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ആേരാഹണവും
2009 നവംബറിൽ തൃശൂർ േകരളവർമ
േകാേളജിെല ‘ൈവഖരി ’ ക്ലാസ്സിക്കുകെള

ക്കുറിച്ച് ഒരുക്കിയ ശില്പശാലയിൽ െചയ്ത
പ്രസംഗം, എഡിറ്റിയത്.

David Alfaro Siqueiros: Cuauhtémoc against the myth (Courtsey: Wikimedia)

േസ്നഹിതേര,
ചുള്ളിക്കാടു് ഒരു മാസം മുൻപു് ഈ ശില്പശാലയുെട
കാര്യം പറഞ്ഞു. ക്ലാസ്സിക്കുകെളപ്പറ്റി വി. ജി. തമ്പിയു
െമാത്തു് േകരളവർമ്മയിെല ൈവഖരിയിൽ നടത്തുന്ന
കാര്യം. എേന്നാടു് ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ പറഞ്ഞാൽ െകാ
ള്ളാെമന്നു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. സേന്താഷം. ഞാൻ വീട്ടിെല
ത്തി ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ തപ്പിത്തുടങ്ങി. കുെറ നാളായി
കാേന്റാ ജനറലും ഞാനുമായി സമ്പർക്കെമാന്നുമില്ല.
ബാലൻ വിളിക്കുന്നതിനു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പു്
‘േപായംസ് ഓഫ് പാേബ്ലാ െനരൂദ’ എന്ന സമാഹാ
രം വായിച്ചിരുന്നു. ഇലാൻ സ്റ്റാവൻസ് എഡിറ്റ് െചയ്തതു്.
മൂന്നു് പതിറ്റാണ്ടിനപ്പുറം നെമ്മ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ
കവിതയ്ക്കു് അന്നെത്ത ഊർജ്ജം ഇേപ്പാഴിെല്ലന്നു േതാ
ന്നി. യൂേറാപ്യൻ ആധുനികതയിെല പല മഹാകവി
കളും തന്നിരുന്നതിൽനിന്നു് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരു
ന്നു െനരൂദയുെട കവിതകൾ തന്ന അനുഭവപ്രപഞ്ചം.
ജീവിതേസ്നഹത്തിെന്റ പുതിയ വിസ്തൃതിയും പുതുഗഹ
നതയും അത്യപൂർവമായ ഭാവ-ബിംബ ബഹുലതയും
അനുഭൂതികളിൽ ഉണർന്നാടുന്ന ചരിത്രവും ചരാചര
മഹാപാരമ്പര്യത്തിെന്റ വലിയ തുടർച്ചകളും വളർച്ച
കളും മനുഷ്യനിൽ വായിക്കുന്ന ദർശനവും െകടാത്ത
പ്രത്യാശയുംവഴി ആ കവിത നമ്മിൽ പുതുകാലവും മൂ
ന്നാം േലാക സൗന്ദര്യകലാപങ്ങളും േകാരിെച്ചാരിഞ്ഞു.
ജീവിതേത്താടും സ്വാതന്ത്ര്യേത്താടും നീതിേയാടും പ്ര
പഞ്ചേത്താടുമുള്ള ജീവെന്റ ആസ്ഥ കൂടുതൽ തീവ്രതര
മാക്കി. നാം ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിേന്മലുള്ള നമ്മുെട
പിടി അതു കൂടുതൽ മുറുകിയതാക്കി. നമ്മുെട രാഷ്ട്രീ
യദിശാേബാധെത്തയും കാവ്യഭാവുകത്വെത്തയും അതു്
അഗാധമായി അന്വയിച്ചു. നവീകരിച്ചു. ഐന്ദ്രിയവും
ൈവകാരികവും ദാർശനികവുമായ പുതിെയാരർത്ഥവും
ആത്മവിശ്വാസവുമായി െനരൂദ നമ്മുെട ഏതു് ൈദനം
ദിനാനുഭവത്തിേലക്കും കൂട്ടുവന്നു. തക്കാളിയുെടേയാ
മത്തെന്റേയാ േകാട്ടിേന്റേയാ കയ്പ്പിെന്റേയാ മധുരത്തി
െന്റേയാ ആറുകളുേടേയാ പ്രണയത്തിെന്റേയാ മഴയുേട
േയാ സ്ഥലനാമങ്ങളുേടേയാ െതളിമേയാെട. നിരർത്ഥ
കതയുെട ഇരുട്ടും കയ്പ്പും വാക്കിൽ കുരുങ്ങിനിന്ന യൂ
േറാപ്യൻ ആധുനികതയുെട അനുഭവത്തിൽനിന്നു് തീർ
ത്തും വ്യത്യസ്തം. ഈ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കവിയുെട വാ
ക്കിൽനിന്നു കിട്ടിയ േസ്നഹംനിറഞ്ഞ ഉേന്മഷം എെന്റ
തലമുറയ്ക്കു് അപൂർവമായ ഉേത്തജനമായിരുന്നു. ആ
െനരൂദ ഇേപ്പാൾ മങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നി. പുതിയ
വായനയിൽ. മങ്ങൽ െനരൂദയുെടേയാ നമ്മുെടേയാ?
എന്നും പുതുക്കെപ്പടുന്നതിെല ജാഗ്രതയ്ക്കു പകരം തൃപ്തി
യുെട ഭാവുകത്വ വ്യവസ്ഥയിേലക്കു് നാം ജഡീകരിക്ക
െപ്പേട്ടാ?















ഇടതുപക്ഷ സാേഹാദര്യത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലം
ചുള്ളിക്കാടിേനാടു സമ്മതിക്കുേമ്പാ
ഴും ഈ േതാന്നെലല്ലാം എെന്ന
അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ‘കാേന്റാ
ജനറൽ’ കണ്ടുകിട്ടിയതുമില്ല. എവി
െടേപ്പാെയന്നു് തിട്ടമില്ല. ഊഹം
െവച്ചു െകാണ്ടുേപായ ആെള പി
ടികൂടി. അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു, അതു്
പാേബ്ലാ െനരൂദ
ഞാൻ അേന്ന തിരിച്ചുതെന്നന്നു്.
ഞാൻ നിസ്സഹായനായി. സത്യമായും അങ്ങെന
അേജ്ഞയതയിൽേപ്പായി മറയാനുള്ളതും കൂടിയാ
ണു് ഏതു പുസ്തകവും. ബംഗലുരു, െകാച്ചി, േകാട്ടയം,
തിരുവനന്തപുരം, ഡൽഹി, േബാംെബ തുടങ്ങി ഒരു
പാടു് പുസ്തകശാലകളിലും ൈലബ്രറികളിലുെമാെക്ക
അേന്വഷിച്ചു. ഇന്റർെനറ്റിൽ പലപാടു് തപ്പി. അതി
നു് േഗാപീകൃഷ്ണൻ സഹായിച്ചു. അവസാനം പുസ്തക
ങ്ങെള അത്രയ്ക്കു് േസ്നഹിക്കുന്ന ൈവക്കം മുരളിെയ വി
ളിച്ചു: ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി? മുരളി
പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ തരാേല്ലാ.’ അങ്ങെന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു മു
മ്പു് കാേന്റാ ജനറൽ വീണ്ടും എെന്റ ൈകയിൽ വന്നു.
ജാക് ഷ്മിറ്റിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം. മുരളി പറ
ഞ്ഞു: േവേറ ആെരെക്കാണ്ടും െതാടീക്കാൻ പാടില്ല.
േഫാേട്ടാസ്റ്റാെറ്റടുക്കാൻ പാടില്ല. അധികം മലർത്താ
െത ഇേത്ര തുറക്കാവൂ. ഇങ്ങെന ഒരുപാടു് പഥ്യങ്ങൾ
നിർേദ്ദശിച്ചു. വളെര നന്ദിയുണ്ടു് ൈവക്കം മുരളിേയാ
ടു്. പറഞ്ഞ പഥ്യങ്ങെളാെക്ക ഇതുവെര ഞാൻ പാലി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പാേബ്ലാ െനരൂദ ഒരു പ്രധാന
കവിയായി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചറി
യെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയതു് മൂന്നാം േലാക
അവസ്ഥാവിേവകേത്താടു േചർന്നു
ണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരികഭാവുകത്വസന്ദർഭത്തിലാണു്. പുതു
മുതലാളിത്തത്തിനും ഫാസിസത്തി
കാേന്റാ ജനറലിെന്റ
ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ
നുെമതിരായ പ്രതിേരാധ ജനാധിപ
മുഖചിത്രം.
ത്യം േലാകത്തു് പുതിെയാരു ഇടതുപ
ക്ഷ ന്യൂ െലഫ്റ്റ് (New Left) സാേഹാദര്യമായി വ്യാപിക്കു
ന്ന സന്ദർഭം. േകാളനിവിരുദ്ധസമരങ്ങൾ േദശീയ സ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഘട്ടത്തിെലത്തി ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാ
നും ശ്രീലങ്കയും ഉൾെപ്പെടയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിൽ.
ൈചനയിൽ വിപ്ലവം വിജയിച്ചു. ലാറ്റിനേമരിക്കൻ നാ
ടുകളിലും രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം േലാകയുദ്ധെത്തക്കാളും െമക്സി
ക്കൻ വിപ്ലവെത്തക്കാളും ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കവിതെയ
അഗാധമായി ഉലച്ചതും ഉടച്ചുവാർത്തതും െസ്പയിനിെല
ആഭ്യന്തരയുദ്ധമായിരുന്നു. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െനപ്പറ്റി
പറയാെമേന്നറ്റേപ്പാൾ േതാന്നിയിരുന്ന എളുപ്പവിചാ
രം ഈ പുസ്തകത്തിലൂെട വീണ്ടും വീണ്ടും കടന്നുേപായ
േപ്പാൾ നഷ്ടെപ്പട്ടു. െനരൂദ മങ്ങിയിട്ടിെല്ലന്നു് മനസ്സിലാ
യി. ആേഗാളവൽക്കരണത്തിെന്റ രാജ്യസന്ദർഭത്തി
ലും അരാഷ്ട്രീയതയുെട കാവ്യസന്ദർഭത്തിലും െനരൂ
ദയുെട കവിതകളിെല തീക്ഷ്ണരാഷ്ട്രീയതയും േക്ഷാഭവും
യുദ്ധപ്പുറപ്പാടും പ്രണയവും ഇന്നു് പുതുതായി വായിക്ക
െപ്പടും. അതു് േനരിടലിെന്റ കവിത. േയറ്റ്സ് സാക്ഷി
യായ ഭീകരമായ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ (A terrible beauty
is born) തീവ്രഗണത്തിൽ അവ ഇന്നു് കൂടുതൽ അനുഭ
വെപ്പടും.
വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കെപ്പടുന്ന
കവി മഹാകവി. പല തലമുറകളുെട
ഓർമ്മയിൽ കത്തിനിൽക്കും ഒരു
മഹാകവി. ഓേരാ പുതുവായനയി
ലും പുതുതായനുഭവെപ്പടുന്ന കാവ്യം
ഇതിഹാസം. ’70-കളിെല െനരൂദ
യല്ല ഇന്നെത്ത ‘കാേന്റാ ജനറൽ’
േബാർെഹസ്
വായനയിൽ നാമനുഭവിക്കുന്ന െന
രൂദ. പെണ്ടന്നെത്തക്കാളും ജീവെന്റ ഉത്സവങ്ങേളാെട.
പ്രകൃതിയിെല അഭയത്തിെന്റയും അതിജീവനത്തിെന്റ
യും സൂക്ഷ്മഹരങ്ങേളാെട. മനുഷ്യനിർഭരതേയാെട. സം
സ്കാര /രാഷ്ട്രീയ മിഴിേവാെട. ഇന്നു് െനരൂദ ചിലിയുെട
മാത്രമല്ല, പുതിയ അധിനിേവശങ്ങളിൽ െഞരിയുന്ന,
അതിെന തിരിച്ചറിയുന്ന, അതിെനതിെര പ്രതിേരാധി
ക്കുന്ന, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുെടയും മഹാകവി. സ്പാനിഷ്
ഭാഷയുെട മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഭാഷകളുെടയും മഹാകവി.
ഇേപ്പാൾ ചുള്ളിക്കാടു് െനരൂദെയ മൂന്നാംേലാക ആധു
നികതയുെട മഹാപ്രതിനിധി എന്നു് വിേശഷിപ്പിച്ചേല്ലാ.
പ്രധാനമാണതു്. െനരൂദയിൽനിന്നു് ഇന്നു കിട്ടുന്ന പു
തിയ അനുഭവമണ്ഡലത്തിെന്റയും പ്രതിേരാധദർശന
ത്തിെന്റയും പ്രസക്തിെയക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മിപ്പിക്കലാ
ണതു്. യുദ്ധാനന്തര യൂേറാപ്പു് പ്രത്യാശയും അതിജീവ
നസാധ്യതകളുെട കാഴ്ചയും നഷ്ടെപ്പട്ടു് അസ്തിത്വഗ്ലാനി
യിൽ ഇരുണ്ടാഴ്ന്നേപ്പാൾ െനരൂദേയാ േബാർെഹേസാ
പാേസാ മാർേക്വേസാ ഫ്യൂെവെന്റേയാ അെയ്മ െസസ
യേറാ ഫാനേനാ െസേങ്കാേറാ പ്രധാനെപ്പട്ട മേറ്റെത
ങ്കിലും മൂന്നാം േലാക കവിേയാ നിരർത്ഥകതയിേലക്ക
ങ്ങെന വീണു േപായില്ല. പുതിെയാരു പ്രത്യാശയുെട
യും േനരിടലിെന്റയും സ്വത്വാേന്വഷണത്തിെന്റയും തു
ടക്കം ലാറ്റിനേമരിക്കൻ /ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തിൽ െവ
ളിവായി.

(ഇടതുനിന്നു്) ഫ്യൂെവെന്റ, അെയ്മ െസസയർ, ഫാനൻ, െസേങ്കാർ















പീഡിതേലാകത്തിെന്റ മൃത്യുഞ്ജയം
മനുഷ്യവംശേത്താടു് യൂേറാപ്പും
അതിെന്റ ഹിംേസാന്മത്തമായ
നാഗരികതയും െചയ്തുകൂട്ടിയ െത
റ്റുകൾെക്കതിെര പുതിെയാരു മാ
നവികതയുെട ഉദയമുണ്ടായതു്
മൂന്നാംേലാക സർഗ്ഗാത്മകതയി
ലാണു്. അേയ്മ െസസയറിെന്റ
ഒക്ടാവിേയാ പാസ്
യും ഫാനെന്റയും േനതൃത്വത്തിൽ
കറുപ്പിെന്റ വിേമാചനപ്രത്യയ
ശാസ്ത്രവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവുമായി കാപ്പിരീയതയുെട
കെണ്ടത്തലായി. െനഗ്രിറ്റ്യൂഡ്–കാപ്പിരീയത /കാളിമ /
കറുപ്പിെന്റ ഉണ്മ—ഇന്നു് െസസയറിെന്റ േപരിെന്റ ഭാ
ഗമാണു്.
“My negritude is not a stone, its deafness hurled
against the clamour of the day… my negritude is
neither tower nor cathedral” (Note book of a return
to my native land).

“മണ്ണിെന്റ ചുടുമാംസത്തിലാണതിെന്റ േവരു്. തടയാനാ

വാത്ത കരുത്തുമായി എല്ലാ പതനങ്ങെളയും തുളച്ചു കട
ന്നു് േപാകുന്ന േവരു്.”

