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പ്രസാാധകക്കുറിിപ്പു്്

പുതിയാ കവിിതയുചെടി ഏറ്റവുംം വിലിയാ സംവിിനോശ�ത അതു രൂപിത്തിലുംം ഭാാവിത്തിലുംം 
എങ്ങചെനയാായാിരാിക്കുചെമന്ന്് ആർക്കും പിറയാാനാവിില്ല എന്ന്താണ്്. വൃത്തം, താളം, 
ആലങ്കാരാിക സംവിിനോശ�തകൾ എന്ന്ിങ്ങചെനയുള്ള പിാരാമ്പരായപ്രമാണ്ങ്ങചെള 
തട്ടിിചെയാറിഞ്ഞ്് നനോവിാത്ഥാാനത്തിചെ�, ആധുനികതയുചെടി, ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി, 
സംത്തയൂന്ന്ി കവിിത മുനോന്ന്ാട്ടു വിന്നു. ഒന്ന്ിനു തുലയം മചെറ്റാന്ന്് അഥവിാ ഒന്നുനോപിാചെല 
നോവിചെറാന്ന്്, നോവിചെറാരും തരാത്തിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ ഒന്ന്ിചെ� തുടിർച്ചയാായാ നോവിചെറാന്ന്് 
ഇത്തരാം സംാധ്യയതകചെളചെയാല്ലാം അപ്രസംക്തമാക്കിിചെക്കിാണ്ടാാണ്് കവിിത പുതിയാ 
കാലത്ത് ബലചെ�ട്ടിത്. മാമൂലുംകചെളയും ചാിരാപിരാിചാിത പ്രനോമയാങ്ങചെളയും മറികടിന്ന്് 
കവിികൾ ആവിിഷ്കാാരാത്തിചെ� പുതിയാ സംാധ്യയതകളുപിനോയാാഗംിച്ച് ആസംാാദനത്തിന
പ്പുറം അനുഭാവിിക്കുന്ന്തിനുള്ള ഉപിാധ്യിയാാക്കിി കവിിതചെയാ മാറ്റി. പുതിയാകാലത്ത് 
കവിിതകൾ എണ്ണത്തിൽ ഏചെറ വിളർന്നു എന്ന്ത് വിാസ്തവിമാണ്്. ഇതിൽ ജീീവിി
തത്തിചെ�യും കാലത്തിചെ�യും മാനവിികതയുചെടിയും പ്രകൃതി ചാിന്തയുചെടിയും കരും
ത്താർജീിച്ച കുചെറ നല്ല കവിിതകൾ ശ്രീദ്ധിിക്കിചെ�ട്ടു. ‘വിായാന മരാിക്കുന്നു’ ‘സംാഹിിതയം 
അപ്രധ്യാനമാകുന്നു’ തുടിങ്ങിയാ ആശങ്കകചെളയും അകറ്റി നിർത്തിചെക്കിാണ്ടാാണ്് 
മലയാാള കവിിത അതിചെ� സംാന്ന്ിധ്യയം ശക്തമാചെണ്ന്ന്് പുതിയാ കാലത്ത് ചെവിളി
ചെ�ടുത്തിയാത്. ഈ വിസ്തുതചെയാ സംമർത്ഥാിക്കുന്ന് പിഠനങ്ങളാണ്് ഈ ലക്കിം ചെചാങ്ങ
ഴിിയാിൽ ഉള്ളത്.

പിതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടാിലുംണ്ടാായാ ലീലാതിലകത്തിൽ ഭാാ�ാമിശ്രീണ്ചെത്തക്കുറിച്ച് 
പിരാാമർശിക്കുനോമ്പാഴിാണ്് ചെചാങ്ങഴിിനീചെരാന്ന് പൂവിിചെനക്കുറിച്ച് ലീലാതിലകകാരാൻ 
പിറയുന്ന്ത്. പിില്ക്കാാലത്ത് എം.ടിി. വിാസുനോദവിൻ നായാരുംചെടി രാചാനകളിലുംം സംിനിമ
യാിലുംം വിാചെമാഴിി കഥകളിലുംം ഈ പുഷ്പംം ഭാാവിനയുചെടിയും മിത്തിചെ�യും വിിസ്മയാ
നോലാകം പിരാിചായാചെ�ടുത്തി. ആ നോപിരാിൽ തചെന്ന് ഇറങ്ങിയാ ഈ നോജീണ്ൽ ഏചെറ 
പിരാിമിതികൾ പിിന്ന്ിട്ടുചെകാണ്ടാ് മൂന്ന്ാം ലക്കിത്തിനോലക്കി് കടിന്ന്ിരാിക്കുകയാാണ്്. ഈ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു പിിന്തുണ് നൽകിയാ എല്ലാവിനോരാാടും കടി�ാടി് നോരാഖചെ�ടു
ത്തിചെക്കിാണ്ടാ് ഈ ലക്കിം വിായാനക്കിാരുംചെടി മുമ്പിൽ സംമർ�ിക്കുന്നു. 

18-02-2020 ചെപ്രാഫ. വിി. ലിസംി മാതു

പിയ്യന്നൂർ  എഡിിറ്റർ
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എം ബ�ീറിചെ� കവിിത
 

ചെക.ജീി.എസം്.

എം. ബ�ീറിചെ� വിാക്കുകൾ ‘ചെവിയാിലിചെ� വിിദയാർത്ഥാികൾ’. ചെവിയാിലാണു്് അറിവി്, പിരാീക്ഷ, 
നോചാാദയം, ഉത്തരാം, ജീയാം, പിരാാജീയാം.  ചെവിയാിലിൽ നട്ടിനോതാ നീർത്തി വിിരാിച്ചനോതാ ചെവിയാിലിനോനാടി്  
കലഹിിച്ചനോതാ ചെവിയാിലിനോലക്കി് തൂവിിനോ�ായാനോതാ ആയാ ജീീവിിതം. അനുഭാവിത്തിചെ� നോനരാടിരുംകൾ 
ചെവിയാിലിൽ വിായാിക്കുന്നു, ഒന്നും നിലാവില്ലാത്ത ബ�ീറിചെ� കവിിത. പിിരാിഞ്ഞ്് കുനോറക്കിാലം കഴിിഞ്ഞ്് 
പിഴിയാ കൂട്ടുകാരാിചെയാ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പിണ്ടാ് തലയാിൽ തട്ടിമിടിാത്തവിചെള. നരാച്ച പിർദ്ദയാിൽ ചെപിാതിഞ്ഞ് 
ചാിരാിയാിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവിരുംചെടി നോലാകാവിസംാനത്തിനു് നോശ�മുള്ള കാണ്ൽ. വിായാന അത്രായ്ക്ക്് 
പ്രിയാമായാിരുംന്ന്വിൾക്കി്, ഖസംാക്കി് നോവിദപുസ്തകമാക്കിിയാിരുംന്ന്വിൾക്കി്, പിിരാിനോയാണ്ടാി വിന്ന്ത് വിിജീയാൻ 
മരാിച്ചതറിയാാത്ത ‘വിിജീനോയാട്ടിചെ� പുതിയാ പുസ്തകം ഏചെത’ന്ന്് നോചാാദി�ിക്കുന്ന് ഇരുംട്ടിിനോലക്കി്. ആ 
നടുക്കിം ഉള്ള് ചെപിാള്ളിക്കുന്ന് ചെവിയാിൽ.  അവിർ തമ്മിചെല മനക്കൂട്ടിിചെ� തണ്ൽ  എനോന്ന് ചെവിട്ടിിനോ�ാ
യാിരുംന്നു. അവിർ നിൽക്കുന്ന്ത്  അതിചെ�  ഊമത്തീയാിൽ.  ഒരും ചെവിയാിലുംം പിഴിയാ ചെവിയാിലല്ല. ദു;ഖവുംം 
സംഹിനവുംം അവിസ്ഥിാചെവിളിവുംം എതിർക്കിതിരുംചെമല്ലാമായാി വിരുംന്ന് ബ�ീറനുഭാവിത്തിചെല ചെവിയാിലുംം 
പിഴിയാ ചെവിയാിലല്ല. ഇന്ന്ചെലയാില്ലാത്ത കതിചെരാഴുത്ത്  ഈ കവിിതകളിലുംണ്ടാ്. ഈ വിാക്കുകളിൽ  
ചെതളിയുന്ന് കാതൽക്കിരുംത്തിൽ നിറയുന്ന്ത് ചെവിയാിൽമണ്ം. പൂമണ്മല്ല.

“കാഴ്ച കുറവിാചെണ്ന്നു പിറഞ്ഞ്് 
പുസ്തകം തിരാിചെകത്തന്ന്വിൾ 
ചെവിനോച്ചാളൂ പിിചെന്ന്വിായാിക്കിാനോലാചെയാന്ന് 
ഉപിചാാരാവിാക്കിിന് 
പിിചെന്ന്ചെയാാരാിക്കിലുംം വിായാിക്കിിചെല്ലന്ന് 
മുറിനോവിറ്റ മന്ദഹിാസംം 

വിിജീനോയാട്ടിചെ� പുതിയാ നോനാവിനോലചെതന്ന്വിൾ വിിസ്മയാചെ�ട്ടു 
ഖസംാക്കി് നോവിദപുസ്തകമാക്കിിയാവിൾ 
അറിഞ്ഞ്ിട്ടിില്ല 
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ഓവിി വിിജീയാൻ മരാിച്ച കാരായം 
ബ�ീർ ഇനോ�ാഴും മരാച്ചുവിട്ടിിലുംനോണ്ടാാചെയാന്ന്വിൾ 
ഓചെയാൻവിിചെയാ ഒന്ന്് കാണ്ണ്ചെമന്ന്് 
മാധ്യവിിക്കുട്ടിിചെയാ 
ഒന്ന്് ഉമ്മചെവിക്കിണ്ചെമചെന്ന്ാരുംവിൾ”

—മറ്റാരുംചെടിനോയാാ ജീീവിിതത്തിനോലക്കുള്ള ബസ്സ്്

ബ�ീറിചെ� വിാക്കുകൾക്കി് പിണ്ടാ് കുടിയും കൂരായുചെമാന്നുമില്ലായാിരുംന്നു. ചെവിയാിൽ ചെകാണ്ടാ് 
ദൂരാം താണ്ടാി. നോപിമഴിയാായും മരുംത്തീയാായും യാാതന ചെപിരുംകിയാനോ�ാൾ കുടിയാായാി കവിിതചെയാത്തി. 
വിാക്കുകൾ അതിൽ നോചാർന്ന്് നിന്നു.  കവിിത ബ�ീറിൽ  അഭായാത്തിചെ� കൂടിാരാമായാി. ആകാശം 
നോപിാചെല. കടിൽ നോപിാചെല. കാരുംണ്യം നോപിാചെല മറവിി നോപിാചെല അപിാരാത നോപിാചെല ഒരും കൂടിാരാം. 
അർത്ഥാം പിറഞ്ഞുംം ദർശനം പിറഞ്ഞുംം അളന്നു തീർക്കിാനാവിാത്ത ഇടിം ബ�ീറിചെ� പില കവിിത
കളുചെടിയും ഉള്ളിൽ കാണു്ന്നു. മരാം ഉനോപിക്ഷിച്ച പൂക്കിൾക്കി് ചെചാന്നു വിീഴിാനുള്ള ഹൃദയാം, ബ�ീറിനു് 
കവിിത. വിീണ് പൂക്കിളുചെടി വിീടി് കവിിത. നോതാറ്റവിയ്ക്കുംം പുറന്തള്ളചെ�ട്ടിവിയ്ക്കുംം അഭായാം കവിിത. ‘കവിിതകൾ 
ഇല്ലായാിരുംചെന്ന്ങ്കിൽ‘ എന്ന് കവിിതയാിൽ ഈ അഭായാക്കുളിർ നാമനുഭാവിിക്കുന്നു. അഭായാമില്ലാത്തവി
ചെയ്ക്ക്ല്ലാം അഭായാമായാി കവിിതയുചെണ്ടാന്ന് കുളിർ. അതിന് നോവിണ്ടാ അകവിിസ്തൃതി  കവിിതയാിൽ ബ�ീർ 
കരുംതി ചെവിക്കുന്നു; കുറച്ചു വിാക്കുകളിൽ  കൂടുതൽ നോലാകം ഉൾചെക്കിാണ്ടാ്.

നട്ടുച്ച സംമകാലചാരാിത്രാമായാി ബ�ീറിചെ� വിാക്കുകളുചെടി ചെനറുകയാിൽ ചാവിിട്ടിി നില്ക്കുന്നു.  
ബ�ീറിചെ� കവിിതകളിചെല ക്രിിയാാപിദങ്ങചെളല്ലാം സംമകാലചാരാിത്രാ സംംഭാവിങ്ങൾ തന്ന് ഭായാത്തിലുംം 
പിീഡിനത്തിലുംം ഉൽക്കിണ്ഠയാിലുംം നോക്രിാധ്യത്തിലുംം പ്രതിനോരാാധ്യത്തിലുംം പ്രതയാശയാിലുംം നോവിരും പിായാിച്ച് 
അർനോത്ഥാാല്പാാദനനിരാതമാവുംന്ന്വി. കാഴ്ചയുനോടിയും നോകൾവിിയുനോടിയും പിലപില തലങ്ങചെളാരുംക്കുന്ന് 
ചെമാഹൈസംക്കുകൾ ബ�ീറിചെ� കവിിതകളിൽ സംമൃദ്ധിം. ഋതുക്കിളുചെടിയും പ്രതികരാണ്ങ്ങളുനോടിയും 
ഹൈജീവിപ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ�യും അതിജീീവിനത്തിചെ�യും സംാാഭാാവിികവുംം ലളിതവുംമായാ ചാലനമി
ത്തുകൾ നോനരാടിരുംകളായാി നിറഞ്ഞ്വി.

ഉച്ചയുറക്കിത്തിചെ� 
ഒച്ചയാനക്കിമില്ലാത്ത ഇടിനോവിളയാിൽ 
ആ വിാക്കിിനു നോവിണ്ടാി  
പിിചെന്ന്യും ചെനഞ്ചു കുഴിിച്ചു 
ആ കവിിത തീർക്കിാനാചെയാങ്കിചെലന്ന്് 
ഹൃദയാം കയാറുചെപിാട്ടിിച്ചു 
അനോ�ാനോഴിക്കും സ്കൂൾ വിിട്ടു 
ചെഗംയാ്റ്റ് കരാഞ്ഞും 
വിീടി് പിിചെന്ന്യും കുലുംങ്ങിയുണ്ർന്നു 
അടുക്കിള പിിടിിച്ചു വിലിച്ചു 
ചാിന്തയാിൽ പുരാണ്ടാ 
കരാിയാിലുംം പുകയാിലുംം 
ആ വിാക്കി് കത്തിത്തീർന്നുനോപിായാി 

ഉമ്മറനോക്കിാലായാിലിരുംന്ന്് 
നിലാവിിനോനാടി് നോചാാദിച്ചാൽ 
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പിറഞ്ഞ്് തരുംമായാിരുംന്നു ആ വിാക്കി് 
മഴിനോയാാടി് ഒന്ന്് മിണ്ടാാൻ കൂടിി കഴിിഞ്ഞ്ില്ല 
മുരാിങ്ങാമരാത്തിൽ ആ കിളി 
ഇന്നും വിന്ന്ിരുംനോന്ന്ാ ആനോവിാ 

—മറന്നുനോപിായാ വിാക്കി്

 ‘മറന്നു നോപിായാ വിാക്കുകൾ’ ‘മറ്റാരുംനോടിനോയാാ ജീീവിിതത്തിനോലക്കുള്ള ബസം്’ തുടിങ്ങിയാ പിലതും  
കനൽക്കിവിിതകൾ. ചാാരാം മൂടിിത്തുടിങ്ങിയാ കനൽ നോവിനോറ ചാില കവിിതകളിലുംം ജീീവിിതങ്ങളായുണ്ടാ്. 
‘മറന്നു നോപിായാ വിാക്കിി’ൽ ശാന്തമായാി ബ�ീർ പിറയുന്ന്ത് ഒരും വിീട്ടിമ്മയുചെടി അശാന്തമായാ ജീന്മ
നോഹിാമത്തിചെ�  ദിനസംരാി. ആടിിത്തളർന്ന്് ഇരുംട്ടിിൽ മൂകമായാി അസ്തമിക്കുന്ന് ഒരും ചെപിണ്പികലിചെ� 
കഥ. അതിൽ ആരുംമറിയാാചെത ബലിയാാകുന്ന് അവിളുചെടി സംർഗ്ഗാാത്മികതയുചെടി ദുരാന്തം. ആ സ്ത്രീീദി
വിസംത്തിചെ� പുറവുംം അകവുംം കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. വിാചായവുംം ധ്യാനിയുമായാി. പുറനോമ അവിൾ ബാധ്യയതക
ളിലുംം കടിമകളിലുംം ബന്ദി. പില നോജീാലിത്തുടിലുംകളിൽ ബന്ദി. അകനോമ അവിൾ കവിി. അവിളല്ലാചെത 
ആരുംമറിയാാത്ത കവിി. അവിൾക്കി് പിരാിചാരാിക്കിാൻ കഴിിയാാചെത നോപിാകുന്ന് സംാന്തം പ്രതിഭാ. വിീടിിനു 
നോവിണ്ടാി നോഹിാമിക്കിചെ�ടുന്ന്ത് അവിളുചെടി കാവിയജീീവിിതം. ഒരും കവിിത പൂർത്തിയാാക്കിാൻ അവിൾക്കി് 
ഒരും വിാക്കു കൂടിി നോവിണ്ം. ആ വിാക്കി് പിലവിട്ടിം നോബാധ്യത്തിൽ മിന്ന്ിമാഞ്ഞും. ഓർചെത്തടുക്കിാനായും 
മുനോമ്പ ആ വിാക്കു വിഴുതിനോ�ാവുംന്നു. അവിൾക്കിതു വിീചെണ്ടാടുക്കിണ്ം. ഏതു നോജീാലിത്തിരാക്കിിലുംം അവിൾ 
ആ വിാക്കി് തിരാഞ്ഞും.  പിലവിട്ടിം ചെവിളിചെ�ട്ടി ആ വിാക്കിിചെന അവിൾക്കി് കവിിതയാിനോലചെക്കിടുത്തു നടിാൻ 
പിറ്റുന്ന്ില്ല. അവിളിൽ നിറയാാൻ മാത്രാം അവിൾക്കു നോനരാമില്ല. അവിളുനോടിതായാ നോനരാം എന്ന് ഹൈസംാരാം 
കിട്ടുന്ന്ില്ല. അനോ�ാനോഴിക്കും മചെറ്റാരും നോജീാലി. എഴുത്തുകാരാിയുചെടി സംാന്തം മുറി എന്ന്ാൽ എഴുത്തുകാ
രാിയുചെടി സംാന്തം  സംമയാവുംം ഹൈസംാരാവുംം സംാാതന്ത്ര്യയവുംം എന്ന്ർത്ഥാം. ഈ കവിിക്കി് അചെതാന്നും ഇല്ല. 
ഹൈദനംദിനതയുചെടി അതികർക്കിശമായാ ഗംതികളും കുതികളും വിീഴ്ചകളുചെമാന്നും മാറ്റി ചെവിക്കിാൻ 
വിയ്യ. മാറ്റി ചെവിക്കിാവുംന്ന്ത്  തനിക്കി് ഉയാിരാായാ തചെ� കവിിത പൂർത്തിയാാക്കിൽ മാത്രാം.  വിീട്ടിിചെല 
തീരാാ�ണ്ികളും ഒടുവിിൽ കിടിക്കി�ണ്ിയും തീരുംം വിചെരാ നീളുന്നു ആ വിാക്കിിനായുള്ള അവിളുചെടി 
പിിടിച്ചിൽ. ഹൈകമുട്ടിിചെല നോപിാറലിനു മരുംന്നു പുരാട്ടുനോമ്പാൾ  കിട്ടിാത്ത ആ വിാക്കിിനാൽ  ഉടിലാചെക 
ഒരും മുറിവിായാി. ദിവിസംത്തിചെ� കാണ്ാപ്പുറത്ത് ചെഞരാിക്കിചെ�ടുന്ന് അവിളുചെടി കവിിതാം ആരാാഞ്ഞ്തു 
മുഴുവിൻ സംർഗ്ഗാാത്മികത ‘മറന്നു നോപിായാ വിാക്കിി’ൽ ബ�ീറിചെ� കഥനം രാസംചാടുലമായാ ഒരും  പ്രതിന
ടിനം നോപിാചെല. സ്ത്രീീ ഇന്നും സംഹിിക്കുന്ന് അനീതിയാിൽ ഒരാാളിചെ� സംർഗ്ഗാാത്മികതയുചെടി മാത്രാമല്ല ഒരും 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� കൂടിി ചെകാല്ലാചെക്കിാല വിായാിക്കിാം. ‘മറ്റാരുംനോടിനോയാാ ജീീവിിതത്തിനോലക്കുള്ള ബസ്സ്ി’ 
ലിരുംന്ന്് അനോനയാനയം ഹൈകവിീശുന്ന്തിൽ ഉള്ളിൽ മരാിച്ചു ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് രാണ്ടാ് ഇഷ്ടങ്ങചെളക്കൂടിി 
നാം കണ്ടു നോപിാകും. ആ കവിിതയാിലുംമുണ്ടാ് സ്ത്രീീയുചെടി സംാംസ്കാാരാിക വിയക്തിതാത്തിചെ�യും ചെസം�ന്ദ
രായാഭാിരുംചാിയുചെടിയും ക്രൂരാഹിതയയുചെടി തീവ്രാാഖയാനം.  

പിഠിപ്പും പിരാീക്ഷയും കഴിിഞ്ഞും ഉനോപിക്ഷിക്കിചെ�ട്ടി പിാഠപുസ്തകത്തിചെ� ബഹുപിാഠസംമൃദ്ധിമായാ 
അഗംതിചാരാിത്രാം ഫാ�ിസംം എന്ന് ഏകപിാഠകാലചെത്ത നോലാകചാരാിത്രാത്തിനോലക്കുയാരുംന്ന്ത്  നർമ്മാ
വൃതമായാ നോരാാ�ക്കിവിാത്തിൽ. അനുഭാവിത്തിചെ� സൂക്ഷ്മികണ്ങ്ങളാണു്്  ബ�ീർ ചെവിയാിൽമണ്ചെമ
ന്ന്് വിിളിക്കിാവുംന്ന് ഒരും ചെവിയാിൽ�ണ്ിക്കിാരാിചെല  ചെവിയാിൽമണ്ം ആ വിാക്കുകളുചെടി മണ്മായാി.  
മരുംഭൂമി താണ്ടുന്ന് ഒട്ടികഅർത്ഥാത്തിലുംം അഴികിലുംം ആത്മിാവിിലുംം ചെവിയാിൽമണ്ം നിറഞ്ഞും. 
നിലചെത്തയും മാനചെത്തയും അകചെത്തയും പുറചെത്തയും വിിസ്തൃതികളിനോലക്കുള്ള രാഹിസംയവിാതിൽ 
തുറക്കുന്ന് താനോക്കിാലായാി ആ മണ്ം. നക്ഷത്രാങ്ങൾ നോകാർത്ത വിരാികൾ ചെകാണ്ടാ്  ചെപിാള്ളിക്കുന്ന് 
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ഉൾചെവിളിച്ചത്തിചെ� മണ്മായാി. മഴി ചെപിരുംമഴിയാായാനോ�ാൾ ചൂടിി നടിക്കിാൻ അവി കവിിത കണ്ടുപിിടിിച്ചു.

കവിിതയാില്ലാചെത, കവിിതയാല്ലാചെത, കവിിതയാാവിാചെത, എചെന്തങ്കിലുംചെമാന്ന്്  എം. ബ�ീറിചെ� 
ഈ കവിിതകളിൽ  ഞാൻ കണ്ടാില്ല. രൂപിവുംം രാീതിയും ചെകാണ്ടാ് പുറനോമ ബ�ീറിചെ� കവിിതയും 
പിലരുംനോടിയും ഇക്കിാല കവിിത നോപിാചെലന്ന്്  വിായാനയുചെടി തുടിക്കിത്തിൽ ഒരും മാത്രാ നോതാന്ന്ാം. പുതിയാ 
ലളിതഗംദയം കണ്ടാ് നോതാന്ന്ിനോ�ാവുംന്ന്  കാവിയനോഗംാത്രാസംാമയം മാത്രാമാണ്ത്.  ആരുംനോടിയും കവിിത 
നോപിാചെലയാല്ലാത്ത,  എം. ബ�ീറിചെ� ഉൾക്കിാല കവിിതകളാണ്ിവി. അകനോമ അവി തനിചെച്ചാരും 
കാവിയവിഴിി. 

ചെവിയാിലിചെനനോ�ാചെല ചെപിരുംമാറുന്ന്വി ബ�ീറിചെ� വിാക്കുകൾ.  പിലനോ�ാഴും കവിിതയാിലവി 
ചെവിയാിലിചെ� എതിർചെനയ്ത്തുകൾ അനുഭാവിി�ിക്കുന്ന് വിാക്കുകൾ.  പിതിക്കുന്ന് തലമനുസംരാിച്ച്  ഫലിക്കു
ന്ന് ഊർജ്ജവുംം തീവ്രാതയും വിയതയസ്തമാവുംന്ന് ചെവിയാിലിചെ� ചാലന നിയാമം  ബ�ീറിചെ� വിാക്കുകൾക്കി് 
പിഥയം. നോമൽക്കൂരായാിലൂചെടി ചെവിയാിൽ വിീടിിനകചെത്തഴുതുന്ന് പ്രകാശചാിത്രാം നോപിാചെല നിശ്ചലചാിത്രാരൂ
പിങ്ങൾ (സ്റ്റിിൽ ഹൈലഫ് ) ഈ കവിിതകളിൽ ചാിലത്.  വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾക്കിിടിയാിലൂചെടി ചെവിയാിൽ 
മരാനോച്ചാട്ടിിചെലഴുതുന്ന് ചെവിളിച്ചത്തിചെ� സംാന്താന വിടിിവുംകൾ നോപിാചെല ശാാസംനിശാാസംങ്ങൾക്കിനുസം
രാിച്ച് ചാലിക്കുന്ന് ചാിത്രാങ്ങൾ മറ്റ് ചാില കവിിതകൾ. “ഇരുംണ്ടാ നിഴിലുംകളുചെടി മഹിാസംമുദ്രച്ചിറകുകളാൽ 
ചെകാത്തിചെയാടുത്ത്” കവിിതയുചെടി വിനാന്തരാങ്ങളിലൂചെടി പിറക്കുന്ന്വി, അവി. ആടുന്ന് ഉലയുന്ന് മാറുന്ന് 
വിിനിമയാബഹുലമാവുംന്ന്, വിാക്കിിചെല നോനർചെനയ്ത്തുകൾ. സംഹിനത്തിചെ�യും പ്രതയാശയുനോടിയും 

ചെവിയാിലിചെ� ഛന്ദസ്സ്ിൽ, പിലനോജീാലിത്താളത്തിൽ, അവി പിടിരുംന്നു.

കെ�ജിിഎസ്്. 
1948-ൽ ചെകാല്ലം ജീില്ലയാിചെല ചാവിറയാിൽ ജീനനം. പിഠനം: ശങ്കരാമംഗംലം, ഏഴിാം ഹൈമൽ, കടിമ്പനാടു് 
സ്കൂളുകൾ; ചെകാ ല്ലം എസം.്എൻ. നോകാനോളജീ,് നോകരാള സംർവ്വകലാശാല എന്ന്ിവിിടിങ്ങളിൽ. 1971-മുതൽ 
നോകരാളത്തിചെല വിിവിിധ്യസംർക്കിാർ നോകാനോളജുകളിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അദ്ധിയാപികനായാി പ്രവിർത്തിച്ചു. 
2003-ൽ എറണ്ാകുളം മഹിാരാാജീാസം് നോകാനോളജീിൽ പ്രിൻസംി�ൽ ആയാി വിിരാമിച്ചു. പ്രസംക്തി, 
സംമകാലീനകവിിത തുടിങ്ങിയാപ്രസംിദ്ധിീകരാണ്ങ്ങളുചെടി എഡിിറ്റർ ആയാിരുംന്നു. പ്രധ്യാനകൃതികൾ 
• ചെകജീിഎസം്: കവിിത • ചെകാച്ചിയാിചെലവൃക്ഷങ്ങൾ • ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ളയുചെടികവിിതകൾ • 
ചെകജീിഎസം് കവിിതകൾ • ഓർമ്മചെകാണ്ടാ് തുറക്കിാവുംന്ന് വിാതിലുംകൾ • അതിനാൽ ഞാൻ 
ഭ്രാാന്തനായാില്ല • ഹൈസംനികചെ� നോപ്രമനോലഖനം • അമ്മമാർ • പൂഹൈക്കിത • ദൂരാത്ത് • മരാിച്ചവിരുംചെടി 

നോമടി് • ചെക.ജീി.എസം്.: കവിിതയും ജീീവിിതവുംം • Poems, Ed. B.Kannempilli • Trees of Kochi and other poems, 
(ed.) EV Ramakrishnan • Tiny Judges shall arrive, (ed.) AdityaShankar • ചെകാച്ചി കാ ചെദർഖത്, വിിവി. 
എ. അരാവിിന്ദാക്ഷൻ •  ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ളയാവിരാ കവിിചെതഗംളു (കന്ന്ടി), വിിവി. നോതർളിനോശഖർ • ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ളയാിൻ 
കവിിഹൈതകൾ (തമിഴി് ), വിിവി. സംിർപിി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ • പിലാനോക്കിാഹൈട്ടി തത്തുവിം (തമിഴി് ), വിിവി. ജീനോയാമാഹിൻ 
• ഞാചെന�എതിർകക്ഷി. 
അവിാർഡുകൾ: പിലതു്



ജീനപ്രിയാത മലയാാളകവിിതയാിൽ 
പൂത�ാട്ടി്, മാമ്പഴിം, ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത എന്ന്ീ കവിിതകചെള മുൻനിർത്തി ഒരും പിഠനം

നീതു സംി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ഗംനോവി�ക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, കാലടിി.

നോകരാളീയാ ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ അച്ചടിിക്കും അതിലൂചെടി രൂപിം ചെകാണ്ടാ സംാഹിിതയാഭാിരും
ചാിക്കും നിർണ്ണായാകമായാ പിങ്കുണ്ടാ്. നോകരാളത്തിചെ� ജീനാധ്യിപിതയ പ്രക്രിിയാചെയാ ചാലനാത്മികമാ
ക്കുന്ന്തിനും, സംാമൂഹിിക ഘടിനയാിലുംം ജീാതിഘടിനയാിലുംം വിിവിിധ്യ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന്തിനും 
അച്ചടിി സംഹിായാകരാമായാി. വിായാനാവിിഭാവിങ്ങൾ പുനർനിർവിചാിക്കിചെ�ടിാനും ചാരാിത്രാത്തിലാദയമായാി 
വിായാനയുചെടി മണ്ഡലത്തിനോലക്കി് ബഹുജീനങ്ങൾ കൂട്ടിനോത്താചെടി ആനയാിക്കിചെ�ടിാനും തുടിങ്ങി. നോകരാ
ളീയാവിായാനാഭൂപിടിത്തിൽ സംാഹിിതയനോകന്ദ്രിത വിായാനക്കി് സംവിിനോശ�സ്ഥിാനമുണ്ടാ്. അതിൽ തചെന്ന് 
ജീനപ്രിയാസംാഹിിതയത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്ത്തിൽ മുഖയമായും 
പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ടിാറുള്ളത് കഥ, നോനാവിൽ തുടിങ്ങിയാ ആഖയാനരൂപിങ്ങളാണ്്. എന്ന്ാൽ നോകരാളീയാ 
വിായാനക്കി് ജീനാധ്യിപിതയപിരാമായാ ചാില തുറസ്സുകൾ നൽകുന്ന്തിന് പില മലയാാളകവിിതകളും കാരാ
ണ്മായാതായാി കാണ്ാനാകും.

 ‘ജീനപ്രിയാസംാഹിിതയം’ എന്ന് സംങ്കല്പാനം പില രാീതിയാിൽ പില കാലങ്ങളിലായാി നിർവ്വ
ചാിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്.സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീപിരാവുംം സംാമൂഹിയശാസ്ത്രീപിരാവുംമായാ വിിവിക്ഷകൾ നിറഞ്ഞ് ഈ 
സംങ്കല്പാനചെത്ത സൂക്ഷ്മിമായാി നോവിണ്ം വിിലയാിരുംത്താൻ. മലയാാളകവിിതയാിചെല ജീനപ്രിയാതചെയാക്കു
റിച്ചുള്ള ആനോലാചാനയാിൽ സംാഹിിതയം രാചാിക്കിചെ�ടുകയും വിായാിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്ത രാീതികൾ 
സംവിിനോശ�മായാി വിിലയാിരുംനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. ജീനപ്രിയാസംാഹിിതയം എന്ന് പ്രതയക്ഷപ്രഖയാപിനമില്ലാചെത 
കടിന്നുവിരാികയും പിിൽക്കിാലത്ത് വിമ്പിച്ച ജീനപ്രീതി ആർജ്ജിക്കുകയും ചെചായ്ത മൂന്നുകവിിതകളാണ്് 
ഈ പിഠനത്തിനായാി ചെതചെരാചെഞ്ഞ്ടുത്തിരാിക്കുന്ന്ത്. ഇടിനോ�രാിയുചെടി പൂത�ാട്ടി് , ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി 
മാമ്പഴിം, വിയാലാറിചെ� ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത. സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രാത്തിചെല ഒരും ഘട്ടിം എന്നു 
തചെന്ന് ഈ കവിിതകചെള വിിനോശ�ി�ിക്കിാം. വിമ്പിച്ച രാീതിയാിൽ ഹൈവികാരാികപ്രതികരാണ്ങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിച്ച കവിിതകളാണ്് ഇവി മൂന്നും. അതിചെ� നോതാതിൽ പിരാസ്പരാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുംകളുണ്ടാാകാം. 
എങ്കിലുംം സംാഹിിതയം ഒരും സ്ഥിാപിനചെമന്ന് നിലയാിൽ സംമൂഹിത്തിൽ നിർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന് രാീതിയും 
അവിയ്ക്ക്് അനുവിാചാകവൃന്ദം രൂപിചെ�ടുന്ന് പ്രക്രിിയായും മനസ്സ്ിലാക്കുന്ന്തിന് ഈ കവിിതകൾ 
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സംഹിായാകരാമാവുംം.

‘ജീനപ്രിയാസംാഹിിതയ’ചെമന്ന് നോപിരാിൽ ആനുകാലികങ്ങളിൽ വിരുംന്ന് രാചാനകളും സംാഹിിതയചാരാി
ത്രാത്തിൽ ഇടിം പിിടിിച്ച കാവിയങ്ങളുചെടി ജീനപ്രിയാതയും സംാഹിിതയചെത്ത ഏത് രാീതിലാണ്് സംാമൂഹിിക
വിൽക്കിരാിച്ചചെതന്ന് നോചാാദയവുംം ഇവിിചെടി പ്രസംക്തമാണ്്. സംാഹിിതയകൃതികളിൽ ആനോരാാപിിതമാകുന്ന് 
ഉത്തമാനുത്തമ വിർഗംീകരാണ്ങ്ങൾ, ഒരും സംവിിനോശ� ചാരാിത്രാസംന്ദർഭാത്തിൽ രൂപിചെ�ടുന്ന് സംാഹിിതയ
രൂപിങ്ങൾ എന്ന്ിവി നിശ്ചയാമായും ജീനതയുചെടി ജീീവിിതവുംം അഭാിരുംചാിയുമായാി ബന്ധചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. ഒരും 
കാലഘട്ടിത്തിൽ ജീനഹൃദയാങ്ങചെള ആഴിത്തിൽ സംാാധ്യീനിച്ച കവിിതകളാണ്് ഇടിനോ�രാിയുചെടി പൂത�ാ
ട്ടി്, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി മാമ്പഴിം, വിയാലാറിചെ� ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത എന്ന്ിവി. വിായാിക്കിാൻ 
തുടിങ്ങുക എന്നുചെവിച്ചാൽ അനുഭാവിിക്കിാൻ തുടിങ്ങുക എന്ന്ാണ്് അർത്ഥാം.ഈ ആത്മിയാാഥാർത്ഥായം 
ഓനോരാാ വിയക്തിയാിലുംം സംമൂഹിത്തിലുംം വിയതയസ്തമായാിരാിക്കും. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് ഏതു സംന്ദർഭാത്തി
ലാണ്് ഈ കവിിതകൾ ഇത്രാമാത്രാം സംംനോവിദനക്ഷമമായാചെതന്ന് അനോനാ�ണ്ം അക്കിാലചെത്ത 
നോകരാളത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാ സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രാവുംമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി മാത്രാനോമ നടിത്താനാവൂ. 
പ്രസ്തുത കവിിതകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഹൈവികാരാിക കാലാവിസ്ഥി മലയാാളികളുചെടി ഏചെതല്ലാം സംഹിജീനോബാ
ധ്യയങ്ങചെളയാാണ്് സംാാധ്യീനിച്ചചെതന്ന് നോചാാദയവുംം ഈ അനോനാ�ണ്ം അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നു. കാലനോദ
ശവിയക്തയതീതമായാി ഒരും സംാഹിിതയസംത്തയും നിലനിൽക്കുന്ന്ില്ല. വിയക്തിഗംതമായാ ബിംബങ്ങൾ, 
പ്രതിരൂപിങ്ങൾ, ചാിഹ്നങ്ങൾ, സൂചാകങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം ഇടിചെപിടുന്ന്ത് സംവിിനോശ� ചാരാിത്രാ
നോബാധ്യത്തിനകത്താണ്്. മലയാാളകവിിതചെയാ ജീനപ്രിയാമാക്കിിയാതിൽ, വിായാനചെയാ ജീനകീയാവിൽക്കി
രാിച്ചതിൽ, മലയാാളിയുചെടി അറിവിനുഭാവിങ്ങചെള സംാാധ്യീനിക്കുന്ന്തിൽ ഈ കവിിതകൾ ഏചെതല്ലാം 
നിലയാിലാണ്് ഇടിചെപിട്ടിചെതന്ന് അനോനാ�ണ്മാണ്് ഈ പിഠനം.

‘ജീനപ്രിയാത’ എന്ന് സംങ്കല്പാനം തചെന്ന് സംങ്കീർണ്മാണ്്. സംംസ്കാാരാം, പ്രതയയാശാസ്ത്രീം, ജീനപ്രി
യാതാം എന്ന്ീ മൂന്നു സംംജ്ഞാംകളുചെടി വിിശകലനം ജീനപ്രിയാസംംസ്കാാരാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനപിശ്ചാത്ത
ലമാക്കിി സംാംസ്കാാരാികസംിദ്ധിാന്തങ്ങൾ വിികസംി�ിച്ചിചെച്ചടുത്തിട്ടുണ്ടാ്. സംാഹിിതയത്തിചെ� മണ്ഡലചെത്ത 
മുൻനിർത്തി ഇത്തരാം ചാർച്ചകൾ വിികസംിക്കുനോമ്പാൾ പ്രധ്യാനമായും മുട്ടിത്തുവിർക്കിിചെയാനോ�ാലുംള്ള 
നോനാവിലിസ്റ്റുകളുചെടി രാചാനയാിനോലക്കിാണ്് ആനോലാചാനകൾ എത്തിചെ�ടിാറുള്ളത്. കവിിത കൂടുതൽ 
വിയക്തിനോകന്ദ്രിതമാചെണ്ന്ന് പൂർവിധ്യാരാണ്യാാവിണ്ം സംാഹിിതയത്തിചെ� ജീനപ്രിയാചാർച്ചകളിൽ നിന്ന്് 
ആദയനോമ തചെന്ന് ഈ ഭാാ�ാവിയവിഹിാരാചെത്ത ഒഴിിച്ചുനിർത്താൻ കാരാണ്ം. എന്ന്ാൽ ഇത് ഹൈസംദ്ധിാ
ന്തികമായാി പിരാാമർശിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടിിചെല്ലന്നു മാത്രാനോമയുള്ളൂ. സംാമൂഹിികമായാി പിലതരാം സംാാധ്യീനങ്ങൾ 
ചെചാലുംത്തിയാതിന് നിരാവിധ്യി ഉദാഹിരാണ്ങ്ങളുണ്ടാ്. എഴുത്തച്ഛചെ� രാാമായാണ്ം മലയാാളിയുചെടി പിാരാായാ
ണ്ശീലത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ ചാരാിത്രാം നിനോ�ധ്യിക്കിാവുംന്ന്തല്ല.ഭാക്തിയാാണ്് അവിിചെടി മുഖയഘടികചെമങ്കി
ലുംം സംമൂഹിത്തിചെ� ഇടിചെപിടിലുംം പിങ്കാളിത്തവുംം സംാഹിിതയസംമ്പന്ന്മായാ ഒരും സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷ
ത്തിൽ ഉറ�ിച്ചുനിർത്തുന്ന്തിന് എഴുത്തച്ഛചെ� കൃതികൾക്കി് സംാധ്യിച്ചു. സംദാചാാരാപിരാവുംം ബുദ്ധിിപിരാ
വുംമായാ ഒരും നോനതൃതാമാണ്് ഇവിിചെടി കൃതി ഏചെറ്റടുക്കുന്ന്ത്. കുഞ്ചാൻ നമ്പയാരുംചെടി തുളളൽ പ്രസ്ഥിാനം 
ആദ്ധിയാത്മിികമായാ ഒരാന്തരാീക്ഷത്തിലൂചെടിയാല്ല ജീനങ്ങളുമായാി സംംവിദിച്ചത്. വിിനോനാദകുതുകികളായാ 
കാഴ്ചക്കിാചെരാ വിിമർശനാധ്യിഷ്ഠിിതമായാ പ്രതയയാശാസ്ത്രീത്തിലൂചെടി ചാരാിത്രാപിരാമായാി ഉണ്ർത്തിചെയാടുക്കു
കയാായാിരുംന്നു നമ്പയാർ. ജീനകീയാകവിി എന്ന് ഏറ്റവുംം പ്രസംിദ്ധിമായാ വിിനോശ�ണ്വുംം വിിശകലനവുംം 
ഈ അർത്ഥാത്തിൽ സംാഹിിതയത്തിചെല സംാമൂഹിികപിങ്കാളിത്തചെത്തക്കുറിച്ചുളള തുടിർചാർച്ചകളിനോലയ്ക്ക്് 
നയാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഒരും ജീനതയുചെടി വിായാനാസംംസം് കാരാചെത്ത അ�ാചെടി സംാാധ്യീനിക്കുകയും പുതിയാ 
ഭാാവുംകതാ പിരാിസംരാത്തിനോലക്കി്  ബഹുജീനങ്ങചെള കൂട്ടിനോത്താചെടി ആനയാിക്കുകയും ചെചായ്ത  കവിിയാാണ്് 
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ചാങ്ങമ്പുഴി. ‘മലയാാളകവിിതയാിചെല ജീനപ്രിയാത’ എന്ന് ആശയാം ഗം�രാവിമായാ പിഠനം അർഹിിക്കുന്നു
ചെയാന്ന്് ഇത്തരാം വിസ്തുതകളിലൂചെടി സുവിയക്തമാവുംന്നു. രാചാനയുചെടി പിാരാായാണ്ത്തിൽ ഉരുംത്തിരാിയുന്ന്  
ഒന്ന്ാണ്് അനുവിാചാക പിാഠം. അതാണ്് അനുവിാചാകന് പ്രമാണ്ം. വിിമർശനത്തിനാലംബവുംം.

രാചാനയുചെടി ഏകപിാഠം, ഏകാർത്ഥാം എന്ന്ീ സംങ്കല്പാങ്ങൾ ഇനോതാചെടി തിരാസ്കൃതമാവുംന്നു. 
പിാരാായാണ്ം എന്ന്തിനർത്ഥാം കൃതിയുചെടി അർത്ഥാം അനാവിരാണ്ം ചെചായ്യൽ എന്ന്ല്ല, കൃതിയുചെടി 
പുനഃസൃഷ്ടി എന്ന്ാണ്്. ഈ പുനഃസൃഷ്ടിചെയായാാണ്് അയാാൾ അപിഗ്രഥിക്കുന്ന്ത്. വിാക്കിിന് ഒരാർത്ഥാ
നോമയുള്ളൂചെവിങ്കിൽ സംാഹിിതയനോമ ഉണ്ടാാവിില്ലായാിരുംന്നു. ബഹിാർത്ഥാതയാിൽ നിന്ന്ാണ്് സംാഹിിതയത്തി
ചെ� ഉദയാം. ഒരും കൃതിക്കി് സ്ഥിായാിയാായാ നിലനില്പുചെണ്ടാങ്കിൽ അത് എല്ലാവിർക്കും ഒചെരാാറ്റ അർത്ഥാം 
പ്രദാനം ചെചായ്യുന്ന്തു ചെകാണ്ടാല്ല, ഒരാാൾക്കുതചെന്ന് പില അർത്ഥാങ്ങൾ അനുഭൂതമാകുന്ന്തുചെകാ
ണ്ടാാണ്്. ഒരാാൾക്കുതചെന്ന് പില അർത്ഥാങ്ങൾ അനുഭൂതമാകുന്നുചെവിന്ന്് വിാദിക്കുനോമ്പാൾ ഓനോരാാരുംത്ത
ർക്കും ചെവിനോവ്വചെറ അർത്ഥാം എന്ന്് എടുത്ത് പിറനോയാണ്ടാതില്ല.ബഹുജീനങ്ങളാസംാദിക്കുന്ന് സംാഹിിതയം 
ഏത് തരാം ചാരാിത്രാനോബാധ്യചെത്തയാാണ്് പിരാിചായാചെ�ടുത്തിയാചെതന്ന് അനോനാ�ണ്ം സംാഹിിതയചെത്ത 
ഉയാർന്ന്നോതാ താഴ്ന്നനോതാ ആയാി വിിഭാജീിക്കുന്ന്തിനുള്ള അളവുംനോകാലല്ല. മറിച്ച് ഒരും കാലഘട്ടിചെത്ത 
മനസ്സ്ിലാക്കുന്ന്തിനുള്ള പിഠനമാർഗ്ഗാമാണ്്. ഇവിിചെടി പിഠനത്തിനായാി ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുത്തിരാിക്കുന്ന് 
ഇടിനോ�രാിയുചെടി പൂത�ാട്ടും ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി മാമ്പഴിവുംം വിയാലാറിചെ� ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിതയും 
മലയാാളിയുചെടി ചെപിാതുവിായാ ചാില അറിവിനുഭാവിങ്ങചെള സംംതൃപ്തിിചെ�ടുത്തുന്ന്വിയാാണ്്. ഹൈവികാരാിക
മായാ ഒരാനുഭാവിപിരാിസംരാമാണ്് അതിനു ചുറ്റുമായാി രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന്ത്. ഒനോരാ സംമയാം അഭാിജീാത
നിരൂപികരുംം ബഹുജീനങ്ങളും വിാഴ്ത്തിിയാ കവിിതകളാണ്് മാമ്പഴിവുംം  പൂത�ാട്ടും. ആത്മിാവിിചെലാരും 
ചാിത നിരൂപികപ്രശംസംയാിലൂചെടിയാല്ല ജീനകീയാാംഗംീകാരാത്തിലൂചെടിയാാണ്് ശ്രീനോദ്ധിയാമായാിത്തീർന്ന്ത്. 
ബഹുജീനങ്ങൾ ആസംാദിക്കുന്ന് സംാഹിിതയം അതീവി ലളിതവുംം കാമ്പില്ലാത്തതുമാചെണ്ന്ന് ചെപിാതു
ധ്യാരാണ്ചെയാ ഈ കവിിതകൾ നോനരാിടുന്നുണ്ടാ്. സംാഹിിതയാഭാിരുംചാി മാറി വിരുംന്ന്തിനനുസംരാിച്ചാണ്് 
സംർഗംാത്മികരാചാനകനോളാടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലുംം ജീനകീയാ പിക്ഷപിാതങ്ങളിലുംം മാറ്റം സംംഭാവിി
ക്കുന്നുണ്ടാ്. മലയാാളിയുചെടി ഭാാവിനാചാരാിത്രാത്തിൽ സുപ്രധ്യാനമായാ സ്ഥിാനമുള്ളവിയാാണ്് ഈ മൂന്നു 
കവിിതകളും.

കാവിയപിരാമായാ അനുഭാവിജ്ഞാംാനനോമാ അനുഭാവിസംന്ദർഭാങ്ങളുചെടി രൂപിചെ�ടിനോലാ ആണ്് 
കവിിതയാിൽ നിന്ന്് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന്ത്. സംാർവിത്രാികമായാി ജീനകീയാാംഗംീകാരാം ലഭാിച്ച കവിി എന്നു 
പിറയുനോമ്പാൾ വിായാനാസംമൂഹിം പ്രശ്നവിൽക്കിരാിക്കിചെ�ടുകയും പ്രതിക്കൂട്ടിിലാവുംകയും ചെചായ്യുന്ന് 
പ്രവിണ്ത ചെപിാതുചെവി നില നിന്ന്ിരുംന്നു. കവിിതയുചെടി ജീനകീയാത ഒനോരാ സംമയാം കവിിയുചെടി സംാധ്യയ
തയാായും പിരാിമിതിയാായും വിിലയാിരുംത്തചെ�ട്ടു.  ജീനകീയാപിക്ഷപിാതങ്ങൾ നോകവിലം ഉപിരാിപി്ളവിവുംം 
വിികാരാപ്രധ്യാനവുംമാചെണ്ന്ന് മുൻവിിധ്യി ജീനങ്ങൾ ചെവിറുചെമാരാാൾക്കൂട്ടിമാചെണ്ന്ന് വിിലയാിരുംത്തലിചെ� 
ഫലമാണ്്. അടിിസ്ഥിാനവിർഗ്ഗാങ്ങൾ കലാസംാാദനത്തിന് പ്രാപ്തിി കുറഞ്ഞ്വിരുംം ബുദ്ധിിശൂനയരുംമാ
ചെണ്ന്ന് ധ്യാരാണ്യാാണ്് ഇനോതാചെടി ബലചെ�ടുന്ന്ത്. ജീനങ്ങൾ വിയക്തിതാവുംം ഹൈവിവിിധ്യയവുംം അനോനകം 
തലങ്ങളും മാനങ്ങളും ഉള്ളവിരാാചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിവി് യാാഥാർത്ഥായനോബാധ്യത്തിൽ അധ്യിഷ്ഠിിതമായാ 
വിിലയാിരുംത്തലുംകളും നിരാീക്ഷണ്ങ്ങളും ആവിശയചെ�ടുന്നു.

ഇടിനോ�രാിയുചെടി പൂത�ാട്ടും ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി മാമ്പഴിവുംം വിയാലാറിചെ� ആത്മിാവിിചെലാരും 
ചാിതയും മലയാാളകവിിതയാിചെല ജീനപ്രിയാതചെയാ പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യുന്ന് രാചാനകളാണ്്. ഇടിനോ�രാി
യുചെടി പൂത�ാട്ടി് സൃഷ്ടിച്ച ജീനകീയാ വിായാനാനുഭാവിങ്ങളുചെടി പിരാിസംരാം മലയാാളിയുചെടി ചാരാിത്രാപിരാവുംം 
സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ സംാഭാാവിസംവിിനോശ�തകളിനോലക്കിാണ്് കടിന്നുചെചാല്ലുന്ന്ത്. തികച്ചും നാനോടിാടിി 
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പിാരാമ്പരായങ്ങളിൽ ഊന്ന്ിയാ കാവിയഭാാ�, മാനസംികാപിഗ്രഥനക്ഷമമായാ പ്രനോമയാഘടിന, ഗ്രാമീ
ണ്മായാ ചുറ്റുപിാടിിൽ ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിചെ�ടുന്ന് അതിഭാ�തികമായാ അനുഭാവിനോമഖലകൾ തുടിങ്ങി പില 
സംവിിനോശ�തകൾ ചെകാണ്ടും പൂത�ാട്ടി് എന്ന് കവിിത വിയതയസ്ത അടിരുംകളുള്ള കലാസൃഷ്ടിയാാണ്്. 
ഗ്രാമീണ്നായാ ഇടിനോ�രാിയുചെടി അനുഭാവിജ്ഞാംാനമാണ്് പൂത�ാട്ടിിചെന ജീനകീയാമാക്കിിയാ പ്രഥമവുംം 
പ്രധ്യാനവുംമായാ ഘടികം. കവിിതാചെത്ത സംംബന്ധിച്ച പൂർവ്വനിർമ്മിതമായാ വിയാഖയാനയുക്തികളിൽ 
നിന്ന്് സംമർത്ഥാമായാി പുറത്തുകടിന്ന് കവിി സംങ്കീർണ്ജീീവിിതസംമസംയകളുചെടി ബിംബങ്ങചെള സംാധ്യാ
രാണ്ക്കിാരുംചെടി ജീീവിിതത്തിചെ� അനിശ്ചിതതാങ്ങളായാി അവിതരാി�ിച്ചു.കവിിതചെയാ അതിന് പ്രാപ്തി
മാക്കിി. അകാരാണ്മാചെയാാരും ഭായാം നിരാന്തരാം അലട്ടുന്ന് സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ എല്ലാ
യാ്നോ�ാഴും ഒരും പൂതത്തിചെ�  അദൃശയസംാന്ന്ിധ്യയമുണ്ടാ്. അമൂർത്തമായാ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന്്,ഓ
ർമ്മകളിൽ നിന്ന്് രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുക്കുന്ന് വിയതയസ്ത മുഖങ്ങളുള്ള പൂതങ്ങൾ. ചാതി, സംംശയാം, 
ഭാീതി, ചെചാറുത്തു നിൽ�് എന്ന്ിവി അതിചെ� അടിിചെയാാഴുക്കിായാി പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നു.ഒരും 
സംമൂഹിത്തിചെ� അടിിത്തട്ടിിൽ നിലചെകാള്ളുന്ന് ചാില രാഹിസംയഭാീതികൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മിവുംം ആത്മിനി
ഷ്ഠിവുംമാവുംകയാാണ്് കവിിതയാിൽ. ഏചെറയും ആഖയാനപിരാമാണ്് ഇടിനോ�രാിക്കിവിിതകൾ. പൂത�ാട്ടും 
അതിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമല്ല.

കവിിത പൂർവ്വനിർണ്ണീതമായാ വിി�യാവൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്് പുറത്തു കടിന്നു. ഇടിനോ�രാിയാിലുംം 
ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയാിലുംം ഇതിചെ� ശക്തമായാ ചാില ഈടുചെവിപ്പുകൾ കാണ്ാം. ഇടിനോ�രാിയുചെടി മറ്റു 
കവിിതകചെളക്കിാൾ കവിിചെയാ പ്രസംിദ്ധിനാക്കിിയാ കവിിതചെയാന്ന്് ഒറ്റ വിരാിയാിൽ പൂത�ാട്ടിിചെന വിിനോശ�ി
�ിക്കിാം. നോലാകചെമമ്പാടും സംാമ്പത്തിക പ്രതിസംന്ധി നോനരാിടുന്ന് കാലഘട്ടിത്തിൽ സംാനോത ദരാിദ്രമായാ 
ജീീവിിതാവിസ്ഥിയാിലൂചെടി കടിന്നുനോപിായാ ഇടിനോ�രാിയുചെടി ചാിന്തകളും വിികാരാങ്ങളും മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� 
പിലതരാം സംങ്കീർണ്തകചെള അഴിിച്ചു പിണ്ിയാാൻ പിരാിശ്രീമിച്ചു. കവിിത പൂവുംം പൂമ്പാറ്റയും അല്ലാതായാി. 
വിക്കിീൽ ഗുമസ്തനായാ ഇടിനോ�രാി പിലതരാം മനു�യരുംമായാി,അവിരുംചെടി ചെചാറുതും വിലുംതുമായാ അനോനകം 
പ്രശ്നങ്ങളുമായാി നിരാന്തരാം സംംവിദിക്കിാൻ നിർബന്ധിതനായാി.ഇതിചെ� പ്രതിഫലനമായാിരാിക്കിാം 
അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടിത്. നോകരാളത്തിചെല കർ�ക സംമൂഹിത്തിചെ� ജീീവിിത 
രാീതികൾ,സംങ്കീർണ്മായാ സംാമൂഹിിക ഘടിന, വിയക്തിപിരാമായാ ചെപിരുംമാറ്റങ്ങൾ, ആചാാരാങ്ങൾ, 
വിിശാാസംങ്ങൾ, അനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ, വിാചെമാഴിി വിഴിക്കിങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം ഇടിനോ�രാിക്കിവിിതയാിൽ 
സംമാഹിരാിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്. പൂതൻ, തിറ, ചെവിളിച്ച�ാടി്, കുരുംതി, മന്ത്ര്യവിാദം തുടിങ്ങി ഇടിനോ�രാിക്കിവിിത
കളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന് ആചാാരാങ്ങൾ നിരാവിധ്യിയാാണ്്. വിയക്തിയും സംമൂഹിവുംം തമ്മിലുംള്ള ബന്ധം 
ദൃഢതനോയാാചെടി നിലനിർത്തുന്ന് ചാില നാടിൻ സംംസ്കൃതികചെള, മിത്തുകചെള, നിരാവിധ്യി തലമുറകളുചെടി 
അറിവുംകചെള പൂത�ാട്ടി് സംാരൂപിിചെച്ചടുക്കുന്നു. ഭാാ�യാിചെല സംംഭാാ�ണ്ാത്മികതചെകാണ്ടാ് ജീനകീയാ
മായാ ഒരും വിായാനാസംംസ്കാാരാത്തിനോലക്കി് കവിിതചെയാ ചെകാണ്ടാ് ചെചാചെന്ന്ത്തിക്കുന്നു. നാനോടിാടിി�ാട്ടുകൾ, 
നാനോടിാടിിക്കിഥകൾ എന്ന്ിവിയുചെടി പിാരാമ്പരായം പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തിയാ മറ്റു കവിിതകളും ഇടിനോ�രാിയു
നോടിതായാിട്ടുണ്ടാ് . സംാർവിനോദശീയാചെമന്ന്്  വിിളിക്കിാവുംന്ന് ഘടിനാപിാരാമ്പരായമാണ്് നാനോടിാടിിക്കിവിിതകളു
നോടിയും കഥകളുനോടിയും സംവിിനോശ�ത. ഹൈവിയാക്തികാംശങ്ങചെളക്കിാനോളചെറ സംാമൂഹിികാംശങ്ങളാണ്് 
അവിയാിൽ പ്രതിഫലിക്കുക. അവി കീഴിാള ജീീവിിതങ്ങചെള സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടാ് . പ്രനോമയാം, ഭാാ�, പ്രകൃതി 
ബിംബങ്ങൾ തുടിങ്ങി വിയതയസ്ത ഘടികങ്ങൾ പൂത�ാട്ടിിചെ� ജീനപ്രിയാതചെയാ സംാാധ്യീനിച്ചു.          

മലബാറിൽ പൂരാനോത്താടിനുബന്ധിച്ച് പൂതത്തിചെ� എഴുചെന്ന്ള്ളത്ത് പിതിവിാണ്്. ഈ 
നാട്ടിാചാാരാം ഒനോരാ സംമയാം നോക്ഷത്രാാനുബന്ധവുംം കാർ�ികസംംസ്കൃതിയുചെടി ബാക്കിിപിത്രാവുംമാണ്്. 
ഇത്തരാം ഒരും ഹൈവികാരാികപിശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടാാണ്് പൂത�ാട്ടി് രാചാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. 
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ചെതയ്യം, തിറ തുടിങ്ങിയാ കലകൾ ഒരും നാടിിചെ� ചെപിാതുവിികാരാമായാി മാറുന്ന് പ്രതിഭാാസംം വിർ�ാ
വിർ�ം കടിന്നുവിരുംന്ന് പൂതചെത്ത സംംബന്ധിച്ചും ശരാിയാാണ്്. ഈ പൂതചെത്ത സംംബന്ധിച്ചുള്ള 
പൂർവ്വകഥകൾ പില പില ഐതിഹിയങ്ങളും വിാചെമാഴിികളുമായാി പ്രചാരാിച്ചിരുംന്നു.ഉണ്ണിചെയാ അനോനാ�ി
ച്ച് ചെകായ്ത്തുകഴിിഞ്ഞ്ാൽ വിീടുനോതാറും കയാറിയാിറങ്ങുന്ന്, നോ�ഹിിക്കിാനറിയാാവുംന്ന് പൂതചെത്തയാാണ്് 
ഇടിനോ�രാി കവിിതയാിനോലക്കി് കൂട്ടിിയാത്.പ്രനോമയാസംാീകരാണ്ത്തിലൂചെടി ഒരും ജീനതചെയാ ആഴിത്തിൽ സംാാ
ധ്യീനിക്കുന്ന് വിിധ്യം ഒരും ആന്തരാിക ദൃഢതാം കവിിത ഹൈകവിരാിച്ചു. മിത്ത്, ഐതിഹിയം തുടിങ്ങിയാവി 
നോകവിലം ചെകട്ടുകഥകളായാി മാത്രാം കണ്ടാ് ഒരും നാടിിനും തള്ളിക്കിളയാാൻ കഴിിയാാറില്ല. ഇതിചെ� 
കർമ്മനോമഖല വിയാപിിച്ചുകിടിക്കുന്ന്ത് ജീനങ്ങളുചെടി സംാംസ്കാാരാികനോബാധ്യത്തിലാണ്്. പൂത�ാട്ടി് എന്ന് 
കവിിതചെയാ ജീനകീയാമാക്കിിയാതിൽ ഈ സംവിിനോശ�നോബാധ്യം പ്രധ്യാന പിങ്കുവിഹിിച്ചു. അക്കിാലത്ത് 
ഏറ്റവുംം ജീനകീയാമായാിരുംന്ന് നോറഡിിനോയാാ നാടികത്തിചെ� രൂപിത്തിലാണ്് കവിി പൂത�ാട്ടി് എഴുതിയാിരാി
ക്കുന്ന്ത്. നോറഡിിനോയാാ നാടികം രാചാിക്കുക എന്ന് ഉനോദ്ദശയനോത്താചെടിയാാണ്് താൻ പൂത�ാട്ടി് എഴുതുവിാൻ 
തുടിങ്ങിയാചെതന്ന്് ഇടിനോ�രാി പിറഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ ഇത് മലയാാളത്തിചെല ഏറ്റവുംം ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ 
കവിിതയാായാിത്തീരുംകയാായാിരുംന്നു. സംന്ധയാനാമവുംം കഴിിഞ്ഞ്് ഗൃഹിപിാഠത്തിന് മുന്ന്ിലിരുംന്ന്് ഉറക്കിം 
തൂങ്ങുന്ന് ഉണ്ണിനോയാാടി് എന്ന്ാൽ ഇനിചെയാാരും കഥയാായാാനോലാ എന്ന്് നോചാാദിക്കുന്ന് നോചാച്ചിയാാണ്് 
കവിിതയാിചെല ആഖയാതാവി്. കുഞ്ഞ്ിചെ� ബാലഭാാവിനയാിനോലക്കി് നോചാച്ചി ഉരുംട്ടിിചെക്കിാടുക്കുന്ന് കഥയുചെടി 
ഉരുംള മലയാാളിയുചെടി ഗൃഹിാതുരാഭാാവിനയാിൽ വിളചെരാനോവിഗംം അലിഞ്ഞുംനോചാർന്നു. ഗംദയവുംം പിദയവുംം 
കലർന്നുവിരുംന്ന് പുതുമയുള്ള രാീതി കാവിയചെത്ത പില ജീനകീയാാവിിഷ്ക്കാരാരൂപിങ്ങളിനോലക്കും പിരാി
വിർത്തി�ിക്കിാൻ നോശ�ിയുള്ളതാക്കിി. നാടികം, കഥാപ്രസംംഗംം, സംംഗംീതനൃത്തശില്പാം തുടിങ്ങി 
പില രൂപിങ്ങളിൽ കവിിത ജീനകീയാ സംദസ്സുകളിൽ പില തവിണ് പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടു. ഗ്രാമീണ്രാായാ 
സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരുംൾചെ�ചെടി പിലരുംം കവിിതയാിചെല വിരാികൾ ഹൃദിസ്ഥിമാക്കിി. ഗംദയരാചാനകൾ വിായാി
ച്ചാസംാദിക്കിാൻ മലയാാളികൾ ആരാംഭാിച്ചുകഴിിഞ്ഞ് ഒരും ഘട്ടിത്തിലാണ്് ഇടിനോ�രാിയുചെടി ആഖയാനസംാ
ഭാാവിമുള്ള കവിിതകൾ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന്ത്. കഥയുചെടി ക്രിയാനോശ�ിയും വിായാനക്കിാരുംമായാി നോനരാിട്ടി് 
സംംവിദിക്കുന്ന് പിദങ്ങളുചെടി ചെതചെരാചെഞ്ഞ്ടുപ്പും ഇടിനോ�രാിക്കിവിിതകളിൽ സംവിിനോശ�മായും പൂത�ാ
ട്ടിിൽ മുന്ന്ിട്ടി് നിൽക്കുന്ന്തായാിക്കിാണ്ാം.

ഇടിനോ�രാിചെയാനോ�ാചെല ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിനോയായും പ്രനോചാാദി�ിച്ചത് ഗ്രാമീണ്ജീീവിിതമാണ്്. 
അവിിചെടി ജീീവിിക്കുന്ന് സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരുംചെടി പ്രശ്നങ്ങളാണ്്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കിവിിത നോകവിലം 
ശാലീനമായാ ഗ്രാമദൃശയങ്ങളല്ലാചെതയാാവുംന്ന്തും അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന്. പിലതരാം പിഠനങ്ങൾക്കി്, 
അപിഗ്രഥനങ്ങൾക്കി് വിിനോധ്യയാമായാ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കിവിിതകളുചെടി കൂട്ടിത്തിൽ ‘മാമ്പഴിം’ എന്ന് 
കവിിത വിളചെരാനോയാചെറ ജീനകീയാമായാി. ഒരും കാലഘട്ടിത്തിൽ അതിന് അസംാധ്യാരാണ്മായാ പ്രചാാരാം 
ലഭാിച്ചു. ഭാാ�ചെകാനോണ്ടാാ ഹൈശലിചെകാനോണ്ടാാആവിിഷ്ക്കരാണ് സംമ്പ്രദായാം ചെകാനോണ്ടാാ തതാചാിന്തചെകാ
നോണ്ടാാ ഏത് വിിനോധ്യനയാാണ്് അത് ഇത്രാമാത്രാം ജീനഹൃദയാങ്ങചെള ഹൈവികാരാികമായാി സംാാധ്യീനിച്ച
ചെതന്ന്് ചാിന്തിക്കുനോമ്പാൾ ജീനപ്രിയാത എന്ന് സംങ്കല്പാനം പുനർവിിചാാരാാർഹിമാവുംം. മലയാാളഭാാവിന 
എങ്ങചെനയാാണ്് ഹൈവികാരാികത, മനു�യബന്ധങ്ങൾ, നോവിർപിാടി് എന്ന്ിവിചെയാ ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തിയാ
ചെതന്ന്് സൂക്ഷ്മിമായാി വിിശകലനം ചെചാനോയ്യണ്ടാി വിരുംം. സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കിിടിയാിൽ പ്രനോയാാഗംത്തിലുംള്ള 
ലളിതമായാ ഭാാ�ണ്ഹൈശലിയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി കവിിതയാിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ത്. ഹൈവികാരാിക 
മുഹൂർത്തങ്ങളും കുടുംബബന്ധങ്ങളും മലയാാളികചെള ആഴിത്തിൽ സംാാധ്യീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഈ ഹൈവികാരാി
കപിരാിസംരാത്തിൽ കാലാനുസൃതമായാ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുംകൾ ഉണ്ടാാവിാം. അമ്മ-കുഞ്ഞ്് എന്ന് ബന്ധവുംം 
അതിചെന ചുറ്റി�റ്റി രൂപിംചെകാള്ളുന്ന് ഹൈവികാരാികാനുഭൂതിയും അനുസ്മരാിക്കുന്ന്തുചെകാണ്ടാാണ്് 
പൂത�ാട്ടുനോപിാചെല മാമ്പഴിവുംം ഒരും സംാഹിിതയസൃഷ്ടി എന്ന്തിനപ്പുറനോത്തക്കി് ഒരും സംാംസ്കാാരാിക 
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സംാതാാവിിഷ്ക്കാരാമാവുംന്ന്ത്. നാട്ടിിൻപുറചെത്ത ഒരാിടിത്തരാം കുടുംബത്തിചെല സംാധ്യാരാണ്ദൃശയമാണ്് 
ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി മാമ്പഴിത്തിന് പിശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന്ത്. മാങ്കുല പിറിചെച്ചടുത്ത് അമ്മയുചെടി അരാികി
നോലക്കി് സംനോന്താ�നോത്താചെടി ഓടിിചെയാത്തുന്ന് കുഞ്ഞ്്. അവിചെ� കുസൃതി കണ്ടാ് കയാർക്കുന്ന് അമ്മ.
വിായാനക്കിാർ തങ്ങളുചെടി സംാന്തം അനുഭാവിത്തിചെ� പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കവിിത വിായാിച്ചാസംാദിച്ചു.

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആരാംഭാനോത്താചെടി സംാഹിിതയവുംം കലയും ആസംാദിക്കുന്ന്തിനും 
നിർമ്മിക്കുന്ന്തിനും ചാില പ്രനോതയക വിിഭാാഗംക്കിാർക്കുണ്ടാായാിരുംന്ന് കുത്തക ചെപിാളിഞ്ഞും. ഇനോതാചെടി 
വിലിചെയാാരും ജീനാധ്യിപിതയവിൽക്കിരാണ്മാണ്് നോകരാളീയാ ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ സംംഭാവിിച്ചത്. ബഹുജീ
നങ്ങളാസംാദിക്കുന്ന് സംാഹിിതയവുംം സംംഗംീതവുംം അഭാിനയാവുംം സംാനോങ്കതികമായാി ഉയാർന്ന്തല്ല എന്ന് 
നിലപിാടിിൽ ചാില പിണ്ഡിതപിക്ഷം ഉറച്ചു നിന്ന്തും ചാരാിത്രാമാണ്്. നനോവിാത്ഥാാന ആശയാങ്ങളുമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടി് നോകരാളീയാ സംാമൂഹിിക ബന്ധങ്ങൾ പുനർവിിഭാാവിന ചെചായ്യചെ�ടിാനും വിായാനക്കും ആശയാ
സംംവിാദത്തിനും അവിസംരാചെമാരുംക്കുന്ന് ജീനാധ്യിപിതയ ഇടിങ്ങൾ രൂപിം ചെകാള്ളാനും തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി 
സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കും അറിവിിനും ഇടിയാിലുംള്ള മധ്യയവിർത്തികചെള ഒഴിിവിാക്കിാൻ സംാധ്യിച്ചു തുടിങ്ങി. 
പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയപ്രസ്ഥിാനവുംം നോകരാളീയാഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥിാനവുംം ഇതിൽ നിർണ്ായാകമായാ 
പിങ്കുവിഹിിച്ചു. സംാഹിിതയനോകന്ദ്രിതമായാ പുസ്തകവിായാനയാിൽ തചെന്ന് ഗംദയം സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരുംനോടിതും 
പിദയം അഭാിജീാതരുംനോടിതുചെമന്ന് ഒരും ധ്യാരാണ് നിലനിന്ന്ിരുംന്നു.എന്ന്ാൽ അത്തരാം അബദ്ധിധ്യാരാണ്
കചെള നാമാവിനോശ�മാക്കുന്ന് തരാത്തിലുംള്ളതായാിരുംന്നു എഴുത്തച്ഛനോ�യും കുഞ്ചാൻ നമ്പയാരുംനോടിയും 
ചാങ്ങമ്പുഴിയുനോടിയും കവിിതകൾക്കി് ലഭാിച്ച ജീനസംമ്മതി. 

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ‘മാമ്പഴി’ത്തിനോലക്കി് വിരുംനോമ്പാൾ ജീനകീയാതചെയാ നിർണ്യാിച്ച പ്രധ്യാന
ഘടികം അനാർഭാാടിലളിതമായാ പ്രതിപിാദനരാീതിയാാചെണ്ന്ന്് കാണ്ാനാകും. ‘അങ്കണ്ഹൈത്തമാ
വിിൽ നിന്ന്ാദയചെത്ത പിഴിം വിീചെെ’ എന്ന് കാവിയാരാംഭാം ആദയവിായാനയാിൽ പ്രനോതയകതയുള്ളതായാി 
നോതാന്ന്ില്ല. ഓനോരാാ വിായാനയാിലുംം വിാക്കിിചെ� ചെതചെരാചെഞ്ഞ്ടു�ിൽ കവിി പുലർത്തിയാ ജീാഗ്രത ചെവിളി
ചെ�ട്ടു തുടിങ്ങുകയും ചെചായ്യും. കാവിയരാചാനാപിാരാമ്പരായത്തിൽ വിള്ളനോത്താനോളാ ജീി. ശങ്കരാക്കുറുനോ�ാ സംാീക
രാിച്ച ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംതന്ത്ര്യമല്ല ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി മാമ്പഴിത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ത്.നാട്ടിിൻപുറചെത്ത 
ഒരാിടിത്തരാം കുടുംബത്തിചെ� അതിസംാധ്യാരാണ്മായാ ഒരും ദൃശയത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാ് ഭാാവിതീവ്രാമായാ 
ഹൈവികാരാികമുഹൂർത്തങ്ങചെള ചെമനചെഞ്ഞ്ടുക്കുകയാാണ്് കവിി. പിാരാമ്പരായത്തിചെ� പിരാിശീലനനോമാ 
ആസൂത്രാണ്നോമാ ഇല്ലാതിരുംന്ന് ഗ്രാമീണ് തലമുറ ‘മാമ്പഴിം’ ഒരും കവിിതയാാചെണ്ന്ന്തിചെനക്കിാൾ 
ജീീവിിതമാചെണ്ന്ന് നിലയാിൽ വിായാിച്ചാസംാദിച്ചു. സംാഹിിതയം എന്താവിണ്ം, എന്തിനാവിണ്ം തുടിങ്ങിയാ 
നോചാാദയങ്ങൾ അതിശക്തമായാി ഉയാർന്നുവിന്നുചെകാണ്ടാിരുംന്ന് ഘട്ടിത്തിലാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി 
‘മാമ്പഴിം’ പുറത്തുവിരുംന്ന്ത്. പുനോരാാഗംമനചാിന്തയുനോടിയും ജീനാധ്യിപിതയസംാമൂഹിയനീതിയുനോടിയും മനോതതരാ
താത്തിചെ�യും വിഴിിയാിലൂചെടി നയാിക്കുന്ന് നോസംാനോദ്ദശയസംാഹിിതയമാണ്് സംാമൂഹിിക നന്മക്കിാവിശയചെമന്ന്് 
ഇടിതുപിക്ഷ�ാർട്ടിികൾ വിിശാസംിച്ച ഘട്ടിമാണ്ത്.

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ‘മാമ്പഴിം’ മനഃശാസ്ത്രീപിരാമായാ പില വിിശകലനങ്ങൾക്കും വിിനോധ്യയാമായാ 
കൃതിയാാണ്്. എന്ന്ാൽ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ഏറ്റവുംം മഹിത്തായാ രാചാനയാായാല്ല ‘മാമ്പഴിം’ വിില
യാിരുംത്തചെ�ടുന്ന്ത്. ജീനകീയാത തചെന്ന്യാാണ്് ഈ കാവിയചെത്ത ശ്രീനോദ്ധിയാമാക്കിിയാ ഘടികം. 
മരാണ്ം എന്ന് അനിവിാരായമായാ നോവിർപിാടിിചെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മചെ�ടുത്തലാണ്് ഈ കവിിത. 
ആ മരാണ്മാവിചെട്ടി ഒരും കുഞ്ഞ്ിനോ�തും. അനുകരാണ്ാത്മികങ്ങളും കൃത്രാിമവുംമായാ വിിലാപിങ്ങനോളാടി് 
ഐകയചെ�ടുക എളു�മല്ല. സംാാഭാാവിികചെമന്ന്് നോതാന്ന്ിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന് ഭാാവിാത്മികവുംം ഹൈവികാ
രാികവുംമാനോവിണ്ടാതുണ്ടാ് അവിയ്ക്ക്്. ‘മാമ്പഴിം’ ജീീവിസ്സുറ്റ ഒരും യാാഥാർത്ഥായമായാി വിായാനക്കിാർക്കി് 
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അനുഭാവിചെ�ട്ടു. സംാധ്യാരാണ്മനു�യരുംചെടി നിതയജീീവിിതത്തിൽ സംംഭാവിിക്കുന്ന് അതിസംാധ്യാരാണ്മായാ 
ഒരും സംന്ദർഭാചെത്തയാാണ്് യാാചെതാരും അഭാിജീാതഭാാവിവുംമില്ലാചെത കവിിതയാിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുവിന്ന്ത്. 
ഇതിനോനാടി് പ്രനോമയാപിരാമായാി സംാമയമുള്ള റഫീക്കി് അഹിമ്മദിചെ� ‘നോതാരാാമഴി’യും സംാധ്യാരാണ്ക്കിാ
രുംചെടി വിായാനാഭാിരുംചാിചെയാ ഹൈവികാരാികമായാി സംാാധ്യീനിച്ച കവിിതയാാചെണ്ന്ന്് കാണ്ാം. വിായാനക്കിാർ 
എന്ന് ആൾക്കൂട്ടിം ആഖയാനരൂപിങ്ങചെള അഭാിരുംചാിക്കിനുസംരാിച്ച്  പിാകചെ�ടുത്തിചെയാടുക്കുകയാാണ്്. 
അതുചെകാണ്ടാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ‘മാമ്പഴിം’ വിീണ്ടും വിീണ്ടും വിായാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്.

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ‘മാമ്പഴിം’ മലയാാള കവിിതാചാരാിത്രാത്തിചെല ജീനപ്രിനോയാതിഹിാസംമായാി 
ഓർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന് രാചാനയാാണ്്. വിായാനക്കിാചെരാ ഹൈവികാരാികപ്രതികരാണ്ങ്ങൾ സംജ്ജമാക്കുന്ന് 
വിിധ്യം കണ്ണീരുംം ദുരാന്തവുംം ഇടികലർന്ന് ഭാാവിാന്തരാീക്ഷമാണ്് കവിിതയാിലുംടിനീളം നിറഞ്ഞുംനിൽക്കു
ന്ന്ത്. പില പ്രതയയാശാസ്ത്രീങ്ങളിലൂന്ന്ി വിിവിിധ്യ തരാത്തിലുംള്ള വിിമർശനാത്മിക വിായാനകൾ മാമ്പഴി
ത്തിന് സംംഭാവിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ചെപിണ്മനഃശാസ്ത്രീത്തിനോ�യും സ്ത്രീീവിാദത്തിനോ�യും കാഴ്ച�ാടുകളിലൂചെടി വിന്ന് 
വിയാഖയാനങ്ങളാണ്് എടുത്തു പിറനോയാണ്ടാവി. ലിംഗം-ചെതാഴിിൽ പിദവിി മൂലയങ്ങളിൽ വിീട്ടിമ്മചെയാന്ന് 
പുതിയാ നിർമ്മിതി നടിത്തി ഭാദ്രമാക്കിിയാ പുരും�പ്രതയയാശാസ്ത്രീമാണ്് മാമ്പഴിം എന്ന്് സ്ത്രീീവിാദനിരൂ
പിണ്ം അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു.

മാമ്പഴിത്തിന് ലിവിിങ്്സ്റ്റിണ് ലാർചെനഡി് എന്ന് കവിിയുചെടി അച്ഛൻ മറക്കുന്നു(Father 
forgets) എന്ന് കവിിതനോയാാടി് കടി�ാടുണ്ടാ് എന്ന് വിിമർശനമുന്ന്യാിച്ചത് എം. ചെക. നോമനോനാൻ 
ആചെണ്ന്ന്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ഓർക്കുന്നു. ഈ സ്മരാണ്ക്കി്  മാമ്പഴിത്തിചെ� ജീനപ്രിയാതയുമായാി 
ചെചാറുതല്ലാചെത്താരും ബന്ധം കാണ്ാം. പൂത�ാട്ടി്, മാമ്പഴിം, ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത എന്ന്ീ മൂന്നു 
കവിിതകളിലുംം പിിതാവിില്ലാത്തതിചെ� അരാക്ഷിതതാം വിായാനക്കിാചെരാ വില്ലാചെത സംാാധ്യീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ് 
.അമ്മയും ആണ്കുഞ്ഞുംം തമ്മിലുംള്ള ബന്ധമാണ്് മൂന്ന്് കവിിതകളുനോടിയും പ്രതിപിാദയവിി�യാം. 
‘പൂത�ാട്ടിിലുംം’ ‘മാമ്പഴി’ത്തിലുംം അച്ഛൻ അദൃശയനാണ്്. ‘ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത’യാിചെല അച്ഛനാ
വിചെട്ടി അകാലമൃതു സംംഭാവിിക്കുന്നു. അത്തരാചെമാരും ഘട്ടിത്തിൽ സംമൂഹിം രാക്ഷാകർത്തൃതാം ഏചെറ്റ
ടുനോക്കിണ്ടാതുചെണ്ടാന്ന് അനോബാധ്യം ഇവിിചെടി ഏറിനോയാാ കുറനോഞ്ഞ്ാ പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. അനോബാധ്യമായാ 
ഒരും സംാത്മിീകരാണ്ം ഈ കവിിതനോയാാടി് മലയാാളി വിായാനാസംമൂഹിത്തിനുണ്ടാായാതിൽ അദൃശയ
നായാ പിിതാവി് എന്ന് ഘടികം നിർണ്ായാകമാണ്്. മലയാാളിത്തമുള്ള വിീട്ടികങ്ങളാണ്് ഈ മൂന്നുക
വിിതകളുനോടിയും പിശ്ചാത്തലം. അവിചെയാ ആ നിലയാിൽ സംംരാക്ഷിച്ചുനിർനോത്തണ്ടാ ഉത്തരാവിാദിതാം 
വിലുംതാചെണ്ന്ന് നോബാധ്യം വിായാനക്കിാരാിലുംണ്ടാ്. ഗംാർഹിികതയുചെടി മതിൽചെക്കിട്ടിിനുള്ളിൽ മലയാാളി 
സംായാം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ നടിത്തിയാ ശ്രീമങ്ങചെള കവിിത കൃതയമായാി പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യുന്നു. മനു
�യചെ� ശാശാതദുഃഖത്തിനോ�യും നിസ്സ്ഹിായാാവിസ്ഥിയുനോടിയും ഭാാഗംമായാി ‘മാമ്പഴി’ചെത്ത മലയാാളി 
വിായാിച്ചവിസംാനി�ിച്ചു എന്നു പിറയുന്ന്തിൽ അർത്ഥാമില്ല.

മാമ്പഴിം പുറത്തിറങ്ങിയാ ഘട്ടിം വിളചെരാ പ്രധ്യാനമാണ്്. 1936-ലാണ്് മാമ്പഴിം പ്രസംിദ്ധിീകൃതമാവും
ന്ന്ത്. 1937-ൽ ചാങ്ങമ്പുഴിയുചെടി ‘വിാഴിക്കുല’ പുറത്തിറങ്ങി. പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയചെത്ത സംംബന്ധിച്ച 
വിലിയാ ചാർച്ചകൾ നടിക്കുന്ന് ഘട്ടിമായാിരുംന്നു 1930-കൾ. ‘മാമ്പഴിം’ ഉൾചെ�ടുന്ന് കവിിതാസംമാഹിാരാ
മായാ കന്ന്ിചെക്കിായ്ത്തിിന് എഴുതിയാ അവിതാരാികയാിൽ കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാരാാർ ഇങ്ങചെന അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു.

‘ഈ അമ്മ ഒരും ചെതാഴിിലാളിസ്ത്രീീനോയാാ, അനോതാ മുതലാളി സ്ത്രീീനോയാാ എന്ന് ്അനോനാ�ിച്ചറിഞ്ഞ്ിട്ടു 
നോവിണ്ം ഈ കൃതിയാിൽ പുനോരാാഗംതിയുനോണ്ടാാ-നോകരാളത്തിചെ� നനോവിാത്ഥാാനമുനോണ്ടാാ എന്ന്് 
നിശ്ചയാി�ാൻ എന്നു കരുംതുന്ന് ഒരും സംാഹിിതയകക്ഷിയുണ്ടാ്. അവിനോരാാടി് എന്തു സംമാധ്യാനം 
പിറയാാനാണ്്?’   (കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാരാാർ, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കിവിിത) 
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ഈ നിരാീക്ഷണ്ം ചാരാിത്രാപിരാമായാ ചാില അംശങ്ങചെള പിാചെടി തിരാസ്ക്കരാിക്കുന്നു. ഇതിചെന സംംബ
ന്ധിച്ച് ‘കാവിയനീതികൾ കാലസംമ്മതങ്ങൾ’ എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ ടിി. എം. നോസംാമലാൽ നടിത്തുന്ന് 
നിരാീക്ഷണ്ം ശ്രീനോദ്ധിയാമാണ്്.

“ആദയഘട്ടിത്തിൽ വിാഴിക്കുലയ്ക്ക് ്ലഭാിച്ച പ്രചാാരാം മാമ്പഴിത്തിന ്ലഭാിനോച്ചാ എന്ന് ്സംംശയാമാണ്.് 
അത്രാനോമൽ പിതിപ്പുകൾ വിിറ്റുനോപിായാ കൃതിയാാണ്് വിാഴിക്കുല. എന്ന്ാൽ രാാഷ്ട്രീ-സംംസ്ഥിാന 
പിിറവിികൾക്കുനോശ�ം സംാമൂഹിയ സുസ്ഥിിരാതയാിനോലക്കി് പിടിിപിടിിയാായാി നടിന്ന്ടുത്തുചെകാണ്ടാി
രാിക്കുന്ന് നോകരാളത്തിൽ അമ്പതുകൾക്കുനോശ�ം ഇനോന്ന്ാളമുള്ള ചാരാിത്രാത്തിൽ ഇതിനോലതു 
കവിിതക്കിാണ്് പ്രചാാരാം എന്ന്ാനോലാചാിക്കുനോമ്പാൾ അച്ചടിിക്കിണ്ക്കി് നോനാക്കിാചെത തചെന്ന് 
പിറയാാം മാമ്പഴിത്തിനാണ്.് ഇതിചെ� കാരാണ്മനോനാ�ിക്കുനോമ്പാൾ എത്തിനോച്ചരാാവുംന്ന് നിഗംമനം 
ശ്രീീ കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാരാാർ ജീീവിിച്ചിരുംചെന്ന്ങ്കിൽ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� ചെനറ്റി ചുളി�ിനോച്ചനോന. കാരാണ്ം 
മാരാാരുംചെടി ഭാാ�യാിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ നോകരാളീയാ സ്ത്രീീ (സ്ത്രീീ മാത്രാമല്ല സംമൂഹിം)ചെതാഴിിലാളി 
സ്ത്രീീയാിൽ നിന്ന് ്മുതലാളി സ്ത്രീീയാാവിാൻ തുടിങ്ങുന്ന് പിരാിണ്ാമത്തിചെ� ഘട്ടിമാണ്ിത.് സംാന്തമായാി 
ചെതാടിിയും മാവുംം അതിചെല പിഴിം കഴിിക്കിാചെനാരും ഉണ്ണിയും നോകരാളത്തിൽ ജീനകീയാമായാനോ�ാൾ 
മാമ്പഴിത്തിചെ� വിിനിമയാനോശ�ിയും കൂടിി. അതുചെകാണ്ടാ് ‘വിാഴിക്കുല’ ഒരും ഭൂതകാലകൃതിയും 
‘മാമ്പഴിം’ ഒരും സംമകാലിക കൃതിയുമാണ്് നമുക്കിിന്ന്്. അത്ഭുതം! രാണ്ടും എഴുതചെ�ടുന്ന്ത് 
എട്ടു പിതിറ്റാണ്ടുകൾക്കി് മുമ്പ്. വിയാസ്സ്ിൽ മൂത്തത് മാമ്പഴിവുംം!”

       (പുറം 25, നോസംാമലാൽ)

കാല്പാനികമായാ ഒരും ഹൈവികാരാികനോലാകം കവിിതക്കികത്ത് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി രൂപിചെ�ടുത്തി
ചെയാടുക്കുന്നുണ്ടാ്. അതിചെ� ആസംാാദനം ചാരാിത്രാനിരാനോപിക്ഷമായാ വിഴിികളിലൂചെടിയാല്ല സംഞ്ചാരാിച്ചചെതന്ന്് 
മാത്രാം. ജീനപ്രിയാകവിിതയാിചെല കണ്ണീർക്കിാലം ഈ മൂന്ന്് കവിിതകനോളയും പിിന്തുടിരുംന്നു.

വിയാലാറിചെ� ‘ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത’യും വിായാനക്കിാചെരാ സംമീപിിക്കുന്ന്ത് ഹൈവികാരാിക
മായാാണ്്. വിളചെരാ ലഘുവിായാ ഈ കവിിത സൃഷ്ടിച്ച ഹൈവികാരാിക പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ മറ്റ് വിയാലാർ 
കവിിതകചെളക്കിാൾ വിളചെരാ വിലുംതായാിരുംന്നു. വിിരാഹിം, മരാണ്ം, വിിലാപിം തുടിങ്ങിയാവി മലയാാളിക
ൾക്കിിടിയാിൽ ഏറ്റവുംം ശക്തമായാ സംംനോവിദനോനാപിാധ്യികളാണ്്. പൂത�ാട്ടി്, മാമ്പഴിം, ആത്മിാവിിചെലാരും 
ചാിത എന്ന്ീ മൂന്നു കവിിതകളിലുംം ഇതിചെ� പിലമാതിരാി പ്രകാരാനോഭാദങ്ങൾ കചെണ്ടാത്താനാവുംം.

വിയാലാറിചെ� ‘ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത’ സംവിിനോശ�മായാ ഒരും ഹൈവികാരാിക പിശ്ചാത്ത
ലത്തിലാണ്് രൂപിചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. മലയാാളിക്കി് അത്രാചെയാളു�ത്തിൽ കചെയ്യാഴിിഞ്ഞും 
കളയാാനാവിാത്ത ചെപിാതുവിി�യാത്തിചെ� നോകന്ദ്രത്തിനോലക്കി് അനോനകം ജീീവിിതചാിഹ്നങ്ങചെള 
നോചാർത്തുചെവിക്കുകയാാണ്്  കവിി.അതുചെകാണ്ടാ് തചെന്ന് കവിിതയുചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രീവിിവിക്ഷകനോളാ 
പുനോരാാഗംമനാത്മിക ആശയാങ്ങനോളാ ഒന്നുമല്ല ചുറ്റുപിാടുമുള്ള സംാമാനയജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങചെള കാല്പാനി
കവിൽക്കിരാിച്ചതുതചെന്ന്യാാണ്് ‘ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത’യുചെടി ജീനപ്രിയാതക്കി് കാരാണ്മായാചെതന്ന്് 
പിറയാാം. അച്ഛചെ� മരാണ്ം തിരാിച്ചറിയാാചെത ചാന്ദന�മ്പരാമനോനാ�ിച്ചു നടിക്കുന്ന് കുട്ടിൻ. ആലപ്പുഴിക്കി് 
നോപിായാിവിന്ന്ാൽ അച്ഛൻ ചെകാണ്ടുവിരാാറുള്ള ഓറഞ്ചാിചെനക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന് കുട്ടിി മലയാാളിയുചെടി ഉള്ളു
ലച്ചു. ആലപ്പുഴിക്കി് നോപിായാി എന്നു പിറയുന്ന്തുനോപിാചെലനോയാ മരാിച്ചു നോപിായാി എന്ന്തിനർത്ഥാമുള്ളൂ എന്ന്് 
ചാിന്തിച്ച കുഞ്ഞ്് പിരാിചാിതമായാ ജീീവിിത സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ നിന്ന്് അടിർത്തിചെയാടുത്ത ഒരും കഥാപിാ
ത്രാചെത്തനോ�ാചെല മലയാാളിക്കിനുഭാവിചെ�ട്ടു. തചെ� ചുറ്റും നടിക്കുന്ന്ചെതാന്നും മനസ്സ്ിലാക്കിാനാവിാചെത 
അച്ഛൻ ഉറങ്ങിചെയാണ്ീക്കും വിചെരാ ശബ്ദമുണ്ടാാക്കിരുംചെതന്ന്് തചെന്ന്ത്തചെന്ന് ചാട്ടിം ചെകട്ടുന്ന് കുട്ടിനാണ്് 
കവിിതയാിചെല ആഖയാതാവി്. അവിചെ� നോനാട്ടിമാണ്് കവിിതയാിലാചെക കടിന്നുവിരുംന്ന് അന്തരാീക്ഷം. 
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ഒരും ചെമനോലാഡ്രാാമയുചെടി ചാിരാപിരാിചാിതമായാ പിശ്ചാത്തലചെത്ത ലളിതവുംം സുതാരായവുംമായാ പിദവിാ
കയങ്ങളിലൂചെടി വിായാനക്കിാരുംചെടി വിിചാാരാഘടിനചെയാ ആഴിത്തിൽ സംാാധ്യീനിക്കുന്ന് വിിധ്യത്തിൽ രൂപി
ചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുകയാാണ്് ഇവിിചെടി. കൃത്രാിമമായാ കാവിയബിംബങ്ങചെളാന്നും കവിിതയാിചെലവിിചെടിയും 
കടിന്നുവിരുംന്ന്ില്ല.

‘പിച്ച�ിലാവിിലചെത്താ�ിയും വിച്ചു ചെകാ-
ണ്ടാച്ഛചെ� കണ്പിീലി ചെമചെല്ലത്തുറന്നു ഞാൻ,
ചെപിയാ് തുനോതാരാാത്ത മിഴിികളുമായാ്-എൻ
ഹൈക തട്ടിി മാറ്റി പിതുക്കിചെയാൻ മാതുലൻ
എചെന്ന്ചെയാാരാാൾ വിന്നു നോതാളത്തിട്ടു
ചെകാണ്ടുനോപിായാ് ,കണ്ണീരായാാളിലുംം കണ്ടു ഞാൻ.
എന്തുചെകാണ്ടാാണ്ച്ഛനിന്നുണ്രാാത്തചെത
ചെനചെന്ന്ചെയാടുത്തയാാനോളാടു നോചാാദിച്ചു ഞാൻ’

     (വിയാലാർ രാാമവിർമ്മ, ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത)

ഈ മട്ടിിലാണ്് കവിിത മുനോന്ന്ാട്ടി് നോപിാവുംന്ന്ത്. കുട്ടിിയുചെടി മനസ്സ്ിലൂചെടിയുള്ള അവിതരാണ്ം 
കാവിയസംന്ദർഭാചെത്ത കൂടുതൽ നിഷ്കാളങ്കവുംം ഹൈവികാരാികവുംമാക്കുന്നുണ്ടാ്. കുട്ടിിചെയാ എടുത്ത് നോതാളത്തിട്ടി 
മനു�യനോ�യും അകത്തിരുംന്ന്് കരായുന്ന് അമ്മയുനോടിയും മുതിർന്ന് മനനോസ്സ്ാചെടിയാാണ്് മലയാാളികൾ 
മുഴുവിനും ആ കുഞ്ഞ്ിചെന നോനാക്കിിക്കിണ്ടാത്. അച്ഛചെന ചെവിള്ളചെമാഴിി�ിച്ച് കുളി�ിക്കുന്ന്തും ചെവിള്ളമു
ണ്ടാിട്ടി് പുത�ിക്കുന്ന്തും താങ്ങി പുറനോത്തചെക്കിടുക്കുന്ന്തും നാടികീയാമായാി കവിിതയാിൽ അവിതരാി�ിക്കു
ന്നു. ഇതിചെ�ചെയാല്ലാം ആചെകത്തുകയാാണ്് ആ കവിിതക്കി് ലഭാിച്ച വിമ്പിച്ച സംാീകാരായത. ആലപ്പുഴിയാിചെല 
നോചാർത്തലത്താലൂക്കിിൽ വിയാലാർ ഗ്രാമത്തിൽ ചെവിള്ളാരാ�ള്ളി നോകരാളവിർമ്മയുനോടിയും വിയാലാർ രാാഘ
വി�റമ്പിൽ അംബാലികത്തമ്പുരാാട്ടിിയുനോടിയും മകനായാി�ിറന്ന് കവിിയുചെടി ജീീവിിതം തചെന്ന്യാാണ്് 
ഈ കവിിതക്കി് വിി�യാമായാിരാിക്കുന്ന്ത്. അനോദ്ദഹിത്തിന് മൂന്ന്രാ വിയാസ്സുള്ളനോ�ാഴിായാിരുംന്നു അച്ഛൻ 
നോകരാളവിർമ്മയുചെടി വിിനോയാാഗംം. കവിിയുചെടി സംാകാരായജീീവിിതാനുഭാവിത്തിചെ� യാഥാർത്ഥാവിിവിരാണ്ം 
എന്ന് നിലയാിലുംം ഈ കവിിത വിായാനക്കിാചെരാ ഹൈവികാരാികമായാി സംാാധ്യീനിച്ചു. നിരാവിധ്യി തവിണ് 
യുവിജീനോനാത്സവിനോവിദികളിലൂചെടിയും ദൃശയശ്രീാവിയമാധ്യയമങ്ങളിലൂചെടിയും അവിതരാി�ിക്കിചെ�ട്ടു എന്ന് 
സംവിിനോശ�ത ‘പൂത�ാട്ടി്, മാമ്പഴിം എന്ന്ീ കവിിതകചെളനോ�ാചെല ‘ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിത’ക്കും ഉണ്ടാ്. 
എല്ലാവിർക്കും എളു�ത്തിൽ ചെചാാല്ലാവുംന്ന്തും ഹൃദിസ്ഥിമാക്കിാവുംന്ന്തുമാണ്് ഈ മൂന്നു കവിിതകളും.

വിായാന ചാരാിത്രാപിരാമായാി വിളർന്ന്തിനുപിിന്ന്ിൽ സംാക്ഷരാത, വിായാിക്കിാനുള്ള ഒഴിിവുംസംമയാം, 
അന്തരാീക്ഷം എന്ന്ീ ഘടികങ്ങൾക്കി് വിളചെരാ വിലിയാ പിങ്കുണ്ടാ്. അതിൽത്തചെന്ന് മധ്യയവിർഗംാഭാിരുംചാി
കചെള സംാതന്ത്ര്യമായാി നിർവ്വചാിക്കുകയാായാിരുംന്നു ജീനപ്രിയാസംാഹിിതയം. ഭാാവുംകതാപിരാമായും ആശയാ
പിരാമായും ലളിതവിൽക്കൃതമായാ ചാില രൂപിാവിലികൾ നിർമ്മിക്കുക മാത്രാമല്ല സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീപിരാവുംം 
സംാമൂഹിികശാസ്ത്രീപിരാവുംമായാ ചാില വിിവിക്ഷകചെള  മുഖയധ്യാരായാിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുവിരാികകൂടിിയാായാിരുംന്നു 
അവി. സംാഹിിതയകൃതികളിൽ ആനോരാാപിിതമാകുന്ന് ഉത്തമാനുത്തമ വിർഗംീകരാണ്ങ്ങചെള ചെപിാളിച്ചു
കളയുകയും ഹൈവികാരാികമായാ സംാാധ്യീനത്തിലൂചെടി നോകരാളീയാ സംമൂഹിചെത്ത പ്രനോചാാദി�ിക്കുകയും 
ചെചായ്തു.കനോമ്പാളത്തിചെ� ആവിശയങ്ങൾക്കിനുസംരാിച്ച് സംാഹിിതയചെത്തയും സംാഹിിതയകാരാനോനയും 
മാററിത്തീർക്കുന്ന് രാീതിയാല്ല ഇവിിചെടി പിരാാമർശിക്കുന്ന്ത്. അങ്ങചെന ചെചായ്തിരുംചെന്ന്ങ്കിൽ കാലം 
കഴിിയുനോമ്പാൾ രാചായാിതാക്കിൾ ആ നിലയാിൽ അപ്രസംക്തരാായാി മാറിനോയാനോന. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി 
മാമ്പഴിവുംം ഇടിനോ�രാിയുചെടി പൂത�ാട്ടും വിയാലാറിചെ� ആത്മിാവിിചെലാരും ചാിതയും ഇന്നും ആളുകൾ 
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ആസംാദിക്കുകയും ആലപിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. ഹൈവികാരാികത, മനു�യബന്ധങ്ങൾ, നോവിർപിാടി്, 
മിത്ത് മുതലായാവിയാാണ്് ഈ കവിിതകചെള ജീനപ്രിയാമാക്കിിയാ ചെപിാതുസംവിിനോശ�തകൾ. കാൽ�
നികമായാ കഥാവിൽക്കിരാണ്ം ഈ മൂന്ന്് കവിിതകളിലുംം ദൃശയമാണ്്. 1950-കളിനോലയും 60-കളിനോലയും 
നവിസംാക്ഷരാസംമൂഹിത്തിചെ� അനുഭാവിനോലാകചെത്ത അവി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. അക്ഷരാം അറി
യാാത്തവിർക്കും ഏറ്റുചെചാാല്ലാവുംന്ന് വിിധ്യം ലളിതമായാി രാചാിക്കിചെ�ട്ടി ഈ കവിിതകൾ ശക്തമായാ 
ഹൈവികാരാികഘടിനക്കുള്ളിലാണ്് നിലയുറ�ിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്.

വിിലാപികാവിയപ്രസ്ഥിാനം മലയാാളകവിിതയുചെടി ചാരാിത്രാത്തിൽ വിളചെരാമുനോമ്പ നിലവിിലുംള്ള
താണ്്.വിിരാഹിദുഃഖമാണ്് വിിലാപിത്തിന് കാരാണ്മാകുന്ന്ത്. നിതയവിിരാഹിത്തിന് നോഹിതുവിായാ ഏറ്റവുംം 
വിലിയാ നോവിർപിാടിാണ്് മരാണ്ം. അത്തരാം പ്രനോമയാങ്ങൾ ഹൈവികാരാിക പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ ഉണ്ർത്തും 
വിിധ്യം മുമ്പും മലയാാളത്തിൽ രാചാിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്. ചെപിാതുചെവി കണ്ണീർക്കിഥകൾക്കി്  മലയാാളി വിായാ
നാസംമൂഹിത്തിനിടിയാിൽ ലഭാിച്ചിട്ടുള്ളത് വിമ്പിച്ച സംാീകാരായതയാാണ്്. മലയാാളി വിയക്തിബന്ധങ്ങൾക്കി് 
നൽകുന്ന് അമിതമായാ പ്രാധ്യാനയം ഇതിചെ� പിിന്ന്ിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുചെവിന്ന്് കാണ്ാം. നോകരാളീയാ 
ചെപിാതുമണ്ഡലം രാാഷ്ട്രീീയാാഭാിപ്രായാങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുത്തുകയും ഹൈവികാരാികപ്രതികരാണ്ങ്ങൾക്കി് 
സംജ്ജമാകുകയും ചെചായ്തഘട്ടിമാണ്് 1950-കൾ. മചെറ്റാരാാളുചെടി ദുഃഖം തചെ� തചെന്ന് ദുഃഖമായാിക്കിാണു്ന്ന് 
ഒരും സംമഭാാവിന അക്കിാലത്ത് രൂപിം ചെകാണ്ടാിരുംന്നു.ചെതാഴിിലാളിവിർഗ്ഗാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ, കാർ�ിക
പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി ഈ ചാിന്താരാീതിയുചെടി പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്്.

ജീനപ്രിയാതയുചെടി വിിഭാജീനനോരാഖ ഈ കവിിതകചെള സംാഹിിതയചാരാിത്രാത്തിൽ അപ്രസംക്തമാ
ക്കിിയാില്ല എന്ന്ത് പ്രനോതയകം നോരാഖചെ�ടുനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. പിാരാായാണ്ത്തിലൂചെടിയും പുന�ാരാായാണ്
ത്തിലൂചെടിയും മാമ്പഴിവുംം പൂത�ാട്ടും കുനോറക്കൂടിി മുനോന്ന്ാട്ടി് നോപിാവുംകയും ചെചായ്തു. ഹൈവിവിിധ്യയാത്മികമായാ 
അറിവിനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാകുന്ന് പില തരാം മനു�യചെരാ ഒരുംമിച്ചുനിർത്തുന്ന് അനോനകം അടിി
ചെയാാഴുക്കുകളാണ്് ഈ കവിിതകളിലൂചെടി വിികസംിതമായാത്. അതുതചെന്ന്യാാണ്് ‘ജീനപ്രിയാത’ എന്ന് 
ചെപിാതുനാമകരാണ്ത്തിലൂചെടി വിീണ്ടും അടിിവിരായാിട്ടുറ�ിക്കുന്ന്തും.
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8. ത്തോ�ാവിിന്ദപീിള്ള പീി., 1974, ത്തോകരംളനിത്തോവിാത്ഥാാനിം ഒരു മാാര്ക്സ്ിസ്റ്റി് വിീക്ഷണിം, ചിന്ത്യാപീബ്ലിിത്തോഷാഴ്സ്്, തിരുവിന്ത്യപുരംം

9. നിത്തോരംന്ദ്രപ്രസംാദ്യാ് ആര്., 1975, ഭാാവുകതംം മാാറുന്നു, സംാഹിിത�പ്രവിര്�ക സംഹികരംണിസംംഘംം, ത്തോകാട്ട്യം

10. രംാജീവിന് ബിി., 2009, വിാക്കുകളുംം വിസ്തുക്കളുംം, ഡിി.സംി.ബുക്സ്്, ത്തോകാട്ട്യം

11. ത്തോസംാമാലാല് െി.എം., 2016, കാവി�നിീതികള് കാലസംമ്മതങ്ങള്, കൈമാത്രംി ബുക്സ്്, തിരുവിനിന്ത്യപുരംം
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12. കൈവിത്തോലാപ്പിള്ളി ശ്രീീധ്യരംത്തോമാത്തോനിാന്, 1984, കൈവിത്തോലാപ്പിള്ളിക്കവിിതകള്, സംാഹിിത�പ്രവിര്�ക സംഹികരംണി

സംംഘംം, ത്തോകാട്ട്യം

13. ഷാാജി ത്തോജക്കബി്, 2009, ജനിപ്രിയസംംസ്കാാരംം ചരംിത്രംവും സംിദ്ധാാന്ത്യവും, മാാതൃഭൂമാി ബുക്സ്്, ത്തോകാഴിിത്തോക്കാെ്

14. ഇെത്തോ�രംി ത്തോ�ാവിിന്ദന് നിായര്, 2012, ഇെത്തോ�രംിക്കവിിതകള്, മാാതൃഭൂമാി ബുക്സ്്, ത്തോകാഴിിത്തോക്കാെ്

15.  വിയലാര് രംാമാവിര്മ്മ, 1984, വിയലാര് കവിിതകള്, നിാഷാണില് ബുക്സ്്റ്റ്യൂാള്, ത്തോകാട്ട്യം.

നീതു സംി സുബ്രഹ്മണ്യൻ.
1992 ൽ മലപ്പുറം ജീില്ലയാിൽ ജീനനം. പിട്ടിാമ്പി സംംസ്കൃത നോകാനോളജീ്, തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയാാളം സംർവി
കലാശാല, കാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല എന്ന്ിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദയാഭായാസംം.യു.ജീി.
സംി. ചെനറ്റ്, ചെജീ.ആർ.എഫ്. നോയാാഗംയതകൾ നോനടിിയാിട്ടുണ്ടാ്. നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കിാദമി യുവി സംാഹിിതയ 
പുരാസ്കാാരാം, കുനോട്ടിട്ടിൻ കവിിതാ പുരാസ്കാാരാം, അന്തർ സംർവികലാശാല കവിിതാ പുരാസ്കാാരാം, ചെകാൽക്കിത്ത 
ഹൈകരാളി സംമാജീം എൻനോഡിാവി്ചെമ� ് പുരാസ്കാാരാം, നോകരാള കലാമണ്ഡലം കവിിതാ പുരാസ്കാാരാം എന്ന്ിവി 

ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഇനോ�ാൾ കാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്ം ചെചായ്യുന്നു.



5-7-5 അഥവിാ പ്രതിസംാരാത്തിചെ� ഹൈഹികു
 നോഡിാ. നിധ്യീ�്.ചെക.പിി

അദ്ധിയാപികൻ, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല പിയ്യന്നൂർ പ്രനോദശിക നോകന്ദ്രം.

ആദയകാല മലയാാളസംാഹിിതയത്തിചെ� ചാരാിത്രാം അവിയക്തനോരാഖയാാണ്്.തമിഴി് സംാഹിിതയ
ത്തിചെ� ചുവിടി്പിറ്റി വിികാസംം പ്രാപിിച്ച മലയാാള സംാഹിിതയത്തിന് ഇസംങ്ങളിലൂചെടിയും പ്രസ്ഥിാ
ങ്ങളിലൂചെടിയും കാലഘട്ടിങ്ങളിലൂചെടിയും ബഹുസംാരാമായാ ജീീവിിതചെത്ത ചാിത്രാീകരാിക്കുവിാൻ സംാധ്യിച്ചു.
ആധുനികതയുചെടി ‘തുടിർച്ചയും ഇടിർച്ചയു’മായാി കടിന്നുവിന്ന് ഉത്തരാാധുനികത ആധുനികസംാനോങ്കതിക 
വിിദയയുചെടിയും ഹൈസംബർ സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും പുതുകവിിതകചെള മലയാാളികൾക്കി് പിരാിചായാചെ�ടു
ത്തി. ഹൈസംബർ ഇടിങ്ങൾ സംജീീവിമായാനോതാടുകൂടിി ഹൈഹികുകവിിതകൾക്കി് പ്രചാാരാം ലഭാിച്ചു തുടിങ്ങി. 
രൂപി - ഭാാവി തലങ്ങളിൽ വിലിയാ പിരാിവിർത്തനങ്ങൾക്കു വിിനോധ്യയാമായാ ഒരും കാവിയ സംമ്പ്രദായാചെമന്ന് 
നിലയാിൽ ഹൈഹികുപിഠനത്തിന് പ്രാധ്യാനയമുണ്ടാ്.

 ജീാ�ാനീസം് രാചാനാസംനോങ്കതചെമന്ന് നിലയാിൽ ഉത്ഭവിിച്ച് മിക്കിനോലാകഭാാ�കളിലുംം സ്ഥിാനം 
കചെണ്ടാത്തിയാ ഹൈഹികുവിിചെ� അവിധൂതൻ മസുനോവിാ ബാനോ�ാ ആണ്്. മു�ിഞ്ഞ് വിസ്ത്രീങ്ങൾ ധ്യരാിച്ച് 
ജീ�ാചെ� ഗ്രാമതീരാങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുംനടിന്ന് മസുനോവിാ ബാനോ�ാ ‘ചെസംൻ ജീീവിിതദർശനചെത്ത’ കവിി
തകളാക്കിി ആവിിഷ്കാരാിച്ചു.ആധുനിക ഹൈഹികുവിിചെ� ആചാാരായൻ ഒരുംതരാത്തിലുംള്ള അലങ്കാരാങ്ങളും 
കവിിതയ്ക്ക്് ആവിശയമിചെല്ലന്ന്് പ്രഖയാപിിച്ചു. തചെ� ജീീവിിതംനോപിാചെല ഒരുംവിച്ചുചെകട്ടിലുംകളും ഇല്ലാചെത 
ഹൈഹികു രാചാിക്കുവിാൻ മസുനോവിാ ബാനോ�ായ്ക്ക്് സംാധ്യിച്ചു. ജീീവിിതം ലഘുവിാചെണ്ന്നും അതുചെകാ
ണ്ടുതചെന്ന് ലഘുതമായാതാണ്് മധുരാചെമന്നും മസുനോവിാചെയാനോ�ാലുംള്ള ഹൈഹികുകവിികൾ കരുംതുന്നു. 
‘നിഷ്പ്രനോയാാജീനചെത്ത’ കവിിതയുചെടി ഇതിവൃത്തമാക്കുന്ന് ഹൈഹികു കവിികൾ പ്രകൃതിയുചെടി ചാാക്രിിക സംാ
ഭാാവിനോത്താടും മാനവിഹൃദയാനോത്താടും നോചാർന്ന്് നിൽക്കുന്നു. ചെസംൻബുദ്ധിദർശനങ്ങൾ ഹൈഹികുവിിചെന 
സംാാധ്യീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.’നിഷ്പ്രനോയാാജീന’ത്തിചെ� സം�ന്ദരായം മസുനോവിാ ബാനോ�ാ വിിവിരാിക്കുന്ന്ത് തചെ� കുടിി
ലിനുമുന്ന്ിൽ നിൽക്കുന്ന് വിാഴിചെയാ നോനാക്കിിയാാണ്്.”അതിചെ� നിഷ്പ്രനോയാാജീന സംാഭാാവിം ഒന്നുചെകാണ്ടു
മാത്രാമാണ്് താൻ അതിചെ� ഇഷ്ടക്കിാരാനായാത്. അതിചെ� പൂക്കിൾ അലങ്കാരാത്തിന് എടുക്കിാറില്ല. 
ഉപ്പുകാനോറ്ററ്റു നിൽക്കുന്ന് പിഴിം അത്രാ സംാാദിഷ്ഠിവുംമല്ല. തടിിയാാചെണ്ങ്കിൽ വിായ്ക്കും ചെകാള്ളില്ല. അചെതാ
ചെക്കിയാാചെണ്ങ്കിലുംം തനിക്കി് അതിനോനാടി് ആരാാധ്യനയാാണ്് നോതാന്നുന്ന്ത്. അതിചെ� ഇലകളിൽ 
മഴിചെവിള്ളം വിീണു് തിമിർക്കുനോമ്പാഴുയാരുംന്ന് ശബ്ദനോഘാ�ം ഒന്നുചെകാണ്ടുമാത്രാം ആ വിാഴി എനിക്കി് 
ആരാാധ്യയമാവുംകയാാണ്്.”
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ഹൈഹികു കവിിതകൾ അലങ്കാരാമുക്തമാണ്്. മൂന്നുവിരാി�ടി�ിന് അലങ്കാരാങ്ങനോളാ ചാമൽകാരാ
ങ്ങനോളാ പ്രാസംനോമാ ആവിശയമിചെല്ലന്ന്് ഹൈഹികു കവിികൾ വിിശാസംിക്കുന്നു.വിരാികളിചെല അക്ഷരാവിയനയാ
സംമാണ്് ഹൈഹികുവിിന് സം�ന്ദരായം നൽകുന്ന്ത്.ഹൈഹികു കവിിതകൾ ലാളിതയത്തിനും ലഘുതാത്തിനും 
പ്രാധ്യാനയം നൽകുന്നുണ്ടാ്. ദർശിക്കുന്ന് വിസ്തുക്കിളിൽ മഹിതാംദർശിക്കുന്ന് ഹൈഹികുകവിികൾ ഒന്ന്ിനും 
അമിത പ്രാധ്യാനയം നൽകുന്ന്ില്ല;ഒന്ന്ിനോനാടും അധ്യികം മമത പുലർത്തുന്ന്ില്ല. എല്ലാറ്റിനും തുലയ
പ്രാധ്യാനയം നൽകി ആദയവിരാിയാിൽ അഞ്ചാക്ഷരാം അടുത്ത വിരാിയാിൽ ഏഴിക്ഷരാം മൂന്ന്ാം വിരാിയാിൽ 
അഞ്ചാക്ഷരാം എന്ന്ക്രിമം പിാലിക്കുന്നു. ചാില്ലുകചെള അക്ഷരാമായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിാറിചെല്ലങ്കിലുംം ഒരും 
വിരാിയാിൽ രാണ്ടാ് ചാില്ലക്ഷരാങ്ങൾ വിരുംനോമ്പാൾ ‘അരാ +അരാ = ഒന്ന്് ‘ എന്ന്ായാി കണ്ക്കിാക്കിാറുണ്ടാ്. 
5-7-5 എന്ന് മാതൃക നിഷ്ഠിയാായാി സംാീകരാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് എഴുതുന്ന് കവിിതകചെള മാത്രാമാണ്് ചെപിാതുവിിൽ 
ഹൈഹികുവിിചെ� വിിഭാാഗംത്തിൽ ഉൾചെ�ടുത്തിവിരുംന്ന്ത്. അക്ഷരാക്രിമ നിബന്ധമായാ ശാഠയത്തിചെന
തിചെരാ സംനോന്ദഹിങ്ങളും വിിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ടാ്.’മലയാാളത്തിചെ� കാവിയരാചാനാസംങ്കല്പാങ്ങചെള 
ഒരും തരാത്തിലുംം തൃപ്തിിചെ�ടുത്തുവിാൻ നോപിാരുംന്ന്തല്ല 5-7-5 ചെ� ലക്ഷ്മിണ്നോരാഖയും മറ്റ് നിബന്ധനക
ളും ‘ എന്ന്് മ�നം പിറയുന്ന്ത് എന്ന് കാവിയസംമാഹിാരാത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ നോമാഹിൻദാസം് 
ചെചാറുവിള്ളി അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ടാ് (പുറം 10).നിശിതമായാ നിയാമങ്ങളാണ്് ഹൈഹികുവിിചെ� സം�ന്ദരായം 
.അത് രൂപിാധ്യിഷ്ഠിിതമാണ്്.രൂപിംഭാാവിചെത്ത നോപിാ�ി�ിക്കുചെമന്ന്് ഹൈഹികു കവിികൾ കരുംതുന്നു.ഈ 
ഭാാവിനോപിാ�ണ്ത്തിലൂചെടി ഹൈഹികുവിിചെ�തായാ ഒറ്റയാടിി�ാതചെയാ തിരാിച്ചറിയുവിാൻ സംഹൃദയാന് 
സംാധ്യിക്കും.

ഉത്തരാാധുനിക കവിിതകളിചെല മുഖയവിി�യാം പിരാിസ്ഥിിതിയാാചെണ്ന്ന്് പിറയുംനോപിാചെല 
ഹൈഹികുകവിിതകളിനോലയും പ്രനോമയാം പിലനോ�ാഴും പിരാിസ്ഥിിതി സംംബന്ധിയാാണ്്. “ഇല്ലിമുളചെയാ പിഠി
നോക്കിണ്ടാതിന് ഇല്ലിമുളയുചെടി അടുനോത്തക്കും ഹൈപിൻ മരാങ്ങചെള മനസ്സ്ിലാക്കിാൻ ഹൈപിൻമരാങ്ങളുചെടി 
അടുനോത്തക്കും ചെചാല്ലുക. അവിചെയാ സംമീപിിക്കുനോമ്പാൾ നിങ്ങളുചെടി ആത്മിനിഷ്ഠിമായാ സംകലമുൻധ്യാരാ
ണ്കളും മാറ്റിവിനോച്ചക്കുക. അല്ലാത്തപിക്ഷം, നിങ്ങൾക്കി് ഒന്നും പിഠിക്കിാനാകില്ല” എന്ന് മത് സുനോവിാ 
ബാനോ�ായുചെടി (മ�നം പിറയുന്ന്ത്,പുറം: 1) വിാകയം ഹൈഹികുവിിചെ� പിരാിപൂർണ്ണതയാിനോലക്കിാണ്് 
ഹൈക ചൂണ്ടുന്ന്ത്.

മലയാാളസംാഹിിതയം ഹൈഹികുവിിന് നോവിണ്ടാത്രാ പ്രസംക്തിനോയാാ പ്രാധ്യാനയനോമാ നൽകിയാിട്ടിില്ല. 
തമിഴിിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാാരാതിയും മലയാാളത്തിൽ സംച്ചിദാനന്ദനും ഏതാനും ഹൈഹികു കവിിതക
ളുചെടി വിിവിർത്തനങ്ങൾ നിർവിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 2014ൽ ‘ അ�ിതയുചെടി ഹൈഹികു കവിിതകൾ’ പുസ്തക 
രൂപിത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയുണ്ടാായാി. മരാണ്ത്തിന് മുമ്പ് ,മരുംന്ന്ിചെ� നോലാകചെത്ത ചാിത്രാീകരാിച്ച 
ഹൈഹികുകവിിതകൾ അക്ഷരാനിഷ്ഠി പിാലിക്കുന്ന്ില്ല. ‘മൂന്ന്ടിി ചെകാണ്ടാ് മൂന്ന്് നോലാകവുംം അളക്കുന്ന് ‘ 
കവിയാത്രാി ആത്മിപിരാതയ്ക്ക്ാണ്് പ്രാധ്യാനയം നൽകിയാത്.ഹൈഹികു ഒരും രാചാനാതന്ത്ര്യം മാത്രാമല്ല;ഉദാ
ത്തമായാ ജീീവിിത സംങ്കല്പാത്തിൽ നിന്ന്് രൂപിംചെകാണ്ടാ മനോനാഭാാവിമാണ്ത്. 

ഹൈൈകുവിികെ� രചനയ്ക്കുപിിന്നിിൽ

ഭാാവിചെത്തക്കിാൾ രൂപിത്തിന് പ്രാധ്യാനയം നൽകുന്ന് രാചാനാതന്ത്ര്യമാണ്് ഹൈഹികു ചെവിന്ന്് ഒറ്റവിാക്കിിൽ 
പിറയാാം. ഹൈഹികുവിിചെ� രാചാനയ്ക്ക്് മുമ്പ് അറിഞ്ഞ്ിരാിനോക്കിണ്ടാ ചാില വിസ്തുതകളുണ്ടാ് -

1. രാചാനചെയാ�റ്റി തൽകാലം ചാിന്തിക്കിാതിരാിക്കുക.
2. വിീണു്കിട്ടിിയാ നിമി�ചെത്ത അനുഭാവിിക്കുക.
3. പ്രകൃതിചെയാ ആവിാഹിിക്കുക.
4. വിി�യാചെത്ത ഏകാഗ്രതനോയാാചെടി വിിശകലനം ചെചായ്യുക.
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5. കാരായങ്ങചെള ലഘുതാമായാി സംമീപിിക്കുക.
6. അമൂലയ മുഹൂർത്തങ്ങചെള നോതച്ച് മിനുക്കുക.
7. അക്ഷരാക്രിമം പിാലിക്കുക.

ഹൈഹികുകവിിതകളിൽ ബിംബവില്ക്കാരാണ്ത്തിന് പ്രാധ്യാനയമുണ്ടാ്. ‘ക്ഷണ്ദുതിനോപിാചെല കവിിവിഴിി
യാിൽ വിന്നുചെപിടുന്ന് അനുഭാവി നുറുങ്ങുകളാണ്് ഹൈഹികുകവിിതകളിചെല ബിംബങ്ങൾ’ (മ�നം പിറയു
ന്ന്ത്, പുറം: 11). ആത്മിനിഷ്ഠിാനുഭാവിങ്ങൾനോക്കിാ വിികാരാങ്ങൾനോക്കിാ ഹൈഹികുവിിൽ പ്രാധ്യാനയമില്ല. 
നീലാകാശം, കടിലിചെ� വിിദൂരാത, പിാറി�റക്കുന്ന് പിട്ടിം, തവിളയുചെടി ശബ്ദം എന്തും ഹൈഹികുവിിന് 
വിി�യാമാകാം. എന്ന്ാൽ ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കുന്ന് വിി�യാചെത്ത രൂപിഭാദ്രതനോയാാചെടി ആവിിഷ്കാരാിച്ച് അക്ഷരാ
ങ്ങചെള ഒന്ന്ിന് പിിറചെക ഒന്ന്ായാി ക്രിമീകരാിച്ച് പ്രദർശി�ിക്കുനോമ്പാൾ കവിിതയ്ക്ക്് അപിാരാമായാ ചാിന്തയും 
മാനവുംം ഹൈകവിരുംന്നു.

‘എഴുതിയാതിനുനോശ�ം എഴുത്തുകാരാൻ മരാിക്കുന്നു; നോശ�ം വിായാനക്കിാരാൻ പൂരാി�ിക്കു
ന്നു’ചെവിന്ന് സംങ്കല്പാം പൂർണ്ണമായും ഹൈഹികുവിിന് നോയാാജീിക്കും.’ സംമാന വിഴിിയാിലൂചെടി സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന് 
വിായാനക്കിാരാൻ ഹൈഹികുകവിിതകളിചെല ബിംബകല്പാനയാിലൂചെടി വിയംഗംയാർത്ഥാങ്ങളും നാനാർത്ഥാങ്ങളും 
കചെണ്ടാത്തി പുതിയാ അർത്ഥാഭാാവിതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാ്. പ്രതിസംാരാത്തിചെ� നവിീന കാലത്ത് 
മുഖപുസ്തക (facebook) സം�ഹൃദവിലയാങ്ങളിൽ ഹൈഹികുവിിന് പ്രാധ്യാനയം ലഭാിച്ചു തുടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ടാ്. 
‘Haiku Poems’ ‘,Haiku poetry’ എന്ന്ീ നവിമാധ്യയമ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പിതിനായാിരാത്തിൽ�രാം 
കവിികളുചെടി കവിിതകൾ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ ‘5-7-5’ എന്ന് അക്ഷരാവിയവിസ്ഥി അംഗംീ
കരാിക്കുന്ന് സം�ഹൃദവിലയാങ്ങൾ പിരാിമിതമാണ്്. ‘അക്ഷരാമലയാാളം–നവിമാധ്യയമ ഹൈഹികു കൂട്ടിായ്മ 
–‘അതിൽ നിന്നും ഭാിന്ന്മാണ്്. കാരായകാരാണ്ങ്ങചെള വിിശദീകരാിച്ച് മലയാാളികൾക്കി് ഹൈഹികുവിിചെന 
സുപിരാിചാിതമാക്കിി തീർത്തവിരുംചെടി കൂട്ടിത്തിലാണ്് അക്ഷരാമലയാാളത്തിചെ� സ്ഥിാനം.

അക്ഷരമലയാാളവുംം ആവിിഷ്കാാരവുംം

പ്രനോമയാഹൈവിവിിധ്യയങ്ങളിനോലക്കി് വിഴിികൾ തുറക്കുന്ന് കുറുചെമാഴിികവിിതകളുചെടി നോലാകമാണ്് അക്ഷ
രാമലയാാളം നോഫസം്ബുക്കി് നോപിജീ്.നോകാട്ടിയാം ജീില്ലയാിചെല ചെചാറുവിള്ളിയാിൽ ജീനിച്ച നോമാഹിൻ ദാസം് 
ചെചാറുവിള്ളിയുചെടി കവിിതകൾ അക്ഷരാമലയാാളത്തിചെല നോവിറിട്ടി ശബ്ദമാണ്്.

“നനഞ്ഞ്നോതാർത്ത്

അച്ഛൻ വിരുംനോമ്പാൾ

തീയുചെടി ഗംന്ധം”

നനഞ്ഞ്നോതാർത്തുമുണ്ടാ്, തീയുചെടി ഗംന്ധം എന്ന്ീ സൂചാനകൾ അച്ഛചെ� മരാണ്ചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തു
ന്നു. ദർശനഭാാരാചെമാന്നും ഇല്ലാചെതതചെന്ന് അനുഭൂതിദായാകമാകുന്നുണ്ടാ് ഈ കവിിത. അതുനോപിാചെല 
അനോദ്ദഹിത്തിചെ� മറ്റു കവിിതകളും അപൂർവി സുന്ദരാമായാ ധ്യാനിയുചെടി നോലാകനോത്തക്കി് വിായാനക്കിാരാചെന 
ചെകാണ്ടു നോപിാകുന്നുണ്ടാ്.

ഉദാ:-
1. “ചെവിയാിലാറുനോമ്പാൾ

വിിയാർത്തുതുടിങ്ങുന്നു
ചെപിണ്ണി�ച്ഛൻ”

2. “ചെകട്ടിി�ിടിിച്ച്
അസ്ഥിികൾ നുറുക്കുന്നു
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പിഴിയാ ശത്രു”
3. “വിഴിിയാരാികിൽ

പിച്ചിലയാടിയാാളം
ആരുംം കാണ്ാചെത” 

‘ചെപിണ്ണിചെ� അച്ഛൻ’ ആരാാചെണ്ന്ന്് വിായാനക്കിാരാൻ പൂരാി�ിക്കുന്നു. രാണ്ടാാം കവിിതയാിചെല ശത്രു 
ഇതിഹിാസം സംന്ദർഭാചെത്ത ധ്യാനി�ിക്കുനോമ്പാൾ ‘ആരും കാണ്ാചെത,കാഴ്ചയുചെടി മങ്ങനോലറ്റ് വിഴിിയാരാികിൽ 
‘ നോനാക്കുകുത്തിയാാകുന്ന് പിച്ചിലനോയായും പിച്ചമനു�യനോനയും നാം കാണ്ാചെത നോപിാകരുംത്.

പിാലക്കിാടി് സംാനോദശിയും ‘അറിയാാപൂമണ്ങ്ങചെള’ എന്ന് ഹൈഹികു സംമാഹിാരാത്തിചെ� രാചായാി
താവുംമായാ രാാമകൃഷ്ണൻ കുമരാനല്ലൂരാിചെ� കവിിതകൾ നിയാതമായാ നിയാമങ്ങചെള പിാലിച്ചുചെകാണ്ടു
ള്ളതാണ്്.

“മഴിയ്ക്കുംനോശ�ം
പിാറ്റച്ചിറകുകൾ
നിറനിലാവുംം”

നോപിരാില്ലാത്ത ഈ കവിിതയാിൽ (ചെപിാതുവിിൽ ഹൈഹികുവിിന് നോപിരാിടിാറില്ല) ഈയ്യാംപിാറ്റകളുചെടി 
കൂട്ടിമരാണ്ത്തിചെ� ദൃശയം ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നു. മഴിയ്ക്കുംനോശ�ം വിചെന്ന്ത്തുന്ന് ചെവിളിച്ചത്തിചെ� സൂചാനയും 
കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. ‘നിറനിലാവി് ’ എന്ന് ബിംബം നാചെളയുചെടി പ്രതീക്ഷയാായാി കടിന്നു വിരുംന്നു.

“ജീന്മനാട്ടിിൽ
അവിസംാനപി�ർണ്മി
മ�നമുദ്രിതം” 
* * * *
“ചാിത കത്തുന്നു
വിീണ്ടും പുറചെ�ടുന്നു
കടിത്തു നോതാണ്ി” 
***
“വിീചെടിാഴിിയുന്നു
താഴിിട്ടുപൂട്ടുനോമ്പാൾ
അമ്മതൻ മണ്ം”

രാാമകൃഷ്ണൻ കുമരാനല്ലൂരാിചെ� നോമൽ സൂചാി�ിച്ച മൂന്നു കവിിതകളിലുംം അന്തർധ്യാരായാായാി കടിന്നുവിരുംന്ന് 
വിികാരാം ‘വിി�ാദ’മാണ്്. ജീന്മനാട്ടിിചെല അവിസംാന പി�ർണ്മി വിചെന്ന്ത്തുനോമ്പാഴും കടിത്തുനോതാണ്ി 
മറിഞ്ഞും മരാിച്ച ഗ്രാമീണ്ജീനതചെയാക്കുറിച്ച് പിറയുനോമ്പാഴും അനുഭാവിിക്കുന്ന് ദുഃഖാവിസ്ഥിയുചെടി ആചെക 
തുക മൂന്ന്ാം കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. വിീചെടിാഴിിയുനോമ്പാൾ, താഴിിട്ടുപൂട്ടുനോമ്പാൾ ഇല്ലാതായാി തീർന്ന് 
അമ്മചെയാ മകൻ ഓർക്കുന്ന്ത് വിീടിിചെ� മണ്ത്തിലൂചെടിയാാണ്്. വിീടിിനും അമ്മയ്ക്കുംം ഓർമ്മയുചെടി സുഗം
ന്ധമാചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിവി് കവിിത നല്കുന്നുണ്ടാ്.

കളങ്കമില്ലാത്ത വിിശാാസംവുംം കറപുരാളാത്ത ഭാക്തിയും ഉചെണ്ടാങ്കിൽ ഭാഗംവിാചെ� അനുഗ്രഹിം  നീല
ത്താമരായാായാി നോക്ഷത്രാക്കുളത്തിൽ വിിരാിയുചെമന്ന് സംങ്കൽ�ത്തിൽനിന്നും പിിറവിിചെയാടുത്ത ഹൈഹികു
കവിിതകളും ടിി.പിി.രാാജീലക്ഷ്മിിയുനോടിതായുണ്ടാ്.

ഉദാ:
“കുഞ്ഞ്ലകൾ
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ശാന്തമീ തടിാകത്തിൽ
ചെചാങ്ങഴിിപ്പൂവി്”

“അലയാിളക്കിം
ഒരും ചെചാങ്ങഴിിപ്പൂവിിൽ 
കുഞ്ഞ്ിളം കാറ്റ് ” 

കുഞ്ഞ്ിക്കിാറ്റിൽ
ഒരും ചെചാങ്ങഴിിപ്പൂവി്
തടിാകം ശാന്തം’’.

അക്ഷരാമലയാാളം നവിമാധ്യയമ കൂട്ടിായ്മയാിൽ പിതിവി് ചെതറ്റിക്കിാചെത പുതുമയുമായാി കടിചെന്ന്ത്തുന്ന് 
കവിിയാാണ്് പ്രഭാ ചെചാമ്പത്ത്. ഏകാന്തതയുചെടി അനുഭൂതി തലചെത്ത വിിശദീകരാിക്കുവിാനാണ്് 
ഈ കവിിക്കിിഷ്ടം.

1. “കുന്ന്ിറങ്ങനോവി
താഴിികക്കുടിത്തിൽ
നോപിാക്കുചെവിയാിൽ”

2. “ഉറുമ്പുകൾ
മാനോഞ്ചാാട്ടിിൽ അനങ്ങാചെത
നോതൻതുള്ളികൾ” 

3 “ ഉറുമ്പുകൾ
അരാിമണ്ി ചെതാടിാചെത
ഭാസ്മവിലയാം”

ഏകാന്തതയാിചെല സൂക്ഷ്മി നിരാീക്ഷണ്ത്തിചെനാടുവിിൽ താഴിികക്കുടിത്തിൽ കവിി നോപിാക്കുചെവിയാിലിചെന 
കാണു്ന്നു. ഒ�ം മാനോഞ്ചാാട്ടിിൽ അനങ്ങാചെത കിടിക്കുന്ന് ഉറുമ്പുകളുചെടി സംാകാരായതയാിനോലക്കി് കവിി 
എത്തി നോനാക്കുന്നു.

കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല ചെതാടിീക്കുളചെത്ത ടിി.പിി.രാാജീലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതകൾ ജീീവിിതഹൈദനയത
യുചെടി നോനർ ചാിത്രാങ്ങളാകാറുണ്ടാ്. കുങ്കുമക്കുറി കണ്ണാടിിയാിൽമാത്രാം ചെതാടുവിാൻ വിിധ്യിക്കിചെ�ട്ടി ഒരും 
ചെപിണ്കുട്ടിിയുചെടി ജീീവിിതചെത്ത മൂന്നു വിരാിയാിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത് നോനാക്കൂ -

“കുങ്കുമക്കുറി
കണ്ണാടിിയാിൽ ചെതാടുന്നു
സുന്ദരാിചെ�ണ്ണ്” 

സുന്ദരാി എന്ന് ശബ്ദത്തിന് കവിയാത്രാി നാനാർത്ഥാം കല്പാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. മറ്റ് കവിിതകളിലുംം 
ഇനോത ജീീവിിതാവിസ്ഥികൾ കാണ്ാം.

1. “നനയുന്നുണ്ടാ്
കുടിക്കിീഴിിലിരുംന്ന്്
ഒന്നും കാണ്ാചെത”

2. “ഇടിവിഴിിയാിൽ
തുണ്ിചെക്കിട്ടി് നീങ്ങുന്നു
ചെപിാങ്ങിയും താണു്ം”
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കുടിക്കിീഴിിലിരുംന്ന്് നനയുന്ന്ത് യാഥാർത്ഥാത്തിൽ ഓർമ്മകളാണ്്.രാണ്ടാാം കവിിതയാിചെല ഇടിവിഴിിയും 
തുണ്ിചെക്കിട്ടും ഗ്രാമീണ്തയാിനോലക്കിാണ്് വിായാനക്കിാരാചെന കൂട്ടിിചെകാണ്ടു നോപിാകുന്ന്ത്. വിസ്ത്രീ വിിൽ�
നക്കിാരാനോനാ, അലക്കിാനുള്ള വിസ്ത്രീം ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്ന് ആനോളാ ആകാം ആ യാാത്രാക്കിാരാൻ. ഇടിവി
ഴിികളുചെടി സം�ന്ദരായവുംം ആനോരാാഹിണ് അവിനോരാാഹിണ് ക്രിമനോത്താചെടി കടിന്നുനോപിാകുന്ന് ഓർമ്മകളും 
കവിിതയുചെടി സംജീീവിത നിലനിർത്തുന്നുണ്ടാ്.

ഹൈഹികുവിിചെ� ജ്ഞാംാനോനന്ദ്രിയാത നോതടിിനോ�ാകുന്ന്വിരുംണ്ടാ്. ഹൈകലാസംി.ബി.വിിഷ്ണുപ്രകാശിചെ� 
കവിിത അതിനുദാഹിരാണ്മാണ്്. മണ്ണറിയാാചെത നോപിാകുന്ന് ബാലയചെത്ത ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത് ശ്രീനോദ്ധി
യാമായാാണ്്.

“ചെനല്ലു ചെകായ്യുന്നു
ചെചാളി പിറ്റാത്തനോവി�ം
യാാത്രാികകാലം” -

എന്ന് കവിിത ഉദാഹിരാണ്മാണ്്. 
“ചാില്ലയാിൽ തൂങ്ങി
ചെപിാട്ടിിയാ പിട്ടിങ്ങൾ
നോതങ്ങലുംകൾ” - 

പിത്തനംതിട്ടി ജീില്ലയാിചെല ഇലന്തൂരാിചെല ഭാഗംവിൽ സംിംഗംിചെ� ഹൈഹികു കഥപിറച്ചിലിചെ� സംാഭാാവിം 
പ്രകടിി�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. മലപ്പുറം ജീില്ലയാിചെല എടി�ാൾ സംാനോദശിയാായാ നോജീയാതി ലക്ഷ്മിിയുചെടി ഹൈഹികു 
കവിിതകൾക്കി് ഗ്രാമീണ്തയുചെടി പിരാിശുദ്ധിിയുണ്ടാ്. പ്രവിാസംത്തിചെ� ചൂടിിൽ കവിയാത്രാി അഭായാം 
നോതടുന്ന്ത് ഓർമ്മകളിലാണ്്.

ഉദാ:-
1. “കരാവിലയാം

വിിറയ്ക്കുംന്ന് ചുണ്ടുകൾ
മഴി ചെപിയ്യുന്നു “

2. “പൂമുഖം ശൂനയം
പിഴിയാ കാലൻകുടി
ഉത്തരാത്തിൽ “

3. “കരാിവിീരാൻമാർ
വിർണ്ക്കുടി മാറുന്നു
എരാിചെവിയാിലിൽ “

നോകരാളത്തിചെ� എരാിചെവിയാിലിലുംം വിർണ്ണക്കുടികൾ കവിയാത്രാിക്കി് കാണു്വിാൻ സംാധ്യിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
വിിറയ്ക്കുംന്ന് ചുണ്ടുകചെളങ്കിലുംം ഇഷ്ടചെ�ട്ടിവിചെ� കരാവിലയാത്തിൽ അലിയുവിാനുള്ള ചെകാതി കവിയാത്രാി 
പിങ്കു വിയ്ക്കുംന്നു.

നോകാട്ടിയാം സംാനോദശിനി പിി.അരുംണ്ാനോദവിിയുചെടി കവിിതകളിൽ പുഴിയും, വിീട്ടുമുറ്റവുംം കടിന്നു 
വിരുംന്നു. മുത്ത�ിയും മുത്തങ്ങാ മണ്വുംം കടിന്നു വിരുംന്നു.ഉത്രാാടി നിലാവിിൽ അരാിനോക്കിാലങ്ങൾ 
ആടിിതിമർക്കുനോമ്പാൾ കവുംങ്ങിൻ പിാളയാിചെല ആദയകുളിരാ് അനുഭാവിിക്കുന്ന്ത് വിായാനക്കിാരാാണ്്.
ഹൈഹികു മുന്നുവിരാിയാിൽ അനോനക്കിാർത്ഥാങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാ്. പുതിയാ കാലത്ത് ഹൈഹികു ജീയാകൃഷ്ണൻ 
പുത്തൻവിീട്ടിിൽ, കരുംമം.എം. നീലകണ്ഠൻ, ഓമന മായാംപുറത്ത്, നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ മാവിറ, പ്രസംാദ്.
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ഡ�ാ. നിധീഷ് കക.പി.
കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല നാറാത്ത ്1984-ൽ ജീനനം. കണ്ണൂർ ഗംവി.ഐ.ടിി.ഐ., കണ്ണൂർ ശ്രീീനാരാായാണ് നോകാളജീ,് 
കണ്ണൂർ യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി എന്ന്ിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദയാഭായാസംം. ചെജീ.ആർ.എഫ്. നോനടിിയാിട്ടുണ്ടാ്. കണ്ണൂർ യൂണ്ിനോവി
ഴ്സിിറ്റിയാിൽനിന്നും ‘നോരാാഗംം: അനുഭാവിവുംം എഴുത്തും (ബ�ീർ, ചെക.പിി. രാാമനുണ്ണി, സുഭാാ�് ചാന്ദ്രൻ, അ�ിത, 
ചാന്ദ്രമതി, ഗംീതാഹിിരാണ്യൻ എന്ന്ിവിരുംചെടി ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുത്ത ചെചാറുകഥകചെള മുൻനിർത്തിയുള്ള പിഠനം) 
എന്ന് വിി�യാത്തിൽ പിി.എച്ച്.ഡിി. ബിരുംദം ലഭാിച്ചു. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവികലാശാല 

പിയ്യന്നൂർ കാമ്പസംിൽ അധ്യയാപികൻ. 

വിി.ചാിറകരാ, ഉണ്ണി ഗുരുംവിായൂർ, മിനി സുന്ദനോരാശൻ, രാാനോജീന്ദ്രൻ .ചെക.മണ്ക്കിാട്ടി്, നോരാാഹിിതനോരാാഹു, 
പിി.റ്റി.�ാജീി ,അബ്ദുൽ നാസംർ, സംൻജീയാ് ബാലകൃഷ്ണൻ, രാനോമ�് വിഞ്ചാടിിയാിൽ, അപ്പു തൃ�ിവിനോപിരൂർ, 
ആർ.ചെക.മാമൂടി്, ഖാലിദ് മുഹി്സംിൻ, ഗം�തം കുമരാനല്ലൂർ ,രാതി മാരാാത്ത് എന്ന്ിവിരാിലാണ്് പ്രതീക്ഷ 
അർ�ിക്കുന്ന്ത്.

“കാൽ വിിറക്കുന്നു
ആടും തൂക്കുപിാലത്തിൽ
പുഴി ശാന്തമാണ്്” 

   (രാതി മാരാാത്ത് )

സ്ൈായാ�ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:

നോമാഹിൻദാസം് ചെചാറുവിള്ളി, മ�നം പിറയുന്ന്ത്: അക്ഷരാ മലയാാളം, 2018.

ശശിധ്യരാൻ.എ.പിി, പിാട്ടു പ്രസ്ഥിാനം: പ്രിയാത ബുക്സ്്, ചെഫബ്ര.2017.

എരുംനോമലി പിരാനോമശാരാൻ പിിള്ള ,മലയാാള സംാഹിിതയം കാലഘട്ടിങ്ങളിലൂചെടി: കറൻറ് ബുക്സ്്, ജൂഹൈല 2008.

നോഡിാ.ചെക.ബി.ചെശൽവിമണ്ി,പ്രതിസംാരാം: ഹിരാിതം ബുക്സ്്, മാർച്ച് 2014.

നോഡിാ.എം.എസം്.നോപിാൾ, ഉത്തരാാധുനിക 

കവിിതാപിഠനങ്ങൾ: നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കിാദമി, ചെസംപി്റ്റംബർ 2014.

 നോഡിാ.സംി.പിി.ശിവിദാസംൻ, ആധുനിക കാവിയപിഠനങ്ങൾ, നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കിാദമി, ഒനോ�ാബർ 2012.

നോഡിാ.വിി.ജീയാപ്രസംാദ്, സംാഹിിതയവിിവിാദങ്ങളിലൂചെടി: ലിപിി പിബ്ലിിനോക്കി�ൻസം്, ചെസംപ്തിംബർ 2010.



ബനോയാാ-ഭാീകരാതയും കവിിതയും
ചെക. വിിനോനാദ് ചാന്ദ്രൻ

‘എനിക്കി് ശാാസംം മുട്ടുന്നു’ എന്ന് ഞരാക്കിം/നിലവിിളി ആവുംം, ചെബൻ ഒക്രിി സൂചാി�ിച്ച നോപിാചെല, 
ഇന്ന്ചെത്ത ഏറ്റവുംം സംതയസംന്ധമായാ ചെമാഴിി, രാാഷ്ട്രീീയാപ്രസ്താവിം, കവിിത. അനോമരാിക്കിയാിൽ ചെവിള്ള
നോ�ാലീസ്സ്ിചെ� കാൽമുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ശാാസംം മുട്ടിി�ിടിഞ്ഞ് നോജീാർജ്ജ് നോ�ായാിഡിിചെ� ഞരാക്കിങ്ങൾ 
പൂർവ്വകാലപ്രാബലയനോത്താചെടി, ഇന്ന്് നിന്ദിതരുംചെടി ചാരാിത്രാചെത്തയും ഓർമ്മകചെളയും പുനർനിർ
വ്വചാിക്കുന്നു. ആശുപിത്രാികളിൽ നിന്ന്്, ചെതരുംനോവിാരാങ്ങളിൽ നിന്ന്്, നഗംരാ നോകന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്്, 
നോചാരാികളിൽ നിന്ന്്, ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന്്, നോദശ, നോദശാന്തരാ പിാതകളിൽ നിന്ന്്, വിീട്ടികങ്ങളിൽ നിന്ന്്,  
തടിവിറകളിൽ നിന്ന്്, നോകാടിതി മുറികളിൽ നിന്ന്്, ദരാിദ്ര-നിന്ദിത-ദീന- ദളിത- പി�രാാപി�രാ- കണ്ഠങ്ങ
ളിൽ നിന്ന്്,  പിലഭാാ�കളിൽ, പില ശബ്ദങ്ങളിൽ, പില സ്ഥിായാിയാിൽ, മുഴുങ്ങുന്നു ഈ സൂത്രാവിാകയം. 
ആർത്ത നാദമായും സംമരാനോഭാരാിയാായും സംതയവിാങ്്മൂലമായും.

നോകാവിിഡി് 19 എന്ന് ഹൈവിറസ്സ്ിചെ� ആക്രിമണ്ം മാത്രാമല്ല നമ്മുചെടി ശാാസംപുടിങ്ങചെള ഇന്ന്് 
ചെഞരാിക്കുന്ന്ചെതന്ന്് ഈ നിലവിിളി നചെമ്മ ഉണ്ർത്തുന്നു. അധ്യികാരാത്തിചെ�, സംർവ്വാധ്യിപിതയത്തി
ചെ�, വിംശീയാതയുചെടി, ജീാതീയാതയുചെടി, വിർഗ്ഗാീയാതയുചെടി, പുരും�ാഹിന്തയുചെടി, വിികസംന ദുരായുചെടി, 
പിരാിസ്ഥിിതിഹിതയയുചെടി, ‘ദുരാന്ത’ മുതലാളിത്തത്തിചെ�, ‘ദുരാന്ത’കമൂണ്ിസംത്തിചെ�, ചെവിറു�ിചെ�, 
ഭാീതിയുചെടി, ഭാീകരാതയുചെടി, വിിഭ്രാാന്തിയുചെടി എല്ലാം സൂക്ഷ്മിനോരാാഗംാണു്ക്കിൾ ഒറ്റനോയ്ക്ക്ാ ഒന്ന്ിനോച്ചാ വിന്ന്് 
നചെമ്മ ആക്രിമിക്കുന്നു, ശാാസംം മുട്ടിിക്കുന്നു. ഹൈഹിനോ�ാക്സ്ിയാ, ക്ലൗ�നോ�ാനോഫാബിയാ  : ചെവിറും ക്ലൗിനിക്കിൽ 
സംംജ്ഞാംകളല്ല, നമ്മുചെടി കാലചെത്ത, നോലാകചെത്ത, സംതയചെത്ത, നിർവ്വചാിക്കുന്ന് സൂത്രാ-നാമങ്ങളാണ്് 
ഇന്ന്ിവി.

സംാർവ്വജീനീനമായാ  ഈ ശാാസംം മുട്ടിലിചെ� നാനാർത്ഥാങ്ങളിനോലക്കി് സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന് ഒരും കവിി
തചെയായാാണ്് ഈ നോലഖനം പിിന്തുടിരുംന്ന്ത്: മാസ്കാ് (ചെക.ജീി.എസം്., മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�് 2020 ജൂണ് 
21). നോകാവിിഡി് മഹിാമാരാിയുചെടി ക്ലൗിനിക്കിൽ വിിവിക്ഷകൾക്കിപ്പുറം അതുയാർത്തുന്ന് ഹൈനതികവുംം, 
രാാഷ്ട്രീീയാപിരാവുംം കർത്തൃപിരാവുംമായാ സംമസംയകളിനോലക്കി് ചുഴിിഞ്ഞ്ിറങ്ങുന്നു ഈ കവിിത.
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വിിച്ഛേ�ദനവുംം രൂപിാന്തരീ�രണവുംം

2020 ജീനുവിരാി അവിസംാനനോത്താചെടി, നോലാക ചാരാിത്രാത്തിൽ, മനു�യ ജീീവിിതത്തിൽ, ഇനോന്ന്വിചെരാ 
അറിയാാത്ത ഒരും മഹിാ വിിനോഛദനം സംംഭാവിിക്കുകയാാണ്്. ഇന്ന്നോലകളിൽ നിന്ന്്, നാനോളകളിൽ 
നിന്ന്്, ഇന്ന്ിചെ� വിിനോഛദനം. ചാരാിത്രാപിരാവുംം, സംമൂഹിികവുംം, നാഗംരാികവുംം രാാഷ്ട്രീീയാ പിരാവുംമായാ എല്ലാ 
തുടിർച്ചകളുചെടിയും ബന്ധങ്ങളുചെടിയും ഭാഞ്ജനം. അകപുറങ്ങളുചെടി, ആത്മിാപിരാങ്ങളുചെടി, ചെപിാട്ടിി�ിളരാൽ.

എന്ന്ാൽ ഈ വിിനോച്ഛദനചെത്ത ശ്രീനോദ്ധിയാവുംം വിിനോരാാധ്യാഭാാസംകരാവുംമാക്കുന്ന്ത് ഒ�ം സംംഭാവിി
ക്കുന്ന് മചെറ്റാരും പ്രക്രിിയായാാണ്്:രൂപിാന്തരാീകരാണ്ം. ഇന്ന്ചെലയുചെടി  പൂർണ്ണമായാ തിനോരാാധ്യാനമല്ല. 
ഇന്ന്ചെല വിചെരായുള്ള, ഇനോന്ന്വിചെരായുള്ള, എല്ലാത്തിചെ�യും രൂപിാന്തരാീകരാണ്ം. ചാരാിത്രാത്തിചെ�, സംമൂ
ഹിത്തിചെ�, ജീീവിിതത്തിചെ�, രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ�, ഭാരാണ്കൂടിങ്ങളുചെടി, ഉടിലിചെ�, ഉയാിരാിചെ�, ഇഛയുചെടി, 
ഭാാ�യുചെടി, കലയുചെടി, ചാലനങ്ങളുചെടി, ബന്ധങ്ങളുചെടി.

കഴിിഞ്ഞ് ആറുമാസംക്കിാലം ചാരാിത്രാത്തിനുള്ളിലാവുംനോമ്പാഴും ചാരാിത്രാത്തിനു ചെവിളിയാിലാണ്്. 
നോലാകം പൂർണ്ണമാനോയാാ ഭാാഗംികമാനോയാാ അടിച്ച് പൂട്ടിചെ�ട്ടു. പിരാസ്പരാ സ്പർശം, നിശാാസംം, ചാലനം 
സംഞ്ചാാരാം, ഗംതാഗംതം, സംഹിവിാസംം, എല്ലാം തടിയാചെ�ട്ടു. കൂടിിനോച്ചരാലുംകൾ, ഇടിപിഴികലുംകൾ 
ഹിസ്തദാനങ്ങൾ, ആനോ��ങ്ങൾ, സംന്ദർശനങ്ങൾ, നോയാാഗംങ്ങൾ, സംനോമ്മളനങ്ങൾ, സംൽക്കിാരാ
ങ്ങൾ, ജീാഥകൾ, സംമരാങ്ങൾ, ആൾക്കൂട്ടിങ്ങൾ, ആരാാധ്യനകൾ, തീർഥാടിനങ്ങൾ, പിരായടിനങ്ങൾ, 
ഉൽസംവിങ്ങൾ, ടൂർണ്ചെമന്റുകൾ, വിിദയാഭായാസം സംാംസ്ക്കാരാിക പ്രവിർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാം തചെന്ന് 
നിർത്തലാക്കിചെ�ട്ടു.

കഴിിഞ്ഞ് ആറുമാസംചെത്ത നോലാകചാരാിത്രാചെത്ത  അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന്ത്  മാസംങ്ങനോളാ, 
തീയാതികനോളാ ഋതുപിരാിവിർത്തനങ്ങനോളാ അല്ല കാാറഹൈ�ൻ, ഐചെസംാനോല�ൻ, നോലാക്കി് ഡി�ണ്, 
ഡിിസ്റ്റിൻസംിനോയാ�ൻ, നിയാന്ത്ര്യിത നോലാക് ഡി�ണ്, ട്രിി�ിൾ നോലാക്കി് ഡി�ണ്, കഹൈണ്ടാചെന്മ�്, നോദശീ
യാകർഫൂ, അടിിയാന്തിരാാവിസ്ഥി എന്ന്ിങ്ങചെന നിർബ്ബന്ധിതനോമാ നോസംാച്ഛാപിരാനോമാ ആയാി മനു�യർ 
വിരാിച്ച  ബന്തവിനോസ്സ്ാ യുദ്ധിാവിസ്ഥിനോയാാ ആണ്്. മാസ്കാ്, ചെഫയാ്സം് �ീൽഡി്, ഹൈകയുറ, ശരാീരാാവി
രാണ്ം, എന്ന്ിവി മനു�യചെ� അവിയാവിങ്ങളായാി മാറി .

ചെകാനോറാണ് ഒരും മഹിാമാരാിയാായാി മാറുന്ന്തു തചെന്ന് ഭാരാണ്കൂടിവുംമായുള്ള അതിചെ� നി�ിദ്ധി 
നോവിഴ്ചകളിലൂചെടിയാാചെണ്ന്ന്് ഈ നോരാാഗംത്തിചെ� ആവിിർഭാാവി-വിികാസംചാരാിത്രാം ചെതളിയാിക്കുന്ന്ണ്ടാ്. 
വിംശീയാതയുചെടിയും വിർഗ്ഗാീയാതയുചെടിയും ജീാതീയാതയുചെടിയും മുതലാളിത്തത്തിചെ�യും സംർവ്വാധ്യിപി
തയത്തിചെ�യും വിയാധ്യികൾ ചെകാനോറാണ്ാവിയാധ്യിയുമായാി സംംരാചാനയാിനോലർചെ�ട്ടി്  ചെകാണ്ടാ് മഹിാമാ
രാീവിൂഹിങ്ങളായാി ഇന്ന്് നോലാകചെത്ത വിളയുന്നു.

നോജീാർജ്ജിനോയാാ അഗംമ്പൻ പിറയും പ്രകാരാം പിഴിയാ ഭാീകരാതകചെള പിിന്തള്ളിചെക്കിാണ്ടാ് പുതിയാ 
ഭാീകരാതയാായാി അവിതരാിക്കുകയാല്ല ബനോയാാഭാീകരാത. മറിച്ച്, അതിചെ� സംാന്ന്ിദ്ധിയത്തിൽ സംർവ്വ 
ഭാീകരാതകളും പുതിയാ അനുപിാതത്തിൽ സംംഗ്രഹിിക്കിചെ�ടുകയാാണ്്. നിരാവിധ്യി നോരാാഗംാണു്ക്കിൾ 
നോചാർന്ന്് നോരാാഗംാണു് സംഞ്ചായാമായാി, സംർവ്വവിിധ്യവിയാധ്യികളും ഒന്ന്് നോചാർന്ന്് മഹിാമാരാീ സംമുച്ചയാങ്ങ
ളായാി, രൂപിാന്തരാണ്ം ചെചായ്യുകയാാണ്്. ആനോരാാഗംയ ഭാീകരാത’യും ഭാരാണ്കൂടി ഭാീകരാതയും, വിംശീയാ, 
ജീാതീയാ, വിർഗ്ഗാീയാ, നോദശീയാ, രാാഷ്ട്രീീയാ, ഭാീകരാതകളും പിരാസ്പരാം സംംരാചാനയാിനോലർചെ�ട്ടി് ചെകാണ്ടാ് 
ഭാീകരാതയുചെടി മഹിാവിൂഹിങ്ങൾ ഉല്പാന്ന്മാവുംകയാാണ്്. ഈ മഹിാമാരാീ സംമുച്ചയാങ്ങൾ നോലാകചെമങ്ങും 
ചെകാടുംഭാീകരാതയുചെടി പുതിയാ പിരാികല്പാനകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാാണ്്.
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‘കെവിറുംം’ ജിീവിിതവുംം (‘bare life’/’zoe’) ‘നിറ’ജിീവിിതവുംം (‘bios’)

ഇത്തരാചെമാരും  ചാരാിത്രാ സംന്ദർഭാചെത്തയാാണ്് ‘മാസ്കാ് ’ സംംനോബാധ്യന ചെചായ്യുന്ന്ത്. ചാരാിത്രാത്തിൽ, ജീീവിി
തത്തിൽ, കർത്തൃതാത്തിൽ, സംംഭാവിിക്കുന്ന് ഈ ചെകാടുംവിിനോഛദനങ്ങചെള, രൂപിാന്തരാണ്ങ്ങചെള,  
ഭാീകരാതയുചെടി ഈ നവിപിരാികല്പാനകചെള,  കവിിത സൂക്ഷ്മിാപിഗ്രഥനം ചെചായ്യുന്നു.  ജീീവി രാക്ഷയ്ക്് പിരാമ
പ്രാധ്യാനയം ചെകാടുത്ത് ചെകാണ്ടാ് സംാന്തം വിീടുകളുചെടി സുരാക്ഷിതതാത്തിനോലക്കി് പിലായാനം ചെചായ്യുന്ന് 
മദ്ധിയ വിർഗ്ഗാ കർത്തൃതാങ്ങചെള കവിിതയുചെടി ഒളികയാമറകൾ, സൂക്ഷ്മി ദർശിനികൾ, അനുധ്യാവിനം 
ചെചായ്യുകയാാണ്്.

ജീീവിശാസ്ത്രീപിരാവുംം ജീന്തു സംഹിജീവുംമായാ ‘ചെവിറും’ ജീീവിിതചെമന്നും (‘zoe’) സംാതന്ത്ര്യവുംം സംമൃദ്ധി
വുംമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ/ പി�രാജീീവിിതചെമന്നും (‘bios’) മനു�യ ജീീവിിതചെത്ത രാണ്ടാായാി വിിഭാജീിക്കുന്നുണ്ടാ് 
അരാിനോസ്റ്റിാട്ടിിൽ. എന്ന്ാൽ മഹിാമാരാിയുചെടി സംാന്ന്ിദ്ധിയത്തിൽ ബനോയാാരാാഷ്ട്രീീയാ ഭാീകരാത  വിാഴ്വിിചെ� 
സംമസ്തതലങ്ങചെളയും, സംാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയാ-പി�രാ-ജീീവിിതചെത്തയും (bios),  ‘ചെവിറും ജീീവിിതം’ (bare 
life) അഥവിാ ‘നഗ്ന ജീീവിിതം’ (naked life) ആക്കിി മാറ്റുന്നു എന്ന്ാണ്് അഗംംബചെ� സംിദ്ധിാന്തം. 
കർത്തൃതാത്തിചെ� ഈ ചെപിാട്ടിി�ിളരാിചെന കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മിവുംം സംങ്കീർണ്ണവുംം ആയാ മചെറ്റാരും വിിതാ
നത്തിൽ നിന്ന്് ചെകാണ്ടാ് പ്രശ്നചെ�ടുത്തുന്നു എന്ന്താണ്് ഈ കവിിതയുചെടി പ്രാധ്യാനയം. മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ 
ജീീവിിതങ്ങൾ ‘ചെവിറും’ ജീീവിിതമായാി പിരാിണ്മിക്കുന്ന്ത് ഇവിിചെടി മറനീക്കിിക്കിാട്ടുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ 
അഗംംബചെ� തീസംിസ്സ്ിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്ഥിമായാി, ചെവിറും അതിജീീവിനത്തിന്, ജീന്തുമാത്രാ ജീീവിിത
ത്തിന്  (‘zoe’), പിരാമപ്രാധ്യാനയം ചെകാടുക്കുന്ന് മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്തൃതാത്തിചെ� നോബാധ്യാന്തരാാളങ്ങളിൽ, 
അനോബാധ്യത്തിൽ,  ഹൈചാതനയവിത്തായാ ‘നിറ’ ജീീവിിതം (bios) ഞരാങ്ങുകയും പിിടിയുകയും തുടിിക്കുക
യും ചെചായ്യുന്ന്ത്  കവിിതയുചെടി സൂക്ഷ്മി ശ്രീവിണ്ികൾ പിിടിിചെച്ചടുക്കുന്നു എന്ന്താണ്് ശ്രീനോദ്ധിയാം. മാത്രാമല്ല 
കവിിതയുചെടി ദൃശയ ശ്രീവിണ് നോബാധ്യനോകന്ദ്രമായാി വിർത്തിക്കുന്ന്ത് മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്തൃതാം സംായാം 
അടിിച്ചമർത്താൻ  ശ്രീമിക്കുന്ന്  മനു�യാന്തസ്ഥിിതമായാ ഈ ജീീവിിതവിീരായമാണ്്. ഇവിിചെടിയാാണ്് 
കവിിത ഹൈനതികവുംം വിിപ്ലവികരാവുംമായാ ഒരും ബദൽ ബനോയാാ-രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� പിരാിനോപ്രക്ഷയവുംം 
ശ്രീവിണ്ികയും മാപിിനിയുമാകുന്ന്ത്.

‘ച്ഛേലാ�കെ� പുറ�ിട്ടടയ്ക്കൽ’

പ്രാണ്രാക്ഷാർത്ഥാം, (നോലാകരാക്ഷാർത്ഥാചെമന്ന് വിയാനോജീന) സംാന്തം വിീടുകളിനോലക്കി് നിർഗ്ഗാമനം 
ചെചായ്യുന്ന്, വിീടിിചെന ഒളിസംനോങ്കതമാക്കിി,  ‘വിീചെടിത്തി നോലാകചെത്ത പുറത്തിട്ടിടിയ്ക്കുംന്ന്’ മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്തൃ
താത്തിചെ� ആത്മിപ്രതിസംന്ധിയാിനോലക്കിാണ്് കവിിതയുചെടി ഒളി നോനാട്ടിം.

‘ചെറാട്ടിിയും മുട്ടിയും നോതങ്ങയും മാസ്കുംം വിാങ്ങി.
മിച്ച വിയക്തത നോഫാണ്ിൽ സൂക്ഷിച്ചു.
വിീചെടിത്തി നോലാകചെത്ത പുറത്തിട്ടിടിച്ചു.  (മാസ്കാ് )

‘വിീചെടിത്തി നോലാകചെത്ത പുറത്തിട്ടിടിയ്ക്ക്ൽ’ എന്ന് പ്രനോമയാം ഇനോത കവിിയുചെടി മചെറ്റാരും കവിിതയാിൽ 
വിളചെരാക്കിാലം മുമ്പ്, മചെറ്റാരും സംന്ദർഭാത്തിൽ, വിായാനക്കിാരാൻ പിരാിചായാചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാാവുംം (‘കുടി മറ’, 
1985).

‘ചെറാട്ടിിയും മുട്ടിയും നോതങ്ങയും വിാങ്ങണ്ം
വിീചെടിത്തി നോലാകചെത്ത പുറത്തിട്ടിടിയ്ക്ക്ണ്ം’  (കുടിമറ)

പ്രനോമയാത്തിചെ�യും വിരാികളുചെടിയും സംാമയം  ചെവിറും ഒരും ആവിർത്തനമാണ്ിചെതന്ന്് നോതാന്ന്ി
�ിക്കിാം. എന്ന്ാൽ അങ്ങചെനയാചെല്ലന്ന്് സൂക്ഷ്മിവിായാനയാിൽ ചെതളിയും. ആവിർത്തനമല്ല 
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രൂപിാന്തരാീകരാണ്മാണ്ിവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. ‘കുടിമറ’യാിൽ ചെവിറുചെമാരും നോമാഹിമായാി, നിർനോദ്ദശ
മായാി, മാത്രാനോമ, ഈ നോലാക നിരാാസംം, അകല വിാഞ്ഛ, പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുള്ളു. നിരാവിധ്യികാലങ്ങചെള, 
നോലാകങ്ങചെള, അകലങ്ങചെള, ബന്ധി�ിക്കുന്ന്,  കാറ്റത്ത് കുലുംങ്ങി‘ക്കിിടുങ്ങുന്ന്’, ഒരും തടിി�ാലത്ത് 
നിന്ന്് ചെകാണ്ടാാണ്് അന്ന്് ദമ്പതിമാരാായാ ഈ സംഹിയാാത്രാികർ ആത്മിവിിചാാരാത്തിൽ, സം�ന്ദരായക
ലഹിത്തിൽ ഏർചെ�ടുന്ന്ത്.  അനോത പിാലത്തിൽ നിൽക്കുനോമ്പാഴിാണ്്,  അനോത നോപിാചെലാരും സംന്ധയ
യാിൽ, തിമിർത്ത് വിന്ന് മഴിയാത്ത്, ചെപിരുംംകാറ്റത്ത്, തചെ� മുത്ത�ിയുചെടി മറക്കുടി പിറന്ന്് നോപിായാി 
മാനം അകലയാായാത് ’ എന്ന്് ഓർചെത്തടുക്കുന്നുണ്ടാ്  ‘ചെചാറുഗംർവ്വസുഖനോത്താചെടി’ സംഹിയാാത്രാിക. 
അന്ന്് പിറന്നു നോപിായാ മറക്കുടി ‘രാണ്ടാകലങ്ങചെള ഒന്ന്ി�ിക്കുന്ന്’മചെറ്റാരും കുടിയാാൽ പികരാംവിയ്ക്ക്
ചെ�ടുന്നു എന്ന്് ചാരാിതാർത്ഥാനാകുന്നു സംഹിയാാത്രാികൻ.  ‘മറക്കുടി’ കുടി മറയാായാി, കുടുംബമറയാായാി 
തലതിരാിഞ്ഞും വിരുംന്ന്തും പുതു മഴിയാത്ത്, പുതു കാറ്റത്ത്, ആ ചെചാറുകുടി പിറന്ന്് ‘പ്രളയാത്തിലാണ്ടാ 
നോവിദം നോപിാചെല’ ഒഴുക്കുത്തിൽ ഒലിച്ച് മറയുന്ന്തും ആണ്് ‘കുടിമറ’യുചെടി പ്രനോമയാം. അന്ന്് വിീടി് മധുരാ 
ദാമ്പതയത്തിചെ�, നോവിദവുംം (‘മറ’) മിനോഥാളജീിയും ആയാിരുംന്നു, കുടി’മറ’യും (അണു്)കുടുംബ ‘മറ’യും 
ആയാിരുംന്നു.  ചാരാിത്രാത്തിചെ� കുചെത്താഴുക്കിിൽ ആ കുടി ‘മറ’, കുടുംബ നോവിദം, ഒഴുകിനോ�ാകുന്ന്ത്  
നിർമ്മമായാി നോനാക്കിിനിന്ന്് ‘മറ’നോയാാ തണ്നോലാ മതിനോലാ ഇല്ലാചെത നോലാകചെത്ത സംാാഗംതം ചെചായ്യുന്ന് 
ഒരും സംാതന്ത്ര്യ റി�ബ്ലിിക്കിായാി മാറുകയാായാിരുംന്നു അന്ന്് ആ കവിിതയാിചെല ദമ്പതിമാർ. വിീടിിചെ� 
വിാതിലുംകൾ ആ കാലനോക്ഷാഭാത്തിൽ  നോലാകത്തിനോലക്കി് തുറന്നു തചെന്ന് കിടിന്നു.

അന്ന്ചെത്ത  വിീടും  കുടുംബവുംം നോലാകവുംം എല്ലാം തചെന്ന് ഇവിിചെടി രൂപിമാറ്റത്തിനു വിിനോധ്യയാമാ
യാിരാിക്കുന്നു. ചെറാട്ടിി, മുട്ടി , നോതങ്ങ തുടിങ്ങിയാ അവിശയവിസ്തുക്കിൾചെക്കിാ�ം ഇവിിചെടി മചെറ്റാന്നു കൂടിിയുണ്ടാ്: 
മാസ്ക്ക്. പിഴിയാ കുടിമറയ്ക്ക്് പികരാം ഇനോ�ാൾ മുഖ ‘മറ’. ‘മറ’ഒരും അവിയാവിമായാിക്കിഴിിഞ്ഞും. മുഖം മൂടിി 
പുതുനോവിദവുംം നോവിദാന്തവുംമായാിത്തീർന്നു. നോലാകചെത്ത പുറത്തിട്ടിടിയ്ക്ക്ൽ അചെന്ന്ാരും വൃഥാഭാിലാ�ം 
മാത്രാമായാി ഒടുങ്ങി. ഇന്ന്ാവിചെട്ടി  നോലാക നിരാാസംം  ബാഹിയവുംം ആന്തരാികവുംമായാ  ആജ്ഞാംയാായാി 
നിയാമമായാി, അനിവിാരായതയാായാി മാറി.  വിീടും ഉടിലുംം നോലാകവുംം സംാതാവുംം ഇന്ന്് ഈ മഹിാമാരാി
യുചെടി രുംഗം്ണ്സംന്ദർഭാത്തിൽ പ്രതിനോലാമകരാമായാി രൂപിാന്തരാീകരാിക്കിചെ�ട്ടു.  അന്ന്് നോലാകത്തി
നോലക്കി് തുറന്ന്ിട്ടി വിാതിലുംകളായാിരുംന്നു വിീടി്.  ഇന്ന്് ‘നോലാകചെത്ത പുറത്താക്കിിയാടിയ്ക്കുംന്ന്’, ‘എല്ലാം 
പിഴിതാക്കുന്ന്’, ‘നോലാകനോക്കിടിിൽ’  അകപുറങ്ങൾ ചാീഞ്ഞും നാറുന്ന്, നോതാറ്റവിചെ� ഒളിയാറ’ മാത്രാം. 
ആത്മിപ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ� നോകാട്ടി മാത്രാം,  (‘പുറനോത്തക്കി് വിഴിിതരാാ ദുർഗ്ഗാം’ എന്ന്്  ‘എചെ� വിയ്യായ്ക്
യ്ക്ക്ില്ല എ�ത്രാപ്രായാം’ എന്ന് പുതിയാ കവിിതയാിൽ. മതൃഭൂമി വിാരാിക. 2020 ജൂലായാ് 26-ഓഗംസ്റ്റി് 1) 
പ്രഛന്ന്മായാ തടിവിറ മാത്രാം.

�ർത്തൃതവ�ികെ� നവി-പിരി�ല്പന

വിീട്ടിിനോലക്കു ചുരുംങ്ങുന്ന് ഈ മടിക്കിയാാത്രായുചെടി ഓനോരാാ ചുവിടും ഓനോരാാ നീക്കിവുംം നിരാീക്ഷണ് 
വിിനോധ്യയാമാണ്്. നോ�ാ�ിങ്് ബാഗുമാത്രാമാണ്് നോലാകനോത്താടും നാചെളനോയാാടും ബന്ധി�ിക്കുന്ന് 
ഏകകണ്ണി. പ്രതയാശയുചെടി ഏതു നിമി�വുംം ചെപിാട്ടിാവുംന്ന്, അവിനോശ�ിക്കുന്ന് ഏകതന്തു. ഉൾവിലി
യാലിചെ�, നോലാക നിരാാസംത്തിചെ�, ആത്മിപ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ�, അനുഷ്ഠിാനപിരാമായാ നോചാഷ്ടകളിനോലക്കി് 
കയാമറ സൂം ചെചായ്യുന്നു.  വിീട്ടിിചെലത്തി, ഹൈകകഴുകി നോവി�ം മാറി, മുഖം മൂടിി മാറ്റി, മദ്ധിയവിർഗ്ഗാിയാായാ 
കർത്തൃപുരും�ൻ ആസംനസ്ഥിനാകുന്നു.

‘കൂട്ടിില്ലണു്വിിചെ� നോപിാലുംമനീതിചെക്കിന്ന്്
ഹൈകകഴുകി, നോവി�ം മാറി, ഇരുംന്നു,
പ്രതിനോരാാധ്യാസംനത്തിൽ.
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ഹൈകകഴുകൽ അണു് പ്രതിനോരാാധ്യത്തിനുള്ള ആനോരാാഗംയ-അനുഷ്ഠിാനവുംം ശുചാീകരാണ്പ്രക്രിിയായും 
മാത്രാമല്ല, നോലാകാനീതികളിൽ, തനിക്കി് പിങ്കിചെല്ലന്ന്് സംായാം ജീാമയചെമടുക്കുന്ന് പ്രതീകാത്മികമായാ 
ഒരും പ്രതിനോരാാധ്യ സംംവിിധ്യാനം കൂടിിയാാണ്്. ഹൈനതികമായാ ഒരും കചെയ്യാഴിിയാൽ. സുഖാസംനത്തിനോലാ 
നോയാാഗംാസംനത്തിനോലാ അല്ല പ്രതിനോരാാധ്യാസംനത്തിലാണ്് ഇരാി�്.    ചെമനോട്രിാ നഗംരാത്തിചെല അവിശയ
വിിനിമയാങ്ങൾക്കി് നോശ�ം, നോ�ാ�ിങ്ങിനും അനുബന്ധമായാ, ധ്യന- നോബാധ്യ- ഊർജ്ജ ദുർവിിനി
നോയാാഗംങ്ങൾക്കും നോശ�ം, മൂക്കും വിായും മറച്ചും, ചാിന്തനോയായും ഉടിലിനോനയും ശമി�ിച്ചും ചെകാണ്ടുള്ള 
പ്രതിനോരാാധ്യാടിനത്തിനും നോശ�ം, ബാക്കിിയാാവുംന്ന് ചെവിറും ഒരും ജീീവിശകലം മാത്രാമാണ്് ഈ വിിചാിത്രാ 
കർത്തൃതാം.

പിാടിി നീളാത്ത ഖരാഹിിമം,
തരാംഗംനിഗ്രഹിനോയാാഗംി ഗൂഢ കാനോവിരാി
ഈയാിരാിക്കുന്ന് ഞാൻ;
ഓണ് ഹൈലൻ ജീീവിി, അകലവ്രാതൻ.

എല്ലാ ‘മറ’കളും ചാമയാങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റി, അതിസൂക്ഷ്മിവുംം തീവ്രാവുംമായാ ആത്മിപിരാിനോശാധ്യനയാി
നോലക്കും സംാതാവിിശകലനത്തിനോലക്കും സംാനോമധ്യയാാ കടിക്കുന്ന് കർത്തൃതാത്തിചെ� ആത്മിഗംതങ്ങ
ചെളയാാണ്് ഇനി കവിിത പിിടിിചെച്ചടുക്കുന്ന്ത്. അദൃശയയാായാ ഒരും മന:ശാസ്ത്രീ വിിനോ��കചെയാനോ�ാചെല 
കാവിയാഖയാതാവി് കർത്താവിിചെ� ആത്മിഭാാ�ണ്ങ്ങചെള  ആന്തരാികമായാി സംംവിാദവിൽക്കിരാിക്കുക
യാാചെണ്ന്നും പിറയാാം. കർതൃത്താത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒനോരാ സംമയാം നിലചെകാണ്ടാ്, ആത്മിചെത്ത
യും നോലാകചെത്തയും ഒനോരാ നോപിാചെല പ്രതിനിധ്യീകരാിച്ച്, പ്രതിപ്രവിർത്തി�ിച്ച്,  കർത്തൃ�കർച്ചയുചെടി 
ആഭാിചാാരാകയും(zorcerer) സംാക്ഷിയുമായാി വിർത്തിക്കുന്ന് രാഹിസംയ സംാന്ന്ിദ്ധിയമാണ്് ഇവിിചെടി 
ആഖയാതാവി്.

   ഇങ്ങചെന പ്രതിനോരാാധ്യ വിി-നോയാാഗംാസംനത്തിലിരാിക്കുന്ന് അതിജീീവിികനും, ‘ചെവിറും’ ജീീവികനും 
ജീന്തുസംമാനനും (zoe)ആയാ ഈ നവികർത്തൃതാചെത്ത കവിിതയാിചെല ‘ഞാൻ’ സംായാം നാമകരാണ്ം 
ചെചായ്യുന്നു: അകലവ്രാതൻ. പിാടിി നീളാചെത, ഒഴുകാചെത, ഉറഞ്ഞും കട്ടിയാായാിനോ�ായാ ഒരും ഹിിമകണ്ം 
ആണ്് ഈ കർത്താവി്. ചാിന്തയുചെടി തിരായാടിികചെള നിഗ്രഹിിക്കുന്ന്, ചാിത്തനിനോരാാധ്യനം ചെചായ്യുന്ന്, 
ആത്മിചെത്ത ഒഴുകാനനുവിദിക്കിാത്ത, വിി-നോയാാഗംിയാായാ നോയാാഗംി. തുറന്ന്് ചെതളിചെഞ്ഞ്ാഴുകാചെത, 
ഓളങ്ങചെള സംംഹിരാിച്ച്,  തളം ചെകട്ടിി, ഉൾവിലിഞ്ഞും കിടിക്കുന്ന് ഗൂഢ നദി. നോയാാഗംിയുനോടിതിനോനക്കിാൾ 
നോയാാഗംഭ്രാഷ്ടചെ� ലക്ഷണ്ങ്ങളാണ്് അയാാൾ പ്രകടിി�ിക്കുന്ന്ത്. ശാരാീരാിക അകലചെമന്ന് ആനോരാാഗംയ 
നിർനോദ്ദശത്തിചെ� ഭാരാണ്കൂടി ഭാാ�യമായാ  ‘സംാമൂഹിയ’ അകലം എന്ന് ആജ്ഞാംാവിാകയചെത്ത ആത്മി
സംാൽക്കിരാിക്കുകയും  അകലവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� വിനോരാണ്യ പ്രതയയാ ശാസ്ത്രീമായാി  ആനോഘാ�ിക്കു
കയും ചെചായ്യുന്ന്, ഓണ്ഹൈലൻ ജീീവിിയാായാി മാറിക്കിഴിിഞ്ഞ് പുതിയാ മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്താവി് തചെന്ന് 
ഈ അകലവ്രാതൻ. ബനോയാാ-രാാഷ്ട്രീീയാ-കർത്തൃതാത്തിചെ� നവിപിരാികല്പാന.

അകപുറങ്ങളുചെടി ചെപിാട്ടിി�ിളരാലാണ്്  ഈ നവികർത്തൃതാചെത്ത നിർവ്വചാിക്കുന്ന്ത്:

അകലവ്രാതചെനനിക്കിിനി
അകം അകം മാത്രാം.
പുറം പുറം മാത്രാം.
ഇനി വിരാില്ല വിരാില്ല പുറനോത്തക്കികം, അത്രായ്ക്കുംം
ഊമയാായാ് മാറ്റി ഞാചെനചെന്ന്.
ഇനി വിരാില്ല വിരാില്ലകനോത്തയ്ക്ക്് പുറം, അത്രായ്ക്കുംം
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ബധ്യിരാനായാി മാറ്റി ഞാചെനചെന്ന്.
നോലാകചെമനിനോക്കിാ, ഞാൻ
നോലാകത്തിനോനാ, മുഖ മറ?

അകപുറങ്ങളുചെടി ദാരുംണ്മായാ ഈ വിിനോച്ഛദനം മുചെമ്പഴുതിയാ മചെറ്റാരും കവിിതയാിലുംം പ്രനോമയാമാവുംന്നു
ണ്ടാ്: അകനോത്തനോക്കിാ പുറനോത്തനോക്കിാ നോപിാവിാനാകായ്ക്ചെയാ പ്രശ്നവിൽക്കിരാിക്കുന്ന് ‘അനയാധ്യീനം’ എന്ന് 
കവിിതയാിൽ (ചെക.ജീി.ശങ്കരാ�ിള്ളയുചെടി കവിിതകൾ 1969-1996). ‘അകപുറങ്ങൾ തനോന്ന്റ്റവുംമാകുല
മായാ കലക്കിമാകുന്നു ഞാൻ’ എന്ന്ാണ്് ഈ കവിിത സംാതാചെത്ത നിർവ്വചാനം ചെചായ്യുന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ 
‘മാസ്കാി’ചെലത്തുനോമ്പാൾ പ്രനോമയാത്തിനു രൂപി�കർച്ച നോനരാിടുന്നു. അകവുംം പുറവുംം തമ്മിലുംള്ള പൂർണ്ണ 
വിിനോഛദനം ആണ്് ഇവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. ഇനി നോമൽ ‘അകം, അകം മാത്രാം, പുറം, പുറം മാത്രാം’. 
പുറനോത്തക്കികത്തിനു വിരാാനാവിാത്ത വിിധ്യം  സംായാം ഊമയാായാി മാറുകയും പുറത്തിന് അകനോത്തയ്ക്ക്് 
കടിക്കിാനാവിാത്തവിിധ്യം സംായാം ബധ്യിരാനായാി മാറുകയുമാണ്് അയാാൾ. അകം പുറത്തിനും പുറം 
അകത്തിനും, മുഖം മൂടിിയാായാ് ച്ചമയുന്നു എന്ന് വിിചാിത്രാ സംതയചെത്ത മറനീക്കിിനോനാക്കുന്നു അയാാൾ.

‘സംാമൂഹിയ അകലം’ നോകവിലം ഒരും ആനോരാാഗംയ വിിജ്ഞാംാപിനനോമാ മാസ്കാ് ധ്യരാിക്കിൽ നിർനോദ്ദാ
�മായാ ഒരും ആവിരാണ്പ്രക്രിിയാനോയാാ ആയാി ഒതുങ്ങുന്ന്ില്ല. അകലവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ�യും മുഖംമൂ
ടിിവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ�യും സൂക്ഷ്മിരാാഷ്ട്രീീയാ പ്രക്രിിയാകളായാി അവി വിളരുംന്നു: സംായാം ഊമയാാകൽ, 
ബധ്യിരാനാകൽ എന്ന്ിങ്ങചെന. വിയക്തിജീീവിിതത്തിചെ� ആഴിങ്ങളിൽ പ്രയുക്തമാകുന്ന് ആത്മിത്തി
ചെ� സംാനോങ്കതികവിിദയയാായാി, ആത്മിത്തിനുനോമൽ നിർവ്വഹിിക്കിചെ�ടുന്ന് അധ്യികാരാപ്രക്രിിയായാായാി, 
കർത്തൃവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� പ്രവിർത്തനതന്ത്ര്യങ്ങളായാി അവി മാറുന്ന്ചെതങ്ങചെന എന്ന്ാണ്് കവിിത 
പിരാിനോശാധ്യിക്കുന്ന്ത്.

അകപുറങ്ങളുചെടി, ആത്മി-നോലാകങ്ങളുചെടി, ഈ ചെപിാട്ടിി�ിളരാൽ ഒരും വ്രാതാനുഷ്ഠിാനമായാി, 
നവിീനമായാ ഒരും അയാിത്താചാാരാമായാി, ആത്മിദമനവിിദയയാായാി, അകലവ്രാതൻ ആനോഘാ�ിക്കു
നോമ്പാഴും ആ പിിളർ�ിൽ നിന്ന്് ഒരും വിിലാപിം, ചെപിാള്ളുന്ന് ഒരും നോചാാദയകലാപിം, നോമാചാനത്തിചെ� 
ഒരും നുറുങ്ങ് ഓർമ്മ, സംാപ്നം, പിിടിഞ്ഞുംയാരുംന്നുണ്ടാ്. അത് അടിിച്ചമർത്തചെ�ട്ടി  ‘നിറ’ജീീവിിതത്തിചെ�, 
അന്തസ്ഥിിതമായാ ജീീവിിതവിീരായത്തിചെ�, നോമാചാനക്കുതിപ്പുകളാണ്്. ചെവിറും ജീീവിിതത്തിചെനതിനോരാ നിറ
ജീീവിിതത്തിചെ� പിിടിയ്ക്ക്ൽ, കിതയ്ക്ക്ൽ, കുതറൽ, കുതിയ്ക്ക്ൽ.  അഗംംബചെ� ‘ചെവിറും ജീീവിിത സംിദ്ധിാന്തം’ 
കാണ്ാചെത വിിടുന്ന് അത്മി സംംഘർ�ം ഇവിിചെടി സംംനോവിദയമാകുന്നു.

അനോയ്യാ വിരാിനോല്ല വിരാിനോല്ലയാിനി, പുറനോത്തക്കികത്തിചെ�
നമ്മചെളാചെന്ന്ന്ന് നോമാചാനക്കുതിപ്പുകൾ?
ഭാിന്ന്ിച്ചനോതതയാിത്തത്തി, ലാപിത്തിലിന്ന്വി?
വിാഴുചെമങ്ങചെന പുറമില്ലാതകം?
അകമില്ലാചെത പുറം? ഇറ്റു നാൾ
സംംഘമിചെല്ലങ്കിലുംം?

കവിിതയുചെടി ദിശയാിൽ  സൂക്ഷ്മിവുംം നിർണ്ണായാകവുംമായാ ഒരും വിയതിയാാനം സംംഭാവിിക്കുകയാാണ്്. 
കർത്താവിിചെ� സംഞ്ചാാരാം വിിരുംദ്ധി ഗംതിയാിനോലക്കി് തിരാിയുന്നു.  ഇനോതവിചെരാ നി�ബ്ദമായാിരുംന്ന് 
മചെറ്റാരും സംാരാം, മാനം, പിരാിനോപ്രക്ഷയം, നോതങ്ങുന്ന് ഒരും നോചാാദയരൂപിത്തിൽ ഇവിിചെടി ചെപിാന്തിവിരും
ന്നു. നോബാധ്യാനോബാധ്യങ്ങളുചെടി ആഴിങ്ങളിൽ നിന്ന്് വിരുംന്ന് ജീീവിിതകാമനയുചെടി, വിംശ കാമനയുചെടി, 
നോലാകകാമനയുചെടി, വിിലാപിനിസംാനം.
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 ‘അനോയ്യാ’ എന്ന് പ്രനോരാാദനം ഒരും അഭാാവിചെത്ത മാത്രാമല്ല, ആസംന്ന്മായാ ഒരും ആവിിർഭാാ
വിചെത്തയും സംനോന്ദശം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്.  ജീീവിിതചെത്ത ജീീവിിതവിയമാക്കുന്ന്, ചെവിറും ജീീവിിതചെത്ത ‘നിറ’ 
ജീീവിിതമാക്കുന്ന്, അകപുറങ്ങചെളാന്ന്ിക്കുന്ന് അഹൈദാത നോനരാചെത്തയാാണ്്, സംംഘനോനരാചെത്തയാാണ്് 
ഈ നോതങ്ങൽ, നോചാാദയരൂപിത്തിൽ അനുധ്യയാനം ചെചായ്യുന്ന്ത്. ആത്മി-നോലാകലയാങ്ങൾ, അകത്തി
ചെ� നോമാചാനക്കുതിപ്പുകൾ, എല്ലാം തചെന്ന്, ഇനിചെയാാരാിക്കിലുംം തിരാിച്ചു വിരാിചെല്ലന്ന്് നോതാന്ന്ിക്കുന്ന് 
ഈ മഹിാമാരാി സംന്ധിയാിൽ, ‘ഇനി വിരാിനോല്ല വിരാിനോല്ല’ എന്ന് വിിളി, ഒരും വിിലാപിം മാത്രാമല്ല ഒരും 
ആവിാഹിനം, നോതാറ്റം, കൂടിിയാാണ്്.

