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അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കു്
പിരിയുന്ന സന്ധ്യയിൽ നീ പറഞ്ഞു:
ചിരിയായിരുന്നു നമുക്കു ഭാഷ,
നമുക്കു് പാത.
അതിലുമാഴത്തിൽ നിെന്നാന്നും മനസ്സു് വിരിയിച്ചില്ല.
ഒന്നും കയങ്ങൾ തിളക്കിയില്ല.
അതിലുേമകാന്തമായ്
ഒന്നുമുദിച്ചു് വളർന്നതില്ല
പമ്പയും കായലും
കടലും കവിഞ്ഞു്
പടർന്നുമില്ല.
അതിലുമകലത്തിൽ നിന്നിനി ലക്ഷ്യെമാന്നും വരാനുമില്ല.
ചിരി തൂകി
എെന്ന നീ യാത്രയാക്കൂ
നിറനാളമായെതൻ ഭാവിദൂരം
മൃതിഭീതി തീണ്ടാെത
കാത്തുെകാള്ളും.
ഒരു മന്ദഹാസമായ് എെന്റ ആത്മാവവതരിെച്ചങ്കിെലെന്നെന്റ േമാഹം.
ആറ്റിലും കാറ്റിലും
േകാളിലും തിരയിലും
അതു് െചന്നു മഴവില്ലായ്
പലതായി
നിെന്ന എഴുതിെയങ്കിൽ.

ഉടയുന്ന ഗണിതത്തിൽ
നമ്മുെട വില
തിട്ടെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു്
1972–73 ‘പ്രസക്തി’ ൈത്രമാസിക

ത്തിെന്റ ആദ്യ ലക്കം ഇറങ്ങിയ കാ
ലം. തിരുവനന്തപുരത്തു് ‘നവധാര’
സജീവം. (1974-ൽ ‘അയ്യപ്പപ്പണി
ക്കരുെട കൃതികൾ’ നവധാര പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. പണിക്കർക്കവിതകളുെട
ആദ്യസമാഹാരം. ‘നവധാര’യുെട
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ
ആദ്യപുസ്തകം). ‘നവധാര’യുെട
േയാഗം കഴിഞ്ഞു് സന്ധ്യേയാെട ഞാനും ബി. രാജീവനും
അയ്യപ്പപ്പണിക്കെര കാണാൻേപായി.
ബാർട്ടൺ ഹില്ലിലാണു് അന്നു് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട
വീടു്, ‘സേരാവരം.’ ഞങ്ങൾ കുന്നിൻമുകളിെല വീട്ടിെല
ത്തി. ‘കുന്നില്ലാെത്താരു നാട്ടിൽ’ നിന്നു വന്ന കവിക്കു്
കുന്നിനുേമേല വീടു്. ഓടും െവള്ളച്ചുമരുമുള്ള തിരുവനന്ത
പുരെത്ത ഒരു നാടൻ വീടു്. െപാക്കമുള്ള നീണ്ട വരാന്ത.
ചവിട്ടുപടികൾ എത്തുന്നതിെന്റ േനേര വാതിൽ. അതി
െന്റ ഇരുവശവും ജനാലകൾ. സ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റ പഴയ
സിെമട്രി.
“ഇെപ്പാ വരും. ഇരിക്കൂ.”

ഇരുന്നു.
ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു നിശ്ശ
ബ്ദത വന്നിരുന്നു. മനുഷ്യെര
െതാട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള
ഒരു മിണ്ടാമുയൽ. ‘എെന്താ
രു ഫദുഫദുപ്പു് !’ മതിലിൽ
വന്നിരുന്നു മെറ്റാരു നിശ്ശ
ബ്ദത. മനുഷ്യെര ഇഷ്ടമാെണങ്കിലും ഇത്തിരി അകന്നി
രിക്കാറുള്ള ഒരു സൗമ്യജാഗ്രത. ഈ പ്രാവു് പണിക്കരു
െട വീട്ടിേലാ സ്വഭാവത്തിേലാ കവിതയിേലാ? ചുവരിൽ
ഒരു ഉറുമ്പിൻ വര; വരി. ജാഥ. സത്യം പറ ഉറുമ്പുകരക്കാ
േര, നിങ്ങളേല്ല പണിക്കരുെട ‘ഉറുമ്പു് ’ കവിതയിെല ആ
നനഞ്ഞ ഭിത്തിയിെല െതളിഞ്ഞ ഗദ്യത്തിെന്റ െകാത്തു
േവലക്കാർ? ഇത്ര ശബ്ദം കുറച്ചു് കവിതയിൽ ഗദ്യം െകാ
ത്തിെയടുത്തതു് ? വാെമാഴി തിരുകിയതു് ? കവിതയിൽ
ഗദ്യം ഇങ്ങെന ഇതാദ്യം. മിതം. സ്വച്ഛന്ദം.
‘ഏതായാലും കാറു് േപാവ്വാണേല്ലാ, സ്ഥേലാം ഒണ്ട
േല്ലാ, ഞങ്ങളും വരാം’ എന്നും പറഞ്ഞു് പദ്യത്തിെന്റ
ഒഴുക്കിൽ പതിവായി േകറിക്കൂടാറുള്ള സാദാ ഫില്ലർ
ചിലപ്പുകെളയും ശീലങ്ങെളയും മറ്റും ഈ പുതിയ ഗദ്യ
രൂപത്തിൽനിന്നു് ഒഴിച്ചുവിട്ടതു കാരണം കവിതയിൽ
കവിതയ്ക്കു് ൈസ്വരം കിട്ടി. പക്ഷി, വസന്തം, മരണക്കുറി
പ്പു് തുടങ്ങി ചിലതുകൂടി ഈ ഗണത്തിൽ അന്നു വന്നു.

