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പന്ത്രണ്ടു് ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ കർഷകർ ഡൽഹി�
യുെട അതിർത്തിയിൽ ഇേപ്പാൾ സമരത്തിലാ�
ണു.് കർഷക വിരുദ്ധനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം.
കർഷകരുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശ�
ങ്ങൾക്കും േമലുള്ള എല്ലാ ൈകേയറ്റങ്ങളും
അവസാനിപ്പിക്കണം. അപൂർവമായ ഇച്ഛാ�
ശക്തിയാൽ നയിക്കെപ്പടുന്ന മഹത്തായ ഈ
കർഷകസമരേത്താടുള്ളഐക്യദാർഢ്യത്തിെന്റ
ഒരടയാളം,ഈ കവിത.

െക.ജി.എസ്സിെനാപ്പം സായാഹ്ന.



െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ കട്ടു് െകായ്യുെന്നന്നു്
ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു് െഞട്ടിയുണർന്നു, തകഴി.

പാതിരാക്കുരകൾ ഉയരുന്നുണ്ടു്.

േടാർച്ചും വടിയും കൂട്ടാളികളും നായ്ക്കുരകളുമായി
പാടേത്തക്കു് പായുേമ്പാൾ തകഴി ശങ്കിച്ചു:
വിളിച്ചുണർത്തേണാ വള്ളക്കാരെന?
വിശ്വസിക്കാേമാ സ്വപ്നെത്ത?
വന്നറിയിച്ച ദുരന്തമല്ലേല്ലാ; സ്വപ്നമേല്ല?
സ്വപ്നം തെന്ന ഒരു വന്നറിയിക്കലേല്ല?
അജ്ഞാതത്തിെന്റ സേന്ദശം?
ചരിത്രാതീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന
ഭാവിചരിത്രമേല്ല സ്വപ്നം?
അേതാ അരാഷ്ട്രീയത ഉറങ്ങുേമ്പാൾ
രാഷ്ട്രീയതയുെട ഉൾവിളിേയാ?
പല സ്വപ്നവും അലസിയ കഥകൾ.

ഉണരാറുണ്ടു് പണ്ടും ഞാൻ ദുഃസ്വപ്നം കണ്ടു്.
എന്നുണരുന്നതും കൂടുതൽ തകഴിയായിട്ടു്;
ഭീമൻകീടമായിട്ടല്ല, ഗ്രിഗർ സാംസെയേപ്പാെല.
െചന്നു് കാണാെത വെയ്യനിക്കുടെനെന്റ
െകായ്യാറായ വയൽ, ആലസ്യത്തിൽ,
അരണ്ട െവട്ടെത്തച്ചാരിയുറങ്ങുന്നതു്.
ഇെതെന്റ ആധി. എെന്റ ആഗ്രഹം.
വയെലനിക്കയച്ച വിപൽദൂതല്ല
ഈ േപക്കിനാെവന്നാരു് കണ്ടു?

മറ്റുേള്ളാരുെട സ്വപ്നം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. പല കാലം.
മാർക്സ്, െലനിൻ, േടാൾേസ്റ്റായ്, േഗാർക്കി, ബൽസാക്ക്,
േകസരി, േമാപ്പസാങ്, എെന്റ ഭാര്യ കാത്ത,
കാരൂർ, ഫ്ലാേബർ, ബഷീർ… സ്വപ്നങ്ങൾ.
രണ്ടല്ലായിരുന്നു സ്വപ്നവും ദർശനവുെമനിക്കു്.

വയലിെലത്തിയതും തകഴി െഞട്ടി:
വയൽ നിറഞ്ഞു് നിൽക്കുന്നെതാരസാധ്യത:
കണ്ടൻ മൂപ്പൻ; പേണ്ട മരിച്ച വിതക്കാരൻ.
കൃഷിയുെട ഋഷി.

(എത്ര കണ്ടതാ ഞാനാ ൈകയുെട മാസ്മര വിതമുദ്ര.
ചൂണ്ടുവിരലും തള്ളവിരലും േചർെന്നാരുക്കുന്ന
വിത്തുവാതിൽ കടന്നു് െനൻമണികൾ 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.)

കണ്ടൻ മൂപ്പൻ പറഞ്ഞു:
പാടെത്തേന്താ പതിവുേകടു് േതാന്നി വക്കീൽ സാെറ;
േനാക്കുേമ്പാൾ കുഞ്ചിനിലാവു് കുലുക്കി േമയുന്നു
കണ്ടത്തിെലാരു പരേദശി മാന്ത്രികക്കുതിര.
മൂന്നാൾ െപാക്കം, തൂെവള്ള, തീനാവു്…
ഒറ്റെയ്ക്കാരു ൈസന്യം.
അല്ല, ആ ചതിക്കുതിരയിൽ നിന്നു്
േലാകേത്തക്കിറങ്ങി മാരകെമാരു
ൈസന്യപ്പാതിര. അതു്
േമഞ്ഞിടം തരിശു്.

തുറന്നു് വിട്ടു, കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നു്
ഞാെനെന്റ ചാത്തന്മാെര.
മാെഞ്ഞന്നു് േതാന്നിച്ചു മാന്ത്രികക്കുതിര,
മാനേത്തേക്കാ മനസ്സിേലേക്കാ? കാറ്റിൽ
േബാംബർപ്പുക േപാെല വാലു് നീണ്ടുലഞ്ഞു;
നഗരമായ േപാെലെന്റ കണ്ണു് െകട്ടി.

കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ പാടം
പീഡിത േപാെല മയക്കത്തിൽ.
ഓക്കാനിക്കുന്നതു് കണ്ണും മൂക്കും െപാള്ളിക്കും
രാസമണം.
കനകവയൽ കാർെന്നാടുക്കുേമ്പാൾ
െകാള്ളക്കുതിരെയാലിപ്പിച്ച രാസ ഊറലിൽ
െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും െചറുമഞ്ഞും
നീർേക്കാലി, നീർത്തുമ്പിയുമവയുെട
േനർെമാഴിയും… അടപടേല
നീറിച്ചീയുെമാരാവാസത്തിൻ നാറ്റം.

കാഴ്ചയിലിേപ്പാൾ േശഷിക്കുന്നതു്
ഉൾക്കനം വാർന്നു്
വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു് േപാെല ചില പതിർക്കുല;
ചുമ്മാ കിലുങ്ങുന്നതു്.

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി
ചിത്രങ്ങൾ: വി.ആർ.സേന്താഷ്

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Metamorphosis


നെട്ടല്ലിെന്റ വിതകൾ

—വി.ആർ.സേന്താഷ്

വിത്തുകൾ ഭൂമിയുെട നെട്ടല്ലിൽ െതാടുേമ്പാളാണു് കാ�
മ്പുകൾ മുളയ്ക്കുക. ആ കാമ്പുകളാണു് എല്ലാം േഭദിക്കുന്ന
വിത്തുകൾ ആകുക. വിത്തുകൾ നെട്ടല്ലിെല രസെമടുത്തു്
പാകെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണു് ദുരന്തങ്ങെള അതിജീവിക്കു�
ന്നതു്. ആ വിത്തുകൾ ചില േനരങ്ങളിൽ നമ്മുെട ചാഞ്ചാ�
ട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പറയും. നമ്മുെട ദർശനങ്ങളിെല ൈവരു�
ദ്ധ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് പറയും. ശരി എന്നു് മാത്രം പറയാെത
എങ്ങെന ആയി എന്നു് േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കും. താ�
െനാരിക്കലും ശരിെയന്നു് ഒരിടത്തും പറയില്ല. അഴിച്ചു് മാ�
റ്റി പുതിയ മുറുക്കങ്ങെള േചർത്തു് കടമ്പനാട്ടു് കടമ്പിെല്ല�
ന്നു പറയുന്ന േപാെല മാറി നിന്നു േനാക്കും. ചിലേപ്പാൾ
െകാച്ചിയിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നു് േനാട്ടം പായിച്ചു് ശത്രു�
താവളങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്ന മിൈസലുകൾ േപാെല സൂ�
ക്ഷ്മമായി കാർേട്ടാഗ്രാഫുകൾ അടയാളെപ്പടുത്തും. ആ
കാർേട്ടാഗ്രാഫുകളിൽ സ്വയം മുഴുകാെത സ്വന്തം ശീലങ്ങ�
െള ആക്രമിച്ചിടും. എന്നിട്ടു് തന്നിെല സൂക്ഷ്മദർശനി വച്ചു്
അവ പരിേശാധിക്കും. ആ പരിേശാധനകളുെട ദർശന
രൂപമാണു് െക.ജി.എസ്. കവിതകൾ.

