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പ്രസാാധകക്കുറിിപ്പു്്
പുതിിയ കവിിതയുടെെ ഏറ്റവുംം വലിിയ സവിിശേ�ഷത അതു രൂപത്തിിലുംം ഭാാവത്തിിലുംം
എങ്ങനെ�യാായിിരിിക്കുമെെന്ന്് ആർക്കുംം പറയാാനാാവിില്ല എന്നതാാണ്്. വൃത്തംം, താാളംം,
ആലങ്കാാരിിക സവിിശേ�ഷതകൾ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള പാാരമ്പര്യയപ്രമാാണങ്ങളെ�
തട്ടിിയെ�റിിഞ്ഞ്് നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ�, ആധുനിികതയുടെെ, ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ,
സത്തയൂന്നിി കവിിത മുന്നോ�ോട്ടു വന്നു. ഒന്നിിനു തുല്യംം� മറ്റൊ�ൊന്ന്് അഥവാാ ഒന്നുപോ�ോലെ�
വേ�റൊ�ൊന്ന്്, വേ�റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ പറഞ്ഞാാൽ ഒന്നിിന്റെ� തുടർച്ചയാായ വേ�റൊ�ൊന്ന്്
ഇത്തരംം സാാധ്യയതകളെ�യെ�ല്ലാം�ം അപ്രസക്തമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിത പുതിിയ
കാാലത്ത്് ബലപ്പെ�ട്ടത്്. മാാമൂലുകളെ�യുംം ചിിരപരിിചിിത പ്രമേ�യങ്ങളെ�യുംം മറിികടന്ന്്
കവിികൾ ആവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� പുതിിയ സാാധ്യയതകളുപയോ�ോഗിിച്ച്് ആസ്വാാ�ദനത്തിിന
പ്പുറംം അനുഭവിിക്കുന്നതിിനുള്ള ഉപാാധിിയാാക്കിി കവിിതയെ� മാാറ്റിി. പുതിിയകാാലത്ത്്
കവിിതകൾ എണ്ണത്തിിൽ ഏറെെ വളർന്നു എന്നത്് വാാസ്തവമാാണ്്. ഇതിിൽ ജീീവിി
തത്തിിന്റെ�യുംം കാാലത്തിിന്റെ�യുംം മാാനവിികതയുടെെയുംം പ്രകൃതിി ചിിന്തയുടെെയുംം കരു
ത്താാർജിിച്ച കുറെെ നല്ല കവിിതകൾ ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ‘വാായന മരിിക്കുന്നു’ ‘സാാഹിിത്യംം�
അപ്രധാാനമാാകുന്നു’ തുടങ്ങിിയ ആശങ്കകളെ�യുംം അകറ്റിി നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
മലയാാള കവിിത അതിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യംം� ശക്തമാാണെ�ന്ന്് പുതിിയ കാാലത്ത്് വെ�ളിി
പ്പെ�ടുത്തിിയത്്. ഈ വസ്തുതയെ� സമർത്ഥിിക്കുന്ന പഠനങ്ങളാാണ്് ഈ ലക്കംം ചെ�ങ്ങ
ഴിിയിിൽ ഉള്ളത്്.
പതിിനാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലുണ്ടാായ ലീീലാാതിിലകത്തിിൽ ഭാാഷാാമിിശ്രണത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
പരാാമർശിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് ചെ�ങ്ങഴിിനീീരെെന്ന പൂവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ
പറയുന്നത്്. പിില്ക്കാാലത്ത്് എംം.ടിി. വാാസുദേ�വൻ നാായരുടെെ രചനകളിിലുംം സിിനിിമ
യിിലുംം വാാമൊ�ൊഴിി കഥകളിിലുംം ഈ പുഷ്പംം ഭാാവനയുടെെയുംം മിിത്തിിന്റെ�യുംം വിിസ്മയ
ലോ�ോകംം പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിി. ആ പേ�രിിൽ തന്നെ� ഇറങ്ങിിയ ഈ ജേ�ണൽ ഏറെെ
പരിിമിിതിികൾ പിിന്നിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് മൂന്നാംം� ലക്കത്തിിലേ�ക്ക്് കടന്നിിരിിക്കുകയാാണ്്. ഈ
സന്ദർഭത്തിിൽ ഞങ്ങൾക്കു പിിന്തുണ നൽകിിയ എല്ലാാവരോ�ോടുംം കടപ്പാാട്് രേ�ഖപ്പെ�ടു
ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഈ ലക്കംം വാായനക്കാാരുടെെ മുമ്പിിൽ സമർപ്പിിക്കുന്നു.
18-02-2020	പ്രൊ�ൊഫ. വിി. ലിിസിി മാാത്യുു
പയ്യന്നൂർ		
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എംം. ബഷീീറിിന്റെ� വാാക്കുകൾ ‘വെ�യിിലിിന്റെ� വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ’. വെ�യിിലാാണു്് അറിിവ്്, പരീീക്ഷ,
ചോ�ോദ്യം�ം, ഉത്തരംം, ജയംം, പരാാജയംം. വെ�യിിലിിൽ നട്ടതോ�ോ നീീർത്തിി വിിരിിച്ചതോ�ോ വെ�യിിലിിനോ�ോട്്
കലഹിിച്ചതോ�ോ വെ�യിിലിിലേ�ക്ക്് തൂവിിപ്പോ�ോയതോ�ോ ആയ ജീീവിിതംം. അനുഭവത്തിിന്റെ� നേ�രടരുകൾ
വെ�യിിലിിൽ വാായിിക്കുന്നു, ഒന്നുംം നിിലാാവല്ലാാത്ത ബഷീീറിിന്റെ� കവിിത. പിിരിിഞ്ഞ്് കുറേ�ക്കാാലംം കഴിിഞ്ഞ്്
പഴയ കൂട്ടുകാാരിിയെ� കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പണ്ട്് തലയിിൽ തട്ടമിിടാാത്തവളെ�. നരച്ച പർദ്ദയിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞ
ചിിരിിയിിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവരുടെെ ലോ�ോകാാവസാാനത്തിിനു്് ശേ�ഷമുള്ള കാാണൽ. വാായന അത്രയ്ക്ക്്
പ്രിിയമാായിിരുന്നവൾക്ക്്, ഖസാാക്ക്് വേ�ദപുസ്തകമാാക്കിിയിിരുന്നവൾക്ക്്, പിിരിിയേ�ണ്ടിി വന്നത്് വിിജയൻ
മരിിച്ചതറിിയാാത്ത ‘വിിജയേ�ട്ടന്റെ� പുതിിയ പുസ്തകംം ഏതെ�’ന്ന്് ചോ�ോദിിപ്പിിക്കുന്ന ഇരുട്ടിിലേ�ക്ക്്. ആ
നടുക്കംം ഉള്ള്് പൊ�ൊള്ളിിക്കുന്ന വെ�യിിൽ. അവർ തമ്മിിലെ� മനക്കൂട്ടിിന്റെ� തണൽ എന്നേ� വെ�ട്ടിിപ്പോ�ോ
യിിരുന്നു. അവർ നിിൽക്കുന്നത്് അതിിന്റെ� ഊമത്തീീയിിൽ. ഒരു വെ�യിിലുംം പഴയ വെ�യിിലല്ല. ദു;ഖവുംം
സഹനവുംം അവസ്ഥാാവെ�ളിിവുംം എതിിർക്കതിിരുമെെല്ലാാമാായിി വരുന്ന ബഷീീറനുഭവത്തിിലെ� വെ�യിിലുംം
പഴയ വെ�യിിലല്ല. ഇന്നലെ�യിില്ലാാത്ത കതിിരെെഴുത്ത്് ഈ കവിിതകളിിലുണ്ട്്. ഈ വാാക്കുകളിിൽ
തെ�ളിിയുന്ന കാാതൽക്കരുത്തിിൽ നിിറയുന്നത്് വെ�യിിൽമണംം. പൂമണമല്ല.
“കാാഴ്ച കുറവാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞ്്
പുസ്തകംം തിിരിികെ�ത്തന്നവൾ
വെ�ച്ചോ�ോളൂ പിിന്നെ�വാായിിക്കാാലോ�ോയെ�ന്ന
ഉപചാാരവാാക്കിിന്്
പിിന്നെ�യൊ�ൊരിിക്കലുംം വാായിിക്കിില്ലെ�ന്ന
മുറിിവേ�റ്റ മന്ദഹാാസംം
വിിജയേ�ട്ടന്റെ� പുതിിയ നോ�ോവലേ�തെ�ന്നവൾ വിിസ്മയപ്പെ�ട്ടു
ഖസാാക്ക്് വേ�ദപുസ്തകമാാക്കിിയവൾ
അറിിഞ്ഞിിട്ടിില്ല
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ഓവിി വിിജയൻ മരിിച്ച കാാര്യം�ം
ബഷീീർ ഇപ്പോ�ോഴുംം മരച്ചുവട്ടിിലുണ്ടോ�ോയെ�ന്നവൾ
ഓയെ�ൻവിിയെ� ഒന്ന്് കാാണണമെെന്ന്്
മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�
ഒന്ന്് ഉമ്മവെ�ക്കണമെെന്നൊ�ൊരുവൾ”
—മറ്റാാരുടെെയോ�ോ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുള്ള ബസ്സ്്
ബഷീീറിിന്റെ� വാാക്കുകൾക്ക്് പണ്ട്് കുടയുംം കൂരയുമൊ�ൊന്നുമിില്ലാായിിരുന്നു. വെ�യിിൽ കൊ�ൊണ്ട്്
ദൂരംം താാണ്ടിി. പേ�മഴയാായുംം മരുത്തീീയാായുംം യാാതന പെ�രുകിിയപ്പോ�ോൾ കുടയാായിി കവിിതയെ�ത്തിി.
വാാക്കുകൾ അതിിൽ ചേ�ർന്ന്് നിിന്നു. കവിിത ബഷീീറിിൽ അഭയത്തിിന്റെ� കൂടാാരമാായിി. ആകാാശംം
പോ�ോലെ�. കടൽ പോ�ോലെ�. കാാരുണ്യംം� പോ�ോലെ� മറവിി പോ�ോലെ� അപാാരത പോ�ോലെ� ഒരു കൂടാാരംം.
അർത്ഥംം പറഞ്ഞുംം ദർശനംം പറഞ്ഞുംം അളന്നു തീീർക്കാാനാാവാാത്ത ഇടംം ബഷീീറിിന്റെ� പല കവിിത
കളുടെെയുംം ഉള്ളിിൽ കാാണുന്നു. മരംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച പൂക്കൾക്ക്് ചെ�ന്നു വീീഴാാനുള്ള ഹൃദയംം, ബഷീീറിിനു്്
കവിിത. വീീണ പൂക്കളുടെെ വീീട്് കവിിത. തോ�ോറ്റവയ്ക്കുംം പുറന്തള്ളപ്പെ�ട്ടവയ്ക്കുംം അഭയംം കവിിത. ‘കവിിതകൾ
ഇല്ലാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ‘ എന്ന കവിിതയിിൽ ഈ അഭയക്കുളിിർ നാാമനുഭവിിക്കുന്നു. അഭയമിില്ലാാത്തവ
യ്ക്കെ�ല്ലാം�ം അഭയമാായിി കവിിതയുണ്ടെ�ന്ന കുളിിർ. അതിിന്് വേ�ണ്ട അകവിിസ്തൃതിി കവിിതയിിൽ ബഷീീർ
കരുതിി വെ�ക്കുന്നു; കുറച്ചു വാാക്കുകളിിൽ കൂടുതൽ ലോ�ോകംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട്്.
നട്ടുച്ച സമകാാലചരിിത്രമാായിി ബഷീീറിിന്റെ� വാാക്കുകളുടെെ നെ�റുകയിിൽ ചവിിട്ടിി നിില്ക്കുന്നു.
ബഷീീറിിന്റെ� കവിിതകളിിലെ� ക്രിിയാാപദങ്ങളെ�ല്ലാം�ം സമകാാലചരിിത്ര സംംഭവങ്ങൾ തന്ന ഭയത്തിിലുംം
പീീഡനത്തിിലുംം ഉൽക്കണ്ഠയിിലുംം ക്രോ�ോധത്തിിലുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തിിലുംം പ്രത്യാാ�ശയിിലുംം വേ�രു പാായിിച്ച്്
അർത്ഥോ�ോല്പാാദനനിിരതമാാവുന്നവ. കാാഴ്ചയുടേ�യുംം കേ�ൾവിിയുടേ�യുംം പലപല തലങ്ങളൊ�ൊരുക്കുന്ന
മൊ�ൊസൈൈക്കുകൾ ബഷീീറിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ സമൃദ്ധംം. ഋതുക്കളുടെെയുംം പ്രതിികരണങ്ങളുടേ�യുംം
ജൈൈവപ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ഭാാവിികവുംം ലളിിതവുമാായ ചലനമിി
ത്തുകൾ നേ�രടരുകളാായിി നിിറഞ്ഞവ.
ഉച്ചയുറക്കത്തിിന്റെ�
ഒച്ചയനക്കമിില്ലാാത്ത ഇടവേ�ളയിിൽ
ആ വാാക്കിിനു വേ�ണ്ടിി
പിിന്നെ�യുംം നെ�ഞ്ചു കുഴിിച്ചു
ആ കവിിത തീീർക്കാാനാായെ�ങ്കിിലെ�ന്ന്്
ഹൃദയംം കയറുപൊ�ൊട്ടിിച്ചു
അപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം സ്കൂൾ വിിട്ടു
ഗെ�യ്്റ്റ്് കരഞ്ഞു
വീീട്് പിിന്നെ�യുംം കുലുങ്ങിിയുണർന്നു
അടുക്കള പിിടിിച്ചു വലിിച്ചു
ചിിന്തയിിൽ പുരണ്ട
കരിിയിിലുംം പുകയിിലുംം
ആ വാാക്ക്് കത്തിിത്തീീർന്നുപോ�ോയിി
ഉമ്മറക്കോ�ോലാായിിലിിരുന്ന്്
നിിലാാവിിനോ�ോട്് ചോ�ോദിിച്ചാാൽ
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പറഞ്ഞ്് തരുമാായിിരുന്നു ആ വാാക്ക്്
മഴയോ�ോട്് ഒന്ന്് മിിണ്ടാാൻ കൂടിി കഴിിഞ്ഞിില്ല
മുരിിങ്ങാാമരത്തിിൽ ആ കിിളിി
ഇന്നുംം വന്നിിരുന്നോ�ോ ആവോ�ോ
—മറന്നുപോ�ോയ വാാക്ക്്
‘മറന്നു പോ�ോയ വാാക്കുകൾ’ ‘മറ്റാാരുടേ�യോ�ോ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുള്ള ബസ്്’ തുടങ്ങിിയ പലതുംം
കനൽക്കവിിതകൾ. ചാാരംം മൂടിിത്തുടങ്ങിിയ കനൽ വേ�റേ� ചിില കവിിതകളിിലുംം ജീീവിിതങ്ങളാായുണ്ട്്.
‘മറന്നു പോ�ോയ വാാക്കിി’ൽ ശാാന്തമാായിി ബഷീീർ പറയുന്നത്് ഒരു വീീട്ടമ്മയുടെെ അശാാന്തമാായ ജന്മ
ഹോ�ോമത്തിിന്റെ� ദിിനസരിി. ആടിിത്തളർന്ന്് ഇരുട്ടിിൽ മൂകമാായിി അസ്തമിിക്കുന്ന ഒരു പെ�ൺപകലിിന്റെ�
കഥ. അതിിൽ ആരുമറിിയാാതെ� ബലിിയാാകുന്ന അവളുടെെ സർഗ്ഗാാത്മകതയുടെെ ദുരന്തംം. ആ സ്ത്രീീദിി
വസത്തിിന്റെ� പുറവുംം അകവുംം കവിിതയിിലുണ്ട്്. വാാച്യയവുംം ധ്വവനിിയുമാായിി. പുറമേ� അവൾ ബാാധ്യയതക
ളിിലുംം കടമകളിിലുംം ബന്ദിി. പല ജോ�ോലിിത്തുടലുകളിിൽ ബന്ദിി. അകമേ� അവൾ കവിി. അവളല്ലാാതെ�
ആരുമറിിയാാത്ത കവിി. അവൾക്ക്് പരിിചരിിക്കാാൻ കഴിിയാാതെ� പോ�ോകുന്ന സ്വവന്തംം പ്രതിിഭ. വീീടിിനു
വേ�ണ്ടിി ഹോ�ോമിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് അവളുടെെ കാാവ്യയജീീവിിതംം. ഒരു കവിിത പൂർത്തിിയാാക്കാാൻ അവൾക്ക്്
ഒരു വാാക്കു കൂടിി വേ�ണംം. ആ വാാക്ക്് പലവട്ടംം ബോ�ോധത്തിിൽ മിിന്നിിമാാഞ്ഞു. ഓർത്തെ�ടുക്കാാനാായുംം
മുമ്പേ� ആ വാാക്കു വഴുതിിപ്പോ�ോവുന്നു. അവൾക്കതു വീീണ്ടെ�ടുക്കണംം. ഏതു ജോ�ോലിിത്തിിരക്കിിലുംം അവൾ
ആ വാാക്ക്് തിിരഞ്ഞു. പലവട്ടംം വെ�ളിിപ്പെ�ട്ട ആ വാാക്കിിനെ� അവൾക്ക്് കവിിതയിിലേ�ക്കെ�ടുത്തു നടാാൻ
പറ്റുന്നിില്ല. അവളിിൽ നിിറയാാൻ മാാത്രംം അവൾക്കു നേ�രമിില്ല. അവളുടേ�താായ നേ�രംം എന്ന സ്വൈ�ൈരംം
കിിട്ടുന്നിില്ല. അപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം മറ്റൊ�ൊരു ജോ�ോലിി. എഴുത്തുകാാരിിയുടെെ സ്വവന്തംം മുറിി എന്നാാൽ എഴുത്തുകാാ
രിിയുടെെ സ്വവന്തംം സമയവുംം സ്വൈ�ൈരവുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം എന്നർത്ഥംം. ഈ കവിിക്ക്് അതൊ�ൊന്നുംം ഇല്ല.
ദൈൈനംംദിിനതയുടെെ അതിികർക്കശമാായ ഗതിികളുംം കുതിികളുംം വീീഴ്ചകളുമൊ�ൊന്നുംം മാാറ്റിി വെ�ക്കാാൻ
വയ്യ. മാാറ്റിി വെ�ക്കാാവുന്നത്് തനിിക്ക്് ഉയിിരാായ തന്റെ� കവിിത പൂർത്തിിയാാക്കൽ മാാത്രംം. വീീട്ടിിലെ�
തീീരാാപ്പണിികളുംം ഒടുവിിൽ കിിടക്കപ്പണിിയുംം തീീരുംം വരെെ നീീളുന്നു ആ വാാക്കിിനാായുള്ള അവളുടെെ
പിിടച്ചിിൽ. കൈൈമുട്ടിിലെ� പോ�ോറലിിനു മരുന്നു പുരട്ടുമ്പോ�ോൾ കിിട്ടാാത്ത ആ വാാക്കിിനാാൽ ഉടലാാകെ�
ഒരു മുറിിവാായിി. ദിിവസത്തിിന്റെ� കാാണാാപ്പുറത്ത്് ഞെ�രിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അവളുടെെ കവിിത്വംം� ആരാാഞ്ഞതു
മുഴുവൻ സർഗ്ഗാാത്മകത ‘മറന്നു പോ�ോയ വാാക്കിി’ൽ ബഷീീറിിന്റെ� കഥനംം രസചടുലമാായ ഒരു പ്രതിിന
ടനംം പോ�ോലെ�. സ്ത്രീീ ഇന്നുംം സഹിിക്കുന്ന അനീീതിിയിിൽ ഒരാാളിിന്റെ� സർഗ്ഗാാത്മകതയുടെെ മാാത്രമല്ല ഒരു
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� കൂടിി കൊ�ൊല്ലാാക്കൊ�ൊല വാായിിക്കാംം�. ‘മറ്റാാരുടേ�യോ�ോ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുള്ള ബസ്സിി’
ലിിരുന്ന്് അന്യോ�ോ�ന്യംം� കൈൈവീീശുന്നതിിൽ ഉള്ളിിൽ മരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന രണ്ട്് ഇഷ്ടങ്ങളെ�ക്കൂടിി
നാം�ം കണ്ടു പോ�ോകുംം. ആ കവിിതയിിലുമുണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ�യുംം സൌ�ൌന്ദ
ര്യാ�ാഭിിരുചിിയുടെെയുംം ക്രൂരഹത്യയയുടെെ തീീവ്രാാഖ്യാാ�നംം.
പഠിിപ്പുംം പരീീക്ഷയുംം കഴിിഞ്ഞു ഉപേ�ക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ട പാാഠപുസ്തകത്തിിന്റെ� ബഹുപാാഠസമൃദ്ധമാായ
അഗതിിചരിിത്രംം ഫാാഷിിസംം എന്ന ഏകപാാഠകാാലത്തെ� ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കുയരുന്നത്് നർമ്മാാ
വൃതമാായ രോ�ോഷക്കവാാത്തിിൽ. അനുഭവത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മകണങ്ങളാാണു്് ബഷീീർ വെ�യിിൽമണമെെ
ന്ന്് വിിളിിക്കാാവുന്ന ഒരു വെ�യിിൽപ്പണിിക്കാാരിിലെ� വെ�യിിൽമണംം ആ വാാക്കുകളുടെെ മണമാായിി.
മരുഭൂമിി താാണ്ടുന്ന ഒട്ടകഅർത്ഥത്തിിലുംം അഴകിിലുംം ആത്മാാവിിലുംം വെ�യിിൽമണംം നിിറഞ്ഞു.
നിിലത്തെ�യുംം മാാനത്തെ�യുംം അകത്തെ�യുംം പുറത്തെ�യുംം വിിസ്തൃതിികളിിലേ�ക്കുള്ള രഹസ്യയവാാതിിൽ
തുറക്കുന്ന താാക്കോ�ോലാായിി ആ മണംം. നക്ഷത്രങ്ങൾ കോ�ോർത്ത വരിികൾ കൊ�ൊണ്ട്് പൊ�ൊള്ളിിക്കുന്ന
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ഉൾവെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ� മണമാായിി. മഴ പെ�രുമഴയാായപ്പോ�ോൾ ചൂടിി നടക്കാാൻ അവ കവിിത കണ്ടുപിിടിിച്ചു.
കവിിതയിില്ലാാതെ�, കവിിതയല്ലാാതെ�, കവിിതയാാവാാതെ�, എന്തെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊന്ന്് എംം. ബഷീീറിിന്റെ�
ഈ കവിിതകളിിൽ ഞാാൻ കണ്ടിില്ല. രൂപവുംം രീീതിിയുംം കൊ�ൊണ്ട്് പുറമേ� ബഷീീറിിന്റെ� കവിിതയുംം
പലരുടേ�യുംം ഇക്കാാല കവിിത പോ�ോലെ�ന്ന്് വാായനയുടെെ തുടക്കത്തിിൽ ഒരു മാാത്ര തോ�ോന്നാംം�. പുതിിയ
ലളിിതഗദ്യം�ം കണ്ട്് തോ�ോന്നിിപ്പോ�ോവുന്ന കാാവ്യയഗോ�ോത്രസാാമ്യം�ം മാാത്രമാാണത്്. ആരുടേ�യുംം കവിിത
പോ�ോലെ�യല്ലാാത്ത, എംം. ബഷീീറിിന്റെ� ഉൾക്കാാല കവിിതകളാാണിിവ. അകമേ� അവ തനിിച്ചൊ�ൊരു
കാാവ്യയവഴിി.
വെ�യിിലിിനെ�പ്പോ�ോലെ� പെ�രുമാാറുന്നവ ബഷീീറിിന്റെ� വാാക്കുകൾ. പലപ്പോ�ോഴുംം കവിിതയിിലവ
വെ�യിിലിിന്റെ� എതിിർനെ�യ്ത്തുകൾ അനുഭവിിപ്പിിക്കുന്ന വാാക്കുകൾ. പതിിക്കുന്ന തലമനുസരിിച്ച്് ഫലിിക്കു
ന്ന ഊർജ്ജവുംം തീീവ്രതയുംം വ്യയത്യയസ്തമാാവുന്ന വെ�യിിലിിന്റെ� ചലന നിിയമംം ബഷീീറിിന്റെ� വാാക്കുകൾക്ക്്
പഥ്യംം�. മേ�ൽക്കൂരയിിലൂടെെ വെ�യിിൽ വീീടിിനകത്തെ�ഴുതുന്ന പ്രകാാശചിിത്രംം പോ�ോലെ� നിിശ്ചലചിിത്രരൂ
പങ്ങൾ (സ്റ്റിിൽ ലൈൈഫ്് ) ഈ കവിിതകളിിൽ ചിിലത്്. വൃക്ഷത്തലപ്പുകൾക്കിിടയിിലൂടെെ വെ�യിിൽ
മരച്ചോ�ോട്ടിിലെ�ഴുതുന്ന വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ� സാാന്ത്വവന വടിിവുകൾ പോ�ോലെ� ശ്വാാ�സനിിശ്വാാ�സങ്ങൾക്കനുസ
രിിച്ച്് ചലിിക്കുന്ന ചിിത്രങ്ങൾ മറ്റ്് ചിില കവിിതകൾ. “ഇരുണ്ട നിിഴലുകളുടെെ മഹാാസമുദ്രച്ചിിറകുകളാാൽ
കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുത്ത്്” കവിിതയുടെെ വനാാന്തരങ്ങളിിലൂടെെ പറക്കുന്നവ, അവ. ആടുന്ന ഉലയുന്ന മാാറുന്ന
വിിനിിമയബഹുലമാാവുന്ന, വാാക്കിിലെ� നേ�ർനെ�യ്ത്തുകൾ. സഹനത്തിിന്റെ�യുംം പ്രത്യാാ�ശയുടേ�യുംം
വെ�യിിലിിന്റെ� ഛന്ദസ്സിിൽ, പലജോ�ോലിിത്താാളത്തിിൽ, അവ പടരുന്നു.

കെ�ജിിഎസ്്.

1948-ൽ കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിലെ� ചവറയിിൽ ജനനംം. പഠനംം: ശങ്കരമംംഗലംം, ഏഴാം�ം മൈൈൽ, കടമ്പനാാടു്്
സ്കൂളുകൾ; കൊ�ൊ ല്ലംം എസ്്.എൻ. കോ�ോളേ�ജ്്, കേ�രള സർവ്വകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ. 1971-മുതൽ
കേ�രളത്തിിലെ� വിിവിിധസർക്കാാർ കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അദ്ധ്യാാ�പകനാായിി പ്രവർത്തിിച്ചു.
2003-ൽ എറണാാകുളംം മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ പ്രിിൻസിിപ്പൽ ആയിി വിിരമിിച്ചു. പ്രസക്തിി,
സമകാാലീീനകവിിത തുടങ്ങിിയപ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങളുടെെ എഡിിറ്റർ ആയിിരുന്നു. പ്രധാാനകൃതിികൾ
• കെ�ജിിഎസ്്: കവിിത • കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�വൃക്ഷങ്ങൾ • കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെകവിിതകൾ •
കെ�ജിിഎസ്് കവിിതകൾ • ഓർമ്മകൊ�ൊണ്ട്് തുറക്കാാവുന്ന വാാതിിലുകൾ • അതിിനാാൽ ഞാാൻ
ഭ്രാാന്തനാായിില്ല • സൈൈനിികന്റെ� പ്രേ�മലേ�ഖനംം • അമ്മമാാർ • പൂക്കൈ�ത • ദൂരത്ത്് • മരിിച്ചവരുടെെ
മേ�ട്് • കെ�.ജിി.എസ്്.: കവിിതയുംം ജീീവിിതവുംം • Poems, Ed. B.Kannempilli • Trees of Kochi and other poems,
(ed.) EV Ramakrishnan • Tiny Judges shall arrive, (ed.) AdityaShankar • കൊ�ൊച്ചിി കാാ ദെെർഖത്്, വിിവ.
എ. അരവിിന്ദാാക്ഷൻ • കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ളയവര കവിിതെ�ഗളു (കന്നട), വിിവ. തേ�ർളിിശേ�ഖർ • കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ളയിിൻ
കവിിതൈൈകൾ (തമിിഴ്്), വിിവ. സിിർപിി ബാാലസുബ്രഹ്മണ്യയൻ • പലാാക്കോ�ോട്ടൈൈ തത്തുവംം (തമിിഴ്്), വിിവ. ജയേ�മാാഹൻ
• ഞാാനെ�ന്റഎതിിർകക്ഷിി.
അവാാർഡുകൾ: പലതു്്

ജനപ്രിിയത മലയാാളകവിിതയിില്

പൂതപ്പാാട്ട്്, മാാമ്പഴംം, ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത എന്നീീ കവിിതകളെ� മുന്നിിര്ത്തിി ഒരു പഠനംം
നീീതു സിി. സുബ്രഹ്മണ്യയൻ
ഗവേ�ഷക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

കേ�രളീീയ പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിില് അച്ചടിിക്കുംം അതിിലൂടെെ രൂപംം കൊ�ൊണ്ട സാാഹിിത്യാാ�ഭിിരു
ചിിക്കുംം നിിര്ണ്ണാായകമാായ പങ്കുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിന്റെ� ജനാാധിിപത്യയ പ്രക്രിിയയെ� ചലനാാത്മകമാാ
ക്കുന്നതിിനുംം, സാാമൂഹിിക ഘടനയിിലുംം ജാാതിിഘടനയിിലുംം വിിവിിധ മാാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനുംം
അച്ചടിി സഹാായകരമാായിി. വാായനാാവിിഭവങ്ങള് പുനര്നിിര്വചിിക്കപ്പെ�ടാാനുംം ചരിിത്രത്തിിലാാദ്യയമാായിി
വാായനയുടെെ മണ്ഡലത്തിിലേ�ക്ക്് ബഹുജനങ്ങള് കൂട്ടത്തോ�ോടെെ ആനയിിക്കപ്പെ�ടാാനുംം തുടങ്ങിി. കേ�ര
ളീീയവാായനാാഭൂപടത്തിില് സാാഹിിത്യയകേ�ന്ദ്രിിത വാായനക്ക്് സവിിശേ�ഷസ്ഥാാനമുണ്ട്്. അതിില് തന്നെ�
ജനപ്രിിയസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണത്തിില് മുഖ്യയമാായുംം
പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടാാറുള്ളത്് കഥ, നോ�ോവല് തുടങ്ങിിയ ആഖ്യാാ�നരൂപങ്ങളാാണ്്. എന്നാാല് കേ�രളീീയ
വാായനക്ക്് ജനാാധിിപത്യയപരമാായ ചിില തുറസ്സുകള് നല്കുന്നതിിന്് പല മലയാാളകവിിതകളുംം കാാര
ണമാായതാായിി കാാണാാനാാകുംം.
‘ജനപ്രിിയസാാഹിിത്യംം�’ എന്ന സങ്കല്പനംം പല രീീതിിയിില് പല കാാലങ്ങളിിലാായിി നിിര്വ്വ
ചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രപരവുംം സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രപരവുമാായ വിിവക്ഷകള് നിിറഞ്ഞ ഈ
സങ്കല്പനത്തെ� സൂക്ഷ്മമാായിി വേ�ണംം വിിലയിിരുത്താാന്. മലയാാളകവിിതയിിലെ� ജനപ്രിിയതയെ�ക്കു
റിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനയിില് സാാഹിിത്യംം� രചിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം വാായിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്ത രീീതിികള്
സവിിശേ�ഷമാായിി വിിലയിിരുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ജനപ്രിിയസാാഹിിത്യംം� എന്ന പ്രത്യയക്ഷപ്രഖ്യാാ�പനമിില്ലാാതെ�
കടന്നുവരിികയുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് വമ്പിിച്ച ജനപ്രീീതിി ആര്ജ്ജിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത മൂന്നുകവിിതകളാാണ്്
ഈ പഠനത്തിിനാായിി തെ�രെെഞ്ഞെ�ടുത്തിിരിിക്കുന്നത്്. ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ പൂതപ്പാാട്ട്്, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ
മാാമ്പഴംം, വയലാാറിിന്റെ� ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത. സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രത്തിിലെ� ഒരു ഘട്ടംം എന്നു
തന്നെ� ഈ കവിിതകളെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാംം�. വമ്പിിച്ച രീീതിിയിില് വൈൈകാാരിികപ്രതിികരണങ്ങള്
സൃഷ്ടിിച്ച കവിിതകളാാണ്് ഇവ മൂന്നുംം. അതിിന്റെ� തോ�ോതിില് പരസ്പരംം ഏറ്റക്കുറച്ചിിലുകളുണ്ടാാകാംം�.
എങ്കിിലുംം സാാഹിിത്യംം� ഒരു സ്ഥാാപനമെെന്ന നിിലയിില് സമൂഹത്തിില് നിിര്മ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്ന രീീതിിയുംം
അവയ്ക്ക്് അനുവാാചകവൃന്ദംം രൂപപ്പെ�ടുന്ന പ്രക്രിിയയുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിന്് ഈ കവിിതകള്
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സഹാായകരമാാവുംം.
‘ജനപ്രിിയസാാഹിിത്യയ’മെെന്ന പേ�രിില് ആനുകാാലിികങ്ങളിില് വരുന്ന രചനകളുംം സാാഹിിത്യയചരിി
ത്രത്തിില് ഇടംം പിിടിിച്ച കാാവ്യയങ്ങളുടെെ ജനപ്രിിയതയുംം സാാഹിിത്യയത്തെ� ഏത്് രീീതിിലാാണ്് സാാമൂഹിിക
വല്ക്കരിിച്ചതെ�ന്ന ചോ�ോദ്യയവുംം ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാണ്്. സാാഹിിത്യയകൃതിികളിില് ആരോ�ോപിിതമാാകുന്ന
ഉത്തമാാനുത്തമ വര്ഗീീകരണങ്ങള്, ഒരു സവിിശേ�ഷ ചരിിത്രസന്ദര്ഭത്തിില് രൂപപ്പെ�ടുന്ന സാാഹിിത്യയ
രൂപങ്ങള് എന്നിിവ നിിശ്ചയമാായുംം ജനതയുടെെ ജീീവിിതവുംം അഭിിരുചിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഒരു
കാാലഘട്ടത്തിില് ജനഹൃദയങ്ങളെ� ആഴത്തിില് സ്വാാ�ധീീനിിച്ച കവിിതകളാാണ്് ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ പൂതപ്പാാ
ട്ട്്, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ മാാമ്പഴംം, വയലാാറിിന്റെ� ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത എന്നിിവ. വാായിിക്കാാന്
തുടങ്ങുക എന്നുവെ�ച്ചാാല് അനുഭവിിക്കാാന് തുടങ്ങുക എന്നാാണ്് അര്ത്ഥംം.ഈ ആത്മയാാഥാാര്ത്ഥ്യംം�
ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയിിലുംം സമൂഹത്തിിലുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിിരിിക്കുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഏതു സന്ദര്ഭത്തിി
ലാാണ്് ഈ കവിിതകള് ഇത്രമാാത്രംം സംംവേ�ദനക്ഷമമാായതെ�ന്ന അന്വേ�േഷണംം അക്കാാലത്തെ�
കേ�രളത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി മാാത്രമേ� നടത്താാനാാവൂ.
പ്രസ്തുത കവിിതകള് സൃഷ്ടിിച്ച വൈൈകാാരിിക കാാലാാവസ്ഥ മലയാാളിികളുടെെ ഏതെ�ല്ലാം�ം സഹജബോ�ോ
ധ്യയങ്ങളെ�യാാണ്് സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതെ�ന്ന ചോ�ോദ്യയവുംം ഈ അന്വേ�േഷണംം അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നു. കാാലദേ�
ശവ്യയക്ത്യയതീീതമാായിി ഒരു സാാഹിിത്യയസത്തയുംം നിിലനിില്ക്കുന്നിില്ല. വ്യയക്തിിഗതമാായ ബിംം�ബങ്ങള്,
പ്രതിിരൂപങ്ങള്, ചിിഹ്നങ്ങള്, സൂചകങ്ങള് തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഇടപെ�ടുന്നത്് സവിിശേ�ഷ ചരിിത്ര
ബോ�ോധത്തിിനകത്താാണ്്. മലയാാളകവിിതയെ� ജനപ്രിിയമാാക്കിിയതിില്, വാായനയെ� ജനകീീയവല്ക്ക
രിിച്ചതിില്, മലയാാളിിയുടെെ അറിിവനുഭവങ്ങളെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നതിില് ഈ കവിിതകള് ഏതെ�ല്ലാം�ം
നിിലയിിലാാണ്് ഇടപെ�ട്ടതെ�ന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പഠനംം.
‘ജനപ്രിിയത’ എന്ന സങ്കല്പനംം തന്നെ� സങ്കീീര്ണമാാണ്്. സംംസ്കാാരംം, പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം, ജനപ്രിി
യത്വംം� എന്നീീ മൂന്നു സംംജ്ഞകളുടെെ വിിശകലനംം ജനപ്രിിയസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനപശ്ചാാത്ത
ലമാാക്കിി സാംം�സ്കാാരിികസിിദ്ധാാന്തങ്ങള് വിികസിിപ്പിിച്ചിിച്ചെ�ടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മണ്ഡലത്തെ�
മുന്നിിര്ത്തിി ഇത്തരംം ചര്ച്ചകള് വിികസിിക്കുമ്പോ�ോള് പ്രധാാനമാായുംം മുട്ടത്തുവര്ക്കിിയെ�പ്പോ�ോലുള്ള
നോ�ോവലിിസ്റ്റുകളുടെെ രചനയിിലേ�ക്കാാണ്് ആലോ�ോചനകള് എത്തിിപ്പെ�ടാാറുള്ളത്്. കവിിത കൂടുതല്
വ്യയക്തിികേ�ന്ദ്രിിതമാാണെ�ന്ന പൂര്വധാാരണയാാവണംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ജനപ്രിിയചര്ച്ചകളിില് നിിന്ന്്
ആദ്യയമേ� തന്നെ� ഈ ഭാാഷാാവ്യയവഹാാരത്തെ� ഒഴിിച്ചുനിിര്ത്താാന് കാാരണംം. എന്നാാല് ഇത്് സൈൈദ്ധാാ
ന്തിികമാായിി പരാാമര്ശിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ലെ�ന്നു മാാത്രമേ�യുള്ളൂ. സാാമൂഹിികമാായിി പലതരംം സ്വാാ�ധീീനങ്ങള്
ചെ�ലുത്തിിയതിിന്് നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങളുണ്ട്്. എഴുത്തച്ഛന്റെ� രാാമാായണംം മലയാാളിിയുടെെ പാാരാായ
ണശീീലത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ ചരിിത്രംം നിിഷേ�ധിിക്കാാവുന്നതല്ല.ഭക്തിിയാാണ്് അവിിടെെ മുഖ്യയഘടകമെെങ്കിി
ലുംം സമൂഹത്തിിന്റെ� ഇടപെ�ടലുംം പങ്കാാളിിത്തവുംം സാാഹിിത്യയസമ്പന്നമാായ ഒരു സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷ
ത്തിില് ഉറപ്പിിച്ചുനിിര്ത്തുന്നതിിന്് എഴുത്തച്ഛന്റെ� കൃതിികള്ക്ക്് സാാധിിച്ചു. സദാാചാാരപരവുംം ബുദ്ധിിപര
വുമാായ ഒരു നേ�തൃത്വവമാാണ്് ഇവിിടെെ കൃതിി ഏറ്റെെടുക്കുന്നത്്. കുഞ്ചന് നമ്പ്യാാ�രുടെെ തുളളല് പ്രസ്ഥാാനംം
ആദ്ധ്യാാ�ത്മിികമാായ ഒരന്തരീീക്ഷത്തിിലൂടെെയല്ല ജനങ്ങളുമാായിി സംംവദിിച്ചത്്. വിിനോ�ോദകുതുകിികളാായ
കാാഴ്ചക്കാാരെെ വിിമര്ശനാാധിിഷ്ഠിിതമാായ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിലൂടെെ ചരിിത്രപരമാായിി ഉണര്ത്തിിയെ�ടുക്കു
കയാായിിരുന്നു നമ്പ്യാാ�ര്. ജനകീീയകവിി എന്ന ഏറ്റവുംം പ്രസിിദ്ധമാായ വിിശേ�ഷണവുംം വിിശകലനവുംം
ഈ അര്ത്ഥത്തിില് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� സാാമൂഹിികപങ്കാാളിിത്തത്തെ�ക്കുറിിച്ചുളള തുടര്ചര്ച്ചകളിിലേ�യ്ക്ക്്
നയിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരു ജനതയുടെെ വാായനാാസംംസ്്കാാരത്തെ� അപ്പാാടെെ സ്വാാ�ധീീനിിക്കുകയുംം പുതിിയ
ഭാാവുകത്വവ പരിിസരത്തിിലേ�ക്ക്് ബഹുജനങ്ങളെ� കൂട്ടത്തോ�ോടെെ ആനയിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത കവിിയാാണ്്
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ചങ്ങമ്പുഴ. ‘മലയാാളകവിിതയിിലെ� ജനപ്രിിയത’ എന്ന ആശയംം ഗൗൗരവമാായ പഠനംം അര്ഹിിക്കുന്നു
യെ�ന്ന്് ഇത്തരംം വസ്തുതകളിിലൂടെെ സുവ്യയക്തമാാവുന്നു. രചനയുടെെ പാാരാായണത്തിില് ഉരുത്തിിരിിയുന്ന
ഒന്നാാണ്് അനുവാാചക പാാഠംം. അതാാണ്് അനുവാാചകന്് പ്രമാാണംം. വിിമര്ശനത്തിിനാാലംംബവുംം.
രചനയുടെെ ഏകപാാഠംം, ഏകാാര്ത്ഥംം എന്നീീ സങ്കല്പങ്ങള് ഇതോ�ോടെെ തിിരസ്കൃതമാാവുന്നു.
പാാരാായണംം എന്നതിിനര്ത്ഥംം കൃതിിയുടെെ അര്ത്ഥംം അനാാവരണംം ചെ�യ്യല് എന്നല്ല, കൃതിിയുടെെ
പുനഃഃസൃഷ്ടിി എന്നാാണ്്. ഈ പുനഃഃസൃഷ്ടിിയെ�യാാണ്് അയാാള് അപഗ്രഥിിക്കുന്നത്്. വാാക്കിിന്് ഒരര്ത്ഥ
മേ�യുള്ളൂവെ�ങ്കിില് സാാഹിിത്യയമേ� ഉണ്ടാാവിില്ലാായിിരുന്നു. ബഹ്വവര്ത്ഥതയിില് നിിന്നാാണ്് സാാഹിിത്യയത്തിി
ന്റെ� ഉദയംം. ഒരു കൃതിിക്ക്് സ്ഥാായിിയാായ നിിലനിില്പുണ്ടെ�ങ്കിില് അത്് എല്ലാാവര്ക്കുംം ഒരൊ�ൊറ്റ അര്ത്ഥംം
പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നതു കൊ�ൊണ്ടല്ല, ഒരാാള്ക്കുതന്നെ� പല അര്ത്ഥങ്ങള് അനുഭൂതമാാകുന്നതുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്്. ഒരാാള്ക്കുതന്നെ� പല അര്ത്ഥങ്ങള് അനുഭൂതമാാകുന്നുവെ�ന്ന്് വാാദിിക്കുമ്പോ�ോള് ഓരോ�ോരുത്ത
ര്ക്കുംം വെ�വ്വേ�റെെ അര്ത്ഥംം എന്ന്് എടുത്ത്് പറയേ�ണ്ടതിില്ല.ബഹുജനങ്ങളാാസ്വവദിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യംം�
ഏത്് തരംം ചരിിത്രബോ�ോധത്തെ�യാാണ്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയതെ�ന്ന അന്വേ�േഷണംം സാാഹിിത്യയത്തെ�
ഉയര്ന്നതോ�ോ താാഴ്ന്നതോ�ോ ആയിി വിിഭജിിക്കുന്നതിിനുള്ള അളവുകോ�ോലല്ല. മറിിച്ച്് ഒരു കാാലഘട്ടത്തെ�
മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിനുള്ള പഠനമാാര്ഗ്ഗമാാണ്്. ഇവിിടെെ പഠനത്തിിനാായിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തിിരിിക്കുന്ന
ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ പൂതപ്പാാട്ടുംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ മാാമ്പഴവുംം വയലാാറിിന്റെ� ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിതയുംം
മലയാാളിിയുടെെ പൊ�ൊതുവാായ ചിില അറിിവനുഭവങ്ങളെ� സംംതൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നവയാാണ്്. വൈൈകാാരിിക
മാായ ഒരനുഭവപരിിസരമാാണ്് അതിിനു ചുറ്റുമാായിി രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഒരേ� സമയംം അഭിിജാാത
നിിരൂപകരുംം ബഹുജനങ്ങളുംം വാാഴ്ത്തിിയ കവിിതകളാാണ്് മാാമ്പഴവുംം പൂതപ്പാാട്ടുംം. ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു
ചിിത നിിരൂപകപ്രശംംസയിിലൂടെെയല്ല ജനകീീയാംം�ഗീീകാാരത്തിിലൂടെെയാാണ്് ശ്രദ്ധേ�യമാായിിത്തീീര്ന്നത്്.
ബഹുജനങ്ങള് ആസ്വവദിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യംം� അതീീവ ലളിിതവുംം കാാമ്പിില്ലാാത്തതുമാാണെ�ന്ന പൊ�ൊതു
ധാാരണയെ� ഈ കവിിതകള് നേ�രിിടുന്നുണ്ട്്. സാാഹിിത്യാാ�ഭിിരുചിി മാാറിി വരുന്നതിിനനുസരിിച്ചാാണ്്
സര്ഗാാത്മകരചനകളോ�ോടുള്ള ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടങ്ങളിിലുംം ജനകീീയ പക്ഷപാാതങ്ങളിിലുംം മാാറ്റംം സംംഭവിി
ക്കുന്നുണ്ട്്. മലയാാളിിയുടെെ ഭാാവനാാചരിിത്രത്തിില് സുപ്രധാാനമാായ സ്ഥാാനമുള്ളവയാാണ്് ഈ മൂന്നു
കവിിതകളുംം.
കാാവ്യയപരമാായ അനുഭവജ്ഞാാനമോ�ോ അനുഭവസന്ദര്ഭങ്ങളുടെെ രൂപപ്പെ�ടലോ�ോ ആണ്്
കവിിതയിില് നിിന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. സാാര്വത്രിികമാായിി ജനകീീയാംം�ഗീീകാാരംം ലഭിിച്ച കവിി എന്നു
പറയുമ്പോ�ോള് വാായനാാസമൂഹംം പ്രശ്നവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം പ്രതിിക്കൂട്ടിിലാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
പ്രവണത പൊ�ൊതുവെ� നിില നിിന്നിിരുന്നു. കവിിതയുടെെ ജനകീീയത ഒരേ� സമയംം കവിിയുടെെ സാാധ്യയ
തയാായുംം പരിിമിിതിിയാായുംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടു. ജനകീീയപക്ഷപാാതങ്ങള് കേ�വലംം ഉപരിിപ്്ളവവുംം
വിികാാരപ്രധാാനവുമാാണെ�ന്ന മുന്വിിധിി ജനങ്ങള് വെ�റുമൊ�ൊരാാള്ക്കൂട്ടമാാണെ�ന്ന വിിലയിിരുത്തലിിന്റെ�
ഫലമാാണ്്. അടിിസ്ഥാാനവര്ഗ്ഗങ്ങള് കലാാസ്വാാ�ദനത്തിിന്് പ്രാാപ്തിി കുറഞ്ഞവരുംം ബുദ്ധിിശൂന്യയരുമാാ
ണെ�ന്ന ധാാരണയാാണ്് ഇതോ�ോടെെ ബലപ്പെ�ടുന്നത്്. ജനങ്ങള് വ്യയക്തിിത്വവവുംം വൈൈവിിധ്യയവുംം അനേ�കംം
തലങ്ങളുംം മാാനങ്ങളുംം ഉള്ളവരാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് യാാഥാാര്ത്ഥ്യയബോ�ോധത്തിില് അധിിഷ്ഠിിതമാായ
വിിലയിിരുത്തലുകളുംം നിിരീീക്ഷണങ്ങളുംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ പൂതപ്പാാട്ടുംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ മാാമ്പഴവുംം വയലാാറിിന്റെ� ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു
ചിിതയുംം മലയാാളകവിിതയിിലെ� ജനപ്രിിയതയെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന രചനകളാാണ്്. ഇടശ്ശേ�രിി
യുടെെ പൂതപ്പാാട്ട്് സൃഷ്ടിിച്ച ജനകീീയ വാായനാാനുഭവങ്ങളുടെെ പരിിസരംം മലയാാളിിയുടെെ ചരിിത്രപരവുംം
സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ സ്വവഭാാവസവിിശേ�ഷതകളിിലേ�ക്കാാണ്് കടന്നുചെ�ല്ലുന്നത്്. തിികച്ചുംം നാാടോ�ോടിി
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പാാരമ്പര്യയങ്ങളിില് ഊന്നിിയ കാാവ്യയഭാാഷ, മാാനസിികാാപഗ്രഥനക്ഷമമാായ പ്രമേ�യഘടന, ഗ്രാാമീീ
ണമാായ ചുറ്റുപാാടിില് ആവിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അതിിഭൗ�തിികമാായ അനുഭവമേ�ഖലകള് തുടങ്ങിി പല
സവിിശേ�ഷതകള് കൊ�ൊണ്ടുംം പൂതപ്പാാട്ട്് എന്ന കവിിത വ്യയത്യയസ്ത അടരുകളുള്ള കലാാസൃഷ്ടിിയാാണ്്.
ഗ്രാാമീീണനാായ ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ അനുഭവജ്ഞാാനമാാണ്് പൂതപ്പാാട്ടിിനെ� ജനകീീയമാാക്കിിയ പ്രഥമവുംം
പ്രധാാനവുമാായ ഘടകംം. കവിിത്വവത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച പൂര്വ്വനിിര്മ്മിിതമാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നയുക്തിികളിില്
നിിന്ന്് സമര്ത്ഥമാായിി പുറത്തുകടന്ന കവിി സങ്കീീര്ണജീീവിിതസമസ്യയകളുടെെ ബിംം�ബങ്ങളെ� സാാധാാ
രണക്കാാരുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അനിിശ്ചിിതത്വവങ്ങളാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചു.കവിിതയെ� അതിിന്് പ്രാാപ്ത
മാാക്കിി. അകാാരണമാായൊ�ൊരു ഭയംം നിിരന്തരംം അലട്ടുന്ന സാാധാാരണക്കാാരുടെെ ജീീവിിതത്തിില് എല്ലാാ
യ്്പ്പോ�ോഴുംം ഒരു പൂതത്തിിന്റെ� അദൃശ്യയസാാന്നിിധ്യയമുണ്ട്്. അമൂര്ത്തമാായ അനുഭൂതിികളിില് നിിന്ന്്,ഓ
ര്മ്മകളിില് നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന വ്യയത്യയസ്ത മുഖങ്ങളുള്ള പൂതങ്ങള്. ചതിി, സംംശയംം,
ഭീീതിി, ചെ�റുത്തു നിില്പ്പ്് എന്നിിവ അതിിന്റെ� അടിിയൊ�ൊഴുക്കാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.ഒരു
സമൂഹത്തിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിില് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന ചിില രഹസ്യയഭീീതിികള് കൂടുതല് സൂക്ഷ്മവുംം ആത്മനിി
ഷ്ഠവുമാാവുകയാാണ്് കവിിതയിില്. ഏറെെയുംം ആഖ്യാാ�നപരമാാണ്് ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിതകള്. പൂതപ്പാാട്ടുംം
അതിില് നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമല്ല.
കവിിത പൂര്വ്വനിിര്ണ്ണീീതമാായ വിിഷയവൃത്തങ്ങളിില് നിിന്ന്് പുറത്തു കടന്നു. ഇടശ്ശേ�രിിയിിലുംം
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയിിലുംം ഇതിിന്റെ� ശക്തമാായ ചിില ഈടുവെ�പ്പുകള് കാാണാംം�. ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ മറ്റു
കവിിതകളെ�ക്കാാള് കവിിയെ� പ്രസിിദ്ധനാാക്കിിയ കവിിതയെ�ന്ന്് ഒറ്റ വരിിയിില് പൂതപ്പാാട്ടിിനെ� വിിശേ�ഷിി
പ്പിിക്കാംം�. ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം സാാമ്പത്തിിക പ്രതിിസന്ധിി നേ�രിിടുന്ന കാാലഘട്ടത്തിില് സ്വവതേ� ദരിിദ്രമാായ
ജീീവിിതാാവസ്ഥയിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോയ ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ ചിിന്തകളുംം വിികാാരങ്ങളുംം മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ�
പലതരംം സങ്കീീര്ണതകളെ� അഴിിച്ചു പണിിയാാന് പരിിശ്രമിിച്ചു. കവിിത പൂവുംം പൂമ്പാാറ്റയുംം അല്ലാാതാായിി.
വക്കീീല് ഗുമസ്തനാായ ഇടശ്ശേ�രിി പലതരംം മനുഷ്യയരുമാായിി,അവരുടെെ ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ അനേ�കംം
പ്രശ്നങ്ങളുമാായിി നിിരന്തരംം സംംവദിിക്കാാന് നിിര്ബന്ധിിതനാായിി.ഇതിിന്റെ� പ്രതിിഫലനമാായിിരിിക്കാംം�
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിില് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടത്്. കേ�രളത്തിിലെ� കര്ഷക സമൂഹത്തിിന്റെ� ജീീവിിത
രീീതിികള്,സങ്കീീര്ണമാായ സാാമൂഹിിക ഘടന, വ്യയക്തിിപരമാായ പെ�രുമാാറ്റങ്ങള്, ആചാാരങ്ങള്,
വിിശ്വാാ�സങ്ങള്, അനുഷ്ഠാാനങ്ങള്, വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങള് തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിതയിില്
സമാാഹരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. പൂതന്, തിിറ, വെ�ളിിച്ചപ്പാാട്്, കുരുതിി, മന്ത്രവാാദംം തുടങ്ങിി ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിത
കളിില് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ആചാാരങ്ങള് നിിരവധിിയാാണ്്. വ്യയക്തിിയുംം സമൂഹവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം
ദൃഢതയോ�ോടെെ നിിലനിിര്ത്തുന്ന ചിില നാാടന് സംംസ്കൃതിികളെ�, മിിത്തുകളെ�, നിിരവധിി തലമുറകളുടെെ
അറിിവുകളെ� പൂതപ്പാാട്ട്് സ്വവരൂപിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. ഭാാഷയിിലെ� സംംഭാാഷണാാത്മകതകൊ�ൊണ്ട്് ജനകീീയ
മാായ ഒരു വാായനാാസംംസ്കാാരത്തിിലേ�ക്ക്് കവിിതയെ� കൊ�ൊണ്ട്് ചെ�ന്നെ�ത്തിിക്കുന്നു. നാാടോ�ോടിിപ്പാാട്ടുകള്,
നാാടോ�ോടിിക്കഥകള് എന്നിിവയുടെെ പാാരമ്പര്യം�ം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയ മറ്റു കവിിതകളുംം ഇടശ്ശേ�രിിയു
ടേ�താായിിട്ടുണ്ട്്. സാാര്വദേ�ശീീയമെെന്ന്് വിിളിിക്കാാവുന്ന ഘടനാാപാാരമ്പര്യയമാാണ്് നാാടോ�ോടിിക്കവിിതകളു
ടേ�യുംം കഥകളുടേ�യുംം സവിിശേ�ഷത. വൈൈയക്തിികാംം�ശങ്ങളെ�ക്കാാളേ�റെെ സാാമൂഹിികാംം�ശങ്ങളാാണ്്
അവയിില് പ്രതിിഫലിിക്കുക. അവ കീീഴാാള ജീീവിിതങ്ങളെ� സ്പര്ശിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രമേ�യംം, ഭാാഷ, പ്രകൃതിി
ബിംം�ബങ്ങള് തുടങ്ങിി വ്യയത്യയസ്ത ഘടകങ്ങള് പൂതപ്പാാട്ടിിന്റെ� ജനപ്രിിയതയെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ചു.
മലബാാറിില് പൂരത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് പൂതത്തിിന്റെ� എഴുന്നെ�ള്ളത്ത്് പതിിവാാണ്്. ഈ
നാാട്ടാാചാാരംം ഒരേ� സമയംം ക്ഷേ�ത്രാാനുബന്ധവുംം കാാര്ഷിികസംംസ്കൃതിിയുടെെ ബാാക്കിിപത്രവുമാാണ്്.
ഇത്തരംം ഒരു വൈൈകാാരിികപശ്ചാാത്തലത്തിില് നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പൂതപ്പാാട്ട്് രചിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
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തെ�യ്യംം, തിിറ തുടങ്ങിിയ കലകള് ഒരു നാാടിിന്റെ� പൊ�ൊതുവിികാാരമാായിി മാാറുന്ന പ്രതിിഭാാസംം വര്ഷാാ
വര്ഷംം കടന്നുവരുന്ന പൂതത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചുംം ശരിിയാാണ്്. ഈ പൂതത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചുള്ള
പൂര്വ്വകഥകള് പല പല ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം വാാമൊ�ൊഴിികളുമാായിി പ്രചരിിച്ചിിരുന്നു.ഉണ്ണിിയെ� അന്വേ�േഷിി
ച്ച്് കൊ�ൊയ്ത്തുകഴിിഞ്ഞാാല് വീീടുതോ�ോറുംം കയറിിയിിറങ്ങുന്ന, സ്നേ�ഹിിക്കാാനറിിയാാവുന്ന പൂതത്തെ�യാാണ്്
ഇടശ്ശേ�രിി കവിിതയിിലേ�ക്ക്് കൂട്ടിിയത്്.പ്രമേ�യസ്വീീ�കരണത്തിിലൂടെെ ഒരു ജനതയെ� ആഴത്തിില് സ്വാാ�
ധീീനിിക്കുന്ന വിിധംം ഒരു ആന്തരിിക ദൃഢത്വംം� കവിിത കൈൈവരിിച്ചു. മിിത്ത്്, ഐതിിഹ്യംം� തുടങ്ങിിയവ
കേ�വലംം കെ�ട്ടുകഥകളാായിി മാാത്രംം കണ്ട്് ഒരു നാാടിിനുംം തള്ളിിക്കളയാാന് കഴിിയാാറിില്ല. ഇതിിന്റെ�
കര്മ്മമേ�ഖല വ്യാാ�പിിച്ചുകിിടക്കുന്നത്് ജനങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിികബോ�ോധത്തിിലാാണ്്. പൂതപ്പാാട്ട്് എന്ന
കവിിതയെ� ജനകീീയമാാക്കിിയതിില് ഈ സവിിശേ�ഷബോ�ോധംം പ്രധാാന പങ്കുവഹിിച്ചു. അക്കാാലത്ത്്
ഏറ്റവുംം ജനകീീയമാായിിരുന്ന റേ�ഡിിയോ�ോ നാാടകത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിലാാണ്് കവിി പൂതപ്പാാട്ട്് എഴുതിിയിിരിി
ക്കുന്നത്്. റേ�ഡിിയോ�ോ നാാടകംം രചിിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേ�ശ്യയത്തോ�ോടെെയാാണ്് താാന് പൂതപ്പാാട്ട്് എഴുതുവാാന്
തുടങ്ങിിയതെ�ന്ന്് ഇടശ്ശേ�രിി പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാല് ഇത്് മലയാാളത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായ
കവിിതയാായിിത്തീീരുകയാായിിരുന്നു. സന്ധ്യാാ�നാാമവുംം കഴിിഞ്ഞ്് ഗൃഹപാാഠത്തിിന്് മുന്നിിലിിരുന്ന്് ഉറക്കംം
തൂങ്ങുന്ന ഉണ്ണിിയോ�ോട്് എന്നാാല് ഇനിിയൊ�ൊരു കഥയാായാാലോ�ോ എന്ന്് ചോ�ോദിിക്കുന്ന ചേ�ച്ചിിയാാണ്്
കവിിതയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവ്്. കുഞ്ഞിിന്റെ� ബാാലഭാാവനയിിലേ�ക്ക്് ചേ�ച്ചിി ഉരുട്ടിിക്കൊ�ൊടുക്കുന്ന കഥയുടെെ
ഉരുള മലയാാളിിയുടെെ ഗൃഹാാതുരഭാാവനയിില് വളരെെവേ�ഗംം അലിിഞ്ഞുചേ�ര്ന്നു. ഗദ്യയവുംം പദ്യയവുംം
കലര്ന്നുവരുന്ന പുതുമയുള്ള രീീതിി കാാവ്യയത്തെ� പല ജനകീീയാാവിിഷ്ക്കാാരരൂപങ്ങളിിലേ�ക്കുംം പരിി
വര്ത്തിിപ്പിിക്കാാന് ശേ�ഷിിയുള്ളതാാക്കിി. നാാടകംം, കഥാാപ്രസംംഗംം, സംംഗീീതനൃത്തശിില്പംം തുടങ്ങിി
പല രൂപങ്ങളിില് കവിിത ജനകീീയ സദസ്സുകളിില് പല തവണ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു. ഗ്രാാമീീണരാായ
സാാധാാരണക്കാാരുള്പ്പെ�ടെെ പലരുംം കവിിതയിിലെ� വരിികള് ഹൃദിിസ്ഥമാാക്കിി. ഗദ്യയരചനകള് വാായിി
ച്ചാാസ്വവദിിക്കാാന് മലയാാളിികള് ആരംംഭിിച്ചുകഴിിഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിിലാാണ്് ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ ആഖ്യാാ�നസ്വവ
ഭാാവമുള്ള കവിിതകള് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്. കഥയുടെെ ക്രയശേ�ഷിിയുംം വാായനക്കാാരുമാായിി നേ�രിിട്ട്്
സംംവദിിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെെ തെ�രെെഞ്ഞെ�ടുപ്പുംം ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിതകളിില് സവിിശേ�ഷമാായുംം പൂതപ്പാാ
ട്ടിില് മുന്നിിട്ട്് നിില്ക്കുന്നതാായിിക്കാാണാംം�.
ഇടശ്ശേ�രിിയെ�പ്പോ�ോലെ� വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയേ�യുംം പ്രചോ�ോദിിപ്പിിച്ചത്് ഗ്രാാമീീണജീീവിിതമാാണ്്.
അവിിടെെ ജീീവിിക്കുന്ന സാാധാാരണക്കാാരുടെെ പ്രശ്നങ്ങളാാണ്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിത കേ�വലംം
ശാാലീീനമാായ ഗ്രാാമദൃശ്യയങ്ങളല്ലാാതെ�യാാവുന്നതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�. പലതരംം പഠനങ്ങള്ക്ക്്,
അപഗ്രഥനങ്ങള്ക്ക്് വിിധേ�യമാായ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിതകളുടെെ കൂട്ടത്തിില് ‘മാാമ്പഴംം’ എന്ന
കവിിത വളരെെയേ�റെെ ജനകീീയമാായിി. ഒരു കാാലഘട്ടത്തിില് അതിിന്് അസാാധാാരണമാായ പ്രചാാരംം
ലഭിിച്ചു. ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടോ�ോ ശൈൈലിികൊ�ൊണ്ടോ�ോആവിിഷ്ക്കരണ സമ്പ്രദാായംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ തത്വവചിിന്തകൊ�ൊ
ണ്ടോ�ോ ഏത്് വിിധേ�നയാാണ്് അത്് ഇത്രമാാത്രംം ജനഹൃദയങ്ങളെ� വൈൈകാാരിികമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ച
തെ�ന്ന്് ചിിന്തിിക്കുമ്പോ�ോള് ജനപ്രിിയത എന്ന സങ്കല്പനംം പുനര്വിിചാാരാാര്ഹമാാവുംം. മലയാാളഭാാവന
എങ്ങനെ�യാാണ്് വൈൈകാാരിികത, മനുഷ്യയബന്ധങ്ങള്, വേ�ര്പാാട്് എന്നിിവയെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയ
തെ�ന്ന്് സൂക്ഷ്മമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടിി വരുംം. സാാധാാരണക്കാാര്ക്കിിടയിില് പ്രയോ�ോഗത്തിിലുള്ള
ലളിിതമാായ ഭാാഷണശൈൈലിിയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി കവിിതയിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. വൈൈകാാരിിക
മുഹൂര്ത്തങ്ങളുംം കുടുംംബബന്ധങ്ങളുംം മലയാാളിികളെ� ആഴത്തിില് സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈ വൈൈകാാരിി
കപരിിസരത്തിില് കാാലാാനുസൃതമാായ ഏറ്റക്കുറച്ചിിലുകള് ഉണ്ടാാവാം�ം. അമ്മ-കുഞ്ഞ്് എന്ന ബന്ധവുംം
അതിിനെ� ചുറ്റിിപ്പറ്റിി രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്ന വൈൈകാാരിികാാനുഭൂതിിയുംം അനുസ്മരിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
പൂതപ്പാാട്ടുപോ�ോലെ� മാാമ്പഴവുംം ഒരു സാാഹിിത്യയസൃഷ്ടിി എന്നതിിനപ്പുറത്തേ�ക്ക്് ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക
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സ്വവത്വാാ�വിിഷ്ക്കാാരമാാവുന്നത്്. നാാട്ടിിന്പുറത്തെ� ഒരിിടത്തരംം കുടുംംബത്തിിലെ� സാാധാാരണദൃശ്യയമാാണ്്
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി മാാമ്പഴത്തിിന്് പശ്ചാാത്തലമാാക്കുന്നത്്. മാാങ്കുല പറിിച്ചെ�ടുത്ത്് അമ്മയുടെെ അരിികിി
ലേ�ക്ക്് സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ ഓടിിയെ�ത്തുന്ന കുഞ്ഞ്്. അവന്റെ� കുസൃതിി കണ്ട്് കയര്ക്കുന്ന അമ്മ.
വാായനക്കാാര് തങ്ങളുടെെ സ്വവന്തംം അനുഭവത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിില് ആ കവിിത വാായിിച്ചാാസ്വവദിിച്ചു.
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തോ�ോടെെ സാാഹിിത്യയവുംം കലയുംം ആസ്വവദിിക്കുന്നതിിനുംം
നിിര്മ്മിിക്കുന്നതിിനുംം ചിില പ്രത്യേ�േക വിിഭാാഗക്കാാര്ക്കുണ്ടാായിിരുന്ന കുത്തക പൊ�ൊളിിഞ്ഞു. ഇതോ�ോടെെ
വലിിയൊ�ൊരു ജനാാധിിപത്യയവല്ക്കരണമാാണ്് കേ�രളീീയ പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിില് സംംഭവിിച്ചത്്. ബഹുജ
നങ്ങളാാസ്വവദിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയവുംം സംംഗീീതവുംം അഭിിനയവുംം സാാങ്കേ�തിികമാായിി ഉയര്ന്നതല്ല എന്ന
നിിലപാാടിില് ചിില പണ്ഡിിതപക്ഷംം ഉറച്ചു നിിന്നതുംം ചരിിത്രമാാണ്്. നവോ�ോത്ഥാാന ആശയങ്ങളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കേ�രളീീയ സാാമൂഹിിക ബന്ധങ്ങള് പുനര്വിിഭാാവന ചെ�യ്യപ്പെ�ടാാനുംം വാായനക്കുംം ആശയ
സംംവാാദത്തിിനുംം അവസരമൊ�ൊരുക്കുന്ന ജനാാധിിപത്യയ ഇടങ്ങള് രൂപംം കൊ�ൊള്ളാാനുംം തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ
സാാധാാരണക്കാാര്ക്കുംം അറിിവിിനുംം ഇടയിിലുള്ള മധ്യയവര്ത്തിികളെ� ഒഴിിവാാക്കാാന് സാാധിിച്ചു തുടങ്ങിി.
പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയപ്രസ്ഥാാനവുംം കേ�രളീീയഗ്രന്ഥശാാല പ്രസ്ഥാാനവുംം ഇതിില് നിിര്ണാായകമാായ
പങ്കുവഹിിച്ചു. സാാഹിിത്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ പുസ്തകവാായനയിില് തന്നെ� ഗദ്യം�ം സാാധാാരണക്കാാരുടേ�തുംം
പദ്യം�ം അഭിിജാാതരുടേ�തുമെെന്ന ഒരു ധാാരണ നിിലനിിന്നിിരുന്നു.എന്നാാല് അത്തരംം അബദ്ധധാാരണ
കളെ� നാാമാാവശേ�ഷമാാക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ളതാായിിരുന്നു എഴുത്തച്ഛന്റേ�യുംം കുഞ്ചന് നമ്പ്യാാ�രുടേ�യുംം
ചങ്ങമ്പുഴയുടേ�യുംം കവിിതകള്ക്ക്് ലഭിിച്ച ജനസമ്മതിി.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ‘മാാമ്പഴ’ത്തിിലേ�ക്ക്് വരുമ്പോ�ോള് ജനകീീയതയെ� നിിര്ണയിിച്ച പ്രധാാന
ഘടകംം അനാാര്ഭാാടലളിിതമാായ പ്രതിിപാാദനരീീതിിയാാണെ�ന്ന്് കാാണാാനാാകുംം. ‘അങ്കണത്തൈ�മാാ
വിില് നിിന്നാാദ്യയത്തെ� പഴംം വീീഴ്കെെ’ എന്ന കാാവ്യാാ�രംംഭംം ആദ്യയവാായനയിില് പ്രത്യേ�േകതയുള്ളതാായിി
തോ�ോന്നിില്ല. ഓരോ�ോ വാായനയിിലുംം വാാക്കിിന്റെ� തെ�രെെഞ്ഞെ�ടുപ്പിില് കവിി പുലര്ത്തിിയ ജാാഗ്രത വെ�ളിി
പ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങുകയുംം ചെ�യ്യുംം. കാാവ്യയരചനാാപാാരമ്പര്യയത്തിില് വള്ളത്തോ�ോളോ�ോ ജിി. ശങ്കരക്കുറുപ്പോ�ോ സ്വീീ�ക
രിിച്ച ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗതന്ത്രമല്ല വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി മാാമ്പഴത്തിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.നാാട്ടിിന്പുറത്തെ�
ഒരിിടത്തരംം കുടുംംബത്തിിന്റെ� അതിിസാാധാാരണമാായ ഒരു ദൃശ്യയത്തിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ഭാാവതീീവ്രമാായ
വൈൈകാാരിികമുഹൂര്ത്തങ്ങളെ� മെെനഞ്ഞെ�ടുക്കുകയാാണ്് കവിി. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� പരിിശീീലനമോ�ോ
ആസൂത്രണമോ�ോ ഇല്ലാാതിിരുന്ന ഗ്രാാമീീണ തലമുറ ‘മാാമ്പഴംം’ ഒരു കവിിതയാാണെ�ന്നതിിനെ�ക്കാാള്
ജീീവിിതമാാണെ�ന്ന നിിലയിില് വാായിിച്ചാാസ്വവദിിച്ചു. സാാഹിിത്യംം� എന്താാവണംം, എന്തിിനാാവണംം തുടങ്ങിിയ
ചോ�ോദ്യയങ്ങള് അതിിശക്തമാായിി ഉയര്ന്നുവന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ഘട്ടത്തിിലാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ
‘മാാമ്പഴംം’ പുറത്തുവരുന്നത്്. പുരോ�ോഗമനചിിന്തയുടേ�യുംം ജനാാധിിപത്യയസാാമൂഹ്യയനീീതിിയുടേ�യുംം മതേ�തര
ത്വവത്തിിന്റെ�യുംം വഴിിയിിലൂടെെ നയിിക്കുന്ന സോ�ോദ്ദേ�ശ്യയസാാഹിിത്യയമാാണ്് സാാമൂഹിിക നന്മക്കാാവശ്യയമെെന്ന്്
ഇടതുപക്ഷപ്പാാര്ട്ടിികള് വിിശ്വവസിിച്ച ഘട്ടമാാണത്്.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ‘മാാമ്പഴംം’ മനഃഃശാാസ്ത്രപരമാായ പല വിിശകലനങ്ങള്ക്കുംം വിിധേ�യമാായ
കൃതിിയാാണ്്. എന്നാാല് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ഏറ്റവുംം മഹത്താായ രചനയാായല്ല ‘മാാമ്പഴംം’ വിില
യിിരുത്തപ്പെ�ടുന്നത്്. ജനകീീയത തന്നെ�യാാണ്് ഈ കാാവ്യയത്തെ� ശ്രദ്ധേ�യമാാക്കിിയ ഘടകംം.
മരണംം എന്ന അനിിവാാര്യയമാായ വേ�ര്പാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓര്മ്മപ്പെ�ടുത്തലാാണ്് ഈ കവിിത.
ആ മരണമാാവട്ടെെ ഒരു കുഞ്ഞിിന്റേ�തുംം. അനുകരണാാത്മകങ്ങളുംം കൃത്രിിമവുമാായ വിിലാാപങ്ങളോ�ോട്്
ഐക്യയപ്പെ�ടുക എളുപ്പമല്ല. സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്ന്് തോ�ോന്നിിക്കുമ്പോ�ോള് തന്നെ� ഭാാവാാത്മകവുംം വൈൈകാാ
രിികവുമാാവേ�ണ്ടതുണ്ട്് അവയ്ക്ക്്. ‘മാാമ്പഴംം’ ജീീവസ്സുറ്റ ഒരു യാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാായിി വാായനക്കാാര്ക്ക്്
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അനുഭവപ്പെ�ട്ടു. സാാധാാരണമനുഷ്യയരുടെെ നിിത്യയജീീവിിതത്തിില് സംംഭവിിക്കുന്ന അതിിസാാധാാരണമാായ
ഒരു സന്ദര്ഭത്തെ�യാാണ്് യാാതൊ�ൊരു അഭിിജാാതഭാാവവുമിില്ലാാതെ� കവിിതയിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്.
ഇതിിനോ�ോട്് പ്രമേ�യപരമാായിി സാാമ്യയമുള്ള റഫീീക്ക്് അഹമ്മദിിന്റെ� ‘തോ�ോരാാമഴ’യുംം സാാധാാരണക്കാാ
രുടെെ വാായനാാഭിിരുചിിയെ� വൈൈകാാരിികമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ച കവിിതയാാണെ�ന്ന്് കാാണാംം�. വാായനക്കാാര്
എന്ന ആള്ക്കൂട്ടംം ആഖ്യാാ�നരൂപങ്ങളെ� അഭിിരുചിിക്കനുസരിിച്ച്് പാാകപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുകയാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ‘മാാമ്പഴംം’ വീീണ്ടുംം വീീണ്ടുംം വാായിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ‘മാാമ്പഴംം’ മലയാാള കവിിതാാചരിിത്രത്തിിലെ� ജനപ്രിിയേ�തിിഹാാസമാായിി
ഓര്മ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്ന രചനയാാണ്്. വാായനക്കാാരെെ വൈൈകാാരിികപ്രതിികരണങ്ങള് സജ്ജമാാക്കുന്ന
വിിധംം കണ്ണീീരുംം ദുരന്തവുംം ഇടകലര്ന്ന ഭാാവാാന്തരീീക്ഷമാാണ്് കവിിതയിിലുടനീീളംം നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കു
ന്നത്്. പല പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളിിലൂന്നിി വിിവിിധ തരത്തിിലുള്ള വിിമര്ശനാാത്മക വാായനകള് മാാമ്പഴ
ത്തിിന്് സംംഭവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പെ�ണ്മനഃഃശാാസ്ത്രത്തിിന്റേ�യുംം സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റേ�യുംം കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിലൂടെെ വന്ന
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്് എടുത്തു പറയേ�ണ്ടവ. ലിംം�ഗ-തൊ�ൊഴിില് പദവിി മൂല്യയങ്ങളിില് വീീട്ടമ്മയെ�ന്ന
പുതിിയ നിിര്മ്മിിതിി നടത്തിി ഭദ്രമാാക്കിിയ പുരുഷപ്രത്യയയശാാസ്ത്രമാാണ്് മാാമ്പഴംം എന്ന്് സ്ത്രീീവാാദനിിരൂ
പണംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.
മാാമ്പഴത്തിിന്് ലിിവിിങ്്സ്റ്റണ് ലാാര്നെ�ഡ്് എന്ന കവിിയുടെെ അച്ഛന് മറക്കുന്നു(Father
forgets) എന്ന കവിിതയോ�ോട്് കടപ്പാാടുണ്ട്് എന്ന വിിമര്ശനമുന്നയിിച്ചത്് എംം. കെ�. മേ�നോ�ോന്
ആണെ�ന്ന്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ഓര്ക്കുന്നു. ഈ സ്മരണക്ക്് മാാമ്പഴത്തിിന്റെ� ജനപ്രിിയതയുമാായിി
ചെ�റുതല്ലാാത്തൊ�ൊരു ബന്ധംം കാാണാംം�. പൂതപ്പാാട്ട്്, മാാമ്പഴംം, ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത എന്നീീ മൂന്നു
കവിിതകളിിലുംം പിിതാാവിില്ലാാത്തതിിന്റെ� അരക്ഷിിതത്വംം� വാായനക്കാാരെെ വല്ലാാതെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്
.അമ്മയുംം ആണ്കുഞ്ഞുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധമാാണ്് മൂന്ന്് കവിിതകളുടേ�യുംം പ്രതിിപാാദ്യയവിിഷയംം.
‘പൂതപ്പാാട്ടിിലുംം’ ‘മാാമ്പഴ’ത്തിിലുംം അച്ഛന് അദൃശ്യയനാാണ്്. ‘ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത’യിിലെ� അച്ഛനാാ
വട്ടെെ അകാാലമൃത്യുു സംംഭവിിക്കുന്നു. അത്തരമൊ�ൊരു ഘട്ടത്തിില് സമൂഹംം രക്ഷാാകര്ത്തൃത്വംം� ഏറ്റെെ
ടുക്കേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന അബോ�ോധംം ഇവിിടെെ ഏറിിയോ�ോ കുറഞ്ഞോ�ോ പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നു. അബോ�ോധമാായ
ഒരു സാാത്മീീകരണംം ഈ കവിിതയോ�ോട്് മലയാാളിി വാായനാാസമൂഹത്തിിനുണ്ടാായതിില് അദൃശ്യയ
നാായ പിിതാാവ്് എന്ന ഘടകംം നിിര്ണാായകമാാണ്്. മലയാാളിിത്തമുള്ള വീീട്ടകങ്ങളാാണ്് ഈ മൂന്നുക
വിിതകളുടേ�യുംം പശ്ചാാത്തലംം. അവയെ� ആ നിിലയിില് സംംരക്ഷിിച്ചുനിിര്ത്തേ�ണ്ട ഉത്തരവാാദിിത്വംം�
വലുതാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം വാായനക്കാാരിിലുണ്ട്്. ഗാാര്ഹിികതയുടെെ മതിില്ക്കെ�ട്ടിിനുള്ളിില് മലയാാളിി
സ്വവയംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാന് നടത്തിിയ ശ്രമങ്ങളെ� കവിിത കൃത്യയമാായിി പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നു. മനു
ഷ്യയന്റെ� ശാാശ്വവതദുഃഃഖത്തിിന്റേ�യുംം നിിസ്സഹാായാാവസ്ഥയുടേ�യുംം ഭാാഗമാായിി ‘മാാമ്പഴ’ത്തെ� മലയാാളിി
വാായിിച്ചവസാാനിിപ്പിിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിില് അര്ത്ഥമിില്ല.
മാാമ്പഴംം പുറത്തിിറങ്ങിിയ ഘട്ടംം വളരെെ പ്രധാാനമാാണ്്. 1936-ലാാണ്് മാാമ്പഴംം പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാാവു
ന്നത്്. 1937-ല് ചങ്ങമ്പുഴയുടെെ ‘വാാഴക്കുല’ പുറത്തിിറങ്ങിി. പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച
വലിിയ ചര്ച്ചകള് നടക്കുന്ന ഘട്ടമാായിിരുന്നു 1930-കള്. ‘മാാമ്പഴംം’ ഉള്പ്പെ�ടുന്ന കവിിതാാസമാാഹാാര
മാായ കന്നിിക്കൊ�ൊയ്ത്തിിന്് എഴുതിിയ അവതാാരിികയിില് കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാാരാാര് ഇങ്ങനെ� അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.
‘ഈ അമ്മ ഒരു തൊ�ൊഴിിലാാളിിസ്ത്രീീയോ�ോ, അതോ�ോ മുതലാാളിി സ്ത്രീീയോ�ോ എന്ന്് അന്വേ�േഷിിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടു
വേ�ണംം ഈ കൃതിിയിില് പുരോ�ോഗതിിയുണ്ടോ�ോ-കേ�രളത്തിിന്റെ� നവോ�ോത്ഥാാനമുണ്ടോ�ോ എന്ന്്
നിിശ്ചയിിപ്പാാന് എന്നു കരുതുന്ന ഒരു സാാഹിിത്യയകക്ഷിിയുണ്ട്്. അവരോ�ോട്് എന്തു സമാാധാാനംം
പറയാാനാാണ്്?’			
(കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാാരാാര്, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിത)
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ഈ നിിരീീക്ഷണംം ചരിിത്രപരമാായ ചിില അംംശങ്ങളെ� പാാടെെ തിിരസ്ക്കരിിക്കുന്നു. ഇതിിനെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച്് ‘കാാവ്യയനീീതിികള് കാാലസമ്മതങ്ങള്’ എന്ന പുസ്തകത്തിില് ടിി. എംം. സോ�ോമലാാല് നടത്തുന്ന
നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
“ആദ്യയഘട്ടത്തിില് വാാഴക്കുലയ്ക്ക്് ലഭിിച്ച പ്രചാാരംം മാാമ്പഴത്തിിന്് ലഭിിച്ചോ�ോ എന്ന്് സംംശയമാാണ്്.
അത്രമേ�ല് പതിിപ്പുകള് വിിറ്റുപോ�ോയ കൃതിിയാാണ്് വാാഴക്കുല. എന്നാാല് രാാഷ്ട്ര-സംംസ്ഥാാന
പിിറവിികള്ക്കുശേ�ഷംം സാാമൂഹ്യയ സുസ്ഥിിരതയിിലേ�ക്ക്് പടിിപടിിയാായിി നടന്നടുത്തുകൊ�ൊണ്ടിി
രിിക്കുന്ന കേ�രളത്തിില് അമ്പതുകള്ക്കുശേ�ഷംം ഇന്നോ�ോളമുള്ള ചരിിത്രത്തിില് ഇതിിലേ�തു
കവിിതക്കാാണ്് പ്രചാാരംം എന്നാാലോ�ോചിിക്കുമ്പോ�ോള് അച്ചടിിക്കണക്ക്് നോ�ോക്കാാതെ� തന്നെ�
പറയാംം� മാാമ്പഴത്തിിനാാണ്്. ഇതിിന്റെ� കാാരണമന്വേ�േഷിിക്കുമ്പോ�ോള് എത്തിിച്ചേ�രാാവുന്ന നിിഗമനംം
ശ്രീീ കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാാരാാര് ജീീവിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിില് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നെ�റ്റിി ചുളിിപ്പിിച്ചേ�നേ�. കാാരണംം
മാാരാാരുടെെ ഭാാഷയിില് പറഞ്ഞാാല് കേ�രളീീയ സ്ത്രീീ (സ്ത്രീീ മാാത്രമല്ല സമൂഹംം)തൊ�ൊഴിിലാാളിി
സ്ത്രീീയിില് നിിന്ന്് മുതലാാളിി സ്ത്രീീയാാവാാന് തുടങ്ങുന്ന പരിിണാാമത്തിിന്റെ� ഘട്ടമാാണിിത്്. സ്വവന്തമാായിി
തൊ�ൊടിിയുംം മാാവുംം അതിിലെ� പഴംം കഴിിക്കാാനൊ�ൊരു ഉണ്ണിിയുംം കേ�രളത്തിില് ജനകീീയമാായപ്പോ�ോള്
മാാമ്പഴത്തിിന്റെ� വിിനിിമയശേ�ഷിിയുംം കൂടിി. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ‘വാാഴക്കുല’ ഒരു ഭൂതകാാലകൃതിിയുംം
‘മാാമ്പഴംം’ ഒരു സമകാാലിിക കൃതിിയുമാാണ്് നമുക്കിിന്ന്്. അത്ഭുതംം! രണ്ടുംം എഴുതപ്പെ�ടുന്നത്്
എട്ടു പതിിറ്റാാണ്ടുകള്ക്ക്് മുമ്പ്്. വയസ്സിില് മൂത്തത്് മാാമ്പഴവുംം!”
							

(പുറംം 25, സോ�ോമലാാല്)

കാാല്പനിികമാായ ഒരു വൈൈകാാരിികലോ�ോകംം കവിിതക്കകത്ത്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി രൂപപ്പെ�ടുത്തിി
യെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. അതിിന്റെ� ആസ്വാാ�ദനംം ചരിിത്രനിിരപേ�ക്ഷമാായ വഴിികളിിലൂടെെയല്ല സഞ്ചരിിച്ചതെ�ന്ന്്
മാാത്രംം. ജനപ്രിിയകവിിതയിിലെ� കണ്ണീീര്ക്കാാലംം ഈ മൂന്ന്് കവിിതകളേ�യുംം പിിന്തുടരുന്നു.
വയലാാറിിന്റെ� ‘ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത’യുംം വാായനക്കാാരെെ സമീീപിിക്കുന്നത്് വൈൈകാാരിിക
മാായാാണ്്. വളരെെ ലഘുവാായ ഈ കവിിത സൃഷ്ടിിച്ച വൈൈകാാരിിക പ്രതിികരണങ്ങള് മറ്റ്് വയലാാര്
കവിിതകളെ�ക്കാാള് വളരെെ വലുതാായിിരുന്നു. വിിരഹംം, മരണംം, വിിലാാപംം തുടങ്ങിിയവ മലയാാളിിക
ള്ക്കിിടയിില് ഏറ്റവുംം ശക്തമാായ സംംവേ�ദനോ�ോപാാധിികളാാണ്്. പൂതപ്പാാട്ട്്, മാാമ്പഴംം, ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു
ചിിത എന്നീീ മൂന്നു കവിിതകളിിലുംം ഇതിിന്റെ� പലമാാതിിരിി പ്രകാാരഭേ�ദങ്ങള് കണ്ടെ�ത്താാനാാവുംം.
വയലാാറിിന്റെ� ‘ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത’ സവിിശേ�ഷമാായ ഒരു വൈൈകാാരിിക പശ്ചാാത്ത
ലത്തിിലാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. മലയാാളിിക്ക്് അത്രയെ�ളുപ്പത്തിില് കയ്യൊ�ൊഴിിഞ്ഞു
കളയാാനാാവാാത്ത പൊ�ൊതുവിിഷയത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രത്തിിലേ�ക്ക്് അനേ�കംം ജീീവിിതചിിഹ്നങ്ങളെ�
ചേ�ര്ത്തുവെ�ക്കുകയാാണ്് കവിി.അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� കവിിതയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവിിവക്ഷകളോ�ോ
പുരോ�ോഗമനാാത്മക ആശയങ്ങളോ�ോ ഒന്നുമല്ല ചുറ്റുപാാടുമുള്ള സാാമാാന്യയജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളെ� കാാല്പനിി
കവല്ക്കരിിച്ചതുതന്നെ�യാാണ്് ‘ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത’യുടെെ ജനപ്രിിയതക്ക്് കാാരണമാായതെ�ന്ന്്
പറയാംം�. അച്ഛന്റെ� മരണംം തിിരിിച്ചറിിയാാതെ� ചന്ദനപ്പമ്പരമന്വേ�േഷിിച്ചു നടക്കുന്ന കുട്ടന്. ആലപ്പുഴക്ക്്
പോ�ോയിിവന്നാാല് അച്ഛന് കൊ�ൊണ്ടുവരാാറുള്ള ഓറഞ്ചിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ഓര്ക്കുന്ന കുട്ടിി മലയാാളിിയുടെെ ഉള്ളു
ലച്ചു. ആലപ്പുഴക്ക്് പോ�ോയിി എന്നു പറയുന്നതുപോ�ോലെ�യേ� മരിിച്ചു പോ�ോയിി എന്നതിിനര്ത്ഥമുള്ളൂ എന്ന്്
ചിിന്തിിച്ച കുഞ്ഞ്് പരിിചിിതമാായ ജീീവിിത സന്ദര്ഭങ്ങളിില് നിിന്ന്് അടര്ത്തിിയെ�ടുത്ത ഒരു കഥാാപാാ
ത്രത്തെ�പ്പോ�ോലെ� മലയാാളിിക്കനുഭവപ്പെ�ട്ടു. തന്റെ� ചുറ്റുംം നടക്കുന്നതൊ�ൊന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കാാനാാവാാതെ�
അച്ഛന് ഉറങ്ങിിയെ�ണീീക്കുംം വരെെ ശബ്ദമുണ്ടാാക്കരുതെ�ന്ന്് തന്നെ�ത്തന്നെ� ചട്ടംം കെ�ട്ടുന്ന കുട്ടനാാണ്്
കവിിതയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവ്്. അവന്റെ� നോ�ോട്ടമാാണ്് കവിിതയിിലാാകെ� കടന്നുവരുന്ന അന്തരീീക്ഷംം.

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം

21

ഒരു മെെലോ�ോഡ്രാാമയുടെെ ചിിരപരിിചിിതമാായ പശ്ചാാത്തലത്തെ� ലളിിതവുംം സുതാാര്യയവുമാായ പദവാാ
ക്യയങ്ങളിിലൂടെെ വാായനക്കാാരുടെെ വിിചാാരഘടനയെ� ആഴത്തിില് സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന വിിധത്തിില് രൂപ
പ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുകയാാണ്് ഇവിിടെെ. കൃത്രിിമമാായ കാാവ്യയബിംം�ബങ്ങളൊ�ൊന്നുംം കവിിതയിിലെ�വിിടെെയുംം
കടന്നുവരുന്നിില്ല.
‘പച്ചപ്പിിലാാവിിലത്തൊ�ൊപ്പിിയുംം വച്ചു കൊ�ൊണ്ടച്ഛന്റെ� കണ്പീീലിി മെെല്ലെ�ത്തുറന്നു ഞാാന്,
പെ�യ്്തുതോ�ോരാാത്ത മിിഴിികളുമാായ്്-എന്
കൈൈ തട്ടിി മാാറ്റിി പതുക്കയെ�ന് മാാതുലന്
എന്നെ�യൊ�ൊരാാള് വന്നു തോ�ോളത്തിിട്ടു
കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയ്്,കണ്ണീീരയാാളിിലുംം കണ്ടു ഞാാന്.
എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണച്ഛനിിന്നുണരാാത്തതെ�
നെ�ന്നെ�യെ�ടുത്തയാാളോ�ോടു ചോ�ോദിിച്ചു ഞാാന്’
					

(വയലാാര് രാാമവര്മ്മ, ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത)

ഈ മട്ടിിലാാണ്് കവിിത മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോവുന്നത്്. കുട്ടിിയുടെെ മനസ്സിിലൂടെെയുള്ള അവതരണംം
കാാവ്യയസന്ദര്ഭത്തെ� കൂടുതല് നിിഷ്കളങ്കവുംം വൈൈകാാരിികവുമാാക്കുന്നുണ്ട്്. കുട്ടിിയെ� എടുത്ത്് തോ�ോളത്തിിട്ട
മനുഷ്യയന്റേ�യുംം അകത്തിിരുന്ന്് കരയുന്ന അമ്മയുടേ�യുംം മുതിിര്ന്ന മനസ്സോ�ോടെെയാാണ്് മലയാാളിികള്
മുഴുവനുംം ആ കുഞ്ഞിിനെ� നോ�ോക്കിിക്കണ്ടത്്. അച്ഛനെ� വെ�ള്ളമൊ�ൊഴിിപ്പിിച്ച്് കുളിിപ്പിിക്കുന്നതുംം വെ�ള്ളമു
ണ്ടിിട്ട്് പുതപ്പിിക്കുന്നതുംം താാങ്ങിി പുറത്തേ�ക്കെ�ടുക്കുന്നതുംം നാാടകീീയമാായിി കവിിതയിില് അവതരിിപ്പിിക്കു
ന്നു. ഇതിിന്റെ�യെ�ല്ലാം�ം ആകെ�ത്തുകയാാണ്് ആ കവിിതക്ക്് ലഭിിച്ച വമ്പിിച്ച സ്വീീ�കാാര്യയത. ആലപ്പുഴയിിലെ�
ചേ�ര്ത്തലത്താാലൂക്കിില് വയലാാര് ഗ്രാാമത്തിില് വെ�ള്ളാാരപ്പള്ളിി കേ�രളവര്മ്മയുടേ�യുംം വയലാാര് രാാഘ
വപ്പറമ്പിില് അംംബാാലിികത്തമ്പുരാാട്ടിിയുടേ�യുംം മകനാായിിപ്പിിറന്ന കവിിയുടെെ ജീീവിിതംം തന്നെ�യാാണ്്
ഈ കവിിതക്ക്് വിിഷയമാായിിരിിക്കുന്നത്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോ�ോഴാായിിരുന്നു അച്ഛന്
കേ�രളവര്മ്മയുടെെ വിിയോ�ോഗംം. കവിിയുടെെ സ്വവകാാര്യയജീീവിിതാാനുഭവത്തിിന്റെ� യഥാാര്ത്ഥവിിവരണംം
എന്ന നിിലയിിലുംം ഈ കവിിത വാായനക്കാാരെെ വൈൈകാാരിികമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ചു. നിിരവധിി തവണ
യുവജനോ�ോത്സവവേ�ദിികളിിലൂടെെയുംം ദൃശ്യയശ്രാാവ്യയമാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെയുംം അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്ന
സവിിശേ�ഷത ‘പൂതപ്പാാട്ട്്, മാാമ്പഴംം എന്നീീ കവിിതകളെ�പ്പോ�ോലെ� ‘ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിത’ക്കുംം ഉണ്ട്്.
എല്ലാാവര്ക്കുംം എളുപ്പത്തിില് ചൊ�ൊല്ലാാവുന്നതുംം ഹൃദിിസ്ഥമാാക്കാാവുന്നതുമാാണ്് ഈ മൂന്നു കവിിതകളുംം.
വാായന ചരിിത്രപരമാായിി വളര്ന്നതിിനുപിിന്നിില് സാാക്ഷരത, വാായിിക്കാാനുള്ള ഒഴിിവുസമയംം,
അന്തരീീക്ഷംം എന്നീീ ഘടകങ്ങള്ക്ക്് വളരെെ വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. അതിില്ത്തന്നെ� മധ്യയവര്ഗാാഭിിരുചിി
കളെ� സ്വവതന്ത്രമാായിി നിിര്വ്വചിിക്കുകയാായിിരുന്നു ജനപ്രിിയസാാഹിിത്യംം�. ഭാാവുകത്വവപരമാായുംം ആശയ
പരമാായുംം ലളിിതവല്ക്കൃതമാായ ചിില രൂപാാവലിികള് നിിര്മ്മിിക്കുക മാാത്രമല്ല സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രപരവുംം
സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രപരവുമാായ ചിില വിിവക്ഷകളെ� മുഖ്യയധാാരയിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവരിികകൂടിിയാായിിരുന്നു
അവ. സാാഹിിത്യയകൃതിികളിില് ആരോ�ോപിിതമാാകുന്ന ഉത്തമാാനുത്തമ വര്ഗീീകരണങ്ങളെ� പൊ�ൊളിിച്ചു
കളയുകയുംം വൈൈകാാരിികമാായ സ്വാാ�ധീീനത്തിിലൂടെെ കേ�രളീീയ സമൂഹത്തെ� പ്രചോ�ോദിിപ്പിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തു.കമ്പോ�ോളത്തിിന്റെ� ആവശ്യയങ്ങള്ക്കനുസരിിച്ച്് സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം സാാഹിിത്യയകാാരനേ�യുംം
മാാററിിത്തീീര്ക്കുന്ന രീീതിിയല്ല ഇവിിടെെ പരാാമര്ശിിക്കുന്നത്്. അങ്ങനെ� ചെ�യ്തിിരുന്നെ�ങ്കിില് കാാലംം
കഴിിയുമ്പോ�ോള് രചയിിതാാക്കള് ആ നിിലയിില് അപ്രസക്തരാായിി മാാറിിയേ�നേ�. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ
മാാമ്പഴവുംം ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ പൂതപ്പാാട്ടുംം വയലാാറിിന്റെ� ആത്മാാവിിലൊ�ൊരു ചിിതയുംം ഇന്നുംം ആളുകള്
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ആസ്വവദിിക്കുകയുംം ആലപിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. വൈൈകാാരിികത, മനുഷ്യയബന്ധങ്ങള്, വേ�ര്പാാട്്,
മിിത്ത്് മുതലാായവയാാണ്് ഈ കവിിതകളെ� ജനപ്രിിയമാാക്കിിയ പൊ�ൊതുസവിിശേ�ഷതകള്. കാാല്പ്പ
നിികമാായ കഥാാവല്ക്കരണംം ഈ മൂന്ന്് കവിിതകളിിലുംം ദൃശ്യയമാാണ്്. 1950-കളിിലേ�യുംം 60-കളിിലേ�യുംം
നവസാാക്ഷരസമൂഹത്തിിന്റെ� അനുഭവലോ�ോകത്തെ� അവ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അക്ഷരംം അറിി
യാാത്തവര്ക്കുംം ഏറ്റുചൊ�ൊല്ലാാവുന്ന വിിധംം ലളിിതമാായിി രചിിക്കപ്പെ�ട്ട ഈ കവിിതകള് ശക്തമാായ
വൈൈകാാരിികഘടനക്കുള്ളിിലാാണ്് നിിലയുറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
വിിലാാപകാാവ്യയപ്രസ്ഥാാനംം മലയാാളകവിിതയുടെെ ചരിിത്രത്തിില് വളരെെമുമ്പേ� നിിലവിിലുള്ള
താാണ്്.വിിരഹദുഃഃഖമാാണ്് വിിലാാപത്തിിന്് കാാരണമാാകുന്നത്്. നിിത്യയവിിരഹത്തിിന്് ഹേ�തുവാായ ഏറ്റവുംം
വലിിയ വേ�ര്പാാടാാണ്് മരണംം. അത്തരംം പ്രമേ�യങ്ങള് വൈൈകാാരിിക പ്രതിികരണങ്ങള് ഉണര്ത്തുംം
വിിധംം മുമ്പുംം മലയാാളത്തിില് രചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. പൊ�ൊതുവെ� കണ്ണീീര്ക്കഥകള്ക്ക്് മലയാാളിി വാായ
നാാസമൂഹത്തിിനിിടയിില് ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ളത്് വമ്പിിച്ച സ്വീീ�കാാര്യയതയാാണ്്. മലയാാളിി വ്യയക്തിിബന്ധങ്ങള്ക്ക്്
നല്കുന്ന അമിിതമാായ പ്രാാധാാന്യംം� ഇതിിന്റെ� പിിന്നിില് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് കാാണാംം�. കേ�രളീീയ
പൊ�ൊതുമണ്ഡലംം രാാഷ്ട്രീീയാാഭിിപ്രാായങ്ങള് രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയുംം വൈൈകാാരിികപ്രതിികരണങ്ങള്ക്ക്്
സജ്ജമാാകുകയുംം ചെ�യ്തഘട്ടമാാണ്് 1950-കള്. മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ ദുഃഃഖംം തന്റെ� തന്നെ� ദുഃഃഖമാായിിക്കാാണുന്ന
ഒരു സമഭാാവന അക്കാാലത്ത്് രൂപംം കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.തൊ�ൊഴിിലാാളിിവര്ഗ്ഗ പ്രസ്ഥാാനങ്ങള്, കാാര്ഷിിക
പ്രസ്ഥാാനങ്ങള് തുടങ്ങിിയവ ഈ ചിിന്താാരീീതിിയുടെെ പ്രതിിഫലനങ്ങളാാണ്്.
ജനപ്രിിയതയുടെെ വിിഭജനരേ�ഖ ഈ കവിിതകളെ� സാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിില് അപ്രസക്തമാാ
ക്കിിയിില്ല എന്നത്് പ്രത്യേ�േകംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. പാാരാായണത്തിിലൂടെെയുംം പുനപ്പാാരാായണ
ത്തിിലൂടെെയുംം മാാമ്പഴവുംം പൂതപ്പാാട്ടുംം കുറേ�ക്കൂടിി മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്തു. വൈൈവിിധ്യാാ�ത്മകമാായ
അറിിവനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകുന്ന പല തരംം മനുഷ്യയരെെ ഒരുമിിച്ചുനിിര്ത്തുന്ന അനേ�കംം അടിി
യൊ�ൊഴുക്കുകളാാണ്് ഈ കവിിതകളിിലൂടെെ വിികസിിതമാായത്്. അതുതന്നെ�യാാണ്് ‘ജനപ്രിിയത’ എന്ന
പൊ�ൊതുനാാമകരണത്തിിലൂടെെ വീീണ്ടുംം അടിിവരയിിട്ടുറപ്പിിക്കുന്നതുംം.
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11. സോ�ോമലാാല് ടിി.എംം., 2016, കാാവ്യയനീീതിികള് കാാലസമ്മതങ്ങള്, മൈൈത്രിി ബുക്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം
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12. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ശ്രീീധരമേ�നോ�ോന്, 1984, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിതകള്, സാാഹിിത്യയപ്രവര്ത്തക സഹകരണ
സംംഘംം, കോ�ോട്ടയംം
13. ഷാാജിി ജേ�ക്കബ്്, 2009, ജനപ്രിിയസംംസ്കാാരംം ചരിിത്രവുംം സിിദ്ധാാന്തവുംം, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
14. ഇടശ്ശേ�രിി ഗോ�ോവിിന്ദന് നാായര്, 2012, ഇടശ്ശേ�രിിക്കവിിതകള്, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
15. വയലാാര് രാാമവര്മ്മ, 1984, വയലാാര് കവിിതകള്, നാാഷണല് ബുക്സ്്റ്റാാള്, കോ�ോട്ടയംം.

നീീതു സിി സുബ്രഹ്മണ്യയൻ.
1992 ൽ മലപ്പുറംം ജിില്ലയിിൽ ജനനംം. പട്ടാാമ്പിി സംംസ്കൃത കോ�ോളേ�ജ്്, തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാളംം സർവ
കലാാശാാല, കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം.യു.ജിി.
സിി. നെ�റ്റ്്, ജെ�.ആർ.എഫ്്. യോ�ോഗ്യയതകൾ നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി യുവ സാാഹിിത്യയ
പുരസ്കാാരംം, കുട്ടേ�ട്ടൻ കവിിതാാ പുരസ്കാാരംം, അന്തർ സർവകലാാശാാല കവിിതാാ പുരസ്കാാരംം, കൊ�ൊൽക്കത്ത
കൈൈരളിി സമാാജംം എൻഡോ�ോവ്്മെെന്റ് ് പുരസ്കാാരംം, കേ�രള കലാാമണ്ഡലംം കവിിതാാ പുരസ്കാാരംം എന്നിിവ
ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.
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5-7-5 അഥവാാ പ്രതിിസ്വവരത്തിിന്റെ� ഹൈൈകു
ഡോ�ോ. നിിധീീഷ്്.കെ�.പിി

അദ്ധ്യാാ�പകൻ, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല പയ്യന്നൂർ പ്രദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം.

ആദ്യയകാാല മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം അവ്യയക്തരേ�ഖയാാണ്്.തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയ
ത്തിിന്റെ� ചുവട്്പറ്റിി വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ച മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിന്് ഇസങ്ങളിിലൂടെെയുംം പ്രസ്ഥാാ
ങ്ങളിിലൂടെെയുംം കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെയുംം ബഹുസ്വവരമാായ ജീീവിിതത്തെ� ചിിത്രീീകരിിക്കുവാാൻ സാാധിിച്ചു.
ആധുനിികതയുടെെ ‘തുടർച്ചയുംം ഇടർച്ചയു’മാായിി കടന്നുവന്ന ഉത്തരാാധുനിികത ആധുനിികസാാങ്കേ�തിിക
വിിദ്യയയുടെെയുംം സൈൈബർ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം പുതുകവിിതകളെ� മലയാാളിികൾക്ക്് പരിിചയപ്പെ�ടു
ത്തിി. സൈൈബർ ഇടങ്ങൾ സജീീവമാായതോ�ോടുകൂടിി ഹൈൈകുകവിിതകൾക്ക്് പ്രചാാരംം ലഭിിച്ചു തുടങ്ങിി.
രൂപ - ഭാാവ തലങ്ങളിിൽ വലിിയ പരിിവർത്തനങ്ങൾക്കു വിിധേ�യമാായ ഒരു കാാവ്യയ സമ്പ്രദാായമെെന്ന
നിിലയിിൽ ഹൈൈകുപഠനത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
ജാാപ്പാാനീീസ്് രചനാാസങ്കേ�തമെെന്ന നിിലയിിൽ ഉത്ഭവിിച്ച്് മിിക്കലോ�ോകഭാാഷകളിിലുംം സ്ഥാാനംം
കണ്ടെ�ത്തിിയ ഹൈൈകുവിിന്റെ� അവധൂതൻ മസുവോ�ോ ബാാഷോ�ോ ആണ്്. മുഷിിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിിച്ച്്
ജപ്പാാന്റെ� ഗ്രാാമതീീരങ്ങളിിൽ അലഞ്ഞുനടന്ന മസുവോ�ോ ബാാഷോ�ോ ‘സെ�ൻ ജീീവിിതദർശനത്തെ�’ കവിി
തകളാാക്കിി ആവിിഷ്കരിിച്ചു.ആധുനിിക ഹൈൈകുവിിന്റെ� ആചാാര്യയൻ ഒരുതരത്തിിലുള്ള അലങ്കാാരങ്ങളുംം
കവിിതയ്ക്ക്് ആവശ്യയമിില്ലെ�ന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു. തന്റെ� ജീീവിിതംംപോ�ോലെ� ഒരുവച്ചുകെ�ട്ടലുകളുംം ഇല്ലാാതെ�
ഹൈൈകു രചിിക്കുവാാൻ മസുവോ�ോ ബാാഷോ�ോയ്ക്ക്് സാാധിിച്ചു. ജീീവിിതംം ലഘുവാാണെ�ന്നുംം അതുകൊ�ൊ
ണ്ടുതന്നെ� ലഘുതമാായതാാണ്് മധുരമെെന്നുംം മസുവോ�ോയെ�പ്പോ�ോലുള്ള ഹൈൈകുകവിികൾ കരുതുന്നു.
‘നിിഷ്പ്രയോ�ോജനത്തെ�’ കവിിതയുടെെ ഇതിിവൃത്തമാാക്കുന്ന ഹൈൈകു കവിികൾ പ്രകൃതിിയുടെെ ചാാക്രിിക സ്വവ
ഭാാവത്തോ�ോടുംം മാാനവഹൃദയത്തോ�ോടുംം ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുന്നു. സെ�ൻബുദ്ധദർശനങ്ങൾ ഹൈൈകുവിിനെ�
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.’നിിഷ്പ്രയോ�ോജന’ത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യം�ം മസുവോ�ോ ബാാഷോ�ോ വിിവരിിക്കുന്നത്് തന്റെ� കുടിി
ലിിനുമുന്നിിൽ നിിൽക്കുന്ന വാാഴയെ� നോ�ോക്കിിയാാണ്്.”അതിിന്റെ� നിിഷ്പ്രയോ�ോജന സ്വവഭാാവംം ഒന്നുകൊ�ൊണ്ടു
മാാത്രമാാണ്് താാൻ അതിിന്റെ� ഇഷ്ടക്കാാരനാായത്്. അതിിന്റെ� പൂക്കൾ അലങ്കാാരത്തിിന്് എടുക്കാാറിില്ല.
ഉപ്പുകാാറ്റേ�റ്റു നിിൽക്കുന്ന പഴംം അത്ര സ്വാാ�ദിിഷ്ഠവുമല്ല. തടിിയാാണെ�ങ്കിിൽ വാായ്ക്കു കൊ�ൊള്ളിില്ല. അതൊ�ൊ
ക്കെ�യാാണെ�ങ്കിിലുംം തനിിക്ക്് അതിിനോ�ോട്് ആരാാധനയാാണ്് തോ�ോന്നുന്നത്്. അതിിന്റെ� ഇലകളിിൽ
മഴവെ�ള്ളംം വീീണു തിിമിിർക്കുമ്പോ�ോഴുയരുന്ന ശബ്ദഘോ�ോഷംം ഒന്നുകൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം ആ വാാഴ എനിിക്ക്്
ആരാാധ്യയമാാവുകയാാണ്്.”
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ഹൈൈകു കവിിതകൾ അലങ്കാാരമുക്തമാാണ്്. മൂന്നുവരിിപ്പടപ്പിിന്് അലങ്കാാരങ്ങളോ�ോ ചമൽകാാര
ങ്ങളോ�ോ പ്രാാസമോ�ോ ആവശ്യയമിില്ലെ�ന്ന്് ഹൈൈകു കവിികൾ വിിശ്വവസിിക്കുന്നു.വരിികളിിലെ� അക്ഷരവ്യയന്യാാ�
സമാാണ്് ഹൈൈകുവിിന്് സൗൗന്ദര്യം�ം നൽകുന്നത്്.ഹൈൈകു കവിിതകൾ ലാാളിിത്യയത്തിിനുംം ലഘുത്വവത്തിിനുംം
പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്നുണ്ട്്. ദർശിിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിിൽ മഹത്വംം�ദർശിിക്കുന്ന ഹൈൈകുകവിികൾ ഒന്നിിനുംം
അമിിത പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്നിില്ല;ഒന്നിിനോ�ോടുംം അധിികംം മമത പുലർത്തുന്നിില്ല. എല്ലാാറ്റിിനുംം തുല്യയ
പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിി ആദ്യയവരിിയിിൽ അഞ്ചക്ഷരംം അടുത്ത വരിിയിിൽ ഏഴക്ഷരംം മൂന്നാംം� വരിിയിിൽ
അഞ്ചക്ഷരംം എന്നക്രമംം പാാലിിക്കുന്നു. ചിില്ലുകളെ� അക്ഷരമാായിി പരിിഗണിിക്കാാറിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഒരു
വരിിയിിൽ രണ്ട്് ചിില്ലക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോ�ോൾ ‘അര +അര = ഒന്ന്് ‘ എന്നാായിി കണക്കാാക്കാാറുണ്ട്്.
5-7-5 എന്ന മാാതൃക നിിഷ്ഠയാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് എഴുതുന്ന കവിിതകളെ� മാാത്രമാാണ്് പൊ�ൊതുവിിൽ
ഹൈൈകുവിിന്റെ� വിിഭാാഗത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിവരുന്നത്്. അക്ഷരക്രമ നിിബന്ധമാായ ശാാഠ്യയത്തിിനെ�
തിിരെെ സന്ദേ�ഹങ്ങളുംം വിിമർശനങ്ങളുംം ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ട്്.’മലയാാളത്തിിന്റെ� കാാവ്യയരചനാാസങ്കല്പങ്ങളെ�
ഒരു തരത്തിിലുംം തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ പോ�ോരുന്നതല്ല 5-7-5 ന്റെ� ലക്ഷ്മണരേ�ഖയുംം മറ്റ്് നിിബന്ധനക
ളുംം ‘ എന്ന്് മൗ�നംം പറയുന്നത്് എന്ന കാാവ്യയസമാാഹാാരത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ മോ�ോഹൻദാാസ്്
ചെ�റുവള്ളിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (പുറംം 10).നിിശിിതമാായ നിിയമങ്ങളാാണ്് ഹൈൈകുവിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യം�ം
.അത്് രൂപാാധിിഷ്ഠിിതമാാണ്്.രൂപംംഭാാവത്തെ� പോ�ോഷിിപ്പിിക്കുമെെന്ന്് ഹൈൈകു കവിികൾ കരുതുന്നു.ഈ
ഭാാവപോ�ോഷണത്തിിലൂടെെ ഹൈൈകുവിിന്റെ�താായ ഒറ്റയടിിപ്പാാതയെ� തിിരിിച്ചറിിയുവാാൻ സഹൃദയന്്
സാാധിിക്കുംം.
ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതകളിിലെ� മുഖ്യയവിിഷയംം പരിിസ്ഥിിതിിയാാണെ�ന്ന്് പറയുംംപോ�ോലെ�
ഹൈൈകുകവിിതകളിിലേ�യുംം പ്രമേ�യംം പലപ്പോ�ോഴുംം പരിിസ്ഥിിതിി സംംബന്ധിിയാാണ്്. “ഇല്ലിിമുളയെ� പഠിി
ക്കേ�ണ്ടതിിന്് ഇല്ലിിമുളയുടെെ അടുത്തേ�ക്കുംം പൈൈൻ മരങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ പൈൈൻമരങ്ങളുടെെ
അടുത്തേ�ക്കുംം ചെ�ല്ലുക. അവയെ� സമീീപിിക്കുമ്പോ�ോൾ നിിങ്ങളുടെെ ആത്മനിിഷ്ഠമാായ സകലമുൻധാാര
ണകളുംം മാാറ്റിിവച്ചേ�ക്കുക. അല്ലാാത്തപക്ഷംം, നിിങ്ങൾക്ക്് ഒന്നുംം പഠിിക്കാാനാാകിില്ല” എന്ന മത്് സുവോ�ോ
ബാാഷോ�ോയുടെെ (മൗ�നംം പറയുന്നത്്,പുറംം: 1) വാാക്യംം� ഹൈൈകുവിിന്റെ� പരിിപൂർണ്ണതയിിലേ�ക്കാാണ്്
കൈൈ ചൂണ്ടുന്നത്്.
മലയാാളസാാഹിിത്യംം� ഹൈൈകുവിിന്് വേ�ണ്ടത്ര പ്രസക്തിിയോ�ോ പ്രാാധാാന്യയമോ�ോ നൽകിിയിിട്ടിില്ല.
തമിിഴിിൽ സുബ്രഹ്മണ്യയ ഭാാരതിിയുംം മലയാാളത്തിിൽ സച്ചിിദാാനന്ദനുംം ഏതാാനുംം ഹൈൈകു കവിിതക
ളുടെെ വിിവർത്തനങ്ങൾ നിിർവഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. 2014ൽ ‘ അഷിിതയുടെെ ഹൈൈകു കവിിതകൾ’ പുസ്തക
രൂപത്തിിൽ പുറത്തിിറങ്ങുകയുണ്ടാായിി. മരണത്തിിന്് മുമ്പ്് ,മരുന്നിിന്റെ� ലോ�ോകത്തെ� ചിിത്രീീകരിിച്ച
ഹൈൈകുകവിിതകൾ അക്ഷരനിിഷ്ഠ പാാലിിക്കുന്നിില്ല. ‘മൂന്നടിി കൊ�ൊണ്ട്് മൂന്ന്് ലോ�ോകവുംം അളക്കുന്ന ‘
കവയത്രിി ആത്മപരതയ്ക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിിയത്്.ഹൈൈകു ഒരു രചനാാതന്ത്രംം മാാത്രമല്ല;ഉദാാ
ത്തമാായ ജീീവിിത സങ്കല്പത്തിിൽ നിിന്ന്് രൂപംംകൊ�ൊണ്ട മനോ�ോഭാാവമാാണത്്.

ഹൈൈകുവിിന്റെ� രചനയ്ക്കുപിിന്നിിൽ
ഭാാവത്തെ�ക്കാാൾ രൂപത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്ന രചനാാതന്ത്രമാാണ്് ഹൈൈകു വെ�ന്ന്് ഒറ്റവാാക്കിിൽ
പറയാംം�. ഹൈൈകുവിിന്റെ� രചനയ്ക്ക്് മുമ്പ്് അറിിഞ്ഞിിരിിക്കേ�ണ്ട ചിില വസ്തുതകളുണ്ട്് 1. രചനയെ�പ്പറ്റിി തൽകാാലംം ചിിന്തിിക്കാാതിിരിിക്കുക.
2. വീീണുകിിട്ടിിയ നിിമിിഷത്തെ� അനുഭവിിക്കുക.
3. പ്രകൃതിിയെ� ആവാാഹിിക്കുക.
4. വിിഷയത്തെ� ഏകാാഗ്രതയോ�ോടെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുക.
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5. കാാര്യയങ്ങളെ� ലഘുത്വവമാായിി സമീീപിിക്കുക.
6. അമൂല്യയ മുഹൂർത്തങ്ങളെ� തേ�ച്ച്് മിിനുക്കുക.
7. അക്ഷരക്രമംം പാാലിിക്കുക.
ഹൈൈകുകവിിതകളിിൽ ബിംം�ബവല്ക്കരണത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ‘ക്ഷണദ്യുുതിിപോ�ോലെ� കവിിവഴിി
യിിൽ വന്നുപെ�ടുന്ന അനുഭവ നുറുങ്ങുകളാാണ്് ഹൈൈകുകവിിതകളിിലെ� ബിംം�ബങ്ങൾ’ (മൗ�നംം പറയു
ന്നത്്, പുറംം: 11). ആത്മനിിഷ്ഠാാനുഭവങ്ങൾക്കോ�ോ വിികാാരങ്ങൾക്കോ�ോ ഹൈൈകുവിിൽ പ്രാാധാാന്യയമിില്ല.
നീീലാാകാാശംം, കടലിിന്റെ� വിിദൂരത, പാാറിിപ്പറക്കുന്ന പട്ടംം, തവളയുടെെ ശബ്ദംം എന്തുംം ഹൈൈകുവിിന്്
വിിഷയമാാകാംം�. എന്നാാൽ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്ന വിിഷയത്തെ� രൂപഭദ്രതയോ�ോടെെ ആവിിഷ്കരിിച്ച്് അക്ഷര
ങ്ങളെ� ഒന്നിിന്് പിിറകെ� ഒന്നാായിി ക്രമീീകരിിച്ച്് പ്രദർശിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ കവിിതയ്ക്ക്് അപാാരമാായ ചിിന്തയുംം
മാാനവുംം കൈൈവരുന്നു.
‘എഴുതിിയതിിനുശേ�ഷംം എഴുത്തുകാാരൻ മരിിക്കുന്നു; ശേ�ഷംം വാായനക്കാാരൻ പൂരിിപ്പിിക്കു
ന്നു’വെ�ന്ന സങ്കല്പംം പൂർണ്ണമാായുംം ഹൈൈകുവിിന്് യോ�ോജിിക്കുംം.’ സമാാന വഴിിയിിലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കുന്ന
വാായനക്കാാരൻ ഹൈൈകുകവിിതകളിിലെ� ബിംം�ബകല്പനയിിലൂടെെ വ്യംം�ഗ്യാാ�ർത്ഥങ്ങളുംം നാാനാാർത്ഥങ്ങളുംം
കണ്ടെ�ത്തിി പുതിിയ അർത്ഥഭാാവതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രതിിസ്വവരത്തിിന്റെ� നവീീന കാാലത്ത്്
മുഖപുസ്തക (facebook) സൗൗഹൃദവലയങ്ങളിിൽ ഹൈൈകുവിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� ലഭിിച്ചു തുടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്.
‘Haiku Poems’ ‘,Haiku poetry’ എന്നീീ നവമാാധ്യയമ ഗ്രൂപ്പുകളിിൽ പതിിനാായിിരത്തിിൽപ്പരംം
കവിികളുടെെ കവിിതകൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ ‘5-7-5’ എന്ന അക്ഷരവ്യയവസ്ഥ അംംഗീീ
കരിിക്കുന്ന സൗൗഹൃദവലയങ്ങൾ പരിിമിിതമാാണ്്. ‘അക്ഷരമലയാാളംം–നവമാാധ്യയമ ഹൈൈകു കൂട്ടാായ്മ
–‘അതിിൽ നിിന്നുംം ഭിിന്നമാാണ്്. കാാര്യയകാാരണങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിച്ച്് മലയാാളിികൾക്ക്് ഹൈൈകുവിിനെ�
സുപരിിചിിതമാാക്കിി തീീർത്തവരുടെെ കൂട്ടത്തിിലാാണ്് അക്ഷരമലയാാളത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനംം.

അക്ഷരമലയാാളവുംം ആവിിഷ്കാാരവുംം
പ്രമേ�യവൈൈവിിധ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വഴിികൾ തുറക്കുന്ന കുറുമൊ�ൊഴിികവിിതകളുടെെ ലോ�ോകമാാണ്് അക്ഷ
രമലയാാളംം ഫേ�സ്്ബുക്ക്് പേ�ജ്്.കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� ചെ�റുവള്ളിിയിിൽ ജനിിച്ച മോ�ോഹൻ ദാാസ്്
ചെ�റുവള്ളിിയുടെെ കവിിതകൾ അക്ഷരമലയാാളത്തിിലെ� വേ�റിിട്ട ശബ്ദമാാണ്്.
“നനഞ്ഞതോ�ോർത്ത്്
അച്ഛൻ വരുമ്പോ�ോൾ
തീീയുടെെ ഗന്ധംം”
നനഞ്ഞതോ�ോർത്തുമുണ്ട്്, തീീയുടെെ ഗന്ധംം എന്നീീ സൂചനകൾ അച്ഛന്റെ� മരണത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തു
ന്നു. ദർശനഭാാരമൊ�ൊന്നുംം ഇല്ലാാതെ�തന്നെ� അനുഭൂതിിദാായകമാാകുന്നുണ്ട്് ഈ കവിിത. അതുപോ�ോലെ�
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മറ്റു കവിിതകളുംം അപൂർവ സുന്ദരമാായ ധ്വവനിിയുടെെ ലോ�ോകത്തേ�ക്ക്് വാായനക്കാാരനെ�
കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുന്നുണ്ട്്.
ഉദാാ:1. “വെ�യിിലാാറുമ്പോ�ോൾ
വിിയർത്തുതുടങ്ങുന്നു
പെ�ണ്ണിിന്റച്ഛൻ”
2. “കെ�ട്ടിിപ്പിിടിിച്ച്്
അസ്ഥിികൾ നുറുക്കുന്നു
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പഴയ ശത്രു”
3. “വഴിിയരിികിിൽ
പച്ചിിലയടയാാളംം
ആരുംം കാാണാാതെ�”
‘പെ�ണ്ണിിന്റെ� അച്ഛൻ’ ആരാാണെ�ന്ന്് വാായനക്കാാരൻ പൂരിിപ്പിിക്കുന്നു. രണ്ടാംം� കവിിതയിിലെ� ശത്രു
ഇതിിഹാാസ സന്ദർഭത്തെ� ധ്വവനിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ‘ആരു കാാണാാതെ�,കാാഴ്ചയുടെെ മങ്ങലേ�റ്റ്് വഴിിയരിികിിൽ
‘ നോ�ോക്കുകുത്തിിയാാകുന്ന പച്ചിിലയേ�യുംം പച്ചമനുഷ്യയനേ�യുംം നാം�ം കാാണാാതെ� പോ�ോകരുത്്.
പാാലക്കാാട്് സ്വവദേ�ശിിയുംം ‘അറിിയാാപൂമണങ്ങളെ�’ എന്ന ഹൈൈകു സമാാഹാാരത്തിിന്റെ� രചയിി
താാവുമാായ രാാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂരിിന്റെ� കവിിതകൾ നിിയതമാായ നിിയമങ്ങളെ� പാാലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു
ള്ളതാാണ്്.
“മഴയ്ക്കുശേ�ഷംം
പാാറ്റച്ചിിറകുകൾ
നിിറനിിലാാവുംം”
പേ�രിില്ലാാത്ത ഈ കവിിതയിിൽ (പൊ�ൊതുവിിൽ ഹൈൈകുവിിന്് പേ�രിിടാാറിില്ല) ഈയ്യാംം�പാാറ്റകളുടെെ
കൂട്ടമരണത്തിിന്റെ� ദൃശ്യംം� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു. മഴയ്ക്കുശേ�ഷംം വന്നെ�ത്തുന്ന വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ� സൂചനയുംം
കവിിതയിിലുണ്ട്്. ‘നിിറനിിലാാവ്്’ എന്ന ബിംം�ബംം നാാളെ�യുടെെ പ്രതീീക്ഷയാായിി കടന്നു വരുന്നു.
“ജന്മനാാട്ടിിൽ
അവസാാനപൗൗർണമിി
മൗ�നമുദ്രിിതംം”
****
“ചിിത കത്തുന്നു
വീീണ്ടുംം പുറപ്പെ�ടുന്നു
കടത്തു തോ�ോണിി”
***
“വീീടൊ�ൊഴിിയുന്നു
താാഴിിട്ടുപൂട്ടുമ്പോ�ോൾ
അമ്മതൻ മണംം”
രാാമകൃഷ്ണൻ കുമരനല്ലൂരിിന്റെ� മേ�ൽ സൂചിിപ്പിിച്ച മൂന്നു കവിിതകളിിലുംം അന്തർധാാരയാായിി കടന്നുവരുന്ന
വിികാാരംം ‘വിിഷാാദ’മാാണ്്. ജന്മനാാട്ടിിലെ� അവസാാന പൗൗർണമിി വന്നെ�ത്തുമ്പോ�ോഴുംം കടത്തുതോ�ോണിി
മറിിഞ്ഞു മരിിച്ച ഗ്രാാമീീണജനതയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുമ്പോ�ോഴുംം അനുഭവിിക്കുന്ന ദുഃഃഖാാവസ്ഥയുടെെ ആകെ�
തുക മൂന്നാംം� കവിിതയിിൽ കാാണാംം�. വീീടൊ�ൊഴിിയുമ്പോ�ോൾ, താാഴിിട്ടുപൂട്ടുമ്പോ�ോൾ ഇല്ലാാതാായിി തീീർന്ന
അമ്മയെ� മകൻ ഓർക്കുന്നത്് വീീടിിന്റെ� മണത്തിിലൂടെെയാാണ്്. വീീടിിനുംം അമ്മയ്ക്കുംം ഓർമ്മയുടെെ സുഗ
ന്ധമാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് കവിിത നല്കുന്നുണ്ട്്.
കളങ്കമിില്ലാാത്ത വിിശ്വാാ�സവുംം കറപുരളാാത്ത ഭക്തിിയുംം ഉണ്ടെ�ങ്കിില് ഭഗവാാന്റെ� അനുഗ്രഹംം നീീല
ത്താാമരയാായിി ക്ഷേ�ത്രക്കുളത്തിില് വിിരിിയുമെെന്ന സങ്കൽപ്പത്തിിൽനിിന്നുംം പിിറവിിയെ�ടുത്ത ഹൈൈകു
കവിിതകളുംം ടിി.പിി.രാാജലക്ഷ്മിിയുടേ�താായുണ്ട്്.
ഉദാാ:
“കുഞ്ഞലകൾ
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ശാാന്തമീീ തടാാകത്തിിൽ
ചെ�ങ്ങഴിിപ്പൂവ്്”
“അലയിിളക്കംം
ഒരു ചെ�ങ്ങഴിിപ്പൂവിിൽ
കുഞ്ഞിിളംം കാാറ്റ്്”
കുഞ്ഞിിക്കാാറ്റിിൽ
ഒരു ചെ�ങ്ങഴിിപ്പൂവ്്
തടാാകംം ശാാന്തംം’’.
അക്ഷരമലയാാളംം നവമാാധ്യയമ കൂട്ടാായ്മയിിൽ പതിിവ്് തെ�റ്റിിക്കാാതെ� പുതുമയുമാായിി കടന്നെ�ത്തുന്ന
കവിിയാാണ്് പ്രഭ ചെ�മ്പത്ത്്. ഏകാാന്തതയുടെെ അനുഭൂതിി തലത്തെ� വിിശദീീകരിിക്കുവാാനാാണ്്
ഈ കവിിക്കിിഷ്ടംം.
1. “കുന്നിിറങ്ങവേ�
താാഴിികക്കുടത്തിിൽ
പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ”
2. “ഉറുമ്പുകൾ
മാാഞ്ചോ�ോട്ടിിൽ അനങ്ങാാതെ�
തേ�ൻതുള്ളിികൾ”
3 “ ഉറുമ്പുകൾ
അരിിമണിി തൊ�ൊടാാതെ�
ഭസ്മവലയംം”
ഏകാാന്തതയിിലെ� സൂക്ഷ്മ നിിരീീക്ഷണത്തിിനൊ�ൊടുവിിൽ താാഴിികക്കുടത്തിിൽ കവിി പോ�ോക്കുവെ�യിിലിിനെ�
കാാണുന്നു. ഒപ്പംം മാാഞ്ചോ�ോട്ടിിൽ അനങ്ങാാതെ� കിിടക്കുന്ന ഉറുമ്പുകളുടെെ സ്വവകാാര്യയതയിിലേ�ക്ക്് കവിി
എത്തിി നോ�ോക്കുന്നു.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� തൊ�ൊടീീക്കുളത്തെ� ടിി.പിി.രാാജലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതകൾ ജീീവിിതദൈൈന്യയത
യുടെെ നേ�ർ ചിിത്രങ്ങളാാകാാറുണ്ട്്. കുങ്കുമക്കുറിി കണ്ണാാടിിയിിൽമാാത്രംം തൊ�ൊടുവാാൻ വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു
പെ�ൺകുട്ടിിയുടെെ ജീീവിിതത്തെ� മൂന്നു വരിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്് നോ�ോക്കൂ “കുങ്കുമക്കുറിി
കണ്ണാാടിിയിിൽ തൊ�ൊടുന്നു
സുന്ദരിിപ്പെ�ണ്ണ്്”
സുന്ദരിി എന്ന ശബ്ദത്തിിന്് കവയത്രിി നാാനാാർത്ഥംം കല്പിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. മറ്റ്് കവിിതകളിിലുംം
ഇതേ� ജീീവിിതാാവസ്ഥകൾ കാാണാംം�.
1. “നനയുന്നുണ്ട്്
കുടക്കീീഴിിലിിരുന്ന്്
ഒന്നുംം കാാണാാതെ�”
2. “ഇടവഴിിയിിൽ
തുണിിക്കെ�ട്ട്് നീീങ്ങുന്നു
പൊ�ൊങ്ങിിയുംം താാണുംം”

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
കുടക്കീീഴിിലിിരുന്ന്് നനയുന്നത്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ഓർമ്മകളാാണ്്.രണ്ടാംം� കവിിതയിിലെ� ഇടവഴിിയുംം
തുണിിക്കെ�ട്ടുംം ഗ്രാാമീീണതയിിലേ�ക്കാാണ്് വാായനക്കാാരനെ� കൂട്ടിികൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുന്നത്്. വസ്ത്ര വിിൽപ്പ
നക്കാാരനോ�ോ, അലക്കാാനുള്ള വസ്ത്രംം കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്ന ആളോ�ോ ആകാംം� ആ യാാത്രക്കാാരൻ. ഇടവ
ഴിികളുടെെ സൗൗന്ദര്യയവുംം ആരോ�ോഹണ അവരോ�ോഹണ ക്രമത്തോ�ോടെെ കടന്നുപോ�ോകുന്ന ഓർമ്മകളുംം
കവിിതയുടെെ സജീീവത നിിലനിിർത്തുന്നുണ്ട്്.
ഹൈൈകുവിിന്റെ� ജ്ഞാാനേ�ന്ദ്രിിയത തേ�ടിിപ്പോ�ോകുന്നവരുണ്ട്്. കൈൈലാാസിി.ബിി.വിിഷ്ണുപ്രകാാശിിന്റെ�
കവിിത അതിിനുദാാഹരണമാാണ്്. മണ്ണറിിയാാതെ� പോ�ോകുന്ന ബാാല്യയത്തെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�
യമാായാാണ്്.
“നെ�ല്ലു കൊ�ൊയ്യുന്നു
ചെ�ളിി പറ്റാാത്തവേ�ഷംം
യാാത്രിികകാാലംം” എന്ന കവിിത ഉദാാഹരണമാാണ്്.
“ചിില്ലയിിൽ തൂങ്ങിി
പൊ�ൊട്ടിിയ പട്ടങ്ങൾ
തേ�ങ്ങലുകൾ” പത്തനംംതിിട്ട ജിില്ലയിിലെ� ഇലന്തൂരിിലെ� ഭഗവൽ സിംം�ഗിിന്റെ� ഹൈൈകു കഥപറച്ചിിലിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം
പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. മലപ്പുറംം ജിില്ലയിിലെ� എടപ്പാാൾ സ്വവദേ�ശിിയാായ ജ്യോ�ോ�തിി ലക്ഷ്മിിയുടെെ ഹൈൈകു
കവിിതകൾക്ക്് ഗ്രാാമീീണതയുടെെ പരിിശുദ്ധിിയുണ്ട്്. പ്രവാാസത്തിിന്റെ� ചൂടിിൽ കവയത്രിി അഭയംം
തേ�ടുന്നത്് ഓർമ്മകളിിലാാണ്്.
ഉദാാ:1. “കരവലയംം
വിിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ
മഴ പെ�യ്യുന്നു “
2. “പൂമുഖംം ശൂന്യംം�
പഴയ കാാലൻകുട
ഉത്തരത്തിിൽ “
3. “കരിിവീീരൻമാാർ
വർണക്കുട മാാറുന്നു
എരിിവെ�യിിലിിൽ “
കേ�രളത്തിിന്റെ� എരിിവെ�യിിലിിലുംം വർണ്ണക്കുടകൾ കവയത്രിിക്ക്് കാാണുവാാൻ സാാധിിക്കുന്നുണ്ട്്.
വിിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെ�ങ്കിിലുംം ഇഷ്ടപ്പെ�ട്ടവന്റെ� കരവലയത്തിിൽ അലിിയുവാാനുള്ള കൊ�ൊതിി കവയത്രിി
പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
കോ�ോട്ടയംം സ്വവദേ�ശിിനിി പിി.അരുണാാദേ�വിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ പുഴയുംം, വീീട്ടുമുറ്റവുംം കടന്നു
വരുന്നു. മുത്തശ്ശിിയുംം മുത്തങ്ങാാ മണവുംം കടന്നു വരുന്നു.ഉത്രാാട നിിലാാവിിൽ അരിിക്കോ�ോലങ്ങൾ
ആടിിതിിമർക്കുമ്പോ�ോൾ കവുങ്ങിിൻ പാാളയിിലെ� ആദ്യയകുളിിര്് അനുഭവിിക്കുന്നത്് വാായനക്കാാരാാണ്്.
ഹൈൈകു മുന്നുവരിിയിിൽ അനേ�ക്കാാർത്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. പുതിിയ കാാലത്ത്് ഹൈൈകു ജയകൃഷ്ണൻ
പുത്തൻവീീട്ടിിൽ, കരുമംം.എംം. നീീലകണ്ഠൻ, ഓമന മാായംംപുറത്ത്്, ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ മാാവറ, പ്രസാാദ്്.
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വിി.ചിിറകര, ഉണ്ണിി ഗുരുവാായൂർ, മിിനിി സുന്ദരേ�ശൻ, രാാജേ�ന്ദ്രൻ .കെ�.മണക്കാാട്ട്്, രോ�ോഹിിതരോ�ോഹു,
പിി.റ്റിി.ഷാാജിി ,അബ്ദുൽ നാാസർ, സൻജയ്് ബാാലകൃഷ്ണൻ, രമേ�ഷ്് വഞ്ചടിിയിിൽ, അപ്പു തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ,
ആർ.കെ�.മാാമൂട്്, ഖാാലിിദ്് മുഹ്്സിിൻ, ഗൗൗതംം കുമരനല്ലൂർ ,രതിി മാാരാാത്ത്് എന്നിിവരിിലാാണ്് പ്രതീീക്ഷ
അർപ്പിിക്കുന്നത്്.
“കാാൽ വിിറക്കുന്നു
ആടുംം തൂക്കുപാാലത്തിിൽ
പുഴ ശാാന്തമാാണ്്”
			

(രതിി മാാരാാത്ത്് )

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
മോ�ോഹൻദാാസ്് ചെ�റുവള്ളിി, മൗ�നംം പറയുന്നത്്: അക്ഷര മലയാാളംം, 2018.
ശശിിധരൻ.എ.പിി, പാാട്ടു പ്രസ്ഥാാനംം: പ്രിിയത ബുക്സ്്, ഫെ�ബ്ര.2017.
എരുമേ�ലിി പരമേ�ശ്വവരൻ പിിള്ള ,മലയാാള സാാഹിിത്യംം� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ: കറൻറ്് ബുക്സ്്, ജൂലൈൈ 2008.
ഡോ�ോ.കെ�.ബിി.ശെ�ൽവമണിി,പ്രതിിസ്വവരംം: ഹരിിതംം ബുക്സ്്, മാാർച്ച്് 2014.
ഡോ�ോ.എംം.എസ്്.പോ�ോൾ, ഉത്തരാാധുനിിക
കവിിതാാപഠനങ്ങൾ: കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, സെ�പ്്റ്റംംബർ 2014.
ഡോ�ോ.സിി.പിി.ശിിവദാാസൻ, ആധുനിിക കാാവ്യയപഠനങ്ങൾ, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, ഒക്ടോ�ോബർ 2012.
ഡോ�ോ.വിി.ജയപ്രസാാദ്്, സാാഹിിത്യയവിിവാാദങ്ങളിിലൂടെെ: ലിിപിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്, സെ�പ്തംംബർ 2010.

ഡ�ോ. നിധീഷ് കെ.പി.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� നാാറാാത്ത്് 1984-ൽ ജനനംം. കണ്ണൂർ ഗവ.ഐ.ടിി.ഐ., കണ്ണൂർ ശ്രീീനാാരാായണ കോ�ോളജ്്,
കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ജെ�.ആർ.എഫ്്. നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�
ഴ്സിിറ്റിിയിിൽനിിന്നുംം ‘രോ�ോഗംം: അനുഭവവുംം എഴുത്തുംം (ബഷീീർ, കെ�.പിി. രാാമനുണ്ണിി, സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ, അഷിിത,
ചന്ദ്രമതിി, ഗീീതാാഹിിരണ്യയൻ എന്നിിവരുടെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത ചെ�റുകഥകളെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം)
എന്ന വിിഷയത്തിിൽ പിി.എച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദംം ലഭിിച്ചു. കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവകലാാശാാല
പയ്യന്നൂർ കാാമ്പസിിൽ അധ്യാാ�പകൻ.

ബയോ�ോ-ഭീീകരതയുംം കവിിതയുംം
കെ�. വിിനോ�ോദ്് ചന്ദ്രൻ

‘എനിിക്ക്് ശ്വാാ�സംം മുട്ടുന്നു’ എന്ന ഞരക്കംം/നിിലവിിളിി ആവുംം, ബെ�ൻ ഒക്രിി സൂചിിപ്പിിച്ച പോ�ോലെ�,
ഇന്നത്തെ� ഏറ്റവുംം സത്യയസന്ധമാായ മൊ�ൊഴിി, രാാഷ്ട്രീീയപ്രസ്താാവംം, കവിിത. അമേ�രിിക്കയിിൽ വെ�ള്ള
പ്പോ�ോലീീസ്സിിന്റെ� കാാൽമുട്ടുകൾക്കുള്ളിിൽ ശ്വാാ�സംം മുട്ടിിപ്പിിടഞ്ഞ ജോ�ോർജ്ജ്് ഫ്ലോ�ോയിിഡിിന്റെ� ഞരക്കങ്ങൾ
പൂർവ്വകാാലപ്രാാബല്യയത്തോ�ോടെെ, ഇന്ന്് നിിന്ദിിതരുടെെ ചരിിത്രത്തെ�യുംം ഓർമ്മകളെ�യുംം പുനർനിിർ
വ്വചിിക്കുന്നു. ആശുപത്രിികളിിൽ നിിന്ന്്, തെ�രുവോ�ോരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്, നഗര കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്,
ചേ�രിികളിിൽ നിിന്ന്്, ഗ്രാാമങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്, ദേ�ശ, ദേ�ശാാന്തര പാാതകളിിൽ നിിന്ന്്, വീീട്ടകങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്,
തടവറകളിിൽ നിിന്ന്്, കോ�ോടതിി മുറിികളിിൽ നിിന്ന്്, ദരിിദ്ര-നിിന്ദിിത-ദീീന- ദളിിത- പൗൗരാാപൗൗര- കണ്ഠങ്ങ
ളിിൽ നിിന്ന്്, പലഭാാഷകളിിൽ, പല ശബ്ദങ്ങളിിൽ, പല സ്ഥാായിിയിിൽ, മുഴുങ്ങുന്നു ഈ സൂത്രവാാക്യംം�.
ആർത്ത നാാദമാായുംം സമരഭേ�രിിയാായുംം സത്യയവാാങ്്മൂലമാായുംം.
കോ�ോവിിഡ്് 19 എന്ന വൈൈറസ്സിിന്റെ� ആക്രമണംം മാാത്രമല്ല നമ്മുടെെ ശ്വാാ�സപുടങ്ങളെ� ഇന്ന്്
ഞെ�രിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് ഈ നിിലവിിളിി നമ്മെ� ഉണർത്തുന്നു. അധിികാാരത്തിിന്റെ�, സർവ്വാാധിിപത്യയത്തിി
ന്റെ�, വംംശീീയതയുടെെ, ജാാതീീയതയുടെെ, വർഗ്ഗീീയതയുടെെ, പുരുഷാാഹന്തയുടെെ, വിികസന ദുരയുടെെ,
പരിിസ്ഥിിതിിഹത്യയയുടെെ, ‘ദുരന്ത’ മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ�, ‘ദുരന്ത’കമ്യൂൂണിിസത്തിിന്റെ�, വെ�റുപ്പിിന്റെ�,
ഭീീതിിയുടെെ, ഭീീകരതയുടെെ, വിിഭ്രാാന്തിിയുടെെ എല്ലാം�ം സൂക്ഷ്മരോ�ോഗാാണുക്കൾ ഒറ്റയ്ക്കോ�ോ ഒന്നിിച്ചോ�ോ വന്ന്്
നമ്മെ� ആക്രമിിക്കുന്നു, ശ്വാാ�സംം മുട്ടിിക്കുന്നു. ഹൈൈപ്പോ�ോക്സിിയ, ക്ലൗൗസ്റ്റ്രോ�ോഫോ�ോബിിയ : വെ�റുംം ക്ലിിനിിക്കൽ
സംംജ്ഞകളല്ല, നമ്മുടെെ കാാലത്തെ�, ലോ�ോകത്തെ�, സത്യയത്തെ�, നിിർവ്വചിിക്കുന്ന സൂത്ര-നാാമങ്ങളാാണ്്
ഇന്നിിവ.
സാാർവ്വജനീീനമാായ ഈ ശ്വാാ�സംം മുട്ടലിിന്റെ� നാാനാാർത്ഥങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സഞ്ചരിിക്കുന്ന ഒരു കവിി
തയെ�യാാണ്് ഈ ലേ�ഖനംം പിിന്തുടരുന്നത്്: മാാസ്ക്് (കെ�.ജിി.എസ്്., മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്് 2020 ജൂൺ
21). കോ�ോവിിഡ്് മഹാാമാാരിിയുടെെ ക്ലിിനിിക്കൽ വിിവക്ഷകൾക്കപ്പുറംം അതുയർത്തുന്ന നൈൈതിികവുംം,
രാാഷ്ട്രീീയപരവുംം കർത്തൃപരവുമാായ സമസ്യയകളിിലേ�ക്ക്് ചുഴിിഞ്ഞിിറങ്ങുന്നു ഈ കവിിത.
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വിിച്ഛേ�ദനവുംം രൂപാാന്തരീീകരണവുംം
2020 ജനുവരിി അവസാാനത്തോ�ോടെെ, ലോ�ോക ചരിിത്രത്തിിൽ, മനുഷ്യയ ജീീവിിതത്തിിൽ, ഇന്നേ�വരെെ
അറിിയാാത്ത ഒരു മഹാാ വിിഛേ�ദനംം സംംഭവിിക്കുകയാാണ്്. ഇന്നലേ�കളിിൽ നിിന്ന്്, നാാളേ�കളിിൽ
നിിന്ന്്, ഇന്നിിന്റെ� വിിഛേ�ദനംം. ചരിിത്രപരവുംം, സമൂഹിികവുംം, നാാഗരിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയ പരവുമാായ എല്ലാാ
തുടർച്ചകളുടെെയുംം ബന്ധങ്ങളുടെെയുംം ഭഞ്ജനംം. അകപുറങ്ങളുടെെ, ആത്മാാപരങ്ങളുടെെ, പൊ�ൊട്ടിിപ്പിിളരൽ.
എന്നാാൽ ഈ വിിച്ഛേ�ദനത്തെ� ശ്രദ്ധേ�യവുംം വിിരോ�ോധാാഭാാസകരവുമാാക്കുന്നത്് ഒപ്പംം സംംഭവിി
ക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രക്രിിയയാാണ്്:രൂപാാന്തരീീകരണംം. ഇന്നലെ�യുടെെ പൂർണ്ണമാായ തിിരോ�ോധാാനമല്ല.
ഇന്നലെ� വരെെയുള്ള, ഇന്നേ�വരെെയുള്ള, എല്ലാാത്തിിന്റെ�യുംം രൂപാാന്തരീീകരണംം. ചരിിത്രത്തിിന്റെ�, സമൂ
ഹത്തിിന്റെ�, ജീീവിിതത്തിിന്റെ�, രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ�, ഭരണകൂടങ്ങളുടെെ, ഉടലിിന്റെ�, ഉയിിരിിന്റെ�, ഇഛയുടെെ,
ഭാാഷയുടെെ, കലയുടെെ, ചലനങ്ങളുടെെ, ബന്ധങ്ങളുടെെ.
കഴിിഞ്ഞ ആറുമാാസക്കാാലംം ചരിിത്രത്തിിനുള്ളിിലാാവുമ്പോ�ോഴുംം ചരിിത്രത്തിിനു വെ�ളിിയിിലാാണ്്.
ലോ�ോകംം പൂർണ്ണമാായോ�ോ ഭാാഗിികമാായോ�ോ അടച്ച്് പൂട്ടപ്പെ�ട്ടു. പരസ്പര സ്പർശംം, നിിശ്വാാ�സംം, ചലനംം
സഞ്ചാാരംം, ഗതാാഗതംം, സഹവാാസംം, എല്ലാം�ം തടയപ്പെ�ട്ടു. കൂടിിച്ചേ�രലുകൾ, ഇടപഴകലുകൾ
ഹസ്തദാാനങ്ങൾ, ആശ്ലേ�ഷങ്ങൾ, സന്ദർശനങ്ങൾ, യോ�ോഗങ്ങൾ, സമ്മേ�ളനങ്ങൾ, സൽക്കാാര
ങ്ങൾ, ജാാഥകൾ, സമരങ്ങൾ, ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ, ആരാാധനകൾ, തീീർഥാാടനങ്ങൾ, പര്യയടനങ്ങൾ,
ഉൽസവങ്ങൾ, ടൂർണമെെന്റുകൾ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സാംം�സ്ക്കാാരിിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, എല്ലാം�ം തന്നെ�
നിിർത്തലാാക്കപ്പെ�ട്ടു.
കഴിിഞ്ഞ ആറുമാാസത്തെ� ലോ�ോകചരിിത്രത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് മാാസങ്ങളോ�ോ,
തീീയതിികളോ�ോ ഋതുപരിിവർത്തനങ്ങളോ�ോ അല്ല ക്വാാ�റന്റൈൈൻ, ഐസൊ�ൊലേ�ഷൻ, ലോ�ോക്ക്് ഡൗൗൺ,
ഡിിസ്റ്റൻസിിയേ�ഷൻ, നിിയന്ത്രിിത ലോ�ോക്് ഡൗൗൺ, ട്രിിപ്പിിൾ ലോ�ോക്ക്് ഡൗൗൺ, കണ്ടൈ�ന്മെ�ന്റ്്, ദേ�ശീീ
യകർഫ്യൂൂ, അടിിയന്തിിരാാവസ്ഥ എന്നിിങ്ങനെ� നിിർബ്ബന്ധിിതമോ�ോ സ്വേ�േച്ഛാാപരമോ�ോ ആയിി മനുഷ്യയർ
വരിിച്ച ബന്തവസ്സോ�ോ യുദ്ധാാവസ്ഥയോ�ോ ആണ്്. മാാസ്ക്്, ഫെ�യ്്സ്് ഷീീൽഡ്്, കൈൈയുറ, ശരീീരാാവ
രണംം, എന്നിിവ മനുഷ്യയന്റെ� അവയവങ്ങളാായിി മാാറിി .
കൊ�ൊറോ�ോണ ഒരു മഹാാമാാരിിയാായിി മാാറുന്നതു തന്നെ� ഭരണകൂടവുമാായുള്ള അതിിന്റെ� നിിഷിിദ്ധ
വേ�ഴ്ചകളിിലൂടെെയാാണെ�ന്ന്് ഈ രോ�ോഗത്തിിന്റെ� ആവിിർഭാാവ-വിികാാസചരിിത്രംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നണ്ട്്.
വംംശീീയതയുടെെയുംം വർഗ്ഗീീയതയുടെെയുംം ജാാതീീയതയുടെെയുംം മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ�യുംം സർവ്വാാധിിപ
ത്യയത്തിിന്റെ�യുംം വ്യാാ�ധിികൾ കൊ�ൊറോ�ോണാാവ്യാാ�ധിിയുമാായിി സംംരചനയിിലേ�ർപ്പെ�ട്ട്് കൊ�ൊണ്ട്് മഹാാമാാ
രീീവ്യൂൂഹങ്ങളാായിി ഇന്ന്് ലോ�ോകത്തെ� വളയുന്നു.
ജോ�ോർജ്ജിിയോ�ോ അഗമ്പൻ പറയുംം പ്രകാാരംം പഴയ ഭീീകരതകളെ� പിിന്തള്ളിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ
ഭീീകരതയാായിി അവതരിിക്കുകയല്ല ബയോ�ോഭീീകരത. മറിിച്ച്്, അതിിന്റെ� സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിൽ സർവ്വ
ഭീീകരതകളുംം പുതിിയ അനുപാാതത്തിിൽ സംംഗ്രഹിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്. നിിരവധിി രോ�ോഗാാണുക്കൾ
ചേ�ർന്ന്് രോ�ോഗാാണു സഞ്ചയമാായിി, സർവ്വവിിധവ്യാാ�ധിികളുംം ഒന്ന്് ചേ�ർന്ന്് മഹാാമാാരീീ സമുച്ചയങ്ങ
ളാായിി, രൂപാാന്തരണംം ചെ�യ്യുകയാാണ്്. ആരോ�ോഗ്യയ ഭീീകരത’യുംം ഭരണകൂട ഭീീകരതയുംം, വംംശീീയ,
ജാാതീീയ, വർഗ്ഗീീയ, ദേ�ശീീയ, രാാഷ്ട്രീീയ, ഭീീകരതകളുംം പരസ്പരംം സംംരചനയിിലേ�ർപ്പെ�ട്ട്് കൊ�ൊണ്ട്്
ഭീീകരതയുടെെ മഹാാവ്യൂൂഹങ്ങൾ ഉല്പന്നമാാവുകയാാണ്്. ഈ മഹാാമാാരീീ സമുച്ചയങ്ങൾ ലോ�ോകമെെങ്ങുംം
കൊ�ൊടുംംഭീീകരതയുടെെ പുതിിയ പരിികല്പനകൾ സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്്.
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‘വെ�റുംം’ ജീീവിിതവുംം (‘bare life’/’zoe’) ‘നിിറ’ജീീവിിതവുംം (‘bios’)
ഇത്തരമൊ�ൊരു ചരിിത്ര സന്ദർഭത്തെ�യാാണ്് ‘മാാസ്ക്്’ സംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നത്്. ചരിിത്രത്തിിൽ, ജീീവിി
തത്തിിൽ, കർത്തൃത്വവത്തിിൽ, സംംഭവിിക്കുന്ന ഈ കൊ�ൊടുംംവിിഛേ�ദനങ്ങളെ�, രൂപാാന്തരണങ്ങളെ�,
ഭീീകരതയുടെെ ഈ നവപരിികല്പനകളെ�, കവിിത സൂക്ഷ്മാാപഗ്രഥനംം ചെ�യ്യുന്നു. ജീീവ രക്ഷയ്ക്് പരമ
പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുത്ത്് കൊ�ൊണ്ട്് സ്വവന്തംം വീീടുകളുടെെ സുരക്ഷിിതത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് പലാായനംം ചെ�യ്യുന്ന
മദ്ധ്യയ വർഗ്ഗ കർത്തൃത്വവങ്ങളെ� കവിിതയുടെെ ഒളിിക്യാാ�മറകൾ, സൂക്ഷ്മ ദർശിിനിികൾ, അനുധാാവനംം
ചെ�യ്യുകയാാണ്്.
ജീീവശാാസ്ത്രപരവുംം ജന്തു സഹജവുമാായ ‘വെ�റുംം’ ജീീവിിതമെെന്നുംം (‘zoe’) സ്വവതന്ത്രവുംം സമൃദ്ധ
വുമാായ രാാഷ്ട്രീീയ/ പൗൗരജീീവിിതമെെന്നുംം (‘bios’) മനുഷ്യയ ജീീവിിതത്തെ� രണ്ടാായിി വിിഭജിിക്കുന്നുണ്ട്്
അരിിസ്റ്റോ�ോട്ടിിൽ. എന്നാാൽ മഹാാമാാരിിയുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിൽ ബയോ�ോരാാഷ്ട്രീീയ ഭീീകരത വാാഴ്വിിന്റെ�
സമസ്തതലങ്ങളെ�യുംം, സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയ-പൗൗര-ജീീവിിതത്തെ�യുംം (bios), ‘വെ�റുംം ജീീവിിതംം’ (bare
life) അഥവാാ ‘നഗ്ന ജീീവിിതംം’ (naked life) ആക്കിി മാാറ്റുന്നു എന്നാാണ്് അഗംംബന്റെ� സിിദ്ധാാന്തംം.
കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� ഈ പൊ�ൊട്ടിിപ്പിിളരിിനെ� കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവുംം സങ്കീീർണ്ണവുംം ആയ മറ്റൊ�ൊരു വിിതാാ
നത്തിിൽ നിിന്ന്് കൊ�ൊണ്ട്് പ്രശ്നപ്പെ�ടുത്തുന്നു എന്നതാാണ്് ഈ കവിിതയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം�. മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ
ജീീവിിതങ്ങൾ ‘വെ�റുംം’ ജീീവിിതമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നത്് ഇവിിടെെ മറനീീക്കിിക്കാാട്ടുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ
അഗംംബന്റെ� തീീസിിസ്സിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്ഥമാായിി, വെ�റുംം അതിിജീീവനത്തിിന്്, ജന്തുമാാത്ര ജീീവിിത
ത്തിിന്് (‘zoe’), പരമപ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുക്കുന്ന മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� ബോ�ോധാാന്തരാാളങ്ങളിിൽ,
അബോ�ോധത്തിിൽ, ചൈൈതന്യയവത്താായ ‘നിിറ’ ജീീവിിതംം (bios) ഞരങ്ങുകയുംം പിിടയുകയുംം തുടിിക്കുക
യുംം ചെ�യ്യുന്നത്് കവിിതയുടെെ സൂക്ഷ്മ ശ്രവണിികൾ പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു എന്നതാാണ്് ശ്രദ്ധേ�യംം. മാാത്രമല്ല
കവിിതയുടെെ ദൃശ്യയ ശ്രവണ ബോ�ോധകേ�ന്ദ്രമാായിി വർത്തിിക്കുന്നത്് മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്തൃത്വംം� സ്വവയംം
അടിിച്ചമർത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന മനുഷ്യാാ�ന്തസ്ഥിിതമാായ ഈ ജീീവിിതവീീര്യയമാാണ്്. ഇവിിടെെയാാണ്്
കവിിത നൈൈതിികവുംം വിിപ്ലവകരവുമാായ ഒരു ബദൽ ബയോ�ോ-രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയവുംം
ശ്രവണിികയുംം മാാപിിനിിയുമാാകുന്നത്്.

‘ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടയ്ക്കൽ’
പ്രാാണരക്ഷാാർത്ഥംം, (ലോ�ോകരക്ഷാാർത്ഥമെെന്ന വ്യാാ�ജേ�ന) സ്വവന്തംം വീീടുകളിിലേ�ക്ക്് നിിർഗ്ഗമനംം
ചെ�യ്യുന്ന, വീീടിിനെ� ഒളിിസങ്കേ�തമാാക്കിി, ‘വീീടെെത്തിി ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടയ്ക്കുന്ന’ മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്തൃ
ത്വവത്തിിന്റെ� ആത്മപ്രതിിസന്ധിിയിിലേ�ക്കാാണ്് കവിിതയുടെെ ഒളിി നോ�ോട്ടംം.
‘റൊ�ൊട്ടിിയുംം മുട്ടയുംം തേ�ങ്ങയുംം മാാസ്കുംം വാാങ്ങിി.
മിിച്ച വ്യയക്തത ഫോ�ോണിിൽ സൂക്ഷിിച്ചു.
വീീടെെത്തിി ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടച്ചു.		

(മാാസ്ക്്)

‘വീീടെെത്തിി ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടയ്ക്കൽ’ എന്ന പ്രമേ�യംം ഇതേ� കവിിയുടെെ മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയിിൽ
വളരെെക്കാാലംം മുമ്പ്്, മറ്റൊ�ൊരു സന്ദർഭത്തിിൽ, വാായനക്കാാരൻ പരിിചയപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടാാവുംം (‘കുട മറ’,
1985).
‘റൊ�ൊട്ടിിയുംം മുട്ടയുംം തേ�ങ്ങയുംം വാാങ്ങണംം
വീീടെെത്തിി ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടയ്ക്കണംം’
(കുടമറ)
പ്രമേ�യത്തിിന്റെ�യുംം വരിികളുടെെയുംം സാാമ്യം�ം വെ�റുംം ഒരു ആവർത്തനമാാണിിതെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിി
പ്പിിക്കാംം�. എന്നാാൽ അങ്ങനെ�യല്ലെ�ന്ന്് സൂക്ഷ്മവാായനയിിൽ തെ�ളിിയുംം. ആവർത്തനമല്ല
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രൂപാാന്തരീീകരണമാാണിിവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. ‘കുടമറ’യിിൽ വെ�റുമൊ�ൊരു മോ�ോഹമാായിി, നിിർദ്ദേ�ശ
മാായിി, മാാത്രമേ�, ഈ ലോ�ോക നിിരാാസംം, അകല വാാഞ്ഛ, പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുള്ളു. നിിരവധിികാാലങ്ങളെ�,
ലോ�ോകങ്ങളെ�, അകലങ്ങളെ�, ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന, കാാറ്റത്ത്് കുലുങ്ങിി‘ക്കിിടുങ്ങുന്ന’, ഒരു തടിിപ്പാാലത്ത്്
നിിന്ന്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അന്ന്് ദമ്പതിിമാാരാായ ഈ സഹയാാത്രിികർ ആത്മവിിചാാരത്തിിൽ, സൗൗന്ദര്യയക
ലഹത്തിിൽ ഏർപ്പെ�ടുന്നത്്. അതേ� പാാലത്തിിൽ നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്, അതേ� പോ�ോലൊ�ൊരു സന്ധ്യയ
യിിൽ, തിിമിിർത്ത്് വന്ന മഴയത്ത്്, പെ�രുംംകാാറ്റത്ത്്, തന്റെ� മുത്തശ്ശിിയുടെെ മറക്കുട പറന്ന്് പോ�ോയിി
മാാനംം അകലയാായത്് ’ എന്ന്് ഓർത്തെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്് ‘ചെ�റുഗർവ്വസുഖത്തോ�ോടെെ’ സഹയാാത്രിിക.
അന്ന്് പറന്നു പോ�ോയ മറക്കുട ‘രണ്ടകലങ്ങളെ� ഒന്നിിപ്പിിക്കുന്ന’മറ്റൊ�ൊരു കുടയാാൽ പകരംംവയ്ക്ക
പ്പെ�ടുന്നു എന്ന്് ചരിിതാാർത്ഥനാാകുന്നു സഹയാാത്രിികൻ. ‘മറക്കുട’ കുട മറയാായിി, കുടുംംബമറയാായിി
തലതിിരിിഞ്ഞു വരുന്നതുംം പുതു മഴയത്ത്്, പുതു കാാറ്റത്ത്്, ആ ചെ�റുകുട പറന്ന്് ‘പ്രളയത്തിിലാാണ്ട
വേ�ദംം പോ�ോലെ�’ ഒഴുക്കുത്തിിൽ ഒലിിച്ച്് മറയുന്നതുംം ആണ്് ‘കുടമറ’യുടെെ പ്രമേ�യംം. അന്ന്് വീീട്് മധുര
ദാാമ്പത്യയത്തിിന്റെ�, വേ�ദവുംം (‘മറ’) മിിഥോ�ോളജിിയുംം ആയിിരുന്നു, കുട’മറ’യുംം (അണു)കുടുംംബ ‘മറ’യുംം
ആയിിരുന്നു. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� കുത്തൊ�ൊഴുക്കിിൽ ആ കുട ‘മറ’, കുടുംംബ വേ�ദംം, ഒഴുകിിപ്പോ�ോകുന്നത്്
നിിർമ്മമാായിി നോ�ോക്കിിനിിന്ന്് ‘മറ’യോ�ോ തണലോ�ോ മതിിലോ�ോ ഇല്ലാാതെ� ലോ�ോകത്തെ� സ്വാാ�ഗതംം ചെ�യ്യുന്ന
ഒരു സ്വവതന്ത്ര റിിപ്പബ്ലിിക്കാായിി മാാറുകയാായിിരുന്നു അന്ന്് ആ കവിിതയിിലെ� ദമ്പതിിമാാർ. വീീടിിന്റെ�
വാാതിിലുകൾ ആ കാാലക്ഷോ�ോഭത്തിിൽ ലോ�ോകത്തിിലേ�ക്ക്് തുറന്നു തന്നെ� കിിടന്നു.
അന്നത്തെ� വീീടുംം കുടുംംബവുംം ലോ�ോകവുംം എല്ലാം�ം തന്നെ� ഇവിിടെെ രൂപമാാറ്റത്തിിനു വിിധേ�യമാാ
യിിരിിക്കുന്നു. റൊ�ൊട്ടിി, മുട്ട , തേ�ങ്ങ തുടങ്ങിിയ അവശ്യയവസ്തുക്കൾക്കൊ�ൊപ്പംം ഇവിിടെെ മറ്റൊ�ൊന്നു കൂടിിയുണ്ട്്:
മാാസ്ക്ക്്. പഴയ കുടമറയ്ക്ക്് പകരംം ഇപ്പോ�ോൾ മുഖ ‘മറ’. ‘മറ’ഒരു അവയവമാായിിക്കഴിിഞ്ഞു. മുഖംം മൂടിി
പുതുവേ�ദവുംം വേ�ദാാന്തവുമാായിിത്തീീർന്നു. ലോ�ോകത്തെ� പുറത്തിിട്ടടയ്ക്കൽ അന്നൊ�ൊരു വൃഥാാഭിിലാാഷംം
മാാത്രമാായിി ഒടുങ്ങിി. ഇന്നാാവട്ടെെ ലോ�ോക നിിരാാസംം ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിികവുമാായ ആജ്ഞയാായിി
നിിയമമാായിി, അനിിവാാര്യയതയാായിി മാാറിി. വീീടുംം ഉടലുംം ലോ�ോകവുംം സ്വവത്വവവുംം ഇന്ന്് ഈ മഹാാമാാരിി
യുടെെ രുഗ്്ണസന്ദർഭത്തിിൽ പ്രതിിലോ�ോമകരമാായിി രൂപാാന്തരീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അന്ന്് ലോ�ോകത്തിി
ലേ�ക്ക്് തുറന്നിിട്ട വാാതിിലുകളാായിിരുന്നു വീീട്്. ഇന്ന്് ‘ലോ�ോകത്തെ� പുറത്താാക്കിിയടയ്ക്കുന്ന’, ‘എല്ലാം�ം
പഴതാാക്കുന്ന’, ‘ലോ�ോകക്കേ�ടിിൽ’ അകപുറങ്ങൾ ചീീഞ്ഞു നാാറുന്ന, തോ�ോറ്റവന്റെ� ഒളിിയറ’ മാാത്രംം.
ആത്മപ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� കോ�ോട്ട മാാത്രംം, (‘പുറത്തേ�ക്ക്് വഴിിതരാാ ദുർഗ്ഗംം’ എന്ന്് ‘എന്റെ� വയ്യാായ്ക
യ്ക്കിില്ല എന്റത്രപ്രാായംം’ എന്ന പുതിിയ കവിിതയിിൽ. മതൃഭൂമിി വാാരിിക. 2020 ജൂലാായ്് 26-ഓഗസ്റ്റ്് 1)
പ്രഛന്നമാായ തടവറ മാാത്രംം.

കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� നവ-പരിികല്പന
വീീട്ടിിലേ�ക്കു ചുരുങ്ങുന്ന ഈ മടക്കയാാത്രയുടെെ ഓരോ�ോ ചുവടുംം ഓരോ�ോ നീീക്കവുംം നിിരീീക്ഷണ
വിിധേ�യമാാണ്്. ഷോ�ോപ്പിിങ്് ബാാഗുമാാത്രമാാണ്് ലോ�ോകത്തോ�ോടുംം നാാളെ�യോ�ോടുംം ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന
ഏകകണ്ണിി. പ്രത്യാാ�ശയുടെെ ഏതു നിിമിിഷവുംം പൊ�ൊട്ടാാവുന്ന, അവശേ�ഷിിക്കുന്ന ഏകതന്തു. ഉൾവലിി
യലിിന്റെ�, ലോ�ോക നിിരാാസത്തിിന്റെ�, ആത്മപ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�, അനുഷ്ഠാാനപരമാായ ചേ�ഷ്ടകളിിലേ�ക്ക്്
ക്യാാ�മറ സൂംം ചെ�യ്യുന്നു. വീീട്ടിിലെ�ത്തിി, കൈൈകഴുകിി വേ�ഷംം മാാറിി, മുഖംം മൂടിി മാാറ്റിി, മദ്ധ്യയവർഗ്ഗിിയാായ
കർത്തൃപുരുഷൻ ആസനസ്ഥനാാകുന്നു.
‘കൂട്ടിില്ലണുവിിന്റെ� പോ�ോലുമനീീതിിക്കെ�ന്ന്്
കൈൈകഴുകിി, വേ�ഷംം മാാറിി, ഇരുന്നു,
പ്രതിിരോ�ോധാാസനത്തിിൽ.
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കൈൈകഴുകൽ അണു പ്രതിിരോ�ോധത്തിിനുള്ള ആരോ�ോഗ്യയ-അനുഷ്ഠാാനവുംം ശുചീീകരണപ്രക്രിിയയുംം
മാാത്രമല്ല, ലോ�ോകാാനീീതിികളിിൽ, തനിിക്ക്് പങ്കിില്ലെ�ന്ന്് സ്വവയംം ജാാമ്യയമെെടുക്കുന്ന പ്രതീീകാാത്മകമാായ
ഒരു പ്രതിിരോ�ോധ സംംവിിധാാനംം കൂടിിയാാണ്്. നൈൈതിികമാായ ഒരു കയ്യൊ�ൊഴിിയൽ. സുഖാാസനത്തിിലോ�ോ
യോ�ോഗാാസനത്തിിലോ�ോ അല്ല പ്രതിിരോ�ോധാാസനത്തിിലാാണ്് ഇരിിപ്പ്്. മെെട്രോ�ോ നഗരത്തിിലെ� അവശ്യയ
വിിനിിമയങ്ങൾക്ക്് ശേ�ഷംം, ഷോ�ോപ്പിിങ്ങിിനുംം അനുബന്ധമാായ, ധന- ബോ�ോധ- ഊർജ്ജ ദുർവിിനിി
യോ�ോഗങ്ങൾക്കുംം ശേ�ഷംം, മൂക്കുംം വാായുംം മറച്ചുംം, ചിിന്തയേ�യുംം ഉടലിിനേ�യുംം ശമിിപ്പിിച്ചുംം കൊ�ൊണ്ടുള്ള
പ്രതിിരോ�ോധാാടനത്തിിനുംം ശേ�ഷംം, ബാാക്കിിയാാവുന്ന വെ�റുംം ഒരു ജീീവശകലംം മാാത്രമാാണ്് ഈ വിിചിിത്ര
കർത്തൃത്വംം�.
പാാടിി നീീളാാത്ത ഖരഹിിമംം,
തരംംഗനിിഗ്രഹയോ�ോഗിി ഗൂഢ കാാവേ�രിി
ഈയിിരിിക്കുന്ന ഞാാൻ;
ഓൺ ലൈൈൻ ജീീവിി, അകലവ്രതൻ.
എല്ലാാ ‘മറ’കളുംം ചമയങ്ങളുംം എടുത്തു മാാറ്റിി, അതിിസൂക്ഷ്മവുംം തീീവ്രവുമാായ ആത്മപരിിശോ�ോധനയിി
ലേ�ക്കുംം സ്വവത്വവവിിശകലനത്തിിലേ�ക്കുംം സ്വവമേ�ധയാാ കടക്കുന്ന കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� ആത്മഗതങ്ങ
ളെ�യാാണ്് ഇനിി കവിിത പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. അദൃശ്യയയാായ ഒരു മന:ശാാസ്ത്ര വിിശ്ലേ�ഷകയെ�പ്പോ�ോലെ�
കാാവ്യാാ�ഖ്യാാ�താാവ്് കർത്താാവിിന്റെ� ആത്മഭാാഷണങ്ങളെ� ആന്തരിികമാായിി സംംവാാദവൽക്കരിിക്കുക
യാാണെ�ന്നുംം പറയാംം�. കർതൃത്ത്വവത്തിിനകത്തുംം പുറത്തുംം ഒരേ� സമയംം നിിലകൊ�ൊണ്ട്്, ആത്മത്തെ�
യുംം ലോ�ോകത്തെ�യുംം ഒരേ� പോ�ോലെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിച്ച്്, പ്രതിിപ്രവർത്തിിപ്പിിച്ച്്, കർത്തൃപ്പകർച്ചയുടെെ
ആഭിിചാാരകയുംം(zorcerer) സാാക്ഷിിയുമാായിി വർത്തിിക്കുന്ന രഹസ്യയ സാാന്നിിദ്ധ്യയമാാണ്് ഇവിിടെെ
ആഖ്യാാ�താാവ്്.
ഇങ്ങനെ� പ്രതിിരോ�ോധ വിി-യോ�ോഗാാസനത്തിിലിിരിിക്കുന്ന അതിിജീീവിികനുംം, ‘വെ�റുംം’ ജീീവകനുംം
ജന്തുസമാാനനുംം (zoe)ആയ ഈ നവകർത്തൃത്വവത്തെ� കവിിതയിിലെ� ‘ഞാാൻ’ സ്വവയംം നാാമകരണംം
ചെ�യ്യുന്നു: അകലവ്രതൻ. പാാടിി നീീളാാതെ�, ഒഴുകാാതെ�, ഉറഞ്ഞു കട്ടയാായിിപ്പോ�ോയ ഒരു ഹിിമകണംം
ആണ്് ഈ കർത്താാവ്്. ചിിന്തയുടെെ തിിരയടിികളെ� നിിഗ്രഹിിക്കുന്ന, ചിിത്തനിിരോ�ോധനംം ചെ�യ്യുന്ന,
ആത്മത്തെ� ഒഴുകാാനനുവദിിക്കാാത്ത, വിി-യോ�ോഗിിയാായ യോ�ോഗിി. തുറന്ന്് തെ�ളിിഞ്ഞൊ�ൊഴുകാാതെ�,
ഓളങ്ങളെ� സംംഹരിിച്ച്്, തളംം കെ�ട്ടിി, ഉൾവലിിഞ്ഞു കിിടക്കുന്ന ഗൂഢ നദിി. യോ�ോഗിിയുടേ�തിിനേ�ക്കാാൾ
യോ�ോഗഭ്രഷ്ടന്റെ� ലക്ഷണങ്ങളാാണ്് അയാാൾ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ശാാരീീരിിക അകലമെെന്ന ആരോ�ോഗ്യയ
നിിർദ്ദേ�ശത്തിിന്റെ� ഭരണകൂട ഭാാഷ്യയമാായ ‘സാാമൂഹ്യയ’ അകലംം എന്ന ആജ്ഞാാവാാക്യയത്തെ� ആത്മ
സാാൽക്കരിിക്കുകയുംം അകലവൽക്കരണത്തിിന്റെ� വരേ�ണ്യയ പ്രത്യയയ ശാാസ്ത്രമാായിി ആഘോ�ോഷിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുന്ന, ഓൺലൈൈൻ ജീീവിിയാായിി മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞ പുതിിയ മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്താാവ്് തന്നെ�
ഈ അകലവ്രതൻ. ബയോ�ോ-രാാഷ്ട്രീീയ-കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� നവപരിികല്പന.
അകപുറങ്ങളുടെെ പൊ�ൊട്ടിിപ്പിിളരലാാണ്് ഈ നവകർത്തൃത്വവത്തെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നത്്:
അകലവ്രതനെ�നിിക്കിിനിി
അകംം അകംം മാാത്രംം.
പുറംം പുറംം മാാത്രംം.
ഇനിി വരിില്ല വരിില്ല പുറത്തേ�ക്കകംം, അത്രയ്ക്കുംം
ഊമയാായ്് മാാറ്റിി ഞാാനെ�ന്നെ�.
ഇനിി വരിില്ല വരിില്ലകത്തേ�യ്ക്ക്് പുറംം, അത്രയ്ക്കുംം
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ബധിിരനാായിി മാാറ്റിി ഞാാനെ�ന്നെ�.
ലോ�ോകമെെനിിക്കോ�ോ, ഞാാൻ
ലോ�ോകത്തിിനോ�ോ, മുഖ മറ?
അകപുറങ്ങളുടെെ ദാാരുണമാായ ഈ വിിച്ഛേ�ദനംം മുമ്പെ�ഴുതിിയ മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയിിലുംം പ്രമേ�യമാാവുന്നു
ണ്ട്്: അകത്തേ�ക്കോ�ോ പുറത്തേ�ക്കോ�ോ പോ�ോവാാനാാകാായ്കയെ� പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുന്ന ‘അന്യാാ�ധീീനംം’ എന്ന
കവിിതയിിൽ (കെ�.ജിി.ശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെ കവിിതകൾ 1969-1996). ‘അകപുറങ്ങൾ തന്നേ�റ്റവുമാാകുല
മാായ കലക്കമാാകുന്നു ഞാാൻ’ എന്നാാണ്് ഈ കവിിത സ്വവത്വവത്തെ� നിിർവ്വചനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. എന്നാാൽ
‘മാാസ്കിി’ലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ പ്രമേ�യത്തിിനു രൂപപ്പകർച്ച നേ�രിിടുന്നു. അകവുംം പുറവുംം തമ്മിിലുള്ള പൂർണ്ണ
വിിഛേ�ദനംം ആണ്് ഇവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. ഇനിി മേ�ൽ ‘അകംം, അകംം മാാത്രംം, പുറംം, പുറംം മാാത്രംം’.
പുറത്തേ�ക്കകത്തിിനു വരാാനാാവാാത്ത വിിധംം സ്വവയംം ഊമയാായിി മാാറുകയുംം പുറത്തിിന്് അകത്തേ�യ്ക്ക്്
കടക്കാാനാാവാാത്തവിിധംം സ്വവയംം ബധിിരനാായിി മാാറുകയുമാാണ്് അയാാൾ. അകംം പുറത്തിിനുംം പുറംം
അകത്തിിനുംം, മുഖംം മൂടിിയാായ്് ച്ചമയുന്നു എന്ന വിിചിിത്ര സത്യയത്തെ� മറനീീക്കിിനോ�ോക്കുന്നു അയാാൾ.
‘സാാമൂഹ്യയ അകലംം’ കേ�വലംം ഒരു ആരോ�ോഗ്യയ വിിജ്ഞാാപനമോ�ോ മാാസ്ക്് ധരിിക്കൽ നിിർദ്ദോ�ോ
ഷമാായ ഒരു ആവരണപ്രക്രിിയയോ�ോ ആയിി ഒതുങ്ങുന്നിില്ല. അകലവൽക്കരണത്തിിന്റെ�യുംം മുഖംംമൂ
ടിിവൽക്കരണത്തിിന്റെ�യുംം സൂക്ഷ്മരാാഷ്ട്രീീയ പ്രക്രിിയകളാായിി അവ വളരുന്നു: സ്വവയംം ഊമയാാകൽ,
ബധിിരനാാകൽ എന്നിിങ്ങനെ�. വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആഴങ്ങളിിൽ പ്രയുക്തമാാകുന്ന ആത്മത്തിി
ന്റെ� സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയാായിി, ആത്മത്തിിനുമേ�ൽ നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അധിികാാരപ്രക്രിിയയാായിി,
കർത്തൃവൽക്കരണത്തിിന്റെ� പ്രവർത്തനതന്ത്രങ്ങളാായിി അവ മാാറുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്നാാണ്് കവിിത
പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നത്്.
അകപുറങ്ങളുടെെ, ആത്മ-ലോ�ോകങ്ങളുടെെ, ഈ പൊ�ൊട്ടിിപ്പിിളരൽ ഒരു വ്രതാാനുഷ്ഠാാനമാായിി,
നവീീനമാായ ഒരു അയിിത്താാചാാരമാായിി, ആത്മദമനവിിദ്യയയാായിി, അകലവ്രതൻ ആഘോ�ോഷിിക്കു
മ്പോ�ോഴുംം ആ പിിളർപ്പിിൽ നിിന്ന്് ഒരു വിിലാാപംം, പൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു ചോ�ോദ്യയകലാാപംം, മോ�ോചനത്തിിന്റെ�
ഒരു നുറുങ്ങ്് ഓർമ്മ, സ്വവപ്നംം, പിിടഞ്ഞുയരുന്നുണ്ട്്. അത്് അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ട ‘നിിറ’ജീീവിിതത്തിിന്റെ�,
അന്തസ്ഥിിതമാായ ജീീവിിതവീീര്യയത്തിിന്റെ�, മോ�ോചനക്കുതിിപ്പുകളാാണ്്. വെ�റുംം ജീീവിിതത്തിിനെ�തിിരേ� നിിറ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പിിടയ്ക്കൽ, കിിതയ്ക്കൽ, കുതറൽ, കുതിിയ്ക്കൽ. അഗംംബന്റെ� ‘വെ�റുംം ജീീവിിത സിിദ്ധാാന്തംം’
കാാണാാതെ� വിിടുന്ന അത്മ സംംഘർഷംം ഇവിിടെെ സംംവേ�ദ്യയമാാകുന്നു.
അയ്യോ�ോ വരിില്ലേ� വരിില്ലേ�യിിനിി, പുറത്തേ�ക്കകത്തിിന്റെ�
നമ്മളൊ�ൊന്നെ�ന്ന മോ�ോചനക്കുതിിപ്പുകൾ?
ഭിിന്നിിച്ചതേ�തയിിത്തത്തിി, ലാാപത്തിിലിിന്നവ?
വാാഴുമെെങ്ങനെ� പുറമിില്ലാാതകംം?
അകമിില്ലാാതെ� പുറംം? ഇറ്റു നാാൾ
സംംഘമിില്ലെ�ങ്കിിലുംം?
കവിിതയുടെെ ദിിശയിിൽ സൂക്ഷ്മവുംം നിിർണ്ണാായകവുമാായ ഒരു വ്യയതിിയാാനംം സംംഭവിിക്കുകയാാണ്്.
കർത്താാവിിന്റെ� സഞ്ചാാരംം വിിരുദ്ധ ഗതിിയിിലേ�ക്ക്് തിിരിിയുന്നു. ഇതേ�വരെെ നിിശ്ശബ്ദമാായിിരുന്ന
മറ്റൊ�ൊരു സ്വവരംം, മാാനംം, പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�, തേ�ങ്ങുന്ന ഒരു ചോ�ോദ്യയരൂപത്തിിൽ ഇവിിടെെ പൊ�ൊന്തിിവരു
ന്നു. ബോ�ോധാാബോ�ോധങ്ങളുടെെ ആഴങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വരുന്ന ജീീവിിതകാാമനയുടെെ, വംംശ കാാമനയുടെെ,
ലോ�ോകകാാമനയുടെെ, വിിലാാപനിിസ്വവനംം.
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‘അയ്യോ�ോ’ എന്ന പ്രരോ�ോദനംം ഒരു അഭാാവത്തെ� മാാത്രമല്ല, ആസന്നമാായ ഒരു ആവിിർഭാാ
വത്തെ�യുംം സന്ദേ�ശംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തെ� ജീീവിിതവ്യയമാാക്കുന്ന, വെ�റുംം ജീീവിിതത്തെ� ‘നിിറ’
ജീീവിിതമാാക്കുന്ന, അകപുറങ്ങളൊ�ൊന്നിിക്കുന്ന അദ്വൈൈ�ത നേ�രത്തെ�യാാണ്്, സംംഘനേ�രത്തെ�യാാണ്്
ഈ തേ�ങ്ങൽ, ചോ�ോദ്യയരൂപത്തിിൽ അനുധ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ആത്മ-ലോ�ോകലയങ്ങൾ, അകത്തിി
ന്റെ� മോ�ോചനക്കുതിിപ്പുകൾ, എല്ലാം�ം തന്നെ�, ഇനിിയൊ�ൊരിിക്കലുംം തിിരിിച്ചു വരിില്ലെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിക്കുന്ന
ഈ മഹാാമാാരിി സന്ധിിയിിൽ, ‘ഇനിി വരിില്ലേ� വരിില്ലേ�’ എന്ന വിിളിി, ഒരു വിിലാാപംം മാാത്രമല്ല ഒരു
ആവാാഹനംം, തോ�ോറ്റംം, കൂടിിയാാണ്്.
മനുഷ്യയരാാശിിയെ� ഇന്നു നടുക്കംം കൊ�ൊള്ളിിക്കുന്ന ചിില പ്രധാാന ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഇവിിടെെ ഉയർന്ന്്
വരിികയാാണ്്. ലോ�ോകത്തോ�ോട്് നമ്മളൊ�ൊന്ന്് എന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പനംം ചെ�യ്യുന്ന ആത്മത്തിിന്റെ� മോ�ോചനക്കു
തിിപ്പുകൾ, വിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ� സമരനേ�രങ്ങൾ, അകപുറങ്ങളെ� ഒന്നിിപ്പിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്് അതീീതകാാലംം
മുതൽ വന്നുംം പോ�ോയുംം കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന സംംഘ കാാലങ്ങൾ, ആത്മ-ലോ�ോക-സംംയോ�ോഗത്തിിന്റെ� വിിപ്ല
വകരമാായ വ്യയതിിർനേ�രങ്ങൾ, ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഈ മഹാാമാാരിിയുടെെ നിിപാാതത്തോ�ോട്് കൂടിി ഇനിിവരാാത്ത
വണ്ണംം അവസാാനിിക്കുകയാാണോ�ോ? കൊ�ൊറോ�ോണയുടെെ ബയോ�ോരാാഷ്ട്രീീയംം നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യയ
അകലംം എന്ന ആജ്ഞ ഒരു പുതിിയ തരംം അയിിത്തത്തെ� ഉല്പാാദിിക്കുകയാാണോ�ോ? നവീീനമാായ ഒരു
ജാാതീീയതയുടെെ, വരേ�ണ്യയതയുടെെ, ആന്തരിികാാജ്ഞകളാാണോ�ോ ഇന്ന്് അകപുറങ്ങളുടെെ ദാാരുണമാായ
പൊ�ൊട്ടിിപ്പിിളരലിിനു്് നിിദാാനമാാവുന്നത്്? അകവുംം പുറവുംം ആത്മവുംം ലോ�ോകവുംം പരസ്പരാാശ്രിിതങ്ങളല്ലേ�?
അകപുറങ്ങളുടെെ ‘സംംഘംം’ അല്പനാാൾ ഇല്ലെ�ന്നു വന്നാാലുംം പുറമിില്ലാാതെ� അകത്തിിനുംം അകമിില്ലാാതെ�
പുറത്തിിനുംം നിിലനിിൽക്കുവാാനാാകുമോ�ോ? അകവുംം പുറവുംം അദ്വൈൈ�തപ്പെ�ടുന്ന പ്രാാചീീന സംംഘസംം
സ്കൃതിിയെ� ആമന്ത്രണംം ചെ�യ്യുന്ന ഈ വരിികൾ സംംഘകാാമനയെ� സൂക്ഷ്മമാായിി പുനരാാവാാഹിിക്കു
കയാാണ്്. (അഗംംബന്റെ�) ‘വെ�റുംം’ ജീീവിിതംം എന്ന സങ്കല്പനത്തിിന്റെ� ശുഷ്ക്കതയെ�, ഏകമാാനതയെ�,
ആത്യയന്തിികമാായുംം ഈ ആകാാക്ഷകൾ അതിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുന്നു. അകപുറങ്ങളുടെെ വിിഭജനംം,
വിിപരീീതവൽക്കരണംം, ഒരു താാൽക്കാാലിിക പ്രതിിഭാാസമാാണെ�ന്നുംം അത്തരമൊ�ൊരു വിിഭജനത്തിിനു
ദീീർഘകാാലംം നിിലനിില്ക്കുവാാനാാകിില്ലെ�ന്നുംം, അഥവാാ അങ്ങനെ� വന്നാാൽ മനുഷ്യയരാാശിിക്കു തന്നെ�
നിിലനിില്പിില്ലെ�ന്നുംം ഉള്ള വംംശവിിവേ�കത്തെ�യാാണ്് ഈ ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഉദ്ദീീപ്തമാാക്കുന്നത്്. ‘വെ�റുംം’
ജീീവനത്തിിന്റെ�, അകലവൽക്കരണത്തിിന്റെ�, സർവ്വയുക്തിികളെ�യുംം തീീർപ്പുകളെ�യുംം അട്ടിിമറിിക്കുന്നു
കാാമനയുടെെ ഈ പിിടയലുകൾ, ഞരക്കങ്ങൾ, നൈൈതിികമാായ ഈ ചോ�ോദ്യയക്കുതിിപ്പുകൾ.

അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� നാാറ്റംം
ഉള്ള്് തുരന്ന്് വരുന്ന ഈ ചോ�ോദ്യാ�ാവലിികൾ അതിി ജീീവനത്തിിന്റെ� നാാറ്റത്തിിലേ�ക്ക്് സർവ്വേ�ന്ദ്രിിയങ്ങ
ളെ�യുംം ഉണർത്തുകയാാണ്്. നവീീനമാായ ഒരു ബോ�ോധോ�ോദയത്തിിന്റെ�, സത്യോ�ോ�ദയത്തിിന്റെ�, തീീക്ഷ്ണ
രസാാനുഭവമാാണ്് നാാറ്റംം ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ. കെ�.ജിി.എസ്സിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം മൂക്കാാണ്്
കണ്ണിിനെ�ക്കാാൾ, ചെ�വിിയെ�ക്കാാൾ, സ്പർശത്തെ�ക്കാാൾ സത്യയ ഗ്രാാഹിിയാായ, വിിമർശനപടുവാായ
ഇന്ദ്രിിയംം. ‘കണ്ണോ�ോളംം ചതിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല നുണ പഠിിച്ചിിട്ടിില്ല മൂക്ക്്’ (പ്രസിിദ്ധർ). നാാറ്റ പരിിശോ�ോധന
യാാവുന്നു ഇവിിടെെ സത്യാാ�ന്വേ�േഷണംം.
കാാറ്റിിൽ നാാറ്റത്തിിര; ചീീഞ്ഞ മുട്ടയോ�ോ
പൂത്ത റൊ�ൊട്ടിിയോ�ോ കെ�ട്ട തേ�ങ്ങയോ�ോ
കനച്ച പ്രത്യാാ�ശയോ�ോ ബാാഗിിൽ? നാാറുന്നതെ�ന്ത്്?
എല്ലാാമെെനിിക്കെ�ന്നെ�രെെയ്ക്കുംം മനസ്സോ�ോ? വേ�ഗംം
എല്ലാം�ം പഴതാാക്കുംം വീീടോ�ോ? ഏത്്
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വീീട്ടിിലുമൊ�ൊളിിക്കുംം തടവോ�ോ?
ടെെക്്സ്റ്റിിലെ�ല്ലാം�ം തോ�ോറ്റ്്
വെ�ന്റിിലേ�റ്ററിിലുംം തോ�ോറ്റ തോ�ോൽവിികളേ�ത്്
വഴിിയിിലുമഴുകിിയൊ�ൊഴിിയ്ക്കലോ�ോ? താാഴുമോ�ോ
വാാഴ്വിിൻ കൊ�ൊടിിപ്പടമതിിലെ�ന്ന പേ�ടിിയോ�ോ?
കൃമിികീീട ജയങ്ങളോ�ോ? ലോ�ോകക്കേ�ടേ�ത്് നാാറുന്നു കാാറ്റിിൽ?
അകംം ചീീഞ്ഞു പുറത്തേ�ക്കോ�ോ
പുറംം ചീീഞ്ഞകത്തേ�ക്കോ�ോ നാാറുന്നു മാാരണംം?
അകവുംം പുറവുംം അടഞ്ഞ ആ ആവാാസവ്യയവസ്ഥയെ� ദുസ്സഹമാാക്കിി ഉയർന്നു വരുന്ന ചീീഞ്ഞു നാാറ്റ
ത്തിിന്റെ� ഉൽഭവസ്ഥാാനമെെവിിടെെ എന്ന അന്വേ�േഷണംം നൈൈതിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയപരവുംം മന:ശാാസ്ത്രപ
രവുംം ആയ തലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നീീങ്ങുന്നു. ചീീഞ്ഞ മുട്ടയിിലോ�ോ, പൂത്ത റൊ�ൊട്ടിിയിിലോ�ോ കെ�ട്ട തേ�ങ്ങയിിലോ�ോ
ഒതുങ്ങുന്നിില്ല ഈ നാാറ്റംം. ഷോ�ോപ്പിിങ്് ബാാഗിിലെ� കനച്ച പ്രത്യാാ�ശയാാവാം�ം അതിിന്റെ� ഉറവിിടംം. എല്ലാാ
ത്തിിനെ�യുംം തന്റേ�താാക്കാാൻ വെ�മ്പുന്ന ഉപഭോ�ോഗബൂഭുക്ഷുവാായ മനസ്സിിന്റെ� നാാറ്റമാാവാം�ം. സർവ്വവുംം
അതിിവേ�ഗംം പഴതാാക്കുന്ന അടച്ചു കെ�ട്ടിിയ വീീടിിന്റെ�താാവാം�ം. എല്ലാാ വീീട്ടിിലുംം ഒളിിഞ്ഞു കിിടക്കുന്ന
തടവിിന്റെ�താാവാം�ം. രോ�ോഗപരിിശോ�ോധനയിിൽ പോ�ോസിിറ്റീീവെ�ന്ന്് തോ�ോറ്റ്്, ചിികിിൽസയിിലുംം തോ�ോറ്റ്്,
വൈൈറസ്സിിനോ�ോട്് കീീഴ്്പ്പെ�ട്ട സഹജീീവിികളുടെെ തോ�ോറ്റജഡംം, എല്ലാാ വഴിിയിിലുംം അഴുകിിയൊ�ൊലിിക്കുന്ന
തിിന്റെ� നാാറ്റമാാവാം�ം അത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� കൊ�ൊടിിപ്പടംം ഈ മഹാാവ്യാാ�ധിിക്കുമുമ്പിിൽ താാഴ്ത്തപ്പെ�ടുമോ�ോ
എന്ന പ്രാാചീീനമാായ മരണ ഭീീതിിയാാവാം�ം. എല്ലാാ തോ�ോൽവിികൾക്കുമിിടയിിൽ കൃമിികീീടംം പോ�ോലെ�
നുരയുന്ന മദ്ധ്യയ വർഗ്ഗീീയമാായ ക്ഷുദ്ര ജയങ്ങളാാവാം�ം. ഇനിിയുംം തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടാാത്ത ലോ�ോകക്കേ�ടേ�തെ�
ങ്കിിലുംം ആവാം�ം. അക പുറങ്ങളുടെെ ചീീയലാാവാം�ം. എന്താായാാലുംം അകത്തുംം പുറത്തുംം പതിിയിിരിിക്കുന്ന
മഹാാമാാരണത്തിിന്റെ� വിിളംംബരമാാണ്് ഈ ചീീഞ്ഞു നാാറൽ.
മനുഷ്യയനീീതിി എവിിടെെയൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ തോ�ോറ്റൊ�ൊടുങ്ങിി, ചീീഞ്ഞഴുകുന്നതിിന്റെ� നാാറ്റംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തു
ന്ന വിിമർശനാാത്മകവുംം സത്യയവേ�ദ്യയവുമാായ ഒരു മൂക്കാായിി മാാറുന്നു കവിിത ഇവിിടെെ. കൊ�ൊറോ�ോണയുടെെ
രോ�ോഗസത്യംം� വിിളിിച്ചറിിയിിച്ച ചൈൈനീീസ്് ഡോ�ോക്ടറാായ ലീീ വെ�ൻ ലിിയാാങ്ങിിനെ�പ്പോ�ോലെ�, രാാഷ്ട്രീീയ
സത്യംം� വിിളിിച്ചറിിയിിച്ച ഇറ്റാാലിിയൻ ചിിന്തകനാായ അഗംംബനെ�പ്പോ�ോലെ� മറ്റൊ�ൊരു വിിസിിൽ ബ്ലോ�ോവെ�ർ
ആകുന്നു മഹാാമാാരിിയുടെെ നൈൈതിിക സത്യയത്തെ� വിിളിിച്ചറിിയിിക്കുന്ന ഈ കവിി. മഹാാമാാരിി വെ�റുമൊ�ൊരു
ആരോ�ോഗ്യയ പ്രതിിസന്ധിി മാാത്രമല്ല, ഒരു രാാഷ്ട്രീീയ, നൈൈതിിക പ്രതിിസന്ധിികൂടിിയാാണെ�ന്നുംം ബയോ�ോ
നൈൈതിിക രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� ബഹുതല സമരമുഖങ്ങളിിലൂടെെ മാാത്രമേ� അതിിനെ� നേ�രിിടാാനാാവൂ എന്നു
മത്രേ� ഈ വിിസിിൽ വിിളിിക്കാാർ നമ്മെ� മുന്നറിിയിിക്കുന്നത്്.

അടിിമപ്പുറപ്പാാടുകൾ
അകപുറങ്ങൾ ഒരേ� പോ�ോലെ� ചീീഞ്ഞു നാാറുന്നു. അകവുംം പുറവുംം വളയപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. സമകാാലീീന
മനുഷ്യയന്റെ� ഉപരോ�ോധിിതനിിലയാാണിിത്്. വിിഹ്വവലമാായ ഈ രാാത്രിിയിിൽ വാാതിിലിിൽ മുട്ട്് കേ�ൾക്കുന്നു.
അടച്ച്് കുറ്റിിയിിട്ട വാാതിിൽപ്പാാളിികളിിൽ പുറംം ലോ�ോകംം അക്ഷമമാായിി മുട്ടുന്നു. പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട ലോ�ോകംം
അനേ�കംം കൈൈകളുംം കാാലുകളുമാായിി കതകിിൽ, നെ�ഞ്ചിിൽ, മുട്ടുന്നു, തൊ�ൊഴിിക്കുന്നു. നിിരവധിി മുട്ടുകളുടെെ
പരമ്പര പെ�രുമ്പറയാായ്് വീീടെെന്ന അന്തിിമമാായ ഒളിി സങ്കേ�തത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധദുർഗ്ഗത്തെ� കിിടിിലംം
കൊ�ൊള്ളിിക്കുന്നു.
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മുട്ട്്, മുട്ട്്, മുട്ട്്. ക്ഷമ കെ�ട്ട്്
മുട്ടുന്നു വാാതിിലിിൽ പലകൈൈ.
തൊ�ൊഴിിക്കുന്നു നെ�ഞ്ചിിൽ പല കാാൽ.
സമകാാലീീന ഇന്ത്യാാ� ചരിിത്രത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ ട്രൗൗമകളെ�, തട്ടിിയുണർത്തുന്നു ഈ വാാതിിൽ
മുട്ടുകൾ: 2020 മാാർച്ച്് 24 അർദ്ധരാാത്രിി മുതൽ ഇന്ത്യയയിിൽ പ്രാാബല്യയത്തിിൽ വന്ന ലോ�ോകത്തിിലെ�
ഏറ്റവുംം നീീണ്ടതുംം യുദ്ധസമാാനവുമാായ ലോ�ോക്്ഡൗൗൺ പരമ്പരകളുംം അതിിന്റെ� ദുരന്തപ്രത്യാാ�ഘാാത
മാായ കുടിിയേ�റ്റത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ മഹാാ പ്രയാാണവുംം. നഗരങ്ങളിിലെ� പണിിയിിടങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്,
വാാടക വീീടുകളിിൽ, നിിന്ന്് ക്യാാ�മ്പുകളിിൽ നിിന്ന്്, ആട്ടിിയോ�ോടിിക്കപ്പെ�ട്ട പ്രവാാസിിത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ
മടക്കപ്പുറപ്പാാട്്. ലോ�ോകംം കണ്ട ഏറ്റവുംം ദാാരുണമാായ ലോ�ോങ്ങ്് മാാർച്ച്്.
ആഞ്ഞൂറുംം ആയിിരവുംം കിിലോ�ോമീീറ്ററുകൾ അകലെ�യുള്ള സ്വവന്തംം നാാടുകളിിലേ�ക്ക്് കുട്ടിികളുംം
വൃദ്ധരുംം യുവതീീ യുവാാക്കളുംം അഛനമ്മമാാരുംം സഹോ�ോദരങ്ങളുംം ബന്ധുമിിത്രാാദിികളുംം അടങ്ങുന്ന
ആയിിരക്കണക്കിിന്് പ്രവാാസിിത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ, പൗൗരാാവകാാശമിില്ലാാത്ത പൗൗരന്മാാർ, ദേ�ശീീയ
പാാതകളുംം റെെയിിൽപ്പാാതകളുംം, മഞ്ഞുംം മഴയുംം വെ�യിിലുംം താാണ്ടിി ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം
സാാഹസിികവുംം ദുരന്തപൂർണ്ണവുമാായ മടക്കയാാത്രയ്ക്കിിറങ്ങിി. ചിിലർ റയിിൽപ്പാാളങ്ങളിിൽ തീീവണ്ടിി
ച്ചക്രങ്ങൾക്കടിിയിിൽപ്പെ�ട്ട്്, ചിിലർട്രക്കുകൾക്കടിിയിിൽപ്പെ�ട്ട്്, മരണംം വരിിച്ചു. വിിശന്നുംം ദാാഹിിച്ചുംം
ദീീനംം ബാാധിിച്ചുംം തളർന്നുംം ചിിലർ അസ്തമിിച്ചു. പോ�ോലീീസ്സുകാാരുടെെ ലാാത്തിിയടിിയേ�റ്റുംം ചിികിിൽസ
കിിട്ടാാതെ�യുംം ചിിലർ മരിിച്ചു വീീണു. ഓരോ�ോ നഗരാാതിിർത്തിികളിിലുംം, ഓരോ�ോ റെെയിിൽവേ� സ്റ്റേ�ഷനുക
ളിിലുംം, അവർ തടയപ്പെ�ട്ടു. ചിിലപ്പോ�ോൾ അവർ വന്ന നഗരങ്ങളിിലേ�ക്ക്് തന്നെ� മടക്കിിയയയ്ക്കപ്പെ�ട്ടു.
വിിദേ�ശ രാാജ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് പ്രവാാസിികളെ� വിിമാാനങ്ങളിിൽ തിിരിിച്ചെ�ത്തിിച്ച ഭരണകൂടംം ഇവർക്കാായിി
വാാഹനങ്ങളോ�ോ, ഭക്ഷണമോ�ോ വിിശ്രമസ്ഥലങ്ങളോ�ോ ഒരുക്കുവാാൻ തയാാറാായിില്ല. പകരംം ലാാത്തിികളുംം
കണ്ണീീർ വാാതകങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ട്് അവരെെ എതിിരേ�റ്റു. ചിിലപ്പോ�ോൾ അണുനാാശിിനിികളാാൽ കുളിിപ്പിിച്ചു.
ചിിലയിിടങ്ങളിിൽ അവർ പോ�ോലീീസ്സുമാായിി ഏറ്റുമട്ടിി. രോ�ോഷാാകുലരാായപ്പോ�ോൾ ഹൈൈവേ�കൾ പിിക്കറ്റ്്
ചെ�യ്തു. പ്രയാാണത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ സന്ധിിയിിലുംം അവർ പ്രക്ഷോ�ോഭകാാരിികളാായിി. ഇന്ത്യയയുടെെ സർവ്വ
നിിർമ്മാാണ വിികസന സംംരംംഭങ്ങൾക്കുംം വിിയർപ്പുംം വേ�ലയുംം രുധിിരവുംം അർപ്പിിച്ച്് രണ്ടാംം� കിിട
പൗൗരന്മാാരാായിി നഗരമാാളങ്ങളിിൽ മറഞ്ഞിിരുന്ന പ്രവാാസിിത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ അന്നാാദ്യയമാായിി പൊ�ൊതു
മണ്ഢലത്തിിൽ ദൃശ്യയവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു: ഭരണകൂടത്താാൽ, നഗരവാാസിികളാാൽ, പരിിത്യയക്തരാായിി,
സ്വവന്തംം രാാജ്യയത്ത്് അഭയാാർഥിികളാാക്കപ്പെ�ട്ടവരാായിി, പൗൗരാാവകാാശങ്ങളിില്ലാാത്ത പൗൗരന്മാാരാായിി,
ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയതയുടെെ ബീീഭൽസ വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ ദൈൈന്യയ സൂചിികകളാായിി. വൈൈറസ്സിിന്റെ�
വലക്കണ്ണിികളെ� ഭേ�ദിിക്കുവാാൻ ബദ്ധപ്രതിിജ്ഞരാായിി, സാാമൂഹ്യയ അകലത്തെ� ബൗൗദ്ധിികോ�ോല്പാാദന
ത്തിിന്റെ� ഊർജ്ജനിിക്ഷേ�പകമാാക്കിി, വീീടിിന്റെ� ഒളിിയറകളിിലേ�ക്ക്് ഓൺലൈൈൻ ജീീവിികളാായിി, പിിൻ
വലിിഞ്ഞ മദ്ധ്യയവർഗ്ഗിികളുടെെ യോ�ോഗസമാാധിിയെ� ദുസ്വവപ്നങ്ങളാായിി അട്ടിിമറിിച്ചു ഈ മഹാാപ്രയാാണംം.
തിിരിിച്ചെ�ത്തിിയോ�ോ കനൽപ്പാാത കാാലിിൽ ചുറ്റിി
ഇല്ലാാത്ത സ്വവരാാജിിലേ�ക്കിിരമ്പിിപ്പുറപ്പെ�ട്ടോ�ോരടിിമത്തൊ�ൊഴിിൽപ്പട?
ദീീനക്രുദ്ധംം ഏഴച്ചുഴലിി?
മാാന്ത്രിിക ദണ്ഡുമാായ്്
മോ�ോശമുന്നിിലിില്ലാാതെ�
ഗാാന്ധിി മുന്നിിലിില്ലാാതെ�
മാാർക്സ്് മുന്നിിലിില്ലാാതെ�.
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നഗരത്തിിൽ നിിന്ന്് ബഹിിഷ്കൃതരാായിി, നാാട്ടിിലേ�ക്ക്് പുറപ്പെ�ട്ട ‘അടിിമത്തൊ�ൊഴിിൽപ്പട’ വീീണ്ടുംം തിിരിിച്ചെ�
ത്തുകയാാണോ�ോ എന്ന്് നഗര പൗൗരനാായ മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്താാവ്് വ്യാാ�കുലനാാവുന്നു. ‘ദീീനക്രുദ്ധമാായ’
‘ഏഴച്ചുഴലിി’ പ്രതിികാാരദാാഹിിയാായിി, നഗരത്തെ� വളയുകയാാണോ�ോ?
മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ സഹജമാായ വിിഭ്രാാന്തിിയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� തൊ�ൊഴിിലാാളിി വർഗ്ഗപരവുംം വർഗ്ഗാാതീീതവു
മാായ സഹാാനുഭാാവവുംം കരുണയുംം പുരണ്ട അരേ�ഖീീയവുംം ബഹു-മാാനകവുംം സൂക്ഷ്മരാാഷ്ട്രീീയപരവുമാായ
കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിൽ നിിന്ന്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ മഹാാപ്രയാാണത്തെ� കവിിത വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
കവിിതയിിലെ� ‘ഞാാൻ’ ബഹുനാാവുകളുള്ള വംംശീീയ ഞാാനുകളാായിി പെ�രുകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിിലൊ�ൊ
ന്നാാണിിത്്. കനൽപ്പാാതകളിിലൂടെെ നഗ്നപാാദരാായിി നീീങ്ങിിയ കുടിിയേ�റ്റത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ മടക്ക
പ്രയാാണത്തെ� ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിലെ� ഐതിിഹാാസിികമാായ അടിിമപ്പടപ്പുറപ്പാാടുകളുമാായിി കവിിത
ബന്ധിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്. ‘കനൽപ്പാാത കാാലിിൽ ചുറ്റിി ഇല്ലാാത്ത സ്വവരാാജിിലേ�ക്കിിരമ്പിിപ്പുറപ്പെ�ട്ട അടിി
മത്തൊ�ൊഴിിൽപ്പട’, ‘ഏഴച്ചുഴലിി’ എന്നീീ രൂപകങ്ങൾ നാാനാാവിിധങ്ങളാായ അർത്ഥതലങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
സാാധ്യാാ�സാാധ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ഭാാവാാഭാാവങ്ങളിിലേ�ക്കുംം പടർന്നു പിിടിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്്, നാാനാാകാാലങ്ങളിിലേ�
ക്കുംം നിിലപാാടുകളിിലേ�ക്കുംം, ബഹു-സ്വവര-ദൃശ്യയ-ശ്രുതിി സ്മൃതിി-ചിിന്താാ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ഗതാാഗതംം
ചെ�യ്ത്് കൊ�ൊണ്ട്്, കവിിത എന്ന ഴോ�ോണറിിന്റെ� വ്യയഞ്ജന സാാധ്യയതയെ� പരകോ�ോടിിയിിലേ�ക്കെ�ത്തിിക്കുന്നു.
ചരിിത്രത്തിിലെ� മഹാാപ്രയാാണങ്ങളെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം അവയിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം വ്യയത്യയസ്ഥ
വുംം സമാാനതകളിില്ലാാത്തവിിധംം ദാാരുണവുംം ദുരന്തമയവുമാാണ്് അടിിമത്തൊ�ൊഴിിൽപ്പടയുടെെ മടക്കപ്പു
റപ്പാാടെെന്ന്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു ഈ സങ്കീീർണ്ണ സംംശ്ലേ�ഷണങ്ങൾ.
മോ�ോശ, ഗാാന്ധിി, മാാർക്സ്് എന്നീീ സംംജ്ഞാാ നാാമങ്ങൾ അടിിമ വിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ� മൂന്ന്് വ്യയത്യയസ്ത
സംംഭവങ്ങളുമാായിി സമകാാലിികമാായ ഈ തൊ�ൊഴിിലാാളിി പ്രയാാണത്തെ� അന്വവയനംം ചെ�യ്യുകയാാണ്്.
നവീീനമാായ ഈ അടിിമപ്രയാാണത്തെ� യാാതനാാമയമാാക്കുന്ന ചരിിത്രപരമാായ അഭാാവങ്ങളെ�യാാണ്്
അവ അങ്കനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യോ�ോ വർഗ്ഗബോ�ോധത്തിിന്റെ�യോ�ോ നൈൈതിികമാായ
ആത്മീീയതയുടെെയോ�ോ ആനുകൂല്യയങ്ങളിില്ലാാത്ത, നാാടല്ലാാതാായിി മാാറിിയ നാാട്ടിിലേ�ക്കുള്ള, സ്വവന്തംം
നാാടെെന്ന ഫാാന്റസിിയിിലേ�ക്കുള്ള ഈ മടക്കയാാത്ര, ഇല്ലാാത്ത സ്വവരാാജിിലേ�ക്കുള്ള ദുരന്തപ്പുറപ്പാാടാായിി
ഒടുങ്ങുന്നുവെ�ന്ന്് കവിിത കിിടിിലംം കൊ�ൊള്ളുന്നു. അപാാരമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയബോ�ോധവുംം, ഇഛാാശക്തിിയുംം
തിിതിിക്ഷയുംം പ്രകടിിപ്പിിച്ച ഈ പ്രവാാസിിത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ മഹാാപ്രയാാണംം ദാാരുണമാായ
അന്ത്യയത്തിിലേ�ക്ക്് നീീങ്ങുന്നതെ�ന്ത്് ? വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� മന്ത്രവടിിയുമാായിി മോ�ോശ, സ്വവരാാജിിന്റെ�
നൈൈതിിക മന്ത്രങ്ങളുമാായിി ഗാാന്ധിി, തൊ�ൊഴിിലാാളിിവിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ� രക്തപതാാകയുമാായിി മാാർക്സ്്-അടിിമവിിമോ�ോചനപ്പുറപ്പാാടിിന്റെ� സാാർവ്വലൗൗകിികമാായ ഈ മൂന്ന്് വിിതാാനങ്ങളുടെെ അഭാാവംം, ആശയ
ത്തിിന്റെ�, വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�, വർഗ്ഗ രാാഷ്ട്രീീയ ബോ�ോധത്തിിന്റെ�, ആത്മീീയതയുടെെ, നൈൈതിികതയുടെെ,,
ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന നേ�തൃ രാാശിിയുടെെ, അസാാന്നിിദ്ധ്യംം� പുതുപുറപ്പാാടുകളെ� നിിരുന്മുഖവുംം
നിിർവ്വീീര്യയവുമാാക്കുന്നു. ഗുരുതരമാായ ഈ ഇല്ലാായ്മകളാാണ്് ഒരു പക്ഷേ� ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിലെ�ത്തന്നെ�
ഏറ്റവുംം ത്യാാ�ഗപൂർണ്ണമാായ ഈ തൊ�ൊഴിിലാാളിി പ്രയാാണത്തെ� തമോ�ോഗർത്തങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്ന
തെ�ന്ന്് കവിിത വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നു. അഭാാവബോ�ോധംം കെ�.ജിി.എസ്സിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഗൃഹാാതുരത്വവമാാ
യൊ�ൊടുങ്ങുകയല്ല. മറിിച്ച്്, ‘ലോ�ോകാാതുരത്വവ’മാായിി നീീറിിപ്പടരുകയുംം കാാമനാാപരമാായ ആഭിിമുഖ്യയങ്ങളാായിി
തളിിർക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സജീീവഭാാവശക്തിിയാായിി വളരുകയാാണ്്.

തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പിിന്റെ� പരമ നിിമിിഷങ്ങൾ
കതകുമുട്ടിിന്റെ� ചരിിത്രാാന്തരമാായ ഒരു ജീീനിിയോ�ോളജിിയിിലേ�ക്കാാണ്് നാം�ം ആനയിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
ചോ�ോദ്യയക്കലിിയുമാായിി പാാതിിരാാവിിലെ�ത്തുന്ന ഭരണകൂടത്തിിന്റെ� മുട്ട്്. ഫാാസിിസ്റ്റിിന്റെ�, സ്റ്റാാലിിനിിസ്റ്റിി
ന്റെ�, രഹസ്യയപോ�ോലീീസ്സിിന്റെ�, ആരോ�ോഗ്യയപ്രവർത്തകന്റെ�, എൻ.ഐ.എ.യുടെെ, കുപ്രസിിദ്ധമാായ
കതകുമുട്ടുകൾ, ചോ�ോദ്യയപരമ്പരകൾ. അകത്താാര്് എന്ന പ്രാാചീീനവുംം അധുനാാതനവുമാായ ചോ�ോദ്യം�ം
വാാതിിലിിനപ്പുറംം മുഴങ്ങുന്നു:

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
വാാതിിൽക്കൽ ചോ�ോദ്യയക്കലിി:
അകത്താാര്്?’
‘വീീട്ടുടമ, കാാർഡുടമ, പൗൗരത്വംം�.
നാാളെ�യെ�ന്തെ�ന്നറിിയാാതുഷ്ണിിക്കുംം കവിി,
ഭാാഷ, റേ�ഷൻ തീീനിി..
പുറത്താാര്്?’
‘മഹാാമാാരിി.’
അകത്താാര്് എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് തന്റെ� ഐഡെ�ന്റിിറ്റിിയുംം, ബയോ�ോ-ഡേ�റ്റയുംം, വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു
മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്താാവ്്: പൗൗരത്വവസർട്ടിിഫിിക്കറ്റുള്ള, ഭാാഷയുംം റേ�ഷനുംം ഭക്ഷിിക്കുന്ന, ജീീവരക്ഷയെ�പ്പറ്റിി
ആശങ്കാാകുലനാായിി അതിിജീീവകനാായിി മാാറിിയ, മദ്ധ്യയവർഗ്ഗിി. വീീട്ടുടമ. പ്രാാണഭയത്താാൽ വേ�വുന്ന
വെ�റുംം കവിി. അധിികാാരദാാസൻ. (ഐഡെ�ന്റിിറ്റിി കാാർഡുകൾക്കുംം സർട്ടിിഫിിക്കറ്റുകൾക്കുംം മൂടുപ
ടങ്ങൾക്കുംം പൗൗരത്വവമറകൾക്കുമടിിയിിൽ ആഴത്തിിൽ പിിടയുകയുംം, ഞരങ്ങുകയുംം, കിിതയ്ക്കുകയുംം
ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുകയുംം കുതറുകയുംം പുറത്തേ�ക്ക്് കുതിിക്കുവാാനാായുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന നിിശ്ശബ്ദനാാക്കപ്പെ�ട്ട
മറ്റൊ�ൊരാാൾ മറഞ്ഞു നിിന്നു. അയാാളുടെെ അപരൻ. അന്തരാാത്മാാവ്്).
‘പുറത്താാര്് ’ എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ‘മഹാാമാാരിി’ എന്നുത്തരംം. മഹാാകാാലസ്വവരൂപിിണിിയുംം
ലോ�ോകസ്വവരൂപിിണിിയുമാായ കാാളിി എന്നുംം ധ്വവനിി. രോ�ോഗവുംം ഭീീകരതയുംം പ്രസാാദവുംംപ്രതിിവിിധിിയുംം
സമരവുംം മോ�ോചനവുംം എല്ലാം�ം അതിിലടങ്ങുന്നു. കതകുമുട്ടുകളുടെെ നാാനാാർത്ഥങ്ങളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�യുംം
അതിിലടങ്ങുന്നു. ഒരേ� സമയംം ശിിക്ഷകയുംം രക്ഷകയുമാായ മഹാാമാാരിി, മൂലപ്രകൃതിി. സ്പിിനോ�ോസ
നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്ന natura naturans1. ‘പ്രകൃതീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന’ പ്രകൃതിിയല്ല ‘പ്രകൃതീീകരിിക്കുന്ന’
പ്രകൃതിി. കതകിിനു വെ�ളിിയിിൽ കാാളീീ നാാടകംം. പൗൗരത്വവ സർട്ടിിഫിിക്കറ്റുംം ആധാാറുംം റേ�ഷൻ കാാർഡുംം
നീീട്ടുന്ന മൂടുപടമണിിഞ്ഞ ബയോ�ോരാാഷ്ട്രീീയ-മദ്ധ്യയവർഗ്ഗ കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ പിിടയുകയുംം
ഞരങ്ങുകയുംം, കിിതയ്ക്കുകയുംം, കുതറുകയുംം ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുകയുംം പുറത്തേ�ക്കു കുതിിക്കാാൻ ആയംം
കൊ�ൊള്ളുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഗുപ്തവുംം നിിശ്ശബ്ദവുമാായ അപരകർതൃത്വംം� വെ�ളിിയുടെെ വിിളിി കേ�ൾക്കുന്നു.
ഒന്നുകിിൽ വീീട്ട്് തടങ്കലിിലെ� ചീീഞ്ഞു നാാറൽ. അല്ലെ�ങ്കിിൽ, കതകു തുറന്ന്് ലോ�ോകത്തെ� നേ�രിിടൽ,
മഹാാമാാരീീസ്വവരൂപിിണിിയാായ കാാളിിയെ�, കാാളുന്ന കാാലസത്യയത്തെ�, നേ�ർക്ക്് നേ�ർ വരിിക്കൽ, ‘വെ�റുംം’
ജീീവിിതത്തെ� തള്ളിി, ‘നിിറ’ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് കുതിിക്കൽ. ഒന്നുകിിൽ അഴുകൽ, അല്ലെ�ങ്കിിൽ, തിിര
യടിിക്കൽ, പാാടിി നീീളൽ, തുറന്നൊ�ൊഴുകൽ, ‘പുറത്തേ�ക്കുള്ള അകത്തിിന്റെ� മോ�ോചനക്കുതിിപ്പുകൾ’.
പരമമാായ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പിിന്റെ� നിിർണ്ണാായകനിിമിിഷത്തിിലാാണ്് നാാമിിപ്പോ�ോൾ.
1. സ്പിിനോ�ോസയുടെെ നിിർവ്വചനപ്രകാാരംം, natura naturans, അല്ലെ�ങ്കിിൽ naturing nature പ്രകൃതിിയുടെെ

സ്വവയംം സ്ഥാാപക പ്രവൃത്തിിയെ�, സ്വവരൂപത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. (the self-causing activity of
nature) അത്് അനന്തമാായ കാാരണ ശൃംംഖലയുടെെ നിിർവ്വീീര്യയ ഉല്പന്നമെെന്ന്് നിിർവ്വചിിക്കപ്പെ�ടുന്ന natura
naturata, ‘nature natured’) , nature considered as a passive product of an infinite
causal chain)എന്നതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി, സജീീവമാായ പ്രകൃതിിയെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്
(‘Nature in the active sense’).

കെ�. വിിനോ�ോദ്്ചന്ദ്രൻ
പ്രസിിദ്ധ നിിരൂപകനുംം പത്രപ്രവർത്തകനുംം വാാഗ്മിിയുമാായിിരുന്ന സിി.പിി. ശ്രീീധരെെന്റ മകൻ.
2004-ൽ JNU, Centre for Historical Studies-ൽ നിിന്നു്് പിിഎച്്.ഡിി. ബിിരുദംം. ഡോ�ോ.
കെ�. എൻ. പണിിക്കരുടെെ മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിൽ നടത്തിിയ ഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� വിിഷയംം: “The
Counter-Narratives of Power and Identity in Colonial Keralam—A Reading
of C.V. Raman Pilla’s Historical Novels”. തൃശൂർ കേ�രളവർമ്മ കോ�ോളേ�ജിിലെ� ചരിിത്രവിിഭാാഗംം
മേ�ധാാവിിയാായിി വിിരമിിച്ചു.
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ഇതാാ, കാാവ്യാാ�നുഭൂതിികളെ� കല്ലെ�റിിയുന്ന ഒരു കവിി!
എൻ. പ്രഭാാകരൻ

ലോ�ോകംം മേ�നിിനടിിക്കാാനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വലുപ്പങ്ങളെ�യുംം നേ�ട്ടങ്ങളെ�യുമെെല്ലാം�ം ഉദാാസീീനത
യോ�ോടെെ, പലപ്പോ�ോഴുംം കടുത്ത പുച്ഛത്തോ�ോടെെ, ചിിലപ്പോ�ോൾ അതിിലേ�റെെ രോ�ോഷത്തോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാ
ണുന്ന കവിിയാാണ്് കെ�.ആർ. ടോ�ോണിി. കൊ�ൊണ്ടാാടപ്പെ�ടുന്ന കാാവ്യയഭാാഷ ഒരുപാാട്് അസത്യയങ്ങളെ�യുംം
പൊ�ൊങ്ങച്ചങ്ങളെ�യുംം പാാതകങ്ങളെ�യുംം സ്വവർണപ്പാാത്രംം കൊ�ൊണ്ട്് മൂടാാനാാണ്് പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്ത
പ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന്് കൃത്യയമാായിി അറിിയുന്നതിിനാാൽ ടോ�ോണിി ആ കാാവ്യയഭാാഷയെ� സ്പർശിിക്കാാൻ തന്റെ�
ഭാാഷയെ� അനുവദിിക്കുന്നിില്ല. സവർണന്് അവർണൻ തൊ�ൊട്ടുകൂട്ടാായ്മ കല്പിിക്കുന്നതു പോ�ോലുള്ള ഒരു
സംംഗതിിയാാണിിത്്. ‘കീീഴാാളർക്കു ക്ഷേ�ത്ര പ്രവേ�ശനംം അനുവദിിച്ചത്് വലിിയൊ�ൊരു നേ�ട്ടമല്ലേ�, സാാമൂ
ഹ്യയമുന്നേ�റ്റത്തിിന്റെ� തിിളങ്ങുന്ന അടയാാളമല്ലേ�’ എന്നൊ�ൊക്കെ� പറഞ്ഞവരോ�ോട്് ‘ആർക്കു വേ�ണംം
നിിങ്ങളുടെെ ക്ഷേ�ത്രംം, അവിിടെെ വന്ന്് പ്രാാർത്ഥിിക്കാാൻ വേ�റെെ ആളെ� നോ�ോക്കണംം’ എന്ന്് പറഞ്ഞ
കീീഴാാളരിിൽ ചിിലരുടെെ വീീറാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതയുടെെ കരുത്ത്്. കവിിതയുടെെ കരുത്ത്് എന്ന
കേ�ട്ടുപഴകിിയ ഈ പറച്ചിിലിിനു നേ�രെെ ‘കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി കൊ�ൊടുക്ക്് അത്് മലയാാളത്തിിലെ� സൗൗന്ദ
ര്യാ�ാത്മക കവിികൾക്ക്്’ എന്ന്് ടോ�ോണിി പ്രതിിഷേ�ധിിച്ചേ�ക്കാംം�.
ആശയങ്ങൾക്ക്് സ്ഥിിരതയിില്ല. എന്നാാൽ കവിിതയക്ക്് അതുണ്ട്് എന്ന്് വാാദിിച്ചുറപ്പിിക്കാാൻ
ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് ടോ�ോണിി (കവിിതയുംം സ്ഥിിരതയുംം–പോ�ോരെെഴുത്ത്്). ഈ വാാദത്തിിന്റെ� ശരിിയെ� കാാര്യയമാാ
യിിത്തന്നെ� സംംശയിിക്കുന്ന ആളാാണ്് ഞാാൻ. ആശയങ്ങൾ പലതുംം അൽപാായുസ്സ്് തന്നെ�. പക്ഷേ�,
ചിില ആശയങ്ങൾ അവ രൂപംംകൊ�ൊണ്ട്് സഹസ്രാാബ്ദങ്ങൾ കഴിിഞ്ഞതിിനു ശേ�ഷവുംം നമ്മോ�ോടൊ�ൊ
പ്പംം ജീീവിിക്കുന്നുണ്ട്്. അവയിിൽ ചിിലതിിനോ�ോട്് ആളുകൾ കലഹിിക്കുന്നു. മറ്റ്് ചിിലതിിനെ� തങ്ങളുടെെ
വാാദങ്ങൾ സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിന്് കൂട്ടുപിിടിിക്കുന്നു. അനേ�കംം ഭാാഷകളിിലാായിി അനേ�ക ലക്ഷംം
കവിിതകൾ ഇതിിനകംം വിിസ്മൃതിിയിിലാായിിട്ടുണ്ട്്. അവയ്ക്ക്് അത്തരമൊ�ൊരു ദുർവിിധിിയുണ്ടാായത്് അവ
അല്പാായുസ്സാായ ആശയങ്ങളെ� ആശ്രയിിച്ചതു കൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്ന്് പറയുന്നതിിനേ�ക്കാാൾ പതിിന്മടങ്ങ്്
ശരിിയാാവുക അവ അവയുടെെ കാാലത്ത്് സജീീവമാായിിരുന്ന ആശയങ്ങൾക്കു നേ�രെെ അപ്പാാടെെ മുഖംം
തിിരിിഞ്ഞു നിിന്ന്് ആലോ�ോചനാാരഹിിതമാായ ഒരു ലോ�ോകത്ത്് സ്വവയംം തടവിിലിിട്ടതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് എന്നു
പറയുന്നതാാവുംം. ഏത്് ആശയവുമാായുള്ള കേ�വലമാായ ഐക്യയപ്പെ�ടൽ കവിിതയെ� കവിിതയല്ലാാതാാ
ക്കിിത്തീീർക്കുംം. കേ�വലമാായ പ്രസ്താാവന എന്ന നിിലയ്ക്കു പോ�ോലുംം അത്തരമൊ�ൊരു കവിിതയ്ക്ക്് ആരുംം
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പ്രത്യേ�േക പ്രസക്തിി കൽപിിക്കുകയുമിില്ല. പക്ഷേ�, താാൻ എഴുതുന്ന കവിിതകൾ തന്റെ� കാാലത്തെ� ഒരാാ
ശയവുമാായുംം വിിധ്യാാ�ത്മകമോ�ോ നിിഷേ�ധാാത്മകമോ�ോ സംംവാാദാാത്മകമോ�ോ ആയ യാാതൊ�ൊരു ബന്ധവുംം
ബോ�ോധത്തിിലോ�ോ അബോ�ോധത്തിിലോ�ോ പുലർത്തുകയിില്ലെ�ന്ന നിിലപാാടിിൽ എത്തിിച്ചേ�രാാൻ കവിി എന്ന
പേ�രിിന്് അർഹതയുള്ള ആർക്കുംം സാാധ്യയമാാവിില്ല.

സൗൗകര്യം�ം സത്യയമാായിിത്തീീർന്ന കാാലത്തിിന്റെ� നാാഡിിഞരമ്പുകൾ
കെ�.ആർ. ടോ�ോണിി ആധുനിികോ�ോത്തരത എന്ന അവസ്ഥയെ� നിിർവചിിക്കാാൻ സഹാായിിക്കുന്ന
ആശയങ്ങളെ� പല രൂപത്തിിൽ , പല ഊന്നലുകളോ�ോടെെ നിിർലോ�ോഭമാായിി തന്റെ� കവിിതകളിിൽ
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയ കവിിയാാണ്്. നമ്മുടെെ കാാലത്തെ� മലയാാള കവിികളിിൽ ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധേ�
യനാാണ്് ഈ കവിി എന്ന്് വാായനയിിൽ വലിിയ ജാാഗ്രത പുലർത്തുന്ന പലർക്കുംം തോ�ോന്നുന്നതുംം
അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്്. ഈ ആശയാാവതരണങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതയെ�
തന്റെ� സമകാാലിികരുടെെതിിൽ നിിന്ന്് വേ�റിിട്ട്് നിിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം മുന്നിിട്ടു നിിൽക്കു
ന്നത്്. ഇക്കാാരണത്താാൽ ഈ കവിിത അസ്ഥിിരപ്പെ�ടുമോ�ോ, ഭാാവുകത്വവ പരിിണാാമത്തിിന്റെ� അടുത്ത
ഘട്ടത്തിിൽ തന്നെ� മലയാാളിിയുടെെ ഗൗൗരവപൂർണമാായ സാാഹിിത്യയചർച്ചകളിിൽ അവയ്ക്ക്് ഇടംം
ലഭിിക്കാാതാാവുമോ�ോ എന്നൊ�ൊക്കെ�യുള്ള സംംശയങ്ങൾ പ്രസക്തംം തന്നെ�യാാണ്്. ടോ�ോണിിയുടെെ ചിില
കവിിതകളുടെെ കാാര്യയത്തിിൽ വലിിയ താാമസമിില്ലാാതെ� തന്നെ� കാാലഹരണപ്പെ�ടൽ സംംഭവിിക്കുംം
എന്നു തന്നെ� ഞാാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ�, അതൊ�ൊരു വലിിയ പ്രശ്നമാാണെ�ന്ന്് ഞാാൻ കരുതുന്നിില്ല.
ദീീർഘാായുസ്സോ�ോടെെ ജീീവിിക്കാാൻ സാാധ്യയതയുള്ളതല്ല എന്ന ഊഹത്തെ� ആശ്രയിിച്ച്് ഒരു കവിിത ഇന്ന്്
നമുക്ക്് തരുന്ന അനുഭവത്തെ� നിിരാാകരിിക്കുന്നതിിൽ അർത്ഥമിില്ലല്ലോ�ോ.
സർവസാാധാാരണമാായ മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങൾക്കു പോ�ോലുംം വലിിയ അർത്ഥവ്യയത്യാാ�സംം വരുത്തിിയ
കാാലമാാണ്് ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെത്്. മനുഷ്യയന്റെ� സാാധാാരണ പെ�രുമാാറ്റരീീതിികളുംം ചേ�ഷ്ടകളുംം
തന്നെ� അവ ഇന്നലെ� വരെെ വളരെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി ഉൽപാാദിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ
കൈൈവിിട്ട്് പുതിിയവ, മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം നേ�ർവിിപരീീതമാായവ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിച്ചിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നോ�ോ അവ
സന്നിിഗ്്ധതയുടെെ വഴുവഴുപ്പുള്ള പ്രതലത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നോ�ോ പറയാാവുന്ന
അവസ്ഥയാാണ്് നിിലവിിലുള്ളത്്. കൃതിിയിിൽ അത്് പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നതാായിി ഭാാവിിക്കു
ന്ന അർത്ഥത്തിിന്റെ� വിിപരീീതസാാധ്യയതകൾ അന്തർനിിഹിിതമാായിിരിിക്കുന്നതിിനെ� കുറിിച്ചുംം അനന്ത
മാായിി നീീട്ടിിവെ�ക്കപ്പെ�ടുന്ന അർത്ഥത്തെ� കുറിിച്ചുംം അപനിിർമാാണംം എന്ന പുതിിയ സമീീപനരീീതിി
അവതരിിപ്പിിച്ച്് ദെെറിിദ മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ച്ച ആശയങ്ങളെ� ആവേ�ശപൂർവംം പിിൻപറ്റുമ്പോ�ോൾ അവയുടെെ
പശ്ചാാത്തലത്തിിലെ� അനുഭവലോ�ോകത്തിിൽ വന്ന ഈ മാാറ്റത്തെ� കുറിിച്ച്് അജ്ഞരാായിിരിിക്കുകയോ�ോ
അജ്ഞത ഭാാവിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുകയാാണെ�ങ്കിിൽ അത്് നിിരർത്ഥമാായ ബൗൗദ്ധിിക അഭ്യാ�ാസപ്രകടനംം
മാാത്രമേ� ആവൂ. വാാക്കുകൾക്ക്് അർത്ഥത്തിിന്റെ� തലത്തിിൽ അനാാദിികാാലംം മുതൽക്കേ� ഉള്ളതാായിി
പറയപ്പെ�ടുന്ന ഒരു സ്വാാ�ഭാാവംം ഒരു പ്രത്യേ�േക ചരിിത്രഘട്ടത്തിിൽ ഒരാാൾ പുതുതാായെ�ന്ന പോ�ോലെ�
കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ആ കണ്ടെ�ത്തൽ ദർശനത്തിിന്റെ�യുംം സാാഹിിത്യയനിിരൂപണത്തിിന്റെ�യുംം മേ�ഖലക
ളിിലെ� ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഒന്നാായിി വാാഴ്ത്തപ്പെ�ടുകയുംം ചരിിത്രശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� മേ�ഖലയിിൽ പോ�ോലുംം
അത്് വലിിയ ഇളക്കങ്ങളുണ്ടാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തത്് മൂർത്തമാായ മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങൾ അവയെ� പിിന്തുണ
ക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്്. അനുഭവലോ�ോകത്ത്് സംംഭവിിച്ച ഈ അട്ടിിമറിി എത്ര ലളിിതമാായാാണ്്
ടോ�ോണിി ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് എന്ന്് നോ�ോക്കുക:
“നിിങ്ങൾ പുഞ്ചിിരിി തൂകാാറുണ്ടോ�ോ?
പല്ലിി വാാലിിട്ടുപോ�ോകാാറിില്ലേ�?”
			
—ഇൻ -ഔട്ട്്
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ഓരോ�ോ പുഞ്ചിിരിിതൂകലുംം ആത്മരക്ഷോ�ോപാായമാായിി മാാറുന്ന , ഓരോ�ോ പരിിചയക്കാാരനുംം(സുഹൃത്തുംം)
പേ�ടിിക്കേ�ണ്ടുന്ന ആളാായിി മാാറുന്ന സ്ഥിിതിി ആധുനിികോ�ോത്തരത എന്ന അവസ്ഥ യാാഥാാർത്ഥ്യയ
മാായിിത്തീീരുന്നതിിനു മുമ്പ്് നമ്മുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ഈ അവസ്ഥയെ� അതേ�
പേ�രുപയോ�ോഗിിച്ചു തന്നെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയുംം ന്യാാ�യീീകരിിക്കുകയുമൊ�ൊക്കെ� ചെ�യ്യുന്ന
ദർശനംം ഫ്രെ�ഡറിിക്് ജെ�യിംം�സൺ വ്യയക്തമാാക്കിിയതുപോ�ോലെ� പിിൽക്കാാല മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ�
സാംം�സ്കാാരിിക യുക്തിിയാാണ്്. രാാഷ്ട്രീീയമാായ കണിിശതയോ�ോടെെ ഇങ്ങനെ� പറയാാൻ മടിിയുള്ളവർക്ക്്
സമകാാല ലോ�ോകാാവസ്ഥ വസ്തുക്കളുടെെ അമിിതോ�ോൽപാാദനത്തിിലൂടെെയുംം വ്യാാ�പകമാായ ഊഹക്കച്ചവ
ടങ്ങളിിലൂടെെയുംം മാാധ്യയമലോ�ോകത്തെ� അധീീശശക്തിികൾ യാാതൊ�ൊരു തത്വവദീീക്ഷയുമിില്ലാാതെ� നിിർമിിച്ച്്
പുറന്തള്ളുന്ന വ്യാാ�ജവാാർത്തകളിിലൂടെെയുംം വ്യാാ�ജവിിവരങ്ങളിിലൂടെെയുമൊ�ൊക്കെ�യുമൊ�ൊക്കെ� ഉൽപാാദിിപ്പിി
ച്ച ഒന്നാാണെ�ന്നുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� പ്രതീീതിി യാാഥാാർത്ഥ്യംം� പിിൻതള്ളുന്ന ഭൗ�തിികവുംം സാംം�സ്കാാരിിക
വുമാായ സാാഹചര്യം�ം ഈ അവസ്ഥയുടെെ ഉൽപന്നമാാണെ�ന്നുംം മാാത്രംം പറഞ്ഞ്് അവസാാനിിപ്പിിക്കാംം�.
“ശരിിയാായ്് വരാം�ം, തെ�റ്റാായിിരിിക്കാംം� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ
വേ�റിിട്ട്് സത്യംം� മാാത്രമാായ വസ്തുതയിില്ല”
എന്നുംം
“സത്യംം� തന്നെ� സൗൗന്ദര്യം�ം
സൗൗന്ദര്യം�ം തന്നെ� സൗൗകര്യം�ം, അതാായത്്
സൗൗകര്യം�ം തന്നെ� സത്യംം�”
			
–തത്ത്വവമസിി
എന്നുംം
“എന്നെ�ത്തന്നെ� ഞാാൻ
ഊഹിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു!”
			

–ഊഹംം

എന്നുംം എഴുതിിയപ്പോ�ോൾ ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം മനുഷ്യയർ വ്യയവഹരിിക്കുന്ന എല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുംം സത്യയത്തെ�
പല വഴിിയിിൽ സന്ദിിഗ്്ധാാവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് തള്ളിിയ ആധുനിികോ�ോത്തര രാാഷ്ട്രീീയസാംം�സ്കാാരിികാാവ
സ്ഥയെ� കുറിിച്ച്് തിികഞ്ഞ നിിർവിികാാരത ഭാാവിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കുകയാാണ്് ടോ�ോണിി.
ഡ്രാാക്കുളയുംം കുട്ടിിച്ചാാത്തനുംം (കോ�ോട്ടയംം പുഷ്പനാാഥിിനു പ്രണാാമംം) എന്ന കവിിതയിിൽ ഇതേ�
കാാര്യം�ം കവിി കുറേ�ക്കൂടിി നാാടകീീയമാായിി സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഈ കവിിതയിിലെ� ഡിിറ്റക്ടീീവ്് മാാർക്സിിൻ തന്നെ� ഡ്രാാക്കുള കാാസലിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവാാൻ
ടാാക്സിി ഡ്രൈ�വറോ�ോട്് പറയുന്നു. എന്നാാൽ കാാർ ചെ�ന്നു നിിൽക്കുന്നത്് ഹോ�ോട്ടൽ ഡ്രാാക്കുള കാാസലിിന്റെ�
മുന്നിിലാാണ്്. പിിറ്റേ� ദിിവസംം കാാസിിൽ ബ്രൗൗൺ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന യഥാാർത്ഥ ഡ്രാാക്കുള കോ�ോട്ടയിി
ലേ�ക്ക്് എന്നു പറഞ്ഞ്് മറ്റൊ�ൊരു ടാാക്സിി ഡ്രൈ�വർ അയാാളെ� കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവുന്നത്് യഥാാർത്ഥംം എന്ന്്
വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്ന വ്യാാ�ജ ഡ്രാാക്കുള കോ�ോട്ടയിിലേ�ക്കാാണ്്. പിിന്നീീട്് സംംഭവിിച്ച കാാര്യയങ്ങൾ കവിി
പറഞ്ഞു വെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:
“യഥാാർത്ഥത്തിിലുള്ള യഥാാർത്ഥ ഡ്രാാക്കുളക്കോ�ോട്ട ആർഗസ്് കോ�ോട്ട എന്നതാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞു
കേ�ട്ട മിിസ്റ്റർ മാാർക്സിിൻ യഥാാർത്ഥംം എന്ത്് എന്നുംം ഇല്ലാാത്ത ഒന്നിിന്റെ� വ്യാാ�ജൻ ഉണ്ടാാകുമോ�ോ എന്നുമു
ള്ള വലിിയ ദാാർശനിിക പ്രശ്നത്തിിൽ ചെ�ന്നുമുട്ടിി. അദ്ദേ�ഹംം ഹാാഫ- എ- കൊ�ൊറോ�ോണ തുടരെെത്തുടരെെ
വലിിക്കുകയുംം അവയുടെെ ഒഴിിഞ്ഞ കൂടുകളുടെെ മൂട്ടിിൽ ദ്വാ�ാരമിിടുകയുംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
ഇതേ� സമയംം ആയിിരക്കണക്കിിന്് മൈൈലുകൾക്കിിപ്പുറത്ത്് ഇങ്ങു കേ�രളത്തിിലുംം സമാാനമാായ
സംംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേ�റുന്നുണ്ടാായിിരുന്നു. തൃശൂരിിലെ� പെ�രിിങ്ങോ�ോട്ടു കര കവലയിിൽ ബസ്സിിറങ്ങിിയ
തമിിഴ്നാാട്ടുകാാരൻ ആറുച്ചാാമിി കുട്ടിിച്ചാാത്തന്റെ� അമ്പലംം അന്വേ�േഷിിച്ചു. മുപ്പത്് ചാാത്തനമ്പലങ്ങളാാണ്്
അവിിടെെ ഉണ്ടാായിിരുന്നത. ്് മുപ്പതിിന്റെ�യുംം പ്രതിിനിിധിികൾ അദ്ദേ�ഹത്തെ� പിിടിികൂടിി തങ്ങളുടേ�താാണ്്
യഥാാർത്ഥ ചാാത്തൻ എന്നു പറഞ്ഞു! ആറുച്ചാാമിി മുപ്പതാായിി ശകലീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു! സമാാനമാായ സംംഭ
വങ്ങൾ ലോ�ോകത്ത്് മുഴുവൻ റിിപ്പോ�ോർട്ട്് ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു!”
ഇതെ�ങ്ങനെ� കവിിതയാായിിത്തീീരുമെെന്ന്്, അലങ്കാാരമാാണ്് കവിിത എന്നുംം ധ്വവനിിയാാണ്്
കവിിതയുടെെ ആത്മാാവ്് എന്നുമൊ�ൊക്കെ� കരുതുന്നവർ ചോ�ോദിിച്ചേ�ക്കുംം. ലോ�ോകത്തിിൽ യഥാാർത്ഥത്തിിൽ
നിിലനിിൽക്കുന്നതുംം നാാനാാതരംം ഭൗ�തിിക സുഖങ്ങൾക്കുംം മത്സരങ്ങൾക്കുംം പുറകെ� നിിരന്തരംം പാാഞ്ഞു
നടക്കുന്നതുമൂലംം ബോ�ോധത്തിിന്റെ� ചിില മേ�ഖലകളെ� ബാാധിിക്കുന്ന ആന്ധ്യംം� കാാരണംം അറിിവിിൽ
പെ�ടാാതെ� പോ�ോകുന്നതുമാായ കാാര്യയങ്ങൾ കാാണിിച്ചു തരിിക അല്ലെ�ങ്കിിൽ അറിിയിിച്ചു തരിിക എന്നത്്
കവിിത ഏറ്റെെടുക്കുന്ന ഗംംഭീീരമാായ പ്രവൃത്തിികളിിൽ മുന്നിിൽ നിിൽക്കുന്ന ഒന്നാാണെ�ന്നുംം അതാാണ്്
അല്ലാാതെ� കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യയത്തെ� കുറിിച്ച്് ആചാാര്യയന്മാാർ കാാലാാകാാലമാായിി പഠിിപ്പിിച്ചു പോ�ോരുന്ന സംംഗ
തിികളല്ല പരമപ്രധാാനമെെന്നുംം മറുപടിി പറയാംം�.
നമ്മുടെെ കാാലത്ത്് പക്ഷേ� കാാര്യയങ്ങൾ നമ്മുടെെ അറിിവിിൽ പെ�ടാാതെ� പോ�ോവുകയല്ല, നാം�ം
എന്തിിനെ� തേ�ടിി നടക്കുന്നുവോ�ോ അതാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിക്കുകയുംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ അതല്ലാാതിിരിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുന്ന സംംഗതിികൾ നമ്മെ� വന്നു പൊ�ൊതിിയുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. അവയുടെെ പെ�രുപ്പത്തിിന
ടിിയിിൽ യാാഥാാർത്ഥ്യംം� അപ്രത്യയക്ഷമാാവുന്നു. ഇത്തരംം അനുഭവങ്ങൾ പല കുറിി ആവർത്തിിക്കുമ്പോ�ോൾ
യാാഥാാർത്ഥ്യംം� നമ്മുടെെ പരിിഗണനയിിൽ നിിന്നുംം ഓർമയിിൽ നിിന്നു തന്നെ�യുംം മാാഞ്ഞുപോ�ോവുന്നു. പ്രതീീ
തിികൾ കൊ�ൊണ്ട്് തൃപ്തരാാവുന്ന അല്ലെ�ങ്കിിൽ തൃപ്തിി ഭാാവിിക്കാാനാാവുന്ന മനോ�ോനിില നാം�ം കൈൈവരിിക്കുന്നു.
എല്ലാാ സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവങ്ങളെ�യുംം വ്യയക്തിിഗതാാനുഭവങ്ങളെ�ത്തന്നെ�യുംം ഈ മനോ�ോനിിലയോ�ോടെെ സമീീ
പിിക്കുക ശീീലമാായിിത്തീീരുന്ന മനുഷ്യയർക്ക്് പിിന്നെ� ഒരു മൂല്യയത്തെ�യുംം മുറുകെ� പിിടിിക്കേ�ണ്ട കാാര്യയമല്ല.
ഒരാാശയത്തെ�യുംം നെ�ഞ്ചോ�ോട്് ചേ�ർത്തു വെ�ക്കേ�ണ്ടതിില്ല. ലോ�ോകത്തെ�വിിടെെയുംം പുതിിയ കാാലത്തെ�
മനുഷ്യയർ ഈ ശൂന്യയതയെ� അമ്പരപ്പിില്ലാാതെ� സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ അവരുടെെ പൂർണമാായ അറിിവോ�ോടുംം
സമ്മതത്തോ�ോടുംം കൂടിിയുമല്ലാാതെ� പരിിശീീലിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
ഈ പരിിണതിിയെ� യാാതൊ�ൊരു തരത്തിിലുള്ള ദാാർശനിിക നാാട്യയവുമിില്ലാാതെ� ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ
സാാധിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ എഴുത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകത. നാം�ം ജീീവിിക്കുന്ന കാാലത്തിിന്റെ�
കബളിിപ്പിിക്കുന്ന മാം�ംസളതയിിൽ ആനന്ദംം കണ്ടെ�ത്തുകയല്ല, അതിിന്റെ� നാാഡിിഞരമ്പുകൾ നേ�രിിട്ട്്
തൊ�ൊട്ടു കാാണിിക്കുകയാാണ്് കവിി. ‘വാായനക്കാാരൻ കവിിതയിിൽ കണ്ടെ�ത്തുന്നത്് ചതിിപ്രയോ�ോഗമിി
ല്ലാാത്ത കവിിതയുടെെ ലാാഘവംം, ആർജവംം, ചലനാാത്മകത എന്നിിവ മാാത്രംം’ എന്ന്് ടോ�ോണിിയുടെെ
‘അനധിികൃതംം’ എന്ന കവിിതയെ� കുറിിച്ച്് ഡോ�ോ. സിി. എസ്്. ബിിജു പറഞ്ഞത്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
കവിിതകളെ�ക്കുറിിച്ച്് പൊ�ൊതുവാായിി പറയാാവുന്നതാാണ്്.
കാാലത്തെ� തൊ�ൊട്ടുകാാണിിക്കുമ്പോ�ോൾ നിിർമമതയുംം നിിസ്സംംഗതയുംം ഭാാവിിക്കാാൻ മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം
ടോ�ോണിിക്ക്് കഴിിയാാറുണ്ട്്. ഈ തന്ത്രംം പരാാജയപ്പെ�ട്ട്് വലിിയ വൈൈകാാരിികാാനുഭവമാായിി വാായനക്കാാരെെ
പൊ�ൊള്ളിിച്ചു കളയുന്ന ചിില കവിിതകളുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അസാാധാാരണമാായ മിിതത്വംം� വഴിി അവയെ� അതിി
വൈൈകാാരിികതയിിലേ�ക്ക്് തള്ളിിവിിടാാതിിരിിക്കാാനുള്ള സർഗാാത്മക സൂക്ഷ്മത അവിിടെെയുംം അദ്ദേ�ഹംം
പുലർത്തിിയിിരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ‘ഹെ�ർബേ�റിിയംം’ എന്ന കവിിത മാാത്രംം ഉദാാഹരിിക്കാംം�.
നീീലത്തിിരിി എന്ന ചെ�ടിിയെ�പ്പറ്റിി പറഞ്ഞാാണ്് കവിിത ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. പിിന്നെ� പത്തുനാാൽപതു
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വർഷംം മുമ്പ്് ഹെ�ർബേ�റിിയംം ഉണ്ടാാക്കാാൻ വിിവിിധതരംം ചെ�ടിികൾ തേ�ടിി തന്നോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നടന്നവൾ
പിിന്നീീട്് തന്റെ� ജീീവിിതസഖിിയാായിിത്തീീർന്ന കാാര്യം�ം പറയുന്നു. ’ഇന്നലെ� അവളുടെെ പിിണ്ഡമടിിയന്തിിര
മാായിിരുന്നു’ എന്ന വാാക്യയമാാണ്് തൊ�ൊട്ടു പിിന്നാാലെ� വരുന്നത്്. ആഖ്യാാ�താാവ്് പഴയ ഹെ�ർബേ�റിിയംം
എടുത്തു നോ�ോക്കുന്നു. പണ്ട്് അവളുംം താാനുംം കൂടിി ഹെ�ർബേ�റിിയംം ഉണ്ടാാക്കിിയതിിന്റെ� ഓർമകളിിലൂടെെ
അയാാൾ കടന്നുപോ�ോവുന്നു.
കവിിതയിിലെ� അവസാാനവരിികൾ ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:
“ഹെ�ർബേ�റിിയംം തിിരിിച്ചു വെ�ക്കുന്നേ�രംം
ഒരിില അടർന്നുവീീണു
അത്് ഏതു ചെ�ടിിയുടേ�താാണെ�ന്നറിിഞ്ഞിിട്ട്്
എന്തു കാാര്യം�ം!”
ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ അനിിയന്ത്രിിതമാായ വൈൈകാാരിികത്തള്ളിിച്ച ഉണ്ടാാക്കാാവുന്ന
നിിമിിഷങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ‘ഹെ�ർബേ�റിിയംം’. എന്നിിട്ടുംം കവിി എത്രമേ�ൽ
മിിതവാാക്കാായാാണ്് ആ സന്ദർഭത്തെ� ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്! ഈ മിിതത്വംം� കൈൈവിിടാാതിിരിിക്കുക
വഴിിയാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ വലിിയ സാാമൂഹ്യയവിിമർശനംം സാാധിിക്കുന്ന പല കവിിതകളുംം അസാാധാാര
ണമാായ ഊർജംം കൈൈവരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
ടോ�ോണിി എഴുതുന്നതുപോ�ോലെ� കവിിത എഴുതാാൻ അനുവദിിക്കുന്ന ഒന്നല്ല മലയാാളത്തിിൽ
പൊ�ൊതുസമ്മതിിയുള്ള കാാവ്യയഭാാവുകത്വംം�. പല കാാലങ്ങളിിലാായിി നമ്മുടെെ കവിികളിിൽ ചിിലർ പല പരീീ
ക്ഷണങ്ങൾക്കുംം ശ്രമിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്നത്് വസ്തുതയാാണ്്. പക്ഷേ�, സാാഹിിത്യംം� ഉൾപ്പെ�ടെെ സാംം�സ്കാാരിിക
വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� ഏതാാണ്ട്് എല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുംം നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി ആധിിപത്യയമുറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന
സവർണഭാാവുകത്വവത്തെ� കുടഞ്ഞെ�റിിയാാൻ അവർക്ക്് കഴിിഞ്ഞിില്ല. നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലേ�ക്ക്് നീീളുന്ന
അതിിവിിപുലമാായ ജനകീീയാംം�ഗീീകാാരവുംം ഒരു കവിിയുടെെ മഹത്വവത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുകയിില്ലെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിി
ക്കാാൻ നിിരൂപകർ ശ്രമിിക്കുന്നുവെ�ന്നതിിന്് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രോ�ോടുള്ള സമീീപനംം പ്രബലമാായൊ�ൊരു
തെ�ളിിവാാണ്്. ആഢ്യയഭാാവുകത്വംം� ഇപ്പോ�ോഴുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് ഹാാസ്യയകവിി എന്നതിിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു
സ്ഥാാനമനുവദിിക്കുന്നിില്ല. ആത്മീീയാാനുഭവങ്ങളാാലോ�ോ ധ്വവനിി സാാന്ദ്രതയാാലോ�ോ അനന്യയമാായ സൗൗന്ദര്യാ�ാ
നുഭൂതിികളിിലേ�ക്ക്് വാായനക്കാാരെെ നയിിക്കുമെെന്ന്് നിിസ്സംംശയംം നിിർണയിിക്കാാവുന്ന അലങ്കാാരപ്രയോ�ോ
ഗങ്ങളാാലോ�ോ നിിറഞ്ഞ്് കനക്കുക എന്നതാാണ്് ഏതൊ�ൊരു സാാഹിിത്യയസൃഷ്ടിിയുടെെയുംം ഏറ്റവുംം വലിിയ
സൗൗഭാാഗ്യയമാായിി സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� അധിികാാര കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്നുംം കാാണുന്നത്്. അരനൂറ്റാാണ്ട്് മുമ്പ്്
വരെെയുംം ആഢ്യയഭാാവുകത്വവത്തോ�ോട്് എതിിരിിടുന്നതിിനുള്ള സംംഘടിിത ശ്രമങ്ങൾ മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായിി
രുന്നു. എന്നാാൽ ആഭ്യയന്തര വൈൈരുധ്യയങ്ങളുംം ആഢ്യയരുടേ�തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമെെങ്കിിലുംം ഫലത്തിിൽ
നേ�രിിയ വ്യയത്യാാ�സംം മാാത്രമുള്ള അധിികാാരപ്രയോ�ോഗത്തോ�ോടുള്ള ആഭിിമുഖ്യയവുംം കാാരണംം അത്് പതു
ക്കെ�പ്പതുക്കെ� ദുർബലമാായിി. ഇപ്പോ�ോഴാാണെ�ങ്കിിൽ, ഇടതുപക്ഷംം പല തലങ്ങളിിലുംം ഉത്സാാഹപൂർവംം
സ്വവയംം അരാാഷ്ട്രീീയവൽക്കരിിച്ചതു കാാരണംം സാംം�സ്കാാരിികപ്രതിിരോ�ോധത്തിിനുംം വിിപ്ലവകരമാായ പുതു
നിിർമിിതിികൾക്കുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള പഴയ ശ്രമങ്ങളുടെെ ഓർമ പോ�ോലുംം മൃതപ്രാായമാായിിരിിക്കുകയാാണ്്.

വിിരുദ്ധോ�ോക്തിികൾക്കപ്പുറംം
വക്രോ�ോക്തിിയാാണ്് കവിിതയുടെെ ജീീവൻ എന്ന നിിലപാാട്് ഭാാരതീീയർക്ക്് പണ്ടേ� പരിിചിിതമാാണ്്. വിിരു
ദ്ധോ�ോക്തിികളാാണ്് കവിിതയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം ഉചിിതവുംം അനിിവാാര്യയവുമെെന്ന്് പറഞ്ഞ ഇംംഗ്ലീീഷിിലെ� ക്ലിിയാാന്ത്്
ബ്രൂക്സിിന്റെ� കവിിതാാപഠനങ്ങൾ ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യയനിിരൂപണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുമാായിി അടുത്ത
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പരിിചയമുള്ളവർക്കെ�ല്ലാം�ം നന്നാായിി അറിിയുകയുംം ചെ�യ്യാംം�. സമകാാല മലയാാളകവിിതയിിലെ�
ഏറ്റവുംം വലിിയ സാാന്നിിധ്യംം� വിിരുദ്ധോ�ോക്തിികളാാണ്്. പല കവിിതകളുംം വളരെെ സൗൗകര്യയപ്രദമാായ ഒരു
രക്ഷാാമാാർഗമെെന്ന പോ�ോലെ� വിിരുദ്ധോ�ോക്തിിയെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് കാാണാംം�. പെ�ട്ടെെന്ന്്
അവിിചാാരിിതമാായിി ലഭിിക്കുന്ന കൗൗതുകംം കലർന്ന രസംം കാാരണംം വാായനക്കാാർ ഈ വിിരുദ്ധോ�ോക്തിി
കവിിതയിിൽ നിിർവഹിിക്കുന്ന ധർമമെെന്താാണ്് എന്ന ആലോ�ോചനയ്ക്കൊ�ൊന്നുംം മിിനക്കെ�ടാാറിില്ല.
പുതുകവിികളിിൽ പലർക്കുംം ഒരു തന്ത്രപ്രയോ�ോഗംം മാാത്രമാായ വിിരുദ്ധോ�ോക്തിി ടോ�ോണിിയുടെെ
കവിിതകളിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായ അർത്ഥതലങ്ങൾ ആർജിിക്കുന്നത്് കണ്ടെ�ത്താാൻ വലുതാായിി ക്ലേ�ശിി
ക്കേ�ണ്ടതൊ�ൊന്നുമിില്ല. രൂക്ഷമാായ സാാമൂഹ്യയ പരിിഹാാസവുംം സാാമൂഹ്യയവിിമർശനവുംം സാാധിിക്കുന്നതിിനു
വേ�ണ്ടിിത്തന്നെ�യാാണ്് ടോ�ോണിി വിിരുദ്ധോ�ോക്തിികളെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. അവിിടംം കൊ�ൊണ്ട്്
നിിർത്താാതെ� അവ വലിിയ ചിില ഓർമപ്പെ�ടുത്തലുകളാായുംം കേ�ട്ടിില്ലെ�ന്ന്് നടിിക്കാാനാാവാാത്ത വിിധംം
മുഴക്കമുള്ള ചോ�ോദ്യയങ്ങളാായുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചിിരിി മാാത്രംം ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്ന കേ�വല നർമംം
അവയുടെെ ലക്ഷ്യയമേ�യല്ല.
വക്രോ�ോക്തിി എന്നതിിനെ� അതിിന്റെ� ഏറ്റവുംം വിിപുലമാായ അല്ലെ�ങ്കിിൽ സ്ഥൂലമാായ അർത്ഥ
ത്തിിൽ പറച്ചിിലിിലെ� വൈൈചിിത്ര്യയമാായിി പ്രയോ�ോഗിിച്ച്് സംംതൃപ്തിിയടയുന്ന ആളല്ല ടോ�ോണിി. ഭാാഷയുംം
രൂപഘടനയുംം ഉൾപ്പെ�ടെെ കവിിതയെ� മൊ�ൊത്തത്തിിൽത്തന്നെ� വലിിയ വിിരുദ്ധോ�ോക്തിികളാാക്കിി
മാാറ്റുന്ന രീീതിി ആവർത്തിിച്ച്് അവലംംബിിച്ചിിട്ടുള്ള കവിിയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം.
“കാാട്ടിിൽച്ചരിിക്കുമൊ�ൊരുമാാടിിനുതുല്യയനാം�ം ഞാാൻ
വീീട്ടിിൽജ്ജനിിച്ചു തുലയുന്നതിിനെ�ന്തു ബന്ധംം
–ആട്ടുംം പുകഴ്ചയുമഭേ�ദമെെനിിക്കു ബ്രഹ്മംം
തീീട്ടത്തിിലുംം മരുവുമൂണിിലുമെെന്ന പോ�ോലെ�!”
					
–കുറുക്കങ്കുന്ന്്
ഗഹനമാായ എന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ പറയുന്നുവെ�ന്ന പ്രതീീതിി സൃഷ്ടിിക്കാാൻ ഉതകുംം വിിധമാാണ്് ഇവിിടെെ
വാാക്കുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. നാം�ം പരിിചയിിച്ചു പോ�ോന്ന തരത്തിിലുള്ള ഗഹനത ഇവിിടെെയിില്ല.
എന്നാാൽ ഇതിിലെ� അനുഭവവുംം അതിിൽ നിിന്ന്് വന്നു ചേ�രുന്ന അറിിവുംം അവയുടെെ പക്ഷത്തു നിിന്ന്്
നോ�ോക്കിിയാാൽ അതീീവ ഗഹനമാാണ്്. ആവർത്തിിച്ചുള്ള പ്രയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ട്് ഗാം�ംഭീീര്യയത്തിിന്റെ� മാാനദ
ണ്ഡമാായിിത്തീീരുന്ന വാാക്കുകൾക്കുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾക്കുംം മൊ�ൊത്തത്തിിലുള്ള ആവിിഷ്കാാരപ്രകാാരത്തിിനുംം
ഇടംം നൽകേ�ണ്ടതിില്ലാാത്തതെ�ന്ന്് പൊ�ൊതുവെ� കരുതപ്പെ�ടുന്ന ജീീവിിതവുംം അതിിന്റേ�താായ നിിലയ്ക്ക്്
ഗഹനമാാണ്്. ഈ നിിലപാാട്് തന്റെ� കവിിതകളിിലൂടെെ പലവട്ടംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിിയതിിലൂടെെ ടോ�ോണിി
സമകാാലമലയാാളകവിിതയിിലെ� ഏറ്റവുംം അർത്ഥവത്താായ ജനകീീയതയുടെെ പ്രതിിനിിധിിയാായിി
മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ഈ ജനകീീയതയെ� തിിരിിച്ചറിിയാാൻ താാൽപര്യയവുംം ശേ�ഷിിയുമുള്ള ജനങ്ങളുടെെ
എണ്ണംം തീീരെെ കുറഞ്ഞു പോ�ോയതുംം നിിരൂപകരാായിി പ്രതിിഷ്ഠ നേ�ടിിക്കഴിിഞ്ഞ എല്ലാാവരുംം ഇപ്പോ�ോഴുംം
ഒളിിഞ്ഞുംം തെ�ളിിഞ്ഞുംം ആഢ്യയകവിിതയുടെെ പക്ഷത്തു തന്നെ� നിിൽക്കുന്നവരാായതുംം കവിിയുടെെ ഭാാഗ്യയ
ക്കേ�ടാാണെ�ന്ന്് പറച്ചിിലിിന്റെ� ശീീലംം കൊ�ൊണ്ട്് പറഞ്ഞുപോ�ോയേ�ക്കാാമെെങ്കിിലുംം ഇക്കൂട്ടരുടെെ കണ്ണിിൽ
പെ�ടാാതെ� കഴിിയാാൻ സാാധിിക്കുന്നുവെ�ന്നതിിൽ ടോ�ോണിിക്ക്് ഏറെെ ആത്മസംംതൃപ്തിിക്കുള്ള വകയു
ണ്ടെ�ന്ന്് പറയുന്നതാാവുംം കൂടുതൽ ശരിി.
താാനുംം തന്റെ� തലമുറയിിൽ പെ�ട്ട ചിിലരുംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ എന്താാണ്് ചെ�യ്തത്് എന്ന
തിിനെ�പ്പറ്റിി ടോ�ോണിിക്ക്് കൃത്യയമാായ ധാാരണയുണ്ട്്. ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം,
സകലമാാന വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾക്കുംം വൈൈരുധ്യയങ്ങൾക്കുംം പ്രവേ�ശംം നൽകുന്ന സമകാാലജീീവിിതത്തിിന്റെ�
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വസ്തുസ്ഥിിതിികഥനത്തിിനുംം അതിിന്റെ� സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള വിിചിിത്രമാാർഗങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള
സഞ്ചാാരത്തിിനുംം തമ്മിിൽ മൂല്യയത്തിിന്റെ� തലത്തിിൽ സാാരമാായ ഭേ�ദംം കൽപിിക്കാാത്ത ഒന്നാാണ്്.
‘പോ�ോസ്റ്റ്് മോ�ോഡേ�ണിിസംം ഒരിിസമല്ല, ഒരവസ്ഥയാാണ്് ’ എന്ന പ്രസ്താാവത്തെ� ന്യാാ�യീീകരിിക്കുംം
വിിധത്തിിലുള്ളതാാണ്് പല ആധുനിികോ�ോത്തര രചനകളിിലെ�യുംം വസ്തുസ്ഥിിതിി വിിവരണത്തിിന്റെ�
ഘടന. നിിർമമത ഭാാവിിച്ചുള്ളതുംം യഥാാതഥംം എന്ന പ്രതീീതിിയുളവാാക്കുന്നതുംം എന്നാാൽ ആവിിഷ്ക്ക
രിിക്കേ�ണ്ടുന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിനകത്ത്് പ്രതീീതിികൾക്ക്് വിിലക്കിില്ലാാത്തതിിനാാൽ യഥാാതഥംം എന്ന
പരിികൽപനയെ�ത്തന്നെ� പരിിഹസിിക്കുന്നതുമാായ വിിവരണങ്ങൾക്ക്് കൂടുതൽ സാാധ്യയത ലഭിിക്കു
ന്നത്് നോ�ോവലിിലുംം ചെ�റുകഥയിിലുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്. ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ കവിിത എന്ന മാാധ്യയമത്തിിന്്
അതിിന്റെ� രൂപംം നിിർബന്ധമാാക്കിിത്തീീർക്കുന്നതാായിി പൊ�ൊതുവെ� കരുതിിപ്പോ�ോരുന്ന പരിിമിിതിികളെ�
അനാായാാസംം മറിികടക്കാാൻ കഴിിയുന്നുണ്ട്് ടോ�ോണിിയുടെെ രചനകൾക്ക്്. ഈയൊ�ൊരു കാാര്യം�ം സാാധിിക്കു
ന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി കഥയുടേ�തിിൽ നിിന്ന്് നേ�രിിയ വ്യയത്യാാ�സംം മാാത്രമുള്ള ആഖ്യാാ�നംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതിിന്്
ടോ�ോണിി അറച്ചു നിിൽക്കുന്നതേ�യിില്ല.
ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിലുള്ള അവിിശ്വാാ�സംം എന്ന ആധുനിികോ�ോത്തരദർശനത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രാാശ
യത്തിിന്് തീീർച്ചയാായുംം പോ�ോസിിറ്റീീവാായ ചിില ഫലങ്ങളുണ്ട്്. അതിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം ചിിലപ്പോ�ോൾ ചിില
തലങ്ങളിിൽ പാാർശ്വവവൽകൃതർക്ക്് അനുകൂലവുംം വിികസനമുദ്രാാവാാക്യയവുമാായിി പുരോ�ോഗതിിയിിലേ�ക്ക്്
കുതിിക്കുന്നവരുടെെ പരിിഗണനയിിലേ� വരാാത്ത പല പ്രശ്നങ്ങളിിലേ�ക്കുംം എത്തിിച്ചേ�രുന്നതുമാാണ്്.
താാൻ ഒരു ആധുനിികോ�ോത്തരനാാണ്് എന്ന്് അവകാാശപ്പെ�ടാാൻ പ്രത്യേ�േകിിച്ചൊ�ൊരു താാൽപര്യയവുംം
കാാണിിക്കാാതെ� തന്നെ� ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ ദർശനത്തെ�യുംം ആഖ്യാാ�ന പരിികല്പനയെ�യുംം
വളരെെ അർത്ഥവത്താായ രീീതിിയിിൽ തന്റെ� രചനകളിിൽ പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ള ആളാാണ്് ടോ�ോണിി. തന്റെ�
കാാലത്ത്് തന്നോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കവിിതയെ�ഴുതിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന പല പുതുതലമുറക്കവിികളുംം വ്യയത്യയസ്തത
യുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം മനസ്സിിലാാക്കാാത്തവരാാണെ�ന്ന്് ടോ�ോണിി വെ�ട്ടിിത്തുറന്ന്് പറയുന്നുമുണ്ട്്.
പിി. കെ�. സുബൈൈദയ്ക്കു നൽകിിയ അഭിിമുഖ (പൊ�ൊട്ടാാതെ� പുറത്തെ�ടുത്ത മുഴക്കങ്ങൾ: ഡ്രാാക്കു
ളയുംം കുട്ടിിച്ചാാത്തനുംം) ത്തിിലെ� ചിില ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്ക്് ടോ�ോണിി നൽകിിയ മറുപടിികളിിൽ രണ്ടെ�ണ്ണംം
മാാത്രംം നോ�ോക്കിിയാാൽ മതിി ഇക്കാാര്യം�ം വ്യയക്തമാാവാാൻ.
‘പുതുകവിിതയിിൽ ടോ�ോണിിയടക്കമുള്ളവർ എന്ത്് വ്യയത്യാാ�സത്തെ�യാാണ്് എഴുതിിയത്്?’ എന്ന
ചോ�ോദ്യയത്തിിനുള്ള ഉത്തരമാാണ്് ഒന്നാാമത്തേ�ത്്.
“ സഹജമാായ സാംം�സ്കാാരിിക പൈൈതൃകത്തിിന്റെ�യുംം ആർജിിതമാായ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളു
ടെെയുംം കൂറ്റൻ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ ഇതുവരെെ കണക്കിിലെ�ടുത്തിിട്ടിില്ലാാത്ത പാാർശ്വവവൽകൃത
പ്രമേ�യങ്ങൾക്ക്് അക്കാാലത്തെ� പുതുകവിിതകൾ നാാവു കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. അതു പോ�ോലെ�
ഈ കൂറ്റൻ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾക്ക്് ഒരു പ്രതിിസംംസ്കാാരംം രചിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ഇതൊ�ൊക്കെ�
വ്യയത്യാാ�സമല്ലേ�?എന്നാാൽ ഈ വ്യയത്യാാ�സത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം ശരിിക്കുംം മനസ്സിിലാാക്കാാതെ�
പുതുകവിിതയെ�ന്നാാൽ പൂമ്പാാറ്റച്ചിിറകിിനെ�യുംം പുൽച്ചാാടിിയെ�യുമൊ�ൊക്കെ�പ്പറ്റിി ‘സൂക്ഷ്മമാായിി’
എഴുതുന്നതാാണെ�ന്ന്് ചിിലർ പറയുന്നത്് കേ�ൾക്കാാറുണ്ട്്. അത്് സൂക്ഷ്മതയല്ല, നിിസ്സാാരതയാാണ്്. ”
ഇനിി കുമാാരനാാശാാൻ കഴിിഞ്ഞുള്ള മറ്റു കവിികളെ� കുറിിച്ചുള്ള ടോ�ോണിിയുടെെ ഒരു പൊ�ൊതുനിിരീീക്ഷണ
ത്തിിലേ�ക്ക്് വരാം�ം:
“മലയാാളിിയുടെെ സാാഹിിത്യയമനസ്സിിന്് അതിിന്റേ�താായ ഒരു ‘റഗുലേ�ഷൻ’ ഉണ്ട്്. എല്ലാാ സമൂഹ
ത്തിിലുമുണ്ട്് അവരുടേ�താായ റഗുലേ�ഷൻ. കല/ സാാഹിിത്യംം� ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായ വഴക്കങ്ങൾക്കുംം പ്രതീീക്ഷകൾക്കുംം സ്വീീ�കാാര്യയതകൾക്കുംം വല്ലാാതെ� വിിരുദ്ധമാായാാൽ അത്്
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അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ടാാൻ സാാധ്യയത വളരെെ കുറവാാണ്്. ഇതിിനെ�യാാണ്് റഗുലേ�ഷൻ എന്നു പറയു
ന്നത്്. നമുക്ക്് നമ്മുടെെ മുഖ്യയധാാരാാ മേ�ൽക്കോ�ോയ്മാാ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് കിിട്ടുന്നതാാണ്് നമ്മുടെെ
റഗുലേ�ഷൻ. വളരെെ പെ�ട്ടെെന്ന്് സർവസ്വീീ�കാാര്യയത നേ�ടുന്ന കവിികൾ ഒന്നുകിിൽ നമ്മുടെെ റഗുലേ�ഷന്്
അകത്തുള്ളവരോ�ോ അല്ലെ�ങ്കിിൽ വിിപണിി ബ്രാാൻഡ്് ഉൽപ്പന്നമാായിി വളർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നവരോ�ോ
അല്ലെ�ങ്കിിൽ റാാഡിിക്കലിിസത്തിിന്റെ� പ്രകട പ്രതിിച്ഛാായ ഉള്ളവരോ�ോ-റാാഡിിക്കലിിസത്തിിന്് നല്ല
മാാർക്കറ്റുണ്ട്് -ആയിിരിിക്കാാൻ സാാധ്യയതയുണ്ട്്. ”

വേ�റിിട്ട വഴിിയുടെെ ചിില അടയാാളങ്ങൾ കൂടിി
അലങ്കാാരനിിർമിിതിി, ശൈൈലിി, പദങ്ങളുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പ്് എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള കാാര്യയങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം
ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിത പുലർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന വ്യയത്യാാ�സങ്ങളെ�പ്പറ്റിി അധ്യാാ�പകോ�ോചിിതമാായ ഭാാഷയിിൽ
ഉപന്യയസിിക്കാാനുള്ള അതിിയാായ ആഗ്രഹംം എന്നെ� പിിടിി കൂടാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ആ സാാഹ
സത്തിിന്് ഞാാൻ മുതിിരുന്നിില്ല. എങ്കിിലുംം സമകാാല മലയാാളകവിികളിിൽ എനിിക്ക്് വളരെെ അടുപ്പംം
തോ�ോന്നിിയ വളരെെ കുറച്ച്് കവിികളിിൽ ഒരാാളാായ ടോ�ോണിി കവിിതയുടെെ പ്രാാഥമിിക ഘടങ്ങളാായിി കരുതിി
വരുന്ന സംംഗതിികളിിൽ മറ്റുള്ളവരിിൽ നിിന്ന്് എങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്തനാായിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിി
ക്കുന്നതിിൽ നിിന്ന്് പാാടേ� വിിട്ടുനിിന്നാാൽ അത്് കവിിയോ�ോടെെന്നതിിലേ�റെെ എന്നോ�ോട്് തന്നെ� ചെ�യ്യുന്ന
തെ�റ്റാാകയാാൽ, അൽപംം ആത്മാാനുരാാഗത്തിിന്് വശംംവദനാായിിത്തീീർന്നു എന്നു തന്നെ� പറയാംം�,
ഏതാാനുംം ചിില കാാര്യയങ്ങൾ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുകയാാണ്്.
ആദ്യം�ം അലങ്കാാരത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിലേ�ക്ക്് വരാം�ം. സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രന്റെ� വാാക്കുകൾ കടമെെടു
ത്താാൽ ‘കവിികൾക്ക്് ജന്മദുഃഃഖമാായിി കിിട്ടിിയ ചമൽക്കാാരങ്ങളെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് പരിിക്കേ�ല്പിിക്കാാതെ�’
(ഫിിലോ�ോമിിന ആന്റിിക്ക്് സ്തുതിി - പ്ലമേ�നമ്മാായിി)യാാണ്് ടോ�ോണിി അനുഭവങ്ങളെ� കവിിതയിിലേ�ക്ക്്
കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നത്്. അലങ്കാാരങ്ങൾ പക്ഷേ� തന്റെ� കവിിതയ്ക്ക്് വർജ്യയമാാണെ�ന്ന്് വിിധിിച്ചിിട്ടുള്ള കവിിയല്ല
അദ്ദേ�ഹംം. കവിിതയെ� അലങ്കരിിക്കുക പ്രാാഥമിിക ധർമമാായതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് വ്യയത്യയസ്ത ലക്ഷണവുംം
സ്വവഭാാവവുമുള്ള അലങ്കാാരങ്ങൾക്ക്് ആ പൊ�ൊതുപേ�ര്് കിിട്ടിിയത്്. ടോ�ോണിിയുടെെ അലങ്കാാരങ്ങൾ പക്ഷേ�
അവയുടെെതിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം തിികച്ചുംം ഭിിന്നമാായ ഒരു ധർമമാാണ്് ഏറ്റെെടുക്കുന്നത്്. ഉദാാഹരണങ്ങൾ
ചിിലത്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചാാൽ വിിശദീീകരണത്തിിനു വേ�ണ്ടിി ക്ലേ�ശിിക്കാാതെ� തന്നെ� കാാര്യം�ം വ്യയക്തമാാ
ക്കാംം�.
ജാാഗ്രംം എന്ന കവിിതയിിൽ മന്ദത മാാറ്റാാനാായിി ബോ�ോധപൂർവംം വഴക്കുണ്ടാാക്കാാൻ പോ�ോയിി തല്ല്്
വാാങ്ങിിയ ആൾ തനിിക്കുണ്ടാായ അനുഭവംം വിിവരിിക്കുന്നത്് നോ�ോക്കുക:
1. “മിിന്നാായംം പോ�ോലെ�യൊ�ൊരു പൊ�ൊന്നീീച്ച കണ്ണിിൽപ്പാാറിി
മന്ദത മാാറിി തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ
അൽപനേ�രംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാായെ�നിിക്കു മനംം മാാറ്റംം
കന്യയതൻ ചവിിട്ടേ�ൽക്കെ� അശോ�ോകമരംം പോ�ോലെ�!”
2.“എന്താാകിിലുംം വെ�യിില്് മൂക്കുവതിിന്നു മുൻപേ�
ഏതാാണ്ടു പാാതിിയുയരംം കയറിിക്കഴിിഞ്ഞു
അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പടിി കൊ�ൊച്ചിിയിിലേ�ക്കു പോ�ോകുംം
ലക്ഷ്യംം� തിികച്ചുമറിിയാാത്തൊ�ൊരു കുട്ടിിപോ�ോലെ�”
					
–കുറുക്കങ്കുന്ന്്
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3. “ചിിരിിക്കുംം പൂവൻകുല കയറിിൽ തൂങ്ങിിച്ചത്തു
കിിടപ്പാാണതുംം കണ്ട്് തെ�രുവിിൽ നിിൽപാാണമ്മ.”
					
–വിിഷു

അതിിനുമപ്പുറംം
ആശയങ്ങൾ ജീീവിിതത്തോ�ോട്് കണ്ണിി ചേ�ർക്കപ്പെ�ടാാത്ത ഒരു ലോ�ോകത്ത്് ജീീവിിതംം കേ�വലനിില്പിിന്റെ�
ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ ആഹ്ലാാദങ്ങളിിലുംം വേ�ദനകളിിലുംം ഒതുങ്ങുംം. അനുഭവിിക്കുന്ന നിിമിിഷങ്ങളിിൽ
പ്പോ�ോലുംം അവയിിൽ പലതിിനുംം കനക്കുറവ്് അനുഭവപ്പെ�ടുംം. ഓരോ�ോ അനുഭവവുംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ
മറ്റനേ�കംം അനുഭവങ്ങളുമാായിി കണ്ണിി ചേ�ർക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അവയുടെെ ഫലങ്ങൾ പല തലങ്ങളെ�യുംം
സ്പർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. എല്ലാാ സാാമൂഹ്യയരാാഷ്ട്രീീയാാനുഭവങ്ങളുംം ഭൂതകാാലത്തിിലെ� അവയുടെെ പൂർവരൂപ
ങ്ങളെ� ഓർമിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഭാാവിി അവയുടെെ ഉള്ളടക്കത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവമനുസരിിച്ച്് അവയെ� പിിന്തുടരു
കയോ�ോ അവയിിൽ നിിന്ന്് വഴിിമാാറിിപ്പോ�ോവുകയോ�ോ വേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഇത്രയുമൊ�ൊക്കെ� അറിിയുമ്പോ�ോഴേ� അവ
ആലോ�ോചനയുടെെയുംം ഓർമയുടെെയുംം ആഴങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങിിച്ചെ�ല്ലുകയുള്ളൂ. ഇത്് സംംഭവിിക്കാാതിിരിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരാാളുടെെ അനുഭവങ്ങൾക്കുംം ആന്തരിിക വ്യയക്തിിത്വവത്തിിനുംം സംംഭവിിക്കുന്ന ഭാാരമിില്ലാായ്ക
ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ ആവർത്തിിച്ച്് വന്നെ�ത്തുന്ന വിിഷയമാാണ്്.
ടോ�ോണിി തന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഒരു തത്വവജ്ഞാാനിിയുടെെ വേ�ഷംം കെ�ട്ടാാറിില്ലെ�ന്നു മാാത്രമല്ല
കവിിതയിിൽ ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വലിിയ കാാര്യയങ്ങൾ പറയാാൻ പൂർവഗാാമിികളാായ കവിികൾ
നടത്തിിയ ശ്രമങ്ങളെ� അദ്ദേ�ഹംം തരംം കിിട്ടുമ്പോ�ോഴെെല്ലാം�ം കളിിയാാക്കാാറുമുണ്ട്്. ആധുനിികതയുടെെ
എല്ലാാ നാാട്യയങ്ങൾക്കുംം എതിിർ നിിന്നുപോ�ോരുന്ന ടോ�ോണിി ആധുനിികോ�ോത്തരൻ എന്ന മുദ്ര ആശിിക്ക
ത്തക്ക ഒന്നാായിി കരുതാാൻ സാാധ്യയതയുള്ള ആളല്ല. പക്ഷേ�, ആധുനിികോ�ോത്തരത എന്ന അവസ്ഥ
സമകാാല മനുഷ്യയൻ അനുഭവങ്ങളെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന രീീതിിയിിൽ വരുത്തിിത്തീീർത്ത വ്യയത്യാാ�സങ്ങളുംം
അതുവഴിി അയാാളുടെെ/അവളുടെെ ജീീവിിതസമീീപനത്തിിൽ വന്നു ചേ�ർന്നു കഴിിഞ്ഞ മാാറ്റങ്ങളുംം വിിശേ�
ഷിിച്ചൊ�ൊന്നുംം ഭാാവിിക്കാാതെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന കവിിയാാണ്് ടോ�ോണിി. ആയാാസരഹിിതമെെന്ന മട്ടിിൽ
എന്തിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം സംംസാാരിിക്കുക എന്നത്് സത്തയ്ക്ക്് കനക്കുറവ്് സംംഭവിിക്കുന്ന അധുനാാതന
ജീീവിിതത്തിിന്് ഏറ്റവുംം ഇണങ്ങുന്ന രീീതിികളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്. ഇങ്ങനെ�യുള്ള വസ്തുതകളെ�ല്ലാം�ം പരിി
ഗണിിച്ചു തന്നെ�യാാണ്് കെ�. ആർ. ടോ�ോണിിയെ� ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ കവിി എന്ന്് നേ�രത്തേ�
വിിളിിച്ചത്്. സാാമ്പത്തിികവുംം രാാഷട്രീീയവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ കാാരണങ്ങളാാൽ ആധുനിികതയുടെെ
ജീീവിിതദർശനവുംം സാാഹിിത്യയസങ്കൽപങ്ങളുംം കാാലഹരണപ്പെ�ട്ടതിിനെ� തുടർന്ന്് രൂപംം കൊ�ൊണ്ട
പുതിിയ ആശയലോ�ോകങ്ങളുടെെയുംം വൈൈകാാരിികാാവസ്ഥയുടെെയുംം പല അംംശങ്ങൾക്കുംം പല
കവിികളുംം അവരുടെെ രചനകളിിൽ ഇടംം നൽകിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ടോ�ോണിിയാാണ്് അനിിയന്ത്രിിതമാായ
ആസക്തിിയാാലെ�ന്ന പോ�ോലെ� ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ അനുഭവലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പിിന്നെ�യുംം
പിിന്നെ�യുംം പോ�ോയ്ക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയുംം അവയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം നന്നാായിി ഇണങ്ങുന്ന എഴുത്തുരീീതിികളിിൽ
ചിിലത്് ആവർത്തിിച്ചുപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുള്ളത്്. എങ്കിിലുംം ടോ�ോണിിയെ� ഒരാാധുനിികോ�ോത്തര
നാാക്കിി ഒതുക്കുകയോ�ോ കൊ�ൊണ്ടാാടുകയോ�ോ ചെ�യ്യരുതെ�ന്നു തന്നെ�യാാണ്് എന്റെ� അഭിിപ്രാായംം.
ആധുനിികോ�ോത്തരർ ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിലുള്ള അവിിശ്വാാ�സത്തിിൽ നിിന്ന്് ആരംംഭിിക്കുന്നതിി
നാാൽ അവർക്ക്് സാാർവദേ�ശീീയ സൗൗന്ദര്യയഘടകങ്ങളെ� അന്വേ�േഷിിക്കേ�ണ്ട കാാര്യയമിില്ല. അതിിന്റെ�
അർത്ഥംം ആധുനിികോ�ോത്തരത ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ ഭാാഗത്തുംം ഓരോ�ോന്നാായിിരിിക്കുംം എന്നതാാണ്്.
യൂറോ�ോപ്പിിലെ� ഒരു ആധുനിികോ�ോത്തര കവിി ഉപയോ�ോഗിിച്ച രചനാാതന്ത്രംം ഇവിിടത്തെ� ഒരു കവിി
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ഉപയോ�ോഗച്ചിിട്ടുണ്ടോ�ോ, ഉണ്ടെ�ങ്കിിൽ എത്ര ശതമാാനംം ഉണ്ട്് എന്നൊ�ൊക്കെ�യുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങൾ
വലിിയൊ�ൊരളവോ�ോളംം അസംംബന്ധമാാണ്്. എങ്കിിൽപ്പിിന്നെ� ആ കവിിയെ�യുംം ഈ കവിിയെ�യുംം സൂചിി
പ്പിിക്കാാൻ ആധുനിികോ�ോത്തരൻ എന്ന പൊ�ൊതുപദംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിൽ എന്താാണർത്ഥംം എന്ന
ചോ�ോദ്യം�ം വരുംം. രാാഷ്ട്രീീയദർശനത്തിിന്റെ�യുംം പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ�യുംം കാാര്യയത്തിിലുംം സമ്പത്തിിന്റെ� വിിനിിമ
യങ്ങളിിലുംം സാാധാാരണ മനുഷ്യയർക്ക്് ഒരവകാാശവുമിില്ലാാതാാവുക, എല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുമുള്ള അതിിന്റെ�
പ്രത്യാാ�ഘാാതങ്ങൾ ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതത്തിിൽ അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി വരിിക, വാാർത്താാവിിനിിമയമാാധ്യയ
മങ്ങളാാലുംം സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളാാലുംം ലോ�ോകത്തെ�വിിടെെയുമുള്ള അനുഭവങ്ങളുമാായിി ഉടനുടൻ കണ്ണിി
ചേ�ർക്കപ്പെ�ടുക, പല അധിികാാരകേ�ന്ദ്രങ്ങളുംം അവയുടെെ താാൽപര്യയസംംരക്ഷണാാർത്ഥംം പടച്ചു വിിടുന്ന
ആശയങ്ങളെ� അപ്പപ്പോ�ോൾ ആലോ�ോചനാാരഹിിതമാായിി കൊ�ൊണ്ടാാടുന്ന മനോ�ോനിിലയിിൽ എത്തിിപ്പെ�
ടുക ഈ സംംഗതിികളെ�ല്ലാം�ം അവർക്ക്് ഏറെെക്കുറെെ പൊ�ൊതുവാായിി ഉണ്ട്്. അതല്ലാാതെ� കവിിതയുടെെ
ലക്ഷ്യയത്തെ�യോ�ോ ആവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യയത്തെ�യോ�ോ കുറിിച്ചുള്ള ഒരു പരിികൽപനയുംം അവർ
അപ്പാാടെെ പങ്കുവെ�ക്കുന്നിില്ല. ഭൗ�തിിക സാാഹചര്യയങ്ങളെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന അടിിസ്ഥാാന ശക്തിികളുടെെ
പ്രവർത്തനംം മനുഷ്യയരാാശിിക്ക്് പൊ�ൊതുവാായിി ഒരു വൈൈകാാരിിക പരിിസരവുംം ധൈൈഷണിിക സാാഹ
ചര്യയവുംം ഒരുക്കുന്നതിിനാാൽ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഏത്് കോ�ോണിിലുള്ള എഴുത്തുകാാരുടെെയുംം രചനകൾക്ക്്
സമാാനതകൾ പലതുംം ഉണ്ടാാവുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്; അത്ര മാാത്രംം.
ഏത്് സൗൗന്ദര്യയസിിദ്ധാാന്തത്തെ�യുംം അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്ന പ്രവണ
തകളെ�യുംം അവിിശ്വവസിിക്കുകയുംം വിിപരീീത ദിിശയിിലുള്ള യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന കവിിയാാണ്് ടോ�ോണിി. ഈ നിിഷേ�ധത്തിിനു പുറകിിൽ കവിി നേ�രിിട്ടനുഭവിിച്ചിിട്ടുള്ളതുംം വളരെെ
അരിികെ� നിിന്ന്് നിിരീീക്ഷിിച്ചിിട്ടുള്ളതുമാായ ക്ഷുദ്രജീീവിിത യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളുണ്ടാാവുംം. അവയിിലൂടെെ കടന്നു
വന്ന ഒരാാൾക്ക്് മാാത്രംം സാാധ്യയമാാവുന്ന സവിിശേ�ഷ ചേ�രുവയിിലുള്ള നിിർമമത ടോ�ോണിിയുടെെ കവിി
തകളുടെെ മുഖമുദ്രയാാണ്്. സമകാാലജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഹൃൽസ്പന്ദങ്ങൾ തന്നെ�യാായിി മാാറിിയ ഒരുപാാട്്
നിിരർത്ഥകതകൾക്കു നടുവിിലാാണ്് നാാമെെല്ലാം�ം ജീീവിിക്കുന്നത്്. എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് നമ്മുടെെ വ്യയക്തിിജീീവിി
തത്തിിന്റെ�യുംം സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം അസ്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ആധാാരമാായിി അവ മാാറിി എന്നതിിനെ�
കുറിിച്ചുള്ള രാാഷ്ട്രീീയവിിചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കൊ�ൊന്നുംം കെ�. ആർ. ടോ�ോണിി പ്രവേ�ശിിക്കുന്നിില്ല. അദ്ദേ�ഹംം ഈ
അവസ്ഥയെ� രൂക്ഷ പരിിഹാാസംം ഉൾച്ചേ�ർത്ത സവിിശേ�ഷമാായ നിിർമമതയോ�ോടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുക
മാാത്രമേ� ചെ�യ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ ആവിിഷ്ക്കാാരങ്ങൾക്കിിടയിിൽ സാാധാാരണ മട്ടിിൽ പറഞ്ഞു പോ�ോകുന്ന ചിില
കാാര്യയങ്ങൾ പക്ഷേ� നമ്മുടെെ അധീീരതകളുടെെയുംം നിിസ്സഹാായതയുടെെയുമൊ�ൊക്കെ� മർമത്തിിൽ തന്നെ�
ചെ�ന്നു തൊ�ൊടുന്നുണ്ട്്.
“ഉന്നംം ആയിിരംം
എടുക്കുമ്പോ�ോൾ നൂറ്്
തൊ�ൊടുക്കുമ്പോ�ോൾ പത്ത്്
കൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോൾ ഒന്നുമിില്ല”
			
–മുറുക്കംം
എന്നതുപോ�ോലുള്ള പറച്ചിിലുകളെ� പെ�ട്ടെെന്നൊ�ൊന്നുംം നമുക്ക്് മറവിിയിിലേ�ക്ക്് തള്ളാാനാാവിില്ല.
‘ഉങ്ങ’്് എന്ന കവിിതയിിൽ ഒരു മരക്കവിിതയെ�ഴുതണമെെന്ന്് വളരെെക്കാാലമാായിി വിിചാാരിിച്ച്്
ഒടുവിിൽ ഉങ്ങിിനെ�പ്പറ്റിി കവിിതയെ�ഴുതിിത്തുടങ്ങുന്ന ആളെ� നാം�ം കാാണുന്നു. ഈ മരത്തിിന്റെ� ആകർ
ഷണീീയതകൾ അതിിലളിിതമാായിി, അതിിലഘുവാായിി വിിവരിിച്ച ശേ�ഷംം അയാാൾ കവിിത അവസാാ
നിിപ്പിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:
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“ഉങ്ങ്് ഒരു സംംസ്കാാരമാാണ്്
ഉങ്ങിിന്റെ� താായ്ത്തടിി നല്ല വണ്ണമുള്ളതാാണ്്
മുറിിച്ചുവിിറ്റാാൽ നല്ല വിില കിിട്ടുംം. ”
പല ആശയങ്ങളോ�ോടുംം മൂല്യയങ്ങളോ�ോടുംം ആധുനിികോ�ോത്തരകാാലത്തെ� മനുഷ്യയൻ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന
ആഭിിമുഖ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ആവേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം മറുപുറത്തെ� ക്ഷുദ്രയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� ഇത്രയുംം അനാാ
യാാസമാായിി അനാാവരണംം ചെ�യ്ത മറ്റൊ�ൊരു കവിിത കണ്ടെ�ടുക്കാാൻ ടോ�ോണിിയുടെെ തന്നെ� രചനകൾ
ക്കിിടയിിലൂടെെ ഒന്നു കണ്ണോ�ോടിിച്ചാാൽ മതിി
മാാറാാട്് എന്ന കവിിത നോ�ോക്കുക:
പൊ�ൊതുജീീവിിതത്തിിലുംം ജനമനസ്സിിലുംം വലിിയ ചലനങ്ങളുണ്ടാാക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയവുംം അല്ലാാത്തതുമാായ
സംംഗതിികളുടെെ നേ�ർക്ക്് ഉടൻ പ്രതകരിിച്ചു കൊ�ൊള്ളണംം എന്ന്് അനുശാാസിിക്കുന്ന രീീതിി മുമ്പൊ�ൊക്കെ�
ഇവിിടത്തെ� ഇടതുപക്ഷ രാാഷ്ട്രീീയക്കാാർ അവലംംബിിച്ചിിരുന്നു. അടുത്ത കാാലത്താായിി അവർ അത്്
ഉപേ�ക്ഷിിക്കുകയുംം ‘എഴുത്ത്് തിികച്ചുംം വ്യയക്തിിപരമാായ ഒരു കാാര്യയമാാണ്്. എഴുത്തുകാാർക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയംം
ആവശ്യയമിില്ല. മുമ്പ്് ഞങ്ങൾ ഇതേ� കുറിിച്ച്് വേ�ണ്ടത്ര ബോ�ോധവാാന്മാാരാായിിരുന്നിില്ല’ എന്ന്് കുമ്പസ
രിിക്കുകയുംം ബഹുരാാഷ്ടമുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� താാൽപര്യാ�ാർത്ഥംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് എന്ന്് അവർ
തന്നെ� ആക്ഷേ�പിിക്കുന്ന ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ ഉൽപന്നമാായ സാംം�സ്കാാരിിക ഉദാാസീീനതയുംം
(ഉദാാരതയുംം) അരാാഷ്ട്രീീയതയുംം ശീീലിിച്ചുകൊ�ൊള്ളാാൻ യുവതലമുറയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്ന നിിലപാാടിിലെ�
ത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ വാാസ്തവങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം തിികഞ്ഞ ഉത്തരവാാദിിത്തത്തോ�ോടെെ അഭിിമുഖീീക
രിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ടോ�ോണിി ‘മാാറാാട്്’എഴുതിിയിിരിിക്കുന്നത്്.
“അല്പംം വൈൈകിിപ്പോ�ോയിി
എങ്കിിലുംം എഴുതാാതിിരിിക്കാാനാാവിില്ല
മാാറാാടിിനെ�പ്പറ്റിി”
എന്നാാരംംഭിിക്കുന്ന കവിിത മാാറാാട്് എന്ന അനുഭവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അതിിവൈൈകാാരിിത ഭാാവിിച്ച്് ചിിലത്്
പറഞ്ഞുവെ�ച്ചതിിനു ശേ�ഷംം അവസാാനിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:
“എന്താായാാലുംം
മാാറാാട്് മറക്കാാൻ വയ്യാാത്ത അനുഭവമാായിി,
മറക്കാാൻ പാാടിില്ലാാത്ത അനുഭവംം
മാാറാാട്് എവിിടെെയാാണ്്?
–ഞാാൻ മറന്നുപോ�ോയിി!”
അന്യയരുടെെ അനുഭവങ്ങളെ� സുരക്ഷിിതമാായ അകലത്തിിൽ നിിന്നുമാാത്രംം കണ്ട്് അതിിലെ� ദുരന്തങ്ങ
ളെ�പ്പോ�ോലുംം സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭവങ്ങളാാക്കിി മാാറ്റുകയോ�ോ, മറ്റു ചിിലപ്പോ�ോൾ ആ ദുരന്തജീീവിിതങ്ങൾക്കു മേ�ൽ
ആയിിരംം തുള്ളിികളുടെെ കനമുള്ളതെ�ന്ന്് ഭാാവിിക്കുന്ന ഒരൊ�ൊറ്റ തുള്ളിി കണ്ണീീർ വാാർത്ത്് മഹാാനാായ
മനുഷ്യയസ്നേ�ഹിിയാായിി കൊ�ൊണ്ടാാടപ്പെ�ടാാനുള്ള വക നേ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്ന കാാൽപനിികരാായ
എഴുത്തുകാാരുംം അവരെെക്കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കെ� ഹർഷപുളകിിതരാാവുന്ന വാായനക്കാാരുംം മലയാാള
ത്തിിലുണ്ട്്. പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയപ്രസ്ഥാാനംം പരിിക്ഷീീണമാായിി കാാൽപനിികതയ്ക്ക്് നമ്മുടെെ സാാഹിി
ത്യയത്തിിൽ പുതുജീീവൻ വന്നതു മുതൽക്കാാണ്് ഇത്തരക്കാാർക്ക്് വിിപണിിമൂല്യംം� കൂടിിയത്്. ഇവരെെ
തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള വകതിിരിിവിില്ലാാത്തതുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞാാലുംം ചിില ഉപചാാരമര്യാ�ാദകളാാലുംം
അതിിലേ�റെെ കാാപട്യയത്താാലുംം അവരെെക്കുറിിച്ച്് മൗ�നംം പാാലിിക്കുന്നതാാണ്് കൂടുതൽ ലാാഭകരംം എന്നു
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കരുതുന്നതിിനാാലോ�ോ എന്നറിിയിില്ല, അവർ നമ്മുടെെ ഭാാവുകത്വവത്തെ� ജീീർണമാാക്കുന്നതിിനെ� കുറിിച്ച്്
ആരുംം ഉറക്കെ� ചിിന്തിിക്കുന്നതാായിി കാാണുന്നിില്ല.
മനസ്സിിനുമേ�ൽ തൽക്കാാലത്തേ�ക്ക്് സൗൗകര്യയപൂർവംം സ്വവയംം കെ�ട്ടിിവെ�ക്കുന്ന കാാരുണ്യയത്തോ�ോടെെ
മറ്റുള്ളവരുടെെ ജീീവിിതദൈൈന്യയതകളുടെെ ചിിത്രീീകരണംം സാാധിിക്കുന്നതിിലൂടെെ പരമ്പരാാഗത സഹൃദ
യരുടെെ കാാഴ്ചയിിൽ പളുങ്കുമണിി പോ�ോലെ� മനോ�ോഹരമാായിിത്തീീരുന്ന കാാരുണ്യംം� സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
രീീതിിയെ� വളരെെ അനാായാാസമാായിി പരിിഹസിിച്ചു വിിടുന്ന കവിിതയാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ ‘കാാഴ്ച’. ഏഴാം�ം
മാാളിികമുകളിിലെ� സ്വവന്തംം മുറിിയുടെെ ജനാാലയിിൽക്കൂടിി നോ�ോക്കിിയാാണ്് കവിിതയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവ്്
അകലക്കാാഴ്ചകൾ കാാണുന്നത്്
അയാാൾക്ക്് പറയാാനുള്ളത്് ഇതാാണ്്:
“പാാറക്കെ�ട്ടുകളുംം ചെ�മ്മൺവഴിികളുംം
പറന്നു പോ�ോകുന്ന കിിളിികളുംം
വരച്ചുവെ�ച്ചതു പോ�ോലുള്ള വയലേ�ലകളുംം
അവിിടെെ പണിിയെ�ടുക്കുന്ന കറുത്ത മനുഷ്യയരുംം
എത്ര മനോ�ോഹരമാാണ്്
ഇവിിടെെയിിരുന്ന്് നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ. ”
ഇത്തരത്തിിലുള്ള നിിരലംംകൃതമാായ നേ�ർപ്രസ്താാവങ്ങൾ എസ്്. ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിതകളിിലുംം
ഇടംം നേ�ടാാറുണ്ട്്. അവിിടെെ പക്ഷേ�, ദരിിദ്രമാായ ഗ്രാാമജീീവിിത പരിിസരങ്ങളിിൽ പരിിചയിിച്ചു പഴകിിയ
പാാവംം തോ�ോന്നിിക്കുന്ന ചിില വാാക്കുകൾ കൊ�ൊണ്ടോ�ോ ചിില സൂചനകൾ കൊ�ൊണ്ടോ�ോ മസൃണമാായ ഒരു
ഭാാവാാന്തരീീക്ഷംം സൃഷ്ടിിക്കാാൻ ജോ�ോസഫ്് ശ്രദ്ധിിക്കാാറുണ്ട്്. ടോ�ോണിിക്ക്് അത്തരംം ശ്രദ്ധകളൊ�ൊന്നുമിില്ല.
സത്യയത്തിിലേ�ക്ക്് വിിരൽ ചൂണ്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള പരുക്കൻ നിില്പിിനപ്പുറംം ഒന്നുംം തനിിക്ക്് ചെ�യ്യാാനിില്ലെ�ന്ന
മട്ടാാണ്് മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം ഈ കവിിക്ക്്.

ഭ്രാാന്തവൽകൃത ലോ�ോകത്തിിനെ�തിിരെെ
ചുറ്റുപാാടുകളെ� കുറിിച്ചുള്ള തിിരിിച്ചറിിവുകളുടെെ മുനകളെ�ല്ലാം�ം ഒടിിച്ചു കളഞ്ഞ്് മിിനുസപ്പെ�ടുത്തിി പൊ�ൊതു
സമ്മതിിയുള്ള ധാാരണകളുമാായിി പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടുത്തിി ഒരു തരംം നിിർവിികാാരതയുംം നിിസ്സംംഗതയുംം
കൈൈവരിിക്കുന്നതിിനെ�യാാണ്് പൊ�ൊതുവെ� എല്ലാാവരുംം സമനിില കൈൈവരിിക്കലാായിി കണക്കാാക്കു
ന്നത്്. ഇത്് വാാസ്തവത്തിിൽ സ്വവബോ�ോധത്തെ� ഭ്രാാന്തവൽക്കരിിക്കലാാണ്്. ഈ ഭ്രാാന്തവൽക്കരണ
ത്തിിന്റെ� യുക്തിിയെ� പൊ�ൊളിിച്ചടുക്കുന്ന പണിിയിിൽ പ്രത്യേ�േകമാായ താാൽപര്യം�ം പുലർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന
കവിിയാാണ്് കെ�. ആർ. ടോ�ോണിി.
ഭ്രാാന്ത്് എന്ന അവസ്ഥയെ� നിിരുത്തരവാാദപരമാായിി വാാഴ്ത്തിിപ്പാാടുന്ന രീീതിി ആധുനിികതയുടെെ
കാാലത്ത്് പ്രബലമാായിിരുന്നു. സാാമാാന്യയബോ�ോധത്തിിലുംം സാാമാാന്യയയുക്തിിയിിലുംം ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന
നെ�റിികേ�ടുകൾക്കെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിികരണമാായിിട്ടാാണ്് അത്് വന്നതെ�ങ്കിിലുംം പിിന്നീീട്് അതിിൽ ഒരു
തരംം ബുദ്ധിിശൂന്യയതയുംം കാാപട്യം�ം തന്നെ�യുംം ഇടകലർന്നു. ടോ�ോണിി ഭ്രാാന്തിിനെ� ആഘോ�ോഷിിക്കുകയല്ല,
നമ്മുടെെ ബോ�ോധത്തെ� ഭ്രാാന്തവല്ക്കരിിക്കുന്നതിിലെ� നെ�റിികേ�ടുംം പരിിഹാാസ്യയതയുംം ആയാാസരഹിിതമാായിി
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
ഭ്രാാന്ത്് എന്ന വാാക്കുകൊ�ൊണ്ട്് നാം�ം സൂചിിപ്പിിച്ചു പോ�ോരുന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� വാാസ്തവത്തിിൽ
പലതാാണ്്. മസ്തിിഷ്കത്തിിനകത്ത്് സംംഭവിിക്കുന്ന രാാസപരവുംം അല്ലാാത്തതുമാായ സൂക്ഷ്മവ്യയതിിയാാന
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അസന്തുലിിതാാവസ്ഥ കാാരണംം വ്യയക്തിിയുടെെ ബോ�ോധത്തിിന്് സംംഭവിിക്കുന്നതുംം
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വ്യയക്തിിക്കുംം മറ്റുള്ളവർക്കുംം ‘ഇരട്ടിിയാാർത്തിി വരുത്തു’ന്നതുമാായ അവസ്ഥ മുതൽ വളരെെ പ്രകടമാായിി
ത്തന്നെ� പരിിഹാാസ്യയമാായിി തോ�ോന്നുന്ന സ്വവഭാാവ വിിലക്ഷണതകൾ വരെെയുള്ള പലതിിനെ�യുംം ഭ്രാാന്ത്്
എന്ന വാാക്ക്് കൊ�ൊണ്ട്് നാം�ം അർത്ഥമാാക്കാാറുണ്ട്്. മനോ�ോവിിശ്ലേ�ഷണംം വഴിി അഴിിക്കാാവുന്ന കുരുക്കുകൾ
മുതൽ ഇലക്ട്രോ�ോ കൺവൾസീീവ്് തെ�റാാപ്പിിയുംം പല തരംം മരുന്നുകളുടെെ പ്രയോ�ോഗവുമെെല്ലാം�ം പരാാ
ജയപ്പെ�ടുന്ന ദാാർഢ്യംം� വരെെ പലതുംം ഭ്രാാന്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുംം. ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം പുറത്താാണ്് സാാധാാരണ
മനുഷ്യയർ പല ഭയങ്ങളെ�യുംം സൗൗകര്യയങ്ങളെ�യുംം മുൻനിിർത്തിി അതിിജീീവന തന്ത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നതുംം മറ്റൊ�ൊരു കോ�ോണിിൽ നിിന്നു നോ�ോക്കിിയാാൽ ഭ്രാാന്തിിന്് വളരെെ അരിികെ�യെ�ന്ന്്
തോ�ോന്നുന്നതുമാായ നടപടിികളുംം പെ�രുമാാറ്റരീീതിികളുംം. ഇവ തുറന്നുകാാട്ടുക എന്നത്് പലതുകൊ�ൊണ്ടുംം
പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട പ്രവൃത്തിിയാാണ്്. കെ�. ആർ. ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിത അതിിന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിിക ധർമമെെന്ന
പോ�ോലെ� ഏറ്റെെടുത്തിിരിിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിികളിിൽ പരമപ്രധാാനമാാണ്് ഇത്്. നാാട്യയങ്ങളേ�തുമിില്ലാാത്ത
തുകൊ�ൊണ്ടുംം കവിിയുടെെ സാാമൂഹ്യയപ്രതിിബദ്ധതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് നാം�ം കേ�ട്ടുപഴകിിയ ഉള്ളടക്ക
ത്തിിന്റെ� ചേ�രുവയുമാായിി പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാാത്തതുകൊ�ൊണ്ടുംം ഇതിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� പലരുംം പെ�ട്ടെെന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയണമെെന്നിില്ല.
കവിികളിിൽ മഹാാഭൂരിിപക്ഷവുംം ഉക്തിിവൈൈചിിത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു സാാധ്യയത
ഉപയോ�ോഗിിച്ചോ�ോ ദാാർശനിികത ഭാാവിിച്ചോ�ോ, സാാഹസിികമാായ ഒരു പ്രവൃത്തിിയിിലേ�ക്കുംം സ്വവയംം എടു
ത്തെ�റിിയേ�ണ്ടതിില്ലാാത്ത ഗണത്തിിൽ പെ�ട്ട സൂക്ഷ്മ രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� ആളാായിി നടിിച്ചോ�ോ, കടുത്ത
സാാമൂഹ്യയയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നതിിൽ നിിന്ന്് സുരക്ഷിിതമാായ അകലത്തിിലേ�ക്ക്്
പിിൻവാാങ്ങുകയാാണ്് ചെ�യ്യാാറുള്ളത്്. മറ്റ്് സാാഹിിത്യയ ഗണങ്ങളിിൽ പെ�ടുന്ന രചനകളിിലൂടെെയൊ�ൊന്നുംം
നിിർമിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ പറ്റാാത്ത സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭവങ്ങളെ� ജനിിപ്പിിക്കലാാണ്് കവിിതയുടെെ ധർമമെെന്നുംം
അത്് പദങ്ങളുടെെ അസാാധാാരണ വിിന്യാാ�സങ്ങളിിലൂടെെയുംം സാാധാാരണ കാാഴ്ചകളുടെെ തന്നെ� അപരിി
ചിിതവൽക്കരണത്തിിലൂടെെയുംം അതിിനൂതനമാായ ബിംം�ബങ്ങളൂടെെ നിിർമിിതിിയിിലൂടെെയുമൊ�ൊക്കെ�
സാാധിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്നുംം കരുതുന്നവരാാണ്് വാായനക്കാാരിിലെ� ആഢ്യയവിിഭാാഗംം. ജനിിച്ച വർഗവുംം
കക്ഷിിരാാഷ്ട്രീീയബന്ധവുംം കൊ�ൊണ്ട്് ഈ വിിഭാാഗത്തിിൽ പെ�ടാാനിിടയിില്ലെ�ന്ന്് പഴയകാാല ധാാരണകൾ
വെ�ച്ച്് ഉറപ്പിിക്കാാവുന്നവർ പോ�ോലുംം ആഢ്യയവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� അഭിിരുചിികൾ പങ്കുവെ�ക്കുന്നവരാാണിിന്ന്്.
കേ�രളത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയാാബോ�ോധത്തിിലുംം സാംം�സ്കാാരിികസങ്കൽപങ്ങളിിലുംം അത്രയധിികംം മാാറ്റങ്ങ
ളാാണ്് കഴിിഞ്ഞ മൂന്നുനാാല്് ദശകക്കാാലത്തിിനുള്ളിിൽ സംംഭവിിച്ചത്്. ആശയങ്ങളുംം അനുഭൂതിികളുംം
ശ്വാാ�സമടക്കിിപ്പിിടിിച്ചതുപോ�ോലെ�യോ�ോ സർക്കസ്് അഭ്യാ�ാസിികളുടെെ ചലനങ്ങൾ ഫ്രീീസ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടതു
പോ�ോലെ�യോ�ോ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്് കവിിതയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഏറ്റവുംം അഭിികാാമ്യയമാായ
അവസ്ഥ എന്ന്് കരുതുന്നവരാാണ്് തങ്ങളെ�ന്നു തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുംം വിിധത്തിിലാാണ്് പല കവിിതാാപ്ര
ണയിികളുംം അഭിിപ്രാായംം പറഞ്ഞു കേ�ൾക്കാാറുള്ളത്്. കവിിത വരേ�ണ്യയമാായ ഒരു സാാഹിിത്യയരൂപത്തിി
ന്റെ� പരിിവേ�ഷവുമാായിി മറ്റ്് നീീചസാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് മാാറിി നിിൽക്കണമെെന്നാാണ്് മിിക്ക
കവിികളെ�യുംം പോ�ോലെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ വാാക്കുകളിിൽ അവരുംം വാാദിിച്ചുപോ�ോരുന്നത്്.
മലയാാളത്തിിലെ� സാാഹിിത്യയവാായനയ്ക്കുമേ�ൽ ചുരുങ്ങിിയ ഒരു കാാലയളവിിലൊ�ൊഴിിച്ച്് (ഈ
കാാലയളവ്് 1930-കളുടെെ അവസാാനംം തൊ�ൊട്ട്് അമ്പതുകളുടെെ മധ്യംം� വരെെയാാണെ�ന്ന്് പറയാംം�) മറ്റെെ
ല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം മേ�ൽക്കൈ� നിിലനിിർത്തിിയിിരുന്ന വരേ�ണ്യയഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ� അടിിവേ�രുകൾ തിിരഞ്ഞു
പോ�ോയാാൽ എത്തിിച്ചേ�രുക ആധ്യാാ�ത്മിിക അനുഭൂതിിയാാണ്് സാാഹിിത്യംം� പ്രദാാനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടുന്ന പരമ
പ്രധാാനമാായ സംംഗതിി എന്ന പ്രാാചീീനമാായ തെ�റ്റിിദ്ധാാരണയിിലാാണ്്. ഈ ആധ്യാാ�ത്മിിക അനുഭൂതിി
യുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിിക്കുന്ന്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചിിട്ടുള്ളതു പോ�ോലെ� ‘ഭൗ�തിികതയെ�
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തിിരസ്കരിിക്കുന്ന ധ്യാാ�നാാത്മകതയുടെെയുംം വൈൈയക്തിികതയുടെെയുംം ആണ്്. പ്രാായോ�ോഗിിക ജീീവിിത
ജ്ഞാാനത്തെ�യുംം സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തെ�യുംം അപരമാാക്കിി നിിർത്തിിയാാണ്് ഈ മുഖ്യയധാാര വിിക
സിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടത’്്. (ദലിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം(2011) പേ�ജ്് - 11). ആധുനിികതയുടെെ കാാലത്ത്് കാാമു,
കാാഫ്ക, സാാമുവൽ ബക്കറ്റ്്, അയനസ്കോ�ോ, റിിൽക്കെ�, റിം�ംബോ�ോ തുടങ്ങിിയവരെെപ്പറ്റിിയെ�ല്ലാം�ം വാാചാാ
ലരാായപ്പോ�ോഴുംം ഈ ധാാരയുമാായുള്ള ബന്ധംം നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോന്നു നമ്മുടെെ നിിരൂപകർ.
പുറമെെ സ്ഫോ�ോടനാാത്മകമാായ ഒരു നൂതനഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിികളാായിി ഭാാവിിക്കുന്നതിിൽ
അന്ന്് അവർ വിിജയിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം യാാഥാാസ്തിികതയുമാായിി അകമേ� അവർ സൂക്ഷിിച്ചു പോ�ോന്ന ആത്മ
ബന്ധത്തെ� കുറിിച്ച്് ഇന്ന്് നമുക്ക്് കൃത്യയമാായിി അറിിയാംം�. അത്രയുമല്ല അവരുടെെ ധാാരണകൾക്കുംം
നിിലപാാടുകൾക്കുംം തുടർച്ച സൂക്ഷിിക്കാാനുള്ള വെ�മ്പൽ ഏറ്റവുംം പുതിിയ ചിില കവിികളിിൽപ്പോ�ോലുംം
ശക്തമാായിി നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നതിിനെ� കുറിിച്ചുംം നമുക്ക്് സംംശയമിില്ല.
ആത്മീീയാാനുഭൂതിിയുമാായുള്ള പരസ്യയമോ�ോ രഹസ്യയമോ�ോ ആയ എല്ലാാ ബന്ധങ്ങൾക്കുമെെതിിരാായ
നെ�ഞ്ചുവിിരിിച്ചുള്ള നിിൽപാാണ്് ടോ�ോണിിയുടേ�ത്്.
“ആത്മാാവിിനേ�ക്കാാൾ പരമാാർത്ഥമാായുള്ളതുപ്പുമാാവാാണെ�ന്നറിിക സഹോ�ോദരാാ” (അന്ധകാാണ്ഡംം)
എന്നുള്ള വരിികൾ ആ ചങ്കുറപ്പിിന്റെ� പച്ച മലയാാളത്തിിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാാ�പനംം മാാത്രംം. അനുഭവനിിഷ്ഠ
മാായ അറിിവിിനെ� ഓരത്തേ�ക്ക്് തള്ളിിമാാറ്റിി എന്തിിനുംം ഏതിിനുംം മേ�ൽ ആധിികാാരിികത ഭാാവിിക്കാാനാായു
ന്ന ആശയങ്ങളെ�യുംം, കവിിതയുടെെ സൗൗന്ദര്യയത്തെ�യുംം കവിിത ജന്മംം നൽകേ�ണ്ട അനുഭൂതിികളെ�യുംം
കുറിിച്ച്് സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സ്വവയംം പ്രഖ്യാാ�പിിത അധിികാാരിികൾ പ്രചരിിപ്പിിച്ചു വരുന്ന പരമ്പരാാഗത
വുംം അല്ലാാത്തതെ�ന്ന്് നടിിക്കുന്നതുമാായ എല്ലാാ പരിികൽപനകളെ�യുംം, സങ്കോ�ോചത്തിിന്റെ� നേ�രിിയ
സൂചന പോ�ോലുമിില്ലാാതെ� തട്ടിിയെ�റിിഞ്ഞ്് മുന്നേ�റാാനുള്ള ആർജവത്തിിന്റെ� തെ�ളിിഞ്ഞ അടയാാളങ്ങൾ
ടോ�ോണിിയുടെെ ഏത്് കവിിതയിിലുംം കാാണാംം�
ഈ കവിിതകളുടെെ സ്വവഭാാവംം ‘പ്രതിികവിിത’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ട്് വളരെെ കൃത്യയമാായുംം
സംംഗ്രഹീീതമാായുംം സൂചിിപ്പിിച്ചു കളയാാമെെന്നത്് വ്യാാ�മോ�ോഹംം മാാത്രമാാണ്്. കവിിതയിിൽ പ്രാാമുഖ്യംം�
പുലർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന ഏതെ�ങ്കിിലുംം രീീതിിക്കോ�ോ രീീതിികൾക്കോ�ോ പാാരഡിി തീീർക്കുകയല്ല ടോ�ോണിി
ചെ�യ്തു പോ�ോന്നിിട്ടുള്ളത്്. ഈ മാാധ്യയമവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പല തെ�റ്റിിദ്ധാാരണകളുടെെയുംം സമ്പൂർണ്ണ
നിിരാാകരണംം ഒരു ദൌ�ൌത്യയമാായിി ഏറ്റെെടുത്തതുപോ�ോലെ�യാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ ഒട്ടു വളരെെ കവിിതക
ളുടെെയുംം നിില്പ്്. ലോ�ോകത്തിിലെ� മറ്റ്് പല ഭാാഷകളിിലുംം ഈയൊ�ൊരു നിിലപാാട്് സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ള പല
കവിികളുംം ഉണ്ടാാവാം�ം. മലയാാളിികൾക്ക്് ഈ ഗണത്തിിൽ പെ�ടുന്ന കവിികളിിൽ ഏറെെ പരിിചയമുള്ളത്്
ചിിലിിയൻ കവിിയാായ നിിക്കോ�ോനാാർ പാാറയെ�യാാണ്്. ‘Let the birds sing- man talks’ എന്നു
പറഞ്ഞ പാാറ.

ചങ്കിിൽ കൊ�ൊള്ളുന്ന വരിികൾ
കെ�. ആർ. ടോ�ോണിിയുടെെ കാാവ്യയലോ�ോകത്ത്് ഒട്ടുംം പഞ്ഞമിില്ലാാത്തത്് ചങ്കിിൽകൊ�ൊള്ളുന്ന വരിികൾക്കാാണ്്.
വ്യയക്തിികളെ�ന്ന നിിലയിിൽ നാം�ം അനുഭവിിക്കുന്ന ജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെയുംം പല
തലങ്ങളിിൽ അവിിചാാരിിതമാായിി മിിന്നൽവെ�ളിിച്ചംം പാായിിക്കുന്ന ആ വരിികൾ, പുതിിയൊ�ൊരു യാാഥാാർ
ത്ഥ്യയബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്്, നമ്മുടെെ കപടാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ� ദയാാരഹിിതമാായ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലിിലൂടെെ
പുതിിയൊ�ൊരാാത്മബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്്, ഞെ�ട്ടിിച്ചുണർത്തുന്നതിിലൂടെെയാാണ്് ഈ വരിികൾ നമ്മെ� അമ്പ
രപ്പിിലേ�ക്കുംം വേ�ദനയിിലേ�ക്കുംം ആത്മനിിന്ദയിിലേ�ക്കുമെെല്ലാം�ം എടുത്തെ�റിിയുന്നത്്. വിിശദീീകരണംം
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അവയെ� നിിർവീീര്യയമാാക്കുകയേ� ഉള്ളൂ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് കൂടതലാായിി ഒന്നുംം പറയാാതെ� മാാതൃകയെ�ന്ന
നിിലയിിൽ ചിില വരിികൾ ഉദ്ധരിിക്കുക മാാത്രംം ചെ�യ്യാംം�.
1. “ശാാന്തിിയുംം സമാാധാാനവുംം മാാത്രമേ�
ഞാാൻ അറിിഞ്ഞിിട്ടുള്ളൂ
എന്നാാൽ അതിിനോ�ോളംം ഭാാരംം മറ്റെെന്തിിനുണ്ട്്!”
					
–അതിിജീീവനംം
2. “അടുക്കളയിിൽ നിിന്ന്്
യേ�ശുവിിന്റെ� അടിിയന്തരസദ്യയയുടെെ
മണംം പരന്നു
പിിലാാത്തോ�ോസിിനെ� ഓർത്തു കൈൈകഴുകിി
ഉണ്ണാാനിിരുന്നു”
					
–ദുഃഃഖവെ�ള്ളിി
3. “പിിണ്ണാാക്കു താാനവനിിയിിൽ ഗഹനോ�ോപദേ�ശംം
ഉണ്ണാാൻ സ്ഥിിരംം തൊ�ൊഴിിലെ�ഴാാത്തൊ�ൊരുവർക്കു പണ്ടുംം’’
					
–കുറുക്കങ്കുന്ന്്
4. “ഓരോ�ോരുത്തരുംം ഓരോ�ോ ഒഴിിയാാബാാധ കൊ�ൊണ്ട്്
ജീീവിിക്കുന്നു!
ജീീവിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് വെ�ളിിച്ചപ്പെ�ടുന്നു!
ഒരു ബാാധയുമിില്ലാാത്തവരെെ എന്തിിനു കൊ�ൊള്ളാംം�!”
					
–തുള്ളൽ -പ്ലമേ�നമ്മാായിി
5. “ജീീവിിതംം മാായയാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞു നടന്നിിരുന്ന
ഒരു ഭ്രാാന്തനുണ്ടാായിിരുന്നു അക്കാാലത്ത്്
അത്തരക്കാാർ ഇന്നുമുണ്ട്് - അതാാണ്്
ജീീവിിതംം മാായയല്ലെ�ന്നതിിനുള്ള ഏക തെ�ളിിവ്്!”
					
–മയിിലാാഞ്ചിി -പ്ലമേ�നമ്മാായിി
6. “ശ്വാാ�സംം വിിടാാതുള്ള പഞ്ചപിിടിിക്കലാാകുന്നുവോ�ോ ജീീവിിതംം”
						
–ഭക്തിിയോ�ോഗംം
മററുള്ളവരുടെെ മുന്നിിൽ സ്വവയംം പ്രദർശിിപ്പിിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം തന്റെ� ഉള്ളിിലിിരിിപ്പിിന്്
നേ�ർവിിപരീീതമാായ വാാക്കുകളുംം പെ�രുമാാറ്റരീീതിികളുംം കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നവരാാണ്് മിിക്കയാാളുകളുംം
എന്നറിിയുമ്പോ�ോഴുംം , സാാമൂഹ്യയമര്യാ�ാദയോ�ോർത്തുംം ആളുകളെ� വെ�റുപ്പിിക്കാാനുള്ള അധൈൈര്യം�ം കൊ�ൊണ്ടുംം
മൗ�നംം മുതൽ അങ്ങോ�ോട്ടുള്ള പല അടവുകളുംം സ്വീീ�കരിിച്ച്് രക്ഷപ്പെു�ന്നവരാാണ്് നാാമെെല്ലാം�ം. ഈ തന്ത്ര
പ്രയോ�ോഗംം അസഹ്യയമാായിിത്തീീരുന്ന ഒരു ഘട്ടംം വരുംം. അപ്പോ�ോഴുംം പ്രതിികരണശൈൈലിിയിിൽ മാാറ്റംം
വരുത്താാൻ നാം�ം തയ്യാാറാാവുകയിില്ല. ഇതു മൂലമുണ്ടാാകുന്ന ആത്മപുച്ഛവുംം അനേ�കംം ആത്മസംംഘർ
ഷങ്ങളുംം ചുമന്ന്് നടക്കുന്നവർക്കെ�ല്ലാം�ം വലിിയ ആശ്വാാ�സംം പകരുന്നവയാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ പല
കവിിതകളിിലെ�യുംം തുറന്നു പറച്ചിിലുകൾ. അത്് ചിിലപ്പോ�ോൾ ‘ജ്ഞാാനപീീഡനംം’ എന്ന കവിിതയിിലെ�
പുരസ്കാാരജേ�താാവിിന്റെ� പ്രസംംഗത്തിിന്റെ� അന്ത്യയത്തിിലെ�
“എന്റെ�, എന്റെ� മാാത്രമല്ല, എല്ലാാവരുടെെയുംം
ശിിങ്കിിടിിപാാടിികൾ സർവ്വത്ര
വളർന്നു വലുതാാവട്ടെെ

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
ഇൻഡ്യയ ഈസ്് എ സോ�ോവറിിൻ സോ�ോഷ്യയലിിസ്റ്റ്്
സെ�ക്കുലാാർ ഡെ�മോ�ോക്രാാറ്റിിക്് നമോ�ോ റിിപ്പബ്ലിിക്്ഇത്രയുംം പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്്,
എന്റെ� എളിിയ വാാക്കുകൾ ഞാാൻ
ഉപസംംഹരിിച്ചു കൊ�ൊള്ളുന്നു;
എനിിക്കു നന്ദിി.
ജയ്്ഹിിന്ദ്്!”
എന്ന വരിികളിിലെ�ന്ന പോ�ോലെ� പൊ�ൊങ്ങച്ചത്തിിന്റെ� നേ�രിിട്ടുള്ള വലിിച്ചു കീീറലാാണ്്. ചിിലപ്പോ�ോൾ
‘പ്രതീീക്ഷ’ എന്ന കവിിതയിിലെ�പ്പോ�ോലെ� അടക്കിിപ്പിിടിിച്ചതെ�ന്നു തോ�ോന്നിിയേ�ക്കാാവുന്ന അലറിിച്ചിിരിി
യാാണ്്. മറ്റു ചിിലപ്പോ�ോൾ വേ�ദനയിിൽ കുതിിർന്ന ചെ�റിിയ ചിിരിിയോ�ോ
പിിറുപിിറുപ്പോ�ോ ഒക്കെ� ആണ്്. ഏതു രൂപത്തിിലാായാാലുംം അധീീരതയാാലുംം അനേ�കമനേ�കംം
ആശങ്കകളാാലുംം ഒട്ടുവളരെെയാാളുകൾ ഉള്ളിിലൊ�ൊതുക്കുന്ന പലതുംം മറ്റൊ�ൊരാാൾ വിിളിിച്ചു പറയുമ്പോ�ോ
ഴുണ്ടാാവുന്ന ആശ്വാാ�സവുംം ആനന്ദവുംം ചിില്ലറയല്ല. ഒരു കവിി ഭീീരുത്വവത്തിിന്റെ� കയ്പിിനെ� സ്വവന്തംം
നിിശ്ശബ്ദതയാാക്കിി മാാറ്റിി അജ്ഞാാതരാായിി കഴിിയുന്ന അനേ�കാായിിരങ്ങളുടെെ ശബ്ദമാായിി, മനോ�ോവ്യാാ�
പാാരങ്ങളുടെെ മർമപ്രധാാനമാായൊ�ൊരു തലത്തിിൽ അവരുടെെ വിിമോ�ോചകനാായിി മാാറുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യുംം
കൂടിിയാാണ്്. കവിിയുടെെ പ്രതിിബദ്ധതയ്ക്ക്് നാം�ം ധരിിച്ചു വെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നതിിനപ്പുറമുള്ള പല രൂപങ്ങളുംം
കൈൈക്കൊ�ൊള്ളാാനാാവുമെെന്നുംം പ്രതിിബദ്ധത എന്നത്് ഒരു സംംഘടനയോ�ോ ആൾക്കൂട്ടമോ�ോ കവിിക്കു
മേ�ൽ കെ�ട്ടിിവെ�ക്കുന്നതുംം രൂപമാാറ്റംം സാാധ്യയമല്ലാാത്തതുമാായൊ�ൊരു സംംഗതിിയല്ലെ�ന്നുംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ
ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതകൾ നമ്മെ� സഹാായിിക്കുന്നുണ്ട്്.

കവിിത എന്ന സ്ഥാാപനത്തിിന്നെ�തിിരെെ
ടെെറിി ഈഗൾട്ടൺ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� (Literary Theory (BLACKWELL , 1983) എന്ന ഗ്രന്ഥംം
അവസാാനിിപ്പിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:
“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. ”
സാാഹിിത്യംം�, സംംസ്കാാരംം എന്നീീ മേ�ഖലകളിിലെ� നാാനാാചലനങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് കൂടിിയോ�ോ കുറഞ്ഞോ�ോ
ആധിികാാരിികത ഭാാവിിച്ച്് അഭിിപ്രാായംം പറയുകയുംം ഭാാവുകത്വവമണ്ഡലത്തിിൽ അധിികാാരപ്രയോ�ോഗ
ത്തിിന്് ശേ�ഷിിയുള്ളവരാായിി ഭാാവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവർ അർത്ഥമാാക്കുന്നതെ�ന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ അവയ്ക്ക്്
പുറത്താാണ്് എല്ലാാ സമൂഹങ്ങളിിലെ�യുംം ബഹുഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്റെ�യുംം ജീീവിിതധാാരണകളുംം സൗൗന്ദ
ര്യയസങ്കൽപങ്ങളുംം എല്ലാാ കാാലത്തുംം നിിലനിിന്നുപോ�ോന്നിിട്ടുള്ളത്്. അതിിന്റെ� അർത്ഥംം ആദ്യം�ം പറഞ്ഞ
കൂട്ടർ സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം ശരിിയാംം�വണ്ണംം മനസ്സിിലാാക്കിി എന്നുംം അത്് മനസ്സിിലാാ
ക്കാാൻ കഴിിയാാത്തവരാായിിരുന്നു മഹാാഭൂരിിപക്ഷവുംം എന്നല്ല. സിിദ്ധാാന്ത രൂപീീകരണത്തിിനുംം അപഗ്ര
ഥനത്തിിനുംം പ്രാാമാാണിികരാായ പഴയകാാല കാാവ്യയശാാസ്ത്രകാാരന്മാാർ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയ ആശയ
സാാമഗ്രിികളുംം പരിികൽപനകളുംം സമൂഹത്തിിന്റെ� ഉന്നതശ്രേ�ണിിയിിലുള്ളവരുടെെ താാൽപര്യയങ്ങൾക്ക്്
ഇണങ്ങുംം വിിധംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയവയാായിിരുന്നു. അവയെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാതെ� അംംഗീീകരിിക്കുകയുംം
താാന്താാങ്ങളുടെെ രീീതിിയിിൽ ചെ�റിിയ തോ�ോതിിൽ വിികസിിപ്പിിക്കുകയുംം മാാത്രമേ� വേ�ണ്ടതുള്ളൂ എന്ന്്
കരുതിിയവരുംം അതിിൽ സുഖവുംം സ്വാാ�സ്ഥ്യയവുംം അനുഭവിിച്ചവരുമാാണ്് പിിന്നീീട്് വന്നവർ. ആഢ്യയന്മാാർ
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അംംഗീീകരിിച്ചാാദരിിച്ച കാാവ്യയശാാസ്ത്രത്തിിനു പുറത്ത്് തങ്ങളുടെെ സർഗവൈൈഭവത്തിിന്റെ�യുംം ആസ്വാാ�ദ
നതൃഷ്ണകളുടെെയുംം ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിനുള്ള രൂപങ്ങളുംം രീീതിികളുംം തിിരഞ്ഞു നടന്നവർ കവിിതയുടെെയുംം
കവിിതാാനിിരൂപണത്തിിന്റെ�യുംം ധീീരനൂതനലോ�ോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാായിിരുന്നു എന്ന്്
കരുതുന്നത്് ശരിിയല്ല. അവർ അവരുടേ�താായ ആവിിഷ്കാാര രീീതിികളുംം സൗൗന്ദര്യയസങ്കൽപങ്ങളുംം
വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്തിിരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം സാംം�സ്കാാരിിക മേ�ഖലയിിൽ അധിികാാരംം നടത്തുന്നവരുടെെ
നിിശ്ചയങ്ങൾക്ക്് കീീഴ്്പ്പെ�ടലാാണ്് ആത്യയന്തിികമാായിി തങ്ങൾക്കുംം അഭിികാാമ്യയമെെന്ന ധാാരണയുടെെ
പിിടിിയിിൽത്തന്നെ�യാായിിരുന്നു അവരുംം. നമ്മുടെെ കാാലത്ത്് വളരെെ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ദളിിത്് പക്ഷാാ
ശയങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ദളിിത്് കവിിതകൾ എഴുതുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവരിിൽത്തന്നെ� പലരുംം
കാാവ്യാാ�സ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ�യുംം സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ�യുംം തലത്തിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ പെ�ട്ടെെന്ന്് അധീീശവർഗംം
നേ�രത്തേ� സൃഷ്ടിിച്ചു വെ�ച്ച സങ്കൽപങ്ങൾക്ക്് കീീഴ്്പ്പെ�ടുന്നത്് കാാണാംം�. ഈ നിിലപാാട്് തുടരുന്നിിട
ത്തോ�ോളംം മലയാാള കവിിതയ്ക്ക്് ചെ�റിിയ ചിില ധിിക്കാാരങ്ങളെ�യുംം കുതിിപ്പുകളെ�യുംം കവിിഞ്ഞുള്ള വളർച്ച
സാാധ്യയമല്ല. സ്ത്രീീപക്ഷ കവിിതയാായാാലുംം ദളിിത്് കവിിതയാായാാലുംം തനിി വിിപ്ലവകവിിതയാായാാലുംം അത്്
കവിിത എന്ന സാാഹിിത്യയരൂപത്തിിന്റെ� അനന്യയമാായ ഗാം�ംഭീീര്യയത്തെ�യുംം സൗൗന്ദര്യയത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള
അഹങ്കാാരംം നെ�ഞ്ചേ�റ്റിിയാാണ്് നിിൽക്കുന്നതെ�ങ്കിിൽ അതിിന്് വളരെെ പരിിമിിതമാായ അർത്ഥത്തിിലേ�
വിിമോ�ോചക ധർമംം അവകാാശപ്പെ�ടാാനാാവൂ.
ദുർഗ്രഹംം എന്ന്് ആരോ�ോപിിക്കാാൻ സാാധാാരണ കവിിതവാായനക്കാാരെെ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുംം വിിധംം
വക്രമാായിി കാാര്യയങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രചനകൾക്ക്് വിിപ്ലവമൂല്യംം� കൽപിിച്ചു നൽകുന്നതിിൽ
സമകാാല മലയാാളത്തിിലെ� ഏതാാണ്ട്് എല്ലാാ വിിഭാാഗത്തിിലുംം പെ�ടുന്ന കവിികൾ കാാണിിക്കുന്ന
ഉത്സാാഹംം അൽപമെെങ്കിിലുംം ജാാഗ്രതയുള്ള സാാഹിിത്യയനിിരീീക്ഷകരെെല്ലാം�ം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ടാാവുംം.
അടിിത്തട്ടിിലുള്ളവരുടെെ അരക്ഷിിതമാായ ജീീവിിത പരിിസരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഉയർന്നുവരുന്ന ചോ�ോദ്യയ
ങ്ങൾക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയമോ�ോ ദാാർശനിികമോ�ോ ആയ മൂല്യംം� കൽപിിക്കുന്നതിിൽ കടുത്ത വിിമുഖത കാാണിിക്കു
കയുംം സങ്കൽപസൃഷ്ടമോ�ോ പുരാാണപ്രസിിദ്ധമോ�ോ ആയ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ബൗൗദ്ധിികാാധ്വാാ�നംം
വഴിി കണ്ടെ�ത്തിി ഉന്നയിിക്കുന്ന ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്ക്് പ്രത്യേ�േക പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാായിി സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ
കഠിിനയത്നംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു കവിി അയാാൾ അടിിസ്ഥാാനവർഗത്തിിലുംം കീീഴാാളവിിഭാാഗ
ത്തിിലുംം പെ�ടുന്ന ആളാായാാലുംം അയാാളുടെെ ശ്രമംം കവിിത എന്ന സ്ഥാാപനത്തിിന്റെ� വരേ�ണ്യയതയെ�
ഉറപ്പിിച്ചു നിിർത്തുന്നതിിനു തന്നെ�യാാണ്്
ബഹുരൂപിിയാായ ഇത്തരംം പരിിശ്രമങ്ങളിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം അകന്നുമാാറിിയാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ
എല്ലാാ കവിിതകളുംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ആ നിിൽപിിന്റെ� ഭംംഗിിയുംം കരുത്തുംം ഏറ്റവുമധിികംം പ്രകടിി
തമാായിിരിിക്കുന്നത്് ‘പ്ലമേ�നമ്മാായിി’യിിലാാണ്്. കവിിത എന്ന പ്രതീീതിി നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�
എഴുതപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന നോ�ോവലാാണിിത്്. പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന സ്ത്രീീയെ� കേ�ന്ദ്രകഥാാപാാത്രമാാക്കിിക്കൊ�ൊ
ണ്ട്് സാാധാാരണ കേ�രളീീയ ഗ്രാാമജീീവിിതത്തിിന്റെ� അനിിവാാര്യയഭാാഗമാായ മറ്റനേ�കംം കഥാാപാാത്രങ്ങളെ�,
അവരുടെെ സാാധാാരണ പ്രവൃത്തിികളുടെെയുംം പെ�രുമാാറ്റരീീതിികളുടെെയുംം പരിിസരങ്ങളെ� ഭാാഷയുടെെയോ�ോ
ഭാാവനയുടെെയോ�ോ വിിശേ�ഷ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് മിിനുക്കിിയെ�ടുക്കാാതെ� അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുക
യാാണ്്, നോ�ോവലിിലെ� അധ്യാാ�യങ്ങൾക്കെ�ന്ന പോ�ോലെ� പ്രത്യേ�േകംം പ്രത്യേ�േകംം ശീീർഷകങ്ങൾ നൽകിി
ക്കൊ�ൊണ്ടുംം തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെ�ടാാതെ�യുംം ആഖ്യാാ�നംം നിിർവഹിിച്ചിിരിിക്കുന്ന ഈ ദീീർഘകവിിതയിിൽ.
പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന കരുത്തുംം കാാരുണ്യയവുമുള്ള വൃദ്ധയെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തു നിിർത്തിി ഇടത്തരക്കാാ
രുംം താാഴ്ന്ന ഇടത്തരക്കാാരുംം അതിിനുംം താാഴെെയുള്ളവരുമൊ�ൊക്കെ�യാായ പല മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിത
ത്തിിൽ നിിന്ന്് ചിിരിിയുംം കണ്ണീീരുംം ഘനീീഭവിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന വിിഷാാദവുംം ഇടകലരുന്ന നാാനാാതരംം
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നിിമിിഷങ്ങളെ� കരുതലോ�ോടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുക വഴിി കേ�രളീീയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
ചിില തലങ്ങളിിലെ� വൈൈരുധ്യയങ്ങളുംം വൈൈവിിധ്യയങ്ങളുംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന ഈ കൃതിി ഗ്രാാമീീണ കേ�രള
ത്തിിന്റെ� അനുഭവലോ�ോകത്തിിലുംം മനോ�ോലോ�ോകത്തിിലുംം വന്നു ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങളെ� അയത്ന
ലളിിതമാായിി ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കുക കൂടിി ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നതിിനാാൽ, മിികച്ച ചിില നോ�ോവലുകൾ
അനുഭവപ്പെ�ടുത്തുന്ന ചരിിത്രപരതയുടെെ കരുത്തുംം മൂല്യയവുംം കൈൈവരിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് അൽപമെെങ്കിിലുംം
ജാാഗ്രതയുള്ള ഏത്് വാായനക്കാാരനുംം/ വാായനക്കാാരിിയുംം വളരെെ വേ�ഗംം തിിരിിച്ചറിിയുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
മനുഷ്യയസ്നേ�ഹവുംം മതേ�തരത്വവവുംം മറ്റ്് മൂല്യയങ്ങളുംം കാാൽപനിികശോ�ോഭയോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
ഒരു കൃതിിക്ക്് ഒരിിക്കലുംം അവകാാശപ്പെ�ടാാനാാവാാത്ത ഗുണങ്ങളാാണ്് അവ.
‘പ്ലമേ�നമ്മാായിി’ ഒരു നല്ല നോ�ോവലിിനു വേ�ണ്ട വിിഷയവൈൈപുല്യയവുംം കഥാാപാാത്രവൈൈവിിധ്യയവു
മാാണ്് കൈൈവരിിച്ചതെ�ങ്കിിൽ ‘യക്ഷിിയുംം മറ്റുംം’ എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ� കൊ�ൊച്ചു കഥാാകാാവ്യയങ്ങൾ
ക്ക്് മിികച്ച ചെ�റുകഥകളുടെെ ഒതുക്കവുംം മുറുക്കവുമാാണുള്ളത്്. കൂട്ടത്തിിൽ ‘മൂന്ന്് വൃദ്ധകൾ’ക്കാാണ്്
ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏറ്റവുംം കൂടുതലാായിി കണ്ടത്്. ഉള്ളടക്കത്തിിന്റെ� ബൗൗദ്ധിികഗരിിമയുംം വൈൈകാാരിിക
സാാന്ദ്രതയുമാാണ്് അതിിന്് രൂപതലത്തിിൽ അത്രയുംം മിികവ്് നൽകിിയത്് എന്നു പറയാംം�. കേ�രളീീയ
ജീീവിിതത്തിിൽ മതംം, രാാഷ്ട്രീീയംം, ദർശനംം എന്നീീ മേ�ഖലകൾ എത്രമാാത്രംം കാാപട്യയപൂർണവുംം മനുഷ്യയ
വിിരുദ്ധവുമാായിിത്തീീർന്നിിരിിക്കുന്നു എന്ന അതിിതീീക്ഷ്ണമാായിി ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന കവിിതയാാണിിത്്.
പള്ളിി എന്ന സ്ഥാാപനംം, അതിിന്റെ� അധിികാാരിികൾ, നിിരർത്ഥവുംം അതിിലേ�റെെ പരിിഹാാസ്യയവു
മാായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കു ശേ�ഷംം വിിശ്വാാ�സിികളാായ മൂന്ന്് സ്ത്രീീകളുടെെ ദുഖങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം നിിസ്സാാരമാായതാാണ്്
ഏറ്റവുംം വലിിയ തെ�ന്ന്് വിിധിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� പരിിഹാാരംം ആഘോ�ോഷ പൂർവംം നിിർവഹിിക്കു കയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. അപ്പോ�ോഴാാണ്് പള്ളിിമുറ്റത്ത്് താാടിിവളർത്തൊ�ൊരു ദീീർഘകാായൻ, മുപ്പത്തിിമൂന്നിിനോ�ോടടുത്ത
പ്രാായമുള്ള, ‘അല്പംം നിിറംം കൂടിിയൊ�ൊത്തിിരുന്നാാൽ ക്രിിസ്തുദേ�വൻ തന്നെ�യെ�ന്നു തോ�ോന്നു’ന്ന ഒരാാൾ
തോ�ോളത്ത്് മൂന്നു കുരങ്ങുകളുമാായിി എത്തുന്നത്്. ആ മനുഷ്യയനുംം അയാാളുടെെ കുരങ്ങളുംം ചെ�യ്യുന്ന കാാര്യയ
ങ്ങൾ അമ്പരപ്പുളവാാക്കുന്നവയാാണ്്. അവ കണ്ടു നിിൽക്കുന്ന പള്ളീീലച്ചന്റെ�യെ�ന്ന പോ�ോലെ� വാായ
നക്കാാരുടെെ ഉള്ളിിലുംം കർത്താാവ്് കന്നത്തടിിച്ചതു പോ�ോലുള്ള ആന്തലുണ്ടാാകുന്നു. മൂന്ന്് വൃദ്ധകളുടെെ
മിിക്ക വാായനക്കാാരുംം അവരുടെെ മനോ�ോലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ അനേ�കംം സ്മൃതിി ചിിത്രങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
(സംംശയമിില്ല അവ യേ�ശുവിിന്റെ� ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടവ തന്നെ�) അതിിലൂടെെ ഉയിിർകൊ�ൊള്ളുന്ന
അവ്യാാ�ഖ്യേ�േയമാായ എത്രയോ�ോ വിികാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം സഞ്ചരിിക്കുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
മൂന്നു വൃദ്ധകൾ ആദ്യയന്തംം ഒരേ� ആർജവവുംം ചടുലതയുംം സൂക്ഷിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്്. ഇതിിലെ�
കഥാാവസ്തുവിിൽ ഇന്ന ഘടകമാാണ്് ഏറ്റവുംം മുന്നിിട്ടു നിിൽക്കുന്നത്് എന്നു പറയുന്നതിിൽ കാാര്യയമിില്ല.
എങ്കിിലുംം കവിിതയുടെെ അന്ത്യയഭാാഗത്ത്് അതിിന്് മൊ�ൊത്തത്തിിൽ വലിിയ മാാനങ്ങൾ നൽകുംം വിിധംം
വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രണ്ട്് ചിിത്രങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് പ്രത്യേ�േകംം പറയാാതിിരിിക്കാാനാാവിില്ല. ഒന്ന്് കുഞ്ഞിി
ത്തലയുംം ഉടലുമുള്ള പൂർവിികരുടെെ കണ്ണുനീീർ കടക്കണ്ണിിലൂടെെ ഉള്ളമുരുകിി പുറത്തു വന്ന്് നിിലത്തു
വീീഴുന്നതാാണ്്. മറ്റൊ�ൊന്ന്് ക്രിിസ്തുദേ�വൻ തന്നെ�യെ�ന്നു തോ�ോന്നുന്ന മനുഷ്യയൻ അത്തവ്വിിൽ സ്വവന്തംം
മുതുകിിൽ ചാാട്ടവാാറടിിച്ച്് ചോ�ോര തെ�റിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്.
മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ� ചരിിത്രത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള പരീീക്ഷയെ�ഴുതുന്നതിിനിിടെെ വിിക്കുകയുംം
പിിടയുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ആഖ്യാാ�താാവിിനെ� ബ്രൂഗലിിന്റെ� വിിഖ്യാാ�ത ചിിത്രത്തിിലെ� കുരങ്ങുകളിിലൊ�ൊന്ന്്
തന്റെ� കാാലിിലിിട്ടിിരിിക്കുന്ന ചങ്ങലയുടെെ ചെ�റിിയ കിിലുക്കംം കൊ�ൊണ്ട്് പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കുന്ന ചിിത്രംം
വിിസ്ലാാവ സിംം�ബോ�ോർസ്ക Two monkeys by Brueghel എന്ന കവിിതയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. ജീീവിിതംം നെ�റിികെ�ട്ട്് അഴുകിിപ്പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ വലിിയ ഉത്തരങ്ങളുംം ഓർമപ്പെ�ടുത്തലുകളുമാായിി
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മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ� പൂർവിികർ എത്തുന്നതുംം ദൈൈവംം ആ പ്രവൃത്തിിയിിൽ അവരോ�ോട്് ചേ�രുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ� ഗംംഭീീരമാായ ചിിത്രമാാണ്് ടോ�ോണിി മൂന്ന്് വൃദ്ധകളിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഈ
കവിിത നൽകുന്ന അനുഭൂതിിയെ� വേ�ണമെെങ്കിിൽ ആത്മീീയംം എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചേ� പറ്റൂ എന്ന്് നിിർ
ബന്ധമുള്ളവർക്ക്് അങ്ങനെ� ചെ�യ്യാംം�. പക്ഷേ�, അത്് സാാധാാരണ മനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതത്തിിനു നേ�രെെ
പുറംം തിിരിിഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന ജീീർണിിച്ച ആത്മീീയതയല്ലെ�ന്ന്് ആർക്കുംം തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവുന്നതെ�യുള്ളൂ.
കവിിത എന്ന സ്വവർണംം പൂശിിയ കൊ�ൊടിിമരംം ആരുടെെ കാാഴ്ചയിിലുംം ആദ്യയമേ� തന്നെ� പെ�ടുംം വിിധംം
നിിലനിിൽക്കുന്ന ശുദ്ധസാാഹിിത്യയമെെന്ന പഴഞ്ചൻ സ്ഥാാപനത്തെ�യുംം അത്് താാലോ�ോലിിച്ച്് വളർത്തുന്ന
സൗൗന്ദര്യയസങ്കൽപങ്ങളെ�യുംം പുച്ഛിിച്ചു തള്ളിിക്കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്് പുതിിയൊ�ൊരു ഭാാവുകത്വംം� ഇവിിടെെ
രൂപപ്പെ�ടേ�ണ്ടത്്. ഭാാവുകത്വവമാാറ്റത്തിിന്റെ� രസതന്ത്രംം മലയാാളത്തിിലെ� വാായനാാസമൂഹത്തെ� പഠിി
പ്പിിക്കാാൻ അതിിയാായ ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടുംം അഹന്തയോ�ോടുംം കൂടിി രംംഗത്തിിറങ്ങിിയ നിിരൂപകർ
പുറമെെ പലതുംം ഭാാവിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം പ്രാാചീീന ഭാാരതത്തിിലെ� സാാധാാരണ ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� നിിന്മത
ലങ്ങളെ� പാാടേ� അവഗണിിച്ച ആത്മീീയാാന്വേ�േഷണങ്ങളുംം കാാവ്യയശാാസ്ത്രപദ്ധതിികളുംം പല പ്രച്ഛന്ന
രൂപങ്ങളുംം കൈൈക്കൊ�ൊണ്ട്് തങ്ങളുടെെ കാാലത്തുംം കാാവ്യയഭാാഷയുടെെയുംം കവിിത ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള
എല്ലാാ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുടെെയുംം സൗൗന്ദര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സങ്കൽപങ്ങൾക്കു മേ�ൽ ആധിിപത്യംം�
തുടരുന്നുണ്ടെ�ന്ന കാാര്യം�ം ശ്രദ്ധിിച്ചതേ�യിില്ല. അതു കാാരണംം അസ്തിിത്വവവാാദത്തെ�പ്പറ്റിി പറയുമ്പോ�ോഴുംം
സാാഹിിത്യയനിിരൂപണത്തിിന്റെ� പുതിിയ ദൗ�ത്യയങ്ങൾ വിിസ്തരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അലങ്കാാരപൂർണമാായ ഭാാഷ
തന്നെ�യാാണ്് അവർ ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്്. ആ ഭാാഷയിിലൂടെെ പരോ�ോക്ഷമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ച ശുദ്ധസൗൗ
ന്ദര്യയവാാദംം വഴിി നമ്മുടെെ ഭാാവുകത്വവത്തിിൽ ചെ�റിിയ ചിില മിിനുക്കുപണിികൾക്കപ്പുറത്ത്് അടിിസ്ഥാാന
പരമാായ ഒരു വിിപ്ലവവുംം അവർക്ക്് സാാധിിച്ചിില്ലെ�ന്നതിിൽ അത്ഭുതംം തോ�ോന്നേ�ണ്ട കാാര്യയമിില്ല.
മനുഷ്യയനുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം, മനുഷ്യയന്റെ� ഹൃദയ വേ�ദന, സഹാാനുഭൂതിിയ്ക്കു
ള്ള ശേ�ഷിി, ഏകാാന്തത, വ്യയർത്ഥതാാബോ�ോധംം, ത്യാാ�ഗസന്നദ്ധത, ആത്മീീയത എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള
എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം കുറിിച്ച്് വളരെെ കാാല്പനിികമാായ ധാാരണകൾ സൃഷ്ടിിച്ചുവിിടുന്ന ഒരു സംംവിിധാാന
മെെന്ന നിിലയ്ക്ക്് പ്രവർത്തിിച്ചു മുന്നേ�റാാനുള്ള സൗൗകര്യം�ം കവിിത ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള എല്ലാാ സാാഹിി
ത്യയരൂപങ്ങൾക്കുംം മലയാാളിികൾ നൽകിിപ്പോ�ോരുന്നുണ്ട്്. ഒരെെഴുത്തുകാാരന്റെ�/എഴുത്തുകാാരിിയുടെെ
വിിശാാലമാായ മനുഷ്യയസ്നേ�ഹവുംം സഹാാനുഭൂതിിയ്ക്കുള്ള ശേ�ഷിിയുംം മറ്റുംം കൃതിികളിിൽ നിിന്ന്് കണ്ടെ�ടുത്ത്്
കോ�ോരിിത്തരിിക്കുന്നതിിൽ ഇന്നുംം നമുക്ക്് ജാാള്യ യതയൊ�ൊന്നുംം അനുഭവപ്പെ�ടുന്നിില്ല. ഈ സമീീപനംം
അപ്പാാടെെ ഉപേ�ക്ഷിിച്ചു കൊ�ൊള്ളണമെെന്ന്് വാായനക്കാാരോ�ോട്് പറയാാൻ ആർക്കുംം അധിികാാരമിില്ല.
ആരെെങ്കിിലുംം അങ്ങനെ� പറഞ്ഞാാൽ അതുകൊ�ൊണ്ട്് വലിിയ പ്രയോ�ോജനമുണ്ടാാവുകയുമിില്ല. കാാരണംം
അവനവനെ�യുംം ലോ�ോകത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള അനേ�കംം തെ�റ്റിിദ്ധാാരണകളെ� മുറുകെ� പിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു
തന്നെ�യാാണ്് ലോ�ോകത്തെ�വിിടെെയുമുള്ള മനുഷ്യയർ ഏത്് കാാലത്തുംം ജീീവിിച്ചു പോ�ോന്നിിട്ടുള്ളത്്. മനുഷ്യയരെെ
കപടാാവബോ�ോധത്തിിൽ നിിന്ന്്, തങ്ങളുടെെ സാാമൂഹ്യയപദവിിയെ�യുംം ധർമത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള പല
വിിധ തെ�റ്റിിദ്ധാാരണകളിിൽ നിിന്ന്് മോ�ോചിിപ്പിിക്കുക എന്നത്് സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മുഖ്യയധർമമാാണെ�ന്ന്്
പറയപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ആ ധർമത്തിിന്റെ� നിിർവഹണംം നേ�രിിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ� കുറിിച്ചുള്ള വിിചാാരങ്ങളുംം
ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. എങ്കിിലുംം, പലപ്പോ�ോഴുംം തീീർത്തുംം വ്യാാ�ജമാായോ�ോ അല്ലെ�ങ്കിിൽ എല്ലാാ സങ്കീീർണതകളിിൽ
നിിന്നുംം സുരക്ഷിിതമാായ അകലത്തിിൽ കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടോ�ോ കൃതിി സൃഷ്ടിിക്കുന്ന
തീീവ്രവിികാാരങ്ങളുടെെയുംം വിിശുദ്ധഭാാവങ്ങളുടെെയുംം മറുപുറംം തപ്പാാനുംം അങ്ങനെ� താാൻ ഉൾപ്പെ�ടയുള്ള
എത്രയോ�ോ പേ�ർ അകപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന തെ�റ്റിിദ്ധാാരണകളെ� കുറിിച്ചുള്ള കൃത്യയമാായ ബോ�ോധ്യയത്തിിലേ�ക്ക്്
ഉണരാാനുംം ഉള്ള വഴിി കൂടിിയാാണ്് വാായന എന്ന്് ഓർമിിക്കാാനോ�ോ വാായനക്കാാരൻ/വാായനക്കാാരിി
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തയ്യാാറാാവുകയിില്ല. ഒട്ടുമിിക്ക വാായനക്കാാരെെ സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളവുംം വൈൈകാാരിികമാായ താാദാാ
ത്മ്യയത്തിിലൂടെെ കൃതിി സാാധ്യയമാാക്കുന്ന അനുഭൂതിികളുംം താാത്്ക്കാാലിികമാായെ�ങ്കിിലുംം കൈൈവരിിക്കാാനാാ
വുന്ന ഹൃദയനൈൈർമല്യയവുമൊ�ൊക്കെ�ത്തന്നെ�യാാണ്് പ്രാാധാാനംം. അത്് അരുതാാത്തതാാണമെെന്നുംം
ദൂരവൽക്കരണംം വഴിി കൃതിിയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യണമെെന്നുംം വാായനക്കാാരെെ
നിിരന്തരംം ഓർമിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നാാലുംം കാാര്യയമാായ ഫലമൊ�ൊന്നുമുണ്ടാായിില്ലെ�ന്ന്് വരാം�ം. എന്നാാൽ
ഒറ്റയ്ക്കൊ�ൊരാാൾ അല്പംം മാാറിി നിിന്ന്് നിിങ്ങൾ വാായിിച്ച്് രസിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� യഥാാർത്ഥമാായ
ഉള്ളടക്കംം ഇന്നതാാണെ�ന്നുംം ആ ഉള്ളടക്കത്തിിലെ� വിിടവുകൾ വളരെെ തന്ത്രപരമാായിി ഒളിിപ്പിിച്ചു
വെ�ച്ചിിരിിക്കയാാണെ�ന്നുംം സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിലെ� ഒട്ടനേ�കംം വൈൈരുധ്യയങ്ങളെ�യുംം വ്യയക്തിിമനസ്സിിലെ�
എത്രയോ�ോ കാാപട്യയങ്ങളെ�യുംം സ്പർശിിക്കാാതെ�യാാണ്് നിിങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടാാടുന്ന കവിിതയുംം കഥയു
മൊ�ൊക്കെ� സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� ഗോ�ോപുരങ്ങൾ തീീർത്തിിരിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം നിിരന്തരംം ഓർമിിപ്പിിക്കുന്നത്്
വലിിയൊ�ൊരു കാാര്യയമാാണ്്. ഈയൊ�ൊരു ശ്രമത്തിിലൂടെെ എഴുത്തിിന്റെ�യുംം വാായനയുടെെയുംം ലോ�ോകത്തേ�
ക്ക്് പുതിിയ കാാറ്റുംം വെ�ളിിച്ചവുംം ഇടയ്ക്കിിടെെ കടന്നു വരുന്നിില്ലെ�ങ്കിിൽ നമ്മുടെെ ഭാാവുകത്വംം� അടിിമുടിി
ജീീർണിിച്ചു പോ�ോവുമെെന്ന്് മാാത്രമല്ല നാം�ം ഓരോ�ോരുത്തരുംം ഏത്് തിിന്മയ്ക്കുംം കൂട്ടു നിിന്ന്് വല്ലതുംം ചിിലത്്
നേ�ടിി വ്യാാ�ജസന്തുഷ്ടിി അനുഭവിിക്കുന്ന അൽപന്മാാരാായിി മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഏതാാനുംം കവിികളുംം
കഥാാകാാരന്മാാരുംം മറ്റുംം വിിചാാരിിച്ചാാൽ ഈ ആപത്തിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളിികളെ� രക്ഷിിക്കുക സാാധ്യയമല്ല.
എങ്കിിലുംം ആ വലിിയ ദൗ�ത്യംം� യാാതൊ�ൊരു തരത്തിിലുള്ള പ്രതിിബദ്ധതാാനാാട്യയവുമിില്ലാാതെ�, വല്ലാാത്ത
ഒരു തരംം വാാശിിയോ�ോടുംം അതിിനോ�ോടിിണങ്ങാാത്തതെ�ങ്കിിലുംം കവിിതയ്ക്ക്് വലിിയ ആർജവംം പകരുന്ന
ആത്മപരിിഹാാസത്തോ�ോടുംം കൂടിി ഏറ്റെെടുത്ത്് നിിർഭയനാായിി എഴുതിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കയാാണ്് കെ�. ആർ.
ടോ�ോണിി.
“ഇത്തിിരിി പോ�ോലുംം ‘കുഴപ്പ’ങ്ങളിില്ലാാത്ത
വൃത്തിിയെ�ഴുംം പ്രമേ�യത്തിിൽ പ്രചോ�ോദനംം
കൊ�ൊണ്ടാാ, ർക്കുമോ�ോക്കാാനമുണ്ടാായിിടുംം വിിധംം
പണ്ടാാരമുണ്ടാാക്കിിവെ�ക്കുമെെഴുത്തുകാാർ-മുൽപ്പാാടുമിിങ്ങനെ� തന്നെ�യോ�ോ സാാഹിിത്യംം�?”
എന്നതു പോ�ോലുള്ള ചിില ചോ�ോദ്യയങ്ങളിിൽ ഒതുങ്ങിി നിിൽക്കുന്നതല്ല കെ�. ആർ. ടോ�ോണിിയുടെെ പ്രതിി
സാാഹിിത്യയവിിചാാരങ്ങൾ. കാാലാാകാാലമാായിി പ്രവേ�ശംം അനുവദിിക്കപ്പെ�ടാാതിിരുന്ന നാാനാാവിിഷയങ്ങ
ളെ�യുംം വിിചാാരങ്ങളെ�യുംം കവിിതയിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന കവിിയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം. സാാഹിിതീീയവുംം
ദാാർശനിികവുംം ആത്മീീയവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ ഏത്് തരംം ഭാാവിിക്കലിിനെ�യുംം ടോ�ോണിി തന്റെ� കവിിത
കളിിൽ പിിച്ചിിച്ചീീന്തിി. ഇങ്ങനെ�യുള്ള ഒരു കവിിയുടെെ ധിിക്കാാരങ്ങളെ� വകവെ�ച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്നവരല്ല
മലയാാളത്തിിലെ� കവിിതവാായനക്കാാരിിൽ ബഹുഭൂരിിപക്ഷവുംം. പക്ഷേ�, തന്റെ� തുടരെെത്തുടരെെയുള്ള
കടന്നാാക്രമണങ്ങളിിലൂടെെ മലയാാളിിയുടെെ ആഢ്യയഭാാവുകത്വവത്തിിൽ വലിിയ വിിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിി
ക്കാാനുംം അതു വഴിി സമകാാല മലയാാള കവിിതയുടെെ ലോ�ോകത്തിിൽ തന്റെ�താായ ഇടംം, പലർക്കുംം
പ്രകോ�ോപനപരമാായിി തോ�ോന്നാാവുന്ന പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിരിിയുംം അലർച്ചയുംം ദ്രുത ചലനങ്ങളുംം നിിറഞ്ഞ ഒരു
ഇടംം സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം ടോ�ോണിിക്ക്് കഴിിഞ്ഞു. അദ്ദേ�ഹത്തെ� പിിടിിച്ചു പുറന്തള്ളിിക്കളയാാമെെന്ന
വ്യാാ�മോ�ോഹംം വാായനക്കാാരിിലെ� ആഢ്യയന്മാാർ നേ�രത്തേ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ചിിരിിക്കണംം. ടോ�ോണിിയെ� വാായിി
ക്കാാത്ത കേ�രളത്തിിലെ� ഒരു കവിിതവാായനക്കാാരൻ/വാായനക്കാാരിി ഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ
പല ചുവട്് പുറകിിലാായിിരിിക്കുമെെന്നതാായിിരിിക്കുന്നു ഇപ്പോ�ോഴത്തെ� അവസ്ഥ.
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ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതകളിിലെ� ചിിരിി ചിിന്തയിിലേ�ക്കാാണ്് അല്ലെ�ങ്കിിൽ നമ്മെ�യുംം നാം�ം ജീീവിിക്കുന്ന
കാാലത്തെ�യുംം ലോ�ോകത്തെ�യുംം വിിചാാരണ ചെ�യ്യാാൻ പ്രാാപ്തരാാക്കുന്ന വിിചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം പുനർ
വിിചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുമാാണ്് നമ്മെ� നേ�രിിട്ട്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവുന്നത്്. സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിൽ ബഹുജനാാ
നുകൂലമാായ ചിില മൂല്യയബോ�ോധങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാായിിരിിക്കുന്ന കാാലത്തു മാാത്രമേ� കവിികൾക്കുംം
മറ്റുള്ളവർക്കുമെെല്ലാം�ം പ്രതിിരോ�ോധത്തെ�പ്പറ്റിി ആലോ�ോചിിക്കാാനാാവൂ. അല്ലാാത്തപ്പോ�ോൾ പൊ�ൊതുജീീവിിത
ത്തിിലെ� ചിില വൈൈരുധ്യയങ്ങളുംം അവ വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തിിൽ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന കടുത്ത പ്രാാതിികൂല്യയങ്ങളുംം
വിിപരീീതദർശനത്തിിന്റെ� കാാചമുപയോ�ോഗിിച്ച്് വലുതാാക്കിിയുംം വിികൃതീീകരിിച്ചുമൊ�ൊക്കെ� കാാണിിച്ച്്
പിിന്മാാറാാനേ� ഏത്് വിിഭാാഗത്തിിൽ പെ�ടുന്ന എഴുത്തുകാാർക്കുംം കഴിിയൂ. ആധുനിികോ�ോത്തരകാാലംം
പല കാാരണങ്ങളാാൽ ഈ നിിസ്സഹാായതയുടെെ കാാലമാാണ്്. പാാരഡിിയുംം ചിിരിിയുണർത്തുന്ന സ്വവതന്ത്ര
മിിശ്രണങ്ങളുംം ആധുനിികോ�ോത്തരമാായ ആവിിഷ്ക്കാാരങ്ങളിിൽ മേ�ൽക്കെ� നേ�ടുന്നത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
അവയുടെെ ലക്ഷ്യംം� ചിിരിിപ്പിിക്കലല്ല. നാം�ം ന്യാാ�യയുക്തമെെന്നുംം സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്നുംം കരുതുന്ന പല
നിിലപാാടുകളിിലെ�യുംം അവസ്ഥകളിിലെ�യുംം വൈൈരുധ്യയത്തെ� തുറന്നു കാാട്ടലാാണ്്. അത്് വളരെെ
ഗൗൗരവപൂർണമാായ പ്രവൃത്തിി തന്നെ�യാാണ്്. ടോ�ോണിിക്ക്് ഇക്കാാര്യം�ം കൃത്യയമാായിി അറിിയാംം�. അദ്ദേ�ഹംം
പറയുന്നത്് നോ�ോക്കുക: “ഞാാൻ നർമത്തിിലൂടെെയാാണ്് കാാര്യയങ്ങൾ പറയുന്നതെ�ന്ന്് എനിിക്ക്് ഒരിിക്കൽ
പോ�ോലുംം തോ�ോന്നിിയിിട്ടിില്ല. ഞാാൻ വളരെെ ഗൗൗരവമാായിിട്ടാാണ്് പറയുന്നത്്. എനിിക്ക്് ഒട്ടുംം ചിിരിി വരു
ന്നിില്ല. നിിങ്ങളൊ�ൊക്കെ� പറയുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമാാണ്് നർമത്തെ�പ്പറ്റിി ഞാാൻ ബോ�ോധവാാനാാകുന്നത്് ”
(കവിിതയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു ചർച്ച: അന്ധകാാണ്ഡംം)
കവിിതയ്ക്ക്് യഥേ�ഷ്ടംം എടുത്തണിിയാാവുന്നതാായിി ഒരു കാാലത്ത്് നാം�ം അംംഗീീകരിിച്ചു പോ�ോന്നിിരുന്ന
അലങ്കാാരങ്ങളെ�യുംം, അതിിന്് വലിിയൊ�ൊരളവോ�ോളംം ഭാാവിിക്കാാവുന്നതാായിി നാം�ം കരുതിിയിിരുന്ന
അതിിവൈൈകാാരിികതയെ�യുംം , അതിിന്് പരിിക്ഷീീക്കാാവുന്നതാായിി ആധുനിികതയുടെെ കാാലത്ത്്
പലരുംം വാാദിിച്ചുറപ്പിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചിിരുന്ന ദുർഗ്രഹതയോ�ോളമെെത്തുന്ന വക്രീീകരണങ്ങളെ�യുംം
അനുവദിിക്കാാത്ത ജീീവിിതാാവിിഷ്കാാരങ്ങൾക്കു മാാത്രമേ� പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� സത്തയെ� സ്പർശിി
ക്കാാനാാവുകയുള്ളൂ. മറിിച്ച്് എന്ത്് ചെ�യ്യാാൻ ശ്രമിിച്ചാാലുംം അത്് കവിിതയാായിി വേ�ഷംം കെ�ട്ടലോ�ോ ആ
സാാഹിിത്യയരൂപത്തെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് അനാാവശ്യയമാായ ഭാാരംം ചുമപ്പിിക്കലോ�ോ മാാത്രമാായേ� കലാാശിിക്കുകയുള്ളൂ.
കാാര്യയമാാത്രപ്രസക്തവുംം അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� കാാര്യയമിില്ലാാത്തതുമാായ ജീീവിിതംം( എംം. എൻ. വിിജയൻ)
വളച്ചുകെ�ട്ടിിപ്പറച്ചിിൽ കൊ�ൊണ്ട്് മറ്റൊ�ൊന്നാാക്കിി മാാറ്റാാവുന്നതല്ല. അത്് ദാാർശനിിക ദുഖങ്ങൾ നിിറയ്ക്കാാവുന്ന
ഒന്നുമല്ല. നേ�ർത്തുപോ�ോയ ഉണ്മയുമാായിി നിിലനിിൽക്കുന്ന അത്് പുറമേ� വൈൈവിിധ്യയപൂർണമാായ ചലന
ങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്് സമൃദ്ധമെെങ്കിിലുംം അകമേ� നിിശ്ചലമാാണ്്. സത്തയിിൽ ഒന്നു തന്നെ�യാായ സംംഭവങ്ങൾ
വെ�റുതെ�യെ�ന്നോ�ോണംം ആവർത്തിിക്കുന്ന ഈ ജീീവിിതംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ സംംഭവരഹിിതമാാണ്്.
തീീർത്തുംം വേ�ദനാാജനകമെെങ്കിിലുംം നിിർവിികാാരതയുടെെയുംം നിിസ്സംംഗതയുടെെയുംം മുഖാാവരണമെെടുത്ത
ണിിയാാൻ സദാാ വെ�മ്പൽ കൊ�ൊള്ളുന്ന , ഈ വാാസ്തവത്തെ� ആത്മാാവ്് കൊ�ൊണ്ടറിിഞ്ഞ ഒരു കവിിക്കു
മാാത്രമേ�
“ചുഴലിിയിിൽ നാാക്കുകടിിച്ചു തുപ്പിിയെ�ൻ
പകക്കലിി വാാക്കിിനിിരന്നു തോ�ോൽക്കുമ്പോ�ോൾ
മരിിച്ചപോ�ോലൊ�ൊരു മനസമാാധാാനംം
സഹിിച്ചെ�ല്ലാാവരുംം സുഖിിച്ചിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
ഇരുപതു വരിി -അതിിൽക്കവിിഞ്ഞൊ�ൊരു
കവിിതയുമിിന്ന്് കൊ�ൊരുക്കുവാാൻ വയ്യ”
				
–ലയംം
എന്നുംം
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1195 ധനു - ഇടവംം
“മതിി ചിിലച്ചതെ�ൻ ശുകതരുണിി
വാായ്ക്കരിി തരാം�ം, വരിികരിികിിരിി -ശരിി”
				
–അന്ധപർവംം
എന്നുംം എഴുതാാനാാവൂ.
ഏത്് ചരിിത്രസംംഭവത്തെ�യുംം മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്് അതിിനെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ അടിിസ്ഥാാന
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളുടെെ സത്തയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് എന്ന നിിലപാാട്് ആധുനിികോ�ോത്തരർ
ക്കിില്ല. ലോ�ോകത്തിിലെ� ഒരു സംംഭവത്തിിലുംം അങ്ങനെ� ഒഴിിവാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് മനസ്സിിലാാക്കാാനാാവാാ
ത്ത വിിധംം ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന ഒരു സത്ത ഉള്ളതാായിി അവർ കരുതുന്നിില്ല. അതിിന്റെ� അർത്ഥംം
ഇതാാണ്് , ഇതിിന്റെ� അർത്ഥംം ഇതാാണ്് , അത്് ശരിിയാാണ്്, ഇത്് തെ�റ്റാാണ്് എന്നൊ�ൊന്നുംം പറയുന്ന
തിിൽ അവർക്ക്് താാൽപര്യയമിില്ല. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പാാഠപരത എന്ന ആശയത്തെ� ഏതറ്റംം വരെെയുംം
വലിിച്ചു നീീട്ടിി ചരിിത്രവസ്തുത എന്ന ഒന്ന്് ഇല്ലെ�ന്നുംം എല്ലാം�ം ഓരോ�ോരോ�ോ കാാലത്ത്് ഓരോ�ോരുത്തർ
അവരുടെെ താാൽപര്യയത്തിിനനുസരിിച്ച്് നടത്തുന്ന നിിർമിിതിികൾ മാാത്രമാാണെ�ന്നുംം അവർ വീീറോ�ോടെെ
വാാദിിക്കുംം. എല്ലാാ സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെയുംം ഘടനയുംം ഉള്ളടക്കവുംം വ്യാാ�മിിശ്രസ്വവഭാാവമുള്ളതാാണെ�
ന്നുംം ഒന്നിിൽ നിിന്നുംം ഒരു തെ�റ്റിിനെ�യുംം സ്പർശിിക്കാാത്ത ശരിിയെ�യുംം, ഒരു ശരിിയെ�യുംം സ്പർശിിക്കാാത്ത
തെ�റ്റിിനെ�യുംം വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവിില്ലെ�ന്നുംം അവർ പറയുംം. കെ�. ആർ. ടോ�ോണിി ഈ നിിലപാാ
ടുകളെ� പിിന്തുണക്കുന്ന ഒരു കവിിയാാണെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിിക്കാാൻ ഞാാൻ താാൽപര്യയപ്പെ�ടുന്നതേ�യിില്ല.
അങ്ങനെ� ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു ദാാർശനിിക നിിലപാാടിിനെ� കൊ�ൊണ്ടാാടാാൻ വേ�ണ്ടിി കവിിതയെ�ഴുതുന്ന
ആളല്ല ടോ�ോണിി എന്ന്് ഏത്് വാായനക്കാാർക്കുംം എളുപ്പത്തിിൽ തിിരിിച്ചറിിയാാവുന്നതേ�യുള്ളൂ. അതേ�
സമയംം നമ്മുടെെ കാാലത്തെ� മനുഷ്യയർ പൊ�ൊതുവിിൽ എല്ലാാ സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെയുംം നേ�ർക്ക്്
കടുത്ത ഉദാാസീീനത പുലർത്തുന്നവരാാണെ�ന്നുംം ഒരു സാാമൂഹ്യയപ്രശ്നവുംം പ്രതിിസന്ധിിയുംം അവരുടെെ
ഉള്ളിിൽ കാാര്യയമാായ ചലനങ്ങളുണ്ടാാക്കുന്നിില്ലെ�ന്നുംം എന്തുംം എങ്ങനെ�യുംം ആയ്ക്കൊ�ൊള്ളട്ടെെ എന്ന
അന്തക്കേ�ട്് അവരെെ ബാാധിിച്ചിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നുംം ഒന്നിിനെ�യുംം വ്യയവച്ഛേ�ദിിച്ചറിിയുന്നതിിൽ അവർ
തൽപരരല്ലെ�ന്നുംം ഈ കവിി കൃത്യയമാായിി തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.
“ഇതു വരെെ ചെ�യ്തതെ�ല്ലാം�ം തെ�റ്റ്്
ചെ�യ്യാാത്തതാാണ്് ശരിി
ശരിിയെ�ന്നു കരുതിിയതെ�ല്ലാം�ം തെ�റ്റ്്
തെ�റ്റെെന്നു കരുതിിയതുംം തെ�റ്റ്്
അങ്ങനെ� കരുതിിയതുംം തെ�റ്റ്്
തെ�റ്റല്ലെ� ശരിി?
ശരിി തെ�റ്റല്ലേ�?
ഉള്ളത്് തെ�റ്റോ�ോ ശരിിയോ�ോ?”
				