എഴുപതുകളിൽ ആധുനിക
രാഷ്ട്രീയ ഭാവുകത്വത്തിെന്റ
വ്യാപ്തിേയാെട കവിതയിൽ
സ്വാഭാവികമായി വന്ന ഗദ്യ
രൂപത്തിനു മുേന്നാടിയായി
പണിക്കരുെട ഈ കവി
തകളുണ്ടു്. ‘സമീക്ഷ’യിലും
‘േകരള കവിത’യിലും ‘യുഗ
രശ്മി’യിലും മറ്റും വന്ന പുതിയ
കവിതകളിലും വിവർത്തന
ങ്ങളിലും ജാഡ്യത്തിൽനിന്നു്
കവിത മുക്തമാവുന്നതിെന്റ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. പു
തിയ കവിത പുതിെയാരു കുതിപ്പിനു േവണ്ട കരുത്തു േന
ടിയതു് അറുപതുകളിെല ആധുനികതയുെട മാധ്യമസാ
ധ്യതകൾ സ്വാംശീകരിച്ചും വിപുലീകരിച്ചുമാണു്. ഭാവന
കൂടുതൽ സംവാദാത്മകവും ൈദനംദിന ൈനതികപ്രശ്ന
ങ്ങെള കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതുമായ
േതാെട സംസാരഭാഷയിൽനിന്നു് താളവും സംഗീതവും
വിളയിെച്ചടുക്കുന്നതിലും നേടാടി-ജനകീയ പാരമ്പര്യങ്ങ
ളുമായി ഇണക്കുന്നതിലും കവിതയിൽ പുതിയ വിജയ
ങ്ങളുണ്ടായി. കവിതയുെട രൂപം ശരിവയ്ക്കാൻ ഭൂതകാല
െത്ത വിളിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു. പുതിയ കവിതയിൽ കവി
തയും പുതുമയും പുനർനിർവചിക്കെപ്പട്ടു. ഇവയ്ക്കു് മുൻ മാ
തൃകകളില്ല. േലാകെത്ത ഇതര ഭാഷകളിൽ ഇേത കാ
ലത്തുതെന്നയാണു് ഇേതതരം കവിതകൾ വന്നതു്. മുൻ
നിേന്നാ പിൻനിേന്നാ പണിക്കരുെട തലമുറയിെല ചില
കവികളും ഈ പുതിയ കവിതെയ തുണച്ചു.
ആ ബാർട്ടൺഹിൽ വീടി
െന്റ പഴയ വരാന്തയിലിരി
ക്കുേമ്പാൾ, പരിസരത്തിൽ
നിന്നു് പണിക്കർക്കവിതയി
േലക്കു േപാകുന്ന സാന്ധ്യമൗ
നങ്ങെളത്രെയന്നു േനാക്കൂ
എന്നമട്ടിൽ പിെന്നയും മന
സ്സിൽ വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു,
പ്രകൃതിയിൽനിന്നും പാരമ്പ
ര്യത്തിൽനിന്നും കുട്ടനാട്ടിൽ
നിന്നും പട്ടണത്തിൽനിന്നുമു
ള്ള മങ്ങൂഴവരവുകൾ. സന്ധ്യ
യ്ക്കു് വീടുകളിൽ േചേക്കറുന്ന ൈദവഭയങ്ങൾ േപായ പക
ലിെനേയാർക്കുന്ന േനാവുകൾ, ബാല്യത്തിൽ നഷ്ടമാ
യവ, ‘എന്തിനു വന്നു പിറന്നു ധരയിതിൽ എല്ലുന്തിനിന്നു്
കിതയ്ക്കും മലകളിൽ’ േപാലുള്ള േചാദ്യജപങ്ങൾ, ‘നർ
മ്മ മൃദുമർമ്മരവിലാസങ്ങൾ’ െപാരുളാരായുന്ന വിഷാദ
െവളിവുകൾ, കുളിരിളകുന്ന െചറുെതന്നേലറിവന്നു് ഘന
ൈശത്യമായി വളരുന്ന മരണത്തിെന്റ മൂഢാനുരാഗം,
ഇങ്ങെന പണിക്കരുെട കവിതയിേലെക്കത്തുന്ന ‘സായ
ന്തനസഖികൾ’ എത്രെയന്നില്ല. അവയ്ക്കു് ഇഷ്ടംേപാെല
വന്നു പാർക്കാൻ പണിക്കർക്കവിതയിൽ പല കുന്നിൻ
െചരുവുകൾ, മുറ്റങ്ങൾ, വരാന്തകൾ, ഉള്ളറകൾ. സന്ധ്യ
യായി എന്നല്ല ‘സഹ്യാദ്രിതീരവുമിരുണ്ടു’ എന്നു് പറയാ
നാണു് േതാന്നിയതു്; സന്ധ്യയാണു് ആ വീടിെന്റ കാല
െമന്നും.
“െകാള്ളാം, ആധുനികകവിയുെട പൗരാണിക വീടു്.”—
രാജീവൻ
“പഴയ വീട്ടിൽപ്പിറന്നതാണു് നമ്മുെട ആധുനികത.”
ഞാൻ

കമ്മ്യൂണസത്തിെന്റ യുവത്വം
‘പ്രസക്തി’ പ്രസക്തമാെണന്നു പറഞ്ഞു് അയ്യപ്പപ്പണി
ക്കെരത്തി. ഉള്ളിൽ ഏേതാ പുസ്തകം തിരയുകയായിരു
ന്ന ചങ്ങാതിെയ (നാടക രംഗശില്പി. െക. വി. നീലക
ണ്ഠൻ നായർ?) യാത്രയാക്കീട്ടു്.