നിരന്തരം വിഭജിച്ചു് ൈറേസാമാറ്റിക്കായി ഏതും ഉൾെപ്പ�
ടുത്തുന്ന െക.ജി.എസിെന്റ കവിതകളിൽ അപ്രത്യക്ഷ�
മായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുെട േവദനകെള ചിത്രങ്ങളാ�
യി െററ്റിനയിൽ അടയാളെപ്പടുത്തി പിന്നീടു് എടുക്കുന്ന�
തായി കാണാം. േബാദ്രിലാദ് ഇതിെന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന�
തിെന്റ അടയാളമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ജീവിച്ചിരിക്കു�
ന്നതിെന്റ െതളിവാണു് അപ്രത്യക്ഷമായ അടയാളങ്ങൾ
തിരയൽ. അതു് പല രീതിയിലാകാം. പിൻതിരിഞ്ഞു
നടന്നാകാം. തെന്റ മുന്നിലുള്ള സമൂഹത്തിെന്റ കണി�
കകൾ എടുത്താകാം. െക.ജി.എസ്. സമൂഹത്തിെന്റ
കണികകൾ എടുത്താണു് അതു െചയ്യുന്നതു്. അതിൽ
നിന്നു് നമ്മുെട എല്ലാവരുേടയും കാഴ്ച എടുക്കുെമങ്കിലും
‘സ്വപ്നവും ദർശനവും ഒന്നായ ആെള’േപ്പാെലയാണു് െവ�
ളിെപ്പടുത്തുക. െക.ജി.എസിെന്റ ‘തകഴിയും മാന്ത്രിക
കുതിര’യുെമടുത്താൽ ഇതു് വ്യക്തമാകും.

ഒരു നാേടാടിക്കഥാരൂപത്തിൽ വായിക്കാവുന്ന ഇക്ക�
വിത െചന്നു േചരുന്ന ഇടങ്ങൾ വിപുലമായ ൈജവ
ബന്ധങ്ങളിേലക്കു്. തകഴി എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ
എഴുത്തുകാരെന്റ സ്വപ്നം, കാർഷിക ബന്ധങ്ങളും കമ്യൂ�
ണിസ്റ്റ് ബന്ധങ്ങളുമായി േചർന്നു കിടക്കുന്നതാണു്. അേതാ�
െടാപ്പം കൃഷിയുെട പശിമയിൽ ജീവിക്കുന്ന ദലിത് ബന്ധ�
ങ്ങൾ അതിേനക്കാളും ഉയരത്തിലാണു്. കണ്ടൻ മൂപ്പ�
െന്റ ‘വിതനടനം’ േപാെല മാന്ത്രിക സ്പർശമുള്ളതാണു്.
എന്നാൽ ഇതിെനെയല്ലാം ഒറ്റയടിക്കു് ഇല്ലാതാക്കുന്ന
കുതിര വരവു് ൈജവ ബന്ധങ്ങെള തകർക്കാൻ േപാന്ന�
താണു്. എേപ്പാഴും ഒളിപ്പിക്കുന്ന ‘ൈസന്യപ്പാതിര’യുള്ള
കുതിര, മണ്ണിേനയും വിളേയയും അറിയുന്നില്ല. അതു് പാ�
ദങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നതു തെന്ന നാശത്തിേലക്കാണു്. ഒറ്റ രുചി�
യിേലക്കും ഓർമ്മകളുെട തകർക്കലിേലക്കും അെതത്തു�
ന്നു. അതിെന്റ രാസ ഈറൽ എല്ലാറ്റിേനയും നശിപ്പിക്കുന്നു.

േലാകവ്യാപകമായി ൈജവ ബന്ധങ്ങെള നശിപ്പിക്കു�
ന്ന ഇത്തരം ൈസബർ യാന്ത്രികത ചിപ്പ് രൂപത്തിൽ
നമ്മളിെലല്ലാം കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ടു്. അധികാരത്തിെന്റ
സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളാെണങ്കിലും അതു് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതു്
െക.ജി.എസ്. കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു േപാെല�
യാണു്. എന്നാൽ പതിർക്കുലേപാെല ചുമ്മാ കിലുങ്ങുന്ന
ചില നെട്ടല്ലുകളുെട കൂടി േചരലുകൾ സാധിക്കുന്നിടങ്ങൾ
നമുക്കു് സാധ്യമാണു്. ഈ നെട്ടല്ലുകൾ വളയാെത വിത�
യ്ക്കുേമ്പാളാണു് കാമ്പുള്ള വിത്തുകളുണ്ടാകുക. ഇതിലൂെട
െക.ജി.എസ്. േലാകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭീഷണമായ
മുഖെത്തയാണു കാട്ടിത്തരുന്നതു്.

വളെര നാളുകൾക്കു മുൻെപഴുതിയ തകഴിയും മാന്ത്രിക�
ക്കുതിരയും പുതിയ സാഹചര്യെത്ത മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടുെവ�
ന്നു പറയുേമ്പാൾ അപ്രത്യക്ഷമായവയിൽ സൂക്ഷ്മമായി
ദർശിച്ചതുെകാണ്ടാണു്. ‘ഹത്രസ് ’ എന്ന കവിതയിലും
ഇതുേപാെലാരു ദർശന വാക്യം െക.ജി.എസ്. പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘സീതാ ജീവൻ’ എന്നാണതു്. അതു് വരും
തലമുറ അറിയാനിരിക്കുന്ന കീേവഡാണു്. വാല്മീകി രാ�
മായണത്തിൽ നിന്നും ആശാെന്റ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീ�
തയിൽ നിന്നും െവളിച്ചെത്ത ഊറ്റിെയടുത്ത ഒരു കാല�
ഘട്ടെത്ത ഓർക്കുേമ്പാൾ സീതാ ജീവൻ നമ്മളിെല ഒളി�
യിടങ്ങെള െതരഞ്ഞുപിടിയ്ക്കും. നമ്മെള ശൂന്യരാക്കി നിർ�
ത്തും. അവിെട അകെത്ത ‘പൂന്താന’െത്ത പുറെത്ത ‘െല�
നിനാ’ൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം നാം വിഭ�
ജിക്കെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഒളിച്ചുകടത്തലുക�
ളും നെമ്മ വിട്ടകന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഇടങ്ങ�
ളിെല വ്യസനങ്ങളും വ്യാകുലതകളും അറിേയണ്ടതായി
വന്നിരിക്കുന്നു. കലാസൃഷ്ടികളിൽ വർത്തമാനെത്ത പി�
ടിച്ചു വച്ചു് അതിെന്റ പീഢനങ്ങൾ അറിേയണ്ടവരായി മാ�
റിയിരിക്കുന്നു. െക.ജി.എസിെന്റ കവിതകൾ േനരെത്ത
തെന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതു് ഒന്നും
മറച്ചുവയ്ക്കാത്ത കഷണ്ടിക്കാരെനേപ്പാെല സംസാരിച്ച�
േപ്പാൾ നമ്മുെട കാല്പനികമായ വിമ്മിട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങു�
കയായിരുന്നു നമ്മൾ.

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള േനാക്കാനുള്ള കണ്ണുകളിെല്ലങ്കിൽ
പരേദശി മാന്ത്രിക കുതിരകൾ വന്നിറങ്ങി നമ്മുെട വിഭവ�
ങ്ങൾ ഇല്ലാക്കും. വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുെട നിലനില്പു്
എന്തായിരിക്കും? ഈ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിലുടനീ�
ളം സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിെന മറിക�
ടക്കാൻ സ്വയം വിമർശനവും സ്വയം വിഭവ സമാഹര�
ണവും ആവശ്യമാണു്. ജാഗ്രത ഇല്ലാെത ഒരടി േപാലും
മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കാനാവില്ല എന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തകഴിയും
മാന്ത്രിക കുതിരയും നെട്ടല്ലിെന്റ കരുത്തുള്ള വിത ആവ�
ശ്യെപ്പടുന്നു.

