത അറിയാൻ, (സത്യെത്ത) പുറെപ്പട്ട അധ്യാ�
പകരാവെട്ട സംഭവബഹുലമായ ഇന്ത്യൻ സാമുഹ്യ ചരി�
ത്രെത്ത കുലം, തല, ൈക, മനസ്സു്, സ്വപ്നം ഇവെയാെക്ക
തരം തിരിച്ചു് അയ്യങ്കാളിയിേലക്കും ശംബൂകനിേലക്കും,
ഏകലവ്യനിേലക്കും െനരൂദയിലുമായി യാഥാർത്ഥ്യത്തി�
െന്റ ഒരു പകർന്നാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ടു്.

കവിതെയ സാഹിത്യ വിചാരണക്കു് വിേധയമാക്കുേമ്പാൾ
കവിതേയാ കഥേയാ െകട്ടുകഥേയാ െപാള്ളുന്ന ജീവിത
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളാ ആയി കവിത തുടങ്ങുന്നതു് ഏകവച�
നത്തിലാണു്. ഒറ്റയാൾ, ഒറ്റമുറി വീടു്, ഏകാന്തതയുമായി.
എങ്ങുനിേന്നാ വെന്നാരാൾ. പല േകാണിലൂെടയുള്ള
േനാട്ടങ്ങൾ പലതാക്കുന്നുണ്ടു് വൃദ്ധെന. ഒറ്റെപ്പടലിെന്റ
വ്യഥകളും രഹസ്യങ്ങളുെട ജുബ്ബയുമാെയാരുവൻ.

ഭ്രമാത്മകമായ ബിംബകൽപ്പനകളിൽ ൈവക്കം കായ�
ലിെല നിലാവല േപാെല നിദ്രാവിഹീനമാവുകയാണു്.
ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് െകട്ടുകഥയിേലക്കു് ഭാവനയുെട
ആകാശത്തു നിന്നു് െപാള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ െനരി�
േപ്പാടിേലക്കു് കവിത പതഞ്ഞു് െപാങ്ങുന്നു. ഓടിേയാടി
െവറുപ്പിെന്റ തീച്ചൂളയിൽ നിന്നു് പുറെത്തത്തിയേപ്പാൾ
പുകച്ചുരുൾ മാത്രമാെണന്നും പുകച്ചുരുൾ ചാരമാകാെത
വീണ്ടും അഗ്നിയായി പടരുന്നുമുണ്ടു്. വാക്കുകൾ എെയ്തയ്തു്
മുറിേവൽപ്പിക്കുന്ന കവിത സാധാരണ വായനക്കാരു�
െട ബുദ്ധി ചിന്തകൾക്കു് ആകാശവാതിൽ തുറക്കുകയാ�
ണു്. െപാലിപ്പിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുെട കനലാട്ടം
കവിതയിൽ ചിതറിെത്തറിക്കുന്നു. തലേച്ചാറിൽ ഇടിമി�
ന്നൽ േപാെല പ്രജ്ഞെയ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളുെട
കുെത്താഴുക്കായി ൈവക്കം കായലിെന്റ കാണാക്കയ�
ങ്ങൾ സ്വപ്ന സമാനമായും, ഭയാനകമായ രാഷ്ട്രീയ േബാ�
ധ്യങ്ങളായും കവിത ൈകപ്പിടിയിെലാതുങ്ങാെത കുതറി�
േയാടുന്നു. പറയാെത പറയുകയാണു് പലതും.

□
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◦ 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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