െനരൂദയുെടയും പാസിെന്റയും വയ
േഹായുെടയും ഗിയെന്റയുെമാെക്ക
േനതൃത്വത്തിൽ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ
സ്വത്വങ്ങളുെട വീെണ്ടടുപ്പുണ്ടായി.
അർജന്റീനിയൻ, ബ്രസീലിയൻ,
ചിലിയൻ തുടങ്ങിയ േദശീയസ്വത്വ
െനരൂദ െചറുപ്പത്തിൽ
ങ്ങൾ. സ്പാനിഷ് അധിനിേവശത്തി
െനതിരായ േദശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും സാംസ്കാരി
കമായ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിെന്റയും കാലത്തു്, സറിയ
ലിസമുൾെപ്പെടയുള്ള ആധുനിക കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളി
െല പ്രതിേരാധ സാദ്ധ്യതകളുെട കെണ്ടത്തലും പ്രേയാ
ഗവുമായി അതു്. പ്രതിേരാധരാഷ്ട്രീയവും ആധുനിക
കലാപാരമ്പര്യങ്ങളിെല വിനിമയൈവഭവങ്ങളും തമ്മി
ലിണക്കി. അവരവരുെട േദശീയ കലാസാഹിത്യത്തി
െന്റ പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങെള ഭാവുകത്വപരമായി ഉയർ
ത്തി. നീതിേയാടു് ആഭിമുഖ്യം വളർത്തി. ഇങ്ങെന ഒരു
പ്രതിസംസ്കാരത്തിെന്റ ജനകീയവും അഗാധവും സമ
കാലികവും ഭൗതികവുമായ ജാഗ്രത പാകി. അവയുെട
രാഷ്ട്രീയസത്യവും സൂക്ഷ്മവശ്യതകളും മൂന്നാം േലാക
ആധുനികതയുെട ആധാരങ്ങളായി. ദുഃസ്വപ്നാത്മകമായ
ഒരു സർറിയലിസ്റ്റു് കാലത്തിൽ നിന്നു് െനരൂദ വിമുക്ത
നാവുകയായിരുന്നു. അനുതാപത്തിെന്റയും പ്രതിജ്ഞാ
ബദ്ധതയുെടയും രാഷ്ട്രീയകവിതയിേലയ്ക്കു്. ജനങ്ങൾ
സഹിക്കുന്ന പീഡനത്തിെന്റയും നിസ്സഹായതയുെടയും
പരുഷമായ ആഴങ്ങളുമായി ആൈത്മക്യം േനടിെക്കാ
ണ്ടായിരുന്നു അതു്. ഏകാന്തസഹനത്തിെന്റയും ആസ
ക്തിയുെടയും വിഷാദത്തിെന്റയും ഹതാശബിംബങ്ങളു
െട െപയ്ത്തു് നിലച്ചു. ധർമ്മേരാഷത്തിെന്റ പുതിെയാരു
കവിതാകാലം െനരൂദയിൽ ഉദിച്ചു. േരാഷം െനരൂദയു
െട കവിതെയ വാച്യത്തിൽ തളച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്താവനക
ളുെടയും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുെടയും പരപ്പു് ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’െലത്തെന്ന ചില കവിതകെള െകടുത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. അതിെന്റ േപരിൽ ചിലർ ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ ഒരു
േമാശം കൃതിയാെണന്നു് േക്ഷാഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ,
സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിെന്റയും രണ്ടാം േലാക
യുദ്ധത്തിെന്റയും െകാലയാളി സാഹചര്യത്തിൽ കവി
തയ്ക്കു് അങ്ങെനെയാെക്ക േവണ്ടി വരുെമന്നു് പലരും
െനരൂദെയ ന്യായീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അനുഭൂതിയിൽ ചരി
ത്രവും ചരിത്രത്തിൽ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതിയിൽ സംസ്കൃ
തിയും സംസ്കൃതിയിൽ കവിതയുമാണു് കവിതയിൽ…
ഇങ്ങെനെയാരു ചാക്രികചലനത്തിെന്റ അടരുകൾ
വലയങ്ങളായി കവിതയിൽ വളരുന്നതു് ഞാൻ കാ
ണാറുണ്ടു്, െനരൂദക്കവിതയുെട ഓേരാ വായനയിലും.
‘െസ്പയിൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിെല’യും ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’െലയും മികച്ച കവിതകൾ ലാറ്റിനേമരിക്കയുെടയും
പീഡിതേലാകത്തിെന്റയും മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രങ്ങളാണു്.
മനുഷ്യെന്റ പതനവും ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പുമാണു് അവയു
െട പ്രേമയം. െനരൂദയുെട കണ്ണിൽ അതാണു് ചരിത്ര
ത്തിെന്റ േകന്ദ്ര അരങ്ങിെല മുഖ്യ ചലനങ്ങൾ. പ്രണയ
ത്തിെന്റ ഉയരങ്ങളിലും മാക്കുപിക്കുവിെന്റ ഉയരങ്ങളി
ലും. ഏതനുഭവത്തിേന്റയും പാതാളങ്ങളിലും. തിരിച്ചുവ
രാൻ േവണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾ. െനരൂദയുെട ഓർമ്മക്കു
റിപ്പുകളിൽ ഒരു രാത്രിചിത്രമുണ്ടു്. മറക്കില്ലതു്. െകാടും
തണുപ്പുകാലത്തു് ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ കുതിരപ്പുറത്തു്
ആൻഡിസിെല മലമ്പാതച്ചുരുളുകളും െകാടുമുടികളും
താണ്ടി അർജന്റീനയിെല സുഹൃത്തുക്കളുെട അടുേത്ത
ക്കു് അഭയം േതടിേപ്പാകുന്ന െനരൂദയുെടയും ഭാര്യയു
േടയും ചിത്രം. േസ്വച്ഛാധിപതി വിേഡലയുെട കാലെത്ത
നീതിയുെട ചിത്രം.
ഏകാന്തതയുെടയും ഇരുട്ടിെന്റ
യും ചിത്രം. പ്രത്യാശയുെടയും ചി
ത്രം. കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും
വിജനതയും രാത്രിയും വന്യത
യും മഥിക്കുന്ന യാത്രകൾ. െന
രൂദയുെട കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ
മാർേക്വസ്
ഞാൻ ആവർത്തിച്ചനുഭവിക്കാ
റുള്ള ചില ചലനചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്കയാ
ണു്. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െല പത്താം കാേന്റായിൽ—
ദി ഫ്യൂഗിറ്റിേവായിൽ—വിവരിക്കുന്നതരം പ്രവാസാനു
ഭവങ്ങളുെട കാലത്താണു് െനരൂദയുെട കവിത ഉട
ലിെന്റ ൈജവതൃഷ്ണകളിൽനിന്നു് േലാകത്തിെന്റ സാം
സ്കാരിക /രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകളിേലയ്ക്കു് േനടുന്ന ഈ
ഉണർവിെന്റ തുടക്കം. 1938-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘െസ്പ
യിൻ എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ’ എന്ന കവിതയിലാണു്
െനരൂദയുെട രാഷ്ട്രീയ പരിണാമത്തിെന്റ ആദ്യെവ
ളിെപ്പടുത്തൽ. കരുത്തും െതളിമയുമുള്ള പുതിെയാരു
ഭാഷയിൽ. ‘ചില കാര്യങ്ങളുെട വിശദീകരണം’ േപാ
ലുള്ള നിരവധി കവിതകളിൽ നീതിനിഗ്രഹം തെന്ന
യാണു് ജനനിഗ്രഹവുമാവുന്നെതന്നതിൽ െനരൂദയ്ക്കു
പേണ്ട സംശയെമാന്നുമില്ലായിരുന്നു. െതരുവിൽ ഓടി
ക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുെട ഇളംേചാരയ്ക്കു് േലാകേത്താ
ടു പറയാനുള്ളെതെന്തന്നു് െനരൂദയ്ക്കു നല്ല തിട്ടമുണ്ടാ
യിരുന്നു.
െസ്പയിനിെല െഞട്ടിക്കുന്ന അനുഭവ
ങ്ങളും 1938-െല മാക്കുപിക്കു സന്ദർ
ശനവും െനരൂദെയ അഗാധമായി
ഉലച്ചു. പുതുക്കിയുണർത്തി. െസ്പ
യ്നാണു് െനരൂദെയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാ
ക്കിയതു്. മുപ്പതുകളിെല െസ്പയ്ൻ.
െഹമിങ്േവ
ചിലിയുെട നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയാ
യി െനരൂദ ബാഴ്സിേലാണയിലുണ്ടാ
യിരുന്നതു് ആഭ്യന്തരകലാപങ്ങളുെട കാലത്താണു്.
േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ ഹിംസാത്മകമുഖം െനരൂദ േന
രിട്ടു കണ്ടതാണു്. ഫ്രാേങ്കായുെട ഫാസിസത്തിെനതിരാ
യി 1936-39 കാലത്തു് നടന്ന മഹാകലാപം. ജനാധിപ
ത്യത്തിനും നീതിവാഴ്ചയ്ക്കും സമാധാനത്തിനുംേവണ്ടി നട
ന്ന ഏറ്റവും വലിയ കലാപം. േലാകെത്ത ഭൂരിപക്ഷം
എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും മനസ്സുെകാെണ്ടങ്കിലും
ഇതിൽ പെങ്കടുത്തു. പലരും ൈപശാചികമായി പീഡി
പ്പിക്കെപ്പട്ടു. െഹമിങ്േവ, ആർതർ േകായ്സ്ലർ, േജാർ
ജ് ഓർവൽ തുടങ്ങിയവെരല്ലാം ഫ്രാേങ്കായുെട ഫാസി
സത്തിെനതിരായ ഈ യുദ്ധെത്ത പിന്തുണച്ചവരാണു്.
േലാർക, ക്രിെസ്റ്റാഫർ കാെഡ്വൽ തുടങ്ങി എത്രേയാ
ജീനിയസ്സുകെള ഈ യുദ്ധത്തിൽ െസ്പയ്നിനു നഷ്ടെപ്പ
ട്ടു. സ്വകാര്യതയുെട തമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തിപരത
യിൽ നിന്നും െനരൂദ സാമൂഹ്യമായ തുറസ്സുകളിേലക്കും
കടമകളിേലക്കും പരിണമിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസം ദൂെരയല്ലാ
തായി.
െനരൂദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി. പാർട്ടി
യിൽ അംഗമായി. മരണം വെര
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി തെന്ന ജീവിച്ചു.
സിവിൽ വാറിെന്റ സ്വാധീനം സ്പാ
നിഷ് അേമരിക്കയിൽ ഗംഭീരമായ
ബഹുമുഖവിേമാചനങ്ങളുെട രൂപ
ത്തിലായിരുന്നു. കവിതയിലും കഥ
േജാർജ് ഓർവൽ
യിലും കലയിലാെകയും േചാരപുര
ണ്ട ഒരു വലിയ മ്യൂറൽ ചിത്രം േപാെല കലാപത്തിെന്റ
യും മാറ്റത്തിെന്റയും പുതുമയുെടയും കാലം നിവർത്തി
ക്കെപ്പട്ടു.















വിഷാദത്തിൽനിന്നു് പ്രതിേരാധത്തിേലയ്ക്കു്
ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട ചരിത്രം ‘കാ
േന്റാ ജനറലി’ൽ െനരൂദ കാണു
ന്നതു് മാർക്സിയൻ ചരിത്രദർശന
ത്തിലൂെടയാണു്. ആദിമനാളുകൾ
മുതൽ കമ്മ്യൂണിസം വെരയുള്ള
ചരിത്രത്തിെന്റ േരഖീയ വികാസം.
വിഷാദത്തിൽ നിന്നു് പ്രതിേരാധ
നിേക്കാളാസ് ഗിയൻ
ത്തിേലക്കും സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നു്
ചരിത്രത്തിേലക്കും പറക്കാൻ െനരൂദയുെട പക്ഷികൾ
അേതാെട പൂർണ്ണസജ്ജരായി. കവിതയും രാഷ്ട്രീയ
വും രണ്ടല്ലാതായ ഒരു ഐതിഹാസിക ജീവിതത്തി
ലായി െനരൂദ. അർജന്റീന, ബ്രസീൽ, ചിലി, െമക്സി
േക്കാ, െപറു, െകാളംബിയ എന്നിങ്ങെന പലതായി
അറിഞ്ഞിരുന്ന േദശീയതകെള ഒെരാറ്റ സ്വത്വേബാധ
ത്തിലന്വയിക്കുകയായിരുന്നു െനരൂദയുെട ദർശനം.
ഈ ദർശനമാണു് ‘കാേന്റാ ജനറലി’േലക്കുള്ള െന
രൂദയുെട ആേരാഹണത്തിെന്റ ആരംഭം. ‘കാേന്റാ
ജനറലി’േലക്കുള്ള ദീർഘയാത്രയുെട പുറപ്പാടു്. അതി
നു പാകത്തിൽ ഒരു ലാറ്റിനേമരിക്കൻ പുരാവൃത്തവും
ചരിത്രവും സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് കാേന്റാ ജനറലിൽ െന
രൂദ. ‘ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സ്വത്വ’ത്തിെന്റ പുനർനിർവ
ചനം.
പുരാണങ്ങളിെലാെക്ക കാണുന്ന
തുേപാെല ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ ചരാ
ചേരാത്പത്തിയും മനുേഷ്യാത്പ
ത്തിയും മുതൽ ഇേന്നാളമുള്ള േലാക
ത്തിെന്റ ഒരു ലാറ്റിൻ അേമരിക്കൻ
ബൃഹദ് കഥ. പ്രകൃതിയുെട ൈജവ
താളങ്ങെളാന്നിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ
വയേഹാ
ഒരു പരിണാമാഖ്യാനം. ഒരുപാ
ടു് ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതു്. അത്യപൂർവ്വമായ കാ
വ്യരൂപസമൃദ്ധിയും ഭാവവിസ്തൃതിയും നിറഞ്ഞതു്. േദശ
ങ്ങെളയും േദശാന്തരങ്ങെളയും ഗഹനമായി അറിയു
ന്നതു്. യുക്തിയും സ്വപ്നവും തമ്മിൽ, മിത്തും ചരിത്രവും
തമ്മിൽ, പ്രണയവും നീതിയും തമ്മിൽ, ഒരു സൂക്ഷ്മസ
ന്തുലനം എങ്ങെന സാധ്യമാക്കാം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ മധ്യത്തിൽ? യുദ്ധങ്ങളുെടയും കലാപങ്ങളുെടയും
വിപ്ലവങ്ങളുെടയും അധിനിേവശമുക്തമായ േദശീയസ്വ
ത്വാേന്വഷണങ്ങളുെടയും ചരിത്രസന്ദർഭത്തിൽ? ഈ
അേന്വഷണങ്ങളുംകൂടിയാണു് ‘കാേന്റാ ജനറൽ.’ പാ
സിലും േയാസയിലും മാർേകസിലും വയേഹായിലും നി
െക്കാളാസ് ഗിയനിലും കാർേലാസ് ഫ്യുവേന്റയിലും പ്ര
മുഖരായ മറ്റു് ലാറ്റിനേമരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിലും കലാ
കാരന്മാരിലും കാണാം ഇേത അേന്വഷണം. വ്യത്യ
സ്തമായ ൈശലികളിലും ആഖ്യാനങ്ങളിലും. അവരു
െട കൃതികളിൽ യൂേറാപ്യൻ യുക്തിശക്തികൾ തിരയു
ന്നതു് െവറുെതയാണു്. ഭ്രമകല്പനകളുെട ചുവരില്ലാ വീ
ടുകളാണു് പ്രധാനെപ്പട്ട പല ലാറ്റിനേമരിക്കൻ കൃതി
കളും. മലയാളികളുെട പുരാവൃത്തനിബിഡമായ ഉപ
േബാധേത്താടു് അവ പുലർത്തുന്നതു് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന
അടുപ്പവും െപാരുത്തവും. യൂേറാപ്യൻ അധിനിേവശ
ത്തിെനതിരായ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ പ്രതിേരാധസമര
ങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായിരുന്നു മഹാപ്രതിഭകളുെട
സർഗ്ഗാത്മകദൗത്യം. സ്വന്തം േദശീയസ്വത്വത്തിെല പു
രാവൃത്തഖനികളുെട ഒടുങ്ങാത്ത ൈവവിധ്യവും മനസ്സി
െന്റ അപാരമായ ൈജവപ്രഭാവവും ഉണർത്തിയാണു്
യൂേറാപ്യൻ പ്രബുദ്ധതയുെട യുക്തിദാർഢ്യങ്ങെളയും
ആധുനികമായ അനുഭൂതി പരിമിതികെളയും ലാറ്റിന
േമരിക്കൻ പ്രതിഭ അതിജീവിച്ചതു്. അതിെന്റ ഏറ്റവും
ഉജ്ജ്വലരായ പ്രതിനിധികളിെലാരാളാണു് പാേബ്ലാ
െനരൂദ.
ഇനി െനരൂദയുെട ജീവചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു െചറിയ
ചിത്രം േവണ്ടിവരും. കാരണം, ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ െന
രൂദയുെട ആത്മകഥയാണു്. െനരൂദയുെട ചരിത്രവും
ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട ചരിത്രവും മനുഷ്യചരിത്രവും കൂടി
യാണതു്. 1904-ൽ െതക്കൻ ചിലിയിെല മൗെല പ്രേദ
ശത്തുള്ള ലിനാെറസ് പ്രവിശ്യയിെല പാറാൽ എന്ന
െചറുപട്ടണത്തിലാണു് െനരൂദ ജനിച്ചതു്. സാന്തിയാ
േഗായിൽ നിന്നു് മുന്നൂറ്റിയൻപതു് കിേലാമീറ്റേറാളം െത
ക്കു്. െനരൂദയുെട അച്ഛൻ േജാെസ െദയ് കാർെമൻ
െറെയസ് െമാറാെല റയിൽപ്പാളങ്ങൾ പണിയുന്ന ഒരു
െതാഴിലാളി. അമ്മ േറാസാ ബസാേയ്താ. ഒരു ൈപ്രമറി
സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപിക. െനരൂദ ജനിച്ചു് രണ്ടു മാസം തിക
യുന്നതിനു മുമ്പു് അമ്മ മരിച്ചു. കടുത്ത ക്ഷയേരാഗം മൂ
ലം. അമ്മയുെട ഒരു േഫാേട്ടാ കുട്ടിക്കാലെത്താരിക്കൽ
ഒരാൽബത്തിൽ കണ്ടതിെനപ്പറ്റി െനരൂദ ഓർമ്മിക്കു
ന്നുണ്ടു്. കറുത്ത ഗൗൺ ധരിച്ച അമ്മയുെട െമലിഞ്ഞ
രൂപം. ദൂെരെയവിേടേക്കാ േനാക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. അമ്മ
കവിതകെളഴുതുമായിരുന്നു എന്നു് െനരൂദ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഒെരണ്ണം േപാലും െനരൂദയ്ക്കു് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ കണ്ട അമ്മെയക്കാൾ േദവത.
ആദ്യ രണ്ടു വർഷം കുഞ്ഞു െനരൂദെയ അച്ഛൻ വളർ
ത്തി. െറക്കാേഡാ എലീസർ െനഫതാലി െറെയസ്
ബസാൽേതാ എന്നായിരുന്നു െനരൂദയുെട അന്നെത്ത
േപരു്. നീണ്ട േപരു്. ‘കാേന്റാ ജനറലി’ലുള്ളെതാെക്ക
ഈ നീണ്ട േപരിലുമുണ്ടാവുെമെന്നനിക്കു േതാന്നാറു
ണ്ടു്. പിക്കാേസ്സായുെട േപരു് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാ
നുണ്ടു്. സ്പാനിഷ് േപരുകളങ്ങെനയാണു്. വന്ന വഴി
പറയും.
രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു് അച്ഛനും മക
നും പാറാലിൽ നിന്നു് താമസം മാ
റി. 1906-ൽ. ചിലിയിൽ തെന്ന. കു
െറക്കൂടി െതക്കു്. വലിയ മഴക്കാടുക
ളും െകാടുംകാടുകളും നിറഞ്ഞ െടമു
േകാ എന്ന സ്ഥലേത്തക്കു്. ഇവിെട
േലാർക
െനരൂദയുെട അച്ഛൻ രണ്ടാമെതാ
രു വിവാഹം കഴിച്ചു. ട്രിനിദാദ് കാൻഡിയാ മർേവദെയ.
അവരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒമ്പതു് വയസ്സുള്ള ഒരു മക
നുണ്ടായിരുന്നു. റുേഡാൾേഫാ, എന്നു് ചിലർ ജീവചരി
ത്രക്കുറിപ്പുകളിൽ പഴിപറയുംേപാെല കാണുന്നു. അനി
യത്തി േലാറേയാെടാപ്പമുള്ള കുട്ടിക്കാലച്ചിത്രങ്ങൾ െന
രൂദയുെട ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ കാണാം. കടലിൽ കു
ളിച്ചതും മരണത്തിെന്റ കടൽെക്കാടുമുടിയിേലക്കു് ഒരു
തിര വന്നു് അവെര വലിെച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്നു് രക്ഷ
െപ്പട്ടതും മറ്റും. അവളാകെട്ട െനരൂദയുെട അച്ഛനു് മൂന്നാ
മെതാരു സ്ത്രീയിലുണ്ടായ കുട്ടിയാെണന്നും കാണുന്നു.
റുേഡാൾഫിെനപ്പറ്റി കൂടുതെലെന്തങ്കിലും കണ്ടതായി
ഞാേനാർക്കുന്നില്ല.
െനരൂദയുെട രണ്ടാനമ്മ വളെര നെല്ലാരു സ്ത്രീയായി
രുന്നു. അേങ്ങയറ്റം ആർദ്രമനസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ. ബാല്യ
ത്തിൽ തെന്ന സംരക്ഷിച്ച മാലാഖെയന്നാണു് െനരൂദ
പില്ക്കാലത്തു് അവെര ഓർക്കുന്നതു്, ഈ േപാറ്റമ്മെയ.
അവരാണു് ഈ ഭൂമി ഇത്ര മേനാഹരമാെണന്നു്, ജീവി
തം ഇത്രേമൽ പ്രിയെപ്പട്ടതാെണെന്നാെക്ക െനരൂദ
െയ ആദ്യം അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതു്. വലിയ ദൂരങ്ങൾ െന
രൂദയ്ക്കു് കാട്ടിെക്കാടുക്കുന്നതു്. കടലിേലക്കും അവസാനി
ക്കാത്ത കഥകളിേലക്കും െനരൂദയുെട കണ്ണും കാതും
മനസ്സും എത്തിക്കുന്നതു്. ചില തിരമാലകളിൽ ഏകാ
കികേളാടു മാത്രം പറയാനുള്ള കഥകളുമായി മത്സ്യക
ന്യകമാർ തീരേത്തക്കു് വരാറുെണ്ടന്നു േകട്ടു് കടലിേല
ക്കു തെന്ന േനാക്കിയിരുന്നതു്. ഇവ പ്രകൃതിെയ ധ്യാനി
ക്കാൻ പഠിക്കലായി.