േവാസ്േന്യെസൻസ്കിയുെട

‘ഭൂമി’ (വിവ. അയ്യപ്പപ്പണി
ക്കർ) പ്രസക്തിയിലുണ്ടാ
യിരുന്നു. േവാസ്േന്യെസൻ

സ്കിയുെട ഭാര്യ അന്ന
അഹ്െമദൂലിനയുെടയും കവി
തകെളക്കുറിച്ചായി സംഭാഷ
ണം. ആയിെട േസാവിയറ്റ്
യൂണിയനിൽേപ്പായ ഇന്ത്യൻ
എഴുത്തുകാർക്കു് െയവ്തു
െഷേങ്കാവിെന കാണാൻ അനുമതി കിട്ടാഞ്ഞതു്, ക്രൂ
ഷ്േചവിെന്റ അസ്റ്റാലിനീകരണം, റഷ്യൻ കവിത, പുേരാ
ഗമന സാഹിത്യത്തിെന്റ യാന്ത്രികത, ആധുനികത, തുട
ങ്ങിയ അക്കാലെത്ത സംഭാഷണങ്ങളുെട പതിവു് പാത
കളിലൂെടാെക്ക ആ വർത്തമാനവും േപായി.
എന്നാൽ അന്നു് ഞങ്ങൾക്കു് ഇത്തിരി അദ്ഭുതമുണ്ടാ
ക്കിയ ഒരു കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നു. കൗമാരത്തിൽ
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കുണ്ടായിരുന്ന െചറിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ്
ബന്ധം. ഒളിവിെല സഖാക്കൾക്കു് (ടി. വി. ഉൾെപ്പെട)
കെത്തത്തിച്ചു െകാടുക്കാൻ നടന്ന അനുഭവം പറഞ്ഞതു്.
കാവാലെത്ത രാത്രിവഴികൾ. ആ രാത്രിനടത്തങ്ങെള
തുണച്ചു് ദൂെര നിന്ന താരങ്ങൾ. അങ്ങെന കമ്മ്യൂണിസ
ത്തിനും അയ്യപ്പപ്പണിക്കർക്കും യുവത്വമുണ്ടായിരുന്ന കാ
ലെത്ത ഒരു രഹസ്യരാഷ്ട്രീയസൗഹൃദം.
എെന്നങ്കിലും അങ്ങെനെയാരു ബന്ധത്തിൽ സങ്കല്പി
ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നു്, പ്രേത്യകി
ച്ചു് കമ്മ്യൂണിസത്തിൽനിന്നു്, ദൂെരയാണു് അന്നു് അയ്യപ്പ
പ്പണിക്കെര ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നതു്. എന്നല്ല സി. െജ.
യുെടയും എം. േഗാവിന്ദെന്റയും മറ്റും ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വി
രുദ്ധത’േയാടു േചർന്നായിരുന്നു െപാതുധാരണയിൽ
അയ്യപ്പപ്പണിക്കരും. എഴുത്തുകാരായി അവെരെയാെക്ക
വളെര ഇഷ്ടം; രാഷ്ട്രീയ വിമർശകരായി ഇഷ്ടമല്ല. ഇതാ
യിരുന്നു അന്നു് ഞങ്ങളുെട നില. ചില കാര്യങ്ങളുെട
വിശദീകരണം കിട്ടിയാൽ അസ്തിത്വവാദത്തിൽനിന്നും
റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൽനിന്നും അരാഷ്ട്രീയതയിൽ
നിന്നും ശൂന്യതാഭജനയിൽനിന്നും ആധുനികെര നമ്മുെട
തീവ്ര ഇടത്തിേലക്കു് അനുഭാവികളാെയങ്കിലും കിട്ടുെമ
ന്നു് അെന്നാരു സ്വകാര്യഗണിതം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരു
ന്നു. ആധുനികതയിൽനിന്നു് അരാഷ്ട്രീയതെയ തുരത്തുക.
അതുതെന്ന ഒരു മിനി വിപ്ലവം. േകാവിലനും എം. സുകു
മാരനും പട്ടത്തുവിളയും മുേമ്പയുണ്ടു്. എൻ. എസ്. മാധ