–ശരാാ-ശരിി
എന്ന്് നേ�രിിട്ട്് ഇക്കാാര്യം�ം പറഞ്ഞുവെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നതിിനു പുറമേ� വ്യയക്തിികളെ�യുംം സമൂഹത്തെ�യുംം
ബാാധിിച്ചിിരിിക്കുന്ന സന്നിിഗ്്ധതയുംം അതിിനെ� കവിിഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന ധൈൈഷണിിക സത്യയസന്ധ
തയിില്ലാായ്കയുംം പല കവിിതകളിിലാായിി ടോ�ോണിി ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പിി. പിി. രാാമചന്ദ്രന്റെ� ‘മാാമ്പഴ
ക്കാാലംം’ തൊ�ൊട്ട്് പല സമകാാല കവിികളുടെെ പല കവിിതകളിിലുംം ആധുനിികോ�ോത്തര ജീീവിിതാാവ
സ്ഥയുടെെയുംം ദർശനത്തിിന്റെ�യുംം പല തലങ്ങളുംം ആവിിഷ്ക്കാാരംം നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. പക്ഷേ�, ആവർത്തിി
ച്ചാാവർത്തിിച്ച്് ആധുനിികോ�ോത്തരതയുടെെ അനുഭവലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ചിിന്താാപരസരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
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എത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന കവിി കെ�. ആർ. ടോ�ോണിി തന്നെ�യാാണ്്. ഈ പ്രസ്താാവത്തെ� തന്നെ� കുറിിച്ചുള്ള
ഒരു സത്യയപ്രസ്താാവമാായോ�ോ തനിിക്കുള്ള ഒരു സ്തുതിിയാായോ�ോ മനസ്സിിലാാക്കാാനല്ല നിിർദ്ദോ�ോഷമാായ ഒരു
തമാാശ പറച്ചിിലെ�ന്ന മട്ടിിൽ ഇതിിനെ� സ്വീീ�കരിിക്കാാനാാവുംം ടോ�ോണിി താാൽപര്യയപ്പെ�ടുക എന്നെ�നിിക്ക
റിിയാംം�. അതുംം അദ്ദേ�ഹത്തെ� ഒരു തിികഞ്ഞ ആധുനിികോ�ോത്തരനാായിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നതിിലേ�ക്കാാണ്്
നയിിക്കുക. ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു ലേ�ബൽ തനിിക്ക്് ചാാർത്തിിക്കിിട്ടുന്നതിിൽ ടോ�ോണിി അൽപവുംം അഭിിമാാ
നിിക്കിില്ല. താാൻ തന്റെ� അനുഭവലോ�ോകത്തെ� ആധാാരമാാക്കിി ചിിലത്് പറയുന്നു, നിിങ്ങൾക്ക്് അതിിനെ�
എങ്ങനെ� വേ�ണമെെങ്കിിലുംം സ്വീീ�കരിിക്കാംം� എന്നൊ�ൊരു മനോ�ോഭാാവംം തന്നെ�യാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ�
കവിിതകളിിലൂടെെ തുടർച്ചയാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. വാായനക്കാാർക്ക്് പക്ഷേ� ആ
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലിിന്റെ� പരിിസരങ്ങളിിൽത്തന്നെ� ചുറ്റിിക്കറങ്ങിി നിിന്നുകൊ�ൊള്ളാാൻ ബാാധ്യയതപ്പെ�ട്ടവ
രല്ല. അവർക്ക്് കവിിത രൂപംം കൊ�ൊണ്ട കാാലത്തിിന്റെ� പല പ്രത്യേ�േകതകളിിലേ�ക്കുംം ഇറങ്ങിിച്ചെ�ന്ന്്
സാാധാാരണ കാാഴ്ചയുടെെ ഇത്തിിരിി വട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് വരാാത്ത പലതുംം കണ്ടെ�ത്താംം�.
വസ്തുക്കളുടെെയുംം ബിംം�ബങ്ങളുടെെയുംം ചിിഹ്നങ്ങളുടെെയുംം അമിിതോ�ോൽപാാദനംം ആശയങ്ങളുടെെയുംം
ആവശ്യയങ്ങളുടെെയുംം അയുക്തിികവുംം അമ്പരപ്പിിക്കുന്നതുമാായ പെ�രുപ്പംം സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം അതിിൽ പെ�ട്ടു
പോ�ോവുന്ന വ്യയക്തിി ഫലത്തിിൽ എല്ലാാ തിിരിിച്ചറിിവുകളുംം അസാാധ്യയമാാണ്് എന്ന പ്രതീീതിി മാാത്രംം ഉൽപാാ
ദിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു ശൂന്യയസ്ഥലത്ത്് എത്തിിച്ചേ�രുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഈ ശൂന്യയസ്ഥലംം ചരിിത്രപരമാായ ഒരനിി
വാാര്യയതയാാണെ�ന്നുംം അതിിന്റെ� നിിർമിിതിിയിിൽ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയ ആശയവിിനിിമയരംംഗത്ത്് സൃഷ്ടിിച്ച
ധാാരാാളിിത്തവുംം അതിിന്റെ� ഉൽപന്നമാായ അവ്യയക്തതകളുമല്ലാാതെ� മറ്റേ�തെ�ങ്കിിലുംം ശക്തിികളുടെെ
നീീതിിപൂർവകമല്ലാാത്ത യാാതൊ�ൊരിിടപെ�ടലുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്നുംം വരുത്തിിത്തീീർക്കുന്നതിിൽ
അതിിയാായ ഔത്സുക്യംം� കാാണിിക്കുന്നവരാാണ്് നമ്മുടെെ കാാലംം ‘സത്യാാ�നന്തരകാാല’മാാണെ�ന്ന്്
വലിിയ ആവേ�ശത്തോ�ോടെെ വാാദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്.
ലോ�ോകത്തെ� മാാറ്റിിത്തീീർക്കുകയുംം മാാറ്റങ്ങളുടെെ അളവിിലെ� പെ�രുപ്പംം വഴിി പുതിിയൊ�ൊരു ചരിി
ത്രഘട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് മനുഷ്യയരാാശിിയെ� എത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിനു കാാരണമാായിിത്തീീരുന്നത്്
വിിവിിധമേ�ഖലകളിിൽ വിിവിിധശക്തിികളുടെെ ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെ രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്ന പുത്തൻ
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളാാണ്്. ഈ യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളുടെെയുംം അവയ്ക്ക്് ജന്മംം നൽകിിയ ശക്തിികളുടെെയുംം
ബഹുത്വവത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കാാതെ�, സമ്പദ്്ഘടനയ്ക്കുമേ�ൽ ആധിിപത്യംം� സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി
വിിരുദ്ധ വർഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോ�ോരാാട്ടങ്ങളാാണ്് ചരിിത്രത്തെ� മുന്നോ�ോട്ടു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നതെ�ന്ന
അടിിയുറച്ച ധാാരണയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഗതിി കൃത്യയമാായിി പ്രവചിിക്കാാനാാവുമെെന്ന
ധാാർഷ്ട്യംം� അല്ലെ�ങ്കിിൽ ലാാഘവബുദ്ധിി ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ തയ്യാാറിില്ലാാത്ത മാാർക്സിിസ്റ്റ്് സൈൈദ്ധാാന്തിിക
ന്മാാർ ഇപ്പോ�ോഴുംം ഉണ്ട്്. പക്ഷേ�, അവരുടെെ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾക്കുംം നിിഗമനങ്ങൾക്കുംം അൽപമാായ
ആധിികാാരിികത പോ�ോലുംം കൽപിിക്കാാൻ പുതിിയ കാാലത്തെ� മനുഷ്യയർക്ക്് സാാധ്യയമാാവിില്ല. മാാധ്യയമങ്ങളാാ
ലുംം ബഹുരാാഷ്ട്ര മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� പ്രചാാരണതന്ത്രങ്ങളാാലുംം വഞ്ചിിതരാായതു കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമാാണ്്
അവർ അങ്ങനെ� ആയിിപ്പോ�ോയതെ�ന്ന വാാദംം അർത്ഥശൂന്യയമാാണ്്. ബഹുരാാഷ്ട്ര മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ�
നാാനാാതരംം വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലൂടെെ ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� നാാനാാതലങ്ങളിിൽ സംംഭവിിച്ച മാാറ്റങ്ങൾ,
വാാർത്താാവിിനിിമയരംംഗത്തെ� കുതിിപ്പുകളുംം സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ വളർച്ചയുംം, ദൂരകാാലങ്ങളെ�
കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിിൽ സാാധിിച്ച അഴിിച്ചു പണിികൾ, രാാഷ്ട്രാാന്തരങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള കുടിിയേ�റ്റത്തിിൽ
സംംഭവിിച്ച വമ്പിിച്ച വർധനവ്്, ടൂറിിസംം മേ�ഖലയുടെെ വിിസ്മയകരമാായ വളർച്ച, ബഹുരാാഷ്ട്രമുതലാാ
ളിിത്തംം വൻ മുതൽമുടക്കിിലൂടെെ വളർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു വരുന്ന സ്വവകാാര്യയമേ�ഖലയുടെെ നേ�ർക്ക്് എല്ലാാ
വിിഭാാഗംം ജനങ്ങളിിലുംം വളർന്നു വന്നിിരിിക്കുന്ന അനുകൂല മനോ�ോഭാാവംം ഇവയൊ�ൊക്കെ�യുംം മാാർക്സുംം
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1195 ധനു - ഇടവംം
ഏംംഗത്സുംം ലെ�നിിനുംം മറ്റുംം ദീീർഘദർശനംം ചെ�യ്തിിരുന്നതാാണെ�ന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇന്നീീ കാാണുന്ന
മാായക്കാാഴ്ചകളൊ�ൊന്നുംം കമ്യൂൂണിിസ്റ്റുകാാരെെ അമ്പരപ്പിിക്കുക പോ�ോയിിട്ട്് അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുക പോ�ോലുംം
ചെ�യ്യുന്നിില്ലെ�ന്നുംം പറഞ്ഞാാൽ ആരുംം അതിിന്് ഗൗൗരവംം കല്പിിക്കാാൻ പോ�ോവുന്നിില്ല.
പുതിിയ കാാലത്തെ� സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെ സങ്കീീർണതയെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനവർഗത്തിിന്റെ�
താാൽപര്യയത്തിിന്് സംംഭവിിച്ചിിരിിക്കുന്ന അസ്ഥിിരതയെ�യുംം കുറിിച്ച്് അജ്ഞത ഭാാവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഏത്്
രാാഷ്ട്രീീയ ദർശനത്തിിനു വേ�ണ്ടിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നവർക്കുംം ഇനിി മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോകാാനാാവിില്ല. ലോ�ോകംം
ഇത്രമേ�ൽ മാാറിിയത്് ആശാാസ്യയമാാണോ�ോ അല്ലയോ�ോ എന്നത്് ചർച്ച ചെ�യ്യാംം�. പക്ഷേ�, മാാറ്റംം സംംഭ
വിിച്ചിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് അംംഗീീകരിിച്ചാാലേ� അതുംം സാാധ്യയമാാവൂ. മാാറ്റങ്ങളുടെെ ഗതിി മറ്റൊ�ൊന്നാാക്കിിത്തീീർ
ക്കാാൻ ആർക്കെ�ങ്കിിലുംം സാാധിിക്കുമെെന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കാാനാാവാാത്ത അവസ്ഥയിിലാാണ്് ലോ�ോകജനത
ഇന്നെ�ത്തിിച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നത്്. ആലോ�ോചനാാരഹിിതമാായിി ഈ അവസ്ഥയെ� ആഘോ�ോഷിിക്കുന്നവരുംം
കടുത്ത ആത്മസംംഘർഷംം അനുഭവിിച്ചുംം ഇടയ്ക്ക്് നിിസ്സഹാായതയോ�ോടെെ തങ്ങളെ�ത്തന്നെ� നോ�ോക്കിി
പരിിഹസിിച്ച്് ചിിരിിച്ചുമൊ�ൊക്കെ� ഇതിിനെ� അനുഭവിിച്ചു തീീർക്കുന്നവരുംം ഉണ്ട്്. ഇവരിിൽ രണ്ടാാമത്്
പറഞ്ഞ വിിഭാാഗത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിത സംംസാാരിിക്കുന്നത്്.
ഗൗൗരവപൂർണമാായ സാാമൂഹ്യയവിിമർശനോ�ോ ദാാർശനിികാാന്വേ�േഷണങ്ങളോ�ോ ഹൃദയത്തെ� മഥിി
ക്കുന്ന ജീീവിിത ചിിത്രീീകരണങ്ങളോ�ോ രാാഷ്ട്രീീയമാായ ഉൽക്കണ്ഠകളോ�ോ ഒന്നുംം കെ�. ആർ. ടോ�ോണിിയുടെെ
കവിിതയിിൽ ഇല്ലെ�ന്ന്് കവിിയുടെെ സാാമൂഹ്യയപ്രതിിബദ്ധതയുടെെ പഴയ പാാഠങ്ങൾ പഠിിച്ചുവെ�ച്ചവരിിൽ
ചിിലർ പറയാാനിിടയുണ്ട്്. അത്തരംം പറച്ചിിലുകളെ� ഗൗൗരവമാായിി എടുക്കേ�ണ്ടതിില്ലെ�ന്നത്് ശരിിയാാണ്്.
പക്ഷേ�, അവരുടെെ ആക്ഷേ�പത്തിിന്് മറുപടിി പറയാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതിിലൂടെെ ഇന്നത്തെ� കാാലത്ത്്
കവിിതയിിൽ സാാമൂഹ്യയമാായ ഉള്ളടക്കംം എവിിടെെ, എങ്ങനെ� നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്് കൂടുതൽ
സ്വാാ�ഭാാവിികംം എന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കാാൻ കഴിിയുംം. കവിി വാാചാാലനാായിി സാാമൂഹ്യയവിിമർശനംം നടത്തുക,
കാാൽപനിികശൈൈലിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു തന്നെ� സാാമൂഹ്യയജീീർണതകളെ�പ്പറ്റിി വിിലപിിക്കുക, രോ�ോഷംം
പ്രകടിിപ്പിിക്കുക, എന്ന്്, എങ്ങനെ� വരുംം എന്ന്് ഉറപ്പിില്ലാാത്ത വിിപ്ലവത്തെ�പ്പറ്റിി ആവേ�ശംം കൊ�ൊള്ളുക
ഈ രീീതിികളൊ�ൊക്കെ� മലയാാളിികൾക്ക്് അതിിപരിിചിിതമാാണ്്. പക്ഷേ�, സമ്പദ്്ഘടനയുടെെയോ�ോ
സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ�യോ�ോ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യോ�ോ വളർച്ചയിിൽ ബഹുജനപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക്്
ഫലപ്രദമാായ ഇടപെ�ടലുകളൊ�ൊന്നുംം സാാധ്യയമല്ലെ�ന്നുംം ഏത്് മേ�ഖലയിിലെ�യുംം മാാറ്റത്തിിന്റെ� നിിയ
ന്ത്രണംം പുരോ�ോഗമന ശക്തിികൾക്ക്് പൂർണമാായുംം പ്രവേ�ശംം നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിിലാാ
ണെ�ന്നുംം അറിിയുന്ന കാാലത്ത്്, മേ�ൽപറഞ്ഞ രീീതിികളൊ�ൊന്നുംം ഒരു വിിപ്ലവകവിിതയുടെെത്് പോ�ോയിിട്ട്്,
ഇക്കാാലത്ത്് അർത്ഥവത്താായ എന്തെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊക്കെ� അരാാഷ്ട്രീീയമാായിി (നിിലവിിലുള്ള രാാഷ്ട്രീീയക
ക്ഷിികളുടെെ താാൽപര്യയത്തിിന്് വഴങ്ങാാത്തത്് എന്ന അർത്ഥത്തിിൽ മാാത്രമാാണ്് ഇവിിടെെ അരാാഷ്ട്രീീയംം
എന്ന്് പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്) ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്ന കവിിതയുടെെ രചനയ്ക്കു പോ�ോലുംം പര്യാ�ാപ്തമാാവിില്ല.
കവിിത എന്താാണ്് എവിിടെെയാാണ്് പറഞ്ഞു നിിർത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്് എന്നുംം എന്താാണ്് പറയാാതെ�
വിിട്ടിിരിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം ആഴത്തിിൽ അന്വേ�േഷിിച്ച്് കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിലൂടെെ മാാത്രമേ� പുതിിയ കാാലത്ത്്
അർത്ഥവത്താായ കവിിതവാായന സാാധ്യയമാാവൂ.
Pierre Macherey യുടെെ A Theory of Literary Production എന്ന കൃതിിയുടെെ ഉള്ള
ടക്കംം വിിശദീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് Moyra Haslett പറയുന്നു : 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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ഒന്നുംം ഒളിിച്ചുവെ�ക്കാാനിില്ലെ�ന്നുംം വളച്ചുകെ�ട്ടിി പറച്ചിിലിിന്റെ� രസംം തങ്ങളെ� ഭ്രമിിപ്പിിക്കുന്നിില്ലെ�
ന്നുംം സംംശയരഹിിതമാായിി ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുംം വിിധമാാണ്് ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ ഏറിിയ പങ്കുംം
നമ്മോ�ോട്് സംംസാാരിിക്കുന്നത്്. എങ്കിിലുംം കവിി പറഞ്ഞുവെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നിിടത്ത്് വാായന അവസാാനിിപ്പിി
ക്കാാൻ അവ നമ്മെ� അനുവദിിക്കിില്ല. നമ്മുടെെ ബുദ്ധിിയോ�ോടുംം ഭാാവനയോ�ോടുംം പുതിിയ വെ�ല്ലുവിിളിികൾ
പലതുംം ഏറ്റെെടുക്കാാൻ ആവശ്യയപ്പെ�ടുകയുംം, തന്നെ� കുറിിച്ചുംം സമൂഹത്തെ� കുറിിച്ചുംം സ്വവരൂപിിച്ചുവെ�ച്ചിി
രിിക്കുന്ന ധാാരണകളിിലെ� വലിിയ വിിള്ളലുകൾ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചുകൊ�ൊടുത്ത്് ഓരോ�ോ വാായനക്കാാരനെ�
യുംം/വാായനക്കാാരിിയെ�യുംം ഞെ�ട്ടിിച്ചുണർത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഈ രചനകൾ, കവിിതയുടെെ പേ�രിിൽ
നടന്നുവരുന്ന നാാനാാതരംം അഭ്യാ�ാസങ്ങളുടെെയുംം വിികാാരപ്രകടനങ്ങളുടെെയുംം നിിസ്സാാരതയെ�ക്കുറിിച്ച്്
ഇനിിയുംം അജ്ഞത നടിിക്കുക അസാാധ്യയമാാണെ�ന്ന്് മലയാാളത്തിിലെ� കവിിതാാവാായനക്കാാരെെ
നേ�രിിട്ട്് കണ്ണിിൽ തന്നെ� നോ�ോക്കിിയുള്ള ഒരു ചെ�റുചിിരിിയിിലൂടെെ, ചിിലപ്പോ�ോൾ വലിിയ ചിില ഓർമ
പ്പെ�ടുത്തലുകളിിലൂടെെ, ചിിലപ്പോ�ോൾ ശാാന്തമാായിി മിിടിിക്കുന്ന ചിില ആത്മവേ�ദനകളുടെെ പതിിഞ്ഞ
ശബ്ദത്തിിലൂടെെ അറിിയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു. ആധുനിികർക്കു ശേ�ഷംം വന്ന കവിികളിിൽ ഇത്രയുംം
കാാര്യയങ്ങൾ ഇത്രയുംം ഭംംഗിിയാായിി ചെ�യ്യുന്ന മറ്റൊ�ൊരു കവിി ഇല്ലെ�ന്നു പറഞ്ഞ്് ടോ�ോണിിയുടെെ വലുപ്പംം
ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ ഞാാൻ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നിില്ല. താാരതമ്യയത്തിിലൂടെെ ഒരു കവിിയെ� മറ്റുള്ളവർക്കു മേ�ൽ
സ്ഥാാപിിക്കുന്നത്് അത്ര ആശാാസ്യയമാായ സംംഗതിിയല്ല. പുതിിയൊ�ൊരു ശബ്ദംം എവിിടെെ നിിന്ന്് വരുന്നു
എന്ന്് കാാതോ�ോർത്തിിരിിക്കുന്ന ശീീലംം ഞാാൻ ഉപേ�ക്ഷിിക്കുകയുമിില്ല.

എൻ പ്രഭാാകരൻ
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിൽ പറശ്ശിിനിിക്കടവിിൽ ജനനംം. 1971-ൽ മാാതൃഭൂമിി കഥാാമത്സരത്തിിൽ
‘ഒറ്റയാാന്റെ� പാാപ്പാാൻ’ ഒന്നാംം� സമ്മാാനംം നേ�ടിി. ‘പുലിിജന്മംം’ നാാടകത്തിിനു്് കേ�രളസംം
ഗീീത നാാടക അക്കാാദമിി അവാാർഡ്്, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി അവാാർഡ്്,
ചെ�റുകാാട്് അവാാർഡ്് എന്നിിവ ലഭിിച്ചു. തലശ്ശേ�രിി ഗവണ്മെ�ന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ
അദ്ധ്യാാ�പകനാായിിരുന്നു. രാാത്രിിമൊ�ൊഴിി, മാായാാമയൻ, തീീയൂർ രേ�ഖകൾ, ജീീവന്റെ�
തെ�ളിിവുകൾ, ഏഴിിനുംംമീീതെ� തുടങ്ങിിയ മറ്റനേ�കംം കൃതിികൾ.

രണ്ടു കവിികൾ കവിിതകൾ
സജയ്് കെ�.വിി.

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മടപ്പള്ളിി ഗവ. കോ�ോളേ�ജ്്.

സിി.ഏ. ജോ�ോസഫ്് എന്ന കവിിയുടെെ ‘അന്തരംംഗംം’ എന്ന കാാവ്യയസമാാഹാാരത്തിിന്് അവതാാരിിക
എഴുതിിയിിരിിക്കുന്നത്് മഹാാകവിി വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ആണ്്. 1976-ലാാണ്് അന്തരംംഗംം പ്രസിിദ്ധീീകരിി
ച്ചത്്. വെ�റുമൊ�ൊരു അവതാാരിികയല്ല വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടേ�ത്്. ഇരുപതുപേ�ജിിൽ പരന്നു പടർന്നുകിി
ടക്കുകയാാണ്് അത്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി അത്രയധിികംം അവതാാരിികകളൊ�ൊന്നുംം എഴുതിിയിിട്ടുള്ളതാായിി
അറിിയിില്ല. അവതാാരിികയിിലാായാാലുംം വ്യാാ�ജംം കലർത്തുന്ന കവിിയുമല്ല അദ്ദേ�ഹംം.
അപാാരമാായ ധാാരണയോ�ോടുംം അനുഭാാവത്തോ�ോടുംം കൂടിിയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സിി.ഏ.
ജോ�ോസഫ്് എന്ന കവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് എഴുതുന്നത്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയിിൽ ഗാാഢമാായ മതിിപ്പുംം മമതയുംം
ജനിിപ്പിിച്ച കവിിയാാണ്് സിി.ഏ. ജോ�ോസഫ്് എന്നു വ്യയക്തംം. ഈ പാാരസ്പര്യയത്തിിന്റെ� വിിവക്ഷകള
ന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്് ഈ കുറിിപ്പിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ കാാവ്യാാ�ദർശവുമാായുംം കവിിത്വവസങ്കല്പവുമാായുംം കണ്ണിിചേ�രുന്ന കവിിതയുംം
കവിിത്വവവുമാായിിരുന്നു സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റേ�ത്് എന്നാാണ്് ഇതിിൽനിിന്നുംം അനുമാാനിിക്കാാവുന്ന
ഒരു കാാര്യം�ം. ജോ�ോസഫിിനെ�പ്പറ്റിി അവതാാരിികയിിൽ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി പറയുന്നവ, ഏറെെക്കുറെെ,
അദ്ദേ�ഹത്തിിനുമിിണങ്ങുന്നവയാാവണംം. ചങ്ങാാതിി എന്ന കണ്ണാാടിിയിിൽ തന്നെ�ത്തന്നെ� കാാണു
കയാായിിരുന്നോ�ോ മഹാാകവിി? അങ്ങനെ�യാാണെ�ന്നാാണ്് ഞാാൻ കരുതുന്നത്്. ‘അന്തസ്സുറ്റ കവിിത’
എന്ന ശീീർഷകത്തിിനു താാഴെെയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ‘അന്തരംംഗത്തെ�’ മുൻനിിർത്തിി, സിി.ഏ.
ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിതയെ�ക്കുറിിച്ചെ�ഴുതുന്നത്്. എന്താാണീീ ‘അന്തസ്സുറ്റ കവിിത’, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി
യുടെെ വീീക്ഷണത്തിിൽ? ‘മിിതവാാക്കിിൽ, മിിതസ്വവരത്തിിൽ, അപൂർവ്വമാായ ആശയവിിതാാനത്തിിൽ
ഉറച്ചുനിില്ക്കുന്ന അകൃത്രിിമങ്ങളെ�ങ്കിിലുംം അർത്ഥസമ്പന്നങ്ങളാായ കവിിതകൾ’ എന്നതാാണതിിന്റെ�
പ്രാാഥമിികനിിർവ്വചനംം. ‘മിിതവാാക്ക്്’, ‘മിിതസ്വവരംം’, ‘അപൂർവ്വമാായആശയവിിതാാനംം’, ‘അകൃത്രിിമംം’,
‘അർത്ഥസമ്പന്നംം’ എന്നിിങ്ങനെ� ചിില ആറ്റിിക്കുറുക്കിിയ വിിശേ�ഷണങ്ങളുടെെ തൂണുകളിിലാാണു്്
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിതയെ� സ്ഥാാപിിച്ചിിരിിക്കുന്നതു്്. മിിതവാാക്കുംം മിിതസ്വവര
വുമാാണു്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിത; എന്നല്ല, ഏതു മിികച്ച കവിിതയുംം. അകൃത്രിിമമെെങ്കിിലുംം ആശയസ
മ്പന്നമാാണു്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിത എന്നടത്തു്് അസ്വാാ�ഭാാവിികമാായ ചിിലതുണ്ടു്്. അകൃത്രിിമത്വംം� കാാവ്യയ
ഗുണംംതന്നെ�; ആശയസമ്പന്നതയുംം. ഇടയിിലുള്ള ‘എങ്കിിലുംം’ ആണു്് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാാക്കുന്നതു്്.
അകൃത്രിിമത്വവത്തെ�ക്കാാൾ ആശയമസമ്പന്നതയാാണു്് മിികച്ച കവിിതയുടെെ ലക്ഷണംം എന്നാാണോ�ോ
വിിവക്ഷ? ആണെ�ന്നുവേ�ണംം കരുതാാൻ. അഥവാാ അകൃത്രിിമമാായ കവിിത ആശയസമ്പന്നതയുടെെ
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കാാര്യയത്തിിൽ അത്ര മിികച്ചതാാവണമെെന്നിില്ല എന്നാാവാം�ം ധ്വവനിി. എന്താാണീീ അകൃത്രിിമമാായ കവിിത?
അതൊ�ൊരു കാാല്പനിിക കാാവ്യയഗുണമാാണു്്, പൊ�ൊതുവേ�. കാാല്പനിികരാാണു്് “കാാലേ� ഗണിിക്കാാതെ� ചാാലേ�
ഗളിിക്കുന്ന” (പ്രയോ�ോഗംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടേ�തു്്; ‘വാാനമ്പാാടിിയോ�ോട്്’ എന്ന ഷെ�ല്ലിിയുടെെ പ്രസിിദ്ധ
മാായ അർച്ചനാാഗീീതത്തിിന്റെ� പരിിഭാാഷയിിൽ) കവിിതയാാണു്് ഉത്തമംം എന്നു വിിധിിച്ചതു്്. വൈൈലോ�ോപ്പിി
ള്ളിിയാാവട്ടെെ സശ്രദ്ധമാായ കാാവ്യയനിിർമ്മാാണത്തിിന്റെ� കവിിയാാണു്്. വിികാാര-വിിചാാര സന്തുലനമോ�ോ
വിിചാാരഗൗൗരവമോ�ോ ആയിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കാാവ്യയലക്ഷ്യംം�. ചങ്ങമ്പുഴയെ� ആരാാധിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടുതന്നെ�, അംംഗീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ചങ്ങമ്പുഴക്കവിിത എഴുതാാതിിരിിക്കാാനാാണു്് വൈൈലോ�ോപ്പിി
ള്ളിി ശ്രമിിച്ചു വിിജയിിച്ചതു്്. ഇത്രയുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ‘അകൃത്രിിമമെെങ്കിിലുംം ആശയസമ്പന്നംം’ എന്ന
വിിശേ�ഷണസമുച്ചയത്തിിൽ നിിന്ന്് ഊറ്റിിത്തെ�ളിിച്ചെ�ടുക്കാാവുന്ന വസ്തുതകൾ. സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ�
കവിിതയുംം അതിിനെ� ശരിിവെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്. ആശയപരത മുന്നിിട്ടുനിില്ക്കുന്ന, കൃത്രിിമപ്പകിിട്ടുകളേ�തുമിില്ലാാത്ത
കവിിതയാാണത്്.വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എഴുതുന്നു:
“കവിിത അപ്പംം പോ�ോലെ�യാാണ്്, ചിിലത്്. ചിിലത്് മുന്തിിരിിച്ചാാറുപോ�ോലെ�യുംം. ശ്രീീ. ജോ�ോസഫിിന്റെ�
കവിിത അപ്പംം പോ�ോലെ�യാാണ്്. അതിിനു നിിറപ്പകിിട്ടോ�ോ രസനയെ� താാലോ�ോലിിക്കുന്ന മാാധുരിിയോ�ോ
ഹൃദയത്തെ� ആന്ദോ�ോളനംം ചെ�യ്യിിക്കുന്ന മാാദകത്വവമോ�ോ ഇല്ല. അതു വീീഞ്ഞല്ല; അപ്പമാാണ്്. ആ
അപ്പംംപോ�ോലുംം അദ്ദേ�ഹംം സ്വവന്തംം വീീട്ടിിൽ സ്വവന്തംം അടുപ്പിിൽ ചുട്ടെെടുക്കുന്നതുമാാണ്്. അതിിന്് അതിി
ന്റേ�താായ പുതുമയുംം നറുമണവുംം മാാർദ്ദവവുംം പോ�ോഷണശക്തിിയുംം ജീീവനമൂല്യയവുമുണ്ട്്”.
ഷെ�സ്ലോ�ോവ്് മിിവോ�ോഷ്് എന്ന പോ�ോളിിഷ്് കവിിയാാണെ�ന്നു തോ�ോന്നുന്നു എല്ലാാവർക്കുംം ആവശ്യയ
മുള്ള അപ്പംം പോ�ോലെ�യാാണ്് കവിിത, എന്നു പറഞ്ഞത്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുംം ഇവിിടെെ ആ ക്രിിസ്റ്റീീയ
ബിംം�ബകല്പന ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു; വീീഞ്ഞിിനെ� പാാടേ� തിിരസ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് (കാാല്പനിികകവിിതയിിലെ�
ഒരു കേ�ന്ദ്രബിംം�ബംം തന്നെ�യാാണ്് വീീഞ്ഞ്് എന്നുംം ‘നിിറഞ്ഞുപതയൽ’ (overflowing) ഒരു കാാല്പ
നിികകാാവ്യയഗുണമാാണെ�ന്നുംം ഓർക്കാംം�). അതിിനെ� ഒരു ‘എക്സ്്സ്റ്റൻഡഡ്് മെെറ്റഫർ’ എന്നോ�ോണംം
വിികസിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി. അപ്പത്തിിന്റെ� ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേ�ഹംം വിിസ്തരിിക്കുന്നു.
‘പുതുമ’, ‘നറുമണംം’, മാാർദ്ദവംം’,പോ�ോഷണശക്തിി’, ‘ജീീവനമൂല്യംം�’ എന്നിിവയാാണു ഗുണങ്ങൾ.
ഇതിിൽ ഒടുവിിലത്തെ� രണ്ടെ�ണ്ണംം അസാാധാാരണങ്ങളാാണ്്–‘പോ�ോഷണശക്തിി’യുംം ‘ജീീവനമൂല്യയ’വുംം.
നറുമയുംം നറുമണവുംം മാാർദ്ദവവുമൊ�ൊന്നുമല്ല വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്ക്് അഭിിമതമാായ കാാവ്യയഗുണങ്ങൾ;
അവ പോ�ോഷണശക്തിിയുംം ജീീവനമൂല്യയവുമാാണ്് കാാല്പനിികമെെന്നതിിനെ�ക്കാാൾ ക്ലാാസിിക്കലാാണത്്.
കവിിത ‘ഹൈൈജീീനിിക്് ’ ആവണംം; ജീീവിിതോ�ോപകാാരപ്രദവുംം അരോ�ോഗതയാാണ്് ഉത്തമസാാഹിിത്യയത്തിി
ന്റെ� ലക്ഷണംം. ആരോ�ോഗ്യയപ്രദാാനമാാണതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. സിി.ഏ. ജോ�ോസഫ്് എന്ന ധാാർമ്മിികനാായ
വ്യയക്തിിയുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ധാാർമ്മിികബോ�ോധ്യയങ്ങളിിലടിിയുറച്ച കവിിതയുംം അങ്ങനെ� വൈൈലോ�ോപ്പിി
ള്ളിിക്ക്് ഏറ്റവുംം രുചിികരമാായ അപ്പമാാകുന്നു. കുർബാാനയപ്പംം പോ�ോലെ�യാാണത്്. രുചിിയേ�ക്കാാളേ�റെെ
മൂല്യയമുള്ളത്്–ആത്മീീയപോ�ോഷകത്വംം� എന്ന ഗുണമാാണത്്. സൗൗന്ദര്യയലഹരിിയുടെെ ഭാാജനമല്ല കവിിത,
അത്് ആത്മീീയമാായ ഊർജ്ജദാായകത്വവമുള്ള തിിരുവപ്പമാാകുന്നു.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി തന്റെ� നിിർല്ലോ�ോഭമാായ അവതാാരിികയിിൽ തുടർന്നെ�ഴുതുന്നു–കാാല്പനിികത്വവ
ത്തിിന്റെ� ലഹരിികൾ ആസ്വവദിിച്ചു ശീീലിിച്ചിിട്ടുള്ള രസിികന്മാാർക്കുംം; സാാധാാരണക്കാാർക്കുപോ�ോലുംം ; ഈ
അപ്പംം അല്പംം മുഷിിപ്പനാായിി തോ�ോന്നിിയേ�ക്കാംം�. അതിിനോ�ോടു മമതയുള്ള എന്നേ�പ്പോ�ോലുള്ളവർക്കുപോ�ോ
ലുംം തോ�ോന്നാാറുണ്ട്്. ഇത്് അല്പംം കൂടിി ആകർഷകമാാക്കിിയെ�ങ്കിിൽ എന്ന്്. ‘അപ്പംംപോ�ോലെ� ആകർഷക
ത്വംം�, ബാാഹ്യയഭംംഗിി കുറഞ്ഞ കവിിതയോ�ോടാാണ്് തനിിക്കു മമത എന്ന്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി തുറന്നെ�ഴുതുന്നു;
എന്നാാൽ അതു തീീർത്തുംം അനാാകർഷകമാായാാൽ അതത്ര നന്നല്ല എന്നുംം. വർക്കത്തുകെ�ട്ട
താാറാാവിിൽനിിന്ന്് അരയന്നത്തിിലേ�ക്കുള്ള പരിിണാാമംം, കാാവ്യയഭാാഷയിിൽ, സാാക്ഷാാല്ക്കരിിച്ചേ� പിിൻ
മാാറുകയുള്ളു, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എന്ന കവിി. ഒരു കാാവ്യയനർത്തകിിയുടെെ ശബളിിമയിില്ലെ�ങ്കിിലുംം തീീരെെ
അനാാകർഷകമോ�ോ വിിരൂപമാം�ംവിിധംം മെെലിിഞ്ഞു ചടച്ചതോ�ോ അല്ല, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി കവിിതയുടെെ
ഉടൽ. എല്ലുറപ്പിിനൊ�ൊപ്പംം അല്പംം മാം�ംസളതയുമുണ്ടതിിനു്്. അതു്് മാാദകംം എന്നതിിനേ�ക്കാാൾ
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‘മേ�ദുരാാരോ�ോഗ്യയപ്രദ’മാാണെ�ന്നു മാാത്രംം അവതാാരിികാാകാാരൻ തുടർന്നെ�ഴുതുന്നു:
“ഇന്ദ്രിിയ രതിി അത്രയിില്ലെ�ങ്കിിലുംം കവിിതകളുടെെ കലാാ സൗൗഭാാഗ്യയത്തിിനു വേ�ണ്ടത്ര രമണീീയ രൂപരസ-ഗന്ധാാദിികൾ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിിലുംം ഉണ്ടു്്. എല്ലാം�ം ആന്തരിികമാായ ഒരച്ചടക്കത്തിിനു
വിിധേ�യമാാണെ�ന്നു മാാത്രംം. ഈ അച്ചടക്കംം, വർണ്ണപ്പകിിട്ടുംം വാാചകമിിടുക്കുംം കണ്ടു ശീീലിിച്ച വാായന
ക്കാാരെെ അല്പംം മുഷിിപ്പിിച്ചേ�ക്കാംം�. ചന്തവുംം ചിിട്ടയുമുള്ള നർസുകളെ�പ്പോ�ോലെ�യാാണു്് ഈ കവിിതകൾ
എന്നു്് അവർ പരിിഹസിിച്ചേ�ക്കാംം�”. ഇന്ദ്രിിയ രതിിയുള്ള കവിിയാാണു്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി; ആന്തരിികമാായ
അച്ചടക്കംം അതിിലേ�റെെയുള്ള കവിിയുംം. വർണ്ണപ്പകിിട്ടോ�ോ വാാചകമിിടുക്കോ�ോ അദ്ദേ�ഹത്തെ� ആകർ
ഷിിക്കാാറുമിില്ല. അവസാാനവാാക്യയത്തിിലെ� താാരതമ്യയമാാണു്് അതിിലേ�റെെ കൗൗതുകാാവഹംം. “ചന്തവുംം
ചിിട്ടയുമുള്ള നർസ്്” എന്നാാണു വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിതയെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കു
ന്നതു്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ “ആശുപത്രിിയിിൽ” എന്ന കവിിതയിിലെ� ശുശ്രൂഷാാനിിരതയാായ നഴ്സിിനെ�
ഓർമ്മവരുംം ഇതു വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ; സാാവിിത്രിി എന്ന കവിിതയിിലെ�:
“അകമെെ പരിിണാാമംം വരുത്തിി,സ്വാാ�സ്ഥ്യംം� നഗരർക്കരുളാാൻ കവിിതപോ�ോൽ മറ്റുണ്ടോ�ോ ശുശ്രൂഷിിക?
എന്ന ഈരടിിയുംം സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിനെ� വേ�ഡ്്സ്്വർത്ത്് എന്ന കവിിയുടെെ ധർമ്മരതിിയെ�
വാാഴിിത്തിിയുംം ബൗൗദ്ധിികകവിിത (intellectual poetry) യെ� നിിർവ്വചിിച്ചുംം കവിിതയിിൽ ആ കവിി
ക്കുള്ള സ്ഥാാനമുറപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഈ അവതാാരിികയിിൽ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി തുടർന്നു ചെ�യ്യുന്നത്്.
റ്റിി.എസ്്. എലിിയട്ട്് മെെറ്റഫിിസിിക്കൽ കവിികളെ�ക്കുറിിച്ച്് എഴുതിിയ സൂക്ഷ്മഗഹനമാായ പഠനത്തെ�യാാ
ണിിതോ�ോർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ‘ആശയംം അവർക്ക്് ഒരു പനിിനീീർപ്പൂവിിന്റെ� വാാസനപോ�ോലെ�യാായിിരുന്നു’
എന്ന്് എലിിയട്ട്്. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എഴുതുന്നു:
“മനോ�ോഹരമാായ അർത്ഥസംംവിിധാാനമാാണ്് കവിിതയുടെെ ഹൃദയവുംം ശരീീരവുംം. വിികാാരംം ആ
സൃഷ്ടിിയുടെെ ചൂടു മാാത്രംം. ചിിലപ്പോ�ോൾ അത്് ജ്വവരാാവസ്ഥയിിലെ�ത്തിിയേ�ക്കാംം�. അതിിനു്് ആ ജീീവശരീീ
രത്തെ� ആധാാരമാാക്കിി മാാത്രമേ� നിിലനിില്പുള്ളു’. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ മൗ�ലിിക കാാവ്യയനിിർവ്വചനമാാ
ണിിത്്. ആ മാാനദണ്ഡമുപയോ�ോഗിിച്ച്് അദ്ദേ�ഹംം സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ� കവിിതയെ� അളക്കുകയുംം
അത്് തനിിക്ക്് അഭിിമതമെെന്നു കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു, അസാാധാാരണമെെന്നു പറയാാവുന്ന ഈ
അവതാാരിികയിിൽ.
ഇനിി കവിിതയിിലേ�യ്ക്കു വന്നാാലോ�ോ. ചിില പൊ�ൊതുപ്രമേ�യങ്ങൾ സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിലുംം വൈൈലോ�ോ
പ്പിിള്ളിിയിിലുമുണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന കണ്ടെ�ത്തൽ കൗൗതുകത്തേ�ക്കാാളേ�റെെ ആഹ്ലാാദംം പകരുന്നു.
‘പൂവിിട്ടേ�ൻ പലവട്ടംം,
എന്നാാലുമാാവിിഷ്കൃതമാായിിട്ടിില്ലിിന്നോ�ോളമെെൻ
മിികച്ച കുസുമങ്ങൾ’
എന്ന്് ‘കിിഴവൻ മാാവ്്’ എന്ന കവിിതയിിൽ എഴുതിിയിിട്ടുള്ള ‘വൈൈകിിയ വസന്തത്തിിൻ പുഷ്പങ്ങ’ളാാണ്്
തന്റെ� കവിിതകൾ എന്നു കരുതിിയ കവിിയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി. സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ� ‘കൊ�ൊച്ചുപു
ല്ല്്’ ‘ശുഷ്ക്കവൃക്ഷംം’ ‘ഊട്ടിിയിിലെ� മാാവ്്’ എന്നീീ കവിിതകളിിലെ�ല്ലാം�ം (മൂന്നു കവിിതകളുംം, ‘അന്തരംംഗംം’
എന്ന സമാാഹാാരത്തിിൽ) ആവിിഷ്കരണസാാഫല്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച അപൂർണ്ണതാാബോ�ോധമോ�ോ,
അപര്യാ�ാപ്തതാാബോ�ോധമോ�ോ ആണ്് പ്രമേ�യംം. ആ കവിിതകളെ� അവതാാരിികയിിൽ എടുത്തുപറയുന്നു
മുണ്ട്്, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി. ഇരു കവിികളെ�യുംം അന്യോ�ോ�ന്യംം� അടുപ്പിിച്ച പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്്, ഈ
അപര്യാ�ാപ്തതാാബോ�ോധമാായിിരുന്നു എന്ന്് ഇവിിടെെ പരാാമർശിിച്ച കവിികളെ� മുൻനിിർത്തിിയുംം പറയാംം�.
‘മേ�ഘദൂത’ത്തിിന്റെ� അത്ഭൂതകലാാസൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� ഒരംംശംം ഉപസ്തരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു ഈ കൃതിിയിിൽ
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എന്നു പറഞ്ഞാാണ്് ‘കന്നിിക്കൊ�ൊയ്ത്തിി’ന്റെ� അവതാാരിികാാകാാരൻ (കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാര്് ) ആ
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‘സഹ്യയന്റെ� മക’നെ� പ്രശംംസിിച്ചത്്. സമാാനമാായ പ്രശംംസ, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സിി.ഏ. ജോ�ോസഫിിന്റെ�
‘മാാരുതസന്ദേ�ശംം’ എന്ന കവിിതയുടെെ മേ�ലുംം അർപ്പിിക്കുന്നതു കാാണാംം�, ഈ അവതാാരിികയിിൽ.
ഏറ്റവുംം കൗൗതുകകരമാായ ഒരു താാരതമ്യം�ം ഇനിിയുംം വരാാനിിരിിക്കുന്നതേ�യുള്ളു. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി
യുടെെ ‘മകരക്കൊ�ൊയ്ത്തിിൽ’ ചേ�ർത്തിിരിിക്കുന്ന ശ്ലോ�ോകങ്ങളിിൽ ഒന്ന്് ‘കണിിയുംം കസാാലയുംം’ എന്നു
പേ�രിിട്ട മുക്തകമാാണ്്. കവിിത ഇങ്ങനെ�:
പൂവുംം പൂന്തെ�ന്നലാാടുംം തളിിരുമഴകെ�ഴുംം
ചിില്ലയുംം തോ�ോലുമെെല്ലാം�ം
പോ�ോവുമ്പോ�ോഴെെൻ കസാാലയ്ക്കുതകിി, മമഗൃഹത്തിിങ്കൽ മേ�വുന്നപോ�ോതുംം
നോ�ോവുംം തിിന്നാാണു നീീ വാാണതു മണിിമരുതേ�,യിിന്നു മൽക്കണിി നിിന്നിിൽത്താാവുമ്പോ�ോൾ നീീയുതിിർത്തു, പുതുമയൊ�ൊടു തളിിർത്തൂമണംം പൂണ്ടുപൂത്തു!
‘ഇഷ്ടകന്യയക കവിിഗൃഹംം സന്ദർശിിച്ചപ്പോ�ോൾ’ എന്ന അടിിക്കുറിിപ്പുമുണ്ട്് കവിിയുടേ�താായിി, ഈ
ശ്ലോ�ോകത്തിിനു്്. ഇതിിനോ�ോട്് അവിിശ്വവസനീീയമാായ സാാദൃശ്യംം� പുലർത്തുന്ന ഇതിിവൃത്തമാാണ്് സിി.ഏ.
ജോ�ോസഫിിന്റെ� ‘ഒരു കട്ടിിലിിന്റെ� ആത്മഗതംം’ എന്ന കവിിതയുടേ�ത്്. അവിിവാാഹിിതനാായ കവിിയുടെെ
കട്ടിിൽ ഒരു നവവധുവിിന്റെ� ആഗമനത്തോ�ോടെെ, കാാട്ടിിൽ നിിന്നപ്പോ�ോഴെെന്നപോ�ോലെ� പൂത്തുലഞ്ഞതാായിി
കവിി എഴുതുന്നു.
‘ശുഷ്കമാായോ�ോരാാദിിനങ്ങൾ
നീീങ്ങിിയിിപ്പോ�ോളെ�ന്നിിൽ
ചെ�ന്തളിിർക്കുലനിിരപോ�ോലൊ�ൊന്നിിരുന്നിിടുന്നു
പ്രാാവിിനിിളംംതൂവൽപോ�ോലെ�,
തേ�നറകൾപോ�ോലെ�,
മാാൻകിിടാാവുപോ�ോലെ�, മുയൽപോ�ോലെ�യൊ�ൊന്നിിരിിപ്പൂ
നാാരിി! എന്തു സ്പർശനംം!
ഹാാ! ചന്ദനവനത്തിിൻ!
വാാരിിളംംകാാറ്റിിങ്ങനെ� കരൾ ഹരിിച്ചതിില്ല.
‘മേ�ശയോ�ോ കസേ�രയോ�ോപോ�ോലെ� സ്ഥാാവരവുംം നിിർമ്മമവുമെെന്നു ഭാാവിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം കണിിയോ�ോ
കവിിതയോ�ോ വന്നിിരുന്നാാൽ ഗുപ്തപുഷ്പങ്ങൾ പുറപ്പെ�ടുവിിക്കുന്ന അനിിതരസാാധാാരണമാായ കവിിത്വവ
മാായിിരുന്നു ഇരുവരുടേ�തുംം എന്നതിിന്് ഇതിില്പരംം ഒരു കാാവ്യയസാാക്ഷ്യംം� മറ്റെെന്തുവേ�ണംം?

സജയ്് കെ�.വിി
മൂവാാറ്റുപുഴ സ്വവദേ�ശിി, കോ�ോതമംംഗലംം എംം.എ. കോ�ോളേ�ജിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. മടപ്പള്ളിി
ഗവ. കോ�ോളേ�ജിിൽ അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ. അടക്കവുംം ഒതുക്കവുംം;ശരിി, പാാവയോ�ോ
ഇവൾ; ബീീഥോ�ോവൻ ജീീവിിതംം, സംംഗീീതംം, കത്തുകൾ; പാാരാായണങ്ങളുടെെ കപ്പിി
ത്താാൻ; ഈ കടലാാസ്് മരിിക്കയിില്ല: ചാാവറയച്ചൻ തുടങ്ങിിയ കൃതിികൾ

ആധുനിികതാാവാാദകവിിത: ഒരു ചരിിത്രാാവലോ�ോകനംം
എൻ. അജയകുമാാർ

പ്രൊ�ൊഫ. (റിിട്ട.), ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

1950-കളോ�ോടെെ മലയാാളകവിിതയിിലുണ്ടാായ പരിിവർത്തനങ്ങളെ� ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണു മനസ്സിിലാാക്കിിവരുന്നത്്. ആധുനിികതാാവാാദംം (modernity), പ്രധാാനമാായിി
1880 മുതൽ 1930 വരെെ, ഫ്രാാൻസ്്, ബ്രിിട്ടണ്, ജർമനിി തുടങ്ങിിയ മുൻനിില പാാശ്ചാാത്യയരാാജ്യയങ്ങളിിൽ
സർഗാാത്മകമാായിി പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന കലാാപ്രസ്ഥാാനമാാണെ�ന്നു പറയാംം�. ഏകശിിലാാരൂപത്തിിലു
ള്ള പ്രസ്ഥാാനമെെന്നതിിനെ�ക്കാാൾ വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ ആശയഗതിികളുടെെയുംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുടെെയുംം
സമാാഹൃതരൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ ആധുനിികതാാവാാദത്തെ� കാാണുകയാാവുംം ഉചിിതംം. ചിിത്രകലയിി
ലാാണ്് പുതിിയ പ്രവണതകൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടുതുടങ്ങിിയത്്. ദാാദാായിിസംം, സറിിയലിിസംം, ഫ്യൂൂച്ചറിിസംം,
ഫോ�ോവിിസംം മുതലാായിി അനേ�കംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയദശകങ്ങളിിൽ
യൂറോ�ോപ്പിിലെ� കലാാമണ്ഡലത്തിിൽ പ്രവർത്തനനിിരതമാായിിരുന്നു. എല്ലാം�ം തന്നെ� 1914-18-ലെ� ഒന്നാംം�
ലോ�ോകയുദ്ധത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് ഉണ്ടാാവുന്നത്്. മനുഷ്യയനെ�ക്കുറിിച്ച്് പൊ�ൊതുവേ� പുലർത്തിി
യിിരുന്ന ശുഭപ്രതീീക്ഷാാശീീലംം തകരാാനുംം പുതിിയ അന്വേ�േഷണങ്ങൾ നടത്താാനുമുള്ള പ്രേ�രണയാായിി
ഈ യുദ്ധംം എന്നു സാാമാാന്യയമാായിി പറയാംം�. മനുഷ്യയമനസ്സിിന്റെ� ഇരുണ്ട വശങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു പ്രതിി
പാാദിിക്കുന്ന ഫ്രോ�ോയ്്ഡിിന്റെ� സ്വവപ്നവ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം 1900-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു. 1900 അടുപ്പിിച്ചുണ്ടാായ വൻ
സാാമ്പത്തിികപ്രതിിസന്ധിിയാാണ്് കലയിിലെ�യുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലെ�യുംം പരിിവർത്തനങ്ങൾക്കെ�ല്ലാം�ം
കാാരണമെെന്ന അഡോ�ോർണോ�ോയുടെെ പ്രസ്താാവനയുംം പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. എന്താായാാലുംം ഇവയു
ടെെയെ�ല്ലാം�ം പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ തെ�ളിിമകൊ�ൊണ്ട മനുഷ്യയസങ്കല്പംം വലിിയ പ്രതീീക്ഷയുടെെയെ�ന്നതിി
നെ�ക്കാാൾ തകർച്ചയുടെെയോ�ോ ശൈൈഥിില്യയത്തിിന്റെ�യോ�ോ ആണെ�ന്നു കാാണാംം�. ഇതു യഥാാർഥത്തിിൽ
പ്രബുദ്ധതാാപരമാായ ആധുനിികത (Enlightenment modernity) ഉയർത്തിിപ്പിിടിിച്ച മനുഷ്യയസങ്ക
ല്പത്തിിന്റെ� വിിമർശനംം കൂടിി ആയിിരുന്നു. അങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിയാാൽ പാാശ്ചാാത്യയ- ആധുനിികതാാവാാദ
ത്തിിന്റെ� ശക്തമാായ അടിിത്തറ ആധുനിികതയുടെെ വിിമർശനമാാണെ�ന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�.
സാാങ്കേ�തിികമാായിി നോ�ോക്കിിയാാൽ മാാധ്യയമത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വീീണ്ടുവിിചാാരങ്ങളുംം മാാധ്യയമത്തിിന്റെ�
പുതുക്കലുംം ആധുനിികകലാാപ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഉണ്ടാായ പ്രധാാനകാാര്യയമാാണ്്. പൊ�ൊതുവേ� അമൂർ
ത്തവത്്കരണത്തിിലേ�ക്കുള്ള (abstractionism) ചാായ്്വുംം ഇവയിിൽ കാാണാംം�.
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വളരെെ വിിപുലമാായ ഈ വിിഷയത്തെ� ഇങ്ങനെ� ഒതുക്കിി മലയാാളത്തിിലേ�ക്കു കടന്നാാൽ,
പാാശ്ചാാത്യയമാായ ആധുനിികതയുടെെയോ�ോ ആധുനിികാാവാാദത്തിിന്റെ�യോ�ോ സ്വവഭാാവങ്ങൾ അങ്ങനെ�ത
ന്നെ� ഇവിിടെെ പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്നു പറയാാനാാവിില്ല. മിിഷണറിിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെയുംം കോ�ോളനിി
അധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം ആസ്പദങ്ങളുള്ളതാാണ്് കേ�രളീീയാാധുനിികത.
അതിിന്റെ� തുടർച്ചകളുംം വിിമർശനങ്ങളുംം മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദത്തിിൽ കാാണാാൻ
കഴിിയുംം.
1960-കളുടെെ ആദിിയോ�ോടെെ വ്യയക്തമാാകുന്നതുംം 1980-കളുടെെ പാാതിിയോ�ോടെെ മങ്ങിിത്തുടങ്ങുന്ന
തുമാായ പ്രവണതകളെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദത്തെ�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാറുള്ളത്്. 1950-കളിിൽത്തന്നെ� ഈ പ്രവണതകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം തൊ�ൊണ്ണൂ
റുകൾവരെെ പ്രധാാനമാാണെ�ന്നുംം പറയാാനാാവുംം.
അമ്പതുകളോ�ോടെെ കേ�രളീീയജീീവിിതത്തിിൽ സംംഭവിിച്ച പരിിവർത്തനങ്ങളെ�ന്തൊ�ൊക്കെ�യാാ
യിിരുന്നു? കേ�രളീീയാാധുനിികതയുടെെ ആസ്പദങ്ങളാായിി പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ദേ�ശീീയപ്ര
സ്ഥാാനത്തിിലെ� പങ്കാാളിിത്തവുംം കമ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ആശയങ്ങളുടെെ പ്രചാാരവുംം കാാർഷിികമേ�ഖലയിിലെ�യുംം
തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലയിിലെ�യുംം പ്രശ്നങ്ങളെ� അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നതിിൽ അവയ്ക്കു കൈൈവന്ന പ്രാാ
മുഖ്യയവുംം കഴിിഞ്ഞ നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയപകുതിിയിിലെ� കേ�രളീീയജീീവിിതത്തിിൽ പ്രസക്തമാായിിരുന്നു.
പരമ്പരാാഗത തൊ�ൊഴിിലുകളുടെെ അപര്യാ�ാപ്തതയോ�ോ അസാാധ്യയതയോ�ോ തിിരിിച്ചറിിയുന്നതുംം പുതിിയജീീവിി
തമാാർഗ്ഗങ്ങൾ തേ�ടുന്നതുമാായ, അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരുടേ�താായ ഒരു മധ്യയവർഗംം പ്രധാാനശക്തിിയാായിിത്തീീ
രുന്നതുംം ഈ കാാലയളവിിലാാണ്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമോ�ോ പാാശ്ചാാത്യയമാാതൃകയിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാ
സമോ�ോ നേ�ടിിയവരെെയാാണ്് അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരെെന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. കേ�രളത്തിിന്റെ�
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരംം, ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളിിലെ� അധിികാാരത്തിിനെ�തിിരാായുംം ജാാതീീയമാായ വിിവേ�ചനങ്ങൾക്കെ�തിിരാായുംം ജന്മിി
ത്തത്തിിനെ�തിിരാായുംം മറ്റുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുംം കൂടിിച്ചേ�ർന്നതാായിിരുന്നു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയലബ്ധിിയോ�ോടെെ
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ ഒരു ഘട്ടംം പിിന്നിിട്ടതാായിി മനസ്സിിലാാക്കാംം�. സാാമാാന്യയമാായിി പറഞ്ഞാാൽ
നവലോ�ോകത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന പ്രതീീക്ഷയുടെെ ഊർജ്ജംം ഈ കാാലയളവിിലെ� പ്രവർത്തനങ്ങ
ളിിൽ, ഏറിിയുംം കുറഞ്ഞുംം, അന്തർലീീനമാായിിരുന്നു.
ഈ ഊർജ്ജത്തിിൽ വിിള്ളലുകൾ വീീഴുന്നതാായിിരുന്നു തുടർന്നുള്ള കാാലഘട്ടംം. രാാഷ്ട്രീീയ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ ലബ്ധിി ജീീവിിതത്തിിന്റെ� എല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുമുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമാായിിരുന്നിില്ലെ�ന്നുംം സ്വാാ�ത
ന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� അർത്ഥംം കൂടുതൽ സങ്കീീർണമാാണെ�ന്നുമുള്ള തിിരിിച്ചറിിവാാണു ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ
മുഖ്യയമാായിി തെ�ളിിഞ്ഞുവരുന്നത്്. അമ്പതുകളോ�ോടെെ മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിലുണ്ടാായ പരിിവർത്തന
ങ്ങളുടെെ ഒരടിിസ്ഥാാനംം ഇതാായിിരുന്നു.
ഈ പരിിവർത്തനങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവംം നിിർണയിിക്കുന്നതിിൽ പാാശ്ചാാത്യയദേ�ശത്തെ� ആധുനിി
കതാാവാാദത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവ്് പ്രധാാനപങ്കു വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ദാാദാാ-സർറിിയലിിസംം, ക്യൂൂബിിസംം
മുതലാായ പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ വ്യയതിിരിിക്തമാായിി കേ�രളത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് പറയാാനാാവിില്ല.
ആശയങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഇവ കൂടുതലുംം ഇവിിടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. അവ
അക്കാാലയളവിിലെ� കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക കാാലാാവസ്ഥ നിിർണയിിക്കുന്നതിിൽ മുഖ്യയപങ്കു
വഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
ആയിിരത്തിിത്തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി അമ്പതുകളിിൽ പ്രധാാനമാായിി മൂന്നു ധാാരകൾ മലയാാള
കവിിതയിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഒന്ന്്, ചങ്ങമ്പുഴക്കവിിതയുടെെ തുടർച്ചകൾ. അതിിവൈൈകാാരിികത,

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
ചിിലപ്പോ�ോൾ വിികാാരചാാപല്യംം�, വൈൈയക്തിികത മുതലാായവയുംം ഭാാവഗീീതത്തോ�ോട്് അടുത്തുനിില്ക്കുന്ന
ഭാാഷാാസംംവിിധാാനവുംം ഇവയുടെെ പ്രധാാന സവിിശേ�ഷതകളാായിി പറയാംം�. രണ്ട്്, ഈ ധാാരയുടെെ
ദൗ�ർബല്യംം� മനസ്സിിലാാക്കുന്നതുംം കൂടുതൽ ദാാർഢ്യയമുള്ളതുംം യഥാാതഥ സ്വവഭാാവത്തോ�ോടുകൂടിിയതുമാായ
കവിിതകളുടെെ ധാാര. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാരിിയർ, ഇടശ്ശേ�രിി തുടങ്ങിിയവരുടെെ കവിിതകളാാണിിവിിടെെ
ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. മൂന്ന്്, കാാല്പനിിക കവിിതയുടെെ രൂപഭാാവങ്ങളിിൽ വ്യയക്തമാായ സാാമൂഹിികലക്ഷ്യയങ്ങൾ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കാാല്പനിിക-പുരോ�ോഗമനകവിിത. ഇവ പരസ്പരബന്ധമിില്ലാാതെ� ഒഴുകിിയിിരുന്ന ധാാര
കളാാണെ�ന്നു വിിവക്ഷയിില്ല. ഈ മൂന്നുധാാരകളെ�യുംം ഒട്ടൊ�ൊക്കെ� അപരിിചിിതവത്്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
ആധുനിികതാാവാാദ കവിിതകൾ കടന്നുവന്നത്്. ഈ ധാാരകളെ� അപരിിചിിതവത്്കരിിക്കുന്നു എന്നു
പറയുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� അവയിിൽനിിന്നുള്ള പരിിപൂർണവിിച്ഛേ�ദമാായിിരുന്നു ആധുനിികതാാവാാദകവിി
തകളെ�ന്നുംം കരുതാാനാാവിില്ല. ആധുനിികതാാവാാദത്തിിലേ�ക്കു നയിിക്കാാവുന്ന ചിില പ്രവണതകൾ
ഈ ധാാരകളിിൽ ചിിലതിിൽ ഉണ്ടുതാാനുംം. എവിിടെെയുംം നിിലയിില്ലാാത്ത വ്യയക്തിിയെ� ഒരു വിിഭാാഗംം
ചങ്ങമ്പുഴക്കവിിതകളിിൽ കാാണാംം�. ‘പാാടുന്ന പിിശാാച്്’ പോ�ോലുള്ള കവിിതകളിിൽ അന്തർഭാാവപരമാാ
യുംം ഭാാഷാാപരമാായുംം ആധുനിികതാാവാാദത്തിിലേ�ക്കുള്ള നോ�ോട്ടംം വ്യയക്തമാാണ്്. അതിിനുശേ�ഷംം വന്ന
യഥാാതഥ പ്രധാാനമെെന്നു വിിളിിക്കാാവുന്ന കവിിതകളിിലുംം ആ നോ�ോട്ടംം കലർന്നുകിിടക്കുന്നുണ്ട്്. പക്ഷേ�
ഇവയുടെെ നേ�ർത്തുടർച്ച എന്നതിിനെ�ക്കാാൾ പുതിിയ പ്രസ്ഥാാനംം എന്ന നിിലയിിൽ ആധുനിികതാാവാാദ
കവിിതയെ� കാാണുകയാാണുചിിതംം.
മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ കവിിതയ്ക്കു പ്രമുഖസ്ഥാാനമുണ്ട്്. ഒരു
പക്ഷേ�, കവിിതയിിലാാണ്് ആധുനിികതാാവാാദപ്രവണതകൾ ആദ്യയമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്നുംം
പറയാംം�. ‘ഇവർ ഏതു സ്കൂളിിലാാണ്് പഠിിച്ചതെ�’ന്ന വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ചോ�ോദ്യം�ം ഈ കവിിതകൾ
പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിൽ ഉളവാാക്കിിയ അമ്പരപ്പ്് നന്നാായിി കാാണിിച്ചുതരുന്നുണ്ട്്. പുതിിയ കവിിതയുടെെ
രൂപപരമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ കൂടിിയാാണ്് ഈ അമ്പരപ്പിിലേ�ക്കു നയിിച്ചത്്.
സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുംം ദ്രാാവിിഡവൃത്തങ്ങളുംം അവയോ�ോടടുപ്പമുള്ള ഈണമട്ടുകളുംം ഇരുപതാം�ം
നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയപകുതിിയിിലെ� മലയാാളകവിിതയിിൽ ധാാരാാളമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു.
ടാാഗോ�ോർ സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ 1930-40-കളിിലുണ്ടാായ ഗദ്യയകവിിതാാപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്്, താാത്്കാാലിിക
കൗൗതുകമെെന്നതിിൽ കവിിഞ്ഞ്് വലിിയ വേ�ർപിിടിിപ്പുണ്ടാായിി എന്നു പറയാാനാാവിില്ല. ഈ വൃത്തസ്വവ
ഭാാവത്തിിൽനിിന്നു പ്രകടമാായ മാാറ്റംം ആധുനിികതാാവാാദ കവിിതകളിിൽ ഒരു വിിഭാാഗത്തിിനുണ്ട്്. ആ
കവിിതകളെ�ല്ലാം�ം വൃത്തമുക്തമാായിിരുന്നു എന്നല്ല വിിവക്ഷ. അതു മലയാാളത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവവുമല്ല.
എങ്കിിലുംം തുടക്കംം മുതൽ ഒടുക്കംം വരെെ ഒരേ�മട്ടു തുടരുന്ന രീീതിി ഒട്ടൊ�ൊന്നു പിിൻവാാങ്ങുകയുംം ഗദ്യയപദ്യയ
മിിശ്രണവുംം താാളവൈൈവിിധ്യയവുംം കവിിതയുടെെ ഒഴുക്കിിനെ� മുറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടെ�ന്നപോ�ോലെ� ഇടയ്ക്ക്് സംംസ്കൃ
തത്തിിൽനിിന്നോ�ോ നാാടൻ പാാട്ടുകളിിൽനിിന്നോ�ോ ഉള്ള ഉദ്ധരണിികളോ�ോ ഇംംഗ്ലീീഷ്് പ്രയോ�ോഗങ്ങളോ�ോ
സംംഭാാഷണങ്ങളോ�ോ കടന്നുവരുന്ന രീീതിിയുംം രൂപത്തെ� ഒട്ടൊ�ൊക്കെ� അപരിിചിിതവത്്കരിിച്ചു. ഇടയ്ക്കു
സംംസ്കൃതശ്ലോ�ോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിിക്കുന്ന രീീതിി എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാരിിയരുടെെ ചിില കവിിതകളിിൽ ഉണ്ടാാ
യിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം ‘ഉദ്ധരണക്കമ്പംം’ ഒരുസവിിശേ�ഷതയാായിി ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ആധുനിികതാാ
വാാദകവിിതയിിലാാണ്്. ഒഴുക്കുള്ള ഒരൊ�ൊറ്റ ശിില്പംം എന്ന നിിലയിിൽനിിന്നു വിിഛേ�ദങ്ങളുംം ഇടങ്ങളുംം ഉള്ള
ഒന്നെ�ന്ന നിിലയിിലേ�ക്കു കവിിതാാശിില്പത്തെ� മാാറ്റിിത്തീീർക്കാാൻ ഈദൃശസ്വവഭാാവങ്ങൾക്കു കഴിിഞ്ഞു.
വൃത്തമിിശ്രണംം, ദണ്ഡകംം പോ�ോലെ� അക്കാാലക്കവിിതയിിൽ സാാമാാന്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാതിിരുന്ന
വൃത്തങ്ങളുടെെ ഉപയോ�ോഗംം മുതലാായവയുംം കാാവ്യയരൂപത്തിിനു സവിിശേ�ഷസ്വവഭാാവംം നല്കിി. ആധുനിി
കതാാവാാദകവിിത മിിക്കവാാറുംം വൃത്തമുക്തമാാണെ�ന്ന ധാാരണയ്ക്ക്് ഒരടിിസ്ഥാാനവുമിില്ലെ�ന്നു മാാത്രമല്ല,
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താാളസംംസ്കാാരംം അതിിൽ ഉടനീീളംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്. വൃത്തത്തിിന്റെ� ഈണസ്വവഭാാവ
ത്തെ�ക്കാാൾ താാളസ്വവഭാാവത്തിിൽ ഊന്നൽ നല്കുന്ന കവിിതകളാായിിരുന്നു അവയെ�ന്നു സാാമാാന്യയമാായിി
പറയാംം�. അസാാധാാരണമാായ പദച്ചേ�രുവകൾ, ബിംം�ബകല്പന, രൂപകത്വവമുള്ള ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗംം
എന്നിിവയുംം ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയുടെെ രൂപസങ്കല്പത്തിിൽ പ്രധാാനപങ്കു വഹിിച്ചു.
ആധുനിികതാാവാാദ (modernism) ത്തിിന്റേ�തെ�ന്നു മനസ്സിിലാാക്കാാവുന്ന സൂചനകൾ ശ്രദ്ധാാർ
ഹങ്ങളാായിിത്തുടങ്ങിിയ കവിിതകൾക്കു മുമ്പ്് മലയാാളകവിിതയിിൽ പ്രധാാനമാായിിരുന്ന മൂന്നു ധാാരക
ളെ�ക്കുറിിച്ച്് പറഞ്ഞുവല്ലോ�ോ. 1950 കളിിൽ തുടങ്ങുന്ന കാാലയളവിിലുംം ആ ധാാരകളിിൽ പെ�ടുത്താാവുന്ന
പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കവിിതകൾ ഉണ്ടാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ഇവയ്ക്കു സമാാന്തരമാായാാണ്് ഇവയെ� ഒട്ടൊ�ൊക്കെ�
അപരിിചിിതവത്്കരിിക്കുന്ന ആധുനിികതാാവാാദകവിിതകളുംം പുറത്തുവന്നത്്. ആധുനിികതാാവാാദക
വിിത എന്നു സാാമാാന്യയവത്്കരിിച്ചു പറഞ്ഞാാലുംം അവ ഒരേ�പോ�ോലെ�യാാവിില്ല എന്ന്് എടുത്തുപറയേ�
ണ്ടതിില്ലല്ലോ�ോ. പഠനസൗൗകര്യയത്തിിനുവേ�ണ്ടിി അവയെ� വിിഭജിിച്ചു കാാണിിക്കാംം�. അവയിിലെ� പ്രധാാന
ധാാരകൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചു നോ�ോക്കാംം�.
എംം. ഗോ�ോവിിന്ദന്റെ� (1919-1989) കവിിതകൾ അവയുടെെ ഭാാഷാാസ്വവഭാാവംം കൊ�ൊണ്ടു ശ്രദ്ധിിക്ക
പ്പെ�ട്ടവയാാണ്്. അവയിിൽ സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� തോ�ോത്് വളരെെക്കുറവുംം തമിിഴിിനോ�ോടടുത്തു നിില്ക്കുന്ന
മൊ�ൊഴിികളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� പ്രകടവുമാായിിരുന്നു. ഈ ഭാാഷാാസ്വവഭാാവവുംം മിിത്തുകളെ�യുംം ഐതിിഹ്യയ
ങ്ങളെ�യുംം മറ്റുംം കാാവ്യയങ്ങളാാക്കുന്ന രീീതിിയുംം അവയ്ക്ക്് ഒരുതരംം നാാടോ�ോടിിമട്ടു നല്കിി. പാാരമ്പര്യയത്തെ�
നിിർമിിക്കാാൻ നാാട്ടുപഴമകളിിലേ�ക്കു നോ�ോക്കുന്ന കവിിതകളാാണവയെ�ന്നുംം സാാമാാന്യയമാായിി പറയാംം�.
ഈ സ്വവഭാാവങ്ങൾക്ക്് മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദകവിിതകളിിൽ ചിിലതിിലെ�ങ്കിിലുംം തുടർ
ച്ചയുണ്ടാായിി.
ചങ്ങമ്പുഴയുടെെ കാാലത്തോ�ോടെെ ഭാാവഗീീതങ്ങൾക്ക്് മലയാാളകവിിതയിിൽ നല്ല വേ�രോ�ോട്ടംം ലഭിിച്ചു.
പിില്ക്കാാലത്തുംം, ഇക്കാാലത്തുംം അതിിന്റെ� തുടർച്ചകളുണ്ടുതാാനുംം. ഭാാവഗീീതങ്ങളുടെെ പുതുക്കിിയെ�ടുത്ത
ഒരു ധാാര നമ്മുടെെ പഠനപരിിധിിയിിൽ വരുന്ന കാാലയളവിിൽ പ്രബലമാായിിരുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�.
നവഭാാവഗീീത സ്വവഭാാവംം (neo lyricism) പുലർത്തുന്ന അത്തരംം കവിിതകൾ കൊ�ൊണ്ടു ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ട
വരാാണ്് ആർ. രാാമചന്ദ്രൻ (1923- 2005 ), ജിി. കുമാാരപ്പിിള്ള (1923 - 2000 ) മുതലാായവർ. അവ്യയക്തമാായ
ദുഃഃഖംം, അസ്തിിത്വവസംംബന്ധിിയാായ വിിഷാാദംം, പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� പിിടിികിിട്ടാായ്ക, അപാാരതയുടെെ അനുഭവംം
മുതലാായ ഭാാവങ്ങൾ ആർ. രാാമചന്ദ്രന്റെ� കവിിതകളിിലുണ്ട്്. ഇവയുടെെ സാാന്ദ്രത ആധുനിികമാായ
അനുഭവമാായിി ആ കവിിതകളിിൽ നിിറയുന്നു. അപ്പുറങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തേ�ടലാാണ്് ആ കവിിതയിിൽ
സ്ഥാായിിയാായിി ഉള്ളതെ�ന്നു പറയാംം�. ‘അപാാരതയിിലേ�ക്ക ്്’, ‘വഞ്ചിിതൻ’, ‘മിിഥ്യയയുടെെ പരാാജയംം’,
‘പിിരിിഞ്ഞുപോ�ോയ ഒരു സുഹൃത്തിിനോ�ോട്്’, ‘സൂര്യയകിിരണംം’, ‘ഒന്നുമിില്ല’ മുതലാായിി അദ്ദേ�ഹംം എഴുതിി
യതെ�ല്ലാം�ം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കവിിതകളാാണ്്. അമ്പതോ�ോളംം കവിിതകളേ� അദ്ദേ�ഹംം എഴുതിിയിിട്ടുള്ളൂ.
അത്് കാാവ്യയരചനയിിലുള്ള ജാാഗ്രതയാാണു കാാണിിക്കുന്നത്്. കൂടാാതെ� ഏതാാനുംം കവിിതാാവിിവർത്ത
നങ്ങളുമുണ്ട്്. സ്വവന്തംം കവിിതയെ�പ്പറ്റിി കവിി പറയുന്ന ഈ വാാക്കുകൾ ആ കവിിത അടുത്തറിിയാാൻ
സഹാായകമാാകുംം: “ജീീവിിതത്തെ� ആകർഷകമാാക്കുന്നത്് എന്നെ� സംംബന്ധിിച്ച്് രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ
മാാത്രമാാണ്്. ഒന്നു സ്നേ�ഹബന്ധങ്ങൾ. പിിന്നെ� നീീലാാകാാശത്തിിന്റെ�യുംം ഋതുക്കൾ മാാറിിമാാറിി നൃത്തംം
ചെ�യ്തുപോ�ോകുന്ന ഈ ഭൂമിിയുടെെയുംം സൗൗന്ദര്യം�ം. ഈ രണ്ടിിനുമപ്പുറത്ത്് അർത്ഥവത്താായ ഒന്നുമിില്ല
എന്നു ഞാാനുറച്ചു വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. സ്നേ�ഹബന്ധങ്ങൾ ദുഃഃഖത്തിിൽ കുതിിർന്നാാണെ�പ്പോ�ോഴുംം നിില്ക്കുന്നത്്.
പ്രകൃതിിയുടെെ സൗൗന്ദര്യയമാാകട്ടെെ, അതിിനപ്പുറത്ത്് മറ്റെെന്തോ�ോ ഉണ്ട്് എന്ന ശോ�ോകാാത്മകചിിന്തയിിലേ�ക്കു
നയിിക്കുന്നു. എന്റെ� കവിിതകളിിൽ അനുവാാചകർ കാാണുന്നു എന്നു പറയുന്ന ശോ�ോകാാത്മകതയ്ക്കു
നിിദാാനമിിതാാണ്്” (2001:174).
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ജിി. കുമാാരപ്പിിള്ളയുടെെ അരളിിപ്പൂക്കൾ എന്ന ആദ്യയ സമാാഹാാരത്തിിലെ� ഭാാവഗീീതശൈൈലിി പിില്ക്കാാ
ലത്ത്് പുതുക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കവിിത എന്ന സമാാഹാാരംം ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാാവുന്നു. ബന്ധംം, ചുവപ്പ്്,
വളവുകൾ മുതലാായ കേ�വലത്വവങ്ങൾ, ചലനങ്ങളുടെെ ലാാസ്യയഭംംഗിിയാാർന്ന ഭാാഷയിിൽ ഒപ്പിിയെ�ടുക്കുന്ന
കവിിതകൾ പ്രധാാനമാാണ്്. താാഴുന്ന, മാായുന്ന മുതലാായ ക്രിിയകൾ ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധാാർഹംം. ‘ജോ�ോസ്്
ജോ�ോസഫിിന്റെ� മരണംം’, ‘ആത്മഗതംം’ മുതലാായ മരണംം പ്രമേ�യമാാവുന്ന കവിിതകളിിൽ ഈ മാായൽ
മഹാാശൂന്യയതയാായിി പരക്കുന്നു. ‘സ്വവന്തംം’, ‘താാമരപ്പൂവിിനു താാമരത്തംം’ മുതലാായ കവിിതകൾ ഓരോ�ോ
അനുഭവത്തിിന്റെ�യുംം തന്മയുംം ഉണ്മയുംം അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു. ഭാാഷതൻ മുനയേ�റ്റാാൽ പിിഞ്ചിിപ്പോ�ോവുന്ന
ശുദ്ധഭാാവങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ� ഇവയ്ക്കുംം പേ�രിില്ല. പൂവിിനുംം താാമരപ്പൂവിിനുംം നീീലത്താാമരപ്പൂവിിനുംം പേ�രു
ണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
നീീ ഇന്നുമാാത്രംം ചൂടുന്ന പൂവിിനു പേ�രെെന്ത്് എന്ന്് ചോ�ോദിിക്കുന്നതിിലൂടെെ അനുഭവത്തിിന്റെ�
സൂക്ഷ്മാാവസ്ഥയാാണ്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്. കുമാാരപ്പിിള്ളയുടെെ കവിിതയുടെെ തനിിമ ഇത്തരംം കവിിത
കളിിലാാണുള്ളത്്. സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിലെ� വൈൈകല്യയങ്ങളെ� വ്യയക്തിിയുടെെ സ്ഥാാനത്തുനിിന്നു വിിമർ
ശിിക്കുന്നവയാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഇനിിയൊ�ൊരു ഭാാഗംം. ‘തത്തച്ചേ� പൂമ്മ പൂമ്മ’,
‘കാായംംകുളംം’ മുതലാായവ. പിില്ക്കാാലത്ത്് ഈ ധാാര കൂടുതൽ വിികസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ‘കാാലത്തിിന്റെ�
കോ�ോലങ്ങൾ’ എന്ന സമാാഹാാരത്തിിൽ അത്തരത്തിിൽപെ�ട്ട കവിിതകളുണ്ട്്. അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി
ഭാാവഗീീതത്തിിന്റെ� ഘടനതന്നെ�യാാണ്് ഇവയ്ക്കുള്ളത്്.
സുഗതകുമാാരിി (1934- ) യുടെെ കവിിതകളാാണ്് ഇവിിടെെ ഇനിി പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടത്്. രൂപപരമാായ
പരീീക്ഷണങ്ങൾ ഏറെെയിില്ലാാത്തതുംം ഭാാവഗീീതപ്രവണവുമാാണ്് അവരുടെെ കവിിതകളെ�ങ്കിിലുംം ഈ
കാാലയളവിിലെ� ഏറ്റവുംം മിികച്ച ചിില കവിിതകൾ ആ കാാവ്യയസഞ്ചയത്തിിലുണ്ട്്. അഹേ�തുകംം എന്നു
തോ�ോന്നാാവുന്ന വിിഷാാദമാാണ്് ആ കവിിതകളുടെെ അന്തർധാാര. എന്നാാൽ അത്് കാാലാാത്മാാവിിനെ�
ആഴത്തിിൽ സ്പർശിിക്കുന്ന വിിഷാാദമാാണ്്. അസ്തിിത്വവസംംബന്ധമാായ ഉഴർച്ച, പരമമാായ നിിസ്സഹാായത,
സമർപ്പണബോ�ോധംം മുതലാായ ഭാാവങ്ങൾ ആ കാാലത്തിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളിിൽനിിന്ന്് സ്വാംം��ശീീകരിി
ച്ചവയാാണ്്. ‘ഗജേ�ന്ദ്ര മോ�ോക്ഷംം’, ‘കാാളിിയ മർദ്ദനംം’ മുതലാായ കവിിതകളിിൽ പൗൗരാാണിികേ�തിിവൃത്ത
ങ്ങൾ സാാർഥകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ആധുനിികഭാാവങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ രീീതിി നമ്മുടെെ
ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയിിൽ ധാാരാാളമാായിി കാാണപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്. ‘പാാവംം മാാനവഹൃദയ’ത്തിിലെ�
പിിടിിതരാായ്കയുംം ‘മുത്തുച്ചിിപ്പിി’യിിലെ� നിിസ്സഹാായതാാബോ�ോധവുംം ‘രാാജലക്ഷ്മിിയോ�ോട്് ’ എന്ന കവിിതയിിലെ�
സംംത്രാാസവുംം ആധുനിികമാായ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്്. ‘രാാത്രിിമഴ’, ‘രാാത്രിി’ മുതലാായ കവിിതകൾ
സവിിശേ�ഷമാായ നിിരീീക്ഷണരീീതിിയുടെെ ഫലങ്ങളാാണ്്. മുത്തുച്ചിിപ്പിി, പാാവംം മാാനവഹൃദയംം, രാാത്രിിമഴ,
ഇരുൾച്ചിിറകുകൾ മുതലാായ സമാാഹാാരങ്ങളിിലെ� കവിിതകൾ ഈയർഥത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യങ്ങളാാണ്്.
പിിൽക്കാാലത്ത്് പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങളിിലുംം സ്ത്രീീപ്രശ്നങ്ങളിിലുംം ഇടപെ�ടുന്ന, കേ�രളത്തിിലെ� പ്രധാാന
പ്പെ�ട്ട ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയാായിിത്തീീർന്നപ്പോ�ോൾ അത്തരംം വിിഷയങ്ങളുംം അവരുടെെ കവിിതക
ളിിൽ പ്രധാാനമാായിി. ‘പെ�ണ്കുഞ്ഞ്് 90-ൽ’, ‘ഇനിിയീീ മനസ്സിിൽ കവിിതയിില്ല’ മുതലാായ കവിിതകൾ
ഓർക്കാംം�. അതിിനിിടയിിലുംം ‘ദിില്ലിിയിിൽ തണുപ്പത്ത്് ’ പോ�ോലെ�യുള്ള കവിിതകളുംം അവർ എഴുതിി
ക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. സുഗതകുമാാരിിയുടെെ ഭാാവഗീീതമനസ്സ്് രാാധാാകൃഷ്ണപ്രണയത്തെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്ന
രാാധയെ�വിിടെെ? എന്ന ദീീർഘകാാവ്യയവുംം ശ്രദ്ധയർഹിിക്കുന്നു.
വിിഷ്ണുനാാരാായണൻ നമ്പൂതിിരിിയുടെെ (1939-) കവിിതകളുംം ഇവിിടെെ തന്നെ� പരാാമർശിിക്കുന്നതാാ
ണുചിിതംം. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചൊ�ൊരു ഗീീതംം എന്ന ആദ്യയസമാാഹാാരത്തിിലെ� കവിിതകളിിൽത്തന്നെ�,
സാാമൂഹിികമാായ ക്ഷേ�മത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ�, ത്യയജിിച്ചിിട്ടു ഭുജിിക്കുക, യജ്ഞശേ�ഷംം ഭുജിിക്കുക
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മുതലാായ വൈൈദിികസംംസ്കാാരവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം കാാണാംം�. ആർഷംം എന്നു വിിശേ�
ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന സംംസ്കാാരമാാണ്് ആ കവിിതകളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന പാാരമ്പര്യയബോ�ോധംം. ‘നിിഷാാദ
പർവംം’, ‘പശുപാാലപർവംം’ എന്നീീ സാാമാാന്യംം� നീീണ്ട കവിിതകൾ ഒന്നിിച്ചെ�ടുത്തു നോ�ോക്കിിയാാൽ
ആദിിമജീീവിിതത്തിിൽനിിന്ന്് ഇണയെ�യുംം കലയുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്ന സംംസ്കാാരത്തിിലേ�ക്ക്്
മനുഷ്യയർ നടന്നടുത്തതിിന്റെ� രേ�ഖകൾ കാാണാംം�. ആധുനിികതാാവാാദകാാലത്ത്് ഏറ്റവുമധിികംം പ്രണ
യകവിിതകൾ എഴുതിിയിിട്ടുള്ളതുംം ഇദ്ദേ�ഹമാാണ്്. പ്രണയഗീീതങ്ങളിിൽ അവ സമാാഹരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
മുഖംം എവിിടെെ ? എന്ന സമാാഹാാരവുംം ആ പേ�രിിലുളള കവിിതയുംം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാാർഹമാാണ്്. ഒരു
നാാൾ ഉണർന്നപ്പോ�ോൾ മുഖംം കാാണാാനിില്ല എന്ന അനുഭവത്തെ�, തന്മയെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന ആലോ�ോ
ചനകളിിലേ�ക്കു വിിടർത്താാനാാവുംം. ‘ആദമുംം ദൈൈവവുംം’ എന്ന കവിിത ഏദനിിൽനിിന്നു പുറത്താാക്ക
പ്പെ�ട്ടതിിൽ, സ്വവന്തമാായിി ജീീവിിതംം കരുപ്പിിടിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നതിിൽ, അഭിിമാാനിിക്കുന്ന മനുഷ്യയനെ�
ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. സാാമാാന്യയമാായിി ഭാാവഗീീതങ്ങളുടെെ ഘടനയാാണ്് വിിഷ്ണുനാാരാായണൻ നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
കവിിതകൾക്കുംം. ഇന്ത്യയയുടെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ ഊന്നിിയുള്ള നോ�ോട്ടംം അവയിിൽ വ്യയക്തവുമാാണ്്.
ഭാാവഗീീതത്തെ� പുതുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന ഈ ധാാരയോ�ോടു ഒട്ടൊ�ൊക്കെ� ചേ�ർന്നുംം എന്നാാൽ ഇടയ്ക്ക്്
ഇടഞ്ഞുമുള്ള മറ്റൊ�ൊരു കൂട്ടംം കവിിതകളാാണ്് ഇനിി നമ്മുടെെ ശ്രദ്ധയാാകർഷിിക്കുന്നത്്. മാാധവൻ
അയ്യപ്പത്ത്്, എംം. എൻ. പാാലൂർ, ചെ�റിിയാാൻ കെ�. ചെ�റിിയാാൻ മുതലാായവരുടെെ കവിിതകളാാണ്്
ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ, കക്കാാട്്, ആറ്റൂർ രവിിവർമ, കടമ്മനിിട്ട മുതലാായിി, ആധു
നിികതാാവാാദകവിിതയിിലെ� സുപ്രധാാനകവിികളിിലേ�ക്കു കടക്കുന്നതിിനു മുൻപ്് ഈ ധാാരയെ�ക്കുറിിച്ചു
പറയുന്നതാായിിരിിക്കുംം ഉചിിതംം.
1950-കളുടെെ അവസാാനവുംം 1960-കളുടെെ ആദ്യയവുമാായാാണ്് ചെ�റിിയാാൻ കെ�. ചെ�റിിയാാന്റെ�
(1932-) പ്രസിിദ്ധകവിിതകൾ രചിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അവ സമാാഹരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് 1980-കളുടെെ മധ്യയത്തോ�ോ
ടെെയുംം. 1984-ലുംം 1986-ലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച കുശനുംം ലവനുംം കുചേ�ലനുംം, ഭ്രാാന്തനുംം ഭസ്മാാസുരനുംം
എന്നീീ സമാാഹാാരങ്ങളിിലാാണ്് ഇക്കാാലത്തെ� കൃതിികൾ ഉൾപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഇതിിഹാാസങ്ങളിിൽനിിന്നോ�ോ പുരാാണങ്ങളിിൽനിിന്നോ�ോ കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� സ്വീീ�കരിിച്ച്്, തിികച്ചുംം
ആധുനിികമാായ രീീതിിയിിൽ അവരുടെെ സങ്കീീർണമാായ മാാനസിികജീീവിിതംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നതിിലൂടെെ
ആധുനിികജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു വീീക്ഷണംം നല്കുന്നവയാാണ്് ചെ�റിിയാാന്റെ� പ്രധാാനകവിിതകൾ.
‘കുശനുംം ലവനുംം’, ‘ലക്ഷ്മണനുംം ഊർമിിളയുംം’, ‘കുചേ�ലൻ’, ‘ഭസ്മാാസുരൻ’, ‘ശകുന്തള’, ‘പള്ളിിമുറ്റത്ത്്’,
‘മുടിിയനാായ പുത്രൻ’ തുടങ്ങിി പല കവിിതകളുംം ഈ സ്വവഭാാവത്തിിലുള്ളവയാാണ്്. ‘കുശനുംം ലവനുംം’
എന്ന പ്രശസ്തരചന, ശ്രീീരാാമന്റെ� യാാഗാാശ്വവത്തെ� പിിടിിച്ചുകെ�ട്ടിിവന്ന കുശലവന്മാാർ സീീതയോ�ോടു
ചെ�യ്യുന്ന സംംഭാാഷണത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിലാാണ്്. ശ്രീീരാാമനെ� നിിശിിതമാായിി വിിചാാരണ ചെ�യ്യുന്ന കുശല
വന്മാാരുംം, തന്നെ� കാാട്ടിിലയച്ചതിിലൂടെെ വ്യയക്തിിദുഃഃഖംം കടിിച്ചമർത്തിി പ്രജാാഹിിതംം പാാലിിച്ച രാാജാാവിിന്റെ�
മനസ്സുകാാണുന്ന സീീതയുംം രാാമാായണസന്ദർഭത്തെ� പുതുക്കുന്നുണ്ട്്. കുശലവന്മാാരുടേ�ത്് രാാമവിിമർ
ശനത്തിിന്റെ� നിിലവിിലുള്ള പാാഠംംതന്നെ�യെ�ന്നു പറയാംം�. സീീതയുടേ�ത്് പുത്രവാാത്സല്യയത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
മനസ്സിിന്റെ� സങ്കീീർണഗതിിയെ�ക്കൂടിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വിിധ്വംം�സശക്തിികൊ�ൊണ്ടു ശിിവനു തുല്യയനാാ
യിിത്തീീരുന്ന ഭസ്മാാസുരൻ, വിിധ്വംം�സസിിദ്ധിികൾ ആർജ്ജിിക്കുകയുംം വിിവേ�കംം നശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുന്ന ആധുനിികമനുഷ്യയൻതന്നെ�യാാണ്്. പുരാാണകഥയിിൽനിിന്ന്് അല്പംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി,
വിിഷ്ണുസന്നിിധിിയിിലുംം ഈ സംംഹാാരശക്തിി അജയ്യമാായിിരിിക്കുമെെന്നു സൂചിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണു കവിിത
അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ആരാാധനാാലയമാായിിരിിക്കേ�ണ്ട പള്ളിി കള്ളന്മാാരുടെെ സങ്കേ�തമാാക്കിിയവരെെ
ക്രിിസ്തു പുറത്താാക്കിിയെ�ന്ന ബൈൈബിിൾസൂചനയുടെെ ആധുനിികവ്യയഖ്യാാ�നമാാണ്് ‘പളളിിമുറ്റത്ത്്’ എന്ന
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കവിിത. ക്രിിസ്തുവിിന്റെ� ക്രോ�ോധത്തിിനുമുമ്പിിൽ എല്ലാാവരുംം ഭയപ്പെ�ട്ടോ�ോടുകയാാണെ�ങ്കിിലുംം പശ്ചാാത്താാ
പവിിവശനാായ ഒരാാൾമാാത്രംം ഓടുന്നിില്ല; അന്ധന്മാാർക്കുംം മുടന്തന്മാാർക്കുംം പാാപിികൾക്കുമൊ�ൊപ്പംം
നിില്ക്കുന്നു. ഇവിിടെെ മനുഷ്യയന്റെ� പശ്ചാാത്താാപംം ആത്മാാഭിിമാാനമാായിി തിിളങ്ങുന്നുവെ�ന്നുംം പറയാംം�.
ഇവയിിൽ നിിന്നു അല്പംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് ‘കണ്ണാാടിിജ്ജന്നൽ’, ‘ജീീവിിതമെെന്ന ബോ�ോറ്്’ മുതലാായ
കവിിതകൾ. നഗരജീീവിിതത്തിിൽ ഇടത്തരക്കാാരൻ അനുഭവിിക്കുന്ന ഏകാാകിിതയുംം മടുപ്പുംം എന്ന,
ആധുനിികതാാവാാദ കവിിതകളിിലെ� മുഖ്യയപ്രമേ�യങ്ങളിിലൊ�ൊന്നു തന്നെ�യാാണ്് ‘ജീീവിിതമെെന്ന
ബോ�ോറ്് ’ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. അറുപതുകൾക്കുശേ�ഷമുള്ള ചെ�റിിയാാൻ കവിിതകളിിൽ ഒരു തരംം
നർമബോ�ോധംം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്്. അനുഭവങ്ങളെ�യോ�ോ വസ്തുതകളെ�യോ�ോ അല്പമൊ�ൊന്ന്് അകന്നുനിി
ന്നു വീീക്ഷിിക്കുകയുംം അപ്പോ�ോൾ പ്രതിിഭാാസിിക്കുന്ന അസംംബന്ധസ്വവഭാാവംം സൂചിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
കവിിതകളാാണിിവ. പവിിഴപ്പുറ്റ്് എന്ന കാാവ്യയകഥാാസമാാഹാാരത്തിിലെ� ഇനങ്ങളിിലുംം മറ്റു കവിിതകളിിലുംം
ഈ സ്വവഭാാവമുണ്ട്്. ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ വ്യയക്തവുംം വ്യയതിിരിിക്തവുമാായ ശബ്ദംം
കേ�ൾപ്പിിച്ച ചെ�റിിയാാൻ. കെ�. ചെ�റിിയാാന്റെ� തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിിതകൾ 2004 ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു.
എംം.എൻ. പാാലൂരിിന്റെ� (1932-2019) ആദ്യയകാാലകവിിതകളിിൽ വലിിയ ലോ�ോകത്തിിനു മുമ്പിിൽ
പകപ്പോ�ോടെെയുംം എന്നാാൽ നർമബോ�ോധംം വിിടാാതെ�യുംം നിില്ക്കുന്ന മനുഷ്യയനെ� കാാണാംം�. 1962 ൽ പ്ര
സിിദ്ധീീകരിിച്ച പേ�ടിിത്തൊ�ൊണ്ടൻ എന്ന ആദ്യയസമാാഹാാരത്തിിലെ� ‘വിിമാാനത്താാവളത്തിിൽ ഒരു കവിി’
ആവണംം പാാലൂരിിന്റെ� ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ട കവിിത. ഒരു കിിറുക്കനെ�പ്പോ�ോലെ� തോ�ോന്നിിക്കുന്ന ആ
കവിി അനാാസിിൻ പ്രധാാന ഭക്ഷണമാാക്കുന്നവനാാണെ�ന്ന അതിിലെ� ഈരടിിയുംം വളരെെ ശ്രദ്ധിിക്ക
പ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ആധുനിികനഗരജീീവിിതത്തിിൽ ഒന്നുമല്ലാാതാായിിപ്പോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയൻ മലയാാളത്തിിലെ�
ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയുടെെ പ്രധാാനപ്രമേ�യങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്. പാാലൂരിിന്റെ� ആദ്യയകാാലകവിിത
കളിിലുംം അതുണ്ട്്. വലിിയസംംഘർഷങ്ങളുംം ദുരിിതങ്ങളുംം ഒട്ടൊ�ൊരു നിിസ്സംംഗതയോ�ോടെെ അകന്നുനിിന്നു
കാാണുന്ന സ്വവഭാാവംം പാാലൂർക്കവിിതകളിിൽ ആദ്യം�ംമുതൽ കാാണാംം�. ‘പേ�ടിിത്തൊ�ൊണ്ടൻ’, ‘ഇന്റർവ്യൂൂ’,
‘ഗതിികെ�ട്ട ഈശ്വവരൻ’ എന്നീീ കവിിതകളിിൽ ഈശ്വവരനാാണു മുഖ്യയകഥാാപാാത്രംം. ജീീവകോ�ോടിികളെ�
എരിിയിിച്ചു ഹുക്കവലിിച്ചാാസ്വവദിിക്കുന്ന ഭീീരുവാായാാണ്് ‘പേ�ടിിത്തൊ�ൊണ്ടനിി’ൽ ഈശ്വവരനെ� ചിിത്രീീകരിി
ക്കുന്നത്്. ദേ�വത്വവത്തെ�ക്കാാൾ നരത്വംം� അഭിികാാമ്യയമാാകുന്ന അവസ്ഥയാാണ്് ഈ കവിിതകളിിലുള്ളത്്.
വലിിയലോ�ോകവുംം ചെ�റിിയ -എന്നാാൽ ആത്മബോ�ോധമുള്ള- മനുഷ്യയനുംം എന്ന കല്പനതന്നെ�യാാണ്്
തീീർത്ഥയാാത്ര എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ� ‘വലിിയഹോ�ോട്ടൽ’ എന്ന കവിിതയിിലുമുള്ളത്്.
ഇതിിഹാാസകഥാാപാാത്രങ്ങളെ�യുംം സന്ദർഭങ്ങളെ�യുംം മുൻനിിർത്തിി സമകാാലിികസമസ്യയകൾ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി ഈ കാാലയളവിിലെ� കവിിതകളിിൽ സാാധാാരണമാാണല്ലോ�ോ. ആ അർത്ഥ
ത്തിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കവിിതയാാണു ‘അന്ത്യയയാാത്ര’. കാാടുകാാട്ടിിനടന്ന ഗോ�ോപാാലബാാലനിിൽനിിന്ന്്
ഗീീതയോ�ോതിിയ തത്ത്വവവേ�ദിിയിിലേ�ക്കുള്ള പരിിണാാമംം നിിർവേ�ദത്തിിന്റെ� സ്വവരത്തിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന
കവിിതയാാണിിത്്. 1980 കളോ�ോടെെ ഇതിിഹാാസസന്ദർഭങ്ങൾ, പ്രത്യേ�േകിിച്ചു മഹാാഭാാരതസന്ദർഭങ്ങൾ,
നേ�രിിട്ട്് ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന പല കവിിതകളുംം പാാലൂർ എഴുതുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരംം കവിിതകളുടെെ സമാാ
ഹാാരമാാണു കലിികാാലംം. ഭംംഗിിയുംം അഭംംഗിിയുംം എന്ന സമാാഹാാരവുംം ഈ അർത്ഥത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യ
മാാണ്്. ധർമനിിഷ്ഠയുംം അകർമണ്യയതയോ�ോടുള്ള വിിമർശനവുമാാണ്് ഇക്കാാലത്ത പാാലൂർക്കവിിതയിിൽ
ഉടനീീളമുള്ളത്്.
മലയാാളകവിിത ആധുനിികതയുടെെ അമ്പരപ്പിിലേ�ക്കുംം അർത്ഥവത്തയിിലേ�ക്കുംം കണ്ണുമിിഴിി
ക്കുന്നത്് മാാധവൻ അയ്യപ്പത്തിിന്റെ�(1934-) കവിിതകളിിലൂടെെയാാണെ�ന്നുംം “പുതിിയ സംംവേ�ദനവുംം
ആധുനിിക നഗരസംംസ്കൃതിിയുംം അതിിന്റെ� അനേ�കംം കാാവ്യയപരവുംം ദാാർശനിികവുമാായ പ്രശ്നങ്ങളുംം
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മലയാാളത്തിിൽ ആദ്യയമാായിി പ്രതിിവിിധിിതേ�ടുകയാായിിരുന്നു” ഈ കവിിതകളിിലെ�ന്നുംം എൻ. എൻ.
കക്കാാട്് (2010:258) എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. 1969-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ജീീവചരിിത്രക്കുറിിപ്പുകൾ എന്ന സമാാ
ഹാാരത്തിിലെ� ‘മണിിയറയിിലേ�ക്ക്്’, ‘മണിിയറയിിൽ’, ‘ജീീവചരിിത്രക്കുറിിപ്പുകൾ’ മുതലാായ കവിിതകൾ
മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് അദ്ദേ�ഹമിിതു പറഞ്ഞത്്. ആധുനിികവാാദകവിിതയുടെെ ശിില്പപരമാായ സവിിശേ�
ഷതകളുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായിിത്തുടങ്ങുന്നത്് ഈ കവിിതകളിിലാാണ്്. ഭാാവഗീീതപരത കുറഞ്ഞതുംം ഗദ്യയ
പദ്യയങ്ങൾ മിിശ്രണംം ചെ�യ്യുന്നതുമാായ രീീതിി ഈ കവിിതകളിിൽ പലതിിനുമുണ്ട്്.
നഗരത്തിിൽ ജീീവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന ഇടത്തരക്കാാരന്റെ� നോ�ോട്ടമാാണ്് ഈ കവിിതകളിിലുള
ളത്്. നാാട്ടിിൻപുറത്തിിന്റെ� സ്വവച്ഛതകൾ ഉള്ളിിലുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് നഗരജീീവിിതത്തോ�ോടു പൂർണമാായിി
ചേ�രാാനാാവുന്നുമിില്ല. നാാഗരിികമെെന്നു പറയാാവുന്ന നിിർവിികാാരത വാാസ്തവത്തിിൽ പുറമേ�യ്ക്കു മാാത്ര
മേ�യുള്ളു. അയ്യപ്പത്തിിന്റെ� ഈ കാാലത്തെ� പല കവിിതകളിിലുംം കിിളിി മുഖ്യയസാാന്നിിധ്യയമാാണ്്. അത്്
നഗരജീീവിിതത്തിിനിിടയിിലെ� വിിവേ�കത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവച്ഛതയുടെെയുംം സൂചകമാാണ്്. സങ്കീീർണതയുംം
നിിർവിികാാരതയുംം ഉള്ളപ്പോ�ോൾത്തന്നെ�, വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവച്ഛതയുടെെയുംം ഇഴകൾകൊ�ൊണ്ടുകൂടിി
നെ�യ്തവയാാണ്് അയ്യപ്പത്തിിന്റെ� കവിിതകൾ. ‘ജീീവചരിിത്രക്കുറിിപ്പുകൾ’ പോ�ോലുള്ള കവിിതകളിിൽ
എവിിടെെയുംം വേ�രുകളിില്ലാാത്ത വാാടകവീീട്ടുവാാസിിയാാണ്് മുഖ്യയ ആലംംബനവിിഭാാവംം. തിിന്നുതീീർക്കേ�ണ്ട
ഫയലുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മടുപ്പുംം വ്യയർഥതയുംം വെ�ളിിവാാക്കുന്നു.
പുരാാണേ�തിിഹാാസങ്ങളിിൽനിിന്നുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പുതുക്കിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി അയ്യപ്പ
ത്തിിൽ കാാര്യയമാായിില്ലെ�ങ്കിിലുംം കാാളിിദാാസകൃതിികളുടെെയുംം നളചരിിതത്തിിന്റെ�യുംം സംംസ്കാാരംം കൊ�ൊണ്ടു
സവിിശേ�ഷവത്്കരിിച്ചാാണ്് ആധുനിികാാനുഭവങ്ങളെ� അദ്ദേ�ഹംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്. ‘ജീീവചരിിത്രക്കു
റിിപ്പുകളിി’ലെ� ഏകാാകിിയാായ നാായകന്റെ� നാായിികാാപരിിത്യാാ�ഗത്തിിന്് ബുദ്ധന്റെ� യശോ�ോധരാാപരിിത്യാാ�
ഗത്തിിന്റെ�യുംം നളന്റെ� ഭൈൈമീീപരിിത്യാാ�ഗത്തിിന്റെ�യുംം മാാനംം നല്കുന്നത്് ഉദാാഹരണംം. പതനംം, യാാത്ര,
അന്വേ�േഷണംം എന്നീീ പ്രമേ�യങ്ങൾ ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയിിൽ വളരെെയുണ്ട്്. ‘ജീീവചരിിത്രക്കു
റിിപ്പുകൾ’, ‘മണിിയറയിിലേ�ക്ക്്’, ‘മണിിയറയിിൽ’ മുതലാായ കവിിതകളിിൽ ആ പ്രമേ�യങ്ങളുമുണ്ട്്.
1970-കളോ�ോടെെ സമകാാലിിക ജീീവിിതാാവസ്ഥയുടെെ വിിമർശനമെെന്ന നിിലയിിൽ വാായിിക്കാാവുന്ന
ചിില കവിിതകൾ അയ്യപ്പത്ത്് എഴുതിി. വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� ശക്തിികൾതന്നെ� സ്ഥാാപനവത്്കരിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� വിിമർശനമാാണ്് ‘പീീഠംം’ എന്ന കവിിത. ‘മലയന്റെ� വാാഴ, മലയന്റ മക്കൾ’ എന്ന
കവിിത ഭൂപരിിഷ്കരണാാനന്തരരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� വിിമർശനമാായിി വാായിിക്കാംം�. പണ്ട്് മലയപ്പുലയന്റെ�
വാാഴക്കുല കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോയത്് ജന്മിിയാാണെ�ങ്കിിൽ ഇന്നത്് അപഹരിിക്കുന്നത്് നേ�താാക്കളാാണെ�ന്നേ�
വ്യയത്യാാ�സമുള്ളൂ. വാാഴയുടെെ സ്ഥാാനത്ത്് ഇന്നുള്ളത്് കൊ�ൊടിികൾ. അവപിിഴുതുമാാറ്റിി അവിിടെെ മലയന്റെ�
മക്കൾ വാാഴനടുമെെന്ന പ്രതീീക്ഷ നേ�താാക്കളെ� ജനങ്ങൾ നയിിക്കുന്നതിിന്റെ� സൂചനയാാവാം�ം.
അയ്യപ്പത്തിിന്റെ� രചനാാജീീവിിതത്തിിൽ പിിന്നീീടു ശ്രദ്ധേ�യമാായുള്ളത്് 1990 കളുടെെ അവസാാനംം,
ഹൈൈകു കവിിതകളുടെെ ഛാായയിിൽ എഴുതിിയ ചിില കവിിതകളാാണ്്. ഇക്കാാലത്ത്് അദ്ദേ�ഹംം ചെ�യ്ത
ധർമപദത്തിിന്റെ� പരിിഭാാഷയുംം വളരെെ ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ� പ്രസ്ഥാാനാാത്മകസ്വവഭാാവങ്ങൾ അയ്യപ്പത്തിിന്റെ� ആദ്യയകാാലകവിിത
കളിിലാാണ്് കൂടുതലുള്ളത്്. അവയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ, എൻ.എൻ. കക്കാാട്്, കടമ്മനിിട്ട
രാാമകൃഷ്ണൻ, ആറ്റൂർ രവിിവർമ, സച്ചിിദാാനന്ദൻ, കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള മുതലാായവരുടെെ കവിിതകൾകൂടിി
വന്നതോ�ോടെെ അത്് അവഗണിിക്കാാനാാവാാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാാനമാായിി. പരമ്പരാാഗതകാാവ്യയരീീതിികളെ�
വ്യയത്യയസ്ത രീീതിികളിിൽ അപരിിചിിതവത്്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളാായിിരുന്നു അവ.
താാൻ ആരാാണെ�ന്ന ചോ�ോദ്യയവുംം അസ്തിിത്വവത്തിിന്റെ� അർത്ഥത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണവുംം
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മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദസാാഹിിത്യയത്തിിൽ മുഖ്യയമാാണ്്. കവിിതയിിൽ, വളർന്നുവരുന്ന
നഗരസംംസ്കാാരത്തിിൽ ഗ്രാാമീീണന്് അനുഭവപ്പെ�ടുന്ന മനംംപിിരട്ടലാായിി ഈ അനുഭവംം ആവിിഷ്കരിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അയ്യപ്പത്തിിന്റെ�യുംം ചെ�റിിയാാന്റെ�യുംം മറ്റുംം ചിില കവിിതകളിിൽ നഗരജീീവിിതത്തിിൽ
അന്യയവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന മനുഷ്യയന്റെ� ചിിത്രമുണ്ടല്ലോ�ോ. ആ പ്രമേ�യത്തിിന്് കൂടുതൽ മിിഴിിവുകിിട്ടുന്നത്്
എൻ.എൻ. കക്കാാടിിന്റെ� (1927-1987) കവിിതകളിിലാാണ്്.
ഇതിിഹാാസപുരാാണാാദിികളിിൽനിിന്ന്് ഊറിിക്കൂടിിയ ധർമാാദർശവുംം ഗ്രാാമീീണജീീവിിതത്തിിന്റെ�
സ്വവച്ഛതയോ�ോടുള്ള ആഭിിമുഖ്യയവുംം വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� സജീീവഘടകങ്ങളാായിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ�, ഉപജീീവ
നാാർഥംം നഗരത്തിിൽ ചേ�ക്കേ�റേ�ണ്ടിിവരുന്ന ഇടത്തരക്കാാരന്റെ� ധർമസങ്കടങ്ങൾ സങ്കീീർണമാായ
ശിില്പസംംവിിധാാനത്തോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് കക്കാാടിിന്റെ� മുഖ്യയസംംഭാാവന. 1963,
പാാതാാളത്തിിന്റെ� മുഴക്കംം, വജ്രകുണ്ഡലംം എന്നീീ കൃതിികൾ ഈ അർത്ഥത്തിിൽ സവിിശേ�ഷംം
ശ്രദ്ധാാർഹങ്ങളാാണ്്. മുക്തഛന്ദസ്സ്്, തനതാായ താാളഘടനകളുടെെ വിിന്യാാ�സംം; നഗരഭീീകരതയെ�
കുറിിക്കാാൻ പാാശ്ചാാത്യയഭാാവനയിിൽനിിന്നു ബ്രാാബ്്ഡിിങ്് നാാഗൻ രക്ഷസ്സ്് എന്ന കഥാാപാാത്രത്തെ�യുംം
കേ�രളത്തിിലെ� പരമ്പരാാഗതകലാാരൂപങ്ങളിിൽനിിന്നു കണ്ടപ്പൻ, ദാാരുകൻ മുതലാായ പാാത്രങ്ങ
ളെ�യുംം സ്വീീ�കരിിച്ചു പുതുക്കിിയുള്ള വിിനിിയോ�ോഗംം, കണ്വവൻ, ശകുന്തള മുതലാായ ഇതിിഹാാസപാാത്ര
ങ്ങളെ�യുംം അവയ്ക്കു യോ�ോജിിച്ച സന്ദർഭങ്ങളുംം തലകുത്തിി നിിർത്തിി സമകാാലിികതയുടെെ വിിപര്യയയംം
ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി, ഇതരകൃതിികളിിൽ നിിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിികൾ; വർണനകൾ ഒഴിിവാാക്കിി ദാാർഢ്യംം�
വരുത്തിിയ ശിില്പംം എന്നിിങ്ങനെ� ഈ കവിിതകളുടെെ സ്വവഭാാവംം കക്കാാടുകവിിതയുടെെ മുഖമുദ്രയാായിി
മനസ്സിിലാാക്കപ്പെ�ട്ടു. ‘പാാതാാളത്തിിന്റെ� മുഴക്കംം’ എന്ന കവിിതയിിലാാണ്് ഈ പ്രമേ�യംം അതിിശക്ത
മാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
രൂപകങ്ങൾ നിിറഞ്ഞ ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം നഗരാാനുഭവത്തിിന്റെ� തീീക്ഷ്ണതകൾ ആവിി
ഷ്കരിിക്കുന്നത്്. കണ്ണുപൊ�ൊട്ടിിക്കുന്ന വെ�ളിിച്ചവുംം കാാതടിിപ്പിിക്കുന്ന ഒച്ചയുമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ ജീീവിിയാായിി
നഗരവുംം അതിിന്റെ� സിിരകളിിലൂടെെ ഒഴുകുന്ന അസംംഖ്യംം� ജീീവിികളിിലൊ�ൊരാാളാായിി മനുഷ്യയനുംം രൂപണംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതിിലൂടെെ ആധുനിികനഗരപരിിഷ്കൃതിിയിിൽ വെ�റുംം മനുഷ്യയന്റെ� സ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയ
ക്തമാായ ചിിത്രമാാണു കക്കാാടു വരയ്ക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ ഉപജീീവനത്തിിനു നഗരത്തെ� ആശ്രയിിക്കാാതെ�
മനുഷ്യയനു കഴിിയിില്ലതാാനുംം. ഈ സംംഘർഷംം തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവുന്നത്് അവസ്ഥയിിൽനിിന്ന്് ഉയർന്നു
നിില്ക്കുന്ന വ്യയക്തിിയാായിി മനുഷ്യയനെ� സങ്കല്പിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്നതുംം ശ്രദ്ധാാർഹമാാണ്്. സാാമാാന്യയ
മാായിി പറഞ്ഞാാൽ ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയിിലെ� മനുഷ്യയന്റെ� സ്ഥാാനംം ഈ വ്യയക്തിിയുടേ�താാണ്്.
മൂല്യയങ്ങളെ� ഗ്രാാമമാായുംം അവയ്ക്കു ഭീീഷണിിയാായ ശക്തിികളെ� നഗരമാായുംം തിിരിിച്ചറിിയത്തക്കവിിധമാാണ്്
കക്കാാടുകവിിതയുടെെ സംംവിിധാാനംം. ധർമജനെ� പേ�പ്പട്ടിി കടിിക്കുന്നു, പ്രഹ്ലാാദനെ� നരസിംം�ഹംം വലിിച്ചു
കീീറുന്നു മുതലാായിി ഇതിിഹാാസ സൂചനകളെ� തലകുത്തിി നിിർത്തിി മൂല്യയത്തകർച്ച എന്ന ആശയംം
ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിിയുമുണ്ട്്. വജ്രകുണ്ഡലംം പോ�ോലുള്ള കവിിതകളിിൽ സൂചിിതമാാവുന്ന, അധിികാാരവുംം
സമ്പത്തുംം കമ്പോ�ോളവ്യയവസ്ഥയുംം കൂടിിക്കുഴഞ്ഞ സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര ഇന്ത്യയൻ സമൂഹംം ഈ നഗരത്തിി
ന്റെ� വിിപുലീീകരിിച്ച രൂപമെെന്നുതന്നെ� പറയാംം�.
കടമ്മനിിട്ട രാാമകൃഷ്ണന്റെ� (1935- 2008) ചിില കവിിതകളിിലുംം ഈ പ്രമേ�യംം വിികസിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ആഴത്തിിലുള്ള ഭൂതകാാലബോ�ോധമാായാാണ്് അവയിിൽ നഗരസംംസ്കൃതിിയോ�ോടുള്ള പ്രതിികരണംം പ്ര
വർത്തിിക്കുന്നത്്. കാാർഷിികവുംം അനുഷ്ഠാാനനിിർഭരവുമാായ ഗ്രാാമീീണ ജീീവിിതരീീതിിയാാണ്് ആ കവിി
തകളുടെെ കേ�ന്ദ്രംം. ഈ ഗ്രാാമാാവബോ�ോധംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട പ്രകൃതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിലാാപമാായുംം അതു
വീീണ്ടെ�ടുക്കുമെെന്ന നിിശ്ചയമാായുംം പിില്ക്കാാലകവിിതകളിിൽ വിികസിിക്കുന്നുണ്ട്്. ജന്മിിത്വംം�പോ�ോലുള്ള
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എല്ലാാ അധിികാാരശക്തിികളോ�ോടുംം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന വിിപ്ലവബോ�ോധമാായാാണ്് ആ നിിശ്ചയംം പ്രവർത്തിിക്കു
ന്നത്്. ഈ ഭൂതകാാലാാദർശത്തിിൽ സങ്കല്പത്തിിന്റെ� ചാായംം കലർന്നിിട്ടുണ്ടെ�ന്നതിിനു സംംശയമിില്ല.
കാാവുംം പടയണിിയുംം ഭഗവതിിയുംം നിിലനിില്ക്കുന്ന സംംസ്കാാരംം കടമ്മനിിട്ടക്കവിിതയുടെെ അടിിപ്പടവാാണ്്.
‘ഒരുപാാട്ട്്’, ‘കോ�ോഴിി’, ‘പുരുഷസൂക്തംം’ മുതലാായ പല കവിിതകളിിലുംം അതുണ്ട്്. ‘കാാട്ടാാളൻ’, ‘കിിരാാത
വൃത്തംം’, ‘ശാാന്ത’ മുതലാായവയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയേ�ണ്ടതുമിില്ല. പരുക്കൻ യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളിിൽ മങ്ങിിപ്പോ�ോ
കുന്ന ഗ്രാാമസങ്കല്പമാാണു ‘കടമ്മനിിട്ട’യിിലുള്ളത്്. ഇരുമ്പുചക്രങ്ങൾ അപ്പംം നിിർമ്മിിക്കുന്ന നഗരത്തിിൽ
അരഞ്ഞു തീീരുന്ന ജീീവിിതമാാണു ‘പുരുഷസൂക്ത’ത്തിിൽ ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
പക്ഷേ�, കടമ്മനിിട്ടക്കവിിതകളിിൽ നഗരസംംസ്കാാരംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് മുഖ്യയമാായുംം ഗ്രാാമീീണജീീ
വിിതത്തിിന്റെ� വീീണ്ടെ�ടുക്കൽ എന്ന പ്രമേ�യമാായാാണ്്. ‘കിിരാാതവൃത്തംം’, ‘ശാാന്ത’, ‘കുറത്തിി’ മുതലാായിി
കടമ്മനിിട്ടക്കവിിതയുടെെ രചനാാ സവിിശേ�ഷതകൾ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന കവിിതകളെ�ല്ലാം�ം ഇവിിടെെ
ഉദാാഹരിിക്കാംം�. പരിിഷ്കരിിച്ചതെ�ന്നു തോ�ോന്നാാത്തതുംം നാാടൻ വീീറ്് നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നതുമാായ ഭാാഷ,
കരുത്തിിന്റെ� ധ്വവനിികളുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന താാളബോ�ോധംം, സംംസ്കൃതത്തിിൽനിിന്ന്് ഊറിിക്കൂടിിയ രചനാാ
സങ്കല്പങ്ങൾക്കുപകരംം ദ്രാാവിിഡത്തിിന്റേ�തെ�ന്നു സങ്കല്പിിക്കാാവുന്ന രചനാാസംംവിിധാാനംം മുതലാായവ
യാാണിിവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ സമൂഹങ്ങളിിൽ കവിിതന്നെ� ചൊ�ൊല്ലിിയാാണ്് ഈ
കവിിതകൾ ശക്തമാായിി പ്രചരിിപ്പിിച്ചതെ�ന്ന വസ്തുതയുംം പരിിഗണിിക്കണംം. രചനാാപരമാായ ഈ
സവിിശേ�ഷതകൾ വാാമൊ�ൊഴിിക്കു കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്നതാായിിരുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�.
ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ചിില കവിിതകൾ ആറ്റൂർ രവിിവർമ (1930-2019) യുടേ�താാണ്്.
‘ഒരു പുതിിയ മനുഷ്യയൻ’ എന്ന അപ്രസിിദ്ധകവിിത കല്ലുംം ഉരുക്കുംം മണലുംം പുതിിയ മട്ടിിൽ കൂട്ടിി
വാാർത്ത മനുഷ്യയനെ�പ്പറ്റിിയാാണ്്. വൈൈരുധ്യയങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുകൂടിിയവരാാണു നാാഗരിികർ എന്നാാണ്്
ആ കവിിതയുടെെ സൂചന. ‘നഗരത്തിിൽ ഒരു യക്ഷൻ’ എന്നകവിിതയാാവട്ടെെ, നഗരജീീവിിതംം, നഷ്ട
പ്പെ�ട്ട അനുഭവങ്ങൾക്ക്് മൂല്യംം� കൂട്ടുന്നതിിനെ� സ്മരണയിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു. ആധുനിികമനുഷ്യയന്റെ�
ഏകാാകിിതയുംം ശൂന്യയതയുംം ഭയവുംം ആണ്് ആറ്റൂർ ഇത്തരംം കവിിതകളിിൽ മുഖ്യയമാായുംം ആവിിഷ്കരിിക്കു
ന്നത്്. അർത്ഥപൂർണമാായ ബന്ധങ്ങളോ�ോ അതിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളോ�ോ ഇല്ലാാത്ത നഗരവാാസിിയുടെെ
വിിഹ്വവലത ‘അവൻ ഞാാനല്ലോ�ോ’ എന്ന കവിിതയിിലുണ്ട്്. സ്വവർഗത്തിിൽനിിന്നു പതിിച്ചുപോ�ോയ മനുഷ്യയൻ
പല പടവുകളുംം കടന്ന്് ആധുനിികനാാഗരിികതയിിൽ എത്തിിച്ചേ�രുന്നതിിന്റെ� ചിിത്രംം ‘നിിത്യയവിിരഹംം’
എന്ന കവിിതയിിലുണ്ട്്. ‘അജ്ഞേ�യമാാമിിദ്ദിിക്കോ�ോടിിണങ്ങാാൻ കഴിിയാാത്തൊ�ൊരന്യയൻ, പിിതൃഗൃഹവിി
രഹാാർത്തൻ’ എന്നിിങ്ങനെ� ഈ മനുഷ്യയനു നൽകുന്ന വിിശേ�ഷണങ്ങൾ നഗരത്തിിലെ� പുതിിയ
അനുഭവങ്ങളോ�ോട്് ഇണങ്ങാാൻ കഴിിയാാത്തയാാളുടേ�തുമാാവാം�ം. എന്നാാൽ ഇവയിിലൊ�ൊന്നുംം തിിളക്കമുള്ള
ആദർശമാായിി ഭൂതകാാലംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നിില്ല എന്നതാാണ്് ഇതരകവിിതകളിിൽനിിന്ന്് ഇവയെ�
വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്ന ഒരു ഘടകംം.
വ്യയക്തിിയാായിിത്തീീർന്ന ആധുനിികമനുഷ്യയനിിൽ നഗരസംംസ്കാാരംം ഉണർത്തുന്ന ഭാാവങ്ങളാാണ്്
ഈ കവിിതകളിിൽ സാാമാാന്യേ�േന കാാണുന്നത്്. വ്യയക്തിിവാാദത്തിിന്റെ� വീീക്ഷണങ്ങളുംം ഈ സന്ദർഭ
ത്തിിലെ� ചിില കവിിതകളിിലുണ്ട്്. അസ്തിിത്വവവാാദപരമാായ ആശയങ്ങൾക്ക്് ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ
പ്രസക്തിിയുണ്ട്്. കുരുക്ഷേ�ത്രംം എന്ന സൂചകത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിി, മഹാാഭാാരതസംംസ്കാാരത്തെ� ഓർമിി
പ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്, ആധുനിികലോ�ോകത്തിിൽ വെ�റുംം മനുഷ്യയന്റെ� സ്ഥാാനവുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അർത്ഥവുംം
ആരാായുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ (1930- 2006 ) ‘കുരുക്ഷേ�ത്രംം’ ശ്രദ്ധാാർഹമാാണ്്. മതത്തിിന്റെ�യുംം
കമ്പോ�ോളത്തിിന്റെ�യുംം രാാഷ്ട്രീീയസ്ഥാാപനങ്ങളുടെെയുംം സമ്മർദ്ദംം വ്യയക്തിിത്വവത്തിിനു വെ�ല്ലുവിിളിിയാാവുന്നു
വെ�ന്നുംം സ്വവന്തംം വഴിി സ്വവയംം തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുകയാാണ്് അഭിികാാമ്യയമെെന്നുംം ആ കവിിത പറയുന്നു.
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‘കുടുംംബപുരാാണംം’, ‘സംംശയാാത്മാാക്കൾ’, ‘മൃത്യുുപൂജ’ തുടങ്ങിിയ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളുംം ഇവിിടെെ
ശ്രദ്ധേ�യങ്ങളാാണ്്. വ്യയക്തിിസത്തയിിലുള്ള ഈ വിിശ്വാാ�സംംതന്നെ�യാാണ്് അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ
കവിിതയിിൽ പിില്ക്കാാലത്ത്് രൂക്ഷപരിിഹാാസമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. ‘മൃത്യുുപൂജ’, ‘ബഹുവ്രീീഹിി’,
‘ഷഷ്ടിിപൂർത്തിി’ മുതലാായിി അനേ�കംം കവിിതകളിിൽ ആ പരിിഹാാസവുംം നർമവുംം പരന്നുകാാണാംം�.
ആധുനിികജീീവിിതാാവസ്ഥകളുടെെ ആവിിഷ്കാാരത്തിിന്് ഇതിിഹാാസപുരാാണങ്ങളിിലെ� സങ്കല്പന
ങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുവെ�ന്നത്് ഈ കവിിതകളുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. അതിിൽത്തന്നെ� മഹാാ
ഭാാരതത്തിിന്് കൂടുതൽ പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരുന്നുവെ�ന്നതുംം പ്രധാാനമാാണ്്. പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയ
പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ലോ�ോകവീീക്ഷണത്തിിൽനിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി, പലനിിലകളിിലുളള പാാരമ്പര്യയബോ�ോ
ധങ്ങളുടെെ നിിർമിിതിി ഈ കാാലയളവിിലെ� കവിിതകളുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാണെ�ന്നു പറയാംം�.
1970 കളോ�ോടെെ ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയിിൽ പ്രകടമാായ ഒരുമാാറ്റംം സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്.
എക്കാാലത്തെ�യുംം കവിിതകളിിൽ രാാഷ്ട്രീീയമാായ അന്തർധാാരകൾ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
എഴുപതുകളിിൽ പ്രകടമാായിിത്തന്നെ� രാാഷ്ട്രീീയപ്രമേ�യങ്ങൾ കവിിതയിിൽ മുഖ്യയസ്ഥാാനംം നേ�ടുന്നുണ്ട്്.
കവിിതയിിൽ മാാത്രമല്ല കഥ, നോ�ോവൽ മുതലാായവയിിലുംം ഈ പ്രവണത കാാണുന്നുണ്ട്്. 1968 ലെ�
നക്സൽബാാരിി കലാാപവുംം 1975 ലെ� അടിിയന്തരാാവസ്ഥയുമാാണ്് ഈ ദശകത്തിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയവീീക്ഷണ
ങ്ങളെ� നിിർണയിിച്ച രണ്ടു മുഖ്യയസംംഭവങ്ങൾ. ഇന്ത്യയയിിൽ തുടർന്നുവന്നിിരുന്ന നെ�ഹ്്റുവിിയൻ വിികസ
നസങ്കല്പങ്ങളുടെെ അപര്യാ�ാപ്തത തെ�ളിിയിിക്കുന്ന സംംഭവങ്ങളാായിിരുന്നു അവ വിിശാാലാാർത്ഥത്തിിൽ.
ഇന്ത്യയയിിൽ സംംഭവിിക്കേ�ണ്ട അനിിവാാര്യയമാായ വിിപ്ലവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആശകളുംം ആശയങ്ങളുംം
നക്സൽബാാരിി വിിപ്ലവത്തെ�ത്തുടർന്ന്് ഉണ്ടാായിി. ഇതിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം കൂടുതലുംം ആശയതലത്തിിലാായിി
രുന്നുവെ�ന്ന്് ഇന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�. കേ�രളത്തിിലുംം സാായുധവിിപ്ലവത്തിിന്റെ� ചിില ലാാഞ്ഛനകളുണ്ടാാ
യെ�ങ്കിിലുംം അതിിനെ�ക്കാാൾ ആശയതലത്തിിലാാണത്് പ്രവർത്തിിച്ചത്്. അടിിയന്തരാാവസ്ഥയാാകട്ടെെ,
ജനാാധിിപത്യയസംംവിിധാാനംം സമഗ്രാാധിിപത്യയത്തിിലേ�ക്കു കടക്കുന്നതിിന്റെ� സൂചനകൾ നൽകിി. ഇതുംം
സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ശക്തമാായ ചലനങ്ങൾ ഉളവാാക്കിി.
1972 ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട, കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള (1947) യുടെെ ‘ബംംഗാാൾ’ ആണ്് ഈ
സന്ദർഭത്തിിൽ ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധാാർഹമാായ രചന. കുരുക്ഷേ�ത്രയുദ്ധത്തിിലെ� സംംഭവങ്ങൾ സഞ്ജയൻ
എന്ന കണ്ണിിലൂടെെ കണ്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ധൃതരാാഷ്ട്രരുംം സഞ്ജയനുംം തമ്മിിലുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിന്റെ�
രൂപത്തിിൽ രചിിച്ച ഈ കവിിതയിിൽ ഗ്രാാമങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ� വളഞ്ഞ്് അധിികാാരംം സ്ഥാാപിിക്കു
മെെന്ന ദൃഢവിിശ്വാാ�സവുംം, അതിിൽ അധിികാാരിികൾക്കുള്ള വിിഹ്വവലതയുംം സുവ്യയക്തമാാണ്്. ‘ആനന്ദൻ’,
‘കഷണ്ടിി’, ‘മഴ’ തുടങ്ങിിയ കവിിതകളിിലുംം ശങ്കരപ്പിിള്ള വിിപ്ലവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചനകൾ
തന്നെ�യാാണു നല്കുന്നത്്.
സച്ചിിദാാനന്ദന്റെ� (1946) ഈ കാാലയളവിിലെ� കവിിതകളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� ഇന്ത്യയൻ അവസ്ഥയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയമാായ വാായനയാാണെ�ന്നു പറയാംം�. തന്റെ� കവിിതയുടെെ കേ�ന്ദ്രവീീക്ഷണംം നവവ്യാാ�ഖ്യാാ�ന
ങ്ങളിിലൂടെെ കരുത്തു നേ�ടിിയ മാാർക്സിിസത്തിിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലംം നക്സൽ ബാാരിിയിിൽ
പുനരുജ്ജീീവനംം നേ�ടിിയ ഇടതുപക്ഷ വിിപ്ലവപാാരമ്പര്യയമാാണെ�ന്നു കവിിതതന്നെ� പറഞ്ഞിിട്ടു
ണ്ട്്(1983:139). ഈ വീീക്ഷണത്തോ�ോടു ചേ�ർന്നുനിില്ക്കുന്ന കവിിതകൾ എണ്ണത്തിിൽ ഏറ്റവുമധിികംം
എഴുതിിയിിട്ടുള്ളതു സച്ചിിദാാന്ദനാായിിരിിക്കുംം. ‘ഞങ്ങൾ’, ‘തീീത്തെ�യ്യംം’, ‘ക്യൂൂബ-ക്യൂൂബ’മുതലാായിി അനേ�കംം
കവിിതകൾ വിിപ്ലവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പുതിിയ പ്രതീീക്ഷ ജ്വവലിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നവയാാണ.്് ‘പറയപ്പാാട്ട്്’, ‘പുല
യപ്പാാട്ട്് ’, ‘ബോ�ോധവതിി’ മുതലാായ കവിിതകളിിൽ ബോ�ോധത്തിിലേ�ക്കുണരുന്ന കീീഴാാളരുടെെ സ്വവരംം
കേ�ൾക്കാംം�. ഇങ്ങനെ�യുള്ള അനേ�കംം കവിിതകളിിൽനിിന്ന്് ‘ഇന്ത്യയൻ സ്കെ�ച്ചുകൾ’ എന്ന കവിിതാാവലിി
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ഉദാാഹരണരൂപേ�ണ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കാംം�. വ്യയത്യയസ്ത ആലംംബനവിിഭാാവങ്ങളെ� ആസ്പദമാാക്കിി ഇന്ത്യയൻ
അവസ്ഥയുടെെ ആവിിഷ്കരണംം, ദരിിദ്രജീീവിിതംം ക്രമേ�ണ വിിപ്ലവബോ�ോധത്തിിലേ�ക്കു പരിിണമിിക്കുമെെ
ന്ന പ്രതീീക്ഷ എന്നിിവയുണ്ട്്. കടമ്മനിിട്ട രാാമകൃഷ്ണന്റെ� ‘ശാാന്ത’ നാാടാാകെ� ബാാധിിച്ച വരൾച്ചയുടെെ
പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഭൂമിിക്കുള്ള ദൈൈന്യംം� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു; ഗദ്യയപദ്യയങ്ങൾ മെെടഞ്ഞുചേ�ർത്ത
രീീതിിയിിൽ. അടുക്കളപ്പുകയിിൽ അമർന്നുപോ�ോയ ഒരു സാാധാാരണസ്ത്രീീയാായ ശാാന്ത, ഒടുവിിൽ സ്വവന്തംം
അസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം സമൂഹത്തിിലെ� അടിിക്കാാടുകളുമാായിി താാദാാത്മ്യംം� പ്രാാപിിച്ച്് വിിപ്ല
വശക്തിിയാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. കാാട്ടാാളനെ�യുംം ശാാന്തയെ�യുംം പോ�ോലെ� പ്രകൃതിിയുമാായിി
താാദാാത്മ്യംം� പ്രപിിച്ച വിിപ്ലവശക്തിിയാാണ്് ‘കുറത്തിി’യിിലെ� കുറത്തിിയുംം.
ആറ്റൂർ രവിിവർമ്മയുടെെ ‘സംംക്രമണംം’, നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി സഹനത്തിിന്റെ� മൂർത്തിിയാായിി
ജീീവിിക്കുന്ന ഒരടുക്കളവേ�ലക്കാാരിി തന്റെ�യുള്ളിിൽ ദഹിിക്കാാതെ� കിിടക്കുന്നതാായിി പറയുന്നു. അവളെ�
പുറത്തെ�ടുത്ത്് കടുവ, ചെ�ന്നാായ, കാാട്ടുതീീ എന്നിിങ്ങനെ� ഹിംം�സയുടെെ ശക്തിികളിിലേ�ക്ക്് ഓരോ�ോ
അവയവവുംം സംംക്രമിിപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെ ആ ത്യാാ�ഗമൂർത്തിിയെ� വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� ശക്തിിയാായിി തിിരിി
ച്ചറിിയുന്നു. ആറ്റൂരിിന്റെ�യുംം കടമ്മനിിട്ടയുടെെയുംം കവിിതകളിിൽ സ്ത്രീീയാാണ്് വിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്ര
മാാവുന്നതെ�ന്നതുംം ഇപ്പോ�ോൾ ശ്രദ്ധിിക്കാംം�.
കക്കാാടിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഈ കാാലയളവിിൽ വരുന്ന വലിിയ മാാറ്റംം ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
വിിശദീീകരിിക്കാംം�. സംംസ്കൃതമയമാായ ഭാാഷയുംം ഇതിിഹാാസപുരാാണാാദിികളിിൽ നിിന്നുള്ള സൂചനകളുംം
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ പ്രകടമാായിിരുന്നല്ലോ�ോ. എന്നാാൽ ഈ കാാലയളവിിൽ എഴുതിിയ
‘പട്ടിിപ്പാാട്ട്് ’, ‘ചെ�റ്റകളുടെെ പാാട്ട്് ’, ‘കഴുവേ�റിിപ്പാാച്ചന്റെ� പാാട്ടുകഥ’ മുതലാായ കവിിതകൾ നാാടൻഭാാ
ഷയിിലുള്ളവയാാണ്്. ഉദാാത്തതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പൊ�ൊളിിച്ചുകളയുന്നവയുമാാണ്്. ഇന്ത്യയൻ
അവസ്ഥയെ� ചത്തകാാലംം പോ�ോലെ� തളംം കെ�ട്ടിിക്കിിടക്കുന്നതാായിി സങ്കല്പിിക്കുന്ന ‘പോ�ോത്ത്്’ ഇവിിടെെ
ശ്രദ്ധാാർഹമാാണ്്. ഈ കവിിതകളിിൽ പൊ�ൊതുവേ� ദുരധിികാാരത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രമാായ പിിതൃബിംം�ബംം
കാാണാംം�. അധിികാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് വിിമോ�ോചനബോ�ോധമാായിി, ആന്തരിികമാായിി
പ്രവർത്തിിക്കുകയാാണ്് ഈ കവിിതകളിിൽ. ഇവയിിൽപല കവിിതകളുംം അടിിയന്തിിരാാവസ്ഥയുടെെ
നാാളുകളിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ ‘ഹുഗ്ലിി’ആഴത്തിിലുള്ള രാാഷ്ട്രീീയധ്വവനിികൾ
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം മാാന്യയതയുടെെയുംം സ്ഥാാപനങ്ങൾ ഒന്നൊ�ൊന്നാായിി ഹുഗ്ലിിയിിലെ�
വെ�ള്ളപ്പൊ�ൊക്കത്തിിൽ നശിിച്ചുപോ�ോകുന്നതാായ സൂചന ഇന്ത്യയയിിൽ അനിിവാാര്യയമാായ വിിപ്ലവത്തെ�ത്ത
ന്നെ�യാാണു കുറിിക്കുന്നത്്. ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാടിിന്റെ� ‘മാാപ്പുസാാക്ഷിി’യാാണ്് ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ
ശ്രദ്ധേ�യമാായ മറ്റൊ�ൊരു രചന.
പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കവിികളെ�ല്ലാം�ം എഴുപതുകളിിൽ രാാഷ്ട്രീീയമാായ അന്തിിർഗതങ്ങളുള്ള കവിിതക
ളെ�ഴുതിി എന്നതു ശ്രദ്ധാാർഹമാാണെ�ന്നുമാാത്രംം പറഞ്ഞ്്, കൂടുതൽ വിിശദീീകരണമർഹിിക്കുന്ന ഈ
വശംം സംംഗ്രഹിിക്കട്ടെെ.
ഇവിിടെെ പേ�രെെടുത്തു പറഞ്ഞത്് അഞ്ചോ�ോ ആറോ�ോ കവിികളെ�ക്കുറിിച്ചാാണെ�ങ്കിിലുംം, മലയാാള
ത്തിിലെ� ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ശബ്ദങ്ങൾ ഇനിിയുംം വളരെെയുണ്ട്്. എല്ലാം�ം
എടുത്തുപറയാാൻ ഒരു ലഘുപഠനത്തിിൽ ആവിില്ല. കാാവാാലംം നാാരാായണപ്പണിിക്കരെെയുംം ഡിി.
വിിനയചന്ദ്രനെ�യുംം പോ�ോലെ� ഭാാഷയുടെെ നാാടോ�ോടിിസ്വവഭാാവത്തിിൽനിിന്ന്് കവിിതയ്ക്ക്് ഊർജംം നേ�ടുന്ന
വരുണ്ട്്. എംം.ഗോ�ോവിിന്ദനിിലുംം കടമ്മനിിട്ടയിിലുമൊ�ൊക്കെ� ഇതിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തവഴിികളുണ്ടല്ലോ�ോ. ഭാാഷയെ�
സംംബന്ധിിച്ച ഈ നവീീകൃതബോ�ോധംം ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയുടെെ പ്രധാാനസ്വവഭാാവങ്ങളിിൽ
ഒന്നാായിിരുന്നു.
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ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയുടെെ സംംസ്കാാരംം മലയാാളത്തിിൽ രൂഢമൂലമാാകുന്നതിിൽ വിിവർ
ത്തനങ്ങളുംം വിിമർശനങ്ങളുംം നല്ല പങ്കുവഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മലയാാള കവിിതയിിൽ ഭാാവുകത്വവപരമാായ
പരിിവർത്തനങ്ങൾസാാധ്യയമാാക്കുന്നതിിൽ വിിവർത്തനങ്ങൾ എക്കാാലത്തുംം നിിസ്സാാരമല്ലാാത്ത പങ്കു
വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. തരിിശുഭൂമിി (The Waste Land) പോ�ോലുള്ള പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ആധുനിികതാാവാാദകവിി
തകളുംം ആഫ്രിിക്കൻ-ലാാറ്റിിൻ അമേ�രിിക്കൻ കവിിതകളുംം ധാാരാാളമാായിി വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടു.
അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുംം സച്ചിിദാാനന്ദനുമാാണ്് ഏറ്റവുമധിികംം കവിിതകൾ ഈ കാാലത്ത്് വിിവർത്തനംം
ചെ�യ്തത്്. കൂടാാതെ� കടമ്മനിിട്ട, കെ�.ജിി. ശങ്കരപ്പിിള്ള, വിിനയചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിിയവരുംം. ഇത്് പുതിിയ
കാാവ്യയബോ�ോധമെെന്നപോ�ോലെ� ഭാാഷാാബോ�ോധവുംം മലയാാളത്തിിൽ വ്യാാ�പകമാാക്കിി. പുതിിയ കവിിതയുടെെ
ഭാാഷ വിിവർത്തനത്തിിന്റെ� ഭാാഷയാാണെ�ന്നു, വിിമർശനസ്വവരത്തിിൽ പറയാാവുന്ന തരത്തിിൽ കാാവ്യയ
ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പംം ഈ വിിവർത്തനങ്ങൾ മാാറ്റിിത്തീീർത്തു. തരിിശുഭൂമിി(അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ),
സൂര്യയശിില (കടമ്മനിിട്ട), ബ്രെ�ഹ്്തിിന്റെ� കവിിതകൾ, ലാാറ്റിിൻ അമേ�രിിക്കൻ കവിിതകൾ (സച്ചിിദാാന
ന്ദൻ) മുതലാായവ ശ്രദ്ധേ�യങ്ങളാായ ഉദാാഹരണങ്ങൾ. ആധുനിികതാാവാാദകവിിതകളിിൽ പലതിി
ന്റെ�യുംം രൂപസങ്കല്പത്തിിൽ ഈ വിിവർത്തനങ്ങൾ പങ്കുവഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
കവിികൾതന്നെ� പുതിിയ കവിിതയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള വിിമർശനങ്ങളുംം ചർച്ചകളുംം ധാാരാാളമാായിി പ്ര
സിിദ്ധീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ കാാവ്യയസംംസ്കാാരംം അവഗണിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്ത ഒന്നാാക്കിിയത്്. അയ്യ
പ്പപ്പണിിക്കരുംം സച്ചിിദാാനന്ദനുംം തന്നെ�യാാണ്് ഈ മേ�ഖലയിിലുംം വലിിയ സംംഭാാവനകൾ നല്കിിയത്്.
ആർ. രാാമചന്ദ്രൻ, ആറ്റൂർ, സച്ചിിദാാനന്ദൻ മുതലാായർ എഡിിറ്റു ചെ�യ്ത കവിിതാാസമാാഹാാരങ്ങളുംം ഈ
കാാവ്യയ സംംസ്കാാരംം വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ പങ്കു വഹിിച്ചു.
ചെ�റുമാാസിികകളാാണ്് ആധുനിികതാാവാാദസാാഹിിത്യയത്തെ� പൊ�ൊതുവിിലുംം കവിിതയെ� പ്ര
ത്യേ�േകിിച്ചുംം സജീീവസാാന്നിിധ്യയമാാക്കിി നിിർത്തിിയ മറ്റൊ�ൊരു പ്രവൃത്തിിമേ�ഖല. എംം. ഗോ�ോവിിന്ദന്റെ�
പത്രാാധിിപത്യയത്തിിൽ ഇറങ്ങിിയ ‘സമീീക്ഷ’യുംം അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ പത്രാാധിിപത്യയത്തിിലിിറങ്ങിിയ
‘കേ�രളകവിിത’യുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഉദാാഹരണങ്ങൾ. സച്ചിിദാാനന്ദൻ, കെ�.ജിി.എസ്് തുടങ്ങിിയവരുടെെ
പത്രാാധിിപത്യയത്തിിലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങളുണ്ടാായിി. സംംക്രമണംം, നിിയോ�ോഗംം മുതലാായിി അനേ�കംം
ചെ�റുമാാസിികകൾ വ്യയത്യയസ്തരൂപഭാാവങ്ങളിിൽ അക്കാാലത്ത്് ഇറങ്ങിിയിിരുന്നു. അവയിിലെ�ല്ലാം�ം കവിി
തയ്ക്കുംം കവിിതാാചർച്ചകൾക്കുംം മുഖ്യയസ്ഥാാനമുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നുംം ഇന്നു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ മനസ്സിിലാാ
ക്കാംം�. വളരെെ കുറച്ചുമാാത്രംം എഴുതിിയിിട്ടുള്ളവരുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് താാരതമ്യേ�േന വിിസ്മരിിക്കപ്പെ�ട്ടവരുമാായ
അനേ�കംം കവിികളുടെെ രചനകൾ വെ�ളിിച്ചംം കണ്ടത്് ഇവയിിലാാണ്്. യുവജനങ്ങളുടെെ ഇടയിിൽ
ആധുനിികതാാവാാദകവിിതാാസംംസ്കാാരംം സജീീവമാാക്കുന്നതിിൽ ഈ ചെ�റുമാാസിികകൾക്ക്് ഒട്ടുംം ചെ�റു
തല്ലാാത്ത സ്ഥാാനമുണ്ട്്.
കവിിതകൾ ചൊ�ൊല്ലിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിിയാാണു മറ്റൊ�ൊന്ന്്. കവിിയരങ്ങുകളിിലെ� കവിിത
വാായന എന്ന നിിലവിിട്ട്്, പൊ�ൊതുക്കൂട്ടാായ്മകളിിൽ കവിിത ചൊ�ൊല്ലുന്ന സംംസ്കാാരംം ഈ കാാലത്തോ�ോടെെ
യാാണുണ്ടാായതെ�ന്നു പറയാംം�. കടമ്മനിിട്ടയുടെെയുംം ചുള്ളിിക്കാാടിിന്റെ�യുംം വിിനയചന്ദ്രന്റെ�യുംം മറ്റുംം പല
കവിിതകളുംം അവർ തന്നെ�, സവിിശേ�ഷ രീീതിിയിിൽ ചൊ�ൊല്ലിി ആസ്വാാ�ദകഹൃദയങ്ങളിിൽ പതിിപ്പിിച്ച
വയാാണ്്. അല്പസ്വവല്പംം വേ�ഷവിിധാാനങ്ങളുംം ലഘുവാായ അഭിിനയവുംം ചേ�ർത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന
കവിിതാാ ചൊ�ൊൽക്കാാഴ്ചകളുംം അക്കാാലത്തു വ്യാാ�പകമാായിി. പുതിിയ കവിിതയിിലേ�ക്കു ജനങ്ങളെ�
അടുപ്പിിക്കുന്നതിിൽ ഇവയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� ഒരു പങ്കുണ്ടാായിിരുന്നു.
1980-കളുടെെ രണ്ടാംം� പകുതിിവരെെ ആധുനിികതാാവാാദകവിിതകൾ മലയാാളകവിിത
യിിൽ സജീീവസാാന്നിിധ്യയമാായിിരുന്നു. അതിിനുശേ�ഷംം പ്രസ്ഥാാനാാത്മകമാായ ആധുനിികത
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പിിൻവാാങ്ങിിത്തുടങ്ങിിയെ�ന്നു പറയാംം�. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ, ആറ്റൂർ, സച്ചിിദാാനന്ദൻ, വിിനയചന്ദ്രൻ,
ചുള്ളിിക്കാാട്് തുടങ്ങിിയവർ തുടർന്നുംം മിികച്ച കവിിതകളെ�ഴുതിിയവരാാണ്്. പക്ഷേ� അവരുടെെ കവിിത
കളിിൽ പല പരിിവർത്തനങ്ങളുംം പിില്ക്കാാലത്തു വരുന്നുണ്ട്്. മലയാാളകവിിതയിിലെ� പിിന്നീീടുള്ള പരിിവർ
ത്തനങ്ങളിിൽ ആധുനിികതാാവാാദകവിിതയുടെെ സംംസ്കാാരംം പല വിിതാാനങ്ങളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
കക്കാാട്്, എൻ. എൻ, 2010, ‘അവതാാരിിക’, കിിളിിമൊ�ൊഴിികൾ, അയ്യപ്പത്തിിന്റെ� കവിിതകൾ, വള്ള
ത്തോ�ോൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, ശുകപുരംം.
രാാമചന്ദ്രൻ, ആർ, 2001, കവിിത, മൾബറിി, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
സച്ചിിദാാനന്ദൻ, 1983, സച്ചിിദാാനന്ദന്റെ� കവിിതകൾ, അക്ഷരംം, ആർപ്പൂക്കര.