ഐേസാേമാബിക്കായിരിക്കുേമ്പാളും അേനക ജനിതക
വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ജീവജാലങ്ങെള തിരിച്ചറിഞ്ഞു് സംര�
ക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ ഇന്നു് എല്ലാവർക്കുമുെണ്ടന്ന േബാ�
ധ്യവും ഈ കവിത പകരുന്നു. സ്വയം ഒരു വിപ്ലവകാരി�
യല്ല വിപ്ലവമാകണെമന്ന ജനാധിപത്യ േബാധേത്തയും
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നു. പതിരിെന്റ കിലുക്കെത്ത നെട്ടല്ലി�
െന്റ കരുത്തു െകാണ്ടു് േനരിടാൻ കഴിവുള്ള വിത്തായി മാ�
റാനുള്ള ദർശനവും കവിത മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു; പലതിെന്റ
വിഭജിത സ്വത്വങ്ങെള തിരിച്ചറിഞ്ഞു െകാണ്ടു്.
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പയ്യന്നൂർ സാഹിത്യജാലകം
ഗ്രൂപ്പ് 2020 െമയ് മാസത്തിൽ

‘തകഴിയും
മാന്ത്രികക്കുതിരയും’ ചർച്ച
െചയ്തേപ്പാൾ ഉയർന്നുവന്ന

പ്രതികരണങ്ങൾ

അജിത KCTP: കുട്ടനാടിെന്റ ഇതിഹാസമായ േകരള�
േമാപ്പസാങ്ങായ നമ്മുെട പ്രിയ കഥാകാരൻ തകഴി�
യുെട േപരു േപാലും ഊർജ്ജദായകമാണു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കഥകളിലും േനാവലുകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന�
തു് േകരളത്തിെന്റ ഒരു കാലെത്ത കർഷക സംസ്കൃ�
തിയുെട തനിമയാണേല്ലാ.

ശ്രീ െക ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട “തകഴിയും മാന്ത്രി�
കക്കുതിരയും” എന്ന േപരു തെന്ന നെമ്മ മാറുന്ന
കാർഷിക േമഖലയിേലക്കു് നയിക്കും. തകഴിേയാ�
െടാപ്പം വയലിേലക്കു പുറെപ്പട്ട നാേമാേരാരുത്തരും
കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വിതയുെട കരുത്തിൽ െപാൻകതി�
രുകൾ നിറഞ്ഞു്, സുഗന്ധം പരത്തി, െകായ്യാറായി
നിൽക്കുന്ന വയൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു.

പേക്ഷ…
പീഡിതയായവെളേപ്പാെല സകല അവയവങ്ങ�

ളും മനസ്സും തളർന്നു്, നിർവ്വികാരയായി, മീൻ, ചീവീടു്,
പുൽത്തളിർ, െചറുമഞ്ഞു്, നീർേക്കാലി, നീർത്തുമ്പി
തുടങ്ങിയ സൗഭാഗ്യങ്ങെളല്ലാം നഷ്ടെപ്പട്ടു് ഉൾക്കനം
വാർന്നു് നിൽക്കുന്നതു കാേണണ്ടി വരുേമ്പാൾ മന�
സ്സിെലാരു വിങ്ങൽ അവേശഷിക്കുന്നു.

െകാവിഡ് േരാഗബാധയുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ,
കാർഷികരംഗം കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പേടണ്ടതിെന്റ ആവ�
ശ്യകത ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുകയാ�
ണു്. തകർച്ചയിൽ നിന്നു കരകയറാൻ, മാന്ദ്യത്തിൽ
നിന്നു് രക്ഷേനടാൻ നാം മനപ്പൂർവ്വം മറന്ന കുട്ടനാ�
ടൻ സംസ്കൃതി തിരിെകെയേത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിനു് ഊന്നൽ നൽകിയ
േനെരഴുത്തുകാെരെയല്ലാം കവി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടിവി�
െട. പ്രിയ കവിയുെട വചനങ്ങൾ ഊർജ്ജമാകെട്ട,
സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാകെട്ട. തകഴിയും േമാപ്പസാ�
ങ്ങും അടുത്ത സ്വപ്നം കണ്ടുണരുന്നതു് വറ്റാത്ത നന്മ�
യുെട കാഴ്ചയിേലക്കാകെട്ട.

പ്രദീപ് കുറ്റ്യാട്ടൂർ: െക.ജി.എസ്സിെന്റ തകഴിയും മാ�
ന്ത്രിക കുതിരയും…

സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ ഒരു കവിേയാ ചിത്രകാര�
േനാ േനാവലിേസ്റ്റാ പ്രതികരിക്കുന്നതു്, ഒരു കണ്ണു്
ഭാവിയിേലക്കു ഉറ്റു േനാക്കി െകാണ്ടു തെന്നയാവ�
ണം. േലാകത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ�
യില്ലാെത ഒരു നല്ല കവിതയും ഇല്ല. വർത്തമാന�
കാലെത്ത കയ്പുകളും ഹിംസകളും േസ്നഹശൂന്യത�
കളും ഒെക്കയാണു് ഭാവിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ
ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. െക.ജി.എസ്സിെന്റ ഈ കവിതയിലൂ�
െട സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട മുന്നിേലക്കു് കടന്നു
വരുന്നതും ഈ ആകുലതയാണു്, ഉത്കണ്ഠയാണു്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച െചയ്ത ശ്രീ അംബിക സുതൻ
മാങ്ങാടിെന്റ കഥ കാർഷിക േമഖലയിൽ നടക്കുന്ന
അധിനിേവശെത്തയാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ഈ
കവിതയും ഒരു പരിധിവെര ആ വഴിേയ തെന്നയാ�
ണു് സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. പുത്തൻ ആേഗാളവത്കരണ�
വും ഉദാരണവത്കരണവും നമ്മുെട ൈദനംദിന ജീ�
വിതത്തിെന്റ വിശിഷ്യാ കാർഷിക േമഖലെയ എങ്ങ�
െന സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിൽ ആണു്,
എഴുത്തുകാരിെല കർഷകൻ ആയ തകഴിയും ഇന്ന�
െലകളുെട പരിേച്ഛദം ആയി കണ്ടൻ മൂപ്പൻ എന്ന
കർഷകനും വ്യത്യസ്ത ബിംബങ്ങൾ ആയി കവിത�
യിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതു്. ആധുനികതേയാടു്
പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനം അല്ല, മറിച്ചു്
നമ്മുെട ൈജവ ൈവവിദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ കാർഷിക
സംസ്ക്കാരം ഉന്മൂലനം െചയ്യാൻ അന്തക വിത്തുകൾ
ആയി രൂപം െകാള്ളുന്ന വർത്തമാനാകാല സത്യ�
ങ്ങെള തകഴിയുെട സ്വപനത്തിൽ കൂടി തുറന്നു കാ�
ട്ടാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ നമ്മുെട മണ്ണി�
െന്റ വിതയറിഞ്ഞു, മനസ്സറിഞ്ഞു, മുേന്ന നടക്കുന്ന
ആൾ രൂപം ആകുന്നു. ഒടുവിൽ ഇവിെട നടുവളഞ്ഞ
കതിരായി അധിനിേവശത്തിനു് മുന്നിൽ വിനീത വി�
േധയൻ ആകുേമ്പാൾ കാലഘട്ടത്തിെന്റ ദുരന്തമാ�
ണു് സംഭവിക്കുന്നതു്. ആ ഉത്കണ്ഠയും ആകുലതയും
ഈ കവിതയിലുടനീളം െതളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു…

ദീപ്തി ഭരതൻ: െക.ജി.എസ്.: മാന്ത്രികക്കുതിരയിേല�
യ്ക്കു്…

‘ലഹരി പകരുന്ന കവിതകൾ’ ഞാനങ്ങെനയാ�
ണു് െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിതകെള അറിയുന്നതു്.
ഒരു മാജിക്കൽ ടച്ച് വരികളിൽ വിതറിയിട്ടു േപാവു�
ന്ന കവി…

െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ െകായ്യുന്നതു് സ്വ�
പ്നം കണ്ടുണരുന്ന തകഴി സ്വപ്നെത്ത വിശ്വസിക്കാ�
നാവുേമാ എന്നു ശങ്കിക്കുേമ്പാഴും സ്വപ്നം ഒരു വന്നറി�
യിക്കലേല്ല എന്ന േചാദ്യമുണരുന്നു.

ചരിത്രാതീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന ഭാവി
ചരിത്രമേല്ല സ്വപ്നം—എത്ര മേനാഹരമായ വരികൾ,
െക.ജി.എസ്സിെന്റ മന്ത്രിക സ്പർശം നിറയുന്ന വരി�
കൾ.