വൻ, േമതിൽ, യു. പി. ജയരാജ് തുടങ്ങിയവർ വരുന്നു.
കടമ്മനിട്ടയുണ്ടു്. സച്ചിദാനന്ദെന കിട്ടി. ആറ്റൂരിെനയും
ഗംഗാധരെനയും കിട്ടും. നിലപാടു് നിർമ്മാതാക്കാളായ
ചിലെരക്കൂടിക്കിട്ടിയാൽ വിപ്ലവത്തിെന്റ സാംസ്ക്കാരിക
മുന്നണി അതിശക്തമാവും. അഖിേലന്ത്യാതലത്തിൽ
ഇേപ്പാൾതെന്ന വലിെയാരു ഗാലക്സി ഉദിച്ചു് നിരന്നുകഴി
ഞ്ഞു. ‘പ്രസക്തി’ തുടങ്ങുന്നതിനു പിന്നിൽ ഈ ഗണിത
വും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
േനരേത്ത അറിയുെമങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഈ ഊർജ്ജ
ത്തിലാണു് പണിക്കെര കാണുന്നതു്. േഗാവിന്ദനുമായും
വി. െക. എന്നുമായും ഏതാണ്ടു് ഇേത കാലത്തു് നീണ്ട
വർത്തമാനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. വി. െക. എൻ. നീേഗ്രാ
വിപ്ലവശിങ്കങ്ങെള മലയാളത്തിേലക്കു് എയ്തുവീഴ്ത്താെമ
േന്നറ്റു. േവാേളേസായിങ്കേപാലുളളവെര (പിെന്ന അതു്
സുഭാഷ്ചന്ദ്ര േബാസിെന്റ ‘സ്ട്രീറ്റ് ’ മാസികയിൽ വന്നു)
എഴുത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും മനു
ഷ്യാന്തസ്സിന്നും വിേമാചനസ്വപ്നത്തിനും മാനുഷികമൂ
ല്യങ്ങൾക്കും സ്റ്റാലിനിസം കഴുമരമായതിെനപ്പറ്റിയും
േട്രാട്സ്കിയുെടയും േറാസാ ലക്സംെബർഗ്ഗിെന്റയും അന്ന
അഖ്മേതാവയുെടയും മറീനാ െസ്വതേയവയുെടയും
മയേക്കാവ്സ്കിയുെടയും െയേസനിെന്റയും പാസ്റ്റർനാ
ക്കിെന്റയും മറ്റു് ആയിരങ്ങളുെടയും സഹനങ്ങെളപ്പറ്റി
യും േഗാവിന്ദൻ സംസാരിച്ചു. അെതാെക്ക അറിയാെമ
ന്നും അെതാന്നും ആവർത്തിക്കാത്ത മനുഷ്യേസ്നഹമ
േഹാത്സവമാണു് ഇനി വരുന്ന വിപ്ലവം എന്നുമായിരുന്നു
ഞങ്ങെട നില. (െവളിച്ചം എന്നു നടിച്ച ക്രൂരതയുെട ആ
ന്യായീകരണക്കനൽ ഏെറനാൾ െകടാെതനിന്നില്ല.
ൈചനയിെല സാംസ്ക്കാരിക വിപ്ലവചരിത്രംകൂടി റിലീസാ
യേതാെട അതു െകട്ടു. കാത്ത ൈക െപാള്ളിച്ചും വടു
ബാക്കിയാക്കിയും).
ഈ നിലേത്തക്കാണു് അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട ഓർമ്മ
കൾ വന്നു വീണതു്. അതിൽ സുഖം േതാന്നി. ഞങ്ങളു
െട അന്നെത്ത തീവ്രവാദക്കൂറിെന്റ േതാളത്തു് കാവാല
െത്ത ആ പഴയ രാഷ്ട്രീയ കൗമാരത്തിെന്റ ൈക േസ്നഹ
േത്താെട െതാടുന്നു എന്നു േതാന്നി. ആ രാഷ്ട്രീയം പി
െന്ന കവിയുെട ഒരു കൗമാരപ്രണയംേപാെല വീണപൂ
വായി പമ്പയാറ്റിലൂെട ഒഴുകിേപ്പായിക്കാണും. അേദ്ദഹം
നീന്തി ആധുനികതയുെട അരാഷ്ട്രീയക്കരയിൽ എത്തിയി
ട്ടുമുണ്ടാവുെമന്നും അന്നു േതാന്നി.