പുതുകാലത്തിെന്റ പുരാവൃത്തസംഹിതകൾ
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അപാരതെയയും ൈജവപ്രകൃതിയുെട അനന്തവിസ്തൃതി
െയയും ചരിത്രത്തിെന്റ അവസാനിക്കലില്ലായ്കെയയും
ഉള്ളിേലെക്കടുക്കലായി ആ ബാല്യധ്യാനം െനരൂദയുെട
കവിതയിൽ വളർന്നു കാണാം. കടലിെന്റ മുഴക്കം ഭൂമി
യുെട വലിയ ഹൃദയത്തിെന്റ മിടിപ്പായി െനരൂദ ആദ്യം
േകട്ടതു് െടമുേകായിെല രണ്ടു കുന്നുകൾക്കു നടുവിൽ
നിന്നാണു്. അച്ഛനും അമ്മയുംേപാെല രണ്ടു കുന്നുകൾ
എന്നാെണനിക്കു േതാന്നിയതു് അതു വായിച്ചേപ്പാൾ.
െടമുേകായിൽ രാപകൽ മഞ്ഞുകാറ്റു വീശും. മരങ്ങൾ
തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന, എവിെടയും നിലത്തു് ഇലകൾ വീ
ണുകിടക്കുന്ന, ഏതു കാെലാച്ചയും കരിയിലയിെല പതി
ഞ്ഞ ഒച്ചയാവുന്ന, ഏെതാച്ചയും ഏെതങ്കിലുെമാരു ജീവി
യുെട കാെലാച്ചയായിമാറുന്ന, അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാ
സമുള്ള, അവയിേലാേരാന്നിലും ഭൂമിക്കടിയിെല േലാ
ഹനിേക്ഷപത്തിെന്റ മുഴക്കമുള്ള, വിചിത്രഗഹനമായ
േദശമാണു് െടമുേകാ. പ്രകൃതിയുെട നിശ്ശബ്ദതയിൽനി
ന്നു് സംഗീതം, സിംഫണി, സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഒരു ൈജവപരിസരം െടമുേകായിൽ െനരൂദയ്ക്കു് കുട്ടി
ക്കാലത്തു കിട്ടി. അവിടെത്ത സാധാരണ െതാഴിലാളി
കളുെട മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ െനരൂദയും പഠിച്ചു.
പതിനാറു വയസ്സുവെര. കൗമാരം മിക്കവാറും അവിെട
ത്തെന്ന. ഏകാകിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ചില കൂട്ടുകാരുണ്ടാ
യിരുന്നിട്ടും. സാമൂഹികേമാ മതപരേമാ ആയ മാമൂലുക
േളാ പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റയും പുേരാഗതിയുെടയും േപരിലു
ള്ള അലേങ്കാലങ്ങേളാ െതാട്ടുതീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരിട
മായിരുന്നു െടമുേകാ. അതുമൂലം െനരൂദയുെട പ്രതിഭ
െയ അതിെന്റ പുലർകാലത്തു് ദമനം െചയ്യാൻ ഒന്നും
വന്നില്ല. പഴമയുെട ആസുരതകേളാ െചകുത്താന്മാേരാ
സാംസ്കാരിക /സദാചാര അേലാസരങ്ങേളാ ഒന്നും. െട
മുേകായിെല അന്നെത്ത ജീവിതത്തിെന്റ എളിമയിൽ
അത്തരം അദൃശ്യേകായ്മകൾെക്കാന്നും ഇടമില്ലായി
രുന്നു.
കാമംേപാെല ൈജവമായ കരു
േത്താെട വികാരവും വാക്കും വരി
കളും ബിംബങ്ങളും െനരൂദയിൽനി
ന്നു വന്നു. അനർഗ്ഗളമായി എന്നു്
നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതരത്തിൽ
പ്രതിഭയുെട സമൃദ്ധേതജേസ്സാെട.
െപരുമഴേപാെല. മഴയായിരുന്നു
യാൻ െനരൂദ
മറക്കാനാവാത്ത ഏറ്റവും ഗഹ
നമായ ബാല്യകാലസാന്നിധ്യം, ൈദവം, എന്നു് ഓർ
മ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ െനരൂദ പിെന്ന ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്.
മഴേപാെല െതളിമ തുളുമ്പുന്നതും മറവിയിൽ വീണുറ
ങ്ങുന്ന വിത്തുകെള ജീവിതത്തിേലക്കു വിളിച്ചുണർത്തു
ന്നതും മൺമറഞ്ഞവെയ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതു
മായ ഒരു കാവ്യഭാഷയുെട ജീവശക്തിയിേലക്കു കാ
വ്യജീവിതത്തിെന്റ തുടക്കത്തിേലതെന്ന െനരൂദയ്ക്കു്
എത്തിേച്ചരാൻ കഴിഞ്ഞു. മഴയും കാടുംേപാെല ആ
കവിത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാവനിബിഡമായി വളർ
ന്നു. നീതിയും പ്രണയവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നാെള പൂത്തു
ലയാൻ േവണ്ട പുതുവിത്തുകളുെടയും കവിതയുെടയും
ഉർവരതയുെടയും പുതിെയാരു പുരാവൃത്തസംഹിത
‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ പില്ക്കാലത്തു ഒരുക്കിയതിനു പി
ന്നിൽ കുട്ടിക്കാലെത്ത ആ പഴയ മഴകളുെടെയല്ലാം
കുളിരുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അറുപെത്താൻ
പതു െകാല്ലം െനരൂദ ജീവിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അമ്പ
ത്തിയഞ്ചു െകാല്ലവും അേദ്ദഹം കവിതെയഴുതി. പ്രകൃ
തിയുെട രൂപനിബിഡതേയാടും ചരിത്രത്തിെല ഇച്ഛാ
സമ്പന്നതേയാടും എല്ലാറ്റിലുമുള്ള സൗന്ദര്യം അനുഭവി
ക്കാനാവുന്ന ഉള്ളുണർേവാടും ൈനതികജാഗ്രതേയാ
ടുംകൂടി.
‘കാേന്റാ ജനറലി’െല കവിതകളിൽ പ്രകൃതി ഒരു ഗഹ
നസാന്നിധ്യമാണു്. വിഭവസമൃദ്ധിയായും ആത്മീയധ
നമായും മനസ്സിെന്റ അമൂർത്തഭൂപടങ്ങളായും പകർ
ന്നാടുന്ന പ്രകൃതി, സംസ്കാരെത്തയും രാഷ്ട്രീയെത്തയും
ചരിത്രെത്തയും അനായാസം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട
തിൽ. ഉടലിൽ കത്തിപ്പടരുന്ന ജന്മവാസനകളിേലക്കും
പ്രണയാഭിനിേവശത്തിേലക്കും അനന്യമാന്ത്രികതേയാ
െട സാന്ദ്രീകരിക്കപ്പടുന്നുമുണ്ടു്.

പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ െനഫ്താലി
െറയിസ് എന്ന േപരിൽ ‘ലാമൻ
നാ’ ദിനപത്രത്തിെലഴുതിയ ഒരു േല
ഖനമായിരുന്നു (Enthusiasm and
Perseverance) െനരൂദയുെട സാ
ഹിത്യജീവിതത്തിെന്റ തുടക്കം. െടമു
േകായിലും സാന്റിയാേഗായിലും െന
േപാൾ െവർേലയ്ൻ
രൂദ േജർണലിസത്തിൽ സജീവ
മായിരുന്നു. അച്ഛനിഷ്ടമില്ലായിരുന്നു കവിതയിലും സാ
ഹിത്യത്തിലും െനരൂദ മുഴുകുന്നതു്. അതുെകാെണ്ടാന്നും
ജീവിക്കാനാവില്ലേല്ലാ എന്നായിരുന്ന പ്രാരബ്ധം നന്നാ
യറിയുന്ന അച്ഛെന്റ ന്യായം. അച്ഛെന്റ അപ്രീതി ഒഴി
വാക്കാൻ 1920 ഒേക്ടാബറിൽ െനരൂദ സ്വന്തം എഴുത്തു
േപർ പാേബ്ലാ െനരൂദ എന്നാക്കി. െറക്കാർേഡാ എലീ
സർ െനഫ്താലിയ െറയിസ് െബാസാേയ്താ എന്ന വലിയ
േപരു് പാേബ്ലാ െനരൂദ എന്നായി. ഫ്രഞ്ച് സിംബലിസ്റ്റ്
കവി േപാൾ െവർേലയ്നിെല േപാളാണു് പാേബ്ലായാ
യതു്. ഒരു മാഗസിൻ വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ യാദൃച്ഛി
കമായി കണ്ണിൽെപ്പട്ട െചേക്കാേസ്ലാവാക്യൻ എഴുത്തു
കാരൻ യാൻ െനരൂദയുെട േപരിെല െനരൂദ െനരൂദ
യുമായി. അങ്ങെന ‘പാെബ്ലാ െനരൂദ’ എന്ന േപരിെന്റ
സൃഷ്ടി. ഇഷ്ടെപ്പട്ട രണ്ടു േപെര കൂട്ടിേച്ചർത്തു്. െചേക്കാ
േസ്ലാവാക്യയിെല ആദ്യസന്ദർശനത്തിൽത്തെന്ന േപ്ര
ഗിെല യാൻ െനരൂദയുെട പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിെലത്തി ഒരു
പൂവു് െവച്ച കാര്യം െനരൂദ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്, ‘ഓർമ്മ
കളി’ൽ.















രതിയും േലാകാഭിമുഖ്യങ്ങളും
1921-ൽ െനരൂദ സാന്റിയാേഗാ
യിേലക്കു താമസം മാറി. യൂണിേവ

ഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചിലിയിെല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
ട്ട് ഓഫ് െപഡേഗാഗികാ എന്ന
സ്ഥാപനത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് പഠിക്കാൻ
േചർന്നു. െനരൂദയുെട അന്നെത്ത
ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു ഫ്ര
ഗബ്രിേയല മിേസ്ട്രല
ഞ്ച് അധ്യാപകനാവുക എന്നതാ
യിരുന്നു. സ്പാനിഷ് പ്രമാണിമാെരെയാെക്ക വിരട്ടാൻ
ഫ്രഞ്ച് അറിയുന്നതു നല്ലതാണു്. ലാവിഷായി ഫ്രഞ്ച്
സംസാരിച്ചു് സാന്റിയാേഗായിെല ഫ്രഞ്ചുസ്കൂളിെല മാ
ഷായി വിലസാനാണു് അന്നു് െനരൂദ ആഗ്രഹിച്ചതും
തയ്യാറായതും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അന്നെത്ത പ്രിൻസി
പ്പൽ പില്ക്കാലത്തു േനാബൽ സമ്മാനേജതാവായ കവി
ഗബ്രിേയല മിേസ്ട്രലയായിരുന്നു. ഉയരം കൂടിയ രൂ
പം. അവരാണു് പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെല മഹാ
ന്മാരായ റഷ്യൻ േനാവലിസ്റ്റുകളുെട ഇതിഹാസരച
നകളുമായി െനരൂദെയ പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതു്. വള
െരക്കുറേച്ച അവെര അടുത്തു കാണാനും സംസാരി
ക്കാനും കഴിഞ്ഞുള്ളൂെവങ്കിലും അവരുെട പ്രാഭവം െന
രൂദയിൽ സ്വാധീനമായി. 1923-ൽ െനരൂദ ആദ്യപു
സ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, 19-ാമെത്ത വയസ്സിൽ. ഒരു
കവിതാസമാഹാരം: െക്രപസ്കുേയറിെയാ (Book of
Twilights). 1920-നും 23-നുമിടയിെലഴുതിയ കവിത
കൾ. സ്വന്തം ഏകാന്തതെയ നിർവചിക്കാനുള്ള ശ്ര
മങ്ങൾ.
അക്കാലത്തു് റുേബൻ ദാരിേയായും
േഹാെസ മാർടിയും േനതൃത്വം െകാ
ടുത്ത ലാറ്റിനേമരിക്കൻ ആധുനികത
യുെടയും അതിെന്റ മുഖ്യകരുത്തായി
രുന്ന സിംബലിസത്തിെന്റയും സ്വാ
ധീനം െനരൂദയുെട ഈ ആദ്യകാ
ലകവിതകളിൽ വിമർശകർ കണ്ടി
റുേബൻ ദാരിേയാ
ട്ടുണ്ടു്. അതു് യൂേറാപ്യൻ ആധുനിക
തയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കാർഷികബിംബ
ങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യമുള്ള കവിതകളാണിവ. ഇവ എഴു
തുന്ന കാലത്തു് െനരൂദ പുഷ്കിൻ, ആെന്ദ്രേയവ്, ദസ്ത
േയവ്സ്കി തുടങ്ങിയവെര വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൗ
മാരം. പലേരാടും പ്രണയം. ‘ആരാദ്യം പറയും’ സിൻ
േഡ്രാം. പ്രണയഭ്രാന്തു്. പലതരം ആസക്തിയും ലജ്ജ
യും അവിചാരിതമായിവന്ന ചില ശാരീരികാനുഭവങ്ങ
ളും. അെതാെക്ക െനരൂദയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഭാവസമ്മർദ്ദ
ങ്ങളും തുളുമ്പിനിന്നു ആ കവിതകളിൽ. അേഡാളസൻ
സിലൂെട കടന്നുേപാവുന്ന ഏകാകിയായ ഒരാൺകു
ട്ടി അനുഭവിക്കാനിടയുള്ള സംഘർഷങ്ങെളന്നു പറ
യാം. അെല്ലങ്കിൽ രതിയും േലാകാഭിമുഖ്യങ്ങളുെമന്നു്.
പ്രണയതീവ്രതയും ആദർശാേവശവുെമന്നു്. ആദ്യ
കാല െനരൂദയിെല നിറവുകെളന്നു്… ഒരു പെത്താൻ
പതുകാരെന്റ ആദ്യകൃതിെയന്നനിലയിൽ അതിനു് ചി
ലിയിൽ വലിയ പരിഗണന കിട്ടി. എന്നാൽ െനരൂദ
അതിൽ അത്ര തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞുകൂടാെനാ
രു വഴി എന്നനിലയിൽ ഇക്കാലത്തു് െനരൂദ പത്രങ്ങ
ളിൽ േലഖനങ്ങെളഴുതി. അനേറ്റാെള ഫ്രാൻസിെന,
റിൽെകെയ അങ്ങെനയങ്ങെന പലെരയും അല്പാല്പ
െമാെക്ക വിവർത്തനം െചയ്തു. േടാൾേസ്റ്റായ്, ദസ്തേയ
വ്സ്കി, െചേഖാവ്, തർജ്ജനീവ്, വില്യം േബ്ലക്, േഷ
ക്സ്പിയർ. ഉപജീവനത്തിനു് േവേറ വഴി ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. അവരുെട ഇരുണ്ടു് അഗാധമായ ഉൾപ്രപഞ്ച
ങ്ങളിേലക്കുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ െനരൂദെയ ആഴത്തി
െന്റ അപരിചിതമായ വന്യവിതാനങ്ങളിേലക്കു നയി
ച്ചു. കവിതകെളക്കാൾ വായിക്കെപ്പട്ടു ഈ കവിയുെട
കാല്പാടുകൾ, െനരൂദയുെട ഉജ്ജ്വലമായ ഓർമ്മക്കു
റിപ്പുകൾ. െനരൂദയുെട ഏറ്റവും വലിയ ജീവചരിത്രം
എഴുതിയ ടിയൽേട്ടാ എന്ന സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരനും
ഇതു പറയുന്നുണ്ടു്. ചില പുസ്തകങ്ങൾ െനരൂദ എഡി
റ്റ് െചയ്തു.

(ഇടതുനിന്നു്) േടാൾേസ്റ്റായ്, തർജ്ജനീവ്, വില്യം േബ്ലൿ,

േഷൿസ്പീയർ















കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിേലക്കുള്ള പരിണാമം
സർറിയലിസത്തിെന്റ സ്വാ
ധീനത്തിൽ ആർഡന്റ്
സ്ലിങ്മൻ ആൻഡ് െവൻച്വർ
ഓഫ് ദ ഇൻഫിനിറ്റ് മാൻ (Ardent
Slingman and venture of the
Infinite Man) എെന്നാരു പുസ്തക

ത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാ
ക്കി. 1926-ൽ െനരൂദ തെന്റ ഒേര
െയാരു േനാവലായ ദ ഹാബിറ്റന്റു് ആന്റു് ഹിസു് േഹാ
പ്പു് (‘The Habitant and his Hope’) എഴുതി. ഇതിനിെട
1924-ൽ, ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിൽ ട്വന്റ ി ലവ് േപാ
യംസ് ആൻഡ് എ േസാങ് ഓഫ് െഡസ്പയർ (‘Twenty
Love Poems and a Song of Despair’) എന്ന കൃതി
വന്നു. വസന്തം െചറിമരേത്താടു െചയ്തെതല്ലാം യൗ
വനം െനരൂദേയാടു് െചയ്തതിെന്റ കവിത. അതു് വള
െര പ്രസിദ്ധമായി. സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന പ്രേദശ
ങ്ങളിെലവിെടയുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു
കവിതാസമാഹാരമായി.
ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സിൽ സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിൽ
ഏറ്റവും അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു യുവകവിയായി പാേബ്ലാ
െനരൂദ. േപരുമാറ്റം അച്ഛെനതിേര ഒരു പരിച. ഒരു
മറ. ഒപ്പം തെന്റ സത്തയ്ക്കു് േലാകേത്തക്കു് ഏറ്റവും വലിയ
തുറയും. അന്തർനിേരാധനങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം അേതാ
െട െനരൂദ വിടുതിേനടി. എന്തും കൂസലില്ലാെത തുറ
െന്നഴുതി. അതിനേദ്ദഹം സർറിയലിസത്തിെന്റയും സിം
ബലിസത്തിേന്റയും ആധുനികതയുെടയും സാധ്യതകൾ
പരീക്ഷിച്ചു. ട്വന്റ ി ലവ് േപായംസ് ആൻഡ് എ േസാങ്
ഓഫ് െഡസ്പയർ യുവത്വത്തിെന്റ കവിതയാണു്. അതി
െല ഒന്നാമെത്ത കവിത അതിമാംസളം. ഇേറാട്ടിക്
(Erotic). ശൃംഗാര തരളം. രതിപ്രിയം. ആ സമാഹാര
ത്തിെല മിക്ക കവിതകളും രതിവിലസിതം. ദ േബാഡി
ഓഫ് എവുമൺ (The body of a woman) എന്ന കവിത
യ്ക്കു് പരസ്യശത്രുക്കളും രഹസ്യമിത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടാ
യി. ജീവിതേത്താടുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ഇഷ്ടം, ചിലേപ്പാഴതു്
വിഷാദഭരിതമാെണങ്കിൽേപ്പാലും കാപട്യത്തിേനാ പ്യൂ
റിറ്റനിസത്തിേനാ അടിയറവയ്ക്കാൻ ചിന്തിച്ചേതയില്ല
െനരൂദ. ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളുെടയും ശ്ലീ
ലാശ്ലീലങ്ങളുെടയും യാഥാസ്ഥിതി
കപരിധികൾക്കു െവളിയിലായിരു
ന്നു െനരൂദയുെട മനസ്സു്. പ്രണയ
വും പ്രണയസന്ദിഗ്ധതയും പ്രണ
യനഷ്ടവും പ്രണയശൂന്യതയും പ്ര
േഹാെസ മാർടി
ണയത്തിെന്റ വിപരീതധ്രുവങ്ങളു
െമല്ലാം അതിൽ തിരയടിക്കുന്നു തൃഷ്ണയുെട സമുദ്രതാ
ളത്തിൽ.
േസാങ് ഓഫ് െഡെസ്പയർ എഴുതിയതു് െനരൂദ െറാ
െമയ്ൻ േറാളാങിെന്റ ജീൻ ക്രിേസ്റ്റാഫ് വായിച്ചേശഷ
മാണു്. കപ്പൽേച്ചതത്തിൽ ബാക്കിയായ ഒരു ൈലഫ്
േബാട്ടിെന്റ മൃദുലേദഹത്തു്പറ്റിക്കിടന്നു് എഴുതിയതി
െന്റ അനുഭവം പില്ക്കാലത്തു് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഏകാന്ത
തയായിരുന്നു അന്നു് െനരൂദയ്ക്കു് ദാരിദ്ര്യെത്തക്കാളും
വലിയ പ്രശ്നം. അതിെന േനരിടൽ കൂടുതൽ ആഴമുള്ള
െവല്ലുവിളി. ഇതുവന്നേതാെട െനരൂദയുെട ഒരു കവി
തെയങ്കിലും പാടാത്ത ഒരു െചറുപ്പക്കാരേനാ, െചറു
പ്പക്കാരിേയാ സ്പാനിഷ് േലാകത്തു് ഇല്ലാതായി. െന
രൂദ സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു. ഇതു െനരൂദയ്ക്കു് ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു
കാര്യമായി. ഇന്നു വായിക്കുേമ്പാൾ പല വരികളിലും
ട്വന്റ ി ലവ് േപായംസ് ആൻഡ് എ േസാങ് ഓഫ് െഡ
സ്പയർ എന്ന കൃതി ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന പ്രവചിക്കു
ന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നും. ‘കാേന്റാ ജനറലി’േലക്കുള്ള െന
രൂദയുെട വളർച്ച രാഷ്ട്രീയേബാധത്തിേലക്കും ഏതു്
പതനത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യൻ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കു
െമന്ന പ്രത്യാശയിേലക്കും ഉള്ള വളർച്ചയാണു്. 1924െല പ്രണയവിവശനും വിഷാദിയുമായ ചിലിയനിൽ
നിന്നും 1950-െല പ്രബുദ്ധ ലാറ്റിനേമരിക്കനിേലക്കും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിേലക്കുമുള്ള െനരൂദയുേട പരിണാമമാണു്
‘േസാങ് ഓഫ് െഡെസ്പയറി’ൽനിന്നു് ‘കാേന്റാ ജന
റൽ’ എന്ന ‘േസാങ് ഓഫ് ഓൾ’-േലക്കുള്ള വളർച്ച.
െഡെസ്പയറിെന അതിജീവിക്കുന്നതു് ഒരാൾ എത്ര കട
ലുകളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളൂം ഏകാന്തതയും കലാപങ്ങളും
ഒളിവിെല സഹനങ്ങളും െകാടുംതണുപ്പിലും കൂരിരു
ട്ടിലും ചുറ്റിപ്പടർന്ന എത്രെയത്ര മലമ്പാതകളും കാടു
കളും താണ്ടിയിട്ടാെണന്നു കണ്ടു കണ്ടു് നമ്മുെട സമ്മ
തമില്ലാെത തെന്ന നാം പ്രബുദ്ധരായിേപ്പാെയന്നുവ
രും.
‘ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െപഡാേഗാ
ഗിക’യിെല മൂന്നു വർഷെത്ത പരി