പേണ്ട മരിച്ചവിതക്കാരൻ കണ്ടൻ മൂപ്പെന വയ�
ലിൽ കാണുേമ്പാ തകഴി െഞട്ടുന്നു… ഈ വരിക�
ളിൽ ഭാഷ പരമ്പര്യ ചരിത്ര ഭൂമികയിേലക്കു് സഞ്ച�
രിക്കാൻ െവമ്പുന്നു എന്ന സൂചന കാണുന്നു. മൂപ്പെന്റ
ൈകയ്യിെല മാസ്മരിക വിതമുദ്ര, ചൂണ്ടുവിരലും തള്ള�
വിരലും േചർെന്നാരുക്കുന്ന കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ വിത
നടനം—അന്യം നിന്നു േപാവുന്ന കാർഷികേമഖല,
അതിെന്റ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങൾ ഇവെയാക്കയും
പുതിയ ഭാഷയുെട വക്താവിനു് സ്വപ്നമാവുന്നു.

മാന്ത്രിക കുതിരേമയുന്ന നിറവിൽ സംരക്ഷി�
ക്കാൻ മൂപ്പൻ കുഴിമാടങ്ങളിൽ നിന്നു് ചാത്തന്മാ�
െര െകാണ്ടു വരുന്നു. മിത്തുകളിേലക്കു് ഒരു തിരിച്ചു
േപാക്കു്…

യന്ത്രവത്കരണത്തിെന്റ ആഗമനമുണ്ടാക്കുന്ന
ദൂഷ്യങ്ങെളക്കുറിെച്ചാരു തിരിച്ചറിവുകൂടിയാണീ വരി�
കൾ

ഒടുവിൽ കാഴ്ചയിൽ േശഷിക്കുന്നതു്, ഉൾക്കനം
വാർന്നു് വളഞ്ഞനെട്ടല്ലു േപാെല ചില പതിർക്കുല’…
ചുമ്മാ കിലുങ്ങുന്നതു്…—എന്നാൽ കവിത മനസിൽ
േശഷിപ്പിച്ചതു് ഒരു നിറകുല തെന്നയാണു്.” പതിരി�
ല്ലാത്ത നിറകുല…

ശ്രീജിത്ത് കാനായി: വയൽ കട്ടു െകായ്യുന്നതായി തക�
ഴി സ്വപ്നം കാണുന്നു. നമ്മുെട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മിക്ക�
തും ശരിയായി വരും. സ്വപ്നങ്ങൾ മിക്കതും നമ്മുെട
ഉൾ ചിന്തകളുെട ഓർമ്മെപ്പടുത്തേലാ മുന്നറിയിപ്പുക�
േളാ ആവാം. വയൽ കട്ടു െകായ്യുന്നതായി ദുഃസ്വപ്നം
കണ്ടു് െചല്ലുേമ്പാൾ വയലുതെന്ന കട്ടു േപായതായി
കാണാൻ പറ്റുന്നു. തനതു് വിത്തിെന്റ കരുത്തിൽ കൃ�
ഷിയിറക്കാൻ നെട്ടല്ലു് വളച്ചവർ സമ്മതിക്കില്ല. അവ�
െന്റ നെട്ടല്ലു് േപാെല വളഞ്ഞു് െനല്ലു് പതിർക്കുലയാ�
വുന്നു.

കവിത തുടങ്ങുന്നതു് തകഴിയുെട സ്വപ്നത്തിൽ
നിന്നുമാണു്. െവറുെതയല്ല െക.ജി.എസ്. അങ്ങ�
െന ഒരു തുടക്കം കവിതയിൽ െകാണ്ടു വന്നതു്. ഗ്രി�
ഗർ സാംസെയ അേദ്ദഹം ഓർക്കുന്നു. ഫ്രാൻസി�
സ് കാഫ്കയുെട െമറ്റേമാർേഫാസിസ് എന്ന കഥയി�
െല നായകനായ ഗ്രിഗർ സാംസ ഒരു പുലർച്ചയിൽ
അസ്വസ്ഥമായ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നേപ്പാൾ
താെനാരു ഭീകര കീടമായി രൂപാന്തരപ്പട്ടു് കിടക്കു�
ന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇേത കഥാപാത്രെത്ത
മുറകാമി എന്ന ജപ്പാനി എഴുത്തുകാരി വലിയ ഒരു
കീടമായ ഗ്രിഗർ സാംസ മനുഷ്യനായി പിറവിെയ�
ടുക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്ന�
തായി േദശാഭിമാനിയിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒരു ആർ�
ട്ടിക്കിൾ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു. കൃഷിയിൽ എന്നു്
മാത്രമല്ല രാജ്യെത്ത െമാത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന
വിേദശ വ്യാപാര കരാറുകളും ൈസനിക നടപടിക�
ളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തിലാണു് ഗ്രിഗർ
സാംസ എന്ന കഥാപാത്രം പുനർ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന�
തു്. എന്നാൽ കാഫ്കയുെട ഗ്രിഗർ സാംസ അരാഷ്ട്രീയ
വാദിയും അരാജക വാദിയും ഒെക്ക ആയിരുന്നതാ�
യി പറയുന്നു. അത്തരക്കാരുെട ഉറക്കത്തിലൂെടയും
െകടുകാര്യസ്ഥതയിലൂെടയുമാണു് കണ്ടൻ മൂപ്പെന്റ
നടന തുല്യമായ വിതയും െകായ്ത്തും ഇവിെട അന്യം
നിന്നു േപായതു്. െക.ജി.എസ്. ആ കഥ കടെമടു�
ത്തു് തകഴിയിലൂെട കണ്ടൻ മൂപ്പനിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു.
മാന്ത്രിക കുതിരകെളേപ്പാെല ൈവേദശിക കടന്നു�
കയറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയിേലക്കും മനുഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിേല�
ക്കും എഴുത്തിേലക്കും ഒെക്ക കടന്നു വരുന്ന ഈ കാ�
ലത്തു് തകഴിെയാെക്ക കൃഷിയിലും എഴുത്തിലും പ്രാ�
േദശിക പാരമ്പര്യെത്ത മുറുെക പിടിച്ചിരുന്നു എന്നു്
നമുക്കനുഭവിക്കാം. അതിേലക്കു് കാഫ്കേയയും മുറകാ�
മിേയയും ബൽസാക്കിേനയും ഒെക്ക െക.ജി.എസ്.
തെന്ന െകാണ്ടു് വന്നു് മാന്ത്രിക കുതിരയാക്കുകയും
െചയ്യുന്നിേല്ല എന്നു് വായനക്കാരെനന്ന നിലയിൽ
ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.

സദാശിവൻ ഇരിങ്ങൽ: െക.ജി.എസ്.: തകഴിയും മാ�
ന്ത്രികക്കുതിരയും

കവിതയിൽ ഒരു വിതയുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞതു് കു�
ഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണു്. ആ വിത മേനാഹരമായ ഒരു
നാട്യാലങ്കാരമാക്കി നമുക്കു് അനുഭവേയാഗ്യമാക്കി�
യതു് െക.ജി.എസ്സാണു്. ‘തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതി�
രയും’ എന്ന കവിതയിൽ കണ്ടൻ മൂപ്പെന െകാണ്ടു്
വിെത്തറിയിച്ചതു് മലയാള കവിതയുെട ഭൂമികയിേല�
ക്കാെണന്നു് േവണം പറയാൻ. ഒരൽപം കൂടി െത�
ളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പാടപ്പര�
പ്പിെല പാപ്പരത്തത്തിേലക്കുള്ള വിെത്തറിയൽ കൂ�
ടിയാണതു്. ഉൾക്കനം വാർന്നു് നെട്ടല്ലു് വളച്ചു് ചുമ്മാ
കിലുങ്ങുന്നുെവന്നു് വരുത്തിെക്കാണ്ടു് ഓച്ഛാനിക്കുന്ന
പതിർക്കുലകൾക്കു് േനെരയുള്ള പരിഹാസത്തിെന്റ
ശരെമയ്ത്തു് എന്നു് പറഞ്ഞാലും െതറ്റില്ല.