എൻ. അജയകുമാാർ
1960-ൽ കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� പുതുവേ�ലിിയിിൽ ജനിിച്ചു. മദ്രാാസ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി
യിിൽ നിിന്ന്് ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം.സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ മലയാാളംം
പ്രൊ�ൊഫസറാായിിരുന്നു. വിിരമിിച്ചു. ആധുനിികത മലയാാള കവിിതയിിൽ,
കവിിതയുടെെ വഴിികൾ, വാാക്കിിലെ� നേ�രങ്ങൾ എന്നിിവ കൃതിികൾ

ചിിരിിയുടെെ വ്യംം�ഗ്യയങ്ങൾ
ഡോ�ോ.നന്ത്യയത്ത്് ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ

അദ്ധ്യാാ�പകൻ, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതകൾ പ്രത്യേ�േകമാായ ഒരു കാാവ്യയഭാാവുകത്വവത്തെ� മലയാാളക
വിിതയിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അത്് ഉള്ളടക്കത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ സർവ്വവിിധ സമഗ്രാാധിിപത്യയത്തിിനുംം
എതിിരെെ നിിലകൊ�ൊണ്ട ചിിരിിയാായിിരുന്നു. തീീക്ഷ്ണമാായ ഒരു രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധവുംം സാാമൂഹിികവിിശക
ലനരീീതിിയുംം കവിിതയിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. സമകാാലിിക മനുഷ്യാാ�നുഭവത്തെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നിിടത്ത്്
ഭാാരതീീയമാായ പിിന്തുർച്ചകളിിലുംം മിിത്തോ�ോളജിിയിിലുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കാാവ്യയവീീക്ഷണംം നിിലകൊ�ൊണ്ടു.
ആധുനിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഉദ്വിി�ഗ്നതകളെ� പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� അനുഭവജ്ഞാാനംംകൊ�ൊണ്ട്് അതിിജീീവിി
ക്കാാൻ സഹാായിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയുടെെ നിിൽപ്്. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
ആഴംം തേ�ടുന്നതിിനുള്ള താാല്പര്യയവുംം ദേ�ശീീയബോ�ോധംം ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കുന്നതിിനുള്ള ഉത്സാാഹവുംം
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ മുഖമുദ്രകളാാണ്്. പ്രമേ�യങ്ങളിിലുംം ഇതിിവൃത്തങ്ങളിിലുംം വിിവരണക
ലയിിലുംംകൂടിി ഈ സ്വവഭാാവംം പ്രകടമാാവുന്നു. അത്് പ്രചാാരണമൂല്യയത്തിിന്റെ� തലത്തിിൽ നിിൽക്കുന്നതല്ല.
അതിിനപ്പുറംം കടന്ന്് കവിിസ്വവത്വവത്തിിൽ ലയിിച്ചുചേ�ർന്ന പൈൈതൃകഘടകങ്ങളോ�ോടുള്ള ആദരവുംം ആത്മ
സാാക്ഷാാത്്കാാരവുമാാണ്്. ഭാാരതീീയ ജീീവിിത മാാതൃകകളുംം സത്യയദർശനവുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി
ശരിിയാാണെ�ന്നുള്ള വിിശ്വാാ�സത്തിിൽനിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയംം ജീീവിിതംം നേ�ടുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് നമ്മുടെെ ഇതിിഹാാസങ്ങളിിലുംം പുരാാണങ്ങളിിലുംം വേ�ദ
പാാരമ്പര്യയത്തിിലുംംനിിന്ന്് പാാഠാാന്തരബന്ധങ്ങളുംം ആദിിരൂപങ്ങളുംം മിിത്തുകളുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
കവിിതയിിൽ സജീീവസാാന്നിിദ്ധ്യയമാായിി കടന്നുവരുന്നു. യന്ത്രവൽകൃതമാായ പുതുയുഗത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിി
കതലത്തിിൽനിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പൈൈതൃകലബ്ധമാായ സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭൂതിികളുടെെ അബോ�ോധസ്മൃതിിയെ�
ഉണർത്തുന്നതിിന്് നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതകൾക്ക്് അങ്ങനെ� കഴിിയുന്നു. പുരാാണ പ്രസിിദ്ധ
ങ്ങളാായ ജീീവിിതസന്ദർഭങ്ങളുംം കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം വേ�ദാാദിിശാാസ്ത്രങ്ങളിിൽനിിന്നുള്ള ഉപദർശനങ്ങളുംം
വെ�ളിിപാാടുകളുംം പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� ഭാാഷ്യയങ്ങളുംം പരിിഹാാരങ്ങളുംം ആ കവിിത അവതരിിപ്പിിച്ചു.
പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� തിിരിിച്ചറിിവുകളുംം കാാലത്തിിന്റെ� ജീീവിിതസന്ധിികളുംം പരസ്പരംം ഇഴചേ�രുന്നത്്
കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയുടെെ ഭാാവുകത്വവമാായിി അങ്ങനെ� മാാറുന്നു. ചിിരിിയുംം ചിിന്തയുംം ഉൾക്കാാഴ്ചയുംം കെ�ട്ടിി
മറിിയുന്ന ആ കവിിതകൾ ഋജുവാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾക്കുംം വിിലയിിരുത്തലുകൾക്കുംം പിിടിിതരാാതെ�
ബഹുമുഖമാായ ഭാാവസംംവേ�ദനംം നടത്തിി.
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പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതകൾക്ക്് ഹാാസ്യംം�. ശക്തമാായ ഒരാാവരണമാാണ്്. എന്നാാൽ
ഹാാസ്യംം� കേ�വലമാായിി അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളുടെെ ഭാാവതലത്തെ� നിിർമ്മിിച്ചിിരിിക്കുകയല്ല.
അദ്ദേ�ഹംം ആത്മവിിമർശനത്തിിനുംം വർത്തമാാനകാാലവിിമർശനത്തിിനു ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്് ഹാാസ്യയ
ത്തിിന്റെ� വകഭേ�ദങ്ങളെ�യാാണ്്. ശുദ്ധഹാാസ്യംം� ഉയർത്തുന്ന പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിരിിയുംം ഉള്ളിിൽ മുഴങ്ങുന്ന
അമർത്തിിച്ചിിരിിയുംം നമുക്കദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� വിിമർശനപരമാായ കാാവ്യയരചനയിിൽ കാാണാംം�. അയ്യപ്പ
പ്പണിിക്കർ എടുത്തുകാാണിിച്ചിിട്ടുള്ളതുപോ�ോലെ� “കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയിിൽ നാാനാാരസങ്ങളുംം ശുദ്ധത
യോ�ോടെെ അരങ്ങേ�റുംം. ശൃംംഗാാരവുംം കരുണവുംം ഹാാസ്യയവുംം വീീരവുംം രൗ�ദ്രവുംം. ഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� വകഭേ�
ദങ്ങളുംം -ആക്ഷേ�പഹാാസ്യംം�, വിിരോ�ോധാാഭാാസംം, പരിിഹാാസംം, ശുദ്ധഹാാസ്യംം�”. വ്യയത്യയസ്തരസങ്ങളുടെെ
ആവിിഷ്കരണത്തിിന്് നൈൈപുണ്യയമുള്ള അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് ഹാാസ്യംം� സവിിശേ�ഷമാായ രചനാാതന്ത്രമാായിി
തന്റെ� കവിിതകളിിൽ വിികസിിപ്പിിക്കുവാാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അത്് മറ്റു പല കവിികളേ�യുംംപോ�ോലെ�
സാാമൂഹ്യയവിിമർശനത്തിിനുള്ള ഉപാാധിിമാാത്രമാായിിട്ടല്ല പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് എന്ന്് കണ്ടു. സാാമൂഹ്യയ
വിിമർശനംം വിിശാാലമാായ അർത്ഥത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� കവിിതകളിിലൂടെെ നിിർവ്വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
അത്് ചുറ്റുപാാടുംം അപചയത്തിിലാാണെ�ന്നുള്ള തോ�ോന്നലിിൽ നിിന്നുംം, തനിിക്കതിിനെ� പരിിഹസിിച്ച്്
നേ�രെെയാാക്കാാനുള്ള ഉത്തരവാാദിിത്വംം� ഉണ്ട്് എന്ന ഉൽക്കർഷതാാബോ�ോധത്തിിൽനിിന്നുംം രൂപപ്പെ�
ടുന്നതല്ല. വിിചിിത്രമാായ ഈ ലോ�ോകവുംം അതിിൽ പങ്കാാളിിയാാകുന്ന നിിസ്സാാരനാായ ആഖ്യാാ�താാവുംം
ഒന്നുചേ�ർന്ന്് ഒറ്റ എടുപ്പാാണെ�ന്നുംം അതിിൽനിിന്ന്് വേ�റിിട്ട്് തനിിക്ക്് നിിലനിിൽപ്പിില്ലെ�ന്നുംം അറിിയുന്ന
ഒരാാളിിന്റെ� അന്തർബോ�ോധത്തിിന്റെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലാായിിട്ടാാണ്് കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയിിലെ� ചിിരിി
കടന്നുവരുന്നത്്. അതു തന്നെ� ചിിരിിക്കു വിിഷയമാാക്കുകയുംം വിിധേ�യമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു
പ്രക്രിിയയാാണ്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് ചിിരിി സ്വവയംം നിിർവ്വചിിക്കുവാാനുള്ള ഒരു മാാർഗ്ഗമാാണ്്. ഭിിന്നരുചിിക
ളാായ മനുഷ്യയരുടെെ ഇടയിിൽ സഹവസിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഈ ലോ�ോകജീീവിിതത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവങ്ങളിിൽ
ലയിിച്ചുചേ�രുകയുംം അപ്പോ�ോഴുംം വേ�റിിട്ട്് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് തന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുകയുംം അങ്ങനെ�
നേ�ടുന്ന പാാകതയിിൽനിിന്നുംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന നിിർമ്മമതാാബോ�ോധത്തിിൽനിിന്നുംം ഊർജ്ജംം
സ്വീീ�കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിത ചിിരിിയെ� തന്റെ� കാാവ്യയരീീതിിശാാസ്ത്രമാാക്കിി മാാറ്റുന്നത്്.
അത്് വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� കഠിിനതകളുംം ദൈൈന്യയതകളുംം കാാപട്യയങ്ങളുംം സ്വാാ�ർത്ഥതകളുംം
ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടിിട്ടുണ്ട്്. അതീീത യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ�യുംം അന്തർബോ�ോധനിിഷ്ഠമാായ തിിരിിച്ചറിിവുകളെ�യുംം
ചിിരിിയുടെെ വകഭേ�ദങ്ങളിിൽ നിിമജ്ജനംം ചെ�യ്യാാൻ അദ്ദേ�ഹംം ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. “ഞങ്ങളുടെെ പടംം” എന്ന
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവിിന്റെ� വിിചാാരംം
“നോ�ോക്കരുതെ�ന്നുണ്ടെ�ന്നാാലെ�പ്പോ�ോഴുംംകണ്ണിിൽപ്പെ�ടുംം
പോ�ോക്കണംംകേ�ടാാണെ�ടോ�ോ കുടുംംബ ഫോ�ോട്ടോ�ോപടംം”
എന്നതാായിിരുന്നു. ആത്മനിിന്ദാാസ്ഫുരണമുള്ള മുഖവാാചകത്തിിൽ, തുടർന്നു പറയാാൻ പോ�ോകുന്ന കാാപ
ട്യയങ്ങളുടെെ കറ തന്നെ�യുംം ബാാധിിക്കുന്നതാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് പകർന്നുവയ്ക്കുന്നു. പടംം കാാണിിക്കാാൻ
പാാടവമുള്ളവരുംം സ്വവന്തംം ഫണങ്ങളൊ�ൊതുക്കിി ഭസ്മലേ�പനംം ചെ�യ്യുന്നവരുംം തങ്ങളിിൽ ചിിരിിതൂകിി
കുപ്പിിയിിലിിറക്കുന്നവരുംം അസലാായിി ഒത്തുകൂടുന്ന ഫോ�ോട്ടോ�ോപടംം പരിിഹാാസവിിമർശനങ്ങളോ�ോടെെ
വിിസ്തരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആഖ്യാാ�താാവ്് അതിിൽനിിന്നുംം മുറിിവേ�ൽക്കാാതെ� മാാറിിനിിൽക്കുംം എന്ന്് നമുക്ക്്
തോ�ോന്നിിയേ�ക്കാംം�. എന്നാാൽ അങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുന്നിില്ല. കവിിതയുടെെ ഇളിിഭ്യയചിിരിിയിിൽപെ�ട്ടുപോ�ോ
കുവാാൻ ആഖ്യാാ�താാവ്് തന്നെ� സ്വവയംം വിിട്ടുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. “മതിിയോ�ോ തനിിക്കെ�ന്റെ� മാാന്യയ വീീട്ടുകാാരുടെെ
പടംം കണ്ടത്്” എന്നു ചോ�ോദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് “പിിന്നിിലെ�ന്നെ�യുംം കാാണുന്നുണ്ടോ�ോ” എന്ന മറ്റൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യയ
ത്തിിലേ�ക്കതു വളരുമ്പോ�ോൾ കവിിതയുടെെ ക്ലൈൈമാാക്സ്് മാാറുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ആത്മവിിമർശനത്തിിന്റെ�
പുതിിയ തലങ്ങൾ കടന്നുവരുകയാാണ്്. സുഹൃത്തിിന്റെ� മറുപടിി അതിിന്് ഉചിിതമാായ അടിിക്കുറിിപ്പാായിി
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മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. “മറ്റു ഭാാഷക്കാാരുടെെ കാാവ്യയങ്ങൾ മോ�ോഷ്ടിിപ്പോ�ോനു പറ്റിിയ പശ്ചാാത്തലംം” എന്ന
മറുപടിിയിിലൂടെെ തന്നെ� തന്നെ� വിിശകലനത്തിിനുംം വിിമർശനത്തിിനുംം വിിധേ�യമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
ചിിരിിയെ�ന്ന രചനാാതന്ത്രത്തെ� ദാാർശനിികമാായ അന്വേ�േഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഉപാായമാാക്കിി മാാറ്റുവാാനുംം
ഇവിിടെെ പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്് കഴിിയുന്നു. കവിിതയുടെെ, രൂപത്തിിലുംം ഉള്ളടക്കത്തിിലുംം വ്യാാ�പരിിക്കു
ന്ന ചിിരിിയുടെെ ധ്വവനിികൾ സ്വാാ�ത്മപരിിഹാാസത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകവിിമർശനത്തിിന്റെ�യുംം ദ്വിി�തലതന്ത്രംം
വശമുള്ളതാാണ്്. ക്രിിയാാവിിചിിത്രമാായ ലോ�ോക കൗൗതുകങ്ങളിിലുംം അതിിലിിടപെ�ടുന്ന തന്നിിലുംം ബ്രഹ്മാാ
ണ്ഡത്തിിന്റെ� സമാാനഭാാവങ്ങൾ ദർശിിക്കുവാാനുള്ള ശേ�ഷിിയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� കവിിതയിിലൂടെെ
കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്.
ചിിരിി മറ്റൊ�ൊരുവിിതാാനത്തിിൽകൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ജീീവിിതസന്ദർഭങ്ങളെ� നേ�രിിടാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന
തിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്് “മൂകസംംഗീീതംം” എന്ന കവിിത. നാാമൊ�ൊക്കെ� അറിിയുന്നതെ�ത്ര ലഘുവാാണ്്
എന്ന പച്ചപരമാാർത്ഥംം, അറിിവുതന്നെ� എത്ര തലതിിരിിഞ്ഞതാാണ്് എന്ന മറ്റൊ�ൊരു തിിരിിച്ചറിിവ്്,
ഇതൊ�ൊക്കെ� ഈ കവിിതയിിൽ കടന്നുവരുന്നു. എളുപ്പംം നിിഗമനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പതറിിവീീഴുകയുംം
തെ�റ്റാായ നിിഗമനങ്ങളെ� പരമസത്യയമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിലെ� നിിസ്സാാരത ധ്വവനിിപ്പിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ കവിിത അതിിന്റെ� ഉള്ളടക്കത്തെ� ബലപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. മഹാാനഗരത്തിിന്റെ� ഗതിിവേ�
ഗങ്ങളിിൽ ഉറക്കംംവരാാത്ത ഒരു രാാത്രിിയിിൽ ഭൂമിിയുംം ആകാാശവുംം ഭ്രമാാത്്കമാായ ഉപമാാനങ്ങളിിലൂടെെ
പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്ന വേ�ളയിിൽ തന്നെ� തേ�ടിിവരുന്ന ഒരു അത്ഭുത മുഗ്ദ്ധസംംഗീീതംം ആഖ്യാാ�താാവിിനെ�
“ഉള്ളിിലുറങ്ങുമുദാാരമഹസ്സിിൻ സർവ്വാാശ്ലേ�ഷ”ത്തിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുമ്പോ�ോൾ അനുഭവിിക്കുന്ന
മധുരാാനുഭൂതിിയാാണ്് ഈ കവിിതയുടെെ ഒരു ഭാാഗംം. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� കഠിിനയാാതനകളിിൽത്തട്ടിി
ഉറക്കംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നവർക്ക്് ആശ്വാാ�സമാാകുന്ന പ്രകൃതിിയുടെെ മുഗ്ദ്ധസംംഗീീതമാാണയാാൾ കേ�ൾക്കു
ന്നത്്. ലോ�ോകംം കടലിിലലിിഞ്ഞവേ�ളയിിൽ കരളിിലെ� ഗാാനംം ഉണർന്നു തുടങ്ങുകയുംം അത്് പാാതിിരയുടെെ
പാാട്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്ന്് ആഖ്യാാ�താാവിിന്് തോ�ോന്നുന്നു. ഈ ഭാാവനകളെ�ല്ലാം�ം പിിറ്റേ�ന്ന്് തന്റെ�
സുഹൃത്ത്് നടത്തുന്ന വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലുകളിിലൂടെെ തവിിടുപൊ�ൊടിിയാാവുന്നു.
“രാാത്രിിയിിലുണ്ടണ്ടർ ഗ്രൗൗണ്ടിിൽ നോ�ോട്ടടിി
സേ�ട്ടിിൻ കൈൈത്തൊ�ൊഴിിലാാണത്്
കേ�ൾക്കാാമച്ചടിിയുടെെ മൂളക്കംം”
എന്ന സുഹൃത്തിിന്റെ� വാാക്കുകൾ കാാല്പനിിക മധുരഭാാവനയുടെെ സ്വവർഗ്ഗസുഖത്തിിൽനിിന്ന്് അസുഖ
കരമാായ വെ�ളിിച്ചത്തിിലേ�ക്ക്് അയാാളെ� തെ�റിിപ്പിിച്ചു കളയുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെ നിിസർഗ്ഗസംംഗീീതമല്ല,
കള്ളനോ�ോട്ടടിിയന്ത്രത്തിിന്റെ� ശബ്ദമാാണ്് തന്നെ� ആനന്ദിിപ്പിിച്ചതെ�ന്ന അറിിവ്് വല്ലാാത്തൊ�ൊരു കയ്പ്്
തന്റെ� ധാാരണകളെ�ക്കുറിിച്ച്് ആഖ്യാാ�താാവിിന്് ഉണ്ടാാക്കാംം�. തന്റെ� നിിസ്സാാരതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തുറന്ന
ബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് അത്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കുന്നു. ഈ കവിിത സാാന്ത്വവനംം തേ�ടുന്ന
മനസ്സിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയനിിരാാസത്തെ�യുംം സങ്കല്പസഞ്ചാാരങ്ങളെ�യുംം വിിഘടനത്തിിനു വിിധേ�യമാാ
ക്കുകയാാണ്്.
ഇത്് നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� സ്വവയംം പരിിഹാാസത്തിിന്റെ� ഒരു മുഖമാാണ്്. ചുറ്റുപാാടുമുള്ള
ജീീവിിതത്തെ�, തനിിക്ക്് അനുഭവവേ�ദ്യയമാായ യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� അതിിന്റെ� വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളോ�ോടെെ
സ്വീീ�കരിിക്കാാനുള്ള പരിിശ്രമംം കൂടിിയാാണിിത്്. ചിിന്തയെ� കലുഷമാാക്കുന്ന പലതുംം പരിിചിിതജീീവിിത
ത്തിിന്റെ� മേ�ഖലയിിലുള്ള ബാാഹ്യേ�േന്ദ്രിിയ സത്യയമാാണ്്. അതൊ�ൊക്കെ� സമീീകരിിക്കേ�ണ്ടത്് ചുമതല
യാായിി വരുന്നിിടത്തുനിിന്നാാണ്് ഇത്തരംം കാാവ്യയരൂപങ്ങൾ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊരുകാാര്യം�ം കൂടിി
“മൂകസംംഗീീതംം” എന്ന കവിിത പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. നഗരജീീവിിതത്തിിന്റെ� അപരിിചിിതയാാഥാാർത്ഥ്യയമാാ
ണത്്. ഗ്രാാമീീണമാായ കാാർഷിികസംംസ്കൃതിിയുടെെ തെ�ളിിമയുമാായിി നഗരത്തിിലെ�ത്തിിപ്പെ�ടുന്നവന്റെ�
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മനോ�ോഘടനയെ� അമ്പരപ്പിിക്കുകയുംം തകർത്തുകളയുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വിിവിിധ സാാഹചര്യയങ്ങളുണ്ട്്
നഗരജീീവിിതത്തിിൽ.. അത്് തെ�റ്റാായ ധാാരണകൾ നൽകിി കുഴപ്പിിക്കുകയുംം ഭ്രമിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യാംം�.
യന്ത്രവൽക്കരണംം മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� എല്ലാാ തലങ്ങളിിലുംം ഇടപെ�ടുമ്പോ�ോൾ അത്് ഗ്രാാമത്തെ�യുംം
നഗരവൽക്കരിിക്കുംം. ഇവിിടെെ നഗരംം മിിഥ്യാാ�പ്രത്യയക്ഷങ്ങളെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിന്റെ�യുംം വിിവേ�കിിയിിൽ
അതുണർത്തുന്ന അടക്കിിച്ചിിരിിയുടേ�യുംം ചിിത്രമാാണ്് നമുക്കു ലഭിിക്കുന്നത്്.
ഹാാസംം ഒരു ആഖ്യാാ�നതന്ത്രമാായിി നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാ
രിികവുമാായ ഭിിന്നസാാഹചര്യയങ്ങളെ� നിിരീീക്ഷണവിിധേ�യമാാക്കുന്ന കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതകൾ ബാാഹ്യയപ
രിിധിികളെ� ഭേ�ദിിച്ച്് ആന്തരയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നവയാാണ്് എന്ന്് സൂചിിപ്പിിച്ചു. ഫലിിതവുംം
വിിമർശനവുംം സാാധാാരണ അർത്ഥത്തിിനപ്പുറത്തുനിിൽക്കുന്ന ദൗ�ത്യംം� അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ
നിിർവ്വഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. “വല” എന്ന കവിിതയിിലെ� വെ�റുമൊ�ൊരു കീീടംം ആയ ചിിലന്തിി ഉണ്ടാാക്കുന്ന
പുകിിലുകൾ വിിവരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ വസ്തുത ആവർത്തിിച്ച്് സാാധൂകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുകാാണാംം�. വലയ്ക്ക
കത്തിിരുന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ഇരയെ� കുടുക്കിി, പിിടപിിടപ്പിിച്ച്്, കേ�റിിപ്പിിടിിച്ച്്, കൊ�ൊന്നുവിിഴുങ്ങുന്ന മഹാാപരാാക്ര
മിിയാായിി വളരുന്ന എട്ടുകാാലിിയുടെെ മുമ്പിിൽ സ്വവയമൊ�ൊരീീയ്യാംം�പാാറ്റപോ�ോൽ ആഖ്യാാ�താാവ്് ചുരുങ്ങുന്നു.
അപ്പോ�ോൾ ആ ചിിലന്തിി ഒരു സാാമൂഹ്യയതിിന്മയാായിി വളരുന്നു. ““കൈൈക്കൂലിി പിിടുങ്ങുന്ന ക്ലാാർക്കോ�ോ,
തന്നിിഷ്ടംം അവഗാാഹിിക്കുന്ന നേ�താാവോ�ോ, ഹൃദയമാാലിിന്യംം� പുറത്തെ�ടുത്ത്് തൻ കവിിത കാാണിിക്കുംം
പുതു കവിിയോ�ോ” ഒക്കെ� ആവുന്നു. അതോ�ോടെെ അവൻ കുഴിിച്ചുമൂടപ്പെ�ടണംം എന്ന വ്യയഗ്രതയിിലേ�
ക്ക്് ആഖ്യാാ�താാവ്് മാാറുന്നു. പക്ഷേ�, ഒരു ചിിലന്തിിയെ� കൊ�ൊല്ലുവാാനാായിി മഹാാന്മാാർ നേ�രിിട്ടിിറങ്ങുന്നത്്
മോ�ോശമാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് അയാാളെ� ഭരിിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. അതോ�ോടെെ പെ�ഡസ്റ്റൽഫാാൻ തിിരിിച്ചുവച്ച്്
വല തകർത്ത്് അതിിനെ� കൊ�ൊല്ലാാൻ തീീരുമാാനിിക്കുന്നു. കാാര്യയങ്ങൾ ഉദ്ദേ�ശിിച്ചതിിന്് വിിപരീീതമാായാാണ്്
സംംഭവിിച്ചത്്. ““കറങ്ങിിവന്നാാരാാനെ�ടുത്തെ�റിിഞ്ഞപോ�ോൽ” ശരിിക്കുംം മൂക്കിിൽ തന്നെ� പതിിച്ചു. ശ്വാാ�
സത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഉള്ളിിലേ�ക്കത്് കയറിിപ്പോ�ോകുന്നു. പിിന്നെ� വീീർപ്പുമുട്ടലാായിി. ഇവിിടെെ മനുഷ്യയന്റെ�
ഞാാനെ�ന്ന ഭാാവത്തിിന്റെ� ബൃഹത്്കരണവുംം അതുമൂലംം വന്നുപെ�ടുന്ന പ്രാായോ�ോഗിിക വിിഷമതകളുംം
ഫലിിതവിിഷയമാാകുന്നു. ഒപ്പംം തിിന്മയെ� എതിിർക്കാാൻ പുറപ്പെ�ടുന്നവരുംം തിിന്മയ്ക്ക്് ഇരയാായിിത്തീീരുന്നു
എന്ന പ്രകൃതിിനിിയമവുംം ധ്വവനിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ലിില്ലിിപുട്ടിിന്റെ�കുടെെ നടക്കുമ്പോ�ോൾ താാനുംം ലിില്ലിിപ്പുട്ടാാവുംം.
തിിന്മ നശിിപ്പിിക്കുന്നവർ തന്നെ� തിിന്മയുടെെ ഭാാഗമാാണ്് എന്ന തത്വവമിിവിിടെെ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു.
പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� ഫലിിതപരിിഹാാസങ്ങളുടെെ പിിൻബലമുള്ള കവിിതകളൊ�ൊക്കെ�
ഒരൊ�ൊറ്റയർത്ഥത്തെ�യല്ല നിിർമ്മിിക്കുന്നത്് എന്നാാണ്് ഇതൊ�ൊക്കെ� വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. അത്് വാാക്കു
കളുടെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പിിലുംം മിിതത്വവത്തിിലുമുള്ള ഔചിിത്യംം�കൊ�ൊണ്ട്് ധ്വവനിിസാാദ്ധ്യയത വർദ്ധിിപ്പിിച്ച്്
ഭിിന്ന സൂചനകൾ കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു. കവിിതയുടെെ മിികവിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനഗുണമാായ പിിരിിമുറുക്കംം
സൃഷ്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അത്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. പലപ്പോ�ോഴുംം നിിസ്സാാരവുംം പരിിചിിതവുമാായ ജീീവിിതസ
ന്ദർഭങ്ങളെ�യുംം ഉയർന്ന സത്യയത്തെ�യുംം കൂട്ടിിക്കലർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിത ആന്തരിികമാായിി കരു
ത്തുനേ�ടുന്നത്്. ശുദ്ധകവിിതാാപാാരമ്പര്യയത്തെ� മുറുകെ� പിിടിിച്ചിിരുന്ന ഭാാഷയാാണ്് മലയാാളംം. പാാശ്ചാാത്യയ
കവിിതയിിൽ ഒരു സ്വവഭാാവമാായിി വളർന്ന ജീീവിിതസംംഘർഷങ്ങളെ� സൂക്ഷ്മമാായിി ഒപ്പിിയെ�ടുക്കാാനു
ള്ള നൂതനമാായ ഇത്തരംം രചനാാതന്ത്രങ്ങൾ മലയാാളത്തിിൽ ഡോ�ോ.കെ�. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർക്കുശേ�ഷംം
സമർത്ഥമാായിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയ ഒരു കവിി പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പാാണ്്. കൂടുതൽ തീീവ്രത
നൽകുന്ന അനുഭൂതിികളെ� സൃഷ്ടിിക്കാാൻ ദൈൈർഘ്യംം�കൊ�ൊണ്ട്് ചെ�റുതാായ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിത
കൾക്ക്് കഴിിയുന്നതിിന്് പിിന്നിിൽ ഇതുംം കാാരണമാാണ്്.
പരിിഹാാസവുംം തജ്ജന്യയമാായ സാാമൂഹ്യയവിിമർശനവുംം ആന്തരശ്രുതിിയാായിി നിിൽക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു
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കവിിത “സത്യാാ�ന്വേ�േഷിി”യാാണ്്. അതിിൽ ഉള്ളുരയാായിി നിിലനിിർത്തുന്ന വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ സംംഘർ
ഷമുണ്ട്്. അതിിലെ� കാാവ്യയശിില്പംം വ്യയത്യയസ്തമാായ ധ്വവനിിപാാഠങ്ങളിിലൂടെെ നമ്മുടെെ കാാപട്യയത്തിിലേ�ക്കുംം
സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� പൊ�ൊള്ളത്തരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം കടന്നുകയറുന്നു. സന്യാാ�സവുംം ആത്മാാന്വേ�േഷ
ണവുംം ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� ഉന്നതമാായ ജീീവിിതപന്ഥാാവുകളാാണ്്. അത്് കപടമാാർഗ്ഗിികൾക്ക്്
ജീീവിിതാായോ�ോധനത്തിിനുള്ള ഉപാായമാായിി തീീരാാറുമുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ പേ�രുതന്നെ� ആ കവിിതയുടെെ
ഉള്ളടക്കംം ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിിനെ� വിിച്ഛേ�ദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നിിൽക്കുന്നതാാണ്്. വിിയർപ്പുംം
ചളിിയുമാായ്് തെ�ന്നുമിിടത്ത്് ആത്മസമർപ്പണത്താാൽ ഒരുപറ്റംം ആളുകൾ കൃതകൃത്യയരാാവുമ്പോ�ോൾ
വെ�ള്ളവസ്ത്രവുംം ചുറ്റിി ഒറ്റക്കാാലിിൽ കള്ളനാായ കൊ�ൊക്കുമുണ്ടിി ധ്യാാ�നിിച്ചുനിിൽക്കുന്നു. “അല്പമാം�ം
ഹാാസത്തോ�ോടെെ നിിൽക്കുന്ന അവന്റെ� നോ�ോട്ടംം” ചിില അർത്ഥങ്ങൾ പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നു കവിി
പറയുന്നു. “വിിതച്ചുംം വിിതകൊ�ൊയ്തുംം പത്താായംം നിിറപ്പിിച്ചുംം തുലച്ചൂജന്മംം നിിങ്ങൾ സത്യയത്തെ�ത്തിിര
യാാതെ�” എന്ന കുറ്റപ്പെ�ടുത്തൽ അതിിലുണ്ട്്. “വിിത്തുകൾ മുളപ്പിിക്കുംം സർഗ്ഗദേ�വതയുടെെ ഹൃത്തടംം
മിിടിിക്കുന്ന താാളത്തെ� ഗ്രഹിിക്കുവാാൻ” വേ�ണ്ടിി താാൻ തപംം ചെ�യ്യുകയാാണെ�ന്ന വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലുംം
അതിിലുണ്ട്്. “ജീീവിിത സത്യയമന്വേ�േഷിിക്കാാതെ� വ്യയർത്ഥമാായ്് പ്രജ്ഞാാശൂന്യയരാായ്് തൂമ്പയിിലുംം കലപ്പ
യിിലുംം മമ്മട്ടിികളിിലുംം തകർന്നുവീീഴുന്ന മനുഷ്യയജീീവിിതങ്ങളെ� അനുതാാപത്തോ�ോടെെ നോ�ോക്കുന്ന
നോ�ോട്ടവുംം അതിിലുണ്ട്്. ഇത്തരംം ജന്മങ്ങളെ� ഓർത്ത്് ഉള്ളിിൽ ചിിരിിച്ച്് ഒറ്റക്കാാലിിൽ തപസ്സുചെ�യ്യുന്ന
കൊ�ൊക്കുമുണ്ടിിയുടെെ ലക്ഷ്യംം� വെ�ളിിച്ചംംപിിടയുന്ന പരൽമീീൻതന്നെ�യാാവാം�ം എന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് കവിി
നൽകുമ്പോ�ോഴാാണ്് കവിിതയുടെെ ഡയമെെൻഷൻ മാാറുന്നത്്. നമ്മുടെെ സാാമൂഹ്യയവ്യയവഹാാരത്തിിൽ
ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു തിിരിിച്ചറിിവല്ല കൊ�ൊക്കുമുണ്ടിിയുടേ�തുപോ�ോലുള്ള കപടസന്യാാ�സങ്ങളുടെെ പ്രക
ടനങ്ങൾക്ക്് ലഭിിക്കാാറുള്ളത്്. അവരുടെെ വാാക്കുകൾ ആത്മീീയ സത്യയങ്ങളുടെെ പ്രകാാശനമാായിി
അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യാാറുണ്ട്്.. എന്നാാൽ കവിി പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്ന
കൊ�ൊക്കുമുണ്ടിിയുടെെ നോ�ോട്ടത്തിിലെ� സൂചനകൾ രണ്ടു പ്രതലമുള്ളതാാണ്്. ഒന്ന്് അത്് സത്യയത്തെ�
മൂടിിവയ്ക്കുന്ന വാാക്കുകളാാണ്്. അത്് സ്വവരവിിന്യാാ�സത്തിിലൂടെെ വാായനക്കാാർക്ക്് വെ�ളിിപ്പെ�ട്ടുകിിട്ടുംം. രണ്ട്്
കവിിയുടെെ ആഖ്യാാ�നതന്ത്രംം ഇവിിടെെ പൂർണ്ണമാാകുന്നിില്ല. അടുത്ത തിിരിിവ്് അതിിനെ� പിിന്തുടരുന്നു
ണ്ട്്. മറ്റു കവിിതകളിിലുംം സംംക്രമിിക്കുന്ന വളവ്് അതിിനുണ്ട്്. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിത നമ്മുടെെ
കാാവ്യയപാാരമ്പര്യയത്തിിൽക്കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്ന വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ ഏകത്ര സമ്മേ�ളനംം ആത്മവിിമർശന
ത്തിിന്റെ�യുംം സാാമൂഹ്യയപരിിഹാാസത്തിിന്റെ�യുംം സന്ദർഭത്തിിലുംം നാം�ം പ്രതീീക്ഷിിക്കുകതന്നെ� വേ�ണംം.
അതാാണ്് ആ കവിിതകളെ� വേ�റിിട്ടതുംം ഹൃദ്യയതയുടെെ താാളമുള്ളതാാക്കുന്നതുംം. ചേ�ർച്ചയിില്ലാാത്തവയുടെെ
ചേ�ർച്ചയുംം അനൗൗചിിത്യയങ്ങൾ എന്ന്് കൊ�ൊണ്ടാാടപ്പെ�ട്ടവയുടെെ ഉചിിതപ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം എന്നുംം കാാവ്യയ
ലോ�ോകത്ത്് ചർച്ചാാവിിഷയമാാണ്്. എല്ലാാ വലിിയ കവിികളുംം ഈ രീീതിികൾ ചർച്ചയ്ക്കു വച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഭാാരതീീയ
കൈൈവഴിികളിിലുംം അതു കാാണാംം�. ഇന്ത്യയൻ ക്ലാാസ്സിിക്കൽ കാാവ്യയപാാരമ്പര്യയത്തിിൽ ഇതിിന്റെ� ശക്തമാായ
സാാന്നിിദ്ധ്യയമുണ്ടാായിിരുന്നു. കാാളിിദാാസനാാണ്് ഏറ്റവുംം സമർത്ഥമാായിി വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ സമ്മേ�
ളനമെെന്ന കവിികർമ്മംം നിിർവ്വഹിിച്ചവരിിൽ മുമ്പൻ. നമുക്ക്് അവിിശ്വവസനീീയമാായ വിിധത്തിിലുള്ള
സാാഹചര്യയങ്ങളെ� അനാായാാസമാായിി സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുള്ള പ്രാാവീീണ്യംം� ശാാകുന്തളംംപോ�ോലുള്ള
കൃതിികളിിൽ കാാണുന്നുണ്ട്്. അവിിടെെ പരിിഹാാസവുംം വിിമർശനവുംം അല്ല കവിിയുടെെ ലക്ഷ്യംം�. അത്്
ക്ലിിഷ്ടമാായ ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണ്്. തപോ�ോധനനാായ കണ്വവന്റെ�
മനസ്സിിനെ� ഗാാർഹസ്ഥ്യയത്തിിന്റെ� അസ്വാാ�സ്ഥ്യയങ്ങളുമാായിി ഏകീീകരിിക്കുന്നത്് നമുക്ക്് പരിിചിിതമാാണ്്.
ശകുന്തളാാവിിയോ�ോഗത്തിിൽ കണ്വവന്് “കണ്ണുനീീര്് തൊ�ൊണ്ടയിിൽ തങ്ങിിനിിൽക്കുന്നു” എന്ന്് എഴുതിിയ
കാാളിിദാാസന്് വിിരുദ്ധങ്ങളെ� കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുവാാൻ പ്രത്യേ�േകമാായ വൈൈഭവമുണ്ടാായിിരുന്നു.
നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്് ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� കവിിതയുടെെ വഴിികളെ� സംംബന്ധിി
ച്ച്് വ്യയക്തമാായ ബോ�ോദ്ധ്യംം� ഉണ്ട്്. ആ ബോ�ോദ്ധ്യംം� സംംസ്കാാരത്തിിൽ നിിബദ്ധമാാണ്്. അപ്പോ�ോഴുംം

89

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

90

Volume I number 3

ആഖ്യാാ�നതന്ത്രത്തിിലുംം ഭാാവപരിിണാാമത്തിിലുംം തന്റേ�താായ വഴിികൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനുംം ഒപ്പംം പൈൈതൃ
കത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുധാാരയിിൽ പങ്കാാളിിയാായിിരിിക്കാാനുംം കഴിിയുന്നു.. ചിിരിിയുടെെ പാാട പൊ�ൊതിിഞ്ഞ
ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭിിന്നമുഹൂർത്തങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്് നാാരാായണക്കു
റുപ്പിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ ഉദാാഹരണങ്ങൾ അവനവധിിയുണ്ട്്. അമ്മയുംം മകനുംം തമ്മിിലുള്ള ഏറ്റവുംം
ദൃഢമാായ ബന്ധത്തിിൽപ്പോ�ോലുംം വിിചിിത്രവുംം കൗൗതുകകരവുമാായ സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിന്്
കവിിക്കു കഴിിയുന്നു. “ കഞ്ഞിിയുമൊ�ൊത്തു പകർന്ന അസ്ത്രത്തിിലെ� ചക്കക്കുരുകണ്ട്് അത്് “കുളത്തിിന
രിികിിൽ പമ്മിിയിിരിിക്കുംം കുട്ടമാാക്രിി”യാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിത്തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ മകൻ വീീർപ്പുമുട്ടിിലാാകുന്നു.
“ഒന്നൊ�ൊഴിിയാാതെ� ചക്കക്കുരു തിിന്നണ”മെെന്ന അമ്മയുടെെ ആജ്ഞ നിിർവ്വഹിിക്കാാൻ അതോ�ോടെെ
അവനു കഴിിയാാതെ� വരുന്നു. അത്് അമ്മയോ�ോടു തുറന്നുപറയുകയുംം ചെ�യ്തു. പിിറ്റേ�ദിിവസംം വച്ചുവിിള
മ്പിിയ അസ്ത്രത്തിിൽ കുരുവൊ�ൊന്നുമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. “നന്നാായിിട്ടുണ്ടിിക്കറിി”യെ�ന്ന്് മകൻ തലകുലുക്കിി
സമ്മതിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അമ്മയുടെെ മൂക്കുത്തിിയിിൽ മിിന്നിിമറയുന്ന ചിിരിിയിിൽ ഒരു സത്യംം� ഒളിിഞ്ഞിി
രിിപ്പുണ്ടാായിിരുന്നു. “ചതച്ചുചേ�ർത്തു ചക്കക്കുരു ഞാാൻ ചാാടിിപ്പോ�ോയിി മാാക്രിി” വാാക്കുകൾക്കതീീതയ
മാായ അമ്മയുടെെ ഈ വിിനിിമയത്തിിൽ മകനോ�ോടുള്ള വാാത്സല്യയധാാര നിിമഗ്നമാാണ്്. കുസൃതിികലർന്ന
ഒരു ആത്മസംംതൃപ്തിിയുടെെ പ്രകാാശനവുംം അതിിൽ കാാണാംം�. ആറുപതിിറ്റാാണ്ടിിനപ്പുറത്തുനിിന്നുള്ള
മാാതൃസ്മരണയാായിി ഈ കഥ ഉള്ളിിലേ�ക്ക്് ചാാടിിവരുമ്പോ�ോൾ കവിി പറയുന്നു “തിിരവൂ ഞാാനിിന്നൊ�ൊരു
ചക്കക്കുരുവിിലെ� അമ്മിിഞ്ഞപ്പാാൽ മധുരംം”. ഈ കവിിതയുടെെ ഓരോ�ോ തിിരിിവുംം നമ്മെ� എത്ര ധ്വവനിിസാാ
ന്ദ്രമാായ അനുഭവതലത്തിിലേ�ക്കാാണ്് കൊ�ൊണ്ടുചെ�ല്ലുന്നത്്. എത്ര വിിസ്തരിിച്ചു വിിവരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ചുമ
ലിിലേ�റ്റാാൻ ഭാാരപ്പെ�ടുന്ന ആശയങ്ങളുടെെ സമൃദ്ധിിയുള്ള വൈൈകാാരിികാാനുഭവമാാണത്് നീീട്ടിിവയ്ക്കുന്നത്്.
രസംം വാാച്യാാ�ർത്ഥത്തിിന്് വിിരുദ്ധകോ�ോടിിയിിലാാണെ�ന്ന്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. മിിക്ക
ഭാാരതീീയാാലങ്കാാരിികന്മാാരുംം രസധ്വവനിിയെ� കാാവ്യാാ�ത്മാാമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. നാാരാായണക്കുറുപ്പ്് ഈ
സാാഹിിത്യയതത്വംം� ഗ്രഹിിച്ച ഭാാവശാാലിിയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടദ്ദേ�ഹത്തിിന്് വാാക്കുകൾ നിിരനിിരയാായിി
പതഞ്ഞുപൊ�ൊങ്ങുന്ന കുമിിളകളല്ല.വിിസ്താാരഭയത്തെ� നേ�രിിടേ�ണ്ടതുമിില്ല. ഹ്രസ്വവതയിിൽ ധ്വവനിിപ്പിിക്ക
പ്പെ�ടുന്ന അനുഭൂതിികളെ� ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നു. “ചന്ദ്രൻ” എന്ന ലഘുകവിിതയിിൽ
“കഷണ്ടിിത്തല ദിില്ലീീവാാനിിൽ ഞാാൻ കണ്ടാാൽ
വീീടിികളഞ്ഞു സൂത്രത്തിിലങ്ങൊ�ൊഴിിഞ്ഞുപോം�ം�
അമ്മാാവനാായിിട്ടല്ല,
മൂപ്പർ തൻ ചിിരിി നേ�രിിട്ടങ്ങനെ� കാാണാാൻ മടിി,
ഒരു നാാട്ടുകാാർ ഞങ്ങൾ”
എന്നെ�ഴുതുന്നിിടത്ത്് നമ്മുടെെ ശീീലാാചാാരങ്ങളുടെെ അടയാാളങ്ങളുംം ഭാാവോ�ോന്മീീലന സജ്ജമാായ ബിംം�ബ
പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� സാാദ്ധ്യയതകളുംം നാം�ം കാാണുന്നു. അസ്പഷ്ടത എന്നോ�ോ അവ്യയക്തത എന്നോ�ോ കാാവ്യയ
ദോ�ോഷദൃക്കുകൾക്ക്് ആരോ�ോപിിക്കാാവുന്ന വിിധത്തിിൽ സുവ്യയക്തമല്ലാാത്ത ഒരു കാാവ്യയകേ�ളിി ഈ ചിിത്ര
നിിർമ്മാാണത്തിിലുണ്ടാാകാംം�. പക്ഷേ�, പരത്തിിപ്പറയുമ്പോ�ോൾ നഷ്ടമാാകുന്നതുംം ഒതുക്കിിപ്പറയുമ്പോ�ോൾ
അവ്യയക്തതയിിൽനിിന്നുംം ഊറിിവരുന്നതുമാായ സൗൗന്ദര്യയവക്രത കവിി ഈ ലഘുകവിിതയിിൽ നേ�ടിിയെ�
ടുക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രപഞ്ചഘടനയിിലെ� അംംഗങ്ങളാായ പ്രഭാാവിിതനാായ ചന്ദ്രനുംം സാാധാാരണമനുഷ്യയനുംം
തമ്മിിൽ കുടുംംബബന്ധമുണ്ട്് എന്ന അനുഭവബോ�ോദ്ധ്യയത്തിിന്റെ� പ്രപഞ്ചദർശനംം കടന്നുവരുന്നു. അത്്
ഓരോ�ോ അണുവിിലുംം ബ്രഹ്മാാണ്ഡത്തെ� കാാണുന്ന ഭാാരതീീയമനസ്സിിന്റെ� പ്രവർത്തനമാാണ്്. അതിിൽ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആഴവുംം ആർദ്രതയുംം പ്രതിിഫലിിക്കുന്നു. ഒതുങ്ങിിയ ചിിരിികൊ�ൊണ്ട്്, ഈ വിിശാാലമാായ
ബന്ധത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അണ്ഡകടാാഹത്തെ� കവിിമനസ്സ്് ചെ�പ്പിിലൊ�ൊതുക്കുന്നു. ഇത്തരംം സാാമർ
ത്ഥ്യയങ്ങളാാണ്് പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പ്് സൂത്രവാാക്യയങ്ങളുടെെ മാാതൃകയിിൽ നിിർമ്മിിക്കുന്ന കവിിതകളിിൽ
പകർന്നുവയ്ക്കുന്നത്്. ഉദാാത്തവുംം വിിശാാലവുമാായതിിനെ� അമ്പിിളിിയമ്മാാവൻ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം
നിിസ്സാാരമാായ ഘടകത്തെ� മനുഷ്യയൻ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. അമ്മാാവൻ-അനന്തിിരവൻ ബന്ധ
ത്തിിലെ� കേ�രളീീയമാായ മൂപ്പിിളമയുംം സ്നേ�ഹബഹുമാാനങ്ങളുംം വലിിഞ്ഞുമുറുകാാത്ത സിിരാാതന്ത്രിികളുംം
ചിിരിിയുടെെ സംംപൃക്തതയുംം കവിി കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു. സാാധാാരണ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ ഒട്ടുംം യോ�ോജിിക്കാാ
ത്തതുംം ധ്രുവാാന്തരംം വൈൈരുദ്ധ്യംം� തോ�ോന്നുന്നതുമാായവയെ� ഒരുമിിപ്പിിച്ച്് കലാാവേ�ല ചെ�യ്യുന്നരീീതിി
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� നിിയോ�ോക്ലാാസ്സിിക്് കവിിയാായിിരുന്ന അലക്സാാണ്ടർ പോ�ോപ്പ്് വിിജയകര
മാായിി നിിർവ്വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇണങ്ങാാത്തവയുടെെ കൂറിിണക്കംം സൃഷ്ടിിച്ച്് ഹാാസത്തിിന്റെ� അന്തരീീക്ഷംം
സ്വവരൂപിിച്ച്് വിിപുലമാാകുന്ന രസാാനുഭവംം പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതകളെ� ബലിിഷ്ഠമാായ
കാാവ്യയശിില്പങ്ങളാാക്കുന്നുണ്ട്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളെ� തീീവ്രതരമാാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിിൽ
ഈ പ്രത്യേ�േകതയുംം പ്രധാാനമാാണ്്.
പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� കവിിതയിിൽ പടർന്നുകയറുന്ന ചിിരിിക്ക്് ഭാാരതീീയ കാാവ്യയപാാര
മ്പര്യയത്തിിൽ പൈൈതൃകമുണ്ട്്. അത്് ആദിികവിിയിിലുംം വ്യാാ�സപ്രതിിഭയിിലുംം അവതരിിച്ച ചിിരിിയുടെെ
പിിന്തുടർച്ചയാാണ്്. തന്റെ� ദൗ�ത്യംം� ജയിിച്ചതിിൽ ആഹ്ലാാദിിക്കുന്ന കൈൈകേ�യിിയെ� കാാണാാനെ�ത്തുന്ന
കുബ്ജയാായ മന്ഥരയെ� ഭംംഗിിവാാക്കുകൾപറഞ്ഞ്് അവർ പുകഴ്ത്തുന്നത്് വാാല്മീീകിി വർണ്ണിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കൂനിിയുംം
വിികൃതസ്വവരൂപയുമാായ മന്ഥര ആകാാരസൗൗഷ്ടവത്തിിന്റെ� മാാതൃകയാായിിട്ടാാണ്് കൈൈകേ�യിിക്കപ്പോ�ോൾ
തോ�ോന്നുന്നത്്. ഇതിിൽ വാാല്മീീകിി ഒരു ചിിരിി നിിറച്ചുവച്ചിിരിിക്കുകയാാണ്്. വിിഭാാണ്ഡകന്റെ� കഥ പറഞ്ഞു
കൊ�ൊണ്ട്് വ്യാാ�സൻ പൊ�ൊഴിിക്കുന്ന ചിിരിി മഹാാഭാാരതത്തെ� മുഴുവൻ പല തരത്തിിൽ പിിന്തുടരുന്നുണ്ട്്.
കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ ഇത്് എടുത്തുകാാണിിച്ചിിട്ടുമുണ്ട്്. ആദിികവിികളെ� പിിന്തുടർന്നുവരുന്ന ഭാാസനിിലുംം
കാാളിിദാാസനിിലുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ദുരന്തവുംം വൈൈകൃതങ്ങളുംം നിിരർത്ഥകതയുംം കണ്ടുകൊ�ൊണ്ടുള്ള
ചിിരിി നിിമഗ്നമാായിിരിിക്കുന്നത്് പടുതയുള്ള വാായനക്കാാരന്് തിിരിിച്ചറിിയാംം�. ജീീവിിതത്തോ�ോടുംം പ്രപഞ്ച
സത്യയത്തോ�ോടുമുള്ള എഴുത്തുകാാരന്റെ� മൂർച്ചയുള്ള പ്രതിികരണമെെന്ന നിിലയിിലുംം നിിർമ്മമതയുടെെ
പ്രകാാശനമെെന്ന നിിലയിിലുംം കാാവ്യയമർമ്മത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഹാാസത്തെ� നാം�ം തിിരിിച്ചറിിയണംം.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വാാക്കിിലെ� ശകുന്തള, പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പ്്, നാാഷണൽബുക്ക്്സ്റ്റാാൾ, കോ�ോട്ടയംം, 2010.
കവിിയുംം കവിിതയുംം, പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പ്്, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 2004.
ദശപുഷ്പംം, പിി. നാാരാായണക്കുറുപ്പ്്, പ്രഭാാത്് ബുക്ക്്ഹൗൗസ്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 2017.

ഡോ�ോ.നന്ത്യയത്ത്് ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ
കൊ�ൊട്ടാാരക്കര സ്വവദേ�ശംം. എൻ.എസ്്.എസിിന്റെ� വിിവിിധ കോ�ോളെ�ജുകളിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�
പകൻ. ഇപ്പോ�ോൾ തിിരുവനന്തപുരംം മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കോ�ോളെ�ജിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. 2015-ൽ സിി.കെ�.
പിി. പ്ലാാറ്റിിനംം ജൂബിിലിി പുരസ്കാാരംം കാാല്പനിികതയുംം മലയാാള നോ�ോവലുംം എന്ന കൃതിിക്ക്് ലഭിിച്ചു. നോ�ോവലുംം
കാാല്പനിികതയുംം എന്ന കൃതിിക്ക്് 2017-ലെ� വൈൈജ്ഞാാനിിക സാാഹിിത്യയത്തിിനുള്ള തുളസീീവന പുരസ്കാാരംം,
2018-ലെ� പിി.കെ�. പരമേ�ശ്വവരൻ നാായർ ട്രസ്റ്റിിന്റെ� എസ്്. ഗുപ്തൻ നാായർ നിിരൂപണ പുരസ്കാാരംം എന്നിിവ
ലഭിിച്ചു. തിിരുപ്പാാണൻ (കാാവ്യയനാാടകംം–പ്രഭാാത്് ബുക്ക്് ഹൗൗസ്്, തിിരുവനന്തപുരംം), സംംസ്കൃതിിയുടെെ പാാഠാാന്തരങ്ങൾ, പ്ര
ബുദ്ധതയുംം പ്രതിിബദ്ധതയുംം (വ്യാാ�സാാ ബുക്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം), ഇന്ദുലേ�ഖ: വിിമർശനവുംം വിിധിിയെ�ഴുത്തുംം (കേ�രള ഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം) എന്നിിവയാാണ്് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ.
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ഒറ്റ: രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിിയുടെെ കവിിത
എംം.ബിി. മനോ�ോജ്്

അസിിസ്റ്റൻറ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള-കേ�രള പഠന വിിഭാാഗംം, കാാലിിക്കറ്റ്് സർവകലാാശാാല.

തൊ�ൊണ്ണൂറുകളുടെെ പകുതിിയോ�ോടെെ മലയാാള കവിിതയിിൽ സവിിശേ�ഷമാായ ഒരുഇടംം നിിർമിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിി മലയാാളകവിിതയ്ക്ക്് പരിിചിിതനാാകുന്നത്്. ശിില്പിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ
ഇന്ത്യയയിിലുടനീീളംം എക്സിിബിിഷനുകൾ സംംഘടിിപ്പിിക്കുകയുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാവുകയുംം ചെ�യ്ത അദ്ദേ�ഹംം,
ചിിത്രരചനയിിലുംം നോ�ോവൽരചനയിിലുംം മുഴുകുകയുംം ചെ�യ്തു. ‘മൺചെ�രാാതുകൾ‘, ‘ചോ�ോരപ്പരിിശംം’
ഉൾപ്പെ�ടെെ മുപ്പത്തിിമൂന്നോ�ോളംം കൃതിികൾ രചിിച്ചു.
കവിിതാാസാാഹിിത്യയത്തിിൽ സവിിശേ�ഷ ശ്രദ്ധനേ�ടുവാാൻ ‘കണ്ടത്തിി’ എന്ന കവിിതാാസമാാഹാാ
രത്തിിനു സാാധിിച്ചു. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരുടെെ അവതാാരിികയോ�ോടെെയാായിിരുന്നു ‘കണ്ടത്തിി’ പ്രസിിദ്ധീീക
രിിച്ചത്്. ദലിിത്്കവിിതയുടെെ വിിശേ�ഷസാാന്നിിധ്യയമാായിിരുന്നു പ്രസ്തുത പുസ്തകംം. ഒരുപക്ഷെ� നിിരവധിി
കവിിതാാസാാഹിിത്യയകൃതിികൾ അതിിനുമുമ്പുതന്നെ�യുംം മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ രചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു
വെ�ങ്കിിലുംം, ദലിിത്് കവിിതാാപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്് വിിശേ�ഷപ്പെ�ട്ട ഒരു ശ്രദ്ധനേ�ടിിയെ�ടുക്കുവാാൻ ‘കണ്ടത്തിി’
എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലൂടെെ സാാധിിച്ചു. ഈയൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകതയാാണ്് മലയാാളകവിിതയിിൽ രാാഘവൻ
അത്തോ�ോളിി നിിർമിിച്ചെ�ടുത്ത വിിശേ�ഷമണ്ഡലംം. തുടർന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം രചിിച്ചകൃതിികളിിൽ സമകാാല
ശ്രദ്ധനേ�ടിിയ കവിിതാാസമാാഹാാരമാാണ്് ‘ഒറ്റ’. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി പഠിിക്കുക
യാാണ്് ഇവിിടെെ.
കൊ�ൊത്തിിപ്പൊ�ൊളിിഞ്ഞ ശിില്പംം
‘ഒറ്റയ്ക്കിിരിിക്കാാനൊ�ൊരാാർത്തിിവേ�ണംം
മുറ്റിിത്തഴച്ചസ്വവപ്നങ്ങൾ വേ�ണംം
മാാറ്റങ്ങൾക്കുറ്റൊ�ൊരാാൾ സാാക്ഷിിവേ�ണംം
തോ�ോറ്റങ്ങളെ�ല്ലാാമുറഞ്ഞഴിിഞ്ഞ്്
ഒറ്റയ്ക്കുതന്നെ� മരിിച്ചുപോ�ോണംം’
				

–ഒറ്റ

ഒറ്റയാായിി നടക്കുന്ന ഒരുവ്യയക്തിി ഇവിിടെെ തെ�ളിിഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നു. ഒറ്റയാായിി നടക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന
അവസ്ഥാാവിിശേ�ഷംം, ഒറ്റതിിരിിഞ്ഞ ജീീവിിതംം, ഒറ്റപ്പെ�ടൽ, ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഈ വ്യയക്തിിയിിൽ സ്പഷ്ടമാാണ്്.
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പൊ�ൊതുലോ�ോകബോ�ോധത്തിിനു പുറത്തുനിിൽക്കുന്ന, മറ്റൊ�ൊരുബോ�ോധംം സൂക്ഷിിക്കുന്നതിിനാാലാാവണംം
ഒരുപക്ഷെ� ഇങ്ങനെ� ഒരൊ�ൊറ്റപ്പെ�ടൽ സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ടാാവുക. അതാാവട്ടെെ സ്വവയംം ശബ്ദിിക്കുന്ന,
സ്വവയംം ചുവടുവയ്ക്കുന്ന സ്വവന്തംം ആട്ടത്തറകൂടിിയാാണ്്. ഒറ്റക്കിിരുന്നുകുറിിക്കുന്ന വരിികൾ ഛേ�ദംംവന്ന
ലോ�ോകാാവസ്ഥയിിലേ�ക്കാാണ്് വിിരൽചൂണ്ടുന്നത്്. ഈ ലോ�ോകാാവസ്ഥയാാവട്ടെെ പ്രതീീക്ഷാാ മുറിിവിിന്റേ�
താാണ്്. പ്രതീീക്ഷാാഛേ�ദമാാണ്് ഇക്കാാലത്തെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ വിിന. ഒറ്റക്കിിരുന്നുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ�യുംം
മറ്റുള്ളവരെെയുംം നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്ന കവിിതയിിലെ� വ്യയക്തിി, പ്രതീീക്ഷാാമുറിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ആലോ�ോചനംം
ചെ�യ്യുന്നു. കവിിതയിിലെ� ചിിലവരിികൾ നോ�ോക്കുക.
‘പാാട്ടക്കുടിിയാാന്റെ� ഞാാറ്റുപാാട്ടിിൽ
ഗാാട്ടുകമ്പോ�ോളക്കനവുവേ�ണംം’
‘വേ�ട്ടപെ�ണ്ണിിന്റെ� വിിയർപ്പുതുന്നിി
വോ�ോട്ടുബാാങ്കിിൽ കൊ�ൊടിിയേ�റ്റിിടേ�ണംം’.
‘തോ�ോറ്റവർക്കൊ�ൊക്കെ� തുളഞ്ഞനാാവിിൽ
നാാറ്റത്രിിശൂലങ്ങൾ ഞാാത്തിിടേ�ണംം’
‘ഒറ്റക്കിിരുന്നു വിിയർക്കണംം ഞാാൻ
മറ്റുള്ളവർക്കാായ്് ദ്രവിിക്കണംം ഞാാൻ‘
			

–ഒറ്റ

ഒറ്റക്കതിിരിിന്റെ� വിിത്തുംം, മുറ്റമടിിക്കുന്ന ചൂലുംം, ചെ�റ്റക്കുടിിലിിലെ� തന്റെ� പെ�ണ്ണുംം ഇപ്പോ�ോഴിില്ല. ഇപ്പോ�ോ
ഴുള്ളത്് മറുകാാലത്തിിന്റെ� ദേ�വാാധിികാാരങ്ങളാാണ്്. ദേ�വഭാാവനകളാാണ്്. ധവളസൗൗന്ദര്യയമാാണ്്. പാാട്ട
ക്കുടിിയാാന്റെ� ഞാാറ്റുപാാട്ടുകളെ� അപ്പടിിപിിഴുതെ�റിിഞ്ഞ, വോ�ോട്ടുബാാങ്കിിലേ�ക്ക്് തലപൂഴ്ത്തിി നിിൽക്കുന്ന,
കാാടിിനെ� വിിഴുങ്ങിിയ കോ�ോടിിയുടുത്ത നാാറ്റത്രിിശൂലങ്ങൾ ഞാാന്നുകിിടക്കുന്ന ദേ�വാാധിികാാരങ്ങളെ�യുംം
ദേ�വഭാാവനകളെ�യുംം ധവളസൗൗന്ദര്യയത്തെ�യുംം പരിിഹസിിക്കാാൻ മടിിക്കുന്നിില്ല ഈ കവിിതയിിൽ
ഒറ്റപ്പെ�ട്ട മനുഷ്യയത്വംം�. അയാാളിിൽ നമുക്ക്് ഒരു നാാറാാണത്തു ഭ്രാാന്തു കാാണാംം�. മന്തുപിിടിിച്ചുവിിങ്ങിിയ
കാാലുംംവലിിച്ച്് മലമുകളിിലേ�യ്ക്ക്് കല്ലുരുട്ടിിക്കയറ്റിി പർവതമുകളിിൽ പ്രതിിഷ്ഠിിക്കാാതെ� അത്് വിിജയ
ത്തിിന്റെ� അടയാാളമാാക്കാാതെ� താാഴ്നിിലത്തേ�യ്ക്ക്് വളരെെ നിിസ്സാാരമാായിി ഉരുട്ടിിക്കളഞ്ഞ്്, ഓട്ടക്കയ്യുംം
അരക്ഷിിതബോ�ോധവുംം വിിജയചിിഹ്നമാാക്കുന്ന ഒരു നാാറാാണത്തുഭ്രാാന്തൻ. നാാറാാണത്തുഭ്രാാന്തന്റെ�
ജല്പനങ്ങൾ പോ�ോലെ� ഒറ്റയ്ക്കിിടപെ�ടുന്ന ഈ കവിിത ചിിന്താാദാായകമാായ ഒരുലോ�ോകംം നിിർമിിക്കുന്നു.
ചിിലപ്പോ�ോൾ പരിിഹാാസത്തിിന്റെ�താായിി അത്് അവതരണപ്പെ�ടുന്നു. ക്രോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം, ക്ഷോ�ോഭത്തിി
ന്റെ�യുംം, ബുദ്ധമൗ�നത്തിിന്റെ�യുംം, സാാരോ�ോപദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം, പരിിഹാാസത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകംം ഇവിിടെെ
കാാണാംം�. അയാാൾ ഒറ്റയ്ക്കു നിിൽക്കുന്ന ഒരു ഉപഗ്രഹമാാണ്്. പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു നക്ഷത്രമാാണ്്.
അറുത്തെ�റിിയപ്പെ�ട്ട പൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു നാാവാാണ്്, ബഹിിഷ്കൃതന്റെ� പെ�രുവിിരലാാണ്്. ശബ്ദങ്ങളുടെെ കൂട്ട
ച്ചിിലപ്പാാണ്്. വർണങ്ങളുടെെ കലർന്നൊ�ൊഴുകുന്ന ക്യാാ�ൻവാാസാാണ്്, കൊ�ൊത്തിിപ്പൊ�ൊളിിഞ്ഞ ശിില്പമാാണ്്.
ഒറ്റയ്ക്കിിരിിക്കുന്ന മനുഷ്യയത്വംം�, മുറ്റിിത്തഴച്ച സ്വവപ്നങ്ങളുടെെ സമാാഹാാരംം. തോ�ോറ്റങ്ങളാാൽ ഉറഞ്ഞ
ഒറ്റക്കതിിർ വിിപ്ലവംം, രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിിയുടെെ കവിിതകൾ വിിസ്തൃതമാായ ഒരു സംംസ്കാാരമാായിി പരിി
ണമിിക്കുന്നത്് ഈ രൂപത്തിിലാാണ്്. അതിിന്് ചരിിത്രത്തിിന്റെ� തുടർച്ചയുണ്ട്്. വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ�
ആകുലതയുണ്ട്്. ‘ഒറ്റ’ എന്ന കവിിതാാസമാാഹാാരത്തിിലെ� ഓരോ�ോകവിിതയിിലുംം നമുക്കുകാാണാാൻ
കഴിിയുക ഈയർത്ഥത്തിിൽ ചരിിത്രസന്നിിവേ�ശവുംം ആകുലതയുമാാണ്്.
തകർന്നുപോ�ോയ ഒരുമനുഷ്യയൻ ഈ ചരിിത്രസന്നിിവേ�ശങ്ങളിിലുടനീീളമുണ്ട്്. അത്് തകർത്തെ�റിി
യപ്പെ�ട്ട ഒരു ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനംം കൂടിിയാാണ്്. വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� നേ�രിില്ലാാത്ത
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വിിക്ടറിികൾക്കുമുന്നിിൽ ആകുലതയോ�ോടെെ നിില്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യയനുണ്ട്്. ആകുലതപേ�റുന്ന ഒരുജനത
യുടെെ പ്രതിിനിിധാാനമാാണയാാൾ. ആ പ്രതിിനിിധാാനത്തെ� നമ്മൾ പുച്ഛിിക്കുംം, ആട്ടിിയിിറക്കുംം, അവഹേ�ളിി
ക്കുംം. ജീീവിിക്കാാൻ പഠിിക്കാാത്തവർ എന്ന്് പരിിഹസിിക്കുംം. അതേ�സമയംം, അവർക്കുമുന്നിിൽ നിിരന്തരംം
വിിജയിിക്കുന്ന നേ�രല്ലാാത്ത വിിക്ടറിികളെ�ക്കുറിിച്ച്് മൗ�നംം പാാലിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�,
പൊ�ൊട്ടൻ തെ�യ്യത്തെ�പ്പോ�ോലെ�, നിിരന്തരംം ചടുലമാാകുകയാാണ്് രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിിയുടെെ കവിിത.
ചങ്ങലയ്ക്കിിട്ടാാലുംം ഒടുങ്ങിിപ്പോ�ോകാാത്ത, വിികാാരത്തിിന്റെ� എരിിയുന്ന പർവ്വതങ്ങളാായിി ആ കവിിതകൾ
തുടിിയുംം മണിിയുംം കുലുക്കുന്നു. നഗരപ്രാാന്തങ്ങളിിലേ�യ്ക്ക്് അലമുറയോ�ോടെെ പ്രവേ�ശിിക്കുന്നു. വേ�രോ�ോടെെ
പിിഴുതചൂരൽച്ചുവടുകൾപോ�ോലെ�, കവിിതയുംം, ചിിത്രങ്ങളുംം ശിില്പങ്ങളുംംകൊ�ൊണ്ട്് നേ�രിില്ലാാതെ� പ്രചരിി
ക്കപ്പെ�ടുന്ന വിിക്ടറിികളെ� വിിഭ്രമപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കവിിതയെ�ഴുത്ത്് മരിിച്ചുപോ�ോയ ജനതയ്ക്കാായുള്ള ചാാവു
പാാട്ടുകളാാക്കുന്നു.
മണ്ണുംം മഹാാബലിികളുംം
‘സ്നേ�ഹമിില്ലിിന്ന്് കാാമവുംം കാാരുണ്യയവർഷമിില്ലിിനിി കോ�ോരിിച്ചൊ�ൊരിിയുവാാൻ.
അലിിവുവിിറ്റ്് വൻകാാശുകൾ വിിപണിിക്ക്്
മോ�ോളിിലാാരോ�ോ പണിിയുന്നു സൗൗധങ്ങൾ‘
				
–വല്ലിി
‘ഇത്് വേ�റിിടത്തേ�ക്കുള്ള യാാത്രകൾ
വേ�റെെയാാരുംം പറയാാത്ത പോ�ോരുകൾ
മണ്ണുവേ�ണമെെന്നിിപ്പൊ�ൊഴുംം കേ�ഴുന്നു
മണ്ണിിനുടമകൾ രാാജാാക്കളാായവർ
ചത്തടക്കുവാാൻ, വിിളവെ�ടുക്കാാനുള്ള
മണ്ണിിനിിച്ഛകൾ മാാനാാഭിിമാാനങ്ങൾ‘
				

–ചെ�ങ്ങറ

തദ്ദേ�ശമനുഷ്യയർ നിിർമിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന സമരാാസക്തമാായ ലോ�ോകംം കവിിദർശിിക്കുന്നു. ‘ഒറ്റയ്ക്കൊ�ൊരോ�ോണ
ക്കിിനാാവിിനെ�’ കാാണുന്നതാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം കവിിയുടെെ ലോ�ോകംം. നീീറുന്നനോ�ോവുകളുംം നരാാധമപരേ�
ഡുകളുംം, നെ�റിികെ�ട്ട ദാാർശനിിക കർക്കശതയുംം, ദേ�ശവിിദ്വേ�േഷങ്ങളുംം നിിറഞ്ഞ ഒരുകാാലത്ത്് ഒറ്റയ്ക്ക്്
ഒരോ�ോണത്തെ� കിിനാാവുകാാണുന്നു ചെ�ങ്ങറ എന്ന കവിിതയിിലെ� ഏകാാകിിയാായ വ്യയക്തിി. ചെ�ങ്ങറ
എന്ന കവിിതയിിലെ� ഈ ഏകാാകിി സമരനേ�താാവോ�ോ, നേ�തൃത്വംം� നഷ്ടമാായ മറ്റൊ�ൊരാാളൊ�ൊ സമരസ്ഥ
ലങ്ങളിിൽ പിിടഞ്ഞവരൊ�ൊ ആരുമാാകാംം�. സാാർവദേ�ശീീയമാായ സമരസജ്ജതയാാണ്് ഇവിിടെെയുള്ളത്്.
‘ചേ�മ്പിിലയിിൽ തെ�റിിച്ച കണ്ണീീരിിന്റെ�, ഉപ്പുകല്ലുകൾക്കുള്ളിിലുണ്ടാായിിരുന്നൊ�ൊരാാൾ‘ എന്നാാണ്് ഒറ്റയ്ക്ക്്
ഓരോ�ോണക്കിിനാാവിിനെ� കാാണുന്നയാാളെ� കവിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
ആരാായിിരിിക്കുംം ആ മനുഷ്യയൻ അയാാളിിൽ എന്താാണ്് പ്രത്യേ�േകത? വന്നുചേ�ർന്നു, കുടിിവെ�ച്ചു,
കാാടുവെ�ട്ടിി, കുന്നുകൾ നിിരത്തിി, കന്നുപൂട്ടിി, കല്ലുരുട്ടിി, കുളങ്ങളുണ്ടാാക്കിി, വിിത്തിിറക്കിി, വിിളവു
കൾപൊ�ൊലിിച്ച്് വിിശ്വവമൊ�ൊക്കെ�യുംം പാാലിിച്ചു. അങ്ങനെ�യൊ�ൊരാാളെ� നാം�ം ഓർക്കുന്നു. ഒരാാളല്ല. ഒരു
പെ�രുംംആൾ. ആ പെ�രുമാാൾ ആരാായിിരിിക്കാംം�. ചേ�രൻചെ�ങ്കുട്ടുവൻ ആയിിരിിക്കുമൊ�ൊ, ആയ്വേ�േൾ
പാാരിിയുമാായിി എന്തെ�ങ്കിിലുംം ബന്ധംം ഉണ്ടാാകുമൊ�ൊ, രാാവണനോ�ോ, മഹാാബലിിയൊ�ൊ ആയിിരിിക്കാംം�,
കൊ�ൊക്കോ�ോതമാാരിിൽ ആരെെങ്കിിലുമാാകാംം�. കന്നുപൂട്ടിിയുംം കല്ലുരുട്ടിിയുംം കുളങ്ങളുണ്ടാാക്കിിയുംം വിിളവുപൊ�ൊ
ലിിച്ച കൃഷിിനാാഥനാാകാംം�. വട്ടത്തിിലുംം നീീളത്തിിലുംം ചതുരത്തിിലുംം കുളംംകുത്തിിയ പെ�രുംംതച്ചനാാവാം�ം.
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എന്നാാൽ അതെ�ല്ലാം�ം നിിഷ്പ്രഭമാായിിരിിക്കുന്നു. കൈൈമാാറിിക്കിിട്ടിിയ ഓർമകളാായിിരിിക്കുന്നു.
ഒരുപിിടിിവറ്റുംം കൊ�ൊടുക്കാാതെ�
ഒരുതുള്ളിിവെ�ള്ളവുംം കള്ളുംം കൊ�ൊടുക്കാാതെ�
അറുകൊ�ൊലകൾ നടത്തിി ജയിിച്ചവർ
പെ�ണ്ണഴകുംം തട്ടിിയെ�ടുത്തോ�ോർ
മണ്ണഴകുംം കട്ടുമുടിിച്ചോ�ോർ
				
–ചെ�ങ്ങറ
കാാര്യയങ്ങളാാകെ�യുംം തകിിടംംമറിിയുകയാായിിരുന്നു. ദേ�ശചരിിത്രത്തിിലെ�ന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ നടക്കാായ്കകൾ
സംംഭവിിച്ചു. നടക്കാായ്കകളുടെെ ചരിിത്രംം ചരിിത്രമാായിിത്തീീരുന്നു. സംംഭവിിക്കാാൻ പാാടിില്ലാാത്തവയെ�
കവിികൾ വാാഴ്ത്തിി. അനാാദരവുകൾക്ക്് ആദരവുകളെ�ന്നു പേ�രിിട്ടു. കൊ�ൊന്നൊ�ൊടുക്കിിയതിിനെ� യുദ്ധവിി
ജയമെെന്നു വാാഴ്ത്തിി, വിിഭജനങ്ങളെ� മഹത്വവമെെന്നു നമസ്കരിിച്ചു. വിിദ്വേ�േഷങ്ങളെ� സദ്്കർമങ്ങളെ�ന്നു
പുകഴ്ത്തിി. മനുഷ്യയനുമുകളിിൽ മനുഷ്യയരെെ പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു. സംംഭവിിച്ചതെ�ല്ലാം�ം നല്ലതിിനെ�ന്നു എഴുതിിയു
ണ്ടാാക്കിി. അവയെ� വാാഴ്ത്തിിപ്പാാടുവാാൻ ഗാായകരെെയുംം കലാാകാാരെെയുംം അണിിനിിരത്തിി. സാംം�സ്കാാരിി
കപ്രചാാരണംം എന്നതിിന്് പേ�രുംംനല്കിി. കവിികൾ വിിജയിിച്ചവരെെ വാാഴ്ത്തിിപ്പാാടിി. വിിജയിിച്ചവരുടെെ
കഥകൾ ജനമനസ്സുകളിിൽ സ്ഥാാപിിതമാായിി. അവർപരാാജിിതരെെ കുറ്റവാാളിികളാാക്കിി. ചരിിത്രത്തിിൽ
അങ്ങനെ� കുറ്റവാാളിി സമൂഹങ്ങൾ രൂപംംകൊ�ൊണ്ടു. കുറ്റവാാളിി ഗ്രോ�ോത്രങ്ങൾ എന്നുപ്രചരിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
കുറ്റവാാളിികൾക്കാായുള്ള നിിയമങ്ങൾ ഓരോ�ോന്നുംം രൂപപ്പെ�ട്ടു. കവിികൾ, കലാാകാാരന്മാാർ, എഴുത്തു
കാാർ, ചിിന്തകർ, തത്ത്വവശാാസ്ത്രജ്ഞർ അവയെ� ഓരോ�ോന്നിിനെ�യുംം വാാഴ്ത്തിിപ്പാാടിി. ജയിിച്ചവർ പടച്ചുവിിട്ട
വാാക്യയങ്ങൾ അവരുടെെ അഭിിപ്രാായങ്ങളാായിി, പിിന്നീീടത്് എല്ലാാവരിിലുംം അടിിച്ചേ�ൽപിിച്ച മതങ്ങളാായിി.
എങ്കിിലുംം കാാര്യയങ്ങൾ അവിിടംംകൊ�ൊണ്ടസ്തമിിച്ചിില്ല. പരാാജയപ്പെ�ട്ടവരുടെെ ഗാാഥകളുംം അടിിത്തട്ടുകൾ
കൈൈമാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരുന്നു. അടിിത്തട്ടുമനുഷ്യയരുടേ�താായ ഭാാഷയിിൽ, തദ്ദേ�ശീീയസമൂഹങ്ങളുടെെ
സാംം�സ്കാാരിികലോ�ോകത്തിിൽ അത്് പുകഞ്ഞുനീീറിി. കാാലങ്ങളാായിി അത്് കൈൈമാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.
‘തൻകുലത്തിിൽ ചരിിതമിില്ലെ�ന്നുറഞ്ഞ്്
വേ�ദപുസ്തകംം കത്തിിച്ച്് വിിമോ�ോചനശാാസ്ത്രമാായിി തന്നപ്പൻ കുലങ്ങൾക്ക്്
അടിിമസിിദ്ധാാന്തംം ഉരുക്കിിയെ�ടുത്തൊ�ൊരാാൾ‘
					

–ചെ�ങ്ങറ

ചേ�മ്പിിലയിിൽ തെ�റിിച്ച കണ്ണീീരിിന്റെ�, ഉപ്പുകല്ലുകൾക്കുള്ളിിലുണ്ടാായിിരുന്നൊ�ൊരാാൾ. അങ്ങനെ� ചരിി
ത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നു. പൊ�ൊയ്കയിിൽ അപ്പച്ചനാായിിരുന്നു അതിിൽ ഒരാാൾ. അങ്ങനെ�നിിരവധിി
വ്യയക്തിിത്വവങ്ങൾ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാവുകയാായിിരുന്നു. അവരുടെെ ശ്രമങ്ങൾ, അധ്വാാ�നങ്ങൾ, അത്്
ചിിതറിിയമനുഷ്യയർക്കുവേ�ണ്ടിി ശബ്ദിിച്ചു. മണ്ണിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള ശ്രമംം ആയിിരുന്നു അതിിലൊ�ൊന്ന്്. ചെ�ങ്ങറ
എന്ന കവിിത, സാാധാാരണമനുഷ്യയർക്കുവേ�ണ്ടിി ശബ്ദിിക്കുന്നത്് മണ്ണിിനാായുള്ള അവകാാശത്തിിന്റെ�
രൂപത്തിിലാാണ്്. മൂന്നടിിമണ്ണിിൽ താാഴ്ന്നുപോ�ോയ പെ�രുംംആളിിന്റെ� ഒരുതുടർച്ചയാാണ്്, മണ്ണിിനുവേ�ണ്ടിി
ശബ്ദിിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യയരിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നത്്.

ചക്കയുംം ചർക്കയുംം
വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ആകുലതയാാണ്് ‘ചക്ക’ എന്ന കവിിത വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. ദേ�ശീീയതയുടെെ
സന്ദിിഗ്്ധതകളെ�ക്കുറിിച്ച്് അത്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. രാാഷ്ട്രനിിർമാാണത്തിിൽ സംംഭവിിച്ച പിിഴവുകളെ�ക്കുറിിച്ച്്
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പലപഠനങ്ങളുംം രൂപപ്പെ�ട്ട ഘട്ടത്തിിലാാണ്് നാാമിിന്ന്്. ദേ�ശരൂപീീകരണത്തിിൽ, സുവർണയുഗത്തിിൽ,
അപരങ്ങളാായത്് ആരെെന്നചിിന്ത നമ്മെ� വേ�ട്ടയാാടുന്നു. ദേ�ശരാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� രൂപീീകരണത്തിിന്റെ�
അതേ�ഘട്ടത്തിിൽ തന്നെ� അപരസമൂഹങ്ങളുംം രൂപപ്പെ�ടുകയുണ്ടാായിി. ഇങ്ങനെ� പുറത്തുനിിർത്തപ്പെ�ട്ട
സമൂഹങ്ങളെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുകയാാണ്് ‘ചക്ക’ എന്ന കവിിത.
‘ചർക്കയെ�പ്പോ�ോലെ� ചക്കയുംം
അധിിനിിവേ�ശവിിരുദ്ധമുദ്രാാവാാക്യയമാാണ്്.
ചർക്കക്കൊ�ൊണ്ടന്യയന്റെ�
നാാണംം മറയ്ക്കാംം�
ചക്കക്കൊ�ൊണ്ട്് മാാളോ�ോർക്ക്്
പട്ടിിണിിമാാറ്റാം�ം’
			
(ചക്ക)
കഞ്ഞിിയുംം കപ്പയുമിില്ലാാത്ത പഞ്ഞമാാസങ്ങളിിൽ ദരിിദ്രരുടെെ വയറിിനെ� താാങ്ങിിനിിർത്തുന്നതിിൽ പ്ര
ധാാനപങ്കുവഹിിക്കാാൻ ചക്കപ്പുഴുക്കിിന്് സാാധിിച്ചിിരുന്നു. വെ�റുതെ� വെ�ട്ടിിപ്പുഴുങ്ങുന്നതു മുതൽ ചക്കയുംം
കുരുവുംം അരിിഞ്ഞിിട്ട്്, വേ�വിിച്ച്് എണ്ണയിിൽ ഇളക്കിിയെ�ടുക്കുന്നതുവരെെ അക്കൂടെെയുണ്ട്്.
ചക്ക ദ്രാാവിിഡദേ�ശത്തിിന്റെ� സ്വവന്തംം പഴമാാണ്്. സംംഘകാാലസാാഹിിത്യയത്തിിൽ വർണ്ണിിക്കുന്ന
പ്രധാാനപഴങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ചക്ക. എന്നാാൽ കാാലഘട്ടംം ഉരുണ്ടപ്പോ�ോൾ ഇവിിടുത്തെ� മനുഷ്യയർ
രണ്ടാംം�തരമാായതുപോ�ോലെ� ഇവിിടുത്തെ� പുഷ്പഫലസസ്യയങ്ങളുംം രണ്ടാംം�തരമാായിിപ്പോ�ോയിി. ദേ�ശത്തിിന്റെ�
രൂപീീകരണഘട്ടത്തിിലുംം ഇത്് തുടർന്നു. എന്നാാൽ ദേ�ശീീയരൂപീീകരണത്തിിൽ ചർക്ക പുലർത്തിിയ
അതേ�പ്രവർത്തനംം ചക്കയുംം ചെ�യ്തു എന്നു നിിരീീക്ഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ സാാധാാരണമനുഷ്യയരുടെെ ജീീവലോ�ോ
കത്തിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികവിിനിിമയങ്ങൾകൂടിി ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
‘ഇത്് റോ�ോസ്്വുഡ്്
ഇത്് ടീീക്ക്് വുഡ്്
ഇത്് പ്ലാാവുഡ്്
ഇതയനിിപ്ലാാവുഡ്്
എന്നാാലുംം
ദേ�ശഭാാഷകൾക്കപ്പുറംം
ചക്ക ഒരുസമരാായുധമാാണ്്’
			
–ചക്ക
ദേ�ശീീയഭാാഷകൾക്ക്് ഒപ്പംം അവസരംം കിിട്ടാാതെ� പോ�ോയ, പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷയിിലാാണ്് ചക്ക. അത്്
അരിികിിൽ നിിൽക്കുന്ന ഒരു മരംം മാാത്രംം. നിിത്യയഹരിിതവൃക്ഷമാാണ്്. എന്നാാൽ ആ അർത്ഥത്തിിൽ
പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോയത്്. മരഉരുപ്പടിികളിിൽ പ്ലാാവിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� കൂടുതലാാണ്്. അപ്പോ�ോഴുംം
പ്ലാാവിിന്് മറ്റുവൃക്ഷങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം സ്ഥാാനംം ലഭിിക്കുന്നിില്ല. പ്ലാാവിില മൃഗങ്ങൾക്കുംം ഭക്ഷണമാാകുന്നു.
ഇലപൊ�ൊഴിിച്ചിിട്ട്് ഭൂമിിയെ� തണുപ്പിിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊക്കെ�യാായിിട്ടുംം പ്ലാാവ്് വുഡ്് പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നിില്ല. തേ�ക്കുമരവുംം, റോ�ോസ്്വുഡുംം മറ്റുംം ആ സ്ഥാാനംം തട്ടിിയെ�ടുത്തിിരിിക്കുന്നു. അപ്പോ�ോഴുംം ഒരുസമരാായു
ധത്തിിന്റെ� പേ�രാാണു ചക്ക. കത്തിിയുരുകിിയ ദാാരിിദ്ര്യയത്തെ�, നേ�രിിടാാൻ നെ�ഞ്ചുംംവിിരിിച്ച്് നിിരന്നുനിിന്ന
ഫലവൃക്ഷംം. പഞ്ഞക്കർക്കിിടകത്തിിൽ കരിിഞ്ഞകുടലുകൾക്ക്് ആശ്വാാ�സമാായ സമരമരംം. കൂട്ടിിന്്
മാാങ്ങയുംം കാാന്താാരിിമുളകുംം മാാത്രംം. വാാഴപ്പഴംം അന്നുംം വരേ�ണ്യയമാായിിരുന്നു.
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‘അന്ന്് സാായിിപ്പിിനാാദ്യം�ം വാാഴപ്പഴംം
പിിന്നെ� ചക്കപ്പഴംം
രണ്ടുംം തൊ�ൊലിികളഞ്ഞ്് സേ�വിിച്ചതാാകാംം�
നാാടുവിിട്ടതെ�ന്ന്് നർമ്മഭാാഷ്യംം�’
				
–ചക്ക
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരത്തിിൽ ഒരു പ്രധാാനപങ്കുവഹിിക്കാാൻ ചക്കക്കു കഴിിഞ്ഞു എന്ന്് കവിി. ജീീവനുള്ള
മനുഷ്യയർക്കല്ലെ� പോ�ോരാാടാാൻ കഴിിയൂ. ആയതിിനാാൽ ചക്ക, സാാധാാരണ മനുഷ്യയർക്ക്് ജീീവിിച്ചിിരിിക്കു
വാാനുള്ള ഊർജ്ജംം കൊ�ൊടുത്തു. ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരെെ പുറത്താാക്കുന്നതിിൽപ്പോ�ോലുംം പ്രധാാനപങ്കുവഹിിച്ചു.
തൊ�ൊലിിപൊ�ൊളിിച്ച്് വാാഴപ്പഴംം തിിന്ന സാായിിപ്പ്് അതേ�വാാശിിയോ�ോടെെ ചക്കച്ചുളപൊ�ൊളിിച്ചുകളഞ്ഞിിട്ട്് കുരു
ചവച്ചുതിിന്നു. അങ്ങനെ� തൂറ്റിിയുംം ചൊ�ൊരുക്കിിയുംം നാാണംംകെ�ട്ടുംം സാായിിപ്പ്് നാാടുവിിട്ടു. സാായിിപ്പിിനെ�
നാാടുകടത്തുന്നതിിൽ നാാട്ടുകാാർ സാാധിിച്ചെ�ടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ അവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകൾ
ക്കൂടിി ഈ വരിികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രാാദേ�ശിികമാായിി നിിർമിിച്ചെ�ടുത്ത എത്രയൊ�ൊ ആയുധങ്ങളുംം
തന്ത്രങ്ങളുംംകൂടിി ഉൾപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നു നമ്മുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരംം.
‘ചക്കയുംം ചമ്മന്തിിയുംം
ബൊ�ൊക്കെ�യുംം മുള്ളാാണിിയുമാായ്്
പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നു
വിിശപ്പിിനെ�
രോ�ോഗത്തെ�
മരണത്തെ�
വിിളമ്പുംം ധാാർഷ്ട്യയത്തെ�
ധിിക്കാാരത്തെ�’
		
(ചക്ക)
അങ്ങനെ�യാാണ്് ചക്ക ഒരു ദേ�ശീീയാായുധമാായ്് മാാറിിത്തീീരുന്നത്്. ദേ�ശീീയതയുടെെ മുഖ്യയധാാ
രാാവ്യയവഹാാരങ്ങളെ� പരിിഹസിിക്കുന്ന ഒരുപ്രാാദേ�ശിികശക്തിി ഈ കവിിതയ്ക്കുണ്ട്്. എന്നാാൽ ചക്ക
കേ�രളീീയമാായ ഒരു ആയുധമാായിിചുരുങ്ങിിയിിരുന്നിില്ല. തിിമിിഴ്നാാടുംം കർണാാടകയുംം ആന്ധ്രയുംം
ഒക്കെ�യുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു ദ്രാാവിിഡദേ�ശപ്രതിിരോ�ോധംം കൂടിിയാാണ്് ചക്ക. ഈ ദ്രാാവിിഡ ദേ�ശപ്ര
തിിരോ�ോധത്തിിന്് വലിിയ ചരിിത്രമുണ്ട്്. പ്രാാചീീനഇന്ത്യയയിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം സമകാാലത്താാണെ�ങ്കിിലുംം.
മനുഷ്യയവിിരുദ്ധതയെ� തൃണവൽഗണിിച്ച സംംഘബോ�ോധംം ദ്രാാവിിഡദേ�ശത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധ മണ്ണാാക്കിി
നിിർത്തിിയിിരുന്നുവല്ലൊ�ൊ. അതുതന്നെ�യാാണ്് സമകാാലത്തുംം കാാണാാൻ കഴിിയുക. ദ്രാാവിിഡദേ�ശംം
അടിിയുറച്ച ഒരുപ്രതിിരോ�ോധമേ�ഖലകൂടിിയാാണ്്. ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ� സമഗ്രാാധിികാാരത്തെ�യാാകട്ടെെ,
സാംം�സ്കാാരിികാാധിികാാരത്തെ�യാാകട്ടെെ അത്് പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചുനിിർത്തുകതന്നെ� ചെ�യ്യുംം. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
ചർക്കയെ�പ്പോ�ോലെ�, ചക്കയുംം പ്രതിിരോ�ോധമാാണ്്. പ്രാാദേ�ശിികമനുഷ്യയർ നിിർമിിച്ചെ�ടുത്ത ദേ�ശീീയതയുടെെ
പ്രതിിരോ�ോധംം.

ദേ�ശദൈൈവങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം�
ദേ�ശദൈൈവങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യയങ്ങളാാണ്്, അത്തോ�ോളിിക്കവിിതകളുടെെ മറ്റൊ�ൊരുപ്രത്യേ�േകത. ‘കണ്ട
ത്തിിയെ�’ കവിിതയിിലേ�യ്ക്ക്് ആനയിിച്ചതുപോ�ോലെ� നിിരവധിി വ്യയക്തിികൾ, ദേ�ശമൂപ്പൻമാാർ, ഊരുമാാതാാ
ക്കൾ ഒക്കെ�യുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതയുടെെ ഭാാഗമാാവുന്നു. തന്റെ� മാാതാാവാായിിരുന്നു കണ്ടത്തിി.
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കൂമ്പാാള എന്ന കവിിതയിിൽ ഇതിിനുസമാാനമാായിി ചിില അമ്മമാാർ സ്ഥാാനപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അതുപോ�ോലെ�
പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരുകവിിതയാാണ്് ‘കലിിച്ചിി’
‘പാാതിിയുടഞ്ഞ
മൺകലങ്ങളെ�
കലിിച്ചിി വരുന്നുണ്ട്്
പതിിരുചേ�റിി
പതമളന്നന്തിിയ്ക്ക്്
പാാതതോ�ോറുംം വിിളക്കുകത്തിിക്കുക’
കലിിച്ചിി എന്ന ഒരമ്മ, അഥവാാ അമ്മദൈൈവംം വരുന്നു. അവർ വരുന്നവഴിിയിിൽ ഉടഞ്ഞ മൺകല
ങ്ങളുണ്ട്്. അവയ്ക്ക്് അറിിയാംം� കലിിച്ചിിയെ�. പതിിരളന്ന്്, പതമളന്ന്്, ഉടഞ്ഞകലങ്ങളുള്ള വീീടുകളിിൽ
ഉറങ്ങിിപ്പോ�ോയവർക്ക്് കലിിച്ചിിയെ� അറിിയാംം�. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഒരുപ്രത്യേ�േക ഇടത്തിിൽ നിിന്നാാണ്്
കലിിച്ചിിയുടെെ യാാത്ര. ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ഖനീീഭവിിച്ചലോ�ോകംം അവിിടെെയുണ്ട്്. ആ ലോ�ോകത്തെ�
ചിിലഅടയാാളങ്ങളിിലൂടെെ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്് കവിി. ദലിിത്് കവിിതയുടെെ സ്ഥിിരപരിിചിിതമാായ ഇമേ�ജു
കൾകൂടിിയാാണ്് അവ. ഉടഞ്ഞമൺകലംം, പതിിര്്, പതംം, തുടങ്ങിിയ ഇമേ�ജുകൾ ഫ്യൂൂഡലിിസത്തിിന്റെ�
ദേ�വകാാലത്തിിന്റെ� ദേ�വവാാഴ്ചയെ� ഓർമിിപ്പിിക്കുന്നു. ഭൂതകാാലവുംം സമകാാലവുംം കൂടിിക്കലരുന്നു ഇവിിടെെ.
‘പതാാകക്കോ�ോപ്പയിിൽ
പാാതിിവെ�ന്ത മസ്തിിഷ്കംം
പതാാകാാസക്തിിപരേ�ഡുകൾ
പതംംവന്ന വാാക്കുകൾ‘
				
–കലിിച്ചിി
പതാാകക്കോ�ോപ്പ, പാാതിിവെ�ന്തമസ്തിിഷ്കംം, പതാാകാാസക്തിി മുറ്റിിയ പരേ�ഡുകൾ, സമകാാലത്തിിന്റെ�
ദേ�വധവളിിമ വെ�ളിിവാാക്കപ്പെ�ടുന്നു. ധവളതയാാകുന്നു അധിികാാരത്തിിന്റെ� താാല്പര്യം�ം. തലച്ചോ�ോറുകളിിൽ
വിിഷംംനിിറയ്ക്കുന്നു. തലച്ചോ�ോറുകൾ വേ�വിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. തലച്ചോ�ോറുകളെ� പരുവപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വേ�വുന്ന
തലച്ചോ�ോറുകൾക്ക്് സംംരക്ഷണമാാകുന്നത്് പതാാകകളാാണ്്. പതാാകാാസക്തിിയാാകുന്നു സമകാാലംം.
പതാാകാാസക്തിിമുറ്റിിയ പരേ�ഡുകൾ സമകാാല തിിന്മകളുടെെ ആൾമറകളാാണ്്. ആൾമറകളാാണ്്
തിിന്മയ്ക്ക്് മറ. ആൾക്കൂട്ടമാാണ്് നിിയമത്തിിന്റെ� നടത്തിിപ്പുകാാർ, ഭൂതകാാലത്തിിന്റെ� തിിന്മകൾക്ക്്
മറയാായിിത്തീീരുന്നു. സാാമൂഹിികതയുടെെ ദാാരുണാാന്ത്യയങ്ങളാാകുന്നു ആൾക്കൂട്ടതിിന്മകൾ. അവർക്കു
നടുവിിലേ�യ്ക്കാാണ്് കലിിച്ചിിവരുന്നത്്. മലഞ്ചൂരൽ മടയിിൽ നിിന്നുംം നടന്നിിറങ്ങിിയകുറത്തിിയെ�പ്പോ�ോലെ�
പ്രതിിരോ�ോധക്കനലാാവുന്നു ഇവിിടെെ കലിിച്ചിിയെ�ന്ന ദേ�ശമാാതാാവ്്.

ഒറ്റ
ഉൾവലിിയേ�ണ്ടിിവന്ന മനുഷ്യയരാാണ്് രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധ്യയമുള്ള കവിികൾ. അവരുടെെ വഴിികൾ ഒറ്റപ്പെ�ട്ടു
പോ�ോകുന്നു. ദലിിത്് കവിികളിിൽ പലരുംം ഇതേ� അവസ്ഥയിിൽതന്നെ�യാാണ്്. അവരുടെെ ദീീർഘവീീക്ഷ
ണങ്ങൾ ചർച്ചചെ�യ്യാാൻ യാാതൊ�ൊരാാളുമിില്ല. ഓരോ�ോ വഴിികളിിലുംം ഏകപക്ഷീീയതമാാത്രമാാണുള്ളത്്.
വൈൈവിിധ്യയങ്ങളുടെെ സഹവർത്തിിത്തമല്ല ഇവിിടെെയുള്ളത്്. പകരംം ഇവിിടെെ കണ്ടുവരുന്നത്് വൈൈരു
ധ്യയങ്ങളുടെെ താാൻപോ�ോരിിമമാാത്രമാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പരാാജയപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതമാാണ്് ഓരോ�ോ ദലിിത്് എഴുത്തുകാാരന്റേ�തുംം. അവരിിൽ
പലരുംം ആത്മഹത്യയചെ�യ്യുന്നു. അന്തർമുഖരാായിി ജീീവിിക്കുന്നു. അടക്കിിപ്പിിടിിച്ചവേ�ദനകളോ�ോടെെ
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1195 ധനു - ഇടവംം
ചിിലസന്ദർഭങ്ങളിിലെ�ങ്കിിലുംം പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിക്കുന്നു. പൊ�ൊതുവിിടങ്ങളിിൽ ഒറ്റപ്പെ�ടുന്നു. അക്കാാദമിിക
പുറംംപൂച്ചുകളെ� പുച്ഛത്തോ�ോടെെ ഒഴിിവാാക്കുന്നു. ജനതയുടെെ അവസ്ഥ, ചരിിത്രപരമാായ പരാാജയംം, തുടർ
ച്ചയാായുള്ള തിിരിിച്ചടിികൾ, സ്ഥാാപനദാാരിിദ്ര്യംം�, സാാമ്പത്തിികലോ�ോപംം, ബഹിിഷ്കരണംം, ധവളാാധിികാാര
ത്തിിന്റെ�യുംം ദേ�വാാധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകബോ�ോധങ്ങളുടെെയുംം തുടർച്ചയാായതുംം തെ�റ്റാായതുമാായ
വിിജയംം, എന്നിിങ്ങനെ� എത്രയോ�ോ ദുരിിതബാാധിിത ലോ�ോകമാാണ്് ദലിിതെ�ഴുത്തുകാാർക്കുമുന്നിിലുള്ളത്്.
അവരെെഴുതുന്നത്് ഭാാവനാാപരമാായ വേ�ലിിയേ�റ്റത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുമാാത്രമല്ല സ്പൊ�ൊണ്ടേ�നിിയസ്്
ഓവർഫ്്ളോ�ോ മാാത്രമല്ല, മറിിച്ച്് ജനതയോ�ോടുള്ള അഗാാധവേ�ദനയിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അതുംം
സംംഭവിിക്കുന്നത്്. കാാലംംഒരുക്കിിക്കൊ�ൊടുക്കുന്ന തിിരിിച്ചടിിയാാണ്്, ചിില എഴുത്തുകാാരെെയെ�ങ്കിിലുംം
മനോ�ോരോ�ോഗതുല്യയമാായ ഒറ്റപ്പെ�ടുത്തലിിലേ�യ്ക്കു കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കുന്നത്് ദേ�ശത്തിിന്റെ� സന്ദിിഗ്്ധതകൾ
തന്നെ�യാാണ്്.
‘ഉള്ളതെ�ന്താാണുറങ്ങാാതിിരിിപ്പവർ
തുള്ളിിയാായിിറ്റുവീീഴുന്ന ചിിതയാാണ്്
ഉള്ളിിലുള്ള കനലിിന്റെ� തുള്ളിിയാായ്്
മുള്ളിിലൂടെെ നടക്കയാാണിിപ്പൊ�ൊഴുംം’
				
–നടത്തംം
‘നേ�രുചോ�ോദിിച്ച്് കാാലംം കലമ്പുന്നു
നരകളെ�ല്ലാം�ം
പിിഴുതെ�ടുത്തേ�ക്കുവിിൻ‘
				
–നര
‘വെ�യിിലിിനുണ്ടേ�തോ�ോ
നരച്ചമാാരിിയിിൽ
നനയുവാാനുള്ളതരിിപ്പ്്
വെ�യിിലിിനുണ്ടേ�റെെ
വിിഷാാദാാഹ്ലാാദങ്ങൾ‘
				
–കൊ�ൊതിിപ്പ്്
‘ഇന്നെ�നിിക്കുംം
പറയുവാാനേ�റെെയുണ്ട്്
എന്റെ� നെ�ഞ്ചടുപ്പിിലെ�
കനലിിളക്കങ്ങളിിൽ
വീീണുടയുന്നു ചാാവുകൾ
ചാാവേ�റിിന്നോ�ോർമ്മകൾ
ചീീകിിയുണർത്തുന്നു നോ�ോവുകൾ‘
				
–ഒന്ന്്
‘കാാടൊ�ൊഴിിഞ്ഞ കരിിമ്പനയോ�ോലകൾ
കീീഴുമേ�ലാായ്് തൂങ്ങിിയാാടിി
ശംംബുകദാാസ്യയമേ�റ്റുതപംംപൂണ്ടിിരിിക്കുന്നു
ശോ�ോകമൂകൻ കടവാാതിിൽ‘
				
–കടവാാതിിൽ
ഏതെ�ഴുത്തിിന്റെ�യുംം പോ�ോലെ� ദലിിതെ�ഴുത്തുംം ആത്മാംം�ശമുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്്. രാാഘവൻ അത്തോ�ോ
ളിിയുടെെ കവിിതകളിിലുംം നമുക്കത്് വ്യയക്തമാാണ്്. സൂക്ഷ്മാംം�ശങ്ങളിിൽ അതുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയവുംം
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അതിിന്റെ� പ്രതിിഫലനവുംം ഈ കവിിത നല്കുന്നു. ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാവിിനാാശംം, ഭാാവനാാത്മകമാായ
ഉയിിർത്തെ�ഴുന്നേ�ൽപുകൾ, രാാഷ്ട്രത്തിിനു സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഭാാവിിനാാശംം, അതിിനെ�തിിരെെ
ഉയിിർത്തെ�ഴുന്നേ�ല്ക്കുന്ന ജനപ്രതിിരോ�ോധങ്ങൾ, വൈൈവിിധ്യയങ്ങളുടെെ സഹവർത്തിിത്ത്വംം� അസ്തമിിക്കു
കയുംം വൈൈരുധ്യയങ്ങളുടെെ താാൻപോ�ോരിിഉടലെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്ത സന്ദർഭങ്ങൾ, ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ�
അതിിബഹുലതയുംം അതിിസങ്കീീർണവുമാായ കടന്നുകയറ്റംം, ദേ�ശത്തിിനാാപത്താാകുന്നു. ഭാാവിിനാാശ
ത്തിിന്റെ�യുംം പതനകാാലത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകത്തിിൽ, ഒറ്റയാായിിരിിക്കുന്നത്് ദുര്യോ�ോ�ഗമാായിിത്തീീരുന്നു.
രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിിയുടെെ കവിിതകൾ അവയെ� കാാണുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കിിരുന്ന്് അവയെ�ക്കുറിിക്കുന്നു കവിി.
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ഡോ�ോ.എംം.ബിി. മനോ�ോജ്്
ഇടുക്കിി ജിില്ലയിിൽ ഇരട്ടയാാറിിൽ ജനിിച്ചു. പൈൈനാാവ്് സ്വവദേ�ശിി. കൂട്ടാാന്തതയുടെെ എഴുപതുവർഷങ്ങൾ,
കാാണുന്നീീലോ�ോരക്ഷരവുംം, മുൻകാാലുകൾ കൂട്ടിിക്കെ�ട്ടിിയ നടത്തക്കാാർ, പാാവേ� പാാവേ� പോ�ോകവേ�ണ്ട
എന്നിിവ കവിിതാാ സമാാഹാാരങ്ങൾ. ദലിിത്് സാാഹിിത്യയവുംം ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതാാ സാാഹിിത്യയവുംം
പ്രധാാന പഠനമേ�ഖല. മുദിിത–മലയാാളത്തിിലെ� ദലിിത്് പെ�ൺ കവിിതകൾ, സെ�ലിിന പ്രക്കാാനംം–
ചെ�ങ്ങറ സമരനാായിികയുടെെ ജീീവിിതംം (ഡോ�ോ.ഒ.കെ�. സന്തോ�ോഷുമൊ�ൊത്ത്് ), കവിിതയുടെെ ചരിിത്ര
പാാഠങ്ങൾ (ഡോ�ോ.എൽ. തോ�ോമസുകുട്ടിിയുമൊ�ൊത്ത്്), ‘ജാാഗ’ എന്ന നോ�ോവൽ ഉൾപ്പെ�ടെെ ഇരുപത്തിിനാാല്്
പുസ്തകങ്ങൾ .കാാലിിക്കറ്റ്് സർവകലാാശാാല, മലയാാള-കേ�രള പഠന വിിഭാാഗത്തിിൽ അസിിസ്റ്റൻറ്് പ്രൊ�ൊഫസർ.

ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ത്രിിമാാനങ്ങൾ
വിി. അബ്ദുൾ ലത്തീീഫ്്

അസിി. പ്രൊ�ൊഫ. ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കൊ�ൊയിിലാാണ്ടിി കേ�ന്ദ്രംം

ഓരോ�ോ കാാലത്തുംം കവിിത നേ�രിിടുന്ന ചിില സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മക പ്രതിിസന്ധിികളുണ്ട്്. അത്്
രൂപപരമോ�ോ ഭാാവപരമോ�ോ ആവാം�ം. പുതുഭാാവുകത്വവങ്ങൾ തീീർക്കാാൻ എപ്പോ�ോഴുംം ഉത്സുകമാാണ്്
കാാവ്യയഭാാഷ. ലാാളിിത്യയത്തിിലുംം സങ്കീീർണ്ണതയിിലുംം വേ�റിിട്ട ആടയാാഭരണങ്ങളണിിഞ്ഞ്് അത്് മാാറിി
നിിൽക്കുംം. അതിിന്റെ� അന്വേ�േഷണങ്ങൾ അകത്തേ�ക്കുംം പുറത്തേ�ക്കുംം ഒരുപോ�ോലെ� നീീളുന്നതാാണ്്.
വിിസ്മയിിക്കുകയുംം കലഹിിക്കുകയുംം സങ്കടപ്പെ�ടുകയുംം പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� വഴിികളാാണ്്.
ഓരോ�ോ കാാലത്തുംം ഏറ്റവുംം ഉചിിതമാായത്് കവിിത സ്വീീ�കരിിക്കുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കാാലത്തിിന്്
ഒരല്പംം മുന്നിിലാായിി നടക്കാാത്തതൊ�ൊന്നുംം ഉത്തമ കവിിതകളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുമിില്ല.
രണ്ടാായിിരത്തിിപ്പതിിനഞ്ച്് ഒക്ടോ�ോബർ മാാസത്തിിലാാണ്് ഒ.പിി.സുരേ�ഷിിന്റെ� ‘വെ�റുതെ�യിിരിിക്കുവിിൻ’
എന്ന കവിിതാാസമാാഹാാരംം പുറത്തിിറങ്ങുന്നത്്. രണ്ടാായിിരത്തിി എട്ടിിനുശേ�ഷംം എഴുതിിയ കവിിത
കളാാണ്് ഈ സമാാഹാാരത്തിിലുള്ളതെ�ന്ന്് ആമുഖംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. വർത്തമാാനകാാലംം ഏറ്റവുംം
എളുപ്പത്തിിൽ പഴകിിപ്പോ�ോകുന്ന കാാലമാായതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കവിിതയുടെെ വർത്തമാാനംം എന്നത്്
കൃത്യയമാായ തീീയതിികളിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. കവിിതയുണ്ടാാകുന്ന കാാലംം പോ�ോലെ� കവിിത
വാായിിക്കുന്ന കാാലവുംം പ്രസക്തമാാണ്്. ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഗുരുപാാഠശാാലയിിൽച്ചേ�ർന്ന്് ധ്യാാ�നമനനങ്ങൽ
ക്കു ശേ�ഷംം സ്വാാ�യത്തമാാകുന്ന ഒന്നാാണ്് കവിിത എന്ന നിിലവിിട്ട്് ആവശ്യയക്കാാർക്കെ�ല്ലാം�ം ലഭ്യയമാാകുന്ന
സാാഹിിത്യയശരീീരമാായിി കവിിത അതിിന്റെ� കമ്പോ�ോളസ്വവഭാാവംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന കാാലത്ത്് വാായന
കുറേ�ക്കൂടിി സൂക്ഷ്മമാാവേ�ണ്ടതുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ വരേ�ണ്യയത തകരുമ്പോ�ോൾത്തന്നെ� എണ്ണക്കൂടുതൽ
കവിിതയ്ക്ക്് പുതിിയ പ്രതിിസന്ധിികൾ തീീർക്കുന്നുണ്ട്്.
മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ക്കുന്ന സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകമാായ ക്രമപ്പെ�ടുത്തലുകളിിൽ വിിസ്മയിിക്കുകയുംം തുറന്നു
കാാട്ടുന്ന സത്യയങ്ങളിിൽ ഞെ�ട്ടൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ആന്തരിികമാായ ധ്യാാ�നങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ചേ�ർന്നു
നിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴാാണ്് കവിിതയുടെെ വാായന നീീതിിപൂർവ്വകമാാകുന്നത്്. എന്നാാൽ അതിിന്റെ�
സ്വവതന്ത്രമാായ അസ്തിിത്വവമെെന്തെ�ന്ന്് തെ�രഞ്ഞു കണ്ടെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമാാണ്് വാായനയുടെെ സൗൗന്ദര്യം�ം
പൂർത്തിിയാാകുന്നത്്. ഓരോ�ോ രചനയുംം ഉത്സാാഹിിക്കുന്നത്് ഒന്നിിനൊ�ൊന്നു വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കാാനാാണ്്.
വാായനക്കാാരനെ� വിിസ്മയിിപ്പിിക്കാാനുള്ള എന്തെ�ങ്കിിലുംം കരുതിിവെ�ക്കാാൻ ഒരോ�ോ രചനയുംം ആന്ത
രിികമാായിി ഉത്സാാഹിിക്കുന്നു. പുതിിയതെ�ന്തോ�ോ വാാർന്നുവീീണെ�ന്ന വിിസ്മയമാാണ്് രചയിിതാാവിിലൂടെെ
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വാായനക്കാാരനെ� തേ�ടിി വരുന്നത്്. ഒരേ� മണ്ണുതന്നെ�യാാണ്് കുഴച്ചുരുട്ടുന്നതെ�ങ്കിിലുംം പുതിിയ രൂപങ്ങ
ളാാണ്് ശിില്പിിയുടെെ ഭാാവനയിിൽനിിന്ന്് പുറത്തുവരുന്നതെ�ന്നതുപോ�ോലെ� ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പുതിിയ
കാാഴ്ചകളുംം ദർശനങ്ങളുംം എടുത്തണിിയുമ്പോ�ോഴാാണ്് കവിിതകൾ വിിശേ�ഷവാായനയ്ക്ക്് അർഹമാാകുന്നത്്.
ക്രമപ്പെ�ടുത്തലിിന്റെ� വിിസ്മയപ്പൊ�ൊട്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള സവിിശേ�ഷജീീവിിതവാായനകൾ കവിിതകളെ�
ഒരുപടിി മുന്നിിൽനിിർത്തുന്നു. സാാമാാന്യയവാായനയ്ക്കപ്പുറംം മാാറ്റിിവെ�യ്ക്കാാനെ�ന്തെ�ങ്കിിലുമുണ്ടോ�ോ എന്ന്് അന്വേ�േ
ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഒ.പിി.സുരേ�ഷിിന്റെ� കവിിതാാപുസ്തകങ്ങളുംം വാായനയ്ക്കെ�ടുക്കുന്നത്്.
ധ്യാാ�നത്തോ�ോളമെെത്തുന്ന ആത്മാാന്വേ�േഷണങ്ങളുംം പ്രണയാാനുഭവങ്ങളുംം സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
വിിചാാരങ്ങളുമാാണ്് സുരേ�ഷിിന്റെ� കവിിതയിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നത്്. ഈ കവിിതകളിിൽ ചിിലപ്പോ�ോൾ
ഒരു യാാഥാാസ്ഥിിതിികനെ� കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം. ചുറ്റുപാാടിിൽനിിന്നെ�ല്ലാം�ം നോ�ോട്ടത്തെ� പിിൻവലിിച്ച്്
അവനവന്റെ� ആധിികളിിലേ�ക്ക്് ശ്രദ്ധ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ഒരു വിിഷാാദരോ�ോഗിിയുണ്ട്്. വിിഷാാദങ്ങൾ
അസ്തിിത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങളാായിി, ധ്യാാ�നമാായിി മുഴുവൻ മനുഷ്യയർക്കുംം മരുന്നാാകുന്ന
ക്ലാാസിിക്് രചനകളുംം വാായനക്കാാരനെ� കാാത്തിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്. തെ�ളിിമയാാർന്ന ബോ�ോധ്യയങ്ങളാായുംം
സമൂഹത്തോ�ോടുള്ള വിിമർശനാാത്മകമാായ ഇടപെ�ടലാായുംം പ്രണയംം ഈ കവിിതകളിിൽ ആവിിഷ്കരിി
ക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഇതിിനെ�ല്ലാാമപ്പുറംം സുരേ�ഷിിന്റെ� കവിിതകൾ വളർച്ചയെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് പുതിി
യകാാലത്ത്് പുതിിയ ജീീവിിതപദ്ധതിികൾ നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം പുതിിയ ആഘോ�ോഷങ്ങൾ തീീർക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നിിടത്താാണ്്.
പുത്തൻ മൂല്യയങ്ങൾക്കാായുള്ള അന്വേ�േഷണവുംം മാാറിിപ്പോ�ോകുന്ന കാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഗൃഹാാ
തുരചിിന്തകളുംം കവിിതകളിിൽ തെ�ളിിഞ്ഞു കാാണാാറുണ്ട്്. ഇതിിൽ ഏതാാണ്് നിിലനിിൽക്കുക? ജീീവിി
താാവസ്ഥകളുടെെ പരിിമിിതിികളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ബോ�ോധ്യയങ്ങളാാണ്് വളർച്ചകളെ� സ്വാാ�ഗതംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
വൈൈദ്യുുതിിയുംം പാാലങ്ങളുംം പുത്തൻ നിിരത്തുകളുംം വൻനഗരങ്ങളുംം വലിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗത്തിിന്് വിിമോ�ോ
ചനമാാകുമ്പോ�ോൾ ഈ വളർച്ച നന്മകളെ� കെ�ടുത്തിിക്കളയുന്നു എന്ന്് വേ�റൊ�ൊരുഭാാഗത്ത്് കരച്ചിിലു
കളുംം കേ�ൾക്കാംം�. വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ യുഗപരിിവർത്തനത്തിിന്് നേ�രെെ തിിരിിഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന
കവിിതയാാണ്് കെ�.ജിി.ശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെ കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� വൃക്ഷങ്ങൾ. ആത്യയന്തിികമാായിി ആധിികളെ�
യാാണ്് പ്രസരിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ കുറ്റിിപ്പുറംംപാാലംം മർത്യയവിിജയത്തിിന്മേ�ൽ അഭിിമാാ
നിിക്കുന്നതാായിി നടിിക്കുന്നെ�ങ്കിിലുമുണ്ട്്. നമുക്ക്് പെ�ട്ടെെന്നു നോ�ോക്കിിയാാൽത്തന്നെ� തെ�ളിിഞ്ഞു കിിട്ടുന്ന
കാാലത്തിിന്റെ� പഴയ തട്ടുകൾ ഒന്ന്് തൊ�ൊട്ടടുത്തതിിനെ� റദ്ദു ചെ�യ്യുന്ന നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങൾ
കാാട്ടിിത്തരുംം. ചെ�മ്പിിൽനിിന്ന്് ഇരുമ്പിിലേ�ക്കു മാാറിിയപ്പോ�ോൾ മുതൽ മനുഷ്യയൻ സംംശയത്തോ�ോടെെ
യാാണ്് കാാര്യയങ്ങളെ� സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. ഇരുമ്പ്് വലിിയ നാാശങ്ങളുണ്ടാാക്കുമെെന്ന പ്രവചനംം പല നിിലയ്ക്കുംം
ശരിിയാായെ�ങ്കിിലുംം അതിിൽനിിന്നു മാാറിിനിിൽക്കാാൻ മനുഷ്യയനു കഴിിഞ്ഞതേ�യിില്ല. മനുഷ്യയനേ�യുംം പ്രകൃ
തിിയേ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച പുതിിയനിിർവ്വചനങ്ങളുമാായിി അത്് മുന്നോ�ോട്ടു തന്നെ� പോ�ോയിി. വൈൈദ്യുുതിിയുംം
അച്ചടിിയുംം വെ�ടിിമരുന്നുംം തീീവണ്ടിിയുംം മാാറിിമാാറിി വന്ന വാാർത്താാവിിനിിമയസംംവിിധാാനങ്ങളുംം വിിനോ�ോ
ദോ�ോപാാധിികളുംം കടുത്ത സന്ദേ�ഹങ്ങളോ�ോടെെയാാണെ�ങ്കിിലുംം സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടുകതന്നെ�യാാണ്് ചെ�യ്തത്്.
അവസാാനലക്ഷ്യംം� സർവ്വനാാശമാാണെ�ങ്കിിലുംം ചെ�റിിയചെ�റിിയ തിിരുത്തലുകളോ�ോടെെ കാാലത്തിിന്്
മുന്നോ�ോട്ടു തന്നെ�യേ� പോ�ോകാാനാാവൂ എന്ന്് ഇത്് കാാട്ടിിത്തരുന്നു.
വേ�ഗതയ്ക്കു പോ�ോലുംം വേ�ഗംം കൂടിിയ കാാലത്താാണ്് നമ്മൾ കവിിത വാായിിക്കാാനെ�ടുക്കുന്നത്്. ജീീവിി
തത്തിിൽ വരുന്ന ഓരോ�ോ മാാറ്റവുംം ഒരുപിിടിി സന്ദേ�ഹങ്ങളുംം മുന്നോ�ോട്ടുവെ�യ്ക്കുന്നു. ഒന്നുകിിൽ കണ്ണുമടച്ച്്
വിിധേ�യപ്പെ�ടാം�ം അല്ലെ�ങ്കിിൽ സംംശയിിച്ച്് മാാറിിനിിൽക്കാംം� എന്നാാണവസ്ഥ. സംംശയിിച്ചു നിില്ക്കുമ്പോ�ോഴേ�
ക്കുംം നമ്മെ� പൊ�ൊക്കിിയെ�ടുത്ത്് ഒഴുക്കിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കാാനുള്ള ശേ�ഷിിയുണ്ട്് പുതിിയ ഒഴുക്കുകകൾക്ക്്.
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കൈൈകാാലിിട്ടടിിച്ച്് പുറപ്പെ�ട്ടുപോ�ോന്ന തീീരങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഉന്മാാദത്തോ�ോടെെ എത്തിിനോ�ോക്കാാമെെന്നുമാാത്രംം.
രണ്ടാായിിരത്തിി എട്ടുമുതലുള്ള നമ്മുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ എന്തെ�ല്ലാാമുണ്ട്്? ഇന്റർനെ�റ്റിിനുംം ടെെലിിവിിഷൻ
ചാാനലുകൾക്കുംം ആരംംഭകാാലത്തേ�ക്കാാൾ വേ�ഗത കൈൈവരിിക്കാാനാായിിട്ടുണ്ട്്. ദേ�ശരാാഷ്ട്രത്തിിന്്
നമ്മുടെെ ഇച്ഛകളിിന്മേ�ലുള്ള നിിയന്ത്രണംം ഭാാഗിികമാാകുന്നുണ്ട്്. കണ്മുന്നിിലുംം സ്വവപ്നങ്ങളിിലുംം തിിളങ്ങിി
നിിൽക്കുന്ന കടുംംവർണ്ണക്കാാഴ്ചകൾ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഏതു മൂലയിിൽനിിന്നാാണ്് പുറപ്പെ�ട്ടു വരുന്നതെ�ന്ന്്
ഊഹിിക്കാാൻ പോ�ോലുംം കഴിിയാാതാാവുന്നുണ്ട്്. വാാങ്ങുക എന്ന വാാക്കിിന്റെ� നിിർവ്വചനംം തന്നെ� മാാറിിപ്പോ�ോ
കുന്നുണ്ട്്. ഭക്ഷണംം,വസ്ത്രംം,പാാർപ്പിിടംം എന്ന അടിിസ്ഥാാന ജീീവിിതസമവാാക്യംം� മറ്റെെന്തെ�ല്ലാാമോ�ോ ആയിി
രൂപാാന്തരംം പ്രാാപിിക്കുന്നു. പണക്കാാരുടെെ ഇരട്ടിിയിിൽ പാാവങ്ങൾ പെ�രുകുന്നു. വാാങ്ങലിിന്് പുതിിയ
ശീീലങ്ങളുംം പുതിിയ മുൻഗണനകളുംം പുതിിയസംംവിിധാാനങ്ങളുംം രൂപപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അധ്വാാ�നിിക്കുക,
അടിിസ്ഥാാന ജീീവിിതാാവശ്യയങ്ങൾ നിിറവേ�റ്റുക, മിിച്ചംം പിിടിിച്ചോ�ോ അധിികമാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്തോ�ോ സമ്പാാ
ദിിക്കുക, ചെ�റിിയ ചെ�റിിയ സ്വവപ്നങ്ങളെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയമാാക്കുക എന്ന രീീതിി തന്നെ� പഴഞ്ചനാാകുന്നു.
ഓരോ�ോ മനുഷ്യയനേ�യുംം തൂക്കിിയുംം അളന്നുംം അയാാളുടെെ ആസ്തിിവിിചാാരങ്ങൾ ഗണിിച്ചെ�ടുത്ത്് പണംം
മുൻകൂറാായിി കിിട്ടുമ്പോ�ോൾ സ്വവപ്നങ്ങളുംം സ്വവപ്നങ്ങൾക്കു പിിറകെ� പറക്കാാനുള്ള ചിിറകുകളുംം അങ്ങാാടിി
യുടെെ നിിയമങ്ങൾക്കൊ�ൊത്ത്് വാാങ്ങാാവുന്നതേ�യുള്ളൂ. അങ്ങാാടിിതന്നെ� ബസ്സുകയറിി ചെ�ന്നെ�ത്തേ�ണ്ട
ഏതോ�ോ ഒരിിടമല്ല, മറിിച്ച്് അടച്ചിിട്ട വാാതിിലുകൾ തുറക്കാാതെ� തന്നെ� ഓരോ�ോരുത്തരേ�യുംം സ്വവകാാര്യയ
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന ഒരു തടിിയൻ മാാർവാാടിിയാായിി രൂപഭേ�ദംം സംംഭവിിച്ച്് സദാാ സന്നദ്ധനാായിി
നിിൽക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്.
തിിളങ്ങിിനിിൽക്കുന്ന ഈ വലിിയ നഗരംം നമ്മൾതന്നെ� ഒരുക്കിിയെ�ടുത്തതാാണ്്. വിിപ്ലവംം
പോ�ോലെ� വെ�ട്ടിിനിിരത്താാക്കിിയ പഴയ ഇടവഴിിയിിലൂടെെ ആദ്യം�ം വന്നത്് സൈൈക്കിിളുംം മോ�ോട്ടോ�ോർസൈൈ
ക്കിിളുംം ഓട്ടോ�ോറിിക്ഷയുംം കാാറുമാായിിരുന്നു. അതിിനു പിിന്നാാലെ� ജെ�.സിി.ബിി.യുംം ടിിപ്പർ ലോ�ോറിിയുംം
വന്നു. ടിിപ്പർലോ�ോറിിയിിൽക്കയറിി കുന്നുകൾ പാാടശേ�ഖരങ്ങളുടെെ ഹരിിതാാഭയെ� ചുവപ്പണിിയിിക്കുന്നത്്
കണ്ടപ്പോ�ോഴുംം എല്ലാാവർക്കുംം അതിിൽ പന്തിികേ�ടൊ�ൊന്നുംം തോ�ോന്നിിയിിരുന്നിില്ല. പാാടങ്ങൾ നിികന്നു
വരട്ടെെ. വലിിയ കെ�ട്ടിിടങ്ങളുംം വ്യയവസാായശാാലകളുംം തൊ�ൊഴിിലിിടങ്ങളുമുയരട്ടെെ എന്നാാണ്് ബഹുഭൂരിി
പക്ഷവുംം ചിിന്തിിച്ചത്്. കവിികൾ പക്ഷെ�, ഇതിിനെ�തിിരാായിിരുന്നു. കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� വൃക്ഷങ്ങൾക്കുംം മുമ്പ്്
കുറ്റിിപ്പുറംം പാാലത്തിിൽത്തുടങ്ങിിയ ആ സന്ദേ�ഹംം രണ്ടാായിിരത്തിി ആറിിൽ ഒ.പിി.സുരേ�ഷ്് എഴുതിിയ
‘തുറന്ന വഴിികൾ’ എന്ന കവിിതയിിലുംം വാായിിക്കാംം�.
നാാലാം�ംതരംംവരെെ പഠിിച്ച
ഗവ. മാാപ്പിിള എൽ.പിി.സ്കൂൾ
ഷോ�ോപ്പിംം�ഗ്് കോം�ം�പ്ലക്സാായിി
നാാലക്ഷരംം പഠിിപ്പിിച്ച
മാാഷമ്മാാരൊ�ൊക്കെ�യുംം
ഇൻഷൂറൻസ്് ഏജന്റുമാാരാായിി 		
(പലകാാലങ്ങളിിൽ ഒരു പൂവ്്)
ടാാക്കീീസുംം വാായനശാാലയുംം കുണ്ടടിിനിിടവഴിിയുംം പഴയ ക്ലിിനിിക്കുംം വീീടുകളുംം കള്ളുഷാാപ്പുംം മറ്റെെന്തിിനോ�ോ
ഒക്കെ� വഴിിമാാറിിപ്പോ�ോകുന്നത്് അത്ര ആവേ�ശത്തോ�ോടെെയല്ല ഈ കവിിത സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്്. കേ�രളംം
വളരുന്നു, അഭിിമുഖംം, നാം�ം മുന്നോ�ോട്ട്്, ചിില വീീട്ടു വിിചാാരങ്ങൾ, മംംഗളപത്രംം, ചേ�രുംംപടിി, വാാ നിിഷാാദാാ
തുടങ്ങിി പുതിിയ സമാാഹാാരത്തിിലെ� കവിിതകളിിലുംം ഇത്തരംം വിിചാാരങ്ങൾ കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം.
ഗൃഹാാതുരത്വവത്തോ�ോടെെ പഴമയിിലേ�ക്കു തിിരിിഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നതു മാാത്രമല്ല പുതുകാാല കവിിത.
കമ്പോ�ോളംം അധിികാാരഘടനയിിലുണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യയന്റെ� സങ്കല്പനങ്ങളെ� ആഴത്തിിൽ
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സ്വാാ�ധീീനിിച്ചതിിന്റെ� കാാഴ്ചകൾ അതിിൽ ധാാരാാളമാായിി കാാണാംം�. ഒരു വശത്ത്് വലിിയ ഉത്തരവാാദിിത്വവ
ങ്ങളിില്ലാാത്ത ക്ഷണിികമാായ ആവിിഷ്കാാരങ്ങളാായിി അത്് പുതിിയ ഉടലുകളുംം ആത്മാാവുംം സ്വീീ�കരിിക്കു
മ്പോ�ോൾ അനേ�കംം കാാരണങ്ങളാാൽ അത്് സന്ദേ�ഹങ്ങളുടെെ ആഴങ്ങളുംം തേ�ടുന്നുണ്ട്്. കവിിതയിിലേ�
ക്ക്് പ്രവേ�ശനംം കിിട്ടാാതിിരുന്ന പ്രമേ�യങ്ങളുംം പദാാവലിികളുംം വാാക്യയമാാതൃകകളുംം ആലോ�ോചനകളുംം
കവിിതയിിൽ അമ്പരപ്പുകൾ തീീർക്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ പുതിിയലോ�ോകംം വളരെെ ഉദാാരമാാണ്്. പുതിിയ
കാാലത്ത്് അതിിനു ചാാരിിനിിൽക്കാാൻ ഒരുപാാട്് ചുമരുകളുണ്ട്്. ആ ചുമരുകളിിലെ�ല്ലാം�ം ഇഷ്ടംംപോ�ോലെ�
കുത്തിിവരയ്ക്കാംം�. ചുമരുകൾക്ക്് വാാടകയിില്ലാാത്തതുപോ�ോലെ� എഴുത്തിിന്് കൂലിിയുമിില്ല എന്നു മാാത്രംം.
കവിിതയിിൽനിിന്ന്് മാാറ്റിിനിിർത്തപ്പെ�ട്ടവരെെല്ലാം�ം കവിിതയിിലേ�ക്ക്് ആഘോ�ോഷമാായിി മടങ്ങിിയെ�ത്തു
ന്നത്് ആഹ്ലാാദകരമാാണ്്. ഓരത്തേ�ക്ക്് മാാറ്റിിനിിർത്തിിയവർ അവരുടെെ കാാഴ്ചകളുംം അനുഭവങ്ങളുംം
പ്രതിിഷേ�ധങ്ങളുംം പുതിിയ ഭാാഷയാായിി കവിിതയിിലേ�ക്ക്് ഒഴുക്കുമ്പോ�ോഴുള്ള പെ�രുവെ�ള്ളത്തിിൽനിിന്ന്്
അനാാദിിയാായ കവിിത വേ�റിിട്ടുനിിൽക്കാാൻ പുതിിയ ചമയങ്ങൾ തേ�ടുന്നുമുണ്ട്്.
കലുഷിിതമാാണെ�ങ്കിിലുംം ഈ ലോ�ോകത്ത്് ജീീവിിച്ചു തീീർത്തേ� പറ്റൂ. പോ�ോയ കാാലത്തിിന്റെ� നന്മകളെ�
എത്രമാാത്രംം തിിരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ പറ്റുംം? പുതിിയ വേ�ഗങ്ങളോ�ോടുംം അനുദിിനമുയരുന്ന മതിിലുകളോ�ോ
ടുംം മറവിികളോ�ോടുംം കലഹിിക്കുമ്പോ�ോൾത്തന്നെ� ആഹ്ലാാദത്തിിന്റെ� കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുപൊ�ൊട്ടുകളുംം ഇതേ�
വേ�ഗങ്ങൾക്കിിടയിിൽനിിന്ന്് കണ്ടെ�ടുക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. പുതിിയ കാാലത്ത്് രണ്ടു രീീതിിയിിലാാണ്് കവിിത
അതിിന്റെ� പ്രതിികരണംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. പ്രകൃതിി, മൂല്യയബോ�ോധംം എന്നിിവയിിൽ കാാല്പനിികമാായ
ഒരു ഗൃഹാാതുരത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് എപ്പോ�ോഴുംം അതു കണ്ണു പാാളിിക്കുന്നുണ്ട്്. പുതുതാായിി എത്തിിപ്പെ�ട്ട ജീീവിി
തസാാഹചര്യയങ്ങളെ� വിിമർശനാാത്മകമാായിി പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നുണ്ട്്. തന്റെ� തന്നെ� മൂല്യയബോ�ോധങ്ങളെ�
ആത്മനിിന്ദയോ�ോടെെ പരിിഹസിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. സുരേ�ഷിിന്റെ� ‘നവസെ�ലിിബ്രിിറ്റിി ഭൂതകാാലത്തോ�ോട്് ’ എന്ന
കവിിത പഴയകാാലംം ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്ന തന്റെ�തന്നെ� ബോ�ോധാം�ംശത്തെ� ശകാാരിിച്ചോ�ോടിിക്കുകയാാണ്്.
പഴയ മൂല്യയങ്ങളുമാായിി പുതിിയകാാലത്തു ജീീവിിക്കുന്നവന്് തന്നോ�ോടു തന്നെ�യുള്ള പരിിഹാാസമാാണ്്
ഈ കവിിത. യാാന്ത്രിികംം, സ്വവന്തംം, വെ�റുതെ�യിിരിിക്കുവിിൻ, കാാലഹരണംം തുടങ്ങിിയ കവിിതകളിിൽ
പുതിിയ കാാലത്തു ജീീവിിക്കുന്നതിിലെ� പന്തിികേ�ട്് പുറത്തുവരുന്നതു കാാണാംം�. പുതിിയ കാാലത്തെ�
ന്യാാ�യീീകരിിക്കുകയുംം സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്് ഇവിിടെെത്തന്നെ� പരിിഹാാരങ്ങൾ കണ്ടെ�
ത്തുകയുമാാണ്് രണ്ടാാമത്തെ� വഴിി. പുതിിയ കാാലത്ത്് പുതിിയ ആഘോ�ോഷങ്ങൾ തീീർക്കാാൻ കവിി
ന്യാാ�യങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ടോ�ോ? ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികമുദ്രകൾ സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകമാായിി
ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ കവിിയ്ക്കു സാാധിിക്കുന്നുണ്ടോ�ോ? ഒ.പിി.യുടെെ കവിിതകളിിൽ അത്തരംം സാാധ്യയതകളാാണ്്
വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
പുറത്തുവന്ന കാാലത്ത്് ആശാാന്റെ� ലീീല വലിിയ വിിപ്ലവമാായിിരുന്നു. നാാട്ടുനടപ്പിിനു വിിരുദ്ധമാായിി
അതിിലെ� നാായിികയ്ക്കൊ�ൊരു കൂട്ടുകാാരനുണ്ടാായിിരുന്നു. വീീട്ടുകാാരെെ ധിിക്കരിിക്കാാൻ പ്രാാപ്തിിയിില്ലാാതെ�
മറ്റൊ�ൊരാാളെ� വിിവാാഹംം കഴിിക്കേ�ണ്ടിി വന്നെ�ങ്കിിലുംം ഭർത്താാവിിന്റെ� അകാാലമരണത്തിിനുശേ�ഷംം ലീീല
കാാമുകനെ� അന്വേ�േഷിിച്ചു ചെ�ല്ലുന്നു. ഒന്നിിച്ചു ജീീവിിക്കാാനാായിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഒന്നിിച്ചു മരിിക്കാാൻ അവർക്കാാകു
ന്നുണ്ട്്. ലീീലയ്ക്കു ശേ�ഷംം പ്രണയത്തിിന്റെ� പലപല ഭാാവങ്ങൾ കവിിതയിിൽ വന്നെ�ങ്കിിലുംം പ്രണയങ്ങളെ�
ല്ലാം�ം ഏകതാാനമാായിിരുന്നു. നാാട്ടുനടപ്പിിനപ്പുറംം ആണുംം പെ�ണ്ണുംം സ്വവതന്ത്രമാായിി കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിൽ
മലയാാളിിയുടെെ പ്രണയംം അവസാാനിിക്കുന്നു. പരമാാവധിി ജാാതിിമതബോ�ോധങ്ങൾക്ക്് പുറത്തു കടക്കാാ
നാാകുംം, അത്ര തന്നെ�. പുതിിയ നഗരജീീവിിതംം ഇത്തരംം പ്രണയങ്ങളെ� (സാാമ്പത്തിിക)നഷ്ടമെെന്ന്്
വിിലയിിരുത്തിിത്തുടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്. ആൺപെ�ൺ ബന്ധങ്ങൾക്ക്് പുതിിയ മാാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ട്ടു
കഴിിഞ്ഞ കാാലത്ത്് ആദർശാാത്മക പ്രണയങ്ങൾ നഷ്ടംം തന്നെ�യാാണ്്. വെ�ളിിച്ചത്തിിൽത്തന്നെ�
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അധോ�ോജീീവിിതങ്ങൾ സാാധ്യയമാായതിിനാാൽ നഷ്ടംം പറ്റിിയുള്ള സാാമൂഹിികാംം�ഗീീകാാരങ്ങൾ അതിിന്്
ആവശ്യയമിില്ല. കന്യയകാാത്വംം�, പരിിശുദ്ധിി, പാാതിിവ്രത്യംം�, ഇണകൾ പരസ്പരംം പുലർത്തേ�ണ്ട നൈൈതിികത
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ജീീവിിക്കാാൻ വേ�ണ്ട മനോ�ോഹരമാായ കള്ളച്ചിിരിികൾ മാാത്രമാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോൾ ഈ
വിിലയിില്ലാാ നാാണയങ്ങൾക്ക്് കവിിതയിിലുംം വലിിയ ആയുസ്സുണ്ടാാകുമെെന്ന്് തോ�ോന്നുന്നിില്ല. തീീർത്തുംം
വൈൈയക്തിികമാായ അനുഭവതീീഷ്ണതകളാായിി പ്രണയത്തിിന്് ഒതുങ്ങിിക്കൂടേ�ണ്ടിി വരുംം.
നിിലനിിൽക്കുന്ന ജീീവിിതാാവസ്ഥകളിിൽത്തന്നെ� ആഘോ�ോഷത്തിിന്റെ� അടരുകൾ തീീർക്കാാൻ
സാാധിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� മഹാാസൗൗന്ദര്യയങ്ങൾ ഒളിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. നാാടിിന്റെ�
മാാറ്റത്തെ� വിിമർശനാാത്മകമാായിി പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾത്തന്നെ� അതിിനെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതിിന്റെ�
ദ്വവന്ദാാത്മകതയെ� വൈൈരുദ്ധ്യയമാായല്ല, വളർച്ചയാായിി വിിലയിിരുത്തുന്നതാാണ്് നല്ലത്്. സുരേ�ഷിിന്റെ�
കവിിത മറ്റാാരുംം ചെ�ന്നെ�ത്താാത്ത അത്തരംം വളർച്ചകളെ� തൊ�ൊടുന്നുണ്ട്്. ഏതു കാാലത്തുംം വാായിിച്ചു
പോ�ോകാാവുന്ന രചനകൾ ക്ലാാസിിക്കുകളാാണെ�ങ്കിിൽ ഒ.പിി.യുടെെ കവിിതകളിിൽ അത്തരംം ധാാരാാളംം
രചനകളുണ്ട്്. അവയെ�ല്ലാം�ം കവിി തന്റെ� തന്നെ� സ്വവത്വവത്തെ� അന്വേ�േഷിിച്ചു ചെ�ല്ലുന്ന കവിിതകളോ�ോ
പ്രണയത്തിിന്റെ� വ്യയക്ത്യാാ�വിിഷ്കാാരങ്ങളോ�ോ ആണ്്. ഭാാഷയിിലുംം ചിിന്തയിിലുംം സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സൗൗന്ദ
ര്യാ�ാത്മകമാായ പുത്തൻ അനുഭവാാഖ്യാാ�നങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്് കാാലത്തെ� എങ്ങനെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്്
അത്തരംം കവിിതകൾ പറഞ്ഞു തരുന്നിില്ല. സമൂഹജീീവിിതത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം പുതിിയ ചലനങ്ങളെ�പ്പോ�ോ
ലുംം ഒപ്പിിയെ�ടുക്കുന്ന ചെ�റുകഥയുംം സിിമിിയുംം വരെെ കൈൈവെ�യ്ക്കാാത്ത വിിചാാരങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഒ.പിി.യുടെെ
ചിില കവിിതകൾ നടന്നെ�ത്തുന്നുണ്ട്്. അത്തരംം രചനകളിിലാാണ്് ഈ കവിി വരുംം കാാലത്തേ�ക്ക്്
അടയാാളപ്പെ�ടുന്നത്്.
നിിയമങ്ങളെ�ന്ന പോ�ോലെ�
അതിിർത്തിികളുംം ലംംഘിിക്കപ്പെ�ടണംം.
നിിയന്ത്രണങ്ങൾ ആരുടെെ ആവശ്യയമാാണ്്?
എന്നു ചിിന്തിിക്കുന്ന കവിിത പുരോ�ോഗമിിക്കുമ്പോ�ോൾ
സ്വവന്തംം സ്വവന്തംം അടുക്കള
തോ�ോന്നിിയ പോ�ോലെ� ഭക്ഷണംം
അവനവന്റെ� ആനന്ദംം
എന്ന്് സന്ദേ�ഹങ്ങളിില്ലാാതെ� സ്വവയംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നു. സമ്പാാദ്യം�ം എന്ന കവിിത പ്രണയപരാാ
ജയത്തിിൽ നാായിികയെ� പരിിക്കുകളിില്ലാാതെ� പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്ന ഒരു ന്യൂൂജൻകാാമുകനെ� പരിിച
യപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം പ്രണയമേ�ൽപ്പിിക്കുന്ന സനാാതനമാായ ആ മുറിിവു തന്നെ�യാാണ്് ഈ
കവിിതയിിലെ� സമ്പാാദ്യം�ം. അത്് കുഴിിമാാടംം വരെെ സൂക്ഷിിക്കുമെെന്നാാണ്് കവിിതയുടെെ ഉറപ്പ്്. ചുണ്ടുകൾ
ചിിറകുകൾ എന്ന കവിിതയിിലുംം ഗതാാനുഗതിികത്വവത്തെ� മറിികടക്കാാൻ തുടങ്ങുന്നതിിന്റെ� സൂചനകൾ
കാാണാാനാാകുംം.
ലോ�ോകംം മാാറിിയശേ�ഷംം
ചുംംബിിക്കാാമെെന്നുറച്ച്്
അടങ്ങിിയൊ�ൊതുങ്ങിിക്കഴിിഞ്ഞ
രണ്ട്് പാാവംം ചുണ്ടുകൾ
എന്ന്് നല്ല കാാലത്തേ�ക്ക്് കരുതിിവെ�ച്ച ചുംംബനങ്ങളെ� ഈ കവിിത പരിിഹസിിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ�
പൊ�ൊട്ടുകളാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന പുതുകാാലത്തിിന്റെ� പുതുകാാലത്തു തന്നെ�യുള്ള പരിിഹാാരങ്ങൾ
കൃത്യയവുംം ധീീരവുമാായ ഒരു ദർശനസാാകല്യയമാായിി പൂർണ്ണതയെ� പ്രാാപിിക്കുന്നത്് ത്രിിമാാനംം എന്ന
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കവിിതയിിലാാണ്്. എഴുതപ്പെ�ട്ട കാാലത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണോ�ോ ഈ കവിിതകൾ ക്രമീീക
രിിച്ചത്് എന്നറിിയിില്ല. കവിിതയിിലെ� ആന്തരിികമാായ സൂചനകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് കവിിത
മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്ന ചിിന്തകളുടെെ നവീീനതയെ� കണ്ടെ�ത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
നിിന്റെ� പ്രേ�മംം
എന്നെ� വരിിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു
എന്നാാൽ നിിന്റെ� പ്രേ�മമോ�ോ
അഴിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു
നിിന്റെ� പ്രേ�മമാാവട്ടെെ,
ഉള്ളിിലുലാാത്തുന്നു….
ത്രിിമാാനംം തുടങ്ങുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. ഈ വരിികളിിൽ ഒന്നിിനു പിിറകെ� ഒന്നാായിി വരുന്ന മൂന്നു
‘നീീ’കളുണ്ട്്. ആരെെല്ലാാമാാവാം�ം കേ�വലവിിചാാരങ്ങൾക്ക്് അപരിിചിിതമാായ ഈ ‘നീീ’യുകൾ? എല്ലാാ
വർക്കിിടയിിലുംം ഒരു പ്രേ�മംം ഒളിിഞ്ഞിിരിിപ്പുണ്ടെ�ന്നു അറിിഞ്ഞു വരുമ്പോ�ോഴാാണതു തെ�ളിിഞ്ഞു വരിിക
എന്ന്് കവിി തത്വംം� പറയുന്നുണ്ട്്. അല്പംം കൂടിി മുന്നോ�ോട്ടു വാായിിച്ചാാൽ കവിിയുടെെ പരീീക്ഷണത്തിിന്റെ�
ആഴവുംം അതു വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ധീീരതയുംം തെ�ളിിഞ്ഞു കിിട്ടുംം
എല്ലാാ കാാലത്തുമുണ്ട്്
പ്രണയപരീീക്ഷണങ്ങൾ
നിിന്റെ� ചുണ്ടിിൽ
ചുണ്ടു കോ�ോർത്തിിരിിക്കേ�
മറ്റൊ�ൊരാാളിിൽ ധ്യാാ�നിിക്കാാമോ�ോ എന്ന്്
അതെ�ന്നെ� വെ�ല്ലുവിിളിിച്ചു.
പുതിിയ കാാലത്തുമാാത്രംം ഏറ്റെെടുക്കാാവുന്ന പരീീക്ഷണമാാണ്് ഈ വെ�ല്ലുവിിളിി. ഈ കവിിതയിിൽ ഒളിി
ച്ചിിരിിക്കുന്ന മൂന്നു ‘നീീ’ കളെ� വ്യയതിിരിിക്തമാായിി മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കുക അല്പംം പ്രയാാസമാാണ്്.
മൂന്നു നീീയുംം ഒന്നു തന്നെ�യാാവുന്ന കാാവ്യയഭാാഷയുടെെ മുറുക്കംം നമ്മെ� അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുംം. കവിിതയിിലെ�
അഞ്ച്്, ആറ്്, ഏഴ്് ഖണ്ഡങ്ങളിിൽ പെ�ണ്മയുടെെ ഏകമല്ലാാത്ത അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കവിി കടന്നു
പോ�ോകുന്നു. അവസാാനത്തെ� ചെ�റുഖണ്ഡത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്നതോ�ോടെെ വാായനക്കാാരൻ പൊ�ൊടുന്നനെ�
കവിിതയിിലേ�ക്കു തിിരിിച്ചു പോ�ോകുംം.
നിിന്റെ� ആരാാധനാാലയംം
പ്രതിിഷ്ഠയോ�ോ, നിിന്റേ�ത്്.
പ്രാാർത്ഥനയാാവട്ടെെ;
നിിന്നോ�ോടുംം
കവിിതയുടെെ ഒന്നാാമത്തെ� ഖണ്ഡംം തുറന്നിിടുന്ന അമ്പരപ്പ്് ഇപ്പോ�ോൾ പൂർണ്ണമാാകുന്നു. ആരാാധനാാലയ
മാായുംം പ്രതിിഷ്ഠയാായുംം ആരാാധനാാപാാത്രമാായുംം കടന്നുവരുന്നത്് വ്യയത്യയസ്ത ‘നീീ’കളാാണ്്. അതുംം തുല്യയ
പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ. നീീ, നീീ, നീീ എന്ന്് മധ്യയമപുരുഷ ഏകവചനത്തെ� തൊ�ൊട്ടുതൊ�ൊട്ടു വിിളിിക്കുന്നത്്
ഭാാഷയ്ക്കു ശീീലമിില്ലാാത്ത കാാര്യയമാാണ്്. നീീയുംം നീീയുംം ചേ�രുമ്പോ�ോഴേ�ക്ക്് നിിങ്ങളാാകുംം. തുല്യയപ്രാാധാാന്യയത്തെ�
സൂചിിപ്പിിക്കാാൻ കവിി സ്വീീ�കരിിച്ച കവിിതയുടെെ സവിിശേ�ഷഭാാഷയാാണിിത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�
വാായനക്കാാരന്് ഈ കവിിത പലവട്ടംം വാായിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു. പുതിിയ അധോ�ോജീീവിിതങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്്
തിിരിിച്ചറിിവുള്ളവർക്ക്് കുറേ�ക്കൂടിി എളുപ്പത്തിിൽ മനസ്സിിലാാകുംം ഈ കവിിത.
മനസ്സുകൊ�ൊണ്ടുംം ശരീീരംംകൊ�ൊണ്ടുംം ഒന്നാാവുന്ന നീീയുംം ഞാാനുമാാണ്് ഈ വരിികളിിൽ തെ�ളിി
യുന്നത്്. തുല്യയപ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ ഒന്നിിനു പിിറകെ� ഒന്നാായിി സമദൂരങ്ങളിിൽ കേ�റിിയുമിിറങ്ങിിയുംം
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നിിൽക്കുന്ന ഈ ‘നീീ’മാാരെെ പ്രമേ�യപരമാായുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കാാൻ പ്രയാാസമാാണ്്. വെ�ളിി
ച്ചത്തിിൽ നിിൽക്കുന്ന സാാമൂഹിികബോ�ോധത്തിിനകത്ത്് ഇക്കളിി സദാാചാാരവിിരുദ്ധമാാണ്്. മലയാാ
ളത്തിിലിിതുവരെെ ഒരു കവിിയുംം പരീീക്ഷിിക്കാാൻ ധൈൈര്യയപ്പെ�ടാാത്തതാാണ്്. പ്രണയംം, ദാാമ്പത്യംം�,
ദാാമ്പത്യയത്തിിൽനിിന്നുള്ള മടക്കംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ ദാാമ്പത്യയത്തിിൽനിിന്നുള്ള ഒളിിച്ചോ�ോട്ടംം പിിന്നെ�യുംം
പ്രണയംം, വേ�ണമെെങ്കിിൽ പിിന്നെ�യുംം ദാാമ്പത്യംം� എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ലളിിതസമവാാക്യയങ്ങളേ� സ്ത്രീീ
പുരുഷബന്ധത്തെ�സംംബന്ധിിച്ച്് മലയാാളകവിിത ചർച്ച ചെ�യ്തിിട്ടുള്ളൂ. അതിിനപ്പുറമുള്ളതെ�ല്ലാം�ം ‘മറ്റു
പൂക്കളെ� ചെ�ന്നു തിിന്നുവാാനുള്ള’ അതിിമോ�ോഹങ്ങളാാണ്്. വിിവാാഹത്തിിനു മുമ്പോ�ോ ശേ�ഷമോ�ോ പ്രണയംം
അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. കേ�ട്ടു കേ�ട്ട്് അതൊ�ൊരു വാാർത്തയല്ലാാതാായിിത്തീീർന്നെ�ങ്കിിലുംം ഇപ്പോ�ോഴുംം
അതിിൽ വിിപ്ലവത്തിിന്റേ�യോ�ോ എടുത്തു ചാാട്ടത്തിിന്റേ�യോ�ോ അംംശങ്ങളുണ്ട്്. പ്രണയത്തെ� ഉദാാത്തവൽ
ക്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളിിൽപ്പോ�ോലുംം വേ�ദനയുടേ�യോ�ോ കുറ്റബോ�ോധത്തിിന്റേ�യോ�ോ അംംശങ്ങൾ ദീീപ്തമാായിി
നിിൽക്കുന്നതു കാാണാംം�. മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായ പ്രശസ്തമാായ ദാാമ്പത്യയകവിിതകളുംം എല്ലാാ മടുപ്പുകൾ
ക്കുമപ്പുറംം ‘ഇത്തിിരിിശ്ശാാന്തിിതൻ ശർക്കര നുണയുന്ന’വയാാണ്്.
തൊ�ൊണ്ണൂറുകൾക്കു ശേ�ഷംം നമ്മുടെെ സാാമൂഹിികസാാഹചര്യയങ്ങളിിലുണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റങ്ങളുംം അത്്
വ്യയക്തിികളുടെെ മനോ�ോഭാാവങ്ങളിിലുണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റങ്ങളുമാാണ്് ഈ കവിിത പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
ഈ സമാാഹരത്തിിലെ� മറ്റു കവിിതകളുമാായിി ചേ�ർത്തുവെ�ച്ച്് ഇതൊ�ൊരു കറുത്ത ഹാാസ്യയമാാണെ�ന്നുംം
സമൂഹത്തിിന്റെ� ചിിന്തകളെ� തിിരുത്താാനുള്ള തറിിമരുന്നാാണെ�ന്നുംം വാാദിിച്ചു നോ�ോക്കാംം�. പക്ഷെ�,
അതിിന്റെ� ആവശ്യയമിില്ല. കമ്പോ�ോളംം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്നത്് ബഹുവിികല്പങ്ങളെ� (Multiple choice)
യാാണ്്. എന്തിിലുംം തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളുണ്ട്്. എത്രവേ�ണമെെങ്കിിലുംം മാാറിിമാാറിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ
പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെ�രുപ്പുകൾ പലത്്, ഉടുപ്പുകൾ പലത്്, വാാഹനങ്ങൾ പലത്്.
ദീീർഘകാാലത്തേ�ക്കുള്ള ഉപയോ�ോഗങ്ങളേ�യിില്ല. ഒരു വീീട്ടിിൽ പല തലമുറകൾ കഴിിയുക എന്നതിിനു
പകരംം ഒരാായുസ്സിിൽ ഒന്നിിലധിികംം വീീടുകളിിൽ, ഒന്നിിലധിികംം നഗരങ്ങളിിൽ കഴിിയുക എന്നാായിിരിി
ക്കുന്നു ചിിന്ത. ദീീർഘകാാലത്തേ�ക്ക്് ചങ്ങാാതിിമാാരോ�ോ കുടുംംബബന്ധങ്ങളോ�ോ ആവശ്യയമിില്ല. കമ്പോ�ോളംം
പ്രക്ഷേ�പണംം ചെ�യ്യുന്ന മൂല്യയങ്ങൾ ഏതാാനുംം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിിൽ ഒതുങ്ങിിനിിൽക്കണമെെന്ന്് വാാശിി
പിിടിിക്കേ�ണ്ടതിില്ലല്ലോ�ോ. ഒരുപാാട്് ഉടുപ്പുകളുടേ�യുംം ചെ�രുപ്പുകളുടേ�യുംം കാാറുകളുടേ�യുംം കൂട്ടത്തിിൽ കൂട്ടു
കാാരിികളുംം ഒരുപാാടുണ്ടാാവുന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. വിിവാാഹംം പോ�ോലുള്ള നൂലാാമാാലകളൊ�ൊഴിിവാാക്കിി
സാാധ്യയമാായത്രയുംം കാാലംം പങ്കിിട്ടു കഴിിയുന്ന സഹജീീവിിതങ്ങളുടെെ (co-living) കാാലത്ത്് മൂന്നിിലുംം
ഒരേ� പോ�ോലെ� ലയിിക്കാാനുള്ള പ്രാാർത്ഥനയാാകുന്നുണ്ട്് ത്രിിമാാനംം. സമൂഹത്തിിന്റെ� മൂല്യയസങ്കല്പങ്ങളോ�ോട്്
കലഹിിക്കാാതെ� ജീീവിിതംം നഷ്ടമാാകാാതെ� സൂക്ഷിിച്ചുംം അധോ�ോജീീവിിതങ്ങളിിലേ�ക്കൂളിിയിിട്ട്് തൃഷ്ണകളെ�
പൂരിിപ്പിിച്ചുംം കഴിിഞ്ഞുകൂടുന്ന വ്യാാ�ജജീീവിിതങ്ങളെ� നൈൈതിികതകൊ�ൊണ്ട്് വെ�ല്ലുവിിളിിക്കുകയാാണ്് എന്ന
കവിിത. മൂന്ന്് എന്നതിിനെ� കേ�വലമാായ മൂന്ന്് എന്നുംം എടുക്കേ�ണ്ടതിില്ല. 1-2-3-കഴിിഞ്ഞാാൽപ്പിിന്നെ�
അന്തമാാണ്്.
ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടുംം സമീീപനരീീതിികൊ�ൊണ്ടുംം പ്രമേ�യത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംംകൊ�ൊണ്ടുംം സമകാാലകവിി
തകൾ പലതരംം പുതുമകളുംം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്. രാാഷ്ട്രീീയംം, സാാഹിിത്യയചിിന്ത തുടങ്ങിി എല്ലാാവിിധ
ഗ്രാാന്റ്് നരേ�റ്റീീവുകളോ�ോടുംം വിിഘടിിച്ചു പൊ�ൊരുതുന്നതിിന്റെ� സൂക്ഷ്മസൗൗന്ദര്യയമാാണ്് പൊ�ൊതുവെ� പുതുകവിിത
എന്നു വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സമകാാല കവിിതകളിിൽ കാാണുന്നത്്. കാാലഗണനകൊ�ൊണ്ട്് പുതുകാാല
ത്താാണ്് നിിൽപ്പെ�ങ്കിിലുംം ഒ.പിി.സുരേ�ഷിിന്റെ� കവിിതകൾ മുതിിർന്ന ഒരാാളുടെെ പക്വവത കാാണിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാവാം�ം പുതുകാാലത്തിിന്റെ� നൈൈതിികതയെ� കൃത്യയമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടു
ത്താാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകൾക്കു സാാധിിക്കുന്നത്്. ഈ പഠനത്തിിൽ സൂക്ഷ്മാാപഗ്രഥനത്തിിനു
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വിിധേ�യമാാക്കിിയ ത്രിിമാാനംം എന്ന കവിിത അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� പുതുകാാലജീീവിിതത്തിിന്റെ� ത്രിിമാാ
നങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്.
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സാാമൂഹിികമാാധ്യയമവുംം കവിിതയുംം
ഡോ�ോ.സിിബു മോ�ോടയിിൽ

അധ്യാാ�പകന്, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂ.സിി.കോ�ോളജ്്, ആലുവ

സംംഗ്രഹംം
ഭാാഷാാവ്യയവഹാാരത്തിിൽ എല്ലാാ തലങ്ങളിിലുംം അട്ടിിമറിി നടത്തിിയ ഇടപെ�ടലാായിി സാാമൂഹിികമാാധ്യയമ
ങ്ങളുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ� വിിലയിിരുത്താംം�. ആധുനിികാാനന്തരതയ്ക്ക്് ഉത്തരഘട്ടമുണ്ടാായെ�ന്നുംം അത്്
അതിിവേ�ഗത്തിിൽ കലാാസാാഹിിത്യയമേ�ഖലകളിിൽ സിിദ്ധാാന്തവത്്കരണത്തിിനുപോ�ോലുംം നിിന്നുകൊ�ൊടു
ക്കാാതെ� അപ്രതീീക്ഷിിതവഴിിത്തിിരിിവുകള് ഉണ്ടാാക്കുന്നുവെ�ന്നുംം ഉള്ള തിിരിിച്ചറിിവിിന്റെ� കാാലമാാണിിത്്.
ആധുനിികതയെ� നമുക്ക്് നിിർവ്വചിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞു. ഉത്തരാാധുനിികതയേ�യുംം ഒരു പരിിധിിവരെെ
നിിർവ്വചിിച്ചു. എന്നാാൽ സൈൈബർ കാാലംം അതിിന്റെ� സാാഹിിത്യയത്തെ� ഒരു വാാക്യയത്തിിലോ�ോ ഒരു
ഖണ്ഡിികയിിലോ�ോ ഒതുക്കിി പരിിചയപ്പെ�ടുത്താാൻ കഴിിയാാത്തവിിധത്തിിൽ ബഹുവിിധമാായ സംംവേ�ദന
സാാധ്യയതകള് നിിരന്തരംം തുറന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ആ സാാധ്യയതകളുടെെയുംം അതിിന്റെ� ഫലങ്ങളുടെെയുംം
വിിശകലനംം സമകാാലിികമലയാാളകവിിതയെ� മുൻനിിർത്തിി നിിർവ്വഹിിക്കാാനാാണ്് ഈപ്രബന്ധത്തിിൽ
ശ്രമിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. നവമാാധ്യയമകവിിത ഹൈൈപ്പർലിിങ്കുകളിിലൂടെെ വാായനയുടെെ പുതിിയ സാാധ്യയത തുറക്കു
ന്നതിിനെ�പ്പറ്റിിയുംം സംംവാാദക്ഷമതയുള്ള പുതിിയ കാാവ്യയഭാാഷ നിിർമ്മിിക്കുന്നതിിനെ�പ്പറ്റിിയുംം പ്രത്യേ�േകംം
സൂചിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.

സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളാാണ്് ഇന്ന്് ഭാാഷാാപരിിണാാമത്തിിന്റെ� ചരടുവലിി നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷ
സാാമൂഹിികമാാധ്യയമത്തിിലൂടെെ കടക്കുമ്പോ�ോള് കേ�വലംം അർത്ഥപരിിണാാമത്തിിനു മാാത്രമല്ല പുതിിയതരംം
അർത്ഥസംംവേ�ദനത്തിിനുംം സാാഹചര്യയമുണ്ടാാക്കുന്നു. ഇതിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടത്് സംംവാാദക്ഷമത
(Interacive Potentiality) യാാണ്്. ഇത്തരമൊ�ൊരു സംംവാാദക്ഷമത ഭാാഷയ്ക്കുണ്ടാാകുന്നത്് നവമാാ
ധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്താാലാാണ്്. പഴയ സാാഹിിത്യയനിിരൂപകന്റെ� പണിി ഇന്ന്് നാാട്ടുകാാർ മുഴുവനുംം
ഏറ്റെെടുത്തിിരിിക്കുകയാാണ്്. ഊള, കിിടിിലംം, കിിടുക്കാാച്ചിി, പൊ�ൊളിിസാാനംം തുടങ്ങിിയ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ
അവർ ഖണ്ഡനവുംം മണ്ഡനവുംം നിിർവ്വഹിിക്കുംം. എന്നാാൽ കോ�ോശാാധിിഷ്ഠിിത ആശയകവിിതയുടെെ
കാാലത്ത്് വാായനയുടെെ ഈ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പ്രഖ്യാാ�പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല. ഭാാഷയുടെെ സംംവേ�ദനക്ഷമത
യുടെെ പരിിധിിയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള ധാാരണയിില്ലാായ്മ അച്ചടിിയുടെെ പ്രഭാാവകാാലത്ത്് ഉണ്ടാായിിരുന്നു. അതിിന്റെ�
സംംവാാദസാാധ്യയതയുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അടയ്ക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു.എന്നാാൽ സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ
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ഇടപെ�ടൽശേ�ഷിി ഭാാഷയുടെെ സംംവാാദസാാധ്യയതകളെ� പരമാാവധിി പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള
അവസരമാാണ്് ഉണ്ടാാക്കിിയത്്. ഇതു തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ കവിികള് ഇന്നു ധാാരാാളമുണ്ട്്. കാാവ്യയഭാാഷയുടെെ
സംംവാാദക്ഷമത പുതിിയ കണ്ടുപിിടുത്തമാാണ്് എന്ന്് ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നിില്ല. സച്ചിിദാാനന്ദനുംം കെ�.ജിി.
ശങ്കരപ്പിിള്ളയുമൊ�ൊക്കെ� വളരെെ നേ�രത്തേ�തന്നെ� ഇത്് മനസ്സിിലാാക്കിിയവരാാണ്്. എന്നാാൽ ഇന്റർനെ�
റ്റുംം സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളുംം ഭാാഷയിിലുണ്ടാാക്കിിയ പരിിവർത്തനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി കമന്റുകള്ക്ക്്
പ്രേ�രണ നൽകുന്ന തരത്തിിലുള്ള പോ�ോസ്റ്റുകളെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതകള് സാാമൂഹിികമാാധ്യയ
മങ്ങളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിി. ഭാാഷയുടെെ വിിനിിയോ�ോഗത്തിിൽ വന്ന സമീീപനവ്യയതിിയാാനമാാണ്്
ഇതിിനൊ�ൊരു കാാരണംം. ഭാാഷയുടെെ യഥോ�ോചിിതമാായ ഉപയോ�ോഗംം സംംവാാദക്ഷമതയുടെെ അനേ�കംം
വഴിികള് തുറന്നിിടുന്നു എന്നത്് വെ�ബ്് 2.0 ഘട്ടത്തിിലുണ്ടാായ സവിിശേ�ഷസാാഹചര്യയമാാണ്്.
പഴയ കവിിത പുതിിയ ബ്ലോ�ോഗിിൽ ഇട്ടതുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ അച്ചടിിമാാധ്യയമത്തിിലെ� കവിിത ഫെ�യ്്സു
ബുക്കിിലോ�ോ വാാട്്സാാപ്പിിലോ�ോ ഷെ�യർ ചെ�യ്തതുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ അത്് ലിിഖിിതാാനന്തരകവിിതയാാവിില്ല.
അച്ചടിിച്ചുപോ�ോയതുകൊ�ൊണ്ട്് ലിിഖിിതാാനന്തരകവിിത അല്ലാാതെ�യാാവുകയുമിില്ല. മറിിച്ച്് അതിിലെ� ഭാാഷ
സംംവാാദത്തിിന്് നിിർബന്ധിിക്കുന്നുണ്ടോ�ോ എന്നതാാണ്് പ്രധാാനംം. സുറാാബിിന്റെ� ‘ഒളിിച്ചുകളിി’ എന്ന
കവിിതയുടെെ തുടക്കംം നോ�ോക്കൂ
“എവിിടെെയോ�ോ ഞാാൻ
ഒളിിച്ചിിരിിപ്പുണ്ട്്
കണ്ടുപിിടിിക്കാാമോ�ോ?”(പുതുകവിിത ബ്ലോ�ോഗ്്)
വിിഷ്ണുപ്രസാാദിിന്റെ� ‘ഓരിി’ എന്ന കവിിതയുടെെ തുടക്കംം നോ�ോക്കാംം�
“സുബഹ്് ബാാങ്കിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
എന്റെ� വീീട്ടിിലെ� നാായ എല്ലാാ ദിിവസവുംം
ഓരിിയിിടുന്നു.”
(ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്് പോ�ോസ്റ്റ്് ജൂലൈൈ 2 2020)
ഏകാാന്തതയിിലെ� കാാല്പനിികവിിചാാരങ്ങളല്ല ലൈൈക്കുംം ഷെ�യറുംം കാംം�ക്ഷിിക്കുന്ന പുതുകവിി
യുടേ�ത്്. ആളുകളെ� പ്രചോ�ോദിിപ്പിിക്കാാനുംം പ്രകോ�ോപിിപ്പിിക്കാാനുംം പ്രതിികരിിപ്പിിക്കാാനുംം സാാധ്യയമാാകുന്ന
തരത്തിിൽ ഭാാഷയുടെെ വിിനിിയോ�ോഗംം നിിർവ്വഹിിക്കാാനാാണ്് അവർ താാല്പര്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. അതിിനുള്ള
സാാധ്യയത ഭാാഷയുടെെ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. എന്നാാൽ അത്് തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് സാാമൂഹിികമാാധ്യയമ
ങ്ങളുടെെ കാാലത്താാണെ�ന്നു മാാത്രംം.
സംംവാാദംം പോ�ോലെ�തന്നെ� പൂരണവുംം സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� കവിിതകളിിൽ സംംഭവിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. ചുവട്ടിിൽ വരുന്ന കമന്റുകള്ക്ക്് അനുസൃതമാായിി ചിില എഡിിറ്റിിങ്് പ്രക്രിിയകള് നടക്കുന്നതാായിി
സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� കവിിതകള് നിിരീീക്ഷിിച്ചാാൽ മനസ്സിിലാാകുംം. പരോ�ോക്ഷമാായ കൂട്ടുകർതൃത്വംം�
അവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ നിിർമ്മിിതബുദ്ധിിയുടെെ സഹാായത്താാൽ കവിിതാാരചന മലയാാ
ളത്തിിൽ ആരംംഭിിച്ചിിട്ടിില്ല. സർഗ്ഗാാത്മകതയുള്ള ഗെ�യിിമുകള് ഉള്ള സ്ഥിിതിിക്ക്് നിിർമ്മിിതബുദ്ധിികവിി
തകള് ജൈൈവകവിി എന്ന പുതിിയ പ്രയോ�ോഗംംകൂടിി ഭാാഷയിിൽ ഉണ്ടാാക്കിിയേ�ക്കാംം�.
കവിിതപ്പെ�രുപ്പത്തിിൽ നവമാാധ്യയമകവിിത തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുക ഇത്തിിരിി ദുഷ്കരമാാണ്് .
പഴഞ്ചൻ ഭാാവുകത്വവമുള്ള കവിിതകള് നവമാാധ്യയമത്തിിൽ ചെ�ലവാാകുമോ�ോ എന്ന്് പരീീക്ഷിിക്കാാ
നിിറങ്ങുന്ന ഹതഭാാഗ്യയവാാന്മാാർ ഉണ്ടാാക്കിി വയ്ക്കുന്ന വിിപത്ത്് ചിില്ലറയല്ല. കവിിത എന്നാാൽ
കള്ളക്കാാല്പനിികത എന്ന്് ആളുകളെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് പറയിിക്കുവാാനേ� അത്തരംം പോ�ോസ്റ്റുകള് ഉതകുക
യുള്ളൂ. എന്നാാൽ മാാധ്യയമഭാാഷയോ�ോടുംം മാാധ്യയമശൈൈലിിയോ�ോടുംം അടുപ്പംം സൂക്ഷിിക്കുന്ന ഭാാഷയാാണ്്
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യഥാാർത്ഥനവമാാധ്യയമകവിിതയിിൽ കാാണുന്നത്്. വിിരൽത്തുമ്പിിൽ ദൃശ്യയസഞ്ചയമുള്ള കാാലത്ത്് ദൃശ്യാാ�
നുഭവംം പകരാാത്ത എഴുത്തിിനു സ്വീീ�കാാര്യയത കുറയുമെെന്നുള്ള തിിരിിച്ചറിിവ്് ഇത്തരമൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെ
രൂപീീകരണത്തിിന്് കാാരണമാായിിട്ടുണ്ട്്. ചിിത്രകലയേ�ക്കാാളുംം ചലച്ചിിത്രകലയോ�ോടാാണ്് ആ ഭാാഷയ്ക്ക്്
അടുപ്പംം. ചലനപ്രതീീകങ്ങളാാണ്് അതിിന്റെ� മുഖമുദ്ര. എംം.ജിി രവിികുമാാറിിന്റെ� ‘സന്തോ�ോഷിിന്റെ� അച്ഛൻ
മരിിച്ച ദിിവസംം’ നല്ല ഉദാാഹരണമാാണ്്. വിിഷ്ണുപ്രസാാദിിന്റെ� മിിക്ക കവിിതകളുംം ഈ ഗണത്തിിൽ
പെ�ടുത്താാവുന്നവയാാണ്്. ‘ശവത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നമ്മള് ലിിഫ്റ്റിിറങ്ങുകയാാണ്് ’ എന്ന കവിിതയിിലെ� വാാഹ
നപ്രതീീകങ്ങള് ശ്രദ്ധിിച്ചാാൽ ദൃശ്യയങ്ങളെ�യുംം ചലനങ്ങളെ�യുംം പാാരമ്പര്യേ�േതരരീീതിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കു
ന്നതിിന്റെ� മാാതൃക കിിട്ടുംം. ജീീവന്മരണപ്പോ�ോരാാട്ടത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മാാനുഭവംം കവിിത എന്ന മാാധ്യയമത്തിിലൂടെെ
അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോള് വാാക്്ധോ�ോരണിിയിിലല്ല കവിി ശ്രദ്ധിിക്കുന്നത്്. ചലനത്തിിന്റെ� കാാവ്യയഭാാഷ
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ ലിിഖിിതാാനന്തരകവിിയെ�യാാണ്് നാം�ം അവിിടെെ കാാണുന്നത്്.പട്ടാാമ്പിിയിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകുന്ന
ആംംബുലൻസുംം തമ്പാാനൂരേ�ക്കു പോ�ോകുന്ന ഓട്ടോ�ോറിിക്ഷയുംം ചലനത്തിിന്റെ� നിിലയ്ക്കാാത്ത ആവർത്ത
നതാാളംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. ചലനത്തിിൽ ആരംംഭിിച്ച്് ചലനത്തിിൽ അവസാാനിിക്കുന്ന കലാാരൂപമാാണ്്
സിിനിിമ. ഇവിിടെെ കവിിത അവസാാനിിക്കുന്നതുംം ചലനത്തിിലാാണ്്,വർത്തമാാനത്തിിലാാണ്്. “അപ്പോ�ോഴുംം
താാഴെെ എത്താാത്ത ലിിഫ്റ്റിിൽ ശവത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നമ്മള് ഇറങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കയാാണ്്” (പ്രതിിഭാാഷാാ
ബ്ലോ�ോഗ്് 2011 മെെയ്് 1) ‘മണ്ണിിനടിിയിിൽ ഞങ്ങള് നീീന്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു’ എന്ന കവിിത മറ്റൊ�ൊരു ഉദാാ
ഹരണമാാണ്്. ‘പട്ടാാപ്പകൽ 11.30ന്് അഥവാാ സഞ്ചാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് 60 കിിലോ�ോമീീറ്റർ
സ്പീീഡിിൽ ഒരു കവിിത’എന്ന കവിിത മുണ്ടശ്ശേ�രിിശൈൈലിിയിിൽ പറഞ്ഞാാൽ പുതുമാാധ്യയമകവിിതയുടെെ
ലക്ഷണമൊ�ൊത്ത ഒന്നാംം�തരംം ഉരുപ്പടിിയാാണ്്. മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ ചലനഭാാഷയുടെെ നൈൈരന്തര്യയത്തിിന്്
ഇടയ്ക്കിിടക്ക്് “ഞങ്ങളുടെെ ഡ്രൈ�വർ നല്ല വിിടല്് വിിട്ടു” എന്ന്് കവിിതയിിൽ ആവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പുതിിയ സ്ഥലകാാലസങ്കല്പങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട പ്രമേ�യപരിിസരങ്ങള്
നവമാാധ്യയമകവിിതയുടെെ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്.ആധുനിികതയിിൽ അസ്തിിത്വവവ്യയഥയാായിിരുന്നു മുഖ്യയപ്ര
മേ�യംം. ആധുനിികാാനന്തരഘട്ടത്തിിൽ പരിിസ്ഥിിതിി, സ്ത്രീീ, ദളിിത്് തുടങ്ങിിയവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
വിിഷയങ്ങളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് കവിിതയുടെെ പ്രമേ�യപരിിധിി വിിസ്തൃതമാാകുന്നതുംം കാാണാംം�. എന്നാാൽ
ആധുനിികാാനന്തരതയുടെെ ഉത്തരഘട്ടത്തിിൽ സൂക്ഷ്മരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� വഴിിയിിലേ�ക്ക്് കവിിത പ്രവേ�
ശിിച്ചപ്പോ�ോള് ഒട്ടേ�റെെ ക്ലീീഷേ�കളാാണ്് അട്ടിിമറിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. ആധുനിികതയിിലെ� ദാാർശനിികഭാാരംം
ആധുനിികാാനന്തരഘട്ടത്തിിലുംം കാാല്പനിികതയിിലെ� കരച്ചിിൽശൈൈലിി ആധുനിികഘട്ടത്തിിലുംം
നിിരാാകരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുപോ�ോലെ� ആധുനിികാാനന്തരഘട്ടത്തിിന്റെ� പൂർവ്വഘട്ടത്തിിൽ കവിിതയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് രൂപപ്പെ�ട്ട പല കീീഴ്വഴക്കങ്ങളുംം ഉത്തരഘട്ടത്തിിൽ തള്ളിിക്കളയപ്പെ�ട്ടു. അത്തരമൊ�ൊരു
സാാഹചര്യയമുണ്ടാായത്് സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങള് ഭാാഷയിിലുണ്ടാാക്കിിയ ചിില അട്ടിിമറിികളാാലാാണ്്.
അസഭ്യയമെെന്ന്് വിിലക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന പല പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം സഭ്യയമെെന്നോ�ോണംം പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടുവന്നത്്
സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ പ്രചാാരത്തോ�ോടെെയാാണ്്. അസഭ്യയമെെന്നു കരുതപ്പെ�ട്ട പല പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം
നർമ്മഭാാഷണത്തിിന്റെ� തലത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റപ്പെ�ട്ടു. ഒരു കാാലത്ത്് അപമാാനമാായിി കരുതപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന
പല പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം കാാലക്രമേ�ണ ലളിിതനർമ്മത്തിിന്റെ� വഴിിയിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റപ്പെ�ട്ടതിിനു പിിന്നിിൽ
സാാമൂഹിികമാാധ്യയമമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് മിിഷേ�ൽ സാാപ്പവിിങ്ങെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്(2012:61) ഈ മാാറ്റംം
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞവരാാണ്് നവമാാധ്യയമകവിികള്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവർ വിിമർശകരോ�ോട്് ‘കോ�ോപ്പിിലെ�
സദാാചാാരംം’ എന്ന്് കവിിതയിിലൂടെെത്തന്നെ� മറുപടിി നൽകുന്നത്്.
ജാാതിിസ്വവത്വവത്തെ�യുംം ലിംം�ഗസ്വവത്വവത്തെ�യുംം ഉടച്ചുനിിരത്താാനുംം അതിിസാാങ്കേ�തിികതയ്ക്കാാകുംം.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് പെ�ൺകവിിത, ദളിിത്്കവിിത തുടങ്ങിിയ ലേ�ബലുകള് നവമാാധ്യയമകവിിതയ്ക്ക്് ഇണങ്ങാാൻ
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സാാധ്യയതയിില്ല. സ്ത്രീീഭാാഷയെ�യുംം പുരുഷഭാാഷയെ�യുംം അങ്ങനെ�തന്നെ� നിിലനിിർത്തുന്ന സാാമൂഹിിക
സാാഹചര്യയങ്ങള് മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞതിിനാാലുംം അജ്ഞാാത പോ�ോസ്റ്റുകളുടെെയുംം പ്രച്ഛന്ന എഴുത്തിിന്റെ�യുംം
ഇടമാായിി സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങള് മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞതിിനാാലുംം നവമാാധ്യയമകവിിത പഴയ രാാഷ്ട്രീീയസ
മവാാക്യയങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം തിിരുത്തുന്ന സാാഹചര്യയമാാണുള്ളത്്. താാൻ ദളിിത്് കവിിയല്ല എന്ന്് എസ്്.
ജോ�ോസഫ്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുന്നതുംം ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പരിിഗണിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങള് ഒരു ഭാാഷയിിലെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ വാാക്യയഘടനാാരീീതിികളെ� കൂട്ടിിക്കലർത്തു
കയുംം നിിലവിിലിില്ലാാത്ത പുതിിയ വാാക്യയരചനാാസാാധ്യയതകളെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഔപചാാരിിക അനൗൗപചാാരിികഭേ�ദങ്ങളെ� അത്് സമപ്പെ�ടുത്തുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. ഉത്സവപ്പറമ്പിിനെ� അനുസ്മരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നാാനാാതരക്കാാർ ഒരുമിിക്കുന്ന ഇടംം എന്ന
നിില അത്തരംം പ്രക്രിിയയെ� ത്വവരിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്. സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� കവിിതകളിിൽ അത്്
പ്രകടവുമാാണ്്. വ്യയത്യയസ്തമാായ വാാക്യയവ്യയവസ്ഥകളോ�ോട്് കലഹിിച്ചുംം സമരസപ്പെ�ട്ടുമാാണ്് മാാധ്യയമകവിിത
ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നതെ�ന്ന്് എറിിക്് വോ�ോസ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്(2007: 207) അച്ചടിിമാാധ്യയമസംംസ്കാാര
ത്തിിൽ ബഹിിഷ്കൃതമാാകാാമാായിിരുന്ന രചനകള്ക്ക്് കിിട്ടുന്ന ഇടംം എന്ന നിിലയിിലുംം നവമാാധ്യയമങ്ങള്
ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഭാാഷയുടെെ കാാര്യയത്തിിലുള്ള തുറന്ന സാാധ്യയതകൊ�ൊണ്ടുമാാണ്്.
സത്യാാ�നന്തരസമൂഹത്തിിന്റെ� നേ�ർചിിത്രങ്ങള് വരയ്ക്കാാനുംം ലിിഖിിതാാനന്തരകവിിത ശ്രമിിക്കുന്നു.
സാാമൂഹിികമാാധ്യയമങ്ങള് തുറന്നിിടുന്ന സംംവാാദപരമാായ അന്തരീീക്ഷംം അതിിനു സഹാായകമാാണ്്.
അസത്യയത്തെ� തീീണ്ടാാപ്പാാടകലെ� നിിർത്തേ�ണ്ടതിില്ലെ�ന്ന സമീീപനംം ഇന്ന്് വ്യാാ�പകമാാകുന്നു. വിില
ക്കുകളെ�യുംം നിിയമങ്ങളെ�യുംം ചട്ടക്കൂടുകളെ�യുംം ദുർബ്ബലപ്പെ�ടുത്തുന്ന തരത്തിിലുംം പിിതൃശാാസന
കളെ� കോ�ോമാാളിിവിിഷയമാാക്കുന്ന തരത്തിിലുംം ഉള്ള ട്രോ�ോളുകള് സമൂഹമാാധ്യയമത്തിിൽ പെ�രുകുന്ന
കാാലമാാണിിത്്. മുമ്പ്് പിിതൃസത്തയുംം മാാതൃസത്തയുമൊ�ൊക്കെ� ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരുന്ന കവിിതയുടെെ ഇടത്തിി
ലേ�ക്ക്് സത്യയത്തെ�യുംം നുണയെ�യുംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ അസാാധ്യയമാായ ഒരു തലംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന
എഴുത്തുകള് ഉണ്ടാാകുന്നു. സത്യാാ�നന്തരഘട്ടത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനമെെന്ന നിിലയിിൽ ലേ�ഖകന്റെ�
‘മറുവെ�ടിി’ എന്ന കവിിത ഉദ്ധരിിക്കുന്നു:
നീീ അഴിി എണ്ണുംം
എണ്ണാാനറിിയിില്ല സാാർ.
നീീ ഉണ്ട തിിന്നുംം.
ഇഷ്ടമാാണു സാാർ
നിിനക്കു ഞാാൻ വച്ചിിട്ടുണ്ട്്
താാങ്ക്യുു സാാർ.
എല്ലാാവരുംം കാാണുന്നു, എല്ലാാവരുംം ഇടപെ�ടുന്നു എന്ന നവമാാധ്യയമസവിിശേ�ഷത എഴുത്തുകാാര
ന്റെ�യുംം വാായനക്കാാരന്റെ�യുംം വർണ്ണ്യയത്തിിലുള്ള ആശങ്കയെ� വർദ്ധമാാനമാാക്കുന്നു. അത്് വെ�റുംം
ആശങ്കയല്ല യാാഥാാർത്ഥ്യംം� തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്് അവരെെ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്താാനുംം നവമാാധ്യയമങ്ങള്
നിിർബന്ധിിക്കുന്നു. ഇത്തരംം ബോ�ോധ്യയങ്ങളാാണ്് സത്യാാ�നന്തരസമൂഹത്തിിന്റെ� ലഘുത്വവവാാസനയെ�
വളർത്തുന്നത്്. ആധുനിികതയിിലെ� ദാാർശനിികഭാാരത്തോ�ോട്് തുലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴേ� സമൂഹത്തിിനു
ണ്ടാായ പരിിണാാമത്തിിന്റെ� തോ�ോത്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുകയുള്ളൂ. ബ്ലോ�ോഗെ�ഴുത്തിിൽ സജീീവമാായവരുടെെ
രചനകളിിലാാണ്് ഇത്തരംം പ്രമേ�യങ്ങള് കൂടുതലാായിി കാാണുന്നത്്:
പതുക്കെ�
അതു വാാതിിലാാകുംം
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ഉള്ളിിൽ കയറിിച്ചെ�ന്നു
കസേ�രയിിൽ ഇരിിക്കുംം
ക്ഷീീണിിച്ച്് തളർന്ന്്
കട്ടിിലാായിി കിിടക്കുംം”
(ആ മരംം,കുഴൂർ വിിത്സൺ,ബ്ലോ�ോഗ്് -അച്ചടിിമലയാാളംം നാാടുകടത്തിിയ കവിിതകള് 2015)
ശീീർഷകവക്രതയിിലുള്ള അതിിരുകവിിഞ്ഞ ജാാഗ്രത നവമാാധ്യയമകവിിതയുടെെ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്.
പരസ്യയനിിർമ്മാാതാാവിിന്റെ� വിിപണനതന്ത്രത്തെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്ന തരത്തിിലാാണ്് പലരുംം ശീീർ
ഷകങ്ങള് നൽകുന്നത്്.
കവിിതയ്ക്ക്് എപ്പോ�ോഴുംം കമ്പോ�ോളത്തിിന്് പുറത്താാണ്് സ്ഥാാനമെെങ്കിിലുംം കമ്പോ�ോളത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായ മാാധ്യയമശീീലങ്ങള് കവിികള്ക്കുംം ഉണ്ടാാകാംം�. അത്് ലൈൈക്കിിലുംം ഷെ�യറിിലുംം ഉന്നംം വയ്ക്കുന്നു.
അച്ചടിിമാാധ്യയമത്തിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാായ രചനകള് കവിികള്തന്നെ� അല്പംംപോ�ോലുംം വൈൈകാാതെ�
നവമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കുരീീപ്പുഴ ശ്രീീകുമാാറിിന്റെ� ഇന്നുവാായിിച്ച കവിിത പോ�ോലെ� കവിിത
യ്ക്കുവേ�ണ്ടിി മാാത്രമുള്ള സംംരംംഭങ്ങള് ഫെ�യ്്സ്്ബുക്കിിലൂടെെയുംം മറ്റുംം മുന്നോ�ോട്ടു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നവർ
ധാാരാാളമുണ്ട്്. ഇവയിിൽനിിന്നെ�ല്ലാം�ം അരിിച്ചെ�ടുക്കേ�ണ്ട ഒന്നാാണ്് മാാധ്യയമകവിിത. നവമാാധ്യയമകവിിത
ഹൈൈപ്പർലിിങ്കുകളിിലൂടെെ വാായനയുടെെ സവിിശേ�ഷസാാധ്യയതകളെ�ല്ലാം�ം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുന്നവ
യാാണ്്. അത്് പണ്ടത്തെ� ഭാാവഗീീതങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ� ഏകാാഗ്രതയുള്ളവയല്ല. ഒറ്റ ക്ലിിക്കിിലൂടെെ
മറ്റൊ�ൊരിിടത്തേ�ക്ക്് എത്താാമെെന്നതുപോ�ോലെ� ഒട്ടേ�റെെ സൂചനാാപ്പലകകള്പോ�ോലെ� വർത്തിിക്കുന്ന
പ്രയോ�ോഗങ്ങള് നവമാാധ്യയമകവിിതയിിലുണ്ടാാകുംം. സമകാാലിികസംംഭവങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകാാനോ�ോ
പോ�ോകാാതിിരിിക്കാാനോ�ോ ഉള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� വാായനക്കാാരിിൽ നിിക്ഷിിപ്തമാാണ്്. അവിിടത്തെ� വിിസങ്കേ�തന
പ്രക്രിിയയിിൽ സഹാായകമാാകുന്നത്് സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ�തന്നെ� അർത്ഥപരിിസരവുമാായിിരിിക്കുംം.
എന്നാാൽ നവമാാധ്യയമകവിിതയെ� പഴയ നിിരൂപകന്മാാർ വിിലയിിരുത്തുന്നതിിന്് ഇറങ്ങിി പുറപ്പെ�ട്ടാാൽ
ഏകാാഗ്രതയിില്ലാാത്ത രചനകള് എന്നു തീീർപ്പു കല്പിിക്കുംം. പഴയ രചനകളൊ�ൊക്കെ� വാായിിച്ച്് എഴുതിി
തെ�ളിിയാാനുള്ള/ഞെ�ളിിയാാനുള്ള കുറിിപ്പടിിയുംം ഡോ�ോക്ടർനിിരൂപകൻ നൽകുംം. നവമാാധ്യയമരചനക
ളാാണ്് ഉദാാത്തംം എന്നല്ല ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. മറിിച്ച്് നവമാാധ്യയമരചനകളുടെെ വ്യയതിിരിിക്തസ
വിിശേ�ഷതകള് തിിരിിച്ചറിിയാാതെ�യുള്ള വിിലയിിരുത്തലുകളുടെെ നിിരർത്ഥകതയാാണ്് സൂചിിപ്പിിച്ചത്്.
ശ്രദ്ധയുടെെ താാല്ക്കാാലിികത പ്രധാാനസവിിശേ�ഷതയാാകുമ്പോ�ോഴുംം പ്രതിിസംംസ്കാാരനിിർമ്മിിതിിക്കുള്ള
ഉപാായമെെന്ന നിിലയിിലുംം സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ� രചനകളെ� കാാണാാവുന്നതാാണ്്. ഒരേ�സമയംം
സ്വീീ�കാാര്യയതയുടെെയുംം തിിരസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം അനുഭവങ്ങള് നവമാാധ്യയമങ്ങള് പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നതു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ സാാധ്യയത നിിലനിില്ക്കുന്നതുതന്നെ�. സാാധാാരണപോ�ോസ്റ്റുകള്ക്ക്് ലഭിിക്കാാത്ത വലിിയ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമാാണ്് കവിിത എന്ന മാാധ്യയമത്തിിന്് ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ലഭിിക്കുന്നത്്. സമൂഹമാാധ്യയമത്തിിലെ�
കവിിത പോ�ോസ്റ്റുകളുടെെ പേ�രിിൽ എഴുത്തുകാാർ ആക്രമിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒറ്റപ്പെ�ട്ട സംംഭവങ്ങള് ഉണ്ടെ�ങ്കിി
ലുംം ഏതൊ�ൊരു രാാഷ്ട്രീീയവുംം ‘ഒളിിപ്പിിച്ചു കടത്താാൻ‘ ഇത്രയുംം സൗൗകര്യയപ്രദമാായ സാാഹിിത്യയമാാധ്യയമംം
വേ�റെെയിില്ല.
മലയാാളത്തിിലെ� എണ്ണമറ്റ ഭാാഷാാഭേ�ദങ്ങളുടെെ സൗൗന്ദര്യം�ം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു എന്നതുംം നവമാാ
ധ്യയമകവിിതയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. സിിനിിമയിിൽ ഇത്് വിിപണിിമൂല്യയത്തോ�ോടെെ വിിനിിയോ�ോഗിിക്ക
പ്പെ�ടാാൻ തുടങ്ങിിയിിട്ട്് വളരെെക്കാാലമാായിി. സൈൈബർസ്പേ�സിിൽ പ്രാാദേ�ശിികതയ്ക്ക്് എന്താാണ്് ഇടംം
എന്ന സംംശയംം ഇവിിടെെ ഉണ്ടാാകാംം�. എന്നാാൽ ഗ്ലോ�ോക്കാാലിിറ്റിിയുടെെ സവിിശേ�ഷസാാഹചര്യം�ം കൂടിി
കണക്കിിലെ�ടുക്കുമ്പോ�ോള് പ്രസ്തുതസംംശയംം ഇല്ലാാതാാകുംം.
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മേ�ൽ പരാാമർശിിച്ചവ കൂടാാതെ� യു ട്യൂൂബിിലുംം ഫെ�യ്്സ്്ബുക്കിിലുംം എല്ലാം�ം ധാാരാാളംം പാാട്ടുകള്
കവിിതയെ�ന്ന ലേ�ബലിിൽ പ്രചരിിക്കുന്നുണ്ട്്. കവിിത ശബ്ദതലത്തിിലുംം പ്രചരിിക്കാംം�. അത്് നവമാാ
ധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെയുംം ആവാം�ം. എന്നാാൽ “ഇനിി വരുന്നൊ�ൊരു തലമുറയ്ക്ക്് ഇവിിടെെ വാാസംം സാാധ്യയമോ�ോ?”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന മനോ�ോഹരമാായ പരിിസ്ഥിിതിിഗാാനത്തിിൽ കവിിത കണ്ടെ�ത്തുന്നത്് ഇത്തിിരിി സാാഹ
സംംതന്നെ�യാാണ്്.
ചുരുക്കിിപ്പറഞ്ഞാാൽ നവമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു എന്നതുകൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം ഒരു
രചന നവമാാധ്യയമകവിിത ആവുകയിില്ല. നവമാാധ്യയമകവിിതയുടെെ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം വേ�റിിട്ടതാാണ്്.
അത്് ആധുനിികതയുടെെ ഉത്തരഘട്ടത്തിിന്് വ്യയത്യയസ്തമാായ നിിർവ്വചനവ്യാാ�പ്തിി നൽകുന്നു. ഒട്ടേ�റെെ
ഹൈൈപ്പർലിിങ്കുകളിിലൂടെെയുള്ള വാായനയ്ക്കു വഴിിയൊ�ൊരുക്കുന്നു. പഴയ സ്ഥലകാാലസങ്കല്പങ്ങളെ�യുംം
പരമ്പരാാഗതശൈൈലിികളെ�യുംം എല്ലാം�ം അട്ടിിമറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കാാവ്യയഭാാഷയെ�ത്തന്നെ� നവീീകരിിക്കുന്നു.
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ഡോ�ോ.സിിബു മോ�ോടയിില്
ആലുവ യൂ.സിി.കോ�ോളജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിില് അധ്യാാ�പകന്, കൃതിികള്: ദിിക്കാാരിി, പണ്ടു സാാറ്റു കളിിച്ച
പ്പോ�ോള്, വെ�ശന്നുംം വെ�ഷമിിച്ചുംം (കവിിതാാസമാാഹാാരങ്ങള്), അരങ്ങു മുതല് അഭ്രപാാളിി വരെെ (ചലച്ചിിത്ര
നാാടക പഠനംം), കത്തുന്ന കാാലുകള് (കവിിതാാ പഠനംം), പ്രതീീക നിിഘണ്ടു, ഭാാഷാാഭേ�ദനിിഘണ്ടു (നിിഘ
ണ്ടുക്കള്), നാാന (വിിവര്ത്തനംം) ഭാാഷ: നവീീനപഠനവഴിികള്, സിിനിിമ കലയുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം (എഡിി.),
യു.ജിി.സിിയുടെെ 2014-16 ലെ� റിിസര്ച്ച്് അവാാര്ഡ്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കവിിത എന്ന പ്രതിിരോ�ോധപദ്ധതിി
പിി.എൻ. ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതകൾ
ആർ. ചന്ദ്രബോ�ോസ്്

അസിി. പ്രൊ�ൊഫ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കേ�രള കേ�ന്ദ്ര സർവകലാാശാാല.

‘എപ്പോ�ോഴുംം എവിിടെെയുംം
സ്വവന്തംം കാാര്യം�ം മാാത്രംം പറഞ്ഞ്്പറഞ്ഞ്്
ജീീവിിതംം നമ്മിിൽ
ഒരു കറ മാാത്രമാായ്്
പറ്റിിപ്പിിടിിച്ചിിരിിക്കുന്നു
അതിിനെ� വെ�ളുപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ
പകൽ വെ�ണ്മയുള്ള ഡിിറ്റർജെ�ന്റ ്്
കഥകളുംം കവിിതകളുംം പോ�ോരാാ
മണ്ണിിരകളെ�പ്പോ�ോലെ�
മരങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ�
ഉറക്കത്തിിന്റെ� സ്ഫോ�ോടകഭാാഷയിിൽ
കവിിതകൾ വേ�ണംം കഥയുംം വേ�ണംം’
ഈ തിിരിിച്ചറിിവിിന്റെ� സ്ഫോ�ോടകഭാാഷയാാണ്് പിി.എൻ. ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതകളെ� വേ�റിിട്ടതാാക്കുന്നത്്.
ഗ്രാാമീീണമാായ ഓർമ്മകളുംം അനുഭവങ്ങളുംം മൂലധനമാാക്കിിയ ഈ കവിി, ആധുനിിക കവിിതയിിൽ
വിിച്ഛേ�ദംം സൃഷ്ടിിച്ച ക്ഷുഭിിത കവിികുലത്തിിന്റെ� പൈൈതൃകംം ഏറ്റുവാാങ്ങുന്നുണ്ട്്. അന്നത്തെ�ക്കാാൾ
സങ്കീീർണ്ണമാാണിിന്ന്് ജീീവിിതംം ആഗോ�ോളീീകരണവുംംബഹുരാാഷ്ട്രകുത്തകകളുംം ശിിഥിിലമാാക്കിിയ ജീീവിിത
ഇടങ്ങൾ, മതത്തിിന്റെ�യുംംപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഫാാസിിസ്റ്റ്് പരിിണാാമങ്ങൾ, എഴുത്തിിനുംം
എഴുത്തുകാാരന്റെ� കഴുത്തിിനുംം കുത്തിിവയ്ക്കുന്ന അധിികാാരഭീീകരതകൾ ഒക്കെ� താാണ്ഡവമാാടുമ്പോ�ോൾ,
നാാടിിന്റെ�ചരിിത്രവുംം സാംം�സ്കാാരിിക സ്വവത്വവവുംം ചിിതറിിത്തെ�റിിക്കുമ്പോ�ോൾ മേ�ദുരവുംം കാാന്തമധുരവുമാായ
കാാവ്യയഭാാഷ അനുചിിതവുംം അരോ�ോചകവുമാാണെ�ന്ന്് ഈ കവിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. സവിിശേ�ഷമാായ
കാാവ്യയപാാചകവിിധിിയാാണ്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റേ�ത്്.
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‘കടലിിനടുത്താാണ്് താാമസംം
അതിിനാാൽ പരിിചയമിില്ല
സ്വവരനിിഷ്ഠയുള്ളൊ�ൊരു സംംഗീീതംം
മുള്ളുതട്ടാാത്ത രുചിികൾ‘
എന്ന്് കവിി തന്റെ� കവിിസ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്നുണ്ട്്. രാാഷ്ട്രീീയ വിിമർശനത്തിിന്റെ�യുംം സാാസ്കാാരിി
കവിിമർശനത്തിിന്റെ�യുംം മുള്ളുകൾ നിിറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു ആ കവിിതകളിിൽ.