ശീലനം പൂർത്തിയാകുേമ്പാേഴക്കും
െനരൂദയുെട കൂടുതൽ കവിതകൾ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. ചിലിക്കു െവ
ളിയിേലക്കു് െനരൂദയുെട യശസ്സു്
പുഷ്കിൻ
വ്യാപിച്ചു. പേക്ഷ, ദാരിദ്ര്യം അതി
േലെറ െനരൂദയുെട ജീവിതത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞി
രുന്നു. അന്നു് ലാറ്റിനേമരിക്കയിൽ സർവ്വരാലും ആദ
രിക്കെപ്പടുന്ന വ്യക്തികെള ‘ഡിേപ്ലാമാറ്റിസ് സർവീ
സി’േലെക്കടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ജുനി
യർ േകാൺസലായിട്ടു്, സീനിയർ േകാൺസലായി
ട്ടു്, േകാൺസൽ ജനറലായിെട്ടാെക്ക. 1927-ൽ ഇരു
പത്തിമൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ െനരൂദ റങ്കൂണിെല ചി
ലിയുെട േകാൺസലായിട്ടു് നിയമിക്കെപ്പട്ടു. അെതാ
രു ബഹുമതി. അവാർഡുേപാെലാെക്ക. ഒരു െറക്കഗ്നി
ഷൻ. ഒരു ജനത, ഒരു രാജ്യം, ഒരു കവിെയ ആദരി
ക്കുന്നതാണതു്. പേക്ഷ, ബഹുമതിേയക്കാൾ ദാരിദ്ര്യ
ത്തിൽനിന്നുള്ള വിേമാചനപ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഈ
നയതന്ത്രേജാലി സ്വീകരിക്കാൻ െനരൂദെയ േപ്രരി
പ്പിച്ചതു്.















ആത്മാവിെന വലയംെചയ്യുന്ന ഏകാന്തത
വളെരക്കാലമായി െനരൂദ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതാണു് ഒരു ദൂരയാത്ര.
പേക്ഷ, റങ്കൂൺ എത്ര ദൂെര? ഭൂമി
ശാസ്ത്രം അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത
തുെകാണ്ടു് വിചാരിച്ചു, റങ്കൂൺ ബ്ര
സീലിൽ എവിെടെയങ്കിലുമായിരി
ക്കുെമന്നു്. ലാറ്റിനേമരിക്കയിെല
റിൽെക
വിെടേയാ ആെണന്നു്. പിെന്നയാ
ണു് ഭൂപടം പറയുന്നതു് അതു് ഇന്ത്യ
യ്ക്കും അപ്പുറത്താെണന്നു്. ബർമ്മയിലാെണന്നു്. ദൂരം
കൂടുേന്താറും െനരൂദയുെട സേന്താഷവും കൂടിയിട്ടുണ്ടാ
വും. റങ്കൂണിലും സിേലാണിലും ജാവയിലും സിംഗപ്പൂ
രിലുമായി 1929 വെര െനരൂദ േകാൺസലായി േജാ
ലിെചയ്തു. ജാവയിൽ േജാലിയിരിെക്ക ഒരു ഡച്ചുകാരി
ബാങ്കുേദ്യാഗസ്ഥെയ െനരൂദ വിവാഹം കഴിച്ചു. മാരി
ക്കാ അേന്റായ്െനറ്റ ഹഗേനകർ േവാെഗൽസങിെന.
അതിൽ ഒരു േമാളുണ്ടായി. ആ ബന്ധം ശിഥിലമായി.
ഹ്രസ്വജീവിതം മുഴുവൻ േരാഗിയായി ജീവിച്ച് അവൾ
മരിച്ചു. അതു് െനരൂദ അറിയുന്നതു് പിെന്ന എേപ്പാേഴാ
ആേരാ പറഞ്ഞാണു്. നിത്യകാമുകനായ െനരൂദയുെട
ജീവിതത്തിൽ പല പല കവിതകെളഴുതിച്ചു് പല പല
രമണികൾ വന്നു… േപായി… അവസാനം െമറ്റിൽഡാ
ഉറൂഷ്യെയ കെണ്ടത്തുംവെരയുള്ള െനരൂദയുെട പ്രണ
യങ്ങെളല്ലാം ശിഥിലമായി. 1952-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
‘ക്യാപ്റ്റെന്റ മകളി’െല സങ്കല്പകാമുകിേയാടു് െനരൂദ
സംസാരിച്ചതു മുഴുവൻ യഥാർത്ഥ കാമുകി െമറ്റിൽഡാ
ഉറൂഷ്യേയാടായിരുന്നു. ‘നൂറു പ്രണയഗീതങ്ങൾ’ (1959)
ഉറൂഷ്യയ്ക്കാണു് െനരൂദ സമർപ്പിച്ചതു്. പിെന്നയും കവി
തകളുണ്ടായി ഉറൂഷ്യയ്ക്കായി. േപ്രമവും പിണക്കവും പരി
ഭവവും മടുപ്പും താക്കീതും രതിയുെമല്ലാം കലർന്നു്. സാ
ധാരണ ദിവസങ്ങെളയും ജീവിതങ്ങെളയും ഓർമ്മിപ്പി
ക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ കവിതകൾ. ഉറൂഷ്യെയ്ക്കഴുതിയ
പ്രണയഗീതത്തിൽ യു ആർ ദ വൺ ചൂസൺ േഫാർ
മീ (You are the one chosen for me) എന്നു് പ്രണയാ
തുരനായി െനരൂദ എഴുതിയിട്ടൂണ്ടു്. െനരൂദെയയും െന
രൂദയുെട അനന്യമായ കവിതെയയും െമറ്റിൽഡാ ഉറൂ
ഷ്യ മനസ്സിലാക്കി. ആ ബന്ധം െകട്ടുേപായില്ല. െനരൂ
ദയുെട മരണേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികൾ സമാ
ഹരിച്ചു് ആധികാരികമായ ഒെരഡിഷനായി സമ്പൂർണ്ണ
കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും െമറ്റിൽഡയാണു്. ചിലി
യിൽ കടലിനഭിമുഖമായ ഐലാ െനഗ്രാ എന്ന വീട്ടി
ലും കടേലാരത്തും െനരൂദയും െമറ്റിൽഡാ ഉറൂഷ്യയും
ജീവിച്ച നാളുകളായിരിക്കും സ്വേതൈസ്വരം കമ്മിയായ
െനരൂദയുെട ജീവിതത്തിെല എറ്റവും തിരയടങ്ങിയ
കാലം.
നയതന്ത്ര ജീവിതകാലം െനരൂദ
യ്ക്കു് വായനയുേടയും എഴുത്തിെന്റയും
കാലം. പല നാടുകളിെല പല രീ
തികളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ധാരാ
ളം മനുഷ്യരുമായും കവിതകളുമാ
യും പല വ്യാപ്തികളുള്ള സംസ്കാരങ്ങ
ളുമായും ഇക്കാലത്തു് െനരൂദ അടു
ദസ്തേയവ്സ്കി
ത്തു പരിചയിച്ചു. ബ്യൂനസ് അേയ
ഴ്സ്, ലിസ്ബൺ, മാഡ്രിഡ്, പാരീസ് തുടങ്ങി പല പല
നഗരങ്ങളിൽ െനരൂദ യാത്ര െചയ്തു. ഒരാണ്ടു കഴിഞ്ഞു്
െനരൂദ െകാളംേബായിേലക്കു മാറ്റെപ്പട്ടു. പിെന്ന ജാ
വയിേലക്കു്. 1931-ൽ സിംഗപ്പൂരിേലക്കു്. അതിനടുത്ത
െകാല്ലം ചിലിയിേലക്കു മടങ്ങി. ‘എ സീസൺ ഇൻ ദ
െഹൽ’ എന്നാണു് ഒറ്റെപ്പടലിേന്റയും വിഷാദത്തിേന്റ
യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തന്നിേലക്കു് ആണ്ടു േപാകുന്നതി
െന്റയും ഈ കാലെത്ത െനരൂദാപഠിതാക്കൾ വിവരി
ക്കുന്നതു്.
യാത്രകളുെടയും പ്രവാസത്തിെന്റയും ഈ കാലത്താ
ണു് ഭൂമിയിെല നിവാസത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗത്തിെല കവി
തകൾ െനരൂദ രചിക്കുന്നതു്. അകെലയും തനിച്ചുമാ
യിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയുെട ആത്മേരഖകളാ
ണു് ഈ കവിതകൾ. ഏകാന്തതയായിരുന്നു തുടക്കം
മുതേല െനരൂദയുെട കവിതകളിെല ഏറ്റവും ആധുനി
കവും പ്രാകൃതികവുമായ മൂലധാതു. അതിെന െമരുക്കാ
നും അതിേനാടിണങ്ങാനും അതിൽ പ്രണയവും രതി
യും ദർശനവും വിളയിക്കാനുമുള്ള സഹജവ്യഗ്രതയും
സ്വാതന്ത്ര്യവും ൈജവപ്രകൃതിയായിത്തെന്ന െനരൂദയു
െട കവിതയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുണ്ടതും മ്ലാനവുമായ
ൈവയക്തിക തടങ്ങളിലാണു് 1933-ൽ പുറത്തുവന്ന
‘ഭൂമിയിെല നിവാസ’ത്തിെല കവിതകളിേലെറയും
വിളഞ്ഞതു്. എന്നാൽ ഇതിെന്റ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ
നാം കാണുന്നതു് സാമൂഹ്യ /രാഷ്ട്രീയ ഉത്കണ്ഠകൾ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നുനിറയുന്ന കവിതകളാണു്. േലാ
കം വാക്കിൽ അനായാസം ഉദിക്കുന്ന കവിതകൾ. മാ
റിവരുന്ന െനരൂദെയ. േലാർക്കയുമായുള്ള സൗഹൃദം
ഈ കാലത്താണു് ഗാഢമായതു് (ആർസ് െപായറ്റിക്ക,
ഓഡ് ടു െഫഡഫിേക്കാ ഗാർസിയ േലാർക, െസ്പയ്ൻ
ഇൻ ൈമ ഹാർട്ട് — Ars Poetica, Ode to Federico
Garcia Lorca, Spain in my Heart — തുടങ്ങിയ പ്രശ
സ്ത കവിതകൾ ഈ കാലത്തു് എഴുതെപ്പട്ടവയാണു് ).
“േലാകം മാറി, എെന്റ കവിതയും” എന്ന പ്രസ്താവവും
സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിനു െതാട്ടുമുൻപുള്ള സ്പാ
നിഷ് കാലത്താണു്. ചിലിയുെട മണ്ണിലും മനസ്സിലും
വന്നലയ്ക്കുന്ന എല്ലാ തിരകളിേലക്കുമുള്ള ഒരസാധാരണ
തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു െനരൂദയുേടതു്. മുപ്പതുകളുെട
ആദ്യം.
ചിലിയുെട കാടുകേളാടും പർവ്വതങ്ങ
േളാടും മഴകേളാടും ഈണങ്ങേളാടും
േതങ്ങലുകേളാടും പ്രണയങ്ങേളാടും
പുഴകേളാടുെമാെക്കയുണ്ടായിരുന്ന
പ്രിയങ്ങെളല്ലാം െനരൂദ വീെണ്ടടു
ത്തു. ചിലിയുെട ഋതുക്കേളാടും താള
ങ്ങേളാടും കിളികേളാടും പ്രതിഭേയാ
അനേറ്റാെള ഫ്രാൻസ്
ടും ഏകാന്തതേയാടും സഹനങ്ങ
േളാടുമുണ്ടായിരുന്ന െനരൂദയുെട ൈമത്രി മുെമ്പന്നെത്ത
ക്കാളും െവളിച്ചം നിറഞ്ഞതായി. വിദൂരേദശങ്ങളിെല
വിസ്തൃതവും ൈവവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ അനുഭവളുമായി
ട്ടാണു് െനരൂദയുെട തിരിച്ചുവരവു്. െനരൂദ മാറി. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ദർശനം വിശാലവും ദീപ്തവുമായി. ചരിത്ര
വിേവകം പക്വമായി. യാഥാർത്ഥ്യേബാധം നീതിനിഷ്ഠ
മായി. കവിത അഗാധമായി. ചിലി കണ്ടതു്, പുതിയ മു
തിർന്ന, െനരൂദെയ ആണു്. െനരൂദ ചിലിെയ കണ്ടതു്
ലാറ്റിനേമരിക്ക മുഴുവനായിട്ടാണു്. ചിലിയിെല സ്പാനി
ഷ് /ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യങ്ങളും നവീനതകളും ലാറ്റിനേമരി
ക്കയുെട പാരമ്പര്യങ്ങളുെടയും നവീനതകളുെടയും ഭാഗ
മായിട്ടാണു്. േകാളനിവിരുദ്ധ േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമര
ങ്ങൾ ഏഷ്യയിൽ ശക്തിെപ്പടുന്ന നാളുകളിലാണു് െന
രൂദ ഏഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്നതു്. െകാേളാണിയലിസവും
അതിെന്റ സാമ്രാജ്യത്വഗർവ്വും തകർന്നുതുടങ്ങിയ കാല
ത്തു്. കിഴക്കിെന്റ ഭൗതികവും ആത്മീയതയും േകാളനി
വാഴ്ചെയ്ക്കതിരായ ആയുധമായി േദശീയതയുെട ആശയം
രൂപീകരിക്കുന്ന 1920-കളിലാണതു്. േദശീയസ്വത്വെത്ത
ഏറ്റവും ശക്തമായ േകാളനിവിരുദ്ധ ആശയമായി
കെണ്ടത്തി ഉന്നയിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഏഷ്യയിൽ േദശീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളർന്നതു്. േദശീയസ്വത്വേബാധത്തി
െന്റ ഏഷ്യയിലുണ്ടായ സർഗ്ഗാത്മക രചനകൾ െതാ
ണ്ണൂറുശതമാനവും പരപ്പിെന്റ പുൽേമടുകളായിരുന്നു.
അവയിൽനിന്നു് െനരൂദയുെട േദശീയതയും സ്വത്വേബാ
ധവും അത്യന്തം ഭിന്നമാണു്. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െല
ബഹുഭൂരിപക്ഷം കവിതകളും ഈ അന്തരത്തിെന്റ വി
സ്മയിപ്പിക്കുന്ന അഗാധതയ്ക്കു െതളിവുകളാണു്. ജന്മേദ
ശേത്തക്കു് സ്വത്വപ്രബുദ്ധരായി തിരിെച്ചത്തുന്ന മക്കെള
എത്ര തീവ്ര വാത്സല്യേത്താെടയാണു് നാടും പ്രകൃതിയും
വരേവൽക്കുന്നെതന്നു് അേയ്മ െസസയറിെന്റ കവിത
യിൽ 1930-കളിൽ മൂന്നാം േലാകം അനുഭവിച്ചതാണു്.
എത്രയും തീവ്രമായ േസ്നഹ /ശക്തിയുെട ബിംബങ്ങളി
ലൂെട. ഏെറയും വന്യമായ സർറിയൽ ബിംബങ്ങളിലൂ
െട. എന്നാൽ ചിലിയിൽ തിരിെച്ചത്തിയ െനരൂദ ഒരു
സർറിയലിസ്റ്റു് കവിേയ അല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അനുഭവങ്ങളിെല ചരിത്രപ്രകൃതി അനാവൃതമാകുന്നതി
നു് െനരൂദ കൂടുതൽ ലളിതവും ഋജുവും ഊഷ്മളവുമായ
ഭാഷയും സ്വീകരിച്ചു. അനുഭവസത്യവുമായി മനസ്സിെന
കൂടുതൽ ഗാഢമായി ഇണക്കുന്ന കവിത കെണ്ടത്താൻ.
‘കാേന്റാ ജനറൽ ഓഫ് ചിലി’യിെല കവിതകൾ ഉദാ
ഹരണം.
ചിലിയിൽ തിരിെച്ചത്തിയ െനരൂദ ആദ്യം അർജന്റീ
നയിെല ബ്യൂനസ് അേയഴ്സിലും പിെന്ന െസ്പയിനിെല
ബാഴ്സിേലാണയിലും മാഡ്രിഡിലും കൂടുതൽ ഉയർന്ന
നയതന്ത്ര തസ്തികളിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടു. മാഡ്രിഡിൽ
അേദ്ദഹെമത്തിയതു് തെന്റ പഴയ ഗുരുനാഥ ഗബ്രി
േയല മിേസ്ട്രലിക്കു് പകരമായിട്ടാണു്. േലാകസഞ്ചാര
ത്തിനിറങ്ങിയ േലാർക്കെയ െനരൂദ ബ്യൂനസു് അേയ
ഴ്സിൽ പരിചയെപ്പട്ടു. അവർ ആത്മമിത്രങ്ങളായി. മാഡ്രി
ഡിൽ െനരൂദയ്ക്കു് കൂടുതൽ മിത്രങ്ങെള കിട്ടി. റാേഫൽ
ആൽെബർട്ടി, െസസാർ വയേഹാ, േലാർക, മിഗുെവൽ
െഹർനാൻെഡസു് തുടങ്ങി ധാരാളം േപെര. സ്പാനി
ഷ് േമഖലയിൽതെന്ന പിെന്ന കുെറക്കാലം ജീവിക്കാ
നായി.
ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട ഒരു പ്രിയെപ്പ
ട്ട ആത്മേബാധവും പ്രേമയവുമാ
ണു് ഏകാന്തത. നമുക്കറിയാം ഒൺ
ഹൺഡ്രഡ് ഇേയഴ്സ് ഓഫ് േസാളി
റ്റ്യൂഡ് (മാർേക്വസ് ) ‘ദ ലാബറിന്ത്
ഓഫ് േസാളിറ്റ്യൂഡ് ’ (പാസ് ) തുട
ങ്ങി പ്രസിദ്ധവും അപ്രസിദ്ധവുമായ
ഒട്ടനവധി കൃതികളിൽ ലാറ്റിനേമ
രിക്കയുെട ൈവകാരികവും സാമൂഹികവും ദാർശനിക
വും രാഷ്ട്രീയവുമായ നിരന്തരാനുഭവവും മുഖ്യപ്രേമയവു
മാണു് ഏകാന്തത. ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട സ്വത്വം. യാ
തനയുെടയും സമരത്തിെന്റയും അതിജീവനത്തിെന്റ
യും ആത്മാഭിമാനത്തിെന്റയും ഗാഢ മുദ്രകളുണ്ടതിൽ.
ഏതു് അധിനിേവശിത രാജ്യത്തിനും സഹിേക്കണ്ടിവ
ന്നിട്ടുണ്ടു് പീഡനത്തിെന്റയും നിരാകരണത്തിെന്റയും
പാർശ്വവൽക്കരണത്തിെന്റയും ഫലമായ ഏകാന്തത.
‘കാേന്റാ ജനറലി’െല പല കാണ്ഡങ്ങളിലും നാം അതു്
ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്പാനിഷ് അേമരിക്ക
യുെട ആത്മാവിെന വലയംെചയ്യുന്ന ഏകാന്തത. മന
സ്സിലാകായ്കയും മനസ്സിലാക്കെപ്പടായ്കയുമായ ഏകാ
ന്തത.
ഏഷ്യയിൽ െനരൂദ അനുഭവിച്ചതു് ഏെറയും ഇത്ത
രം ഏകാന്തതയാണു്. ഇതായിരുന്നു േലാകവുമായി
സജീവ വിനിമയങ്ങളില്ലാെത ഒറ്റെപ്പട്ടു കഴിയുന്ന ലാ
റ്റിനേമരിക്കയുെട നിശ്ശബ്ദസ്വത്വം. കീഴടങ്ങായ്കയാണു്
അവരുെട സ്വത്വം. േവരുകളുെടയും കാതലിെന്റയും
അന്തർബലേത്താടും ഊർജ്ജശിഖരങ്ങേളാടും പൂക്ക
േളാടും കനികേളാടുംകൂടിയ ഒരു വലിയ വൃക്ഷെത്തേപ്പാ
െലയാണു് ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സ്വത്വം. തനിച്ചു നിൽക്കു
ന്നതു്. ഋതുേഭദങ്ങളറിയുന്നതു്. ഭാവി കാണുന്നതു്. വൃക്ഷ
െത്തേപ്പാെല ഭാവിക്കായി കരുതുന്നതും ഒതുങ്ങുന്നതും.
അകെലയായിരുന്ന െനരൂദ ഇതു കൂടുതൽ െതളിഞ്ഞു
കണ്ടു. ബർമ്മയിലും സിേലാണിലും ജാവയിലുമിരുെന്ന
ഴുതിയ കവിതകളിൽ െനരൂദ ഇതു് വരയുന്നുണ്ടു്. സ്വത്വ
േബാധത്തിെന്റ ഈ വൃക്ഷം െവയിലുകളിലൂെട ‘കാേന്റാ
ജനറലി’ൽ വളരുന്നുണ്ടു്. ചരിത്രേബാധത്തിേലക്കും
നീതിേബാധത്തിേലക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തിേലക്കും മനു
ഷ്യചരിത്രം സജീവഭാഗമായ ഐന്ദ്രിയവും രാഷ്ട്രീയ
വും ആത്മീയവുമായ അലകളുള്ളതുമായ ഒരു പ്രപഞ്ച
ദർശനത്തിേലക്കും. ഈ വൃക്ഷം ഒരു പുതിയ ‘േമാട്ടീ
ഫ് ’ (Motif)-ഉം ഒരു വലിയ തീമുമായി ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’ലുടനീളം കാണാം.
മുഴുവൻ ഇലകെളയും വൃക്ഷം തന്നി
േലക്കു േചർത്തുനിർത്തുന്നതുേപാ
െല മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഓേരാ രാ
ജ്യവും ഓേരാ സംസ്കാരവും ഓേരാ
മഹാവൃക്ഷമായി പല തലമുറക
െള ചൂടിനിൽക്കുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തി
െല വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇലകളാണു്
നെമാെക്ക. മാനുഷികമായ ഉണ്മ
യ്ക്കു് ‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ ഇങ്ങെനെയാരു ൈജവരൂപ
കമുണ്ടു്; വൃക്ഷം. െനരൂദ ആവർത്തിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളി
െലാന്നാണു് വൃക്ഷം. വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു് പഴുക്കില െകാ
ഴിയുന്നതുേപാെല ഓേരാ നിമിഷവും ഓേരാ െചറിയ മര
ണം. േലാകം മരിക്കുന്നു. (എവരി േഡ എ ലിറ്റിൽ െഡ
ത്ത് ‘Every day a little death’). പതുെക്ക രക്തം വാർ
ന്നു വാർന്നു തീരാൻ ജീവിതം നെമ്മ കുരിേശറ്റുന്നതായി
രിക്കും. മുറിവുകളിൽ െകട്ടിയിടുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുേട
തായ അല്പം മരണം ദിവസവും നാം മരിച്ചുെകാേണ്ടയി
രിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇതാണു് േകമം, േകന്ദ്രം, എെന്നാ
ന്നും െനരൂദയിെല ഒരു പ്രേത്യകബിംബെത്തപ്പറ്റി പറ
യാൻ ആരും ൈധര്യെപ്പടില്ല. അത്രയ്ക്കു് വിപുലം ബഹു
ലം ശബളം അപാരം െനരൂദക്കവിതയിെല ബിംബപ്ര
പഞ്ചം.















‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ ആഗമനം
േറാബർട്ട് ൈബ്ല എന്ന അേമരി
ക്കൻ യുവകവിയുമായി നടത്തിയ
സംഭാഷണത്തിൽ െനരൂദ സ്വന്തം
കവിതയിെല ഈ ബിംബസമൃദ്ധി
യുെട കാരണം സ്വന്തം നാടായ ചി
േറാബർട്ട് ൈബ്ല
ലിയിെല പ്രകൃതിയുെട നിബിഡ
തയാെണന്നു പറയുന്നു: നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങൾ
വരുന്നതു് ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നാണു്, ഇരുണ്ട മഴക്കാടുക
ളിൽനിന്നു്. ഇനിയും േപരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പുഴകളും അരു
വികളും മരങ്ങളും ചിലിയിൽ എമ്പാടുമുണ്ടു്. പുഴകളും
അരുവികളും മൃഗങ്ങളും കിളികളുമുണ്ടു്. ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’ൽ ഇവ നിറഞ്ഞുകവിയുന്നുണ്ടു്. ആർദ്രതയുെടയും
േസ്നഹത്തിെന്റയും െവളിച്ചത്തിെന്റയും ചരിത്രത്തിെന്റ
യും മനസ്സിെന്റയും അപ്രതിേരാധ്യതയുെടയും പ്രതി
നിധാനങ്ങളായി അവ ‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ നിറയു
ന്നുണ്ടു്.
‘കാേന്റാ ജനറൽ’ 1950-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടു. െന
രൂദയുെട നാൽപത്താറാം വയസ്സിൽ. ദാെന്ത ‘ഡി
ൈവൻ േകാമഡി’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അേത മധ്യവയ
സ്സിൽ എെന്നല്ലാവരും സാമ്യം പറയുന്നു. ഈ കൃതി

യുെട ആന്തരികപക്വതയും ഐതിഹാസികവ്യാപ്തിയും
കാരണം. പതനത്തിെന്റയും ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിെന്റ
യും പ്രേമയസാമ്യവും കാരണം. അേപ്പാേഴക്കും േലാ
കകവിതയിൽ ആദരിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ
കവിയായി െനരൂദ. അേപ്പാേഴക്കും േലാകകവിതയിൽ
ഇംഗ്ലീഷ്-ആധുനികതയുെട പ്രതാപയുഗം മങ്ങിയിരു
ന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും ഇറ്റാലിയനിലും സ്പാനിഷി
ലും േപാർച്ചുഗീസിലും കവികളുെട പുതിയ തലമുറയും
പുതിയ രീതികളും വന്നു. ഇംഗ്ലീഷിനു െവളിയിൽ രചി
ക്കെപ്പട്ട ആധുനികകവിതകൾ േലാകം അറിഞ്ഞുതുട
ങ്ങി. േപാളിഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, േപാർച്ചുഗീസ്, സ്പാ
നിഷ്, ജാപ്പനീസ്, ലാറ്റിനേമരിക്കൻ, അഫ്രിക്കൻ ഭാ
ഷകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതിേനക്കാൾ ആധുനികമായ
കവിതകൾ എഴുതെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നും േദശീയതകൾ
േപാെല ആധുനികതകളും പലതുെണ്ടന്നും തിരിച്ചറി
യെപ്പട്ടു.

ഇംഗ്ലീഷിനു പുറെത്ത േലാകത്താ
ണു് കൂടുതൽ പുതിയ കവിതെയന്നു്
േഫബർ ബുക്ക് ഓഫ് േമാേഡൺ
െവഴ്സസിെന്റ ആമുഖം േപാലും
ഏറ്റുപറഞ്ഞു. അെതാരു വലിയ
തിേരാധാനേമാ പിന്മാറ്റേമാ പത
നേമാ ആണു്. െകാേളാണിയൽ
കാവ്യവാഴ്ചയുെട േകായ്മയിൽനി
ന്നു് ഇംഗ്ലീഷിെന്റ പിന്മാറ്റം. എന്നിട്ടു് യൂേറാപ്പിെലയും
ആഫ്രിക്കയിെലയും ഏഷ്യയിെലയും ലാറ്റിനേമരിക്ക
യിെലയും പുതിയ കവിതയും സാഹിത്യവും വൻേതാ
തിൽ േലാകെത്തമ്പാടുെമത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം ഇംഗ്ലീഷ്
ഏെറ്റടുത്തു. ഒരു മൂന്നാം േലാക ആധുനിക കലാപര
തയുെടയും കലാപപരതയുെടയും സാേഹാദര്യത്തി
േലക്കു് പുതിയ േലാകകവിത അതിേവഗം ഉയർത്ത
െപ്പട്ടു.
1950-ൽ െനരൂദ ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്
സ്വരാജ്യമായ ചിലിയിലല്ല. െമക്സിേക്കായിലാണു്. െമക്സി
േക്കാ സിറ്റിയിൽ. കവി േനരിട്ടല്ല. പിക്കാേസ്സാ ഉൾെപ്പ
െടയുള്ള ആത്മമിത്രങ്ങളുെട മുൻൈകയിൽ. കാരണമു
ണ്ടു്: െനരൂദെയ ഒളിവിേലക്കും െകാടുംകാറ്റുകളുെട പച്ച

നിശ്ശബ്ദതയിലൂെടയും ആൻഡിസിെന്റ മരവിച്ച െകാടു
മുടികളിലൂെടയും േവഷപ്രച്ഛന്നമായുള്ള രഹസ്യ േദശാ
ടനങ്ങളിേലക്കും തള്ളിവിട്ട ചിലിയിെല േസ്വച്ഛാധിപ
ത്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷം
െനരൂദ ജീവിച്ചതു് ജീവൻ പണയംവച്ചുെകാണ്ടാണു്.
െനരൂദ ഏറ്റവും അധികം േസ്നഹിച്ച ചിലിയിൽനിന്നു്.
െനരൂദയുെട കണ്ണിൽ ശാന്തസമുദ്രത്തിെന്റ തീരെത്ത
‘നീണ്ടു െമലിഞ്ഞ സുന്ദരി’യായ ചിലിയിൽനിന്നു്, അേദ്ദ
ഹം നിഷ്കാസിതനായിരുന്നു. എകാധിപത്യവും അനീതി
യും പീഡനവും യാതനകളും െപരുകിയ ചിലിയിൽനി
ന്നു്. 1930-കളുെട തുടക്കത്തിൽത്തെന്ന ഒൻപതുതവണ
െനരൂദയ്ക്കൂ് ചിലിയിൽനിന്നു് േപാേകണ്ടിവന്നു. ഒൻപതു
തവണയും െനരൂദ തിരിച്ചുവന്നു. ഓേരാ തവണയും കൂ
ടുതൽ േദശാന്തര സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ കവിത
കളുമായി.
ഒളിവുകാലത്തു് പുർത്തിയായവയാണു് ‘കാേന്റാ ജന
റലി’െല കവിതകളിലധികവും. ചിലിെയപ്പറ്റിയല്ല. മുഴു
വൻ ലാറ്റിനേമരിക്കെയപ്പറ്റിയുമാണു് ആ കവിതകൾ.
മുഴുവൻ ലാറ്റിനേമരിക്കയുെടയും ചരിത്രവും സംസ്കാ
രവും പ്രകൃതിയും വംശസ്മരണകളും പുരാവൃത്തങ്ങളും
ൈബബിളും. മാർക്സിസമാണു് െനരൂദയുെട ഭാവനയിൽ
നിറയുന്നതു്. ചിലിയിൽനിന്നു് മുഴുവൻ ലാറ്റിനേമരിക്ക
യിേലക്കും മനുഷ്യവംശാവേബാധത്തിേലക്കുമുള്ള െന
രൂദയുെട ആത്മേബാധത്തിെന്റ ആേരാഹണമാണു്
‘കാേന്റാ ജനറലി’െല കവിതകളിൽ േപർത്തും േപർ
ത്തും നാം അനുഭവിക്കുന്നതു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ
ഒരു ചിലിയൻ ആധുനികകവിയുെട സ്വത്വേബാധം േദ
ശീയതയിൽനിന്നു് സാർവേദശീയതയിേലക്കു േനടുന്ന
വികാസം. രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണത്തിലും കാവ്യഭാവുകത്വ
ത്തിലും പ്രേമയങ്ങളിലുെമല്ലാം കാണാം സ്വന്തം മന
സ്സിെന ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട സൂക്ഷ്മരൂപമായി വായി
ക്കുന്ന രീതി. പതിനഞ്ചു് ഖണ്ഡങ്ങളിലായി 231 കവി
തകൾ. പുതുതും തുറന്നതും ഉള്ളിൽ പാട്ടൂറുന്നതുമായ
കവിതകൾ. അതിരറ്റ ഭാവനാവ്യാപ്തി. കല്പനാസമൃ
ദ്ധി. ചരാചരവ്യാപ്തമായ ചരിത്രദർശനം. യാഥാസ്ഥി
തിക ചരിത്രരചനാരീതിയുെട നിരാകരണം. നൂതന
മായ ചരിത്രാഖ്യാനം. മിത്തും ചരിത്രവും ൈബബിളും
മാർക്സിസവും അതുല്യമായ കാേവ്യാർജ്ജംെകാണ്ടു്
അന്വയിക്കുന്ന സമഗ്രതയുെട വഴി. അതിൽ തീർച്ച
യായുമുണ്ടു് അവയുെടെയല്ലാം ആംശികമാെയങ്കിലു
മുള്ള നിരാകരണവും സ്വാംശീകരണവും വിപുലീകര
ണവും.