മനു�യരാാശിചെയാ ഇന്നു നടുക്കിം ചെകാള്ളിക്കുന്ന് ചാില പ്രധ്യാന നോചാാദയങ്ങൾ ഇവിിചെടി ഉയാർന്ന്് 
വിരാികയാാണ്്.   നോലാകനോത്താടി് നമ്മചെളാന്ന്് എന്ന്് പ്രഖയാപിനം ചെചായ്യുന്ന്  ആത്മിത്തിചെ� നോമാചാനക്കു
തിപ്പുകൾ, വിിനോമാചാനത്തിചെ� സംമരാനോനരാങ്ങൾ, അകപുറങ്ങചെള ഒന്ന്ി�ിച്ച് ചെകാണ്ടാ്  അതീതകാലം 
മുതൽ വിന്നും നോപിായും ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് സംംഘ കാലങ്ങൾ, ആത്മി-നോലാക-സംംനോയാാഗംത്തിചെ� വിിപ്ല
വികരാമായാ വിയതിർനോനരാങ്ങൾ, ഇവിചെയാല്ലാം ഈ മഹിാമാരാിയുചെടി നിപിാതനോത്താടി് കൂടിി ഇനിവിരാാത്ത
വിണ്ണം അവിസംാനിക്കുകയാാനോണ്ാ?  ചെകാനോറാണ്യുചെടി ബനോയാാരാാഷ്ട്രീീയാം നിർനോദ്ദശിക്കുന്ന് സംാമൂഹിയ 
അകലം എന്ന്  ആജ്ഞാം ഒരും പുതിയാ തരാം അയാിത്തചെത്ത ഉല്പാാദിക്കുകയാാനോണ്ാ? നവിീനമായാ ഒരും 
ജീാതീയാതയുചെടി, വിനോരാണ്യതയുചെടി, ആന്തരാികാജ്ഞാംകളാനോണ്ാ  ഇന്ന്് അകപുറങ്ങളുചെടി ദാരുംണ്മായാ 
ചെപിാട്ടിി�ിളരാലിനു് നിദാനമാവുംന്ന്ത്? അകവുംം പുറവുംം ആത്മിവുംം നോലാകവുംം പിരാസ്പരാാശ്രീിതങ്ങളനോല്ല? 
അകപുറങ്ങളുചെടി ‘സംംഘം’ അല്പാനാൾ ഇചെല്ലന്നു വിന്ന്ാലുംം പുറമില്ലാചെത അകത്തിനും അകമില്ലാചെത 
പുറത്തിനും നിലനിൽക്കുവിാനാകുനോമാ? അകവുംം പുറവുംം അഹൈദാതചെ�ടുന്ന് പ്രാചാീന സംംഘസംം
സ്കൃതിചെയാ ആമന്ത്ര്യണ്ം ചെചായ്യുന്ന് ഈ വിരാികൾ  സംംഘകാമനചെയാ സൂക്ഷ്മിമായാി പുനരാാവിാഹിിക്കു
കയാാണ്്. (അഗംംബചെ�) ‘ചെവിറും’ ജീീവിിതം എന്ന് സംങ്കല്പാനത്തിചെ� ശുഷ്ക്കതചെയാ, ഏകമാനതചെയാ, 
ആതയന്തികമായും ഈ ആകാക്ഷകൾ അതിവിർത്തനം ചെചായ്യുന്നു.  അകപുറങ്ങളുചെടി വിിഭാജീനം, 
വിിപിരാീതവിൽക്കിരാണ്ം, ഒരും താൽക്കിാലിക പ്രതിഭാാസംമാചെണ്ന്നും അത്തരാചെമാരും വിിഭാജീനത്തിനു 
ദീർഘകാലം നിലനില്ക്കുവിാനാകിചെല്ലന്നും, അഥവിാ അങ്ങചെന വിന്ന്ാൽ മനു�യരാാശിക്കു  തചെന്ന് 
നിലനില്പാിചെല്ലന്നും ഉള്ള വിംശവിിനോവികചെത്തയാാണ്് ഈ നോചാാദയങ്ങൾ ഉദ്ദീപ്തിമാക്കുന്ന്ത്. ‘ചെവിറും’ 
ജീീവിനത്തിചെ�, അകലവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ�, സംർവ്വയുക്തികചെളയും തീർപ്പുകചെളയും അട്ടിിമറിക്കുന്നു 
കാമനയുചെടി ഈ പിിടിയാലുംകൾ, ഞരാക്കിങ്ങൾ, ഹൈനതികമായാ ഈ നോചാാദയക്കുതിപ്പുകൾ.

അതിജിീവിന�ികെ� നാറ്റംം

ഉള്ള് തുരാന്ന്് വിരുംന്ന് ഈ നോചാാദയാവിലികൾ അതി ജീീവിനത്തിചെ� നാറ്റത്തിനോലക്കി് സംർനോവ്വന്ദ്രിയാങ്ങ
ചെളയും ഉണ്ർത്തുകയാാണ്്.  നവിീനമായാ ഒരും നോബാനോധ്യാദയാത്തിചെ�, സംനോതയാദയാത്തിചെ�,  തീക്ഷ്ണ 
രാസംാനുഭാവിമാണ്് നാറ്റം ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ. ചെക.ജീി.എസ്സ്ിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം മൂക്കിാണ്് 
കണ്ണിചെനക്കിാൾ, ചെചാവിിചെയാക്കിാൾ, സ്പർശചെത്തക്കിാൾ  സംതയ ഗ്രാഹിിയാായാ, വിിമർശനപിടുവിായാ 
ഇന്ദ്രിയാം. ‘കനോണ്ണാളം ചാതിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടിില്ല നുണ് പിഠിച്ചിട്ടിില്ല മൂക്കി് ’ (പ്രസംിദ്ധിർ).  നാറ്റ പിരാിനോശാധ്യന
യാാവുംന്നു ഇവിിചെടി സംതയാനോനാ�ണ്ം.

കാറ്റിൽ നാറ്റത്തിരാ; ചാീഞ്ഞ് മുട്ടിനോയാാ
പൂത്ത ചെറാട്ടിിനോയാാ ചെകട്ടി നോതങ്ങനോയാാ
കനച്ച പ്രതയാശനോയാാ ബാഗംിൽ? നാറുന്ന്ചെതന്ത്?
എല്ലാചെമനിചെക്കിചെന്ന്ചെരായ്ക്കുംം മനനോസ്സ്ാ? നോവിഗംം
എല്ലാം പിഴിതാക്കും വിീനോടിാ? ഏത്
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വിീട്ടിിലുംചെമാളിക്കും തടിനോവിാ?
ചെടിക്സ്റ്റിിചെലല്ലാം നോതാറ്റ്
ചെവി�ിനോലറ്ററിലുംം നോതാറ്റ നോതാൽവിികനോളത്
വിഴിിയാിലുംമഴുകിചെയാാഴിിയ്ക്ക്നോലാ? താഴുനോമാ
വിാഴ്വിിൻ ചെകാടിി�ടിമതിചെലന്ന് നോപിടിിനോയാാ?
കൃമികീടി ജീയാങ്ങനോളാ? നോലാകനോക്കി-
നോടിത് നാറുന്നു കാറ്റിൽ?
അകം ചാീഞ്ഞും പുറനോത്തനോക്കിാ
പുറം ചാീഞ്ഞ്കനോത്തനോക്കിാ നാറുന്നു മാരാണ്ം?

അകവുംം പുറവുംം അടിഞ്ഞ് ആ ആവിാസംവിയവിസ്ഥിചെയാ ദുസ്സ്ഹിമാക്കിി ഉയാർന്നു വിരുംന്ന് ചാീഞ്ഞും നാറ്റ
ത്തിചെ� ഉൽഭാവിസ്ഥിാനചെമവിിചെടി എന്ന് അനോനാ�ണ്ം ഹൈനതികവുംം രാാഷ്ട്രീീയാപിരാവുംം മന:ശാസ്ത്രീപി
രാവുംം ആയാ തലങ്ങളിനോലക്കി് നീങ്ങുന്നു. ചാീഞ്ഞ് മുട്ടിയാിനോലാ, പൂത്ത ചെറാട്ടിിയാിനോലാ ചെകട്ടി നോതങ്ങയാിനോലാ 
ഒതുങ്ങുന്ന്ില്ല ഈ നാറ്റം. നോ�ാ�ിങ്് ബാഗംിചെല കനച്ച പ്രതയാശയാാവിാം അതിചെ� ഉറവിിടിം. എല്ലാ
ത്തിചെനയും തനോ�താക്കിാൻ ചെവിമ്പുന്ന് ഉപിനോഭാാഗംബൂഭുക്ഷുവിായാ മനസ്സ്ിചെ� നാറ്റമാവിാം. സംർവ്വവുംം 
അതിനോവിഗംം പിഴിതാക്കുന്ന് അടിച്ചു ചെകട്ടിിയാ വിീടിിചെ�താവിാം. എല്ലാ വിീട്ടിിലുംം ഒളിഞ്ഞും കിടിക്കുന്ന് 
തടിവിിചെ�താവിാം. നോരാാഗംപിരാിനോശാധ്യനയാിൽ നോപിാസംിറ്റീചെവിന്ന്് നോതാറ്റ്,  ചാികിൽസംയാിലുംം നോതാറ്റ്, 
ഹൈവിറസ്സ്ിനോനാടി് കീഴി്ചെ�ട്ടി സംഹിജീീവിികളുചെടി നോതാറ്റജീഡിം, എല്ലാ വിഴിിയാിലുംം അഴുകിചെയാാലിക്കുന്ന്
തിചെ� നാറ്റമാവിാം അത്.  ജീീവിിതത്തിചെ� ചെകാടിി�ടിം ഈ മഹിാവിയാധ്യിക്കുമുമ്പിൽ താഴ്ത്തിചെ�ടുനോമാ 
എന്ന് പ്രാചാീനമായാ മരാണ് ഭാീതിയാാവിാം. എല്ലാ നോതാൽവിികൾക്കുമിടിയാിൽ കൃമികീടിം നോപിാചെല 
നുരായുന്ന് മദ്ധിയ വിർഗ്ഗാീയാമായാ ക്ഷുദ്ര ജീയാങ്ങളാവിാം. ഇനിയും തിരാിച്ചറിയാചെ�ടിാത്ത നോലാകനോക്കിനോടിചെത
ങ്കിലുംം ആവിാം. അക പുറങ്ങളുചെടി ചാീയാലാവിാം. എന്തായാാലുംം അകത്തും പുറത്തും പിതിയാിരാിക്കുന്ന് 
മഹിാമാരാണ്ത്തിചെ� വിിളംബരാമാണ്് ഈ ചാീഞ്ഞും നാറൽ.

മനു�യനീതി എവിിചെടിചെയാാചെക്കിനോയാാ നോതാചെറ്റാടുങ്ങി, ചാീഞ്ഞ്ഴുകുന്ന്തിചെ� നാറ്റം നോരാഖചെ�ടുത്തു
ന്ന് വിിമർശനാത്മികവുംം സംതയനോവിദയവുംമായാ ഒരും മൂക്കിായാി മാറുന്നു കവിിത ഇവിിചെടി. ചെകാനോറാണ്യുചെടി 
നോരാാഗംസംതയം വിിളിച്ചറിയാിച്ച ഹൈചാനീസം് നോഡിാ�റായാ ലീ ചെവിൻ ലിയാാങ്ങിചെനനോ�ാചെല, രാാഷ്ട്രീീയാ 
സംതയം വിിളിച്ചറിയാിച്ച ഇറ്റാലിയാൻ ചാിന്തകനായാ അഗംംബചെനനോ�ാചെല മചെറ്റാരും വിിസംിൽ നോബ്ലിാചെവിർ 
ആകുന്നു  മഹിാമാരാിയുചെടി ഹൈനതിക സംതയചെത്ത വിിളിച്ചറിയാിക്കുന്ന് ഈ കവിി. മഹിാമാരാി ചെവിറുചെമാരും 
ആനോരാാഗംയ പ്രതിസംന്ധി മാത്രാമല്ല, ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാ, ഹൈനതിക പ്രതിസംന്ധികൂടിിയാാചെണ്ന്നും  ബനോയാാ 
ഹൈനതിക രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ�  ബഹുതല സംമരാമുഖങ്ങളിലൂചെടി മാത്രാനോമ അതിചെന നോനരാിടിാനാവൂ എന്നു
മനോത്രാ ഈ വിിസംിൽ വിിളിക്കിാർ നചെമ്മ മുന്ന്റിയാിക്കുന്ന്ത്.

അടിമപ്പുറപ്പാാടു�ൾ

അകപുറങ്ങൾ ഒനോരാ നോപിാചെല ചാീഞ്ഞും നാറുന്നു. അകവുംം പുറവുംം വിളയാചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നു. സംമകാലീന 
മനു�യചെ� ഉപിനോരാാധ്യിതനിലയാാണ്ിത്.  വിിഹിാലമായാ ഈ രാാത്രാിയാിൽ വിാതിലിൽ മുട്ടി് നോകൾക്കുന്നു.  
അടിച്ച് കുറ്റിയാിട്ടി വിാതിൽ�ാളികളിൽ പുറം നോലാകം അക്ഷമമായാി മുട്ടുന്നു.  പുറത്താക്കിചെ�ട്ടി നോലാകം 
അനോനകം ഹൈകകളും കാലുംകളുമായാി കതകിൽ, ചെനഞ്ചാിൽ, മുട്ടുന്നു, ചെതാഴിിക്കുന്നു. നിരാവിധ്യി മുട്ടുകളുചെടി 
പിരാമ്പരാ ചെപിരുംമ്പറയാായാ് വിീചെടിന്ന് അന്തിമമായാ ഒളി സംനോങ്കതചെത്ത പ്രതിനോരാാധ്യദുർഗ്ഗാചെത്ത കിടിിലം 
ചെകാള്ളിക്കുന്നു.
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മുട്ടി്, മുട്ടി്, മുട്ടി്. ക്ഷമ ചെകട്ടി്
മുട്ടുന്നു വിാതിലിൽ പിലഹൈക.
ചെതാഴിിക്കുന്നു ചെനഞ്ചാിൽ പില കാൽ.

സംമകാലീന ഇന്തയാ ചാരാിത്രാത്തിചെല ഏറ്റവുംം വിലിയാ ട്രി�മകചെള, തട്ടിിയുണ്ർത്തുന്നു ഈ വിാതിൽ 
മുട്ടുകൾ: 2020 മാർച്ച് 24 അർദ്ധിരാാത്രാി മുതൽ ഇന്തയയാിൽ പ്രാബലയത്തിൽ വിന്ന് നോലാകത്തിചെല 
ഏറ്റവുംം നീണ്ടാതും യുദ്ധിസംമാനവുംമായാ നോലാക്ഡി�ണ് പിരാമ്പരാകളും അതിചെ� ദുരാന്തപ്രതയാഘാത
മായാ കുടിിനോയാറ്റചെത്താഴിിലാളികളുചെടി മഹിാ പ്രയാാണ്വുംം. നഗംരാങ്ങളിചെല പിണ്ിയാിടിങ്ങളിൽ നിന്ന്്, 
വിാടിക വിീടുകളിൽ, നിന്ന്് കയാമ്പുകളിൽ നിന്ന്്, ആട്ടിിനോയാാടിിക്കിചെ�ട്ടി പ്രവിാസംിചെത്താഴിിലാളികളുചെടി 
മടിക്കിപ്പുറ�ാടി്. നോലാകം കണ്ടാ ഏറ്റവുംം ദാരുംണ്മായാ നോലാങ്ങ് മാർച്ച്.

ആഞ്ഞൂറും ആയാിരാവുംം കിനോലാമീറ്ററുകൾ അകചെലയുള്ള  സംാന്തം നാടുകളിനോലക്കി് കുട്ടിികളും  
വൃദ്ധിരുംം യുവിതീ യുവിാക്കിളും അഛനമ്മമാരുംം സംനോഹിാദരാങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാാദികളും അടിങ്ങുന്ന് 
ആയാിരാക്കിണ്ക്കിിന്  പ്രവിാസംിചെത്താഴിിലാളികൾ, പി�രാാവികാശമില്ലാത്ത പി�രാന്മാർ,   നോദശീയാ
പിാതകളും ചെറയാിൽ�ാതകളും, മഞ്ഞുംം മഴിയും ചെവിയാിലുംം താണ്ടാി നോലാകചാരാിത്രാത്തിചെല ഏറ്റവുംം 
സംാഹിസംികവുംം ദുരാന്തപൂർണ്ണവുംമായാ മടിക്കിയാാത്രായ്ക്ക്ിറങ്ങി. ചാിലർ റയാിൽ�ാളങ്ങളിൽ തീവിണ്ടാി
ച്ചക്രിങ്ങൾക്കിടിിയാിൽചെ�ട്ടി്, ചാിലർട്രിക്കുകൾക്കിടിിയാിൽചെ�ട്ടി്, മരാണ്ം വിരാിച്ചു. വിിശന്നും ദാഹിിച്ചും 
ദീനം ബാധ്യിച്ചും തളർന്നും ചാിലർ അസ്തമിച്ചു. നോപിാലീസ്സുകാരുംചെടി ലാത്തിയാടിിനോയാറ്റും ചാികിൽസം 
കിട്ടിാചെതയും ചാിലർ മരാിച്ചു വിീണു്. ഓനോരാാ നഗംരാാതിർത്തികളിലുംം, ഓനോരാാ ചെറയാിൽ നോവി നോസ്റ്റി�നുക
ളിലുംം, അവിർ തടിയാചെ�ട്ടു. ചാിലനോ�ാൾ അവിർ വിന്ന് നഗംരാങ്ങളിനോലക്കി് തചെന്ന് മടിക്കിിയായായ്ക്ക്ചെ�ട്ടു.  
വിിനോദശ രാാജീയങ്ങളിൽ നിന്ന്് പ്രവിാസംികചെള വിിമാനങ്ങളിൽ തിരാിചെച്ചത്തിച്ച ഭാരാണ്കൂടിം  ഇവിർക്കിായാി 
വിാഹിനങ്ങനോളാ, ഭാക്ഷണ്നോമാ വിിശ്രീമസ്ഥിലങ്ങനോളാ ഒരുംക്കുവിാൻ തയാാറായാില്ല. പികരാം ലാത്തികളും 
കണ്ണീർ വിാതകങ്ങളും ചെകാണ്ടാ് അവിചെരാ എതിനോരാറ്റു. ചാിലനോ�ാൾ അണു്നാശിനികളാൽ കുളി�ിച്ചു. 
ചാിലയാിടിങ്ങളിൽ അവിർ നോപിാലീസ്സുമായാി ഏറ്റുമട്ടിി. നോരാാ�ാകുലരാായാനോ�ാൾ ഹൈഹിനോവികൾ പിിക്കിറ്റ് 
ചെചായ്തു. പ്രയാാണ്ത്തിചെ� ഓനോരാാ സംന്ധിയാിലുംം അവിർ പ്രനോക്ഷാഭാകാരാികളായാി. ഇന്തയയുചെടി സംർവ്വ 
നിർമ്മാണ് വിികസംന സംംരാംഭാങ്ങൾക്കും  വിിയാർപ്പും നോവിലയും രുംധ്യിരാവുംം അർ�ിച്ച് രാണ്ടാാം കിടി 
പി�രാന്മാരാായാി നഗംരാമാളങ്ങളിൽ മറഞ്ഞ്ിരുംന്ന് പ്രവിാസംിചെത്താഴിിലാളികൾ അന്ന്ാദയമായാി ചെപിാതു
മണ്ഢലത്തിൽ ദൃശയവിൽക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടു: ഭാരാണ്കൂടിത്താൽ, നഗംരാവിാസംികളാൽ, പിരാിതയക്തരാായാി, 
സംാന്തം രാാജീയത്ത് അഭായാാർഥികളാക്കിചെ�ട്ടിവിരാായാി, പി�രാാവികാശങ്ങളില്ലാത്ത പി�രാന്മാരാായാി, 
ഇന്തയൻ നോദശീയാതയുചെടി ബീഭാൽസം ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങളുചെടി ഹൈദനയ സൂചാികകളായാി. ഹൈവിറസ്സ്ിചെ� 
വിലക്കിണ്ണികചെള നോഭാദിക്കുവിാൻ ബദ്ധിപ്രതിജ്ഞാംരാായാി, സംാമൂഹിയ അകലചെത്ത ബ�ദ്ധിിനോകാല്പാാദന
ത്തിചെ� ഊർജ്ജനിനോക്ഷപികമാക്കിി, വിീടിിചെ� ഒളിയാറകളിനോലക്കി്  ഓണ്ഹൈലൻ ജീീവിികളായാി, പിിൻ
വിലിഞ്ഞ് മദ്ധിയവിർഗ്ഗാികളുചെടി നോയാാഗംസംമാധ്യിചെയാ ദുസംാപ്നങ്ങളായാി അട്ടിിമറിച്ചു ഈ മഹിാപ്രയാാണ്ം.

തിരാിചെച്ചത്തിനോയാാ കനൽ�ാത കാലിൽ ചുറ്റി
ഇല്ലാത്ത സംാരാാജീിനോല-
ക്കിിരാമ്പിപ്പുറചെ�നോട്ടിാരാടിിമചെത്താഴിിൽ�ടി?
ദീനക്രുദ്ധിം ഏഴിച്ചുഴിലി?
മാന്ത്ര്യിക ദണ്ഡുമായാ്
നോമാശമുന്ന്ിലില്ലാചെത
ഗംാന്ധി മുന്ന്ിലില്ലാചെത
മാർക്സ്് മുന്ന്ിലില്ലാചെത.
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നഗംരാത്തിൽ നിന്ന്് ബഹിിഷ്കൃതരാായാി, നാട്ടിിനോലക്കി് പുറചെ�ട്ടി ‘അടിിമചെത്താഴിിൽ�ടി’ വിീണ്ടും തിരാിചെച്ച
ത്തുകയാാനോണ്ാ  എന്ന്് നഗംരാ പി�രാനായാ മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്താവി്  വിയാകുലനാവുംന്നു.  ‘ദീനക്രുദ്ധിമായാ’ 
‘ഏഴിച്ചുഴിലി’ പ്രതികാരാദാഹിിയാായാി, നഗംരാചെത്ത വിളയുകയാാനോണ്ാ?

മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ സംഹിജീമായാ വിിഭ്രാാന്തിനോയാാചെടിാ�ം തചെന്ന് ചെതാഴിിലാളി വിർഗ്ഗാപിരാവുംം വിർഗ്ഗാാതീതവും
മായാ സംഹിാനുഭാാവിവുംം കരുംണ്യും പുരാണ്ടാ അനോരാഖീയാവുംം ബഹു-മാനകവുംം സൂക്ഷ്മിരാാഷ്ട്രീീയാപിരാവുംമായാ 
കാഴ്ച�ാടുകളിൽ നിന്ന്് ചെകാണ്ടാാണ്്  ഈ മഹിാപ്രയാാണ്ചെത്ത കവിിത വിയാഖയാനം ചെചായ്യുന്ന്ത്.  
കവിിതയാിചെല ‘ഞാൻ’ ബഹുനാവുംകളുള്ള വിംശീയാ ഞാനുകളായാി ചെപിരുംകുന്ന് സംന്ദർഭാങ്ങളിചെലാ
ന്ന്ാണ്ിത്. കനൽ�ാതകളിലൂചെടി നഗ്നപിാദരാായാി നീങ്ങിയാ കുടിിനോയാറ്റചെത്താഴിിലാളികളുചെടി മടിക്കി 
പ്രയാാണ്ചെത്ത നോലാകചാരാിത്രാത്തിചെല ഐതിഹിാസംികമായാ അടിിമ�ടിപ്പുറ�ാടുകളുമായാി കവിിത 
ബന്ധി�ിക്കുകയാാണ്്.   ‘കനൽ�ാത കാലിൽ ചുറ്റി ഇല്ലാത്ത സംാരാാജീിനോലക്കിിരാമ്പിപ്പുറചെ�ട്ടി അടിി
മചെത്താഴിിൽ�ടി’, ‘ഏഴിച്ചുഴിലി’ എന്ന്ീ രൂപികങ്ങൾ നാനാവിിധ്യങ്ങളായാ അർത്ഥാതലങ്ങളിനോലക്കും 
സംാധ്യയാസംാധ്യയങ്ങളിനോലക്കും ഭാാവിാഭാാവിങ്ങളിനോലക്കും പിടിർന്നു പിിടിിച്ച് ചെകാണ്ടാ്, നാനാകാലങ്ങളിനോല
ക്കും നിലപിാടുകളിനോലക്കും, ബഹു-സംാരാ-ദൃശയ-ശ്രുതി സ്മൃതി-ചാിന്താ ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങളിനോലക്കും ഗംതാഗംതം 
ചെചായ്ത് ചെകാണ്ടാ്, കവിിത എന്ന് നോഴിാണ്റിചെ� വിയഞ്ജന സംാധ്യയതചെയാ പിരാനോകാടിിയാിനോലചെക്കിത്തിക്കുന്നു.    
ചാരാിത്രാത്തിചെല മഹിാപ്രയാാണ്ങ്ങചെള ഓർമ്മി�ിക്കുന്നുചെവിങ്കിലുംം അവിയാിൽ നിചെന്ന്ല്ലാം വിയതയസ്ഥി
വുംം സംമാനതകളില്ലാത്തവിിധ്യം ദാരുംണ്വുംം ദുരാന്തമയാവുംമാണ്് അടിിമചെത്താഴിിൽ�ടിയുചെടി മടിക്കിപ്പു
റ�ാചെടിന്ന്്  സൂചാി�ിക്കുന്നു ഈ സംങ്കീർണ്ണ സംംനോ��ണ്ങ്ങൾ.

നോമാശ, ഗംാന്ധി, മാർക്സ്് എന്ന്ീ സംംജ്ഞാംാ നാമങ്ങൾ അടിിമ വിിനോമാചാനത്തിചെ�  മൂന്ന്് വിയതയസ്ത 
സംംഭാവിങ്ങളുമായാി സംമകാലികമായാ ഈ ചെതാഴിിലാളി പ്രയാാണ്ചെത്ത അനായാനം  ചെചായ്യുകയാാണ്്. 
നവിീനമായാ ഈ അടിിമപ്രയാാണ്ചെത്ത യാാതനാമയാമാക്കുന്ന് ചാരാിത്രാപിരാമായാ അഭാാവിങ്ങചെളയാാണ്് 
അവി അങ്കനം ചെചായ്യുന്ന്ത്. വിിശാാസംത്തിചെ�നോയാാ വിർഗ്ഗാനോബാധ്യത്തിചെ�നോയാാ ഹൈനതികമായാ 
ആത്മിീയാതയുചെടിനോയാാ ആനുകൂലയങ്ങളില്ലാത്ത,  നാടില്ലാതായാി മാറിയാ നാട്ടിിനോലക്കുള്ള,  സംാന്തം 
നാചെടിന്ന് ഫാ�സംിയാിനോലക്കുള്ള ഈ മടിക്കിയാാത്രാ, ഇല്ലാത്ത സംാരാാജീിനോലക്കുള്ള ദുരാന്തപ്പുറ�ാടിായാി 
ഒടുങ്ങുന്നുചെവിന്ന്് കവിിത കിടിിലം ചെകാള്ളുന്നു. അപിാരാമായാ സംാാതന്ത്ര്യയനോബാധ്യവുംം, ഇഛാശക്തിയും 
തിതിക്ഷയും പ്രകടിി�ിച്ച ഈ പ്രവിാസംിചെത്താഴിിലാളികളുചെടി മഹിാപ്രയാാണ്ം ദാരുംണ്മായാ 
അന്തയത്തിനോലക്കി് നീങ്ങുന്ന്ചെതന്ത്? വിിശാാസംത്തിചെ� മന്ത്ര്യവിടിിയുമായാി നോമാശ, സംാരാാജീിചെ� 
ഹൈനതിക മന്ത്ര്യങ്ങളുമായാി ഗംാന്ധി, ചെതാഴിിലാളിവിിനോമാചാനത്തിചെ� രാക്തപിതാകയുമായാി മാർക്സ്്-- 
അടിിമവിിനോമാചാനപ്പുറ�ാടിിചെ� സംാർവ്വല�കികമായാ ഈ മൂന്ന്് വിിതാനങ്ങളുചെടി അഭാാവിം, ആശയാ
ത്തിചെ�, വിിശാാസംത്തിചെ�, വിർഗ്ഗാ രാാഷ്ട്രീീയാ നോബാധ്യത്തിചെ�, ആത്മിീയാതയുചെടി, ഹൈനതികതയുചെടി,, 
ഇവിചെയാല്ലാം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന് നോനതൃ രാാശിയുചെടി,   അസംാന്ന്ിദ്ധിയം പുതുപുറ�ാടുകചെള നിരുംന്മുഖവുംം 
നിർവ്വീരായവുംമാക്കുന്നു.  ഗുരുംതരാമായാ ഈ ഇല്ലായ്മകളാണ്് ഒരും പിനോക്ഷ നോലാകചാരാിത്രാത്തിചെലത്തചെന്ന് 
ഏറ്റവുംം തയാഗംപൂർണ്ണമായാ ഈ ചെതാഴിിലാളി പ്രയാാണ്ചെത്ത തനോമാഗംർത്തങ്ങളിനോലക്കി് നയാിക്കുന്ന്
ചെതന്ന്് കവിിത ചെവിളിചെ�ടുന്നു. അഭാാവിനോബാധ്യം  ചെക.ജീി.എസ്സ്ിചെ� കവിിതകളിൽ ഗൃഹിാതുരാതാമാ
ചെയാാടുങ്ങുകയാല്ല. മറിച്ച്,  ‘നോലാകാതുരാതാ’മായാി നീറി�ടിരുംകയും  കാമനാപിരാമായാ ആഭാിമുഖയങ്ങളായാി 
തളിർക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന് സംജീീവിഭാാവിശക്തിയാായാി വിളരുംകയാാണ്്.

കെതരകെ�ടുപ്പാികെ� പിരമ നിമിഷങ്ങൾ
കതകുമുട്ടിിചെ� ചാരാിത്രാാന്തരാമായാ ഒരും ജീീനിനോയാാളജീിയാിനോലക്കിാണ്് നാം ആനയാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്. 
നോചാാദയക്കിലിയുമായാി പിാതിരാാവിിചെലത്തുന്ന്  ഭാരാണ്കൂടിത്തിചെ� മുട്ടി്. ഫാസംിസ്റ്റിിചെ�, സ്റ്റിാലിനിസ്റ്റിി
ചെ�, രാഹിസംയനോപിാലീസ്സ്ിചെ�, ആനോരാാഗംയപ്രവിർത്തകചെ�, എൻ.ഐ.എ.യുചെടി, കുപ്രസംിദ്ധിമായാ 
കതകുമുട്ടുകൾ, നോചാാദയപിരാമ്പരാകൾ.   അകത്താരാ് എന്ന് പ്രാചാീനവുംം അധുനാതനവുംമായാ നോചാാദയം 
വിാതിലിനപ്പുറം മുഴിങ്ങുന്നു:
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വിാതിൽക്കിൽ നോചാാദയക്കിലി:
അകത്താരാ്?’
‘വിീട്ടുടിമ, കാർഡുടിമ, പി�രാതാം.
നാചെളചെയാചെന്തന്ന്റിയാാതുഷ്ണിക്കും കവിി,
ഭാാ�, നോറ�ൻ തീനി..
പുറത്താരാ്?’
‘മഹിാമാരാി.’

അകത്താരാ് എന്ന് നോചാാദയത്തിന് തചെ� ഐചെഡി�ിറ്റിയും, ബനോയാാ-നോഡിറ്റയും, ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു 
മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്താവി്: പി�രാതാസംർട്ടിിഫിക്കിറ്റുള്ള, ഭാാ�യും നോറ�നും ഭാക്ഷിക്കുന്ന്, ജീീവിരാക്ഷചെയാ�റ്റി 
ആശങ്കാകുലനായാി  അതിജീീവികനായാി മാറിയാ, മദ്ധിയവിർഗ്ഗാി. വിീട്ടുടിമ. പ്രാണ്ഭായാത്താൽ നോവിവുംന്ന് 
ചെവിറും കവിി. അധ്യികാരാദാസംൻ. (ഐചെഡി�ിറ്റി കാർഡുകൾക്കും സംർട്ടിിഫിക്കിറ്റുകൾക്കും മൂടുപി
ടിങ്ങൾക്കും പി�രാതാമറകൾക്കുമടിിയാിൽ ആഴിത്തിൽ പിിടിയുകയും, ഞരാങ്ങുകയും, കിതയ്ക്കുംകയും 
നോചാാദയം ചെചായ്യുകയും കുതറുകയും  പുറനോത്തക്കി് കുതിക്കുവിാനായുകയും ചെചായ്യുന്ന് നി�ബ്ദനാക്കിചെ�ട്ടി 
മചെറ്റാരാാൾ മറഞ്ഞും നിന്നു. അയാാളുചെടി അപിരാൻ. അന്തരാാത്മിാവി് ).

‘പുറത്താരാ് ’ എന്ന് നോചാാദയത്തിന് ‘മഹിാമാരാി’ എന്നുത്തരാം. മഹിാകാലസംാരൂപിിണ്ിയും 
നോലാകസംാരൂപിിണ്ിയുമായാ കാളി എന്നും ധ്യാനി. നോരാാഗംവുംം ഭാീകരാതയും പ്രസംാദവുംംപ്രതിവിിധ്യിയും 
സംമരാവുംം നോമാചാനവുംം എല്ലാം അതിലടിങ്ങുന്നു. കതകുമുട്ടുകളുചെടി നാനാർത്ഥാങ്ങചെളല്ലാം തചെന്ന്യും 
അതിലടിങ്ങുന്നു. ഒനോരാ സംമയാം ശിക്ഷകയും രാക്ഷകയുമായാ മഹിാമാരാി, മൂലപ്രകൃതി. സ്പിനോനാസം 
നിർനോദ്ദശിക്കുന്ന് natura naturans1.  ‘പ്രകൃതീകരാിക്കിചെ�ടുന്ന്’ പ്രകൃതിയാല്ല  ‘പ്രകൃതീകരാിക്കുന്ന്’ 
പ്രകൃതി. കതകിനു ചെവിളിയാിൽ കാളീ നാടികം. പി�രാതാ സംർട്ടിിഫിക്കിറ്റും ആധ്യാറും നോറ�ൻ കാർഡും 
നീട്ടുന്ന് മൂടുപിടിമണ്ിഞ്ഞ് ബനോയാാരാാഷ്ട്രീീയാ-മദ്ധിയവിർഗ്ഗാ കർത്തൃതാത്തിചെ� അടിിത്തട്ടിിൽ  പിിടിയുകയും 
ഞരാങ്ങുകയും, കിതയ്ക്കുംകയും, കുതറുകയും നോചാാദയം ചെചായ്യുകയും പുറനോത്തക്കു കുതിക്കിാൻ ആയാം 
ചെകാള്ളുകയും ചെചായ്യുന്ന് ഗുപ്തിവുംം നി�ബ്ദവുംമായാ അപിരാകർതൃതാം ചെവിളിയുചെടി വിിളി നോകൾക്കുന്നു. 
ഒന്നുകിൽ വിീട്ടി്  തടിങ്കലിചെല ചാീഞ്ഞും നാറൽ. അചെല്ലങ്കിൽ,  കതകു തുറന്ന്് നോലാകചെത്ത നോനരാിടിൽ, 
മഹിാമാരാീസംാരൂപിിണ്ിയാായാ കാളിചെയാ, കാളുന്ന് കാലസംതയചെത്ത, നോനർക്കി് നോനർ വിരാിക്കിൽ,  ‘ചെവിറും’ 
ജീീവിിതചെത്ത തള്ളി, ‘നിറ’ജീീവിിതത്തിനോലക്കി് കുതിക്കിൽ. ഒന്നുകിൽ അഴുകൽ, അചെല്ലങ്കിൽ, തിരാ
യാടിിക്കിൽ, പിാടിി നീളൽ, തുറചെന്ന്ാഴുകൽ, ‘പുറനോത്തക്കുള്ള അകത്തിചെ� നോമാചാനക്കുതിപ്പുകൾ’. 
പിരാമമായാ തിരാചെഞ്ഞ്ടു�ിചെ� നിർണ്ണായാകനിമി�ത്തിലാണ്് നാമിനോ�ാൾ.

1. സ്പിനോനാസംയുചെടി നിർവ്വചാനപ്രകാരാം, natura naturans, അചെല്ലങ്കിൽ naturing nature  പ്രകൃതിയുചെടി 
സംായാം സ്ഥിാപിക പ്രവൃത്തിചെയാ, സംാരൂപിചെത്ത സൂചാി�ിക്കുന്നു. (the self-causing activity of 
nature) അത് അനന്തമായാ കാരാണ് ശൃംംഖലയുചെടി നിർവ്വീരായ ഉല്പാന്ന്ചെമന്ന്് നിർവ്വചാിക്കിചെ�ടുന്ന് natura 
naturata, ‘nature natured’) , nature considered as a passive product of an infinite 
causal chain)എന്ന്തിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമായാി, സംജീീവിമായാ പ്രകൃതിചെയായാാണ്് സൂചാി�ിക്കുന്ന്ത് 
(‘Nature in the active sense’).

കെ�. വിിച്ഛേനാദ്ചന്ദ്രൻ 
പ്രസംിദ്ധി നിരൂപികനും പിത്രാപ്രവിർത്തകനും വിാഗ്മിിയുമായാിരുംന്ന് സംി.പിി. ശ്രീീധ്യചെരാ� മകൻ.  
2004-ൽ JNU, Centre for Historical Studies-ൽ നിന്നു് പിിഎചാ്.ഡിി. ബിരുംദം.  നോഡിാ. 
ചെക. എൻ. പിണ്ിക്കിരുംചെടി നോമൽനോനാട്ടിത്തിൽ നടിത്തിയാ ഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� വിി�യാം: “The 
Counter-Narratives of Power and Identity in Colonial Keralam—A Reading 
of C.V. Raman Pilla’s Historical Novels”. തൃശൂർ കേകംരളവർമ്മ കേകംാകേളജിിലെലീ ചരിത്രവിഭാാഗംം 
നോമധ്യാവിിയാായാി വിിരാമിച്ചു.



ഇതാ, കാവിയാനുഭൂതികചെള കചെല്ലറിയുന്ന് ഒരും കവിി!
എൻ. പ്രഭാാകരാൻ

നോലാകം നോമനിനടിിക്കിാനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് വിലും�ങ്ങചെളയും നോനട്ടിങ്ങചെളയുചെമല്ലാം ഉദാസംീനത
നോയാാചെടി, പിലനോ�ാഴും കടുത്ത പുച്ഛനോത്താചെടി, ചാിലനോ�ാൾ അതിനോലചെറ നോരാാ�നോത്താചെടി നോനാക്കിിക്കിാ
ണു്ന്ന് കവിിയാാണ്് ചെക.ആർ. നോടിാണ്ി. ചെകാണ്ടാാടിചെ�ടുന്ന് കാവിയഭാാ� ഒരുംപിാടി് അസംതയങ്ങചെളയും 
ചെപിാങ്ങച്ചങ്ങചെളയും പിാതകങ്ങചെളയും സംാർണ്�ാത്രാം ചെകാണ്ടാ് മൂടിാനാണ്് പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്ത
ചെ�ടുന്ന്ചെതന്ന്് കൃതയമായാി അറിയുന്ന്തിനാൽ നോടിാണ്ി ആ കാവിയഭാാ�ചെയാ സ്പർശിക്കിാൻ തചെ� 
ഭാാ�ചെയാ അനുവിദിക്കുന്ന്ില്ല. സംവിർണ്ന് അവിർണ്ൻ ചെതാട്ടുകൂട്ടിായ്മ കല്പാിക്കുന്ന്തു നോപിാലുംള്ള ഒരും 
സംംഗംതിയാാണ്ിത്. ‘കീഴിാളർക്കു നോക്ഷത്രാ പ്രനോവിശനം അനുവിദിച്ചത് വിലിചെയാാരും നോനട്ടിമനോല്ല, സംാമൂ
ഹിയമുനോന്ന്റ്റത്തിചെ� തിളങ്ങുന്ന് അടിയാാളമനോല്ല’ എചെന്ന്ാചെക്കി പിറഞ്ഞ്വിനോരാാടി് ‘ആർക്കു നോവിണ്ം 
നിങ്ങളുചെടി നോക്ഷത്രാം, അവിിചെടി വിന്ന്് പ്രാർത്ഥാിക്കിാൻ നോവിചെറ ആചെള നോനാക്കിണ്ം’ എന്ന്് പിറഞ്ഞ് 
കീഴിാളരാിൽ ചാിലരുംചെടി വിീറാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതയുചെടി കരുംത്ത്. കവിിതയുചെടി കരുംത്ത് എന്ന് 
നോകട്ടുപിഴികിയാ ഈ പിറച്ചിലിനു നോനചെരാ ‘ചെകാണ്ടുനോപിായാി ചെകാടുക്കി് അത് മലയാാളത്തിചെല സം�ന്ദ
രായാത്മിക കവിികൾക്കി്’ എന്ന്് നോടിാണ്ി പ്രതിനോ�ധ്യിനോച്ചക്കിാം. 

ആശയാങ്ങൾക്കി് സ്ഥിിരാതയാില്ല. എന്ന്ാൽ കവിിതയാക്കി് അതുണ്ടാ് എന്ന്് വിാദിച്ചുറ�ിക്കിാൻ 
ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ടാ് നോടിാണ്ി (കവിിതയും സ്ഥിിരാതയും–നോപിാചെരാഴുത്ത്). ഈ വിാദത്തിചെ� ശരാിചെയാ കാരായമാ
യാിത്തചെന്ന് സംംശയാിക്കുന്ന് ആളാണ്് ഞാൻ. ആശയാങ്ങൾ പിലതും അൽപിായുസ്സ്് തചെന്ന്. പിനോക്ഷ, 
ചാില ആശയാങ്ങൾ അവി രൂപിംചെകാണ്ടാ് സംഹിസ്രാാബ്ദങ്ങൾ കഴിിഞ്ഞ്തിനു നോശ�വുംം നനോമ്മാചെടിാ
�ം ജീീവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. അവിയാിൽ ചാിലതിനോനാടി് ആളുകൾ കലഹിിക്കുന്നു. മറ്റ് ചാിലതിചെന തങ്ങളുചെടി 
വിാദങ്ങൾ സ്ഥിാപിിചെച്ചടുക്കുന്ന്തിന് കൂട്ടുപിിടിിക്കുന്നു. അനോനകം ഭാാ�കളിലായാി അനോനക ലക്ഷം 
കവിിതകൾ ഇതിനകം വിിസ്മൃതിയാിലായാിട്ടുണ്ടാ്. അവിയ്ക്ക്് അത്തരാചെമാരും ദുർവിിധ്യിയുണ്ടാായാത് അവി 
അല്പാായുസ്സ്ായാ ആശയാങ്ങചെള ആശ്രീയാിച്ചതു ചെകാണ്ടാാചെണ്ന്ന്് പിറയുന്ന്തിനോനക്കിാൾ പിതിന്മടിങ്ങ് 
ശരാിയാാവുംക അവി അവിയുചെടി കാലത്ത് സംജീീവിമായാിരുംന്ന് ആശയാങ്ങൾക്കു നോനചെരാ അ�ാചെടി മുഖം 
തിരാിഞ്ഞും നിന്ന്് ആനോലാചാനാരാഹിിതമായാ ഒരും നോലാകത്ത് സംായാം തടിവിിലിട്ടിതു ചെകാണ്ടാാണ്് എന്നു 
പിറയുന്ന്താവുംം. ഏത് ആശയാവുംമായുള്ള നോകവിലമായാ ഐകയചെ�ടിൽ കവിിതചെയാ കവിിതയാല്ലാതാ
ക്കിിത്തീർക്കും. നോകവിലമായാ പ്രസ്താവിന എന്ന് നിലയ്ക്കും നോപിാലുംം അത്തരാചെമാരും കവിിതയ്ക്ക്് ആരുംം 
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പ്രനോതയക പ്രസംക്തി കൽപിിക്കുകയുമില്ല. പിനോക്ഷ, താൻ എഴുതുന്ന് കവിിതകൾ തചെ� കാലചെത്ത ഒരാാ
ശയാവുംമായും വിിധ്യയാത്മികനോമാ നിനോ�ധ്യാത്മികനോമാ സംംവിാദാത്മികനോമാ ആയാ യാാചെതാരും ബന്ധവുംം 
നോബാധ്യത്തിനോലാ അനോബാധ്യത്തിനോലാ പുലർത്തുകയാിചെല്ലന്ന് നിലപിാടിിൽ എത്തിനോച്ചരാാൻ കവിി എന്ന് 
നോപിരാിന് അർഹിതയുള്ള ആർക്കും സംാധ്യയമാവിില്ല. 

സ്ൗ�ര�ം സ്ത�മായാി�ീർന്നി �ാല�ികെ� നാഡിിഞരമ്പു�ൾ
ചെക.ആർ. നോടിാണ്ി ആധുനിനോകാത്തരാത എന്ന് അവിസ്ഥിചെയാ നിർവിചാിക്കിാൻ സംഹിായാിക്കുന്ന് 
ആശയാങ്ങചെള പില രൂപിത്തിൽ , പില ഊന്ന്ലുംകനോളാചെടി നിർനോലാഭാമായാി തചെ� കവിിതകളിൽ 
ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തിയാ കവിിയാാണ്്. നമ്മുചെടി കാലചെത്ത മലയാാള കവിികളിൽ ഏറ്റവുംം ശ്രീനോദ്ധി
യാനാണ്് ഈ കവിി എന്ന്് വിായാനയാിൽ വിലിയാ ജീാഗ്രത പുലർത്തുന്ന് പിലർക്കും നോതാന്നുന്ന്തും 
അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന്യാാണ്്. ഈ ആശയാാവിതരാണ്ങ്ങൾ തചെന്ന്യാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതചെയാ 
തചെ� സംമകാലികരുംചെടിതിൽ നിന്ന്് നോവിറിട്ടി് നിർത്തുന്ന് ഘടികങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം മുന്ന്ിട്ടു നിൽക്കു
ന്ന്ത്. ഇക്കിാരാണ്ത്താൽ ഈ കവിിത അസ്ഥിിരാചെ�ടുനോമാ, ഭാാവുംകതാ പിരാിണ്ാമത്തിചെ� അടുത്ത 
ഘട്ടിത്തിൽ തചെന്ന് മലയാാളിയുചെടി ഗം�രാവിപൂർണ്മായാ സംാഹിിതയചാർച്ചകളിൽ അവിയ്ക്ക്് ഇടിം 
ലഭാിക്കിാതാവുംനോമാ എചെന്ന്ാചെക്കിയുള്ള സംംശയാങ്ങൾ പ്രസംക്തം തചെന്ന്യാാണ്്. നോടിാണ്ിയുചെടി ചാില 
കവിിതകളുചെടി കാരായത്തിൽ വിലിയാ താമസംമില്ലാചെത തചെന്ന് കാലഹിരാണ്ചെ�ടിൽ സംംഭാവിിക്കും 
എന്നു തചെന്ന് ഞാൻ കരുംതുന്നു. പിനോക്ഷ, അചെതാരും വിലിയാ പ്രശ്നമാചെണ്ന്ന്് ഞാൻ കരുംതുന്ന്ില്ല. 
ദീർഘായുനോസ്സ്ാചെടി ജീീവിിക്കിാൻ സംാധ്യയതയുള്ളതല്ല എന്ന് ഊഹിചെത്ത ആശ്രീയാിച്ച് ഒരും കവിിത ഇന്ന്് 
നമുക്കി് തരുംന്ന് അനുഭാവിചെത്ത നിരാാകരാിക്കുന്ന്തിൽ അർത്ഥാമില്ലനോല്ലാ. 

സംർവിസംാധ്യാരാണ്മായാ മനു�യാനുഭാവിങ്ങൾക്കു നോപിാലുംം വിലിയാ അർത്ഥാവിയതയാസംം വിരുംത്തിയാ 
കാലമാണ്് ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടിത്. മനു�യചെ� സംാധ്യാരാണ് ചെപിരുംമാറ്റരാീതികളും നോചാഷ്ടകളും 
തചെന്ന് അവി ഇന്ന്ചെല വിചെരാ വിളചെരാ സംാാഭാാവിികമായാി ഉൽപിാദി�ിച്ചുചെകാണ്ടാിരുംന്ന് അർത്ഥാങ്ങൾ 
ഹൈകവിിട്ടി് പുതിയാവി, മിക്കിനോ�ാഴും നോനർവിിപിരാീതമായാവി സംാീകരാിച്ചിരാിച്ചിരാിക്കുന്നുചെവിനോന്ന്ാ അവി 
സംന്ന്ിഗം്ധ്യതയുചെടി വിഴുവിഴുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിൽ എത്തിനോച്ചർന്ന്ിരാിക്കുന്നുചെവിനോന്ന്ാ പിറയാാവുംന്ന് 
അവിസ്ഥിയാാണ്് നിലവിിലുംള്ളത്. കൃതിയാിൽ അത് പ്രതയക്ഷത്തിൽ ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്തായാി ഭാാവിിക്കു
ന്ന് അർത്ഥാത്തിചെ� വിിപിരാീതസംാധ്യയതകൾ അന്തർനിഹിിതമായാിരാിക്കുന്ന്തിചെന കുറിച്ചും അനന്ത
മായാി നീട്ടിിചെവിക്കിചെ�ടുന്ന് അർത്ഥാചെത്ത കുറിച്ചും അപിനിർമാണ്ം എന്ന് പുതിയാ സംമീപിനരാീതി 
അവിതരാി�ിച്ച് ചെദറിദ മുനോന്ന്ാട്ടു ചെവിച്ച ആശയാങ്ങചെള ആനോവിശപൂർവിം പിിൻപിറ്റുനോമ്പാൾ അവിയുചെടി 
പിശ്ചാത്തലത്തിചെല അനുഭാവിനോലാകത്തിൽ വിന്ന് ഈ മാറ്റചെത്ത കുറിച്ച് അജ്ഞാംരാായാിരാിക്കുകനോയാാ 
അജ്ഞാംത ഭാാവിിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുകയാാചെണ്ങ്കിൽ അത് നിരാർത്ഥാമായാ ബ�ദ്ധിിക അഭായാസംപ്രകടിനം 
മാത്രാനോമ ആവൂ. വിാക്കുകൾക്കി് അർത്ഥാത്തിചെ� തലത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽനോക്കി ഉള്ളതായാി 
പിറയാചെ�ടുന്ന് ഒരും സംാാഭാാവിം ഒരും പ്രനോതയക ചാരാിത്രാഘട്ടിത്തിൽ ഒരാാൾ പുതുതാചെയാന്ന് നോപിാചെല 
കചെണ്ടാത്തുകയും ആ കചെണ്ടാത്തൽ ദർശനത്തിചെ�യും സംാഹിിതയനിരൂപിണ്ത്തിചെ�യും നോമഖലക
ളിചെല ഏറ്റവുംം ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ ഒന്ന്ായാി വിാഴ്ത്തിചെ�ടുകയും ചാരാിത്രാശാസ്ത്രീത്തിചെ� നോമഖലയാിൽ നോപിാലുംം 
അത് വിലിയാ ഇളക്കിങ്ങളുണ്ടാാക്കുകയും ചെചായ്തത് മൂർത്തമായാ മനു�യാനുഭാവിങ്ങൾ അവിചെയാ പിിന്തുണ്
ക്കുന്ന്തുചെകാണ്ടു തചെന്ന്യാാണ്്. അനുഭാവിനോലാകത്ത് സംംഭാവിിച്ച ഈ അട്ടിിമറി എത്രാ ലളിതമായാാണ്് 
നോടിാണ്ി ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത് എന്ന്് നോനാക്കുക:

“നിങ്ങൾ പുഞ്ചാിരാി തൂകാറുനോണ്ടാാ?
പില്ലി വിാലിട്ടുനോപിാകാറിനോല്ല?”

   —ഇൻ -ഔട്ടി്
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ഓനോരാാ പുഞ്ചാിരാിതൂകലുംം ആത്മിരാനോക്ഷാപിായാമായാി മാറുന്ന് , ഓനോരാാ പിരാിചായാക്കിാരാനും(സുഹൃത്തും) 
നോപിടിിനോക്കിണ്ടുന്ന് ആളായാി മാറുന്ന് സ്ഥിിതി ആധുനിനോകാത്തരാത എന്ന് അവിസ്ഥി യാാഥാർത്ഥായ
മായാിത്തീരുംന്ന്തിനു മുമ്പ് നമ്മുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്ന്ില്ല. ഈ അവിസ്ഥിചെയാ അനോത 
നോപിരുംപിനോയാാഗംിച്ചു തചെന്ന് വിിശകലനം ചെചായ്യുകയും നയായാീകരാിക്കുകയുചെമാചെക്കി ചെചായ്യുന്ന് 
ദർശനം ചെ�ഡിറിക് ചെജീയാിംസംണ് വിയക്തമാക്കിിയാതുനോപിാചെല പിിൽക്കിാല മുതലാളിത്തത്തിചെ� 
സംാംസ്കാാരാിക യുക്തിയാാണ്്. രാാഷ്ട്രീീയാമായാ കണ്ിശതനോയാാചെടി ഇങ്ങചെന പിറയാാൻ മടിിയുള്ളവിർക്കി് 
സംമകാല നോലാകാവിസ്ഥി വിസ്തുക്കിളുചെടി അമിനോതാൽപിാദനത്തിലൂചെടിയും വിയാപികമായാ ഊഹിക്കിച്ചവി
ടിങ്ങളിലൂചെടിയും മാധ്യയമനോലാകചെത്ത അധ്യീശശക്തികൾ യാാചെതാരും തതാദീക്ഷയുമില്ലാചെത നിർമിച്ച് 
പുറന്തള്ളുന്ന് വിയാജീവിാർത്തകളിലൂചെടിയും വിയാജീവിിവിരാങ്ങളിലൂചെടിയുചെമാചെക്കിയുചെമാചെക്കി ഉൽപിാദി�ി
ച്ച ഒന്ന്ാചെണ്ന്നും യാാഥാർത്ഥായചെത്ത പ്രതീതി യാാഥാർത്ഥായം പിിൻതള്ളുന്ന് ഭാ�തികവുംം സംാംസ്കാാരാിക
വുംമായാ സംാഹിചാരായം ഈ അവിസ്ഥിയുചെടി ഉൽപിന്ന്മാചെണ്ന്നും മാത്രാം പിറഞ്ഞ്് അവിസംാനി�ിക്കിാം. 

“ശരാിയാായാ് വിരാാം, ചെതറ്റായാിരാിക്കിാം വിയാഖയാനങ്ങൾ
നോവിറിട്ടി് സംതയം മാത്രാമായാ വിസ്തുതയാില്ല”

എന്നും
“സംതയം തചെന്ന് സം�ന്ദരായം
സം�ന്ദരായം തചെന്ന് സം�കരായം, അതായാത്
സം�കരായം തചെന്ന് സംതയം”
   –തത്താമസംി

എന്നും
“എചെന്ന്ത്തചെന്ന് ഞാൻ 
ഊഹിിനോക്കിണ്ടാിയാിരാിക്കുന്നു!”

    –ഊഹിം

എന്നും എഴുതിയാനോ�ാൾ നോലാകചെമമ്പാടും മനു�യർ വിയവിഹിരാിക്കുന്ന് എല്ലാ നോമഖലകളിലുംം സംതയചെത്ത 
പില വിഴിിയാിൽ സംന്ദിഗം്ധ്യാവിസ്ഥിയാിനോലക്കി് തള്ളിയാ ആധുനിനോകാത്തരാ രാാഷ്ട്രീീയാസംാംസ്കാാരാികാവി
സ്ഥിചെയാ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ് നിർവിികാരാത ഭാാവിിച്ച് സംംസംാരാിക്കുകയാാണ്് നോടിാണ്ി. 

ഡ്രാാക്കുളയും കുട്ടിിച്ചാത്തനും (നോകാട്ടിയാം പുഷ്പംനാഥിനു പ്രണ്ാമം) എന്ന് കവിിതയാിൽ ഇനോത 
കാരായം കവിി കുനോറക്കൂടിി നാടികീയാമായാി സംാധ്യിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 

ഈ കവിിതയാിചെല ഡിിറ്റ�ീവി് മാർക്സ്ിൻ തചെന്ന് ഡ്രാാക്കുള കാസംലിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുനോപിാവിാൻ 
ടിാക്സ്ി ഹൈഡ്രാവിനോറാടി് പിറയുന്നു. എന്ന്ാൽ കാർ ചെചാന്നു നിൽക്കുന്ന്ത് നോഹിാട്ടിൽ ഡ്രാാക്കുള കാസംലിചെ� 
മുന്ന്ിലാണ്്. പിിനോറ്റ ദിവിസംം കാസംിൽ ബ്ര�ണ് എന്ന്റിയാചെ�ടുന്ന് യാഥാർത്ഥാ ഡ്രാാക്കുള നോകാട്ടിയാി
നോലക്കി് എന്നു പിറഞ്ഞ്് മചെറ്റാരും ടിാക്സ്ി ഹൈഡ്രാവിർ അയാാചെള ചെകാണ്ടുനോപിാവുംന്ന്ത് യാഥാർത്ഥാം എന്ന്് 
വിിശാസംിക്കിചെ�ടുന്ന് വിയാജീ ഡ്രാാക്കുള നോകാട്ടിയാിനോലക്കിാണ്്. പിിന്ന്ീടി് സംംഭാവിിച്ച കാരായങ്ങൾ കവിി 
പിറഞ്ഞും ചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്:

“യാഥാർത്ഥാത്തിലുംള്ള യാഥാർത്ഥാ ഡ്രാാക്കുളനോക്കിാട്ടി ആർഗംസം് നോകാട്ടി എന്ന്താചെണ്ന്നു പിറഞ്ഞും 
നോകട്ടി മിസ്റ്റിർ മാർക്സ്ിൻ യാഥാർത്ഥാം എന്ത് എന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന്ിചെ� വിയാജീൻ ഉണ്ടാാകുനോമാ എന്നുമു
ള്ള വിലിയാ ദാർശനിക പ്രശ്നത്തിൽ ചെചാന്നുമുട്ടിി. അനോദ്ദഹിം ഹിാഫ- എ- ചെകാനോറാണ് തുടിചെരാത്തുടിചെരാ 
വിലിക്കുകയും അവിയുചെടി ഒഴിിഞ്ഞ് കൂടുകളുചെടി മൂട്ടിിൽ ദാാരാമിടുകയും ചെചായ്തുചെകാണ്ടാിരുംന്നു. 
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ഇനോത സംമയാം ആയാിരാക്കിണ്ക്കിിന് ഹൈമലുംകൾക്കിിപ്പുറത്ത് ഇങ്ങു നോകരാളത്തിലുംം സംമാനമായാ 
സംംഭാവിങ്ങൾ അരാനോങ്ങറുന്നുണ്ടാായാിരുംന്നു. തൃശൂരാിചെല ചെപിരാിനോങ്ങാട്ടു കരാ കവിലയാിൽ ബസ്സ്ിറങ്ങിയാ 
തമിഴ്നാാട്ടുകാരാൻ ആറുച്ചാമി കുട്ടിിച്ചാത്തചെ� അമ്പലം അനോനാ�ിച്ചു. മു�ത് ചാാത്തനമ്പലങ്ങളാണ്് 
അവിിചെടി ഉണ്ടാായാിരുംന്ന്ത. ് മു�തിചെ�യും പ്രതിനിധ്യികൾ അനോദ്ദഹിചെത്ത പിിടിികൂടിി തങ്ങളുനോടിതാണ്് 
യാഥാർത്ഥാ ചാാത്തൻ എന്നു പിറഞ്ഞും! ആറുച്ചാമി മു�തായാി ശകലീകരാിക്കിചെ�ട്ടു! സംമാനമായാ സംംഭാ
വിങ്ങൾ നോലാകത്ത് മുഴുവിൻ റിനോ�ാർട്ടി് ചെചായ്യചെ�ടുന്നു!” 

ഇചെതങ്ങചെന കവിിതയാായാിത്തീരുംചെമന്ന്്, അലങ്കാരാമാണ്് കവിിത എന്നും ധ്യാനിയാാണ്് 
കവിിതയുചെടി ആത്മിാവി് എന്നുചെമാചെക്കി കരുംതുന്ന്വിർ നോചാാദിനോച്ചക്കും. നോലാകത്തിൽ യാഥാർത്ഥാത്തിൽ 
നിലനിൽക്കുന്ന്തും നാനാതരാം ഭാ�തിക സുഖങ്ങൾക്കും മത്സരാങ്ങൾക്കും പുറചെക നിരാന്തരാം പിാഞ്ഞും 
നടിക്കുന്ന്തുമൂലം നോബാധ്യത്തിചെ� ചാില നോമഖലകചെള ബാധ്യിക്കുന്ന് ആന്ധയം കാരാണ്ം അറിവിിൽ 
ചെപിടിാചെത നോപിാകുന്ന്തുമായാ കാരായങ്ങൾ കാണ്ിച്ചു തരാിക അചെല്ലങ്കിൽ അറിയാിച്ചു തരാിക എന്ന്ത് 
കവിിത ഏചെറ്റടുക്കുന്ന് ഗംംഭാീരാമായാ പ്രവൃത്തികളിൽ മുന്ന്ിൽ നിൽക്കുന്ന് ഒന്ന്ാചെണ്ന്നും അതാണ്് 
അല്ലാചെത കാവിയസം�ന്ദരായചെത്ത കുറിച്ച് ആചാാരായന്മാർ കാലാകാലമായാി പിഠി�ിച്ചു നോപിാരുംന്ന് സംംഗം
തികളല്ല പിരാമപ്രധ്യാനചെമന്നും മറുപിടിി പിറയാാം. 

നമ്മുചെടി കാലത്ത് പിനോക്ഷ കാരായങ്ങൾ നമ്മുചെടി അറിവിിൽ ചെപിടിാചെത നോപിാവുംകയാല്ല, നാം 
എന്തിചെന നോതടിി നടിക്കുന്നുനോവിാ അതാചെണ്ന്ന്് നോതാന്ന്ിക്കുകയും യാഥാർത്ഥാത്തിൽ അതല്ലാതിരാിക്കു
കയും ചെചായ്യുന്ന് സംംഗംതികൾ നചെമ്മ വിന്നു ചെപിാതിയുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്ന്ത്. അവിയുചെടി ചെപിരും�ത്തിന
ടിിയാിൽ യാാഥാർത്ഥായം അപ്രതയക്ഷമാവുംന്നു. ഇത്തരാം അനുഭാവിങ്ങൾ പില കുറി ആവിർത്തിക്കുനോമ്പാൾ 
യാാഥാർത്ഥായം നമ്മുചെടി പിരാിഗംണ്നയാിൽ നിന്നും ഓർമയാിൽ നിന്നു തചെന്ന്യും മാഞ്ഞുംനോപിാവുംന്നു. പ്രതീ
തികൾ ചെകാണ്ടാ് തൃപ്തിരാാവുംന്ന് അചെല്ലങ്കിൽ തൃപ്തിി ഭാാവിിക്കിാനാവുംന്ന് മനോനാനില നാം ഹൈകവിരാിക്കുന്നു. 
എല്ലാ സംാമൂഹിയാനുഭാവിങ്ങചെളയും വിയക്തിഗംതാനുഭാവിങ്ങചെളത്തചെന്ന്യും ഈ മനോനാനിലനോയാാചെടി സംമീ
പിിക്കുക ശീലമായാിത്തീരുംന്ന് മനു�യർക്കി് പിിചെന്ന് ഒരും മൂലയചെത്തയും മുറുചെക പിിടിിനോക്കിണ്ടാ കാരായമല്ല. 
ഒരാാശയാചെത്തയും ചെനനോഞ്ചാാടി് നോചാർത്തു ചെവിനോക്കിണ്ടാതില്ല. നോലാകചെത്തവിിചെടിയും പുതിയാ കാലചെത്ത 
മനു�യർ ഈ ശൂനയതചെയാ അമ്പരാ�ില്ലാചെത സംാീകരാിക്കിാൻ അവിരുംചെടി പൂർണ്മായാ അറിനോവിാടും 
സംമ്മതനോത്താടും കൂടിിയുമല്ലാചെത പിരാിശീലി�ിക്കിചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. 

ഈ പിരാിണ്തിചെയാ യാാചെതാരും തരാത്തിലുംള്ള ദാർശനിക നാടിയവുംമില്ലാചെത ആവിിഷ്കാരാിക്കിാൻ
സംാധ്യിക്കുന്നു എന്ന്താണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി എഴുത്തിചെ� പ്രനോതയകത. നാം ജീീവിിക്കുന്ന് കാലത്തിചെ� 
കബളി�ിക്കുന്ന് മാംസംളതയാിൽ ആനന്ദം കചെണ്ടാത്തുകയാല്ല, അതിചെ� നാഡിിഞരാമ്പുകൾ നോനരാിട്ടി് 
ചെതാട്ടു കാണ്ിക്കുകയാാണ്് കവിി. ‘വിായാനക്കിാരാൻ കവിിതയാിൽ കചെണ്ടാത്തുന്ന്ത് ചാതിപ്രനോയാാഗംമി
ല്ലാത്ത കവിിതയുചെടി ലാഘവിം, ആർജീവിം, ചാലനാത്മികത എന്ന്ിവി മാത്രാം’ എന്ന്് നോടിാണ്ിയുചെടി 
‘അനധ്യികൃതം’ എന്ന് കവിിതചെയാ കുറിച്ച് നോഡിാ. സംി. എസം്. ബിജു പിറഞ്ഞ്ത് അനോദ്ദഹിത്തിചെ� 
കവിിതകചെളക്കുറിച്ച് ചെപിാതുവിായാി പിറയാാവുംന്ന്താണ്്. 

കാലചെത്ത ചെതാട്ടുകാണ്ിക്കുനോമ്പാൾ നിർമമതയും നിസ്സ്ംഗംതയും ഭാാവിിക്കിാൻ മിക്കിനോ�ാഴും 
നോടിാണ്ിക്കി ്കഴിിയാാറുണ്ടാ.് ഈ തന്ത്ര്യം പിരാാജീയാചെ�ട്ടി ്വിലിയാ ഹൈവികാരാികാനുഭാവിമായാി വിായാനക്കിാചെരാ 
ചെപിാള്ളിച്ചു കളയുന്ന് ചാില കവിിതകളുചെണ്ടാങ്കിലുംം അസംാധ്യാരാണ്മായാ മിതതാം വിഴിി അവിചെയാ അതി
ഹൈവികാരാികതയാിനോലക്കി് തള്ളിവിിടിാതിരാിക്കിാനുള്ള സംർഗംാത്മിക സൂക്ഷ്മിത അവിിചെടിയും അനോദ്ദഹിം 
പുലർത്തിയാിരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. ‘ചെഹിർനോബറിയാം’ എന്ന് കവിിത മാത്രാം ഉദാഹിരാിക്കിാം. 
നീലത്തിരാി എന്ന് ചെചാടിിചെയാ�റ്റി പിറഞ്ഞ്ാണ്് കവിിത ആരാംഭാിക്കുന്ന്ത്. പിിചെന്ന് പിത്തുനാൽപിതു 
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വിർ�ം മുമ്പ് ചെഹിർനോബറിയാം ഉണ്ടാാക്കിാൻ വിിവിിധ്യതരാം ചെചാടിികൾ നോതടിി തനോന്ന്ാചെടിാ�ം നടിന്ന്വിൾ 
പിിന്ന്ീടി് തചെ� ജീീവിിതസംഖിയാായാിത്തീർന്ന് കാരായം പിറയുന്നു. ’ഇന്ന്ചെല അവിളുചെടി പിിണ്ഡമടിിയാന്തിരാ
മായാിരുംന്നു’ എന്ന് വിാകയമാണ്് ചെതാട്ടു പിിന്ന്ാചെല വിരുംന്ന്ത്. ആഖയാതാവി് പിഴിയാ ചെഹിർനോബറിയാം 
എടുത്തു നോനാക്കുന്നു. പിണ്ടാ് അവിളും താനും കൂടിി ചെഹിർനോബറിയാം ഉണ്ടാാക്കിിയാതിചെ� ഓർമകളിലൂചെടി 
അയാാൾ കടിന്നുനോപിാവുംന്നു. 

കവിിതയാിചെല അവിസംാനവിരാികൾ ഇങ്ങചെനയാാണ്്:
“ചെഹിർനോബറിയാം തിരാിച്ചു ചെവിക്കുനോന്ന്രാം
ഒരാില അടിർന്നുവിീണു്
അത് ഏതു ചെചാടിിയുനോടിതാചെണ്ന്ന്റിഞ്ഞ്ിട്ടി്
എന്തു കാരായം!”

ഒരും വിയക്തിയുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ അനിയാന്ത്ര്യിതമായാ ഹൈവികാരാികത്തള്ളിച്ച ഉണ്ടാാക്കിാവുംന്ന് 
നിമി�ങ്ങചെള കുറിച്ച് സംംസംാരാിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്് ‘ചെഹിർനോബറിയാം’. എന്ന്ിട്ടും കവിി എത്രാനോമൽ 
മിതവിാക്കിായാാണ്് ആ സംന്ദർഭാചെത്ത ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത് ! ഈ മിതതാം ഹൈകവിിടിാതിരാിക്കുക 
വിഴിിയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി വിലിയാ സംാമൂഹിയവിിമർശനം സംാധ്യിക്കുന്ന് പില കവിിതകളും അസംാധ്യാരാ
ണ്മായാ ഊർജീം ഹൈകവിരാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. 

നോടിാണ്ി എഴുതുന്ന്തുനോപിാചെല കവിിത എഴുതാൻ അനുവിദിക്കുന്ന് ഒന്ന്ല്ല മലയാാളത്തിൽ 
ചെപിാതുസംമ്മതിയുള്ള കാവിയഭാാവുംകതാം. പില കാലങ്ങളിലായാി നമ്മുചെടി കവിികളിൽ ചാിലർ പില പിരാീ
ക്ഷണ്ങ്ങൾക്കും ശ്രീമിച്ചിരുംന്നുചെവിന്ന്ത് വിസ്തുതയാാണ്്. പിനോക്ഷ, സംാഹിിതയം ഉൾചെ�ചെടി സംാംസ്കാാരാിക 
വിയവിഹിാരാത്തിചെ� ഏതാണ്ടാ് എല്ലാ നോമഖലകളിലുംം നൂറ്റാണ്ടുകളായാി ആധ്യിപിതയമുറ�ിച്ചിരാിക്കുന്ന് 
സംവിർണ്ഭാാവുംകതാചെത്ത കുടിചെഞ്ഞ്റിയാാൻ അവിർക്കി് കഴിിഞ്ഞ്ില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളിനോലക്കി് നീളുന്ന് 
അതിവിിപുലമായാ ജീനകീയാാംഗംീകാരാവുംം ഒരും കവിിയുചെടി മഹിതാചെത്ത ഉറ�ിക്കുകയാിചെല്ലന്ന്് സ്ഥിാപിി
ക്കിാൻ നിരൂപികർ ശ്രീമിക്കുന്നുചെവിന്ന്തിന് കുഞ്ചാൻ നമ്പയാനോരാാടുള്ള സംമീപിനം പ്രബലമാചെയാാരും 
ചെതളിവിാണ്്. ആഢയഭാാവുംകതാം ഇനോ�ാഴും അനോദ്ദഹിത്തിന് ഹിാസംയകവിി എന്ന്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരും 
സ്ഥിാനമനുവിദിക്കുന്ന്ില്ല. ആത്മിീയാാനുഭാവിങ്ങളാനോലാ ധ്യാനി സംാന്ദ്രതയാാനോലാ അനനയമായാ സം�ന്ദരായാ
നുഭൂതികളിനോലക്കി് വിായാനക്കിാചെരാ നയാിക്കുചെമന്ന്് നിസ്സ്ംശയാം നിർണ്യാിക്കിാവുംന്ന് അലങ്കാരാപ്രനോയാാ
ഗംങ്ങളാനോലാ നിറഞ്ഞ്് കനക്കുക എന്ന്താണ്് ഏചെതാരും സംാഹിിതയസൃഷ്ടിയുചെടിയും ഏറ്റവുംം വിലിയാ 
സം�ഭാാഗംയമായാി സംാഹിിതയത്തിചെല അധ്യികാരാ നോകന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നും കാണു്ന്ന്ത്. അരാനൂറ്റാണ്ടാ് മുമ്പ് 
വിചെരായും ആഢയഭാാവുംകതാനോത്താടി് എതിരാിടുന്ന്തിനുള്ള സംംഘടിിത ശ്രീമങ്ങൾ മലയാാളത്തിലുംണ്ടാായാി
രുംന്നു. എന്ന്ാൽ ആഭായന്തരാ ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങളും ആഢയരുംനോടിതിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തചെമങ്കിലുംം ഫലത്തിൽ 
നോനരാിയാ വിയതയാസംം മാത്രാമുള്ള അധ്യികാരാപ്രനോയാാഗംനോത്താടുള്ള ആഭാിമുഖയവുംം കാരാണ്ം അത് പിതു
ചെക്കി�തുചെക്കി ദുർബലമായാി. ഇനോ�ാഴിാചെണ്ങ്കിൽ, ഇടിതുപിക്ഷം പില തലങ്ങളിലുംം ഉത്സാഹിപൂർവിം 
സംായാം അരാാഷ്ട്രീീയാവിൽക്കിരാിച്ചതു കാരാണ്ം സംാംസ്കാാരാികപ്രതിനോരാാധ്യത്തിനും വിിപ്ലവികരാമായാ പുതു
നിർമിതികൾക്കും നോവിണ്ടാിയുള്ള പിഴിയാ ശ്രീമങ്ങളുചെടി ഓർമ നോപിാലുംം മൃതപ്രായാമായാിരാിക്കുകയാാണ്്. 

വിിരുച്ഛേ�ാക്തിി�ൾക്കപ്പുറം

വിനോക്രിാക്തിയാാണ്് കവിിതയുചെടി ജീീവിൻ എന്ന് നിലപിാടി് ഭാാരാതീയാർക്കി് പിനോണ്ടാ പിരാിചാിതമാണ്്. വിിരും
നോദ്ധിാക്തികളാണ്് കവിിതയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം ഉചാിതവുംം അനിവിാരായവുംചെമന്ന്് പിറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീീ�ിചെല ക്ലൗിയാാന്ത് 
ബ്രൂക്സ്ിചെ� കവിിതാപിഠനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹിിതയനിരൂപിണ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രാവുംമായാി അടുത്ത 
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പിരാിചായാമുള്ളവിർചെക്കില്ലാം നന്ന്ായാി അറിയുകയും ചെചായ്യാം. സംമകാല മലയാാളകവിിതയാിചെല 
ഏറ്റവുംം വിലിയാ സംാന്ന്ിധ്യയം വിിരുംനോദ്ധിാക്തികളാണ്്. പില കവിിതകളും വിളചെരാ സം�കരായപ്രദമായാ ഒരും 
രാക്ഷാമാർഗംചെമന്ന് നോപിാചെല വിിരുംനോദ്ധിാക്തിചെയാ പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തുന്ന്ത് കാണ്ാം. ചെപിചെട്ടിന്ന്് 
അവിിചാാരാിതമായാി ലഭാിക്കുന്ന് ക�തുകം കലർന്ന് രാസംം കാരാണ്ം വിായാനക്കിാർ ഈ വിിരുംനോദ്ധിാക്തി 
കവിിതയാിൽ നിർവിഹിിക്കുന്ന് ധ്യർമചെമന്താണ്് എന്ന് ആനോലാചാനചെയ്ക്ക്ാന്നും മിനചെക്കിടിാറില്ല. 

പുതുകവിികളിൽ പിലർക്കും ഒരും തന്ത്ര്യപ്രനോയാാഗംം മാത്രാമായാ വിിരുംനോദ്ധിാക്തി നോടിാണ്ിയുചെടി 
കവിിതകളിൽ വിയതയസ്തമായാ അർത്ഥാതലങ്ങൾ ആർജീിക്കുന്ന്ത് കചെണ്ടാത്താൻ വിലുംതായാി നോക്ലൗശി
നോക്കിണ്ടാചെതാന്നുമില്ല. രൂക്ഷമായാ സംാമൂഹിയ പിരാിഹിാസംവുംം സംാമൂഹിയവിിമർശനവുംം സംാധ്യിക്കുന്ന്തിനു 
നോവിണ്ടാിത്തചെന്ന്യാാണ്് നോടിാണ്ി വിിരുംനോദ്ധിാക്തികചെള പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. അവിിടിം ചെകാണ്ടാ് 
നിർത്താചെത അവി വിലിയാ ചാില ഓർമചെ�ടുത്തലുംകളായും നോകട്ടിിചെല്ലന്ന്് നടിിക്കിാനാവിാത്ത വിിധ്യം 
മുഴിക്കിമുള്ള നോചാാദയങ്ങളായും പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്. ചാിരാി മാത്രാം ലക്ഷയമാക്കുന്ന് നോകവില നർമം 
അവിയുചെടി ലക്ഷയനോമയാല്ല. 

വിനോക്രിാക്തി എന്ന്തിചെന അതിചെ� ഏറ്റവുംം വിിപുലമായാ അചെല്ലങ്കിൽ സ്ഥൂലമായാ അർത്ഥാ
ത്തിൽ പിറച്ചിലിചെല ഹൈവിചാിത്രായമായാി പ്രനോയാാഗംിച്ച് സംംതൃപ്തിിയാടിയുന്ന് ആളല്ല നോടിാണ്ി. ഭാാ�യും 
രൂപിഘടിനയും ഉൾചെ�ചെടി കവിിതചെയാ ചെമാത്തത്തിൽത്തചെന്ന് വിലിയാ വിിരുംനോദ്ധിാക്തികളാക്കിി 
മാറ്റുന്ന് രാീതി ആവിർത്തിച്ച് അവിലംബിച്ചിട്ടുള്ള കവിിയാാണ്് അനോദ്ദഹിം. 

“കാട്ടിിൽച്ചരാിക്കുചെമാരുംമാടിിനുതുലയനാം ഞാൻ 
വിീട്ടിിൽജ്ജനിച്ചു തുലയുന്ന്തിചെനന്തു ബന്ധം
–ആട്ടും പുകഴ്ചയുമനോഭാദചെമനിക്കു ബ്രഹ്മം
തീട്ടിത്തിലുംം മരുംവുംമൂണ്ിലുംചെമന്ന് നോപിാചെല!”
     –കുറുക്കിങ്കുന്ന്്

ഗംഹിനമായാ എചെന്താചെക്കിനോയാാ പിറയുന്നുചെവിന്ന് പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കിാൻ ഉതകും വിിധ്യമാണ്് ഇവിിചെടി 
വിാക്കുകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. നാം പിരാിചായാിച്ചു നോപിാന്ന് തരാത്തിലുംള്ള ഗംഹിനത ഇവിിചെടിയാില്ല. 
എന്ന്ാൽ ഇതിചെല അനുഭാവിവുംം അതിൽ നിന്ന്് വിന്നു നോചാരുംന്ന് അറിവുംം അവിയുചെടി പിക്ഷത്തു നിന്ന്് 
നോനാക്കിിയാാൽ അതീവി ഗംഹിനമാണ്്. ആവിർത്തിച്ചുള്ള പ്രനോയാാഗംം ചെകാണ്ടാ് ഗംാംഭാീരായത്തിചെ� മാനദ
ണ്ഡമായാിത്തീരുംന്ന് വിാക്കുകൾക്കും പ്രനോയാാഗംങ്ങൾക്കും ചെമാത്തത്തിലുംള്ള ആവിിഷ്കാാരാപ്രകാരാത്തിനും 
ഇടിം നൽനോകണ്ടാതില്ലാത്തചെതന്ന്് ചെപിാതുചെവി കരുംതചെ�ടുന്ന് ജീീവിിതവുംം അതിനോ�തായാ നിലയ്ക്ക്് 
ഗംഹിനമാണ്്. ഈ നിലപിാടി് തചെ� കവിിതകളിലൂചെടി പിലവിട്ടിം ചെവിളിചെ�ടുത്തിയാതിലൂചെടി നോടിാണ്ി 
സംമകാലമലയാാളകവിിതയാിചെല ഏറ്റവുംം അർത്ഥാവിത്തായാ ജീനകീയാതയുചെടി പ്രതിനിധ്യിയാായാി 
മാറിക്കിഴിിഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ്. ഈ ജീനകീയാതചെയാ തിരാിച്ചറിയാാൻ താൽപിരായവുംം നോശ�ിയുമുള്ള ജീനങ്ങളുചെടി 
എണ്ണം തീചെരാ കുറഞ്ഞും നോപിായാതും നിരൂപികരാായാി പ്രതിഷ്ഠി നോനടിിക്കിഴിിഞ്ഞ് എല്ലാവിരുംം ഇനോ�ാഴും 
ഒളിഞ്ഞുംം ചെതളിഞ്ഞുംം ആഢയകവിിതയുചെടി പിക്ഷത്തു തചെന്ന് നിൽക്കുന്ന്വിരാായാതും കവിിയുചെടി ഭാാഗംയ
നോക്കിടിാചെണ്ന്ന്് പിറച്ചിലിചെ� ശീലം ചെകാണ്ടാ് പിറഞ്ഞുംനോപിാനോയാക്കിാചെമങ്കിലുംം ഇക്കൂട്ടിരുംചെടി കണ്ണിൽ 
ചെപിടിാചെത കഴിിയാാൻ സംാധ്യിക്കുന്നുചെവിന്ന്തിൽ നോടിാണ്ിക്കി് ഏചെറ ആത്മിസംംതൃപ്തിിക്കുള്ള വികയു
ചെണ്ടാന്ന്് പിറയുന്ന്താവുംം കൂടുതൽ ശരാി. 

താനും തചെ� തലമുറയാിൽ ചെപിട്ടി ചാിലരുംം യാഥാർത്ഥാത്തിൽ എന്താണ്് ചെചായ്തത് എന്ന്
തിചെന�റ്റി നോടിാണ്ിക്കി് കൃതയമായാ ധ്യാരാണ്യുണ്ടാ്. ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീം, 
സംകലമാന ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങൾക്കും ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങൾക്കും പ്രനോവിശം നൽകുന്ന് സംമകാലജീീവിിതത്തിചെ� 
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വിസ്തുസ്ഥിിതികഥനത്തിനും അതിചെ� സൂക്ഷ്മിതലങ്ങളിനോലക്കുള്ള വിിചാിത്രാമാർഗംങ്ങളിലൂചെടിയുള്ള 
സംഞ്ചാാരാത്തിനും തമ്മിൽ മൂലയത്തിചെ� തലത്തിൽ സംാരാമായാ നോഭാദം കൽപിിക്കിാത്ത ഒന്ന്ാണ്്. 
‘നോപിാസ്റ്റി് നോമാനോഡിണ്ിസംം ഒരാിസംമല്ല, ഒരാവിസ്ഥിയാാണ്് ’ എന്ന് പ്രസ്താവിചെത്ത നയായാീകരാിക്കും 
വിിധ്യത്തിലുംള്ളതാണ്് പില ആധുനിനോകാത്തരാ രാചാനകളിചെലയും വിസ്തുസ്ഥിിതി വിിവിരാണ്ത്തിചെ� 
ഘടിന. നിർമമത ഭാാവിിച്ചുള്ളതും യാഥാതഥം എന്ന് പ്രതീതിയുളവിാക്കുന്ന്തും എന്ന്ാൽ ആവിിഷ്ക്ക
രാിനോക്കിണ്ടുന്ന് യാാഥാർത്ഥായത്തിനകത്ത് പ്രതീതികൾക്കി് വിിലക്കിില്ലാത്തതിനാൽ യാഥാതഥം എന്ന് 
പിരാികൽപിനചെയാത്തചെന്ന് പിരാിഹിസംിക്കുന്ന്തുമായാ വിിവിരാണ്ങ്ങൾക്കി് കൂടുതൽ സംാധ്യയത ലഭാിക്കു
ന്ന്ത് നോനാവിലിലുംം ചെചാറുകഥയാിലുംചെമാചെക്കിയാാണ്്. ഇക്കിാരായത്തിൽ കവിിത എന്ന് മാധ്യയമത്തിന് 
അതിചെ� രൂപിം നിർബന്ധമാക്കിിത്തീർക്കുന്ന്തായാി ചെപിാതുചെവി കരുംതിനോ�ാരുംന്ന് പിരാിമിതികചെള 
അനായാാസംം മറികടിക്കിാൻ കഴിിയുന്നുണ്ടാ് നോടിാണ്ിയുചെടി രാചാനകൾക്കി്. ഈചെയാാരും കാരായം സംാധ്യിക്കു
ന്ന്തിനു നോവിണ്ടാി കഥയുനോടിതിൽ നിന്ന്് നോനരാിയാ വിയതയാസംം മാത്രാമുള്ള ആഖയാനം സംാീകരാിക്കുന്ന്തിന് 
നോടിാണ്ി അറച്ചു നിൽക്കുന്ന്നോതയാില്ല. 

ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളിലുംള്ള അവിിശാാസംം എന്ന് ആധുനിനോകാത്തരാദർശനത്തിചെ� നോകന്ദ്രാശ
യാത്തിന് തീർച്ചയാായും നോപിാസംിറ്റീവിായാ ചാില ഫലങ്ങളുണ്ടാ്. അതിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം ചാിലനോ�ാൾ ചാില 
തലങ്ങളിൽ പിാർശാവിൽകൃതർക്കി് അനുകൂലവുംം വിികസംനമുദ്രാവിാകയവുംമായാി പുനോരാാഗംതിയാിനോലക്കി് 
കുതിക്കുന്ന്വിരുംചെടി പിരാിഗംണ്നയാിനോല വിരാാത്ത പില പ്രശ്നങ്ങളിനോലക്കും എത്തിനോച്ചരുംന്ന്തുമാണ്്. 
താൻ ഒരും ആധുനിനോകാത്തരാനാണ്് എന്ന്് അവികാശചെ�ടിാൻ പ്രനോതയകിചെച്ചാരും താൽപിരായവുംം 
കാണ്ിക്കിാചെത തചെന്ന് ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി ദർശനചെത്തയും ആഖയാന പിരാികല്പാനചെയായും 
വിളചെരാ അർത്ഥാവിത്തായാ രാീതിയാിൽ തചെ� രാചാനകളിൽ പ്രനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്് നോടിാണ്ി. തചെ� 
കാലത്ത് തനോന്ന്ാചെടിാ�ം കവിിതചെയാഴുതിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് പില പുതുതലമുറക്കിവിികളും വിയതയസ്തത
യുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം മനസ്സ്ിലാക്കിാത്തവിരാാചെണ്ന്ന്് നോടിാണ്ി ചെവിട്ടിിത്തുറന്ന്് പിറയുന്നുമുണ്ടാ്. 

പിി. ചെക. സുഹൈബദയ്ക്കും നൽകിയാ അഭാിമുഖ (ചെപിാട്ടിാചെത പുറചെത്തടുത്ത മുഴിക്കിങ്ങൾ: ഡ്രാാക്കു
ളയും കുട്ടിിച്ചാത്തനും) ത്തിചെല ചാില നോചാാദയങ്ങൾക്കി് നോടിാണ്ി നൽകിയാ മറുപിടിികളിൽ രാചെണ്ടാണ്ണം 
മാത്രാം നോനാക്കിിയാാൽ മതി ഇക്കിാരായം വിയക്തമാവിാൻ. 

‘പുതുകവിിതയാിൽ നോടിാണ്ിയാടിക്കിമുള്ളവിർ എന്ത് വിയതയാസംചെത്തയാാണ്് എഴുതിയാത്?’ എന്ന് 
നോചാാദയത്തിനുള്ള ഉത്തരാമാണ്് ഒന്ന്ാമനോത്തത്. 
“ സംഹിജീമായാ സംാംസ്കാാരാിക ഹൈപിതൃകത്തിചെ�യും ആർജീിതമായാ പ്രതയയാശാസ്ത്രീങ്ങളു
ചെടിയും കൂറ്റൻ ആഖയാനങ്ങൾ ഇതുവിചെരാ കണ്ക്കിിചെലടുത്തിട്ടിില്ലാത്ത പിാർശാവിൽകൃത 
പ്രനോമയാങ്ങൾക്കി് അക്കിാലചെത്ത പുതുകവിിതകൾ നാവും ചെകാടുത്തിട്ടുണ്ടാ്. അതു നോപിാചെല 
ഈ കൂറ്റൻ ആഖയാനങ്ങൾക്കി് ഒരും പ്രതിസംംസ്കാാരാം രാചാിക്കുകയും ചെചായ്തിട്ടുണ്ടാ്. ഇചെതാചെക്കി 
വിയതയാസംമനോല്ല?എന്ന്ാൽ ഈ വിയതയാസംത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം ശരാിക്കും മനസ്സ്ിലാക്കിാചെത 
പുതുകവിിതചെയാന്ന്ാൽ പൂമ്പാറ്റച്ചിറകിചെനയും പുൽച്ചാടിിചെയായുചെമാചെക്കി�റ്റി ‘സൂക്ഷ്മിമായാി’ 
എഴുതുന്ന്താചെണ്ന്ന് ്ചാിലർ പിറയുന്ന്ത ്നോകൾക്കിാറുണ്ടാ.് അത ്സൂക്ഷ്മിതയാല്ല, നിസ്സ്ാരാതയാാണ്.് ”

ഇനി കുമാരാനാശാൻ കഴിിഞ്ഞുംള്ള മറ്റു കവിികചെള കുറിച്ചുള്ള നോടിാണ്ിയുചെടി ഒരും ചെപിാതുനിരാീക്ഷണ്
ത്തിനോലക്കി് വിരാാം:

“മലയാാളിയുചെടി സംാഹിിതയമനസ്സ്ിന് അതിനോ�തായാ ഒരും ‘റഗുനോല�ൻ’ ഉണ്ടാ്. എല്ലാ സംമൂഹി
ത്തിലുംമുണ്ടാ് അവിരുംനോടിതായാ റഗുനോല�ൻ. കല/ സംാഹിിതയം ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാ വിഴിക്കിങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും സംാീകാരായതകൾക്കും വില്ലാചെത വിിരുംദ്ധിമായാാൽ അത് 
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അംഗംീകരാിക്കിചെ�ടിാൻ സംാധ്യയത വിളചെരാ കുറവിാണ്്. ഇതിചെനയാാണ്് റഗുനോല�ൻ എന്നു പിറയു
ന്ന്ത്. നമുക്കി് നമ്മുചെടി മുഖയധ്യാരാാ നോമൽനോക്കിായ്മാ പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്ന്് കിട്ടുന്ന്താണ്് നമ്മുചെടി 
റഗുനോല�ൻ. വിളചെരാ ചെപിചെട്ടിന്ന്് സംർവിസംാീകാരായത നോനടുന്ന് കവിികൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുചെടി റഗുനോല�ന് 
അകത്തുള്ളവിനോരാാ അചെല്ലങ്കിൽ വിിപിണ്ി ബ്രാൻഡി് ഉൽ�ന്ന്മായാി വിളർത്തിചെക്കിാണ്ടുവിരുംന്ന്വിനോരാാ 
അചെല്ലങ്കിൽ റാഡിിക്കിലിസംത്തിചെ� പ്രകടി പ്രതിച്ഛായാ ഉള്ളവിനോരാാ-റാഡിിക്കിലിസംത്തിന് നല്ല 
മാർക്കിറ്റുണ്ടാ് -ആയാിരാിക്കിാൻ സംാധ്യയതയുണ്ടാ്. ”

ച്ഛേവിറിട്ട വിഴിിയുകെട ചില അടയാാളങ്ങൾ കൂടി

അലങ്കാരാനിർമിതി, ഹൈശലി, പിദങ്ങളുചെടി തിരാചെഞ്ഞ്ടു�് എന്ന്ിങ്ങചെനയുള്ള കാരായങ്ങളിചെലല്ലാം 
നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിത പുലർത്തിനോ�ാരുംന്ന് വിയതയാസംങ്ങചെള�റ്റി അധ്യയാപിനോകാചാിതമായാ ഭാാ�യാിൽ 
ഉപിനയസംിക്കിാനുള്ള അതിയാായാ ആഗ്രഹിം എചെന്ന് പിിടിി കൂടിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നുചെണ്ടാങ്കിലുംം ആ സംാഹി
സംത്തിന് ഞാൻ മുതിരുംന്ന്ില്ല. എങ്കിലുംം സംമകാല മലയാാളകവിികളിൽ എനിക്കി് വിളചെരാ അടു�ം 
നോതാന്ന്ിയാ വിളചെരാ കുറച്ച് കവിികളിൽ ഒരാാളായാ നോടിാണ്ി കവിിതയുചെടി പ്രാഥമിക ഘടിങ്ങളായാി കരുംതി 
വിരുംന്ന് സംംഗംതികളിൽ മറ്റുള്ളവിരാിൽ നിന്ന്് എങ്ങചെന വിയതയസ്തനായാിരാിക്കുന്നു എന്ന്് ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ി
ക്കുന്ന്തിൽ നിന്ന്് പിാനോടി വിിട്ടുനിന്ന്ാൽ അത് കവിിനോയാാചെടിന്ന്തിനോലചെറ എനോന്ന്ാടി് തചെന്ന് ചെചായ്യുന്ന് 
ചെതറ്റാകയാാൽ, അൽപിം ആത്മിാനുരാാഗംത്തിന് വിശംവിദനായാിത്തീർന്നു എന്നു തചെന്ന് പിറയാാം, 
ഏതാനും ചാില കാരായങ്ങൾ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുകയാാണ്്. 

ആദയം അലങ്കാരാത്തിചെ� കാരായത്തിനോലക്കി് വിരാാം. സുഭാാ�് ചാന്ദ്രചെ� വിാക്കുകൾ കടിചെമടു
ത്താൽ ‘കവിികൾക്കി് ജീന്മദുഃഖമായാി കിട്ടിിയാ ചാമൽക്കിാരാങ്ങചെളചെക്കിാണ്ടാ് പിരാിനോക്കില്പാിക്കിാചെത’ 
(ഫിനോലാമിന ആ�ിക്കി് സ്തുതി - പ്ലനോമനമ്മായാി)യാാണ്് നോടിാണ്ി അനുഭാവിങ്ങചെള കവിിതയാിനോലക്കി് 
ചെകാണ്ടുവിരുംന്ന്ത്. അലങ്കാരാങ്ങൾ പിനോക്ഷ തചെ� കവിിതയ്ക്ക്് വിർജീയമാചെണ്ന്ന്് വിിധ്യിച്ചിട്ടുള്ള കവിിയാല്ല 
അനോദ്ദഹിം. കവിിതചെയാ അലങ്കരാിക്കുക പ്രാഥമിക ധ്യർമമായാതുചെകാണ്ടാാണ്് വിയതയസ്ത ലക്ഷണ്വുംം 
സംാഭാാവിവുംമുള്ള അലങ്കാരാങ്ങൾക്കി് ആ ചെപിാതുനോപിരാ് കിട്ടിിയാത്. നോടിാണ്ിയുചെടി അലങ്കാരാങ്ങൾ പിനോക്ഷ 
അവിയുചെടിതിൽ നിചെന്ന്ല്ലാം തികച്ചും ഭാിന്ന്മായാ ഒരും ധ്യർമമാണ്് ഏചെറ്റടുക്കുന്ന്ത്. ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ 
ചാിലത് ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിച്ചാൽ വിിശദീകരാണ്ത്തിനു നോവിണ്ടാി നോക്ലൗശിക്കിാചെത തചെന്ന് കാരായം വിയക്തമാ
ക്കിാം. 

ജീാഗ്രം എന്ന് കവിിതയാിൽ മന്ദത മാറ്റാനായാി നോബാധ്യപൂർവിം വിഴിക്കുണ്ടാാക്കിാൻ നോപിായാി തല്ല് 
വിാങ്ങിയാ ആൾ തനിക്കുണ്ടാായാ അനുഭാവിം വിിവിരാിക്കുന്ന്ത് നോനാക്കുക:

1. “മിന്ന്ായാം നോപിാചെലചെയാാരും ചെപിാന്ന്ീച്ച കണ്ണിൽ�ാറി
മന്ദത മാറി തിരാിച്ചറിഞ്ഞും യാാഥാർത്ഥായങ്ങൾ
അൽപിനോനരാം ചെകാണ്ടുണ്ടാാചെയാനിക്കു മനം മാറ്റം
കനയതൻ ചാവിിനോട്ടിൽചെക്കി അനോശാകമരാം നോപിാചെല!”

2.“എന്താകിലുംം ചെവിയാില് മൂക്കുവിതിന്നു മുൻനോപി
ഏതാണ്ടു പിാതിയുയാരാം കയാറിക്കിഴിിഞ്ഞും
അച്ഛൻ പിറഞ്ഞ് പിടിി ചെകാച്ചിയാിനോലക്കു നോപിാകും
ലക്ഷയം തികച്ചുമറിയാാചെത്താരും കുട്ടിിനോപിാചെല”
     –കുറുക്കിങ്കുന്ന്്
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3. “ചാിരാിക്കും പൂവിൻകുല കയാറിൽ തൂങ്ങിച്ചത്തു
കിടി�ാണ്തും കണ്ടാ് ചെതരുംവിിൽ നിൽപിാണ്മ്മ.”
     –വിിഷു

അതിനുമപ്പുറം

ആശയാങ്ങൾ ജീീവിിതനോത്താടി് കണ്ണി നോചാർക്കിചെ�ടിാത്ത ഒരും നോലാകത്ത് ജീീവിിതം നോകവിലനില്പാിചെ� 
ചെചാറുതും വിലുംതുമായാ ആഹ്ലാാദങ്ങളിലുംം നോവിദനകളിലുംം ഒതുങ്ങും. അനുഭാവിിക്കുന്ന് നിമി�ങ്ങളിൽ
നോ�ാലുംം അവിയാിൽ പിലതിനും കനക്കുറവി് അനുഭാവിചെ�ടും. ഓനോരാാ അനുഭാവിവുംം യാഥാർത്ഥാത്തിൽ 
മറ്റനോനകം അനുഭാവിങ്ങളുമായാി കണ്ണി നോചാർക്കിചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. അവിയുചെടി ഫലങ്ങൾ പില തലങ്ങചെളയും 
സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടാ്. എല്ലാ സംാമൂഹിയരാാഷ്ട്രീീയാാനുഭാവിങ്ങളും ഭൂതകാലത്തിചെല അവിയുചെടി പൂർവിരൂപി
ങ്ങചെള ഓർമി�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഭാാവിി അവിയുചെടി ഉള്ളടിക്കിത്തിചെ� സംാഭാാവിമനുസംരാിച്ച് അവിചെയാ പിിന്തുടിരും
കനോയാാ അവിയാിൽ നിന്ന്് വിഴിിമാറിനോ�ാവുംകനോയാാ നോവിണ്ടാതുണ്ടാ്. ഇത്രായുചെമാചെക്കി അറിയുനോമ്പാനോഴി അവി 
ആനോലാചാനയുചെടിയും ഓർമയുചെടിയും ആഴിങ്ങളിനോലക്കി് ഇറങ്ങിചെച്ചല്ലുകയുള്ളൂ. ഇത് സംംഭാവിിക്കിാതിരാി
ക്കുനോമ്പാൾ ഒരാാളുചെടി അനുഭാവിങ്ങൾക്കും ആന്തരാിക വിയക്തിതാത്തിനും സംംഭാവിിക്കുന്ന് ഭാാരാമില്ലായ്ക് 
നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതകളിൽ ആവിർത്തിച്ച് വിചെന്ന്ത്തുന്ന് വിി�യാമാണ്്. 

നോടിാണ്ി തചെ� കവിിതകളിൽ ഒരും തതാജ്ഞാംാനിയുചെടി നോവി�ം ചെകട്ടിാറിചെല്ലന്നു മാത്രാമല്ല 
കവിിതയാിൽ ജീീവിിതചെത്തക്കുറിച്ച് വിലിയാ കാരായങ്ങൾ പിറയാാൻ പൂർവിഗംാമികളായാ കവിികൾ 
നടിത്തിയാ ശ്രീമങ്ങചെള അനോദ്ദഹിം തരാം കിട്ടുനോമ്പാചെഴില്ലാം കളിയാാക്കിാറുമുണ്ടാ്. ആധുനികതയുചെടി 
എല്ലാ നാടിയങ്ങൾക്കും എതിർ നിന്നുനോപിാരുംന്ന് നോടിാണ്ി ആധുനിനോകാത്തരാൻ എന്ന് മുദ്ര ആശിക്കി
ത്തക്കി ഒന്ന്ായാി കരുംതാൻ സംാധ്യയതയുള്ള ആളല്ല. പിനോക്ഷ, ആധുനിനോകാത്തരാത എന്ന് അവിസ്ഥി 
സംമകാല മനു�യൻ അനുഭാവിങ്ങചെള സംാീകരാിക്കുന്ന് രാീതിയാിൽ വിരുംത്തിത്തീർത്ത വിയതയാസംങ്ങളും 
അതുവിഴിി അയാാളുചെടി/അവിളുചെടി ജീീവിിതസംമീപിനത്തിൽ വിന്നു നോചാർന്നു കഴിിഞ്ഞ് മാറ്റങ്ങളും വിിനോശ
�ിചെച്ചാന്നും ഭാാവിിക്കിാചെത ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന് കവിിയാാണ്് നോടിാണ്ി. ആയാാസംരാഹിിതചെമന്ന് മട്ടിിൽ 
എന്തിചെനക്കുറിച്ചും സംംസംാരാിക്കുക എന്ന്ത് സംത്തയ്ക്ക്് കനക്കുറവി് സംംഭാവിിക്കുന്ന് അധുനാതന 
ജീീവിിതത്തിന് ഏറ്റവുംം ഇണ്ങ്ങുന്ന് രാീതികളിചെലാന്ന്ാണ്്. ഇങ്ങചെനയുള്ള വിസ്തുതകചെളല്ലാം പിരാി
ഗംണ്ിച്ചു തചെന്ന്യാാണ്് ചെക. ആർ. നോടിാണ്ിചെയാ ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി കവിി എന്ന്് നോനരാനോത്ത 
വിിളിച്ചത്. സംാമ്പത്തികവുംം രാാ�ട്രിീയാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ കാരാണ്ങ്ങളാൽ ആധുനികതയുചെടി 
ജീീവിിതദർശനവുംം സംാഹിിതയസംങ്കൽപിങ്ങളും കാലഹിരാണ്ചെ�ട്ടിതിചെന തുടിർന്ന്് രൂപിം ചെകാണ്ടാ 
പുതിയാ ആശയാനോലാകങ്ങളുചെടിയും ഹൈവികാരാികാവിസ്ഥിയുചെടിയും പില അംശങ്ങൾക്കും പില 
കവിികളും അവിരുംചെടി രാചാനകളിൽ ഇടിം നൽകിയാിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം നോടിാണ്ിയാാണ്് അനിയാന്ത്ര്യിതമായാ 
ആസംക്തിയാാചെലന്ന് നോപിാചെല ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി അനുഭാവിനോലാകങ്ങളിനോലക്കി് പിിചെന്ന്യും 
പിിചെന്ന്യും നോപിാചെയ്ക്ക്ാണ്ടാിരാിക്കുകയും അവിയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം നന്ന്ായാി ഇണ്ങ്ങുന്ന് എഴുത്തുരാീതികളിൽ 
ചാിലത് ആവിർത്തിച്ചുപിനോയാാഗംിക്കുകയും ചെചായ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലുംം നോടിാണ്ിചെയാ ഒരാാധുനിനോകാത്തരാ
നാക്കിി ഒതുക്കുകനോയാാ ചെകാണ്ടാാടുകനോയാാ ചെചായ്യരുംചെതന്നു തചെന്ന്യാാണ്് എചെ� അഭാിപ്രായാം. 

ആധുനിനോകാത്തരാർ ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളിലുംള്ള അവിിശാാസംത്തിൽ നിന്ന്് ആരാംഭാിക്കുന്ന്തി
നാൽ അവിർക്കി് സംാർവിനോദശീയാ സം�ന്ദരായഘടികങ്ങചെള അനോനാ�ിനോക്കിണ്ടാ കാരായമില്ല. അതിചെ� 
അർത്ഥാം ആധുനിനോകാത്തരാത നോലാകത്തിചെ� ഓനോരാാ ഭാാഗംത്തും ഓനോരാാന്ന്ായാിരാിക്കും എന്ന്താണ്്. 
യൂനോറാ�ിചെല ഒരും ആധുനിനോകാത്തരാ കവിി ഉപിനോയാാഗംിച്ച രാചാനാതന്ത്ര്യം ഇവിിടിചെത്ത ഒരും കവിി 
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ഉപിനോയാാഗംച്ചിട്ടുനോണ്ടാാ, ഉചെണ്ടാങ്കിൽ എത്രാ ശതമാനം ഉണ്ടാ് എചെന്ന്ാചെക്കിയുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ 
വിലിചെയാാരാളനോവിാളം അസംംബന്ധമാണ്്. എങ്കിൽ�ിചെന്ന് ആ കവിിചെയായും ഈ കവിിചെയായും സൂചാി
�ിക്കിാൻ ആധുനിനോകാത്തരാൻ എന്ന് ചെപിാതുപിദം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്തിൽ എന്താണ്ർത്ഥാം എന്ന് 
നോചാാദയം വിരുംം. രാാഷ്ട്രീീയാദർശനത്തിചെ�യും പ്രനോയാാഗംത്തിചെ�യും കാരായത്തിലുംം സംമ്പത്തിചെ� വിിനിമ
യാങ്ങളിലുംം സംാധ്യാരാണ് മനു�യർക്കി് ഒരാവികാശവുംമില്ലാതാവുംക, എല്ലാ നോമഖലകളിലുംമുള്ള അതിചെ� 
പ്രതയാഘാതങ്ങൾ ഹൈദനംദിന ജീീവിിതത്തിൽ അനുഭാവിിനോക്കിണ്ടാി വിരാിക, വിാർത്താവിിനിമയാമാധ്യയ
മങ്ങളാലുംം സംാമൂഹിയമാധ്യയമങ്ങളാലുംം നോലാകചെത്തവിിചെടിയുമുള്ള അനുഭാവിങ്ങളുമായാി ഉടിനുടിൻ കണ്ണി 
നോചാർക്കിചെ�ടുക, പില അധ്യികാരാനോകന്ദ്രങ്ങളും അവിയുചെടി താൽപിരായസംംരാക്ഷണ്ാർത്ഥാം പിടിച്ചു വിിടുന്ന് 
ആശയാങ്ങചെള അ�നോ�ാൾ ആനോലാചാനാരാഹിിതമായാി ചെകാണ്ടാാടുന്ന് മനോനാനിലയാിൽ എത്തിചെ�
ടുക ഈ സംംഗംതികചെളല്ലാം അവിർക്കി് ഏചെറക്കുചെറ ചെപിാതുവിായാി ഉണ്ടാ്. അതല്ലാചെത കവിിതയുചെടി 
ലക്ഷയചെത്തനോയാാ ആവിിഷ്കാാരാത്തിചെ� സം�ന്ദരായചെത്തനോയാാ കുറിച്ചുള്ള ഒരും പിരാികൽപിനയും അവിർ 
അ�ാചെടി പിങ്കുചെവിക്കുന്ന്ില്ല. ഭാ�തിക സംാഹിചാരായങ്ങചെള രൂപിചെ�ടുത്തുന്ന് അടിിസ്ഥിാന ശക്തികളുചെടി 
പ്രവിർത്തനം മനു�യരാാശിക്കി് ചെപിാതുവിായാി ഒരും ഹൈവികാരാിക പിരാിസംരാവുംം ഹൈധ്യ�ണ്ിക സംാഹി
ചാരായവുംം ഒരുംക്കുന്ന്തിനാൽ നോലാകത്തിചെ� ഏത് നോകാണ്ിലുംള്ള എഴുത്തുകാരുംചെടിയും രാചാനകൾക്കി് 
സംമാനതകൾ പിലതും ഉണ്ടാാവുംക സംാാഭാാവിികമാണ്്; അത്രാ മാത്രാം. 

ഏത് സം�ന്ദരായസംിദ്ധിാന്തചെത്തയും അതിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന് പ്രവിണ്
തകചെളയും അവിിശാസംിക്കുകയും വിിപിരാീത ദിശയാിലുംള്ള യാാഥാർത്ഥായങ്ങൾ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന് കവിിയാാണ്് നോടിാണ്ി. ഈ നിനോ�ധ്യത്തിനു പുറകിൽ കവിി നോനരാിട്ടിനുഭാവിിച്ചിട്ടുള്ളതും വിളചെരാ 
അരാിചെക നിന്ന്് നിരാീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായാ ക്ഷുദ്രജീീവിിത യാാഥാർത്ഥായങ്ങളുണ്ടാാവുംം. അവിയാിലൂചെടി കടിന്നു 
വിന്ന് ഒരാാൾക്കി് മാത്രാം സംാധ്യയമാവുംന്ന് സംവിിനോശ� നോചാരുംവിയാിലുംള്ള നിർമമത നോടിാണ്ിയുചെടി കവിി
തകളുചെടി മുഖമുദ്രയാാണ്്. സംമകാലജീീവിിതത്തിചെ� ഹൃൽസ്പന്ദങ്ങൾ തചെന്ന്യാായാി മാറിയാ ഒരുംപിാടി് 
നിരാർത്ഥാകതകൾക്കു നടുവിിലാണ്് നാചെമല്ലാം ജീീവിിക്കുന്ന്ത്. എന്തുചെകാണ്ടാ് നമ്മുചെടി വിയക്തിജീീവിി
തത്തിചെ�യും സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെ�യും അസ്തിതാത്തിചെ� ആധ്യാരാമായാി അവി മാറി എന്ന്തിചെന 
കുറിച്ചുള്ള രാാഷ്ട്രീീയാവിിചാാരാങ്ങളിനോലചെക്കിാന്നും ചെക. ആർ. നോടിാണ്ി പ്രനോവിശിക്കുന്ന്ില്ല. അനോദ്ദഹിം ഈ 
അവിസ്ഥിചെയാ രൂക്ഷ പിരാിഹിാസംം ഉൾനോച്ചർത്ത സംവിിനോശ�മായാ നിർമമതനോയാാചെടി ആവിിഷ്കാരാിക്കുക 
മാത്രാനോമ ചെചായ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ ആവിിഷ്ക്കാരാങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ സംാധ്യാരാണ് മട്ടിിൽ പിറഞ്ഞും നോപിാകുന്ന് ചാില 
കാരായങ്ങൾ പിനോക്ഷ നമ്മുചെടി അധ്യീരാതകളുചെടിയും നിസ്സ്ഹിായാതയുചെടിയുചെമാചെക്കി മർമത്തിൽ തചെന്ന് 
ചെചാന്നു ചെതാടുന്നുണ്ടാ്. 

“ഉന്ന്ം ആയാിരാം
എടുക്കുനോമ്പാൾ നൂറ്
ചെതാടുക്കുനോമ്പാൾ പിത്ത് 
ചെകാള്ളുനോമ്പാൾ ഒന്നുമില്ല” 
   –മുറുക്കിം

എന്ന്തുനോപിാലുംള്ള പിറച്ചിലുംകചെള ചെപിചെട്ടിചെന്ന്ാന്നും നമുക്കി് മറവിിയാിനോലക്കി് തള്ളാനാവിില്ല. 

‘ഉങ്ങ’് എന്ന് കവിിതയാിൽ ഒരും മരാക്കിവിിതചെയാഴുതണ്ചെമന്ന്് വിളചെരാക്കിാലമായാി വിിചാാരാിച്ച് 
ഒടുവിിൽ ഉങ്ങിചെന�റ്റി കവിിതചെയാഴുതിത്തുടിങ്ങുന്ന് ആചെള നാം കാണു്ന്നു. ഈ മരാത്തിചെ� ആകർ
�ണ്ീയാതകൾ അതിലളിതമായാി, അതിലഘുവിായാി വിിവിരാിച്ച നോശ�ം അയാാൾ കവിിത അവിസംാ
നി�ിക്കുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്:
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“ഉങ്ങ് ഒരും സംംസ്കാാരാമാണ്്
ഉങ്ങിചെ� തായ്ത്തിടിി നല്ല വിണ്ണമുള്ളതാണ്്
മുറിച്ചുവിിറ്റാൽ നല്ല വിില കിട്ടും. ”

പില ആശയാങ്ങനോളാടും മൂലയങ്ങനോളാടും ആധുനിനോകാത്തരാകാലചെത്ത മനു�യൻ പ്രകടിി�ിക്കുന്ന് 
ആഭാിമുഖയത്തിചെ�യും ആനോവിശത്തിചെ�യും മറുപുറചെത്ത ക്ഷുദ്രയാാഥാർത്ഥായചെത്ത ഇത്രായും അനാ
യാാസംമായാി അനാവിരാണ്ം ചെചായ്ത മചെറ്റാരും കവിിത കചെണ്ടാടുക്കിാൻ നോടിാണ്ിയുചെടി തചെന്ന് രാചാനകൾ
ക്കിിടിയാിലൂചെടി ഒന്നു കനോണ്ണാടിിച്ചാൽ മതി

മാറാടി് എന്ന് കവിിത നോനാക്കുക:

ചെപിാതുജീീവിിതത്തിലുംം ജീനമനസ്സ്ിലുംം വിലിയാ ചാലനങ്ങളുണ്ടാാക്കുന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാവുംം അല്ലാത്തതുമായാ 
സംംഗംതികളുചെടി നോനർക്കി് ഉടിൻ പ്രതകരാിച്ചു ചെകാള്ളണ്ം എന്ന്് അനുശാസംിക്കുന്ന് രാീതി മുചെമ്പാചെക്കി 
ഇവിിടിചെത്ത ഇടിതുപിക്ഷ രാാഷ്ട്രീീയാക്കിാർ അവിലംബിച്ചിരുംന്നു. അടുത്ത കാലത്തായാി അവിർ അത് 
ഉനോപിക്ഷിക്കുകയും ‘എഴുത്ത് തികച്ചും വിയക്തിപിരാമായാ ഒരും കാരായമാണ്്. എഴുത്തുകാർക്കി് രാാഷ്ട്രീീയാം 
ആവിശയമില്ല. മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇനോത കുറിച്ച് നോവിണ്ടാത്രാ നോബാധ്യവിാന്മാരാായാിരുംന്ന്ില്ല’ എന്ന്് കുമ്പസം
രാിക്കുകയും ബഹുരാാഷ്ടമുതലാളിത്തത്തിചെ� താൽപിരായാർത്ഥാം സൃഷ്ടിക്കിചെ�ട്ടിത് എന്ന്് അവിർ 
തചെന്ന് ആനോക്ഷപിിക്കുന്ന് ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി ഉൽപിന്ന്മായാ സംാംസ്കാാരാിക ഉദാസംീനതയും 
(ഉദാരാതയും) അരാാഷ്ട്രീീയാതയും ശീലിച്ചുചെകാള്ളാൻ യുവിതലമുറചെയാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്ന് നിലപിാടിിചെല
ത്തുകയും ചെചായ്തു. ഈ വിാസ്തവിങ്ങചെളചെയാല്ലാം തികഞ്ഞ് ഉത്തരാവിാദിത്തനോത്താചെടി അഭാിമുഖീക
രാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് നോടിാണ്ി ‘മാറാടി് ’എഴുതിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. 

“അല്പാം ഹൈവികിനോ�ായാി
എങ്കിലുംം എഴുതാതിരാിക്കിാനാവിില്ല
മാറാടിിചെന�റ്റി”

എന്ന്ാരാംഭാിക്കുന്ന് കവിിത മാറാടി് എന്ന് അനുഭാവിചെത്തക്കുറിച്ച് അതിഹൈവികാരാിത ഭാാവിിച്ച് ചാിലത് 
പിറഞ്ഞുംചെവിച്ചതിനു നോശ�ം അവിസംാനിക്കുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്:

“എന്തായാാലുംം 
മാറാടി് മറക്കിാൻ വിയ്യാത്ത അനുഭാവിമായാി, 
മറക്കിാൻ പിാടിില്ലാത്ത അനുഭാവിം
മാറാടി് എവിിചെടിയാാണ്്?
–ഞാൻ മറന്നുനോപിായാി!”

അനയരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങചെള സുരാക്ഷിതമായാ അകലത്തിൽ നിന്നുമാത്രാം കണ്ടാ് അതിചെല ദുരാന്തങ്ങ
ചെളനോ�ാലുംം സം�ന്ദരായാനുഭാവിങ്ങളാക്കിി മാറ്റുകനോയാാ, മറ്റു ചാിലനോ�ാൾ ആ ദുരാന്തജീീവിിതങ്ങൾക്കു നോമൽ 
ആയാിരാം തുള്ളികളുചെടി കനമുള്ളചെതന്ന്് ഭാാവിിക്കുന്ന് ഒചെരാാറ്റ തുള്ളി കണ്ണീർ വിാർത്ത് മഹിാനായാ 
മനു�യനോ�ഹിിയാായാി ചെകാണ്ടാാടിചെ�ടിാനുള്ള വിക നോനടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന് കാൽപിനികരാായാ 
എഴുത്തുകാരുംം അവിചെരാക്കുറിച്ച് സംംസംാരാിചെക്കി ഹിർ�പുളകിതരാാവുംന്ന് വിായാനക്കിാരുംം മലയാാള
ത്തിലുംണ്ടാ്. പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയപ്രസ്ഥിാനം പിരാിക്ഷീണ്മായാി കാൽപിനികതയ്ക്ക്് നമ്മുചെടി സംാഹിി
തയത്തിൽ പുതുജീീവിൻ വിന്ന്തു മുതൽക്കിാണ്് ഇത്തരാക്കിാർക്കി് വിിപിണ്ിമൂലയം കൂടിിയാത്. ഇവിചെരാ 
തിരാിച്ചറിയാാനുള്ള വികതിരാിവിില്ലാത്തതുചെകാനോണ്ടാാ തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്ാലുംം ചാില ഉപിചാാരാമരായാദകളാലുംം 
അതിനോലചെറ കാപിടിയത്താലുംം അവിചെരാക്കുറിച്ച് മ�നം പിാലിക്കുന്ന്താണ്് കൂടുതൽ ലാഭാകരാം എന്നു 
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കരുംതുന്ന്തിനാനോലാ എന്ന്റിയാില്ല, അവിർ നമ്മുചെടി ഭാാവുംകതാചെത്ത ജീീർണ്മാക്കുന്ന്തിചെന കുറിച്ച് 
ആരുംം ഉറചെക്കി ചാിന്തിക്കുന്ന്തായാി കാണു്ന്ന്ില്ല. 

മനസ്സ്ിനുനോമൽ തൽക്കിാലനോത്തക്കി ്സം�കരായപൂർവിം സംായാം ചെകട്ടിിചെവിക്കുന്ന് കാരുംണ്യനോത്താചെടി 
മറ്റുള്ളവിരുംചെടി ജീീവിിതഹൈദനയതകളുചെടി ചാിത്രാീകരാണ്ം സംാധ്യിക്കുന്ന്തിലൂചെടി പിരാമ്പരാാഗംത സംഹൃദ
യാരുംചെടി കാഴ്ചയാിൽ പിളുങ്കുമണ്ി നോപിാചെല മനോനാഹിരാമായാിത്തീരുംന്ന് കാരുംണ്യം സൃഷ്ടിചെച്ചടുക്കുന്ന് 
രാീതിചെയാ വിളചെരാ അനായാാസംമായാി പിരാിഹിസംിച്ചു വിിടുന്ന് കവിിതയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി ‘കാഴ്ച’. ഏഴിാം 
മാളികമുകളിചെല സംാന്തം മുറിയുചെടി ജീനാലയാിൽക്കൂടിി നോനാക്കിിയാാണ്് കവിിതയാിചെല ആഖയാതാവി് 
അകലക്കിാഴ്ചകൾ കാണു്ന്ന്ത്

അയാാൾക്കി് പിറയാാനുള്ളത് ഇതാണ്്:
“പിാറചെക്കിട്ടുകളും ചെചാമ്മണ്വിഴിികളും 
പിറന്നു നോപിാകുന്ന് കിളികളും 
വിരാച്ചുചെവിച്ചതു നോപിാലുംള്ള വിയാനോലലകളും
അവിിചെടി പിണ്ിചെയാടുക്കുന്ന് കറുത്ത മനു�യരുംം 
എത്രാ മനോനാഹിരാമാണ്്
ഇവിിചെടിയാിരുംന്ന്് നോനാക്കുനോമ്പാൾ. ”

ഇത്തരാത്തിലുംള്ള നിരാലംകൃതമായാ നോനർപ്രസ്താവിങ്ങൾ എസം്. നോജീാസംഫിചെ� കവിിതകളിലുംം 
ഇടിം നോനടിാറുണ്ടാ്. അവിിചെടി പിനോക്ഷ, ദരാിദ്രമായാ ഗ്രാമജീീവിിത പിരാിസംരാങ്ങളിൽ പിരാിചായാിച്ചു പിഴികിയാ 
പിാവിം നോതാന്ന്ിക്കുന്ന് ചാില വിാക്കുകൾ ചെകാനോണ്ടാാ ചാില സൂചാനകൾ ചെകാനോണ്ടാാ മസൃണ്മായാ ഒരും 
ഭാാവിാന്തരാീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കിാൻ നോജീാസംഫ് ശ്രീദ്ധിിക്കിാറുണ്ടാ്. നോടിാണ്ിക്കി് അത്തരാം ശ്രീദ്ധികചെളാന്നുമില്ല. 
സംതയത്തിനോലക്കി് വിിരാൽ ചൂണ്ടാിചെക്കിാണ്ടുള്ള പിരുംക്കിൻ നില്പാിനപ്പുറം ഒന്നും തനിക്കി് ചെചായ്യാനിചെല്ലന്ന് 
മട്ടിാണ്് മിക്കിനോ�ാഴും ഈ കവിിക്കി്. 

ഭ്രാാന്തവിൽകൃത ച്ഛേലാ��ികെനതികെര

ചുറ്റുപിാടുകചെള കുറിച്ചുള്ള തിരാിച്ചറിവുംകളുചെടി മുനകചെളല്ലാം ഒടിിച്ചു കളഞ്ഞ്് മിനുസംചെ�ടുത്തി ചെപിാതു
സംമ്മതിയുള്ള ധ്യാരാണ്കളുമായാി ചെപിാരുംത്തചെ�ടുത്തി ഒരും തരാം നിർവിികാരാതയും നിസ്സ്ംഗംതയും 
ഹൈകവിരാിക്കുന്ന്തിചെനയാാണ്് ചെപിാതുചെവി എല്ലാവിരുംം സംമനില ഹൈകവിരാിക്കിലായാി കണ്ക്കിാക്കു
ന്ന്ത്. ഇത് വിാസ്തവിത്തിൽ സംാനോബാധ്യചെത്ത ഭ്രാാന്തവിൽക്കിരാിക്കിലാണ്്. ഈ ഭ്രാാന്തവിൽക്കിരാണ്
ത്തിചെ� യുക്തിചെയാ ചെപിാളിച്ചടുക്കുന്ന് പിണ്ിയാിൽ പ്രനോതയകമായാ താൽപിരായം പുലർത്തിനോ�ാരുംന്ന് 
കവിിയാാണ്് ചെക. ആർ. നോടിാണ്ി. 

ഭ്രാാന്ത് എന്ന് അവിസ്ഥിചെയാ നിരുംത്തരാവിാദപിരാമായാി വിാഴ്ത്തിി�ാടുന്ന് രാീതി ആധുനികതയുചെടി 
കാലത്ത് പ്രബലമായാിരുംന്നു. സംാമാനയനോബാധ്യത്തിലുംം സംാമാനയയുക്തിയാിലുംം ഉൾനോച്ചർന്ന്ിരാിക്കുന്ന് 
ചെനറിനോകടുകൾചെക്കിതിചെരായുള്ള പ്രതികരാണ്മായാിട്ടിാണ്് അത് വിന്ന്ചെതങ്കിലുംം പിിന്ന്ീടി് അതിൽ ഒരും 
തരാം ബുദ്ധിിശൂനയതയും കാപിടിയം തചെന്ന്യും ഇടികലർന്നു. നോടിാണ്ി ഭ്രാാന്തിചെന ആനോഘാ�ിക്കുകയാല്ല, 
നമ്മുചെടി നോബാധ്യചെത്ത ഭ്രാാന്തവില്ക്കാരാിക്കുന്ന്തിചെല ചെനറിനോകടും പിരാിഹിാസംയതയും ആയാാസംരാഹിിതമായാി 
ചെവിളിചെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്ന്ത്. 

ഭ്രാാന്ത് എന്ന് വിാക്കുചെകാണ്ടാ് നാം സൂചാി�ിച്ചു നോപിാരുംന്ന് യാാഥാർത്ഥായം വിാസ്തവിത്തിൽ 
പിലതാണ്്. മസ്തിഷ്കാത്തിനകത്ത് സംംഭാവിിക്കുന്ന് രാാസംപിരാവുംം അല്ലാത്തതുമായാ സൂക്ഷ്മിവിയതിയാാന
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന് അസംന്തുലിതാവിസ്ഥി കാരാണ്ം വിയക്തിയുചെടി നോബാധ്യത്തിന് സംംഭാവിിക്കുന്ന്തും 
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വിയക്തിക്കും മറ്റുള്ളവിർക്കും ‘ഇരാട്ടിിയാാർത്തി വിരുംത്തു’ന്ന്തുമായാ അവിസ്ഥി മുതൽ വിളചെരാ പ്രകടിമായാി
ത്തചെന്ന് പിരാിഹിാസംയമായാി നോതാന്നുന്ന് സംാഭാാവി വിിലക്ഷണ്തകൾ വിചെരായുള്ള പിലതിചെനയും ഭ്രാാന്ത് 
എന്ന് വിാക്കി് ചെകാണ്ടാ് നാം അർത്ഥാമാക്കിാറുണ്ടാ്. മനോനാവിിനോ��ണ്ം വിഴിി അഴിിക്കിാവുംന്ന് കുരുംക്കുകൾ 
മുതൽ ഇലനോ�ാ കണ്വിൾസംീവി് ചെതറാ�ിയും പില തരാം മരുംന്നുകളുചെടി പ്രനോയാാഗംവുംചെമല്ലാം പിരാാ
ജീയാചെ�ടുന്ന് ദാർഢയം വിചെരാ പിലതും ഭ്രാാന്തിൽ ഉൾചെ�ടും. ഇതിചെനല്ലാം പുറത്താണ്് സംാധ്യാരാണ് 
മനു�യർ പില ഭായാങ്ങചെളയും സം�കരായങ്ങചെളയും മുൻനിർത്തി അതിജീീവിന തന്ത്ര്യത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 
ഹൈകചെക്കിാള്ളുന്ന്തും മചെറ്റാരും നോകാണ്ിൽ നിന്നു നോനാക്കിിയാാൽ ഭ്രാാന്തിന് വിളചെരാ അരാിചെകചെയാന്ന്് 
നോതാന്നുന്ന്തുമായാ നടിപിടിികളും ചെപിരുംമാറ്റരാീതികളും. ഇവി തുറന്നുകാട്ടുക എന്ന്ത് പിലതുചെകാണ്ടും 
പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി പ്രവൃത്തിയാാണ്്. ചെക. ആർ. നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിത അതിചെ� സംാാഭാാവിിക ധ്യർമചെമന്ന് 
നോപിാചെല ഏചെറ്റടുത്തിരാിക്കുന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽ പിരാമപ്രധ്യാനമാണ്് ഇത്. നാടിയങ്ങനോളതുമില്ലാത്ത
തുചെകാണ്ടും കവിിയുചെടി സംാമൂഹിയപ്രതിബദ്ധിതയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി് നാം നോകട്ടുപിഴികിയാ ഉള്ളടിക്കി
ത്തിചെ� നോചാരുംവിയുമായാി ചെപിാരുംത്തചെ�ടിാത്തതുചെകാണ്ടും ഇതിചെ� പ്രാധ്യാനയം പിലരുംം ചെപിചെട്ടിന്ന്് 
തിരാിച്ചറിയാണ്ചെമന്ന്ില്ല. 

കവിികളിൽ മഹിാഭൂരാിപിക്ഷവുംം ഉക്തിഹൈവിചാിത്രായത്തിചെ� ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും സംാധ്യയത 
ഉപിനോയാാഗംിനോച്ചാ ദാർശനികത ഭാാവിിനോച്ചാ, സംാഹിസംികമായാ ഒരും പ്രവൃത്തിയാിനോലക്കും സംായാം എടു
ചെത്തറിനോയാണ്ടാതില്ലാത്ത ഗംണ്ത്തിൽ ചെപിട്ടി സൂക്ഷ്മി രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� ആളായാി നടിിനോച്ചാ, കടുത്ത 
സംാമൂഹിയയാാഥാർത്ഥായങ്ങചെള അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്ന്തിൽ നിന്ന്് സുരാക്ഷിതമായാ അകലത്തിനോലക്കി് 
പിിൻവിാങ്ങുകയാാണ്് ചെചായ്യാറുള്ളത്. മറ്റ് സംാഹിിതയ ഗംണ്ങ്ങളിൽ ചെപിടുന്ന് രാചാനകളിലൂചെടിചെയാാന്നും 
നിർമിചെച്ചടുക്കിാൻ പിറ്റാത്ത സം�ന്ദരായാനുഭാവിങ്ങചെള ജീനി�ിക്കിലാണ്് കവിിതയുചെടി ധ്യർമചെമന്നും 
അത് പിദങ്ങളുചെടി അസംാധ്യാരാണ് വിിനയാസംങ്ങളിലൂചെടിയും സംാധ്യാരാണ് കാഴ്ചകളുചെടി തചെന്ന് അപിരാി
ചാിതവിൽക്കിരാണ്ത്തിലൂചെടിയും അതിനൂതനമായാ ബിംബങ്ങളൂചെടി നിർമിതിയാിലൂചെടിയുചെമാചെക്കി 
സംാധ്യിനോക്കിണ്ടാതാചെണ്ന്നും കരുംതുന്ന്വിരാാണ്് വിായാനക്കിാരാിചെല ആഢയവിിഭാാഗംം. ജീനിച്ച വിർഗംവുംം 
കക്ഷിരാാഷ്ട്രീീയാബന്ധവുംം ചെകാണ്ടാ് ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിടിാനിടിയാിചെല്ലന്ന്് പിഴിയാകാല ധ്യാരാണ്കൾ 
ചെവിച്ച് ഉറ�ിക്കിാവുംന്ന്വിർ നോപിാലുംം ആഢയവിിഭാാഗംത്തിചെ� അഭാിരുംചാികൾ പിങ്കുചെവിക്കുന്ന്വിരാാണ്ിന്ന്്. 
നോകരാളത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാാനോബാധ്യത്തിലുംം സംാംസ്കാാരാികസംങ്കൽപിങ്ങളിലുംം അത്രായാധ്യികം മാറ്റങ്ങ
ളാണ്് കഴിിഞ്ഞ് മൂന്നുനാല് ദശകക്കിാലത്തിനുള്ളിൽ സംംഭാവിിച്ചത്. ആശയാങ്ങളും അനുഭൂതികളും 
ശാാസംമടിക്കിി�ിടിിച്ചതുനോപിാചെലനോയാാ സംർക്കിസം് അഭായാസംികളുചെടി ചാലനങ്ങൾ �ീസം് ചെചായ്യചെ�ട്ടിതു 
നോപിാചെലനോയാാ നിലചെകാള്ളുന്ന്താണ്് കവിിതചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഏറ്റവുംം അഭാികാമയമായാ 
അവിസ്ഥി എന്ന്് കരുംതുന്ന്വിരാാണ്് തങ്ങചെളന്നു നോതാന്ന്ി�ിക്കും വിിധ്യത്തിലാണ്് പില കവിിതാപ്ര
ണ്യാികളും അഭാിപ്രായാം പിറഞ്ഞും നോകൾക്കിാറുള്ളത്. കവിിത വിനോരാണ്യമായാ ഒരും സംാഹിിതയരൂപിത്തി
ചെ� പിരാിനോവി�വുംമായാി മറ്റ് നീചാസംാഹിിതയരൂപിങ്ങളിൽ നിന്ന്് മാറി നിൽക്കിണ്ചെമന്ന്ാണ്് മിക്കി 
കവിികചെളയും നോപിാചെല വിയതയസ്തമായാ വിാക്കുകളിൽ അവിരുംം വിാദിച്ചുനോപിാരുംന്ന്ത്. 

മലയാാളത്തിചെല സംാഹിിതയവിായാനയ്ക്കുംനോമൽ ചുരുംങ്ങിയാ ഒരും കാലയാളവിിചെലാഴിിച്ച് (ഈ 
കാലയാളവി് 1930-കളുചെടി അവിസംാനം ചെതാട്ടി് അമ്പതുകളുചെടി മധ്യയം വിചെരായാാചെണ്ന്ന്് പിറയാാം) മചെറ്റ
ല്ലായാ്നോ�ാഴും നോമൽഹൈക്കി നിലനിർത്തിയാിരുംന്ന് വിനോരാണ്യഭാാവുംകതാത്തിചെ� അടിിനോവിരുംകൾ തിരാഞ്ഞും 
നോപിായാാൽ എത്തിനോച്ചരുംക ആധ്യയാത്മിിക അനുഭൂതിയാാണ്് സംാഹിിതയം പ്രദാനം ചെചാനോയ്യണ്ടുന്ന് പിരാമ 
പ്രധ്യാനമായാ സംംഗംതി എന്ന് പ്രാചാീനമായാ ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്യാിലാണ്്. ഈ ആധ്യയാത്മിിക അനുഭൂതി
യുചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രീം പ്രദീപിൻ പിാമ്പിരാിക്കുന്ന്് ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിച്ചിട്ടുള്ളതു നോപിാചെല ‘ഭാ�തികതചെയാ 
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തിരാസ്കാരാിക്കുന്ന് ധ്യയാനാത്മികതയുചെടിയും ഹൈവിയാക്തികതയുചെടിയും ആണ്്. പ്രാനോയാാഗംിക ജീീവിിത
ജ്ഞാംാനചെത്തയും സംാമൂഹിിക ജീീവിിതചെത്തയും അപിരാമാക്കിി നിർത്തിയാാണ്് ഈ മുഖയധ്യാരാ വിിക
സംി�ിക്കിചെ�ട്ടിത’്. (ദലിത് സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീം(2011) നോപിജീ് - 11). ആധുനികതയുചെടി കാലത്ത് കാമു, 
കാഫ്ക, സംാമുവിൽ ബക്കിറ്റ്, അയാനനോസ്കാാ, റിൽചെക്കി, റിംനോബാ തുടിങ്ങിയാവിചെരാ�റ്റിചെയാല്ലാം വിാചാാ
ലരാായാനോ�ാഴും ഈ ധ്യാരായുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തിചെക്കിാണ്ടു നോപിാന്നു നമ്മുചെടി നിരൂപികർ. 
പുറചെമ നോ�ാടിനാത്മികമായാ ഒരും നൂതനഭാാവുംകതാത്തിചെ� പ്രതിനിധ്യികളായാി ഭാാവിിക്കുന്ന്തിൽ 
അന്ന്് അവിർ വിിജീയാിച്ചുചെവിങ്കിലുംം യാാഥാസ്തികതയുമായാി അകനോമ അവിർ സൂക്ഷിച്ചു നോപിാന്ന് ആത്മി
ബന്ധചെത്ത കുറിച്ച് ഇന്ന്് നമുക്കി് കൃതയമായാി അറിയാാം. അത്രായുമല്ല അവിരുംചെടി ധ്യാരാണ്കൾക്കും 
നിലപിാടുകൾക്കും തുടിർച്ച സൂക്ഷിക്കിാനുള്ള ചെവിമ്പൽ ഏറ്റവുംം പുതിയാ ചാില കവിികളിൽനോ�ാലുംം 
ശക്തമായാി നിലനിൽക്കുന്നുചെണ്ടാന്ന്തിചെന കുറിച്ചും നമുക്കി് സംംശയാമില്ല. 

ആത്മിീയാാനുഭൂതിയുമായുള്ള പിരാസംയനോമാ രാഹിസംയനോമാ ആയാ എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കുചെമതിരാായാ 
ചെനഞ്ചുവിിരാിച്ചുള്ള നിൽപിാണ്് നോടിാണ്ിയുനോടിത്. 

“ആത്മിാവിിനോനക്കിാൾ പിരാമാർത്ഥാമായുള്ള-
തുപ്പുമാവിാചെണ്ന്ന്റിക സംനോഹിാദരാാ” (അന്ധകാണ്ഡം)

എന്നുള്ള വിരാികൾ ആ ചാങ്കുറ�ിചെ� പിച്ച മലയാാളത്തിലുംള്ള ഒരും പ്രഖയാപിനം മാത്രാം. അനുഭാവിനിഷ്ഠി
മായാ അറിവിിചെന ഓരാനോത്തക്കി് തള്ളിമാറ്റി എന്തിനും ഏതിനും നോമൽ ആധ്യികാരാികത ഭാാവിിക്കിാനായു
ന്ന് ആശയാങ്ങചെളയും, കവിിതയുചെടി സം�ന്ദരായചെത്തയും കവിിത ജീന്മം നൽനോകണ്ടാ അനുഭൂതികചെളയും 
കുറിച്ച് സംാഹിിതയത്തിചെ� സംായാം പ്രഖയാപിിത അധ്യികാരാികൾ പ്രചാരാി�ിച്ചു വിരുംന്ന് പിരാമ്പരാാഗംത
വുംം അല്ലാത്തചെതന്ന്് നടിിക്കുന്ന്തുമായാ എല്ലാ പിരാികൽപിനകചെളയും, സംനോങ്കാചാത്തിചെ� നോനരാിയാ 
സൂചാന നോപിാലുംമില്ലാചെത തട്ടിിചെയാറിഞ്ഞ്് മുനോന്ന്റാനുള്ള ആർജീവിത്തിചെ� ചെതളിഞ്ഞ് അടിയാാളങ്ങൾ 
നോടിാണ്ിയുചെടി ഏത് കവിിതയാിലുംം കാണ്ാം

ഈ കവിിതകളുചെടി സംാഭാാവിം ‘പ്രതികവിിത’ എന്ന് പ്രനോയാാഗംം ചെകാണ്ടാ് വിളചെരാ കൃതയമായും 
സംംഗ്രഹിീതമായും സൂചാി�ിച്ചു കളയാാചെമന്ന്ത് വിയാനോമാഹിം മാത്രാമാണ്്. കവിിതയാിൽ പ്രാമുഖയം 
പുലർത്തിനോ�ാരുംന്ന് ഏചെതങ്കിലുംം രാീതിനോക്കിാ രാീതികൾനോക്കിാ പിാരാഡിി തീർക്കുകയാല്ല നോടിാണ്ി 
ചെചായ്തു നോപിാന്ന്ിട്ടുള്ളത്. ഈ മാധ്യയമവുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി പില ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്കളുചെടിയും സംമ്പൂർണ്ണ 
നിരാാകരാണ്ം ഒരും ചെദ�തയമായാി ഏചെറ്റടുത്തതുനോപിാചെലയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി ഒട്ടു വിളചെരാ കവിിതക
ളുചെടിയും നില്പാ്. നോലാകത്തിചെല മറ്റ് പില ഭാാ�കളിലുംം ഈചെയാാരും നിലപിാടി് സംാീകരാിച്ചിട്ടുള്ള പില 
കവിികളും ഉണ്ടാാവിാം. മലയാാളികൾക്കി് ഈ ഗംണ്ത്തിൽ ചെപിടുന്ന് കവിികളിൽ ഏചെറ പിരാിചായാമുള്ളത് 
ചാിലിയാൻ കവിിയാായാ നിനോക്കിാനാർ പിാറചെയായാാണ്്. ‘Let the birds sing- man talks’ എന്നു 
പിറഞ്ഞ് പിാറ. 

ചങ്കിിൽ കെ�ാള്ളുന്നി വിരി�ൾ

ചെക. ആർ. നോടിാണ്ിയുചെടി കാവിയനോലാകത്ത ്ഒട്ടും പിഞ്ഞ്മില്ലാത്തത ്ചാങ്കിൽചെകാള്ളുന്ന് വിരാികൾക്കിാണ്.് 
വിയക്തികചെളന്ന് നിലയാിൽ നാം അനുഭാവിിക്കുന്ന് ജീീവിിതത്തിചെ�യും സംാമൂഹിയാനുഭാവിങ്ങളുചെടിയും പില 
തലങ്ങളിൽ അവിിചാാരാിതമായാി മിന്ന്ൽചെവിളിച്ചം പിായാിക്കുന്ന് ആ വിരാികൾ, പുതിചെയാാരും യാാഥാർ
ത്ഥായനോബാധ്യത്തിനോലക്കി്, നമ്മുചെടി കപിടിാവിനോബാധ്യത്തിചെ� ദയാാരാഹിിതമായാ ചെവിളിചെ�ടുത്തലിലൂചെടി 
പുതിചെയാാരാാത്മിനോബാധ്യത്തിനോലക്കി്, ചെഞട്ടിിച്ചുണ്ർത്തുന്ന്തിലൂചെടിയാാണ്് ഈ വിരാികൾ നചെമ്മ അമ്പ
രാ�ിനോലക്കും നോവിദനയാിനോലക്കും ആത്മിനിന്ദയാിനോലക്കുചെമല്ലാം എടുചെത്തറിയുന്ന്ത്. വിിശദീകരാണ്ം 
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അവിചെയാ നിർവിീരായമാക്കുകനോയാ ഉള്ളൂ എന്ന്തുചെകാണ്ടാ് കൂടിതലായാി ഒന്നും പിറയാാചെത മാതൃകചെയാന്ന് 
നിലയാിൽ ചാില വിരാികൾ ഉദ്ധിരാിക്കുക മാത്രാം ചെചായ്യാം. 

1. “ശാന്തിയും സംമാധ്യാനവുംം മാത്രാനോമ
ഞാൻ അറിഞ്ഞ്ിട്ടുള്ളൂ
എന്ന്ാൽ അതിനോനാളം ഭാാരാം മചെറ്റന്തിനുണ്ടാ് !”
     –അതിജീീവിനം

2. “അടുക്കിളയാിൽ നിന്ന്് 
നോയാശുവിിചെ� അടിിയാന്തരാസംദയയുചെടി
മണ്ം പിരാന്നു
പിിലാനോത്താസംിചെന ഓർത്തു ഹൈകകഴുകി
ഉണ്ണാനിരുംന്നു”
     –ദുഃഖചെവിള്ളി

3. “പിിണ്ണാക്കു താനവിനിയാിൽ ഗംഹിനോനാപിനോദശം
 ഉണ്ണാൻ സ്ഥിിരാം ചെതാഴിിചെലഴിാചെത്താരുംവിർക്കു പിണ്ടും’’
     –കുറുക്കിങ്കുന്ന്്

4. “ഓനോരാാരുംത്തരുംം ഓനോരാാ ഒഴിിയാാബാധ്യ ചെകാണ്ടാ് 
ജീീവിിക്കുന്നു!
ജീീവിിക്കുന്ന്തുചെകാണ്ടാ് ചെവിളിച്ചചെ�ടുന്നു!
ഒരും ബാധ്യയുമില്ലാത്തവിചെരാ എന്തിനു ചെകാള്ളാം!”
     –തുള്ളൽ -പ്ലനോമനമ്മായാി

5. “ജീീവിിതം മായായാാചെണ്ന്നു പിറഞ്ഞും നടിന്ന്ിരുംന്ന്
ഒരും ഭ്രാാന്തനുണ്ടാായാിരുംന്നു അക്കിാലത്ത്
അത്തരാക്കിാർ ഇന്നുമുണ്ടാ് - അതാണ്്
ജീീവിിതം മായായാചെല്ലന്ന്തിനുള്ള ഏക ചെതളിവി് !”
     –മയാിലാഞ്ചാി -പ്ലനോമനമ്മായാി

6. “ശാാസംം വിിടിാതുള്ള പിഞ്ചാപിിടിിക്കിലാകുന്നുനോവിാ ജീീവിിതം” 
      –ഭാക്തിനോയാാഗംം

മററുള്ളവിരുംചെടി മുന്ന്ിൽ സംായാം പ്രദർശി�ിക്കുന്ന് സംന്ദർഭാങ്ങളിചെലല്ലാം തചെ� ഉള്ളിലിരാി�ിന് 
നോനർവിിപിരാീതമായാ വിാക്കുകളും ചെപിരുംമാറ്റരാീതികളും ഹൈകചെക്കിാള്ളുന്ന്വിരാാണ്് മിക്കിയാാളുകളും 
എന്ന്റിയുനോമ്പാഴും , സംാമൂഹിയമരായാദനോയാാർത്തും ആളുകചെള ചെവിറു�ിക്കിാനുള്ള അഹൈധ്യരായം ചെകാണ്ടും 
മ�നം മുതൽ അനോങ്ങാട്ടുള്ള പില അടിവുംകളും സംാീകരാിച്ച് രാക്ഷചെപ്പുന്ന്വിരാാണ്് നാചെമല്ലാം. ഈ തന്ത്ര്യ
പ്രനോയാാഗംം അസംഹിയമായാിത്തീരുംന്ന് ഒരും ഘട്ടിം വിരുംം. അനോ�ാഴും പ്രതികരാണ്ഹൈശലിയാിൽ മാറ്റം 
വിരുംത്താൻ നാം തയ്യാറാവുംകയാില്ല. ഇതു മൂലമുണ്ടാാകുന്ന് ആത്മിപുച്ഛവുംം അനോനകം ആത്മിസംംഘർ
�ങ്ങളും ചുമന്ന്് നടിക്കുന്ന്വിർചെക്കില്ലാം വിലിയാ ആശാാസംം പികരുംന്ന്വിയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി പില 
കവിിതകളിചെലയും തുറന്നു പിറച്ചിലുംകൾ. അത് ചാിലനോ�ാൾ ‘ജ്ഞാംാനപിീഡിനം’ എന്ന് കവിിതയാിചെല 
പുരാസ്കാാരാനോജീതാവിിചെ� പ്രസംംഗംത്തിചെ� അന്തയത്തിചെല

“എചെ�, എചെ� മാത്രാമല്ല, എല്ലാവിരുംചെടിയും 
ശിങ്കിടിിപിാടിികൾ സംർവ്വത്രാ
വിളർന്നു വിലുംതാവിചെട്ടി
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ഇൻഡിയ ഈസം് എ നോസംാവിറിൻ നോസംാ�യലിസ്റ്റി്
ചെസംക്കുലാർ ചെഡിനോമാക്രിാറ്റിക് നനോമാ റി�ബ്ലിിക്-
ഇത്രായും പിറഞ്ഞുംചെകാണ്ടാ്, 
എചെ� എളിയാ വിാക്കുകൾ ഞാൻ 
ഉപിസംംഹിരാിച്ചു ചെകാള്ളുന്നു;
എനിക്കു നന്ദി. 
ജീയാ്ഹിിന്ദ് !”

എന്ന് വിരാികളിചെലന്ന് നോപിാചെല ചെപിാങ്ങച്ചത്തിചെ� നോനരാിട്ടുള്ള വിലിച്ചു കീറലാണ്്. ചാിലനോ�ാൾ 
‘പ്രതീക്ഷ’ എന്ന് കവിിതയാിചെലനോ�ാചെല അടിക്കിി�ിടിിച്ചചെതന്നു നോതാന്ന്ിനോയാക്കിാവുംന്ന് അലറിച്ചിരാി
യാാണ്്. മറ്റു ചാിലനോ�ാൾ നോവിദനയാിൽ കുതിർന്ന് ചെചാറിയാ ചാിരാിനോയാാ 

പിിറുപിിറുനോ�ാ ഒചെക്കി ആണ്്. ഏതു രൂപിത്തിലായാാലുംം അധ്യീരാതയാാലുംം അനോനകമനോനകം 
ആശങ്കകളാലുംം ഒട്ടുവിളചെരായാാളുകൾ ഉള്ളിചെലാതുക്കുന്ന് പിലതും മചെറ്റാരാാൾ വിിളിച്ചു പിറയുനോമ്പാ
ഴുണ്ടാാവുംന്ന് ആശാാസംവുംം ആനന്ദവുംം ചാില്ലറയാല്ല. ഒരും കവിി ഭാീരുംതാത്തിചെ� കയ്പിിചെന സംാന്തം 
നി�ബ്ദതയാാക്കിി മാറ്റി അജ്ഞാംാതരാായാി കഴിിയുന്ന് അനോനകായാിരാങ്ങളുചെടി ശബ്ദമായാി, മനോനാവിയാ
പിാരാങ്ങളുചെടി മർമപ്രധ്യാനമാചെയാാരും തലത്തിൽ അവിരുംചെടി വിിനോമാചാകനായാി മാറുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയും 
കൂടിിയാാണ്്. കവിിയുചെടി പ്രതിബദ്ധിതയ്ക്ക്് നാം ധ്യരാിച്ചു ചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന്തിനപ്പുറമുള്ള പില രൂപിങ്ങളും 
ഹൈകചെക്കിാള്ളാനാവുംചെമന്നും പ്രതിബദ്ധിത എന്ന്ത് ഒരും സംംഘടിനനോയാാ ആൾക്കൂട്ടിനോമാ കവിിക്കു
നോമൽ ചെകട്ടിിചെവിക്കുന്ന്തും രൂപിമാറ്റം സംാധ്യയമല്ലാത്തതുമാചെയാാരും സംംഗംതിയാചെല്ലന്നും തിരാിച്ചറിയാാൻ 
നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതകൾ നചെമ്മ സംഹിായാിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

�വിിത എന്നി സ്ഥാാപിന�ികെന്നിതികെര

ചെടിറി ഈഗംൾട്ടിണ് അനോദ്ദഹിത്തിചെ� (Literary Theory (BLACKWELL , 1983) എന്ന് ഗ്രന്ഥം 
അവിസംാനി�ിക്കുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്:

“I shall end with an allegory. We know that the lion is stronger than the lion 
tamer, and so does the lion tamer. The problem is that the lion does not know it. It 
is not out of the question that the death of literature may help the lion to awaken. ”

സംാഹിിതയം, സംംസ്കാാരാം എന്ന്ീ നോമഖലകളിചെല നാനാചാലനങ്ങചെള കുറിച്ച് കൂടിിനോയാാ കുറനോഞ്ഞ്ാ 
ആധ്യികാരാികത ഭാാവിിച്ച് അഭാിപ്രായാം പിറയുകയും ഭാാവുംകതാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യികാരാപ്രനോയാാഗം
ത്തിന് നോശ�ിയുള്ളവിരാായാി ഭാാവിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന്വിർ അർത്ഥാമാക്കുന്ന്ചെതചെന്താചെക്കിനോയാാ അവിയ്ക്ക്് 
പുറത്താണ്് എല്ലാ സംമൂഹിങ്ങളിചെലയും ബഹുഭൂരാിപിക്ഷത്തിചെ�യും ജീീവിിതധ്യാരാണ്കളും സം�ന്ദ
രായസംങ്കൽപിങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിന്നുനോപിാന്ന്ിട്ടുള്ളത്. അതിചെ� അർത്ഥാം ആദയം പിറഞ്ഞ് 
കൂട്ടിർ സംാഹിിതയചെത്തയും സംംസ്കാാരാചെത്തയും ശരാിയാാംവിണ്ണം മനസ്സ്ിലാക്കിി എന്നും അത് മനസ്സ്ിലാ
ക്കിാൻ കഴിിയാാത്തവിരാായാിരുംന്നു മഹിാഭൂരാിപിക്ഷവുംം എന്ന്ല്ല. സംിദ്ധിാന്ത രൂപിീകരാണ്ത്തിനും അപിഗ്ര
ഥനത്തിനും പ്രാമാണ്ികരാായാ പിഴിയാകാല കാവിയശാസ്ത്രീകാരാന്മാർ പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തിയാ ആശയാ 
സംാമഗ്രികളും പിരാികൽപിനകളും സംമൂഹിത്തിചെ� ഉന്ന്തനോശ്രീണ്ിയാിലുംള്ളവിരുംചെടി താൽപിരായങ്ങൾക്കി് 
ഇണ്ങ്ങും വിിധ്യം രൂപിചെ�ടുത്തിയാവിയാായാിരുംന്നു. അവിചെയാ നോചാാദയം ചെചായ്യാചെത അംഗംീകരാിക്കുകയും 
താന്താങ്ങളുചെടി രാീതിയാിൽ ചെചാറിയാ നോതാതിൽ വിികസംി�ിക്കുകയും മാത്രാനോമ നോവിണ്ടാതുള്ളൂ എന്ന്് 
കരുംതിയാവിരുംം അതിൽ സുഖവുംം സംാാസ്ഥിയവുംം അനുഭാവിിച്ചവിരുംമാണ്് പിിന്ന്ീടി് വിന്ന്വിർ. ആഢയന്മാർ 
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അംഗംീകരാിച്ചാദരാിച്ച കാവിയശാസ്ത്രീത്തിനു പുറത്ത് തങ്ങളുചെടി സംർഗംഹൈവിഭാവിത്തിചെ�യും ആസംാാദ
നതൃഷ്ണകളുചെടിയും ആവിിഷ്ക്കാരാത്തിനുള്ള രൂപിങ്ങളും രാീതികളും തിരാഞ്ഞും നടിന്ന്വിർ കവിിതയുചെടിയും 
കവിിതാനിരൂപിണ്ത്തിചെ�യും ധ്യീരാനൂതനനോലാകങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുകയാായാിരുംന്നു എന്ന്് 
കരുംതുന്ന്ത് ശരാിയാല്ല. അവിർ അവിരുംനോടിതായാ ആവിിഷ്കാാരാ രാീതികളും സം�ന്ദരായസംങ്കൽപിങ്ങളും 
വിികസംി�ിചെച്ചടുത്തിരുംന്നുചെവിങ്കിലുംം സംാംസ്കാാരാിക നോമഖലയാിൽ അധ്യികാരാം നടിത്തുന്ന്വിരുംചെടി 
നിശ്ചയാങ്ങൾക്കി് കീഴി്ചെ�ടിലാണ്് ആതയന്തികമായാി തങ്ങൾക്കും അഭാികാമയചെമന്ന് ധ്യാരാണ്യുചെടി 
പിിടിിയാിൽത്തചെന്ന്യാായാിരുംന്നു അവിരുംം. നമ്മുചെടി കാലത്ത് വിളചെരാ ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ ദളിത് പിക്ഷാ
ശയാങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുകയും ദളിത് കവിിതകൾ എഴുതുകയും ചെചായ്യുന്ന്വിരാിൽത്തചെന്ന് പിലരുംം 
കാവിയാസംാാദനത്തിചെ�യും സംിദ്ധിാന്തത്തിചെ�യും തലത്തിചെലത്തുനോമ്പാൾ ചെപിചെട്ടിന്ന്് അധ്യീശവിർഗംം 
നോനരാനോത്ത സൃഷ്ടിച്ചു ചെവിച്ച സംങ്കൽപിങ്ങൾക്കി് കീഴി്ചെ�ടുന്ന്ത് കാണ്ാം. ഈ നിലപിാടി് തുടിരുംന്ന്ിടി
നോത്താളം മലയാാള കവിിതയ്ക്ക്് ചെചാറിയാ ചാില ധ്യിക്കിാരാങ്ങചെളയും കുതിപ്പുകചെളയും കവിിഞ്ഞുംള്ള വിളർച്ച 
സംാധ്യയമല്ല. സ്ത്രീീപിക്ഷ കവിിതയാായാാലുംം ദളിത് കവിിതയാായാാലുംം തനി വിിപ്ലവികവിിതയാായാാലുംം അത് 
കവിിത എന്ന് സംാഹിിതയരൂപിത്തിചെ� അനനയമായാ ഗംാംഭാീരായചെത്തയും സം�ന്ദരായചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള 
അഹിങ്കാരാം ചെനനോഞ്ചാറ്റിയാാണ്് നിൽക്കുന്ന്ചെതങ്കിൽ അതിന് വിളചെരാ പിരാിമിതമായാ അർത്ഥാത്തിനോല 
വിിനോമാചാക ധ്യർമം അവികാശചെ�ടിാനാവൂ. 

ദുർഗ്രഹിം എന്ന്് ആനോരാാപിിക്കിാൻ സംാധ്യാരാണ് കവിിതവിായാനക്കിാചെരാ നോപ്രരാി�ിക്കും വിിധ്യം 
വിക്രിമായാി കാരായങ്ങൾ അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്ന് രാചാനകൾക്കി് വിിപ്ലവിമൂലയം കൽപിിച്ചു നൽകുന്ന്തിൽ 
സംമകാല മലയാാളത്തിചെല ഏതാണ്ടാ് എല്ലാ വിിഭാാഗംത്തിലുംം ചെപിടുന്ന് കവിികൾ കാണ്ിക്കുന്ന് 
ഉത്സാഹിം അൽപിചെമങ്കിലുംം ജീാഗ്രതയുള്ള സംാഹിിതയനിരാീക്ഷകചെരാല്ലാം തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാാവുംം. 
അടിിത്തട്ടിിലുംള്ളവിരുംചെടി അരാക്ഷിതമായാ ജീീവിിത പിരാിസംരാങ്ങളിൽ നിന്ന്് ഉയാർന്നുവിരുംന്ന് നോചാാദയ
ങ്ങൾക്കി് രാാഷ്ട്രീീയാനോമാ ദാർശനികനോമാ ആയാ മൂലയം കൽപിിക്കുന്ന്തിൽ കടുത്ത വിിമുഖത കാണ്ിക്കു
കയും സംങ്കൽപിസൃഷ്ടനോമാ പുരാാണ്പ്രസംിദ്ധിനോമാ ആയാ സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ നിന്ന്് ബ�ദ്ധിികാധ്യാാനം 
വിഴിി കചെണ്ടാത്തി ഉന്ന്യാിക്കുന്ന് നോചാാദയങ്ങൾക്കി് പ്രനോതയക പ്രാധ്യാനയമുള്ളതായാി സ്ഥിാപിിചെച്ചടുക്കിാൻ 
കഠിനയാത്നംം നടിത്തുകയും ചെചായ്യുന്ന് ഒരും കവിി അയാാൾ അടിിസ്ഥിാനവിർഗംത്തിലുംം കീഴിാളവിിഭാാഗം
ത്തിലുംം ചെപിടുന്ന് ആളായാാലുംം അയാാളുചെടി ശ്രീമം കവിിത എന്ന് സ്ഥിാപിനത്തിചെ� വിനോരാണ്യതചെയാ 
ഉറ�ിച്ചു നിർത്തുന്ന്തിനു തചെന്ന്യാാണ്് 

ബഹുരൂപിിയാായാ ഇത്തരാം പിരാിശ്രീമങ്ങളിൽ നിചെന്ന്ല്ലാം അകന്നുമാറിയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി 
എല്ലാ കവിിതകളും നിലചെകാള്ളുന്ന്ത്. ആ നിൽപിിചെ� ഭാംഗംിയും കരുംത്തും ഏറ്റവുംമധ്യികം പ്രകടിി
തമായാിരാിക്കുന്ന്ത് ‘പ്ലനോമനമ്മായാി’യാിലാണ്്. കവിിത എന്ന് പ്രതീതി നിലനിർത്തിചെക്കിാണ്ടു തചെന്ന് 
എഴുതചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്ന് നോനാവിലാണ്ിത്. പ്ലനോമനമ്മായാി എന്ന് സ്ത്രീീചെയാ നോകന്ദ്രകഥാപിാത്രാമാക്കിിചെക്കിാ
ണ്ടാ് സംാധ്യാരാണ് നോകരാളീയാ ഗ്രാമജീീവിിതത്തിചെ� അനിവിാരായഭാാഗംമായാ മറ്റനോനകം കഥാപിാത്രാങ്ങചെള, 
അവിരുംചെടി സംാധ്യാരാണ് പ്രവൃത്തികളുചെടിയും ചെപിരുംമാറ്റരാീതികളുചെടിയും പിരാിസംരാങ്ങചെള ഭാാ�യുചെടിനോയാാ 
ഭാാവിനയുചെടിനോയാാ വിിനോശ� പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് മിനുക്കിിചെയാടുക്കിാചെത അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുക
യാാണ്്, നോനാവിലിചെല അധ്യയായാങ്ങൾചെക്കിന്ന് നോപിാചെല പ്രനോതയകം പ്രനോതയകം ശീർ�കങ്ങൾ നൽകി
ചെക്കിാണ്ടും തുടിർച്ച നഷ്ടചെ�ടിാചെതയും ആഖയാനം നിർവിഹിിച്ചിരാിക്കുന്ന് ഈ ദീർഘകവിിതയാിൽ. 
പ്ലനോമനമ്മായാി എന്ന് കരുംത്തും കാരുംണ്യവുംമുള്ള വൃദ്ധിചെയാ നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്തു നിർത്തി ഇടിത്തരാക്കിാ
രുംം താഴ്ന്ന ഇടിത്തരാക്കിാരുംം അതിനും താചെഴിയുള്ളവിരുംചെമാചെക്കിയാായാ പില മനു�യരുംചെടി ജീീവിിത
ത്തിൽ നിന്ന്് ചാിരാിയും കണ്ണീരുംം ഘനീഭാവിിച്ചു നിൽക്കുന്ന് വിി�ാദവുംം ഇടികലരുംന്ന് നാനാതരാം 
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നിമി�ങ്ങചെള കരുംതനോലാചെടി തിരാചെഞ്ഞ്ടുത്ത് അവിതരാി�ിക്കുക വിഴിി നോകരാളീയാ ജീീവിിതത്തിചെ� 
ചാില തലങ്ങളിചെല ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങളും ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങളും ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന് ഈ കൃതി ഗ്രാമീണ് നോകരാള
ത്തിചെ� അനുഭാവിനോലാകത്തിലുംം മനോനാനോലാകത്തിലുംം വിന്നു നോചാർന്ന്ിരാിക്കുന്ന് മാറ്റങ്ങചെള അയാത്നം 
ലളിതമായാി ആഖയാനത്തിചെ� ഭാാഗംമാക്കുക കൂടിി ചെചായ്തിരാിക്കുന്ന്തിനാൽ, മികച്ച ചാില നോനാവിലുംകൾ 
അനുഭാവിചെ�ടുത്തുന്ന് ചാരാിത്രാപിരാതയുചെടി കരുംത്തും മൂലയവുംം ഹൈകവിരാിച്ചിട്ടുചെണ്ടാന്ന്് അൽപിചെമങ്കിലുംം 
ജീാഗ്രതയുള്ള ഏത് വിായാനക്കിാരാനും/ വിായാനക്കിാരാിയും വിളചെരാ നോവിഗംം തിരാിച്ചറിയുക തചെന്ന് ചെചായ്യും. 
മനു�യനോ�ഹിവുംം മനോതതരാതാവുംം മറ്റ് മൂലയങ്ങളും കാൽപിനികനോശാഭാനോയാാചെടി അവിതരാി�ിക്കിചെ�ടുന്ന് 
ഒരും കൃതിക്കി് ഒരാിക്കിലുംം അവികാശചെ�ടിാനാവിാത്ത ഗുണ്ങ്ങളാണ്് അവി. 

‘പ്ലനോമനമ്മായാി’ ഒരും നല്ല നോനാവിലിനു നോവിണ്ടാ വിി�യാഹൈവിപുലയവുംം കഥാപിാത്രാഹൈവിവിിധ്യയവും
മാണ്് ഹൈകവിരാിച്ചചെതങ്കിൽ ‘യാക്ഷിയും മറ്റും’ എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിചെല ചെകാച്ചു കഥാകാവിയങ്ങൾ
ക്കി് മികച്ച ചെചാറുകഥകളുചെടി ഒതുക്കിവുംം മുറുക്കിവുംമാണു്ള്ളത്. കൂട്ടിത്തിൽ ‘മൂന്ന്് വൃദ്ധികൾ’ക്കിാണ്് 
ഈ ഗുണ്ങ്ങൾ ഏറ്റവുംം കൂടുതലായാി കണ്ടാത്. ഉള്ളടിക്കിത്തിചെ� ബ�ദ്ധിികഗംരാിമയും ഹൈവികാരാിക 
സംാന്ദ്രതയുമാണ്് അതിന് രൂപിതലത്തിൽ അത്രായും മികവി് നൽകിയാത് എന്നു പിറയാാം. നോകരാളീയാ 
ജീീവിിതത്തിൽ മതം, രാാഷ്ട്രീീയാം, ദർശനം എന്ന്ീ നോമഖലകൾ എത്രാമാത്രാം കാപിടിയപൂർണ്വുംം മനു�യ
വിിരുംദ്ധിവുംമായാിത്തീർന്ന്ിരാിക്കുന്നു എന്ന് അതിതീക്ഷ്ണമായാി നോബാധ്യയചെ�ടുത്തുന്ന് കവിിതയാാണ്ിത്. 

പിള്ളി എന്ന് സ്ഥിാപിനം, അതിചെ� അധ്യികാരാികൾ, നിരാർത്ഥാവുംം അതിനോലചെറ പിരാിഹിാസംയവും
മായാ ഒരും ചാർച്ചയ്ക്കും നോശ�ം വിിശാാസംികളായാ മൂന്ന്് സ്ത്രീീകളുചെടി ദുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം നിസ്സ്ാരാമായാതാണ്് 
ഏറ്റവുംം വിലിയാ ചെതന്ന്് വിിധ്യിക്കുകയും അതിചെ� പിരാിഹിാരാം ആനോഘാ� പൂർവിം നിർവിഹിിക്കു കയും 
ചെചായ്യുന്നു. അനോ�ാഴിാണ്് പിള്ളിമുറ്റത്ത് താടിിവിളർചെത്താരും ദീർഘകായാൻ, മു�ത്തിമൂന്ന്ിനോനാടിടുത്ത 
പ്രായാമുള്ള, ‘അല്പാം നിറം കൂടിിചെയാാത്തിരുംന്ന്ാൽ ക്രിിസ്തുനോദവിൻ തചെന്ന്ചെയാന്നു നോതാന്നു’ന്ന് ഒരാാൾ 
നോതാളത്ത് മൂന്നു കുരാങ്ങുകളുമായാി എത്തുന്ന്ത്. ആ മനു�യനും അയാാളുചെടി കുരാങ്ങളും ചെചായ്യുന്ന് കാരായ
ങ്ങൾ അമ്പരാപ്പുളവിാക്കുന്ന്വിയാാണ്്. അവി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന് പിള്ളീലച്ചചെ�ചെയാന്ന് നോപിാചെല വിായാ
നക്കിാരുംചെടി ഉള്ളിലുംം കർത്താവി് കന്ന്ത്തടിിച്ചതു നോപിാലുംള്ള ആന്തലുംണ്ടാാകുന്നു. മൂന്ന്് വൃദ്ധികളുചെടി 
മിക്കി വിായാനക്കിാരുംം അവിരുംചെടി മനോനാനോലാകത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ അനോനകം സ്മൃതി ചാിത്രാങ്ങളിനോലക്കും 
(സംംശയാമില്ല അവി നോയാശുവിിചെ� ജീീവിിതവുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടിവി തചെന്ന്) അതിലൂചെടി ഉയാിർചെകാള്ളുന്ന് 
അവിയാനോഖയയാമായാ എത്രാനോയാാ വിികാരാങ്ങളിനോലക്കും സംഞ്ചാരാിക്കുക തചെന്ന് ചെചായ്യും. 

മൂന്നു വൃദ്ധികൾ ആദയന്തം ഒനോരാ ആർജീവിവുംം ചാടുലതയും സൂക്ഷിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്്. ഇതിചെല 
കഥാവിസ്തുവിിൽ ഇന്ന് ഘടികമാണ്് ഏറ്റവുംം മുന്ന്ിട്ടു നിൽക്കുന്ന്ത് എന്നു പിറയുന്ന്തിൽ കാരായമില്ല. 
എങ്കിലുംം കവിിതയുചെടി അന്തയഭാാഗംത്ത് അതിന് ചെമാത്തത്തിൽ വിലിയാ മാനങ്ങൾ നൽകും വിിധ്യം 
വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്ന് രാണ്ടാ് ചാിത്രാങ്ങചെള കുറിച്ച് പ്രനോതയകം പിറയാാതിരാിക്കിാനാവിില്ല. ഒന്ന്് കുഞ്ഞ്ി
ത്തലയും ഉടിലുംമുള്ള പൂർവിികരുംചെടി കണ്ണുനീർ കടിക്കിണ്ണിലൂചെടി ഉള്ളമുരുംകി പുറത്തു വിന്ന്് നിലത്തു 
വിീഴുന്ന്താണ്്. മചെറ്റാന്ന്് ക്രിിസ്തുനോദവിൻ തചെന്ന്ചെയാന്നു നോതാന്നുന്ന് മനു�യൻ അത്തവ്വിൽ സംാന്തം 
മുതുകിൽ ചാാട്ടിവിാറടിിച്ച് നോചാാരാ ചെതറി�ിക്കുന്ന്താണ്്. 

മനു�യവിംശത്തിചെ� ചാരാിത്രാചെത്ത കുറിച്ചുള്ള പിരാീക്ഷചെയാഴുതുന്ന്തിനിചെടി വിിക്കുകയും 
പിിടിയുകയും ചെചായ്യുന്ന് ആഖയാതാവിിചെന ബ്രൂഗംലിചെ� വിിഖയാത ചാിത്രാത്തിചെല കുരാങ്ങുകളിചെലാന്ന്് 
തചെ� കാലിലിട്ടിിരാിക്കുന്ന് ചാങ്ങലയുചെടി ചെചാറിയാ കിലുംക്കിം ചെകാണ്ടാ് നോപ്രാത്സാഹിി�ിക്കുന്ന് ചാിത്രാം 
വിിസ്ലാാവി സംിംനോബാർസ്കാ Two monkeys by Brueghel എന്ന് കവിിതയാിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. ജീീവിിതം ചെനറിചെകട്ടി് അഴുകിനോ�ാകുനോമ്പാൾ വിലിയാ ഉത്തരാങ്ങളും ഓർമചെ�ടുത്തലുംകളുമായാി 
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മനു�യവിംശത്തിചെ� പൂർവിികർ എത്തുന്ന്തും ഹൈദവിം ആ പ്രവൃത്തിയാിൽ അവിനോരാാടി് നോചാരുംകയും 
ചെചായ്യുന്ന്തിചെ� ഗംംഭാീരാമായാ ചാിത്രാമാണ്് നോടിാണ്ി മൂന്ന്് വൃദ്ധികളിൽ അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. ഈ 
കവിിത നൽകുന്ന് അനുഭൂതിചെയാ നോവിണ്ചെമങ്കിൽ ആത്മിീയാം എന്ന്് വിിനോശ�ി�ിനോച്ച പിറ്റൂ എന്ന്് നിർ
ബന്ധമുള്ളവിർക്കി് അങ്ങചെന ചെചായ്യാം. പിനോക്ഷ, അത് സംാധ്യാരാണ് മനു�യചെ� ജീീവിിതത്തിനു നോനചെരാ 
പുറം തിരാിഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന് ജീീർണ്ിച്ച ആത്മിീയാതയാചെല്ലന്ന്് ആർക്കും തിരാിച്ചറിയാാനാവുംന്ന്ചെതയുള്ളൂ. 

കവിിത എന്ന് സംാർണ്ം പൂശിയാ ചെകാടിിമരാം ആരുംചെടി കാഴ്ചയാിലുംം ആദയനോമ തചെന്ന് ചെപിടും വിിധ്യം 
നിലനിൽക്കുന്ന് ശുദ്ധിസംാഹിിതയചെമന്ന് പിഴിഞ്ചാൻ സ്ഥിാപിനചെത്തയും അത് താനോലാലിച്ച് വിളർത്തുന്ന് 
സം�ന്ദരായസംങ്കൽപിങ്ങചെളയും പുച്ഛിച്ചു തള്ളിചെക്കിാണ്ടു തചെന്ന്യാാണ്് പുതിചെയാാരും ഭാാവുംകതാം ഇവിിചെടി 
രൂപിചെ�നോടിണ്ടാത്. ഭാാവുംകതാമാറ്റത്തിചെ� രാസംതന്ത്ര്യം മലയാാളത്തിചെല വിായാനാസംമൂഹിചെത്ത പിഠി
�ിക്കിാൻ അതിയാായാ ആത്മിവിിശാാസംനോത്താടും അഹിന്തനോയാാടും കൂടിി രാംഗംത്തിറങ്ങിയാ നിരൂപികർ 
പുറചെമ പിലതും ഭാാവിിചെച്ചങ്കിലുംം പ്രാചാീന ഭാാരാതത്തിചെല സംാധ്യാരാണ് ജീനജീീവിിതത്തിചെ� നിന്മത
ലങ്ങചെള പിാനോടി അവിഗംണ്ിച്ച ആത്മിീയാാനോനാ�ണ്ങ്ങളും കാവിയശാസ്ത്രീപിദ്ധിതികളും പില പ്രച്ഛന്ന് 
രൂപിങ്ങളും ഹൈകചെക്കിാണ്ടാ് തങ്ങളുചെടി കാലത്തും കാവിയഭാാ�യുചെടിയും കവിിത ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള 
എല്ലാ സംാഹിിതയരൂപിങ്ങളുചെടിയും സം�ന്ദരായചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സംങ്കൽപിങ്ങൾക്കു നോമൽ ആധ്യിപിതയം 
തുടിരുംന്നുചെണ്ടാന്ന് കാരായം ശ്രീദ്ധിിച്ചനോതയാില്ല. അതു കാരാണ്ം അസ്തിതാവിാദചെത്ത�റ്റി പിറയുനോമ്പാഴും 
സംാഹിിതയനിരൂപിണ്ത്തിചെ� പുതിയാ ദ�തയങ്ങൾ വിിസ്തരാിക്കുനോമ്പാഴും അലങ്കാരാപൂർണ്മായാ ഭാാ� 
തചെന്ന്യാാണ്് അവിർ ഉപിനോയാാഗംിച്ചത്. ആ ഭാാ�യാിലൂചെടി പിനോരാാക്ഷമായാി അവിതരാി�ിച്ച ശുദ്ധിസം�
ന്ദരായവിാദം വിഴിി നമ്മുചെടി ഭാാവുംകതാത്തിൽ ചെചാറിയാ ചാില മിനുക്കുപിണ്ികൾക്കിപ്പുറത്ത് അടിിസ്ഥിാന
പിരാമായാ ഒരും വിിപ്ലവിവുംം അവിർക്കി് സംാധ്യിച്ചിചെല്ലന്ന്തിൽ അത്ഭുതം നോതാനോന്ന്ണ്ടാ കാരായമില്ല. 

മനു�യനുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി എല്ലാറ്റിചെനയും, മനു�യചെ� ഹൃദയാ നോവിദന, സംഹിാനുഭൂതിയ്ക്കും
ള്ള നോശ�ി, ഏകാന്തത, വിയർത്ഥാതാനോബാധ്യം, തയാഗംസംന്ന്ദ്ധിത, ആത്മിീയാത എന്ന്ിങ്ങചെനയുള്ള 
എല്ലാറ്റിചെനയും കുറിച്ച് വിളചെരാ കാല്പാനികമായാ ധ്യാരാണ്കൾ സൃഷ്ടിച്ചുവിിടുന്ന് ഒരും സംംവിിധ്യാന
ചെമന്ന് നിലയ്ക്ക്് പ്രവിർത്തിച്ചു മുനോന്ന്റാനുള്ള സം�കരായം കവിിത ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള എല്ലാ സംാഹിി
തയരൂപിങ്ങൾക്കും മലയാാളികൾ നൽകിനോ�ാരുംന്നുണ്ടാ്. ഒചെരാഴുത്തുകാരാചെ�/എഴുത്തുകാരാിയുചെടി 
വിിശാലമായാ മനു�യനോ�ഹിവുംം സംഹിാനുഭൂതിയ്ക്കുംള്ള നോശ�ിയും മറ്റും കൃതികളിൽ നിന്ന്് കചെണ്ടാടുത്ത് 
നോകാരാിത്തരാിക്കുന്ന്തിൽ ഇന്നും നമുക്കി് ജീാള യതചെയാാന്നും അനുഭാവിചെ�ടുന്ന്ില്ല. ഈ സംമീപിനം 
അ�ാചെടി ഉനോപിക്ഷിച്ചു ചെകാള്ളണ്ചെമന്ന്് വിായാനക്കിാനോരാാടി് പിറയാാൻ ആർക്കും അധ്യികാരാമില്ല. 
ആചെരാങ്കിലുംം അങ്ങചെന പിറഞ്ഞ്ാൽ അതുചെകാണ്ടാ് വിലിയാ പ്രനോയാാജീനമുണ്ടാാവുംകയുമില്ല. കാരാണ്ം 
അവിനവിചെനയും നോലാകചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള അനോനകം ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്കചെള മുറുചെക പിിടിിച്ചുചെകാണ്ടു 
തചെന്ന്യാാണ്് നോലാകചെത്തവിിചെടിയുമുള്ള മനു�യർ ഏത് കാലത്തും ജീീവിിച്ചു നോപിാന്ന്ിട്ടുള്ളത്. മനു�യചെരാ 
കപിടിാവിനോബാധ്യത്തിൽ നിന്ന്്, തങ്ങളുചെടി സംാമൂഹിയപിദവിിചെയായും ധ്യർമചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള പില 
വിിധ്യ ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്കളിൽ നിന്ന്് നോമാചാി�ിക്കുക എന്ന്ത് സംാഹിിതയത്തിചെ� മുഖയധ്യർമമാചെണ്ന്ന്് 
പിറയാചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്. ആ ധ്യർമത്തിചെ� നിർവിഹിണ്ം നോനരാിടുന്ന് പ്രശ്നങ്ങചെള കുറിച്ചുള്ള വിിചാാരാങ്ങളും 
ഉണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. എങ്കിലുംം, പിലനോ�ാഴും തീർത്തും വിയാജീമാനോയാാ അചെല്ലങ്കിൽ എല്ലാ സംങ്കീർണ്തകളിൽ 
നിന്നും സുരാക്ഷിതമായാ അകലത്തിൽ കഥാപിാത്രാങ്ങചെള പ്രതിഷ്ഠിിച്ചു ചെകാനോണ്ടാാ കൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന് 
തീവ്രാവിികാരാങ്ങളുചെടിയും വിിശുദ്ധിഭാാവിങ്ങളുചെടിയും മറുപുറം ത�ാനും അങ്ങചെന താൻ ഉൾചെ�ടിയുള്ള 
എത്രാനോയാാ നോപിർ അകചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്ന് ചെതറ്റിദ്ധിാരാണ്കചെള കുറിച്ചുള്ള കൃതയമായാ നോബാധ്യയത്തിനോലക്കി് 
ഉണ്രാാനും ഉള്ള വിഴിി കൂടിിയാാണ്് വിായാന എന്ന്് ഓർമിക്കിാനോനാ വിായാനക്കിാരാൻ/വിായാനക്കിാരാി 
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തയ്യാറാവുംകയാില്ല. ഒട്ടുമിക്കി വിായാനക്കിാചെരാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളവുംം ഹൈവികാരാികമായാ താദാ
ത്മിയത്തിലൂചെടി കൃതി സംാധ്യയമാക്കുന്ന് അനുഭൂതികളും താത്ക്കിാലികമാചെയാങ്കിലുംം ഹൈകവിരാിക്കിാനാ
വുംന്ന് ഹൃദയാഹൈനർമലയവുംചെമാചെക്കിത്തചെന്ന്യാാണ്് പ്രാധ്യാനം. അത് അരുംതാത്തതാണ്ചെമന്നും 
ദൂരാവിൽക്കിരാണ്ം വിഴിി കൃതിയുചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രീചെത്ത നോചാാദയം ചെചായ്യണ്ചെമന്നും വിായാനക്കിാചെരാ 
നിരാന്തരാം ഓർമി�ിച്ചു ചെകാണ്ടാിരുംന്ന്ാലുംം കാരായമായാ ഫലചെമാന്നുമുണ്ടാായാിചെല്ലന്ന്് വിരാാം. എന്ന്ാൽ 
ഒറ്റചെയ്ക്ക്ാരാാൾ അല്പാം മാറി നിന്ന്് നിങ്ങൾ വിായാിച്ച് രാസംിക്കുന്ന് സംാഹിിതയത്തിചെ� യാഥാർത്ഥാമായാ 
ഉള്ളടിക്കിം ഇന്ന്താചെണ്ന്നും ആ ഉള്ളടിക്കിത്തിചെല വിിടിവുംകൾ വിളചെരാ തന്ത്ര്യപിരാമായാി ഒളി�ിച്ചു 
ചെവിച്ചിരാിക്കിയാാചെണ്ന്നും സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെല ഒട്ടിനോനകം ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങചെളയും വിയക്തിമനസ്സ്ിചെല 
എത്രാനോയാാ കാപിടിയങ്ങചെളയും സ്പർശിക്കിാചെതയാാണ്് നിങ്ങൾ ചെകാണ്ടാാടുന്ന് കവിിതയും കഥയു
ചെമാചെക്കി സം�ന്ദരായത്തിചെ� നോഗംാപുരാങ്ങൾ തീർത്തിരാിക്കുന്ന്ചെതന്നും നിരാന്തരാം ഓർമി�ിക്കുന്ന്ത് 
വിലിചെയാാരും കാരായമാണ്്. ഈചെയാാരും ശ്രീമത്തിലൂചെടി എഴുത്തിചെ�യും വിായാനയുചെടിയും നോലാകനോത്ത
ക്കി് പുതിയാ കാറ്റും ചെവിളിച്ചവുംം ഇടിയ്ക്ക്ിചെടി കടിന്നു വിരുംന്ന്ിചെല്ലങ്കിൽ നമ്മുചെടി ഭാാവുംകതാം അടിിമുടിി 
ജീീർണ്ിച്ചു നോപിാവുംചെമന്ന്് മാത്രാമല്ല നാം ഓനോരാാരുംത്തരുംം ഏത് തിന്മയ്ക്കുംം കൂട്ടു നിന്ന്് വില്ലതും ചാിലത് 
നോനടിി വിയാജീസംന്തുഷ്ടി അനുഭാവിിക്കുന്ന് അൽപിന്മാരാായാി മാറുകയും ചെചായ്യും. ഏതാനും കവിികളും 
കഥാകാരാന്മാരുംം മറ്റും വിിചാാരാിച്ചാൽ ഈ ആപിത്തിൽ നിന്ന്് മലയാാളികചെള രാക്ഷിക്കുക സംാധ്യയമല്ല. 
എങ്കിലുംം ആ വിലിയാ ദ�തയം യാാചെതാരും തരാത്തിലുംള്ള പ്രതിബദ്ധിതാനാടിയവുംമില്ലാചെത, വില്ലാത്ത 
ഒരും തരാം വിാശിനോയാാടും അതിനോനാടിിണ്ങ്ങാത്തചെതങ്കിലുംം കവിിതയ്ക്ക്് വിലിയാ ആർജീവിം പികരുംന്ന് 
ആത്മിപിരാിഹിാസംനോത്താടും കൂടിി ഏചെറ്റടുത്ത് നിർഭായാനായാി എഴുതിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കിയാാണ്് ചെക. ആർ. 
നോടിാണ്ി. 

“ഇത്തിരാി നോപിാലുംം ‘കുഴി�’ങ്ങളില്ലാത്ത
വൃത്തിചെയാഴും പ്രനോമയാത്തിൽ പ്രനോചാാദനം
ചെകാണ്ടാാ, ർക്കുനോമാക്കിാനമുണ്ടാായാിടും വിിധ്യം
പിണ്ടാാരാമുണ്ടാാക്കിിചെവിക്കുചെമഴുത്തുകാർ--
മുൽ�ാടുമിങ്ങചെന തചെന്ന്നോയാാ സംാഹിിതയം?”

എന്ന്തു നോപിാലുംള്ള ചാില നോചാാദയങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന്തല്ല ചെക. ആർ. നോടിാണ്ിയുചെടി പ്രതി
സംാഹിിതയവിിചാാരാങ്ങൾ. കാലാകാലമായാി പ്രനോവിശം അനുവിദിക്കിചെ�ടിാതിരുംന്ന് നാനാവിി�യാങ്ങ
ചെളയും വിിചാാരാങ്ങചെളയും കവിിതയാിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുവിന്ന് കവിിയാാണ്് അനോദ്ദഹിം. സംാഹിിതീയാവുംം 
ദാർശനികവുംം ആത്മിീയാവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാ ഏത് തരാം ഭാാവിിക്കിലിചെനയും നോടിാണ്ി തചെ� കവിിത
കളിൽ പിിച്ചിച്ചീന്തി. ഇങ്ങചെനയുള്ള ഒരും കവിിയുചെടി ധ്യിക്കിാരാങ്ങചെള വികചെവിച്ചു ചെകാടുക്കുന്ന്വിരാല്ല 
മലയാാളത്തിചെല കവിിതവിായാനക്കിാരാിൽ ബഹുഭൂരാിപിക്ഷവുംം. പിനോക്ഷ, തചെ� തുടിചെരാത്തുടിചെരായുള്ള 
കടിന്ന്ാക്രിമണ്ങ്ങളിലൂചെടി മലയാാളിയുചെടി ആഢയഭാാവുംകതാത്തിൽ വിലിയാ വിിള്ളലുംകൾ സൃഷ്ടി
ക്കിാനും അതു വിഴിി സംമകാല മലയാാള കവിിതയുചെടി നോലാകത്തിൽ തചെ�തായാ ഇടിം, പിലർക്കും 
പ്രനോകാപിനപിരാമായാി നോതാന്ന്ാവുംന്ന് ചെപിാട്ടിിച്ചിരാിയും അലർച്ചയും ദ്രുത ചാലനങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഒരും 
ഇടിം സൃഷ്ടിചെച്ചടുക്കിാനും നോടിാണ്ിക്കി് കഴിിഞ്ഞും. അനോദ്ദഹിചെത്ത പിിടിിച്ചു പുറന്തള്ളിക്കിളയാാചെമന്ന് 
വിയാനോമാഹിം വിായാനക്കിാരാിചെല ആഢയന്മാർ നോനരാനോത്ത ഉനോപിക്ഷിച്ചിരാിക്കിണ്ം. നോടിാണ്ിചെയാ വിായാി
ക്കിാത്ത നോകരാളത്തിചെല ഒരും കവിിതവിായാനക്കിാരാൻ/വിായാനക്കിാരാി ഭാാവുംകതാത്തിചെ� കാരായത്തിൽ 
പില ചുവിടി് പുറകിലായാിരാിക്കുചെമന്ന്തായാിരാിക്കുന്നു ഇനോ�ാഴിചെത്ത അവിസ്ഥി. 
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നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതകളിചെല ചാിരാി ചാിന്തയാിനോലക്കിാണ്് അചെല്ലങ്കിൽ നചെമ്മയും നാം ജീീവിിക്കുന്ന് 
കാലചെത്തയും നോലാകചെത്തയും വിിചാാരാണ് ചെചായ്യാൻ പ്രാപ്തിരാാക്കുന്ന് വിിചാാരാങ്ങളിനോലക്കും പുനർ
വിിചാാരാങ്ങളിനോലക്കുമാണ്് നചെമ്മ നോനരാിട്ടി് ചെകാണ്ടുനോപിാവുംന്ന്ത്. സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിൽ ബഹുജീനാ
നുകൂലമായാ ചാില മൂലയനോബാധ്യങ്ങൾ പ്രവിർത്തനക്ഷമമായാിരാിക്കുന്ന് കാലത്തു മാത്രാനോമ കവിികൾക്കും 
മറ്റുള്ളവിർക്കുചെമല്ലാം പ്രതിനോരാാധ്യചെത്ത�റ്റി ആനോലാചാിക്കിാനാവൂ. അല്ലാത്തനോ�ാൾ ചെപിാതുജീീവിിത
ത്തിചെല ചാില ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങളും അവി വിയക്തിജീീവിിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന് കടുത്ത പ്രാതികൂലയങ്ങളും 
വിിപിരാീതദർശനത്തിചെ� കാചാമുപിനോയാാഗംിച്ച് വിലുംതാക്കിിയും വിികൃതീകരാിച്ചുചെമാചെക്കി കാണ്ിച്ച് 
പിിന്മാറാനോന ഏത് വിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിടുന്ന് എഴുത്തുകാർക്കും കഴിിയൂ. ആധുനിനോകാത്തരാകാലം 
പില കാരാണ്ങ്ങളാൽ ഈ നിസ്സ്ഹിായാതയുചെടി കാലമാണ്്. പിാരാഡിിയും ചാിരാിയുണ്ർത്തുന്ന് സംാതന്ത്ര്യ 
മിശ്രീണ്ങ്ങളും ആധുനിനോകാത്തരാമായാ ആവിിഷ്ക്കാരാങ്ങളിൽ നോമൽചെക്കി നോനടുന്ന്ത് അതുചെകാണ്ടാാണ്്. 
അവിയുചെടി ലക്ഷയം ചാിരാി�ിക്കിലല്ല. നാം നയായായുക്തചെമന്നും സംാാഭാാവിികചെമന്നും കരുംതുന്ന് പില 
നിലപിാടുകളിചെലയും അവിസ്ഥികളിചെലയും ഹൈവിരുംധ്യയചെത്ത തുറന്നു കാട്ടിലാണ്്. അത് വിളചെരാ 
ഗം�രാവിപൂർണ്മായാ പ്രവൃത്തി തചെന്ന്യാാണ്്. നോടിാണ്ിക്കി് ഇക്കിാരായം കൃതയമായാി അറിയാാം. അനോദ്ദഹിം 
പിറയുന്ന്ത് നോനാക്കുക: “ഞാൻ നർമത്തിലൂചെടിയാാണ്് കാരായങ്ങൾ പിറയുന്ന്ചെതന്ന്് എനിക്കി് ഒരാിക്കിൽ 
നോപിാലുംം നോതാന്ന്ിയാിട്ടിില്ല. ഞാൻ വിളചെരാ ഗം�രാവിമായാിട്ടിാണ്് പിറയുന്ന്ത്. എനിക്കി് ഒട്ടും ചാിരാി വിരും
ന്ന്ില്ല. നിങ്ങചെളാചെക്കി പിറയുനോമ്പാൾ മാത്രാമാണ്് നർമചെത്ത�റ്റി ഞാൻ നോബാധ്യവിാനാകുന്ന്ത്” 
(കവിിതചെയാക്കുറിച്ച് ഒരും ചാർച്ച: അന്ധകാണ്ഡം)

കവിിതയ്ക്ക്് യാനോഥഷ്ടം എടുത്തണ്ിയാാവുംന്ന്തായാി ഒരും കാലത്ത് നാം അംഗംീകരാിച്ചു നോപിാന്ന്ിരുംന്ന് 
അലങ്കാരാങ്ങചെളയും, അതിന് വിലിചെയാാരാളനോവിാളം ഭാാവിിക്കിാവുംന്ന്തായാി നാം കരുംതിയാിരുംന്ന് 
അതിഹൈവികാരാികതചെയായും , അതിന് പിരാിക്ഷീക്കിാവുംന്ന്തായാി ആധുനികതയുചെടി കാലത്ത് 
പിലരുംം വിാദിച്ചുറ�ിക്കിാൻ ശ്രീമിച്ചിരുംന്ന് ദുർഗ്രഹിതനോയാാളചെമത്തുന്ന് വിക്രിീകരാണ്ങ്ങചെളയും 
അനുവിദിക്കിാത്ത ജീീവിിതാവിിഷ്കാാരാങ്ങൾക്കു മാത്രാനോമ പുതിയാ കാലത്തിചെ� സംത്തചെയാ സ്പർശി
ക്കിാനാവുംകയുള്ളൂ. മറിച്ച് എന്ത് ചെചായ്യാൻ ശ്രീമിച്ചാലുംം അത് കവിിതയാായാി നോവി�ം ചെകട്ടിനോലാ ആ 
സംാഹിിതയരൂപിചെത്തചെക്കിാണ്ടാ് അനാവിശയമായാ ഭാാരാം ചുമ�ിക്കിനോലാ മാത്രാമാനോയാ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ. 
കാരായമാത്രാപ്രസംക്തവുംം അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന് കാരായമില്ലാത്തതുമായാ ജീീവിിതം( എം. എൻ. വിിജീയാൻ) 
വിളച്ചുചെകട്ടിി�റച്ചിൽ ചെകാണ്ടാ് മചെറ്റാന്ന്ാക്കിി മാറ്റാവുംന്ന്തല്ല. അത് ദാർശനിക ദുഖങ്ങൾ നിറയ്ക്ക്ാവുംന്ന് 
ഒന്നുമല്ല. നോനർത്തുനോപിായാ ഉണ്മയുമായാി നിലനിൽക്കുന്ന് അത് പുറനോമ ഹൈവിവിിധ്യയപൂർണ്മായാ ചാലന
ങ്ങൾചെകാണ്ടാ് സംമൃദ്ധിചെമങ്കിലുംം അകനോമ നിശ്ചലമാണ്്. സംത്തയാിൽ ഒന്നു തചെന്ന്യാായാ സംംഭാവിങ്ങൾ 
ചെവിറുചെതചെയാനോന്ന്ാണ്ം ആവിർത്തിക്കുന്ന് ഈ ജീീവിിതം യാഥാർത്ഥാത്തിൽ സംംഭാവിരാഹിിതമാണ്്. 
തീർത്തും നോവിദനാജീനകചെമങ്കിലുംം നിർവിികാരാതയുചെടിയും നിസ്സ്ംഗംതയുചെടിയും മുഖാവിരാണ്ചെമടുത്ത
ണ്ിയാാൻ സംദാ ചെവിമ്പൽ ചെകാള്ളുന്ന് , ഈ വിാസ്തവിചെത്ത ആത്മിാവി് ചെകാണ്ടാറിഞ്ഞ് ഒരും കവിിക്കു 
മാത്രാനോമ 

“ചുഴിലിയാിൽ നാക്കുകടിിച്ചു തു�ിചെയാൻ
പികക്കിലി വിാക്കിിനിരാന്നു നോതാൽക്കുനോമ്പാൾ
മരാിച്ചനോപിാചെലാരും മനസംമാധ്യാനം
സംഹിിചെച്ചല്ലാവിരുംം സുഖിച്ചിരാിക്കുനോമ്പാൾ
ഇരുംപിതു വിരാി -അതിൽക്കിവിിചെഞ്ഞ്ാരും
കവിിതയുമിന്ന്് ചെകാരുംക്കുവിാൻ വിയ്യ”
    –ലയാം

എന്നും 
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“മതി ചാിലച്ചചെതൻ ശുകതരുംണ്ി
വിായ്ക്ക്രാി തരാാം, വിരാികരാികിരാി -ശരാി”
    –അന്ധപിർവിം

എന്നും എഴുതാനാവൂ. 