‘ഇടിിവെ�ട്ടു’രാാഷ്ട്രീീയകവിിത
‘ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി’ എന്ന ഇടിിവെ�ട്ടു രാാഷ്ട്രീീയകവിിത നമ്മുടെെ കാാലത്തിിന്റെ�വിിധിിവൈൈപരീീത്യയ
ങ്ങളെ� ശക്തമാായിി വരച്ചിിടുന്നു. അസംംബന്ധങ്ങളുംം അർത്ഥരാാഹിിത്യയങ്ങളുംംഅരങ്ങു തകർക്കുന്ന
വർത്തമാാനകാാലത്തെ� ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുന്ന ശബ്ദസമുച്ചയമത്രേ� ‘ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി’. നവോ�ോ
ത്ഥാാനമൂല്യയങ്ങളിിലൂടെെ ആഴത്തിിലുംം പരപ്പിിലുംം വേ�രോ�ോടിിയതുംം ഇന്ന്് അദൃശ്യയമാായിിത്തീീർന്നതുമാായ
സാംം�സ്കാാരിിക ദേ�ശീീയതയെ�, യുക്തിിചിിന്തയെ�, മാാനവിികതയെ� ഒക്കെ�യാാണ്് സ്ഫോ�ോടന ഭാാഷയിിലൂടെെ
കവിി അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി കേ�രളത്തിിൽ പ്രവേ�ശിിച്ചശേ�ഷംം എന്തുസംംഭവിിച്ചു
എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തോ�ോടെെ ആരംംഭിിക്കുന്ന കവിിതയിിൽ കേ�രളംം കണ്ട സാംം�സ്കാാരിിക-രാാഷ്ട്രീീയ-ആത്മീീയ
വിിഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച പ്രഭാാവങ്ങളെ�യുംം ഭരണകൂട ഭീീകരതയുടെെ ആൾരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ആഘാാ
തങ്ങളുടെെ ഓർമ്മകളെ�യുംം നിിഷ്പ്രഭമാാക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു വിിദ്വാ�ാനാാണ്് ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി എന്നു
പറയുന്നുണ്ട്്. എൻസൈൈക്ലോ�ോപീീഡിിയ ബ്രിിട്ടാാനിിക്കയിിലുംം വിിക്കിിപീീഡിിയയിിലുംം ഗൂഗിിളിിന്റെ� സർവാം�ം
ഗലോ�ോകങ്ങളിിലുംം കാാണാാൻ കഴിിയിില്ല അയാാളെ�. പക്ഷേ� എപ്പോ�ോഴോ�ോ കണ്ടിിട്ടുണ്ട്് മുടിി നീീട്ടിിവളർ
ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ബെ�ൽബോ�ോട്ടംം പാാന്റ്്സാാണ്് വേ�ഷംം. ഉമ്മൻചാാണ്ടിിയിിലുംം എംം.എ. ബേ�ബിിയിിലുംം
കെ�. വേ�ണുവിിലുംം സാാമാാന്യയമാായിി കാാണാാവുന്ന പ്രാാഗ്രൂപംം. പല പുതുമകളെ�യുംം ഗ്രാാമങ്ങളിിലേ�
ക്കാാനയിിച്ചത്് അയാാളാായിിരുന്നു എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്് കവിി. ക്രിിക്കറ്റ്്, സംംഗീീതംം, വാാഹനംം,
ബഹുരാാഷ്ട്രകുത്തക ഉല്പന്നങ്ങൾ, ആധുനിികത, വിിപ്ലവംം കലാാ-സാാഹിിത്യയ-സാാമൂഹ്യയ-ശാാസ്ത്രചിിന്തകൾ
ഒക്കെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയത്് അയാാളാായിിരുന്നു. അങ്ങനെ�യിിരിിക്കെ� നിിരവധിി കാാലടയാാളങ്ങ
ളുംംഅതിിലേ�റെെ സംംശയങ്ങളുംം ബാാക്കിിവെ�ച്ച്് അയാാൾ അന്തർധാാനംം ചെ�യ്തു. വെ�ടിിയേ�റ്റു മരിിച്ചു.
ഏതോ�ോ സർക്കാാരാാപ്പീീസിിൽ ഗുമസ്തക്കസേ�രയിിൽ ഇരുന്നുണങ്ങിിപ്പോ�ോയിി എന്നൊ�ൊക്കെ� കേ�ട്ടു.
അദൃശ്യയനാായിിത്തീീർന്ന അയാാളെ� കവിി അപ്രതീീക്ഷിിതമാായിി കണ്ടുവത്രേ�. നിിറയെ� ട്രാാഫിിക്കുള്ള
റോ�ോഡിിനപ്പുറത്തൂടെെ നടന്നുപോ�ോകുന്ന നിിലയിിൽ അച്ചടക്കമിില്ലാാതെ� നീീട്ടിിവളർത്തിിയ മുടിിയുംം ബെ�ൽ
ബോ�ോട്ടത്തിിനു പകരംം തിിളങ്ങുന്ന കാാവിിമുണ്ടുംം. അടക്കാാനാാവാാത്ത സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ ഇടിിക്കാാ
ലൂരിി പനമ്പട്ടടിിയെ� കവിി സംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നു. വിിളിികേ�ട്ട്് പതുക്കെ� തിിരിിഞ്ഞുനിിന്ന അയാാളിിൽ
കണ്ടതു നെ�റ്റിിയിിൽ കുറിി, കണ്ണുകളിിൽ കൃഷ്ണമണിി കുറെെക്കൂടിി മുകളിിൽ ചുണ്ടിിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ
നാാമജപംം ഒക്കെ�യാായിിരുന്നു. ഈ രൂപമാാറ്റംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിൽ നിിന്ന്്
ആധുനിികതയിിലേ�ക്കുംം തുടർന്ന്് അവാാങ്്ഗാാദ്്, പാാശ്ചാാത്യയയുക്തിി, പരിിഷ്കാാരങ്ങൾ, ഉപഭോ�ോഗപരത
എന്നിിവയിിലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ച്് തീീവ്രഹിിന്ദുത്വവത്തിിൽ തറഞ്ഞുപോ�ോയ കേ�രളീീയ ബൗൗദ്ധിികസ്വവത്വവത്തിിന്റെ�
ആഘോ�ോഷപരമാായ പരിിണാാമമത്രേ�. യുക്തിിയിിൽ നിിന്ന്് അയുക്തിിയിിലേ�ക്കുള്ള, മാാനവിികതയിിൽ
നിിന്ന്് അമാാനവിികതയിിലേ�ക്കുമുള്ള, കേ�രളീീയ സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� വീീഴ്ച അസംംബന്ധ ശബ്ദസമുച്ചയത്തിി
ലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഈ കവിിതയിിൽ.

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം

117

പ്രതിിരോ�ോധപദ്ധതിി
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� കവിിതയിിൽ എങ്ങനെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യാംം� എന്നതിിന്റെ� കർമ്മപദ്ധതിി
കൂടിിയാാകുന്നു ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിത. ഭാാഷയ്ക്കുംം ജീീവിിതത്തിിനുംം അതിിന്റെ� നൈൈസർഗ്ഗിികത
എവിിടെെയോ�ോ നഷ്ടമാായിി. കൃത്രിിമത്വവങ്ങളിിൽ പടുത്തുയർത്തിിയ അനുകരണത്തിിന്റെ� ലോ�ോകമാാണിിത്്.
ചലനമാാണ്് ജീീവന്റെ� അടയാാളമെെന്ന്് മൃഗപക്ഷിികളിിൽ നിിന്ന്് മനുഷ്യയൻ ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട പാാഠമാാ
യിിരുന്നു. എന്നാാൽ മൃഗമോ�ോ പക്ഷിിയോ�ോ ആകാാതെ� അവയാായിി നടിിക്കുന്ന അനുകരണത്തിിൽ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� കാാവ്യാാ�ത്മകത ചോ�ോർന്നുപോ�ോയിി. ‘ഭൂതംം മുഴുവൻ കഥകൾ ഭാാവിി മുഴുവൻ യുക്തിി,
രാാജാാക്കന്മാാർ പോ�ോയിി, ജ്വവല്ലറിികൾ വന്നു. മനുഷ്യയർ പോ�ോയിി താാരങ്ങൾ വന്നു. അണിികൾ പോ�ോയിി
നേ�താാക്കൾ വന്നു. പ്രവൃത്തിി പോ�ോയിി പ്രചരണംം കലക്കിി ലോ�ോകംം പോ�ോയിി. മാാധ്യയമംം നിിറഞ്ഞു’ ഇതിിനിി
ടയിിൽ ഒരു കവിിത തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കാാൻ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടാാൽ ‘മിിന്നുന്നതെ�ല്ലാം�ം പൊ�ൊന്നല്ല’ എന്നല്ലാാതെ�
മറ്റെെന്തുതെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുംം എന്ന്് കവിി ചോ�ോദിിക്കുന്നു. കലയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കേ�വല പ്രസ്താാവനകളിിൽ
അഭിിരമിിക്കുകയല്ല വേ�ണ്ടത്് മറിിച്ച്് ഭൗ�തിികയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� കണ്ടറിിയുകയാാണ്്. കാാരണംം
‘കാാണാാതാാവുന്നത്് നമ്മുടെെ കൺവെ�ട്ടത്തു നിിന്നാാണ്്, കാാണുന്നിില്ല എന്നത്് നമ്മുടെെ കണ്ണുകൾക്ക്്
ശക്തിിയിില്ലാാഞ്ഞാാണ്്, കാാണുന്നു എന്നത്് മറ്റൊ�ൊരു കണ്ണിിനു വഴിി കാാണിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കലാാണ്്. നമ്മുടെെ
ഏകാാന്തതയെ� ദ്യോ�ാ�തിിപ്പിിക്കുന്നത്് നമ്മുടെെ കണ്ണുകൾ തന്നെ�യാാണ്്’. അപൂർണ്ണമാായതുകൊ�ൊണ്ടല്ല
കലയിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുന്നത്് അസാാധ്യയ മാായതുകൊ�ൊണ്ടു കൂടിിയാാണെ�ന്ന്് പറയുന്ന കവിി, സ്ഥാാപിിത
ജ്ഞാാനവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ തോ�ോതുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിതത്തെ�യുംം കലയെ�യുംം അളക്കുന്നതിിന്റെ�
ബാാലിിശത ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നുണ്ട്്. ‘ഹേ� ഡാാർവിിൻ കേ�ൾക്കുന്നുണ്ടോ�ോ’ എന്ന കവിിതയിിൽ. ജീീവിിതത്തെ�
സാാഹസിികതയാാക്കിി ലോ�ോകത്തെ� പൊ�ൊല്ലാാപ്പാാക്കിിയ മനുഷ്യയനു പക്ഷേ� നിിന്ന നിില്പിിൽ നൂറുവർഷംം
പൂർത്തിിയാാക്കിി പൂക്കളുംം കാായ്കളുംം വിിരിിയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഈ മാാവിിന്റെ� സാാഹസിികതയുടെെ
ഒരു വലയംം താാണ്ടാാനാായിില്ല’ എന്ന്് മനുഷ്യയന്റെ� ജ്ഞാാനനിിർമ്മിിതിിയെ� പരിിഹസിിക്കുന്നുണ്ട്്.
കലയിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം ഈ സത്യയത്തെ� മനുഷ്യയൻ തന്ത്രപൂർവ്വംം തമസ്്കരിിക്കുകയത്രേ�. അവന്റെ�
നിിഘണ്ടുവിിൽ മനുഷ്യയൻ എന്ന വാാക്കിിനു എത്രയോ�ോ ശേ�ഷമാാണ്് ‘മരംം’ എന്ന പദംം. ഇങ്ങനെ� ജ്ഞാാ
നവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ അപാാര്യയപ്തകൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിതയെ�ന്ന വ്യയവഹാാരത്തെ�
സമകാാല ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആപത്്സന്ധിികളിിലേ�ക്കു തിിരിിച്ചു വയ്ക്കാാൻ കവിിയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
എല്ലാാ കലകളുംം അപ്രാായോ�ോഗിികമാാവുന്നിിടത്ത്് കവിിതയ്ക്ക്് എന്തുചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുംം എന്ന്് കവിി
ആശങ്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. വരാാലിിന്റെ� വഴുവഴുപ്പ്് ഒരു പ്രതിിരോ�ോധപദ്ധതിിയാാണെ�ങ്കിിലുംം ചൂണ്ടയ്ക്കു മുന്നിിൽ
പരാാജയപ്പെ�ടുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം എന്നു തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. എന്നാാൽ എല്ലാാ തോ�ോല്്വിിയിിലുംം കൊ�ൊഴുപ്പു
പോ�ോലെ� നാം�ം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഒരു വാാക്കിിനെ�പ്പറ്റിി ഇതിിൽ നിിന്ന്് നമുക്കു പഠിിക്കാാനുണ്ട്് ‘അയ്യോ�ോ’
എന്ന വാാക്ക്് ഉദാാഹരണംം. ഭീീതിിയുടെെ ചെ�ളിിചവിിട്ടുംം പോ�ോലെ� വഴുവഴുക്കുന്ന വാാക്കാാണ്് അയ്യോ�ോ. ആ
വാാക്കു കൊ�ൊണ്ട്് അപ്പംം ചുടാാനാാകിില്ലെ�ങ്കിിലുംം അപ്പംം കരിിയുന്നു എന്ന്് ലോ�ോകത്തെ� അറിിയിിക്കാാനാാ
കുംം. പരാാജയംം രുചിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� കവിിത ഒരു പ്രതിിരോ�ോധപദ്ധതിിയാായിി തുടരേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു ഈ കവിി.

ജ്ഞാാനസമസ്യയകൾ
‘ജ്ഞാാനിി ഉറങ്ങുമ്പോ�ോൾ ജ്ഞാാനംം എവിിടെെ’ എന്ന്് ചോ�ോദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വിിജ്ഞാാനയുഗത്തിിന്റെ�
അഹന്തയെ� തകർക്കുന്നു. അളകനന്ദാാതീീരത്തെ� ഗുഹയിിൽ പത്തുവർഷംം ധ്യാാ�നിിച്ച്് ജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�
തുരീീയാാനന്ദത്തിിലെ�ത്തിിയ യോ�ോഗിിയോ�ോടാാണ്് കുട്ടിിചോ�ോദ്യയമെെറിിഞ്ഞത്്. യോ�ോഗിിയാാകട്ടെെ ആ കുട്ടിിയുടെെ
ചോ�ോദ്യം�ം അവഗണിിച്ചു അവനെ� ഓടിിച്ചു വിിട്ടു അന്നുമുതൽ യോ�ോഗിിയുടെെ ശ്രദ്ധപിിഴച്ചു.
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‘ജ്ഞാാനംം ഉറങ്ങിിപ്പോ�ോകാാതിിരിിക്കാാനോ�ോ
ഭൂമിിയെ� രണ്ടാായിി തിിരിിച്ചത്്
കൺപോ�ോളകടയ്ക്കാാത്ത
സെ�ർവറുടെെ ലോ�ോകത്തിിൽ
ജ്ഞാാനിിയെ�യുംം ജ്ഞാാനത്തെ�യുംം
ചോ�ോദ്യയത്തെ�യുംം മറന്നു
അല്ലെ�ങ്കിിൽ, കുഞ്ഞാായ്് ചോ�ോദ്യം�ം
തേ�ടലാായ്് ജീീവിിതംം
ബഹുദൂരംം പോ�ോയിിട്ടുംം
ഇടയ്ക്കിിടെെ കാാൽതെ�റ്റിി ഒരു കുഞ്ഞിിലേ�ക്കു വീീഴാാനുള്ള
കൊ�ൊതിിയുണ്ട്് ഓരോ�ോരുത്തരുടെെയുംം ഉള്ളിിൽ’
എന്നിിങ്ങനെ� നൈൈർമ്മല്യയവുംം നൈൈസർഗ്ഗിികതയുംം നിിഷ്്കളങ്കതയുംം തീീവ്രതയുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട വിിജ്ഞാാ
നയുഗത്തിിന്റെ� ജ്ഞാാനനിിർമ്മിിതിികളുടെെ പൊ�ൊള്ളത്തരംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വ്യയവസ്ഥാാപിിത ജ്ഞാാ
നപദ്ധതിിയുടെെ അപ്രാായോ�ോഗിികത ഒരു കാാവ്യയപദ്ധതിിയാായിി വളർത്തുന്നുണ്ട്്. സ്്കൂൾ, മാാഷ്് എന്നീീ
സ്ഥാാപനവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ജ്ഞാാനാാധിികാാരങ്ങളുടെെ ബിംം�ബങ്ങൾ പല കവിിതകളിിലുംം ആവർത്തിി
ക്കുന്നു. ഉടലിിലുംം മനസ്സിിലുംം ഏറ്റുവാാങ്ങിിയ അടയാാളങ്ങളുമാായിി പഠിിച്ച സ്്കൂളിിനെ� പേ�റിിനടക്കുന്ന
ഗതിി കിിട്ടാാത്ത വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുംം അവരെെ അടിിമകളാായിി കണ്ട അധ്യാാ�പകരുംം ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ�
കവിിതകളിിൽ കഥാാപാാത്രങ്ങളാാകുന്നു. ബാാലമ്മാാഷ്്, സമയംം മാാഷ്്, ചൊ�ൊവ്വയെ�പ്പറ്റിി ബാാലമ്മാാഷ്്
എന്നീീ കവിിതകൾ ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.

ഓർമ്മയുടെെ അടയാാളങ്ങൾ
നവോ�ോത്ഥാാന മാാനവിികമൂല്യയങ്ങളെ� സംംരക്ഷിിക്കേ�ണ്ടവർ തന്നെ�, അതിിന്റെ� ജൈൈവിികമാായ
ഓർമ്മകളെ�യുംം ചരിിത്രത്തെ�യുംം വിിപണനംം ചെ�യ്യുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ‘അതേ� അതല്ലാാതെ�’
എന്ന കവിിതയിിൽ പറയുന്നത്്. നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതെ�ന്തോ�ോ തിിരയുന്ന കവിി മറവിിരോ�ോഗംം ബാാധിിച്ച ഒരു
തലമുറയുടെെ പ്രതിിനിിധിിയത്രേ�. എന്താാണ്് തിിരയുന്നതെ�ന്നറിിയിില്ല. ചിില അടയാാളങ്ങളുംം അവ്യയക്ത
മാായ ഓർമ്മകളുംം മാാത്രമേ� അവശേ�ഷിിക്കുന്നുള്ളൂ അതിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടു വേ�ണംം നഷ്ടമാായതിിനെ�
കണ്ടെ�ത്താാൻ അന്വേ�േഷകൻ ഒരു ഗ്രാാമത്തിിലെ�ത്തിിച്ചേ�രുകയാാണ്്.
പാാതാാളത്തിിലേ�ക്കു തുറക്കുന്ന കുളംം
മലയാാളംം അറിിയാാവുന്ന പുളിി
ഇത്തിിരിി ഇംംഗ്ലീീഷറിിയാാവുന്ന താാറാാപ്പറ്റംം
ശ്രീീനാാരാായണനെ�ക്കണ്ട്് പ്രാായംം നിിലച്ച കണ്ണുകളുളള
പ്രാായംം ചെ�ന്ന ഉടൽ
ഓർമ്മയുടെെ കാാലിിൽ നിിറയെ� ചെ�ളിിയാാണ്്
ഓർമ്മ കോ�ോളറയുംം മലമ്പനിിയുമാാണ്്
കോ�ോച്ചുന്ന ജയിിലറയാാണ്്
ഓർമ്മയ്ക്ക്് കെ�.എസ്് ജോ�ോർജ്ജിിന്റെ� ശബ്ദമാാണ്്’
ഇതൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ഓർമ്മയുടെെ അടയാാളങ്ങൾ അതിിൽ പിിടിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണംം ഒടുവിിൽ പാാർട്ടിി
ഓഫീീസിിലാാണ്് ചെ�ന്നവസാാനിിച്ചത്്. ഈ ഓർമ്മകളൊ�ൊക്കെ� ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയുംം ആൽബവുംം മ്യൂൂ
സിിയവുമൊ�ൊക്കെ�യാാക്കിി മാാറ്റാാനാാണ്് പാാർട്ടിി ഓഫീീസിിൽ നിിന്നുളള നിിർദ്ദേ�ശംം. ഭൂപടത്തിിൽ പച്ചയുംം
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ചുവപ്പുംം കാാവിിയുമൊ�ൊക്കെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ഓരോ�ോരോ�ോ നേ�രങ്ങൾ അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ നിിർദ്ദേ�ശിി
ക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ നേ�താാക്കളെ�യുംം ഓർമ്മകളുടെെ അന്വേ�േഷകൻ അവിിടെെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആഗോ�ോള
ഭീീമന്മാാരുംം വർണവർഗ്ഗ ജാാതീീയതകളുടെെ പകർച്ചാാവ്യാാ�ധിികളുംം നവോ�ോത്ഥാാന മാാനവിികമൂല്യയങ്ങളെ�
കേ�വലംം മ്യൂൂസിിയങ്ങളാാക്കിി വിിപണംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ� വർത്തമാാനക്കാാഴ്ചയത്രേ� ഈ കവിിത.
മാാധ്യയമങ്ങളുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം നിിർമ്മിിക്കുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധങ്ങൾ അസ്സലുംം പകർപ്പുംം തിിരിിച്ചറിി
യാാനാാകാാത്ത അവസ്ഥയിിൽ സാാധാാരണക്കാാരനെ� അകപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ‘അസ്സലുംം
പകർപ്പു’മെെന്ന കവിിത. സൈൈനുദ്ദീീൻ എന്നു പേ�രുള്ള സുഹൃത്തിിൽ നിിന്ന്് അയ്യാായിിരംം രൂപ കവിി
കടംം വാാങ്ങിിയത്് ആശുപത്രിിയിിൽ കിിടക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു സുഹൃത്തിിന്റെ� അച്ഛന്റെ� ചിികിിത്സാാ ആവശ്യയ
ത്തിിനാായിിരുന്നു. പണംം അയച്ചുകൊ�ൊടുക്കാാൻ ബാാങ്കിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ കള്ളനോ�ോട്ടാാണെ�ന്ന്് സംംശയിിച്ച്്
ബാാങ്കുകാാർ കവിിയെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നു. സുഹൃത്തിിൽ നിിന്ന്് കടംം വാാങ്ങിിയതാാണെ�ന്നു പറയുമ്പോ�ോൾ
ബാാങ്കുദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥർ, സൈൈനുദ്ദീീൻ എന്ന പേ�രിിൽ പാാക്് ബന്ധമോ�ോ കള്ളനോ�ോട്ടോ�ോ സംംശയിിച്ചുപോ�ോ
കുന്നു. ഒരു വേ�ള കവിിയുംം സുഹൃത്തിിനെ� സംംശയിിക്കുന്നു. ഒടുവിിൽ കള്ളനോ�ോട്ടല്ലെ�ന്നു കണ്ടെ�
ത്തുമ്പോ�ോൾ ആശ്വാാ�സംം. പുതുകാാലത്തിിന്റെ� പൂജാാബിംം�ബങ്ങൾ മുതലാാളിിത്ത പ്രലോ�ോഭനങ്ങളിിൽ
കുടുങ്ങിി ഉടഞ്ഞുതകരുന്നത്് സാാധാാരണക്കാാരന്് സഹിിക്കാാനാാകുന്നിില്ല. ഈ തീീവ്രആഘാാതങ്ങൾ
ഏറ്റുവാാങ്ങാാൻ ശേ�ഷിിയിില്ലാാത്തവരാാണ്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതകളിിൽ കഥാാപാാത്രങ്ങളാാകുന്ന
പച്ചമനുഷ്യയൻ. കൗൗമാാരപ്രണയത്തകർച്ചയെ� അതിിജീീവിിച്ചവനാാണ്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� ബൈൈജു.
‘സാാബിിറയുടെെ നിിക്കാാഹിിന്റന്ന്്
അയാാളടിിച്ച സിിക്്സറുകളെ� തടുക്കാാൻ
പനങ്ങാാട്് ഹൈൈസ്്കൂൾ മൈൈതാാനത്തിിനരിികിിലെ�
പുളിിമരങ്ങൾക്കൂടിി കഴിിഞ്ഞിില്ല’
എന്നാാൽ ലോ�ോർഡ്്സ്്, മെെൽബൺ, ഈഡൻഗാാർഡനിിലെ� ക്രിിക്കറ്റുദൈൈവങ്ങൾ കോ�ോഴവാാങ്ങിി
കളിിയെ� ഒറ്റകൊ�ൊടുത്തപ്പോ�ോൾ ‘അയാാളുടെെ ശരീീരത്തിിലൂടെെ ഒരു അറക്കവാാൾ അറുത്തിിറങ്ങിി’
എന്നത്രേ� ‘ഒരു ഇന്നിംം�ഗ്്സ്് ദുരന്തംം’ എന്ന കവിിതയിിൽ കവിി പറയുന്നത്്.

സാംം�സ്കാാരിിക സ്വവത്വംം�
കാാല്പനിികവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട നാാട്ടോ�ോർമ്മകളല്ല ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതയിിൽ നാം�ം വാായിിക്കുന്നത്്.
കലയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം ആദർശവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുംം കാാല്പനിിക വത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുമാായ
നാാടിിന്റെ� യഥാാർത്ഥസ്വവത്വവമെെന്തെ�ന്ന അന്വേ�േഷണമാാണവ. അനുഭൂതിിയുടെെ ചരിിത്രപരതയിിൽ
നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് നാാടിിനെ� കവിി ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നു. കവിിയുടെെ ജന്മദേ�ശമാായ എസ്്.എൽ പുരംം
കേ�രളീീയ സംംസ്്കാാരദേ�ശീീയതയുടെെ പ്രതിിനിിധാാനമത്രേ�. എസ്്.എൽ പുരത്തിിന്റെ� സാംം�സ്്കാാരിിക
സ്ഥാാപനങ്ങളാായ വാായനശാാലയുംം സ്്കൂളുംം മൈൈതാാനവുംം പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസ്് എന്ന സിിനിിമാാകൊ�ൊ
ട്ടകയുംം ജനപക്ഷ ചരിിത്രസ്മൃതിികളുടെെ സജീീവ ബിംം�ബങ്ങളാായിി കവിിതയിിൽ കടന്നുവരുന്നു.
‘പേ�രാാറിിന്റെ�യോ�ോ പെ�രിിയാാറിിന്റെ�യോ�ോ
തീീരമാായിിരുന്നിില്ല എന്റെ� ഗ്രാാമംം
പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസിിന്റെ� തീീരമാായിിരുന്നു.
പേ�രാാറിിന്റെ� തീീരമാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ എന്നുംം
ഒരേ� മണലുകണ്ടു മടുത്തേ�നെ�, ഭാാഗ്യംം�
ചിിരിിവെ�ള്ളവുംം ഇടിിവെ�ള്ളവുംം
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ഇക്കിിളിിവെ�ള്ളവുമാായിി
സിിനിിമാാനദിി ഒഴുകിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു’.
കാാല്പനിിക ആദർശവാാദിികൾ അദൃശ്യയമാാക്കിിയ നാാടിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ സാംം�സ്്കാാരിിക സ്വവത്വവത്തെ�
യാാണ്് കവിി കണ്ടെ�ടുക്കുന്നത്്. ജനകീീയാാഭിിരുചിിയുടെെ ചരിിത്രമാാണത്്. മതേ�തരമാാനവിികതയുടെെ
ബിംം�ബമാായിിരുന്നു പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസ്്. ഒരു ജനത എല്ലാാ പരിിമിിതിികളെ�യുംം ഇല്ലാായ്മകളെ�യുംം
അതിിജീീവിിച്ചത്് അതിിലൂടെെയാായിിരുന്നു. ‘ജാാതിിയിിലാായിിരുന്നു വാാസംം, ജാാഥകളിിലാായിിരുന്നു നൃത്തംം,
മുദ്രാാവാാക്യയങ്ങൾ, സിംം�ഫണിികൾ’ എന്നിിരിിക്കിിലുംം എല്ലാാ അതിിർത്തിികളെ�യുംം ലംംഘിിച്ചു വളരുവാാൻ
പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസിിനു കഴിിഞ്ഞു. ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ�ക്കമ്പനിി പോ�ോലെ� പോ�ോളോ�ോ ടാാക്കീീസ്് ഒഴുകിിപ്പരന്നു
എന്നുംം മുടിിചീീകിിയുംം, മീീശമുറിിച്ചുംം ഞങ്ങൾ അതിിവേ�ഗംം കീീഴ്്പ്പെ�ട്ടു എന്നുംം എഴുതുമ്പോ�ോൾ ആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോയ ജനപക്ഷചരിിത്രംം കവിിതയിിൽ തിിടമ്പേ�റുന്നത്് നാാമറിിയുന്നു. ജനപ്രിിയ
സംംസ്്കാാരത്തിിനുമേ�ൽ നടത്തിിയ അധിിനിിവേ�ശമാായിിരുന്നു കലയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം ഏറെെ
വാാഴ്ത്തപ്പെ�ട്ട ഗൃഹാാതുരകാാല്പനിികതയെ�ന്ന്് ഈ കവിിത പറയുന്നു. അവധിിയിില്ലാാത്ത സർവകലാാശാാ
ലയാായിിരുന്നു പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസ്് എന്ന്് അനുഭൂതിി ചരിിത്രത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന കവിി ഇപ്പോ�ോൾ
ബോ�ോസ്റ്റണിിലെ� തണുപ്പിിലിിരുന്ന്് വാാർധക്യയത്തിിലെ�ത്തിിയ പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസിിനെ�യുംം നാാടിിന്റെ�
ഭൂതകാാലത്തെ�യുംം ഓർത്തിിട്ട്് ധൈൈര്യയപൂർവ്വംം ഹോ�ോളിിവുഡിിനോ�ോടു പറയുന്നു മലയാാളസിിനിിമ ഒരു
സൈൈന്യയമാായിിരുന്നിില്ല നഗരമാായിിരുന്നു എന്ന്്. അപ്പോ�ോൾ നാാടിിനെ� എങ്ങനെ� നിിർവചിിക്കുംം എന്ന
ചോ�ോദ്യയമുയരുന്നു.
‘തെ�ക്കേ�പ്പുറത്ത്്
കൊ�ൊലചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട ആഞ്ഞിിലിി
പാാതിി വഴിി കൂടെെ വന്ന്്
ഞാാൻ സ്കൂളിിലേ�ക്കു തിിരിിഞ്ഞപ്പോ�ോൾ
അറവുശാാല കേ�റിിപ്പോ�ോയ
മണിി എന്ന ആട്്
ആയിിരാാമത്തെ� ചൂണ്ടയേ�യുംം
കബളിിപ്പിിച്ച്്
യുജിിയിിൽപ്പോ�ോയ
സഖാാവു വരാാൽ’
നാാടുവിിട്ടവന്റെ� കണ്ണിിൽ നാാടിിന്റെ� ഓർമ്മകൾ ഫ്രെ�യിിമാായിി മാാത്രംം അവശേ�ഷിിക്കുന്നതിിന്റെ� ദുരന്തംം.
അതിിസാാങ്കേ�തിികയുഗത്തിിലെ� ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊക്കെ�യാാവാം�ം. ‘പോ�ോളോ�ോടാാക്കീീസ്്
പോ�ോലെ� അനുഭൂതിികളെ� പാാകപ്പെ�ടുത്തിിയ പൊ�ൊതു ഇടത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്’, ഹൈൈസ്്കൂൾ മൈൈതാാനംം
പനങ്ങാാട്് പിി ഒ, എന്ന മേ�ൽവിിലാാസകവിിതയിിൽ പറയുന്നത്്. അറുപതുസെ�ന്റിിന്റെ� ഹൈൈസ്്കൂൾ
മൈൈതാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മ തിിരോ�ോഭവിിച്ച പൊ�ൊതുഇടത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുടെെ രേ�ഖപ്പെ�
ടുത്തലാാണ്്
‘ഉരുണ്ടുവീീർത്ത
ഒരു തുകൽപ്പന്തിിനുപിിന്നാാലെ�
ഞങ്ങൾ ഓടിിയോ�ോടിി വർഷങ്ങൾ പിിന്നിിട്ടു
ഓരോ�ോ മണൽത്തരിിയിിലുംം
അനേ�കങ്ങളുടെെ കാാലുകൾ
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അനേ�കവട്ടംം പതിിഞ്ഞു
എന്നിിട്ടുംം അറുപതുസെ�ന്റിിന്റെ�
യാാത്രവിിവരണംം ആരുമെെഴുതിിയിില്ല’
കൈൈപ്പുണ്യയമുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മയെ�പ്പോ�ോലെ� ജനത പാാചകംം ചെ�യ്്തെ�ടുത്ത ആ മൈൈതാാനംം ഇപ്പോ�ോഴുംം
അവിിടെെയുണ്ടോ�ോ എന്ന്് ആശാാങ്കാാകുലനാാകുന്നു കവിി. ലോ�ോകബോ�ോധംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ അനുഭൂതിി
കളുടെെ നാാട്ടുവഴിികളിിലൂടെെയെ�ല്ലാം�ം ഓർമ്മസഞ്ചാാരംം നടത്തുന്നു ‘ജിി.എൽ.പിി.എസ്് പാാപ്പിിനിിവട്ടംം’
എന്ന കവിിതയിിൽ. സ്്കൂളിിനു തൊ�ൊട്ടുപടിിഞ്ഞാാറുള്ള മൊ�ൊട്ടത്തലയന്റെ� പീീടിികയിിലെ� ചക്കരയിിലുംം
പഞ്ചാാരയിിലുംം തീീർത്തമധുരത്തിിന്റെ� ബാാബേ�ൽ രുചിിച്ചുവളർന്നവർ എംം.ബിി.എ, എംം.സിി.എ കുഞ്ഞു
ങ്ങളാായിി അന്യയനഗരങ്ങളിിലേ�ക്കു ചേ�ക്കേ�റിി, മിിഠാായിി നുണഞ്ഞു വളർന്നവർ ലഹരിിയുടെെ പഞ്ചാാ
രത്തരിികൾ നുകരുന്നവരാായിി വളർന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന അന്വേ�േഷണംം, ഏറ്റവുംം മനോ�ോഹരവുംം
മാാനുഷിികവുമാായ വിികാാരംം കൈൈമോ�ോശംം വന്ന തലമുറയെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഭിിന്നമൂല്യയങ്ങളിിൽ പുലരുന്ന
ലോ�ോകത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള തിിരിിച്ചറിിവിിൽ എത്തിിനിിൽക്കുന്നു.

വാാഴ്്വിിന്റെ� ആധിികൾ
സ്ത്രീീ, പരിിസ്ഥിിതിി, കുടുംംബംം, രാാഷ്ട്രീീയ സാംം�സ്്കാാരിിക ജീീവിിതംം തുടങ്ങിി എല്ലാാ അടരുകളിിലേ�ക്കുംം
സഞ്ചരിിച്ചെ�ത്തുന്നുണ്ട്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിത. യുക്തിിയുംം കാാരുണ്യയവുംം രോ�ോഷാാമർഷങ്ങളുംം തിിരയടിി
ക്കുന്ന മനസ്സുമാായിി വിിക്ഷുബ്ധവുംം പ്രതിിരോ�ോധസജ്ജവുമാായ ഭാാഷയിിൽ അവയുടെെ സങ്കീീർണ്ണാാവസ്ഥ
കളെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാൻ കവിി ശ്രമിിക്കുന്നു. മടിിയന്മാാരുടെെ മാാനിിഫെ�സ്റ്റോ�ോ, ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി
(2012) എന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം ആദ്യയത്തെ� സ്ത്രീീ അവസാാനത്തെ� സ്ത്രീീയോ�ോടു പറയുന്നത്്
(2017) ബിിരിിയാാണിിയുംം മറ്റു കവിിതകളുംം (2017) തുടങ്ങിിയ സമാാഹാാരങ്ങൾ മലയാാളകവിിതയിിലെ�
വേ�റിിട്ട പ്രതിിരോ�ോധ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� സാാക്ഷ്യയപത്രങ്ങളാാണ്്. സമകാാലസമൂഹത്തിിന്റെ� സങ്കീീർ
ണ്ണതകളിിലേ�ക്കാാണ്് ആ കവിിതകൾ നമ്മെ� കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നത്്. കവിിയുടെെ കാാഴ്ചകൾ ഒട്ടുംം
കാാല്പനിികമല്ല. മനുഷ്യയരെെപ്പോ�ോലെ� പ്രകൃതിിയുംം കാാടുംം പരിിസരവുംം ചിിതറിിത്തെ�റിിക്കുകയാാണെ�ന്ന്്
‘ഇത്തവണ കാാടുകണ്ടപ്പോ�ോൾ’ എന്ന കവിിതയിിൽ കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
‘ഉറക്കമിില്ലാായ്മയാാൽ കാാടുകളിിൽ ചിിലർ എണീീറ്റു നടന്നു
മലമുകളിിൽ നിിന്നു തലകുത്തിിവീീണു
മരങ്ങൾ വള്ളിികളെ� സ്്നേ�ഹിിക്കാാതാായിി
ഇക്കണക്കിിനുപോ�ോയാാൽ ഞങ്ങൾ കാാടുകൾ
ഞങ്ങളിിൽ തന്നെ� ചിിതറുംം
നിിങ്ങൾ നിിങ്ങളിിൽ തന്നെ�
പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിച്ചു ചിിതറിിയപോ�ോലെ�’
ഇങ്ങനെ� ഏതു കാാഴ്ചയുംം ഏതനുഭവവുംം നിിലനിില്പിിന്റെ� ഉത്്കണ്ഠകളിിൽ ചെ�ന്നു വിിലയംം കൊ�ൊള്ളുന്നു.
പ്രതീീതിി യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ മറിികടന്ന്് സത്യയത്തെ� മൂർത്തമാായിി കാാണുന്നതിിന്റെ� ആഘാാത
ങ്ങൾ ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതകൾക്ക്് ഉണ്മയുടെെ ഉൾക്കരുത്ത്് പകരുന്നുണ്ട്്. തേ�ക്കിിൻകാാട്്
മൈൈതാാനിിയിിൽ എഴുന്നള്ളത്തിിന്് ഒരുക്കിി നിിർത്തിിയിിരിിക്കുന്ന ആനയിിൽ കവിി കാാണുന്നത്്
സഹ്യയന്റെ� മകനെ�യല്ല, ഒരു ജന്തുവിിന്റെ� കേ�വലതകളെ�യാാണ്്.
‘ആരോ�ോ തിിടുക്കത്തിിൽ
വാാരിിക്കെ�ട്ടിിയപോ�ോലെ�
ഒതുക്കമിില്ലാാത്ത ശരീീരംം
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ആരുകല്ലെ�റിിഞ്ഞാാലുംം
വെ�ടിിവെ�ച്ചാാലുംം
കൊ�ൊള്ളാാൻ പാാകത്തിിൽ.
ഇത്തരമൊ�ൊരു ജന്തുവിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണോ�ോ
സഹ്യയന്റെ� മകൻ എന്നൊ�ൊക്കെ� കേ�ട്ടിിരുന്നത്്
ഇതു കരയുടെെ യാാചകൻ’
			

(ആന എന്ന ജന്തു)

പെ�ൺകരുത്തിിന്റെ� വാാഴ്ത്തുകൾ
സ്ത്രീീയുടെെ അതിിജീീവനവുംം ദൈൈന്യയവുംം അവളുടെെ കരുത്തുംം സവിിശേ�ഷമാായിി ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്
ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണൻ. പിിളർന്നു പോ�ോകാാതെ� ഈ ലോ�ോകത്തെ� പിിടിിച്ചുനിിർത്തുന്നത്് പെ�ണ്ണുങ്ങളാാണ്് എന്ന
സത്യംം� ‘സേ�ഫ്റ്റിിപിിൻ’ എന്ന രൂപകത്തിിലൂടെെ പറയുന്നു. കവിിയുടെെ കാാഴ്ചകൾ ജൈൈവിികവുംം നൈൈതിി
കവുമത്രേ�. പെ�ൺകരുത്തിിനു വാാഴ്ത്തുകൾ എഴുതുന്നതുംം ഇതിിൽ നിിലയുറപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടത്രേ�. ഇന്ത്യയയ്ക്കു
വേ�ണ്ടിി ഒളിിബിിക്്സിിൽ വെ�ള്ളിിമെെഡൽ നേ�ടിിയ ‘മേ�രിികോ�ോ’മിിനെ�ക്കുറിിച്ചെ�ഴുതിിയ അതേ�പേ�രുള്ള
കവിിത സ്ത്രീീയുടെെ പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� വാാഴ്ത്താാണ്്. ബോ�ോക്്സിംം�ഗ്് ഗോ�ോദയിിൽ ശരീീരംം കുഴഞ്ഞുവീീഴു
മ്പോ�ോൾ മേ�രിികോം�ം� ഓർക്കുന്നത്് രാാജ്യയത്തെ�യോ�ോ ഗുരുക്കന്മാാരെെയോ�ോ തോ�ോല്്വിിയെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ അല്ല
മണിിപ്പൂരിിൽ, ജന്മനാാട്ടിിൽ പട്ടാാളത്താാൽ വലയംംചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട്് മറ്റൊ�ൊരു ഗോ�ോദയിിൽ നിിൽക്കുന്ന ശർമ്മിി
ളയെ� ആയിിരുന്നു. അവൾ പൊ�ൊരുതുന്നത്് ഉടലുകൊ�ൊണ്ടല്ല. വിിശപ്പുകൊ�ൊണ്ടുംം മരണംം കൊ�ൊണ്ടുമാാണ്്.
തല്ലിിക്കൊ�ൊന്നാാലുംം ചാാകാാത്ത ഉയിിരിിന്റെ� നീീതിികൊ�ൊണ്ട്് അതിിനാാൽ ‘ബോ�ോക്്സിംം�ഗ്് ഒരു വിിനോ�ോദമല്ല.
ക്രൂരതയാാണ്് ഹിംം�സയുടെെ പ്രച്ഛന്നകേ�ളിിയാാണ്്’. പക്ഷേ�, മണിിപ്പൂരിിൽ ഒരു പെ�ണ്ണിിനുംം അതുകൂടിിയേ�
കഴിിയൂ. സ്വവന്തംം രാാജ്യയത്തിിന്റെ� പട്ടാാളംം നടത്തിിയ പെ�ൺവേ�ട്ടയിിൽ പ്രതിിഷേ�ധിിച്ച്് നഗ്നരാായ
വീീട്ടമ്മമാാർ ‘ബലാാത്സംംഗംം ചെ�യ്യൂ’ എന്നാാക്രോ�ാശിിച്ച്് പട്ടാാളക്യാാ�മ്പിിലേ�ക്ക്് ഇരച്ചുകയറിിയതിിന്റെ�,
വേ�റിിട്ട പ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ� ഓർമ്മയാാണ്് ഗോ�ോദയിിൽ നിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ മേ�രിികോ�ോമിിനുണ്ടാായിിരുന്നത്്.
അവൾക്കുകിിട്ടിിയ ഓട്ടുമെെഡൽ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയപോ�ോരാാട്ടത്തിിനു കിിട്ടിിയ മെെഡലാായിിരുന്നു.
ഇരിിക്കാാതെ� തിിരക്കിിട്ടോ�ോടുന്ന അമ്മമാാരെെക്കുറിിച്ചാാണ്് ‘അർജ്ജുനന്റെ� അമ്മ’ എന്ന കവിിത.
വൈൈരുധ്യയങ്ങൾ യോ�ോജിിച്ചവൾ. അവരുടെെ ഭാാഷയാാണ്് കവിി അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. നടക്കുമ്പോ�ോഴുംം
കുനിിയുമ്പോ�ോഴുംം കിിടക്കുമ്പോ�ോഴുംം നമ്മോ�ോടു പറയുമ്പോ�ോലെ� തന്നെ� അവൾ അവരോ�ോടു തന്നെ� പറഞ്ഞു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു ഭാാഷയുണ്ട്്. വൃദ്ധസദനംം കിിട്ടാാതെ� പോ�ോകുന്നവരുടെെ വാാർധക്യയഭാാഷ.
‘ദൈൈവംം അവസാാനമാായിി
സ്ത്രീീയെ� സൃഷ്ടിിച്ചു
പിിന്നീീടെെല്ലാം�ം അവൾ സൃഷ്ടിിച്ചു’
എന്നത്രേ� ‘എന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� സ്ത്രീീ അവസാാനത്തെ� സ്ത്രീീയോ�ോടു പറയുന്നത്്’ എന്ന
കവിിതയിിൽ കവിി എഴുതുന്നത്് രോ�ോഗക്കിിടക്കയിിൽ കഴിിയുന്ന അമ്മ മകന്റെ� ഭാാര്യയയോ�ോടു പറയുന്ന
രീീതിിയിിലെ�ഴുതിിയ ഈ കവിിത മാാതൃത്വവത്തെ�, വാാർധക്യയത്തെ� അവഗണിിക്കുന്ന പുരുഷവർഗ്ഗത്തിി
നെ�തിിരാായ താാക്കീീതാാണ്്. തന്റെ� വേ�ദനയിിൽ നിിന്ന്് വേ�ദനാാരഹിിതനാായിി അവൻ ഇറങ്ങിിപ്പോ�ോയ
പ്പോ�ോൾ മുറിിഞ്ഞ പൊ�ൊക്കിിൾക്കൊ�ൊടിി തന്നെ� മുന്നിിൽ വാാലുള്ള പന്നിിയാാക്കിി എന്ന്് അമ്മ പറയുന്നു.
ഇപ്പോ�ോൾ അനേ�കാായിിരംം വാാലുകൾ ശ്വവസിിക്കാാൻ, മൂത്രമൊ�ൊഴിിക്കാാൻ ഭക്ഷണംം കഴിിക്കാാൻ, വാാലു
തലയേ�ക്കാാൾ മിികച്ചതാാകുന്നതാാണ്് വാാർധക്യംം�. നിിശ്ചലത ചലനത്തേ�ക്കാാൾ സ്ഥാായിിയാാകുന്നു.
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ഫാാനിിന്റെ� ഇതളുകൾ മകന്റെ� കൈൈയിിതളുകളേ�ക്കാാൾ സ്്നേ�ഹംം ചൊ�ൊരിിയുന്നത്് അമ്മ അറിിയുന്നു.
സ്്നേ�ഹംം തരാാത്ത മകനെ�ക്കുറിിച്ച്് അവന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലെ� ഇപ്പോ�ോഴത്തെ� സ്ത്രീീയോ�ോട്് അമ്മ പറയു
ന്നതിിങ്ങനെ�.
‘അവനറിിയിില്ല
തുടയിിടുക്ക്്
വെ�റുതെ�യൊ�ൊന്ന്് കൂട്ടിിപ്പിിടിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ
മരണംം അവന്റെ� മുഖത്ത്്
അന്ന്് മഞ്ഞുകട്ടവെ�ച്ചേ�നെ�
കുട്ടിികൾ ജയിിച്ചുജയിിച്ചു പോ�ോയിിട്ടുംം
തോ�ോറ്റുതോ�ോറ്റു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന
പള്ളിിക്കൂടങ്ങൾ പോ�ോലെ�
എങ്കിിലുംം നാം�ം നിിലനിിൽക്കുന്നു’
വാാർധക്യയത്തിിന്റെ� ഏകാാന്തതയെ�, അവഗണനയെ� സ്ഫോ�ോടകഭാാഷയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ഈ
കവിിത, പുരുഷബോ�ോധത്തിിനേ�ല്പിിക്കുന്ന ആഘാാതംം തീീവ്രമത്രേ�.
അധോ�ോലോ�ോകത്തിിന്റെ� കവിി കൂടിിയാാണ്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണൻ. കൊ�ൊല്ലുംം കൊ�ൊലയുംം വാാടകക്കൊ�ൊല
യാാളിികളുംം അരങ്ങുവാാഴുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ അധോ�ോലോ�ോകങ്ങളുംം, ഇരയുടെെയുംം വേ�ട്ടക്കാാരന്റെ�യുംം ആത്മവിി
ചാാരണകളുംം ഒക്കെ� കവിിതകളിിൽ നിിറച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആത്മാാവു നഷ്ടപ്പെ�ട്ട വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ�
സമസ്യയകൾ അസ്വാാ�സ്ഥ്യയജനകമാായിി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.
‘വാായ്ത്തലഞാാനാായിിരുന്നു
പിിടിി അവരാായിിരുന്നുവെ�ന്നോ�ോ
വിിരലടയാാളംം എന്റേ�ത്്
വാാക്കടയാാളംം അവരുടേ�തെ�ന്നോ�ോ
പ്രയോ�ോഗംം ഞാാൻ
ആദർശംം അവരെെന്നോ�ോ’
കൊ�ൊല്ലുംം കൊ�ൊലയുംം കുലാാധിികാാരമാാക്കിിയ പുതിിയ രാാഷ്ട്രീീയ ആസുരകാാലത്തിിന്റെ� വേ�ദപുസ്തകംം
ആയുധമാായിി മാാറുന്നത്് ഉൾക്കിിടിിലത്തോ�ോടെെ അറിിയുന്നു. ഹിംം�സയുടെെ പെ�രുക്കപ്പട്ടിികയാായിി
രാാഷ്ട്രീീയംം മാാറുന്നു.
‘ആ വാാൾ
വേ�ദപുസ്തകംം പോ�ോലെ�
ഞാാൻ സൂക്ഷിിച്ചുവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്
ഇടയ്ക്കിിടെെ വാായിിക്കുന്നുണ്ട്്
ചോ�ോര അതിിന്റെ� കഥയുടെെ പാാതിി
ലോ�ോഹത്തിിൽ എഴുതുയിിരിിക്കുന്നു
മറുപാാതിി മാം�ംസത്തിിലുംം’
				

(പിിടിികിിട്ടാാപ്പുള്ളിി)

നിിയമസംംവിിധാാനവുംം കുറ്റവാാളിികളുംം യോ�ോജിിക്കുന്നതിിന്റെ� വൈൈരുധ്യയവുംം, ഹിംം�സാാവാാസനയുടെെ
യുക്തിിക്കുനിിരക്കാാത്ത സാാമൂഹിികസന്ദർഭവുംം ‘വധശിിക്ഷാാരാാവ്് ’ എന്ന കവിിതയിിൽ ആഖ്യാാ�നംം
ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് . നിിയമസംംവിിധാാനങ്ങളുടെെയുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം പ്രാാണിികുലത്തിിന്റെ�
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ആകെ�ത്തന്നെ�യുംം സങ്കീീർണ്ണതകളിിലേ�ക്കു കവിിത സഞ്ചരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ജീീവന്റെ� തുടിിപ്പുകളെ� ക്കുറിി
ച്ചുള്ള അപൂർവ ദർശനവുംം ഈ കവിിത മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. പൂമ്പാാറ്റകൾ ജീീവിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം
പ്രാാണിികൾ ചാാവുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുമുള്ള ദൃഷ്ടാാന്തത്തിിലൂടെെ മനുഷ്യയൻ എത്ര സങ്കീീർണ്ണമാായ
പ്രതിിഭാാസമാാണെ�ന്ന്് കവിി സ്ഥാാപിിക്കുന്നു. വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ആസുരതകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
അറിിവ്് മരണത്തെ�യുംം ജീീവിിതത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള തത്ത്വവചിിന്തകളിിലേ�ക്കു നയിിക്കുന്നു.
‘മരണംം എല്ലാായിിടത്തുംം
ഒരു പോ�ോലല്ല, ആശുപത്രിിയിിൽ
അതിിജീീവിിക്കുംം അതിിജീീവിിക്കുംം എന്നു കരുതിി
ജീീവൻ വെ�റുതെ� നേ�രംം കളയുംം
റോ�ോഡിിൽ മരണംം
ആശ്ചര്യയചിിഹ്നംം പോ�ോലെ�
വീീട്ടിിലെ� മരണങ്ങൾ
പ്രാാർത്ഥനയുടെെ കാാക്കകൾ
കൊ�ൊത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്ന നെ�ന്മണിികൾ
ഒരാാളുംം സ്വവപ്നംം കാാണാാത്ത രാാത്രിി പോ�ോലെ�
ഗർഭപാാത്രത്തിിലെ� മരണംം’
കരുണയിിലേ�ക്കു വൈൈകിിവെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന ഒരു കുറ്റവാാളിിയുടെെ മനോ�ോലോ�ോകത്തെ� ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന
തിിലൂടെെ ആസുരതകളുടെെയിിടയിിലുംം മനുഷ്യയനിിൽ പ്രതീീക്ഷയർപ്പിിക്കുന്നു കവിി എന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�.
ഒടുങ്ങാാത്ത ആസക്തിികൾ മാാത്രമാായിിത്തീീരുന്ന ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം കവിി വ്യാാ�കുലനാാകുന്നുണ്ട്്.
പ്രേ�മിിച്ചിിട്ടുംം ഭോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുംം കുടിിച്ചിിട്ടുംം തിിന്നിിട്ടുംം പിിന്നെ�യുംം ബാാക്കിിയാാകുന്ന കുഴക്കലുകളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്
‘പിിന്നെ�യുംം നീീ ബാാക്കിി’ എന്ന കവിിതയിിൽ പറയുന്നത്്. സാാങ്കേ�തിികയുഗത്തിിലെ� കുടുംംബബന്ധ
ങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളെ� ബാാധ്യയതയാാക്കുന്ന പുത്തൻ തൊ�ൊഴിിൽ സംംസ്്കാാരംം കർത്തൃത്വവങ്ങളുടെെ നെ�ടുംം
പിിളർപ്പുകൾ ഇവയൊ�ൊക്കെ� ‘അവതാാരംം’ എന്ന കവിിതയിിൽ പറയുന്നു.
‘ബിിരിിയാാണിിയുംം മറ്റു കവിിതകളുംം’ എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ� കവിിതകൾ സമകാാല സാാമൂഹിിക
സന്ദർഭങ്ങളുടെെ തുറന്ന ചർച്ചകളാാണ്്. സംംസ്്കാാരിിക വെ�ല്ലുവിിളിികൾ നിിറഞ്ഞ വർത്തമാാനകാാല
ത്തിിന്റെ� കവിിതകളാാണിിവ. ‘പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം തുറന്ന രാാഷ്ട്രീീയ വിിമർശനത്തിിന്റെ�യുംം പരു
ഷവാാങ്്മയങ്ങളാാണ്് ഈ കവിിതകളെ� വിിരിിയിിച്ച അടുപ്പുകൾ. ആശങ്കകളാാലുംം ഭീീതിിയാാലുംം ചൂടുകൂ
ടിിയവ ആയതിിനാാൽ ഇതിിലെ� വാാക്കുകൾ കൂടുതൽ കരിിഞ്ഞതോ�ോ കറുത്തതോ�ോ ആണ്്’ എന്ന്് കവിി
സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഉന്മാാദത്തിിന്റെ�യുംം രക്തസാാക്ഷിിത്വവത്തിിന്റെ�യുംം ശിിഥിിലമാായ ഓർമ്മകൾ മാാത്രംം
ബാാക്കിിയാായ തീീവ്രവിിപ്ലവപ്രത്യയയ ശാാസ്ത്രങ്ങളുടെെ തകർച്ചയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ� ഇരകളാായിിത്തീീർ
ന്നവരുടെെ വേ�ദനിിപ്പിിക്കുന്ന ഓർമ്മയിിൽ നിിന്നാാരംംഭിിക്കുന്ന ‘ഏറിിയാാട്ടെെ സിിദ്ദിിഖ്്’, ഒരു ജനത എന്ത്്
കഴിിക്കണമെെന്നുപോ�ോലുംം തീീരുമാാനിിക്കുന്ന ഭരണകൂടഭീീകരതയ്്ക്കെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിികരണമാായ
‘ബിിരിിയാാണിി ഒരു സസ്യേ�േതര രാാഷ്ട്രീീയ കവിിത, എന്നീീ രചനകൾ തുറന്ന രാാഷ്ട്രീീയ ചർച്ചകളാാണ്്
നിിർവഹിിക്കുന്നത്്. ഒരു കടങ്കഥയുടെെ രൂപഘടനയിിൽ പറയുന്ന ‘ഒരു കാാസർകോ�ോടൻ കഥ’ എന്ന
കവിിത സമകാാലകവിിതയിിലെ� ബൃഹത്് ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്. തിിന്മയുടെെ സംംരക്ഷകബിംം�
ബങ്ങൾ തകർക്കുന്ന പാാരമ്പര്യയശക്തിിയുംം ആൾക്കൂട്ടബലവുംം പുതിിയൊ�ൊരു ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കു
പദമൂന്നുന്നത്് ഈ കവിിത കാാട്ടിിത്തരുന്നു. സ്്ത്രൈൈണശക്തിിയുടെെയുംം ഭിിന്നശേ�ഷിിക്കാാരുടെെയുംം
ഉയിിർപ്പിിന്റെ� കഥകൂടിിയാാണിിത്്. തിിന്മകളുടെെ ഉച്ചാാടനമാാണ്് ഗോ�ോപീീകൃഷ്ണന്റെ� കവിിതകളുടെെ ലക്ഷ്യംം�.
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സംംസ്്കാാരത്തെ� മലീീമസമാാക്കുന്ന അധിികാാരകേ�ന്ദ്രങ്ങൾക്കെ�തിിരാായ പോ�ോരാാട്ടത്തിിന്റെ� സ്്ഫോ�ോടന
ഭാാഷ കവിിതയുടെെ സാാമൂഹ്യയദൗ�ത്യയത്തിിന്് അടിിവരയിിടുന്നു.

അവലംംബംം

മടിിയന്മാാരുടെെ മാാനിിഫെ�സ്റ്റോ�ോ
ഇടിിക്കാാലൂരിി പനമ്പട്ടടിി
എന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� സ്ത്രീീ അവസാാന സ്ത്രീീയോ�ോടു പറയുന്നത്്
ബിിരിിയാാണിിയുംം മറ്റു കവിിതകളുംം

ഡോ�ോ.ആർ. ചന്ദ്രബോ�ോസ്്
കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിൽ പുനലൂർ സ്വവദേ�ശിി, കേ�രള സർവകലാാശാാല, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവകലാാശാാല
എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ പഠിിച്ചു, എംം.എ., ബിി.എഡ്്., എംം.ഫിിൽ., പിിഎച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദങ്ങൾ, കട്ടപ്പന
ഗവ.കോ�ോളജ്്, എറണാാകുളംം മഹാാരാാജാാസ്്, യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളജ്് തിിരുവനന്തപുരംം എന്നിിവിിട
ങ്ങളിിൽ അദ്ധ്യാാ�പകനാായിിരുന്നു. 2016 ആഗസ്റ്റ്് മുതൽ കേ�രള കേ�ന്ദ്ര സർവകലാാശാാല മലയാാള
വിിഭാാഗത്തിിൽ. നേ�മ – ആഫ്രിിക്കൻ കഥകൾ (എഡിിറ്റർ), മിിത്തുംം മലയാാള കവിിതയുംം, കവിിതയുടെെ
സ്വവരാാജ്യംം� –എന്നിിവ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച കൃതിികൾ. കാാഞ്ഞങ്ങാാട്് താാമസിിക്കുന്നു.
email .bosebosechandra@gmail.com

പുരുഷവൈൈകാാരിിതയുടെെ ഭാാഷണങ്ങൾ
ഡോ�ോ. കവിിതാാ രാാമൻ

അസിി. പ്രൊ�ൊഫ., ശ്രീീശങ്കര സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

കിിരാാതമാായ വൈൈകാാരിികത വൈൈചാാരിികതയിിലേ�യ്ക്ക്് തെ�ളിിഞ്ഞൂറുന്നതിിനു നടത്തുന്ന
വഴിിയാാത്രകളാാണ്് വിി.ടിി. ജയദേ�വന്റെ� രാാമാായണ കവിിതകൾ. ‘ഹരിിതരാാമാായണംം’ പുരുഷന്റെ�
വൈൈകാാരിിക ജീീവിിതംം അനാാവൃതമാാക്കുന്നു. ‘ഉത്തരരാാമാായണംം രംംഗംം 1 ഒരലക്കുകാാരന്റെ� ഉപദേ�ശംം’
എന്ന കവിിതയിില് വിികാാരപ്പെ�രുമ അണപൊ�ൊട്ടിിയൊ�ൊഴുകിി വിിചാാര നൈൈതിികതകളെ� കടപുഴുക്കിി
ജീീവിിത നേ�രിിലേ�യ്ക്ക്് ഒഴുകിിക്കയറുന്നു. ‘വനാാന്തരംം’ വിികാാരത്തിിലേ�യ്ക്ക്് അലയൊ�ൊടുങ്ങിി അമരുന്ന
വിിചാാരപരത അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
അതിിദ്രുതവുംം പലപ്പോ�ോഴുംം വിികൃതവുമാായിിപ്പോ�ോകുന്ന പുരുഷവൈൈകാാരിികതയുടെെ ബലഹീീന
തയുള്ള ദീീനസ്വവരംം വിി.ടിി. ജയദേ�വന്റെ� ‘ഹരിിതരാാമാായണ’ത്തിിലെ� ശക്തമാായ അടിിയൊ�ൊഴുക്കാാണ്്.
ഉർവരമാായ കാാടിിന്റെ�യുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ�യുംം സാാന്നിിദ്ധ്യംം� കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആ കവിിതകൾ അത്തരംം
അടിിയൊ�ൊഴുക്കുകളെ� അതിിജീീവിിക്കുന്നത്്. സംംഭവപരമ്പരകളുടെെ തുറസ്സാായ ക്യാാ�ൻവാാസിില് കാാര്യയ
കാാരണങ്ങളഴിിച്ചുവെ�ച്ച്് ചിികഞ്ഞു നോ�ോക്കുന്ന മനസ്സിിന്റെ� വന്ധ്യയത പുരുഷനീീതിിയാായിി ‘ഹരിിതരാാ
മാായണ’ത്തിില് അടിിമുടിി നിിറഞ്ഞു നിില്ക്കുന്നു.
പച്ചയിിലേ�യ്ക്കുള്ള രാാമന്റെ� നടപ്പുകൾ തുടർച്ചയാാകുന്നതിിന്റെ� വിിഷാാദംം പുരുഷജീീവിിതാാഖ്യാാ�ന
മാായിി ഈ കവിിതയിില് വരണ്ടു കിിടക്കുന്നുണ്ട്്. ആ വരൾച്ചയിിലെ� പച്ചയുടെെ ബീീജ സാാന്നിിദ്ധ്യയമാാണ്്
കാാടുംം സീീതയുമെെല്ലാം�ം. രാാമചിിന്തയുടെെ നീീറ്റു ചാാരത്തിില് നനവിിന്റെ� സുപ്തമാായ ഈ ബീീജങ്ങളെ�ക്കൂടിി
വെ�ന്തുരുക്കുന്നതിിന്റെ� പിിടച്ചിില് ‘ഹരിിതരാാമാായണ’ത്തിിന്് ഒരു വൈൈകാാരിിക ക്ഷോ�ോഭംം നല്കുന്നുണ്ട്്.
സാാമൂഹിികതയുടെെ കൂരമ്പേ�റ്റു പിിടഞ്ഞ സീീതയുടെെ ഒഴുകിിപ്പടരലുംം തിിരോ�ോധാാനവുമാാണ്് ‘ഹരിിതരാാ
മാായണ’ത്തിിലെ� ഹരിിതസ്മൃതിികളുടെെ താായ്്വേ�രിിലുള്ളത്്. ജീീവിിതംം തന്നെ� അഭിിനയിിച്ചു തീീർക്കുന്ന
സാാമൂഹിിക സ്വവത്വംം� രാാമനിിലെ� നേ�രാായുംം നഗരധാാരണകളാായുംം ഇടപാാടുകളെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന തന്ത്ര
മാായുംം ‘ഹരിിതരാാമാായണംം’ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെയുംം പ്രകൃതിിയുടെെയുംം നോ�ോട്ടങ്ങളല്ല
രാാമവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെ നോ�ോട്ടങ്ങളാാണ്് ‘ഹരിിതരാാമാായണ’ത്തിിലുള്ളത്്. രാാജപ്പെ�രുമയുടെെ ഇത്തരംം
മാാലിിന്യയമിില്ലാായ്മ സഹജഭാാവമാായ സീീത രാാമനെ� പിിന്തുടരുന്നതുതന്നെ� പച്ചയുടെെ വേ�ട്ടയാാടലാായിി
രാാമനിില് നിിറയുന്നുണ്ട്്. അതിിന്റെ� ഭീീരുത്വവവുംം വിിഷാാദിിയാായിി കുതറിിടോ�ോടുന്ന പുരുഷകാാമനയുടെെ
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ഷണ്ഡത്വവവുംം ചേ�ർന്നാാണ്് ‘ഹരിിതരാാമാായണ’ത്തിിലെ� സീീതാാരാാമ ഇഴയടുപ്പങ്ങളെ� അടുക്കിിക്കെ�ട്ടു
ന്നത്്. രാാമനീീതിിയിിലൂടെെയുള്ള സീീതയുടെെ പിിൻപറ്റലുംം വിിടവാാങ്ങലുംം
‘ഏതോ�ോ മണല്വഴിിയിിലൂടെെ
കുറച്ചു നേ�രമൊ�ൊഴുകേ�ണ്ടിിവന്നരൊ�ൊഴുക്ക്്
വീീണ്ടുമൊ�ൊരു പുഴയിിലേ�യ്ക്കു
തിിരിികെ�യെ�ത്തുന്നതുപോ�ോലെ�
വേ�ടന്റെ� കുരുക്കിില്
കുറച്ചുനേ�രംം
കുടുങ്ങിിക്കിിടന്ന
ഒരു കുഞ്ഞുപറവ
എങ്ങനെ�യോ�ോ പിിടഞ്ഞു പറന്ന്്
തന്റെ� ആകാാശത്തിിലണയുന്നതുപോ�ോലെ�
പിിഴുതെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു പുല്ചെ�ടിി
പിിന്നെ�യുംം മണ്ണിിലമരുന്നതുപോ�ോലെ�
സീീത....’
എന്നു തിിരിിച്ചറിിയുന്നിിടത്ത്് പെ�ണ്ണെ�ന്ന ജീീവിിത നേ�ര്് ഒരു പച്ചത്തണലാായിിയുണർന്നു രാാമനു കുടപിി
ടിിക്കുന്ന യാാഥാാർഥ്യംം� ഹരിിതരാാമാായണത്തെ� ഹരിിതാാഭമാാക്കുന്നു. കവിിയുടെെ വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തിിലെ�
വൈൈകാാരിിക തിിരസ്ക്കാാരങ്ങളുംം സ്ത്രീീയോ�ോടുള്ള അഭിിനിിവേ�ശവുംം സ്ത്രീീയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പുരുഷധാാരണകൾ
നിിറഞ്ഞ കവിിസ്വവത്വവത്തിിന്റെ� പുരുഷപ്രകൃതിിയുമാാണ്് ഹരിിതരാാമാായണത്തിിലെ� വരൾച്ചയ്ക്കു കാാരണംം.
പുരുഷന്റെ� ഭാാഷണമാാതൃകകൾ സ്ത്രീീയുടെെ ശബ്ദത്തിില് സംംസാാരിിക്കുന്നു ‘ഉത്തരരാാമാായണംം
രംംഗംം 1 ഒരലക്കുകാാരന്റെ� ഉപദേ�ശംം’ എന്ന കവിിതയിില്. ഈ കവിിതയുടെെ ഭാാഷണ ശിില്പംം കറ
തീീർന്ന വൈൈചാാരിികതയുടെെതാാണ്്. ആ വൈൈചാാരിിക പ്രകൃതിി സ്ത്രീീയുടെെതാാണ്്. മുറിിവേ�ല്ക്കാാനുംം മുറിി
വേ�ല്പിിക്കാാനുംം ഒരുപോ�ോലെ� സാാധിിക്കുന്ന കൂർത്തുമൂർത്ത വൈൈചാാരിിക തന്ത്രംം സ്ത്രീീയുടെെ അനുഭവവുംം
ജീീവിിതവുമാാണ്്, എന്നാാലത്് ബാാഹ്യാാ�വിിഷ്കരണംം തേ�ടുന്നത്് വൈൈകാാരിികമാായാാണ്്. ആ വൈൈകാാരിി
കതയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ പ്രകൃതിിയെ�ന്നു തെ�റ്റിിദ്ധരിിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇക്കാാലമത്രയുംം സാാഹിിത്യയത്തിില്
സ്ത്രീീയെ� വൈൈകാാരിികതയുടെെ മൂർത്തഭാാവമാായിി ആവർത്തിിച്ചവതരിിപ്പിിച്ചത്്. വിി.ടിി. ജയദേ�വന്റെ� ഈ
കവിിതയുടെെ ഭാാഷണഘടന സ്ത്രീീസത്തയുടെെ അന്തഃഃസത്തയെ� ചേ�ർത്തു പിിടിിക്കുന്നു. എന്നാാല്
വൈൈകാാരിികമാായ ഇതിിലെ� ആശയ തലംം പുരുഷന്റെ� വിികാാരപ്രകൃതിിയുടെെ അസന്തുലിിതാാവസ്ഥ
യിില് നിിന്നാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇവിിടത്തെ� അലക്കുകാാരന്റെ� അലക്കല് പ്രക്രിിയ പുരുഷസത്ത
യുടെെ നിിസ്സാാരത തുറന്നുവെ�ക്കുന്നു.
‘രാാമാാ അവൾ പഴയ അവളല്ല
പത്തുതലയുള്ള ഒരാാളാാല് കവർന്നെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടവൾ
ഇനിിയുള്ള ഓരോ�ോ രാാത്രിികളിിലുംം
രാാജഭാാരത്തിിന്റെ� തളർച്ചയിില്
നീീ ബോ�ോധംംകെ�ട്ടുറങ്ങുന്ന തണുപ്പിില്
മഴവിില്ലുതൂവുന്ന സ്വവർണകിിനാാവുകൾ അവളെ� അപഹരിിക്കുംം.’
കവിിതയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവുംം ശ്രോ�ോതാാവുംം പുരുഷനാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ‘അവൾ പഴയ
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അവളല്ല’ എന്ന കവിിതയിിലെ� ആദ്യയപ്രയോ�ോഗമൊ�ൊഴിിച്ച്് ഉപദേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ടതെ�ല്ലാം�ം പുരുഷൻ
കാാലങ്ങളാായിി സ്ത്രീീയെ�ക്കുറിിച്ചു ഭയക്കുന്നതുംം അതുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വവയംം വിിശ്വവസിിപ്പിിക്കാാൻ പറഞ്ഞു
നടക്കുന്നതുമാായ നാാട്ടുനടപ്പു മാാത്രമാാണ്്. പുരുഷനു മുകളിില് അവന്റെ� എടുപ്പുകളെ� മുക്കിികളയുന്ന
പ്രളയസീീതയാായ്് പെ�ണ്ണുണർന്നു നിില്ക്കുമ്പോ�ോൾ അവൻ നടത്തുന്ന നാാട്ടാാചാാരംം മാാത്രമാാണ്് ഈ
ഉപദേ�ശമെെല്ലാം�ം. ഇവിിടെെ സീീതയെ�ന്ന കരിം�ംപാാറയിില് അലക്കുകാാരൻ അലക്കിി വെ�ളുപ്പിിക്കു
ന്നത്് പുരുഷധാാരണകളുടെെ ആഴംം കുറഞ്ഞ വൈൈകൃതങ്ങളെ� മാാത്രമാാണ്്.
അധിികാാരത്തിിനു പാാകമാായ തലയുള്ള രാാമനുംം അലക്കുകാാരനുംം വിിഴുപ്പലക്കിി സ്വവയംം വെ�ളുപ്പിി
ക്കുന്ന ഒരേ�യൊ�ൊരു കല്ലാാണ്് ഈ കവിിതയിില് സീീത. അധിികാാരത്തിിന്റെ� കറയുംം സദാാചാാരത്തിിന്റെ�
വിിഴുപ്പുംം അലക്കുകാാരന്റെ� വഴുവഴുപ്പുംം അലക്കുകല്ലിിനു ഭേ�ദമിില്ലല്ലോ�ോ. ആ ഭേ�ദമിില്ലാായ്മ സീീതയാായ്്
ഈ കവിിതയിില് നിിറഞ്ഞു നിില്ക്കുന്നത്് ‘അവൾ പഴയ അവളല്ല’ എന്ന ഒരൊ�ൊറ്റ വരിിയിിലാാണ്്. ആ
വരിികൾക്കു താാഴെെ സീീതയെ� പ്രളയസീീതയാാക്കുന്ന ഗതിിവിിഗതിിയാായിി ഉപദേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ടതത്രയുംം
സീീതയുമാായിി പുലബന്ധമിില്ലാാത്ത അലക്കുകാാരനാായ പുരുഷന്റെ� ചിിതറിിയ വിിഭ്രമങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്്.
രാാവണന്റെ� പ്രലോ�ോഭങ്ങളോ�ോ സ്വീീ�കരണമരണങ്ങളോ�ോ അല്ല സീീതയെ� പുതിിയ ഒരുവളാാക്കിി മാാറ്റു
ന്നത്്.
തന്റെ� നിിശ്വാാ�സക്രമങ്ങളെ� രാാമനുചുറ്റുംം പടർത്തിി സീീതവളർത്തിികൊ�ൊണ്ടു വന്ന ആശോ�ോകമര
ത്തിിന്റെ� ചുവട്ടിിലിിരുന്നാാണ്് സീീത ജീീവിിതത്തിിന്റെ� കയ്പുമുഴുവൻ കുടിിച്ചു വറ്റിിച്ചത്്. രാാമനെ�യോ�ോർത്തു
ജപിിച്ചുംം കരഞ്ഞുംം ചെ�ളിിയിില് മറഞ്ഞുംം തീീർത്ത ജീീവിിതത്തിിനുശേ�ഷംം രാാമസമീീപത്തിിലേ�ക്കുള്ള
തിിരിിച്ചുവരവാാണ്് തന്റെ�യുള്ളിില് പ്രളയംം സൃഷ്ടിിച്ചു തന്നെ�തന്നെ� അതിില് ആഴ്ത്തിിക്കളയുന്ന പ്രള
യസീീതയിിലേ�ക്കുന്ന സീീതയെ� വളർത്തിിയെ�ടുക്കുന്നത്്. അല്ലാാതെ� രാാവണന്റെ� മുഴുത്ത കാാമമല്ല.
പുരുഷത്വവത്തിിന്റെ� സാാരമിില്ലാായ്മ രാാമനിിലറിിഞ്ഞു കഴിിഞ്ഞ സീീതയെ� അപഹരിിക്കാാൻ ഇനിി ഒരു
പുരുഷന്റെ�യുംം മഴവിില്ലുതൂവുന്ന സ്വവർണകിിനാാവുകൾക്കാാവിില്ല എന്ന ജീീവിിത നേ�രിിന്് എതിിരെെ മുഖംം
തിിരിിച്ചിിരിിക്കുന്ന പുരുഷസ്വവത്വവത്തിിന്റെ� പ്രകടനമാാണ്് അലക്കുകാാരന്റെ� ഉപദേ�ശങ്ങളെ�ല്ലാം�ം.
രാാമന്റെ� വലംംകൈൈയിിലേ�ക്ക്് വിിവാാഹത്തിിലൂടെെ ചേ�ക്കേ�റിി, അന്തപ്പുരത്തിില് പതറിിനടന്ന
വെ�റുമൊ�ൊരു ദിിവാാസ്വവപ്നമെെന്ന സ്വവത്വവസ്ഥാായിി വിിട്ട്് സീീത സ്ത്രൈൈണതയുടെെ ആകാാരവടിിവുള്ള പ്രളയ
ജലധിിയാായിി സ്വവയംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നിിടത്താാണ്് ‘പഴയ അവള’ല്ലാാത്ത അവളുടെെ പിിറവിി. ഇതു സ്ത്രീീയുടെെ
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുള്ള കടന്നുവരവാാണ്്. അവിിടെെ അലക്കുകാാരുടെെ ഉപജാാപങ്ങളുംം ഉപദേ�ശങ്ങളുംം
നിിസ്സഹാായമാായ ഒരു വനരോ�ോദനംം മാാത്രമാായിിത്തീീരുന്നു. അഥവാാ പുരുഷ ഭീീരുത്വവത്തിിനെ�ഴുതിിച്ചേ�ർ
ക്കുന്ന വെ�റുംം അടിിക്കുറിിപ്പാായിി മാാറുന്നു. ഇത്തരമൊ�ൊരു സീീതാാ പരിിണാാമവുംം തുടർന്നുംം കവിിയിിലെ�
പുരുഷനു ചെ�യ്യാാതിിരിിക്കാാനാാവാാത്ത അലക്കിിന്റെ� അടിിക്കുറിിപ്പുമാാണ്് ഈ കവിിത.
രാാമനെ�ന്ന തോ�ോട്ടംം സൂക്ഷിിപ്പുകാാരനിില് നിിന്ന്് സീീത കാാട്ടിിലേ�യ്ക്കു കാാടാായിി മടങ്ങുന്ന ഹരിി
തലാാഘവമാാണ്് ജയദേ�വന്റെ� ‘വനാാന്തര’മെെന്ന നീീണ്ട കവിിത. സമകാാല കവിികളിില് നീീണ്ട
കവിിതകൾ എഴുതുന്ന ഏകകവിി ജയദേ�വനാാണ്്. രാാമനെ�ന്ന സംംഭ്രമംം വിിട്ടൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് പിിറന്ന
നനവിിലേ�യ്ക്കു അനാായാാസംം നടക്കുന്ന സീീത ‘വനാാന്തര’മെെന്ന കവിിതയുടെെ കാാമ്പാായിി വളർന്നു
നിില്ക്കുന്നു. ‘ഹരിിതരാാമാായണംം’ രാാമന്റെ� ശോ�ോകാായനമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോൾ ‘വനാാന്തരംം’
ലക്ഷ്മണ വിിഷാാദത്തിിന്റെ� കുറ്റിിയിിലാാണ്് കെ�ട്ടിിയുറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. എന്നാാല് കെ�ട്ടുകുറ്റിിയിില് നിിന്നു
കുതറിി സീീതയെ�ന്ന വനാാന്തരത്തിിലേ�യ്ക്കു വളരുന്നിിടത്താാണ്് പുരുഷവിിഷാാദത്തിിന്റെ� ആഴമിില്ലാായ്മ
യിില്നിിന്ന്് ‘വനാാന്തരംം’ മോ�ോചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. കാാരണംം സീീതയുടെെ പ്രശാാന്തിിയുടെെ പച്ചപ്പുകൾ
വനപ്പടർപ്പുകളാായിി ഈ കവിിതയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
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എന്നു സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഉള്ളുതൊ�ൊട്ടു ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ വിി.ടിി. ജയദേ�വനിിലെ� കവിി സ്ത്രൈൈണ
ഭാാവുകത്വവത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള ത്രാാണിിയിിലേ�ക്കുയരുന്നതു കാാണാംം�. ചിിന്തകളുടെെ കാാട്ടിിലെ�ങ്കിി
ലുംം രാാമനുപഥ്യയമാായ നാാലോ�ോ അഞ്ചോ�ോ പൂച്ചെ�ടിികളെ� വാാക്കാായിി വളർത്തുന്ന സീീതയെ� ഉലയുന്ന
പച്ചക്കാാടിിന്റെ� ‘ മോ�ോളേ�’ യെ�ന്ന നിിലവിിളിി വാാക്കാായിി പെ�രുക്കിിയുണർത്തുന്നതുംം കാാണാംം�.
അച്ഛന്റെ� ആശ്രമതുല്യയമാായ രാാജധാാനിിയിില്നിിന്ന്് പൊ�ൊയ്ക്കാാഴ്ചകൾ നിിറഞ്ഞ രാാമരാാജധാാനിി
യിിലേ�യ്ക്കു ദുഃഃഖംം ജീീവിിതമാാണെ�ന്നുറയ്ക്കാാൻ നാാടുകടത്തപ്പെ�ട്ടപെ�ണ്ണാാണ്് ‘വനാാന്തര’ത്തിിലെ� സീീത.
രാാമനെ�ന്ന വിിശ്വാാ�സ പ്രമാാണത്തിില്നിിന്ന്് തന്റെ� ജീീവിിതമെെന്ന യാാഥാാർഥ്യയത്തിിലേ�ക്കു സീീത
നടത്തുന്ന ആന്തരിിക യാാത്രയാാണ്് ‘വനാാന്തര’ത്തെ� ഗഹനമാായ കവിിതയാാക്കുന്നത്്.
രാാമനിിലെ� പുരുഷന്് മുങ്ങിിക്കുളിിച്ചുതണിിയാാനുള്ള ജലംം മാാത്രമാാണ്് രാാമനു സീീതയെ�ന്നു
സീീതയറിിയുന്നിിടത്തു നിിന്നാാണ്് സീീതയുടെെ വനാാന്തരംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. രാാമസവിിധത്തിിലല്ലാാതെ�
പുലരാാനാാവിില്ലെ�ന്ന ഭയത്തിില് നിിന്നു സീീത മോ�ോചനംം നേ�ടിിയ അന്നുതന്നെ� സീീതയുടെെയുള്ളിിലെ�
വനഭൂമിി വസന്തമണിിഞ്ഞു കഴിിഞ്ഞു. ആ വസന്തത്തിിലെ� ഇനിിമയുള്ള തുള്ളിികൾ ലക്ഷ്മണനു പങ്കിിട്ടു
നല്കുന്ന വാാചാാലതയിിലാാണ്് ‘വനാാന്തര’മെെന്ന കവിിത സീീതാാ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സുതാാര്യയമാായ ഇടംം
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. സമകാാല മലയാാളകവിിതയിില് പുരുഷന്റെ� വൈൈകാാരിിക സ്വവത്വംം� പരിിണ
മിിച്ച്് വൈൈചാാരിികമാായ സ്ത്രൈൈണസ്വവത്വവത്തിിന്റെ� സംംക്രമണംം നടക്കുന്നതിിന്റെ� സൂചനകൾ വിി.ടിി.
ജയദേ�വന്റെ� കവിിതകൾക്കുണ്ട്്.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ജയദേ�വൻ, വിി.ടിി. ഹരിിതരാാമാായണംം, കോ�ോട്ടയംം, ഡിി.സിി.ബുക്സ്് 2010.
ജയദേ�വൻ, വിി.ടിി. വനാാന്തരംം , ജലമധുരംം, ബ്ലോ�ോഗ്്സ്പോ�ോട്ട്്.കോം�ം� 2012.
ജയദേ�വൻ, വിി.ടിി. ഉത്തരരാാമാായണംം രംംഗംം 1 ഒരലക്കുകാാരന്റെ� ഉപദേ�ശംം, കോ�ോട്ടയംം: പച്ചക്കുതിിര ഫെ�ബ്രുവരിി
2012.

ഡോ�ോ. കവിിതാാ രാാമൻ
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിില് ഒന്നാംം� റാാങ്കോ�ോടെെ
ബിിരുദവുംം ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം. സ്ക്കൂള് ഓഫ്്
ലെ�റ്റേ�ഴ്സിില് നിിന്ന്് ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്് ലഭിിച്ചു. കാാലടിി
ശ്രീീശങ്കര സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാലയിില് അസിി.
പ്രൊ�ൊഫസർ.

പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ ദുരന്തഭൂമിിക:
മയിിലമ്മ, അപ്പാാരറ്റസ്് എന്നീീ കവിിതകൾ
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന യാാഥാാര്ത്ഥ്യയങ്ങൾ
ഡോ�ോ.എ.കെ�. വാാസു

അദ്ധ്യാാ�പകൻ, ആലുവ ഗവ. ഗേ�ൾസ്് ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി സ്കൂൾ

പരിിസ്ഥിിതിിയെ�ന്ന്് കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോൾതന്നെ� കാാളിിദാാസന്റെ� കണ്വാാ�ശ്രമത്തിിലേ�ക്കുംം മുല്ലവ
ള്ളിിയിിലേ�ക്കുംം മാാൻകിിടാാവിിലേ�ക്കുമെെല്ലാം�ം ഊളിിയിിടുന്ന ഒരു വിിമര്ശനരീീതിി മലയാാളത്തിിലുണ്ട്്.
ആധുനിികതയിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ അയ്യപ്പപ്പണിിക്കര്, കടമ്മനിിട്ട, സുഗതകുമാാരിി, ഒ.എൻ.വിി.കുറുപ്പ്്
തുടങ്ങിിയവരുടെെ കവിിതകൾ പുല്ലുംം പൂവുംം പുഴയുമുള്ള അവരുടെെ പഴയ നാാട്ടിിൻപുറംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്്
പോ�ോയതിിന്റെ� നൊ�ൊസ്റ്റാാൾജിിയ ആയിി മാാറുന്നത്് കാാണാംം�. എന്നാാൽ ഇക്കവിിതകളൊ�ൊന്നുംം പരിി
സ്ഥിിതിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നിില്ല എന്നതാാണ്് സത്യംം�. ഉത്തരാാധുനിികതയിിലെ�ത്തു
മ്പോ�ോഴാാണ്് കേ�വലസങ്കൽപങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്് പരിിസ്ഥിിതിിനാാശത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധമാായ മുഖംം
വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്. കാാൽപനിികമാായ പ്രകൃതിിചിിന്തയല്ല ചിില കര്മ്മപദ്ധതിികൾ കൂടിി പരിിസ്ഥിിതിി
ക്കാാവശ്യയമാാണെ�ന്ന്് നാം�ം കാാണുന്നു. നട്ടു പടര്ത്തിിയുംം വിിത്തുണക്കിിയുംം പരിിസ്ഥിിതിി പ്രവര്ത്ത
നമാാകാാമെെന്ന്് നമ്മെ� പഠിിപ്പിിക്കാാൻ കല്ലേ�ൻ പൊ�ൊക്കുടൻ എന്ന കണ്ടൽ പൊ�ൊക്കൂടൻ വേ�ണ്ടിി
വന്നു. പുതിിയകാാലത്ത്് പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ ചിില സമരരൂപങ്ങൾ നാം�ം കാാണുന്നു. അത്തരംം രണ്ട്്
സമരങ്ങളാാണ്് പ്ലാാച്ചിിമടയിിലുംം കാാസര്ഗോ�ോഡുംം നമ്മൾ കണ്ടത്്. ആ സമരങ്ങളെ� കവിിതയിിൽ
രാാഷ്ട്രീീയമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കുകയാാണ്് എംം.ബിി.മനോ�ോജ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
പരിിസ്ഥിിതിി വിിഷയങ്ങൾ ചര്ച്ച ചെ�യ്യുന്ന നിിരവധിി കവിിതകൾ ഇന്നു മലയാാളസാാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ അതിിന്റെ� ഭാാവുകത്വവപരമാായ വ്യയതിിയാാനംം സൃഷ്ടിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പരിിസ്ഥിിതിി സാാഹിിത്യംം� എന്നൊ�ൊരു
ഒരു സാാഹിിത്യയ വിിശകലന-സൗൗന്ദര്യയസങ്കല്പവുംം തൊ�ൊണ്ണൂറുകൾക്കുശേ�ഷംം ഉയര്ന്നുവന്നിിട്ടുണ്ട്്.
പരിിസ്ഥിിതിി വിിഷയങ്ങൾക്കുപിിന്നിിൽ അതിിന്റെ� അധിികാാരരാാഷ്ട്രീീയംം ഒളിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് എങ്ങ
നെ�യെ�ന്നു വ്യയക്തമാാക്കുന്ന രണ്ടുകവിിതകളാാണ്് എംം.ബിി.മനോ�ോജിിന്റെ� മയിിലമ്മ, അപ്പാാരറ്റസ്് എന്നീീ
കവിിതകൾ. (മുൻകാാലുകൾ കൂട്ടിിക്കെ�ട്ടിിയ നടത്തക്കാാര്, (ഡിി.സിി.ബിി. - 2011).
ഒരു കുറ്റബോ�ോധത്തിിനുംം താാഴ്ന്നുകൊ�ൊടുക്കാാത്ത
മൃഗീീയ ഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്റെ�
അഞ്ചഞ്ചു വര്ഷങ്ങൾക്കിിടയിിലാാണു ഞങ്ങൾ.
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നമ്മുടെെ ചവിിട്ടടിിയിിലെ� വെ�ള്ളംം മറ്റാാര്ക്കാാണ്് വിിൽക്കാാനവകാാശംം
എന്നു നീീ ചോ�ോദിിച്ചു.
				
–മയിിലമ്മ
മയിിലമ്മയെ� നമുക്ക്് പരിിചയമുണ്ട്്. അവര് പ്ലാാച്ചിിമടയിിലെ� കൊ�ൊക്കോ�ോക്കോ�ോളാാ കമ്പനിിവിിരുദ്ധ
സമരത്തിിന്റെ� നാായിികയാായിിരുന്നു. സമരത്തിിന്റെ� ഒരു ഘട്ടത്തിിൽ രോ�ോഗബാാധിിതയാായ അവര്
അന്തരിിച്ചു. ജ്യോ�ോ�തിിബാായിി പരിിയാാടത്ത്് തയ്യാാറാാക്കിിയ ഒരു ജീീവചരിിത്രക്കുറിിപ്പ്് മയിിലമ്മയെ� കുറിിച്ചു
മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ഇന്ന്് അവശേ�ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. നമ്മുടെെ ചവിിട്ടിിനിിൽക്കുന്ന തറയിിലെ� ജലംം മറ്റൊ�ൊ
രാാൾക്കു വിിൽക്കാാൻ ആര്ക്കാാണ്് അവകാാശംം എന്ന്് മയിിലമ്മ ഓരോ�ോ വേ�ദിിയിിലുംം ചോ�ോദിിച്ചിിരുന്നു.
“വയ്ക്കുന്ന കഞ്ഞിി ചാാണകംം മാാതിിരിി
അളിിയുന്നെ�ന്നുംം
കോ�ോരുന്ന വെ�ള്ളംം
കുമ്മാായംം കണക്ക്് കലങ്ങുന്നെ�ന്നുംം
പെ�റ്റു വീീണതിിനുംം
ചൊ�ൊറിിഞ്ഞു പൊ�ൊട്ടുന്നു എന്നുംം നീീ ധരിിപ്പിിച്ചു”.
				
–മയിിലമ്മ
ഇങ്ങനെ� പാാലക്കാാട്ടെെ ഒരു ഗ്രാാമംം നേ�രിിട്ട ദുരന്തങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിിയാാതിിരിിക്കാാൻ അധിികാാരിി
കൾക്കൊ�ൊപ്പംം പ്രിിന്റ്്, ടിി.വിി.മാാധ്യയമങ്ങളുംം കൊ�ൊക്കോ�ോക്കോ�ോളാാ കമ്പനിിക്കുവേ�ണ്ടിി പ്രവര്ത്തിിച്ച അതിി
ദാാരുണമാായ ഒരു ചരിിത്രത്തിിന്റെ� രക്തസാാക്ഷിിയാായിിട്ടാാണ്് പ്ലാാച്ചിിമടവാാസിികളുംം നേ�തൃത്വവത്തിിൽ
നിിന്ന മയിിലമ്മയുംം മാാറിിത്തീീര്ന്നത്്.
“നിിന്റെ� ശരീീരത്തെ� നീീ മൂടിിക്കെ�ട്ടിിയ
പന്തലിിനു പുറത്തു കിിടത്തിി
എന്നാാൽ നിിന്റെ� മനസ്സ്്
പന്തലിിനകത്തുംം പുറത്തുംം തണല്കൊ�ൊടുത്ത്്
ഉയരങ്ങളിിൽ നിിന്നു.
ഒരു ചോ�ോദ്യയത്തിിനുംം ഉത്തരംം മുട്ടിിപോ�ോവാാത്ത
മൃഗീീയ ഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്റെ�
അഞ്ചഞ്ചു വര്ഷങ്ങൾക്കിിടയിിലെ�
അഞ്ചഞ്ച്് നയാാപൈൈസാാകളിിലാാണ്് ഇന്നുംം അവര്.”
					
–മയിിലമ്മ
പ്ലാാച്ചിിമട കൊ�ൊക്കോ�ോക്കോ�ോളാാവിിരുദ്ധസമരംം ലോ�ോകംം ഏറ്റെെടുത്തതിിനുശേ�ഷമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിിലാാണ്്
പ്രാായംം ചെ�ന്ന്് രോ�ോഗിിയാായ അവര് അന്തരിിച്ചത്്. ഈ കാാലത്ത്് സമരക്കാാര് രണ്ടുപക്ഷമാായിി
മാാറിിയിിരുന്നു. അതിിനാാൽ മയിിലമ്മയുടെെ ഭൗ�തീീകശരീീരംം സമരപ്പന്തലിിൽ വയ്ക്കുന്നതിിന്് സമര
ക്കാാര് താാല്പര്യം�ം കാാണിിക്കാാതിിരിിക്കുകയുംംപൊ�ൊരിിവെ�യിിലിിൽഅവരുടെെഭൗ�തീീകശരീീരംം വയ്ക്കുകയുംം
ചെ�യ്യേ�ണ്ടുന്ന ഒരു സംംഭവംം ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. എന്നാാൽ അവരുടെെ ആശയങ്ങൾ, അവരുടെെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെെ ജനകീീയ പിിന്തുണ, ആ സമരപ്പന്തലിിനുംം ഉയരത്തിിൽ എല്ലാാ മനുഷ്യയര്ക്കുംം
തണുപ്പു നല്കിി എന്ന്് കവിി വിിലയിിരുത്തുന്നു.
അപ്പോ�ോഴുംം മറ്റൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യം�ം അവശേ�ഷിിക്കുന്നു. ഒരു ചോ�ോദ്യയത്തിിനുംം ഉത്തരംം മുട്ടിിപ്പോ�ോവാാത്ത
മൃഗീീയ ഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്റെ� അഞ്ചഞ്ചുവര്ഷങ്ങളിിൽ ഭരിിക്കുന്നവര് അവര് എത്ര ലളിിതമാായിിട്ടാായിി
രുന്നു ഇത്തരംം കാാര്യയങ്ങളെ� കണ്ടിിരുന്നത്് എന്നുകൂടിി ഈകവിിത വിിമര്ശിിക്കുന്നുണ്ട്്. അഞ്ചഞ്ചു
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നയാാപൈൈസകളിിൽ കണ്ണുനട്ടവരാായിിരുന്നു ഈ അധിികാാരിികൾ. അവര് പരിിസ്ഥിിതിിയെ� ഓരോ�ോ
ദിിവസവുംം തകര്ക്കുന്നതിിന്് യാാതൊ�ൊരു തത്വവദീീക്ഷയുംം ഇല്ലാാതെ� ശ്രമിിക്കുന്നവരാാണ്് എന്നുംം കവിിത
വിിലയിിരുത്തുന്നു.
പരിിസ്ഥിിതിി രാാഷ്ട്രീീയംം എഴുതുന്ന മനോ�ോജിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയാാണ്് അപ്പാാരറ്റസ്്.
“കശുമാാങ്ങയെ�പ്പോ�ോലെ� ചിിരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് വേ�നക്കാാലംം
പറുങ്കിിമാാന്തണുപ്പാായിി തണുത്തിിട്ടുണ്ട്് മഴക്കാാലംം
കുലഞ്ഞാാടിിയിിട്ടുണ്ട്് പള്ളിിക്കൂടമടപ്പ്്
തുമ്പിികളാായിി തേ�ൻതൂവിി പറന്നിിട്ടുണ്ട്് ഹെ�ലിികോ�ോപ്ടര്
അതുംം നോ�ോക്കിി തുള്ളിിച്ചാാടിിയിിട്ടുണ്ട്് തയ്യുകൾ.
പൂത്തുലഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്് വൃശ്ചിികംം
കശുവണ്ടിി പൂളിിമുറിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് കൈൈകൾ
തൊ�ൊലിി പൊ�ൊളിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്് ചൊ�ൊനപറ്റിിയ കവിിളുകൾ
എറിിഞ്ഞു താാഴ്ത്തീീട്ടുണ്ട്്
ചിില്ലിിക്കൊ�ൊമ്പിിലെ� ഗരുഡൻ തൂക്കത്തെ�”
				
–അപ്പാാരറ്റസ്്
അപ്പാാരറ്റസ്് എന്ന വാാക്ക്് ഫൂക്കോ�ോ എന്ന ചിിന്തകന്റെ� വീീക്ഷണത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അപ്പാാര
റ്റസ്് എന്നതിിനു രണ്ടു വിിശദീീകരണങ്ങൾ ഇവിിടെെ കവിി നൽകുന്നുണ്ട്്. അപ്പാാരറ്റസ്് പരീീക്ഷണസാാ
മഗ്രിി എന്നുംം, സ്റ്റേ�റ്റ്് അഥവാാ ഭരണകൂടംം ജനങ്ങളെ� മെെരുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന ഭരണ ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നുമാാണ്് ആ പ്രയോ�ോഗത്തെ� അര്ത്ഥമാാക്കുന്നത്്. നമുക്ക്് ഏറെെ പരിിചയമുള്ള കേ�രളത്തിിന്റെ�
പരിിസ്ഥിിതിിദുരന്തമാായിിമാാറിിയകാാസര്കോ�ോഡ്്പ്രദേ�ശത്തെ�, എൻഡോ�ോസൾഫാാൻ ദുരന്തമാാണ്്
എംം.ബിി.മനോ�ോജിിന്റെ� ഈ കവിിതയുടെെ ഇടംം. അവിിടുത്തെ� ആളുകൾ പരീീക്ഷണ സാാമഗ്രിികൾ
പോ�ോലെ�യൊ�ൊ, ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങൾ പോ�ോലെ�യോ�ോ തകര്ന്നടിിഞ്ഞതിിനെ�ക്കുറിിക്കുന്ന അതിി
ദാാരുണമാായ വിിശകലനമാാണ്് ഈ കവിിത.
കുട്ടിികൾക്കുംം നാാട്ടുകാാര്ക്കുംം മുന്നിിലേ�ക്ക്് സന്തോ�ോഷത്തിിന്റേ�യുംം ആഹ്ലാാദത്തിിന്റേ�യുംം ദിിനങ്ങ
ളാായിിട്ടാായിിരുന്നു എൻഡോ�ോസൾഫാാൻ എന്ന മാാരകവിിഷംം തളിിക്കുന്ന ഹെ�ലിികോ�ോപ്ടറുകൾ പറന്നെ�
ത്തിിയത്്. ഇതു മനസ്സിിലാാകാാതിിരുന്ന നാാട്ടുകാാരാായ എല്ലാാവര്ക്കുംം ആനന്ദമാായിിരുന്നു. അവര്ക്ക്്
കയ്യെ�ത്തുംം ദൂരത്തൂടെെയാായിിരുന്നു അവ പറന്നിിരുന്നത്്. അങ്ങനെ� ഓരോ�ോ ഋതുവുംം കടന്നുപോ�ോയിി.
പിിന്നീീടാാണ്് അവരറിിഞ്ഞത്് ഇത്് അവര്ക്ക്് ആനന്ദവുംം ആഹ്ലാാദവുംം തരുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന്്.
“തുമ്പിികളല്ല
തേ�നല്ല
മഴയല്ല
കുലഞ്ഞാാടുന്ന പച്ചക്കൊ�ൊമ്പുകളല്ല
അവ
ആയുധമിില്ലാാത്തവര്ക്കു മുകളിിലൂടെെ
യുദ്ധംം നടത്തുന്ന വിിഷംം നിിറച്ച അപ്പാാരറ്റസ്്”
					

–അപ്പാാരറ്റസ്്

ആയുധമിില്ലാാത്ത പാാവപ്പെ�ട്ട മനുഷ്യയര്ക്കുമുകളിിൽ വന്നുവീീണ മാാരകാായുധങ്ങളാായിിരുന്നു ഈ
വിിഷമഴ എന്ന്് വളരെെ വൈൈകിിയാാണ്് ജനങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയത്്. സാാധാാരണമനുഷ്യയരെെ
അധിികാാരംം പലവിിധത്തിിൽ മെെരുക്കിിയുംം പുതിിയകാാലത്തിിൽ ആശ്രിിതരാായുംം നിിര്ത്താാറുണ്ട്്.
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അത്തരത്തിിൽ അവരെെ അടിിമപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഒരു പരീീക്ഷണമാായിിരുന്നു ഈ വിിഷമഴ എന്ന്് വളരെെ
വൈൈകിിമാാത്രംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു. അവരുടെെ നിിത്യയജീീവിിതംം സ്തംംഭിിച്ചു. എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് ജനിിക്കുന്ന കുഞ്ഞു
ങ്ങൾക്ക്് അംംഗവൈൈകല്യയവുംം ജനിിതകവൈൈകല്യയവുംം വരുന്നു എന്ന്് അവര് ആലോ�ോചിിച്ചു. അതിിന്റെ�
കാാരണംം തിിരഞ്ഞു. നദിികളിിലെ�, ജലാാശയങ്ങളിിലെ� മീീനുകളുംം ജീീവിികളുംം ചത്തൊ�ൊടുങ്ങിിയപ്പോ�ോഴുംം,
തുമ്പിികളുംം പറവകളുംം ചത്തൊ�ൊടുങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ മറ്റേ�തോ�ോ കാാരണമാാണെ�ന്ന്് കരുതിിയ ഒരു ദേ�ശത്തെ�
ജനത തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു. വളരെെ വൈൈകിി മാാത്രംം. വിിഷമഴയാാകുന്നു തങ്ങൾക്കുമേ�ൽ അധിികാാരിികൾ
വര്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്് എന്ന്്. എന്നാാൽ അധിികാാരിികൾ ആ ജനതയെ� ഒരു രാാജ്യയത്തിിലെ�
പൗൗരരാായിിപ്പോ�ോലുംം ഗണിിക്കാാൻ എത്രയോ�ോ വലിിയ സമരംം വേ�ണ്ടിി വന്നു എന്നതാാണ്് പിിന്നീീടുള്ള
അനുഭവംം.
“കശുമാാങ്ങാാ പഴുത്തുവീീണളിിയുന്ന വഴിി
നെ�ഞ്ചത്ത്് ഈര്ക്കിിൽ കൊ�ൊണ്ട്് കൂടുണ്ടാാക്കിിയ കുട്ടിികൾ
അവിിടെെ പറവകൾ ഇരിിക്കുന്നു പറക്കാാനാാവാാതെ�
ചൊ�ൊനയൊ�ൊട്ടിിയ കണ്ണുകൾ
അതിിലെ�ല്ലാം�ം പൂവുകൾ വിിടരാാനാാവാാതെ�
തുള്ളിിക്കളിിക്കേ�ണ്ട കാാലുകൾ
അതിിൽ നിിറയെ� വലിിയവരാാവേ�ണ്ട പിിടയൽ
പുതുമണ്ണ്് തെ�ളിിയുന്ന പറമ്പ്്
അതിിനുമേ�ൽകിിടക്കുന്ന കളിിപ്പാാട്ടങ്ങൾ.”
മരിിച്ചുപോ�ോയ കുട്ടിികളുടെെ വീീടുകളാാണ്് ആ ഗ്രാാമങ്ങളിിൽ ഒന്നടങ്കമാായുള്ളത്്. അവരെെ കശുമാാവ്്
സന്തോ�ോഷിിപ്പിിക്കുന്നിില്ല. കശുമാാങ്ങകൾ പഴുത്തു വീീണളിിയുന്ന പറമ്പുകളാായിി അവ മാാറിിയിിരിിക്കു
ന്നു. നെ�ഞ്ചത്ത്് വാാരിിയെ�ല്ലുതെ�ളിിഞ്ഞ അവസ്ഥയിിൽ ചലിിക്കാാൻ കൂടിികഴിിയാാത്ത കുരുന്നുകൾ.
അവരുടെെ ശരീീരംം പറവകൾ പോ�ോലെ� പറക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നവ. എന്നാാൽ അതിിനു കഴിി
യാാത്തതാായിി തീീരുന്നു. കണ്ണുകൾ ചൊ�ൊനയൊ�ൊട്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. വിിടരാാൻ കൊ�ൊതിിക്കുന്ന പൂവുകളാായ
മുഖങ്ങൾ. എന്നാാൽ അതിിനു തുള്ളിിക്കളിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നിില്ല. മരിിച്ച കുട്ടിികളെ� അടക്കിിയ സ്ഥല
ങ്ങളിിൽ പുതുമണ്ണ്് തെ�ളിിഞ്ഞു കിിടക്കുന്നു. അവിിടെെ ആ കുഴിിക്കു മുകളിിൽ കളിിപ്പാാട്ടങ്ങൾ കിിടക്കുന്നു.
ഇത്രയുംം ദാാരുണമാായ ഒരു അവസ്ഥയെ�, പരിിസ്ഥിിതിി ദുരന്തത്തെ�, കവിികളുംം കലാാകാാരൻ
മാാരുംം മാാധ്യയമങ്ങളുംം എഴുത്തുകാാരുംം സംംഘടിിതമാായിി പ്രതിിഷേ�ധിിച്ചിിട്ടുംം എത്രയോ�ോ വൈൈകിിയാാണ്്
എൻഡോ�ോസൾഫാാൻ ദുരിിതബാാധിിതര്ക്ക്് ഏതെ�ങ്കിിലുംം അല്പംം കനിിവു ലഭിിച്ചത്് എന്നത്് മറ്റൊ�ൊരു
ഭീീതിിതമാായ സത്യയമാാണ്്. അധിികാാരിികൾ അവരുടെെ ലാാഭംംമാാത്രംം നോ�ോക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ അവര്ക്ക്്
യാാതൊ�ൊരുപരിിഗണനയുംം ഇല്ലാാത്തഒന്നാായിി മാാറിിത്തീീര്ന്നിിരിിക്കുന്നു. പുതിിയ കാാലഘട്ടത്തിിൽ
കേ�രളംം കണ്ട രണ്ടു പരിിസ്ഥിിതിി ദുരന്തങ്ങളെ� കവിിതയ്ക്കു വിിഷയമാാക്കിി അതിിനൊ�ൊപ്പംം ഐക്യയപ്പെ�ടു
കയാായിിരുന്നു എംം.ബിി. മനോ�ോജ്് ഈ കവിിതകളിിലൂടെെ എന്നു കാാണാാവുന്നതാാണ്്.

ഡോ�ോ. എ.കെ�. വാാസു
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിൽ തൃക്കാാക്കര തെ�ങ്ങോ�ോട്ടിിൽ ജനനംം. തൃക്കാാക്കര ഭാാരത്് മാാത, എറണാാകുളംം
മഹാാരാാജാാസ്്, മൂവാാറ്റുപുഴ നിിർമ്മല കോ�ോളജുകളിിൽ ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. UCTE മൂവാാറ്റുപുഴയിിൽ
B.Ed. കേ�രളാാ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് MPhil, PhD നേ�ടിി. ദലിിത്് സ്റ്റുഡൻസ്് മൂവ്്മെെൻറിിന്റെ� (DSM)
സ്ഥാാപക പ്രസിിഡണ്ട്്, ഉത്തരകാാലംം വെ�ബ്് പോ�ോർട്ടൽ നടത്തിിപ്പിിൽ പങ്കാാളിി. ആലുവ ഗവ. ഗേ�ൾസ്്
ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി സ്കൂളിിൽ അദ്ധ്യാാ�പകൻ.

അധിികാാരത്തിിന്റെ� പ്രതിിരോ�ോധ പാാഠങ്ങൾ
അനുഷ ഇ.

ഗവേ�ഷക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗവൺമെെന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്

സാാഹിിത്യയ പാാഠങ്ങൾ ഒരേ�സമയംം സാംം�സ്കാാരിിക പാാഠങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. ഭാാഷയേ�യുംം സാാഹിി
ത്യയത്തേ�യുംം പൊ�ൊതു ജ്ഞാാന വ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെ ഭാാഗമാായൊ�ൊ വിിമർശനമാായൊ�ൊ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ
സാാധിിക്കുംം. ചരിിത്രത്തോ�ോടുംം ഒരേ� സമയംം സംംസ്കാാരത്തോ�ോടുംം നിിരന്തരംം സംംവദിിക്കുന്ന ഒന്നാായിി
സാാഹിിത്യയ പാാഠങ്ങൾ മാാറുന്നതാായിി കാാണാംം�. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതു/സ്വവകാാര്യയ ഇടങ്ങളുമാായിി
സംംവദിിക്കുന്ന കാാവ്യയലോ�ോകത്തെ� വർത്തമാാനകാാല കവിിത അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. അധിികാാരത്തിി
നെ�തിിരെെയുള്ള ഒരു ബദൽ പറച്ചിിലെ�ന്നോ�ോണംം വർത്തമാാനകാാലത്ത്് കവിിത നമ്മോ�ോട്് നിിരന്തരംം
സംംവദിിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിിൽ പൊ�ൊതുബോ�ോധ നിിർമ്മിിതിിയിിലെ� അധിികാാരത്തിിന്റെ� നോ�ോട്ടങ്ങളെ�
പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് അശ്വവനിി എ. പിിയുടേ�ത്്. വാാർത്തയുടെെ വ്യാാ�പനംം, പൗൗര
സമൂഹത്തിിന്റെ� തുടക്കംം, പൊ�ൊതു (public) എന്ന്് വിിളിിക്കാാവുന്ന നിിരവധിിയാായ സാാമൂഹിിക സ്വവത്വവ
ങ്ങളുടെെ രൂപീീകരണംം തുടങ്ങിി നിിരവധിി സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങൾ ചേ�ർന്ന്് പൊ�ൊതു അഭിിപ്രാായ
(general opinion) എന്ന സങ്കല്പനത്തെ� പൊ�ൊതുജനാാഭിിപ്രാായംം (Public opinion) എന്നാാക്കിി
പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തതോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് മധ്യയവർഗ്ഗ പൊ�ൊതുമണ്ഡലംം ഉത്ഭവിിച്ചതെ�ന്ന്്
ഹേ�ബർമാാസ്് വിിലയിിരുത്തുന്നു. അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകൾ ഒരേ� സമയംം മധ്യയ വർഗ്ഗ പൊ�ൊതുമണ്ഡ
ലത്തിിനുളളിിൽ വർത്തിിക്കുന്ന ഒന്നാാണെ�ങ്കിിൽ കൂടിിയുംം, അതേ�സമയംം മധ്യയവർഗ്ഗ പൊ�ൊതുമണ്ഡ
ലത്തിിലെ� ശരിികേ�ടുകളെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. നവ മാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം, മുഖ്യയധാാരാാ
മാാസിികകളിിലുംം തന്റേ�താായ ഇടംം കണ്ടെ�ത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് അശ്വവനിിയുടേ�ത്്.
നിിലനിില്ക്കുന്ന പാാട്രിിയാാർക്കിിക്കുള്ളിിൽ നോ�ോട്ടംം പോ�ോലുംം അധിികാാര ചിിഹ്നമാായിി വർത്തിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. സദാാ ആചാാരങ്ങളാായിി പുലർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന ഇത്തരംം അധിികാാര ഇടങ്ങളെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്ത്്
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അശ്വവനിി എ. പിി യുടെെ കവിിതകൾ മുന്നോ�ോട്ട്് വരുന്നത്്. അധിികാാരത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മ
രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്് കുടുംംബത്തിിൽ നിിന്നാാരംംഭിിച്ച്് രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� അതിിരുകളെ�
ദേ� ദിിക്കുന്ന ചിിന്തകൾ എന്ന നിിലയിിൽ അശ്വവനിിക്കവിിതകളിിലെ� പെ�ൺകാാഴ്ചയുടെെ പ്രതിിരോ�ോധംം
എത്തരത്തിിലാാണെ�ന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം. ഫെ�യ്്സ്് ബുക്കിിൽ ആദ്യം�ം എഴുതിി
വന്നതുംം പിിന്നീീട്് മുഖ്യയധാാര മാാസിികകളിിലെ� കലാാലയ പേ�ജുകളിിൽ ഇടംം പിിടിിച്ചു മാായ കവിിതക
ളേ�യുംം വിിരൽച്ചൊ�ൊരുക്ക്് എന്ന കവിിതാാ സമാാഹാാരത്തേ�യുംം, അശ്വവനിി എ. പിിയുടെെ ഫെ�യ്്സ്് ബുക്ക്്
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വാാളിിലെ� കവിിതകളിിലെ� കമന്റുകൾ, ഷെ�യറുകൾ എന്നിിവ നിിർമ്മിിച്ച രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�യുംം പുനർവിിചിി
ന്തനംം ചെ�യ്ത്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ പഠനംം മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോവുന്നത്്. സൂക്ഷ്മ രാാഷ്ട്രീീയംം പുലർത്തുന്ന ഈ
കവിിതകൾ എന്ത്് കൊ�ൊണ്ട്് മുഖ്യയധാാര പേ�ജുകളിിൽ നിിന്ന്് അകന്ന്് നിില്ക്കുന്നു എന്നന്വേ�േഷിിക്കുന്നതുംം
ഈ പഠനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്.
ഡോ�ോ. രോ�ോഷ്്നിി സ്വവപ്ന, ഡോ�ോ. എംം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിിരിി എന്നിിവർ ‘എഴുത്ത്്’ മാാസിികയിിൽ
ക്യാാ�മ്പസ്് കവിിതകളെ�ക്കുറിിച്ച്് എഴുതിിയ ലേ�ഖനങ്ങൾ, ജയപ്രകാാശ്് എറവ്് സാാഹിിത്യയവിിമർശന
ത്തിിൽ എഴുതിിയ ലേ�ഖനംം, ഡോ�ോ. എംം. കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിിരിി സാാഹിിത്യയ സംംവേ�ദനത്തിിൽ അശ്വവനിി
കവിിതകളെ� മുൻനിിർത്തിി എഴുതിിയ പ്രണയത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം റിിപ്പബ്ലിിക്ക്് എന്ന
ലേ�ഖനംം തുടങ്ങിിയവയാാണ്് പഠനത്തിിന്റെ� പൂർവ്വ പഠനങ്ങൾ എന്ന നിിലയിിൽ ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്്. സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രമാാണ്് പഠനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. അധിികാാരംം,
ഇടംം, നോ�ോട്ടംം എന്നീീ കീീവേ�ർഡുകളെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്് അശ്വവനിിക്കവിിതകളെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്ത്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പഠനംം മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോകുന്നത്്.
അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകൾ ഒരു കവിിതയിിൽ നിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയിിലേ�ക്ക്് പോ�ോവുമ്പോ�ോൾ
പ്രമേ�യപരമാായുംം ഘടനാാപരമാായുംം ഏറെെ വൈൈവിിധ്യംം� പുലർത്തുന്ന കവിിതകൾ കൂടിിയാാണവ.
ഭാാഷാാപരമാായ പുതുമയല്ല മറിിച്ച്് പ്രമേ�യപരമയ പുതുക്കൽ അതൊ�ൊരു അനുഭവ പരിിസരമാാക്കുന്ന
തലംം അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ ഉണ്ട്്. തലതൊ�ൊട്ടപ്പൻമാാരിില്ലാാത്ത കവിിതകളോ�ോടാാണ്് തനിിക്കിി
ഷ്ടംം എന്ന തന്റെ� നിിലപാാട്് വ്യയക്തമാാക്കിിയ എഴുത്തുകാാരിിയാാണ്് അശ്വവനിി. ഒരു വ്യയക്തിിയാാവട്ടെെ
വ്യയക്തിിയുടെെ വൈൈകാാരിിക പരിിസരമാാകട്ടെെ, കുടുംംബമാാകട്ടെെ, സമൂഹമാാകട്ടെെ രാാഷ്ട്രത്തിിലേ�ക്ക്് വിിക
സിിക്കുന്ന എല്ലാാ വ്യയവഹാാരിിക ഇടങ്ങളെ�യുംം രാാഷ്ട്രീീയജാാഗ്രതയോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്ന കവിിതകൾ
കൂടിിയാാണവ. “പ്രണയത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം റിിപ്പബ്ലിിക്കാാണ്് അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകൾ
വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. വിിലക്കുകളുടെെയുംം അതിിരുകളുടെെയുംം തുറിിച്ചു നോ�ോട്ടങ്ങളുടെെയുംം സദാാചാാര
വിിചാാരണകളുടെെയുംം അടഞ്ഞ ലോ�ോകത്തെ� അത്് പുറത്ത്് നിിർത്തുന്നു. നിിരീീക്ഷണ ക്യാാ�മറകളുടെെ
ഒളിിനോ�ോട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിിലാാണ്് നിിങ്ങൾ എന്ന്് എപ്പോ�ോഴുംം ഓർമ്മിിപ്പിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ലോ�ോകംം,
പ്രണയംം എവിിടെെയുംംഎപ്പോ�ോഴുംം കുറ്റമാായിി മാാറ്റുന്ന ലോ�ോകംം, ഒരു ചുംംബനംം കൊ�ൊണ്ട്് പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിി
ക്കുന്ന ലോ�ോകംം–അവിിടെെ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിി തന്റെ� സമാാന്തര ലോ�ോകംം രചിിക്കുന്നത്്” (എംം.
കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിിരിി 2019:16). അത്തരമൊ�ൊരു ലോ�ോകത്തിിന്റെ� നോ�ോട്ടത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�
പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് അശ്വവനിിയുടെെ ‘ചുംംബനങ്ങളെ� സ്വവതന്ത്രമാാക്കുക’ എന്ന കവിിത.
കാാഴ്ച എന്നാാൽ ഒരു വസ്തുവിിനെ� ഒന്നടങ്കംം വിിവരിിക്കുകയെ�ന്ന പ്രക്രിിയയിിലെ� അധിികാാരത്തിിന്റെ�
സദാാചാാരത്തിിന്റെ� നോ�ോട്ട (gaze)ങ്ങളെ� പ്രശ്ന വത്്ക്കരിിക്കുന്ന ഒന്ന്് കൂടിിയാാണെ�ന്ന ആശയംം കവിിത
പകുത്തു നല്കുന്നുണ്ട്്.
“എവിിടെെ വച്ചാാണ്്, എന്നാാണ്് നാാമൊ�ൊന്ന്് ചുംംബിിക്കുക
‘അവരുടെെ കണ്ണുകളിിൽ
പ്രണയംം നിിറഞ്ഞ്് കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു
ചെ�മ്മണ്ണിിൽ കുതിിർന്ന ചുംംബനത്തിിനാായിി
അവർ മഴക്കാാല ക്കാാലത്തെ� പാാടവരമ്പത്തേ�ക്ക്് പോ�ോയിി
ചെ�ന്തീീയിിൽ കലർന്നനോ�ോട്ടങ്ങൾക്കിിടയിിൽപ്പെ�ട്ട്്
പൊ�ൊള്ളലേ�റ്റവർ മടങ്ങിി
ഒടുവിിൽ തിിയേ�റ്ററിിന്റെ� അരണ്ട വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ മിിഴിി കൊ�ൊടുക്കാാതെ� വിിരൽ ചൊ�ൊരുക്കാാതെ� ചുണ്ടുകൾ
ഒന്നുരുമ്മിി തുടങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ ചുറ്റിിലുംം ക്യാാ�മറകൾ പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിരിിച്ചു
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പെ�ട്ടെെന്ന്് ലോ�ോകംം പൊ�ൊട്ടിിത്തെ�റിിച്ചു.
			ചുംംബനങ്ങളെ� സ്വവതന്ത്രമാാക്കുക, മാാധ്യയമംം 2019
പൗൗരസമൂഹ (civil Socity) ത്തിിലെ� കാാണപ്പെ�ടുന്ന ലോ�ോകത്തിിൽ ഒരു സാാധാാരണ കാാണിി
(viewer) അഥവാാ കാാഴ്്ച്ചക്കാാരന്റെ� നോ�ോട്ടത്തിിൽപ്പോ�ോലുംം ഒരു ക്യാാ�മറയുടെെ കണ്ണുകൾ പതിിയിിരിിക്കു
ന്നുണ്ടെ�ന്ന തലത്തെ�കവിിത പകുത്ത്് തരുന്നു. ഓരോ�ോ കാാഴ്ചയുംം അത്രയുംം നിിഷ്കളങ്കമാായ ഒന്ന്് മാാത്ര
മല്ലന്നുംം കാാണപ്പെ�ടുന്ന ലോ�ോകത്തിിൽ രാാഷ്ട്ര സമൂഹംം (Political Socity) ഒരു അപര സ്വവത്വവത്തെ�
നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. അത്തരത്തെ� അപര സ്വവത്വവത്തെ�ച്ചൂഴ്ന്നുള്ള നോ�ോട്ടങ്ങൾ അധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം
സദാാചാാരത്തിിന്റേ�ത്് കൂടിിയാാണെ�ന്നുംം അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകൾവിിളിിച്ച്് പറയുന്നുണ്ട്്.
സമൂഹത്തിിലെ� നിിലനിില്ക്കുന്ന ലിംം�ഗരാാഷ്ട്രീീയത്തിിലെ� ബൈൈനറിികളെ� പൊ�ൊളിിയ്ക്കുന്ന കവിിതകൾ
കൂടിിയാാണ്് അശ്വവനിിയുടേ�ത്്. “ആണധീീശത്വംം� മാാന്യയമാായ (gentle) ഒരു തരംം അതിിക്രമമാാണ്്.
അതു കാാണാാനാാവാാത്തതുംം പ്രതീീകക്രമങ്ങളിിലൂടെെ വിിനമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതുംം ആണ്്. സമൂഹത്തിിൽ
സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി സംംഭവിിക്കുന്നത്് എന്ന നിിലയിിൽ പലപ്പോ�ോഴുംം കടന്ന്് വരുന്നത്് കൂടിിയാാണത്്”
(പിിയറിി ബോ�ോർദ്യുു 2001:54). അനുഷ്ഠാാനാാത്മകമാായ പുരാാവൃത്ത സജ്ജമാായ പഴയ കാാലത്തുംം തുടർ
ന്നുള്ള നിിയമ വ്യയവസ്ഥയുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, കോ�ോടതിി, ഭരണംം തുടങ്ങിി ജനാാധിിപത്യയ സമൂഹത്തിിന്റെ�
തന്നെ� ആകെ�ത്തുകയിിലുംം സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്ന നിിലയിിൽ ഒരു വ്യയവസ്ഥയ്ക്കകത്തെ� സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ
അനുഭവ ഘടന (doxic experience ) വർത്തിിക്കുന്നതാായിി പിിയറിി ബോ�ോർ ദ്യുു നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ബോ�ോധ ഘടനയേ�യുംം വസ്തുനിിഷ്ഠ ഘടനയേ�യുംം പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഡോ�ോക്സിിക്്
എക്സ്്പീീരിിയൻസ്്. പെ�ൺ/ആൺ എന്നീീ ബൈൈനറിികളെ� ഒന്നുകൂടിി ഊട്ടിി ഉറപ്പിിക്കുന്നതുംം, ഈ
വിിഭജനങ്ങൾ സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണെ�ന്ന തോ�ോന്നൽ ഉളവാാക്കുന്നതുമാായ ഒരു തലംം കൂടിിയാാണിിത്്.
അതിിനാാൽ ഇതിിനകത്തെ� അഗാാധ ബലപ്രയോ�ോഗങ്ങളെ� സമൂഹംം പലപ്പോ�ോഴുംം കാാണാാറിില്ല.
അശ്വവനിിയുടെെ ‘അമ്മയിില്ലാാത്ത വീീട്്’, അടയാാളംം, അവളടങ്ങൾ, പെ�ൺബുദ്ധിി, തീീണ്ടാാപ്പാാട്് ഒരു
ഇഷ്ടബലിി തുടങ്ങിിയ കവിിതകൾ അധിികാാരത്തിിന്റെ� ബൈൈനറിികളാായിി സമൂഹംം നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത
ലിംം�ഗരാാഷ്ടീീയത്തെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�.
അമ്മയിില്ലാാത്തവീീട്് എന്ന കവിിതയിിൽ വീീടനുഭവംം നമുക്ക്് നൽകുന്ന സുരക്ഷിിതത്വവവുംം,
അതിിൽ നമ്മുടെെ ചുറ്റുപാാട്് തീീർക്കുന്ന ചിിലബോ�ോധ്യയങ്ങൾ എന്നിിവയെ� കവിിചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു.
കയറിിച്ചെ�ല്ലാാൻ വീീടിില്ലാാത്തവരുടെെ ദുഃഃഖമാാണ്്
അവരുടെെ കവിിതകളിിലിിങ്ങനെ� തടംം കെ�ട്ടിി നിില്ക്കുന്നത്്
അമ്മയൊ�ൊഴിിഞ്ഞ വീീട്ടിിൽ അവിിടെെവിിടെെയാായിി ഇപ്പോ�ോഴുമുണ്ട്്
എവിിടെെയൊ�ൊ തടഞ്ഞു വീീണ ഒരു വിിളിി എടിിയേ�.....
മോ�ോളേ� എന്നൊ�ൊരു തലോ�ോടൽ
അക്കരെെ വീീട്ടിിൽ നിിന്നുംം എത്തിി നോ�ോക്കുന്ന
ചെ�റിിയച്ഛന്റെ� കണ്ണിിൽ ഒരു ചെ�ന്നാായ
പതിിയിിരിിക്കുന്നത്് അവൾക്കറിിയാംം�
വെ�ളിിച്ചമണയുമ്പോ�ോൾ കതകിിലുംം ജനലിിലുംം നഖങ്ങൾ പോ�ോറിി
അത്് അടക്കിിപ്പറയുംം തുറക്കടിി പുന്നാാര മോ�ോളെ�......
ചുറ്റുംം ചെ�ന്നാായ്ക്കൾ തുറിിച്ച്് നോ�ോക്കുന്ന ഒരു ലോ�ോകത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാൻ അമ്മയോ�ോർമ്മകളിിൽ
നിിന്ന്് ശക്തിി നേ�ടുന്ന ഒരു പെ�ൺകുട്ടിിയെ� അമ്മയിില്ലാാത്ത വീീട്് എന്ന കവിിതയിിൽ കാാണാംം�. സീീതാാ
ശുദ്ധിി എന്ന കവിിതയിിൽ സീീത എന്ന പരമ്പരാാഗത സ്ത്രീീസങ്കല്പത്തെ� സമൂഹംം പല നിിലകളിിൽ
വിിഗ്രഹവത്്ക്കരിിച്ചതിിനെ� അശ്വവനിിപ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ശുദ്ധിി, പാാതിിവ്രത്യംം�,
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എന്നീീ സമൂഹംം കല്പിിച്ചു നല്കിിയ ബോ�ോധ്യയങ്ങളെ� പൊ�ൊളിിക്കുന്ന ഒന്നാായിി കവിിത മാാറുന്നു. അനുജ
ന്റേ�യുംം, ജേ�ഷ്ഠന്റെ�യുംം, ഭൃത്യയന്റെ�യുംം അഴുക്കു പേ�റിിയിിട്ടുംം അഗ്നിിയേ�ക്കാാൾ പരിിശുദ്ധിിയുള്ളവളെ�ന്ന
പൊ�ൊതുബോ�ോധ്യയത്തെ� കവിിത പൊ�ൊളിിച്ച്് വാായിിക്കുന്നു. അഴുക്ക്് പേ�റിിയാാലുംം പുരുഷൻ കല്പിിക്കുന്ന
അഗ്നിിപരീീക്ഷയാാൽ വിിശുദ്ധയാാക്കപ്പെ�ടുംം എന്ന അധിികാാര കല്പനയെ� പരിിഹസിിക്കുകയാാണ്്
സീീതയുംം പാാഞ്ചാാലിിയുംം കവിിതയിിൽ. സീീതാാ ശുദ്ധിിയെ� പരിിശുദ്ധിിയുടെെ ട്രേ�ഡ്്മാാർക്കാായിി എക്കാാ
ലത്തുംം ഉറപ്പിിച്ചു നിിർത്തുന്ന യാാഥാാസ്ഥിിതിിക ആൺകോ�ോയ്മയെ� ചൊ�ൊടിിപ്പിിക്കാാൻ പോ�ോരുന്നതാാണ്്
അശ്വവനിിയുടെെ കവിിത
അവൾ പരിിശുദ്ധയാാണ്് പാാഞ്ചാാലിിയെ�പ്പോ�ോലെ� പതിിവ്രത
രാാജാാവിിന്റെ�, രാാക്ഷസന്റെ�, അനുജന്റെ� ഭൃത്യയന്റെ� അഴുക്ക്് പേ�റിിയിിട്ടുംം
അഗ്നിിയേ�ക്കാാൾ പരിിശുദ്ധിിയുള്ളവൾ
അവാാസാാന പരീീക്ഷയിിൽ പരാാജയപ്പെ�ട്ടവൾ
പരസ്യയ കഥയിിലെ� രഹസ്യയ നാായിിക, സീീത അവൾ പരിിശുദ്ധിിയാാണ്് 				

–സീീതാാ ശുദ്ധിി (വിിരൽച്ചൊ�ൊരുക്ക്്)

തന്റെ� ഇടത്തെ� തീീണ്ടാാപ്പാാട്് കൽപ്പിിച്ച്് മാാറ്റിി നിിർത്തിിയ തലതിിരിിഞ്ഞ ചരിിത്ര പാാoത്തെ�സ്ത്രൈൈണ
സത്തയിിയിിലൂടെെ തന്നെ� വീീണ്ടെ�ടുത്ത്് സ്വവതന്ത്രമാാകുന്നതുംം തീീണ്ടാാപ്പാാട്് ഒരു ഇഷ്ടബലിി എന്ന
കവിിതയിിൽ കാാണാംം�.
എന്റെ� ആകാാശത്തിിന്റെ� നിിറംം കറുപ്പാായിിരുന്നു
പിിന്നെ� എന്റെ� ആകാാശംം നിിങ്ങളുടേ�താായിി, എന്റെ� കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്ന്്,
നാാവുകളരിിഞ്ഞ്് എന്റെ� ചോ�ോരയിിൽ നിിങ്ങളുടെെ ആകാാശംം ചുവന്നു
അവിിടെെ എന്റെ� കാാലുകൾക്ക്് തീീണ്ടാാപ്പാാട്് തീീണ്ടാാപ്പാാട്് ഒരു ഇഷ്ടബലിി
				
–മാാതൃഭൂമിി-2016
പെ�ൺബുദ്ധിി എന്ന കവിിത മറ്റൊ�ൊരു രാാഷ്ട്രീീയ ജാാഗ്രത കൂടിിയാാണ്്. പൊ�ൊറുക്കിിത്തീീനിികളിിൽ തുടങ്ങിി
കാാട്ടിിൽ നിിന്ന്് പുരോ�ോഗമിിച്ച ആധുനിിക മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിൽ പെ�ൺബുദ്ധിി എത്തര
ത്തിിലാാണ്് പിിൻ ബുദ്ധിിയാായിി മാാറ്റപ്പെ�ട്ടതെ�ന്നുംം ആ പിിൻ ബുദ്ധിിയാാക്കലിിന്റെ� ചരിിത്രവത്്ക്കരണ
ത്തെ�യുംം കവിി ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു. വംംശനാാശംം എന്ന കവിിതയിിൽ നിിശബ്ദമാാക്കപ്പെ�ട്ട ശബ്ദങ്ങളുടെെ
പ്രതിിധ്വവനിി എന്ന നിിലയിിലാാണ്് യക്ഷിിക്കഥകൾക്ക്് വേ�റിിട്ടൊ�ൊരാാ ഖ്യാാ�നംം നൽകുകയാാണ്്.
ഏഴിിലംംപാാലയിിലെ� യക്ഷിിക്കൊ�ൊച്ച്് ഇരുട്ടിിലെ� ഓരോ�ോ
യാാമങ്ങളിിലുംം അലറിി വിിളിിച്ച്് കരയുന്നത്് കേ�ൾക്കാംം�
മുത്തശ്ശൻ പടച്ച മുത്തശ്ശിിക്കഥകൾക്ക്്
പല്ലുംം നഖവുംം മുടിിയുംം ബാാക്കിി വയ്ക്കുന്ന
പാാലപ്പൂവിിന്റെ� ഒരേ�മണംം, ഞങ്ങളാാരുംം കണ്ണുതുറന്നിില്ലകാാതു തുറന്നിില്ല
കഥയിിൽ ശ്വാാ�സംം മുട്ടിിയ ചോ�ോദ്യയങ്ങളൊ�ൊക്കെ� നാാവിിറുക്കിി അന്നേ� കൊ�ൊന്നുകളഞ്ഞു
മുത്തശ്ശൻ കഥകൾ തുടർന്നു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരുന്നു
അങ്ങനെ� അങ്ങനെ� യക്ഷിിക്കഥകൾക്ക്് വംംശനാാശംം വന്നു
				
–2017 ജനുവരിി മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്് - വംംശനാാനാാശംം
താാഴ്് വരകളുടെെ പാാട്ട്്, രാാഷ്ട്രീീയംം, തീീണ്ട (ട്ട)ക്കല്ലുകൾ എന്നീീ കവിിതകൾ നിിലനിില്ക്കുന്ന സവർണ്ണ
ഹൈൈന്ദവ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�യുംം ദേ�ശസങ്കല്പങളെ�യുംം ഒരു പോ�ോലെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്ന കവിിതക
ളാാണ്്. രക്തസാാക്ഷിി എന്ന ടാാബു എത്തരത്തിിലാാണ്് സമൂഹത്തിിൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന
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രാാഷ്ട്രീീയംം വിിളിിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്് രാാഷ്ട്രീീയംം എന്ന കവിിത:
ഉറുമ്പുകളുടെെ യൂണിിറ്റിി കണ്ടിിട്ടുണ്ടോ�ോ?
ഒരളവുകോ�ോലാാണ്് വരിി നിിരതെ�റ്റാാതെ� ലക്ഷ്യംം� ശർക്കരപ്പെ�ട്ടിി
വഴിിയിിൽ വീീണുപോ�ോകുന്നവർ രക്തസാാക്ഷിി
അണിിയെ� കൊ�ൊന്ന്് കൊ�ൊന്ന്് തിിന്ന്് തിിന്ന്് ജയ്് വിിളിിച്ച്് നേ�താാവ്് മുന്നോ�ോട്ട്്
പിിന്നിിൽ യൂണിിയന്റെ� നീീണ്ട ചരിിത്രംം
			

–രാാഷ്ട്രീീയംം (മാാധ്യയമംം 2016 ജൂലൈൈ )

താാഴ്്വരകളുടെെ പാാട്ട്് കാാശ്മീീർ പ്രശ്നത്തെ� വലിിയ രീീതിിയിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന കവിിത
കൂടിിയാാണ്്. ഖാാത്തൂൺ എന്ന കാാശ്മീീരിി കവിിയെ� ഉദ്ധരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിത മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോവുന്നത്്.
കവിിതയിിലെ� രക്തംം വാാർന്നു വീീഴുന്ന താാഴ്്വര, കുഞ്ഞിിപ്പൂക്കളുടെെ കുഞ്ഞു മുറിിവുകൾ, തടാാകത്തിിന്റെ�
നിിശ്ചലതയെ� ഭേ�ദിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഇരമ്പലുകൾ മുതലാായ ബിംം�ബങ്ങൾ കവിിതയിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയബിംം�
ബങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. താാഴ്്വരകളിിൽ നിിന്ന്് കേ�ൾക്കുന്ന “ ആസാാദിി” ഗാാനവുംം കവിിയുടെെ നിിരന്ത
രമാായ രാാഷ്ട്രീീയ ജാാഗ്രതയെ� ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിിയാാണ്്. കൊ�ൊല ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന, ക്രൂരമാായിി
ബലാാൽസംംഗംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന പീീഡിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ബാാല്യയകൗൗമാാരങ്ങളെ� കവിിത പകുത്തു തരുന്നു.
അതിിൽ മലാാലയുടെെയുംം ആസിിഫയുടെെയുംം ഒക്കെ� മുഖച്ഛാായ കാാണാംം�.
പല ഭാാര (ത) ത്തിിന്റെ� ഒരേ� ഞരക്കത്തിിൽ ഒച്ചവറ്റുമ്പോ�ോൾ
ആരോ�ോ തുടയിിൽ ശൂലംം കൊ�ൊണ്ട്് ആഞ്ഞ്് കുത്തിി
താാഴ്വരയിിൽ എവിിടെെയോ�ോ ഒരു പാാട്ട്് വീീണ്ടുംം വീീണ്ടുംം കേ�ട്ടു
ആസാാദിി......... ആസാാദിി............ ആസാാദിി........
				

–താാഴ്് വരകളുടെെ പാാട്ട്് 2018 (മാാധ്യയമംം)

തീീണ്ട (ട്ട)ക്കല്ലുകൾ എന്ന കവിിത മതത്തിിന്റെ�യുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം പേ�രിിൽ പരസ്പരംം വെ�ട്ടിിവീീ
ഴുന്ന മതമൗ�ലിികവാാദിികളുടെെ കാാലഘട്ടത്തിിൽ ദേ�വ വിിഗ്രഹങ്ങളെ�ല്ലാം�ം വെ�റുംം തീീണ്ടക്കല്ലുകളാായിി
മാാറുന്ന എന്ന വിിപരീീത ദർശനംം കവിിത പകുത്തു തരുന്നു.
എന്തൊ�ൊരു കഷ്ടമാാണെ�ന്നോ�ോ,
കല്ലു കോ�ോലങ്ങൾ ചുമന്ന്് ചുമന്ന്്
കാാലമിിങ്ങനെ� കഴുതയാാവുന്നത്്
.......
അവന്റെ� ചരിിത്രത്തിിന്് ചോ�ോരയുടെെ നിിറവുംം മണവുമാാണെ�ങ്കിിലുംം
വേ�ദമെെന്നുംം വേ�ദാാന്തമെെന്നുംം പാാടിി പുകഴ്ത്തിിയ തീീണ്ടക്കല്ലുകൾ....
ചുട്ട മണലിിൽ ചുവട്് വെ�ന്തപ്പോ�ോൾ ഇത്തിിരിി
അകലെ� മരുപ്പച്ച കാാട്ടിിയ പഥിികനെ� പിിന്നയാാരുംം കണ്ടിിട്ടേ�യിില്ല
എന്നിിട്ടുംം ഓന്റെ� പേ�രിിൽ ഞാാനുംം നീീയുംം വെ�ട്ടിി വീീഴുന്നു
ഞങ്ങളുടെെ ലിംം�ഗംം ചിികഞ്ഞവനെ�, എന്റെ�യുംം നിിന്റെ�യുംം
കാാതിിൽ ഈയംം ഉരുക്കിിയവനെ� പിിന്നെ�
നാം�ം കണ്ടത്് കറിിച്ചട്ടിിയിിൽ ഇഞ്ചിിയുംം
മുളകുംം സമംം സമംം പൊ�ൊരിിഞ്ഞപ്പോ�ോ വെ�ന്തുപൊ�ൊങ്ങിിയ
വിിശപ്പിിലാായിിരുന്നു പശുഓന്റെ� അമ്മൂമ്മയാാണ്് പോ�ോലുംം!
തീീണ്ട (ട്ട)ക്കല്ലുകൾ
				

–വിിരൽച്ചൊ�ൊരുക്ക്്)
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അവളുംം അവനുംം അല്ലാാത്ത ഒരു ജന്റർ പൊ�ൊസിിഷനുംം അഥവാാജന്റർ ന്യൂൂട്രൽ അവസ്ഥയെ�ക്കൂടിി
വ്യയക്തമാാക്കുന്ന കവിിത കൂടിിയാാണ്് ഇതെ�ന്ന്് പറയാംം�. ബഹുസ്വവരംം കൂടിിയാാണെ�ന്ന്് ഒരു തരത്തിിൽ
പറയാംം�.
അശ്വവനിി എ.പിി.യുടെെ ഫെ�യ്്സ്് ബുക്് കവിിതകളിിലെ� കമന്റുകൾ ഷെ�യറുകൾ എന്നിിവയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയംം എടുത്ത്് പറയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. നിിലനിില്ക്കുന്ന സദാാചാാര ബോ�ോദ്ധ്യയത്തെ�, ശുദ്ധാാശുദ്ധിി സങ്കല്പ
ങ്ങളെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന കവിിതകൾക്ക്് ഫെ�യ്്സ്് ബുക്് വാാളിിൽ തെ�റിി വിിളിികളുംം അപഹാാസ്യയമാായ
കമന്റുകളുംം കടന്നു വരുന്നതാായിി കാാണാംം�. എന്നാാൽ ഇത്തരംം കമന്റുകളോ�ോടൊ�ൊന്നുംം ഈ കവിി
പ്രതിികരിിച്ചതാായിി കാാണുന്നിില്ല. വളരെെയധിികംം ഷെ�യർ ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട കവിിതകൾ അശ്വവനിി തൽക്ഷ
ണംംതന്റെ� വാാളിിൽ നിിന്ന്് നീീക്കിിയതാായുംം അത്് മുഖ്യയധാാര മാാസിികകളിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചതാായുംം
ഈ കവിിതകൾ ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്് വാാളിിൽ വീീണ്ടുംം അപ്്ലോ�ോഡ്് ചെ�യ്തതാായുംം കാാണാംം�. കുരീീപ്പുഴയെ�
പ്പോ�ോലുള്ള കവിികൾ തങ്ങളുടെെ ഫെ�യ്്സ്് ബുക്് പേ�ജിിൽ പുതുവാായനക്കവിിതകളാായിി തീീണ്ട ( ട്ട)
ക്കല്ലുകൾ, സീീതാാ ശുദ്ധിി തുടങ്ങിിയ കവിിതകളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയതാായിി കാാണാംം�. അശ്വവനിിയുടെെ
കവിിതകൾ അച്ചടിിച്ചു വരുന്ന മാാസിികകളുംം ആ കവിിതയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ജാാഗ്രത തുറന്നു കാാട്ടുന്ന ഒന്നു
കൂടിിയാാണ്്. ദേ�ശാാഭിിമാാനിി, മാാധ്യയമംം, തുടങ്ങിിയ മാാസിികകളിിലാാണ്് നിിലനിില്ക്കുന്ന ദേ�ശ-ലിംം�ഗ സങ്കല്പ
ങ്ങളെ�യുംം, സവർണ്ണഹൈൈന്ദവ ബോ�ോധത്തെ�യുംം പ്രശ്നവത്്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളുംം കൂടുതലാായിി പ്രസിി
ദ്ധീീകരിിച്ചു കാാണുന്നത്്. എന്നാാൽ കുടുംംബംം, ഇട, പ്രണയംം, മിിത്ത്് എന്നീീ തലങ്ങളെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന
കവിിതകൾ മിിക്കതുംം മാാതൃഭൂമിിയിിലാാണ്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. സാാവിിത്രിി രാാജിിവനെ�പ്പോ�ോലുള്ള
കവിികളുടെെ കവിിതകളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കാാലാാപൂർണ്ണ പോ�ോലുള്ള മാാസിികകളിിൽ മുഖ്യയധാാരാാ പേ�ജുകളിിൽ
ത്തന്നെ� അശ്വവനിിയുടെെ കവിിതകൾ ഇടംം പിിടിിച്ചതാായുംം കാാണാംം�. ഇത്് മാാസിികകളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഒന്നു കൂടിിയാാണ്്. എന്നാാൽ തന്നെ�യുംം മുഖ്യയധാാര മാാസിികകളിിലെ� ക്യാാ�മ്പസ്്
കവിിതകളുടെെ ഇടത്തിിൽ അശ്വവനിി അടങ്ങുന്ന, രാാഹുൽ മണപ്പാാട്ട്്, നീീതു സുബ്രഹ്മണ്യംം�, സാാലിംം�
സാാലിി, ഗൗൗതംം ദ്രുപത്് തുടങ്ങിിയവരുടെെ കവിിതകൾ ഒതുക്കപ്പെ�ടാാറുണ്ടെ�ന്നതുംം പറയാാതെ� വയ്യ.
മുഖ്യയധാാരാാ മാാസിികകളുടെെ ആദ്യയ ഭാാഗത്ത്് തന്നെ� ഇടംം നേ�ടാാൻ തക്ക കരുത്തുറ്റ കവിിതകളാാണ്്
യുവതലമുറയിിലെ� ഒട്ടുമിിക്ക കവിികളുടേ�തുംം.
കവിിതാാ സാാഹിിത്യയ രംംഗത്ത്് പ്രവൃത്തിിക്കുന്ന ചിില സ്കൂളുകൾ മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്ന അധീീശത്വംം�
ഇത്തരംം കൂട്ടമല്ലാാതെ� നിില്ക്കുന്ന കവിികളെ� അരിികുവത്്കരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ജയപ്രകാാശ്് എറവ്്
സാാഹിിത്യയ ചക്രവാാളത്തിിൽ ഇക്കാാര്യം�ം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിിന്റെ�യൊ�ൊ
അധീീശത്വവത്തിിന്റെ�യൊ�ൊ ഭാാഗമാായിി നിില്ക്കാാതെ� തങ്ങളുടെെ ഇടംം കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള ഇവരുടെെ ശ്രമംം
പ്രശംംസനീീയമാാണ്്. തലതൊ�ൊട്ടപ്പൻമാാരിില്ലാാത്ത കവിികളോ�ോടാാണ്് തനിിക്ക്് ഇഷ്ടംം എന്ന്് പറയാാൻ
കഴിിയുന്ന ഒരു കൂട്ടംം കവിികളുണ്ടാാകുന്നത്് മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ പ്രതീീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാാണ്്.

ഗ്രന്ഥസൂചിി

അശ്വവനിി എ. പിി, 2019: വിിരൽച്ചൊ�ൊരുക്ക്്, മഴത്തുള്ളിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ, മലപ്പുറംം
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ആദിിനാാട്് ഗോ�ോപിി, 2019: മലയാാള കവിിത പരിിണാാമങ്ങളിിലൂടെെ, ചിിന്ത പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ, കോ�ോട്ടയംം
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ഷീീബ ദിിവാാകരൻ, 2014: പെ�ൺ കവിിത മലയാാളത്തിിൽ, കേ�രള ഭാാഷ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
സച്ചിിദാാനന്ദൻ, 2013: കവിിതാാ വർഷംം, ഗ്രീീൻ ബുക്സ്്
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ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കാാലങ്ങള്:

സമകാാലിിക പെ�ണ്കവിിതകളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ഒരു പഠനംം
ഡോ�ോ. മഞ്ജുള കെ�.വിി.

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, കെ�.എംം.എംം. ഗവ. വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, കണ്ണൂർ

ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയുടെെ എഴുത്തുകാാലംം കാാൽനൂറ്റാാണ്ടുപിിന്നിിടുന്ന കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്്
നാാമിിന്നുള്ളത്്. കവിിതയുടെെ സാാമ്പ്രദാായിിക മുൻവിിധിികളെ�യുംം അതിിന്റെ� പാാരമ്പര്യയങ്ങളേ�യുംം
വേ�രോ�ോടെെ പിിടിികൂടുകയുംം എന്നാാൽ നിിശബ്ദവുംം ലളിിതവുമെെന്ന്് തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന ആന്തരിികകലാാ
പങ്ങളെ� ആഴത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�ർക്കുകയുംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പുതുകവിിത രംംഗപ്രവേ�ശനംം ചെ�യ്തത്്.
1999 ആറ്റൂര് ‘പുതുമൊ�ൊഴിിവഴിികൾ’ എന്ന കവിിതാാസമാാഹാാരംം കവിിതയുടെെ ഉത്തരാാധുനിിക വഴിികളെ�
പരിിചയപ്പെ�ടുത്താാൻ എഡിിറ്റുചെ�യ്ത്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ കവിിതയുടെെ പരമ്പരാാഗതവഴിികളിിൽ
നിിന്ന്് ഭാാവുകത്വവവിിച്ഛേ�ദംം സാാധിിപ്പിിച്ച പുതുകവിിതകളുടെെ സൂക്ഷ്മരാാഷ്ട്രീീയത്തെ�ക്കുറിിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്്.
മൊ�ൊഴിിച്ചേ�ർപ്പ്് ഉൾരൂപങ്ങൾ ആഴത്തിിലേ�ക്കൊ�ൊരു കണ്ണ്്. വ്യയക്തിി, കുടുംംബംം, സമൂഹംം, ദേ�ശംം, പഴമ
എന്നിിവയുടെെ ഉറക്കുത്തിിയ മൂല്യയങ്ങളിിൽനിിന്നുള്ള വഴിിമാാറിിനടത്തംം സിിദ്ധാാന്തംം, ആദർശംം എന്നിി
വയുടെെ കലർപ്പിില്ലാായ്മ മൊ�ൊഴിിവഴക്കങ്ങളെ� ഭേ�ദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മൊ�ൊഴിിഭേ�ദങ്ങൾ പുത്തൻ മൊ�ൊഴിികൾ
തുടങ്ങിിയവ അതിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതയാായുംം അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു. ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയിിലെ�
പെ�ണ്കവിിതയ്ക്ക്് ഉദാാഹരണമാായിി അനിിതാാതമ്പിിയുടെെ മുറ്റമടിിക്കുമ്പോ�ോൾ എന്ന കവിിത ഉദാാഹര
ണമാായിി ആറ്റൂർ നൽകുന്നു. ഇവിിടെെ നിിന്നുംം ധന്യയ. എംം.ഡിി.യുടെെ മുറ്റമടിിക്കാാതിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ എന്ന
കവിിതയിിലേ�ക്കെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ ഇക്കാാലയളവിിനുള്ളിിലെ� ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കാാലങ്ങൾ മലയാാ
ളകവിിതയിിൽ എപ്രകാാരമാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്് എന്ന ഒരു അന്വേ�േഷണമാാണ്്
ഈ പ്രബന്ധംം.
മലയാാളകവിിതയിിലെ� ആധുനിികാാഖ്യാാ�നത്തിിലെ� അധീീശസാാന്നിിധ്യയത്തെ� തകിിടംം മറിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഭാാവുകത്വവവിിഛേ�ദംം ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കവിിതകളിിൽ സാാധ്യയമാാക്കിിയത്്.
സ്ത്രീീയാാവുകയെ�ന്ന സൂക്ഷ്മാാനുഭവത്തിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ� ബഹുതലമാായ ആഖ്യാാ�നമാായിി തിിരിി
ച്ചറിിയുന്നിിടത്താാണ്് പെ�ണ്മൊ�ൊഴിികൾ സ്ത്രീീപക്ഷംം എന്ന ചുരുക്കെ�ഴുത്തിിലല്ലാാതെ� ബഹുആഖ്യാാ�
നരൂപങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വിികസിിക്കുന്നത്്. വിിജയലക്ഷ്മിി, സാാവിിത്രിി രാാജീീവൻ, റോ�ോസ്് മേ�രിി തുടങ്ങിി
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ ഒന്നാംം�ഘട്ടത്തിിലുംം ആധുനിികതയുടെെ അന്തരാാളഘട്ടത്തിിലുംം എഴുതിിയവർ
എന്ന നിിലയിിൽ കാാല്പനിികഅസ്തിിത്വവവാാദിിയുടെെ ഏകാാന്തത മുറ്റിിനിിൽക്കുവരുടെെ ഒരു ഘട്ടമാായിിരുന്നു.
(ജിി.ഉഷാാകുമാാരിി ഉടൽ ഒരു നെ�യ്ത്ത്് (പുറംം 76). ലിംം�ഗവ്യയവസ്ഥയെ�തന്നെ� ഒരധിികാാരഘടനയാായിി
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പുതുക്കിിയെ�ഴുന്നത്് ഇവിിടെെ കാാണാംം�. എന്നാാൽ അനിിതാാ തമ്പിി, വിി.എംം.ഗിിരിിജ, ഗിിരിിജ പാാതേ�ക്കര,
അമ്മുദീീപ, ആശാാലത, സതിി അങ്കമാാലിി, എംം. ആർ. രാാധാാമണിി, കവിിതാാബാാലകൃഷ്ണൻ, രോ�ോഷ്്നിി
സ്വവപ്ന, ബിിന്ദുകൃഷ്ണ, റോ�ോസ്്മേ�രിി, സിിന്ധു കെ�.വിി., ധന്യയ എംം.ഡിി., ഡോ�ോണ മയൂര, ദേ�വസേ�ന,
സംംപ്രീീത, ആര്യാം�ം�ബിിക, ലോ�ോപ, തനൂജ ഭട്ടതിിരിി ഇങ്ങനെ� പോ�ോവുന്ന പെ�ണ്എഴുത്തുകാാരുടെെ
ലോ�ോകംം വാായനാാലോ�ോകത്ത്് പുതിിയ വാാതാായനങ്ങൾ തുറന്നിിടുകയാാണ്്.

വ്യയവസ്ഥാാപിിത കാാവ്യയപാാഠങ്ങളുടെെ അതിിലംംഘനംം
ഒരു കലാാപത്തിിന്റെ�യോ�ോ ഏറ്റുമുട്ടലിിന്റെ�യോ�ോ ഭാാഷയിിലൂടെെയല്ല സ്ത്രീീയുടെെ ഗാാർഹിികവുംം സാംം�സ്കാാ
രിികവുമാായ സ്വവത്വവവിിനിിമയങ്ങളെ� അകംംലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഇരുട്ടിിൽ നിിന്നുംം പുറംംലോ�ോകത്തേ�ക്കു
തുറന്നുവിിടുന്നത്്. ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കവിിതകൾ സ്ത്രീീയുടെെ പരമ്പരാാഗതവുംം സമകാാലിികവുമാായ
സ്ത്രീീമുറ്റത്തിിന്റെ� മണ്കുരിിപ്പുകളെ� തൂത്തുവൃത്തിിയാാക്കുന്ന പെ�ണ്ചൂലുകൾ അനിിതാാതമ്പിിയുടെെ മുറ്റമ
ടിിക്കുമ്പോ�ോൾ എന്ന കവിിതയിിൽ നമുക്കു കാാണാംം�.
“കണ്ണുപൂട്ടിിയുറങ്ങുന്ന വീീട്ടിിൽ
മണ്കുരിിപ്പുകൾ പൊ�ൊങ്ങിിയമുറ്റംം
ചൂലുകൊ�ൊണ്ടടിിച്ചോ�ോർമ്മയാാക്കുമ്പോ�ോൾ
രാാവിിലെ� നടുവേ�ദനിിക്കുന്നു”
... ...
രാാവരിിച്ചുവന്നെ�ത്തുന്ന പത്രംം
വാാതിിലിിൽ വന്നുമുട്ടിിവീീഴുമ്പോ�ോൾ
ചപ്പുവാാരിി നിിവർന്നവൾക്കിിത്ര
കാാപ്പിിമട്ടു കുടിിക്കുവാാൻ മോ�ോഹംം”
അവളുടെെ ലോ�ോകംം പുറംം വാാതിിലിിൽ നിിന്നുവരുന്ന പത്രത്തിിലേ�ക്ക്് മിിഴിികൾ നീീളുമ്പോ�ോൾ കാാപ്പിികു
ടിിക്കാാനുള്ള ആഗ്രഹംം തുറന്നുപറയുമ്പോ�ോൾ പരമ്പരാാഗത പുരുഷാാധിിപത്യയ കാാഴ്ചകളിിൽ നിിന്നുള്ള
മോ�ോചനംം അവൾ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. അവളുടെെ പിിൻചുവടിിന്റെ� ലാാസ്യയനൃത്തത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചയിിലേ�
ക്കാാണ്് കെ�.സിി. നാാരാായണന്റെ� പഠനംം എത്തുന്നതെ�ങ്കിിൽ ധന്യയ.എംം ഡിിയുടെെ കവിിതയിിലേ�ക്കെ�
ത്തുമ്പോ�ോൾ,
വിിരലുകൾ തലയ്ക്ക്് പിിന്നിിൽപ്പിിടിിച്ച്്
ആഹാാ.... മുറ്റമടിിക്കാാതിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
എന്നൊ�ൊരു കവിിതകൊ�ൊരുത്ത്്
ഞാാനൊ�ൊന്ന്് നിിവരുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം”
–മുറ്റമടിിക്കാാതിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
പ്രമേ�യപരമാായ അടുപ്പവുംം സത്താാപരമാായ ഭിിന്നതയുംം കൃത്യയമാായിി ഇവിിടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
നിിലവിിലുള്ള കാാലസാാമൂഹിികപ്രതിിസന്ധിികളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അനു
ഭവവൈൈചിിത്ര്യയങ്ങളുടെെ സൂക്ഷ്മാാവിിഷ്കാാരത്തിിലൂടെെ നിിലവിിലുള്ള ലാാവണ്യയസൗൗന്ദര്യയ ചിിന്തകളെ�
തകിിടംംമറിിക്കുക കൂടിിയാാണ്് പെ�ണ്കവിിതകൾ. അവിിടെെ പുരുഷനിിർമ്മിിത സ്ത്രീീസങ്കൽപ്പത്തെ�
തകിിടംംമറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീകർത്തൃത്വവവുംം സ്വവത്വവവുംം സ്ഥാാപിിക്കാാൻ മുഴുവൻ ജീീവിിത വ്യയവഹാാരമേ�ഖല
യിിലേ�ക്കുംം കടന്നുകയറുന്ന ആഖ്യാാ�നമേ�ഖലകളാായിി സ്ത്രീീഭാാവനകൾ തിിടംംവയ്ക്കുന്നത്് കാാണാംം�. ഗിിരിിജ.
പിി.പാാതേ�ക്കരയുടെെ പെ�ണ്പിിറവിി, കാാളിിദാാസിി, ടച്ച്്മിിനോ�ോട്ട്്, സതിി അങ്കമാാലിിയുടെെ പ്രണയമരംം
ഇങ്ങനെ� അനേ�കംം ഉദാാഹരണങ്ങൾ ഇതിിനു തെ�ളിിവാാണ്്.
വ്യയവസ്ഥാാപിിത കാാവ്യയപാാഠങ്ങളിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി അകത്ത്് കാാളിിയുംം പുറത്ത്്
ദാാസിിയുമാായിി ജീീവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നവളുടെെ പെ�ണ്ഉടൽ എല്ലാാഓർമ്മകളേ�യുംം എഴുതിിസൂക്ഷിിക്കുന്ന
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ചരിിത്രഗ്രന്ഥമാായിി കാാണുകയുംം ഉടലിിനേ�ൽക്കുന്ന അടയാാളങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഓർമ്മകളുടെെ മുള്ളുകളാായിി
മാാറുമ്പോ�ോൾ ടച്ച്് മീീനോ�ോട്ട്് എന്ന്് തൊ�ൊട്ടാാവാാടിിയെ� വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇതോ�ോടെെ
വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യാാനാാവാാത്ത കവിിതയാായിി അവൾ മാാറുന്നു. തൊ�ൊട്ടാാവാാടിിയെ� ലജ്ജാാവതിിയെ�ന്നു
വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുന്നതിിനു പകരംം പെ�ണ്വീീറിിന്റെ� തൊ�ൊട്ടാാൽ മുറിിവേ�ൽക്കുന്ന ശൗൗര്യയത്തിിന്റെ�
പാാഠമാായിി ഗിിരിിജ മാാറ്റിിയെ�ഴുതുന്നു.
അതൊ�ൊരാാജ്ഞയാാണ്്
തൊ�ൊടരുതെ�ന്നെ�യെ�ന്ന
ആയിിരംം മുള്ളുകളുള്ള
ഒരാാജ്ഞ
തൊ�ൊടുന്നവനെ� മുറിിപ്പെ�ടുത്തുമെെന്ന
ഒരു മുന്നറിിയിിപ്പ്്
			
–ടച്ച്് മീീനോ�ോട്ട്്
ശരീീരംം, ഭാാഷ, പരിിസരംം എന്നീീ സ്വവത്വവനിിർണ്ണയഘടകങ്ങളെ� ഗിിരിിജ തന്റെ� കവിിയിിലൂടെെ ഇവിിടെെ
പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്നു.
പ്രണയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സതിി അങ്കമാാലിി എഴുതിിയത്് കാാണുക
ഞാാനത്് തലകീീഴാായിി കുഴിിച്ചിിട്ടു
മണ്ണുപുരണ്ട പച്ചയ്ക്ക്്ജീീർണ്ണ നിിശബ്ദത
ആകാാശംം കണ്ട വേ�രുകൾ
വാാ പിിളർന്ന്്... ഞെ�രിിച്ചുടച്ച്്
അടർന്നുവീീണ മഴവിില്ലിിനൊ�ൊപ്പംം
വിിചാാരണക്കിിട്ടു.
പ്രണയവിിചാാരംം ഇവിിടെെ പരമ്പരാാഗത സങ്കല്പങ്ങളോ�ോടുള്ള വിിചാാരണയാായിി മാാറുന്നു.പുരുഷമോ�ോഹ
ങ്ങൾക്കുള്ളിിലേ�ക്ക്് പരുവപ്പെ�ടലല്ല അത്തരംം ഘടന അപ്രസക്തമാാക്കിി സ്ത്രീീ കാാമനകളെ� തെ�ളിി
ച്ചമുള്ള വേ�റിിട്ട വരിികളിിൽ കുറിിച്ചിിടുകയാാണിിവിിടെെ. ഒരു കാാല്പനിികഏകാാകിിയുടെെ രോ�ോദനത്തിിന്റെ�
സ്വവരമല്ല ഇവിിടെെയുള്ളത്് പകരംം പ്രകൃതിിയുംം അധ്വാാ�നവുംം മാാതൃത്വവവുംം ശരീീരവുംം പ്രണയവുമെെല്ലാം�ം
ചേ�ർന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുടെെലെ�ടുക്കുന്നവയാാണ്്. അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിികഅടിിത്തറ
യിിലാാണ്് അവൾ തന്റെ� ജീീവിിതംം നെ�യ്ത്് എടുക്കുന്നത്്. ധന്യയ. എംം. ഡിിയുടെെ നെ�യ്തു നെ�യ്തെ�ടുക്കുന്നവ
ഇതിിനുദാാഹരണമാാണ്്.
തോ�ോട്ടരിികിിൽ മുഖംം നോ�ോക്കിിനിിന്ന
പെ�ണ്മണങ്ങളിിൽനിിന്നുംം
വിിരൽവഴക്കങ്ങളാാൽനിിവർന്നു
മടങ്ങിിയുംംവന്നു സ്വവപ്നത്തിിന്റെ�
ചെ�റുകഷ്ണങ്ങൾ
... ....
അതിിൽത്തന്നെ�യുരുകിിച്ചേ�രുന്നു.
പലരുടെെ പഠിിത്തങ്ങൾ
കുറിികണക്ക്്പരാാതിികൾ
അരിികണക്ക്് മഞ്ഞളുപ്പ്് ചേ�രുവകള്
... ...
നടുവൊ�ൊന്നു തിിരുമ്മിി
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നിിവർത്തെ�ഴുന്നേ�ൽക്കുമ്പോ�ോൾ
സൂക്ഷ്മനോ�ോട്ടങ്ങളാാൽ
ഇടുങ്ങിിയ കണ്ണുകൾ
വിിടർത്തിിനോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ
പടരുന്നുണ്ടൊ�ൊരാാശ്വാാ�സംം
നാാളെ�യൊ�ൊരാാൾക്ക്് വണ്ടിിക്കൂലിിയാായിി.
ഇവിിടെെ അധ്വാാ�നത്തിിൽ നിിന്നുംം ഭൗ�തിിക അടിിത്തറയിിൽനിിന്നുംം കല്പനകൾ നെ�യ്തുനെ�യ്തെ�ടുക്കുന്ന
ജീീവിിത കാാമനകളാാണ്് ഉരുവംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്്.

ശരീീരമെെന്ന ആയുധംം/ഉടൽഭാാഷ
ശരീീരവിിനിിമയങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ആണ്/പെ�ണ് ദ്വവന്ദ്വവത്തിിലൂന്നിി ഇര-വേ�ട്ടക്കാാരൻ എന്ന
പക്ഷത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സാാധാാരണയാായിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാറ്്. അത്തരംം സാംം�സ്കാാരിിക
പ്രയോ�ോഗങ്ങളെ� നിിശിിതമാായ വിിമർശനത്തിിനുംം വിിചാാരണയ്ക്കുംം ഫെ�മിിനിിസംം വിിധേ�യമാാക്കാാറുണ്ട്്.
എന്നാാൽ സമകാാലിികകവിിതകളിിൽ ഉടലെ�ഴുത്ത്് ഈ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങളെ� മറിികടന്നുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെ
സ്വവത്വവനിിർണ്ണയത്തിിന്റെ�യുംം കർത്തൃത്വവവിിനിിർമ്മിിതിിയുടെെയുംം രൂപകങ്ങളാായിി മാാറുന്നത്് കാാണാംം�.
ഗിിരിിജയുടെെ ‘മുലകൾ’ എന്ന കവിിത നഗ്നമാാവാാൻ കൊ�ൊതിിക്കുന്ന സ്ത്രീീചേ�തനയുടെെ തന്നെ� അടയാാ
ളമാായിി വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ സാാധിിക്കുംം. ചിിലപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം ഹരിിതപ്രപഞ്ചത്തോ�ോടുംം ആത്മീീയാാനന്ദ
ങ്ങളോ�ോടുംം ചേ�ർന്നു മഴയിിലുംം മണ്ണിിലുംം കാാട്ടിിലുംം കടലിിലുംം പാാഞ്ഞുനടന്ന്് പ്രണയാാനുഭവംം തോ�ോറ്റിി
യെ�ടുക്കുന്നു ഈ മുലകൾ. ഉടലിിനെ� ഉടുപ്പാായിി ഊരിിയെ�റിിഞ്ഞു പ്രകൃതിിയുമാായിി അലിിഞ്ഞുചേ�രുന്ന
ചേ�തനതന്നെ�യാായിി മാാറുന്നു. ഈയൊ�ൊരു ആത്മീീയമാായ പുനർജ്ജനിിയോ�ോഗേ�ശ്വവരിിയിിലുംം ഗിിരിിജ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
“അഴിിച്ചുവയ്ക്കുന്നു പുനർജ്ജനിിക്കുന്നു
നമ്മിിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെ�ന്നോ�ോ
അറിിയാാതെ� പൊ�ൊട്ടിിമുളയ്ക്കുമ്പോ�ോൾ
നാാമുംം പ്രപഞ്ചമാാവുമോ�ോ”
സ്വവച്ഛന്ദംം പ്രകൃതിിയിിൽ ഒന്നിിൽ നിിന്ന്് പലതിിലേ�ക്കു സംംക്രമിിച്ച്് പ്രപഞ്ചമാാകെ� പരക്കാാനുള്ള സ്വവത്വാാ�
ഭിിവാാഞ്ചര തന്നെ�യാാണിിത്്. ഇവിിടെെ ആധിിപത്യയപ്രവണതകൾക്കെ�തിിരാായ സമരമുഖങ്ങളൊ�ൊന്നുമല്ല
അതിിനപ്പുറംം സ്ത്രീീചേ�തനയുടെെ ഉയർന്നുപറക്കലുകളാാണ്്.
എല്ലാാ ഉടുപ്പുംം അഴിിക്കുമ്പോ�ോൾ (2014) ആശാാലതയുടെെ കവിിതയിിൽ കടലിിന്റെ� ജൈൈവിികത
അപ്പാാടെെ സ്വവന്തംം ഉടലാായിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
ഈ കടലെ�ന്റെ�യുടൽ
ഞാാൻ മുഴുകിിയാാഹ്ലാാദിിക്കുമ്പോ�ോൾ
എന്റെ� ചന്ദ്രനെ� മറക്കാാതിിരിിക്ക്്
ഇന്നെ�ന്നെ� കെ�ട്ടിിപ്പിിടിിക്കാാതിിരിിക്ക്്
ഇന്നു കടൽ മാാത്രംം കെ�ട്ടിിപ്പിിടിിച്ചോ�ോട്ടെെ.
ബന്ധങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം നിിരാാസങ്ങളെ�കുറിിച്ചുമുള്ള വേ�വലാാതിികൾ മറിികടന്ന സ്ത്രൈൈണകാാലങ്ങളാാണ്്
ഇവിിടെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ആഗോ�ോളവിിപണിികേ�ന്ദ്രിിതലോ�ോകത്തിിൽ മാാനവിികമൂല്യയങ്ങൾക്കുംം
സൗൗന്ദര്യയദർശനങ്ങൾക്കുമപ്പുറംംശരീീരംം മാാത്രമാായിി ചുരുങ്ങുന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിി
ക്കാാൻ ഇത്തരംം ഉടലെ�ഴുത്തുകൾക്ക്് സാാധിിക്കുമെെന്നതാാണ്് ഈ ഒരു ലാാവണ്യയദർശനത്തിിനു
പിിന്നിിലുള്ളത്്.
ഭൗ�തിികവുംം മൂർത്തവുമാായ ജൈൈവപ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ള ഇടപെ�ടലുംം സ്ത്രൈൈണപ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�
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സ്വാാ�തന്ത്ര്യേ�േച്ഛയാായിി നമുക്ക്് വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. കാാലംം, പ്രകൃതിി, ഉടൽ, രതിി, മരണംം, സ്വവപ്നംം,
എഴുത്ത്്, അധിികാാരംം, സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� തുടങ്ങിിയ പ്രമേ�യങ്ങളെ� പരിിചരിിക്കുന്ന പുതുകവിിതയുടെെ
പെ�ണ്വഴിികൾ ഏറ്റവുംം സാാധാാരണമാായ ജീീവിിതസന്ദർഭങ്ങളിിൽ നിിന്നുമാാണ്് ദൃശ്യയചാാരുതകളിിലേ�
ക്കുംം അനുഭൂതിികളിിലേ�ക്കുംം വിിചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം സഞ്ചരിിക്കുന്നത്്. ചിിലപ്പോ�ോൾ അത്് ഒരു ആത്മീീയാാ
നന്ദ തലത്തോ�ോളംം വിികസിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം കാാണാംം�. അത്് വേ�റിിട്ട ഒരനുഭവമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കുക.
സാാമ്പ്രദാായിികകാാവ്യയവിിഷ്ക്കാാരരീീതിികളോ�ോടുംം കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളോ�ോടുംം ആഖ്യാാ�നങ്ങളോ�ോടുംം വേ�റിിടുക.
എന്നത്് പുതിിയകാാല പെ�ണ്കവിിതകളുടെെ സവിിശേ�ഷതയാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാവുന്നതാാണ്്.
മാാറിിനിിന്നെ�ത്ര കണ്ടിിട്ടുംം
ഞാാനേ� നീീ തന്നെ�യെ�ങ്ങുംം
				
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ
വിിരൽതട്ടിിമറിിഞ്ഞിിട്ടുംം
പരന്നൊ�ൊഴുകാാൻ വിിടാാതെ�
പഴന്തുണിിനനച്ചാാരോ�ോ

–യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി, സിിന്ധു. കെ�. വിി

തുടച്ചെ�ടുക്കുകയാാണെ�ന്നെ� എന്ന്് സ്ത്രൈൈണ കാാമനകളുടെെ പ്രവാാഹവേ�ഗങ്ങളെ� കെ�ട്ടിിനിിർത്തുന്ന
സമൂഹനീീതിികളെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിചാാരംം ചെ�യ്യുകയാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്.നിിത്യയജീീവിിത
ത്തിിന്റെ� അതിിസാാധാാരണതകൾ കൊ�ൊണ്ട്് കവിിതയെ� സാാന്ദ്രവുംം സ്നിിഗ്ദ്ധവുമാാക്കുന്ന രചനാാരീീതിിക്ക്്
ഉദാാഹരണമാാണ്് ‘ഒറ്റയ്ക്കൊ�ൊരുവൾ കടൽ വരയ്ക്കുന്നു’ എന്ന കവിിതയിിൽ സംംഗീീത.
മഞ്ഞുമുഖമുള്ള നിിശ്ചലതയെ� ഉള്ളിിൽപ്പുതപ്പിിച്ച്് കിിടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് കടൽവരയ്ക്കുമ്പോ�ോൾ
ഉടലിിന്റെ� ശമനതാാളങ്ങളെ� കുറിിച്ചുംം വിിരൽ മുറിിക്കപ്പെ�ട്ട ചോ�ോരയൊ�ൊലിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന കവിിതയെ�
കുറിിച്ചുംം കരിിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ രുചിിയുള്ള തെ�രുവുകളെ� കുറിിച്ചുംം ഇരുൾ പിിളർത്തുന്ന പെ�ണ്ക
രച്ചിിലിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം ആകുലപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ
അവളെ�ന്ന മറ്റൊ�ൊരുവളെ�
കവിിതയിിൽനിിന്ന്് പുറത്താാക്കാാൻ
കഴിിയുന്നിില്ലെ�ന്ന്് മാാത്രമല്ല ചിിതറിിയ കണ്ണാാടിിയുടെെ ഉടഞ്ഞയിിടങ്ങളിിലെ� പ്രതിിബിംം�ബങ്ങൾക്ക്്
അവളുടെെ അതേ�ഛാായ തോ�ോന്നിിപ്പോ�ോകുന്നു. ഉള്ളുമുറിിഞ്ഞ കവിിതയുടെെ കണ്പുഴകളിിൽ നിിന്ന്് ഉപ്പു
പുരണ്ടൊ�ൊരു കടൽ ഒലിിച്ചിിറങ്ങുമ്പോ�ോൾ വളരെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി സമൂഹത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനങ്ങളെ�
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുകയുംം സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഊണ്മേ�ശനനവിിലൊ�ൊട്ടുന്ന
മെെലിിഞ്ഞമുടിിയിിഴ
കട്ടിിലിിൽ ഞാാന്നുതൂങ്ങുന്ന
നനവുള്ള പാാവാാട
നീീലയമരിിയെ�ണ്ണമണക്കുന്ന
പഴയൊ�ൊരുതോ�ോർത്തുമുണ്ട്്
അരിികുമെെടഞ്ഞമുറത്തിിന്റെ� കോ�ോണിിൽ
പച്ചക്കറിിഞരമ്പുകള്
			

–യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി-സിിന്ധു.കെ�.വിി.

സ്ത്രീീയുടെെ അവശേ�ഷിിപ്പുകൾ അടുക്കളയിിൽ ഇത്രമേ�ൽ അയത്നലളിിതമാായിി മറ്റെെങ്ങനെ� വിിതറിിയിിടുംം.
മലയാാളകവിിതയിിൽ അതുവരെെയുണ്ടാായ സ്ത്രീീകാാഴ്ചകളെ� ജനൽകാാഴ്ചകൾക്കപ്പുറംം ആകാാശത്തോ�ോളംം
പരപ്പുള്ള വ്യയസനങ്ങളിിലേ�ക്കുംം യുക്തിിചിിന്തകളിിലേ�ക്കുംം കടൽപ്പോ�ോലെ� മുരളുന്ന കാാണാാകാാഴ്ചകളുടെെ
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ആഴങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ലളിിത ഭാാഷയിിൽ പതിിവുകാാഴ്ചകളിിൽനിിന്നു ഭിിന്നമാായിി നമ്മെ�കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവു
ന്നു സംംപ്രീീതയുടെെ ‘നീീറ്റെെഴുത്ത്്’ എന്ന കവിിത. പ്രപഞ്ചംം ഒട്ടാാകെ� ഒരുചിിപ്പിിയിിലേ�ക്ക്് ഒതുക്കിി ആ
ചിിപ്പിിയിിൽ കടലിിന്റെ� ആരവംം മുഴക്കുന്നു.
അവളുടെെ ഋതുക്കൾ
മുങ്ങിിത്താാണുകൊ�ൊണ്ട്്
പുലരിികളെ� വിിളിിച്ചു
അലവഴിിയിിൽ
കുന്നുവഴിികളിിൽ കുലുങ്ങാാതെ�
തോ�ോണിിക്കാാരെെയുംം
യാാത്രക്കാാരെെയുംം വിിളിിച്ചു
ചാാകരകളുമാായിി മടങ്ങിിയവരോ�ോ
സാാന്ധ്യയവർണ്ണംം പകർത്തിിയവരോ�ോ
കൊ�ൊലുസുകളെ�പറ്റിി മിിണ്ടിിയിില്ല
മരിിച്ചവളുടെെ തൊ�ൊലിിച്ചുളിിവുകൾ കക്കത്തോ�ോടാായ്് പെ�റുക്കിിയെ�ടുത്ത്് കണ്ണീീർ പകുത്ത്് ചെ�കിിളപ്പൂക്കൾ
പറിിച്ചെ�ടുത്ത്് വസന്തതീീരങ്ങൾ താാണ്ടിിക്കുന്ന മനുഷ്യയരെെക്കുറിിച്ചുള്ള വിിശാാലമാായ ചിിന്തകളുടെെ
കടൽദൂരംം സംംപ്രീീത ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു.
അടുക്കളയിിൽ പുകഞ്ഞുപൊ�ൊങ്ങുന്നത്്
പുകഞ്ഞുപൊ�ൊങ്ങുന്നത്്
പുകതന്നെ�യാാണ്്
ഇനിിവയ്യ നിിന്റെ� അടുപ്പിിൽ
ഉപമയിിൽ കത്താാനുംം
ഉൽപ്രേ�ക്ഷയിിൽ കത്താാനുംം
രൂപകത്തിിൽ വേ�വാാനുംം–പുക.
			രേ�ഖാാ മാാതമംംഗലംം
സാാമ്പ്രദാായിിക കാാവ്യാാ�വിിഷ്കാാരരീീതിികളോ�ോടുംം കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യയങ്ങളോ�ോടുമുള്ള ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ
വേ�റിിടൽ തന്നെ�യാാണ്് ഈ പുക.
പെ�ണ്ണുങ്ങൾ കാാണാാത്ത പാാതിിരാാനേ�രങ്ങൾ എങ്ങനെ�യാായിിരിിക്കുമെെന്ന ഗിിരിിജ പാാതേ�ക്കര
യുടെെ കവിിതയുംം പെ�ണ്വഴിികളൊ�ൊരു പുതുവഴിി തിിരയുകയാാണ്്. അവളുടെെ വഴിി മറ്റുള്ളവരുടേ�തിിൽ
നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. അവൾ പിിൻവാാതിിൽകടന്ന്് പേ�രറിിയാാത്ത കാാട്ടുപൂക്കളുടെെ ഗന്ധംം നിിറഞ്ഞ
പ്രകൃതിിയുടെെ ജലസമൃദ്ധമാായ വഴിിയോ�ോരങ്ങളിിലേ�ക്കാാണവൾ എത്തുന്നത്്. തണുപ്പിിന്റെ� കൈൈപ്പറ്റിി
പച്ചപ്പാാർന്നതിിന്നോ�ോർമ്മ തേ�ടിിപോ�ോകുന്ന അവളിിൽ പലതരംം കാാമനകളുടെെ ജീീവിിതംം നിിറഞ്ഞു
നിിൽക്കുന്നു.