വിേമാചനബിംബങ്ങൾ
യഥാർത്ഥ ചരിത്രവും മിത്തുകളിലൂെടയുള്ള അവയുെട
അേനകമേനകം ആവിഷ്കാരങ്ങളും ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’െന്റ ബാഹ്യരൂപം ൈജവവശ്യതയുള്ളതാക്കുന്നു.
ഭാവഗീതത്തിെന്റയും ഇതിഹാസത്തിെന്റയും സംവാ
ദത്തിെന്റയും പ്രകൃത്യനാവരണത്തിെന്റയും വിലാപ
കാവ്യത്തിെന്റയും പ്രേബാധനത്തിെന്റയും ആത്മകഥ
നത്തിെന്റയും പ്രവചനത്തിെന്റയും സങ്കീർത്തനത്തി
െന്റയും സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുെടയും ആേക്ഷപഹാസ്യ
ത്തിെന്റയും കാവ്യരൂപൈവവിധ്യത്തിെന്റയും മികവു
മൂലം അത്യപൂർവ്വമായ ഈ ചരിേത്രതിഹാസം പുറ
േമ അയഞ്ഞതും അകേമ ദൃഢവും സംവാദസജ്ജവു
മാണു്. ഉജ്ജ്വലം െനരൂദയുെട കവിതയിെല വിേമാ
ചന ബിംബങ്ങൾ; കാവ്യാത്മകമാക്കെപ്പട്ട രാഷ്ട്രീയ /
ആത്മീയ /പ്രണയ പ്രതികരണങ്ങളുെട കുെത്താഴുക്കു്.
ഇതു് ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ െപാതു
ദൃശ്യം. നീതിക്കുേവണ്ടി മനുഷ്യവംശം നടത്തിയ സമര
ങ്ങളാണു് ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ േകന്ദ്രപ്രേമയം. മനു
ഷ്യാനുഭവങ്ങെളല്ലാം ഇതിൽ നീത്യുന്മുഖമായി വിന്യസി
തം. പത്തു മുന്നൂറു് കവിതകൾ യാന്ത്രികമായി തുന്നി
െക്കട്ടിയ ഒരു സാദാ /ബഡാ കവിതാസമാഹാരമല്ല
‘കാേന്റാ ജനറൽ’. ചതിവിനും വഞ്ചനക്കും അനീതി
ക്കുെമതിേര േസ്നഹത്തിെന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും
നീതിയുെടയും അനന്ത സമൃദ്ധിക്കുേവണ്ടി േപാരാടി
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കവിത േനടുന്ന ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വ
ലമായ വിജയം. ഉറവിടങ്ങളിേലക്കുള്ള ഐതിഹാ
സികമായ ഒരു മടക്കയാത്ര. അെല്ലങ്കിൽ കണ്ടതിേല
ക്കും െകാണ്ടതിേലക്കും അനുഭവിച്ചതിേലക്കുമുള്ള ഒരു
പുതുപ്പുറപ്പാടു്.
ഓേരാ തിരയിലും ഓേരാ പച്ചി
ലയിലും ഓേരാ മണൽത്തരിയി
ലും മനുഷ്യെന എഴുതുന്ന കവിത.
മാനുഷികമായ എല്ലാറ്റിെനയും
എല്ലായിടെത്തയും എല്ലാ കാല
െത്തയും േസ്നഹിക്കുന്ന കവിത.
പ്രകൃതിയുെടയും മനുഷ്യസമൂഹ
െചേഖാവ്
ത്തിെന്റയും ചരിത്രം. സർവാേശ്ല
ഷി. സർവവ്യാപി. വിറ്റ്മാനിയൻ ഗരിമ. വിസ്മയി
പ്പിക്കുന്ന കാവ്യരൂപൈവവിധ്യേത്താെട. ഒരു ജന
തയുെട സഹനത്തിെന്റയും സമരത്തിെന്റയും േസ്ന
ഹത്തിെന്റയും അയിരുകളും അടരുകളും പഞ്ചഭൂത
പ്പടർപ്പിെല അതിസൂക്ഷ്മമായ അനുഭൂതിദ്യുതികളുമാ
യി. നീതി ശ്വസിക്കുന്ന കവിത. െനരൂദയുെട മാസ്റ്റർ
പീസ്.
പ്രീ-െകാളംബിയൻ ആദിമ നിഷ്കളങ്കതയുെട കാലംമു
തൽ ആധുനിക വക്രതകളുെടയും ക്രൂരതയുെടയും വിപ്ല
വങ്ങളുെടയും കാലംവേരയുള്ള അനുഭവ പരിണാമങ്ങ
ളുെട ആധുനിക ഇതിഹാസമാണു് ‘കാേന്റാ ജനറൽ’.
നാടുവാഴിത്തത്തിനും ഫാസിസത്തിനും മുതലാളിത്ത
ത്തിനുെമതിേര ലാറ്റിനേമരിക്കൻ ജനത നടത്തിയ
േപാരാട്ടങ്ങളുെടയും ആത്മബലിയുെടയും സ്വയം കെണ്ട
ത്തലുകളുെടയും േനടിയ സ്വത്വേബാധത്തിെന്റയും പ്രതി
ഭാ വസന്തങ്ങളുെടയും ഇതിഹാസം. മണ്ണിെന്റ ഉർവര
തയിലും കാട്ടിലും കടലിലും നഗരങ്ങളിലും ഖനികളിലും
മാക്കുപിക്കുേപാെല മരിക്കാെത ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന
സംസ്കാരത്തിെന്റ പാരമ്പര്യശൃംഗങ്ങളിലും അധിനിേവ
ശകർെക്കതിരായ െചറുത്തുനിൽപ്പുകളിലും േപാരാളിക
ളുെട വിരുദ്ധരക്തം അലറിെയാഴുകിയ െതരുവുകളിലും
മരണത്തിലും പ്രണയത്തിലും പ്രവാസത്തിലും പടർന്ന
ആധുനിക മനുഷ്യരുെട ഇതിഹാസം. ‘കാേന്റാ ജനറ
ലി’ൽ എമ്പാടും ചീറി നില്ക്കുന്നതു് ദരിദ്രരിലും ദരിദ്രരായ
പാവങ്ങളുെട ആത്മവീര്യം. നിശ്ശബ്ദരായ അവരുെട
ശബ്ദമാവുന്ന വാക്കുകളിൽ ജ്വലിക്കുന്നതു് മനുഷ്യവം
ശത്തിെന്റ മൂല്യമഹിമയും ആത്മാഭിമാനവും. രാഷ്ട്രീയ
വും ൈവകാരികവും ധാർമ്മികവും സാംസ്കാരികവുമാ
െയല്ലാം അവർ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജീവിതത്തിെന്റയും
ചരിത്രം. മരണഗുഹകൾേപാെലയുള്ള ഖനികളിെല
ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നേതാ ശ്വാസം നിലപ്പിക്കുന്നേതാ ആയ
അധ്വാനം. േലാഹധൂളികളിലും പാളികളിലും അയിരുക
ളിലും വയൽെച്ചളിയിലും കാടുകളിലും നടുക്കടലിലും
പ്രകൃതിയിെലവിെടയും അവരുണ്ടു്. ഏതു് ഋതുവിലും
അവരുണ്ടു്.
ആധുനികേലാകെത്ത ഒരു ഭാഷയിെല കവിതയിലും
ഇേന്നാളം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യാപ്തിേയാെട. ലേക്ഷാപ
ലക്ഷമായ അവരുെട സദസ്സിൽ ചിലിയൻ പ്രസിഡന്റ്
അലൻേഡ െനരൂദെയ വരേവറ്റു. അവർക്കായി െന
രൂദ കവിത വായിച്ചു. േലാകേത്തക്കും വലിയ ആ കവി /
ജനസദസ്സിൽ. ആ മഹാസദസ്സിെല കവിതവായനയി
ലും വലുതായും വിലെപ്പട്ടതായും യാെതാന്നുമില്ല തെന്റ
കാവ്യജീവിതത്തിെലന്നു് െനരൂദ വികാരാധീതനായി
ഏറ്റുപറഞ്ഞു. മുെമ്പാരിക്കലും ഒരു കവിതയിലും ചിറക
ടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇച്ഛാശക്തിയുെടയും വിശ്വാസത്തിെന്റയും
ഉയരത്തിൽ.
െനരൂദയാണു് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏതു ഭാഷയി
െലയും ഏറ്റവും വലിയ കവി എന്നു് േഗാപീകൃഷ്ണൻ മാർ
േക്വസിെന ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു് ഇവിെട പറഞ്ഞു. ‘ദ േഗ്രറ്റ
സ്റ്റ് േപായറ്റ് ഓഫ് ദ ട്വന്റ ിയത്തു് െസഞ്ചുറി ഇൻ എനി
ലാേങ്വജ് ” (“the greatest poet of the 20th century
in any language”) ശരിയാണതു്. എതിർെത്താരാ
ളും ഇേന്നാളം എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞു േകട്ടില്ല. േഗാപീ
കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവിശുദ്ധവും പഴകിയതും
പരിചിതവുമായതിെന പുണരാൻ കഴിയുന്ന കവിത
യാണു് െനരൂദയുെട കവിതെയന്നു്. ഉപേയാഗിച്ചു പഴ
കിയ നാണയങ്ങൾേപാെലയും മനുഷ്യെന്റ ൈകപ്പാ
ടുെകാണ്ടു് േതഞ്ഞു മുഷിഞ്ഞ വീട്ടുപകരണങ്ങൾേപാ
െലയുമുള്ള ഒരു കവിത. അത്തരം (ഇംപ്യൂർ േപായട്രി
‘inpure peotry) യുെട ആളായാണു് െനരൂദയുെട വര
വു്. അവിശുദ്ധകവിതയുെട കുലഗുരു. പഴക്കം, പരിച
യം, അശുദ്ധി, എച്ചിൽ… എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ ൈകെതാ
ട്ടുണ്ടായതു്. അതുേപാെല തഴക്കം, വഴക്കം, സംസ്കാരം,
താളം, േമളം എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ ൈക െതാട്ടുണ്ടായ
തു് എന്നും പറയാം. എല്ലാം ചരിത്രത്തിെന്റ വിരൽമു
ദ്രകൾ.
“വിയർപ്പും പുകയും നിറഞ്ഞ മൂത്രവും ലില്ലിപ്പൂവും മണ

ക്കുന്ന ഭക്ഷണക്കറയും അപമാനവും പറ്റിപ്പിടിച്ച സംശ
യങ്ങളും ശരിയും െതറ്റും ടാക്സുകളും േചർന്ന, പഴന്തുണി
േപാെല, ശരീരംേപാെല, അവിശുദ്ധമായ കവിത”യാണു്
താനിഷ്ടെപ്പടുന്ന കവിതെയന്നു് െനരൂദ പറയുന്നു. ജീവി
തം ജീവിതംേപാെല വരുന്നതു്. എന്നാൽ അതിൽ െന
രൂദയുെട നിശിതമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദൃഷ്ടിയുെണ്ടന്നതു്
മറന്നുകൂടാ. എനിക്കതിൽ രസം േതാന്നാറുണ്ടു്. പ്രേത്യ
കിച്ചും അശുദ്ധക്കാര്യത്തിൽ.
അയിത്തം (അശുദ്ധം) ആയതിേനാടുള്ള െനരൂദയുെട
ഈ പ്രിയത്തിൽ ഇന്ത്യാക്കാർക്കു് വായിക്കാം ഒരു കീ
ഴാളപക്ഷം. ഏറ്റവും പഴയതിൽ നാണം മറച്ചും വിശ
പ്പടക്കിയും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ദരിദ്രൈദനംദിനത. അവ
േരാടാണു് െനരൂദയുെട കൂറു്. ഗൃഹാതുരത്വം െകാണ്ടും
കുേബരത്വംെകാണ്ടും പഴയ നാലുെകട്ടുകളും എട്ടുകാ
തൻ വാർപ്പുകളും മറ്റും വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന താരരാജാക്കന്മാ
രും താരറാണിമാരും അവരുെട മാമൂൽമാേനജർമാ
രുെട ഭൂതകാലാരാധനയും പാരമ്പര്യവീമ്പും നമ്മുെട
നാട്ടിലിന്നു് ധാരാളം കാണാറുണ്ടു്. അതുമായി ഒരിക്ക
ലും അന്വയിക്കാനാവില്ല െനരൂദയുെട ചിരപരിചയ
പ്രിയങ്ങളിെല തഴക്കവും േസ്നഹത്തഴമ്പും ൈമത്രീമി
നുസവും.















കാേന്റാകളിലൂെടയുള്ള യാത്ര
‘വടേക്ക അേമരിക്കയിെല പാേബ്ലാ
െനരൂദ’ എന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്ന

കവി മാർട്ടിൻ എസ്പാഡെയ ഒരു കൂ
ടിക്കാഴ്ചയിൽ മെറ്റാരു കവി ഇ. ഇ.
മില്ലേറാടു പറഞ്ഞു: െനരൂദ ഒന്ന
മാർട്ടിൻ എസ്പാഡ
ല്ല, പലതുണ്ടു്. പല െനരൂദമാർ.
പ്രണയകവി, സർറിയലിസ്റ്റ് കവി, കടലിെന്റ കവി,
ൈദനംദിന വസ്തുക്കളുെട കവി, രാഷ്ട്രീയ കവി, ചരി
ത്ര /ഇതിഹാസ കവി. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ വായന
എസ്പാഡെയ സ്വാധീനിച്ചവിധം അേദ്ദഹം വിവരിക്കു
ന്നുണ്ടു്. സ്വന്തം അനുഭവെത്ത ചരിത്രേത്താടു് േചർത്തു
കാണുന്ന രചനാരീതിയുണ്ടായി. വിറ്റ്മാനും െനരൂദയും
പാസും േലാെറൻസ് െഫർലിംെഗറ്റിയും ഉൾെപ്പടുന്ന
ഒരു പാൻ അേമരിക്കൻ കാവ്യപാരമ്പര്യത്തിെന്റ ഭാഗ
മായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാനിടയായി. ആധുനിക അേമ
രിക്കൻ കവിതയിൽ െനരൂദയുെട സ്വാധീനം ശക്തം.
പ്രേത്യകിച്ചും രാഷ്ട്രീയകവിയായ െനരൂദയുെട ‘കാ
േന്റാ ജനറലി’ൽ പതിനഞ്ചു് കാേന്റാകൾ. ചിലതു േനാ
ക്കാം:
1. എ ലാംപ് ഓൺ എർത്ത് (A lamp on earth) പതി
െനാന്നു കവിത: യൂേറാപ്യരുെട വരവിനു മുൻപെത്ത
െതേക്ക അേമരിക്കയുെട ആദിമവിശുദ്ധിയുെട പ്രകീർ
ത്തനം. പ്രകൃതിയുെട ദിവ്യമായ നിഗൂഢതയിലും െതളിമ
യിലും നിന്നു് മനുഷ്യരുെട ഉദിച്ചുവരവിെന്റ ഐതീഹ്യമാ
ലയും ചരിത്രവും. അെസ്തക്കുകളും ഇങ്കാകളും മയന്മാരും.
െതേക്ക അേമരിക്കയുെട ആദി മാതാപിതാക്കളുെട
പ്രഭാവം.

െനരൂദയുെട മനുഷ്യചരിത്രം അനാദിയായ പുഴകളിൽ
നിന്നു് തുടങ്ങുന്നു. തലപ്പാവുകൾക്കും േവഷഭൂഷങ്ങൾ
ക്കും മുേമ്പ മണ്ണിെന്റ ധമനികളായി ഒഴുകിയിരുന്ന പുഴ
കളിൽ നിന്നു്. സസ്യങ്ങളിേലക്കും പക്ഷികളിേലക്കും
കാടുകളിേലക്കും വന്യജന്തുക്കളിേലക്കും ജലത്തിെന്റ
അക്ഷരമാലയിെല വല്യക്ഷരമായ ചന്ദ്രനും ശിലകൾ
ക്കുമിടയിെല നീലിമയായ ആമേസാണിേലക്കും ധാ
തുക്കളിേലക്കും ലവണങ്ങളിേലക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരു വി
ളെക്കന്നേപാെല െകാളുത്തിെവക്കെപ്പടുന്ന മനുഷ്യ
വംശത്തിേലക്കും വളരുന്നു. എല്ലാം മനുഷ്യേരാടു സം
സാരിക്കുന്നു. െനരൂദ അതു് കവിതയിേലക്കു് േകെട്ടഴുതു
ന്നു. കാേന്റാ ജനറലായി—എല്ലാറ്റിെന്റയും പാട്ടായി—
അവ ഭാഷയിൽ െപയ്തു നിറയുന്നു. കാേന്റാ ജനറലിെന്റ
ആദ്യകാണ്ഡം ‘എ ലാംപ് ഓൺ എർത്ത് ’(A lamp on
earth)പൂർത്തിയാവുന്നു.
2. ‘ൈഹറ്റ്സ് ഓഫ് മാക്കുപിക്കു’
(Heights of Macchu Picchu) പന്ത്ര
ണ്ടു് കവിത: െതേക്ക അേമരിക്ക
യുെട പടിഞ്ഞാേറ തീരത്തു് 8850-ൽ

പരം കിേലാമീറ്റർ നീളത്തിൽ നില
നിൽക്കുന്ന മഹാപർവ്വത നിരകൾ.
കരയിൽ നദികളുെട പ്രഭവങ്ങളും ചി
ലിയുെട െതേക്കയറ്റത്തു് കടലിേലക്കിറങ്ങി നിരവധി ദ്വീ
പുകൾക്കു് നില്പിടങ്ങളും ഒേട്ടെറ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്കു്
ഇരിപ്പിടങ്ങളുമായും വർത്തിക്കുന്ന ആൻഡിസിെന്റ െപ
റുവിെല െകാടുമുടിയിൽ ക്രിസ്തുവിനു് മൂവായിരം സംവത്സ
രങ്ങൾക്കു മുൻപാണു് ഇങ്കാ നാഗരികതയുെട പ്രതാപ
നഗരി നിർമ്മിക്കെപ്പടതു്—മാക്കുപിക്കു. െചങ്കുത്തായ
മൺേഗാവണിയിലൂെട മാക്കുപിക്കുവിെന്റ ഉയരത്തി
െല അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിെലത്തിേച്ചരാൻ കഴിഞ്ഞതു്
െനരൂദയുെട സർഗ്ഗാത്മകവും ആത്മീയവുമായ ജീവിത
ത്തിെല ഏറ്റവും ഉന്നതവും ദീപ്തവുമായ െവളിപാടുകൾ
ക്കിടയാക്കി. പുരാതനമായ ആ അവശിഷ്ടശിലകളിൽ
െനരൂദ വായിെച്ചടുത്ത മനുഷ്യെന്റ പതനത്തിെന്റയും
ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പിെന്റയും കല്പനകളാണു് ഈ കാേന്റാ
യിെല പന്ത്രണ്ടു് െവളിപാടുകൾ. കവിതയുെടയും െകാ
ടുമുടി (കാേന്റാ ജനറലിെല പല കവിതകൾ സച്ചിദാന
ന്ദൻ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. മാക്കുപിക്കു ഭാഗം മുഴു
വനായും).
3. ദ േകാൻക്വിസിറ്റേഡാർസ് ഫ്രം 1493 ഓൺേവർ
ഡ്സ് ടിൽേഡറ്റ് (The conquistadors from 1493 onwards till date) മുപ്പത്തിനാലു് കവിത: യൂേറാപ്യൻ

ദൃഷ്ടിയിൽ െതേക്ക അേമരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചവരാണു്
െകാളംബസും മഗല്ലനും േകാർെടസും വാേസ്കാേബാൾ
േബാവയും മറ്റും. എന്നാൽ, െതേക്ക അേമരിക്കയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ കടന്നു കയറ്റക്കാരും കേയ്യറ്റക്കാരു
മാണു്.
4. ദ ലിബേറേറ്റഴ്സ് ഫ്രം 1520 ടിൽേഡറ്റു് (The liberators
from 1520 till date) അൻപത്തിയഞ്ചു് കവിത: േബാ
ലിവാർ, സാൻ മാർട്ടിൻ, േഹാെസ മാർടി, ലൗതാേറാവ്

തുടങ്ങിയ രാജ്യേസ്നഹികളായ വിേമാചകെരക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രകീർത്തങ്ങളാണു് ഈ കവിതകൾ. ത്യാഗത്തിെന്റ
യും ധീരതയുെടയും േസ്നഹത്തിെന്റയും മനുഷ്യമഹിമക
ളിൽ നിസ്തുലരായ ഈ വീരനായകെര െനരൂദ ൈദവ
ങ്ങൾക്കു് നൽകെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിലും നിത്യമായ കീർത്ത
നം പാടുന്നു. ജലപാതങ്ങെളേപ്പാെല നിർത്താെത
സംസാരിക്കുന്ന േനതാക്കെളക്കാൾ മണ്ണും മഞ്ഞും മൂ
േവാലപ്പുല്ലും ഏകാന്തതയും ഉടുത്ത ഈ പൂർവപിതാ
ക്കൾക്കു് കവി അർത്ഥമൂല്യങ്ങൾ അർച്ചിക്കുന്നു. പാര
മ്പര്യത്തിെന്റ ആഴത്തിെല ഉർവരത അറിയുന്ന െനരൂ
ദാ രീതി.

5. സാൻഡ് ബിെട്രയ്ഡ് (The sand betrayed) അൻ
പത്തിേയഴു് കവിത: െതേക്ക അേമരിക്കെയ അധി

നിേവശക്കാരായ െകാള്ളക്കാർക്കു് ഒറ്റുെകാടുത്തവ
േരാടുള്ള പരുഷവാഗ്വാദങ്ങളാണു് ‘ഒറ്റു െകാടുക്കെപ്പ
ട്ട മണൽ.’ ഇളം തളിരുകൾക്കുേമേലക്കു് അമ്ലഭരണി
കമഴ്ത്തിയവേരാടുള്ള െപാറുക്കായ്ക. കൂട്ടക്കുരുതി െചയ്യ
െപ്പട്ട പ്രത്യാശകേളാടും സഹനംെകാണ്ടു കരിഞ്ഞ
മനസ്സുകേളാടും കരുണ. സ്വന്തം നാടിെന്റ ഭാവിെയ
പ്പറ്റി തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസേത്താെട ഈ കാ
ണ്ഡം െനരൂദ സമാപിപ്പിക്കുന്നു. ചിലിയുെട ചതിയൻ
പ്രസിഡന്റ് െഗാൺസാെലസ് വിേഡലെയ വാക്കി
നാവും വിധം പ്രഹരിക്കുന്നു. ചതികെള സംഹരിക്കു
ന്നു. ഇനിയുമുണ്ടു് പത്തു് കാേന്റാകൾ, നിറെയ കവി
തകളും.
6. അേമരിക്ക ഐ ഡു േനാട്ട് ഇൻേവാക് യുവർ െനയിം
ഇൻ െവയ്ൻ (America I do not invoke your name in
vain) 19 കവിത.
7. കാേന്റാ ജനറൽ ഇൻ ചിലി (Canto General in
Chile) 27 കവിത.