രാഷ്ട്രീയം ഇണങ്ങുന്നു
പിൽക്കാലത്തു് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരവിപണി, ഭാ
ഷയിൽ സൗന്ദര്യവിപണി, സംസ്ക്കാരത്തിൽ ബിംബവിപ
ണി, മതത്തിൽ ആത്മീയവിപണി, ബന്ധങ്ങളിൽ ലാഭ
വിപണി എന്നിവ ചീർത്തു വളർന്നു് കാഴ്ചയിൽ നിറഞ്ഞു
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആധുനികതയിെല സൂക്ഷ്മമായ രാഷ്ട്രീയ
വിളവുകൾ കൂടുതൽ െതളിഞ്ഞുവന്നു.
‘കുരുേക്ഷത്ര’ത്തിെല
“ആളു തിക്കിത്തിരക്കിേയറുന്ന

താണു ചന്തയതാെണൻ പ്രപഞ്ചം
വില്പനയ്ക്കു് ചരക്കുകളും േപറി വില്പനക്കാർ വരുന്നു,
േപാകുന്നു,
തങ്ങെളത്തെന്ന വില്ക്കുന്നു വീണ്ടും
തങ്ങൾതെന്ന വിലേപശി നില്പൂ”
എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികൾ ബന്ധങ്ങളുെട പുതുസന്ദർഭ
െത്തയും സംസ്കാരത്തിെല വാണിജ്യവൽക്കരണെത്ത
യും പ്രവചിച്ചു എന്നു േതാന്നി.
‘കുരുേക്ഷത്ര’ത്തിൽ മാത്രമല്ല ‘ശീതസമരം’, ‘മനുഷ്യപു
ത്രൻ’,‘പ്രിയതേമ പ്രഭാതേമ’, ‘അഗ്നിപൂജ’, ‘േഹ ഗഗാ
റിൻ’, ‘മൃത്യുപൂജ’,‘പക്ഷി’, ‘ഉറുമ്പു് ’, ‘പാലങ്ങൾ’, ‘കുട്ടനാ
ടൻ ദൃശ്യങ്ങൾ’, ‘കുടുംബപുരാണം’, ‘കാർട്ടൂൺ കവിത
കൾ’, ‘മഹാരാജ കഥകൾ’, ‘പത്തുമണിപ്പൂക്കൾ’ തുടങ്ങി
ധാരാളം പണിക്കർ കവിതകളിൽ കവിതയ്ക്കു മാത്രം െച
ന്നു െതാടാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയാനുഭവത്തിെല സങ്കീർ
ണ്ണമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മാഖ്യാനങ്ങൾ കാണാ
നായി. പുതിയ മുനയും മുദ്രയും നല്കി, ആഴം നൽകി, ൈവ
പുല്യം നല്കി, രീതി ൈവവിധ്യം നല്കി, പരിഹാസെത്ത
പണിക്കർ പുതിയ അധികാരവിമർശനത്തിനു പ്രാപ്ത
മാക്കി. കവിതകളിൽ മാത്രമല്ല, അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട
വിവർത്തനങ്ങളിലും േലഖനങ്ങളിലും എഡിറ്റു െചയ്ത
ഇംഗ്ലീഷ് /മലയാള കൃതികളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും
ഇതര േപ്രരക-പ്രേചാദക-സമന്വയ-നവീകരണ സാം
സ്ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലുെമല്ലാം കാണാം, രാഷ്ട്രീയ
മായി കൂടുതൽ പ്രതികരണസന്നദ്ധനാവുന്ന കവിെയ.
‘കടുക്ക’േപാെല പലതും ഓർക്കാം. വർഗ്ഗീസിെനപ്പറ്റി
എഴുതിയേപാെല ചില പ്രകട രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ എഴു
താൻവെര പണിക്കർ സന്നദ്ധനായി. അതിെനക്കാൾ
ൈജവമായി രാഷ്ട്രീയവും കവിതയും ഇണങ്ങിയതു് പണി
ക്കരുെട ചില മുൻ രചനകളിലാണു്.

പണിക്കർ പ്രകൃതി
“ഇതിനടുെത്തവിെടേയാ ആണു് ആശാൻ താമസിച്ചിരു
ന്ന വീടു്; കുന്നുകുഴിയിൽ.” രാത്രിയിൽ മടങ്ങുേമ്പാൾ രാജീ
വൻ പറഞ്ഞു.