അസ്ഥിിരമാാക്കുന്ന ഭാാഷാാമാാതൃകകൾ
ആധുനിികാാനനന്തര പെ�ണ്കവിിതകളുടെെ ഭാാഷ നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്ന മൊ�ൊഴിിവഴക്കങ്ങളോ�ോട്്
കലഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കടന്നുവരുന്നത്്. ഭാാഷയിിലെ� പാാരമ്പര്യയബോ�ോധങ്ങളെ�യുംം വരേ�ണ്യയലാാവ
ണ്യയസങ്കല്പങ്ങളേ�യുംം അവ നിിർവ്വീീര്യയമാാക്കുന്നു. ഭാാഷയുടെെ പ്രയോ�ോഗസാാധ്യയതകളിിലേ�ക്കാാണ്് അവ
കൂടുതലാായുംം ഊന്നൽനൽകുന്നത്്. ഭാാഷണങ്ങളെ� കൂടുതലാായുംം അത്് ആശ്രയിിക്കുന്നത്് നിിലവിി
ലുള്ള അധിികാാരമാാതൃകകളോ�ോടുള്ള നിിരാാസത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്്. പുതുകവിിതകൾ അതുകൊ�ൊണ്ട്്
ബഹുസ്വവരതയുടെെ മുഴക്കങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണെ�ന്ന്് പറയാംം�. രൂപമിില്ലാാത്തതുംം എല്ലാായിി
ടത്തുംം വ്യാാ�പിിച്ചുകിിടക്കുന്നതുമാായ സ്ത്രൈൈണലൈം�ംഗിികതയ്ക്ക്് സമാാനമാാണ്് സ്ത്രൈൈണഭാാഷയെ�ന്ന്്
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ലൂസിിഇറിിഗേ�റ പറയുന്നു. ഭാാഷയുടെെ വരേ�ണ്യയവുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സുരക്ഷിിതവുംം എന്നു കരു
തപ്പെ�ട്ട മതിിലുകളെ�ല്ലാം�ം തകർത്ത്് ഭാാഷയെ� സ്വവതന്ത്രമാാക്കുന്നു.
എഴുതുന്ന പെ�ണ്ണേ�
വെ�റുതെ� പതയരുത്്
മട്ടാായിി അടിിത്തട്ടിിൽ
ചുരുങ്ങുക ആർക്കോ�ോ
ചെ�രിിച്ചൊ�ൊഴിിച്ചു ചിിരിിക്കാാൻ
				

–ലോ�ോപ

ആവിിഷ്കാാര സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനെ�തിിരാായ പ്രതിിഷേ�ധങ്ങളെ� ശക്തമാായ വാാക്കിിൽ കുറിിച്ചിിടുകയാാണിി
വിിടെെ. വൈൈക്കോ�ോൽപ്പാാവയിിൽ സ്ത്രീീജീീവിിതംം മേ�ഞ്ഞുമടുത്തുവരുന്നോ�ോന്് ചവച്ചു മദിിച്ചരസിിക്കാാൻ
മടിിയാാതെ� മലർന്നുലഞ്ഞതാാണെ�ന്ന്് എഴുതുമ്പോ�ോൾ ഭാാഷയുടെെ അധീീശപ്രത്യയയസാാധ്യയതകളെ�
യൊ�ൊക്കെ� ഈ സംംഭാാഷണഭാാഷകൊ�ൊണ്ട്് അസ്ഥിിരമാാക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്.
അനിിതാാ തമ്പിിയുടെെ പ്രേ�തംം എന്ന കവിിതയിിൽ ഒരു മൊ�ൊഴിിക്കൊ�ൊള്ള തന്നെ� ശ്രവിിക്കാംം�.
“അന്നോ�ോളംം പിിറന്ന പെ�ണ്ണുങ്ങളത്രയുംം
മുഖംം മിിനുക്കിി മുടിിക്കെ�ട്ടിിൽ പൂചൂടിി
ആടിിക്കുഴഞ്ഞ്് വഴിിനിിറഞ്ഞ്്
പ്രചണ്ഡമഹാാഭോ�ോഗത്തിിലേ�ക്ക്് ക്ഷണിിക്കുന്നത്് കണ്ട്്
അന്തംം വിിട്ടുണർന്ന്്
എണ്ണമറ്റ ചുണ്ടുകളുംം മുലകളുംം അടിിവാായകളുംം വിിട്ട്്
കുതിിച്ചുവന്നനിിലകിിട്ടാാനീീറ്റിിൽ
പൊ�ൊങ്ങിിത്താാണ്്... ...
വിിധ്വംം�സകവുംം വിിഭ്രമാാത്മകവുമാായിിമാാറുന്ന പദകോ�ോശങ്ങളുടെെ നിിര നമുക്കിിവിിടെെ കാാണാംം�. ഇതു്്
നിിലനിിൽക്കുന്ന ഭാാഷാാവ്യയവസ്ഥിിതിിയോ�ോടുള്ള പ്രതിിഷേ�ധവുംം കടന്നുകയറ്റവുമാാണ്്.
ലബ്ധപ്രതിിഷ്ഠമാായ കാാവ്യയസങ്കേ�തങ്ങളേ�തന്നെ� തകിിടംംമറിിക്കുന്നത്് ആശാാലതയുടെെ
ആറാാമങ്കംം എന്ന കവിിതയിിൽവാായിിക്കാംം�.
“കൊ�ൊള്ളാാവുന്നൊ�ൊരു സ്വവർണ്ണമോ�ോതിിരംംവിിഴുങ്ങാാത്തതിിന്്
മീീനിിനെ� മുഴുത്തൊ�ൊരു തെ�റിിപ്പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്്
പാാചകൻ അടുത്തതിിന്റെ� വയറുകീീറുമ്പോ�ോൾ
പെ�ട്ടെെന്ന്് യവനിിക പൊ�ൊട്ടിിവീീണ്്
ആറാാമങ്കത്തിിൽ
സ്ക്രിിപറ്റിിൽ പറയാാത്തത്്പോ�ോലെ�
നാാടകംം തീീരുന്നു.
				
–ആറാാമങ്കംം
ഭാാഷയിിൽ ഹാാസ്യംം� കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നതിിലുംം വിിജയിിച്ച മറ്റൊ�ൊരുകവിിതയാാണ്് ‘അങ്ങനെ� അന്ന്് ആദ്യയ
മാായിിട്ട്്’ എന്ന കവിിത. രമണന്റെ�യുംം മദനന്റെ�യുംം ഇതിിവൃത്തത്തിിലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ച്് അങ്ങനെ�യാാണ്്
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഹോ�ോമോ�ോസെ�ക്്ഷ്വാാ�ലിിറ്റിി നടപ്പിിൽ വന്നതെ�ന്ന്് അവസാാനിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ
സ്വവവർഗ്ഗപ്രണയത്തിിന്റെ� പാാഠാാന്തരബന്ധംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ഇവിിടെെ സ്ത്രീീഭാാഷ പുരുഷാാധിിപത്യയക്രമ
ങ്ങളോ�ോടുള്ള അമർഷവുംം കയ്പുംം എന്നതിിനപ്പുറംം സഞ്ചരിിച്ച്് സ്ത്രൈൈണാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ ഒരു രാാഷ്ട്രീീയംം
കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ധ്വവനിിസാാന്ദ്രമാായ ഭാാഷയ്ക്കുപകരംം ദൈൈനംംദിിനഭാാഷയുടെെ അതിിസാാധാാരണത്വംം�
മലയാാളിി സൗൗന്ദര്യയശീീലങ്ങൾക്കുമേ�ലുള്ള അട്ടിിമറിി സാാധ്യയമാാക്കുന്നു.
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കീീഴാാളസൗൗന്ദര്യയചിിന്തകർ
ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കാാലങ്ങളിിൽ വളരെെ ശക്തമാായ ഒരു സാാന്നിിധ്യയമാാണ്് കീീഴാാളസൗൗന്ദര്യയ
ലോ�ോകംം കാാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്്. ഉപേ�ക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടവരുടെെയുംം വരിികൾക്കിിടയിിൽ വീീണുപോ�ോയവരുടെെയുംം
ഉയിിർത്തെ�ഴുന്നേ�ൽപ്് 2014 ല് ‘മുദിിത’ എന്ന ദളിിത്് പെ�ണ്കവിിതകളുടെെ സമാാഹാാരംം എംം.ബിി.
മനോ�ോജ്് എഡിിറ്റുചെ�യ്യുന്നതോ�ോടെെയാാണ്് ദളിിത്് പെ�ണ്സ്വവരംം വേ�റിിട്ടൊ�ൊരു ശബ്ദസാാന്ദ്രതയാായിി
പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിലിിടംം പിിടിിക്കുന്നത്്. ധന്യയ എംം.ഡിി., സതിി അങ്കമാാലിി, വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് അമ്മുദീീപ,
രാാധാാമണിി എംം.ആർ. തുടങ്ങിി മുഖ്യയധാാരയിിൽ തന്നെ� തങ്ങളുടെെ വേ�റിിട്ടസ്വവരംം നിിലവിിലുള്ള സൗൗന്ദര്യയ
മാാതൃകകളെ�യൊ�ൊക്കെ�തകർത്തുകൊ�ൊണ്ട്് കേ�ൾപ്പിിക്കുന്നുമേ�ലാാള കാാഴ്ച- മുഖ്യയധാാര കാാഴ്ച അനുഭവങ്ങ
ളുടെെ കൃത്രിിമമാായ അഴകിിലേ�ക്ക്് കണ്ണുനടുമ്പോ�ോൾ അധ്വാാ�നിിക്കുന്നവർക്കിിടയിിൽനിിന്ന്് ഉതിിരുന്ന
വാാക്കുകളാായിി കൃത്രിിമവർണ്ണനകളേ�തുമിില്ലാാതെ� പച്ചയാായ ജീീവിിതയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിൽ നിിന്നുയ
രുന്ന നിിരലങ്കാാരവഴിികളിിലൂടെെ നേ�രനുഭവങ്ങളുടെെയുംം മുറിിവുകളിിൽ നിിന്നൂറുന്ന രക്തംം ഭാാഷയിിൽ
കലർത്തിി പുതുമൊ�ൊഴിി തേ�ടുന്നുണ്ട്്.

പെ�ണ്കവിിതകളുടെെ സൈൈബർലോ�ോകംം

ധാാരാാളംം സ്ത്രീീകൾ കവിിതയുമാായിി ബ്ലോ�ോഗിിൽ ഇന്ന്് എഴുതുന്നുണ്ട്്. ആണധിികാാരവ്യയവസ്ഥകൾക്ക
പ്പുറംം വരേ�ണ്യയതയുടെെ അതിിർവരമ്പുകളിില്ലാാതെ� എല്ലാാഎഴുത്തുകാാരുംം പ്രസാാധകരാാവുന്ന ഈ
തിിരമൊ�ൊഴിിയിിലെ� എഴുത്തുലോ�ോകംം സ്ത്രീീസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഒരു പുതുലോ�ോകംം തുറന്നുവയ്ക്കുന്നു. വളരെെ
തൻറേ�ടത്തോ�ോടെെ തങ്ങളുടെെ ബ്ലോ�ോഗുകളിിൽ തങ്ങളെ� തന്നെ� കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള പെ�ണ്ശ്രമങ്ങൾ
നടക്കുന്നുണ്ട്്. ഡോ�ോണ മയൂര, ദേ�വസേ�ന സിിജിി സുരേ�ന്ദ്രൻ, ചിിഞ്ചു തുടങ്ങിിയ അനേ�കംംപേ�ർ ശ്ര
ദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ട എഴുത്തുകാാരിികളാാണ്്. സമകാാലിികകവിിയിിലെ� പെ�ണ്ലോ�ോകങ്ങൾ പുരുഷ നിിർമ്മിിത
സ്ത്രീീസങ്കല്പങ്ങളെ� തകിിടംംമറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പതിിവു ഭാാഷയിിൽ നിിന്നുള്ള വിിമോ�ോചനംം സാാധ്യയമാാക്കിിക്കൊ�ൊ
ണ്ട്് വ്യയവസ്ഥാാപിിത കാാവ്യയപാാഠങ്ങളെ� നിിരാാകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് യാാത്രതുടരുകയാാണ്്.ഏതുസാാഹച
ര്യയങ്ങളോ�ോടുംം വെ�ല്ലുവിിളിിയുണർത്തിി നിിൽക്കാാനുംം ഗിിരിിജ പാാതേ�ക്കരയുടെെ ഭാാഷയിിൽ പറഞ്ഞാാൽ
മൂന്ന്് കാാലടിിയുംം അളന്ന്് ഒളിിക്കാാനല്ല
ഒരൊ�ൊറ്റ കാാൽ വിിരൽത്തുമ്പിിൽ നിിവർന്നു
നിിൽക്കാാനീീ കവിിത മാാത്രംം തരുന്നു ഞാാൻ.
എന്നു പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് കാാൽച്ചുവട്ടിിൽ ചരിിത്രംം ഞെ�രിിയുമ്പോ�ോൾ കുഞ്ഞുകണ്ണിിലുംം ക്രൗൗര്യയത്തിി
ന്റെ� തേ�നീീച്ച പടരാാതിിരിിക്കാാൻ പെ�ണ്പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� എഴുത്തുലോ�ോകംം സ്ത്രീീപക്ഷംം എന്ന്്
ചുരുണ്ടാാതെ� വിിശാാലപക്ഷത്തിിലേ�ക്ക്് വിികസിിക്കുന്ന സാാധ്യയതകളാായിി ഉത്തരാാധുനിിക പെ�ണ്കാാ
ലങ്ങൾ മാാറുന്നു.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പുതുമൊ�ൊഴിിവഴിികൾ: ആറ്റൂര്,1999,ഡിി.സിി.ബുക്സ്്
ഉടൽ ഒരു നെ�യ്ത്ത്്: ജിി.ഉഷാാകുമാാരിി
യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി: സന്ധ്യയ.കെ�.വിി
മുദിിത: എഡിി. എംം.ബിി. മനോ�ോജ്്

ഡോ�ോ. മഞ്ജുള കെ�.വിി.
അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, കൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ സ്മാാരക ഗവ: വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്്. ഉത്തര കേ�
രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീ പദവിി പഠനത്തിിൽ പിിഎച്ച്്.ഡിി. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാല സെ�നറ്റ്് അംംഗംം. സ്ത്രീീയുംം
സമൂഹവുംം, ചൊ�ൊല്ലുവഴക്കങ്ങളിിലെ� സ്ത്രൈൈണ പാാഠങ്ങൾ (പുസ്തകങ്ങൾ) ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ എഴുതാാറുണ്ട്്

സാാമ്പ്രദാായിികതയിിൽ നിിന്നുംം ആധുനിികതയിിലേ�ക്ക്്:
കർണ്ണാാടകസംംഗീീതത്തിിന്റെ� ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരണംം
മഴ എസ്്. മുഹമ്മദ്്

എംം.എ. സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിി, കാാലിിക്കറ്റ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി

ആമുഖംം
ആയിിരംം വർഷക്കാാലത്തോ�ോളംം പഴക്കമുള്ള ഒന്നാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതംം (സാാധാാരണ
യാായിി ഈ സംംഗീീതാാവിിഷ്കാാര രൂപത്തെ� ക്ലാാസിിക്കൽ സംംഗീീതംം എന്നാാണ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടാാറു
ള്ളത്്. എന്നാാൽ ഞാാൻ ഇതിിനെ� Indian art music എന്ന്് വിിളിിക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. അതാാണ്്
കൂടുതൽ ശരിിയാായ വിിശേ�ഷണംം എന്ന്് കരുതുന്നു). ഇന്ത്യയൻ ആർട്് മ്യൂൂസിിക്കിിന്റെ� ചരിിത്രപരത ഈ
രാാജ്യയത്തെ� സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഉരുത്തിിരിിയലുകളുമാായിി ആഴത്തിിൽ ഇഴചേ�ർന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് രൂപ
പ്പെ�ട്ടു വന്നത്്. രണ്ട്് സുപ്രധാാന ധാാരകൾ ഈ സംംഗീീത കലയ്ക്കുണ്ട്്. ഒന്ന്് ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി സംംഗീീതംം.
രണ്ട്് കർണ്ണാാടിിക്് സംംഗീീതംം. രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുംം പ്രാാദേ�ശിികവുംം ആവിിഷ്കാാരപരവുമാായ
വിിഭിിന്നതകളാാണ്് ഈ രീീതിിയിിൽ രണ്ടു ധാാരകളാായിി ഇന്ത്യയൻ ആർട്് മ്യൂൂസിിക്കിിനെ� വേ�ർതിിരിിച്ചത്്.
ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി സംംഗീീതംം പൊ�ൊതുവേ� ഉത്തരേ�ന്ത്യയയുടെെയുംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയുടെെ
യുംം സംംഗീീതമാാണ്്. ഈ രീീതിിയിിൽ വേ�ർതിിരിിഞ്ഞു നിില്ക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഈ സംംഗീീതധാാരകൾക്കിിടയിിൽ
ഗാാഢമാായ ഒരു പാാരസ്പര്യയവുംം നിിലനിില്ക്കുന്നുണ്ട്്. ആലാാപന രീീതിിയുംം ഭാാഷയുംം വ്യയത്യയസ്തമാാവുമ്പോ�ോഴുംം
അവ ഒരേ� രാാഗങ്ങളുംം താാളങ്ങളുമാാണ്് ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ�, ഈ സംംഗീീതരൂപംം ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞുവന്ന ചരിിത്രപരവുംം സാംം�സ്കാാ
രിികവുമാായ പരിിണതിികളിിൽ നിിന്നുംം വേ�ർപെ�ടുത്തിി നമുക്ക്് വിിലയിിരുത്തുവാാനാാവിില്ല. ഇത്തരംം
പരിിണതിികളാാണ്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� അതാാക്കിിമാാറ്റിിയത്്. കർണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ�
സാംം�സ്കാാരിികമാായ രൂപപ്പെ�ടലുകളെ�ക്കുറിിച്ച്് അമൻഡാാ ജെ�. വീീഡ്്മാാൻ അവരുടെെ Singing the
Classical, Voicing the Modern: The Post colonial Politics of Music in South India
എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ വിിശദമാായിി ചർച്ചചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിി
ലാാണ്് ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയുടെെ കലാാ സംംഗീീതമാായ കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം കൊ�ൊട്ടാാരങ്ങളുംം
വിിട്ടു പുറത്തുവന്നത്്. ഈ കാാലത്തിിനു മുമ്പ്് കലാാപരതയേ�ക്കാാൾ അനുഷ്ഠാാനപരമാായ ഒരു പ്രകൃ
തമാായിിരുന്നു അതിിനുണ്ടാായിിരുന്നത്്. രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ രക്ഷാാകർതൃത്വവത്തിിന്് കീീഴിിൽ നിിലനിിന്നു
പോ�ോന്ന കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ�യുംം നൃത്തത്തിിന്റെ�യുംം ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾക്ക്് ചുമതലപ്പെ�ട്ടവർ
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അക്കാാലത്ത്് ദേ�വദാാസിി വിിഭാാഗത്തിിൽപെ�ട്ട കലാാകാാരിികൾ ആയിിരുന്നു. എന്നാാൽ പത്തൊ�ൊൻ
പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിിലുംം ഇരുപതാം�ം നുറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയത്തിിലുമാായിി ഈ നിിലക്ക്്
മാാറ്റംം വന്നു. ഈ കാാലഘട്ടമാാവുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിലെ� വിിവിിധഭാാഗങ്ങളിിലുള്ള നിിരവധിി
സംംഗീീതകാാരന്മാാർ മദ്രാാസിിലേ�ക്ക്് കടന്ന്് വരിികയുംം ആ നഗരത്തെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് പ്രവർത്തിിക്കാാൻ
തുടങ്ങുകയുംം ചെ�യ്തു. മദ്രാാസ്് നഗരംം ചുരുങ്ങിിയ കാാലംം കൊ�ൊണ്ട്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ�
ഹബ്് ആയിി മാാറിി. ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ� അനുഷ്ഠാാനാാത്മകമാായ അകങ്ങൾ ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് അത്് പൊ�ൊതു
വേ�ദിിയിിലേ�ക്ക്് വരാാൻ തുടങ്ങിി. കച്ചേ�രിി ഹാാളുകൾ രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീത
സഭകൾ നിിലവിിൽ വരിികയുംം ചെ�യ്തു. ഉപരിിവർഗ്ഗ ബ്രാാഹ്മണൻമാാരുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിലാായിിരുന്നു
ഈ പരിിഷ്കാാരങ്ങളൊ�ൊക്കെ� അരങ്ങേ�റിിയത്്. ഒരു തരംം മധ്യയവർഗ്ഗ ആധുനീീകതയാായിിരുന്നു ഈ
കാാലത്ത്് കർണ്ണാാടകസംംഗീീതത്തെ� മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിച്ചത്് എന്ന്് പറയാംം�. ബ്രാാഹ്മണ കുടുംംബങ്ങളിിൽ
നിിന്നുള്ള കുലസ്ത്രീീകൾ പോ�ോലുംം സംംഗീീതംം അഭ്യയസിിക്കാാനുംം പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കാാ
നുംം മുന്നോ�ോട്ട്് വന്നു. ഇത്തരംം വേ�ദിികൾക്ക്് സാാമൂഹിിക അംംഗീീകാാരംം ലഭിിക്കുകയുംം അന്തസ്സിിന്റേ�യുംം
കുലീീനതയുടെെയുംം അടയാാളങ്ങളാായിി അവ മാാറുകയുംം ചെ�യ്തു. മാാത്രമല്ല കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം, പഠിി
ക്കുകയുംം ആസ്വവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന, ജ്ഞാാനിികളാായ ആളുകൾക്ക്് മാാത്രംം കഴിിയുന്ന കാാര്യയമാായിി
പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. 1920 - 40 കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ�
ക്ലാാസിിക്്വൽക്കരണംം (classization) നടക്കുന്നത്് എന്ന്് അമൻഡാാ വീീഡ്്മാാൻ ചുണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ബ്രാാഹ്മണവൽക്കരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് അതിിന്റെ� ക്ലാാ
സിിക്്വൽക്കരണവുംം നടക്കുന്നത്്. ഈ മാാറ്റത്തിിനനുസരിിച്ച്് സംംഗീീതകാാരന്റെ� ഇമേ�ജ്് തന്നെ�യുംം
മാാറിി. തിിളങ്ങുന്ന സിിൽക്ക്് ജുബ്ബയുംം സ്വവർണ്ണാാഭരണങ്ങളുംം ധരിിച്ചെ�ത്തുന്ന പാാട്ടുകാാരൻ ഈ കാാല
ത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്്. സംംഗീീതരൂപവുംം സംംഗീീതകാാരന്റ വേ�ഷവുംം പുതിിയകാാലത്ത്് കർണ്ണാാടക
സംംഗീീതംം ഏറ്റെെടുത്ത സാാമൂഹിിക വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ജാാതിിപരമാായ മേ�ൽക്കോ�ോയ്മയുടെെയുംം സാാമൂഹിിക
പദവിിയുടെെയുംം അടയാാളമാായിിത്തീീർന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിലുള്ള ജ്ഞാാനംം, അത്് ആസ്വവദിിക്കുന്നതിിനുള്ള മുന്നുപാാധിിയാായിി
മാാറിി. ജ്ഞാാനംം ആർജ്ജിിക്കാാനുള്ള നൈൈപുണ്യയത്താാൽ അനുഗ്രഹിിക്കപ്പെ�ട്ടവർ ബ്രാാഹ്മണർ
മാാത്രമാാണ്്; മറ്റുള്ളവർക്ക്് അതു സിിദ്ധിിച്ചിിട്ടിില്ല. കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം അഭ്യയസിിക്കുക എന്നത്്
ബ്രാാഹ്മണിിക്കൽ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണെ�ന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� സംംഗീീത ജ്ഞാാനംം
ആർജ്ജിിക്കാാൻ അർഹതപ്പെ�ട്ടവർ അവർ മാാത്രമാാണെ�ന്നുംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടു. ഈ രീീതിിയിിൽ
ജാാതിിയുംം മതവുംം സംംഗീീതത്തിിന്റെ� മാാനദണ്ഡങ്ങളാായിിത്തീീർന്നു. കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിലെ�
ജാാതിിമേ�ൽക്കോ�ോയ്മ ഒരിിക്കൽ അതിിൽനിിന്നുംം ഒഴിിവാാക്കപ്പെ�ട്ട അനുഷ്ഠാാനപരതയെ� മറ്റൊ�ൊരു
രീീതിിയിിൽ പിിൻവാാതിിലിിലൂടെെ അതിിനകത്തേ�ക്ക്് തന്നെ� കൊ�ൊണ്ടുവരിികയുംം ഈ സംംഗീീത
രൂപത്തിിന്് കുലീീനതയുടെെതാായ ഒരു പരിിവേ�ഷംം ചാാർത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തു എന്നുംം നാം�ം
തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. പൊ�ൊതുവേ�ദിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടാാൻ തുടങ്ങിിയെ�ങ്കിിലുംം കർണ്ണാാടക
സംംഗീീതംം ജനപ്രിിയമാായ അഭിിരുചിികളുടെെ ഭാാഗമാാകാാതെ� പൊ�ൊതുജനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അകന്നു
നിിന്നു. വളരെെ വേ�ഗംം ജനപ്രീീതിി ആർജ്ജിിച്ച ചലച്ചിിത്ര സംംഗീീതവുമാായിി താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്് ജനങ്ങൾക്കിിടയിിൽ വേ�ണ്ട പ്രചാാരംം കിിട്ടാാതെ� പോ�ോയിി; ജനങ്ങളെ�
ആകർഷിിക്കുന്നതിിൽ അത്് പരാാജയപ്പെ�ട്ടു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം പൊ�ൊതുസ്വീീ�കാാര്യയതയിിൽ പിിന്നിിലാായിിപ്പോ�ോവുകയുംം ജനങ്ങൾക്ക്് അത്്
അനാാകർഷമാായിിത്തോ�ോന്നുകയുംം ചെ�യ്തതിിനു പിിന്നിിൽ ചിില കാാരണങ്ങൾ നമുക്ക്് എടുത്തു കാാട്ടാാൻ
കഴിിയുംം. അതിിലൊ�ൊന്ന്് ഈ സംംഗീീത രൂപത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിികമാായ ജ്ഞാാനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
കാാര്യയമാാണ്്. ജാാതീീയമാായുംം സാാമ്പത്തിികമാായുംം മുൻപന്തിിയിിൽ നിില്ക്കുന്ന വിിഭാാഗത്തിിൽപെ�ട്ട ആളു
കൾക്ക്് മാാത്രമേ� കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം പഠിിക്കാാനുള്ള സാാഹചര്യം�ം ഉണ്ടാായിിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റൊ�ൊന്ന്്
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കാാരണംം ജാാതിി വിിശുദ്ധിിയുടേ�താായ ഒരു അഭൗ�മ പരിിവേ�ഷംം സ്വവയംം എടുത്തണിിഞ്ഞ കർണാാടക
സംംഗീീതകാാരന്മാാർ ഈ സംംഗീീതംം സ്വാാ�യത്തമാാക്കാാൻ സിിദ്ധിിലഭിിച്ച ബ്രാാഹ്മണന്മാാരെെ അനുകരിി
ക്കാാൻ മാാത്രമേ� മറ്റുള്ളവർക്ക്് കഴിിയൂ എന്ന്് സ്വവയംം വിിശ്വവസിിച്ചു എന്നതാാണ്്. ഈ രണ്ട്് കാാരണങ്ങളുംം
കൂടിിച്ചേ�ർന്ന്് കർണാാടക സംംഗീീതംം സാാധാാരണക്കാാർക്ക്് ആസ്വവദിിക്കാാൻ പറ്റിിയ ഒന്നല്ല എന്ന
ധാാരണ പരത്തിി. സ്വവരങ്ങളുടെെ സങ്കീീർണ്ണമാായ പാാറ്റേ�ണുകളുംം ദുർഗ്രഹമാായ ഗമകങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ടുള്ള
കസർത്തുകൾ നടത്തിി കർണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്് കയ്യടിി വാാങ്ങിിക്കൊ�ൊടുക്കാാൻ സംംഗീീതകാാര
ന്മാാർ ഈ സംംഗീീതരൂപത്തെ� സാാധാാരണക്കാാർക്ക്് അപ്ര്യാാ�പ്യയ ഒന്നാാക്കിിത്തീീർക്കുകയാായിിരുന്നു.
സംംഗീീതംം അഭ്യയസിിച്ചവർക്കു മാാത്രമേ� അത്് ആസ്വവദിിക്കാാനാാവുകയുള്ളൂ എന്ന നിില വന്നു. ആലാാപനംം
എത്രമാാത്രംം ദുർഗ്രഹമാാകുന്നോ�ോ സംംഗീീതംം അത്രമാാത്രംം മഹത്തരമാായിിത്തീീരുംം എന്ന നിില വന്നു
ചേ�ർന്നു. ഇതിിന്റെ� പരിിണതഫലംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്് ആസ്വാാ�ദകർ കുറയുകയുംം അത്്
ഒരു ചെ�റിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� സംംഗീീതമാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്തു എന്നതാാണ്്.
മറ്റൊ�ൊന്നുകൂടിി ഇവിിടെെ പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഒരു ഘട്ടത്തിിൽ ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾക്ക്് പുറത്തേ�ക്ക്്
ഇറങ്ങിി വന്നുവെ�ങ്കിിലുംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം അമ്പലങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വേ�ദിികളിിലാാണ്് മിിക്ക
പ്പോ�ോഴുംം അരങ്ങേ�റിിയത്്. ആയതിിനാാൽ ഈ സംംഗീീത രൂപംം ഒരു പ്രത്യേ�േക മതത്തിിന്റെ� ചട്ടക്കൂടിിന
കത്ത്് ഒതുങ്ങുകയുംം അമ്പലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശനംം ഇല്ലാാത്തവർക്ക്് അത്് നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാായിി. മതപരവുംം വരേ�ണ്യയവുമാായ പരിിവേ�ഷംം സ്വവയംം എടുത്തുചാാർത്തുക വഴിി
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ഒരു ചെ�റുന്യൂൂനപക്ഷത്തിിൽ പരിിമിിതപ്പെ�ട്ടു; എന്നാാൽ ഇതേ� കാാരണത്താാൽ
മറ്റൊ�ൊരു രീീതിിയിിൽ അത്് ഉന്നത കലാാരൂപമാായിി അവരോ�ോധിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. സൗൗന്ദര്യാ�ാനു
ഭൂതിിപരവുംം കലാാപരവുമാായ മറ്റെെല്ലാാ മൂല്യയങ്ങളെ�യുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം
ക്രമത്തിിൽ കർണ്ണാാടക ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതമാായിി മാാറിി.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീത കൃതിികളുടെെ ഭാാഷയുംം അതിിന്റെ� ജനങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള അകന്നുപോ�ോ
ക്കിിന്് വേ�ഗംം കൂട്ടാാൻ കാാരണമാായിി. എല്ലാാ വരേ�ണ്യയ കലകളുടെെയുംം ലക്ഷണംം ജനകീീയമാായ
അഭിിരുചിികളുടെെ സ്വവഭാാവസവിിശേ�ഷതകളിിൽ നിിന്ന്് അകന്നുനിില്ക്കുകയുംം അവയെ� ആസ്വവദിിക്കാാനുംം
ആവിിഷ്കരിിക്കാാനുംം സമൂഹത്തിിലെ� ഒരു ചെ�റുന്യൂൂനപക്ഷത്തെ� മാാത്രംം അനുവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക
എന്നതാാണല്ലോ�ോ .
കർണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ� വരേ�ണ്യയമാായ പരിിവേ�ഷത്തെ� മറിികടന്നുകൊ�ൊണ്ട്് സമീീപ
കാാലത്തു്് ഈ കലാാരൂപത്തിിന്് വന്നിിട്ടുള്ള ജനപ്രീീതിി, കലാാരൂപത്തെ� ജനപ്രിിയവുംം ജനകീീയ
വുമാാക്കിി മാാറ്റുന്ന സംംഗീീതകാാരന്മാാരുടെെ പ്രവർത്തിികൾ, ഒരു വിിഭാാഗത്തിിന്റേ�താായിി നിിലകൊ�ൊണ്ട
കലാാരൂപത്തെ� ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരിിക്കുവാാൻ പുതിിയ സംംഗീീതകാാരന്മാാർ വരുത്തിിയ മാാറ്റങ്ങൾ
തുടങ്ങിിയവ ഈ പ്രബന്ധംം ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു. പുതുനിിര റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡ്് സംംഗീീതങ്ങളിിലൂടെെയുംം
കർണാാടകസംംഗീീതകാാരന്മാാരുടെെയുംം സംംഗീീത നവീീകരണംം എങ്ങിിനെ� കലയെ� മാാറ്റിിമറിിക്കുന്നുവെ�
ന്നുംം, കർണാാടകംം സംംഗീീതത്തിിന്റെ� പുതിിയ രൂപങ്ങൾ ഏതു വിിധേ�ന രാാജ്യയത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക
വൈൈവിിധ്യയത്തെ� (cultural diversity) ഉൾക്കൊ�ൊള്ളിിക്കുന്നു എന്നുംം പ്രബന്ധത്തിിൽ പരിിശോ�ോധിി
ക്കുന്നു. കർണാാടക സംംഗീീതജ്ഞനാായ ടിി എംം കൃഷ്ണ, കർണാാടിിക്് പ്രോ�ോഗ്രസ്സിിവ്് റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡ്്
ആയ ‘അഗംം’ എന്നിിവരുടെെ സംംഗീീതമാാണ്് പഠനവിിധേ�യമാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്.

സൈൈദ്ധാാന്തിിക ചട്ടക്കൂട്്
ഫ്രാാങ്ക്്ഫർട്് സ്കൂൾ സൈൈദ്ധാാന്തിികരിിൽ പ്രധാാനിിയാായ തിിയഡോ�ോർ അഡോ�ോർണോ�ോയുടെെ ജനപ്രിിയ
സംംഗീീതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം. “On Popular
Music’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ, ജനപ്രിിയ കലകൾ സമൂഹത്തിിൽ ചെ�ലുത്തുന്ന സ്വാാ�ധീീനത്തെ�യുംം
സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ഉത്്പാാദന പ്രക്രിിയയെ�യുംം അഡോ�ോർണോ�ോ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു. സംംഗീീതത്തെ�
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അതിിന്റെ� സങ്കീീർണ്ണതയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി അഭിിജാാത കല (high art) എന്നുംം അനഭിിജാാത
കലയെ�ന്നുംം (low art) അദ്ദേ�ഹംം വേ�ർതിിരിിക്കുന്നു. അഭിിജാാതകലകൾ സങ്കീീർണവുംം ആധിികാാരിി
കവുമാാണെ�ന്ന്് പറയുന്ന അഡോ�ോർണോ�ോ ജനപ്രിിയ സംംഗീീത കലയെ� ഈ വിിഭാാഗത്തിിൽ പെ�ടു
ത്തുന്നിില്ല. ഗൗൗരവമേ�റിിയ സംംഗീീത രൂപങ്ങൾ ജനപ്രിിയമല്ലെ�ന്നു അദ്ദേ�ഹംം കരുതുന്നു. ജനപ്രിിയ
കല ആസ്വവദിിക്കുവാാൻ ബൗൗദ്ധിികമാായ ശേ�ഷിി ആവശ്യയമാായിി വരുന്നിില്ല. ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം നിിർ
മ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് സവിിശേ�ഷമാായ സംംഗീീതഭാാവനകളെ� സാാമാാന്യയമാായ ചിില ചട്ടക്കൂടുകളിിലേ�ക്കു
വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ഇവിിടെെ സംംഗീീതംം ആസ്വാാ�ദകനെ� കേ�ൾക്കുന്ന അവസ്ഥ സംംജാാ
തമാാകുന്നു. മറ്റൊ�ൊരുരീീതിിയിിൽ, ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം ആസ്വാാ�ദകരുടെെ ഭാാഗത്തുനിിന്നുണ്ടാാവേ�ണ്ട
ഭാാവുകത്വവപരമാായ വിിഛേ�ദങ്ങളെ� ഇല്ലാായ്മ ചെ�യ്ത്് ചിില സ്ഥിിരംം ചോ�ോദനകളിിലേ�ക്ക്് അവരെെ പരിി
മിിതപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ജനകീീയ സംംഗീീതത്തിിന്റെ� മൗ�ലിികമാായ സവിിശേ�ഷതയാായിി
അഡോ�ോർണോ�ോ കണക്കാാക്കുന്നത്് മാാനകീീകരണംം (standardization) എന്ന ആശയത്തെ�യാാണ്്.
സംംഗീീതാാവിിഷ്കാാരത്തിിനാായിി മുൻപേ� നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു ചട്ടക്കൂടിിലേ�ക്ക്് സംംഗീീതത്തെ� ചേ�ർത്തുവെ�
ക്കുക എന്ന പ്രക്രിിയയാാണ്് മാാനകീീകരണംം. സംംഗീീതത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുവാായ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ
നിിർദ്ദിിഷ്ടമാായ ലക്ഷണങ്ങൾ വരെെ മാാനകീീകരണത്തിിനു വിിധേ�യമാാകുന്നുവെ�ന്ന്് അഡോ�ോർണോ�ോ
പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നു. സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ചേ�രുവകൾ, താാളംം, രാാഗംം, സ്വവരങ്ങൾ, തുടങ്ങിിയവ ഏത്്
അളവിിൽ ചേ�ർക്കണമെെന്നത്് മുൻകൂട്ടിി തയ്യാാറാാക്കപ്പെ�ടുന്നു . പുതുതാായിി നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഓരോ�ോ
സംംഗീീതവുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു ഫോ�ോർമാാറ്റിിനുള്ളിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് രൂപീീകൃതമാാകുന്നവയാാണ്്. ആസ്വാാ�
ദകൻ ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തിിന്റെ� മുൻകൂട്ടിി തയ്യാാറാാക്കപ്പെ�ട്ട ഈ ഫോ�ോർമാാറ്റിിനെ� സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്ന
വണ്ണംം പിിന്തുടരുന്നു. അവർ ഈ കേ�ൾവിി സമ്പ്രദാായംം പരിിശീീലിിക്കുന്നു. സ്റ്റീീരിിയോ�ോടൈൈപ്പ്് ആയ
മാാതൃകകളുടെെ യാാന്ത്രിികമാായ പുനരുൽപ്പാാദനമാായിി മാാറുന്നു ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം .
ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തിിന്് ഒരേ� സമയംം രണ്ട്് ആവശ്യയങ്ങളെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഒന്ന്്
കേ�ൾവിിക്കാാരെെ പിിടിിച്ചുകുലക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള ഉത്തേ�ജകമാായിി അത്് മാാറണംം. രണ്ട്് സംംഗീീ
തത്തിിൽ പരിിശീീലനംം കിിട്ടാാത്ത സാാധാാരണക്കാാരാായ കേ�ൾവിിക്കാാർ ‘‘സ്വാാ�ഭാാവിിക സംംഗീീതംം”
എന്ന്് വിിളിിക്കുന്ന ഗണത്തിിലേ�ക്ക്് സംംഗീീതോ�ോല്പന്നത്തെ� കൊ�ൊണ്ടുവരണംം. അതാായത്്, സാാധാാര
ണക്കാാരാായ കേ�ൾവിിക്കാാർ പതിിവാായിി ശീീലിിച്ചുപോ�ോന്നിിട്ടുള്ളതുംം സംംഗീീതത്തിിന്റെ� സഹജവുംം സ്വാാ�
ഭാാവിികവുമാായ ഭാാഷ എന്ന്് ( ഈ ഭാാഷ എത്ര പഴക്കംം ചെ�ന്നതാായാാലുംം) അവർ കരുതുന്നതുമാായ
ശൈൈലിികളുടെെയുംം ഫോ�ോർമുലകളുടെെയുംം ആകത്തുകയാായിി അത്് മാാറണംം.
എല്ലാാത്തരത്തിിലുള്ള വ്യാാ�വസാായിിക നിിർമ്മിിതിികളുംം മാാനകീീകരണത്തിിനു വിിധേ�യമാാകുന്നു
ണ്ടെ�ങ്കിിലുംം, ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം അവ ഇൻഡസ്ട്രിിയൽ ആകുന്നത്്
വിിതരണ ഘട്ടത്തിിലാാണ്് . ഉത്്പാാദന പ്രക്രിിയ ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ പ്രത്യയ
ക്ഷത്തിിൽ വ്യയവസാായിികമെെന്നു തോ�ോന്നുമെെങ്കിിലുംം അവ കൈൈത്തൊ�ൊഴിിൽ രൂപത്തിിലാാണുള്ളത്്.
കമ്പോ�ോസർ, ഹാാർമോ�ോണൈ�സർ, അറേ�ഞ്ചർ എന്നിിവർ തമ്മിിലുള്ള തൊ�ൊഴിിൽ വിിഭജനംം ഇൻഡ
സ്ട്രിിയൽ ആയ രൂപത്തിിലല്ല നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എന്നിിരുന്നാാലുംം, ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തിിന്റെ�
പ്രാാചാാരവുംം ഉദ്ദേ�ശ്യയവുംം തിികച്ചുംം വ്യാാ�വസാായിികമാായ ഒന്നാാണെ�ന്ന്് അഡോ�ോർണോ�ോ സമർത്ഥിിക്കുന്നു.

കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിലെ� ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരണംം
ടിി.എംം. കൃഷ്ണയുടെെ സംംഗീീതംം
ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ ക്ലാാസിിക്കൽ സംംഗീീതത്തെ� അതിിനെ� വലയംം ചെ�യ്തുനിിന്ന മതാാത്മകതയിിൽ
നിിന്നുംം വരേ�ണ്യയതയിിൽ നിിന്നുംം പുറത്തുകൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ജനാാധിിപത്യയമാായ രീീതിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കാാ
നുള്ള സുധീീരമാായ ചുവടുവെ�പ്പുകൾക്കാാണ്് ടിി.എംം. കൃഷ്ണ തുടക്കമിിട്ടത്്. സാാമൂഹിിക പ്രവർത്തകൻ
കൂടിിയാായ കൃഷ്ണ കലയുടെെ രംംഗത്തെ� പരിിവർത്തന പ്രക്രിിയയെ� സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭൂതിിപരമാായ
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വിിവേ�ചനങ്ങൾക്കെ�തിിരാായ പ്രവർത്തനംം എന്നാാണ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. വിിവേ�ചനത്തിിന്റെ�
ഭൗ�തിിക രൂപങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് നാം�ം അന്വേ�േഷങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ “നമുക്കിിടയിിൽ നിില
നിില്ക്കുന്ന അനുഭൂതിിപരമാായ വിിവേ�ചനങ്ങളെ� നാം�ം കണ്ടിില്ലെ�ന്നു നടിിക്കുകയാാണ്്” കൃഷ്ണ പറയുന്നു.
സംംഗീീതത്തിിന്റെ� കലാാപരമാായ അനുഭൂതിിയിിൽ നിിന്നുംം ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുംം ആർജ്ജിിക്കുന്ന വൈൈകാാ
രിികമാായ അവസ്ഥാാവിിശേ�ഷങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് അദ്ദേ�ഹംം ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു. കലയുടെെ രംംഗത്തെ� വിിവേ�
ചനങ്ങളെ� ഇല്ലാായ്മ ചെ�യ്യാാൻ കലാാകാാരൻ ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ഇടപെ�ടുക എന്നതാാണ്്.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ച്് ഈ സംംഗീീതരൂപ
ത്തെ� ചുറ്റിിനിില്ക്കുന്ന അതിിർവരമ്പുകളെ� ഒന്നൊ�ൊന്നാായിി തകർത്തെ�റിിയാാനാാണ്് ടിി.എംം. കൃഷ്ണ ശ്രമിിക്കു
ന്നത്്. കർണ്ണാാടക സംംഗീീത ലോ�ോകത്ത്് ഇളക്കംം തട്ടാാതെ� നിിലനിിന്നുപോ�ോന്ന എല്ലാാ നിിയമങ്ങളെ�യുംം
അവഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വർഗ്ഗപരവുംം ജാാതിിപരവുമാായ പുറന്തള്ളലുകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ
പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ഈ കലാാലോ�ോകത്ത്് സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളലിിന്റെ� സമീീപനംം മുന്നോ�ോ
ട്ടുവെ�ക്കാാനാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതാാവിിഷ്കാാരത്തിിനാായിി ജനങ്ങൾ കൂടിിച്ചേ�രുന്ന വിിഭിിന്നങ്ങളാായ സ്ഥലങ്ങൾ
തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുക എന്നതാാണ്് ഇതിിനാായിി ടിി.എംം. കൃഷ്ണ അവലംംബിിക്കുന്ന ഒരു മാാർഗ്ഗംം. ഇതിിലൂടെെ
താാൻ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന സംംഗീീത രൂപത്തെ� അതിിന്റെ� മതാാത്മകമാായ മേ�ഖലയിിൽ നിിന്നുംം പുറത്തു
കൊ�ൊണ്ടുവരാാനുംം അതിിൽ വലയിിതമാായിി നിില്ക്കുന്ന പരിിവേ�ഷങ്ങളെ� തകർക്കാാനുംം കഴിിയുമെെന്ന്്
അദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. ചെ�ന്നൈൈ നഗരത്തിിന്റെ� തീീരഭാാഗത്ത്് നടന്നുവരാാറുള്ള ഉരൂർ ഓൾക്കോ�ോട്ട്്
കുപ്പംം വിിഴ എന്ന കലാാമേ�ളയിിലുംം ട്രാാൻസ്പോ�ോർട്് ബസിിനകത്തുംം കൃഷ്ണ നടത്തിിയ കച്ചേ�രിികൾ ഈ
ലക്ഷ്യംം� മുൻനിിർത്തിിയുള്ളതാായിിരുന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിനകത്ത്് ഭാാഷാാപരമാായ ജനാാധിിപത്യംം� കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ കൃഷ്ണ
ശ്രമിിക്കുന്നു. ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി അദ്ദേ�ഹംം മലയാാളംം, തമിിഴ്്, ബംംഗാാളിി തുടങ്ങിിയ ഭാാഷകളിിൽ
നിിന്നുള്ളവയുംം ബ്രാാഹ്മണിിക്കൽ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽപ്പെ�ടാാത്തവയുമാായ കംംപോ�ോസിിഷനുകൾ തന്റെ�
കച്ചേ�രിികളിിൽ അദ്ദേ�ഹംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതക്കച്ചേ�രിികളിിൽ പരമ്പരാാഗതാാമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു പോ�ോരാാറുള്ള
കൃതിികളുടെെ ഉള്ളടക്കങ്ങളൊ�ൊക്കെ�യുംം തിികച്ചുംം മതാാത്മകവുംം ഹിിന്ദു ദേ�വന്മാാരെെയുംം ദേ�വതകളെ�യുംം
കുറിിച്ചുള്ളതുമാാണ്്. അല്ലാാഹുവിിനെ�യുംം ജീീസസ്് ക്രൈൈസ്റ്റിിനേ�യുംം സ്തുതിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള കംംപോ�ോസിി
ഷനുകൾ കച്ചേ�രിികളിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് കൃഷ്ണ ഈ പാാരമ്പര്യയത്തെ� അതിിലംംഘിിക്കുന്നു.
ട്രാാൻസ്്ജെ�ൻഡറുകളുടെെ സംംഗീീതസംംഘമാായ ജോ�ോഗപ്പാാസുമൊ�ൊത്ത്് കച്ചേ�രിി നടത്തുക വഴിി
ടിി.എംം. കൃഷ്ണ ലിംം�ഗപരമാായ സമത്വംം� എന്ന നിിലപാാടാാണ്് മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുന്നത്്. ജോ�ോഗപ്പകളുമൊ�ൊത്ത്്
വേ�ദിി പങ്കിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് അദ്ദേ�ഹംം അവരോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ആലാാപനത്തിിൽ പങ്കാാളിിയാാകുന്നു. രണ്ടു സംംഗീീത
സമ്പ്രദാായങ്ങളുടെെ ഫ്യൂൂഷൻ എന്നതിിനപ്പുറംം സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളൽ എന്ന ലക്ഷ്യയമാാണ്്
ഇത്തരമൊ�ൊരു സംംരംംഭത്തിിന്് തന്നെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്് എന്നു കൃഷ്ണ പറയുന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീത ലോ�ോകത്ത്് കൃഷ്ണ നടത്തുന്ന നവോ�ോത്ഥാാനപരമാായ നീീക്കങ്ങളിിലൂടെെ
അദ്ദേ�ഹംം ലക്ഷ്യംം� വെ�ക്കുന്നത്് ആ രംംഗത്തു നിിലനിിന്നുവരുന്ന ജാാതീീയവുംം വർഗ്ഗപരവുംം സ്ഥലപര
വുംം ഭാാഷാാപരവുംം വംംശപരവുമാായ വിിവേ�ചനങ്ങളെ� മറിികടക്കുക എന്നതാാണ്്. അതിിലൂടെെ ഒരുകാാല
ത്ത്് അഭിിജാാതമാായിി നിിലനിിന്ന ഈ കലാാരൂപത്തെ� സാാധാാരണക്കാാരാായ ആളുകൾക്കിിടയിിലേ�ക്ക്്
ഇറക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിനു കഴിിയുന്നു. അതേ�സമയംം ഒരുവശത്ത്് ഈ രീീതിിയിിലുള്ള
മാാറ്റങ്ങൾക്കു ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം, തന്റെ� ആവിിഷ്കാാരങ്ങളിിൽ അദ്ദേ�ഹംം ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ ശാാസ്ത്രീീയ
സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ആലാാപന ശൈൈലിികൾ മുറുകെ�പ്പിിടിിക്കുന്നു എന്നതു ശ്രദ്ധേ�യമാായ കാാര്യയമാാണ്് .
മാാമൂലുകളുടെെ ലംംഘനംം നടത്തുമ്പോ�ോഴുംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ഘടനയ്ക്കകത്തുതന്നെ�യാാണ്്
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കൃഷ്ണയുടെെ സംംഗീീതംം നിിലയുറപ്പിിക്കുന്നത്്. സാംം�സ്കാാരിികമാായ വ്യാാ�പനവുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളലുംം ഇവിിടെെ
സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ബാാഹ്യയമാായ തലത്തിിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ജനിി
തകമാായ സ്വവത്വവസവിിശേ�ഷതകളെ� ബലിികൊ�ൊടുക്കാാൻ അദ്ദേ�ഹംം തയ്യാാറാാകുന്നിില്ല.
കല ജനങ്ങളിിൽ ചെ�ലുത്തുന്ന കഥാാർസിിസ്് എന്ന പ്രക്രിിയയെ�ക്കുറിിച്ച്് കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ട്്.
കലാാരൂപംം ആസ്വാാ�ദകരുടെെ ചിിത്തവുമാായിി നടത്തുന്ന സംംഭാാഷണമാാണ്് കലാാനുഭവംം. ആസ്വാാ�ദ
കർക്ക്് കലാാവിിഷ്കാാരവുമാായിി വൈൈകാാരിികമാായിി സംംവദിിക്കാാൻ കഴിിയുമ്പോ�ോഴാാണ്് കല അവരിിൽ
പ്രവർത്തിിക്കാാൻ തുടങ്ങുന്നത്്. അഭിിജാാത കലകൾ (high arts) അതിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിികമാായ പരിി
പൂർണ്ണതയിിൽ അമിിതമാായിി ഊന്നുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് കലാാനുഭവത്തിിന്റെ� ഈയൊ�ൊരു തലംം അവക്ക്്
അന്യയമാായിിത്തീീരുന്നു. കൃഷ്ണ പറയുന്നു: ‘‘ശരീീരത്തിിന്റെ� ശക്തിിയിിലുംം കാായിികക്ഷമതയിിലുംം ഊന്നുന്ന
ഏതൊ�ൊന്നുംം അധ്വാാ�നംം പോ�ോലെ� തന്നെ�യാാണ്്. അത്് കേ�വലമാായ ജ്ഞാാനംം അല്ല. അധ്വാാ�നമാായിി
ത്തീീരുന്ന ഒന്നിിനെ� ഉത്്കൃഷ്ടതയുടെെ തലത്തിിൽ നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് നോ�ോക്കിിക്കാാണാാൻ ആവിില്ല.
അധ്വാാ�നമാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോൾ അത്് നമ്മുടെെ അസംംസ്കൃത ഭാാവങ്ങളെ� തൊ�ൊടുന്ന ഒന്നാായിിത്തീീരുന്നു.’’
കലയുടെെ സാാധാാരണത്വംം� അഥവാാ അതിിന്റെ� അസംംസ്കൃതത്വംം� സാാധാാരണക്കാാർക്ക്്
അതുമാായിി തന്മയീീഭവിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയത തുറന്നിിടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. അതുവഴിി കല
അതിിന്റെ� അഭൗ�മ പരിിവേ�ഷംം വലിിച്ചുകീീറുകയുംം വരേ�ണ്യയമല്ലാാതാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അഭിി
ജാാതകലകൾ ആസ്വവദകർക്ക്് മേ�ൽ കെ�ട്ടിിവെ�ക്കുന്ന നിിബന്ധനകൾ കലാാ ‘സമ്പന്നത’യുമാായിി
അതാായത്് artistic capital ലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിില്ക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. സംംഗീീത ജ്ഞാാനംം എന്നത്്
അധ്വാാ�നമാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത ഉത്്കൃഷ്ടമാായ ഒന്നാാണ്്. ആയതിിനാാൽ അത്് അഭിിജാാത
കലകളുമാായിി കൂടിിച്ചേ�ർന്നു നിില്ക്കുന്നു. ഒരു അഭിിജാാത സംംഗീീതകാാരൻ പത്ത്് മണിിക്കൂർ പ്രാാക്ടീീസ്്
ചെ�യ്താാലുംം അത്് അധ്വാാ�നമാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുന്നിില്ല. പകരംം അതിിനെ� ‘സാാധന’ എന്ന്് വിിളിി
ക്കുന്നു. അതേ�സമയംം അവരേ�ണ്യയ-അടിിസ്ഥാാനവർഗ്ഗ കലകളെ� അസംംസ്കൃതമാായുംം അതുകൊ�ൊണ്ട്്
തന്നെ� അവയെ� അധ്വാാ�നമാായുംം വിിലയിിരുത്തുന്നു. മറ്റ്് സംംഗീീതരൂപങ്ങളുടെെ അതേ�നിിലയിിൽ
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� സമതുലിിതമാാക്കുക വഴിി ടിി എംം കൃഷ്ണ ചെ�യ്യുന്നത്് സാാധന - അധ്വാാ�നംം
എന്ന ഈ വിിവേ�ചനത്തെ� അപ്രസക്തമാാക്കിി മാാറ്റുകയാാണ്്. അതീീതമാായ ഒരു തലത്തിിൽ പ്രതിി
ഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ട്ട ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതത്തെ� അദ്ദേ�ഹംം ഭൂമിിയിിലേ�ക്ക്് അഥവാാ ദൈൈനംംദിിന
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് ഇറക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു. രാാഗങ്ങളുടെെയുംം കൃതിികളുടെെയുംം ഭാാവത്തിിന്് കൂടുതൽ
പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുത്തു കൊ�ൊണ്ടുള്ള കൃഷ്ണയുടെെ ആലാാപനംം എല്ലാാ വിിഭാാഗത്തിിലുംം പെ�ട്ട ആസ്വാാ�ദ
കർക്കുംം പ്രാാപ്യയമാാകുന്ന തരത്തിിലേ�ക്ക്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കുന്നു.

കർണാാടിിക്് റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡുകളുംം ആധുനീീകതയുംം
21-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിലാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡുകൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടാാൻ
തുടങ്ങുന്നത്്. സമീീപകാാലത്ത്് അവയ്ക്ക്് വിിപുലമാായ തോ�ോതിിൽ ജനപ്രീീതിി കൈൈവരുകയുംം സംംഗീീ
തലോ�ോകത്തെ� ട്രെ�ന്റ്് സെ�റ്ററാായിി മാാറുകയുംം ചെ�യ്തു. പൊ�ൊതുവെ� ഇത്തരംം ബാാൻഡുകൾ പോ�ോപ്്
സംംഗീീതത്തിിന്റെ� ചുവടുപിിടിിച്ചാാണ്് രംംഗപ്രവേ�ശംം ചെ�യ്തത്് എങ്കിിലുംം അവയിിൽ ചിിലത്് കർണ്ണാാടക
സംംഗീീതത്തെ�യാാണ്് ഉപജീീവിിക്കുന്നത്്. അഗംം, മസാാല കോ�ോഫിി, രസിിക തുടങ്ങിിയ ബാാൻഡുകളാാണ്്
ഇതിിന്് ഉദാാഹരണങ്ങൾ.
കേ�രളത്തിിലെ� കർണ്ണാാടക സംംഗീീത ബാാൻഡുകളിിൽ അഗംം ബാാൻഡാാണ്് ജനപ്രീീതിിയുടെെ
കാാര്യയത്തിിൽ ഒരു പടിി മുന്നിിൽ നിില്ക്കുന്നത്് എന്നു പറയാംം�. പരമ്പരാാഗതമാായ കർണ്ണാാടക സംംഗീീത
കൃതിികൾ കടമെെടുത്ത്് അവയെ� പാാശ്ചാാത്യയ റോ�ോക്ക്് സംംഗീീത ശൈൈലിിയോ�ോട്് സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകമാായിി
കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ടുള്ള ആവിിഷ്കരണങ്ങളാാണ്്, ‘Carnatic progressive rock band’ എന്ന്്
സ്വവയംം വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്ന ‘അഗംം’ നടത്തുന്നത്്. വോ�ോക്കൽ പാാർടിിൽ അവർ പരിിപൂർണ്ണമാായുംം
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കർണ്ണാാടക സംംഗീീത കൃതിികളെ� അവയുടെെ സാാങ്കേ�തിികത്വവവുംം സ്വവഭാാവവിിശേ�ഷങ്ങളുംം ചോ�ോർന്നു
പോ�ോകാാതെ� നിിലനിിർത്തുന്നു; അതേ�സമയംം പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ പാാശ്ചാാത്യയ വാാദ്യോ�ോ�പകരണങ്ങൾ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ ‘അഗ’ത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾ കർണ്ണാാട സംംഗീീത
ശൈൈലിിയിിലുള്ളതാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുമെെങ്കിിലുംം തിികച്ചുംം നൂതനമാായ ഒരു മാാർഗ്ഗമാാണ്് അവർ
പിിന്തുടരുന്നത്്. കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്റെ�യുംം പടിിഞ്ഞാാറൻ സംംഗീീതത്തിിന്റെ�യുംം സമാാനമാായ
സവിിശേ�ഷതകൾ കണ്ടെ�ത്തിി അവ രണ്ടുംം ഇഴ ചേ�ർക്കുന്നു. പരമ്പരാാഗതമാായിി കൈൈമാാറിിക്കിിട്ടിിയ
ത്യാാ�ഗരാാജന്റെ�യുംം ദീീക്ഷിിതരുടെെയുംം മറ്റുംം കൃതിികളുംം അവയുടെെ രാാഗങ്ങളുമാാണ്് ആവിിഷ്കാാരത്തിി
നാായിി ‘അഗ’ത്തിിലെ� പാാട്ടുകാാർ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്്. ടിി.എംം. കൃഷ്ണ പിിന്തുടരുന്ന അതേ� മാാർഗ്ഗമാാണ്്
ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ‘അഗ’വുംം പിിന്തുടരുന്നത്്. ആവിിഷ്കാാരത്തിിൽ രാാഗങ്ങളുടെെ ഭാാവങ്ങൾക്ക്് മുൻതൂക്കംം
കൊ�ൊടുക്കുക. അതേ�സമയംം കൃഷ്ണയുടേ�തിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി രാാഗാാവിിഷ്കാാരങ്ങൾക്ക്് പിിൻബ
ലമേ�കാാൻ പടിിഞ്ഞാാറൻ വാാദ്യോ�ോ�പകരണങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക.
‘അഗ’ത്തിിന്റെ� സംംഗീീതംം പുതിിയകാാല യൗൗവ്വനത്തിിന്റെ� വൈൈകാാരിികമാായ ആവേ�ഗങ്ങളെ�
യാാണ്് അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അതുവഴിി കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� അവർ
ജനപ്രിിയമാാക്കിിത്തീീർക്കുകയുംം ആ സംംഗീീതധാാരയെ� വലയംം ചെ�യ്തു നിില്ക്കുന്ന പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
കെ�ട്ടുപാാടുകളുംം ക്ലാാസിിക്്വൽക്കരണത്തിിന്റെ� വേ�ലിിക്കെ�ട്ടുകളുംം അനുഷ്ഠാാനപരവുംം മതാാത്മകവുമാായ
അതിിന്റെ� പ്രകൃതങ്ങളുംം പൊ�ൊതുജനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അതു വെ�ച്ചുപുലർത്തുന്ന അന്യയവൽക്കരണവുംം
മറിികടക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ‘അഗ’ത്തിിന്റെ� മിിക്ക വേ�ദിികളിിലുംം അവർ ആസ്വാാ�ദകരെെയുംം തങ്ങൾ
ക്കൊ�ൊപ്പംം പാാടിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�. റോ�ോക്ക്് സംംഗീീതകാാരന്മാാരുടെെ ഒരു രീീതിിയാാണിിത്്. നിിരവധിി
വർഷങ്ങളുടെെ പഴക്കമുള്ള, രാാമ സ്തുതിിയാായ മുത്തുസ്വാാ�മിി ദീീക്ഷിിതരുടെെ ഒരു കൃതിി അഗത്തിിന്റെ�
വേ�ദിിയിിൽ നൂറുകണക്കിിനാാളുകൾ ജാാതിിയുംം വർഗ്ഗവുംം മതവുംം പരിിഗണിിക്കാാതെ� കൂട്ടംം ചേ�ർന്നു
പാാടുമ്പോ�ോൾ അത്് വലിിയൊ�ൊരു മാാറ്റത്തിിന്റെ� തുടക്കമാായിിത്തീീരുന്നു. വേ�ദിിയിിലെ� പാാട്ടുകാാരനൊ�ൊപ്പംം
‘രംംഗപുര വിിഹാാര’ എന്ന കൃതിി ഏറ്റു പാാടുന്ന ജനക്കൂട്ടംം തകർത്തെ�റിിയുന്നത്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീ
തത്തിിന്റെ� വരേ�ണ്യയവുംം അനുഷ്ഠാാനാാത്മകവുംം വിിശുദ്ധവുമാായ പരിിവേ�ഷങ്ങളെ�യാാണ്്. സിിൽക്ക്്
ജുബ്ബയുംം സ്വവർണ്ണാാഭരണങ്ങളുംം അണിിഞ്ഞെ�ത്തുന്ന വരേ�ണ്യയനാായ പഴയ സംംഗീീതകാാരന്റെ�
സ്ഥാാനംം, ‘അഗ’ത്തിിന്റെ� വേ�ദിികളിിൽ, മുടിിനീീട്ടിി, കൈൈകളിിൽ പച്ചകുത്തിിയ ഫ്രീീക്കനാായ പുതിിയ
പാാട്ടുകാാരൻ ഏറ്റെെടുക്കുന്നു.
പൊ�ൊതുജനങ്ങൾ കേ�ൾക്കാാൻ മടിിച്ചുനിിന്ന പരമ്പരാാഗത കർണ്ണാാടിിക്് സംംഗീീത കൃതിികൾ
മാാറ്റങ്ങളോ�ോടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അവയ്ക്ക്് വൻ ജനപ്രീീതിി കൈൈവരുന്നത്് എങ്ങിിനെ�
യാാണ്് ? റോ�ോക്ക്് ബാാന്റുകൾ ചെ�യ്യുന്നത്് സംംഗീീതത്തെ� സമൂഹത്തിിലെ� ബഹുഭുരിിപക്ഷങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
തുറന്നിിടുക എന്നതാാണ്്. ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകളിിൽ മാാനകീീകരണംം
(standardization) എന്നൊ�ൊരു ആശയംം അഡർണോ�ോ മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുന്നുണ്ട്്. സംംഗീീതാാവിിഷ്കാാര
ത്തിിനുള്ള ഒരു സ്ഥിിരംം ഫോ�ോർമാാറ്റ്് മുൻകൂട്ടിി നിിശ്ചയിിക്കുകയുംം അതിിലേ�ക്കു സംംഗീീതത്തെ� ചേ�ർത്തു
വെ�ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക. ഇതാാണ്് മാാനകീീകരണംം. മ്യൂൂസിിക്് ബാാൻഡുകൾ കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തോ�ോടു
ചെ�യ്യുന്നതുംം ഇതാാണ്്. അഡർണോ�ോ പറയുന്നു: “ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്
സവിിശേ�ഷമാായ സംംഗീീതഭാാവനകളെ� (ഈ ഭാാവകൾ തന്നെ�യുംം ജനപ്രിിയമാായ അഭിിരുചിികളെ�
മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് വാാർന്നുവീീഴുന്നത്്) സാാമാാന്യയമാായ ചിില ചട്ടക്കൂടുകളിിലേ�ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. സംംഗീീതംം ആസ്വാാ�ദകനെ� കേ�ൾക്കുന്ന അവസ്ഥ സംംജാാതമാാകുന്നു. മറ്റൊ�ൊരുരീീതിിയിിൽ,
ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം ആസ്വാാ�ദകരുടെെ ഭാാഗത്തുനിിന്നുണ്ടാാവേ�ണ്ട ഭാാവുകത്വവപരമാായ വിിച്ഛേ�ദങ്ങളെ�
ഇല്ലാായ്മ ചെ�യ്ത്് ചിില സ്ഥിിരംം ചോ�ോദനകളിിലേ�ക്ക്് അവരെെ പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നു”. (അഡോ�ോർണോ�ോ, 5)
ഒരു റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡ്് സ്റ്റേ�ജ്് ഷോ�ോയിിൽ പങ്കാാളിിയാാകുന്ന ആൾ ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ�
സാാമാാന്യയമാായ ചിില മാാനകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സ്വവയംം ക്രമപ്പെ�ടാാൻ നിിർബന്ധിിതമാാവുന്നുണ്ട്്. ജനപ്രിിയ
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സംംഗീീതത്തെ� ആശ്ലേ�ഷിിക്കാാൻ ആസ്വാാ�ദകരെെ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു ഘടകംം ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ�
വേ�ളയിിൽ അവർക്കിിടയിിൽ രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരുതരംം പറ്റബോ�ോധമാാണ്് (collective conscience).
പാാട്ടിിനൊ�ൊപ്പിിച്ച്് ശരീീരംം ഇളക്കിിയുംം കൈൈളിിൽ താാളമിിട്ട്് പാാട്ടുകാാരനൊ�ൊപ്പംം ചേ�ർന്നുപാാടിിയുംം അവർ
സംംഗീീതത്തെ� കൂട്ടാായ ഒരു ആഘോ�ോഷമാാക്കിി മാാറ്റുന്നു. കർണ്ണാാടിിക്് സംംഗീീതംം ജനപ്രിിയ സംംഗീീത
ത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോൾ അതിിനെ� പൊ�ൊതുജനംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് റോ�ോക്ക്് സംംഗീീതത്തെ�
സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന അതേ� മനോ�ോഭാാവത്തോ�ോടെെയാാണ്്. ‘അഗംം’ ബാാൻഡിിന്റെ� സംംഗീീത ഷോ�ോയിിൽ .
ദീീക്ഷിിതർ കൃതിി കൂട്ടമാായിി ഏറ്റുപാാടുന്ന ജനാാവലിി ഇതിിനുള്ള ഏറ്റവുംം നല്ല ഉദാാഹരണമാാണ്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ഇതുവരെെ ചർച്ച ചെ�യ്ത കാാര്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് നാം�ം എത്തിിച്ചേ�രുന്ന നിിഗമനംം കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം
അതിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിൽ വിിവിിധ മാാറ്റങ്ങളോ�ോടെെയാാണ്് മുന്നോ�ോട്ട്്പോ�ോകുന്നത്് എന്നാാണ്്. ഒരു
പ്രത്യേ�േക സ്വവത്വവപരിിധിിയിിൽ വരുന്ന ആസ്വാാ�ദകരെെ മാാത്രംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന നിിലയിിൽ നിിന്നുംം
അത്് സമൂഹത്തിിലെ� എല്ലാാവിിഭാാഗത്തിിൽ പെ�ട്ട ജനങ്ങളെ�യുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയുംം വിിധംം
മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു: അഥവാാ അതൊ�ൊരു ജനപ്രിിയ കലാാരൂപമാായിിത്തീീരാാൻ തുടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു.
ഒരു കാാലത്തെ� സംംഗീീതകാാരനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചു നിിന്ന കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ഇന്ന്് ആസ്വാാ�ദകരെെ
കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്് അതിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാര ശൈൈലിി നിിശ്ചയിിക്കുന്നത്്. സംംഗീീതകാാരനാായിിരുന്നു
ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതത്തിിലെ� സർവ്വാാധിികാാരിി. അയാാളുടെെ സംംഗീീതത്തിിന്റെ� വ്യാാ�കരണംം മനസിിലാാ
ക്കാാൻ കഴിിയുന്നവരെെ മാാത്രമാാണ്് നല്ല ആസ്വാാ�ദകരാായിി പരിിഗണിിച്ചിിരുന്നത്്. എന്നാാൽ പുതിിയ
കാാലത്ത്് ആസ്വാാ�ദകർക്ക്് പ്രാാമുഖ്യംം� ലഭിിക്കുകയുംം അവരുടെെ അഭിിരുചിികളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള
ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
അഡർണോ�ോ എഴുന്നു: “ജനപ്രിിയ സംംഗീീതത്തിിന്് ഒരേ� സമയംം രണ്ട്് ആവശ്യയങ്ങളെ�
തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഒന്ന്് കേ�ൾവിിക്കാാരെെ പിിടിിച്ചു കുലുക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള ഉത്തേ�ജകമാായിി
അതു മാാറണംം. രണ്ട്് സംംഗീീതത്തിിൽ പരിിശീീലനംം കിിട്ടാാത്ത സാാധാാരണക്കാാരാായ കേ�ൾവിിക്കാാർ
‘സ്വാാ�ഭാാവിിക സംംഗീീതംം’ എന്നു വിിളിിക്കുന്ന ഗണത്തിിലേ�ക്ക്് സംംഗീീതോ�ോല്പന്നത്തെ� കൊ�ൊണ്ടുവരണംം.
അതാായത്്, സാാധാാരണക്കാാരാായ കേ�ൾവിിക്കാാർ പതിിവാായിി ശീീലിിച്ചുപോ�ോന്നിിട്ടുള്ളതുംം സംംഗീീതത്തിി
ന്റെ� സഹജവുംം സ്വാാ�ഭാാവിികവുമാായ ഭാാഷ എന്ന്് (ഈ ഭാാഷ എത്ര പഴക്കംം ചെ�ന്നതാായാാലുംം) അവർ
കരുതുന്നതുമാായ ശൈൈലിികളുടെെയുംം ഫോ�ോർമുലകളുടെെയുംം ആകത്തുകയാായിി അത്് മാാറണംം.”(5)
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതലോ�ോകത്ത്് ഇന്ന്് ടിി.എംം. കൃഷ്ണ ചെ�യ്യുന്നത്് വിിവിിധങ്ങളാായ സാംം�സ്കാാ
രിിക-സ്വവത്വവ മണ്ഡലങ്ങളിിലുള്ളവരെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുംം വിിധംം അതിിന്റെ� ആസ്വാാ�ദക മണ്ഡലത്തെ� വിിപു
ലപ്പെ�ടുത്തുക എന്നതാാണ്്. അഡർണോ�ോ പറയുന്ന തരത്തിിലുള്ള ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതത്തിിന്റെ� സാാധാാ
രണവൽക്കരണത്തെ� (naturalizing process) അതിിന്റെ� പരിിധിിക്കകത്തു നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുളള
ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെ കൃഷ്ണ നിിർവ്വഹിിക്കുന്നു. കൃഷ്ണയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം
കർണ്ണാാടക സംംഗീീത ലോ�ോകത്ത്് നിിലനിില്ക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ വിിവേ�ചനങ്ങ
ളാാണ്് അതിിനെ� സാാധാാരണക്കാാർക്ക്് അപ്രാാപ്യയവുംം അപരിിചിിതമാായിിത്തീീർക്കുന്നത്്.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം അന്യയപ്പെ�ടുത്തിിയ ഘടകങ്ങളിിൽ
ഒന്ന്് സാാധാാരണക്കാാരാായ ജനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അത്് കാാത്തുസൂക്ഷിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ച സാംം�സ്കാാരിി
കമാായ അകൽച്ചയാായിിരുന്നു. ജാാതിിപരവുംം വർഗ്ഗപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ ഔന്നത്യയ
നാാട്യയങ്ങൾ കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തിിന്് മാാത്രമാായിി വരേ�ണ്യയരാായ ഒരു വിിഭാാഗംം ആസ്വാാ�ദകരെെ
ഉണ്ടാാക്കിിത്തീീർത്തു. സമൂഹത്തിിലെ� വൈൈവിിധ്യയമാാർന്ന ജനവിിഭാാഗങ്ങൾക്ക്് കർണ്ണാാടകസംംഗീീതംം
ഒരിിക്കലുംം അവരുടേ�ത്് കൂടിിയാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിയിില്ല. തങ്ങളുമാായിി സംംവദിിക്കുന്ന ഒരു കലാാരൂ
പമാായിി അവർ കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� കണക്കിിലെ�ടുത്തിില്ല. എന്നാാൽ പുതിിയ മാാർഗ്ഗങ്ങളുംം
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രീീതിികളുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� പുനർനിിർവ്വചിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ
സംംഗീീതരൂപംം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെെടുക്കുന്ന കാാഴ്ചയാാണ്് നമുക്ക്് കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്. വരേ�ണ്യയവുംം
സാാമ്പ്രദാായിികവുമാായ ഒരു സംംഗീീതരൂപത്തെ� റോ�ോക്ക്് ബാാൻഡുകൾ ഏറ്റെെടുക്കുമ്പോ�ോൾ അത്്
ജനപ്രിിയമാായ ഒന്നാായിിത്തീീർന്നു. കർണ്ണാാടക സംംഗീീതത്തെ� അത്് നിിലയുറപ്പിിച്ചു നിിന്ന പരമ്പ
രാാഗതവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ പശ്ചാാത്തലങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം പുറത്തുവരുമ്പോ�ോൾ ജനങ്ങൾക്ക്്
അതുമാായിി സംംവദിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നു.
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ഒരുവശത്ത്് ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ, സമാാന്തരമാായിി
മറുവശത്ത്് അത്് ജനപ്രിിയവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടുപാാടുകൾ
പൊ�ൊട്ടിിച്ചെ�റിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് അത്് ഇറങ്ങിിവരുന്നത്് ജനപ്രിിയകലകളുടെെ (popular arts) ലോ�ോക
ത്തിിലേ�ക്കാാണ്്. സാാമാാന്യയജനങ്ങളെ� ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ച്് വ്യാാ�വസാായിികമാായിി ഉൽപാാദിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
ഒന്നാാണ്് ജനപ്രിിയ കല. വിിവിിധ സംംസ്കാാരങ്ങളേ�യുംം ഭാാഷകളെ�യുംം സ്വവത്വവങ്ങളെ�യുംം ഒരേ� പോ�ോലെ�
അഭിിസംംബോ�ോധനചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുന്ന ഒരു പൊ�ൊതു ഇടംം ആണ്് അത്് വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
ജനപ്രിിയ സംംഗീീതംം എല്ലാായ്പോ�ോഴുംം ഉപഭോ�ോക്താാക്കളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്് നിിലനിില്ക്കുന്നത്്. ഉൽപാാ
ദിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സംംഗീീതംം ഉപഭോ�ോക്താാക്കളെ� ലക്ഷ്യംം� വെ�ക്കുന്നു. ആധുനീീക സംംഗീീതകാാരൻ
പരമ്പരാാഗത സംംഗീീതത്തെ� കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴുംം ഇതു തന്നെ�യാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്.
സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയവസാായരംംഗത്ത്്, ഉപഭോ�ോക്താാക്കൾക്ക്് –അഥവാാ കാാഴ്ചക്കാാർക്ക്് അല്ലെ�ങ്കിിൽ
കേ�ൾവിിക്കാാർക്ക്്–വേ�ണ്ടിി ഉൽപന്നങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുന്ന തൊ�ൊഴിിലാാളിികളാായിി സംംഗീീതകാാരൻ
മാാറുന്നു. ആധുനീീക ലോ�ോകത്ത്് സംംഗീീതവുംം ആധുനിികവൽക്കരണത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നു. ശാാസ്ത്രീീയ
സംംഗീീത രംംഗത്ത്് ഇന്നുണ്ടാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങളെ� ആധുനീീക വ്യാാ�വസാായിിക സംംസ്കാാര
ത്തിിന്റെ� ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിിയാായിി കാാണേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളലിിന്റെ�യുംം പരിിചിിതവൽക്കരണത്തിിന്റെ�യുംം പ്രക്രിിയകളിിലൂടെെ
കർണ്ണാാടക സംംഗീീതംം ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരണത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുമ്പോ�ോൾ അത്് കടന്നുചെ�ല്ലു
ന്നത്് ഉപഭോ�ോഗ സംംസ്കാാരംം ആധിിപത്യംം� പുലർത്തുന്ന ആധുനീീകതയുടെെ ഒരു ഘട്ടത്തിിലേ�ക്കാാണ്്.
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മഴ എസ്്. മുഹമ്മദ്്
കാാലിിക്കറ്റ്് യൂണിിവേ�ഴ്്സിിറ്റിി ക്യാം�ം�പിിസിിൽ എംം.എ. സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിി രണ്ടാംം� വർഷ വിിദ്യാ�ാർ
ത്ഥിി. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ദേ�വഗിിരിി കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്നു ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദംം നേ�ടിി.
കഴിിഞ്ഞ ആറ്് വർഷങ്ങളാായിി പണ്ഡിിറ്റ്് നാാഗരാാജ റാാവു ഹവൽദാാറിിന്് കീീഴിിൽ (കിിരാാന ഖരാാന,
ബാംം�ഗ്ലൂർ) ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി ശാാസ്ത്രീീയ സംംഗീീതംം അഭ്യയസിിക്കുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ� വിിവിിധ വേ�ദിികളിിൽ
ഗസൽ കച്ചേ�രിികൾ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

അധിികാാരവുംം ഭാാഷയുംം: കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിൽ
പ്രവീീണ കെ�.

എംം.ഫിിൽ. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിനിി, മലയാാള വിിഭാാഗംം, മറീീന കാാമ്പസ്്, മദ്രാാസ്് യൂണിിവേ�ർസിിറ്റിി, ചെ�ന്നൈൈ

അധിികാാരംം സാാമൂഹ്യയമെെന്നുംം വൈൈയക്തിികമെെന്നുംം വേ�ർപിിരിിയുന്ന പ്രതിിഭാാസമാാണെ�ന്ന്്
ഫൂക്കോ�ോ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥിിതിികളിിൽ ഇടപെ�ടുന്ന ഉത്്പാാദന ബന്ധങ്ങളെ�
നിിർണ്ണയിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥകളെ�ന്നുംം അവയുടെെ അനവധിിയാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളെ� നേ�രിിട്ടു
ബാാധിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥകളെ�ന്നുംം പേ�രിിട്ട്് വിിളിിക്കാാവുന്നവയെ�യാാണ്് ആ അർത്ഥ
ത്തിിൽ വ്യയവഹാാരമെെന്ന്് വിിളിിക്കേ�ണ്ടത്്. ‘കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ’ ഈ രീീതിിയിിൽ ഉത്്പാാദനത്തിിന്റെ�
സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥകൾക്കുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥകൾക്കുംം നടുവിിൽ സംംഭവിിക്കു
ന്ന അധിികാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആഴമേ�റിിയ ചർച്ചയാാണ്്. കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ� ആന്തരിികഘടന
ഫ്യൂൂഡൽ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� അധിികാാര പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം, മധ്യയവർഗ്ഗ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അധിികാാര
സവിിശേ�ഷതകളുംം, ലിംം�ഗപരമാായ അധിികാാര ബോ�ോധങ്ങളുംം, സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരങ്ങളുംം, സാാമ്പത്തിി
കാാധിികാാരങ്ങളുമെെല്ലാം�ം കൂടിിച്ചേ�ർന്ന്് നിിശ്ചയിിക്കുകയുംം നിിർണ്ണയിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര
സാാന്നിിദ്ധ്യയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണ്്. മേ�ൽപറഞ്ഞ എല്ലാാ ഘടകങ്ങളെ�യുംം കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ�
ആഖ്യാാ�നംം സൂക്ഷ്മമാായിി ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. കൃതിിയുടെെ പ്രമേ�യഗതിിയെ� ഒരു പാാഠസന്ദർഭംം എന്നനിി
ലയിിൽ പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ വിിപ്ലവംം ചവിിട്ടിിയരച്ചുപോ�ോയ ഒരിിടത്തരക്കാാരനാായ ജന്മിിയുടെെ ആത്മ
ഗതമാായിി പാാഠത്തെ� പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ഈ ആത്മഗത സന്ദർഭത്തിിൽ അയാാളുടെെ
കുടിികിിടപ്പുകാാരനാായ തൊ�ൊഴിിലാാളിിയുംം അയാാളുടെെ കാാമുകിിയാായ അധസ്ഥിിതവർഗ്ഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട
ഒരു പെ�ൺകുട്ടിിയുംം കടന്നുവരുന്നു. ഈ മൂന്ന്് കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നത്തിിലൂടെെ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന
പാാഠമാാണ്് കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കവിിത. ഈ പാാഠത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ സാാമൂഹ്യയ
സന്ദർഭത്തോ�ോട്് പാാഠത്തിിന്റെ� വിിനിിമയംം പുലർത്തിിപ്പോ�ോരുന്ന സവിിശേ�ഷതകൾ അധിികാാര പ്രത്യയ
യശാാസ്ത്രങ്ങളുടെെ രൂപത്തിിൽതന്നെ� പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. ‘മധ്യയവർഗ്ഗക്കാാരന്റെ� ട്രാാജഡിി’ എന്നാാണ്്
ഈ പുസ്തകത്തിിന്റെ� അവതാാരിികയിിൽ എൻ വിി കൃഷ്ണവാാരിിയർ കവിിതയെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
എന്നാാൽ അതിിനപ്പുറത്തേ�ക്ക്് നീീളുന്ന സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം
പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര ധ്വവനിികൾ ഈ കവിിതയിിലുണ്ട്്.
‘പുഞ്ചിിരിി, ഹാാ, കുലീീനമാം�ം കള്ളംം:
നെ�ഞ്ചുകീീറിി ഞാാൻ നേ�രിിനേ�ക്കാാട്ടാം�ം’.
ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു കൃത്യയമാായ പ്രസ്താാവനയോ�ോട്് കൂടിിയാാണ്് കവിിത ആരംംഭിിക്കുന്നത്് . ഈ
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പ്രസ്താാവനയുടെെ കർതൃസ്ഥാാനത്ത്് ‘ഞാാൻ’ എന്ന ഉത്തമപുരുഷ സർവ്വനാാമത്തിിൽ ആഖ്യാാ�താാവ്്
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. അയാാളിിലപ്പോ�ോൾ ഉന്മീീലനമാാവുന്ന കർമ്മംം സ്വവന്തംം ‘നെ�ഞ്ചുകീീറുക’ എന്നതാാണ്്.
അതിിനർത്ഥംം നെ�ഞ്ചിിനകത്തിിരിിക്കുന്ന നേ�രിിനെ� പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തിി കാാണിിക്കുക എന്നതുമാാണ്്.
അധിികാാരംം പ്രയോ�ോഗിിക്കാാൻ പാാകത്തിിൽ ക്ഷമതയാാർന്ന്് നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് അതിിന്് അധിികാാ
രത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം കൈൈവരുന്നതെ�ന്നുംം അല്ലാാത്തപ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ� അത്് പ്രയോ�ോജനരഹിിതമാായ
ഭാാവനയാാണെ�ന്നുംം അൽത്തൂസറിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണമുണ്ട്്. അധിികാാരംം പ്രയോ�ോഗിിക്കാാനാാവാാതെ�
വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിിൽ മനുഷ്യയൻ നിിസ്സംംഗനാാവുന്നതു കാാണാംം�. അപകടകരമാായ സത്യയസന്ധത
ആ നിിസ്സംംഗതയുടെെ ഉപോ�ോൽപന്നവുമാാണ്്. അധിികാാരംം കയ്യാാളിിയവന്റെ� നിിസ്സാാഹാായത അത്തരംം
സന്ദർഭങ്ങളിിൽ കൂടുതലാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുംം. കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കവിിതയുടെെ ആമുഖവാാക്യംം�,
‘പുഞ്ചിിരിി, ഹാാ, കുലീീനമാം�ം കള്ളംം,
നെ�ഞ്ചുകീീറിി ഞാാൻ നേ�രിിനേ�ക്കാാട്ടാം�ം ‘ അധിികാാരത്തെ�, അധിികാാരത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗക്ഷ
മതയെ�, ഒരു ഘട്ടത്തിിൽ അധിികാാരംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നവൻ നേ�രിിടുന്ന നിിസ്സഹാായതയെ� ഇത്്
മൂന്നിിനെ�യുംം ഒറ്റയടിിയ്ക്കു വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
കവിിത അതിിദീീർഘങ്ങളല്ലാാത്ത ഏഴുഖണ്ഡങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. ഓരോ�ോ ഖണ്ഡവുംം അതിിന്റെ�
തുടക്കത്തിിൽ അധിികാാര പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ ആഖ്യാാ�താാവിിനുള്ള നിിസ്സഹാായതയെ� പൂർണമാായുംം
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിി തരുന്നു. ഈ ആമുഖവാാക്യയങ്ങൾക്ക്് ശേ�ഷംം വരുന്ന ഓരോ�ോ ഖണ്ഡത്തിിന്റെ�യുംം
വിിശദീീകരണംം ഇത്തരമൊ�ൊരു നിിസ്സഹാായതയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര വിിശ
കലനമാാണ്്. കവിിതയുടെെ പദകോ�ോശത്തെ� പാാഠവിിശകലനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കുമ്പോ�ോൾ വാാക്കു
കൾക്കുള്ളിിൽ ഒളിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്ന അധിികാാരത്തിിന്റെ� വിിഭിിന്നങ്ങളുംം സൂക്ഷ്മതയാാർന്ന വയുമാായ
സാാമൂഹ്യയ സന്ദർഭങ്ങൾ വെ�ളിിപ്പെ�ട്ടു വരുന്നു.
ഒന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ കവിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ആദ്യയത്തെ� പ്രയോ�ോഗംം മുതൽ
ശ്രദ്ധിിക്കുക. ‘അന്തിിയുണ്ണുക’, ‘പഴങ്ങൾ തൻ മാം�ംസംം മന്ദംം മന്ദംം നുണയുക’, ‘നാാലുംം കൂട്ടിിമുറുക്കുക’,
‘മേ�ടയിിൽ വാാഴുക ‘, ’ ഹൃദയത്തിിൽ നിിദ്ര ചെ�യ്താാരാാ കാാവ്യയസങ്കല്പംം ‘, ’ രാാവിിൻ നൽകുതിിരപ്പുറത്തേ�
റുക ‘, ‘പൂനിിലാാപ്പുഴ നീീന്തുക ‘, ‘ആകാാശ സാാനുവിിൽ കുതിിത്തീീപ്പൊ�ൊരിി ചിിന്തുക ‘, ‘അമ്പിിളിി തെ�ല്ലിിനെ�
തള്ളുക ‘, ‘സത്യയസൗൗന്ദര്യയ ഗോ�ോപുരംം പൂകുക ‘, തുടങ്ങിിയ ഈ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ കവിിതയുടെെ
ഭാാവതലത്തിിൽ മധ്യയവർഗ്ഗക്കാാരനുംം കവിിയുമാായ ഒരാാൾ അത്താാഴത്തിിനു ശേ�ഷംം വിിശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോൾ
അയാാൾക്ക്് മനസ്സിിൽ കവിിത തോ�ോന്നിി എന്ന്് പറഞ്ഞവസാാനിിപ്പിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ ഒരു മധ്യയവർഗ്ഗ
ക്കാാരന്റെ� അഹംംബോ�ോധത്തിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന അധിികാാരഘടനയുടെെ എല്ലാാ വിിശദാാരശങ്ങളുംം
ഈ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലുണ്ട്്. ഒൻപത്് ക്രിിയാാപദങ്ങളാാണ്് ഇത്രയുംം ഭാാഗത്തുള്ളത്്. ഉണ്ണുക, നുണയുക,
മുറുക്കുക, വാാഴുക, ഏറുക, നീീന്തുക, ചിിന്തുക, തള്ളുക, പൂകുക. ഈ ക്രിിയകളെ�ല്ലാം�ം കേ�വലക്രിിയക
ളാാണ്്. ഇവയെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� മാാനസിികമാായ ഉല്ലാാസത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങളാാണ്്. ഇതിിൽ ആദ്യയത്തെ�
ക്രിിയ തന്നെ� സൂചിിതമാാക്കുന്ന സാാമൂഹ്യയ സന്ദർഭംം അങ്ങേ�യറ്റംം ശ്രദ്ധാാർഹവുമാാണ്് . അന്തിിയുണ്ണുക
എന്നതിിനർത്ഥംം അത്താാഴംം കഴിിക്കുക എന്നാാണ്്. ഈ കൃതിി രൂപപ്പെ�ട്ട ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
മധ്യയത്തിിൽ ഉണ്ണുക എന്ന ക്രിിയ അനുവർത്തിിക്കാാനുള്ള അധിികാാര സാാഹചര്യം�ം ആർക്കുണ്ടാായിിരുന്നു
എന്നതാാണ്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്. അത്തരമൊ�ൊരു അധിികാാര സാാഹചര്യയത്തെ� ഏറ്റവുംം സമർത്ഥമാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ആളാാണ്് പാാഠത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ ആഖ്യാാ�താാവിിന്റെ� സ്ഥാാനത്ത്് വർത്തിിക്കു
ന്നത്്. ഒരേ� സമയംം സാാമ്പത്തിികാാധിികാാരത്തെ�യുംം ആ അധിികാാരംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സാംം�സ്കരിികമാായ
മേ�ൽക്കോ�ോയ്മകളെ�യുംം ഈ സന്ദർഭങ്ങളോ�ോരോ�ോന്നുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
‘തള്ളിിയേ�റുമെെൻ കാാതിി,ലൊ�ൊരൂറക്കള്ളു നാാറുംം തെ�റിിയുടെെ പൂരംം.
നീീ തൊ�ൊഴിിലാാളിി,യെ�ൻ കുടിിക്കാാരൻ,
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പാാതിിരാാവിിൻ തെ�രുവിിൽ നിിന്നെ�ത്തിി,
ചാാട്ടവാാറണിി നാാവിിനാാൽ, കൈൈയ്യാാൽ
വേ�ട്ടപെ�ണ്ണിിനെ�ത്തല്ലിിടുംം മേ�ളംം:
“തേ�വിിടിിശ്ശിി, നീീയെ�ന്തിിനേ� കഞ്ഞിി
തേ�വിിവെ�ച്ചത്്? ചോ�ോറെെനിിക്കിില്ലേ�?”
കൂരിിരുട്ടുകൾ നിിന്നുവിിറക്കേ�
ഓരിിയിിട്ടു നിിൻകുട്ടിികൾ നിില്ക്കേ�,
ആവതെ�ന്തിിനിി?യ്ക്കേ�റുകൾ കൊ�ൊണ്ടെ�ൻദേ�വഭാാവനാാദർപ്പണംം പൊ�ൊട്ടിി!
മെെല്ലെ� ഞാാനെ�ണീീറ്റാാഭിിജാാത്യയത്തിിൻ
വെ�ള്ളിികെ�ട്ടിിയ ചൂരലുമാായിി
പാാതയിിങ്കൽ വന്നാാജ്ഞാായാാൽ നിിന്നെ�ക്കാാതിിനു പിിടിിച്ചെ�ൻ മുന്നിിൽ നിിർത്തിി,
ദ്വേ�േഷമെെന്നിിയേ� നൽഗുണദോ�ോഷഭാാഷണംം ചെ�യ്തു, ശാാസനംം ചെ�യ്തു:
“നിിൻകുടിിയൊ�ൊഴിിഞ്ഞീീടണംം, ഈ ഞാാൻ
നിിൻ കുടിിയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കുമല്ലെ�ങ്കിിൽ”
ഈ ഭാാഗത്ത്് ആദ്യയ ഈരടിിയുടെെ രണ്ടാാമത്തെ� വരിിയിിൽ നാാറുംം തെ�റിിയുടെെ എന്നൊ�ൊരു പ്രയോ�ോ
ഗമുണ്ട്്. തെ�റിി എന്ന നാാമ പദത്തിിന്് ‘നാാറുന്ന ‘ എന്ന നാാമവിിശേ�ഷണംം ചേ�ർത്തു കൊ�ൊണ്ട്് ഉടെെ
എന്ന സംംബന്ധിികാാ പ്രത്യയയസഹിിതമാാണ്് ഈ പ്രയോ�ോഗംം. തൊ�ൊട്ടുമുന്നേ� സൃഷ്ടിിച്ച അന്തരീീക്ഷ
ത്തെ�യാാകെ� തകർത്തുകളയുന്നതിിൽ ആ നാാമവിിശേ�ഷണത്തിിനുംം വിിഭക്തിി പ്രത്യയയത്തിിനുംം
കൃത്യയമാായ പങ്കുണ്ട്്. അധിികാാരത്തിിന്് നേ�ർക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റത്തിിന്റെ� സന്നിിഹിിതമാായ ഒരു
ഭാാവംം, വിിശേ�ഷണംം കൊ�ൊണ്ട്് ഉറപ്പിിച്ച ഒരു നാാമ പദത്തിിനോ�ോട്് സംംബന്ധിികാാവിിഭക്തിി പ്രത്യയയംം
ചേ�ർക്കുമ്പോ�ോൾ ലഭിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആഖ്യാാ�താാവിിനെ� ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ച്് പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേ�േക
അധിികാാര സന്ദർഭമാായിി കവിിതക്കകത്തെ� പദപ്രയോ�ോഗത്തെ� മാാറ്റിിത്തീീർക്കാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്ന ഏക വിിഭക്തിി പ്രത്യയയമാാണ്് സംംബന്ധിിക . തുടർന്നങ്ങോ�ോട്ട്് മേ�ൽ സൂചിിപ്പിിച്ച ഈരടിികളിിൽ
സവിിശേ�ഷമാായ വിിശേ�ഷണങ്ങളോ�ോട്് കൂടിിയ നാാമപദങ്ങളുടെെ ഒരു നിിര കടന്നുവരുന്നത്് കാാണാംം�.
‘തൊ�ൊഴിിലാാളിി’, ‘കുടിിക്കാാരൻ’, ‘വേ�ട്ടപെ�ണ്ണ്്’,’തേ�വിിടിിശ്ശിി’, ‘ദേ�വഭാാവനാാദർപ്പണംം’, ‘കുട്ടിികൾ’,
‘വെ�ള്ളിികെ�ട്ടിിയ ചൂരൽ’, ‘പാാതിിരാാവിിൻ തെ�രുവ്് ’ തുടങ്ങിിയ നാാമപദങ്ങളെ�ല്ലാം�ം പാാഠത്തിിന്റെ�
കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ വർത്തിിക്കുന്നവയാാണെ�ങ്കിിൽ കൂടിി ഇവയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വന്നുചേ�രുന്ന ‘എത്തിി’,
‘തല്ലിി’, ’തേ�വിിവെ�ക്കുക’, വിിറക്കുക, ഓരിിയിിടുക, ഏറുകൊ�ൊള്ളുക, നിിർത്തുക, ഭക്ഷണംം ചെ�യ്യുക
എന്നീീ പൂർണ ക്രിിയാാരൂപങ്ങൾ മേ�ൽപറഞ്ഞ നാാമരൂപങ്ങളുടെെ പ്രയോ�ോഗ സവിിശേ�ഷതയിിൽ
നിിശബ്ദമാായ സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷ പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകൾ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
‘തൊ�ൊഴിിലാാളിി’ എന്ന നാാമവുംം അതിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്നുവരുന്ന ‘കുടിിക്കാാരൻ’ എന്ന നാാമവുംം രണ്ടിിനുംം
ഒപ്പംം പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ‘തേ�വിിടിിശ്ശിി’ എന്നനാാമവുംം സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരംം കൊ�ൊണ്ടുംം സാാമ്പത്തിികാാ
ധിികാാരംം കൊ�ൊണ്ടുംം നിിശബ്ദമാാക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു ജനതയെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുകയുംം അധിികാാരത്തിിന്റെ�
നേ�ർക്ക്് അവരിിൽ നിിന്നുയരുന്ന ശബ്ദമാായിി പരിിണമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അത്തരമൊ�ൊരു ശബ്ദ
ത്തോ�ോടുള്ള അധിികാാരത്തിിന്റെ� നിിശിിത പ്രതിികരണമാാണ്് ‘നിിൻകുടിി യൊ�ൊഴിിഞ്ഞീീടണംം, ഈ
ഞാാൻ ‘നിിൻകുടിിയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കുമല്ലെ�ങ്കിിൽ” എന്ന പ്രയോ�ോഗംം. നിിൻകുടിി എന്ന ശ്ലേ�ഷപ്രയോ�ോഗംം
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അധീീശപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഇവിിടെെയുള്ള
കർത്തരിി പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മമാായ സാാന്നിിദ്ധ്യംം� അധിികാാരംം ഊന്നിിനിിൽക്കുന്ന കേ�ന്ദ്രത്തെ�
അനാായാാസമാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
അധിികാാര കേ�ന്ദ്രവുംം അത്് പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഇടവുംം തമ്മിിലുള്ള ആന്തരിിക വൈൈരുദ്ധ്യംം�
ഏതു കാാലത്തുംം അങ്ങേ�യറ്റംം സൂക്ഷ്മമാാണ്്. ഈ സൂക്ഷ്മത തൊ�ൊട്ടടുത്ത വരിിയിിൽ തന്നെ� കാാണാംം�.
തൊ�ൊട്ടടുത്ത വരിിയിിൽ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി എഴുതുന്നത്് “ആട്ടൊ�ൊരുഗ്രമാം�ം ചുംംബനമോ�ോ? നീീ കൂട്ടുകാാരിിയെ�
പുൽകിിയുറങ്ങിി” എന്നാാണ്്. മുഖമടച്ച്് ആട്ടുന്നത്് ചുംംബനംം പോ�ോലെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ഒരു ജനത
എന്ന വൈൈരുദ്ധ്യയത്തെ� അധീീശാാധിികാാരത്തിിന്റെ� അവബോ�ോധത്തിിന്് സ്വീീ�കരിിക്കുക എളുപ്പമല്ല.
എന്നാാൽ ഈ വൈൈരുദ്ധ്യയബോ�ോധംം ‘ആട്ടുക’ എന്ന ക്രിിയാാപദവുംം ‘ചുംംബനംം’ എന്ന നാാമപദവുംം
ചേ�ർത്തുവെ�ക്കുന്നതിിലൂടെെ പാാഠംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഇവിിടെെവെ�ച്ചാാണ്് കേ�വലാാധിികാാരവുംം കേ�ന്ദ്രിിത
അധിികാാരവുംം പാാഠകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ വെ�ച്ച്് വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാനുള്ള സാാധ്യയത തെ�ളിിയുന്നത്്. ആ
സാാധ്യയതയാാണ്് ഒന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിന്റെ� അവസാാനത്തിിൽ “നിിൻ കുടിിയൊ�ൊഴിിഞ്ഞീീടണംം, ഞങ്ങൾ
നിിൻ കുടിിയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കുമല്ലെ�ങ്കിിൽ” എന്ന ഈരടിിയിിലെ� ‘ഞങ്ങൾ’ എന്ന ബഹുവചനത്തിിലൂടെെ
പാാഠത്തിിൽ വ്യയക്തമാാവുന്നത്്.
പാാഠംം ഒരു വ്യയവഹാാരംം എന്നതിിനേ�ക്കാാൾ ഒരുത്്പന്നമാാണ്് എന്ന വസ്തുത പാാഠ വിിശകല
നത്തെ� വ്യയവഹാാര വിിശകലനമാായിി വിികസിിപ്പിിക്കാാൻ സഹാായിിക്കുന്നു. ആ നിിലയിിൽ ആലോ�ോ
ചിിക്കുമ്പോ�ോൾ സാാധാാരണ മനുഷ്യയന്റെ� ഭാാഷയിിൽ നിിന്ന്് ഒളിിച്ചുവെ�ക്കപ്പെ�ട്ട അധിികാാരത്തെ�യുംം
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം കവിിതയുടെെ തുടർന്നുള്ള ഖണ്ഡങ്ങൾ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുംം.
രണ്ട്് തരംം ശരീീരങ്ങളെ� പാാഠത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് കുടിി
യൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ� പാാഠംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ആഢ്യയവുംം, സവർണ്ണവുംം, മധ്യയവർഗഫ്യൂൂഡലുമാായ ശരീീരമാാണ്്
ആദ്യയത്തേ�ത്്. രണ്ടാാമത്തെ� ശരീീരംം അവർണവുംം അധഃഃസ്ഥിിതവുമാാണ്്. ഈ രണ്ട്് ശരീീരത്തെ�യുംം
കൃതിി പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ എവിിടെെയുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നിില്ല. അത്തരംം ഒരുദ്ദേ�ശത്തിിൽ ഒരു പദംം പോ�ോലുംം
പാാഠംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്നുമിില്ല. എന്നാാൽ അങ്ങേ�യറ്റംം നിിഷ്പക്ഷമാായിി നിിൽക്കുന്ന അനവധിി പദങ്ങ
ളിിലൂടെെ മേ�ൽസൂചിിപ്പിിച്ച രണ്ടു തരംം ശരീീരത്തെ�യുംം പാാഠംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ഒന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിലെ� “മെെല്ലെ�ഞാാനെ�ണീീറ്റാാഭിിജാാത്യയത്തിിൻ വെ�ള്ളിികെ�ട്ടിിയ ചൂരലുമാായിി”
എന്ന ഈരടിിയിിലെ� ആഭിിജാാത്യയത്തിിൻ വെ�ള്ളിികെ�ട്ടിിയ ചൂരൽ എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം ‘നന്നു നന്നു നീീ
വൻതറവാാടിി’ എന്ന വരിിയിിൽ വൻ തറവാാടിി എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം രണ്ടാംം� ഖണ്ഡത്തിിൽ ‘മെെയ്യന
ങ്ങാാത്ത വേ�ലകൾ ചെ�യ്തു മെെല്ലെ�യന്തിിയിിൽ ഞാാൻ ഗൃഹപൂകിി’ എന്ന വരിിയിിലെ� മെെയ്യനങ്ങാാത്ത
വേ�ലകൾ ചെ�യ്തു എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം, ‘ഹാാ കുലീീനതേ� നീീ അടിികൊ�ൊണ്ടു’ എന്ന ഈരടിിയിിലെ�
കുലീീനത എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം മൂന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിലെ� ‘എങ്കിിലെ�ന്തേ� കെ�ടുത്തുനീീ ചെ�ന്നാാപെ�ൺ
കിിടാാവിിനെ�യാാദർശവാാനേ�?’ എന്ന ഈരടിിയിിലെ� ആദർശവാാനേ� എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം നാാലാം�ം
ഖണ്ഡത്തിിലെ� ‘പൊ�ൊന്മലരണിിക്കൊ�ൊന്നപോ�ോൽ കണ്ടോ�ോ മൺ മറഞ്ഞൊ�ൊരെെൻ കാാരണവന്മാാർ’
എന്ന ഈരടിിയിിലെ� പൊ�ൊന്മലരണിിക്കൊ�ൊന്നപോ�ോൽ എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം ഒറ്റയാായിി നോ�ോക്കുന്നിിടത്ത്്
പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ ഒരുതരത്തിിലുള്ള അധിികാാര രൂപത്തെ�യോ�ോ അധിികാാര ശരീീരത്തെ�യോ�ോ വ്യയക്തമാാ
ക്കുന്നിില്ല. എന്നാാൽ കവിിതയിിൽ ഈ പദങ്ങൾ ചേ�ർത്തുവെ�ക്കുമ്പോ�ോഴുണ്ടാാകുന്ന അർത്ഥതലവുംം
അർത്ഥതലത്തിിനുശേ�ഷംം അവ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന രൂപതലവുംം മനുഷ്യയർക്കിിടയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്ന
ഒരുന്നത വർഗത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വർഗത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന അധിികാാര
ശരീീരമാാണ്് കവിിതയുടെെ ആന്തരിിക ഘടനയെ� നിിയന്ത്രിിച്ചുപോ�ോരുന്നത്്.
ശ്രേ�ണീീബദ്ധമാായ ഒരു അധിികാാരഘടനയാാണ്് ജാാതിി . ഇന്ത്യയ എന്ന രാാഷ്ട്രീീയ വ്യയവഹാാ
രത്തിിൽ എല്ലാാകാാലത്തുംം മേ�ൽക്കൈ� നേ�ടിിയ അധിികാാരഘടനയാാണ്് ജാാതിിവ്യയവസ്ഥ. ജാാതിി
എന്ന പദംം പാാഠത്തിിൽ എവിിടെെയുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കാാതെ�ത്തന്നെ� ജാാതിിയിിലൂന്നിിയ അധിികാാര
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പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� മനുഷ്യയ വിിരുദ്ധതയുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര സാാന്നിിദ്ധ്യയവുംം പാാഠംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
താാഴെെപറയുന്ന വരിികളിിലെ� പദങ്ങളുടെെയുംം രൂപകങ്ങളുടെെയുംം വിിശകലനംം ഈ വസ്തുതയെ�
കൂടുതൽ ഉറപ്പുവരുത്തുംം.
1. പാാതയിിന്മേ�ൽ വന്നാാജ്ഞയാാൽ നിിന്നെ�ക്കാാതിിന്് പിിടിിച്ചെ�ൻ മുന്നിിൽ നിിർത്തിി
				
(ഒന്നാംം� ഖണ്ഡംം)
2. ബോ�ോധമറ്റ കടന്നലെ� നീീയെ�ൻമാാതൃസോ�ോദരിിമാാരെെയോ�ോ കുത്തിി?
3. “ഏതുംംമിിണ്ടീീല, നീീ തലതാാഴ്ത്തിി
പ്രേ�തംംപോ�ോലെ� നിിൻകൂരയിിലെ�ത്തിി
4. മൂർഖനാാണവൻ, പക്ഷേ�യക്കൊ�ൊള്ളിി
വാാക്കിിലിില്ലയോ�ോ വാാസ്തവനാാളംം”
5. നീീ തൊ�ൊഴിിലാാളിിയാാലയിിലെ�ങ്ങോ�ോ
നീീചജീീവിിതംം നീീറ്റിിയിിരിിക്കെ�
ഒന്നാാമത്തെ� ഈരടിിയിിലെ� ‘കാാതിിന്് പിിടിിക്കുക’ രണ്ടാാമത്തെ� ഈരടിിയിിലെ� ‘ബോ�ോധമറ്റ കടന്നലെ�’
മൂന്നാാമത്തെ� ഈരടിിയിിലെ� ‘പ്രേ�തംംപോ�ോലെ� നിിൻകൂരയിിലെ�ത്തിി’ നാാലാാമത്തെ� ഈരടിിയിിൽ
‘മൂർഖൻ’ അഞ്ചാാമത്തെ� ഈരടിിയിിൽ ‘നീീചജീീവിിതംം’ എന്നീീ പദങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അർത്ഥത
ലവുംം രൂപകതലവുംം തിികച്ചുംം അവർണമാായ, അധിികാാര ബന്ധങ്ങൾ ഏതുമിില്ലാാതെ�, അധിികാാര
സ്ഥാാപനങ്ങൾക്കു മുന്നിിൽ അടിിപതറിിപ്പോ�ോയ ഒരു നിിസ്സഹാായ ശരീീരത്തെ� പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ഈ രണ്ടു ശരീീരങ്ങളെ�യുംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലൂടെെ ജാാതിി എന്ന അധിികാാര ഘടനയെ�
യാാണ്് പാാഠംം പരോ�ോക്ഷമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. മുൻഖണ്ഡിികയിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ച പദങ്ങളോ�ോരോ�ോ
ന്നുംം ജാാതിി മുന്നോ�ോട്ട്് വെ�ക്കുന്ന അധിികാാരത്തിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്ത പ്രയോ�ോഗമാാതൃകകളെ� നിിഷ്പക്ഷമാായിി
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിി പോ�ോരുന്നു. ഈ അടയാാളങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� മേ�ൽതട്ടെെന്നുംം കീീഴ്തട്ടെെന്നുംം
വേ�ർതിിരിിക്കുന്ന ജാാതീീയതയുടെെ മനുഷ്യയവിിരുദ്ധ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം വേ�ർതിിരിിഞ്ഞ്് നിിൽക്കുന്നത്്
കാാണാംം�. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� പാാഠത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിൽക്കുന്നയാാൾ ഇതിിൽ
സവർണ ശരീീരത്തിിന്റെ� കൂടെെയാാണ്് നിിൽക്കുന്നത്് എന്ന്് ഈ രണ്ട്് വ്യയത്യയസ്ത ശരീീരങ്ങളെ�യുംം
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന പദങ്ങളുംം അവയിിൽ നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ടുന്ന രൂപകങ്ങളുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യയവുംം തെ�ളിി
യിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആഖ്യാാ�താാവിിന്റെ� അനുഭാാവംം സവർണജാാതിി ശരീീരത്തിിലാാണെ�ന്ന്് പാാഠത്തിിന്റെ�
അബോ�ോധംം സൂക്ഷിിക്കുന്നതാായിി ഇവിിടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നു.
പാാഠത്തിിന്റെ� പദതലത്തിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ശൈൈലിികളുംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം അനേ�കംം
അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള അധിികാാരത്തിിന്റെ� സ്വവരൂപങ്ങളെ� വ്യയക്തമാാക്കിിത്തരുന്നവയാാണ്്. കൃതിിയുടെെ
മൂന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിൽ (1) ‘ ഓമലോ�ോട്് ഞാാനോ�ോതിിനേ�ൻ ‘ ‘ഇന്നൊ�ൊരോ�ോണമഞ്ഞക്കിിളിിയെ� ഞാാൻ
കണ്ടു’, സമാാനമാായിി ഈ ഖണ്ഡത്തിിൽ തന്നെ� (2) “പൊ�ൊൻ പണത്തിിനു മാാനത്തെ� വിിറ്റു നിിൻ
വയർ നീീ നിിറക്കയൊ�ൊ ബാാ ലേ�?” എന്നുംം തുടർന്ന്് (3) “മറ്റു പൂച്ചെ�ടിി ചെ�ന്നുതിിന്നാാനെ�ൻ കൊ�ൊറ്റ
നാാടിിനുണ്ടിിപ്പോ�ോഴേ� മോ�ോഹംം” ശേ�ഷംം (4) ചെ�റ്റയാാ വിിടൻ ഞാാനിിനിി മേ�ലിിൽ കഷ്ടമെെങ്ങനെ�
കണ്ണാാടിി നോ�ോക്കുംം?” തുടങ്ങിിയവയിിലെ�ല്ലാം�ം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ശൈൈലീീ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ഒരടിിസ്ഥാാ
നവർഗത്തിിന്് നേ�രെെയുള്ള സവർണാാധിികാാരത്തെ� നിിഷ്പക്ഷമാായിി ഒളിിച്ചുപിിടിിക്കുന്നവയാാണ്്.
‘ഓണമഞ്ഞക്കിിളിി’ എന്ന വിിശേ�ഷണ സഹിിതമാായ നാാമവുംം ‘ഞാാൻ’ എന്ന സർവ്വനാാമവുംം
കർത്തരിി പ്രയോ�ോഗത്തിിലുള്ള ആ വരിിയുടെെ ഈണവുംം, ആണധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം ആണധിികാാര
ത്തിിന്റെ� പിിൻബലംം നേ�ടിിയ സവർണ ശരീീരാാധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകളാാവുന്നു.
രണ്ടാാമത്തെ� ഈരടിിയിിൽ ‘പൊ�ൊൻപണംം’, ‘മാാനംംവിിൽക്കുക’, ‘ബാാലിിക’ ഈ മൂന്ന്് പദങ്ങളെ�
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ചേ�ർത്തുവെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പ്രയോ�ോഗവിിശേ�ഷംം കവിിതയിിൽ പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ�
യുംം അതിിന്റെ� ക്രിിയാാത്മക പിിൻബലമാായ സവർണാാധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം നിിശബ്ദ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തെ�
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
‘മറ്റുപൂച്ചെ�ടിി’, ‘ചെ�ന്നതിിന്നുക’, ‘കൊ�ൊറ്റനാാട്്’, ‘മോ�ോഹംം’ തുടങ്ങിിയ മൂന്നാാമത്തെ� ഈരടിിയിിലെ�
ഈ പദങ്ങൾ ചേ�ർന്ന്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പ്രയോ�ോഗവിിശേ�ഷത്തിിൽ ഓരോ�ോ പദവുംം സമൂഹ ശരീീരത്തിിൽ
അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ആണധിികാാരത്തെ� വളരെെ നിിശബ്ദവുംം നിിഷ്പക്ഷവുമാായിി ഉള്ളിിൽ ഒതുക്കിി
വെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നു. ‘മറ്റുപൂച്ചെ�ടിി’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലെ� പൂച്ചെ�ടിി അല്ലെ�ങ്കിിൽ പൂത്തുനിിൽക്കുന്ന ചെ�ടിി
ആർക്കു വേ�ണമെെങ്കിിലുംം എപ്പോ�ോൾ വേ�ണമെെങ്കിിലുംം പറിിച്ചെ�ടുക്കാാവുന്ന തരത്തിിൽ നിിരുപാാധിിക
മാായിി നിിൽക്കുന്ന സ്ത്രീീ സാാന്നിിദ്ധ്യയമാായുംം ‘കൊ�ൊറ്റനാാട്്’ ഒന്നിിനേ�യുംം കൂസാാത്ത ആണധിികാാരമാായുംം
‘മോ�ോഹംം’ ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� അവകാാശമാായുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടാാനാാ
വാാത്ത അധിികാാരത്തെ�യാാണ്് ഈ ശൈൈലീീ പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� അകത്തെ� രൂപകവുംം ആ രൂപക
സാാന്നിിദ്ധ്യംം� സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
നാാലാാമത്തെ� ഈരടിിയിിലെ� ‘ചെ�റ്റ’, ‘വിിടൻ’ എന്നീീ രണ്ട്് പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ പാാഠകേ�ന്ദ്രത്തിിലെ�
ആഖ്യാാ�താാവ്് തന്നിിലേ�ക്ക്് തന്നെ� പ്രക്ഷേ�പിിക്കുന്ന പ്രത്യയക്ഷത്തിിലുള്ള അധിികാാരത്തിിന്റെ� വെ�ളിി
പ്പെ�ടുത്തലാാണ്്. എന്നാാൽ നിിർധനനുംം അധിികാാര കേ�ന്ദ്രങ്ങളുമാായിി ഒരു തരത്തിിലുള്ള ബന്ധമിില്ലാാ
ത്തവനുംം സാാമ്പത്തിികാാധിികാാരത്തിിന്റെ� ശ്രേ�ണിിയിിൽ അങ്ങേ�യറ്റത്ത്് കിിടക്കുന്നവനുമാായ ഒരാാളെ�,
അയാാളുടെെ പാാർപ്പിിടത്തിിന്റെ� പേ�രിിനെ� മുൻനിിർത്തിി സമൂഹത്തിിന്റെ� അബോ�ോധംം വിിളിിക്കുന്ന
പേ�രാാണ്് ‘ചെ�റ്റ’. ഈ അബോ�ോധത്തിിന്റെ� പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് സവർണമാായ ഒരു പ്രത്യയ
യശാാസ്ത്രാാവബോ�ോധമാാണ്്. പരോ�ോക്ഷമാായ അധിികാാരത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച അനേ�കംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ
മുൻപന്തിിയിിൽ ഈ പദപ്രയോ�ോഗംം കാാണാാനാാവുംം’ അങ്ങേ�യറ്റംം പ്രത്യയക്ഷമാായ അധിികാാരസാാന്നിി
ദ്ധ്യംം� ഈയൊ�ൊരു പ്രയോ�ോഗത്തെ� പിിൻപറ്റുന്നുണ്ട്്. അതു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� അധിികാാരത്തെ� അടക്കംം
ചെ�യ്ത അനേ�കംം പരോ�ോക്ഷ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയവഹാാരത്തിിലെ� ഭാാഷാാപഗ്രഥനത്തിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളെ� മറച്ചുവെ�ക്കാാൻ കൃതിിയെ� ഈ പ്രത്യയക്ഷ പ്രയോ�ോഗംം ഇടയാാക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ
വ്യയവഹാാരംം ഒരു പഠമാാണെ�ന്നിിരിിക്കെ� നിിഷ്പക്ഷവുംം നിിശബ്ദവുമാായ പദങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് അധിികാാര
ത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകൾ മുഴുവൻ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് വാാസ്തവംം.
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കൃതിിയുടെെ പാാഠത്തെ� സാാമൂഹ്യയ സാാഹചര്യയവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന
പൊ�ൊരുത്തവുംം ഭാാഷണ ക്രിിയയുമാാണ്് തുടർന്ന്് പരിിശോ�ോധിിക്കേ�ണ്ടത്്.
1952-ലാാണ്് കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കൃതിി രചിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. . 1948 -ൽ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് പാാർട്ടിി
ഓഫ്് ഇന്ത്യയ കൊ�ൊൽക്കത്ത പാാർട്ടിി കോ�ോൺഗ്രസിിൽ സാായുധ സമരത്തിിലൂടെെ ഇന്ത്യയയിിൽ വിിപ്ലവംം
നടപ്പിിലാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്് എന്ന തീീരുമാാനമെെടുത്തു . കൽക്കത്താാതീീസിിസ്് എന്ന്് ഈ തീീരുമാാനംം
അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. രക്തരൂക്ഷിിത വിിപ്ലവംം എന്ന കൽക്കത്ത തീീസിിസിിന്റെ� പ്രമേ�യത്തെ� അക്കാാല
ഘട്ടത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയ സാാഹചര്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലെ�ന്ന കൃതിിയുടെെ
പ്രമേ�യംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിനെ� അന്നത്തെ� സാാമൂഹ്യയ സാാഹചര്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലെ�
പൊ�ൊരുത്തംം വളരെെ ശ്രദ്ധാാപൂർവ്വമാാണ്് പാാഠംം വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ആകെ�യുള്ള ഏഴുഖണ്ഡങ്ങ
ളിിൽ ആദ്യയത്തെ� ആറുഖണ്ഡവുംം ഈ വിിന്യാാ�സത്തിിനാായാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. കേ�വലമാായ
ഒരു സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മക വിിശകലനത്തിിന്് വിിശദീീകരിിക്കാാനാാവുന്നതിിനപ്പുറംം കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിനെ� ഒരു
വ്യയവഹാാരപ്രയോ�ോഗമാായിി സമീീപിിക്കുമ്പോ�ോൾ വ്യയക്തമാാവുന്നത്് സാാധാാരണഗതിിയിിൽ മധ്യയവർഗ്ഗ
ക്കാാരനാായ ഒരു ജന്മിിയുംം അയാാളുടെെ കുടിികിിടപ്പുകാാരനുംം തമ്മിിലുള്ള നീീതിിയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ ഒരു
സംംഘർഷവുംം സംംഘർഷത്തിിന്റെ� ഒടുവിിൽ അധ:സ്ഥിിതന്് അർഹമാായ നീീതിി സ്ഥാാപിിച്ചു കിിട്ടുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നതാാണ്്. എന്നാാൽ കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന വ്യയവഹാാരപ്രയോ�ോഗത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യു
മ്പോ�ോൾ മറ്റൊ�ൊരു ചിിത്രമാാണ്് തെ�ളിിയുന്നത്്. അതിിനാായിി പാാഠത്തിിന്റെ� അന്തർധാാരകളെ� മുഴുവനാായുംം
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ഇവിിടെെ പരിിശോ�ോധനക്ക്് വിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
പാാഠത്തിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ സന്ദർഭത്തിിൽ എകദേ�ശംം ഏഴുപതിിറ്റാാണ്ട്് മുമ്പുള്ള കേ�രളംം എന്ന
ഒരു സ്ഥലസംംവർഗ്ഗമുള്ളതാായിി കാാണാംം�. ആ സ്ഥലസംംവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� വിിവിിധ അടരുകളിിൽ
വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്ന അധിികാാരത്തിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ പ്രയോ�ോഗങ്ങളുണ്ട്്. ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ�
ആത്മബലംം ആ സമൂഹംം കയ്യാാളുന്ന അധിികാാര കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിലാാണ്് കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നത്് എന്ന്് ബട്രാാന്റ്്
റസ്സൽ ‘ ദിി പവർ ‘ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. കേ�രളംം എന്ന സാാമൂഹ്യയ സ്ഥലരാാശിി
യിിൽ മറ്റു ഭാാഷാാപ്രദേ�ശങ്ങളെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് നഗ്നമാായ അധിികാാര പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ വിിരളമാാണ്്.
വിിശേ�ഷിിച്ച്് ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� രണ്ടാംം� പകുതിിക്ക്് ശേ�ഷംം . ഈയൊ�ൊരു സവിിശേ�ഷമാായ
വസ്തുത കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ� പാാഠകേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ� പ്രധാാനമാായ അന്തർധാാരയാാണ്്. നഗ്നമാായ നീീതിി
നിിഷേ�ധവുംം അധിികാാര പ്രയോ�ോഗവുംം നവോ�ോത്ഥാാനാാന്തര കേ�രളത്തിിൽ അത്ര സുഗമമാായ ഒരു
സാാധ്യയതയാായിിരുന്നിില്ല. എന്നാാൽ സമൂഹത്തെ� നിിയന്ത്രിിച്ചുപോ�ോന്ന രാാഷ്ട്രീീയ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളിിലുംം,
സാാമ്പത്തിിക ഘടനകളിിലുംം, സാാമൂഹ്യയഘടനകളിിലുംം നിിശബ്ദമാാക്കപ്പെ�ട്ട അധീീശാാധിികാാരത്തിിന്റെ�
കൃത്യയമാായ സാാന്നിിധ്യംം� കാാണുകയുംം ചെ�യ്യാാമെെന്നതാാണ്് പ്രകടമാായ ഒരു വൈൈരുദ്ധ്യംം�.
ഇവിിടെെയാാണ്് സാാമ്പത്തിികാാധിികാാരംം എന്ന വ്യയവഹാാരംം ഈ പാാഠത്തിിന്റെ� ഒരന്തർധാാര
യാായിി മാാറുന്നത്്. ജന്മിിയെ�ന്നുംം കുടിികിിടപ്പുകാാരനെ�ന്നുംം രണ്ടു സംംവർഗ്ഗങ്ങൾ പാാഠത്തിിൽ നിിലനിിൽ
ക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ സംംവർഗ്ഗങ്ങൾ പക്ഷേ� പ്രത്യയക്ഷമാായ അധിികാാര വ്യയവസ്ഥയെ� പിിൻപറ്റുന്നതാാണ്്.
എന്നാാൽ ഈ രണ്ട്് സംംവർഗങ്ങളെ� പിിൻതുടരുന്ന പാാഠത്തിിന്റെ� നിിഷ്പക്ഷമാായ പ്രയോ�ോഗ സന്ദർ
ഭങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം അധിികാാരംം എങ്ങനെ� പെ�രുമാാറുന്നു എന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കിിത്തരുന്നുണ്ട്് . കൃതിിയുടെെ
രണ്ടാംം� ഖണ്ഡത്തിിൽ കുടിികിിടപ്പുകാാരന്റെ� ക്രോ�ോധാാവിിഷ്കാാരംം ‘ദുഷ്പ്രഭു പുലയാാടിികൾ പാാർക്കുമിിപ്പുരക്കിിടിി
വെ�ട്ടുകൊ�ൊള്ളട്ടെെ’ എന്നാാണ്്. ഈ വരിികളെ� ഒരു വ്യയവഹാാരമെെന്ന രീീതിിയിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
രണ്ട്് വിിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളെ� രണ്ട്് പദപ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ ചേ�ർത്തുവെ�ക്കുകയാാണ്് പാാഠംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
‘പ്രഭു’ എന്നുംം ‘പുലയാാടിി’ എന്നുമാാണ്് ഈ രണ്ട്് പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ . പ്രഭു എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിന്് ചീീത്ത
എന്ന അർത്ഥത്തിിൽ ദുഷ്് എന്നൊ�ൊരു വിിശേ�ഷണ പദംം കൂടിി കാാണാംം�. അധിികാാരിിയാാണ്് പ്രഭു .
പ്രഭുത്വവത്തിിന്റെ� അധിികാാരത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പുലയാാടിി എന്ന പദംം ചേ�രുന്നു. പുലത്തിിൽ അല്ലെ�ങ്കിിൽ
കൃഷിിയിിടത്തിിൽ ആടുന്നവൻ അഥവാാ പെ�രുമാാറുന്നവൻ എന്നാാണ്് പുലയാാടിി എന്നതിിന്റെ� കേ�വ
ലാാർത്ഥംം. എന്നാാൽ ദുഷിിച്ച അധിികാാരത്തിിനു നേ�രെെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവനെ� നിിശബ്ദമാാക്കാാൻ
അധിികാാര സ്ഥാാനംം നിിരന്തരംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് തെ�റിിവാാക്കാായിി മാാറിിയതാാണ്് പുലയാാടിി എന്ന പദംം
. ഈ രണ്ട്് പദങ്ങളെ� വിിരുദ്ധധ്രുവങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ചേ�ർത്തുവെ�ച്ച്് അധിികാാരംം എങ്ങനെ� മനുഷ്യയ
വിിരുദ്ധമാാകുന്നു എന്ന്് അപ്രതീീക്ഷിിതമാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് പാാഠംം ഇവിിടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്.
സാാമ്പത്തിികാാധിികാാരംം ഈ നിിലയിിൽ നിിരന്തരമാായിി എപ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നുവോ�ോ
അപ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ�ത്തന്നെ� അധീീശാാധിികാാരത്തിിന്റെ� വിിവിിധ മുഖങ്ങൾ പ്രത്യയക്ഷമാാവുന്നതു കാാണാംം�.
മറ്റൊ�ൊരു രീീതിിയിിൽ പറഞ്ഞാാൽ കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കൃതിി മുന്നോ�ോട്ട്് വെ�ക്കുന്ന പാാഠസന്ദർഭങ്ങൾ
നിിരന്തരമാായിി സാാമ്പത്തിികാാധിികാാരത്തിിന്റെ� ഉച്ചനീീചത്വവങ്ങളെ� ആറുഖണ്ഡങ്ങളിിലാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടു
ത്തുന്നു. അധിികാാരത്തിിന്റെ� ഈ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലാാണ്് ഏഴാം�ം ഖണ്ഡത്തിിൽ ആഖ്യാാ�താാവ്് പറഞ്ഞു
റപ്പിിക്കുന്നത്്. നിിഷ്പക്ഷവുംം പരോ�ോക്ഷവുമാായ സാാമ്പത്തിിക അധിികാാര പ്രയോ�ോഗത്തെ� എങ്ങനെ�
സൗൗമ്യയമാായ പദങ്ങളിിൽ ഒരു പാാഠംം സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്നു എന്നറിിയാാൻ ചീീവിിടുകളുടെെ പാാട്ട്് എന്ന
ഖണ്ഡംം നിിഷ്കർഷമാായ പാാഠ വിിശകലനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കിിയാാൽ മതിിയാാകുംം.
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ രാാഷ്ട്രീീയ സന്ദർഭമാാണ്് കൽക്കത്താാതീീസിിസ്്. കുടിിയൊ�ൊ
ഴിിക്കലിിന്റെ� പാാഠപരതയുംം പാാഠാാന്തരതയുംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ രാാഷ്ട്രീീയ സന്ദർഭങ്ങളെ� പ്രത്യയ
ക്ഷമാായിിത്തന്നെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിലെ� സാാമൂഹ്യയ-രാാഷ്ട്രീീയ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ
സംംഭവിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തിിന്റെ� മേ�ധാാവിിത്വംം�, അസമത്വംം�, ദുർവിിനിിയോ�ോഗംം എന്നിിവ
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സൂക്ഷ്മമാായിി മനസ്സിിലാാക്കാാൻ നോ�ോർമാാൻ ഫെ�യർ ക്ലോ�ോയുടെെ ത്രിിമാാന രൂപരേ�ഖക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്് .
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിലെ� സാാമൂഹ്യയ രാാഷ്ട്രീീയ സന്ദർഭത്തിിലെ� പാാഠപരത സാാമൂഹിികാാധിികാാരത്തെ�യുംം
അത്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അസമത്വവത്തെ�യുംം ഈ അസമത്വവത്തിിന്റെ� ദുർവിിനിിയോ�ോഗത്തെ�യുംം കൃത്യയമാായിി
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തരുന്നത്് കാാണാംം�.
‘ചീീവിിടുകളുടെെ പാാട്ട്് ’ എന്ന ഏഴാം�ം ഖണ്ഡംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്് ‘കർണശൂലമൊ�ൊ പാാടുന്നു,
പക്ഷേ� മണ്ണിിൽ നിിന്നു ചീീവിിടുകൾ നീീളേ� :’ എന്ന ഈരടിിയോ�ോടെെയാാണ്്. വളരെെ പതിിഞ്ഞ ഒരു
ഈണമാാണ്് കൃതിി ഉടനീീളംം സൂക്ഷിിക്കുന്നത്്. ആ ഒരു ഈണംം അധിികാാര ബന്ധത്തോ�ോട്് സൂക്ഷിി
ക്കുന്ന നിിഷ്പക്ഷതയാായിി വിിലയിിരുത്താാവുന്നതാാണ്്. പത്ത്് അക്ഷരംം വീീതമുള്ള ഈരടിികളാാണ്്
കൃതിി ഉടനീീളംം പാാലിിച്ചു പോ�ോരുന്നത്്. കാാകളിി എന്ന ദ്രാാവിിഡ വൃത്തത്തെ� ഓരോ�ോ വരിിയിിലുംം
രണ്ടക്ഷരംം വീീതംം കുറച്ചാാണ്് ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു മന്ദഗതിിയിിലുള്ള ഈണംം പാാഠംം കണ്ടെ�ടുക്കു
ന്നത്്. നിിശ്ശബ്ദാാധിികാാരത്തെ� നിിഗൂഹനംം ചെ�യ്യാാൻ പാാകത്തിിലുള്ളതാാണ്് ഈ ഈണമെെന്ന്്
മലയാാളത്തിിന്റെ� കാാവ്യയലോ�ോകംം പിിന്നീീട്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്് കടമ്മനിിട്ടരാാമകൃഷ്ണന്റെ� കോ�ോഴിി എന്ന
കവിിതയിിലാാണ്്. സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകൾ നിിഷ്പക്ഷമാായ പദങ്ങളിിൽ
കോ�ോഴിി എന്ന കവിിത ആവിിഷ്കരിിച്ചെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. ഗതിിവേ�ഗംം കുറഞ്ഞതുംം വിിചിിത്രവുമാായ ഈ ഒരു
ഈണത്തിിൽ കൊ�ൊരുത്ത്് വെ�ച്ചിിരിിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തിിന്റെ� മേ�ധാാവിിത്വവത്തെ�,
അതുവഴിിയുണ്ടാാവുന്ന അസമത്വവത്തെ�, അതിിന്റെ� ദുർവിിനിിയോ�ോഗത്തെ� നിിരന്തരംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ആദ്യയത്തെ� ഈരടിിയിിൽ തന്നെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്ന ‘പക്ഷേ�’ എന്ന പദംം അങ്ങേ�യറ്റംം നിിഷ്പക്ഷ
വുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ചൊ�ൊരർത്ഥത്തെ� ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കാാത്തതുമാാണ്്. എന്നാാൽ ‘കർണ ശൂലമാാണെ�ന്നൊ�ൊ,
അങ്ങനെ�യാായിിരിിക്കാംം� എന്നിിരുന്നാാലുംം ചീീവിിടുകളാായ ഞങ്ങൾ മണ്ണട്ടകൾ മണ്ണിിൽ നിിന്ന്് നിിരന്ത
രമാായിി പാാടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു’. എന്ന്് പരാാവർത്തനംം ചെ�യ്യാാവുന്നവയാാണ്് ഈ വരിികൾ. ഈ
പാാഠത്തെ� അപനിിർമ്മിിക്കുമ്പോ�ോൾ തിികച്ചുംം നിിരുപദ്രവകരംം എന്ന്് കരുതാാവുന്ന ‘പക്ഷേ�’ എന്ന
പദംം വളരെെ സുനിിശ്ചിിതവുംം കാാലങ്ങളാായിി നിിലനിിന്ന്് പോ�ോരുന്നതുമാായ ഒരധിികാാര കേ�ന്ദ്രത്തിിനൊ�ൊ
പ്പമാാണ്് ആഖ്യാാ�താാവ്് എന്ന്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കഴിിഞ്ഞ ആറു ഖണ്ഡങ്ങളിിലുംം പാാഠംം സൂക്ഷ്മമാായിി
പറഞ്ഞുറപ്പിിച്ച വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെ� നിിഷ്പക്ഷമാായിി നോ�ോക്കിി കാാണുകയാാണ്് എന്ന
മട്ടിിലാാണ്് ‘ചീീവിിടുകളുടെെ പാാട്ട്് ’ തുടങ്ങുന്നതുംം മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോവുന്നതുംം. അങ്ങേ�യറ്റംം നിിശബ്ദമാായ
അധിികാാര പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� സമസ്ത സാാധ്യയതകളെ�യുംം ‘പക്ഷേ� ‘എന്ന പദംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ആ
പദത്തിിലുള്ളടങ്ങിിയ അധീീശാാധിികാാരത്തിിന്റെ� മുഴുവൻ വിിശദീീകരണങ്ങളുംം ചീീവിിടുകളുടെെ പാാട്ടിിന്റെ�
പാാഠാാപഗ്രഥനംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുംം. അത്തരമൊ�ൊരധീീശ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിൽ ‘പക്ഷേ�’ എന്ന പദംം
മുന്നോ�ോട്ടവെ�ക്കുന്നത്്, വംംശീീയവുംം ജാാതീീയവുംം വർണ്ണപരവുംം വർഗപരവുംം ആയ മുഴുവൻ അസമത്വവ
ങ്ങളെ�യുമാാണ്്. ഈ അസമത്വവങ്ങളെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കുകയല്ല പാാഠംം ചെ�യ്യുന്നത്്. പകരംം അസമത്വവ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സാാമൂഹ്യാാ�ധിികാാരത്തെ� പിിൻപറ്റിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് അധിികാാര പ്രയോ�ോഗങ്ങൾക്ക്്
ഇരയാായവരെെ കൂടുതൽ പാാർശ്വവവത്്കരിിക്കുകയാാണ്് പാാഠംം ചെ�യ്യുന്നത്്. അതിിനൊ�ൊരു സാാരോ�ോപ
ദേ�ശത്തിിന്റെ� മാാതൃക സൃഷ്ടിിച്ച്് ആ സാാരോ�ോപദേ�ശത്തിിൽ മുൻപന്തിിയിിൽ വരുന്നത്് വംംശമഹിിമ,
കുലമഹിിമ, ജാാതിിമഹത്വംം�, സാാമ്പത്തിികഭദ്രത, സാാമൂഹ്യയസ്ഥാാപനങ്ങളിിലുള്ള ഇടപെ�ടൽ ശേ�ഷിി
ഇവയെ�ല്ലാാമാാണ്്. എന്നാാൽ ഈ ഘടകങ്ങളുടെെയെ�ല്ലാം�ം ദുർവിിനിിയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ട്് കൂടുതൽ
കൂടുതൽ അസമത്വവങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വീീണു പോ�ോയവരുംം ഇരയാാക്കപ്പെ�ട്ടവരുമാായ മനുഷ്യയർ കൂടുതൽ
കൂടുതൽ പഴിി അർഹിിക്കുന്നവരാായിി തീീരുന്നു. ചൂഷകന്റെ� രക്തംം കുടിിച്ച കത്തിി വിിപ്ലവാാനന്തരംം
സ്വവന്തംം നെ�ഞ്ചിിലേ�ക്ക്് തന്നെ� ആഴ്ന്നിിറങ്ങുംം എന്ന ആയുധത്തിിന്റെ� തത്വവശാാസ്ത്രംം ആണ്് കവിിത ചർച്ച
ചെ�യ്ത പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട സന്ദർഭങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് എന്ന്് പല നിിലകളിിൽ പിിന്നീീട്് നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
എന്നാാൽ ഒരു സാാമൂഹ്യയ പ്രയോ�ോഗംം എന്നനിിലയിിൽ ഒരു വ്യയവഹാാരമാാതൃകയാായിി ഈ സന്ദർഭത്തെ�
പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അധിികാാരംം ആവർത്തിിച്ചാാവർത്തിിച്ച്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഇരകളെ�യുംം ആ ഇരകൾ
നേ�രിിടുന്ന അസമത്വവത്തിിന്റെ� ആഴങ്ങളുമാാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്.
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ഈ നിിലയിിൽ അധിികാാരബന്ധങ്ങളിിലെ� വിിവിിധങ്ങളാായ സ്വവഭാാവങ്ങളെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ വ്യയവഹാാരത്തിിനകത്തുള്ള അധിികാാരബന്ധങ്ങൾ വ്യയക്തമാാവുന്നു. അതുപോ�ോലെ�തന്നെ�
പാാഠത്തിിനകത്തെ� ഓരോ�ോപ്രയോ�ോഗവുംം എങ്ങനെ�യാാണ്് അധിികാാര ബന്ധങ്ങളെ�യുംം അത്് സൃഷ്ടിി
ക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തെ�യുംം ആ സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തിിൽ പുലരുന്ന സമൂഹത്തെ�യുംം
രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതെ�ന്നുംം ചൂണ്ടിികാാണിിച്ചുതരുന്നുണ്ട്്. പാാഠത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ പ്രയോ�ോഗിിച്ച പക്ഷേ�
എന്ന പദംം മുതൽ പാാഠശരീീരത്തെ� നിിലനിിർത്തിിപോ�ോന്ന ഓരോ�ോ പ്രയോ�ോഗവുംം ഈ നിിലയിിൽ സമൂ
ഹത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം അധിികാാരബന്ധത്തെ�യുംം പുനരുത്്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് എത്രമാാത്രംം
കാാരണമാാവുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് ഇത്് വ്യയക്തമാാക്കുംം.
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന കൃതിിയുടെെ പാാഠംം സ്മരണയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് രൂപപ്പെ�
ടുന്നത്്. സ്മരണകളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര അവബോ�ോധംം കൊ�ൊണ്ട്് രൂപപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്. ഹ്ര
സ്വവസ്മരണയുംം ദീീർഘസ്മരണയുംം ഇത്തരത്തിിൽ പാാഠത്തിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�. ഇവിിടെെ
പാാഠത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിൽക്കുന്ന ആഖ്യാാ�താാവിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് ദീീർഘസ്മരണയാാണ്്.
ഡ്യൂൂൻവാാൻഡിിജിിക്് മുന്നോ�ോട്ട്് വെ�ക്കുന്ന ഒരാാശയ മേ�ഖലയാാണ്് സ്മരണയുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം. വളരെെ
വിിഭിിന്നമാായ പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര പരിികല്പനയാാണ്് ഡിിജിികിിന്റേ�ത്്. ആ വഴിിയിിൽ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രബദ്ധ
മാായ ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവത്തെ�യുംം അതിിന്റെ� ഘടനയെ�യുംം കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കൽ എന്ന
വ്യയവഹാാരംം ദീീർഘസ്മരണകളിിലൂടെെയാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുന്നത്്.
വ്യയവഹാാരംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര നിിബദ്ധമാാണ്്. ഏതൊ�ൊരു പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം ജനമനസ്സ്് എന്ന
അബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഉള്ളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നതാാണ്്. ഒരു കൃതിിയെ� അതിിന്റെ� പാാഠാാന്തരതക
ളിിൽ പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതുള്ളടക്കിിവെ�ച്ചിിരിിക്കുന്ന മനുഷ്യയവിിരുദ്ധ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളെ�
യുംം അവയുടെെ അധിികാാര ബന്ധങ്ങളെ�യുംം ആഴത്തിിൽ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിിത്തരുന്നു. ആ നിിലയിിൽ,
കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിന്റെ� പാാഠാാന്തരതയെ� നിിർണ്ണയിിച്ച പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം കാാലാാന്തരങ്ങളാായിി ഇവിിടെെ
നിിലനിിന്ന, ഒരിിക്കലുംം കൈൈയ്യൊ�ൊഴിിയാാൻ സാാധിിക്കാാത്ത വിിധംം ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷംം കൈൈയ്യാാളിിവെ�ച്ച
വ്യയത്യയസ്ത മുഖങ്ങളുള്ള അധിികാാരങ്ങളുടെെ പ്രയോ�ോഗങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ക്രമംംതെ�റ്റാാത്ത വെ�ളിിപ്പെ�ടു
ത്തലുകളാാണ്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എ.വിി. പവിിത്രൻ (എഡിി.) എംം.എൻ. വിിജയൻ സമ്പൂർണ കൃതിികൾ വാാല്യംം� 9, കറന്റ്് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ.
കെ�.എംം. അനിിൽ (എഡിി.) സംംസ്കാാര നിിർമിിതിി, പ്രോ�ോഗ്രസ്് ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
പിി.എംം. ഗിിരിിഷ്്, അധിികാാരവുംം ഭാാഷയുംം, ഐ ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
പിി. പവിിത്രൻ, കോ�ോളനിി അനന്തരവാാദംം സംംസ്കാാര പഠനവുംം സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രവുംം, കൈൈരളിി ബുക്സ്് കണ്ണൂർ.
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ശ്രീീധരമേ�നോ�ോൻ, വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സമ്പൂർണ കൃതിികൾ വാാല്യംം� 1, കറന്റ്് ബുക്സ്് തൃശ്ശൂർ.

പ്രവീീണ കെ�.

മലപ്പുറംം ജിില്ലയിിൽ തിിരൂരുകാാരിിയാാണ്്. തിിരൂർ തുഞ്ചൻ മെെമ്മോ�ോറിിയൽ ഗവൺമെെന്റ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ
നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ ബിിരുദംംവുംം ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം. നിിലവിിൽ മദ്രാാസ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ
മലയാാളംം എംം.ഫിിൽ. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിനിിയാാണ്്. ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ എഴുതാാറുണ്ട്്.

കാാടകങ്ങളിിൽ പൂക്കുന്ന കവിിതകൾ
ഡോ�ോ. താാര എസ്്.എസ്്.

അദ്ധ്യാാ�പിിക, പന്മന പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല.

കോ�ോളനീീകരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ആധുനിികതയുടെെ മുഖ്യയ സ്വവഭാാവംം അത്്
വരേ�ണ്യയവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യയസങ്കല്പങ്ങൾക്കുംം ആസ്വാാ�ദനങ്ങൾക്കുമിിണങ്ങുന്ന താായിിരുന്നു
എന്നതാാണ്്. കലകളിിൽ മുഖ്യയമാായുംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഇതിിന്റെ� വരേ�ണ്യയത ശക്തിി പ്രാാപിിക്കുക
യുംം പ്രാാദേ�ശിിക സാാഹിിത്യയ നിിർമ്മിിതിികൾ അധമ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി തീീരുകയുംം ചെ�യ്തു.
ആധുനിികതയ്ക്കു ശേ�ഷംം വന്ന സൈൈദ്ധാാന്തിിക ചിിന്തകളിിൽ യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിത ലോ�ോകസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�
അധീീശത്വവത്തെ� നിിരാാകരിിക്കുകയുംം പ്രാാദേ�ശിിക സ്വവത്വാാ�ധിിഷ്ഠിിത സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾക്ക്് പ്രാാമുഖ്യംം�
നല്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ ഒരു പരിിസരത്തിിലാാണ്് ദളിിത്് ഗോ�ോത്രസാാഹിിത്യയങ്ങൾ മുഖ്യയധാാരയിിൽ ഇടംം
പിിടിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതുംം പ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ�യുംം ചെ�റുത്തു നിിൽപ്പിിന്റെ�യുംം ഭാാഗമാായിി തീീരുന്നതുംം.
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ നവോ�ോത്ഥാാനന്തരംം ഉണ്ടാായ പുത്തനുണർവ്വ്് അധീീശവർഗ്ഗ സാാഹിിത്യയ
മാാതൃകകളെ� തള്ളിികളഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് പ്രമേ�യത്തിിലുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിലുമൊ�ൊക്കെ� കീീഴാാളജീീവിിതാാവ
സ്ഥകളെ� ആവിിഷ്കരിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കുന്നു. ദളിിത്് സാാഹിിത്യയമെെന്ന വ്യയവഹാാരിിക
സംംജ്ഞയിിൽ ഇത്് വളർച്ച പ്രാാപിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ സാാമൂഹിിക പരിിസരത്ത്്
സ്വവയംം പൂർണ്ണമാായ സാംം�സ്കാാരിികോ�ോല്പന്നമാായിി ദലിിത്്സാാഹിിത്യയവുംം ഗോ�ോത്രസാാഹിിത്യയവുംം ഇടംം
പിിടിിക്കുന്നു. ദളിിത്് സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി മാാത്രംം പരിിഗണിിച്ചിിരുന്ന ഗോ�ോത്രസാാഹിിത്യംം�, സ്വവ
തന്ത്രാാസ്ഥിിത്വംം� നേ�ടുകയുംം തനത്് സ്വവഭാാവംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയ മാാതൃകകളാായിി തീീരുകയുംം
ചെ�യുന്നു. ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയിിൽ ആണ്് കൂടുതൽ ഇടപെ�ടലുകൾ ഇത്് നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്.
മാാറിിയ കാാവ്യയപരിിസരത്തു നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മലയാാളത്തിിലെ� ഗോ�ോത്ര കവിിതകളെ� അന്വേ�േഷിിക്കുക
യാാണ്് ഈ പഠനംം. മലയാാളത്തിിലെ� ഉത്തരാാധുനിിക കവിികളിിൽ ശ്രദ്ധേ�യനാായ അശോ�ോകൻ
മറയൂരിിന്റെ� കവിിതകളെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് ഗോ�ോത്രകവിിതകളിിലെ� സവിിശേ�ഷതകളെ� പരിിശോ�ോ
ധനാാവിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്.
നിിരന്തരംം അടിിച്ചമർത്തലുകൾക്ക്് വിിധേ�യമാായ ജനത സാാഹിിത്യയരചനകളിിലൂടെെ ശക്തമാായ
പ്രതിിരോ�ോധംം തീീർത്തകാാലമാായിി വർത്തമാാനകാാലത്തെ� കരുതാം�ം. “വർഗ്ഗ വീീക്ഷണത്തിിന്റെ� ബൃഹ
ദാാഖ്യാാ�നപാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് കുതറിി മാാറുന്ന സാാമൂഹ്യയമുന്നേ�റ്റങ്ങളുംം ജ്ഞാാനരൂപീീകരണങ്ങളുംം
കേ�രളത്തിിൽ സജീീവമാാകുന്നതുംം ഇക്കാാലത്തു തന്നെ�. ദലിിതർ, ആദിിവാാസിികൾ, സ്ത്രീീവിിമോ�ോചന
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പ്രവർത്തകർ, മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ തുടങ്ങിി മുഖ്യയധാാരയ്ക്ക്് പുറത്തുള്ള വ്യയത്യയസ്ത വിിഭാാഗങ്ങൾ
തങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യയവുംം ശബ്ദവുംം ആവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിിൽ കേ�ൾപ്പിിക്കാാൻ തുടങ്ങിിയ കാാലംം” (2007:16)
എന്നാാണ്് പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിിക്കുന്ന്് ഈ കാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്. ഉത്തരാാധുനിിക
കവിിതയിിൽ ചിില സങ്കേ�തങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അത്് നിിർബന്ധമാായുംം പ്രയോ�ോഗിി
ക്കണംം എന്ന നിിബന്ധന ഇല്ല എന്നത്് പുതുകവിിതയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. മാാറിി
വരുന്ന ഈ രാാഷ്ട്രീീയ പരിിതാാവസ്ഥകളിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ദലിിത്് ഗോ�ോത്ര കവിികൾ കവിിത രചിി
ക്കുന്നത്്. ദലിിത്് സമൂഹത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴുംം തനതാായ അനുഭവഭാാഷ്യയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്്
വ്യയതിിരിിക്തമാായിി നിിൽ ക്കുന്ന സമൂഹമാാണ്് ആദിിവാാസിി സമൂഹങ്ങൾ. ഗോ�ോത്ര പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ
അധിിഷ്ഠിിതമാായ ആചാാരനുഷ്ഠാാനക്രമങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യയത്താാൽ സ്വവയംം പൂർണ്ണത കൈൈവരുത്തുന്ന
സമൂഹമാായിി അവ ഇന്നുംം നിിലനിില്ക്കുന്നുണ്ട്്. അവരുടെെ ഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയവുംം പൊ�ൊതു ഇടത്തിിൽ
ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയുംം മുഖ്യയധാാരയിിൽ ഇടംം പിിടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

കേ�രളത്തിിലെ� ഗോ�ോത്രസമൂഹംം
ആധുനിികമനുഷ്യയന്റെ� നാാഗരിികസംംസ്കാാരംം രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നതിിനു എത്രയോ�ോ മുൻപ്് തന്നെ�, പ്രകൃ
തിിയോ�ോട്് ചേ�ർന്നു നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് സമൂഹജീീവിിതംം കെ�ട്ടിി ഉയർത്തിിയ വിിഭാാഗമാാണ്് ആദിിവാാസിി
സമൂഹങ്ങൾ. ലോ�ോകത്തെ�മ്പാാടുംം ഈ സമൂഹംം വ്യയത്യയസ്ത ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളോ�ോടെെയുംം സമാാനമാായ
രൂപഭാാവാാദിികളോ�ോടെെയുംം തനത്് സാംം�സ്കാാരിിക മുദ്രകളോ�ോടെെ അതിിജീീവനത്തിിനാായിി പൊ�ൊരുതിികൊ�ൊ
ണ്ട്് ഇന്നുംം നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയയിിൽ അറുന്നൂറിിലധിികംം ആദിിവാാസിിസമൂഹങ്ങളുണ്ട്്. ഇതിിൽ
ഔദ്യോ�ോ�ഗിികമാായിി അംംഗീീകരിിച്ച മുപ്പത്തിിയാാറ്് ഗോ�ോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ആണ്് കേ�രളത്തിിൽ ഉള്ളത്്
. അടിിയാാൻ, മലപ്പുലയൻ, ഇരുളൻ, കാാടർ, കാാണിിക്കാാർ, കാാട്ടുനാായ്ക്കർ, കൊ�ൊറഗ, കുറിിച്യയൻ,
മലവേ�ടൻ, മന്നാാൻ, മുതുവാാൻ, ഊരാാളിി, ചോ�ോലനാായ്ക്കർ, മാാവിിലാാൻ തുടങ്ങിിയ സമൂഹങ്ങൾ ആണ്്
പ്രധാാനംം. ആദിിമ ജീീവിിതക്രമവുംം പ്രാാകൃത ജീീവിിതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ട്് തനത്് സ്വവഭാാവംം പ്ര
കടമാാക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� കലാാവിിഷ്കാാരങ്ങൾ നാാടോ�ോടിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ചിിഹ്നങ്ങൾ
പേ�റുന്നവയാാണ്്. കേ�രളത്തിിലെ� ആദിിവാാസിികൾ പശ്ചിിമഘട്ടത്തിിലെ� തമിിഴ്്നാാട്്, കർണ്ണാാടക
അതിിർത്തിി മലഞ്ചെ�രുവുകളിിലാാണ്് താാമസിിക്കുന്നത്്. അവയിിൽ പ്രധാാന ഗോ�ോത്ര സങ്കേ�തങ്ങൾ
നിിലനിിൽക്കുന്നത്് വയനാാട്്, ഇടുക്കിി, അട്ടപ്പാാടിി എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ആണ്്. എൺപതിിനാായിി
രത്തിിലേ�റെെ കുടുംംബങ്ങളിിൽ ആയിി മുപ്പത്തിിയാാറാായിിരത്തിിലധിികംം ആദിിവാാസിികൾ ഇന്ന്് കേ�രള
ത്തിിലുണ്ടെ�ന്ന്് മനോ�ോജ്് മാാതിിരപ്പള്ളിിയുടെെ പഠനങ്ങൾ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു (2013:19). വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി
പകർന്നു വരുന്നതുംം ജീീവിിത യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നു ഉരുവംം കൊ�ൊള്ളുന്നതുമാായ സാാഹിിത്യയങ്ങൾ
ആണ്് ഗോ�ോത്ര സാാഹിിത്യംം�. ഗോ�ോത്ര പുരാാവൃത്തങ്ങളാാലുംം ഐതിിഹ്യയങ്ങളാാലുംം സമ്പന്നമാാണ്് ഓരോ�ോ
സമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം കലാാവിിഷ്ക്കാാരങ്ങൾ.

ഗോ�ോത്രസാാഹിിത്യംം�
സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� വ്യയവസ്ഥാാപിിതസങ്കല്പങ്ങൾക്ക്് ചേ�രുന്നതാായിിരുന്നിില്ല ഗോ�ോത്ര സാാഹിിത്യംം�.
നാാടൻ പാാട്ടുകൾ, ഐതിിഹ്യയങ്ങൾ, പുരാാവൃത്തങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ തുടങ്ങിിയവ
യിിലൂടെെയാാണ്് ഇത്് രൂപപ്പെ�ട്ട്് വന്നത്്. അതിിന്് സ്വവതസിിദ്ധമാായ നിിലനിിൽപ്പുണ്ട്്. നിിലവിിലുള്ള
സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളെ� “ആദിിവാാസിി സാാഹിിത്യംം�, നാാടോ�ോടിി സാാഹിിത്യംം�, മുഖ്യയധാാരാാ സാാഹിിത്യംം� എന്നിി
ങ്ങനെ� മൂന്നാായിി തരംം തിിരിിക്കാാ”മെെന്ന്് കുമാാരൻ വയലേ�രിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു (2010:11). ജീീവിിത
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്ന സവിിശേ�ഷ കാാടറിിവുകൾ പാാട്ടുകളാായുംം കഥകളാായുംം
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കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള അഭേ�ദ്യയ ബന്ധത്തിിന്റെ� തെ�ളിിവുകളാായിി
ഉല്പത്തിി പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്് സഹാായകമാായ ജ്ഞാാനസമ്പത്തുക്കളാായിി
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ തീീക്ഷ്ണഭാാവങ്ങളാായിി കഥകളുംം ഗോ�ോത്രസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�
തനതിിനെ� ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വ്യയത്യയസ്തമാായ പാാട്ടു സാാഹിിത്യയ പാാരമ്പര്യം�ം ഗോ�ോത്ര കവിിതയ്ക്കുണ്ട്്.
പ്രാാദേ�ശിികമാായ ഭാാഷാാഭേ�ദങ്ങൾ ആണ്് ഇതിിൽ പ്രധാാനംം. ഓരോ�ോ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ�യുംം ജീീവിിതാാ
വസ്ഥ, തൊ�ൊഴിിൽ, ജാാതിി, ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, പ്രകൃതിി എന്നിിവയിിൽ ആണ്് കവിിതയുടെെ
സ്വവത്വംം� ഉൾചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നത്്. പ്രത്യേ�േകമാായ ഈണവുംം താാളവുംം ഇവയ്ക്കുണ്ട്്. അർത്ഥരഹിിതമാായ
വാായ്ത്താാരിികളാാലുംം പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷാാരൂപങ്ങളാാലുംം കവിിത, ഗോ�ോത്രകാാവ്യയമെെന്ന സംംജ്ഞയ്ക്കകത്ത്്
നിിലയുറപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം വേ�റിിട്ട സ്വവഭാാവംം പുലർത്തുന്നു.
മലയാാളസാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിിൽ വളരെെ
കുറച്ച്് കൃതിികൾ മാാത്രമാാണ്് ഈ വിിഭാാഗത്തിിൽ ഉള്ളത്്. കഥാാസാാഹിിത്യയത്തിിൽ പിി. കെ�. നാാണു,
എ. എംം. വാാസുദേ�വൻപിിള്ള തുടങ്ങിിയവർ എഴുതിിയ ഒന്നു രണ്ട്് കഥകളുംം പിി. വത്സലയുടെെയുംം
സാാറാാ ജോ�ോസഫിിന്റെ�യുംം കഥകളിിലുമാാണ്് ആദിിവാാസിി സമൂഹത്തിിന്റെ� കഥകൾ കടന്നു വരുന്നത്്.
കെ�.ജെ�. ബേ�ബിിയുടെെ ‘നാാടുഗദ്ദിിക’ ഗോ�ോത്രവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്ന ആദ്യയ
നാാടകമാാണ്്. നോ�ോവൽ ചരിിത്രത്തിിൽ മലയാാറ്റൂർ രാാമകൃഷ്ണന്റെ� ‘പൊ�ൊന്നിി’, കെ�. ജെ�. ബേ�ബിിയുടെെ
‘മാാവേ�ലിിമന്റംം’, ജോ�ോസ്് മുട്ടത്തിിന്റെ� ‘കുമ്പളത്തൊ�ൊടിി’, പിി. വത്സലയുടെെ ‘നെ�ല്ല്്’, ‘കൂമൻ കൊ�ൊല്ലിി’,
‘ആഗ്നേ�യംം’. നാാരാായന്റെ� ‘കൊ�ൊച്ചരേ�ത്തിി’, ‘ഊരാാളിിക്കുടിി’, ‘ചെ�ങ്ങാാറുംം കൂട്ടാാളുംം’, ‘തിിരസ്കൃതരുടെെ
നാാളെ�’ തുടങ്ങിിയവയുംം ആദിിവാാസിി ഗോ�ോത്ര ജനതയുടെെ സാാമൂഹിിക ജീീവിിത ചിിത്രീീകരണംം ആണ്്
നടത്തുന്നത്്. അന്യയമാായിി പോ�ോകുന്ന ഗോ�ോത്ര സംംസ്കൃതിിയുംം, ഗോ�ോത്ര ഭാാഷയുംം വരമൊ�ൊഴിിയിിൽ രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തിി വെ�യ്ക്കുന്ന സാാഹിിത്യയ മാാതൃകകളാായിി ഈ സാാഹിിത്യയ രൂപങ്ങളെ� കണക്കാാക്കാാവുന്നതാാണ്്.

പുതുകവിിതയുംം ഗോ�ോത്രകവിികളുംം
തൊ�ൊണ്ണൂറുകൾക്ക്് ശേ�ഷംം ഉണ്ടാായ കാാവ്യയപ്രവണതയെ� പുതുകവിിതയെ�ന്ന്് വിിളിിക്കുകയുംം ഉത്തരാാധു
നിികതയുടെെ കാാവ്യയനിിർവ്വചനത്തിിനകത്ത്് പരിിശോ�ോധിിക്കുകയു മാാണ്് കാാവ്യയനിിരൂപണംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
ആഖ്യാാ�നത്തിിലുംം പ്രമേ�യത്തിിലുംം ലാാവണ്യയ ഘടനയിിലുമെെല്ലാം�ം പുതുമ തേ�ടുകയാാണ്് പുതു കവിികൾ.
കവിിതയെ� അതിിന്റെ� സങ്കീീർണ്ണതകളിിൽ നിിന്ന്് അടർത്തിി മാാറ്റിി ലളിിതവുംം വളച്ചുകെ�ട്ടിില്ലാാത്ത
ആശയാാവതരണങ്ങളിിലൂടെെയുംം സർവ്വസാാധാാരണമെെന്നപോ�ോൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിിലെ�
പാാർശ്വവവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവരുടെെ വീീക്ഷണങ്ങൾക്ക്് പുതുകവിിതയിിൽ അപ്രധാാനമല്ലാാത്ത സ്ഥാാ
നമുണ്ട്്. പരമ്പരാാഗത സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രത്തിിനു പുറത്താാണ്് അത്് സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
സൂക്ഷ്മഭാാവങ്ങളിിലേ�ക്കാാണ്് കവിിത ഇറങ്ങിി ചെ�ല്ലുന്നത്്. അശോ�ോകൻ മറയൂർ, പിി. ശിിവലിംം�ഗൻ,
മണിികണ്ഠൻ അട്ടപ്പാാടിി, കെ�. ദിിവ്യയ, ധന്യയ വേ�ങ്ങച്ചേ�രിി, സുകുമാാരൻ ചാാലിിഗദ്ദ തുടങ്ങിിയവരിിലൂ
ടെെയാാണ്് ഗോ�ോത്ര കവിിത പുതുകവിിതയിിൽ ഇടംം പിിടിിക്കുന്നത്്. ഓരോ�ോ ആദിിവാാസിി ഗോ�ോത്രവുംം
ഒരേ� സാാമൂഹിിക പരിിസരത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുമ്പോ�ോഴുംം വ്യയത്യയസ്ത അചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾകൊ�ൊണ്ടുംം
ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടുംം വ്യയതിിരിിക്ത സമൂഹമാായാാണ്് വർത്തിിക്കുന്നത്്. അതിിനാാൽ ഒരോ�ോ ഗോ�ോത്രകവിികളുംം
തങ്ങളുടേ�താായ ഗോ�ോത്ര സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കാാവ്യയരചന നിിർവ്വഹിി
ക്കുന്നത്്. പിി. രാാമൻ ‘കാാടൊ�ൊഴിിഞ്ഞു പോ�ോകാാത്ത കവിിത’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ, “സമകാാലത്തെ�
അഭിിമുഖീീകരിിക്കാാനാാവുംം വിിധംം പുതുക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഭാാഷയെ� സംംരക്ഷിിച്ച്് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക്്
കൈൈമാാറുക എന്ന വലിിയ സാംം�സ്കാാരിിക ദൗ�ത്യംം� കൂടിിയാാണ്് ഗോ�ോത്രകവിികൾക്ക്് എഴുത്ത്്” എന്ന്്
അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു (മാാർച്ച്് 2019 ലക്കംം 3). ഗോ�ോത്ര കവിികൾ ഒരേ�സമയംം ത്രിിഭാാഷാാ കവിികളാായുംം
ദ്വിി�ഭാാഷാാകവിികളാായുംം മാാറുന്നു. അവരുടെെ ഗോ�ോത്രഭാാഷകളിിലുംം മലയാാളത്തിിലുംം കവിിത രചിിക്കാാൻ
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അവർക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. അവരുടെെ തന്നെ� ഭാാഷയിിൽ കവിിത രചിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആ സമൂഹത്തിിന്റെ�
സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയങ്ങളെ� സത്യയസന്ധമാായിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ അവർക്ക്് ആവുന്നു.
തങ്ങളുടെെ സംംസ്കൃതിിയോ�ോടുള്ള ജാാഗ്രത കൂടിിയാാണ്് ഓരോ�ോ കവിിതയുംം.
കന്നട ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധമുള്ള ‘റാാവുള’ എന്ന ഗോ�ോത്ര ഭാാഷയിിൽ കവിിത രചിിക്കുന്ന
സുകുമാാരൻ ചാാലിിഗദ്ദ പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്ന്് രൂപകങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് തങ്ങളുടെെ വംംശത്തിിന്റെ�
നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ� പ്രശ്നങ്ങൾ ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം അതിി ജീീവനത്തിിന്റെ�യുംം
സർഗ്ഗാാത്മക പ്രതിികരണങ്ങൾ ആയിി ഈ കവിിതകൾ മാാറുന്നു.
“തീീന്നുക്കുകൊ�ൊത്തിിന
മരംം കൊ�ൊത്തിിപുള്ളു
മടെെയൂതിി തൊ�ൊറൂവ്വളിിപ്പാാട്ട്്”. എന്ന്് കവിി പറയുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെ സൂക്ഷ്മഭാാവങ്ങളിിൽ ആണ്്
കവിിതയുടെെ ലാാവണ്യംം� ഉൾചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നത്്. ഇരുള ഭാാഷയിിൽ കവിിത എഴുതുന്ന മണിിക
ണ്ഠൻ അട്ടപ്പാാടിിയുംം പിി. ശിിവലിംം�ഗവുംം തങ്ങളുടെെ കവിിതകളെ� പ്രകൃതിിയോ�ോടാാണ്് ചേ�ർത്ത്്
വെ�യ്ക്കുന്നത്്. മാാവിിലഭാാഷയിിലുംം തുളുവിിലുംം കവിിത എഴുതുന്ന ധന്യയയുംം പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം
തമ്മിിലുള്ള അഭേ�ദ്യയബന്ധത്തിിന്റെ� ചിിത്രങ്ങൾ ആണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
വീീണ്ടെ�ടുപ്പുകളാായിി പരിിഗണിിക്കാാവുന്ന ഗോ�ോത്ര കവിിതകൾ പുതുകവിിതയുടെെ ഭാാവുകത്വവത്തെ�
നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിൽ ചെ�റുതല്ലാാത്ത പങ്ക്് വഹിിക്കുന്നുണ്ട്്.

അശോ�ോകൻ മറയൂരിിന്റെ� ഗോ�ോത്ര കവിിതകൾ
ഭാാഷയുടെെ നൈൈർമ്മല്ല്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം ഗോ�ോത്രപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� തനതു സ്വവഭാാവംം നിിലനിിർത്തിി കൊ�ൊണ്ടുംം
പുതു കവിിതയിിൽ തന്റേ�താായ ഇടംം കണ്ടെ�ത്തിിയ കവിിയാാണ്് അശോ�ോകൻ മറയൂർ. മുതുവാാൻ വിിഭാാ
ഗത്തിിൽപെ�ട്ട കവിി തന്റെ� ഗോ�ോത്രത്തിിന്റെ� പാാരമ്പര്യയത്തെ� നിിലനിിർത്താാൻ കവിിതയെ� ഒരു മാാർ
ഗ്ഗമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു. തമിിഴ്്സ്വാാ�ധീീനമുള്ള മുതുവാാൻ ഭാാഷയെ� മലയാാളലിിപിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചാാണ്്
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ‘ഇരട്ട നാാവുള്ള കവിിത’യെ�ന്നാാണ്് അശോ�ോകൻ മറയൂരിിന്റെ� കവിിതകളെ� പിി.
രാാമൻ വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. പാാട്ടുകളുംം കഥയുംം വർത്തമാാനങ്ങളുംം മാാത്രമുള്ള ഭാാഷയെ� ചരിിത്ര
ത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിി വെ�യ്ക്കുകയാാണ്് കവിിതകളിിലൂടെെ. കാാട്ടറിിവുകളിിൽ പടർന്നു കിിടക്കുന്ന
ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ, തീീക്ഷ്ണ വൈൈകാാരിികഭാാവങ്ങൾ, ആധുനിിക ലോ�ോകത്തോ�ോടുള്ള ആകാംം�ഷകൾ,
നവ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകളോ�ോടുള്ള ജ്ഞാാനതൃഷ്ണകൾ, ഇവയുടെെ ഒക്കെ� കൂടിി ചേ�രലാാണ്് മറയൂരിിന്റെ�
കവിിതകളിിൽ ഉള്ളത്്. 2017-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘പച്ചവ്്ട്്’ എന്ന ആദ്യയ കാാവ്യയസമാാഹാാരംം തന്നെ�
ഉള്ളടക്കംം കൊ�ൊണ്ട്് വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കുന്നു. ‘കോ�ോണിിത്തണ്ണിിപ്പുടവ’ എന്ന ആദ്യയ ഭാാഗത്ത്് മുതുവാാൻ
ഭാാഷയിിൽ രചിിച്ച കവിിതകളുംം അവയുടെെ പരിിഭാാഷകളുംം ആണുള്ളത്്. ‘പൂവിിനുള്ളിിലെ� തേ�നിിൽ
സൂര്യയൻ കിിടന്ന്് തിിളയ്ക്കുകയാാണു’ എന്ന രണ്ടാംം� ഭാാഗത്തിിൽ കവിിയുടെെ, മലയാാളത്തിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട
കവിിതകളാാണ്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. തമിിഴിിനോ�ോടുംം മലയാാളത്തോ�ോടുംം ചാാർച്ചയുള്ള മുതുവാാൻ
ഭാാഷയിിലാാണ്് കവിിതകൾ രചിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അത്് ശുദ്ധമാായ ഗോ�ോത്രഭാാഷയാാണോ�ോ എന്ന
സന്ദേ�ഹങ്ങൾ ഒന്നുംം കവിിയെ� ബാാധിിക്കുന്നിില്ല. ഭാാഷ നിിരന്തരംം മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതിിനാാൽ
താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന തലമുറ സംംസാാരിിക്കുന്ന വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽ ആണ്് കവിിത രചിിച്ചിിരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്്
കവിി സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. തന്റെ� ആന്തരിിക ഭാാഷാാ സ്വവത്വവവുംം ആർജ്ജിിത ഭാാഷാാജ്ഞാാനവുംം
തമ്മിിലുള്ള സംംഘർഷംം കവിിതകളിിൽ പ്രകടമാാണ്്. കഴിിയുന്നത്ര ഗോ�ോത്രഭാാഷയോ�ോടുംം, സംംസ്കാാ
രത്തോ�ോടുംം ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുവാാനാാണ്് കവിി നിിരന്തരംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്. തങ്ങളുടെെ ഗോ�ോത്രത്തിിനു
മാാത്രംം പരിിചിിതമാായ ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ ഭാാഷാാസ്വവത്വവത്തെ� നിിലനിിർത്തുവാാനുള്ള ശ്രമവുംം
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കവിിതകളിിൽ കാാണാംം�.
“കുഞ്ചിിതക്കാാത
പെ�ണ്ണ്്ക്ക്്
കുഞ്ചിിപെ�റണെ�
കാാട്ടിിലിി ഒളുസ്്ടണംം
കേ�ത്ത സത്തംം കേ�ട്ട്്
വെ�റുംം പെ�ണ്ണാാകപിിയ്യിി
തുപ്പന്് റു പേ�റ്്ട്ട്്
എട്്ത്ത്് വെ�റണംം.”
‘തുപ്പ’ എന്ന കവിിതയിിലെ� വരിികൾ ആണിിത്്. തുപ്പ എന്ന വാാക്ക്് മുതുവാാൻ ഭാാഷയിിൽ മാാത്രംം
പ്രയോ�ോഗത്തിിലുള്ളതാാണ്്, അച്ചനുംം അമ്മയുംം ഇല്ലാാത്ത കുട്ടിികളെ� പറയുവാാൻ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന
ഈ വാാക്കിിനെ� കവിിതയിിൽ പ്രയോ�ോഗിിക്കുക വഴിി പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷാാസ്വവത്വവത്തെ� ബലപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
തമിിഴിിന്റെ�യുംം മലയാാളത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷാാ സ്വവഭാാവത്തിിൽ പെ�ട്ട്് ഞെ�രുങ്ങുന്ന മുതുവാാൻ ഭാാഷയെ�
സ്വവതന്ത്രമാാക്കാാനുള്ള ശ്രമംം കവിിതകളിിലുടനീീളംം കാാണാംം�. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ ഘട്ടത്തിിലുംം
അനുഭവിിക്കുന്ന ആന്തരിിക സംംഘർഷങ്ങളുംം ജീീവിിതാാനുഭങ്ങളുംം കവിിതയിിൽ ഉയിിർ വെ�യ്ക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെെ ജീീവനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ പ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ള സഹവർത്തിിത്വവത്തിിന്റെ� അടങ്ങാാത്ത അഭിി
നിിവേ�ശമാാണ്് അശോ�ോകൻ മറയൂരിിന്റെ� കവിിതകൾ.
കാാടകങ്ങളിിലേ�ക്കാാണതു കടന്നു ചെ�ല്ലുന്നത്്. കാാടുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഗോ�ോത്രവംംശത്തിിന്റെ�
ഉത്്പത്തിിചരിിത്രവുംം കവിിതയിിലുണ്ട്്. ‘പൊ�ൊറമല’ എന്ന കവിിതയിിൽ മുതുവാാൻ സമുദാായത്തിിന്റെ�
വംംശ ചരിിത്രംം കാാണാംം�. കണ്ണകിി മധുരാാ നഗരംം ചുട്ടെെരിിച്ചപ്പോ�ോൾ കുഞ്ഞിിനെ� മുതുകിിൽ ചുമന്ന്്
ദേ�വിിയുടെെ അനുവാാദത്തോ�ോടെെ മറയൂർ കാാടുകളിിലേ�ക്ക്് വന്നവരാാണ്് മുതുവാാൻ സമുദാായംം എന്ന
ഐതിിഹ്യംം� കവിിതയിിൽ ചരിിത്രവത്്ക്കരിിക്കുന്നു. “മീീനാാസിിയമ്മാാളേ� / നീീ പേ�സിി വ്്ട്ടതക്ക
മിിച്ചംം വന്ത ഒറ
കുഞ്ചിിനിിയുംം
മുതുകിിലിിപൂണ്ട്്
യെ�ങ്ങ മലയേ�രിി
പോ�ോന്് റംം”
തലമുറകളിിലൂടെെ പകർന്നു കിിട്ടിിയ വംംശ ചരിിത്രംം പുതുതലമുറയ്ക്ക്് കവിിതയിിലൂടെെ കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഉത്്പത്തിി ചരിിത്രംം മാാത്രമല്ല തങ്ങളുടെെ മാാത്രമാായ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം സാാമൂഹിിക ജീീവിിതക്രമ
ങ്ങളുംം കവിിതകളിിൽ സംംഭരിിച്ചു വെ�ക്കുന്നു. ‘പൊ�ൊറമല’ എന്ന കവിിതയിിൽ തന്നെ� വിിവാാഹവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട ആചാാരങ്ങളെ� വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“മുറപ്പെ�ണ്ണിിനെ� ഒളിിച്ചുവെ�ച്ച്്
നാാലു ദിിശക്കുംം ചെ�രുപ്പക്കാാരിികളുടെെ കൂട്ടംം
മുറച്ചെ�ക്കൻ ഞാാൻ
ഏതു കൂട്ടത്തിിൽ പോ�ോയവളെ� തിിരയുംം?”
വിിവാാഹംം മാാത്രമല്ല സമൂഹബന്ധങ്ങൾ, മരണാാനന്തര കർമ്മങ്ങൾ, നാാട്ടുവ്യയവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ�
സമുദാായത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം സമകാാലിിക അവസ്ഥകളുംം കവിിതയിിൽ കടന്നു വരുന്നു. കാാട്്
അറുതിിയുടെെ ലോ�ോകംം കൂടിിയാാണ്്. പുറമെെ കാാണുന്ന പോ�ോലെ� പച്ചപ്പ്് നിിറഞ്ഞതല്ല കാാടകങ്ങളിിലെ�
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ജീീവിിതംം. പ്രകൃതിിയോ�ോട്്, ജീീവിി വർഗ്ഗങ്ങളോ�ോട്് എല്ലാം�ം മല്ലടിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണത്് പുലരുന്നത്്. മനുഷ്യയ
വർഗ്ഗത്തോ�ോട്് പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം. കാാടു കയറുന്ന ആധുനിിക ജീീവിിതസമ്പ്രദാായങ്ങളോ�ോട്് കരുത്തോ�ോടെെ
ചെ�റുത്തു നിില്ക്കുകയുംം എതിിർത്ത്് തോ�ോൽപ്പിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. ആധുനിിക ജീീവിിത പരിിസരത്തിിൽ
ഒറ്റപ്പെ�ട്ടു പോ�ോകുന്ന ഒരു ജനത തങ്ങളുടെെ അറിിവ്് വെ�ച്ച്് മുഖ്യയധാാരാാ സമൂഹത്തോ�ോടു കലഹത്തിിൽ
ഏർപ്പെ�ടുന്നു, എന്ന്് കവിിത സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു . സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം തുല്ല്യയതയോ�ോടെെ കാാടിിന്റെ�
ആവാാസവ്യയവസ്ഥയിിൽ പുലരുന്നു. കരുത്തോ�ോടെെ ഒറ്റയ്ക്ക്് ജീീവിിക്കാാനുള്ള പ്രേ�രക ശക്തിി പകർന്നു
നല്കുന്നു പരസ്പരംം. സ്ത്രീീജീീവിിതങ്ങളുടെെ കരുത്തുറ്റ ആവിിഷ്ക്കാാരംം കൂടിിയാാണ്് പല കവിിതകളുംം. ‘കേ�ണീീ
ത്തണ്ണീീപ്പൊ�ൊടവ’ എന്ന കവിിത ഉദാാഹരണംം.
“ആടിിയാാടിിയാാണങ്ങത്ത
ഇപ്പൊ�ൊടവതാായ്് നമക്ക്് മറ.”
എന്നുംം
“നെ�നപ്പെ�
ഒറങ്ങിി ക്കിിലിിയെ�
മനമുറുകിി തോ�ോറാാണ്ടീീക്കെ�ടക്കുംം
എന്റെ� തണ്ണീീപ്പൊ�ൊടവേ�”
എന്നുംം കവിിതയിിൽ പറയുന്നു. മുറുക്കിി ഉടുക്കുന്ന പുടവ ദാാരിിദ്ര്യയത്തിിന്റെ� അടയാാളമാാണ്്. ഒരു
മുതുവാാൻ സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭിിന്നമുഖങ്ങളാാണ്് പുടവയിിലൂടെെ അനാാവരണംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
“മുതുകിിലു കുഞ്ചിിപൂൻട്്
കാാമ്പൊ�ൊടെെ അടകനുള്ളിി
മെെടിിലിി കെ�ട്ടിിവന്ത
പൊ�ൊടവ
വ്്റസ്് കെ�ടപ്പാായ്്
ഒറമൂല
സൂടിികെ�ടപ്പാായ്്
മറുമൂല.”
‘പൊ�ൊടവ’ എന്ന പ്രതീീകാാത്മക ബിംം�ബത്തിിലൂടെെ മുതുവാാൻ സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിത ചിിത്രംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നു.
കാാടുംം നഗരവുംം ഒരേ� ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാവുന്നതോ�ോടെെ, ഇവ തമ്മിിലുള്ള ഇഴയടുപ്പങ്ങൾ
കവിിതയ്ക്ക്് കാാരണമാാകുന്നു. ആധുനിിക സംംസ്കൃതിിയിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങിി വന്ന പുതുതലമുറ അതിിന്റെ�
സംംത്രാാസങ്ങളിിൽ ലയിിച്ചു പോ�ോകാാതെ�, തന്റെ� പാാരമ്പര്യയത്തെ� സദാാ സ്മരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരു ബദൽ
ജീീവിിതദർശനംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിി എടുക്കുന്നു. പ്രതീീക്ഷയുടെെ, പ്രത്യാാ�ശയുടെെ പച്ചപ്പ്് നിിറഞ്ഞ വീീടാാണ്്
അവരുടെെ ലോ�ോകംം. ‘പച്ചവ്്ട്്’ എന്ന്് കവിിതയ്ക്ക്് പേ�രിിടുമ്പോ�ോൾ കാാട്് വീീടാായിി മാാറുന്ന ഒരു ഹരിിത
ദർശനംം ഉരുത്തിിരിിയുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിി തന്നെ� വീീടാായിി മാാറുന്ന ഹരിിത സംംസ്കൃതിിയുടെെ ഉദാാത്ത
ലാാവണ്യയ അനുഭവംം ആണത്്, കിിനാാവു പോ�ോലെ� സുന്ദരംം.
“വ്്ട്് മൊ�ൊത്തംം തൂത്ത്്
തിിണ്ണലിി ഇറനെ�
നിിലാാവ്് വെ�റുംം
നച്ചത്രംം വെ�റുംം എൻറുംം നാാൻ മാായാാത
കിിനാാവ്് വെ�റുംം”
എന്നുംം
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“തോ�ോണ്ടിിയിിട്ട മണ്ണിിലിി
തണ്ണിി തെ�ളസ്്
മുട്ടോ�ോട പൊ�ൊടവയേ�റ്റിി കുത്തിി
മിിത്് സെ�ടുത്ത മണ്ണീീലീീ
മണ്ണുപട്ടാായ്് വെ�ച്ചു തീീക്കണംം
പെ�റമ്പിിലിി കതവുംം”. എന്നുംം
വീീടിിനെ� കുറിിച്ച്് പറയുന്നു. മുതുവാാൻ ഭാാഷയിിലെ�ഴുതപ്പെ�ട്ട കവിിതകളിിൽ ഇപ്രകാാരംം ആദിിമ സംംസ്കൃ
തിിയുടെെ ജൈൈവ ചോ�ോദനകളാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. മലയാാളത്തിിൽ എഴുതിിയ
അശോ�ോകൻ മറയൂരിിന്റെ� കവിിതകൾ നവ മാാധ്യയമ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം കടന്നു
വരുന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� പ്രകൃതിി ബിംം�ബങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതപ്രശ്നങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പാാരിിസ്ഥിിതിിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളുടെെ
തകർച്ച, തിിരക്ക്് ഇങ്ങനെ� എന്തുംം മലയാാളത്തിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട കവിിതകളിിലുണ്ട്്. ‘ഇന്ന്് ഞാാൻ
പോ�ോയ ലോ�ോകംം’ എന്ന കവിിതയിിൽ ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� വേ�ഗമേ�റിിയ ജീീവിിതാാവസ്ഥകൾ
കാാണാംം�.
“4G വേ�ഗതയിിൽ
മനുഷ്യയൻ ഓടിി മറയുന്നു.
റോ�ോഡുകൾ മാാന്തിി വേ�ഗതകൂട്ടുന്നു,
ആംംബുലൻസുകൾ പാായുന്നു
അവക്ക്് 10G വേ�ഗംം
എന്നിിട്ടുംം ജഡംം വീീട്ടുമുറ്റത്ത്്.”
പട്ടണങ്ങൾ ഉയരുന്നതിിനിിടയിിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോ�ോകുന്ന ദുരിിത ജീീവിിതങ്ങളാാണു ഇവിിടെെ
പരാാമർശിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ോത്ര ജീീവിിതങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിി നേ�രിിടുന്നവരാാണ്് അവർ.
“ആരുംം തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കുന്നിില്ല
ജഡത്തിിനുള്ളിിലാാണ്്
പല പട്ടണങ്ങൾ
കെ�ട്ടിിപ്പൊ�ൊക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്.”
പാാർശ്വവവത്്കൃത സമൂഹത്തിിന്റെ� അരിികു ജീീവിിതങ്ങളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഈ വരിികളിിൽ.
ആധുനിിക ജീീവിിതസാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ ജീീവിിക്കേ�ണ്ടിി വരുമ്പോ�ോൾ ഗോ�ോത്ര വിിഭാാഗങ്ങൾക്ക്് നഷ്ടപെ�
ടുന്ന പൈൈതൃകത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സന്ദേ�ഹംം കവിിതയിിൽ പങ്കുവെ�ക്കുന്നു. പരിിഷ്ക്കാാരങ്ങൾ, ഭൂമാാഫിി
യകൾ, കാാടിിലേ�ക്ക്് അതിിരിില്ലാാതെ� കടന്നു വരുന്ന വിികസനങ്ങൾ ഇതൊ�ൊക്കെ� ഗോ�ോത്ര ജീീവിിത
ങ്ങളെ� നന്നാായിി ഉലച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പരമ്പരാാഗത തൊ�ൊഴിിലുകളുംം ഭക്ഷണ മാാർഗ്ഗങ്ങളുംം ഇല്ലാാതാായതോ�ോടെെ
വരണ്ടു പോ�ോയ ജീീവിിതങ്ങളെ� ഓർത്ത്് ആശങ്കപ്പെ�ടുകയുംം തനിിക്കാാവുംം വിിധത്തിിൽ കവിിത കൊ�ൊണ്ട്്
പ്രതിിരോ�ോധംം തീീർക്കുവാാനുംം കവിി ശ്രമിിക്കുന്നു. ഇത്രകണ്ട്് ആദിിവാാസിികളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്തിിയ കവിിത മലയാാളത്തിിൽ ഏറെെയിില്ല. കാാടിിന്റെ� നിിശ്ശബ്ദതയിിൽ ആണ്് കവിിതയുടെെ
രൂപപ്പെ�ടൽ. മണ്ണുംം ജലവുംം കാാറ്റുമാാകാാശവുമെെല്ലാം�ം നിിദാാന്ത ജാാഗ്രതയോ�ോടെെയുള്ള പ്രാാർഥനകൾ
ആയിി മാാറുന്നു.
പുതുമയുടെെ അന്വേ�േഷണങ്ങളാാണ്് പുതുകവിിത. ആഖ്യാാ�നത്തിിലുംം പ്രമേ�യത്തിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം
ലാാവണ്യാാ�നുഭവത്തിിലുംം ഒന്നു മറ്റൊ�ൊന്നിിൽ നിിന്നു വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നു. പരമ്പരാാഗത
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രീീതിിശാാസ്ത്രങ്ങളെ� നിിരാാകരിിക്കുന്നതോ�ോടുകൂടിി എതൊ�ൊരാാൾക്കുംം തന്റെ� ഭാാഷയിിൽ പറയാാനുള്ള
ഒരിിടംം പുതുകവിിതയിിലുണ്ട്്. ആ ഇടത്തിിലേ�ക്കാാണ്് അശോ�ോകൻ മറയൂർ എന്ന കവിി, അന്യംം� നിിന്നു
പോ�ോകുന്ന തന്റെ� ഭാാഷയുമാായിി കാാവ്യയസപര്യയ നടത്തുന്നത്്. കവിിതകൾ വെ�റുംം വാാക്കുകൾ അല്ലാാതാാ
വുന്നു. ഒരു ജനതയുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തൽ ആയിി മാാറുന്നു. കാാടകങ്ങളിിൽ ആണ്്
കവിിത പിിറക്കുന്നത്്. പൂവിിനുള്ളിിലെ� തേ�നിിൽ സൂര്യയനെ�ന്ന പോ�ോലെ� ഗോ�ോത്ര കവിിതകൾ മലയാാള
കവിിതയിിൽ തിിളങ്ങിി നിിൽക്കുന്നു. ലിിപിിയിില്ലാാത്ത ഭാാഷയിിലെ� വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങളെ� മറ്റൊ�ൊരു
ഭാാഷകൊ�ൊണ്ട്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന ആദിിവാാസിി ഗോ�ോത്ര സാാഹിിത്യയത്തെ� വേ�റിിട്ട സാാഹിിത്യയശാാഖയാായിി
മാാറ്റുന്ന പ്രക്രിിയയാാണു മലയാാളത്തിിലെ� ഗോ�ോത്ര കവിികൾ നടത്തുന്നത്്. ആരുംം കടന്നു ചെ�ല്ലാാത്ത
കാാടിിന്റെ� അക കാാഴ്ചകളിിലേ�ക്ക്്, ഗന്ധ സ്മൃതിികളിിലേ�ക്ക്്, ആദിിമ ജൈൈവ അനുഭവങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
കൊ�ൊണ്ട്് പോ�ോകുവാാൻ ഈ കവിിതകൾക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ഭാാഷ അവിിടെെ അന്യയമാാകുന്നിില്ല. ആസ്വാാ�
ദനത്തിിന്റെ� പുതിിയ ലാാവണ്യയ അനുഭവമാാണ്് കവിിത പകർന്ന്് തരുന്നത്്. ചിിതറിി കിിടക്കുന്ന ആദിിമ
സമൂഹങ്ങളെ� കവിിത കൊ�ൊണ്ട്് ചേ�ർത്ത്് നിിർത്തിി സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം ജീീവിിതത്തെ�യുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കാാ
നുള്ള പ്രതിിരോ�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിി ഗോ�ോത്ര കവിിതകൾ മാാറുന്നു.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അശോ�ോകൻ മറയൂർ, പച്ചവ്്ട്്, ഡിി സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2017
കുമാാരൻ വയലേ�രിി, ഗോ�ോത്ര സംംസ്കാാര പഠനങ്ങൾ, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം,
2010
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിിക്കുന്ന്്, ദലിിത്് പഠനംം സ്വവത്വംം� സംംസ്കാാരംം സാാഹിിത്യംം�, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്,
തിിരുവനന്തപുരംം, 2007
മനോ�ോജ്് മാാതിിരപ്പള്ളിി, കേ�രളത്തിിലെ� ആദിിവാാസിികൾ, കലയുംം സംംസ്കാാരവുംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്,
കോ�ോട്ടയംം, 2013
രാാമൻ പിി., പ്രാാദേ�ശിികത ബദൽ ജീീവിിതംം, ദേ�ശാാഭിിമാാനിി വാാരിിക, 2019 നവംംബർ 10

ഡോ�ോ. താാര എസ്്.എസ്്.
തിിരുവനന്തപുരത്ത്് ജനനംം. ജന്തുശാാസ്ത്രത്തിിൽ ബിിരുദംം. കേ�രള യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ
ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം പിിഎച്ച്്.ഡിി.-യുംം. ‘പൗൗരാാണിിക സാാഹിിത്യയവുംം രവിിവർമ്മ ചിിത്രങ്ങളുംം’, ‘ചിിത്ര
ദർശനംം: ചിിത്രകലയുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക പാാഠങ്ങൾ’ തുടങ്ങിിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ശ്രിിശങ്കരാാചാാര്യയ
സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല പന്മന പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ അദ്ധ്യാാ�പിിക.