8. എർത്ത്സ് െനയിം ഈസ് ജുവാൻ (Earth’s name
is Juvan) 27 കവിത.
9. െലറ്റ് ദ വുഡ്കട്ടർ എേവക്കൻ (Let the woodcutter
awaken) 6 കവിത.
10. ദ ഫ്യുജിറ്റീവ് (The fugitive) 13 കവിത.
11. ദ ഫ്ളേവഴ്സ് ഓഫ് പുനിറ്റാക്വി (The flowers of punitaqui) 15 കവിത.
12. ദ റിേവഴ്സ് ഓഫ് േസാങ് (The rivers of song) 5
കവിത.
13. ന്യൂ ഇേയഴ്സ് െകാരാേള േഫാർ ദ കൺട്രി ഇൻ ഡാർ
ക്നസ് (New years chorale for the country in darkness)
17 കവിത.
14. ദ േഗ്രറ്റ് ഓഷ്യൻ (The great ocean) 24 കവിത.
15. ഐ ആം (I am) 28 കവിത:

‘കാേന്റാ ജനറലി’െല
ഓേരാ കവിതയും ഓേരാ മണിക്കൂർ പറയാനുണ്ടു്. അേപ്പാൾ

ഈ കവിതകെളല്ലാം അവയുെട സൂക്ഷ്മതേയാളം േപാ
യിക്കാണണെമങ്കിൽ കുെറ ദിവസം േവണം. അല്ലാ
െത പറയുന്നെതന്തും െപാതുവർത്തമാനമായിേപ്പാകും.
ഇവിെടയും അതിേന കഴിയൂ. 1950-ൽ കാേന്റാ ജനറലി
െന്റ ആദ്യപതിപ്പു വന്നതു് അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവേത്താ
െടയും ആേഘാഷേത്താെടയുമായിരുന്നു. െമക്സിേക്കായി
െല മ്യൂറലിസ്റ്റുകളും െനരൂദയുെട ആത്മമിത്രങ്ങളുമായ
ഡീേഗാറിേവറയുേടയും േഡവിഡ് അൽവാേരാ സിക്വീ
േറാസിെന്റയും ചിത്രീകരണങ്ങേളാെട. ഡീേഗാ റിേവ
റയുെട മ്യൂറൽചിത്രങ്ങൾ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയ സാം
സ്കാരിക സങ്കീർണ്ണതകേളാടുള്ള തീക്ഷ്ണവും ഐതിഹാ
സികവുമായ പ്രതികരണങ്ങെളന്നനിലയിൽ വലിയ
പ്രശസ്തി േനടിയവ. ഇന്റർെനറ്റിൽ ഡീേഗാ റിേവറയുെട
മ്യൂറലുകൾ കാണാം. ഡീേഗായുെട ഒരു മ്യൂറലായിരുന്നു
‘കാേന്റാ ജനറൽ’ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ കവർ
ചിത്രം. റിേവറയുെട മ്യൂറലുകളിലും വിന്യസിക്കെപ്പട്ടതു്
െനരൂദയിെല അേത പ്രതിേരാധപ്രബുദ്ധതതെന്നയാ
യിരുന്നു.

Mural Diego Rivera Placio Nacional (Courtsey: Wikimedia)

സർറിയലിസവും മാജിക്കൽ റിയലിസവും സിംബലിസ
വും േഫാവിസവും മതവും രാഷ്ട്രീയവും മിത്തും ചരിത്ര
വും പാരമ്പര്യവും പുതുമയും ഇരയും േവട്ടയും കരുണയും
ക്രൂരതയുെമല്ലാം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു് ഇടതിങ്ങി വളരു
ന്ന ബിംബൈവവിധ്യങ്ങളുെട അസാധാരണമായ ഒരു
ചിത്രേലാകം. േലാക /സ്ഥലത്തിെന്റ പുറംപരപ്പിെല
ന്നു് േതാന്നുന്നമട്ടിൽ ചരിത്രത്തിെന്റ വലിയ ആഴങ്ങൾ
പ്രത്യക്ഷവല്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു മ്യൂറലാണു് ‘കാ
േന്റാ ജനറലി’നു് പുറംചിത്രമായതു്. ആനയുണ്ടു്. പാ
മ്പുണ്ടു്. ഗരുഡൻമാരുണ്ടു്. മണ്ണിനടിയിേലക്കു േപാകു
ന്ന കൽപ്പടവുകളുണ്ടു്. ഏറ്റവും െചറിയ പക്ഷികളുണ്ടു്.
ആകാശത്തൂെട േപാകുന്ന മാലാഖമാരുണ്ടു്. മണ്ണിൽ ക്രൂ
ശിക്കെപ്പട്ടുനിൽക്കുന്ന ജീവികളും മനുഷ്യരുമായ അനവ
ധി ക്രിസ്തുമാരുണ്ടു്. ഇതു് പാേബ്ലാ െനരൂദയ്ക്കുേവണ്ടി വര
ച്ച ഒരു മ്യൂറലല്ല. അതിനു മുേമ്പ െചയ്തതാണു്. പേക്ഷ,
െമക്സിേക്കായിലിരുന്നു് റിേവറ എഴുതിയ ഈ ചുവർചി
ത്രവും പന്ത്രണ്ടു വർഷംെകാണ്ടു് പാേബ്ലാ െനരൂദ എഴു
തിയ ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ എന്ന കാവ്യവും വിസ്മയിപ്പിക്കു
ന്ന സമാനതകളുള്ളവ. െപാണ്ണത്തടിയനും കുടിയനുംം
വഴക്കാളിയും സുഖം, സ്വത്തു്, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീ തുടങ്ങിയ
നിരവധിക്കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി വിചിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വ
ന്തം സാംസ്കാരികഖനനങ്ങളിൽനിന്നു് െവടിവട്ടങ്ങളിൽ
അവതരിപ്പിക്കുന്നവനുെമാെക്കയായ റിേവറെയപ്പ
റ്റി ആത്മകഥയിൽ സൗഹൃദപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടു്
െനരൂദ.















പുതുകാലത്തിെന്റ ൈനതിക മിത്തുകൾ
റിേവറയുെട ആ മ്യൂറലിൽ സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയാൽ ‘കാ
േന്റാ ജനറലി’െന്റ ഉള്ളു കാണാം. അന്നെത്ത ലാറ്റിന
േമരിക്കൻ /ചിലിയൻ അവസ്ഥെയ ലാറ്റിനേമരിക്കൻ
ഉപേബാധത്തിെല ചരിത്രവും സർേഗ്ഗാന്മാദവും പുരാ
വൃത്തങ്ങളും െകാെണ്ടഴുതുന്നതായിരുന്നു റിേവറയുെട
ക്ലാസ്സിക്കൽ രചനാരീതി. സ്വത്വനിർവ്വചനവും അധി
നിേവശത്തിെനതിെരയുള്ള പ്രതിേരാധവുമാവുന്ന േദ
ശീയ /ലാറ്റിനേമരിക്കൻ ബിംബങ്ങളുെട സ്വച്ഛന്ദവിന്യാ
സം. റിേവറയും െനരൂദയും െചയ്യുന്നതു് അകന്നേതാ
ഭിന്നേമാ ആയ കാര്യങ്ങളല്ല. െനരൂദയുെട കവിത
യിൽ ചിത്രങ്ങളും റിേവറയുെട ചിത്രത്തിൽ കവിതയും
ഇവ രണ്ടിലും ബിംബങ്ങളും ചരിത്രത്തിേലാ സങ്കല്പ
ത്തിേലാ ഉള്ള വ്യക്തികളും കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവ
ങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും വാസ്തുശില്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും
വൃക്ഷങ്ങളുെമല്ലാം സുലഭം. സമൃദ്ധം. സ്ഥലത്തിൽ കാ
ലെത്ത, കഥകെള, എഴുതലാണു് റിേവറായുെട രീതി.
ചിത്രകലയുെട വഴി. ചരിത്രത്തിൽ പുരാവൃത്തെത്ത
ചാലിച്ചു് രചിക്കുന്ന സമഗ്രതയുെട അനുഭവം. കറുപ്പും
ഓറഞ്ചും ചുവപ്പുമാണു് അധികവും ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. െനരൂദയിെലേപ്പാെല മിത്തും ചരിത്രവും സം
വാദത്തിൽ. അേന്യാന്യത്തിൽ. ആേശ്ലഷത്തിൽ. സമ
കാലികതയുെട ഉള്ളു് കാണിച്ചുതരുന്ന മായികലയ
ത്തിൽ.
ജീവികളും മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും സംസ്കൃതിയും പക്ഷി
കളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലേക്കാ പറുദീസയിേലേക്കാ ഉയ
രുന്ന പടവുകളും താഴികക്കുടങ്ങളും ആലയങ്ങളും അഭ
യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ബഹുവിതാനമായ ഒരിടം. േചാദന
കളും സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനവും ശാരീരികവും മാനസിക
വും ആത്മീയവുമായ ഊർേജ്ജാത്പാദനത്തിൽ നി
മഗ്നമായ ഒരിടം. ബിംബനിബിഡം. ജീവിനിബിഡം.
പണിെയടുക്കുന്നവരും കഷ്ടെപ്പടുന്നവരുമായ പാവ
െപ്പട്ടവരുെട ജീവിതം കുരുങ്ങിപ്പടർന്ന സമതലവും കു
ന്നും കുഴിയും കാടും െകാടുമുടിയും—എവിെടയുമുണ്ടു് മനു
ഷ്യരും. ആ ഇടം പുഴേപാെല പ്രവാഹവ്യഗ്രമായ ഒരു
ചലനേവദി. മൂകം. പുരാതനമായ ഒരു നദീതടസംസ്കൃ
തിയുെട ആദിമഭാഷ ആലപിക്കുകേയാ െചാല്ലുകേയാ
അടക്കംപറയുകേയാ െചയ്യുന്ന ഒരിടം. ജീവെന്റയും
ജ്ഞാനത്തിെന്റയും അടിമത്തത്തിെന്റയും അധികാര
ത്തിെന്റയും ആദിമമായ എളിമയും െതളിമയും േവദന
യും ബിംബങ്ങളിൽ എഴുതിവിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരിടം. ആ
കാഴ്ചയ്ക്കു് ജീവൻ െവപ്പിക്കുന്നതാകെട്ട നീതിയുെട േനാ
ട്ടവും. െചമ്പയിരും ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും സ്വർണ്ണ
വും െവള്ളിയും േദഹാംശമായ ചിലിയൻ മണ്ണു്. അവ
ആത്മാംശമായ െനരൂദയുെട കവിത. െചമ്പയിരിെന്റ
രശ്മികൾ ഒേര തീക്ഷ്ണതയിൽ പ്രസരിച്ചു നില്ക്കുന്നുണ്ടു് െന
രൂദയുെട വാക്കുകളിലും റിേവറയുെട ചിത്രങ്ങളിലും. വി
സ്മയകരമായ ഒരു ദർശന /ഭാവുകത്വ സാേഹാദര്യം
അവർക്കു തമ്മിലുണ്ടു്. മിത്തിക്കൽ ഭാഷ റിേവറയിലും
െനരൂദയിലും. സഹൃദയഭാവനയ്ക്കു് അനന്തമായി വിഹ
രിക്കാം.
കാേന്റാ ജനറലിെല മനുഷ്യരും ജീവികളും സസ്യങ്ങ
ളും വൃക്ഷങ്ങളും പുഴകളും പർവ്വതങ്ങളും േപായ കാ
ലവും സഹനവും സമരവുെമല്ലാം ആ ഭാഷയിൽ പു
തിയ കാലത്തിെന്റ ൈനതികമിത്തുകളായി പുനർജ്ജ
നിക്കുന്നു എേന്നാ പുനർനിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നു എേന്നാ
വാർന്നു വീഴുന്നു എേന്നാ പറയാം. പ്രാണികുലത്തി
െന്റ മഹാലയം െനരൂദ ആലപിക്കുന്നു എന്നു് നാം
പറയും. എല്ലാം വീരനായകർ. ചരിത്രസ്രഷ്ടാക്കൾ.
രാജ്യത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള ഓേരാ മരണവും ഓേരാ വീ
രനായകെന സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നു് െനരൂദ. അധിനി
േവശത്തിെനതിെരയുള്ള ലാറ്റിനേമരിക്കൻ േപാരാട്ട
ങ്ങളുെട ഓർമ്മയിൽനിന്നാണു് െനരൂദയുെട മിക്കവാ
ക്കുകളുേടയും പിറവി. പ്രേത്യകിച്ചും രാഷ്ട്രീയ /ചരിത്ര
കവിതകളിൽ. െനരൂദയുെട വാഗ്സംസ്കാരത്തിൽ രാ
ഷ്ട്രീയം അത്രേമൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ൈജവാം
ശമാണു്.
ധാർമ്മികതേയാടും അധികാരേത്താടും ൈനതികത
േയാടും ബന്ധെപ്പട്ട സംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
പല പ്രേമയങ്ങൾ ‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ പ്രബലമായി
വർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതു് പരമ്പരാഗതചരി
ത്രകാരനു് /ചരിത്രകാരിക്കു് ആവിഷ്ക്കരിക്കാേനാ സങ്കല്പി
ക്കാൻ േപാലുേമാ കഴിയില്ല. കവിതയ്ക്കു് സുപ്രാപ്യമായ
അമൂർത്തമായ ചിലതു്. ലാറ്റിനേമരിക്കൻ മണ്ണിെന്റയും
മനസ്സിെന്റയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുെട കഥയും െപാരുളും
െവളിവാക്കുന്ന ചിലതു്. ഉർവരതയും ബീജാവാപവുമാ
ണു് അവയിെലാരു പ്രേമയം. ഓേരാ തലമുറയും േലാക
ത്തു വിതയ്ക്കുന്നുണ്ടു് പലതരം വിത്തുകൾ.
“I have gone into practically every corner of Chile,
scattering my poetry like seeds among the people
of my country” (Memoirs).















കാലാതീത പ്രഭാവങ്ങൾ
ചരിത്രത്തിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്ന ചില ‘വിത്തുകൾ’ ചരി
ത്രസംഭവങ്ങളായി വളരുന്നു. ചിലതു് ചരിത്രവ്യക്തിക
ളായി, ആശയങ്ങളായി, പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി, ആൾക്കൂ
ട്ടങ്ങളായി, വീരനായകരായി വളരുന്നു. ഒരു പുഴേയാ
ഒരു വൃക്ഷേമാേപാെല വളരുകയാണു് ചിലതു്. ലാറ്റി
നേമരിക്കയുെട മണ്ണിന്നടിയിെല നഗ്നശവങ്ങളാൽ
അവ ഊട്ടിവളർത്തെപ്പടുന്നു. ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട ഭാ
വിക്കുേവണ്ടി മരിക്കുന്ന ഓേരാ മരണവും ഓേരാ വീര
നായകെന സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ ശവങ്ങൾ കൂട്ടെക്കാല
െചയ്യെപ്പട്ടവരുെടയാവാം. രക്തസാക്ഷികളുെടയാ
വാം. നാടിനുേവണ്ടി സമസ്തവും ത്യജിച്ചവരുെടയാവാം.
ആത്മബലിയർപ്പിച്ച േപാരാളികൾ—ഏെറയും കമ്മ്യു
ണിസ്റ്റുകാർ—ചരിത്രത്തിൽ വീരനായകവൃക്ഷങ്ങളായി
ഉയരുന്നു. അവരാണു് വീരനായകർ. നീതിക്കുേവണ്ടി
േപാരാടാൻ ഭാവിതലമുറകെള പ്രേചാദിപ്പിച്ചുെകാേണ്ട
യിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ. അവർ വരുന്ന ഓേരാ ഋതു
വിേനാടും സംവദിച്ചു സംവദിച്ചു് വസന്തത്തിൽ െചെന്ന
ത്തുന്ന പൂമരങ്ങെളേപ്പാെല. നിലനിന്നതിെന്റ ഓേരാ
നിമിഷത്തിലും സ്വന്തം മണ്ണിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ
േവരുറപ്പിക്കുന്നവർ. അവെരപ്പറ്റി ‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ
രണ്ടു് കാണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്: ദ േകാൺക്വിസിറ്റാേഡഴ്സ്, ദ
ലിബറേറ്റഴ്സ് (The Conquistadors, The Liberators)
എന്നിവ. ഭാവിെയക്കൂടി സ്വാധീനിക്കാനും ഉേത്തജി
പ്പിക്കാനും നിർവചിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയു
ന്നവരാണു് വീരനായകർ. ഏതു് ജനതയുെട ചരിത്ര
ത്തിലുമുണ്ടു് അത്തരം കാലാതീതപ്രഭാവങ്ങൾ. ജീസ
സ്സിെനയും മാർക്സിെനയും െലനിെനയും ഗാന്ധിെയ
യും മാേവാെയയും മെറ്റെത്രേയാ േപെരയുംേപാെല,
സംസ്കാരത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ നിന്നു് ചരിത്രത്തിെന്റ
ഉത്തുംഗതയിേലക്കു കുതിച്ച അനന്തമായ ഉർവരതക
ളാണു് വീരനായകർ. അവർ വ്യക്തികളാവാം. പ്രകൃതി
യാവാം. ധാതുക്കേളാ ലവണങ്ങേളാ സ്വർണ്ണേമാ െവ
ള്ളിേയാ ഗന്ധകേമാ െചേമ്പാ ൈനേട്രേറ്റാ േപ്രമേമാ
പ്രകൃതിയുെട എണ്ണമറ്റ അർത്ഥങ്ങേളാ ആണു് വീരനാ
യകർ.
മൂലകങ്ങളുെടയും മൂല്യങ്ങളുെടയും ഉത്തുംഗതയിൽനി
ന്നു് മനസ്സുകളിേലക്കും ഭാവിയിേലക്കുമുള്ള അനന്ത
മായ ഊർജ്ജപാതങ്ങളാണു് വീരനായകർ. സ്വാത
ന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി എന്തും പരിത്യജിക്കാനുള്ള സന്ന
ദ്ധതയുണ്ടു് വീരനായകർക്കു്; ശത്രുവിൽനിന്നു് ശക്തി
സമാർജ്ജിക്കാനും ശത്രുവിെന്റ ദൗർബ്ബല്യം ചൂഷണം
െചയ്യാനുമുള്ള ൈവഭവവുമുണ്ടു്. പ്രകൃതിയിലും സംസ്കൃ
തിയിലുംനിന്നു് ചരിത്രവൽക്കരിക്കെപ്പടുന്ന മനുഷ്യസ
ത്തതെന്നയാണു് ആത്യന്തികമായി െനരൂദ കാണു
ന്ന വീരനായകത്വം. അവ വൃക്ഷംേപാെല മണ്ണിൽ ഉറ
ച്ചുനിൽക്കുന്നു. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ അവസാനകാ
ണ്ഡമായ ഐ ആം (I am) െല ഞാൻ നിലനിൽക്കു
ന്നു എന്നതിെല, “എെന്റ പാർട്ടിേയാടു് ” എന്ന കവിത
യിൽ െനരൂദ പറയുന്നേപാെല ‘ഔന്നത്യ’േത്താെട

(You have given me the rectitude the tree requires).
എന്നാൽ, േനെരമറിച്ചു് രാജ്യെത്ത ആക്രമിക്കാനും വി

നാശം വിതയ്ക്കാനും വരുന്നവരാകെട്ട ഇടിമിന്നൽേപാ
െലയാണു്. മണ്ണുമായി യാെതാരു മമതയും ബന്ധവുമി
ല്ലാെതയും.

1950-ൽ പൂർത്തിയായ ഒരു രചനാചരിത്രമുണ്ടു് ‘കാേന്റാ
ജനറലി’നു്. അധിനിേവശത്തിെന്റയും േസ്വച്ഛാധിപത്യ

ത്തിെന്റയും ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റയും യുദ്ധങ്ങളുെടയും
യാതനകളുെടയും വിപ്ലവങ്ങളുെടയും ജനാധിപത്യപ
രമായ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പുകളുെടയും കാലം. പല നാ
ടുകളിൽ മുറിേവറ്റതും വീണടിഞ്ഞതും പിടെഞ്ഞണീല്ക്കു
ന്നതുമായ ഒരു ശരീരമായിരുന്നു ആ കാലം. അക്കാലം
ഈ കവിതകളിൽ നിേക്ഷപിച്ചതു് തീവ്രമായ ൈനതി
കേചാദനകളുെട ധാതുക്കളാണു്. പ്രതിഭയുെട ഖനിക
ളിൽനിന്നു് കളങ്കെപ്പടാെത ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട വാക്കു
കളും ബിംബങ്ങളും. രാഷ്ട്രീയജാഗ്രതേയാെട ത്രികാ
ലത്തിേലക്കും അവെയ വിേക്ഷപിക്കുകയായിരുന്നു
െനരൂദയുെട കവിത. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ ജാൿഷ്മി
റ്റു് വിവർത്തനത്തിനു് 1989-െലഴുതിയ അവതാരിക
യിൽ െനരൂദാ വിദഗ്ദ്ധനായ െപ്രാഫസർ േറാെബർേട്ടാ
െഗാൺസാെലസു് എെച്ചവറിയ അങ്ങെന ചിന്തിക്കു
ന്നുണ്ടു്.