ഞാേനാർത്തു, പണിക്കർക്കവിതയുെട ആഴത്തിൽ
ആശാൻ ലയം. ‘മൃത്യുപൂജ’യിെല പ്രേരാദനാംശം മാത്ര
മല്ല. ആ കവിതെയ എന്നും െതാട്ടുനില്ക്കുന്ന മൃത്യുേബാധ
ത്തിെനാപ്പം, ജന്മസാരമായി സദാ കൂെട സഞ്ചരിക്കുന്ന
പ്രണയത്തിെനാപ്പം ഫലിതെമല്ലാം മറന്നു് െപാരുളി
േലക്കുയരുന്ന ജ്ഞാനേയാഗത്തിെനാപ്പം പണിക്കർ
ക്കവിതയിൽ വന്നു് വലുതാകാറുള്ള രാത്രികൾെക്കാപ്പം,
ഇരുട്ടിെല ഏകാന്തയാത്രയിൽ പിതൃഭാവംേപാെല െത
ളിയുന്ന പണിക്കരിെല ആശാൻ െവളിച്ചം.
പണിക്കർക്കവിതയിെല മെറ്റാരു സൂക്ഷ്മസാന്നിധ്യമാണു്
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ. നമ്പ്യാർക്കു മുമ്പും പിമ്പും എന്നാണു്
പണിക്കെരഴുതിയ സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ വഴിത്തിരിവി
െന്റ കാഴ്ച. അതുെകാണ്ടു മാത്രമല്ല പലരും ഇതു പറയുന്ന
തു്. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരിൽനിന്നു് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരിേലക്കു
േനാക്കിയാൽ കാവാലത്തുതെന്നയാണു് അമ്പലപ്പുഴയും
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലവും. ചങ്ങമ്പുഴയിലും വിറ്റ്മാനിലും
േബാദ്െലയറിലും എലിയറ്റിലുേമെറ നമ്പ്യാരുണ്ടു് പണി
ക്കരിൽ. പണിക്കരുെട വാഗ്േബാധത്തിലും േനെര േനാ
ട്ടത്തിലും ചിരിക്കരുത്തിലും എഴുത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യത്തി
ലും എളുപ്പം േതാന്നിപ്പിക്കലിലും െതളിമയിലും വിസ്മൃതി
യിലും ധർമ്മേബാധത്തിെന്റ ആഴത്തിലുെമാെക്ക പല
േപ്പാഴും കാണാം നവീകരിക്കെപ്പടുകയും വിപുലീകരിക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്തു തുടരുന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാെര.
എക്കാലവും പണിക്കരിലുണ്ടായിരുന്നു നിരന്തരം പുതു
രൂപം െകാള്ളുന്ന പല പാരമ്പര്യങ്ങൾ. ആധുനികതയും
അതിെലാരു പാരമ്പര്യമാണു്. പുതുപാരമ്പര്യം ഏറ്റവും
പുതിയ നിമിഷേത്താെടാപ്പം ആധികാരികമായിരിക്കു
ന്നതിലായിരുന്നു പണിക്കരുെട അർപ്പണം. എഴുതുന്ന
ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറെയക്കാൾ ഒരിേമജിേനാ, ഒരീണ
ത്തിേനാ, ഒരുൾക്കാഴ്ചേയ്ക്കാ, ഒരാശയത്തിേനാ, പിന്നിലാ
വാെതതെന്ന എന്നും കാലത്തിനു മുന്നിൽ നടത്താൻ
പാകത്തിലായിരുന്നു പണിക്കരുെട ഉെള്ളാരുക്കങ്ങൾ.
മുന്നിൽ തനിച്ചായവെന്റ സൗവർണ ഏകാന്തതയിൽ
പണിക്കേരാളം രസിച്ചവർ നമുേക്കെറയില്ല. ഏറ്റവും ഇള
യകവികേളാടു് ഇത്ര രസകരമായി േമളിക്കാൻ കഴിയു
ന്നവർ കുറവാണു്. അതും എന്നും സ്വയം പുതുക്കാൻ വ്യ
ഗ്രതയുള്ള പണിക്കർപ്രകൃതിയുെട സ്വഭാവമാണു്. ഈ
‘സ്വയ’ത്തിൽ സ്വന്തം കാലവും സ്വന്തം ഭാഷയുെമല്ലാം
െപടും. പ്രവചനാതീത്വത്തിൽ രാപാർക്കാനായിരുന്നു
കവിയായ പണിക്കർെക്കന്നും പ്രിയം. ഒരു കവിതയും
ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേപാെല ആവാതിരിക്കുന്നതിൽ
ബഹുരസം. െചറുപ്പത്തിേല െമറിറ്റ് അംഗീകരിക്കണം.
കവിതയിൽ േവണ്ടതു് െമറിേറ്റാക്രസിയാണു്. പണിക്കർ
പറയാറുണ്ടു്.
ഏതു രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം പണിക്കരുെട കവി
തയിൽ കാലം. കൂേത്താ കൂടിയാട്ടേമാ കഥേയാ കഥ
കളിേയാ കവിതേയാ അവയുെട രൂപാന്തരങ്ങേളാ കാ
വ്യനാടകേമാ സംഗീതികേയാ. കാക്കാരിശ്ശിേയാ മാർ
ഗ്ഗംകളിേയാ ഒപ്പനേയാ വഞ്ചിപ്പാേട്ടാ െചണ്ടേമളേമാ
ഒമ്പതാം സിംഫണിേയാ പ്രഭാഷണേമാ പ്രസ്താവനേയാ
സംഭാഷണേമാ ജാതകേമാ തർക്കേമാ എന്തും പണി
ക്കർക്കു് കവിതയുെട ഒരു പുതിയ രൂപസാധ്യതയാണു്.
ആടിൽനിന്നു് ആടും പ്ലാവിൽനിന്നു് പ്ലാവും പിറക്കുംേപാ
െല കഥയിൽനിന്നു് കഥയും കവിതയിൽനിന്നു് കവിത
യും പിറക്കുെമന്നായിരുന്നില്ല പണിക്കരുെട പാരമ്പര്യ
വിശ്വാസം. ഭാഷണത്തിെന്റ ബൃഹദ് പാരമ്പര്യങ്ങളുമാ
യുള്ള സംവാദത്തിൽനിന്നാണു് പണിക്കരുെട കവിത
രൂപം േനടുന്നതു്. വ്യവസ്ഥാപിത േവദിയിലായിരുന്നില്ല
പണിക്കരുെട കാവ്യനർത്തകി ആടിയതും പാടിയതും.
വ്യവസ്ഥാപിത പരിധിയിെലാതുങ്ങിയിരുന്നില്ല പണി
ക്കർക്കവിതകളുെട അവതരണ /പാരായണ സാധ്യത.
െചാല്ലാനും പറയാനും ആടാനും പാടാനും അവയ്ക്കു് കവി
ഒരുക്കിയിരുന്നു നിരന്തരം പുതുക്കാവുന്ന സ്വന്തം ആട്ടപ്ര
കാരം.
‘േഗാത്രയാന’ത്തിെല വക്താവായ മൂപ്പെനേപ്പാെല