ചിിലമ്പുകാാവ്യയത്തിിലെ� കനൽചിിന്തകൾ
ഡോ�ോ. ആർ. ഗീീതാാദേ�വിി

അസിി. പ്രൊ�ൊഫ., ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, പന്മന കേ�ന്ദ്രംം.

“അകമേ� പരിിണാാമംം വരുത്തിി
സ്വാാ�സ്ഥ്യംം� നരർക്കരുളാാൻ കവിിതപോ�ോൽ
മറ്റുണ്ടോ�ോ ശുശ്രൂഷക”
–വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി
നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി നിിലനിിന്ന കാാവ്യയപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� നിിലാാവസ്തമിിക്കുമ്പോ�ോൾ പഴമയിിൽനിിന്നു
വീീര്യയമുൾക്കൊ�ൊണ്ട്് ഒരു പുതിിയ സൂര്യയൻ പിിറന്നു എന്നു പ്രഭാാവർമ്മയെ�ക്കുറിിച്ചു പറഞ്ഞാാൽ അത്്
അതിിശയോ�ോക്തിിയാാണെ�ന്ന്് ആ കാാവ്യയസപര്യയയെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിയുന്നവർ പറയിില്ലെ�ന്ന്് ഉറപ്പുണ്ട്്.
‘സൗൗപർണ്ണിിക’ മുതൽ ‘അപരിിഗ്രഹംം’ വരെെയുള്ള കവിിതാാ സമാാഹാാരങ്ങളുംം ശ്യാാ�മമാാധവവുംം
അനതിിസാാധാാരണമാായ പ്രതിിഭയുടെെ തിിളക്കംം കൊ�ൊണ്ട്് ശോ�ോഭിിക്കുന്നവയാാണ്്. പ്രാാചീീന കവിികൾ
മുതൽ ഒ.എൻ.വിി. വരെെയുള്ളവരുടെെ ഗന്ധവചസ്സുമാായെ�ത്തിിയ കവിിയെ� ആധുനിികതയുടെെയുംം ഉത്ത
രാാധുനിികതയുടെെയുംം ഇടയിിൽ എവിിടെെ പ്രതിിഷ്ഠിിക്കണംം എന്നതാായിിരുന്നു വാായനക്കാാരുടെെയുംം
നിിരൂപകരുടെെയുംം പ്രധാാന പ്രശ്നമെെന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു. കവിി പക്ഷേ� തെ�ല്ലുംം പതറിിയിില്ല. കാാവ്യാാ�നുശീീ
ലനത്തിിന്റെ� ധ്യാാ�നാാത്മകത കൊ�ൊണ്ടുനേ�ടിിയ ആത്മബലത്തിിൽനിിന്ന്് സ്വവന്തംംവഴിി തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്്,
പാാരമ്പര്യയത്തിിൽനിിന്ന്് ശേ�ഖരിിച്ച ജ്ഞാാനോ�ോർജ്ജത്തെ� ഏറ്റവുംം പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� സമസ്യയകളെ�
പൂരിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു.
ഹൃദയംംകൊ�ൊണ്ടു വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ മാാത്രംം തുറക്കുന്നതാാണ്് കവിിത. കവിിമനസ്സിിന്റെ� അനുധ്യാാ�
നത്തിിൽനിിന്ന്് രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്ന അനുഭൂതിികളിിലേ�ക്ക്് മറ്റൊ�ൊരു ഹൃദയത്തെ� ചേ�ർത്തുവയ്ക്കലാാണ്്
യഥാാർത്ഥ വാായന. വാായിിക്കാാൻ തുടങ്ങുമ്പോ�ോൾ പൂർവ വാായനകളുടെെ രസവാാഹിിനിി ഒപ്പംം തുറ
ക്കപ്പെ�ടുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കവിി ഒരു തുടർച്ചയാാണ്്, കാാവ്യയവുംം. വാാല്മീീകിി പകർന്നിിട്ട ശോ�ോകംം
കവിിഹൃദയങ്ങളിിൽ നീീറിിനീീറിി ശ്ലോ�ോകമാായിി പരന്നുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു, നിിഷാാദത്വവത്തിിന്് ഒരിിക്കലുംം
ശാാശ്വവതമാായ യശസ്സ്് കൈൈവരാാതിിരിിക്കട്ടെെ എന്നാാശിിച്ച്്. ഏതുവേ�ദനയെ�യുംം സൗൗന്ദര്യയമാാക്കിി മാാറ്റിി
ഹൃദയത്തെ� നവമാായൊ�ൊരു വിിരിിയലിിലേ�ക്ക്് കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകാാൻ കവിിക്കല്ലാാതെ� കഴിിയിില്ല. പ്ര
ഭാാവർമ്മയുടെെ ‘കനൽചിിലമ്പ്്’ എന്ന കാാവ്യംം� വാായിിച്ചു തീീരുമ്പോ�ോൾ ജലത്തിിൽ നിിന്നുയർന്നു വരുന്ന
ജീീവൻമുക്തിിയുടെെ ഒരു വിിരിിയൽ കവിിതയിിൽ കാാണാംം�. മനോ�ോഹരമാായ ഒരു വെ�ള്ളാാമ്പൽപ്പൂവ്്,
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അതിിന്റെ� വിിശുദ്ധിിയുംം നേ�ർത്ത ഗന്ധവുംം തരുന്ന അനുഭവംം ഈ കാാവ്യാാ�സ്വാാ�ദനത്തിിനുശേ�ഷംം
അനുവാാചക ഹൃദയത്തിിലുണ്ടാാകുന്ന വിിരിിയലുംം വിിശുദ്ധിിയുംം കൂടിിയാാണ്്.
കാാളിിദാാസൻ പകർന്നിിട്ട ഒരു സമസ്യയ കാാലത്തെ� കടന്ന്് കേ�ട്ടു കേ�ഴ്വിിയിിലൂടെെ കവിിമനസ്സിിൽ
സ്ഥാാനംംപിിടിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� പൂരണത്തിിലൂടെെ ഇപ്പോ�ോഴുംം മാാറ്റംം വരാാത്ത സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
സമകാാലാാവസ്ഥകളിിലേ�ക്ക്് നല്ല കൈൈവഴക്കത്തോ�ോടെെ അതിിനെ� സമന്വവയിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ
സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ�യുംം ദുരന്തത്തിിന്റെ�യുംം നിിസ്സംംഗതയുടെെയുമൊ�ൊക്കെ� അർത്ഥങ്ങളെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കു
ന്ന കവിിയെ� നമുക്ക്് കാാണാംം�. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അനേ�കംം പാാഠങ്ങളെ� ‘കനൽചിിലമ്പിി’ൽ കവിി
കൊ�ൊരുത്തു വച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പുറമേ� നോ�ോക്കുന്നവർക്ക്് നിിസ്സാാരമെെന്നു തോ�ോന്നുന്ന ഒരു പാാൽക്കാാരിിയുടെെ
ജീീവിിതംം പോ�ോലുംം ഇത്ര അനന്തവൈൈചിിത്ര്യയത്താാൽ ആവൃതമാാണെ�ന്നു കാാണുമ്പോ�ോൾ ഓരോ�ോ
ജീീവിിതവുംം എത്ര നിിഗൂഢവുംം വിിചിിത്രവുമാായിിരിിക്കാംം� എന്ന്് നമ്മൾ ചിിന്തിിച്ചു പോ�ോകുംം. ജീീവിിതത്തിി
ന്റെ� പൊ�ൊരുളുംം ആഴവുംം തേ�ടുന്ന ഒരാാൾക്കു മാാത്രമേ� ഇത്ര ആഴത്തിിൽ ഒരു ചിിരിിയുടെെ അർത്ഥംം
തേ�ടിിപ്പോ�ോകാാനാാവൂ. നമ്മൾ എത്രകണ്ടിിട്ടുംം കാാണാാതെ� പോ�ോകുന്ന, തിിരിിച്ചറിിയാാത്ത കാാഴ്ചകളെ�,
അനുഭൂതിികളെ� ഹൃദയത്തിിനുള്ളിിലേ�ക്ക്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിിത്തരുന്നയാാളാാണ്് കവിി. ആരാാലുംം ശ്രദ്ധിി
ക്കപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോരുന്ന ഒരു ലിില്ലിിപ്പൂവിിന്റെ� പാാവനമാായ വിിരിിയലിിൽ അഴകിിന്റെ� ദിിവ്യയദർശനംം
സാാധ്യയമാാക്കിിത്തന്ന കവിിയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി.
“അനുരാാഗിിണിിയാായ കന്യയതൻ ശ്വാാ�സംം പോ�ോലെ�
അതിിപാാവനമാായ ഗന്ധവുംം ചേ�രുംം നിിങ്ങൾ”
					

–ലിില്ലിിപ്പൂക്കൾ

എന്ന്് ആ ലിില്ലിിപ്പൂക്കളുടെെ ഗന്ധത്തെ� വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ഉപമിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതേ�വരെെയിില്ലാാത്ത
ഒരു ഗന്ധാാനുഭവത്തിിന്റെ� സ്നിിഗ്്ധത തന്നെ� നമുക്കുണ്ടാാകുന്നു. അതു പോ�ോലെ� ഒരു സമസ്യയയ്ക്കുള്ളിിൽ
ഒരു സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� നിിഗൂഢതകൾ മുഴുവനുംം ഈ കവിി വെ�ളിിവാാക്കിിത്തരുന്നു. നാായിികയുടെെ
ജീീവിിത ദുരന്തത്തിിന്് വഴിിയൊ�ൊരുക്കുന്നതാാകട്ടെെ സ്ത്രീീയെ� ഉടലാായിി മാാത്രംം കണ്ട പുരുഷന്മാാരുടെെ
നീീചതകളുംം. എക്കാാലത്തുംം പുരുഷനാാൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥകൾക്കുംം വിിധിിക്കുംം
അനുസരിിച്ച്് ജീീവിിക്കേ�ണ്ടിി വന്നവളാാണ്് സ്ത്രീീ. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പാാൽക്കുടമുടഞ്ഞുപോ�ോയ അനേ�കംം
സ്ത്രീീജന്മങ്ങളെ� നമുക്കു ചുറ്റുംം കാാണാംം�; അവരിിലെ� നിിസ്സംംഗതയുടെെയുംം പുച്ഛത്തിിന്റെ�യുംം ചിിരിി
അധിികമാാരുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം. അതുതിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ കവിിയാാണ്് കുമാാരനാാശാാൻ. ആശാാന്റെ�
ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീതയിിൽ സീീത ദേ�ഹംം വെ�ടിിയുന്നതിിനു തലേ�ന്നാാൾ അതിിചിിന്തയുടെെ വിിചാാ
രമഗ്നതയിിലൂടെെ മറ്റാാരോ�ോടുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്താാനാാവാാത്ത സ്ത്രീീയുടെെ അന്തഃഃസംംഘർഷത്തിിന്റെ� തലംം
ആശാാൻ ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്:
“സ്ഫുടമിിങ്ങനെ� ഹന്ത! ബുദ്ധിിയിിൽ
പടരുംം ചിിന്തകളാാൽ തുടിിച്ചിിതേ�
പുടവയ്ക്കു പിിടിിച്ച തീീ ചുഴന്നുടൽ കത്തുന്നൊ�ൊരുബാാലപോ�ോലവൾ”
ഇവിിടെെയാാകട്ടെെ ആ വേ�ദനമുഴുവൻ അതിിന്റെ� പാാരമ്യയത്തിിൽ നിിസ്സംംഗതയുടെെയുംം പുച്ഛത്തിിന്റെ�യുംം
ചിിരിിയാായിി നാായിികയുടെെ മുഖത്ത്് പരക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്. ഇത്തരംം ചിിരിികളുടെെ അർത്ഥത്തെ�
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കേ�ണ്ടത്്, ഈ സമസ്യയപൂരിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടത്് കാാലത്തിിനൊ�ൊപ്പംം നടക്കുന്ന, കാാലത്തെ� കടന്നു
കാാണുന്ന കവിിയുടെെ കർത്തവ്യയമാായിി മാാറുന്നു. മാാറാാത്ത സമൂഹത്തിിന്റെ� ചട്ടങ്ങളെ� നോ�ോക്കിി വിിരൽ
ചൂണ്ടിിയ കവിിയുടെെ അലയൊ�ൊലിി വീീണ്ടുംംവീീണ്ടുംം കാാലത്തിിലൂടെെ കവിികൾ ഏറ്റുപാാടുന്നു. അപ്പോ�ോഴുംം
മാാറാാത്തതാായിി ഒന്നേ�യുള്ളൂ, സ്ത്രീീ പുരുഷനാാൽ നിിയന്ത്രിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടവളാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം മാാത്രംം.

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം

177
II

പാാൽക്കുടമുടഞ്ഞിിട്ടുംം ചുണ്ടിിലെ� ചിിരിിമാായാാത്ത നാായിികയുടെെ ലാാവണ്യയത്തെ� നമ്മുടെെ
മനസ്സിിലേ�ക്കുപകർന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കാാവ്യയത്തിിന്റെ� തുടക്കംം. നീീണ്ടിിടംംപെ�ട്ട കണ്ണുള്ളവൾ, കണ്ണിിൽ
കുറുമ്പുനിിറച്ചവൾ, വിിരൽഞൊ�ൊടിിച്ച്് മിിന്നൽപ്പിിണർപോ�ോലെ�, ഉറുമിി വാായ്ത്തലപ്പിിനൊ�ൊത്ത്് പുളഞ്ഞ്്
പിിന്തിിരിിഞ്ഞു പോ�ോകുന്നവൾ എന്നിിങ്ങനെ�. അവളുടെെ സൗൗന്ദര്യം�ം മാാത്രമല്ല വിിവിിധ വിികാാരവാായ്പുംം
ഈ ദൃശ്യയചിിത്രത്തിിൽ കവിി പകർത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. തലയിിലെ� പാാൽക്കുടംം തറയിിൽ വീീണുടഞ്ഞപ്പോ�ോൾ
പോ�ോയതു പോ�ോയെ�ന്ന മട്ടിിൽ ചുണ്ടുകോ�ോട്ടിി ചൂളംം കുത്തിിയതുപോ�ോലുള്ള ഭാാവംം, പാാലു വീീണ ചേ�ല
കുടഞ്ഞൊ�ൊതുക്കിി അരഞ്ഞാാണിിലേ�ക്കുതിിരുകിിയുള്ള നിില്പ്്, ഉടലുവെ�ട്ടിിച്ച്് ഉദാാസീീനയാായുള്ള പോ�ോക്ക്്
ഇതൊ�ൊക്കെ� കണ്ട്് കവിിയുംം അമ്പരന്നുനിില്ക്കുന്നു. ‘ഞെ�ട്ടടർന്ന്് കാാറ്റിിലാാടിിക്കറങ്ങുംം പാാഴിിലയാായ്്’
എന്ന്് അവളുടെെ ജീീവിിതാാവസ്ഥയെ� കൂടിി ധ്വവനിിപ്പിിച്ച്് നാായിികയെ� നമുക്ക്് പരിിചിിതയുംം പ്രിിയമുള്ള
വളുമാാക്കിിത്തീീർക്കുന്നു. അവളെ�ക്കുറിിച്ച്് കവിിക്കുംം കൂടുതലൊ�ൊന്നുംം അിിറയിില്ല, അവളുടെെ തലയിിലെ�
പാാൽക്കുടംം നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� നിിദാാനമാാണെ�ന്നല്ലാാതെ�. എന്നിിട്ടുംം അതുവീീണുടഞ്ഞപ്പോ�ോൾ
കണ്ണീീരിിനു പകരംം അവളുടെെ ചുണ്ടിിൽ വിിരിിഞ്ഞ പുഞ്ചിിരിിയുടെെ, കണ്ണിിലെ� തിിരയിിളക്കത്തിിന്റെ�
കാാരണമാാണ്് കവിിതേ�ടുന്നത്്.
“മൂന്നു ലോ�ോകത്തെ�യുംം പുച്ഛിിച്ചൊ�ൊന്നു കണ്ണിിറുക്കിി
നിിന്നനിിൽപ്പിിൽ പിിന്തിിരിിഞ്ഞു
പോ�ോയിിടുവാാനെ�ന്തേ�?’’
എന്ന്് ആശ്ചര്യയപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്ന കവിിയേ�യുംം കടന്ന്് മിിന്നൽ പോ�ോലെ� അവൾ മറഞ്ഞിിട്ടുംം,
“പാാലുവീീണ മണ്ണിിലുണ്ടാാ
പുഞ്ചിിരിിത്തിിളക്കംം
പാാൽക്കറുകത്തലപ്പത്തു
ണ്ടാാമനസ്സിിൻ സത്യംം�”
തുടർന്ന്് കുറത്തിിയുടെെയുംം കോ�ോമരത്തിിന്റെ�യുംം സത്യയദർശനങ്ങളിിലൂടെെ അവളുടെെ ജീീവിിത കഥയുടെെ
സമസ്യയ പൂരിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് കവിി. കവിിയെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ� കുറത്തിിയുംം കോ�ോമരവുംം അന്തർ
ദർശനത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് സത്യയപ്പൊ�ൊരുളിിനെ� തേ�ടുന്നത്്.
തത്തയെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് കുറത്തിിയെ�ടുപ്പിിക്കുന്ന ചിിത്രത്തിിന്റെ� പൊ�ൊരുൾ മറ്റൊ�ൊരു നാായിികാാദുരന്തംം
കൂടിിയാാണ്്. രാാവണൻ ചിിറകരിിഞ്ഞ പക്ഷിിയിിലൂടെെ ആ കഥ ചെ�ന്നുനിില്ക്കുന്നത്് അപഹരിിക്കപ്പെ�ട്ട
സീീതയുടെെ വ്യയഥയിിലാാണ്്. സമാാനമാായിി ഈ കാാവ്യയത്തിിലെ� നാായിികയുടെെ കഥയുംം ചുരുൾ നിിവരുന്നു.
“പാാലുപോ�ോയാാൽ ചിിരിിക്കയല്ലാാതെ�യുണ്ടോ�ോ വഴിി; തൻ
വാാഴ്്വുതൻ പാാൽക്കുടംം സർവംം
മുന്നമേ�യുടഞ്ഞാാൽ”
എന്നു കുറത്തിി അവളുടെെ ചിിരിിയുടെെ പൊ�ൊരുൾ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നു, സ്നേ�ഹമാാണ്് അധിികാാരമല്ല
സ്ത്രീീയുടെെ മനസ്സിിനെ� പുരുഷനോ�ോടു ചേ�ർത്തു നിിർത്തുന്നത്് എന്ന്് രാാവണനെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ� തിിരിി
ച്ചറിിയാാത്ത രാാജാാവാാണ്് അവളെ� ഭർത്താാവിിൽനിിന്നുംം പിിഞ്ചുമകനിിൽനിിന്നുംം അപഹരിിക്കുന്നത്്.
“രത്നമെെല്ലാം�ം നിിനക്കുള്ളൂ
യജ്ഞമേ� ദേ�വകൾക്കുള്ളൂ”
എന്നു പണ്ട്് നാാരദൻ നളനുകൊ�ൊടുത്ത ഉപദേ�ശംം എല്ലാാ രത്നവുംം അപഹരിിക്കപ്പെ�ടാാവുന്നതാാണെ�
ന്ന അതിിമോ�ോഹത്തിിലേ�ക്കാാണ്് രാാജാാധിികാാരത്തെ�യുംം പുരുഷാാധിികാാരത്തെ�യുംം നയിിച്ചതെ�ന്ന്്
പിില്ക്കാാല ചരിിത്രംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. അധിികാാരംംകൊ�ൊണ്ടു കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടവളെ�ങ്കിിലുംം ഒരു കുഞ്ഞിിന്്
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അമ്മയാായിി, രാാജകീീയ സുഖങ്ങൾക്കിിടയിിൽ കഴിിയുമ്പോ�ോളുംം അവളുടെെ ഉള്ളിിൽ കണ്ണുനീീർ വാാർന്നു
നിിറഞ്ഞിിരുന്നു. അങ്ങനെ� കഴിിയുമ്പോ�ോഴാാണ്് ഒരു ദിിനംം മകനു ദീീർഘാായുസ്സേ�കാാൻ ഒരു താാപസൻ
എത്തുമെെന്ന്് അവൾക്ക്് സ്വവപ്നദർശനമുണ്ടാാകുന്നു. കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ�ത്തിിയ ഭിിക്ഷു തന്റെ� പ്രിിയതമ
നാാണെ�ന്ന്് അവൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്ന നിിമിിഷംം:
“ഒരു കാാറ്റുമിിളകീീല
ഇലയനങ്ങീീല
പദഷഡ്്പദങ്ങളവർ
ക്കിിടയിിലാായ്് പറന്നു.”
സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� ദൃഢാാഭിിലാാഷങ്ങളെ� തട്ടിി നീീക്കാാൻ ഏതു കരത്തിിനാാണ്് കഴിിയുക. എത്രനിിഷേ�ധിി
ച്ചിിട്ടുംം ‘മൃതിിയെ�ങ്കിിൽ മൃതിി’ എന്നുറച്ച്് അയാാളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ജീീവിിക്കാാൻ ആഗ്രഹിിച്ച അവളെ� ഒടുവിിൽ
‘വിിധിി വഴിിതെ�ളിിയിിക്കട്ടെെ’ എന്നുറച്ച്് വസന്ത പഞ്ചമിിനാാളിിൽ അരയാാൽത്തറയിിൽ കാാണാാമെെന്ന്്
അയാാൾ സമയംം കുറിിച്ചു. വിിധിിയുടെെ വഴിി മറ്റൊ�ൊരു വിിധമാായിിരുന്നു. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� നിിയന്ത്രണംം
മുഴുവൻ തന്റെ�കൈൈയിിലെ�ന്നു കരുതുന്ന മനുഷ്യയൻ വിിധിിയുടെെ നിിശ്ചയങ്ങളിിൽ പെ�ട്ടുഴലുന്നു! ഒരു
നിിശ്ചയമിില്ലയൊ�ൊന്നിിനുംം എന്ന്് ആവർത്തിിച്ചു പറയിിപ്പിിക്കുന്ന പരമഹിിതമറിിഞ്ഞു കൂടാാത്ത, ജീീവിിത
നാാടകത്തിിന്റെ� ദുരന്ത രംംഗങ്ങളാാണ്് പിിന്നീീടങ്ങോ�ോട്ട്് അവളുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ അരങ്ങേ�റുന്നത്്.
മുന്നിിൽ തുറന്നിിട്ട സ്നേ�ഹവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെ കൊ�ൊട്ടാാരവാാതിിൽ കടന്ന്് അവൾ പോ�ോകാാനൊ�ൊരുങ്ങു
മ്പോ�ോൾ രാാജാാവുണർന്ന്് ‘എവിിടേ�ക്കീീയിിരുട്ടിിൽ’ എന്ന്് അലറുന്നതുകേ�ട്ട്് ഇനിി രക്ഷയിില്ലെ�ന്നു
മനസ്സിിലാാക്കിി,
“കരവാാളമവൾ വീീശിി
ഇരുതുണ്ടാായരചൻ”
വിിധിി വൈൈപരീീത്യംം� അവളെ� കൊ�ൊലപാാതകിിയുമാാക്കിി. വാാൾമുന മകന്റെ� നെ�റ്റിിയിിലുംം ഉരഞ്ഞതാായിി
തോ�ോന്നിിയെ�ങ്കിിലുംം സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� വിിളിി അവളെ� അപ്രതിിരോ�ോധ്യയമാായ പ്രവാാഹമാാക്കിി ഇരുളിിലേ�
ക്കൊ�ൊഴുക്കിി. പക്ഷേ� അവളെ�ത്തുംം മുൻപേ� മൃതിി വിിഷപ്പാാമ്പാായിിവന്ന്് അയാാളെ� കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടു
പൊ�ൊയ്ക്കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു. വിിധിിയുടെെ അനിിഷേ�ധ്യയമാായ നിിയമങ്ങൾക്കു മുന്നിിൽ നിിസ്സഹാായാായിിത്തീീരുന്ന
സ്ത്രീീയുടെെമേ�ൽ പിിന്നീീട്് ദുരന്തത്തിിന്റെ� പരമ്പരയല്ലാാതെ� ഏതു സഹാായ ഹസ്തമാാണ്് നീീളുക. കുറ
ത്തിിയുടെെ ബോ�ോധത്തിിൽ നിിന്ന്് കോ�ോമരത്തിിന്റെ� വെ�ളിിപാാടുകളിിലേ�യ്ക്കാാണ്് തുടർന്ന്് കഥ നീീളുന്നത്്.
ആ രാാത്രിിയിിൽ അവൾ തളർന്നലഞ്ഞ്് ഒരുസംംഘംം കാാമാാർത്തരുടെെ കൈൈകളിിലാാണ്്
ചെ�ന്നുപതിിച്ചത്്. ഉടലുംം ഉയിിരുംം തകർന്ന്് അതിിദീീനയാായ അവളെ� ആവഴിിവന്ന വണിിക്ക്് എത്തിി
ച്ചതാാകട്ടെെ ഒരു വേ�ശ്യാാ�ലയത്തിിലുംം. സ്ത്രീീയെ� ആകർഷകയാാക്കുന്നതുപോ�ോലെ�തന്നെ� ശപിിക്കപ്പെ�ട്ട
വഴിികളിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നതിിനുംം അവളുടെെ ഉടലഴക്് കാാരണമാാകുന്നു. സ്നേ�ഹിിക്കപ്പെ�ടാാൻ എത്ര
യാാശിിച്ചിിട്ടുംം ഉടൽമാാത്രമാായിി തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടേ�ണ്ടിി വരുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിത ദൈൈന്യയമാാണ്്
“അവളെ�ക്കൊ�ൊണ്ടുവിിട്ടുപോ�ോൽ
ഉടലിിൻ താാവളത്തിിൽ”
എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ കവിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീയുടെെ മാാദകലാാവണ്യയത്തിിന്് വിിലപേ�ശുന്നിിടംം.
കാാമത്തിിടമ്പാായ അവളെ� കാാണുമ്പോ�ോൾ വാാസവദത്തയുടെെ ദുരന്തംം നമ്മുടെെ മനസിിലുണരുന്നത്്
സ്വാാ�ഭാാവിികംം. സാാഹചര്യം�ം എന്താായാാലുംം കർമ്മത്തിിന്റെ� തുടർച്ചയാായിി അതിിന്റെ� ഫലവുംം വന്നു
ചേ�രുമെെന്ന്് വാാസവദത്തയുടെെ കഥയിിലേ�തുപോ�ോലെ� ഇവിിടെെയുംം സൂചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
ഒരു ദിിനംം പുതു പല്ലക്കിിലണഞ്ഞ അതിിഥിിയെ� സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അനിിർവചനീീയമാായ
വാാത്സല്യയസുധകൊ�ൊണ്ട്് അവൾക്കുള്ളംം നിിറഞ്ഞു. കുഞ്ഞിിനാായിി പാാലുചുരന്ന അമ്മയെ�പ്പോ�ോലെ�
മെെയ്ചേ�ർത്തുപുണർന്നപ്പോ�ോൾ തന്നുള്ളിിലുണർന്ന പുത്രവാാത്സല്യയത്തെ� അവൾ തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു.
അവന്റെ� ജീീവിിതകഥയുംം നെ�റ്റിിയിിലെ� മുറിിപ്പാാടുംം പാാപബോ�ോധത്തിിന്റെ� അഗ്നിിയിിലേ�ക്കാാണ്് അവളെ�
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പതിിപ്പിിച്ചത്്. ഈഡിിപ്പസ്് രാാജകുമാാരനെ�പ്പോ�ോലെ� അറിിയാാതെ� അമ്മയെ� പ്രാാപിിച്ച മകന്റെ� ദുരന്തംം
പക്ഷെ� ഈ മകൻ അറിിയുന്നിില്ല. എന്നാാൽ സ്വവന്തംം മകനെ� ആത്മാാവുകൊ�ൊണ്ടുംം ശരീീരംം കൊ�ൊണ്ടുംം
തിിരിിച്ചറിിയുന്ന അമ്മയുടെെ അപരിിഹാാര്യയമാായ കുറ്റബോ�ോധത്തിിന്റെ� കനൽ സ്ത്രീീവംംശത്തിിലേ�ക്കു
മുഴുവൻ പടർന്നുകത്തുന്നു. നീീചനെ�ങ്കിിലുംം വിിശ്വവസിിച്ച ഭർത്താാവിിനെ�ക്കൊ�ൊന്ന്്, മകനെ� വെ�ടിിഞ്ഞ്്
സ്നേ�ഹംം തേ�ടിിപ്പോ�ോകുന്ന അവൾക്ക്് വിിധിിയൊ�ൊരുക്കിിയ ജീീവിിത ദുരന്തംം കർമ്മാാനുസിിദ്ധമാാണ്് എന്നുംം
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാംം�. അപ്പോ�ോഴുംം സ്ത്രീീതന്നെ�യാാണ്് കുറ്റവാാളിിയാാകുന്നത്്. അഗ്നിിയിിലുംം ദഹിിക്കാാതെ�
പാാതിികരിിഞ്ഞ വിിരൂപമാായ ഉടൽ ആർക്കുംംവേ�ണ്ടാാതെ� വേ�ശ്യാാ�ലയത്തിിൽ നിിന്ന്് അവളെ�
ഒരു പാാൽക്കാാരന്് കൊ�ൊടുക്കുന്നു:
“അതിിൽപ്പിിന്നെ�ക്കരഞ്ഞിിട്ടിില്ലവളൊ�ൊരുദിിനവുംം
കരച്ചിിൽ പുച്ഛംം കലർന്ന
ചിിരിിയാായേ� വിിരിിഞ്ഞു”
“ജീീവിിതത്തിിൻകുടംംപൊ�ൊട്ടിിത്തകർന്നവൾക്കെ�ളുതോ�ോ
പാാൽക്കുടംം വീീണുടയുമ്പോ�ോളതുകണ്ടു കരയാാൻ ?”
സമസ്യാാ�പൂരകനാായിി മാാറിി നിിന്ന്് കവിി എല്ലാം�ം കാാണുന്നു. ഭൂതഭാാവിി വർത്തമാാനങ്ങളെ� കോ�ോർ
ത്തിിണക്കുന്ന കഥയുടെെ രസച്ചരട്് കുറത്തിിയിിലൂടെെ കോ�ോമരത്തിിലൂടെെ കവിിയുടെെ കയ്യിിലെ�ത്തുന്നു.
കാാവ്യയത്തിിന്റെ� അവസാാന ഖണ്ഡത്തിിൽ കവിിയുടെെ കാാഴ്ചകളാാണ്്. പാാൽക്കുടമുടഞ്ഞ പിിറ്റേ�ന്നു
പുലർച്ചയിിൽ പുഴയിിൽ പൊ�ൊന്തിിയ അവളുടെെ ജഡമുഖത്തുംം ആചിിരിി കോ�ോടിിക്കിിടന്നിിരുന്നു. അവളുടെെ
പ്രണയ സാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമെെന്നോ�ോണംം വസന്തപഞ്ചമിിനാാളിിൽ ഇലഞ്ഞിിപ്പൂപൊ�ൊ
ഴിിയുംം രാാത്രിിയിിൽ പൊ�ൊൻനിിലാാവിിന്റെ� പൂമ്പൊ�ൊടിി കലരുന്ന നടുരാാവിിൽ നെ�യ്തലാാമ്പൽ കുളത്തിിനു
നടുവിിൽ മനോ�ോഹരമാായ ഒരു കാാഴ്ച കവിി കാാണുന്നു. ജലത്തിിനു മുകളിിലേ�ക്ക്് ഉയർന്നുവരുന്ന
തൊ�ൊഴുകയ്യുംം അതിിനുള്ളിിൽ തുളുമ്പുന്നൊ�ൊരു പാാൽക്കുടവുംം!
“പുലരുമ്പോ�ോഴതു താാഴ്ന്നു
മറയുമെെങ്കിിലുമാായിിടത്തു വെ�ള്ളാാമ്പലിിൻ പൂ
വിിടർന്നു പുഞ്ചിിരിിക്കുംം.
ഇതളുകൾ തൂവിിയ പാാൽപ്പതകണക്കിിരിിക്കുംം
മലർത്തണ്ടുംം ഞെ�ടുപ്പുംം കൈൈക്കുടന്ന പോ�ോലിിരിിക്കുംം”
ഇതു കണ്ടു നിിറയാാനാായ്് വരുന്ന കവിി ഈ സത്യയ, സൗൗന്ദര്യയ ദർശനത്തിിലൂടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
സമസ്യയ പൂർത്തീീകരിിക്കുന്നു. ഇതിിലൂടെെ കാാളിിദാാസനുംം യുവകവിിയുംം കാാലത്തിിന്റെ� തുടർക്കണ്ണിിക
ളാാവുകയുംം കാാലത്തെ� അതിിജീീവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
III
കാാലത്തോ�ോടുചേ�ർത്തുവച്ചുവാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഇതൊ�ൊരു സ്ത്രീീപക്ഷ രചനയാാണെ�ന്ന്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിി
ക്കപ്പെ�ടാം�ം. കാാലത്തിിനപ്പുറംം നിിന്നുകാാണുമ്പോ�ോൾ, കാാലാാതീീതമാായ മനുഷ്യയജീീവിിത ദുരന്തത്തിിന്റെ�
പൊ�ൊള്ളുന്ന ആഖ്യാാ�നമെെന്നുംം വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാംം�. മനുഷ്യയജീീവിിതമാാകുന്ന പ്രഹേ�ളിികയിിൽ അടുത്ത
നിിമിിഷംംപോ�ോലുംം നമ്മുടെെ വരുതിിയിിലല്ലെ�ന്നു തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞുജീീവിിക്കുന്നവർ വിിരളംം. നാായിികയുടെെ
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ദുരന്തകഥ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ ഘട്ടത്തിിലുംം നാാടകീീയമാായിി ഉത്തരോ�ോത്തരംം തീീവ്രമാാവുകയുംം
ഒടുവിിൽ പ്രാായശ്ചിിത്തമെെന്നോ�ോണംം അതിിനെ�ല്ലാം�ം കാാരണമാായ ഉടലിിനെ� അവൾ അഗ്നിിയിിലർപ്പിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അവിിടെെ ജീീവിിതംം അവസാാനിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ശരീീരത്തോ�ോടുള്ള മമതാാബന്ധംം
അന്നേ� അവൾക്ക്് അറ്റുപോ�ോയിിരുന്നു.
“ഇതിിന്നകത്തിിരുന്നല്ലീീ ഇച്ഛതൻ
ചിിത്രകമ്പളംം
നേ�ർത്തൊ�ൊരിിഴകളെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു
നെ�യ്തിിരുന്നതു ഞാാൻ സദാാ”
			
–നിിഴലുകൾ നീീളുന്നു
എന്ന്് ആത്മാാവിിനുംം ശരീീരത്തിിനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ� ജിി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
ഇച്ഛകളെ�ല്ലാം�ം അറ്റുപോ�ോകുമ്പോ�ോൾ, ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നതേ� പാാപമാായിി തോ�ോന്നുമ്പോ�ോൾ പിിന്നെ� ഉടലിി
നെ�ന്തർത്ഥംം. എന്നിിട്ടുംം പാാലു വിിൽപ്പനക്കാാരിിയാായിി വേ�ഷംം പൂർത്തിിയാാക്കാാൻ അവൾ നിിയോ�ോഗിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നു. ഒടുവിിൽ കുടമുടച്ച്് പ്രകൃതിി സ്വവയംം അവളിിൽ ബോ�ോധമുണർത്തുന്നു. ആ ഒരുനിിമിിഷത്തിിന്റെ�
വെ�ളിിപാാടിിൽ ശരീീരമാാകുന്ന കുടംം ഉടയേ�ണ്ടതിിന്റെ� പൊ�ൊരുൾ അവൾ തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു:
“ന ലീീയതേ� കുംംഭ ഇവാം�ംബരംം സ്വവയംം”
ആത്മാാവ്് നിിത്യയമാാണ്്, ദേ�ഹംം പതിിക്കുമ്പോ�ോൾ അത്് നശിിക്കുന്നിില്ല, കുടത്തിിലെ� ആകാാശംം കുടമുട
ഞ്ഞാാലുംം ഉടയാാത്തതു പോ�ോലെ� സ്ഥൂല ശരീീരംം നശിിച്ചാാലുംം ആത്മാാവ്് നശിിക്കുന്നിില്ല എന്ന്് സാാരംം.
പാാൽക്കുടമുടഞ്ഞ നിിമിിഷംം അവളിിലെ� ബോ�ോധോ�ോദയത്തിിന്റെ� നിിമിിഷമാാണ്്. അത്രയുംം
നിിസ്സംംഗമാായിി ജീീവിിതത്തെ�, തന്റെ� ഉടലിിനെ� കാാണാാൻ കഴിിഞ്ഞ നിിമിിഷംം. സ്വവന്തംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
കുടമുടച്ച്് പാാരണ വീീട്ടാാനുള്ള ശക്തിി ഈ ബോ�ോധത്തിിൽനിിന്നാാണ്് അവൾ നേ�ടിിയത്്. ആനിിമിിഷംം
ലോ�ോകത്തോ�ോടുമുഴുവൻ പുലർന്ന പുച്ഛവുംം ചുണ്ടുകോ�ോട്ടലുംം അതേ�വരെെ അനുഭവിിച്ച വിിധിിവൈൈപരീീത്യയ
ങ്ങളോ�ോടുള്ള നിിസ്സംംഗതയുംം മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ദൃഢ നിിശ്ചയത്തിിന്റെ� തിിളക്കവുംം ഒക്കെ� അവളുടെെ
കണ്ണിിലുംം ചിിരിിയിിലുംം പരക്കുന്നുണ്ട്്. ദാാരുണമാായ അന്ത്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� ഒരു വിിരിി
യലിിലൂടെെ ജീീവന്മുക്തിിയുടെെ ശുഭ്രത ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഒരു വെ�ള്ളാാമ്പൽപ്പൂവിിന്റെ� വിിശുദ്ധിിയിി
ലേ�ക്ക്് അതിിനെ� കവിി ആവാാഹിിക്കുന്നു. ഒപ്പംം ജീീവിിതംംകൊ�ൊണ്ടു യാാതൊ�ൊന്നുംം കൈൈവരാാനിില്ലെ�ന്ന
തിിരിിച്ചറിിവുംം അവളുടെെ പരമമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� പ്രഖ്യാാ�പനവുംം.
IV
ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ കാാലംം കഴിിഞ്ഞുപോ�ോയിി എന്ന ലയത്താാറിിന്റെ� വാാദംം കുറെെയൊ�ൊക്കെ�
മലയാാളിികളുംം സ്വീീ�കരിിച്ച കുറുംംകവിിതകളുടെെ കാാലത്ത്് ഒരു ദീീർഘ കാാവ്യംം� കൂടിി രചിിച്ച്് വീീണ്ടുംം
ശ്രദ്ധേ�യനാാകുന്നു ശ്രീീ.പ്രഭാാവർമ്മ. ലഘുകാാവ്യയങ്ങളേ�ക്കാാൾ വാായനക്കാാരുടെെ മനസ്സിിൽ ആഴത്തിിൽ
ഇടംംപിിടിിക്കാാൻ കഥാാകാാവ്യയങ്ങൾക്കുകഴിിയുമെെന്ന തിിരിിച്ചറിിവാാകാംം� ഈ രചനയുടെെ ഒരുകാാരണംം.
മറ്റൊ�ൊന്ന്് ഒരുതരംം വീീണ്ടെ�ടുക്കലാാണ.്് പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� നഷ്ടപ്രാായമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന കാാവ്യയ
രീീതിികളെ� തിിരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരാാനുള്ള ശ്രമംം. ഇത്് വിിമർശനങ്ങൾക്ക്് വഴിിയൊ�ൊരുക്കാംം�. ഉത്തരോ�ോ
ത്തരാാധുനിികംം എന്നൊ�ൊക്കെ� പറഞ്ഞ്് പാാശ്ചാാത്യയവൽക്കരണത്തിിന്റെ�പിിന്നാാലെ� എഴുത്തുകാാർ
പാായുമ്പോ�ോൾ സ്വവന്തംംദേ�ശത്തിിന്റെ� ചൊ�ൊൽവഴക്കങ്ങളെ�, ഈണങ്ങളെ� നാാട്ടുസംംസ്കാാരത്തിിലലിിഞ്ഞു
ചേ�ർന്ന കാാഴ്ചകളിിലൂടെെ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ ഈകവിി ശ്രമിിക്കുന്നതുകാാണാംം�.
സമസ്യാാ�പൂരണത്തിിലൂടെെയുള്ള അഖ്യാാ�നരീീതിി, ഛന്ദോ�ോബദ്ധത, കുറത്തിി വൃത്തംം, കുറത്തിിയിി
ലൂടെെയുംം കോ�ോമരത്തിിലൂടെെയുമുള്ള കഥാാവതരണംം ഇതൊ�ൊക്കെ� സമകാാലിികമല്ലെ�ന്നു തോ�ോന്നാംം�.
എന്നാാൽ ദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം വംംശീീയതയുടെെയുംം വേ�രുകൾ ഇതിിലുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ രൂപ ഭാാവതല
ങ്ങളിിൽ ഒരു ക്ലാാസിിക്് സംംസ്കാാരംം പുലർത്തുന്ന കവിി കനൽചിിലമ്പിിന്റെ� രൂപഘടനയിിൽ ചേ�ർത്ത
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നാാടോ�ോടിിത്തംം കാാവ്യയഗുണമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നുണ്ട്്. കേ�വലത്വവത്തിിൽനിിന്ന്് ഭാാവുകത്വവത്തിിലേ�ക്ക്്
ഭാാഷയുംം കല്പനകളുംം പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിന്റെ� രസവിിദ്യയക്കൊ�ൊണ്ട്് വാാക്കിിനെ� കവിിഞ്ഞു നിിൽ
ക്കുന്ന അർത്ഥത്തിിന്റെ� വ്യംം�ഗ്യയഭംംഗിി പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതകളുടെെ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. ബാാഹ്യയമാായ
സമകാാലിിക പ്രാാധാാന്യയത്തിിനപ്പുറംം ഈ കാാവ്യയത്തെ� ഒരു ദർശനത്തിിന്റെ� ഔന്നത്യയത്തിിലേ�ക്കുയർ
ത്തുന്നത്് ഈ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്.
“ഉടയണംം പുറന്തോ�ോടാാ
നിിമിിഷമേ�യകമേ�
പിിടഞ്ഞിിടുംം കിിളിിക്കുഞ്ഞു
പുറംംലോ�ോകമണയൂ
തകരണംം ഘനമൗ�നാാ
വരണമങ്ങകമേ�
അതിിനു ശേ�ഷമേ� പദംം
ചിിറകടിിച്ചുണരൂ”
കുറത്തിിയുടെെ തത്ത ചിിത്രംം കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുക്കാാതെ� നിിന്നുപരുങ്ങുന്നതു കണ്ടാാണ്് കവിി ഇങ്ങനെ�
പറയുന്നത്്. ഉള്ളിിലെ� ഘനമൗ�നത്തിിന്റെ� ആവരണംം തകർന്ന്് ചിിറകടിിച്ചുണരുന്ന പദംം എന്ന
കല്പന വാാക്കിിന്റെ� ഉരുവപ്പെ�ടലിിനെ� ഭംംഗിിയാായിി പകർത്തുന്നു. കുറത്തിി കഥ പറഞ്ഞുനിിർത്തിിയിിട
ത്ത്് വെ�ളിിച്ചപ്പാാടിിന്റെ�കഥയെ� കവിി ഇങ്ങനെ� കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നു:
“ചിിതറിിമാാറിിയകണ്ണിി
തിിരിികെ�വന്നിിടുന്നു
ഉചിിതമാാമിിടത്തതു
വിിളങ്ങിി നിിന്നിിടുന്നു.”
ഭിിക്ഷു വേ�ഷത്തിിൽ കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ�ത്തുന്ന പ്രിിയതമനെ� നാായിിക കാാണുന്ന നിിമിിഷത്തിിന്റെ� ഭാാവ
തീീവ്രത:
“ഒരു കാാറ്റുമീീളകീീലയിിലയനങ്ങീീല
പദഷഡ്്പദങ്ങളവർക്കിിടയിിലാായ്് പറന്നൂ”
ഇവിിടെെയൊ�ൊക്കെ� വാാക്കിിന്റെ� ഉചിിതജ്ഞത കൊ�ൊണ്ട്് പകരുന്ന ഭാാവദീീപ്തിി മനോ�ോഹരമാാണ്്.
ഒരു സമസ്യയയുംം വിിരിിഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന ഒരാാമ്പൽപ്പൂവുംം അതു കാാണുന്ന കവിിയുംം മാാത്രമാാണ്്
ഇവിിടുത്തെ� യഥാാർത്ഥ്യംം�. ബാാക്കിിയെ�ല്ലാം�ം സമസ്യാാ�പൂരകനാായ കവിി നിിർമ്മിിക്കുന്ന ഭാാവനയുടെെ
സൗൗന്ദര്യയലോ�ോകമാാണ്്. കണ്ണകിിയുടെെ ചിിലമ്പുകഥയുടെെ വിിദൂരധ്വവനിി ഈകാാവ്യംം� പേ�രിിലൂടെെ പകരു
ന്നുണ്ട്്. പുരുഷമനസ്സിിലെ� കാാമാാന്ധതയുടെെ നേ�ർക്ക്് ഈ കാാവ്യയ ചിിലമ്പിിലെ� കനൽ കത്തിിയെ�രിി
യണമെെന്ന്് ഈകവിിയുംം ആശിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാവാം�ം.

ഡോ�ോ. ആർ. ഗീീതാാദേ�വിി
അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത
സർവകലാാശാാല, പന്മന പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം. കൃതിികൾ: അക്ഷര മൗ�നംം,
തിിരുവാാതിിര: കലയുംം അനുഷ്ഠാാനവുംം, എക്സിിക്യൂൂട്ടീീവ്് മെെമ്പർ, കേ�രള ഫോ�ോൿ
ലോ�ോർ അക്കാാദമിി. Sahapedia–Unesco Fellow 2019

ഒരു പ്രതിിസാാഹിിത്യയവിിചാാരംം:

വള്ളത്തോ�ോളിിൽ നിിന്ന്് കെ�.ആർ ടോ�ോണിിയിിലേ�ക്കുള്ള ദൂരംം
ശ്യാം�ം�രാാജ്് ആർ.

ഗവേ�ഷകൻ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല, കാാലടിി

കെ�.ആർ ടോ�ോണിിയുടെെ ‘ഒരു പ്രതിിസാാഹിിത്യയവിിചാാരംം’ എന്ന കവിിത മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിി
ന്റെ� വിിചാാരമാാതൃകയിിൽ (Paradigm)1 വരുത്തുന്ന ഒരു വിിച്ഛേ�ദത്തെ� നിിരീീക്ഷണ വിിധേ�യമാാക്കുക
യാാണിിവിിടെെ. ടോ�ോണിിയുടെെ വിിമർശനാാവബോ�ോധത്തെ� അടിിമുടിി പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്്
പ്രതിിസാാഹിിത്യയവിിചാാരംം. തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛനുംം കവിിതയുടെെ പ്രമേ�യ പരിിസരമാാകുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ
എഴുത്തച്ഛനെ� ഈ കവിിത അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്് പതിിറ്റാാണ്ടുകൾ നീീളുന്ന സാാഹിിത്യാാ�വബോ�ോധ
ത്തിിന്റെ� തീീർത്തുംം വിിപരീീതമാായ ഒരു ദിിശയിിലാാണ്്. അത്തരംം ഒരു ശ്രമത്തിിന്് സവിിശേ�ഷമാായ
രാാഷ്ട്രീീയ മാാനങ്ങളുമുണ്ട്്. അത്് വിിശദമാാകാാൻ മലയാാളത്തിിലെ� എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യ കവിിതാാ
പരിിസരങ്ങളിിലൂടെെ സാാമാാന്യയമാായിി കടന്നുപോ�ോകേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു.
മൂന്നു നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലാായിി ചിിതറിിക്കിിടക്കുന്നവയാാണ്് മലയാാളത്തിിലെ� എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യ
പദ്യയപാാഠങ്ങൾ. മലയാാളത്തിിൽ മറ്റേ�തെ�ങ്കിിലുംം ഒരു കവിിയെ� പ്രമേ�യമാാക്കിി ഇത്തരത്തിിൽ ഒരു
ഭാാവുകത്വംം� രൂപപ്പെ�ട്ടതാായിി കാാണാാൻ സാാധിിക്കിില്ല. കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിി മുതൽ ബിിനീീഷ്് പുതുപ്പ
ണംംവരെെ ആ കണ്ണിികൾ നീീണ്ടു കിിടക്കുന്നു. പതിിനാാറാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� അവ്യയക്തതകളിിൽ നിിന്നുംം
എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന മൂർത്തമാായ സാംം�സ്കാാരിിക സങ്കല്പനത്തെ� ആകൃതീീകരിിക്കുന്നതിിൽ അനേ�കംം
ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം സാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങളുംം ജീീവചരിിത്രങ്ങളുംം
പോ�ോലെ� തന്നെ� മലയാാളിിയുടെെ ‘തുഞ്ചൻ കാാഴ്ചയെ�’ ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയ സുപ്രധാാന അഖ്യാാ�നപാാഠങ്ങ
ളാായിിരുന്നു ഈ കവിിതകളുംം. മലയാാളത്തിിലെ� വലിിയശതമാാനംം കവിികൾ ഈ ശ്രേ�ണിിയിിൽ കണ്ണിി
ചേ�ർന്നിിട്ടുണ്ട്്. വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ�യുംം കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായരുടെെയുംം അക്കിിത്തത്തിിന്റെ�യുംം ഒന്നിിലേ�റെെ
കവിിതകളിിൽ എഴുത്തച്ഛൻ കേ�ന്ദ്ര പ്രമേ�യമാാകുന്നുണ്ട്്. കവിികളാായിി അറിിയപ്പെ�ട്ടവർ മാാത്രമല്ല
സിി.രാാധാാകൃഷ്ണൻ, ചേ�ലനാാട്ട്് അച്യുുതമേ�നോ�ോൻ എന്നിിങ്ങനെ� പ്രധാാന ഗദ്യയകാാരന്മാാരുംം ‘എഴുത്ത
ച്ഛനിിൽ’ കവിികളാായിിട്ടുണ്ട്്. എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യമാായിി നോ�ോവലുകൾ പുറത്തു വരുന്നതുപോ�ോലുംം
ഇരുപത്തൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ മാാത്രമാാണെ�ന്നുള്ളത്് ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട വസ്തുതയാാണ്്. എന്തു
കൊ�ൊണ്ട്് കവിിത? എന്നൊ�ൊരു ചോ�ോദ്യം�ം പ്രധാാനമാാണ്്. കവിിക്ക്് കാാവ്യോ�ോ�പാാസന എന്ന ലളിിതമാായ
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ഉത്തരത്തിിൽ അതവസാാനിിക്കിില്ല. രൂപപരമാായ ചിില സവിിശേ�ഷതകൾ കവിിതയുടെെ ആസ്വാാ�ദ
നശേ�ഷിിയിിലുംം ആകർഷണീീയതയിിലുംം പ്രകടമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. കവിിതയിിൽ
വരിികളുടെെ വിിന്യാാ�സത്തിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകുന്ന താാളക്രമവുംം വരിികളുടെെതന്നെ� യാാന്ത്രിികമാായ ആവർ
ത്തനങ്ങളുംം വാായനക്കാാരിിലെ� വിികാാരങ്ങളുടെെ ഒഴിിഞ്ഞ ഇടങ്ങളെ� വേ�ഗത്തിിൽ പിിടിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ
ശേ�ഷിിയുള്ളതാാണെ�ന്് ടെെറിി ഈഗിിൾടൺ പറയുന്നുണ്ട്് (2007: 27). ആവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്ന വരിികൾ
കവിിതയിിലെ� ആശയപ്രകാാശനത്തിിന്റെ� വ്യയഗ്രതയാാകുന്നു. ഗദ്യയത്തിിന്് ആവർത്തനംം അരോ�ോച
കമാാകുമ്പോ�ോൾ പദ്യയത്തിിന്് അത്് ആകർഷണമാായിി മാാറാം�ം. ഇങ്ങനെ� കവിിതയുടെെ ജനകീീയത
അതിിന്റെ� ജനിിതകഘടനയിിൽ തന്നെ� ഒളിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ജനസാാമാാന്യയത്തിിന്റെ� പ്രജ്ഞകളിിലേ�
ക്ക്് ആശയവുമാായിി തുളഞ്ഞുകയറാാൻ ശേ�ഷിിയുള്ള കരുത്തുറ്റ മാാധ്യയമരൂപംം തന്നെ�യാാണ്് കവിിത.
നോ�ോവലിിസ്റ്റുംം ഭാാഷാാവൈൈജ്ഞാാനിികരുംം ഗദ്യയകാാരന്മാാരുംം ഒക്കെ� തങ്ങളുടെെ ‘തുഞ്ചൻചിിന്തയുടെെ’
ആവിിഷ്ക്കാാരത്തിിന്് കവിിത വ്യാാ�പകമാായിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തതിിൽ രൂപത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്ക്കാാരപരവുംം
വൈൈകാാരിികവുമാായ ഈ സാാധ്യയത പ്രധാാന കാാരണമാായിിട്ടുണ്ടാാകാംം�.
കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിി, കേ�രളവർമ്മ വലിിയകോ�ോയിിത്തമ്പുരാാൻ, കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിിക്കു
ട്ടൻ തമ്പുരാാൻ തുടങ്ങിി പലരുംം പദ്യയരൂപത്തിിൽ എഴുത്തച്ഛനെ� അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നത്്
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിലുംം അതിിന്് മുൻപുമാായിി കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയുംം. ഇവയെ�ല്ലാം�ം
തന്നെ� എഴുത്തച്ഛനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് ഒരു ഇതിിവൃത്ത ഭാാവുകത്വംം� രൂപപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� ഊർജ്ജമാാ
യിിരുന്നേ�ക്കാാമെെങ്കിിലുംം എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു കാാവ്യയപ്രമേ�യ സാാധ്യയതയാായിി വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാാകുന്നത്്
വള്ളത്തോ�ോൾ കവിിതകളിിലൂടെെയാാണ്്.

വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� ‘സ്കെ�ച്ചുംം ഡിിസൈൈനുംം’
എഴുത്തച്ഛന്റെ� കാാവ്യയവ്യയക്തിിത്വവത്തോ�ോട്് ഏറ്റവുംം വൈൈകാാരിികവുംം ഭാാവനാാത്മകവുമാായിി പ്രതിികരിിച്ച
കവിിയാാണ്് വള്ളത്തോ�ോൾ നാാരാായണമേ�നോ�ോൻ. സാാഹിിത്യയ-കലാാ പരിിപോ�ോഷണ പരിിശ്രമങ്ങ
ളിിൽ വള്ളത്തോ�ോൾ പുലർത്തിിയ അഭിിമാാനവുംം ആവേ�ശവുമെെല്ലാം�ം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� എഴുത്തച്ഛൻ
പ്രമേ�യ കവിിതകളിിലുംം തെ�ളിിഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നു. ഒരു വെ�ട്ടത്തുനാാട്ടുകാാരൻ മറ്റൊ�ൊരു വെ�ട്ടത്തുകാാരന്്
നൽകുന്ന കാാവ്യാാ�ർച്ചനയുടെെ പ്രാാദേ�ശിികാാഭിിമാാനംം മാാത്രമല്ല ഈ കവിിതകളിിൽ ഉളളടങ്ങിിയിിട്ടുള്ളത്്.
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയ ദശകങ്ങളിിൽ പുറത്തു വന്ന വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� എഴുത്തച്ഛൻ കവിി
തകൾക്ക്് ചരിിത്രപരമാായിി ചിില പ്രാാധാാന്യയങ്ങളുമുണ്ട്്.
സാാഹിിത്യയമഞ്ജരീീ സമാാഹാാരങ്ങളിിൽ മാാത്രംം തോ�ോണിിയാാത്ര, തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ, തിിരൂർ
പൊ�ൊന്നാാനിി പുഴ, എന്നിിങ്ങനെ� മൂന്ന്് എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യ കവിിതകൾ ഉൾപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതാായിി
കാാണാംം�.2 ‘തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ‘ ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള മാാസിികകളിിലുംം മറ്റുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട
വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� മംംഗളശ്ലോ�ോകങ്ങൾ ഈ കവിിതകളോ�ോളംം തന്നെ� പ്രസിിദ്ധങ്ങളുമാാണ്്. മാാത്രവുമല്ല
അജ്ഞാാതകർതൃകവുംം പ്രസിിദ്ധങ്ങളുമാായ തുഞ്ചൻ മംംഗളശ്ലോ�ോകങ്ങളുടെെ കർതൃത്വവവുംം വള്ളത്തോ�ോ
ളിിൽ ചാാർത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. സർഗ്ഗാാത്മകമാായ ഈ ഉദ്യയമങ്ങളെ� കൂടാാതെ� എഴുത്തച്ഛന്റെ� പേ�രിിൽ
പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാായ രാാമാാനുജൻ ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള മാാസിികകളുടെെ പ്രസാാധകനാായുംം വള്ളത്തോ�ോൾ
പ്രവർത്തിിക്കുകയുണ്ടാായിി. നവോ�ോത്ഥാാനംം, ആധുനിികീീകരണംം, ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനംം, കേ�രള
ദേ�ശാാവബോ�ോധംം എന്നിിങ്ങനെ� കേ�രളത്തിിന്റെ� സുപ്രധാാന ചരിിത്ര സന്ദർഭങ്ങളോ�ോട്് നിിരന്തരംം
സംംവദിിച്ച്് സഞ്ചരിിച്ച കാാവ്യയ വ്യയക്തിിത്വവമെെന്ന നിിലയിിൽ വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� ഈ തുഞ്ചൻ അഭിിനിി
വേ�ശത്തെ�യുംം സവിിശേ�ഷമാായിി നോ�ോക്കിിക്കാാണേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
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1920-ൽ പുറത്തു വരുന്ന വളളത്തോ�ോളിിന്റെ� ‘ഒരു തോ�ോണിിയാാത്ര’ എന്ന കവിിത എഴുത്തച്ഛൻ
പ്രമേ�യ കവിിതകളിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നു. കാാല്പനിികമാായ ഭാാവപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ വഞ്ചിി
യൂന്ന്് തൊ�ൊഴിിലാാളിിയാായ വേ�ട്ടുവന്റെ� എഴുത്തച്ഛൻ രാാമാായണാാലാാപമാാണ്് ‘ഒരു തോ�ോണിിയാാത്ര’
എന്ന കവിിതയുടെെ ഇതിിവൃത്തംം. തുഞ്ചൻ കൃതിിയുടെെ ജനകീീയതയുംം വിിമോ�ോചനപരതയുംം നവോ�ോ
ത്ഥാാനകാാല ജാാതിി വിിമർശനത്തിിൽ കൈൈകോ�ോർക്കുന്നതാാണ്് കവിിതയുടെെ പ്രത്യയക്ഷംം. ഈ ഉപരിി
തലബോ�ോധത്തെ� പിിൻതള്ളിി കവിിതയുടെെ ആന്തരിികഘടനയെ� നിിർദ്ധാാരണംം ചെ�യ്യാാൻ സുനിിൽ
പിി ഇളയിിടംം ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്് (2011: 1591). കവിിതയിിൽ വിിജ്ഞാാനത്തിിലൂടെെ വിിമോ�ോചനംം കാംം�ഷിി
ക്കുന്ന കീീഴാാള പ്രതിിനിിധാാനമാായ വേ�ട്ടുവന്റെ� അറിിവിിന്റെ�യുംം വിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനംം
കിിളിിപ്പാാട്ട്് രാാമാായണത്തിിന്റെ� ആലാാപനമാാണ്്. തോ�ോണിിപ്പാാട്ടിിന്് എഴുത്തച്ഛൻരാാമാായണംം പകരംം
വയ്ക്കപ്പെ�ടുന്ന നവോ�ോത്ഥാാന മാാനവിികതയെ� വിിമർശനാാത്മകമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുകകൂടിിയാാണ്്
സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം. ‘ഭാാരതത്തിിലുംം കേ�രളത്തിിലുംം ദേ�ശീീയതയുടെെയുംം നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം
സാംം�സ്കാാരിിക മൂലധനമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ഏറിിയ കൂറുംം വൈൈദിിക-ബ്രാാഹ്മണിിക പാാരമ്പര്യയ
മാാണ്്. ഇതര പാാരമ്പര്യയങ്ങൾ നിിലനിിന്നത്് അതിിന്റെ� അപരമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്്. ഈ പദവിിയെ�
മറിികടക്കാാൻ അവ മഹാാപാാരമ്പര്യയത്തോ�ോട്് ഇണങ്ങുകയോ�ോ വിിലയംം പ്രാാപിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യണമാാ
യിിരുന്നു. സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ സംംസ്കൃതീീകരണംം (sanskritisation) എന്നു പേ�രിിട്ടു വിിളിിച്ച
ഈ പ്രക്രിിയയുടെെ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്ര യുക്തിിയാാണ്് ‘തോ�ോണിി യാാത്രയുടെെ’ ഭാാവനാാമണ്ഡലത്തെ�യുംം
നിിർണയിിക്കുന്നത്് എന്നർത്ഥംം (2011: 167). നവോ�ോത്ഥാാന മാാനവിികതയുടെെ ദേ�ശീീയമാായ ഈ ഉദ്്ഗ്ര
ഥനത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� എഴുത്തച്ഛൻ സങ്കല്പനവുംം ഭാാവനയാാർജ്ജിിക്കുന്നത്്.
എസ്്.ഡിി. റെെഡ്യാാ�രുടെെ വിിദ്യാ�ാഭിിവർദ്ധിിനിി3 ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള നാാട്ടുപ്രസാാധകരിിലൂടെെ എഴുത്ത
ച്ഛൻ രാാമാായണംം സാാക്ഷര-സവർണ മധ്യയവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� ബൈൈബിിളാായിി മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന
സവിിശേ�ഷ ചരിിത്രപശ്ചാാത്തലവുംം വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� ഈ കവിിതകൾക്കുണ്ട്്. കവിിതയിിൽ (ഒരു
തോ�ോണിിയാാത്ര) കവിി നേ�രിിട്ട്് തന്നെ� അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്ന, ഈ പരിിണാാമത്തിിന്റെ� നാായ
കരാാകേ�ണ്ട നാായർ കർതൃസ്ഥാാനത്തെ�യുംം ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവച്ച്് വാായിിക്കണംം.4 ഒരേ� സമയംം
സാാക്ഷര-സവർണ മധ്യയവർഗ്ഗത്തിിന്റെ�യുംം രാാഷ്ട്രാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം സംംഗമസ്ഥാാനമാായിി വള്ള
ത്തോ�ോളിിന്റെ� കവിിതയിിലെ� എഴുത്തച്ഛൻ രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുന്നു.
അതേ� വർഷംം തന്നെ� (1920) രചിിക്കപ്പെ�ട്ട ‘തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ’ എന്ന കവിിത അതിിന്റെ� തുടർ
ച്ചയാായിി വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. വാാമൊ�ൊഴിിയോ�ോ അവ്യയക്തമാായ ഐതിിഹ്യയങ്ങളോ�ോ ആയിി നിിലകൊ�ൊണ്ട
എഴുത്തച്ഛന്റെ� കവിിവ്യയക്തിിത്വംം� കവിിതയെ�ന്ന ആധുനിിക സാാഹിിത്യയരൂപത്തിിലൂടെെ ഉടൽ നേ�ടുന്നത്്
ഈ കവിിതയിിൽ കാാണാംം�. എഴുത്തച്ഛനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ജീീവചരിിത്രരചനകൾ സജീീവമാാകുംം മുൻപ്്
പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഈ കവിിത ഒരു ജീീവചരിിത്രസ്വവഭാാവംം ഉള്ളിിലൊ�ൊളിിപ്പിിക്കുന്നു എന്നത്് പ്രധാാ
നപ്പെ�ട്ട വസ്തുതയാാണ്്. കവിിയുടെെ ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഇന്ന്് വലിിയ സ്വീീ�കാാര്യയത ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ള
ചക്കാാല ബന്ധത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ചാാണ്് കവിിത ആരംംഭിിക്കുന്നത്്.
‘മുക്കുവത്തിിയിിൽപ്പാാരാാശര്യയനെ�ന്നപോ�ോലൊ�ൊരു
ചക്കാാലത്തരുണിിയിിൽജ്ജാാതനേ�തൊ�ൊരു ദിിവ്യയൻ’
വ്യാാ�സജനനകഥയോ�ോട്് ഉപമിിക്കുകവഴിി (പലരുംം യുക്തിിപൂർവ്വംം തളളിിയ) ബ്രാാഹ്മണ പിിതൃത്വവ
ത്തിിൽ അധിിഷ്ടിിതമാായ ജനന ഐതിിഹ്യയത്തിിന്് ഇതിിഹാാസസഹാായത്തോ�ോടെെ സാാധൂകരണംം
നൽകുകയാാണ്് ഒരു തരത്തിിൽ വള്ളത്തോ�ോൾ ചെ�യ്യുന്നത്്. എഴുത്തച്ഛന്റെ� വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തെ�
ഗൗൗരവമാായിി നിിരീീക്ഷിിച്ച പിി ഗോ�ോവിിന്ദപ്പിിള്ളയോ�ോ വിില്യംം�ലോ�ോഗനോ�ോ 5 സൂചിിപ്പിിക്കാാത്തതോ�ോ
പ്രാാധാാന്യംം� നൽകാാത്തതോ�ോ ആയ ചക്കാാല ഐതിിഹ്യംം� വള്ളത്തോ�ോളിിലൂടെെ ഉയിിർത്തെ�ണീീക്കുകയുംം
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വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുകയുമാായിിരുന്നു എന്ന്് കരുതാം�ം.
ഭാാഷയുടെെ ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഒരു പരിിഷ്ക്കരണത്തിിന്റെ� നേ�തൃശക്തിിയാായിി എഴുത്തച്ഛനെ�
ആഖ്യാാ�നപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിത മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നത്്.
‘പൈൈതലാം�ം മലയാാള ഭാാഷതൻ ശരിിയാായ
ജാാതകംം കുറിിച്ചിിതത്തിിരുനാാരാായംംതാാൻ’
ഈ ചരിിത്രഘട്ടത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് എഴുത്തച്ഛന്റെ� ഭാാഷാാപിിതൃത്വവവുംം പ്രബലമാാകുന്നത്് എന്ന്്
1922-ൽ പുറത്തു വരുന്ന സാാഹിിത്യയചരിിത്രസംംഗ്രഹംം പോ�ോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഇത്്
വിിശദമാാകുംം. അതാായത്് എഴുത്തച്ഛനിിൽ ഭാാഷയുടെെ പിിതൃബോ�ോധത്തെ� വിിളക്കിിച്ചേ�ർക്കുകൂടിിയാാണ്്
ഒരുതരത്തിിൽ വള്ളത്തോ�ോൾ ചെ�യ്യുന്നത്്. ‘പുതു മലയാാണ്മതൻ മഹേ�ശ്വവരൻ’ എന്ന വള്ളത്തോ�ോളിി
ന്റെ� പ്രയോ�ോഗംം പിിന്നീീട്് സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഘട്ടനിിർണ്ണയത്തിിനുളള തലക്കെ�ട്ടാായിി പോ�ോലുംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുണ്ടാായിി.6
ഒരു സ്മാാരകമെെന്ന നിിലയിിൽ തുഞ്ചൻ പറമ്പിിനെ� ആദർശാാത്മകമാായിി ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന
തിിലുംം വളളത്തോ�ോൾ പ്രത്യേ�േക ശ്രദ്ധ വച്ചിിരുന്നു.
‘വെ�ട്ടത്തുനാാട്ടിിൽ നിിത്യയ സൗൗഭാാഗ്യയസത്സിിന്ദൂര
പ്പൊ�ൊട്ടുപോ�ോലെ�ഴുംം തുഞ്ചൻ പറമ്പേ�, നമസ്കാാരംം
കളഗാാനത്തോ�ോടൊ�ൊരു തത്തപ്പെ�ണ്മണിി തത്തിിക്കളിിച്ച തളിിർച്ചെ�ടിിപ്പടർപ്പേ� ,നമസ്കാാരംം
ചേ�ണൊ�ൊക്കുംം പുതുമയാാണ്മതൻ മഹേ�ശ്വവരൻ
വാാണരുളിിയ പുണ്യയ ക്ഷേ�ത്രമേ� നമസ്കാാരംം’
പിില്ക്കാാലത്ത്് ഒരു സുപ്രധാാന സാംം�സ്കാാരിിക സ്മാാരകമാായിി തുഞ്ചൻ പറമ്പ്് വിികസിിച്ചതിിനു പിിന്നിിൽ
കേ�രളീീയ പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിന്റെ� വിികാാസദശയിിൽ പ്രചരിിച്ച ഈ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക്്
പ്രത്യേ�േകംം ഊന്നിിപ്പറയേ�ണ്ട ആവശ്യയമിില്ലല്ലോ�ോ. വള്ളത്തോ�ോൾ തന്നെ� പത്രാാധിിപരാായിി പ്രവർത്തിിച്ച
രാാമാാനുജൻ എന്ന മാാസിികയുടെെ പ്രധാാനലക്ഷ്യംം� തന്നെ� തുഞ്ചൻ സ്മാാരക പരിിപോ�ോഷണമാായിി
രുന്നു. തുഞ്ചൻ പറമ്പ്് ആദർശഭാാവനയാാകുന്ന വരിികൾ വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� പിിൽക്കാാല കവിിത
കളിിലുംം കണ്ടെ�ത്താംം�.7 ഭാാവനകൊ�ൊണ്ട്് പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�യുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം നിിർമ്മിിതിിയിിൽ
ഏർപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� ഉദാാഹരണമാായിി ഇതിിനെ� വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാവുന്നതാാണ്്. ‘നിിശ്ചിിത മൂല്യയങ്ങൾ
ബോ�ോധിിപ്പിിക്കുന്ന, പ്രത്യയക്ഷമാായോ�ോ, മൗ�നമാായോ�ോ അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട നിിയമങ്ങളുടെെയുംം ആചാാരങ്ങ
ളുടെെയുംം പ്രതീീകങ്ങളുടെെയുംം നിിരന്തര ആചരണങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് പാാരമ്പര്യം�ം നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്,
അവ ഭൂതകാാലത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിിക തുടർച്ചയാായിി സ്വവയംം ചമയുന്നു’ (എറിിക്് ഹോ�ോബ്്സ്്ബാംം�,
2004:2). ഈ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� നിിർമ്മാാണത്തിിൽ വിിമതമാായിി നിിൽക്കുന്നവ നിിഷ്കാാസനംം ചെ�യ്യ
പ്പെ�ട്ടേ�ക്കാംം�. എഴുത്തച്ഛൻ മദ്യയമുപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു എന്നത്് ഒരുപക്ഷെ� തൊ�ൊഴിിൽപരമാായിിക്കൂടിി
ജീീവിിതഗന്ധിിയാായ ഒരു ഐതിിഹ്യയമാായിിരുന്നു. അത്തരംം ‘അശുദ്ധതകളെ�’ അരിിച്ചു കളഞ്ഞ ഐതിി
ഹ്യയബോ�ോധമാാണ്് ഈ മുഖ്യയധാാരാാ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുക.
പിില്ക്കാാലത്ത്് ‘കിിളിി’ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യതയുടെെ നിിത്യയസാാന്നിിദ്ധ്യയമാാകുന്നുണ്ട്്. അതിിന്റെ�
വിിജയകരമാായ ആദ്യയ മാാതൃക തെ�ളിിച്ച ഒരാാൾ വള്ളത്തോ�ോൾ തന്നെ�യാാണ്്.
‘തൻ കിിടാാവിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പമങ്ങന്നു താാലോ�ോലിിച്ച
പൈൈങ്കിിളിിപ്പിിടയുടെെ പഞ്ചമസ്വവരാാലാാപംം,
ഇരുളിിൽ മയങ്ങിിയലോ�ോകത്തെ�യുമുണർത്തിിയിിട്ടരുണപ്രഭവീീശുംം സുപ്രഭാാതത്തെ�ക്കാാട്ടിി.
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തേ�ൻപഴംം പാാലുംം നുകർന്നിിക്കിിളിി, ഭവാാനുടെെ
മാാൺപെ�ഴുംം കവിിതതൻ മാാണിിക്യയക്കൈ�ത്തണ്ടിേ�േന്മൽ
മംംഗല്യയചഞ്ച്വവഗ്രത്താാൽ പവിിഴപ്പൊ�ൊളിിചാാർത്തിി ത്തൂങ്ങിിനിിന്നാാടിിക്കളിിച്ചീീടിിനാാൾ ചിിരകാാലംം.’
ഇത്തരത്തിിൽ എഴുത്തച്ഛനുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് സവിിശേ�ഷമാായ ഒരു ചിിഹ്നലോ�ോകത്തെ� തന്റെ�
കവിിതയിിലൂടെെ പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രക്ഷേ�പണംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് വള്ളത്തോ�ോൾ. ‘എന്റെ�
ഗുരുനാാഥൻ‘ പോ�ോലെ� തന്നെ� വ്യയക്തിി സങ്കല്പത്തെ� മുൻനിിർത്തിി നടന്ന രാാഷ്ട്രഭാാവന കൂടിിയാായിിരുന്നു
വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� എഴുത്തച്ഛൻ. തുഞ്ചൻ പ്രമേ�യ കവിിതകൾക്കുംം അതുവഴിി തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ
എന്ന സങ്കല്പനത്തിിനുംം വളരെെ പ്രബലമാായ ഒരു വിിചാാരമാാതൃക രൂപപ്പെ�ടുത്തുകകൂടിികയാായിിരുന്നു
ഈ കവിിതകൾ എന്നു പറയാംം�.

വള്ളത്തോ�ോൾ ഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ� പിിൻതുടർച്ചകൾ
ഐതിിഹ്യംം�, സ്മാാരകംം, ആദർശനാായകത്വംം�, ദേ�ശാാവബോ�ോധംം എന്നിിവയെ� കൂട്ടിിവിിളക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
പിിൽക്കാാല കാാവ്യയഭാാവന എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യതയിിൽ വലിിയ അളവോ�ോളംം പിിൻതുടർന്നത്് വള്ള
ത്തോ�ോളിിനെ� തന്നെ�യാാണ്്. അല്ലെ�ങ്കിിൽ വള്ളത്തോ�ോൾ അവതരിിപ്പിിച്ചതോ�ോ സമാാനഘട്ടത്തിിന്റെ�
പൊ�ൊതുബോ�ോധംം സ്വീീ�കരിിച്ചതോ�ോ ആയ സവിിശേ�ഷസങ്കല്പനത്തെ�യാാണ്്. 1925ൽ ചേ�ലനാാട്ട്് അച്യുു
തമേ�നോ�ോൻ എഴുതുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന കവിിതയുടെെ സഞ്ചാാരവുംം വള്ളത്തോ�ോളിിന്റെ� സമാാന്തര
പാാതയിിൽ തന്നെ�യാാണ്്.
‘എണ്ണയാാട്ടിിയുംം കൊ�ൊണ്ടുനാാൾ കഴിിച്ചീീടുമമ്മ
യ്ക്കുണ്ണിിയൊ�ൊന്നുണ്ടാായല്ലോ�ോ, ദിിവ്യയ ചൈൈതന്യയ രൂപൻ.
..... .....
കേ�രള ലോ�ോകത്തിിന്റെ� പുണ്യയസഞ്ചയത്തെ�യോ�ോ
കൈൈരളീീസുഭാാഷിിണിിതൻ മഹാായോ�ോഗത്തെ�യോ�ോ
പേ�ർചൊ�ൊല്ലിിപ്പുകഴ്ത്തേ�ണ്ടൂ കൂരിിരുൾ ക്കുടിിലിിൽ നിിന്നൂരിിനെ�ത്തെ�ളിിയിിപ്പാാനുദിിച്ച സൂര്യയൻ തന്നെ�
കൈൈവണങ്ങുന്നേ�ൻ തുഞ്ചത്താാചാാര്യയസ്വാാ�മിികളെ�
പാാവനാാത്മാാവേ� ലോ�ോക സൽഗുരോ�ോ നമസ്കാാരംം’ (1925: 324)
പിിന്നീീട്് മലയാാള കവിിത ഭാാവുകത്വവപരമാായിി പലവഴിി സഞ്ചരിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം തുഞ്ചൻ പ്രമേ�യതയിിൽ
അവ നിിരന്തരംം വള്ളത്തോ�ോളിിലേ�ക്ക്്, അല്ലെ�ങ്കിിൽ മുഖ്യയധാാര സങ്കല്പനത്തിിലേ�ക്ക്് പിിൻമടങ്ങുന്നതു
കാാണാംം�. വള്ളത്തോ�ോൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച ആഖ്യാാ�നശൈൈലിിയുംം ചിിഹ്നങ്ങളുംം പല തരത്തിിൽ പുനർവിി
ന്യയസിിക്കപ്പെ�ടുകയാായിിരുന്നു പല കവിിതകളിിലുംം. കെ�.വിി.എംം. (എഴുത്തച്ഛന്റെ� കിിളിി, 1923), കെ�.പിി
ശങ്കരൻ നാായർ (കിിളിിപ്പാാട്ട്്, 1923), കെ�.കെ� രാാജ (രാാമാാനുജന്റെ� പൈൈങ്കിിളിി, 1932) എന്നിിവരുടെെ
കവിിതകൾ ആ ഘട്ടത്തിിലെ� ചിില ഉദാാഹരണങ്ങൾ മാാത്രംം. ഐക്യയകേ�രളചിിന്തകൾ അവേ�ശമാാകു
ന്ന അൻപതുകളിിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യ കവിിതകൾ ധാാരാാളംം രചിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നത്് ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ട
വസ്തുതയാാണ്്. മുതുകുളംം പാാർവ്വതിിയമ്മയുടെെയുംം എൻ കോ�ോയിിത്തട്ടയുടെെയുംം ഒക്കെ� ആ ഘട്ടത്തിിലെ�
കവിിതകൾ കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യം�ം കൊ�ൊണ്ട്് ശ്രദ്ധയാാകർഷിിക്കുന്നവയാാണ്്.
പ്രധാാന കവിികളെ�ല്ലാം�ം പല കാാലങ്ങളിിൽ എഴുത്തച്ഛനെ� കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കിിയപ്പോ�ോഴുംം വള്ള
ത്തോ�ോൾ കവിിത പ്രക്ഷേ�പിിച്ച രേ�ഖീീയതയിിൽ വലിിയ ചോ�ോദ്യയങ്ങളുന്നയിിക്കാാതെ� അവ കടന്നുപോ�ോ
കുകയാായിിരുന്നു. പാാഠവുംം വ്യയക്തിിയുംം നിിരന്തരംം കാാനോ�ോനീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ അതിിനിിടയിിലുംം
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കെ�ടാാമംംഗലംം പപ്പുക്കുട്ടിിയുടെെയുംം (കിിളിിക്കൊ�ൊഞ്ചൽ) കുഞ്ഞുണ്ണിിമാാഷിിന്റെ�യുംം ഒറ്റപ്പെ�ട്ട വിിമത
ശബ്ദങ്ങൾ എടുത്തുപറയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിൽ ഏറെെ പ്രസിിദ്ധങ്ങളാായ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രമേ�യ
കവിിതകൾക്കുംം വള്ളത്തോ�ോൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഈ ദിിവ്യയവലയങ്ങളെ� (aura) മറിികടന്നുള്ള അവിിഷ്കരണംം
സാാധ്യയമാായിില്ല എന്നതാാണ്് സത്യംം�.

പ്രതിിസാാഹിിത്യയവിിചാാരംം: വിിചാാരമാാതൃകയുടെെ വിിച്ഛേ�ദംം
മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� വരേ�ണ്യയ ആസ്വാാ�ദനരീീതിികളെ� തന്റെ� ജീീവിിത പരിിസരങ്ങളെ� മുൻ
നിിർത്തിി വിിമർശന വിിധേ�യമാാക്കുകയാാണ്് കെ�.ആർ ടോ�ോണിി പ്രതിിസാാഹിിത്യയവിിചാാരത്തിിൽ
ചെ�യ്യുന്നത്്. ആഖ്യാാ�നത്തിിലെ� പാാരഡിിയുടെെ തീീഷ്ണതയാാണ്് വിിമർശനത്തിിന്റെ� മുഖ്യാാ�യുധംം.
അനുശീീലനംം ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമാാകുന്ന വരേ�ണ്യയതയുംം അതിിദാാർശനിികതയുംം
ഉള്ളടങ്ങിിയ കാാവ്യയസങ്കല്പത്തെ�യുംം, അതിിനെ� ആദർശവത്്ക്കരിിച്ച സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തെ�യുംം വിിമർ
ശിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ടോ�ോണിി കവിിതയാാരംംഭിിക്കുന്നത്്. ചെ�റുശ്ശേ�രിിയിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന വിിമർശനംം
തീീവ്രവുംം ശ്രദ്ധേ�യവുമാാകുന്നത്് എഴുത്തച്ഛനിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോഴാാണ്്. കാാവ്യയഭാാഷയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി
രൂപപ്പെ�ട്ട പിിതൃവിിശേ�ഷണത്തെ�യാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം കടന്നാാക്രമിിക്കുന്നത്്.
ഭാാഷാാപിിതൃബോ�ോധത്തോ�ോട്് വിിമർശനാാത്മകമാായിി സമീീപിിച്ച ആദ്യയ കവിിയുംം ഒരുപക്ഷെ�
കെ�.ആർ ടോ�ോണിിയാായിിരിിക്കുംം.
‘ആരാാണെ�ഴുത്തച്ഛൻ? എന്റെ� ഭാാഷാാപിിതാാവദ്ദേ�ഹമാാണെ�ന്നു സാാക്ഷരതാാ ക്ലാാസ്സിി ലധ്യാാ�പകൻ തീീർച്ചചൊ�ൊന്നു!- ക്ഷമിിച്ചു ഞാാൻ!
അധ്യാാ�ത്മരാാമാായണമല്ലേ� ജീീവിിതംം!’
ആരാാണെ�ഴുത്തച്ഛൻ? എന്നത്് കാാവ്യയ സന്ദർഭാാനുസാാരിിയാായ ചോ�ോദ്യയമെെങ്കിിലുംം അതിിന്റെ� മുന
കൂർത്തിിരിിക്കുന്നത്് മലയാാള കാാവ്യയപാാരമ്പര്യം�ം മറുചോ�ോദ്യയമിില്ലാാതെ� പരിിചരിിച്ച ഭാാവുകത്വവത്തിിന്്
നേ�ർക്കാാണ്്. എഴുത്തച്ഛനിിൽ ചാാർത്തപ്പെ�ട്ട, ഒട്ടേ�റെെ സാംം�സ്കാാരിിക വിിവക്ഷകൾ ഉള്ളടങ്ങിിയ
അലങ്കാാരകല്പനയാാണ്് ഭാാഷാാപിിതൃത്വംം�. ഭാാഷാാപിിതൃത്വവത്തിിന്റെ� അധിികാാര വിിവക്ഷകളെ�ക്കുറിിച്ച്്
പിി സോ�ോമൻ പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘കേ�രളത്തിിലെ� മരുമക്കത്താായക്കാാരാായ പാാട്ടുകവിികൾ കേ�ര
ളത്തിിന്റെ� തിിരശ്ചീീന സംംസ്കാാര പാാരമ്പര്യയത്തിേ�േന്മൽ ലംംബമാാനമാായ വൈൈദിിക മതബോ�ോധത്തെ�
പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുകയുംം ആധുനിിക പിിതൃപ്രാാമാാണ്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് വഴിിയൊ�ൊരുക്കുകയുംം ചെ�യ്തു... എഴുത്തച്ഛൻ
ആധുനിിക കേ�രളീീയന്് സ്വീീ�കാാര്യയനാാകുന്നത്് അവന്റെ� പിിതൃബിംം�ബാാഭിിവാാഞ്ചയേ�യുംം കേ�ന്ദ്രാാധിികാാരാാ
ഭിിമുഖ്യയത്തെ�യുംം തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്’ (2001:165). ടോ�ോണിിയുടെെ വിിമർശനംം ചെ�ന്നുകൊ�ൊ
ള്ളുന്നത്് നിിർമ്മിിത പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരിികമാായ അധിികാാര ഘടനയ്ക്കുമേ�ലാാണ്്. ടോ�ോണിിയുടെെ
വിിമർശനംം ആഴമേ�റിിയ ചരിിത്രദൗ�ത്യയമാാകുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്.
ആധുനിികാാനന്തരതയുടെെ ഭാാഷയെ�യോ�ോ ഗദ്യയസ്വവഭാാവമുള്ള ആഖ്യാാ�നരീീതിിയെ�യോ�ോ അല്ല
കെ� ആർ ടോ�ോണിി ഈ വിിമർശനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. എഴുത്തച്ഛനെ� മുൻനിിർത്തിി കാാവ്യയ
ഭാാഷയുടെെ മാാനകസൗൗന്ദര്യയമാായിി നിിർവ്വചിിക്കപ്പെ�ട്ട ഭാാഷാാസാാങ്കര്യം�ം പാാരഡിിയാായിി പരിിവർ
ത്തനപ്പെ�ടുന്നു. മുളളിിനെ� മുള്ളു കൊ�ൊണ്ടെ�ടുക്കൽ എന്ന നാാട്ടുപ്രയോ�ോഗമാാണിിവിിടെെ യോ�ോജിിക്കുക.
‘എഴുത്തച്ഛനുപയോ�ോഗിിച്ച ഭാാഷയാായാാലുംം പൂന്താാനംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച ഭാാഷയാായാാലുംം അതിിനകത്ത്്
വല്ലാാത്ത ഒരു ദാാർശനിികതയുടെെ കനമുണ്ട്്. പക്ഷെ�, പുതിിയ ജീീവിിതത്തെ� ആശ്വവസിിപ്പിിക്കുവാാനോ�ോ
നിിർണ്ണയിിക്കുവാാനോ�ോ ഈ ആശയങ്ങളൊ�ൊന്നുംം തന്നെ� പര്യാ�ാപ്തമല്ലെ�ന്ന്് ടോ�ോണിിക്ക്് തിിരിിച്ചറിിവുണ്ട്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ ആശയങ്ങളെ� നിിവേ�ദിിക്കാാനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഭാാഷയെ�ത്തന്നെ� ടോ�ോണിി
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തകർക്കുന്നത്് ’ (രവിികുമാാർ, 2003:16) ഭാാഷയുടെെ സ്വവതന്ത്രത്തിിനുമുകളിിലോ�ോ ജനാാധിിപത്യയപരത
യിിലോ�ോ ആരോ�ോപ്യയമാാകുന്ന ഏതെ�ങ്കിിലുംം തരത്തിിലുള്ള ഉടമസ്ഥതയോ�ോട്് സഹിിക്കാാൻ കവിി എന്ന
നിിലയിിൽ ടോ�ോണിിക്കാാകുന്നിില്ല.
‘ഉപ്പു നോ�ോക്കാാൻപോ�ോലുമാാനന്ദമിില്ലാാത്തൊ�ൊരിിപ്പാാപ്പിി കൂലിിക്കു പേ�ശുന്ന ഭാാഷയ്ക്കുമപ്പനുണ്ടെ�ന്നു പറയുന്ന കോ�ോവിിദാാ,
അല്പത്വവമിിത്രയ്ക്കു മൂത്താാൽ ചിിതംം വരാാ!’
ഭാാഷമാാത്രമല്ല മലയാാളസാാഹിിത്യംം� ആചരിിച്ചു വരുന്ന താാളക്രമത്തെ�യുംം പാാരഡിിയാാക്കുകയാാണ്്
ടോ�ോണിി. കിിളിിപ്പാാട്ടു വൃത്തമാായ കാാകളിി തന്നെ� ‘പ്രതിിസാാഹിിത്യയ വിിചാാരത്തിിനുംം’ വൃത്തമാാകുന്നത്്
അപനിിർമ്മാാണമാാണ്്. ഇത്തരത്തിിൽ ഭാാഷയാായിി, താാളമാായിി, പിിതൃബോ�ോധമാായിി പന്തലിിച്ച
എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന വ്യയവഹാാരത്തെ� നിിശബ്ദമാായിി ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ട്് കവിിത. ഭാാഷാാപിിതൃത്വംം� എന്നത്്
കേ�വലമാായ ഒരു അലങ്കാാരകല്പനയല്ല. മറിിച്ച്് സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികതയെ�യുംം
നിിർവ്വചിിച്ച്് നിിലനിിന്ന ഭൗ�തിികശക്തിിയാാണ്്. മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� തന്നെ� ചരിിത്രഘടനയെ�
തീീരുമാാനിിച്ച സാംം�സ്കാാരിിക അബോ�ോധമാാണത്്. മധ്യയകാാല മണിിപ്രവാാളംം ‘അച്ചീീചരിിത’മാായതിിലുംം
ചെ�റുശ്ശേ�രിി സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ� പാാർശ്വവങ്ങളിിൽ സ്ഥാാനപ്പെ�ട്ടതിിലുംം ഈ ‘പിിത്രാാധിികാാരത്തിിന്് ’
ബന്ധമുള്ളതാായിി സാാഹിിത്യയചരിിത്രഖ്യാാ�നങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ വെ�ളിിവാാകുംം.8 ഇവിിടെെയാാണ്്
ടോ�ോണിിയുടെെ കവിിത അട്ടിിമറിിയുംം സാംം�സ്കാാരവിിമർശനത്തിിന്റെ� സുപ്രധാാന ചരിിത്രസ്ഥാാനവുംം
വിിചാാരമാാതൃകയുടെെ വിിച്ഛേ�ദവുമാാകുന്നത്്.

കുറിിപ്പുകൾ

1. T
 he 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) ‘ശാാസ്ത്ര
വിിപ്ലവങ്ങളുടെെ ഘടനയെ�ക്കുറിിച്ച്്’ പറയുന്ന തോ�ോമസ്് കൂന്റെ� ‘വിിചാാരമാാതൃകാാ വിിച്ഛേ�ദംം’ (Paradigm Shift) എന്ന
പരിികല്പന സാാഹിിത്യയ പഠനത്തിിലുംം പ്രയോ�ോഗക്ഷമമാാണ്്.

2.

ഇതിിൽ ‘തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ‘ എന്ന കവിിതയിിൽ മാാത്രമാാണ്് എഴുത്തച്ഛൻ കേ�ന്ദ്ര പ്രമേ�യമാാകുന്നത്്.

3.

കേ�രളീീയ പ്രസാാധനത്തിിന്് വാാണിിജ്യയവൽക്കരണത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം കൈൈവരുന്നത്് എസ്്.റ്റിി. റെെഡ്യാാ�ർ (വിിദ്യാ�ാഭിി
വർദ്ധിിനിി, കൊ�ൊല്ലംം 1886) പ്രസാാധനവ്യയവസാായത്തിിൽ എത്തുന്നതോ�ോടെെയാാണ്്. വാായനാാ വിിഭവങ്ങളുടെെ വൈൈവിിദ്ധ്യംം�,
വൻതോ�ോതിിലുള്ള ഉത്്പാാദനംം, പുസ്തകവിില്പന, സാാങ്കേ�തിികത പ്രസാാധകനുംം എഴുത്തുകാാരുമാായുള്ള ബന്ധംം എന്നീീ
ഘടകങ്ങളെ� സമന്വവയിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള എസ്്.റ്റിി റെെഡ്യാാ�രുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ സർവ്വത്രിിക
മാായ പുസ്തക ലഭ്യയതയ്ക്ക്് സഹാായിിച്ചത്്... പ്രാാദേ�ശിികമാായിി താാളിിയോ�ോലകളിിലൂടെെ വ്യാാ�പിിച്ചു കിിടന്നിിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ
കൃതിികളെ� ഒന്നാായിി സമാാഹരിിച്ച്് പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്താാനുംം അവയെ� പണ്ഡിിതരെെക്കൊ�ൊണ്ട്് പരിിശോ�ോധിിപ്പിിച്ച്് തെ�റ്റുതിിരു
ത്തിിച്ച്് അച്ചുപാാഠങ്ങളുണ്ടാാക്കുകയുംം ചെ�യ്ത എസ്്.റ്റിി. റെെഡ്യാാ�രുടെെ ശ്രമങ്ങൾ കേ�രളീീയദേ�ശാാവബോ�ോധനിിർമ്മിിതിിയെ�
സഹാായിിച്ച ഘടകമാാണ്്. (ശ്രീീകുമാാർ എ.ജിി, 2016: 229).
4. രമിിച്ചു പണ്ടേ�വരിിലേ�കയോ�ോഗഭാാഗ്യയത്തൊ�ൊടുംം ഭാാർഗ്ഗവരാാജലക്ഷ്മിി
അപ്പൂർവിികന്മാാരുടെെചോ�ോര, നാായന്മാാരേ�, ഭവാാന്മാാരിിലൊ�ൊരിിറ്റുമിില്ലേ�?
		

(വളളത്തോ�ോൾ നാാരാായണമേ�നോ�ോൻ, 2004)

5.

മലയാാള ഭാാഷാാചരിിത്രംം (1881) മലബാാർ മാാന്വവൽ (1887)

6.

എഴുത്തച്ഛനെ�യുംം പൂന്താാനത്തെ�യുംം കുറിിച്ചു പറയുന്ന നാാലാം�ം അദ്ധ്യാാ�യത്തിിന്് (സാാഹിിത്യയ ഘട്ടത്തിിന്്) കൈൈരളിിയുടെെ
കഥയിിൽ നൽകിിയിിരിിക്കുന്ന തലക്കെ�ട്ട്് ‘പുതുമലയാാണ്മതൻ മഹേ�ശ്വവര’നുംം കിിടയറ്റ പാാന പാാടിിയ കവിിയുംം എന്നാാണ്്.
ഇതാാ, കിിഴക്കേ�ക്കരമേ�ൽ പറമ്പൊ�ൊ -
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ന്നൊ�ൊരാാലയത്തിിൽ തറയൊ�ൊത്തു കാാൺമൂ;
മറ്റെെന്തിിതിിൻനേ�ർക്കു നമസ്കരിിക്ക
സാാഷ്ടാംം�ഗമാായ്് നീീ മലയാാള ഭാാഷേ� (1950: 122)
7.

‘വൈൈശിികതന്ത്രത്തിിൽ നിിന്ന്് അദ്ധ്യാാ�ത്മരാാമാായണത്തിിലേ�ക്കുംം ചന്ദ്രോ�ോത്സവത്തിിൽ നിിന്ന്് ഭാാരതത്തിിലേ�ക്കുമുള്ള
പ്രയാാണംം രാാത്രിിയിിൽ നിിന്നുംം പകലിിലേ�ക്കെ�ന്നപോ�ോലെ� കേ�രളീീയർക്ക്് ഉണർച്ചയുംം ഉയർച്ചയുംം നൽകിി’ (ഉള്ളൂർ,
1990: 612)

8.

‘മലയാാളത്തിിൽ ഒന്നാാമത്തെ� കാാവ്യംം� കൃഷ്ണഗാാഥയാാണെ�ങ്കിിൽ അങ്ങനെ�യിിരുന്നുകൊ�ൊള്ളട്ടെെ ഒന്നാാമത്തെ� കവിി എഴു
ത്തച്ഛൻ തന്നെ�യാാണെ�ന്നു സഹൃദയന്മാാർ ആരുംം സശിിരഃഃകമ്പംം സമ്മതിിക്കുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം’ (ഉള്ളൂർ, 1990: 613).
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ശ്യാം�ം�രാാജ്് ആർ.
കൊ�ൊട്ടാാരക്കര നെ�ടുമൺകാാവ്് സ്വവദേ�ശിി. കാാലടിി സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഡോ�ോ.കെ�.വിി. ദിിലീീപ്്
കുമാാറിിന്റെ� മാാർഗ്ഗ നിിർദ്ദേ�ശങ്ങളിിൽ ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു. സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല പന്മന
പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം, കരുനാാഗപ്പള്ളിി (തഴവ) ഗവ.കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ താാത്്കാാലിിക അധ്യാാ�
പകനാായിിരുന്നു

പ്രവാാസംം: മലയാാളിിയുടെെ അബോ�ോധസഞ്ചാാരങ്ങള്
ആസ്സാംം�പണിിക്കാാരെെ മുന്നിിര്ത്തിിയുള്ള ചിില ആലോ�ോചനകള്
ശ്രീീലത.ഇ

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീനാാരാായണ കോ�ോളേ�ജ്് കണ്ണൂര്

സംംസ്കാാരപഠനത്തിില് അവഗണിിക്കാാനാാവാാത്ത പ്രാാതിിനിിധ്യയമാാണ്് പ്രവാാസപഠനങ്ങള്ക്ക്്
ഇന്നുള്ളത്്. നിിലവിില് ഇടപെ�ടുന്ന സാാഹചര്യയത്തിില് നിിന്ന്് തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ മറ്റൊ�ൊരു ഇടത്തിി
ലേ�ക്കുള്ള പറിിച്ചുനടലാാണ്് പ്രവാാസംം എന്ന്് വളരെെ ലളിിതമാായിി നിിര്വചിിക്കാംം�. ലോ�ോകത്തിിന്റെ�
ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു പ്രത്യേ�േക പ്രദേ�ശത്ത്് മാാത്രംം സംംഭവിിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്്. പ്രവാാസത്തിിന്് പിിന്നിില്
തീീര്ച്ചയാായുംം ചിില കാാരണങ്ങള് ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം. യുദ്ധംം, മതംം, വംംശംം, സാാമ്പത്തിികംം, രാാഷ്ട്രീീയംം
തുടങ്ങിി വ്യയത്യയസ്തമാായ കാാരണങ്ങള് പ്രവാാസത്തിിന്് പിിന്നിില് ഉണ്ടാാകുന്നു.
ഏറെെ പ്രകൃതിിവിിഭവ സമ്പന്നമാായ ഇടംം എന്ന നിിലയിില് പ്രാാചീീനകാാലംം മുതല് ഭാാരതത്തിി
ലേ�ക്കുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് കേ�രളത്തിിലേ�ക്കുംം മറ്റിിടങ്ങളിില് നിിന്നുള്ള മനുഷ്യയരുടെെ കടന്നുവരവ്് ഉണ്ടാാ
യിിരുന്നു. പല പ്രദേ�ശങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള ഒഴുക്ക്് തിിരിിച്ചുംം സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. പ്രാാചീീന കാാലംം
മുതലുള്ള വാാണിിജ്യയബന്ധംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാല് പ്രവാാസ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങള് വ്യയക്തമാായിി
കാാണാംം�. കേ�രളജനതയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് നിിര്ബന്ധിിത പ്രവാാസംം നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നിിട്ടിില്ല. അതാായത്്
മതപരമാായകാാലുഷ്യംം�, വംംശീീയ വിിദ്വേ�േഷംം, തുടങ്ങിിയ കാാരണങ്ങളാാലുള്ള പ്രവാാസംം കേ�രളജനതയ്ക്ക്്
ഉണ്ടാായിിട്ടിില്ല. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതസാാഹചര്യയങ്ങള് തേ�ടിിയുംം സാാമ്പത്തിിക ഉന്നമനംം ലഭ്യയമാാക്കിിയുംം
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസപരമാായ കാാര്യയങ്ങള്ക്കുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള പറിിച്ചുനടലുകളാാണ്് ഇവിിടെെ നിിരന്തരമാായിി
സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്.
ഇരുപതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിില് ഇന്ത്യയയിിലെ� പ്രസിിദ്ധ നഗരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം സിിലോ�ോൺ,
മലേ�ഷ്യയ, ബര്മ തുടങ്ങിിയ വിിദേ�ശരാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം മലയാാളിികള് മെെച്ചപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതസൗൗകര്യം�ം
തേ�ടിിപോ�ോവുകയുംം ഒട്ടുംം കുറവല്ലാാത്ത സമ്പാാദ്യയവുമാായിി തിിരിിച്ചുവരിികയുംം ചെ�യ്തു. രണ്ടാംം�ലോ�ോകമഹാാ
യുദ്ധകാാലത്തുംം ഈ പ്രവണത ചെ�റുതല്ലാാത്ത രീീതിിയിില് ഉണ്ടാായിി. പിിന്നീീട്് 70കളോ�ോടെെ ഗള്ഫ്്
രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള കുടിിയേ�റ്റംം വന്തോ�ോതിിലാാണ്് നടന്നത്്. ഈ പ്രവാാസമാാണ്് സമൂഹത്തിില്
വന്ചലനങ്ങള് സൃഷ്ടിിച്ചത്്. കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് സാാമ്പത്തിിക മേ�ഖലയിില്, നിിര്മ്മാാണമേ�ഖല
യിില് ഒക്കെ� ഈ ഗള്ഫ്് പ്രവാാസത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം വളരെെ വലുതാായിിരുന്നു. വര്ത്തമാാനകാാലത്ത്്
പ്രവാാസംം എന്നത്് മലയാാളിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാകാാത്ത ഒരു വ്യയവസ്ഥയാായിി മാാറിി
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കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. ഏതെ�ങ്കിിലുംം തരത്തിില് ഒരു പ്രവാാസിിയെ�ങ്കിിലുംം ഇല്ലാാത്ത വീീട്് കേ�രളത്തിില്
വിിരളമാാണെ�ന്ന്് പറയാംം�.
പ്രവാാസംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അനുഭൂതിിയിില് നിിന്നുംംവേ�ദനകളിില് നിിന്നുംം പ്രവാാസ സാാഹിിത്യംം�
ഉടലെ�ടുക്കുന്നു. ആദ്യയകാാല പ്രവാാസിികള് അവരുടെെ അനുഭവങ്ങളെ� അക്ഷരങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
പകര്ത്താാന് ശ്രമിിച്ചിില്ലെ�ന്നോ�ോ അതിിനുള്ള സാാഹചര്യം�ം ഉണ്ടാായിില്ലെ�ന്നോ�ോ വേ�ണംം കരുതാാന്.
കാാരണംം ആദ്യയകാാല പ്രവാാസ ജീീവിിതത്തെ� വ്യയക്തമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ കൃതിികള് ഇല്ലെ�ന്ന്്
പറയാംം�. ചിില നോ�ോവലുകളിിലുംം കഥകളിിലുംം കാാണുന്ന പരാാമര്ശങ്ങള് എന്നതിിലപ്പുറംം പ്രവാാസ
ത്തിിന്് പ്രസക്തിി ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. സമീീപകാാലത്താാണ്് പ്രവാാസംം എന്നത്് ചിിലര് അനുഭ
വിിക്കുന്ന ജീീവിിതാാവസ്ഥയാാണെ�ന്നുംം അത്് വ്യയക്തിിയിിലുംം സമൂഹത്തിിലുംം ഉണ്ടാാക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങള്
വളരെെ വലുതാാണെ�ന്നുംം ഉള്ള ചിിന്തകള് പിിറന്നത്്. പ്രവാാസിികളാായവരുംം അല്ലാാത്തവരുംം ആയ
എഴുത്തുകാാര് പ്രവാാസജീീവിിതാാവിിഷ്കരണത്തിില് വളരെെയേ�റെെ താാല്പര്യം�ം കാാണിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�.
ഈയൊ�ൊരു പശ്ചാാത്തലത്തിില് നിിന്നാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി തന്റെ� കാാവ്യയജീീവിിതത്തിില്
പ്രവാാസത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയത്് എങ്ങനെ�യാാണെ�ന്ന്് പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നത്്. പ്രവാാസംം
അനുഭവിിക്കാാതെ� തന്നെ� തന്റെ� അനുഭവസീീമയിിലുള്ളവര് അറിിഞ്ഞ പ്രവാാസത്തെ� അടയാാളപ്പെ�
ടുത്തുകയാാണ്് ആസ്സാംം�പണിിക്കാാരിിലൂടെെ കവിി. കേ�രളത്തിിലെ� സവര്ണസങ്കല്പമനുസരിിച്ച്് കടല്
കടന്നുള്ള യാാത്ര നിിഷിിദ്ധമാാണ്്. സമുദാായഭ്രഷ്ട്് തന്നെ�യാാണ്് അതിിന്റെ� ഫലംം. ഈ സങ്കല്പത്തിിന്റെ�
അബോ�ോധമാായ അടയാാളങ്ങള് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ആസ്സാംം� പണിിക്കാാരിിലുംം കേ�രളത്തിിലെ�
യഹൂദര് ഇസ്രയേ�ലിിലേ�ക്ക്് എന്ന കവിിതയിിലുംം കാാണാംം�.
രണ്ടാംം� ലോ�ോകമഹാായുദ്ധ കാാലത്ത്് ക്ഷാാമംം പ്രധാാന പ്രശ്നമാായിി നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്ന സാാഹ
ചര്യയത്തിില് ഒട്ടനവധിി പേ�ര് പട്ടാാളത്തിില് ചേ�ര്ന്ന്് വരുമാാനമുണ്ടാാക്കാാന് ആഗ്രഹിിച്ചു. ‘ആസ്സാംം�
പണിിക്കാാരു’ടെെ പശ്ചാാത്തലംം 1940-42 കാാലത്ത്് പട്ടാാള പാാളയങ്ങളുടെെ നിിര്മ്മിിതിിക്കാായിി ആസാാ
മിിലേ�ക്ക്് വരിികയുംം പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന തൊ�ൊഴിിലാാളിി സംംഘങ്ങളാാണ്്. യുദ്ധംം ക്ഷാാമത്തിിലേ�ക്ക്്
നയിിച്ചപ്പോ�ോള് ജന്മനാാട്് നരകദേ�ശമാായിി അനുഭവപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോള് കൊ�ൊതിിപ്പിിക്കുകയല്ലാാതെ� കൊ�ൊടുക്കാാ
ത്തവളാാണവള് എന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് വന്നപ്പോ�ോള് പട്ടിിണിി മാാറ്റാാന് എന്ന ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ ആസാാ
മിിലേ�ക്ക്് വണ്ടിി കയറിിപ്പോ�ോകുന്ന ‘പരിിഷ’കളെ�യാാണ്് ആസ്സാംം� പണിിക്കാാരിില് ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്.
ഗത്യയന്തരമിില്ലാാതെ� സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്ന പ്രവാാസത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മനംം മടുത്തുള്ള തിിരിിച്ചുവരവുംം
അതിിന്റെ� ആഹ്ലാാദവുമാാണ്് കവിിതയിില് ചിിത്രീീകൃതമാാകുന്നത്്. പിില്കാാല പ്രവാാസിികള്ക്ക്് കേ�ര
ളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിിക, സാാമ്പത്തിിക മേ�ഖലയിില് ഗണ്യയമാായ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്താാനാായപ്പോ�ോള്
ആസാാമിില് പോ�ോയ പരിിഷകള് ഒന്നുംം നേ�ടാാനാാകാാതെ� പോ�ോയതിിനെ�ക്കാാള് ദയനീീയമാായിി തിിരിിച്ചു
വരിികയാാണ്്. ജന്മനാാടിിനെ� പഴിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്ഇവിിടംം വിിട്ടുപോ�ോകുന്ന കാാഴ്ച അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോള്
ആത്മഗതമെെന്നോ�ോണംം പറയുന്ന ആക്ഷേ�പമുണ്ട്്. ‘അതിിഥിികള്ക്കെ�ല്ലാാമമരലോ�ോകമിിക്കിിതവിി
ഞങ്ങള്ക്കു നരകദേ�ശവുംം’ (പുറംം85:വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി) എന്ന വരിികളെ� കേ�രളത്തിിലെ� യഹൂദന്മാാര്
ഇസ്രാായേ�ലിിലേ�ക്ക്് എന്ന കവിിതയിിലെ� വരിികളോ�ോട്് ചേ�ര്ത്ത്് വാായിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. മതപീീഡന
ത്തെ�ത്തുടര്ന്ന്് ഇസ്രാായേ�ലിില് നിിന്നുംം കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയ യഹൂദരെെ കേ�രളത്തിിലെ� ഭരണാാ
ധിികാാരിികള് സ്നേ�ഹോ�ോഷ്മളമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചെ�ന്നുംം വളക്കൂറുള്ള ഈ മണ്ണിില് വേ�രുറച്ച്് വളര്ന്നു
എന്നുംം യഹൂദര് അവകാാശപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് മദിിപ്പിിക്കുകയുംം കനിിക്കിിനാാവുകള് കാാട്ടിി കൊ�ൊതിിപ്പിിച്ച്്
കൊ�ൊടുക്കാാത്തവളാാണ്് ആസ്സാംം�പണിിക്കാാര്ക്ക്് ജന്മനാാട്്. കുടവയറിിന്് കുളിിര്ത്ത ചോ�ോറുംം പാാടുപെ�
ടുന്ന വാായകള്ക്കുഴക്കരിിക്കഞ്ഞിിയുംം നല്കുന്ന ജന്മനാാടിിന്റെ� അസമത്വവത്തിിലുള്ള പ്രതിിഷേ�ധംം
കൂടിി ഇവിിടെെ വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാവുന്നതാാണ്്.
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കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികയാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാണ്് ഇവിിടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്. പഴയ ഫ്യൂൂഡല് വ്യയ
വസ്ഥിിതിിയിില് വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്് പരിിമിിതിികള് ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിക്കുംം
ഇന്ന ജോ�ോലിി എന്നുംം അതിിന്റെ� പ്രതിിഫലത്തിിനുംം ഒരു ഉറപ്പു ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഇ.എംം.എസിിന്റെ�
വാാക്കുകളിില് പറഞ്ഞാാല് ‘ഇന്ന ജോ�ോലിിയേ� ചെ�യ്യാാന് പാാടുള്ളുവെ�ന്ന്് നിിര്ബന്ധിിച്ച സമുദാായംം
ഇന്ന പ്രതിിഫലംം കിിട്ടുമെെന്ന ഉറപ്പുംം നല്കിിയിിരുന്നു. ഇതിിലാാദ്യയത്തേ�ത്് കളഞ്ഞ്് വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യയ
മനുവദിിച്ച അതേ� ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണംം രണ്ടാാമത്തേ�തുംം കളഞ്ഞ്് വ്യയക്തിിയുടെെ ജോ�ോലിിയുംം ജീീവിിതമാാ
ര്ഗവുംം നശിിപ്പിിക്കുക കൂടിി ചെ�യ്തു. ഈ ദേ�ശത്ത്് ഇന്ന ജാാതിിയിില് ജനിിച്ചവന് ആ ദേ�ശത്ത്് ആ
ജാാതിിക്കു വിിധിിച്ച ജോ�ോലിി ചെ�യ്തു ജീീവിിക്കണമെെന്ന നിിയമംം എടുത്തുകളഞ്ഞ്്, ലോ�ോകത്തിിലെ�വിിടെെ
ജോ�ോലിിയുണ്ടോ�ോ അവിിടെെപ്പോ�ോയിി ആ ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാന് സൗൗകര്യം�ം നല്കിിയ ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണംം
തന്നെ� സ്വവന്തംം നാാട്ടിില് ജീീവിിക്കാാന് വേ�ണ്ട പ്രതിിഫലംം കിിട്ടുന്ന ജോ�ോലിിയുണ്ടെ�ന്നുറപ്പിിക്കാാനൊ�ൊ
രാാള്ക്കുംം കഴിിയിില്ലെ�ന്ന നിിലയുംം വരുത്തിി. തെ�ങ്ങുചെ�ത്തിിയുംം കൃഷിി ചെ�യ്തുംം കൂലിിപണിിയെ�ടുത്തുംം
കഴിിഞ്ഞിിരുന്ന തീീയരിില് ചിിലര്ക്ക്് ബിി.എ.യുംം എംം.എ.യുംം മറ്റുംം പാാസ്സാായിി ഉദ്യോ�ോ�ഗവുംം ഉയര്ന്ന
തരംം ജോ�ോലിികളുംം ചെ�യ്തു നന്നാാവാാനവസരംം നല്കിിയ അതേ� ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണംം ആ സമുദാായത്തിിലെ�
സാാധാാരണ ജനങ്ങള്ക്ക്് ചുരുങ്ങിിയ തോ�ോതിില് പോ�ോലുംം ജീീവിിക്കാാന് കഴിിയാാതെ�യുംം അവരിിലൊ�ൊരു
നല്ല വിിഭാാഗത്തിിന്് നാാടുവിിടേ�ണ്ടിി വന്നു കഷ്ടപ്പെ�ടാാനുമിിടയാാക്കിി (പുറംം 184-185: ഇ.എംം.എസ്് ).
ഈയൊ�ൊരു പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് ആസ്സാംം�പണിിക്കാാരുടെെ നാാടിിനോ�ോടുള്ള ഈര്ഷ്യയ കവിിതയിില്
പ്രതിിഫലിിക്കുന്നത്്. സാാമൂഹിികമാാറ്റംം വലിിയ ചലനങ്ങള്ക്കിിടയാാക്കിിയപ്പോ�ോള് വലിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗംം
സാാധാാരണക്കാാര് അതിിന്റെ� ഭാാരംം അനുഭവിിക്കുന്നവരാായിിത്തീീര്ന്നു. നാാട്ടിില് ലഭിിക്കാാത്ത കൂലിിപ്പ
ണിിക്കാാണ്് ആസ്സാാമിിലേ�ക്ക്് വണ്ടിി കയറുന്നത്്. അതിില് നിിന്നുംം വിിലക്കാാന് സ്വവന്തംം വീീട്ടുകാാര്ക്കോ�ോ
അമ്പലങ്ങള്ക്കോ�ോ പള്ളിികള്ക്കോ�ോ സാാധിിക്കിില്ലെ�ന്നുംം പടച്ചോ�ോന് പരദേ�ശത്തിിലാാണെ�ന്നുംം വാാദിി
ക്കുമ്പോ�ോള് ദേ�ശാാന്തരഗമനത്തിിന്് നേ�രത്തെ�യുണ്ടാായിിരുന്ന പതിിത്വംം� നീീങ്ങിിക്കഴിിഞ്ഞു എന്നര്ഥംം.
ചെ�ന്നെ�ത്തുന്ന ദേ�ശംം ഇരുകയ്യുംം നീീട്ടിി സ്വീീ�കരിിച്ച്് അവരുടെെ എല്ലാാ കഷ്ടപ്പാാടുകളുംം ഇല്ലാാതാാക്കുംം
എന്ന പ്രതീീക്ഷയിിലല്ല അവര് വണ്ടിി കയറിി പോ�ോകുന്നത്്. ആസാാമിിലെ� വനങ്ങള് പൂമെെത്തയല്ലെ�ന്നുംം
മേ�ലാാളന്മാാര് അടിിമപ്പണിി ചെ�യ്യിിക്കുമെെന്നുംം മലമ്പനിിയിില് മരിിച്ചു വീീഴുമെെന്നുംം ഉള്ള പൂര്ണ്ണബോ�ോധ്യംം�
ഉണ്ട്്. വിിയര്പ്പിിന്് കൂലിിയുംം വിിശപ്പിിന്് ചോ�ോറുംം എന്ന പ്രതീീക്ഷയാാണ്് മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിക്കുന്നത്്. ഫ്യൂൂഡല്
വ്യയവസ്ഥിിതിിയിില് നിിന്നുംം ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണത്തിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റത്തിിലുംം സാാമൂഹിികസമത്വവത്തിിന്്
കാാര്യയമാായ മാാറ്റംം സംംഭവിിച്ചിിട്ടിില്ലെ�ന്നര്ത്ഥംം. ഭൂവുടമകളാായ പുതിിയ ജന്മിി വര്ഗംം സ്വവകാാര്യയ സമ്പത്ത്്
വര്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിലപ്പുറംം കുടിിയാാന്മാാരുടെെ ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിിന്തിിച്ചിില്ല. അതിിന്റെ� രോ�ോഷമാാണ്്
“കുടവയറിിനു കുളിിര്ത്ത ചോ�ോര്, പാാടുപെ�ടുന്ന വാായകള്ക്കുഴക്കരിിക്കഞ്ഞിി”
(പുറംം 85: വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി)
എന്ന വരിികളിില് പ്രകടമാാകുന്നത്്.
രണ്ടാംം� ഭാാഗത്തിില് തിിരിിച്ചുവരുന്ന ആസ്സാംം�പണിിക്കാാരെെയാാണ്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. അന്യയനാാട്ടിില്
ലഭിിക്കാാത്ത അനുഭൂതിി സ്വവന്തംം നാാട്ടിില്ത്തന്നെ� എന്ന തിിരിിച്ചറിിവുമാായാാണ്് മടക്കയാാത്ര.
“ഇവിിടെെ സ്നേ�ഹിിപ്പാാ,നിിവിിടെെയാാശിിപ്പാാനിിവിിടെെ ദു:ഖിിപ്പാാന് കഴിിവതേ� സുഖംം!”
(പുറംം 87: വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി)
ഒറ്റത്തെ�ങ്ങു കണ്ടിിടത്തുംം വെ�ളുത്ത വസ്ത്രംം കണ്ടിിടത്തുംം ഓര്ത്തത്് മലനാാടിിനെ�യാാണ്്. അന്യയദേ�ശത്ത്്
കഷ്ടപ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴാാണ്് സ്വവന്തംം നാാടിിന്റെ� മഹത്വംം� തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞത്്. സാാമ്പത്തിികമോ�ോ, സാാമൂഹിികമോ�ോ
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ആയ യാാതൊ�ൊരു ഉയര്ച്ചയുംം നേ�ടാാന് കഴിിയാാത്തതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ�യാാണ്് പഴയമണ്ണിില്ത്തന്നെ�
ജീീവിിതംം പടര്ത്താാന് ആഗ്രഹിിക്കുന്നത്്.
കേ�രളീീയര് കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചു വന്ന അതേ� ആവേ�ശംം തന്നെ�യാാണ്് യഹൂദര് ഇസ്രാാ
യിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചു പോ�ോകുമ്പോ�ോഴുംം കാാണിിക്കുന്നത്്. ശാാശ്വവത വിിശ്രമസ്ഥാാനമാായിി ജന്മനാാടിിനെ�യാാണ്്
അവര് ആഗ്രഹിിച്ചത്്.
തിിരിിച്ചെ�ത്തീീടുകയാായാാപൂര്വിികമാം�ം തറവാാടിിന്
ചരിിത്രത്തിിന്നഭയാാര്ഥിിപ്പരിിഷ ഞങ്ങള്.
(പുറംം 354: വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി).
അഭയാാര്ഥിികളാായിി വന്നവര് കേ�രളത്തിിന്റെ� ഹരിിതാാഭയെ�യുംം മതസൗൗഹാാര്ദ്ദത്തെ�യുംം നന്ദിിയോ�ോടെെ
സ്മരിിക്കുന്നെ�ങ്കിില് കേ�രളംം അവര്ക്ക്് നല്കിിയ നന്മയാാണതിിനുപിിന്നിില്. ഏത്് കാാരണത്താാലാായാാ
ലുംം തിിരിിച്ചുപോ�ോക്ക്്/തിിരിിച്ചുവരവ്് ചിിത്രീീകരിിക്കുകയാാണ്് കവിിയുടെെ ലക്ഷ്യംം�. ആ വരവ്് നാാട്ടിിലേ�ക്ക്്
എന്നതിിനപ്പുറംം ഗതകാാല ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുംം കൂടിിയാാണ്്. യഹൂദര് മരുഭൂമിിയാായിിത്തീീര്ന്ന സ്വവന്തംം
നാാട്ടിില് പുതുജീീവിിതത്തിിന്റെ� പനിിനീീര്ത്തോ�ോട്ടംം നിിര്മ്മിിക്കാാനാാഗ്രഹിിക്കുമ്പോ�ോള് തിിരിികെ� നാാട്ടിി
ലെ�ത്തിി കുടുംംബത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ചേ�രാാന് മലയാാളിി ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. കവിിക്ക്് അഥവാാ മലയാാളിിക്ക്്
ഭൂതകാാലത്തോ�ോടുള്ള അടങ്ങാാത്ത താാല്പര്യയമാാണ്് ഈ തിിരിിച്ചുവരവിില് ഉള്ളത്്. ആസാാമിിലെ� പുതിിയ
ജീീവിിതത്തിിന്് പകരംം കേ�രളത്തിിലെ� പഴയ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുംം ആചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ഉള്ള അതിി
നപ്പുറംം വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിലേ�ക്കുംം ഉള്ള തിിരിിച്ചുവരവിിന്് ആഗ്രഹിിക്കുന്നതാായിി അബോ�ോധവാായന
യിില് കണ്ടെ�ത്താംം�. അസുഖത്തിിന്് നാാട്ടിിലെ�പ്പരദൈൈവങ്ങള്ക്കു തന്നെ�യാാണ്് നേ�ര്ച്ച നല്കിിയത്്.
സ്വവന്തംം നാാട്് നരകമാാക്കിി തീീര്ത്ത നരകീീടങ്ങളെ� ഞങ്ങളറിിയുംം എന്നുംം അവരോ�ോട്് കാാലംം പക
വീീട്ടട്ടെെ എന്നുംം ആഗ്രഹിിക്കുമ്പോ�ോള് പഴയ കാാലത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചുപോ�ോകാാനുള്ള
ആഗ്രഹത്തിിനപ്പുറംം മറ്റൊ�ൊന്നല്ല കവിി അര്ത്ഥമാാക്കുന്നത്്.
ഇവിിടെെ ഞങ്ങള്ക്കീീപ്പഴ മണ്ണിില്ത്താാനിിനിിയുംം ജീീവിിതംം പടര്ത്തുകിില് പോ�ോരുംം
(പുറംം 87; വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി)
പുതിിയ മണ്ണിിലല്ല പഴയമണ്ണിില് ജീീവിിതംം ഉയര്ത്താാനുള്ള ആഗ്രഹംം പഴയകാാലത്തിിലേ�ക്ക്് തിിരിി
ച്ചുപോ�ോകാാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിിന്റെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തല് കൂടിിയാാകുന്നു.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങള്
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി സമ്പൂര്ണ്ണകൃതിികള്-വാാല്യംം�-1 - വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി ശ്രീീധരമേ�നോ�ോന്
പ്രവാാസംം പ്രതിിനിിധാാനവുംം സര്ഗാാത്മകതയുംം - കെ�.കെ�.ശിിവദാാസ്്
കേ�രളംം - മലയാാളിികളുടെെ മാാതൃഭൂമിി - ഇ.എംം.എസ്്.

ശ്രീീലത ഇ.
സ്വവദേ�ശംം കല്ല്യാാ�ശ്ശേ�രിി. കണ്ണൂർ എസ്്.എൻ. കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദവുംം ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത
യൂനിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി പയ്യന്നൂർ പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. ഇപ്പോ�ോൾ
കണ്ണൂർ എസ്്.എൻ. കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസ്സിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസറാാണ്്.

ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ പിിൻവാാങ്ങലിിന്റെ�
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലുകൾ ഉത്തരാാധുനിിക മലയാാളകവിിതയിിൽ:
പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രന്റെ� ‘വിിട’ എന്ന കവിിതയെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം
ജോ�ോബിിൻ എൻ.ബിി.

ഗവേ�ഷകൻ, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

ആമുഖംം
ഉത്തരാാധുനിികമെെന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന പുതിിയ സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തോ�ോടു മുഖ്യയമാായുംം
സംംവദിിക്കുന്ന നവമാായൊ�ൊരു പാാതയിിലൂടെെയാാണ്് മലയാാളകവിിത ഇന്ന്് സഞ്ചരിിക്കുന്നത്്. ആധുനിി
കതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയിിൽ പാാർശ്വവങ്ങളിിലേ�ക്കു നീീക്കിിനിിർത്തപ്പെ�ട്ട അനുഭവരാാശിികളെ� കണ്ടെ�ടു
ക്കുന്നതിിലൂടെെയുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നതിിലൂടെെയുംം മാാത്രമല്ല, ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യയസങ്കല്പത്തെ�ത്തന്നെ�
ചിിലപ്പോ�ോൾ വിിമർശനാാത്മകമാായുംം ചിിലപ്പോ�ോൾ ഗൃഹാാതുരത്വവത്തോ�ോടെെയുംം ചിിലപ്പോ�ോൾ നഷ്ടബോ�ോധ
ത്തോ�ോടെെയുംം പുനഃഃസന്ദർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു കൂടിിയാാണ്് ഈ സംംവാാദാാത്മകബന്ധംം നിിലനിിൽക്കുന്നത്്.
ഉത്തരാാധുനിിക മലയാാളകവിിതയുടെെ ഭാാവുകത്വവത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിൽ ആധുനിികതയുമാായിി
നടത്തുന്ന പലമട്ടിിലുള്ള ഇത്തരംം പുനഃഃരഭിിമുഖീീകരണങ്ങൾക്ക്് വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവ
സ്ഥയുടെെ പിിൻവാാങ്ങലുംം ബദൽ മൂല്യയങ്ങളുടെെ കടന്നുവരവുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന കലാാത്മകമാായ
സാംം�സ്കാാരിികരേ�ഖകളാായിിക്കൂടിിയാാണ്് ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതകൾ നിിലനിിൽക്കുന്നത്്.
ഉത്തരാാധുനിിക സാംം�സ്കാാരിികവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം ഉല്പന്നങ്ങളെ�യുംം ഉപഭോ�ോഗവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം
അപഗ്രഥിിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച്് ചിിന്തകനാായ ജീീൻ ബോ�ോദ്രിിയാാഡ്് പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം
(Symbolic Value) ചിിഹ്നമൂല്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം (Sign Value) ചർച്ചചെ�യ്യുന്നു. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം�
പിിൻവാാങ്ങുകയുംം ചിിഹ്നമൂല്യംം� പ്രധാാനമാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷമാായാാണ്്
ബോ�ോദ്രിിയാാഡ്് ഉത്തരാാധുനിികതയെ� കാാണുന്നത്്. ഉല്പന്നങ്ങളുമാായുംം ഉപഭോ�ോഗവ്യയവസ്ഥയുമാായുംം
ബന്ധപ്പെ�ട്ടു മാാത്രമല്ല, സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിഭാാസങ്ങളെ�യുംം പ്രതിിനിിധാാനസമ്പ്രദാായങ്ങളെ�യുംം സംംബ
ന്ധിിച്ചുംം പ്രസക്തമാാണ്് ഈ സങ്കല്പനങ്ങൾ1.
ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥ പ്രധാാനമാായുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാ
ക്കിിയുള്ളതാാണെ�ന്നു പറയാാവുന്നതാാണ്്. ആധുനിികതയുടെെ പ്രതിിനിിധാാനസമ്പ്രദാായങ്ങളിിൽ
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ചിിഹ്നങ്ങൾ പ്രാാഥമിികമാായിി പ്രതീീകങ്ങളാാണ്്. അവ ആഴത്തെ�യുംം അർത്ഥത്തെ�യുംം കെ�ട്ടുറപ്പുള്ള
സൂചിിതത്തെ�യുംം കുറിിക്കുന്നു. യാാഥാാർഥ്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച ഉറച്ച ധാാരണകളിിൽനിിന്നുംം, മനുഷ്യയബ
ന്ധങ്ങളോ�ോടുംം യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളോ�ോടുമുള്ള അനുഭവപരമാായ ഇഴയടുപ്പത്തിിൽ നിിന്നുമാാണ്് പ്രതീീകാാത്മ
കമൂല്യംം� ഉയിിരെെടുക്കുന്നത്്. ഉത്തരാാധുനിികഘട്ടത്തിിൽ യാാഥാാർഥ്യയത്തോ�ോടുംം ലോ�ോകത്തോ�ോടുമുള്ള അനു
ഭവബന്ധങ്ങൾ മാാധ്യയമവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം ഉപഭോ�ോഗവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങളുടെെ
ഇടപെ�ടലിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നു. പുതിിയ പ്രതിിനിിധാാനമാാതൃകകളുംം മൂല്യയസങ്കല്പവുംം നിിലവിിൽവരുന്നു.
ആധുനിികതയുടെെ ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങൾക്ക്് പ്രസക്തിി നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയവുംം ആഴവുംം
സ്ഥിിരതയാാർന്ന യാാഥാാർഥ്യയവുംം സുനിിശ്ചിിതമാായ അർത്ഥങ്ങളുംം മാാഞ്ഞുപോ�ോകുകയുംം, തൽസ്ഥാാ
നത്ത്് ചിിഹ്നമൂല്യയവുംം ഉപരിിതലവുംം മാാധ്യയമനിിഷ്്ഠയാാഥാാർഥ്യയവുംം, അനിിശ്ചിിതവുംം സ്വേ�േച്ഛാാപരവുംം
ബഹുലവുമാായ അർത്ഥങ്ങളുംം പ്രതിിഷ്്ഠ നേ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സൂചിിതംം നഷ്ടമാായ സൂചകത്തിിന്റെ�
യുംം, അർത്ഥംം മാാഞ്ഞുപോ�ോയ ചിിഹ്നത്തിിന്റെ�യുംം, സുനിിശ്ചിിതത്വംം� കൈൈമോ�ോശംംവന്ന അനിിശ്ചിിതയാാ
ഥാാർഥ്യയങ്ങളുടെെയുംം ലീീലാാമണ്ഡലമാായാാണ്് ചിിഹ്നമൂല്യയത്താാൽ ഭരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഉത്തരാാധുനിികതയെ�
ബോ�ോദ്രിിയാാഡ്് വീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ പ്രസക്തിിക്കു നേ�രിിട്ട മങ്ങൽ പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ� പിിൻ
വാാങ്ങൽ കൂടിിയാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യാാ�ന്തരീീക്ഷത്തിിലേ�ക്ക്് പലതരത്തിിൽ
പിിന്തിിരിിഞ്ഞു നോ�ോക്കുന്ന ഒരു ധാാര മലയാാളത്തിിലെ� ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയിിൽ നിിലനിിൽക്കു
ന്നതാായിി കാാണാംം�. ഈ ധാാരയിിലുൾപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാാണ്് പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രന്റെ� ‘വിിട’2 എന്ന കവിിത.
ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ�യുംം പിിൻവാാങ്ങൽ ഈ കവിിതയിിൽ
എപ്രകാാരമാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്നു പരിിശോ�ോധിിക്കാാനാാണ്് ഈ പഠനത്തിിൽ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.

ഉത്തരാാധുനിിക സമയസഞ്ചാാരിിയുടെെ യാാത്രക്കാാഴ്്ച്ചകൾ
പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രന്റെ� ‘വിിട’ എന്ന കവിിത, ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ കാാലൂന്നിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ആധുനിി
കതയുടെെ മൂല്യാാ�ന്തരീീക്ഷത്തിിലേ�ക്കു തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കിി നടത്തുന്ന സവിിശേ�ഷമാായൊ�ൊരു അഭിിമുഖീീ
കരണവുംം സംംവാാദവുമാാണ്്. ഗൃഹാാതുരത്വവത്തിിന്റെ�യുംം പൂർവ്വസ്മരണകളുടെെയുംം ഭാാവപരിിവേ�ഷമാാണ്്
ഈ അഭിിമുഖീീകരണത്തിിന്് നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്്. മലയാാളിികളുടെെ ഗാാനസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� രൂപപ്പെ�
ടലിിൽ വലിിയ പങ്കുവഹിിച്ച യേ�ശുദാാസ്്, വഴിിയരിികിിൽ നാാട്ടിിയ വൈൈദ്യുുതിിബോ�ോർഡിിന്റെ� കമ്പിിക്കാാ
ലുകൾ, നാാട്ടുവഴിികളെ� മുഖരിിതമാാക്കിിയ ഇടതുപക്ഷ സമരോ�ോത്സുകരാാഷ്ട്രീീയംം, സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകകൾ,
നെ�ൽപ്പാാടങ്ങൾ, വാായനശാാലകൾ, റേ�ഷൻകടകൾ, പൊ�ൊതുഇടങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ� കേ�രളീീയ
ആധുനിികതയുടെെയുംം ജനകീീയതയുടെെയുംം ഘടകങ്ങളുംം പ്രതീീകങ്ങളുമാായ ചിില ബിംം�ബങ്ങൾ
അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്, മാാഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീ
ക്ഷത്തെ�യുംം ഗൃഹാാതുരത്വവത്തോ�ോടെെ സ്മരിിക്കുകയാാണ്് കവിി.
ഉത്തരാാധുനിികമാായ ഒരു സാംം�സ്കാാരിികപരിിസരത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ സ്മരണാാകർ
മ്മംം നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഈ പുതിിയ പരിിസരത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുംം പ്രതിി
നിിധാാനസമ്പ്രദാായങ്ങളുംം കവിിതയിിലെ� സ്മരണകളുടെെയുംം കാാഴ്്ച്ചകളുടെെയുംം അവതരണരീീതിിയിിൽ
സാാന്നിിധ്യയമറിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരു വാാഹനത്തിിലിിരുന്ന്് യാാത്രചെ�യ്യവേ� വഴിിയരിികിിൽ ഒന്നൊ�ൊന്നാായിി
പിിന്നിിലേ�ക്ക്് ഓടിിമറയുന്നതാായിി തോ�ോന്നുന്ന കാാഴ്്ച്ചകളെ�ന്ന മട്ടിിലാാണ്് മാാഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന ഈ ആധു
നിികബിംം�ബങ്ങളെ� കവിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ബോ�ോദ്രിിയാാഡിിന്റെ� പിിൽക്കാാല രചനകളുടെെ രൂപ
സ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ചചെ�യ്യുന്ന റിിച്ചാാഡ്് ജെ�.ലെ�യ്്ൻ, ഉത്തരാാധുനിിക ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ ഒരു
പ്രമുഖ രൂപക്രമമാായിി യാാത്ര മാാറിിത്തീീരുന്നതാായിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് (ലെ�യ്്ൻ, 2000 : 104,114,127).
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ബോ�ോദ്രിിയാാഡിിന്റെ� ഉത്തരാാധുനിിക സൈൈദ്ധാാന്തിിക രചനകൾ പലപ്പോ�ോഴുംം റോ�ോഡ്് മൂവിികളുടെെയോ�ോ
യാാത്രാാവിിവരണങ്ങളുടെെയോ�ോ ഘടനയെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നു.
സമാാനമാായൊ�ൊരു നിിരീീക്ഷണംം കാാവ്യയവ്യയവഹാാരത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഇവിിടെെയുംം പ്രസക്ത
മാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിിക ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ ഒരു പ്രധാാന രൂപക്രമമാായ യാാത്രയാാണ്് ഇവിിടെെയുംം കവിി
ആഖ്യാാ�നോ�ോപാാധിിയാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതെ�ന്നു പറയാംം�. പരിിസരയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളിിൽ യഥാാർ
ഥമാായിി പങ്കുചേ�രാാതെ�, ഒരു സമയസഞ്ചാാരിിയെ�ന്നപോ�ോലെ� മാായുന്ന ആധുനിികയാാഥാാർഥ്യയത്തിി
ലൂടെെ മുന്നിിലുള്ള ഉത്തരാാധുനിികസ്ഥലിിയിിലേ�ക്കു സഞ്ചരിിക്കുന്നതിിനിിടെെ കണ്ണാാടിിക്കാാഴ്്ച്ചകളാായിി
കണ്ണിിൽപ്പെ�ടുന്ന ദൃശ്യയങ്ങളാാണ്് കവിി ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെ യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� ആഴമുള്ള
അനുഭവമല്ല കാാണുന്നത്്; മറിിച്ച്് ഉപരിിതലത്തിിലൂടെെയുള്ള ഒരു തെ�ന്നിിനീീങ്ങലാാണ്്. സമയവാാഹന
ത്തിിന്റെ� ചിില്ലുജാാലകങ്ങളുടെെ ഇപ്പുറമിിരുന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിി ഈ യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളെ� കാാണുന്നത്്.
അത്് നേ�രിിട്ടുള്ള യാാഥാാർഥ്യാാ�നുഭവമല്ല, മറിിച്ച്് പുതിിയ പ്രതിിനിിധാാനമാാതൃകകളുടെെ ചിില്ലുമറയിിലൂടെെ
വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന വിിദൂരമോ�ോ അനിിശ്ചിിതമോ�ോ ആയ യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളാാണ്്.
വാാഹനത്തിിൽ മുന്നോ�ോട്ടുനീീങ്ങവേ� പരിിസരദൃശ്യയങ്ങൾ എതിിർദിിശയിിലേ�ക്ക്് സഞ്ചരിിക്കുന്നതാാ
യുള്ള പ്രതീീതിിയുണ്ടാാകുന്നു. ഉറപ്പാാർന്നവയെ�ന്നു കരുതപ്പെ�ട്ടവ അസ്ഥിിരമാായുംം പ്രവാാഹഗതിിയിിലുംം
കാാണപ്പെ�ടുന്നു. യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� പ്രതീീതിിപരമാായ ഒരനുഭവമാാണ്് ഇത്്. പ്രതീീതിിപരവുംം ആത്മ
നിിഷ്്ഠവുമാായ ഈ യാാഥാാർഥ്യാാ�നുഭവമാാണ്് കവിിതയുടെെ ബിംം�ബാാവതരണത്തിിൽ പ്രകടമാാകുന്നത്്.
ആധുനിികത മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച സുനിിശ്ചിിതവുംം സമീീപസ്ഥവുമാായ അനുഭവാാടിിത്തറയുള്ള യാാഥാാർഥ്യയസ
ങ്കല്പത്തിിനു പകരംം, അനിിശ്ചിിതവുംം ചലനാാത്മകവുംം വിിദൂരവുംം ആത്മനിിഷ്്ഠവുംം പ്രതീീതിിപരവുമാായ
ഉത്തരാാധുനിിക യാാഥാാർഥ്യയസങ്കല്പമാാണ്് ഇവിിടെെ തെ�ളിിയുന്നത്്. യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� വസ്തുനിിഷ്്ഠവുംം
സ്ഥാായിിയുമാായ വിിലയിിരുത്തൽ സാാധ്യയമാാക്കുന്ന ബാാഹ്യയമാായ പ്രമാാണസ്ഥാാനങ്ങളൊ�ൊന്നുംം ഇവിിടെെ
നിിലനിിൽക്കുന്നിില്ല. ചലനസ്ഥിിതിിയിിൽ തുടരുന്ന വീീക്ഷകന്റെ� ആത്മനിിഷ്്ഠമാായ കാാഴ്്ച്ചക്കോ�ോ
ണുകൾ യാാഥാാർഥ്യയത്തെ�യുംം നിിർണ്ണയിിക്കുന്നു.
അസ്ഥിിരമാായതുംം, അനിിശ്ചിിതത്വവവുംം ചലനാാത്മകത്വവവുംം പുലർത്തുന്നതുംം, ഉറപ്പാാർന്ന സൂചിി
താാടിിത്തറകളോ�ോ അർത്ഥബന്ധങ്ങളോ�ോ ഇല്ലാാത്തതുമാായ സൂചകങ്ങളുടെെ ലീീലാാമണ്ഡലമാായിി
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ ചിിഹ്നമൂല്യാാ�ധിിഷ്്ഠിിതമാായ പ്രതിിനിിധാാനവ്യയവസ്ഥയെ� കാാണാംം�. ഈ പ്ര
തിിനിിധാാനവ്യയവവസ്ഥയുടെെ സാാന്നിിധ്യയത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനത്തെ�യുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ബിംം�ബാാത്മക
പ്രത്യയക്ഷങ്ങളാായിി കവിിയുടെെ യാാത്രക്കാാഴ്്ച്ചയെ�യുംം വഴിിയോ�ോരദൃശ്യയങ്ങളുടെെ ചലനപ്രതീീതിിയെ�യുംം
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ കഴിിയുംം. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങളുടെെ കണ്ണാാടിിയിിലൂടെെയാാണ്്
വീീക്ഷകൻ മാായുന്ന ആധുനിികയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. കവിിതയിിൽ പറയുന്നതുപോ�ോലെ�
ഈ യാാഥാാർഥ്യയങ്ങൾ ‘പൂരംം കഴിിഞ്ഞു മടങ്ങുംം പൂതങ്ങളാായിി’ അനുഭവപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ കണ്ണാാടിിയുടെെ
സ്വവഭാാവംം മൂലമാാണെ�ന്നു പറയാംം�. ചുരുക്കത്തിിൽ, പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� മാാഞ്ഞുപോ�ോകാാൻ തുടങ്ങുകയുംം
ചിിഹ്നമൂല്യംം� പ്രതിിഷ്്ഠിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തുകഴിിഞ്ഞ ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ നിിലയുറപ്പിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിി സ്മരണകൾ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതെ�ന്നു വ്യയക്തമാാണ്്.

‘വിിട’: വിിടവാാങ്ങുന്ന ആധുനിികമൂല്യയങ്ങൾ
മാാഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയെ� സമയവാാഹനത്തിിന്റെ� പിിൻകണ്ണാാടിിയിിലൂടെെ നോ�ോക്കിി
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയങ്ങളുടെെ ഈ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലിിനാായിി കവിി ചിില പ്ര
തീീകങ്ങളെ�ത്തന്നെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങൾ
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പിിന്തുടരുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം പ്രതീീകാാത്മക പ്രതിിനിിധാാനത്തിിന്റെ� ആധുനിികമാാതൃകയുംം കവിി ഇവിിടെെ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ഈ സങ്കരത്വംം� ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെതന്നെ� ഒരു ശൈൈലീീസവിിശേ�ഷതയാായിി
കാാണാംം�. പ്രതീീകാാത്മകതയിിലേ�ക്കുള്ള ഈ തിിരിിച്ചുപോ�ോക്ക്് യാാഥാാർഥ്യയനിിഷ്്ഠമെെന്നതിിനേ�ക്കാാൾ
പ്രതീീതിിപരമാാണെ�ന്നു പറയാാവുന്നതാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ ചിിഹ്നവ്യയവസ്ഥയാാണ്് ആധുനിി
കമാാതൃകയിിലുള്ള ഈ പ്രതീീകപ്രയോ�ോഗങ്ങളെ�യുംം നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതെ�ന്നു ചുരുക്കംം. മാാഞ്ഞുപോ�ോയ
ഒരു പഴയ വ്യയവസ്ഥാാക്രമത്തിിന്റെ� ശൈൈലീീപരമാായ പുനർവിിഭാാവനംം എന്ന മട്ടിിലാാണ്് ഇവിിടെെ
പ്രതീീകാാത്മകത ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. പ്രതീീകങ്ങളുടെെ ഈ സാാന്നിിധ്യംം� പുതിിയ
ലോ�ോകക്രമങ്ങളിിൽ അവയുടെെ മൂല്യയപരമാായ പിിൻവാാങ്ങലിിനെ�ക്കൂടിി ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�.
“യേ�ശുദാാസ്്!
മലയാാളത്തിിൻ സൗൗമ്യയകാാമുക ശബ്ദമേ�,
വാാഗർത്ഥങ്ങളിിണക്കിിനെ�യ്ത
പാാട്ടിിൻ കസവുഞൊ�ൊറിികളേ�...
വൈൈദ്യുുതിിബോ�ോർഡ്്!
വളവിിലുംം തിിരിിവിിലുംം
വഴിികാാട്ടിിയാായ്് നിിന്ന
കമ്പിിക്കാാലുകളേ�,
ജാാതിിഭേ�ദംം മതദ്വേ�േഷമിില്ലാാത്ത
ജ്ഞാാനവിിദ്യുുത്്പ്രവാാഹമേ�...”
കവിിതയുടെെ ആദ്യയഭാാഗത്തെ� ഈ വരിികൾ മാാഞ്ഞുപോ�ോകാാൻ തുടങ്ങുന്ന ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥ
യുടെെ ചിില തലങ്ങളെ� പ്രതീീകങ്ങളിിലൂടെെ ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നു. മനുഷ്യയനുംം മനുഷ്യയപ്രവൃത്തിികൾക്കുംം ചിിഹ്ന
ങ്ങൾക്ക്് പൊ�ൊതുവേ�യുംം ഉന്നതവുംം സ്്ഥിിരവുംം ഗഹനവുമാായ അർത്ഥവുംം ഉള്ളടക്കവുംം വിിഭാാവനംം
ചെ�യ്യുകയെ�ന്നത്് ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ചിിഹ്നങ്ങൾക്ക്് ഇതിിലൂടെെ
ആഴവുംം ഉള്ളടക്കവുംം കൈൈവരിികയുംം അവ പ്രതീീകങ്ങളാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ�യാാണ്്
പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� നിിലവിിൽവരുന്നതെ�ന്നു പറയാംം�. ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ വിിവിിധ തലങ്ങ
ളുടെെ പിിൻവാാങ്ങലിിലൂടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്് ആ തലങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ�
മാാഞ്ഞുപോ�ോകൽ കൂടിിയാാണ്്. ‘യേ�ശുദാാസ്്’ എന്ന പേ�ര്് ഇവിിടെെയൊ�ൊരു പ്രതീീകധർമ്മമാാണ്് നിിറവേ�
റ്റുന്നത്്. ഈ ധർമ്മത്തിിന്് രണ്ടു മാാനങ്ങളുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിലെ� ജനപ്രിിയ ചലച്ചിിത്രഗാാനങ്ങളുടെെ ഒരു
പ്രത്യേ�േകഘട്ടത്തിിന്റെ� അന്ത്യയത്തെ� കുറിിക്കുന്ന ഒരു ഭൗ�തിികതലത്തിിനു പുറമേ�, കൂടുതൽ വിിശാാലമാായ
ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക-സാാമൂഹിിക സന്ദർഭത്തെ�ക്കൂടിി ഈ പ്രതീീകംം കുറിിക്കുന്നു.
പ്രാാദേ�ശിിക ചലച്ചിിത്രവ്യയവസാായത്തിിന്റെ�യുംം ചലച്ചിിത്രസംംഗീീതത്തിിന്റെ�യുംം വിികാാസംം,
റേ�ഡിിയോ�ോ, ഗ്രാാമഫോ�ോൺ മുതലാായ പ്രക്ഷേ�പണ-ആസ്വാാ�ദന സംംവിിധാാനങ്ങളുടെെ വ്യാാ�പനംം, ഇവ
മുഖാാന്തിിരംം പുതിിയ ആഭിിമുഖ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം അഭിിരുചിികളിിലേ�ക്കുംം ഉണരാാൻ തുടങ്ങിിയ സമൂഹംം
എന്നിിങ്ങനെ� വിിവിിധ ഘടകങ്ങളുടെെ കൂടിിക്കലരലിിലൂടെെ കേ�രളീീയ ആധുനിികതയിിലെ� ഒരു സവിി
ശേ�ഷസന്ദർഭത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്ന പ്രത്യേ�േക സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷമാാണിിത്്.3 ആധുനിികവുംം
വ്യയക്ത്യയധിിഷ്്ഠിിതവുമാായ പുതിിയൊ�ൊരു ഭാാവുകത്വംം� ഇവിിടെെ രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നു. യേ�ശുദാാസ്് എന്ന
പ്രതീീകപ്രയോ�ോഗംം ഈ ഭാാവുകത്വാാ�ന്തരീീക്ഷത്തെ�യുംം അതിിനോ�ോടനുബന്ധിിച്ചു നിിലവിിൽവന്ന മൂല്യയവ്യയ
വസ്ഥയെ�യുംംകൂടിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. വ്യയക്തിിയുടെെ ആന്തരിികത, സ്വവകാാര്യയത, സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� തുടങ്ങിിയ
ആധുനിികമാായ നവമൂല്യയങ്ങളാാണ്് ഈ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ അടിിത്തറ. ‘വാാഗർത്ഥങ്ങളിിണക്കിിനെ�യ്ത’,
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സൂചകവുംം സൂചിിതവുംം തമ്മിിൽ ഉറ്റബന്ധംം നിിലനിിൽക്കുന്ന, ചിിഹ്നങ്ങൾക്ക്് പ്രതീീകാാത്മകമാായ
ഉള്ളടക്കമുള്ള പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങളുടെെ സന്ദർഭംംകൂടിിയാാണിിത്്. മാാഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന ആധുനിികബിംം�
ബങ്ങളിിൽ ആദ്യയത്തേ�താായിി യേ�ശുദാാസിിനെ� പരാാമർശിിക്കുന്നതിിലൂടെെ, വ്യയക്ത്യയധിിഷ്്ഠിിതമാായ
ആധുനിികഭാാവുകത്വവത്തിിന്റെ�യുംം മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ�യുംം അപ്രത്യയ
ക്ഷമാാകൽകൂടിിയാാണ്് സമയസഞ്ചാാരിിയുംം നിിരീീക്ഷകനുമാായ കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
വഴിികാാട്ടിികളെ�പ്പോ�ോലെ� വഴിിയോ�ോരങ്ങളിിൽ ഉയർന്നുനിിൽക്കുന്ന വൈൈദ്യുുതിിക്കമ്പിികളുടെെ
കാാലുകളുംം ഇരട്ടമാാനങ്ങളുള്ള പ്രതീീകങ്ങളാാണ്്. കേ�രളത്തിിലെ� നാാട്ടിിൻപുറങ്ങളിിൽ വൈൈദ്യുുതിി
എത്തിിച്ചേ�ർന്നതുംം ആധുനിികസൗൗകര്യയങ്ങൾ കടന്നുവന്നതുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം കേ�രളീീയ
നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാായുംം ഈ ബിംം�ബംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം സമത്വവ
ത്തിിന്റെ�യുംം സാാഹോ�ോദര്യയത്തിിന്റെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം നവമൂല്യയങ്ങളുംം അവയെ� അടിിസ്ഥാാ
നമാാക്കിിയ പ്രവർത്തനപദ്ധതിികളുംം വൈൈദ്യുുതതരംംഗങ്ങൾപോ�ോലെ� സമൂഹത്തെ� പ്രകാാശവത്തുംം
ഊർജ്ജനിിർഭരവുമാാക്കിിയ നവോ�ോത്ഥാാനഘട്ടംം ഇവിിടെെ അനുസ്മരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. പുരോ�ോഗതിിയുടെെയുംം
സമത്വവസുന്ദരഭാാവിിയുടെെയുംം ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്് ഈ ഘട്ടത്തിിലെ� മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയെ� നിിർ
ണ്ണയിിച്ചത്്. യാാഥാാർഥ്യംം�, കർതൃത്വംം�, സ്വവത്വംം�, പുരോ�ോഗതിി എന്നിിവയുടെെ വസ്തുനിിഷ്്ഠവുംം ഗഹനവുംം
സമഗ്രവുമാായ ഉള്ളടക്കത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച ആധുനിികസങ്കല്പങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ഉരുവമെെടുക്കുന്ന പ്ര
തീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ� നഷ്ടമാാകലിിനെ�യാാണ്് കമ്പിിക്കാാലുകളുടെെ പിിന്നോ�ോക്കക്കാാഴ്്ച്ചയിിലൂടെെ
കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ആധുനിികതയുടെെ ഉറപ്പാാർന്നതുംം സമഗ്രവുംം ഏകമുഖവുമാായ വിിശ്വാാ�സ
സങ്കല്പങ്ങൾ അസ്ഥിിരമാാകുകയുംം ശിിഥിിലീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ബഹുമുഖമാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
പുതിിയൊ�ൊരു സ്ഥലരാാശിിയിിലേ�ക്കാാണ്് കമ്പിിക്കാാലുകളുടെെ വഴിിയോ�ോരങ്ങൾ പിിന്നിിട്ട്് സമയസഞ്ചാാ
രിിയാായ കവിി മുന്നേ�റുന്നത്്.
“ചെ�ങ്കൊ�ൊടിികളേ�!
കോ�ോരിിത്തരിിപ്പിിക്കുമൊ�ൊളിിനാാളോ�ോർമ്മകളേ�,
നാാട്ടുവഴിികളിിൽ കൗൗതുകമുണർത്തിി
അടിിവെ�ച്ചടിിവെ�ച്ചുനീീങ്ങിിയ
ജാാഥത്തീീവണ്ടിികളേ�...”
ഇവിിടെെ ‘ജാാഥത്തീീവണ്ടിികൾ’ രണ്ടു വ്യയത്യയസ്ത ദിിശകളിിലേ�ക്ക്് ഒരേ�സമയംം വിിരൽചൂണ്ടുന്ന സൂചക
ങ്ങളാായിി വർത്തിിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുടെെയുംം തീീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളുടെെയുംം
സ്വാാ�ധീീനത്തിിലൂടെെ സമരോ�ോത്സുകവുംം ചലനാാത്മകവുമാായിി മാാറിിയ ഒരു കാാലയളവ്് ഒന്നാാമതാായിി
ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. വിിമോ�ോചനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ബൃഹദാാഖ്യാാ�നത്തിിന്്
വലിിയ സ്വാാ�ധീീനതയുംം ആകർഷണീീയതയുംം ഉണ്ടാായിിരുന്ന ഘട്ടംം. രാാഷ്ട്രീീയപ്രവർത്തനംം വിിപ്ലവപ്ര
വർത്തനംം തന്നെ�യാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുകയുംം വിിമോ�ോചനാാദർശങ്ങൾ യഥാാർത്ഥ ലക്ഷ്യയങ്ങളാായിി
ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്ത ഈ കാാലയളവ്് ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് രാാഷ്ട്രീീയാാ
വിിഷ്കാാരംം നൽകുകകൂടിിയാാണ്് ചെ�യ്തത്്.
വസ്്തുനിിഷ്്ഠമാായ യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� നിിലനിില്പിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സത്തിിനുംം, മാാനവകർതൃത്വവ
ത്തിിന്റെ� മഹത്വീീ�കരണത്തിിനുംം, ആഴവുംം അർത്ഥവുമുള്ള മനുഷ്യയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെയുംം പദ്ധതിിക
ളുടെെയുംം വിിഭാാവനത്തിിനുംം, പുരോ�ോഗതിിയെ�യുംം വിിമോ�ോചനത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ആദർശാാത്മക വീീക്ഷ
ണത്തിിനുംം പ്രധാാന്യയമുണ്ടാായിിരുന്ന ഈ കാാലയളവിിലെ� സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം സമാാനങ്ങളാായ
മൂല്യയങ്ങൾക്ക്് ആവിിഷ്കാാരംം നൽകുന്നവയാായിിരുന്നു. മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിിക കവിിതയിിലെ� തീീവ്ര

2020 Jan - June
1195 ധനു - ഇടവംം

199

ഇടതുപക്ഷധാാര ഇവിിടെെയോ�ോർക്കാംം�. ഈ കാാലയളവിിലെ� പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങളിിലുംം സാംം�സ്കാാ
രിികാാന്തരീീക്ഷത്തിിലുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� മുന്നിിട്ടുനിിൽക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�. ആധുനിികതയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയോ�ോന്മുഖമാായ ഈ മൂല്യാാ�ന്തരീീക്ഷത്തിിന്റെ� വിിടവാാങ്ങലാാണ്് കവിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. രാാഷ്ട്രീീയംം
ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽനിിന്നുംം ആദർശാാത്മകതയിിൽനിിന്നുംം അകന്നുമാാറുകയുംം, യാാഥാാർഥ്യയനിിഷ്്ഠ
മെെന്നതിിനേ�ക്കാാൾ മാാധ്യയമാാശ്രിിതമാായിിത്തീീരുകയുംം, ആഴമുള്ള പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തെ�ക്കാാളുപരിി
ഉപരിിതലനിിഷ്ഠമാായ ചിിഹ്നമൂല്യയത്താാൽ നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന വ്യയവസ്ഥാാക്രമങ്ങളോ�ോടു പൊ�ൊരുത്ത
പ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പുതിിയൊ�ൊരു കാാലാാവസ്ഥയാാണ്് ഇപ്പോ�ോൾ നിിലവിിൽ വന്നിിരിിക്കുന്നത്്. ഈ
മാാറ്റത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി.
ജാാഥത്തീീവണ്ടിികൾ യഥാാർത്ഥ തീീവണ്ടിികളെ�യുംം അവ കൊ�ൊണ്ടുവന്ന സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാ
രിികവുമാായ മാാറ്റങ്ങളേ�യുംം കൂടിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�. തീീവണ്ടിിസർവ്വീീസുംം സ്റ്റേ�ഷനുകളുംം
സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ടതോ�ോടെെ കേ�രളീീയർക്ക്് ദേ�ശീീയമാായ സ്ഥലിികളിിലേ�ക്കുംം അനുഭവങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
ലഭിിച്ച പുതിിയ തുറവിിയെ� ഇതു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. കേ�രളീീയരുടെെ സ്ഥലസങ്കല്പംം പ്രാാദേ�ശിികതയിിൽ
നിിന്ന്് ദേ�ശീീയതയിിലേ�ക്ക്് വിികസിിക്കുകയുംം, പാാരമ്പര്യയഭൂമിികയിിൽനിിന്ന്് ആധുനിികതയിിലേ�ക്കുള്ള
പ്രവേ�ശംം സാാധ്യയമാാകുകയുംം ചെ�യ്തതിിൽ ഗതാാഗതരംംഗത്തുണ്ടാായ ഈ മാാറ്റത്തിിന്് വലിിയ പങ്കുണ്ട്്.
ചന്തുമേ�നോ�ോന്റെ� ഇന്ദുലേ�ഖ മുതലുള്ള ആധുനിിക സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ ഈ മാാറ്റത്തെ� പ്രതിിഫലിി
പ്പിിക്കുകയുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സാംം�സ്കാാരിികനിിർമ്മിിതിികൾ കൂടിിയാാണ്്.
രാാഷ്ട്രത്തെ� പ്രദേ�ശങ്ങളുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുകയുംം അങ്ങനെ� ദേ�ശീീയമാായ ഒരു സ്വവത്വവസങ്കല്പംം
രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്്തതിിൽ തീീവണ്ടിിസർവ്വീീസുംം അതിിലൂടെെ ഉണ്ടാായിിവന്ന പുതിിയ സ്ഥല
സങ്കല്പവുംം വലിിയ പങ്കുവഹിിച്ചു. ദേ�ശീീയതാാനിിർമ്മിിതിിയുടെെ മുഖ്യയ ഉപകരണങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായിിരുന്നു
തീീവണ്ടിി. ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ കേ�ന്ദ്രഘടകങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ ദേ�ശീീയതയുടെെ പ്രത്യയയശാാ
സ്ത്രത്തിിന്് വലിിയ പ്രസക്തിിയുംം പ്രാാധാാന്യയവുമുണ്ടാായിിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തെ�യുംം, ആ ഘട്ടത്തിിന്റെ�
മാാഞ്ഞുപോ�ോകലിിനെ�യുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� പേ�റുന്ന ആധുനിികമൂ
ല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങൾ അസ്ഥിിരമാാകാാൻ തുടങ്ങുകയുംം, ചിിഹ്നമൂല്യയനിിഷ്്ഠമാായ പുതു
വ്യയവ്യയസ്ഥയ്ക്കനുസരിിച്ച്് അവ പുനർവാായിിക്കപ്പെ�ടാാൻ തുടങ്ങുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു നവമണ്ഡലമാാണ്്
ഈ വിിടവാാങ്ങലിിനെ�ത്തുടർന്ന്് സംംജാാതമാാകുന്നത്്. കേ�രളീീയരുടെെ സ്ഥലസങ്കല്പംം ഇന്ന്് ദേ�ശീീയ
തയുടെെ പരിിധിികൾക്കപ്പുറത്തേ�ക്ക്് വിികസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നു. ദേ�ശീീയമെെന്നതിിനേ�ക്കാാൾ
അന്തർദേ�ശീീയമാാണ്് ഇന്ന്് കേ�രളീീയരുടെെ സ്ഥലസങ്കല്പംം. ഇതിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു വശമെെന്നോ�ോണംം
പ്രാാദേ�ശിികതയിിലേ�ക്കുള്ള മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്കുംം സംംഭവിിക്കുന്നു. സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയിിൽ ഈ മാാറ്റങ്ങൾ
ഇടപെ�ടൽ നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. തീീവണ്ടിിയേ�ക്കാാൾ ഒരുപക്ഷേ� വിിമാാനമാായിിരിിക്കുംം ഈ പുതിിയ
സന്ദർഭത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാായിിത്തീീരാാൻ കൂടുതൽ അനുയോ�ോജ്യംം�. മാായുന്ന ദേ�ശീീയതാാമൂല്യയങ്ങളെ�യുംം
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള കവിിയുടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലിിൽ ഈ മാാറ്റവുംം വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�.
“താാരങ്ങളേ�!
പഠിിച്ചു പാാസ്സാായിിട്ടുംം പണിികിിട്ടാാത്തവനെ�മുറപ്പെ�ണ്ണിിനെ�ത്തന്നെ� പ്രേ�മിിച്ചിിട്ടുംം
മുടിിയനാായിി മുദ്രകുത്തപ്പെ�ട്ടവനെ�ഇരുട്ടുകൊ�ൊട്ടകയിിലെ� ഇന്ദ്രജാാലംംകൊ�ൊണ്ട്്
വിിജയിിപ്പിിച്ച വെ�ള്ളിിത്തിിരകളേ�...”
ഇവിിടെെയുംം വരിികൾ ആധുനിികതയുടെെ രണ്ടു വ്യയത്യയസ്ത തലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വിിരൽചൂണ്ടുന്നതാായിി
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കാാണാംം�. സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകകളുടെെ ഭൗ�തിികയാാഥാാർഥ്യയമാാണ്് അതിിലൊ�ൊന്ന്്. ചലച്ചിിത്രമെെന്ന
ആധുനിിക ആവിിഷ്കാാരരൂപത്തെ� കേ�രളീീയർക്ക്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം, അതിിലൂടെെ ഭാാവനയേ�യുംം
ഭാാവുകത്വവത്തെ�യുംം വ്യയക്തിിഗതശൈൈലിിയേ�യുംം സ്വവത്വവസങ്കല്പത്തെ�യുംം പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്്ത പുതിിയൊ�ൊരു പൊ�ൊതുഇടമാായിിരുന്നു സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകകൾ. മുൻകാാലങ്ങളിിലെ� സമുദാാ
യബദ്ധമാായ വിിവിിധ കലാാരൂപങ്ങളിിൽനിിന്നുംം അരങ്ങുകളിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി, ആധുനിിക
മൂല്യയങ്ങളെ� അടിിത്തറയാാക്കിിയ പുതിിയൊ�ൊരു ജനാാധിിപത്യയ ഇടംം കൂടിിയാായിിരുന്നു ഇവ. കവിിയുടെെ
നോ�ോട്ടത്തിിൽ ‘പൂരംം കഴിിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന പൂതങ്ങളിി’ലൊ�ൊന്നാാണ്് സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകകളുംം. കൂടിിവരവിി
ന്റെ�യുംം ഭാാവുകത്വവനവീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം ജനാാധിിപത്യയ ഇടങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിൽ അവയ്ക്ക്് മുൻപുണ്ടാാ
യിിരുന്ന പ്രസക്തിി ഇന്നിില്ല. പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിന്റെ� പഴയമട്ടിിലുള്ള നിിലനിില്പിിന്് ഇന്ന്് ശൈൈഥിില്യംം�
നേ�രിിടുന്നു. ടെെലിിവിിഷൻ, കേ�ബിിൾ സംംപ്രേ�ഷണംം, കമ്പ്യൂൂട്ടറുകളുടെെ വരവ്്, ഇന്റർനെ�റ്റിിന്റെ� വ്യാാ�പനംം
എന്നിിവമൂലംം ജനാാധിിപത്യയപരമാായ പൊ�ൊതുഇടംം എന്നനിിലയിിൽ സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകകൾക്ക്് മുൻ
പുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രസക്തിി മാാഞ്ഞുപോ�ോയിിരിിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക്് സൂചിിതാാർത്ഥവുംം ഉള്ളടക്കവുംം പ്രതീീകാാ
ത്മകമൂല്യയവുംം നൽകിിയ ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥ ഇന്ന്് വിിടവാാങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു.
മലയാാളിിയുവത്വവത്തിിന്റെ� ഭാാവുകത്വവത്തെ�യുംം ആകുലതകളെ�യുംം പ്രതിിസന്ധിികളെ�യുംം നിിർണ്ണ
യിിക്കുകയുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്്ത, കൂടുതൽ വിിശാാലമാായ ഒരു സാാമൂഹിിക-സംംസ്കാാരിിക
സന്ദർഭത്തേ�യുംം ഈ വരിികൾ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. എംം.ടിി.വാാസുദേ�വൻ നാായരുടെെ രചനകളിിൽ നാാമ്പെ�
ടുക്കുകയുംം അറുപതുകളിിലെ�യുംം എഴുപതുകളിിലെ�യുംം ആധുനിികതാാവാാദ (മോ�ോഡേ�ണിിസംം) സാാഹിി
ത്യയത്തിിൽ വളർന്നു വിികസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്്ത സവിിശേ�ഷമാായൊ�ൊരു ഭാാവുകത്വാാ�ന്തരീീക്ഷമാാണ്്
ഇത്്. പാാരമ്പര്യാ�ാധിിഷ്്ഠിിതമാായ ജീീവിിതക്രമത്തിിനുംം കുടുംംബവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുംം ഉൽപ്പാാദനരീീതിിയ്ക്കുംം
സംംഭവിിച്ച ശൈൈഥിില്യംം�, തൊ�ൊഴിിൽതേ�ടിി ഗ്രാാമീീണതയിിൽനിിന്ന്് നാാഗരിികതയിിലേ�ക്കുള്ള കൂടുമാാറ്റംം,
നഗരജീീവിിതത്തിിൽ വ്യയക്തിിയ്ക്ക്് അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന അന്യയവൽക്കരണംം, തൊ�ൊഴിിലിില്ലാായ്മ
തുടങ്ങിിയ സാാമൂഹിികയാാഥാാർഥ്യയങ്ങൾ ആധുനിികരുംം നാാഗരിികരുമാായ യുവതലമുറയിിൽ സൃഷ്്ടിിച്ച
വിിഹ്വവലതകളിിൽ നിിന്നാാണ്് ഈ ഭാാവുകത്വാാ�ന്തരീീക്ഷംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. ഗ്രന്ഥശാാലകളിിലെ� പുസ്തക
ത്താാളുകളിിലുംം സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടകയിിലെ� ചലച്ചിിത്രാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിലുംം ഈ ഭാാവുകത്വവഘടനയുമാായിി
മുഖാാമുഖത്തിിലേ�ർപ്പെ�ട്ട യുവാാക്കളാായ ആസ്വാാ�ദകതലമുറ, ഈ പ്രമേ�യങ്ങളോ�ോടുംം യാാഥാാർഥ്യയപരിി
സരങ്ങളോ�ോടുംം താാദാാത്മ്യയപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു.
‘പഠിിച്ചു പാാസ്സാായിിട്ടുംം പണിികിിട്ടാാത്തവൻ’, ‘മുറപ്പെ�ണ്ണിിനെ�ത്തന്നെ� പ്രേ�മിിച്ചിിട്ടുംം മുടിിയനാായിി
മുദ്രകുത്തപ്പെ�ട്ടവൻ’ എന്നീീ പരാാമർശങ്ങൾ എംം.ടിിയുടെെ സാാഹിിത്യയകൃതിികളെ�യുംം തിിരക്കഥകളെ�യുംം
ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം, ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ� കൂടുതൽ വിിശാാലമാായ ഭാാവുകത്വവ-സാാമൂഹിിക
പരിിസരത്തെ�യുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. അസ്തിിത്വവപരമാായ പ്രതിിസന്ധിികളുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അർത്ഥവുംം
പോ�ോലെ�യുള്ള ആഴമേ�റിിയ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളടക്കമാാക്കുന്ന ഈ രചനകളുടെെയുംം പ്രതിിനിിധാാന
പ്രകാാരങ്ങളുടെെയുംം ഘടനാാപരവുംം മൂല്യയപരവുമാായ സ്വവഭാാവംം പ്രതീീകാാത്മകമാാണ്്. ആധുനിികമൂ
ല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ ഭാാഗമാായുംം ഒപ്പംം ഈ വ്യയവസ്ഥയോ�ോട്് ആധുനിികതയുടെെ ഉള്ളിിൽനിിന്നുതന്നെ�
രൂപമെെടുക്കുന്ന പ്രതിികരണങ്ങളാായുംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന, പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയപ്രധാാനമാായ ഇത്തരംം
ആവിിഷ്കാാരപ്രകാാരങ്ങളുടെെയുംം ഭാാവുകത്വവഘടനകളുടെെയുംം പിിൻവാാങ്ങൽ കൂടിി കവിി ഇവിിടെെ രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തുന്നു. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� വഹിിക്കുന്ന ആഴമേ�റിിയ അസ്തിിത്വവചിിന്തകളുടെെ സാാഹിിത്യംം� ഉത്ത
രാാധുനിികതയുടെെ ഭാാവുകത്വവമണ്ഡലത്തിിന്് അന്യയമാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ നിിലയുറപ്പിിക്കുന്ന
വീീക്ഷകനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം അവ പോ�ോയകാാലത്തെ� നശ്വവരപ്രതിിഭാാസങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്;
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സമയസഞ്ചാാരിിയാായ കവിിയുടെെ ഓർമ്മക്കണ്ണിിൽ തെ�ളിിയുന്ന പിിന്നോ�ോട്ടുപാായുന്ന വഴിിയോ�ോരക്കാാ
ഴ്്ച്ചകൾ പോ�ോലെ�. ഗൃഹാാതുരത്വവത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരമാാതൃകയിിലൂടെെയോ�ോ പാാരഡിി, പാാസ്റ്റിിഷ്് മുതലാായ
ഉത്തരാാധുനിിക ആഖ്യാാ�നതന്ത്രങ്ങളിിലൂടെെയോ�ോ മാാത്രമാാണ്് ഇത്തരംം പ്രതിിനിിധാാനമാാതൃകകൾ ഇന്ന്്
പുനഃഃരാാനയിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
“നെ�ൽപ്പാാടങ്ങളേ�...
വാായനശാാലകളേ�...
റേ�ഷൻ കടകളേ�...
മനുഷ്യയരുംം പുഴുക്കളുംം ഒരുമിിച്ചുവാാണ
പൊ�ൊതു ഇടങ്ങളേ�...”
ഇവിിടെെ നെ�ൽപ്പാാടങ്ങൾ, വാായനശാാലകൾ എന്നീീ ബിംം�ബങ്ങൾ ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ
താാരതമ്യേ�േന അപ്രസക്തമോ�ോ അപ്രത്യയക്ഷമോ�ോ ആയിിത്തീീരുന്ന പോ�ോയകാാലത്തിിന്റെ� ഇടങ്ങളെ�
മാാത്രമല്ല സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് . ഇവയ്ക്ക്് ആധുനിികതയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ സാാമൂഹിികവുംം
സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ ഉള്ളടക്കവുംം അർത്ഥവുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയവുമുണ്ട്്. നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ
സ്ഥലരാാശിികളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മൂല്യയസങ്കല്പവുംം സാംം�സ്കാാരിിക ഉള്ളടക്കവുംം കൂടിിയാാണെ�ന്നു
പറയാംം�. ആധുനിികപൂർവ്വഘട്ടത്തിിൽ ഉല്പാാദനഇടങ്ങളാായിി മാാത്രംം നിിലനിിന്നിിരുന്ന നെ�ൽപ്പാാട
ങ്ങൾക്ക്് ആധുനിികതയിിൽ പുതിിയ രാാഷ്ട്രീീയ ഉള്ളടക്കവുംം അർത്ഥതലങ്ങളുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയവുംം
കൈൈവരുന്നു. ആധുനിികതയിിൽ നെ�ൽപ്പാാടങ്ങൾ ഉല്പാാദനഇടങ്ങൾ മാാത്രമല്ല, ജന്മിിത്തത്തിിനുംം
മുതലാാളിിത്തത്തിിനുമെെതിിരെെയുള്ള ഇടതുപക്ഷമുന്നേ�റ്റങ്ങളുടെെ സമരവേ�ദിി കൂടിിയാാണ്്.
ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയിിൽ പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരിിക്കുന്ന പുരോ�ോഗമനചിിന്തയുടെെയുംം വിിമോ�ോ
ചനസ്വവപ്നങ്ങളുടെെയുംം സമത്വവസങ്കല്പങ്ങളുടെെയുംം അരങ്ങുകളാാണ്് നെ�ൽപ്പാാടങ്ങൾ. ആധുനിികത
യിിൽ നെ�ല്പാാടങ്ങൾക്കു കൈൈവന്ന ഈ പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയമാാണ്് ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ
നഷ്ടമാായിിപ്പോ�ോകുന്നത്്. കെ�ട്ടിിടങ്ങൾ കെ�ട്ടിിയുയർത്താാനോ�ോ, ടൂറിിസ്റ്റ്് ആകർഷണമാായിി അവതരിി
പ്പിിക്കാാവുന്ന സാംം�സ്കാാരിികചിിഹ്നമാായിി പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കാാനോ�ോ, ഷൂട്ടിിങ്് ലൊ�ൊക്കേ�ഷനുകളാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനോ�ോ ഉതകുന്ന ഒരു ഉപഭോ�ോഗഇടമെെന്ന പ്രാായോ�ോഗിികാാർത്ഥമാാണ്് ഇന്ന്് നെ�ൽ
പ്പാാടങ്ങൾക്കുള്ളത്്. സമരചരിിത്രത്തിിന്റെ� ആഴമുള്ള പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം�, ഉപരിിതലപ്രതീീതിികളു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചിിഹ്നമൂല്യയപരമാായ പരിിവേ�ഷത്തിിനുംം ഉപഭോ�ോഗനിിഷ്്ഠമാായ പ്രാായോ�ോഗിികതയ്ക്കുംം
വഴിിമാാറിിക്കൊ�ൊടുക്കുന്നു. ഈ പിിൻവാാങ്ങലാാണ്് കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
വാായനശാാലകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പരാാമർശവുംം ഈ രീീതിിയിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാംം�. സാാർവ്വത്രിിക
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെയുംം സാാക്ഷരതയിിലൂടെെയുംം കൈൈവരിിക്കാാനാാകുന്ന സമൂഹിികപുരോ�ോഗതിിയെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള ആധുനിികാാശയങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം, വാായനയുടെെയുംം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെയുംം സന്മാാർഗ്ഗപരവുംം
മൂല്യയപരവുംം അർത്ഥപരവുമാായ ഉള്ളടക്കത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച ആധുനിികസങ്കല്പങ്ങളെ�യുംം വാായ
നശാാലകൾ പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നു. സംംവാാദങ്ങളുംം ചർച്ചകളുംം അരങ്ങേ�റുന്ന, രാാഷ്ട്രീീയമാായ ഉള്ള
ടക്കംം നിിലനിിർത്തിിയിിരുന്ന പൊ�ൊതുഇടംം കൂടിിയാായിിരുന്നു വാായനശാാലകൾ. ഇത്തരംം പ്രതിിനിിധാാന
ങ്ങളിിലൂടെെ ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിിൽ വാായനശാാലകൾക്ക്് പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� കൈൈവരുന്നു.
ഈ മൂല്യയമാാണ്് ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ പിിൻവാാങ്ങുന്നത്്. ഇന്ന്് വാായനശാാലകൾ സാാമൂഹിി
കപുരോ�ോഗതിിയുമാായോ�ോ പുരോ�ോഗമനരാാഷ്ട്രീീയവുമാായോ�ോ ബന്ധപ്പെ�ട്ട ആധുനിികാാശയങ്ങളെ� പ്രതിിനിി
ധാാനംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ ആശ്രയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ അല്ല നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. ഗ്രന്ഥപാാരാായണമെെന്ന
ആവശ്യംം� സാാധ്യയമാാക്കുന്ന പ്രാായോ�ോഗിികമാായ ഉപഭോ�ോഗഇടങ്ങളാാണ്് ഇന്ന്് വാായനശാാലകൾ.
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ആധുനിികതയിിൽ അവയ്ക്കുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� ഇന്ന്് മാാഞ്ഞുപോ�ോയിിരിിക്കുന്നു.
കവിിയുടെെ കാാഴ്ചകളിിൽ റേ�ഷൻകടകളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. റേ�ഷൻകടകൾക്ക്് ആധുനിികകേ�ര
ളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികസംംവിിധാാനവുമാായുംം ഭരണക്രമവുമാായുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ട പൊ�ൊതുവിിതരണസ്ഥാാ
പനമെെന്ന ഭൗ�തിികാാർത്ഥംം മാാത്രമല്ല ഉള്ളത്്. പൊ�ൊതുവിിതരണസ്ഥാാപനത്തെ� ‘പൊ�ൊതു’ എന്ന
ആധുനിികപരിികല്പനയുടെെ ഒരു വിിപുലനമാായിി കാാണാാനാാകുംം. സാാമ്പത്തിികവുംം വർഗ്ഗപരവുമാായ
വിിടവുകളെ�യുംം പരാാധീീനതകളെ�യുംം മറിികടക്കാാൻ പൊ�ൊതുജനത്തെ� സഹാായിിക്കുക, ഉല്പന്നങ്ങളുടെെ
വിിതരണംം ആധുനിികതയുടെെ സമത്വാാ�ധിിഷ്്ഠിിതമാായ ജനാാധിിപത്യയമൂല്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി ക്രമീീ
കരിിക്കുക എന്നീീ ആശയങ്ങൾ ഈ സ്ഥാാപനത്തിിനുപിിന്നിിൽ വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�.
ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയിിലധിിഷ്്ഠിിതമാായ ഈ ഉള്ളടക്കംം റേ�ഷൻകടകൾക്ക്് പ്രതീീകാാ
ത്മകമൂല്യംം� നൽകുന്നുണ്ട്്. ഈ മൂല്യംം� ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ പിിൻവാാങ്ങുന്നു. ഇന്ന്് റേ�ഷൻ
കടകളുടെെ ആധുനിികമാായ പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യംം� മാാഞ്ഞുപോ�ോയിിരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. വിിപണ
നത്തിിന്റെ�യുംം ഉപഭോ�ോഗത്തിിന്റെ�യുംം സാാമ്പത്തിികവ്യയവഹാാരങ്ങളാാൽ നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പ്രാാ
യോ�ോഗിികമാായ കൈൈമാാറ്റഇടങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്് ഇന്നു ശേ�ഷിിക്കുന്ന റേ�ഷൻകടകൾ. കേ�രളത്തിിലെ�
സാാധാാരണമനുഷ്യയരുടെെ നിിത്യയജീീവിിതത്തിിൽ മുൻപ്് റേ�ഷൻകടകൾക്കുണ്ടാായിിരുന്ന കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനംം
ഇല്ലാാതാാകുകയുംം അവിിടേ�ക്ക്് ഉത്തരാാധുനിികസ്ഥാാപനങ്ങളാായ ഹൈൈപ്പർമാാർക്കറ്റുകൾ കടന്നുവരിി
കയുംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നു. ആധുനിികതയുടെെ സന്ദർഭത്തിിൽ വർഗ്ഗപരവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ പരാാധീീന
തകൾ പരിിഹരിിക്കാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്ന ഒരു സമത്വാാ�ദർശത്തെ�യാാണ്് റേ�ഷൻകടകൾ ഉള്ളടക്കമാായിി
നിിലനിിർത്തിിയതെ�ങ്കിിൽ, വർഗ്ഗപരവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ വിിടവുകളെ�യുംം കള്ളിിതിിരിിക്കലുകളെ�യുംം
വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായിി പ്രത്യയക്ഷവൽക്കരിിക്കുന്ന ചിിഹ്നമൂല്യയപരമാായ ഒരു പ്രതലപരിിവേ�ഷമാാണ്്
ഇന്ന്് അവയ്ക്കു കൈൈവന്നിിരിിക്കുന്നതെ�ന്നു പറയാംം�. മൂല്യയസംംബന്ധിിയാായ ഇത്തരംം മാാറ്റങ്ങൾകൂടിി
റേ�ഷൻകടകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കവിിയുടെെ പരമാാർശത്തിിലൂടെെ വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. ‘മനുഷ്യയരുംം പുഴുക്കളുംം
ഒരുമിിച്ചുവാാണ
‘പൊ�ൊതു ഇടങ്ങളെ�’ക്കുറിിച്ചുള്ള പരാാമർശവുംം ആധുനിികത മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച സമത്വാാ�ധിിഷ്്ഠിിതമാായ
‘പൊ�ൊതു’സങ്കല്പങ്ങൾക്കു സംംഭവിിച്ച ശൈൈഥിില്യയത്തെ�യാാണ്് കുറിിക്കുന്നതെ�ന്നു പറയാംം�.
“വിിട,
കൈൈവീീശിിനിിൽക്കുമോ�ോർമ്മകളേ�...
അകന്നകന്നു പോ�ോകുന്തോ�ോറുംം
ചെ�റുതാായ്ത്തീീരുംം വലിിപ്പങ്ങളേ�...
പൂരംം കഴിിഞ്ഞുമടങ്ങുംം
പൂതങ്ങളേ�...”
ആധുനിികമാായ ഈ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയോ�ോടുംം അതു സൃഷ്ടിിച്ച പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തോ�ോടുമാാണ്് ഇവിിടെെ
കവിിയുടെെ യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി. ഉറപ്പാാർന്ന അർത്ഥങ്ങളുംം വിിശാാലമാായ ആശയങ്ങളുംം ആഴമേ�റിിയ
ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുംം പുലർന്നിിരുന്ന ഒരു ലോ�ോകംം പോ�ോയ്മറയുകയാാണ്്. ഈ പഴയലോ�ോകവുംം അതിിന്റെ�
വഴിിത്താാരകളുംം പിിന്നിിട്ട്്, അസ്ഥിിരമാായ അർത്ഥസങ്കല്പങ്ങളുംം ലഘുത്വവമാാർന്ന ആശയരൂപങ്ങളുംം
ഉപരിിതലപ്രതീീതിികളിിൽ തൃപ്തിിയടയുന്ന ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുംം പുലരുന്ന ഒരു പുതുലോ�ോകത്തിിലേ�ക്ക്്
യാാത്രചെ�യ്തു മുന്നേ�റുകയാാണ്് കവിി. ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് മുൻപുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രസ
ക്തിിയുംം വലിിപ്പവുംം നിിർണ്ണാായകത്വവവുംം ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ പുതുസന്ദർഭത്തിിൽ നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു.
വർത്തമാാനകാാലത്തിിൽ നിിർണ്ണാായകത്വവമോ�ോ മൂർത്തതയോ�ോ ഇല്ലാാത്ത ഓർമ്മകൾ മാാത്രമാായാാണ്്
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ഈ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥ ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നതുംം പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതുംം.
സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഈ പൂർവ്വസ്മരണയുടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലാാണ്് കവിി നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്.
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ സന്ദർഭത്തിിൽ ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥ ‘പൂരംംകഴിിഞ്ഞു മടങ്ങുന്ന
പൂതങ്ങളെ�’പ്പോ�ോലെ� അയഥാാർഥവുംം അമൂർത്തവുംം ഐതിിഹ്യാാ�ത്മകവുമാായിി തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുന്നു.
പാാരമ്പര്യയബദ്ധമാായ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയെ� നിിരസിിച്ച്് പുതിിയൊ�ൊരു യാാഥാാർഥ്യംം� നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാണ്്
ആധുനിികത ശ്രമിിച്ചതെ�ങ്കിിൽ, ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ ആധുനിികത മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച ആ യാാഥാാർഥ്യയ
സങ്കല്പവുംം ഒരു പൂർവ്വപാാരമ്പര്യയമാായിി എണ്ണപ്പെ�ടുന്നു. വിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ�യുംം പുരോ�ോഗതിിയുടെെയുംം
സമത്വവത്തിിന്റെ�യുംം വലിിയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർത്തിിപ്പിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആധുനിികത ചരിിത്രത്തിിൽ
നടത്തിിയ ഇടപെ�ടലുകളുംം പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുംം, ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ
വർണ്ണശബളവുംം ശബ്ദമുഖരിിതവുംം ദൃശ്യയസമ്പന്നവുമാായ കാാർണിിവലുകളോ�ോ പൂരങ്ങളോ�ോ ആയുംം
പോ�ോയകാാലത്തിിന്റെ� ഉപരിിതലബദ്ധമാായ ആകർഷണങ്ങളാായുംം വീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
ഈ പുതിിയ വീീക്ഷണസന്ദർഭത്തിിൽ നിിലയുറപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുംം, ആ സന്ദർഭത്തിിന്റെ� വീീക്ഷണ
സ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അവബോ�ോധത്തോ�ോടെെയുമാാണ്് കവിി ‘പൂതങ്ങളെ�’ തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കുന്നത്്.
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ ലോ�ോകക്രമത്തിിൽ ഉള്ളടക്കവുംം മൂർത്തതയുംം അർത്ഥവുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂ
ല്യയവുംം മാാഞ്ഞ്്, ചിിഹ്നമൂല്യംം� മാാത്രമുള്ള പൂതങ്ങളാായിി പരിിണമിിച്ച്് പിിൻവാാങ്ങുന്ന ആധുനിികമൂല്യയസ
ങ്കല്പങ്ങളോ�ോടാാണ്് കവിി വിിടചൊ�ൊല്ലുന്നത്്.
ഗൃഹാാതുരത്വവമാാണ്് ഈ വിിടചൊ�ൊല്ലലിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം. ഉള്ളടക്കമോ�ോ പ്രതീീകധർമ്മമോ�ോ
പോ�ോലെ�യുള്ള ഏതെ�ങ്കിിലുംം ആഴത്തെ� ഉള്ളടക്കുന്നതല്ല ഈ ഗൃഹാാതുരത്വംം�. ഇവിിടെെ ഗൃഹാാതുരത്വവ
മെെന്നത്് ഗൃഹാാതുരത്വംം� മാാത്രമാാണ്്; അത്് മറ്റേ�തെ�ങ്കിിലുംം ആഴത്തെ� കുറിിക്കുന്നിില്ല. അസ്തിിത്വവപരമാായ
വ്യയഥകൾക്കോ�ോ തീീവ്രമാായ നഷ്ടബോ�ോധത്തിിനോ�ോ പഴയകാാലത്തെ� തിിരിികെ�യെ�ത്തിിപ്പിിടിിക്കാാനുള്ള
ഉൽക്കടമാായ ആഗ്രഹത്തിിനോ�ോ ഈ ഗൃഹാാതുരസ്്മൃതിികൾ കാാരണമാാകുകയോ�ോ, അത്തരംം വൈൈകാാ
രിികമണ്ഡലങ്ങൾ ഈ സ്്മൃതിിരീീതിിയിിലൂടെെ ധ്വവനിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നിില്ല. ആധുനിികതയുടെെ
പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായ അത്തരംം വൈൈകാാരിികമണ്ഡലങ്ങൾ ഈ ഗൃഹാാതുരത്വവത്തിിനു
കീീഴിിൽ കണ്ടെ�ത്താാനാാവിില്ല. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ ഉപരിിതലനിിഷ്്ഠവുംം ചിിഹ്നമൂല്യയപരവുമാായ
സംംവേ�ദനമണ്ഡലമാാണ്് കവിിയുടെെ ഗൃഹാാതുരത്വവത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നത്്.
കവിിയുടെെ യാാത്രാാമൊ�ൊഴിിയുംം ഒരു യാാത്രാാമൊ�ൊഴിിയ്ക്കപ്പുറംം മറ്റൊ�ൊന്നുമാാകാാൻ ഉദ്യയമിിക്കുന്നിില്ല.
പോ�ോയിിമറയുന്നവയെ� തിിരിികെ�വിിളിിക്കാാനുംം കൈൈയ്യെ�ത്തിിപ്പിിടിിക്കാാനുമുള്ള ഉൽക്കടമാായ ആഗ്ര
ഹത്തിിന്റെ�യോ�ോ, തീീവ്രമാായ നഷ്ടബോ�ോധത്തിിന്റെ�യോ�ോ, ഈ നഷ്ടംം മൂലംം വ്യയക്തിി നേ�രിിട്ടേ�ക്കാാവുന്ന
അസ്തിിത്വവപ്രതിിസന്ധിിയുടെെയോ�ോ സൂചിിതങ്ങളെ� കുറിിക്കുന്ന സൂചകമാായിിട്ടല്ല കവിിയുടെെ യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി
നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഇവിിടെെ സൂചകംം സൂചകംം മാാത്രമാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയിിൽ
പ്രസക്തിി നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന ആധുനിികമൂല്യയങ്ങളുടെെ പിിൻവാാങ്ങൽ തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം അതു രേ�ഖപ്പെ�ടു
ത്തുകയുംം ചെ�യ്യുക മാാത്രമാാണ്് കവിി.
പുതുതാായിി നിിലവിിൽവന്ന ഉത്തരാാധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയിിൽ കവിി അതൃപ്തിിയോ�ോ അസ്തിി
ത്വവപ്രതിിസന്ധിിയോ�ോ അനുഭവിിക്കുന്നതാായുള്ള സൂചനകളൊ�ൊന്നുംം കവിിത നൽകുന്നിില്ല. സമയവാാ
ഹനത്തിിൽ മുന്നോ�ോട്ടുനീീങ്ങവേ� എതിിർദിിശയിിൽ പിിന്നോ�ോട്ടോ�ോടിി മറയുന്ന ആധുനിികബിംം�ബങ്ങളെ�
നോ�ോക്കിിക്കാാണുക മാാത്രമാാണ്് കവിി. യാാത്രാാഗതിി മാാറ്റുവാാനോ�ോ മാായുന്ന മൂല്യയബിംം�ബങ്ങളെ� പിിന്തുട
രുവാാനോ�ോ ഇവിിടെെ ശ്രമമിില്ല; ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ പുതുസന്ദർഭത്തിിലേ�ക്കുള്ള മുന്നേ�റ്റത്തിിന്് ഈ
സ്മരണകളുംം യാാത്രാാമൊ�ൊഴിിയുംംമൂലംം വിിഘാാതംം സംംഭവിിക്കുന്നുമിില്ല. ഉത്തരാാധുനിികസന്ദർഭത്തിിൽ
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പൂർണ്ണമാായിി നിിലയുറപ്പിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനക്രമങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിി തന്റെ� യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി കുറിിക്കുന്നത്്. ആധുനിികമൂല്യയ
സങ്കല്പങ്ങളുടെെ പിിൻവാാങ്ങലിിന്റെ� ഈ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തൽ സംംഭവിിക്കുന്നതുംം നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ മൂല്യാാ�ന്തരീീക്ഷത്തിിനുള്ളിിൽവച്ചാാണ്്. ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയോ�ോടുള്ള ഈ
യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി അങ്ങനെ� ഉത്തരാാധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയോ�ോടുള്ള ഒരു സ്വാാ�ഗതഗീീതംം കൂടിിയാായിിത്തീീ
രുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�.