ഏത് ചാരാിത്രാസംംഭാവിചെത്തയും മനസ്സ്ിലാനോക്കിണ്ടാത് അതിചെന രൂപിചെ�ടുത്തിയാ അടിിസ്ഥിാന 
യാാഥാർത്ഥായങ്ങളുചെടി സംത്തചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാക്കിിയാാണ്് എന്ന് നിലപിാടി് ആധുനിനോകാത്തരാർ
ക്കിില്ല. നോലാകത്തിചെല ഒരും സംംഭാവിത്തിലുംം അങ്ങചെന ഒഴിിവിാക്കിിചെക്കിാണ്ടാ് മനസ്സ്ിലാക്കിാനാവിാ
ത്ത വിിധ്യം ഉൾനോച്ചർന്ന്ിരാിക്കുന്ന് ഒരും സംത്ത ഉള്ളതായാി അവിർ കരുംതുന്ന്ില്ല. അതിചെ� അർത്ഥാം 
ഇതാണ്് , ഇതിചെ� അർത്ഥാം ഇതാണ്് , അത് ശരാിയാാണ്്, ഇത് ചെതറ്റാണ്് എചെന്ന്ാന്നും പിറയുന്ന്
തിൽ അവിർക്കി് താൽപിരായമില്ല. ചാരാിത്രാത്തിചെ� പിാഠപിരാത എന്ന് ആശയാചെത്ത ഏതറ്റം വിചെരായും 
വിലിച്ചു നീട്ടിി ചാരാിത്രാവിസ്തുത എന്ന് ഒന്ന്് ഇചെല്ലന്നും എല്ലാം ഓനോരാാനോരാാ കാലത്ത് ഓനോരാാരുംത്തർ 
അവിരുംചെടി താൽപിരായത്തിനനുസംരാിച്ച് നടിത്തുന്ന് നിർമിതികൾ മാത്രാമാചെണ്ന്നും അവിർ വിീനോറാചെടി 
വിാദിക്കും. എല്ലാ സംാമൂഹിയാനുഭാവിങ്ങളുചെടിയും ഘടിനയും ഉള്ളടിക്കിവുംം വിയാമിശ്രീസംാഭാാവിമുള്ളതാചെണ്
ന്നും ഒന്ന്ിൽ നിന്നും ഒരും ചെതറ്റിചെനയും സ്പർശിക്കിാത്ത ശരാിചെയായും, ഒരും ശരാിചെയായും സ്പർശിക്കിാത്ത 
ചെതറ്റിചെനയും നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കിാനാവിിചെല്ലന്നും അവിർ പിറയും. ചെക. ആർ. നോടിാണ്ി ഈ നിലപിാ
ടുകചെള പിിന്തുണ്ക്കുന്ന് ഒരും കവിിയാാചെണ്ന്ന്് സ്ഥിാപിിക്കിാൻ ഞാൻ താൽപിരായചെ�ടുന്ന്നോതയാില്ല. 
അങ്ങചെന ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും ദാർശനിക നിലപിാടിിചെന ചെകാണ്ടാാടിാൻ നോവിണ്ടാി കവിിതചെയാഴുതുന്ന് 
ആളല്ല നോടിാണ്ി എന്ന്് ഏത് വിായാനക്കിാർക്കും എളു�ത്തിൽ തിരാിച്ചറിയാാവുംന്ന്നോതയുള്ളൂ. അനോത 
സംമയാം നമ്മുചെടി കാലചെത്ത മനു�യർ ചെപിാതുവിിൽ എല്ലാ സംാമൂഹിയാനുഭാവിങ്ങളുചെടിയും നോനർക്കി് 
കടുത്ത ഉദാസംീനത പുലർത്തുന്ന്വിരാാചെണ്ന്നും ഒരും സംാമൂഹിയപ്രശ്നവുംം പ്രതിസംന്ധിയും അവിരുംചെടി 
ഉള്ളിൽ കാരായമായാ ചാലനങ്ങളുണ്ടാാക്കുന്ന്ിചെല്ലന്നും എന്തും എങ്ങചെനയും ആചെയ്ക്ക്ാള്ളചെട്ടി എന്ന് 
അന്തനോക്കിടി് അവിചെരാ ബാധ്യിച്ചിരാിക്കുന്നുചെവിന്നും ഒന്ന്ിചെനയും വിയവിനോച്ഛദിച്ചറിയുന്ന്തിൽ അവിർ 
തൽപിരാരാചെല്ലന്നും ഈ കവിി കൃതയമായാി തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ്. 

“ഇതു വിചെരാ ചെചായ്തചെതല്ലാം ചെതറ്റ്
ചെചായ്യാത്തതാണ്് ശരാി
ശരാിചെയാന്നു കരുംതിയാചെതല്ലാം ചെതറ്റ്
ചെതചെറ്റന്നു കരുംതിയാതും ചെതറ്റ്
അങ്ങചെന കരുംതിയാതും ചെതറ്റ്
ചെതറ്റചെല്ല ശരാി?
ശരാി ചെതറ്റനോല്ല?
ഉള്ളത് ചെതനോറ്റാ ശരാിനോയാാ?”
    –ശരാാ-ശരാി

എന്ന്് നോനരാിട്ടി് ഇക്കിാരായം പിറഞ്ഞുംചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന്തിനു പുറനോമ വിയക്തികചെളയും സംമൂഹിചെത്തയും 
ബാധ്യിച്ചിരാിക്കുന്ന് സംന്ന്ിഗം്ധ്യതയും അതിചെന കവിിഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന് ഹൈധ്യ�ണ്ിക സംതയസംന്ധ
തയാില്ലായ്ക്യും പില കവിിതകളിലായാി നോടിാണ്ി ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പിി. പിി. രാാമചാന്ദ്രചെ� ‘മാമ്പഴി
ക്കിാലം’ ചെതാട്ടി് പില സംമകാല കവിികളുചെടി പില കവിിതകളിലുംം ആധുനിനോകാത്തരാ ജീീവിിതാവി
സ്ഥിയുചെടിയും ദർശനത്തിചെ�യും പില തലങ്ങളും ആവിിഷ്ക്കാരാം നോനടിിയാിട്ടുണ്ടാ്. പിനോക്ഷ, ആവിർത്തി
ച്ചാവിർത്തിച്ച് ആധുനിനോകാത്തരാതയുചെടി അനുഭാവിനോലാകങ്ങളിനോലക്കും ചാിന്താപിരാസംരാങ്ങളിനോലക്കും 
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എത്തിചെക്കിാണ്ടാിരുംന്ന് കവിി ചെക. ആർ. നോടിാണ്ി തചെന്ന്യാാണ്്. ഈ പ്രസ്താവിചെത്ത തചെന്ന് കുറിച്ചുള്ള 
ഒരും സംതയപ്രസ്താവിമാനോയാാ തനിക്കുള്ള ഒരും സ്തുതിയാാനോയാാ മനസ്സ്ിലാക്കിാനല്ല നിർനോദ്ദാ�മായാ ഒരും 
തമാശ പിറച്ചിചെലന്ന് മട്ടിിൽ ഇതിചെന സംാീകരാിക്കിാനാവുംം നോടിാണ്ി താൽപിരായചെ�ടുക എചെന്ന്നിക്കി
റിയാാം. അതും അനോദ്ദഹിചെത്ത ഒരും തികഞ്ഞ് ആധുനിനോകാത്തരാനായാി തിരാിച്ചറിയുന്ന്തിനോലക്കിാണ്് 
നയാിക്കുക. ഇങ്ങചെനചെയാാരും നോലബൽ തനിക്കി് ചാാർത്തിക്കിിട്ടുന്ന്തിൽ നോടിാണ്ി അൽപിവുംം അഭാിമാ
നിക്കിില്ല. താൻ തചെ� അനുഭാവിനോലാകചെത്ത ആധ്യാരാമാക്കിി ചാിലത് പിറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കി് അതിചെന 
എങ്ങചെന നോവിണ്ചെമങ്കിലുംം സംാീകരാിക്കിാം എചെന്ന്ാരും മനോനാഭാാവിം തചെന്ന്യാാണ്് അനോദ്ദഹിം തചെ� 
കവിിതകളിലൂചെടി തുടിർച്ചയാായാി ചെവിളിചെ�ടുത്തിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത്. വിായാനക്കിാർക്കി് പിനോക്ഷ ആ 
ചെവിളിചെ�ടുത്തലിചെ� പിരാിസംരാങ്ങളിൽത്തചെന്ന് ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നിന്നുചെകാള്ളാൻ ബാധ്യയതചെ�ട്ടിവി
രാല്ല. അവിർക്കി് കവിിത രൂപിം ചെകാണ്ടാ കാലത്തിചെ� പില പ്രനോതയകതകളിനോലക്കും ഇറങ്ങിചെച്ചന്ന്് 
സംാധ്യാരാണ് കാഴ്ചയുചെടി ഇത്തിരാി വിട്ടിത്തിനോലക്കി് വിരാാത്ത പിലതും കചെണ്ടാത്താം. 

വിസ്തുക്കിളുചെടിയും ബിംബങ്ങളുചെടിയും ചാിഹ്നങ്ങളുചെടിയും അമിനോതാൽപിാദനം ആശയാങ്ങളുചെടിയും 
ആവിശയങ്ങളുചെടിയും അയുക്തികവുംം അമ്പരാ�ിക്കുന്ന്തുമായാ ചെപിരും�ം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ ചെപിട്ടു
നോപിാവുംന്ന് വിയക്തി ഫലത്തിൽ എല്ലാ തിരാിച്ചറിവുംകളും അസംാധ്യയമാണ്് എന്ന് പ്രതീതി മാത്രാം ഉൽപിാ
ദി�ിക്കുന്ന് ഒരും ശൂനയസ്ഥിലത്ത് എത്തിനോച്ചരുംകയും ചെചായ്യും. ഈ ശൂനയസ്ഥിലം ചാരാിത്രാപിരാമായാ ഒരാനി
വിാരായതയാാചെണ്ന്നും അതിചെ� നിർമിതിയാിൽ സംാനോങ്കതിക വിിദയ ആശയാവിിനിമയാരാംഗംത്ത് സൃഷ്ടിച്ച 
ധ്യാരാാളിത്തവുംം അതിചെ� ഉൽപിന്ന്മായാ അവിയക്തതകളുമല്ലാചെത മനോറ്റചെതങ്കിലുംം ശക്തികളുചെടി 
നീതിപൂർവികമല്ലാത്ത യാാചെതാരാിടിചെപിടിലുംം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ിചെല്ലന്നും വിരുംത്തിത്തീർക്കുന്ന്തിൽ 
അതിയാായാ ഔത്സുകയം കാണ്ിക്കുന്ന്വിരാാണ്് നമ്മുചെടി കാലം ‘സംതയാനന്തരാകാല’മാചെണ്ന്ന്് 
വിലിയാ ആനോവിശനോത്താചെടി വിാദിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത്. 

നോലാകചെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കുകയും മാറ്റങ്ങളുചെടി അളവിിചെല ചെപിരും�ം വിഴിി പുതിചെയാാരും ചാരാി
ത്രാഘട്ടിത്തിനോലക്കി് മനു�യരാാശിചെയാ എത്തിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന്തിനു കാരാണ്മായാിത്തീരുംന്ന്ത് 
വിിവിിധ്യനോമഖലകളിൽ വിിവിിധ്യശക്തികളുചെടി ഇടിചെപിടിലുംകളിലൂചെടി രൂപിംചെകാള്ളുന്ന് പുത്തൻ 
യാാഥാർത്ഥായങ്ങളാണ്്. ഈ യാാഥാർത്ഥായങ്ങളുചെടിയും അവിയ്ക്ക്് ജീന്മം നൽകിയാ ശക്തികളുചെടിയും 
ബഹുതാചെത്ത അംഗംീകരാിക്കിാചെത, സംമ്പദ്ഘടിനയ്ക്കുംനോമൽ ആധ്യിപിതയം സ്ഥിാപിിക്കുന്ന്തിനു നോവിണ്ടാി 
വിിരുംദ്ധി വിർഗംങ്ങൾ നടിത്തുന്ന് നോപിാരാാട്ടിങ്ങളാണ്് ചാരാിത്രാചെത്ത മുനോന്ന്ാട്ടു ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്ന്ചെതന്ന് 
അടിിയുറച്ച ധ്യാരാണ്ചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി ചാരാിത്രാത്തിചെ� ഗംതി കൃതയമായാി പ്രവിചാിക്കിാനാവുംചെമന്ന് 
ധ്യാർഷ്ടയം അചെല്ലങ്കിൽ ലാഘവിബുദ്ധിി ഉനോപിക്ഷിക്കിാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത മാർക്സ്ിസ്റ്റി് ഹൈസംദ്ധിാന്തിക
ന്മാർ ഇനോ�ാഴും ഉണ്ടാ്. പിനോക്ഷ, അവിരുംചെടി നിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾക്കും നിഗംമനങ്ങൾക്കും അൽപിമായാ 
ആധ്യികാരാികത നോപിാലുംം കൽപിിക്കിാൻ പുതിയാ കാലചെത്ത മനു�യർക്കി് സംാധ്യയമാവിില്ല. മാധ്യയമങ്ങളാ
ലുംം ബഹുരാാഷ്ട്രീ മുതലാളിത്തത്തിചെ� പ്രചാാരാണ്തന്ത്ര്യങ്ങളാലുംം വിഞ്ചാിതരാായാതു ചെകാണ്ടു മാത്രാമാണ്് 
അവിർ അങ്ങചെന ആയാിനോ�ായാചെതന്ന് വിാദം അർത്ഥാശൂനയമാണ്്. ബഹുരാാഷ്ട്രീ മുതലാളിത്തത്തിചെ� 
നാനാതരാം വിയവിഹിാരാങ്ങളിലൂചെടി ജീനജീീവിിതത്തിചെ� നാനാതലങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ച മാറ്റങ്ങൾ, 
വിാർത്താവിിനിമയാരാംഗംചെത്ത കുതിപ്പുകളും സംാമൂഹിയമാധ്യയമങ്ങളുചെടി വിളർച്ചയും, ദൂരാകാലങ്ങചെള 
കുറിച്ചുള്ള സംങ്കല്പാങ്ങളിൽ സംാധ്യിച്ച അഴിിച്ചു പിണ്ികൾ, രാാഷ്ട്രീാന്തരാങ്ങളിനോലക്കുള്ള കുടിിനോയാറ്റത്തിൽ 
സംംഭാവിിച്ച വിമ്പിച്ച വിർധ്യനവി്, ടൂറിസംം നോമഖലയുചെടി വിിസ്മയാകരാമായാ വിളർച്ച, ബഹുരാാഷ്ട്രീമുതലാ
ളിത്തം വിൻ മുതൽമുടിക്കിിലൂചെടി വിളർത്തിചെക്കിാണ്ടു വിരുംന്ന് സംാകാരായനോമഖലയുചെടി നോനർക്കി് എല്ലാ 
വിിഭാാഗംം ജീനങ്ങളിലുംം വിളർന്നു വിന്ന്ിരാിക്കുന്ന് അനുകൂല മനോനാഭാാവിം ഇവിചെയാാചെക്കിയും മാർക്സുംം 
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ഏംഗംത്സും ചെലനിനും മറ്റും ദീർഘദർശനം ചെചായ്തിരുംന്ന്താചെണ്ന്നും അതുചെകാണ്ടാ് ഇന്ന്ീ കാണു്ന്ന് 
മായാക്കിാഴ്ചകചെളാന്നും കമൂണ്ിസ്റ്റുകാചെരാ അമ്പരാ�ിക്കുക നോപിായാിട്ടി് അത്ഭുതചെ�ടുത്തുക നോപിാലുംം 
ചെചായ്യുന്ന്ിചെല്ലന്നും പിറഞ്ഞ്ാൽ ആരുംം അതിന് ഗം�രാവിം കല്പാിക്കിാൻ നോപിാവുംന്ന്ില്ല. 

പുതിയാ കാലചെത്ത സംാമൂഹിയാനുഭാവിങ്ങളുചെടി സംങ്കീർണ്തചെയായും അടിിസ്ഥിാനവിർഗംത്തിചെ� 
താൽപിരായത്തിന് സംംഭാവിിച്ചിരാിക്കുന്ന് അസ്ഥിിരാതചെയായും കുറിച്ച് അജ്ഞാംത ഭാാവിിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഏത് 
രാാഷ്ട്രീീയാ ദർശനത്തിനു നോവിണ്ടാി നിലചെകാള്ളുന്ന്വിർക്കും ഇനി മുനോന്ന്ാട്ടുനോപിാകാനാവിില്ല. നോലാകം 
ഇത്രാനോമൽ മാറിയാത് ആശാസംയമാനോണ്ാ അല്ലനോയാാ എന്ന്ത് ചാർച്ച ചെചായ്യാം. പിനോക്ഷ, മാറ്റം സംംഭാ
വിിച്ചിരാിക്കുന്നുചെവിന്ന്് അംഗംീകരാിച്ചാനോല അതും സംാധ്യയമാവൂ. മാറ്റങ്ങളുചെടി ഗംതി മചെറ്റാന്ന്ാക്കിിത്തീർ
ക്കിാൻ ആർചെക്കിങ്കിലുംം സംാധ്യിക്കുചെമന്ന്് പ്രതീക്ഷിക്കിാനാവിാത്ത അവിസ്ഥിയാിലാണ്് നോലാകജീനത 
ഇചെന്ന്ത്തിനോച്ചർന്ന്ിരാിക്കുന്ന്ത.് ആനോലാചാനാരാഹിിതമായാി ഈ അവിസ്ഥിചെയാ ആനോഘാ�ിക്കുന്ന്വിരുംം 
കടുത്ത ആത്മിസംംഘർ�ം അനുഭാവിിച്ചും ഇടിയ്ക്ക്് നിസ്സ്ഹിായാതനോയാാചെടി തങ്ങചെളത്തചെന്ന് നോനാക്കിി 
പിരാിഹിസംിച്ച് ചാിരാിച്ചുചെമാചെക്കി ഇതിചെന അനുഭാവിിച്ചു തീർക്കുന്ന്വിരുംം ഉണ്ടാ്. ഇവിരാിൽ രാണ്ടാാമത് 
പിറഞ്ഞ് വിിഭാാഗംത്തിനു നോവിണ്ടാിയാാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിത സംംസംാരാിക്കുന്ന്ത്. 

ഗം�രാവിപൂർണ്മായാ സംാമൂഹിയവിിമർശനോനാ ദാർശനികാനോനാ�ണ്ങ്ങനോളാ ഹൃദയാചെത്ത മഥി
ക്കുന്ന് ജീീവിിത ചാിത്രാീകരാണ്ങ്ങനോളാ രാാഷ്ട്രീീയാമായാ ഉൽക്കിണ്ഠകനോളാ ഒന്നും ചെക. ആർ. നോടിാണ്ിയുചെടി 
കവിിതയാിൽ ഇചെല്ലന്ന്് കവിിയുചെടി സംാമൂഹിയപ്രതിബദ്ധിതയുചെടി പിഴിയാ പിാഠങ്ങൾ പിഠിച്ചുചെവിച്ചവിരാിൽ 
ചാിലർ പിറയാാനിടിയുണ്ടാ്. അത്തരാം പിറച്ചിലുംകചെള ഗം�രാവിമായാി എടുനോക്കിണ്ടാതിചെല്ലന്ന്ത് ശരാിയാാണ്്. 
പിനോക്ഷ, അവിരുംചെടി ആനോക്ഷപിത്തിന് മറുപിടിി പിറയാാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന്തിലൂചെടി ഇന്ന്ചെത്ത കാലത്ത് 
കവിിതയാിൽ സംാമൂഹിയമായാ ഉള്ളടിക്കിം എവിിചെടി, എങ്ങചെന നിലചെകാള്ളുന്ന്താണ്് കൂടുതൽ 
സംാാഭാാവിികം എന്ന്് വിയക്തമാക്കിാൻ കഴിിയും. കവിി വിാചാാലനായാി സംാമൂഹിയവിിമർശനം നടിത്തുക, 
കാൽപിനികഹൈശലി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു തചെന്ന് സംാമൂഹിയജീീർണ്തകചെള�റ്റി വിിലപിിക്കുക, നോരാാ�ം 
പ്രകടിി�ിക്കുക, എന്ന്്, എങ്ങചെന വിരുംം എന്ന്് ഉറ�ില്ലാത്ത വിിപ്ലവിചെത്ത�റ്റി ആനോവിശം ചെകാള്ളുക 
ഈ രാീതികചെളാചെക്കി മലയാാളികൾക്കി് അതിപിരാിചാിതമാണ്്. പിനോക്ഷ, സംമ്പദ്ഘടിനയുചെടിനോയാാ 
സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെ�നോയാാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ�നോയാാ വിളർച്ചയാിൽ ബഹുജീനപ്രസ്ഥിാനങ്ങൾക്കി് 
ഫലപ്രദമായാ ഇടിചെപിടിലുംകചെളാന്നും സംാധ്യയമചെല്ലന്നും ഏത് നോമഖലയാിചെലയും മാറ്റത്തിചെ� നിയാ
ന്ത്ര്യണ്ം പുനോരാാഗംമന ശക്തികൾക്കി് പൂർണ്മായും പ്രനോവിശം നിനോ�ധ്യിക്കിചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്ന് ഇടിങ്ങളിലാ
ചെണ്ന്നും അറിയുന്ന് കാലത്ത്, നോമൽപിറഞ്ഞ് രാീതികചെളാന്നും ഒരും വിിപ്ലവികവിിതയുചെടിത് നോപിായാിട്ടി്, 
ഇക്കിാലത്ത് അർത്ഥാവിത്തായാ എചെന്തങ്കിലുംചെമാചെക്കി അരാാഷ്ട്രീീയാമായാി (നിലവിിലുംള്ള രാാഷ്ട്രീീയാക
ക്ഷികളുചെടി താൽപിരായത്തിന് വിഴിങ്ങാത്തത് എന്ന് അർത്ഥാത്തിൽ മാത്രാമാണ്് ഇവിിചെടി അരാാഷ്ട്രീീയാം 
എന്ന്് പ്രനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്) ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന് കവിിതയുചെടി രാചാനയ്ക്കും നോപിാലുംം പിരായാപ്തിമാവിില്ല. 
കവിിത എന്താണ്് എവിിചെടിയാാണ്് പിറഞ്ഞും നിർത്തിയാിരാിക്കുന്ന്ത് എന്നും എന്താണ്് പിറയാാചെത 
വിിട്ടിിരാിക്കുന്ന്ചെതന്നും ആഴിത്തിൽ അനോനാ�ിച്ച് കചെണ്ടാത്തുന്ന്തിലൂചെടി മാത്രാനോമ പുതിയാ കാലത്ത് 
അർത്ഥാവിത്തായാ കവിിതവിായാന സംാധ്യയമാവൂ. 

Pierre Macherey യുചെടി A Theory of Literary Production എന്ന് കൃതിയുചെടി ഉള്ള
ടിക്കിം വിിശദീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് Moyra Haslett പിറയുന്നു : Reading the contradictions and 
fractures of the text is productive because it is in the gaps and indeterminacies of 
the text that ideology can be known” (Marxist Literary and Cultural Theories  
      – Macmillan Press Ltd. 2006)
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എൻ പ്രഭാാ�രൻ
കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിൽ പിറ�ിനിക്കിടിവിിൽ ജീനനം. 1971-ൽ മാതൃഭൂമി കഥാമത്സരാത്തിൽ 

‘ഒറ്റയാാചെ� പിാ�ാൻ’ ഒന്ന്ാം സംമ്മാനം നോനടിി. ‘പുലിജീന്മം’ നാടികത്തിനു് നോകരാളസംം

ഗംീത നാടിക അക്കിാദമി അവിാർഡി്, നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കിാദമി അവിാർഡി്, 

ചെചാറുകാടി് അവിാർഡി് എന്ന്ിവി ലഭാിച്ചു. തലനോ�രാി ഗംവിചെണ്മ�് ബ്രണ്ണൻ നോകാനോളജീിൽ 

അദ്ധിയാപികനായാിരുംന്നു. രാാത്രാിചെമാഴിി, മായാാമയാൻ, തീയൂർ നോരാഖകൾ, ജീീവിചെ� 

ചെതളിവുംകൾ, ഏഴിിനുംമീചെത തുടിങ്ങിയാ മറ്റനോനകം കൃതികൾ. 

ഒന്നും ഒളിച്ചുചെവിക്കിാനിചെല്ലന്നും വിളച്ചുചെകട്ടിി പിറച്ചിലിചെ� രാസംം തങ്ങചെള ഭ്രാമി�ിക്കുന്ന്ിചെല്ല
ന്നും സംംശയാരാഹിിതമായാി നോബാധ്യയചെ�ടുത്തും വിിധ്യമാണ്് നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിതകളിൽ ഏറിയാ പിങ്കും 
നനോമ്മാടി് സംംസംാരാിക്കുന്ന്ത്. എങ്കിലുംം കവിി പിറഞ്ഞുംചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന്ിടിത്ത് വിായാന അവിസംാനി�ി
ക്കിാൻ അവി നചെമ്മ അനുവിദിക്കിില്ല. നമ്മുചെടി ബുദ്ധിിനോയാാടും ഭാാവിനനോയാാടും പുതിയാ ചെവില്ലുവിിളികൾ 
പിലതും ഏചെറ്റടുക്കിാൻ ആവിശയചെ�ടുകയും, തചെന്ന് കുറിച്ചും സംമൂഹിചെത്ത കുറിച്ചും സംാരൂപിിച്ചുചെവിച്ചി
രാിക്കുന്ന് ധ്യാരാണ്കളിചെല വിലിയാ വിിള്ളലുംകൾ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിച്ചുചെകാടുത്ത് ഓനോരാാ വിായാനക്കിാരാചെന
യും/വിായാനക്കിാരാിചെയായും ചെഞട്ടിിച്ചുണ്ർത്തുകയും ചെചായ്യുന്ന് ഈ രാചാനകൾ, കവിിതയുചെടി നോപിരാിൽ 
നടിന്നുവിരുംന്ന് നാനാതരാം അഭായാസംങ്ങളുചെടിയും വിികാരാപ്രകടിനങ്ങളുചെടിയും നിസ്സ്ാരാതചെയാക്കുറിച്ച് 
ഇനിയും അജ്ഞാംത നടിിക്കുക അസംാധ്യയമാചെണ്ന്ന്് മലയാാളത്തിചെല കവിിതാവിായാനക്കിാചെരാ 
നോനരാിട്ടി് കണ്ണിൽ തചെന്ന് നോനാക്കിിയുള്ള ഒരും ചെചാറുചാിരാിയാിലൂചെടി, ചാിലനോ�ാൾ വിലിയാ ചാില ഓർമ
ചെ�ടുത്തലുംകളിലൂചെടി, ചാിലനോ�ാൾ ശാന്തമായാി മിടിിക്കുന്ന് ചാില ആത്മിനോവിദനകളുചെടി പിതിഞ്ഞ് 
ശബ്ദത്തിലൂചെടി അറിയാിച്ചുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു. ആധുനികർക്കു നോശ�ം വിന്ന് കവിികളിൽ ഇത്രായും 
കാരായങ്ങൾ ഇത്രായും ഭാംഗംിയാായാി ചെചായ്യുന്ന് മചെറ്റാരും കവിി ഇചെല്ലന്നു പിറഞ്ഞ്് നോടിാണ്ിയുചെടി വിലും�ം 
ഉറ�ിചെച്ചടുക്കിാൻ ഞാൻ ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ില്ല. താരാതമയത്തിലൂചെടി ഒരും കവിിചെയാ മറ്റുള്ളവിർക്കു നോമൽ 
സ്ഥിാപിിക്കുന്ന്ത് അത്രാ ആശാസംയമായാ സംംഗംതിയാല്ല. പുതിചെയാാരും ശബ്ദം എവിിചെടി നിന്ന്് വിരുംന്നു 
എന്ന്് കാനോതാർത്തിരാിക്കുന്ന് ശീലം ഞാൻ ഉനോപിക്ഷിക്കുകയുമില്ല. 

 



 

രാണ്ടു കവിികൾ കവിിതകൾ
സംജീയാ് ചെക.വിി.

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മടി�ള്ളി ഗംവി. നോകാനോളജീ്.

സംി.ഏ. നോജീാസംഫ് എന്ന് കവിിയുചെടി ‘അന്തരാംഗംം’ എന്ന് കാവിയസംമാഹിാരാത്തിന് അവിതാരാിക 
എഴുതിയാിരാിക്കുന്ന്ത് മഹിാകവിി ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ആണ്്. 1976-ലാണ്് അന്തരാംഗംം പ്രസംിദ്ധിീകരാി
ച്ചത്. ചെവിറുചെമാരും അവിതാരാികയാല്ല ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുനോടിത്. ഇരുംപിതുനോപിജീിൽ പിരാന്നു പിടിർന്നുകി
ടിക്കുകയാാണ്് അത്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി അത്രായാധ്യികം അവിതാരാികകചെളാന്നും എഴുതിയാിട്ടുള്ളതായാി 
അറിയാില്ല. അവിതാരാികയാിലായാാലുംം വിയാജീം കലർത്തുന്ന് കവിിയുമല്ല അനോദ്ദഹിം.

അപിാരാമായാ ധ്യാരാണ്നോയാാടും അനുഭാാവിനോത്താടും കൂടിിയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംി.ഏ. 
നോജീാസംഫ് എന്ന് കവിിചെയാക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന്ത്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയാിൽ ഗംാഢമായാ മതിപ്പും മമതയും 
ജീനി�ിച്ച കവിിയാാണ്് സംി.ഏ. നോജീാസംഫ് എന്നു വിയക്തം. ഈ പിാരാസ്പരായത്തിചെ� വിിവിക്ഷകള
നോനാ�ിക്കുകയാാണ്് ഈ കുറി�ിചെ� ലക്ഷയം. 

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി കാവിയാദർശവുംമായും കവിിതാസംങ്കല്പാവുംമായും കണ്ണിനോചാരുംന്ന് കവിിതയും 
കവിിതാവുംമായാിരുംന്നു സംി.ഏ. നോജീാസംഫിനോ�ത് എന്ന്ാണ്് ഇതിൽനിന്നും അനുമാനിക്കിാവുംന്ന് 
ഒരും കാരായം. നോജീാസംഫിചെന�റ്റി അവിതാരാികയാിൽ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി പിറയുന്ന്വി, ഏചെറക്കുചെറ, 
അനോദ്ദഹിത്തിനുമിണ്ങ്ങുന്ന്വിയാാവിണ്ം. ചാങ്ങാതി എന്ന് കണ്ണാടിിയാിൽ തചെന്ന്ത്തചെന്ന് കാണു്
കയാായാിരുംനോന്ന്ാ മഹിാകവിി? അങ്ങചെനയാാചെണ്ന്ന്ാണ്് ഞാൻ കരുംതുന്ന്ത്.  ‘അന്തസ്സുറ്റ കവിിത’ 
എന്ന് ശീർ�കത്തിനു താചെഴിയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ‘അന്തരാംഗംചെത്ത’ മുൻനിർത്തി, സംി.ഏ. 
നോജീാസംഫിചെ� കവിിതചെയാക്കുറിചെച്ചഴുതുന്ന്ത്. എന്താണ്ീ ‘അന്തസ്സുറ്റ കവിിത’, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി
യുചെടി വിീക്ഷണ്ത്തിൽ? ‘മിതവിാക്കിിൽ, മിതസംാരാത്തിൽ, അപൂ ർവ്വമായാ ആശയാവിിതാനത്തിൽ 
ഉറച്ചുനില്ക്കുന്ന് അകൃത്രാിമങ്ങചെളങ്കിലുംം അർത്ഥാസംമ്പന്ന്ങ്ങളായാ കവിിതകൾ’ എന്ന്താണ്തിചെ� 
പ്രാഥമികനിർവ്വചാനം. ‘മിതവിാക്കി് ’, ‘മിതസംാരാം’, ‘അപൂർവ്വമായാആശയാവിിതാനം’, ‘അകൃത്രാിമം’, 
‘അർത്ഥാസംമ്പന്ന്ം’ എന്ന്ിങ്ങചെന ചാില ആറ്റിക്കുറുക്കിിയാ വിിനോശ�ണ്ങ്ങളുചെടി തൂണു്കളിലാണു്് 
ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� കവിിതചെയാ സ്ഥിാപിിച്ചിരാിക്കുന്ന്തു്. മിതവിാക്കും മിതസംാരാ
വുംമാണു്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കിവിിത; എന്ന്ല്ല, ഏതു മികച്ച കവിിതയും. അകൃത്രാിമചെമങ്കിലുംം ആശയാസം
മ്പന്ന്മാണു്് നോജീാസംഫിചെ� കവിിത എന്ന്ടിത്തു് അസംാാഭാാവിികമായാ ചാിലതുണ്ടു്. അകൃത്രാിമതാം കാവിയ
ഗുണ്ംതചെന്ന്; ആശയാസംമ്പന്ന്തയും. ഇടിയാിലുംള്ള ‘എങ്കിലുംം’ ആണു്് ആശയാക്കുഴി�മുണ്ടാാക്കുന്ന്തു്. 
അകൃത്രാിമതാചെത്തക്കിാൾ ആശയാമസംമ്പന്ന്തയാാണു്് മികച്ച കവിിതയുചെടി ലക്ഷണ്ം എന്ന്ാനോണ്ാ 
വിിവിക്ഷ? ആചെണ്ന്നുനോവിണ്ം കരുംതാൻ. അഥവിാ അകൃത്രാിമമായാ കവിിത ആശയാസംമ്പന്ന്തയുചെടി 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I number 368

കാരായത്തിൽ അത്രാ മികച്ചതാവിണ്ചെമന്ന്ില്ല എന്ന്ാവിാം ധ്യാനി. എന്താണ്ീ അകൃത്രാിമമായാ കവിിത? 
അചെതാരും കാല്പാനിക കാവിയഗുണ്മാണു്്, ചെപിാതുനോവി. കാല്പാനികരാാണു്് “കാനോല ഗംണ്ിക്കിാചെത ചാാനോല 
ഗംളിക്കുന്ന്” (പ്രനോയാാഗംം ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുനോടിതു്; ‘വിാനമ്പാടിിനോയാാടി് ’ എന്ന് ചെ�ല്ലിയുചെടി പ്രസംിദ്ധി
മായാ അർച്ചനാഗംീതത്തിചെ� പിരാിഭാാ�യാിൽ) കവിിതയാാണു്് ഉത്തമം എന്നു വിിധ്യിച്ചതു്. ഹൈവിനോലാ�ി
ള്ളിയാാവിചെട്ടി സംശ്രീദ്ധിമായാ കാവിയനിർമ്മാണ്ത്തിചെ� കവിിയാാണു്്. വിികാരാ-വിിചാാരാ സംന്തുലനനോമാ 
വിിചാാരാഗം�രാവിനോമാ ആയാിരുംന്നു അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കാവിയലക്ഷയം. ചാങ്ങമ്പുഴിചെയാ ആരാാധ്യിച്ചുചെകാ
ണ്ടുതചെന്ന്, അംഗംീകരാിച്ചുചെകാണ്ടുതചെന്ന് ചാങ്ങമ്പുഴിക്കിവിിത എഴുതാതിരാിക്കിാനാണു്് ഹൈവിനോലാ�ി
ള്ളി ശ്രീമിച്ചു വിിജീയാിച്ചതു്. ഇത്രായുചെമാചെക്കിയാാണ്് ‘അകൃത്രാിമചെമങ്കിലുംം ആശയാസംമ്പന്ന്ം’ എന്ന് 
വിിനോശ�ണ്സംമുച്ചയാത്തിൽ നിന്ന്് ഊറ്റിചെത്തളിചെച്ചടുക്കിാവുംന്ന് വിസ്തുതകൾ. സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� 
കവിിതയും അതിചെന ശരാിചെവിയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ്. ആശയാപിരാത മുന്ന്ിട്ടുനില്ക്കുന്ന്, കൃത്രാിമ�കിട്ടുകനോളതുമില്ലാത്ത 
കവിിതയാാണ്ത്.ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി എഴുതുന്നു:

“കവിിത അ�ം നോപിാചെലയാാണ്്, ചാിലത്. ചാിലത് മുന്തിരാിച്ചാറുനോപിാചെലയും. ശ്രീീ. നോജീാസംഫിചെ� 
കവിിത അ�ം നോപിാചെലയാാണ്്. അതിനു നിറ�കിനോട്ടിാ രാസംനചെയാ താനോലാലിക്കുന്ന് മാധുരാിനോയാാ 
ഹൃദയാചെത്ത ആനോന്ദാളനം ചെചായ്യിക്കുന്ന് മാദകതാനോമാ ഇല്ല. അതു വിീഞ്ഞ്ല്ല; അ�മാണ്്. ആ 
അ�ംനോപിാലുംം അനോദ്ദഹിം സംാന്തം വിീട്ടിിൽ സംാന്തം അടു�ിൽ ചുചെട്ടിടുക്കുന്ന്തുമാണ്്. അതിന് അതി
നോ�തായാ പുതുമയും നറുമണ്വുംം മാർദ്ദവിവുംം നോപിാ�ണ്ശക്തിയും ജീീവിനമൂലയവുംമുണ്ടാ്”. 

ചെ�നോസ്ലാാവി് മിനോവിാ�് എന്ന് നോപിാളി�് കവിിയാാചെണ്ന്നു നോതാന്നുന്നു എല്ലാവിർക്കും ആവിശയ
മുള്ള അ�ം നോപിാചെലയാാണ്് കവിിത, എന്നു പിറഞ്ഞ്ത്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയും ഇവിിചെടി ആ ക്രിിസ്റ്റിീയാ 
ബിംബകല്പാന ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു; വിീഞ്ഞ്ിചെന പിാനോടി തിരാസ്കാരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് (കാല്പാനികകവിിതയാിചെല 
ഒരും നോകന്ദ്രബിംബം തചെന്ന്യാാണ്് വിീഞ്ഞ്് എന്നും ‘നിറഞ്ഞുംപിതയാൽ’ (overflowing) ഒരും കാല്പാ
നികകാവിയഗുണ്മാചെണ്ന്നും ഓർക്കിാം). അതിചെന ഒരും ‘എക്സ്്സ്റ്റിൻഡിഡി് ചെമറ്റഫർ’ എനോന്ന്ാണ്ം 
വിികസംി�ിക്കുകയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി. അ�ത്തിചെ� ഗുണ്ങ്ങൾ അനോദ്ദഹിം വിിസ്തരാിക്കുന്നു. 
‘പുതുമ ’, ‘നറുമണ്ം’, മാർദ്ദവിം’,നോപിാ�ണ്ശക്തി’, ‘ജീീവിനമൂലയം’ എന്ന്ിവിയാാണു് ഗുണ്ങ്ങൾ. 
ഇതിൽ ഒടുവിിലചെത്ത രാചെണ്ടാണ്ണം അസംാധ്യാരാണ്ങ്ങളാണ്്–‘നോപിാ�ണ്ശക്തി’യും ‘ജീീവിനമൂലയ’വുംം. 
നറുമയും നറുമണ്വുംം മാർദ്ദവിവുംചെമാന്നുമല്ല ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കി് അഭാിമതമായാ കാവിയഗുണ്ങ്ങൾ; 
അവി നോപിാ�ണ്ശക്തിയും ജീീവിനമൂലയവുംമാണ്് കാല്പാനികചെമന്ന്തിചെനക്കിാൾ ക്ലൗാസംിക്കിലാണ്ത്. 
കവിിത ‘ഹൈഹിജീീനിക് ’ ആവിണ്ം; ജീീവിിനോതാപികാരാപ്രദവുംം അനോരാാഗംതയാാണ്് ഉത്തമസംാഹിിതയത്തി
ചെ� ലക്ഷണ്ം. ആനോരാാഗംയപ്രദാനമാണ്തിചെ� ലക്ഷയം. സംി.ഏ. നോജീാസംഫ് എന്ന് ധ്യാർമ്മികനായാ 
വിയക്തിയും അനോദ്ദഹിത്തിചെ� ധ്യാർമ്മികനോബാധ്യയങ്ങളിലടിിയുറച്ച കവിിതയും അങ്ങചെന ഹൈവിനോലാ�ി
ള്ളിക്കി് ഏറ്റവുംം രുംചാികരാമായാ അ�മാകുന്നു. കുർബാനയാ�ം നോപിാചെലയാാണ്ത്. രുംചാിനോയാക്കിാനോളചെറ 
മൂലയമുള്ളത്–ആത്മിീയാനോപിാ�കതാം എന്ന് ഗുണ്മാണ്ത്. സം�ന്ദരായലഹിരാിയുചെടി ഭാാജീനമല്ല കവിിത, 
അത് ആത്മിീയാമായാ ഊർജ്ജദായാകതാമുള്ള തിരുംവി�മാകുന്നു. 

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി തചെ� നിർനോല്ലാഭാമായാ അവിതാരാികയാിൽ തുടിർചെന്ന്ഴുതുന്നു–കാല്പാനികതാ
ത്തിചെ� ലഹിരാികൾ ആസംാദിച്ചു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള രാസംികന്മാർക്കും; സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കുനോപിാലുംം ; ഈ 
അ�ം അല്പാം മു�ി�നായാി നോതാന്ന്ിനോയാക്കിാം. അതിനോനാടു മമതയുള്ള എനോന്ന്നോ�ാലുംള്ളവിർക്കുനോപിാ
ലുംം നോതാന്ന്ാറുണ്ടാ്. ഇത് അല്പാം കൂടിി ആകർ�കമാക്കിിചെയാങ്കിൽ എന്ന്്. ‘അ�ംനോപിാചെല ആകർ�ക
താം, ബാഹിയഭാംഗംി കുറഞ്ഞ് കവിിതനോയാാടിാണ്് തനിക്കു മമത എന്ന്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി തുറചെന്ന്ഴുതുന്നു; 
എന്ന്ാൽ അതു തീർത്തും അനാകർ�കമായാാൽ അതത്രാ നന്ന്ല്ല എന്നും. വിർക്കിത്തുചെകട്ടി 
താറാവിിൽനിന്ന്് അരായാന്ന്ത്തിനോലക്കുള്ള പിരാിണ്ാമം, കാവിയഭാാ�യാിൽ, സംാക്ഷാല്ക്കാരാിനോച്ച പിിൻ
മാറുകയുള്ളു, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി എന്ന് കവിി. ഒരും കാവിയനർത്തകിയുചെടി ശബളിമയാിചെല്ലങ്കിലുംം തീചെരാ 
അനാകർ�കനോമാ വിിരൂപിമാംവിിധ്യം ചെമലിഞ്ഞും ചാടിച്ചനോതാ അല്ല, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി കവിിതയുചെടി 
ഉടിൽ. എല്ലുറ�ിചെനാ�ം അല്പാം മാംസംളതയുമുണ്ടാതിനു്. അതു് മാദകം എന്ന്തിനോനക്കിാൾ 
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‘നോമദുരാാനോരാാഗംയപ്രദ’മാചെണ്ന്നു മാത്രാം അവിതാരാികാകാരാൻ തുടിർചെന്ന്ഴുതുന്നു: 

“ഇന്ദ്രിയാ രാതി അത്രായാിചെല്ലങ്കിലുംം കവിിതകളുചെടി കലാ സം�ഭാാഗംയത്തിനു നോവിണ്ടാത്രാ രാമണ്ീയാ രൂപി-
രാസം-ഗംന്ധാദികൾ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളിലുംം ഉണ്ടു്. എല്ലാം ആന്തരാികമായാ ഒരാച്ചടിക്കിത്തിനു 
വിിനോധ്യയാമാചെണ്ന്നു മാത്രാം. ഈ അച്ചടിക്കിം, വിർണ്ണ�കിട്ടും വിാചാകമിടുക്കും കണ്ടു ശീലിച്ച വിായാന
ക്കിാചെരാ അല്പാം മു�ി�ിനോച്ചക്കിാം. ചാന്തവുംം ചാിട്ടിയുമുള്ള നർസുകചെളനോ�ാചെലയാാണു്് ഈ കവിിതകൾ 
എന്നു് അവിർ പിരാിഹിസംിനോച്ചക്കിാം”. ഇന്ദ്രിയാ രാതിയുള്ള കവിിയാാണു്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി; ആന്തരാികമായാ 
അച്ചടിക്കിം അതിനോലചെറയുള്ള കവിിയും. വിർണ്ണ�കിനോട്ടിാ വിാചാകമിടുനോക്കിാ അനോദ്ദഹിചെത്ത ആകർ
�ിക്കിാറുമില്ല. അവിസംാനവിാകയത്തിചെല താരാതമയമാണു്് അതിനോലചെറ ക�തുകാവിഹിം. “ചാന്തവുംം 
ചാിട്ടിയുമുള്ള നർസം്” എന്ന്ാണു് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� കവിിതചെയാ വിിനോശ�ി�ിക്കു
ന്ന്തു്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി “ആശുപിത്രാിയാിൽ” എന്ന് കവിിതയാിചെല ശുശ്രൂ�ാനിരാതയാായാ നഴ്സിിചെന 
ഓർമ്മവിരുംം ഇതു വിായാിക്കുനോമ്പാൾ; സംാവിിത്രാി എന്ന് കവിിതയാിചെല:

“അകചെമ പിരാിണ്ാമം വിരുംത്തി,സംാാസ്ഥിയം നഗംരാർ-
ക്കിരുംളാൻ കവിിതനോപിാൽ മറ്റുനോണ്ടാാ ശുശ്രൂ�ിക?

എന്ന് ഈരാടിിയും സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെന നോവിഡി്സം് വിർത്ത് എന്ന് കവിിയുചെടി ധ്യർമ്മരാതിചെയാ 
വിാഴിിത്തിയും ബ�ദ്ധിികകവിിത (intellectual poetry) ചെയാ നിർവ്വചാിച്ചും കവിിതയാിൽ ആ കവിി
ക്കുള്ള സ്ഥിാനമുറ�ിക്കുകയാാണ്് ഈ അവിതാരാികയാിൽ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി തുടിർന്നു ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
റ്റി.എസം്. എലിയാട്ടി് ചെമറ്റഫിസംിക്കിൽ കവിികചെളക്കുറിച്ച് എഴുതിയാ സൂക്ഷ്മിഗംഹിനമായാ പിഠനചെത്തയാാ
ണ്ിനോതാർമ്മി�ിക്കുന്ന്ത്. ‘ആശയാം അവിർക്കി് ഒരും പിനിനീർപ്പൂവിിചെ� വിാസംനനോപിാചെലയാായാിരുംന്നു’ 
എന്ന്് എലിയാട്ടി്. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി എഴുതുന്നു: 

“മനോനാഹിരാമായാ അർത്ഥാസംംവിിധ്യാനമാണ്് കവിിതയുചെടി ഹൃദയാവുംം ശരാീരാവുംം. വിികാരാം ആ 
സൃഷ്ടിയുചെടി ചൂടു മാത്രാം. ചാിലനോ�ാൾ അത് ജീാരാാവിസ്ഥിയാിചെലത്തിനോയാക്കിാം. അതിനു് ആ ജീീവിശരാീ
രാചെത്ത ആധ്യാരാമാക്കിി മാത്രാനോമ നിലനില്പുള്ളു’. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി മ�ലിക കാവിയനിർവ്വചാനമാ
ണ്ിത്. ആ മാനദണ്ഡമുപിനോയാാഗംിച്ച് അനോദ്ദഹിം സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� കവിിതചെയാ അളക്കുകയും 
അത് തനിക്കി് അഭാിമതചെമന്നു കചെണ്ടാത്തുകയും ചെചായ്യുന്നു, അസംാധ്യാരാണ്ചെമന്നു പിറയാാവുംന്ന് ഈ 
അവിതാരാികയാിൽ. 

ഇനി കവിിതയാിനോലയ്ക്കും വിന്ന്ാനോലാ. ചാില ചെപിാതുപ്രനോമയാങ്ങൾ സംി.ഏ. നോജീാസംഫിലുംം ഹൈവിനോലാ
�ിള്ളിയാിലുംമുണ്ടാായാിരുംന്നു എന്ന് കചെണ്ടാത്തൽ ക�തുകനോത്തക്കിാനോളചെറ ആഹ്ലാാദം പികരുംന്നു. 

‘പൂവിിനോട്ടിൻ പിലവിട്ടിം,
എന്ന്ാലുംമാവിിഷ്കൃത-
മായാിട്ടിില്ലിനോന്ന്ാളചെമൻ
മികച്ച കുസുമങ്ങൾ’ 

എന്ന്് ‘കിഴിവിൻ മാവി് ’ എന്ന് കവിിതയാിൽ എഴുതിയാിട്ടുള്ള ‘ഹൈവികിയാ വിസംന്തത്തിൻ പുഷ്പംങ്ങ’ളാണ്് 
തചെ� കവിിതകൾ എന്നു കരുംതിയാ കവിിയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി. സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� ‘ചെകാച്ചുപു
ല്ല് ’ ‘ശുഷ്ക്കവൃക്ഷം’ ‘ഊട്ടിിയാിചെല മാവി് ’ എന്ന്ീ കവിിതകളിചെലല്ലാം (മൂന്നു കവിിതകളും, ‘അന്തരാംഗംം’ 
എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിൽ) ആവിിഷ്കാരാണ്സംാഫലയചെത്ത സംംബന്ധിച്ച അപൂർണ്ണതാനോബാധ്യനോമാ, 
അപിരായാപ്തിതാനോബാധ്യനോമാ ആണ്് പ്രനോമയാം. ആ കവിിതകചെള അവിതാരാികയാിൽ എടുത്തുപിറയുന്നു
മുണ്ടാ്, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി. ഇരും കവിികചെളയും അനോനയാനയം അടു�ിച്ച ചെപിാതുസംാഭാാവിങ്ങളിചെലാന്ന്്, ഈ 
അപിരായാപ്തിതാനോബാധ്യമായാിരുംന്നു എന്ന്് ഇവിിചെടി പിരാാമർശിച്ച കവിികചെള മുൻനിർത്തിയും പിറയാാം. 
‘നോമഘദൂത’ത്തിചെ� അത്ഭൂതകലാസം�ന്ദരായത്തിചെ� ഒരാംശം ഉപിസ്തരാിച്ചിരാിക്കുന്നു ഈ കൃതിയാിൽ 
ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി എന്നു പിറഞ്ഞ്ാണ് ്‘കന്ന്ിചെക്കിായ്ത്തിി’ചെ� അവിതാരാികാകാരാൻ (കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാരാ്) ആ 
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‘സംഹിയചെ� മക’ചെന പ്രശംസംിച്ചത്. സംമാനമായാ പ്രശംസം, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംി.ഏ. നോജീാസംഫിചെ� 
‘മാരുംതസംനോന്ദശം’ എന്ന് കവിിതയുചെടി നോമലുംം അർ�ിക്കുന്ന്തു കാണ്ാം, ഈ അവിതാരാികയാിൽ. 

ഏറ്റവുംം ക�തുകകരാമായാ ഒരും താരാതമയം ഇനിയും വിരാാനിരാിക്കുന്ന്നോതയുള്ളു. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി
യുചെടി ‘മകരാചെക്കിായ്ത്തിിൽ’ നോചാർത്തിരാിക്കുന്ന് നോ�ാകങ്ങളിൽ ഒന്ന്് ‘കണ്ിയും കസംാലയും’ എന്നു 
നോപിരാിട്ടി മുക്തകമാണ്്. കവിിത ഇങ്ങചെന: 

പൂവുംം പൂചെന്തന്ന്ലാടും തളിരുംമഴിചെകഴും 
ചാില്ലയും നോതാലുംചെമല്ലാം 
നോപിാവുംനോമ്പാചെഴിൻ കസംാലയ്ക്കുംതകി, മമഗൃഹി-
ത്തിങ്കൽ നോമവുംന്ന്നോപിാതും
നോനാവുംം തിന്ന്ാണു് നീ വിാണ്തു മണ്ിമരുംനോത,-
യാിന്നു മൽക്കിണ്ി നിന്ന്ിൽ-
ത്താവുംനോമ്പാൾ നീയുതിർത്തു, പുതുമചെയാാടു തളിർ-
ത്തൂമണ്ം പൂണ്ടുപൂത്തു! 

‘ഇഷ്ടകനയക കവിിഗൃഹിം സംന്ദർശിച്ചനോ�ാൾ’ എന്ന് അടിിക്കുറിപ്പുമുണ്ടാ് കവിിയുനോടിതായാി, ഈ 
നോ�ാകത്തിനു്. ഇതിനോനാടി് അവിിശാസംനീയാമായാ സംാദൃശയം പുലർത്തുന്ന് ഇതിവൃത്തമാണ്് സംി.ഏ. 
നോജീാസംഫിചെ� ‘ഒരും കട്ടിിലിചെ� ആത്മിഗംതം’ എന്ന് കവിിതയുനോടിത്. അവിിവിാഹിിതനായാ കവിിയുചെടി 
കട്ടിിൽ ഒരും നവിവിധുവിിചെ� ആഗംമനനോത്താചെടി, കാട്ടിിൽ നിന്ന്നോ�ാചെഴിന്ന്നോപിാചെല പൂത്തുലഞ്ഞ്തായാി 
കവിി എഴുതുന്നു. 

‘ശുഷ്കാമാനോയാാരാാദിനങ്ങൾ
നീങ്ങിയാിനോ�ാചെളന്ന്ിൽ
ചെചാന്തളിർക്കുലനിരാനോപിാ-
ചെലാന്ന്ിരുംന്ന്ിടുന്നു
പ്രാവിിനിളംതൂവിൽനോപിാചെല,
നോതനറകൾനോപിാചെല,
മാൻകിടിാവുംനോപിാചെല, മുയാൽ-
നോപിാചെലചെയാാന്ന്ിരാിപ്പൂ
നാരാി! എന്തു സ്പർശനം! 
ഹിാ! ചാന്ദനവിനത്തിൻ! 
വിാരാിളംകാറ്റിങ്ങചെന ക-
രാൾ ഹിരാിച്ചതില്ല. 

‘നോമശനോയാാ കനോസംരാനോയാാനോപിാചെല സ്ഥിാവിരാവുംം നിർമ്മമവുംചെമന്നു ഭാാവിിക്കുനോമ്പാഴും കണ്ിനോയാാ 
കവിിതനോയാാ വിന്ന്ിരുംന്ന്ാൽ ഗുപ്തിപുഷ്പംങ്ങൾ പുറചെ�ടുവിിക്കുന്ന് അനിതരാസംാധ്യാരാണ്മായാ കവിിതാ
മായാിരുംന്നു ഇരുംവിരുംനോടിതും എന്ന്തിന് ഇതില്പാരാം ഒരും കാവിയസംാക്ഷയം മചെറ്റന്തുനോവിണ്ം?

സ്ജിയാ് കെ�.വിി
മൂവിാറ്റുപുഴി സംാനോദശി, നോകാതമംഗംലം എം.എ. നോകാനോളജീിൽ വിിദയാഭായാസംം. മടി�ള്ളി 

ഗംവി. നോകാനോളജീിൽ അസംി. ചെപ്രാഫസംർ. അടിക്കിവുംം ഒതുക്കിവുംം;ശരാി, പിാവിനോയാാ 

ഇവിൾ; ബീനോഥാവിൻ ജീീവിിതം, സംംഗംീതം, കത്തുകൾ; പിാരാായാണ്ങ്ങളുചെടി ക�ി

ത്താൻ; ഈ കടിലാസം് മരാിക്കിയാില്ല: ചാാവിറയാച്ചൻ തുടിങ്ങിയാ കൃതികൾ



ആധുനികതാവിാദകവിിത: ഒരും ചാരാിത്രാാവിനോലാകനം
എൻ. അജീയാകുമാർ

ചെപ്രാഫ. (റിട്ടി.), ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

1950-കനോളാചെടി മലയാാളകവിിതയാിലുംണ്ടാായാ പിരാിവിർത്തനങ്ങചെള ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� 
അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണു് മനസ്സ്ിലാക്കിിവിരുംന്ന്ത്. ആധുനികതാവിാദം (modernity), പ്രധ്യാനമായാി 
1880 മുതൽ 1930 വിചെരാ, �ാൻസം്, ബ്രിട്ടിണ്, ജീർമനി തുടിങ്ങിയാ മുൻനില പിാശ്ചാതയരാാജീയങ്ങളിൽ 
സംർഗംാത്മികമായാി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്ന് കലാപ്രസ്ഥിാനമാചെണ്ന്നു പിറയാാം. ഏകശിലാരൂപിത്തിലും
ള്ള പ്രസ്ഥിാനചെമന്ന്തിചെനക്കിാൾ വിയതയസ്തങ്ങളായാ ആശയാഗംതികളുചെടിയും പ്രസ്ഥിാനങ്ങളുചെടിയും 
സംമാഹൃതരൂപിചെമന്ന് നിലയാിൽ ആധുനികതാവിാദചെത്ത കാണു്കയാാവുംം ഉചാിതം. ചാിത്രാകലയാി
ലാണ്് പുതിയാ പ്രവിണ്തകൾ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടുതുടിങ്ങിയാത്. ദാദായാിസംം, സംറിയാലിസംം, ഫൂച്ചറിസംം, 
നോഫാവിിസംം മുതലായാി അനോനകം പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദയദശകങ്ങളിൽ 
യൂനോറാ�ിചെല കലാമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവിർത്തനനിരാതമായാിരുംന്നു. എല്ലാം തചെന്ന് 1914-18-ചെല ഒന്ന്ാം 
നോലാകയുദ്ധിത്തിചെ� പിശ്ചാത്തലത്തിലാണ്് ഉണ്ടാാവുംന്ന്ത്. മനു�യചെനക്കുറിച്ച് ചെപിാതുനോവി പുലർത്തി
യാിരുംന്ന് ശുഭാപ്രതീക്ഷാശീലം തകരാാനും പുതിയാ അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ നടിത്താനുമുള്ള നോപ്രരാണ്യാായാി 
ഈ യുദ്ധിം എന്നു സംാമാനയമായാി പിറയാാം. മനു�യമനസ്സ്ിചെ� ഇരുംണ്ടാ വിശങ്ങചെളക്കുറിച്ചു പ്രതി
പിാദിക്കുന്ന് നോ�ായാ്ഡിിചെ� സംാപ്നവിയാഖയാനം 1900-ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചു. 1900 അടു�ിച്ചുണ്ടാായാ വിൻ 
സംാമ്പത്തികപ്രതിസംന്ധിയാാണ്് കലയാിചെലയും സംാഹിിതയത്തിചെലയും പിരാിവിർത്തനങ്ങൾചെക്കില്ലാം 
കാരാണ്ചെമന്ന് അനോഡിാർനോണ്ായുചെടി പ്രസ്താവിനയും പിരാിഗംണ്ിനോക്കിണ്ടാതാണ്്. എന്തായാാലുംം ഇവിയു
ചെടിചെയാല്ലാം പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെതളിമചെകാണ്ടാ മനു�യസംങ്കല്പാം വിലിയാ പ്രതീക്ഷയുചെടിചെയാന്ന്തി
ചെനക്കിാൾ തകർച്ചയുചെടിനോയാാ ഹൈശഥിലയത്തിചെ�നോയാാ ആചെണ്ന്നു കാണ്ാം. ഇതു യാഥാർഥത്തിൽ 
പ്രബുദ്ധിതാപിരാമായാ ആധുനികത (Enlightenment modernity) ഉയാർത്തി�ിടിിച്ച മനു�യസംങ്ക
ല്പാത്തിചെ� വിിമർശനം കൂടിി ആയാിരുംന്നു. അങ്ങചെന നോനാക്കിിയാാൽ പിാശ്ചാതയ- ആധുനികതാവിാദ
ത്തിചെ� ശക്തമായാ അടിിത്തറ ആധുനികതയുചെടി വിിമർശനമാചെണ്ന്നു മനസ്സ്ിലാക്കിാം.

സംാനോങ്കതികമായാി നോനാക്കിിയാാൽ മാധ്യയമചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിീണ്ടുവിിചാാരാങ്ങളും മാധ്യയമത്തിചെ� 
പുതുക്കിലുംം ആധുനികകലാപ്രസ്ഥിാനങ്ങളിചെലല്ലാം ഉണ്ടാായാ പ്രധ്യാനകാരായമാണ്്. ചെപിാതുനോവി അമൂർ
ത്തവിത്കരാണ്ത്തിനോലക്കുള്ള (abstractionism) ചാായാ് വുംം ഇവിയാിൽ കാണ്ാം.
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വിളചെരാ വിിപുലമായാ ഈ വിി�യാചെത്ത ഇങ്ങചെന ഒതുക്കിി മലയാാളത്തിനോലക്കു കടിന്ന്ാൽ, 
പിാശ്ചാതയമായാ ആധുനികതയുചെടിനോയാാ ആധുനികാവിാദത്തിചെ�നോയാാ സംാഭാാവിങ്ങൾ അങ്ങചെനത
ചെന്ന് ഇവിിചെടി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നുചെവിന്നു പിറയാാനാവിില്ല. മി�ണ്റിപ്രവിർത്തനങ്ങളുചെടിയും നോകാളനി 
അധ്യികാരാത്തിചെ�യും നനോവിാത്ഥാാനത്തിചെ�യും ആസ്പദങ്ങളുള്ളതാണ്് നോകരാളീയാാധുനികത. 
അതിചെ� തുടിർച്ചകളും വിിമർശനങ്ങളും മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദത്തിൽ കാണ്ാൻ 
കഴിിയും.

1960-കളുചെടി ആദിനോയാാചെടി വിയക്തമാകുന്ന്തും 1980-കളുചെടി പിാതിനോയാാചെടി മങ്ങിത്തുടിങ്ങുന്ന്
തുമായാ പ്രവിണ്തകചെള അടിിസ്ഥിാനചെ�ടുത്തിയാാണ്് മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദചെത്ത 
അടിയാാളചെ�ടുത്താറുള്ളത്. 1950-കളിൽത്തചെന്ന് ഈ പ്രവിണ്തകൾ തുടിങ്ങുന്നുചെണ്ടാന്നും ചെതാണ്ണൂ
റുകൾവിചെരാ പ്രധ്യാനമാചെണ്ന്നും പിറയാാനാവുംം.

അമ്പതുകനോളാചെടി നോകരാളീയാജീീവിിതത്തിൽ സംംഭാവിിച്ച പിരാിവിർത്തനങ്ങചെളചെന്താചെക്കിയാാ
യാിരുംന്നു? നോകരാളീയാാധുനികതയുചെടി ആസ്പദങ്ങളായാി പിറഞ്ഞ് ഘടികങ്ങനോളാചെടിാ�ം നോദശീയാപ്ര
സ്ഥിാനത്തിചെല പിങ്കാളിത്തവുംം കമൂണ്ിസ്റ്റി് ആശയാങ്ങളുചെടി പ്രചാാരാവുംം കാർ�ികനോമഖലയാിചെലയും 
ചെതാഴിിൽ നോമഖലയാിചെലയും പ്രശ്നങ്ങചെള അഭാിസംംനോബാധ്യന ചെചായ്യുന്ന്തിൽ അവിയ്ക്കും ഹൈകവിന്ന് പ്രാ
മുഖയവുംം കഴിിഞ്ഞ് നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദയപികുതിയാിചെല നോകരാളീയാജീീവിിതത്തിൽ പ്രസംക്തമായാിരുംന്നു. 
പിരാമ്പരാാഗംത ചെതാഴിിലുംകളുചെടി അപിരായാപ്തിതനോയാാ അസംാധ്യയതനോയാാ തിരാിച്ചറിയുന്ന്തും പുതിയാജീീവിി
തമാർഗ്ഗാങ്ങൾ നോതടുന്ന്തുമായാ, അഭായസ്തവിിദയരുംനോടിതായാ ഒരും മധ്യയവിർഗംം പ്രധ്യാനശക്തിയാായാിത്തീ
രുംന്ന്തും ഈ കാലയാളവിിലാണ്്. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദയാഭായാസംനോമാ പിാശ്ചാതയമാതൃകയാിലുംള്ള വിിദയാഭായാ
സംനോമാ നോനടിിയാവിചെരായാാണ്് അഭായസ്തവിിദയചെരാന്ന്തുചെകാണ്ടാ് ഇവിിചെടി ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ത്. നോകരാളത്തിചെ� 
സംാാതന്ത്ര്യയസംമരാം, ഇന്തയൻ സംാാതന്ത്ര്യയസംമരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങനോളാചെടിാ�ം 
നാട്ടുരാാജീയങ്ങളിചെല അധ്യികാരാത്തിചെനതിരാായും ജീാതീയാമായാ വിിനോവിചാനങ്ങൾചെക്കിതിരാായും ജീന്മി
ത്തത്തിചെനതിരാായും മറ്റുമുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങളും കൂടിിനോച്ചർന്ന്തായാിരുംന്നു. സംാാതന്ത്ര്യയലബ്ധിിനോയാാചെടി 
ഈ പ്രവിർത്തനങ്ങളുചെടി ഒരും ഘട്ടിം പിിന്ന്ിട്ടിതായാി മനസ്സ്ിലാക്കിാം. സംാമാനയമായാി പിറഞ്ഞ്ാൽ 
നവിനോലാകചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്ന് പ്രതീക്ഷയുചെടി ഊർജ്ജം ഈ കാലയാളവിിചെല പ്രവിർത്തനങ്ങ
ളിൽ, ഏറിയും കുറഞ്ഞുംം, അന്തർലീനമായാിരുംന്നു. 

ഈ ഊർജ്ജത്തിൽ വിിള്ളലുംകൾ വിീഴുന്ന്തായാിരുംന്നു തുടിർന്നുള്ള കാലഘട്ടിം. രാാഷ്ട്രീീയാ 
സംാാതന്ത്ര്യയ ലബ്ധിി ജീീവിിതത്തിചെ� എല്ലാ നോമഖലകളിലുംമുള്ള സംാാതന്ത്ര്യയമായാിരുംന്ന്ിചെല്ലന്നും സംാാത
ന്ത്ര്യയത്തിചെ� അർത്ഥാം കൂടുതൽ സംങ്കീർണ്മാചെണ്ന്നുമുള്ള തിരാിച്ചറിവിാണു് ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ 
മുഖയമായാി ചെതളിഞ്ഞുംവിരുംന്ന്ത്. അമ്പതുകനോളാചെടി മലയാാളസംാഹിിതയത്തിലുംണ്ടാായാ പിരാിവിർത്തന
ങ്ങളുചെടി ഒരാടിിസ്ഥിാനം ഇതായാിരുംന്നു. 

ഈ പിരാിവിർത്തനങ്ങളുചെടി സംാഭാാവിം നിർണ്യാിക്കുന്ന്തിൽ പിാശ്ചാതയനോദശചെത്ത ആധുനി
കതാവിാദചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവി് പ്രധ്യാനപിങ്കു വിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ദാദാ-സംർറിയാലിസംം, കൂബിസംം 
മുതലായാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ വിയതിരാിക്തമായാി നോകരാളത്തിൽ ഉണ്ടാായാിട്ടുചെണ്ടാന്ന്് പിറയാാനാവിില്ല. 
ആശയാങ്ങചെളന്ന് നിലയാിലാണ്് ഇവി കൂടുതലുംം ഇവിിചെടി സംാാധ്യീനം ചെചാലുംത്തിയാിട്ടുള്ളത്. അവി 
അക്കിാലയാളവിിചെല നോകരാളത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക കാലാവിസ്ഥി നിർണ്യാിക്കുന്ന്തിൽ മുഖയപിങ്കു 
വിഹിിക്കുകയും ചെചായ്തു.

ആയാിരാത്തിചെത്താള്ളായാിരാത്തി അമ്പതുകളിൽ പ്രധ്യാനമായാി മൂന്നു ധ്യാരാകൾ മലയാാള
കവിിതയാിൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്നു. ഒന്ന്്, ചാങ്ങമ്പുഴിക്കിവിിതയുചെടി തുടിർച്ചകൾ. അതിഹൈവികാരാികത, 
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ചാിലനോ�ാൾ വിികാരാചാാപിലയം, ഹൈവിയാക്തികത മുതലായാവിയും ഭാാവിഗംീതനോത്താടി് അടുത്തുനില്ക്കുന്ന് 
ഭാാ�ാസംംവിിധ്യാനവുംം ഇവിയുചെടി പ്രധ്യാന സംവിിനോശ�തകളായാി പിറയാാം. രാണ്ടാ്, ഈ ധ്യാരായുചെടി 
ദ�ർബലയം മനസ്സ്ിലാക്കുന്ന്തും കൂടുതൽ ദാർഢയമുള്ളതും യാഥാതഥ സംാഭാാവിനോത്താടുകൂടിിയാതുമായാ 
കവിിതകളുചെടി ധ്യാരാ. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാരാിയാർ, ഇടിനോ�രാി തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി കവിിതകളാണ്ിവിിചെടി 
ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ത്. മൂന്ന്്, കാല്പാനിക കവിിതയുചെടി രൂപിഭാാവിങ്ങളിൽ വിയക്തമായാ സംാമൂഹിികലക്ഷയങ്ങൾ 
അവിതരാി�ിക്കുന്ന് കാല്പാനിക-പുനോരാാഗംമനകവിിത. ഇവി പിരാസ്പരാബന്ധമില്ലാചെത ഒഴുകിയാിരുംന്ന് ധ്യാരാ
കളാചെണ്ന്നു വിിവിക്ഷയാില്ല. ഈ മൂന്നുധ്യാരാകചെളയും ഒചെട്ടിാചെക്കി അപിരാിചാിതവിത്കരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് 
ആധുനികതാവിാദ കവിിതകൾ കടിന്നുവിന്ന്ത്. ഈ ധ്യാരാകചെള അപിരാിചാിതവിത്കരാിക്കുന്നു എന്നു 
പിറയുനോമ്പാൾ തചെന്ന് അവിയാിൽനിന്നുള്ള പിരാിപൂർണ്വിിനോച്ഛദമായാിരുംന്നു ആധുനികതാവിാദകവിി
തകചെളന്നും കരുംതാനാവിില്ല. ആധുനികതാവിാദത്തിനോലക്കു നയാിക്കിാവുംന്ന് ചാില പ്രവിണ്തകൾ 
ഈ ധ്യാരാകളിൽ ചാിലതിൽ ഉണ്ടുതാനും. എവിിചെടിയും നിലയാില്ലാത്ത വിയക്തിചെയാ ഒരും വിിഭാാഗംം 
ചാങ്ങമ്പുഴിക്കിവിിതകളിൽ കാണ്ാം. ‘പിാടുന്ന് പിിശാചാ് ’ നോപിാലുംള്ള കവിിതകളിൽ അന്തർഭാാവിപിരാമാ
യും ഭാാ�ാപിരാമായും ആധുനികതാവിാദത്തിനോലക്കുള്ള നോനാട്ടിം വിയക്തമാണ്്. അതിനുനോശ�ം വിന്ന് 
യാഥാതഥ പ്രധ്യാനചെമന്നു വിിളിക്കിാവുംന്ന് കവിിതകളിലുംം ആ നോനാട്ടിം കലർന്നുകിടിക്കുന്നുണ്ടാ്. പിനോക്ഷ 
ഇവിയുചെടി നോനർത്തുടിർച്ച എന്ന്തിചെനക്കിാൾ പുതിയാ പ്രസ്ഥിാനം എന്ന് നിലയാിൽ ആധുനികതാവിാദ 
കവിിതചെയാ കാണു്കയാാണു്ചാിതം.

മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദ സംാഹിിതയത്തിൽ കവിിതയ്ക്കും പ്രമുഖസ്ഥിാനമുണ്ടാ്. ഒരും 
പിനോക്ഷ, കവിിതയാിലാണ്് ആധുനികതാവിാദപ്രവിണ്തകൾ ആദയമായാി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന്ചെതന്നും 
പിറയാാം. ‘ഇവിർ ഏതു സ്കൂളിലാണ്് പിഠിച്ചചെത’ന്ന് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി നോചാാദയം ഈ കവിിതകൾ 
ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിൽ ഉളവിാക്കിിയാ അമ്പരാ�് നന്ന്ായാി കാണ്ിച്ചുതരുംന്നുണ്ടാ്. പുതിയാ കവിിതയുചെടി 
രൂപിപിരാമായാ സംവിിനോശ�തകൾ കൂടിിയാാണ്് ഈ അമ്പരാ�ിനോലക്കു നയാിച്ചത്. 

സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളും ദ്രാവിിഡിവൃത്തങ്ങളും അവിനോയാാടിടു�മുള്ള ഈണ്മട്ടുകളും ഇരുംപിതാം 
നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദയപികുതിയാിചെല മലയാാളകവിിതയാിൽ ധ്യാരാാളമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെ�ട്ടിിരുംന്നു. 
ടിാനോഗംാർ സംാാധ്യീനത്തിൽ 1930-40-കളിലുംണ്ടാായാ ഗംദയകവിിതാപ്രസ്ഥിാനത്തിന്, താത്കാലിക 
ക�തുകചെമന്ന്തിൽ കവിിഞ്ഞ്് വിലിയാ നോവിർപിിടിിപ്പുണ്ടാായാി എന്നു പിറയാാനാവിില്ല. ഈ വൃത്തസംാ
ഭാാവിത്തിൽനിന്നു പ്രകടിമായാ മാറ്റം ആധുനികതാവിാദ കവിിതകളിൽ ഒരും വിിഭാാഗംത്തിനുണ്ടാ്. ആ 
കവിിതകചെളല്ലാം വൃത്തമുക്തമായാിരുംന്നു എന്ന്ല്ല വിിവിക്ഷ. അതു മലയാാളത്തിചെ� സംാഭാാവിവുംമല്ല. 
എങ്കിലുംം തുടിക്കിം മുതൽ ഒടുക്കിം വിചെരാ ഒനോരാമട്ടു തുടിരുംന്ന് രാീതി ഒചെട്ടിാന്നു പിിൻവിാങ്ങുകയും ഗംദയപിദയ
മിശ്രീണ്വുംം താളഹൈവിവിിധ്യയവുംം കവിിതയുചെടി ഒഴുക്കിിചെന മുറിച്ചുചെകാചെണ്ടാന്ന്നോപിാചെല ഇടിയ്ക്ക്് സംംസ്കൃ
തത്തിൽനിനോന്ന്ാ നാടിൻ പിാട്ടുകളിൽനിനോന്ന്ാ ഉള്ള ഉദ്ധിരാണ്ികനോളാ ഇംഗ്ലീീ�് പ്രനോയാാഗംങ്ങനോളാ 
സംംഭാാ�ണ്ങ്ങനോളാ കടിന്നുവിരുംന്ന് രാീതിയും രൂപിചെത്ത ഒചെട്ടിാചെക്കി അപിരാിചാിതവിത്കരാിച്ചു. ഇടിയ്ക്കും 
സംംസ്കൃതനോ�ാകങ്ങൾ ഉദ്ധിരാിക്കുന്ന് രാീതി എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാരാിയാരുംചെടി ചാില കവിിതകളിൽ ഉണ്ടാാ
യാിരുംചെന്ന്ങ്കിലുംം ‘ഉദ്ധിരാണ്ക്കിമ്പം’ ഒരുംസംവിിനോശ�തയാായാി ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കിചെ�ട്ടിത് ആധുനികതാ
വിാദകവിിതയാിലാണ്്. ഒഴുക്കുള്ള ഒചെരാാറ്റ ശില്പാം എന്ന് നിലയാിൽനിന്നു വിിനോഛദങ്ങളും ഇടിങ്ങളും ഉള്ള 
ഒചെന്ന്ന്ന് നിലയാിനോലക്കു കവിിതാശില്പാചെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കിാൻ ഈദൃശസംാഭാാവിങ്ങൾക്കു കഴിിഞ്ഞും. 
വൃത്തമിശ്രീണ്ം, ദണ്ഡകം നോപിാചെല അക്കിാലക്കിവിിതയാിൽ സംാമാനയമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാതിരുംന്ന് 
വൃത്തങ്ങളുചെടി ഉപിനോയാാഗംം മുതലായാവിയും കാവിയരൂപിത്തിനു സംവിിനോശ�സംാഭാാവിം നല്കിി. ആധുനി
കതാവിാദകവിിത മിക്കിവിാറും വൃത്തമുക്തമാചെണ്ന്ന് ധ്യാരാണ്യ്ക്ക്് ഒരാടിിസ്ഥിാനവുംമിചെല്ലന്നു മാത്രാമല്ല, 
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താളസംംസ്കാാരാം അതിൽ ഉടിനീളം ഉണ്ടാായാിരുംന്നു എന്ന്് വിയക്തമാണ്്. വൃത്തത്തിചെ� ഈണ്സംാഭാാവി
ചെത്തക്കിാൾ താളസംാഭാാവിത്തിൽ ഊന്ന്ൽ നല്കുന്ന് കവിിതകളായാിരുംന്നു അവിചെയാന്നു സംാമാനയമായാി 
പിറയാാം. അസംാധ്യാരാണ്മായാ പിദനോച്ചരുംവികൾ, ബിംബകല്പാന, രൂപികതാമുള്ള ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംം 
എന്ന്ിവിയും ആധുനികതാവിാദകവിിതയുചെടി രൂപിസംങ്കല്പാത്തിൽ പ്രധ്യാനപിങ്കു വിഹിിച്ചു.

ആധുനികതാവിാദ (modernism) ത്തിനോ�ചെതന്നു മനസ്സ്ിലാക്കിാവുംന്ന് സൂചാനകൾ ശ്രീദ്ധിാർ
ഹിങ്ങളായാിത്തുടിങ്ങിയാ കവിിതകൾക്കു മുമ്പ് മലയാാളകവിിതയാിൽ പ്രധ്യാനമായാിരുംന്ന് മൂന്നു ധ്യാരാക
ചെളക്കുറിച്ച് പിറഞ്ഞുംവിനോല്ലാ. 1950 കളിൽ തുടിങ്ങുന്ന് കാലയാളവിിലുംം ആ ധ്യാരാകളിൽ ചെപിടുത്താവുംന്ന് 
പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി കവിിതകൾ ഉണ്ടാായാിചെക്കിാണ്ടാിരുംന്നു. ഇവിയ്ക്കും സംമാന്തരാമായാാണ്് ഇവിചെയാ ഒചെട്ടിാചെക്കി 
അപിരാിചാിതവിത്കരാിക്കുന്ന് ആധുനികതാവിാദകവിിതകളും പുറത്തുവിന്ന്ത്. ആധുനികതാവിാദക
വിിത എന്നു സംാമാനയവിത്കരാിച്ചു പിറഞ്ഞ്ാലുംം അവി ഒനോരാനോപിാചെലയാാവിില്ല എന്ന്് എടുത്തുപിറനോയാ
ണ്ടാതില്ലനോല്ലാ. പിഠനസം�കരായത്തിനുനോവിണ്ടാി അവിചെയാ വിിഭാജീിച്ചു കാണ്ിക്കിാം. അവിയാിചെല പ്രധ്യാന 
ധ്യാരാകൾ പിരാിനോശാധ്യിച്ചു നോനാക്കിാം. 

എം. നോഗംാവിിന്ദചെ� (1919-1989) കവിിതകൾ അവിയുചെടി ഭാാ�ാസംാഭാാവിം ചെകാണ്ടു ശ്രീദ്ധിിക്കി
ചെ�ട്ടിവിയാാണ്്. അവിയാിൽ സംംസ്കൃതത്തിചെ� നോതാത് വിളചെരാക്കുറവുംം തമിഴിിനോനാടിടുത്തു നില്ക്കുന്ന് 
ചെമാഴിികളുചെടി സംാന്ന്ിധ്യയം പ്രകടിവുംമായാിരുംന്നു. ഈ ഭാാ�ാസംാഭാാവിവുംം മിത്തുകചെളയും ഐതിഹിയ
ങ്ങചെളയും മറ്റും കാവിയങ്ങളാക്കുന്ന് രാീതിയും അവിയ്ക്ക്് ഒരുംതരാം നാനോടിാടിിമട്ടു നല്കിി. പിാരാമ്പരായചെത്ത 
നിർമിക്കിാൻ നാട്ടുപിഴിമകളിനോലക്കു നോനാക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്വിചെയാന്നും സംാമാനയമായാി പിറയാാം. 
ഈ സംാഭാാവിങ്ങൾക്കി് മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദകവിിതകളിൽ ചാിലതിചെലങ്കിലുംം തുടിർ
ച്ചയുണ്ടാായാി.

ചാങ്ങമ്പുഴിയുചെടി കാലനോത്താചെടി ഭാാവിഗംീതങ്ങൾക്കി് മലയാാളകവിിതയാിൽ നല്ല നോവിനോരാാട്ടിം ലഭാിച്ചു. 
പിില്ക്കാാലത്തും, ഇക്കിാലത്തും അതിചെ� തുടിർച്ചകളുണ്ടുതാനും. ഭാാവിഗംീതങ്ങളുചെടി പുതുക്കിിചെയാടുത്ത 
ഒരും ധ്യാരാ നമ്മുചെടി പിഠനപിരാിധ്യിയാിൽ വിരുംന്ന് കാലയാളവിിൽ പ്രബലമായാിരുംന്നുചെവിന്നു പിറയാാം. 
നവിഭാാവിഗംീത സംാഭാാവിം (neo lyricism) പുലർത്തുന്ന് അത്തരാം കവിിതകൾ ചെകാണ്ടു ശ്രീദ്ധിിക്കിചെ�ട്ടി
വിരാാണ്് ആർ. രാാമചാന്ദ്രൻ (1923- 2005 ), ജീി. കുമാരാ�ിള്ള (1923 - 2000 ) മുതലായാവിർ. അവിയക്തമായാ 
ദുഃഖം, അസ്തിതാസംംബന്ധിയാായാ വിി�ാദം, പ്രപിഞ്ചാത്തിചെ� പിിടിികിട്ടിായ്ക്, അപിാരാതയുചെടി അനുഭാവിം 
മുതലായാ ഭാാവിങ്ങൾ ആർ. രാാമചാന്ദ്രചെ� കവിിതകളിലുംണ്ടാ്. ഇവിയുചെടി സംാന്ദ്രത ആധുനികമായാ 
അനുഭാവിമായാി ആ കവിിതകളിൽ നിറയുന്നു. അപ്പുറങ്ങചെളക്കുറിച്ചുള്ള നോതടിലാണ്് ആ കവിിതയാിൽ 
സ്ഥിായാിയാായാി ഉള്ളചെതന്നു പിറയാാം. ‘അപിാരാതയാിനോലക്കി ് ’, ‘വിഞ്ചാിതൻ’, ‘മിഥയയുചെടി പിരാാജീയാം’, 
‘പിിരാിഞ്ഞുംനോപിായാ ഒരും സുഹൃത്തിനോനാടി് ’, ‘സൂരായകിരാണ്ം’, ‘ഒന്നുമില്ല’ മുതലായാി അനോദ്ദഹിം എഴുതി
യാചെതല്ലാം പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി   കവിിതകളാണ്്. അമ്പനോതാളം കവിിതകനോള അനോദ്ദഹിം എഴുതിയാിട്ടുള്ളൂ. 
അത് കാവിയരാചാനയാിലുംള്ള ജീാഗ്രതയാാണു് കാണ്ിക്കുന്ന്ത്. കൂടിാചെത ഏതാനും കവിിതാവിിവിർത്ത
നങ്ങളുമുണ്ടാ്. സംാന്തം കവിിതചെയാ�റ്റി കവിി പിറയുന്ന് ഈ വിാക്കുകൾ ആ കവിിത അടുത്തറിയാാൻ 
സംഹിായാകമാകും: “ജീീവിിതചെത്ത ആകർ�കമാക്കുന്ന്ത് എചെന്ന് സംംബന്ധിച്ച് രാണ്ടു ഘടികങ്ങൾ 
മാത്രാമാണ്്. ഒന്നു നോ�ഹിബന്ധങ്ങൾ. പിിചെന്ന് നീലാകാശത്തിചെ�യും ഋതുക്കിൾ മാറിമാറി നൃത്തം 
ചെചായ്തുനോപിാകുന്ന് ഈ ഭൂമിയുചെടിയും സം�ന്ദരായം. ഈ രാണ്ടാിനുമപ്പുറത്ത് അർത്ഥാവിത്തായാ ഒന്നുമില്ല 
എന്നു ഞാനുറച്ചു വിിശാസംിക്കുന്നു. നോ�ഹിബന്ധങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൽ കുതിർന്ന്ാചെണ്നോ�ാഴും നില്ക്കുന്ന്ത്. 
പ്രകൃതിയുചെടി സം�ന്ദരായമാകചെട്ടി, അതിനപ്പുറത്ത് മചെറ്റനോന്താ ഉണ്ടാ് എന്ന് നോശാകാത്മികചാിന്തയാിനോലക്കു 
നയാിക്കുന്നു. എചെ� കവിിതകളിൽ അനുവിാചാകർ കാണു്ന്നു എന്നു പിറയുന്ന് നോശാകാത്മികതയ്ക്കും 
നിദാനമിതാണ്്” (2001:174).
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ജീി. കുമാരാ�ിള്ളയുചെടി അരാളിപ്പൂക്കിൾ എന്ന് ആദയ സംമാഹിാരാത്തിചെല ഭാാവിഗംീതഹൈശലി പിില്ക്കാാ
ലത്ത് പുതുക്കിചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. കവിിത എന്ന് സംമാഹിാരാം ഇവിിചെടി പ്രധ്യാനമാവുംന്നു. ബന്ധം, ചുവി�്, 
വിളവുംകൾ മുതലായാ നോകവിലതാങ്ങൾ, ചാലനങ്ങളുചെടി ലാസംയഭാംഗംിയാാർന്ന് ഭാാ�യാിൽ ഒ�ിചെയാടുക്കുന്ന് 
കവിിതകൾ പ്രധ്യാനമാണ്്. താഴുന്ന്, മായുന്ന് മുതലായാ ക്രിിയാകൾ ഇവിിചെടി ശ്രീദ്ധിാർഹിം. ‘നോജീാസം് 
നോജീാസംഫിചെ� മരാണ്ം’, ‘ആത്മിഗംതം’ മുതലായാ മരാണ്ം പ്രനോമയാമാവുംന്ന് കവിിതകളിൽ ഈ മായാൽ 
മഹിാശൂനയതയാായാി പിരാക്കുന്നു. ‘സംാന്തം’, ‘താമരാപ്പൂവിിനു താമരാത്തം’ മുതലായാ കവിിതകൾ ഓനോരാാ 
അനുഭാവിത്തിചെ�യും തന്മയും ഉണ്മയും അനോനാ�ിക്കുന്നു. ഭാാ�തൻ മുനനോയാറ്റാൽ പിിഞ്ചാിനോ�ാവുംന്ന് 
ശുദ്ധിഭാാവിങ്ങചെളനോ�ാചെല ഇവിയ്ക്കുംം നോപിരാില്ല. പൂവിിനും താമരാപ്പൂവിിനും നീലത്താമരാപ്പൂവിിനും നോപിരും
ചെണ്ടാങ്കിലുംം 

നീ ഇന്നുമാത്രാം ചൂടുന്ന് പൂവിിനു നോപിചെരാന്ത് എന്ന്് നോചാാദിക്കുന്ന്തിലൂചെടി അനുഭാവിത്തിചെ� 
സൂക്ഷ്മിാവിസ്ഥിയാാണ്് ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത്. കുമാരാ�ിള്ളയുചെടി കവിിതയുചെടി തനിമ ഇത്തരാം കവിിത
കളിലാണു്ള്ളത്. സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെല ഹൈവികലയങ്ങചെള വിയക്തിയുചെടി സ്ഥിാനത്തുനിന്നു വിിമർ
ശിക്കുന്ന്വിയാാണ്് അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളിൽ ഇനിചെയാാരും ഭാാഗംം. ‘തത്തനോച്ച പൂമ്മ പൂമ്മ’, 
‘കായാംകുളം’ മുതലായാവി. പിില്ക്കാാലത്ത് ഈ ധ്യാരാ കൂടുതൽ വിികസംിക്കുകയും ചെചായ്തു. ‘കാലത്തിചെ� 
നോകാലങ്ങൾ’ എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിൽ അത്തരാത്തിൽചെപിട്ടി കവിിതകളുണ്ടാ്. അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാി 
ഭാാവിഗംീതത്തിചെ� ഘടിനതചെന്ന്യാാണ്് ഇവിയ്ക്കുംള്ളത്.

സുഗംതകുമാരാി (1934- ) യുചെടി കവിിതകളാണ്് ഇവിിചെടി ഇനി പിരാിഗംണ്ിനോക്കിണ്ടാത്. രൂപിപിരാമായാ 
പിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ ഏചെറയാില്ലാത്തതും ഭാാവിഗംീതപ്രവിണ്വുംമാണ്് അവിരുംചെടി കവിിതകചെളങ്കിലുംം ഈ 
കാലയാളവിിചെല ഏറ്റവുംം മികച്ച ചാില കവിിതകൾ ആ കാവിയസംഞ്ചായാത്തിലുംണ്ടാ്. അനോഹിതുകം എന്നു 
നോതാന്ന്ാവുംന്ന് വിി�ാദമാണ്് ആ കവിിതകളുചെടി അന്തർധ്യാരാ. എന്ന്ാൽ അത് കാലാത്മിാവിിചെന 
ആഴിത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന് വിി�ാദമാണ്്. അസ്തിതാസംംബന്ധമായാ ഉഴിർച്ച, പിരാമമായാ നിസ്സ്ഹിായാത, 
സംമർ�ണ്നോബാധ്യം മുതലായാ ഭാാവിങ്ങൾ ആ കാലത്തിചെ� അനുഭാവിങ്ങളിൽനിന്ന്് സംാാംശീകരാി
ച്ചവിയാാണ്്. ‘ഗംനോജീന്ദ്ര നോമാക്ഷം’, ‘കാളിയാ മർദ്ദനം’ മുതലായാ കവിിതകളിൽ പി�രാാണ്ിനോകതിവൃത്ത
ങ്ങൾ സംാർഥകമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ആധുനികഭാാവിങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. ഈ രാീതി നമ്മുചെടി 
ആധുനികതാവിാദകവിിതയാിൽ ധ്യാരാാളമായാി കാണ്ചെ�ടുന്ന്താണ്്. ‘പിാവിം മാനവിഹൃദയാ’ത്തിചെല 
പിിടിിതരാായ്ക്യും ‘മുത്തുച്ചി�ി’യാിചെല നിസ്സ്ഹിായാതാനോബാധ്യവുംം ‘രാാജീലക്ഷ്മിിനോയാാടി് ’ എന്ന് കവിിതയാിചെല 
സംംത്രാാസംവുംം ആധുനികമായാ അനുഭാവിങ്ങൾ തചെന്ന്യാാണ്്. ‘രാാത്രാിമഴി’, ‘രാാത്രാി’ മുതലായാ കവിിതകൾ 
സംവിിനോശ�മായാ നിരാീക്ഷണ്രാീതിയുചെടി ഫലങ്ങളാണ്്. മുത്തുച്ചി�ി, പിാവിം മാനവിഹൃദയാം, രാാത്രാിമഴി, 
ഇരുംൾച്ചിറകുകൾ മുതലായാ സംമാഹിാരാങ്ങളിചെല കവിിതകൾ ഈയാർഥത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാങ്ങളാണ്്. 
പിിൽക്കിാലത്ത് പിരാിസ്ഥിിതി പ്രശ്നങ്ങളിലുംം സ്ത്രീീപ്രശ്നങ്ങളിലുംം ഇടിചെപിടുന്ന്, നോകരാളത്തിചെല പ്രധ്യാന
ചെ�ട്ടി ഒരും സംന്ന്ദ്ധിപ്രവിർത്തകയാായാിത്തീർന്ന്നോ�ാൾ അത്തരാം വിി�യാങ്ങളും അവിരുംചെടി കവിിതക
ളിൽ പ്രധ്യാനമായാി. ‘ചെപിണ്കുഞ്ഞ്് 90-ൽ’, ‘ഇനിയാീ മനസ്സ്ിൽ കവിിതയാില്ല’ മുതലായാ കവിിതകൾ 
ഓർക്കിാം. അതിനിടിയാിലുംം ‘ദില്ലിയാിൽ തണു്�ത്ത്’ നോപിാചെലയുള്ള കവിിതകളും അവിർ എഴുതി
ചെക്കിാണ്ടാിരുംന്നു. സുഗംതകുമാരാിയുചെടി ഭാാവിഗംീതമനസ്സ്് രാാധ്യാകൃഷ്ണപ്രണ്യാചെത്ത നോനാക്കിിക്കിാണു്ന്ന് 
രാാധ്യചെയാവിിചെടി? എന്ന് ദീർഘകാവിയവുംം ശ്രീദ്ധിയാർഹിിക്കുന്നു.

വിിഷ്ണുനാരാായാണ്ൻ നമ്പൂതിരാിയുചെടി (1939-) കവിിതകളും ഇവിിചെടി തചെന്ന് പിരാാമർശിക്കുന്ന്താ
ണു്ചാിതം. സംാാതന്ത്ര്യയചെത്തക്കുറിചെച്ചാരും ഗംീതം എന്ന് ആദയസംമാഹിാരാത്തിചെല കവിിതകളിൽത്തചെന്ന്, 
സംാമൂഹിികമായാ നോക്ഷമചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സംങ്കല്പാങ്ങചെള, തയജീിച്ചിട്ടു ഭുജീിക്കുക, യാജ്ഞാംനോശ�ം ഭുജീിക്കുക 
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മുതലായാ ഹൈവിദികസംംസ്കാാരാവുംമായാി ബന്ധി�ിക്കിാനുള്ള ശ്രീമം കാണ്ാം. ആർ�ം എന്നു വിിനോശ
�ി�ിക്കിാവുംന്ന് സംംസ്കാാരാമാണ്് ആ കവിിതകളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന് പിാരാമ്പരായനോബാധ്യം. ‘നി�ാദ
പിർവിം’, ‘പിശുപിാലപിർവിം’ എന്ന്ീ സംാമാനയം നീണ്ടാ കവിിതകൾ ഒന്ന്ിചെച്ചടുത്തു നോനാക്കിിയാാൽ 
ആദിമജീീവിിതത്തിൽനിന്ന്് ഇണ്ചെയായും കലയും സം�ന്ദരായവുംം തിരാിച്ചറിയുന്ന് സംംസ്കാാരാത്തിനോലക്കി് 
മനു�യർ നടിന്ന്ടുത്തതിചെ� നോരാഖകൾ കാണ്ാം. ആധുനികതാവിാദകാലത്ത് ഏറ്റവുംമധ്യികം പ്രണ്
യാകവിിതകൾ എഴുതിയാിട്ടുള്ളതും ഇനോദ്ദഹിമാണ്്. പ്രണ്യാഗംീതങ്ങളിൽ അവി സംമാഹിരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. 
മുഖം എവിിചെടി ? എന്ന് സംമാഹിാരാവുംം ആ നോപിരാിലുംളള കവിിതയും കൂടുതൽ ശ്രീദ്ധിാർഹിമാണ്്. ഒരും 
നാൾ ഉണ്ർന്ന്നോ�ാൾ മുഖം കാണ്ാനില്ല എന്ന് അനുഭാവിചെത്ത, തന്മചെയാ സംംബന്ധിക്കുന്ന് ആനോലാ
ചാനകളിനോലക്കു വിിടിർത്താനാവുംം. ‘ആദമും ഹൈദവിവുംം’ എന്ന് കവിിത ഏദനിൽനിന്നു പുറത്താക്കി
ചെ�ട്ടിതിൽ, സംാന്തമായാി ജീീവിിതം കരും�ിടിി�ിക്കിാൻ കഴിിയുന്ന്തിൽ, അഭാിമാനിക്കുന്ന് മനു�യചെന 
ചാിത്രാീകരാിക്കുന്നു. സംാമാനയമായാി ഭാാവിഗംീതങ്ങളുചെടി ഘടിനയാാണ്് വിിഷ്ണുനാരാായാണ്ൻ നമ്പൂതിരാിയുചെടി 
കവിിതകൾക്കും. ഇന്തയയുചെടി പിാരാമ്പരായത്തിൽ ഊന്ന്ിയുള്ള നോനാട്ടിം അവിയാിൽ വിയക്തവുംമാണ്്.

ഭാാവിഗംീതചെത്ത പുതുക്കിിചെയാടുക്കുന്ന് ഈ ധ്യാരാനോയാാടു ഒചെട്ടിാചെക്കി നോചാർന്നും എന്ന്ാൽ ഇടിയ്ക്ക്് 
ഇടിഞ്ഞുംമുള്ള മചെറ്റാരും കൂട്ടിം കവിിതകളാണ്് ഇനി നമ്മുചെടി ശ്രീദ്ധിയാാകർ�ിക്കുന്ന്ത്. മാധ്യവിൻ 
അയ്യ�ത്ത്, എം. എൻ. പിാലൂർ, ചെചാറിയാാൻ ചെക. ചെചാറിയാാൻ മുതലായാവിരുംചെടി കവിിതകളാണ്് 
ഇവിിചെടി ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ത്. അയ്യ��ണ്ിക്കിർ, കക്കിാടി്, ആറ്റൂർ രാവിിവിർമ, കടിമ്മനിട്ടി മുതലായാി, ആധു
നികതാവിാദകവിിതയാിചെല സുപ്രധ്യാനകവിികളിനോലക്കു കടിക്കുന്ന്തിനു മുൻപി് ഈ ധ്യാരാചെയാക്കുറിച്ചു 
പിറയുന്ന്തായാിരാിക്കും ഉചാിതം.

1950-കളുചെടി അവിസംാനവുംം 1960-കളുചെടി ആദയവുംമായാാണ്് ചെചാറിയാാൻ ചെക. ചെചാറിയാാചെ� 
(1932-) പ്രസംിദ്ധികവിിതകൾ രാചാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്. അവി സംമാഹിരാിക്കിചെ�ട്ടിത് 1980-കളുചെടി മധ്യയനോത്താ
ചെടിയും. 1984-ലുംം 1986-ലുംം പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച കുശനും ലവിനും കുനോചാലനും, ഭ്രാാന്തനും ഭാസ്മാസുരാനും 
എന്ന്ീ സംമാഹിാരാങ്ങളിലാണ്് ഇക്കിാലചെത്ത കൃതികൾ ഉൾചെ�ടുന്ന്ത്.

ഇതിഹിാസംങ്ങളിൽനിനോന്ന്ാ പുരാാണ്ങ്ങളിൽനിനോന്ന്ാ കഥാപിാത്രാങ്ങചെള സംാീകരാിച്ച്, തികച്ചും 
ആധുനികമായാ രാീതിയാിൽ അവിരുംചെടി സംങ്കീർണ്മായാ മാനസംികജീീവിിതം ചാിത്രാീകരാിക്കുന്ന്തിലൂചെടി 
ആധുനികജീീവിിതചെത്തക്കുറിച്ച് ഒരും വിീക്ഷണ്ം നല്കുന്ന്വിയാാണ്് ചെചാറിയാാചെ� പ്രധ്യാനകവിിതകൾ. 
‘കുശനും ലവിനും’, ‘ലക്ഷ്മിണ്നും ഊർമിളയും’, ‘കുനോചാലൻ’, ‘ഭാസ്മാസുരാൻ’, ‘ശകുന്തള’, ‘പിള്ളിമുറ്റത്ത്’, 
‘മുടിിയാനായാ പുത്രാൻ’ തുടിങ്ങി പില കവിിതകളും ഈ സംാഭാാവിത്തിലുംള്ളവിയാാണ്്. ‘കുശനും ലവിനും’ 
എന്ന് പ്രശസ്തരാചാന, ശ്രീീരാാമചെ� യാാഗംാശാചെത്ത പിിടിിച്ചുചെകട്ടിിവിന്ന് കുശലവിന്മാർ സംീതനോയാാടു 
ചെചായ്യുന്ന് സംംഭാാ�ണ്ത്തിചെ� രൂപിത്തിലാണ്.് ശ്രീീരാാമചെന നിശിതമായാി വിിചാാരാണ് ചെചായ്യുന്ന് കുശല
വിന്മാരുംം, തചെന്ന് കാട്ടിിലയാച്ചതിലൂചെടി വിയക്തിദുഃഖം കടിിച്ചമർത്തി പ്രജീാഹിിതം പിാലിച്ച രാാജീാവിിചെ� 
മനസ്സുകാണു്ന്ന് സംീതയും രാാമായാണ്സംന്ദർഭാചെത്ത പുതുക്കുന്നുണ്ടാ്. കുശലവിന്മാരുംനോടിത് രാാമവിിമർ
ശനത്തിചെ� നിലവിിലുംള്ള പിാഠംതചെന്ന്ചെയാന്നു പിറയാാം. സംീതയുനോടിത് പുത്രാവിാത്സലയനോത്താചെടിാ�ം 
മനസ്സ്ിചെ� സംങ്കീർണ്ഗംതിചെയാക്കൂടിി ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. വിിധ്യാംസംശക്തിചെകാണ്ടു ശിവിനു തുലയനാ
യാിത്തീരുംന്ന് ഭാസ്മാസുരാൻ, വിിധ്യാംസംസംിദ്ധിികൾ ആർജ്ജിക്കുകയും വിിനോവികം നശിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കു
കയും ചെചായ്യുന്ന് ആധുനികമനു�യൻതചെന്ന്യാാണ്്. പുരാാണ്കഥയാിൽനിന്ന്് അല്പാം വിയതയസ്തമായാി, 
വിിഷ്ണുസംന്ന്ിധ്യിയാിലുംം ഈ സംംഹിാരാശക്തി അജീയ്യമായാിരാിക്കുചെമന്നു സൂചാി�ിച്ചുചെകാണ്ടാാണു് കവിിത 
അവിസംാനിക്കുന്ന്ത്. ആരാാധ്യനാലയാമായാിരാിനോക്കിണ്ടാ പിള്ളി കള്ളന്മാരുംചെടി സംനോങ്കതമാക്കിിയാവിചെരാ 
ക്രിിസ്തു പുറത്താക്കിിചെയാന്ന് ഹൈബബിൾസൂചാനയുചെടി ആധുനികവിയഖയാനമാണ്് ‘പിളളിമുറ്റത്ത്’ എന്ന് 
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കവിിത. ക്രിിസ്തുവിിചെ� നോക്രിാധ്യത്തിനുമുമ്പിൽ എല്ലാവിരുംം ഭായാചെ�നോട്ടിാടുകയാാചെണ്ങ്കിലുംം പിശ്ചാത്താ
പിവിിവിശനായാ ഒരാാൾമാത്രാം ഓടുന്ന്ില്ല; അന്ധന്മാർക്കും മുടിന്തന്മാർക്കും പിാപിികൾക്കുചെമാ�ം 
നില്ക്കുന്നു. ഇവിിചെടി മനു�യചെ� പിശ്ചാത്താപിം ആത്മിാഭാിമാനമായാി തിളങ്ങുന്നുചെവിന്നും പിറയാാം.

ഇവിയാിൽ നിന്നു അല്പാം വിയതയസ്തമാണ്് ‘കണ്ണാടിിജ്ജന്ന്ൽ’, ‘ജീീവിിതചെമന്ന് നോബാറ് ’ മുതലായാ 
കവിിതകൾ. നഗംരാജീീവിിതത്തിൽ ഇടിത്തരാക്കിാരാൻ അനുഭാവിിക്കുന്ന് ഏകാകിതയും മടുപ്പും എന്ന്, 
ആധുനികതാവിാദ കവിിതകളിചെല മുഖയപ്രനോമയാങ്ങളിചെലാന്നു തചെന്ന്യാാണ്് ‘ജീീവിിതചെമന്ന് 
നോബാറ് ’ അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്. അറുപിതുകൾക്കുനോശ�മുള്ള ചെചാറിയാാൻ കവിിതകളിൽ ഒരും തരാം 
നർമനോബാധ്യം വിളർന്നു വിരുംന്നുണ്ടാ്. അനുഭാവിങ്ങചെളനോയാാ വിസ്തുതകചെളനോയാാ അല്പാചെമാന്ന്് അകന്നുനി
ന്നു വിീക്ഷിക്കുകയും അനോ�ാൾ പ്രതിഭാാസംിക്കുന്ന് അസംംബന്ധസംാഭാാവിം സൂചാി�ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന് 
കവിിതകളാണ്ിവി. പിവിിഴിപ്പുറ്റ് എന്ന് കാവിയകഥാസംമാഹിാരാത്തിചെല ഇനങ്ങളിലുംം മറ്റു കവിിതകളിലുംം 
ഈ സംാഭാാവിമുണ്ടാ്. ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ വിയക്തവുംം വിയതിരാിക്തവുംമായാ ശബ്ദം 
നോകൾ�ിച്ച ചെചാറിയാാൻ. ചെക. ചെചാറിയാാചെ� ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുത്ത കവിിതകൾ 2004 ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചു. 

എം.എൻ. പിാലൂരാിചെ� (1932-2019) ആദയകാലകവിിതകളിൽ വിലിയാ നോലാകത്തിനു മുമ്പിൽ 
പികനോ�ാചെടിയും എന്ന്ാൽ നർമനോബാധ്യം വിിടിാചെതയും നില്ക്കുന്ന് മനു�യചെന കാണ്ാം. 1962 ൽ പ്ര
സംിദ്ധിീകരാിച്ച നോപിടിിചെത്താണ്ടാൻ എന്ന് ആദയസംമാഹിാരാത്തിചെല ‘വിിമാനത്താവിളത്തിൽ ഒരും കവിി’ 
ആവിണ്ം പിാലൂരാിചെ� ഏറ്റവുംം ശ്രീദ്ധിിക്കിചെ�ട്ടി കവിിത. ഒരും കിറുക്കിചെനനോ�ാചെല നോതാന്ന്ിക്കുന്ന് ആ 
കവിി അനാസംിൻ പ്രധ്യാന ഭാക്ഷണ്മാക്കുന്ന്വിനാചെണ്ന്ന് അതിചെല ഈരാടിിയും വിളചെരാ ശ്രീദ്ധിിക്കി
ചെ�ട്ടിതാണ്്. ആധുനികനഗംരാജീീവിിതത്തിൽ ഒന്നുമല്ലാതായാിനോ�ാകുന്ന് മനു�യൻ മലയാാളത്തിചെല 
ആധുനികതാവിാദകവിിതയുചെടി പ്രധ്യാനപ്രനോമയാങ്ങളിചെലാന്ന്ാണ്്. പിാലൂരാിചെ� ആദയകാലകവിിത
കളിലുംം അതുണ്ടാ്. വിലിയാസംംഘർ�ങ്ങളും ദുരാിതങ്ങളും ഒചെട്ടിാരും നിസ്സ്ംഗംതനോയാാചെടി അകന്നുനിന്നു 
കാണു്ന്ന് സംാഭാാവിം പിാലൂർക്കിവിിതകളിൽ ആദയംമുതൽ കാണ്ാം. ‘നോപിടിിചെത്താണ്ടാൻ’, ‘ഇ�ർവിൂ’, 
‘ഗംതിചെകട്ടി ഈശാരാൻ’ എന്ന്ീ കവിിതകളിൽ ഈശാരാനാണു് മുഖയകഥാപിാത്രാം. ജീീവിനോകാടിികചെള 
എരാിയാിച്ചു ഹുക്കിവിലിച്ചാസംാദിക്കുന്ന് ഭാീരുംവിായാാണ്് ‘നോപിടിിചെത്താണ്ടാനി’ൽ ഈശാരാചെന ചാിത്രാീകരാി
ക്കുന്ന്ത്. നോദവിതാചെത്തക്കിാൾ നരാതാം അഭാികാമയമാകുന്ന് അവിസ്ഥിയാാണ്് ഈ കവിിതകളിലുംള്ളത്. 
വിലിയാനോലാകവുംം ചെചാറിയാ -എന്ന്ാൽ ആത്മിനോബാധ്യമുള്ള- മനു�യനും എന്ന് കല്പാനതചെന്ന്യാാണ്് 
തീർത്ഥായാാത്രാ എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിചെല ‘വിലിയാനോഹിാട്ടിൽ’ എന്ന് കവിിതയാിലുംമുള്ളത്.

ഇതിഹിാസംകഥാപിാത്രാങ്ങചെളയും സംന്ദർഭാങ്ങചെളയും മുൻനിർത്തി സംമകാലികസംമസംയകൾ 
അവിതരാി�ിക്കുന്ന് രാീതി ഈ കാലയാളവിിചെല കവിിതകളിൽ സംാധ്യാരാണ്മാണ്നോല്ലാ. ആ അർത്ഥാ
ത്തിൽ പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി കവിിതയാാണു് ‘അന്തയയാാത്രാ’. കാടുകാട്ടിിനടിന്ന് നോഗംാപിാലബാലനിൽനിന്ന്് 
ഗംീതനോയാാതിയാ തത്താനോവിദിയാിനോലക്കുള്ള പിരാിണ്ാമം നിർനോവിദത്തിചെ� സംാരാത്തിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന് 
കവിിതയാാണ്ിത്. 1980 കനോളാചെടി ഇതിഹിാസംസംന്ദർഭാങ്ങൾ, പ്രനോതയകിച്ചു മഹിാഭാാരാതസംന്ദർഭാങ്ങൾ, 
നോനരാിട്ടി് ആഖയാനം ചെചായ്യുന്ന് പില കവിിതകളും പിാലൂർ എഴുതുന്നുണ്ടാ്. ഇത്തരാം കവിിതകളുചെടി സംമാ
ഹിാരാമാണു് കലികാലം. ഭാംഗംിയും അഭാംഗംിയും എന്ന് സംമാഹിാരാവുംം ഈ അർത്ഥാത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാ
മാണ്്. ധ്യർമനിഷ്ഠിയും അകർമണ്യതനോയാാടുള്ള വിിമർശനവുംമാണ്് ഇക്കിാലത്ത പിാലൂർക്കിവിിതയാിൽ 
ഉടിനീളമുള്ളത്.

മലയാാളകവിിത ആധുനികതയുചെടി അമ്പരാ�ിനോലക്കും അർത്ഥാവിത്തയാിനോലക്കും കണ്ണുമിഴിി
ക്കുന്ന്ത് മാധ്യവിൻ അയ്യ�ത്തിചെ�(1934-) കവിിതകളിലൂചെടിയാാചെണ്ന്നും “പുതിയാ സംംനോവിദനവുംം 
ആധുനിക നഗംരാസംംസ്കൃതിയും അതിചെ� അനോനകം കാവിയപിരാവുംം ദാർശനികവുംമായാ പ്രശ്നങ്ങളും 
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മലയാാളത്തിൽ ആദയമായാി പ്രതിവിിധ്യിനോതടുകയാായാിരുംന്നു” ഈ കവിിതകളിചെലന്നും എൻ. എൻ. 
കക്കിാടി് (2010:258) എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്. 1969-ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച ജീീവിചാരാിത്രാക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് സംമാ
ഹിാരാത്തിചെല ‘മണ്ിയാറയാിനോലക്കി്’, ‘മണ്ിയാറയാിൽ’, ‘ജീീവിചാരാിത്രാക്കുറിപ്പുകൾ’ മുതലായാ കവിിതകൾ 
മുൻനിർത്തിയാാണ്് അനോദ്ദഹിമിതു പിറഞ്ഞ്ത്. ആധുനികവിാദകവിിതയുചെടി ശില്പാപിരാമായാ സംവിിനോശ
�തകളും ശ്രീനോദ്ധിയാമായാിത്തുടിങ്ങുന്ന്ത് ഈ കവിിതകളിലാണ്്. ഭാാവിഗംീതപിരാത കുറഞ്ഞ്തും ഗംദയ
പിദയങ്ങൾ മിശ്രീണ്ം ചെചായ്യുന്ന്തുമായാ രാീതി ഈ കവിിതകളിൽ പിലതിനുമുണ്ടാ്.

നഗംരാത്തിൽ ജീീവിിനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന് ഇടിത്തരാക്കിാരാചെ� നോനാട്ടിമാണ്് ഈ കവിിതകളിലുംള
ളത്. നാട്ടിിൻപുറത്തിചെ� സംാച്ഛതകൾ ഉള്ളിലുംള്ളതുചെകാണ്ടാ് നഗംരാജീീവിിതനോത്താടു പൂർണ്മായാി 
നോചാരാാനാവുംന്നുമില്ല. നാഗംരാികചെമന്നു പിറയാാവുംന്ന് നിർവിികാരാത വിാസ്തവിത്തിൽ പുറനോമയ്ക്കും മാത്രാ
നോമയുള്ളു. അയ്യ�ത്തിചെ� ഈ കാലചെത്ത പില കവിിതകളിലുംം കിളി മുഖയസംാന്ന്ിധ്യയമാണ്്. അത് 
നഗംരാജീീവിിതത്തിനിടിയാിചെല വിിനോവികത്തിചെ�യും സംാച്ഛതയുചെടിയും സൂചാകമാണ്്. സംങ്കീർണ്തയും 
നിർവിികാരാതയും ഉള്ളനോ�ാൾത്തചെന്ന്, ചെവിളിച്ചത്തിചെ�യും സംാച്ഛതയുചെടിയും ഇഴികൾചെകാണ്ടുകൂടിി 
ചെനയ്തവിയാാണ്് അയ്യ�ത്തിചെ� കവിിതകൾ. ‘ജീീവിചാരാിത്രാക്കുറിപ്പുകൾ’ നോപിാലുംള്ള കവിിതകളിൽ 
എവിിചെടിയും നോവിരുംകളില്ലാത്ത വിാടികവിീട്ടുവിാസംിയാാണ്് മുഖയ ആലംബനവിിഭാാവിം. തിന്നുതീർനോക്കിണ്ടാ 
ഫയാലുംകചെളക്കുറിച്ചുള്ള സൂചാന ജീീവിിതത്തിചെ� മടുപ്പും വിയർഥതയും ചെവിളിവിാക്കുന്നു.

പുരാാനോണ്തിഹിാസംങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സംന്ദർഭാങ്ങൾ പുതുക്കിി അവിതരാി�ിക്കുന്ന് രാീതി അയ്യ�
ത്തിൽ കാരായമായാിചെല്ലങ്കിലുംം കാളിദാസംകൃതികളുചെടിയും നളചാരാിതത്തിചെ�യും സംംസ്കാാരാം ചെകാണ്ടു 
സംവിിനോശ�വിത്കരാിച്ചാണ്് ആധുനികാനുഭാവിങ്ങചെള അനോദ്ദഹിം ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത്. ‘ജീീവിചാരാിത്രാക്കു
റിപ്പുകളി’ചെല ഏകാകിയാായാ നായാകചെ� നായാികാപിരാിതയാഗംത്തിന് ബുദ്ധിചെ� യാനോശാധ്യരാാപിരാിതയാ
ഗംത്തിചെ�യും നളചെ� ഹൈഭാമീപിരാിതയാഗംത്തിചെ�യും മാനം നല്കുന്ന്ത് ഉദാഹിരാണ്ം. പിതനം, യാാത്രാ, 
അനോനാ�ണ്ം എന്ന്ീ പ്രനോമയാങ്ങൾ ആധുനികതാവിാദകവിിതയാിൽ വിളചെരായുണ്ടാ്. ‘ജീീവിചാരാിത്രാക്കു
റിപ്പുകൾ’, ‘മണ്ിയാറയാിനോലക്കി് ’, ‘മണ്ിയാറയാിൽ’ മുതലായാ കവിിതകളിൽ ആ പ്രനോമയാങ്ങളുമുണ്ടാ്.

1970-കനോളാചെടി സംമകാലിക ജീീവിിതാവിസ്ഥിയുചെടി വിിമർശനചെമന്ന് നിലയാിൽ വിായാിക്കിാവുംന്ന് 
ചാില കവിിതകൾ അയ്യ�ത്ത് എഴുതി. വിിപ്ലവിത്തിചെ� ശക്തികൾതചെന്ന് സ്ഥിാപിനവിത്കരാിക്കി
ചെ�ടുന്ന്തിചെ� വിിമർശനമാണ്് ‘പിീഠം’ എന്ന് കവിിത. ‘മലയാചെ� വിാഴി, മലയാ� മക്കിൾ’ എന്ന് 
കവിിത ഭൂപിരാിഷ്കാരാണ്ാനന്തരാരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� വിിമർശനമായാി വിായാിക്കിാം. പിണ്ടാ് മലയാപ്പുലയാചെ� 
വിാഴിക്കുല ചെകാണ്ടു നോപിായാത് ജീന്മിയാാചെണ്ങ്കിൽ ഇന്ന്ത് അപിഹിരാിക്കുന്ന്ത് നോനതാക്കിളാചെണ്നോന്ന് 
വിയതയാസംമുള്ളൂ. വിാഴിയുചെടി സ്ഥിാനത്ത് ഇന്നുള്ളത് ചെകാടിികൾ. അവിപിിഴുതുമാറ്റി അവിിചെടി മലയാചെ� 
മക്കിൾ വിാഴിനടുചെമന്ന് പ്രതീക്ഷ നോനതാക്കിചെള ജീനങ്ങൾ നയാിക്കുന്ന്തിചെ� സൂചാനയാാവിാം.

അയ്യ�ത്തിചെ� രാചാനാജീീവിിതത്തിൽ പിിന്ന്ീടു ശ്രീനോദ്ധിയാമായുള്ളത് 1990 കളുചെടി അവിസംാനം, 
ഹൈഹികു കവിിതകളുചെടി ഛായായാിൽ എഴുതിയാ ചാില കവിിതകളാണ്്. ഇക്കിാലത്ത് അനോദ്ദഹിം ചെചായ്ത 
ധ്യർമപിദത്തിചെ� പിരാിഭാാ�യും വിളചെരാ ശ്രീദ്ധിിക്കിചെ�ട്ടു. 

ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� പ്രസ്ഥിാനാത്മികസംാഭാാവിങ്ങൾ അയ്യ�ത്തിചെ� ആദയകാലകവിിത
കളിലാണ്് കൂടുതലുംള്ളത്. അവിനോയാാചെടിാ�ം അയ്യ��ണ്ിക്കിർ, എൻ.എൻ. കക്കിാടി്, കടിമ്മനിട്ടി 
രാാമകൃഷ്ണൻ, ആറ്റൂർ രാവിിവിർമ, സംച്ചിദാനന്ദൻ, ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ള മുതലായാവിരുംചെടി കവിിതകൾകൂടിി 
വിന്ന്നോതാചെടി അത് അവിഗംണ്ിക്കിാനാവിാത്ത ഒരും പ്രസ്ഥിാനമായാി. പിരാമ്പരാാഗംതകാവിയരാീതികചെള 
വിയതയസ്ത രാീതികളിൽ അപിരാിചാിതവിത്കരാിക്കുന്ന് കവിിതകളായാിരുംന്നു അവി.

താൻ ആരാാചെണ്ന്ന് നോചാാദയവുംം അസ്തിതാത്തിചെ� അർത്ഥാചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്വുംം 
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മലയാാളത്തിചെല ആധുനികതാവിാദസംാഹിിതയത്തിൽ മുഖയമാണ്്. കവിിതയാിൽ, വിളർന്നുവിരുംന്ന് 
നഗംരാസംംസ്കാാരാത്തിൽ ഗ്രാമീണ്ന് അനുഭാവിചെ�ടുന്ന് മനംപിിരാട്ടിലായാി ഈ അനുഭാവിം ആവിിഷ്കാരാിക്കി
ചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. അയ്യ�ത്തിചെ�യും ചെചാറിയാാചെ�യും മറ്റും ചാില കവിിതകളിൽ നഗംരാജീീവിിതത്തിൽ 
അനയവിത്കരാിക്കിചെ�ടുന്ന് മനു�യചെ� ചാിത്രാമുണ്ടാനോല്ലാ. ആ പ്രനോമയാത്തിന് കൂടുതൽ മിഴിിവുംകിട്ടുന്ന്ത് 
എൻ.എൻ. കക്കിാടിിചെ� (1927-1987) കവിിതകളിലാണ്്.

ഇതിഹിാസംപുരാാണ്ാദികളിൽനിന്ന്് ഊറിക്കൂടിിയാ ധ്യർമാദർശവുംം ഗ്രാമീണ്ജീീവിിതത്തിചെ� 
സംാച്ഛതനോയാാടുള്ള ആഭാിമുഖയവുംം വിയക്തിതാത്തിചെ� സംജീീവിഘടികങ്ങളായാിരാിചെക്കിത്തചെന്ന്, ഉപിജീീവി
നാർഥം നഗംരാത്തിൽ നോചാനോക്കിനോറണ്ടാിവിരുംന്ന് ഇടിത്തരാക്കിാരാചെ� ധ്യർമസംങ്കടിങ്ങൾ സംങ്കീർണ്മായാ 
ശില്പാസംംവിിധ്യാനനോത്താചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്് കക്കിാടിിചെ� മുഖയസംംഭാാവിന. 1963, 
പിാതാളത്തിചെ� മുഴിക്കിം, വിജ്രകുണ്ഡലം എന്ന്ീ കൃതികൾ ഈ അർത്ഥാത്തിൽ സംവിിനോശ�ം 
ശ്രീദ്ധിാർഹിങ്ങളാണ്്. മുക്തഛന്ദസ്സ്്, തനതായാ താളഘടിനകളുചെടി വിിനയാസംം; നഗംരാഭാീകരാതചെയാ 
കുറിക്കിാൻ പിാശ്ചാതയഭാാവിനയാിൽനിന്നു ബ്രാബ്ഡിിങ്് നാഗംൻ രാക്ഷസ്സ്് എന്ന് കഥാപിാത്രാചെത്തയും 
നോകരാളത്തിചെല പിരാമ്പരാാഗംതകലാരൂപിങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടാ�ൻ, ദാരുംകൻ മുതലായാ പിാത്രാങ്ങ
ചെളയും സംാീകരാിച്ചു പുതുക്കിിയുള്ള വിിനിനോയാാഗംം, കണ്ാൻ, ശകുന്തള മുതലായാ ഇതിഹിാസംപിാത്രാ
ങ്ങചെളയും അവിയ്ക്കും നോയാാജീിച്ച സംന്ദർഭാങ്ങളും തലകുത്തി നിർത്തി സംമകാലികതയുചെടി വിിപിരായയാം 
ധ്യാനി�ിക്കുന്ന് രാീതി, ഇതരാകൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധിരാണ്ികൾ; വിർണ്നകൾ ഒഴിിവിാക്കിി ദാർഢയം 
വിരുംത്തിയാ ശില്പാം എന്ന്ിങ്ങചെന ഈ കവിിതകളുചെടി സംാഭാാവിം കക്കിാടുകവിിതയുചെടി മുഖമുദ്രയാായാി 
മനസ്സ്ിലാക്കിചെ�ട്ടു. ‘പിാതാളത്തിചെ� മുഴിക്കിം’ എന്ന് കവിിതയാിലാണ്് ഈ പ്രനോമയാം അതിശക്ത
മായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്.

രൂപികങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഭാാ�ചെകാണ്ടാാണ്് അനോദ്ദഹിം നഗംരാാനുഭാവിത്തിചെ� തീക്ഷ്ണതകൾ ആവിി
ഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത്. കണ്ണുചെപിാട്ടിിക്കുന്ന് ചെവിളിച്ചവുംം കാതടിി�ിക്കുന്ന് ഒച്ചയുമുള്ള ഒരും കൂറ്റൻ ജീീവിിയാായാി 
നഗംരാവുംം അതിചെ� സംിരാകളിലൂചെടി ഒഴുകുന്ന് അസംംഖയം ജീീവിികളിചെലാരാാളായാി മനു�യനും രൂപിണ്ം 
ചെചായ്യചെ�ടുന്ന്തിലൂചെടി ആധുനികനഗംരാപിരാിഷ്കൃതിയാിൽ ചെവിറും മനു�യചെ� സ്ഥിാനചെത്തക്കുറിച്ച് വിയ
ക്തമായാ ചാിത്രാമാണു് കക്കിാടു വിരായ്ക്കുംന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ ഉപിജീീവിനത്തിനു നഗംരാചെത്ത ആശ്രീയാിക്കിാചെത 
മനു�യനു കഴിിയാില്ലതാനും. ഈ സംംഘർ�ം തിരാിച്ചറിയാാനാവുംന്ന്ത് അവിസ്ഥിയാിൽനിന്ന്് ഉയാർന്നു 
നില്ക്കുന്ന് വിയക്തിയാായാി മനു�യചെന സംങ്കല്പാിക്കുന്ന്തുചെകാണ്ടാാചെണ്ന്ന്തും ശ്രീദ്ധിാർഹിമാണ്്. സംാമാനയ
മായാി പിറഞ്ഞ്ാൽ ആധുനികതാവിാദകവിിതയാിചെല മനു�യചെ� സ്ഥിാനം ഈ വിയക്തിയുനോടിതാണ്്. 
മൂലയങ്ങചെള ഗ്രാമമായും അവിയ്ക്കും ഭാീ�ണ്ിയാായാ ശക്തികചെള നഗംരാമായും തിരാിച്ചറിയാത്തക്കിവിിധ്യമാണ്് 
കക്കിാടുകവിിതയുചെടി സംംവിിധ്യാനം. ധ്യർമജീചെന നോപി�ട്ടിി കടിിക്കുന്നു, പ്രഹ്ലാാദചെന നരാസംിംഹിം വിലിച്ചു 
കീറുന്നു മുതലായാി ഇതിഹിാസം സൂചാനകചെള തലകുത്തി നിർത്തി മൂലയത്തകർച്ച എന്ന് ആശയാം 
ധ്യാനി�ിക്കുന്ന് രാീതിയുമുണ്ടാ്. വിജ്രകുണ്ഡലം നോപിാലുംള്ള കവിിതകളിൽ സൂചാിതമാവുംന്ന്, അധ്യികാരാവുംം 
സംമ്പത്തും കനോമ്പാളവിയവിസ്ഥിയും കൂടിിക്കുഴിഞ്ഞ് സംാാതന്ത്ര്യയാനന്തരാ ഇന്തയൻ സംമൂഹിം ഈ നഗംരാത്തി
ചെ� വിിപുലീകരാിച്ച രൂപിചെമന്നുതചെന്ന് പിറയാാം.

കടിമ്മനിട്ടി രാാമകൃഷ്ണചെ� (1935- 2008) ചാില കവിിതകളിലുംം ഈ പ്രനോമയാം വിികസംിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
ആഴിത്തിലുംള്ള ഭൂതകാലനോബാധ്യമായാാണ്് അവിയാിൽ നഗംരാസംംസ്കൃതിനോയാാടുള്ള പ്രതികരാണ്ം പ്ര
വിർത്തിക്കുന്ന്ത്. കാർ�ികവുംം അനുഷ്ഠിാനനിർഭാരാവുംമായാ ഗ്രാമീണ് ജീീവിിതരാീതിയാാണ്് ആ കവിി
തകളുചെടി നോകന്ദ്രം. ഈ ഗ്രാമാവിനോബാധ്യം നഷ്ടചെ�ട്ടി പ്രകൃതിചെയാക്കുറിച്ചുള്ള വിിലാപിമായും അതു 
വിീചെണ്ടാടുക്കുചെമന്ന് നിശ്ചയാമായും പിില്ക്കാാലകവിിതകളിൽ വിികസംിക്കുന്നുണ്ടാ്. ജീന്മിതാംനോപിാലുംള്ള 
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എല്ലാ അധ്യികാരാശക്തികനോളാടും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന് വിിപ്ലവിനോബാധ്യമായാാണ്് ആ നിശ്ചയാം പ്രവിർത്തിക്കു
ന്ന്ത്. ഈ ഭൂതകാലാദർശത്തിൽ സംങ്കല്പാത്തിചെ� ചാായാം കലർന്ന്ിട്ടുചെണ്ടാന്ന്തിനു സംംശയാമില്ല. 
കാവുംം പിടിയാണ്ിയും ഭാഗംവിതിയും നിലനില്ക്കുന്ന് സംംസ്കാാരാം കടിമ്മനിട്ടിക്കിവിിതയുചെടി അടിി�ടിവിാണ്്. 
‘ഒരുംപിാട്ടി് ’, ‘നോകാഴിി’, ‘പുരും�സൂക്തം’ മുതലായാ പില കവിിതകളിലുംം അതുണ്ടാ്. ‘കാട്ടിാളൻ’, ‘കിരാാത
വൃത്തം’, ‘ശാന്ത’ മുതലായാവിചെയാക്കുറിച്ച് പിറനോയാണ്ടാതുമില്ല. പിരുംക്കിൻ യാാഥാർഥയങ്ങളിൽ മങ്ങിനോ�ാ
കുന്ന് ഗ്രാമസംങ്കല്പാമാണു് ‘കടിമ്മനിട്ടി’യാിലുംള്ളത്. ഇരുംമ്പുചാക്രിങ്ങൾ അ�ം നിർമ്മിക്കുന്ന് നഗംരാത്തിൽ 
അരാഞ്ഞും തീരുംന്ന് ജീീവിിതമാണു് ‘പുരും�സൂക്ത’ത്തിൽ ചാിത്രാീകരാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്.

പിനോക്ഷ, കടിമ്മനിട്ടിക്കിവിിതകളിൽ നഗംരാസംംസ്കാാരാം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത് മുഖയമായും ഗ്രാമീണ്ജീീ
വിിതത്തിചെ� വിീചെണ്ടാടുക്കിൽ എന്ന് പ്രനോമയാമായാാണ്്. ‘കിരാാതവൃത്തം’, ‘ശാന്ത’, ‘കുറത്തി’ മുതലായാി 
കടിമ്മനിട്ടിക്കിവിിതയുചെടി രാചാനാ സംവിിനോശ�തകൾ നിറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന് കവിിതകചെളല്ലാം ഇവിിചെടി 
ഉദാഹിരാിക്കിാം. പിരാിഷ്കാരാിച്ചചെതന്നു നോതാന്ന്ാത്തതും നാടിൻ വിീറ് നിറഞ്ഞുംനിൽക്കുന്ന്തുമായാ ഭാാ�, 
കരുംത്തിചെ� ധ്യാനികളുൾചെക്കിാള്ളുന്ന് താളനോബാധ്യം, സംംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന്് ഊറിക്കൂടിിയാ രാചാനാ
സംങ്കല്പാങ്ങൾക്കുപികരാം ദ്രാവിിഡിത്തിനോ�ചെതന്നു സംങ്കല്പാിക്കിാവുംന്ന് രാചാനാസംംവിിധ്യാനം മുതലായാവി
യാാണ്ിവിിചെടി ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ത്. ചെചാറുതും വിലുംതുമായാ സംമൂഹിങ്ങളിൽ കവിിതചെന്ന് ചെചാാല്ലിയാാണ്് ഈ 
കവിിതകൾ ശക്തമായാി പ്രചാരാി�ിച്ചചെതന്ന് വിസ്തുതയും പിരാിഗംണ്ിക്കിണ്ം. രാചാനാപിരാമായാ ഈ 
സംവിിനോശ�തകൾ വിാചെമാഴിിക്കു കൂടുതൽ ഇണ്ങ്ങുന്ന്തായാിരുംന്നുചെവിന്നു പിറയാാം.

ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി ചാില കവിിതകൾ ആറ്റൂർ രാവിിവിർമ (1930-2019) യുനോടിതാണ്്. 
‘ഒരും പുതിയാ മനു�യൻ’ എന്ന് അപ്രസംിദ്ധികവിിത കല്ലും ഉരുംക്കും മണ്ലുംം പുതിയാ മട്ടിിൽ കൂട്ടിി 
വിാർത്ത മനു�യചെന�റ്റിയാാണ്്. ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുംകൂടിിയാവിരാാണു് നാഗംരാികർ എന്ന്ാണ്് 
ആ കവിിതയുചെടി സൂചാന. ‘നഗംരാത്തിൽ ഒരും യാക്ഷൻ’ എന്ന്കവിിതയാാവിചെട്ടി, നഗംരാജീീവിിതം, നഷ്ട
ചെ�ട്ടി അനുഭാവിങ്ങൾക്കി് മൂലയം കൂട്ടുന്ന്തിചെന സ്മരാണ്യാിൽ ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു. ആധുനികമനു�യചെ� 
ഏകാകിതയും ശൂനയതയും ഭായാവുംം ആണ്് ആറ്റൂർ ഇത്തരാം കവിിതകളിൽ മുഖയമായും ആവിിഷ്കാരാിക്കു
ന്ന്ത്. അർത്ഥാപൂർണ്മായാ ബന്ധങ്ങനോളാ അതിചെ� അനുഭാവിങ്ങനോളാ ഇല്ലാത്ത നഗംരാവിാസംിയുചെടി 
വിിഹിാലത ‘അവിൻ ഞാനനോല്ലാ’ എന്ന് കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. സംാർഗംത്തിൽനിന്നു പിതിച്ചുനോപിായാ മനു�യൻ 
പില പിടിവുംകളും കടിന്ന്് ആധുനികനാഗംരാികതയാിൽ എത്തിനോച്ചരുംന്ന്തിചെ� ചാിത്രാം ‘നിതയവിിരാഹിം’ 
എന്ന് കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. ‘അനോജ്ഞാംയാമാമിദ്ദിനോക്കിാടിിണ്ങ്ങാൻ കഴിിയാാചെത്താരാനയൻ, പിിതൃഗൃഹിവിി
രാഹിാർത്തൻ’ എന്ന്ിങ്ങചെന ഈ മനു�യനു നൽകുന്ന് വിിനോശ�ണ്ങ്ങൾ നഗംരാത്തിചെല പുതിയാ 
അനുഭാവിങ്ങനോളാടി് ഇണ്ങ്ങാൻ കഴിിയാാത്തയാാളുനോടിതുമാവിാം. എന്ന്ാൽ ഇവിയാിചെലാന്നും തിളക്കിമുള്ള 
ആദർശമായാി ഭൂതകാലം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ില്ല എന്ന്താണ്് ഇതരാകവിിതകളിൽനിന്ന്് ഇവിചെയാ 
വിയതിരാിക്തമാക്കുന്ന് ഒരും ഘടികം.

വിയക്തിയാായാിത്തീർന്ന് ആധുനികമനു�യനിൽ നഗംരാസംംസ്കാാരാം ഉണ്ർത്തുന്ന് ഭാാവിങ്ങളാണ്് 
ഈ കവിിതകളിൽ സംാമാനോനയന കാണു്ന്ന്ത്. വിയക്തിവിാദത്തിചെ� വിീക്ഷണ്ങ്ങളും ഈ സംന്ദർഭാ
ത്തിചെല ചാില കവിിതകളിലുംണ്ടാ്. അസ്തിതാവിാദപിരാമായാ ആശയാങ്ങൾക്കി് ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ 
പ്രസംക്തിയുണ്ടാ്. കുരുംനോക്ഷത്രാം എന്ന് സൂചാകചെത്ത ആസ്പദമാക്കിി, മഹിാഭാാരാതസംംസ്കാാരാചെത്ത ഓർമി
�ിച്ചുചെകാണ്ടാ്, ആധുനികനോലാകത്തിൽ ചെവിറും മനു�യചെ� സ്ഥിാനവുംം ജീീവിിതത്തിചെ� അർത്ഥാവുംം 
ആരാായുന്ന് അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംചെടി (1930- 2006 ) ‘കുരുംനോക്ഷത്രാം’ ശ്രീദ്ധിാർഹിമാണ്്. മതത്തിചെ�യും 
കനോമ്പാളത്തിചെ�യും രാാഷ്ട്രീീയാസ്ഥിാപിനങ്ങളുചെടിയും സംമ്മർദ്ദം വിയക്തിതാത്തിനു ചെവില്ലുവിിളിയാാവുംന്നു
ചെവിന്നും സംാന്തം വിഴിി സംായാം ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കുകയാാണ്് അഭാികാമയചെമന്നും ആ കവിിത പിറയുന്നു. 
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‘കുടുംബപുരാാണ്ം’, ‘സംംശയാാത്മിാക്കിൾ’, ‘മൃതുപൂജീ’ തുടിങ്ങിയാ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളും ഇവിിചെടി 
ശ്രീനോദ്ധിയാങ്ങളാണ്്. വിയക്തിസംത്തയാിലുംള്ള ഈ വിിശാാസംംതചെന്ന്യാാണ്് അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംചെടി 
കവിിതയാിൽ പിില്ക്കാാലത്ത് രൂക്ഷപിരാിഹിാസംമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത്. ‘മൃതുപൂജീ’, ‘ബഹുവ്രാീഹിി’, 
‘�ഷ്ടിപൂർത്തി’ മുതലായാി അനോനകം കവിിതകളിൽ ആ പിരാിഹിാസംവുംം നർമവുംം പിരാന്നുകാണ്ാം.

ആധുനികജീീവിിതാവിസ്ഥികളുചെടി ആവിിഷ്കാാരാത്തിന് ഇതിഹിാസംപുരാാണ്ങ്ങളിചെല സംങ്കല്പാന
ങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുചെവിന്ന്ത് ഈ കവിിതകളുചെടി സംവിിനോശ�തയാാണ്്. അതിൽത്തചെന്ന് മഹിാ
ഭാാരാതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധ്യാനയം ഹൈകവിരുംന്നുചെവിന്ന്തും പ്രധ്യാനമാണ്്. പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയ 
പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� നോലാകവിീക്ഷണ്ത്തിൽനിന്നു വിയതയസ്തമായാി, പിലനിലകളിലുംളള പിാരാമ്പരായനോബാ
ധ്യങ്ങളുചെടി നിർമിതി ഈ കാലയാളവിിചെല കവിിതകളുചെടി സംവിിനോശ�തയാാചെണ്ന്നു പിറയാാം.

1970 കനോളാചെടി ആധുനികതാവിാദകവിിതയാിൽ പ്രകടിമായാ ഒരുംമാറ്റം സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
എക്കിാലചെത്തയും കവിിതകളിൽ രാാഷ്ട്രീീയാമായാ അന്തർധ്യാരാകൾ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുചെണ്ടാങ്കിലുംം 
എഴുപിതുകളിൽ പ്രകടിമായാിത്തചെന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാപ്രനോമയാങ്ങൾ കവിിതയാിൽ മുഖയസ്ഥിാനം നോനടുന്നുണ്ടാ്. 
കവിിതയാിൽ മാത്രാമല്ല കഥ, നോനാവിൽ മുതലായാവിയാിലുംം ഈ പ്രവിണ്ത കാണു്ന്നുണ്ടാ്. 1968 ചെല 
നക്സ്ൽബാരാി കലാപിവുംം 1975 ചെല അടിിയാന്തരാാവിസ്ഥിയുമാണ്് ഈ ദശകത്തിചെല രാാഷ്ട്രീീയാവിീക്ഷണ്
ങ്ങചെള നിർണ്യാിച്ച രാണ്ടു മുഖയസംംഭാവിങ്ങൾ. ഇന്തയയാിൽ തുടിർന്നുവിന്ന്ിരുംന്ന് ചെനഹി്റുവിിയാൻ വിികസം
നസംങ്കല്പാങ്ങളുചെടി അപിരായാപ്തിത ചെതളിയാിക്കുന്ന് സംംഭാവിങ്ങളായാിരുംന്നു അവി വിിശാലാർത്ഥാത്തിൽ. 
ഇന്തയയാിൽ സംംഭാവിിനോക്കിണ്ടാ അനിവിാരായമായാ വിിപ്ലവിചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആശകളും ആശയാങ്ങളും 
നക്സ്ൽബാരാി വിിപ്ലവിചെത്തത്തുടിർന്ന്് ഉണ്ടാായാി. ഇതിചെ� സംാാധ്യീനം കൂടുതലുംം ആശയാതലത്തിലായാി
രുംന്നുചെവിന്ന്് ഇന്നു മനസ്സ്ിലാക്കിാം. നോകരാളത്തിലുംം സംായുധ്യവിിപ്ലവിത്തിചെ� ചാില ലാഞ്ഛനകളുണ്ടാാ
ചെയാങ്കിലുംം അതിചെനക്കിാൾ ആശയാതലത്തിലാണ്ത് പ്രവിർത്തിച്ചത്. അടിിയാന്തരാാവിസ്ഥിയാാകചെട്ടി, 
ജീനാധ്യിപിതയസംംവിിധ്യാനം സംമഗ്രാധ്യിപിതയത്തിനോലക്കു കടിക്കുന്ന്തിചെ� സൂചാനകൾ നൽകി. ഇതും 
സംാഹിിതയത്തിൽ ശക്തമായാ ചാലനങ്ങൾ ഉളവിാക്കിി.

1972 ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കിചെ�ട്ടി, ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ള (1947) യുചെടി ‘ബംഗംാൾ’ ആണ്് ഈ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ ഏറ്റവുംം ശ്രീദ്ധിാർഹിമായാ രാചാന. കുരുംനോക്ഷത്രായുദ്ധിത്തിചെല സംംഭാവിങ്ങൾ സംഞ്ജയാൻ 
എന്ന് കണ്ണിലൂചെടി കണ്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് ധൃതരാാഷ്ട്രീരുംം സംഞ്ജയാനും തമ്മിലുംള്ള സംംഭാാ�ണ്ത്തിചെ� 
രൂപിത്തിൽ രാചാിച്ച ഈ കവിിതയാിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ നഗംരാങ്ങചെള വിളഞ്ഞ്് അധ്യികാരാം സ്ഥിാപിിക്കു
ചെമന്ന് ദൃഢവിിശാാസംവുംം, അതിൽ അധ്യികാരാികൾക്കുള്ള വിിഹിാലതയും സുവിയക്തമാണ്്. ‘ആനന്ദൻ’, 
‘ക�ണ്ടാി’, ‘മഴി’ തുടിങ്ങിയാ കവിിതകളിലുംം ശങ്കരാ�ിള്ള വിിപ്ലവിചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സൂചാനകൾ 
തചെന്ന്യാാണു് നല്കുന്ന്ത്.

സംച്ചിദാനന്ദചെ� (1946) ഈ കാലയാളവിിചെല കവിിതകചെളല്ലാം തചെന്ന് ഇന്തയൻ അവിസ്ഥിയുചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാമായാ വിായാനയാാചെണ്ന്നു പിറയാാം. തചെ� കവിിതയുചെടി നോകന്ദ്രവിീക്ഷണ്ം നവിവിയാഖയാന
ങ്ങളിലൂചെടി കരുംത്തു നോനടിിയാ മാർക്സ്ിസംത്തിൽ ഉറയ്ക്കുംന്ന്തിചെ� പിശ്ചാത്തലം നക്സ്ൽ ബാരാിയാിൽ 
പുനരുംജ്ജീവിനം നോനടിിയാ ഇടിതുപിക്ഷ വിിപ്ലവിപിാരാമ്പരായമാചെണ്ന്നു കവിിതതചെന്ന് പിറഞ്ഞ്ിട്ടു
ണ്ടാ്(1983:139). ഈ വിീക്ഷണ്നോത്താടു നോചാർന്നുനില്ക്കുന്ന് കവിിതകൾ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവുംമധ്യികം 
എഴുതിയാിട്ടുള്ളതു സംച്ചിദാന്ദനായാിരാിക്കും. ‘ഞങ്ങൾ’, ‘തീചെത്തയ്യം’, ‘കൂബ-കൂബ’മുതലായാി അനോനകം 
കവിിതകൾ വിിപ്ലവിചെത്തക്കുറിച്ച് പുതിയാ പ്രതീക്ഷ ജീാലി�ിചെച്ചടുക്കുന്ന്വിയാാണ്.് ‘പിറയാ�ാട്ടി് ’, ‘പുല
യാ�ാട്ടി് ’, ‘നോബാധ്യവിതി’ മുതലായാ കവിിതകളിൽ നോബാധ്യത്തിനോലക്കുണ്രുംന്ന് കീഴിാളരുംചെടി സംാരാം 
നോകൾക്കിാം. ഇങ്ങചെനയുള്ള അനോനകം കവിിതകളിൽനിന്ന്് ‘ഇന്തയൻ ചെസ്കാച്ചുകൾ’ എന്ന് കവിിതാവിലി 
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ഉദാഹിരാണ്രൂനോപിണ് ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കിാം. വിയതയസ്ത ആലംബനവിിഭാാവിങ്ങചെള ആസ്പദമാക്കിി ഇന്തയൻ 
അവിസ്ഥിയുചെടി ആവിിഷ്കാരാണ്ം, ദരാിദ്രജീീവിിതം ക്രിനോമണ് വിിപ്ലവിനോബാധ്യത്തിനോലക്കു പിരാിണ്മിക്കുചെമ
ന്ന് പ്രതീക്ഷ എന്ന്ിവിയുണ്ടാ്. കടിമ്മനിട്ടി രാാമകൃഷ്ണചെ� ‘ശാന്ത’ നാടിാചെക ബാധ്യിച്ച വിരാൾച്ചയുചെടി 
പിശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂമിക്കുള്ള ഹൈദനയം അവിതരാി�ിക്കുന്നു; ഗംദയപിദയങ്ങൾ ചെമടിഞ്ഞുംനോചാർത്ത 
രാീതിയാിൽ. അടുക്കിളപ്പുകയാിൽ അമർന്നുനോപിായാ ഒരും സംാധ്യാരാണ്സ്ത്രീീയാായാ ശാന്ത, ഒടുവിിൽ സംാന്തം 
അസംാാതന്ത്ര്യയം തിരാിച്ചറിയുകയും സംമൂഹിത്തിചെല അടിിക്കിാടുകളുമായാി താദാത്മിയം പ്രാപിിച്ച് വിിപ്ല
വിശക്തിയാായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. കാട്ടിാളചെനയും ശാന്തചെയായും നോപിാചെല പ്രകൃതിയുമായാി 
താദാത്മിയം പ്രപിിച്ച വിിപ്ലവിശക്തിയാാണ്് ‘കുറത്തി’യാിചെല കുറത്തിയും.

ആറ്റൂർ രാവിിവിർമ്മയുചെടി ‘സംംക്രിമണ്ം’, നൂറ്റാണ്ടുകളായാി സംഹിനത്തിചെ� മൂർത്തിയാായാി 
ജീീവിിക്കുന്ന് ഒരാടുക്കിളനോവിലക്കിാരാി തചെ�യുള്ളിൽ ദഹിിക്കിാചെത കിടിക്കുന്ന്തായാി പിറയുന്നു. അവിചെള 
പുറചെത്തടുത്ത് കടുവി, ചെചാന്ന്ായാ, കാട്ടുതീ എന്ന്ിങ്ങചെന ഹിിംസംയുചെടി ശക്തികളിനോലക്കി് ഓനോരാാ 
അവിയാവിവുംം സംംക്രിമി�ിക്കുന്ന്തിലൂചെടി ആ തയാഗംമൂർത്തിചെയാ വിിപ്ലവിത്തിചെ� ശക്തിയാായാി തിരാി
ച്ചറിയുന്നു. ആറ്റൂരാിചെ�യും കടിമ്മനിട്ടിയുചെടിയും കവിിതകളിൽ സ്ത്രീീയാാണ്് വിിനോമാചാനത്തിചെ� നോകന്ദ്ര
മാവുംന്ന്ചെതന്ന്തും ഇനോ�ാൾ ശ്രീദ്ധിിക്കിാം.

കക്കിാടിിചെ� കവിിതകളിൽ ഈ കാലയാളവിിൽ വിരുംന്ന് വിലിയാ മാറ്റം ഈ പിശ്ചാത്തലത്തിൽ 
വിിശദീകരാിക്കിാം. സംംസ്കൃതമയാമായാ ഭാാ�യും ഇതിഹിാസംപുരാാണ്ാദികളിൽ നിന്നുള്ള സൂചാനകളും 
അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളിൽ പ്രകടിമായാിരുംന്ന്നോല്ലാ. എന്ന്ാൽ ഈ കാലയാളവിിൽ എഴുതിയാ 
‘പിട്ടിി�ാട്ടി് ’, ‘ചെചാറ്റകളുചെടി പിാട്ടി് ’, ‘കഴുനോവിറി�ാച്ചചെ� പിാട്ടുകഥ’ മുതലായാ കവിിതകൾ നാടിൻഭാാ
�യാിലുംള്ളവിയാാണ്്. ഉദാത്തതചെയാക്കുറിച്ചുള്ള സംങ്കല്പാങ്ങൾ ചെപിാളിച്ചുകളയുന്ന്വിയുമാണ്്. ഇന്തയൻ 
അവിസ്ഥിചെയാ ചാത്തകാലം നോപിാചെല തളം ചെകട്ടിിക്കിിടിക്കുന്ന്തായാി സംങ്കല്പാിക്കുന്ന് ‘നോപിാത്ത്’ ഇവിിചെടി 
ശ്രീദ്ധിാർഹിമാണ്്. ഈ കവിിതകളിൽ ചെപിാതുനോവി ദുരാധ്യികാരാത്തിചെ� നോകന്ദ്രമായാ പിിതൃബിംബം 
കാണ്ാം. അധ്യികാരാചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഈ തിരാിച്ചറിവി് വിിനോമാചാനനോബാധ്യമായാി, ആന്തരാികമായാി 
പ്രവിർത്തിക്കുകയാാണ്് ഈ കവിിതകളിൽ. ഇവിയാിൽപില കവിിതകളും അടിിയാന്തിരാാവിസ്ഥിയുചെടി 
നാളുകളിൽ എഴുതചെ�ട്ടിവിയാാണ്്. അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംചെടി ‘ഹുഗ്ലീി’ആഴിത്തിലുംള്ള രാാഷ്ട്രീീയാധ്യാനികൾ 
ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നു. സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും മാനയതയുചെടിയും സ്ഥിാപിനങ്ങൾ ഒചെന്ന്ാന്ന്ായാി ഹുഗ്ലീിയാിചെല 
ചെവിള്ളചെ�ാക്കിത്തിൽ നശിച്ചുനോപിാകുന്ന്തായാ സൂചാന ഇന്തയയാിൽ അനിവിാരായമായാ വിിപ്ലവിചെത്തത്ത
ചെന്ന്യാാണു് കുറിക്കുന്ന്ത്. ബാലചാന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കിാടിിചെ� ‘മാപ്പുസംാക്ഷി’യാാണ്് ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ 
ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ മചെറ്റാരും രാചാന.

പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി കവിികചെളല്ലാം എഴുപിതുകളിൽ രാാഷ്ട്രീീയാമായാ അന്തിർഗംതങ്ങളുള്ള കവിിതക
ചെളഴുതി എന്ന്തു ശ്രീദ്ധിാർഹിമാചെണ്ന്നുമാത്രാം പിറഞ്ഞ്്, കൂടുതൽ വിിശദീകരാണ്മർഹിിക്കുന്ന് ഈ 
വിശം സംംഗ്രഹിിക്കിചെട്ടി.

ഇവിിചെടി നോപിചെരാടുത്തു പിറഞ്ഞ്ത് അനോഞ്ചാാ ആനോറാ കവിികചെളക്കുറിച്ചാചെണ്ങ്കിലുംം, മലയാാള
ത്തിചെല ആധുനികതാവിാദകവിിതയാിൽ പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി ശബ്ദങ്ങൾ ഇനിയും വിളചെരായുണ്ടാ്. എല്ലാം 
എടുത്തുപിറയാാൻ ഒരും ലഘുപിഠനത്തിൽ ആവിില്ല. കാവിാലം നാരാായാണ്�ണ്ിക്കിചെരായും ഡിി. 
വിിനയാചാന്ദ്രചെനയും നോപിാചെല ഭാാ�യുചെടി നാനോടിാടിിസംാഭാാവിത്തിൽനിന്ന്് കവിിതയ്ക്ക്് ഊർജീം നോനടുന്ന്
വിരുംണ്ടാ്. എം.നോഗംാവിിന്ദനിലുംം കടിമ്മനിട്ടിയാിലുംചെമാചെക്കി ഇതിചെ� വിയതയസ്തവിഴിികളുണ്ടാനോല്ലാ. ഭാാ�ചെയാ 
സംംബന്ധിച്ച ഈ നവിീകൃതനോബാധ്യം ആധുനികതാവിാദകവിിതയുചെടി പ്രധ്യാനസംാഭാാവിങ്ങളിൽ 
ഒന്ന്ായാിരുംന്നു.
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ആധുനികതാവിാദകവിിതയുചെടി സംംസ്കാാരാം മലയാാളത്തിൽ രൂഢമൂലമാകുന്ന്തിൽ വിിവിർ
ത്തനങ്ങളും വിിമർശനങ്ങളും നല്ല പിങ്കുവിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. മലയാാള കവിിതയാിൽ ഭാാവുംകതാപിരാമായാ 
പിരാിവിർത്തനങ്ങൾസംാധ്യയമാക്കുന്ന്തിൽ വിിവിർത്തനങ്ങൾ എക്കിാലത്തും നിസ്സ്ാരാമല്ലാത്ത പിങ്കു
വിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. തരാിശുഭൂമി (The Waste Land) നോപിാലുംള്ള പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി ആധുനികതാവിാദകവിി
തകളും ആ�ിക്കിൻ-ലാറ്റിൻ അനോമരാിക്കിൻ കവിിതകളും ധ്യാരാാളമായാി വിിവിർത്തനം ചെചായ്യചെ�ട്ടു. 
അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംം സംച്ചിദാനന്ദനുമാണ്് ഏറ്റവുംമധ്യികം കവിിതകൾ ഈ കാലത്ത് വിിവിർത്തനം 
ചെചായ്തത്. കൂടിാചെത കടിമ്മനിട്ടി, ചെക.ജീി. ശങ്കരാ�ിള്ള, വിിനയാചാന്ദ്രൻ തുടിങ്ങിയാവിരുംം. ഇത് പുതിയാ 
കാവിയനോബാധ്യചെമന്ന്നോപിാചെല ഭാാ�ാനോബാധ്യവുംം മലയാാളത്തിൽ വിയാപികമാക്കിി. പുതിയാ കവിിതയുചെടി 
ഭാാ� വിിവിർത്തനത്തിചെ� ഭാാ�യാാചെണ്ന്നു, വിിമർശനസംാരാത്തിൽ പിറയാാവുംന്ന് തരാത്തിൽ കാവിയ
ഭാാ�ചെയാക്കുറിച്ചുള്ള സംങ്കല്പാം ഈ വിിവിർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിത്തീർത്തു. തരാിശുഭൂമി(അയ്യ��ണ്ിക്കിർ), 
സൂരായശില (കടിമ്മനിട്ടി), ചെബ്രഹി്തിചെ� കവിിതകൾ, ലാറ്റിൻ അനോമരാിക്കിൻ കവിിതകൾ (സംച്ചിദാന
ന്ദൻ) മുതലായാവി ശ്രീനോദ്ധിയാങ്ങളായാ ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ. ആധുനികതാവിാദകവിിതകളിൽ പിലതി
ചെ�യും രൂപിസംങ്കല്പാത്തിൽ ഈ വിിവിർത്തനങ്ങൾ പിങ്കുവിഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 

കവിികൾതചെന്ന് പുതിയാ കവിിതചെയാ�റ്റിയുള്ള വിിമർശനങ്ങളും ചാർച്ചകളും ധ്യാരാാളമായാി പ്ര
സംിദ്ധിീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ കാവിയസംംസ്കാാരാം അവിഗംണ്ിക്കിാൻ കഴിിയാാത്ത ഒന്ന്ാക്കിിയാത്. അയ്യ
��ണ്ിക്കിരുംം സംച്ചിദാനന്ദനും തചെന്ന്യാാണ്് ഈ നോമഖലയാിലുംം വിലിയാ സംംഭാാവിനകൾ നല്കിിയാത്. 
ആർ. രാാമചാന്ദ്രൻ, ആറ്റൂർ, സംച്ചിദാനന്ദൻ മുതലായാർ എഡിിറ്റു ചെചായ്ത കവിിതാസംമാഹിാരാങ്ങളും ഈ 
കാവിയ സംംസ്കാാരാം വിയാപിി�ിക്കുന്ന്തിൽ പിങ്കു വിഹിിച്ചു.

ചെചാറുമാസംികകളാണ്് ആധുനികതാവിാദസംാഹിിതയചെത്ത ചെപിാതുവിിലുംം കവിിതചെയാ പ്ര
നോതയകിച്ചും സംജീീവിസംാന്ന്ിധ്യയമാക്കിി നിർത്തിയാ മചെറ്റാരും പ്രവൃത്തിനോമഖല. എം. നോഗംാവിിന്ദചെ� 
പിത്രാാധ്യിപിതയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാ ‘സംമീക്ഷ’യും അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംചെടി പിത്രാാധ്യിപിതയത്തിലിറങ്ങിയാ 
‘നോകരാളകവിിത’യും പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ. സംച്ചിദാനന്ദൻ, ചെക.ജീി.എസം് തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി 
പിത്രാാധ്യിപിതയത്തിലുംം പ്രസംിദ്ധിീകരാണ്ങ്ങളുണ്ടാായാി. സംംക്രിമണ്ം, നിനോയാാഗംം മുതലായാി അനോനകം 
ചെചാറുമാസംികകൾ വിയതയസ്തരൂപിഭാാവിങ്ങളിൽ അക്കിാലത്ത് ഇറങ്ങിയാിരുംന്നു. അവിയാിചെലല്ലാം കവിി
തയ്ക്കുംം കവിിതാചാർച്ചകൾക്കും മുഖയസ്ഥിാനമുണ്ടാായാിരുംന്നുചെവിന്നും ഇന്നു നോനാക്കുനോമ്പാൾ മനസ്സ്ിലാ
ക്കിാം. വിളചെരാ കുറച്ചുമാത്രാം എഴുതിയാിട്ടുള്ളവിരുംം പിില്ക്കാാലത്ത് താരാതനോമയന വിിസ്മരാിക്കിചെ�ട്ടിവിരുംമായാ 
അനോനകം കവിികളുചെടി രാചാനകൾ ചെവിളിച്ചം കണ്ടാത് ഇവിയാിലാണ്്. യുവിജീനങ്ങളുചെടി ഇടിയാിൽ 
ആധുനികതാവിാദകവിിതാസംംസ്കാാരാം സംജീീവിമാക്കുന്ന്തിൽ ഈ ചെചാറുമാസംികകൾക്കി് ഒട്ടും ചെചാറു
തല്ലാത്ത സ്ഥിാനമുണ്ടാ്.

കവിിതകൾ ചെചാാല്ലി അവിതരാി�ിക്കുന്ന് രാീതിയാാണു് മചെറ്റാന്ന്്. കവിിയാരാങ്ങുകളിചെല കവിിത
വിായാന എന്ന് നിലവിിട്ടി്, ചെപിാതുക്കൂട്ടിായ്മകളിൽ കവിിത ചെചാാല്ലുന്ന് സംംസ്കാാരാം ഈ കാലനോത്താചെടി
യാാണു്ണ്ടാായാചെതന്നു പിറയാാം. കടിമ്മനിട്ടിയുചെടിയും ചുള്ളിക്കിാടിിചെ�യും വിിനയാചാന്ദ്രചെ�യും മറ്റും പില 
കവിിതകളും അവിർ തചെന്ന്, സംവിിനോശ� രാീതിയാിൽ ചെചാാല്ലി ആസംാാദകഹൃദയാങ്ങളിൽ പിതി�ിച്ച
വിയാാണ്്. അല്പാസംാല്പാം നോവി�വിിധ്യാനങ്ങളും ലഘുവിായാ അഭാിനയാവുംം നോചാർത്ത് അവിതരാി�ിക്കുന്ന് 
കവിിതാ ചെചാാൽക്കിാഴ്ചകളും അക്കിാലത്തു വിയാപികമായാി. പുതിയാ കവിിതയാിനോലക്കു ജീനങ്ങചെള 
അടു�ിക്കുന്ന്തിൽ ഇവിചെയ്ക്ക്ാചെക്കി ഒരും പിങ്കുണ്ടാായാിരുംന്നു.

1980-കളുചെടി രാണ്ടാാം പികുതിവിചെരാ ആധുനികതാവിാദകവിിതകൾ മലയാാളകവിിത
യാിൽ സംജീീവിസംാന്ന്ിധ്യയമായാിരുംന്നു. അതിനുനോശ�ം പ്രസ്ഥിാനാത്മികമായാ ആധുനികത 
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പിിൻവിാങ്ങിത്തുടിങ്ങിചെയാന്നു പിറയാാം. അയ്യ��ണ്ിക്കിർ, ആറ്റൂർ, സംച്ചിദാനന്ദൻ, വിിനയാചാന്ദ്രൻ, 
ചുള്ളിക്കിാടി് തുടിങ്ങിയാവിർ തുടിർന്നും മികച്ച കവിിതകചെളഴുതിയാവിരാാണ്്. പിനോക്ഷ അവിരുംചെടി കവിിത
കളിൽ പില പിരാിവിർത്തനങ്ങളും പിില്ക്കാാലത്തു വിരുംന്നുണ്ടാ്. മലയാാളകവിിതയാിചെല പിിന്ന്ീടുള്ള പിരാിവിർ
ത്തനങ്ങളിൽ ആധുനികതാവിാദകവിിതയുചെടി സംംസ്കാാരാം പില വിിതാനങ്ങളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്.
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എൻ. അജീയാകുമാർ
1960-ൽ നോകാട്ടിയാം ജീില്ലയാിചെല പുതുനോവിലിയാിൽ ജീനിച്ചു. മദ്രാസം് യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി
യാിൽ നിന്ന്് ഗംനോവി�ണ് ബിരുംദം.സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ മലയാാളം 
ചെപ്രാഫസംറായാിരുംന്നു. വിിരാമിച്ചു. ആധുനികത മലയാാള കവിിതയാിൽ, 
കവിിതയുചെടി വിഴിികൾ, വിാക്കിിചെല നോനരാങ്ങൾ എന്ന്ിവി കൃതികൾ



ചാിരാിയുചെടി വിയംഗംയങ്ങൾ
നോഡിാ.നന്തയത്ത് നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ

അദ്ധിയാപികൻ, മഹിാത്മിാഗംാന്ധി നോകാനോളജീ്, തിരുംവിനന്തപുരാം.

പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതകൾ പ്രനോതയകമായാ ഒരും കാവിയഭാാവുംകതാചെത്ത മലയാാളക
വിിതയാിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. അത് ഉള്ളടിക്കിത്തിചെ� കാരായത്തിൽ സംർവ്വവിിധ്യ സംമഗ്രാധ്യിപിതയത്തിനും 
എതിചെരാ നിലചെകാണ്ടാ ചാിരാിയാായാിരുംന്നു. തീക്ഷ്ണമായാ ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാനോബാധ്യവുംം സംാമൂഹിികവിിശക
ലനരാീതിയും കവിിതയാിൽ ചെകാണ്ടുവിന്നു. സംമകാലിക മനു�യാനുഭാവിചെത്ത നിർവ്വചാിക്കുന്ന്ിടിത്ത് 
ഭാാരാതീയാമായാ പിിന്തുർച്ചകളിലുംം മിനോത്താളജീിയാിലുംം അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കാവിയവിീക്ഷണ്ം നിലചെകാണ്ടു. 
ആധുനികജീീവിിതത്തിചെ� ഉദാിഗ്നതകചെള പിാരാമ്പരായത്തിചെ� അനുഭാവിജ്ഞാംാനംചെകാണ്ടാ് അതിജീീവിി
ക്കിാൻ സംഹിായാിക്കുന്ന്ിടിത്താണ് ്പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതയുചെടി നിൽപി.് സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
ആഴിം നോതടുന്ന്തിനുള്ള താല്പാരായവുംം നോദശീയാനോബാധ്യം ഉയാർത്തി�ിടിിക്കുന്ന്തിനുള്ള ഉത്സാഹിവുംം 
അനോദ്ദഹിത്തിചെ� ആഖയാനങ്ങളുചെടി മുഖമുദ്രകളാണ്്. പ്രനോമയാങ്ങളിലുംം ഇതിവൃത്തങ്ങളിലുംം വിിവിരാണ്ക
ലയാിലുംംകൂടിി ഈ സംാഭാാവിം പ്രകടിമാവുംന്നു. അത് പ്രചാാരാണ്മൂലയത്തിചെ� തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന്തല്ല. 
അതിനപ്പുറം കടിന്ന്് കവിിസംാതാത്തിൽ ലയാിച്ചുനോചാർന്ന് ഹൈപിതൃകഘടികങ്ങനോളാടുള്ള ആദരാവുംം ആത്മി
സംാക്ഷാത്കാരാവുംമാണ്്. ഭാാരാതീയാ ജീീവിിത മാതൃകകളും സംതയദർശനവുംം അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാി 
ശരാിയാാചെണ്ന്നുള്ള വിിശാാസംത്തിൽനിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതയുചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാം ജീീവിിതം നോനടുന്ന്ത്. അതുചെകാണ്ടാ് നമ്മുചെടി ഇതിഹിാസംങ്ങളിലുംം പുരാാണ്ങ്ങളിലുംം നോവിദ 
പിാരാമ്പരായത്തിലുംംനിന്ന്് പിാഠാന്തരാബന്ധങ്ങളും ആദിരൂപിങ്ങളും മിത്തുകളും അനോദ്ദഹിത്തിചെ� 
കവിിതയാിൽ സംജീീവിസംാന്ന്ിദ്ധിയമായാി കടിന്നുവിരുംന്നു. യാന്ത്ര്യവിൽകൃതമായാ പുതുയുഗംത്തിചെ� ഭാ�തി
കതലത്തിൽനിന്നുചെകാണ്ടുതചെന്ന് ഹൈപിതൃകലബ്ധിമായാ സം�ന്ദരായാനുഭൂതികളുചെടി അനോബാധ്യസ്മൃതിചെയാ 
ഉണ്ർത്തുന്ന്തിന് നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതകൾക്കി് അങ്ങചെന കഴിിയുന്നു. പുരാാണ് പ്രസംിദ്ധി
ങ്ങളായാ ജീീവിിതസംന്ദർഭാങ്ങളും കഥാപിാത്രാങ്ങളും നോവിദാദിശാസ്ത്രീങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഉപിദർശനങ്ങളും 
ചെവിളിപിാടുകളും പുതിയാ കാലത്തിചെ� ഭാാ�യങ്ങളും പിരാിഹിാരാങ്ങളും ആ കവിിത അവിതരാി�ിച്ചു. 
പിാരാമ്പരായത്തിചെ� തിരാിച്ചറിവുംകളും കാലത്തിചെ� ജീീവിിതസംന്ധികളും പിരാസ്പരാം ഇഴിനോചാരുംന്ന്ത് 
കുറു�ിചെ� കവിിതയുചെടി ഭാാവുംകതാമായാി അങ്ങചെന മാറുന്നു. ചാിരാിയും ചാിന്തയും ഉൾക്കിാഴ്ചയും ചെകട്ടിി
മറിയുന്ന് ആ കവിിതകൾ ഋജുവിായാ വിയാഖയാനങ്ങൾക്കും വിിലയാിരുംത്തലുംകൾക്കും പിിടിിതരാാചെത 
ബഹുമുഖമായാ ഭാാവിസംംനോവിദനം നടിത്തി. 
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പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതകൾക്കി് ഹിാസംയം. ശക്തമായാ ഒരാാവിരാണ്മാണ്്. എന്ന്ാൽ 
ഹിാസംയം നോകവിലമായാി അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളുചെടി ഭാാവിതലചെത്ത നിർമ്മിച്ചിരാിക്കുകയാല്ല. 
അനോദ്ദഹിം ആത്മിവിിമർശനത്തിനും വിർത്തമാനകാലവിിമർശനത്തിനു ഉപിനോയാാഗംിച്ചത് ഹിാസംയ
ത്തിചെ� വികനോഭാദങ്ങചെളയാാണ്്. ശുദ്ധിഹിാസംയം ഉയാർത്തുന്ന് ചെപിാട്ടിിച്ചിരാിയും ഉള്ളിൽ മുഴിങ്ങുന്ന് 
അമർത്തിച്ചിരാിയും നമുക്കിനോദ്ദഹിത്തിചെ� വിിമർശനപിരാമായാ കാവിയരാചാനയാിൽ കാണ്ാം. അയ്യ�
�ണ്ിക്കിർ എടുത്തുകാണ്ിച്ചിട്ടുള്ളതുനോപിാചെല “കുറു�ിചെ� കവിിതയാിൽ നാനാരാസംങ്ങളും ശുദ്ധിത
നോയാാചെടി അരാനോങ്ങറും. ശൃംംഗംാരാവുംം കരുംണ്വുംം ഹിാസംയവുംം വിീരാവുംം രാ�ദ്രവുംം. ഹിാസംയത്തിചെ� വികനോഭാ
ദങ്ങളും -ആനോക്ഷപിഹിാസംയം, വിിനോരാാധ്യാഭാാസംം, പിരാിഹിാസംം, ശുദ്ധിഹിാസംയം”. വിയതയസ്തരാസംങ്ങളുചെടി 
ആവിിഷ്കാരാണ്ത്തിന് ഹൈനപുണ്യമുള്ള അനോദ്ദഹിത്തിന് ഹിാസംയം സംവിിനോശ�മായാ രാചാനാതന്ത്ര്യമായാി 
തചെ� കവിിതകളിൽ വിികസംി�ിക്കുവിാൻ കഴിിഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ്. അത് മറ്റു പില കവിികനോളയുംനോപിാചെല 
സംാമൂഹിയവിിമർശനത്തിനുള്ള ഉപിാധ്യിമാത്രാമായാിട്ടില്ല പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത് എന്ന്് കണ്ടു. സംാമൂഹിയ
വിിമർശനം വിിശാലമായാ അർത്ഥാത്തിൽ അനോദ്ദഹിം തചെ� കവിിതകളിലൂചെടി നിർവ്വഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 
അത് ചുറ്റുപിാടും അപിചായാത്തിലാചെണ്ന്നുള്ള നോതാന്ന്ലിൽ നിന്നും, തനിക്കിതിചെന പിരാിഹിസംിച്ച് 
നോനചെരായാാക്കിാനുള്ള ഉത്തരാവിാദിതാം ഉണ്ടാ് എന്ന് ഉൽക്കിർ�താനോബാധ്യത്തിൽനിന്നും രൂപിചെ�
ടുന്ന്തല്ല. വിിചാിത്രാമായാ ഈ നോലാകവുംം അതിൽ പിങ്കാളിയാാകുന്ന് നിസ്സ്ാരാനായാ ആഖയാതാവുംം 
ഒന്നുനോചാർന്ന്് ഒറ്റ എടു�ാചെണ്ന്നും അതിൽനിന്ന്് നോവിറിട്ടി് തനിക്കി് നിലനിൽ�ിചെല്ലന്നും അറിയുന്ന് 
ഒരാാളിചെ� അന്തർനോബാധ്യത്തിചെ� ചെവിളിചെ�ടുത്തലായാിട്ടിാണ്് കുറു�ിചെ� കവിിതയാിചെല ചാിരാി 
കടിന്നുവിരുംന്ന്ത്. അതു തചെന്ന് ചാിരാിക്കു വിി�യാമാക്കുകയും വിിനോധ്യയാമാക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന് ഒരും 
പ്രക്രിിയായാാണ്്. അനോദ്ദഹിത്തിന് ചാിരാി സംായാം നിർവ്വചാിക്കുവിാനുള്ള ഒരും മാർഗ്ഗാമാണ്്. ഭാിന്ന്രുംചാിക
ളായാ മനു�യരുംചെടി ഇടിയാിൽ സംഹിവിസംിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഈ നോലാകജീീവിിതത്തിചെ� സംാഭാാവിങ്ങളിൽ 
ലയാിച്ചുനോചാരുംകയും അനോ�ാഴും നോവിറിട്ടി് നിന്നുചെകാണ്ടാ് തചെ� സംാതാചെത്ത നിരാീക്ഷിക്കുകയും അങ്ങചെന 
നോനടുന്ന് പിാകതയാിൽനിന്നും രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുക്കുന്ന് നിർമ്മമതാനോബാധ്യത്തിൽനിന്നും ഊർജ്ജം 
സംാീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് കുറു�ിചെ� കവിിത ചാിരാിചെയാ തചെ� കാവിയരാീതിശാസ്ത്രീമാക്കിി മാറ്റുന്ന്ത്. 
അത് വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� കഠിനതകളും ഹൈദനയതകളും കാപിടിയങ്ങളും സംാാർത്ഥാതകളും 
ഉൾചെക്കിാണ്ടാിട്ടുണ്ടാ്. അതീത യാാഥാർത്ഥായങ്ങചെളയും അന്തർനോബാധ്യനിഷ്ഠിമായാ തിരാിച്ചറിവുംകചെളയും 
ചാിരാിയുചെടി വികനോഭാദങ്ങളിൽ നിമജ്ജനം ചെചായ്യാൻ അനോദ്ദഹിം ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. “ഞങ്ങളുചെടി പിടിം” എന്ന് 
അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതയാിചെല ആഖയാതാവിിചെ� വിിചാാരാം

“നോനാക്കിരുംചെതന്നുചെണ്ടാന്ന്ാ-
ചെലനോ�ാഴുംകണ്ണിൽചെ�ടും 
നോപിാക്കിണ്ംനോകടിാചെണ്നോടിാ കുടുംബ നോഫാനോട്ടിാപിടിം”

എന്ന്തായാിരുംന്നു. ആത്മിനിന്ദാസ്ഫുരാണ്മുള്ള മുഖവിാചാകത്തിൽ, തുടിർന്നു പിറയാാൻ നോപിാകുന്ന് കാപി
ടിയങ്ങളുചെടി കറ തചെന്ന്യും ബാധ്യിക്കുന്ന്താചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിവി് പികർന്നുവിയ്ക്കുംന്നു. പിടിം കാണ്ിക്കിാൻ 
പിാടിവിമുള്ളവിരുംം സംാന്തം ഫണ്ങ്ങചെളാതുക്കിി ഭാസ്മനോലപിനം ചെചായ്യുന്ന്വിരുംം തങ്ങളിൽ ചാിരാിതൂകി 
കു�ിയാിലിറക്കുന്ന്വിരുംം അസംലായാി ഒത്തുകൂടുന്ന് നോഫാനോട്ടിാപിടിം പിരാിഹിാസംവിിമർശനങ്ങനോളാചെടി 
വിിസ്തരാിക്കുനോമ്പാൾ ആഖയാതാവി് അതിൽനിന്നും മുറിനോവിൽക്കിാചെത മാറിനിൽക്കും എന്ന്് നമുക്കി് 
നോതാന്ന്ിനോയാക്കിാം. എന്ന്ാൽ അങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുന്ന്ില്ല. കവിിതയുചെടി ഇളിഭായചാിരാിയാിൽചെപിട്ടുനോപിാ
കുവിാൻ ആഖയാതാവി് തചെന്ന് സംായാം വിിട്ടുചെകാടുക്കുന്നു. “മതിനോയാാ തനിചെക്കിചെ� മാനയ വിീട്ടുകാരുംചെടി 
പിടിം കണ്ടാത്” എന്നു നോചാാദിച്ചുചെകാണ്ടാ് “പിിന്ന്ിചെലചെന്ന്യും കാണു്ന്നുനോണ്ടാാ” എന്ന് മചെറ്റാരും നോചാാദയ
ത്തിനോലക്കിതു വിളരുംനോമ്പാൾ കവിിതയുചെടി ഹൈക്ലൗമാക്സ്് മാറുന്ന്നോതാചെടിാ�ം ആത്മിവിിമർശനത്തിചെ� 
പുതിയാ തലങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംകയാാണ്്. സുഹൃത്തിചെ� മറുപിടിി അതിന് ഉചാിതമായാ അടിിക്കുറി�ായാി 
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മാറുകയും ചെചായ്യുന്നു. “മറ്റു ഭാാ�ക്കിാരുംചെടി കാവിയങ്ങൾ നോമാഷ്ടിനോ�ാനു പിറ്റിയാ പിശ്ചാത്തലം” എന്ന് 
മറുപിടിിയാിലൂചെടി തചെന്ന് തചെന്ന് വിിശകലനത്തിനും വിിമർശനത്തിനും വിിനോധ്യയാമാക്കിിചെക്കിാണ്ടാ് 
ചാിരാിചെയാന്ന് രാചാനാതന്ത്ര്യചെത്ത ദാർശനികമായാ അനോനാ�ണ്ങ്ങൾക്കുള്ള ഉപിായാമാക്കിി മാറ്റുവിാനും 
ഇവിിചെടി പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിന് കഴിിയുന്നു. കവിിതയുചെടി, രൂപിത്തിലുംം ഉള്ളടിക്കിത്തിലുംം വിയാപിരാിക്കു
ന്ന് ചാിരാിയുചെടി ധ്യാനികൾ സംാാത്മിപിരാിഹിാസംത്തിചെ�യും നോലാകവിിമർശനത്തിചെ�യും ദാിതലതന്ത്ര്യം 
വിശമുള്ളതാണ്്. ക്രിിയാാവിിചാിത്രാമായാ നോലാക ക�തുകങ്ങളിലുംം അതിലിടിചെപിടുന്ന് തന്ന്ിലുംം ബ്രഹ്മാ
ണ്ഡത്തിചെ� സംമാനഭാാവിങ്ങൾ ദർശിക്കുവിാനുള്ള നോശ�ിയാാണ്് അനോദ്ദഹിം തചെ� കവിിതയാിലൂചെടി 
കചെണ്ടാത്തുന്ന്ത്.

ചാിരാി മചെറ്റാരുംവിിതാനത്തിൽചെകാണ്ടുവിന്ന്് ജീീവിിതസംന്ദർഭാങ്ങചെള നോനരാിടിാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്
തിന് ഉദാഹിരാണ്മാണ്് “മൂകസംംഗംീതം” എന്ന് കവിിത. നാചെമാചെക്കി അറിയുന്ന്ചെതത്രാ ലഘുവിാണ്് 
എന്ന് പിച്ചപിരാമാർത്ഥാം, അറിവുംതചെന്ന് എത്രാ തലതിരാിഞ്ഞ്താണ്് എന്ന് മചെറ്റാരും തിരാിച്ചറിവി്, 
ഇചെതാചെക്കി ഈ കവിിതയാിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു. എളു�ം നിഗംമനങ്ങളിനോലക്കി് പിതറിവിീഴുകയും 
ചെതറ്റായാ നിഗംമനങ്ങചെള പിരാമസംതയമായാി സംാീകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന്തിചെല നിസ്സ്ാരാത ധ്യാനി�ിച്ചു
ചെകാണ്ടാാണ്് ഈ കവിിത അതിചെ� ഉള്ളടിക്കിചെത്ത ബലചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. മഹിാനഗംരാത്തിചെ� ഗംതിനോവി
ഗംങ്ങളിൽ ഉറക്കിംവിരാാത്ത ഒരും രാാത്രാിയാിൽ ഭൂമിയും ആകാശവുംം ഭ്രാമാത്കമായാ ഉപിമാനങ്ങളിലൂചെടി 
പ്രതയക്ഷമാകുന്ന് നോവിളയാിൽ തചെന്ന് നോതടിിവിരുംന്ന് ഒരും അത്ഭുത മുഗ്ദ്ധസംംഗംീതം ആഖയാതാവിിചെന 
“ഉള്ളിലുംറങ്ങുമുദാരാമഹിസ്സ്ിൻ സംർവ്വാനോ��”ത്തിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുനോപിാകുനോമ്പാൾ അനുഭാവിിക്കുന്ന് 
മധുരാാനുഭൂതിയാാണ്് ഈ കവിിതയുചെടി ഒരും ഭാാഗംം. ജീീവിിതത്തിചെ� കഠിനയാാതനകളിൽത്തട്ടിി 
ഉറക്കിം നഷ്ടചെ�ടുന്ന്വിർക്കി് ആശാാസംമാകുന്ന് പ്രകൃതിയുചെടി മുഗ്ദ്ധസംംഗംീതമാണ്യാാൾ നോകൾക്കു
ന്ന്ത്. നോലാകം കടിലിലലിഞ്ഞ്നോവിളയാിൽ കരാളിചെല ഗംാനം ഉണ്ർന്നു തുടിങ്ങുകയും അത് പിാതിരായുചെടി 
പിാട്ടിാവുംകയും ചെചായ്യുന്നു എന്ന്് ആഖയാതാവിിന് നോതാന്നുന്നു. ഈ ഭാാവിനകചെളല്ലാം പിിനോറ്റന്ന്് തചെ� 
സുഹൃത്ത് നടിത്തുന്ന് ചെവിളിചെ�ടുത്തലുംകളിലൂചെടി തവിിടുചെപിാടിിയാാവുംന്നു. 

“രാാത്രാിയാിലുംണ്ടാണ്ടാർ ഗ്ര�ണ്ടാിൽ നോനാട്ടിടിി 
നോസംട്ടിിൻ ഹൈകചെത്താഴിിലാണ്ത്
നോകൾക്കിാമച്ചടിിയുചെടി മൂളക്കിം”

 എന്ന് സുഹൃത്തിചെ� വിാക്കുകൾ കാല്പാനിക മധുരാഭാാവിനയുചെടി സംാർഗ്ഗാസുഖത്തിൽനിന്ന്് അസുഖ
കരാമായാ ചെവിളിച്ചത്തിനോലക്കി് അയാാചെള ചെതറി�ിച്ചു കളയുന്നു. പ്രകൃതിയുചെടി നിസംർഗ്ഗാസംംഗംീതമല്ല, 
കള്ളനോനാട്ടിടിിയാന്ത്ര്യത്തിചെ� ശബ്ദമാണ്് തചെന്ന് ആനന്ദി�ിച്ചചെതന്ന് അറിവി് വില്ലാചെത്താരും കയ്പി് 
തചെ� ധ്യാരാണ്കചെളക്കുറിച്ച് ആഖയാതാവിിന് ഉണ്ടാാക്കിാം. തചെ� നിസ്സ്ാരാതചെയാക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്ന് 
നോബാധ്യത്തിനോലക്കി് അത് അനോദ്ദഹിചെത്ത ചെകാചെണ്ടാത്തിക്കുന്നു. ഈ കവിിത സംാന്താനം നോതടുന്ന് 
മനസ്സ്ിചെ� യാാഥാർത്ഥായനിരാാസംചെത്തയും സംങ്കല്പാസംഞ്ചാാരാങ്ങചെളയും വിിഘടിനത്തിനു വിിനോധ്യയാമാ
ക്കുകയാാണ്്.

ഇത് നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� സംായാം പിരാിഹിാസംത്തിചെ� ഒരും മുഖമാണ്്. ചുറ്റുപിാടുമുള്ള 
ജീീവിിതചെത്ത, തനിക്കി് അനുഭാവിനോവിദയമായാ യാാഥാർത്ഥായങ്ങചെള അതിചെ� ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങനോളാചെടി 
സംാീകരാിക്കിാനുള്ള പിരാിശ്രീമം കൂടിിയാാണ്ിത്. ചാിന്തചെയാ കലും�മാക്കുന്ന് പിലതും പിരാിചാിതജീീവിിത
ത്തിചെ� നോമഖലയാിലുംള്ള ബാനോഹിയന്ദ്രിയാ സംതയമാണ്്. അചെതാചെക്കി സംമീകരാിനോക്കിണ്ടാത് ചുമതല
യാായാി വിരുംന്ന്ിടിത്തുനിന്ന്ാണ്് ഇത്തരാം കാവിയരൂപിങ്ങൾ സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. മചെറ്റാരുംകാരായം കൂടിി 
“മൂകസംംഗംീതം” എന്ന് കവിിത പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ്. നഗംരാജീീവിിതത്തിചെ� അപിരാിചാിതയാാഥാർത്ഥായമാ
ണ്ത്. ഗ്രാമീണ്മായാ കാർ�ികസംംസ്കൃതിയുചെടി ചെതളിമയുമായാി നഗംരാത്തിചെലത്തിചെ�ടുന്ന്വിചെ� 
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മനോനാഘടിനചെയാ അമ്പരാ�ിക്കുകയും തകർത്തുകളയുകയും ചെചായ്യുന്ന് വിിവിിധ്യ സംാഹിചാരായങ്ങളുണ്ടാ് 
നഗംരാജീീവിിതത്തിൽ.. അത് ചെതറ്റായാ ധ്യാരാണ്കൾ നൽകി കുഴി�ിക്കുകയും ഭ്രാമി�ിക്കുകയും ചെചായ്യാം. 
യാന്ത്ര്യവിൽക്കിരാണ്ം മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� എല്ലാ തലങ്ങളിലുംം ഇടിചെപിടുനോമ്പാൾ അത് ഗ്രാമചെത്തയും 
നഗംരാവിൽക്കിരാിക്കും. ഇവിിചെടി നഗംരാം മിഥയാപ്രതയക്ഷങ്ങചെള സൃഷ്ടിക്കുന്ന്തിചെ�യും വിിനോവികിയാിൽ 
അതുണ്ർത്തുന്ന് അടിക്കിിച്ചിരാിയുനോടിയും ചാിത്രാമാണ്് നമുക്കു ലഭാിക്കുന്ന്ത്. 