ഓേരാ നിമിഷവും െവല്ലുവിളിയായിക്കണ്ട പണിക്കർ, രൂ
പങ്ങളുെടയും ആശയങ്ങളുെടയും ഒരു പുതു /ബദൽ േലാ
കം രചിച്ചുെകാണ്ടാണു് വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ സങ്കീർ
ണ്ണതകെള േനരിട്ടതു്. പാരമ്പര്യത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മസിരക
ളും സ്വരങ്ങളും ഭാവിസ്വപ്നങ്ങളും ഓർമ്മ മാണിക്യംേപാ
െല ഉപേബാധത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന രൂപങ്ങളുെട ഒരു പു
തുേലാകം. ഇന്നെലെയ ഇന്നും ഇന്നിെന ഇന്നെലയും
വിഴുങ്ങാൻ െവമ്പുന്നതിെന്റ യുദ്ധവൃത്തമായി ആേഗാള
ധനഭീകരരും ആേഗാളമതഭീകരരും േലാകെത്ത ഉരു
ട്ടിക്കളിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കവിെക്കന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും?
വിരുദ്ധതകളിൽ ഭ്രമിക്കലായി ജീവിതം മാറുേമ്പാൾ ഭ്ര
മങ്ങളുെട അപനിർമ്മിതികൾെകാണ്ടു വിേയാജിപ്പുകൾ
എത്രനാൾ കുറിച്ചുെവക്കാം? വാക്കിെന എത്രനാൾ പ്ര
തിേരാധേപ്പാരാളിയാക്കാം? േസ്ഫാടനങ്ങൾക്കിടയിൽ
എത്രനാൾ േതാൽവി കാതിൽ മന്ത്രിക്കാതിരിക്കാം?
ബദൽേലാകം സാധ്യമാെണന്നു് വായനക്കാേരാടു പറ
യാം. ഒഴികഴിവു് പറയാതിരിക്കാം. പല േവദനകളിൽ
ചിലതായി ഈ േചാദ്യങ്ങൾ പണിക്കർ കവിതയിൽ വി
തറിയിട്ടുണ്ടു്.
ഒന്നിൽനിന്നും സ്വയം വിേച്ഛദിക്കുന്നില്ല പണിക്കർ. എല്ലാ
റ്റിേനാടും തെന്ന അന്വയിക്കുകയാണു്. ടാേഗാർ പറഞ്ഞ
തുേപാെല ശുേഭ്രാത്തരീയംേപാെല കാലത്തിൽ സ്വന്തം
സത്തെയ സ്വയം നീർത്തിവിരിക്കുകയാണു് പണിക്കർ.
േപടിച്ചില്ലേദ്ദഹം േപപ്പിടികെള. ഇന്നെലേയാ ഇേന്നാ
നിന്നു വന്ന ശകാരങ്ങെള, വരാനിരിക്കുന്ന വിധികെള.
സ്വാതന്ത്ര്യം ഇങ്ങെന ആേഘാഷിക്കാനായിരുന്നു പണി
ക്കർക്കു് ഹരം. “ചീത്തക്കവിതകൂടി എഴുതാനുള്ളതാണു്
കവിയുെട സ്വാതന്ത്ര്യം” എന്നു് േനരും തിട്ടവുമുണ്ടായിരു
ന്നു പണിക്കർക്കു്. ധാരാളം നല്ല കവിതകളും െതളിഞ്ഞ
ചിന്തകളും എഴുതിയ കഠിനസാധനെയ്ക്കാപ്പം, ചിരി പുര
ണ്ട ഈ കൂസലില്ലായ്മയ്ക്കുെമാരു നല്ല പങ്കുണ്ടു്. പണിക്ക
െര ഇന്നു നാം കാണുന്നതുേപാെലാരു സ്വച്ഛന്ദ ബഹു
ലതയായി നമ്മുെട കാലത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിൽ;
ഭാഷയിെല ബൃഹതു് പാരമ്പര്യങ്ങേളാടും കവിതയിെല
േലാകപാരമ്പര്യങ്ങേളാടും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രചിന്തയിെല
യും നടനത്തിെലയും നാടകത്തിെലയും േദശീയപാരമ്പ
ര്യങ്ങേളാടും അന്വയിക്കുന്നതിലും.
േബാർഹസിെന്റ ഒരു കഥയിൽ ഒരിടമുണ്ടു്. ‘അലിഫ്.’
(പണ്ടു് വായിച്ചതു്. പിഴയ്ക്കു് മുൻകൂർ മാപ്പു് ). അവിെടനി
ന്നു് േലാകെത്ത എല്ലായിടേത്തക്കും ദൂരം തുല്യം. പണി
ക്കെര ഓർക്കുേമ്പാൾ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു് പലേപ്പാ
ഴും ഇക്കഥ. പണിക്കരാണു് ആ ഇടെമന്നു േതാന്നാറു
ണ്ടു്. പണിക്കരിൽനിന്നും തുല്യദൂരമാണു് എല്ലാറ്റിേല
ക്കും എല്ലായിടേത്തക്കും എല്ലാവരിേലക്കും. പാരമ്പര്യ
ത്തിേലക്കും ആധുനികതയിേലക്കും ഉത്തരാധുനികത
യിേലക്കും തുല്യദൂരമാണു്. ‘േപാെയറ്റിക്സി’േലക്കും ‘നാ
ട്യശാസ്ത്ര’ത്തിേലക്കും ‘െപാരുളതികാര’ത്തിേലക്കും
‘ഓഫ് ഗ്രമേറ്റാളജി’യിേലക്കും. എലിയറ്റിേലക്കും െന
രൂദയിേലക്കും പാസിേലക്കും െബ്രഹ്റ്റിേലക്കും
െദറിദയിേലക്കും ഗഗാറിനിേലക്കും സി. വി. യിേലക്കും
ബഷീറിേലക്കും തകഴിയിേലക്കും ഏറ്റവും പുതിയവരി
േലക്കും നാടൻപാട്ടിേലക്കും ദണ്ഡകത്തിേലക്കും േശ്ലാ
കത്തിേലക്കും ഗദ്യത്തിേലക്കും േനാവലിേലക്കും നാടക
ത്തിേലക്കും കഥയിേലക്കും എല്ലാറ്റിലുമാണ്ടു്, എല്ലാറ്റിൽ
നിന്നും അകന്നു് ഒരു നല്ല കവിയുെട വ്യാപ്തി.