വാൾട് വിറ്റ്മാെന്റ തുടർച്ചകൾ
ൈബബിളിനു് ഒരു ലാറ്റിനേമരിക്കൻ
സമാന്തരമായി ‘കാെന്റാ ജനറ
ലി’െന കാണുന്നവരുണ്ടു്. ഒരു സാ
ഹിത്യകൃതിക്കു കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ബഹുമതിയാണതു്. “കാര
മേസാവു് സേഹാദരന്മാരുെട” രച
വാൾട് വിറ്റ്മാൻ
നയിൽ ദസ്തേയവ്സ്കി ൈബബിളി
നു് ഒരാധുനിക സമാന്തരം സങ്കല്പിച്ചിരിക്കാെമന്നു് േക
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുറ്റത്തിെന്റയും പാപത്തിെന്റയും വിചാരണയു
െടയും ശിക്ഷയുേടയും പശ്ചാത്താപത്തിെന്റയും പുതിയ
പാതാളങ്ങളിൽനിന്നു് ഭാഷയിേലക്കു് അത്തരത്തിെലാ
രു പുതിയ ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പു് ൈബബിളിനുണ്ടായിക്കൂ
െടന്നില്ല. കാേന്റാ ജനറലിെല ൈബബിൾ സാമ്യത്തി
നു് മുഖ്യകാരണം ഉല്പത്തിമുതൽ ഏറ്റവും പുതിയ ചരിത്ര
നിമിഷംവെരയുള്ള ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ േനടുന്ന സമഗ്രാ
നുഭവവ്യാപ്തിയാണു്. ഉല്പത്തിയും പുറപ്പാടും അലച്ചിലും
കുറ്റവും ശിക്ഷയും നരബലിയും സ്വർഗ്ഗാേരാഹണെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങളും പ്രപഞ്ചെത്തയും മനുഷ്യ
െനയുംകുറിച്ചുള്ള ബൃഹദാഖ്യാന സമീപനങ്ങളുെമാെക്ക
ഈ വാദത്തിനു് ന്യായങ്ങളായി ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്നുമു
ണ്ടു്. ൈബബിളിൽനിന്നു് അനുഭവത്തിെന്റ ആധികാരി
കത െനരൂദ മാർക്സിസത്തിേലക്കു മാറ്റി. വിധിയിൽനി
ന്നു് കാര്യകാരണബന്ധെത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയി
േലക്കു മാറ്റി. ഹാേരാൾഡ് ബ്ലൂമിെനേപ്പാെല പലരും
ഇതംഗീകരിക്കുന്നില്ല. െനരൂദയിൽ വിറ്റ്മാെനത്തിരയു
ന്ന രീതിയും ബ്ലൂം ശരിവയ്ക്കുന്നില്ല. വിറ്റ്മാനും െനരൂദയും
ആഴത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ രണ്ടു കവികൾ. വിറ്റ്മാെന്റ
എേമേഴ്സാണിയൻ ജ്ഞാനവാദത്തിൽനിന്നു് പാേട വ്യ
ത്യസ്തമാണു് െനരൂദയുെട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് ജ്ഞാനസിദ്ധാ
ന്തെമന്നു് ബ്ലൂം. ഭിന്നവഴികളിലൂെട വിറ്റ്മാനും െനരൂദ
യും എത്തിേച്ചരുന്നതു് ഒേര മാനവികതയിലും ആത്മീ
യതയിലുമാെണന്ന വാദവും വാഴ്ത്തെപ്പട്ടില്ല. വാൾട് വി
റ്റ്മാെന്റ ചില തുടർച്ചകൾ െനരൂദയിൽ വായിക്കുന്ന
വരുണ്ടു്. സാമ്പ്രദായിക വൃത്തമുറകൾ െവടിഞ്ഞ, ജപ
മാലേപാെല നീണ്ട വരികളുെട നിമന്ത്രണവും െവളി
പാടും കലർന്ന സ്വരസംസ്കാരം ഇരുവർക്കും െപാതു
വാകയാൽ. സാമ്യേമാ തുടർച്ചേയാ െനരൂദയുെട വി
റ്റ്മാൻബന്ധത്തിലിെല്ലന്നു് അതിെന എതിർക്കുന്നവ
രുമുണ്ടു്. യൂേറാപ്യൻ ആധുനിക കവിതയുെട മഹാപ്ര
തിനിധികളുെട രചനകളുമായി െനരൂദയ്ക്കു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ 1930-കളിെല പ്രവാസ ജീവിതകാലത്തു് അടുത്ത
റിയാൻ ഇടകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. എലിയറ്റിൽനിന്നുൾെപ്പെട
പലതും അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. എങ്കിലും എലിയ
റ്റിെനക്കാൾ പ്രിയം വിറ്റ്മാെനയാെണന്നു് െനരൂദ സം
ഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ചിലതിൽ വിറ്റ്മാേനാ
ടുള്ള ഇഷ്ടത്തിെന്റ ആധാരം വിറ്റ്മാെന്റ എല്ലാറ്റിലുെമ
ത്തുന്ന േനാട്ടവും എല്ലാറ്റിെനയും ആേശ്ലഷിക്കുന്ന ഭാവ
നയും സ്വത്വത്തിേലക്കു് പ്രപഞ്ചെത്ത സംഗ്രഹിക്കുന്ന
ദർശനവുമാെണന്നു് െനരൂദതെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
അേമരിക്കൻ കവി േറാബർട്ട് ൈബ്ലയുമായുള്ള സംഭാ
ഷണത്തിൽ െനരൂദ െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ചിലതു് ഇവിെട
പ്രസക്തമാണു്. വാൾട് വിറ്റ്മാനാണു് സ്വന്തം കണ്ണു് തു
റപ്പിച്ചതു്. എല്ലാറ്റിെനയും േനാക്കാനും കാണാനും പഠി
പ്പിച്ചതു്. ഗുരുതുല്യനായ ഗഹനസേഹാദരനായിട്ടാണു്
െനരൂദ വിറ്റ്മാെന കണ്ടതു്. ‘കാേന്റാ ജനറലി’ൽ വി
റ്റ്മാൻ വരുന്നുണ്ടു്. എത്ര കവിതകളാണു് െനരൂദ വി
റ്റ്മാെനക്കുറിെച്ചഴുതിയിരിക്കുന്നതു്! കൂടാെത എത്രെയ
ത്ര കവിതകളിലാണു് വിറ്റ്മാൻ പരാമർശിക്കെപ്പടുന്ന
തു്. ‘കാേന്റാ ജനറലി’െന്റ ഒമ്പതാം കാേന്റായിലുൾ
െപ്പെട.
“I, a poet who writes in Spanish, learned more from
Walt Whitman than from Cervantes.” ഒരിക്കൽ െന

രൂദയുെട വീട്ടുചുമരിൽ വിറ്റ്മാെന്റ ഒരു ചിത്രം തൂക്കിയിടു
ന്ന പണിക്കിടയിൽ ആശാരി െനരൂദേയാടു് ഇതാേണാ
താങ്കളുെട അപ്പൂപ്പെനന്നു േചാദിച്ചു. െനരൂദ പറഞ്ഞു:
എന്താ സംശയം? ഇതുതെന്ന. ‘കാേന്റാ ജനറൽ’ മനു
ഷ്യവംശത്തിെന്റ ഒരു ചരിത്രാഖ്യാനമാണു് എന്നു പറ
യാം. പേക്ഷ, നാെമാെക്ക പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രര
ചനാ രീതിയിലല്ല (Historiography). ഇതു് സംഭവങ്ങ
െള േക്രാഡീകരിച്ചു് കാലക്രമത്തിൽ താളെപ്പടുത്തിയ
ഒരു കഥ പറച്ചിലുമല്ല. ഈ കാലമത്രയും മനുഷ്യവംശ
ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങളുെടയും സു
ദീർഘവും ഭാവസാന്ദ്രവുമായ ഒരാഖ്യാനം. അെല്ലങ്കിൽ
അനവധി ആഖ്യാനങ്ങൾ, ഇവയിൽ പലതരം ജീവജാ
ലങ്ങൾ, പലവിധ നദികൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, ഊഷരമായ
ഭൂപ്രേദശങ്ങൾ, പുൽേമടുകൾ, മണ്ണിനടിയിെല നിശ്ശ
ബ്ദ സൗന്ദര്യങ്ങളായ സ്വർണ്ണഖനികൾ, ദാരിദ്ര്യരൂപ
ങ്ങളായ പിച്ചക്കാെരേപ്പാെല, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന െതാഴി
ലാളികെളേപ്പാെലയുള്ള കൽക്കരി ഖനികൾ. മറഞ്ഞു
നിൽക്കുന്ന വലിയ വിഭവങ്ങളുേടതായ ഒരു വലിയ
സമൃദ്ധി.

അേതസമയം, േലാർക്കെയേപ്പാെല, മിഗുേവൾ െഹർ
നാണ്ടസിെനേപ്പാെല, സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരകലാപ
ത്തിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട നിരവധി വിപ്ലവകാരികളും ചിത്ര
കാരന്മാരും ബുദ്ധിജീവികളും കവികളും ഇതിൽ നായക
രായി കവിതകളുെട ൈടറ്റിലുകളായി വരുന്നുണ്ടു്. ‘കാ
േന്റാ ജനറൽ’ എന്ന േപരിനർത്ഥം—കാേന്റാ എന്നാൽ
േസാങ് (song). പാട്ടു് അെല്ലങ്കിൽ ഗീതം എന്നാണു്.
േസാങ് ഓഫ് എവരിതിങ്, േസാങ് ഓഫ് എവരി ബി
യിങ്, േസാങ് ഓഫ് എവരി െവയർ (‘Song of everything’
Song of every being, Song of everywhere). ‘കാേന്റാ
ജനറൽ’ എന്നാൽ ‘െപാതുപാട്ടു് ’. എല്ലാറ്റിെനയും കുറി
ച്ചുള്ള ഗീതങ്ങൾ. ഒരുപേക്ഷ, വിറ്റ്മാെന്റ ‘ആത്മഗീത’ത്തിനു
(േസാങ് ഓഫ് ൈമെസൽഫ് Song of myself) േനർവി
പരീതം, ഈ ‘സർവഗീതം’ The Song of all.
“It is a song of Love and a song of Revolt, a personal song as well as a universal one; a song which
whispers tenderly in your ear, and a song that
screams against injustice with a loud forceful voice.
It is Pablo Neruda’s song and it is Chile’s song,
but it is truly America’s song, North and South”—
Laurence My Dang.

‘കാേന്റാ ജനറൽ’ എന്ന േപരിെല ആഴമളക്കാത്ത
െനരൂദാ പഠിതാക്കളില്ല. ആ േപരിെല വിവക്ഷയും
ദർശനവും എത്ര വ്യാപ്തവും ദീപ്തവും എന്നു് പരിേശാ
ധിക്കുന്നുണ്ടു് െനരൂദയുെട പ്രധാന വിമർശകെരല്ലാം.
ഈ പുസ്തകം ലാറ്റിനേമരിക്കയുെട സമ്പൂർണ്ണജീവചരി
ത്രമാെണന്നതാണു് ഇതിെന്റ ഒരു കീർത്തി. ജനറൽ
എന്നും കാേന്റാ എന്നും ഉള്ള രണ്ടു പ്രേയാഗങ്ങൾ മദ്ധ്യ
കാല ലാറ്റിനേമരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൽ സാർവ്വത്രിക
മായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എസ്രാ പൗണ്ടി
െന്റ കാേന്റാസുേപാെല പലതും േലാകശ്രദ്ധ േനടി
യിട്ടൂണ്ടു്.















സർഗ്ഗാത്മകമായ സാദ്ധ്യതകൾ
കാേന്റാസ് പഴയ ഇതിഹാസങ്ങളിെല ഒരു ഖണ്ഡത്തി
െന്റയും േപരാണു്. നമ്മൾ കാണ്ഡം എന്നു പറയും. ഇതി
നു് ഇങ്ങെന സാർവ്വലൗകികമായ ശബ്ദപരിചയം കാ
േന്റാസ് െകാടുക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ
അതു് പ്രധാനമായും ഗീതം എന്നർത്ഥത്തിൽ, പാട്ടു്
എന്നർത്ഥത്തിൽ ആണു്. പാട്ടുകളാണു്. തിയേഡാർ
െറാഡ്ക എന്ന ഒരു ഗ്രീക്കു സംഗീതജ്ഞൻ കാേന്റാ
ജനറലിെന അനവധി സംഗീതശില്പങ്ങളാക്കി ചിട്ടെപ്പ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഇന്റർെനറ്റിൽ കിട്ടും. ‘Where is man?’
എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരമാണു് കാേന്റാ ജനറൽ
എന്നു് െനരൂദ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യെനവി
െടയാെണന്ന േചാദ്യം നീതിെയവിെടയാണു് ? പ്രണയ
െമവിെടയാണു് ? സ്വാതന്ത്ര്യെമവിെടയാണു് ? എന്നിങ്ങ
െന അവസാനിക്കാത്ത േചാദ്യധാരയായി െനരൂദയുെട
കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം മുഴങ്ങുന്നതു്. ‘കാേന്റാ ജന
റൽ’ മാത്രമല്ല, െനരൂദയുെട കവിതകൾ മുഴുവനുമാണു്
അവയുെട ഉത്തരമാവുന്നതു്. കവിതയിെല ഉൾക്കാഴ്ച
കൾക്കുമാത്രം ഉത്തരങ്ങളാവാൻ കഴിയുന്ന എക്കാല
െത്തയും സമസ്യകളുെട ഗണത്തിലാണു് െനരൂദ ഈ
േചാദ്യങ്ങെള എന്നും കണ്ടതു്. ഉത്തരങ്ങളുണ്ടായിരു
ന്നു െനരൂദയ്ക്കു് ഏതു േചാദ്യത്തിനും. കവിതയായിരുന്നു
െനരൂദയുെട ഉത്തരം. നീതിയും പ്രണയവുംേപാെല
പ്രധാനം െനരൂദയുെട കവിതയ്ക്കു് ൈമത്രിയും. േലാക
ത്രാണനത്തിനു് കാമുകിെയ പരിത്യജിക്കാത്ത ഒരു
പ്രതിബുദ്ധെനന്നു പറയാം െനരൂദെയ. ഇതിെന മാ
ത്രമല്ല ‘കാേന്റാ ജനറലി’െല ഏതു് കാണ്ഡെത്തയും
ഈ ഐ ആം (I am) എന്ന േപരു വിളിക്കാം. അത്രയ്ക്കു
ണ്ടു് െനരൂദാക്കവിതകളിൽ െനരൂദയുെട ആത്മസാ
ന്നിധ്യം.

David Alfaro Siqueiros: Peasants (1913), pastel on paper (Courtesy: Wikipedia)

െനരൂദ പറയുന്നു: നാം ഭൂമിയിൽ വിത്തുകൾ വിതച്ചു
േപാകാൻ വന്നു. േസ്നഹത്തിെന്റ, ബലത്തിെന്റ, സ്വ
പ്നത്തിെന്റ വിത്തുകൾ. ആ വിത്തുകൾ വളരും. ആ വി
ത്തുകൾ അവയുെട വിത്തുകൾ ഇവിെട അവേശഷി
പ്പിച്ചിട്ടു േപാവും. വൃക്ഷങ്ങെളേപ്പാെല. അവ തണൽ
തരും. പൂക്കൾ തരും. വസന്തങ്ങൾ തരും. അതിെന്റ
പരമ്പരകൾ വരും. അവയും ഓർമ്മയാവും. വിത്തുകൾ
ചിലേപ്പാൾ വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ആശ
യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സർഗ്ഗാത്മമായ സാധ്യതകൾ തുറ
ന്നുതരും. ഇത്തരം വിത്തു വിധികളുെട വളെര വലിയ
ഒരു കലവറയാണു് ‘കാേന്റാ ജനറൽ.’ വിത്തുകളാ
ണു് പ്രധാനം. ഒരുപേക്ഷ, ഏറ്റവും സ്വകാര്യം, ഏറ്റവും
അജ്ഞാതം, ഏറ്റവും അദൃശ്യം ആയിട്ടുള്ള അത്തരം
സൂക്ഷ്മാനുഭവങ്ങളുെട മണ്ഡലത്തിലാവാം കവിതയു
െട െപാലി. സംസ്കാരത്തിെന്റ വിള. അതുെകാണ്ടാ
ണു് െനരൂദ പറയുന്നതു് കവിത ഒരു വിത്തു വിതച്ചു
േപാകലാെണന്നു്. ആരു െകായ്യുെമന്നറിയാൻ വയ്യ.
നൂറുേമനി, ഇരുന്നൂറു് േമനിയായിട്ടു് അതങ്ങെന പടർ
െന്നന്നുവരും. കുറച്ചുകാലേത്തക്കു് എല്ലാം അറ്റുേപാ
യി എന്നു േതാന്നും. ഒന്നും അവേശഷിക്കുന്നില്ല എന്നു
േതാന്നും. പേക്ഷ, പിെന്നയും മഴ വരും. വീണ്ടും മുള
വരും. അങ്ങെന ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഒരു ജന്മപ്ര
വാഹമാണു് തേന്റതും എന്നു് കവിതെയ സാക്ഷ്യെപ്പ
ടുത്തിെക്കാണ്ടു്, മരിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാെത െനരൂദ
മരിച്ചു.
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െക ജി എസ്.

െക. ജി. എസ്.

1948-ൽ െകാല്ലം ജില്ലയിെല ചവറ
യിൽ ജനനം. അമ്മ: ജി. ഭവാനിയ
മ്മ, അച്ഛൻ: എ. എൻ. േഗാപാലപി
ള്ള. പഠനം: ശങ്കരമംഗലം, ഏഴാം
ൈമൽ, കടമ്പനാടു് സ്കൂളുകൾ; െകാ
ല്ലം എസ്. എൻ. േകാേളജ്, േകരള

സർവ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

1971 മുതൽ േകരളത്തിെല വിവിധ സർക്കാർ േകാേളജു

കളിൽ മലയാളവിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചു.
2003-ൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ പ്രിൻ
സിപ്പൽ ആയി വിരമിച്ചു. പ്രസക്തി, സമകാലീന കവിത
തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുെട എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു.

പ്രധാന കൃതികൾ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

െക ജി എസ്: കവിത
െകാച്ചിയിെല വൃക്ഷങ്ങൾ
െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട കവിതകൾ
െക ജി എസ് കവിതകൾ
ഓർമ്മ െകാണ്ട് തുറക്കാവുന്ന വാതിലുകൾ
അതിനാൽ ഞാൻ ഭ്രാന്തനായില്ല
ൈസനികെന്റ േപ്രമേലഖനം
അമ്മമാർ
പൂൈക്കത
ദൂരത്ത്
മരിച്ചവരുെട േമട്
െക. ജി. എസ്. കവിതയും ജീവിതവും
Poems, Ed. B. Kannempilli

Trees of Kochi and other poems, (ed.) EV Ramakrishnan
Tiny Judges shall arrive, (ed.) Aditya Shankar

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

അവാർഡുകൾ: പലതു്
(ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കീപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)















പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