ഹിാസംം ഒരും ആഖയാനതന്ത്ര്യമായാി നിലനിർത്തിചെക്കിാണ്ടാ് രാാഷ്ട്രീീയാവുംം സംാമൂഹിികവുംം സംാംസ്കാാ
രാികവുംമായാ ഭാിന്ന്സംാഹിചാരായങ്ങചെള നിരാീക്ഷണ്വിിനോധ്യയാമാക്കുന്ന് കുറു�ിചെ� കവിിതകൾ ബാഹിയപി
രാിധ്യികചെള നോഭാദിച്ച് ആന്തരായാാഥാർത്ഥായചെത്ത കചെണ്ടാത്തുന്ന്വിയാാണ്് എന്ന്് സൂചാി�ിച്ചു. ഫലിതവുംം 
വിിമർശനവുംം സംാധ്യാരാണ് അർത്ഥാത്തിനപ്പുറത്തുനിൽക്കുന്ന് ദ�തയം അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകളിൽ 
നിർവ്വഹിിക്കുന്നുണ്ടാ്. “വില” എന്ന് കവിിതയാിചെല ചെവിറുചെമാരും കീടിം ആയാ ചാിലന്തി ഉണ്ടാാക്കുന്ന് 
പുകിലുംകൾ വിിവിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഈ വിസ്തുത ആവിർത്തിച്ച് സംാധൂകരാിക്കിചെ�ടുന്ന്തുകാണ്ാം. വിലയ്ക്ക്
കത്തിരുംന്നുചെകാണ്ടാ് ഇരാചെയാ കുടുക്കിി, പിിടിപിിടി�ിച്ച്, നോകറി�ിടിിച്ച്, ചെകാന്നുവിിഴുങ്ങുന്ന് മഹിാപിരാാക്രി
മിയാായാി വിളരുംന്ന് എട്ടുകാലിയുചെടി മുമ്പിൽ സംായാചെമാരാീയ്യാംപിാറ്റനോപിാൽ ആഖയാതാവി് ചുരുംങ്ങുന്നു. 
അനോ�ാൾ ആ ചാിലന്തി ഒരും സംാമൂഹിയതിന്മയാായാി വിളരുംന്നു. ““ഹൈകക്കൂലി പിിടുങ്ങുന്ന് ക്ലൗാർനോക്കിാ, 
തന്ന്ിഷ്ടം അവിഗംാഹിിക്കുന്ന് നോനതാനോവിാ, ഹൃദയാമാലിനയം പുറചെത്തടുത്ത് തൻ കവിിത കാണ്ിക്കും 
പുതു കവിിനോയാാ” ഒചെക്കി ആവുംന്നു. അനോതാചെടി അവിൻ കുഴിിച്ചുമൂടിചെ�ടിണ്ം എന്ന് വിയഗ്രതയാിനോല
ക്കി് ആഖയാതാവി് മാറുന്നു. പിനോക്ഷ, ഒരും ചാിലന്തിചെയാ ചെകാല്ലുവിാനായാി മഹിാന്മാർ നോനരാിട്ടിിറങ്ങുന്ന്ത് 
നോമാശമാചെണ്ന്ന് തിരാിച്ചറിവി് അയാാചെള ഭാരാിച്ചുതുടിങ്ങുന്നു. അനോതാചെടി ചെപിഡിസ്റ്റിൽഫാൻ തിരാിച്ചുവിച്ച് 
വില തകർത്ത് അതിചെന ചെകാല്ലാൻ തീരുംമാനിക്കുന്നു. കാരായങ്ങൾ ഉനോദ്ദശിച്ചതിന് വിിപിരാീതമായാാണ്് 
സംംഭാവിിച്ചത്. ““കറങ്ങിവിന്ന്ാരാാചെനടുചെത്തറിഞ്ഞ്നോപിാൽ” ശരാിക്കും മൂക്കിിൽ തചെന്ന് പിതിച്ചു. ശാാ
സംനോത്താചെടിാ�ം ഉള്ളിനോലക്കിത് കയാറിനോ�ാകുന്നു. പിിചെന്ന് വിീർപ്പുമുട്ടിലായാി. ഇവിിചെടി മനു�യചെ� 
ഞാചെനന്ന് ഭാാവിത്തിചെ� ബൃഹിത്കരാണ്വുംം അതുമൂലം വിന്നുചെപിടുന്ന് പ്രാനോയാാഗംിക വിി�മതകളും 
ഫലിതവിി�യാമാകുന്നു. ഒ�ം തിന്മചെയാ എതിർക്കിാൻ പുറചെ�ടുന്ന്വിരുംം തിന്മയ്ക്ക്് ഇരായാായാിത്തീരുംന്നു 
എന്ന് പ്രകൃതിനിയാമവുംം ധ്യാനി�ിക്കിചെ�ടുന്നു. ലില്ലിപുട്ടിിചെ�കുചെടി നടിക്കുനോമ്പാൾ താനും ലില്ലിപ്പുട്ടിാവുംം. 
തിന്മ നശി�ിക്കുന്ന്വിർ തചെന്ന് തിന്മയുചെടി ഭാാഗംമാണ്് എന്ന് തതാമിവിിചെടി പ്രവിർത്തിക്കുന്നു.

പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� ഫലിതപിരാിഹിാസംങ്ങളുചെടി പിിൻബലമുള്ള കവിിതകചെളാചെക്കി 
ഒചെരാാറ്റയാർത്ഥാചെത്തയാല്ല നിർമ്മിക്കുന്ന്ത് എന്ന്ാണ്് ഇചെതാചെക്കി വിയക്തമാക്കുന്ന്ത്. അത് വിാക്കു
കളുചെടി ചെതരാചെഞ്ഞ്ടു�ിലുംം മിതതാത്തിലുംമുള്ള ഔചാിതയംചെകാണ്ടാ് ധ്യാനിസംാദ്ധിയത വിർദ്ധിി�ിച്ച് 
ഭാിന്ന് സൂചാനകൾ ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു. കവിിതയുചെടി മികവിിചെ� അടിിസ്ഥിാനഗുണ്മായാ പിിരാിമുറുക്കിം 
സൃഷ്ടിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് അത് സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. പിലനോ�ാഴും നിസ്സ്ാരാവുംം പിരാിചാിതവുംമായാ ജീീവിിതസം
ന്ദർഭാങ്ങചെളയും ഉയാർന്ന് സംതയചെത്തയും കൂട്ടിിക്കിലർത്തിചെക്കിാണ്ടാാണ്് കവിിത ആന്തരാികമായാി കരും
ത്തുനോനടുന്ന്ത്. ശുദ്ധികവിിതാപിാരാമ്പരായചെത്ത മുറുചെക പിിടിിച്ചിരുംന്ന് ഭാാ�യാാണ്് മലയാാളം. പിാശ്ചാതയ 
കവിിതയാിൽ ഒരും സംാഭാാവിമായാി വിളർന്ന് ജീീവിിതസംംഘർ�ങ്ങചെള സൂക്ഷ്മിമായാി ഒ�ിചെയാടുക്കിാനു
ള്ള നൂതനമായാ ഇത്തരാം രാചാനാതന്ത്ര്യങ്ങൾ മലയാാളത്തിൽ നോഡിാ.ചെക. അയ്യ��ണ്ിക്കിർക്കുനോശ�ം 
സംമർത്ഥാമായാി ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തിയാ ഒരും കവിി പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ാണ്്. കൂടുതൽ തീവ്രാത 
നൽകുന്ന് അനുഭൂതികചെള സൃഷ്ടിക്കിാൻ ഹൈദർഘയംചെകാണ്ടാ് ചെചാറുതായാ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിത
കൾക്കി് കഴിിയുന്ന്തിന് പിിന്ന്ിൽ ഇതും കാരാണ്മാണ്്.

 പിരാിഹിാസംവുംം തജ്ജനയമായാ സംാമൂഹിയവിിമർശനവുംം ആന്തരാശ്രുതിയാായാി നിൽക്കുന്ന് മചെറ്റാരും 
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കവിിത “സംതയാനോനാ�ി”യാാണ്്. അതിൽ ഉള്ളുരായാായാി നിലനിർത്തുന്ന് ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങളുചെടി സംംഘർ
�മുണ്ടാ്. അതിചെല കാവിയശില്പാം വിയതയസ്തമായാ ധ്യാനിപിാഠങ്ങളിലൂചെടി നമ്മുചെടി കാപിടിയത്തിനോലക്കും 
സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെ� ചെപിാള്ളത്തരാങ്ങളിനോലക്കും കടിന്നുകയാറുന്നു. സംനയാസംവുംം ആത്മിാനോനാ�
ണ്വുംം ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിചെല ഉന്ന്തമായാ ജീീവിിതപിന്ഥാവുംകളാണ്്. അത് കപിടിമാർഗ്ഗാികൾക്കി് 
ജീീവിിതാനോയാാധ്യനത്തിനുള്ള ഉപിായാമായാി തീരാാറുമുണ്ടാ്. കവിിതയുചെടി നോപിരുംതചെന്ന് ആ കവിിതയുചെടി 
ഉള്ളടിക്കിം ഉത്പിാദി�ിക്കുന്ന് അർത്ഥാത്തിചെന വിിനോച്ഛദിച്ചുചെകാണ്ടാ് നിൽക്കുന്ന്താണ്്. വിിയാർപ്പും 
ചാളിയുമായാ് ചെതന്നുമിടിത്ത് ആത്മിസംമർ�ണ്ത്താൽ ഒരുംപിറ്റം ആളുകൾ കൃതകൃതയരാാവുംനോമ്പാൾ 
ചെവിള്ളവിസ്ത്രീവുംം ചുറ്റി ഒറ്റക്കിാലിൽ കള്ളനായാ ചെകാക്കുമുണ്ടാി ധ്യയാനിച്ചുനിൽക്കുന്നു. “അല്പാമാം 
ഹിാസംനോത്താചെടി നിൽക്കുന്ന് അവിചെ� നോനാട്ടിം” ചാില അർത്ഥാങ്ങൾ പ്രദാനം ചെചായ്യുന്നു എന്നു കവിി 
പിറയുന്നു. “വിിതച്ചും വിിതചെകായ്തും പിത്തായാം നിറ�ിച്ചും തുലച്ചൂജീന്മം നിങ്ങൾ സംതയചെത്തത്തിരാ
യാാചെത” എന്ന് കുറ്റചെ�ടുത്തൽ അതിലുംണ്ടാ്. “വിിത്തുകൾ മുള�ിക്കും സംർഗ്ഗാനോദവിതയുചെടി ഹൃത്തടിം 
മിടിിക്കുന്ന് താളചെത്ത ഗ്രഹിിക്കുവിാൻ” നോവിണ്ടാി താൻ തപിം ചെചായ്യുകയാാചെണ്ന്ന് ചെവിളിചെ�ടുത്തലുംം 
അതിലുംണ്ടാ്. “ജീീവിിത സംതയമനോനാ�ിക്കിാചെത വിയർത്ഥാമായാ് പ്രജ്ഞാംാശൂനയരാായാ് തൂമ്പയാിലുംം കല�
യാിലുംം മമ്മട്ടിികളിലുംം തകർന്നുവിീഴുന്ന് മനു�യജീീവിിതങ്ങചെള അനുതാപിനോത്താചെടി നോനാക്കുന്ന് 
നോനാട്ടിവുംം അതിലുംണ്ടാ്. ഇത്തരാം ജീന്മങ്ങചെള ഓർത്ത് ഉള്ളിൽ ചാിരാിച്ച് ഒറ്റക്കിാലിൽ തപിസ്സുചെചായ്യുന്ന് 
ചെകാക്കുമുണ്ടാിയുചെടി ലക്ഷയം ചെവിളിച്ചംപിിടിയുന്ന് പിരാൽമീൻതചെന്ന്യാാവിാം എന്ന് തിരാിച്ചറിവി് കവിി 
നൽകുനോമ്പാഴിാണ്് കവിിതയുചെടി ഡിയാചെമൻ�ൻ മാറുന്ന്ത്. നമ്മുചെടി സംാമൂഹിയവിയവിഹിാരാത്തിൽ 
ഇങ്ങചെനചെയാാരും തിരാിച്ചറിവില്ല ചെകാക്കുമുണ്ടാിയുനോടിതുനോപിാലുംള്ള കപിടിസംനയാസംങ്ങളുചെടി പ്രക
ടിനങ്ങൾക്കി് ലഭാിക്കിാറുള്ളത്. അവിരുംചെടി വിാക്കുകൾ ആത്മിീയാ സംതയങ്ങളുചെടി പ്രകാശനമായാി 
അവിതരാി�ിക്കിചെ�ടുകയും പ്രചാരാി�ിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്യാറുണ്ടാ്.. എന്ന്ാൽ കവിി പ്രനോയാാഗംിക്കുന്ന് 
ചെകാക്കുമുണ്ടാിയുചെടി നോനാട്ടിത്തിചെല സൂചാനകൾ രാണ്ടു പ്രതലമുള്ളതാണ്്. ഒന്ന്് അത് സംതയചെത്ത 
മൂടിിവിയ്ക്കുംന്ന് വിാക്കുകളാണ്്. അത് സംാരാവിിനയാസംത്തിലൂചെടി വിായാനക്കിാർക്കി് ചെവിളിചെ�ട്ടുകിട്ടും. രാണ്ടാ് 
കവിിയുചെടി ആഖയാനതന്ത്ര്യം ഇവിിചെടി പൂർണ്ണമാകുന്ന്ില്ല. അടുത്ത തിരാിവി് അതിചെന പിിന്തുടിരുംന്നു
ണ്ടാ്. മറ്റു കവിിതകളിലുംം സംംക്രിമിക്കുന്ന് വിളവി് അതിനുണ്ടാ്. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിത നമ്മുചെടി 
കാവിയപിാരാമ്പരായത്തിൽക്കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്ന് ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങളുചെടി ഏകത്രാ സംനോമ്മളനം ആത്മിവിിമർശന
ത്തിചെ�യും സംാമൂഹിയപിരാിഹിാസംത്തിചെ�യും സംന്ദർഭാത്തിലുംം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകതചെന്ന് നോവിണ്ം. 
അതാണ്് ആ കവിിതകചെള നോവിറിട്ടിതും ഹൃദയതയുചെടി താളമുള്ളതാക്കുന്ന്തും. നോചാർച്ചയാില്ലാത്തവിയുചെടി 
നോചാർച്ചയും അന�ചാിതയങ്ങൾ എന്ന്് ചെകാണ്ടാാടിചെ�ട്ടിവിയുചെടി ഉചാിതപ്രനോയാാഗംങ്ങളും എന്നും കാവിയ
നോലാകത്ത് ചാർച്ചാവിി�യാമാണ്്. എല്ലാ വിലിയാ കവിികളും ഈ രാീതികൾ ചാർച്ചയ്ക്കും വിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഭാാരാതീയാ 
ഹൈകവിഴിികളിലുംം അതു കാണ്ാം. ഇന്തയൻ ക്ലൗാസ്സ്ിക്കിൽ കാവിയപിാരാമ്പരായത്തിൽ ഇതിചെ� ശക്തമായാ 
സംാന്ന്ിദ്ധിയമുണ്ടാായാിരുംന്നു. കാളിദാസംനാണ്് ഏറ്റവുംം സംമർത്ഥാമായാി ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങളുചെടി സംനോമ്മ
ളനചെമന്ന് കവിികർമ്മം നിർവ്വഹിിച്ചവിരാിൽ മുമ്പൻ. നമുക്കി് അവിിശാസംനീയാമായാ വിിധ്യത്തിലുംള്ള 
സംാഹിചാരായങ്ങചെള അനായാാസംമായാി സംംഘടിി�ിക്കുന്ന്തിനുള്ള പ്രാവിീണ്യം ശാകുന്തളംനോപിാലുംള്ള 
കൃതികളിൽ കാണു്ന്നുണ്ടാ്. അവിിചെടി പിരാിഹിാസംവുംം വിിമർശനവുംം അല്ല കവിിയുചെടി ലക്ഷയം. അത് 
ക്ലൗിഷ്ടമായാ ജീീവിിതാവിസ്ഥികചെള വിയാഖയാനിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ്്. തനോപിാധ്യനനായാ കണ്ാചെ� 
മനസ്സ്ിചെന ഗംാർഹിസ്ഥിയത്തിചെ� അസംാാസ്ഥിയങ്ങളുമായാി ഏകീകരാിക്കുന്ന്ത് നമുക്കി് പിരാിചാിതമാണ്്. 
ശകുന്തളാവിിനോയാാഗംത്തിൽ കണ്ാന് “കണ്ണുനീരാ് ചെതാണ്ടായാിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു” എന്ന്് എഴുതിയാ 
കാളിദാസംന് വിിരുംദ്ധിങ്ങചെള കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുവിാൻ പ്രനോതയകമായാ ഹൈവിഭാവിമുണ്ടാായാിരുംന്നു.

നാരാായാണ്ക്കുറു�ിന് ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിചെല കവിിതയുചെടി വിഴിികചെള സംംബന്ധി
ച്ച് വിയക്തമായാ നോബാദ്ധിയം ഉണ്ടാ്. ആ നോബാദ്ധിയം സംംസ്കാാരാത്തിൽ നിബദ്ധിമാണ്്. അനോ�ാഴും 
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ആഖയാനതന്ത്ര്യത്തിലുംം ഭാാവിപിരാിണ്ാമത്തിലുംം തനോ�തായാ വിഴിികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന്തിനും ഒ�ം ഹൈപിതൃ
കത്തിചെ� ചെപിാതുധ്യാരായാിൽ പിങ്കാളിയാായാിരാിക്കിാനും കഴിിയുന്നു.. ചാിരാിയുചെടി പിാടി ചെപിാതിഞ്ഞ് 
ആഖയാനങ്ങൾ ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാിന്ന്മുഹൂർത്തങ്ങചെള പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യുന്ന്തിന് നാരാായാണ്ക്കു
റു�ിചെ� കവിിതകളിൽ ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ അവിനവിധ്യിയുണ്ടാ്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുംള്ള ഏറ്റവുംം 
ദൃഢമായാ ബന്ധത്തിൽനോ�ാലുംം വിിചാിത്രാവുംം ക�തുകകരാവുംമായാ സംന്ദർഭാങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന്തിന് 
കവിിക്കു കഴിിയുന്നു. “ കഞ്ഞ്ിയുചെമാത്തു പികർന്ന് അസ്ത്രീത്തിചെല ചാക്കിക്കുരുംകണ്ടാ് അത് “കുളത്തിന
രാികിൽ പിമ്മിയാിരാിക്കും കുട്ടിമാക്രിി”യാാചെണ്ന്ന്് നോതാന്ന്ിത്തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി മകൻ വിീർപ്പുമുട്ടിിലാകുന്നു. 
“ഒചെന്ന്ാഴിിയാാചെത ചാക്കിക്കുരും തിന്ന്ണ്”ചെമന്ന് അമ്മയുചെടി ആജ്ഞാം നിർവ്വഹിിക്കിാൻ അനോതാചെടി 
അവിനു കഴിിയാാചെത വിരുംന്നു. അത് അമ്മനോയാാടു തുറന്നുപിറയുകയും ചെചായ്തു. പിിനോറ്റദിവിസംം വിച്ചുവിിള
മ്പിയാ അസ്ത്രീത്തിൽ കുരുംചെവിാന്നുമുണ്ടാായാിരുംന്ന്ില്ല. “നന്ന്ായാിട്ടുണ്ടാിക്കിറി”ചെയാന്ന്് മകൻ തലകുലുംക്കിി 
സംമ്മതിക്കുകയും ചെചായ്തു. അമ്മയുചെടി മൂക്കുത്തിയാിൽ മിന്ന്ിമറയുന്ന് ചാിരാിയാിൽ ഒരും സംതയം ഒളിഞ്ഞ്ി
രാിപ്പുണ്ടാായാിരുംന്നു. “ചാതച്ചുനോചാർത്തു ചാക്കിക്കുരും ഞാൻ ചാാടിിനോ�ായാി മാക്രിി” വിാക്കുകൾക്കിതീതയാ
മായാ അമ്മയുചെടി ഈ വിിനിമയാത്തിൽ മകനോനാടുള്ള വിാത്സലയധ്യാരാ നിമഗ്നമാണ്്. കുസൃതികലർന്ന് 
ഒരും ആത്മിസംംതൃപ്തിിയുചെടി പ്രകാശനവുംം അതിൽ കാണ്ാം. ആറുപിതിറ്റാണ്ടാിനപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള 
മാതൃസ്മരാണ്യാായാി ഈ കഥ ഉള്ളിനോലക്കി് ചാാടിിവിരുംനോമ്പാൾ കവിി പിറയുന്നു “തിരാവൂ ഞാനിചെന്ന്ാരും 
ചാക്കിക്കുരുംവിിചെല അമ്മിഞ്ഞ്�ാൽ മധുരാം”. ഈ കവിിതയുചെടി ഓനോരാാ തിരാിവുംം നചെമ്മ എത്രാ ധ്യാനിസംാ
ന്ദ്രമായാ അനുഭാവിതലത്തിനോലക്കിാണ്് ചെകാണ്ടുചെചാല്ലുന്ന്ത്. എത്രാ വിിസ്തരാിച്ചു വിിവിരാിക്കുനോമ്പാഴും ചുമ
ലിനോലറ്റാൻ ഭാാരാചെ�ടുന്ന് ആശയാങ്ങളുചെടി സംമൃദ്ധിിയുള്ള ഹൈവികാരാികാനുഭാവിമാണ്ത് നീട്ടിിവിയ്ക്കുംന്ന്ത്. 
രാസംം വിാചായാർത്ഥാത്തിന് വിിരുംദ്ധിനോകാടിിയാിലാചെണ്ന്ന്് ലീലാതിലകകാരാൻ പിറഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ്. മിക്കി 
ഭാാരാതീയാാലങ്കാരാികന്മാരുംം രാസംധ്യാനിചെയാ കാവിയാത്മിാമായാി സംാീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നാരാായാണ്ക്കുറു�് ഈ 
സംാഹിിതയതതാം ഗ്രഹിിച്ച ഭാാവിശാലിയാാണ്്. അതുചെകാണ്ടാനോദ്ദഹിത്തിന് വിാക്കുകൾ നിരാനിരായാായാി 
പിതഞ്ഞുംചെപിാങ്ങുന്ന് കുമിളകളല്ല.വിിസ്താരാഭായാചെത്ത നോനരാിനോടിണ്ടാതുമില്ല. ഹ്രസംാതയാിൽ ധ്യാനി�ിക്കി
ചെ�ടുന്ന് അനുഭൂതികചെള ആവിിഷ്കാരാിക്കിാൻ കഴിിയുന്നു. “ചാന്ദ്രൻ” എന്ന് ലഘുകവിിതയാിൽ 

“ക�ണ്ടാിത്തല ദില്ലീവിാനിൽ ഞാൻ കണ്ടാാൽ 
വിീടിികളഞ്ഞും സൂത്രാത്തിലചെങ്ങാഴിിഞ്ഞുംനോപിാം
അമ്മാവിനായാിട്ടില്ല,
മൂ�ർ തൻ ചാിരാി നോനരാിട്ടിങ്ങചെന കാണ്ാൻ മടിി,
ഒരും നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ”

എചെന്ന്ഴുതുന്ന്ിടിത്ത് നമ്മുചെടി ശീലാചാാരാങ്ങളുചെടി അടിയാാളങ്ങളും ഭാാനോവിാന്മീലന സംജ്ജമായാ ബിംബ
പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� സംാദ്ധിയതകളും നാം കാണു്ന്നു. അസ്പഷ്ടത എനോന്ന്ാ അവിയക്തത എനോന്ന്ാ കാവിയ
നോദാ�ദൃക്കുകൾക്കി് ആനോരാാപിിക്കിാവുംന്ന് വിിധ്യത്തിൽ സുവിയക്തമല്ലാത്ത ഒരും കാവിയനോകളി ഈ ചാിത്രാ 
നിർമ്മാണ്ത്തിലുംണ്ടാാകാം. പിനോക്ഷ, പിരാത്തി�റയുനോമ്പാൾ നഷ്ടമാകുന്ന്തും ഒതുക്കിി�റയുനോമ്പാൾ 
അവിയക്തതയാിൽനിന്നും ഊറിവിരുംന്ന്തുമായാ സം�ന്ദരായവിക്രിത കവിി ഈ ലഘുകവിിതയാിൽ നോനടിിചെയാ
ടുക്കുന്നുണ്ടാ്. പ്രപിഞ്ചാഘടിനയാിചെല അംഗംങ്ങളായാ പ്രഭാാവിിതനായാ ചാന്ദ്രനും സംാധ്യാരാണ്മനു�യനും 
തമ്മിൽ കുടുംബബന്ധമുണ്ടാ് എന്ന് അനുഭാവിനോബാദ്ധിയത്തിചെ� പ്രപിഞ്ചാദർശനം കടിന്നുവിരുംന്നു. അത് 
ഓനോരാാ അണു്വിിലുംം ബ്രഹ്മാണ്ഡചെത്ത കാണു്ന്ന് ഭാാരാതീയാമനസ്സ്ിചെ� പ്രവിർത്തനമാണ്്. അതിൽ 
ജീീവിിതത്തിചെ� ആഴിവുംം ആർദ്രതയും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഒതുങ്ങിയാ ചാിരാിചെകാണ്ടാ്, ഈ വിിശാലമായാ 
ബന്ധചെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന് അണ്ഡകടിാഹിചെത്ത കവിിമനസ്സ്് ചെചാ�ിചെലാതുക്കുന്നു. ഇത്തരാം സംാമർ
ത്ഥായങ്ങളാണ്് പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�് സൂത്രാവിാകയങ്ങളുചെടി മാതൃകയാിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന് കവിിതകളിൽ 
പികർന്നുവിയ്ക്കുംന്ന്ത്. ഉദാത്തവുംം വിിശാലവുംമായാതിചെന അമ്പിളിയാമ്മാവിൻ പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുനോമ്പാൾ 
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നിസ്സ്ാരാമായാ ഘടികചെത്ത മനു�യൻ പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുന്നു. അമ്മാവിൻ-അനന്തിരാവിൻ ബന്ധ
ത്തിചെല നോകരാളീയാമായാ മൂ�ിളമയും നോ�ഹിബഹുമാനങ്ങളും വിലിഞ്ഞുംമുറുകാത്ത സംിരാാതന്ത്ര്യികളും 
ചാിരാിയുചെടി സംംപൃക്തതയും കവിി ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു. സംാധ്യാരാണ് സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ ഒട്ടും നോയാാജീിക്കിാ
ത്തതും ധ്രുവിാന്തരാം ഹൈവിരുംദ്ധിയം നോതാന്നുന്ന്തുമായാവിചെയാ ഒരുംമി�ിച്ച് കലാനോവില ചെചായ്യുന്ന്രാീതി 
പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല നിനോയാാക്ലൗാസ്സ്ിക് കവിിയാായാിരുംന്ന് അലക്സ്ാണ്ടാർ നോപിാ�് വിിജീയാകരാ
മായാി നിർവ്വഹിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഇണ്ങ്ങാത്തവിയുചെടി കൂറിണ്ക്കിം സൃഷ്ടിച്ച് ഹിാസംത്തിചെ� അന്തരാീക്ഷം 
സംാരൂപിിച്ച് വിിപുലമാകുന്ന് രാസംാനുഭാവിം പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതകചെള ബലിഷ്ഠിമായാ 
കാവിയശില്പാങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടാ്. അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കാവിയസംന്ദർഭാങ്ങചെള തീവ്രാതരാമാക്കുന്ന് ഘടികങ്ങളിൽ 
ഈ പ്രനോതയകതയും പ്രധ്യാനമാണ്്. 

പിി. നാരാായാണ്ക്കുറു�ിചെ� കവിിതയാിൽ പിടിർന്നുകയാറുന്ന് ചാിരാിക്കി് ഭാാരാതീയാ കാവിയപിാരാ
മ്പരായത്തിൽ ഹൈപിതൃകമുണ്ടാ്. അത് ആദികവിിയാിലുംം വിയാസംപ്രതിഭായാിലുംം അവിതരാിച്ച ചാിരാിയുചെടി 
പിിന്തുടിർച്ചയാാണ്്. തചെ� ദ�തയം ജീയാിച്ചതിൽ ആഹ്ലാാദിക്കുന്ന് ഹൈകനോകയാിചെയാ കാണ്ാചെനത്തുന്ന് 
കുബ്ജയാായാ മന്ഥരാചെയാ ഭാംഗംിവിാക്കുകൾപിറഞ്ഞ്് അവിർ പുകഴ്ത്തുന്ന്ത് വിാല്മീീകി വിർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. കൂനിയും 
വിികൃതസംാരൂപിയുമായാ മന്ഥരാ ആകാരാസം�ഷ്ടവിത്തിചെ� മാതൃകയാായാിട്ടിാണ്് ഹൈകനോകയാിക്കിനോ�ാൾ 
നോതാന്നുന്ന്ത്. ഇതിൽ വിാല്മീീകി ഒരും ചാിരാി നിറച്ചുവിച്ചിരാിക്കുകയാാണ്്. വിിഭാാണ്ഡകചെ� കഥ പിറഞ്ഞും
ചെകാണ്ടാ് വിയാസംൻ ചെപിാഴിിക്കുന്ന് ചാിരാി മഹിാഭാാരാതചെത്ത മുഴുവിൻ പില തരാത്തിൽ പിിന്തുടിരുംന്നുണ്ടാ്. 
കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാർ ഇത് എടുത്തുകാണ്ിച്ചിട്ടുമുണ്ടാ്. ആദികവിികചെള പിിന്തുടിർന്നുവിരുംന്ന് ഭാാസംനിലുംം 
കാളിദാസംനിലുംം ജീീവിിതത്തിചെ� ദുരാന്തവുംം ഹൈവികൃതങ്ങളും നിരാർത്ഥാകതയും കണ്ടുചെകാണ്ടുള്ള 
ചാിരാി നിമഗ്നമായാിരാിക്കുന്ന്ത് പിടുതയുള്ള വിായാനക്കിാരാന് തിരാിച്ചറിയാാം. ജീീവിിതനോത്താടും പ്രപിഞ്ചാ
സംതയനോത്താടുമുള്ള എഴുത്തുകാരാചെ� മൂർച്ചയുള്ള പ്രതികരാണ്ചെമന്ന് നിലയാിലുംം നിർമ്മമതയുചെടി 
പ്രകാശനചെമന്ന് നിലയാിലുംം കാവിയമർമ്മചെത്ത ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന് ഹിാസംചെത്ത നാം തിരാിച്ചറിയാണ്ം.
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പികൻ. ഇനോ�ാൾ തിരുംവിനന്തപുരാം മഹിാത്മിാഗംാന്ധി നോകാചെളജീിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. 2015-ൽ സംി.ചെക.
പിി. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി പുരാസ്കാാരാം കാല്പാനികതയും മലയാാള നോനാവിലുംം എന്ന് കൃതിക്കി് ലഭാിച്ചു. നോനാവിലുംം 
കാല്പാനികതയും എന്ന് കൃതിക്കി് 2017-ചെല ഹൈവിജ്ഞാംാനിക സംാഹിിതയത്തിനുള്ള തുളസംീവിന പുരാസ്കാാരാം, 
2018-ചെല പിി.ചെക. പിരാനോമശാരാൻ നായാർ ട്രിസ്റ്റിിചെ� എസം്. ഗുപ്തിൻ നായാർ നിരൂപിണ് പുരാസ്കാാരാം എന്ന്ിവി 

ലഭാിച്ചു. തിരും�ാണ്ൻ (കാവിയനാടികം–പ്രഭാാത് ബുക്കി് ഹി�സം്, തിരുംവിനന്തപുരാം), സംംസ്കൃതിയുചെടി പിാഠാന്തരാങ്ങൾ, പ്ര
ബുദ്ധിതയും പ്രതിബദ്ധിതയും (വിയാസംാ ബുക്സ്്, തിരുംവിനന്തപുരാം), ഇന്ദുനോലഖ: വിിമർശനവുംം വിിധ്യിചെയാഴുത്തും (നോകരാള ഭാാ�ാ 
ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം) എന്ന്ിവിയാാണ്് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ. 



ഒറ്റ: രാാഘവിൻ അനോത്താളിയുചെടി കവിിത
എം.ബി. മനോനാജീ്

അസംിസ്റ്റിൻറ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള-നോകരാള പിഠന വിിഭാാഗംം, കാലിക്കിറ്റ് സംർവികലാശാല. 

ചെതാണ്ണൂറുകളുചെടി പികുതിനോയാാചെടി മലയാാള കവിിതയാിൽ സംവിിനോശ�മായാ ഒരുംഇടിം നിർമിച്ചു
ചെകാണ്ടാാണ്് രാാഘവിൻ അനോത്താളി മലയാാളകവിിതയ്ക്ക്് പിരാിചാിതനാകുന്ന്ത്. ശില്പാിചെയാന്ന് നിലയാിൽ 
ഇന്തയയാിലുംടിനീളം എക്സ്ിബി�നുകൾ സംംഘടിി�ിക്കുകയും ശ്രീനോദ്ധിയാമാവുംകയും ചെചായ്ത അനോദ്ദഹിം, 
ചാിത്രാരാചാനയാിലുംം നോനാവിൽരാചാനയാിലുംം മുഴുകുകയും ചെചായ്തു. ‘മണ്ചെചാരാാതുകൾ‘, ‘നോചാാരാ�രാിശം’ 
ഉൾചെ�ചെടി മു�ത്തിമൂനോന്ന്ാളം കൃതികൾ രാചാിച്ചു. 

കവിിതാസംാഹിിതയത്തിൽ സംവിിനോശ� ശ്രീദ്ധിനോനടുവിാൻ ‘കണ്ടാത്തി’ എന്ന് കവിിതാസംമാഹിാ
രാത്തിനു സംാധ്യിച്ചു. അയ്യ��ണ്ിക്കിരുംചെടി അവിതാരാികനോയാാചെടിയാായാിരുംന്നു ‘കണ്ടാത്തി’ പ്രസംിദ്ധിീക
രാിച്ചത്. ദലിത്കവിിതയുചെടി വിിനോശ�സംാന്ന്ിധ്യയമായാിരുംന്നു പ്രസ്തുത പുസ്തകം. ഒരുംപിചെക്ഷ നിരാവിധ്യി 
കവിിതാസംാഹിിതയകൃതികൾ അതിനുമുമ്പുതചെന്ന്യും മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ രാചാിക്കിചെ�ട്ടിിരുംന്നു
ചെവിങ്കിലുംം, ദലിത് കവിിതാപ്രസ്ഥിാനത്തിന് വിിനോശ�ചെ�ട്ടി ഒരും ശ്രീദ്ധിനോനടിിചെയാടുക്കുവിാൻ ‘കണ്ടാത്തി’ 
എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിലൂചെടി സംാധ്യിച്ചു. ഈചെയാാരും പ്രനോതയകതയാാണ്് മലയാാളകവിിതയാിൽ രാാഘവിൻ 
അനോത്താളി നിർമിചെച്ചടുത്ത വിിനോശ�മണ്ഡലം. തുടിർന്ന്് അനോദ്ദഹിം രാചാിച്ചകൃതികളിൽ സംമകാല 
ശ്രീദ്ധിനോനടിിയാ കവിിതാസംമാഹിാരാമാണ്് ‘ഒറ്റ’. പ്രസ്തുത പുസ്തകചെത്ത അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി പിഠിക്കുക
യാാണ്് ഇവിിചെടി.

ചെകാത്തിചെ�ാളിഞ്ഞ് ശില്പാം
‘ഒറ്റയ്ക്ക്ിരാിക്കിാചെനാരാാർത്തിനോവിണ്ം
മുറ്റിത്തഴിച്ചസംാപ്നങ്ങൾ നോവിണ്ം
മാറ്റങ്ങൾക്കുചെറ്റാരാാൾ സംാക്ഷിനോവിണ്ം
നോതാറ്റങ്ങചെളല്ലാമുറഞ്ഞ്ഴിിഞ്ഞ്്
ഒറ്റയ്ക്കുംതചെന്ന് മരാിച്ചുനോപിാണ്ം’

    –ഒറ്റ

ഒറ്റയാായാി നടിക്കുന്ന് ഒരുംവിയക്തി ഇവിിചെടി ചെതളിഞ്ഞുംനിൽക്കുന്നു. ഒറ്റയാായാി നടിനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന് 
അവിസ്ഥിാവിിനോശ�ം, ഒറ്റതിരാിഞ്ഞ് ജീീവിിതം, ഒറ്റചെ�ടിൽ, ഇവിചെയാല്ലാം ഈ വിയക്തിയാിൽ സ്പഷ്ടമാണ്്. 
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ചെപിാതുനോലാകനോബാധ്യത്തിനു പുറത്തുനിൽക്കുന്ന്, മചെറ്റാരുംനോബാധ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന്തിനാലാവിണ്ം 
ഒരുംപിചെക്ഷ ഇങ്ങചെന ഒചെരാാറ്റചെ�ടിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ടാാവുംക. അതാവിചെട്ടി സംായാം ശബ്ദിക്കുന്ന്, 
സംായാം ചുവിടുവിയ്ക്കുംന്ന് സംാന്തം ആട്ടിത്തറകൂടിിയാാണ്്. ഒറ്റക്കിിരുംന്നുകുറിക്കുന്ന് വിരാികൾ നോഛദംവിന്ന് 
നോലാകാവിസ്ഥിയാിനോലക്കിാണ്് വിിരാൽചൂണ്ടുന്ന്ത്. ഈ  നോലാകാവിസ്ഥിയാാവിചെട്ടി പ്രതീക്ഷാ മുറിവിിനോ�
താണ്്. പ്രതീക്ഷാനോഛദമാണ്് ഇക്കിാലചെത്ത ഏറ്റവുംം വിലിയാ വിിന. ഒറ്റക്കിിരുംന്നുചെകാണ്ടാ് തചെന്ന്യും 
മറ്റുള്ളവിചെരായും നോനാക്കിിക്കിാണു്ന്ന് കവിിതയാിചെല വിയക്തി, പ്രതീക്ഷാമുറിവിിചെനക്കുറിച്ച് ആനോലാചാനം 
ചെചായ്യുന്നു. കവിിതയാിചെല ചാിലവിരാികൾ നോനാക്കുക.

‘പിാട്ടിക്കുടിിയാാചെ� ഞാറ്റുപിാട്ടിിൽ
ഗംാട്ടുകനോമ്പാളക്കിനവുംനോവിണ്ം’
‘നോവിട്ടിചെപിണ്ണിചെ� വിിയാർപ്പുതുന്ന്ി
നോവിാട്ടുബാങ്കിൽ ചെകാടിിനോയാറ്റിനോടിണ്ം’.
‘നോതാറ്റവിർചെക്കിാചെക്കി തുളഞ്ഞ്നാവിിൽ
നാറ്റത്രാിശൂലങ്ങൾ ഞാത്തിനോടിണ്ം’
‘ഒറ്റക്കിിരുംന്നു വിിയാർക്കിണ്ം ഞാൻ
മറ്റുള്ളവിർക്കിായാ് ദ്രവിിക്കിണ്ം ഞാൻ‘

                                –ഒറ്റ

ഒറ്റക്കിതിരാിചെ� വിിത്തും, മുറ്റമടിിക്കുന്ന് ചൂലുംം, ചെചാറ്റക്കുടിിലിചെല തചെ� ചെപിണ്ണും ഇനോ�ാഴിില്ല. ഇനോ�ാ
ഴുള്ളത് മറുകാലത്തിചെ� നോദവിാധ്യികാരാങ്ങളാണ്്. നോദവിഭാാവിനകളാണ്്. ധ്യവിളസം�ന്ദരായമാണ്്. പിാട്ടി
ക്കുടിിയാാചെ� ഞാറ്റുപിാട്ടുകചെള അ�ടിിപിിഴുചെതറിഞ്ഞ്, നോവിാട്ടുബാങ്കിനോലക്കി് തലപൂഴ്ത്തിി നിൽക്കുന്ന്, 
കാടിിചെന വിിഴുങ്ങിയാ നോകാടിിയുടുത്ത നാറ്റത്രാിശൂലങ്ങൾ ഞാന്നുകിടിക്കുന്ന് നോദവിാധ്യികാരാങ്ങചെളയും 
നോദവിഭാാവിനകചെളയും ധ്യവിളസം�ന്ദരായചെത്തയും പിരാിഹിസംിക്കിാൻ മടിിക്കുന്ന്ില്ല ഈ കവിിതയാിൽ 
ഒറ്റചെ�ട്ടി മനു�യതാം. അയാാളിൽ നമുക്കി് ഒരും നാറാണ്ത്തു ഭ്രാാന്തു കാണ്ാം. മന്തുപിിടിിച്ചുവിിങ്ങിയാ 
കാലുംംവിലിച്ച് മലമുകളിനോലയ്ക്ക്് കല്ലുരുംട്ടിിക്കിയാറ്റി പിർവിതമുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിിക്കിാചെത അത് വിിജീയാ
ത്തിചെ� അടിയാാളമാക്കിാചെത താഴ്നാിലനോത്തയ്ക്ക്് വിളചെരാ നിസ്സ്ാരാമായാി ഉരുംട്ടിിക്കിളഞ്ഞ്്, ഓട്ടിക്കിയ്യും 
അരാക്ഷിതനോബാധ്യവുംം വിിജീയാചാിഹ്നമാക്കുന്ന് ഒരും നാറാണ്ത്തുഭ്രാാന്തൻ. നാറാണ്ത്തുഭ്രാാന്തചെ� 
ജീല്പാനങ്ങൾ നോപിാചെല ഒറ്റയ്ക്ക്ിടിചെപിടുന്ന് ഈ കവിിത ചാിന്താദായാകമായാ ഒരുംനോലാകം നിർമിക്കുന്നു. 
ചാിലനോ�ാൾ പിരാിഹിാസംത്തിചെ�തായാി അത് അവിതരാണ്ചെ�ടുന്നു. നോക്രിാധ്യത്തിചെ�യും, നോക്ഷാഭാത്തി
ചെ�യും, ബുദ്ധിമ�നത്തിചെ�യും, സംാനോരാാപിനോദശത്തിചെ�യും, പിരാിഹിാസംത്തിചെ�യും നോലാകം ഇവിിചെടി 
കാണ്ാം. അയാാൾ ഒറ്റയ്ക്കും നിൽക്കുന്ന് ഒരും ഉപിഗ്രഹിമാണ്്. പുറത്താക്കിചെ�ട്ടി ഒരും നക്ഷത്രാമാണ്്. 
അറുചെത്തറിയാചെ�ട്ടി ചെപിാള്ളുന്ന് ഒരും നാവിാണ്്, ബഹിിഷ്കൃതചെ� ചെപിരുംവിിരാലാണ്്. ശബ്ദങ്ങളുചെടി കൂട്ടി
ച്ചില�ാണ്്. വിർണ്ങ്ങളുചെടി കലർചെന്ന്ാഴുകുന്ന് കയാൻവിാസംാണ്്, ചെകാത്തിചെ�ാളിഞ്ഞ് ശില്പാമാണ്്.

ഒറ്റയ്ക്ക്ിരാിക്കുന്ന് മനു�യതാം, മുറ്റിത്തഴിച്ച സംാപ്നങ്ങളുചെടി സംമാഹിാരാം. നോതാറ്റങ്ങളാൽ ഉറഞ്ഞ് 
ഒറ്റക്കിതിർ വിിപ്ലവിം, രാാഘവിൻ അനോത്താളിയുചെടി കവിിതകൾ വിിസ്തൃതമായാ ഒരും സംംസ്കാാരാമായാി പിരാി
ണ്മിക്കുന്ന്ത് ഈ രൂപിത്തിലാണ്്. അതിന് ചാരാിത്രാത്തിചെ� തുടിർച്ചയുണ്ടാ്. വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� 
ആകുലതയുണ്ടാ്. ‘ഒറ്റ’ എന്ന് കവിിതാസംമാഹിാരാത്തിചെല ഓനോരാാകവിിതയാിലുംം നമുക്കുകാണ്ാൻ 
കഴിിയുക ഈയാർത്ഥാത്തിൽ ചാരാിത്രാസംന്ന്ിനോവിശവുംം ആകുലതയുമാണ്്.

തകർന്നുനോപിായാ ഒരുംമനു�യൻ ഈ ചാരാിത്രാസംന്ന്ിനോവിശങ്ങളിലുംടിനീളമുണ്ടാ്. അത് തകർചെത്തറി
യാചെ�ട്ടി ഒരും ജീനസംമൂഹിത്തിചെ� പ്രതിനിധ്യാനം കൂടിിയാാണ്്. വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� നോനരാില്ലാത്ത 
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വിി�റികൾക്കുമുന്ന്ിൽ ആകുലതനോയാാചെടി നില്ക്കുന്ന് ഒരും മനു�യനുണ്ടാ്. ആകുലതനോപിറുന്ന് ഒരുംജീനത
യുചെടി പ്രതിനിധ്യാനമാണ്യാാൾ. ആ പ്രതിനിധ്യാനചെത്ത നമ്മൾ പുച്ഛിക്കും, ആട്ടിിയാിറക്കും, അവിനോഹിളി
ക്കും. ജീീവിിക്കിാൻ പിഠിക്കിാത്തവിർ എന്ന്് പിരാിഹിസംിക്കും. അനോതസംമയാം, അവിർക്കുമുന്ന്ിൽ നിരാന്തരാം 
വിിജീയാിക്കുന്ന് നോനരാല്ലാത്ത വിി�റികചെളക്കുറിച്ച് മ�നം പിാലിക്കുകയും ചെചായ്യും. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന്, 
ചെപിാട്ടിൻ ചെതയ്യചെത്തനോ�ാചെല, നിരാന്തരാം ചാടുലമാകുകയാാണ്് രാാഘവിൻ അനോത്താളിയുചെടി കവിിത. 
ചാങ്ങലയ്ക്ക്ിട്ടിാലുംം ഒടുങ്ങിനോ�ാകാത്ത, വിികാരാത്തിചെ� എരാിയുന്ന് പിർവ്വതങ്ങളായാി ആ കവിിതകൾ 
തുടിിയും മണ്ിയും കുലുംക്കുന്നു. നഗംരാപ്രാന്തങ്ങളിനോലയ്ക്ക്് അലമുറനോയാാചെടി പ്രനോവിശിക്കുന്നു. നോവിനോരാാചെടി 
പിിഴുതചൂരാൽച്ചുവിടുകൾനോപിാചെല, കവിിതയും, ചാിത്രാങ്ങളും ശില്പാങ്ങളുംചെകാണ്ടാ് നോനരാില്ലാചെത പ്രചാരാി
ക്കിചെ�ടുന്ന് വിി�റികചെള വിിഭ്രാമചെ�ടുത്തുന്നു. കവിിതചെയാഴുത്ത് മരാിച്ചുനോപിായാ ജീനതയ്ക്ക്ായുള്ള ചാാവും
പിാട്ടുകളാക്കുന്നു.

മണ്ണും മഹിാബലികളും
‘നോ�ഹിമില്ലിന്ന്് കാമവുംം കാരുംണ്യ-
വിർ�മില്ലിനി നോകാരാിചെച്ചാരാിയുവിാൻ.
അലിവുംവിിറ്റ് വിൻകാശുകൾ വിിപിണ്ിക്കി്
നോമാളിലാനോരാാ പിണ്ിയുന്നു സം�ധ്യങ്ങൾ‘ 

    –വില്ലി
‘ഇത് നോവിറിടിനോത്തക്കുള്ള യാാത്രാകൾ
നോവിചെറയാാരുംം പിറയാാത്ത നോപിാരുംകൾ
മണ്ണുനോവിണ്ചെമന്ന്ിചെ�ാഴും നോകഴുന്നു
മണ്ണിനുടിമകൾ രാാജീാക്കിളായാവിർ
ചാത്തടിക്കുവിാൻ, വിിളചെവിടുക്കിാനുള്ള
മണ്ണിനിച്ഛകൾ മാനാഭാിമാനങ്ങൾ‘

    –ചെചാങ്ങറ

തനോദ്ദശമനു�യർ നിർമിചെച്ചടുക്കുന്ന് സംമരാാസംക്തമായാ നോലാകം കവിിദർശിക്കുന്നു. ‘ഒറ്റചെയ്ക്ക്ാനോരാാണ്
ക്കിിനാവിിചെന’ കാണു്ന്ന്താണ്് പിലനോ�ാഴും കവിിയുചെടി നോലാകം. നീറുന്ന്നോനാവുംകളും നരാാധ്യമപിനോരാ
ഡുകളും, ചെനറിചെകട്ടി ദാർശനിക കർക്കിശതയും, നോദശവിിനോദാ�ങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ഒരുംകാലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക്് 
ഒനോരാാണ്ചെത്ത കിനാവുംകാണു്ന്നു ചെചാങ്ങറ എന്ന് കവിിതയാിചെല ഏകാകിയാായാ വിയക്തി. ചെചാങ്ങറ 
എന്ന് കവിിതയാിചെല ഈ ഏകാകി സംമരാനോനതാനോവിാ, നോനതൃതാം നഷ്ടമായാ മചെറ്റാരാാചെളാ സംമരാസ്ഥി
ലങ്ങളിൽ പിിടിഞ്ഞ്വിചെരാാ ആരുംമാകാം. സംാർവിനോദശീയാമായാ സംമരാസംജ്ജതയാാണ്് ഇവിിചെടിയുള്ളത്. 
‘നോചാമ്പിലയാിൽ ചെതറിച്ച കണ്ണീരാിചെ�, ഉപ്പുകല്ലുകൾക്കുള്ളിലുംണ്ടാായാിരുംചെന്ന്ാരാാൾ‘ എന്ന്ാണ്് ഒറ്റയ്ക്ക്് 
ഓനോരാാണ്ക്കിിനാവിിചെന കാണു്ന്ന്യാാചെള കവിി നിരാീക്ഷിക്കുന്ന്ത്.

ആരാായാിരാിക്കും ആ മനു�യൻ അയാാളിൽ എന്താണ്് പ്രനോതയകത? വിന്നുനോചാർന്നു, കുടിിചെവിച്ചു, 
കാടുചെവിട്ടിി, കുന്നുകൾ നിരാത്തി, കന്നുപൂട്ടിി, കല്ലുരുംട്ടിി, കുളങ്ങളുണ്ടാാക്കിി, വിിത്തിറക്കിി, വിിളവും
കൾചെപിാലിച്ച് വിിശാചെമാചെക്കിയും പിാലിച്ചു. അങ്ങചെനചെയാാരാാചെള നാം ഓർക്കുന്നു. ഒരാാളല്ല. ഒരും
ചെപിരുംംആൾ. ആ ചെപിരുംമാൾ ആരാായാിരാിക്കിാം. നോചാരാൻചെചാങ്കുട്ടുവിൻ ആയാിരാിക്കുചെമാ, ആനോയാാൾ
പിാരാിയുമായാി എചെന്തങ്കിലുംം ബന്ധം ഉണ്ടാാകുചെമാ, രാാവിണ്നോനാ, മഹിാബലിചെയാാ ആയാിരാിക്കിാം, 
ചെകാനോക്കിാതമാരാിൽ ആചെരാങ്കിലുംമാകാം. കന്നുപൂട്ടിിയും കല്ലുരുംട്ടിിയും കുളങ്ങളുണ്ടാാക്കിിയും വിിളവുംചെപിാ
ലിച്ച കൃ�ിനാഥനാകാം. വിട്ടിത്തിലുംം നീളത്തിലുംം ചാതുരാത്തിലുംം കുളംകുത്തിയാ ചെപിരുംംതച്ചനാവിാം. 
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എന്ന്ാൽ അചെതല്ലാം നിഷ്പ്രഭാമായാിരാിക്കുന്നു. ഹൈകമാറിക്കിിട്ടിിയാ ഓർമകളായാിരാിക്കുന്നു.
ഒരുംപിിടിിവിറ്റും ചെകാടുക്കിാചെത
ഒരുംതുള്ളിചെവിള്ളവുംം കള്ളും ചെകാടുക്കിാചെത
അറുചെകാലകൾ നടിത്തി ജീയാിച്ചവിർ
ചെപിണ്ണഴികും തട്ടിിചെയാടുനോത്താർ
മണ്ണഴികും കട്ടുമുടിിനോച്ചാർ 
    –ചെചാങ്ങറ

കാരായങ്ങളാചെകയും തകിടിംമറിയുകയാായാിരുംന്നു. നോദശചാരാിത്രാത്തിചെലചെന്താചെക്കിനോയാാ നടിക്കിായ്ക്കൾ 
സംംഭാവിിച്ചു. നടിക്കിായ്ക്കളുചെടി ചാരാിത്രാം ചാരാിത്രാമായാിത്തീരുംന്നു. സംംഭാവിിക്കിാൻ പിാടിില്ലാത്തവിചെയാ 
കവിികൾ വിാഴ്ത്തിി. അനാദരാവുംകൾക്കി് ആദരാവുംകചെളന്നു നോപിരാിട്ടു. ചെകാചെന്ന്ാടുക്കിിയാതിചെന യുദ്ധിവിി
ജീയാചെമന്നു വിാഴ്ത്തിി, വിിഭാജീനങ്ങചെള മഹിതാചെമന്നു നമസ്കാരാിച്ചു. വിിനോദാ�ങ്ങചെള സംദ്കർമങ്ങചെളന്നു 
പുകഴ്ത്തിി. മനു�യനുമുകളിൽ മനു�യചെരാ പ്രതിഷ്ഠിിച്ചു. സംംഭാവിിച്ചചെതല്ലാം നല്ലതിചെനന്നു എഴുതിയു
ണ്ടാാക്കിി. അവിചെയാ വിാഴ്ത്തിി�ാടുവിാൻ ഗംായാകചെരായും കലാകാചെരായും അണ്ിനിരാത്തി. സംാംസ്കാാരാി
കപ്രചാാരാണ്ം എന്ന്തിന് നോപിരുംംനല്കിി. കവിികൾ വിിജീയാിച്ചവിചെരാ വിാഴ്ത്തിി�ാടിി. വിിജീയാിച്ചവിരുംചെടി 
കഥകൾ ജീനമനസ്സുകളിൽ സ്ഥിാപിിതമായാി. അവിർപിരാാജീിതചെരാ കുറ്റവിാളികളാക്കിി. ചാരാിത്രാത്തിൽ 
അങ്ങചെന കുറ്റവിാളി സംമൂഹിങ്ങൾ രൂപിംചെകാണ്ടു. കുറ്റവിാളി നോഗ്രാത്രാങ്ങൾ എന്നുപ്രചാരാിക്കിചെ�ട്ടു. 
കുറ്റവിാളികൾക്കിായുള്ള നിയാമങ്ങൾ ഓനോരാാന്നും രൂപിചെ�ട്ടു. കവിികൾ, കലാകാരാന്മാർ, എഴുത്തു
കാർ, ചാിന്തകർ, തത്താശാസ്ത്രീജ്ഞാംർ അവിചെയാ ഓനോരാാന്ന്ിചെനയും വിാഴ്ത്തിി�ാടിി. ജീയാിച്ചവിർ പിടിച്ചുവിിട്ടി 
വിാകയങ്ങൾ അവിരുംചെടി അഭാിപ്രായാങ്ങളായാി, പിിന്ന്ീടിത് എല്ലാവിരാിലുംം അടിിനോച്ചൽപിിച്ച മതങ്ങളായാി. 
എങ്കിലുംം കാരായങ്ങൾ അവിിടിംചെകാണ്ടാസ്തമിച്ചില്ല. പിരാാജീയാചെ�ട്ടിവിരുംചെടി ഗംാഥകളും അടിിത്തട്ടുകൾ 
ഹൈകമാറിചെക്കിാനോണ്ടായാിരുംന്നു. അടിിത്തട്ടുമനു�യരുംനോടിതായാ ഭാാ�യാിൽ, തനോദ്ദശീയാസംമൂഹിങ്ങളുചെടി 
സംാംസ്കാാരാികനോലാകത്തിൽ അത് പുകഞ്ഞുംനീറി. കാലങ്ങളായാി അത് ഹൈകമാറിചെക്കിാണ്ടാിരുംന്നു.

‘തൻകുലത്തിൽ ചാരാിതമിചെല്ലന്നുറഞ്ഞ്്
നോവിദപുസ്തകം കത്തിച്ച് വിിനോമാചാന-
ശാസ്ത്രീമായാി തന്ന്�ൻ കുലങ്ങൾക്കി്
അടിിമസംിദ്ധിാന്തം ഉരുംക്കിിചെയാടുചെത്താരാാൾ‘

     –ചെചാങ്ങറ

നോചാമ്പിലയാിൽ ചെതറിച്ച കണ്ണീരാിചെ�, ഉപ്പുകല്ലുകൾക്കുള്ളിലുംണ്ടാായാിരുംചെന്ന്ാരാാൾ. അങ്ങചെന ചാരാി
ത്രാത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നു. ചെപിായ്ക്യാിൽ അ�ച്ചനായാിരുംന്നു അതിൽ ഒരാാൾ. അങ്ങചെനനിരാവിധ്യി 
വിയക്തിതാങ്ങൾ ചാരാിത്രാത്തിചെ� ഭാാഗംമാവുംകയാായാിരുംന്നു. അവിരുംചെടി ശ്രീമങ്ങൾ, അധ്യാാനങ്ങൾ, അത് 
ചാിതറിയാമനു�യർക്കുനോവിണ്ടാി ശബ്ദിച്ചു. മണ്ണിനുനോവിണ്ടാിയുള്ള ശ്രീമം ആയാിരുംന്നു അതിചെലാന്ന്്. ചെചാങ്ങറ 
എന്ന് കവിിത, സംാധ്യാരാണ്മനു�യർക്കുനോവിണ്ടാി ശബ്ദിക്കുന്ന്ത് മണ്ണിനായുള്ള അവികാശത്തിചെ� 
രൂപിത്തിലാണ്്. മൂന്ന്ടിിമണ്ണിൽ താഴ്ന്നുനോപിായാ ചെപിരുംംആളിചെ� ഒരുംതുടിർച്ചയാാണ്്, മണ്ണിനുനോവിണ്ടാി 
ശബ്ദിക്കുന്ന് ഈ മനു�യരാിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന്ത്.

ചക്കയും ചർക്കയും

വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� ആകുലതയാാണ്് ‘ചാക്കി’ എന്ന് കവിിത വിയക്തമാക്കുന്ന്ത്. നോദശീയാതയുചെടി 
സംന്ദിഗംധ്്യതകചെളക്കുറിച്ച ്അത ്നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. രാാഷ്ട്രീനിർമാണ്ത്തിൽ സംംഭാവിിച്ച പിിഴിവുംകചെളക്കുറിച്ച് 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I number 396

പിലപിഠനങ്ങളും രൂപിചെ�ട്ടി ഘട്ടിത്തിലാണ്് നാമിന്ന്്. നോദശരൂപിീകരാണ്ത്തിൽ, സുവിർണ്യുഗംത്തിൽ, 
അപിരാങ്ങളായാത് ആചെരാന്ന്ചാിന്ത നചെമ്മ നോവിട്ടിയാാടുന്നു. നോദശരാാഷ്ട്രീത്തിചെ� രൂപിീകരാണ്ത്തിചെ� 
അനോതഘട്ടിത്തിൽ തചെന്ന് അപിരാസംമൂഹിങ്ങളും രൂപിചെ�ടുകയുണ്ടാായാി. ഇങ്ങചെന പുറത്തുനിർത്തചെ�ട്ടി 
സംമൂഹിങ്ങചെള നോനാക്കിിക്കിാണു്കയാാണ്് ‘ചാക്കി’ എന്ന് കവിിത.

‘ചാർക്കിചെയാനോ�ാചെല ചാക്കിയും
അധ്യിനിനോവിശവിിരുംദ്ധി-
മുദ്രാവിാകയമാണ്്.
ചാർക്കിചെക്കിാണ്ടാനയചെ�
നാണ്ം മറയ്ക്ക്ാം
ചാക്കിചെക്കിാണ്ടാ് മാനോളാർക്കി്
പിട്ടിിണ്ിമാറ്റാം’
   (ചാക്കി)

കഞ്ഞ്ിയും ക�യുമില്ലാത്ത പിഞ്ഞ്മാസംങ്ങളിൽ ദരാിദ്രരുംചെടി വിയാറിചെന താങ്ങിനിർത്തുന്ന്തിൽ പ്ര
ധ്യാനപിങ്കുവിഹിിക്കിാൻ ചാക്കിപ്പുഴുക്കിിന് സംാധ്യിച്ചിരുംന്നു. ചെവിറുചെത ചെവിട്ടിിപ്പുഴുങ്ങുന്ന്തു മുതൽ ചാക്കിയും 
കുരുംവുംം അരാിഞ്ഞ്ിട്ടി്, നോവിവിിച്ച് എണ്ണയാിൽ ഇളക്കിിചെയാടുക്കുന്ന്തുവിചെരാ അക്കൂചെടിയുണ്ടാ്.

ചാക്കി ദ്രാവിിഡിനോദശത്തിചെ� സംാന്തം പിഴിമാണ്്. സംംഘകാലസംാഹിിതയത്തിൽ വിർണ്ണിക്കുന്ന് 
പ്രധ്യാനപിഴിങ്ങളിചെലാന്ന്ാണ്് ചാക്കി. എന്ന്ാൽ കാലഘട്ടിം ഉരുംണ്ടാനോ�ാൾ ഇവിിടുചെത്ത മനു�യർ 
രാണ്ടാാംതരാമായാതുനോപിാചെല ഇവിിടുചെത്ത പുഷ്പംഫലസംസംയങ്ങളും രാണ്ടാാംതരാമായാിനോ�ായാി. നോദശത്തിചെ� 
രൂപിീകരാണ്ഘട്ടിത്തിലുംം ഇത് തുടിർന്നു. എന്ന്ാൽ നോദശീയാരൂപിീകരാണ്ത്തിൽ ചാർക്കി പുലർത്തിയാ 
അനോതപ്രവിർത്തനം ചാക്കിയും ചെചായ്തു എന്നു നിരാീക്ഷിക്കുനോമ്പാൾ സംാധ്യാരാണ്മനു�യരുംചെടി ജീീവിനോലാ
കത്തിചെ� പ്രാനോദശികവിിനിമയാങ്ങൾകൂടിി ചാർച്ചചെചായ്യചെ�ടുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്ന്ത്.

‘ഇത് നോറാസം്വുംഡി്
ഇത് ടിീക്കി് വുംഡി്
ഇത് പ്ലാവുംഡി്
ഇതയാനിപ്ലാവുംഡി്
എന്ന്ാലുംം
നോദശഭാാ�കൾക്കിപ്പുറം
ചാക്കി ഒരുംസംമരാായുധ്യമാണ്് ’
   –ചാക്കി

നോദശീയാഭാാ�കൾക്കി് ഒ�ം അവിസംരാം കിട്ടിാചെത നോപിായാ, പ്രാനോദശിക ഭാാ�യാിലാണ്് ചാക്കി. അത് 
അരാികിൽ നിൽക്കുന്ന് ഒരും മരാം മാത്രാം. നിതയഹിരാിതവൃക്ഷമാണ്്. എന്ന്ാൽ ആ അർത്ഥാത്തിൽ 
പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ടിാചെത നോപിായാത്. മരാഉരും�ടിികളിൽ പ്ലാവിിന് പ്രാധ്യാനയം കൂടുതലാണ്്. അനോ�ാഴും 
പ്ലാവിിന് മറ്റുവൃക്ഷങ്ങൾചെക്കിാ�ം സ്ഥിാനം ലഭാിക്കുന്ന്ില്ല. പ്ലാവിില മൃഗംങ്ങൾക്കും ഭാക്ഷണ്മാകുന്നു. 
ഇലചെപിാഴിിച്ചിട്ടി് ഭൂമിചെയാ തണു്�ിക്കുന്നു. ഇങ്ങചെനചെയാാചെക്കിയാായാിട്ടും പ്ലാവി് വുംഡി് പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ടു
ന്ന്ില്ല. നോതക്കുമരാവുംം, നോറാസം്വുംഡും മറ്റും ആ സ്ഥിാനം തട്ടിിചെയാടുത്തിരാിക്കുന്നു. അനോ�ാഴും ഒരുംസംമരാായു
ധ്യത്തിചെ� നോപിരാാണു് ചാക്കി. കത്തിയുരുംകിയാ ദാരാിദ്രയചെത്ത, നോനരാിടിാൻ ചെനഞ്ചുംവിിരാിച്ച് നിരാന്നുനിന്ന് 
ഫലവൃക്ഷം. പിഞ്ഞ്ക്കിർക്കിിടികത്തിൽ കരാിഞ്ഞ്കുടിലുംകൾക്കി് ആശാാസംമായാ സംമരാമരാം. കൂട്ടിിന് 
മാങ്ങയും കാന്താരാിമുളകും മാത്രാം. വിാഴി�ഴിം അന്നും വിനോരാണ്യമായാിരുംന്നു.



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 97

‘അന്ന്് സംായാി�ിനാദയം വിാഴി�ഴിം
പിിചെന്ന് ചാക്കി�ഴിം
രാണ്ടും ചെതാലികളഞ്ഞ്് നോസംവിിച്ചതാകാം
നാടുവിിട്ടിചെതന്ന്് നർമ്മഭാാ�യം’
    –ചാക്കി

സംാാതന്ത്ര്യയസംമരാത്തിൽ ഒരും പ്രധ്യാനപിങ്കുവിഹിിക്കിാൻ ചാക്കിക്കു കഴിിഞ്ഞും എന്ന്് കവിി. ജീീവിനുള്ള 
മനു�യർക്കിചെല്ല നോപിാരാാടിാൻ കഴിിയൂ. ആയാതിനാൽ ചാക്കി, സംാധ്യാരാണ് മനു�യർക്കി് ജീീവിിച്ചിരാിക്കു
വിാനുള്ള ഊർജ്ജം ചെകാടുത്തു. ബ്രിട്ടിീഷുകാചെരാ പുറത്താക്കുന്ന്തിൽനോ�ാലുംം പ്രധ്യാനപിങ്കുവിഹിിച്ചു. 
ചെതാലിചെപിാളിച്ച് വിാഴി�ഴിം തിന്ന് സംായാി�് അനോതവിാശിനോയാാചെടി ചാക്കിച്ചുളചെപിാളിച്ചുകളഞ്ഞ്ിട്ടി് കുരും 
ചാവിച്ചുതിന്നു. അങ്ങചെന തൂറ്റിയും ചെചാാരുംക്കിിയും നാണ്ംചെകട്ടും സംായാി�് നാടുവിിട്ടു. സംായാി�ിചെന 
നാടുകടിത്തുന്ന്തിൽ നാട്ടുകാർ സംാധ്യിചെച്ചടുത്ത ശ്രീമങ്ങൾ അവിചെയാക്കുറിച്ചുള്ള ആനോലാചാനകൾ
ക്കൂടിി ഈ വിരാികൾ പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ്. പ്രാനോദശികമായാി നിർമിചെച്ചടുത്ത എത്രാചെയാാ ആയുധ്യങ്ങളും 
തന്ത്ര്യങ്ങളുംകൂടിി ഉൾചെ�ട്ടിതായാിരുംന്നു നമ്മുചെടി സംാാതന്ത്ര്യയസംമരാം.

‘ചാക്കിയും ചാമ്മന്തിയും
ചെബാചെക്കിയും മുള്ളാണ്ിയുമായാ്
പ്രതിനോരാാധ്യിക്കുന്നു
വിിശ�ിചെന
നോരാാഗംചെത്ത
മരാണ്ചെത്ത
വിിളമ്പും ധ്യാർഷ്ടയചെത്ത
ധ്യിക്കിാരാചെത്ത’
  (ചാക്കി)

അങ്ങചെനയാാണ്് ചാക്കി ഒരും നോദശീയാായുധ്യമായാ് മാറിത്തീരുംന്ന്ത്. നോദശീയാതയുചെടി മുഖയധ്യാ
രാാവിയവിഹിാരാങ്ങചെള പിരാിഹിസംിക്കുന്ന് ഒരുംപ്രാനോദശികശക്തി ഈ കവിിതയ്ക്കുംണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ ചാക്കി 
നോകരാളീയാമായാ ഒരും ആയുധ്യമായാിചുരുംങ്ങിയാിരുംന്ന്ില്ല. തിമിഴ്നാാടും കർണ്ാടികയും ആന്ധ്രയും 
ഒചെക്കിയുൾചെക്കിാള്ളുന്ന് ഒരും ദ്രാവിിഡിനോദശപ്രതിനോരാാധ്യം കൂടിിയാാണ്് ചാക്കി. ഈ ദ്രാവിിഡി നോദശപ്ര
തിനോരാാധ്യത്തിന് വിലിയാ ചാരാിത്രാമുണ്ടാ്. പ്രാചാീനഇന്തയയാിലാചെണ്ങ്കിലുംം സംമകാലത്താചെണ്ങ്കിലുംം. 
മനു�യവിിരുംദ്ധിതചെയാ തൃണ്വിൽഗംണ്ിച്ച സംംഘനോബാധ്യം ദ്രാവിിഡിനോദശചെത്ത പ്രതിനോരാാധ്യ മണ്ണാക്കിി
നിർത്തിയാിരുംന്നുവിചെല്ലാ. അതുതചെന്ന്യാാണ്് സംമകാലത്തും കാണ്ാൻ കഴിിയുക. ദ്രാവിിഡിനോദശം 
അടിിയുറച്ച ഒരുംപ്രതിനോരാാധ്യനോമഖലകൂടിിയാാണ്്. ഫാ�ിസംത്തിചെ� സംമഗ്രാധ്യികാരാചെത്തയാാകചെട്ടി, 
സംാംസ്കാാരാികാധ്യികാരാചെത്തയാാകചെട്ടി അത് പ്രതിനോരാാധ്യിച്ചുനിർത്തുകതചെന്ന് ചെചായ്യും. അതുചെകാണ്ടാ് 
ചാർക്കിചെയാനോ�ാചെല, ചാക്കിയും പ്രതിനോരാാധ്യമാണ്്. പ്രാനോദശികമനു�യർ നിർമിചെച്ചടുത്ത നോദശീയാതയുചെടി 
പ്രതിനോരാാധ്യം.

ച്ഛേദശഹൈദവിങ്ങളുകെട സ്ാന്നിിധ്യം�ം

നോദശഹൈദവിങ്ങളുചെടി സംാന്ന്ിധ്യയങ്ങളാണ്്, അനോത്താളിക്കിവിിതകളുചെടി മചെറ്റാരുംപ്രനോതയകത. ‘കണ്ടാ
ത്തിചെയാ’ കവിിതയാിനോലയ്ക്ക്് ആനയാിച്ചതുനോപിാചെല നിരാവിധ്യി വിയക്തികൾ, നോദശമൂ�ൻമാർ, ഊരുംമാതാ
ക്കിൾ ഒചെക്കിയും അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതയുചെടി ഭാാഗംമാവുംന്നു. തചെ� മാതാവിായാിരുംന്നു കണ്ടാത്തി. 
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കൂമ്പാള എന്ന് കവിിതയാിൽ ഇതിനുസംമാനമായാി ചാില അമ്മമാർ സ്ഥിാനചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. അതുനോപിാചെല 
പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി ഒരുംകവിിതയാാണ്് ‘കലിച്ചി’

‘പിാതിയുടിഞ്ഞ്
മണ്കലങ്ങചെള
കലിച്ചി വിരുംന്നുണ്ടാ്
പിതിരുംനോചാറി
പിതമളന്ന്ന്തിയ്ക്ക്്
പിാതനോതാറും വിിളക്കുകത്തിക്കുക’

കലിച്ചി എന്ന് ഒരാമ്മ, അഥവിാ അമ്മഹൈദവിം വിരുംന്നു. അവിർ വിരുംന്ന്വിഴിിയാിൽ ഉടിഞ്ഞ് മണ്കല
ങ്ങളുണ്ടാ്. അവിയ്ക്ക്് അറിയാാം കലിച്ചിചെയാ. പിതിരാളന്ന്്, പിതമളന്ന്്, ഉടിഞ്ഞ്കലങ്ങളുള്ള വിീടുകളിൽ 
ഉറങ്ങിനോ�ായാവിർക്കി് കലിച്ചിചെയാ അറിയാാം. ചാരാിത്രാത്തിചെ� ഒരുംപ്രനോതയക ഇടിത്തിൽ നിന്ന്ാണ്് 
കലിച്ചിയുചെടി യാാത്രാ. ഒരും കാലഘട്ടിത്തിചെ� ഖനീഭാവിിച്ചനോലാകം അവിിചെടിയുണ്ടാ്. ആ നോലാകചെത്ത 
ചാിലഅടിയാാളങ്ങളിലൂചെടി വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ടാ് കവിി. ദലിത് കവിിതയുചെടി സ്ഥിിരാപിരാിചാിതമായാ ഇനോമജു
കൾകൂടിിയാാണ്് അവി. ഉടിഞ്ഞ്മണ്കലം, പിതിരാ്, പിതം, തുടിങ്ങിയാ ഇനോമജുകൾ ഫൂഡിലിസംത്തിചെ� 
നോദവികാലത്തിചെ� നോദവിവിാഴ്ചചെയാ ഓർമി�ിക്കുന്നു. ഭൂതകാലവുംം സംമകാലവുംം കൂടിിക്കിലരുംന്നു ഇവിിചെടി.

‘പിതാകനോക്കിാ�യാിൽ
പിാതിചെവിന്ത മസ്തിഷ്കാം
പിതാകാസംക്തിപിനോരാഡുകൾ
പിതംവിന്ന് വിാക്കുകൾ‘
    –കലിച്ചി

പിതാകനോക്കിാ�, പിാതിചെവിന്തമസ്തിഷ്കാം, പിതാകാസംക്തി മുറ്റിയാ പിനോരാഡുകൾ, സംമകാലത്തിചെ� 
നോദവിധ്യവിളിമ ചെവിളിവിാക്കിചെ�ടുന്നു. ധ്യവിളതയാാകുന്നു അധ്യികാരാത്തിചെ� താല്പാരായം. തലനോച്ചാറുകളിൽ 
വിി�ംനിറയ്ക്കുംന്നു. തലനോച്ചാറുകൾ നോവിവിിചെച്ചടുക്കുന്നു. തലനോച്ചാറുകചെള പിരുംവിചെ�ടുത്തുന്നു. നോവിവുംന്ന് 
തലനോച്ചാറുകൾക്കി് സംംരാക്ഷണ്മാകുന്ന്ത് പിതാകകളാണ്്. പിതാകാസംക്തിയാാകുന്നു സംമകാലം. 
പിതാകാസംക്തിമുറ്റിയാ പിനോരാഡുകൾ സംമകാല തിന്മകളുചെടി ആൾമറകളാണ്്. ആൾമറകളാണ്് 
തിന്മയ്ക്ക്് മറ. ആൾക്കൂട്ടിമാണ്് നിയാമത്തിചെ� നടിത്തിപ്പുകാർ, ഭൂതകാലത്തിചെ� തിന്മകൾക്കി് 
മറയാായാിത്തീരുംന്നു. സംാമൂഹിികതയുചെടി ദാരുംണ്ാന്തയങ്ങളാകുന്നു ആൾക്കൂട്ടിതിന്മകൾ. അവിർക്കു 
നടുവിിനോലയ്ക്ക്ാണ്് കലിച്ചിവിരുംന്ന്ത്. മലഞ്ചൂരാൽ മടിയാിൽ നിന്നും നടിന്ന്ിറങ്ങിയാകുറത്തിചെയാനോ�ാചെല 
പ്രതിനോരാാധ്യക്കിനലാവുംന്നു ഇവിിചെടി കലിച്ചിചെയാന്ന് നോദശമാതാവി്.

ഒറ്റം

ഉൾവിലിനോയാണ്ടാിവിന്ന് മനു�യരാാണ്് രാാഷ്ട്രീീയാനോബാധ്യയമുള്ള കവിികൾ. അവിരുംചെടി വിഴിികൾ ഒറ്റചെ�ട്ടു
നോപിാകുന്നു. ദലിത് കവിികളിൽ പിലരുംം ഇനോത അവിസ്ഥിയാിൽതചെന്ന്യാാണ്്. അവിരുംചെടി ദീർഘവിീക്ഷ
ണ്ങ്ങൾ ചാർച്ചചെചായ്യാൻ യാാചെതാരാാളുമില്ല. ഓനോരാാ വിഴിികളിലുംം ഏകപിക്ഷീയാതമാത്രാമാണു്ള്ളത്. 
ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങളുചെടി സംഹിവിർത്തിത്തമല്ല ഇവിിചെടിയുള്ളത്. പികരാം ഇവിിചെടി കണ്ടുവിരുംന്ന്ത് ഹൈവിരും
ധ്യയങ്ങളുചെടി താൻനോപിാരാിമമാത്രാമാണ്്.

അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് പിരാാജീയാചെ�ട്ടി ജീീവിിതമാണ് ്ഓനോരാാ ദലിത ്എഴുത്തുകാരാനോ�തും. അവിരാിൽ 
പിലരുംം ആത്മിഹിതയചെചായ്യുന്നു. അന്തർമുഖരാായാി ജീീവിിക്കുന്നു. അടിക്കിി�ിടിിച്ചനോവിദനകനോളാചെടി 
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ചാിലസംന്ദർഭാങ്ങളിചെലങ്കിലുംം ചെപിാട്ടിിചെത്തറിക്കുന്നു. ചെപിാതുവിിടിങ്ങളിൽ ഒറ്റചെ�ടുന്നു. അക്കിാദമിക
പുറംപൂച്ചുകചെള പുച്ഛനോത്താചെടി ഒഴിിവിാക്കുന്നു. ജീനതയുചെടി അവിസ്ഥി, ചാരാിത്രാപിരാമായാ പിരാാജീയാം, തുടിർ
ച്ചയാായുള്ള തിരാിച്ചടിികൾ, സ്ഥിാപിനദാരാിദ്രയം, സംാമ്പത്തികനോലാപിം, ബഹിിഷ്കാരാണ്ം, ധ്യവിളാധ്യികാരാ
ത്തിചെ�യും നോദവിാധ്യികാരാത്തിചെ�യും നോലാകനോബാധ്യങ്ങളുചെടിയും തുടിർച്ചയാായാതും ചെതറ്റായാതുമായാ 
വിിജീയാം, എന്ന്ിങ്ങചെന എത്രാനോയാാ ദുരാിതബാധ്യിത നോലാകമാണ്് ദലിചെതഴുത്തുകാർക്കുമുന്ന്ിലുംള്ളത്. 
അവിചെരാഴുതുന്ന്ത് ഭാാവിനാപിരാമായാ നോവിലിനോയാറ്റത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുമാത്രാമല്ല ചെസ്പാനോണ്ടാനിയാസം് 
ഓവിർഫ്നോളാ മാത്രാമല്ല, മറിച്ച് ജീനതനോയാാടുള്ള അഗംാധ്യനോവിദനയാിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് അതും
സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. കാലംഒരുംക്കിിചെക്കിാടുക്കുന്ന് തിരാിച്ചടിിയാാണ്്, ചാില എഴുത്തുകാചെരാചെയാങ്കിലുംം 
മനോനാനോരാാഗംതുലയമായാ ഒറ്റചെ�ടുത്തലിനോലയ്ക്കും ചെകാചെണ്ടാത്തിക്കുന്ന്ത് നോദശത്തിചെ� സംന്ദിഗം്ധ്യതകൾ 
തചെന്ന്യാാണ്്.

‘ഉള്ളചെതന്താണു്റങ്ങാതിരാി�വിർ
തുള്ളിയാായാിറ്റുവിീഴുന്ന് ചാിതയാാണ്്
ഉള്ളിലുംള്ള കനലിചെ� തുള്ളിയാായാ്
മുള്ളിലൂചെടി നടിക്കിയാാണ്ിചെ�ാഴും’
    –നടിത്തം
‘നോനരുംനോചാാദിച്ച് കാലം കലമ്പുന്നു
നരാകചെളല്ലാം 
പിിഴുചെതടുനോത്തക്കുവിിൻ‘
    –നരാ
‘ചെവിയാിലിനുനോണ്ടാനോതാ
നരാച്ചമാരാിയാിൽ
നനയുവിാനുള്ളതരാി�്
ചെവിയാിലിനുനോണ്ടാചെറ
വിി�ാദാഹ്ലാാദങ്ങൾ‘ 
    –ചെകാതി�്
‘ഇചെന്ന്നിക്കും
പിറയുവിാനോനചെറയുണ്ടാ്
എചെ� ചെനഞ്ചാടു�ിചെല
കനലിളക്കിങ്ങളിൽ
വിീണു്ടിയുന്നു ചാാവുംകൾ
ചാാനോവിറിനോന്ന്ാർമ്മകൾ
ചാീകിയുണ്ർത്തുന്നു നോനാവുംകൾ‘
    –ഒന്ന്്
‘കാചെടിാഴിിഞ്ഞ് കരാിമ്പനനോയാാലകൾ
കീഴുനോമലായാ് തൂങ്ങിയാാടിി
ശംബുകദാസംയനോമറ്റുതപിംപൂണ്ടാിരാിക്കുന്നു
നോശാകമൂകൻ കടിവിാതിൽ‘
    –കടിവിാതിൽ

ഏചെതഴുത്തിചെ�യും നോപിാചെല ദലിചെതഴുത്തും ആത്മിാംശമുൾചെക്കിാള്ളുന്ന്താണ്്. രാാഘവിൻ അനോത്താ
ളിയുചെടി കവിിതകളിലുംം നമുക്കിത് വിയക്തമാണ്്. സൂക്ഷ്മിാംശങ്ങളിൽ അതുൾചെക്കിാള്ളുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയാവുംം 
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ച്ഛേഡിാ.എം.ബിി. മച്ഛേനാജി്
ഇടുക്കിി ജീില്ലയാിൽ ഇരാട്ടിയാാറിൽ ജീനിച്ചു. ഹൈപിനാവി് സംാനോദശി. കൂട്ടിാന്തതയുചെടി എഴുപിതുവിർ�ങ്ങൾ, 
കാണു്ന്ന്ീനോലാരാക്ഷരാവുംം, മുൻകാലുംകൾ കൂട്ടിിചെക്കിട്ടിിയാ നടിത്തക്കിാർ, പിാനോവി പിാനോവി നോപിാകനോവിണ്ടാ 
എന്ന്ിവി കവിിതാ സംമാഹിാരാങ്ങൾ. ദലിത് സംാഹിിതയവുംം ഉത്തരാാധുനിക കവിിതാ സംാഹിിതയവുംം 
പ്രധ്യാന പിഠനനോമഖല. മുദിത–മലയാാളത്തിചെല ദലിത് ചെപിണ് കവിിതകൾ, ചെസംലിന പ്രക്കിാനം–
ചെചാങ്ങറ സംമരാനായാികയുചെടി ജീീവിിതം (നോഡിാ.ഒ.ചെക. സംനോന്താഷുചെമാത്ത് ), കവിിതയുചെടി ചാരാിത്രാ 
പിാഠങ്ങൾ (നോഡിാ.എൽ. നോതാമസുകുട്ടിിയുചെമാത്ത്), ‘ജീാഗം’ എന്ന് നോനാവിൽ ഉൾചെ�ചെടി ഇരുംപിത്തിനാല് 

പുസ്തകങ്ങൾ .കാലിക്കിറ്റ് സംർവികലാശാല, മലയാാള-നോകരാള പിഠന വിിഭാാഗംത്തിൽ അസംിസ്റ്റിൻറ് ചെപ്രാഫസംർ.

അതിചെ� പ്രതിഫലനവുംം ഈ കവിിത നല്കുന്നു. ജീനജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാവിിനാശം, ഭാാവിനാത്മികമായാ 
ഉയാിർചെത്തഴുനോന്ന്ൽപുകൾ, രാാഷ്ട്രീത്തിനു സംംഭാവിിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് ഭാാവിിനാശം, അതിചെനതിചെരാ 
ഉയാിർചെത്തഴുനോന്ന്ല്ക്കുന്ന് ജീനപ്രതിനോരാാധ്യങ്ങൾ, ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങളുചെടി സംഹിവിർത്തിത്താം അസ്തമിക്കു
കയും ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങളുചെടി താൻനോപിാരാിഉടിചെലടുക്കുകയും ചെചായ്ത സംന്ദർഭാങ്ങൾ, ഫാ�ിസംത്തിചെ� 
അതിബഹുലതയും അതിസംങ്കീർണ്വുംമായാ കടിന്നുകയാറ്റം, നോദശത്തിനാപിത്താകുന്നു. ഭാാവിിനാശ
ത്തിചെ�യും പിതനകാലത്തിചെ�യും നോലാകത്തിൽ, ഒറ്റയാായാിരാിക്കുന്ന്ത് ദുനോരായാഗംമായാിത്തീരുംന്നു. 
രാാഘവിൻ അനോത്താളിയുചെടി കവിിതകൾ അവിചെയാ കാണു്ന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക്ിരുംന്ന്് അവിചെയാക്കുറിക്കുന്നു കവിി.

സ്ൈായാഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
1. ഒറ്റ, രാാഘവിൻ അനോത്താളി, എസം്.പിി.സംി.എസം്, നോകാട്ടിയാം, 2011

2. തിരുംവിരാശ്, രാാഘവിൻ അനോത്താളി, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, 2010

3. കലിയാാട്ടിം, രാാഘവിൻ അനോത്താളി, പ്രിയാതാ ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, 2010

4. കറുചെ�ഴുത്തുകൾ, രാാഘവിൻ അനോത്താളി, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്തപുരാം, 2015



ജീീവിിതത്തിചെ� ത്രാിമാനങ്ങൾ
വിി. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്

അസംി. ചെപ്രാഫ. ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, ചെകായാിലാണ്ടാി നോകന്ദ്രം

ഓനോരാാ കാലത്തും കവിിത നോനരാിടുന്ന് ചാില സം�ന്ദരായാത്മിക പ്രതിസംന്ധികളുണ്ടാ്. അത് 
രൂപിപിരാനോമാ ഭാാവിപിരാനോമാ ആവിാം. പുതുഭാാവുംകതാങ്ങൾ തീർക്കിാൻ എനോ�ാഴും ഉത്സുകമാണ്് 
കാവിയഭാാ�. ലാളിതയത്തിലുംം സംങ്കീർണ്ണതയാിലുംം നോവിറിട്ടി ആടിയാാഭാരാണ്ങ്ങളണ്ിഞ്ഞ്് അത് മാറി 
നിൽക്കും. അതിചെ� അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ അകനോത്തക്കും പുറനോത്തക്കും ഒരുംനോപിാചെല നീളുന്ന്താണ്്. 
വിിസ്മയാിക്കുകയും കലഹിിക്കുകയും സംങ്കടിചെ�ടുകയും ചെപിാട്ടിിചെത്തറിക്കുകയും അതിചെ� വിഴിികളാണ്്. 
ഓനോരാാ കാലത്തും ഏറ്റവുംം ഉചാിതമായാത് കവിിത സംാീകരാിക്കും. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് കാലത്തിന് 
ഒരാല്പാം മുന്ന്ിലായാി നടിക്കിാത്തചെതാന്നും ഉത്തമ കവിിതകളുചെടി കൂട്ടിത്തിൽ ചെപിടുനോത്തണ്ടാതുമില്ല. 
രാണ്ടാായാിരാത്തി�തിനഞ്ചാ് ഒനോ�ാബർ മാസംത്തിലാണ്് ഒ.പിി.സുനോരാ�ിചെ� ‘ചെവിറുചെതയാിരാിക്കുവിിൻ’ 
എന്ന് കവിിതാസംമാഹിാരാം പുറത്തിറങ്ങുന്ന്ത്. രാണ്ടാായാിരാത്തി എട്ടിിനുനോശ�ം എഴുതിയാ കവിിത
കളാണ്് ഈ സംമാഹിാരാത്തിലുംള്ളചെതന്ന്് ആമുഖം വിയക്തമാക്കുന്നു. വിർത്തമാനകാലം ഏറ്റവുംം 
എളു�ത്തിൽ പിഴികിനോ�ാകുന്ന് കാലമായാതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് കവിിതയുചെടി വിർത്തമാനം എന്ന്ത് 
കൃതയമായാ തീയാതികളിൽ നോരാഖചെ�ടുനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. കവിിതയുണ്ടാാകുന്ന് കാലം നോപിാചെല കവിിത 
വിായാിക്കുന്ന് കാലവുംം പ്രസംക്തമാണ്്. ഏചെതങ്കിലുംം ഗുരുംപിാഠശാലയാിൽനോച്ചർന്ന്് ധ്യയാനമനനങ്ങൽ
ക്കു നോശ�ം സംാായാത്തമാകുന്ന് ഒന്ന്ാണ്് കവിിത എന്ന് നിലവിിട്ടി് ആവിശയക്കിാർചെക്കില്ലാം ലഭായമാകുന്ന് 
സംാഹിിതയശരാീരാമായാി കവിിത അതിചെ� കനോമ്പാളസംാഭാാവിം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന് കാലത്ത് വിായാന 
കുനോറക്കൂടിി സൂക്ഷ്മിമാനോവിണ്ടാതുണ്ടാ്. കവിിതയുചെടി വിനോരാണ്യത തകരുംനോമ്പാൾത്തചെന്ന് എണ്ണക്കൂടുതൽ 
കവിിതയ്ക്ക്് പുതിയാ പ്രതിസംന്ധികൾ തീർക്കുന്നുണ്ടാ്. 

മുനോന്ന്ാട്ടു ചെവിക്കുന്ന് സം�ന്ദരായാത്മികമായാ ക്രിമചെ�ടുത്തലുംകളിൽ വിിസ്മയാിക്കുകയും തുറന്നു
കാട്ടുന്ന് സംതയങ്ങളിൽ ചെഞട്ടിൽ നോരാഖചെ�ടുത്തുകയും ആന്തരാികമായാ ധ്യയാനങ്ങളിനോലക്കി് നോചാർന്നു 
നിൽക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാഴിാണ്് കവിിതയുചെടി വിായാന നീതിപൂർവ്വകമാകുന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ അതിചെ� 
സംാതന്ത്ര്യമായാ അസ്തിതാചെമചെന്തന്ന്് ചെതരാഞ്ഞും കചെണ്ടാത്തുനോമ്പാൾ മാത്രാമാണ്് വിായാനയുചെടി സം�ന്ദരായം 
പൂർത്തിയാാകുന്ന്ത്. ഓനോരാാ രാചാനയും ഉത്സാഹിിക്കുന്ന്ത് ഒന്ന്ിചെനാന്നു നോവിറിട്ടു നിൽക്കിാനാണ്്. 
വിായാനക്കിാരാചെന വിിസ്മയാി�ിക്കിാനുള്ള എചെന്തങ്കിലുംം കരുംതിചെവിക്കിാൻ ഒനോരാാ രാചാനയും ആന്ത
രാികമായാി ഉത്സാഹിിക്കുന്നു. പുതിയാചെതനോന്താ വിാർന്നുവിീചെണ്ന്ന് വിിസ്മയാമാണ്് രാചായാിതാവിിലൂചെടി 
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വിായാനക്കിാരാചെന നോതടിി വിരുംന്ന്ത്. ഒനോരാ മണ്ണുതചെന്ന്യാാണ്് കുഴിച്ചുരുംട്ടുന്ന്ചെതങ്കിലുംം പുതിയാ രൂപിങ്ങ
ളാണ്് ശില്പാിയുചെടി ഭാാവിനയാിൽനിന്ന്് പുറത്തുവിരുംന്ന്ചെതന്ന്തുനോപിാചെല ജീീവിിതചെത്തക്കുറിച്ച് പുതിയാ 
കാഴ്ചകളും ദർശനങ്ങളും എടുത്തണ്ിയുനോമ്പാഴിാണ്് കവിിതകൾ വിിനോശ�വിായാനയ്ക്ക്് അർഹിമാകുന്ന്ത്. 
ക്രിമചെ�ടുത്തലിചെ� വിിസ്മയാചെ�ാട്ടുകൾക്കിപ്പുറമുള്ള സംവിിനോശ�ജീീവിിതവിായാനകൾ കവിിതകചെള 
ഒരുംപിടിി മുന്ന്ിൽനിർത്തുന്നു. സംാമാനയവിായാനയ്ക്ക്പ്പുറം മാറ്റിചെവിയ്ക്ക്ാചെനചെന്തങ്കിലുംമുനോണ്ടാാ എന്ന്് അനോനാ
�ിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഒ.പിി.സുനോരാ�ിചെ� കവിിതാപുസ്തകങ്ങളും വിായാനചെയ്ക്ക്ടുക്കുന്ന്ത്.

ധ്യയാനനോത്താളചെമത്തുന്ന് ആത്മിാനോനാ�ണ്ങ്ങളും പ്രണ്യാാനുഭാവിങ്ങളും സംമൂഹിചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
വിിചാാരാങ്ങളുമാണ്് സുനോരാ�ിചെ� കവിിതയാിൽ നിറഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന്ത്. ഈ കവിിതകളിൽ ചാിലനോ�ാൾ 
ഒരും യാാഥാസ്ഥിിതികചെന കാണ്ാൻ സംാധ്യിക്കും. ചുറ്റുപിാടിിൽനിചെന്ന്ല്ലാം നോനാട്ടിചെത്ത പിിൻവിലിച്ച് 
അവിനവിചെ� ആധ്യികളിനോലക്കി് ശ്രീദ്ധി നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്ന് ഒരും വിി�ാദനോരാാഗംിയുണ്ടാ്. വിി�ാദങ്ങൾ 
അസ്തിതാചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങളായാി, ധ്യയാനമായാി മുഴുവിൻ മനു�യർക്കും മരുംന്ന്ാകുന്ന് 
ക്ലൗാസംിക് രാചാനകളും വിായാനക്കിാരാചെന കാത്തിരാിക്കുന്നുണ്ടാ്.  ചെതളിമയാാർന്ന് നോബാധ്യയങ്ങളായും 
സംമൂഹിനോത്താടുള്ള വിിമർശനാത്മികമായാ ഇടിചെപിടിലായും പ്രണ്യാം ഈ കവിിതകളിൽ ആവിിഷ്കാരാി
ക്കിചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. ഇതിചെനല്ലാമപ്പുറം സുനോരാ�ിചെ� കവിിതകൾ വിളർച്ചചെയാ നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത് പുതി
യാകാലത്ത് പുതിയാ ജീീവിിതപിദ്ധിതികൾ നിർനോദ്ദശിക്കുകയും പുതിയാ ആനോഘാ�ങ്ങൾ തീർക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന്ിടിത്താണ്്.

പുത്തൻ മൂലയങ്ങൾക്കിായുള്ള അനോനാ�ണ്വുംം മാറിനോ�ാകുന്ന് കാലചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹിാ
തുരാചാിന്തകളും കവിിതകളിൽ ചെതളിഞ്ഞും കാണ്ാറുണ്ടാ്. ഇതിൽ ഏതാണ്് നിലനിൽക്കുക? ജീീവിി
താവിസ്ഥികളുചെടി പിരാിമിതികചെളക്കുറിച്ചുള്ള നോബാധ്യയങ്ങളാണ്് വിളർച്ചകചെള സംാാഗംതം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
ഹൈവിദുതിയും പിാലങ്ങളും പുത്തൻ നിരാത്തുകളും വിൻനഗംരാങ്ങളും വിലിചെയാാരും വിിഭാാഗംത്തിന് വിിനോമാ
ചാനമാകുനോമ്പാൾ ഈ വിളർച്ച നന്മകചെള ചെകടുത്തിക്കിളയുന്നു എന്ന്് നോവിചെറാരുംഭാാഗംത്ത് കരാച്ചിലും
കളും നോകൾക്കിാം. ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി യുഗംപിരാിവിർത്തനത്തിന് നോനചെരാ തിരാിഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന് 
കവിിതയാാണ്് ചെക.ജീി.ശങ്കരാ�ിള്ളയുചെടി ചെകാച്ചിയാിചെല വൃക്ഷങ്ങൾ. ആതയന്തികമായാി ആധ്യികചെള
യാാണ്് പ്രസംരാി�ിക്കുന്ന്ചെതങ്കിലുംം ഇടിനോ�രാിയുചെടി കുറ്റിപ്പുറംപിാലം മർതയവിിജീയാത്തിനോന്മൽ അഭാിമാ
നിക്കുന്ന്തായാി നടിിക്കുചെന്ന്ങ്കിലുംമുണ്ടാ്. നമുക്കി് ചെപിചെട്ടിന്നു നോനാക്കിിയാാൽത്തചെന്ന് ചെതളിഞ്ഞും കിട്ടുന്ന് 
കാലത്തിചെ� പിഴിയാ തട്ടുകൾ ഒന്ന്് ചെതാട്ടിടുത്തതിചെന റദ്ദു ചെചായ്യുന്ന് നിരാവിധ്യി ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ 
കാട്ടിിത്തരുംം. ചെചാമ്പിൽനിന്ന്് ഇരുംമ്പിനോലക്കു മാറിയാനോ�ാൾ മുതൽ മനു�യൻ സംംശയാനോത്താചെടി
യാാണ്് കാരായങ്ങചെള സംാീകരാിച്ചത്. ഇരുംമ്പ് വിലിയാ നാശങ്ങളുണ്ടാാക്കുചെമന്ന് പ്രവിചാനം പില നിലയ്ക്കുംം 
ശരാിയാാചെയാങ്കിലുംം അതിൽനിന്നു മാറിനിൽക്കിാൻ മനു�യനു കഴിിഞ്ഞ്നോതയാില്ല. മനു�യനോനയും പ്രകൃ
തിനോയായും സംംബന്ധിച്ച പുതിയാനിർവ്വചാനങ്ങളുമായാി അത് മുനോന്ന്ാട്ടു തചെന്ന് നോപിായാി. ഹൈവിദുതിയും 
അച്ചടിിയും ചെവിടിിമരുംന്നും തീവിണ്ടാിയും മാറിമാറി വിന്ന് വിാർത്താവിിനിമയാസംംവിിധ്യാനങ്ങളും വിിനോനാ
നോദാപിാധ്യികളും കടുത്ത സംനോന്ദഹിങ്ങനോളാചെടിയാാചെണ്ങ്കിലുംം സംാീകരാിക്കിചെ�ടുകതചെന്ന്യാാണ്് ചെചായ്തത്. 
അവിസംാനലക്ഷയം സംർവ്വനാശമാചെണ്ങ്കിലുംം ചെചാറിയാചെചാറിയാ തിരുംത്തലുംകനോളാചെടി കാലത്തിന് 
മുനോന്ന്ാട്ടു തചെന്ന്നോയാ നോപിാകാനാവൂ എന്ന്് ഇത് കാട്ടിിത്തരുംന്നു. 

നോവിഗംതയ്ക്കും നോപിാലുംം നോവിഗംം കൂടിിയാ കാലത്താണ്് നമ്മൾ കവിിത വിായാിക്കിാചെനടുക്കുന്ന്ത്. ജീീവിി
തത്തിൽ വിരുംന്ന് ഓനോരാാ മാറ്റവുംം ഒരുംപിിടിി സംനോന്ദഹിങ്ങളും മുനോന്ന്ാട്ടുചെവിയ്ക്കുംന്നു. ഒന്നുകിൽ കണ്ണുമടിച്ച് 
വിിനോധ്യയാചെ�ടിാം അചെല്ലങ്കിൽ സംംശയാിച്ച് മാറിനിൽക്കിാം എന്ന്ാണ്വിസ്ഥി. സംംശയാിച്ചു നില്ക്കുനോമ്പാനോഴി
ക്കും നചെമ്മ ചെപിാക്കിിചെയാടുത്ത് ഒഴുക്കിിചെ� ഭാാഗംമാക്കിാനുള്ള നോശ�ിയുണ്ടാ് പുതിയാ ഒഴുക്കുകകൾക്കി്. 
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ഹൈകകാലിട്ടിടിിച്ച് പുറചെ�ട്ടുനോപിാന്ന് തീരാങ്ങളിനോലക്കി് ഉന്മാദനോത്താചെടി എത്തിനോനാക്കിാചെമന്നുമാത്രാം. 
രാണ്ടാായാിരാത്തി എട്ടുമുതലുംള്ള നമ്മുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ എചെന്തല്ലാമുണ്ടാ്? ഇ�ർചെനറ്റിനും ചെടിലിവിി�ൻ 
ചാാനലുംകൾക്കും ആരാംഭാകാലനോത്തക്കിാൾ നോവിഗംത ഹൈകവിരാിക്കിാനായാിട്ടുണ്ടാ്. നോദശരാാഷ്ട്രീത്തിന് 
നമ്മുചെടി ഇച്ഛകളിനോന്മലുംള്ള നിയാന്ത്ര്യണ്ം ഭാാഗംികമാകുന്നുണ്ടാ്. കണ്മുന്ന്ിലുംം സംാപ്നങ്ങളിലുംം തിളങ്ങി
നിൽക്കുന്ന് കടുംവിർണ്ണക്കിാഴ്ചകൾ നോലാകത്തിചെ� ഏതു മൂലയാിൽനിന്ന്ാണ്് പുറചെ�ട്ടു വിരുംന്ന്ചെതന്ന്് 
ഊഹിിക്കിാൻ നോപിാലുംം കഴിിയാാതാവുംന്നുണ്ടാ്. വിാങ്ങുക എന്ന് വിാക്കിിചെ� നിർവ്വചാനം തചെന്ന് മാറിനോ�ാ
കുന്നുണ്ടാ്. ഭാക്ഷണ്ം,വിസ്ത്രീം,പിാർ�ിടിം എന്ന് അടിിസ്ഥിാന ജീീവിിതസംമവിാകയം മചെറ്റചെന്തല്ലാനോമാ ആയാി 
രൂപിാന്തരാം പ്രാപിിക്കുന്നു. പിണ്ക്കിാരുംചെടി ഇരാട്ടിിയാിൽ പിാവിങ്ങൾ ചെപിരുംകുന്നു. വിാങ്ങലിന് പുതിയാ 
ശീലങ്ങളും പുതിയാ മുൻഗംണ്നകളും പുതിയാസംംവിിധ്യാനങ്ങളും രൂപിചെ�ടുനോമ്പാൾ അധ്യാാനിക്കുക, 
അടിിസ്ഥിാന ജീീവിിതാവിശയങ്ങൾ നിറനോവിറ്റുക, മിച്ചം പിിടിിനോച്ചാ അധ്യികമായാി നോജീാലി ചെചാനോയ്താ സംമ്പാ
ദിക്കുക, ചെചാറിയാ ചെചാറിയാ സംാപ്നങ്ങചെള യാാഥാർത്ഥായമാക്കുക എന്ന് രാീതി തചെന്ന് പിഴിഞ്ചാനാകുന്നു. 
ഓനോരാാ മനു�യനോനയും തൂക്കിിയും അളന്നും അയാാളുചെടി ആസ്തിവിിചാാരാങ്ങൾ ഗംണ്ിചെച്ചടുത്ത് പിണ്ം 
മുൻകൂറായാി കിട്ടുനോമ്പാൾ സംാപ്നങ്ങളും സംാപ്നങ്ങൾക്കു പിിറചെക പിറക്കിാനുള്ള ചാിറകുകളും അങ്ങാടിി
യുചെടി നിയാമങ്ങൾചെക്കിാത്ത് വിാങ്ങാവുംന്ന്നോതയുള്ളൂ. അങ്ങാടിിതചെന്ന് ബസ്സുകയാറി ചെചാചെന്ന്നോത്തണ്ടാ 
ഏനോതാ ഒരാിടിമല്ല, മറിച്ച് അടിച്ചിട്ടി വിാതിലുംകൾ തുറക്കിാചെത തചെന്ന് ഓനോരാാരുംത്തനോരായും സംാകാരായ
മായാി ബന്ധചെ�ടുന്ന് ഒരും തടിിയാൻ മാർവിാടിിയാായാി രൂപിനോഭാദം സംംഭാവിിച്ച് സംദാ സംന്ന്ദ്ധിനായാി 
നിൽക്കുന്ന് ഒന്ന്ാണ്്.

തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന് ഈ വിലിയാ നഗംരാം നമ്മൾതചെന്ന് ഒരുംക്കിിചെയാടുത്തതാണ്്. വിിപ്ലവിം 
നോപിാചെല ചെവിട്ടിിനിരാത്താക്കിിയാ പിഴിയാ ഇടിവിഴിിയാിലൂചെടി ആദയം വിന്ന്ത് ഹൈസംക്കിിളും നോമാനോട്ടിാർഹൈസം
ക്കിിളും ഓനോട്ടിാറിക്ഷയും കാറുമായാിരുംന്നു. അതിനു പിിന്ന്ാചെല ചെജീ.സംി.ബി.യും ടിി�ർ നോലാറിയും 
വിന്നു. ടിി�ർനോലാറിയാിൽക്കിയാറി കുന്നുകൾ പിാടിനോശഖരാങ്ങളുചെടി ഹിരാിതാഭാചെയാ ചുവി�ണ്ിയാിക്കുന്ന്ത് 
കണ്ടാനോ�ാഴും എല്ലാവിർക്കും അതിൽ പിന്തിനോകചെടിാന്നും നോതാന്ന്ിയാിരുംന്ന്ില്ല. പിാടിങ്ങൾ നികന്നു 
വിരാചെട്ടി. വിലിയാ ചെകട്ടിിടിങ്ങളും വിയവിസംായാശാലകളും ചെതാഴിിലിടിങ്ങളുമുയാരാചെട്ടി എന്ന്ാണ്് ബഹുഭൂരാി
പിക്ഷവുംം ചാിന്തിച്ചത്. കവിികൾ പിചെക്ഷ, ഇതിചെനതിരാായാിരുംന്നു. ചെകാച്ചിയാിചെല വൃക്ഷങ്ങൾക്കും മുമ്പ് 
കുറ്റിപ്പുറം പിാലത്തിൽത്തുടിങ്ങിയാ ആ സംനോന്ദഹിം രാണ്ടാായാിരാത്തി ആറിൽ ഒ.പിി.സുനോരാ�് എഴുതിയാ 
‘തുറന്ന് വിഴിികൾ’ എന്ന് കവിിതയാിലുംം വിായാിക്കിാം.

നാലാംതരാംവിചെരാ പിഠിച്ച
ഗംവി. മാ�ിള എൽ.പിി.സ്കൂൾ
നോ�ാ�ിംഗം് നോകാംപ്ലക്സ്ായാി
നാലക്ഷരാം പിഠി�ിച്ച
മാ�മ്മാചെരാാചെക്കിയും
ഇൻഷൂറൻസം് ഏജീന്റുമാരാായാി    (പിലകാലങ്ങളിൽ ഒരും പൂവി് )

ടിാക്കിീസും വിായാനശാലയും കുണ്ടാടിിനിടിവിഴിിയും പിഴിയാ ക്ലൗിനിക്കും വിീടുകളും കള്ളു�ാപ്പും മചെറ്റന്തിനോനാ 
ഒചെക്കി വിഴിിമാറിനോ�ാകുന്ന്ത്  അത്രാ ആനോവിശനോത്താചെടിയാല്ല ഈ കവിിത സംാീകരാിക്കുന്ന്ത്. നോകരാളം 
വിളരുംന്നു, അഭാിമുഖം, നാം മുനോന്ന്ാട്ടി്, ചാില വിീട്ടു വിിചാാരാങ്ങൾ, മംഗംളപിത്രാം, നോചാരുംംപിടിി, വിാ നി�ാദാ 
തുടിങ്ങി പുതിയാ സംമാഹിാരാത്തിചെല കവിിതകളിലുംം ഇത്തരാം വിിചാാരാങ്ങൾ കാണ്ാൻ സംാധ്യിക്കും. 

ഗൃഹിാതുരാതാനോത്താചെടി പിഴിമയാിനോലക്കു തിരാിഞ്ഞുംനിൽക്കുന്ന്തു മാത്രാമല്ല പുതുകാല കവിിത. 
കനോമ്പാളം അധ്യികാരാഘടിനയാിലുംണ്ടാാക്കിിയാ മാറ്റങ്ങൾ മനു�യചെ� സംങ്കല്പാനങ്ങചെള ആഴിത്തിൽ 
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സംാാധ്യീനിച്ചതിചെ� കാഴ്ചകൾ അതിൽ ധ്യാരാാളമായാി കാണ്ാം. ഒരും വിശത്ത് വിലിയാ ഉത്തരാവിാദിതാ
ങ്ങളില്ലാത്ത ക്ഷണ്ികമായാ ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളായാി അത് പുതിയാ ഉടിലുംകളും ആത്മിാവുംം സംാീകരാിക്കു
നോമ്പാൾ അനോനകം കാരാണ്ങ്ങളാൽ അത് സംനോന്ദഹിങ്ങളുചെടി ആഴിങ്ങളും നോതടുന്നുണ്ടാ്. കവിിതയാിനോല
ക്കി് പ്രനോവിശനം കിട്ടിാതിരുംന്ന് പ്രനോമയാങ്ങളും പിദാവിലികളും വിാകയമാതൃകകളും ആനോലാചാനകളും 
കവിിതയാിൽ അമ്പരാപ്പുകൾ തീർക്കുന്നുണ്ടാ്.  കവിിതയുചെടി പുതിയാനോലാകം വിളചെരാ ഉദാരാമാണ്്. പുതിയാ 
കാലത്ത് അതിനു ചാാരാിനിൽക്കിാൻ ഒരുംപിാടി് ചുമരുംകളുണ്ടാ്. ആ ചുമരുംകളിചെലല്ലാം ഇഷ്ടംനോപിാചെല 
കുത്തിവിരായ്ക്ക്ാം. ചുമരുംകൾക്കി് വിാടികയാില്ലാത്തതുനോപിാചെല എഴുത്തിന് കൂലിയുമില്ല എന്നു മാത്രാം. 
കവിിതയാിൽനിന്ന്് മാറ്റിനിർത്തചെ�ട്ടിവിചെരാല്ലാം കവിിതയാിനോലക്കി് ആനോഘാ�മായാി മടിങ്ങിചെയാത്തു
ന്ന്ത് ആഹ്ലാാദകരാമാണ്്. ഓരാനോത്തക്കി് മാറ്റിനിർത്തിയാവിർ അവിരുംചെടി കാഴ്ചകളും അനുഭാവിങ്ങളും 
പ്രതിനോ�ധ്യങ്ങളും പുതിയാ ഭാാ�യാായാി കവിിതയാിനോലക്കി് ഒഴുക്കുനോമ്പാഴുള്ള ചെപിരുംചെവിള്ളത്തിൽനിന്ന്് 
അനാദിയാായാ കവിിത നോവിറിട്ടുനിൽക്കിാൻ പുതിയാ ചാമയാങ്ങൾ നോതടുന്നുമുണ്ടാ്.

കലും�ിതമാചെണ്ങ്കിലുംം ഈ നോലാകത്ത് ജീീവിിച്ചു തീർനോത്ത പിറ്റൂ. നോപിായാ കാലത്തിചെ� നന്മകചെള 
എത്രാമാത്രാം തിരാിച്ചുചെകാണ്ടുവിരാാൻ പിറ്റും? പുതിയാ നോവിഗംങ്ങനോളാടും അനുദിനമുയാരുംന്ന് മതിലുംകനോളാ
ടും മറവിികനോളാടും കലഹിിക്കുനോമ്പാൾത്തചെന്ന് ആഹ്ലാാദത്തിചെ� കുഞ്ഞും കുഞ്ഞുംചെപിാട്ടുകളും ഇനോത 
നോവിഗംങ്ങൾക്കിിടിയാിൽനിന്ന്് കചെണ്ടാടുനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. പുതിയാ കാലത്ത് രാണ്ടു രാീതിയാിലാണ്് കവിിത 
അതിചെ� പ്രതികരാണ്ം നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. പ്രകൃതി, മൂലയനോബാധ്യം എന്ന്ിവിയാിൽ കാല്പാനികമായാ 
ഒരും ഗൃഹിാതുരാതാത്തിനോലക്കി് എനോ�ാഴും അതു കണ്ണു പിാളിക്കുന്നുണ്ടാ്. പുതുതായാി എത്തിചെ�ട്ടി ജീീവിി
തസംാഹിചാരായങ്ങചെള വിിമർശനാത്മികമായാി പിരാിനോശാധ്യിക്കുന്നുണ്ടാ്. തചെ� തചെന്ന് മൂലയനോബാധ്യങ്ങചെള 
ആത്മിനിന്ദനോയാാചെടി പിരാിഹിസംിക്കുന്നുമുണ്ടാ്. സുനോരാ�ിചെ� ‘നവിചെസംലിബ്രിറ്റി ഭൂതകാലനോത്താടി് ’  എന്ന് 
കവിിത പിഴിയാകാലം ഓർമ്മചെ�ടുത്തുന്ന് തചെ�തചെന്ന് നോബാധ്യാംശചെത്ത ശകാരാിനോച്ചാടിിക്കുകയാാണ്്. 
പിഴിയാ മൂലയങ്ങളുമായാി പുതിയാകാലത്തു ജീീവിിക്കുന്ന്വിന് തനോന്ന്ാടു തചെന്ന്യുള്ള പിരാിഹിാസംമാണ്് 
ഈ കവിിത. യാാന്ത്ര്യികം, സംാന്തം, ചെവിറുചെതയാിരാിക്കുവിിൻ, കാലഹിരാണ്ം തുടിങ്ങിയാ കവിിതകളിൽ 
പുതിയാ കാലത്തു ജീീവിിക്കുന്ന്തിചെല പിന്തിനോകടി് പുറത്തുവിരുംന്ന്തു കാണ്ാം. പുതിയാ കാലചെത്ത 
നയായാീകരാിക്കുകയും സംാീകരാിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കി് ഇവിിചെടിത്തചെന്ന് പിരാിഹിാരാങ്ങൾ കചെണ്ടാ
ത്തുകയുമാണ്് രാണ്ടാാമചെത്ത വിഴിി. പുതിയാ കാലത്ത് പുതിയാ ആനോഘാ�ങ്ങൾ തീർക്കിാൻ കവിി 
നയായാങ്ങൾ കചെണ്ടാത്തുന്നുനോണ്ടാാ? ജീീവിിതത്തിചെ� ഹൈസംദ്ധിാന്തികമുദ്രകൾ സം�ന്ദരായാത്മികമായാി 
ആവിിഷ്കാരാിക്കിാൻ കവിിയ്ക്കും സംാധ്യിക്കുന്നുനോണ്ടാാ? ഒ.പിി.യുചെടി കവിിതകളിൽ അത്തരാം സംാധ്യയതകളാണ്് 
വിായാിചെച്ചടുക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്.

പുറത്തുവിന്ന് കാലത്ത് ആശാചെ� ലീല വിലിയാ വിിപ്ലവിമായാിരുംന്നു. നാട്ടുനടി�ിനു വിിരുംദ്ധിമായാി 
അതിചെല നായാികചെയ്ക്ക്ാരും കൂട്ടുകാരാനുണ്ടാായാിരുംന്നു. വിീട്ടുകാചെരാ ധ്യിക്കിരാിക്കിാൻ പ്രാപ്തിിയാില്ലാചെത 
മചെറ്റാരാാചെള വിിവിാഹിം കഴിിനോക്കിണ്ടാി വിചെന്ന്ങ്കിലുംം ഭാർത്താവിിചെ� അകാലമരാണ്ത്തിനുനോശ�ം ലീല 
കാമുകചെന അനോനാ�ിച്ചു ചെചാല്ലുന്നു. ഒന്ന്ിച്ചു ജീീവിിക്കിാനായാിചെല്ലങ്കിലുംം ഒന്ന്ിച്ചു  മരാിക്കിാൻ അവിർക്കിാകു
ന്നുണ്ടാ്. ലീലയ്ക്കും നോശ�ം പ്രണ്യാത്തിചെ� പിലപില ഭാാവിങ്ങൾ കവിിതയാിൽ വിചെന്ന്ങ്കിലുംം പ്രണ്യാങ്ങചെള
ല്ലാം ഏകതാനമായാിരുംന്നു. നാട്ടുനടി�ിനപ്പുറം ആണു്ം ചെപിണ്ണും സംാതന്ത്ര്യമായാി കചെണ്ടാത്തുന്ന്തിൽ 
മലയാാളിയുചെടി പ്രണ്യാം അവിസംാനിക്കുന്നു. പിരാമാവിധ്യി ജീാതിമതനോബാധ്യങ്ങൾക്കി് പുറത്തു കടിക്കിാ
നാകും, അത്രാ തചെന്ന്. പുതിയാ നഗംരാജീീവിിതം ഇത്തരാം പ്രണ്യാങ്ങചെള (സംാമ്പത്തിക)നഷ്ടചെമന്ന്് 
വിിലയാിരുംത്തിത്തുടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ടാ്. ആണ്ചെപിണ് ബന്ധങ്ങൾക്കി് പുതിയാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപിചെ�ട്ടു 
കഴിിഞ്ഞ് കാലത്ത് ആദർശാത്മിക പ്രണ്യാങ്ങൾ നഷ്ടം തചെന്ന്യാാണ്്. ചെവിളിച്ചത്തിൽത്തചെന്ന് 
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അനോധ്യാജീീവിിതങ്ങൾ സംാധ്യയമായാതിനാൽ നഷ്ടം പിറ്റിയുള്ള സംാമൂഹിികാംഗംീകാരാങ്ങൾ അതിന് 
ആവിശയമില്ല. കനയകാതാം, പിരാിശുദ്ധിി, പിാതിവ്രാതയം, ഇണ്കൾ പിരാസ്പരാം പുലർനോത്തണ്ടാ ഹൈനതികത 
എന്ന്ിവിചെയാല്ലാം ജീീവിിക്കിാൻ നോവിണ്ടാ മനോനാഹിരാമായാ കള്ളച്ചിരാികൾ മാത്രാമായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ ഈ 
വിിലയാില്ലാ നാണ്യാങ്ങൾക്കി് കവിിതയാിലുംം വിലിയാ ആയുസ്സുണ്ടാാകുചെമന്ന്് നോതാന്നുന്ന്ില്ല. തീർത്തും 
ഹൈവിയാക്തികമായാ അനുഭാവിതീഷ്ണതകളായാി പ്രണ്യാത്തിന് ഒതുങ്ങിക്കൂനോടിണ്ടാി വിരുംം.

നിലനിൽക്കുന്ന് ജീീവിിതാവിസ്ഥികളിൽത്തചെന്ന് ആനോഘാ�ത്തിചെ� അടിരുംകൾ തീർക്കിാൻ 
സംാധ്യിക്കുന്ന്ിടിത്താണ്് അതിജീീവിനത്തിചെ� മഹിാസം�ന്ദരായങ്ങൾ ഒളിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. നാടിിചെ� 
മാറ്റചെത്ത വിിമർശനാത്മികമായാി പിരാിനോശാധ്യിക്കുനോമ്പാൾത്തചെന്ന് അതിചെന സംാീകരാിക്കുന്ന്തിചെ� 
ദാന്ദാത്മികതചെയാ ഹൈവിരുംദ്ധിയമായാല്ല, വിളർച്ചയാായാി വിിലയാിരുംത്തുന്ന്താണ്് നല്ലത്. സുനോരാ�ിചെ� 
കവിിത മറ്റാരുംം ചെചാചെന്ന്ത്താത്ത അത്തരാം വിളർച്ചകചെള ചെതാടുന്നുണ്ടാ്. ഏതു കാലത്തും വിായാിച്ചു 
നോപിാകാവുംന്ന് രാചാനകൾ ക്ലൗാസംിക്കുകളാചെണ്ങ്കിൽ ഒ.പിി.യുചെടി കവിിതകളിൽ അത്തരാം ധ്യാരാാളം 
രാചാനകളുണ്ടാ്. അവിചെയാല്ലാം കവിി തചെ� തചെന്ന് സംാതാചെത്ത അനോനാ�ിച്ചു ചെചാല്ലുന്ന് കവിിതകനോളാ 
പ്രണ്യാത്തിചെ� വിയക്തയാവിിഷ്കാാരാങ്ങനോളാ ആണ്്. ഭാാ�യാിലുംം ചാിന്തയാിലുംം സംാീകരാിക്കിചെ�ടുന്ന് സം�ന്ദ
രായാത്മികമായാ പുത്തൻ അനുഭാവിാഖയാനങ്ങൾക്കിപ്പുറത്ത് കാലചെത്ത എങ്ങചെന സംാീകരാിക്കുന്നുചെവിന്ന്് 
അത്തരാം കവിിതകൾ പിറഞ്ഞും തരുംന്ന്ില്ല. സംമൂഹിജീീവിിതത്തിചെല ഏറ്റവുംം പുതിയാ ചാലനങ്ങചെളനോ�ാ
ലുംം ഒ�ിചെയാടുക്കുന്ന് ചെചാറുകഥയും സംിമിയും വിചെരാ ഹൈകചെവിയ്ക്ക്ാത്ത വിിചാാരാങ്ങളിനോലക്കി്  ഒ.പിി.യുചെടി 
ചാില കവിിതകൾ നടിചെന്ന്ത്തുന്നുണ്ടാ്. അത്തരാം രാചാനകളിലാണ്് ഈ കവിി വിരുംം കാലനോത്തക്കി് 
അടിയാാളചെ�ടുന്ന്ത്.

നിയാമങ്ങചെളന്ന് നോപിാചെല
അതിർത്തികളും ലംഘിക്കിചെ�ടിണ്ം.
നിയാന്ത്ര്യണ്ങ്ങൾ ആരുംചെടി ആവിശയമാണ്്?  

എന്നു ചാിന്തിക്കുന്ന് കവിിത പുനോരാാഗംമിക്കുനോമ്പാൾ 
സംാന്തം സംാന്തം അടുക്കിള
നോതാന്ന്ിയാ നോപിാചെല ഭാക്ഷണ്ം 
അവിനവിചെ� ആനന്ദം  

എന്ന്് സംനോന്ദഹിങ്ങളില്ലാചെത സംായാം വിയാഖയാനിക്കുന്നു. സംമ്പാദയം എന്ന് കവിിത പ്രണ്യാപിരാാ
ജീയാത്തിൽ നായാികചെയാ പിരാിക്കുകളില്ലാചെത   പിറഞ്ഞ്യായ്ക്കുംന്ന് ഒരും നൂജീൻകാമുകചെന പിരാിചാ
യാചെ�ടുത്തുന്നുചെണ്ടാങ്കിലുംം പ്രണ്യാനോമൽ�ിക്കുന്ന് സംനാതനമായാ ആ മുറിവും തചെന്ന്യാാണ്് ഈ 
കവിിതയാിചെല സംമ്പാദയം. അത് കുഴിിമാടിം വിചെരാ സൂക്ഷിക്കുചെമന്ന്ാണ്് കവിിതയുചെടി ഉറ�്. ചുണ്ടുകൾ 
ചാിറകുകൾ എന്ന് കവിിതയാിലുംം ഗംതാനുഗംതികതാചെത്ത മറികടിക്കിാൻ തുടിങ്ങുന്ന്തിചെ� സൂചാനകൾ 
കാണ്ാനാകും.

നോലാകം മാറിയാനോശ�ം 
ചുംബിക്കിാചെമന്നുറച്ച്
അടിങ്ങിചെയാാതുങ്ങിക്കിഴിിഞ്ഞ് 
രാണ്ടാ് പിാവിം ചുണ്ടുകൾ 

എന്ന്് നല്ല കാലനോത്തക്കി് കരുംതിചെവിച്ച ചുംബനങ്ങചെള ഈ കവിിത പിരാിഹിസംിക്കുന്നു.  ഇങ്ങചെന 
ചെപിാട്ടുകളായാി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന് പുതുകാലത്തിചെ� പുതുകാലത്തു തചെന്ന്യുള്ള പിരാിഹിാരാങ്ങൾ 
കൃതയവുംം ധ്യീരാവുംമായാ ഒരും ദർശനസംാകലയമായാി പൂർണ്ണതചെയാ പ്രാപിിക്കുന്ന്ത് ത്രാിമാനം എന്ന് 
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കവിിതയാിലാണ്്. എഴുതചെ�ട്ടി കാലത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലാനോണ്ാ ഈ കവിിതകൾ ക്രിമീക
രാിച്ചത് എന്ന്റിയാില്ല. കവിിതയാിചെല ആന്തരാികമായാ സൂചാനകളുചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ്് കവിിത 
മുനോന്ന്ാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്ന് ചാിന്തകളുചെടി നവിീനതചെയാ കചെണ്ടാത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്. 

നിചെ� നോപ്രമം
എചെന്ന് വിരാിഞ്ഞും മുറുക്കുന്നു
എന്ന്ാൽ നിചെ� നോപ്രമനോമാ
അഴിിചെച്ചടുക്കുന്നു
നിചെ� നോപ്രമമാവിചെട്ടി,
ഉള്ളിലുംലാത്തുന്നു….

ത്രാിമാനം തുടിങ്ങുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്. ഈ വിരാികളിൽ ഒന്ന്ിനു പിിറചെക ഒന്ന്ായാി വിരുംന്ന് മൂന്നു 
‘നീ’കളുണ്ടാ്. ആചെരാല്ലാമാവിാം നോകവിലവിിചാാരാങ്ങൾക്കി് അപിരാിചാിതമായാ ഈ ‘നീ’യുകൾ? എല്ലാ
വിർക്കിിടിയാിലുംം ഒരും നോപ്രമം ഒളിഞ്ഞ്ിരാിപ്പുചെണ്ടാന്നു അറിഞ്ഞും വിരുംനോമ്പാഴിാണ്തു ചെതളിഞ്ഞും വിരാിക 
എന്ന്് കവിി തതാം പിറയുന്നുണ്ടാ്. അല്പാം കൂടിി മുനോന്ന്ാട്ടു വിായാിച്ചാൽ കവിിയുചെടി പിരാീക്ഷണ്ത്തിചെ� 
ആഴിവുംം അതു ചെവിളിചെ�ടുത്താനുള്ള ധ്യീരാതയും ചെതളിഞ്ഞും കിട്ടും

എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ടാ്
പ്രണ്യാപിരാീക്ഷണ്ങ്ങൾ
നിചെ� ചുണ്ടാിൽ
ചുണ്ടു നോകാർത്തിരാിനോക്കി
മചെറ്റാരാാളിൽ ധ്യയാനിക്കിാനോമാ എന്ന്്
അചെതചെന്ന് ചെവില്ലുവിിളിച്ചു.

പുതിയാ കാലത്തുമാത്രാം ഏചെറ്റടുക്കിാവുംന്ന് പിരാീക്ഷണ്മാണ്് ഈ ചെവില്ലുവിിളി. ഈ കവിിതയാിൽ ഒളി
ച്ചിരാിക്കുന്ന് മൂന്നു ‘നീ’ കചെള വിയതിരാിക്തമായാി മനസ്സ്ിലാക്കിിചെയാടുക്കുക അല്പാം പ്രയാാസംമാണ്്. 
മൂന്നു നീയും ഒന്നു തചെന്ന്യാാവുംന്ന് കാവിയഭാാ�യുചെടി മുറുക്കിം നചെമ്മ അത്ഭുതചെ�ടുത്തും. കവിിതയാിചെല 
അഞ്ചാ്, ആറ്, ഏഴി് ഖണ്ഡങ്ങളിൽ ചെപിണ്മയുചെടി ഏകമല്ലാത്ത അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കവിി കടിന്നു 
നോപിാകുന്നു. അവിസംാനചെത്ത ചെചാറുഖണ്ഡത്തിനോലചെക്കിത്തുന്ന്നോതാചെടി വിായാനക്കിാരാൻ ചെപിാടുന്ന്ചെന 
കവിിതയാിനോലക്കു തിരാിച്ചു നോപിാകും. 

നിചെ� ആരാാധ്യനാലയാം
പ്രതിഷ്ഠിനോയാാ, നിനോ�ത്.
പ്രാർത്ഥാനയാാവിചെട്ടി;
നിനോന്ന്ാടും

കവിിതയുചെടി ഒന്ന്ാമചെത്ത ഖണ്ഡം തുറന്ന്ിടുന്ന് അമ്പരാ�് ഇനോ�ാൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ആരാാധ്യനാലയാ
മായും പ്രതിഷ്ഠിയാായും ആരാാധ്യനാപിാത്രാമായും കടിന്നുവിരുംന്ന്ത് വിയതയസ്ത ‘നീ’കളാണ്്. അതും തുലയ
പ്രാധ്യാനയനോത്താചെടി. നീ, നീ, നീ എന്ന്് മധ്യയമപുരും� ഏകവിചാനചെത്ത ചെതാട്ടുചെതാട്ടു വിിളിക്കുന്ന്ത് 
ഭാാ�യ്ക്കും ശീലമില്ലാത്ത കാരായമാണ്്. നീയും നീയും നോചാരുംനോമ്പാനോഴിക്കി് നിങ്ങളാകും. തുലയപ്രാധ്യാനയചെത്ത 
സൂചാി�ിക്കിാൻ കവിി സംാീകരാിച്ച കവിിതയുചെടി സംവിിനോശ�ഭാാ�യാാണ്ിത്. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന് 
വിായാനക്കിാരാന് ഈ കവിിത പിലവിട്ടിം വിായാിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്നു. പുതിയാ അനോധ്യാജീീവിിതങ്ങചെളക്കുറിച്ച് 
തിരാിച്ചറിവുംള്ളവിർക്കി് കുനോറക്കൂടിി എളു�ത്തിൽ മനസ്സ്ിലാകും ഈ കവിിത.

മനസ്സുചെകാണ്ടും ശരാീരാംചെകാണ്ടും ഒന്ന്ാവുംന്ന് നീയും ഞാനുമാണ്് ഈ വിരാികളിൽ ചെതളി
യുന്ന്ത്. തുലയപ്രാധ്യാനയനോത്താചെടി ഒന്ന്ിനു പിിറചെക ഒന്ന്ായാി സംമദൂരാങ്ങളിൽ നോകറിയുമിറങ്ങിയും 
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നിൽക്കുന്ന് ഈ ‘നീ’മാചെരാ പ്രനോമയാപിരാമായും മനസ്സ്ിലാക്കിിചെയാടുക്കിാൻ പ്രയാാസംമാണ്്. ചെവിളി
ച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന് സംാമൂഹിികനോബാധ്യത്തിനകത്ത് ഇക്കിളി സംദാചാാരാവിിരുംദ്ധിമാണ്്. മലയാാ
ളത്തിലിതുവിചെരാ ഒരും കവിിയും പിരാീക്ഷിക്കിാൻ ഹൈധ്യരായചെ�ടിാത്തതാണ്്. പ്രണ്യാം, ദാമ്പതയം, 
ദാമ്പതയത്തിൽനിന്നുള്ള മടിക്കിം അചെല്ലങ്കിൽ ദാമ്പതയത്തിൽനിന്നുള്ള ഒളിനോച്ചാട്ടിം പിിചെന്ന്യും 
പ്രണ്യാം, നോവിണ്ചെമങ്കിൽ പിിചെന്ന്യും ദാമ്പതയം എന്ന്ിങ്ങചെനയുള്ള ലളിതസംമവിാകയങ്ങനോള സ്ത്രീീ
പുരും�ബന്ധചെത്തസംംബന്ധിച്ച് മലയാാളകവിിത ചാർച്ച ചെചായ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനപ്പുറമുള്ളചെതല്ലാം ‘മറ്റു 
പൂക്കിചെള ചെചാന്നു തിന്നുവിാനുള്ള’ അതിനോമാഹിങ്ങളാണ്്. വിിവിാഹിത്തിനു മുനോമ്പാ നോശ�നോമാ പ്രണ്യാം 
അംഗംീകരാിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. നോകട്ടു നോകട്ടി് അചെതാരും വിാർത്തയാല്ലാതായാിത്തീർചെന്ന്ങ്കിലുംം ഇനോ�ാഴും  
അതിൽ വിിപ്ലവിത്തിനോ�നോയാാ എടുത്തു ചാാട്ടിത്തിനോ�നോയാാ അംശങ്ങളുണ്ടാ്. പ്രണ്യാചെത്ത ഉദാത്തവിൽ
ക്കിരാിക്കുന്ന് കവിിതകളിൽനോ�ാലുംം നോവിദനയുനോടിനോയാാ കുറ്റനോബാധ്യത്തിനോ�നോയാാ അംശങ്ങൾ ദീപ്തിമായാി 
നിൽക്കുന്ന്തു കാണ്ാം. മലയാാളത്തിലുംണ്ടാായാ പ്രശസ്തമായാ ദാമ്പതയകവിിതകളും എല്ലാ മടുപ്പുകൾ
ക്കുമപ്പുറം ‘ഇത്തിരാി�ാന്തിതൻ ശർക്കിരാ നുണ്യുന്ന്’വിയാാണ്്. 

ചെതാണ്ണൂറുകൾക്കു നോശ�ം നമ്മുചെടി സംാമൂഹിികസംാഹിചാരായങ്ങളിലുംണ്ടാാക്കിിയാ മാറ്റങ്ങളും അത് 
വിയക്തികളുചെടി മനോനാഭാാവിങ്ങളിലുംണ്ടാാക്കിിയാ മാറ്റങ്ങളുമാണ്് ഈ കവിിത പ്രതിഫലി�ിക്കുന്ന്ത്. 
ഈ സംമാഹിരാത്തിചെല മറ്റു കവിിതകളുമായാി നോചാർത്തുചെവിച്ച് ഇചെതാരും കറുത്ത ഹിാസംയമാചെണ്ന്നും 
സംമൂഹിത്തിചെ� ചാിന്തകചെള തിരുംത്താനുള്ള തറിമരുംന്ന്ാചെണ്ന്നും വിാദിച്ചു നോനാക്കിാം. പിചെക്ഷ, 
അതിചെ� ആവിശയമില്ല. കനോമ്പാളം മുനോന്ന്ാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്ന്ത് ബഹുവിികല്പാങ്ങചെള (Multiple choice) 
യാാണ്്. എന്തിലുംം തിരാചെഞ്ഞ്ടുപ്പുകളുണ്ടാ്. എത്രാനോവിണ്ചെമങ്കിലുംം മാറിമാറി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാൻ 
നോപ്രരാി�ിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ചെചാരുംപ്പുകൾ പിലത്, ഉടുപ്പുകൾ പിലത്, വിാഹിനങ്ങൾ പിലത്. 
ദീർഘകാലനോത്തക്കുള്ള ഉപിനോയാാഗംങ്ങനോളയാില്ല. ഒരും വിീട്ടിിൽ പില തലമുറകൾ കഴിിയുക എന്ന്തിനു 
പികരാം ഒരാായുസ്സ്ിൽ ഒന്ന്ിലധ്യികം വിീടുകളിൽ, ഒന്ന്ിലധ്യികം നഗംരാങ്ങളിൽ കഴിിയുക എന്ന്ായാിരാി
ക്കുന്നു ചാിന്ത. ദീർഘകാലനോത്തക്കി് ചാങ്ങാതിമാനോരാാ കുടുംബബന്ധങ്ങനോളാ ആവിശയമില്ല. കനോമ്പാളം 
പ്രനോക്ഷപിണ്ം ചെചായ്യുന്ന് മൂലയങ്ങൾ ഏതാനും ഉൽ�ന്ന്ങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കിണ്ചെമന്ന്് വിാശി 
പിിടിിനോക്കിണ്ടാതില്ലനോല്ലാ. ഒരുംപിാടി് ഉടുപ്പുകളുനോടിയും ചെചാരുംപ്പുകളുനോടിയും കാറുകളുനോടിയും കൂട്ടിത്തിൽ കൂട്ടു
കാരാികളും ഒരുംപിാടുണ്ടാാവുംന്ന്ത് സംാാഭാാവിികമാണ്്. വിിവിാഹിം നോപിാലുംള്ള നൂലാമാലകചെളാഴിിവിാക്കിി 
സംാധ്യയമായാത്രായും കാലം പിങ്കിട്ടു കഴിിയുന്ന് സംഹിജീീവിിതങ്ങളുചെടി (co-living) കാലത്ത് മൂന്ന്ിലുംം 
ഒനോരാ നോപിാചെല ലയാിക്കിാനുള്ള പ്രാർത്ഥാനയാാകുന്നുണ്ടാ് ത്രാിമാനം. സംമൂഹിത്തിചെ� മൂലയസംങ്കല്പാങ്ങനോളാടി് 
കലഹിിക്കിാചെത ജീീവിിതം നഷ്ടമാകാചെത സൂക്ഷിച്ചും അനോധ്യാജീീവിിതങ്ങളിനോലക്കൂളിയാിട്ടി് തൃഷ്ണകചെള 
പൂരാി�ിച്ചും കഴിിഞ്ഞുംകൂടുന്ന് വിയാജീജീീവിിതങ്ങചെള ഹൈനതികതചെകാണ്ടാ് ചെവില്ലുവിിളിക്കുകയാാണ്് എന്ന് 
കവിിത. മൂന്ന്് എന്ന്തിചെന നോകവിലമായാ മൂന്ന്് എന്നും എടുനോക്കിണ്ടാതില്ല. 1-2-3-കഴിിഞ്ഞ്ാൽ�ിചെന്ന് 
അന്തമാണ്്. 

ഭാാ�ചെകാണ്ടും സംമീപിനരാീതിചെകാണ്ടും പ്രനോമയാത്തിചെ� സംാഭാാവിംചെകാണ്ടും സംമകാലകവിി
തകൾ പിലതരാം പുതുമകളും മുനോന്ന്ാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ്. രാാഷ്ട്രീീയാം, സംാഹിിതയചാിന്ത തുടിങ്ങി എല്ലാവിിധ്യ 
ഗ്രാ�് നനോരാറ്റീവുംകനോളാടും വിിഘടിിച്ചു ചെപിാരുംതുന്ന്തിചെ� സൂക്ഷ്മിസം�ന്ദരായമാണ്് ചെപിാതുചെവി പുതുകവിിത 
എന്നു വിിളിക്കിചെ�ടുന്ന് സംമകാല കവിിതകളിൽ കാണു്ന്ന്ത്. കാലഗംണ്നചെകാണ്ടാ് പുതുകാല
ത്താണ്് നിൽചെ�ങ്കിലുംം ഒ.പിി.സുനോരാ�ിചെ� കവിിതകൾ മുതിർന്ന് ഒരാാളുചെടി പികാത കാണ്ിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന്യാാവിാം പുതുകാലത്തിചെ� ഹൈനതികതചെയാ കൃതയമായാി അടിയാാളചെ�ടു
ത്താൻ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� കവിിതകൾക്കു സംാധ്യിക്കുന്ന്ത്. ഈ പിഠനത്തിൽ സൂക്ഷ്മിാപിഗ്രഥനത്തിനു 
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വിിനോധ്യയാമാക്കിിയാ ത്രാിമാനം എന്ന് കവിിത അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന് പുതുകാലജീീവിിതത്തിചെ� ത്രാിമാ
നങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്.

വിി. അബ്ദുൽ ല�ീഫ്്

നോകാഴിിനോക്കിാടി് ചെചാലവൂർ സംാനോദശി. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല

യുചെടി ചെകായാിലാണ്ടാി പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അധ്യയാപികൻ. 

വിിലാസംം: ചെചാമ്പരാത്തി, ചെചാലവൂർ പിി. ഒ., നോകാഴിിനോക്കിാടി് - 673 571. 

E-mail: lathiefchelavoor@gmail.com



സംാമൂഹിികമാധ്യയമവുംം കവിിതയും
നോഡിാ.സംിബു നോമാടിയാിൽ

അധ്യയാപികൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂ.സംി.നോകാളജീ്, ആലുംവി

സ്ംഗ്രൈം

ഭാാ�ാവിയവിഹിാരാത്തിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലുംം അട്ടിിമറി നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിലായാി സംാമൂഹിികമാധ്യയമ

ങ്ങളുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങചെള വിിലയാിരുംത്താം. ആധുനികാനന്തരാതയ്ക്ക്് ഉത്തരാഘട്ടിമുണ്ടാാചെയാന്നും അത് 

അതിനോവിഗംത്തിൽ കലാസംാഹിിതയനോമഖലകളിൽ സംിദ്ധിാന്തവിത്കരാണ്ത്തിനുനോപിാലുംം നിന്നുചെകാടു

ക്കിാചെത അപ്രതീക്ഷിതവിഴിിത്തിരാിവുംകൾ ഉണ്ടാാക്കുന്നുചെവിന്നും ഉള്ള തിരാിച്ചറിവിിചെ� കാലമാണ്ിത്. 

ആധുനികതചെയാ നമുക്കി് നിർവ്വചാിക്കിാൻ കഴിിഞ്ഞും. ഉത്തരാാധുനികതനോയായും ഒരും പിരാിധ്യിവിചെരാ 

നിർവ്വചാിച്ചു. എന്ന്ാൽ ഹൈസംബർ കാലം അതിചെ� സംാഹിിതയചെത്ത ഒരും വിാകയത്തിനോലാ ഒരും 

ഖണ്ഡികയാിനോലാ ഒതുക്കിി പിരാിചായാചെ�ടുത്താൻ കഴിിയാാത്തവിിധ്യത്തിൽ ബഹുവിിധ്യമായാ സംംനോവിദന

സംാധ്യയതകൾ നിരാന്തരാം തുറന്നുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നു. ആ സംാധ്യയതകളുചെടിയും അതിചെ� ഫലങ്ങളുചെടിയും 

വിിശകലനം സംമകാലികമലയാാളകവിിതചെയാ മുൻനിർത്തി നിർവ്വഹിിക്കിാനാണ്് ഈപ്രബന്ധത്തിൽ 

ശ്രീമിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. നവിമാധ്യയമകവിിത ഹൈഹി�ർലിങ്കുകളിലൂചെടി വിായാനയുചെടി പുതിയാ സംാധ്യയത തുറക്കു

ന്ന്തിചെന�റ്റിയും സംംവിാദക്ഷമതയുള്ള പുതിയാ കാവിയഭാാ� നിർമ്മിക്കുന്ന്തിചെന�റ്റിയും പ്രനോതയകം 

സൂചാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു.

സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളാണ്് ഇന്ന്് ഭാാ�ാപിരാിണ്ാമത്തിചെ� ചാരാടുവിലി നിർവ്വഹിിക്കുന്ന്ത്. ഭാാ� 
സംാമൂഹിികമാധ്യയമത്തിലൂചെടി കടിക്കുനോമ്പാൾ നോകവിലം അർത്ഥാപിരാിണ്ാമത്തിനു മാത്രാമല്ല പുതിയാതരാം 
അർത്ഥാസംംനോവിദനത്തിനും സംാഹിചാരായമുണ്ടാാക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധ്യാനചെ�ട്ടിത ്സംംവിാദക്ഷമത 
(Interacive Potentiality) യാാണ്്. ഇത്തരാചെമാരും സംംവിാദക്ഷമത ഭാാ�യ്ക്കുംണ്ടാാകുന്ന്ത് നവിമാ
ധ്യയമങ്ങളുചെടി സംാാധ്യീനത്താലാണ്്. പിഴിയാ സംാഹിിതയനിരൂപികചെ� പിണ്ി ഇന്ന്് നാട്ടുകാർ മുഴുവിനും 
ഏചെറ്റടുത്തിരാിക്കുകയാാണ്്. ഊള, കിടിിലം, കിടുക്കിാച്ചി, ചെപിാളിസംാനം തുടിങ്ങിയാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി 
അവിർ ഖണ്ഡനവുംം മണ്ഡനവുംം നിർവ്വഹിിക്കും. എന്ന്ാൽ നോകാശാധ്യിഷ്ഠിിത ആശയാകവിിതയുചെടി 
കാലത്ത് വിായാനയുചെടി ഈ സംാാതന്ത്ര്യയം പ്രഖയാപിിക്കിചെ�ട്ടിിരുംന്ന്ില്ല. ഭാാ�യുചെടി സംംനോവിദനക്ഷമത
യുചെടി പിരാിധ്യിചെയാ�റ്റിയുള്ള ധ്യാരാണ്യാില്ലായ്മ അച്ചടിിയുചെടി പ്രഭാാവികാലത്ത് ഉണ്ടാായാിരുംന്നു. അതിചെ� 
സംംവിാദസംാധ്യയതയും അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് അടിയ്ക്ക്ചെ�ട്ടിിരുംന്നു.എന്ന്ാൽ സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളുചെടി 
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ഇടിചെപിടിൽനോശ�ി ഭാാ�യുചെടി സംംവിാദസംാധ്യയതകചെള പിരാമാവിധ്യി പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്താനുള്ള 
അവിസംരാമാണ്് ഉണ്ടാാക്കിിയാത്. ഇതു തിരാിച്ചറിഞ്ഞ് കവിികൾ ഇന്നു ധ്യാരാാളമുണ്ടാ്. കാവിയഭാാ�യുചെടി 
സംംവിാദക്ഷമത പുതിയാ കണ്ടുപിിടുത്തമാണ്് എന്ന്് ഇവിിചെടി ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ില്ല. സംച്ചിദാനന്ദനും ചെക.ജീി. 
ശങ്കരാ�ിള്ളയുചെമാചെക്കി വിളചെരാ നോനരാനോത്തതചെന്ന് ഇത് മനസ്സ്ിലാക്കിിയാവിരാാണ്്. എന്ന്ാൽ ഇ�ർചെന
റ്റും സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളും ഭാാ�യാിലുംണ്ടാാക്കിിയാ പിരാിവിർത്തനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി കമന്റുകൾക്കി് 
നോപ്രരാണ് നൽകുന്ന് തരാത്തിലുംള്ള നോപിാസ്റ്റുകചെള അനുസ്മരാി�ിക്കുന്ന് കവിിതകൾ സംാമൂഹിികമാധ്യയ
മങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടു തുടിങ്ങി. ഭാാ�യുചെടി വിിനിനോയാാഗംത്തിൽ വിന്ന് സംമീപിനവിയതിയാാനമാണ്് 
ഇതിചെനാരും കാരാണ്ം. ഭാാ�യുചെടി യാനോഥാചാിതമായാ ഉപിനോയാാഗംം സംംവിാദക്ഷമതയുചെടി അനോനകം 
വിഴിികൾ തുറന്ന്ിടുന്നു എന്ന്ത് ചെവിബ് 2.0 ഘട്ടിത്തിലുംണ്ടാായാ സംവിിനോശ�സംാഹിചാരായമാണ്്.

പിഴിയാ കവിിത പുതിയാ നോബ്ലിാഗംിൽ ഇട്ടിതുചെകാനോണ്ടാാ അച്ചടിിമാധ്യയമത്തിചെല കവിിത ചെഫയാ്സു
ബുക്കിിനോലാ വിാടി്സംാ�ിനോലാ ചെ�യാർ ചെചായ്തതുചെകാനോണ്ടാാ അത് ലിഖിതാനന്തരാകവിിതയാാവിില്ല. 
അച്ചടിിച്ചുനോപിായാതുചെകാണ്ടാ് ലിഖിതാനന്തരാകവിിത അല്ലാചെതയാാവുംകയുമില്ല. മറിച്ച് അതിചെല ഭാാ� 
സംംവിാദത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്നുനോണ്ടാാ എന്ന്താണ്് പ്രധ്യാനം. സുറാബിചെ� ‘ഒളിച്ചുകളി’ എന്ന് 
കവിിതയുചെടി തുടിക്കിം നോനാക്കൂ 

“എവിിചെടിനോയാാ ഞാൻ
ഒളിച്ചിരാിപ്പുണ്ടാ്
കണ്ടുപിിടിിക്കിാനോമാ?”(പുതുകവിിത നോബ്ലിാഗം് )

വിിഷ്ണുപ്രസംാദിചെ� ‘ഓരാി’ എന്ന് കവിിതയുചെടി തുടിക്കിം നോനാക്കിാം
“സുബഹി് ബാങ്കിനോനാചെടിാ�ം
എചെ� വിീട്ടിിചെല നായാ എല്ലാ ദിവിസംവുംം
ഓരാിയാിടുന്നു.” 

(ചെഫയാ്സം്ബുക്കി് നോപിാസ്റ്റി് ജൂഹൈല 2 2020)

ഏകാന്തതയാിചെല കാല്പാനികവിിചാാരാങ്ങളല്ല ഹൈലക്കും ചെ�യാറും കാംക്ഷിക്കുന്ന് പുതുകവിി
യുനോടിത്. ആളുകചെള പ്രനോചാാദി�ിക്കിാനും പ്രനോകാപിി�ിക്കിാനും പ്രതികരാി�ിക്കിാനും സംാധ്യയമാകുന്ന്
തരാത്തിൽ ഭാാ�യുചെടി വിിനിനോയാാഗംം നിർവ്വഹിിക്കിാനാണ്് അവിർ താല്പാരായചെ�ടുന്ന്ത്. അതിനുള്ള 
സംാധ്യയത ഭാാ�യുചെടി പ്രനോതയകതയാാണ്്. എന്ന്ാൽ അത് തിരാിച്ചറിയാചെ�ടുന്ന്ത് സംാമൂഹിികമാധ്യയമ
ങ്ങളുചെടി കാലത്താചെണ്ന്നു മാത്രാം.

സംംവിാദം നോപിാചെലതചെന്ന് പൂരാണ്വുംം സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളിചെല കവിിതകളിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. ചുവിട്ടിിൽ വിരുംന്ന് കമന്റുകൾക്കി് അനുസൃതമായാി ചാില എഡിിറ്റിങ്് പ്രക്രിിയാകൾ നടിക്കുന്ന്തായാി 
സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളിചെല കവിിതകൾ നിരാീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സ്ിലാകും. പിനോരാാക്ഷമായാ കൂട്ടുകർതൃതാം 
അവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ നിർമ്മിതബുദ്ധിിയുചെടി സംഹിായാത്താൽ കവിിതാരാചാന മലയാാ
ളത്തിൽ ആരാംഭാിച്ചിട്ടിില്ല. സംർഗ്ഗാാത്മികതയുള്ള ചെഗംയാിമുകൾ ഉള്ള സ്ഥിിതിക്കി് നിർമ്മിതബുദ്ധിികവിി
തകൾ ഹൈജീവികവിി എന്ന് പുതിയാ പ്രനോയാാഗംംകൂടിി ഭാാ�യാിൽ ഉണ്ടാാക്കിിനോയാക്കിാം.

കവിിതചെ�രും�ത്തിൽ നവിമാധ്യയമകവിിത ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കുക ഇത്തിരാി ദുഷ്കാരാമാണ്്. 
പിഴിഞ്ചാൻ ഭാാവുംകതാമുള്ള കവിിതകൾ നവിമാധ്യയമത്തിൽ ചെചാലവിാകുനോമാ എന്ന്് പിരാീക്ഷിക്കിാ
നിറങ്ങുന്ന് ഹിതഭാാഗംയവിാന്മാർ ഉണ്ടാാക്കിി വിയ്ക്കുംന്ന് വിിപിത്ത് ചാില്ലറയാല്ല. കവിിത എന്ന്ാൽ 
കള്ളക്കിാല്പാനികത എന്ന്് ആളുകചെളചെക്കിാണ്ടാ് പിറയാിക്കുവിാനോന അത്തരാം നോപിാസ്റ്റുകൾ ഉതകുക
യുള്ളൂ. എന്ന്ാൽ മാധ്യയമഭാാ�നോയാാടും മാധ്യയമഹൈശലിനോയാാടും അടു�ം സൂക്ഷിക്കുന്ന് ഭാാ�യാാണ്് 
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യാഥാർത്ഥാനവിമാധ്യയമകവിിതയാിൽ കാണു്ന്ന്ത്. വിിരാൽത്തുമ്പിൽ ദൃശയസംഞ്ചായാമുള്ള കാലത്ത് ദൃശയാ
നുഭാവിം പികരാാത്ത എഴുത്തിനു സംാീകാരായത കുറയുചെമന്നുള്ള തിരാിച്ചറിവി് ഇത്തരാചെമാരും ഭാാ�യുചെടി 
രൂപിീകരാണ്ത്തിന് കാരാണ്മായാിട്ടുണ്ടാ്. ചാിത്രാകലനോയാക്കിാളും ചാലച്ചിത്രാകലനോയാാടിാണ്് ആ ഭാാ�യ്ക്ക്് 
അടു�ം. ചാലനപ്രതീകങ്ങളാണ്് അതിചെ� മുഖമുദ്ര. എം.ജീി രാവിികുമാറിചെ� ‘സംനോന്താ�ിചെ� അച്ഛൻ 
മരാിച്ച ദിവിസംം’ നല്ല ഉദാഹിരാണ്മാണ്്. വിിഷ്ണുപ്രസംാദിചെ� മിക്കി കവിിതകളും ഈ ഗംണ്ത്തിൽ 
ചെപിടുത്താവുംന്ന്വിയാാണ്്. ‘ശവിനോത്താചെടിാ�ം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിിറങ്ങുകയാാണ്്’ എന്ന് കവിിതയാിചെല വിാഹി
നപ്രതീകങ്ങൾ ശ്രീദ്ധിിച്ചാൽ ദൃശയങ്ങചെളയും ചാലനങ്ങചെളയും പിാരാമ്പനോരായതരാരാീതിയാിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കു
ന്ന്തിചെ� മാതൃക കിട്ടും. ജീീവിന്മരാണ്നോ�ാരാാട്ടിത്തിചെ� സൂക്ഷ്മിാനുഭാവിം കവിിത എന്ന് മാധ്യയമത്തിലൂചെടി 
അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ വിാക്നോധ്യാരാണ്ിയാിലല്ല കവിി ശ്രീദ്ധിിക്കുന്ന്ത്. ചാലനത്തിചെ� കാവിയഭാാ� 
തിരാിച്ചറിഞ്ഞ് ലിഖിതാനന്തരാകവിിചെയായാാണ്് നാം അവിിചെടി കാണു്ന്ന്ത്.പിട്ടിാമ്പിയാിനോലക്കി് നോപിാകുന്ന് 
ആംബുലൻസും തമ്പാനൂനോരാക്കു നോപിാകുന്ന് ഓനോട്ടിാറിക്ഷയും ചാലനത്തിചെ� നിലയ്ക്ക്ാത്ത ആവിർത്ത
നതാളം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചാലനത്തിൽ ആരാംഭാിച്ച് ചാലനത്തിൽ അവിസംാനിക്കുന്ന് കലാരൂപിമാണ്് 
സംിനിമ. ഇവിിചെടി കവിിത അവിസംാനിക്കുന്ന്തും ചാലനത്തിലാണ്്,വിർത്തമാനത്തിലാണ്്. “അനോ�ാഴും 
താചെഴി എത്താത്ത ലിഫ്റ്റിിൽ ശവിനോത്താചെടിാ�ം നമ്മൾ ഇറങ്ങിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കിയാാണ്്” (പ്രതിഭാാ�ാ 
നോബ്ലിാഗം് 2011 ചെമയാ് 1) ‘മണ്ണിനടിിയാിൽ ഞങ്ങൾ നീന്തിചെക്കിാണ്ടാിരുംന്നു’ എന്ന് കവിിത മചെറ്റാരും ഉദാ
ഹിരാണ്മാണ്്. ‘പിട്ടിാ�കൽ 11.30ന് അഥവിാ സംഞ്ചാാരാസംാാതന്ത്ര്യയചെത്തക്കുറിച്ച് 60 കിനോലാമീറ്റർ 
സ്പീഡിിൽ ഒരും കവിിത’എന്ന് കവിിത മുണ്ടാനോ�രാിഹൈശലിയാിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ പുതുമാധ്യയമകവിിതയുചെടി 
ലക്ഷണ്ചെമാത്ത ഒന്ന്ാംതരാം ഉരും�ടിിയാാണ്്. നോമൽ�റഞ്ഞ് ചാലനഭാാ�യുചെടി ഹൈനരാന്തരായത്തിന് 
ഇടിയ്ക്ക്ിടിക്കി് “ഞങ്ങളുചെടി ഹൈഡ്രാവിർ നല്ല വിിടില് വിിട്ടു” എന്ന്് കവിിതയാിൽ ആവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്.

പുതിയാ സ്ഥിലകാലസംങ്കല്പാങ്ങളുചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടി പ്രനോമയാപിരാിസംരാങ്ങൾ 
നവിമാധ്യയമകവിിതയുചെടി പ്രനോതയകതയാാണ്്.ആധുനികതയാിൽ അസ്തിതാവിയഥയാായാിരുംന്നു മുഖയപ്ര
നോമയാം. ആധുനികാനന്തരാഘട്ടിത്തിൽ പിരാിസ്ഥിിതി, സ്ത്രീീ, ദളിത് തുടിങ്ങിയാവിയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി 
വിി�യാങ്ങചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് കവിിതയുചെടി പ്രനോമയാപിരാിധ്യി വിിസ്തൃതമാകുന്ന്തും കാണ്ാം. എന്ന്ാൽ 
ആധുനികാനന്തരാതയുചെടി ഉത്തരാഘട്ടിത്തിൽ സൂക്ഷ്മിരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� വിഴിിയാിനോലക്കി് കവിിത പ്രനോവി
ശിച്ചനോ�ാൾ ഒനോട്ടിചെറ ക്ലൗീനോ�കളാണ്് അട്ടിിമറിക്കിചെ�ട്ടിത്. ആധുനികതയാിചെല ദാർശനികഭാാരാം 
ആധുനികാനന്തരാഘട്ടിത്തിലുംം കാല്പാനികതയാിചെല കരാച്ചിൽഹൈശലി ആധുനികഘട്ടിത്തിലുംം 
നിരാാകരാിക്കിചെ�ട്ടിതുനോപിാചെല ആധുനികാനന്തരാഘട്ടിത്തിചെ� പൂർവ്വഘട്ടിത്തിൽ കവിിതയുമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടി് രൂപിചെ�ട്ടി പില കീഴ്വിഴിക്കിങ്ങളും ഉത്തരാഘട്ടിത്തിൽ തള്ളിക്കിളയാചെ�ട്ടു. അത്തരാചെമാരും 
സംാഹിചാരായമുണ്ടാായാത് സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങൾ ഭാാ�യാിലുംണ്ടാാക്കിിയാ ചാില അട്ടിിമറികളാലാണ്്. 
അസംഭായചെമന്ന്് വിിലക്കിചെ�ട്ടിിരുംന്ന് പില പ്രനോയാാഗംങ്ങളും സംഭായചെമനോന്ന്ാണ്ം പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ട്ടുവിന്ന്ത് 
സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങളുചെടി പ്രചാാരാനോത്താചെടിയാാണ്്. അസംഭായചെമന്നു കരുംതചെ�ട്ടി പില പ്രനോയാാഗംങ്ങളും 
നർമ്മഭാാ�ണ്ത്തിചെ� തലത്തിനോലക്കി് മാറ്റചെ�ട്ടു. ഒരും കാലത്ത് അപിമാനമായാി കരുംതചെ�ട്ടിിരുംന്ന് 
പില പ്രനോയാാഗംങ്ങളും കാലക്രിനോമണ് ലളിതനർമ്മത്തിചെ� വിഴിിയാിനോലക്കി് മാറ്റചെ�ട്ടിതിനു പിിന്ന്ിൽ 
സംാമൂഹിികമാധ്യയമമായാിരുംന്നുചെവിന്ന്് മിനോ�ൽ സംാ�വിിചെങ്ങ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാ്(2012:61) ഈ മാറ്റം 
തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്വിരാാണ്് നവിമാധ്യയമകവിികൾ. അതുചെകാണ്ടാാണ്് അവിർ വിിമർശകനോരാാടി് ‘നോകാ�ിചെല 
സംദാചാാരാം’ എന്ന്് കവിിതയാിലൂചെടിത്തചെന്ന് മറുപിടിി നൽകുന്ന്ത്.

ജീാതിസംാതാചെത്തയും ലിംഗംസംാതാചെത്തയും ഉടിച്ചുനിരാത്താനും അതിസംാനോങ്കതികതയ്ക്ക്ാകും. 
അതുചെകാണ്ടാ് ചെപിണ്കവിിത, ദളിത്കവിിത തുടിങ്ങിയാ നോലബലുംകൾ നവിമാധ്യയമകവിിതയ്ക്ക്് ഇണ്ങ്ങാൻ 
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സംാധ്യയതയാില്ല. സ്ത്രീീഭാാ�ചെയായും പുരും�ഭാാ�ചെയായും അങ്ങചെനതചെന്ന് നിലനിർത്തുന്ന് സംാമൂഹിിക
സംാഹിചാരായങ്ങൾ മാറിക്കിഴിിഞ്ഞ്തിനാലുംം അജ്ഞാംാത നോപിാസ്റ്റുകളുചെടിയും പ്രച്ഛന്ന് എഴുത്തിചെ�യും 
ഇടിമായാി സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങൾ മാറിക്കിഴിിഞ്ഞ്തിനാലുംം നവിമാധ്യയമകവിിത പിഴിയാ രാാഷ്ട്രീീയാസം
മവിാകയങ്ങചെളചെയാല്ലാം തിരുംത്തുന്ന് സംാഹിചാരായമാണു്ള്ളത്. താൻ ദളിത് കവിിയാല്ല എന്ന്് എസം്. 
നോജീാസംഫ് പ്രഖയാപിിക്കുന്ന്തും ഇനോതാചെടിാ�ം പിരാിഗംണ്ിക്കിാവുംന്ന്താണ്്.

സംമൂഹിമാധ്യയമങ്ങൾ ഒരും ഭാാ�യാിചെല വിയതയസ്തമായാ വിാകയഘടിനാരാീതികചെള കൂട്ടിിക്കിലർത്തു
കയും നിലവിിലില്ലാത്ത പുതിയാ വിാകയരാചാനാസംാധ്യയതകചെള ചെവിളിചെ�ടുത്തുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. 
ഭാാ�യുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി ഔപിചാാരാിക അന�പിചാാരാികനോഭാദങ്ങചെള അത് സംമചെ�ടുത്തുകയും 
ചെചായ്യുന്നു. ഉത്സവി�റമ്പിചെന അനുസ്മരാി�ിച്ചുചെകാണ്ടാ് നാനാതരാക്കിാർ ഒരുംമിക്കുന്ന് ഇടിം എന്ന് 
നില അത്തരാം പ്രക്രിിയാചെയാ താരാിതചെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ടാ്. സംമൂഹിമാധ്യയമങ്ങളിചെല കവിിതകളിൽ അത് 
പ്രകടിവുംമാണ്്. വിയതയസ്തമായാ വിാകയവിയവിസ്ഥികനോളാടി് കലഹിിച്ചും സംമരാസംചെ�ട്ടുമാണ്് മാധ്യയമകവിിത 
ശ്രീനോദ്ധിയാമാകുന്ന്ചെതന്ന്് എറിക് നോവിാസം് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ടാ്(2007: 207) അച്ചടിിമാധ്യയമസംംസ്കാാരാ
ത്തിൽ ബഹിിഷ്കൃതമാകാമായാിരുംന്ന് രാചാനകൾക്കി് കിട്ടുന്ന് ഇടിം എന്ന് നിലയാിലുംം നവിമാധ്യയമങ്ങൾ 
ശ്രീദ്ധിിക്കിചെ�ടുന്ന്ത് ഭാാ�യുചെടി കാരായത്തിലുംള്ള തുറന്ന് സംാധ്യയതചെകാണ്ടുമാണ്്.

സംതയാനന്തരാസംമൂഹിത്തിചെ� നോനർചാിത്രാങ്ങൾ വിരായ്ക്ക്ാനും ലിഖിതാനന്തരാകവിിത ശ്രീമിക്കുന്നു. 
സംാമൂഹിികമാധ്യയമങ്ങൾ തുറന്ന്ിടുന്ന് സംംവിാദപിരാമായാ അന്തരാീക്ഷം അതിനു സംഹിായാകമാണ്്. 
അസംതയചെത്ത തീണ്ടാാ�ാടികചെല നിർനോത്തണ്ടാതിചെല്ലന്ന് സംമീപിനം ഇന്ന്് വിയാപികമാകുന്നു. വിില
ക്കുകചെളയും നിയാമങ്ങചെളയും ചാട്ടിക്കൂടുകചെളയും ദുർബ്ബലചെ�ടുത്തുന്ന് തരാത്തിലുംം പിിതൃശാസംന
കചെള നോകാമാളിവിി�യാമാക്കുന്ന് തരാത്തിലുംം ഉള്ള നോട്രിാളുകൾ സംമൂഹിമാധ്യയമത്തിൽ ചെപിരുംകുന്ന് 
കാലമാണ്ിത്. മുമ്പ് പിിതൃസംത്തയും മാതൃസംത്തയുചെമാചെക്കി ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരുംന്ന് കവിിതയുചെടി ഇടിത്തി
നോലക്കി് സംതയചെത്തയും നുണ്ചെയായും തിരാിച്ചറിയാാൻ അസംാധ്യയമായാ ഒരും തലം അവിതരാി�ിക്കുന്ന് 
എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാാകുന്നു. സംതയാനന്തരാഘട്ടിത്തിചെ� പ്രതിനിധ്യാനചെമന്ന് നിലയാിൽ നോലഖകചെ� 
‘മറുചെവിടിി’ എന്ന് കവിിത ഉദ്ധിരാിക്കുന്നു:

നീ അഴിി എണ്ണും
എണ്ണാനറിയാില്ല സംാർ.
നീ ഉണ്ടാ തിന്നും.
ഇഷ്ടമാണു് സംാർ
നിനക്കു ഞാൻ വിച്ചിട്ടുണ്ടാ്
താങ്കു സംാർ. 

എല്ലാവിരുംം കാണു്ന്നു, എല്ലാവിരുംം ഇടിചെപിടുന്നു എന്ന് നവിമാധ്യയമസംവിിനോശ�ത എഴുത്തുകാരാ
ചെ�യും വിായാനക്കിാരാചെ�യും വിർണ്ണയത്തിലുംള്ള ആശങ്കചെയാ വിർദ്ധിമാനമാക്കുന്നു. അത് ചെവിറും 
ആശങ്കയാല്ല യാാഥാർത്ഥായം തചെന്ന്യാാചെണ്ന്ന്് അവിചെരാ നോബാധ്യയചെ�ടുത്താനും നവിമാധ്യയമങ്ങൾ 
നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഇത്തരാം നോബാധ്യയങ്ങളാണ്് സംതയാനന്തരാസംമൂഹിത്തിചെ� ലഘുതാവിാസംനചെയാ 
വിളർത്തുന്ന്ത്. ആധുനികതയാിചെല ദാർശനികഭാാരാനോത്താടി് തുലനം ചെചായ്യുനോമ്പാനോഴി സംമൂഹിത്തിനു
ണ്ടാായാ പിരാിണ്ാമത്തിചെ� നോതാത് ചെവിളിചെ�ടുകയുള്ളൂ. നോബ്ലിാചെഗംഴുത്തിൽ സംജീീവിമായാവിരുംചെടി 
രാചാനകളിലാണ്് ഇത്തരാം പ്രനോമയാങ്ങൾ കൂടുതലായാി കാണു്ന്ന്ത്: 

പിതുചെക്കി 
അതു വിാതിലാകും
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ഉള്ളിൽ കയാറിചെച്ചന്നു
കനോസംരായാിൽ ഇരാിക്കും
ക്ഷീണ്ിച്ച് തളർന്ന്്
കട്ടിിലായാി കിടിക്കും” 

(ആ മരാം,കുഴൂർ വിിത്സണ്,നോബ്ലിാഗം് -അച്ചടിിമലയാാളം നാടുകടിത്തിയാ കവിിതകൾ 2015)

ശീർ�കവിക്രിതയാിലുംള്ള അതിരുംകവിിഞ്ഞ് ജീാഗ്രത നവിമാധ്യയമകവിിതയുചെടി പ്രനോതയകതയാാണ്്. 
പിരാസംയനിർമ്മാതാവിിചെ� വിിപിണ്നതന്ത്ര്യചെത്ത അനുസ്മരാി�ിക്കുന്ന് തരാത്തിലാണ്് പിലരുംം ശീർ
�കങ്ങൾ നൽകുന്ന്ത്.

കവിിതയ്ക്ക്് എനോ�ാഴും കനോമ്പാളത്തിന് പുറത്താണ്് സ്ഥിാനചെമങ്കിലുംം കനോമ്പാളത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാ മാധ്യയമശീലങ്ങൾ കവിികൾക്കും ഉണ്ടാാകാം. അത് ഹൈലക്കിിലുംം ചെ�യാറിലുംം ഉന്ന്ം വിയ്ക്കുംന്നു. 
അച്ചടിിമാധ്യയമത്തിൽ പ്രസംിദ്ധിീകൃതമായാ രാചാനകൾ കവിികൾതചെന്ന് അല്പാംനോപിാലുംം ഹൈവികാചെത 
നവിമാധ്യയമങ്ങളിൽ പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്നു. കുരാീപ്പുഴി ശ്രീീകുമാറിചെ� ഇന്നുവിായാിച്ച കവിിത നോപിാചെല കവിിത
യ്ക്കുംനോവിണ്ടാി മാത്രാമുള്ള സംംരാംഭാങ്ങൾ ചെഫയാ്സം്ബുക്കിിലൂചെടിയും മറ്റും മുനോന്ന്ാട്ടു ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്ന്വിർ 
ധ്യാരാാളമുണ്ടാ്. ഇവിയാിൽനിചെന്ന്ല്ലാം അരാിചെച്ചടുനോക്കിണ്ടാ ഒന്ന്ാണ്് മാധ്യയമകവിിത. നവിമാധ്യയമകവിിത 
ഹൈഹി�ർലിങ്കുകളിലൂചെടി വിായാനയുചെടി സംവിിനോശ�സംാധ്യയതകചെളല്ലാം പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തുന്ന്വി
യാാണ്്. അത് പിണ്ടാചെത്ത ഭാാവിഗംീതങ്ങചെളനോ�ാചെല ഏകാഗ്രതയുള്ളവിയാല്ല. ഒറ്റ ക്ലൗിക്കിിലൂചെടി 
മചെറ്റാരാിടിനോത്തക്കി് എത്താചെമന്ന്തുനോപിാചെല ഒനോട്ടിചെറ സൂചാനാ�ലകകൾനോപിാചെല വിർത്തിക്കുന്ന് 
പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ നവിമാധ്യയമകവിിതയാിലുംണ്ടാാകും. സംമകാലികസംംഭാവിങ്ങളിനോലക്കി് നോപിാകാനോനാ 
നോപിാകാതിരാിക്കിാനോനാ ഉള്ള സംാാതന്ത്ര്യയം വിായാനക്കിാരാിൽ നിക്ഷിപ്തിമാണ്്. അവിിടിചെത്ത വിിസംനോങ്കതന
പ്രക്രിിയായാിൽ സംഹിായാകമാകുന്ന്ത് സംമൂഹിമാധ്യയമങ്ങളിചെലതചെന്ന് അർത്ഥാപിരാിസംരാവുംമായാിരാിക്കും. 
എന്ന്ാൽ നവിമാധ്യയമകവിിതചെയാ പിഴിയാ നിരൂപികന്മാർ വിിലയാിരുംത്തുന്ന്തിന് ഇറങ്ങി പുറചെ�ട്ടിാൽ 
ഏകാഗ്രതയാില്ലാത്ത രാചാനകൾ എന്നു തീർപ്പു കല്പാിക്കും. പിഴിയാ രാചാനകചെളാചെക്കി വിായാിച്ച് എഴുതി 
ചെതളിയാാനുള്ള/ചെഞളിയാാനുള്ള കുറി�ടിിയും നോഡിാ�ർനിരൂപികൻ നൽകും. നവിമാധ്യയമരാചാനക
ളാണ്് ഉദാത്തം എന്ന്ല്ല ഇവിിചെടി ഉനോദ്ദശിക്കുന്ന്ത്. മറിച്ച് നവിമാധ്യയമരാചാനകളുചെടി വിയതിരാിക്തസം
വിിനോശ�തകൾ തിരാിച്ചറിയാാചെതയുള്ള വിിലയാിരുംത്തലുംകളുചെടി നിരാർത്ഥാകതയാാണ്് സൂചാി�ിച്ചത്.

ശ്രീദ്ധിയുചെടി താല്ക്കാാലികത പ്രധ്യാനസംവിിനോശ�തയാാകുനോമ്പാഴും പ്രതിസംംസ്കാാരാനിർമ്മിതിക്കുള്ള 
ഉപിായാചെമന്ന് നിലയാിലുംം സംമൂഹിമാധ്യയമങ്ങളിചെല രാചാനകചെള കാണ്ാവുംന്ന്താണ്്. ഒനോരാസംമയാം 
സംാീകാരായതയുചെടിയും തിരാസ്കാാരാത്തിചെ�യും അനുഭാവിങ്ങൾ നവിമാധ്യയമങ്ങൾ പ്രദാനം ചെചായ്യുന്ന്തു
ചെകാണ്ടാാണ്് ഈ സംാധ്യയത നിലനില്ക്കുന്ന്തുതചെന്ന്. സംാധ്യാരാണ്നോപിാസ്റ്റുകൾക്കി് ലഭാിക്കിാത്ത വിലിയാ 
സംാാതന്ത്ര്യയമാണ്് കവിിത എന്ന് മാധ്യയമത്തിന് ഇക്കിാരായത്തിൽ ലഭാിക്കുന്ന്ത്. സംമൂഹിമാധ്യയമത്തിചെല 
കവിിത നോപിാസ്റ്റുകളുചെടി നോപിരാിൽ എഴുത്തുകാർ ആക്രിമിക്കിചെ�ട്ടി ഒറ്റചെ�ട്ടി സംംഭാവിങ്ങൾ ഉചെണ്ടാങ്കി
ലുംം ഏചെതാരും രാാഷ്ട്രീീയാവുംം ‘ഒളി�ിച്ചു കടിത്താൻ‘ ഇത്രായും സം�കരായപ്രദമായാ സംാഹിിതയമാധ്യയമം 
നോവിചെറയാില്ല.

മലയാാളത്തിചെല എണ്ണമറ്റ ഭാാ�ാനോഭാദങ്ങളുചെടി സം�ന്ദരായം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു എന്ന്തും നവിമാ
ധ്യയമകവിിതയുചെടി സംവിിനോശ�തയാാണ്്. സംിനിമയാിൽ ഇത് വിിപിണ്ിമൂലയനോത്താചെടി വിിനിനോയാാഗംിക്കി
ചെ�ടിാൻ തുടിങ്ങിയാിട്ടി് വിളചെരാക്കിാലമായാി. ഹൈസംബർനോസ്പസംിൽ പ്രാനോദശികതയ്ക്ക്് എന്താണ്് ഇടിം 
എന്ന് സംംശയാം ഇവിിചെടി ഉണ്ടാാകാം. എന്ന്ാൽ നോഗ്ലീാക്കിാലിറ്റിയുചെടി സംവിിനോശ�സംാഹിചാരായം കൂടിി 
കണ്ക്കിിചെലടുക്കുനോമ്പാൾ പ്രസ്തുതസംംശയാം ഇല്ലാതാകും.
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നോമൽ പിരാാമർശിച്ചവി കൂടിാചെത യു ടിൂബിലുംം ചെഫയാ്സം്ബുക്കിിലുംം എല്ലാം ധ്യാരാാളം പിാട്ടുകൾ 
കവിിതചെയാന്ന് നോലബലിൽ പ്രചാരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. കവിിത ശബ്ദതലത്തിലുംം പ്രചാരാിക്കിാം. അത് നവിമാ
ധ്യയമങ്ങളിലൂചെടിയും ആവിാം. എന്ന്ാൽ “ഇനി വിരുംചെന്ന്ാരും തലമുറയ്ക്ക്് ഇവിിചെടി വിാസംം സംാധ്യയനോമാ?” 
എന്നു തുടിങ്ങുന്ന് മനോനാഹിരാമായാ പിരാിസ്ഥിിതിഗംാനത്തിൽ കവിിത കചെണ്ടാത്തുന്ന്ത് ഇത്തിരാി സംാഹി
സംംതചെന്ന്യാാണ്്.

ചുരുംക്കിി�റഞ്ഞ്ാൽ നവിമാധ്യയമങ്ങളിൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചു എന്ന്തുചെകാണ്ടുമാത്രാം ഒരും 
രാചാന നവിമാധ്യയമകവിിത ആവുംകയാില്ല. നവിമാധ്യയമകവിിതയുചെടി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീം നോവിറിട്ടിതാണ്്. 
അത് ആധുനികതയുചെടി ഉത്തരാഘട്ടിത്തിന് വിയതയസ്തമായാ നിർവ്വചാനവിയാപ്തിി നൽകുന്നു. ഒനോട്ടിചെറ 
ഹൈഹി�ർലിങ്കുകളിലൂചെടിയുള്ള വിായാനയ്ക്കും വിഴിിചെയാാരുംക്കുന്നു. പിഴിയാ സ്ഥിലകാലസംങ്കല്പാങ്ങചെളയും 
പിരാമ്പരാാഗംതഹൈശലികചെളയും എല്ലാം അട്ടിിമറിച്ചുചെകാണ്ടാ് കാവിയഭാാ�ചെയാത്തചെന്ന് നവിീകരാിക്കുന്നു.
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കവിിത എന്ന് പ്രതിനോരാാധ്യപിദ്ധിതി 
പിി.എൻ. നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതകൾ

ആർ. ചാന്ദ്രനോബാസം്
അസംി. ചെപ്രാഫ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, നോകരാള നോകന്ദ്ര സംർവികലാശാല.

‘എനോ�ാഴും എവിിചെടിയും
സംാന്തം കാരായം മാത്രാം പിറഞ്ഞ്്പിറഞ്ഞ്്
ജീീവിിതം നമ്മിൽ
ഒരും കറ മാത്രാമായാ്
പിറ്റി�ിടിിച്ചിരാിക്കുന്നു
അതിചെന ചെവിളു�ിചെച്ചടുക്കിാൻ
പികൽ ചെവിണ്മയുള്ള ഡിിറ്റർചെജീ� ്
കഥകളും കവിിതകളും നോപിാരാാ
മണ്ണിരാകചെളനോ�ാചെല
മരാങ്ങചെളനോ�ാചെല
ഉറക്കിത്തിചെ� നോ�ാടികഭാാ�യാിൽ
കവിിതകൾ നോവിണ്ം കഥയും നോവിണ്ം’

ഈ തിരാിച്ചറിവിിചെ� നോ�ാടികഭാാ�യാാണ് ്പിി.എൻ. നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതകചെള നോവിറിട്ടിതാക്കുന്ന്ത.് 
ഗ്രാമീണ്മായാ ഓർമ്മകളും അനുഭാവിങ്ങളും മൂലധ്യനമാക്കിിയാ ഈ കവിി, ആധുനിക കവിിതയാിൽ 
വിിനോച്ഛദം സൃഷ്ടിച്ച ക്ഷുഭാിത കവിികുലത്തിചെ� ഹൈപിതൃകം ഏറ്റുവിാങ്ങുന്നുണ്ടാ്. അന്ന്ചെത്തക്കിാൾ 
സംങ്കീർണ്ണമാണ്ിന്ന്് ജീീവിിതം ആനോഗംാളീകരാണ്വുംംബഹുരാാഷ്ട്രീകുത്തകകളും ശിഥിലമാക്കിിയാ ജീീവിിത 
ഇടിങ്ങൾ, മതത്തിചെ�യുംപ്രതയയാശാസ്ത്രീത്തിചെ�യും ഫാസംിസ്റ്റി് പിരാിണ്ാമങ്ങൾ, എഴുത്തിനും 
എഴുത്തുകാരാചെ� കഴുത്തിനും കുത്തിവിയ്ക്കുംന്ന് അധ്യികാരാഭാീകരാതകൾ ഒചെക്കി താണ്ഡവിമാടുനോമ്പാൾ, 
നാടിിചെ�ചാരാിത്രാവുംം സംാംസ്കാാരാിക സംാതാവുംം ചാിതറിചെത്തറിക്കുനോമ്പാൾ നോമദുരാവുംം കാന്തമധുരാവുംമായാ 
കാവിയഭാാ� അനുചാിതവുംം അനോരാാചാകവുംമാചെണ്ന്ന്് ഈ കവിി മനസ്സ്ിലാക്കുന്നു. സംവിിനോശ�മായാ 
കാവിയപിാചാകവിിധ്യിയാാണ്് നോഗംാപിീകൃഷ്ണനോ�ത്.
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‘കടിലിനടുത്താണ്് താമസംം
അതിനാൽ പിരാിചായാമില്ല
സംാരാനിഷ്ഠിയുചെള്ളാരും സംംഗംീതം
മുള്ളുതട്ടിാത്ത രുംചാികൾ‘

എന്ന്് കവിി തചെ� കവിിസംാതാചെത്തക്കുറിച്ച് പിറയുന്നുണ്ടാ്. രാാഷ്ട്രീീയാ വിിമർശനത്തിചെ�യും സംാസ്കാാരാി
കവിിമർശനത്തിചെ�യും മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്നു ആ കവിിതകളിൽ.

‘ഇടികെവിട്ടു’രാഷ്ട്രീീയാ�വിിത

‘ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി’ എന്ന് ഇടിിചെവിട്ടു രാാഷ്ട്രീീയാകവിിത നമ്മുചെടി കാലത്തിചെ�വിിധ്യിഹൈവിപിരാീതയ
ങ്ങചെള ശക്തമായാി വിരാച്ചിടുന്നു. അസംംബന്ധങ്ങളും അർത്ഥാരാാഹിിതയങ്ങളുംഅരാങ്ങു തകർക്കുന്ന് 
വിർത്തമാനകാലചെത്ത നോദയാതി�ിക്കുന്ന് ശബ്ദസംമുച്ചയാമനോത്രാ ‘ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി’. നനോവിാ
ത്ഥാാനമൂലയങ്ങളിലൂചെടി ആഴിത്തിലുംം പിരാ�ിലുംം നോവിനോരാാടിിയാതും ഇന്ന്് അദൃശയമായാിത്തീർന്ന്തുമായാ 
സംാംസ്കാാരാിക നോദശീയാതചെയാ, യുക്തിചാിന്തചെയാ, മാനവിികതചെയാ ഒചെക്കിയാാണ്് നോ�ാടിന ഭാാ�യാിലൂചെടി 
കവിി അനോനാ�ിക്കുന്ന്ത്. ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി നോകരാളത്തിൽ പ്രനോവിശിച്ചനോശ�ം എന്തുസംംഭാവിിച്ചു 
എന്ന് നോചാാദയനോത്താചെടി ആരാംഭാിക്കുന്ന് കവിിതയാിൽ നോകരാളം കണ്ടാ സംാംസ്കാാരാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ-ആത്മിീയാ 
വിിഗ്രഹിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രഭാാവിങ്ങചെളയും ഭാരാണ്കൂടി ഭാീകരാതയുചെടി ആൾരൂപിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാ
തങ്ങളുചെടി ഓർമ്മകചെളയും നിഷ്പ്രഭാമാക്കുന്ന് മചെറ്റാരും വിിദാാനാണ്് ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി എന്നു 
പിറയുന്നുണ്ടാ്. എൻഹൈസംനോക്ലൗാപിീഡിിയാ ബ്രിട്ടിാനിക്കിയാിലുംം വിിക്കിിപിീഡിിയായാിലുംം ഗൂഗംിളിചെ� സംർവിാം
ഗംനോലാകങ്ങളിലുംം കാണ്ാൻ കഴിിയാില്ല അയാാചെള. പിനോക്ഷ എനോ�ാനോഴിാ കണ്ടാിട്ടുണ്ടാ് മുടിി നീട്ടിിവിളർ
ത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. ചെബൽനോബാട്ടിം പിാ�്സംാണ്് നോവി�ം. ഉമ്മൻചാാണ്ടാിയാിലുംം എം.എ. നോബബിയാിലുംം 
ചെക. നോവിണു്വിിലുംം സംാമാനയമായാി കാണ്ാവുംന്ന് പ്രാഗ്രൂപിം. പില പുതുമകചെളയും ഗ്രാമങ്ങളിനോല
ക്കിാനയാിച്ചത് അയാാളായാിരുംന്നു എന്ന്് തിരാിച്ചറിയുന്നുണ്ടാ് കവിി. ക്രിിക്കിറ്റ്, സംംഗംീതം, വിാഹിനം, 
ബഹുരാാഷ്ട്രീകുത്തക ഉല്പാന്ന്ങ്ങൾ, ആധുനികത, വിിപ്ലവിം കലാ-സംാഹിിതയ-സംാമൂഹിയ-ശാസ്ത്രീചാിന്തകൾ 
ഒചെക്കി പിരാിചായാചെ�ടുത്തിയാത് അയാാളായാിരുംന്നു. അങ്ങചെനയാിരാിചെക്കി നിരാവിധ്യി കാലടിയാാളങ്ങ
ളുംഅതിനോലചെറ സംംശയാങ്ങളും ബാക്കിിചെവിച്ച് അയാാൾ അന്തർധ്യാനം ചെചായ്തു. ചെവിടിിനോയാറ്റു മരാിച്ചു. 
ഏനോതാ സംർക്കിാരാാ�ീസംിൽ ഗുമസ്തക്കിനോസംരായാിൽ ഇരുംന്നുണ്ങ്ങിനോ�ായാി എചെന്ന്ാചെക്കി നോകട്ടു. 
അദൃശയനായാിത്തീർന്ന് അയാാചെള കവിി അപ്രതീക്ഷിതമായാി കണ്ടുവിനോത്രാ. നിറചെയാ ട്രിാഫിക്കുള്ള 
നോറാഡിിനപ്പുറത്തൂചെടി നടിന്നുനോപിാകുന്ന് നിലയാിൽ അച്ചടിക്കിമില്ലാചെത നീട്ടിിവിളർത്തിയാ മുടിിയും ചെബൽ
നോബാട്ടിത്തിനു പികരാം തിളങ്ങുന്ന് കാവിിമുണ്ടും. അടിക്കിാനാവിാത്ത സംനോന്താ�നോത്താചെടി ഇടിിക്കിാ
ലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിിചെയാ കവിി സംംനോബാധ്യന ചെചായ്യുന്നു. വിിളിനോകട്ടി് പിതുചെക്കി തിരാിഞ്ഞുംനിന്ന് അയാാളിൽ 
കണ്ടാതു ചെനറ്റിയാിൽ കുറി, കണ്ണുകളിൽ കൃഷ്ണമണ്ി കുചെറക്കൂടിി മുകളിൽ ചുണ്ടാിൽ തണു്ത്തുറഞ്ഞ് 
നാമജീപിം ഒചെക്കിയാായാിരുംന്നു. ഈ രൂപിമാറ്റം അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന്ത് നനോവിാത്ഥാാനത്തിൽ നിന്ന്് 
ആധുനികതയാിനോലക്കും തുടിർന്ന്് അവിാങ്്ഗംാദ്, പിാശ്ചാതയയുക്തി, പിരാിഷ്കാാരാങ്ങൾ, ഉപിനോഭാാഗംപിരാത 
എന്ന്ിവിയാിലൂചെടി സംഞ്ചാരാിച്ച് തീവ്രാഹിിന്ദുതാത്തിൽ തറഞ്ഞുംനോപിായാ നോകരാളീയാ ബ�ദ്ധിികസംാതാത്തിചെ� 
ആനോഘാ�പിരാമായാ പിരാിണ്ാമമനോത്രാ. യുക്തിയാിൽ നിന്ന്് അയുക്തിയാിനോലക്കുള്ള, മാനവിികതയാിൽ 
നിന്ന്് അമാനവിികതയാിനോലക്കുമുള്ള, നോകരാളീയാ സംാതാത്തിചെ� വിീഴ്ച അസംംബന്ധ ശബ്ദസംമുച്ചയാത്തി
ലൂചെടി അവിതരാി�ിക്കുകയാാണ്് ഈ കവിിതയാിൽ.
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പ്രതിച്ഛേരാധ്യംപി�തി

യാാഥാർത്ഥായങ്ങചെള കവിിതയാിൽ എങ്ങചെന പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യാം എന്ന്തിചെ� കർമ്മപിദ്ധിതി
കൂടിിയാാകുന്നു നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിത. ഭാാ�യ്ക്കുംം ജീീവിിതത്തിനും അതിചെ� ഹൈനസംർഗ്ഗാികത 
എവിിചെടിനോയാാ നഷ്ടമായാി. കൃത്രാിമതാങ്ങളിൽ പിടുത്തുയാർത്തിയാ അനുകരാണ്ത്തിചെ� നോലാകമാണ്ിത്. 
ചാലനമാണ്് ജീീവിചെ� അടിയാാളചെമന്ന്് മൃഗംപിക്ഷികളിൽ നിന്ന്് മനു�യൻ ഉൾചെക്കിാണ്ടാ പിാഠമാ
യാിരുംന്നു. എന്ന്ാൽ മൃഗംനോമാ പിക്ഷിനോയാാ ആകാചെത അവിയാായാി നടിിക്കുന്ന് അനുകരാണ്ത്തിൽ 
ജീീവിിതത്തിചെ� കാവിയാത്മികത നോചാാർന്നുനോപിായാി. ‘ഭൂതം മുഴുവിൻ കഥകൾ ഭാാവിി മുഴുവിൻ യുക്തി, 
രാാജീാക്കിന്മാർ നോപിായാി, ജീാല്ലറികൾ വിന്നു. മനു�യർ നോപിായാി താരാങ്ങൾ വിന്നു. അണ്ികൾ നോപിായാി 
നോനതാക്കിൾ വിന്നു. പ്രവൃത്തി നോപിായാി പ്രചാരാണ്ം കലക്കിി നോലാകം നോപിായാി. മാധ്യയമം നിറഞ്ഞും’ ഇതിനി
ടിയാിൽ ഒരും കവിിത ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കിാൻ ആവിശയചെ�ട്ടിാൽ ‘മിന്നുന്ന്ചെതല്ലാം ചെപിാന്ന്ല്ല’ എന്ന്ല്ലാചെത 
മചെറ്റന്തുചെതരാചെഞ്ഞ്ടുക്കും എന്ന്് കവിി നോചാാദിക്കുന്നു. കലചെയാക്കുറിച്ചുള്ള നോകവില പ്രസ്താവിനകളിൽ 
അഭാിരാമിക്കുകയാല്ല നോവിണ്ടാത് മറിച്ച് ഭാ�തികയാാഥാർത്ഥായങ്ങചെള കണ്ടാറിയുകയാാണ്്. കാരാണ്ം 
‘കാണ്ാതാവുംന്ന്ത് നമ്മുചെടി കണ്ചെവിട്ടിത്തു നിന്ന്ാണ്്, കാണു്ന്ന്ില്ല എന്ന്ത് നമ്മുചെടി കണ്ണുകൾക്കി് 
ശക്തിയാില്ലാഞ്ഞ്ാണ്്, കാണു്ന്നു എന്ന്ത് മചെറ്റാരും കണ്ണിനു വിഴിി കാണ്ിച്ചുചെകാടുക്കിലാണ്്. നമ്മുചെടി 
ഏകാന്തതചെയാ നോദയാതി�ിക്കുന്ന്ത് നമ്മുചെടി കണ്ണുകൾ തചെന്ന്യാാണ്്’. അപൂർണ്ണമായാതുചെകാണ്ടാല്ല 
കലയാിൽ വിിശാസംിക്കുന്ന്ത് അസംാധ്യയ മായാതുചെകാണ്ടു കൂടിിയാാചെണ്ന്ന്് പിറയുന്ന് കവിി, സ്ഥിാപിിത 
ജ്ഞാംാനവിയവിഹിാരാങ്ങളുചെടി നോതാതുകൾ ചെകാണ്ടാ് ജീീവിിതചെത്തയും കലചെയായും അളക്കുന്ന്തിചെ� 
ബാലിശത ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നുണ്ടാ്. ‘നോഹി ഡിാർവിിൻ നോകൾക്കുന്നുനോണ്ടാാ’ എന്ന് കവിിതയാിൽ. ജീീവിിതചെത്ത 
സംാഹിസംികതയാാക്കിി നോലാകചെത്ത ചെപിാല്ലാ�ാക്കിിയാ മനു�യനു പിനോക്ഷ നിന്ന് നില്പാിൽ നൂറുവിർ�ം 
പൂർത്തിയാാക്കിി പൂക്കിളും കായ്ക്ളും വിിരാിയാിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് ഈ മാവിിചെ� സംാഹിസംികതയുചെടി 
ഒരും വിലയാം താണ്ടാാനായാില്ല’ എന്ന്് മനു�യചെ� ജ്ഞാംാനനിർമ്മിതിചെയാ പിരാിഹിസംിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
കലയാിലുംം ഭാാ�യാിലുംം ഈ സംതയചെത്ത മനു�യൻ തന്ത്ര്യപൂർവ്വം തമസം് കരാിക്കുകയാനോത്രാ. അവിചെ� 
നിഘണ്ടുവിിൽ മനു�യൻ എന്ന് വിാക്കിിനു എത്രാനോയാാ നോശ�മാണ്് ‘മരാം’ എന്ന് പിദം. ഇങ്ങചെന ജ്ഞാംാ
നവിയവിഹിാരാങ്ങളുചെടി അപിാരായപ്തികൾ തിരാിച്ചറിയുന്ന്തുചെകാണ്ടാാണ്് കവിിതചെയാന്ന് വിയവിഹിാരാചെത്ത 
സംമകാല ജീീവിിതത്തിചെ� ആപിത് സംന്ധികളിനോലക്കു തിരാിച്ചു വിയ്ക്ക്ാൻ കവിിചെയാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്ന്ത്. 
എല്ലാ കലകളും അപ്രാനോയാാഗംികമാവുംന്ന്ിടിത്ത് കവിിതയ്ക്ക്് എന്തുചെചായ്യാൻ കഴിിയും എന്ന്് കവിി 
ആശങ്കചെ�ടുന്നുണ്ടാ്. വിരാാലിചെ� വിഴുവിഴു�് ഒരും പ്രതിനോരാാധ്യപിദ്ധിതിയാാചെണ്ങ്കിലുംം ചൂണ്ടായ്ക്കും മുന്ന്ിൽ 
പിരാാജീയാചെ�ടുക തചെന്ന് ചെചായ്യും എന്നു തിരാിച്ചറിയുന്നു. എന്ന്ാൽ എല്ലാ നോതാല് വിിയാിലുംം ചെകാഴുപ്പു
നോപിാചെല നാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ഒരും വിാക്കിിചെന�റ്റി ഇതിൽ നിന്ന്് നമുക്കു പിഠിക്കിാനുണ്ടാ് ‘അനോയ്യാ’ 
എന്ന് വിാക്കി് ഉദാഹിരാണ്ം. ഭാീതിയുചെടി ചെചാളിചാവിിട്ടും നോപിാചെല വിഴുവിഴുക്കുന്ന് വിാക്കിാണ്് അനോയ്യാ. ആ 
വിാക്കു ചെകാണ്ടാ് അ�ം ചുടിാനാകിചെല്ലങ്കിലുംം അ�ം കരാിയുന്നു എന്ന്് നോലാകചെത്ത അറിയാിക്കിാനാ
കും. പിരാാജീയാം രുംചാിച്ചുചെകാണ്ടു തചെന്ന് കവിിത ഒരും പ്രതിനോരാാധ്യപിദ്ധിതിയാായാി തുടിനോരാണ്ടാതുചെണ്ടാന്ന്് 
തിരാിച്ചറിയുന്നു ഈ കവിി.