ഉപസംംഹാാരംം
ആധുനിികതയുടെെ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുംം ലോ�ോകവീീക്ഷണത്തിിനുംം നിിർണ്ണാായകത്വവമുണ്ടാായിിരുന്ന ഒരു
കാാലഘട്ടംം പിിന്നിിട്ട്് മലയാാളകവിിത ഉത്തരാാധുനിികമാായ പുതുഘട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് ഇന്ന്് പ്രവേ�ശിി
ച്ചിിരിിക്കുന്നു. എങ്കിിലുംം ഈ പുതുഘട്ടത്തിിന്റെ� പ്രമേ�യഘടകങ്ങളെ�യുംം ചർച്ചാാവിിഷയങ്ങളെ�യുംം
ഭാാവുകത്വവഘടനയെ�യുംം നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിൽ ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ പിിൻവാാങ്ങലിിനോ�ോ
ടുള്ള പ്രതിികരണങ്ങൾക്ക്് വലിിയ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രന്റെ� ‘വിിട’ എന്ന കവിിതയിിൽ
ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെ പിിൻവാാങ്ങൽ എപ്രകാാരംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നു പരിിശോ�ോധിി
ക്കാാനാാണ്് ഈ പഠനത്തിിൽ ശ്രമിിച്ചത്്.
കേ�രളീീയ ആധുനിികതയുടെെ സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക അന്തരീീക്ഷവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചിില
ബിംം�ബങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ�
യുംം പിിൻവാാങ്ങൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് കവിി. ഉത്തരാാധുനിിക രചനാാസങ്കേ�തങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ
യാാത്രാാദൃശ്യയങ്ങളുടെെ രൂപസ്വവഭാാവംം സ്വീീ�കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തൽ കവിി നടത്തിി
യിിരിിക്കുന്നത്്. പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തിിന്റെ� വിിടവാാങ്ങൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനാായിി പ്രതീീകങ്ങളുടെെ
ഉപയോ�ോഗത്തെ�ക്കൂടിി കവിി തന്റെ� രചനാാതന്ത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കുന്നു. ഈ പ്രതീീകങ്ങൾ ആധുനിി
കതയുടെെ കൂടുതൽ മൂർത്തമാായ ചിില ഭൗ�തിികഘടകങ്ങളെ�യുംം, ഒപ്പംം അവ രൂപപ്പെ�ടുന്ന കൂടുതൽ
വിിശാാലമാായ സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തേ�യുംം ഒരേ�സമയംം കുറിിക്കുന്ന ഇരട്ടമാാനങ്ങളുള്ള സൂചക
ധർമ്മമാാണ്് നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്.
യേ�ശുദാാസ്്, വൈൈദ്യുുതിിബോ�ോർഡിിന്റെ� കമ്പിിക്കാാലുകൾ, ചെ�ങ്കൊ�ൊടിികളുംം ജാാഥകളുംം, തീീവണ്ടിി,
സിിനിിമാാക്കൊ�ൊട്ടക, നെ�ൽപ്പാാടങ്ങൾ, വാായനശാാലകൾ, റേ�ഷൻ കടകൾ എന്നിിവയാാണ്് കവിി
പ്രതീീകങ്ങളാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ആധുനിികബിംം�ബങ്ങൾ. ഈ ബിംം�ബങ്ങളിിലൂടെെ ഒന്നാാമതാായിി
കവിി ഇവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മൂർത്തമാായ ആധുനിികയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളുടെെ പിിൻവാാങ്ങൽ അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. രണ്ടാാമതാായിി, ഇവയിിലൂടെെ ധ്വവനിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സംംസ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തിിന്റേ�യുംം
മൂല്യയഘടകങ്ങളുടെെയുംം പ്രസക്തിിനഷ്ടംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. വ്യയക്തിിപരവുംം സ്വവകാാര്യയവുംം ആന്തരിികവുംം
ജനാാധിിപത്യാാ�ധിിഷ്്ഠിിതവുമാായ ആസ്വാാ�ദനമണ്ഡലംം, കേ�രളീീയ നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� ആശയപരിി
സരംം, ഇടതുപക്ഷ വിിമോ�ോചനരാാഷ്ട്രീീയംം, ദേ�ശീീയതയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം, ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ�
ഭാാവുകത്വവമണ്ഡലംം, കർഷകസമരങ്ങളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ഉള്ളടക്കംം, സമൂഹപുരോ�ോഗതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
സങ്കല്പംം, സമത്വാാ�ദർശംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ആധുനിികമൂല്യയഘടകങ്ങളുടെെ പിിൻവാാങ്ങലാാണ്് ഈ
രീീതിിയിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുന്നത്്.
തീീവ്രമാായ നഷ്ടബോ�ോധത്തെ�യോ�ോ അസ്തിിത്വവദുഃഃഖത്തെ�യോ�ോ ഉള്ളടക്കംം ചെ�യ്യാാത്ത, ഉപരിി
തലബദ്ധവുംം സൂചകസ്വവഭാാവംം മാാത്രമുള്ളതുമാായ ഗൃഹാാതുരത്വവത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവമാാണ്് കവിിയുടെെ
സ്് മൃതിിദൃശ്യയങ്ങൾക്കുള്ളത്് . ഉത്തരാാധുനിികതയോ�ോടുള്ള അതൃപ്തിിയോ�ോ ആധുനിികമൂല്യയങ്ങളെ�
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തിിരിികെ�പ്പിിടിിക്കാാനുള്ള വാാഞ്ഛയോ�ോ കവിിയുടെെ വിിടപറയലിിൽ പ്രകടമാാകുന്നിില്ല. സൂചകമാാത്രവുംം
ഉപരിിതലബദ്ധവുമാാണ്് കവിിയുടെെ യാാത്രാാമൊ�ൊഴിിയുംം. ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുംം പ്രതീീകാാത്മകമൂ
ല്യയവുംം മാാഞ്ഞുതുടങ്ങുകയുംം, ചിിഹ്നമൂല്യയത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവരിികയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഉത്തരാാധുനിിക
സന്ദർഭത്തിിൽ നിിലയുറപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിി തന്റെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലുകൾ നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്. ഈ
പുതിിയ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയാാണ്് കവിിയുടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലുകളെ� സംംഭവ്യയമാാക്കുന്നതുംം നിിർണ്ണയിിക്കു
ന്നതുംം. പിിൻവാാങ്ങിി മറയുന്ന ആധുനിികമൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് കവിി കുറിിക്കുന്ന യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി, അങ്ങനെ�
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ പുതിിയ മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുള്ള സ്വാാ�ഗതക്കുറിിപ്പു കൂടിിയാായിിത്തീീരുന്നു.

കുറിിപ്പുകൾ
1 പ്രതീീകാാത്മകമൂല്യയത്തെ�യുംം ചിിഹ്നമൂല്യയത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ജീീൻ ബോ�ോദ്രിിയാാഡിിന്റെ� ആശയങ്ങൾ റിിച്ചാാഡ്് ജെ�.ലെ�യ്്ൻ
ബോ�ോദ്രിിയാാഡിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തന്റെ� പുസ്തകത്തിിൽ വിിശദമാായിി ചർച്ചചെ�യ്യുന്നു (2000).

2. വിിട

“യേ�ശുദാാസ്്!
മലയാാളത്തിിൻ സൗൗമ്യയകാാമുക ശബ്ദമേ�,
വാാഗർത്ഥങ്ങളിിണക്കിിനെ�യ്ത
പാാട്ടിിൻ കസവുഞൊ�ൊറിികളേ�...
... ...
കൈൈവീീശിിനിിൽക്കുമോ�ോർമ്മകളേ�...
അകന്നകന്നു പോ�ോകുന്തോ�ോറുംം
ചെ�റുതാായ്ത്തീീരുംം വലിിപ്പങ്ങളേ�...
പൂരംം കഴിിഞ്ഞുമടങ്ങുംം
പൂതങ്ങളേ�...”

3 ‘അനുഭൂതിികളുടെെ ചരിിത്രജീീവിിതംം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലുൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുള്ള പഠനത്തിിൽ ഡോ�ോ.സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം
കേ�രളീീയ ആധുനിികതയുടെെ സവിിശേ�ഷമാായ സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക അന്തരീീക്ഷത്തിിന്റെ�യുംം മൂല്യയവ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം

പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ യേ�ശുദാാസിിന്റെ� ഗാാനഗന്ധർവ്വപദവിിയെ� വിിശദമാായിി അപഗ്രഥിിക്കുന്നു (2016).

ഗ്രന്ഥസൂചിി

രാാജശേ�ഖരൻ, പിി.കെ�, 1999 : ‘അന്ധനാായ ദൈൈവംം: മലയാാള നോ�ോവലിിന്റെ� നൂറ്് വർഷങ്ങൾ’, കോ�ോട്ടയംം, ഡിി.സിി.ബുക്ക്്സ്്.
രാാമചന്ദ്രൻ, പിി.പിി, 2015: ‘പിി.പിി. രാാമചന്ദ്രന്റെ� കവിിതകൾ’, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, മാാതൃഭൂമിി ബുക്ക്്സ്്.
സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം, 2016: ‘അനുഭൂതിികളുടെെ ചരിിത്രജീീവിിതംം’, തിിരുവനന്തപുരംം, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്.
Barry, Peter, 2009: ‘Beginning Theory’, Manchester, Manchester University Press.
Lane, Richard. J, 2000: ‘Jean Baudrillard’, London, Routledge.

ജോ�ോബിിൻ എൻ.ബിി.
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിലെ� ആമ്പല്ലൂർ സ്വവദേ�ശംം. തലയോ�ോലപ്പറമ്പ്് ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡ്്
കോ�ോളേ�ജിിൽ ഡിിഗ്രിിയുംം പിി.ജിി.യുംം പൂർത്തിിയാാക്കിി. ഇപ്പോ�ോൾ കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത
സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷണവിിദ്യാ�ാർത്ഥിി.

ദലിിത്് സ്ത്രീീ അനുഭവംം: വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ
അഞ്ജലിി എ.

ഗവേ�ഷക, കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല

ദലിിത്് എഴുത്തിിൽ സജീീവമാായ ഇടപെ�ടുന്ന വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് ദലിിതർ ഇന്ന്് അനുഭവിിക്കുന്ന
ദുരിിതങ്ങളുംം അധിികാാരംം,ജാാതിി എന്നിിവ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സംംഘർഷങ്ങളുംം കവിിതകളിിൽ വിിഷയമാാക്കു
ന്നു. ഉപരിി മധ്യയവർക്കാാരിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്ത ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ നയിിക്കുന്നവരാാണ്് ദലിിതർ. ഇക്ക
ണോ�ോമിിക്് സർവ്വേ�യുടെെ 2015ലെ� വാാർത്തകൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഉപരിി/മധ്യയവർഗ ജീീവിിതത്തെ�
അലട്ടുന്ന പ്രധാാന പ്രശ്നങ്ങളിിൽ ഒന്ന്് പെ�ട്രോ�ോൾ, ഡീീസൽ തുടങ്ങിിയവയുടെെ വിിലവർദ്ധനയാാണെ�
ന്ന്് കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം. എന്നാാൽ ദലിിതരിിൽ പലരുംം ഇന്ന്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുശേ�ഷവുംം താാഴ്ന്ന
വേ�തനവുംം കൃഷിിയിിടങ്ങളിിലുംം അടിിസ്ഥാാന ആവശ്യയങ്ങൾ പോ�ോലുമിില്ലാാത്ത ജീീവിിതാാവസ്ഥകളാാണ്്
നേ�രിിടുന്നത്്. സന്തോ�ോഷംം ഉണർത്തുന്ന ഭാാവതലമല്ല വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളിിലുള്ളത്്. നിിലവിിളിി
കൾക്കുംം പരാാതിികൾക്കുംം പകർത്താാനാാകാാത്ത നിിലനിില്പിിന്റെ� നിിശബ്ദ വേ�ദനകളാാണ്് കവിിതക
ളിിലൊ�ൊക്കെ�യുംം നിിറയുന്നത്്. സ്വവപ്നങ്ങളിിൽ പോ�ോലുംം ഇല്ലാായ്മയുടെെ ആവർത്തനങ്ങൾ മാാത്രമാാകുന്ന
ഒരു കാാലത്തിിനെ�തിിരെെയുള്ള കണ്ണീീർ തീീയാാണ്് ഇതിിൽ തിിളയ്ക്കുന്നത്് (കെ�.ഇ.എൻ., 2015:9-10).
മധ്യയവർഗ ജീീവിിതവുംം ദലിിത്് ജീീവിിതവുംം ഒരുപോ�ോലെ� വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് തന്റെ� കവിിതകളിിൽ
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. രണ്ടു ജീീവിിതങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സമാാണ്് ഇവർ വാായനക്കാാർക്ക്്
മുമ്പിിൽ തുറന്നുവയ്ക്കുന്നത്്.അടുക്കളയിില്ലാാത്ത വീീട്്,അമ്മ ഒരു കാാല്പനിിക കവിിതയല്ല,പകർത്തിി
യെ�ഴുത്ത്് എന്നിിവ വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� പ്രധാാന കവിിതാാസമാാഹാാരങ്ങളാാണ്്. സമകാാലിിക
സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ ഈ സമാാഹാാരങ്ങൾ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട വിിഷയങ്ങളാാണ്് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നത്്.
ദലിിത്് അനുഭവംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്് വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റേ�ത്്. മുഖ്യയധാാരയിിൽ നമ്മൾ
കാാണുന്ന ഇടങ്ങളിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം വ്യയത്യയസ്തമാായിി അരിികിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റിി നിിർത്തിിയിിരിിക്കുന്നവരുടെെ
രുചിികളുംം ഗന്ധങ്ങളുമാാണ്് ഇവരുടെെ കവിിതകളിിൽ നിിറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നത്്. ഇവയൊ�ൊന്നുംം കാാല്പനിി
കമോ�ോ വൈൈകാാരിികമോ�ോ ആയ അനുഭവങ്ങളല്ല. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധമാായ വശങ്ങളാാണ്്
വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്.വ്യയക്തിിപരവുംം ചുറ്റുപാാടുകളിിലുള്ള വരുടെെ അനുഭവങ്ങളുമാാണ്്
കവിിതകളിിൽ വിിജിില പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്്.
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ദലിിത്് സ്ത്രീീ അനുഭവംം
അനുഭവംം എന്ന പദത്തിിന്് പ്രത്യയക്ഷജ്ഞാാനംം,പരീീക്ഷിിച്ചുളവാായ ജ്ഞാാനംം, പ്രതിിഫലംം, ആദാായംം,
ആനന്ദംം, സുഖാാനന്ദങ്ങൾക്ക്് പാാത്രമാാകൽ എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്് ശബ്ദതാാരാാവലിി അർത്ഥംം നൽകു
ന്നത്്. സവർണ്ണ/മുഖ്യയധാാര കവിിതകളിിൽ കടന്നുവരുന്ന അനുഭവലോ�ോകമല്ല ദലിിത്് കവിിത ആവിി
ഷ്ക്കരിിക്കുന്നത്്.മുഖ്യയധാാര ജനവിിഭാാഗങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തവുംം സങ്കീീർണവുമാാണ്് ദലിിത്്
അനുഭവംം.വർത്തമാാനകാാല ജീീവിിതംം മാാത്രമല്ല ദലിിത്് അനുഭവംം.ഒരു പൗൗരാാണിിക ജനത എന്ന
നിിലയ്ക്ക്് അവരുടെെ അനുഭവങ്ങളുടെെ ചരിിത്രപരത പ്രധാാന ഘടകമാാണ്് (കെ�.സിി. പുരുഷോ�ോത്തമന്റ,
2008: 255). വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� കവിിതകളെ� മറ്റുകവിിതകളിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്് അതിിന്റെ�
അനുഭവതലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള ആവിിഷ്ക്കാാരമാാണ്്.മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്് ഇവർ
കവിിതകളിിൽ വിിഷയമാാക്കുന്നത്്.മറ്റുവിിഭാാഗങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തവുംം സങ്കീീർണവുമാാണ്്
ദലിിത്് അനുഭവംം.മതാാധിികാാരങ്ങൾ ദലിിതന്റെ� ജീീവിിത സന്ദർഭങ്ങളെ� എങ്ങനെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു
എന്നത്് സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥിിതിിയ്ക്കുള്ളിിലെ� പ്രധാാന പ്രശ്നമാാണ്്.ഈ പ്രശ്നംം വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ�
കവിിതകളിിൽ കണ്ടെ�ത്താാൻ സാാധിിക്കുംം.
വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� കവിിതകൾ പുതുദലിിത്് കവിിതകളാാണ്്. പുതുമലയാാള കവിിതകളെ�
കുറിിച്ച്് വിിശദീീകരിിക്കുന്ന ഭാാഗത്ത്് മധ്യയവർഗ വരേ�ണ്യയ സ്ത്രീീയനുഭവങ്ങളുടെെ ജാാലക കാാഴ്ചകളിിലുംം
അവരുടെെ പ്രണയ നോ�ോവലുകളിിലുംം നന്നാായിി അഭിിരമിിച്ചിിരുന്ന മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ദലിിത്്
സ്ത്രീീകളുടെെ കുതറലുകൾക്കുംം ആത്മനൊ�ൊമ്പരങ്ങൾക്കുംം ഇടംം ലഭിിക്കുന്നത്് പുതുകവിിതയിിലാാണെ�ന്നു
കാാണാംം�.വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് ദലിിത്് സ്ത്രീീയനുഭവത്തിിന്റെ� പൊ�ൊള്ളുന്ന കാാഴ്ചകൾ തന്റെ� കവിിതയിിൽ
ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് (രാാജേ�ഷ്് ചിിറപ്പാാട്്, 2013:108). ഇത്തരംം സ്ത്രീീയനുഭവങ്ങൾക്ക്് പുറമെെ ദലിിതരുടെെ
ഇടയിിൽ നിിൽക്കുന്ന ലിംം�ഗവിിവേ�ചനവുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ദാാരിിദ്ര്യംം�, പ്രണയംം, വിിശപ്പ്്
എന്നീീ പൊ�ൊതുമനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങൾ ജാാതിി അധിികാാര തലങ്ങൾക്കകത്തുവെ�ച്ച്് വാായിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്
ഈ കവിിതകൾ മുഖ്യയധാാര കവിിതകളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടുന്നത്്.അസുന്ദരമെെന്നുംം അശ്ശീീകരമെെ
ന്നുംം കരുതിി മാാറ്റിി വെ�ച്ച ആദിിദ്രാാവിിഡ വംംശ പാാരമ്പര്യയങ്ങളുടെെ ശക്തിി ഈ വരിികളിിൽ തുടിിക്കുന്നു.
അത്് കാാണാാതിിരിിക്കുന്നത്് കണ്ണടച്ച്് ഇരുട്ടാാക്കലാാണ്് (കെ�.സിി.പുരുഷോ�ോത്തമൻ, 2008:242).ഈ
അഭിിപ്രാായംം വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� കവിിതകൾക്ക്് യോ�ോജിിക്കുന്നതാാണ്്. ഇവിിടെെ വിിജിില ചിിറപ്പാാടിി
ന്റെ� കവിിതകളിിൽ ദലിിത്് അനുഭവംം എങ്ങനെ� കടന്നുവരുവെ�ന്നുംം മുഖ്യയധാാരാാ കവിിതകളിിൽ നിിന്ന്്
ഇവ എങ്ങനെ� വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ട്് നിിൽക്കുന്നു എന്നുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു.
മലയാാളത്തിിൽ നിിരവധിി കവിിതകളിിൽ സ്ത്രീീയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കാാല്പനിികമാായുംം
അല്ലാാതെ�യുംം മുഖ്യയധാാര കവിിതകൾ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇതിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായ സ്ത്രീീ ജീീവിിതങ്ങ
ളാാണ്് വിിജിില ചിിറപ്പാാട്് അവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്.മുഖ്യയധാാര ജീീവിിതങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി ദലിിത്്
സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിലെ� അമ്മ,അടുക്കള തുടങ്ങിിയ ബിംം�ബങ്ങളെ� കാാല്പനിികതയിിൽ നിിന്ന്് വേ�ർപെ�ടുത്തിി
സമകാാലിിക ദലിിത്് ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നു.
മുഖ്യയധാാരാാ/സർവണ കവിിതകളിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ ജീീവിിതങ്ങളുംം അവരുടെെ
പ്രശ്നങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് ദലിിത്് സ്ത്രീീജീീവിിതംം.ദലിിത്് സ്ത്രീീകൾ ജനനംം മുതൽ ജാാതീീയമാായുംം
ലിംം�ഗപരമാായുംം വിിവേ�ചനങ്ങൾ അനുഭവിിക്കുന്നവരാാണ്്.
ആധുനിികാാനന്തര കവിിതയിിൽ അനിിത തമ്പിി, വിി.എംം. ഗിിരിിജ എന്നിിവരുടെെ രചനകൾ
സ്ത്രീീയവസ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ചുംം സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള ആഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്്. വിിജയലക്ഷ്മിി സ്ത്രീീകൾ
തമ്മിിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സഖീീത്വംം� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു (ജിി ഉഷാാകുമാാരിി, 2013:80-82). വീീട്ടിിനുള്ളിിലെ�
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അടുക്കളകളിിലുംം ഓഫീീസ്് ജീീവിിതത്തിിലുംം ഒതുങ്ങിി കഴിിയുന്നവരാാണ്് മുഖ്യയധാാര സാാഹിിത്യയത്തിിലെ�
സ്ത്രീീകൾ. എന്നാാൽ ഇതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി ദലിിത്് സ്ത്രീീകളുടേ�ത്് അധ്വാാ�നത്തിിൽ കഴിിയുന്ന
ജീീവിിതമാാണ്്.മണ്ണിിൽ വളംം ചേ�ർക്കുക, ഞാാറു പറിിച്ചുനടുക,തെ�ങ്ങോ�ോലകളുംം പാായകളുംം നെ�യ്യുക,
കൈൈവേ�ലകൾ ചെ�യ്യുക തുടങ്ങിിയ ജോ�ോലിികളിിലാാണ്് ദലിിത്് സ്ത്രീീ വ്യാാ�പരിിക്കുന്നത്് (ജെ�.ദേ�വിിക,
2011: 45).ദലിിത്് സ്ത്രീീകൾ ഭൂരിിഭാാഗവുംം അസംംഘടിിത തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളിിൽ തൊ�ൊഴിിലെ�ടുക്കുന്ന
വരാാണ്്. പരമ്പരാാഗത തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളിിൽ നിിന്ന്് മാാറാാൻ ജാാതിി ഇവരെെ അനുവദിിക്കുന്നിില്ല.
ചിിത്രലേ�ഖ ഓട്ടോ�ോ തൊ�ൊഴിിലാാളിിയാായപ്പോ�ോൾ ഇവർക്കെ�തിിരെെ ജാാതിി സദാാചരങ്ങൾ ആരോ�ോപിി
ക്കപ്പെ�ട്ട വാാർത്തകൾ മാാധ്യയമങ്ങളിിൽ ചർച്ചാാവിിഷയമാായിിരുന്നു. ഇത്തരത്തിിലുള്ള അവസ്ഥകൾ
ക്കെ�തിിരെെയുള്ള പോ�ോരാാട്ടങ്ങളിിൽ ദലിിത്് സ്ത്രീീ സജീീവമാായിി രംംഗത്തുണ്ട്്. സൂക്ഷ്മ പരിിശോ�ോധനയിിൽ
മിിക്ക സമരങ്ങളുംം ദലിിതരുംം ദലിിത്് സ്ത്രീീകളുംം മുൻകൈൈയെ�ടുത്ത്് ആരംംഭിിക്കുന്നതാാണ്്. കഴിിഞ്ഞ
ഒരു ദശാാബ്ദമാായിി കേ�രളത്തിിൽ നടക്കുന്ന ഭൂസമരങ്ങളങ്ങളുടെെയുംം പരിിസ്ഥിിതിി സമരങ്ങളുടെെയുംം
ശക്തിി ദലിിത്് സ്ത്രീീകളുംം ആദിിവാാസിി സ്ത്രീീകളുമാാണ്് (രേ�ഖാാരാാജ,്് 2012: 59).
വരേ�ണ്യയ സ്ത്രീീകൾക്ക്് ലഭിിച്ചിിരുന്ന വിിനോ�ോദവേ�ളകളുംം വിിശ്രമ സമയങ്ങളുംം അവർക്കുള്ള
സുരക്ഷയുംം തീീരെെയിില്ലാാതെ� ഒരിിക്കലുംം തീീരാാത്ത അധ്വാാ�നത്തിിൽ കഴിിഞ്ഞ ജീീവിിതങ്ങളാായിിരുന്നു
ദലിിത്് സ്ത്രീീകളുടേ�ത്്. പൂന്തോ�ോട്ടംം നമ്പൂതിിരിി പണിിയെ�ടുത്ത്് കുടിിയിിലേ�ക്കോ�ോടുന്ന ദലിിത്് സ്ത്രീീ ചിിത്രംം
അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സ്ത്രീീയുടെെ അധ്വാാ�നമഹത്വവമോ�ോ കഷ്ടതകളോ�ോ കവിിയെ� അലട്ടിിയിിരു
ന്നിില്ല. ഇവിിടെെ വസ്തുവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട നോ�ോട്ടംം മാാത്രമാാണ്് ദൃശ്യയമാാകുന്നത്് (പിി.ലിിസ, 2012: 15421547). വടക്കൻ പാാട്ടിിൽ നാാടുവാാഴിിയുടെെ ആക്രമണത്തിിൽ നിിന്ന്് ചാാരിിത്ര്യംം� സംംരക്ഷിിച്ച പൂമാാതൈൈ
പൊ�ൊന്നമ്മ തുടങ്ങിിയ കരുത്തേ�റിിയ ബിംം�ബങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.ദാാരിിദ്ര്യംം�, പീീഡനംം എന്നിിവ
ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ അനുഭവിിച്ചത്് ദലിിത്് സ്ത്രീീകളാാണ്്. അമ്മ പുല്ലു വിിറ്റുകിിട്ടുന്ന ചെ�റിിയ തുകകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
രാാത്രിിയിിലേ�ക്കുള്ള ആഹാാരസാാധനങ്ങൾ വാാങ്ങിിയിിരുന്നത്് (കെ�.കെ�. കൊ�ൊച്ച്്, 2015: 13).പൂമാാതൈൈ
പൊ�ൊന്നമ്മ മുതലാായ മിിത്തുകൾ വിിജിില അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ മിിത്തുകൾ മുഖ്യയധാാര കവിിത
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നിില്ല. മഴയാാട്ടംം എന്ന കവിിതയിിൽ
വാാളുലച്ച
പൂമാാതൈൈ പൊ�ൊന്നമ്മ
ദലിിത്് സ്ത്രീീയുടെെ ശക്തിിയുടെെ സൂചകമാാണ്് ഈ കവിിതയിിൽ പൂമാാതൈൈ പൊ�ൊന്നമ്മ.ഇത്തരംം
മിിത്തുകൾ ദലിിത്് കവിിതയിിൽ മാാത്രമാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.മുഖ്യയധാാര കവിിതകളിിൽ ഉപയോ�ോ
ഗിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ ശക്തിിബിംം�ബങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാാണിിത്്.മുൻപേ� പറന്നവർ എന്ന കവിിതയിിൽ
എന്നിിട്ടുംം എനിിക്കുമുമ്പേ�
അമ്മയ്ക്കിിതൊ�ൊക്കെ�
പ്രവർത്തിിപ്പിിക്കാാനറിിയാംം�..
കാാരണംം
ജാാനു എന്ന
വേ�ലക്കാാരിിയാാണവർ
അസംംഘടിിത തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലയിിലെ� വേ�ലക്കാാരിിയെ�യാാണ്് ഇവിിടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഒന്നു
നിിവരണമെെന്നുംം സ്നേ�ഹസ്പർശത്തിിൽ കുളിിരണിിയണമെെന്നുംം മോ�ോഹിിക്കുന്ന,തിിരിിക്കിിലുംം അവഗ
ണനകളിിലുംം വേ�വുന്ന അടിിമ ജീീവിിതമാാണ്് വിിജിില ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്് (കെ�.ഇ.എൻ., 2015: 11).
അടുക്കളയിിൽ കൈൈക്കലത്തുണിികളാായിി മാാറ്റപ്പെ�ടുന്ന ദലിിത്് സ്ത്രീീ അവസ്ഥകളാാണ്് കവിി അവത
രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.മുഖ്യയധാാര സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� സ്ത്രീീകൾ ഇത്തരത്തിിലുള്ള തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളിിൽ
വ്യാാ�പരിിക്കുന്നിില്ല.വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ സ്വവന്തംം വീീടിിന്റെ� അടുക്കള ജോ�ോലിികളെ�ല്ലാം�ം
ചെ�യ്യുന്ന സ്ത്രീീയുംം എന്നാാൽ ഇതൊ�ൊന്നുംം ശ്രദ്ധിിക്കാാതെ� രാാമാായണംം വാായിിക്കുന്ന ഭർത്താാവിിനെ�യുംം
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അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ജാാതിിയാാണ്് ദലിിത്് സ്ത്രീീകളെ� പ്രത്യേ�േക ജോ�ോലിികളിിലേ�ക്ക്് ഒതുക്കിി നിിർത്തുന്നത്്.
സാാവിിത്രിി രാാജീീവന്റെ� ‘ഐറ്റംം ഡാാൻസ്് ’ എന്ന കവിിത വനിിതാാമാാസിികകൾ വാായിിച്ചിിരിിക്കുന്ന
മുഖ്യയധാാരാാ സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നു.വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ ‘ആട്ടംം’ എന്ന
കവിിത അടുക്കളയിിൽ നിിന്ന്് അരങ്ങത്തേ�ക്ക്് ടിി വിി കാാണാാൻ എത്തുന്ന സ്ത്രീീയെ� അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നു.ലെ�വൽ എന്ന കവിിതയിിൽ
ആശുപത്രിി വരാാന്തയിിൽ
ക്യൂൂ നിിന്ന്്
കുഴഞ്ഞുവീീഴുന്നവളിിൽ നിിന്ന്്
കടത്തിിണ്ണയുടെെ
ആശുപത്രിി വരാാന്തയിിൽ ക്യൂൂ നിിന്ന്് കുഴഞ്ഞുവീീഴുന്നവളുടെെ കാാഴ്ചയാാണ്് കവിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
അസംംഘടിിത മേ�ഖലകളിിൽ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ ജോ�ോലിിചെ�യ്യുന്ന ദലിിത്് സ്ത്രീീകൾക്ക്് വേ�തനംം കുറവാാണ്്.
വീീട്ടിിലുംം തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലകളിിലുംം കൂടുതൽ സമയംം പണിിയെ�ടുക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നതുകൊ�ൊണ്ടുംം പോ�ോഷ
കാാഹാാരക്കുറവു മൂലംം ഉണ്ടാാകുന്ന അനാാരോ�ോഗ്യയവസ്ഥയുംം ഇവിിടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.സാാവിിത്രിി
രാാജീീവന്റെ� ‘ഭദ്രംം’ എന്ന കവിിതയിിൽ രോ�ോഗബാാധിിതയാായ സ്ത്രീീയെ�കുറിിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട്്.

അമ്മ
അമ്മ എന്ന പ്രമേ�യംം മുഖ്യയധാാര കവിിതകളിിൽ ആവർത്തിിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാാണ്്. അതുപോ�ോലെ� ദലിിത്്
കവിിതകളിിലുംം ഇത്് നിിരന്തരംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. മുഖ്യയധാാര കവിിതകൾ അമ്മയെ� വൈൈകാാരിിക
തലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. പെ�ൺകുട്ടിി അമ്മയാായിി മാാറുമ്പോ�ോൾ സാാമൂഹിികവുംം
വൈൈകാാരിികവുമാായിി ഉണ്ടാാകുന്ന മാാറ്റത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ബാാലാാമണിിയമ്മ,സുഗതകുമാാരിി,വിിജയ
ലക്ഷ്മിി എന്നിിവരുടെെ രചനകൾ പറയുന്നത്്.സാാവിിത്രിി രാാജീീവന്റെ� ‘അമ്മയെ� കുളിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ’
വൈൈകാാരിികതലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സംംസാാരിിക്കുന്നത്്. രോ�ോഗബാാധിിതയാായ അമ്മ മകളുടെെ
കിിളിിക്കൊ�ൊഞ്ചൽ ആസ്വവദിിച്ച്് കിിടക്കുന്ന കാാഴ്ചകൾ പൊ�ൊതുവെ� മുഖ്യയധാാര കവിിതകളുടെെ അനുഭവല
മാാണ്്. വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളിിലെ� അമ്മമാാർ ജാാതിിയുടെെ പേ�രിിൽ അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വിിശപ്പ്്
സഹിിച്ച്് തന്റെ� കുട്ടിികളെ� നോ�ോക്കാാൻ കഷ്ടപ്പെ�ട്ട്് കടത്തിിൽ മുങ്ങിി ജീീവിിച്ച്് മറ്റുള്ളവരുടെെ അടുക്ക
ളയിിൽ പണിിയെ�ടുക്കുന്നവരാാണ്്. ദലിിത്് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� പുതിിയൊ�ൊരു അനുഭവമാാണ്് അമ്മ
എന്ന പ്രതീീകംം (കെ�.സിി.പുരുഷോ�ോത്തമൻ, 2008: 183). ഇത്് വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളിിൽ കടന്നു
വരുന്നുണ്ട്്.അമ്മ ഒരു കാാല്പനിിക കവിിതയല്ല എന്ന കവിിതയിിൽ
ഇന്നാാട്ടിില്് ശുദ്ധ ബിി.പിി എല്ലുകാാർ
റേ�ഡിിയോ�ോല്്
സംംസ്കൃതവാാർത്ത കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോൾ
അമ്മ അത്് പൂട്ടിിവയ്ക്കാാൻ പറഞ്ഞ്്
പണിിക്കിിറങ്ങുന്നു
ദലിിത്് കവിിതകളിിലെ� അമ്മ വീീട്ടുജോ�ോലിികൾ മാാത്രംം ചെ�യ്യുന്നവരല്ല.പുറംം പണിികൾ കൂടിി ചെ�യ്യുന്നു
ണ്ട്്.രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിിയുടെെ ‘കണ്ടത്തിി’ എന്ന കവിിതയിിലെ� അമ്മ വിിശന്ന്് തെ�രുവിിൽ സ്വവന്തംം
മക്കളെ� പോ�ോറ്റാാൻ പുറംം പണിികൾ ചെ�യ്ത്് ജീീവിിക്കുന്നവളാാണ്്.ആഢ്യയഭാാഷയാായ സംംസ്കൃതംം തിിരസ്ക്ക
രിിച്ച്് ദലിിതർക്ക്് അവരുടെെ ജീീവിിതമുണ്ടെ�ന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുകയാാണ്് പാാടത്ത്് പണിിക്കിിറങ്ങുന്ന അമ്മ.
ദലിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം സംംസ്കൃതംം തിിരസ്കരിിച്ച്് എല്ലാാവർക്കുംം മനസ്സിിലാാകുന്ന ഭാാഷയിിൽ സാാഹിി
ത്യയത്തെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നു.സംംസ്കൃത വാാർത്ത കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോൾ പൂട്ടിിവ്്ച്ച്െെ� പണിിക്കിിറങ്ങാാൻ പറയുന്ന
അമ്മയ്ക്കുംം അവരുടെെ ഭാാഷയ്ക്കുംം സൗൗന്ദര്യയമുണ്ട്്. മുഖ്യയധാാര ജീീവിിതത്തിിലെ� അമ്മ ഓഫീീസ്്,അടുക്കള
ജോ�ോലിികളിിൽ മാാത്രംം ഒതുങ്ങിി ജീീവിിക്കുന്നു. സാാവിിത്രിി രാാജീീവന്റെ� ‘കണക്കിിൽപ്പെ�ടാാത്തവർ’ എന്ന
കവിിതയിിൽ വിിളവെ�ടുപ്പ്് നടക്കാാത്ത കണ്ടത്തിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങുന്ന അമ്മയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.

210

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi
Volume I number 3

വിിജിില പാാടത്ത്് പണിിക്കിിറങ്ങുന്ന അമ്മയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ സാാവിിത്രിി തന്റെ� കണ്ടത്തിിൽ
മരിിച്ചിിട്ടുംം ജീീവിിച്ചിിട്ടുമിില്ലാാത്ത കണക്കിിൽപ്പെ�ടാാത്ത കർഷകരുടെെ യോ�ോഗത്തിിൽ പ്രാാർത്ഥനാാഗാാനംം
ആലപിിക്കാാൻ ഇറങ്ങുന്ന അമ്മയെ�യാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

അടുക്കള
വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളിിലെ� അടുക്കളകൾ സവിിശേ�ഷമാായ സ്ഥലരൂപകമാാണ്്. സ്ത്രീീയുടെെ സ്വാാ�കാാ
ര്യയതയുടെെ ഒരു ബിംം�ബമാാണ്് അടുക്കള. മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ‘ചതുപ്പുനിിലംം’,’പഴയ പാാവക്കുട്്’ മുതലാായ
കവിിതകളിിൽ ഭാാരതീീയ കുടുംംബിിനിിയുടെെ ക്ലേ�ശപൂർണമാായ ഗൃഹചര്യയകൾ വ്യംം�ഗ്യയത്തോ�ോടെെയുംം വ്യയ
സനത്തോ�ോടെെയുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു.സ്ത്രീീ രചനയിിലെ� ബിംം�ബമാായ സ്പൂൺ ശാാരീീരിികതയുടെെയുംം
കാാമോ�ോദ്ദീീപകമാായ സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം പ്രതീീകമാാണ്് (രശ്മിി ബിിനോ�ോയ്്, 2008: 46-47).
വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ അടുക്കളയിിൽ മറ്റാാരുംം സഹാായിിക്കാാനിില്ലാാതെ� കഴിിയുന്ന
സ്ത്രീീജീീവിിതംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. സാാവിിത്രീീ രാാജീീവന്റെ� ‘വീീട്് ’ വീീടുവിിട്ടുനടന്ന്് തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ
കവിിയെ� കൈൈനീീട്ടിി അടുക്കളയ്ക്കകത്താാക്കിി വാാതിിൽ ചാാരുന്ന കാാഴ്ചകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ദലിിത്്
സ്ത്രീീകളുടെെ ഇടയിിൽ വേ�ലക്കാാരിികളാാണ്് ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ അടുക്കളയിിൽ ഇടപെ�ടുന്നത്്. മുഖ്യയധാാര
ജീീവിിതത്തിിലെ� അടുക്കള പുകയിില്ലാാത്ത ഇലക്ട്രോ�ോണിിക്് അടുപ്പുകളുംം ടൈൈലുകളുംം സിിങ്കുകളുമുള്ളവ
യാാണ്്. ഇതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് വിിറകുടുപ്പുകളുംം കരിിപുരണ്ട പാാത്രങ്ങളുമുള്ള ദലിിത്് ജീീവിിതംം.
എന്നാാൽ ഈ ജീീവിിതത്തിിനുംം സൗൗന്ദര്യയമുണ്ടെ�ന്ന്് ദലിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രംം പറയുന്നു.ഈ അടുക്കള
ജീീവിിതംം വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
ലെ�വൽ എന്ന കവിിതയിിൽ
പുകയാാത്ത വീീടിിന്റെ�
അടുക്കളയിിലെ�ത്താംം�.
കടത്തിിണ്ണയുംം
കഞ്ഞിിപ്പുരയുംം
ഇവിിടെെ പുകയാാത്ത വീീടുംം അടുക്കളയുംം കഞ്ഞിിപ്പുരയുംം ദലിിതരനുഭവിിക്കുന്ന സവിിശേ�ഷമാായ ജീീവിി
താാനുഭവങ്ങളുടെെ സൂചകങ്ങളാാണ്്.ദലിിത്് ജീീവതങ്ങളിിലെ� അടുക്കളകൾക്കുംം സൗൗന്ദര്യയമുണ്ടെ�ന്നാാണ്്
ദലിിത്് സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്ര പദ്ധതിി അനുസരിിച്ച്് വ്യയക്തമാാകുന്നത്്.മുഖ്യയധാാരയിിലെ� ഇലക്ട്രോ�ോണിിക്്
അടുപ്പുകളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി വിിറകുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന അടുക്കളകളാാണ്് വിിജിിലയുടെെ
കവിിതകളിിലെ� അനുഭവതലംം.

ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� ലോ�ോകങ്ങൾ
വിിജയലക്ഷ്മിി,സാാവിിത്രിി രാാജീീവൻ,വിി.എംം ഗിിരിിജ,അനിിത തമ്പിി,പ്രമീീളാാദേ�വിി, റോ�ോസ്്മേ�രിി മുത
ലാായവർ ആൺകോ�ോയ്മക്കെ�തിിരെെ ശബ്ദിിക്കുകയുംം സ്ത്രീീമൂല്യയങ്ങളുംം അഭിിലാാഷങ്ങളുംം വേ�ദനകളുംം
ആവിിഷ്കരിിക്കാാറുണ്ട്്.വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� ദലിിത്് കവിിതകൾ ജാാതിി സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ആണധിികാാര
ങ്ങളുടെെ ലോ�ോകംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു. സ്ത്രീീ, അടുക്കള, പ്രണയംം എന്നീീ മേ�ഖലകളിിലാാണ്് ദലിിത്്
ജീീവിിതത്തിിൽ ആണധിികാാരംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്.സാാവിിത്രിി രാാജീീവന്റെ� ‘പെ�ൺകവിിത:നിിരൂപക
കവിി സംംവാാദംം’ എന്ന കവിിത ലിംം�ഗാാധിിപത്യംം� തുറന്നുകാാണിിക്കുന്നു. വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� ഒരു
പെ�ൺപട്ടിിയുടെെ ആത്മകഥ എന്ന കവിിതയിിൽ
ആരോ�ോ ചവച്ചു തുപ്പിിയ
ച്യൂൂയിംം�ഗവുംം മണത്ത്് ..
പെ�റ്റുകൂട്ടുന്നവളെ�ന്ന്് പഴിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം
ആൺമക്കളെ� പങ്കിിട്ടെെടുക്കാാനുംം
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പെ�ൺമക്കളെ�
ആട്ടിിയോ�ോടിിക്കാാനുംം
വരുന്നതാായിിരങ്ങൾ ..
ദലിിതരുടെെ ഇടയിിൽ പുരുഷന്മാാർക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുത്തിിരുന്നത്്. പുരുഷന്മാാർക്കാാണ്് ദലിിത്്
സമൂഹംം പൂർണമാായിി അധിികാാരംം നൽകിിയിിരുന്നത്് എന്ന്് പാാമയുടെെ ആത്മകഥ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.
താാഴെെത്തട്ടിിൽ ക്രമീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീയെ�യുംം ദലിിതരെെയുംം അമർച്ച ചെ�യ്യാാൻ മുകൾത്തട്ടിിലുള്ള
ആൺ ജാാതിികോ�ോയ്മകൾ ബൗൗദ്ധിികവുംം കാായിികവുമാായ അടവുകൾ പയറ്റുന്നു. സ്ത്രീീയെ�ന്നത്്
പുരുഷനാാൽ പണ്ടേ� സ്വവരൂപിിക്കപ്പെ�ട്ട ലൈം�ംഗിികബോ�ോധമാാകയാാൽ സ്ത്രീീയെ� തകർക്കുക അവന്്
ആത്യയന്തിികമാായ ക്രിിയയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പിിഴച്ച സ്ത്രീീ സമൂഹത്തിിലെ� വീീഴ്ചയാാകുന്നത്് (സജിിത
കെ� ആർ, 2012: 17). സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം തുല്യയ അധിികാാരംം ലഭിിച്ചാാൽ മാാത്രമേ� ജനാാധിിപത്യയസമൂഹംം
നിിലനിിൽക്കുകയുള്ളൂ.പെ�ൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിിക്കുമ്പോ�ോൾ പഴിിച്ചുകഴിിയുന്ന സമകാാലിിക സാാഹച
ര്യയങ്ങളാാണ്് ഒരു പെ�ൺപട്ടിിയുടെെ ആത്മകഥയിിൽ വിിജിില അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
പ്രണയംം എന്ന അനുഭവത്തിിലുംം പുരുഷാാധിികാാരംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇതിിന്റെ� പ്രതിിഫല
നങ്ങളാാണ്് തമിിഴ്നാാട്ടിിൽ നിിന്നുള്ള വാാർത്തകളിിലൂടെെ ആവർത്തിിച്ചുകേ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. താാഴ്ന്ന
ജാാതിിയിിലുള്ള യുവാാവോ�ോ യുവതിിയോ�ോ ഉയർന്നജാാതിിയുലുള്ളവരുമാായിി വിിവാാഹംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ സമൂ
ഹത്തിിലുണ്ടാാകുന്ന സംംഘർഷങ്ങൾ ജാാതിികേ�ന്ദ്രിിതമാായ പുരുഷാാധിികാാരഘടനയുടെെ സൃഷ്ടി്്�യാാണ്്.
സ്ത്രീീ പുരുഷ പ്രണയത്തെ� ആൺകോ�ോയ്മയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ സാാഹചര്യം�ം വീീട്ടിിലൊ�ൊരുക്കുന്നതിിൽ
ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാരംം എന്നുംം ജാാഗരൂകമാായിിരുന്നു(പിി.ഗീീത,2006:108).ഈ വാാദംം അവസരത്തിിൽ
പ്രസക്തമാാണ്്.ലൈം�ംഗിികതയെ� സ്വവതന്ത്രമാാക്കുന്നത്് സ്ത്രീീ പുരുഷ പ്രണയമാാണ്്. പ്രണയംം അക്രമ
ണത്തെ� ചെ�റുക്കുന്നു. അയഞ്ഞു കിിടക്കുന്ന മനുഷ്യയബന്ധങ്ങൾ സുഘടിിതമാാക്കുന്നു (പിി.ഗീീത, 2006:
112). പ്രണയത്തെ� കുറിിച്ച്് ഇത്തരത്തിിലുള്ള ബോ�ോധംം പുലർത്താാത്തതിിന്് പിിന്നിിൽ ആൺകോ�ോയ്മ
പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മുഖ്യയധാാര സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� സ്ത്രീീ ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� ലോ�ോകത്താാണ്് ജീീവിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം
ദലിിത്് സ്ത്രീീ ജാാതിി, ആണധിികാാരംം എന്നീീ രണ്ട്് തരത്തിിലുള്ള പീീഡനങ്ങൾ അവരെെ അടിിച്ചമർത്തു
ന്നു. പാാമയുടെെ സംംഗതിിയെ�ന്ന നോ�ോവൽ ജാാതിിയുംം ആണധിികാാരവുംം എങ്ങനെ� ദലിിത്് സ്ത്രീീയെ�
അടിിച്ചമർത്തുന്നു എന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. സ്ത്രീീ ശരീീരത്തെ� ഇരയാാക്കിി മാാത്രംം കാാണുന്ന ലോ�ോകമാാണ്്
ഇന്ന്് നിിലനിിൽക്കുന്നത്്.സ്ത്രൈൈണാാനുഭവങ്ങൾ പുരുഷകാാഴ്ചകൾക്കുംം അഭിിരുചിികൾക്കുംം ഇണങ്ങുംം
വിിധംം ആവിിഷ്കരിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന അവസ്ഥകൾ സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്.സ്ത്രീീപുരുഷ സ്വവ
ത്വവങ്ങളുടെെ കർത്തൃസ്ഥാാനംം നിിർണ്ണയിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് ലിംം�ഗാാധിികാാരംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് (ജിി.
ഉഷാാകുമാാരിി, 2013: 112). ദലിിത്് സ്ത്രീീകളാാണ്് കുടുംംബത്തിിലുംം സമൂഹത്തിിലുംം ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ പണിി
യെ�ടുക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം വേ�തനംം കുറവാാണ്്. ഇതുമൂലംം പുരുഷന്മാാരേ�ക്കാാൾ വളരെെ മോ�ോശമാായ ആരോ�ോ
ഗ്യാാ�വസ്ഥകളാാണ്് ദലിിത്് സ്ത്രീീ നേ�രിിടേ�ണ്ടിിവരുന്നത്്. ദലിിത്് സമൂഹത്തിിൽ മുഖ്യയധാാര സമൂഹത്തിിലെ�
പോ�ോലെ� ആൺകോ�ോയ്മകൾ നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. ദലിിത്് സ്ത്രീീകൾ സമ്പത്തിിലോ�ോ വിിഭവങ്ങളിിലോ�ോ
ജ്ഞാാന സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലോ�ോ വിിശകലന പദ്ധതിികളിിലോ�ോ പ്രാാപ്യയത ഇല്ലാാത്തവരുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
,തൊ�ൊഴിിൽ എന്നിിവ നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ടവരുമാാണ്്. തൊ�ൊഴിിൽ വിിഭജനത്തിിൽ ജാാതിി പദവിിയുടെെയുംം
ലിംം�ഗപദവിിയുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ദലിിത്് സ്ത്രീീകൾ ചെ�യ്യേ�ണ്ടിി വരുന്നത്് ഏറ്റവുംം നിിന്ദിിക്കപ്പെ�
ട്ടതുംം വൃത്തിിഹീീനവുമാായ തൊ�ൊഴിിലുകളുമാാണ്് (പിി. ലിിസ, 2012: 15). പിിതൃ മേ�ധാാവിിത്വവകുടുംംബങ്ങളുടെെ
സുഘടിിതമാായ നിിലനിില്പിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ ചാാരിിത്ര്യയശുദ്ധിി എന്ന ആശയംം പ്രചരിിപ്പിിച്ചത്്
(എസ.്് ശാാരദക്കുട്ടിി, 2010: 50). ദലിിത്് ജീീവിിതത്തിിൽ ജാാതിി അധിികാാരംം കൂടിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്
എന്നുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മുഖ്യയധാാര കവിിതകളിിൽ നിിന്ന്് ഇവ വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടുന്നത്്.
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ഉപസംംഹാാരംം
വിിജിില ചിിറപ്പാാടിിന്റെ� കവിിതകൾ ദലിിത്് അനുഭവംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നവയാാണ്്. ഇത്് മറ്റ്് മുഖ്യയധാാര
കവിിതകളിിലെ� അനുഭവതലങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. വൈൈയക്തിിക അനുഭവങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
വ്യയത്യയസ്തമാായിി ജാാതിിയെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കുന്നവയാാണ്് വിിജിിലയുടെെ കവിിതകൾ. ദലിിത്് സ്ത്രീീ അനു
ഭവംം,ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� ലോ�ോകംം എന്നിിവ വിിജിിലയുടെെ കവിിതകളുടെെ പ്രമേ�യതലമാാണ്്. ഇത്്
കവിിതകകളുടെെ സൗൗന്ദര്യയതലംം കൂടിിയാാണ്്. ജനാാധിിപത്യയ സമൂഹത്തിിൽ സ്ത്രീീ-പുരുഷ സമത്വംം�
അനിിവാാര്യയമാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം ഉണ്ടാാക്കുകയാാണ്് വിിജിില ചെ�യ്യുന്നത്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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ആദ്ധ്യാാ�ത്മിികതയുംം ആധിിഭൗ�തിികതയുംം
പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതകളിിൽ
ഡോ�ോ. എൻ. അജിിത്്കുമാാർ

പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കേ�രളകേ�ന്ദ്ര സർവ്വകലാാശാാല.

പ്രത്യയക്ഷമല്ലാാത്ത രണ്ടന്തരങ്ങളാാണു കവിിയുംം സഹൃദയനുംം. ഈ രണ്ടു പ്രഭേ�ദങ്ങളെ� ബന്ധിി
പ്പിിക്കുന്ന കണ്ണിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ കാാവ്യയത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനംം ഉയർന്നതുതന്നെ�. ഒപ്പംം പ്രത്യേ�േകമാായ
പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഉടമകളെ�ന്ന നിിലയിിൽ രചയിിതാാവുംം സഹൃദയനുംം തമ്മിിലുള്ള സമവാാക്യംം�
പൂരകമാായിിരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഈ സമവാാക്യംം� കാാവ്യയത്തിിൽ എത്ര ശക്തമാാകുന്നുവോ�ോ അത്രകണ്ടു
കാാവ്യംം� സ്വീീ�കാാര്യയമാായിി ഭവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. കാാവ്യയത്തെ� ദോ�ോഷവിിമുക്തമാാക്കുന്ന പ്രധാാന കണ്ണിി
ഒരുപക്ഷേ�, ഈ പൊ�ൊതുബോ�ോധംം തന്നെ�. പ്രത്യേ�േകതരംം സാംം�സ്കാാരിികസത്തയെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതു
കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� വേ�റിിട്ടൊ�ൊരു സൗൗന്ദര്യയതലംം ഇതിിൽ പ്രകടമാായിിരിിക്കുംം. ഇതിിലൂടെെ ഉരുത്തിിരിിയുന്ന
കാാവ്യയവഴക്കത്തെ�പ്പറ്റിി സോ�ോദാാഹരണവിിശദീീകരണംം ആവശ്യയമാായിി വരാം�ം. ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ഏറെെ
പ്രാായോ�ോഗിിക നിിലപാാടുകളുള്ള കവിി ശ്രീീ പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ ‘അനന്തപദ്്മനാാഭംം’ എന്ന കവിിത
പ്രത്യേ�േകംം ശ്രദ്ധയർഹിിക്കുന്നു.
ആത്മീീയവുംം ഭൗ�തിികവുമാായിി രണ്ടു വ്യയത്യയസ്തങ്ങളുടെെ സമവാായംം പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതക
ളിിൽ സജീീവമാാണ്്. ‘അപരിിഗ്രഹംം’ എന്ന കവിിതാാസമാാഹാാരത്തിിലെ� ആദ്യയ കവിിതയാായ ‘അനന്ത
പദ്്മനാാഭംം’ നോ�ോക്കുക. അതിിൽ ഭഗവാാൻ ശയനംം ചെ�യ്യുന്നത്് പാാൽക്കടലിിലാാണ്്. ബ്രഹ്മത്തിിന്റെ�
നേ�ർരൂപമാായിി കണ്ടുവരുന്ന ദേ�വസങ്കല്പംം വിിഷ്ണുവിിലുണ്ട്്. ആ വിിശേ�ഷചൈൈതന്യംം� യോ�ോഗനിിദ്രയിി
ലാാണ്ടു സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നിിടമത്രേ� ശ്രീീപദ്്മനാാഭസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്രംം. അപ്പോ�ോളത്് ബ്രഹ്മംം തന്നെ�യാായിി.
പള്ളിികൊ�ൊള്ളുന്നിിടമാാകട്ടെെ പാാൽക്കടലുംം. ബ്രഹ്മത്തിിൽ ലയിിച്ചാാൽ മുക്തിി ഉറപ്പ്്. മുക്തിിയെ�ന്നാാൽ
ജനനമരണങ്ങളിില്ലാാത്ത നിിലയുമാാണല്ലോ�ോ. ജനിിച്ചാാലുള്ള ഒരേ�യൊ�ൊരു സത്യയമാായ മരണംം ഇഹലോ�ോ
കസംംബന്ധമാാണ്്. ഇഹമെെന്നാാൽ അത്് ഭൗ�തിികംം കൂടിിയാായിി മനസ്സിിലാാക്കണംം. ഭൗ�തിികജീീവിിത
ത്തെ�യുംം സാാഗരമാായിി കണ്ടുവരാാറുണ്ടല്ലോ�ോ ; ‘സംംസാാരമാം�ം സാാഗരംം’ എന്നു സൈൈദ്ധാാന്തിികപക്ഷംം.
അതാാകട്ടെെ മൃതിിയെ�ന്ന ഭയാാവസ്ഥയുള്ള ജലസങ്കല്പവുംം. ഇവിിടെെ ജലത്തിിന്റെ� നിിറംം ശ്യാാ�മനീീലവുംം.
നാാട്യയവിിധിിപ്രകാാരംം ഭയാാനകംം ബീീഭത്സത്തിിൽനിിന്നു ജനിിക്കുന്നു. ബീീഭത്സത്തിിന്റെ� നിിറംം നീീലമാാണ്്.
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ഭയാാനകത്തിിന്റെ� നിിറംം കറുപ്പത്രെ�. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ശ്യാാ�മനീീലംം ഭയാാനകത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം. എന്നാാൽ പാാൽക്കടലിിനു മുക്തിിയുടെെ ശ്വേ�േതവർണ്ണമേ�യുള്ളൂ. നാാട്യയശാാസ്ത്രപ്രകാാരംം
ശ്വേ�േതവർണ്ണംം ഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� നിിറമാാണ്്.1 ഇവിിടെെ ഹാാസ്യംം� ആത്മീീയാാനുഭൂതിിയെ�ന്നു മാാറ്റിിപ്പറയുക
യാാണെ�ങ്കിിൽ മൃതിിമുക്തമാായ അനശ്വവരതയിിലേ�യ്ക്കുള്ള പടിി കയറാം�ം. ആ കയറ്റത്തിിലേ�ക്ക്് പുണ്യയപാാ
പങ്ങളുടെെ ഇരുമുടിിക്കെ�ട്ടുമാായുള്ള തീീർത്ഥാാടനമെെന്നു എത്ര ഭംംഗിിയാായിി കവിി ജീീവിിതത്തെ� ഇവിിടെെ
വ്യയവഹരിിക്കുന്നു. വർത്തമാാനകാാലജീീവിിതത്തിിന്റെ� സംംത്രാാസത്തിിൽപ്പെ�ട്ടു പരിിസരബോ�ോധമിില്ലാാ
തെ�യാായ ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുപോ�ോയ ആത്മീീയതയെ� ഈ വിിധംം തോ�ോറ്റിിയെ�ടുക്കാാൻ
‘അനന്തപത്മനാാഭ’ത്തിിലെ� ക്ഷരബാാധയിില്ലാാത്ത മൊ�ൊഴിിക്കൂട്ടുകൾക്കു കഴിിയുന്നുണ്ട്്.
ഇവിിടെെ ഒരു കാാര്യം�ം കൂടിി ശ്രദ്ധിിക്കണംം. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ കുചേ�ലസദ്്ഗതിിക്കു തുല്യയമാായൊ�ൊരു
പ്രതിിനിിധീീകരണംം ‘അനന്തപദ്്മനാാഭ’ത്തിിനുണ്ട്്. എന്നാാൽ ഘനീീഭൂതമാായ വിികാാരത്തിിനപ്പുറംം
കവിിതയിിൽ കൃത്യയമാായൊ�ൊരാാളിില്ല. ദേ�വനെ� വിിളിിച്ചുണർത്തുന്ന സോ�ോപാാനവന്ദിികളിിലാാരോ�ോ ഒരാാൾ.
അയാാളാാകട്ടെെ വിികാാരത്തിിന്റെ� സാാന്ദ്രപ്രതിിനിിധീീകരണംം മാാത്രമാാണ്്. ഭൗ�തിികജീീവിിത ത്തിിനുംം
ദൈൈവിികജീീവിിതത്തിിനുമിിടയിിൽ ആത്മ സംംഘർഷമനുഭവിിക്കുന്നൊ�ൊരാാൾ. ഇതിിനൊ�ൊരു മറുപുറവുമു
ണ്ട്്. അശേ�ഷജഗദ്്പരിിപൂർണ്ണമെെന്നുംം ചരാാചരഭൂതനിിധാാനസ്വവരൂപമെെന്നുംം കണ്ണശ്ശരാാമൻ വാാഴ്ത്തിിയ
ബ്രഹ്മസ്വവരൂപംം.2 അതാാകട്ടെെ അനന്തശാായിിയാായിി ഗർഭഗൃഹത്തിിൽ പള്ളിിയുറക്കത്തിിലുമാാണ്്.
അങ്ങനെ� കവിിതയിിൽ രണ്ടുപ്രതിിരൂപങ്ങൾ മാാത്രംം. അതിിൽ ഒന്ന്് അനന്തപദ്്മനാാഭമെെന്ന നിിർ
ഗുണബ്രഹ്മംം തന്നെ�. ‘അംം’ എന്ന അനുസ്വാാ�രത്തെ�, വ്യാാ�കരണവിിശേ�ഷാാൽ ചൊ�ൊല്ലിിയാാൽ നപുംം
സകപ്രത്യയയത്തെ� നല്കിിയാാണ്് കവിി ദേ�വനാാമമാായിി അനന്തപദ്്മനാാഭംം ഇവിിടെെ ഉച്ചരിിക്കുന്നത്്.
സ്ത്രീീപുരുഷഭേ�ദമിില്ലാാത്ത നിിർഗുണബ്രഹ്മമെെന്ന സങ്കല്പത്തെ� ഇത്ര കൃത്യയമാായിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു
കവിി കാാര്യയത്തിിലേ�ക്കു കടക്കുന്നു. ദൃശ്യയപ്രപഞ്ചമെെന്ന ഗുണസഹിിതനിിലയുംം നിിർഗുണബ്രഹ്മമെെന്ന
അദൃശ്യയനിിലയുംം തമ്മിിലുള്ള ഈ സംംഘർഷംം ഏതു ഭാാരതീീയന്റെ�യുംം ഉള്ളിിലെ� വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ധിിഷ്ഠിിത
സംംഘർഷമാാണ്്. വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ധിിഷ്ഠിിതസംംഘർഷംം കമ്യൂൂണിിസത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനതത്വവവുമത്രെ�.
മുൻകാാലങ്ങളിിൽ ഇതിിനെ� വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മിികംം എന്നാായിിരുന്നു വ്യയവഹരിിച്ചിിരുന്നത്്. വൈൈരുദ്ധ്യാാ�
ധിിഷ്ഠിിതവുംം വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മിികവുംം തമ്മിിലുള്ള ഭിിന്നതയാാകട്ടെെ, ആത്മീീയത തന്നെ�. നവകാാല
മാാർക്സിിസംം നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തിിയ ആ ആത്മീീയാംം�ശത്തെ� ‘ഉദ്ധരേ�ദാാത്മനാാത്മാാനംം’ എന്നു ഉരുക്കഴിിച്ചു
സ്വവയംം സമർപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരാാളെ�യാാണ്് കവിി വന്ദിിയിിൽ കാാണുന്നത്്.
ഉദയമതുമദ്ധ്യാാ�ഹ്നമാാ, യപ
രാാഹ്നമാായതു രാാത്രിിയാായ്് !
ഭഗവദർച്ചനയോ�ോടെെ, മന്ത്ര
ജപത്തോ�ോടെെ കഴിിയുന്നു നീീ
എന്നു മനുഷ്യയപക്ഷത്തിിൽ, അതു തപസ്യയതന്നെ�. കർമ്മത്തെ� തപസ്യയയാായിി കാാണുന്ന ഈ
സാാത്വിി�കതകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
മകരമഞ്ഞുമൂനത്തറപ്പു സ
ഹിിച്ചിിടാാതെ� വിിറയ്ക്കെ�യാാ
വിിറയുമീീശ്വവരനാാമകീീർത്തനമാാക്കിിടുന്ന ഋഷിിത്വവമേ� ‘
എന്നു കവിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നതുംം. ജീീവിിതദുഃഃഖങ്ങളുടെെ വെ�യിിലേ�റ്റ്് ജീീവസ്സു നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുണ്ടാായ കൂനിിനെ�
കുമ്പിിടലാാക്കിിയുംം ഉള്ളിിലെ� രോ�ോദനത്തെ� ശരണകീീർത്തനമാാക്കിിയുംം മഹത്വവവുംം വിിഭുത്വവവുംം പ്രകട
മാാക്കിിയ ആ വന്ദിിയുടെെ ദൈൈന്യംം� ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന കാാഴ്ചയാായപ്പോ�ോൾ
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‘നിിൻ ഹൃദയത്തിിലെ� കനലിിനോ�ോ നിിധിിയറയിിലെ� കനകത്തിിനോ�ോ ദ്യുുതിി കൂടുതൽ’, ‘നിിൻ
ജഠരത്തിിലെ� എരിിയുമഗ്നിിഫണത്തിിൽ നിിന്നടരുവതു മാാണിിക്യയമോ�ോ’, ‘നിിൻമിിഴിികൾ നിിറഞ്ഞൊ�ൊ
ഴുകുമിിത്തെ�ളിിനീീരു വാാർന്നിിവിിടുറയുവതു വൈൈഡൂര്യയമോ�ോ’ എന്നു തിികട്ടിിവന്ന ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്കുത്തരംം
ആ മഹാാതപസ്വിി�യോ�ോടുതന്നെ� കവിി തേ�ടുകയാാണ്്. ഇതിിനുത്തരംം തരാാൻ സർവ്വഥാാ യോ�ോഗ്യയൻ
മറ്റൊ�ൊരാാളുമാാകാാനുംം വഴിിയിില്ലല്ലോ�ോ. കവിിമനസ്സിിലെ� സന്ദേ�ഹങ്ങൾ ഇവിിടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുകയാാണ്്.
ഒന്നിിൽ ആദ്ധ്യാാ�ത്മിികതയുംം മറ്റൊ�ൊന്നിിൽ ആധിിഭൗ�തിികതയുംം. ഭക്തിിയുംം സക്തിിയുംം പോ�ോലെ� ഉത്തരംം
തരാാത്ത രണ്ടർദ്ധങ്ങൾ. ഇവിിടെെ ഈശ്വവരപ്രസാാദംം ആർക്കവകാാശപ്പെ�ടാാനാാകുംം എന്നൊ�ൊരു
പുതുചോ�ോദ്യയത്തിിനു കൂടിി പ്രസക്തിി യുണ്ട്്. വിിതുമ്പലിിനെ� ശരണകീീർത്തനമാാക്കിിയ വന്ദിിക്കോ�ോ
നിിധിിയറയിിൽ കനകധാാരചൊ�ൊരിിഞ്ഞ പ്രഭുത്വവത്തിിനോ�ോ ? നേ�ർച്ചയ്ക്കപ്പുറംം നിില്ക്കുന്ന സമർപ്പണംം
മുക്തിിയുടെെ മാാർഗ്ഗമാായിി പറയാാതെ� പറയുകയാാണ്് ഇവിിടെെ കവിി. ഈ വൈൈവിിദ്ധ്യയങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയു
ള്ള ശങ്ക മനുഷ്യയനുണ്ടാായ കാാലംം മുതൽ തുടങ്ങിിയതാായിിരിിക്കണംം. ദൃശ്യയപ്രപഞ്ചംം ദുഃഃഖമാാകുമ്പോ�ോൾ
ആശ്രയിിക്കാാനുംം ആശ്വവസിിക്കാാനുമാായിി ഒരു ആദൃശ്യയപ്രപഞ്ചത്തെ� മനുഷ്യയൻ സൃഷ്ടിിച്ചു. എല്ലാാ
കവിികളുംം ചെ�യ്യുന്നതുംം ഇതു തന്നെ�യല്ലേ� ? എന്നാാലിിവിിടെെ വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളിിൽ പക്ഷംം പിിടിിക്കാാൻ
കവിിയിില്ല. കാാരണംം, അതീീതകാാലംം മുതൽ ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന വിിഷയമാാണിിത്്. അതങ്ങനെ�തന്നെ�
വേ�ണംം. അനന്തതയാാണ്് സത്യംം�. അതു കണ്ടെ�ടുക്കാാനുള്ള സപര്യയയാായിി ജീീവിി തത്തെ� മാാറ്റിിയ
ജ്ഞാാനഭിിക്ഷുക്കൾ മുനിിയാായുംം മാാർക്സാായുംം നമുക്കു മുമ്പിിലുണ്ട്്. രണ്ടു വ്യയത്യയസ്തവഴിികളിിലൂടെെ അവർ
നീീങ്ങുമ്പോ�ോൾ കണ്ടെ�ത്തുന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� ഒന്നുതന്നെ�യാാകാംം�. അതിിനിിടയിിൽക്കയറിി അഭിിപ്രാായ
പ്രകടനംം നടത്തുകയെ�ന്ന സാാഹസിികതയ്ക്കു കവിിയിില്ല. വമ്പന്മാാരുടെെ കളിിയിിൽ താാനൊ�ൊരു കാാഴ്ച
ക്കാാരൻ മാാത്രമാായിിരിിക്കുക! സാാത്വിി�കനുമാാത്രംം കഴിിയുന്ന നിിർമ്മമമാായൊ�ൊരു പുഞ്ചിിരിി അതിിലുണ്ട്്.
അതാാണ്് വിിദ്വവൽഗുണംം. ഇനിിയുംം തീീർപ്പാാകാാത്തൊ�ൊരു സമസ്യയയ്ക്കാായുള്ള ചർച്ച തുടരട്ടെെ. അതിിലൂടെെ
ശു ദ്ധാാശുദ്ധംം തെ�ളിിയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കാാലംംവരെെ തന്റെ� മൗ�നത്തിിനു പ്രസക്തിിയേ�റെെയെ�ന്നു പ്രഭാാ
വർമ്മയിിലെ� കവിിയുംം കരുതിിക്കാാണണംം. ആശയസംംഘർഷംം നിിലനിിറുത്തുകയെ�ന്ന മാാർക്സിിയൻ
കലാാസിിദ്ധാാന്തത്തിിനുംം കവിിയുടെെ ഈ നിിലപാാടിിൽ പ്രസക്തിിയേ�റെെയുണ്ട്്. വിിദ്വവൽഭൂഷണമാായ
ആ മൗ�നത്തിിന്റെ� ശബ്ദഘോ�ോഷംം വാായനയുടെെ അന്ത്യയത്തിിൽ നമ്മിിൽത്തന്നെ� ഉയിിരിിടുമ്പോ�ോൾ
കാാവ്യംം� ലക്ഷ്യയപ്രാാപ്തിി നേ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കവിിതയ്ക്കുണ്ടാാക്കിിയ ഈവിിധ പരിിസമാാപ്തിി ഒരർത്ഥ
ത്തിിൽ പരിിണാാമഗുപ്തിി കൂടിിയാാണ്്. അതോ�ോടെെ ഒരിിക്കലുംം അവസാാനിിക്കാാത്ത വാായനയാായിി കവിിത
കൂടുതൽ അർത്ഥതലങ്ങളെ� തേ�ടുന്നു. അങ്ങനെ� നവനവോ�ോല്ലാാസകാാരിിണിി യാായിി നടനംം ചെ�യ്യുന്ന
ശബ്ദാാർത്ഥസഹിിത്വംം� ഈ കവിിതയെ� വേ�റിിട്ടൊ�ൊരനുഭവമാാക്കിിത്തീീർക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
അനന്തപദ്്മനാാഭംം കേ�രളതലസ്ഥാാനമാായ തിിരുവനന്തപുരംം നഗരമദ്ധ്യയത്തിിൽ നിിന്നുള്ള
കാാവ്യാാ�നുഭവമാാണ്്. പണ്ട്് കടുത്തുരുത്തിിയിിൽ നിിന്നു യക്ഷിിയാാൽ അപഹരിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വിിരഹിിയാായ
നാായകൻ പറന്നിിറങ്ങിിയ സ്ഥലംം.
തേ�ന്മാാവിിന്മേ�ൽ പരഭൃതകുലംം ഭൃംംഗമാാലാാ പലാാശേ�,
മാാരൻ കൂരമ്പുളചുഴലവുംം ചെ�മ്പകക്കാാവു തോ�ോറുംം
തെ�ൻറൽ കൻറുണ്ടിിനിിയബകളേ� കിംം�ശുകേ� കിംം�ശുകാാളിി
നാാളീീകത്താാർ നളിിനിിയിിലവന്നെ�ങ്ങു നോ�ോക്കാാവുതെ�ന്റ്് 3
എന്നു ഉണ്ണുനീീലിിസന്ദേ�ശനാായകൻ കണ്ടപദ്്മനാാഭപരിിസരമല്ല ഇന്നിിവിിടംം. അവിിടുത്തെ� പ്ര
കൃതിിക്കു കാാര്യയമാായ മാാറ്റംം വന്നുകഴിിഞ്ഞു. കള്ളുകച്ചവടക്കാാരുംം സ്വവർണ്ണക്കടക്കാാരുംം കയ്യേ�റിി
ഷോ�ോപ്പിംം�ഗ്് മാാളുകൾ പണിിത്് ശുദ്ധവാായുപോ�ോലുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്് ഊർദ്ധ്വംം� വലിിക്കുന്ന നഗരഹൃദയംം.
ഗതകാാലപ്രകൃതിിയുടെെ ശീീതളിിമയിിൽ നിിലകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ആ ഹൃദയശ്രീീകോ�ോവിിലിിലെ� ചൈൈതന്യയ
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മാായ പദ്്മനാാഭന്റെ� വന്ദിിഗീീതമാായിിരുന്നു അന്നു ദിിങ്്മോ�ോഹംം ബാാധിിച്ചുഴന്ന ഉണ്ണുനീീലിിസന്ദേ�ശനാാ
യകനെ� ആശ്വവസിിപ്പിിച്ചത്്.
നന്മയ്ക്കാായ്് നീീ, നിിഖിിലജഗതാം�ം പദ്്മനാാഭാാ മുരാാരേ�
ചിിമ്മീീടാാതെ� തിിരുനയനംം!4
എന്നു അന്നുയർന്ന വന്ദിിഗീീതംം സഫലമാായൊ�ൊരു സത്യയമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടു നാായകനു തുണയാായെ�
ത്തിിയത്് സർവ്വാം�ംഗനാാഥനാായ ആദിിത്യയവർമ്മയുംം. അതുപോ�ോലൊ�ൊരു വന്ദിിഗീീതംം കാാലങ്ങൾക്കിിപ്പുറംം
മറ്റൊ�ൊരു വർമ്മയിിൽ സൃഷ്് ടിിച്ച സന്ദേ�ഹംം ഒരുപക്ഷേ� ആധുനിികതയുടെെ സങ്കീീർണ്ണതയുംം സന്ത്രാാ
സവുമാാകാംം�. അഥവാാ മനുഷ്യയമനസ്സിിൽ സംംഭവിിച്ച മാാറ്റങ്ങളുടെെ വിിപ ര്യയയംം അളക്കാാനാാകാാത്ത
ഖേ�ദമാായതാാകണംം ‘അനന്തപദ്്മനാാഭംം’ എന്ന കവിിതയുടെെ രസംം.
വക്രമാാകണംം കാാവ്യയഭാാഷ.5 പ്രസ്താാവങ്ങളുംം ആശയങ്ങളുംം നേ�ർക്കുനേ�ർ പറയുമ്പോ�ോൾ അവയ്ക്കു
കാാവ്യയഭംംഗിി തീീരെെയിില്ലാാതാാകുംം. സങ്കീീർണ്ണമാായ ജീീവിിതപരിിസരങ്ങൾ കാാവ്യയഭാാഷയെ�യുംം സങ്കീീർ
ണ്ണമാാക്കിിയെ�ന്നുംം ഏകാാഗ്രത ഭംംഗപ്പെ�ട്ട്് ശ്ലഥാാവസ്ഥയിിലെ�ത്തിിയെ�ന്നുമെെല്ലാം�ം ആധുനിികതയുടെെ
സിിദ്ധാാന്തംം മെെനയപ്പെ�ട്ടിിട്ട്് കാാലമേ�റെെയാായിി. എന്നാാൽ മലയാാളിിക്കിിത്് കൃത്യയമാായൊ�ൊരനുഭവമല്ല,
മറിിച്ച്് ആർജ്ജിിതവുംം തെ�റ്റിിദ്ധരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടതുംം കൃത്രിിമമാായിി സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ടതുമാായ സൗൗന്ദര്യയതലംം
മാാത്രമാാണ്്. അതിിന്് തെ�ളിിവ്് പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ ഋജുവുംം തെ�ളിിഞ്ഞതുമാായ കാാവ്യയഭാാഷ മാാത്രംം
മതിി. വക്രതയെ�ന്നാാൽ സത്യയസന്ധമാായ വളവുകളുംം തിിരിിവുകളുംം മാാത്രമാാണ്്. മനഃഃപൂർവംം സങ്കീീർ
ണ്ണമാാക്കപ്പെ�ടുന്ന കാാപട്യയത്തിിനു അതിിൽ സ്ഥാാനമിില്ല.
ഇരവുപകലുകളൊ�ൊക്കെ� വാാഴ്്വിിതു
കയറുവാാൻ പടവാാക്കിി നീീ
ഹൃദയകുസുമദളങ്ങൾ തുടരെെയിിറുത്തു താാനർച്ചിിക്കയോ�ോ
എന്ന ഭാാഗംം കുന്തകൻ എന്ന സാാഹിിത്യയസൈൈദ്ധാാന്തിികൻ അതീീതകാാലങ്ങളിിലെ�ന്നോ�ോ പറഞ്ഞ
പ്രകരണവക്രതയല്ലെ�ന്നു പറയാാൻ നമുക്കാാവുമോ�ോ ? ഇത്തരത്തിിൽ പദവക്രതമുതൽ സമാാരംം
ഭിിക്കുന്ന വക്രീീകരണംം അനന്തപദ്്മനാാഭത്തിിലെ� കാാവ്യയഭാാഷയ്ക്കിിണക്കിിയ ചാാരുത ഏറെെയാാണ്്.
വിിഷയത്തിിലെ� പുതുമ വേ�റൊ�ൊരിിനമാായുണ്ട്്. വാായനാാന്ത്യയത്തിിൽ ‘ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊക്കെ�യാാകണംം
കവിിത’യെ�ന്ന അനുഭവംം ഉറവയിിടുന്നുമുണ്ട്്. സഹൃദയനുമാായുള്ള ഈ സാാത്മീീകരണംം തന്നെ�
കവിിക്കുംം കവിിതയ്ക്കുമുള്ള അംംഗീീകാാരംം.
പ്രഭാാവർമ്മയിിലെ� കവിിയെ� തിിരിിച്ചറിിയാാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� എല്ലാാ കവിിതയുംം വാായിിക്കണ
മെെന്നിില്ലെ�ന്ന പക്ഷത്തേ�യ്ക്ക്് ഈ കവിിത എന്നെ� എത്തിിച്ചു. അത്് കവിിയുടെെ മിിടുക്കുംം കവിിതയുടെെ
പ്രതിികരണശേ�ഷിിയുമാായിി ഞാാൻ കാാണുന്നു. കാാവ്യയരസംം ഭക്തിിയോ�ോ സക്തിിയോ�ോ എന്ന സന്ദേ�ഹംം
എന്നെ�യുംം ഇവിിടെെ വലയ്ക്കന്നുണ്ട്്. കവിി മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച ചോ�ോദ്യയങ്ങളുടെെ ആന്തരസ്ഖലനംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന
അസ്വവസ്ഥത വേ�റൊ�ൊരു ഭാാഗത്തുമുണ്ട്്. അതു തുടരുവോ�ോളംം ‘അനന്തപദ്്മനാാഭംം’ എന്റെ�യുംം ധ്യാാ�ന
ത്തിിലുണ്ടാാകുംം. അനുകൂലമാായാാലുംം വിിപരീീതമാായാാലുംം ഭക്തിി മോ�ോക്ഷകാാരകമാാണല്ലോ�ോ. അതിിലേ�യ്ക്ക
ആസക്തമാായിി നോ�ോക്കുന്ന എനിിക്ക്് ഈ കവിിത മുക്തിിമാാർഗ്ഗമാാവുമെെന്നു കരുതുന്നു.
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കുറിിപ്പുകൾ
1. അഥ വർണനാാമശ്യാാ�മോ�ോ ഭവതിി ശൃംംഗാാരഃഃ സിിതോ�ോ ഹാാസ്യഃഃ� പ്രകീീർത്തിിതഃഃ
കപോ�ോത കരുണൈ�ശ്ചവ രക്തോ�ോ രൗ�ദ്ര പ്രകീീർത്തിിതഃഃ
ഗൗൗരോ�ോ വീീരസ്തു വിിജ്ഞേ�യഃഃ കൃഷ്ണശ്ചൈ�വ ഭയാാനകഃഃ
നീീല വർണ്ണസ്തു ബീീഭത്സഃഃ പീീതശ്ചൈ�വാാത്ഭുതഃഃ ഡ്മൃതഃഃ
				
- നാാട്യയശാാസ്ത്രംം ഒന്നാംം� ഭാാഗംം പുറംം 249
				കേ�രളസാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിി തൃശ്ശൂർ 1987
2. ആനന്ദാാമൃത സാാരമരൂപമശേ�ഷജഗദ്്പരിിപൂർണ്ണവുമാായേ�
താാനന്തവുമാാദിിയുമിില്ലാാത
	ചരാാചരഭൂത നിിദാാനസ്വവരൂപംം
മാാനംംകൊ�ൊണ്ടറിിവാാനരുതാായരു
	മാാമറയിിൻ മുതലാായൊ�ൊരുനാാളുംം
ദിിനംം വാാരാാതോ�ോരു പരാാപര
	ദിിവ്യാാ�ത്മാാനംം വന്ദിിക്കുന്നേ�ൻ
		
–കണ്ണശ്ശരാാമാായണംം ആദ്യയത്തെ�പാാട്ട്്. പുറംം 1
		
പ്രഗതിി പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം – 1993
3. ഉണ്ണുനീീലിിസന്ദേ�ശംം, പൂർവ്വസന്ദേ�ശംം ശ്ലോ�ോകംം 9, പുറംം 63. എൻ.ബിി.എസ്് കോ�ോട്ടയംം – നവംംബർ 1957, 		വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംംഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ള
4. ഉണ്ണുനീീലിിസന്ദേ�ശംം, പൂർവ്വസന്ദേ�ശംം ശ്ലോ�ോകംം 5 പുറംം - 58
5. വക്രോ�ോക്തിി കൈൈരളിി. “വക്രോ�ോക്തിിയെ�ന്നത്് വളച്ചുകെ�ട്ടിിപ്പറയലല്ല. ആശയത്തെ� ക്ലിിഷ്ടമാാക്കിി വാായനക്കാാരനെ� കുടുക്കാാനുള്ള വാാച
കക്കസർത്തുമല്ല. കാാവ്യാാ�ത്മകമാായ അനുഭൂതിിയുടെെ അഭിിസംംക്രമണത്തിിനു കവിിയുടെെ പക്കലുള്ള ഉപകരണമാാണു വക്രോ�ോക്തിി.
വക്രതയെ�ന്നാാൽ സൗൗന്ദര്യയമെെന്നാാണർത്ഥംം”. –പുറംം- 4, വക്രോ�ോക്തിികൈൈരളിി, പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നാായർ, മനു പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്, ശാാസ്ത
മംംഗലംം ഏപ്രിിൽ 2003,

ഡോ�ോ. എൻ. അജിിത്് കുമാാർ
തിിരുവനന്തപുരംം സ്വവദേ�ശിി. ഇപ്പോ�ോൾ കേ�രള കേ�ന്ദ്ര സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ മലയാാ
ളവിിഭാാഗംം പ്രൊ�ൊഫസർ. വിിവിിധ എൻ.എസ്്.എസ്്. കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ അദ്ധ്യാാ�പക
നിിയിിരുന്നു. നെ�ന്മാാറ എൻ.എസ്്.എസ്്. കോ�ോളേ�ജിിൽ പ്രിിൻസിിപ്പലാായിിരുന്നു.
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പുതുകവിിതകളിിലെ� ഹരിിതദർശനംം
ഡോ�ോ: സ്വവപ്ന ആന്റണിി

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, സിി.എ.എസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, മാാടാായിി

ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഉത്തരാാർദ്ധത്തിിലാാണ്് ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം പാാരിിസ്ഥിിതിിക ചിിന്താാ
പദ്ധതിികൾ രൂപംം കൊ�ൊളളുന്നത്്. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാര്യയരുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ 1980-ൽ തിിരുവനന്ത
പുരത്ത്് ഒരു പ്രകൃതിി സംംരക്ഷണസമിിതിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ടു. ഈ സമിിതിിയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ നടന്ന
സൈൈലന്റ്്വാാലിി പ്രക്ഷോ�ോഭത്തോ�ോടെെ ജനങ്ങളിിൽ പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധംം വളർത്തുന്നതിിനുംം
അവരെെ പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽ പങ്കാാളിിയാാക്കുന്നതിിനുംം ഇവർക്കു കഴിിഞ്ഞു.
ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ഈ സമിിതിി 1983-ൽ ‘വനപർവ്വംം’ എന്ന പേ�രിിൽ 31 പരിിസ്ഥിിതിി കവിിതകൾ
സമാാഹരിിച്ചു പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുകയുണ്ടാായിി. സുഗതകുമാാരിിയുടെെ മരത്തിിനു സ്തുതിി, അയ്യപ്പപ്പണിിക്ക
രുടെെ വനപർവ്വംം, എൻ.വിി.കൃഷ്ണവാാര്യയരുടെെ മരങ്ങളുംം വളളിികളുംം, കടമ്മനിിട്ടയുടെെ കുഞ്ഞേ� മുലപ്പാാൽ
കുടിിക്കരുത്്, ഡിി.വിിനയചന്ദ്രന്റെ� കാാട്്, തുടങ്ങിി ഇതിിലുളള കവിിതകൾ പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിി
ലുളള പാാരസ്പര്യയത്തെ� അടയാാള പ്പെ�ടുത്തുന്നവയാായിിരുന്നു. കൃത്യയമാായ ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ എഴുതപ്പെ�ട്ട
കവിിതകളാാണിിവ എന്നതിിനാാൽ പരിിസ്ഥിിതിി/ഹരിിതരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� മാാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊളളുന്ന
വയാായിിരുന്നു ഇക്കവിിതകളെ�ന്ന്് ഡോ�ോ: ആനന്ദ്് കാാവാാലംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.

1.1. പുതുകാാലംം പുതുകവിിത
ഗുരുതരമാായ പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങളെ� നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്ന 21-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ പുതുകവിിത കൈൈകാാര്യം�ം
ചെ�യ്ത പ്രമേ�യങ്ങളിിൽ പരിിസ്ഥിിതിി നാാശവുംം പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്നകന്ന മനുഷ്യയൻ നേ�രിിട്ട സ്വവത്വവപ്രതിി
സന്ധിിയുംം വിിഷയങ്ങളാായിി. പുതുകാാലത്തിിന്റെ� ഭാാവമാാറ്റങ്ങളെ�യുംം സമകാാല ജീീവിിതത്തിിന്റെ� തീീക്ഷ്ണ
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ�യുംം ഇവർ കവിിതയിിൽ ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചു. ‘ മാാറിിയ കാാലത്തിിന്റെ� പുതുകാാഴ്ചകളാാണ്്
പുതുകവിിത. ഓരോ�ോകവിിയുംം ഓരോ�ോ കാാഴ്ചകൾ കാാണുന്നു. ഓരോ�ോകവിിതയുംം ഓരോ�ോ വഴിികളുംം ഭാാഷയുംം
തേ�ടിി സഞ്ചരിിക്കുന്നു.’ (കവിിതയിിലെ� ഖരാാക്ഷരങ്ങൾ, 2018: 94)
ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളെ� നിിരസിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് , കേ�ന്ദ്രീീകൃതാാശയങ്ങളെ� നിിരാാകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
ബഹുസ്വവരതയിിൽ വിിശ്വവസിിക്കുന്ന ഉത്തരാാധുനിികതയെ� ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പരിിവർത്തന ദശയാായിി
കണക്കാാക്കാംം�. ആധുനിികതയുടെെ മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിത സമീീപനത്തെ� എതിിർക്കുന്ന ഈ ചിിന്താാപദ്ധതിി
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ബഹുജനസംംസ്ക്കാാരത്തെ� അംംഗീീകരിിച്ചു. ദേ�ശംം രാാഷ്ട്രംം എന്നിിങ്ങനെ�യുളള അതിിർ വരമ്പുകളിില്ലാാതെ�
ആഗോ�ോളഗ്രാാമംം എന്ന ബൃഹദ്് സംംസ്കാാരത്തെ� ഉൾക്കൊ�ൊളളാാൻ ഉത്തരാാധുനിികതയ്ക്ക്് കഴിിഞ്ഞു.
മാാധ്യയമകേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ ജീീവിിതംം, ഹൈൈപ്പർ റിിയാാലിിറ്റിി, സങ്കേ�തിികതയുടെെ അതിിപ്രസരംം
എന്നിിവ മനുഷ്യയരുടെെ ചിിന്തയെ�യുംം എഴുത്തിിനെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനിിച്ചു. ചൂഷണത്തിിനു വിിധേ�യമാാകുന്ന
പ്രകൃതിി, ഇരകളാാക്കപ്പെ�ട്ട വംംശങ്ങൾ,വിിപണിി മനുഷ്യയനു മേ�ൽ നേ�ടുന്ന ആധിിപത്യംം�, നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു
പോ�ോകുന്ന ഗ്രാാമീീണത, ഇങ്ങനെ� കേ�രളത്തിിന്റെ� ഗ്രാാമീീണാാന്തരീീക്ഷത്തിിനുമേ�ൽ ഉണ്ടാായ മാാറ്റങ്ങൾ
സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം പ്രതിിഫലിിച്ചു. അവിിടെെ പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാാന പ്രമേ�യമാായിി മാാറിി. ആവിി
ഷ്ക്കാാരത്തിിലുംം പ്രമേ�യവൈൈവിിധ്യയത്തിിലുംം വ്യയത്യയസ്തത പുലർത്തിിയ പുതുകവിിത ഗൃഹാാതുരമാായ ഓർമ്മ
കളിിലുംം ഹരിിതഭാാവുകത്വവത്തിിലുംം വേ�രൂന്നിി നിിന്നു. കേ�രളീീയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്ത മേ�ഖലകളിിലുംം
ആഗോ�ോളവൽക്കരണവുംം കമ്പോ�ോള പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം പിിടിി മുറുക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. നമ്മുടെെ കാാടുംം പുഴയുംം
പാാടവുംം തോ�ോടുംം കുന്നുംം കാായലുംം എല്ലാം�ം സ്ഥാാപിിതതാാല്പര്യയക്കാാരുടെെ കച്ചവടക്കണ്ണിിലുടക്കിിയ
മാാറിിയ സാാമൂഹിിക ചുറ്റുപാാടിിലാാണ്് പുതുകവിിതയിിലെ� ജൈൈവബോ�ോധത്തെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണേ�ണ്ടത്്.
ഉത്തരാാധുനിിക പരിിസ്ഥിിതിി കവിികളിിൽ ശ്രദ്ധേ�യനാായ പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രൻ തീീവ്രമാായ
പരിിസ്ഥിിതിി ബോ�ോധംം പങ്കുവെ�ക്കുന്ന നിിരവധിി കവിിതകൾ എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. കേ�രളീീയരുടെെ കർഷക
സംംസ്കൃതിിയുടെെ മേ�ൽ നഗരസംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� പൊ�ൊളളയാായ ആഡംംബരങ്ങൾ വരുത്തിിയ ദുരന്ത
ത്തെ� വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ‘ഇടശ്ശേ�രിിപ്പാാലംം’ കവിി ഇടശ്ശേ�
രിിയുടെെ കുറ്റിിപ്പുറംം പാാലത്തിിന്റെ� തുടർ ച്ചയാായിി വേ�ണംം ഈ കവിിതയെ� വാായിിക്കാാൻ
‘അംംബ പേ�രാാറേ� നീീ മാാറിിപ്പോ�ോമോ�ോ
ആകുലമാായൊ�ൊരഴുക്ക്് ചാാലാായ്്’
എന്നഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ ആശങ്ക ഈ കാാലത്ത്് ശരിിയാായിി വന്നുഎന്നു പറയുന്നുണ്ട്് ഈ കവിിത.
‘നമുക്കാാവാാലറ്റവുംം
തൊ�ൊടുവാാനാായിില്ലല്ലോ�ോ
ഇനിിയീീമണൽക്കാാട്ടിിൽ
പിിന്നാാക്കംം നടക്കുക
കുഴിിയിിൽ പദംം തെ�റ്റിി
വീീഴുവാാൻ പഠിിക്കുക.
(പിി.പിി. രാാമചന്ദ്രന്റെ� കവിിതകൾ, 2015: 67)
മുൻഗാാമിിയാായ കവിിയുടെെ ദീീർഘവീീക്ഷണംം ശരിിവെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുഴയുടെെ നാാശത്തിിലൂടെെ തന്റെ�
വംംശത്തിിന്റെ� നാാശമാാണ്് സംംഭവ്യയമാാകുക എന്ന്് ഈ കവിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ‘കാാറ്റേ� കടലേ�’ എന്ന
കവിിത മനുഷ്യയന്റെ� ചൂഷണത്തിിന്റെ�യുംം തൽഫലമാായുണ്ടാാകുന്ന വിിപ്ലവത്തിിന്റെ�യുംം വർത്തമാാന
കാാല അവസ്ഥയെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
‘കാാറ്റേ� കടലേ�
തെ�ങ്ങോ�ോലകളെ�
നമ്മൾ അപ്പുറത്തുംം
ഇപ്പുറത്തുമാാകാാൻ പോ�ോകുന്നു.
ഇനിികാാണാാൻ പറ്റിിയെ�ന്നു വരിില്ല
ബഷീീറിിന്റെ� കഥയിിലെ� നാാരാായണിി
ആകാാശത്തേ�ക്ക്് ചുളളിിക്കമ്പെ�റിിഞ്ഞ പോ�ോലെ�
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നിിങ്ങളെ�ന്തെ�ങ്കിിലുംം അടയാാളംം കാാട്ടണംം
ഞാാൻ നോ�ോക്കിിയിിരിിക്കുംം.
				

(പുറംം 250)

എന്ന്് വരാാൻ പോ�ോകുന്ന ദുരന്തംം മുൻകൂട്ടിിക്കാാണുന്ന ക്രാാന്തദർശിിയാാവുന്നു ഇവിിടെെ കവിി. ജൈൈവ
പരിിസ്ഥിിതിികൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണ്് എസ്്.ജോ�ോസഫിിന്റെ� കാാവ്യയലോ�ോകംം. നഗരവൽക്കരണരവുംം
ആഗോ�ോളീീകരണവുംം നഷ്ടമാാക്കിിയ ഗ്രാാമസമൃദ്ധിിയെ� ഗൃഹാാതുരതയോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നു
അദ്ദേ�ഹംം.
‘ഈ ജീീവിിതത്തിിൽ എനിിക്കിിഷ്ടപ്പെ�ട്ട വീീട്്
ഒരു ഓലവീീട്്
അതിിന്റെ�യുളളിിൽ പ്രത്യേ�േക സുഖമുണ്ടാായിിരുന്നു
അതിിന്റെ� മൺഭിിത്തിിയിിൽ മണ്ണിിലേ�ക്കു മടങ്ങിി
മരച്ചോ�ോടുകൾ തൊ�ൊണ്ടുകൾ
പാാടത്തെ� ഒറ്റയടിിപ്പാാതകൾ
എല്ലാം�ം എനിിക്കിിഷ്ടപ്പെ�ട്ടവ’’
(പാാടാാനറിിയിില്ലെ�ങ്കിിലുംം)
‘ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്്
ഈ നഗരത്തിിൽ ഇത്രയുംം ആളുകളിില്ല
വണ്ടിികളിില്ല
പരദേ�ശിികളിില്ല’
(നഗരംം)
നഗരവൽക്കരണംം നഗരത്തെ� മൊ�ൊത്തംം മാാറ്റിിയപ്പോ�ോൾ ഗാാന്ധിി പ്രതിിമയ്ക്കു ചുറ്റുമുളള ജീീവിിതംം 25
വർഷംം കൊ�ൊണ്ട്് പാാടേ� മാാറിി. ‘എന്റെ�’ തോ�ോട്് എന്ന കവിിതയിിലാാകട്ടെെ കവിി ‘എന്റെ� തോ�ോടങ്ങതാാ
ദൂരെെ വളഞ്ഞു ചെ�ന്നെ�ങ്ങോ�ോ വരണ്ടുപോ�ോകുന്നു.’എന്ന്് ജനസാാന്നിിധ്യയത്തിിന്റെ� നഷ്ടമാായിിക്കൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്ന വർത്തമാാനകാാല അവസ്ഥ കൂടിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. വ്യയത്യയസ്തമാായ കാാഴ്ചകൊ�ൊണ്ട്്
പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങളെ� ആവിിഷ്ക്കരിിച്ച കവിിയാാണ്് മോ�ോഹനകൃഷ്ണൻ കാാലടിി. ‘പന്തുകാായ്ക്കുംംകുന്ന്് ’
എന്ന കവിിതയിിൽ
‘കുന്നിിടിിച്ച നിിരത്തുന്ന യന്ത്രമേ�
മണ്ണു മാാന്തിിയെ�ടുക്കുന്ന കൈൈകളിിൽ
പന്തുപോ�ോലൊ�ൊന്നു കിിട്ടിിയാാൽ നിിർത്തണേ�
ഒന്നു കൂക്കിിവിിളിിച്ചറിിയിിക്കണേ�....
പണ്ടു ഞങ്ങൾ കുഴിിച്ചിിട്ടതാാണെ�ടോ�ോ
പന്തുകാായ്ക്കുംം മരമാായ്് വളർത്തുവാാൻ..’
കുന്നിിടിിച്ചു യന്ത്രംം കവർന്നു കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുന്നത്് തിിരിികെ� ലഭിിക്കാാത്ത പ്രകൃതിി സൗൗഭാാഗ്യയങ്ങളുംം
ചരിിത്ര പൈൈതൃകവുംം കൂടിിയാാണ്്. കാാൽക്കീീഴിിൽ നിിന്ന്് ഒലിിച്ചുപോ�ോവുന്ന ഭൂമിികൂടിിയാാണത്്.
‘ഇവിിടെെ ഒരു പ്രവാാഹമുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്്
ഞാാൻ പറഞ്ഞാാൽ നീീ വിിശ്വവസിിക്കിില്ല’.
(പ്രവാാഹംം )
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എന്ന നിിലയിിൽ പ്രകൃതിി ഇല്ലാാതാാക്കപ്പെ�ടുന്ന അവിിശ്വവസനീീയമാായ കാാഴ്ച ഈ കെ�ട്ട കാാലത്തിിന്റേ�
താായിി കവിി എഴുതിിവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പച്ചപ്പിിന്റെ� തുരുത്തുകളെ�ല്ലാം�ം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട വിിഹ്വവലമാായ വർത്തമാാ
നകാാലത്തിിന്റെ� തീീഷ്ണത അനുഭവിിപ്പിിക്കുന്നവയാാണ്് കാാലടിി ക്കവിിതകൾ.
കേ�രളീീയസമൂഹംം നേ�രിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന പരിിസ്ഥിിതിിപ്രശ്നങ്ങളോ�ോടുളള പ്രതിികരണംം എന്ന
നിിലയിിൽ നിിരവധിി കവിിതകൾ റഫീീക്ക്് അഹമ്മദ്് എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്.
‘ഊരിിലെ� തൊ�ൊടിിവിിറ്റു
അതിിലെ� പുരവിിറ്റു
പൂവാാലിിപ്പശുവിിനെ�, കോ�ോഴിിയെ�, താാറാാവിിനെ�
പിിന്നെ�യീീ നഗരത്തിിൽ
ഹൃദയ ധമനിിയിിൽ
പൊ�ൊന്തിിയെ� ഫ്ലാാറ്റൊ�ൊന്നിിലെ�
ചിില്ലയിിൽ കൂട്ടിിൽ കൂടിി 				

(അറ്റംം)

ഭൂമിിയുമാായുളള ബന്ധമൊ�ൊക്കെ� അറ്റുപോ�ോയ ആധുനിിക മനുഷ്യയനെ� ഈ കവിിതയിിൽ കാാണാംം�.
‘ഒറ്റയ്ക്കു നിിൽക്കുന്നേ�രംം
തോ�ോന്നുന്നു ഞാാനീീ ഭൂമിി
ക്കറ്റത്തു നിിൽക്കുംം പോ�ോലെ�
ഒറ്റടിിവെ�ച്ചാാലതിി
ന്നപ്പുറത്താാവുംം പോ�ോലെ�’
അപ്പോ�ോഴാാണ്് മനസ്സിിലാാവുന്നത്് എപ്പോ�ോൾ വേ�ണമെെങ്കിിലുംം ഫ്്ളാാറ്റിിൽ നിിന്നുംം താാഴെെ വീീണു
പോ�ോവുന്നതുപോ�ോലെ� ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഒരറ്റത്ത്് നിിൽക്കുകയാാണ്് മനുഷ്യയൻ. ലോ�ോകത്തിിന്റെ� അറ്റത്തു
നിിന്നുളള വീീഴ്ച ഭൂമിിയിിൽ നിിന്നുളള വീീഴ്ച തന്നെ�യാാണ്്. മറ്റൊ�ൊരു കവിിതയാായ ‘നോ�ോക്കെ�ത്താാ ദൂരത്ത്്’
പ്രകൃതിിയുടെെ സംംരക്ഷണ വലയത്തിിൽ നിിന്നു പുറത്താായ മനുഷ്യയന്റെ� ആന്തര ഭീീതിിയുടെെ ചിിത്രമാാണ്്.
‘അവൾക്ക്് നടക്കണംം കൂട്ടരേ�, എവിിടെെ ഞാാനവളെ� നടത്തേ�ണ്ടൂ’ എന്നാാണ്് കവിിയുടെെ
ചോ�ോദ്യം�ം. അവൾക്ക്് നടക്കാാനുളള വഴിിയിിലെ� പൂവുകൾ തുറുകണ്ണുകൾ ആവുന്നു, കാാടുമുളളുകൾ
നുളളുന്നു എന്നൊ�ൊക്കെ�യുളളത്് മാാറിിയ കാാലത്തിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളാാണ്്. പഴയ മനുഷ്യയർ
കണ്ടപോ�ോലെ� പ്രകൃതിിയെ� അമ്മയുംം സംംരക്ഷകയുമാായിി കാാണാാൻ കഴിിയാാത്ത പുതിിയ കാാലത്ത്് ആ
സംംരക്ഷിിത വലയത്തിിൽ നിിന്ന്് മനുഷ്യയൻ പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട
മനുഷ്യയന്റെ� വ്യയഥകളാാണ്് ഈ കവിിതയിിലുടനീീളംം.
‘അവൾക്കു കിിടക്കണംം കൂട്ടരേ�, എവിിടെെ ഞാാനവൾക്കു വിിരിിക്കണംം
മൺകിിടക്കയിിൽ ആരുംം കാാണാാതെ� പുതപ്പിിച്ചു
പോ�ോരുമ്പോ�ോൾ പിിടഞ്ഞവൾ
വരുമോ�ോ ആരെെങ്കിിലുംം കുഴിിമാാന്തുവാാനിിങ്ങുംം’
പുതിിയകാാലത്ത്് മണ്ണുംം പെ�ണ്ണുംം അരക്ഷിിതരാാണ്് എന്നുപറയുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� മനുഷ്യയന്റെ�
ഭോ�ോഗകാാമന പ്രകൃതിിയെ� നിിരാാകരിിക്കുകയോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നതുംം ഇവിിടെെ കാാണാംം�.
ആഗോ�ോള മുതലാാളിിത്തവുംം കമ്പോ�ോളവുംം ഒക്കെ� ചേ�ർത്ത്് ഉണ്ടാാക്കിിയിിട്ടുളള മനുഷ്യയന്റെ� ആന്തരീീക
ലോ�ോകത്തെ� പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്നു കുടഞ്ഞു തെ�റിിപ്പിിച്ചതാായിി ഈ കവിിത പറയുന്നു.
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‘ബോ�ോൺസാായിി’ എന്ന കവിിതയിിലുംം ഇതുതന്നെ� മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ കാാണാംം�. സ്ഥലത്തെ�
യുംം കാാലത്തെ�യുംം പ്രകൃതിിയെ�ത്തന്നെ�യുംം ഇല്ലാാതാാക്കിി എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം പുതിിയ കാാലത്തിിനിിണ
ങ്ങുംംമട്ടിിൽ കൗൗതുകങ്ങളാാക്കുന്ന കാാഴ്ച ഈ കവിിതയിിലുണ്ട്്. വന്മരങ്ങളെ� ബോ�ോൺസാായിി ആക്കിി
ചുരുക്കിിമെെരുക്കിി ഒതുക്കിി വെ�ച്ച മനുഷ്യയന്് ഇന്ന്് അനുഭവങ്ങളിില്ലാാതെ� ലോ�ോകംം തന്നെ� ചെ�റുതാായിി
പ്പോ�ോയതിിന്റെ� ദൈൈന്യംം� കൂടിി ഇതിിൽ വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�.
വീീരാാൻകുട്ടിിയുടെെ ‘വാാട്ടർ അതോ�ോറിിറ്റിി’ എന്ന കവിിതയുംം ഇതേ� ആശയത്തെ� മറ്റൊ�ൊരുരീീതിി
യിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെ വിിശാാലമാായ സ്ഥലകാാല സങ്കല്പങ്ങളെ� പുതിിയ കാാല
ത്തിിനനുസരിിച്ച്് കുറുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന കമ്പോ�ോള മനുഷ്യയന്റെ� കാാപട്യം�ം ഈ രചനയിിലുണ്ട്്. കുളത്തെ�
ബാാത്ത്്ടബ്ബിിലേ�ക്കുംം കിിണറിിനെ� കുഴൽ വട്ടത്തിിലേ�ക്കുംം ഒതുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന ഉത്തരാാധുനിികന്റെ�
ഉപഭോ�ോഗ സംംസ്ക്കാാരവുംം സ്വാാ�ർത്ഥതയുമാാണ്് ഈ കവിിതയിിലുളളത്്.
മേ�ല്പറഞ്ഞ കവിികൾ ഉൾപ്പെ�ടെെയുളള പുതുകവിികളുടെെ കവിിതകളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി
നോ�ോക്കിിയാാൽ സമകാാല മലയാാളകവിിതയുടെെ പ്രകൃതിിവീീക്ഷണംം വിിശാാലമാാണ്് എന്നു കാാണാംം�.
പരിിസ്ഥിിതിി പ്രശ്നങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തിി അതിിനുളള പ്രതിിവിിധിി തിിരയലല്ല പുതുകവിിതകളുടെെ രീീതിി.
പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുളള പാാരസ്പര്യം�ം നഷ്ടമാായതിിന്റെ� ഉൽക്കണ്ഠയാാണിിവരെെ അസ്വവസ്ഥരാാ
ക്കുന്നത്്. ആധുനിിക കവിികളുടെെ പ്രകൃതിിചിിന്തകളിിൽ നിിന്നു ഭിിന്നമാായിി പുതിിയ കാാലവുംം പ്രകൃതിിയുംം
തമ്മിിലുളള പ്രശ്നങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ഇവർ ചിിന്തിിക്കുന്നത്്. ബഹുസ്വവരമാായ വർത്തമാാനകാാലത്തിിലെ�
മാാറിിയ ജീീവിിതത്തിിലെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണിിവർ പ്രകൃതിിയെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നത്്. ആഗോ�ോളീീക
രണംം ഒതുക്കിിക്കളഞ്ഞൊ�ൊരു ലോ�ോകത്ത്് പുതിിയൊ�ൊരു പ്രകൃതിിയെ�യുംം മനുഷ്യയനെ�യുംം ഈ കവിികൾ
സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. ജീീവിിതംം പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്ന്് അകലുമ്പോ�ോൾ ഭാാഷയിിൽ നിിന്നുംം പ്രകൃതിി പടിിയിി
റങ്ങിി പ്പോ�ോകുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ‘പറയുക നിിങ്ങൾക്ക്് എത്ര ചെ�ടിികളുടെെ പേ�രറിിയാംം�’ എന്നു
ചോ�ോദിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നത്്. പ്രകൃതിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സൂക്ഷ്മാാനുഭവങ്ങൾ നമുക്കിില്ലാാതാായിിരിിക്കുന്നു.
അതിിനർത്ഥംം പ്രകൃതിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട നിിരവധിി വാാക്കുകൾ ഭാാഷയ്ക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നു
കൂടിിയാാണ്്. അതിിനെ� തരണംം ചെ�യ്യാാൻ പുതുവഴിികൾ പുതുകവിികൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ഫ്്ളാാറ്റ്്, ജെ�.സിി.
ബിി, ആബുലൻസ്്, മ്യൂൂസിിയത്തിിലെ� കിിണ്ടിി, പ്ലാാറ്റ്് ഫോം�ം�, സീീസൺ ടിിക്കറ്റ്്, തുടങ്ങിിയ രൂപകങ്ങൾ
കൊ�ൊണ്ട്് അവർ ഭാാഷയുടെെ പരിിമിിതിിയെ� മറിികടക്കുന്നു. അങ്ങനെ� പുതുകവിിതകളിിലെ� പരിിസ്ഥിിതിി
പുതുകാാലത്തിിന്റെ� വേ�റിിട്ട അനുഭവമാായിിത്തീീരുന്നു.
കമ്പോ�ോള യുക്തിിയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ സൗൗന്ദര്യാ�ാവബോ�ോധവുംം അതിിനനുസരിിച്ചുളള കമ്പോ�ോളഭാാ
വുകത്വവവുമാാണ്് ആധുനിികോ�ോത്തര സമൂഹത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നതെ�ന്ന ഫ്രെ�ഡറിിക്് ജെ�യിംം�സന്റെ�
അഭിിപ്രാായത്തെ� ബലപ്പെ�ടുത്തുന്നവയാാണ്് പുതുകവിിതകളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�. അവ നിിരന്തരംം ഉത്ത
രാാധുനിികതയുടെെ കെ�ട്ടുകാാഴ്ചകളെ�യുംം അധിിനിിവേ�ശാാനന്തര മൂല്യയസങ്കൽപ്പങ്ങളെ�യുംം സാംം�സ്ക്കാാരിി
കമാായിി പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നവയാാണ്്. വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം മേ�ഖലകളിിൽ
ആഴ്ന്നിിറങ്ങിി നിിൽക്കുന്ന അധിികാാര രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മവേ�രുകളെ� പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചെ�ങ്കിിൽ മാാത്രമേ�
സമൂഹത്തെ� പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കാാനാാവൂ എന്ന ഫുക്കോ�ോവിിന്റെ� ചിിന്തകൾ പുതു കവിിതകൾ പിിൻതു
ടരുന്നു.
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സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

തോ�ോമസ്് സ്ക്കറിിയ (എഡിി.) 2014, ആധുനീീകാാനന്തര കവിിത, അസെ�ൻഡ്് പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്, കോ�ോട്ടയംം .
സാംം�, എൻ. (എഡിി.) 2014 സമകാാല മലയാാള സാാഹിിത്യംം�, കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
പോ�ോൾ, എംം.എസ്് 2014 ഉത്തരാാധുനിിക കവിിത പഠനങ്ങൾ, കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ.
മനോ�ോജ്്, എംം.ബിി. 2016 സമകാാല മലയാാളകവിിത, സമയംം ക്ലാാസിിക്സ്്, കണ്ണൂർ
സുരേ�ന്ദ്രൻ, വിി.യു. 2018 കവിിതയിിലെ� ഖരാാക്ഷരങ്ങൾ, മെെയ്്ഫ്ലവർ ബുക്സ്്, കണ്ണൂർ.
ആനന്ദ്് കാാവാാലംം 2013 മലയാാള കവിിതയുംം പരിിസ്ഥിിതിിയുംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ.
മോ�ോഹനകൃഷ്ണൻ കാാലടിി 2013 കാാലടിിക്കവിിതകൾ, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
റഫീീക്ക്് അഹമ്മദ്് 2014 റഫീീക്ക്് അഹമ്മദിിന്റെ� കവിിതകൾ, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
രാാമചന്ദ്രൻ, പിി.പിി. 2015, പിി.പിി. രാാമചന്ദ്രന്റെ�കവിിതകൾ, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്.
ജോ�ോസഫ്്, എസ്്..2003, മീീൻകാാരൻ,ഡിി.ഡിി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
വീീരാാൻകുട്ടിി, 2001 ജലഭൂപടംം, പാാപ്പിിയോ�ോൺ, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

ഡോ�ോ: സ്വവപ്ന ആന്റണിി

പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാല മലയാാളവിിഭാാഗംം എന്നിി
വിിടങ്ങളിിൽ പഠനംം. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്്. മാാടാായിി
കോ�ോ.ഓപ്പറേ�റ്റീീവ്് ആട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളംം അധ്യാാ�പിിക.
swapnasidharthm@gmail.com
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അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� കവിിത
ഡോ�ോ. ആശാാ മത്താായിി

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മാാർ അത്തനേ�ഷ്യയസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോതമംംഗലംം

വരേ�ണ്യയ സാാമ്പ്രദാായിിക കവിിതാാബോ�ോധ്യയങ്ങളെ� മറിികടന്നുകൊ�ൊണ്ട്് വീീണ്ടെ�ടുപ്പിിന്റെ� സ്വവത്വവനിിർ
മ്മിിതിിയാാണ്് പുതുകവിിത സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്. സമകാാലിിക ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ സങ്കീീർണ്ണതകൾ
മാാത്രമല്ല, പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മരാാഷ്ട്രീീയംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുക കൂടിിയാാണ്് അവ ചെ�യ്യുന്നത്്.
അക്കൂട്ടത്തിിൽ നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിില്ക്കുന്ന ചിില അനുഭവങ്ങൾ ലളിിതമാായ പുത്തൻ
കല്പനകളാായിി പരിിണമിിക്കുന്ന രസതന്ത്രമാാണ്് വീീരാാൻകുട്ടിിയുടെെ കവിിതകൾ. ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ
അതിിസാാധാാരണതകളിിലേ�ക്കു ചേ�ർന്നുനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� പാാഠങ്ങൾ കവിിത തീീർ
ക്കുന്നു. പാാരസ്പര്യയത്തിിലുംം സഹജാാവബോ�ോധത്തിിലുംം പുലരുന്ന സ്ത്രീീ, ദളിിത്് ജീീവിിതങ്ങളുടെെ ജൈൈവ
ബന്ധങ്ങൾ കവിിതകൾ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കവിിത, ഏതൊ�ൊരു സാാഹിിത്യയഗണവുംം പോ�ോലെ�
തന്നെ� സാംം�സ്കാാരിിക ഉല്പന്നമാാണ്് എന്നതിിനാാൽ അതിിലെ� ഭാാഷ സമകാാലിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
നിിർമ്മിിതിിയുംം കുറിിച്ചുവയ്ക്കലുമാാണ്്. ഈ ധാാരണയിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് വീീരാാൻകുട്ടിിയുടെെ കവിിതകൾ,
മിിണ്ടാാപ്രാാണിി, നിിശബ്ദതയുടെെ റിിപ്പബ്ലിിക്് എന്നീീ കൃതിികളെ� മുൻനിിറുത്തിിയുള്ള വിിശകലനത്തിിനാാ
ണിിവിിടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.

മൺവീീറ്്
കമ്പോ�ോളാാസക്തിി, ഉപഭോ�ോഗപരത, അധീീശത്വവമനോ�ോഭാാവംം ഇവയെ�ക്കുറിിച്ച്് കവിിത സംംസാാരിിക്കുന്നു.
പറക്കംം എന്ന കവിിത, പരിിസ്ഥിിതിി മാാറ്റങ്ങളെ� കിിളിിയുടെെ മനസ്സിിലൂടെെ വരയ്ക്കുന്നു. ‘കിിളിി ഇപ്പോ�ോൾ
പറക്കുകയല്ല തന്നെ�ത്തന്നെ� ആവുംം വിിധംം വീീശിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്’ എന്നു പറയുന്നതോ�ോടെെ
കിിളിിയുടെെ കിിതപ്പുംം അന്തരീീക്ഷ ഊഷ്മാാവിിലെ� വ്യയതിിയാാനങ്ങളുംം വാായനക്കാാരുടെെ അനുഭവമണ്ഡ
ലത്തിിലെ�ത്തുന്നു. മേ�ധാാപട്്കർക്ക്് എന്ന്് ശീീർഷകത്തിിൽ ചേ�ർത്തിിരിിക്കുന്ന തീീരെെ ചെ�റിിയ ഇനംം
ഒച്ചകൾ എന്ന കവിിതയിിൽ പ്രകൃതിിയിിലെ� മാാറ്റങ്ങൾ വിിഹ്വവലതകളാായിി നിിറയുന്നു. ‘പൂക്കൈ�ത
പോ�ോള വിിട്ടുണരുന്നതിിന്റെ�, പുന്നെ�ല്ല്് കിിളിിരിിട്ട്് മലരുന്നതിിന്റെ�, പൂവിിരിിയുന്നതിിന്റെ�, ഇല കൊ�ൊഴിിയുന്ന
തിിന്റെ�’ ഒച്ചകൾക്കൊ�ൊപ്പംം പുതുമയുള്ള വേ�റെെ ചിിലതുകൂടിി കവിിത കേ�ൾപ്പിിക്കുന്നു. ‘കുഞ്ഞുറക്കത്തിിൽ
മീീൻ ചിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ�, കിിനാാവിിലുംം വേ�രുകൾ കരയുന്നതിിന്റെ�, ഞാാഞ്ഞൂലു മൗ�നംം പിിരാാകുന്നതിി
ന്റെ�, ഭൂമിിയുടെെ മാാറിിൽനിിന്നുംം പാാൽ മണംം മാാറിിയൊ�ൊഴുകുന്നതിിന്റെ�, ജയാാരവങ്ങൾക്കൊ�ൊടുവിിലെ�
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ഭൂവിിലാാപങ്ങളെ�’ മാാത്രമല്ല, ‘നദിിമാായുംം മുമ്പ്് പൂമീീനുകൾക്ക്് പ്രാാർത്ഥിിക്കാാനുള്ളത്്, മരംം ചാായുംം മുമ്പ്്
മഞ്ഞക്കിിളിിക്ക്് പാാടാാനുള്ളത്്, മണ്ണ്് കാായുംം മുമ്പ്് മണ്ണട്ടകൾക്ക്് കയർക്കാാനുള്ളത്്, ഭൂമിി തുള്ളിിത്തു
ടങ്ങുംം മുമ്പ്് ചീീവീീടുകൾക്ക്് തോ�ോറ്റംം പറയാാനുള്ളത്്’ എല്ലാം�ം നമ്മൾ കേ�ൾക്കേ�ണ്ടതുണ്ടല്ലോ�ോ എന്ന്്
കവിിത കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നു.
തനിിക്കു വേ�ണ്ടുന്ന വിിഭവങ്ങളുടെെ കലവറയാായിി പ്രകൃതിിയെ� കാാണുന്ന മനുഷ്യയലോ�ോകംം പ്രകൃതിി
യുടെെ കനിിവ്് പറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അതിിനെ� നശിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. പുതിിയ പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീ
വാാദപഠനങ്ങളുംം കോ�ോളനിിയനന്തരപഠനങ്ങളുംം വ്യയക്തമാാക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ഈ വസ്തുത എത്രയോ�ോ
ലളിിതമാായിി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ജാാഗ്രത. കാാക്കയ്ക്കുംം അണ്ണാാനുംം ഉള്ളത്് മാാവിിൽ നിിറുത്തിി
ബാാക്കിിയുള്ള കനിികൾ മാാത്രംം പറിിച്ചെ�ടുത്തിിരുന്ന നാാട്ടുപാാരമ്പര്യയങ്ങളിിൽനിിന്ന്് അകന്ന്് മുഴുവനുംം
തന്റേ�താാക്കാാനുള്ള സ്വാാ�ർത്ഥതയിിൽ ആഗോ�ോള വിിപണിിമൂല്യംം� കുതിിക്കുന്നു. നൈൈസർഗ്ഗിികവുംം
പ്രകൃതിിദത്തവുമാായതെ�ല്ലാം�ം ദുർലഭമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ജൈൈവബന്ധങ്ങളിിലെ� കണ്ണിിയാാണെ�ന്ന
ചിിന്തയല്ല പ്രകൃതിിയുടെെ സമ്പത്തുമുഴുവൻ തനിിക്കുമാാത്രമാാണെ�ന്ന ആർത്തിിയാാണ്് ഇന്നുള്ളത്്. ഈ
പൊ�ൊതു മനോ�ോഭാാവത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന വരിികളാാണ്് ജാാഗ്രതയിിലുള്ളത്്.
“പറവകൾ വിിത്തിിട്ടു മുളച്ചുണ്ടാായതാാണ്്
എന്റെ� വളപ്പിിലെ�
മരങ്ങളേ�റെെയുംം (എന്നതു രഹസ്യംം�)
ഇന്നവ വിിളഞ്ഞ പഴങ്ങളുമാായിി നിിൽക്കുന്നു
കിിളിിയെ� ആട്ടാാനുള്ള ഈ തെ�റ്റാാലിി
പക്ഷേ� എന്റെ� സ്വവന്തമാാണ്്”( 2013:217 )
കാാര്യം�ം കാാണാാൻ മാാത്രമുള്ള കപട സ്നേ�ഹമേ� പ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ളൂ എന്നു കവിിത വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഭൂമിിയെ� വിിരിിപ്പാായുംം ആകാാശത്തെ� പുതപ്പാായുംം തന്നിിരിിക്കുന്നു എന്നു ദൈൈവംം പറഞ്ഞതിിനെ�
ഭൂമിിയെ� വട്ടളമാായുംം ആകാാശത്തെ� അതിിന്റെ� അടപ്പാായുംം തന്നിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് മനുഷ്യയൻ കേ�ട്ടതിിന്റെ�
ആസുരതകൾ വട്ടളംം എന്ന കവിിതയിിൽ കാാണാംം�.
“ഭൂമിിയെ� എടുത്ത്്
അവൻ
അടുപ്പത്ത്് വച്ചു കഴിിഞ്ഞു
തീീയുംം പൂട്ടിിക്കഴിിഞ്ഞു
ദൈൈവമേ�” (2013 :276 )
മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതയുക്തിികളെ� മറിികടക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ഇൻസ്റ്റലേ�ഷൻ. പുതിിയ കാാലത്തെ�
കലയുംം അനുഭവവുംം പ്രകൃതിിയോ�ോടുംം ദളിിതരോ�ോടുംം സ്ത്രീീകളോ�ോടുമുള്ള അതിിക്രമങ്ങളുംം അനീീതിികളുംം
തിിരിിച്ചറിിയുന്നതാാകണംം എന്ന ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാണ്് കവിിത. അവിിടെെ മാാറ്റിിയുടുക്കാാനിി
ല്ലാാത്തവന്റെ� മറുതുണിിയാായിി ഇരുട്ട്് വേ�ണംം, തിിന്നാാനൊ�ൊന്നുമിില്ലാാത്തവനുള്ള മണ്ണ്് കരുതണംം,
മഴയെ� കെ�ട്ടഴിിച്ചുവിിടുംം മുമ്പ്് ചേ�രിിയിിലെ� കടലാാസുവീീട്് മനസ്സിിൽ വരണംം, പെ�ൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ
പിിറകേ� പാായുന്നവന്റെ� നെ�റുകയിിൽ വീീഴാാൻ ഇടിിത്തീീ കരുതണംം. യന്ത്രപ്പല്ലുകൾക്ക്് തൊ�ൊടാാനാാ
കാാത്തവണ്ണംം കുന്നുകളെ� ഉരുക്കിിൽ വാാർക്കണംം. എന്നുമാാത്രമല്ല, മണ്ണിിരയ്ക്കുംം പുഴുവിിനുംം ശേ�ഷംം
ഇടമുണ്ടെ�ങ്കിിൽ മാാത്രംം മനുഷ്യയനെ� ചെ�റുതാാക്കിി മൂലയിിൽ വച്ചാാൽ മതിി എന്നുംം കവിിത അതിിന്റെ�
നിിലപാാട്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

226

Volume I number 3

സ്മാാരകംം എന്ന കവിിതയിിൽ അപ്പൂപ്പൻതാാടിിയുടെെ വിിനീീതമാായ പറക്കത്തെ� അജയ്യമാായ
പ്രകൃതിിയുടെെ കരുത്താായിി കവിി കാാണുന്നു.
“ധീീരമെെങ്കിിലുംം എളിിയ അതിിന്റെ� ശ്രമംം
വീീണു പോ�ോകുന്നിിടത്ത്്
സ്മാാരകമാായിി
ഉയർന്നു വന്നേ�ക്കുംം
ആരുമറിിയാാതെ�
നാാളെ� ഒരു മരംം”
(2019:13)
അവകാാശവാാദങ്ങളേ�തുമിില്ലാാത്ത, നിിശബ്ദമാായ പ്രകൃതിിയുടെെ ചെ�റുത്തുനിില്പാാണ്് കവിിതയിിലുള്ളത്്.

പെ�ണ്ണടയാാളങ്ങൾ
ലോ�ോല മൃദുലവിികാാര കല്ലോ�ോലങ്ങളാായുംം നീീളെ� വളവുകൾ ചേ�ർത്ത വള്ളിികളാായുംം തരളിിതമാായിി
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിപ്പോ�ോന്ന പെ�ണ്ണുടലിിനെ� പുതിിയ രൂപകമാാക്കിി പെ�ൺമരങ്ങൾ എന്ന കവിിത
പാാരമ്പര്യയ നിിഷേ�ധത്തിിന്റെ� അനുഭവംം പകരുന്നു:
“നിിന്നിിടത്തുനിിന്ന്്
അനങ്ങാാൻ വിിടാാതെ�
വളർത്തിിയതാാണ്്
പഠിിക്കട്ടെെ”
(2013 :252 )
പൊ�ൊതുവ്യയവഹാാരത്തിിൽ സ്ത്രീീയ്ക്ക്് കല്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പദവിികളുടെെ വിിനിിമയ സാാധ്യയതകളെ� പുനരുല്പാാ
ദിിപ്പിിച്ച്് അതിിന്റെ� പ്രതിിലോ�ോമ രാാഷ്ട്രീീയംം കവിിത തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ആദർശവൽക്കരണവുംം മഹത്വവപ
രിിവേ�ഷങ്ങളുംം സ്വവത്വവനഷ്ടങ്ങളാാണെ�ന്ന്് വധു എന്ന കവിിത ഉറപ്പിിക്കുന്നു. കുടുംംബത്തിിന്റെ� വിിളക്കേ�
എന്ന വിിളിിയിിൽ വീീണുപോ�ോയാാൽ സന്ധ്യയയ്ക്ക്് മണ്ണെ�ണ്ണ ഒഴിിച്ച്് കത്തിിക്കാാൻ വരുമ്പോ�ോൾ എങ്ങനെ�
കുതറാാനാാകുംം എന്നു ചോ�ോദിിക്കുന്നത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.

കറുപ്പിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യം�ം
അധിികാാരത്തെ� വിിമർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ചരിിത്രത്തിിൽ ഇടംം നേ�ടാാതെ� പോ�ോയവർ അധിികാാരത്തെ�
വിിമർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വവത്വംം� വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്ന അനുഭവമാാണ്് വീീരാാൻകുട്ടിിയുടെെ കവിിതകളിിലെ� കീീഴാാ
ളവാായനകൾ നൽകുന്നത്്. കറുപ്പിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭവങ്ങളുംം സ്വവത്വവബോ�ോധവുംം ചരിിത്രത്തിിൽ
കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് അതിിലുള്ളത്്. തന്റെ� വംംശവുംം ഗോ�ോത്രവുംം തലമുറകളുംം ചെ�റുത്തു
നിിൽപ്പുകളിില്ലാാതെ� സഹിിച്ചതൊ�ൊക്കെ�യുമാാണ്് തഴമ്പാായിി കറുത്തതെ�ന്നുംം മാാറിിയ ചരിിത്രബോ�ോധംം
തൊ�ൊലിിയുരിിയുമ്പോ�ോൾ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന ചിിലരുടെെ നിിറംം തന്നെ�യാാണ്് വെ�ളുപ്പ്് എന്നുംം തനിിനിിറംം
എന്ന കവിിത പറഞ്ഞുതരുന്നു.
“കറുപ്പൊ�ൊരു നിിറമല്ല
സഹിിച്ചതൊ�ൊക്കെ�യുംം
തഴമ്പിിച്ചതാാണത്്
വെ�ളുപ്പൊ�ൊരു നിിറംം തന്നെ�
ചെ�യ്തതിിനെ�യോ�ോർത്ത്്
തൊ�ൊലിിയുരിിയുമ്പോ�ോൾ
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വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്് ”(2013 :256)
തെ�റിിയാായുംം പ്രാാർത്ഥനയാായുംം മാാറുന്ന വാാക്കുകളെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന സാാമൂഹ്യയ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ�
ദളിിതംം എന്ന കവിിതയിിൽ കുറിിച്ചിിടുന്നതുംം ചെ�റുത്തുനിില്പിിന്റെ� ഉപാാധിിയാായിി കരുതാം�ം. കാാരീീയംം
ഉരുക്കിിയൊ�ൊഴിിക്കുംം മുമ്പ്് കാാതിിൽപെ�ട്ടുപോ�ോയ വാാക്കുകൾ, തുരങ്കത്തിിൽപെ�ട്ടതുപോ�ോലെ� ആദ്യയ
മൊ�ൊക്കെ� ഉറക്കെ� നിിലവിിളിിച്ചാാലുംം ഓടുന്നതിിനിിടയിിൽ അവയ്ക്കു ചിില ക്രമംം വന്ന്് തെ�റിിയാായുംം
പ്രാാർത്ഥനയാായുംം മാാറിി പിിന്നീീട്് കവിിതയാായുംം തീീരാം�ം എന്ന്് എഴുതുമ്പോ�ോൾ സാാമൂഹ്യയഇടപെ�ടലാാണ്്
കവിിത യെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
കാാൽക്കീീഴിിൽനിിന്ന്് തുരന്നുമാാറ്റപ്പെ�ടുന്ന മണ്ണിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിൽ വിിയർപ്പൊ�ൊഴുക്കിി വേ�രുപ
ടർത്തിിയ ജീീവിിതങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം അനന്യയവുംം അതിിസാാധാാരണവുമാായ ലളിിതയുക്തിിയിിലൂടെെ കവിിത
വാാചാാലമാാകുന്നു. നീീതിി നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ടവർക്കൊ�ൊപ്പമാാണ്് കവിിത. ‘കുഞ്ഞിിനെ� ഒക്കത്തെ�ടുത്ത്്
വെ�ടിിയുണ്ടയ്ക്കുമുന്നിിലേ�യ്ക്ക്് പാായുന്ന ഒരുവൾ’ കുടിിയിിറക്കപ്പെ�ടുന്നവരുടെെ പ്രതിിരോ�ോധമാാണ്് എന്ന്്
മൺവീീറ്് കാാട്ടിിത്തരുന്നു.
“കൊ�ൊന്നാാലുംം
തരിില്ല ഞാാനീീ മണ്ണിിനെ�
എന്ന്്
വെ�ടിിയുണ്ടകൾക്കു
കൊ�ൊടുത്തവാാക്ക്്
അവൾ ഇന്നു പാാലിിച്ചേ�ക്കുംം” (2013:258)
അരിികുകളിിലേ�ക്ക്് ആട്ടിിയോ�ോടിിക്കപ്പെ�ട്ടവരുടെെ ജീീവിിതത്തെ� ചേ�ർത്തുപിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
വാാക്കുകൾ എന്ന കവിിതയിിൽ ഭൂമിി ഓടിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ� കാാരണങ്ങൾ നിിരത്തുന്നത്്.
“വിിശക്കുന്ന കുഞ്ഞിിന്റെ� കണ്ണിിൽനിിന്നോ�ോ
കിിളയ്ക്കുന്നവന്റെ� രോ�ോമക്കുഴിിയിിൽനിിന്നോ�ോ ഊറുന്ന
തീീത്തുള്ളിികൾപോ�ോലുള്ള ചിില വാാക്കുകളുണ്ട്്
അതു വീീണു ദഹിിച്ചു പോ�ോകുമെെന്ന പേ�ടിിയിിൽ
ഭൂമിി ഓടിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു” (2018:14)
ഭൂമിിയോ�ോടുചോ�ോദിിച്ചാാൽ എന്ന കവിിതയിിൽ മണ്ണ്് ചവിിട്ടിി കുഴച്ചു വിിതയ്ക്കുന്നവരെെ , മൺവിിരിിപ്പിിൽ
തന്നെ� ഉറങ്ങുന്നവരെെ, കാാലിിന്നടിിയിിലെ� മണ്ണ്് ഊർന്നുപോ�ോകുമ്പോ�ോൾ ജീീവൻകൊ�ൊണ്ട്് കെ�ട്ടിിപിിടിിച്ചു
കിിടക്കുന്നവരെെക്കുറിിച്ചു ചോ�ോദിിച്ചാാൽ, കതിിരിിട്ടുംം തളിിരിിട്ടുംം ഭൂമിി അതിിന്റെ� ആനന്ദംം കാാട്ടിിത്തരുമെെന്ന്്
കവിി പറയുന്നു .
എതിിരൊ�ൊച്ചകൾ ഇല്ലാാതാാക്കുംം വിിധംം അതിിക്രമങ്ങൾ പെ�രുകുമ്പോ�ോൾ, ഭരണകൂടവുംം
അധിികാാരവുംം നിിശബ്ദരാായ ജനതയെ� നിിർമ്മിിക്കുമ്പോ�ോൾ കവിിതയുടെെ പ്രസക്തിി ഏറുകയാാണ്്
എന്ന്് കവിി തന്നെ� പറയുന്നു. “എതിിരൊ�ൊച്ചകൾ ഒന്നൊ�ൊന്നാായിി ഇല്ലാാതാാകുന്ന കാാലത്ത്് അതിിനെ�
ങ്ങനെ� അടങ്ങിിയിിരിിക്കാാനാാകുംം? സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ജീീവൻ നിിലനിിർത്താാനുള്ള നിിലവിിളിിയാായിി,
കയർക്കലാായിി, പ്രാാർത്ഥനയാായിി, അതു പലമട്ടിിൽ ഉഴറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം. ധ്യാാ�നിിക്കുംം. ധ്യാാ�നത്തെ�
വെ�ടിിഞ്ഞു തോ�ോറ്റമാാകുംം.” (വീീരാാൻകുട്ടിി: 2018)
അനുഭവങ്ങളുടെെ അനേ�ക ഭേ�ദങ്ങളെ� ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ വാാക്കുകൾ തന്നെ� അനിിശ്ചിിതത്വവ
ത്തിിലാാക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് കവിി പറയുന്നത്്. പുതുകവിിത അതിിസാാധാാരണതയുംം
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നിിസാാരതയുംം നിിസംംഗതയുംം തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഉള്ളിിൽ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ നിിറഞ്ഞതാാണെ�ന്ന്്
മനസ്സിിലാാകുംം. സുദൃഢവുംം ആധിികാാരിികവുമാായ അനുഭവസ്ഥാാനങ്ങളെ� കയ്യൊ�ൊഴിിയുന്ന പുതുകവിിത
ന്യൂൂനപക്ഷാാത്മകമാാണെ�ന്ന ചിിന്ത (സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം 2012: 1339) ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാണ്്.
“ഏകലവ്യാാ�
നിിന്റെ� പെ�രുവിിരൽ മുഴുവനുംം വേ�ണ്ട
ഫിംം�ഗർപ്രിിന്റ്് മാാത്രംം മതിി
കഴിിഞ്ഞല്ലോ�ോ ”		
(2018: 68)
എന്ന വരിികൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം ആധാാർ എന്ന കവിിത സമകാാല രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ വ്യയക്തിി
യുടെെ സ്വവകാാര്യയതകളിിലേ�ക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ� നിിസ്സാാരമാായിി മാാറ്റുന്നതിിനോ�ോടുള്ള അമർഷംം
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
നാാവടക്കംം എന്ന കവിിതയിിൽ നിിശബ്ദത പാാലിിച്ചു ശീീലമാായിി, മൗ�നംം അലങ്കാാരമാായിി; എന്നിിട്ട്്
ഒടുവിിൽ നാാവടക്കത്തിിന്് നേ�ടിിയ പരിിശീീലനങ്ങളെ�ല്ലാം�ം വീീർപ്പുമുട്ടലാാകുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ഇങ്ങനെ�
വാായിിക്കാംം� :
“ആകെ� ഒരസൗൗകര്യയമുള്ളത്് ഇതാാണ്്
തുപ്പാാനോ�ോ ഇറക്കാാനോ�ോ ആവാാതെ�
വേ�വാാത്ത ഒരു മാം�ംസക്കഷണംം
വാായിിൽ വിിലങ്ങനെ� കിിടക്കുന്നു” (2018 : 69)
ഗദ്യയത്തിിന്റെ�യൊ�ൊ, സംംഭാാഷണത്തിിന്റെ�യൊ�ൊ സ്വവഭാാവമുള്ള ചെ�റുകവിിതകളാാണ്് വീീരാാൻകുട്ടിിയുടേ�ത്്.
പുതുകവിിതകളുടെെ ലാാളിിത്യയവുംം സുതാാര്യയതയുംം അവയ്ക്കുണ്ട്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പരിിസ്ഥിിതിി, സ്ത്രീീ, ദളിിത്്
പ്രതിിരോ�ോധവുംം അതിിജീീവനവുംം അതു ലക്ഷ്യയമിിടുന്നു. അതിിസാാധാാരണ കല്പനകളിിലൂടെെ തീീക്ഷ്ണമാായ
അറിിവനുഭവങ്ങളുടെെ ആന്തരിിക ഭാാഷണങ്ങളാായിി കവിിത മാാറുന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
വീീരാാൻകുട്ടിി, 2013, വീീരാാൻകുട്ടിിയുടെെ കവിിതകൾ ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
.... .... ... 2018, നിിശ്ശബ്ദതയുടെെ റിിപ്പബ്ലിിക്്, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
... ... ... 2019, മിിണ്ടാാപ്രാാണിി, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
ലേ�ഖനസൂചിി
സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം, 2012, പുതുകവിിതയുംം ന്യൂൂനപക്ഷാാത്മകതയുംം മലയാാളംം റിിസർച്ച്് ജേ�ണൽ, വാാല്യംം�:
5, ലക്കംം: 1, ജനുവരിി - ഏപ്രിി.ൽ

ഡോ�ോ. ആശാാ മത്താായിി
സ്വവദേ�ശംം: മുവാാറ്റുപുഴ. മുവാാറ്റുപുഴ നിിർമ്മലാാ കോ�ോളേ�ജിിൽനിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ
ബിിരുദംം, കാാലടിി സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലാാ മുഖ്യയകേ�ന്ദ്രത്തിിൽനിിന്ന്് മലയാാള
ത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽനിിന്ന്്
2017-ൽ പിി.എച്ച്്.ഡിി., കോ�ോതമംംഗലംം മാാർ അത്തനേ�ഷ്യയസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ 2009
മുതൽ മലയാാള അധ്യാാ�പിിക

സ്ത്രീീസ്വവത്വവബോ�ോധംം വിിജയലക്ഷ്മിിക്കവിിതകളിിൽ
അപർണ അരവിിന്ദ്്

ഗവേ�ഷക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

പാാശ്ചാാത്യയ സ്ത്രീീവാാദ ചിിന്തകരിിൽനിിന്ന്് ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞു വന്നതാാണ്് സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� അടിിത്തറ.
തന്റെ� സ്വവത്വവബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ� മാാറ്റിിനിിർത്തലിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം സ്ത്രീീ ബോ�ോധമുണർന്നപ്പോ�ോ
ഴാാണ്് സ്ത്രീീവാാദംം അതിിന്റെ� കരുത്ത്് പ്രകടിിപ്പിിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്്. മദ്ധ്യയകാാലയൂറോ�ോപ്പിിൽ നവോ�ോത്ഥാാ
നത്തെ�ത്തുടർന്ന്് സ്ത്രീീപക്ഷ സൈൈദ്ധാാന്തിികർ രംംഗത്തുവരിികയുംം അവരുടെെ നിിലപാാടുകൾ നിില
നിിർത്താാൻ ശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സമൂഹത്തിിലെ� നിിലവിിലിിരിിക്കു൬ ചിിന്തകളെ� പിിൻതള്ളിിയാാണ്്
സ്ത്രീീകൾക്കാായ ഒരു സാാഹിിത്യയ സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുത്തത്്. പുരുഷന്റെ�
വീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു വ്യയവഹാാരമാായിി സാാഹിിത്യംം� നിിലനിിൽക്കുന്നിിടത്തോ�ോളംം
കാാലംം അതേ� വ്യയവസ്ഥകൾ വെ�ച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയ്ക്ക്് ആ മേ�ഖലയിിലേ�യ്ക്ക്് കടക്കുവാാൻ സാാദ്ധ്യയമല്ല.
വീീക്ഷണത്തിിലുംം സമീീപനത്തിിലുംം വ്യയത്യയസ്തത പുലർത്തുന്നവർക്ക്് സാാഹിിത്യയ വ്യയവഹാാരത്തിിലുംം
അതേ� നിിലപാാട്് സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ കഴിിയണംം. അതാായത്് സ്ത്രീീയനുഭവത്തെ�യാാവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ പുരുഷ
കേ�ന്ദ്രിിതമാായ സാാഹിിത്യയ വ്യയവഹാാരത്തിിന്് കഴിിയുകയിില്ല എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നിിടത്താാണ്് സ്ത്രീീപക്ഷ
സാാഹിിത്യയമെെന്നത്് വ്യയത്യയസ്ത ജനുസ്സാായിി മാാറുന്നത്്.
തൊ�ൊണ്ണൂറുകളിിലാാണ്് മലയാാള കവിിതാാലോ�ോകത്ത്് സ്ത്രീീപക്ഷരചനകൾ ശക്തമാായത്്. സ്ത്രീീകൾ
സ്വവന്തമാായ വ്യയക്തിിത്വവത്തിിനു ഉടമകളാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം സാാഹിിത്യയ ലോ�ോകത്തിിലേ�യ്ക്ക്് വ്യാാ�പക
മാായിി കടന്നുവന്നു. പുരുഷാാധിിപത്യയ ലോ�ോകവ്യയവസ്ഥിിതിികളെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സ്ത്രീീ
സ്വവത്വാാ�ന്വേ�േഷണവുംം വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ ശക്തമാാകുന്നു. എൺപതുകളിിലുണ്ടാായ
സാാമൂഹിികമാാറ്റങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ വേ�ഗത്തിിൽ കടന്നുവന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ ഇടങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം�
നൽകാാത്ത ഒരു സാാമൂഹിിക പരിിതസ്ഥിിതിിയിിൽ നിിന്നുംം പുതിിയ ലോ�ോകക്രമത്തിിലേ�യ്ക്കുള്ള മാാറ്റംം
പ്രതിിരോ�ോധമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് സാാഹിിത്യയ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഇടപെ�ട്ടത്്. സമൂഹത്തിിൽ സ്ത്രീീയനു
ഭവിിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ� തീീക്ഷ്ണമാായ വൈൈകാാരിിക ഭാാവത്തോ�ോടെെയാാണ്് വിിജയലക്ഷ്മിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കു
ന്നത്്. ആ കവിിതകളിിൽ പരിിസ്ഥിിതിിയുംം സ്ത്രീീയുംം സമന്വവയിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
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മാാനവിികതാാബോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രകടമാായ ധാാരണകളുംം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീയനുഭവിിക്കുന്ന സകല
പ്രശ്നങ്ങളുംം പ്രകൃതിിയുടേ�തുമാാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം കവിിതകളിിൽ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നു. സ്വവത്വംം� അന്വേ�േഷിി
ക്കുന്ന സ്ത്രീീ, ആണധിികാാരത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥകളിിൽ സ്വവത്വവബോ�ോധംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീ
ഇത്തരത്തിിൽ വ്യയത്യയസ്ത അവസ്ഥകളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകുന്ന സ്ത്രീീജീീവിിതത്തെ�യാാണ്് കവയിിത്രിി
തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്.
‘മൃഗശിിക്ഷകൻ’ എന്ന കവിിതയിിൽ പുരുഷാാധിിപത്യയത്തിിന്റെ� അധിികാാര സ്വവഭാാവത്തെ� ബിംം�
ബകല്പനകളിിലൂടെെ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നു. അധിികാാര വ്യയവസ്ഥയെ� ഭയക്കുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ അവസ്ഥകൾ
ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.
“വനത്തിിലേ�യ്ക്കെ�ന്റെ�
വപുസ്സുപാായുവാാൻ
വിിറയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ� നിിറകൺമുന്നിിലീീച്ചുവന്ന തീീച്ചക്രംം, വലയത്തിിനകത്തിിടംംവലംംനോ�ോക്കാാതെ�ടുത്തുചാാടണംം|
ഇതെ�ത്ര കാാലമാായ്് , പഠിിച്ചുഞാാൻ, ഞാാൻ , പക്ഷേ�
ഇടയ്ക്കെ�ൻ തൃഷ്ണകൾ കുതറിിച്ചാാടുന്നു.’’ 		
(തച്ചന്റെ� മകൾ)
ഇവിിടെെ പുരുഷാാധിിപത്യയ സമൂഹംം മൃഗശിിക്ഷകനാായിി മാാറുന്നു. ശിിക്ഷകന്റെ� മുന്നിിൽ ഭയപ്പെ�ട്ടു നിിൽ
ക്കുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ അവസ്ഥയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.. മൃഗംം / സ്ത്രീീ എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവത്തിിലൂടെെ മൃഗത്തിിന്് പുരുഷ
സമൂഹംം നൽകുന്ന അർത്ഥത്തെ� കവിി പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നു. സാാമൂഹിിക ക്രമങ്ങൾ സ്ത്രീീകൾക്ക്് കല്പിിച്ചു
കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്ന നിിയമങ്ങൾ അവളിിൽ ഭയംം ജനിിപ്പിിക്കുന്നു. വീീടിിനെ� തടവറയാായിി ഒട്ടുമിിക്ക
സ്ത്രീീപക്ഷ ചിിന്തകരുംം നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ തടവറയിിൽ നിിന്ന്് മോ�ോചനംം ലഭിിക്കാാത്തത്് സമൂഹംം
നൽകിിയ പലവിിധത്തിിലുള്ള ആചാാരങ്ങളുംം മാാമൂലുകളേ�യുംം നിിർബന്ധപൂർവ്വംം സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടിി
വരുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
‘നിിറകൺ മുന്നിിലീീ ച്ചുവന്ന തീീച്ചക്രംം’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം കുടുംംബമെെന്ന സ്ഥാാപനംം നൽകുന്ന
നിിയമങ്ങൾ എത്രമാാത്രംം സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാാണെ�ന്ന്് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പുരുഷലോ�ോകക്രമംം ആ ചുവന്ന
തീീച്ചക്രത്തിിലൂടെെ ചാാടുവാാൻ സ്ത്രീീയെ� പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്നു. ‘വലയത്തിിനകംം’ ‘ഇടംം വലംംനോ�ോക്കാാതെ�ടു
ത്തു ചാാടണംം’ എന്നീീ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ കുടുംംബമെെന്ന സ്ഥാാപനംം ഉണ്ടാാക്കുന്ന അസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�യാാണ്്
സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിലേ�യ്ക്കു മടങ്ങാാനുള്ള പ്രവണത കവയിിത്രിി പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു.
പൂർവ്വ കാാല ചരിിത്രത്തിിലേ�യ്ക്ക്് മടങ്ങുമ്പോ�ോൾ തന്റെ�യുള്ളിിലെ� സ്ത്രീീയ്ക്ക്് രതിിയുംം കാാമനകളുമുണ്ടെ�ന്ന്് സ്ത്രീീ
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ഈ രതിിയിിലുംം കാാമനയിിലുംം വാാത്സല്യയത്തിിലുംം അഭിിരമിിക്കുവാാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിിനു
മേ�ലാാണ്് പുരുഷ കേ�ന്ദ്രിിതമാായ സാാമൂഹിികസ്ഥാാപനംം ‘ചാാട്ടവാാറു’മാായെ�ത്തുന്നതുംം പ്രഹരിിക്കുന്നതുംം.
ഈ വ്യയവസ്ഥയെ� തകർക്കണമെെന്ന്് കവിിയ്ക്കുള്ളിിലെ� സ്ത്രീീ വ്യയക്തിിത്വംം� ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.
“ഇരയെ�ക്കാാൽച്ചോ�ോട്ടിിലമർത്തിി ,
പ്പല്ലുകോ�ോർക്കുമ്പോ�ോഴകംം നിിറയുംം സംംതൃപ്തിി.
തെ�റിിക്കുംംചോ�ോരയാാൽ മുഖംം
നനയ്ക്കുവാാൻ
തരിിക്കയാാണെ�ന്റെ� നഖവുംം ദംംഷ്ട്രവുംം
നിിരന്നിിരിിക്കുവോ�ോർ പലരാാണെ�ൻ മുന്നിിലവരെെക്കൊ�ൊല്ലുവാാനുടൽ ത്രസിിക്കുന്നു’’.
സ്വാാ�തന്ത്രവാാഞ്ഛയെ� മിിത്തുകളിിലൂടെെയുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലൂടെെയുംം ഇവിിടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
‘മൃഗ പൗൗരാാണിികൻ, ‘അതിിപുരാാതനൻ ‘എന്നീീ വിിശേ�ഷണങ്ങൾ ഇതിിന്് തെ�ളിിവാായിി കാാണാംം�.
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ഒടുവിിൽ പ്രതീീക്ഷ നഷ്ടപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീയുടെെ മനോ�ോഭാാവംം കണ്ടെ�ത്താംം�. ഈ നിിരാാശ കുടുംംബമെെന്ന സ്ഥാാപ
നത്തിിന്റെ� മഹത്വവവൽക്കരണത്തിിലേ�യ്ക്ക്് എത്തുന്നു. വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ പിിൽക്കാാല രചനകളിിൽ ഈ
ദ്വവന്ദ്വവഭാാവംം ( സ്ത്രീീസ്വവത്വംം� / കുടുംംബ ബന്ധംം ) മറനീീക്കിി വരുന്നുണ്ട്്. ഒറ്റപ്പെ�ടുന്ന പുരുഷവ്യയഥകളാാണ്്
ആധുനിികത ഏറെെ ചർച്ചചെ�യ്തത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� അസ്തിിത്വവദു:ഖംം പുരുഷന്റെ� മാാത്രമവ
സ്ഥയാായിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. തനിിക്കൊ�ൊരു ലോ�ോകമുണ്ടെ�ന്ന്് സ്ത്രീീ കണ്ടെ�ത്തിിയതോ�ോടെെ
സ്ത്രീീപക്ഷ രചനകളുടെെ കാാലമാാരംംഭിിക്കുന്നു. തനിിക്കു സ്വവന്തമാായ ഇടമുണ്ടെ�ന്നുംം പുരുഷനിിൽ നിിന്ന്്
ഭിിന്നമാായ ഒരുടലുണ്ടെ�ന്നുംം ആ ഉടലിിനകത്ത്് ഒരു ലൈം�ംഗിികതയുണ്ടെ�ന്നുംം അവൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
സ്വവശരീീരത്തിിന്റെ� പരിിമിിതിിയോ�ോടുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തോ�ോടുംം സമരസപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിിലേ�യ്ക്ക്്
എത്തിിച്ചേ�രുന്നു.
വർത്തമാാനകാാല അവസ്ഥയേ�യുംം ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളേ�യുംം നിിർവ്വചിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്്
‘അലക്ക്് ‘. പുരുഷാാധിിപത്യയവ്യയവസ്ഥ സ്ത്രീീയ്ക്കുംം പുരുഷനുംം രണ്ട്് തട്ടുകൾ നൽകുന്ന തരത്തിിൽ
തൊ�ൊഴിിൽ വിിഭജനവുംം പദവിിയുംം നിിയമവുമെെല്ലാം�ം ക്രമപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിിലുള്ള
നിിയമങ്ങളാാണ്് പുരുഷനെ� കുടുംംബത്തിിന്റെ� പ്രധാാന കേ�ന്ദ്രമാാക്കിിയത്്. ‘അലക്ക്്’ എന്ന പ്രക്രിിയ
സ്ത്രീീകൾക്ക്് മാാത്രമാായിി മാാറ്റപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. കവിിതയിിൽ വീീട്ടമ്മ തന്റെ� മാാനസിികവ്യയഥകൾ
പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്നത്് നിിർജീീവമാായ വസ്ത്രത്തിിനോ�ോടാാണ്്. ഏകാാന്തതയനുഭവിിക്കുന്ന സ്ത്രീീ ജീീവിിതാാനുഭവ
ങ്ങളാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നത്്.
“നുകംം വെ�ച്ച കാാളയാാണ്്
നടപ്പുംം വേ�ദനയാാണ്്
വെ�റുംം വട്ടക്കയറല്ല
കഴുത്തിിൽ- തീീച്ചരടാാണ്് “ (വിിജയലക്ഷ്മിി, അലക്ക്്)
‘നുകംം’ എന്ന ചിിഹ്നംം ഭാാരത്തേ�യുംം പ്രാാരാാബ്ധത്തേ�യുംം അടിിമത്വവത്തേ�യുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. നുകത്തിിൽ
നിിന്നുള്ള മോ�ോചനമാാണ്് ഏവരുംം ആഗ്രഹിിക്കുന്നത്്. നുകംം, തീീച്ചരട്് എന്നീീ പദങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്ത
അർത്ഥപരിിസരംം നൽകുന്നു. ഇവിിടെെ പുരുഷ പ്രതീീകമാായ കാാളയിിലൂടെെ സ്ത്രീീയവസ്ഥകൾ വാായിിച്ചെ�
ടുക്കാംം�. പുരുഷസമൂഹംം നൽകുന്ന സാാമൂഹിിക സ്ഥാാപനങ്ങളുടെെ അകത്തളത്തിിൽ ബോ�ോധപൂർവ്വംം
സ്ത്രീീയെ� അടിിമകളാാക്കുന്നു. ഈ സാാമൂഹിികാാവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിിൽ നിിന്നു മാാത്രമേ� അവൾക്ക്് ചലനംം
പോ�ോലുംം സാാദ്ധ്യയമാാകുകയുള്ളൂ. ഇതിിൽ നിിന്ന്് രക്ഷപെ�ടണമെെന്ന്് ആഗ്രഹമുണ്ട്്. എന്നാാൽ കഴുത്തിിൽ
നുകവുംം തീീച്ചരടുമുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് അതിിന്് സാാധിിക്കുന്നിില്ല. ഇവിിടെെ സാാമൂഹിിക സ്ഥാാപനങ്ങൾ
നൽകുന്ന വിിലക്കുകൾ നുകവുംം തീീച്ചരടുമാായ്് മാാറുന്നു.
പുരുഷന്റെ� നീീചപ്രവൃത്തിികളോ�ോട്് വിിദ്വേ�േഷമുള്ള സ്ത്രീീ മനസ്സിിന്റെ� വിിഹ്വവലതകളാാണ്് ‘ഇര’
യെ�ന്ന കവിിതയുടെെ പ്രമേ�യംം. ഭൂമിി പിിളർന്ന്് കടന്നുവരുന്ന ക്രൂരത നിിറഞ്ഞ പുരുഷമുഖങ്ങളുടെെ
അവസാാനമിില്ലാാത്ത പ്രവാാഹംം, ഇവയ്ക്കിിടയിിൽ ചൂണ്ടക്കൊ�ൊളുത്തിിൽ നിിസ്സഹാായമാായിി പിിടയുന്ന
പെ�ണ്ണിിന്റെ� ദയനീീയ ചിിത്രമാാണ്് കവിിത നൽകുന്നത്്.
“മുന്നിിലുദിിപ്പൂ കറുത്തസൂര്യയൻ,ഇരുൾച്ചന്ദ്രിിക, കെ�ട്ടടങ്ങുംം കരിിന്താാരകൾ
എങ്ങിിരിിക്കുന്നു വെ�ളുപ്പുംംവെ�ളിിച്ചവുംം
എന്നിിൽ നിിഴൽ, നിിഴൽമാാത്രംം–കരിിനിിഴൽ “ 		

(ഇര )

കറുപ്പ്് എന്ന ചിിഹ്നംം നിിരാാശയുടേ�യുംം ദു:ഖത്തിിന്റേ�തുമാാണ്്. ഉദിിച്ചുയരുന്ന സൂര്യയൻ ജീീവിിതത്തിിൽ
പ്രതീീക്ഷയാാണ്് നൽകേ�ണ്ടതെ�ങ്കിിലുംം മറിിച്ചാാണ്് ഇവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. സൂര്യയനുംം ചന്ദ്രതാാര
ങ്ങൾക്കുംം ശോ�ോഭ നശിിക്കുന്നു. ജീീവിിതത്തിിന്് ഉദയംം നൽകേ�ണ്ട സൂര്യയനിിലുംം കറുപ്പ്് വ്യാാ�പിിക്കുന്നു.
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വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ� നേ�രിിയ അംംശംംപോ�ോലുംം കാാണുന്നിില്ല. സ്വവന്തംം മനസ്സിിനെ� ഈ അവസ്ഥയിിൽനിിന്ന്്
രക്ഷിിച്ചെ�ടുക്കുവാാൻ പിിടയുന്ന സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തെ�യാാണ്് കവിിതയിിലാാവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നത്്.
ആധുനിികതയിിലുംം ഉത്തരാാധുനിികതയിിലുംം വ്യയത്യയസ്തതലങ്ങളിിൽ സമൂഹത്തിിൽ സ്ത്രീീയനുഭവിി
ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ� വൈൈകാാരിികഭാാവത്തോ�ോടെെയുംം തീീക്ഷ്ണതയോ�ോടുംം ആവിിഷ്ക്കരിിച്ച കവിിതകളാാണ്്
വിിജയലക്ഷ്മിിയുടേ�ത്്. കുടുംംബമെെന്ന സ്ഥാാപനത്തെ� പൂർണ്ണമാായിി തിിരസ്ക്കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടല്ല അവർ
തന്റെ� നിിലപാാടുകൾ കവിിതയിിലാാവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നത്്. മറിിച്ച്്, നിിലവിിലുള്ള പുരുഷാാധിിപത്യയ വ്യയവ
സ്ഥയെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� തന്റേ�താായ ഒരിിടംം അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു.
മാാനവിികതാാബോ�ോധത്തിിലുൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന രചനകളാാണ്് വിിജയലക്ഷ്മിിയുടേ�ത്്. എഴുത്തു
കാാരിിയോ�ോ മുഖ്യയകഥാാപാാത്രമോ�ോ കടന്നുപോ�ോകുന്ന മാാനസിിക സംംഘർഷങ്ങളാാണല്ലോ�ോ കവിിതയ്ക്കു
പശ്ചാാത്തലമാാകുന്നത്്. സ്ത്രീീ സ്വവത്വവബോ�ോധംം വിിഭിിന്ന രീീതിികളിിൽ ഈ രചനകളിിലെ�ല്ലാം�ം കാാണാാൻ
കഴിിയുംം. കവിിതകളിിലുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ബിംം�ബങ്ങൾ, പ്രതീീകങ്ങൾ ഇവയെ�ല്ലാം�ം സ്ത്രൈൈണസ്വവഭാാവംം
പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ളതാായിിരിിക്കുംം. ഇത്തരത്തിിൽ സ്ത്രീീതന്നെ� അവളുടെെ ഭാാഷയെ� പുനർനിിർ
മ്മിിക്കുകയുംം പുരുഷകേ�ന്ദ്രിിതഭാാഷയിിൽ നിിന്നുംം വ്യയതിിരിിക്തമാായിി പുതിിയ ഭാാഷാാശൈൈലിി ഉപയോ�ോഗിി
ക്കുകയുംം ഇത്് വേ�റിിട്ട വ്യയവഹാാരമാായിി രൂപപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ� ആഖ്യാാ�നഘടനയിിലുംം
പ്രമേ�യതലത്തിിലുംം കവയത്രിി സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന പുതുമ പുരുഷന്റെ� അധിികാാര വ്യയവസ്ഥയെ� ചോ�ോദ്യം�ം
ചെ�യ്യുന്നതരത്തിിലാാണ്്.
കാാലത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്നു നിിൽക്കുന്ന ധാാരാാളംം ചിിഹ്നസൂചനകൾ വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതക
ളിിലുടനീീളംം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. ഏകയാാണെ�ന്നുംം ഏകയാായിി മരിിക്കണമെെന്നുംം ആരുമറിിയാാത്ത
ദേ�ശത്ത്് പോ�ോയിി മരിിക്കണമെെന്നുള്ള ചിിന്തകൾ കാാല്പനിിക കവിികളുടെെ ഭാാവപ്പകർച്ചയാാണ്്
നൽകുന്നത്്. കാാല്പനിിക കവിികളുപയോ�ോഗിിച്ചു വരുന്ന ബിംം�ബകല്പനകളുംം, വാാക്യയഘടനയുമെെല്ലാം�ം
വിിജയലക്ഷ്മിിയുടെെ കവിിതകളിിൽ പ്രമേ�യമാാകുന്നുണ്ട്്. പെ�ണ്ണനുഭവംം വൈൈയക്തിികാാനുഭവങ്ങൾ
മാാത്രമല്ല സാാമൂഹിികാാവസ്ഥ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങളുംം സ്ത്രീീയുടെെ വീീക്ഷണതലത്തിിൽ നിിന്നുള്ള
നോ�ോക്കിിക്കാാണലുംം കൂടിിയാാണ്്. സ്വവജീീവിിതത്തിിലുടനീീളംം സ്ത്രീീ സ്ഥാാപിിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളിിലൂടെെ
മാാത്രമാാണ്് സ്വവത്വവനിിർവ്വചനംം സാാദ്ധ്യയമാാകുന്നത്്. നിിലവിിലിിരിിക്കുന്ന സാാമ്പ്രദാായിിക രീീതിിയിിലുള്ള
ആഖ്യാാ�നഘടനയെ� പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുമ്പോ�ോഴാാണ്് സാാഹിിത്യയ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം പുതിിയ സ്ത്രീീജീീവിിത
ക്രമങ്ങളുടെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലുകളുണ്ടാാകുന്നത്്.
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അപർണ അരവിിന്ദ്്
1989-ൽ കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ ജനനംം. അസംംപ്്ഷൻ കോ�ോളേ�ജ്്, കാാര്യയവട്ടംം കാാമ്പസ്സ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ
നിിന്ന്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ഇപ്പോ�ോൾ കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണംം
ചെ�യ്യുന്നു.
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