ഒരു സ്വപ്നത്തിെന്റ അസ്തിവാരത്തിലാണു് കവിത�
യുെട ഇതിവൃത്തം. നൂതനമായ സാഹിത്യ പ്രവണത�
കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ സ്വപ്നം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്കു്
അനിേഷധ്യമാെണന്നു് കാലങ്ങളായി നമുക്കു് േബാ�
ധ്യെപ്പട്ടതാണു്. യാദൃച്ഛികത നിറഞ്ഞ സംേവദനമാ�
ണു് സ്വപ്നത്തിെന്റ വലിെയാരു ഗുണം. സ്വപ്നെത്ത
എല്ലാ സാധ്യതകേളാടും കൂടി സാഹിത്യത്തിൽ ഉപ�
േയാഗെപ്പടുത്തുന്നതിെന മാജിക്കൽ റിയലിസെമ�
ന്നും അൽപം കൂടി േവറിട്ടു് േബാധ ധാരെയന്നുെമാ�
െക്ക വിളിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇവിെട സ്വപ്നത്തിനു്
കവി അസാമാന്യമായ ഒരു നിർവചനം നൽകുന്നു�
ണ്ടു്—“ചരിത്രാതീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന ഭാവി�
ചരിത്രമാണു് സ്വപ്നം.” അെതാരു വലിയ നിരീക്ഷണ�
മാണു്. മിത്തുകളുെട പിൻബലത്തിൽ ചരിത്രെത്ത
വായിക്കുന്ന നാം േനർേരഖയിൽ നിന്നു് വ്യതിചലി�
ച്ചു് ചരിത്രെത്ത വളെച്ചാടിച്ചു് ആഖ്യാനിച്ചു് ശീലിക്കു�
കയാണേല്ലാ. സത്യത്തിൽ എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു്
സ്വപ്നങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തിെന്റ മിത്തുകളാെണ�
ന്നാണു്. ഉദാത്തമായ നമ്മുെട മൂല്യഘടനകെള പു�
നരാഖ്യാനം െചയ്തു് ജീവിതേത്താടു് േചർത്തുെവച്ചു്
വായിക്കാൻ ഇത്രേയെറ അനുഗ്രഹമായ മെറ്റാരു
സേങ്കതമില്ല. കസാൻ ദ് സാക്കീസിെന്റ ‘ക്രിസ്തുവി�
െന്റ അന്ത്യ പ്രേലാഭനം’, മാർേക്വയ്സിെന്റ ‘ഏകാ�
ന്തതയുെട നൂറു് വർഷങ്ങൾ’, പൗേലാ െകായ്േലായു�
െട ‘ആൽെക്കമിസ്റ്റ് ’, േസതുവിെന്റ ‘പാണ്ഡവപുരം’,
വയലാറിെന്റ ‘സർഗസംഗീതം’, ആശാെന്റ ‘ചിന്താ�
വിഷ്ടയായ സീത’… അങ്ങെന എത്രേയാ രചനകൾ
ഇങ്ങെനയുള്ള സേങ്കതങ്ങളിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ടു്. േബാ�
ധധാരയുെട നിതാന്തപ്രവാഹമുള്ള ഒഴുക്കുചാലാണു്
മനസ്സു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിെന്റ
വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത വ്യാപാരവുമാണു്.

െകായ്യാനായ പാടം ആേരാ കട്ടുെകായ്യുന്നതറി�
ഞ്ഞു് പാടേത്തക്കു് പടപ്പുറപ്പാടിെനാരുങ്ങുന്ന തക�
ഴിയുെട സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണു് തുടക്കം. വള്ളക്കാ�
രെന വിളിച്ചുണർത്തേണാ എന്നു് ശങ്കിെച്ചങ്കിലും
അതില്ലാതാക്കിയതു് സ്വപ്നെത്ത വിശ്വസിക്കുന്നതി�
െല ഉറപ്പുേകടാണു്. ഏതു് ആകസ്മിക ദുരന്തമാെണ�
ങ്കിലും ‘വന്നറിയിക്കുക’ എന്ന നാട്ടുനടപ്പുണ്ടായിരു�
ന്ന കാലത്തിെന്റ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണേല്ലാ സാ�
ക്ഷാൽ തകഴി. സ്വപ്നം തെന്ന ഒരുതരം വന്നറിയി�
ക്കൽ ആെണന്നായിരുന്നു ആത്മഗതം. ദുഃസ്വപ്നം
ഒരുണർച്ചയാെണന്നു് വായനക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നു�
ണ്ടു്. പുതിയ കാലത്തു് നെമ്മ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠി�
പ്പിക്കുന്ന അക്കാദമികൾ തുറന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും പേരാ�
ക്ഷമായി അത്തരം അക്കാദമികൻമാരായി ചിലർ
അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭ്രമാത്മകമായ കല്പനകളിൽ അഭി�
രമിച്ചുേപാകുേമ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽ സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങൾ�
ക്കു് ചിറകു് മുളയ്ക്കും.

പേക്ഷ, മായിക േലാകെത്ത വിസ്മയ മുേന്നറ്റ�
ത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ചിലെതല്ലാം ൈകവിട്ടുേപാ�
കാറുണ്ടു്. അവയിെലാന്നാണു് കുഞ്ഞുന്നാളിൽ നമു�
െക്കാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവശീലങ്ങൾ. ദുഃസ്വപ്നം
കണ്ടു് െഞട്ടിയുണർന്നു് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതു് സംഭവി�
ക്കാതിരിക്കാൻ േബാധതലത്തിൽ പ്രതിേരാധത്തി�
െന്റ കരുതെലാരുക്കിയിരുന്നവരാണു് നമ്മൾ. കവി
പറയുന്ന ദുഃസ്വപ്നത്തിെന്റ ഉണർച്ച കാലക്രമത്തിൽ
അന്യമായിേപ്പായ ഒന്നാണു്. ജനാധിപത്യത്തിൽ
അടിയുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് ഉണർച്ചയുണ്ടായി�
രുെന്നങ്കിൽ കാലം പതിർക്കുലെയാരുക്കില്ലായിരു�
ന്നു. മനുഷ്യെന്റ േബാധമനസ്സു് അരാഷ്ട്രീയതയുെട വി�
ളഭൂമിയാണു്. ഉപേബാധമനസ്സിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ
അടഞ്ഞു േപായ ഉറവയുണ്ടാകും. അതാണു് സ്വപ്ന�
ത്തിൽ ഉണർച്ചേയകുന്നതു്. േസാഷ്യലിസം എന്ന
സ്വപ്ന മരീചിക ഉൾെപ്പെട ചിലെതല്ലാം അസംബ�
ന്ധമായിേപ്പായതും അലസിേപ്പായതുെമാെക്ക മെറ്റാ�
രു വശം. അെതാെക്ക സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങളുെട ഗണ�
ത്തിലാെണേന്നാർക്കണം.

ഓേരാ ദുഃസ്വപ്നത്തിനും േശഷം തകഴി ഉറക്ക�
മുണരുന്നതു് കൂടുതൽ സ്വത്വജ്ഞാനിയായ തകഴി�
യായിട്ടാണു്. അതായതു് ദ്വന്ദ്വ വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ
ലാഞ്ഛനയില്ലാെതയാണു്. ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യ�
ങ്ങെളയും പുേരാഗമന ആശയഗതികെളയും ആത്മാ�
വിൽ സ്വാംശീകരിച്ചതിെന്റ സവിേശഷതയായിരുന്നു
അെതന്നു് കവിത വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. മാർക്സും െല�
നിനും മാക്സിം േഗാർക്കിയും മുതൽ ഭാര്യയായ കാത്ത
വെരയുള്ളവരുെട നിദർശനങ്ങെള നിഴൽ േപാെല
വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അവരുെടപ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും
ദർശനാത്മകവുമായ ചിന്തകെളല്ലാം സ്വപ്നെത്തയും
ദർശനെത്തയും ഇഴപിരിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം െക�
ട്ടുപിണഞ്ഞതാണു്. (തകഴി ഇടതു പക്ഷക്കാരനാ�
യതു് ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളുെട േപരിലാെണന്നു് ദളിത്
സാഹിത്യവിമർശകർ കുറ്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നതു്
മെറ്റാരു സത്യം).