ജ്ഞാാനസ്മസ്��ൾ

‘ജ്ഞാംാനി ഉറങ്ങുനോമ്പാൾ ജ്ഞാംാനം എവിിചെടി’ എന്ന്് നോചാാദിച്ചുചെകാണ്ടാ് വിിജ്ഞാംാനയുഗംത്തിചെ� 
അഹിന്തചെയാ തകർക്കുന്നു. അളകനന്ദാതീരാചെത്ത ഗുഹിയാിൽ പിത്തുവിർ�ം ധ്യയാനിച്ച് ജ്ഞാംാനത്തിചെ� 
തുരാീയാാനന്ദത്തിചെലത്തിയാ നോയാാഗംിനോയാാടിാണ്് കുട്ടിിനോചാാദയചെമറിഞ്ഞ്ത്. നോയാാഗംിയാാകചെട്ടി ആ കുട്ടിിയുചെടി 
നോചാാദയം അവിഗംണ്ിച്ചു അവിചെന ഓടിിച്ചു വിിട്ടു അന്നുമുതൽ നോയാാഗംിയുചെടി ശ്രീദ്ധിപിിഴിച്ചു.
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‘ജ്ഞാംാനം ഉറങ്ങിനോ�ാകാതിരാിക്കിാനോനാ
ഭൂമിചെയാ രാണ്ടാായാി തിരാിച്ചത്
കണ്നോപിാളകടിയ്ക്ക്ാത്ത
ചെസംർവിറുചെടി നോലാകത്തിൽ
ജ്ഞാംാനിചെയായും ജ്ഞാംാനചെത്തയും
നോചാാദയചെത്തയും മറന്നു
അചെല്ലങ്കിൽ, കുഞ്ഞ്ായാ് നോചാാദയം
നോതടിലായാ് ജീീവിിതം
ബഹുദൂരാം നോപിായാിട്ടും
ഇടിയ്ക്ക്ിചെടി കാൽചെതറ്റി ഒരും കുഞ്ഞ്ിനോലക്കു വിീഴിാനുള്ള
ചെകാതിയുണ്ടാ് ഓനോരാാരുംത്തരുംചെടിയും ഉള്ളിൽ’

എന്ന്ിങ്ങചെന ഹൈനർമ്മലയവുംം ഹൈനസംർഗ്ഗാികതയും നി�് കളങ്കതയും തീവ്രാതയും നഷ്ടചെ�ട്ടി വിിജ്ഞാംാ
നയുഗംത്തിചെ� ജ്ഞാംാനനിർമ്മിതികളുചെടി ചെപിാള്ളത്തരാം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. വിയവിസ്ഥിാപിിത ജ്ഞാംാ
നപിദ്ധിതിയുചെടി അപ്രാനോയാാഗംികത ഒരും കാവിയപിദ്ധിതിയാായാി വിളർത്തുന്നുണ്ടാ്. സം് കൂൾ, മാ�് എന്ന്ീ 
സ്ഥിാപിനവിത്ക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടി ജ്ഞാംാനാധ്യികാരാങ്ങളുചെടി ബിംബങ്ങൾ പില കവിിതകളിലുംം ആവിർത്തി
ക്കുന്നു. ഉടിലിലുംം മനസ്സ്ിലുംം ഏറ്റുവിാങ്ങിയാ അടിയാാളങ്ങളുമായാി പിഠിച്ച സം് കൂളിചെന നോപിറിനടിക്കുന്ന് 
ഗംതി കിട്ടിാത്ത വിിദയാർത്ഥാികളും അവിചെരാ അടിിമകളായാി കണ്ടാ അധ്യയാപികരുംം നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� 
കവിിതകളിൽ കഥാപിാത്രാങ്ങളാകുന്നു. ബാലമ്മാ�്, സംമയാം മാ�്, ചെചാാവ്വചെയാ�റ്റി ബാലമ്മാ�് 
എന്ന്ീ കവിിതകൾ ഉദാഹിരാണ്ങ്ങളാണ്്. 

ഓർമ്മയുകെട അടയാാളങ്ങൾ

നനോവിാത്ഥാാന മാനവിികമൂലയങ്ങചെള സംംരാക്ഷിനോക്കിണ്ടാവിർ തചെന്ന്, അതിചെ� ഹൈജീവിികമായാ 
ഓർമ്മകചെളയും ചാരാിത്രാചെത്തയും വിിപിണ്നം ചെചായ്യുന്ന്തിചെനക്കുറിച്ചാണ്് ‘അനോത അതല്ലാചെത’ 
എന്ന് കവിിതയാിൽ പിറയുന്ന്ത്. നഷ്ടചെ�ട്ടിചെതനോന്താ തിരായുന്ന് കവിി മറവിിനോരാാഗംം ബാധ്യിച്ച ഒരും 
തലമുറയുചെടി പ്രതിനിധ്യിയാനോത്രാ. എന്താണ്് തിരായുന്ന്ചെതന്ന്റിയാില്ല. ചാില അടിയാാളങ്ങളും അവിയക്ത
മായാ ഓർമ്മകളും മാത്രാനോമ അവിനോശ�ിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടു നോവിണ്ം നഷ്ടമായാതിചെന 
കചെണ്ടാത്താൻ അനോനാ�കൻ ഒരും ഗ്രാമത്തിചെലത്തിനോച്ചരുംകയാാണ്്.

പിാതാളത്തിനോലക്കു തുറക്കുന്ന് കുളം
മലയാാളം അറിയാാവുംന്ന് പുളി
ഇത്തിരാി ഇംഗ്ലീീ�റിയാാവുംന്ന് താറാ�റ്റം
ശ്രീീനാരാായാണ്ചെനക്കിണ്ടാ് പ്രായാം നിലച്ച കണ്ണുകളുളള
പ്രായാം ചെചാന്ന് ഉടിൽ
ഓർമ്മയുചെടി കാലിൽ നിറചെയാ ചെചാളിയാാണ്്
ഓർമ്മ നോകാളറയും മലമ്പനിയുമാണ്്
നോകാച്ചുന്ന് ജീയാിലറയാാണ്്
ഓർമ്മയ്ക്ക്് ചെക.എസം് നോജീാർജ്ജിചെ� ശബ്ദമാണ്് ’

ഇചെതാചെക്കിയാാണ്് ഓർമ്മയുചെടി അടിയാാളങ്ങൾ അതിൽ പിിടിിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്ം ഒടുവിിൽ പിാർട്ടിി 
ഓഫീസംിലാണ്് ചെചാന്ന്വിസംാനിച്ചത്. ഈ ഓർമ്മകചെളാചെക്കി നോഡിാകുചെമ�റിയും ആൽബവുംം മൂ
സംിയാവുംചെമാചെക്കിയാാക്കിി മാറ്റാനാണ്് പിാർട്ടിി ഓഫീസംിൽ നിന്നുളള നിർനോദ്ദശം. ഭൂപിടിത്തിൽ പിച്ചയും 



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 119

ചുവിപ്പും കാവിിയുചെമാചെക്കി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ഓനോരാാനോരാാ നോനരാങ്ങൾ അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ നിർനോദ്ദശി
ക്കുന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ നോനതാക്കിചെളയും ഓർമ്മകളുചെടി അനോനാ�കൻ അവിിചെടി കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആനോഗംാള 
ഭാീമന്മാരുംം വിർണ്വിർഗ്ഗാ ജീാതീയാതകളുചെടി പികർച്ചാവിയാധ്യികളും നനോവിാത്ഥാാന മാനവിികമൂലയങ്ങചെള 
നോകവിലം മൂസംിയാങ്ങളാക്കിി വിിപിണ്ം ചെചായ്യുന്ന്തിചെ� വിർത്തമാനക്കിാഴ്ചയാനോത്രാ ഈ കവിിത.

മാധ്യയമങ്ങളും രാാഷ്ട്രീീയാവുംം നിർമ്മിക്കുന്ന് ചെപിാതുനോബാധ്യങ്ങൾ അസ്സ്ലുംം പികർപ്പും തിരാിച്ചറി
യാാനാകാത്ത അവിസ്ഥിയാിൽ സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാചെന അകചെ�ടുത്തുന്ന്തിചെനക്കുറിച്ചാണ്് ‘അസ്സ്ലുംം 
പികർപ്പു’ചെമന്ന് കവിിത. ഹൈസംനുദ്ദീൻ എന്നു നോപിരുംള്ള സുഹൃത്തിൽ നിന്ന്് അയ്യായാിരാം രൂപി കവിി 
കടിം വിാങ്ങിയാത് ആശുപിത്രാിയാിൽ കിടിക്കുന്ന് മചെറ്റാരും സുഹൃത്തിചെ� അച്ഛചെ� ചാികിത്സാ ആവിശയ
ത്തിനായാിരുംന്നു. പിണ്ം അയാച്ചുചെകാടുക്കിാൻ ബാങ്കിചെലത്തുനോമ്പാൾ കള്ളനോനാട്ടിാചെണ്ന്ന്് സംംശയാിച്ച് 
ബാങ്കുകാർ കവിിചെയാ നോചാാദയം ചെചായ്യുന്നു. സുഹൃത്തിൽ നിന്ന്് കടിം വിാങ്ങിയാതാചെണ്ന്നു പിറയുനോമ്പാൾ 
ബാങ്കുനോദയാഗംസ്ഥിർ, ഹൈസംനുദ്ദീൻ എന്ന് നോപിരാിൽ പിാക് ബന്ധനോമാ കള്ളനോനാനോട്ടിാ സംംശയാിച്ചുനോപിാ
കുന്നു. ഒരും നോവിള കവിിയും സുഹൃത്തിചെന സംംശയാിക്കുന്നു. ഒടുവിിൽ കള്ളനോനാട്ടിചെല്ലന്നു കചെണ്ടാ
ത്തുനോമ്പാൾ ആശാാസംം. പുതുകാലത്തിചെ� പൂജീാബിംബങ്ങൾ മുതലാളിത്ത പ്രനോലാഭാനങ്ങളിൽ 
കുടുങ്ങി ഉടിഞ്ഞുംതകരുംന്ന്ത് സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാന് സംഹിിക്കിാനാകുന്ന്ില്ല. ഈ തീവ്രാആഘാതങ്ങൾ 
ഏറ്റുവിാങ്ങാൻ നോശ�ിയാില്ലാത്തവിരാാണ്് നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതകളിൽ കഥാപിാത്രാങ്ങളാകുന്ന് 
പിച്ചമനു�യൻ. ക�മാരാപ്രണ്യാത്തകർച്ചചെയാ അതിജീീവിിച്ചവിനാണ്് നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� ഹൈബജു.

‘സംാബിറയുചെടി നിക്കിാഹിി�ന്ന്്
അയാാളടിിച്ച സംിക് സംറുകചെള തടുക്കിാൻ
പിനങ്ങാടി് ഹൈഹിസം് കൂൾ ഹൈമതാനത്തിനരാികിചെല
പുളിമരാങ്ങൾക്കൂടിി കഴിിഞ്ഞ്ില്ല’

എന്ന്ാൽ നോലാർഡി് സം്, ചെമൽബണ്, ഈഡിൻഗംാർഡിനിചെല ക്രിിക്കിറ്റുഹൈദവിങ്ങൾ നോകാഴിവിാങ്ങി 
കളിചെയാ ഒറ്റചെകാടുത്തനോ�ാൾ ‘അയാാളുചെടി ശരാീരാത്തിലൂചെടി ഒരും അറക്കിവിാൾ അറുത്തിറങ്ങി’ 
എന്ന്നോത്രാ ‘ഒരും ഇന്ന്ിംഗം് സം് ദുരാന്തം’ എന്ന് കവിിതയാിൽ കവിി പിറയുന്ന്ത്.

സ്ാംസ്കാാരി� സ്വതവം

കാല്പാനികവിത്ക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടി നാനോട്ടിാർമ്മകളല്ല നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതയാിൽ നാം വിായാിക്കുന്ന്ത്. 
കലയാിലുംം സംാഹിിതയത്തിലുംം ആദർശവിത്ക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടിതും കാല്പാനിക വിത്ക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടിതുമായാ 
നാടിിചെ� യാഥാർത്ഥാസംാതാചെമചെന്തന്ന് അനോനാ�ണ്മാണ്വി. അനുഭൂതിയുചെടി ചാരാിത്രാപിരാതയാിൽ 
നിന്നുചെകാണ്ടാ് നാടിിചെന കവിി ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നു. കവിിയുചെടി ജീന്മനോദശമായാ എസം്.എൽ പുരാം 
നോകരാളീയാ സംംസം് കാരാനോദശീയാതയുചെടി പ്രതിനിധ്യാനമനോത്രാ. എസം്.എൽ പുരാത്തിചെ� സംാംസം് കാരാിക 
സ്ഥിാപിനങ്ങളായാ വിായാനശാലയും സം് കൂളും ഹൈമതാനവുംം നോപിാനോളാടിാക്കിീസം് എന്ന് സംിനിമാചെകാ
ട്ടികയും ജീനപിക്ഷ ചാരാിത്രാസ്മൃതികളുചെടി സംജീീവി ബിംബങ്ങളായാി കവിിതയാിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു.

‘നോപിരാാറിചെ�നോയാാ ചെപിരാിയാാറിചെ�നോയാാ
തീരാമായാിരുംന്ന്ില്ല എചെ� ഗ്രാമം
നോപിാനോളാടിാക്കിീസംിചെ� തീരാമായാിരുംന്നു.
നോപിരാാറിചെ� തീരാമായാിരുംചെന്ന്ങ്കിൽ എന്നും
ഒനോരാ മണ്ലുംകണ്ടു മടുനോത്തചെന, ഭാാഗംയം
ചാിരാിചെവിള്ളവുംം ഇടിിചെവിള്ളവുംം
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ഇക്കിിളിചെവിള്ളവുംമായാി
സംിനിമാനദി ഒഴുകിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്നു’.

കാല്പാനിക ആദർശവിാദികൾ അദൃശയമാക്കിിയാ നാടിിചെ� യാഥാർത്ഥാ സംാംസം് കാരാിക സംാതാചെത്ത
യാാണ്് കവിി കചെണ്ടാടുക്കുന്ന്ത്. ജീനകീയാാഭാിരുംചാിയുചെടി ചാരാിത്രാമാണ്ത്. മനോതതരാമാനവിികതയുചെടി 
ബിംബമായാിരുംന്നു നോപിാനോളാടിാക്കിീസം്. ഒരും ജീനത എല്ലാ പിരാിമിതികചെളയും ഇല്ലായ്മകചെളയും 
അതിജീീവിിച്ചത് അതിലൂചെടിയാായാിരുംന്നു. ‘ജീാതിയാിലായാിരുംന്നു വിാസംം, ജീാഥകളിലായാിരുംന്നു നൃത്തം, 
മുദ്രാവിാകയങ്ങൾ, സംിംഫണ്ികൾ’ എന്ന്ിരാിക്കിിലുംം എല്ലാ അതിർത്തികചെളയും ലംഘിച്ചു വിളരുംവിാൻ 
നോപിാനോളാടിാക്കിീസംിനു കഴിിഞ്ഞും. ഈസ്റ്റിിന്തയാക്കിമ്പനി നോപിാചെല നോപിാനോളാ ടിാക്കിീസം് ഒഴുകി�രാന്നു 
എന്നും മുടിിചാീകിയും, മീശമുറിച്ചും ഞങ്ങൾ അതിനോവിഗംം കീഴി് ചെ�ട്ടു എന്നും എഴുതുനോമ്പാൾ ആഖയാനം 
ചെചായ്യചെ�ടിാചെത നോപിായാ ജീനപിക്ഷചാരാിത്രാം കവിിതയാിൽ തിടിനോമ്പറുന്ന്ത് നാമറിയുന്നു. ജീനപ്രിയാ 
സംംസം് കാരാത്തിനുനോമൽ നടിത്തിയാ അധ്യിനിനോവിശമായാിരുംന്നു കലയാിലുംം സംാഹിിതയത്തിലുംം ഏചെറ 
വിാഴ്ത്തിചെ�ട്ടി ഗൃഹിാതുരാകാല്പാനികതചെയാന്ന്് ഈ കവിിത പിറയുന്നു. അവിധ്യിയാില്ലാത്ത സംർവികലാശാ
ലയാായാിരുംന്നു നോപിാനോളാടിാക്കിീസം് എന്ന്് അനുഭൂതി ചാരാിത്രാചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന് കവിി ഇനോ�ാൾ 
നോബാസ്റ്റിണ്ിചെല തണു്�ിലിരുംന്ന്് വിാർധ്യകയത്തിചെലത്തിയാ നോപിാനോളാടിാക്കിീസംിചെനയും നാടിിചെ� 
ഭൂതകാലചെത്തയും ഓർത്തിട്ടി് ഹൈധ്യരായപൂർവ്വം നോഹിാളിവുംഡിിനോനാടു പിറയുന്നു മലയാാളസംിനിമ ഒരും 
ഹൈസംനയമായാിരുംന്ന്ില്ല നഗംരാമായാിരുംന്നു എന്ന്്. അനോ�ാൾ നാടിിചെന എങ്ങചെന നിർവിചാിക്കും എന്ന് 
നോചാാദയമുയാരുംന്നു.

‘ചെതനോക്കിപ്പുറത്ത്
ചെകാലചെചായ്യചെ�ട്ടി ആഞ്ഞ്ിലി
പിാതി വിഴിി കൂചെടി വിന്ന്്
ഞാൻ സ്കൂളിനോലക്കു തിരാിഞ്ഞ്നോ�ാൾ
അറവുംശാല നോകറിനോ�ായാ
മണ്ി എന്ന് ആടി്
ആയാിരാാമചെത്ത ചൂണ്ടാനോയായും
കബളി�ിച്ച്
യുജീിയാിൽനോ�ായാ
സംഖാവും വിരാാൽ’

നാടുവിിട്ടിവിചെ� കണ്ണിൽ നാടിിചെ� ഓർമ്മകൾ ചെ�യാിമായാി മാത്രാം അവിനോശ�ിക്കുന്ന്തിചെ� ദുരാന്തം. 
അതിസംാനോങ്കതികയുഗംത്തിചെല ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങചെനചെയാാചെക്കിയാാവിാം. ‘നോപിാനോളാടിാക്കിീസം് 
നോപിാചെല അനുഭൂതികചെള പിാകചെ�ടുത്തിയാ ചെപിാതു ഇടിചെത്തക്കുറിച്ചാണ്്’, ഹൈഹിസം് കൂൾ ഹൈമതാനം 
പിനങ്ങാടി് പിി ഒ, എന്ന് നോമൽവിിലാസംകവിിതയാിൽ പിറയുന്ന്ത്. അറുപിതുചെസം�ിചെ� ഹൈഹിസം് കൂൾ 
ഹൈമതാനചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ തിനോരാാഭാവിിച്ച ചെപിാതുഇടിചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുചെടി നോരാഖചെ�
ടുത്തലാണ്്

‘ഉരുംണ്ടുവിീർത്ത
ഒരും തുകൽ�ന്തിനുപിിന്ന്ാചെല
ഞങ്ങൾ ഓടിിനോയാാടിി വിർ�ങ്ങൾ പിിന്ന്ിട്ടു
ഓനോരാാ മണ്ൽത്തരാിയാിലുംം
അനോനകങ്ങളുചെടി കാലുംകൾ
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അനോനകവിട്ടിം പിതിഞ്ഞും
എന്ന്ിട്ടും അറുപിതുചെസം�ിചെ�
യാാത്രാവിിവിരാണ്ം ആരുംചെമഴുതിയാില്ല’

ഹൈകപ്പുണ്യമുള്ള ഒരും അമ്മൂമ്മചെയാനോ�ാചെല ജീനത പിാചാകം ചെചായാ് ചെതടുത്ത ആ ഹൈമതാനം ഇനോ�ാഴും 
അവിിചെടിയുനോണ്ടാാ എന്ന്് ആശാങ്കാകുലനാകുന്നു കവിി. നോലാകനോബാധ്യം രൂപിചെ�ടുത്തിയാ അനുഭൂതി
കളുചെടി നാട്ടുവിഴിികളിലൂചെടിചെയാല്ലാം ഓർമ്മസംഞ്ചാാരാം നടിത്തുന്നു ‘ജീി.എൽ.പിി.എസം് പിാ�ിനിവിട്ടിം’ 
എന്ന് കവിിതയാിൽ. സം് കൂളിനു ചെതാട്ടുപിടിിഞ്ഞ്ാറുള്ള ചെമാട്ടിത്തലയാചെ� പിീടിികയാിചെല ചാക്കിരായാിലുംം 
പിഞ്ചാാരായാിലുംം തീർത്തമധുരാത്തിചെ� ബാനോബൽ രുംചാിച്ചുവിളർന്ന്വിർ എം.ബി.എ, എം.സംി.എ കുഞ്ഞും
ങ്ങളായാി അനയനഗംരാങ്ങളിനോലക്കു നോചാനോക്കിറി, മിഠായാി നുണ്ഞ്ഞും വിളർന്ന്വിർ ലഹിരാിയുചെടി പിഞ്ചാാ
രാത്തരാികൾ നുകരുംന്ന്വിരാായാി വിളർന്ന്ചെതങ്ങചെനചെയാന്ന് അനോനാ�ണ്ം, ഏറ്റവുംം മനോനാഹിരാവുംം 
മാനു�ികവുംമായാ വിികാരാം ഹൈകനോമാശം വിന്ന് തലമുറചെയാക്കുറിച്ചും ഭാിന്ന്മൂലയങ്ങളിൽ പുലരുംന്ന് 
നോലാകചെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള തിരാിച്ചറിവിിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

വിാഴി് വിികെ� ആധ്യംി�ൾ

സ്ത്രീീ, പിരാിസ്ഥിിതി, കുടുംബം, രാാഷ്ട്രീീയാ സംാംസം് കാരാിക ജീീവിിതം തുടിങ്ങി എല്ലാ അടിരുംകളിനോലക്കും 
സംഞ്ചാരാിചെച്ചത്തുന്നുണ്ടാ് നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിത. യുക്തിയും കാരുംണ്യവുംം നോരാാ�ാമർ�ങ്ങളും തിരായാടിി
ക്കുന്ന് മനസ്സുമായാി വിിക്ഷുബ്ധിവുംം പ്രതിനോരാാധ്യസംജ്ജവുംമായാ ഭാാ�യാിൽ അവിയുചെടി സംങ്കീർണ്ണാവിസ്ഥി
കചെള നോരാഖചെ�ടുത്താൻ കവിി ശ്രീമിക്കുന്നു. മടിിയാന്മാരുംചെടി മാനിചെഫനോസ്റ്റിാ, ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി 
(2012) എചെ� ജീീവിിതത്തിചെല ഏറ്റവുംം ആദയചെത്ത സ്ത്രീീ അവിസംാനചെത്ത സ്ത്രീീനോയാാടു പിറയുന്ന്ത് 
(2017) ബിരാിയാാണ്ിയും മറ്റു കവിിതകളും (2017) തുടിങ്ങിയാ സംമാഹിാരാങ്ങൾ മലയാാളകവിിതയാിചെല 
നോവിറിട്ടി പ്രതിനോരാാധ്യ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� സംാക്ഷയപിത്രാങ്ങളാണ്്. സംമകാലസംമൂഹിത്തിചെ� സംങ്കീർ
ണ്ണതകളിനോലക്കിാണ്് ആ കവിിതകൾ നചെമ്മ കൂട്ടിിചെക്കിാണ്ടുനോപിാകുന്ന്ത്. കവിിയുചെടി കാഴ്ചകൾ ഒട്ടും 
കാല്പാനികമല്ല. മനു�യചെരാനോ�ാചെല പ്രകൃതിയും കാടും പിരാിസംരാവുംം ചാിതറിചെത്തറിക്കുകയാാചെണ്ന്ന്് 
‘ഇത്തവിണ് കാടുകണ്ടാനോ�ാൾ’ എന്ന് കവിിതയാിൽ കവിി നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു.

‘ഉറക്കിമില്ലായ്മയാാൽ കാടുകളിൽ ചാിലർ എണ്ീറ്റു നടിന്നു
മലമുകളിൽ നിന്നു തലകുത്തിവിീണു്
മരാങ്ങൾ വിള്ളികചെള സം് നോനഹിിക്കിാതായാി
ഇക്കിണ്ക്കിിനുനോപിായാാൽ ഞങ്ങൾ കാടുകൾ
ഞങ്ങളിൽ തചെന്ന് ചാിതറും
നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തചെന്ന്
ചെപിാട്ടിിചെത്തറിച്ചു ചാിതറിയാനോപിാചെല’

ഇങ്ങചെന ഏതു കാഴ്ചയും ഏതനുഭാവിവുംം നിലനില്പാിചെ� ഉത്കണ്ഠകളിൽ ചെചാന്നു വിിലയാം ചെകാള്ളുന്നു. 
പ്രതീതി യാാഥാർത്ഥായങ്ങൾ മറികടിന്ന്് സംതയചെത്ത മൂർത്തമായാി കാണു്ന്ന്തിചെ� ആഘാത
ങ്ങൾ നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതകൾക്കി് ഉണ്മയുചെടി ഉൾക്കിരുംത്ത് പികരുംന്നുണ്ടാ്. നോതക്കിിൻകാടി് 
ഹൈമതാനിയാിൽ എഴുന്ന്ള്ളത്തിന് ഒരുംക്കിി നിർത്തിയാിരാിക്കുന്ന് ആനയാിൽ കവിി കാണു്ന്ന്ത് 
സംഹിയചെ� മകചെനയാല്ല, ഒരും ജീന്തുവിിചെ� നോകവിലതകചെളയാാണ്്.

‘ആനോരാാ തിടുക്കിത്തിൽ
വിാരാിചെക്കിട്ടിിയാനോപിാചെല
ഒതുക്കിമില്ലാത്ത ശരാീരാം
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ആരുംകചെല്ലറിഞ്ഞ്ാലുംം
ചെവിടിിചെവിച്ചാലുംം
ചെകാള്ളാൻ പിാകത്തിൽ.
ഇത്തരാചെമാരും ജീന്തുവിിചെനക്കുറിച്ചാനോണ്ാ
സംഹിയചെ� മകൻ എചെന്ന്ാചെക്കി നോകട്ടിിരുംന്ന്ത്
ഇതു കരായുചെടി യാാചാകൻ’

   (ആന എന്ന് ജീന്തു)

കെപിൺ�രു�ികെ� വിാഴ്ത്തു�ൾ

സ്ത്രീീയുചെടി അതിജീീവിനവുംം ഹൈദനയവുംം അവിളുചെടി കരുംത്തും സംവിിനോശ�മായാി ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ് 
നോഗംാപിീകൃഷ്ണൻ. പിിളർന്നു നോപിാകാചെത ഈ നോലാകചെത്ത പിിടിിച്ചുനിർത്തുന്ന്ത് ചെപിണ്ണുങ്ങളാണ്് എന്ന് 
സംതയം ‘നോസംഫ്റ്റിിപിിൻ’ എന്ന് രൂപികത്തിലൂചെടി പിറയുന്നു. കവിിയുചെടി കാഴ്ചകൾ ഹൈജീവിികവുംം ഹൈനതി
കവുംമനോത്രാ. ചെപിണ്കരുംത്തിനു വിാഴ്ത്തുകൾ എഴുതുന്ന്തും ഇതിൽ നിലയുറ�ിച്ചുചെകാണ്ടാനോത്രാ. ഇന്തയയ്ക്കും 
നോവിണ്ടാി ഒളിബിക് സംിൽ ചെവിള്ളിചെമഡിൽ നോനടിിയാ ‘നോമരാിനോകാ’മിചെനക്കുറിചെച്ചഴുതിയാ അനോതനോപിരുംള്ള 
കവിിത സ്ത്രീീയുചെടി പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ� വിാഴ്ത്തിാണ്്. നോബാക് സംിംഗം് നോഗംാദയാിൽ ശരാീരാം കുഴിഞ്ഞുംവിീഴു
നോമ്പാൾ നോമരാിനോകാം ഓർക്കുന്ന്ത് രാാജീയചെത്തനോയാാ ഗുരുംക്കിന്മാചെരാനോയാാ നോതാല് വിിചെയാക്കുറിനോച്ചാ അല്ല 
മണ്ിപ്പൂരാിൽ, ജീന്മനാട്ടിിൽ പിട്ടിാളത്താൽ വിലയാംചെചായ്യചെ�ട്ടി് മചെറ്റാരും നോഗംാദയാിൽ നിൽക്കുന്ന് ശർമ്മി
ളചെയാ ആയാിരുംന്നു. അവിൾ ചെപിാരുംതുന്ന്ത് ഉടിലുംചെകാണ്ടാല്ല. വിിശപ്പുചെകാണ്ടും മരാണ്ം ചെകാണ്ടുമാണ്്. 
തല്ലിചെക്കിാന്ന്ാലുംം ചാാകാത്ത ഉയാിരാിചെ� നീതിചെകാണ്ടാ് അതിനാൽ ‘നോബാക് സംിംഗം് ഒരും വിിനോനാദമല്ല. 
ക്രൂരാതയാാണ്് ഹിിംസംയുചെടി പ്രച്ഛന്ന്നോകളിയാാണ്്’. പിനോക്ഷ, മണ്ിപ്പൂരാിൽ ഒരും ചെപിണ്ണിനും അതുകൂടിിനോയാ 
കഴിിയൂ. സംാന്തം രാാജീയത്തിചെ� പിട്ടിാളം നടിത്തിയാ ചെപിണ്നോവിട്ടിയാിൽ പ്രതിനോ�ധ്യിച്ച് നഗ്നരാായാ 
വിീട്ടിമ്മമാർ ‘ബലാത്സംഗംം ചെചായ്യൂ’ എന്ന്ാനോക്രിാശിച്ച് പിട്ടിാളകയാമ്പിനോലക്കി് ഇരാച്ചുകയാറിയാതിചെ�, 
നോവിറിട്ടി പ്രതിനോ�ധ്യത്തിചെ� ഓർമ്മയാാണ്് നോഗംാദയാിൽ നിൽക്കുനോമ്പാൾ നോമരാിനോകാമിനുണ്ടാായാിരുംന്ന്ത്. 
അവിൾക്കുകിട്ടിിയാ ഓട്ടുചെമഡിൽ സംാാതന്ത്ര്യയനോപിാരാാട്ടിത്തിനു കിട്ടിിയാ ചെമഡിലായാിരുംന്നു.

ഇരാിക്കിാചെത തിരാക്കിിനോട്ടിാടുന്ന് അമ്മമാചെരാക്കുറിച്ചാണ്് ‘അർജ്ജുനചെ� അമ്മ’ എന്ന് കവിിത. 
ഹൈവിരുംധ്യയങ്ങൾ നോയാാജീിച്ചവിൾ. അവിരുംചെടി ഭാാ�യാാണ്് കവിി അനോനാ�ിക്കുന്ന്ത്. നടിക്കുനോമ്പാഴും 
കുനിയുനോമ്പാഴും കിടിക്കുനോമ്പാഴും നനോമ്മാടു പിറയുനോമ്പാചെല തചെന്ന് അവിൾ അവിനോരാാടു തചെന്ന് പിറഞ്ഞും
ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് ഒരും ഭാാ�യുണ്ടാ്. വൃദ്ധിസംദനം കിട്ടിാചെത നോപിാകുന്ന്വിരുംചെടി വിാർധ്യകയഭാാ�.

‘ഹൈദവിം അവിസംാനമായാി
സ്ത്രീീചെയാ സൃഷ്ടിച്ചു
പിിന്ന്ീചെടില്ലാം അവിൾ സൃഷ്ടിച്ചു’

എന്ന്നോത്രാ ‘എചെ� ജീീവിിതത്തിചെല ആദയചെത്ത സ്ത്രീീ അവിസംാനചെത്ത സ്ത്രീീനോയാാടു പിറയുന്ന്ത് ’ എന്ന് 
കവിിതയാിൽ കവിി എഴുതുന്ന്ത് നോരാാഗംക്കിിടിക്കിയാിൽ കഴിിയുന്ന് അമ്മ മകചെ� ഭാാരായനോയാാടു പിറയുന്ന് 
രാീതിയാിചെലഴുതിയാ ഈ കവിിത മാതൃതാചെത്ത, വിാർധ്യകയചെത്ത അവിഗംണ്ിക്കുന്ന് പുരും�വിർഗ്ഗാത്തി
ചെനതിരാായാ താക്കിീതാണ്്. തചെ� നോവിദനയാിൽ നിന്ന്് നോവിദനാരാഹിിതനായാി അവിൻ ഇറങ്ങിനോ�ായാ
നോ�ാൾ മുറിഞ്ഞ് ചെപിാക്കിിൾചെക്കിാടിി തചെന്ന് മുന്ന്ിൽ വിാലുംള്ള പിന്ന്ിയാാക്കിി എന്ന്് അമ്മ പിറയുന്നു. 
ഇനോ�ാൾ അനോനകായാിരാം വിാലുംകൾ ശാസംിക്കിാൻ, മൂത്രാചെമാഴിിക്കിാൻ ഭാക്ഷണ്ം കഴിിക്കിാൻ, വിാലും
തലനോയാക്കിാൾ മികച്ചതാകുന്ന്താണ്് വിാർധ്യകയം. നിശ്ചലത ചാലനനോത്തക്കിാൾ സ്ഥിായാിയാാകുന്നു. 
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ഫാനിചെ� ഇതളുകൾ മകചെ� ഹൈകയാിതളുകനോളക്കിാൾ സം് നോനഹിം ചെചാാരാിയുന്ന്ത് അമ്മ അറിയുന്നു. 
സം് നോനഹിം തരാാത്ത മകചെനക്കുറിച്ച് അവിചെ� ജീീവിിതത്തിചെല ഇനോ�ാഴിചെത്ത സ്ത്രീീനോയാാടി് അമ്മ പിറയു
ന്ന്തിങ്ങചെന.

‘അവിനറിയാില്ല
തുടിയാിടുക്കി്
ചെവിറുചെതചെയാാന്ന്് കൂട്ടിി�ിടിിച്ചിരുംചെന്ന്ങ്കിൽ
മരാണ്ം അവിചെ� മുഖത്ത്
അന്ന്് മഞ്ഞുംകട്ടിചെവിനോച്ചചെന
കുട്ടിികൾ ജീയാിച്ചുജീയാിച്ചു നോപിായാിട്ടും
നോതാറ്റുനോതാറ്റു ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്
പിള്ളിക്കൂടിങ്ങൾ നോപിാചെല
എങ്കിലുംം നാം നിലനിൽക്കുന്നു’

വിാർധ്യകയത്തിചെ� ഏകാന്തതചെയാ, അവിഗംണ്നചെയാ നോ�ാടികഭാാ�യാിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്ന് ഈ 
കവിിത, പുരും�നോബാധ്യത്തിനോനല്പാിക്കുന്ന് ആഘാതം തീവ്രാമനോത്രാ.

അനോധ്യാനോലാകത്തിചെ� കവിി കൂടിിയാാണ്് നോഗംാപിീകൃഷ്ണൻ. ചെകാല്ലും ചെകാലയും വിാടികചെക്കിാല
യാാളികളും അരാങ്ങുവിാഴുന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ അനോധ്യാനോലാകങ്ങളും, ഇരായുചെടിയും നോവിട്ടിക്കിാരാചെ�യും ആത്മിവിി
ചാാരാണ്കളും ഒചെക്കി കവിിതകളിൽ നിറച്ചുചെകാണ്ടാ് ആത്മിാവും നഷ്ടചെ�ട്ടി വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� 
സംമസംയകൾ അസംാാസ്ഥിയജീനകമായാി പിറഞ്ഞും വിയ്ക്കുംന്നു.

‘വിായ്ത്തിലഞാനായാിരുംന്നു
പിിടിി അവിരാായാിരുംന്നുചെവിനോന്ന്ാ
വിിരാലടിയാാളം എനോ�ത്
വിാക്കിടിയാാളം അവിരുംനോടിചെതനോന്ന്ാ
പ്രനോയാാഗംം ഞാൻ
ആദർശം അവിചെരാനോന്ന്ാ’

ചെകാല്ലും ചെകാലയും കുലാധ്യികാരാമാക്കിിയാ പുതിയാ രാാഷ്ട്രീീയാ ആസുരാകാലത്തിചെ� നോവിദപുസ്തകം 
ആയുധ്യമായാി മാറുന്ന്ത് ഉൾക്കിിടിിലനോത്താചെടി അറിയുന്നു. ഹിിംസംയുചെടി ചെപിരുംക്കി�ട്ടിികയാായാി 
രാാഷ്ട്രീീയാം മാറുന്നു.

‘ആ വിാൾ
നോവിദപുസ്തകം നോപിാചെല
ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുചെവിച്ചിട്ടുണ്ടാ്
ഇടിയ്ക്ക്ിചെടി വിായാിക്കുന്നുണ്ടാ്
നോചാാരാ അതിചെ� കഥയുചെടി പിാതി
നോലാഹിത്തിൽ എഴുതുയാിരാിക്കുന്നു
മറുപിാതി മാംസംത്തിലുംം’

    (പിിടിികിട്ടിാപ്പുള്ളി)

നിയാമസംംവിിധ്യാനവുംം കുറ്റവിാളികളും നോയാാജീിക്കുന്ന്തിചെ� ഹൈവിരുംധ്യയവുംം, ഹിിംസംാവിാസംനയുചെടി 
യുക്തിക്കുനിരാക്കിാത്ത സംാമൂഹിികസംന്ദർഭാവുംം ‘വിധ്യശിക്ഷാരാാവി് ’ എന്ന് കവിിതയാിൽ ആഖയാനം 
ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. നിയാമസംംവിിധ്യാനങ്ങളുചെടിയും സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ�യും പ്രാണ്ികുലത്തിചെ� 
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ആചെകത്തചെന്ന്യും സംങ്കീർണ്ണതകളിനോലക്കു കവിിത സംഞ്ചാരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ജീീവിചെ� തുടിിപ്പുകചെള ക്കുറി
ച്ചുള്ള അപൂർവി ദർശനവുംം ഈ കവിിത മുനോന്ന്ാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നു. പൂമ്പാറ്റകൾ ജീീവിിക്കുന്ന്ചെതങ്ങചെനചെയാന്നും 
പ്രാണ്ികൾ ചാാവുംന്ന്ചെതങ്ങചെനചെയാന്നുമുള്ള ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂചെടി മനു�യൻ എത്രാ സംങ്കീർണ്ണമായാ 
പ്രതിഭാാസംമാചെണ്ന്ന്് കവിി സ്ഥിാപിിക്കുന്നു. വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� ആസുരാതകചെളക്കുറിച്ചുള്ള 
അറിവി് മരാണ്ചെത്തയും ജീീവിിതചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള തത്താചാിന്തകളിനോലക്കു നയാിക്കുന്നു.

‘മരാണ്ം എല്ലായാിടിത്തും
ഒരും നോപിാലല്ല, ആശുപിത്രാിയാിൽ
അതിജീീവിിക്കും അതിജീീവിിക്കും എന്നു കരുംതി
ജീീവിൻ ചെവിറുചെത നോനരാം കളയും
നോറാഡിിൽ മരാണ്ം
ആശ്ചരായചാിഹ്നം നോപിാചെല
വിീട്ടിിചെല മരാണ്ങ്ങൾ
പ്രാർത്ഥാനയുചെടി കാക്കികൾ
ചെകാത്തിചെക്കിാണ്ടുനോപിാകുന്ന് ചെനന്മണ്ികൾ
ഒരാാളും സംാപ്നം കാണ്ാത്ത രാാത്രാി നോപിാചെല
ഗംർഭാപിാത്രാത്തിചെല മരാണ്ം’

കരുംണ്യാിനോലക്കു ഹൈവികിചെവിളിചെ�ടുന്ന് ഒരും കുറ്റവിാളിയുചെടി മനോനാനോലാകചെത്ത ആഖയാനം ചെചായ്യുന്ന്
തിലൂചെടി ആസുരാതകളുചെടിയാിടിയാിലുംം മനു�യനിൽ പ്രതീക്ഷയാർ�ിക്കുന്നു കവിി എന്നു മനസ്സ്ിലാക്കിാം. 
ഒടുങ്ങാത്ത ആസംക്തികൾ മാത്രാമായാിത്തീരുംന്ന് ജീീവിിതചെത്തക്കുറിച്ചും കവിി വിയാകുലനാകുന്നുണ്ടാ്. 
നോപ്രമിച്ചിട്ടും നോഭാാഗംിച്ചിട്ടും കുടിിച്ചിട്ടും തിന്ന്ിട്ടും പിിചെന്ന്യും ബാക്കിിയാാകുന്ന് കുഴിക്കിലുംകചെളക്കുറിച്ചാണ്് 
‘പിിചെന്ന്യും നീ ബാക്കിി’ എന്ന് കവിിതയാിൽ പിറയുന്ന്ത്. സംാനോങ്കതികയുഗംത്തിചെല കുടുംബബന്ധ
ങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങചെള ബാധ്യയതയാാക്കുന്ന് പുത്തൻ ചെതാഴിിൽ സംംസം് കാരാം കർത്തൃതാങ്ങളുചെടി ചെനടും 
പിിളർപ്പുകൾ ഇവിചെയാാചെക്കി ‘അവിതാരാം’ എന്ന് കവിിതയാിൽ പിറയുന്നു.

‘ബിരാിയാാണ്ിയും മറ്റു കവിിതകളും’ എന്ന് സംമാഹിാരാത്തിചെല കവിിതകൾ സംമകാല സംാമൂഹിിക 
സംന്ദർഭാങ്ങളുചെടി തുറന്ന് ചാർച്ചകളാണ്്. സംംസം് കാരാിക ചെവില്ലുവിിളികൾ നിറഞ്ഞ് വിർത്തമാനകാല
ത്തിചെ� കവിിതകളാണ്ിവി. ‘പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ�യും തുറന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ വിിമർശനത്തിചെ�യും പിരും
�വിാങ്്മയാങ്ങളാണ്് ഈ കവിിതകചെള വിിരാിയാിച്ച അടുപ്പുകൾ. ആശങ്കകളാലുംം ഭാീതിയാാലുംം ചൂടുകൂ
ടിിയാവി ആയാതിനാൽ ഇതിചെല വിാക്കുകൾ കൂടുതൽ കരാിഞ്ഞ്നോതാ കറുത്തനോതാ ആണ്്’ എന്ന്് കവിി 
സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുന്നു. ഉന്മാദത്തിചെ�യും രാക്തസംാക്ഷിതാത്തിചെ�യും ശിഥിലമായാ ഓർമ്മകൾ മാത്രാം 
ബാക്കിിയാായാ തീവ്രാവിിപ്ലവിപ്രതയയാ ശാസ്ത്രീങ്ങളുചെടി തകർച്ചചെയാക്കുറിച്ചും അതിചെ� ഇരാകളായാിത്തീർ
ന്ന്വിരുംചെടി നോവിദനി�ിക്കുന്ന് ഓർമ്മയാിൽ നിന്ന്ാരാംഭാിക്കുന്ന് ‘ഏറിയാാചെട്ടി സംിദ്ദിഖ് ’, ഒരും ജീനത എന്ത് 
കഴിിക്കിണ്ചെമന്നുനോപിാലുംം തീരുംമാനിക്കുന്ന് ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതയാ് ചെക്കിതിചെരായുള്ള പ്രതികരാണ്മായാ 
‘ബിരാിയാാണ്ി ഒരും സംനോസംയതരാ രാാഷ്ട്രീീയാ കവിിത, എന്ന്ീ രാചാനകൾ തുറന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ ചാർച്ചകളാണ്് 
നിർവിഹിിക്കുന്ന്ത്. ഒരും കടിങ്കഥയുചെടി രൂപിഘടിനയാിൽ പിറയുന്ന് ‘ഒരും കാസംർനോകാടിൻ കഥ’ എന്ന് 
കവിിത സംമകാലകവിിതയാിചെല ബൃഹിത് ആഖയാനങ്ങളിചെലാന്ന്ാണ്്. തിന്മയുചെടി സംംരാക്ഷകബിം
ബങ്ങൾ തകർക്കുന്ന് പിാരാമ്പരായശക്തിയും ആൾക്കൂട്ടിബലവുംം പുതിചെയാാരും ജീീവിിതത്തിനോലക്കു 
പിദമൂന്നുന്ന്ത് ഈ കവിിത കാട്ടിിത്തരുംന്നു. സം് ഹൈത്രാണ്ശക്തിയുചെടിയും ഭാിന്ന്നോശ�ിക്കിാരുംചെടിയും 
ഉയാിർ�ിചെ� കഥകൂടിിയാാണ്ിത്. തിന്മകളുചെടി ഉച്ചാടിനമാണ്് നോഗംാപിീകൃഷ്ണചെ� കവിിതകളുചെടി ലക്ഷയം. 
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ച്ഛേഡിാ.ആർ. ചന്ദ്രച്ഛേബിാസ്്
ചെകാല്ലം ജീില്ലയാിൽ പുനലൂർ സംാനോദശി, നോകരാള സംർവികലാശാല, മഹിാത്മിാഗംാന്ധി സംർവികലാശാല 
എന്ന്ിവിിടിങ്ങളിൽ പിഠിച്ചു, എം.എ., ബി.എഡി്., എം.ഫിൽ., പിിഎച്ച്.ഡിി. ബിരുംദങ്ങൾ, കട്ടി�ന 
ഗംവി.നോകാളജീ്, എറണ്ാകുളം മഹിാരാാജീാസം്, യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി നോകാളജീ് തിരുംവിനന്തപുരാം എന്ന്ിവിിടി
ങ്ങളിൽ അദ്ധിയാപികനായാിരുംന്നു. 2016 ആഗംസ്റ്റി് മുതൽ നോകരാള നോകന്ദ്ര സംർവികലാശാല മലയാാള 
വിിഭാാഗംത്തിൽ. നോനമ – ആ�ിക്കിൻ കഥകൾ (എഡിിറ്റർ), മിത്തും മലയാാള കവിിതയും, കവിിതയുചെടി 
സംാരാാജീയം –എന്ന്ിവി പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച കൃതികൾ. കാഞ്ഞ്ങ്ങാടി് താമസംിക്കുന്നു.
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സംംസം ്കാരാചെത്ത മലീമസംമാക്കുന്ന് അധ്യികാരാനോകന്ദ്രങ്ങൾചെക്കിതിരാായാ നോപിാരാാട്ടിത്തിചെ� സം ്നോഫാടിന 
ഭാാ� കവിിതയുചെടി സംാമൂഹിയദ�തയത്തിന് അടിിവിരായാിടുന്നു.

അവിലംബിം
മടിിയാന്മാരുംചെടി മാനിചെഫനോസ്റ്റിാ
ഇടിിക്കിാലൂരാി പിനമ്പട്ടിടിി
എചെ� ജീീവിിതത്തിചെല ആദയചെത്ത സ്ത്രീീ അവിസംാന സ്ത്രീീനോയാാടു പിറയുന്ന്ത്
ബിരാിയാാണ്ിയും മറ്റു കവിിതകളും



പുരും�ഹൈവികാരാിതയുചെടി ഭാാ�ണ്ങ്ങൾ
നോഡിാ. കവിിതാ രാാമൻ

അസംി. ചെപ്രാഫ., ശ്രീീശങ്കരാ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

കിരാാതമായാ ഹൈവികാരാികത ഹൈവിചാാരാികതയാിനോലയ്ക്ക്് ചെതളിഞ്ഞൂറുന്ന്തിനു നടിത്തുന്ന് 
വിഴിിയാാത്രാകളാണ്് വിി.ടിി. ജീയാനോദവിചെ� രാാമായാണ് കവിിതകൾ. ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്ം’ പുരും�ചെ� 
ഹൈവികാരാിക ജീീവിിതം അനാവൃതമാക്കുന്നു. ‘ഉത്തരാരാാമായാണ്ം രാംഗംം 1 ഒരാലക്കുകാരാചെ� ഉപിനോദശം’ 
എന്ന് കവിിതയാിൽ വിികാരാചെ�രുംമ അണ്ചെപിാട്ടിിചെയാാഴുകി വിിചാാരാ ഹൈനതികതകചെള കടിപുഴുക്കിി 
ജീീവിിത നോനരാിനോലയ്ക്ക്് ഒഴുകിക്കിയാറുന്നു. ‘വിനാന്തരാം’ വിികാരാത്തിനോലയ്ക്ക്് അലചെയാാടുങ്ങി അമരുംന്ന് 
വിിചാാരാപിരാത അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

അതിദ്രുതവുംം പിലനോ�ാഴും വിികൃതവുംമായാിനോ�ാകുന്ന് പുരും�ഹൈവികാരാികതയുചെടി ബലഹിീന
തയുള്ള ദീനസംാരാം വിി.ടിി. ജീയാനോദവിചെ� ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്’ത്തിചെല ശക്തമായാ അടിിചെയാാഴുക്കിാണ്്. 
ഉർവിരാമായാ കാടിിചെ�യും ചെപിണ്ണിചെ�യും സംാന്ന്ിദ്ധിയം ചെകാണ്ടാാണ്് ആ കവിിതകൾ അത്തരാം 
അടിിചെയാാഴുക്കുകചെള അതിജീീവിിക്കുന്ന്ത്. സംംഭാവിപിരാമ്പരാകളുചെടി തുറസ്സ്ായാ കയാൻവിാസംിൽ കാരായ
കാരാണ്ങ്ങളഴിിച്ചുചെവിച്ച് ചാികഞ്ഞും നോനാക്കുന്ന് മനസ്സ്ിചെ� വിന്ധയത പുരും�നീതിയാായാി ‘ഹിരാിതരാാ
മായാണ്’ത്തിൽ അടിിമുടിി നിറഞ്ഞും നില്ക്കുന്നു.

പിച്ചയാിനോലയ്ക്കുംള്ള രാാമചെ� നടിപ്പുകൾ തുടിർച്ചയാാകുന്ന്തിചെ� വിി�ാദം പുരും�ജീീവിിതാഖയാന
മായാി ഈ കവിിതയാിൽ വിരാണ്ടു കിടിക്കുന്നുണ്ടാ്. ആ വിരാൾച്ചയാിചെല പിച്ചയുചെടി ബീജീ സംാന്ന്ിദ്ധിയമാണ്് 
കാടും സംീതയുചെമല്ലാം. രാാമചാിന്തയുചെടി നീറ്റു ചാാരാത്തിൽ നനവിിചെ� സുപ്തിമായാ ഈ ബീജീങ്ങചെളക്കൂടിി 
ചെവിന്തുരുംക്കുന്ന്തിചെ� പിിടിച്ചിൽ ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്’ത്തിന് ഒരും ഹൈവികാരാിക നോക്ഷാഭാം നല്കുന്നുണ്ടാ്. 
സംാമൂഹിികതയുചെടി കൂരാനോമ്പറ്റു പിിടിഞ്ഞ് സംീതയുചെടി ഒഴുകി�ടിരാലുംം തിനോരാാധ്യാനവുംമാണ്് ‘ഹിരാിതരാാ
മായാണ്’ത്തിചെല ഹിരാിതസ്മൃതികളുചെടി തായാ് നോവിരാിലുംള്ളത്. ജീീവിിതം തചെന്ന് അഭാിനയാിച്ചു തീർക്കുന്ന് 
സംാമൂഹിിക സംാതാം രാാമനിചെല നോനരാായും നഗംരാധ്യാരാണ്കളായും ഇടിപിാടുകചെള നിയാന്ത്ര്യിക്കുന്ന് തന്ത്ര്യ
മായും ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്ം’ അവിതരാി�ിക്കുന്ന്തുചെകാണ്ടാ് സ്ത്രീീയുചെടിയും പ്രകൃതിയുചെടിയും നോനാട്ടിങ്ങളല്ല 
രാാമവിിശാാസംങ്ങളുചെടി നോനാട്ടിങ്ങളാണ്് ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്’ത്തിലുംള്ളത്. രാാജീചെ�രുംമയുചെടി ഇത്തരാം 
മാലിനയമില്ലായ്മ സംഹിജീഭാാവിമായാ സംീത രാാമചെന പിിന്തുടിരുംന്ന്തുതചെന്ന് പിച്ചയുചെടി നോവിട്ടിയാാടിലായാി 
രാാമനിൽ നിറയുന്നുണ്ടാ്. അതിചെ� ഭാീരുംതാവുംം വിി�ാദിയാായാി കുതറിനോടിാടുന്ന് പുരും�കാമനയുചെടി 
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�ണ്ഡതാവുംം നോചാർന്ന്ാണ്് ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്’ത്തിചെല സംീതാരാാമ ഇഴിയാടു�ങ്ങചെള അടുക്കിിചെക്കിട്ടു
ന്ന്ത്. രാാമനീതിയാിലൂചെടിയുള്ള സംീതയുചെടി പിിൻപിറ്റലുംം വിിടിവിാങ്ങലുംം

‘ഏനോതാ മണ്ൽവിഴിിയാിലൂചെടി
കുറച്ചു നോനരാചെമാഴുനോകണ്ടാിവിന്ന്ചെരാാഴുക്കി്
വിീണ്ടുചെമാരും പുഴിയാിനോലയ്ക്കും
തിരാിചെകചെയാത്തുന്ന്തുനോപിാചെല
നോവിടിചെ� കുരുംക്കിിൽ
കുറച്ചുനോനരാം
കുടുങ്ങിക്കിിടിന്ന്
ഒരും കുഞ്ഞുംപിറവി
എങ്ങചെനനോയാാ പിിടിഞ്ഞും പിറന്ന്്
തചെ� ആകാശത്തിലണ്യുന്ന്തുനോപിാചെല
പിിഴുചെതടുക്കിചെ�ട്ടി ഒരും പുൽചെചാടിി
പിിചെന്ന്യും മണ്ണിലമരുംന്ന്തുനോപിാചെല
സംീത....’

എന്നു തിരാിച്ചറിയുന്ന്ിടിത്ത് ചെപിചെണ്ണന്ന് ജീീവിിത നോനരാ് ഒരും പിച്ചത്തണ്ലായാിയുണ്ർന്നു രാാമനു കുടിപിി
ടിിക്കുന്ന് യാാഥാർഥയം ഹിരാിതരാാമായാണ്ചെത്ത ഹിരാിതാഭാമാക്കുന്നു. കവിിയുചെടി വിയക്തിജീീവിിതത്തിചെല 
ഹൈവികാരാിക തിരാസ്ക്കാരാങ്ങളും സ്ത്രീീനോയാാടുള്ള അഭാിനിനോവിശവുംം സ്ത്രീീചെയാക്കുറിച്ചുള്ള പുരും�ധ്യാരാണ്കൾ 
നിറഞ്ഞ് കവിിസംാതാത്തിചെ� പുരും�പ്രകൃതിയുമാണ്് ഹിരാിതരാാമായാണ്ത്തിചെല വിരാൾച്ചയ്ക്കും കാരാണ്ം.

പുരും�ചെ� ഭാാ�ണ്മാതൃകകൾ സ്ത്രീീയുചെടി ശബ്ദത്തിൽ സംംസംാരാിക്കുന്നു ‘ഉത്തരാരാാമായാണ്ം 
രാംഗംം 1 ഒരാലക്കുകാരാചെ� ഉപിനോദശം’ എന്ന് കവിിതയാിൽ. ഈ കവിിതയുചെടി ഭാാ�ണ് ശില്പാം കറ 
തീർന്ന് ഹൈവിചാാരാികതയുചെടിതാണ്്. ആ ഹൈവിചാാരാിക പ്രകൃതി സ്ത്രീീയുചെടിതാണ്്. മുറിനോവില്ക്കാാനും മുറി
നോവില്പാിക്കിാനും ഒരുംനോപിാചെല സംാധ്യിക്കുന്ന് കൂർത്തുമൂർത്ത ഹൈവിചാാരാിക തന്ത്ര്യം സ്ത്രീീയുചെടി അനുഭാവിവുംം 
ജീീവിിതവുംമാണ്്, എന്ന്ാലത് ബാഹിയാവിിഷ്കാരാണ്ം നോതടുന്ന്ത് ഹൈവികാരാികമായാാണ്്. ആ ഹൈവികാരാി
കതയാാണ്് സ്ത്രീീയുചെടി പ്രകൃതിചെയാന്നു ചെതറ്റിദ്ധിരാിക്കുന്ന് പുരും�ൻ ഇക്കിാലമത്രായും സംാഹിിതയത്തിൽ 
സ്ത്രീീചെയാ ഹൈവികാരാികതയുചെടി മൂർത്തഭാാവിമായാി ആവിർത്തിച്ചവിതരാി�ിച്ചത്. വിി.ടിി. ജീയാനോദവിചെ� ഈ 
കവിിതയുചെടി ഭാാ�ണ്ഘടിന സ്ത്രീീസംത്തയുചെടി അന്തഃസംത്തചെയാ നോചാർത്തു പിിടിിക്കുന്നു. എന്ന്ാൽ 
ഹൈവികാരാികമായാ ഇതിചെല ആശയാ തലം പുരും�ചെ� വിികാരാപ്രകൃതിയുചെടി അസംന്തുലിതാവിസ്ഥി
യാിൽ നിന്ന്ാണ്് രൂപിചെ�ടുന്ന്ത്. ഇവിിടിചെത്ത അലക്കുകാരാചെ� അലക്കിൽ പ്രക്രിിയാ പുരും�സംത്ത
യുചെടി നിസ്സ്ാരാത തുറന്നുചെവിക്കുന്നു.

‘രാാമാ അവിൾ പിഴിയാ അവിളല്ല
പിത്തുതലയുള്ള ഒരാാളാൽ കവിർചെന്ന്ടുക്കിചെ�ട്ടിവിൾ
ഇനിയുള്ള ഓനോരാാ രാാത്രാികളിലുംം
രാാജീഭാാരാത്തിചെ� തളർച്ചയാിൽ
നീ നോബാധ്യംചെകട്ടുറങ്ങുന്ന് തണു്�ിൽ
മഴിവിില്ലുതൂവുംന്ന് സംാർണ്കിനാവുംകൾ അവിചെള അപിഹിരാിക്കും.’

കവിിതയാിചെല ആഖയാതാവുംം നോശ്രീാതാവുംം പുരും�നാണ്്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് ‘അവിൾ പിഴിയാ 
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അവിളല്ല’ എന്ന് കവിിതയാിചെല ആദയപ്രനോയാാഗംചെമാഴിിച്ച് ഉപിനോദശിക്കിചെ�ട്ടിചെതല്ലാം പുരും�ൻ 
കാലങ്ങളായാി സ്ത്രീീചെയാക്കുറിച്ചു ഭായാക്കുന്ന്തും അതുചെകാണ്ടാ് സംായാം വിിശാസംി�ിക്കിാൻ പിറഞ്ഞും 
നടിക്കുന്ന്തുമായാ നാട്ടുനടിപ്പു മാത്രാമാണ്്. പുരും�നു മുകളിൽ അവിചെ� എടുപ്പുകചെള മുക്കിികളയുന്ന് 
പ്രളയാസംീതയാായാ് ചെപിണ്ണുണ്ർന്നു നില്ക്കുനോമ്പാൾ അവിൻ നടിത്തുന്ന് നാട്ടിാചാാരാം മാത്രാമാണ്് ഈ 
ഉപിനോദശചെമല്ലാം. ഇവിിചെടി സംീതചെയാന്ന് കരാിംപിാറയാിൽ അലക്കുകാരാൻ അലക്കിി ചെവിളു�ിക്കു
ന്ന്ത് പുരും�ധ്യാരാണ്കളുചെടി ആഴിം കുറഞ്ഞ് ഹൈവികൃതങ്ങചെള മാത്രാമാണ്്.

 അധ്യികാരാത്തിനു പിാകമായാ തലയുള്ള രാാമനും അലക്കുകാരാനും വിിഴു�ലക്കിി സംായാം ചെവിളു�ി
ക്കുന്ന് ഒനോരാചെയാാരും കല്ലാണ്് ഈ കവിിതയാിൽ സംീത. അധ്യികാരാത്തിചെ� കറയും സംദാചാാരാത്തിചെ� 
വിിഴുപ്പും അലക്കുകാരാചെ� വിഴുവിഴുപ്പും അലക്കുകല്ലിനു നോഭാദമില്ലനോല്ലാ. ആ നോഭാദമില്ലായ്മ സംീതയാായാ് 
ഈ കവിിതയാിൽ നിറഞ്ഞും നില്ക്കുന്ന്ത് ‘അവിൾ പിഴിയാ അവിളല്ല’ എന്ന് ഒചെരാാറ്റ വിരാിയാിലാണ്്. ആ 
വിരാികൾക്കു താചെഴി സംീതചെയാ പ്രളയാസംീതയാാക്കുന്ന് ഗംതിവിിഗംതിയാായാി ഉപിനോദശിക്കിചെ�ട്ടിതത്രായും 
സംീതയുമായാി പുലബന്ധമില്ലാത്ത അലക്കുകാരാനായാ പുരും�ചെ� ചാിതറിയാ വിിഭ്രാമങ്ങൾ മാത്രാമാണ്്. 
രാാവിണ്ചെ� പ്രനോലാഭാങ്ങനോളാ സംാീകരാണ്മരാണ്ങ്ങനോളാ അല്ല സംീതചെയാ പുതിയാ ഒരുംവിളാക്കിി മാറ്റു
ന്ന്ത്.

തചെ� നിശാാസംക്രിമങ്ങചെള രാാമനുചുറ്റും പിടിർത്തി സംീതവിളർത്തിചെകാണ്ടു വിന്ന് ആനോശാകമരാ
ത്തിചെ� ചുവിട്ടിിലിരുംന്ന്ാണ്് സംീത ജീീവിിതത്തിചെ� കയ്പുമുഴുവിൻ കുടിിച്ചു വിറ്റിച്ചത്. രാാമചെനനോയാാർത്തു 
ജീപിിച്ചും കരാഞ്ഞുംം ചെചാളിയാിൽ മറഞ്ഞുംം തീർത്ത ജീീവിിതത്തിനുനോശ�ം രാാമസംമീപിത്തിനോലക്കുള്ള 
തിരാിച്ചുവിരാവിാണ്് തചെ�യുള്ളിൽ പ്രളയാം സൃഷ്ടിച്ചു തചെന്ന്തചെന്ന് അതിൽ ആഴ്ത്തിിക്കിളയുന്ന് പ്രള
യാസംീതയാിനോലക്കുന്ന് സംീതചെയാ വിളർത്തിചെയാടുക്കുന്ന്ത്. അല്ലാചെത രാാവിണ്ചെ� മുഴുത്ത കാമമല്ല. 
പുരും�താത്തിചെ� സംാരാമില്ലായ്മ രാാമനിലറിഞ്ഞും കഴിിഞ്ഞ് സംീതചെയാ അപിഹിരാിക്കിാൻ ഇനി ഒരും 
പുരും�ചെ�യും മഴിവിില്ലുതൂവുംന്ന് സംാർണ്കിനാവുംകൾക്കിാവിില്ല എന്ന് ജീീവിിത നോനരാിന് എതിചെരാ മുഖം 
തിരാിച്ചിരാിക്കുന്ന് പുരും�സംാതാത്തിചെ� പ്രകടിനമാണ്് അലക്കുകാരാചെ� ഉപിനോദശങ്ങചെളല്ലാം.

രാാമചെ� വിലംഹൈകയാിനോലക്കി് വിിവിാഹിത്തിലൂചെടി നോചാനോക്കിറി, അന്തപ്പുരാത്തിൽ പിതറിനടിന്ന് 
ചെവിറുചെമാരും ദിവിാസംാപ്നചെമന്ന് സംാതാസ്ഥിായാി വിിട്ടി് സംീത ഹൈസ്ത്രീണ്തയുചെടി ആകാരാവിടിിവുംള്ള പ്രളയാ 
ജീലധ്യിയാായാി സംായാം തിരാിച്ചറിയുന്ന്ിടിത്താണ്് ‘പിഴിയാ അവിള’ല്ലാത്ത അവിളുചെടി പിിറവിി. ഇതു സ്ത്രീീയുചെടി 
ജീീവിിതത്തിനോലക്കുള്ള കടിന്നുവിരാവിാണ്്. അവിിചെടി അലക്കുകാരുംചെടി ഉപിജീാപിങ്ങളും ഉപിനോദശങ്ങളും 
നിസ്സ്ഹിായാമായാ ഒരും വിനനോരാാദനം മാത്രാമായാിത്തീരുംന്നു. അഥവിാ പുരും� ഭാീരുംതാത്തിചെനഴുതിനോച്ചർ
ക്കുന്ന് ചെവിറും അടിിക്കുറി�ായാി മാറുന്നു. ഇത്തരാചെമാരും സംീതാ പിരാിണ്ാമവുംം തുടിർന്നും കവിിയാിചെല 
പുരും�നു ചെചായ്യാതിരാിക്കിാനാവിാത്ത അലക്കിിചെ� അടിിക്കുറിപ്പുമാണ്് ഈ കവിിത.

രാാമചെനന്ന് നോതാട്ടിം സൂക്ഷിപ്പുകാരാനിൽ നിന്ന്് സംീത കാട്ടിിനോലയ്ക്കും കാടിായാി മടിങ്ങുന്ന് ഹിരാി
തലാഘവിമാണ്് ജീയാനോദവിചെ� ‘വിനാന്തരാ’ചെമന്ന് നീണ്ടാ കവിിത. സംമകാല കവിികളിൽ നീണ്ടാ 
കവിിതകൾ എഴുതുന്ന് ഏകകവിി ജീയാനോദവിനാണ്്. രാാമചെനന്ന് സംംഭ്രാമം വിിചെട്ടിാഴിിഞ്ഞ്് പിിറന്ന് 
നനവിിനോലയ്ക്കും അനായാാസംം നടിക്കുന്ന് സംീത ‘വിനാന്തരാ’ചെമന്ന് കവിിതയുചെടി കാമ്പായാി വിളർന്നു 
നില്ക്കുന്നു. ‘ഹിരാിതരാാമായാണ്ം’ രാാമചെ� നോശാകായാനമായാി അവിതരാി�ിക്കിചെ�ട്ടിനോ�ാൾ ‘വിനാന്തരാം’ 
ലക്ഷ്മിണ് വിി�ാദത്തിചെ� കുറ്റിയാിലാണ്് ചെകട്ടിിയുറ�ിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ ചെകട്ടുകുറ്റിയാിൽ നിന്നു 
കുതറി സംീതചെയാന്ന് വിനാന്തരാത്തിനോലയ്ക്കും വിളരുംന്ന്ിടിത്താണ്് പുരും�വിി�ാദത്തിചെ� ആഴിമില്ലായ്മ
യാിൽനിന്ന്് ‘വിനാന്തരാം’ നോമാചാി�ിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്. കാരാണ്ം സംീതയുചെടി പ്രശാന്തിയുചെടി പിച്ചപ്പുകൾ 
വിന�ടിർപ്പുകളായാി ഈ കവിിതചെയാ രൂപിചെ�ടുത്തുന്നു.
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‘സംഹിസ്രാം മർതയജീന്മ-
ങ്ങചെളാരുംമിച്ചുണ്ർന്ന്ിരുംന്ന്ാലുംം
ചെനയ്യുവിാനാവിാത്തത്രാ
ചാിന്തകൾ ചെനയ്തിട്ടുണ്ടാാ
ചെമൻ മനചെമങ്കിൽനോ�ാലുംം
ഞാചെനചെ� നാവിിൽനിന്നു-
മുതിർത്തവിാക്കിിചെന്ന്ണ്ണ-
ചെമനിചെക്കിചെ� വിിരാലാചെലണ്ണാം.  (വിനനോരാാദനം)

എന്നു സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിചെ� ഉള്ളുചെതാട്ടു ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുനോമ്പാൾ വിി.ടിി. ജീയാനോദവിനിചെല കവിി ഹൈസ്ത്രീണ് 
ഭാാവുംകതാചെത്ത തിരാിച്ചറിയാാനുള്ള ത്രാാണ്ിയാിനോലക്കുയാരുംന്ന്തു കാണ്ാം. ചാിന്തകളുചെടി കാട്ടിിചെലങ്കി
ലുംം രാാമനുപിഥയമായാ നാനോലാ അനോഞ്ചാാ പൂചെച്ചടിികചെള വിാക്കിായാി വിളർത്തുന്ന് സംീതചെയാ ഉലയുന്ന് 
പിച്ചക്കിാടിിചെ� ‘ നോമാനോള’ ചെയാന്ന് നിലവിിളി വിാക്കിായാി ചെപിരുംക്കിിയുണ്ർത്തുന്ന്തും കാണ്ാം.

അച്ഛചെ� ആശ്രീമതുലയമായാ രാാജീധ്യാനിയാിൽനിന്ന്് ചെപിായ്ക്ക്ാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ് രാാമരാാജീധ്യാനി
യാിനോലയ്ക്കും ദുഃഖം ജീീവിിതമാചെണ്ന്നുറയ്ക്ക്ാൻ നാടുകടിത്തചെ�ട്ടിചെപിണ്ണാണ്് ‘വിനാന്തരാ’ത്തിചെല സംീത. 
രാാമചെനന്ന് വിിശാാസം പ്രമാണ്ത്തിൽനിന്ന്് തചെ� ജീീവിിതചെമന്ന് യാാഥാർഥയത്തിനോലക്കു സംീത 
നടിത്തുന്ന് ആന്തരാിക യാാത്രായാാണ്് ‘വിനാന്തരാ’ചെത്ത ഗംഹിനമായാ കവിിതയാാക്കുന്ന്ത്.

രാാമനിചെല പുരും�ന് മുങ്ങിക്കുളിച്ചുതണ്ിയാാനുള്ള ജീലം മാത്രാമാണ്് രാാമനു സംീതചെയാന്നു 
സംീതയാറിയുന്ന്ിടിത്തു നിന്ന്ാണ്് സംീതയുചെടി വിനാന്തരാം ആരാംഭാിക്കുന്ന്ത്. രാാമസംവിിധ്യത്തിലല്ലാചെത 
പുലരാാനാവിിചെല്ലന്ന് ഭായാത്തിൽ നിന്നു സംീത നോമാചാനം നോനടിിയാ അന്നുതചെന്ന് സംീതയുചെടിയുള്ളിചെല 
വിനഭൂമി വിസംന്തമണ്ിഞ്ഞും കഴിിഞ്ഞും. ആ വിസംന്തത്തിചെല ഇനിമയുള്ള തുള്ളികൾ ലക്ഷ്മിണ്നു പിങ്കിട്ടു 
നല്കുന്ന് വിാചാാലതയാിലാണ്് ‘വിനാന്തരാ’ചെമന്ന് കവിിത സംീതാ ജീീവിിതത്തിചെ� സുതാരായമായാ ഇടിം 
അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്. സംമകാല മലയാാളകവിിതയാിൽ പുരും�ചെ� ഹൈവികാരാിക സംാതാം പിരാിണ്
മിച്ച് ഹൈവിചാാരാികമായാ ഹൈസ്ത്രീണ്സംാതാത്തിചെ� സംംക്രിമണ്ം നടിക്കുന്ന്തിചെ� സൂചാനകൾ വിി.ടിി. 
ജീയാനോദവിചെ� കവിിതകൾക്കുണ്ടാ്.

സ്ൈായാ� ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ജീയാനോദവിൻ, വിി.ടിി. ഹിരാിതരാാമായാണ്ം, നോകാട്ടിയാം, ഡിി.സംി.ബുക്സ്് 2010.

ജീയാനോദവിൻ, വിി.ടിി. വിനാന്തരാം , ജീലമധുരാം, നോബ്ലിാഗം്നോസ്പാട്ടി്.നോകാം 2012.

ജീയാനോദവിൻ, വിി.ടിി. ഉത്തരാരാാമായാണ്ം രാംഗംം 1 ഒരാലക്കുകാരാചെ� ഉപിനോദശം, നോകാട്ടിയാം: പിച്ചക്കുതിരാ ചെഫബ്രുവിരാി 

2012.

നോഡിാ. കവിിതാ രാാമൻ

മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ ഒന്ന്ാം റാനോങ്കാചെടി 
ബിരുംദവുംം ബിരുംദാനന്തരാ ബിരുംദവുംം. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് 
ചെലനോറ്റഴ്സിിൽ നിന്ന്് നോഡിാ�നോററ്റ് ലഭാിച്ചു. കാലടിി 
ശ്രീീശങ്കരാ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ അസംി. 
ചെപ്രാഫസംർ.



പിരാിസ്ഥിിതിയുചെടി ദുരാന്തഭൂമിക:  
മയാിലമ്മ, അ�ാരാറ്റസം് എന്ന്ീ കവിിതകൾ  
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന് യാാഥാർത്ഥായങ്ങൾ

നോഡിാ.എ.ചെക. വിാസു
അദ്ധിയാപികൻ, ആലുംവി ഗംവി. നോഗംൾസം് ഹിയാർ ചെസംക്കി�റി സ്കൂൾ

പിരാിസ്ഥിിതിചെയാന്ന്് നോകൾക്കുനോമ്പാൾതചെന്ന് കാളിദാസംചെ� കണ്ാാശ്രീമത്തിനോലക്കും മുല്ലവി
ള്ളിയാിനോലക്കും മാൻകിടിാവിിനോലക്കുചെമല്ലാം ഊളിയാിടുന്ന് ഒരും വിിമർശനരാീതി മലയാാളത്തിലുംണ്ടാ്. 
ആധുനികതയാിചെലത്തുനോമ്പാൾ അയ്യ��ണ്ിക്കിർ, കടിമ്മനിട്ടി, സുഗംതകുമാരാി, ഒ.എൻ.വിി.കുറു�് 
തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി കവിിതകൾ പുല്ലും പൂവുംം പുഴിയുമുള്ള അവിരുംചെടി പിഴിയാ നാട്ടിിൻപുറം നഷ്ടചെ�ട്ടി് 
നോപിായാതിചെ� ചെനാസ്റ്റിാൾജീിയാ ആയാി മാറുന്ന്ത് കാണ്ാം. എന്ന്ാൽ ഇക്കിവിിതകചെളാന്നും പിരാി
സ്ഥിിതിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന്ില്ല എന്ന്താണ്് സംതയം. ഉത്തരാാധുനികതയാിചെലത്തു
നോമ്പാഴിാണ്് നോകവിലസംങ്കൽപിങ്ങൾക്കിപ്പുറത്ത് പിരാിസ്ഥിിതിനാശത്തിചെ�  സംതയസംന്ധമായാ മുഖം 
ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത്. കാൽപിനികമായാ പ്രകൃതിചാിന്തയാല്ല ചാില കർമ്മപിദ്ധിതികൾ കൂടിി പിരാിസ്ഥിിതി
ക്കിാവിശയമാചെണ്ന്ന്് നാം കാണു്ന്നു. നട്ടു പിടിർത്തിയും വിിത്തുണ്ക്കിിയും പിരാിസ്ഥിിതി പ്രവിർത്ത
നമാകാചെമന്ന്് നചെമ്മ പിഠി�ിക്കിാൻ കനോല്ലൻ ചെപിാക്കുടിൻ എന്ന് കണ്ടാൽ ചെപിാക്കൂടിൻ നോവിണ്ടാി 
വിന്നു. പുതിയാകാലത്ത് പിരാിസ്ഥിിതിയുചെടി ചാില സംമരാരൂപിങ്ങൾ നാം കാണു്ന്നു. അത്തരാം രാണ്ടാ് 
സംമരാങ്ങളാണ്് പ്ലാച്ചിമടിയാിലുംം കാസംർനോഗംാഡും നമ്മൾ കണ്ടാത്. ആ സംമരാങ്ങചെള കവിിതയാിൽ 
രാാഷ്ട്രീീയാമായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കുകയാാണ്് എം.ബി.മനോനാജീ് ചെചായ്യുന്ന്ത്.  

പിരാിസ്ഥിിതി വിി�യാങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യുന്ന് നിരാവിധ്യി കവിിതകൾ ഇന്നു മലയാാളസംാഹിിതയ
ത്തിൽ അതിചെ� ഭാാവുംകതാപിരാമായാ വിയതിയാാനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പിരാിസ്ഥിിതി സംാഹിിതയം എചെന്ന്ാരും 
ഒരും സംാഹിിതയ വിിശകലന-സം�ന്ദരായസംങ്കല്പാവുംം ചെതാണ്ണൂറുകൾക്കുനോശ�ം ഉയാർന്നുവിന്ന്ിട്ടുണ്ടാ്. 
പിരാിസ്ഥിിതി വിി�യാങ്ങൾക്കുപിിന്ന്ിൽ അതിചെ� അധ്യികാരാരാാഷ്ട്രീീയാം ഒളിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത് എങ്ങ
ചെനചെയാന്നു വിയക്തമാക്കുന്ന് രാണ്ടുകവിിതകളാണ്് എം.ബി.മനോനാജീിചെ� മയാിലമ്മ, അ�ാരാറ്റസം് എന്ന്ീ 
കവിിതകൾ. (മുൻകാലുംകൾ കൂട്ടിിചെക്കിട്ടിിയാ നടിത്തക്കിാർ, (ഡിി.സംി.ബി. - 2011).

ഒരും കുറ്റനോബാധ്യത്തിനും താഴ്ന്നുചെകാടുക്കിാത്ത 
മൃഗംീയാ ഭൂരാിപിക്ഷത്തിചെ� 
അഞ്ചാഞ്ചു വിർ�ങ്ങൾക്കിിടിയാിലാണു് ഞങ്ങൾ.
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നമ്മുചെടി ചാവിിട്ടിടിിയാിചെല ചെവിള്ളം മറ്റാർക്കിാണ്് വിിൽക്കിാനവികാശം
എന്നു നീ നോചാാദിച്ചു.
    –മയാിലമ്മ

മയാിലമ്മചെയാ നമുക്കി് പിരാിചായാമുണ്ടാ്. അവിർ പ്ലാച്ചിമടിയാിചെല ചെകാനോക്കിാനോക്കിാളാ കമ്പനിവിിരുംദ്ധി 
സംമരാത്തിചെ� നായാികയാായാിരുംന്നു. സംമരാത്തിചെ� ഒരും ഘട്ടിത്തിൽ നോരാാഗംബാധ്യിതയാായാ അവിർ 
അന്തരാിച്ചു. നോജീയാതിബായാി പിരാിയാാടിത്ത് തയ്യാറാക്കിിയാ ഒരും ജീീവിചാരാിത്രാക്കുറി�് മയാിലമ്മചെയാ കുറിച്ചു 
മനസ്സ്ിലാക്കിാൻ ഇന്ന്് അവിനോശ�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. നമ്മുചെടി ചാവിിട്ടിിനിൽക്കുന്ന് തറയാിചെല ജീലം മചെറ്റാ
രാാൾക്കു വിിൽക്കിാൻ ആർക്കിാണ്് അവികാശം എന്ന്് മയാിലമ്മ ഓനോരാാ നോവിദിയാിലുംം നോചാാദിച്ചിരുംന്നു. 

“വിയ്ക്കുംന്ന് കഞ്ഞ്ി ചാാണ്കം മാതിരാി
അളിയുചെന്ന്ന്നും
നോകാരുംന്ന് ചെവിള്ളം
കുമ്മായാം കണ്ക്കി് കലങ്ങുചെന്ന്ന്നും
ചെപിറ്റു വിീണ്തിനും 
ചെചാാറിഞ്ഞും ചെപിാട്ടുന്നു എന്നും നീ ധ്യരാി�ിച്ചു”.
    –മയാിലമ്മ

ഇങ്ങചെന പിാലക്കിാചെട്ടി ഒരും ഗ്രാമം നോനരാിട്ടി ദുരാന്തങ്ങൾ ജീനങ്ങൾ അറിയാാതിരാിക്കിാൻ അധ്യികാരാി
കൾചെക്കിാ�ം പ്രി� ്, ടിി.വിി.മാധ്യയമങ്ങളും ചെകാനോക്കിാനോക്കിാളാ കമ്പനിക്കുനോവിണ്ടാി പ്രവിർത്തിച്ച അതി
ദാരുംണ്മായാ ഒരും ചാരാിത്രാത്തിചെ� രാക്തസംാക്ഷിയാായാിട്ടിാണ്് പ്ലാച്ചിമടിവിാസംികളും നോനതൃതാത്തിൽ 
നിന്ന് മയാിലമ്മയും മാറിത്തീർന്ന്ത്. 

“നിചെ� ശരാീരാചെത്ത നീ മൂടിിചെക്കിട്ടിിയാ 
പിന്തലിനു പുറത്തു കിടിത്തി
എന്ന്ാൽ നിചെ� മനസ്സ്്
പിന്തലിനകത്തും പുറത്തും തണ്ചെല്കിാടുത്ത്
ഉയാരാങ്ങളിൽ നിന്നു.
ഒരും നോചാാദയത്തിനും ഉത്തരാം മുട്ടിിനോപിാവിാത്ത
മൃഗംീയാ ഭൂരാിപിക്ഷത്തിചെ� 
അഞ്ചാഞ്ചു വിർ�ങ്ങൾക്കിിടിയാിചെല 
അഞ്ചാഞ്ചാ് നയാാഹൈപിസംാകളിലാണ്് ഇന്നും അവിർ.” 
     –മയാിലമ്മ

പ്ലാച്ചിമടി ചെകാനോക്കിാനോക്കിാളാവിിരുംദ്ധിസംമരാം നോലാകം ഏചെറ്റടുത്തതിനുനോശ�മുള്ള ഒരും ഘട്ടിത്തിലാണ്് 
പ്രായാം ചെചാന്ന്് നോരാാഗംിയാായാ അവിർ അന്തരാിച്ചത്. ഈ കാലത്ത് സംമരാക്കിാർ രാണ്ടുപിക്ഷമായാി 
മാറിയാിരുംന്നു. അതിനാൽ മയാിലമ്മയുചെടി ഭാ�തീകശരാീരാം സംമരാ�ന്തലിൽ വിയ്ക്കുംന്ന്തിന് സംമരാ
ക്കിാർ താല്പാരായം കാണ്ിക്കിാതിരാിക്കുകയുംചെപിാരാിചെവിയാിലിൽഅവിരുംചെടിഭാ�തീകശരാീരാം വിയ്ക്കുംകയും 
ചെചാനോയ്യണ്ടുന്ന് ഒരും സംംഭാവിം ഉണ്ടാാവുംകയും ചെചായ്തു. എന്ന്ാൽ അവിരുംചെടി ആശയാങ്ങൾ, അവിരുംചെടി 
പ്രവിർത്തനങ്ങളുചെടി ജീനകീയാ പിിന്തുണ്, ആ സംമരാ�ന്തലിനും ഉയാരാത്തിൽ എല്ലാ മനു�യർക്കും 
തണു്പ്പു നല്കിി എന്ന്് കവിി വിിലയാിരുംത്തുന്നു. 

അനോ�ാഴും മചെറ്റാരും നോചാാദയം അവിനോശ�ിക്കുന്നു. ഒരും നോചാാദയത്തിനും ഉത്തരാം മുട്ടിിനോ�ാവിാത്ത 
മൃഗംീയാ ഭൂരാിപിക്ഷത്തിചെ� അഞ്ചാഞ്ചുവിർ�ങ്ങളിൽ ഭാരാിക്കുന്ന്വിർ അവിർ എത്രാ ലളിതമായാിട്ടിായാി
രുംന്നു ഇത്തരാം കാരായങ്ങചെള കണ്ടാിരുംന്ന്ത് എന്നുകൂടിി ഈകവിിത വിിമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്. അഞ്ചാഞ്ചു 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I number 3132

നയാാഹൈപിസംകളിൽ കണ്ണുനട്ടിവിരാായാിരുംന്നു ഈ അധ്യികാരാികൾ. അവിർ പിരാിസ്ഥിിതിചെയാ ഓനോരാാ 
ദിവിസംവുംം തകർക്കുന്ന്തിന് യാാചെതാരും തതാദീക്ഷയും ഇല്ലാചെത ശ്രീമിക്കുന്ന്വിരാാണ്് എന്നും കവിിത 
വിിലയാിരുംത്തുന്നു. 

പിരാിസ്ഥിിതി രാാഷ്ട്രീീയാം എഴുതുന്ന് മനോനാജീിചെ� മചെറ്റാരും കവിിതയാാണ്് അ�ാരാറ്റസം്.  
“കശുമാങ്ങചെയാനോ�ാചെല ചാിരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ് നോവിനക്കിാലം
പിറുങ്കിമാന്തണു്�ായാി തണു്ത്തിട്ടുണ്ടാ് മഴിക്കിാലം
കുലഞ്ഞ്ാടിിയാിട്ടുണ്ടാ് പിള്ളിക്കൂടിമടി�്
തുമ്പികളായാി നോതൻതൂവിി പിറന്ന്ിട്ടുണ്ടാ് ചെഹിലിനോകാപ്ടർ
അതും നോനാക്കിി തുള്ളിച്ചാടിിയാിട്ടുണ്ടാ് തയ്യുകൾ.
പൂത്തുലഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ് വൃശ്ചികം
കശുവിണ്ടാി പൂളിമുറിച്ചിട്ടുണ്ടാ് ഹൈകകൾ
ചെതാലി ചെപിാളിഞ്ഞ്ിട്ടുണ്ടാ് ചെചാാനപിറ്റിയാ കവിിളുകൾ
എറിഞ്ഞും താഴ്ത്തിീട്ടുണ്ടാ് 
ചാില്ലിചെക്കിാമ്പിചെല ഗംരുംഡിൻ തൂക്കിചെത്ത”
    –അ�ാരാറ്റസം്

അ�ാരാറ്റസം് എന്ന് വിാക്കി് ഫൂനോക്കിാ എന്ന് ചാിന്തകചെ� വിീക്ഷണ്ത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടിതാണ്്. അ�ാരാ
റ്റസം് എന്ന്തിനു രാണ്ടു വിിശദീകരാണ്ങ്ങൾ ഇവിിചെടി കവിി നൽകുന്നുണ്ടാ്. അ�ാരാറ്റസം് പിരാീക്ഷണ്സംാ
മഗ്രി എന്നും, നോസ്റ്റിറ്റ് അഥവിാ ഭാരാണ്കൂടിം ജീനങ്ങചെള ചെമരുംക്കിിചെയാടുക്കുന്ന് ഭാരാണ് ഉപികരാണ്ങ്ങൾ 
എന്നുമാണ്് ആ പ്രനോയാാഗംചെത്ത അർത്ഥാമാക്കുന്ന്ത്. നമുക്കി് ഏചെറ പിരാിചായാമുള്ള നോകരാളത്തിചെ� 
പിരാിസ്ഥിിതിദുരാന്തമായാിമാറിയാകാസംർനോകാഡി്പ്രനോദശചെത്ത, എൻനോഡിാസംൾഫാൻ ദുരാന്തമാണ്് 
എം.ബി.മനോനാജീിചെ� ഈ കവിിതയുചെടി ഇടിം. അവിിടുചെത്ത ആളുകൾ പിരാീക്ഷണ് സംാമഗ്രികൾ 
നോപിാചെലചെയാാ, ഭാരാണ്കൂടി ഉപികരാണ്ങ്ങൾ നോപിാചെലനോയാാ തകർന്ന്ടിിഞ്ഞ്തിചെനക്കുറിക്കുന്ന് അതി
ദാരുംണ്മായാ വിിശകലനമാണ്്  ഈ കവിിത. 

കുട്ടിികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുന്ന്ിനോലക്കി് സംനോന്താ�ത്തിനോ�യും ആഹ്ലാാദത്തിനോ�യും ദിനങ്ങ
ളായാിട്ടിായാിരുംന്നു എൻനോഡിാസംൾഫാൻ എന്ന് മാരാകവിി�ം തളിക്കുന്ന് ചെഹിലിനോകാപ്ടറുകൾ പിറചെന്ന്
ത്തിയാത്. ഇതു മനസ്സ്ിലാകാതിരുംന്ന് നാട്ടുകാരാായാ എല്ലാവിർക്കും ആനന്ദമായാിരുംന്നു. അവിർക്കി് 
കചെയ്യത്തും ദൂരാത്തൂചെടിയാായാിരുംന്നു അവി പിറന്ന്ിരുംന്ന്ത്. അങ്ങചെന ഓനോരാാ ഋതുവുംം കടിന്നുനോപിായാി. 
പിിന്ന്ീടിാണ്് അവിരാറിഞ്ഞ്ത് ഇത് അവിർക്കി് ആനന്ദവുംം ആഹ്ലാാദവുംം തരുംന്ന് ഒന്ന്ല്ല എന്ന്്. 

“തുമ്പികളല്ല
നോതനല്ല
മഴിയാല്ല
കുലഞ്ഞ്ാടുന്ന് പിച്ചചെക്കിാമ്പുകളല്ല
അവി
ആയുധ്യമില്ലാത്തവിർക്കു മുകളിലൂചെടി 
യുദ്ധിം നടിത്തുന്ന് വിി�ം നിറച്ച അ�ാരാറ്റസം്”

     –അ�ാരാറ്റസം്

ആയുധ്യമില്ലാത്ത പിാവിചെ�ട്ടി മനു�യർക്കുമുകളിൽ വിന്നുവിീണ് മാരാകായുധ്യങ്ങളായാിരുംന്നു ഈ 
വിി�മഴി എന്ന്് വിളചെരാ ഹൈവികിയാാണ്് ജീനങ്ങൾ മനസ്സ്ിലാക്കിിയാത്. സംാധ്യാരാണ്മനു�യചെരാ 
അധ്യികാരാം പിലവിിധ്യത്തിൽ ചെമരുംക്കിിയും പുതിയാകാലത്തിൽ ആശ്രീിതരാായും നിർത്താറുണ്ടാ്. 
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നോഡിാ. എ.ചെക. വിാസു 

എറണ്ാകുളം ജീില്ലയാിൽ തൃക്കിാക്കിരാ ചെതനോങ്ങാട്ടിിൽ ജീനനം. തൃക്കിാക്കിരാ ഭാാരാത് മാത, എറണ്ാകുളം 

മഹിാരാാജീാസം്, മൂവിാറ്റുപുഴി നിർമ്മല നോകാളജുകളിൽ ഉന്ന്ത വിിദയാഭായാസംം. UCTE മൂവിാറ്റുപുഴിയാിൽ 

B.Ed. നോകരാളാ യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിൽ നിന്ന്് MPhil, PhD നോനടിി. ദലിത് സ്റ്റുഡിൻസം് മൂവി്ചെമൻറിചെ� (DSM) 

സ്ഥിാപിക പ്രസംിഡിണ്ടാ്, ഉത്തരാകാലം ചെവിബ് നോപിാർട്ടിൽ നടിത്തി�ിൽ പിങ്കാളി. ആലുംവി ഗംവി. നോഗംൾസം് 

ഹിയാർ ചെസംക്കി�റി സ്കൂളിൽ അദ്ധിയാപികൻ.

അത്തരാത്തിൽ അവിചെരാ അടിിമചെ�ടുത്തുന്ന് ഒരും പിരാീക്ഷണ്മായാിരുംന്നു ഈ വിി�മഴി എന്ന്് വിളചെരാ 
ഹൈവികിമാത്രാം തിരാിച്ചറിഞ്ഞും. അവിരുംചെടി നിതയജീീവിിതം സ്തംഭാിച്ചു. എന്തുചെകാണ്ടാ് ജീനിക്കുന്ന് കുഞ്ഞും
ങ്ങൾക്കി് അംഗംഹൈവികലയവുംം ജീനിതകഹൈവികലയവുംം വിരുംന്നു എന്ന്് അവിർ ആനോലാചാിച്ചു. അതിചെ� 
കാരാണ്ം തിരാഞ്ഞും. നദികളിചെല, ജീലാശയാങ്ങളിചെല മീനുകളും ജീീവിികളും ചാചെത്താടുങ്ങിയാനോ�ാഴും, 
തുമ്പികളും പിറവികളും ചാചെത്താടുങ്ങിയാനോ�ാൾ മനോറ്റനോതാ കാരാണ്മാചെണ്ന്ന്് കരുംതിയാ ഒരും നോദശചെത്ത 
ജീനത തിരാിച്ചറിഞ്ഞും. വിളചെരാ ഹൈവികി മാത്രാം. വിി�മഴിയാാകുന്നു തങ്ങൾക്കുനോമൽ അധ്യികാരാികൾ 
വിർ�ിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത് എന്ന്്. എന്ന്ാൽ അധ്യികാരാികൾ ആ ജീനതചെയാ ഒരും രാാജീയത്തിചെല 
പി�രാരാായാിനോ�ാലുംം ഗംണ്ിക്കിാൻ എത്രാനോയാാ വിലിയാ സംമരാം നോവിണ്ടാി വിന്നു എന്ന്താണ്് പിിന്ന്ീടുള്ള 
അനുഭാവിം. 

“കശുമാങ്ങാ പിഴുത്തുവിീണ്ളിയുന്ന് വിഴിി
ചെനഞ്ചാത്ത് ഈർക്കിിൽ ചെകാണ്ടാ് കൂടുണ്ടാാക്കിിയാ കുട്ടിികൾ
അവിിചെടി പിറവികൾ ഇരാിക്കുന്നു പിറക്കിാനാവിാചെത 
ചെചാാനചെയാാട്ടിിയാ കണ്ണുകൾ 
അതിചെലല്ലാം പൂവുംകൾ വിിടിരാാനാവിാചെത 
തുള്ളിക്കിളിനോക്കിണ്ടാ കാലുംകൾ
അതിൽ നിറചെയാ വിലിയാവിരാാനോവിണ്ടാ പിിടിയാൽ 
പുതുമണ്ണ് ചെതളിയുന്ന് പിറമ്പ്
അതിനുനോമൽകിടിക്കുന്ന് കളി�ാട്ടിങ്ങൾ.”

മരാിച്ചുനോപിായാ കുട്ടിികളുചെടി വിീടുകളാണ്് ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്ന്ടിങ്കമായുള്ളത്. അവിചെരാ കശുമാവി് 
സംനോന്താ�ി�ിക്കുന്ന്ില്ല. കശുമാങ്ങകൾ പിഴുത്തു വിീണ്ളിയുന്ന് പിറമ്പുകളായാി അവി മാറിയാിരാിക്കു
ന്നു. ചെനഞ്ചാത്ത് വിാരാിചെയാല്ലുചെതളിഞ്ഞ് അവിസ്ഥിയാിൽ ചാലിക്കിാൻ കൂടിികഴിിയാാത്ത കുരുംന്നുകൾ. 
അവിരുംചെടി ശരാീരാം പിറവികൾ നോപിാചെല പിറക്കിാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന്വി. എന്ന്ാൽ അതിനു കഴിി
യാാത്തതായാി തീരുംന്നു. കണ്ണുകൾ ചെചാാനചെയാാട്ടിിയാിരാിക്കുന്നു. വിിടിരാാൻ ചെകാതിക്കുന്ന് പൂവുംകളായാ 
മുഖങ്ങൾ. എന്ന്ാൽ അതിനു തുള്ളിക്കിളിക്കിാൻ കഴിിയുന്ന്ില്ല. മരാിച്ച കുട്ടിികചെള അടിക്കിിയാ സ്ഥില
ങ്ങളിൽ പുതുമണ്ണ് ചെതളിഞ്ഞും കിടിക്കുന്നു. അവിിചെടി ആ കുഴിിക്കു മുകളിൽ കളി�ാട്ടിങ്ങൾ കിടിക്കുന്നു.

ഇത്രായും ദാരുംണ്മായാ ഒരും അവിസ്ഥിചെയാ, പിരാിസ്ഥിിതി ദുരാന്തചെത്ത, കവിികളും കലാകാരാൻ
മാരുംം മാധ്യയമങ്ങളും എഴുത്തുകാരുംം സംംഘടിിതമായാി പ്രതിനോ�ധ്യിച്ചിട്ടും എത്രാനോയാാ ഹൈവികിയാാണ്് 
എൻനോഡിാസംൾഫാൻ ദുരാിതബാധ്യിതർക്കി് ഏചെതങ്കിലുംം അല്പാം കനിവും ലഭാിച്ചത് എന്ന്ത് മചെറ്റാരും 
ഭാീതിതമായാ സംതയമാണ്്. അധ്യികാരാികൾ അവിരുംചെടി ലാഭാംമാത്രാം നോനാക്കുന്നു. ജീനങ്ങൾ അവിർക്കി് 
യാാചെതാരുംപിരാിഗംണ്നയും ഇല്ലാത്തഒന്ന്ായാി മാറിത്തീർന്ന്ിരാിക്കുന്നു. പുതിയാ കാലഘട്ടിത്തിൽ 
നോകരാളം കണ്ടാ രാണ്ടു പിരാിസ്ഥിിതി ദുരാന്തങ്ങചെള കവിിതയ്ക്കും വിി�യാമാക്കിി അതിചെനാ�ം ഐകയചെ�ടു
കയാായാിരുംന്നു എം.ബി. മനോനാജീ് ഈ കവിിതകളിലൂചെടി എന്നു കാണ്ാവുംന്ന്താണ്്. 



അധ്യികാരാത്തിചെ� പ്രതിനോരാാധ്യ പിാഠങ്ങൾ 
അനു� ഇ. 

ഗംനോവി�ക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗംവിണ്ചെമ�് ബ്രണ്ണൻ നോകാനോളജീ് 

സംാഹിിതയ പിാഠങ്ങൾ ഒനോരാസംമയാം സംാംസ്കാാരാിക പിാഠങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. ഭാാ�നോയായും സംാഹിി
തയനോത്തയും ചെപിാതു ജ്ഞാംാന വിയവിസ്ഥിിതിയുചെടി ഭാാഗംമാചെയാാ വിിമർശനമാചെയാാ മനസ്സ്ിലാക്കിാൻ 
സംാധ്യിക്കും. ചാരാിത്രാനോത്താടും ഒനോരാ സംമയാം സംംസ്കാാരാനോത്താടും നിരാന്തരാം സംംവിദിക്കുന്ന് ഒന്ന്ായാി 
സംാഹിിതയ പിാഠങ്ങൾ മാറുന്ന്തായാി കാണ്ാം. സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ചെപിാതു/സംാകാരായ ഇടിങ്ങളുമായാി 
സംംവിദിക്കുന്ന് കാവിയനോലാകചെത്ത വിർത്തമാനകാല കവിിത അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു. അധ്യികാരാത്തി
ചെനതിചെരായുള്ള ഒരും ബദൽ പിറച്ചിചെലനോന്ന്ാണ്ം വിർത്തമാനകാലത്ത് കവിിത നനോമ്മാടി് നിരാന്തരാം 
സംംവിദിക്കുന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ ചെപിാതുനോബാധ്യ നിർമ്മിതിയാിചെല അധ്യികാരാത്തിചെ� നോനാട്ടിങ്ങചെള 
പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്് അശാനി എ. പിിയുനോടിത്. വിാർത്തയുചെടി വിയാപിനം, പി�രാ 
സംമൂഹിത്തിചെ� തുടിക്കിം, ചെപിാതു (public) എന്ന്് വിിളിക്കിാവുംന്ന് നിരാവിധ്യിയാായാ സംാമൂഹിിക സംാതാ
ങ്ങളുചെടി രൂപിീകരാണ്ം തുടിങ്ങി നിരാവിധ്യി സംാമൂഹിിക സംാഹിചാരായങ്ങൾ നോചാർന്ന്് ചെപിാതു അഭാിപ്രായാ 
(general opinion) എന്ന് സംങ്കല്പാനചെത്ത ചെപിാതുജീനാഭാിപ്രായാം (Public opinion) എന്ന്ാക്കിി 
പിരാിവിർത്തി�ിക്കുകയും ചെചായ്തനോതാടു കൂടിിയാാണ്് മധ്യയവിർഗ്ഗാ ചെപിാതുമണ്ഡലം ഉത്ഭവിിച്ചചെതന്ന്് 
നോഹിബർമാസം് വിിലയാിരുംത്തുന്നു. അശാനിയുചെടി കവിിതകൾ ഒനോരാ സംമയാം മധ്യയ വിർഗ്ഗാ ചെപിാതുമണ്ഡ
ലത്തിനുളളിൽ വിർത്തിക്കുന്ന് ഒന്ന്ാചെണ്ങ്കിൽ കൂടിിയും, അനോതസംമയാം മധ്യയവിർഗ്ഗാ ചെപിാതുമണ്ഡ
ലത്തിചെല ശരാിനോകടുകചെള പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. നവി മാധ്യയമങ്ങളിലുംം, മുഖയധ്യാരാാ 
മാസംികകളിലുംം തനോ�തായാ ഇടിം കചെണ്ടാത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്് അശാനിയുനോടിത്. 

നിലനില്ക്കുന്ന് പിാട്രിിയാാർക്കിിക്കുള്ളിൽ നോനാട്ടിം നോപിാലുംം അധ്യികാരാ ചാിഹ്നമായാി വിർത്തിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. സംദാ ആചാാരാങ്ങളായാി പുലർത്തിനോ�ാരുംന്ന് ഇത്തരാം അധ്യികാരാ ഇടിങ്ങചെള നോചാാദയം ചെചായ്ത് 
ചെകാണ്ടാാണ്് അശാനി എ. പിി യുചെടി കവിിതകൾ മുനോന്ന്ാട്ടി് വിരുംന്ന്ത്. അധ്യികാരാത്തിചെ� സൂക്ഷ്മി 
രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിച്ച് ചെകാണ്ടാ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്ാരാംഭാിച്ച് രാാഷ്ട്രീത്തിചെ� അതിരുംകചെള 
നോദ ദിക്കുന്ന് ചാിന്തകൾ എന്ന് നിലയാിൽ അശാനിക്കിവിിതകളിചെല ചെപിണ്കാഴ്ചയുചെടി പ്രതിനോരാാധ്യം 
എത്തരാത്തിലാചെണ്ന്ന് അനോനാ�ണ്മാണ്് ഈ പ്രബന്ധം. ചെഫയാ്സം് ബുക്കിിൽ ആദയം എഴുതി 
വിന്ന്തും പിിന്ന്ീടി് മുഖയധ്യാരാ മാസംികകളിചെല കലാലയാ നോപിജുകളിൽ ഇടിം പിിടിിച്ചു മായാ കവിിതക
നോളയും വിിരാൽചെച്ചാരുംക്കി് എന്ന് കവിിതാ സംമാഹിാരാനോത്തയും, അശാനി എ. പിിയുചെടി ചെഫയാ്സം് ബുക്കി് 
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വിാളിചെല കവിിതകളിചെല കമന്റുകൾ, ചെ�യാറുകൾ എന്ന്ിവി നിർമ്മിച്ച രാാഷ്ട്രീീയാചെത്തയും പുനർവിിചാി
ന്തനം ചെചായ്ത് ചെകാണ്ടാാണ്് ഈ പിഠനം മുനോന്ന്ാട്ടി് നോപിാവുംന്ന്ത്. സൂക്ഷ്മി രാാഷ്ട്രീീയാം പുലർത്തുന്ന് ഈ 
കവിിതകൾ എന്ത് ചെകാണ്ടാ് മുഖയധ്യാരാ നോപിജുകളിൽ നിന്ന്് അകന്ന്് നില്ക്കുന്നു എന്ന്നോനാ�ിക്കുന്ന്തും 
ഈ പിഠനത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. 

നോഡിാ. നോരാാ�്നി സംാപ്ന, നോഡിാ. എം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരാി എന്ന്ിവിർ ‘എഴുത്ത്’ മാസംികയാിൽ 
കയാമ്പസം് കവിിതകചെളക്കുറിച്ച് എഴുതിയാ നോലഖനങ്ങൾ, ജീയാപ്രകാശ് എറവി് സംാഹിിതയവിിമർശന
ത്തിൽ എഴുതിയാ നോലഖനം, നോഡിാ. എം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരാി സംാഹിിതയ സംംനോവിദനത്തിൽ അശാനി 
കവിിതകചെള മുൻനിർത്തി എഴുതിയാ പ്രണ്യാത്തിചെ�യും സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ�യും റി�ബ്ലിിക്കി് എന്ന് 
നോലഖനം തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്് പിഠനത്തിചെ� പൂർവ്വ പിഠനങ്ങൾ എന്ന് നിലയാിൽ ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കു
ന്ന്ത്. സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രീമാണ്് പിഠനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധ്യികാരാം, 
ഇടിം, നോനാട്ടിം എന്ന്ീ കീനോവിർഡുകചെള പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിച്ച് ചെകാണ്ടാ് അശാനിക്കിവിിതകചെള വിിശകലനം 
ചെചായ്ത് ചെകാണ്ടാാണ്് പിഠനം മുനോന്ന്ാട്ടി് നോപിാകുന്ന്ത്. 

അശാനിയുചെടി കവിിതകൾ ഒരും കവിിതയാിൽ നിന്ന്് മചെറ്റാരും കവിിതയാിനോലക്കി് നോപിാവുംനോമ്പാൾ 
പ്രനോമയാപിരാമായും ഘടിനാപിരാമായും ഏചെറ ഹൈവിവിിധ്യയം പുലർത്തുന്ന് കവിിതകൾ കൂടിിയാാണ്വി. 
ഭാാ�ാപിരാമായാ പുതുമയാല്ല മറിച്ച് പ്രനോമയാപിരാമയാ പുതുക്കിൽ അചെതാരും അനുഭാവി പിരാിസംരാമാക്കുന്ന് 
തലം അശാനിയുചെടി കവിിതകളിൽ ഉണ്ടാ്. തലചെതാട്ടി�ൻമാരാില്ലാത്ത കവിിതകനോളാടിാണ്് തനിക്കിി
ഷ്ടം എന്ന് തചെ� നിലപിാടി് വിയക്തമാക്കിിയാ എഴുത്തുകാരാിയാാണ്് അശാനി. ഒരും വിയക്തിയാാവിചെട്ടി 
വിയക്തിയുചെടി ഹൈവികാരാിക പിരാിസംരാമാകചെട്ടി, കുടുംബമാകചെട്ടി, സംമൂഹിമാകചെട്ടി രാാഷ്ട്രീത്തിനോലക്കി് വിിക
സംിക്കുന്ന് എല്ലാ വിയവിഹിാരാിക ഇടിങ്ങചെളയും രാാഷ്ട്രീീയാജീാഗ്രതനോയാാചെടി നോനാക്കിിക്കിാണു്ന്ന് കവിിതകൾ 
കൂടിിയാാണ്വി. “പ്രണ്യാത്തിചെ�യും സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ�യും റി�ബ്ലിിക്കിാണ്് അശാനിയുചെടി കവിിതകൾ 
വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്ന്ത്. വിിലക്കുകളുചെടിയും അതിരുംകളുചെടിയും തുറിച്ചു നോനാട്ടിങ്ങളുചെടിയും സംദാചാാരാ
വിിചാാരാണ്കളുചെടിയും അടിഞ്ഞ് നോലാകചെത്ത അത് പുറത്ത് നിർത്തുന്നു. നിരാീക്ഷണ് കയാമറകളുചെടി 
ഒളിനോനാട്ടിങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്് നിങ്ങൾ എന്ന്് എനോ�ാഴും ഓർമ്മി�ിച്ച് ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് നോലാകം, 
പ്രണ്യാം എവിിചെടിയുംഎനോ�ാഴും കുറ്റമായാി മാറ്റുന്ന് നോലാകം, ഒരും ചുംബനം ചെകാണ്ടാ് ചെപിാട്ടിിചെത്തറി
ക്കുന്ന് നോലാകം–അവിിചെടി നിന്നു ചെകാണ്ടാാണ്് കവിി തചെ� സംമാന്തരാ നോലാകം രാചാിക്കുന്ന്ത്” (എം. 
കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരാി 2019:16). അത്തരാചെമാരും നോലാകത്തിചെ� നോനാട്ടിത്തിചെ� കാഴ്ചയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത
പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്് അശാനിയുചെടി ‘ചുംബനങ്ങചെള സംാതന്ത്ര്യമാക്കുക’ എന്ന് കവിിത. 
കാഴ്ച എന്ന്ാൽ ഒരും വിസ്തുവിിചെന ഒന്ന്ടിങ്കം വിിവിരാിക്കുകചെയാന്ന് പ്രക്രിിയായാിചെല അധ്യികാരാത്തിചെ� 
സംദാചാാരാത്തിചെ� നോനാട്ടി (gaze)ങ്ങചെള പ്രശ്ന വിത്ക്കിരാിക്കുന്ന് ഒന്ന്് കൂടിിയാാചെണ്ന്ന് ആശയാം കവിിത 
പികുത്തു നല്കുന്നുണ്ടാ്. 

“എവിിചെടി വിച്ചാണ്്, എന്ന്ാണ്് നാചെമാന്ന്് ചുംബിക്കുക
‘അവിരുംചെടി കണ്ണുകളിൽ 
പ്രണ്യാം നിറഞ്ഞ്് ചെകാണ്ടാിരുംന്നു
ചെചാമ്മണ്ണിൽ കുതിർന്ന് ചുംബനത്തിനായാി 
അവിർ മഴിക്കിാല ക്കിാലചെത്ത പിാടിവിരാമ്പനോത്തക്കി് നോപിായാി
ചെചാന്തീയാിൽ കലർന്ന്നോനാട്ടിങ്ങൾക്കിിടിയാിൽചെ�ട്ടി്
ചെപിാള്ളനോലറ്റവിർ മടിങ്ങി
ഒടുവിിൽ തിനോയാറ്ററിചെ� അരാണ്ടാ ചെവിളിച്ചത്തിൽ -
മിഴിി ചെകാടുക്കിാചെത വിിരാൽ ചെചാാരുംക്കിാചെത ചുണ്ടുകൾ
ഒന്നുരുംമ്മി തുടിങ്ങിയാനോ�ാൾ ചുറ്റിലുംം കയാമറകൾ ചെപിാട്ടിിച്ചിരാിച്ചു
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ചെപിചെട്ടിന്ന്് നോലാകം ചെപിാട്ടിിചെത്തറിച്ചു. 

   ചുംബനങ്ങചെള സംാതന്ത്ര്യമാക്കുക, മാധ്യയമം 2019

പി�രാസംമൂഹി (civil Socity) ത്തിചെല കാണ്ചെ�ടുന്ന് നോലാകത്തിൽ ഒരും സംാധ്യാരാണ് കാണ്ി
(viewer) അഥവിാ കാഴി്ച്ചക്കിാരാചെ� നോനാട്ടിത്തിൽനോ�ാലുംം ഒരും കയാമറയുചെടി കണ്ണുകൾ പിതിയാിരാിക്കു
ന്നുചെണ്ടാന്ന് തലചെത്തകവിിത പികുത്ത് തരുംന്നു. ഓനോരാാ കാഴ്ചയും അത്രായും നിഷ്കാളങ്കമായാ ഒന്ന്് മാത്രാ
മല്ലന്നും കാണ്ചെ�ടുന്ന് നോലാകത്തിൽ രാാഷ്ട്രീ സംമൂഹിം (Political Socity) ഒരും അപിരാ സംാതാചെത്ത 
നിർമ്മിചെച്ചടുക്കുന്നു. അത്തരാചെത്ത അപിരാ സംാതാചെത്തച്ചൂഴ്ന്നുള്ള നോനാട്ടിങ്ങൾ അധ്യികാരാത്തിചെ�യും 
സംദാചാാരാത്തിനോ�ത് കൂടിിയാാചെണ്ന്നും അശാനിയുചെടി കവിിതകൾവിിളിച്ച് പിറയുന്നുണ്ടാ്. 

സംമൂഹിത്തിചെല നിലനില്ക്കുന്ന് ലിംഗംരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെല ഹൈബനറികചെള ചെപിാളിയ്ക്കുംന്ന് കവിിതകൾ 
കൂടിിയാാണ്് അശാനിയുനോടിത്. “ആണ്ധ്യീശതാം മാനയമായാ (gentle) ഒരും തരാം അതിക്രിമമാണ്്. 
അതു കാണ്ാനാവിാത്തതും പ്രതീകക്രിമങ്ങളിലൂചെടി വിിനമയാം ചെചായ്യചെ�ടുന്ന്തും ആണ്.് സംമൂഹിത്തിൽ 
സംാാഭാാവിികമായാി സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത് എന്ന് നിലയാിൽ പിലനോ�ാഴും കടിന്ന്് വിരുംന്ന്ത് കൂടിിയാാണ്ത്” 
(പിിയാറി നോബാർദു 2001:54). അനുഷ്ഠിാനാത്മികമായാ പുരാാവൃത്ത സംജ്ജമായാ പിഴിയാ കാലത്തും തുടിർ
ന്നുള്ള നിയാമ വിയവിസ്ഥിയും വിിദയാഭായാസംം, നോകാടിതി, ഭാരാണ്ം തുടിങ്ങി ജീനാധ്യിപിതയ സംമൂഹിത്തിചെ� 
തചെന്ന് ആചെകത്തുകയാിലുംം സംാാഭാാവിികചെമന്ന് നിലയാിൽ ഒരും വിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്കചെത്ത സംാാഭാാവിികമായാ 
അനുഭാവി ഘടിന (doxic experience ) വിർത്തിക്കുന്ന്തായാി പിിയാറി നോബാർ ദു നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
നോബാധ്യ ഘടിനനോയായും വിസ്തുനിഷ്ഠി ഘടിനനോയായും ചെപിാരുംത്തചെ�ടുത്താനുള്ള ശ്രീമമാണ്് നോഡിാക്സ്ിക് 
എക്സ്്പിീരാിയാൻസം്. ചെപിണ്/ആണ് എന്ന്ീ ഹൈബനറികചെള ഒന്നുകൂടിി ഊട്ടിി ഉറ�ിക്കുന്ന്തും, ഈ 
വിിഭാജീനങ്ങൾ സംാാഭാാവിികമാചെണ്ന്ന് നോതാന്ന്ൽ ഉളവിാക്കുന്ന്തുമായാ ഒരും തലം കൂടിിയാാണ്ിത്. 
അതിനാൽ ഇതിനകചെത്ത അഗംാധ്യ ബലപ്രനോയാാഗംങ്ങചെള സംമൂഹിം പിലനോ�ാഴും കാണ്ാറില്ല. 
അശാനിയുചെടി ‘അമ്മയാില്ലാത്ത വിീടി് ’, അടിയാാളം, അവിളടിങ്ങൾ, ചെപിണ്ബുദ്ധിി, തീണ്ടാാ�ാടി് ഒരും 
ഇഷ്ടബലി തുടിങ്ങിയാ കവിിതകൾ അധ്യികാരാത്തിചെ� ഹൈബനറികളായാി സംമൂഹിം നിർമ്മിചെച്ചടുത്ത 
ലിംഗംരാാഷ്ടീയാചെത്ത പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. 

അമ്മയാില്ലാത്തവിീടി് എന്ന് കവിിതയാിൽ വിീടിനുഭാവിം നമുക്കി് നൽകുന്ന് സുരാക്ഷിതതാവുംം, 
അതിൽ നമ്മുചെടി ചുറ്റുപിാടി് തീർക്കുന്ന് ചാിലനോബാധ്യയങ്ങൾ എന്ന്ിവിചെയാ കവിിചൂണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നു. 

കയാറിചെച്ചല്ലാൻ വിീടിില്ലാത്തവിരുംചെടി ദുഃഖമാണ്്
അവിരുംചെടി കവിിതകളിലിങ്ങചെന തടിം ചെകട്ടിി നില്ക്കുന്ന്ത്
അമ്മചെയാാഴിിഞ്ഞ് വിീട്ടിിൽ അവിിചെടിവിിചെടിയാായാി ഇനോ�ാഴുമുണ്ടാ്
എവിിചെടിചെയാാ തടിഞ്ഞും വിീണ് ഒരും വിിളി എടിിനോയാ..... 
നോമാനോള എചെന്ന്ാരും തനോലാടിൽ
അക്കിചെരാ വിീട്ടിിൽ നിന്നും എത്തി നോനാക്കുന്ന്
ചെചാറിയാച്ഛചെ� കണ്ണിൽ ഒരും ചെചാന്ന്ായാ 
പിതിയാിരാിക്കുന്ന്ത് അവിൾക്കിറിയാാം
ചെവിളിച്ചമണ്യുനോമ്പാൾ കതകിലുംം ജീനലിലുംം നഖങ്ങൾ നോപിാറി
അത് അടിക്കിി�റയും തുറക്കിടിി പുന്ന്ാരാ നോമാചെള...... 

ചുറ്റും ചെചാന്ന്ായ്ക്ക്ൾ തുറിച്ച് നോനാക്കുന്ന് ഒരും നോലാകചെത്ത പ്രതിനോരാാധ്യിക്കിാൻ അമ്മനോയാാർമ്മകളിൽ 
നിന്ന്് ശക്തി നോനടുന്ന് ഒരും ചെപിണ്കുട്ടിിചെയാ അമ്മയാില്ലാത്ത വിീടി് എന്ന് കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. സംീതാ 
ശുദ്ധിി എന്ന് കവിിതയാിൽ സംീത എന്ന് പിരാമ്പരാാഗംത സ്ത്രീീസംങ്കല്പാചെത്ത സംമൂഹിം പില നിലകളിൽ 
വിിഗ്രഹിവിത്ക്കിരാിച്ചതിചെന അശാനിപ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. ശുദ്ധിി, പിാതിവ്രാതയം, 
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എന്ന്ീ സംമൂഹിം കല്പാിച്ചു നല്കിിയാ നോബാധ്യയങ്ങചെള ചെപിാളിക്കുന്ന് ഒന്ന്ായാി കവിിത മാറുന്നു. അനുജീ
നോ�യും, നോജീഷ്ഠിചെ�യും, ഭൃതയചെ�യും അഴുക്കു നോപിറിയാിട്ടും അഗ്നിനോയാക്കിാൾ പിരാിശുദ്ധിിയുള്ളവിചെളന്ന് 
ചെപിാതുനോബാധ്യയചെത്ത കവിിത ചെപിാളിച്ച് വിായാിക്കുന്നു. അഴുക്കി് നോപിറിയാാലുംം പുരും�ൻ കല്പാിക്കുന്ന് 
അഗ്നിപിരാീക്ഷയാാൽ വിിശുദ്ധിയാാക്കിചെ�ടും എന്ന് അധ്യികാരാ കല്പാനചെയാ പിരാിഹിസംിക്കുകയാാണ്് 
സംീതയും പിാഞ്ചാാലിയും കവിിതയാിൽ. സംീതാ ശുദ്ധിിചെയാ പിരാിശുദ്ധിിയുചെടി നോട്രിഡി് മാർക്കിായാി എക്കിാ
ലത്തും ഉറ�ിച്ചു നിർത്തുന്ന് യാാഥാസ്ഥിിതിക ആണ്നോകായ്മചെയാ ചെചാാടിി�ിക്കിാൻ നോപിാരുംന്ന്താണ്് 
അശാനിയുചെടി കവിിത

 അവിൾ പിരാിശുദ്ധിയാാണ്് പിാഞ്ചാാലിചെയാനോ�ാചെല പിതിവ്രാത
രാാജീാവിിചെ�, രാാക്ഷസംചെ�, അനുജീചെ� ഭൃതയചെ� അഴുക്കി് നോപിറിയാിട്ടും
അഗ്നിനോയാക്കിാൾ പിരാിശുദ്ധിിയുള്ളവിൾ 
അവിാസംാന പിരാീക്ഷയാിൽ പിരാാജീയാചെ�ട്ടിവിൾ
പിരാസംയ കഥയാിചെല രാഹിസംയ നായാിക, സംീത അവിൾ പിരാിശുദ്ധിിയാാണ്് - 

    –സംീതാ ശുദ്ധിി (വിിരാൽചെച്ചാരുംക്കി്)

തചെ� ഇടിചെത്ത തീണ്ടാാ�ാടി് കൽ�ിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാ തലതിരാിഞ്ഞ് ചാരാിത്രാ പിാoചെത്തഹൈസ്ത്രീണ് 
സംത്തയാിയാിലൂചെടി തചെന്ന് വിീചെണ്ടാടുത്ത് സംാതന്ത്ര്യമാകുന്ന്തും തീണ്ടാാ�ാടി് ഒരും ഇഷ്ടബലി എന്ന് 
കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. 

എചെ� ആകാശത്തിചെ� നിറം കറു�ായാിരുംന്നു
പിിചെന്ന് എചെ� ആകാശം നിങ്ങളുനോടിതായാി, എചെ� കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്ന്,
നാവുംകളരാിഞ്ഞ്് എചെ� നോചാാരായാിൽ നിങ്ങളുചെടി ആകാശം ചുവിന്നു
അവിിചെടി എചെ� കാലുംകൾക്കി് തീണ്ടാാ�ാടി് -
തീണ്ടാാ�ാടി് ഒരും ഇഷ്ടബലി 
    –മാതൃഭൂമി-2016

ചെപിണ്ബുദ്ധിി എന്ന് കവിിത മചെറ്റാരും രാാഷ്ട്രീീയാ ജീാഗ്രത കൂടിിയാാണ്്. ചെപിാറുക്കിിത്തീനികളിൽ തുടിങ്ങി 
കാട്ടിിൽ നിന്ന്് പുനോരാാഗംമിച്ച ആധുനിക മനു�യവിംശത്തിചെ� ചാരാിത്രാത്തിൽ ചെപിണ്ബുദ്ധിി എത്തരാ
ത്തിലാണ്് പിിൻ ബുദ്ധിിയാായാി മാറ്റചെ�ട്ടിചെതന്നും ആ പിിൻ ബുദ്ധിിയാാക്കിലിചെ� ചാരാിത്രാവിത്ക്കിരാണ്
ചെത്തയും കവിി ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നു. വിംശനാശം എന്ന് കവിിതയാിൽ നിശബ്ദമാക്കിചെ�ട്ടി ശബ്ദങ്ങളുചെടി 
പ്രതിധ്യാനി എന്ന് നിലയാിലാണ്് യാക്ഷിക്കിഥകൾക്കി് നോവിറിചെട്ടിാരാാ ഖയാനം നൽകുകയാാണ്്. 

ഏഴിിലംപിാലയാിചെല യാക്ഷിചെക്കിാച്ച് ഇരുംട്ടിിചെല ഓനോരാാ
യാാമങ്ങളിലുംം അലറി വിിളിച്ച് കരായുന്ന്ത് നോകൾക്കിാം
മുത്ത�ൻ പിടിച്ച മുത്ത�ിക്കിഥകൾക്കി് 
പില്ലും നഖവുംം മുടിിയും ബാക്കിി വിയ്ക്കുംന്ന്
പിാലപ്പൂവിിചെ� ഒനോരാമണ്ം, ഞങ്ങളാരുംം കണ്ണുതുറന്ന്ില്ലകാതു തുറന്ന്ില്ല
കഥയാിൽ ശാാസംം മുട്ടിിയാ നോചാാദയങ്ങചെളാചെക്കി നാവിിറുക്കിി അനോന്ന് ചെകാന്നുകളഞ്ഞും
മുത്ത�ൻ കഥകൾ തുടിർന്നു ചെകാനോണ്ടായാിരുംന്നു
അങ്ങചെന അങ്ങചെന യാക്ഷിക്കിഥകൾക്കി് വിംശനാശം വിന്നു
    –2017 ജീനുവിരാി മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�് - വിംശനാനാശം

താഴി് വിരാകളുചെടി പിാട്ടി്, രാാഷ്ട്രീീയാം, തീണ്ടാ (ട്ടി)ക്കില്ലുകൾ എന്ന്ീ കവിിതകൾ നിലനില്ക്കുന്ന് സംവിർണ്ണ 
ഹൈഹിന്ദവി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്തയും നോദശസംങ്കല്പാങ്ചെളയും ഒരും നോപിാചെല പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന് കവിിതക
ളാണ്്. രാക്തസംാക്ഷി എന്ന് ടിാബു എത്തരാത്തിലാണ്് സംമൂഹിത്തിൽ നിർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന്ചെതന്ന് 
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രാാഷ്ട്രീീയാം വിിളിച്ചു പിറയുന്നുണ്ടാ് രാാഷ്ട്രീീയാം എന്ന് കവിിത:
ഉറുമ്പുകളുചെടി യൂണ്ിറ്റി കണ്ടാിട്ടുനോണ്ടാാ?
ഒരാളവുംനോകാലാണ്് വിരാി നിരാചെതറ്റാചെത ലക്ഷയം ശർക്കിരാചെ�ട്ടിി
വിഴിിയാിൽ വിീണു്നോപിാകുന്ന്വിർ രാക്തസംാക്ഷി
അണ്ിചെയാ ചെകാന്ന്് ചെകാന്ന്് തിന്ന്് തിന്ന്് ജീയാ് വിിളിച്ച് നോനതാവി് മുനോന്ന്ാട്ടി്
പിിന്ന്ിൽ യൂണ്ിയാചെ� നീണ്ടാ ചാരാിത്രാം

   –രാാഷ്ട്രീീയാം (മാധ്യയമം 2016 ജൂഹൈല )

താഴി് വിരാകളുചെടി പിാട്ടി് കാശ്മീീർ പ്രശ്നചെത്ത വിലിയാ രാീതിയാിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന് കവിിത 
കൂടിിയാാണ്്. ഖാത്തൂണ് എന്ന് കാശ്മീീരാി കവിിചെയാ ഉദ്ധിരാിച്ചു ചെകാണ്ടാാണ്് കവിിത മുനോന്ന്ാട്ടു നോപിാവുംന്ന്ത്. 
കവിിതയാിചെല രാക്തം വിാർന്നു വിീഴുന്ന് താഴി് വിരാ, കുഞ്ഞ്ിപ്പൂക്കിളുചെടി കുഞ്ഞും മുറിവുംകൾ, തടിാകത്തിചെ� 
നിശ്ചലതചെയാ നോഭാദിച്ചു ചെകാണ്ടുള്ള ഇരാമ്പലുംകൾ  മുതലായാ ബിംബങ്ങൾ കവിിതയാിചെല രാാഷ്ട്രീീയാബിം
ബങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. താഴി് വിരാകളിൽ നിന്ന്് നോകൾക്കുന്ന് “ ആസംാദി” ഗംാനവുംം കവിിയുചെടി നിരാന്ത
രാമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ ജീാഗ്രതചെയാ ഉറ�ിചെച്ചടുക്കുന്ന് ഒന്നു കൂടിിയാാണ്്. ചെകാല ചെചായ്യചെ�ടുന്ന്, ക്രൂരാമായാി 
ബലാൽസംംഗംം ചെചായ്യചെ�ടുന്ന് പിീഡിി�ിക്കിചെ�ടുന്ന് ബാലയക�മാരാങ്ങചെള കവിിത പികുത്തു തരുംന്നു. 
അതിൽ മലാലയുചെടിയും ആസംിഫയുചെടിയും ഒചെക്കി മുഖച്ഛായാ കാണ്ാം. 

പില ഭാാരാ (ത) ത്തിചെ� ഒനോരാ ഞരാക്കിത്തിൽ ഒച്ചവിറ്റുനോമ്പാൾ
ആനോരാാ തുടിയാിൽ ശൂലം ചെകാണ്ടാ് ആഞ്ഞ്് കുത്തി
താഴ്വിരായാിൽ എവിിചെടിനോയാാ ഒരും പിാട്ടി് വിീണ്ടും വിീണ്ടും നോകട്ടു
ആസംാദി......... ആസംാദി............ ആസംാദി........ 

    –താഴി് വിരാകളുചെടി പിാട്ടി് 2018 (മാധ്യയമം)

തീണ്ടാ (ട്ടി)ക്കില്ലുകൾ എന്ന് കവിിത മതത്തിചെ�യും വിിശാാസംത്തിചെ�യും നോപിരാിൽ പിരാസ്പരാം ചെവിട്ടിിവിീ
ഴുന്ന് മതമ�ലികവിാദികളുചെടി കാലഘട്ടിത്തിൽ നോദവി വിിഗ്രഹിങ്ങചെളല്ലാം ചെവിറും തീണ്ടാക്കില്ലുകളായാി 
മാറുന്ന് എന്ന് വിിപിരാീത ദർശനം കവിിത പികുത്തു തരുംന്നു. 

എചെന്താരും കഷ്ടമാചെണ്നോന്ന്ാ,
കല്ലു നോകാലങ്ങൾ ചുമന്ന്് ചുമന്ന്്
കാലമിങ്ങചെന കഴുതയാാവുംന്ന്ത്
....... 
അവിചെ� ചാരാിത്രാത്തിന് നോചാാരായുചെടി നിറവുംം മണ്വുംമാചെണ്ങ്കിലുംം 
നോവിദചെമന്നും നോവിദാന്തചെമന്നും പിാടിി പുകഴ്ത്തിിയാ തീണ്ടാക്കില്ലുകൾ.... 
ചുട്ടി മണ്ലിൽ ചുവിടി് ചെവിന്തനോ�ാൾ ഇത്തിരാി 
അകചെല മരും�ച്ച കാട്ടിിയാ പിഥികചെന പിിന്ന്യാാരുംം കണ്ടാിനോട്ടിയാില്ല 
എന്ന്ിട്ടും ഓചെ� നോപിരാിൽ ഞാനും നീയും ചെവിട്ടിി വിീഴുന്നു 
ഞങ്ങളുചെടി ലിംഗംം ചാികഞ്ഞ്വിചെന, എചെ�യും നിചെ�യും
കാതിൽ ഈയാം ഉരുംക്കിിയാവിചെന പിിചെന്ന് 
നാം കണ്ടാത് കറിച്ചട്ടിിയാിൽ ഇഞ്ചാിയും 
മുളകും സംമം സംമം ചെപിാരാിഞ്ഞ്നോ�ാ ചെവിന്തുചെപിാങ്ങിയാ 
വിിശ�ിലായാിരുംന്നു പിശുഓചെ� അമ്മൂമ്മയാാണ്് നോപിാലുംം!
തീണ്ടാ (ട്ടി)ക്കില്ലുകൾ

    –വിിരാൽചെച്ചാരുംക്കി്)
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അവിളും അവിനും അല്ലാത്ത ഒരും ജീ�ർ ചെപിാസംി�നും അഥവിാജീ�ർ നൂട്രിൽ അവിസ്ഥിചെയാക്കൂടിി 
വിയക്തമാക്കുന്ന് കവിിത കൂടിിയാാണ്് ഇചെതന്ന്് പിറയാാം. ബഹുസംാരാം കൂടിിയാാചെണ്ന്ന്് ഒരും തരാത്തിൽ 
പിറയാാം. 

അശാനി എ.പിി.യുചെടി ചെഫയാ്സം് ബുക് കവിിതകളിചെല കമന്റുകൾ ചെ�യാറുകൾ എന്ന്ിവിയുചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാം എടുത്ത് പിറനോയാണ്ടാതുണ്ടാ്. നിലനില്ക്കുന്ന് സംദാചാാരാ നോബാദ്ധിയചെത്ത, ശുദ്ധിാശുദ്ധിി സംങ്കല്പാ
ങ്ങചെള നോചാാദയം ചെചായ്യുന്ന് കവിിതകൾക്കി് ചെഫയാ്സം് ബുക് വിാളിൽ ചെതറി വിിളികളും അപിഹിാസംയമായാ 
കമന്റുകളും കടിന്നു വിരുംന്ന്തായാി കാണ്ാം. എന്ന്ാൽ ഇത്തരാം കമന്റുകനോളാചെടിാന്നും ഈ കവിി 
പ്രതികരാിച്ചതായാി കാണു്ന്ന്ില്ല. വിളചെരായാധ്യികം ചെ�യാർ ചെചായ്യചെ�ട്ടി കവിിതകൾ അശാനി തൽക്ഷ
ണ്ംതചെ� വിാളിൽ നിന്ന്് നീക്കിിയാതായും അത് മുഖയധ്യാരാ മാസംികകളിൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചതായും 
ഈ കവിിതകൾ ചെഫയാ്സം്ബുക്കി് വിാളിൽ വിീണ്ടും അപി് നോലാഡി് ചെചായ്തതായും കാണ്ാം. കുരാീപ്പുഴിചെയാ
നോ�ാലുംള്ള കവിികൾ തങ്ങളുചെടി ചെഫയാ്സം് ബുക് നോപിജീിൽ പുതുവിായാനക്കിവിിതകളായാി തീണ്ടാ ( ട്ടി)
ക്കില്ലുകൾ, സംീതാ ശുദ്ധിി തുടിങ്ങിയാ കവിിതകചെള പിരാിചായാചെ�ടുത്തിയാതായാി കാണ്ാം. അശാനിയുചെടി 
കവിിതകൾ അച്ചടിിച്ചു വിരുംന്ന് മാസംികകളും ആ കവിിതയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ജീാഗ്രത തുറന്നു കാട്ടുന്ന് ഒന്നു 
കൂടിിയാാണ്്. നോദശാഭാിമാനി, മാധ്യയമം, തുടിങ്ങിയാ മാസംികകളിലാണ്് നിലനില്ക്കുന്ന് നോദശ-ലിംഗം സംങ്കല്പാ
ങ്ങചെളയും, സംവിർണ്ണഹൈഹിന്ദവി നോബാധ്യചെത്തയും പ്രശ്നവിത്കരാിക്കുന്ന് കവിിതകളും കൂടുതലായാി പ്രസംി
ദ്ധിീകരാിച്ചു കാണു്ന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ കുടുംബം, ഇടി, പ്രണ്യാം, മിത്ത് എന്ന്ീ തലങ്ങചെള ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന് 
കവിിതകൾ മിക്കിതും മാതൃഭൂമിയാിലാണ്് പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. സംാവിിത്രാി രാാജീിവിചെനനോ�ാലുംള്ള 
കവിികളുചെടി കവിിതകനോളാചെടിാ�ം കാലാപൂർണ്ണ നോപിാലുംള്ള മാസംികകളിൽ മുഖയധ്യാരാാ നോപിജുകളിൽ
ത്തചെന്ന് അശാനിയുചെടി കവിിതകൾ ഇടിം പിിടിിച്ചതായും കാണ്ാം. ഇത് മാസംികകളുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന് ഒന്നു കൂടിിയാാണ്്. എന്ന്ാൽ തചെന്ന്യും മുഖയധ്യാരാ മാസംികകളിചെല കയാമ്പസം് 
കവിിതകളുചെടി ഇടിത്തിൽ അശാനി അടിങ്ങുന്ന്, രാാഹുൽ മണ്�ാട്ടി്, നീതു സുബ്രഹ്മണ്യം, സംാലിം 
സംാലി, ഗം�തം ദ്രുപിത് തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി കവിിതകൾ ഒതുക്കിചെ�ടിാറുചെണ്ടാന്ന്തും പിറയാാചെത വിയ്യ. 
മുഖയധ്യാരാാ മാസംികകളുചെടി ആദയ ഭാാഗംത്ത് തചെന്ന് ഇടിം നോനടിാൻ തക്കി കരുംത്തുറ്റ കവിിതകളാണ്് 
യുവിതലമുറയാിചെല ഒട്ടുമിക്കി കവിികളുനോടിതും. 

 കവിിതാ സംാഹിിതയ രാംഗംത്ത് പ്രവൃത്തിക്കുന്ന് ചാില സ്കൂളുകൾ മുനോന്ന്ാട്ടി് വിയ്ക്കുംന്ന് അധ്യീശതാം 
ഇത്തരാം കൂട്ടിമല്ലാചെത നില്ക്കുന്ന് കവിികചെള അരാികുവിത്കരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. ജീയാപ്രകാശ് എറവി് 
സംാഹിിതയ ചാക്രിവിാളത്തിൽ ഇക്കിാരായം നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. ഇത്തരാത്തിൽ ഒരും കൂട്ടിത്തിചെ�ചെയാാ 
അധ്യീശതാത്തിചെ�ചെയാാ ഭാാഗംമായാി നില്ക്കാാചെത തങ്ങളുചെടി ഇടിം കചെണ്ടാത്താനുള്ള ഇവിരുംചെടി ശ്രീമം 
പ്രശംസംനീയാമാണ്്. തലചെതാട്ടി�ൻമാരാില്ലാത്ത കവിികനോളാടിാണ്് തനിക്കി് ഇഷ്ടം എന്ന്് പിറയാാൻ 
കഴിിയുന്ന് ഒരും കൂട്ടിം കവിികളുണ്ടാാകുന്ന്ത് മചെറ്റാരും തരാത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന് ഒന്ന്ാണ്്. 

ഗ്രന്ഥസൂചി
അശാനി എ. പിി, 2019: വിിരാൽചെച്ചാരുംക്കി്, മഴിത്തുള്ളി പിബ്ലിിനോക്കി�ൻ, മലപ്പുറം
അരാവിിന്ദാക്ഷൻ എ, 2004: കവിിതയാിചെല സ്ഥിലകാലങ്ങൾ, കറ�് ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്
ആദിനാടി് നോഗംാപിി, 2019: മലയാാള കവിിത പിരാിണ്ാമങ്ങളിലൂചെടി, ചാിന്ത പിബ്ലിിനോക്കി�ൻ, നോകാട്ടിയാം
നോജീാസം് ചെക മാനുവിൽ, 2014: നവി മാധ്യയമങ്ങൾ ഭാാ� സംംസ്കാാരാം, സംാഹിിതയ പ്രവിർത്തക 

സംഹികരാണ് സംംഘം
�ീബ ദിവിാകരാൻ, 2014: ചെപിണ് കവിിത മലയാാളത്തിൽ, നോകരാള ഭാാ� ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടി്
സംച്ചിദാനന്ദൻ, 2013: കവിിതാ വിർ�ം, ഗ്രീൻ ബുക്സ്്
കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരാി. എം, 2019, പ്രണ്യാത്തിചെ�യും സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ�യും റി�ബ്ലിിക്കി്, സംാഹിിതയ 
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ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കാലങ്ങൾ:  
സംമകാലിക ചെപിണ്കവിിതകചെള അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി ഒരും പിഠനം

നോഡിാ. മഞ്ജുള ചെക.വിി.
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, ചെക.എം.എം. ഗംവി. വിനിതാ നോകാനോളജീ്, കണ്ണൂർ

ഉത്തരാാധുനിക കവിിതയുചെടി എഴുത്തുകാലം കാൽനൂറ്റാണ്ടുപിിന്ന്ിടുന്ന് കാലഘട്ടിത്തിലാണ്് 
നാമിന്നുള്ളത്. കവിിതയുചെടി സംാമ്പ്രദായാിക മുൻവിിധ്യികചെളയും അതിചെ� പിാരാമ്പരായങ്ങനോളയും 
നോവിനോരാാചെടി പിിടിികൂടുകയും എന്ന്ാൽ നിശബ്ദവുംം ലളിതവുംചെമന്ന്് നോതാന്ന്ി�ിക്കുന്ന് ആന്തരാികകലാ
പിങ്ങചെള ആഴിത്തിൽ ഉൾനോച്ചർക്കുകയും ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്് പുതുകവിിത രാംഗംപ്രനോവിശനം ചെചായ്തത്. 
1999 ആറ്റൂർ ‘പുതുചെമാഴിിവിഴിികൾ’ എന്ന് കവിിതാസംമാഹിാരാം കവിിതയുചെടി ഉത്തരാാധുനിക വിഴിികചെള 
പിരാിചായാചെ�ടുത്താൻ എഡിിറ്റുചെചായ്ത് പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കുനോമ്പാൾ കവിിതയുചെടി പിരാമ്പരാാഗംതവിഴിികളിൽ 
നിന്ന്് ഭാാവുംകതാവിിനോച്ഛദം സംാധ്യി�ിച്ച പുതുകവിിതകളുചെടി സൂക്ഷ്മിരാാഷ്ട്രീീയാചെത്തക്കുറിച്ചു പിറയുന്നുണ്ടാ്. 
ചെമാഴിിനോച്ചർ�് ഉൾരൂപിങ്ങൾ ആഴിത്തിനോലചെക്കിാരും കണ്ണ്. വിയക്തി, കുടുംബം, സംമൂഹിം, നോദശം, പിഴിമ 
എന്ന്ിവിയുചെടി ഉറക്കുത്തിയാ മൂലയങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിഴിിമാറിനടിത്തം സംിദ്ധിാന്തം, ആദർശം എന്ന്ി
വിയുചെടി കലർ�ില്ലായ്മ ചെമാഴിിവിഴിക്കിങ്ങചെള നോഭാദിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള ചെമാഴിിനോഭാദങ്ങൾ പുത്തൻ ചെമാഴിികൾ 
തുടിങ്ങിയാവി അതിചെ� സംവിിനോശ�തയാായും അനോദ്ദഹിം പിറയുന്നു. ഉത്തരാാധുനിക കവിിതയാിചെല 
ചെപിണ്കവിിതയ്ക്ക്് ഉദാഹിരാണ്മായാി അനിതാതമ്പിയുചെടി മുറ്റമടിിക്കുനോമ്പാൾ എന്ന് കവിിത ഉദാഹിരാ
ണ്മായാി ആറ്റൂർ നൽകുന്നു. ഇവിിചെടി നിന്നും ധ്യനയ. എം.ഡിി.യുചെടി മുറ്റമടിിക്കിാതിരാിക്കുനോമ്പാൾ എന്ന് 
കവിിതയാിനോലചെക്കിത്തുനോമ്പാൾ ഇക്കിാലയാളവിിനുള്ളിചെല ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കാലങ്ങൾ മലയാാ
ളകവിിതയാിൽ എപ്രകാരാമാണ്് അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്ന്ത് എന്ന് ഒരും അനോനാ�ണ്മാണ്് 
ഈ പ്രബന്ധം.

മലയാാളകവിിതയാിചെല ആധുനികാഖയാനത്തിചെല അധ്യീശസംാന്ന്ിധ്യയചെത്ത തകിടിം മറി
ച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഭാാവുംകതാവിിനോഛദം ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കവിിതകളിൽ സംാധ്യയമാക്കിിയാത്. 
സ്ത്രീീയാാവുംകചെയാന്ന് സൂക്ഷ്മിാനുഭാവിത്തിചെ� ഹൈവിവിിധ്യയങ്ങചെള ബഹുതലമായാ ആഖയാനമായാി തിരാി
ച്ചറിയുന്ന്ിടിത്താണ്് ചെപിണ്ചെമാഴിികൾ സ്ത്രീീപിക്ഷം എന്ന് ചുരുംചെക്കിഴുത്തിലല്ലാചെത ബഹുആഖയാ
നരൂപിങ്ങളിനോലക്കി് വിികസംിക്കുന്ന്ത്.  വിിജീയാലക്ഷ്മിി, സംാവിിത്രാി രാാജീീവിൻ, നോറാസം് നോമരാി തുടിങ്ങി 
ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി ഒന്ന്ാംഘട്ടിത്തിലുംം ആധുനികതയുചെടി അന്തരാാളഘട്ടിത്തിലുംം എഴുതിയാവിർ 
എന്ന് നിലയാിൽ കാല്പാനികഅസ്തിതാവിാദിയുചെടി ഏകാന്തത മുറ്റിനിൽക്കുവിരുംചെടി ഒരും ഘട്ടിമായാിരുംന്നു. 
(ജീി.ഉ�ാകുമാരാി ഉടിൽ ഒരും ചെനയ്ത്തി് (പുറം 76). ലിംഗംവിയവിസ്ഥിചെയാതചെന്ന് ഒരാധ്യികാരാഘടിനയാായാി 
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പുതുക്കിിചെയാഴുന്ന്ത് ഇവിിചെടി കാണ്ാം. എന്ന്ാൽ അനിതാ തമ്പി, വിി.എം.ഗംിരാിജീ, ഗംിരാിജീ പിാനോതക്കിരാ, 
അമ്മുദീപി, ആശാലത, സംതി അങ്കമാലി, എം. ആർ. രാാധ്യാമണ്ി, കവിിതാബാലകൃഷ്ണൻ, നോരാാ�്നി 
സംാപ്ന, ബിന്ദുകൃഷ്ണ, നോറാസം് നോമരാി, സംിന്ധു ചെക.വിി., ധ്യനയ എം.ഡിി., നോഡിാണ് മയൂരാ, നോദവിനോസംന, 
സംംപ്രീത, ആരായാംബിക, നോലാപി, തനൂജീ ഭാട്ടിതിരാി ഇങ്ങചെന നോപിാവുംന്ന് ചെപിണ്എഴുത്തുകാരുംചെടി 
നോലാകം വിായാനാനോലാകത്ത് പുതിയാ വിാതായാനങ്ങൾ തുറന്ന്ിടുകയാാണ്്.

വി�വിസ്ഥാാപിിത �ാവി�പിാഠങ്ങളുകെട അതിലംഘനം 
ഒരും കലാപിത്തിചെ�നോയാാ ഏറ്റുമുട്ടിലിചെ�നോയാാ ഭാാ�യാിലൂചെടിയാല്ല സ്ത്രീീയുചെടി ഗംാർഹിികവുംം സംാംസ്കാാ
രാികവുംമായാ സംാതാവിിനിമയാങ്ങചെള അകംനോലാകത്തിചെ� ഇരുംട്ടിിൽ നിന്നും പുറംനോലാകനോത്തക്കു 
തുറന്നുവിിടുന്ന്ത്. ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കവിിതകൾ സ്ത്രീീയുചെടി പിരാമ്പരാാഗംതവുംം സംമകാലികവുംമായാ 
സ്ത്രീീമുറ്റത്തിചെ� മണ്കുരാിപ്പുകചെള തൂത്തുവൃത്തിയാാക്കുന്ന് ചെപിണ്ചൂലുംകൾ അനിതാതമ്പിയുചെടി മുറ്റമ
ടിിക്കുനോമ്പാൾ എന്ന് കവിിതയാിൽ നമുക്കു കാണ്ാം. 

“കണ്ണുപൂട്ടിിയുറങ്ങുന്ന് വിീട്ടിിൽ
മണ്കുരാിപ്പുകൾ ചെപിാങ്ങിയാമുറ്റം
ചൂലുംചെകാണ്ടാടിിനോച്ചാർമ്മയാാക്കുനോമ്പാൾ
രാാവിിചെല നടുനോവിദനിക്കുന്നു” 
... ...
രാാവിരാിച്ചുവിചെന്ന്ത്തുന്ന് പിത്രാം 
വിാതിലിൽ വിന്നുമുട്ടിിവിീഴുനോമ്പാൾ
ചാപ്പുവിാരാി നിവിർന്ന്വിൾക്കിിത്രാ
കാ�ിമട്ടു കുടിിക്കുവിാൻ നോമാഹിം”

അവിളുചെടി നോലാകം പുറം വിാതിലിൽ നിന്നുവിരുംന്ന് പിത്രാത്തിനോലക്കി് മിഴിികൾ നീളുനോമ്പാൾ കാ�ികു
ടിിക്കിാനുള്ള ആഗ്രഹിം തുറന്നുപിറയുനോമ്പാൾ പിരാമ്പരാാഗംത പുരും�ാധ്യിപിതയ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നുള്ള 
നോമാചാനം അവിൾ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. അവിളുചെടി പിിൻചുവിടിിചെ� ലാസംയനൃത്തത്തിചെ� കാഴ്ചയാിനോല
ക്കിാണ്് ചെക.സംി. നാരാായാണ്ചെ� പിഠനം എത്തുന്ന്ചെതങ്കിൽ ധ്യനയ.എം ഡിിയുചെടി കവിിതയാിനോലചെക്കി
ത്തുനോമ്പാൾ,

വിിരാലുംകൾ തലയ്ക്ക്് പിിന്ന്ിൽ�ിടിിച്ച്
ആഹിാ.... മുറ്റമടിിക്കിാതിരാിക്കുനോമ്പാൾ
എചെന്ന്ാരും കവിിതചെകാരുംത്ത്
ഞാചെനാന്ന്് നിവിരുംനോമ്പാനോഴിക്കും”

–മുറ്റമടിിക്കിാതിരാിക്കുനോമ്പാൾ

പ്രനോമയാപിരാമായാ അടു�വുംം സംത്താപിരാമായാ ഭാിന്ന്തയും കൃതയമായാി ഇവിിചെടി ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു.

നിലവിിലുംള്ള കാലസംാമൂഹിികപ്രതിസംന്ധികചെള അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന്നോതാചെടിാ�ം അനു
ഭാവിഹൈവിചാിത്രായങ്ങളുചെടി സൂക്ഷ്മിാവിിഷ്കാാരാത്തിലൂചെടി നിലവിിലുംള്ള ലാവിണ്യസം�ന്ദരായ ചാിന്തകചെള 
തകിടിംമറിക്കുക കൂടിിയാാണ്് ചെപിണ്കവിിതകൾ. അവിിചെടി പുരും�നിർമ്മിത സ്ത്രീീസംങ്കൽ�ചെത്ത 
തകിടിംമറിച്ചുചെകാണ്ടാ് സ്ത്രീീകർത്തൃതാവുംം സംാതാവുംം സ്ഥിാപിിക്കിാൻ മുഴുവിൻ ജീീവിിത വിയവിഹിാരാനോമഖല
യാിനോലക്കും കടിന്നുകയാറുന്ന് ആഖയാനനോമഖലകളായാി സ്ത്രീീഭാാവിനകൾ തിടിംവിയ്ക്കുംന്ന്ത് കാണ്ാം. ഗംിരാിജീ.
പിി.പിാനോതക്കിരായുചെടി ചെപിണ്പിിറവിി, കാളിദാസംി, ടിച്ച്മിനോനാട്ടി്, സംതി അങ്കമാലിയുചെടി പ്രണ്യാമരാം 
ഇങ്ങചെന അനോനകം ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ ഇതിനു ചെതളിവിാണ്്.

വിയവിസ്ഥിാപിിത കാവിയപിാഠങ്ങളിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി അകത്ത് കാളിയും പുറത്ത് 
ദാസംിയുമായാി ജീീവിിനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന്വിളുചെടി ചെപിണ്ഉടിൽ എല്ലാഓർമ്മകനോളയും എഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്ന് 
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ചാരാിത്രാഗ്രന്ഥമായാി കാണു്കയും ഉടിലിനോനൽക്കുന്ന് അടിയാാളങ്ങചെളല്ലാം ഓർമ്മകളുചെടി മുള്ളുകളായാി 
മാറുനോമ്പാൾ ടിച്ച് മീനോനാട്ടി് എന്ന്് ചെതാട്ടിാവിാടിിചെയാ വിിവിർത്തനം ചെചായ്യുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇനോതാചെടി 
വിിവിർത്തനം ചെചായ്യാനാവിാത്ത കവിിതയാായാി അവിൾ മാറുന്നു. ചെതാട്ടിാവിാടിിചെയാ ലജ്ജാവിതിചെയാന്നു 
വിിവിർത്തനം ചെചായ്യുന്ന്തിനു പികരാം ചെപിണ്വിീറിചെ� ചെതാട്ടിാൽ മുറിനോവിൽക്കുന്ന് ശ�രായത്തിചെ� 
പിാഠമായാി ഗംിരാിജീ മാറ്റിചെയാഴുതുന്നു.

അചെതാരാാജ്ഞാംയാാണ്്
ചെതാടിരുംചെതചെന്ന്ചെയാന്ന്
ആയാിരാം മുള്ളുകളുള്ള 
ഒരാാജ്ഞാം 
ചെതാടുന്ന്വിചെന മുറിചെ�ടുത്തുചെമന്ന്
ഒരും മുന്ന്റിയാി�്
   –ടിച്ച് മീനോനാട്ടി്

ശരാീരാം, ഭാാ�, പിരാിസംരാം എന്ന്ീ സംാതാനിർണ്ണയാഘടികങ്ങചെള ഗംിരാിജീ തചെ� കവിിയാിലൂചെടി ഇവിിചെടി 
ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്നു.

പ്രണ്യാചെത്തക്കുറിച്ച് സംതി അങ്കമാലി എഴുതിയാത് കാണു്ക
ഞാനത് തലകീഴിായാി കുഴിിച്ചിട്ടു
മണ്ണുപുരാണ്ടാ പിച്ചയ്ക്ക്്-
ജീീർണ്ണ നിശബ്ദത
ആകാശം കണ്ടാ നോവിരുംകൾ 
വിാ പിിളർന്ന്്... ചെഞരാിച്ചുടിച്ച്
അടിർന്നുവിീണ് മഴിവിില്ലിചെനാ�ം
വിിചാാരാണ്ക്കിിട്ടു. 

പ്രണ്യാവിിചാാരാം ഇവിിചെടി പിരാമ്പരാാഗംത സംങ്കല്പാങ്ങനോളാടുള്ള വിിചാാരാണ്യാായാി മാറുന്നു.പുരും�നോമാഹി
ങ്ങൾക്കുള്ളിനോലക്കി് പിരുംവിചെ�ടിലല്ല അത്തരാം ഘടിന അപ്രസംക്തമാക്കിി സ്ത്രീീ കാമനകചെള ചെതളി
ച്ചമുള്ള നോവിറിട്ടി വിരാികളിൽ കുറിച്ചിടുകയാാണ്ിവിിചെടി. ഒരും കാല്പാനികഏകാകിയുചെടി നോരാാദനത്തിചെ� 
സംാരാമല്ല ഇവിിചെടിയുള്ളത് പികരാം പ്രകൃതിയും അധ്യാാനവുംം മാതൃതാവുംം ശരാീരാവുംം പ്രണ്യാവുംചെമല്ലാം 
നോചാർന്ന് യാാഥാർത്ഥായങ്ങളിൽ നിന്നുചെടിചെലടുക്കുന്ന്വിയാാണ്്. അതിജീീവിനത്തിചെ� ഭാ�തികഅടിിത്തറ
യാിലാണ്് അവിൾ തചെ� ജീീവിിതം ചെനയ്ത് എടുക്കുന്ന്ത്. ധ്യനയ. എം. ഡിിയുചെടി ചെനയ്തു ചെനചെയ്തടുക്കുന്ന്വി 
ഇതിനുദാഹിരാണ്മാണ്്. 

നോതാട്ടിരാികിൽ മുഖം നോനാക്കിിനിന്ന് 
ചെപിണ്മണ്ങ്ങളിൽനിന്നും
വിിരാൽവിഴിക്കിങ്ങളാൽനിവിർന്നു
മടിങ്ങിയുംവിന്നു സംാപ്നത്തിചെ� 
ചെചാറുകഷ്ണങ്ങൾ
... ....
അതിൽത്തചെന്ന്യുരുംകിനോച്ചരുംന്നു.
പിലരുംചെടി പിഠിത്തങ്ങൾ
കുറികണ്ക്കി്പിരാാതികൾ
അരാികണ്ക്കി് മഞ്ഞ്ളു�് നോചാരുംവികൾ
... ...
നടുചെവിാന്നു തിരുംമ്മി
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നിവിർചെത്തഴുനോന്ന്ൽക്കുനോമ്പാൾ
സൂക്ഷ്മിനോനാട്ടിങ്ങളാൽ
ഇടുങ്ങിയാ കണ്ണുകൾ
വിിടിർത്തിനോനാക്കുനോമ്പാൾ
പിടിരുംന്നുചെണ്ടാാരാാശാാസംം
നാചെളചെയാാരാാൾക്കി് വിണ്ടാിക്കൂലിയാായാി.

ഇവിിചെടി അധ്യാാനത്തിൽ നിന്നും ഭാ�തിക അടിിത്തറയാിൽനിന്നും കല്പാനകൾ ചെനയ്തുചെനചെയ്തടുക്കുന്ന് 
ജീീവിിത കാമനകളാണ്് ഉരുംവിം ചെകാള്ളുന്ന്ത്.

ശരീരകെമന്നി ആയുധ്യംം/ഉടൽഭാാഷ
ശരാീരാവിിനിമയാങ്ങൾ സംാഹിിതയത്തിൽ ആണ്/ചെപിണ് ദാന്ദാത്തിലൂന്ന്ി ഇരാ-നോവിട്ടിക്കിാരാൻ എന്ന് 
പിക്ഷത്തിൽ ഉൾനോച്ചർത്തുചെകാണ്ടാാണ്് സംാധ്യാരാണ്യാായാി വിയാഖയാനിക്കിാറ്. അത്തരാം സംാംസ്കാാരാിക 
പ്രനോയാാഗംങ്ങചെള നിശിതമായാ വിിമർശനത്തിനും വിിചാാരാണ്യ്ക്കുംം ചെഫമിനിസംം വിിനോധ്യയാമാക്കിാറുണ്ടാ്. 
എന്ന്ാൽ സംമകാലികകവിിതകളിൽ ഉടിചെലഴുത്ത് ഈ ദാന്ദാങ്ങചെള മറികടിന്നുചെകാണ്ടാ് സ്ത്രീീയുചെടി 
സംാതാനിർണ്ണയാത്തിചെ�യും കർത്തൃതാവിിനിർമ്മിതിയുചെടിയും രൂപികങ്ങളായാി മാറുന്ന്ത് കാണ്ാം. 
ഗംിരാിജീയുചെടി ‘മുലകൾ’ എന്ന് കവിിത നഗ്നമാവിാൻ ചെകാതിക്കുന്ന് സ്ത്രീീനോചാതനയുചെടി തചെന്ന് അടിയാാ
ളമായാി വിായാിചെച്ചടുക്കിാൻ സംാധ്യിക്കും. ചാിലനോ�ാചെഴിങ്കിലുംം ഹിരാിതപ്രപിഞ്ചാനോത്താടും ആത്മിീയാാനന്ദ
ങ്ങനോളാടും നോചാർന്നു മഴിയാിലുംം മണ്ണിലുംം കാട്ടിിലുംം കടിലിലുംം പിാഞ്ഞുംനടിന്ന്് പ്രണ്യാാനുഭാവിം നോതാറ്റി
ചെയാടുക്കുന്നു ഈ മുലകൾ. ഉടിലിചെന ഉടു�ായാി ഊരാിചെയാറിഞ്ഞും പ്രകൃതിയുമായാി അലിഞ്ഞുംനോചാരുംന്ന് 
നോചാതനതചെന്ന്യാായാി മാറുന്നു. ഈചെയാാരും ആത്മിീയാമായാ പുനർജ്ജനിനോയാാനോഗംശാരാിയാിലുംം ഗംിരാിജീ 
അവിതരാി�ിക്കുന്നു. 

“അഴിിച്ചുവിയ്ക്കുംന്നു പുനർജ്ജനിക്കുന്നു
നമ്മിൽ ഉറങ്ങുന്നുചെണ്ടാനോന്ന്ാ
അറിയാാചെത ചെപിാട്ടിിമുളയ്ക്കുംനോമ്പാൾ
നാമും പ്രപിഞ്ചാമാവുംനോമാ”

സംാച്ഛന്ദം പ്രകൃതിയാിൽ ഒന്ന്ിൽ നിന്ന്് പിലതിനോലക്കു സംംക്രിമിച്ച് പ്രപിഞ്ചാമാചെക പിരാക്കിാനുള്ള സംാതാാ
ഭാിവിാഞ്ചാരാ തചെന്ന്യാാണ്ിത്. ഇവിിചെടി ആധ്യിപിതയപ്രവിണ്തകൾചെക്കിതിരാായാ സംമരാമുഖങ്ങചെളാന്നുമല്ല 
അതിനപ്പുറം സ്ത്രീീനോചാതനയുചെടി ഉയാർന്നുപിറക്കിലുംകളാണ്്.

എല്ലാ ഉടുപ്പും അഴിിക്കുനോമ്പാൾ (2014) ആശാലതയുചെടി കവിിതയാിൽ കടിലിചെ� ഹൈജീവിികത 
അ�ാചെടി സംാന്തം ഉടിലായാി തിരാിച്ചറിയുന്നു.

ഈ കടിചെലചെ�യുടിൽ
ഞാൻ മുഴുകിയാാഹ്ലാാദിക്കുനോമ്പാൾ
എചെ� ചാന്ദ്രചെന മറക്കിാതിരാിക്കി്
ഇചെന്ന്ചെന്ന് ചെകട്ടിി�ിടിിക്കിാതിരാിക്കി്
ഇന്നു കടിൽ മാത്രാം ചെകട്ടിി�ിടിിനോച്ചാചെട്ടി.

ബന്ധങ്ങചെളക്കുറിച്ചും നിരാാസംങ്ങചെളകുറിച്ചുമുള്ള നോവിവിലാതികൾ മറികടിന്ന് ഹൈസ്ത്രീണ്കാലങ്ങളാണ്് 
ഇവിിചെടി അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. ആനോഗംാളവിിപിണ്ിനോകന്ദ്രിതനോലാകത്തിൽ മാനവിികമൂലയങ്ങൾക്കും 
സം�ന്ദരായദർശനങ്ങൾക്കുമപ്പുറംശരാീരാം മാത്രാമായാി ചുരുംങ്ങുന്ന് ചെപിാതുനോബാധ്യചെത്ത പ്രതിനോരാാധ്യി
ക്കിാൻ ഇത്തരാം ഉടിചെലഴുത്തുകൾക്കി് സംാധ്യിക്കുചെമന്ന്താണ്് ഈ ഒരും ലാവിണ്യദർശനത്തിനു 
പിിന്ന്ിലുംള്ളത്. 

ഭാ�തികവുംം മൂർത്തവുംമായാ ഹൈജീവിപ്രകൃതിനോയാാടുള്ള ഇടിചെപിടിലുംം ഹൈസ്ത്രീണ്പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ� 
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സംാാതനോന്ത്ര്യയച്ഛയാായാി നമുക്കി് വിായാിചെച്ചടുക്കിാം. കാലം, പ്രകൃതി, ഉടിൽ, രാതി, മരാണ്ം, സംാപ്നം, 
എഴുത്ത്, അധ്യികാരാം, സംാാതന്ത്ര്യയം തുടിങ്ങിയാ പ്രനോമയാങ്ങചെള പിരാിചാരാിക്കുന്ന് പുതുകവിിതയുചെടി 
ചെപിണ്വിഴിികൾ ഏറ്റവുംം സംാധ്യാരാണ്മായാ ജീീവിിതസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്് ദൃശയചാാരുംതകളിനോല
ക്കും അനുഭൂതികളിനോലക്കും വിിചാാരാങ്ങളിനോലക്കും സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന്ത്. ചാിലനോ�ാൾ അത് ഒരും ആത്മിീയാാ
നന്ദ തലനോത്താളം വിികസംിക്കുന്നുചെണ്ടാന്നും കാണ്ാം. അത് നോവിറിട്ടി ഒരാനുഭാവിമായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കുക. 
സംാമ്പ്രദായാികകാവിയവിിഷ്ക്കാരാരാീതികനോളാടും കാവിയസംന്ദർഭാങ്ങനോളാടും ആഖയാനങ്ങനോളാടും നോവിറിടുക.
എന്ന്ത് പുതിയാകാല ചെപിണ്കവിിതകളുചെടി സംവിിനോശ�തയാായാി അടിയാാളചെ�ടുത്താവുംന്ന്താണ്്.

മാറിനിചെന്ന്ത്രാ കണ്ടാിട്ടും
ഞാനോന നീ തചെന്ന്ചെയാങ്ങും

    –യാാത്രാാചെമാഴിി, സംിന്ധു. ചെക. വിി
അടിയാാളചെ�ടുത്തുനോമ്പാൾ
വിിരാൽതട്ടിിമറിഞ്ഞ്ിട്ടും
പിരാചെന്ന്ാഴുകാൻ വിിടിാചെത
പിഴിന്തുണ്ിനനച്ചാനോരാാ

തുടിചെച്ചടുക്കുകയാാചെണ്ചെന്ന് എന്ന്് ഹൈസ്ത്രീണ് കാമനകളുചെടി പ്രവിാഹിനോവിഗംങ്ങചെള ചെകട്ടിിനിർത്തുന്ന് 
സംമൂഹിനീതികചെളക്കുറിച്ച് വിിചാാരാം ചെചായ്യുകയാാണ്് മചെറ്റാരും കവിിതയാിൽ ചെചായ്യുന്ന്ത്.നിതയജീീവിിത
ത്തിചെ� അതിസംാധ്യാരാണ്തകൾ ചെകാണ്ടാ് കവിിതചെയാ സംാന്ദ്രവുംം �ിഗ്ദ്ധവുംമാക്കുന്ന് രാചാനാരാീതിക്കി് 
ഉദാഹിരാണ്മാണ്് ‘ഒറ്റചെയ്ക്ക്ാരുംവിൾ കടിൽ വിരായ്ക്കുംന്നു’ എന്ന് കവിിതയാിൽ സംംഗംീത.

മഞ്ഞുംമുഖമുള്ള നിശ്ചലതചെയാ ഉള്ളിൽപ്പുത�ിച്ച് കിടിത്തിചെക്കിാണ്ടാ് കടിൽവിരായ്ക്കുംനോമ്പാൾ 
ഉടിലിചെ� ശമനതാളങ്ങചെള കുറിച്ചും വിിരാൽ മുറിക്കിചെ�ട്ടി നോചാാരാചെയാാലിച്ചു നിൽക്കുന്ന് കവിിതചെയാ 
കുറിച്ചും കരാിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുംങ്ങളുചെടി രുംചാിയുള്ള ചെതരുംവുംകചെള കുറിച്ചും ഇരുംൾ പിിളർത്തുന്ന് ചെപിണ്ക
രാച്ചിലിചെനക്കുറിച്ചും ആകുലചെ�ടുനോമ്പാൾ 

അവിചെളന്ന് മചെറ്റാരുംവിചെള
കവിിതയാിൽനിന്ന്് പുറത്താക്കിാൻ

 കഴിിയുന്ന്ിചെല്ലന്ന്് മാത്രാമല്ല ചാിതറിയാ കണ്ണാടിിയുചെടി ഉടിഞ്ഞ്യാിടിങ്ങളിചെല പ്രതിബിംബങ്ങൾക്കി് 
അവിളുചെടി അനോതഛായാ നോതാന്ന്ിനോ�ാകുന്നു. ഉള്ളുമുറിഞ്ഞ് കവിിതയുചെടി കണ്പുഴികളിൽ നിന്ന്് ഉപ്പു
പുരാചെണ്ടാാരും കടിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങുനോമ്പാൾ വിളചെരാ സംാാഭാാവിികമായാി സംമൂഹിത്തിചെ� സ്പന്ദനങ്ങചെള 
ഉൾചെക്കിാള്ളുകയും സംാാംശീകരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.

ഊണ്നോമശനനവിിചെലാട്ടുന്ന്
ചെമലിഞ്ഞ്മുടിിയാിഴി
കട്ടിിലിൽ ഞാന്നുതൂങ്ങുന്ന്
നനവുംള്ള പിാവിാടി
നീലയാമരാിചെയാണ്ണമണ്ക്കുന്ന്
പിഴിചെയാാരുംനോതാർത്തുമുണ്ടാ്        
അരാികുചെമടിഞ്ഞ്മുറത്തിചെ� നോകാണ്ിൽ
പിച്ചക്കിറിഞരാമ്പുകൾ

   –യാാത്രാാചെമാഴിി-സംിന്ധു.ചെക.വിി.

സ്ത്രീീയുചെടി അവിനോശ�ിപ്പുകൾ അടുക്കിളയാിൽ ഇത്രാനോമൽ അയാത്നംലളിതമായാി മചെറ്റങ്ങചെന വിിതറിയാിടും. 
മലയാാളകവിിതയാിൽ അതുവിചെരായുണ്ടാായാ സ്ത്രീീകാഴ്ചകചെള ജീനൽകാഴ്ചകൾക്കിപ്പുറം ആകാശനോത്താളം 
പിരാപ്പുള്ള വിയസംനങ്ങളിനോലക്കും യുക്തിചാിന്തകളിനോലക്കും കടിൽനോ�ാചെല മുരാളുന്ന് കാണ്ാകാഴ്ചകളുചെടി 
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ആഴിങ്ങളിനോലക്കും ലളിത ഭാാ�യാിൽ പിതിവുംകാഴ്ചകളിൽനിന്നു ഭാിന്ന്മായാി നചെമ്മചെകാണ്ടുനോപിാവും
ന്നു സംംപ്രീതയുചെടി ‘നീചെറ്റഴുത്ത്’ എന്ന് കവിിത. പ്രപിഞ്ചാം ഒട്ടിാചെക ഒരുംചാി�ിയാിനോലക്കി് ഒതുക്കിി ആ 
ചാി�ിയാിൽ കടിലിചെ� ആരാവിം മുഴിക്കുന്നു.

അവിളുചെടി ഋതുക്കിൾ
മുങ്ങിത്താണു്ചെകാണ്ടാ്
പുലരാികചെള വിിളിച്ചു
അലവിഴിിയാിൽ
കുന്നുവിഴിികളിൽ കുലുംങ്ങാചെത
നോതാണ്ിക്കിാചെരായും
യാാത്രാക്കിാചെരായും വിിളിച്ചു
ചാാകരാകളുമായാി മടിങ്ങിയാവിനോരാാ 
സംാന്ധയവിർണ്ണം പികർത്തിയാവിനോരാാ
ചെകാലുംസുകചെളപിറ്റി മിണ്ടാിയാില്ല 

മരാിച്ചവിളുചെടി ചെതാലിച്ചുളിവുംകൾ കക്കിനോത്താടിായാ് ചെപിറുക്കിിചെയാടുത്ത് കണ്ണീർ പികുത്ത് ചെചാകിളപ്പൂക്കിൾ 
പിറിചെച്ചടുത്ത് വിസംന്തതീരാങ്ങൾ താണ്ടാിക്കുന്ന് മനു�യചെരാക്കുറിച്ചുള്ള വിിശാലമായാ ചാിന്തകളുചെടി 
കടിൽദൂരാം സംംപ്രീത ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നു.

അടുക്കിളയാിൽ പുകഞ്ഞുംചെപിാങ്ങുന്ന്ത് 
പുകഞ്ഞുംചെപിാങ്ങുന്ന്ത്
പുകതചെന്ന്യാാണ്്
ഇനിവിയ്യ നിചെ� അടു�ിൽ
 ഉപിമയാിൽ കത്താനും
 ഉൽനോപ്രക്ഷയാിൽ കത്താനും
രൂപികത്തിൽ നോവിവിാനും–പുക.

   നോരാഖാ മാതമംഗംലം

സംാമ്പ്രദായാിക കാവിയാവിിഷ്കാാരാരാീതികനോളാടും കാവിയസം�ന്ദരായങ്ങനോളാടുമുള്ള ആഖയാനങ്ങളുചെടി 
നോവിറിടിൽ തചെന്ന്യാാണ്് ഈ പുക.

ചെപിണ്ണുങ്ങൾ കാണ്ാത്ത പിാതിരാാനോനരാങ്ങൾ എങ്ങചെനയാായാിരാിക്കുചെമന്ന് ഗംിരാിജീ പിാനോതക്കിരാ
യുചെടി കവിിതയും ചെപിണ്വിഴിികചെളാരും പുതുവിഴിി തിരായുകയാാണ്്. അവിളുചെടി വിഴിി മറ്റുള്ളവിരുംനോടിതിൽ 
നിന്നും വിയതയസ്തമാണ്്. അവിൾ പിിൻവിാതിൽകടിന്ന്് നോപിരാറിയാാത്ത കാട്ടുപൂക്കിളുചെടി ഗംന്ധം നിറഞ്ഞ് 
പ്രകൃതിയുചെടി ജീലസംമൃദ്ധിമായാ വിഴിിനോയാാരാങ്ങളിനോലക്കിാണ്വിൾ എത്തുന്ന്ത്. തണു്�ിചെ� ഹൈക�റ്റി 
പിച്ച�ാർന്ന്തിനോന്ന്ാർമ്മ നോതടിിനോപിാകുന്ന് അവിളിൽ പിലതരാം കാമനകളുചെടി ജീീവിിതം നിറഞ്ഞും
നിൽക്കുന്നു.

അസ്ഥാിരമാക്കുന്നി ഭാാഷാമാതൃ��ൾ
ആധുനികാനനന്തരാ ചെപിണ്കവിിതകളുചെടി ഭാാ� നിലവിിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന് ചെമാഴിിവിഴിക്കിങ്ങനോളാടി് 
കലഹിിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് കടിന്നുവിരുംന്ന്ത്. ഭാാ�യാിചെല പിാരാമ്പരായനോബാധ്യങ്ങചെളയും വിനോരാണ്യലാവി
ണ്യസംങ്കല്പാങ്ങനോളയും അവി നിർവ്വീരായമാക്കുന്നു. ഭാാ�യുചെടി പ്രനോയാാഗംസംാധ്യയതകളിനോലക്കിാണ്് അവി 
കൂടുതലായും ഊന്ന്ൽനൽകുന്ന്ത്. ഭാാ�ണ്ങ്ങചെള കൂടുതലായും അത് ആശ്രീയാിക്കുന്ന്ത് നിലവിി
ലുംള്ള അധ്യികാരാമാതൃകകനോളാടുള്ള നിരാാസംത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്്. പുതുകവിിതകൾ അതുചെകാണ്ടാ് 
ബഹുസംാരാതയുചെടി മുഴിക്കിങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് സംമ്പന്ന്മാചെണ്ന്ന്് പിറയാാം. രൂപിമില്ലാത്തതും എല്ലായാി
ടിത്തും വിയാപിിച്ചുകിടിക്കുന്ന്തുമായാ ഹൈസ്ത്രീണ്ഹൈലംഗംികതയ്ക്ക്്  സംമാനമാണ്് ഹൈസ്ത്രീണ്ഭാാ�ചെയാന്ന്് 



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 147

ലൂസംിഇറിനോഗംറ പിറയുന്നു. ഭാാ�യുചെടി വിനോരാണ്യവുംം അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് സുരാക്ഷിതവുംം എന്നു കരും
തചെ�ട്ടി മതിലുംകചെളല്ലാം തകർത്ത് ഭാാ�ചെയാ സംാതന്ത്ര്യമാക്കുന്നു.

എഴുതുന്ന് ചെപിനോണ്ണ
ചെവിറുചെത പിതയാരുംത്
മട്ടിായാി അടിിത്തട്ടിിൽ
ചുരുംങ്ങുക ആർനോക്കിാ
ചെചാരാിചെച്ചാഴിിച്ചു ചാിരാിക്കിാൻ

    –നോലാപി

ആവിിഷ്കാാരാ സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെനതിരാായാ പ്രതിനോ�ധ്യങ്ങചെള ശക്തമായാ വിാക്കിിൽ കുറിച്ചിടുകയാാണ്ി
വിിചെടി. ഹൈവിനോക്കിാൽ�ാവിയാിൽ സ്ത്രീീജീീവിിതം നോമഞ്ഞുംമടുത്തുവിരുംനോന്ന്ാന് ചാവിച്ചു മദിച്ചരാസംിക്കിാൻ 
മടിിയാാചെത മലർന്നുലഞ്ഞ്താചെണ്ന്ന്് എഴുതുനോമ്പാൾ ഭാാ�യുചെടി അധ്യീശപ്രതയയാസംാധ്യയതകചെള
ചെയാാചെക്കി ഈ സംംഭാാ�ണ്ഭാാ�ചെകാണ്ടാ് അസ്ഥിിരാമാക്കിചെ�ടുകയാാണ്്.

അനിതാ തമ്പിയുചെടി നോപ്രതം എന്ന് കവിിതയാിൽ ഒരും ചെമാഴിിചെക്കിാള്ള തചെന്ന് ശ്രീവിിക്കിാം.
“അനോന്ന്ാളം പിിറന്ന് ചെപിണ്ണുങ്ങളത്രായും
മുഖം മിനുക്കിി മുടിിചെക്കിട്ടിിൽ പൂചൂടിി
ആടിിക്കുഴിഞ്ഞ്് വിഴിിനിറഞ്ഞ്്
പ്രചാണ്ഡമഹിാനോഭാാഗംത്തിനോലക്കി് ക്ഷണ്ിക്കുന്ന്ത് കണ്ടാ്
അന്തം വിിട്ടുണ്ർന്ന്്
എണ്ണമറ്റ ചുണ്ടുകളും മുലകളും അടിിവിായാകളും വിിട്ടി്
കുതിച്ചുവിന്ന്നിലകിട്ടിാനീറ്റിൽ
ചെപിാങ്ങിത്താണ്്... ...

വിിധ്യാംസംകവുംം വിിഭ്രാമാത്മികവുംമായാിമാറുന്ന് പിദനോകാശങ്ങളുചെടി നിരാ നമുക്കിിവിിചെടി കാണ്ാം. ഇതു് 
നിലനിൽക്കുന്ന് ഭാാ�ാവിയവിസ്ഥിിതിനോയാാടുള്ള പ്രതിനോ�ധ്യവുംം കടിന്നുകയാറ്റവുംമാണ്്.

ലബ്ധിപ്രതിഷ്ഠിമായാ കാവിയസംനോങ്കതങ്ങനോളതചെന്ന് തകിടിംമറിക്കുന്ന്ത് ആശാലതയുചെടി 
ആറാമങ്കം എന്ന് കവിിതയാിൽവിായാിക്കിാം.

“ചെകാള്ളാവുംചെന്ന്ാരും സംാർണ്ണനോമാതിരാംവിിഴുങ്ങാത്തതിന്
മീനിചെന മുഴുചെത്താരും ചെതറി�റഞ്ഞുംചെകാണ്ടാ്
പിാചാകൻ അടുത്തതിചെ� വിയാറുകീറുനോമ്പാൾ
ചെപിചെട്ടിന്ന്് യാവിനിക ചെപിാട്ടിിവിീണ്്
ആറാമങ്കത്തിൽ 
സ്ക്രിിപിറ്റിൽ പിറയാാത്തത്നോപിാചെല
നാടികം തീരുംന്നു.
    –ആറാമങ്കം

ഭാാ�യാിൽ ഹിാസംയം ചെകാണ്ടുവിരുംന്ന്തിലുംം വിിജീയാിച്ച മചെറ്റാരുംകവിിതയാാണ്് ‘അങ്ങചെന അന്ന്് ആദയ
മായാിട്ടി് ’  എന്ന് കവിിത. രാമണ്ചെ�യും മദനചെ�യും ഇതിവൃത്തത്തിലൂചെടി സംഞ്ചാരാിച്ച് അങ്ങചെനയാാണ്് 
മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ നോഹിാനോമാചെസംക് �ാാലിറ്റി നടി�ിൽ വിന്ന്ചെതന്ന്് അവിസംാനി�ിക്കുനോമ്പാൾ 
സംാവിർഗ്ഗാപ്രണ്യാത്തിചെ� പിാഠാന്തരാബന്ധം കചെണ്ടാത്തുന്നു. ഇവിിചെടി സ്ത്രീീഭാാ� പുരും�ാധ്യിപിതയക്രിമ
ങ്ങനോളാടുള്ള അമർ�വുംം കയ്പും എന്ന്തിനപ്പുറം സംഞ്ചാരാിച്ച് ഹൈസ്ത്രീണ്ാഖയാനങ്ങളുചെടി ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാം 
കചെണ്ടാത്തുന്നു. ധ്യാനിസംാന്ദ്രമായാ ഭാാ�യ്ക്കുംപികരാം ഹൈദനംദിനഭാാ�യുചെടി അതിസംാധ്യാരാണ്താം 
മലയാാളി സം�ന്ദരായശീലങ്ങൾക്കുനോമലുംള്ള അട്ടിിമറി സംാധ്യയമാക്കുന്നു. 
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�ീഴിാളസ്ൗന്ദര�ചിന്ത�ർ    
ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കാലങ്ങളിൽ വിളചെരാ ശക്തമായാ ഒരും സംാന്ന്ിധ്യയമാണ്് കീഴിാളസം�ന്ദരായ
നോലാകം കാഴ്ചവിയ്ക്കുംന്ന്ത്. ഉനോപിക്ഷിക്കിചെ�ട്ടിവിരുംചെടിയും വിരാികൾക്കിിടിയാിൽ വിീണു്നോപിായാവിരുംചെടിയും 
ഉയാിർചെത്തഴുനോന്ന്ൽപി് 2014 ൽ ‘മുദിത’ എന്ന് ദളിത് ചെപിണ്കവിിതകളുചെടി സംമാഹിാരാം എം.ബി. 
മനോനാജീ് എഡിിറ്റുചെചായ്യുന്ന്നോതാചെടിയാാണ്് ദളിത് ചെപിണ്സംാരാം നോവിറിചെട്ടിാരും ശബ്ദസംാന്ദ്രതയാായാി 
ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിലിടിം പിിടിിക്കുന്ന്ത്. ധ്യനയ എം.ഡിി., സംതി അങ്കമാലി, വിിജീില ചാിറ�ാടി് അമ്മുദീപി, 
രാാധ്യാമണ്ി എം.ആർ. തുടിങ്ങി മുഖയധ്യാരായാിൽ തചെന്ന് തങ്ങളുചെടി നോവിറിട്ടിസംാരാം നിലവിിലുംള്ള സം�ന്ദരായ
മാതൃകകചെളചെയാാചെക്കിതകർത്തുചെകാണ്ടാ് നോകൾ�ിക്കുന്നുനോമലാള കാഴ്ച- മുഖയധ്യാരാ കാഴ്ച അനുഭാവിങ്ങ
ളുചെടി കൃത്രാിമമായാ അഴികിനോലക്കി് കണ്ണുനടുനോമ്പാൾ അധ്യാാനിക്കുന്ന്വിർക്കിിടിയാിൽനിന്ന്് ഉതിരുംന്ന് 
വിാക്കുകളായാി കൃത്രാിമവിർണ്ണനകനോളതുമില്ലാചെത പിച്ചയാായാ ജീീവിിതയാാഥാർത്ഥായത്തിൽ നിന്നുയാ
രുംന്ന് നിരാലങ്കാരാവിഴിികളിലൂചെടി നോനരാനുഭാവിങ്ങളുചെടിയും മുറിവുംകളിൽ നിന്നൂറുന്ന് രാക്തം ഭാാ�യാിൽ 
കലർത്തി പുതുചെമാഴിി നോതടുന്നുണ്ടാ്.

കെപിൺ�വിിത�ളുകെട ഹൈസ്ബിർച്ഛേലാ�ം 
ധ്യാരാാളം സ്ത്രീീകൾ കവിിതയുമായാി നോബ്ലിാഗംിൽ ഇന്ന്് എഴുതുന്നുണ്ടാ്. ആണ്ധ്യികാരാവിയവിസ്ഥികൾക്കി
പ്പുറം വിനോരാണ്യതയുചെടി അതിർവിരാമ്പുകളില്ലാചെത എല്ലാഎഴുത്തുകാരുംം പ്രസംാധ്യകരാാവുംന്ന് ഈ 
തിരാചെമാഴിിയാിചെല എഴുത്തുനോലാകം സ്ത്രീീസംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ� ഒരും പുതുനോലാകം തുറന്നുവിയ്ക്കുംന്നു. വിളചെരാ 
തൻനോറടിനോത്താചെടി തങ്ങളുചെടി നോബ്ലിാഗുകളിൽ തങ്ങചെള തചെന്ന് കചെണ്ടാത്താനുള്ള ചെപിണ്ശ്രീമങ്ങൾ 
നടിക്കുന്നുണ്ടാ്. നോഡിാണ് മയൂരാ, നോദവിനോസംന സംിജീി സുനോരാന്ദ്രൻ, ചാിഞ്ചു തുടിങ്ങിയാ അനോനകംനോപിർ ശ്രീ
ദ്ധിിക്കിചെ�ട്ടി എഴുത്തുകാരാികളാണ്്. സംമകാലികകവിിയാിചെല ചെപിണ്നോലാകങ്ങൾ പുരും� നിർമ്മിത 
സ്ത്രീീസംങ്കല്പാങ്ങചെള തകിടിംമറിച്ചുചെകാണ്ടാ് പിതിവും ഭാാ�യാിൽ നിന്നുള്ള വിിനോമാചാനം സംാധ്യയമാക്കിിചെക്കിാ
ണ്ടാ് വിയവിസ്ഥിാപിിത കാവിയപിാഠങ്ങചെള നിരാാകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് യാാത്രാതുടിരുംകയാാണ്്.ഏതുസംാഹിചാ
രായങ്ങനോളാടും ചെവില്ലുവിിളിയുണ്ർത്തി നിൽക്കിാനും ഗംിരാിജീ പിാനോതക്കിരായുചെടി ഭാാ�യാിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ 

മൂന്ന്് കാലടിിയും അളന്ന്് ഒളിക്കിാനല്ല
ഒചെരാാറ്റ കാൽ വിിരാൽത്തുമ്പിൽ നിവിർന്നു
നിൽക്കിാനീ കവിിത മാത്രാം തരുംന്നു ഞാൻ.

എന്നു പിറഞ്ഞുംചെകാണ്ടാ് കാൽച്ചുവിട്ടിിൽ ചാരാിത്രാം ചെഞരാിയുനോമ്പാൾ കുഞ്ഞുംകണ്ണിലുംം ക്രി�രായത്തി
ചെ� നോതനീച്ച പിടിരാാതിരാിക്കിാൻ ചെപിണ്പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ� എഴുത്തുനോലാകം സ്ത്രീീപിക്ഷം എന്ന്് 
ചുരുംണ്ടാാചെത വിിശാലപിക്ഷത്തിനോലക്കി് വിികസംിക്കുന്ന് സംാധ്യയതകളായാി ഉത്തരാാധുനിക ചെപിണ്കാ
ലങ്ങൾ മാറുന്നു.

സ്ൈായാ�ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പുതുചെമാഴിിവിഴിികൾ: ആറ്റൂർ,1999,ഡിി.സംി.ബുക്സ്്

ഉടിൽ ഒരും ചെനയ്ത്തി്: ജീി.ഉ�ാകുമാരാി

യാാത്രാാചെമാഴിി: സംന്ധയ.ചെക.വിി

മുദിത: എഡിി. എം.ബി. മനോനാജീ്

ച്ഛേഡിാ. മഞ്ജുള കെ�.വിി.

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, കൃഷ്ണനോമനോനാൻ സ്മാരാക ഗംവി: വിനിതാ നോകാനോളജീ്. ഉത്തരാ നോക

രാളത്തിചെല സ്ത്രീീ പിദവിി പിഠനത്തിൽ പിിഎച്ച്.ഡിി. കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല ചെസംനറ്റ് അംഗംം. സ്ത്രീീയും 

സംമൂഹിവുംം, ചെചാാല്ലുവിഴിക്കിങ്ങളിചെല ഹൈസ്ത്രീണ് പിാഠങ്ങൾ (പുസ്തകങ്ങൾ) ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ടാ്



സംാമ്പ്രദായാികതയാിൽ നിന്നും ആധുനികതയാിനോലക്കി്:  
കർണ്ണാടികസംംഗംീതത്തിചെ� ജീനാധ്യിപിതയവിൽക്കിരാണ്ം

മഴി എസം്. മുഹിമ്മദ്
എം.എ. നോസംാനോ�യാളജീി, കാലിക്കിറ്റ് യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി

ആമുഖംം

ആയാിരാം വിർ�ക്കിാലനോത്താളം പിഴിക്കിമുള്ള ഒന്ന്ാണ്് ഇന്തയൻ ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതം (സംാധ്യാരാണ്
യാായാി ഈ സംംഗംീതാവിിഷ്കാാരാ രൂപിചെത്ത ക്ലൗാസംിക്കിൽ സംംഗംീതം എന്ന്ാണ്് വിിനോശ�ി�ിക്കിചെ�ടിാറു
ള്ളത്. എന്ന്ാൽ ഞാൻ ഇതിചെന Indian art music എന്ന്് വിിളിക്കിാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. അതാണ്് 
കൂടുതൽ ശരാിയാായാ വിിനോശ�ണ്ം എന്ന്് കരുംതുന്നു). ഇന്തയൻ ആർടി് മൂസംിക്കിിചെ� ചാരാിത്രാപിരാത ഈ 
രാാജീയചെത്ത സംാംസ്കാാരാികമായാ ഉരുംത്തിരാിയാലുംകളുമായാി ആഴിത്തിൽ ഇഴിനോചാർന്നുചെകാണ്ടാാണ്് രൂപി
ചെ�ട്ടു വിന്ന്ത്. രാണ്ടാ് സുപ്രധ്യാന ധ്യാരാകൾ ഈ സംംഗംീത കലയ്ക്കുംണ്ടാ്. ഒന്ന്് ഹിിന്ദുസ്ഥിാനി സംംഗംീതം. 
രാണ്ടാ് കർണ്ണാടിിക് സംംഗംീതം. രാാഷ്ട്രീീയാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംം പ്രാനോദശികവുംം ആവിിഷ്കാാരാപിരാവുംമായാ 
വിിഭാിന്ന്തകളാണ്് ഈ രാീതിയാിൽ രാണ്ടു ധ്യാരാകളായാി ഇന്തയൻ ആർടി് മൂസംിക്കിിചെന നോവിർതിരാിച്ചത്. 
ഹിിന്ദുസ്ഥിാനി സംംഗംീതം ചെപിാതുനോവി ഉത്തനോരാന്തയയുചെടിയും കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ദക്ഷിനോണ്ന്തയയുചെടി
യും സംംഗംീതമാണ്്. ഈ രാീതിയാിൽ നോവിർതിരാിഞ്ഞും നില്ക്കുനോമ്പാഴും ഈ സംംഗംീതധ്യാരാകൾക്കിിടിയാിൽ 
ഗംാഢമായാ ഒരും പിാരാസ്പരായവുംം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടാ്. ആലാപിന രാീതിയും ഭാാ�യും വിയതയസ്തമാവുംനോമ്പാഴും 
അവി ഒനോരാ രാാഗംങ്ങളും താളങ്ങളുമാണ്് ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുന്ന്ത്.

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത, ഈ സംംഗംീതരൂപിം ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞുംവിന്ന് ചാരാിത്രാപിരാവുംം സംാംസ്കാാ
രാികവുംമായാ പിരാിണ്തികളിൽ നിന്നും നോവിർചെപിടുത്തി നമുക്കി് വിിലയാിരുംത്തുവിാനാവിില്ല. ഇത്തരാം 
പിരാിണ്തികളാണ്് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത അതാക്കിിമാറ്റിയാത്. കർണ്ാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� 
സംാംസ്കാാരാികമായാ രൂപിചെ�ടിലുംകചെളക്കുറിച്ച് അമൻഡിാ ചെജീ. വിീഡി് മാൻ അവിരുംചെടി Singing the 
Classical, Voicing the Modern: The Post colonial Politics of Music in South India 
എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ വിിശദമായാി ചാർച്ചചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനത്തി
ലാണ്് ദക്ഷിനോണ്ന്തയയുചെടി കലാ സംംഗംീതമായാ കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം നോക്ഷത്രാങ്ങളും ചെകാട്ടിാരാങ്ങളും 
വിിട്ടു പുറത്തുവിന്ന്ത്. ഈ കാലത്തിനു മുമ്പ് കലാപിരാതനോയാക്കിാൾ അനുഷ്ഠിാനപിരാമായാ ഒരും പ്രകൃ
തമായാിരുംന്നു അതിനുണ്ടാായാിരുംന്ന്ത്. രാാജീാക്കിന്മാരുംചെടി രാക്ഷാകർതൃതാത്തിന് കീഴിിൽ നിലനിന്നു
നോപിാന്ന് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ�യും നൃത്തത്തിചെ�യും ആവിിഷ്കാാരാങ്ങൾക്കി് ചുമതലചെ�ട്ടിവിർ 
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അക്കിാലത്ത് നോദവിദാസംി വിിഭാാഗംത്തിൽചെപിട്ടി കലാകാരാികൾ ആയാിരുംന്നു. എന്ന്ാൽ പിചെത്താൻ
പിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനത്തിലുംം ഇരുംപിതാം നുറ്റാണ്ടാിചെ� ആദയത്തിലുംമായാി ഈ നിലക്കി് 
മാറ്റം വിന്നു. ഈ കാലഘട്ടിമാവുംനോമ്പാനോഴിക്കും ദക്ഷിനോണ്ന്തയയാിചെല വിിവിിധ്യഭാാഗംങ്ങളിലുംള്ള നിരാവിധ്യി 
സംംഗംീതകാരാന്മാർ മദ്രാസംിനോലക്കി് കടിന്ന്് വിരാികയും ആ നഗംരാചെത്ത നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് പ്രവിർത്തിക്കിാൻ 
തുടിങ്ങുകയും ചെചായ്തു. മദ്രാസം് നഗംരാം ചുരുംങ്ങിയാ കാലം ചെകാണ്ടാ് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� 
ഹിബ് ആയാി മാറി. നോക്ഷത്രാങ്ങളിചെല അനുഷ്ഠിാനാത്മികമായാ അകങ്ങൾ ഉനോപിക്ഷിച്ച് അത് ചെപിാതു
നോവിദിയാിനോലക്കി് വിരാാൻ തുടിങ്ങി. കനോച്ചരാി ഹിാളുകൾ രൂപിീകരാിക്കിചെ�ടുകയും കർണ്ണാടിക സംംഗംീത 
സംഭാകൾ നിലവിിൽ വിരാികയും ചെചായ്തു. ഉപിരാിവിർഗ്ഗാ ബ്രാഹ്മണ്ൻമാരുംചെടി നോനതൃതാത്തിലായാിരുംന്നു 
ഈ പിരാിഷ്കാാരാങ്ങചെളാചെക്കി അരാനോങ്ങറിയാത്. ഒരും തരാം മധ്യയവിർഗ്ഗാ ആധുനീകതയാായാിരുംന്നു ഈ 
കാലത്ത് കർണ്ണാടികസംംഗംീതചെത്ത മുനോന്ന്ാട്ടി് നയാിച്ചത് എന്ന്് പിറയാാം. ബ്രാഹ്മണ് കുടുംബങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള കുലസ്ത്രീീകൾ നോപിാലുംം സംംഗംീതം അഭായസംിക്കിാനും ചെപിാതുനോവിദികളിൽ അവിതരാി�ിക്കിാ
നും മുനോന്ന്ാട്ടി് വിന്നു. ഇത്തരാം നോവിദികൾക്കി് സംാമൂഹിിക അംഗംീകാരാം ലഭാിക്കുകയും അന്തസ്സ്ിനോ�യും 
കുലീനതയുചെടിയും അടിയാാളങ്ങളായാി അവി മാറുകയും ചെചായ്തു. മാത്രാമല്ല കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം, പിഠി
ക്കുകയും ആസംാദിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന്, ജ്ഞാംാനികളായാ ആളുകൾക്കി് മാത്രാം കഴിിയുന്ന് കാരായമായാി 
പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. 1920 - 40 കാലഘട്ടിത്തിലാണ്് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� 
ക്ലൗാസംിക് വിൽക്കിരാണ്ം (classization) നടിക്കുന്ന്ത് എന്ന്് അമൻഡിാ വിീഡി് മാൻ ചുണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� ബ്രാഹ്മണ്വിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് അതിചെ� ക്ലൗാ
സംിക് വിൽക്കിരാണ്വുംം നടിക്കുന്ന്ത്. ഈ മാറ്റത്തിനനുസംരാിച്ച് സംംഗംീതകാരാചെ� ഇനോമജീ് തചെന്ന്യും 
മാറി. തിളങ്ങുന്ന് സംിൽക്കി് ജുബ്ബയും സംാർണ്ണാഭാരാണ്ങ്ങളും ധ്യരാിചെച്ചത്തുന്ന് പിാട്ടുകാരാൻ ഈ കാല
ത്തിചെ� സൃഷ്ടിയാാണ്്. സംംഗംീതരൂപിവുംം സംംഗംീതകാരാ� നോവി�വുംം പുതിയാകാലത്ത് കർണ്ണാടിക 
സംംഗംീതം ഏചെറ്റടുത്ത സംാമൂഹിിക വിിഭാാഗംത്തിചെ� ജീാതിപിരാമായാ നോമൽനോക്കിായ്മയുചെടിയും സംാമൂഹിിക 
പിദവിിയുചെടിയും അടിയാാളമായാിത്തീർന്നു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിലുംള്ള ജ്ഞാംാനം, അത് ആസംാദിക്കുന്ന്തിനുള്ള മുന്നുപിാധ്യിയാായാി 
മാറി. ജ്ഞാംാനം ആർജ്ജിക്കിാനുള്ള ഹൈനപുണ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിിക്കിചെ�ട്ടിവിർ ബ്രാഹ്മണ്ർ 
മാത്രാമാണ്്; മറ്റുള്ളവിർക്കി് അതു സംിദ്ധിിച്ചിട്ടിില്ല. കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം അഭായസംിക്കുക എന്ന്ത് 
ബ്രാഹ്മണ്ിക്കിൽ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഭാാഗംമാചെണ്ന്നും അതുചെകാണ്ടാ് തചെന്ന് സംംഗംീത ജ്ഞാംാനം 
ആർജ്ജിക്കിാൻ അർഹിതചെ�ട്ടിവിർ അവിർ മാത്രാമാചെണ്ന്നും വിിലയാിരുംത്തചെ�ട്ടു. ഈ രാീതിയാിൽ 
ജീാതിയും മതവുംം സംംഗംീതത്തിചെ� മാനദണ്ഡങ്ങളായാിത്തീർന്നു. കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെല 
ജീാതിനോമൽനോക്കിായ്മ ഒരാിക്കിൽ അതിൽനിന്നും ഒഴിിവിാക്കിചെ�ട്ടി അനുഷ്ഠിാനപിരാതചെയാ മചെറ്റാരും 
രാീതിയാിൽ പിിൻവിാതിലിലൂചെടി അതിനകനോത്തക്കി് തചെന്ന് ചെകാണ്ടുവിരാികയും ഈ സംംഗംീത 
രൂപിത്തിന് കുലീനതയുചെടിതായാ ഒരും പിരാിനോവി�ം ചാാർത്തിചെക്കിാടുക്കുകയും ചെചായ്തു എന്നും നാം 
തിരാിച്ചറിനോയാണ്ടാതുണ്ടാ്. ചെപിാതുനോവിദിയാിൽ അവിതരാി�ിക്കിചെ�ടിാൻ തുടിങ്ങിചെയാങ്കിലുംം കർണ്ണാടിക 
സംംഗംീതം ജീനപ്രിയാമായാ അഭാിരുംചാികളുചെടി ഭാാഗംമാകാചെത ചെപിാതുജീനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു 
നിന്നു. വിളചെരാ നോവിഗംം ജീനപ്രീതി ആർജ്ജിച്ച ചാലച്ചിത്രാ സംംഗംീതവുംമായാി താരാതമയം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ 
കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിന് ജീനങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ നോവിണ്ടാ പ്രചാാരാം കിട്ടിാചെത നോപിായാി; ജീനങ്ങചെള 
ആകർ�ിക്കുന്ന്തിൽ അത് പിരാാജീയാചെ�ട്ടു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ചെപിാതുസംാീകാരായതയാിൽ പിിന്ന്ിലായാിനോ�ാവുംകയും ജീനങ്ങൾക്കി് അത് 
അനാകർ�മായാിനോത്താന്നുകയും ചെചായ്തതിനു പിിന്ന്ിൽ ചാില കാരാണ്ങ്ങൾ നമുക്കി് എടുത്തു കാട്ടിാൻ 
കഴിിയും. അതിചെലാന്ന്് ഈ സംംഗംീത രൂപിത്തിചെ� സംാനോങ്കതികമായാ ജ്ഞാംാനവുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി 
കാരായമാണ്്. ജീാതീയാമായും സംാമ്പത്തികമായും മുൻപിന്തിയാിൽ നില്ക്കുന്ന് വിിഭാാഗംത്തിൽചെപിട്ടി ആളു
കൾക്കി് മാത്രാനോമ കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം പിഠിക്കിാനുള്ള സംാഹിചാരായം ഉണ്ടാായാിരുംന്നുള്ളൂ. മചെറ്റാന്ന്് 
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കാരാണ്ം ജീാതി വിിശുദ്ധിിയുനോടിതായാ ഒരും അഭാ�മ പിരാിനോവി�ം സംായാം എടുത്തണ്ിഞ്ഞ് കർണ്ാടിക 
സംംഗംീതകാരാന്മാർ ഈ സംംഗംീതം സംാായാത്തമാക്കിാൻ സംിദ്ധിിലഭാിച്ച ബ്രാഹ്മണ്ന്മാചെരാ അനുകരാി
ക്കിാൻ മാത്രാനോമ മറ്റുള്ളവിർക്കി് കഴിിയൂ എന്ന്് സംായാം വിിശാസംിച്ചു എന്ന്താണ്്. ഈ രാണ്ടാ് കാരാണ്ങ്ങളും 
കൂടിിനോച്ചർന്ന്് കർണ്ാടിക സംംഗംീതം സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കി് ആസംാദിക്കിാൻ പിറ്റിയാ ഒന്ന്ല്ല എന്ന് 
ധ്യാരാണ് പിരാത്തി. സംാരാങ്ങളുചെടി സംങ്കീർണ്ണമായാ പിാനോറ്റണു്കളും ദുർഗ്രഹിമായാ ഗംമകങ്ങളും ചെകാണ്ടുള്ള 
കസംർത്തുകൾ നടിത്തി കർണ്ാടിക സംംഗംീതത്തിന് കയ്യടിി വിാങ്ങിചെക്കിാടുക്കിാൻ സംംഗംീതകാരാ
ന്മാർ ഈ സംംഗംീതരൂപിചെത്ത സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കി് അപ്രയാപിയ ഒന്ന്ാക്കിിത്തീർക്കുകയാായാിരുംന്നു. 
സംംഗംീതം അഭായസംിച്ചവിർക്കു മാത്രാനോമ അത് ആസംാദിക്കിാനാവുംകയുള്ളൂ എന്ന് നില വിന്നു. ആലാപിനം 
എത്രാമാത്രാം ദുർഗ്രഹിമാകുനോന്ന്ാ സംംഗംീതം അത്രാമാത്രാം മഹിത്തരാമായാിത്തീരുംം എന്ന് നില വിന്നു 
നോചാർന്നു. ഇതിചെ� പിരാിണ്തഫലം കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിന് ആസംാാദകർ കുറയുകയും അത് 
ഒരും ചെചാറിചെയാാരും വിിഭാാഗംത്തിചെ� സംംഗംീതമായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്തു എന്ന്താണ്്. 

മചെറ്റാന്നുകൂടിി ഇവിിചെടി പിരാിഗംണ്ിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. ഒരും ഘട്ടിത്തിൽ നോക്ഷത്രാങ്ങൾക്കി് പുറനോത്തക്കി് 
ഇറങ്ങി വിന്നുചെവിങ്കിലുംം കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം അമ്പലങ്ങളുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി നോവിദികളിലാണ്് മിക്കി
നോ�ാഴും അരാനോങ്ങറിയാത്. ആയാതിനാൽ ഈ സംംഗംീത രൂപിം ഒരും പ്രനോതയക മതത്തിചെ� ചാട്ടിക്കൂടിിന
കത്ത് ഒതുങ്ങുകയും അമ്പലങ്ങളിനോലക്കി് പ്രനോവിശനം ഇല്ലാത്തവിർക്കി് അത് നിനോ�ധ്യിക്കിചെ�ടുകയും 
ചെചായ്യുന്ന് അവിസ്ഥിയുണ്ടാായാി. മതപിരാവുംം വിനോരാണ്യവുംമായാ പിരാിനോവി�ം സംായാം എടുത്തുചാാർത്തുക വിഴിി 
കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ഒരും ചെചാറുനൂനപിക്ഷത്തിൽ പിരാിമിതചെ�ട്ടു; എന്ന്ാൽ ഇനോത കാരാണ്ത്താൽ 
മചെറ്റാരും രാീതിയാിൽ അത് ഉന്ന്ത കലാരൂപിമായാി അവിനോരാാധ്യിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. സം�ന്ദരായാനു
ഭൂതിപിരാവുംം കലാപിരാവുംമായാ മചെറ്റല്ലാ മൂലയങ്ങചെളയും ഉനോപിക്ഷിച്ചുചെകാണ്ടാ് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം 
ക്രിമത്തിൽ കർണ്ണാടിക ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതമായാി മാറി.

കർണ്ണാടിക സംംഗംീത കൃതികളുചെടി ഭാാ�യും അതിചെ� ജീനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകന്നുനോപിാ
ക്കിിന് നോവിഗംം കൂട്ടിാൻ കാരാണ്മായാി. എല്ലാ വിനോരാണ്യ കലകളുചെടിയും ലക്ഷണ്ം ജീനകീയാമായാ 
അഭാിരുംചാികളുചെടി സംാഭാാവിസംവിിനോശ�തകളിൽ നിന്ന്് അകന്നുനില്ക്കുകയും അവിചെയാ ആസംാദിക്കിാനും 
ആവിിഷ്കാരാിക്കിാനും സംമൂഹിത്തിചെല ഒരും ചെചാറുനൂനപിക്ഷചെത്ത മാത്രാം അനുവിദിക്കുകയും ചെചായ്യുക 
എന്ന്താണ്നോല്ലാ .

കർണ്ാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� വിനോരാണ്യമായാ പിരാിനോവി�ചെത്ത മറികടിന്നുചെകാണ്ടാ് സംമീപി
കാലത്തു് ഈ കലാരൂപിത്തിന് വിന്ന്ിട്ടുള്ള ജീനപ്രീതി, കലാരൂപിചെത്ത ജീനപ്രിയാവുംം ജീനകീയാ
വുംമാക്കിി മാറ്റുന്ന് സംംഗംീതകാരാന്മാരുംചെടി പ്രവിർത്തികൾ, ഒരും വിിഭാാഗംത്തിനോ�തായാി നിലചെകാണ്ടാ 
കലാരൂപിചെത്ത ജീനാധ്യിപിതയവിൽക്കിരാിക്കുവിാൻ പുതിയാ സംംഗംീതകാരാന്മാർ വിരുംത്തിയാ മാറ്റങ്ങൾ 
തുടിങ്ങിയാവി ഈ പ്രബന്ധം ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു. പുതുനിരാ നോറാക്കി് ബാൻഡി് സംംഗംീതങ്ങളിലൂചെടിയും 
കർണ്ാടികസംംഗംീതകാരാന്മാരുംചെടിയും സംംഗംീത നവിീകരാണ്ം എങ്ങിചെന കലചെയാ മാറ്റിമറിക്കുന്നുചെവി
ന്നും, കർണ്ാടികം സംംഗംീതത്തിചെ� പുതിയാ രൂപിങ്ങൾ ഏതു വിിനോധ്യന രാാജീയത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക 
ഹൈവിവിിധ്യയചെത്ത (cultural diversity) ഉൾചെക്കിാള്ളിക്കുന്നു എന്നും പ്രബന്ധത്തിൽ പിരാിനോശാധ്യി
ക്കുന്നു. കർണ്ാടിക സംംഗംീതജ്ഞാംനായാ ടിി എം കൃഷ്ണ, കർണ്ാടിിക് നോപ്രാഗ്രസ്സ്ിവി് നോറാക്കി് ബാൻഡി് 
ആയാ ‘അഗംം’ എന്ന്ിവിരുംചെടി സംംഗംീതമാണ്് പിഠനവിിനോധ്യയാമാക്കിിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. 

ഹൈസ്�ാന്തി� ചട്ടക്കൂട്
�ാങ്ക്ഫർടി് സ്കൂൾ ഹൈസംദ്ധിാന്തികരാിൽ പ്രധ്യാനിയാായാ തിയാനോഡിാർ അനോഡിാർനോണ്ായുചെടി ജീനപ്രിയാ 
സംംഗംീതചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആശയാങ്ങളാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനം. “On Popular 
Music’ എന്ന് നോലഖനത്തിൽ, ജീനപ്രിയാ കലകൾ സംമൂഹിത്തിൽ ചെചാലുംത്തുന്ന് സംാാധ്യീനചെത്തയും 
സംംഗംീതത്തിചെ� ഉത്പിാദന പ്രക്രിിയാചെയായും അനോഡിാർനോണ്ാ വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു. സംംഗംീതചെത്ത 
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അതിചെ� സംങ്കീർണ്ണതചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി അഭാിജീാത കല (high art) എന്നും അനഭാിജീാത 
കലചെയാന്നും (low art) അനോദ്ദഹിം നോവിർതിരാിക്കുന്നു. അഭാിജീാതകലകൾ സംങ്കീർണ്വുംം ആധ്യികാരാി
കവുംമാചെണ്ന്ന്് പിറയുന്ന് അനോഡിാർനോണ്ാ ജീനപ്രിയാ സംംഗംീത കലചെയാ ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിടു
ത്തുന്ന്ില്ല. ഗം�രാവിനോമറിയാ സംംഗംീത രൂപിങ്ങൾ ജീനപ്രിയാമചെല്ലന്നു അനോദ്ദഹിം കരുംതുന്നു. ജീനപ്രിയാ 
കല ആസംാദിക്കുവിാൻ ബ�ദ്ധിികമായാ നോശ�ി ആവിശയമായാി വിരുംന്ന്ില്ല. ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം നിർ
മ്മിക്കിചെ�ടുന്ന്ത് സംവിിനോശ�മായാ സംംഗംീതഭാാവിനകചെള സംാമാനയമായാ ചാില ചാട്ടിക്കൂടുകളിനോലക്കു 
വിിവിർത്തനം ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്്. ഇവിിചെടി സംംഗംീതം ആസംാാദകചെന നോകൾക്കുന്ന് അവിസ്ഥി സംംജീാ
തമാകുന്നു. മചെറ്റാരുംരാീതിയാിൽ, ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം ആസംാാദകരുംചെടി ഭാാഗംത്തുനിന്നുണ്ടാാനോവിണ്ടാ 
ഭാാവുംകതാപിരാമായാ വിിനോഛദങ്ങചെള ഇല്ലായ്മ ചെചായ്ത് ചാില സ്ഥിിരാം നോചാാദനകളിനോലക്കി് അവിചെരാ പിരാി
മിതചെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്ന്ത്. ജീനകീയാ സംംഗംീതത്തിചെ� മ�ലികമായാ സംവിിനോശ�തയാായാി 
അനോഡിാർനോണ്ാ കണ്ക്കിാക്കുന്ന്ത് മാനകീകരാണ്ം (standardization) എന്ന് ആശയാചെത്തയാാണ്്. 
സംംഗംീതാവിിഷ്കാാരാത്തിനായാി മുൻനോപി നിർമ്മിക്കിചെ�ട്ടി ഒരും ചാട്ടിക്കൂടിിനോലക്കി് സംംഗംീതചെത്ത നോചാർത്തുചെവി
ക്കുക എന്ന് പ്രക്രിിയായാാണ്് മാനകീകരാണ്ം. സംംഗംീതത്തിചെ� ചെപിാതുവിായാ ലക്ഷണ്ങ്ങൾ മുതൽ 
നിർദ്ദിഷ്ടമായാ ലക്ഷണ്ങ്ങൾ വിചെരാ മാനകീകരാണ്ത്തിനു വിിനോധ്യയാമാകുന്നുചെവിന്ന്് അനോഡിാർനോണ്ാ 
പ്രതിപിാദിക്കുന്നു. സംംഗംീതത്തിചെ� നോചാരുംവികൾ, താളം, രാാഗംം, സംാരാങ്ങൾ, തുടിങ്ങിയാവി ഏത് 
അളവിിൽ നോചാർക്കിണ്ചെമന്ന്ത് മുൻകൂട്ടിി തയ്യാറാക്കിചെ�ടുന്നു . പുതുതായാി നിർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന് ഓനോരാാ 
സംംഗംീതവുംം ഇത്തരാചെമാരും നോഫാർമാറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാ് രൂപിീകൃതമാകുന്ന്വിയാാണ്്. ആസംാാ
ദകൻ ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതത്തിചെ� മുൻകൂട്ടിി തയ്യാറാക്കിചെ�ട്ടി ഈ നോഫാർമാറ്റിചെന സംാാഭാാവിികചെമന്ന്
വിണ്ണം പിിന്തുടിരുംന്നു. അവിർ ഈ നോകൾവിി സംമ്പ്രദായാം പിരാിശീലിക്കുന്നു. സ്റ്റിീരാിനോയാാഹൈടി�് ആയാ 
മാതൃകകളുചെടി യാാന്ത്ര്യികമായാ പുനരുംൽ�ാദനമായാി മാറുന്നു ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം .

ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതത്തിന് ഒനോരാ സംമയാം രാണ്ടാ് ആവിശയങ്ങചെള തൃപ്തിിചെ�ടുനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. ഒന്ന്് 
നോകൾവിിക്കിാചെരാ പിിടിിച്ചുകുലക്കുന്ന് തരാത്തിലുംള്ള ഉനോത്തജീകമായാി അത് മാറണ്ം. രാണ്ടാ് സംംഗംീ
തത്തിൽ പിരാിശീലനം കിട്ടിാത്ത സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാായാ നോകൾവിിക്കിാർ ‘‘സംാാഭാാവിിക സംംഗംീതം” 
എന്ന്് വിിളിക്കുന്ന് ഗംണ്ത്തിനോലക്കി് സംംഗംീനോതാല്പാന്ന്ചെത്ത ചെകാണ്ടുവിരാണ്ം. അതായാത്, സംാധ്യാരാ
ണ്ക്കിാരാായാ നോകൾവിിക്കിാർ പിതിവിായാി ശീലിച്ചുനോപിാന്ന്ിട്ടുള്ളതും സംംഗംീതത്തിചെ� സംഹിജീവുംം സംാാ
ഭാാവിികവുംമായാ ഭാാ� എന്ന്് ( ഈ ഭാാ� എത്രാ പിഴിക്കിം ചെചാന്ന്തായാാലുംം) അവിർ കരുംതുന്ന്തുമായാ 
ഹൈശലികളുചെടിയും നോഫാർമുലകളുചെടിയും ആകത്തുകയാായാി അത് മാറണ്ം.

എല്ലാത്തരാത്തിലുംള്ള വിയാവിസംായാിക നിർമ്മിതികളും മാനകീകരാണ്ത്തിനു വിിനോധ്യയാമാകുന്നു
ചെണ്ടാങ്കിലുംം, ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം അവി ഇൻഡിസ്ട്രിിയാൽ ആകുന്ന്ത് 
വിിതരാണ് ഘട്ടിത്തിലാണ്് . ഉത്പിാദന പ്രക്രിിയാ ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതത്തിചെ� കാരായത്തിൽ പ്രതയ
ക്ഷത്തിൽ വിയവിസംായാികചെമന്നു നോതാന്നുചെമങ്കിലുംം അവി ഹൈകചെത്താഴിിൽ രൂപിത്തിലാണു്ള്ളത്. 
കനോമ്പാസംർ, ഹിാർനോമാഹൈണ്സംർ, അനോറഞ്ചാർ എന്ന്ിവിർ തമ്മിലുംള്ള ചെതാഴിിൽ വിിഭാജീനം ഇൻഡി
സ്ട്രിിയാൽ ആയാ രൂപിത്തിലല്ല നിലചെകാള്ളുന്ന്ത്. എന്ന്ിരുംന്ന്ാലുംം, ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതത്തിചെ� 
പ്രാചാാരാവുംം ഉനോദ്ദശയവുംം തികച്ചും വിയാവിസംായാികമായാ ഒന്ന്ാചെണ്ന്ന് ്അനോഡിാർനോണ്ാ സംമർത്ഥാിക്കുന്നു.

�ർണ്ണാാട� സ്ം�ീത�ികെല ജിനാധ്യംിപിത�വിൽക്കരണം

ടി.എം. കൃഷ്ണയുകെട സ്ം�ീതം
ദക്ഷിനോണ്ന്തയൻ ക്ലൗാസംിക്കിൽ സംംഗംീതചെത്ത അതിചെന വിലയാം ചെചായ്തുനിന്ന് മതാത്മികതയാിൽ 
നിന്നും വിനോരാണ്യതയാിൽ നിന്നും പുറത്തുചെകാണ്ടുവിന്ന്് ജീനാധ്യിപിതയമായാ രാീതിയാിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കിാ
നുള്ള സുധ്യീരാമായാ ചുവിടുചെവിപ്പുകൾക്കിാണ്് ടിി.എം. കൃഷ്ണ തുടിക്കിമിട്ടിത്. സംാമൂഹിിക പ്രവിർത്തകൻ 
കൂടിിയാായാ കൃഷ്ണ കലയുചെടി രാംഗംചെത്ത പിരാിവിർത്തന പ്രക്രിിയാചെയാ സം�ന്ദരായാനുഭൂതിപിരാമായാ 
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വിിനോവിചാനങ്ങൾചെക്കിതിരാായാ പ്രവിർത്തനം എന്ന്ാണ്് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്ന്ത്.  വിിനോവിചാനത്തിചെ� 
ഭാ�തിക രൂപിങ്ങചെളക്കുറിച്ച് നാം അനോനാ�ങ്ങൾ നടിത്തുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ “നമുക്കിിടിയാിൽ നില
നില്ക്കുന്ന് അനുഭൂതിപിരാമായാ വിിനോവിചാനങ്ങചെള നാം കണ്ടാിചെല്ലന്നു നടിിക്കുകയാാണ്്” കൃഷ്ണ പിറയുന്നു. 
സംംഗംീതത്തിചെ� കലാപിരാമായാ അനുഭൂതിയാിൽ നിന്നും ഓനോരാാ വിയക്തിയും ആർജ്ജിക്കുന്ന് ഹൈവികാ
രാികമായാ അവിസ്ഥിാവിിനോശ�ങ്ങചെളക്കുറിച്ച് അനോദ്ദഹിം ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു. കലയുചെടി രാംഗംചെത്ത വിിനോവി
ചാനങ്ങചെള ഇല്ലായ്മ ചെചായ്യാൻ കലാകാരാൻ ചെചാനോയ്യണ്ടാത് ഇക്കിാരായത്തിൽ ഇടിചെപിടുക എന്ന്താണ്്. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത പിരാിവിർത്തനചെ�ടുത്തുക എന്ന് ലക്ഷയം ചെവിച്ച് ഈ സംംഗംീതരൂപി
ചെത്ത ചുറ്റിനില്ക്കുന്ന് അതിർവിരാമ്പുകചെള ഒചെന്ന്ാന്ന്ായാി തകർചെത്തറിയാാനാണ്് ടിി.എം. കൃഷ്ണ ശ്രീമിക്കു
ന്ന്ത്. കർണ്ണാടിക സംംഗംീത നോലാകത്ത് ഇളക്കിം തട്ടിാചെത നിലനിന്നുനോപിാന്ന് എല്ലാ നിയാമങ്ങചെളയും 
അവിഗംണ്ിച്ചുചെകാണ്ടാ് വിർഗ്ഗാപിരാവുംം ജീാതിപിരാവുംമായാ പുറന്തള്ളലുംകളുചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ 
പ്രവിർത്തിക്കുന്ന് ഈ കലാനോലാകത്ത് സംാംസ്കാാരാികമായാ ഉൾചെക്കിാള്ളലിചെ� സംമീപിനം മുനോന്ന്ാ
ട്ടുചെവിക്കിാനാണ്് അനോദ്ദഹിം ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതാവിിഷ്കാാരാത്തിനായാി ജീനങ്ങൾ കൂടിിനോച്ചരുംന്ന് വിിഭാിന്ന്ങ്ങളായാ സ്ഥിലങ്ങൾ 
തിരാചെഞ്ഞ്ടുക്കുക എന്ന്താണ്് ഇതിനായാി ടിി.എം. കൃഷ്ണ അവിലംബിക്കുന്ന് ഒരും മാർഗ്ഗാം. ഇതിലൂചെടി 
താൻ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന് സംംഗംീത രൂപിചെത്ത അതിചെ� മതാത്മികമായാ നോമഖലയാിൽ നിന്നും പുറത്തു
ചെകാണ്ടുവിരാാനും അതിൽ വിലയാിതമായാി നില്ക്കുന്ന് പിരാിനോവി�ങ്ങചെള തകർക്കിാനും കഴിിയുചെമന്ന്് 
അനോദ്ദഹിം വിിശാസംിക്കുന്നു. ചെചാഹൈന്ന് നഗംരാത്തിചെ� തീരാഭാാഗംത്ത് നടിന്നുവിരാാറുള്ള ഉരൂർ ഓൾനോക്കിാട്ടി് 
കു�ം വിിഴി എന്ന് കലാനോമളയാിലുംം ട്രിാൻനോസ്പാർടി് ബസംിനകത്തും കൃഷ്ണ നടിത്തിയാ കനോച്ചരാികൾ ഈ 
ലക്ഷയം മുൻനിർത്തിയുള്ളതായാിരുംന്നു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിനകത്ത് ഭാാ�ാപിരാമായാ ജീനാധ്യിപിതയം ചെകാണ്ടുവിരാാൻ കൃഷ്ണ 
ശ്രീമിക്കുന്നു. ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി അനോദ്ദഹിം മലയാാളം, തമിഴി്, ബംഗംാളി തുടിങ്ങിയാ ഭാാ�കളിൽ 
നിന്നുള്ളവിയും ബ്രാഹ്മണ്ിക്കിൽ പിാരാമ്പരായത്തിൽചെ�ടിാത്തവിയുമായാ കംനോപിാസംി�നുകൾ തചെ� 
കനോച്ചരാികളിൽ അനോദ്ദഹിം അവിതരാി�ിക്കുന്നു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതക്കിനോച്ചരാികളിൽ പിരാമ്പരാാഗംതാമായാി അവിതരാി�ിക്കിചെ�ട്ടു നോപിാരാാറുള്ള 
കൃതികളുചെടി ഉള്ളടിക്കിങ്ങചെളാചെക്കിയും തികച്ചും മതാത്മികവുംം ഹിിന്ദു നോദവിന്മാചെരായും നോദവിതകചെളയും 
കുറിച്ചുള്ളതുമാണ്്. അല്ലാഹുവിിചെനയും ജീീസംസം് ഹൈക്രിസ്റ്റിിനോനയും സ്തുതിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള കംനോപിാസംി
�നുകൾ കനോച്ചരാികളിൽ ഉൾചെ�ടുത്തിചെക്കിാണ്ടാ് കൃഷ്ണ ഈ പിാരാമ്പരായചെത്ത അതിലംഘിക്കുന്നു. 

ട്രിാൻസം്ചെജീൻഡിറുകളുചെടി സംംഗംീതസംംഘമായാ നോജീാഗം�ാസുചെമാത്ത് കനോച്ചരാി നടിത്തുക വിഴിി 
ടിി.എം. കൃഷ്ണ ലിംഗംപിരാമായാ സംമതാം എന്ന് നിലപിാടിാണ്് മുനോന്ന്ാട്ടുചെവിക്കുന്ന്ത്. നോജീാഗം�കളുചെമാത്ത് 
നോവിദി പിങ്കിട്ടുചെകാണ്ടാ് അനോദ്ദഹിം അവിനോരാാചെടിാ�ം ആലാപിനത്തിൽ പിങ്കാളിയാാകുന്നു. രാണ്ടു സംംഗംീത 
സംമ്പ്രദായാങ്ങളുചെടി ഫൂ�ൻ എന്ന്തിനപ്പുറം സംാംസ്കാാരാികമായാ ഉൾചെക്കിാള്ളൽ എന്ന് ലക്ഷയമാണ്് 
ഇത്തരാചെമാരും സംംരാംഭാത്തിന് തചെന്ന് നോപ്രരാി�ിച്ചത് എന്നു കൃഷ്ണ പിറയുന്നു. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീത നോലാകത്ത് കൃഷ്ണ നടിത്തുന്ന് നനോവിാത്ഥാാനപിരാമായാ നീക്കിങ്ങളിലൂചെടി 
അനോദ്ദഹിം ലക്ഷയം ചെവിക്കുന്ന്ത് ആ രാംഗംത്തു നിലനിന്നുവിരുംന്ന് ജീാതീയാവുംം വിർഗ്ഗാപിരാവുംം സ്ഥിലപിരാ
വുംം ഭാാ�ാപിരാവുംം വിംശപിരാവുംമായാ വിിനോവിചാനങ്ങചെള മറികടിക്കുക എന്ന്താണ്്. അതിലൂചെടി ഒരുംകാല
ത്ത് അഭാിജീാതമായാി നിലനിന്ന് ഈ കലാരൂപിചെത്ത സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാായാ ആളുകൾക്കിിടിയാിനോലക്കി് 
ഇറക്കിിചെക്കിാണ്ടുവിരാാൻ അനോദ്ദഹിത്തിനു കഴിിയുന്നു. അനോതസംമയാം ഒരുംവിശത്ത് ഈ രാീതിയാിലുംള്ള 
മാറ്റങ്ങൾക്കു ശ്രീമിക്കുനോമ്പാഴും, തചെ� ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളിൽ അനോദ്ദഹിം ദക്ഷിനോണ്ന്തയൻ ശാസ്ത്രീീയാ 
സംംഗംീതത്തിചെ� ആലാപിന ഹൈശലികൾ മുറുചെക�ിടിിക്കുന്നു എന്ന്തു ശ്രീനോദ്ധിയാമായാ കാരായമാണ്് . 
മാമൂലുംകളുചെടി ലംഘനം നടിത്തുനോമ്പാഴും കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� ഘടിനയ്ക്ക്കത്തുതചെന്ന്യാാണ്് 
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കൃഷ്ണയുചെടി സംംഗംീതം നിലയുറ�ിക്കുന്ന്ത്. സംാംസ്കാാരാികമായാ വിയാപിനവുംം ഉൾചെക്കിാള്ളലുംം ഇവിിചെടി 
സംംഗംീതത്തിചെ� ബാഹിയമായാ തലത്തിൽ നടിക്കുന്ന് ഒന്ന്ാണ്്. കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ� ജീനി
തകമായാ സംാതാസംവിിനോശ�തകചെള ബലിചെകാടുക്കിാൻ അനോദ്ദഹിം തയ്യാറാകുന്ന്ില്ല.

കല ജീനങ്ങളിൽ ചെചാലുംത്തുന്ന് കഥാർസംിസം് എന്ന് പ്രക്രിിയാചെയാക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണ പിറയുന്നുണ്ടാ്. 
കലാരൂപിം ആസംാാദകരുംചെടി ചാിത്തവുംമായാി നടിത്തുന്ന് സംംഭാാ�ണ്മാണ്് കലാനുഭാവിം. ആസംാാദ
കർക്കി് കലാവിിഷ്കാാരാവുംമായാി ഹൈവികാരാികമായാി സംംവിദിക്കിാൻ കഴിിയുനോമ്പാഴിാണ്് കല അവിരാിൽ 
പ്രവിർത്തിക്കിാൻ തുടിങ്ങുന്ന്ത്. അഭാിജീാത കലകൾ (high arts) അതിചെ� സംാനോങ്കതികമായാ പിരാി
പൂർണ്ണതയാിൽ അമിതമായാി ഊന്നുന്ന്തുചെകാണ്ടാ് കലാനുഭാവിത്തിചെ� ഈചെയാാരും തലം അവിക്കി് 
അനയമായാിത്തീരുംന്നു. കൃഷ്ണ പിറയുന്നു: ‘‘ശരാീരാത്തിചെ� ശക്തിയാിലുംം കായാികക്ഷമതയാിലുംം ഊന്നുന്ന് 
ഏചെതാന്നും അധ്യാാനം നോപിാചെല തചെന്ന്യാാണ്്. അത് നോകവിലമായാ ജ്ഞാംാനം അല്ല. അധ്യാാനമായാി
ത്തീരുംന്ന് ഒന്ന്ിചെന ഉത്കൃഷ്ടതയുചെടി തലത്തിൽ നിർത്തിചെക്കിാണ്ടാ് നോനാക്കിിക്കിാണ്ാൻ ആവിില്ല. 
അധ്യാാനമായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ അത് നമ്മുചെടി അസംംസ്കൃത ഭാാവിങ്ങചെള ചെതാടുന്ന് ഒന്ന്ായാിത്തീരുംന്നു.’’ 

 കലയുചെടി സംാധ്യാരാണ്താം അഥവിാ അതിചെ� അസംംസ്കൃതതാം സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കി് 
അതുമായാി തന്മയാീഭാവിിക്കിാനുള്ള സംാധ്യയത തുറന്ന്ിടുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്ന്ത്. അതുവിഴിി കല 
അതിചെ� അഭാ�മ പിരാിനോവി�ം വിലിച്ചുകീറുകയും വിനോരാണ്യമല്ലാതായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്നു. അഭാി
ജീാതകലകൾ ആസംാദകർക്കി് നോമൽ ചെകട്ടിിചെവിക്കുന്ന് നിബന്ധനകൾ കലാ ‘സംമ്പന്ന്ത’യുമായാി 
അതായാത് artistic capital ലുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടു നില്ക്കുന്ന് ഒന്ന്ാണ്്. സംംഗംീത ജ്ഞാംാനം എന്ന്ത് 
അധ്യാാനമായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിചെ�ടിാത്ത ഉത്കൃഷ്ടമായാ ഒന്ന്ാണ്്. ആയാതിനാൽ അത് അഭാിജീാത 
കലകളുമായാി കൂടിിനോച്ചർന്നു നില്ക്കുന്നു. ഒരും അഭാിജീാത സംംഗംീതകാരാൻ പിത്ത് മണ്ിക്കൂർ പ്രാ�ീസം് 
ചെചായ്താലുംം അത് അധ്യാാനമായാി കണ്ക്കിാക്കിചെ�ടുന്ന്ില്ല. പികരാം അതിചെന ‘സംാധ്യന’ എന്ന്് വിിളി
ക്കുന്നു. അനോതസംമയാം അവിനോരാണ്യ-അടിിസ്ഥിാനവിർഗ്ഗാ കലകചെള അസംംസ്കൃതമായും അതുചെകാണ്ടാ് 
തചെന്ന് അവിചെയാ അധ്യാാനമായും വിിലയാിരുംത്തുന്നു. മറ്റ് സംംഗംീതരൂപിങ്ങളുചെടി അനോതനിലയാിൽ 
കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത സംമതുലിതമാക്കുക വിഴിി ടിി എം കൃഷ്ണ ചെചായ്യുന്ന്ത് സംാധ്യന - അധ്യാാനം 
എന്ന് ഈ വിിനോവിചാനചെത്ത അപ്രസംക്തമാക്കിി മാറ്റുകയാാണ്്. അതീതമായാ ഒരും തലത്തിൽ പ്രതി
ഷ്ഠിിക്കിചെ�ട്ടി ദക്ഷിനോണ്ന്തയൻ ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതചെത്ത അനോദ്ദഹിം ഭൂമിയാിനോലക്കി് അഥവിാ ഹൈദനംദിന 
ജീീവിിതത്തിനോലക്കി് ഇറക്കിിചെക്കിാണ്ടുവിരുംന്നു. രാാഗംങ്ങളുചെടിയും കൃതികളുചെടിയും ഭാാവിത്തിന് കൂടുതൽ 
പ്രാധ്യാനയം ചെകാടുത്തു ചെകാണ്ടുള്ള കൃഷ്ണയുചെടി ആലാപിനം എല്ലാ വിിഭാാഗംത്തിലുംം ചെപിട്ടി ആസംാാദ
കർക്കും പ്രാപിയമാകുന്ന് തരാത്തിനോലക്കി് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത പിരാിവിർത്തി�ിക്കുന്നു. 

�ർണാടി�് ച്ഛേറാക്ക് ബിാൻഡു�ളും ആധുനീ�തയും
21-ാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിലാണ്് നോകരാളത്തിൽ നോറാക്കി് ബാൻഡുകൾ പ്രതയക്ഷചെ�ടിാൻ 
തുടിങ്ങുന്ന്ത്. സംമീപികാലത്ത് അവിയ്ക്ക്് വിിപുലമായാ നോതാതിൽ ജീനപ്രീതി ഹൈകവിരുംകയും സംംഗംീ
തനോലാകചെത്ത ചെട്രി�് ചെസംറ്ററായാി മാറുകയും ചെചായ്തു. ചെപിാതുചെവി ഇത്തരാം ബാൻഡുകൾ നോപിാപി് 
സംംഗംീതത്തിചെ� ചുവിടുപിിടിിച്ചാണ്് രാംഗംപ്രനോവിശം ചെചായ്തത് എങ്കിലുംം അവിയാിൽ ചാിലത് കർണ്ണാടിക 
സംംഗംീതചെത്തയാാണ്് ഉപിജീീവിിക്കുന്ന്ത്. അഗംം, മസംാല നോകാഫി, രാസംിക തുടിങ്ങിയാ ബാൻഡുകളാണ്് 
ഇതിന് ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ. 

നോകരാളത്തിചെല കർണ്ണാടിക സംംഗംീത ബാൻഡുകളിൽ അഗംം ബാൻഡിാണ്് ജീനപ്രീതിയുചെടി 
കാരായത്തിൽ ഒരും പിടിി മുന്ന്ിൽ നില്ക്കുന്ന്ത് എന്നു പിറയാാം. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ കർണ്ണാടിക സംംഗംീത 
കൃതികൾ കടിചെമടുത്ത് അവിചെയാ പിാശ്ചാതയ നോറാക്കി് സംംഗംീത ഹൈശലിനോയാാടി് സം�ന്ദരായാത്മികമായാി 
കൂട്ടിിനോച്ചർത്തുചെകാണ്ടുള്ള ആവിിഷ്കാരാണ്ങ്ങളാണ്്, ‘Carnatic progressive rock band’ എന്ന്് 
സംായാം വിിനോശ�ി�ിക്കുന്ന് ‘അഗംം’ നടിത്തുന്ന്ത്. നോവിാക്കിൽ പിാർടിിൽ അവിർ പിരാിപൂർണ്ണമായും 
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കർണ്ണാടിക സംംഗംീത കൃതികചെള അവിയുചെടി സംാനോങ്കതികതാവുംം സംാഭാാവിവിിനോശ�ങ്ങളും നോചാാർന്നു
നോപിാകാചെത നിലനിർത്തുന്നു; അനോതസംമയാം പിശ്ചാത്തലത്തിൽ പിാശ്ചാതയ വിാനോദയാപികരാണ്ങ്ങൾ 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. പ്രതയക്ഷത്തിൽ ‘അഗം’ത്തിചെ� ആവിിഷ്കാാരാങ്ങൾ കർണ്ണാടി സംംഗംീത 
ഹൈശലിയാിലുംള്ളതാചെണ്ന്ന്് നോതാന്നുചെമങ്കിലുംം തികച്ചും നൂതനമായാ ഒരും മാർഗ്ഗാമാണ്് അവിർ 
പിിന്തുടിരുംന്ന്ത്. കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിചെ�യും പിടിിഞ്ഞ്ാറൻ സംംഗംീതത്തിചെ�യും സംമാനമായാ 
സംവിിനോശ�തകൾ കചെണ്ടാത്തി അവി രാണ്ടും ഇഴി നോചാർക്കുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംതമായാി ഹൈകമാറിക്കിിട്ടിിയാ 
തയാഗംരാാജീചെ�യും ദീക്ഷിതരുംചെടിയും മറ്റും കൃതികളും അവിയുചെടി രാാഗംങ്ങളുമാണ്് ആവിിഷ്കാാരാത്തി
നായാി ‘അഗം’ത്തിചെല പിാട്ടുകാർ തിരാചെഞ്ഞ്ടുക്കുന്ന്ത്. ടിി.എം. കൃഷ്ണ പിിന്തുടിരുംന്ന് അനോത മാർഗ്ഗാമാണ്് 
ഇക്കിാരായത്തിൽ ‘അഗം’വുംം പിിന്തുടിരുംന്ന്ത്. ആവിിഷ്കാാരാത്തിൽ രാാഗംങ്ങളുചെടി ഭാാവിങ്ങൾക്കി് മുൻതൂക്കിം 
ചെകാടുക്കുക. അനോതസംമയാം കൃഷ്ണയുനോടിതിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമായാി രാാഗംാവിിഷ്കാാരാങ്ങൾക്കി് പിിൻബ
ലനോമകാൻ പിടിിഞ്ഞ്ാറൻ വിാനോദയാപികരാണ്ങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയും ചെചായ്യുക.

‘അഗം’ത്തിചെ� സംംഗംീതം പുതിയാകാല യാ�വ്വനത്തിചെ� ഹൈവികാരാികമായാ ആനോവിഗംങ്ങചെള
യാാണ്് അഭാിസംംനോബാധ്യന ചെചായ്യാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്. അതുവിഴിി കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത അവിർ 
ജീനപ്രിയാമാക്കിിത്തീർക്കുകയും ആ സംംഗംീതധ്യാരാചെയാ വിലയാം ചെചായ്തു നില്ക്കുന്ന് പിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
ചെകട്ടുപിാടുകളും ക്ലൗാസംിക് വിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� നോവിലിചെക്കിട്ടുകളും അനുഷ്ഠിാനപിരാവുംം മതാത്മികവുംമായാ 
അതിചെ� പ്രകൃതങ്ങളും ചെപിാതുജീനങ്ങളിൽ നിന്നും അതു ചെവിച്ചുപുലർത്തുന്ന് അനയവിൽക്കിരാണ്വുംം 
മറികടിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ‘അഗം’ത്തിചെ� മിക്കി നോവിദികളിലുംം അവിർ ആസംാാദകചെരായും തങ്ങൾ
ചെക്കിാ�ം പിാടിിക്കുന്ന്ത് കാണ്ാം. നോറാക്കി് സംംഗംീതകാരാന്മാരുംചെടി ഒരും രാീതിയാാണ്ിത്. നിരാവിധ്യി 
വിർ�ങ്ങളുചെടി പിഴിക്കിമുള്ള, രാാമ സ്തുതിയാായാ മുത്തുസംാാമി ദീക്ഷിതരുംചെടി ഒരും കൃതി അഗംത്തിചെ� 
നോവിദിയാിൽ നൂറുകണ്ക്കിിനാളുകൾ ജീാതിയും വിർഗ്ഗാവുംം മതവുംം പിരാിഗംണ്ിക്കിാചെത കൂട്ടിം നോചാർന്നു 
പിാടുനോമ്പാൾ അത് വിലിചെയാാരും മാറ്റത്തിചെ� തുടിക്കിമായാിത്തീരുംന്നു. നോവിദിയാിചെല പിാട്ടുകാരാചെനാ�ം 
‘രാംഗംപുരാ വിിഹിാരാ’ എന്ന് കൃതി ഏറ്റു പിാടുന്ന് ജീനക്കൂട്ടിം തകർചെത്തറിയുന്ന്ത് കർണ്ണാടിക സംംഗംീ
തത്തിചെ� വിനോരാണ്യവുംം അനുഷ്ഠിാനാത്മികവുംം വിിശുദ്ധിവുംമായാ പിരാിനോവി�ങ്ങചെളയാാണ്്. സംിൽക്കി് 
ജുബ്ബയും സംാർണ്ണാഭാരാണ്ങ്ങളും അണ്ിചെഞ്ഞ്ത്തുന്ന് വിനോരാണ്യനായാ പിഴിയാ സംംഗംീതകാരാചെ� 
സ്ഥിാനം, ‘അഗം’ത്തിചെ� നോവിദികളിൽ, മുടിിനീട്ടിി, ഹൈകകളിൽ പിച്ചകുത്തിയാ �ീക്കിനായാ പുതിയാ 
പിാട്ടുകാരാൻ ഏചെറ്റടുക്കുന്നു. 

ചെപിാതുജീനങ്ങൾ നോകൾക്കിാൻ മടിിച്ചുനിന്ന് പിരാമ്പരാാഗംത കർണ്ണാടിിക് സംംഗംീത കൃതികൾ 
മാറ്റങ്ങനോളാചെടി ആവിിഷ്കാരാിക്കിചെ�ടുനോമ്പാൾ അവിയ്ക്ക്് വിൻ ജീനപ്രീതി ഹൈകവിരുംന്ന്ത് എങ്ങിചെന
യാാണ്് ? നോറാക്കി് ബാന്റുകൾ ചെചായ്യുന്ന്ത് സംംഗംീതചെത്ത സംമൂഹിത്തിചെല ബഹുഭുരാിപിക്ഷങ്ങളിനോലക്കി് 
തുറന്ന്ിടുക എന്ന്താണ്്. ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആനോലാചാനകളിൽ മാനകീകരാണ്ം 
(standardization) എചെന്ന്ാരും ആശയാം അഡിർനോണ്ാ മുനോന്ന്ാട്ടുചെവിക്കുന്നുണ്ടാ്. സംംഗംീതാവിിഷ്കാാരാ
ത്തിനുള്ള ഒരും സ്ഥിിരാം നോഫാർമാറ്റ് മുൻകൂട്ടിി നിശ്ചയാിക്കുകയും അതിനോലക്കു സംംഗംീതചെത്ത നോചാർത്തു
ചെവിക്കുകയും ചെചായ്യുക. ഇതാണ്് മാനകീകരാണ്ം. മൂസംിക് ബാൻഡുകൾ കർണ്ണാടിക സംംഗംീതനോത്താടു 
ചെചായ്യുന്ന്തും ഇതാണ്്. അഡിർനോണ്ാ പിറയുന്നു: “ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം നിർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന്ത് 
സംവിിനോശ�മായാ സംംഗംീതഭാാവിനകചെള (ഈ ഭാാവികൾ തചെന്ന്യും ജീനപ്രിയാമായാ അഭാിരുംചാികചെള 
മുൻനിർത്തിയാാണ്് വിാർന്നുവിീഴുന്ന്ത്) സംാമാനയമായാ ചാില ചാട്ടിക്കൂടുകളിനോലക്കി് വിിവിർത്തനം ചെചായ്തു
ചെകാണ്ടാാണ്്. സംംഗംീതം ആസംാാദകചെന നോകൾക്കുന്ന് അവിസ്ഥി സംംജീാതമാകുന്നു. മചെറ്റാരുംരാീതിയാിൽ, 
ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം ആസംാാദകരുംചെടി ഭാാഗംത്തുനിന്നുണ്ടാാനോവിണ്ടാ ഭാാവുംകതാപിരാമായാ വിിനോച്ഛദങ്ങചെള 
ഇല്ലായ്മ ചെചായ്ത് ചാില സ്ഥിിരാം നോചാാദനകളിനോലക്കി് അവിചെരാ പിരാിമിതചെ�ടുത്തുന്നു”. (അനോഡിാർനോണ്ാ, 5)

ഒരും നോറാക്കി് ബാൻഡി് നോസ്റ്റിജീ് നോ�ായാിൽ പിങ്കാളിയാാകുന്ന് ആൾ ആസംാാദനത്തിചെ� 
സംാമാനയമായാ ചാില മാനകങ്ങളിനോലക്കി് സംായാം ക്രിമചെ�ടിാൻ നിർബന്ധിതമാവുംന്നുണ്ടാ്. ജീനപ്രിയാ 
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സംംഗംീതചെത്ത ആനോ��ിക്കിാൻ ആസംാാദകചെരാ നോപ്രരാി�ിക്കുന്ന് ഒരും ഘടികം ആസംാാദനത്തിചെ� 
നോവിളയാിൽ അവിർക്കിിടിയാിൽ രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന് ഒരുംതരാം പിറ്റനോബാധ്യമാണ്് (collective conscience). 
പിാട്ടിിചെനാ�ിച്ച് ശരാീരാം ഇളക്കിിയും ഹൈകളിൽ താളമിട്ടി് പിാട്ടുകാരാചെനാ�ം നോചാർന്നുപിാടിിയും അവിർ 
സംംഗംീതചെത്ത കൂട്ടിായാ ഒരും ആനോഘാ�മാക്കിി മാറ്റുന്നു. കർണ്ണാടിിക് സംംഗംീതം ജീനപ്രിയാ സംംഗംീത
ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ അതിചെന ചെപിാതുജീനം സംാീകരാിക്കുന്ന്ത് നോറാക്കി് സംംഗംീതചെത്ത 
സംാീകരാിക്കുന്ന് അനോത മനോനാഭാാവിനോത്താചെടിയാാണ്്. ‘അഗംം’ ബാൻഡിിചെ� സംംഗംീത നോ�ായാിൽ . 
ദീക്ഷിതർ കൃതി കൂട്ടിമായാി ഏറ്റുപിാടുന്ന് ജീനാവിലി ഇതിനുള്ള ഏറ്റവുംം നല്ല ഉദാഹിരാണ്മാണ്്. 

ഉപിസ്ംൈാരം
ഇതുവിചെരാ ചാർച്ച ചെചായ്ത കാരായങ്ങളിൽ നിന്ന്് നാം എത്തിനോച്ചരുംന്ന് നിഗംമനം കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം 
അതിചെ� ചാരാിത്രാത്തിൽ വിിവിിധ്യ മാറ്റങ്ങനോളാചെടിയാാണ്് മുനോന്ന്ാട്ടി്നോപിാകുന്ന്ത് എന്ന്ാണ്്. ഒരും 
പ്രനോതയക സംാതാപിരാിധ്യിയാിൽ വിരുംന്ന് ആസംാാദകചെരാ മാത്രാം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന് നിലയാിൽ നിന്നും 
അത് സംമൂഹിത്തിചെല എല്ലാവിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിട്ടി ജീനങ്ങചെളയും ഉൾചെക്കിാള്ളാൻ കഴിിയും വിിധ്യം 
മാറിക്കിഴിിഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്നു: അഥവിാ അചെതാരും ജീനപ്രിയാ കലാരൂപിമായാിത്തീരാാൻ തുടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. 
ഒരും കാലചെത്ത സംംഗംീതകാരാചെന നോകന്ദ്രീകരാിച്ചു നിന്ന് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ഇന്ന്് ആസംാാദകചെരാ 
നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് അതിചെ� ആവിിഷ്കാാരാ ഹൈശലി നിശ്ചയാിക്കുന്ന്ത്. സംംഗംീതകാരാനായാിരുംന്നു 
ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതത്തിചെല സംർവ്വാധ്യികാരാി. അയാാളുചെടി സംംഗംീതത്തിചെ� വിയാകരാണ്ം മനസംിലാ
ക്കിാൻ കഴിിയുന്ന്വിചെരാ മാത്രാമാണ്് നല്ല ആസംാാദകരാായാി പിരാിഗംണ്ിച്ചിരുംന്ന്ത്. എന്ന്ാൽ പുതിയാ 
കാലത്ത് ആസംാാദകർക്കി് പ്രാമുഖയം ലഭാിക്കുകയും അവിരുംചെടി അഭാിരുംചാികചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള 
ചാിട്ടിചെ�ടുത്തലുംകൾ ഉണ്ടാാവുംകയും ചെചായ്യുന്നു. 

അഡിർനോണ്ാ എഴുന്നു: “ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതത്തിന് ഒനോരാ സംമയാം രാണ്ടാ് ആവിശയങ്ങചെള 
തൃപ്തിിചെ�ടുനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. ഒന്ന്് നോകൾവിിക്കിാചെരാ പിിടിിച്ചു കുലുംക്കുന്ന് തരാത്തിലുംള്ള ഉനോത്തജീകമായാി 
അതു  മാറണ്ം. രാണ്ടാ് സംംഗംീതത്തിൽ പിരാിശീലനം കിട്ടിാത്ത സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാായാ നോകൾവിിക്കിാർ 
‘സംാാഭാാവിിക സംംഗംീതം’ എന്നു വിിളിക്കുന്ന് ഗംണ്ത്തിനോലക്കി് സംംഗംീനോതാല്പാന്ന്ചെത്ത ചെകാണ്ടുവിരാണ്ം. 
അതായാത്, സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാായാ നോകൾവിിക്കിാർ പിതിവിായാി ശീലിച്ചുനോപിാന്ന്ിട്ടുള്ളതും സംംഗംീതത്തി
ചെ� സംഹിജീവുംം സംാാഭാാവിികവുംമായാ ഭാാ� എന്ന്് (ഈ ഭാാ� എത്രാ പിഴിക്കിം ചെചാന്ന്തായാാലുംം) അവിർ 
കരുംതുന്ന്തുമായാ ഹൈശലികളുചെടിയും നോഫാർമുലകളുചെടിയും ആകത്തുകയാായാി അത് മാറണ്ം.”(5)

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതനോലാകത്ത് ഇന്ന്് ടിി.എം. കൃഷ്ണ ചെചായ്യുന്ന്ത് വിിവിിധ്യങ്ങളായാ സംാംസ്കാാ
രാിക-സംാതാ മണ്ഡലങ്ങളിലുംള്ളവിചെരാ ഉൾചെക്കിാള്ളും വിിധ്യം അതിചെ� ആസംാാദക മണ്ഡലചെത്ത വിിപു
ലചെ�ടുത്തുക എന്ന്താണ്്. അഡിർനോണ്ാ പിറയുന്ന് തരാത്തിലുംള്ള ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതത്തിചെ� സംാധ്യാ
രാണ്വിൽക്കിരാണ്ചെത്ത (naturalizing process) അതിചെ� പിരാിധ്യിക്കികത്തു നിന്നുചെകാണ്ടുളള 
നോബാധ്യപൂർവ്വമായാ ഇടിചെപിടിലുംകളിലൂചെടി കൃഷ്ണ നിർവ്വഹിിക്കുന്നു. കൃഷ്ണചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
കർണ്ണാടിക സംംഗംീത നോലാകത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന് സംാംസ്കാാരാികവുംം സംാമൂഹിികവുംമായാ വിിനോവിചാനങ്ങ
ളാണ്് അതിചെന സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർക്കി് അപ്രാപിയവുംം അപിരാിചാിതമായാിത്തീർക്കുന്ന്ത്. 

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിൽ നിന്നും അനയചെ�ടുത്തിയാ ഘടികങ്ങളിൽ 
ഒന്ന്് സംാധ്യാരാണ്ക്കിാരാായാ ജീനങ്ങളിൽ നിന്നും അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കിാൻ ശ്രീമിച്ച സംാംസ്കാാരാി
കമായാ അകൽച്ചയാായാിരുംന്നു. ജീാതിപിരാവുംം വിർഗ്ഗാപിരാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ ഔന്ന്തയ 
നാടിയങ്ങൾ കർണ്ണാടിക സംംഗംീതത്തിന് മാത്രാമായാി വിനോരാണ്യരാായാ ഒരും വിിഭാാഗംം ആസംാാദകചെരാ 
ഉണ്ടാാക്കിിത്തീർത്തു. സംമൂഹിത്തിചെല ഹൈവിവിിധ്യയമാർന്ന് ജീനവിിഭാാഗംങ്ങൾക്കി് കർണ്ണാടികസംംഗംീതം 
ഒരാിക്കിലുംം അവിരുംനോടിത് കൂടിിയാാചെണ്ന്ന്് നോതാന്ന്ിയാില്ല. തങ്ങളുമായാി സംംവിദിക്കുന്ന് ഒരും കലാരൂ
പിമായാി അവിർ കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത കണ്ക്കിിചെലടുത്തില്ല. എന്ന്ാൽ പുതിയാ മാർഗ്ഗാങ്ങളും 
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രാീതികളും ഉപിനോയാാഗംിച്ച് കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത പുനർനിർവ്വചാിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുനോമ്പാൾ ഈ 
സംംഗംീതരൂപിം ജീനങ്ങൾ ഏചെറ്റടുക്കുന്ന് കാഴ്ചയാാണ്് നമുക്കി് കാണ്ാൻ കഴിിയുന്ന്ത്. വിനോരാണ്യവുംം 
സംാമ്പ്രദായാികവുംമായാ ഒരും സംംഗംീതരൂപിചെത്ത നോറാക്കി് ബാൻഡുകൾ ഏചെറ്റടുക്കുനോമ്പാൾ അത് 
ജീനപ്രിയാമായാ ഒന്ന്ായാിത്തീർന്നു. കർണ്ണാടിക സംംഗംീതചെത്ത അത് നിലയുറ�ിച്ചു നിന്ന് പിരാമ്പ
രാാഗംതവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ പിശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവിരുംനോമ്പാൾ ജീനങ്ങൾക്കി് 
അതുമായാി സംംവിദിക്കിാൻ കഴിിയുന്നു.

കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ഒരുംവിശത്ത് ജീനാധ്യിപിതയവിൽക്കിരാിക്കിചെ�ടുനോമ്പാൾ, സംമാന്തരാമായാി 
മറുവിശത്ത് അത് ജീനപ്രിയാവിൽക്കിരാിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ചെകട്ടുപിാടുകൾ 
ചെപിാട്ടിിചെച്ചറിഞ്ഞുംചെകാണ്ടാ് അത് ഇറങ്ങിവിരുംന്ന്ത് ജീനപ്രിയാകലകളുചെടി (popular arts) നോലാക
ത്തിനോലക്കിാണ്്. സംാമാനയജീനങ്ങചെള ലക്ഷയം ചെവിച്ച് വിയാവിസംായാികമായാി ഉൽപിാദി�ിക്കിചെ�ടുന്ന് 
ഒന്ന്ാണ്് ജീനപ്രിയാ കല. വിിവിിധ്യ സംംസ്കാാരാങ്ങനോളയും ഭാാ�കചെളയും സംാതാങ്ങചെളയും ഒനോരാ നോപിാചെല 
അഭാിസംംനോബാധ്യനചെചായ്യാൻ കഴിിയുന്ന് ഒരും ചെപിാതു ഇടിം ആണ്് അത് വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
ജീനപ്രിയാ സംംഗംീതം എല്ലാനോയ്പിാഴും ഉപിനോഭാാക്താക്കിചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് നിലനില്ക്കുന്ന്ത്. ഉൽപിാ
ദി�ിക്കിചെ�ടുന്ന് സംംഗംീതം ഉപിനോഭാാക്താക്കിചെള ലക്ഷയം ചെവിക്കുന്നു. ആധുനീക സംംഗംീതകാരാൻ 
പിരാമ്പരാാഗംത സംംഗംീതചെത്ത ഹൈകകാരായം ചെചായ്യുനോമ്പാഴും ഇതു തചെന്ന്യാാണ്് സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. 
സംാംസ്കാാരാിക വിയവിസംായാരാംഗംത്ത്, ഉപിനോഭാാക്താക്കിൾക്കി് –അഥവിാ കാഴ്ചക്കിാർക്കി് അചെല്ലങ്കിൽ 
നോകൾവിിക്കിാർക്കി്–നോവിണ്ടാി ഉൽപിന്ന്ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന് ചെതാഴിിലാളികളായാി സംംഗംീതകാരാൻ 
മാറുന്നു. ആധുനീക നോലാകത്ത് സംംഗംീതവുംം ആധുനികവിൽക്കിരാണ്ത്തിന് വിിനോധ്യയാമാകുന്നു. ശാസ്ത്രീീയാ 
സംംഗംീത രാംഗംത്ത് ഇന്നുണ്ടാായാിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് മാറ്റങ്ങചെള ആധുനീക വിയാവിസംായാിക സംംസ്കാാരാ
ത്തിചെ� ലക്ഷണ്ങ്ങൾ കൂടിിയാായാി കാനോണ്ണ്ടാതുണ്ടാ്. 

സംാംസ്കാാരാികമായാ ഉൾചെക്കിാള്ളലിചെ�യും പിരാിചാിതവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ�യും പ്രക്രിിയാകളിലൂചെടി 
കർണ്ണാടിക സംംഗംീതം ജീനാധ്യിപിതയവിൽക്കിരാണ്ത്തിന് വിിനോധ്യയാമാകുനോമ്പാൾ അത് കടിന്നുചെചാല്ലു
ന്ന്ത് ഉപിനോഭാാഗം സംംസ്കാാരാം ആധ്യിപിതയം പുലർത്തുന്ന് ആധുനീകതയുചെടി ഒരും ഘട്ടിത്തിനോലക്കിാണ്്.
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മഴി എസ്്. മുൈമ്മദ്
കാലിക്കിറ്റ് യൂണ്ിനോവിഴി് സംിറ്റി കയാംപിിസംിൽ എം.എ. നോസംാനോ�യാളജീി രാണ്ടാാം വിർ� വിിദയാർ
ത്ഥാി. നോകാഴിിനോക്കിാടി് നോദവിഗംിരാി നോകാനോളജീിൽ നിന്നു ഇംഗ്ലീീ�്  സംാഹിിതയത്തിൽ ബിരുംദം നോനടിി. 
കഴിിഞ്ഞ് ആറ് വിർ�ങ്ങളായാി പിണ്ഡിറ്റ് നാഗംരാാജീ റാവും ഹിവിൽദാറിന് കീഴിിൽ (കിരാാന ഖരാാന, 
ബാംഗ്ലൂർ) ഹിിന്ദുസ്ഥിാനി ശാസ്ത്രീീയാ സംംഗംീതം അഭായസംിക്കുന്നു. നോകരാളത്തിചെല വിിവിിധ്യ നോവിദികളിൽ 
ഗംസംൽ കനോച്ചരാികൾ അവിതരാി�ിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.



അധ്യികാരാവുംം ഭാാ�യും: കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിൽ
പ്രവിീണ് ചെക. 

എം.ഫിൽ. വിിദയാർത്ഥാിനി, മലയാാള വിിഭാാഗംം, മറീന കാമ്പസം്, മദ്രാസം് യൂണ്ിനോവിർസംിറ്റി, ചെചാഹൈന്ന്

അധ്യികാരാം സംാമൂഹിയചെമന്നും ഹൈവിയാക്തികചെമന്നും നോവിർപിിരാിയുന്ന് പ്രതിഭാാസംമാചെണ്ന്ന്് 
ഫൂനോക്കിാ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാ്. സംാമൂഹിയ വിയവിസ്ഥിിതികളിൽ ഇടിചെപിടുന്ന് ഉത്പിാദന ബന്ധങ്ങചെള 
നിർണ്ണയാിക്കുന്ന് സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥികചെളന്നും അവിയുചെടി അനവിധ്യിയാായാ വിയാഖയാനങ്ങചെള നോനരാിട്ടു 
ബാധ്യിക്കുന്ന് സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥികചെളന്നും നോപിരാിട്ടി് വിിളിക്കിാവുംന്ന്വിചെയായാാണ്് ആ അർത്ഥാ
ത്തിൽ വിയവിഹിാരാചെമന്ന്് വിിളിനോക്കിണ്ടാത്. ‘കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ’ ഈ രാീതിയാിൽ ഉത്പിാദനത്തിചെ� 
സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥികൾക്കും വിയാഖയാനത്തിചെ� സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥികൾക്കും നടുവിിൽ സംംഭാവിിക്കു
ന്ന് അധ്യികാരാചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആഴിനോമറിയാ ചാർച്ചയാാണ്്. കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെ� ആന്തരാികഘടിന 
ഫൂഡിൽ കാലഘട്ടിത്തിചെ� അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളും, മധ്യയവിർഗ്ഗാ ജീീവിിതത്തിചെ� അധ്യികാരാ 
സംവിിനോശ�തകളും, ലിംഗംപിരാമായാ അധ്യികാരാ നോബാധ്യങ്ങളും, സംാമൂഹിയാധ്യികാരാങ്ങളും, സംാമ്പത്തി
കാധ്യികാരാങ്ങളുചെമല്ലാം കൂടിിനോച്ചർന്ന്് നിശ്ചയാിക്കുകയും നിർണ്ണയാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന് പ്രതയയാശാസ്ത്രീ 
സംാന്ന്ിദ്ധിയങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ ്സംമ്പന്ന്മാണ്.് നോമൽപിറഞ്ഞ് എല്ലാ ഘടികങ്ങചെളയും കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെ� 
ആഖയാനം സൂക്ഷ്മിമായാി ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നുണ്ടാ്. കൃതിയുചെടി പ്രനോമയാഗംതിചെയാ ഒരും പിാഠസംന്ദർഭാം എന്ന്നി
ലയാിൽ പിരാിനോശാധ്യിക്കുനോമ്പാൾ വിിപ്ലവിം ചാവിിട്ടിിയാരാച്ചുനോപിായാ ഒരാിടിത്തരാക്കിാരാനായാ ജീന്മിയുചെടി ആത്മി
ഗംതമായാി പിാഠചെത്ത പിരാിഗംണ്ിനോക്കിണ്ടാിയാിരാിക്കുന്നു. ഈ ആത്മിഗംത സംന്ദർഭാത്തിൽ അയാാളുചെടി 
കുടിികിടിപ്പുകാരാനായാ ചെതാഴിിലാളിയും അയാാളുചെടി കാമുകിയാായാ അധ്യസ്ഥിിതവിർഗ്ഗാത്തിൽചെ�ട്ടി 
ഒരും ചെപിണ്കുട്ടിിയും കടിന്നുവിരുംന്നു. ഈ മൂന്ന്് കഥാപിാത്രാങ്ങളുചെടി ആഖയാനത്തിലൂചെടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന് 
പിാഠമാണ്് കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കവിിത. ഈ പിാഠചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ സംാമൂഹിയ
സംന്ദർഭാനോത്താടി് പിാഠത്തിചെ� വിിനിമയാം പുലർത്തിനോ�ാരുംന്ന് സംവിിനോശ�തകൾ അധ്യികാരാ പ്രതയ
യാശാസ്ത്രീങ്ങളുചെടി രൂപിത്തിൽതചെന്ന് പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നു. ‘മധ്യയവിർഗ്ഗാക്കിാരാചെ� ട്രിാജീഡിി’ എന്ന്ാണ്് 
ഈ പുസ്തകത്തിചെ� അവിതാരാികയാിൽ എൻ വിി കൃഷ്ണവിാരാിയാർ കവിിതചെയാ നിരാീക്ഷിക്കുന്ന്ത്. 
എന്ന്ാൽ അതിനപ്പുറനോത്തക്കി് നീളുന്ന് സംാമൂഹിയാധ്യികാരാത്തിചെ�യും രാാഷ്ട്രീീയാാധ്യികാരാത്തിചെ�യും 
പ്രതയയാശാസ്ത്രീ ധ്യാനികൾ ഈ കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. 

‘പുഞ്ചാിരാി, ഹിാ, കുലീനമാം കള്ളം:
ചെനഞ്ചുകീറി ഞാൻ നോനരാിനോനക്കിാട്ടിാം’.

ഇങ്ങചെനചെയാാരും കൃതയമായാ പ്രസ്താവിനനോയാാടി് കൂടിിയാാണ്് കവിിത ആരാംഭാിക്കുന്ന്ത്. ഈ 
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പ്രസ്താവിനയുചെടി കർതൃസ്ഥിാനത്ത് ‘ഞാൻ’ എന്ന് ഉത്തമപുരും� സംർവ്വനാമത്തിൽ ആഖയാതാവി് 
പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നു. അയാാളിലനോ�ാൾ ഉന്മീലനമാവുംന്ന് കർമ്മം സംാന്തം ‘ചെനഞ്ചുകീറുക’ എന്ന്താണ്്. 
അതിനർത്ഥാം ചെനഞ്ചാിനകത്തിരാിക്കുന്ന് നോനരാിചെന പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തി കാണ്ിക്കുക എന്ന്തുമാണ്്. 
അധ്യികാരാം പ്രനോയാാഗംിക്കിാൻ പിാകത്തിൽ ക്ഷമതയാാർന്ന്് നിൽക്കുനോമ്പാഴിാണ്് അതിന് അധ്യികാ
രാത്തിചെ� സംാഭാാവിം ഹൈകവിരുംന്ന്ചെതന്നും അല്ലാത്തനോ�ാചെഴിാചെക്കി അത് പ്രനോയാാജീനരാഹിിതമായാ 
ഭാാവിനയാാചെണ്ന്നും അൽത്തൂസംറിചെ� നിരാീക്ഷണ്മുണ്ടാ്. അധ്യികാരാം പ്രനോയാാഗംിക്കിാനാവിാചെത 
വിരുംന്ന് സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ മനു�യൻ നിസ്സ്ംഗംനാവുംന്ന്തു കാണ്ാം. അപികടികരാമായാ സംതയസംന്ധത 
ആ നിസ്സ്ംഗംതയുചെടി ഉനോപിാൽപിന്ന്വുംമാണ്്. അധ്യികാരാം കയ്യാളിയാവിചെ� നിസ്സ്ാഹിായാത അത്തരാം 
സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ കൂടുതലായാി ചെവിളിചെ�ടും. കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കവിിതയുചെടി ആമുഖവിാകയം, 
‘പുഞ്ചാിരാി, ഹിാ, കുലീനമാം കള്ളം,

ചെനഞ്ചുകീറി ഞാൻ നോനരാിനോനക്കിാട്ടിാം ‘ അധ്യികാരാചെത്ത, അധ്യികാരാത്തിചെ� പ്രനോയാാഗംക്ഷ
മതചെയാ, ഒരും ഘട്ടിത്തിൽ അധ്യികാരാം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്ന്വിൻ നോനരാിടുന്ന് നിസ്സ്ഹിായാതചെയാ ഇത് 
മൂന്ന്ിചെനയും ഒറ്റയാടിിയ്ക്കും ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. 

കവിിത അതിദീർഘങ്ങളല്ലാത്ത ഏഴുഖണ്ഡങ്ങൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നു. ഓനോരാാ ഖണ്ഡവുംം അതിചെ� 
തുടിക്കിത്തിൽ അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംത്തിൽ ആഖയാതാവിിനുള്ള നിസ്സ്ഹിായാതചെയാ പൂർണ്മായും 
ചെവിളിചെ�ടുത്തി തരുംന്നു. ഈ ആമുഖവിാകയങ്ങൾക്കി് നോശ�ം വിരുംന്ന് ഓനോരാാ ഖണ്ഡത്തിചെ�യും 
വിിശദീകരാണ്ം ഇത്തരാചെമാരും നിസ്സ്ഹിായാതയാിനോലക്കി് എത്തിചെ�ടുന്ന്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രീ വിിശ
കലനമാണ്്. കവിിതയുചെടി പിദനോകാശചെത്ത പിാഠവിിശകലനത്തിന് വിിനോധ്യയാമാക്കുനോമ്പാൾ വിാക്കു
കൾക്കുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്ന് അധ്യികാരാത്തിചെ� വിിഭാിന്ന്ങ്ങളും സൂക്ഷ്മിതയാാർന്ന് വിയുമായാ 
സംാമൂഹിയ സംന്ദർഭാങ്ങൾ ചെവിളിചെ�ട്ടു വിരുംന്നു. 

ഒന്ന്ാം ഖണ്ഡത്തിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ കവിി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ആദയചെത്ത പ്രനോയാാഗംം മുതൽ 
ശ്രീദ്ധിിക്കുക. ‘അന്തിയുണ്ണുക’, ‘പിഴിങ്ങൾ തൻ മാംസംം മന്ദം മന്ദം നുണ്യുക’, ‘നാലുംം കൂട്ടിിമുറുക്കുക’, 
‘നോമടിയാിൽ വിാഴുക ‘, ’ ഹൃദയാത്തിൽ നിദ്ര ചെചായ്താരാാ കാവിയസംങ്കല്പാം ‘, ’ രാാവിിൻ നൽകുതിരാപ്പുറനോത്ത
റുക ‘, ‘പൂനിലാപ്പുഴി നീന്തുക ‘, ‘ആകാശ സംാനുവിിൽ കുതിത്തീചെ�ാരാി ചാിന്തുക ‘, ‘അമ്പിളി ചെതല്ലിചെന 
തള്ളുക ‘, ‘സംതയസം�ന്ദരായ നോഗംാപുരാം പൂകുക ‘, തുടിങ്ങിയാ ഈ പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി കവിിതയുചെടി 
ഭാാവിതലത്തിൽ മധ്യയവിർഗ്ഗാക്കിാരാനും കവിിയുമായാ ഒരാാൾ അത്താഴിത്തിനു നോശ�ം വിിശ്രീമിക്കുനോമ്പാൾ 
അയാാൾക്കി് മനസ്സ്ിൽ കവിിത നോതാന്ന്ി എന്ന്് പിറഞ്ഞ്വിസംാനി�ിക്കുന്നു. എന്ന്ാൽ ഒരും മധ്യയവിർഗ്ഗാ
ക്കിാരാചെ� അഹിംനോബാധ്യത്തിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന് അധ്യികാരാഘടിനയുചെടി എല്ലാ വിിശദാരാശങ്ങളും 
ഈ പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലുംണ്ടാ്. ഒൻപിത് ക്രിിയാാപിദങ്ങളാണ്് ഇത്രായും ഭാാഗംത്തുള്ളത്. ഉണ്ണുക, നുണ്യുക, 
മുറുക്കുക, വിാഴുക, ഏറുക, നീന്തുക, ചാിന്തുക, തള്ളുക, പൂകുക. ഈ ക്രിിയാകചെളല്ലാം നോകവിലക്രിിയാക
ളാണ്്. ഇവിചെയാല്ലാം തചെന്ന് മാനസംികമായാ ഉല്ലാസംത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങളാണ്്. ഇതിൽ ആദയചെത്ത 
ക്രിിയാ തചെന്ന് സൂചാിതമാക്കുന്ന് സംാമൂഹിയ സംന്ദർഭാം അനോങ്ങയാറ്റം ശ്രീദ്ധിാർഹിവുംമാണ്് . അന്തിയുണ്ണുക 
എന്ന്തിനർത്ഥാം അത്താഴിം കഴിിക്കുക എന്ന്ാണ്്. ഈ കൃതി രൂപിചെ�ട്ടി ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� 
മധ്യയത്തിൽ ഉണ്ണുക എന്ന് ക്രിിയാ അനുവിർത്തിക്കിാനുള്ള അധ്യികാരാ സംാഹിചാരായം ആർക്കുണ്ടാായാിരുംന്നു 
എന്ന്താണ്് ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത്. അത്തരാചെമാരും അധ്യികാരാ സംാഹിചാരായചെത്ത ഏറ്റവുംം സംമർത്ഥാമായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ആളാണ്് പിാഠത്തിചെ� നോകന്ദ്രത്തിൽ ആഖയാതാവിിചെ� സ്ഥിാനത്ത് വിർത്തിക്കു
ന്ന്ത്. ഒനോരാ സംമയാം സംാമ്പത്തികാധ്യികാരാചെത്തയും ആ അധ്യികാരാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന് സംാംസ്കാരാികമായാ 
നോമൽനോക്കിായ്മകചെളയും ഈ സംന്ദർഭാങ്ങനോളാനോരാാന്നും ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. 

‘തള്ളിനോയാറുചെമൻ കാതി,ചെലാരൂറ-
ക്കിള്ളു നാറും ചെതറിയുചെടി പൂരാം. 
നീ ചെതാഴിിലാളി,ചെയാൻ കുടിിക്കിാരാൻ, 
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പിാതിരാാവിിൻ ചെതരുംവിിൽ നിചെന്ന്ത്തി,
ചാാട്ടിവിാറണ്ി നാവിിനാൽ, ഹൈകയ്യാൽ
നോവിട്ടിചെപിണ്ണിചെനത്തല്ലിടും നോമളം:

“നോതവിിടിി�ി, നീചെയാന്തിനോന കഞ്ഞ്ി
നോതവിിചെവിച്ചത്? നോചാാചെറനിക്കിിനോല്ല?”
കൂരാിരുംട്ടുകൾ നിന്നുവിിറനോക്കി
ഓരാിയാിട്ടു നിൻകുട്ടിികൾ നിനോല്ക്കാ, 

ആവിചെതന്തിനി?നോയ്ക്ക്റുകൾ ചെകാചെണ്ടാൻ-
നോദവിഭാാവിനാദർ�ണ്ം ചെപിാട്ടിി!
ചെമചെല്ല ഞാചെനണ്ീറ്റാഭാിജീാതയത്തിൻ
ചെവിള്ളിചെകട്ടിിയാ ചൂരാലുംമായാി

പിാതയാിങ്കൽ വിന്ന്ാജ്ഞാംായാാൽ നിചെന്ന്-
ക്കിാതിനു പിിടിിചെച്ചൻ മുന്ന്ിൽ നിർത്തി,
നോദാ�ചെമന്ന്ിനോയാ നൽഗുണ്നോദാ�-
ഭാാ�ണ്ം ചെചായ്തു, ശാസംനം ചെചായ്തു:

“നിൻകുടിിചെയാാഴിിഞ്ഞ്ീടിണ്ം, ഈ ഞാൻ
നിൻ കുടിിചെയാാഴിി�ിക്കുമചെല്ലങ്കിൽ”

ഈ ഭാാഗംത്ത് ആദയ ഈരാടിിയുചെടി രാണ്ടാാമചെത്ത വിരാിയാിൽ നാറും ചെതറിയുചെടി എചെന്ന്ാരും പ്രനോയാാ
ഗംമുണ്ടാ്. ചെതറി എന്ന് നാമ പിദത്തിന് ‘നാറുന്ന് ‘ എന്ന് നാമവിിനോശ�ണ്ം നോചാർത്തു ചെകാണ്ടാ് ഉചെടി 
എന്ന് സംംബന്ധികാ പ്രതയയാസംഹിിതമാണ്് ഈ പ്രനോയാാഗംം. ചെതാട്ടുമുനോന്ന് സൃഷ്ടിച്ച അന്തരാീക്ഷ
ചെത്തയാാചെക തകർത്തുകളയുന്ന്തിൽ ആ നാമവിിനോശ�ണ്ത്തിനും വിിഭാക്തി പ്രതയയാത്തിനും 
കൃതയമായാ പിങ്കുണ്ടാ്. അധ്യികാരാത്തിന് നോനർക്കുള്ള കടിന്നു കയാറ്റത്തിചെ� സംന്ന്ിഹിിതമായാ ഒരും 
ഭാാവിം, വിിനോശ�ണ്ം ചെകാണ്ടാ് ഉറ�ിച്ച ഒരും നാമ പിദത്തിനോനാടി് സംംബന്ധികാവിിഭാക്തി പ്രതയയാം 
നോചാർക്കുനോമ്പാൾ ലഭാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ആഖയാതാവിിചെന ലക്ഷയം ചെവിച്ച് പ്രവിർത്തിക്കുന്ന് ഒരും പ്രനോതയക 
അധ്യികാരാ സംന്ദർഭാമായാി കവിിതക്കികചെത്ത പിദപ്രനോയാാഗംചെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കിാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്ന് ഏക വിിഭാക്തി പ്രതയയാമാണ്് സംംബന്ധിക . തുടിർന്ന്നോങ്ങാട്ടി് നോമൽ സൂചാി�ിച്ച ഈരാടിികളിൽ 
സംവിിനോശ�മായാ വിിനോശ�ണ്ങ്ങനോളാടി് കൂടിിയാ നാമപിദങ്ങളുചെടി ഒരും നിരാ കടിന്നുവിരുംന്ന്ത് കാണ്ാം. 

‘ചെതാഴിിലാളി’, ‘കുടിിക്കിാരാൻ’, ‘നോവിട്ടിചെപിണ്ണ്’,’നോതവിിടിി�ി’, ‘നോദവിഭാാവിനാദർ�ണ്ം’, ‘കുട്ടിികൾ’, 
‘ചെവിള്ളിചെകട്ടിിയാ ചൂരാൽ’, ‘പിാതിരാാവിിൻ ചെതരുംവി് ’ തുടിങ്ങിയാ നാമപിദങ്ങചെളല്ലാം പിാഠത്തിചെ� 
നോകന്ദ്രത്തിൽ വിർത്തിക്കുന്ന്വിയാാചെണ്ങ്കിൽ കൂടിി ഇവിനോയാാചെടിാ�ം വിന്നുനോചാരുംന്ന് ‘എത്തി’, 
‘തല്ലി’, ’നോതവിിചെവിക്കുക’, വിിറക്കുക, ഓരാിയാിടുക, ഏറുചെകാള്ളുക, നിർത്തുക, ഭാക്ഷണ്ം ചെചായ്യുക 
എന്ന്ീ പൂർണ് ക്രിിയാാരൂപിങ്ങൾ നോമൽപിറഞ്ഞ് നാമരൂപിങ്ങളുചെടി പ്രനോയാാഗം സംവിിനോശ�തയാിൽ 
നിശബ്ദമായാ സംാമൂഹിയാധ്യികാരാത്തിചെ� സംവിിനോശ� പ്രനോയാാഗം സംാധ്യയതകൾ ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. 
‘ചെതാഴിിലാളി’ എന്ന് നാമവുംം അതിനോനാടി് നോചാർന്നുവിരുംന്ന് ‘കുടിിക്കിാരാൻ’ എന്ന് നാമവുംം രാണ്ടാിനും 
ഒ�ം പ്രനോയാാഗംിക്കിചെ�ടുന്ന് ‘നോതവിിടിി�ി’ എന്ന്നാമവുംം സംാമൂഹിയാധ്യികാരാം ചെകാണ്ടും സംാമ്പത്തികാ
ധ്യികാരാം ചെകാണ്ടും നിശബ്ദമാക്കിചെ�ട്ടി ഒരും ജീനതചെയാ പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുകയും അധ്യികാരാത്തിചെ� 
നോനർക്കി് അവിരാിൽ നിന്നുയാരുംന്ന് ശബ്ദമായാി പിരാിണ്മിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. അത്തരാചെമാരും ശബ്ദ
നോത്താടുള്ള അധ്യികാരാത്തിചെ� നിശിത പ്രതികരാണ്മാണ്് ‘നിൻകുടിി ചെയാാഴിിഞ്ഞ്ീടിണ്ം, ഈ 
ഞാൻ ‘നിൻകുടിിചെയാാഴിി�ിക്കുമചെല്ലങ്കിൽ” എന്ന് പ്രനോയാാഗംം. നിൻകുടിി എന്ന് നോ��പ്രനോയാാഗംം 



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 161

അധ്യീശപ്രതയയാശാസ്ത്രീത്തിചെ� സംാന്ന്ിദ്ധിയചെത്ത ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. അനോതാചെടിാ�ം ഇവിിചെടിയുള്ള 
കർത്തരാി പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� സൂക്ഷ്മിമായാ സംാന്ന്ിദ്ധിയം അധ്യികാരാം ഊന്ന്ിനിൽക്കുന്ന് നോകന്ദ്രചെത്ത 
അനായാാസംമായാി ചെവിളിചെ�ടുത്തുകയും ചെചായ്യുന്നു. 

അധ്യികാരാ നോകന്ദ്രവുംം അത് പ്രനോയാാഗംിക്കിചെ�ടുന്ന് ഇടിവുംം തമ്മിലുംള്ള ആന്തരാിക ഹൈവിരുംദ്ധിയം 
ഏതു കാലത്തും അനോങ്ങയാറ്റം സൂക്ഷ്മിമാണ്്. ഈ സൂക്ഷ്മിത ചെതാട്ടിടുത്ത വിരാിയാിൽ തചെന്ന് കാണ്ാം. 
ചെതാട്ടിടുത്ത വിരാിയാിൽ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി എഴുതുന്ന്ത് “ആചെട്ടിാരുംഗ്രമാം ചുംബനനോമാ? നീ കൂട്ടുകാരാിചെയാ 
പുൽകിയുറങ്ങി” എന്ന്ാണ്്. മുഖമടിച്ച് ആട്ടുന്ന്ത് ചുംബനം നോപിാചെല സംാീകരാിക്കുന്ന് ഒരും ജീനത 
എന്ന് ഹൈവിരുംദ്ധിയചെത്ത അധ്യീശാധ്യികാരാത്തിചെ� അവിനോബാധ്യത്തിന് സംാീകരാിക്കുക എളു�മല്ല. 
എന്ന്ാൽ ഈ ഹൈവിരുംദ്ധിയനോബാധ്യം ‘ആട്ടുക’ എന്ന് ക്രിിയാാപിദവുംം ‘ചുംബനം’ എന്ന് നാമപിദവുംം 
നോചാർത്തുചെവിക്കുന്ന്തിലൂചെടി പിാഠം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. ഇവിിചെടിചെവിച്ചാണ്് നോകവിലാധ്യികാരാവുംം നോകന്ദ്രിത 
അധ്യികാരാവുംം പിാഠനോകന്ദ്രത്തിൽ ചെവിച്ച് വിിശകലനം ചെചായ്യാനുള്ള സംാധ്യയത ചെതളിയുന്ന്ത്. ആ 
സംാധ്യയതയാാണ്് ഒന്ന്ാം ഖണ്ഡത്തിചെ� അവിസംാനത്തിൽ “നിൻ കുടിിചെയാാഴിിഞ്ഞ്ീടിണ്ം, ഞങ്ങൾ 
നിൻ കുടിിചെയാാഴിി�ിക്കുമചെല്ലങ്കിൽ” എന്ന് ഈരാടിിയാിചെല ‘ഞങ്ങൾ’ എന്ന് ബഹുവിചാനത്തിലൂചെടി 
പിാഠത്തിൽ വിയക്തമാവുംന്ന്ത്. 

പിാഠം ഒരും വിയവിഹിാരാം എന്ന്തിനോനക്കിാൾ ഒരുംത്പിന്ന്മാണ്് എന്ന് വിസ്തുത പിാഠ വിിശകല
നചെത്ത വിയവിഹിാരാ വിിശകലനമായാി വിികസംി�ിക്കിാൻ സംഹിായാിക്കുന്നു. ആ നിലയാിൽ ആനോലാ
ചാിക്കുനോമ്പാൾ സംാധ്യാരാണ് മനു�യചെ� ഭാാ�യാിൽ നിന്ന്് ഒളിച്ചുചെവിക്കിചെ�ട്ടി അധ്യികാരാചെത്തയും 
പ്രതയയാശാസ്ത്രീചെത്തയും കവിിതയുചെടി തുടിർന്നുള്ള ഖണ്ഡങ്ങൾ ചെവിളിചെ�ടുത്തും. 

രാണ്ടാ് തരാം ശരാീരാങ്ങചെള പിാഠത്തിചെ� നോകന്ദ്രത്തിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്ന്തിനുനോവിണ്ടാിയാാണ്് കുടിി
ചെയാാഴിിക്കിലിചെ� പിാഠം ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്. ആഢയവുംം, സംവിർണ്ണവുംം, മധ്യയവിർഗംഫൂഡിലുംമായാ ശരാീരാമാണ്് 
ആദയനോത്തത്. രാണ്ടാാമചെത്ത ശരാീരാം അവിർണ്വുംം അധ്യഃസ്ഥിിതവുംമാണ്്. ഈ രാണ്ടാ് ശരാീരാചെത്തയും 
കൃതി പ്രതയക്ഷത്തിൽ എവിിചെടിയും സൂചാി�ിക്കുന്ന്ില്ല. അത്തരാം ഒരുംനോദ്ദശത്തിൽ ഒരും പിദം നോപിാലുംം 
പിാഠം വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നുമില്ല. എന്ന്ാൽ അനോങ്ങയാറ്റം നിഷ്പംക്ഷമായാി നിൽക്കുന്ന് അനവിധ്യി പിദങ്ങ
ളിലൂചെടി നോമൽസൂചാി�ിച്ച രാണ്ടു തരാം ശരാീരാചെത്തയും പിാഠം രൂപിചെ�ടുത്തുന്നു. 

ഒന്ന്ാം ഖണ്ഡത്തിചെല “ചെമചെല്ലഞാചെനണ്ീറ്റാഭാിജീാതയത്തിൻ ചെവിള്ളിചെകട്ടിിയാ ചൂരാലുംമായാി” 
എന്ന് ഈരാടിിയാിചെല ആഭാിജീാതയത്തിൻ ചെവിള്ളിചെകട്ടിിയാ ചൂരാൽ എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം ‘നന്നു നന്നു നീ 
വിൻതറവിാടിി’ എന്ന് വിരാിയാിൽ വിൻ തറവിാടിി എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം രാണ്ടാാം ഖണ്ഡത്തിൽ ‘ചെമയ്യന
ങ്ങാത്ത നോവിലകൾ ചെചായ്തു ചെമചെല്ലയാന്തിയാിൽ ഞാൻ ഗൃഹിപൂകി’ എന്ന് വിരാിയാിചെല ചെമയ്യനങ്ങാത്ത 
നോവിലകൾ ചെചായ്തു എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം, ‘ഹിാ കുലീനനോത നീ അടിിചെകാണ്ടു’ എന്ന് ഈരാടിിയാിചെല 
കുലീനത എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം മൂന്ന്ാം ഖണ്ഡത്തിചെല ‘എങ്കിചെലനോന്ത ചെകടുത്തുനീ ചെചാന്ന്ാചെപിണ് 
കിടിാവിിചെനയാാദർശവിാനോന?’ എന്ന് ഈരാടിിയാിചെല ആദർശവിാനോന എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം നാലാം 
ഖണ്ഡത്തിചെല ‘ചെപിാന്മലരാണ്ിചെക്കിാന്ന്നോപിാൽ കനോണ്ടാാ മണ് മറചെഞ്ഞ്ാചെരാൻ കാരാണ്വിന്മാർ’ 
എന്ന് ഈരാടിിയാിചെല ചെപിാന്മലരാണ്ിചെക്കിാന്ന്നോപിാൽ എന്ന് പ്രനോയാാഗംവുംം ഒറ്റയാായാി നോനാക്കുന്ന്ിടിത്ത് 
പ്രതയക്ഷത്തിൽ ഒരുംതരാത്തിലുംള്ള അധ്യികാരാ രൂപിചെത്തനോയാാ അധ്യികാരാ ശരാീരാചെത്തനോയാാ വിയക്തമാ
ക്കുന്ന്ില്ല. എന്ന്ാൽ കവിിതയാിൽ ഈ പിദങ്ങൾ നോചാർത്തുചെവിക്കുനോമ്പാഴുണ്ടാാകുന്ന് അർത്ഥാതലവുംം 
അർത്ഥാതലത്തിനുനോശ�ം അവി സൃഷ്ടിക്കുന്ന് രൂപിതലവുംം മനു�യർക്കിിടിയാിൽ നിലനിൽക്കുന്ന് 
ഒരുംന്ന്ത വിർഗംചെത്ത പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിർഗംചെത്ത പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുന്ന് അധ്യികാരാ 
ശരാീരാമാണ്് കവിിതയുചെടി ആന്തരാിക ഘടിനചെയാ നിയാന്ത്ര്യിച്ചുനോപിാരുംന്ന്ത്. 

നോശ്രീണ്ീബദ്ധിമായാ ഒരും അധ്യികാരാഘടിനയാാണ്് ജീാതി . ഇന്തയ എന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ വിയവിഹിാ
രാത്തിൽ എല്ലാകാലത്തും നോമൽഹൈക്കി നോനടിിയാ അധ്യികാരാഘടിനയാാണ്് ജീാതിവിയവിസ്ഥി. ജീാതി 
എന്ന് പിദം പിാഠത്തിൽ എവിിചെടിയും ഉപിനോയാാഗംിക്കിാചെതത്തചെന്ന് ജീാതിയാിലൂന്ന്ിയാ അധ്യികാരാ 
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പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� മനു�യ വിിരുംദ്ധിതയും പ്രതയയാശാസ്ത്രീ സംാന്ന്ിദ്ധിയവുംം പിാഠം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. 
താചെഴിപിറയുന്ന് വിരാികളിചെല പിദങ്ങളുചെടിയും രൂപികങ്ങളുചെടിയും വിിശകലനം ഈ വിസ്തുതചെയാ 
കൂടുതൽ ഉറപ്പുവിരുംത്തും. 

1. പിാതയാിനോന്മൽ വിന്ന്ാജ്ഞാംയാാൽ നിചെന്ന്-
ക്കിാതിന് പിിടിിചെച്ചൻ മുന്ന്ിൽ നിർത്തി
    (ഒന്ന്ാം ഖണ്ഡം)

2. നോബാധ്യമറ്റ കടിന്ന്ചെല നീചെയാൻ-
മാതൃനോസംാദരാിമാചെരാനോയാാ കുത്തി?

3. “ഏതുംമിണ്ടാീല, നീ തലതാഴ്ത്തിി
നോപ്രതംനോപിാചെല നിൻകൂരായാിചെലത്തി

4. മൂർഖനാണ്വിൻ, പിനോക്ഷയാചെക്കിാള്ളി
വിാക്കിിലില്ലനോയാാ വിാസ്തവിനാളം”

5. നീ ചെതാഴിിലാളിയാാലയാിചെലനോങ്ങാ
നീചാജീീവിിതം നീറ്റിയാിരാിചെക്കി

ഒന്ന്ാമചെത്ത ഈരാടിിയാിചെല ‘കാതിന് പിിടിിക്കുക’ രാണ്ടാാമചെത്ത ഈരാടിിയാിചെല ‘നോബാധ്യമറ്റ കടിന്ന്ചെല’ 
മൂന്ന്ാമചെത്ത ഈരാടിിയാിചെല ‘നോപ്രതംനോപിാചെല നിൻകൂരായാിചെലത്തി’ നാലാമചെത്ത ഈരാടിിയാിൽ 
‘മൂർഖൻ’ അഞ്ചാാമചെത്ത ഈരാടിിയാിൽ ‘നീചാജീീവിിതം’ എന്ന്ീ പിദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന് അർത്ഥാത
ലവുംം രൂപികതലവുംം തികച്ചും അവിർണ്മായാ, അധ്യികാരാ ബന്ധങ്ങൾ ഏതുമില്ലാചെത, അധ്യികാരാ 
സ്ഥിാപിനങ്ങൾക്കു മുന്ന്ിൽ അടിിപിതറിനോ�ായാ ഒരും നിസ്സ്ഹിായാ ശരാീരാചെത്ത പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തുന്നു. 

ഈ രാണ്ടു ശരാീരാങ്ങചെളയും പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തുന്ന്തിലൂചെടി ജീാതി എന്ന് അധ്യികാരാ ഘടിനചെയാ
യാാണ്് പിാഠം പിനോരാാക്ഷമായാി പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. മുൻഖണ്ഡികയാിൽ സൂചാി�ിച്ച പിദങ്ങനോളാനോരാാ
ന്നും ജീാതി മുനോന്ന്ാട്ടി് ചെവിക്കുന്ന് അധ്യികാരാത്തിചെ� വിയതയസ്ത പ്രനോയാാഗംമാതൃകകചെള നിഷ്പംക്ഷമായാി 
അടിയാാളചെ�ടുത്തി നോപിാരുംന്നു. ഈ അടിയാാളങ്ങളിചെലല്ലാം തചെന്ന് നോമൽതചെട്ടിന്നും കീഴ്തചെട്ടിന്നും 
നോവിർതിരാിക്കുന്ന് ജീാതീയാതയുചെടി മനു�യവിിരുംദ്ധി പ്രതയയാശാസ്ത്രീം നോവിർതിരാിഞ്ഞ്് നിൽക്കുന്ന്ത് 
കാണ്ാം. അനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന് പിാഠത്തിചെ� ആഖയാനനോകന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന്യാാൾ ഇതിൽ 
സംവിർണ് ശരാീരാത്തിചെ� കൂചെടിയാാണ്് നിൽക്കുന്ന്ത് എന്ന്് ഈ രാണ്ടാ് വിയതയസ്ത ശരാീരാങ്ങചെളയും 
പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുന്ന് പിദങ്ങളും അവിയാിൽ നിന്ന്് രൂപിചെ�ടുന്ന് രൂപികങ്ങളുചെടി സംാന്ന്ിദ്ധിയവുംം ചെതളി
യാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ആഖയാതാവിിചെ� അനുഭാാവിം സംവിർണ്ജീാതി ശരാീരാത്തിലാചെണ്ന്ന്് പിാഠത്തിചെ� 
അനോബാധ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന്തായാി ഇവിിചെടി ചെവിളിചെ�ടുന്നു. 

പിാഠത്തിചെ� പിദതലത്തിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന് ഹൈശലികളും പിഴിചെഞ്ചാാല്ലുകളും അനോനകം 
അർത്ഥാതലങ്ങളുള്ള അധ്യികാരാത്തിചെ� സംാരൂപിങ്ങചെള വിയക്തമാക്കിിത്തരുംന്ന്വിയാാണ്്. കൃതിയുചെടി 
മൂന്ന്ാം ഖണ്ഡത്തിൽ (1) ‘ ഓമനോലാടി് ഞാനോനാതിനോനൻ ‘ ‘ഇചെന്ന്ാനോരാാണ്മഞ്ഞ്ക്കിിളിചെയാ ഞാൻ 
കണ്ടു’, സംമാനമായാി ഈ ഖണ്ഡത്തിൽ തചെന്ന് (2) “ചെപിാൻ പിണ്ത്തിനു മാനചെത്ത വിിറ്റു നിൻ 
വിയാർ നീ നിറക്കിചെയാാ ബാ നോല?” എന്നും തുടിർന്ന്് (3) “മറ്റു പൂചെച്ചടിി ചെചാന്നുതിന്ന്ാചെനൻ ചെകാറ്റ
നാടിിനുണ്ടാിനോ�ാനോഴി നോമാഹിം” നോശ�ം (4) ചെചാറ്റയാാ വിിടിൻ ഞാനിനി നോമലിൽ കഷ്ടചെമങ്ങചെന 
കണ്ണാടിി നോനാക്കും?” തുടിങ്ങിയാവിയാിചെലല്ലാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ഹൈശലീ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ഒരാടിിസ്ഥിാ
നവിർഗംത്തിന് നോനചെരായുള്ള സംവിർണ്ാധ്യികാരാചെത്ത നിഷ്പംക്ഷമായാി ഒളിച്ചുപിിടിിക്കുന്ന്വിയാാണ്്. 
‘ഓണ്മഞ്ഞ്ക്കിിളി’ എന്ന് വിിനോശ�ണ് സംഹിിതമായാ നാമവുംം ‘ഞാൻ’ എന്ന് സംർവ്വനാമവുംം 
കർത്തരാി പ്രനോയാാഗംത്തിലുംള്ള ആ വിരാിയുചെടി ഈണ്വുംം, ആണ്ധ്യികാരാത്തിചെ�യും ആണ്ധ്യികാരാ
ത്തിചെ� പിിൻബലം നോനടിിയാ സംവിർണ് ശരാീരാാധ്യികാരാത്തിചെ�യും പ്രനോയാാഗം സംാധ്യയതകളാവുംന്നു. 
രാണ്ടാാമചെത്ത ഈരാടിിയാിൽ ‘ചെപിാൻപിണ്ം’, ‘മാനംവിിൽക്കുക’, ‘ബാലിക’ ഈ മൂന്ന്് പിദങ്ങചെള 
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നോചാർത്തുചെവിച്ചുചെകാണ്ടാ് സൃഷ്ടിക്കിചെ�ടുന്ന് പ്രനോയാാഗംവിിനോശ�ം കവിിതയാിൽ പുരും�ാധ്യികാരാത്തിചെ�
യും അതിചെ� ക്രിിയാാത്മിക പിിൻബലമായാ സംവിർണ്ാധ്യികാരാത്തിചെ�യും നിശബ്ദ സംാന്ന്ിദ്ധിയചെത്ത 
ചെവിളിചെ�ടുത്തുകയും ചെചായ്യുന്നു. 

‘മറ്റുപൂചെച്ചടിി’, ‘ചെചാന്ന്തിന്നുക’, ‘ചെകാറ്റനാടി് ’, ‘നോമാഹിം’ തുടിങ്ങിയാ മൂന്ന്ാമചെത്ത ഈരാടിിയാിചെല 
ഈ പിദങ്ങൾ നോചാർന്ന്് സൃഷ്ടിക്കുന്ന് പ്രനോയാാഗംവിിനോശ�ത്തിൽ ഓനോരാാ പിദവുംം സംമൂഹി ശരാീരാത്തിൽ 
അടിിനോച്ചൽ�ിക്കിചെ�ടുന്ന് ആണ്ധ്യികാരാചെത്ത വിളചെരാ നിശബ്ദവുംം നിഷ്പംക്ഷവുംമായാി ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിി
ചെവിച്ചിരാിക്കുന്നു. ‘മറ്റുപൂചെച്ചടിി’ എന്ന് പ്രനോയാാഗംത്തിചെല പൂചെച്ചടിി അചെല്ലങ്കിൽ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന് ചെചാടിി 
ആർക്കു നോവിണ്ചെമങ്കിലുംം എനോ�ാൾ നോവിണ്ചെമങ്കിലുംം പിറിചെച്ചടുക്കിാവുംന്ന് തരാത്തിൽ നിരുംപിാധ്യിക
മായാി നിൽക്കുന്ന് സ്ത്രീീ സംാന്ന്ിദ്ധിയമായും ‘ചെകാറ്റനാടി് ’ ഒന്ന്ിനോനയും കൂസംാത്ത ആണ്ധ്യികാരാമായും 
‘നോമാഹിം’ ആണ്ധ്യികാരാത്തിചെ� അവികാശമായും ചെവിളിചെ�ടുനോമ്പാൾ നോചാാദയം ചെചായ്യചെ�ടിാനാ
വിാത്ത അധ്യികാരാചെത്തയാാണ്് ഈ ഹൈശലീ പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� അകചെത്ത രൂപികവുംം ആ രൂപിക 
സംാന്ന്ിദ്ധിയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന് പ്രതയയാശാസ്ത്രീവുംം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. 

നാലാമചെത്ത ഈരാടിിയാിചെല ‘ചെചാറ്റ’, ‘വിിടിൻ’ എന്ന്ീ രാണ്ടാ് പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ പിാഠനോകന്ദ്രത്തിചെല 
ആഖയാതാവി് തന്ന്ിനോലക്കി് തചെന്ന് പ്രനോക്ഷപിിക്കുന്ന് പ്രതയക്ഷത്തിലുംള്ള അധ്യികാരാത്തിചെ� ചെവിളി
ചെ�ടുത്തലാണ്്. എന്ന്ാൽ നിർധ്യനനും അധ്യികാരാ നോകന്ദ്രങ്ങളുമായാി ഒരും തരാത്തിലുംള്ള ബന്ധമില്ലാ
ത്തവിനും സംാമ്പത്തികാധ്യികാരാത്തിചെ� നോശ്രീണ്ിയാിൽ അനോങ്ങയാറ്റത്ത് കിടിക്കുന്ന്വിനുമായാ ഒരാാചെള, 
അയാാളുചെടി പിാർ�ിടിത്തിചെ� നോപിരാിചെന മുൻനിർത്തി സംമൂഹിത്തിചെ� അനോബാധ്യം വിിളിക്കുന്ന് 
നോപിരാാണ്് ‘ചെചാറ്റ’. ഈ അനോബാധ്യത്തിചെ� പിിന്ന്ിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത് സംവിർണ്മായാ ഒരും പ്രതയ
യാശാസ്ത്രീാവിനോബാധ്യമാണ്്. പിനോരാാക്ഷമായാ അധ്യികാരാചെത്ത സംംബന്ധിച്ച അനോനകം പ്രനോയാാഗംങ്ങളുചെടി 
മുൻപിന്തിയാിൽ ഈ പിദപ്രനോയാാഗംം കാണ്ാനാവുംം’ അനോങ്ങയാറ്റം പ്രതയക്ഷമായാ അധ്യികാരാസംാന്ന്ി
ദ്ധിയം ഈചെയാാരും പ്രനോയാാഗംചെത്ത പിിൻപിറ്റുന്നുണ്ടാ്. അതു ചെകാണ്ടു തചെന്ന് അധ്യികാരാചെത്ത അടിക്കിം 
ചെചായ്ത അനോനകം പിനോരാാക്ഷ പ്രനോയാാഗംങ്ങളിൽ നിന്ന്് വിയവിഹിാരാത്തിചെല ഭാാ�ാപിഗ്രഥനത്തിചെ� 
സംാധ്യയതകചെള മറച്ചുചെവിക്കിാൻ കൃതിചെയാ ഈ പ്രതയക്ഷ പ്രനോയാാഗംം ഇടിയാാക്കുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ 
വിയവിഹിാരാം ഒരും പിഠമാചെണ്ന്ന്ിരാിചെക്കി നിഷ്പംക്ഷവുംം നിശബ്ദവുംമായാ പിദങ്ങളിൽ നിന്ന്് അധ്യികാരാ
ത്തിചെ� പ്രനോയാാഗം സംാധ്യയതകൾ മുഴുവിൻ ചെവിളിചെ�ടുന്നുചെവിന്ന്താണ്് വിാസ്തവിം. 

കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കൃതിയുചെടി പിാഠചെത്ത സംാമൂഹിയ സംാഹിചാരായവുംമായാി ബന്ധി�ിക്കുന്ന് 
ചെപിാരുംത്തവുംം ഭാാ�ണ് ക്രിിയായുമാണ്് തുടിർന്ന്് പിരാിനോശാധ്യിനോക്കിണ്ടാത്. 

1952-ലാണ്് കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കൃതി രാചാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്. . 1948 -ൽ കമ്മൂണ്ിസ്റ്റി് പിാർട്ടിി 
ഓഫ് ഇന്തയ ചെകാൽക്കിത്ത പിാർട്ടിി നോകാണ്ഗ്രസംിൽ സംായുധ്യ സംമരാത്തിലൂചെടി ഇന്തയയാിൽ വിിപ്ലവിം 
നടി�ിലാനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ് എന്ന് തീരുംമാനചെമടുത്തു . കൽക്കിത്താതീസംിസം് എന്ന്് ഈ തീരുംമാനം 
അറിയാചെ�ടുന്നു. രാക്തരൂക്ഷിത വിിപ്ലവിം എന്ന് കൽക്കിത്ത തീസംിസംിചെ� പ്രനോമയാചെത്ത അക്കിാല
ഘട്ടിത്തിചെല സംാമൂഹിയ സംാഹിചാരായവുംമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തുകയാാണ്് കുടിിചെയാാഴിിക്കിചെലന്ന് കൃതിയുചെടി 
പ്രനോമയാം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 

കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെന അന്ന്ചെത്ത സംാമൂഹിയ സംാഹിചാരായവുംമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തുന്ന്തിചെല 
ചെപിാരുംത്തം വിളചെരാ ശ്രീദ്ധിാപൂർവ്വമാണ്് പിാഠം വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. ആചെകയുള്ള ഏഴുഖണ്ഡങ്ങ
ളിൽ ആദയചെത്ത ആറുഖണ്ഡവുംം ഈ വിിനയാസംത്തിനായാാണ്് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. നോകവിലമായാ 
ഒരും സം�ന്ദരായാത്മിക വിിശകലനത്തിന് വിിശദീകരാിക്കിാനാവുംന്ന്തിനപ്പുറം കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെന ഒരും 
വിയവിഹിാരാപ്രനോയാാഗംമായാി സംമീപിിക്കുനോമ്പാൾ വിയക്തമാവുംന്ന്ത് സംാധ്യാരാണ്ഗംതിയാിൽ മധ്യയവിർഗ്ഗാ
ക്കിാരാനായാ ഒരും ജീന്മിയും അയാാളുചെടി കുടിികിടിപ്പുകാരാനും തമ്മിലുംള്ള നീതിയാിലധ്യിഷ്ഠിിതമായാ ഒരും 
സംംഘർ�വുംം സംംഘർ�ത്തിചെ� ഒടുവിിൽ അധ്യ:സ്ഥിിതന് അർഹിമായാ നീതി സ്ഥിാപിിച്ചു കിട്ടുകയും 
ചെചായ്യുന്ന്താണ്്. എന്ന്ാൽ കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് വിയവിഹിാരാപ്രനോയാാഗംചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്യു
നോമ്പാൾ മചെറ്റാരും ചാിത്രാമാണ്് ചെതളിയുന്ന്ത്. അതിനായാി പിാഠത്തിചെ� അന്തർധ്യാരാകചെള മുഴുവിനായും 
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ഇവിിചെടി പിരാിനോശാധ്യനക്കി് വിിനോധ്യയാമാനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. 

പിാഠത്തിചെ� സംാമൂഹിയ സംന്ദർഭാത്തിൽ എകനോദശം ഏഴുപിതിറ്റാണ്ടാ് മുമ്പുള്ള നോകരാളം എന്ന് 
ഒരും സ്ഥിലസംംവിർഗ്ഗാമുള്ളതായാി കാണ്ാം. ആ സ്ഥിലസംംവിർഗ്ഗാത്തിചെ� വിിവിിധ്യ അടിരുംകളിൽ 
വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്ന് അധ്യികാരാത്തിചെ� വിയതയസ്തങ്ങളായാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളുണ്ടാ്. ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� 
ആത്മിബലം ആ സംമൂഹിം കയ്യാളുന്ന് അധ്യികാരാ നോകന്ദ്രങ്ങളിലാണ്് കുടിിചെകാള്ളുന്ന്ത് എന്ന്് ബട്രിാ�് 
റസ്സ്ൽ ‘ ദി പിവിർ ‘ എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാ്. നോകരാളം എന്ന് സംാമൂഹിയ സ്ഥിലരാാശി
യാിൽ മറ്റു ഭാാ�ാപ്രനോദശങ്ങചെള അനോപിക്ഷിച്ച് നഗ്നമായാ അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ വിിരാളമാണ്്. 
വിിനോശ�ിച്ച് ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� രാണ്ടാാം പികുതിക്കി് നോശ�ം . ഈചെയാാരും സംവിിനോശ�മായാ 
വിസ്തുത കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെ� പിാഠനോകന്ദ്രത്തിചെ� പ്രധ്യാനമായാ അന്തർധ്യാരായാാണ്്. നഗ്നമായാ നീതി 
നിനോ�ധ്യവുംം അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംവുംം നനോവിാത്ഥാാനാന്തരാ നോകരാളത്തിൽ അത്രാ സുഗംമമായാ ഒരും 
സംാധ്യയതയാായാിരുംന്ന്ില്ല. എന്ന്ാൽ സംമൂഹിചെത്ത നിയാന്ത്ര്യിച്ചുനോപിാന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രതയയാശാസ്ത്രീങ്ങളിലുംം, 
സംാമ്പത്തിക ഘടിനകളിലുംം, സംാമൂഹിയഘടിനകളിലുംം നിശബ്ദമാക്കിചെ�ട്ടി അധ്യീശാധ്യികാരാത്തിചെ� 
കൃതയമായാ സംാന്ന്ിധ്യയം കാണു്കയും ചെചായ്യാചെമന്ന്താണ്് പ്രകടിമായാ ഒരും ഹൈവിരുംദ്ധിയം. 

ഇവിിചെടിയാാണ്് സംാമ്പത്തികാധ്യികാരാം എന്ന് വിയവിഹിാരാം ഈ പിാഠത്തിചെ� ഒരാന്തർധ്യാരാ
യാായാി മാറുന്ന്ത്. ജീന്മിചെയാന്നും കുടിികിടിപ്പുകാരാചെനന്നും രാണ്ടു സംംവിർഗ്ഗാങ്ങൾ പിാഠത്തിൽ നിലനിൽ
ക്കുന്നുണ്ടാ്. ഈ സംംവിർഗ്ഗാങ്ങൾ പിനോക്ഷ പ്രതയക്ഷമായാ അധ്യികാരാ വിയവിസ്ഥിചെയാ പിിൻപിറ്റുന്ന്താണ്്. 
എന്ന്ാൽ ഈ രാണ്ടാ് സംംവിർഗംങ്ങചെള പിിൻതുടിരുംന്ന് പിാഠത്തിചെ� നിഷ്പംക്ഷമായാ പ്രനോയാാഗം സംന്ദർ
ഭാങ്ങളിചെലല്ലാം അധ്യികാരാം എങ്ങചെന ചെപിരുംമാറുന്നു എന്ന്് വിയക്തമാക്കിിത്തരുംന്നുണ്ടാ് . കൃതിയുചെടി 
രാണ്ടാാം ഖണ്ഡത്തിൽ കുടിികിടിപ്പുകാരാചെ� നോക്രിാധ്യാവിിഷ്കാാരാം ‘ദുഷ്പ്രഭു പുലയാാടിികൾ പിാർക്കുമിപ്പുരാക്കിിടിി 
ചെവിട്ടുചെകാള്ളചെട്ടി’ എന്ന്ാണ്്. ഈ വിരാികചെള ഒരും വിയവിഹിാരാചെമന്ന് രാീതിയാിൽ സംാീകരാിക്കുനോമ്പാൾ 
രാണ്ടാ് വിിരുംദ്ധി ധ്രുവിങ്ങചെള രാണ്ടാ് പിദപ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി നോചാർത്തുചെവിക്കുകയാാണ്് പിാഠം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
‘പ്രഭു’ എന്നും ‘പുലയാാടിി’ എന്നുമാണ്് ഈ രാണ്ടാ് പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ . പ്രഭു എന്ന് പ്രനോയാാഗംത്തിന് ചാീത്ത 
എന്ന് അർത്ഥാത്തിൽ ദു�് എചെന്ന്ാരും വിിനോശ�ണ് പിദം കൂടിി കാണ്ാം. അധ്യികാരാിയാാണ്് പ്രഭു . 
പ്രഭുതാത്തിചെ� അധ്യികാരാനോത്താചെടിാ�ം പുലയാാടിി എന്ന് പിദം നോചാരുംന്നു. പുലത്തിൽ അചെല്ലങ്കിൽ 
കൃ�ിയാിടിത്തിൽ ആടുന്ന്വിൻ അഥവിാ ചെപിരുംമാറുന്ന്വിൻ എന്ന്ാണ്് പുലയാാടിി എന്ന്തിചെ� നോകവി
ലാർത്ഥാം. എന്ന്ാൽ ദു�ിച്ച അധ്യികാരാത്തിനു നോനചെരാ ശബ്ദമുയാർത്തുന്ന്വിചെന നിശബ്ദമാക്കിാൻ 
അധ്യികാരാ സ്ഥിാനം നിരാന്തരാം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ചെതറിവിാക്കിായാി മാറിയാതാണ്് പുലയാാടിി എന്ന് പിദം 
. ഈ രാണ്ടാ് പിദങ്ങചെള വിിരുംദ്ധിധ്രുവിങ്ങളിൽ നിന്ന്് നോചാർത്തുചെവിച്ച് അധ്യികാരാം എങ്ങചെന മനു�യ
വിിരുംദ്ധിമാകുന്നു എന്ന്് അപ്രതീക്ഷിതമായാി ചെവിളിചെ�ടുത്തുകയാാണ്് പിാഠം ഇവിിചെടി ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
സംാമ്പത്തികാധ്യികാരാം ഈ നിലയാിൽ നിരാന്തരാമായാി എനോ�ാചെഴിാചെക്കി നോചാാദയം ചെചായ്യചെ�ടുന്നുനോവിാ 
അനോ�ാചെഴിാചെക്കിത്തചെന്ന് അധ്യീശാധ്യികാരാത്തിചെ� വിിവിിധ്യ മുഖങ്ങൾ പ്രതയക്ഷമാവുംന്ന്തു കാണ്ാം. 
മചെറ്റാരും രാീതിയാിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കൃതി മുനോന്ന്ാട്ടി് ചെവിക്കുന്ന് പിാഠസംന്ദർഭാങ്ങൾ 
നിരാന്തരാമായാി സംാമ്പത്തികാധ്യികാരാത്തിചെ� ഉച്ചനീചാതാങ്ങചെള ആറുഖണ്ഡങ്ങളിലായാി ചെവിളിചെ�ടു
ത്തുന്നു. അധ്യികാരാത്തിചെ� ഈ ചെവിളിചെ�ടുത്തലാണ്് ഏഴിാം ഖണ്ഡത്തിൽ ആഖയാതാവി് പിറഞ്ഞും
റ�ിക്കുന്ന്ത്. നിഷ്പംക്ഷവുംം പിനോരാാക്ഷവുംമായാ സംാമ്പത്തിക അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംചെത്ത എങ്ങചെന 
സം�മയമായാ പിദങ്ങളിൽ ഒരും പിാഠം സംന്ന്ിനോവിശി�ിക്കുന്നു എന്ന്റിയാാൻ ചാീവിിടുകളുചെടി പിാട്ടി് എന്ന് 
ഖണ്ഡം നിഷ്കാർ�മായാ പിാഠ വിിശകലനത്തിന് വിിനോധ്യയാമാക്കിിയാാൽ മതിയാാകും. 

കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെ� സംാമൂഹിയ രാാഷ്ട്രീീയാ സംന്ദർഭാമാണ്് കൽക്കിത്താതീസംിസം്. കുടിിചെയാാ
ഴിിക്കിലിചെ� പിാഠപിരാതയും പിാഠാന്തരാതയും അതിചെ� സംാമൂഹിയ രാാഷ്ട്രീീയാ സംന്ദർഭാങ്ങചെള പ്രതയ
ക്ഷമായാിത്തചെന്ന് ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നുണ്ടാ്. കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെല സംാമൂഹിയ-രാാഷ്ട്രീീയാ സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ 
സംംഭാവിിക്കുന്ന് സംാമൂഹിയാധ്യികാരാത്തിചെ� നോമധ്യാവിിതാം, അസംമതാം, ദുർവിിനിനോയാാഗംം എന്ന്ിവി 
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സൂക്ഷ്മിമായാി മനസ്സ്ിലാക്കിാൻ നോനാർമാൻ ചെഫയാർ നോക്ലൗായുചെടി ത്രാിമാന രൂപിനോരാഖക്കി് കഴിിയുന്നുണ്ടാ് . 
കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെല സംാമൂഹിയ രാാഷ്ട്രീീയാ സംന്ദർഭാത്തിചെല പിാഠപിരാത സംാമൂഹിികാധ്യികാരാചെത്തയും 
അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന് അസംമതാചെത്തയും ഈ അസംമതാത്തിചെ� ദുർവിിനിനോയാാഗംചെത്തയും കൃതയമായാി 
ചെവിളിചെ�ടുത്തരുംന്ന്ത് കാണ്ാം. 

‘ചാീവിിടുകളുചെടി പിാട്ടി് ’ എന്ന് ഏഴിാം ഖണ്ഡം ആരാംഭാിക്കുന്ന്ത് ‘കർണ്ശൂലചെമാ പിാടുന്നു, 
പിനോക്ഷ മണ്ണിൽ നിന്നു ചാീവിിടുകൾ നീനോള :’ എന്ന് ഈരാടിിനോയാാചെടിയാാണ്്. വിളചെരാ പിതിഞ്ഞ് ഒരും 
ഈണ്മാണ്് കൃതി ഉടിനീളം സൂക്ഷിക്കുന്ന്ത്. ആ ഒരും ഈണ്ം അധ്യികാരാ ബന്ധനോത്താടി് സൂക്ഷി
ക്കുന്ന് നിഷ്പംക്ഷതയാായാി വിിലയാിരുംത്താവുംന്ന്താണ്്. പിത്ത് അക്ഷരാം വിീതമുള്ള ഈരാടിികളാണ്് 
കൃതി ഉടിനീളം പിാലിച്ചു നോപിാരുംന്ന്ത്. കാകളി എന്ന് ദ്രാവിിഡി വൃത്തചെത്ത ഓനോരാാ വിരാിയാിലുംം 
രാണ്ടാക്ഷരാം വിീതം കുറച്ചാണ്് ഇങ്ങചെനചെയാാരും മന്ദഗംതിയാിലുംള്ള ഈണ്ം പിാഠം കചെണ്ടാടുക്കു
ന്ന്ത്. നി�ബ്ദാധ്യികാരാചെത്ത നിഗൂഹിനം ചെചായ്യാൻ പിാകത്തിലുംള്ളതാണ്് ഈ ഈണ്ചെമന്ന്് 
മലയാാളത്തിചെ� കാവിയനോലാകം പിിന്ന്ീടി് തിരാിച്ചറിയുന്ന്ത് കടിമ്മനിട്ടിരാാമകൃഷ്ണചെ� നോകാഴിി എന്ന് 
കവിിതയാിലാണ്്. സംാമൂഹിയാധ്യികാരാത്തിചെ� പ്രനോയാാഗം സംാധ്യയതകൾ നിഷ്പംക്ഷമായാ പിദങ്ങളിൽ 
നോകാഴിി എന്ന് കവിിത ആവിിഷ്കാരാിചെച്ചടുക്കുന്നുണ്ടാ്. ഗംതിനോവിഗംം കുറഞ്ഞ്തും വിിചാിത്രാവുംമായാ ഈ ഒരും 
ഈണ്ത്തിൽ ചെകാരുംത്ത് ചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന് പിദങ്ങൾ സംമൂഹിയാധ്യികാരാത്തിചെ� നോമധ്യാവിിതാചെത്ത, 
അതുവിഴിിയുണ്ടാാവുംന്ന് അസംമതാചെത്ത, അതിചെ� ദുർവിിനിനോയാാഗംചെത്ത നിരാന്തരാം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. 
ആദയചെത്ത ഈരാടിിയാിൽ തചെന്ന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്ന് ‘പിനോക്ഷ’ എന്ന് പിദം അനോങ്ങയാറ്റം നിഷ്പംക്ഷ
വുംം പ്രനോതയകിചെച്ചാരാർത്ഥാചെത്ത ഉത്പിാദി�ിക്കിാത്തതുമാണ്്. എന്ന്ാൽ ‘കർണ് ശൂലമാചെണ്ചെന്ന്ാ, 
അങ്ങചെനയാായാിരാിക്കിാം എന്ന്ിരുംന്ന്ാലുംം ചാീവിിടുകളായാ ഞങ്ങൾ മണ്ണട്ടികൾ മണ്ണിൽ നിന്ന്് നിരാന്ത
രാമായാി പിാടിിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്നു’. എന്ന്് പിരാാവിർത്തനം ചെചായ്യാവുംന്ന്വിയാാണ്് ഈ വിരാികൾ. ഈ 
പിാഠചെത്ത അപിനിർമ്മിക്കുനോമ്പാൾ തികച്ചും നിരുംപിദ്രവികരാം എന്ന്് കരുംതാവുംന്ന് ‘പിനോക്ഷ’ എന്ന് 
പിദം വിളചെരാ സുനിശ്ചിതവുംം കാലങ്ങളായാി നിലനിന്ന്് നോപിാരുംന്ന്തുമായാ ഒരാധ്യികാരാ നോകന്ദ്രത്തിചെനാ
�മാണ്് ആഖയാതാവി് എന്ന്് ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. കഴിിഞ്ഞ് ആറു ഖണ്ഡങ്ങളിലുംം പിാഠം സൂക്ഷ്മിമായാി 
പിറഞ്ഞുംറ�ിച്ച വിിപ്ലവിത്തിചെ� സംാധ്യയതകചെള നിഷ്പംക്ഷമായാി നോനാക്കിി കാണു്കയാാണ്് എന്ന് 
മട്ടിിലാണ്് ‘ചാീവിിടുകളുചെടി പിാട്ടി് ’ തുടിങ്ങുന്ന്തും മുനോന്ന്ാട്ടി് നോപിാവുംന്ന്തും. അനോങ്ങയാറ്റം നിശബ്ദമായാ 
അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� സംമസ്ത സംാധ്യയതകചെളയും ‘പിനോക്ഷ ‘എന്ന് പിദം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു. ആ 
പിദത്തിലുംള്ളടിങ്ങിയാ അധ്യീശാധ്യികാരാത്തിചെ� മുഴുവിൻ വിിശദീകരാണ്ങ്ങളും ചാീവിിടുകളുചെടി പിാട്ടിിചെ� 
പിാഠാപിഗ്രഥനം ചെവിളിചെ�ടുത്തും. അത്തരാചെമാരാധ്യീശ പ്രതയയാശാസ്ത്രീത്തിൽ ‘പിനോക്ഷ’ എന്ന് പിദം 
മുനോന്ന്ാട്ടിചെവിക്കുന്ന്ത്, വിംശീയാവുംം ജീാതീയാവുംം വിർണ്ണപിരാവുംം വിർഗംപിരാവുംം ആയാ മുഴുവിൻ അസംമതാ
ങ്ങചെളയുമാണ്്. ഈ അസംമതാങ്ങചെള അഭാിമുഖീകരാിക്കുകയാല്ല പിാഠം ചെചായ്യുന്ന്ത്. പികരാം അസംമതാ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന് സംാമൂഹിയാധ്യികാരാചെത്ത പിിൻപിറ്റി നിന്നുചെകാണ്ടാ് അധ്യികാരാ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾക്കി് 
ഇരായാായാവിചെരാ കൂടുതൽ പിാർശാവിത്കരാിക്കുകയാാണ്് പിാഠം ചെചായ്യുന്ന്ത്. അതിചെനാരും സംാനോരാാപി
നോദശത്തിചെ� മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് ആ സംാനോരാാപിനോദശത്തിൽ മുൻപിന്തിയാിൽ വിരുംന്ന്ത് വിംശമഹിിമ, 
കുലമഹിിമ, ജീാതിമഹിതാം, സംാമ്പത്തികഭാദ്രത, സംാമൂഹിയസ്ഥിാപിനങ്ങളിലുംള്ള ഇടിചെപിടിൽ നോശ�ി 
ഇവിചെയാല്ലാമാണ്്. എന്ന്ാൽ ഈ ഘടികങ്ങളുചെടിചെയാല്ലാം ദുർവിിനിനോയാാഗംം ചെകാണ്ടാ് കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ അസംമതാങ്ങളിനോലക്കി് വിീണു് നോപിായാവിരുംം ഇരായാാക്കിചെ�ട്ടിവിരുംമായാ മനു�യർ കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ പിഴിി അർഹിിക്കുന്ന്വിരാായാി തീരുംന്നു. ചൂ�കചെ� രാക്തം കുടിിച്ച കത്തി വിിപ്ലവിാനന്തരാം 
സംാന്തം ചെനഞ്ചാിനോലക്കി് തചെന്ന് ആഴ്ന്നിറങ്ങും എന്ന് ആയുധ്യത്തിചെ� തതാശാസ്ത്രീം ആണ്് കവിിത ചാർച്ച 
ചെചായ്ത പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി സംന്ദർഭാങ്ങളിചെലാന്ന്് എന്ന്് പില നിലകളിൽ പിിന്ന്ീടി് നിരാീക്ഷിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്. 
എന്ന്ാൽ ഒരും സംാമൂഹിയ പ്രനോയാാഗംം എന്ന്നിലയാിൽ ഒരും വിയവിഹിാരാമാതൃകയാായാി ഈ സംന്ദർഭാചെത്ത 
പിരാിനോശാധ്യിക്കുനോമ്പാൾ അധ്യികാരാം ആവിർത്തിച്ചാവിർത്തിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന് ഇരാകചെളയും ആ ഇരാകൾ 
നോനരാിടുന്ന് അസംമതാത്തിചെ� ആഴിങ്ങളുമാണ്് യാഥാർത്ഥാത്തിൽ ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത്. 
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ഈ നിലയാിൽ അധ്യികാരാബന്ധങ്ങളിചെല വിിവിിധ്യങ്ങളായാ സംാഭാാവിങ്ങചെള വിിശകലനം 
ചെചായ്യുനോമ്പാൾ വിയവിഹിാരാത്തിനകത്തുള്ള അധ്യികാരാബന്ധങ്ങൾ വിയക്തമാവുംന്നു. അതുനോപിാചെലതചെന്ന് 
പിാഠത്തിനകചെത്ത ഓനോരാാപ്രനോയാാഗംവുംം എങ്ങചെനയാാണ്് അധ്യികാരാ ബന്ധങ്ങചെളയും അത് സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന് സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷചെത്തയും ആ സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷത്തിൽ പുലരുംന്ന് സംമൂഹിചെത്തയും 
രൂപിചെ�ടുത്തുന്ന്ചെതന്നും ചൂണ്ടാികാണ്ിച്ചുതരുംന്നുണ്ടാ്. പിാഠത്തിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ പ്രനോയാാഗംിച്ച പിനോക്ഷ 
എന്ന് പിദം മുതൽ പിാഠശരാീരാചെത്ത നിലനിർത്തിനോപിാന്ന് ഓനോരാാ പ്രനോയാാഗംവുംം ഈ നിലയാിൽ സംമൂ
ഹിചെത്തയും സംംസ്കാാരാചെത്തയും അധ്യികാരാബന്ധചെത്തയും പുനരുംത്പിാദി�ിക്കുന്ന്തിന് എത്രാമാത്രാം 
കാരാണ്മാവുംന്നുചെണ്ടാന്ന്് ഇത് വിയക്തമാക്കും. 

കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് കൃതിയുചെടി പിാഠം സ്മരാണ്ചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാക്കിിയാാണ്് രൂപിചെ�
ടുന്ന്ത്. സ്മരാണ്കചെളല്ലാം തചെന്ന് പ്രതയയാശാസ്ത്രീ അവിനോബാധ്യം ചെകാണ്ടാ് രൂപിചെ�ടുന്ന്താണ്്. ഹ്ര
സംാസ്മരാണ്യും ദീർഘസ്മരാണ്യും ഇത്തരാത്തിൽ പിാഠത്തിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത് കാണ്ാം. ഇവിിചെടി 
പിാഠത്തിചെ� നോകന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന് ആഖയാതാവിിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത് ദീർഘസ്മരാണ്യാാണ്്. 
ഡിൂൻവിാൻഡിിജീിക്  മുനോന്ന്ാട്ടി് ചെവിക്കുന്ന് ഒരാാശയാ നോമഖലയാാണ്് സ്മരാണ്യും പ്രതയയാശാസ്ത്രീവുംം. വിളചെരാ 
വിിഭാിന്ന്മായാ പ്രതയയാശാസ്ത്രീ പിരാികല്പാനയാാണ്് ഡിിജീികിനോ�ത്. ആ വിഴിിയാിൽ പ്രതയയാശാസ്ത്രീബദ്ധി
മായാ ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� മനോനാഭാാവിചെത്തയും അതിചെ� ഘടിനചെയായും കുടിിചെയാാഴിിക്കിൽ എന്ന് 
വിയവിഹിാരാം ദീർഘസ്മരാണ്കളിലൂചെടിയാാണ്് രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുക്കുന്ന്ത്. 

വിയവിഹിാരാം പ്രതയയാശാസ്ത്രീ നിബദ്ധിമാണ്്. ഏചെതാരും പ്രതയയാശാസ്ത്രീവുംം ജീനമനസ്സ്് എന്ന് 
അനോബാധ്യത്തിചെ� ഉള്ളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്താണ്്. ഒരും കൃതിചെയാ അതിചെ� പിാഠാന്തരാതക
ളിൽ പിരാിനോശാധ്യിക്കുനോമ്പാൾ അതുള്ളടിക്കിിചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന് മനു�യവിിരുംദ്ധി പ്രതയയാശാസ്ത്രീങ്ങചെള
യും അവിയുചെടി അധ്യികാരാ ബന്ധങ്ങചെളയും ആഴിത്തിൽ ചെവിളിചെ�ടുത്തിത്തരുംന്നു. ആ നിലയാിൽ, 
കുടിിചെയാാഴിിക്കിലിചെ� പിാഠാന്തരാതചെയാ നിർണ്ണയാിച്ച പ്രതയയാശാസ്ത്രീം കാലാന്തരാങ്ങളായാി ഇവിിചെടി 
നിലനിന്ന്, ഒരാിക്കിലുംം ഹൈകചെയ്യാഴിിയാാൻ സംാധ്യിക്കിാത്ത വിിധ്യം ഒരും നൂനപിക്ഷം ഹൈകയ്യാളിചെവിച്ച 
വിയതയസ്ത മുഖങ്ങളുള്ള അധ്യികാരാങ്ങളുചെടി പ്രനോയാാഗംങ്ങചെളക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിമംചെതറ്റാത്ത ചെവിളിചെ�ടു
ത്തലുംകളാണ്്. 

സ്ൈായാ�ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എ.വിി. പിവിിത്രാൻ (എഡിി.) എം.എൻ. വിിജീയാൻ സംമ്പൂർണ് കൃതികൾ  വിാലയം 9, കറ�് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ. 

ചെക.എം. അനിൽ (എഡിി.) സംംസ്കാാരാ നിർമിതി, നോപ്രാഗ്രസം് ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്. 

പിി.എം. ഗംിരാി�്, അധ്യികാരാവുംം ഭാാ�യും, ഐ ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്.

പിി. പിവിിത്രാൻ, നോകാളനി അനന്തരാവിാദം സംംസ്കാാരാ പിഠനവുംം സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീവുംം, ഹൈകരാളി ബുക്സ്് കണ്ണൂർ.

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ശ്രീീധ്യരാനോമനോനാൻ, ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംമ്പൂർണ് കൃതികൾ വിാലയം 1, കറ�് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ.

പ്രവിീണ കെ�.

മലപ്പുറം ജീില്ലയാിൽ തിരൂരുംകാരാിയാാണ്്. തിരൂർ തുഞ്ചാൻ ചെമനോമ്മാറിയാൽ ഗംവിണ്ചെമ�് നോകാനോളജീിൽ 
നിന്ന്് മലയാാളത്തിൽ ബിരുംദംവുംം ബിരുംദാനന്തരാ ബിരുംദവുംം. നിലവിിൽ മദ്രാസം് സംർവികലാശാലയാിൽ 
മലയാാളം എം.ഫിൽ. വിിദയാർത്ഥാിനിയാാണ്്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ടാ്.



കാടികങ്ങളിൽ പൂക്കുന്ന് കവിിതകൾ 
നോഡിാ. താരാ എസം്.എസം്. 

അദ്ധിയാപിിക, പിന്മന പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല.

നോകാളനീകരാണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി രൂപിംചെകാണ്ടാ ആധുനികതയുചെടി മുഖയ സംാഭാാവിം അത് 
വിനോരാണ്യവിർഗ്ഗാത്തിചെ� സം�ന്ദരായസംങ്കല്പാങ്ങൾക്കും ആസംാാദനങ്ങൾക്കുമിണ്ങ്ങുന്ന് തായാിരുംന്നു 
എന്ന്താണ്്. കലകളിൽ മുഖയമായും സംാഹിിതയത്തിൽ ഇതിചെ� വിനോരാണ്യത ശക്തി പ്രാപിിക്കുക
യും പ്രാനോദശിക സംാഹിിതയ നിർമ്മിതികൾ അധ്യമ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി തീരുംകയും ചെചായ്തു. 
ആധുനികതയ്ക്കും നോശ�ം വിന്ന് ഹൈസംദ്ധിാന്തിക ചാിന്തകളിൽ യൂനോറാനോകന്ദ്രിത നോലാകസംാഹിിതയത്തിചെ� 
അധ്യീശതാചെത്ത നിരാാകരാിക്കുകയും പ്രാനോദശിക സംാതാാധ്യിഷ്ഠിിത സംാഹിിതയരൂപിങ്ങൾക്കി് പ്രാമുഖയം 
നല്കുകയും ചെചായ്തു. ഈ ഒരും പിരാിസംരാത്തിലാണ്് ദളിത് നോഗംാത്രാസംാഹിിതയങ്ങൾ മുഖയധ്യാരായാിൽ ഇടിം 
പിിടിിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന്തും പ്രതിനോ�ധ്യത്തിചെ�യും ചെചാറുത്തു നിൽ�ിചെ�യും ഭാാഗംമായാി തീരുംന്ന്തും. 
മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ നനോവിാത്ഥാാനന്തരാം ഉണ്ടാായാ പുത്തനുണ്ർവ്വ് അധ്യീശവിർഗ്ഗാ സംാഹിിതയ
മാതൃകകചെള തള്ളികളഞ്ഞുംചെകാണ്ടാ് പ്രനോമയാത്തിലുംം ആഖയാനത്തിലുംചെമാചെക്കി കീഴിാളജീീവിിതാവി
സ്ഥികചെള ആവിിഷ്കാരാിക്കിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കുന്നു. ദളിത് സംാഹിിതയചെമന്ന് വിയവിഹിാരാിക 
സംംജ്ഞാംയാിൽ ഇത് വിളർച്ച പ്രാപിിക്കുകയും ചെചായ്തു. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി സംാമൂഹിിക പിരാിസംരാത്ത് 
സംായാം പൂർണ്ണമായാ സംാംസ്കാാരാിനോകാല്പാന്ന്മായാി ദലിത് സംാഹിിതയവുംം നോഗംാത്രാസംാഹിിതയവുംം ഇടിം 
പിിടിിക്കുന്നു. ദളിത് സംാഹിിതയത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി മാത്രാം പിരാിഗംണ്ിച്ചിരുംന്ന് നോഗംാത്രാസംാഹിിതയം, സംാ
തന്ത്ര്യാസ്ഥിിതാം നോനടുകയും തനത് സംാഭാാവിം പ്രകടിി�ിക്കുന്ന് സംാഹിിതയ മാതൃകകളായാി തീരുംകയും 
ചെചായുന്നു. ഉത്തരാാധുനിക കവിിതയാിൽ ആണ്് കൂടുതൽ ഇടിചെപിടിലുംകൾ ഇത് നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. 
മാറിയാ കാവിയപിരാിസംരാത്തു നിന്നുചെകാണ്ടാ് മലയാാളത്തിചെല നോഗംാത്രാ കവിിതകചെള അനോനാ�ിക്കുക
യാാണ്് ഈ പിഠനം. മലയാാളത്തിചെല ഉത്തരാാധുനിക കവിികളിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാനായാ അനോശാകൻ 
മറയൂരാിചെ� കവിിതകചെള മുൻനിർത്തിയാാണ്് നോഗംാത്രാകവിിതകളിചെല സംവിിനോശ�തകചെള പിരാിനോശാ
ധ്യനാവിിനോധ്യയാമാക്കുന്ന്ത്. 

നിരാന്തരാം അടിിച്ചമർത്തലുംകൾക്കി് വിിനോധ്യയാമായാ ജീനത സംാഹിിതയരാചാനകളിലൂചെടി ശക്തമായാ 
പ്രതിനോരാാധ്യം തീർത്തകാലമായാി വിർത്തമാനകാലചെത്ത കരുംതാം. “വിർഗ്ഗാ വിീക്ഷണ്ത്തിചെ� ബൃഹി
ദാഖയാനപിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്ന്് കുതറി മാറുന്ന് സംാമൂഹിയമുനോന്ന്റ്റങ്ങളും ജ്ഞാംാനരൂപിീകരാണ്ങ്ങളും 
നോകരാളത്തിൽ സംജീീവിമാകുന്ന്തും ഇക്കിാലത്തു തചെന്ന്. ദലിതർ, ആദിവിാസംികൾ, സ്ത്രീീവിിനോമാചാന 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I number 3168

പ്രവിർത്തകർ, മത്സയചെത്താഴിിലാളികൾ തുടിങ്ങി മുഖയധ്യാരായ്ക്ക്് പുറത്തുള്ള വിയതയസ്ത വിിഭാാഗംങ്ങൾ 
തങ്ങളുചെടി സംാന്ന്ിധ്യയവുംം ശബ്ദവുംം ആവുംന്ന്ത്രാ ഉച്ചത്തിൽ നോകൾ�ിക്കിാൻ തുടിങ്ങിയാ കാലം” (2007:16) 
എന്ന്ാണ്് പ്രദീപിൻ പിാമ്പിരാിക്കുന്ന്് ഈ കാലചെത്തക്കുറിച്ച് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്ന്ത്. ഉത്തരാാധുനിക 
കവിിതയാിൽ ചാില സംനോങ്കതങ്ങൾ സംാീകരാിക്കിചെ�ട്ടിിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം അത് നിർബന്ധമായും പ്രനോയാാഗംി
ക്കിണ്ം എന്ന് നിബന്ധന ഇല്ല എന്ന്ത് പുതുകവിിതയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത നോബാധ്യയചെ�ടുത്തുന്നു. മാറി
വിരുംന്ന് ഈ രാാഷ്ട്രീീയാ പിരാിതാവിസ്ഥികളിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് ദലിത് നോഗംാത്രാ കവിികൾ കവിിത രാചാി
ക്കുന്ന്ത്. ദലിത് സംമൂഹിനോത്താടി് നോചാർന്ന്് നിൽക്കുനോമ്പാഴും തനതായാ അനുഭാവിഭാാ�യങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് 
വിയതിരാിക്തമായാി നിൽ ക്കുന്ന് സംമൂഹിമാണ്് ആദിവിാസംി സംമൂഹിങ്ങൾ. നോഗംാത്രാ പിാരാമ്പരായത്തിൽ 
അധ്യിഷ്ഠിിതമായാ ആചാാരാനുഷ്ഠിാനക്രിമങ്ങളുചെടി ഹൈവിവിിധ്യയത്താൽ സംായാം പൂർണ്ണത ഹൈകവിരുംത്തുന്ന് 
സംമൂഹിമായാി അവി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടാ്. അവിരുംചെടി ഭാാ�യും സംാഹിിതയവുംം ചെപിാതു ഇടിത്തിൽ 
ചാർച്ച ചെചായ്യചെ�ടുകയും മുഖയധ്യാരായാിൽ ഇടിം പിിടിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 

ച്ഛേ�രള�ികെല ച്ഛേ�ാത്രസ്മൂൈം 

ആധുനികമനു�യചെ� നാഗംരാികസംംസ്കാാരാം രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന്തിനു എത്രാനോയാാ മുൻപി് തചെന്ന്, പ്രകൃ
തിനോയാാടി് നോചാർന്നു നിന്നുചെകാണ്ടാ് സംമൂഹിജീീവിിതം ചെകട്ടിി ഉയാർത്തിയാ വിിഭാാഗംമാണ്് ആദിവിാസംി 
സംമൂഹിങ്ങൾ. നോലാകചെത്തമ്പാടും ഈ സംമൂഹിം വിയതയസ്ത ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങനോളാചെടിയും സംമാനമായാ 
രൂപിഭാാവിാദികനോളാചെടിയും തനത് സംാംസ്കാാരാിക മുദ്രകനോളാചെടി അതിജീീവിനത്തിനായാി ചെപിാരുംതിചെകാ
ണ്ടാ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്തയയാിൽ അറുന്നൂറിലധ്യികം ആദിവിാസംിസംമൂഹിങ്ങളുണ്ടാ്. ഇതിൽ 
ഔനോദയാഗംികമായാി അംഗംീകരാിച്ച മു�ത്തിയാാറ് നോഗംാത്രാ സംമൂഹിങ്ങൾ ആണ്് നോകരാളത്തിൽ ഉള്ളത് 
. അടിിയാാൻ, മലപ്പുലയാൻ, ഇരുംളൻ, കാടിർ, കാണ്ിക്കിാർ, കാട്ടുനായ്ക്ക്ർ, ചെകാറഗം, കുറിചായൻ, 
മലനോവിടിൻ, മന്ന്ാൻ, മുതുവിാൻ, ഊരാാളി, നോചാാലനായ്ക്ക്ർ, മാവിിലാൻ തുടിങ്ങിയാ സംമൂഹിങ്ങൾ ആണ്് 
പ്രധ്യാനം. ആദിമ ജീീവിിതക്രിമവുംം പ്രാകൃത ജീീവിിതാനുഷ്ഠിാനങ്ങളും ചെകാണ്ടാ് തനത് സംാഭാാവിം പ്ര
കടിമാക്കുന്ന് ഈ സംമൂഹിത്തിചെ� കലാവിിഷ്കാാരാങ്ങൾ നാനോടിാടിി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ചാിഹ്നങ്ങൾ 
നോപിറുന്ന്വിയാാണ്്. നോകരാളത്തിചെല ആദിവിാസംികൾ പിശ്ചിമഘട്ടിത്തിചെല തമിഴി് നാടി്, കർണ്ണാടിക 
അതിർത്തി മലചെഞ്ചാരുംവുംകളിലാണ്് താമസംിക്കുന്ന്ത്. അവിയാിൽ പ്രധ്യാന നോഗംാത്രാ സംനോങ്കതങ്ങൾ 
നിലനിൽക്കുന്ന്ത് വിയാനാടി്, ഇടുക്കിി, അട്ടി�ാടിി എന്ന്ീ പ്രനോദശങ്ങളിൽ ആണ്്. എണ്പിതിനായാി
രാത്തിനോലചെറ കുടുംബങ്ങളിൽ ആയാി മു�ത്തിയാാറായാിരാത്തിലധ്യികം ആദിവിാസംികൾ ഇന്ന്് നോകരാള
ത്തിലുംചെണ്ടാന്ന്് മനോനാജീ് മാതിരാ�ള്ളിയുചെടി പിഠനങ്ങൾ ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നു (2013:19). വിാചെമാഴിിയാായാി 
പികർന്നു വിരുംന്ന്തും ജീീവിിത യാാഥാർത്ഥായങ്ങളിൽ നിന്നു ഉരുംവിം ചെകാള്ളുന്ന്തുമായാ സംാഹിിതയങ്ങൾ 
ആണ്് നോഗംാത്രാ സംാഹിിതയം. നോഗംാത്രാ പുരാാവൃത്തങ്ങളാലുംം ഐതിഹിയങ്ങളാലുംം സംമ്പന്ന്മാണ്് ഓനോരാാ 
സംമൂഹിത്തിചെ�യും കലാവിിഷ്ക്കാരാങ്ങൾ. 

ച്ഛേ�ാത്രസ്ാൈിത�ം  

സംാഹിിതയത്തിചെല വിയവിസ്ഥിാപിിതസംങ്കല്പാങ്ങൾക്കി് നോചാരുംന്ന്തായാിരുംന്ന്ില്ല നോഗംാത്രാ സംാഹിിതയം. 
നാടിൻ പിാട്ടുകൾ, ഐതിഹിയങ്ങൾ, പുരാാവൃത്തങ്ങൾ, കടിങ്കഥകൾ, പിഴിചെഞ്ചാാല്ലുകൾ തുടിങ്ങിയാവി
യാിലൂചെടിയാാണ്് ഇത് രൂപിചെ�ട്ടി് വിന്ന്ത്. അതിന് സംാതസംിദ്ധിമായാ നിലനിൽപ്പുണ്ടാ്. നിലവിിലുംള്ള 
സംാഹിിതയരൂപിങ്ങചെള “ആദിവിാസംി സംാഹിിതയം, നാനോടിാടിി സംാഹിിതയം, മുഖയധ്യാരാാ സംാഹിിതയം എന്ന്ി
ങ്ങചെന മൂന്ന്ായാി തരാം തിരാിക്കിാ”ചെമന്ന്് കുമാരാൻ വിയാനോലരാി അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു (2010:11). ജീീവിിത
യാാഥാർത്ഥായങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന് സംവിിനോശ� കാടിറിവുംകൾ പിാട്ടുകളായും കഥകളായും 
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ഹൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്നു. പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മിലുംള്ള അനോഭാദയ ബന്ധത്തിചെ� ചെതളിവുംകളായാി 
ഉല്പാത്തി പുരാാവൃത്തങ്ങളും നിതയജീീവിിതത്തിന് സംഹിായാകമായാ ജ്ഞാംാനസംമ്പത്തുക്കിളായാി 
പിഴിചെഞ്ചാാല്ലുകളും ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുചെടി തീക്ഷ്ണഭാാവിങ്ങളായാി കഥകളും നോഗംാത്രാസംാഹിിതയത്തിചെ� 
തനതിചെന ശക്തിചെ�ടുത്തുന്നു. വിയതയസ്തമായാ പിാട്ടു സംാഹിിതയ പിാരാമ്പരായം നോഗംാത്രാ കവിിതയ്ക്കുംണ്ടാ്. 
പ്രാനോദശികമായാ ഭാാ�ാനോഭാദങ്ങൾ ആണ്് ഇതിൽ പ്രധ്യാനം. ഓനോരാാ വിിഭാാഗംത്തിചെ�യും ജീീവിിതാ
വിസ്ഥി, ചെതാഴിിൽ, ജീാതി, ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ, പ്രകൃതി എന്ന്ിവിയാിൽ ആണ്് കവിിതയുചെടി 
സംാതാം ഉൾനോചാർന്ന്ിരാിക്കുന്ന്ത്. പ്രനോതയകമായാ ഈണ്വുംം താളവുംം ഇവിയ്ക്കുംണ്ടാ്. അർത്ഥാരാഹിിതമായാ 
വിായ്ത്തിാരാികളാലുംം പ്രാനോദശിക ഭാാ�ാരൂപിങ്ങളാലുംം കവിിത, നോഗംാത്രാകാവിയചെമന്ന് സംംജ്ഞാംയ്ക്ക്കത്ത് 
നിലയുറ�ിക്കുനോമ്പാഴും നോവിറിട്ടി സംാഭാാവിം പുലർത്തുന്നു.  മലയാാളസംാഹിിതയചാരാിത്രാത്തിൽ വിളചെരാ 
കുറച്ച് കൃതികൾ മാത്രാമാണ്് ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽ ഉള്ളത്. കഥാസംാഹിിതയത്തിൽ പിി. ചെക. നാണു്, 
എ. എം. വിാസുനോദവിൻപിിള്ള തുടിങ്ങിയാവിർ എഴുതിയാ ഒന്നു രാണ്ടാ് കഥകളും പിി. വിത്സലയുചെടിയും 
സംാറാ നോജീാസംഫിചെ�യും കഥകളിലുംമാണ്് ആദിവിാസംി സംമൂഹിത്തിചെ� കഥകൾ കടിന്നു വിരുംന്ന്ത്. 
ചെക.ചെജീ. നോബബിയുചെടി ‘നാടുഗംദ്ദിക’ നോഗംാത്രാവിിഭാാഗംങ്ങളുചെടി ജീീവിിതചെത്ത ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന് ആദയ 
നാടികമാണ്്. നോനാവിൽ ചാരാിത്രാത്തിൽ മലയാാറ്റൂർ രാാമകൃഷ്ണചെ� ‘ചെപിാന്ന്ി’, ചെക. ചെജീ. നോബബിയുചെടി 
‘മാനോവിലിമ�ം’, നോജീാസം് മുട്ടിത്തിചെ� ‘കുമ്പളചെത്താടിി’, പിി. വിത്സലയുചെടി ‘ചെനല്ല് ’, ‘കൂമൻ ചെകാല്ലി’, 
‘ആനോഗ്നയാം’. നാരാായാചെ� ‘ചെകാച്ചനോരാത്തി’, ‘ഊരാാളിക്കുടിി’, ‘ചെചാങ്ങാറും കൂട്ടിാളും’, ‘തിരാസ്കൃതരുംചെടി 
നാചെള’ തുടിങ്ങിയാവിയും ആദിവിാസംി നോഗംാത്രാ ജീനതയുചെടി സംാമൂഹിിക ജീീവിിത ചാിത്രാീകരാണ്ം ആണ്് 
നടിത്തുന്ന്ത്. അനയമായാി നോപിാകുന്ന് നോഗംാത്രാ സംംസ്കൃതിയും, നോഗംാത്രാ ഭാാ�യും വിരാചെമാഴിിയാിൽ നോരാഖ
ചെ�ടുത്തി ചെവിയ്ക്കുംന്ന് സംാഹിിതയ മാതൃകകളായാി ഈ സംാഹിിതയ രൂപിങ്ങചെള കണ്ക്കിാക്കിാവുംന്ന്താണ്്. 

പുതു�വിിതയും ച്ഛേ�ാത്ര�വിി�ളും 

ചെതാണ്ണൂറുകൾക്കി് നോശ�ം ഉണ്ടാായാ കാവിയപ്രവിണ്തചെയാ പുതുകവിിതചെയാന്ന്് വിിളിക്കുകയും ഉത്തരാാധു
നികതയുചെടി കാവിയനിർവ്വചാനത്തിനകത്ത് പിരാിനോശാധ്യിക്കുകയു മാണ്് കാവിയനിരൂപിണ്ം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
ആഖയാനത്തിലുംം പ്രനോമയാത്തിലുംം ലാവിണ്യ ഘടിനയാിലുംചെമല്ലാം പുതുമ നോതടുകയാാണ്് പുതു കവിികൾ. 
കവിിതചെയാ അതിചെ� സംങ്കീർണ്ണതകളിൽ നിന്ന്് അടിർത്തി മാറ്റി ലളിതവുംം വിളച്ചുചെകട്ടിില്ലാത്ത 
ആശയാാവിതരാണ്ങ്ങളിലൂചെടിയും സംർവ്വസംാധ്യാരാണ്ചെമന്ന്നോപിാൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. സംമൂഹിത്തിചെല 
പിാർശാവിൽക്കിരാിക്കിചെ�ട്ടിവിരുംചെടി വിീക്ഷണ്ങ്ങൾക്കി് പുതുകവിിതയാിൽ അപ്രധ്യാനമല്ലാത്ത സ്ഥിാ
നമുണ്ടാ്. പിരാമ്പരാാഗംത സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീത്തിനു പുറത്താണ്് അത് സ്ഥിിതി ചെചായ്യുന്ന്ത്. ജീീവിിതത്തിചെ� 
സൂക്ഷ്മിഭാാവിങ്ങളിനോലക്കിാണ്് കവിിത ഇറങ്ങി ചെചാല്ലുന്ന്ത്. അനോശാകൻ മറയൂർ, പിി. ശിവിലിംഗംൻ, 
മണ്ികണ്ഠൻ അട്ടി�ാടിി, ചെക. ദിവിയ, ധ്യനയ നോവിങ്ങനോച്ചരാി, സുകുമാരാൻ ചാാലിഗംദ്ദ തുടിങ്ങിയാവിരാിലൂ
ചെടിയാാണ്് നോഗംാത്രാ കവിിത പുതുകവിിതയാിൽ ഇടിം പിിടിിക്കുന്ന്ത്. ഓനോരാാ ആദിവിാസംി നോഗംാത്രാവുംം 
ഒനോരാ സംാമൂഹിിക പിരാിസംരാത്തിൽ നിലനിൽക്കുനോമ്പാഴും വിയതയസ്ത അചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങൾചെകാണ്ടും 
ഭാാ�ചെകാണ്ടും വിയതിരാിക്ത സംമൂഹിമായാാണ്് വിർത്തിക്കുന്ന്ത്. അതിനാൽ ഒനോരാാ നോഗംാത്രാകവിികളും 
തങ്ങളുനോടിതായാ നോഗംാത്രാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് കാവിയരാചാന നിർവ്വഹിി
ക്കുന്ന്ത്. പിി. രാാമൻ ‘കാചെടിാഴിിഞ്ഞും നോപിാകാത്ത കവിിത’ എന്ന് നോലഖനത്തിൽ, “സംമകാലചെത്ത 
അഭാിമുഖീകരാിക്കിാനാവുംം വിിധ്യം പുതുക്കിിചെക്കിാണ്ടാ് ഭാാ�ചെയാ സംംരാക്ഷിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്് 
ഹൈകമാറുക എന്ന് വിലിയാ സംാംസ്കാാരാിക ദ�തയം കൂടിിയാാണ്് നോഗംാത്രാകവിികൾക്കി് എഴുത്ത്” എന്ന്് 
അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു (മാർച്ച് 2019 ലക്കിം 3). നോഗംാത്രാ കവിികൾ ഒനോരാസംമയാം ത്രാിഭാാ�ാ കവിികളായും 
ദാിഭാാ�ാകവിികളായും മാറുന്നു. അവിരുംചെടി നോഗംാത്രാഭാാ�കളിലുംം മലയാാളത്തിലുംം കവിിത രാചാിക്കിാൻ 
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അവിർക്കി് കഴിിയുന്നുണ്ടാ്. അവിരുംചെടി തചെന്ന് ഭാാ�യാിൽ കവിിത രാചാിക്കുനോമ്പാൾ ആ സംമൂഹിത്തിചെ� 
സംാമൂഹിിക സംാംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാങ്ങചെള സംതയസംന്ധമായാി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ അവിർക്കി് ആവുംന്നു. 
തങ്ങളുചെടി സംംസ്കൃതിനോയാാടുള്ള ജീാഗ്രത കൂടിിയാാണ്് ഓനോരാാ കവിിതയും. 

കന്ന്ടി ഭാാ�യുമായാി ബന്ധമുള്ള ‘റാവുംള’ എന്ന് നോഗംാത്രാ ഭാാ�യാിൽ കവിിത രാചാിക്കുന്ന് 
സുകുമാരാൻ ചാാലിഗംദ്ദ പ്രകൃതിയാിൽ നിന്ന്് രൂപികങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് തങ്ങളുചെടി വിംശത്തിചെ� 
നിലനിൽ�ിചെ� പ്രശ്നങ്ങൾ ചാിത്രാീകരാിക്കുന്നു. പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ�യും അതി ജീീവിനത്തിചെ�യും 
സംർഗ്ഗാാത്മിക പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ ആയാി ഈ കവിിതകൾ മാറുന്നു.

“തീന്നുക്കുചെകാത്തിന
മരാം ചെകാത്തിപുള്ളു
മചെടിയൂതി ചെതാറൂവ്വളി�ാട്ടി് ”. എന്ന്് കവിി പിറയുന്നു. പ്രകൃതിയുചെടി സൂക്ഷ്മിഭാാവിങ്ങളിൽ ആണ്് 
കവിിതയുചെടി ലാവിണ്യം ഉൾനോചാർന്ന്ിരാിക്കുന്ന്ത്. ഇരുംള ഭാാ�യാിൽ കവിിത എഴുതുന്ന് മണ്ിക
ണ്ഠൻ അട്ടി�ാടിിയും പിി. ശിവിലിംഗംവുംം തങ്ങളുചെടി കവിിതകചെള പ്രകൃതിനോയാാടിാണ്് നോചാർത്ത് 
ചെവിയ്ക്കുംന്ന്ത്. മാവിിലഭാാ�യാിലുംം തുളുവിിലുംം കവിിത എഴുതുന്ന് ധ്യനയയും പ്രകൃതിയും മനു�യനും 
തമ്മിലുംള്ള അനോഭാദയബന്ധത്തിചെ� ചാിത്രാങ്ങൾ ആണ് ്അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത.് പിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
വിീചെണ്ടാടുപ്പുകളായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിാവുംന്ന് നോഗംാത്രാ കവിിതകൾ പുതുകവിിതയുചെടി ഭാാവുംകതാചെത്ത 
നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്തിൽ ചെചാറുതല്ലാത്ത പിങ്ക് വിഹിിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

അച്ഛേശാ�ൻ മറയൂരികെ� ച്ഛേ�ാത്ര �വിിത�ൾ  

ഭാാ�യുചെടി ഹൈനർമ്മല്ലയം ചെകാണ്ടും നോഗംാത്രാപിാരാമ്പരായത്തിചെ� തനതു സംാഭാാവിം നിലനിർത്തി ചെകാണ്ടും 
പുതു കവിിതയാിൽ തനോ�തായാ ഇടിം കചെണ്ടാത്തിയാ കവിിയാാണ്് അനോശാകൻ മറയൂർ. മുതുവിാൻ വിിഭാാ
ഗംത്തിൽചെപിട്ടി കവിി തചെ� നോഗംാത്രാത്തിചെ� പിാരാമ്പരായചെത്ത നിലനിർത്താൻ കവിിതചെയാ ഒരും മാർ
ഗ്ഗാമായാി സംാീകരാിക്കുന്നു. തമിഴി് സംാാധ്യീനമുള്ള മുതുവിാൻ ഭാാ�ചെയാ മലയാാളലിപിി ഉപിനോയാാഗംിച്ചാണ്് 
നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. ‘ഇരാട്ടി നാവുംള്ള കവിിത’ചെയാന്ന്ാണ്് അനോശാകൻ മറയൂരാിചെ� കവിിതകചെള പിി. 
രാാമൻ വിിനോശ�ി�ിക്കുന്ന്ത്. പിാട്ടുകളും കഥയും വിർത്തമാനങ്ങളും മാത്രാമുള്ള ഭാാ�ചെയാ ചാരാിത്രാ
ത്തിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തി ചെവിയ്ക്കുംകയാാണ്് കവിിതകളിലൂചെടി. കാട്ടിറിവുംകളിൽ പിടിർന്നു കിടിക്കുന്ന് 
ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ, തീക്ഷ്ണ ഹൈവികാരാികഭാാവിങ്ങൾ, ആധുനിക നോലാകനോത്താടുള്ള ആകാം�കൾ, 
നവി സംാനോങ്കതിക വിിദയകനോളാടുള്ള ജ്ഞാംാനതൃഷ്ണകൾ, ഇവിയുചെടി ഒചെക്കി കൂടിി നോചാരാലാണ്് മറയൂരാിചെ� 
കവിിതകളിൽ ഉള്ളത്. 2017-ൽ പ്രസംിദ്ധിീകരാിച്ച ‘പിച്ചവി്ടി് ’ എന്ന് ആദയ കാവിയസംമാഹിാരാം തചെന്ന് 
ഉള്ളടിക്കിം ചെകാണ്ടാ് നോവിറിട്ടി് നിൽക്കുന്നു. ‘നോകാണ്ിത്തണ്ണിപ്പുടിവി’ എന്ന് ആദയ ഭാാഗംത്ത് മുതുവിാൻ 
ഭാാ�യാിൽ രാചാിച്ച കവിിതകളും അവിയുചെടി പിരാിഭാാ�കളും ആണു്ള്ളത്. ‘പൂവിിനുള്ളിചെല നോതനിൽ 
സൂരായൻ കിടിന്ന്് തിളയ്ക്കുംകയാാണു്’ എന്ന് രാണ്ടാാം ഭാാഗംത്തിൽ കവിിയുചെടി, മലയാാളത്തിൽ എഴുതചെ�ട്ടി 
കവിിതകളാണ്് ഉൾചെക്കിാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. തമിഴിിനോനാടും മലയാാളനോത്താടും ചാാർച്ചയുള്ള മുതുവിാൻ 
ഭാാ�യാിലാണ്് കവിിതകൾ രാചാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. അത് ശുദ്ധിമായാ നോഗംാത്രാഭാാ�യാാനോണ്ാ എന്ന് 
സംനോന്ദഹിങ്ങൾ ഒന്നും കവിിചെയാ ബാധ്യിക്കുന്ന്ില്ല. ഭാാ� നിരാന്തരാം മാറിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്തിനാൽ 
താനുൾചെ�ടുന്ന് തലമുറ സംംസംാരാിക്കുന്ന് വിാചെമാഴിിയാിൽ ആണ്് കവിിത രാചാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ചെതന്ന്് 
കവിി സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുന്നു. തചെ� ആന്തരാിക ഭാാ�ാ സംാതാവുംം ആർജ്ജിത ഭാാ�ാജ്ഞാംാനവുംം 
തമ്മിലുംള്ള സംംഘർ�ം കവിിതകളിൽ പ്രകടിമാണ്്. കഴിിയുന്ന്ത്രാ നോഗംാത്രാഭാാ�നോയാാടും, സംംസ്കാാ
രാനോത്താടും നോചാർന്ന്് നിൽക്കുവിാനാണ്് കവിി നിരാന്തരാം ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്. തങ്ങളുചെടി നോഗംാത്രാത്തിനു 
മാത്രാം പിരാിചാിതമായാ ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി ഭാാ�ാസംാതാചെത്ത നിലനിർത്തുവിാനുള്ള ശ്രീമവുംം 
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കവിിതകളിൽ കാണ്ാം. 
“കുഞ്ചാിതക്കിാത
ചെപിണ്ണ്ക്കി്
കുഞ്ചാിചെപിറചെണ്
കാട്ടിിലി ഒളുസം് ടിണ്ം
നോകത്ത സംത്തം നോകട്ടി്
ചെവിറും ചെപിണ്ണാകപിിയ്യി
തു�ന് റു നോപിറ്ട്ടി് 
എടി്ത്ത് ചെവിറണ്ം.” 

‘തു�’ എന്ന് കവിിതയാിചെല വിരാികൾ ആണ്ിത്. തു� എന്ന് വിാക്കി് മുതുവിാൻ ഭാാ�യാിൽ മാത്രാം 
പ്രനോയാാഗംത്തിലുംള്ളതാണ്്, അച്ചനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിികചെള പിറയുവിാൻ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്ന് 
ഈ വിാക്കിിചെന കവിിതയാിൽ പ്രനോയാാഗംിക്കുക വിഴിി പ്രാനോദശിക ഭാാ�ാസംാതാചെത്ത ബലചെ�ടുത്തുന്നു. 
തമിഴിിചെ�യും മലയാാളത്തിചെ�യും ഭാാ�ാ സംാഭാാവിത്തിൽ ചെപിട്ടി് ചെഞരുംങ്ങുന്ന് മുതുവിാൻ ഭാാ�ചെയാ 
സംാതന്ത്ര്യമാക്കിാനുള്ള ശ്രീമം കവിിതകളിലുംടിനീളം കാണ്ാം. ജീീവിിതത്തിചെ� ഓനോരാാ ഘട്ടിത്തിലുംം 
അനുഭാവിിക്കുന്ന് ആന്തരാിക സംംഘർ�ങ്ങളും ജീീവിിതാനുഭാങ്ങളും കവിിതയാിൽ ഉയാിർ ചെവിയ്ക്കുംന്നു. 
തങ്ങളുചെടി ജീീവിനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ പ്രകൃതിനോയാാടുള്ള സംഹിവിർത്തിതാത്തിചെ� അടിങ്ങാത്ത അഭാി
നിനോവിശമാണ്് അനോശാകൻ മറയൂരാിചെ� കവിിതകൾ. 

കാടികങ്ങളിനോലക്കിാണ്തു കടിന്നു ചെചാല്ലുന്ന്ത്. കാടുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി നോഗംാത്രാവിംശത്തിചെ� 
ഉത്പിത്തിചാരാിത്രാവുംം കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. ‘ചെപിാറമല’ എന്ന് കവിിതയാിൽ മുതുവിാൻ സംമുദായാത്തിചെ� 
വിംശ ചാരാിത്രാം കാണ്ാം. കണ്ണകി മധുരാാ നഗംരാം ചുചെട്ടിരാിച്ചനോ�ാൾ കുഞ്ഞ്ിചെന മുതുകിൽ ചുമന്ന്് 
നോദവിിയുചെടി അനുവിാദനോത്താചെടി മറയൂർ കാടുകളിനോലക്കി് വിന്ന്വിരാാണ്് മുതുവിാൻ സംമുദായാം എന്ന് 
ഐതിഹിയം കവിിതയാിൽ ചാരാിത്രാവിത്ക്കിരാിക്കുന്നു. “മീനാസംിയാമ്മാനോള / നീ നോപിസംി വി്ട്ടിതക്കി

മിച്ചം വിന്ത ഒറ
കുഞ്ചാിനിയും
മുതുകിലിപൂണ്ടാ്
ചെയാങ്ങ മലനോയാരാി
നോപിാന് റം”

തലമുറകളിലൂചെടി പികർന്നു കിട്ടിിയാ വിംശ ചാരാിത്രാം പുതുതലമുറയ്ക്ക്് കവിിതയാിലൂചെടി ഹൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്നു. 
ഉത്പിത്തി ചാരാിത്രാം മാത്രാമല്ല തങ്ങളുചെടി മാത്രാമായാ ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങളും സംാമൂഹിിക ജീീവിിതക്രിമ
ങ്ങളും കവിിതകളിൽ സംംഭാരാിച്ചു ചെവിക്കുന്നു. ‘ചെപിാറമല’ എന്ന് കവിിതയാിൽ തചെന്ന് വിിവിാഹിവുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടി ആചാാരാങ്ങചെള വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

“മുറചെ�ണ്ണിചെന ഒളിച്ചുചെവിച്ച്
നാലും ദിശക്കും ചെചാരും�ക്കിാരാികളുചെടി കൂട്ടിം
മുറചെച്ചക്കിൻ ഞാൻ
ഏതു കൂട്ടിത്തിൽ നോപിായാവിചെള തിരായും?”

വിിവിാഹിം മാത്രാമല്ല സംമൂഹിബന്ധങ്ങൾ, മരാണ്ാനന്തരാ കർമ്മങ്ങൾ, നാട്ടുവിയവിസ്ഥികൾ ഇങ്ങചെന 
സംമുദായാത്തിചെ� ചാരാിത്രാവുംം സംമകാലിക അവിസ്ഥികളും കവിിതയാിൽ കടിന്നു വിരുംന്നു. കാടി് 
അറുതിയുചെടി നോലാകം കൂടിിയാാണ്്. പുറചെമ കാണു്ന്ന് നോപിാചെല പിച്ച�് നിറഞ്ഞ്തല്ല കാടികങ്ങളിചെല 
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ജീീവിിതം. പ്രകൃതിനോയാാടി്, ജീീവിി വിർഗ്ഗാങ്ങനോളാടി് എല്ലാം മല്ലടിിച്ചു ചെകാണ്ടാാണ്ത് പുലരുംന്ന്ത്. മനു�യ 
വിർഗ്ഗാനോത്താടി് പ്രനോതയകിച്ചും. കാടു കയാറുന്ന് ആധുനിക ജീീവിിതസംമ്പ്രദായാങ്ങനോളാടി് കരുംനോത്താചെടി 
ചെചാറുത്തു നില്ക്കുകയും എതിർത്ത് നോതാൽ�ിക്കുകയും നോവിണ്ം. ആധുനിക ജീീവിിത പിരാിസംരാത്തിൽ 
ഒറ്റചെ�ട്ടു നോപിാകുന്ന് ഒരും ജീനത തങ്ങളുചെടി അറിവി് ചെവിച്ച് മുഖയധ്യാരാാ സംമൂഹിനോത്താടു കലഹിത്തിൽ 
ഏർചെ�ടുന്നു, എന്ന്് കവിിത സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുന്നു . സ്ത്രീീയും പുരും�നും തുല്ലയതനോയാാചെടി കാടിിചെ� 
ആവിാസംവിയവിസ്ഥിയാിൽ പുലരുംന്നു. കരുംനോത്താചെടി ഒറ്റയ്ക്ക്് ജീീവിിക്കിാനുള്ള നോപ്രരാക ശക്തി പികർന്നു 
നല്കുന്നു പിരാസ്പരാം. സ്ത്രീീജീീവിിതങ്ങളുചെടി കരുംത്തുറ്റ ആവിിഷ്ക്കാരാം കൂടിിയാാണ്് പില കവിിതകളും. ‘നോകണ്ീ
ത്തണ്ണീചെ�ാടിവി’ എന്ന് കവിിത ഉദാഹിരാണ്ം. 

“ആടിിയാാടിിയാാണ്ങ്ങത്ത
ഇചെ�ാടിവിതായാ് നമക്കി് മറ.” 

എന്നും 
“ചെനനചെ�
ഒറങ്ങി ക്കിിലിചെയാ
മനമുറുകി നോതാറാണ്ടാീചെക്കിടിക്കും
എചെ� തണ്ണീചെ�ാടിനോവി” 

എന്നും കവിിതയാിൽ പിറയുന്നു. മുറുക്കിി ഉടുക്കുന്ന് പുടിവി ദാരാിദ്രയത്തിചെ� അടിയാാളമാണ്്. ഒരും 
മുതുവിാൻ സ്ത്രീീയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാിന്ന്മുഖങ്ങളാണ്് പുടിവിയാിലൂചെടി അനാവിരാണ്ം ചെചായ്യുന്ന്ത്. 

“മുതുകിലും കുഞ്ചാിപൂൻടി്
കാചെമ്പാചെടി അടികനുള്ളി
ചെമടിിലി ചെകട്ടിിവിന്ത
ചെപിാടിവി
വി്റസം് ചെകടി�ായാ്
ഒറമൂല
സൂടിിചെകടി�ായാ്
മറുമൂല.”

‘ചെപിാടിവി’ എന്ന് പ്രതീകാത്മിക ബിംബത്തിലൂചെടി മുതുവിാൻ സ്ത്രീീയുചെടി ജീീവിിത ചാിത്രാം ചെവിളിചെ�ടുന്നു. 

കാടും നഗംരാവുംം ഒനോരാ ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമാവുംന്ന്നോതാചെടി, ഇവി തമ്മിലുംള്ള ഇഴിയാടു�ങ്ങൾ 
കവിിതയ്ക്ക്് കാരാണ്മാകുന്നു. ആധുനിക സംംസ്കൃതിയാിനോലക്കി് ഇറങ്ങി വിന്ന് പുതുതലമുറ അതിചെ� 
സംംത്രാാസംങ്ങളിൽ ലയാിച്ചു നോപിാകാചെത, തചെ� പിാരാമ്പരായചെത്ത സംദാ സ്മരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഒരും ബദൽ 
ജീീവിിതദർശനം രൂപിചെ�ടുത്തി എടുക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷയുചെടി, പ്രതയാശയുചെടി പിച്ച�് നിറഞ്ഞ് വിീടിാണ്് 
അവിരുംചെടി നോലാകം. ‘പിച്ചവി്ടി് ’ എന്ന്് കവിിതയ്ക്ക്് നോപിരാിടുനോമ്പാൾ കാടി് വിീടിായാി മാറുന്ന് ഒരും ഹിരാിത 
ദർശനം ഉരുംത്തിരാിയുന്നുണ്ടാ്. പ്രകൃതി തചെന്ന് വിീടിായാി മാറുന്ന് ഹിരാിത സംംസ്കൃതിയുചെടി ഉദാത്ത 
ലാവിണ്യ അനുഭാവിം ആണ്ത്, കിനാവും നോപിാചെല സുന്ദരാം. 

“വി്ടി് ചെമാത്തം തൂത്ത്
തിണ്ണലി ഇറചെന
നിലാവി് ചെവിറും
നച്ചത്രാം ചെവിറും എൻ റും നാൻ മായാാത
കിനാവി് ചെവിറും” 

എന്നും 
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“നോതാണ്ടാിയാിട്ടി മണ്ണിലി
തണ്ണി ചെതളസം്
മുനോട്ടിാടി ചെപിാടിവിനോയാറ്റി കുത്തി
മിത് ചെസംടുത്ത മണ്ണീലീ
മണ്ണുപിട്ടിായാ് ചെവിച്ചു തീക്കിണ്ം
ചെപിറമ്പിലി കതവുംം”. എന്നും 

വിീടിിചെന കുറിച്ച് പിറയുന്നു. മുതുവിാൻ ഭാാ�യാിചെലഴുതചെ�ട്ടി കവിിതകളിൽ ഇപ്രകാരാം ആദിമ സംംസ്കൃ
തിയുചെടി ഹൈജീവി നോചാാദനകളാണ്് അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. മലയാാളത്തിൽ എഴുതിയാ 
അനോശാകൻ മറയൂരാിചെ� കവിിതകൾ നവി മാധ്യയമ നോലാകത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് പിലനോ�ാഴും കടിന്നു 
വിരുംന്ന്ത്. മനു�യചെ� ജീീവിിതാവിസ്ഥികചെള പ്രകൃതി ബിംബങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു. 
ആധുനിക മനു�യചെ� ജീീവിിതപ്രശ്നങ്ങൾ, സംങ്കടിങ്ങൾ, പിാരാിസ്ഥിിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളുചെടി 
തകർച്ച, തിരാക്കി് ഇങ്ങചെന എന്തും മലയാാളത്തിൽ എഴുതചെ�ട്ടി കവിിതകളിലുംണ്ടാ്. ‘ഇന്ന്് ഞാൻ 
നോപിായാ നോലാകം’ എന്ന് കവിിതയാിൽ ആധുനിക മനു�യചെ� നോവിഗംനോമറിയാ ജീീവിിതാവിസ്ഥികൾ 
കാണ്ാം.

“4G നോവിഗംതയാിൽ
മനു�യൻ ഓടിി മറയുന്നു.
നോറാഡുകൾ മാന്തി നോവിഗംതകൂട്ടുന്നു,
ആംബുലൻസുകൾ പിായുന്നു
അവിക്കി് 10G നോവിഗംം 
എന്ന്ിട്ടും ജീഡിം വിീട്ടുമുറ്റത്ത്.”

പിട്ടിണ്ങ്ങൾ ഉയാരുംന്ന്തിനിടിയാിൽ ചാതഞ്ഞ്രാഞ്ഞും നോപിാകുന്ന് ദുരാിത ജീീവിിതങ്ങളാണു് ഇവിിചെടി 
പിരാാമർശിക്കുന്ന്ത്. നോഗംാത്രാ ജീീവിിതങ്ങനോളാചെടിാ�ം സംാതാപ്രതിസംന്ധി നോനരാിടുന്ന്വിരാാണ്് അവിർ. 

“ആരുംം തിരാിഞ്ഞുംനോനാക്കുന്ന്ില്ല
ജീഡിത്തിനുള്ളിലാണ്്
പില പിട്ടിണ്ങ്ങൾ
ചെകട്ടിിചെ�ാക്കിിയാിരാിക്കുന്ന്ത്.” 

പിാർശാവിത്കൃത സംമൂഹിത്തിചെ� അരാികു ജീീവിിതങ്ങചെള അടിയാാളചെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഈ വിരാികളിൽ. 
ആധുനിക ജീീവിിതസംാഹിചാരായങ്ങളിൽ ജീീവിിനോക്കിണ്ടാി വിരുംനോമ്പാൾ നോഗംാത്രാ വിിഭാാഗംങ്ങൾക്കി് നഷ്ടചെപി
ടുന്ന് ഹൈപിതൃകചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള സംനോന്ദഹിം കവിിതയാിൽ പിങ്കുചെവിക്കുന്നു. പിരാിഷ്ക്കാരാങ്ങൾ, ഭൂമാഫി
യാകൾ, കാടിിനോലക്കി് അതിരാില്ലാചെത കടിന്നു വിരുംന്ന് വിികസംനങ്ങൾ ഇചെതാചെക്കി നോഗംാത്രാ ജീീവിിത
ങ്ങചെള നന്ന്ായാി ഉലച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പിരാമ്പരാാഗംത ചെതാഴിിലുംകളും ഭാക്ഷണ് മാർഗ്ഗാങ്ങളും ഇല്ലാതായാനോതാചെടി 
വിരാണ്ടു നോപിായാ ജീീവിിതങ്ങചെള ഓർത്ത് ആശങ്കചെ�ടുകയും തനിക്കിാവുംം വിിധ്യത്തിൽ കവിിത ചെകാണ്ടാ് 
പ്രതിനോരാാധ്യം തീർക്കുവിാനും കവിി ശ്രീമിക്കുന്നു. ഇത്രാകണ്ടാ് ആദിവിാസംികളുചെടി ജീീവിിതചെത്ത അടിയാാ
ളചെ�ടുത്തിയാ കവിിത മലയാാളത്തിൽ ഏചെറയാില്ല. കാടിിചെ� നി�ബ്ദതയാിൽ ആണ്് കവിിതയുചെടി 
രൂപിചെ�ടിൽ. മണ്ണും ജീലവുംം കാറ്റുമാകാശവുംചെമല്ലാം നിദാന്ത ജീാഗ്രതനോയാാചെടിയുള്ള പ്രാർഥനകൾ 
ആയാി മാറുന്നു. 

പുതുമയുചെടി അനോനാ�ണ്ങ്ങളാണ്് പുതുകവിിത. ആഖയാനത്തിലുംം പ്രനോമയാത്തിലുംം ഭാാ�യാിലുംം 
ലാവിണ്യാനുഭാവിത്തിലുംം ഒന്നു മചെറ്റാന്ന്ിൽ നിന്നു നോവിറിട്ടു നിൽക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംത 
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ച്ഛേഡിാ. താര എസ്്.എസ്്. 

തിരുംവിനന്തപുരാത്ത് ജീനനം. ജീന്തുശാസ്ത്രീത്തിൽ ബിരുംദം. നോകരാള യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിൽ നിന്ന്് മലയാാളത്തിൽ 

ബിരുംദാനന്തരാ ബിരുംദവുംം പിിഎച്ച്.ഡിി.-യും. ‘പി�രാാണ്ിക സംാഹിിതയവുംം രാവിിവിർമ്മ ചാിത്രാങ്ങളും’, ‘ചാിത്രാ

ദർശനം: ചാിത്രാകലയുചെടി സംാംസ്കാാരാിക പിാഠങ്ങൾ’ തുടിങ്ങിയാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ശ്രീിശങ്കരാാചാാരായ 

സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല പിന്മന പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രത്തിൽ അദ്ധിയാപിിക.