അസാധ്യതയുെട ആവരണം െകാണ്ടു് മൂടെപ്പട്ട
വയലിേലക്കാണു് തകഴി നടന്നടുത്തതു്. പേണ്ട മരി�
ച്ച കണ്ടൻ മൂപ്പൻ കുട്ടനാട്ടിെന്റ സംസ്കൃതിമുദ്രയാണു്.
പാടത്തു് എേന്താ പന്തിേകടു് േതാന്നിയതിനാലാ�
ണു് മൂപ്പെനത്തിയെതന്നു് പറയുേമ്പാഴാണു് ദുഃസ്വ�
പ്നത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങുന്നതു്. ൈകരളിയുെട
ജീവനമന്ത്രം കൃഷിയാെണന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എഴു�
ത്തുകാരനാണു് തകഴി. മാന്ത്രികക്കുതിര പരേദശി�
യാണു്. പരേദശിെയന്ന പദം േകൾക്കുേമ്പാൾ മന�
സ്സിേലക്കു് ഓടിെയത്തുന്നതു് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു് മുമ്പു്
അന്യേദശത്തു് നിന്നു് അന്നം േതടി നമ്മുെട നാട്ടിൽ
ഭിക്ഷാടനം നടത്താറുണ്ടായിരുന്ന പഥികെരക്കുറിച്ചു�
ള്ള ഓർമ്മയാണു്. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തു് ആ
പദത്തിനു് ൈവേദശിക അധിനിേവശെമന്ന വിശാ�
ലമാനമുെണ്ടന്നു് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കരുത്തുറ്റ േവ�
ഗത്തിെന്റ ചിഹ്നമായാണു് െപാതുെവ കുതിരെയ
കണക്കാക്കാറുള്ളതു്. അധിനിേവശം അധീശത്വം
സ്ഥാപിക്കുന്നതിെന്റ ആേവഗമാണു് ധ്വന്യാത്മകമാ�
യി സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഒറ്റെയ്ക്കാരു ൈസന്യെമേന്നാ
മാരകമാെയാരു ൈസന്യപ്പാതിരെയേന്നാ ഒെക്ക�
യാണതിെന വിേശഷിപ്പിച്ചതു്. ഇറങ്ങിയതു് പാട�
േത്തക്കല്ല, മറിച്ചു് േലാകേത്തക്കാണു്. അതുകൂടി വാ�
യിക്കുേമ്പാഴാണു് നമുക്കു് ശരിയായ ആേഗാളമാനം
ൈകവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതു്. പാരമ്പര്യ സംസ്കൃതിയി�
െല ആഭിചാരശക്തികളായ ചാത്തൻമാെര കുഴിമാ�
ടത്തിൽ നിന്നു് തുറന്നു വിട്ടു് പ്രതിേരാധം തീർത്തിട്ടും
ആ കുതിര മായയിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരു�
ന്നു. അേപ്പാേഴക്കും പീഡിതെയേപ്പാൽ ഓക്കാനിച്ചു
തുടങ്ങിയ വയലിെന്റ ഓേരാ ഛർദ്ദിലും െപാള്ളിക്കു�
ന്ന രാസമണമുണ്ടു്. (രാസവളം മുതൽ രാസായുധം
വെര നമുക്കു് അവർ തരുന്ന സുന്ദരങ്ങളായ ഉപഹാ�
രങ്ങളാണേല്ലാ) െനല്ലും മീനും പുൽത്തളിരും ചീവീ�
ടും െചറുമഞ്ഞും നീർേക്കാലിയും നീർത്തുമ്പിയുെമ�
ല്ലാം ജലെത്ത ആശ്രയിച്ചു് മാത്രം വളരുന്നവയാണു്.
രാസ ഊറെലാലിപ്പിച്ചു് കുതിര േമഞ്ഞിടങ്ങെളല്ലാം
തരിശാകുേമ്പാൾ നമ്മുെടയും ആവാസവ്യവസ്ഥ നീ�
റിച്ചീഞ്ഞു േപാകും. അേപ്പാൾ അവേശഷിക്കുക ഉൾ�
ക്കനം വാർന്നു് വളഞ്ഞ നെട്ടല്ലു് േപാെല ചുമ്മാ കിലു�
ങ്ങുന്ന ചില പതിർക്കുലകളല്ലാെത മെറ്റന്താണു്?

കുട്ടനാട്ടിെന്റ ഇതിഹാസകാരെനന്നും േകരള
േമാപ്പസാെങ്ങന്നുെമല്ലാം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട തക�
ഴിെയന്ന ജ്ഞാനപീഠ േജതാവിെന ബേയാഫി�
ക് ഷൻ എന്ന രചനാ തന്ത്രത്തിലൂെട വായനക്കാ�
രുെട മുന്നിൽ പുനരാവിഷ്ക്കരിച്ച െക.ജി.എസ്. സുപ്ര�
ധാനമായ മെറ്റാന്നു് കൂടി കവിതയിലൂെട പറയാൻ
ശ്രമിച്ചതായി േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്. വാരിവലിെച്ചഴുതുന്നവ�
രുെട സത്തയില്ലായ്മെയക്കുറിച്ചാണു്. കാലത്തിെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ കണക്കു േചർക്കാൻ കഴിയുന്ന സാ�
ഹിത്യ നിർമ്മിതികളുെട സാധ്യതകൾ അസാധ്യത
നിറഞ്ഞതായി മാറുകയാെണന്ന സേന്ദഹമാണു്. രാ�
ഷ്ട്രീയത്തിലും സാംസ്കാരിക േമഖലയിലും ഉൾെപ്പെട
ഇന്നുള്ള പതിർക്കുലകൾ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയെട്ട�
െയന്നു് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഗംഗൻ കുഞ്ഞിമംഗലം: തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും
െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ െകായ്യുെന്നന്നു് സ്വ�

പ്നം കണ്ടു െഞട്ടിയുണർന്നു തകഴി.
തകഴി ഒരു കാലത്തിെന്റ പ്രതീകമാണു്. നിലമുഴു�

െതാരുക്കി കഠിനാധ്വാനം െചയ്ത് െകായ്യാറാകുേമ്പാ�
ഴാണു് പാതിരാവിൽ ആേരാ വയൽ െകായ്തു െകാണ്ടു�
േപാകുന്നതു് തകഴി സ്വപ്നം കാണുന്നതു്. കാർഷിക
നന്മകൾ നഷ്ടമാെയാരു കാലെത്ത ഇത്തിരി നന്മകൂ�
ടി കെട്ടടുത്തു െകാണ്ടുേപാകുന്നതായി കവി ആകുല�
െപ്പടുകയാണു്. പാതിരാക്കുരകൾ ഉയരുന്നുണ്ടു്. ഈ
പാതിരാക്കുരകളാണു് പല കളവുകളും െവളിച്ചത്തു്
െകാണ്ടുവന്നതു്. അവെര വികസന വിേരാധികെള�
ന്നു് ഏമാന്മാർ വിളിക്കും. എന്നു് കരുതി െഞട്ടിയുണ�
രാതിരിക്കാനാവില്ല എനിക്കു്, െചന്നു കാണാെത
വെയ്യനിക്കുടെനെന്റ െകായ്യാറായ വയൽ, ആല�
സ്യത്തിൽ അരണ്ടെവട്ടെത്തച്ചാരി വയലുറങ്ങുന്നതു്,
ഇെതെന്റ ആധി എെന്റ ആഗ്രഹം. വയലും കുന്നും
മലയും പുഴയും നാട്ടുനന്മകളും നഷ്ടെപ്പടുന്ന തകഴി�
യായി െഞട്ടിയുണരുന്ന കവിെയ െക.ജി.എസ്സിെന്റ
പല കവിതകളിലും നമുക്കു് കാണാൻ കഴിയും.

വയലുകളിലൂെട വികസനത്തിെന്റ മാന്ത്രികക്കു�
തിരയുെട േതേരാട്ടം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവേശഷിച്ച�
തു് പീഡിതേപാെല മയക്കത്തിലുള്ള പാടം. ഓക്കാ�
നിക്കുന്നതു് വികസനത്വര ഏല്പിച്ചു േപായ കണ്ണും മൂ�
ക്കും െപാള്ളിക്കുന്ന രാസമണം. കനകവയൽ കാർ�
െന്നാടുക്കുേമ്പാൾ െകാള്ളക്കുതിര ഒലിപ്പിച്ച രാസ
ഊറ്റലിൽ െനല്ലും മീനും ചീവീടും പുൽത്തളിരും െച�
റുമഞ്ഞും നീർേക്കാലിയും നീർത്തുമ്പിയും അവയുെട
േനർെമാഴിയും നഷ്ടെപ്പട്ടു് ലഭിച്ചേതാ നീറിച്ചീയുെമാ�
രാവാസത്തിെന്റ നാറ്റവും.

കൃഷി നഷ്ടെപ്പടുത്തി വികസനത്തിെന്റ എെന്ത�
ല്ലാം സുഗന്ധങ്ങൾ പൂശിയാലും ആ നാറ്റം മനസിൽ
നിന്നും േപാവിെല്ലന്നു് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വി�
ധം ഉറെക്ക പറയുകയാണു് കവി. കണ്ടൻ മൂപ്പനിലൂ�
െട കാർഷിക നന്മയാണു് കവി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു്.

എല്ലാം ഊറ്റിെയടുത്തു് പലരും തടിച്ചു െകാഴു�
െത്തങ്കിലും നമുക്കായി ബാക്കിയാക്കിയതു് വീറും
നീരും ഊറ്റിെയടുത്തു് ഉൾക്കനം വാർന്നു് വളഞ്ഞ
നെട്ടല്ലു് േപാലുള്ള പതിർ കുലയാെണന്നു് ഓർമ്മെപ്പ�
ടുത്തുകയാണു് കവി.