രാീതിശാസ്ത്രീങ്ങചെള നിരാാകരാിക്കുന്ന്നോതാടുകൂടിി എചെതാരാാൾക്കും തചെ� ഭാാ�യാിൽ പിറയാാനുള്ള 
ഒരാിടിം പുതുകവിിതയാിലുംണ്ടാ്. ആ ഇടിത്തിനോലക്കിാണ്് അനോശാകൻ മറയൂർ എന്ന് കവിി, അനയം നിന്നു 
നോപിാകുന്ന് തചെ� ഭാാ�യുമായാി കാവിയസംപിരായ നടിത്തുന്ന്ത്. കവിിതകൾ ചെവിറും വിാക്കുകൾ അല്ലാതാ
വുംന്നു. ഒരും ജീനതയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെ� അടിയാാളചെ�ടുത്തൽ ആയാി മാറുന്നു. കാടികങ്ങളിൽ ആണ്് 
കവിിത പിിറക്കുന്ന്ത്. പൂവിിനുള്ളിചെല നോതനിൽ സൂരായചെനന്ന് നോപിാചെല നോഗംാത്രാ കവിിതകൾ മലയാാള 
കവിിതയാിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ലിപിിയാില്ലാത്ത ഭാാ�യാിചെല വിാചെമാഴിി വിഴിക്കിങ്ങചെള മചെറ്റാരും 
ഭാാ�ചെകാണ്ടാ് നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന് ആദിവിാസംി നോഗംാത്രാ സംാഹിിതയചെത്ത നോവിറിട്ടി സംാഹിിതയശാഖയാായാി 
മാറ്റുന്ന് പ്രക്രിിയായാാണു് മലയാാളത്തിചെല നോഗംാത്രാ കവിികൾ നടിത്തുന്ന്ത്. ആരുംം കടിന്നു ചെചാല്ലാത്ത 
കാടിിചെ� അക കാഴ്ചകളിനോലക്കി്, ഗംന്ധ സ്മൃതികളിനോലക്കി്, ആദിമ ഹൈജീവി അനുഭാവിങ്ങളിനോലക്കി് 
ചെകാണ്ടാ് നോപിാകുവിാൻ ഈ കവിിതകൾക്കി് കഴിിയുന്നുണ്ടാ്. ഭാാ� അവിിചെടി അനയമാകുന്ന്ില്ല. ആസംാാ
ദനത്തിചെ� പുതിയാ ലാവിണ്യ അനുഭാവിമാണ്് കവിിത പികർന്ന്് തരുംന്ന്ത്. ചാിതറി കിടിക്കുന്ന് ആദിമ 
സംമൂഹിങ്ങചെള കവിിത ചെകാണ്ടാ് നോചാർത്ത് നിർത്തി സംംസ്കാാരാചെത്തയും ജീീവിിതചെത്തയും വിീചെണ്ടാടുക്കിാ
നുള്ള പ്രതിനോരാാധ്യ പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ആയാി നോഗംാത്രാ കവിിതകൾ മാറുന്നു.

സ്ൈായാ� ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 

അനോശാകൻ മറയൂർ, പിച്ചവി്ടി്, ഡിി സംി ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം, 2017 

കുമാരാൻ വിയാനോലരാി, നോഗംാത്രാ സംംസ്കാാരാ പിഠനങ്ങൾ, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടി്,  തിരുംവിനന്തപുരാം, 
2010 

പ്രദീപിൻ പിാമ്പിരാിക്കുന്ന്്, ദലിത് പിഠനം സംാതാം സംംസ്കാാരാം സംാഹിിതയം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടി്, 
തിരുംവിനന്തപുരാം, 2007 

മനോനാജീ് മാതിരാ�ള്ളി, നോകരാളത്തിചെല ആദിവിാസംികൾ, കലയും സംംസ്കാാരാവുംം, ഡിി.സംി. ബുക്സ്്, 
നോകാട്ടിയാം, 2013 

രാാമൻ പിി., പ്രാനോദശികത ബദൽ ജീീവിിതം, നോദശാഭാിമാനി വിാരാിക, 2019 നവിംബർ 10



ചാിലമ്പുകാവിയത്തിചെല കനൽചാിന്തകൾ
നോഡിാ. ആർ. ഗംീതാനോദവിി

അസംി. ചെപ്രാഫ., ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, പിന്മന നോകന്ദ്രം.

“അകനോമ പിരാിണ്ാമം വിരുംത്തി
സംാാസ്ഥിയം നരാർ-
ക്കിരുംളാൻ കവിിതനോപിാൽ 
മറ്റുനോണ്ടാാ ശുശ്രൂ�ക”

 –ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി

നൂറ്റാണ്ടുകളായാി നിലനിന്ന് കാവിയപിാരാമ്പരായത്തിചെ� നിലാവിസ്തമിക്കുനോമ്പാൾ പിഴിമയാിൽനിന്നു 
വിീരായമുൾചെക്കിാണ്ടാ് ഒരും പുതിയാ സൂരായൻ പിിറന്നു എന്നു പ്രഭാാവിർമ്മചെയാക്കുറിച്ചു പിറഞ്ഞ്ാൽ അത് 
അതിശനോയാാക്തിയാാചെണ്ന്ന്് ആ കാവിയസംപിരായചെയാക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന്വിർ പിറയാിചെല്ലന്ന്് ഉറപ്പുണ്ടാ്. 
‘സം�പിർണ്ണിക’ മുതൽ ‘അപിരാിഗ്രഹിം’ വിചെരായുള്ള കവിിതാ സംമാഹിാരാങ്ങളും ശയാമമാധ്യവിവുംം 
അനതിസംാധ്യാരാണ്മായാ പ്രതിഭായുചെടി തിളക്കിം ചെകാണ്ടാ് നോശാഭാിക്കുന്ന്വിയാാണ്്. പ്രാചാീന കവിികൾ 
മുതൽ ഒ.എൻ.വിി. വിചെരായുള്ളവിരുംചെടി ഗംന്ധവിചാസ്സുമാചെയാത്തിയാ കവിിചെയാ ആധുനികതയുചെടിയും ഉത്ത
രാാധുനികതയുചെടിയും ഇടിയാിൽ എവിിചെടി പ്രതിഷ്ഠിിക്കിണ്ം എന്ന്തായാിരുംന്നു വിായാനക്കിാരുംചെടിയും 
നിരൂപികരുംചെടിയും പ്രധ്യാന പ്രശ്നചെമന്ന്് നോതാന്നുന്നു. കവിി പിനോക്ഷ ചെതല്ലും പിതറിയാില്ല. കാവിയാനുശീ
ലനത്തിചെ� ധ്യയാനാത്മികത ചെകാണ്ടുനോനടിിയാ ആത്മിബലത്തിൽനിന്ന്് സംാന്തംവിഴിി തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്്, 
പിാരാമ്പരായത്തിൽനിന്ന്് നോശഖരാിച്ച ജ്ഞാംാനോനാർജ്ജചെത്ത ഏറ്റവുംം പുതിയാ കാലത്തിചെ� സംമസംയകചെള 
പൂരാി�ിക്കുന്ന്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു.

ഹൃദയാംചെകാണ്ടു വിായാിക്കുനോമ്പാൾ മാത്രാം തുറക്കുന്ന്താണ്് കവിിത. കവിിമനസ്സ്ിചെ� അനുധ്യയാ
നത്തിൽനിന്ന്് രൂപിം ചെകാള്ളുന്ന് അനുഭൂതികളിനോലക്കി് മചെറ്റാരും ഹൃദയാചെത്ത നോചാർത്തുവിയ്ക്ക്ലാണ്് 
യാഥാർത്ഥാ വിായാന. വിായാിക്കിാൻ തുടിങ്ങുനോമ്പാൾ പൂർവി വിായാനകളുചെടി രാസംവിാഹിിനി ഒ�ം തുറ
ക്കിചെ�ടും. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന് കവിി ഒരും തുടിർച്ചയാാണ്്, കാവിയവുംം. വിാല്മീീകി പികർന്ന്ിട്ടി നോശാകം 
കവിിഹൃദയാങ്ങളിൽ നീറിനീറി നോ�ാകമായാി പിരാന്നുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു, നി�ാദതാത്തിന് ഒരാിക്കിലുംം 
ശാശാതമായാ യാശസ്സ്് ഹൈകവിരാാതിരാിക്കിചെട്ടി എന്ന്ാശിച്ച്. ഏതുനോവിദനചെയായും സം�ന്ദരായമാക്കിി മാറ്റി 
ഹൃദയാചെത്ത നവിമാചെയാാരും വിിരാിയാലിനോലക്കി് കൂട്ടിിചെക്കിാണ്ടു നോപിാകാൻ കവിിക്കില്ലാചെത കഴിിയാില്ല. പ്ര
ഭാാവിർമ്മയുചെടി ‘കനൽചാിലമ്പ്’ എന്ന് കാവിയം വിായാിച്ചു തീരുംനോമ്പാൾ ജീലത്തിൽ നിന്നുയാർന്നു വിരുംന്ന് 
ജീീവിൻമുക്തിയുചെടി ഒരും വിിരാിയാൽ കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. മനോനാഹിരാമായാ ഒരും ചെവിള്ളാമ്പൽപ്പൂവി്, 
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അതിചെ� വിിശുദ്ധിിയും നോനർത്ത ഗംന്ധവുംം തരുംന്ന് അനുഭാവിം ഈ കാവിയാസംാാദനത്തിനുനോശ�ം 
അനുവിാചാക ഹൃദയാത്തിലുംണ്ടാാകുന്ന് വിിരാിയാലുംം വിിശുദ്ധിിയും കൂടിിയാാണ്്.

കാളിദാസംൻ പികർന്ന്ിട്ടി ഒരും സംമസംയ കാലചെത്ത കടിന്ന്് നോകട്ടു നോകഴ്വിിയാിലൂചെടി കവിിമനസ്സ്ിൽ 
സ്ഥിാനംപിിടിിക്കുകയും അതിചെ� പൂരാണ്ത്തിലൂചെടി ഇനോ�ാഴും മാറ്റം വിരാാത്ത സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിചെ� 
സംമകാലാവിസ്ഥികളിനോലക്കി് നല്ല ഹൈകവിഴിക്കിനോത്താചെടി അതിചെന സംമനായാിക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാൾ 
സം�ന്ദരായത്തിചെ�യും ദുരാന്തത്തിചെ�യും നിസ്സ്ംഗംതയുചെടിയുചെമാചെക്കി അർത്ഥാങ്ങചെള വിയാഖയാനിക്കു
ന്ന് കവിിചെയാ നമുക്കി് കാണ്ാം. ജീീവിിതത്തിചെ� അനോനകം പിാഠങ്ങചെള ‘കനൽചാിലമ്പി’ൽ കവിി 
ചെകാരുംത്തു വിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പുറനോമ നോനാക്കുന്ന്വിർക്കി് നിസ്സ്ാരാചെമന്നു നോതാന്നുന്ന് ഒരും പിാൽക്കിാരാിയുചെടി 
ജീീവിിതം നോപിാലുംം ഇത്രാ അനന്തഹൈവിചാിത്രായത്താൽ ആവൃതമാചെണ്ന്നു കാണു്നോമ്പാൾ ഓനോരാാ 
ജീീവിിതവുംം എത്രാ നിഗൂഢവുംം വിിചാിത്രാവുംമായാിരാിക്കിാം എന്ന്് നമ്മൾ ചാിന്തിച്ചു നോപിാകും. ജീീവിിതത്തി
ചെ� ചെപിാരുംളും ആഴിവുംം നോതടുന്ന് ഒരാാൾക്കു മാത്രാനോമ ഇത്രാ ആഴിത്തിൽ ഒരും ചാിരാിയുചെടി അർത്ഥാം 
നോതടിിനോ�ാകാനാവൂ. നമ്മൾ എത്രാകണ്ടാിട്ടും കാണ്ാചെത നോപിാകുന്ന്, തിരാിച്ചറിയാാത്ത കാഴ്ചകചെള, 
അനുഭൂതികചെള ഹൃദയാത്തിനുള്ളിനോലക്കി് ചെവിളിചെ�ടുത്തിത്തരുംന്ന്യാാളാണ്് കവിി. ആരാാലുംം ശ്രീദ്ധിി
ക്കിചെ�ടിാചെത നോപിാരുംന്ന് ഒരും ലില്ലിപ്പൂവിിചെ� പിാവിനമായാ വിിരാിയാലിൽ അഴികിചെ� ദിവിയദർശനം 
സംാധ്യയമാക്കിിത്തന്ന് കവിിയാാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി. 

“അനുരാാഗംിണ്ിയാായാ കനയതൻ ശാാസംം നോപിാചെല
അതിപിാവിനമായാ ഗംന്ധവുംം നോചാരുംം നിങ്ങൾ” 

     –ലില്ലിപ്പൂക്കിൾ

എന്ന്് ആ ലില്ലിപ്പൂക്കിളുചെടി ഗംന്ധചെത്ത ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ഉപിമിക്കുനോമ്പാൾ അനോതവിചെരായാില്ലാത്ത 
ഒരും ഗംന്ധാനുഭാവിത്തിചെ� �ിഗം്ധ്യത തചെന്ന് നമുക്കുണ്ടാാകുന്നു. അതു നോപിാചെല ഒരും സംമസംയയ്ക്കുംള്ളിൽ 
ഒരും സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിചെ� നിഗൂഢതകൾ മുഴുവിനും ഈ കവിി ചെവിളിവിാക്കിിത്തരുംന്നു. നായാികയുചെടി 
ജീീവിിത ദുരാന്തത്തിന് വിഴിിചെയാാരുംക്കുന്ന്താകചെട്ടി സ്ത്രീീചെയാ ഉടിലായാി മാത്രാം കണ്ടാ പുരും�ന്മാരുംചെടി 
നീചാതകളും. എക്കിാലത്തും പുരും�നാൽ നിർമ്മിക്കിചെ�ട്ടി സംാമൂഹിയ വിയവിസ്ഥികൾക്കും വിിധ്യിക്കും 
അനുസംരാിച്ച് ജീീവിിനോക്കിണ്ടാി വിന്ന്വിളാണ്് സ്ത്രീീ. ജീീവിിതത്തിചെ� പിാൽക്കുടിമുടിഞ്ഞുംനോപിായാ അനോനകം 
സ്ത്രീീജീന്മങ്ങചെള നമുക്കു ചുറ്റും കാണ്ാം; അവിരാിചെല നിസ്സ്ംഗംതയുചെടിയും പുച്ഛത്തിചെ�യും ചാിരാി 
അധ്യികമാരുംം തിരാിച്ചറിയുന്ന്ിചെല്ലങ്കിലുംം. അതുതിരാിച്ചറിഞ്ഞ് കവിിയാാണ്് കുമാരാനാശാൻ. ആശാചെ� 
ചാിന്താവിിഷ്ടയാായാ സംീതയാിൽ സംീത നോദഹിം ചെവിടിിയുന്ന്തിനു തനോലന്ന്ാൾ അതിചാിന്തയുചെടി വിിചാാ
രാമഗ്നതയാിലൂചെടി മറ്റാനോരാാടും ചെവിളിചെ�ടുത്താനാവിാത്ത സ്ത്രീീയുചെടി അന്തഃസംംഘർ�ത്തിചെ� തലം 
ആശാൻ ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്:

“സ്ഫുടിമിങ്ങചെന ഹിന്ത! ബുദ്ധിിയാിൽ
പിടിരുംം ചാിന്തകളാൽ തുടിിച്ചിനോത
പുടിവിയ്ക്കും പിിടിിച്ച തീ ചുഴി-
ന്നുടിൽ കത്തുചെന്ന്ാരുംബാലനോപിാലവിൾ”

ഇവിിചെടിയാാകചെട്ടി ആ നോവിദനമുഴുവിൻ അതിചെ� പിാരാമയത്തിൽ നിസ്സ്ംഗംതയുചെടിയും പുച്ഛത്തിചെ�യും 
ചാിരാിയാായാി നായാികയുചെടി മുഖത്ത് പിരാക്കുകയാാണു്ണ്ടാായാത്. ഇത്തരാം ചാിരാികളുചെടി അർത്ഥാചെത്ത 
വിയാഖയാനിനോക്കിണ്ടാത്, ഈ സംമസംയപൂരാി�ിനോക്കിണ്ടാത് കാലത്തിചെനാ�ം നടിക്കുന്ന്, കാലചെത്ത കടിന്നു 
കാണു്ന്ന് കവിിയുചെടി കർത്തവിയമായാി മാറുന്നു. മാറാത്ത സംമൂഹിത്തിചെ� ചാട്ടിങ്ങചെള നോനാക്കിി വിിരാൽ 
ചൂണ്ടാിയാ കവിിയുചെടി അലചെയാാലി വിീണ്ടുംവിീണ്ടും കാലത്തിലൂചെടി കവിികൾ ഏറ്റുപിാടുന്നു. അനോ�ാഴും 
മാറാത്തതായാി ഒനോന്ന്യുള്ളൂ, സ്ത്രീീ പുരും�നാൽ നിയാന്ത്ര്യിക്കിചെ�നോടിണ്ടാവിളാചെണ്ന്ന് നോബാധ്യം മാത്രാം.
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പിാൽക്കുടിമുടിഞ്ഞ്ിട്ടും ചുണ്ടാിചെല ചാിരാിമായാാത്ത നായാികയുചെടി ലാവിണ്യചെത്ത നമ്മുചെടി 
മനസ്സ്ിനോലക്കുപികർന്നുചെകാണ്ടാാണ്് കാവിയത്തിചെ� തുടിക്കിം. നീണ്ടാിടിംചെപിട്ടി കണ്ണുള്ളവിൾ, കണ്ണിൽ 
കുറുമ്പുനിറച്ചവിൾ, വിിരാൽചെഞാടിിച്ച് മിന്ന്ൽ�ിണ്ർനോപിാചെല, ഉറുമി വിായ്ത്തില�ിചെനാത്ത് പുളഞ്ഞ്് 
പിിന്തിരാിഞ്ഞും നോപിാകുന്ന്വിൾ എന്ന്ിങ്ങചെന. അവിളുചെടി സം�ന്ദരായം മാത്രാമല്ല വിിവിിധ്യ വിികാരാവിായ്പും 
ഈ ദൃശയചാിത്രാത്തിൽ കവിി പികർത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. തലയാിചെല പിാൽക്കുടിം തറയാിൽ വിീണു്ടിഞ്ഞ്നോ�ാൾ 
നോപിായാതു നോപിാചെയാന്ന് മട്ടിിൽ ചുണ്ടുനോകാട്ടിി ചൂളം കുത്തിയാതുനോപിാലുംള്ള ഭാാവിം, പിാലും വിീണ് നോചാല 
കുടിചെഞ്ഞ്ാതുക്കിി അരാഞ്ഞ്ാണ്ിനോലക്കുതിരുംകിയുള്ള നില്പാ്, ഉടിലുംചെവിട്ടിിച്ച് ഉദാസംീനയാായുള്ള നോപിാക്കി് 
ഇചെതാചെക്കി കണ്ടാ് കവിിയും അമ്പരാന്നുനില്ക്കുന്നു. ‘ചെഞട്ടിടിർന്ന്് കാറ്റിലാടിിക്കിറങ്ങും പിാഴിിലയാായാ് ’ 
എന്ന്് അവിളുചെടി ജീീവിിതാവിസ്ഥിചെയാ കൂടിി ധ്യാനി�ിച്ച് നായാികചെയാ നമുക്കി് പിരാിചാിതയും പ്രിയാമുള്ള
വിളുമാക്കിിത്തീർക്കുന്നു. അവിചെളക്കുറിച്ച് കവിിക്കും കൂടുതചെലാന്നും അിറയാില്ല, അവിളുചെടി തലയാിചെല 
പിാൽക്കുടിം നിതയജീീവിിതത്തിചെ� നിദാനമാചെണ്ന്ന്ല്ലാചെത. എന്ന്ിട്ടും അതുവിീണു്ടിഞ്ഞ്നോ�ാൾ 
കണ്ണീരാിനു പികരാം അവിളുചെടി ചുണ്ടാിൽ വിിരാിഞ്ഞ് പുഞ്ചാിരാിയുചെടി, കണ്ണിചെല തിരായാിളക്കിത്തിചെ� 
കാരാണ്മാണ്് കവിിനോതടുന്ന്ത്.

“മൂന്നു നോലാകചെത്തയും പുച്ഛി-
ചെച്ചാന്നു കണ്ണിറുക്കിി
നിന്ന്നിൽ�ിൽ പിിന്തിരാിഞ്ഞും
നോപിായാിടുവിാചെനനോന്ത?’’

എന്ന്് ആശ്ചരായചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്ന് കവിിനോയായും കടിന്ന്് മിന്ന്ൽ നോപിാചെല അവിൾ മറഞ്ഞ്ിട്ടും,
“പിാലുംവിീണ് മണ്ണിലുംണ്ടാാ
പുഞ്ചാിരാിത്തിളക്കിം
പിാൽക്കിറുകത്തല�ത്തു
ണ്ടാാമനസ്സ്ിൻ സംതയം”

തുടിർന്ന്് കുറത്തിയുചെടിയും നോകാമരാത്തിചെ�യും സംതയദർശനങ്ങളിലൂചെടി അവിളുചെടി ജീീവിിത കഥയുചെടി 
സംമസംയ പൂരാി�ിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്് കവിി. കവിിചെയാനോ�ാചെലതചെന്ന് കുറത്തിയും നോകാമരാവുംം അന്തർ
ദർശനത്തിൽ നിന്ന്ാണ്് സംതയചെ�ാരുംളിചെന നോതടുന്ന്ത്.

തത്തചെയാചെക്കിാണ്ടാ് കുറത്തിചെയാടു�ിക്കുന്ന് ചാിത്രാത്തിചെ� ചെപിാരുംൾ മചെറ്റാരും നായാികാദുരാന്തം 
കൂടിിയാാണ്്. രാാവിണ്ൻ ചാിറകരാിഞ്ഞ് പിക്ഷിയാിലൂചെടി ആ കഥ ചെചാന്നുനില്ക്കുന്ന്ത് അപിഹിരാിക്കിചെ�ട്ടി 
സംീതയുചെടി വിയഥയാിലാണ്്. സംമാനമായാി ഈ കാവിയത്തിചെല നായാികയുചെടി കഥയും ചുരുംൾ നിവിരുംന്നു.

“പിാലുംനോപിായാാൽ ചാിരാിക്കിയാ-
ല്ലാചെതയുനോണ്ടാാ വിഴിി; തൻ
വിാഴി് വുംതൻ പിാൽക്കുടിം സംർവിം
മുന്ന്നോമയുടിഞ്ഞ്ാൽ” 

എന്നു കുറത്തി അവിളുചെടി ചാിരാിയുചെടി ചെപിാരുംൾ വിയാഖയാനിക്കുന്നു, നോ�ഹിമാണ്് അധ്യികാരാമല്ല 
സ്ത്രീീയുചെടി മനസ്സ്ിചെന പുരും�നോനാടു നോചാർത്തു നിർത്തുന്ന്ത് എന്ന്് രാാവിണ്ചെനനോ�ാചെലതചെന്ന് തിരാി
ച്ചറിയാാത്ത രാാജീാവിാണ്് അവിചെള ഭാർത്താവിിൽനിന്നും പിിഞ്ചുമകനിൽനിന്നും അപിഹിരാിക്കുന്ന്ത്.

“രാത്നംചെമല്ലാം നിനക്കുള്ളൂ
യാജ്ഞാംനോമ നോദവികൾക്കുള്ളൂ” 

എന്നു പിണ്ടാ് നാരാദൻ നളനുചെകാടുത്ത ഉപിനോദശം എല്ലാ രാത്നംവുംം അപിഹിരാിക്കിചെ�ടിാവുംന്ന്താചെണ്
ന്ന് അതിനോമാഹിത്തിനോലക്കിാണ്് രാാജീാധ്യികാരാചെത്തയും പുരും�ാധ്യികാരാചെത്തയും നയാിച്ചചെതന്ന്് 
പിില്ക്കാാല ചാരാിത്രാം ചെതളിയാിക്കുന്നു. അധ്യികാരാംചെകാണ്ടു കീഴി്ചെ�ടുത്തചെ�ട്ടിവിചെളങ്കിലുംം ഒരും കുഞ്ഞ്ിന് 
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അമ്മയാായാി, രാാജീകീയാ സുഖങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ കഴിിയുനോമ്പാളും അവിളുചെടി ഉള്ളിൽ കണ്ണുനീർ വിാർന്നു
നിറഞ്ഞ്ിരുംന്നു. അങ്ങചെന കഴിിയുനോമ്പാഴിാണ്് ഒരും ദിനം മകനു ദീർഘായുനോസ്സ്കാൻ ഒരും താപിസംൻ 
എത്തുചെമന്ന്് അവിൾക്കി് സംാപ്നദർശനമുണ്ടാാകുന്നു. ചെകാട്ടിാരാത്തിചെലത്തിയാ ഭാിക്ഷു തചെ� പ്രിയാതമ
നാചെണ്ന്ന്് അവിൾ തിരാിച്ചറിയുന്ന് നിമി�ം:

“ഒരും കാറ്റുമിളകീല
ഇലയാനങ്ങീല
പിദ�ഡി്പിദങ്ങളവിർ
ക്കിിടിയാിലായാ് പിറന്നു.”

നോ�ഹിത്തിചെ� ദൃഢാഭാിലാ�ങ്ങചെള തട്ടിി നീക്കിാൻ ഏതു കരാത്തിനാണ്് കഴിിയുക. എത്രാനിനോ�ധ്യി
ച്ചിട്ടും ‘മൃതിചെയാങ്കിൽ മൃതി’ എന്നുറച്ച് അയാാനോളാചെടിാ�ം ജീീവിിക്കിാൻ ആഗ്രഹിിച്ച അവിചെള ഒടുവിിൽ 
‘വിിധ്യി വിഴിിചെതളിയാിക്കിചെട്ടി’ എന്നുറച്ച് വിസംന്ത പിഞ്ചാമിനാളിൽ അരായാാൽത്തറയാിൽ കാണ്ാചെമന്ന്് 
അയാാൾ സംമയാം കുറിച്ചു. വിിധ്യിയുചെടി വിഴിി മചെറ്റാരും വിിധ്യമായാിരുംന്നു. ജീീവിിതത്തിചെ� നിയാന്ത്ര്യണ്ം 
മുഴുവിൻ തചെ�ഹൈകയാിചെലന്നു കരുംതുന്ന് മനു�യൻ വിിധ്യിയുചെടി നിശ്ചയാങ്ങളിൽ ചെപിട്ടുഴിലുംന്നു! ഒരും 
നിശ്ചയാമില്ലചെയാാന്ന്ിനും എന്ന്് ആവിർത്തിച്ചു പിറയാി�ിക്കുന്ന് പിരാമഹിിതമറിഞ്ഞും കൂടിാത്ത, ജീീവിിത 
നാടികത്തിചെ� ദുരാന്ത രാംഗംങ്ങളാണ്് പിിന്ന്ീടിനോങ്ങാട്ടി് അവിളുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ അരാനോങ്ങറുന്ന്ത്. 
മുന്ന്ിൽ തുറന്ന്ിട്ടി നോ�ഹിവിിശാാസംങ്ങളുചെടി ചെകാട്ടിാരാവിാതിൽ കടിന്ന്് അവിൾ നോപിാകാചെനാരുംങ്ങു
നോമ്പാൾ രാാജീാവുംണ്ർന്ന്് ‘എവിിനോടിക്കിീയാിരുംട്ടിിൽ’ എന്ന്് അലറുന്ന്തുനോകട്ടി് ഇനി രാക്ഷയാിചെല്ലന്നു 
മനസ്സ്ിലാക്കിി,

“കരാവിാളമവിൾ വിീശി
ഇരുംതുണ്ടാായാരാചാൻ”

വിിധ്യി ഹൈവിപിരാീതയം അവിചെള ചെകാലപിാതകിയുമാക്കിി. വിാൾമുന മകചെ� ചെനറ്റിയാിലുംം ഉരാഞ്ഞ്തായാി 
നോതാന്ന്ിചെയാങ്കിലുംം നോ�ഹിത്തിചെ� വിിളി അവിചെള അപ്രതിനോരാാധ്യയമായാ പ്രവിാഹിമാക്കിി ഇരുംളിനോല
ചെക്കിാഴുക്കിി. പിനോക്ഷ അവിചെളത്തും മുൻനോപി മൃതി വിി��ാമ്പായാിവിന്ന്് അയാാചെള കൂട്ടിിചെക്കിാണ്ടു 
ചെപിായ്ക്ക്ഴിിഞ്ഞ്ിരുംന്നു. വിിധ്യിയുചെടി അനിനോ�ധ്യയമായാ നിയാമങ്ങൾക്കു മുന്ന്ിൽ നിസ്സ്ഹിായാായാിത്തീരുംന്ന് 
സ്ത്രീീയുചെടിനോമൽ പിിന്ന്ീടി് ദുരാന്തത്തിചെ� പിരാമ്പരായാല്ലാചെത ഏതു സംഹിായാ ഹിസ്തമാണ്് നീളുക. കുറ
ത്തിയുചെടി നോബാധ്യത്തിൽ നിന്ന്് നോകാമരാത്തിചെ� ചെവിളിപിാടുകളിനോലയ്ക്ക്ാണ്് തുടിർന്ന്് കഥ നീളുന്ന്ത്.

ആ രാാത്രാിയാിൽ അവിൾ തളർന്ന്ലഞ്ഞ്് ഒരുംസംംഘം കാമാർത്തരുംചെടി ഹൈകകളിലാണ്് 
ചെചാന്നുപിതിച്ചത്. ഉടിലുംം ഉയാിരുംം തകർന്ന്് അതിദീനയാായാ അവിചെള ആവിഴിിവിന്ന് വിണ്ിക്കി് എത്തി
ച്ചതാകചെട്ടി ഒരും നോവിശയാലയാത്തിലുംം. സ്ത്രീീചെയാ ആകർ�കയാാക്കുന്ന്തുനോപിാചെലതചെന്ന് ശപിിക്കിചെ�ട്ടി 
വിഴിികളിനോലക്കി് നയാിക്കുന്ന്തിനും അവിളുചെടി ഉടിലഴിക് കാരാണ്മാകുന്നു. നോ�ഹിിക്കിചെ�ടിാൻ എത്രാ
യാാശിച്ചിട്ടും ഉടിൽമാത്രാമായാി തിരാിച്ചറിയാചെ�നോടിണ്ടാി വിരുംന്ന് സ്ത്രീീയുചെടി ജീീവിിത ഹൈദനയമാണ്്

“അവിചെളചെക്കിാണ്ടുവിിട്ടുനോപിാൽ
ഉടിലിൻ താവിളത്തിൽ” 

എന്ന് പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി കവിി വിയക്തമാക്കുന്ന്ത്. സ്ത്രീീയുചെടി മാദകലാവിണ്യത്തിന് വിിലനോപിശുന്ന്ിടിം. 
കാമത്തിടിമ്പായാ അവിചെള കാണു്നോമ്പാൾ വിാസംവിദത്തയുചെടി ദുരാന്തം നമ്മുചെടി മനസംിലുംണ്രുംന്ന്ത് 
സംാാഭാാവിികം. സംാഹിചാരായം എന്തായാാലുംം കർമ്മത്തിചെ� തുടിർച്ചയാായാി അതിചെ� ഫലവുംം വിന്നു 
നോചാരുംചെമന്ന്് വിാസംവിദത്തയുചെടി കഥയാിനോലതുനോപിാചെല ഇവിിചെടിയും സൂചാി�ിക്കിചെ�ടുന്നു.

ഒരും ദിനം പുതു പില്ലക്കിിലണ്ഞ്ഞ് അതിഥിചെയാ സംാീകരാിക്കുനോമ്പാൾ അനിർവിചാനീയാമായാ 
വിാത്സലയസുധ്യചെകാണ്ടാ് അവിൾക്കുള്ളം നിറഞ്ഞും. കുഞ്ഞ്ിനായാി പിാലുംചുരാന്ന് അമ്മചെയാനോ�ാചെല 
ചെമനോ�ർത്തുപുണ്ർന്ന്നോ�ാൾ തന്നുള്ളിലുംണ്ർന്ന് പുത്രാവിാത്സലയചെത്ത അവിൾ തിരാിച്ചറിഞ്ഞും. 
അവിചെ� ജീീവിിതകഥയും ചെനറ്റിയാിചെല മുറി�ാടും പിാപിനോബാധ്യത്തിചെ� അഗ്നിയാിനോലക്കിാണ്് അവിചെള 
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പിതി�ിച്ചത്. ഈഡിി�സം് രാാജീകുമാരാചെനനോ�ാചെല അറിയാാചെത അമ്മചെയാ പ്രാപിിച്ച മകചെ� ദുരാന്തം 
പിചെക്ഷ ഈ മകൻ അറിയുന്ന്ില്ല. എന്ന്ാൽ സംാന്തം മകചെന ആത്മിാവുംചെകാണ്ടും ശരാീരാം ചെകാണ്ടും 
തിരാിച്ചറിയുന്ന് അമ്മയുചെടി അപിരാിഹിാരായമായാ കുറ്റനോബാധ്യത്തിചെ� കനൽ സ്ത്രീീവിംശത്തിനോലക്കു 
മുഴുവിൻ പിടിർന്നുകത്തുന്നു. നീചാചെനങ്കിലുംം വിിശാസംിച്ച ഭാർത്താവിിചെനചെക്കിാന്ന്്, മകചെന ചെവിടിിഞ്ഞ്് 
നോ�ഹിം നോതടിിനോ�ാകുന്ന് അവിൾക്കി് വിിധ്യിചെയാാരുംക്കിിയാ ജീീവിിത ദുരാന്തം കർമ്മാനുസംിദ്ധിമാണ്് എന്നും 
വിയാഖയാനിക്കിാം. അനോ�ാഴും സ്ത്രീീതചെന്ന്യാാണ്് കുറ്റവിാളിയാാകുന്ന്ത്. അഗ്നിയാിലുംം ദഹിിക്കിാചെത 
പിാതികരാിഞ്ഞ് വിിരൂപിമായാ ഉടിൽ ആർക്കുംനോവിണ്ടാാചെത നോവിശയാലയാത്തിൽ നിന്ന്് അവിചെള 
ഒരും പിാൽക്കിാരാന് ചെകാടുക്കുന്നു:

“അതിൽ�ിചെന്ന്ക്കിരാഞ്ഞ്ിട്ടിി-
ല്ലവിചെളാരുംദിനവുംം
കരാച്ചിൽ പുച്ഛം കലർന്ന്
ചാിരാിയാാനോയാ വിിരാിഞ്ഞും”

“ജീീവിിതത്തിൻകുടിംചെപിാട്ടിി-
ത്തകർന്ന്വിൾചെക്കിളുനോതാ
പിാൽക്കുടിം വിീണു്ടിയുനോമ്പാ-
ളതുകണ്ടു കരായാാൻ ?”

സംമസംയാപൂരാകനായാി മാറി നിന്ന്് കവിി എല്ലാം കാണു്ന്നു. ഭൂതഭാാവിി വിർത്തമാനങ്ങചെള നോകാർ
ത്തിണ്ക്കുന്ന് കഥയുചെടി രാസംച്ചരാടി് കുറത്തിയാിലൂചെടി നോകാമരാത്തിലൂചെടി കവിിയുചെടി കയ്യിചെലത്തുന്നു.

കാവിയത്തിചെ� അവിസംാന ഖണ്ഡത്തിൽ കവിിയുചെടി കാഴ്ചകളാണ്്. പിാൽക്കുടിമുടിഞ്ഞ് പിിനോറ്റന്നു
പുലർച്ചയാിൽ പുഴിയാിൽ ചെപിാന്തിയാ അവിളുചെടി ജീഡിമുഖത്തും ആചാിരാി നോകാടിിക്കിിടിന്ന്ിരുംന്നു. അവിളുചെടി 
പ്രണ്യാ സംാക്ഷാത്കാരാത്തിചെ� പ്രതീകചെമനോന്ന്ാണ്ം വിസംന്തപിഞ്ചാമിനാളിൽ ഇലഞ്ഞ്ിപ്പൂചെപിാ
ഴിിയും രാാത്രാിയാിൽ ചെപിാൻനിലാവിിചെ� പൂചെമ്പാടിി കലരുംന്ന് നടുരാാവിിൽ ചെനയ്തലാമ്പൽ കുളത്തിനു 
നടുവിിൽ മനോനാഹിരാമായാ ഒരും കാഴ്ച കവിി കാണു്ന്നു. ജീലത്തിനു മുകളിനോലക്കി് ഉയാർന്നുവിരുംന്ന് 
ചെതാഴുകയ്യും അതിനുള്ളിൽ തുളുമ്പുചെന്ന്ാരും പിാൽക്കുടിവുംം!

“പുലരുംനോമ്പാഴിതു താഴ്ന്നു
മറയുചെമങ്കിലുംമാ-
യാിടിത്തു ചെവിള്ളാമ്പലിൻ പൂ
വിിടിർന്നു പുഞ്ചാിരാിക്കും.

ഇതളുകൾ തൂവിിയാ പിാൽ-
�തകണ്ക്കിിരാിക്കും
മലർത്തണ്ടും ചെഞടുപ്പും ഹൈക-
ക്കുടിന്ന് നോപിാലിരാിക്കും”

ഇതു കണ്ടു നിറയാാനായാ് വിരുംന്ന് കവിി ഈ സംതയ, സം�ന്ദരായ ദർശനത്തിലൂചെടി ജീീവിിതത്തിചെ� 
സംമസംയ പൂർത്തീകരാിക്കുന്നു. ഇതിലൂചെടി കാളിദാസംനും യുവികവിിയും കാലത്തിചെ� തുടിർക്കിണ്ണിക
ളാവുംകയും കാലചെത്ത അതിജീീവിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.

III

കാലനോത്താടുനോചാർത്തുവിച്ചുവിായാിക്കുനോമ്പാൾ ഇചെതാരും സ്ത്രീീപിക്ഷ രാചാനയാാചെണ്ന്ന്് വിയാഖയാനി
ക്കിചെ�ടിാം. കാലത്തിനപ്പുറം നിന്നുകാണു്നോമ്പാൾ, കാലാതീതമായാ മനു�യജീീവിിത ദുരാന്തത്തിചെ� 
ചെപിാള്ളുന്ന് ആഖയാനചെമന്നും വിിനോശ�ി�ിക്കിാം. മനു�യജീീവിിതമാകുന്ന് പ്രനോഹിളികയാിൽ അടുത്ത 
നിമി�ംനോപിാലുംം നമ്മുചെടി വിരുംതിയാിലചെല്ലന്നു തിരാിച്ചറിഞ്ഞുംജീീവിിക്കുന്ന്വിർ വിിരാളം. നായാികയുചെടി 
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ദുരാന്തകഥ ജീീവിിതത്തിചെ� ഓനോരാാ ഘട്ടിത്തിലുംം നാടികീയാമായാി ഉത്തനോരാാത്തരാം തീവ്രാമാവുംകയും 
ഒടുവിിൽ പ്രായാശ്ചിത്തചെമനോന്ന്ാണ്ം അതിചെനല്ലാം കാരാണ്മായാ ഉടിലിചെന അവിൾ അഗ്നിയാിലർ�ി
ക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. അവിിചെടി ജീീവിിതം അവിസംാനിക്കുന്ന്ിചെല്ലങ്കിലുംം ശരാീരാനോത്താടുള്ള മമതാബന്ധം 
അനോന്ന് അവിൾക്കി് അറ്റുനോപിായാിരുംന്നു.

“ഇതിന്ന്കത്തിരുംന്ന്ല്ലീ ഇച്ഛതൻ
ചാിത്രാകമ്പളം
നോനർചെത്താരാിഴികചെളചെക്കിാണ്ടു
ചെനയ്തിരുംന്ന്തു ഞാൻ സംദാ” 
   –നിഴിലുംകൾ നീളുന്നു 

എന്ന്് ആത്മിാവിിനും ശരാീരാത്തിനും തമ്മിലുംള്ള ബന്ധചെത്ത ജീി.ശങ്കരാക്കുറു�് വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ടാ്. 
ഇച്ഛകചെളല്ലാം അറ്റുനോപിാകുനോമ്പാൾ, ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്ന്നോത പിാപിമായാി നോതാന്നുനോമ്പാൾ പിിചെന്ന് ഉടിലി
ചെനന്തർത്ഥാം. എന്ന്ിട്ടും പിാലും വിിൽ�നക്കിാരാിയാായാി നോവി�ം പൂർത്തിയാാക്കിാൻ അവിൾ നിനോയാാഗംിക്കി
ചെ�ടുന്നു. ഒടുവിിൽ കുടിമുടിച്ച് പ്രകൃതി സംായാം അവിളിൽ നോബാധ്യമുണ്ർത്തുന്നു. ആ ഒരുംനിമി�ത്തിചെ� 
ചെവിളിപിാടിിൽ ശരാീരാമാകുന്ന് കുടിം ഉടിനോയാണ്ടാതിചെ� ചെപിാരുംൾ അവിൾ തിരാിച്ചറിയുകയും ചെചായ്യുന്നു:

“ന ലീയാനോത കുംഭാ ഇവിാംബരാം സംായാം” 

ആത്മിാവി് നിതയമാണ്്, നോദഹിം പിതിക്കുനോമ്പാൾ അത് നശിക്കുന്ന്ില്ല, കുടിത്തിചെല ആകാശം കുടിമുടി
ഞ്ഞ്ാലുംം ഉടിയാാത്തതു നോപിാചെല സ്ഥൂല ശരാീരാം നശിച്ചാലുംം ആത്മിാവി് നശിക്കുന്ന്ില്ല എന്ന്് സംാരാം. 

പിാൽക്കുടിമുടിഞ്ഞ് നിമി�ം അവിളിചെല നോബാനോധ്യാദയാത്തിചെ� നിമി�മാണ്്. അത്രായും 
നിസ്സ്ംഗംമായാി ജീീവിിതചെത്ത, തചെ� ഉടിലിചെന കാണ്ാൻ കഴിിഞ്ഞ് നിമി�ം. സംാന്തം ജീീവിിതത്തിചെ� 
കുടിമുടിച്ച് പിാരാണ് വിീട്ടിാനുള്ള ശക്തി ഈ നോബാധ്യത്തിൽനിന്ന്ാണ്് അവിൾ നോനടിിയാത്. ആനിമി�ം 
നോലാകനോത്താടുമുഴുവിൻ പുലർന്ന് പുച്ഛവുംം ചുണ്ടുനോകാട്ടിലുംം അനോതവിചെരാ അനുഭാവിിച്ച വിിധ്യിഹൈവിപിരാീതയ
ങ്ങനോളാടുള്ള നിസ്സ്ംഗംതയും മരാണ്ചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയാത്തിചെ� തിളക്കിവുംം ഒചെക്കി അവിളുചെടി 
കണ്ണിലുംം ചാിരാിയാിലുംം പിരാക്കുന്നുണ്ടാ്. ദാരുംണ്മായാ അന്തയത്തിൽ നിന്ന്് സം�ന്ദരായത്തിചെ� ഒരും വിിരാി
യാലിലൂചെടി ജീീവിന്മുക്തിയുചെടി ശുഭ്രാത ആവിിഷ്കാരാിക്കിചെ�ടുന്നു. ഒരും ചെവിള്ളാമ്പൽപ്പൂവിിചെ� വിിശുദ്ധിിയാി
നോലക്കി് അതിചെന കവിി ആവിാഹിിക്കുന്നു. ഒ�ം ജീീവിിതംചെകാണ്ടു യാാചെതാന്നും ഹൈകവിരാാനിചെല്ലന്ന് 
തിരാിച്ചറിവുംം അവിളുചെടി പിരാമമായാ സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ� പ്രഖയാപിനവുംം.

IV

ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളുചെടി കാലം കഴിിഞ്ഞുംനോപിായാി എന്ന് ലയാത്താറിചെ� വിാദം കുചെറചെയാാചെക്കി 
മലയാാളികളും സംാീകരാിച്ച കുറുംകവിിതകളുചെടി കാലത്ത് ഒരും ദീർഘ കാവിയം കൂടിി രാചാിച്ച് വിീണ്ടും 
ശ്രീനോദ്ധിയാനാകുന്നു ശ്രീീ.പ്രഭാാവിർമ്മ. ലഘുകാവിയങ്ങനോളക്കിാൾ വിായാനക്കിാരുംചെടി മനസ്സ്ിൽ ആഴിത്തിൽ 
ഇടിംപിിടിിക്കിാൻ കഥാകാവിയങ്ങൾക്കുകഴിിയുചെമന്ന് തിരാിച്ചറിവിാകാം ഈ രാചാനയുചെടി ഒരുംകാരാണ്ം. 
മചെറ്റാന്ന്് ഒരുംതരാം വിീചെണ്ടാടുക്കിലാണ്.് പിാരാമ്പരായത്തിചെ� നഷ്ടപ്രായാമായാിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് കാവിയ
രാീതികചെള തിരാിച്ചുചെകാണ്ടുവിരാാനുള്ള ശ്രീമം. ഇത് വിിമർശനങ്ങൾക്കി് വിഴിിചെയാാരുംക്കിാം. ഉത്തനോരാാ
ത്തരാാധുനികം എചെന്ന്ാചെക്കി പിറഞ്ഞ്് പിാശ്ചാതയവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ�പിിന്ന്ാചെല എഴുത്തുകാർ 
പിായുനോമ്പാൾ സംാന്തംനോദശത്തിചെ� ചെചാാൽവിഴിക്കിങ്ങചെള, ഈണ്ങ്ങചെള നാട്ടുസംംസ്കാാരാത്തിലലിഞ്ഞും 
നോചാർന്ന് കാഴ്ചകളിലൂചെടി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ ഈകവിി ശ്രീമിക്കുന്ന്തുകാണ്ാം.

സംമസംയാപൂരാണ്ത്തിലൂചെടിയുള്ള അഖയാനരാീതി, ഛനോന്ദാബദ്ധിത, കുറത്തി വൃത്തം, കുറത്തിയാി
ലൂചെടിയും നോകാമരാത്തിലൂചെടിയുമുള്ള കഥാവിതരാണ്ം ഇചെതാചെക്കി സംമകാലികമചെല്ലന്നു നോതാന്ന്ാം. 
എന്ന്ാൽ നോദശത്തിചെ�യും വിംശീയാതയുചെടിയും നോവിരുംകൾ ഇതിലുംണ്ടാ്. കവിിതയുചെടി രൂപി ഭാാവിതല
ങ്ങളിൽ ഒരും ക്ലൗാസംിക് സംംസ്കാാരാം പുലർത്തുന്ന് കവിി കനൽചാിലമ്പിചെ� രൂപിഘടിനയാിൽ നോചാർത്ത 
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നാനോടിാടിിത്തം കാവിയഗുണ്മായാി പിരാിണ്മിക്കുന്നുണ്ടാ്. നോകവിലതാത്തിൽനിന്ന്് ഭാാവുംകതാത്തിനോലക്കി് 
ഭാാ�യും കല്പാനകളും പിരാിവിർത്തനചെ�ടുത്തുന്ന്തിചെ� രാസംവിിദയചെക്കിാണ്ടാ് വിാക്കിിചെന കവിിഞ്ഞും നിൽ
ക്കുന്ന് അർത്ഥാത്തിചെ� വിയംഗംയഭാംഗംി പ്രഭാാവിർമ്മയുചെടി കവിിതകളുചെടി പ്രനോതയകതയാാണ്്. ബാഹിയമായാ 
സംമകാലിക പ്രാധ്യാനയത്തിനപ്പുറം ഈ കാവിയചെത്ത ഒരും ദർശനത്തിചെ� ഔന്ന്തയത്തിനോലക്കുയാർ
ത്തുന്ന്ത് ഈ പ്രനോതയകതയാാണ്്.

“ഉടിയാണ്ം പുറനോന്താടിാ
നിമി�നോമയാകനോമ
പിിടിഞ്ഞ്ിടും കിളിക്കുഞ്ഞും
പുറംനോലാകമണ്യൂ
തകരാണ്ം ഘനമ�നാ
വിരാണ്മങ്ങകനോമ
അതിനു നോശ�നോമ പിദം
ചാിറകടിിച്ചുണ്രൂ”

കുറത്തിയുചെടി തത്ത ചാിത്രാം ചെകാത്തിചെയാടുക്കിാചെത നിന്നുപിരുംങ്ങുന്ന്തു കണ്ടാാണ്് കവിി ഇങ്ങചെന 
പിറയുന്ന്ത്. ഉള്ളിചെല ഘനമ�നത്തിചെ� ആവിരാണ്ം തകർന്ന്് ചാിറകടിിച്ചുണ്രുംന്ന് പിദം എന്ന് 
കല്പാന വിാക്കിിചെ� ഉരുംവിചെ�ടിലിചെന ഭാംഗംിയാായാി പികർത്തുന്നു. കുറത്തി കഥ പിറഞ്ഞുംനിർത്തിയാിടി
ത്ത് ചെവിളിച്ച�ാടിിചെ�കഥചെയാ കവിി ഇങ്ങചെന കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നു:

“ചാിതറിമാറിയാകണ്ണി
തിരാിചെകവിന്ന്ിടുന്നു
ഉചാിതമാമിടിത്തതു
വിിളങ്ങി നിന്ന്ിടുന്നു.”

ഭാിക്ഷു നോവി�ത്തിൽ ചെകാട്ടിാരാത്തിചെലത്തുന്ന് പ്രിയാതമചെന നായാിക കാണു്ന്ന് നിമി�ത്തിചെ� ഭാാവി 
തീവ്രാത:

“ഒരും കാറ്റുമീളകീല-
യാിലയാനങ്ങീല
പിദ�ഡി്പിദങ്ങളവിർ-
ക്കിിടിയാിലായാ് പിറന്നൂ”

ഇവിിചെടിചെയാാചെക്കി വിാക്കിിചെ� ഉചാിതജ്ഞാംത ചെകാണ്ടാ് പികരുംന്ന് ഭാാവിദീപ്തിി മനോനാഹിരാമാണ്്.

ഒരും സംമസംയയും വിിരാിഞ്ഞും നിൽക്കുന്ന് ഒരാാമ്പൽപ്പൂവുംം അതു കാണു്ന്ന് കവിിയും മാത്രാമാണ്് 
ഇവിിടുചെത്ത യാഥാർത്ഥായം. ബാക്കിിചെയാല്ലാം സംമസംയാപൂരാകനായാ കവിി നിർമ്മിക്കുന്ന് ഭാാവിനയുചെടി 
സം�ന്ദരായനോലാകമാണ്്. കണ്ണകിയുചെടി ചാിലമ്പുകഥയുചെടി വിിദൂരാധ്യാനി ഈകാവിയം നോപിരാിലൂചെടി പികരും
ന്നുണ്ടാ്. പുരും�മനസ്സ്ിചെല കാമാന്ധതയുചെടി നോനർക്കി് ഈ കാവിയ ചാിലമ്പിചെല കനൽ കത്തിചെയാരാി
യാണ്ചെമന്ന്് ഈകവിിയും ആശിച്ചിട്ടുണ്ടാാവിാം. 

ച്ഛേഡിാ. ആർ. �ീതാച്ഛേദവിി
അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 
സംർവികലാശാല, പിന്മന പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം. കൃതികൾ: അക്ഷരാ മ�നം, 
തിരുംവിാതിരാ: കലയും അനുഷ്ഠിാനവുംം, എക്സ്ികൂട്ടിീവി് ചെമമ്പർ, നോകരാള നോഫാൿ
നോലാർ അക്കിാദമി. Sahapedia–Unesco Fellow 2019



ഒരും പ്രതിസംാഹിിതയവിിചാാരാം: 
വിള്ളനോത്താളിൽ നിന്ന്് ചെക.ആർ നോടിാണ്ിയാിനോലക്കുള്ള ദൂരാം

ശയാംരാാജീ് ആർ.
ഗംനോവി�കൻ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല, കാലടിി

ചെക.ആർ നോടിാണ്ിയുചെടി ‘ഒരും പ്രതിസംാഹിിതയവിിചാാരാം’ എന്ന് കവിിത മലയാാളസംാഹിിതയത്തി
ചെ� വിിചാാരാമാതൃകയാിൽ (Paradigm)1 വിരുംത്തുന്ന് ഒരും വിിനോച്ഛദചെത്ത നിരാീക്ഷണ് വിിനോധ്യയാമാക്കുക
യാാണ്ിവിിചെടി. നോടിാണ്ിയുചെടി വിിമർശനാവിനോബാധ്യചെത്ത അടിിമുടിി പ്രതിഫലി�ിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്് 
പ്രതിസംാഹിിതയവിിചാാരാം. തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛനും കവിിതയുചെടി പ്രനോമയാ പിരാിസംരാമാകുന്നുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ 
എഴുത്തച്ഛചെന ഈ കവിിത അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത് പിതിറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന് സംാഹിിതയാവിനോബാധ്യ
ത്തിചെ� തീർത്തും വിിപിരാീതമായാ ഒരും ദിശയാിലാണ്്. അത്തരാം ഒരും ശ്രീമത്തിന് സംവിിനോശ�മായാ 
രാാഷ്ട്രീീയാ മാനങ്ങളുമുണ്ടാ്. അത് വിിശദമാകാൻ മലയാാളത്തിചെല എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാ കവിിതാ 
പിരാിസംരാങ്ങളിലൂചെടി സംാമാനയമായാി കടിന്നുനോപിാനോകണ്ടാതുചെണ്ടാന്ന്് നോതാന്നുന്നു.

മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലായാി ചാിതറിക്കിിടിക്കുന്ന്വിയാാണ്് മലയാാളത്തിചെല എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാ 
പിദയപിാഠങ്ങൾ. മലയാാളത്തിൽ മനോറ്റചെതങ്കിലുംം ഒരും കവിിചെയാ പ്രനോമയാമാക്കിി ഇത്തരാത്തിൽ ഒരും 
ഭാാവുംകതാം രൂപിചെ�ട്ടിതായാി കാണ്ാൻ സംാധ്യിക്കിില്ല. നോകാവുംണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിി മുതൽ ബിനീ�് പുതു�
ണ്ംവിചെരാ ആ കണ്ണികൾ നീണ്ടു കിടിക്കുന്നു. പിതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല അവിയക്തതകളിൽ നിന്നും 
എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് മൂർത്തമായാ സംാംസ്കാാരാിക സംങ്കല്പാനചെത്ത ആകൃതീകരാിക്കുന്ന്തിൽ അനോനകം 
ആഖയാനങ്ങൾ പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഐതിഹിയങ്ങളും സംാഹിിതയചാരാിത്രാങ്ങളും ജീീവിചാരാിത്രാങ്ങളും 
നോപിാചെല തചെന്ന് മലയാാളിയുചെടി ‘തുഞ്ചാൻ കാഴ്ചചെയാ’ ചാിട്ടിചെ�ടുത്തിയാ സുപ്രധ്യാന അഖയാനപിാഠങ്ങ
ളായാിരുംന്നു ഈ കവിിതകളും. മലയാാളത്തിചെല വിലിയാശതമാനം കവിികൾ ഈ നോശ്രീണ്ിയാിൽ കണ്ണി
നോചാർന്ന്ിട്ടുണ്ടാ്. വിള്ളനോത്താളിചെ�യും കുഞ്ഞ്ിരാാമൻ നായാരുംചെടിയും അക്കിിത്തത്തിചെ�യും ഒന്ന്ിനോലചെറ 
കവിിതകളിൽ എഴുത്തച്ഛൻ നോകന്ദ്ര പ്രനോമയാമാകുന്നുണ്ടാ്. കവിികളായാി അറിയാചെ�ട്ടിവിർ മാത്രാമല്ല 
സംി.രാാധ്യാകൃഷ്ണൻ, നോചാലനാട്ടി് അചാുതനോമനോനാൻ എന്ന്ിങ്ങചെന പ്രധ്യാന ഗംദയകാരാന്മാരുംം ‘എഴുത്ത
ച്ഛനിൽ’ കവിികളായാിട്ടുണ്ടാ്. എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാമായാി നോനാവിലുംകൾ പുറത്തു വിരുംന്ന്തുനോപിാലുംം 
ഇരുംപിചെത്താന്ന്ാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ മാത്രാമാചെണ്ന്നുള്ളത് ഇവിിചെടി ശ്രീദ്ധിിനോക്കിണ്ടാ വിസ്തുതയാാണ്്. എന്തു
ചെകാണ്ടാ് കവിിത? എചെന്ന്ാരും നോചാാദയം പ്രധ്യാനമാണ്്. കവിിക്കി് കാനോവിയാപിാസംന എന്ന് ലളിതമായാ 
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ഉത്തരാത്തിൽ അതവിസംാനിക്കിില്ല. രൂപിപിരാമായാ ചാില സംവിിനോശ�തകൾ കവിിതയുചെടി ആസംാാദ
നനോശ�ിയാിലുംം ആകർ�ണ്ീയാതയാിലുംം പ്രകടിമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. കവിിതയാിൽ 
വിരാികളുചെടി വിിനയാസംത്തിലൂചെടി സംാധ്യയമാകുന്ന് താളക്രിമവുംം വിരാികളുചെടിതചെന്ന് യാാന്ത്ര്യികമായാ ആവിർ
ത്തനങ്ങളും വിായാനക്കിാരാിചെല വിികാരാങ്ങളുചെടി ഒഴിിഞ്ഞ് ഇടിങ്ങചെള നോവിഗംത്തിൽ പിിടിിചെച്ചടുക്കിാൻ 
നോശ�ിയുള്ളതാചെണ്ന് ചെടിറി ഈഗംിൾടിണ് പിറയുന്നുണ്ടാ് (2007: 27). ആവിർത്തിക്കിചെ�ടുന്ന് വിരാികൾ 
കവിിതയാിചെല ആശയാപ്രകാശനത്തിചെ� വിയഗ്രതയാാകുന്നു. ഗംദയത്തിന് ആവിർത്തനം അനോരാാചാ
കമാകുനോമ്പാൾ പിദയത്തിന് അത് ആകർ�ണ്മായാി മാറാം. ഇങ്ങചെന കവിിതയുചെടി ജീനകീയാത 
അതിചെ� ജീനിതകഘടിനയാിൽ തചെന്ന് ഒളിഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ജീനസംാമാനയത്തിചെ� പ്രജ്ഞാംകളിനോല
ക്കി് ആശയാവുംമായാി തുളഞ്ഞുംകയാറാൻ നോശ�ിയുള്ള കരുംത്തുറ്റ മാധ്യയമരൂപിം തചെന്ന്യാാണ്് കവിിത. 
നോനാവിലിസ്റ്റും ഭാാ�ാഹൈവിജ്ഞാംാനികരുംം ഗംദയകാരാന്മാരുംം ഒചെക്കി തങ്ങളുചെടി ‘തുഞ്ചാൻചാിന്തയുചെടി’ 
ആവിിഷ്ക്കാരാത്തിന് കവിിത വിയാപികമായാി ചെതരാചെഞ്ഞ്ടുത്തതിൽ രൂപിത്തിചെ� ആവിിഷ്ക്കാരാപിരാവുംം 
ഹൈവികാരാികവുംമായാ ഈ സംാധ്യയത പ്രധ്യാന കാരാണ്മായാിട്ടുണ്ടാാകാം.

നോകാവുംണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിി, നോകരാളവിർമ്മ വിലിയാനോകായാിത്തമ്പുരാാൻ, ചെകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞ്ിക്കു
ട്ടിൻ തമ്പുരാാൻ തുടിങ്ങി പിലരുംം പിദയരൂപിത്തിൽ എഴുത്തച്ഛചെന അഭാിസംംനോബാധ്യന ചെചായ്യുന്ന്ത് 
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിലുംം അതിന് മുൻപുമായാി കചെണ്ടാത്താൻ കഴിിയും. ഇവിചെയാല്ലാം 
തചെന്ന് എഴുത്തച്ഛചെന നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് ഒരും ഇതിവൃത്ത ഭാാവുംകതാം രൂപിചെ�ടുന്ന്തിചെ� ഊർജ്ജമാ
യാിരുംനോന്ന്ക്കിാചെമങ്കിലുംം എഴുത്തച്ഛൻ ഒരും കാവിയപ്രനോമയാ സംാധ്യയതയാായാി വിയവിസ്ഥിാപിിതമാകുന്ന്ത് 
വിള്ളനോത്താൾ കവിിതകളിലൂചെടിയാാണ്്.

വിള്ളച്ഛേ�ാളികെ� ‘കെസ്കാച്ചുംം ഡിിഹൈസ്നും’

എഴുത്തച്ഛചെ� കാവിയവിയക്തിതാനോത്താടി് ഏറ്റവുംം ഹൈവികാരാികവുംം ഭാാവിനാത്മികവുംമായാി പ്രതികരാിച്ച 
കവിിയാാണ്് വിള്ളനോത്താൾ നാരാായാണ്നോമനോനാൻ. സംാഹിിതയ-കലാ പിരാിനോപിാ�ണ് പിരാിശ്രീമങ്ങ
ളിൽ വിള്ളനോത്താൾ പുലർത്തിയാ അഭാിമാനവുംം ആനോവിശവുംചെമല്ലാം അനോദ്ദഹിത്തിചെ� എഴുത്തച്ഛൻ 
പ്രനോമയാ കവിിതകളിലുംം ചെതളിഞ്ഞും നിൽക്കുന്നു. ഒരും ചെവിട്ടിത്തുനാട്ടുകാരാൻ മചെറ്റാരും ചെവിട്ടിത്തുകാരാന് 
നൽകുന്ന് കാവിയാർച്ചനയുചെടി പ്രാനോദശികാഭാിമാനം മാത്രാമല്ല ഈ കവിിതകളിൽ ഉളളടിങ്ങിയാിട്ടുള്ളത്. 
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദയ ദശകങ്ങളിൽ പുറത്തു വിന്ന് വിള്ളനോത്താളിചെ� എഴുത്തച്ഛൻ കവിി
തകൾക്കി് ചാരാിത്രാപിരാമായാി ചാില പ്രാധ്യാനയങ്ങളുമുണ്ടാ്.

സംാഹിിതയമഞ്ജരാീ സംമാഹിാരാങ്ങളിൽ മാത്രാം നോതാണ്ിയാാത്രാ, തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ, തിരൂർ 
ചെപിാന്ന്ാനി പുഴി, എന്ന്ിങ്ങചെന മൂന്ന്് എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാ കവിിതകൾ ഉൾചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്ന്തായാി 
കാണ്ാം.2 ‘തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ‘ ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള മാസംികകളിലുംം മറ്റും പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കിചെ�ട്ടി 
വിള്ളനോത്താളിചെ� മംഗംളനോ�ാകങ്ങൾ ഈ കവിിതകനോളാളം തചെന്ന് പ്രസംിദ്ധിങ്ങളുമാണ്്. മാത്രാവുംമല്ല 
അജ്ഞാംാതകർതൃകവുംം പ്രസംിദ്ധിങ്ങളുമായാ തുഞ്ചാൻ മംഗംളനോ�ാകങ്ങളുചെടി കർതൃതാവുംം വിള്ളനോത്താ
ളിൽ ചാാർത്തചെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാ്. സംർഗ്ഗാാത്മികമായാ ഈ ഉദയമങ്ങചെള കൂടിാചെത എഴുത്തച്ഛചെ� നോപിരാിൽ 
പ്രസംിദ്ധിീകൃതമായാ രാാമാനുജീൻ ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള മാസംികകളുചെടി പ്രസംാധ്യകനായും വിള്ളനോത്താൾ 
പ്രവിർത്തിക്കുകയുണ്ടാായാി. നനോവിാത്ഥാാനം, ആധുനികീകരാണ്ം, നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനം, നോകരാള 
നോദശാവിനോബാധ്യം എന്ന്ിങ്ങചെന നോകരാളത്തിചെ� സുപ്രധ്യാന ചാരാിത്രാ സംന്ദർഭാങ്ങനോളാടി് നിരാന്തരാം 
സംംവിദിച്ച് സംഞ്ചാരാിച്ച കാവിയ വിയക്തിതാചെമന്ന് നിലയാിൽ വിള്ളനോത്താളിചെ� ഈ തുഞ്ചാൻ അഭാിനി
നോവിശചെത്തയും സംവിിനോശ�മായാി നോനാക്കിിക്കിാനോണ്ണ്ടാതുണ്ടാ്.
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1920-ൽ പുറത്തു വിരുംന്ന് വിളളനോത്താളിചെ� ‘ഒരും നോതാണ്ിയാാത്രാ’ എന്ന് കവിിത എഴുത്തച്ഛൻ 
പ്രനോമയാ കവിിതകളിൽ പ്രധ്യാനചെ�ട്ടിതായാിരുംന്നു. കാല്പാനികമായാ ഭാാവിപിശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഞ്ചാി
യൂന്ന്് ചെതാഴിിലാളിയാായാ നോവിട്ടുവിചെ� എഴുത്തച്ഛൻ രാാമായാണ്ാലാപിമാണ്് ‘ഒരും നോതാണ്ിയാാത്രാ’ 
എന്ന് കവിിതയുചെടി ഇതിവൃത്തം. തുഞ്ചാൻ കൃതിയുചെടി ജീനകീയാതയും വിിനോമാചാനപിരാതയും നനോവിാ
ത്ഥാാനകാല ജീാതി വിിമർശനത്തിൽ ഹൈകനോകാർക്കുന്ന്താണ്് കവിിതയുചെടി പ്രതയക്ഷം. ഈ ഉപിരാി
തലനോബാധ്യചെത്ത പിിൻതള്ളി കവിിതയുചെടി ആന്തരാികഘടിനചെയാ നിർദ്ധിാരാണ്ം ചെചായ്യാൻ സുനിൽ 
പിി ഇളയാിടിം ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ടാ് (2011: 1591). കവിിതയാിൽ വിിജ്ഞാംാനത്തിലൂചെടി വിിനോമാചാനം കാം�ി
ക്കുന്ന് കീഴിാള പ്രതിനിധ്യാനമായാ നോവിട്ടുവിചെ� അറിവിിചെ�യും വിിനോമാചാനത്തിചെ�യും അടിിസ്ഥിാനം 
കിളി�ാട്ടി് രാാമായാണ്ത്തിചെ� ആലാപിനമാണ്്. നോതാണ്ി�ാട്ടിിന് എഴുത്തച്ഛൻരാാമായാണ്ം പികരാം 
വിയ്ക്ക്ചെ�ടുന്ന് നനോവിാത്ഥാാന മാനവിികതചെയാ വിിമർശനാത്മികമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തുകകൂടിിയാാണ്് 
സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം. ‘ഭാാരാതത്തിലുംം നോകരാളത്തിലുംം നോദശീയാതയുചെടിയും നനോവിാത്ഥാാനത്തിചെ�യും 
സംാംസ്കാാരാിക മൂലധ്യനമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെ�ട്ടിത് ഏറിയാ കൂറും ഹൈവിദിക-ബ്രാഹ്മണ്ിക പിാരാമ്പരായ
മാണ്്. ഇതരാ പിാരാമ്പരായങ്ങൾ നിലനിന്ന്ത് അതിചെ� അപിരാചെമന്ന് നിലയാിലാണ്്. ഈ പിദവിിചെയാ 
മറികടിക്കിാൻ അവി മഹിാപിാരാമ്പരായനോത്താടി് ഇണ്ങ്ങുകനോയാാ വിിലയാം പ്രാപിിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യണ്മാ
യാിരുംന്നു. സംാമൂഹിയശാസ്ത്രീപിഠനങ്ങൾ സംംസ്കൃതീകരാണ്ം (sanskritisation) എന്നു നോപിരാിട്ടു വിിളിച്ച 
ഈ പ്രക്രിിയായുചെടി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീ യുക്തിയാാണ്് ‘നോതാണ്ി യാാത്രായുചെടി’ ഭാാവിനാമണ്ഡലചെത്തയും 
നിർണ്യാിക്കുന്ന്ത് എന്ന്ർത്ഥാം (2011: 167). നനോവിാത്ഥാാന മാനവിികതയുചെടി നോദശീയാമായാ ഈ ഉദ്ഗ്ര
ഥനത്തിൽ തചെന്ന്യാാണ്് വിള്ളനോത്താളിചെ� എഴുത്തച്ഛൻ സംങ്കല്പാനവുംം ഭാാവിനയാാർജ്ജിക്കുന്ന്ത്.

എസം്.ഡിി. ചെറഡിയാരുംചെടി വിിദയാഭാിവിർദ്ധിിനി3 ഉൾചെ�ചെടിയുള്ള നാട്ടുപ്രസംാധ്യകരാിലൂചെടി എഴുത്ത
ച്ഛൻ രാാമായാണ്ം സംാക്ഷരാ-സംവിർണ് മധ്യയവിർഗ്ഗാത്തിചെ� ഹൈബബിളായാി മാറിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് 
സംവിിനോശ� ചാരാിത്രാപിശ്ചാത്തലവുംം വിള്ളനോത്താളിചെ� ഈ കവിിതകൾക്കുണ്ടാ്. കവിിതയാിൽ (ഒരും 
നോതാണ്ിയാാത്രാ) കവിി നോനരാിട്ടി് തചെന്ന് അഭാിസംംനോബാധ്യന ചെചായ്യുന്ന്, ഈ പിരാിണ്ാമത്തിചെ� നായാ
കരാാനോകണ്ടാ നായാർ കർതൃസ്ഥിാനചെത്തയും ഇതിനോനാടി് നോചാർത്തുവിച്ച് വിായാിക്കിണ്ം.4 ഒനോരാ സംമയാം 
സംാക്ഷരാ-സംവിർണ് മധ്യയവിർഗ്ഗാത്തിചെ�യും രാാഷ്ട്രീാവിനോബാധ്യത്തിചെ�യും സംംഗംമസ്ഥിാനമായാി വിള്ള
നോത്താളിചെ� കവിിതയാിചെല എഴുത്തച്ഛൻ രൂപിാന്തരാചെ�ടുന്നു.

അനോത വിർ�ം തചെന്ന് (1920) രാചാിക്കിചെ�ട്ടി ‘തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ’ എന്ന് കവിിത അതിചെ� തുടിർ
ച്ചയാായാി വിായാിചെച്ചടുക്കിാം. വിാചെമാഴിിനോയാാ അവിയക്തമായാ ഐതിഹിയങ്ങനോളാ ആയാി നിലചെകാണ്ടാ 
എഴുത്തച്ഛചെ� കവിിവിയക്തിതാം കവിിതചെയാന്ന് ആധുനിക സംാഹിിതയരൂപിത്തിലൂചെടി ഉടിൽ നോനടുന്ന്ത് 
ഈ കവിിതയാിൽ കാണ്ാം. എഴുത്തച്ഛചെനക്കുറിച്ചുള്ള ജീീവിചാരാിത്രാരാചാനകൾ സംജീീവിമാകും മുൻപി് 
പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കിചെ�ട്ടി ഈ കവിിത ഒരും ജീീവിചാരാിത്രാസംാഭാാവിം ഉള്ളിചെലാളി�ിക്കുന്നു എന്ന്ത് പ്രധ്യാ
നചെ�ട്ടി വിസ്തുതയാാണ്്. കവിിയുചെടി ജീീവിിതവുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി് ഇന്ന്് വിലിയാ സംാീകാരായത ലഭാിച്ചിട്ടുള്ള 
ചാക്കിാല ബന്ധചെത്ത സൂചാി�ിച്ചാണ്് കവിിത ആരാംഭാിക്കുന്ന്ത്.

‘മുക്കുവിത്തിയാിൽ�ാരാാശരായചെനന്ന്നോപിാചെലാരും
ചാക്കിാലത്തരുംണ്ിയാിൽജ്ജാതനോനചെതാരും ദിവിയൻ’

വിയാസംജീനനകഥനോയാാടി് ഉപിമിക്കുകവിഴിി (പിലരുംം യുക്തിപൂർവ്വം തളളിയാ) ബ്രാഹ്മണ് പിിതൃതാ
ത്തിൽ അധ്യിഷ്ടിതമായാ ജീനന ഐതിഹിയത്തിന് ഇതിഹിാസംസംഹിായാനോത്താചെടി സംാധൂകരാണ്ം 
നൽകുകയാാണ്് ഒരും തരാത്തിൽ വിള്ളനോത്താൾ ചെചായ്യുന്ന്ത്. എഴുത്തച്ഛചെ� വിയക്തിജീീവിിതചെത്ത 
ഗം�രാവിമായാി നിരാീക്ഷിച്ച പിി നോഗംാവിിന്ദ�ിള്ളനോയാാ വിിലയംനോലാഗംനോനാ5 സൂചാി�ിക്കിാത്തനോതാ 
പ്രാധ്യാനയം നൽകാത്തനോതാ ആയാ ചാക്കിാല ഐതിഹിയം വിള്ളനോത്താളിലൂചെടി ഉയാിർചെത്തണ്ീക്കുകയും 
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വിയവിസ്ഥിചെ�ടുകയുമായാിരുംന്നു എന്ന്് കരുംതാം.

ഭാാ�യുചെടി നോബാധ്യപൂർവ്വമായാ ഒരും പിരാിഷ്ക്കരാണ്ത്തിചെ� നോനതൃശക്തിയാായാി എഴുത്തച്ഛചെന 
ആഖയാനചെ�ടുത്തിചെക്കിാണ്ടാാണ്് കവിിത മുനോന്ന്ാട്ടു നോപിാകുന്ന്ത്.

‘ഹൈപിതലാം മലയാാള ഭാാ�തൻ ശരാിയാായാ
ജീാതകം കുറിച്ചിതത്തിരുംനാരാായാംതാൻ’

ഈ ചാരാിത്രാഘട്ടിത്തിൽ തചെന്ന്യാാണ്് എഴുത്തച്ഛചെ� ഭാാ�ാപിിതൃതാവുംം പ്രബലമാകുന്ന്ത് എന്ന്് 
1922-ൽ പുറത്തു വിരുംന്ന് സംാഹിിതയചാരാിത്രാസംംഗ്രഹിം നോപിാലുംള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പിരാിനോശാധ്യിച്ചാൽ ഇത് 
വിിശദമാകും. അതായാത് എഴുത്തച്ഛനിൽ ഭാാ�യുചെടി പിിതൃനോബാധ്യചെത്ത വിിളക്കിിനോച്ചർക്കുകൂടിിയാാണ്് 
ഒരുംതരാത്തിൽ വിള്ളനോത്താൾ ചെചായ്യുന്ന്ത്. ‘പുതു മലയാാണ്മതൻ മനോഹിശാരാൻ’ എന്ന് വിള്ളനോത്താളി
ചെ� പ്രനോയാാഗംം പിിന്ന്ീടി് സംാഹിിതയ ചാരാിത്രാത്തിചെ� ഘട്ടിനിർണ്ണയാത്തിനുളള തലചെക്കിട്ടിായാി നോപിാലുംം 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയുണ്ടാായാി.6

ഒരും സ്മാരാകചെമന്ന് നിലയാിൽ തുഞ്ചാൻ പിറമ്പിചെന ആദർശാത്മികമായാി ആഖയാനം ചെചായ്യുന്ന്
തിലുംം വിളളനോത്താൾ പ്രനോതയക ശ്രീദ്ധി വിച്ചിരുംന്നു.

‘ചെവിട്ടിത്തുനാട്ടിിൽ നിതയ സം�ഭാാഗംയസംത്സിന്ദൂരാ
ചെ�ാട്ടുനോപിാചെലഴും തുഞ്ചാൻ പിറനോമ്പ, നമസ്കാാരാം
കളഗംാനനോത്താചെടിാരും തത്തചെ�ണ്മണ്ി തത്തി-
ക്കിളിച്ച തളിർചെച്ചടിി�ടിർനോ� ,നമസ്കാാരാം
നോചാചെണ്ാക്കും പുതുമയാാണ്മതൻ മനോഹിശാരാൻ
വിാണ്രുംളിയാ പുണ്യ നോക്ഷത്രാനോമ നമസ്കാാരാം’

പിില്ക്കാാലത്ത് ഒരും സുപ്രധ്യാന സംാംസ്കാാരാിക സ്മാരാകമായാി തുഞ്ചാൻ പിറമ്പ് വിികസംിച്ചതിനു പിിന്ന്ിൽ 
നോകരാളീയാ ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിചെ� വിികാസംദശയാിൽ പ്രചാരാിച്ച ഈ ആഖയാനങ്ങൾക്കുള്ള പിങ്ക് 
പ്രനോതയകം ഊന്ന്ി�റനോയാണ്ടാ ആവിശയമില്ലനോല്ലാ. വിള്ളനോത്താൾ തചെന്ന് പിത്രാാധ്യിപിരാായാി പ്രവിർത്തിച്ച 
രാാമാനുജീൻ എന്ന് മാസംികയുചെടി പ്രധ്യാനലക്ഷയം തചെന്ന് തുഞ്ചാൻ സ്മാരാക പിരാിനോപിാ�ണ്മായാി
രുംന്നു. തുഞ്ചാൻ പിറമ്പ് ആദർശഭാാവിനയാാകുന്ന് വിരാികൾ വിള്ളനോത്താളിചെ� പിിൽക്കിാല കവിിത
കളിലുംം കചെണ്ടാത്താം.7 ഭാാവിനചെകാണ്ടാ് പിാരാമ്പരായത്തിചെ�യും ചാരാിത്രാത്തിചെ�യും നിർമ്മിതിയാിൽ 
ഏർചെ�ടുന്ന്തിചെ� ഉദാഹിരാണ്മായാി ഇതിചെന വിായാിചെച്ചടുക്കിാവുംന്ന്താണ്്. ‘നിശ്ചിത മൂലയങ്ങൾ 
നോബാധ്യി�ിക്കുന്ന്, പ്രതയക്ഷമാനോയാാ, മ�നമാനോയാാ അംഗംീകരാിക്കിചെ�ട്ടി നിയാമങ്ങളുചെടിയും ആചാാരാങ്ങ
ളുചെടിയും പ്രതീകങ്ങളുചെടിയും നിരാന്തരാ ആചാരാണ്ങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് പിാരാമ്പരായം നിർമ്മിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്, 
അവി ഭൂതകാലത്തിചെ� സംാാഭാാവിിക തുടിർച്ചയാായാി സംായാം ചാമയുന്നു’ (എറിക് നോഹിാബ്സം്ബാം, 
2004:2). ഈ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� നിർമ്മാണ്ത്തിൽ വിിമതമായാി നിൽക്കുന്ന്വി നിഷ്കാാസംനം ചെചായ്യ
ചെ�നോട്ടിക്കിാം. എഴുത്തച്ഛൻ മദയമുപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു എന്ന്ത് ഒരുംപിചെക്ഷ ചെതാഴിിൽപിരാമായാിക്കൂടിി 
ജീീവിിതഗംന്ധിയാായാ ഒരും ഐതിഹിയമായാിരുംന്നു. അത്തരാം ‘അശുദ്ധിതകചെള’ അരാിച്ചു കളഞ്ഞ് ഐതി
ഹിയനോബാധ്യമാണ്് ഈ മുഖയധ്യാരാാ ആഖയാനങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുക.

പിില്ക്കാാലത്ത് ‘കിളി’ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാതയുചെടി നിതയസംാന്ന്ിദ്ധിയമാകുന്നുണ്ടാ്. അതിചെ� 
വിിജീയാകരാമായാ ആദയ മാതൃക ചെതളിച്ച ഒരാാൾ വിള്ളനോത്താൾ തചെന്ന്യാാണ്്.

‘തൻ കിടിാവിിനോനാചെടിാ�മങ്ങന്നു താനോലാലിച്ച
ഹൈപിങ്കിളി�ിടിയുചെടി പിഞ്ചാമസംാരാാലാപിം,
ഇരുംളിൽ മയാങ്ങിയാനോലാകചെത്തയുമുണ്ർത്തിയാി-
ട്ടിരുംണ്പ്രഭാവിീശും സുപ്രഭാാതചെത്തക്കിാട്ടിി.
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നോതൻപിഴിം പിാലുംം നുകർന്ന്ിക്കിിളി, ഭാവിാനുചെടി
മാണ്ചെപിഴും കവിിതതൻ മാണ്ികയഹൈക്കിത്തനോണ്ടാിന്മൽ
മംഗംലയചാഞ്ചാാഗ്രത്താൽ പിവിിഴിചെ�ാളിചാാർത്തി -
ത്തൂങ്ങിനിന്ന്ാടിിക്കിളിച്ചീടിിനാൾ ചാിരാകാലം.’

ഇത്തരാത്തിൽ എഴുത്തച്ഛനുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി് സംവിിനോശ�മായാ ഒരും ചാിഹ്നനോലാകചെത്ത തചെ� 
കവിിതയാിലൂചെടി ചെപിാതുനോബാധ്യത്തിനോലക്കി് പ്രനോക്ഷപിണ്ം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ് വിള്ളനോത്താൾ. ‘എചെ� 
ഗുരുംനാഥൻ‘ നോപിാചെല തചെന്ന് വിയക്തി സംങ്കല്പാചെത്ത മുൻനിർത്തി നടിന്ന് രാാഷ്ട്രീഭാാവിന കൂടിിയാായാിരുംന്നു 
വിള്ളനോത്താളിചെ� എഴുത്തച്ഛൻ. തുഞ്ചാൻ പ്രനോമയാ കവിിതകൾക്കും അതുവിഴിി തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ 
എന്ന് സംങ്കല്പാനത്തിനും വിളചെരാ പ്രബലമായാ ഒരും വിിചാാരാമാതൃക രൂപിചെ�ടുത്തുകകൂടിികയാായാിരുംന്നു 
ഈ കവിിതകൾ എന്നു പിറയാാം.

വിള്ളച്ഛേ�ാൾ ഭാാവും�തവ�ികെ� പിിൻതുടർച്ച�ൾ

ഐതിഹിയം, സ്മാരാകം, ആദർശനായാകതാം, നോദശാവിനോബാധ്യം എന്ന്ിവിചെയാ കൂട്ടിിവിിളക്കിിചെക്കിാണ്ടാ് 
പിിൽക്കിാല കാവിയഭാാവിന എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാതയാിൽ വിലിയാ അളനോവിാളം പിിൻതുടിർന്ന്ത് വിള്ള
നോത്താളിചെന തചെന്ന്യാാണ്്. അചെല്ലങ്കിൽ വിള്ളനോത്താൾ അവിതരാി�ിച്ചനോതാ സംമാനഘട്ടിത്തിചെ� 
ചെപിാതുനോബാധ്യം സംാീകരാിച്ചനോതാ ആയാ സംവിിനോശ�സംങ്കല്പാനചെത്തയാാണ്്. 1925ൽ നോചാലനാട്ടി് അചാു
തനോമനോനാൻ എഴുതുന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് കവിിതയുചെടി സംഞ്ചാാരാവുംം വിള്ളനോത്താളിചെ� സംമാന്തരാ 
പിാതയാിൽ തചെന്ന്യാാണ്്.

‘എണ്ണയാാട്ടിിയും ചെകാണ്ടുനാൾ കഴിിച്ചീടുമമ്മ
യ്ക്കുംണ്ണിചെയാാന്നുണ്ടാായാനോല്ലാ, ദിവിയ ഹൈചാതനയ രൂപിൻ.
..... .....
നോകരാള നോലാകത്തിചെ� പുണ്യസംഞ്ചായാചെത്തനോയാാ
ഹൈകരാളീസുഭാാ�ിണ്ിതൻ മഹിാനോയാാഗംചെത്തനോയാാ
നോപിർചെചാാല്ലിപ്പുകനോഴ്ത്തിണ്ടൂ കൂരാിരുംൾ ക്കുടിിലിൽ നി-
ന്നൂരാിചെനചെത്തളിയാി�ാനുദിച്ച സൂരായൻ തചെന്ന്
ഹൈകവിണ്ങ്ങുനോന്ന്ൻ തുഞ്ചാത്താചാാരായസംാാമികചെള
പിാവിനാത്മിാനോവി നോലാക സംൽഗുനോരാാ നമസ്കാാരാം’ (1925: 324)

പിിന്ന്ീടി് മലയാാള കവിിത ഭാാവുംകതാപിരാമായാി പിലവിഴിി സംഞ്ചാരാിച്ചുചെവിങ്കിലുംം തുഞ്ചാൻ പ്രനോമയാതയാിൽ 
അവി നിരാന്തരാം വിള്ളനോത്താളിനോലക്കി്, അചെല്ലങ്കിൽ മുഖയധ്യാരാ സംങ്കല്പാനത്തിനോലക്കി് പിിൻമടിങ്ങുന്ന്തു 
കാണ്ാം. വിള്ളനോത്താൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച ആഖയാനഹൈശലിയും ചാിഹ്നങ്ങളും പില തരാത്തിൽ പുനർവിി
നയസംിക്കിചെ�ടുകയാായാിരുംന്നു പില കവിിതകളിലുംം. ചെക.വിി.എം. (എഴുത്തച്ഛചെ� കിളി, 1923), ചെക.പിി 
ശങ്കരാൻ നായാർ (കിളി�ാട്ടി്, 1923), ചെക.ചെക രാാജീ (രാാമാനുജീചെ� ഹൈപിങ്കിളി, 1932) എന്ന്ിവിരുംചെടി 
കവിിതകൾ ആ ഘട്ടിത്തിചെല ചാില ഉദാഹിരാണ്ങ്ങൾ മാത്രാം. ഐകയനോകരാളചാിന്തകൾ അനോവിശമാകു
ന്ന് അൻപിതുകളിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാ കവിിതകൾ ധ്യാരാാളം രാചാിക്കിചെ�ട്ടു എന്ന്ത് ശ്രീദ്ധിിനോക്കിണ്ടാ 
വിസ്തുതയാാണ്്. മുതുകുളം പിാർവ്വതിയാമ്മയുചെടിയും എൻ നോകായാിത്തട്ടിയുചെടിയും ഒചെക്കി ആ ഘട്ടിത്തിചെല 
കവിിതകൾ കാവിയസം�ന്ദരായം ചെകാണ്ടാ് ശ്രീദ്ധിയാാകർ�ിക്കുന്ന്വിയാാണ്്.

പ്രധ്യാന കവിികചെളല്ലാം പില കാലങ്ങളിൽ എഴുത്തച്ഛചെന കാവിയവിി�യാമാക്കിിയാനോ�ാഴും വിള്ള
നോത്താൾ കവിിത പ്രനോക്ഷപിിച്ച നോരാഖീയാതയാിൽ വിലിയാ നോചാാദയങ്ങളുന്ന്യാിക്കിാചെത അവി കടിന്നുനോപിാ
കുകയാായാിരുംന്നു. പിാഠവുംം വിയക്തിയും നിരാന്തരാം കാനോനാനീകരാിക്കിചെ�ട്ടു. എന്ന്ാൽ അതിനിടിയാിലുംം 
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ചെകടിാമംഗംലം പിപ്പുക്കുട്ടിിയുചെടിയും (കിളിചെക്കിാഞ്ചാൽ) കുഞ്ഞുംണ്ണിമാ�ിചെ�യും ഒറ്റചെ�ട്ടി വിിമത 
ശബ്ദങ്ങൾ എടുത്തുപിറനോയാണ്ടാതുണ്ടാ്. മലയാാളത്തിൽ ഏചെറ പ്രസംിദ്ധിങ്ങളായാ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രനോമയാ 
കവിിതകൾക്കും വിള്ളനോത്താൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദിവിയവിലയാങ്ങചെള (aura) മറികടിന്നുള്ള അവിിഷ്കാരാണ്ം 
സംാധ്യയമായാില്ല എന്ന്താണ്് സംതയം.

പ്രതിസ്ാൈിത�വിിചാരം: വിിചാരമാതൃ�യുകെട വിിച്ഛേ�ദം

മലയാാള സംാഹിിതയത്തിചെ� വിനോരാണ്യ ആസംാാദനരാീതികചെള തചെ� ജീീവിിത പിരാിസംരാങ്ങചെള മുൻ
നിർത്തി വിിമർശന വിിനോധ്യയാമാക്കുകയാാണ്് ചെക.ആർ നോടിാണ്ി പ്രതിസംാഹിിതയവിിചാാരാത്തിൽ 
ചെചായ്യുന്ന്ത്. ആഖയാനത്തിചെല പിാരാഡിിയുചെടി തീഷ്ണതയാാണ്് വിിമർശനത്തിചെ� മുഖയായുധ്യം. 
അനുശീലനം ആസംാാദനത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനമാകുന്ന് വിനോരാണ്യതയും അതിദാർശനികതയും 
ഉള്ളടിങ്ങിയാ കാവിയസംങ്കല്പാചെത്തയും, അതിചെന ആദർശവിത്ക്കിരാിച്ച സം�ന്ദരായനോബാധ്യചെത്തയും വിിമർ
ശിച്ചു ചെകാണ്ടാാണ്് നോടിാണ്ി കവിിതയാാരാംഭാിക്കുന്ന്ത്. ചെചാറുനോ�രാിയാിൽ ആരാംഭാിക്കുന്ന് വിിമർശനം 
തീവ്രാവുംം ശ്രീനോദ്ധിയാവുംമാകുന്ന്ത് എഴുത്തച്ഛനിചെലത്തുനോമ്പാഴിാണ്്. കാവിയഭാാ�ചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി 
രൂപിചെ�ട്ടി പിിതൃവിിനോശ�ണ്ചെത്തയാാണ്് അനോദ്ദഹിം കടിന്ന്ാക്രിമിക്കുന്ന്ത്.

ഭാാ�ാപിിതൃനോബാധ്യനോത്താടി് വിിമർശനാത്മികമായാി സംമീപിിച്ച ആദയ കവിിയും ഒരുംപിചെക്ഷ 
ചെക.ആർ നോടിാണ്ിയാായാിരാിക്കും.

‘ആരാാചെണ്ഴുത്തച്ഛൻ? എചെ� ഭാാ�ാപിിതാ-
വിനോദ്ദഹിമാചെണ്ന്നു സംാക്ഷരാതാ ക്ലൗാസ്സ്ി -
ലധ്യയാപികൻ തീർച്ചചെചാാന്നു!- ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ!
അധ്യയാത്മിരാാമായാണ്മനോല്ല ജീീവിിതം!’

ആരാാചെണ്ഴുത്തച്ഛൻ? എന്ന്ത് കാവിയ സംന്ദർഭാാനുസംാരാിയാായാ നോചാാദയചെമങ്കിലുംം അതിചെ� മുന
കൂർത്തിരാിക്കുന്ന്ത് മലയാാള കാവിയപിാരാമ്പരായം മറുനോചാാദയമില്ലാചെത പിരാിചാരാിച്ച ഭാാവുംകതാത്തിന് 
നോനർക്കിാണ്്. എഴുത്തച്ഛനിൽ ചാാർത്തചെ�ട്ടി, ഒനോട്ടിചെറ സംാംസ്കാാരാിക വിിവിക്ഷകൾ ഉള്ളടിങ്ങിയാ 
അലങ്കാരാകല്പാനയാാണ്് ഭാാ�ാപിിതൃതാം. ഭാാ�ാപിിതൃതാത്തിചെ� അധ്യികാരാ വിിവിക്ഷകചെളക്കുറിച്ച് 
പിി നോസംാമൻ പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്. ‘നോകരാളത്തിചെല മരുംമക്കിത്തായാക്കിാരാായാ പിാട്ടുകവിികൾ നോകരാ
ളത്തിചെ� തിരാശ്ചീന സംംസ്കാാരാ പിാരാമ്പരായനോത്തിന്മൽ ലംബമാനമായാ ഹൈവിദിക മതനോബാധ്യചെത്ത 
പ്രതിഷ്ഠിിക്കുകയും ആധുനിക പിിതൃപ്രാമാണ്യവിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്് വിഴിിചെയാാരുംക്കുകയും ചെചായ്തു... എഴുത്തച്ഛൻ 
ആധുനിക നോകരാളീയാന് സംാീകാരായനാകുന്ന്ത് അവിചെ� പിിതൃബിംബാഭാിവിാഞ്ചാനോയായും നോകന്ദ്രാധ്യികാരാാ
ഭാിമുഖയചെത്തയും തൃപ്തിിചെ�ടുത്തുന്ന്തുചെകാണ്ടാാണ്്’ (2001:165). നോടിാണ്ിയുചെടി വിിമർശനം ചെചാന്നുചെകാ
ള്ളുന്ന്ത് നിർമ്മിത പിാരാമ്പരായത്തിചെ� സംംസ്കാാരാികമായാ അധ്യികാരാ ഘടിനയ്ക്കുംനോമലാണ്്. നോടിാണ്ിയുചെടി 
വിിമർശനം ആഴിനോമറിയാ ചാരാിത്രാദ�തയമാകുന്ന്ത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്.

ആധുനികാനന്തരാതയുചെടി ഭാാ�ചെയാനോയാാ ഗംദയസംാഭാാവിമുള്ള ആഖയാനരാീതിചെയാനോയാാ അല്ല 
ചെക ആർ നോടിാണ്ി ഈ വിിമർശനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ത്. എഴുത്തച്ഛചെന മുൻനിർത്തി കാവിയ
ഭാാ�യുചെടി മാനകസം�ന്ദരായമായാി നിർവ്വചാിക്കിചെ�ട്ടി ഭാാ�ാസംാങ്കരായം പിാരാഡിിയാായാി പിരാിവിർ
ത്തനചെ�ടുന്നു. മുളളിചെന മുള്ളു ചെകാചെണ്ടാടുക്കിൽ എന്ന് നാട്ടുപ്രനോയാാഗംമാണ്ിവിിചെടി നോയാാജീിക്കുക. 
‘എഴുത്തച്ഛനുപിനോയാാഗംിച്ച ഭാാ�യാായാാലുംം പൂന്താനം ഉപിനോയാാഗംിച്ച ഭാാ�യാായാാലുംം അതിനകത്ത് 
വില്ലാത്ത ഒരും ദാർശനികതയുചെടി കനമുണ്ടാ്. പിചെക്ഷ, പുതിയാ ജീീവിിതചെത്ത ആശാസംി�ിക്കുവിാനോനാ 
നിർണ്ണയാിക്കുവിാനോനാ ഈ ആശയാങ്ങചെളാന്നും തചെന്ന് പിരായാപ്തിമചെല്ലന്ന്് നോടിാണ്ിക്കി് തിരാിച്ചറിവുംണ്ടാ്. 
അതുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ ആശയാങ്ങചെള നിനോവിദിക്കിാനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ഭാാ�ചെയാത്തചെന്ന് നോടിാണ്ി 
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തകർക്കുന്ന്ത് ’ (രാവിികുമാർ, 2003:16) ഭാാ�യുചെടി സംാതന്ത്ര്യത്തിനുമുകളിനോലാ ജീനാധ്യിപിതയപിരാത
യാിനോലാ ആനോരാാപിയമാകുന്ന് ഏചെതങ്കിലുംം തരാത്തിലുംള്ള ഉടിമസ്ഥിതനോയാാടി് സംഹിിക്കിാൻ കവിി എന്ന് 
നിലയാിൽ നോടിാണ്ിക്കിാകുന്ന്ില്ല.

‘ഉപ്പു നോനാക്കിാൻനോപിാലുംമാനന്ദമില്ലാചെത്താ-
രാി�ാ�ി കൂലിക്കു നോപിശുന്ന് ഭാാ�യ്ക്കും-
മ�നുചെണ്ടാന്നു പിറയുന്ന് നോകാവിിദാ,
അല്പാതാമിത്രായ്ക്കും മൂത്താൽ ചാിതം വിരാാ!’

ഭാാ�മാത്രാമല്ല മലയാാളസംാഹിിതയം ആചാരാിച്ചു വിരുംന്ന് താളക്രിമചെത്തയും പിാരാഡിിയാാക്കുകയാാണ്് 
നോടിാണ്ി. കിളി�ാട്ടു വൃത്തമായാ കാകളി തചെന്ന് ‘പ്രതിസംാഹിിതയ വിിചാാരാത്തിനും’ വൃത്തമാകുന്ന്ത് 
അപിനിർമ്മാണ്മാണ്്. ഇത്തരാത്തിൽ ഭാാ�യാായാി, താളമായാി, പിിതൃനോബാധ്യമായാി പിന്തലിച്ച 
എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് വിയവിഹിാരാചെത്ത നിശബ്ദമായാി ഉലയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ് കവിിത. ഭാാ�ാപിിതൃതാം എന്ന്ത് 
നോകവിലമായാ ഒരും അലങ്കാരാകല്പാനയാല്ല. മറിച്ച് സം�ന്ദരായനോബാധ്യചെത്തയും സംാംസ്കാാരാികതചെയായും 
നിർവ്വചാിച്ച് നിലനിന്ന് ഭാ�തികശക്തിയാാണ്്. മലയാാളസംാഹിിതയത്തിചെ� തചെന്ന് ചാരാിത്രാഘടിനചെയാ 
തീരുംമാനിച്ച സംാംസ്കാാരാിക അനോബാധ്യമാണ്ത്. മധ്യയകാല മണ്ിപ്രവിാളം ‘അച്ചീചാരാിത’മായാതിലുംം 
ചെചാറുനോ�രാി സം�ന്ദരായനോബാധ്യത്തിചെ� പിാർശാങ്ങളിൽ സ്ഥിാനചെ�ട്ടിതിലുംം ഈ ‘പിിത്രാാധ്യികാരാത്തിന്’ 
ബന്ധമുള്ളതായാി സംാഹിിതയചാരാിത്രാഖയാനങ്ങൾ പിരാിനോശാധ്യിച്ചാൽ ചെവിളിവിാകും.8 ഇവിിചെടിയാാണ്് 
നോടിാണ്ിയുചെടി കവിിത അട്ടിിമറിയും സംാംസ്കാാരാവിിമർശനത്തിചെ� സുപ്രധ്യാന ചാരാിത്രാസ്ഥിാനവുംം 
വിിചാാരാമാതൃകയുചെടി വിിനോച്ഛദവുംമാകുന്ന്ത്.

കുറിപ്പു�ൾ
1.	  The collection of  beliefs and concepts is what is known as a paradigm, which is a set of  theories, 

assumptions, and ideas that contribute to your worldview or create the framework from which you 
operate every day. (David white, what is Paradigm? - Definition, Development and examples) ‘ശാസ്ത്രീ 
വിിപ്ലവിങ്ങളുചെടി ഘടിനചെയാക്കുറിച്ച് ’ പിറയുന്ന് നോതാമസം് കൂചെ� ‘വിിചാാരാമാതൃകാ വിിനോച്ഛദം’ (Paradigm Shift) എന്ന് 
പിരാികല്പാന സംാഹിിതയ പിഠനത്തിലുംം പ്രനോയാാഗംക്ഷമമാണ്്.

2.  ഇതിൽ ‘തുഞ്ചാചെത്തഴുത്തച്ഛൻ‘ എന്ന് കവിിതയാിൽ മാത്രാമാണ്് എഴുത്തച്ഛൻ നോകന്ദ്ര പ്രനോമയാമാകുന്ന്ത്.

3.  നോകരാളീയാ പ്രസംാധ്യനത്തിന് വിാണ്ിജീയവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� സംാഭാാവിം ഹൈകവിരുംന്ന്ത് എസം്.റ്റി. ചെറഡിയാർ (വിിദയാഭാി 
വിർദ്ധിിനി, ചെകാല്ലം 1886) പ്രസംാധ്യനവിയവിസംായാത്തിൽ എത്തുന്ന്നോതാചെടിയാാണ്്. വിായാനാ വിിഭാവിങ്ങളുചെടി ഹൈവിവിിദ്ധിയം, 
വിൻനോതാതിലുംള്ള ഉത്പിാദനം, പുസ്തകവിില്പാന, സംാനോങ്കതികത പ്രസംാധ്യകനും എഴുത്തുകാരുംമായുള്ള ബന്ധം എന്ന്ീ 
ഘടികങ്ങചെള സംമനായാി�ിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള എസം്.റ്റി ചെറഡിയാരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളാണ്് നോകരാളത്തിൽ സംർവ്വത്രാിക
മായാ പുസ്തക ലഭായതയ്ക്ക്് സംഹിായാിച്ചത്... പ്രാനോദശികമായാി താളിനോയാാലകളിലൂചെടി വിയാപിിച്ചു കിടിന്ന്ിരുംന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ 
കൃതികചെള ഒന്ന്ായാി സംമാഹിരാിച്ച് പ്രസംിദ്ധിചെ�ടുത്താനും അവിചെയാ പിണ്ഡിതചെരാചെക്കിാണ്ടാ് പിരാിനോശാധ്യി�ിച്ച് ചെതറ്റുതിരും
ത്തിച്ച് അച്ചുപിാഠങ്ങളുണ്ടാാക്കുകയും ചെചായ്ത എസം്.റ്റി. ചെറഡിയാരുംചെടി ശ്രീമങ്ങൾ നോകരാളീയാനോദശാവിനോബാധ്യനിർമ്മിതിചെയാ 
സംഹിായാിച്ച ഘടികമാണ്്. (ശ്രീീകുമാർ എ.ജീി, 2016: 229).
4.  രാമിച്ചു പിനോണ്ടാവിരാിനോലകനോയാാഗം-

ഭാാഗംയചെത്താടും ഭാാർഗ്ഗാവിരാാജീലക്ഷ്മിി
അപ്പൂർവിികന്മാരുംചെടിനോചാാരാ, നായാ-
ന്മാനോരാ, ഭാവിാന്മാരാിചെലാരാിറ്റുമിനോല്ല?

  (വിളളനോത്താൾ നാരാായാണ്നോമനോനാൻ, 2004)

5.  മലയാാള ഭാാ�ാചാരാിത്രാം (1881) മലബാർ മാനാൽ (1887)

6.  എഴുത്തച്ഛചെനയും പൂന്താനചെത്തയും കുറിച്ചു പിറയുന്ന് നാലാം അദ്ധിയായാത്തിന് (സംാഹിിതയ ഘട്ടിത്തിന്) ഹൈകരാളിയുചെടി 
കഥയാിൽ നൽകിയാിരാിക്കുന്ന് തലചെക്കിട്ടി് ‘പുതുമലയാാണ്മതൻ മനോഹിശാരാ’നും കിടിയാറ്റ പിാന പിാടിിയാ കവിിയും എന്ന്ാണ്്.

 ഇതാ, കിഴിനോക്കിക്കിരാനോമൽ പിറചെമ്പാ -
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ചെന്ന്ാരാാലയാത്തിൽ തറചെയാാത്തു കാണ്മൂ;
മചെറ്റന്തിതിൻനോനർക്കു നമസ്കാരാിക്കി
സംാഷ്ടാംഗംമായാ് നീ മലയാാള ഭാാനോ� (1950: 122)

7.  ‘ഹൈവിശികതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന്് അദ്ധിയാത്മിരാാമായാണ്ത്തിനോലക്കും ചാനോന്ദ്രാത്സവിത്തിൽ നിന്ന്് ഭാാരാതത്തിനോലക്കുമുള്ള 
പ്രയാാണ്ം രാാത്രാിയാിൽ നിന്നും പികലിനോലചെക്കിന്ന്നോപിാചെല നോകരാളീയാർക്കി് ഉണ്ർച്ചയും ഉയാർച്ചയും നൽകി’ (ഉള്ളൂർ, 
1990: 612)

8. ‘മലയാാളത്തിൽ ഒന്ന്ാമചെത്ത കാവിയം കൃഷ്ണഗംാഥയാാചെണ്ങ്കിൽ അങ്ങചെനയാിരുംന്നുചെകാള്ളചെട്ടി ഒന്ന്ാമചെത്ത കവിി എഴു
ത്തച്ഛൻ തചെന്ന്യാാചെണ്ന്നു സംഹൃദയാന്മാർ ആരുംം സംശിരാഃകമ്പം സംമ്മതിക്കുക തചെന്ന് ചെചായ്യും’ (ഉള്ളൂർ, 1990: 613).
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ശ�ാംരാജി് ആർ.

ചെകാട്ടിാരാക്കിരാ ചെനടുമണ്കാവി് സംാനോദശി. കാലടിി സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നോഡിാ.ചെക.വിി. ദിലീപി് 

കുമാറിചെ� മാർഗ്ഗാ നിർനോദ്ദശങ്ങളിൽ ഗംനോവി�ണ്ം നടിത്തുന്നു. സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല പിന്മന 

പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം, കരുംനാഗം�ള്ളി (തഴിവി) ഗംവി.നോകാനോളജീ് എന്ന്ിവിിടിങ്ങളിൽ താത്കാലിക അധ്യയാ

പികനായാിരുംന്നു



പ്രവിാസംം: മലയാാളിയുചെടി അനോബാധ്യസംഞ്ചാാരാങ്ങൾ 
ആസ്സ്ാംപിണ്ിക്കിാചെരാ മുൻനിർത്തിയുള്ള ചാില ആനോലാചാനകൾ

ശ്രീീലത.ഇ
അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീനാരാായാണ് നോകാനോളജീ് കണ്ണൂർ

സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിൽ അവിഗംണ്ിക്കിാനാവിാത്ത പ്രാതിനിധ്യയമാണ്് പ്രവിാസംപിഠനങ്ങൾക്കി് 
ഇന്നുള്ളത്. നിലവിിൽ ഇടിചെപിടുന്ന് സംാഹിചാരായത്തിൽ നിന്ന്് തികച്ചും വിയതയസ്തമായാ മചെറ്റാരും ഇടിത്തി
നോലക്കുള്ള പിറിച്ചുനടിലാണ്് പ്രവിാസംം എന്ന്് വിളചെരാ ലളിതമായാി നിർവിചാിക്കിാം. നോലാകത്തിചെ� 
ഏചെതങ്കിലുംം ഒരും പ്രനോതയക പ്രനോദശത്ത് മാത്രാം സംംഭാവിിക്കുന്ന് ഒന്ന്ല്ല ഇത്. പ്രവിാസംത്തിന് പിിന്ന്ിൽ 
തീർച്ചയാായും ചാില കാരാണ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാായാിരാിക്കും. യുദ്ധിം, മതം, വിംശം, സംാമ്പത്തികം, രാാഷ്ട്രീീയാം 
തുടിങ്ങി വിയതയസ്തമായാ കാരാണ്ങ്ങൾ പ്രവിാസംത്തിന് പിിന്ന്ിൽ ഉണ്ടാാകുന്നു.

ഏചെറ പ്രകൃതിവിിഭാവി സംമ്പന്ന്മായാ ഇടിം എന്ന് നിലയാിൽ പ്രാചാീനകാലം മുതൽ ഭാാരാതത്തി
നോലക്കും പ്രനോതയകിച്ച് നോകരാളത്തിനോലക്കും മറ്റിടിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനു�യരുംചെടി കടിന്നുവിരാവി് ഉണ്ടാാ
യാിരുംന്നു. പില പ്രനോദശങ്ങളിനോലക്കുള്ള ഒഴുക്കി് തിരാിച്ചും സംംഭാവിിച്ചുചെകാണ്ടാിരുംന്നു. പ്രാചാീന കാലം 
മുതലുംള്ള വിാണ്ിജീയബന്ധം പിരാിനോശാധ്യിച്ചാൽ പ്രവിാസം ജീീവിിതത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങൾ വിയക്തമായാി 
കാണ്ാം. നോകരാളജീനതചെയാ സംംബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിത പ്രവിാസംം നോനരാിനോടിണ്ടാി വിന്ന്ിട്ടിില്ല. അതായാത് 
മതപിരാമായാകാലും�യം, വിംശീയാ വിിനോദാ�ം, തുടിങ്ങിയാ കാരാണ്ങ്ങളാലുംള്ള പ്രവിാസംം നോകരാളജീനതയ്ക്ക്് 
ഉണ്ടാായാിട്ടിില്ല. ചെമച്ചചെ�ട്ടി ജീീവിിതസംാഹിചാരായങ്ങൾ നോതടിിയും സംാമ്പത്തിക ഉന്ന്മനം ലഭായമാക്കിിയും 
വിിദയാഭായാസംപിരാമായാ കാരായങ്ങൾക്കും നോവിണ്ടാിയുള്ള പിറിച്ചുനടിലുംകളാണ്് ഇവിിചെടി നിരാന്തരാമായാി 
സംംഭാവിിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത്.

ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ ഇന്തയയാിചെല പ്രസംിദ്ധി നഗംരാങ്ങളിനോലക്കും സംിനോലാണ്, 
മനോല�യ, ബർമ തുടിങ്ങിയാ വിിനോദശരാാജീയങ്ങളിനോലക്കും മലയാാളികൾ ചെമച്ചചെ�ട്ടി ജീീവിിതസം�കരായം 
നോതടിിനോപിാവുംകയും ഒട്ടും കുറവില്ലാത്ത സംമ്പാദയവുംമായാി തിരാിച്ചുവിരാികയും ചെചായ്തു. രാണ്ടാാംനോലാകമഹിാ
യുദ്ധികാലത്തും ഈ പ്രവിണ്ത ചെചാറുതല്ലാത്ത രാീതിയാിൽ ഉണ്ടാായാി. പിിന്ന്ീടി് 70കനോളാചെടി ഗംൾഫ് 
രാാജീയങ്ങളിനോലക്കുള്ള കുടിിനോയാറ്റം വിൻനോതാതിലാണ്് നടിന്ന്ത്. ഈ പ്രവിാസംമാണ്് സംമൂഹിത്തിൽ 
വിൻചാലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് സംാമ്പത്തിക നോമഖലയാിൽ, നിർമ്മാണ്നോമഖല
യാിൽ ഒചെക്കി ഈ ഗംൾഫ് പ്രവിാസംത്തിചെ� സംാാധ്യീനം വിളചെരാ വിലുംതായാിരുംന്നു. വിർത്തമാനകാലത്ത് 
പ്രവിാസംം എന്ന്ത് മലയാാളിചെയാ സംംബന്ധിച്ച് ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാകാത്ത ഒരും വിയവിസ്ഥിയാായാി മാറി 
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കഴിിഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്നു. ഏചെതങ്കിലുംം തരാത്തിൽ ഒരും പ്രവിാസംിചെയാങ്കിലുംം ഇല്ലാത്ത വിീടി് നോകരാളത്തിൽ 
വിിരാളമാചെണ്ന്ന്് പിറയാാം.

പ്രവിാസംം സൃഷ്ടിക്കുന്ന് അനുഭൂതിയാിൽ നിന്നുംനോവിദനകളിൽ നിന്നും പ്രവിാസം സംാഹിിതയം 
ഉടിചെലടുക്കുന്നു. ആദയകാല പ്രവിാസംികൾ അവിരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങചെള അക്ഷരാങ്ങളിനോലക്കി് 
പികർത്താൻ ശ്രീമിച്ചിചെല്ലനോന്ന്ാ അതിനുള്ള സംാഹിചാരായം ഉണ്ടാായാിചെല്ലനോന്ന്ാ നോവിണ്ം കരുംതാൻ. 
കാരാണ്ം ആദയകാല പ്രവിാസം ജീീവിിതചെത്ത വിയക്തമായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാ കൃതികൾ ഇചെല്ലന്ന്് 
പിറയാാം. ചാില നോനാവിലുംകളിലുംം കഥകളിലുംം കാണു്ന്ന് പിരാാമർശങ്ങൾ എന്ന്തിലപ്പുറം പ്രവിാസം
ത്തിന് പ്രസംക്തി ഉണ്ടാായാിരുംന്ന്ില്ല. സംമീപികാലത്താണ്് പ്രവിാസംം എന്ന്ത് ചാിലർ അനുഭാ
വിിക്കുന്ന് ജീീവിിതാവിസ്ഥിയാാചെണ്ന്നും അത് വിയക്തിയാിലുംം സംമൂഹിത്തിലുംം ഉണ്ടാാക്കുന്ന് മാറ്റങ്ങൾ 
വിളചെരാ വിലുംതാചെണ്ന്നും ഉള്ള ചാിന്തകൾ പിിറന്ന്ത്. പ്രവിാസംികളായാവിരുംം അല്ലാത്തവിരുംം ആയാ 
എഴുത്തുകാർ പ്രവിാസംജീീവിിതാവിിഷ്കാരാണ്ത്തിൽ വിളചെരാനോയാചെറ താല്പാരായം കാണ്ിക്കുന്ന്ത് കാണ്ാം.

ഈചെയാാരും പിശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന്ാണ്് ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി തചെ� കാവിയജീീവിിതത്തിൽ 
പ്രവിാസംചെത്ത അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാത് എങ്ങചെനയാാചെണ്ന്ന്് പിരാിനോശാധ്യിക്കുന്ന്ത്. പ്രവിാസംം 
അനുഭാവിിക്കിാചെത തചെന്ന് തചെ� അനുഭാവിസംീമയാിലുംള്ളവിർ അറിഞ്ഞ് പ്രവിാസംചെത്ത അടിയാാളചെ�
ടുത്തുകയാാണ്് ആസ്സ്ാംപിണ്ിക്കിാരാിലൂചെടി കവിി. നോകരാളത്തിചെല സംവിർണ്സംങ്കല്പാമനുസംരാിച്ച് കടിൽ 
കടിന്നുള്ള യാാത്രാ നി�ിദ്ധിമാണ്്. സംമുദായാഭ്രാഷ്ട് തചെന്ന്യാാണ്് അതിചെ� ഫലം. ഈ സംങ്കല്പാത്തിചെ� 
അനോബാധ്യമായാ അടിയാാളങ്ങൾ ഹൈവിനോലാ�ിള്ളിയുചെടി ആസ്സ്ാം പിണ്ിക്കിാരാിലുംം നോകരാളത്തിചെല 
യാഹൂദർ ഇസ്രാനോയാലിനോലക്കി് എന്ന് കവിിതയാിലുംം കാണ്ാം.

 രാണ്ടാാം നോലാകമഹിായുദ്ധി കാലത്ത് ക്ഷാമം പ്രധ്യാന പ്രശ്നമായാി നോനരാിനോടിണ്ടാി വിന്ന് സംാഹി
ചാരായത്തിൽ ഒട്ടിനവിധ്യി നോപിർ പിട്ടിാളത്തിൽ നോചാർന്ന്് വിരുംമാനമുണ്ടാാക്കിാൻ ആഗ്രഹിിച്ചു. ‘ആസ്സ്ാം 
പിണ്ിക്കിാരും’ചെടി പിശ്ചാത്തലം 1940-42 കാലത്ത് പിട്ടിാള പിാളയാങ്ങളുചെടി നിർമ്മിതിക്കിായാി ആസംാ
മിനോലക്കി് വിരാികയും നോപിാവുംകയും ചെചായ്യുന്ന് ചെതാഴിിലാളി സംംഘങ്ങളാണ്്. യുദ്ധിം ക്ഷാമത്തിനോലക്കി് 
നയാിച്ചനോ�ാൾ ജീന്മനാടി് നരാകനോദശമായാി അനുഭാവിചെ�ട്ടിനോ�ാൾ ചെകാതി�ിക്കുകയാല്ലാചെത ചെകാടുക്കിാ
ത്തവിളാണ്വിൾ എന്ന് തിരാിച്ചറിവി് വിന്ന്നോ�ാൾ പിട്ടിിണ്ി മാറ്റാൻ എന്ന് ലക്ഷയനോത്താചെടി ആസംാ
മിനോലക്കി് വിണ്ടാി കയാറിനോ�ാകുന്ന് ‘പിരാി�’കചെളയാാണ്് ആസ്സ്ാം പിണ്ിക്കിാരാിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത്. 
ഗംതയന്തരാമില്ലാചെത സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്ന് പ്രവിാസംനോത്താചെടിാ�ം മനം മടുത്തുള്ള തിരാിച്ചുവിരാവുംം 
അതിചെ� ആഹ്ലാാദവുംമാണ്് കവിിതയാിൽ ചാിത്രാീകൃതമാകുന്ന്ത്. പിിൽകാല പ്രവിാസംികൾക്കി് നോകരാ
ളത്തിചെ� സംാമൂഹിിക, സംാമ്പത്തിക നോമഖലയാിൽ ഗംണ്യമായാ സംാാധ്യീനം ചെചാലുംത്താനായാനോ�ാൾ 
ആസംാമിൽ നോപിായാ പിരാി�കൾ ഒന്നും നോനടിാനാകാചെത നോപിായാതിചെനക്കിാൾ ദയാനീയാമായാി തിരാിച്ചു 
വിരാികയാാണ്്. ജീന്മനാടിിചെന പിഴിിച്ചുചെകാണ്ടാ്ഇവിിടിം വിിട്ടുനോപിാകുന്ന് കാഴ്ച അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ 
ആത്മിഗംതചെമനോന്ന്ാണ്ം പിറയുന്ന് ആനോക്ഷപിമുണ്ടാ്. ‘അതിഥികൾചെക്കില്ലാമമരാനോലാകമിക്കിിതവിി 
ഞങ്ങൾക്കു നരാകനോദശവുംം’ (പുറം85:ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി) എന്ന് വിരാികചെള നോകരാളത്തിചെല യാഹൂദന്മാർ 
ഇസ്രാാനോയാലിനോലക്കി് എന്ന് കവിിതയാിചെല വിരാികനോളാടി് നോചാർത്ത് വിായാിനോക്കിണ്ടാതാണ്്. മതപിീഡിന
ചെത്തത്തുടിർന്ന്് ഇസ്രാാനോയാലിൽ നിന്നും നോകരാളത്തിചെലത്തിയാ യാഹൂദചെരാ നോകരാളത്തിചെല ഭാരാണ്ാ
ധ്യികാരാികൾ നോ�നോഹിാഷ്മളമായാി സംാീകരാിചെച്ചന്നും വിളക്കൂറുള്ള ഈ മണ്ണിൽ നോവിരുംറച്ച് വിളർന്നു 
എന്നും യാഹൂദർ അവികാശചെ�ടുനോമ്പാൾ മദി�ിക്കുകയും കനിക്കിിനാവുംകൾ കാട്ടിി ചെകാതി�ിച്ച് 
ചെകാടുക്കിാത്തവിളാണ്് ആസ്സ്ാംപിണ്ിക്കിാർക്കി് ജീന്മനാടി്. കുടിവിയാറിന് കുളിർത്ത നോചാാറും പിാടുചെപി
ടുന്ന് വിായാകൾക്കുഴിക്കിരാിക്കിഞ്ഞ്ിയും നൽകുന്ന് ജീന്മനാടിിചെ� അസംമതാത്തിലുംള്ള പ്രതിനോ�ധ്യം 
കൂടിി ഇവിിചെടി വിായാിചെച്ചടുക്കിാവുംന്ന്താണ്്.
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നോകരാളത്തിചെ� സംാമൂഹിികയാാഥാർത്ഥായമാണ്് ഇവിിചെടി ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത്. പിഴിയാ ഫൂഡിൽ വിയ
വിസ്ഥിിതിയാിൽ വിയക്തിസംാാതന്ത്ര്യയത്തിന് പിരാിമിതികൾ ഉണ്ടാായാിരുംചെന്ന്ങ്കിലുംം ഓനോരാാ വിയക്തിക്കും 
ഇന്ന് നോജീാലി എന്നും അതിചെ� പ്രതിഫലത്തിനും ഒരും ഉറപ്പു ഉണ്ടാായാിരുംന്നു. ഇ.എം.എസംിചെ� 
വിാക്കുകളിൽ പിറഞ്ഞ്ാൽ ‘ഇന്ന് നോജീാലിനോയാ ചെചായ്യാൻ പിാടുള്ളുചെവിന്ന്് നിർബന്ധിച്ച സംമുദായാം 
ഇന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുചെമന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയാിരുംന്നു. ഇതിലാദയനോത്തത് കളഞ്ഞ്് വിയക്തിസംാാതന്ത്ര്യയ
മനുവിദിച്ച അനോത ബ്രിട്ടിീ�് ഭാരാണ്ം രാണ്ടാാമനോത്തതും കളഞ്ഞ്് വിയക്തിയുചെടി നോജീാലിയും ജീീവിിതമാ
ർഗംവുംം നശി�ിക്കുക കൂടിി ചെചായ്തു. ഈ നോദശത്ത് ഇന്ന് ജീാതിയാിൽ ജീനിച്ചവിൻ ആ നോദശത്ത് ആ 
ജീാതിക്കു വിിധ്യിച്ച നോജീാലി ചെചായ്തു ജീീവിിക്കിണ്ചെമന്ന് നിയാമം എടുത്തുകളഞ്ഞ്്, നോലാകത്തിചെലവിിചെടി 
നോജീാലിയുനോണ്ടാാ അവിിചെടിനോ�ായാി ആ നോജീാലി ചെചായ്യാൻ സം�കരായം നൽകിയാ ബ്രിട്ടിീ�് ഭാരാണ്ം 
തചെന്ന് സംാന്തം നാട്ടിിൽ ജീീവിിക്കിാൻ നോവിണ്ടാ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന് നോജീാലിയുചെണ്ടാന്നുറ�ിക്കിാചെനാ
രാാൾക്കും കഴിിയാിചെല്ലന്ന് നിലയും വിരുംത്തി. ചെതങ്ങുചെചാത്തിയും കൃ�ി ചെചായ്തും കൂലിപിണ്ിചെയാടുത്തും 
കഴിിഞ്ഞ്ിരുംന്ന് തീയാരാിൽ ചാിലർക്കി് ബി.എ.യും എം.എ.യും മറ്റും പിാസ്സ്ായാി ഉനോദയാഗംവുംം ഉയാർന്ന് 
തരാം നോജീാലികളും ചെചായ്തു നന്ന്ാവിാനവിസംരാം നൽകിയാ അനോത ബ്രിട്ടിീ�് ഭാരാണ്ം ആ സംമുദായാത്തിചെല 
സംാധ്യാരാണ് ജീനങ്ങൾക്കി് ചുരുംങ്ങിയാ നോതാതിൽ നോപിാലുംം ജീീവിിക്കിാൻ കഴിിയാാചെതയും അവിരാിചെലാരും 
നല്ല വിിഭാാഗംത്തിന് നാടുവിിനോടിണ്ടാി വിന്നു കഷ്ടചെ�ടിാനുമിടിയാാക്കിി (പുറം 184-185: ഇ.എം.എസം് ). 
ഈചെയാാരും പിശ്ചാത്തലത്തിലാണ്് ആസ്സ്ാംപിണ്ിക്കിാരുംചെടി നാടിിനോനാടുള്ള ഈർ�യ കവിിതയാിൽ 
പ്രതിഫലിക്കുന്ന്ത്. സംാമൂഹിികമാറ്റം വിലിയാ ചാലനങ്ങൾക്കിിടിയാാക്കിിയാനോ�ാൾ വിലിചെയാാരും വിിഭാാഗംം 
സംാധ്യാരാണ്ക്കിാർ അതിചെ� ഭാാരാം അനുഭാവിിക്കുന്ന്വിരാായാിത്തീർന്നു. നാട്ടിിൽ ലഭാിക്കിാത്ത കൂലി�
ണ്ിക്കിാണ്് ആസ്സ്ാമിനോലക്കി് വിണ്ടാി കയാറുന്ന്ത്. അതിൽ നിന്നും വിിലക്കിാൻ സംാന്തം വിീട്ടുകാർനോക്കിാ 
അമ്പലങ്ങൾനോക്കിാ പിള്ളികൾനോക്കിാ സംാധ്യിക്കിിചെല്ലന്നും പിടിനോച്ചാൻ പിരാനോദശത്തിലാചെണ്ന്നും വിാദി
ക്കുനോമ്പാൾ നോദശാന്തരാഗംമനത്തിന് നോനരാചെത്തയുണ്ടാായാിരുംന്ന് പിതിതാം നീങ്ങിക്കിഴിിഞ്ഞും എന്ന്ർഥം. 
ചെചാചെന്ന്ത്തുന്ന് നോദശം ഇരുംകയ്യും നീട്ടിി സംാീകരാിച്ച് അവിരുംചെടി എല്ലാ കഷ്ട�ാടുകളും ഇല്ലാതാക്കും 
എന്ന് പ്രതീക്ഷയാിലല്ല അവിർ വിണ്ടാി കയാറി നോപിാകുന്ന്ത്. ആസംാമിചെല വിനങ്ങൾ പൂചെമത്തയാചെല്ലന്നും 
നോമലാളന്മാർ അടിിമ�ണ്ി ചെചായ്യിക്കുചെമന്നും മലമ്പനിയാിൽ മരാിച്ചു വിീഴുചെമന്നും ഉള്ള പൂർണ്ണനോബാധ്യയം 
ഉണ്ടാ്. വിിയാർ�ിന് കൂലിയും വിിശ�ിന് നോചാാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷയാാണ്് മുനോന്ന്ാട്ടി് നയാിക്കുന്ന്ത്. ഫൂഡിൽ 
വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടിീ�് ഭാരാണ്ത്തിനോലക്കുള്ള മാറ്റത്തിലുംം സംാമൂഹിികസംമതാത്തിന് 
കാരായമായാ മാറ്റം സംംഭാവിിച്ചിട്ടിിചെല്ലന്ന്ർത്ഥാം. ഭൂവുംടിമകളായാ പുതിയാ ജീന്മി വിർഗംം സംാകാരായ സംമ്പത്ത് 
വിർധ്യി�ിക്കുന്ന്തിലപ്പുറം കുടിിയാാന്മാരുംചെടി ജീീവിിതചെത്തക്കുറിച്ച് ചാിന്തിച്ചില്ല. അതിചെ� നോരാാ�മാണ്്

“കുടിവിയാറിനു കുളിർത്ത നോചാാർ, പിാടു-
ചെപിടുന്ന് വിായാകൾക്കുഴിക്കിരാിക്കിഞ്ഞ്ി” 

(പുറം 85: ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി) 

എന്ന് വിരാികളിൽ പ്രകടിമാകുന്ന്ത്.

രാണ്ടാാം ഭാാഗംത്തിൽ തിരാിച്ചുവിരുംന്ന് ആസ്സ്ാംപിണ്ിക്കിാചെരായാാണ്് ചാിത്രാീകരാിക്കുന്ന്ത്. അനയനാട്ടിിൽ 
ലഭാിക്കിാത്ത അനുഭൂതി സംാന്തം നാട്ടിിൽത്തചെന്ന് എന്ന് തിരാിച്ചറിവുംമായാാണ്് മടിക്കിയാാത്രാ.

“ഇവിിചെടി നോ�ഹിി�ാ,നിവിിചെടിയാാശി�ാ-
നിവിിചെടി ദു:ഖി�ാൻ കഴിിവിനോത സുഖം!” 

(പുറം 87: ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി)

ഒറ്റചെത്തങ്ങു കണ്ടാിടിത്തും ചെവിളുത്ത വിസ്ത്രീം കണ്ടാിടിത്തും ഓർത്തത് മലനാടിിചെനയാാണ്്. അനയനോദശത്ത് 
കഷ്ടചെ�ടുനോമ്പാഴിാണ്് സംാന്തം നാടിിചെ� മഹിതാം തിരാിച്ചറിഞ്ഞ്ത്. സംാമ്പത്തികനോമാ, സംാമൂഹിികനോമാ 



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 193

ആയാ യാാചെതാരും ഉയാർച്ചയും നോനടിാൻ കഴിിയാാത്തതുചെകാണ്ടാ് തചെന്ന്യാാണ്് പിഴിയാമണ്ണിൽത്തചെന്ന് 
ജീീവിിതം പിടിർത്താൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന്ത്.

നോകരാളീയാർ നോകരാളത്തിനോലക്കി് തിരാിച്ചു വിന്ന് അനോത ആനോവിശം തചെന്ന്യാാണ്് യാഹൂദർ ഇസ്രാാ
യാിനോലക്കി് തിരാിച്ചു നോപിാകുനോമ്പാഴും കാണ്ിക്കുന്ന്ത്. ശാശാത വിിശ്രീമസ്ഥിാനമായാി ജീന്മനാടിിചെനയാാണ്് 
അവിർ ആഗ്രഹിിച്ചത്.

തിരാിചെച്ചത്തീടുകയാായാാ-
പൂർവിികമാം തറവിാടിിൻ
ചാരാിത്രാത്തിന്ന്ഭായാാർഥി-
�രാി� ഞങ്ങൾ. 

(പുറം 354: ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി).

അഭായാാർഥികളായാി വിന്ന്വിർ നോകരാളത്തിചെ� ഹിരാിതാഭാചെയായും മതസം�ഹിാർദ്ദചെത്തയും നന്ദിനോയാാചെടി 
സ്മരാിക്കുചെന്ന്ങ്കിൽ നോകരാളം അവിർക്കി് നൽകിയാ നന്മയാാണ്തിനുപിിന്ന്ിൽ. ഏത് കാരാണ്ത്താലായാാ
ലുംം തിരാിച്ചുനോപിാക്കി്/തിരാിച്ചുവിരാവി് ചാിത്രാീകരാിക്കുകയാാണ്് കവിിയുചെടി ലക്ഷയം. ആ വിരാവി് നാട്ടിിനോലക്കി് 
എന്ന്തിനപ്പുറം ഗംതകാല ജീീവിിതത്തിനോലക്കും കൂടിിയാാണ്്. യാഹൂദർ മരുംഭൂമിയാായാിത്തീർന്ന് സംാന്തം 
നാട്ടിിൽ പുതുജീീവിിതത്തിചെ� പിനിനീർനോത്താട്ടിം നിർമ്മിക്കിാനാഗ്രഹിിക്കുനോമ്പാൾ തിരാിചെക നാട്ടിി
ചെലത്തി കുടുംബനോത്താചെടിാ�ം നോചാരാാൻ മലയാാളി ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. കവിിക്കി് അഥവിാ മലയാാളിക്കി് 
ഭൂതകാലനോത്താടുള്ള അടിങ്ങാത്ത താല്പാരായമാണ്് ഈ തിരാിച്ചുവിരാവിിൽ ഉള്ളത്. ആസംാമിചെല പുതിയാ 
ജീീവിിതത്തിന് പികരാം നോകരാളത്തിചെല പിഴിയാ ജീീവിിതത്തിനോലക്കും ആചാാരാങ്ങളിനോലക്കും ഉള്ള അതി
നപ്പുറം വിയവിസ്ഥിിതിയാിനോലക്കും ഉള്ള തിരാിച്ചുവിരാവിിന് ആഗ്രഹിിക്കുന്ന്തായാി അനോബാധ്യവിായാന
യാിൽ കചെണ്ടാത്താം. അസുഖത്തിന് നാട്ടിിചെല�രാഹൈദവിങ്ങൾക്കു തചെന്ന്യാാണ്് നോനർച്ച നൽകിയാത്. 
സംാന്തം നാടി് നരാകമാക്കിി തീർത്ത നരാകീടിങ്ങചെള ഞങ്ങളറിയും എന്നും അവിനോരാാടി് കാലം പിക 
വിീട്ടിചെട്ടി എന്നും ആഗ്രഹിിക്കുനോമ്പാൾ പിഴിയാ കാലത്തിചെ� അനുഭൂതിയാിനോലക്കി് തിരാിച്ചുനോപിാകാനുള്ള 
ആഗ്രഹിത്തിനപ്പുറം മചെറ്റാന്ന്ല്ല കവിി അർത്ഥാമാക്കുന്ന്ത്.

ഇവിിചെടി ഞങ്ങൾക്കിീ�ഴി മണ്ണിൽത്താ-
നിനിയും ജീീവിിതം പിടിർത്തുകിൽ നോപിാരുംം 

(പുറം 87; ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി)

പുതിയാ മണ്ണിലല്ല പിഴിയാമണ്ണിൽ ജീീവിിതം ഉയാർത്താനുള്ള ആഗ്രഹിം പിഴിയാകാലത്തിനോലക്കി് തിരാി
ച്ചുനോപിാകാനുള്ള ആഗ്രഹിത്തിചെ� അടിയാാളചെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാകുന്നു.

സ്ൈായാ�ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി സംമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ-വിാലയം-1 - ഹൈവിനോലാ�ിള്ളി ശ്രീീധ്യരാനോമനോനാൻ

പ്രവിാസംം പ്രതിനിധ്യാനവുംം സംർഗംാത്മികതയും - ചെക.ചെക.ശിവിദാസം്

നോകരാളം - മലയാാളികളുചെടി മാതൃഭൂമി - ഇ.എം.എസം്.

ശ്രീീലത ഇ. 

സംാനോദശം കല്ലയാനോ�രാി. കണ്ണൂർ എസം്.എൻ. നോകാനോളജീിൽ നിന്ന്് ബിരുംദവുംം ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 

യൂനിനോവിഴ്സിിറ്റി പിയ്യന്നൂർ പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്് ബിരുംദാനന്തരാ ബിരുംദവുംം നോനടിി. ഇനോ�ാൾ 

കണ്ണൂർ എസം്.എൻ. നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അസ്സ്ിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംറാണ്്.



ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി പിിൻവിാങ്ങലിചെ�  
നോരാഖചെ�ടുത്തലുംകൾ ഉത്തരാാധുനിക മലയാാളകവിിതയാിൽ: 

പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രചെ� ‘വിിടി’ എന്ന് കവിിതചെയാ മുൻനിർത്തിയുള്ള പിഠനം
നോജീാബിൻ എൻ.ബി.

ഗംനോവി�കൻ, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

ആമുഖംം 

ഉത്തരാാധുനികചെമന്നു വിിനോശ�ി�ിക്കിാവുംന്ന് പുതിയാ സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷനോത്താടു മുഖയമായും 
സംംവിദിക്കുന്ന് നവിമാചെയാാരും പിാതയാിലൂചെടിയാാണ്് മലയാാളകവിിത ഇന്ന്് സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന്ത്. ആധുനി
കതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥിയാിൽ പിാർശാങ്ങളിനോലക്കു നീക്കിിനിർത്തചെ�ട്ടി അനുഭാവിരാാശികചെള കചെണ്ടാടു
ക്കുന്ന്തിലൂചെടിയും വിീചെണ്ടാടുക്കുന്ന്തിലൂചെടിയും മാത്രാമല്ല, ആധുനികതയുചെടി മൂലയസംങ്കല്പാചെത്തത്തചെന്ന് 
ചാിലനോ�ാൾ വിിമർശനാത്മികമായും ചാിലനോ�ാൾ ഗൃഹിാതുരാതാനോത്താചെടിയും ചാിലനോ�ാൾ നഷ്ടനോബാധ്യ
നോത്താചെടിയും പുനഃസംന്ദർശിച്ചുചെകാണ്ടു കൂടിിയാാണ്് ഈ സംംവിാദാത്മികബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന്ത്. 
ഉത്തരാാധുനിക മലയാാളകവിിതയുചെടി ഭാാവുംകതാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്തിൽ ആധുനികതയുമായാി 
നടിത്തുന്ന് പിലമട്ടിിലുംള്ള ഇത്തരാം പുനഃരാഭാിമുഖീകരാണ്ങ്ങൾക്കി് വിലിയാ പിങ്കുണ്ടാ്. ആധുനികമൂലയവിയവി
സ്ഥിയുചെടി പിിൻവിാങ്ങലുംം ബദൽ മൂലയങ്ങളുചെടി കടിന്നുവിരാവുംം അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന് കലാത്മികമായാ 
സംാംസ്കാാരാികനോരാഖകളായാിക്കൂടിിയാാണ്് ഉത്തരാാധുനിക കവിിതകൾ നിലനിൽക്കുന്ന്ത്.

ഉത്തരാാധുനിക സംാംസ്കാാരാികവിയവിസ്ഥിചെയായും ഉല്പാന്ന്ങ്ങചെളയും ഉപിനോഭാാഗംവിയവിസ്ഥിചെയായും 
അപിഗ്രഥിക്കുന്ന് �ഞ്ചാ് ചാിന്തകനായാ ജീീൻ നോബാദ്രിയാാഡി് പ്രതീകാത്മികമൂലയചെത്തക്കുറിച്ചും 
(Symbolic Value) ചാിഹ്നമൂലയചെത്തക്കുറിച്ചും (Sign Value) ചാർച്ചചെചായ്യുന്നു. പ്രതീകാത്മികമൂലയം 
പിിൻവിാങ്ങുകയും ചാിഹ്നമൂലയം പ്രധ്യാനമായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്ന് സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷമായാാണ്് 
നോബാദ്രിയാാഡി് ഉത്തരാാധുനികതചെയാ കാണു്ന്ന്ത്. ഉല്പാന്ന്ങ്ങളുമായും ഉപിനോഭാാഗംവിയവിസ്ഥിയുമായും 
ബന്ധചെ�ട്ടു മാത്രാമല്ല, സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിഭാാസംങ്ങചെളയും പ്രതിനിധ്യാനസംമ്പ്രദായാങ്ങചെളയും സംംബ
ന്ധിച്ചും പ്രസംക്തമാണ്് ഈ സംങ്കല്പാനങ്ങൾ1.

ആധുനികതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥി പ്രധ്യാനമായും പ്രതീകാത്മികമൂലയചെത്ത അടിിസ്ഥിാനമാ
ക്കിിയുള്ളതാചെണ്ന്നു പിറയാാവുംന്ന്താണ്്. ആധുനികതയുചെടി പ്രതിനിധ്യാനസംമ്പ്രദായാങ്ങളിൽ 
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ചാിഹ്നങ്ങൾ പ്രാഥമികമായാി പ്രതീകങ്ങളാണ്്. അവി ആഴിചെത്തയും അർത്ഥാചെത്തയും ചെകട്ടുറപ്പുള്ള 
സൂചാിതചെത്തയും കുറിക്കുന്നു. യാാഥാർഥയചെത്ത സംംബന്ധിച്ച ഉറച്ച ധ്യാരാണ്കളിൽനിന്നും, മനു�യബ
ന്ധങ്ങനോളാടും യാാഥാർഥയങ്ങനോളാടുമുള്ള അനുഭാവിപിരാമായാ ഇഴിയാടു�ത്തിൽ നിന്നുമാണ്് പ്രതീകാത്മി
കമൂലയം ഉയാിചെരാടുക്കുന്ന്ത്. ഉത്തരാാധുനികഘട്ടിത്തിൽ യാാഥാർഥയനോത്താടും നോലാകനോത്താടുമുള്ള അനു
ഭാവിബന്ധങ്ങൾ മാധ്യയമവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും ഉപിനോഭാാഗംവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങളുചെടി 
ഇടിചെപിടിലിന് വിിനോധ്യയാമാകുന്നു. പുതിയാ പ്രതിനിധ്യാനമാതൃകകളും മൂലയസംങ്കല്പാവുംം നിലവിിൽവിരുംന്നു. 
ആധുനികതയുചെടി ബൃഹിദാഖയാനങ്ങൾക്കി് പ്രസംക്തി നഷ്ടചെ�ടുന്നു. പ്രതീകാത്മികമൂലയവുംം ആഴിവുംം 
സ്ഥിിരാതയാാർന്ന് യാാഥാർഥയവുംം സുനിശ്ചിതമായാ അർത്ഥാങ്ങളും മാഞ്ഞുംനോപിാകുകയും, തൽസ്ഥിാ
നത്ത് ചാിഹ്നമൂലയവുംം ഉപിരാിതലവുംം മാധ്യയമനി�് ഠയാാഥാർഥയവുംം, അനിശ്ചിതവുംം നോസംാച്ഛാപിരാവുംം 
ബഹുലവുംമായാ അർത്ഥാങ്ങളും പ്രതി�് ഠ നോനടുകയും ചെചായ്യുന്നു. സൂചാിതം നഷ്ടമായാ സൂചാകത്തിചെ�
യും, അർത്ഥാം മാഞ്ഞുംനോപിായാ ചാിഹ്നത്തിചെ�യും, സുനിശ്ചിതതാം ഹൈകനോമാശംവിന്ന് അനിശ്ചിതയാാ
ഥാർഥയങ്ങളുചെടിയും ലീലാമണ്ഡലമായാാണ്് ചാിഹ്നമൂലയത്താൽ ഭാരാിക്കിചെ�ടുന്ന് ഉത്തരാാധുനികതചെയാ 
നോബാദ്രിയാാഡി് വിീക്ഷിക്കുന്ന്ത്.

ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി പ്രസംക്തിക്കു നോനരാിട്ടി മങ്ങൽ പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ� പിിൻ
വിാങ്ങൽ കൂടിിയാാണ്് സൂചാി�ിക്കുന്ന്ത്. ആധുനികതയുചെടി മൂലയാന്തരാീക്ഷത്തിനോലക്കി് പിലതരാത്തിൽ 
പിിന്തിരാിഞ്ഞും നോനാക്കുന്ന് ഒരും ധ്യാരാ മലയാാളത്തിചെല ഉത്തരാാധുനിക കവിിതയാിൽ നിലനിൽക്കു
ന്ന്തായാി കാണ്ാം. ഈ ധ്യാരായാിലുംൾചെ�ടുന്ന് ഒന്ന്ാണ്് പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രചെ� ‘വിിടി’2 എന്ന് കവിിത. 
ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ�യും പിിൻവിാങ്ങൽ ഈ കവിിതയാിൽ 
എപ്രകാരാമാണ്് അടിയാാളചെ�ടുന്ന്ചെതന്നു പിരാിനോശാധ്യിക്കിാനാണ്് ഈ പിഠനത്തിൽ ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്.

 ഉ�രാധുനി� സ്മയാസ്ഞ്ചാാരിയുകെട യാാത്രക്കാഴി്ച്ച�ൾ 

പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രചെ� ‘വിിടി’ എന്ന് കവിിത, ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ കാലൂന്ന്ി നിന്നുചെകാണ്ടാ് ആധുനി
കതയുചെടി മൂലയാന്തരാീക്ഷത്തിനോലക്കു തിരാിഞ്ഞുംനോനാക്കിി നടിത്തുന്ന് സംവിിനോശ�മാചെയാാരും അഭാിമുഖീ
കരാണ്വുംം സംംവിാദവുംമാണ്്. ഗൃഹിാതുരാതാത്തിചെ�യും പൂർവ്വസ്മരാണ്കളുചെടിയും ഭാാവിപിരാിനോവി�മാണ്് 
ഈ അഭാിമുഖീകരാണ്ത്തിന് നൽകിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. മലയാാളികളുചെടി ഗംാനസംംസ്കാാരാത്തിചെ� രൂപിചെ�
ടിലിൽ വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിച്ച നോയാശുദാസം്, വിഴിിയാരാികിൽ നാട്ടിിയാ ഹൈവിദുതിനോബാർഡിിചെ� കമ്പിക്കിാ
ലുംകൾ, നാട്ടുവിഴിികചെള മുഖരാിതമാക്കിിയാ ഇടിതുപിക്ഷ സംമനോരാാത്സുകരാാഷ്ട്രീീയാം, സംിനിമാചെക്കിാട്ടികകൾ, 
ചെനൽ�ാടിങ്ങൾ, വിായാനശാലകൾ, നോറ�ൻകടികൾ, ചെപിാതുഇടിങ്ങൾ എന്ന്ിങ്ങചെന നോകരാളീയാ 
ആധുനികതയുചെടിയും ജീനകീയാതയുചെടിയും ഘടികങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമായാ ചാില ബിംബങ്ങൾ 
അവിതരാി�ിച്ചുചെകാണ്ടാ്, മാഞ്ഞുംചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് ഒരും മൂലയവിയവിസ്ഥിചെയായും സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീ
ക്ഷചെത്തയും ഗൃഹിാതുരാതാനോത്താചെടി സ്മരാിക്കുകയാാണ്് കവിി. 

ഉത്തരാാധുനികമായാ ഒരും സംാംസ്കാാരാികപിരാിസംരാത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ സ്മരാണ്ാകർ
മ്മം നിർവ്വഹിിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്. ഈ പുതിയാ പിരാിസംരാത്തിചെ� സംവിിനോശ�മായാ മൂലയവിയവിസ്ഥിയും പ്രതി
നിധ്യാനസംമ്പ്രദായാങ്ങളും കവിിതയാിചെല സ്മരാണ്കളുചെടിയും കാഴി്ച്ചകളുചെടിയും അവിതരാണ്രാീതിയാിൽ 
സംാന്ന്ിധ്യയമറിയാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഒരും വിാഹിനത്തിലിരുംന്ന്് യാാത്രാചെചായ്യനോവി വിഴിിയാരാികിൽ ഒചെന്ന്ാന്ന്ായാി 
പിിന്ന്ിനോലക്കി് ഓടിിമറയുന്ന്തായാി നോതാന്നുന്ന് കാഴി്ച്ചകചെളന്ന് മട്ടിിലാണ്് മാഞ്ഞുംനോപിാകുന്ന് ഈ ആധു
നികബിംബങ്ങചെള കവിി അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്. നോബാദ്രിയാാഡിിചെ� പിിൽക്കിാല രാചാനകളുചെടി രൂപി
സംാഭാാവിചെത്തക്കുറിച്ച് ചാർച്ചചെചായ്യുന്ന് റിച്ചാഡി് ചെജീ.ചെലയാ്ൻ, ഉത്തരാാധുനിക ആഖയാനങ്ങളുചെടി ഒരും 
പ്രമുഖ രൂപിക്രിമമായാി യാാത്രാ മാറിത്തീരുംന്ന്തായാി സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ടാ് (ചെലയാ്ൻ, 2000 : 104,114,127). 
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നോബാദ്രിയാാഡിിചെ� ഉത്തരാാധുനിക ഹൈസംദ്ധിാന്തിക രാചാനകൾ പിലനോ�ാഴും നോറാഡി് മൂവിികളുചെടിനോയാാ 
യാാത്രാാവിിവിരാണ്ങ്ങളുചെടിനോയാാ ഘടിനചെയാ അനുസ്മരാി�ിക്കുന്നു. 

സംമാനമാചെയാാരും നിരാീക്ഷണ്ം കാവിയവിയവിഹിാരാചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ഇവിിചെടിയും പ്രസംക്ത
മാണ്്. ഉത്തരാാധുനിക ആഖയാനങ്ങളുചെടി ഒരും പ്രധ്യാന രൂപിക്രിമമായാ യാാത്രായാാണ്് ഇവിിചെടിയും കവിി 
ആഖയാനോനാപിാധ്യിയാായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ചെതന്നു പിറയാാം. പിരാിസംരായാാഥാർഥയങ്ങളിൽ യാഥാർ
ഥമായാി പിങ്കുനോചാരാാചെത, ഒരും സംമയാസംഞ്ചാാരാിചെയാന്ന്നോപിാചെല മായുന്ന് ആധുനികയാാഥാർഥയത്തി
ലൂചെടി മുന്ന്ിലുംള്ള ഉത്തരാാധുനികസ്ഥിലിയാിനോലക്കു സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന്തിനിചെടി കണ്ണാടിിക്കിാഴി്ച്ചകളായാി 
കണ്ണിൽചെ�ടുന്ന് ദൃശയങ്ങളാണ്് കവിി ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരാിക്കുന്ന്ത്. ഇവിിചെടി യാാഥാർഥയത്തിചെ� ആഴിമുള്ള 
അനുഭാവിമല്ല കാണു്ന്ന്ത്; മറിച്ച് ഉപിരാിതലത്തിലൂചെടിയുള്ള ഒരും ചെതന്ന്ിനീങ്ങലാണ്്. സംമയാവിാഹിന
ത്തിചെ� ചാില്ലുജീാലകങ്ങളുചെടി ഇപ്പുറമിരുംന്നുചെകാണ്ടാാണ്് കവിി ഈ യാാഥാർഥയങ്ങചെള കാണു്ന്ന്ത്. 
അത് നോനരാിട്ടുള്ള യാാഥാർഥയാനുഭാവിമല്ല, മറിച്ച് പുതിയാ പ്രതിനിധ്യാനമാതൃകകളുചെടി ചാില്ലുമറയാിലൂചെടി 
ചെവിളിചെ�ടുന്ന് വിിദൂരാനോമാ അനിശ്ചിതനോമാ ആയാ യാാഥാർഥയങ്ങളാണ്്.

വിാഹിനത്തിൽ മുനോന്ന്ാട്ടുനീങ്ങനോവി പിരാിസംരാദൃശയങ്ങൾ എതിർദിശയാിനോലക്കി് സംഞ്ചാരാിക്കുന്ന്താ
യുള്ള പ്രതീതിയുണ്ടാാകുന്നു. ഉറ�ാർന്ന്വിചെയാന്നു കരുംതചെ�ട്ടിവി അസ്ഥിിരാമായും പ്രവിാഹിഗംതിയാിലുംം 
കാണ്ചെ�ടുന്നു. യാാഥാർഥയത്തിചെ� പ്രതീതിപിരാമായാ ഒരാനുഭാവിമാണ്് ഇത്. പ്രതീതിപിരാവുംം ആത്മി
നി�് ഠവുംമായാ ഈ യാാഥാർഥയാനുഭാവിമാണ്് കവിിതയുചെടി ബിംബാവിതരാണ്ത്തിൽ പ്രകടിമാകുന്ന്ത്. 
ആധുനികത മുനോന്ന്ാട്ടുവിച്ച സുനിശ്ചിതവുംം സംമീപിസ്ഥിവുംമായാ അനുഭാവിാടിിത്തറയുള്ള യാാഥാർഥയസം
ങ്കല്പാത്തിനു പികരാം, അനിശ്ചിതവുംം ചാലനാത്മികവുംം വിിദൂരാവുംം ആത്മിനി�് ഠവുംം പ്രതീതിപിരാവുംമായാ 
ഉത്തരാാധുനിക യാാഥാർഥയസംങ്കല്പാമാണ്് ഇവിിചെടി ചെതളിയുന്ന്ത്. യാാഥാർഥയത്തിചെ� വിസ്തുനി�് ഠവുംം 
സ്ഥിായാിയുമായാ വിിലയാിരുംത്തൽ സംാധ്യയമാക്കുന്ന് ബാഹിയമായാ പ്രമാണ്സ്ഥിാനങ്ങചെളാന്നും ഇവിിചെടി 
നിലനിൽക്കുന്ന്ില്ല. ചാലനസ്ഥിിതിയാിൽ തുടിരുംന്ന് വിീക്ഷകചെ� ആത്മിനി�് ഠമായാ കാഴി്ച്ചനോക്കിാ
ണു്കൾ യാാഥാർഥയചെത്തയും നിർണ്ണയാിക്കുന്നു.

അസ്ഥിിരാമായാതും, അനിശ്ചിതതാവുംം ചാലനാത്മികതാവുംം പുലർത്തുന്ന്തും, ഉറ�ാർന്ന് സൂചാി
താടിിത്തറകനോളാ അർത്ഥാബന്ധങ്ങനോളാ ഇല്ലാത്തതുമായാ സൂചാകങ്ങളുചെടി ലീലാമണ്ഡലമായാി 
ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി  ചാിഹ്നമൂലയാധ്യി�് ഠിതമായാ പ്രതിനിധ്യാനവിയവിസ്ഥിചെയാ കാണ്ാം. ഈ പ്ര
തിനിധ്യാനവിയവിവിസ്ഥിയുചെടി സംാന്ന്ിധ്യയചെത്തയും സംാാധ്യീനചെത്തയും ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന് ബിംബാത്മിക 
പ്രതയക്ഷങ്ങളായാി കവിിയുചെടി യാാത്രാക്കിാഴി്ച്ചചെയായും വിഴിിനോയാാരാദൃശയങ്ങളുചെടി ചാലനപ്രതീതിചെയായും 
വിയാഖയാനിക്കിാൻ കഴിിയും. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങളുചെടി കണ്ണാടിിയാിലൂചെടിയാാണ്് 
വിീക്ഷകൻ മായുന്ന് ആധുനികയാാഥാർഥയങ്ങചെള നിരാീക്ഷിക്കുന്ന്ത്. കവിിതയാിൽ പിറയുന്ന്തുനോപിാചെല 
ഈ യാാഥാർഥയങ്ങൾ ‘പൂരാം കഴിിഞ്ഞും മടിങ്ങും പൂതങ്ങളായാി’ അനുഭാവിചെ�ടുന്ന്ത് ഈ കണ്ണാടിിയുചെടി 
സംാഭാാവിം മൂലമാചെണ്ന്നു പിറയാാം. ചുരുംക്കിത്തിൽ, പ്രതീകാത്മികമൂലയം മാഞ്ഞുംനോപിാകാൻ തുടിങ്ങുകയും 
ചാിഹ്നമൂലയം പ്രതി�് ഠിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്തുകഴിിഞ്ഞ് ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ നിലയുറ�ിച്ചു
ചെകാണ്ടാാണ്് കവിി സ്മരാണ്കൾ നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ചെതന്നു വിയക്തമാണ്്.

‘വിിട’: വിിടവിാങ്ങുന്നി ആധുനി�മൂല�ങ്ങൾ 

മാഞ്ഞുംനോപിാകുന്ന് ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിചെയാ സംമയാവിാഹിനത്തിചെ� പിിൻകണ്ണാടിിയാിലൂചെടി നോനാക്കിി 
നോരാഖചെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. പ്രതീകാത്മികമൂലയങ്ങളുചെടി ഈ നോരാഖചെ�ടുത്തലിനായാി കവിി ചാില പ്ര
തീകങ്ങചെളത്തചെന്ന് സംാീകരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങൾ 
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പിിന്തുടിരുംന്ന്തിചെനാ�ം പ്രതീകാത്മിക പ്രതിനിധ്യാനത്തിചെ� ആധുനികമാതൃകയും കവിി ഇവിിചെടി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. ഈ സംങ്കരാതാം ഉത്തരാാധുനികതയുചെടിതചെന്ന് ഒരും ഹൈശലീസംവിിനോശ�തയാായാി 
കാണ്ാം. പ്രതീകാത്മികതയാിനോലക്കുള്ള ഈ തിരാിച്ചുനോപിാക്കി് യാാഥാർഥയനി�് ഠചെമന്ന്തിനോനക്കിാൾ 
പ്രതീതിപിരാമാചെണ്ന്നു പിറയാാവുംന്ന്താണ്്. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി ചാിഹ്നവിയവിസ്ഥിയാാണ്് ആധുനി
കമാതൃകയാിലുംള്ള ഈ പ്രതീകപ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയും നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്ചെതന്നു ചുരുംക്കിം. മാഞ്ഞുംനോപിായാ 
ഒരും പിഴിയാ വിയവിസ്ഥിാക്രിമത്തിചെ� ഹൈശലീപിരാമായാ പുനർവിിഭാാവിനം എന്ന് മട്ടിിലാണ്് ഇവിിചെടി 
പ്രതീകാത്മികത ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്ന്ത്. പ്രതീകങ്ങളുചെടി ഈ സംാന്ന്ിധ്യയം പുതിയാ 
നോലാകക്രിമങ്ങളിൽ അവിയുചെടി മൂലയപിരാമായാ പിിൻവിാങ്ങലിചെനക്കൂടിി ധ്യാനി�ിക്കുന്നുചെവിന്നു പിറയാാം.

 “നോയാശുദാസം് ! 
 മലയാാളത്തിൻ സം�മയകാമുക ശബ്ദനോമ, 
 വിാഗംർത്ഥാങ്ങളിണ്ക്കിിചെനയ്ത 
 പിാട്ടിിൻ കസംവുംചെഞാറികനോള... 
 ഹൈവിദുതിനോബാർഡി് ! 
 വിളവിിലുംം തിരാിവിിലുംം 
 വിഴിികാട്ടിിയാായാ് നിന്ന് 
 കമ്പിക്കിാലുംകനോള, 
 ജീാതിനോഭാദം മതനോദാ�മില്ലാത്ത 
 ജ്ഞാംാനവിിദുത്പ്രവിാഹിനോമ...” 

കവിിതയുചെടി ആദയഭാാഗംചെത്ത ഈ വിരാികൾ മാഞ്ഞുംനോപിാകാൻ തുടിങ്ങുന്ന് ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥി
യുചെടി ചാില തലങ്ങചെള പ്രതീകങ്ങളിലൂചെടി ധ്യാനി�ിക്കുന്നു. മനു�യനും മനു�യപ്രവൃത്തികൾക്കും ചാിഹ്ന
ങ്ങൾക്കി് ചെപിാതുനോവിയും ഉന്ന്തവുംം സം് ഥിരാവുംം ഗംഹിനവുംമായാ അർത്ഥാവുംം ഉള്ളടിക്കിവുംം വിിഭാാവിനം 
ചെചായ്യുകചെയാന്ന്ത് ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി സംവിിനോശ�തയാാണ്്. ചാിഹ്നങ്ങൾക്കി് ഇതിലൂചെടി 
ആഴിവുംം ഉള്ളടിക്കിവുംം ഹൈകവിരാികയും അവി പ്രതീകങ്ങളായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇങ്ങചെനയാാണ്് 
പ്രതീകാത്മികമൂലയം നിലവിിൽവിരുംന്ന്ചെതന്നു പിറയാാം. ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി വിിവിിധ്യ തലങ്ങ
ളുചെടി പിിൻവിാങ്ങലിലൂചെടി സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത് ആ തലങ്ങളുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ� 
മാഞ്ഞുംനോപിാകൽ കൂടിിയാാണ്്. ‘നോയാശുദാസം്’ എന്ന് നോപിരാ് ഇവിിചെടിചെയാാരും പ്രതീകധ്യർമ്മമാണ്് നിറനോവി
റ്റുന്ന്ത്. ഈ ധ്യർമ്മത്തിന് രാണ്ടു മാനങ്ങളുണ്ടാ്. മലയാാളത്തിചെല ജീനപ്രിയാ ചാലച്ചിത്രാഗംാനങ്ങളുചെടി ഒരും 
പ്രനോതയകഘട്ടിത്തിചെ� അന്തയചെത്ത കുറിക്കുന്ന് ഒരും ഭാ�തികതലത്തിനു പുറനോമ, കൂടുതൽ വിിശാലമായാ 
ഒരും സംാംസ്കാാരാിക-സംാമൂഹിിക സംന്ദർഭാചെത്തക്കൂടിി ഈ പ്രതീകം കുറിക്കുന്നു. 

പ്രാനോദശിക ചാലച്ചിത്രാവിയവിസംായാത്തിചെ�യും ചാലച്ചിത്രാസംംഗംീതത്തിചെ�യും വിികാസംം, 
നോറഡിിനോയാാ, ഗ്രാമനോഫാണ് മുതലായാ പ്രനോക്ഷപിണ്-ആസംാാദന സംംവിിധ്യാനങ്ങളുചെടി വിയാപിനം, ഇവി 
മുഖാന്തിരാം പുതിയാ ആഭാിമുഖയങ്ങളിനോലക്കും അഭാിരുംചാികളിനോലക്കും ഉണ്രാാൻ തുടിങ്ങിയാ സംമൂഹിം 
എന്ന്ിങ്ങചെന വിിവിിധ്യ ഘടികങ്ങളുചെടി കൂടിിക്കിലരാലിലൂചെടി നോകരാളീയാ ആധുനികതയാിചെല ഒരും സംവിി
നോശ�സംന്ദർഭാത്തിൽ രൂപിചെ�ട്ടുവിന്ന് പ്രനോതയക സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷമാണ്ിത്.3 ആധുനികവുംം 
വിയക്തയധ്യി�് ഠിതവുംമായാ പുതിചെയാാരും ഭാാവുംകതാം ഇവിിചെടി രൂപിംചെകാള്ളുന്നു. നോയാശുദാസം് എന്ന് 
പ്രതീകപ്രനോയാാഗംം ഈ ഭാാവുംകതാാന്തരാീക്ഷചെത്തയും അതിനോനാടിനുബന്ധിച്ചു നിലവിിൽവിന്ന് മൂലയവിയ
വിസ്ഥിചെയായുംകൂടിി സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. വിയക്തിയുചെടി ആന്തരാികത, സംാകാരായത, സംാാതന്ത്ര്യയം തുടിങ്ങിയാ 
ആധുനികമായാ നവിമൂലയങ്ങളാണ് ്ഈ മൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി അടിിത്തറ. ‘വിാഗംർത്ഥാങ്ങളിണ്ക്കിിചെനയ്ത’, 
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സൂചാകവുംം സൂചാിതവുംം തമ്മിൽ ഉറ്റബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന്, ചാിഹ്നങ്ങൾക്കി് പ്രതീകാത്മികമായാ 
ഉള്ളടിക്കിമുള്ള പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങളുചെടി സംന്ദർഭാംകൂടിിയാാണ്ിത്. മാഞ്ഞുംനോപിാകുന്ന് ആധുനികബിം
ബങ്ങളിൽ ആദയനോത്തതായാി നോയാശുദാസംിചെന പിരാാമർശിക്കുന്ന്തിലൂചെടി, വിയക്തയധ്യി�് ഠിതമായാ 
ആധുനികഭാാവുംകതാത്തിചെ�യും മൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ�യും അപ്രതയ
ക്ഷമാകൽകൂടിിയാാണ്് സംമയാസംഞ്ചാാരാിയും നിരാീക്ഷകനുമായാ കവിി നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത്.

വിഴിികാട്ടിികചെളനോ�ാചെല വിഴിിനോയാാരാങ്ങളിൽ ഉയാർന്നുനിൽക്കുന്ന് ഹൈവിദുതിക്കിമ്പികളുചെടി 
കാലുംകളും ഇരാട്ടിമാനങ്ങളുള്ള പ്രതീകങ്ങളാണ്്. നോകരാളത്തിചെല നാട്ടിിൻപുറങ്ങളിൽ ഹൈവിദുതി 
എത്തിനോച്ചർന്ന്തും ആധുനികസം�കരായങ്ങൾ കടിന്നുവിന്ന്തും സൂചാി�ിക്കുന്ന്തിചെനാ�ം നോകരാളീയാ 
നനോവിാത്ഥാാനത്തിചെ� പ്രതീകമായും ഈ ബിംബം നിലചെകാള്ളുന്നു. സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ�യും സംമതാ
ത്തിചെ�യും സംാനോഹിാദരായത്തിചെ�യും പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ�യും നവിമൂലയങ്ങളും അവിചെയാ അടിിസ്ഥിാ
നമാക്കിിയാ പ്രവിർത്തനപിദ്ധിതികളും ഹൈവിദുതതരാംഗംങ്ങൾനോപിാചെല സംമൂഹിചെത്ത പ്രകാശവിത്തും 
ഊർജ്ജനിർഭാരാവുംമാക്കിിയാ നനോവിാത്ഥാാനഘട്ടിം ഇവിിചെടി അനുസ്മരാിക്കിചെ�ടുന്നു. പുനോരാാഗംതിയുചെടിയും 
സംമതാസുന്ദരാഭാാവിിയുചെടിയും ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളാണ്് ഈ ഘട്ടിത്തിചെല മൂലയവിയവിസ്ഥിചെയാ നിർ
ണ്ണയാിച്ചത്. യാാഥാർഥയം, കർതൃതാം, സംാതാം, പുനോരാാഗംതി എന്ന്ിവിയുചെടി വിസ്തുനി�് ഠവുംം ഗംഹിനവുംം 
സംമഗ്രവുംമായാ ഉള്ളടിക്കിചെത്ത സംംബന്ധിച്ച ആധുനികസംങ്കല്പാങ്ങളിൽനിന്ന്് ഉരുംവിചെമടുക്കുന്ന് പ്ര
തീകാത്മികമൂലയത്തിചെ� നഷ്ടമാകലിചെനയാാണ്് കമ്പിക്കിാലുംകളുചെടി പിിനോന്ന്ാക്കിക്കിാഴി്ച്ചയാിലൂചെടി 
കവിി നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത്. ആധുനികതയുചെടി ഉറ�ാർന്ന്തും സംമഗ്രവുംം ഏകമുഖവുംമായാ വിിശാാസം
സംങ്കല്പാങ്ങൾ അസ്ഥിിരാമാകുകയും ശിഥിലീകരാിക്കിചെ�ടുകയും ബഹുമുഖമായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്യുന്ന് 
പുതിചെയാാരും സ്ഥിലരാാശിയാിനോലക്കിാണ്് കമ്പിക്കിാലുംകളുചെടി വിഴിിനോയാാരാങ്ങൾ പിിന്ന്ിട്ടി് സംമയാസംഞ്ചാാ
രാിയാായാ കവിി മുനോന്ന്റുന്ന്ത്.

 “ചെചാചെങ്കാടിികനോള! 
 നോകാരാിത്തരാി�ിക്കുചെമാളിനാനോളാർമ്മകനോള, 
 നാട്ടുവിഴിികളിൽ ക�തുകമുണ്ർത്തി 
 അടിിചെവിച്ചടിിചെവിച്ചുനീങ്ങിയാ 
 ജീാഥത്തീവിണ്ടാികനോള...” 

ഇവിിചെടി ‘ജീാഥത്തീവിണ്ടാികൾ’ രാണ്ടു വിയതയസ്ത ദിശകളിനോലക്കി് ഒനോരാസംമയാം വിിരാൽചൂണ്ടുന്ന് സൂചാക
ങ്ങളായാി വിർത്തിക്കുന്നു. ഇടിതുപിക്ഷ പ്രസ്ഥിാനങ്ങളുചെടിയും തീവ്രാ ഇടിതുപിക്ഷ ആശയാങ്ങളുചെടിയും 
സംാാധ്യീനത്തിലൂചെടി സംമനോരാാത്സുകവുംം ചാലനാത്മികവുംമായാി മാറിയാ ഒരും കാലയാളവി് ഒന്ന്ാമതായാി 
ഇവിിചെടി സൂചാി�ിക്കിചെ�ടുന്നു. വിിനോമാചാനചെത്ത സംംബന്ധിച്ച കമ്മൂണ്ിസ്റ്റി് ബൃഹിദാഖയാനത്തിന് 
വിലിയാ സംാാധ്യീനതയും ആകർ�ണ്ീയാതയും ഉണ്ടാായാിരുംന്ന് ഘട്ടിം. രാാഷ്ട്രീീയാപ്രവിർത്തനം വിിപ്ലവിപ്ര
വിർത്തനം തചെന്ന്യാായാി കണ്ക്കിാക്കിചെ�ടുകയും വിിനോമാചാനാദർശങ്ങൾ യാഥാർത്ഥാ ലക്ഷയങ്ങളായാി 
ഉയാർത്തി�ിടിിക്കിചെ�ടുകയും ചെചായ്ത ഈ കാലയാളവി് ആധുനികതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയാാ
വിിഷ്കാാരാം നൽകുകകൂടിിയാാണ്് ചെചായ്തത്.

വിസം് തുനി�് ഠമായാ യാാഥാർഥയത്തിചെ� നിലനില്പാിലുംള്ള വിിശാാസംത്തിനും, മാനവികർതൃതാ
ത്തിചെ� മഹിതാീകരാണ്ത്തിനും, ആഴിവുംം അർത്ഥാവുംമുള്ള മനു�യപ്രവിർത്തനങ്ങളുചെടിയും പിദ്ധിതിക
ളുചെടിയും വിിഭാാവിനത്തിനും, പുനോരാാഗംതിചെയായും വിിനോമാചാനചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള ആദർശാത്മിക വിീക്ഷ
ണ്ത്തിനും പ്രധ്യാനയമുണ്ടാായാിരുംന്ന് ഈ കാലയാളവിിചെല സംാഹിിതയരൂപിങ്ങളും സംമാനങ്ങളായാ 
മൂലയങ്ങൾക്കി് ആവിിഷ്കാാരാം നൽകുന്ന്വിയാായാിരുംന്നു. മലയാാളത്തിചെല ആധുനിക കവിിതയാിചെല തീവ്രാ 
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ഇടിതുപിക്ഷധ്യാരാ ഇവിിചെടിനോയാാർക്കിാം. ഈ കാലയാളവിിചെല പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങളിലുംം സംാംസ്കാാ
രാികാന്തരാീക്ഷത്തിലുംം പ്രതീകാത്മികമൂലയം മുന്ന്ിട്ടുനിൽക്കുന്നുചെവിന്നു പിറയാാം. ആധുനികതയുചെടി 
രാാഷ്ട്രീീനോയാാന്മുഖമായാ ഈ മൂലയാന്തരാീക്ഷത്തിചെ� വിിടിവിാങ്ങലാണ്് കവിി സൂചാി�ിക്കുന്ന്ത്. രാാഷ്ട്രീീയാം 
ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളിൽനിന്നും ആദർശാത്മികതയാിൽനിന്നും അകന്നുമാറുകയും, യാാഥാർഥയനി�് ഠ
ചെമന്ന്തിനോനക്കിാൾ മാധ്യയമാശ്രീിതമായാിത്തീരുംകയും, ആഴിമുള്ള പ്രതീകാത്മികമൂലയചെത്തക്കിാളുപിരാി 
ഉപിരാിതലനിഷ്ഠിമായാ ചാിഹ്നമൂലയത്താൽ നിർണ്ണയാിക്കിചെ�ടുന്ന് വിയവിസ്ഥിാക്രിമങ്ങനോളാടു ചെപിാരുംത്ത
ചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്ന് പുതിചെയാാരും കാലാവിസ്ഥിയാാണ്് ഇനോ�ാൾ നിലവിിൽ വിന്ന്ിരാിക്കുന്ന്ത്. ഈ 
മാറ്റചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി.

ജീാഥത്തീവിണ്ടാികൾ യാഥാർത്ഥാ തീവിണ്ടാികചെളയും അവി ചെകാണ്ടുവിന്ന് സംാമൂഹിികവുംം സംാംസ്കാാ
രാികവുംമായാ മാറ്റങ്ങനോളയും കൂടിി സൂചാി�ിക്കുന്നുചെവിന്നു പിറയാാം. തീവിണ്ടാിസംർവ്വീസും നോസ്റ്റി�നുകളും 
സ്ഥിാപിിക്കിചെ�ട്ടിനോതാചെടി നോകരാളീയാർക്കി് നോദശീയാമായാ സ്ഥിലികളിനോലക്കും അനുഭാവിങ്ങളിനോലക്കും 
ലഭാിച്ച പുതിയാ തുറവിിചെയാ ഇതു സൂചാി�ിക്കുന്നു. നോകരാളീയാരുംചെടി സ്ഥിലസംങ്കല്പാം പ്രാനോദശികതയാിൽ
നിന്ന്് നോദശീയാതയാിനോലക്കി് വിികസംിക്കുകയും, പിാരാമ്പരായഭൂമികയാിൽനിന്ന്് ആധുനികതയാിനോലക്കുള്ള 
പ്രനോവിശം സംാധ്യയമാകുകയും ചെചായ്തതിൽ ഗംതാഗംതരാംഗംത്തുണ്ടാായാ ഈ മാറ്റത്തിന് വിലിയാ പിങ്കുണ്ടാ്. 
ചാന്തുനോമനോനാചെ� ഇന്ദുനോലഖ മുതലുംള്ള ആധുനിക സംാഹിിതയരൂപിങ്ങൾ ഈ മാറ്റചെത്ത പ്രതിഫലി
�ിക്കുകയും നോരാഖചെ�ടുത്തുകയും ചെചായ്യുന്ന് സംാംസ്കാാരാികനിർമ്മിതികൾ കൂടിിയാാണ്്. 

രാാഷ്ട്രീചെത്ത പ്രനോദശങ്ങളുമായാി ബന്ധി�ിക്കുകയും അങ്ങചെന നോദശീയാമായാ ഒരും സംാതാസംങ്കല്പാം 
രൂപിചെ�ടുത്തുകയും ചെചായാ് തതിൽ തീവിണ്ടാിസംർവ്വീസും അതിലൂചെടി ഉണ്ടാായാിവിന്ന് പുതിയാ സ്ഥില
സംങ്കല്പാവുംം വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിച്ചു. നോദശീയാതാനിർമ്മിതിയുചെടി മുഖയ ഉപികരാണ്ങ്ങളിചെലാന്ന്ായാിരുംന്നു 
തീവിണ്ടാി. ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി നോകന്ദ്രഘടികങ്ങളിചെലാന്ന്ായാ നോദശീയാതയുചെടി പ്രതയയാശാ
സ്ത്രീത്തിന് വിലിയാ പ്രസംക്തിയും പ്രാധ്യാനയവുംമുണ്ടാായാിരുംന്ന് ഒരും ഘട്ടിചെത്തയും, ആ ഘട്ടിത്തിചെ� 
മാഞ്ഞുംനോപിാകലിചെനയും നോരാഖചെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. പ്രതീകാത്മികമൂലയം നോപിറുന്ന് ആധുനികമൂ
ലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രീങ്ങൾ അസ്ഥിിരാമാകാൻ തുടിങ്ങുകയും, ചാിഹ്നമൂലയനി�് ഠമായാ പുതു
വിയവിയസ്ഥിയ്ക്ക്നുസംരാിച്ച് അവി പുനർവിായാിക്കിചെ�ടിാൻ തുടിങ്ങുകയും ചെചായ്യുന്ന് ഒരും നവിമണ്ഡലമാണ്് 
ഈ വിിടിവിാങ്ങലിചെനത്തുടിർന്ന്് സംംജീാതമാകുന്ന്ത്. നോകരാളീയാരുംചെടി സ്ഥിലസംങ്കല്പാം ഇന്ന്് നോദശീയാ
തയുചെടി പിരാിധ്യികൾക്കിപ്പുറനോത്തക്കി് വിികസംിക്കുകയും ചെചായ്തിരാിക്കുന്നു. നോദശീയാചെമന്ന്തിനോനക്കിാൾ 
അന്തർനോദശീയാമാണ്് ഇന്ന്് നോകരാളീയാരുംചെടി സ്ഥിലസംങ്കല്പാം. ഇതിചെ� മചെറ്റാരും വിശചെമനോന്ന്ാണ്ം 
പ്രാനോദശികതയാിനോലക്കുള്ള മടിങ്ങിനോ�ാക്കും സംംഭാവിിക്കുന്നു. സംാതാനിർമ്മിതിയാിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ 
ഇടിചെപിടിൽ നടിത്തുകയും ചെചായ്യുന്നു. തീവിണ്ടാിനോയാക്കിാൾ ഒരുംപിനോക്ഷ വിിമാനമായാിരാിക്കും ഈ പുതിയാ 
സംന്ദർഭാത്തിചെ� പ്രതീകമായാിത്തീരാാൻ കൂടുതൽ അനുനോയാാജീയം. മായുന്ന് നോദശീയാതാമൂലയങ്ങചെളയും 
പ്രതയയാശാസ്ത്രീചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള കവിിയുചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തലിൽ ഈ മാറ്റവുംം വിായാിചെച്ചടുക്കിാം.

“താരാങ്ങനോള! 
പിഠിച്ചു പിാസ്സ്ായാിട്ടും പിണ്ികിട്ടിാത്തവിചെന- 
മുറചെ�ണ്ണിചെനത്തചെന്ന് നോപ്രമിച്ചിട്ടും 
മുടിിയാനായാി മുദ്രകുത്തചെ�ട്ടിവിചെന- 
ഇരുംട്ടുചെകാട്ടികയാിചെല ഇന്ദ്രജീാലംചെകാണ്ടാ് 
വിിജീയാി�ിച്ച ചെവിള്ളിത്തിരാകനോള...” 

ഇവിിചെടിയും വിരാികൾ ആധുനികതയുചെടി രാണ്ടു വിയതയസ്ത തലങ്ങളിനോലക്കി് വിിരാൽചൂണ്ടുന്ന്തായാി 
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കാണ്ാം. സംിനിമാചെക്കിാട്ടികകളുചെടി ഭാ�തികയാാഥാർഥയമാണ്് അതിചെലാന്ന്്. ചാലച്ചിത്രാചെമന്ന് 
ആധുനിക ആവിിഷ്കാാരാരൂപിചെത്ത നോകരാളീയാർക്കി് പിരാിചായാചെ�ടുത്തുകയും, അതിലൂചെടി ഭാാവിനനോയായും 
ഭാാവുംകതാചെത്തയും വിയക്തിഗംതഹൈശലിനോയായും സംാതാസംങ്കല്പാചെത്തയും പിരാിവിർത്തി�ിക്കുകയും 
ചെചായാ് ത പുതിചെയാാരും ചെപിാതുഇടിമായാിരുംന്നു സംിനിമാചെക്കിാട്ടികകൾ. മുൻകാലങ്ങളിചെല സംമുദാ
യാബദ്ധിമായാ വിിവിിധ്യ കലാരൂപിങ്ങളിൽനിന്നും അരാങ്ങുകളിൽനിന്നും വിയതയസ്തമായാി, ആധുനിക
മൂലയങ്ങചെള അടിിത്തറയാാക്കിിയാ പുതിചെയാാരും ജീനാധ്യിപിതയ ഇടിം കൂടിിയാായാിരുംന്നു ഇവി. കവിിയുചെടി 
നോനാട്ടിത്തിൽ ‘പൂരാം കഴിിഞ്ഞും മടിങ്ങുന്ന് പൂതങ്ങളി’ചെലാന്ന്ാണ്് സംിനിമാചെക്കിാട്ടികകളും. കൂടിിവിരാവിി
ചെ�യും ഭാാവുംകതാനവിീകരാണ്ത്തിചെ�യും ജീനാധ്യിപിതയ ഇടിങ്ങചെളന്ന് നിലയാിൽ അവിയ്ക്ക്് മുൻപുണ്ടാാ
യാിരുംന്ന് പ്രസംക്തി ഇന്ന്ില്ല. ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിചെ� പിഴിയാമട്ടിിലുംള്ള നിലനില്പാിന് ഇന്ന്് ഹൈശഥിലയം 
നോനരാിടുന്നു. ചെടിലിവിി�ൻ, നോകബിൾ സംംനോപ്ര�ണ്ം, കമ്പൂട്ടിറുകളുചെടി വിരാവി്, ഇ�ർചെനറ്റിചെ� വിയാപിനം 
എന്ന്ിവിമൂലം ജീനാധ്യിപിതയപിരാമായാ ചെപിാതുഇടിം എന്ന്നിലയാിൽ സംിനിമാചെക്കിാട്ടികകൾക്കി് മുൻ
പുണ്ടാായാിരുംന്ന് പ്രസംക്തി മാഞ്ഞുംനോപിായാിരാിക്കുന്നു. അവിയ്ക്ക്് സൂചാിതാർത്ഥാവുംം ഉള്ളടിക്കിവുംം പ്രതീകാ
ത്മികമൂലയവുംം നൽകിയാ ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥി ഇന്ന്് വിിടിവിാങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു.

മലയാാളിയുവിതാത്തിചെ� ഭാാവുംകതാചെത്തയും ആകുലതകചെളയും പ്രതിസംന്ധികചെളയും നിർണ്ണ
യാിക്കുകയും പ്രതിനിധ്യീകരാിക്കുകയും ചെചായാ് ത, കൂടുതൽ വിിശാലമായാ ഒരും സംാമൂഹിിക-സംംസ്കാാരാിക 
സംന്ദർഭാനോത്തയും ഈ വിരാികൾ സൂചാി�ിക്കുന്നു. എം.ടിി.വിാസുനോദവിൻ നായാരുംചെടി രാചാനകളിൽ നാചെമ്പ
ടുക്കുകയും അറുപിതുകളിചെലയും എഴുപിതുകളിചെലയും ആധുനികതാവിാദ (നോമാനോഡിണ്ിസംം) സംാഹിി
തയത്തിൽ വിളർന്നു വിികസംിക്കുകയും ചെചായാ് ത സംവിിനോശ�മാചെയാാരും ഭാാവുംകതാാന്തരാീക്ഷമാണ്് 
ഇത്. പിാരാമ്പരായാധ്യി�് ഠിതമായാ ജീീവിിതക്രിമത്തിനും കുടുംബവിയവിസ്ഥിയ്ക്കുംം ഉൽ�ാദനരാീതിയ്ക്കുംം 
സംംഭാവിിച്ച ഹൈശഥിലയം, ചെതാഴിിൽനോതടിി ഗ്രാമീണ്തയാിൽനിന്ന്് നാഗംരാികതയാിനോലക്കുള്ള കൂടുമാറ്റം, 
നഗംരാജീീവിിതത്തിൽ വിയക്തിയ്ക്ക്് അനുഭാവിിനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന് അനയവിൽക്കിരാണ്ം, ചെതാഴിിലില്ലായ്മ 
തുടിങ്ങിയാ സംാമൂഹിികയാാഥാർഥയങ്ങൾ ആധുനികരുംം നാഗംരാികരുംമായാ യുവിതലമുറയാിൽ സൃ�് ടിിച്ച 
വിിഹിാലതകളിൽ നിന്ന്ാണ്് ഈ ഭാാവുംകതാാന്തരാീക്ഷം രൂപിചെ�ട്ടിത്. ഗ്രന്ഥശാലകളിചെല പുസ്തക
ത്താളുകളിലുംം സംിനിമാചെക്കിാട്ടികയാിചെല ചാലച്ചിത്രാാഖയാനങ്ങളിലുംം ഈ ഭാാവുംകതാഘടിനയുമായാി 
മുഖാമുഖത്തിനോലർചെ�ട്ടി യുവിാക്കിളായാ ആസംാാദകതലമുറ, ഈ പ്രനോമയാങ്ങനോളാടും യാാഥാർഥയപിരാി
സംരാങ്ങനോളാടും താദാത്മിയചെ�ടുകയും ചെചായ്തു. 

‘പിഠിച്ചു പിാസ്സ്ായാിട്ടും പിണ്ികിട്ടിാത്തവിൻ’, ‘മുറചെ�ണ്ണിചെനത്തചെന്ന് നോപ്രമിച്ചിട്ടും മുടിിയാനായാി 
മുദ്രകുത്തചെ�ട്ടിവിൻ’ എന്ന്ീ പിരാാമർശങ്ങൾ എം.ടിിയുചെടി സംാഹിിതയകൃതികചെളയും തിരാക്കിഥകചെളയും 
ധ്യാനി�ിക്കുന്ന്തിചെനാ�ം, ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� കൂടുതൽ വിിശാലമായാ ഭാാവുംകതാ-സംാമൂഹിിക 
പിരാിസംരാചെത്തയും സൂചാി�ിക്കുന്നു. അസ്തിതാപിരാമായാ പ്രതിസംന്ധികളും ജീീവിിതത്തിചെ� അർത്ഥാവുംം 
നോപിാചെലയുള്ള ആഴിനോമറിയാ ആശയാങ്ങൾ ഉള്ളടിക്കിമാക്കുന്ന് ഈ രാചാനകളുചെടിയും പ്രതിനിധ്യാന
പ്രകാരാങ്ങളുചെടിയും ഘടിനാപിരാവുംം മൂലയപിരാവുംമായാ സംാഭാാവിം പ്രതീകാത്മികമാണ്്. ആധുനികമൂ
ലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി ഭാാഗംമായും ഒ�ം ഈ വിയവിസ്ഥിനോയാാടി് ആധുനികതയുചെടി ഉള്ളിൽനിന്നുതചെന്ന് 
രൂപിചെമടുക്കുന്ന് പ്രതികരാണ്ങ്ങളായും നിലചെകാള്ളുന്ന്, പ്രതീകാത്മികമൂലയപ്രധ്യാനമായാ ഇത്തരാം 
ആവിിഷ്കാാരാപ്രകാരാങ്ങളുചെടിയും ഭാാവുംകതാഘടിനകളുചെടിയും പിിൻവിാങ്ങൽ കൂടിി കവിി ഇവിിചെടി നോരാഖ
ചെ�ടുത്തുന്നു. പ്രതീകാത്മികമൂലയം വിഹിിക്കുന്ന് ആഴിനോമറിയാ അസ്തിതാചാിന്തകളുചെടി സംാഹിിതയം ഉത്ത
രാാധുനികതയുചെടി ഭാാവുംകതാമണ്ഡലത്തിന് അനയമാണ്്. ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ നിലയുറ�ിക്കുന്ന് 
വിീക്ഷകചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം അവി നോപിായാകാലചെത്ത നശാരാപ്രതിഭാാസംങ്ങളിചെലാന്ന്ാണ്്; 
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സംമയാസംഞ്ചാാരാിയാായാ കവിിയുചെടി ഓർമ്മക്കിണ്ണിൽ ചെതളിയുന്ന് പിിനോന്ന്ാട്ടുപിായുന്ന് വിഴിിനോയാാരാക്കിാ
ഴി്ച്ചകൾ നോപിാചെല. ഗൃഹിാതുരാതാത്തിചെ� ആവിിഷ്കാാരാമാതൃകയാിലൂചെടിനോയാാ പിാരാഡിി, പിാസ്റ്റിി�്  മുതലായാ 
ഉത്തരാാധുനിക ആഖയാനതന്ത്ര്യങ്ങളിലൂചെടിനോയാാ മാത്രാമാണ്് ഇത്തരാം പ്രതിനിധ്യാനമാതൃകകൾ ഇന്ന്് 
പുനഃരാാനയാിക്കിചെ�ടുന്ന്ത്.

“ചെനൽ�ാടിങ്ങനോള... 
വിായാനശാലകനോള... 
നോറ�ൻ കടികനോള... 
മനു�യരുംം പുഴുക്കിളും ഒരുംമിച്ചുവിാണ് 
ചെപിാതു ഇടിങ്ങനോള...” 

ഇവിിചെടി ചെനൽ�ാടിങ്ങൾ, വിായാനശാലകൾ എന്ന്ീ ബിംബങ്ങൾ ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ 
താരാതനോമയന അപ്രസംക്തനോമാ അപ്രതയക്ഷനോമാ ആയാിത്തീരുംന്ന് നോപിായാകാലത്തിചെ� ഇടിങ്ങചെള 
മാത്രാമല്ല സൂചാി�ിക്കുന്ന്ത്. ഇവിയ്ക്ക്് ആധുനികതയുചെടി പിശ്ചാത്തലത്തിൽ സംാമൂഹിികവുംം 
സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ ഉള്ളടിക്കിവുംം അർത്ഥാവുംം പ്രതീകാത്മികമൂലയവുംമുണ്ടാ്. നഷ്ടചെ�ടുന്ന്ത് ഈ 
സ്ഥിലരാാശികളുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി മൂലയസംങ്കല്പാവുംം സംാംസ്കാാരാിക ഉള്ളടിക്കിവുംം കൂടിിയാാചെണ്ന്നു 
പിറയാാം. ആധുനികപൂർവ്വഘട്ടിത്തിൽ ഉല്പാാദനഇടിങ്ങളായാി മാത്രാം നിലനിന്ന്ിരുംന്ന് ചെനൽ�ാടി
ങ്ങൾക്കി് ആധുനികതയാിൽ പുതിയാ രാാഷ്ട്രീീയാ ഉള്ളടിക്കിവുംം അർത്ഥാതലങ്ങളും പ്രതീകാത്മികമൂലയവുംം 
ഹൈകവിരുംന്നു. ആധുനികതയാിൽ ചെനൽ�ാടിങ്ങൾ ഉല്പാാദനഇടിങ്ങൾ മാത്രാമല്ല, ജീന്മിത്തത്തിനും 
മുതലാളിത്തത്തിനുചെമതിചെരായുള്ള ഇടിതുപിക്ഷമുനോന്ന്റ്റങ്ങളുചെടി സംമരാനോവിദി കൂടിിയാാണ്്.

ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയാിൽ പ്രാധ്യാനയം ഹൈകവിരാിക്കുന്ന് പുനോരാാഗംമനചാിന്തയുചെടിയും വിിനോമാ
ചാനസംാപ്നങ്ങളുചെടിയും സംമതാസംങ്കല്പാങ്ങളുചെടിയും അരാങ്ങുകളാണ്് ചെനൽ�ാടിങ്ങൾ. ആധുനികത
യാിൽ ചെനല്പാാടിങ്ങൾക്കു ഹൈകവിന്ന് ഈ പ്രതീകാത്മികമൂലയമാണ്് ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ 
നഷ്ടമായാിനോ�ാകുന്ന്ത്. ചെകട്ടിിടിങ്ങൾ ചെകട്ടിിയുയാർത്താനോനാ, ടൂറിസ്റ്റി് ആകർ�ണ്മായാി അവിതരാി
�ിക്കിാവുംന്ന് സംാംസ്കാാരാികചാിഹ്നമായാി പിരാിവിർത്തി�ിക്കിാനോനാ, ഷൂട്ടിിങ്് ചെലാനോക്കി�നുകളായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കിാനോനാ ഉതകുന്ന് ഒരും ഉപിനോഭാാഗംഇടിചെമന്ന് പ്രാനോയാാഗംികാർത്ഥാമാണ്് ഇന്ന്് ചെനൽ
�ാടിങ്ങൾക്കുള്ളത്. സംമരാചാരാിത്രാത്തിചെ� ആഴിമുള്ള പ്രതീകാത്മികമൂലയം, ഉപിരാിതലപ്രതീതികളു
മായാി ബന്ധചെ�ട്ടി ചാിഹ്നമൂലയപിരാമായാ പിരാിനോവി�ത്തിനും ഉപിനോഭാാഗംനി�് ഠമായാ പ്രാനോയാാഗംികതയ്ക്കുംം 
വിഴിിമാറിചെക്കിാടുക്കുന്നു. ഈ പിിൻവിാങ്ങലാണ്് കവിി നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്ത്.

വിായാനശാലകചെളക്കുറിച്ചുള്ള പിരാാമർശവുംം ഈ രാീതിയാിൽ വിയാഖയാനിക്കിാം. സംാർവ്വത്രാിക 
വിിദയാഭായാസംത്തിലൂചെടിയും സംാക്ഷരാതയാിലൂചെടിയും ഹൈകവിരാിക്കിാനാകുന്ന് സംമൂഹിികപുനോരാാഗംതിചെയാ
ക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനികാശയാങ്ങൾചെക്കിാ�ം, വിായാനയുചെടിയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുചെടിയും സംന്മാർഗ്ഗാപിരാവുംം 
മൂലയപിരാവുംം അർത്ഥാപിരാവുംമായാ ഉള്ളടിക്കിചെത്ത സംംബന്ധിച്ച ആധുനികസംങ്കല്പാങ്ങചെളയും വിായാ
നശാലകൾ പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യുന്നു. സംംവിാദങ്ങളും ചാർച്ചകളും അരാനോങ്ങറുന്ന്, രാാഷ്ട്രീീയാമായാ ഉള്ള
ടിക്കിം നിലനിർത്തിയാിരുംന്ന് ചെപിാതുഇടിം കൂടിിയാായാിരുംന്നു വിായാനശാലകൾ. ഇത്തരാം പ്രതിനിധ്യാന
ങ്ങളിലൂചെടി ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്കുംള്ളിൽ വിായാനശാലകൾക്കി് പ്രതീകാത്മികമൂലയം ഹൈകവിരുംന്നു. 
ഈ മൂലയമാണ്് ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ പിിൻവിാങ്ങുന്ന്ത്. ഇന്ന്് വിായാനശാലകൾ സംാമൂഹിി
കപുനോരാാഗംതിയുമാനോയാാ പുനോരാാഗംമനരാാഷ്ട്രീീയാവുംമാനോയാാ ബന്ധചെ�ട്ടി ആധുനികാശയാങ്ങചെള പ്രതിനി
ധ്യാനം ചെചായ്തുചെകാനോണ്ടാാ ആശ്രീയാിച്ചുചെകാനോണ്ടാാ അല്ല നിലനിൽക്കുന്ന്ത്. ഗ്രന്ഥപിാരാായാണ്ചെമന്ന് 
ആവിശയം സംാധ്യയമാക്കുന്ന് പ്രാനോയാാഗംികമായാ ഉപിനോഭാാഗംഇടിങ്ങളാണ്് ഇന്ന്് വിായാനശാലകൾ. 
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ആധുനികതയാിൽ അവിയ്ക്കുംണ്ടാായാിരുംന്ന് പ്രതീകാത്മികമൂലയം ഇന്ന്് മാഞ്ഞുംനോപിായാിരാിക്കുന്നു. 

കവിിയുചെടി കാഴ്ചകളിൽ നോറ�ൻകടികളും ഉൾചെ�ടുന്നു. നോറ�ൻകടികൾക്കി് ആധുനികനോകരാ
ളത്തിചെ� സംാമൂഹിികസംംവിിധ്യാനവുംമായും ഭാരാണ്ക്രിമവുംമായും ബന്ധചെ�ട്ടി ചെപിാതുവിിതരാണ്സ്ഥിാ
പിനചെമന്ന് ഭാ�തികാർത്ഥാം മാത്രാമല്ല ഉള്ളത്. ചെപിാതുവിിതരാണ്സ്ഥിാപിനചെത്ത ‘ചെപിാതു’ എന്ന് 
ആധുനികപിരാികല്പാനയുചെടി ഒരും വിിപുലനമായാി കാണ്ാനാകും. സംാമ്പത്തികവുംം വിർഗ്ഗാപിരാവുംമായാ 
വിിടിവുംകചെളയും പിരാാധ്യീനതകചെളയും മറികടിക്കിാൻ ചെപിാതുജീനചെത്ത സംഹിായാിക്കുക, ഉല്പാന്ന്ങ്ങളുചെടി 
വിിതരാണ്ം ആധുനികതയുചെടി സംമതാാധ്യി�് ഠിതമായാ ജീനാധ്യിപിതയമൂലയങ്ങൾക്കിനുസൃതമായാി ക്രിമീ
കരാിക്കുക എന്ന്ീ ആശയാങ്ങൾ ഈ സ്ഥിാപിനത്തിനുപിിന്ന്ിൽ വിായാിചെച്ചടുക്കിാം.

ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയാിലധ്യി�് ഠിതമായാ ഈ ഉള്ളടിക്കിം നോറ�ൻകടികൾക്കി് പ്രതീകാ
ത്മികമൂലയം നൽകുന്നുണ്ടാ്. ഈ മൂലയം ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ പിിൻവിാങ്ങുന്നു. ഇന്ന്് നോറ�ൻ
കടികളുചെടി ആധുനികമായാ പ്രതീകാത്മികമൂലയം മാഞ്ഞുംനോപിായാിരാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. വിിപിണ്
നത്തിചെ�യും ഉപിനോഭാാഗംത്തിചെ�യും സംാമ്പത്തികവിയവിഹിാരാങ്ങളാൽ നിർണ്ണയാിക്കിചെ�ടുന്ന് പ്രാ
നോയാാഗംികമായാ ഹൈകമാറ്റഇടിങ്ങൾ മാത്രാമാണ്് ഇന്നു നോശ�ിക്കുന്ന് നോറ�ൻകടികൾ. നോകരാളത്തിചെല 
സംാധ്യാരാണ്മനു�യരുംചെടി നിതയജീീവിിതത്തിൽ മുൻപി് നോറ�ൻകടികൾക്കുണ്ടാായാിരുംന്ന് നോകന്ദ്രസ്ഥിാനം 
ഇല്ലാതാകുകയും അവിിനോടിക്കി് ഉത്തരാാധുനികസ്ഥിാപിനങ്ങളായാ ഹൈഹി�ർമാർക്കിറ്റുകൾ കടിന്നുവിരാി
കയും ചെചായ്തിരാിക്കുന്നു. ആധുനികതയുചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ വിർഗ്ഗാപിരാവുംം സംാമ്പത്തികവുംമായാ പിരാാധ്യീന
തകൾ പിരാിഹിരാിക്കിാനാഗ്രഹിിക്കുന്ന് ഒരും സംമതാാദർശചെത്തയാാണ്് നോറ�ൻകടികൾ ഉള്ളടിക്കിമായാി 
നിലനിർത്തിയാചെതങ്കിൽ, വിർഗ്ഗാപിരാവുംം സംാമ്പത്തികവുംമായാ വിിടിവുംകചെളയും കള്ളിതിരാിക്കിലുംകചെളയും 
വിയവിസ്ഥിാപിിതമായാി പ്രതയക്ഷവിൽക്കിരാിക്കുന്ന് ചാിഹ്നമൂലയപിരാമായാ ഒരും പ്രതലപിരാിനോവി�മാണ്് 
ഇന്ന്് അവിയ്ക്കും  ഹൈകവിന്ന്ിരാിക്കുന്ന്ചെതന്നു പിറയാാം. മൂലയസംംബന്ധിയാായാ ഇത്തരാം മാറ്റങ്ങൾകൂടിി 
നോറ�ൻകടികചെളക്കുറിച്ചുള്ള കവിിയുചെടി പിരാമാർശത്തിലൂചെടി വിായാിചെച്ചടുക്കിാം. ‘മനു�യരുംം പുഴുക്കിളും 
ഒരുംമിച്ചുവിാണ്

‘ചെപിാതു ഇടിങ്ങചെള’ക്കുറിച്ചുള്ള പിരാാമർശവുംം ആധുനികത മുനോന്ന്ാട്ടുവിച്ച സംമതാാധ്യി�് ഠിതമായാ 
‘ചെപിാതു’സംങ്കല്പാങ്ങൾക്കു സംംഭാവിിച്ച ഹൈശഥിലയചെത്തയാാണ്് കുറിക്കുന്ന്ചെതന്നു പിറയാാം.

“വിിടി, 
ഹൈകവിീശിനിൽക്കുനോമാർമ്മകനോള... 
അകന്ന്കന്നു നോപിാകുനോന്താറും 
ചെചാറുതായ്ത്തിീരുംം വിലി�ങ്ങനോള... 
പൂരാം കഴിിഞ്ഞുംമടിങ്ങും 
പൂതങ്ങനോള...” 

ആധുനികമായാ ഈ മൂലയവിയവിസ്ഥിനോയാാടും അതു സൃഷ്ടിച്ച പ്രതീകാത്മികമൂലയനോത്താടുമാണ്് ഇവിിചെടി 
കവിിയുചെടി യാാത്രാാചെമാഴിി. ഉറ�ാർന്ന് അർത്ഥാങ്ങളും വിിശാലമായാ ആശയാങ്ങളും ആഴിനോമറിയാ 
ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളും പുലർന്ന്ിരുംന്ന് ഒരും നോലാകം നോപിായ്മറയുകയാാണ്്. ഈ പിഴിയാനോലാകവുംം അതിചെ� 
വിഴിിത്താരാകളും പിിന്ന്ിട്ടി്, അസ്ഥിിരാമായാ അർത്ഥാസംങ്കല്പാങ്ങളും ലഘുതാമാർന്ന് ആശയാരൂപിങ്ങളും 
ഉപിരാിതലപ്രതീതികളിൽ തൃപ്തിിയാടിയുന്ന് ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളും പുലരുംന്ന് ഒരും പുതുനോലാകത്തിനോലക്കി് 
യാാത്രാചെചായ്തു മുനോന്ന്റുകയാാണ്് കവിി. ആധുനികതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്് മുൻപുണ്ടാായാിരുംന്ന് പ്രസം
ക്തിയും വിലി�വുംം നിർണ്ണായാകതാവുംം ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി പുതുസംന്ദർഭാത്തിൽ നഷ്ടചെ�ടുന്നു. 
വിർത്തമാനകാലത്തിൽ നിർണ്ണായാകതാനോമാ മൂർത്തതനോയാാ ഇല്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ മാത്രാമായാാണ്് 
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ഈ മൂലയവിയവിസ്ഥി ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ നിലനിൽക്കുന്ന്തും പ്രതിനിധ്യാനം ചെചായ്യചെ�ടുന്ന്തും. 
സംാംസ്കാാരാികമായാ ഈ പൂർവ്വസ്മരാണ്യുചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തലാണ്് കവിി നിർവ്വഹിിക്കുന്ന്ത്.

ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥി ‘പൂരാംകഴിിഞ്ഞും മടിങ്ങുന്ന് 
പൂതങ്ങചെള’നോ�ാചെല അയാഥാർഥവുംം അമൂർത്തവുംം ഐതിഹിയാത്മികവുംമായാി തിരാിച്ചറിയാചെ�ടുന്നു. 
പിാരാമ്പരായബദ്ധിമായാ മൂലയവിയവിസ്ഥിചെയാ നിരാസംിച്ച് പുതിചെയാാരും യാാഥാർഥയം നിർമ്മിചെച്ചടുക്കിാനാണ്് 
ആധുനികത ശ്രീമിച്ചചെതങ്കിൽ, ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ ആധുനികത മുനോന്ന്ാട്ടുവിച്ച ആ യാാഥാർഥയ
സംങ്കല്പാവുംം ഒരും പൂർവ്വപിാരാമ്പരായമായാി എണ്ണചെ�ടുന്നു. വിിനോമാചാനത്തിചെ�യും പുനോരാാഗംതിയുചെടിയും 
സംമതാത്തിചെ�യും വിലിയാ സംങ്കല്പാങ്ങൾ ഉയാർത്തി�ിടിിച്ചുചെകാണ്ടാ് ആധുനികത ചാരാിത്രാത്തിൽ 
നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിലുംകളും പ്രവിർത്തനങ്ങളും ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളും, ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ 
വിർണ്ണശബളവുംം ശബ്ദമുഖരാിതവുംം ദൃശയസംമ്പന്ന്വുംമായാ കാർണ്ിവിലുംകനോളാ പൂരാങ്ങനോളാ ആയും 
നോപിായാകാലത്തിചെ� ഉപിരാിതലബദ്ധിമായാ ആകർ�ണ്ങ്ങളായും വിീക്ഷിക്കിചെ�ടുന്നു. 

ഈ പുതിയാ വിീക്ഷണ്സംന്ദർഭാത്തിൽ നിലയുറ�ിച്ചുചെകാണ്ടും, ആ സംന്ദർഭാത്തിചെ� വിീക്ഷണ്
സംാഭാാവിചെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവിനോബാധ്യനോത്താചെടിയുമാണ്് കവിി ‘പൂതങ്ങചെള’ തിരാിഞ്ഞുംനോനാക്കുന്ന്ത്. 
ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി നോലാകക്രിമത്തിൽ ഉള്ളടിക്കിവുംം മൂർത്തതയും അർത്ഥാവുംം പ്രതീകാത്മികമൂ
ലയവുംം മാഞ്ഞ്്, ചാിഹ്നമൂലയം മാത്രാമുള്ള പൂതങ്ങളായാി പിരാിണ്മിച്ച് പിിൻവിാങ്ങുന്ന് ആധുനികമൂലയസം
ങ്കല്പാങ്ങനോളാടിാണ്് കവിി വിിടിചെചാാല്ലുന്ന്ത്.

ഗൃഹിാതുരാതാമാണ്് ഈ വിിടിചെചാാല്ലലിചെ� സംാഭാാവിം. ഉള്ളടിക്കിനോമാ പ്രതീകധ്യർമ്മനോമാ 
നോപിാചെലയുള്ള ഏചെതങ്കിലുംം ആഴിചെത്ത ഉള്ളടിക്കുന്ന്തല്ല ഈ ഗൃഹിാതുരാതാം. ഇവിിചെടി ഗൃഹിാതുരാതാ
ചെമന്ന്ത് ഗൃഹിാതുരാതാം മാത്രാമാണ്്; അത് മനോറ്റചെതങ്കിലുംം ആഴിചെത്ത കുറിക്കുന്ന്ില്ല. അസ്തിതാപിരാമായാ 
വിയഥകൾനോക്കിാ തീവ്രാമായാ നഷ്ടനോബാധ്യത്തിനോനാ പിഴിയാകാലചെത്ത തിരാിചെകചെയാത്തി�ിടിിക്കിാനുള്ള 
ഉൽക്കിടിമായാ ആഗ്രഹിത്തിനോനാ ഈ ഗൃഹിാതുരാസം് മൃതികൾ കാരാണ്മാകുകനോയാാ, അത്തരാം ഹൈവികാ
രാികമണ്ഡലങ്ങൾ ഈ സം് മൃതിരാീതിയാിലൂചെടി ധ്യാനി�ിക്കിചെ�ടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന്ില്ല. ആധുനികതയുചെടി 
പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങളുചെടി ഭാാഗംമായാ അത്തരാം ഹൈവികാരാികമണ്ഡലങ്ങൾ ഈ ഗൃഹിാതുരാതാത്തിനു 
കീഴിിൽ കചെണ്ടാത്താനാവിില്ല. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി ഉപിരാിതലനി�് ഠവുംം ചാിഹ്നമൂലയപിരാവുംമായാ 
സംംനോവിദനമണ്ഡലമാണ്് കവിിയുചെടി ഗൃഹിാതുരാതാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്ത്. 

കവിിയുചെടി യാാത്രാാചെമാഴിിയും ഒരും യാാത്രാാചെമാഴിിയ്ക്ക്പ്പുറം മചെറ്റാന്നുമാകാൻ ഉദയമിക്കുന്ന്ില്ല. 
നോപിായാിമറയുന്ന്വിചെയാ തിരാിചെകവിിളിക്കിാനും ഹൈകചെയ്യത്തി�ിടിിക്കിാനുമുള്ള ഉൽക്കിടിമായാ ആഗ്ര
ഹിത്തിചെ�നോയാാ, തീവ്രാമായാ നഷ്ടനോബാധ്യത്തിചെ�നോയാാ, ഈ നഷ്ടം മൂലം വിയക്തി നോനരാിനോട്ടിക്കിാവുംന്ന് 
അസ്തിതാപ്രതിസംന്ധിയുചെടിനോയാാ സൂചാിതങ്ങചെള കുറിക്കുന്ന് സൂചാകമായാിട്ടില്ല കവിിയുചെടി യാാത്രാാചെമാഴിി 
നിലചെകാള്ളുന്ന്ത്. ഇവിിചെടി സൂചാകം സൂചാകം മാത്രാമാണ്്. ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥിയാിൽ 
പ്രസംക്തി നഷ്ടചെ�ടുന്ന് ആധുനികമൂലയങ്ങളുചെടി പിിൻവിാങ്ങൽ തിരാിച്ചറിയുകയും അതു നോരാഖചെ�ടു
ത്തുകയും ചെചായ്യുക മാത്രാമാണ്് കവിി. 

പുതുതായാി നിലവിിൽവിന്ന് ഉത്തരാാധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയാിൽ കവിി അതൃപ്തിിനോയാാ അസ്തി
താപ്രതിസംന്ധിനോയാാ അനുഭാവിിക്കുന്ന്തായുള്ള സൂചാനകചെളാന്നും കവിിത നൽകുന്ന്ില്ല. സംമയാവിാ
ഹിനത്തിൽ മുനോന്ന്ാട്ടുനീങ്ങനോവി എതിർദിശയാിൽ പിിനോന്ന്ാനോട്ടിാടിി മറയുന്ന് ആധുനികബിംബങ്ങചെള 
നോനാക്കിിക്കിാണു്ക മാത്രാമാണ്് കവിി. യാാത്രാാഗംതി മാറ്റുവിാനോനാ മായുന്ന് മൂലയബിംബങ്ങചെള പിിന്തുടി
രുംവിാനോനാ ഇവിിചെടി ശ്രീമമില്ല; ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി പുതുസംന്ദർഭാത്തിനോലക്കുള്ള മുനോന്ന്റ്റത്തിന് ഈ 
സ്മരാണ്കളും യാാത്രാാചെമാഴിിയുംമൂലം വിിഘാതം സംംഭാവിിക്കുന്നുമില്ല. ഉത്തരാാധുനികസംന്ദർഭാത്തിൽ 
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പൂർണ്ണമായാി നിലയുറ�ിക്കുകയും അതിചെ� പ്രതിനിധ്യാനക്രിമങ്ങൾ സംാീകരാിക്കുകയും അതിചെ� 
ഭാാഗംമായാിത്തീരുംകയും ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്് കവിി തചെ� യാാത്രാാചെമാഴിി കുറിക്കുന്ന്ത്. ആധുനികമൂലയ
സംങ്കല്പാങ്ങളുചെടി പിിൻവിാങ്ങലിചെ� ഈ നോരാഖചെ�ടുത്തൽ സംംഭാവിിക്കുന്ന്തും നിർണ്ണയാിക്കിചെ�ടുന്ന്തും 
ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി മൂലയാന്തരാീക്ഷത്തിനുള്ളിൽവിച്ചാണ്്. ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിനോയാാടുള്ള ഈ 
യാാത്രാാചെമാഴിി അങ്ങചെന ഉത്തരാാധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിനോയാാടുള്ള ഒരും സംാാഗംതഗംീതം കൂടിിയാായാിത്തീ
രുംന്നുചെവിന്നു പിറയാാം.

 ഉപിസ്ംൈാരം 

ആധുനികതയുചെടി മൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്കുംം നോലാകവിീക്ഷണ്ത്തിനും നിർണ്ണായാകതാമുണ്ടാായാിരുംന്ന് ഒരും 
കാലഘട്ടിം പിിന്ന്ിട്ടി് മലയാാളകവിിത ഉത്തരാാധുനികമായാ പുതുഘട്ടിത്തിനോലക്കി് ഇന്ന്് പ്രനോവിശി
ച്ചിരാിക്കുന്നു. എങ്കിലുംം ഈ പുതുഘട്ടിത്തിചെ� പ്രനോമയാഘടികങ്ങചെളയും ചാർച്ചാവിി�യാങ്ങചെളയും 
ഭാാവുംകതാഘടിനചെയായും നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്തിൽ ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി പിിൻവിാങ്ങലിനോനാ
ടുള്ള പ്രതികരാണ്ങ്ങൾക്കി് വിലിയാ പ്രാധ്യാനയമുണ്ടാ്. പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രചെ� ‘വിിടി’ എന്ന് കവിിതയാിൽ 
ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടി പിിൻവിാങ്ങൽ എപ്രകാരാം നോരാഖചെ�ടുത്തചെ�ടുന്നുചെവിന്നു പിരാിനോശാധ്യി
ക്കിാനാണ്് ഈ പിഠനത്തിൽ ശ്രീമിച്ചത്.

നോകരാളീയാ ആധുനികതയുചെടി സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക അന്തരാീക്ഷവുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി ചാില 
ബിംബങ്ങചെള അവിതരാി�ിച്ചുചെകാണ്ടാ് ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ�
യും പിിൻവിാങ്ങൽ നോരാഖചെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. ഉത്തരാാധുനിക രാചാനാസംനോങ്കതങ്ങളിചെലാന്ന്ായാ 
യാാത്രാാദൃശയങ്ങളുചെടി രൂപിസംാഭാാവിം സംാീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ നോരാഖചെ�ടുത്തൽ കവിി നടിത്തി
യാിരാിക്കുന്ന്ത്. പ്രതീകാത്മികമൂലയത്തിചെ� വിിടിവിാങ്ങൽ നോരാഖചെ�ടുത്തുന്ന്തിനായാി പ്രതീകങ്ങളുചെടി 
ഉപിനോയാാഗംചെത്തക്കൂടിി കവിി തചെ� രാചാനാതന്ത്ര്യത്തിചെ� ഭാാഗംമാക്കുന്നു. ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ആധുനി
കതയുചെടി കൂടുതൽ മൂർത്തമായാ ചാില ഭാ�തികഘടികങ്ങചെളയും, ഒ�ം അവി രൂപിചെ�ടുന്ന് കൂടുതൽ 
വിിശാലമായാ സംാംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷനോത്തയും ഒനോരാസംമയാം കുറിക്കുന്ന് ഇരാട്ടിമാനങ്ങളുള്ള സൂചാക
ധ്യർമ്മമാണ്് നിർവ്വഹിിക്കുന്ന്ത്.

നോയാശുദാസം്, ഹൈവിദുതിനോബാർഡിിചെ� കമ്പിക്കിാലുംകൾ, ചെചാചെങ്കാടിികളും ജീാഥകളും, തീവിണ്ടാി, 
സംിനിമാചെക്കിാട്ടിക, ചെനൽ�ാടിങ്ങൾ, വിായാനശാലകൾ, നോറ�ൻ കടികൾ എന്ന്ിവിയാാണ്് കവിി 
പ്രതീകങ്ങളായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ആധുനികബിംബങ്ങൾ. ഈ ബിംബങ്ങളിലൂചെടി ഒന്ന്ാമതായാി 
കവിി ഇവിയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി മൂർത്തമായാ ആധുനികയാാഥാർഥയങ്ങളുചെടി പിിൻവിാങ്ങൽ അടിയാാ
ളചെ�ടുത്തുന്നു. രാണ്ടാാമതായാി, ഇവിയാിലൂചെടി ധ്യാനി�ിക്കിചെ�ടുന്ന് സംംസ്കാാരാികാന്തരാീക്ഷത്തിനോ�യും 
മൂലയഘടികങ്ങളുചെടിയും പ്രസംക്തിനഷ്ടം നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു. വിയക്തിപിരാവുംം സംാകാരായവുംം ആന്തരാികവുംം 
ജീനാധ്യിപിതയാധ്യി�് ഠിതവുംമായാ ആസംാാദനമണ്ഡലം, നോകരാളീയാ നനോവിാത്ഥാാനത്തിചെ� ആശയാപിരാി
സംരാം, ഇടിതുപിക്ഷ വിിനോമാചാനരാാഷ്ട്രീീയാം, നോദശീയാതയുചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രീം, ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� 
ഭാാവുംകതാമണ്ഡലം, കർ�കസംമരാങ്ങളുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ഉള്ളടിക്കിം, സംമൂഹിപുനോരാാഗംതിചെയാക്കുറിച്ചുള്ള 
സംങ്കല്പാം, സംമതാാദർശം എന്ന്ിങ്ങചെനയുള്ള ആധുനികമൂലയഘടികങ്ങളുചെടി പിിൻവിാങ്ങലാണ്് ഈ 
രാീതിയാിൽ നോരാഖചെ�ടുത്തചെ�ടുന്ന്ത്.

തീവ്രാമായാ നഷ്ടനോബാധ്യചെത്തനോയാാ അസ്തിതാദുഃഖചെത്തനോയാാ ഉള്ളടിക്കിം ചെചായ്യാത്ത, ഉപിരാി
തലബദ്ധിവുംം സൂചാകസംാഭാാവിം മാത്രാമുള്ളതുമായാ ഗൃഹിാതുരാതാത്തിചെ� സംാഭാാവിമാണ്് കവിിയുചെടി 
സം് മൃതിദൃശയങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഉത്തരാാധുനികതനോയാാടുള്ള അതൃപ്തിിനോയാാ ആധുനികമൂലയങ്ങചെള 
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കുറിപ്പു�ൾ 
 1 പ്രതീകാത്മികമൂലയചെത്തയും ചാിഹ്നമൂലയചെത്തയും കുറിച്ചുള്ള ജീീൻ നോബാദ്രിയാാഡിിചെ� ആശയാങ്ങൾ റിച്ചാഡി് ചെജീ.ചെലയാ്ൻ 

നോബാദ്രിയാാഡിിചെനക്കുറിച്ചുള്ള തചെ� പുസ്തകത്തിൽ വിിശദമായാി ചാർച്ചചെചായ്യുന്നു (2000).
 2. വിിടി 

“നോയാശുദാസം് ! 
മലയാാളത്തിൻ സം�മയകാമുക ശബ്ദനോമ, 
വിാഗംർത്ഥാങ്ങളിണ്ക്കിിചെനയ്ത 
പിാട്ടിിൻ കസംവുംചെഞാറികനോള... 
... ... 
ഹൈകവിീശിനിൽക്കുനോമാർമ്മകനോള... 
അകന്ന്കന്നു നോപിാകുനോന്താറും 
ചെചാറുതായ്ത്തിീരുംം വിലി�ങ്ങനോള... 
പൂരാം കഴിിഞ്ഞുംമടിങ്ങും 

പൂതങ്ങനോള...” 

 3 ‘അനുഭൂതികളുചെടി ചാരാിത്രാജീീവിിതം’ എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിലുംൾചെ�ടുത്തിയാിട്ടുള്ള പിഠനത്തിൽ നോഡിാ.സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം 
നോകരാളീയാ ആധുനികതയുചെടി സംവിിനോശ�മായാ സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക അന്തരാീക്ഷത്തിചെ�യും മൂലയവിയവിസ്ഥിയുചെടിയും 

പിശ്ചാത്തലത്തിൽ നോയാശുദാസംിചെ� ഗംാനഗംന്ധർവ്വപിദവിിചെയാ വിിശദമായാി അപിഗ്രഥിക്കുന്നു (2016).

തിരാിചെക�ിടിിക്കിാനുള്ള വിാഞ്ഛനോയാാ കവിിയുചെടി വിിടിപിറയാലിൽ പ്രകടിമാകുന്ന്ില്ല. സൂചാകമാത്രാവുംം 
ഉപിരാിതലബദ്ധിവുംമാണ്് കവിിയുചെടി യാാത്രാാചെമാഴിിയും. ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയും പ്രതീകാത്മികമൂ
ലയവുംം മാഞ്ഞുംതുടിങ്ങുകയും, ചാിഹ്നമൂലയത്തിന് പ്രാധ്യാനയം ഹൈകവിരാികയും ചെചായ്യുന്ന് ഉത്തരാാധുനിക
സംന്ദർഭാത്തിൽ നിലയുറ�ിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് കവിി തചെ� നോരാഖചെ�ടുത്തലുംകൾ നിർവ്വഹിിക്കുന്ന്ത്. ഈ 
പുതിയാ മൂലയവിയവിസ്ഥിയാാണ്് കവിിയുചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തലുംകചെള സംംഭാവിയമാക്കുന്ന്തും നിർണ്ണയാിക്കു
ന്ന്തും. പിിൻവിാങ്ങി മറയുന്ന് ആധുനികമൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്് കവിി കുറിക്കുന്ന് യാാത്രാാചെമാഴിി, അങ്ങചെന 
ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി പുതിയാ മൂലയവിയവിസ്ഥിയ്ക്കുംള്ള സംാാഗംതക്കുറിപ്പു കൂടിിയാായാിത്തീരുംന്നു.
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നോകാനോളജീിൽ ഡിിഗ്രിയും പിി.ജീി.യും പൂർത്തിയാാക്കിി. ഇനോ�ാൾ കാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 

സംർവ്വകലാശാലയാിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്വിിദയാർത്ഥാി.



ദലിത് സ്ത്രീീ അനുഭാവിം: വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� കവിിതകളിൽ
അഞ്ജലി എ.

ഗംനോവി�ക, കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല

ദലിത് എഴുത്തിൽ സംജീീവിമായാ ഇടിചെപിടുന്ന് വിിജീില ചാിറ�ാടി് ദലിതർ ഇന്ന്് അനുഭാവിിക്കുന്ന് 
ദുരാിതങ്ങളും അധ്യികാരാം,ജീാതി എന്ന്ിവി സൃഷ്ടിക്കുന്ന് സംംഘർ�ങ്ങളും കവിിതകളിൽ വിി�യാമാക്കു
ന്നു. ഉപിരാി മധ്യയവിർക്കിാരാിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്ത ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ നയാിക്കുന്ന്വിരാാണ്് ദലിതർ. ഇക്കി
നോണ്ാമിക് സംർനോവ്വയുചെടി 2015ചെല വിാർത്തകൾ പിരാിനോശാധ്യിച്ചാൽ ഉപിരാി/മധ്യയവിർഗം ജീീവിിതചെത്ത 
അലട്ടുന്ന് പ്രധ്യാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്് ചെപിനോട്രിാൾ, ഡിീസംൽ തുടിങ്ങിയാവിയുചെടി വിിലവിർദ്ധിനയാാചെണ്
ന്ന്് കാണ്ാൻ സംാധ്യിക്കും. എന്ന്ാൽ ദലിതരാിൽ പിലരുംം ഇന്ന്് സംാാതന്ത്ര്യയത്തിനുനോശ�വുംം താഴ്ന്ന 
നോവിതനവുംം കൃ�ിയാിടിങ്ങളിലുംം അടിിസ്ഥിാന ആവിശയങ്ങൾ നോപിാലുംമില്ലാത്ത ജീീവിിതാവിസ്ഥികളാണ്് 
നോനരാിടുന്ന്ത്. സംനോന്താ�ം ഉണ്ർത്തുന്ന് ഭാാവിതലമല്ല വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളിലുംള്ളത്. നിലവിിളി
കൾക്കും പിരാാതികൾക്കും പികർത്താനാകാത്ത നിലനില്പാിചെ� നിശബ്ദ നോവിദനകളാണ്് കവിിതക
ളിചെലാചെക്കിയും നിറയുന്ന്ത്. സംാപ്നങ്ങളിൽ നോപിാലുംം ഇല്ലായ്മയുചെടി ആവിർത്തനങ്ങൾ മാത്രാമാകുന്ന് 
ഒരും കാലത്തിചെനതിചെരായുള്ള കണ്ണീർ തീയാാണ്് ഇതിൽ തിളയ്ക്കുംന്ന്ത് (ചെക.ഇ.എൻ., 2015:9-10).

മധ്യയവിർഗം ജീീവിിതവുംം ദലിത് ജീീവിിതവുംം ഒരുംനോപിാചെല വിിജീില ചാിറ�ാടി് തചെ� കവിിതകളിൽ 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു. രാണ്ടു ജീീവിിതങ്ങൾ തമ്മിലുംള്ള വിയതയാസംമാണ്് ഇവിർ വിായാനക്കിാർക്കി് 
മുമ്പിൽ തുറന്നുവിയ്ക്കുംന്ന്ത്.അടുക്കിളയാില്ലാത്ത വിീടി്,അമ്മ ഒരും കാല്പാനിക കവിിതയാല്ല,പികർത്തി
ചെയാഴുത്ത് എന്ന്ിവി വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� പ്രധ്യാന കവിിതാസംമാഹിാരാങ്ങളാണ്്. സംമകാലിക 
സംാഹിചാരായങ്ങളിൽ ഈ സംമാഹിാരാങ്ങൾ പ്രധ്യാനചെ�ട്ടി വിി�യാങ്ങളാണ്് ഹൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന്ത്.
ദലിത് അനുഭാവിം ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന് കവിിതകളാണ്് വിിജീില ചാിറ�ാടിിനോ�ത്. മുഖയധ്യാരായാിൽ നമ്മൾ 
കാണു്ന്ന് ഇടിങ്ങളിൽ നിചെന്ന്ല്ലാം വിയതയസ്തമായാി അരാികിനോലക്കി് മാറ്റി നിർത്തിയാിരാിക്കുന്ന്വിരുംചെടി 
രുംചാികളും ഗംന്ധങ്ങളുമാണ്് ഇവിരുംചെടി കവിിതകളിൽ നിറഞ്ഞ്ിരാിക്കുന്ന്ത്. ഇവിചെയാാന്നും കാല്പാനി
കനോമാ ഹൈവികാരാികനോമാ ആയാ അനുഭാവിങ്ങളല്ല. ജീീവിിതത്തിചെ� സംതയസംന്ധമായാ വിശങ്ങളാണ്് 
വിിജീില ചാിറ�ാടി് ചാിത്രാീകരാിക്കുന്ന്ത്.വിയക്തിപിരാവുംം ചുറ്റുപിാടുകളിലുംള്ള വിരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങളുമാണ്് 
കവിിതകളിൽ വിിജീില പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്ന്ത്.
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ദലിത് സ്ത്രീീ അനുഭാവിം

അനുഭാവിം എന്ന് പിദത്തിന് പ്രതയക്ഷജ്ഞാംാനം,പിരാീക്ഷിച്ചുളവിായാ ജ്ഞാംാനം, പ്രതിഫലം, ആദായാം, 
ആനന്ദം, സുഖാനന്ദങ്ങൾക്കി് പിാത്രാമാകൽ എന്ന്ിങ്ങചെനയാാണ്് ശബ്ദതാരാാവിലി അർത്ഥാം നൽകു
ന്ന്ത്. സംവിർണ്ണ/മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളിൽ കടിന്നുവിരുംന്ന് അനുഭാവിനോലാകമല്ല ദലിത് കവിിത ആവിി
ഷ്ക്കരാിക്കുന്ന്ത്.മുഖയധ്യാരാ ജീനവിിഭാാഗംങ്ങളിൽ നിന്ന്് തികച്ചും വിയതയസ്തവുംം സംങ്കീർണ്വുംമാണ്് ദലിത് 
അനുഭാവിം.വിർത്തമാനകാല ജീീവിിതം മാത്രാമല്ല ദലിത് അനുഭാവിം.ഒരും പി�രാാണ്ിക ജീനത എന്ന് 
നിലയ്ക്ക്് അവിരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങളുചെടി ചാരാിത്രാപിരാത പ്രധ്യാന ഘടികമാണ്് (ചെക.സംി. പുരുംനോ�ാത്തമ�, 
2008: 255). വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� കവിിതകചെള മറ്റുകവിിതകളിൽ നിന്നു വിയതയസ്തമാക്കുന്ന്ത് അതിചെ� 
അനുഭാവിതലത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുള്ള ആവിിഷ്ക്കാരാമാണ്്.മനു�യാനുഭാവിങ്ങൾ മാത്രാമാണ്് ഇവിർ 
കവിിതകളിൽ വിി�യാമാക്കുന്ന്ത്.മറ്റുവിിഭാാഗംങ്ങളിൽ നിന്ന്് തികച്ചും വിയതയസ്തവുംം സംങ്കീർണ്വുംമാണ്് 
ദലിത് അനുഭാവിം.മതാധ്യികാരാങ്ങൾ ദലിതചെ� ജീീവിിത സംന്ദർഭാങ്ങചെള എങ്ങചെന സംാാധ്യീനിക്കുന്നു 
എന്ന്ത് സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥിിതിയ്ക്കുംള്ളിചെല പ്രധ്യാന പ്രശ്നമാണ്്.ഈ പ്രശ്നം വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� 
കവിിതകളിൽ കചെണ്ടാത്താൻ സംാധ്യിക്കും.

വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� കവിിതകൾ പുതുദലിത് കവിിതകളാണ്്. പുതുമലയാാള കവിിതകചെള 
കുറിച്ച് വിിശദീകരാിക്കുന്ന് ഭാാഗംത്ത് മധ്യയവിർഗം വിനോരാണ്യ സ്ത്രീീയാനുഭാവിങ്ങളുചെടി ജീാലക കാഴ്ചകളിലുംം 
അവിരുംചെടി പ്രണ്യാ നോനാവിലുംകളിലുംം നന്ന്ായാി അഭാിരാമിച്ചിരുംന്ന് മലയാാള സംാഹിിതയത്തിൽ ദലിത് 
സ്ത്രീീകളുചെടി കുതറലുംകൾക്കും ആത്മിചെനാമ്പരാങ്ങൾക്കും ഇടിം ലഭാിക്കുന്ന്ത് പുതുകവിിതയാിലാചെണ്ന്നു
കാണ്ാം.വിിജീില ചാിറ�ാടി് ദലിത് സ്ത്രീീയാനുഭാവിത്തിചെ� ചെപിാള്ളുന്ന് കാഴ്ചകൾ തചെ� കവിിതയാിൽ 
ആവിിഷ്കാരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ് (രാാനോജീ�് ചാിറ�ാടി്, 2013:108). ഇത്തരാം സ്ത്രീീയാനുഭാവിങ്ങൾക്കി് പുറചെമ ദലിതരുംചെടി 
ഇടിയാിൽ നിൽക്കുന്ന് ലിംഗംവിിനോവിചാനവുംം അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു. ദാരാിദ്രയം, പ്രണ്യാം, വിിശ�് 
എന്ന്ീ ചെപിാതുമനു�യാനുഭാവിങ്ങൾ ജീാതി അധ്യികാരാ തലങ്ങൾക്കികത്തുചെവിച്ച് വിായാിക്കുനോമ്പാഴിാണ്് 
ഈ കവിിതകൾ മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളിൽ നിന്ന്് വിയതയാസംചെ�ടുന്ന്ത്.അസുന്ദരാചെമന്നും അ�ീകരാചെമ
ന്നും കരുംതി മാറ്റി ചെവിച്ച ആദിദ്രാവിിഡി വിംശ പിാരാമ്പരായങ്ങളുചെടി ശക്തി ഈ വിരാികളിൽ തുടിിക്കുന്നു. 
അത് കാണ്ാതിരാിക്കുന്ന്ത് കണ്ണടിച്ച് ഇരുംട്ടിാക്കിലാണ്് (ചെക.സംി.പുരുംനോ�ാത്തമൻ, 2008:242).ഈ 
അഭാിപ്രായാം വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� കവിിതകൾക്കി് നോയാാജീിക്കുന്ന്താണ്്. ഇവിിചെടി വിിജീില ചാിറ�ാടിി
ചെ� കവിിതകളിൽ ദലിത് അനുഭാവിം എങ്ങചെന കടിന്നുവിരുംചെവിന്നും മുഖയധ്യാരാാ കവിിതകളിൽ നിന്ന്് 
ഇവി എങ്ങചെന വിയതയാസംചെ�ട്ടി് നിൽക്കുന്നു എന്നും വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു.

മലയാാളത്തിൽ നിരാവിധ്യി കവിിതകളിൽ സ്ത്രീീയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി് കാല്പാനികമായും 
അല്ലാചെതയും മുഖയധ്യാരാ കവിിതകൾ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇതിൽ വിയതയസ്തമായാ സ്ത്രീീ ജീീവിിതങ്ങ
ളാണ്് വിിജീില ചാിറ�ാടി് അവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത്.മുഖയധ്യാരാ ജീീവിിതങ്ങളിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമായാി ദലിത് 
സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിചെല അമ്മ,അടുക്കിള തുടിങ്ങിയാ ബിംബങ്ങചെള കാല്പാനികതയാിൽ നിന്ന്് നോവിർചെപിടുത്തി 
സംമകാലിക ദലിത് ജീീവിിതവുംമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി പിരാിനോശാധ്യിക്കുന്നു.

മുഖയധ്യാരാാ/സംർവിണ് കവിിതകളിൽ അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്ന് സ്ത്രീീ ജീീവിിതങ്ങളും അവിരുംചെടി 
പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമാണ്് ദലിത് സ്ത്രീീജീീവിിതം.ദലിത് സ്ത്രീീകൾ ജീനനം മുതൽ ജീാതീയാമായും 
ലിംഗംപിരാമായും വിിനോവിചാനങ്ങൾ അനുഭാവിിക്കുന്ന്വിരാാണ്്.

ആധുനികാനന്തരാ കവിിതയാിൽ അനിത തമ്പി, വിി.എം. ഗംിരാിജീ എന്ന്ിവിരുംചെടി രാചാനകൾ 
സ്ത്രീീയാവിസ്ഥിചെയാക്കുറിച്ചും സ്ത്രീീ സംാതാചെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഖയാനങ്ങളാണ്്. വിിജീയാലക്ഷ്മിി സ്ത്രീീകൾ 
തമ്മിൽ പിങ്കുവിയ്ക്കുംന്ന് സംഖീതാം അവിതരാി�ിക്കുന്നു (ജീി ഉ�ാകുമാരാി, 2013:80-82). വിീട്ടിിനുള്ളിചെല 
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അടുക്കിളകളിലുംം ഓഫീസം് ജീീവിിതത്തിലുംം ഒതുങ്ങി കഴിിയുന്ന്വിരാാണ്് മുഖയധ്യാരാ സംാഹിിതയത്തിചെല 
സ്ത്രീീകൾ. എന്ന്ാൽ ഇതിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമായാി ദലിത് സ്ത്രീീകളുനോടിത് അധ്യാാനത്തിൽ കഴിിയുന്ന് 
ജീീവിിതമാണ്്.മണ്ണിൽ വിളം നോചാർക്കുക, ഞാറു പിറിച്ചുനടുക,ചെതനോങ്ങാലകളും പിായാകളും ചെനയ്യുക,
ഹൈകനോവിലകൾ ചെചായ്യുക തുടിങ്ങിയാ നോജീാലികളിലാണ്് ദലിത് സ്ത്രീീ വിയാപിരാിക്കുന്ന്ത് (ചെജീ.നോദവിിക, 
2011: 45).ദലിത് സ്ത്രീീകൾ ഭൂരാിഭാാഗംവുംം അസംംഘടിിത ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളിൽ ചെതാഴിിചെലടുക്കുന്ന്
വിരാാണ്്. പിരാമ്പരാാഗംത ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളിൽ നിന്ന്് മാറാൻ ജീാതി ഇവിചെരാ അനുവിദിക്കുന്ന്ില്ല. 
ചാിത്രാനോലഖ ഓനോട്ടിാ ചെതാഴിിലാളിയാായാനോ�ാൾ ഇവിർചെക്കിതിചെരാ ജീാതി സംദാചാരാങ്ങൾ ആനോരാാപിി
ക്കിചെ�ട്ടി വിാർത്തകൾ മാധ്യയമങ്ങളിൽ ചാർച്ചാവിി�യാമായാിരുംന്നു. ഇത്തരാത്തിലുംള്ള അവിസ്ഥികൾ
ചെക്കിതിചെരായുള്ള നോപിാരാാട്ടിങ്ങളിൽ ദലിത് സ്ത്രീീ സംജീീവിമായാി രാംഗംത്തുണ്ടാ്. സൂക്ഷ്മി പിരാിനോശാധ്യനയാിൽ 
മിക്കി സംമരാങ്ങളും ദലിതരുംം ദലിത് സ്ത്രീീകളും മുൻഹൈകചെയാടുത്ത് ആരാംഭാിക്കുന്ന്താണ്്. കഴിിഞ്ഞ് 
ഒരും ദശാബ്ദമായാി നോകരാളത്തിൽ നടിക്കുന്ന് ഭൂസംമരാങ്ങളങ്ങളുചെടിയും പിരാിസ്ഥിിതി സംമരാങ്ങളുചെടിയും 
ശക്തി ദലിത് സ്ത്രീീകളും ആദിവിാസംി സ്ത്രീീകളുമാണ്് (നോരാഖാരാാജീ,് 2012: 59).

വിനോരാണ്യ സ്ത്രീീകൾക്കി് ലഭാിച്ചിരുംന്ന് വിിനോനാദനോവിളകളും വിിശ്രീമ സംമയാങ്ങളും അവിർക്കുള്ള 
സുരാക്ഷയും തീചെരായാില്ലാചെത ഒരാിക്കിലുംം തീരാാത്ത അധ്യാാനത്തിൽ കഴിിഞ്ഞ് ജീീവിിതങ്ങളായാിരുംന്നു 
ദലിത് സ്ത്രീീകളുനോടിത്. പൂനോന്താട്ടിം നമ്പൂതിരാി പിണ്ിചെയാടുത്ത് കുടിിയാിനോലനോക്കിാടുന്ന് ദലിത് സ്ത്രീീ ചാിത്രാം 
അവിതരാി�ിച്ചിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം സ്ത്രീീയുചെടി അധ്യാാനമഹിതാനോമാ കഷ്ടതകനോളാ കവിിചെയാ അലട്ടിിയാിരും
ന്ന്ില്ല. ഇവിിചെടി വിസ്തുവിത്കരാിക്കിചെ�ട്ടി നോനാട്ടിം മാത്രാമാണ്് ദൃശയമാകുന്ന്ത് (പിി.ലിസം, 2012: 1542-
1547). വിടിക്കിൻ പിാട്ടിിൽ നാടുവിാഴിിയുചെടി ആക്രിമണ്ത്തിൽ നിന്ന്് ചാാരാിത്രായം സംംരാക്ഷിച്ച പൂമാഹൈത 
ചെപിാന്ന്മ്മ തുടിങ്ങിയാ കരുംനോത്തറിയാ ബിംബങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നു.ദാരാിദ്രയം, പിീഡിനം എന്ന്ിവി 
ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ അനുഭാവിിച്ചത് ദലിത് സ്ത്രീീകളാണ്്. അമ്മ പുല്ലു വിിറ്റുകിട്ടുന്ന് ചെചാറിയാ തുകചെകാണ്ടാാണ്് 
രാാത്രാിയാിനോലക്കുള്ള ആഹിാരാസംാധ്യനങ്ങൾ വിാങ്ങിയാിരുംന്ന്ത് (ചെക.ചെക. ചെകാച്ച്, 2015: 13).പൂമാഹൈത 
ചെപിാന്ന്മ്മ മുതലായാ മിത്തുകൾ വിിജീില അവിതരാി�ിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഈ മിത്തുകൾ മുഖയധ്യാരാ കവിിത 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ില്ല. മഴിയാാട്ടിം എന്ന് കവിിതയാിൽ 

വിാളുലച്ച
പൂമാഹൈത ചെപിാന്ന്മ്മ

ദലിത് സ്ത്രീീയുചെടി ശക്തിയുചെടി സൂചാകമാണ്് ഈ കവിിതയാിൽ പൂമാഹൈത ചെപിാന്ന്മ്മ.ഇത്തരാം 
മിത്തുകൾ ദലിത് കവിിതയാിൽ മാത്രാമാണ്് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന്ത്.മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളിൽ ഉപിനോയാാ
ഗംിക്കുന്ന് സ്ത്രീീ ശക്തിബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമാണ്ിത്.മുൻനോപി പിറന്ന്വിർ എന്ന് കവിിതയാിൽ

എന്ന്ിട്ടും എനിക്കുമുനോമ്പ
അമ്മയ്ക്ക്ിചെതാചെക്കി
പ്രവിർത്തി�ിക്കിാനറിയാാം..
കാരാണ്ം
ജീാനു എന്ന്
നോവിലക്കിാരാിയാാണ്വിർ

അസംംഘടിിത ചെതാഴിിൽ നോമഖലയാിചെല നോവിലക്കിാരാിചെയായാാണ്് ഇവിിചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്. ഒന്നു 
നിവിരാണ്ചെമന്നും നോ�ഹിസ്പർശത്തിൽ കുളിരാണ്ിയാണ്ചെമന്നും നോമാഹിിക്കുന്ന്,തിരാിക്കിിലുംം അവിഗം
ണ്നകളിലുംം നോവിവുംന്ന് അടിിമ ജീീവിിതമാണ്് വിിജീില ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്ന്ത് (ചെക.ഇ.എൻ., 2015: 11).
അടുക്കിളയാിൽ ഹൈകക്കിലത്തുണ്ികളായാി മാറ്റചെ�ടുന്ന് ദലിത് സ്ത്രീീ അവിസ്ഥികളാണ്് കവിി അവിത
രാി�ിക്കുന്ന്ത്.മുഖയധ്യാരാ സംാഹിിതയത്തിചെല സ്ത്രീീകൾ ഇത്തരാത്തിലുംള്ള ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളിൽ 
വിയാപിരാിക്കുന്ന്ില്ല.വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതകളിൽ സംാന്തം വിീടിിചെ� അടുക്കിള നോജീാലികചെളല്ലാം 
ചെചായ്യുന്ന് സ്ത്രീീയും എന്ന്ാൽ ഇചെതാന്നും ശ്രീദ്ധിിക്കിാചെത രാാമായാണ്ം വിായാിക്കുന്ന് ഭാർത്താവിിചെനയും 
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അവിതരാി�ിക്കുന്നു. ജീാതിയാാണ്് ദലിത് സ്ത്രീീകചെള പ്രനോതയക നോജീാലികളിനോലക്കി് ഒതുക്കിി നിർത്തുന്ന്ത്. 
സംാവിിത്രാി രാാജീീവിചെ� ‘ഐറ്റം ഡിാൻസം് ’ എന്ന് കവിിത വിനിതാമാസംികകൾ വിായാിച്ചിരാിക്കുന്ന് 
മുഖയധ്യാരാാ സ്ത്രീീ ജീീവിിതചെത്ത കുറിച്ചുള്ള സൂചാനകൾ നൽകുന്നു.വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി ‘ആട്ടിം’ എന്ന് 
കവിിത അടുക്കിളയാിൽ നിന്ന്് അരാങ്ങനോത്തക്കി് ടിി വിി കാണ്ാൻ എത്തുന്ന് സ്ത്രീീചെയാ അവിതരാി�ി
ക്കുന്നു.ചെലവിൽ എന്ന് കവിിതയാിൽ

ആശുപിത്രാി വിരാാന്തയാിൽ
കൂ നിന്ന്്
കുഴിഞ്ഞുംവിീഴുന്ന്വിളിൽ നിന്ന്്
കടിത്തിണ്ണയുചെടി

ആശുപിത്രാി വിരാാന്തയാിൽ കൂ നിന്ന്് കുഴിഞ്ഞുംവിീഴുന്ന്വിളുചെടി കാഴ്ചയാാണ്് കവിി അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്. 
അസംംഘടിിത നോമഖലകളിൽ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ നോജീാലിചെചായ്യുന്ന് ദലിത് സ്ത്രീീകൾക്കി് നോവിതനം കുറവിാണ്്. 
വിീട്ടിിലുംം ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളിലുംം കൂടുതൽ സംമയാം പിണ്ിചെയാടുനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്ന്തുചെകാണ്ടും നോപിാ�
കാഹിാരാക്കുറവും മൂലം ഉണ്ടാാകുന്ന് അനാനോരാാഗംയവിസ്ഥിയും ഇവിിചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്നു.സംാവിിത്രാി 
രാാജീീവിചെ� ‘ഭാദ്രം’ എന്ന് കവിിതയാിൽ നോരാാഗംബാധ്യിതയാായാ സ്ത്രീീചെയാകുറിച്ചുള്ള സൂചാനകളുണ്ടാ്.

അമ്മ
അമ്മ എന്ന് പ്രനോമയാം മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളിൽ ആവിർത്തിച്ചുവിരുംന്ന് ഒന്ന്ാണ്്. അതുനോപിാചെല ദലിത് 
കവിിതകളിലുംം ഇത് നിരാന്തരാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ടാ്. മുഖയധ്യാരാ കവിിതകൾ അമ്മചെയാ ഹൈവികാരാിക 
തലത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാ് അവിതരാി�ിക്കുന്നു. ചെപിണ്കുട്ടിി അമ്മയാായാി മാറുനോമ്പാൾ സംാമൂഹിികവുംം 
ഹൈവികാരാികവുംമായാി ഉണ്ടാാകുന്ന് മാറ്റചെത്തക്കുറിച്ചാണ്് ബാലാമണ്ിയാമ്മ,സുഗംതകുമാരാി,വിിജീയാ
ലക്ഷ്മിി എന്ന്ിവിരുംചെടി രാചാനകൾ പിറയുന്ന്ത്.സംാവിിത്രാി രാാജീീവിചെ� ‘അമ്മചെയാ കുളി�ിക്കുനോമ്പാൾ’ 
ഹൈവികാരാികതലത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് സംംസംാരാിക്കുന്ന്ത്. നോരാാഗംബാധ്യിതയാായാ അമ്മ മകളുചെടി 
കിളിചെക്കിാഞ്ചാൽ ആസംാദിച്ച് കിടിക്കുന്ന് കാഴ്ചകൾ ചെപിാതുചെവി മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളുചെടി അനുഭാവില
മാണ്്. വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളിചെല അമ്മമാർ ജീാതിയുചെടി നോപിരാിൽ അവിഗംണ്ിക്കിചെ�ട്ടി് വിിശ�് 
സംഹിിച്ച് തചെ� കുട്ടിികചെള നോനാക്കിാൻ കഷ്ടചെ�ട്ടി് കടിത്തിൽ മുങ്ങി ജീീവിിച്ച് മറ്റുള്ളവിരുംചെടി അടുക്കി
ളയാിൽ പിണ്ിചെയാടുക്കുന്ന്വിരാാണ്്. ദലിത് സംാഹിിതയത്തിചെല പുതിചെയാാരും അനുഭാവിമാണ്് അമ്മ 
എന്ന് പ്രതീകം (ചെക.സംി.പുരുംനോ�ാത്തമൻ, 2008: 183). ഇത് വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളിൽ കടിന്നു 
വിരുംന്നുണ്ടാ്.അമ്മ ഒരും കാല്പാനിക കവിിതയാല്ല എന്ന് കവിിതയാിൽ

ഇന്ന്ാട്ടിില് ശുദ്ധി ബി.പിി എല്ലുകാർ
നോറഡിിനോയാാല്
സംംസ്കൃതവിാർത്ത നോകൾക്കുനോമ്പാൾ
അമ്മ അത് പൂട്ടിിവിയ്ക്ക്ാൻ പിറഞ്ഞ്്
പിണ്ിക്കിിറങ്ങുന്നു

ദലിത് കവിിതകളിചെല അമ്മ വിീട്ടുനോജീാലികൾ മാത്രാം ചെചായ്യുന്ന്വിരാല്ല.പുറം പിണ്ികൾ കൂടിി ചെചായ്യുന്നു
ണ്ടാ്.രാാഘവിൻ അനോത്താളിയുചെടി ‘കണ്ടാത്തി’ എന്ന് കവിിതയാിചെല അമ്മ വിിശന്ന്് ചെതരുംവിിൽ സംാന്തം 
മക്കിചെള നോപിാറ്റാൻ പുറം പിണ്ികൾ ചെചായ്ത് ജീീവിിക്കുന്ന്വിളാണ്്.ആഢയഭാാ�യാായാ സംംസ്കൃതം തിരാസ്ക്ക
രാിച്ച് ദലിതർക്കി് അവിരുംചെടി ജീീവിിതമുചെണ്ടാന്ന്് പ്രഖയാപിിക്കുകയാാണ്് പിാടിത്ത് പിണ്ിക്കിിറങ്ങുന്ന് അമ്മ. 
ദലിത് സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീം സംംസ്കൃതം തിരാസ്കാരാിച്ച് എല്ലാവിർക്കും മനസ്സ്ിലാകുന്ന് ഭാാ�യാിൽ സംാഹിി
തയചെത്ത പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്നു.സംംസ്കൃത വിാർത്ത നോകൾക്കുനോമ്പാൾ പൂട്ടിിവി്ച്ച്ചെ പിണ്ിക്കിിറങ്ങാൻ പിറയുന്ന് 
അമ്മയ്ക്കുംം അവിരുംചെടി ഭാാ�യ്ക്കുംം സം�ന്ദരായമുണ്ടാ്. മുഖയധ്യാരാ ജീീവിിതത്തിചെല അമ്മ ഓഫീസം്,അടുക്കിള 
നോജീാലികളിൽ മാത്രാം ഒതുങ്ങി ജീീവിിക്കുന്നു. സംാവിിത്രാി രാാജീീവിചെ� ‘കണ്ക്കിിൽചെ�ടിാത്തവിർ’ എന്ന് 
കവിിതയാിൽ വിിളചെവിടു�് നടിക്കിാത്ത കണ്ടാത്തിനോലക്കി് ഇറങ്ങുന്ന് അമ്മചെയാ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. 
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വിിജീില പിാടിത്ത് പിണ്ിക്കിിറങ്ങുന്ന് അമ്മചെയാ അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ സംാവിിത്രാി തചെ� കണ്ടാത്തിൽ 
മരാിച്ചിട്ടും ജീീവിിച്ചിട്ടുമില്ലാത്ത കണ്ക്കിിൽചെ�ടിാത്ത കർ�കരുംചെടി നോയാാഗംത്തിൽ പ്രാർത്ഥാനാഗംാനം 
ആലപിിക്കിാൻ ഇറങ്ങുന്ന് അമ്മചെയായാാണ്് അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്.

അടുക്കള
വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളിചെല അടുക്കിളകൾ സംവിിനോശ�മായാ സ്ഥിലരൂപികമാണ്്. സ്ത്രീീയുചെടി സംാാകാ
രായതയുചെടി ഒരും ബിംബമാണ്് അടുക്കിള. മാധ്യവിിക്കുട്ടിിയുചെടി ‘ചാതുപ്പുനിലം’,’പിഴിയാ പിാവിക്കുടി്’ മുതലായാ 
കവിിതകളിൽ ഭാാരാതീയാ കുടുംബിനിയുചെടി നോക്ലൗശപൂർണ്മായാ ഗൃഹിചാരായകൾ വിയംഗംയനോത്താചെടിയും വിയ
സംനനോത്താചെടിയും ചാിത്രാീകരാിക്കുന്നു.സ്ത്രീീ രാചാനയാിചെല ബിംബമായാ സ്പൂണ് ശാരാീരാികതയുചെടിയും 
കാനോമാദ്ദീപികമായാ നോ�ഹിത്തിചെ�യും പ്രതീകമാണ്് (രാശ്മീി ബിനോനായാ്, 2008: 46-47).

വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതകളിൽ അടുക്കിളയാിൽ മറ്റാരുംം സംഹിായാിക്കിാനില്ലാചെത കഴിിയുന്ന് 
സ്ത്രീീജീീവിിതം അവിതരാി�ിക്കുന്നു. സംാവിിത്രാീ രാാജീീവിചെ� ‘വിീടി് ’ വിീടുവിിട്ടുനടിന്ന്് തിരാിഞ്ഞുംനോനാക്കുനോമ്പാൾ 
കവിിചെയാ ഹൈകനീട്ടിി അടുക്കിളയ്ക്ക്കത്താക്കിി വിാതിൽ ചാാരുംന്ന് കാഴ്ചകൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. ദലിത് 
സ്ത്രീീകളുചെടി ഇടിയാിൽ നോവിലക്കിാരാികളാണ്് ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ അടുക്കിളയാിൽ ഇടിചെപിടുന്ന്ത്. മുഖയധ്യാരാ 
ജീീവിിതത്തിചെല അടുക്കിള പുകയാില്ലാത്ത ഇലനോ�ാണ്ിക് അടുപ്പുകളും ഹൈടിലുംകളും സംിങ്കുകളുമുള്ളവി
യാാണ്്. ഇതിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമാണ്് വിിറകുടുപ്പുകളും കരാിപുരാണ്ടാ പിാത്രാങ്ങളുമുള്ള ദലിത് ജീീവിിതം. 
എന്ന്ാൽ ഈ ജീീവിിതത്തിനും സം�ന്ദരായമുചെണ്ടാന്ന്് ദലിത് സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീം പിറയുന്നു.ഈ അടുക്കിള 
ജീീവിിതം വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

ചെലവിൽ എന്ന് കവിിതയാിൽ
പുകയാാത്ത വിീടിിചെ�
അടുക്കിളയാിചെലത്താം.
കടിത്തിണ്ണയും
കഞ്ഞ്ിപ്പുരായും

 ഇവിിചെടി പുകയാാത്ത വിീടും അടുക്കിളയും കഞ്ഞ്ിപ്പുരായും ദലിതരാനുഭാവിിക്കുന്ന് സംവിിനോശ�മായാ ജീീവിി
താനുഭാവിങ്ങളുചെടി സൂചാകങ്ങളാണ്്.ദലിത് ജീീവിതങ്ങളിചെല അടുക്കിളകൾക്കും സം�ന്ദരായമുചെണ്ടാന്ന്ാണ്് 
ദലിത് സം�ന്ദരായശാസ്ത്രീ പിദ്ധിതി അനുസംരാിച്ച് വിയക്തമാകുന്ന്ത്.മുഖയധ്യാരായാിചെല ഇലനോ�ാണ്ിക് 
അടുപ്പുകളിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമായാി വിിറകുകൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് അടുക്കിളകളാണ്് വിിജീിലയുചെടി 
കവിിതകളിചെല അനുഭാവിതലം.

ആണധ്യംി�ാര�ികെ� ച്ഛേലാ�ങ്ങൾ 
വിിജീയാലക്ഷ്മിി,സംാവിിത്രാി രാാജീീവിൻ,വിി.എം ഗംിരാിജീ,അനിത തമ്പി,പ്രമീളാനോദവിി, നോറാസം് നോമരാി മുത
ലായാവിർ ആണ്നോകായ്മചെക്കിതിചെരാ ശബ്ദിക്കുകയും സ്ത്രീീമൂലയങ്ങളും അഭാിലാ�ങ്ങളും നോവിദനകളും 
ആവിിഷ്കാരാിക്കിാറുണ്ടാ്.വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� ദലിത് കവിിതകൾ ജീാതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന് ആണ്ധ്യികാരാ
ങ്ങളുചെടി നോലാകം വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു. സ്ത്രീീ, അടുക്കിള, പ്രണ്യാം എന്ന്ീ നോമഖലകളിലാണ്് ദലിത് 
ജീീവിിതത്തിൽ ആണ്ധ്യികാരാം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത്.സംാവിിത്രാി രാാജീീവിചെ� ‘ചെപിണ്കവിിത:നിരൂപിക 
കവിി സംംവിാദം’ എന്ന് കവിിത ലിംഗംാധ്യിപിതയം തുറന്നുകാണ്ിക്കുന്നു. വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� ഒരും 
ചെപിണ്പിട്ടിിയുചെടി ആത്മികഥ എന്ന് കവിിതയാിൽ 

ആനോരാാ ചാവിച്ചു തു�ിയാ
ചാൂയാിംഗംവുംം മണ്ത്ത് ..
ചെപിറ്റുകൂട്ടുന്ന്വിചെളന്ന്് പിഴിിക്കുനോമ്പാഴും
ആണ്മക്കിചെള പിങ്കിചെട്ടിടുക്കിാനും
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ചെപിണ്മക്കിചെള
ആട്ടിിനോയാാടിിക്കിാനും
വിരുംന്ന്തായാിരാങ്ങൾ ..

ദലിതരുംചെടി ഇടിയാിൽ പുരും�ന്മാർക്കിാണ്് പ്രാധ്യാനയം ചെകാടുത്തിരുംന്ന്ത്. പുരും�ന്മാർക്കിാണ്് ദലിത് 
സംമൂഹിം പൂർണ്മായാി അധ്യികാരാം നൽകിയാിരുംന്ന്ത് എന്ന്് പിാമയുചെടി ആത്മികഥ സൂചാി�ിക്കുന്നു. 
താചെഴിത്തട്ടിിൽ ക്രിമീകരാിക്കിചെ�ട്ടി സ്ത്രീീചെയായും ദലിതചെരായും അമർച്ച ചെചായ്യാൻ മുകൾത്തട്ടിിലുംള്ള 
ആണ് ജീാതിനോകായ്മകൾ ബ�ദ്ധിികവുംം കായാികവുംമായാ അടിവുംകൾ പിയാറ്റുന്നു. സ്ത്രീീചെയാന്ന്ത് 
പുരും�നാൽ പിനോണ്ടാ സംാരൂപിിക്കിചെ�ട്ടി ഹൈലംഗംികനോബാധ്യമാകയാാൽ സ്ത്രീീചെയാ തകർക്കുക അവിന് 
ആതയന്തികമായാ ക്രിിയായാാണ്്. അതുചെകാണ്ടാാണ്് പിിഴിച്ച സ്ത്രീീ സംമൂഹിത്തിചെല വിീഴ്ചയാാകുന്ന്ത് (സംജീിത 
ചെക ആർ, 2012: 17). സ്ത്രീീയും പുരും�നും തുലയ അധ്യികാരാം ലഭാിച്ചാൽ മാത്രാനോമ ജീനാധ്യിപിതയസംമൂഹിം 
നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ.ചെപിണ്കുഞ്ഞുംങ്ങൾ ജീനിക്കുനോമ്പാൾ പിഴിിച്ചുകഴിിയുന്ന് സംമകാലിക സംാഹിചാ
രായങ്ങളാണ്് ഒരും ചെപിണ്പിട്ടിിയുചെടി ആത്മികഥയാിൽ വിിജീില അവിതരാി�ിക്കുന്ന്ത്.

പ്രണ്യാം എന്ന് അനുഭാവിത്തിലുംം പുരും�ാധ്യികാരാം പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇതിചെ� പ്രതിഫല
നങ്ങളാണ്് തമിഴ്നാാട്ടിിൽ നിന്നുള്ള വിാർത്തകളിലൂചെടി ആവിർത്തിച്ചുനോകട്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത്. താഴ്ന്ന 
ജീാതിയാിലുംള്ള യുവിാനോവിാ യുവിതിനോയാാ ഉയാർന്ന്ജീാതിയുലുംള്ളവിരുംമായാി വിിവിാഹിം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ സംമൂ
ഹിത്തിലുംണ്ടാാകുന്ന് സംംഘർ�ങ്ങൾ ജീാതിനോകന്ദ്രിതമായാ പുരും�ാധ്യികാരാഘടിനയുചെടി സൃഷ്ടി്യാാണ്്. 
സ്ത്രീീ പുരും� പ്രണ്യാചെത്ത ആണ്നോകായ്മയാിലധ്യിഷ്ഠിിതമായാ സംാഹിചാരായം വിീട്ടിിചെലാരുംക്കുന്ന്തിൽ 
ഇന്തയൻ സംംസ്കാാരാം എന്നും ജീാഗംരൂകമായാിരുംന്നു(പിി.ഗംീത,2006:108).ഈ വിാദം അവിസംരാത്തിൽ 
പ്രസംക്തമാണ്്.ഹൈലംഗംികതചെയാ സംാതന്ത്ര്യമാക്കുന്ന്ത് സ്ത്രീീ പുരും� പ്രണ്യാമാണ്്. പ്രണ്യാം അക്രിമ
ണ്ചെത്ത ചെചാറുക്കുന്നു. അയാഞ്ഞും കിടിക്കുന്ന് മനു�യബന്ധങ്ങൾ സുഘടിിതമാക്കുന്നു (പിി.ഗംീത, 2006: 
112). പ്രണ്യാചെത്ത കുറിച്ച് ഇത്തരാത്തിലുംള്ള നോബാധ്യം പുലർത്താത്തതിന് പിിന്ന്ിൽ ആണ്നോകായ്മ 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്.

മുഖയധ്യാരാ സംാഹിിതയത്തിചെല സ്ത്രീീ ആണ്ധ്യികാരാത്തിചെ� നോലാകത്താണ്് ജീീവിിക്കുന്ന്ചെതങ്കിലുംം 
ദലിത് സ്ത്രീീ ജീാതി, ആണ്ധ്യികാരാം എന്ന്ീ രാണ്ടാ് തരാത്തിലുംള്ള പിീഡിനങ്ങൾ അവിചെരാ അടിിച്ചമർത്തു
ന്നു. പിാമയുചെടി സംംഗംതിചെയാന്ന് നോനാവിൽ ജീാതിയും ആണ്ധ്യികാരാവുംം എങ്ങചെന ദലിത് സ്ത്രീീചെയാ 
അടിിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന്് വിിശദീകരാിക്കുന്നു. സ്ത്രീീ ശരാീരാചെത്ത ഇരായാാക്കിി മാത്രാം കാണു്ന്ന് നോലാകമാണ്് 
ഇന്ന്് നിലനിൽക്കുന്ന്ത്.ഹൈസ്ത്രീണ്ാനുഭാവിങ്ങൾ പുരും�കാഴ്ചകൾക്കും അഭാിരുംചാികൾക്കും ഇണ്ങ്ങും 
വിിധ്യം ആവിിഷ്കാരാിനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന് അവിസ്ഥികൾ സംമൂഹിത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാ്.സ്ത്രീീപുരും� സംാ
താങ്ങളുചെടി കർത്തൃസ്ഥിാനം നിർണ്ണയാിക്കുന്ന്ിടിത്താണ്് ലിംഗംാധ്യികാരാം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന്ത്  (ജീി. 
ഉ�ാകുമാരാി, 2013: 112). ദലിത് സ്ത്രീീകളാണ്് കുടുംബത്തിലുംം സംമൂഹിത്തിലുംം ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ പിണ്ി
ചെയാടുക്കുന്ന്ചെതങ്കിലുംം നോവിതനം കുറവിാണ്്. ഇതുമൂലം പുരും�ന്മാനോരാക്കിാൾ വിളചെരാ നോമാശമായാ ആനോരാാ
ഗംയാവിസ്ഥികളാണ്് ദലിത് സ്ത്രീീ നോനരാിനോടിണ്ടാിവിരുംന്ന്ത്. ദലിത് സംമൂഹിത്തിൽ മുഖയധ്യാരാ സംമൂഹിത്തിചെല 
നോപിാചെല ആണ്നോകായ്മകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാ്. ദലിത് സ്ത്രീീകൾ സംമ്പത്തിനോലാ വിിഭാവിങ്ങളിനോലാ 
ജ്ഞാംാന സംിദ്ധിാന്തങ്ങളിനോലാ വിിശകലന പിദ്ധിതികളിനോലാ പ്രാപിയത ഇല്ലാത്തവിരുംം വിിദയാഭായാസംം
,ചെതാഴിിൽ എന്ന്ിവി നിനോ�ധ്യിക്കിചെ�ട്ടിവിരുംമാണ്്. ചെതാഴിിൽ വിിഭാജീനത്തിൽ ജീാതി പിദവിിയുചെടിയും 
ലിംഗംപിദവിിയുചെടിയും അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ദലിത് സ്ത്രീീകൾ ചെചാനോയ്യണ്ടാി വിരുംന്ന്ത് ഏറ്റവുംം നിന്ദിക്കിചെ�
ട്ടിതും വൃത്തിഹിീനവുംമായാ ചെതാഴിിലുംകളുമാണ്് (പിി. ലിസം, 2012: 15). പിിതൃ നോമധ്യാവിിതാകുടുംബങ്ങളുചെടി 
സുഘടിിതമായാ നിലനില്പാിനുനോവിണ്ടാിയാാണ്് സ്ത്രീീയുചെടി ചാാരാിത്രായശുദ്ധിി എന്ന് ആശയാം പ്രചാരാി�ിച്ചത്  
(എസം.് ശാരാദക്കുട്ടിി, 2010: 50). ദലിത് ജീീവിിതത്തിൽ ജീാതി അധ്യികാരാം കൂടിി പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ് 
എന്നുള്ളതുചെകാണ്ടാാണ്് മുഖയധ്യാരാ കവിിതകളിൽ നിന്ന്് ഇവി വിയതയാസംചെ�ടുന്ന്ത്.
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ഉപിസ്ംൈാരം
വിിജീില ചാിറ�ാടിിചെ� കവിിതകൾ ദലിത് അനുഭാവിം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന്വിയാാണ്്. ഇത് മറ്റ് മുഖയധ്യാരാ 
കവിിതകളിചെല അനുഭാവിതലങ്ങളിൽ നിന്ന്് വിയതയസ്തമാണ്്. ഹൈവിയാക്തിക അനുഭാവിങ്ങളിൽ നിന്ന്് 
വിയതയസ്തമായാി ജീാതിചെയാ പ്രശ്നവിത്ക്കിരാിക്കുന്ന്വിയാാണ്് വിിജീിലയുചെടി കവിിതകൾ. ദലിത് സ്ത്രീീ അനു
ഭാവിം,ആണ്ധ്യികാരാത്തിചെ� നോലാകം എന്ന്ിവി വിിജീിലയുചെടി കവിിതകളുചെടി പ്രനോമയാതലമാണ്്. ഇത് 
കവിിതകകളുചെടി സം�ന്ദരായതലം കൂടിിയാാണ്്. ജീനാധ്യിപിതയ സംമൂഹിത്തിൽ സ്ത്രീീ-പുരും� സംമതാം 
അനിവിാരായമാചെണ്ന്ന് നോബാധ്യം ഉണ്ടാാക്കുകയാാണ്് വിിജീില ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
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ആ��ാത്മിി�തയും ആധ്യംിഭാൗതി�തയും  
പ്രഭാാവിർമ്മയുകെട �വിിത�ളിൽ 

നോഡിാ. എൻ. അജീിതക്ുമാർ
ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, നോകരാളനോകന്ദ്ര സംർവ്വകലാശാല.

പ്രതയക്ഷമല്ലാത്ത രാണ്ടാന്തരാങ്ങളാണു് കവിിയും സംഹൃദയാനും. ഈ രാണ്ടു പ്രനോഭാദങ്ങചെള ബന്ധി
�ിക്കുന്ന് കണ്ണിചെയാന്ന് നിലയാിൽ കാവിയത്തിചെ� സ്ഥിാനം ഉയാർന്ന്തുതചെന്ന്. ഒ�ം പ്രനോതയകമായാ 
ചെപിാതുനോബാധ്യത്തിചെ� ഉടിമകചെളന്ന് നിലയാിൽ രാചായാിതാവുംം സംഹൃദയാനും തമ്മിലുംള്ള സംമവിാകയം 
പൂരാകമായാിരാിക്കുകയും ചെചായ്യും. ഈ സംമവിാകയം കാവിയത്തിൽ എത്രാ ശക്തമാകുന്നുനോവിാ അത്രാകണ്ടു 
കാവിയം സംാീകാരായമായാി ഭാവിിക്കുകയും ചെചായ്യും. കാവിയചെത്ത നോദാ�വിിമുക്തമാക്കുന്ന് പ്രധ്യാന കണ്ണി 
ഒരുംപിനോക്ഷ, ഈ ചെപിാതുനോബാധ്യം തചെന്ന്. പ്രനോതയകതരാം സംാംസ്കാാരാികസംത്തചെയാ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന്തു
ചെകാണ്ടു തചെന്ന് നോവിറിചെട്ടിാരും സം�ന്ദരായതലം ഇതിൽ പ്രകടിമായാിരാിക്കും. ഇതിലൂചെടി ഉരുംത്തിരാിയുന്ന് 
കാവിയവിഴിക്കിചെത്ത�റ്റി നോസംാദാഹിരാണ്വിിശദീകരാണ്ം ആവിശയമായാി വിരാാം. ഇക്കിാരായത്തിൽ ഏചെറ 
പ്രാനോയാാഗംിക നിലപിാടുകളുള്ള കവിി ശ്രീീ പ്രഭാാവിർമ്മയുചെടി ‘അനന്തപിദ്മനാഭാം’ എന്ന് കവിിത 
പ്രനോതയകം ശ്രീദ്ധിയാർഹിിക്കുന്നു. 

ആത്മിീയാവുംം ഭാ�തികവുംമായാി രാണ്ടു വിയതയസ്തങ്ങളുചെടി സംമവിായാം പ്രഭാാവിർമ്മയുചെടി കവിിതക
ളിൽ സംജീീവിമാണ്്. ‘അപിരാിഗ്രഹിം’ എന്ന് കവിിതാസംമാഹിാരാത്തിചെല ആദയ കവിിതയാായാ ‘അനന്ത
പിദ്മനാഭാം’ നോനാക്കുക. അതിൽ ഭാഗംവിാൻ ശയാനം ചെചായ്യുന്ന്ത് പിാൽക്കിടിലിലാണ്്. ബ്രഹ്മത്തിചെ� 
നോനർരൂപിമായാി കണ്ടുവിരുംന്ന് നോദവിസംങ്കല്പാം വിിഷ്ണുവിിലുംണ്ടാ്. ആ വിിനോശ�ഹൈചാതനയം നോയാാഗംനിദ്രയാി
ലാണ്ടു സ്ഥിിതിചെചായ്യുന്ന്ിടിമനോത്രാ ശ്രീീപിദ്മനാഭാസംാാമി നോക്ഷത്രാം. അനോ�ാളത് ബ്രഹ്മം തചെന്ന്യാായാി. 
പിള്ളിചെകാള്ളുന്ന്ിടിമാകചെട്ടി പിാൽക്കിടിലുംം. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയാിച്ചാൽ മുക്തി ഉറ�്. മുക്തിചെയാന്ന്ാൽ 
ജീനനമരാണ്ങ്ങളില്ലാത്ത നിലയുമാണ്നോല്ലാ. ജീനിച്ചാലുംള്ള ഒനോരാചെയാാരും സംതയമായാ മരാണ്ം ഇഹിനോലാ
കസംംബന്ധമാണ്്. ഇഹിചെമന്ന്ാൽ അത് ഭാ�തികം കൂടിിയാായാി മനസ്സ്ിലാക്കിണ്ം. ഭാ�തികജീീവിിത
ചെത്തയും സംാഗംരാമായാി കണ്ടുവിരാാറുണ്ടാനോല്ലാ ; ‘സംംസംാരാമാം സംാഗംരാം’ എന്നു ഹൈസംദ്ധിാന്തികപിക്ഷം. 
അതാകചെട്ടി മൃതിചെയാന്ന് ഭായാാവിസ്ഥിയുള്ള ജീലസംങ്കല്പാവുംം. ഇവിിചെടി ജീലത്തിചെ� നിറം ശയാമനീലവുംം. 
നാടിയവിിധ്യിപ്രകാരാം ഭായാാനകം ബീഭാത്സത്തിൽനിന്നു ജീനിക്കുന്നു. ബീഭാത്സത്തിചെ� നിറം നീലമാണ്്. 
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ഭായാാനകത്തിചെ� നിറം കറു�ചെത്രാ. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന് ശയാമനീലം ഭായാാനകചെത്ത പ്രതിനിധ്യീകരാി
ക്കുകയും ചെചായ്യും. എന്ന്ാൽ പിാൽക്കിടിലിനു മുക്തിയുചെടി നോശാതവിർണ്ണനോമയുള്ളൂ. നാടിയശാസ്ത്രീപ്രകാരാം 
നോശാതവിർണ്ണം ഹിാസംയത്തിചെ� നിറമാണ്്.1 ഇവിിചെടി ഹിാസംയം ആത്മിീയാാനുഭൂതിചെയാന്നു മാറ്റി�റയുക
യാാചെണ്ങ്കിൽ മൃതിമുക്തമായാ അനശാരാതയാിനോലയ്ക്കുംള്ള പിടിി കയാറാം. ആ കയാറ്റത്തിനോലക്കി് പുണ്യപിാ
പിങ്ങളുചെടി ഇരുംമുടിിചെക്കിട്ടുമായുള്ള തീർത്ഥാാടിനചെമന്നു എത്രാ ഭാംഗംിയാായാി കവിി ജീീവിിതചെത്ത ഇവിിചെടി 
വിയവിഹിരാിക്കുന്നു. വിർത്തമാനകാലജീീവിിതത്തിചെ� സംംത്രാാസംത്തിൽചെ�ട്ടു പിരാിസംരാനോബാധ്യമില്ലാ
ചെതയാായാ ആധുനിക മനു�യചെ� നഷ്ടചെ�ട്ടുനോപിായാ ആത്മിീയാതചെയാ ഈ വിിധ്യം നോതാറ്റിചെയാടുക്കിാൻ 
‘അനന്തപിത്മിനാഭാ’ത്തിചെല ക്ഷരാബാധ്യയാില്ലാത്ത ചെമാഴിിക്കൂട്ടുകൾക്കു കഴിിയുന്നുണ്ടാ്.

 ഇവിിചെടി ഒരും കാരായം കൂടിി ശ്രീദ്ധിിക്കിണ്ം. പ്രതയക്ഷത്തിൽ കുനോചാലസംദ്ഗംതിക്കു തുലയമാചെയാാരും 
പ്രതിനിധ്യീകരാണ്ം ‘അനന്തപിദ്മനാഭാ’ത്തിനുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ ഘനീഭൂതമായാ വിികാരാത്തിനപ്പുറം 
കവിിതയാിൽ കൃതയമാചെയാാരാാളില്ല. നോദവിചെന വിിളിച്ചുണ്ർത്തുന്ന് നോസംാപിാനവിന്ദികളിലാനോരാാ ഒരാാൾ. 
അയാാളാകചെട്ടി വിികാരാത്തിചെ� സംാന്ദ്രപ്രതിനിധ്യീകരാണ്ം മാത്രാമാണ്്. ഭാ�തികജീീവിിത ത്തിനും 
ഹൈദവിികജീീവിിതത്തിനുമിടിയാിൽ ആത്മി സംംഘർ�മനുഭാവിിക്കുചെന്ന്ാരാാൾ. ഇതിചെനാരും മറുപുറവുംമു
ണ്ടാ്. അനോശ�ജീഗംദ്പിരാിപൂർണ്ണചെമന്നും ചാരാാചാരാഭൂതനിധ്യാനസംാരൂപിചെമന്നും കണ്ണ�രാാമൻ വിാഴ്ത്തിിയാ 
ബ്രഹ്മസംാരൂപിം.2 അതാകചെട്ടി അനന്തശായാിയാായാി ഗംർഭാഗൃഹിത്തിൽ പിള്ളിയുറക്കിത്തിലുംമാണ്്. 
അങ്ങചെന കവിിതയാിൽ രാണ്ടുപ്രതിരൂപിങ്ങൾ മാത്രാം. അതിൽ ഒന്ന്് അനന്തപിദ്മനാഭാചെമന്ന് നിർ
ഗുണ്ബ്രഹ്മം തചെന്ന്. ‘അം’ എന്ന് അനുസംാാരാചെത്ത, വിയാകരാണ്വിിനോശ�ാൽ ചെചാാല്ലിയാാൽ നപും
സംകപ്രതയയാചെത്ത നല്കിിയാാണ്് കവിി നോദവിനാമമായാി അനന്തപിദ്മനാഭാം ഇവിിചെടി ഉച്ചരാിക്കുന്ന്ത്. 
സ്ത്രീീപുരും�നോഭാദമില്ലാത്ത നിർഗുണ്ബ്രഹ്മചെമന്ന് സംങ്കല്പാചെത്ത ഇത്രാ കൃതയമായാി വിയാഖയാനിച്ചുചെകാണ്ടു 
കവിി കാരായത്തിനോലക്കു കടിക്കുന്നു. ദൃശയപ്രപിഞ്ചാചെമന്ന് ഗുണ്സംഹിിതനിലയും നിർഗുണ്ബ്രഹ്മചെമന്ന് 
അദൃശയനിലയും തമ്മിലുംള്ള ഈ സംംഘർ�ം ഏതു ഭാാരാതീയാചെ�യും ഉള്ളിചെല ഹൈവിരുംദ്ധിയാധ്യിഷ്ഠിിത 
സംംഘർ�മാണ്്. ഹൈവിരുംദ്ധിയാധ്യിഷ്ഠിിതസംംഘർ�ം കമൂണ്ിസംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനതതാവുംമചെത്രാ. 
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതിചെന ഹൈവിരുംദ്ധിയാത്മിികം എന്ന്ായാിരുംന്നു വിയവിഹിരാിച്ചിരുംന്ന്ത്. ഹൈവിരുംദ്ധിയാ 
ധ്യിഷ്ഠിിതവുംം ഹൈവിരുംദ്ധിയാത്മിികവുംം തമ്മിലുംള്ള ഭാിന്ന്തയാാകചെട്ടി, ആത്മിീയാത തചെന്ന്. നവികാല 
മാർക്സ്ിസംം നഷ്ടചെ�ടുത്തിയാ ആ ആത്മിീയാാംശചെത്ത ‘ഉദ്ധിനോരാദാത്മിനാത്മിാനം’ എന്നു ഉരുംക്കിഴിിച്ചു 
സംായാം സംമർ�ിക്കിചെ�ട്ടി ഒരാാചെളയാാണ്് കവിി വിന്ദിയാിൽ കാണു്ന്ന്ത്.

 ഉദയാമതുമദ്ധിയാഹ്നമാ, യാപി 
രാാഹ്നമായാതു രാാത്രാിയാായാ് ! 
ഭാഗംവിദർച്ചനനോയാാചെടി, മന്ത്ര്യ
ജീപിനോത്താചെടി കഴിിയുന്നു നീ

എന്നു മനു�യപിക്ഷത്തിൽ, അതു തപിസംയതചെന്ന്. കർമ്മചെത്ത തപിസംയയാായാി കാണു്ന്ന് ഈ 
സംാതാികതചെകാണ്ടാാണ്് 

മകരാമഞ്ഞുംമൂനത്തറപ്പു സം 
ഹിിച്ചിടിാചെത വിിറചെയ്ക്ക്യാാ 
വിിറയുമീശാരാനാമകീർത്തന-
മാക്കിിടുന്ന് ഋ�ിതാനോമ ‘ 

എന്നു കവിി തിരാിച്ചറിയുന്ന്തും. ജീീവിിതദുഃഖങ്ങളുചെടി ചെവിയാിനോലറ്റ് ജീീവിസ്സു നഷ്ടചെ�ട്ടുണ്ടാായാ കൂനിചെന 
കുമ്പിടിലാക്കിിയും ഉള്ളിചെല നോരാാദനചെത്ത ശരാണ്കീർത്തനമാക്കിിയും മഹിതാവുംം വിിഭുതാവുംം പ്രകടി
മാക്കിിയാ ആ വിന്ദിയുചെടി ഹൈദനയം ഉള്ളുലയ്ക്കുംന്ന് കാഴ്ചയാായാനോ�ാൾ
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‘നിൻ ഹൃദയാത്തിചെല കനലിനോനാ നിധ്യിയാറയാിചെല കനകത്തിനോനാ ദുതി കൂടുതൽ’, ‘നിൻ 
ജീഠരാത്തിചെല എരാിയുമഗ്നിഫണ്ത്തിൽ നിന്ന്ടിരുംവിതു മാണ്ികയനോമാ’, ‘നിൻമിഴിികൾ നിറചെഞ്ഞ്ാ
ഴുകുമിചെത്തളിനീരും വിാർന്ന്ിവിിടുറയുവിതു ഹൈവിഡൂരായനോമാ’ എന്നു തികട്ടിിവിന്ന് നോചാാദയങ്ങൾക്കുത്തരാം 
ആ മഹിാതപിസംാിനോയാാടുതചെന്ന് കവിി നോതടുകയാാണ്്. ഇതിനുത്തരാം തരാാൻ സംർവ്വഥാ നോയാാഗംയൻ 
മചെറ്റാരാാളുമാകാനും വിഴിിയാില്ലനോല്ലാ. കവിിമനസ്സ്ിചെല സംനോന്ദഹിങ്ങൾ ഇവിിചെടി ചെവിളിചെ�ടുകയാാണ്്. 
ഒന്ന്ിൽ ആദ്ധിയാത്മിികതയും മചെറ്റാന്ന്ിൽ ആധ്യിഭാ�തികതയും. ഭാക്തിയും സംക്തിയും നോപിാചെല ഉത്തരാം 
തരാാത്ത രാണ്ടാർദ്ധിങ്ങൾ. ഇവിിചെടി ഈശാരാപ്രസംാദം ആർക്കിവികാശചെ�ടിാനാകും എചെന്ന്ാരും 
പുതുനോചാാദയത്തിനു കൂടിി പ്രസംക്തി യുണ്ടാ്. വിിതുമ്പലിചെന ശരാണ്കീർത്തനമാക്കിിയാ വിന്ദിനോക്കിാ 
നിധ്യിയാറയാിൽ കനകധ്യാരാചെചാാരാിഞ്ഞ് പ്രഭുതാത്തിനോനാ ? നോനർച്ചയ്ക്ക്പ്പുറം നില്ക്കുന്ന് സംമർ�ണ്ം 
മുക്തിയുചെടി മാർഗ്ഗാമായാി പിറയാാചെത പിറയുകയാാണ്് ഇവിിചെടി കവിി. ഈ ഹൈവിവിിദ്ധിയങ്ങചെള�റ്റിയു
ള്ള ശങ്ക മനു�യനുണ്ടാായാ കാലം മുതൽ തുടിങ്ങിയാതായാിരാിക്കിണ്ം. ദൃശയപ്രപിഞ്ചാം ദുഃഖമാകുനോമ്പാൾ 
ആശ്രീയാിക്കിാനും ആശാസംിക്കിാനുമായാി ഒരും ആദൃശയപ്രപിഞ്ചാചെത്ത മനു�യൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ 
കവിികളും ചെചായ്യുന്ന്തും ഇതു തചെന്ന്യാനോല്ല ? എന്ന്ാലിവിിചെടി ഹൈവിരുംദ്ധിയങ്ങളിൽ പിക്ഷം പിിടിിക്കിാൻ 
കവിിയാില്ല. കാരാണ്ം, അതീതകാലം മുതൽ ചാർച്ചചെചായ്യചെ�ടുന്ന് വിി�യാമാണ്ിത്. അതങ്ങചെനതചെന്ന് 
നോവിണ്ം. അനന്തതയാാണ്് സംതയം. അതു കചെണ്ടാടുക്കിാനുള്ള സംപിരായയാായാി ജീീവിി തചെത്ത മാറ്റിയാ 
ജ്ഞാംാനഭാിക്ഷുക്കിൾ മുനിയാായും മാർക്സ്ായും നമുക്കു മുമ്പിലുംണ്ടാ്. രാണ്ടു വിയതയസ്തവിഴിികളിലൂചെടി അവിർ 
നീങ്ങുനോമ്പാൾ കചെണ്ടാത്തുന്ന് യാാഥാർത്ഥായം ഒന്നുതചെന്ന്യാാകാം. അതിനിടിയാിൽക്കിയാറി അഭാിപ്രായാ
പ്രകടിനം നടിത്തുകചെയാന്ന് സംാഹിസംികതയ്ക്കും കവിിയാില്ല. വിമ്പന്മാരുംചെടി കളിയാിൽ താചെനാരും കാഴ്ച
ക്കിാരാൻ മാത്രാമായാിരാിക്കുക! സംാതാികനുമാത്രാം കഴിിയുന്ന് നിർമ്മമമാചെയാാരും പുഞ്ചാിരാി അതിലുംണ്ടാ്. 
അതാണ്് വിിദാൽഗുണ്ം. ഇനിയും തീർ�ാകാചെത്താരും സംമസംയയ്ക്ക്ായുള്ള ചാർച്ച തുടിരാചെട്ടി. അതിലൂചെടി 
ശു ദ്ധിാശുദ്ധിം ചെതളിയാിക്കിചെ�ടുന്ന് കാലംവിചെരാ തചെ� മ�നത്തിനു പ്രസംക്തിനോയാചെറചെയാന്നു പ്രഭാാ
വിർമ്മയാിചെല കവിിയും കരുംതിക്കിാണ്ണ്ം. ആശയാസംംഘർ�ം നിലനിറുത്തുകചെയാന്ന് മാർക്സ്ിയാൻ 
കലാസംിദ്ധിാന്തത്തിനും കവിിയുചെടി ഈ നിലപിാടിിൽ പ്രസംക്തിനോയാചെറയുണ്ടാ്. വിിദാൽഭൂ�ണ്മായാ 
ആ മ�നത്തിചെ� ശബ്ദനോഘാ�ം വിായാനയുചെടി അന്തയത്തിൽ നമ്മിൽത്തചെന്ന് ഉയാിരാിടുനോമ്പാൾ 
കാവിയം ലക്ഷയപ്രാപ്തിി നോനടുകയും ചെചായ്യുന്നു. കവിിതയ്ക്കുംണ്ടാാക്കിിയാ ഈവിിധ്യ പിരാിസംമാപ്തിി ഒരാർത്ഥാ
ത്തിൽ പിരാിണ്ാമഗുപ്തിി കൂടിിയാാണ്്. അനോതാചെടി ഒരാിക്കിലുംം അവിസംാനിക്കിാത്ത വിായാനയാായാി കവിിത 
കൂടുതൽ അർത്ഥാതലങ്ങചെള നോതടുന്നു. അങ്ങചെന നവിനനോവിാല്ലാസംകാരാിണ്ി യാായാി നടിനം ചെചായ്യുന്ന് 
ശബ്ദാർത്ഥാസംഹിിതാം ഈ കവിിതചെയാ നോവിറിചെട്ടിാരാനുഭാവിമാക്കിിത്തീർക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 

 അനന്തപിദ്മനാഭാം നോകരാളതലസ്ഥിാനമായാ തിരുംവിനന്തപുരാം നഗംരാമദ്ധിയത്തിൽ നിന്നുള്ള 
കാവിയാനുഭാവിമാണ്്. പിണ്ടാ് കടുത്തുരുംത്തിയാിൽ നിന്നു യാക്ഷിയാാൽ അപിഹിരാിക്കിചെ�ട്ടി് വിിരാഹിിയാായാ 
നായാകൻ പിറന്ന്ിറങ്ങിയാ സ്ഥിലം. 

നോതന്മാവിിനോന്മൽ പിരാഭൃതകുലം ഭൃംഗംമാലാ പിലാനോശ, 
മാരാൻ കൂരാമ്പുളചുഴിലവുംം ചെചാമ്പകക്കിാവും നോതാറും 
ചെതൻറൽ കൻറുണ്ടാിനിയാബകനോള കിംശുനോക കിംശുകാളി 
നാളീകത്താർ നളിനിയാിലവിചെന്ന്ങ്ങു നോനാക്കിാവുംചെത�് 3

എന്നു ഉണ്ണുനീലിസംനോന്ദശനായാകൻ കണ്ടാപിദ്മനാഭാപിരാിസംരാമല്ല ഇന്ന്ിവിിടിം. അവിിടുചെത്ത പ്ര
കൃതിക്കു കാരായമായാ മാറ്റം വിന്നുകഴിിഞ്ഞും. കള്ളുകച്ചവിടിക്കിാരുംം സംാർണ്ണക്കിടിക്കിാരുംം കനോയ്യറി 
നോ�ാ�ിംഗം് മാളുകൾ പിണ്ിത് ശുദ്ധിവിായുനോപിാലുംം നഷ്ടചെ�ട്ടി് ഊർദ്ധിാം വിലിക്കുന്ന് നഗംരാഹൃദയാം. 
ഗംതകാലപ്രകൃതിയുചെടി ശീതളിമയാിൽ നിലചെകാണ്ടാിരുംന്ന് ആ ഹൃദയാശ്രീീനോകാവിിലിചെല ഹൈചാതനയ 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I number 3216

മായാ പിദ്മനാഭാചെ� വിന്ദിഗംീതമായാിരുംന്നു അന്നു ദിങ്്നോമാഹിം ബാധ്യിച്ചുഴിന്ന് ഉണ്ണുനീലിസംനോന്ദശനാ
യാകചെന ആശാസംി�ിച്ചത്. 

നന്മയ്ക്ക്ായാ് നീ, നിഖിലജീഗംതാം പിദ്മനാഭാാ മുരാാനോരാ 
ചാിമ്മീടിാചെത തിരുംനയാനം!4

എന്നു അന്നുയാർന്ന് വിന്ദിഗംീതം സംഫലമാചെയാാരും സംതയമാക്കിിചെക്കിാണ്ടു നായാകനു തുണ്യാാചെയാ
ത്തിയാത് സംർവ്വാംഗംനാഥനായാ ആദിതയവിർമ്മയും. അതുനോപിാചെലാരും വിന്ദിഗംീതം കാലങ്ങൾക്കിിപ്പുറം 
മചെറ്റാരും വിർമ്മയാിൽ സൃ�് ടിിച്ച സംനോന്ദഹിം ഒരുംപിനോക്ഷ ആധുനികതയുചെടി സംങ്കീർണ്ണതയും സംന്ത്ര്യാ
സംവുംമാകാം. അഥവിാ മനു�യമനസ്സ്ിൽ സംംഭാവിിച്ച മാറ്റങ്ങളുചെടി വിിപി രായയാം അളക്കിാനാകാത്ത 
നോഖദമായാതാകണ്ം ‘അനന്തപിദ്മനാഭാം’ എന്ന് കവിിതയുചെടി രാസംം. 

വിക്രിമാകണ്ം കാവിയഭാാ�.5 പ്രസ്താവിങ്ങളും ആശയാങ്ങളും നോനർക്കുനോനർ പിറയുനോമ്പാൾ അവിയ്ക്കും 
കാവിയഭാംഗംി തീചെരായാില്ലാതാകും. സംങ്കീർണ്ണമായാ ജീീവിിതപിരാിസംരാങ്ങൾ കാവിയഭാാ�ചെയായും സംങ്കീർ
ണ്ണമാക്കിിചെയാന്നും ഏകാഗ്രത ഭാംഗംചെ�ട്ടി് �ഥാവിസ്ഥിയാിചെലത്തിചെയാന്നുചെമല്ലാം ആധുനികതയുചെടി 
സംിദ്ധിാന്തം ചെമനയാചെ�ട്ടിിട്ടി് കാലനോമചെറയാായാി. എന്ന്ാൽ മലയാാളിക്കിിത് കൃതയമാചെയാാരാനുഭാവിമല്ല, 
മറിച്ച് ആർജ്ജിതവുംം ചെതറ്റിദ്ധിരാി�ിക്കിചെ�ട്ടിതും കൃത്രാിമമായാി സൃഷ്ടിക്കിചെ�ട്ടിതുമായാ സം�ന്ദരായതലം 
മാത്രാമാണ്്. അതിന് ചെതളിവി് പ്രഭാാവിർമ്മയുചെടി ഋജുവുംം ചെതളിഞ്ഞ്തുമായാ കാവിയഭാാ� മാത്രാം 
മതി. വിക്രിതചെയാന്ന്ാൽ സംതയസംന്ധമായാ വിളവുംകളും തിരാിവുംകളും മാത്രാമാണ്്. മനഃപൂർവിം സംങ്കീർ
ണ്ണമാക്കിചെ�ടുന്ന് കാപിടിയത്തിനു അതിൽ സ്ഥിാനമില്ല.

 ഇരാവുംപികലുംകചെളാചെക്കി വിാഴി് വിിതു 
കയാറുവിാൻ പിടിവിാക്കിി നീ 
ഹൃദയാകുസുമദളങ്ങൾ തുടിചെരായാി-
റുത്തു താനർച്ചിക്കിനോയാാ 

എന്ന് ഭാാഗംം കുന്തകൻ എന്ന് സംാഹിിതയഹൈസംദ്ധിാന്തികൻ അതീതകാലങ്ങളിചെലനോന്ന്ാ പിറഞ്ഞ് 
പ്രകരാണ്വിക്രിതയാചെല്ലന്നു പിറയാാൻ നമുക്കിാവുംനോമാ ? ഇത്തരാത്തിൽ പിദവിക്രിതമുതൽ സംമാരാം
ഭാിക്കുന്ന് വിക്രിീകരാണ്ം അനന്തപിദ്മനാഭാത്തിചെല കാവിയഭാാ�യ്ക്ക്ിണ്ക്കിിയാ ചാാരുംത ഏചെറയാാണ്്. 
വിി�യാത്തിചെല പുതുമ നോവിചെറാരാിനമായുണ്ടാ്. വിായാനാന്തയത്തിൽ ‘ഇങ്ങചെനചെയാാചെക്കിയാാകണ്ം 
കവിിത’ചെയാന്ന് അനുഭാവിം ഉറവിയാിടുന്നുമുണ്ടാ്. സംഹൃദയാനുമായുള്ള ഈ സംാത്മിീകരാണ്ം തചെന്ന് 
കവിിക്കും കവിിതയ്ക്കുംമുള്ള അംഗംീകാരാം. 

പ്രഭാാവിർമ്മയാിചെല കവിിചെയാ തിരാിച്ചറിയാാൻ അനോദ്ദഹിത്തിചെ� എല്ലാ കവിിതയും വിായാിക്കിണ്
ചെമന്ന്ിചെല്ലന്ന് പിക്ഷനോത്തയ്ക്ക്് ഈ കവിിത എചെന്ന് എത്തിച്ചു. അത് കവിിയുചെടി മിടുക്കും കവിിതയുചെടി 
പ്രതികരാണ്നോശ�ിയുമായാി ഞാൻ കാണു്ന്നു. കാവിയരാസംം ഭാക്തിനോയാാ സംക്തിനോയാാ എന്ന് സംനോന്ദഹിം 
എചെന്ന്യും ഇവിിചെടി വിലയ്ക്ക്ന്നുണ്ടാ്. കവിി മുനോന്ന്ാട്ടുവിച്ച നോചാാദയങ്ങളുചെടി ആന്തരാസ്ഖലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന് 
അസംാസ്ഥിത നോവിചെറാരും ഭാാഗംത്തുമുണ്ടാ്. അതു തുടിരുംനോവിാളം ‘അനന്തപിദ്മനാഭാം’ എചെ�യും ധ്യയാന
ത്തിലുംണ്ടാാകും. അനുകൂലമായാാലുംം വിിപിരാീതമായാാലുംം ഭാക്തി നോമാക്ഷകാരാകമാണ്നോല്ലാ. അതിനോലയ്ക്ക് 
ആസംക്തമായാി നോനാക്കുന്ന് എനിക്കി് ഈ കവിിത മുക്തിമാർഗ്ഗാമാവുംചെമന്നു കരുംതുന്നു. 
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കുറിപ്പു�ൾ
 1. അഥ വിർണ്നാമ-

ശയാനോമാ ഭാവിതി ശൃംംഗംാരാഃ സംിനോതാ ഹിാസംയഃ പ്രകീർത്തിതഃ

കനോപിാത കരുംഹൈണ്ശ്ചവി രാനോക്താ രാ�ദ്ര പ്രകീർത്തിതഃ

ഗം�നോരാാ വിീരാസ്തു വിിനോജ്ഞാംയാഃ കൃഷ്ണഹൈശ്ചവി ഭായാാനകഃ

നീല വിർണ്ണസ്തു ബീഭാത്സഃ പിീതഹൈശ്ചവിാത്ഭുതഃ ഡ്മൃതഃ

    - നാടിയശാസ്ത്രീം ഒന്ന്ാം ഭാാഗംം പുറം 249

    നോകരാളസംാഹിിതയഅക്കിാദമി തൃശ്ശൂർ 1987 

2.  ആനന്ദാമൃത സംാരാമരൂപി-

 മനോശ�ജീഗംദ്പിരാിപൂർണ്ണവുംമാനോയാ

താനന്തവുംമാദിയുമില്ലാത

 ചാരാാചാരാഭൂത നിദാനസംാരൂപിം

മാനംചെകാണ്ടാറിവിാനരുംതായാരും

 മാമറയാിൻ മുതലാചെയാാരുംനാളും

ദിനം വിാരാാനോതാരും പിരാാപിരാ

 ദിവിയാത്മിാനം വിന്ദിക്കുനോന്ന്ൻ

  –കണ്ണ�രാാമായാണ്ം ആദയചെത്തപിാട്ടി്. പുറം 1

  പ്രഗംതി പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്, തിരുംവിനന്തപുരാം – 1993

 3. ഉണ്ണുനീലിസംനോന്ദശം, പൂർവ്വസംനോന്ദശം നോ�ാകം 9, പുറം 63. എൻ.ബി.എസം് നോകാട്ടിയാം – നവിംബർ 1957,   വിയാഖയാനം- 

ഇളംകുളം കുഞ്ഞ്ൻപിിള്ള

 4. ഉണ്ണുനീലിസംനോന്ദശം, പൂർവ്വസംനോന്ദശം നോ�ാകം 5 പുറം - 58

 5. വിനോക്രിാക്തി ഹൈകരാളി. “വിനോക്രിാക്തിചെയാന്ന്ത് വിളച്ചുചെകട്ടിി�റയാലല്ല. ആശയാചെത്ത ക്ലൗിഷ്ടമാക്കിി വിായാനക്കിാരാചെന കുടുക്കിാനുള്ള വിാചാ

കക്കിസംർത്തുമല്ല. കാവിയാത്മികമായാ അനുഭൂതിയുചെടി അഭാിസംംക്രിമണ്ത്തിനു കവിിയുചെടി പിക്കിലുംള്ള ഉപികരാണ്മാണു് വിനോക്രിാക്തി. 

വിക്രിതചെയാന്ന്ാൽ സം�ന്ദരായചെമന്ന്ാണ്ർത്ഥാം”. –പുറം- 4, വിനോക്രിാക്തിഹൈകരാളി, പൂജീപ്പുരാ കൃഷ്ണൻ നായാർ, മനു പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്, ശാസ്ത

മംഗംലം ഏപ്രിൽ 2003,

ച്ഛേഡിാ. എൻ. അജിിത് കുമാർ

തിരുംവിനന്തപുരാം സംാനോദശി. ഇനോ�ാൾ നോകരാള നോകന്ദ്ര സംർവ്വകലാശാലയാിൽ മലയാാ

ളവിിഭാാഗംം ചെപ്രാഫസംർ. വിിവിിധ്യ എൻ.എസം്.എസം്. നോകാനോളജുകളിൽ അദ്ധിയാപിക

നിയാിരുംന്നു. ചെനന്മാറ എൻ.എസം്.എസം്. നോകാനോളജീിൽ പ്രിൻസംി�ലായാിരുംന്നു. 
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പുതുകവിിതകളിചെല ഹിരാിതദർശനം
നോഡിാ: സംാപ്ന ആ�ണ്ി

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, സംി.എ.എസം് നോകാനോളജീ്, മാടിായാി

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ഉത്തരാാർദ്ധിത്തിലാണ്് നോലാകചെമമ്പാടും പിാരാിസ്ഥിിതിക ചാിന്താ 
പിദ്ധിതികൾ രൂപിം ചെകാളളുന്ന്ത്. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാരായരുംചെടി നോനതൃതാത്തിൽ 1980-ൽ തിരുംവിനന്ത
പുരാത്ത് ഒരും പ്രകൃതി സംംരാക്ഷണ്സംമിതി രൂപിംചെകാണ്ടു. ഈ സംമിതിയുചെടി നോനതൃതാത്തിൽ നടിന്ന് 
ഹൈസംല�് വിാലി പ്രനോക്ഷാഭാനോത്താചെടി ജീനങ്ങളിൽ പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധ്യം വിളർത്തുന്ന്തിനും 
അവിചെരാ പിരാിസ്ഥിിതിസംംരാക്ഷണ് പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ പിങ്കാളിയാാക്കുന്ന്തിനും ഇവിർക്കു കഴിിഞ്ഞും. 
ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി ഈ സംമിതി 1983-ൽ ‘വിനപിർവ്വം’ എന്ന് നോപിരാിൽ 31 പിരാിസ്ഥിിതി കവിിതകൾ 
സംമാഹിരാിച്ചു പ്രസംിദ്ധിീകരാിക്കുകയുണ്ടാായാി. സുഗംതകുമാരാിയുചെടി മരാത്തിനു സ്തുതി, അയ്യ��ണ്ിക്കി
രുംചെടി വിനപിർവ്വം, എൻ.വിി.കൃഷ്ണവിാരായരുംചെടി മരാങ്ങളും വിളളികളും, കടിമ്മനിട്ടിയുചെടി കുനോഞ്ഞ് മുല�ാൽ 
കുടിിക്കിരുംത്, ഡിി.വിിനയാചാന്ദ്രചെ� കാടി്, തുടിങ്ങി ഇതിലുംളള കവിിതകൾ പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മി
ലുംളള പിാരാസ്പരായചെത്ത അടിയാാള ചെ�ടുത്തുന്ന്വിയാായാിരുംന്നു. കൃതയമായാ ലക്ഷയനോത്താചെടി എഴുതചെ�ട്ടി 
കവിിതകളാണ്ിവി എന്ന്തിനാൽ പിരാിസ്ഥിിതി/ഹിരാിതരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� മാനങ്ങൾ ഉൾചെക്കിാളളുന്ന്
വിയാായാിരുംന്നു ഇക്കിവിിതകചെളന്ന്് നോഡിാ: ആനന്ദ് കാവിാലം നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്.

1.1. പുതു�ാലം പുതു�വിിത
 ഗുരുംതരാമായാ പിരാിസ്ഥിിതി പ്രശ്നങ്ങചെള നോനരാിനോടിണ്ടാി വിന്ന് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ പുതുകവിിത ഹൈകകാരായം 
ചെചായ്ത പ്രനോമയാങ്ങളിൽ പിരാിസ്ഥിിതി നാശവുംം പ്രകൃതിയാിൽ നിന്ന്കന്ന് മനു�യൻ നോനരാിട്ടി സംാതാപ്രതി
സംന്ധിയും വിി�യാങ്ങളായാി. പുതുകാലത്തിചെ� ഭാാവിമാറ്റങ്ങചെളയും സംമകാല ജീീവിിതത്തിചെ� തീക്ഷ്ണ 
യാാഥാർത്ഥായങ്ങചെളയും ഇവിർ കവിിതയാിൽ ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചു. ‘ മാറിയാ കാലത്തിചെ� പുതുകാഴ്ചകളാണ്് 
പുതുകവിിത. ഓനോരാാകവിിയും ഓനോരാാ കാഴ്ചകൾ കാണു്ന്നു. ഓനോരാാകവിിതയും ഓനോരാാ വിഴിികളും ഭാാ�യും 
നോതടിി സംഞ്ചാരാിക്കുന്നു.’ (കവിിതയാിചെല ഖരാാക്ഷരാങ്ങൾ, 2018: 94)

ബൃഹിദാഖയാനങ്ങചെള നിരാസംിച്ചുചെകാണ്ടാ്, നോകന്ദ്രീകൃതാശയാങ്ങചെള നിരാാകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് 
ബഹുസംാരാതയാിൽ വിിശാസംിക്കുന്ന് ഉത്തരാാധുനികതചെയാ ചാരാിത്രാത്തിചെ� പിരാിവിർത്തന ദശയാായാി 
കണ്ക്കിാക്കിാം. ആധുനികതയുചെടി മനു�യനോകന്ദ്രിത സംമീപിനചെത്ത എതിർക്കുന്ന് ഈ ചാിന്താപിദ്ധിതി 
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ബഹുജീനസംംസ്ക്കാരാചെത്ത അംഗംീകരാിച്ചു. നോദശം രാാഷ്ട്രീം എന്ന്ിങ്ങചെനയുളള അതിർ വിരാമ്പുകളില്ലാചെത 
ആനോഗംാളഗ്രാമം എന്ന് ബൃഹിദ് സംംസ്കാാരാചെത്ത ഉൾചെക്കിാളളാൻ ഉത്തരാാധുനികതയ്ക്ക്് കഴിിഞ്ഞും.

മാധ്യയമനോകന്ദ്രീകൃതമായാ ജീീവിിതം, ഹൈഹി�ർ റിയാാലിറ്റി, സംനോങ്കതികതയുചെടി അതിപ്രസംരാം 
എന്ന്ിവി മനു�യരുംചെടി ചാിന്തചെയായും എഴുത്തിചെനയും സംാാധ്യീനിച്ചു. ചൂ�ണ്ത്തിനു വിിനോധ്യയാമാകുന്ന് 
പ്രകൃതി, ഇരാകളാക്കിചെ�ട്ടി വിംശങ്ങൾ,വിിപിണ്ി മനു�യനു നോമൽ നോനടുന്ന് ആധ്യിപിതയം, നഷ്ടചെ�ട്ടു 
നോപിാകുന്ന് ഗ്രാമീണ്ത, ഇങ്ങചെന നോകരാളത്തിചെ� ഗ്രാമീണ്ാന്തരാീക്ഷത്തിനുനോമൽ ഉണ്ടാായാ മാറ്റങ്ങൾ 
സംാഹിിതയത്തിലുംം പ്രതിഫലിച്ചു. അവിിചെടി പിരാിസ്ഥിിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധ്യാന പ്രനോമയാമായാി മാറി. ആവിി
ഷ്ക്കാരാത്തിലുംം പ്രനോമയാഹൈവിവിിധ്യയത്തിലുംം വിയതയസ്തത പുലർത്തിയാ പുതുകവിിത ഗൃഹിാതുരാമായാ ഓർമ്മ
കളിലുംം ഹിരാിതഭാാവുംകതാത്തിലുംം നോവിരൂന്ന്ി നിന്നു. നോകരാളീയാ ജീീവിിതത്തിചെ� സംമസ്ത നോമഖലകളിലുംം 
ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ്വുംം കനോമ്പാള പ്രതയയാശാസ്ത്രീവുംം പിിടിി മുറുക്കിിയാിരാിക്കുന്നു. നമ്മുചെടി കാടും പുഴിയും 
പിാടിവുംം നോതാടും കുന്നും കായാലുംം എല്ലാം സ്ഥിാപിിതതാല്പാരായക്കിാരുംചെടി കച്ചവിടിക്കിണ്ണിലുംടിക്കിിയാ 
മാറിയാ സംാമൂഹിിക ചുറ്റുപിാടിിലാണ്് പുതുകവിിതയാിചെല ഹൈജീവിനോബാധ്യചെത്ത നോനാക്കിിക്കിാനോണ്ണ്ടാത്.

ഉത്തരാാധുനിക പിരാിസ്ഥിിതി കവിികളിൽ ശ്രീനോദ്ധിയാനായാ പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രൻ തീവ്രാമായാ 
പിരാിസ്ഥിിതി നോബാധ്യം പിങ്കുചെവിക്കുന്ന് നിരാവിധ്യി കവിിതകൾ എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്. നോകരാളീയാരുംചെടി കർ�ക 
സംംസ്കൃതിയുചെടി നോമൽ നഗംരാസംംസ്ക്കാരാത്തിചെ� ചെപിാളളയാായാ ആഡിംബരാങ്ങൾ വിരുംത്തിയാ ദുരാന്ത
ചെത്ത വിായാിചെച്ചടുക്കിാൻ സംാധ്യിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്് ഇനോദ്ദഹിത്തിചെ� ‘ഇടിനോ�രാി�ാലം’ കവിി ഇടിനോ�
രാിയുചെടി കുറ്റിപ്പുറം പിാലത്തിചെ� തുടിർ ച്ചയാായാി നോവിണ്ം ഈ കവിിതചെയാ വിായാിക്കിാൻ

‘അംബ നോപിരാാനോറ നീ മാറിനോ�ാനോമാ
ആകുലമാചെയാാരാഴുക്കി് ചാാലായാ് ’ 

എന്ന്ഇടിനോ�രാിയുചെടി ആശങ്ക ഈ കാലത്ത് ശരാിയാായാി വിന്നുഎന്നു പിറയുന്നുണ്ടാ് ഈ കവിിത.

‘നമുക്കിാവിാലറ്റവുംം
ചെതാടുവിാനായാില്ലനോല്ലാ
ഇനിയാീമണ്ൽക്കിാട്ടിിൽ
പിിന്ന്ാക്കിം നടിക്കുക
കുഴിിയാിൽ പിദം ചെതറ്റി
വിീഴുവിാൻ പിഠിക്കുക. 

(പിി.പിി. രാാമചാന്ദ്രചെ� കവിിതകൾ, 2015: 67)

മുൻഗംാമിയാായാ കവിിയുചെടി ദീർഘവിീക്ഷണ്ം ശരാിചെവിച്ചുചെകാണ്ടാ് പുഴിയുചെടി നാശത്തിലൂചെടി തചെ� 
വിംശത്തിചെ� നാശമാണ്് സംംഭാവിയമാകുക എന്ന്് ഈ കവിി തിരാിച്ചറിയുന്നു. ‘കാനോറ്റ കടിനോല’ എന്ന് 
കവിിത മനു�യചെ� ചൂ�ണ്ത്തിചെ�യും തൽഫലമായുണ്ടാാകുന്ന് വിിപ്ലവിത്തിചെ�യും വിർത്തമാന
കാല അവിസ്ഥിചെയാ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു.

‘കാനോറ്റ കടിനോല
ചെതനോങ്ങാലകചെള
നമ്മൾ അപ്പുറത്തും
ഇപ്പുറത്തുമാകാൻ നോപിാകുന്നു.
ഇനികാണ്ാൻ പിറ്റിചെയാന്നു വിരാില്ല
ബ�ീറിചെ� കഥയാിചെല നാരാായാണ്ി
ആകാശനോത്തക്കി് ചുളളിക്കിചെമ്പറിഞ്ഞ് നോപിാചെല
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നിങ്ങചെളചെന്തങ്കിലുംം അടിയാാളം കാട്ടിണ്ം
ഞാൻ നോനാക്കിിയാിരാിക്കും.
    (പുറം 250)

എന്ന്് വിരാാൻ നോപിാകുന്ന് ദുരാന്തം മുൻകൂട്ടിിക്കിാണു്ന്ന് ക്രിാന്തദർശിയാാവുംന്നു ഇവിിചെടി കവിി. ഹൈജീവി 
പിരാിസ്ഥിിതിചെകാണ്ടാ് സംമ്പന്ന്മാണ്് എസം്.നോജീാസംഫിചെ� കാവിയനോലാകം. നഗംരാവിൽക്കിരാണ്രാവുംം 
ആനോഗംാളീകരാണ്വുംം നഷ്ടമാക്കിിയാ ഗ്രാമസംമൃദ്ധിിചെയാ ഗൃഹിാതുരാതനോയാാചെടി നോനാക്കിിക്കിാണു്ന്നു 
അനോദ്ദഹിം.

‘ഈ ജീീവിിതത്തിൽ എനിക്കിിഷ്ടചെ�ട്ടി വിീടി്
ഒരും ഓലവിീടി്
അതിചെ�യുളളിൽ പ്രനോതയക സുഖമുണ്ടാായാിരുംന്നു
അതിചെ� മണ്ഭാിത്തിയാിൽ മണ്ണിനോലക്കു മടിങ്ങി
മരാനോച്ചാടുകൾ ചെതാണ്ടുകൾ
പിാടിചെത്ത ഒറ്റയാടിി�ാതകൾ
എല്ലാം എനിക്കിിഷ്ടചെ�ട്ടിവി’’

(പിാടിാനറിയാിചെല്ലങ്കിലുംം)

‘ഇരുംപിത്തഞ്ചു വിർ�ങ്ങൾക്കു മുമ്പ്
ഈ നഗംരാത്തിൽ ഇത്രായും ആളുകളില്ല
വിണ്ടാികളില്ല
പിരാനോദശികളില്ല’
 (നഗംരാം)

നഗംരാവിൽക്കിരാണ്ം നഗംരാചെത്ത ചെമാത്തം മാറ്റിയാനോ�ാൾ ഗംാന്ധി പ്രതിമയ്ക്കും ചുറ്റുമുളള ജീീവിിതം 25 
വിർ�ം ചെകാണ്ടാ് പിാനോടി മാറി. ‘എചെ�’ നോതാടി് എന്ന് കവിിതയാിലാകചെട്ടി കവിി ‘എചെ� നോതാടിങ്ങതാ 
ദൂചെരാ വിളഞ്ഞും ചെചാചെന്ന്നോങ്ങാ വിരാണ്ടുനോപിാകുന്നു.’എന്ന്് ജീനസംാന്ന്ിധ്യയത്തിചെ� നഷ്ടമായാിചെക്കിാ
ണ്ടാിരാിക്കുന്ന് വിർത്തമാനകാല അവിസ്ഥി കൂടിി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. വിയതയസ്തമായാ കാഴ്ചചെകാണ്ടാ് 
പിരാിസ്ഥിിതി പ്രശ്നങ്ങചെള ആവിിഷ്ക്കരാിച്ച കവിിയാാണ്് നോമാഹിനകൃഷ്ണൻ കാലടിി. ‘പിന്തുകായ്ക്കുംംകുന്ന്് ’ 
എന്ന് കവിിതയാിൽ

‘കുന്ന്ിടിിച്ച നിരാത്തുന്ന് യാന്ത്ര്യനോമ
മണ്ണു മാന്തിചെയാടുക്കുന്ന് ഹൈകകളിൽ
പിന്തുനോപിാചെലാന്നു കിട്ടിിയാാൽ നിർത്തനോണ്
ഒന്നു കൂക്കിിവിിളിച്ചറിയാിക്കിനോണ്....
പിണ്ടു ഞങ്ങൾ കുഴിിച്ചിട്ടിതാചെണ്നോടിാ
പിന്തുകായ്ക്കുംം മരാമായാ് വിളർത്തുവിാൻ..’

കുന്ന്ിടിിച്ചു യാന്ത്ര്യം കവിർന്നു ചെകാണ്ടു നോപിാകുന്ന്ത് തിരാിചെക ലഭാിക്കിാത്ത പ്രകൃതി സം�ഭാാഗംയങ്ങളും 
ചാരാിത്രാ ഹൈപിതൃകവുംം കൂടിിയാാണ്്. കാൽക്കിീഴിിൽ നിന്ന്് ഒലിച്ചുനോപിാവുംന്ന് ഭൂമികൂടിിയാാണ്ത്.

‘ഇവിിചെടി ഒരും പ്രവിാഹിമുണ്ടാായാിരുംന്നുചെവിന്ന്്
ഞാൻ പിറഞ്ഞ്ാൽ നീ വിിശാസംിക്കിില്ല’.

(പ്രവിാഹിം )



2020 Jan - June  
1195 ധനു - ഇടവംം 221

എന്ന് നിലയാിൽ പ്രകൃതി ഇല്ലാതാക്കിചെ�ടുന്ന് അവിിശാസംനീയാമായാ കാഴ്ച ഈ ചെകട്ടി കാലത്തിനോ�
തായാി കവിി എഴുതിചെവിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പിച്ച�ിചെ� തുരുംത്തുകചെളല്ലാം നഷ്ടചെ�ട്ടി വിിഹിാലമായാ വിർത്തമാ
നകാലത്തിചെ� തീഷ്ണത അനുഭാവിി�ിക്കുന്ന്വിയാാണ്് കാലടിി ക്കിവിിതകൾ.

നോകരാളീയാസംമൂഹിം നോനരാിട്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന് പിരാിസ്ഥിിതിപ്രശ്നങ്ങനോളാടുളള പ്രതികരാണ്ം എന്ന് 
നിലയാിൽ നിരാവിധ്യി കവിിതകൾ റഫീക്കി് അഹിമ്മദ് എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്.

‘ഊരാിചെല ചെതാടിിവിിറ്റു
അതിചെല പുരാവിിറ്റു
പൂവിാലി�ശുവിിചെന, നോകാഴിിചെയാ, താറാവിിചെന
പിിചെന്ന്യാീ നഗംരാത്തിൽ
ഹൃദയാ ധ്യമനിയാിൽ
ചെപിാന്തിചെയാ �ാചെറ്റാന്ന്ിചെല
ചാില്ലയാിൽ കൂട്ടിിൽ കൂടിി     (അറ്റം)

ഭൂമിയുമായുളള ബന്ധചെമാചെക്കി അറ്റുനോപിായാ ആധുനിക മനു�യചെന ഈ കവിിതയാിൽ കാണ്ാം.

‘ഒറ്റയ്ക്കും നിൽക്കുനോന്ന്രാം
നോതാന്നുന്നു ഞാനീ ഭൂമി
ക്കിറ്റത്തു നിൽക്കും നോപിാചെല
ഒറ്റടിിചെവിച്ചാലതി
ന്ന്പ്പുറത്താവുംം നോപിാചെല’ 

അനോ�ാഴിാണ്് മനസ്സ്ിലാവുംന്ന്ത് എനോ�ാൾ നോവിണ്ചെമങ്കിലുംം ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും താചെഴി വിീണു് 
നോപിാവുംന്ന്തുനോപിാചെല നോലാകത്തിചെ� ഒരാറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാാണ്് മനു�യൻ. നോലാകത്തിചെ� അറ്റത്തു 
നിന്നുളള വിീഴ്ച ഭൂമിയാിൽ നിന്നുളള വിീഴ്ച തചെന്ന്യാാണ്്. മചെറ്റാരും കവിിതയാായാ ‘നോനാചെക്കിത്താ ദൂരാത്ത്’ 
പ്രകൃതിയുചെടി സംംരാക്ഷണ് വിലയാത്തിൽ നിന്നു പുറത്തായാ മനു�യചെ� ആന്തരാ ഭാീതിയുചെടി ചാിത്രാമാണ്്.

‘അവിൾക്കി് നടിക്കിണ്ം കൂട്ടിനോരാ, എവിിചെടി ഞാനവിചെള നടിനോത്തണ്ടൂ’ എന്ന്ാണ്് കവിിയുചെടി 
നോചാാദയം. അവിൾക്കി് നടിക്കിാനുളള വിഴിിയാിചെല പൂവുംകൾ തുറുകണ്ണുകൾ ആവുംന്നു, കാടുമുളളുകൾ 
നുളളുന്നു എചെന്ന്ാചെക്കിയുളളത് മാറിയാ കാലത്തിചെ� അനുഭാവിങ്ങളാണ്്. പിഴിയാ മനു�യർ 
കണ്ടാനോപിാചെല പ്രകൃതിചെയാ അമ്മയും സംംരാക്ഷകയുമായാി കാണ്ാൻ കഴിിയാാത്ത പുതിയാ കാലത്ത് ആ 
സംംരാക്ഷിത വിലയാത്തിൽ നിന്ന്് മനു�യൻ പുറത്താക്കിചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നു. അങ്ങചെന പുറത്താക്കിചെ�ട്ടി 
മനു�യചെ� വിയഥകളാണ്് ഈ കവിിതയാിലുംടിനീളം.

‘അവിൾക്കു കിടിക്കിണ്ം കൂട്ടിനോരാ, എവിിചെടി ഞാ-
നവിൾക്കു വിിരാിക്കിണ്ം
മണ്കിടിക്കിയാിൽ ആരുംം കാണ്ാചെത പുത�ിച്ചു
നോപിാരുംനോമ്പാൾ പിിടിഞ്ഞ്വിൾ
വിരുംനോമാ ആചെരാങ്കിലുംം കുഴിിമാന്തുവിാനിങ്ങും’

പുതിയാകാലത്ത് മണ്ണും ചെപിണ്ണും അരാക്ഷിതരാാണ്് എന്നുപിറയുനോമ്പാൾ തചെന്ന് മനു�യചെ� 
നോഭാാഗംകാമന പ്രകൃതിചെയാ നിരാാകരാിക്കുകനോയാാ ഉപിനോയാാഗംിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുന്ന്തും ഇവിിചെടി കാണ്ാം. 
ആനോഗംാള മുതലാളിത്തവുംം കനോമ്പാളവുംം ഒചെക്കി നോചാർത്ത് ഉണ്ടാാക്കിിയാിട്ടുളള മനു�യചെ� ആന്തരാീക 
നോലാകചെത്ത പ്രകൃതിയാിൽ നിന്നു കുടിഞ്ഞും ചെതറി�ിച്ചതായാി ഈ കവിിത പിറയുന്നു.
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‘നോബാണ്സംായാി’ എന്ന് കവിിതയാിലുംം ഇതുതചെന്ന് മചെറ്റാരും തരാത്തിൽ കാണ്ാം. സ്ഥിലചെത്ത
യും കാലചെത്തയും പ്രകൃതിചെയാത്തചെന്ന്യും ഇല്ലാതാക്കിി എല്ലാറ്റിചെനയും പുതിയാ കാലത്തിനിണ്
ങ്ങുംമട്ടിിൽ ക�തുകങ്ങളാക്കുന്ന് കാഴ്ച ഈ കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. വിന്മരാങ്ങചെള നോബാണ്സംായാി ആക്കിി 
ചുരുംക്കിിചെമരുംക്കിി ഒതുക്കിി ചെവിച്ച മനു�യന് ഇന്ന്് അനുഭാവിങ്ങളില്ലാചെത നോലാകം തചെന്ന് ചെചാറുതായാി
നോ�ായാതിചെ� ഹൈദനയം കൂടിി ഇതിൽ വിായാിചെച്ചടുക്കിാം.

വിീരാാൻകുട്ടിിയുചെടി ‘വിാട്ടിർ അനോതാറിറ്റി’ എന്ന് കവിിതയും ഇനോത ആശയാചെത്ത മചെറ്റാരുംരാീതി
യാിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുചെടി വിിശാലമായാ സ്ഥിലകാല സംങ്കല്പാങ്ങചെള പുതിയാ കാല
ത്തിനനുസംരാിച്ച് കുറുക്കിിചെയാടുക്കുന്ന് കനോമ്പാള മനു�യചെ� കാപിടിയം ഈ രാചാനയാിലുംണ്ടാ്. കുളചെത്ത 
ബാത്ത്ടിബ്ബിനോലക്കും കിണ്റിചെന കുഴിൽ വിട്ടിത്തിനോലക്കും ഒതുക്കിിചെയാടുക്കുന്ന് ഉത്തരാാധുനികചെ� 
ഉപിനോഭാാഗം സംംസ്ക്കാരാവുംം സംാാർത്ഥാതയുമാണ്് ഈ കവിിതയാിലുംളളത്.

നോമല്പാറഞ്ഞ് കവിികൾ ഉൾചെ�ചെടിയുളള പുതുകവിികളുചെടി കവിിതകചെള അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി 
നോനാക്കിിയാാൽ സംമകാല മലയാാളകവിിതയുചെടി പ്രകൃതിവിീക്ഷണ്ം വിിശാലമാണ്് എന്നു കാണ്ാം. 
പിരാിസ്ഥിിതി പ്രശ്നങ്ങചെള മുൻനിർത്തി അതിനുളള പ്രതിവിിധ്യി തിരായാലല്ല പുതുകവിിതകളുചെടി രാീതി. 
പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മിലുംളള പിാരാസ്പരായം നഷ്ടമായാതിചെ� ഉൽക്കിണ്ഠയാാണ്ിവിചെരാ അസംാസ്ഥിരാാ
ക്കുന്ന്ത്. ആധുനിക കവിികളുചെടി പ്രകൃതിചാിന്തകളിൽ നിന്നു ഭാിന്ന്മായാി പുതിയാ കാലവുംം പ്രകൃതിയും 
തമ്മിലുംളള പ്രശ്നങ്ങചെളക്കുറിച്ചാണ്് ഇവിർ ചാിന്തിക്കുന്ന്ത്. ബഹുസംാരാമായാ വിർത്തമാനകാലത്തിചെല 
മാറിയാ ജീീവിിതത്തിചെല മുൻനിർത്തിയാാണ്ിവിർ പ്രകൃതിചെയാ നോനാക്കിിക്കിാണു്ന്ന്ത്. ആനോഗംാളീക
രാണ്ം ഒതുക്കിിക്കിളചെഞ്ഞ്ാരും നോലാകത്ത് പുതിചെയാാരും പ്രകൃതിചെയായും മനു�യചെനയും ഈ കവിികൾ 
സൃഷ്ടിചെച്ചടുക്കുന്നു. ജീീവിിതം പ്രകൃതിയാിൽ നിന്ന്് അകലുംനോമ്പാൾ ഭാാ�യാിൽ നിന്നും പ്രകൃതി പിടിിയാി
റങ്ങി നോ�ാകുന്നു. അതുചെകാണ്ടാാണ്്. ‘പിറയുക നിങ്ങൾക്കി് എത്രാ ചെചാടിികളുചെടി നോപിരാറിയാാം’ എന്നു 
നോചാാദിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്ന്ത്. പ്രകൃതിയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി സൂക്ഷ്മിാനുഭാവിങ്ങൾ നമുക്കിില്ലാതായാിരാിക്കുന്നു. 
അതിനർത്ഥാം പ്രകൃതിയുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടി നിരാവിധ്യി വിാക്കുകൾ ഭാാ�യ്ക്ക്് നഷ്ടചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്നു എന്നു 
കൂടിിയാാണ്്. അതിചെന തരാണ്ം ചെചായ്യാൻ പുതുവിഴിികൾ പുതുകവിികൾ കചെണ്ടാത്തുന്നു. ഫ്ളാറ്റ്, ചെജീ.സംി.
ബി, ആബുലൻസം്, മൂസംിയാത്തിചെല കിണ്ടാി, പ്ലാറ്റ് നോഫാം, സംീസംണ് ടിിക്കിറ്റ്, തുടിങ്ങിയാ രൂപികങ്ങൾ 
ചെകാണ്ടാ് അവിർ ഭാാ�യുചെടി പിരാിമിതിചെയാ മറികടിക്കുന്നു. അങ്ങചെന പുതുകവിിതകളിചെല പിരാിസ്ഥിിതി 
പുതുകാലത്തിചെ� നോവിറിട്ടി അനുഭാവിമായാിത്തീരുംന്നു.

കനോമ്പാള യുക്തിയാിലധ്യിഷ്ഠിിതമായാ സം�ന്ദരായാവിനോബാധ്യവുംം അതിനനുസംരാിച്ചുളള കനോമ്പാളഭാാ
വുംകതാവുംമാണ്് ആധുനിനോകാത്തരാ സംമൂഹിചെത്ത നിയാന്ത്ര്യിക്കുന്ന്ചെതന്ന് ചെ�ഡിറിക് ചെജീയാിംസംചെ� 
അഭാിപ്രായാചെത്ത ബലചെ�ടുത്തുന്ന്വിയാാണ്് പുതുകവിിതകചെളല്ലാം തചെന്ന്. അവി നിരാന്തരാം ഉത്ത
രാാധുനികതയുചെടി ചെകട്ടുകാഴ്ചകചെളയും അധ്യിനിനോവിശാനന്തരാ മൂലയസംങ്കൽ�ങ്ങചെളയും സംാംസ്ക്കാരാി
കമായാി പ്രതിനോരാാധ്യിക്കുന്ന്വിയാാണ്്. വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ�യും സംംസ്ക്കാരാത്തിചെ�യും നോമഖലകളിൽ 
ആഴ്ന്നിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന് അധ്യികാരാ രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� സൂക്ഷ്മിനോവിരുംകചെള പ്രതിനോരാാധ്യിചെച്ചങ്കിൽ മാത്രാനോമ 
സംമൂഹിചെത്ത പിരാിവിർത്തി�ിക്കിാനാവൂ എന്ന് ഫുനോക്കിാവിിചെ� ചാിന്തകൾ പുതു കവിിതകൾ പിിൻതു
ടിരുംന്നു.
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സ്ൈായാ� ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നോതാമസം് സ്ക്കറിയാ (എഡിി.) 2014, ആധുനീകാനന്തരാ കവിിത, അചെസംൻഡി് പിബ്ലിിനോക്കി�ൻസം്, നോകാട്ടിയാം .
സംാം, എൻ. (എഡിി.) 2014 സംമകാല മലയാാള സംാഹിിതയം, കറ�് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
നോപിാൾ, എം.എസം് 2014 ഉത്തരാാധുനിക കവിിത പിഠനങ്ങൾ, നോകരാളസംാഹിിതയ അക്കിാദമി, തൃശൂർ.
മനോനാജീ്, എം.ബി. 2016 സംമകാല മലയാാളകവിിത, സംമയാം ക്ലൗാസംിക്സ്്, കണ്ണൂർ
സുനോരാന്ദ്രൻ, വിി.യു. 2018 കവിിതയാിചെല ഖരാാക്ഷരാങ്ങൾ, ചെമയാ്  �വിർ ബുക്സ്്, കണ്ണൂർ.
ആനന്ദ് കാവിാലം 2013 മലയാാള കവിിതയും പിരാിസ്ഥിിതിയും, കറ�് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
നോമാഹിനകൃഷ്ണൻ കാലടിി 2013 കാലടിിക്കിവിിതകൾ, ഡിി.സംി.ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം
റഫീക്കി് അഹിമ്മദ് 2014 റഫീക്കി് അഹിമ്മദിചെ� കവിിതകൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്.
രാാമചാന്ദ്രൻ, പിി.പിി. 2015, പിി.പിി. രാാമചാന്ദ്രചെ�കവിിതകൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്്.
നോജീാസംഫ്, എസം്..2003, മീൻകാരാൻ,ഡിി.ഡിി.ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം
വിീരാാൻകുട്ടിി, 2001 ജീലഭൂപിടിം, പിാ�ിനോയാാണ്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്.

ച്ഛേഡിാ: സ്വപ്ന ആ�ണി
പിയ്യന്നൂർ നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവ്വകലാശാല മലയാാളവിിഭാാഗംം എന്ന്ി
വിിടിങ്ങളിൽ പിഠനം. കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന്് നോഡിാ�നോററ്റ്. മാടിായാി 
നോകാ.ഓ�നോററ്റീവി് ആടി് സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീിൽ മലയാാളം അധ്യയാപിിക.
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അതിജീീവിനത്തിചെ� കവിിത
നോഡിാ. ആശാ മത്തായാി

അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ, മാർ അത്തനോന�യസം് നോകാനോളജീ്, നോകാതമംഗംലം

വിനോരാണ്യ സംാമ്പ്രദായാിക കവിിതാനോബാധ്യയങ്ങചെള മറികടിന്നുചെകാണ്ടാ ്വിീചെണ്ടാടു�ിചെ� സംാതാനിർ
മ്മിതിയാാണ്് പുതുകവിിത സംാധ്യയമാക്കുന്ന്ത്. സംമകാലിക ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുചെടി സംങ്കീർണ്ണതകൾ 
മാത്രാമല്ല, പ്രതിനോരാാധ്യത്തിചെ� സൂക്ഷ്മിരാാഷ്ട്രീീയാം അടിയാാളചെ�ടുത്തുക കൂടിിയാാണ്് അവി ചെചായ്യുന്ന്ത്. 
അക്കൂട്ടിത്തിൽ നിതയജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി നില്ക്കുന്ന് ചാില അനുഭാവിങ്ങൾ ലളിതമായാ പുത്തൻ 
കല്പാനകളായാി പിരാിണ്മിക്കുന്ന് രാസംതന്ത്ര്യമാണ്് വിീരാാൻകുട്ടിിയുചെടി കവിിതകൾ. ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുചെടി 
അതിസംാധ്യാരാണ്തകളിനോലക്കു നോചാർന്നുനിന്നുചെകാണ്ടാ് അതിജീീവിനത്തിചെ� പിാഠങ്ങൾ കവിിത തീർ
ക്കുന്നു. പിാരാസ്പരായത്തിലുംം സംഹിജീാവിനോബാധ്യത്തിലുംം പുലരുംന്ന് സ്ത്രീീ, ദളിത് ജീീവിിതങ്ങളുചെടി ഹൈജീവി
ബന്ധങ്ങൾ കവിിതകൾ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നു. കവിിത, ഏചെതാരും സംാഹിിതയഗംണ്വുംം നോപിാചെല 
തചെന്ന് സംാംസ്കാാരാിക ഉല്പാന്ന്മാണ്് എന്ന്തിനാൽ അതിചെല ഭാാ� സംമകാലിക ജീീവിിതത്തിചെ� 
നിർമ്മിതിയും കുറിച്ചുവിയ്ക്ക്ലുംമാണ്്. ഈ ധ്യാരാണ്യാിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാ് വിീരാാൻകുട്ടിിയുചെടി കവിിതകൾ, 
മിണ്ടാാപ്രാണ്ി, നിശബ്ദതയുചെടി റി�ബ്ലിിക് എന്ന്ീ കൃതികചെള മുൻനിറുത്തിയുള്ള വിിശകലനത്തിനാ
ണ്ിവിിചെടി ശ്രീമിക്കുന്ന്ത്.

മൺവിീറ്

കനോമ്പാളാസംക്തി, ഉപിനോഭാാഗംപിരാത, അധ്യീശതാമനോനാഭാാവിം ഇവിചെയാക്കുറിച്ച് കവിിത സംംസംാരാിക്കുന്നു. 
പിറക്കിം എന്ന് കവിിത, പിരാിസ്ഥിിതി മാറ്റങ്ങചെള കിളിയുചെടി മനസ്സ്ിലൂചെടി വിരായ്ക്കുംന്നു. ‘കിളി ഇനോ�ാൾ 
പിറക്കുകയാല്ല തചെന്ന്ത്തചെന്ന് ആവുംം വിിധ്യം വിീശിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുകയാാണ്്’ എന്നു പിറയുന്ന്നോതാചെടി 
കിളിയുചെടി കിതപ്പും അന്തരാീക്ഷ ഊഷ്മാവിിചെല വിയതിയാാനങ്ങളും വിായാനക്കിാരുംചെടി അനുഭാവിമണ്ഡ
ലത്തിചെലത്തുന്നു. നോമധ്യാപിടി്കർക്കി് എന്ന്് ശീർ�കത്തിൽ നോചാർത്തിരാിക്കുന്ന് തീചെരാ ചെചാറിയാ ഇനം 
ഒച്ചകൾ എന്ന് കവിിതയാിൽ പ്രകൃതിയാിചെല മാറ്റങ്ങൾ വിിഹിാലതകളായാി നിറയുന്നു. ‘പൂഹൈക്കിത 
നോപിാള വിിട്ടുണ്രുംന്ന്തിചെ�, പുചെന്ന്ല്ല് കിളിരാിട്ടി് മലരുംന്ന്തിചെ�, പൂവിിരാിയുന്ന്തിചെ�, ഇല ചെകാഴിിയുന്ന്
തിചെ�’ ഒച്ചകൾചെക്കിാ�ം പുതുമയുള്ള നോവിചെറ ചാിലതുകൂടിി കവിിത നോകൾ�ിക്കുന്നു. ‘കുഞ്ഞുംറക്കിത്തിൽ 
മീൻ ചാിരാിക്കുന്ന്തിചെ�, കിനാവിിലുംം നോവിരുംകൾ കരായുന്ന്തിചെ�, ഞാഞ്ഞൂലും മ�നം പിിരാാകുന്ന്തി
ചെ�, ഭൂമിയുചെടി മാറിൽനിന്നും പിാൽ മണ്ം മാറിചെയാാഴുകുന്ന്തിചെ�, ജീയാാരാവിങ്ങൾചെക്കിാടുവിിചെല 
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ഭൂവിിലാപിങ്ങചെള’ മാത്രാമല്ല, ‘നദിമായും മുമ്പ് പൂമീനുകൾക്കി് പ്രാർത്ഥാിക്കിാനുള്ളത്, മരാം ചാായും മുമ്പ് 
മഞ്ഞ്ക്കിിളിക്കി് പിാടിാനുള്ളത്, മണ്ണ് കായും മുമ്പ് മണ്ണട്ടികൾക്കി് കയാർക്കിാനുള്ളത്, ഭൂമി തുള്ളിത്തു
ടിങ്ങും മുമ്പ് ചാീവിീടുകൾക്കി് നോതാറ്റം പിറയാാനുള്ളത് ’ എല്ലാം നമ്മൾ നോകൾനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാനോല്ലാ എന്ന്് 
കവിിത കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നു.

തനിക്കു നോവിണ്ടുന്ന് വിിഭാവിങ്ങളുചെടി കലവിറയാായാി പ്രകൃതിചെയാ കാണു്ന്ന് മനു�യനോലാകം പ്രകൃതി
യുചെടി കനിവി് പിറ്റിചെക്കിാണ്ടാാണ്് അതിചെന നശി�ിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന്ത്. പുതിയാ പിാരാിസ്ഥിിതിക സ്ത്രീീ
വിാദപിഠനങ്ങളും നോകാളനിയാനന്തരാപിഠനങ്ങളും വിയക്തമാക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന് ഈ വിസ്തുത എത്രാനോയാാ 
ലളിതമായാി പിറഞ്ഞുംവിയ്ക്കുംന്ന് കവിിതയാാണ്് ജീാഗ്രത. കാക്കിയ്ക്കുംം അണ്ണാനും ഉള്ളത് മാവിിൽ നിറുത്തി 
ബാക്കിിയുള്ള കനികൾ മാത്രാം പിറിചെച്ചടുത്തിരുംന്ന് നാട്ടുപിാരാമ്പരായങ്ങളിൽനിന്ന്് അകന്ന്് മുഴുവിനും 
തനോ�താക്കിാനുള്ള സംാാർത്ഥാതയാിൽ ആനോഗംാള വിിപിണ്ിമൂലയം കുതിക്കുന്നു. ഹൈനസംർഗ്ഗാികവുംം 
പ്രകൃതിദത്തവുംമായാചെതല്ലാം ദുർലഭാമാവുംകയും ചെചായ്യുന്നു. ഹൈജീവിബന്ധങ്ങളിചെല കണ്ണിയാാചെണ്ന്ന് 
ചാിന്തയാല്ല പ്രകൃതിയുചെടി സംമ്പത്തുമുഴുവിൻ തനിക്കുമാത്രാമാചെണ്ന്ന് ആർത്തിയാാണ്് ഇന്നുള്ളത്. ഈ 
ചെപിാതു മനോനാഭാാവിചെത്ത ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന് വിരാികളാണ്് ജീാഗ്രതയാിലുംള്ളത്.

“പിറവികൾ വിിത്തിട്ടു മുളച്ചുണ്ടാായാതാണ്്
എചെ� വിള�ിചെല
മരാങ്ങനോളചെറയും (എന്ന്തു രാഹിസംയം)
ഇന്ന്വി വിിളഞ്ഞ് പിഴിങ്ങളുമായാി നിൽക്കുന്നു
കിളിചെയാ ആട്ടിാനുള്ള ഈ ചെതറ്റാലി
പിനോക്ഷ എചെ� സംാന്തമാണ്്”( 2013:217 )

കാരായം കാണ്ാൻ മാത്രാമുള്ള കപിടി നോ�ഹിനോമ പ്രകൃതിനോയാാടുള്ളൂ എന്നു കവിിത വിയക്തമാക്കുന്നു.

ഭൂമിചെയാ വിിരാി�ായും ആകാശചെത്ത പുത�ായും തന്ന്ിരാിക്കുന്നു എന്നു ഹൈദവിം പിറഞ്ഞ്തിചെന 
ഭൂമിചെയാ വിട്ടിളമായും ആകാശചെത്ത അതിചെ� അടി�ായും തന്ന്ിരാിക്കുന്നു എന്ന്് മനു�യൻ നോകട്ടിതിചെ� 
ആസുരാതകൾ വിട്ടിളം എന്ന് കവിിതയാിൽ കാണ്ാം.

“ഭൂമിചെയാ എടുത്ത്
അവിൻ
അടു�ത്ത് വിച്ചു കഴിിഞ്ഞും
തീയും പൂട്ടിിക്കിഴിിഞ്ഞും
ഹൈദവിനോമ” (2013 :276 )

മനു�യനോകന്ദ്രിതയുക്തികചെള മറികടിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്് ഇൻസ്റ്റിനോല�ൻ. പുതിയാ കാലചെത്ത 
കലയും അനുഭാവിവുംം പ്രകൃതിനോയാാടും ദളിതനോരാാടും സ്ത്രീീകനോളാടുമുള്ള അതിക്രിമങ്ങളും അനീതികളും 
തിരാിച്ചറിയുന്ന്താകണ്ം എന്ന് ഓർമ്മചെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാണ്് കവിിത. അവിിചെടി മാറ്റിയുടുക്കിാനി
ല്ലാത്തവിചെ� മറുതുണ്ിയാായാി ഇരുംട്ടി് നോവിണ്ം, തിന്ന്ാചെനാന്നുമില്ലാത്തവിനുള്ള മണ്ണ് കരുംതണ്ം, 
മഴിചെയാ ചെകട്ടിഴിിച്ചുവിിടും മുമ്പ് നോചാരാിയാിചെല കടിലാസുവിീടി് മനസ്സ്ിൽ വിരാണ്ം, ചെപിണ്കുഞ്ഞുംങ്ങളുചെടി 
പിിറനോക പിായുന്ന്വിചെ� ചെനറുകയാിൽ വിീഴിാൻ ഇടിിത്തീ കരുംതണ്ം. യാന്ത്ര്യ�ല്ലുകൾക്കി് ചെതാടിാനാ
കാത്തവിണ്ണം കുന്നുകചെള ഉരുംക്കിിൽ വിാർക്കിണ്ം. എന്നുമാത്രാമല്ല, മണ്ണിരായ്ക്കുംം പുഴുവിിനും നോശ�ം 
ഇടിമുചെണ്ടാങ്കിൽ മാത്രാം മനു�യചെന ചെചാറുതാക്കിി മൂലയാിൽ വിച്ചാൽ മതി എന്നും കവിിത അതിചെ� 
നിലപിാടി് വിയക്തമാക്കുന്നു.
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സ്മാരാകം എന്ന് കവിിതയാിൽ അപ്പൂ�ൻതാടിിയുചെടി വിിനീതമായാ പിറക്കിചെത്ത അജീയ്യമായാ 
പ്രകൃതിയുചെടി കരുംത്തായാി കവിി കാണു്ന്നു.

“ധ്യീരാചെമങ്കിലുംം എളിയാ അതിചെ� ശ്രീമം
വിീണു് നോപിാകുന്ന്ിടിത്ത്
സ്മാരാകമായാി
ഉയാർന്നു വിനോന്ന്ക്കും
ആരുംമറിയാാചെത
നാചെള ഒരും മരാം”  (2019:13)

അവികാശവിാദങ്ങനോളതുമില്ലാത്ത, നിശബ്ദമായാ പ്രകൃതിയുചെടി ചെചാറുത്തുനില്പാാണ്് കവിിതയാിലുംള്ളത്.

കെപിണ്ണാടയാാളങ്ങൾ

നോലാല മൃദുലവിികാരാ കനോല്ലാലങ്ങളായും നീചെള വിളവുംകൾ നോചാർത്ത വിള്ളികളായും തരാളിതമായാി 
അടിയാാളചെ�ടുത്തിനോ�ാന്ന് ചെപിണ്ണുടിലിചെന പുതിയാ രൂപികമാക്കിി ചെപിണ്മരാങ്ങൾ എന്ന് കവിിത 
പിാരാമ്പരായ നിനോ�ധ്യത്തിചെ� അനുഭാവിം പികരുംന്നു:

“നിന്ന്ിടിത്തുനിന്ന്്
അനങ്ങാൻ വിിടിാചെത
വിളർത്തിയാതാണ്്
പിഠിക്കിചെട്ടി”  (2013 :252 )

ചെപിാതുവിയവിഹിാരാത്തിൽ സ്ത്രീീയ്ക്ക്് കല്പാിക്കിചെ�ടുന്ന് പിദവിികളുചെടി വിിനിമയാ സംാധ്യയതകചെള പുനരുംല്പാാ
ദി�ിച്ച് അതിചെ� പ്രതിനോലാമ രാാഷ്ട്രീീയാം കവിിത തിരാിച്ചറിയുന്നു. ആദർശവിൽക്കിരാണ്വുംം മഹിതാപി
രാിനോവി�ങ്ങളും സംാതാനഷ്ടങ്ങളാചെണ്ന്ന്് വിധു എന്ന് കവിിത ഉറ�ിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിചെ� വിിളനോക്കി 
എന്ന് വിിളിയാിൽ വിീണു്നോപിായാാൽ സംന്ധയയ്ക്ക്് മചെണ്ണണ്ണ ഒഴിിച്ച് കത്തിക്കിാൻ വിരുംനോമ്പാൾ എങ്ങചെന 
കുതറാനാകും എന്നു നോചാാദിക്കുന്ന്ത് അതുചെകാണ്ടാാണ്്.

�റുംപ്പാികെ� സ്ൗന്ദര�ം

അധ്യികാരാചെത്ത വിിമർശിച്ചുചെകാണ്ടാ് ചാരാിത്രാത്തിൽ ഇടിം നോനടിാചെത നോപിായാവിർ അധ്യികാരാചെത്ത 
വിിമർശിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംാതാം വിീചെണ്ടാടുക്കുന്ന് അനുഭാവിമാണ്് വിീരാാൻകുട്ടിിയുചെടി കവിിതകളിചെല കീഴിാ
ളവിായാനകൾ നൽകുന്ന്ത്. കറു�ിചെ� സം�ന്ദരായാനുഭാവിങ്ങളും സംാതാനോബാധ്യവുംം ചാരാിത്രാത്തിൽ 
കൂട്ടിിനോച്ചർക്കിാനുള്ള ശ്രീമമാണ്് അതിലുംള്ളത്. തചെ� വിംശവുംം നോഗംാത്രാവുംം തലമുറകളും ചെചാറുത്തു
നിൽപ്പുകളില്ലാചെത സംഹിിച്ചചെതാചെക്കിയുമാണ്് തഴിമ്പായാി കറുത്തചെതന്നും മാറിയാ ചാരാിത്രാനോബാധ്യം 
ചെതാലിയുരാിയുനോമ്പാൾ ചെവിളിചെ�ടുന്ന് ചാിലരുംചെടി നിറം തചെന്ന്യാാണ്് ചെവിളു�് എന്നും തനിനിറം 
എന്ന് കവിിത പിറഞ്ഞുംതരുംന്നു.

“കറുചെ�ാരും നിറമല്ല
സംഹിിച്ചചെതാചെക്കിയും
തഴിമ്പിച്ചതാണ്ത്
ചെവിളുചെ�ാരും നിറം തചെന്ന്
ചെചായ്തതിചെനനോയാാർത്ത്
ചെതാലിയുരാിയുനോമ്പാൾ
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ചെവിളിചെ�ടുന്ന്ത് ”(2013 :256)

ചെതറിയാായും പ്രാർത്ഥാനയാായും മാറുന്ന് വിാക്കുകചെള രൂപിചെ�ടുത്തുന്ന് സംാമൂഹിയ സംമ്മർദ്ദങ്ങചെള 
ദളിതം എന്ന് കവിിതയാിൽ കുറിച്ചിടുന്ന്തും ചെചാറുത്തുനില്പാിചെ� ഉപിാധ്യിയാായാി കരുംതാം. കാരാീയാം 
ഉരുംക്കിിചെയാാഴിിക്കും മുമ്പ് കാതിൽചെപിട്ടുനോപിായാ വിാക്കുകൾ, തുരാങ്കത്തിൽചെപിട്ടിതുനോപിാചെല ആദയ
ചെമാചെക്കി ഉറചെക്കി നിലവിിളിച്ചാലുംം ഓടുന്ന്തിനിടിയാിൽ അവിയ്ക്കും ചാില ക്രിമം വിന്ന്് ചെതറിയാായും 
പ്രാർത്ഥാനയാായും മാറി പിിന്ന്ീടി് കവിിതയാായും തീരാാം എന്ന്് എഴുതുനോമ്പാൾ സംാമൂഹിയഇടിചെപിടിലാണ്് 
കവിിത ചെയാന്ന്് വിയക്തമാക്കുന്നുണ്ടാ്.

കാൽക്കിീഴിിൽനിന്ന്് തുരാന്നുമാറ്റചെ�ടുന്ന് മണ്ണിചെനക്കുറിച്ചും അതിൽ വിിയാർചെ�ാഴുക്കിി നോവിരുംപി
ടിർത്തിയാ ജീീവിിതങ്ങചെളക്കുറിച്ചും അനനയവുംം അതിസംാധ്യാരാണ്വുംമായാ ലളിതയുക്തിയാിലൂചെടി കവിിത 
വിാചാാലമാകുന്നു. നീതി നിനോ�ധ്യിക്കിചെ�ട്ടിവിർചെക്കിാ�മാണ്് കവിിത. ‘കുഞ്ഞ്ിചെന ഒക്കിചെത്തടുത്ത് 
ചെവിടിിയുണ്ടായ്ക്കുംമുന്ന്ിനോലയ്ക്ക്് പിായുന്ന് ഒരുംവിൾ’ കുടിിയാിറക്കിചെ�ടുന്ന്വിരുംചെടി പ്രതിനോരാാധ്യമാണ്് എന്ന്് 
മണ്വിീറ് കാട്ടിിത്തരുംന്നു.

“ചെകാന്ന്ാലുംം
തരാില്ല ഞാനീ മണ്ണിചെന
എന്ന്്
ചെവിടിിയുണ്ടാകൾക്കു
ചെകാടുത്തവിാക്കി്
അവിൾ ഇന്നു പിാലിനോച്ചക്കും” (2013:258)

 അരാികുകളിനോലക്കി് ആട്ടിിനോയാാടിിക്കിചെ�ട്ടിവിരുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത നോചാർത്തുപിിടിിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് 
വിാക്കുകൾ എന്ന് കവിിതയാിൽ ഭൂമി ഓടിിചെക്കിാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്ന്തിചെ� കാരാണ്ങ്ങൾ നിരാത്തുന്ന്ത്.

“വിിശക്കുന്ന് കുഞ്ഞ്ിചെ� കണ്ണിൽനിനോന്ന്ാ
കിളയ്ക്കുംന്ന്വിചെ� നോരാാമക്കുഴിിയാിൽനിനോന്ന്ാ ഊറുന്ന്
തീത്തുള്ളികൾനോപിാലുംള്ള ചാില വിാക്കുകളുണ്ടാ്
അതു വിീണു് ദഹിിച്ചു നോപിാകുചെമന്ന് നോപിടിിയാിൽ
ഭൂമി ഓടിിചെക്കിാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു” (2018:14)

ഭൂമിനോയാാടുനോചാാദിച്ചാൽ എന്ന് കവിിതയാിൽ മണ്ണ് ചാവിിട്ടിി കുഴിച്ചു വിിതയ്ക്കുംന്ന്വിചെരാ , മണ്വിിരാി�ിൽ 
തചെന്ന് ഉറങ്ങുന്ന്വിചെരാ, കാലിന്ന്ടിിയാിചെല മണ്ണ് ഊർന്നുനോപിാകുനോമ്പാൾ ജീീവിൻചെകാണ്ടാ് ചെകട്ടിിപിിടിിച്ചു 
കിടിക്കുന്ന്വിചെരാക്കുറിച്ചു നോചാാദിച്ചാൽ, കതിരാിട്ടും തളിരാിട്ടും ഭൂമി അതിചെ� ആനന്ദം കാട്ടിിത്തരുംചെമന്ന്് 
കവിി പിറയുന്നു .

എതിചെരാാച്ചകൾ ഇല്ലാതാക്കും വിിധ്യം അതിക്രിമങ്ങൾ ചെപിരുംകുനോമ്പാൾ, ഭാരാണ്കൂടിവുംം 
അധ്യികാരാവുംം നിശബ്ദരാായാ ജീനതചെയാ നിർമ്മിക്കുനോമ്പാൾ കവിിതയുചെടി പ്രസംക്തി ഏറുകയാാണ്് 
എന്ന്് കവിി തചെന്ന് പിറയുന്നു. “എതിചെരാാച്ചകൾ ഒചെന്ന്ാന്ന്ായാി ഇല്ലാതാകുന്ന് കാലത്ത് അതിചെന
ങ്ങചെന അടിങ്ങിയാിരാിക്കിാനാകും? സംാാതന്ത്ര്യയത്തിചെ� ജീീവിൻ നിലനിർത്താനുള്ള നിലവിിളിയാായാി, 
കയാർക്കിലായാി, പ്രാർത്ഥാനയാായാി, അതു പിലമട്ടിിൽ ഉഴിറിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കും. ധ്യയാനിക്കും. ധ്യയാനചെത്ത 
ചെവിടിിഞ്ഞും നോതാറ്റമാകും.” (വിീരാാൻകുട്ടിി: 2018)

അനുഭാവിങ്ങളുചെടി അനോനക നോഭാദങ്ങചെള ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ വിാക്കുകൾ തചെന്ന് അനിശ്ചിതതാ
ത്തിലാനോക്കിണ്ടാിവിരുംന്ന്തിചെനക്കുറിച്ചാണ്് കവിി പിറയുന്ന്ത്. പുതുകവിിത അതിസംാധ്യാരാണ്തയും 
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നിസംാരാതയും നിസംംഗംതയും നോതാന്ന്ി�ിക്കുനോമ്പാഴും ഉള്ളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധിതകൾ നിറഞ്ഞ്താചെണ്ന്ന്് 
മനസ്സ്ിലാകും. സുദൃഢവുംം ആധ്യികാരാികവുംമായാ അനുഭാവിസ്ഥിാനങ്ങചെള കചെയ്യാഴിിയുന്ന് പുതുകവിിത 
നൂനപിക്ഷാത്മികമാചെണ്ന്ന് ചാിന്ത (സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം 2012: 1339) ഇവിിചെടി പ്രസംക്തമാണ്്.

“ഏകലവിയാ
നിചെ� ചെപിരുംവിിരാൽ മുഴുവിനും നോവിണ്ടാ
ഫിംഗംർപ്രി� ് മാത്രാം മതി
കഴിിഞ്ഞ്നോല്ലാ ”  (2018: 68)

എന്ന് വിരാിചെകാണ്ടുമാത്രാം ആധ്യാർ എന്ന് കവിിത സംമകാല രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹിചാരായങ്ങളിൽ വിയക്തി
യുചെടി സംാകാരായതകളിനോലക്കുള്ള കടിന്നുകയാറ്റങ്ങചെള നിസ്സ്ാരാമായാി മാറ്റുന്ന്തിനോനാടുള്ള അമർ�ം 
അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

നാവിടിക്കിം എന്ന് കവിിതയാിൽ നിശബ്ദത പിാലിച്ചു ശീലമായാി, മ�നം അലങ്കാരാമായാി; എന്ന്ിട്ടി് 
ഒടുവിിൽ നാവിടിക്കിത്തിന് നോനടിിയാ പിരാിശീലനങ്ങചെളല്ലാം വിീർപ്പുമുട്ടിലാകുന്ന്തിചെനക്കുറിച്ച് ഇങ്ങചെന 
വിായാിക്കിാം :

“ആചെക ഒരാസം�കരായമുള്ളത് ഇതാണ്്
തു�ാനോനാ ഇറക്കിാനോനാ ആവിാചെത
നോവിവിാത്ത ഒരും മാംസംക്കി�ണ്ം
വിായാിൽ വിിലങ്ങചെന കിടിക്കുന്നു” (2018 : 69)

ഗംദയത്തിചെ�ചെയാാ, സംംഭാാ�ണ്ത്തിചെ�ചെയാാ സംാഭാാവിമുള്ള ചെചാറുകവിിതകളാണ്് വിീരാാൻകുട്ടിിയുനോടിത്. 
പുതുകവിിതകളുചെടി ലാളിതയവുംം സുതാരായതയും അവിയ്ക്കുംണ്ടാ്. അനോതാചെടിാ�ം പിരാിസ്ഥിിതി, സ്ത്രീീ, ദളിത് 
പ്രതിനോരാാധ്യവുംം അതിജീീവിനവുംം അതു ലക്ഷയമിടുന്നു. അതിസംാധ്യാരാണ് കല്പാനകളിലൂചെടി തീക്ഷ്ണമായാ 
അറിവിനുഭാവിങ്ങളുചെടി ആന്തരാിക ഭാാ�ണ്ങ്ങളായാി കവിിത മാറുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചി
വിീരാാൻകുട്ടിി, 2013, വിീരാാൻകുട്ടിിയുചെടി കവിിതകൾ ഡിി.സംി. ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം.

.... .... ... 2018, നി�ബ്ദതയുചെടി റി�ബ്ലിിക്, ഡിി.സംി. ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം.

... ... ... 2019, മിണ്ടാാപ്രാണ്ി, ഡിി.സംി. ബുക്സ്്, നോകാട്ടിയാം.

ച്ഛേലഖംനസൂചി

സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം, 2012, പുതുകവിിതയും നൂനപിക്ഷാത്മികതയും മലയാാളം റിസംർച്ച് നോജീണ്ൽ, വിാലയം: 
5, ലക്കിം: 1, ജീനുവിരാി - ഏപ്രി.ൽ

ച്ഛേഡിാ. ആശാ മ�ായാി 

സംാനോദശം: മുവിാറ്റുപുഴി. മുവിാറ്റുപുഴി നിർമ്മലാ നോകാനോളജീിൽനിന്ന്് മലയാാളത്തിൽ 
ബിരുംദം, കാലടിി സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലാ മുഖയനോകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്് മലയാാള
ത്തിൽ ബിരുംദാനന്തരാ ബിരുംദം, മഹിാത്മിാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽനിന്ന്് 
2017-ൽ പിി.എച്ച്.ഡിി., നോകാതമംഗംലം മാർ അത്തനോന�യസം് നോകാനോളജീിൽ 2009 
മുതൽ മലയാാള അധ്യയാപിിക



സ്ത്രീീസംാതാനോബാധ്യം വിിജീയാലക്ഷ്മിിക്കിവിിതകളിൽ
അപിർണ് അരാവിിന്ദ്

ഗംനോവി�ക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

പിാശ്ചാതയ സ്ത്രീീവിാദ ചാിന്തകരാിൽനിന്ന് ്ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞും വിന്ന്താണ് ്സ്ത്രീീവിാദത്തിചെ� അടിിത്തറ. 
തചെ� സംാതാനോബാധ്യചെത്തക്കുറിച്ചും അതിചെ� മാറ്റിനിർത്തലിചെനക്കുറിച്ചും സ്ത്രീീ നോബാധ്യമുണ്ർന്ന്നോ�ാ
ഴിാണ്് സ്ത്രീീവിാദം അതിചെ� കരുംത്ത് പ്രകടിി�ിച്ചു തുടിങ്ങുന്ന്ത്. മദ്ധിയകാലയൂനോറാ�ിൽ നനോവിാത്ഥാാ
നചെത്തത്തുടിർന്ന്് സ്ത്രീീപിക്ഷ ഹൈസംദ്ധിാന്തികർ രാംഗംത്തുവിരാികയും അവിരുംചെടി നിലപിാടുകൾ നില
നിർത്താൻ ശ്രീമിക്കുകയും ചെചായ്തു. സംമൂഹിത്തിചെല നിലവിിലിരാിക്കു൬ ചാിന്തകചെള പിിൻതള്ളിയാാണ്് 
സ്ത്രീീകൾക്കിായാ ഒരും സംാഹിിതയ സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡലചെത്ത രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുത്തത്. പുരും�ചെ� 
വിീക്ഷണ്ത്തിലൂചെടി സൃഷ്ടിക്കിചെ�ട്ടി ഒരും വിയവിഹിാരാമായാി സംാഹിിതയം നിലനിൽക്കുന്ന്ിടിനോത്താളം 
കാലം അനോത വിയവിസ്ഥികൾ ചെവിച്ചു ചെകാണ്ടാ് സ്ത്രീീയ്ക്ക്് ആ നോമഖലയാിനോലയ്ക്ക്് കടിക്കുവിാൻ സംാദ്ധിയമല്ല. 
വിീക്ഷണ്ത്തിലുംം സംമീപിനത്തിലുംം വിയതയസ്തത പുലർത്തുന്ന്വിർക്കി് സംാഹിിതയ വിയവിഹിാരാത്തിലുംം 
അനോത നിലപിാടി് സംാീകരാിക്കിാൻ കഴിിയാണ്ം. അതായാത് സ്ത്രീീയാനുഭാവിചെത്തയാാവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ പുരും�
നോകന്ദ്രിതമായാ സംാഹിിതയ വിയവിഹിാരാത്തിന് കഴിിയുകയാില്ല എന്ന്് തിരാിച്ചറിയുന്ന്ിടിത്താണ്് സ്ത്രീീപിക്ഷ 
സംാഹിിതയചെമന്ന്ത് വിയതയസ്ത ജീനുസ്സ്ായാി മാറുന്ന്ത്.

ചെതാണ്ണൂറുകളിലാണ്് മലയാാള കവിിതാനോലാകത്ത് സ്ത്രീീപിക്ഷരാചാനകൾ ശക്തമായാത്. സ്ത്രീീകൾ 
സംാന്തമായാ വിയക്തിതാത്തിനു ഉടിമകളാചെണ്ന്ന് നോബാധ്യം സംാഹിിതയ നോലാകത്തിനോലയ്ക്ക്് വിയാപിക
മായാി കടിന്നുവിന്നു. പുരും�ാധ്യിപിതയ നോലാകവിയവിസ്ഥിിതികചെള നോചാാദയം ചെചായ്യുന്ന്നോതാചെടിാ�ം സ്ത്രീീ 
സംാതാാനോനാ�ണ്വുംം വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതകളിൽ ശക്തമാകുന്നു. എണ്പിതുകളിലുംണ്ടാായാ 
സംാമൂഹിികമാറ്റങ്ങൾ സംാഹിിതയത്തിൽ നോവിഗംത്തിൽ കടിന്നുവിന്നു. സ്ത്രീീയുചെടി ഇടിങ്ങൾക്കി് പ്രാധ്യാനയം 
നൽകാത്ത ഒരും സംാമൂഹിിക പിരാിതസ്ഥിിതിയാിൽ നിന്നും പുതിയാ നോലാകക്രിമത്തിനോലയ്ക്കുംള്ള മാറ്റം 
പ്രതിനോരാാധ്യചെമന്ന് നിലയാിലാണ്് സംാഹിിതയ വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ ഇടിചെപിട്ടിത്. സംമൂഹിത്തിൽ സ്ത്രീീയാനു
ഭാവിിക്കുന്ന് പ്രശ്നങ്ങചെള തീക്ഷ്ണമായാ ഹൈവികാരാിക ഭാാവിനോത്താചെടിയാാണ്് വിിജീയാലക്ഷ്മിി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കു
ന്ന്ത്. ആ കവിിതകളിൽ പിരാിസ്ഥിിതിയും സ്ത്രീീയും സംമനായാിക്കുന്ന്തായാി കാണ്ാം. അനോതാചെടിാ�ം 
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മാനവിികതാനോബാധ്യത്തിചെ� പ്രകടിമായാ ധ്യാരാണ്കളും കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്. സ്ത്രീീയാനുഭാവിിക്കുന്ന് സംകല
പ്രശ്നങ്ങളും പ്രകൃതിയുനോടിതുമാചെണ്ന്ന് നോബാധ്യം കവിിതകളിൽ ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നു. സംാതാം അനോനാ�ി
ക്കുന്ന് സ്ത്രീീ, ആണ്ധ്യികാരാത്തിചെ� സംാമൂഹിിക വിയവിസ്ഥികളിൽ സംാതാനോബാധ്യം നഷ്ടചെ�ടുന്ന് സ്ത്രീീ 
ഇത്തരാത്തിൽ വിയതയസ്ത അവിസ്ഥികളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാകുന്ന് സ്ത്രീീജീീവിിതചെത്തയാാണ്് കവിയാിത്രാി 
തിരാിച്ചറിയുന്ന്ത്.

‘മൃഗംശിക്ഷകൻ’ എന്ന് കവിിതയാിൽ പുരും�ാധ്യിപിതയത്തിചെ� അധ്യികാരാ സംാഭാാവിചെത്ത ബിം
ബകല്പാനകളിലൂചെടി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നു. അധ്യികാരാ വിയവിസ്ഥിചെയാ ഭായാക്കുന്ന് സ്ത്രീീയുചെടി അവിസ്ഥികൾ 
ഇവിിചെടി സൂചാി�ിക്കുന്നു.

“വിനത്തിനോലചെയ്ക്ക്ചെ�
വിപുസ്സുപിായുവിാൻ
വിിറയ്ക്കുംന്നു, പിനോക്ഷ നിറകണ്മുന്ന്ിലീ-
ച്ചുവിന്ന് തീച്ചക്രിം, വിലയാത്തിനക-
ത്തിടിംവിലംനോനാക്കിാചെതടുത്തുചാാടിണ്ം|
ഇചെതത്രാ കാലമായാ് , പിഠിച്ചുഞാൻ, ഞാൻ , പിനോക്ഷ 
ഇടിചെയ്ക്ക്ൻ തൃഷ്ണകൾ കുതറിച്ചാടുന്നു.’’   (തച്ചചെ� മകൾ)

ഇവിിചെടി പുരും�ാധ്യിപിതയ സംമൂഹിം മൃഗംശിക്ഷകനായാി മാറുന്നു. ശിക്ഷകചെ� മുന്ന്ിൽ ഭായാചെ�ട്ടു നിൽ
ക്കുന്ന് സ്ത്രീീയുചെടി അവിസ്ഥിചെയാ സൂചാി�ിക്കുന്നു.. മൃഗംം / സ്ത്രീീ എന്ന്ീ ദാന്ദാത്തിലൂചെടി മൃഗംത്തിന് പുരും� 
സംമൂഹിം നൽകുന്ന് അർത്ഥാചെത്ത കവിി പ്രതിനോരാാധ്യിക്കുന്നു. സംാമൂഹിിക ക്രിമങ്ങൾ സ്ത്രീീകൾക്കി് കല്പാിച്ചു 
ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്ന് നിയാമങ്ങൾ അവിളിൽ ഭായാം ജീനി�ിക്കുന്നു. വിീടിിചെന തടിവിറയാായാി ഒട്ടുമിക്കി 
സ്ത്രീീപിക്ഷ ചാിന്തകരുംം നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഈ തടിവിറയാിൽ നിന്ന്് നോമാചാനം ലഭാിക്കിാത്തത് സംമൂഹിം 
നൽകിയാ പിലവിിധ്യത്തിലുംള്ള ആചാാരാങ്ങളും മാമൂലുംകനോളയും നിർബന്ധപൂർവ്വം സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാി 
വിരുംന്ന്തുചെകാണ്ടാാണ്്.

‘നിറകണ് മുന്ന്ിലീ ച്ചുവിന്ന് തീച്ചക്രിം’ എന്ന് പ്രനോയാാഗംം കുടുംബചെമന്ന് സ്ഥിാപിനം നൽകുന്ന് 
നിയാമങ്ങൾ എത്രാമാത്രാം സ്ത്രീീവിിരുംദ്ധിമാചെണ്ന്ന്് നോബാധ്യയചെ�ടുത്തുന്നു. പുരും�നോലാകക്രിമം ആ ചുവിന്ന് 
തീച്ചക്രിത്തിലൂചെടി ചാാടുവിാൻ സ്ത്രീീചെയാ പിരാിശീലി�ിക്കുന്നു. ‘വിലയാത്തിനകം’ ‘ഇടിം വിലംനോനാക്കിാചെതടു
ത്തു ചാാടിണ്ം’ എന്ന്ീ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ കുടുംബചെമന്ന് സ്ഥിാപിനം ഉണ്ടാാക്കുന്ന് അസംാാതന്ത്ര്യയചെത്തയാാണ്് 
സൂചാി�ിക്കുന്ന്ത്. ഇവിിചെടി പിാരാമ്പരായത്തിനോലയ്ക്കും മടിങ്ങാനുള്ള പ്രവിണ്ത കവിയാിത്രാി പ്രകടിി�ിക്കുന്നു. 
പൂർവ്വ കാല ചാരാിത്രാത്തിനോലയ്ക്ക്് മടിങ്ങുനോമ്പാൾ തചെ�യുള്ളിചെല സ്ത്രീീയ്ക്ക്് രാതിയും കാമനകളുമുചെണ്ടാന്ന്് സ്ത്രീീ 
തിരാിച്ചറിയുന്നു. ഈ രാതിയാിലുംം കാമനയാിലുംം വിാത്സലയത്തിലുംം അഭാിരാമിക്കുവിാനുള്ള ആഗ്രഹിത്തിനു 
നോമലാണ്് പുരും� നോകന്ദ്രിതമായാ സംാമൂഹിികസ്ഥിാപിനം ‘ചാാട്ടിവിാറു’മാചെയാത്തുന്ന്തും പ്രഹിരാിക്കുന്ന്തും. 
ഈ വിയവിസ്ഥിചെയാ തകർക്കിണ്ചെമന്ന്് കവിിയ്ക്കുംള്ളിചെല സ്ത്രീീ വിയക്തിതാം ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.

“ഇരാചെയാക്കിാൽനോച്ചാട്ടിിലമർത്തി ,
�ല്ലുനോകാർക്കുനോമ്പാഴികം നിറയും സംംതൃപ്തിി.
ചെതറിക്കുംനോചാാരായാാൽ മുഖം 
നനയ്ക്കുംവിാൻ
തരാിക്കിയാാചെണ്ചെ� നഖവുംം ദംഷ്ട്രീവുംം
നിരാന്ന്ിരാിക്കുനോവിാർ പിലരാാചെണ്ൻ മുന്ന്ിലവിചെരാചെക്കിാല്ലുവിാനുടിൽ ത്രാസംിക്കുന്നു’’.

സംാാതന്ത്ര്യവിാഞ്ഛചെയാ മിത്തുകളിലൂചെടിയും പുരാാവൃത്തങ്ങളിലൂചെടിയും ഇവിിചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്നു. 
‘മൃഗം പി�രാാണ്ികൻ, ‘അതിപുരാാതനൻ ‘എന്ന്ീ വിിനോശ�ണ്ങ്ങൾ ഇതിന് ചെതളിവിായാി കാണ്ാം. 
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ഒടുവിിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടചെ�ട്ടി സ്ത്രീീയുചെടി മനോനാഭാാവിം കചെണ്ടാത്താം. ഈ നിരാാശ കുടുംബചെമന്ന് സ്ഥിാപി
നത്തിചെ� മഹിതാവിൽക്കിരാണ്ത്തിനോലയ്ക്ക്് എത്തുന്നു. വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി പിിൽക്കിാല രാചാനകളിൽ ഈ 
ദാന്ദാഭാാവിം ( സ്ത്രീീസംാതാം / കുടുംബ ബന്ധം ) മറനീക്കിി വിരുംന്നുണ്ടാ്. ഒറ്റചെ�ടുന്ന് പുരും�വിയഥകളാണ്് 
ആധുനികത ഏചെറ ചാർച്ചചെചായ്തത്. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന് അസ്തിതാദു:ഖം പുരും�ചെ� മാത്രാമവി
സ്ഥിയാായാി വിയാഖയാനിക്കിചെ�ട്ടിിരുംന്നു. തനിചെക്കിാരും നോലാകമുചെണ്ടാന്ന്് സ്ത്രീീ കചെണ്ടാത്തിയാനോതാചെടി 
സ്ത്രീീപിക്ഷ രാചാനകളുചെടി കാലമാരാംഭാിക്കുന്നു. തനിക്കു സംാന്തമായാ ഇടിമുചെണ്ടാന്നും പുരും�നിൽ നിന്ന്് 
ഭാിന്ന്മായാ ഒരുംടിലുംചെണ്ടാന്നും ആ ഉടിലിനകത്ത് ഒരും ഹൈലംഗംികതയുചെണ്ടാന്നും അവിൾ തിരാിച്ചറിയുന്നു. 
സംാശരാീരാത്തിചെ� പിരാിമിതിനോയാാടും സംാാതന്ത്ര്യയനോത്താടും സംമരാസംചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്ന് അവിസ്ഥിയാിനോലയ്ക്ക്് 
എത്തിനോച്ചരുംന്നു.

വിർത്തമാനകാല അവിസ്ഥിനോയായും ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങനോളയും നിർവ്വചാിക്കുന്ന് കവിിതയാാണ്് 
‘അലക്കി് ‘. പുരും�ാധ്യിപിതയവിയവിസ്ഥി സ്ത്രീീയ്ക്കുംം പുരും�നും രാണ്ടാ് തട്ടുകൾ നൽകുന്ന് തരാത്തിൽ 
ചെതാഴിിൽ വിിഭാജീനവുംം പിദവിിയും നിയാമവുംചെമല്ലാം ക്രിമചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു. ഇത്തരാത്തിലുംള്ള 
നിയാമങ്ങളാണ്് പുരും�ചെന കുടുംബത്തിചെ� പ്രധ്യാന നോകന്ദ്രമാക്കിിയാത്. ‘അലക്കി്’ എന്ന് പ്രക്രിിയാ 
സ്ത്രീീകൾക്കി് മാത്രാമായാി മാറ്റചെ�ട്ടിിരാിക്കുന്ന് ഒന്ന്ാണ്്. കവിിതയാിൽ വിീട്ടിമ്മ തചെ� മാനസംികവിയഥകൾ 
പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്ന്ത് നിർജീീവിമായാ വിസ്ത്രീത്തിനോനാടിാണ്്. ഏകാന്തതയാനുഭാവിിക്കുന്ന് സ്ത്രീീ ജീീവിിതാനുഭാവി
ങ്ങളാണ്് ഇവിിചെടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന്ത്.

“നുകം ചെവിച്ച കാളയാാണ്്

നടിപ്പും നോവിദനയാാണ്്

ചെവിറും വിട്ടിക്കിയാറല്ല

കഴുത്തിൽ- തീച്ചരാടിാണ്് “ (വിിജീയാലക്ഷ്മിി, അലക്കി്)

‘നുകം’ എന്ന് ചാിഹ്നം ഭാാരാനോത്തയും പ്രാരാാബ്ധിനോത്തയും അടിിമതാനോത്തയും സൂചാി�ിക്കുന്നു. നുകത്തിൽ 
നിന്നുള്ള നോമാചാനമാണ്് ഏവിരുംം ആഗ്രഹിിക്കുന്ന്ത്. നുകം, തീച്ചരാടി് എന്ന്ീ പിദങ്ങൾ വിയതയസ്ത 
അർത്ഥാപിരാിസംരാം നൽകുന്നു. ഇവിിചെടി പുരും� പ്രതീകമായാ കാളയാിലൂചെടി സ്ത്രീീയാവിസ്ഥികൾ വിായാിചെച്ച
ടുക്കിാം. പുരും�സംമൂഹിം നൽകുന്ന് സംാമൂഹിിക സ്ഥിാപിനങ്ങളുചെടി അകത്തളത്തിൽ നോബാധ്യപൂർവ്വം 
സ്ത്രീീചെയാ അടിിമകളാക്കുന്നു. ഈ സംാമൂഹിികാവിസ്ഥിയ്ക്കുംള്ളിൽ നിന്നു മാത്രാനോമ അവിൾക്കി് ചാലനം 
നോപിാലുംം സംാദ്ധിയമാകുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന്് രാക്ഷചെപിടിണ്ചെമന്ന്് ആഗ്രഹിമുണ്ടാ്. എന്ന്ാൽ കഴുത്തിൽ 
നുകവുംം തീച്ചരാടുമുള്ളതുചെകാണ്ടാ് അതിന് സംാധ്യിക്കുന്ന്ില്ല. ഇവിിചെടി സംാമൂഹിിക സ്ഥിാപിനങ്ങൾ 
നൽകുന്ന് വിിലക്കുകൾ നുകവുംം തീച്ചരാടുമായാ് മാറുന്നു.

പുരും�ചെ� നീചാപ്രവൃത്തികനോളാടി് വിിനോദാ�മുള്ള സ്ത്രീീ മനസ്സ്ിചെ� വിിഹിാലതകളാണ്് ‘ഇരാ’ 
ചെയാന്ന് കവിിതയുചെടി പ്രനോമയാം. ഭൂമി പിിളർന്ന്് കടിന്നുവിരുംന്ന് ക്രൂരാത നിറഞ്ഞ് പുരും�മുഖങ്ങളുചെടി 
അവിസംാനമില്ലാത്ത പ്രവിാഹിം, ഇവിയ്ക്ക്ിടിയാിൽ ചൂണ്ടാചെക്കിാളുത്തിൽ നിസ്സ്ഹിായാമായാി പിിടിയുന്ന് 
ചെപിണ്ണിചെ� ദയാനീയാ ചാിത്രാമാണ്് കവിിത നൽകുന്ന്ത്.

“മുന്ന്ിലുംദിപ്പൂ കറുത്തസൂരായൻ,ഇരുംൾ-

ച്ചന്ദ്രിക, ചെകട്ടിടിങ്ങും കരാിന്താരാകൾ 

എങ്ങിരാിക്കുന്നു ചെവിളുപ്പുംചെവിളിച്ചവുംം

എന്ന്ിൽ നിഴിൽ, നിഴിൽമാത്രാം–കരാിനിഴിൽ “   (ഇരാ )

കറു�് എന്ന് ചാിഹ്നം നിരാാശയുനോടിയും ദു:ഖത്തിനോ�തുമാണ്്. ഉദിച്ചുയാരുംന്ന് സൂരായൻ ജീീവിിതത്തിൽ 
പ്രതീക്ഷയാാണ്് നൽനോകണ്ടാചെതങ്കിലുംം മറിച്ചാണ്് ഇവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്ന്ത്. സൂരായനും ചാന്ദ്രതാരാ
ങ്ങൾക്കും നോശാഭാ നശിക്കുന്നു. ജീീവിിതത്തിന് ഉദയാം നൽനോകണ്ടാ സൂരായനിലുംം കറു�് വിയാപിിക്കുന്നു. 
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ചെവിളിച്ചത്തിചെ� നോനരാിയാ അംശംനോപിാലുംം കാണു്ന്ന്ില്ല. സംാന്തം മനസ്സ്ിചെന ഈ അവിസ്ഥിയാിൽനിന്ന്് 
രാക്ഷിചെച്ചടുക്കുവിാൻ പിിടിയുന്ന് സ്ത്രീീസംാതാചെത്തയാാണ്് കവിിതയാിലാവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന്ത്.

ആധുനികതയാിലുംം ഉത്തരാാധുനികതയാിലുംം വിയതയസ്തതലങ്ങളിൽ സംമൂഹിത്തിൽ സ്ത്രീീയാനുഭാവിി
ക്കുന്ന് പ്രശ്നങ്ങചെള ഹൈവികാരാികഭാാവിനോത്താചെടിയും തീക്ഷ്ണതനോയാാടും ആവിിഷ്ക്കരാിച്ച കവിിതകളാണ്് 
വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുനോടിത്. കുടുംബചെമന്ന് സ്ഥിാപിനചെത്ത പൂർണ്ണമായാി തിരാസ്ക്കരാിച്ചു ചെകാണ്ടാല്ല അവിർ 
തചെ� നിലപിാടുകൾ കവിിതയാിലാവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന്ത്. മറിച്ച്, നിലവിിലുംള്ള പുരും�ാധ്യിപിതയ വിയവി
സ്ഥിചെയാ പ്രതിനോരാാധ്യിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന് തനോ�തായാ ഒരാിടിം അനോനാ�ിക്കുന്നു. 

മാനവിികതാനോബാധ്യത്തിലുംൾനോച്ചർന്ന്ിരാിക്കുന്ന് രാചാനകളാണ്് വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുനോടിത്. എഴുത്തു
കാരാിനോയാാ മുഖയകഥാപിാത്രാനോമാ കടിന്നുനോപിാകുന്ന് മാനസംിക സംംഘർ�ങ്ങളാണ്നോല്ലാ കവിിതയ്ക്കും 
പിശ്ചാത്തലമാകുന്ന്ത്. സ്ത്രീീ സംാതാനോബാധ്യം വിിഭാിന്ന് രാീതികളിൽ ഈ രാചാനകളിചെലല്ലാം കാണ്ാൻ 
കഴിിയും. കവിിതകളിലുംപിനോയാാഗംിക്കുന്ന് ബിംബങ്ങൾ, പ്രതീകങ്ങൾ ഇവിചെയാല്ലാം ഹൈസ്ത്രീണ്സംാഭാാവിം 
പ്രകടിി�ിക്കുന്ന് തരാത്തിലുംള്ളതായാിരാിക്കും. ഇത്തരാത്തിൽ സ്ത്രീീതചെന്ന് അവിളുചെടി ഭാാ�ചെയാ പുനർനിർ
മ്മിക്കുകയും പുരും�നോകന്ദ്രിതഭാാ�യാിൽ നിന്നും വിയതിരാിക്തമായാി പുതിയാ ഭാാ�ാഹൈശലി ഉപിനോയാാഗംി
ക്കുകയും ഇത് നോവിറിട്ടി വിയവിഹിാരാമായാി രൂപിചെ�ടുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഇങ്ങചെന ആഖയാനഘടിനയാിലുംം 
പ്രനോമയാതലത്തിലുംം കവിയാത്രാി സൃഷ്ടിചെച്ചടുക്കുന്ന് പുതുമ പുരും�ചെ� അധ്യികാരാ വിയവിസ്ഥിചെയാ നോചാാദയം 
ചെചായ്യുന്ന്തരാത്തിലാണ്്.

കാലനോത്താടി് നോചാർന്നു നിൽക്കുന്ന് ധ്യാരാാളം ചാിഹ്നസൂചാനകൾ വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതക
ളിലുംടിനീളം കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്. ഏകയാാചെണ്ന്നും ഏകയാായാി മരാിക്കിണ്ചെമന്നും ആരുംമറിയാാത്ത 
നോദശത്ത് നോപിായാി മരാിക്കിണ്ചെമന്നുള്ള ചാിന്തകൾ കാല്പാനിക കവിികളുചെടി ഭാാവി�കർച്ചയാാണ്് 
നൽകുന്ന്ത്. കാല്പാനിക കവിികളുപിനോയാാഗംിച്ചു വിരുംന്ന് ബിംബകല്പാനകളും, വിാകയഘടിനയുചെമല്ലാം 
വിിജീയാലക്ഷ്മിിയുചെടി കവിിതകളിൽ പ്രനോമയാമാകുന്നുണ്ടാ്. ചെപിണ്ണനുഭാവിം ഹൈവിയാക്തികാനുഭാവിങ്ങൾ 
മാത്രാമല്ല സംാമൂഹിികാവിസ്ഥി നൽകുന്ന് അനുഭാവിങ്ങളും സ്ത്രീീയുചെടി വിീക്ഷണ്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള 
നോനാക്കിിക്കിാണ്ലുംം കൂടിിയാാണ്്. സംാജീീവിിതത്തിലുംടിനീളം സ്ത്രീീ സ്ഥിാപിിക്കുന്ന് ബന്ധങ്ങളിലൂചെടി 
മാത്രാമാണ്് സംാതാനിർവ്വചാനം സംാദ്ധിയമാകുന്ന്ത്. നിലവിിലിരാിക്കുന്ന് സംാമ്പ്രദായാിക രാീതിയാിലുംള്ള 
ആഖയാനഘടിനചെയാ ചെപിാളിചെച്ചഴുതുനോമ്പാഴിാണ്് സംാഹിിതയ വിയവിഹിാരാങ്ങളിലുംം പുതിയാ സ്ത്രീീജീീവിിത
ക്രിമങ്ങളുചെടി അടിയാാളചെ�ടുത്തലുംകളുണ്ടാാകുന്ന്ത്.
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