മനുഷ്യത്വമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ആ തൂലികയിൽ നി�
ന്നും േക്ഷാഭിച്ച തിരമാല പാറയിൽ തട്ടിെത്തറിക്കു�
ന്ന ജലകണം േപാെല വായനക്കാരെന്റ മനസിൽ
ആഘാതമുണ്ടാക്കെട്ട എന്നു് ആശിക്കുന്നു.

പ്രിയ കവിക്കു് ആദരം.

വത്സല െചറുകുന്നത്തു് െകായ്യാറായ വയൽ ആേരാ
കട്ടു െകായ്യുന്നതു് സ്വപ്നം കണ്ടുണരുകയാണു് തക�
ഴി. കുട്ടനാടിെന്റ പശ്ചാത്തലമാണു് കവിതയിൽ
കാണുന്നതു്. സ്വപ്നങ്ങൾ ഫലിക്കുേമാെയന്ന സേന്ദ�
ഹേത്താെട വയലിേലക്കു് വരുന്ന തകഴിക്കു ചരി�
ത്രാതീത ഭാഷയിൽ മനെസ്സഴുതുന്ന ഭാവിചരിത്രമ�
േല്ല സ്വപ്നം അതിനാൽ ഇതും യാഥാർത്ഥ്യമാകാം
എന്നു് കവി പറയുന്നു. പണ്ടു നിലനിന്നിരുന്ന കൃഷി
ആളുകളുെട സംസ്ക്കാരം കൂടിയായിരുന്നു. ൈജവീ�
കമായ കൃഷിരീതികളിലൂെട വിളയിെച്ചടുത്തു് െനല്ലു്
ഒന്നു േപാലും പതിരാകാത്ത അവസ്ഥ… എന്നാൽ
ഇന്നങ്ങെനയല്ല. സ്വപ്നാടകെന േപാെല കവി പാ�
ടത്തു് എത്തുേമ്പാൾ മൂപ്പെന കാണുന്നുണ്ടു്, എേന്താ
പന്തിേകടു് കണ്ടിട്ടു് വന്നതാെണന്ന മൂപ്പെന്റ വർത്ത�
മാനത്തിൽ പാടത്തു് നിൽക്കുന്ന മാന്ത്രിക ക്കുതിര
േമഞ്ഞുനടന്നു് കൃഷി നിലമാെക തരിശാക്കി മാറ്റി�
യിരിക്കുന്നു. ഇന്നെത്ത മനുഷ്യെന്റ ദുരാഗ്രഹം കാർ�
ഷിക േമഖലെയ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിെന്റ സൂചന�
യാണു്…

അമിതമായ വളപ്രേയാഗങ്ങളും കീടനാശിനിക�
ളുെട ഉപേയാഗവും െകാണ്ടു് രസമണം മൂക്കിേലക്കു്
അടിച്ചു കയറുേമ്പാൾ ഒരു പീഡിതെയേപ്പാെല നി�
വർന്നു തളർന്നു കിടക്കുന്നു െനൽവയലുകൾ… രാ�
സവളത്തിെന്റ അമിേതാപേയാഗത്തിൽ പുൽെച്ചടി�
കളും പ്രാണികളും കീടങ്ങളുെമാെക്ക ചീഞ്ഞ ഗന്ധ�
ത്താൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പാടം… ഇവിെട കൃഷി�
െയന്ന സംസ്ക്കാരം തെന്ന ഇല്ലാതാവുകയും ലാഭത്തി�
നു േവണ്ടി പുത്തൻ സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട വിത്തു വിതക്കു�
കയും െചയ്യുകയാണു്. ഇന്നു് കൃഷി (ഭക്ഷ്യവിളകൾ)
െചയ്യുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന പുതിയ തലമു�
റകൾക്കു േനെര േനെരയുള്ള ഒരു ചുണ്ടുവിരലാണു്
ഈ കവിത…

എ.െക.ഈശ്വരൻ: െക.ജി.എസ്സിെന്റ തകഴിയും മാ�
ന്ത്രിക കുതിരയും കാലികപ്രസക്തമായ ഒേട്ടെറ സാ�
മൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിേലക്കു് െവളിച്ചം വീശുന്നു�
ണ്ടു്. കവിതെയക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട സങ്കൽപ്പം ഒരു�
പേക്ഷ, ഇവിെട സാക്ഷാൽകൃതമാകുന്നില്ല എന്നു്
ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ േതാന്നി. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച�
േപ്പാളാണു് അതിെന്റ സത്തയിേലക്കു് കടക്കാൻ
കുറെച്ചങ്കിലും കഴിഞ്ഞതു്. അതു് എനിക്കു വായനാ�
ശീലം കുറവായതിനാൽ കൂടിയാണു്. േകരളത്തിെന്റ
െനല്ലറയായ കുട്ടനാടു് തകഴിയുെട തട്ടകവും കൃഷി
അേദ്ദഹത്തിനു് ജീവവായുവും ആയിരുന്നേല്ലാ. ജ്ഞാ�
നപീഠ േജതാവായ തകഴിെയ േകന്ദ്രബിന്ദുവായി
കവി എടുത്തതു് അതുെകാണ്ടായിരിക്കണം. സുന്ദ�
രസ്വപ്നങ്ങൾ പലതും തകരുന്നുെണ്ടങ്കിലും ദുഃസ്വ�
പ്നങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന വിപത്തിെന സൂചനയാ�
യിട്ടാണു് കണക്കാക്കുന്നതു്. കാർഷികേമഖലയി�
ലടക്കം സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിേവശം ഉണ്ടായ ഒരു
പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടു്. നമ്മുെട പൂർവികർ പുലർ�
ത്തിയിരുന്ന തനതു് കാർഷിക രീതിയുെട പരിേച്ഛ�
ദം ആയി കണ്ടൻ മൂപ്പെന കാണാം. കണ്ടൻ മൂപ്പൻ
വിത്തു വിതക്കുന്നതു് മേനാഹരമായി കവി വർണ്ണി�
ക്കുന്നു. ഇേപ്പാൾ എല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ആണേല്ലാ.
വിതക്കാനും െകായ്യാനും െമതിക്കാനുെമല്ലാം. ഒപ്പം
രാസവളപ്രേയാഗം വയലിെന എങ്ങിെന നശിപ്പിച്ചു
എന്നു് മാന്ത്രികകുതിരയുെട പടേയാട്ടം വിളിേച്ചാതു�
ന്നു. സാഹിത്യരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും എല്ലാമു�
ള്ള േമാശം വിതകളും കവിതയിെല തിരിച്ചറിവായി
കവിതാവിശകലനത്തിലൂെടയും ആമുഖത്തിലൂെടയും
മനസ്സിലാക്കുന്നു.

കുഞ്ഞി,പി.ഏ.െക.: െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിത.
ഇന്നെലകളുെട ക്ഷീണമയക്കത്തിൽ സ്വപ്ന ദർ�

ശനം.
ഇന്നെലകളുെട പ്രതീകമായ തകഴി—ദുഃസ്വപ്നം

കണ്ടു് ഉണരുന്നു. ഇേപ്പാൾ െകായ്യാറായ വയലും ഉറ�
ക്കത്തിലാണു്. ആ വയലുറക്കം തെന്റ ആധിയാണു്.
അതു് എെന്റ ആഗ്രഹങ്ങളുെട വിളനിലമാണു്.

അവിെട എത്തിെപ്പട്ടേപ്പാഴും വയൽ നിറഞ്ഞു നി�
ല്ക്കുന്നതു് കണ്ടൻ മൂപ്പനാണു്.

സ്വപ്നം കണ്ട തകഴിയും മൂപ്പനും ഇന്നെലയുെട
പ്രതീകങ്ങൾ. നാെളയുെട ശുഭപ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർ�
ത്തുന്നവർ. വിത്തിടുന്നതു് നൂറു് േമനി വിളെകായ്തു് എടു�
ക്കാനാ. അതാണു് അതിെന്റ പ്രതീക്ഷ—വിത്തു വിത�
ക്കുന്നവെന്റ ൈകയ്യടക്കം, ൈകപുണ്യം അതു് ഓേരാ
െനന്മണിക്കും മുളെപാട്ടാൻ വയൽ െനഞ്ചിനകത്തു്
ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കനി�
വിൻ നനവിൻ ഈർപ്പമുണ്ടു്—അവിെടെയല്ലാം ഇറ്റു്
വീഴുന്ന വിയർപ്പുതുള്ളികളുമുണ്ടു്. മണ്ണും വിത്തും വിത�
ക്കുന്നവനും ഒരുക്കുന്ന ഹൃദയതാളമുണ്ടു്.

സ്വപ്ന േലാകത്തിൽനിന്നും യഥാർത്ഥ്യത്തിേല�
ക്കു് എത്തുേമ്പാൾ പാടെത്തേന്താ പതിവു് േകടിെന്റ
ദുശ്ശകുനം കണ്ടൻ മുപ്പെന്റ മനസ്സിലുമുണ്ടായതാവാം
ഒരുപേക്ഷ, ഈ സംഗമത്തിനു് കാരണം. കാഴ്ചവട്ട�
ത്തു് പരേദശി മാന്ത്രിക കുതിര. അശ്വം അമിതേവഗ�
തയുെട പ്രതീകമാണു്.

ശക്തിയുെടയും പ്രതീകമാണു്. അശ്വേമധം—
എതിരില്ലാെത എല്ലാം േനടി പിടിക്കാനുള്ള പ്രവ�
ണതയുെട പ്രതീകമാണു് ഈ കുതിര. നിമിഷേനരം
െകാണ്ടു് കൃഷിയിടെത്ത തരിശാക്കി. പ്രേത്യകതയു�
ണ്ടു്—വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും ശ്രേദ്ധയൻ. തീ തുപ്പു�
ന്ന നാക്കു്—അതു് നാശത്തിെന്റ പ്രതിരൂപം. െചന്നി�
ടം വയറുനിറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുക കൂടി െച�
യ്യും. ഇന്നാട്ടുകാരനല്ല അവൻ. വിേദശത്തു നിന്നും
േചേക്കറിയവനാ.

കുഴിമാടങ്ങളിെല ചാത്തന്മാർ… കർഷകർ അവ�
െര തുറന്നു വിട്ടു. കുതിര മായയായി അലിഞ്ഞു േചർ�
ന്നേപ്പാഴും െകാള്ള കുതിരെയാലിപ്പിച്ച രാസവള�
ത്തിൻ ഊറൽ െനല്ലിെന മാത്രമല്ല നിർേക്കാലി�
യും മീനും ചീവിടും പുൽ തളിരും എല്ലാം ചിഞ്ഞളി�
ഞ്ഞ ഗന്ധം—ഇന്നെലയുെട േനരറിവിെന്റ േനർ െമാ�
ഴിയുെട ചുണ്ടനക്കമില്ലാെത നടുെവാടിഞ്ഞു് പതി�
രായി തീരുന്നിടം ത്രാണിയില്ലാെത പതിർക്കുല �
കിലുങ്ങുന്നു.

ദർശനവും സ്വപ്നവും ഒന്നായി തീർന്ന അവസ്ഥ.
മറ്റുള്ളവരുെട സ്വപ്നം വിശ്വസിച്ചവെന്റ നിദ്രാ ഭം�

ഗം വരുത്തിയ ദുഃസ്വപ്നത്തിെന്റ േലാകം കവി നന്നാ�
യി അവതരിപ്പിച്ചു.

അപക്വമായ എെന്റ മനസ്സിൽ കവിതെയ കുറിച്ചു്
േതാന്നിയതു് േകാറിയിടുന്നു.

രജനി െവേള്ളാറ: തകഴിയും മാന്ത്രികക്കുതിരയും
ഏറ്റവും മഹത്തായ രണ്ടുപ്രതീകങ്ങളാണു് തല�

െക്കട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു്. എഴുത്തുകാരൻ എന്നതി�
ലുപരി നെല്ലാരു കർഷകനായിരുന്നു തകഴി.

മാന്ത്രിക്കുതിര എന്നതു് നാഗരികതയുെട കടന്നു�
കയറ്റവും.

എല്ലാ സ്വപ്നദർശനങ്ങെളയും വിശകലനം െചയ്യു�
ന്ന കർഷകനു് തെന്റ സ്വപ്നം തിരിച്ചറിയാൻ സാധി�
ക്കുന്നില്ല. എേന്താ ആപത്തു് വന്നുെവന്നേതാന്നൽ
വയലിെലത്തിക്കുന്ന തകഴിെയക്കാത്തു് പേണ്ട മരി�
ച്ചുേപായ കണ്ടൻ മൂപ്പൻ. വിരലുകൾക്കിടയിൽ മറ�
ഞ്ഞിരുന്ന വിത്തുകൾ മണ്ണിെന്റ മാറിേലക്കു് വീശിെയ�
റിഞ്ഞു് മുളപ്പിെച്ചടുത്തു് ൈജവകൃഷി െചയ്തവൻ.

എല്ലാം േപായ് മറയുകയും രാസവളവും യന്ത്ര�
വത്കൃതകൃഷിയും രംഗപ്രേവശം െചയ്യുകയും െചയ്തു.
മണ്ണിെല ജീവജാലങ്ങെളല്ലാം രാസവളപ്രേയാഗ�
ത്തിൽ ചെത്താടുങ്ങുന്നു. അന്തകവിത്തുകൾ വിളഭൂ�
മികൾ കയ്യടക്കുന്നു. അതീവഗുരുതരമായ ഒരു കാർ�
ഷികസംസ്കാരം ഉടെലടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇതുതെന്ന�
യായിരിക്കണം ഒരു ശുദ്ധകർഷകനായ തകഴിെയ
േപടിെപ്പടുത്തിയ സ്വപ്നം.

നമ്മുെട കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതു് രാസവസ്തു�
ക്കൾ മണ്ണിെനയും മനുഷ്യെനയും െകാെന്നാടുക്കുന്ന�
താണു്. കാസർേഗാഡും േഭാപ്പാലും െചർേണ്ണാബി�
ലും എല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മുെട മുന്നിലുണ്ടു്.

ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ജലക്ഷാമവും നെമ്മ കാത്തിരി�
ക്കുന്നു.

വിൻസന്റ് വാൻേഗാഖ് െപാട്ടേറ്റാ ഈേറ്റർസ്
എന്ന ചിത്രം രചിച്ചതു് അയർലന്റിെല ഭക്ഷ്യക്ഷാമ�
ത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു്. കുട്ടിയും കഴുകനും
എന്ന െകവിൻ കാർട്ടറുെട േഫാേട്ടാ നമ്മുെട കൺ�
മുന്നിലുണ്ടു്. സുഡാനും ഏേത്യാപ്യയും േസാമാലിയ�
യും… നമ്മളും നടന്നടുക്കുകയാണു് അതിഭീകരമായ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു്. സ്വപ്നത്തിൽനിന്നു് േലാകജ�
നത ഉയർെത്തഴുേന്നൽേക്കണ്ടുന്ന സമയം അതിക്ര�
മിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഷ്റഫ് മാടായി: െക.ജി.എസ്സിെന്റ കവിത തകഴി�
യും മാന്ത്രികക്കുതിരയും കവിത തുടങ്ങുന്നതു് തെന്ന
ഒരു സ്വപ്നേത്താെടയാണു്. ആ സ്വപ്നം കാണാനു�
ണ്ടായ കാരണം ആധി തെന്നയാണു്. മണ്ണിെന
ആെരാെക്കേയാ മലിനെപ്പടുത്തുകയാണു് എന്ന തി�
രിച്ചറിവിൽനിന്നുണ്ടായതാണു് ആ ആധി. കീടനാ�
ശിനികൾ തളിച്ചു് മണ്ണു് നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുയാണു്
എന്ന അറിവിൽനിന്നുണ്ടായ ആധി. െകായ്യാറായ
വയൽ ആേരാ കട്ടു് െകായ്യുന്നു എന്നു് കിനാവുകണ്ടു�
ണരുവാൻ മാത്രം ഓേരാ കർഷകരും വയൽെനഞ്ചു്
സ്വന്തം െനേഞ്ചറ്റി ഉണർന്നിരുന്നു എന്നു് നേമ്മാടു്
വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു് കവിത.

കാലത്തിനു മുേമ്പ നടന്ന കവിെയന്നു് നമ്മൾ
െപാതുേവ പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അതിവിെട സംഭവി�
ക്കുകതെന്ന െചയ്തു. ആ േപടിസ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാ�
യി എന്നുമാത്രമല്ല, ആർക്കുമാർക്കും ഒന്നു് കട്ട്െകാ�
യ്യാനായി േപാലും വിളവുകൾ േപായിട്ടു് ഒരു കൃഷിയി�
ടം േപാലുമില്ലേല്ലാ എന്നതു് ഒരു േവദന തെന്ന.

കവിക്കു് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും…
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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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