അസ്തമനത്തിെന്റ ഒരുക്കങ്ങൾ
വ്യക്തിപരമായി എനിക്കു് അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ഏറ്റവും
നല്ല പ്രേചാദകനായി എന്നുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലും പു
റത്തുമുള്ള പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കവി
തകൾ ആവശ്യെപ്പട്ടു. കവിതകൾ വിവർത്തനം െച
യ്യാൻ പറഞ്ഞു. േകരളകവിതാ ഗ്രന്ഥവരിയിൽ എെന്റ
ആദ്യസമാഹാരമിറക്കി. ധാരാളം എഴുത്തുകാരുമായി
സൗഹൃദം വ്യാപിപ്പിച്ചുതന്നു. ഞാൻ കവിത എഴുതാെത
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിരന്തരം കത്തുകെളഴുതിയും
(അവയിൽച്ചിലതു് മദ്രാസിേലാ ൈഹദ്രാബാദിേലാ ദി
ല്ലിയിേലാ െകാൽക്കത്തയിേലാ, മാൻഹട്ടണിേലാ, കാ
ലിേഫാർണിയയിേലാ ഇരുെന്നഴുതിയവയാണു്. താമ
സിക്കുന്ന േഹാട്ടലുകളുെട പാഡുകളിലാണു് കത്തുകൾ
വരിക. ചിലതു് മാർജിനിൽ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം) യാത്ര
കഴിഞ്ഞു വരുേമ്പാൾ കവിതാപുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനി
ച്ചും ഉേത്തജിപ്പിച്ചിരുന്നതു് മറക്കാനാവില്ല. ‘സമകാലീന
കവിത’യ്ക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എന്താവശ്യെപ്പട്ടതും ഉടൻ െച
യ്തുതന്നു. കവിതയും േലഖനങ്ങളും വിവർത്തനങ്ങളും.
അതികാലത്താണു് അധികം േഫാൺവിളികളും. കവി
തതെന്നയാവും വിഷയം. എെന്റ അമ്മയ്ക്കു് അൾഷിേമഴ്സ്
തുടങ്ങിയ കാലത്തു് മിക്കവാറും അതിെനക്കുറിച്ചു് അേന്വ
ഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ആെകയുള്ളതു് ഒേരാർമ്മയാണു്,
ആ ഒരു ശ്വാസത്തിലാണേല്ലാ എല്ലാം എന്നു പറയും.
ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന മുറികളിലും വീടുകളിലുെമല്ലാം
പലവട്ടം പണിക്കർ വന്നിട്ടുണ്ടു്. മുണ്ടേശ്ശരി സ്മാരക പ്ര
ഭാഷണത്തിനു വന്നതാണു് ഒടുവിലെത്ത വരവു്. അന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ ശ്രീമതി ശ്രീപാർവതിയും മകൾ
കവയിത്രി എം. കുമാരിയും കൂെടയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു
പകൽ മുഴുവൻ ഫലിതം െപാട്ടിച്ചിട്ടു് ൈവകുേന്നരം മുണ്ട
േശ്ശരി ഹാളിൽ ഗംഭീരപ്രഭാഷണം.
തിരുവനന്തപുരത്തു് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചലച്ചിേത്രാത്സവത്തി
നിടെയ്ക്കാരു ഉച്ചേനരത്തു് ഞാനും േഗാപീകൃഷ്ണനും അയ്യപ്പ
പ്പണിക്കെര വീട്ടിൽെച്ചന്നു കണ്ടു. കഴിഞ്ഞതവണ കണ്ട
തിലും ക്ഷീണം േതാന്നി. മുഖത്തു് വൃദ്ധൻ വന്നു നിന്നിരു
ന്നു. ഫലിതങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുെണ്ടന്നു് ചില വാ
ക്കിൽ േതാന്നിച്ചിരുെന്നങ്കിലും ആ മുഖത്തു് അസ്തമനത്തി
നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു. എനിക്കു വി
ഷമം േതാന്നി. നീലേമ്പരൂരും കവടിയാർ രാമചന്ദ്രനും
അവരുെട ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ െകാടുക്കാൻ
അവിെട എത്തിയിരുന്നു. അധികം സംസാരിപ്പിക്കാെത
ഞങ്ങൾ േവഗം േപാന്നു. അടുത്ത േകരളകവിതെയപ്പറ്റി
പ്പറയാൻ പണിക്കർ മറന്നില്ല.
അവസാനെത്ത മാസത്തിലാണു് ഞാനും ലക്ഷ്മിയുംകൂ
ടി െചന്നതു്. ആശുപത്രിയിൽനിന്നു് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പു
വന്നേതയുള്ളൂ. കാഴ്ചയിൽ അവശത അധികമാണു്. അടു
ത്ത േകരളകവിതെയപ്പറ്റിപ്പറയാൻ അേപ്പാഴും മറന്നില്ല.
മടക്കത്തിൽ പഴയ അയ്യപ്പപ്പണിക്കെരക്കുറിച്ചുള്ള ഓർ
മ്മകൾ മനസ്സിൽ വിങ്ങി വന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

കവിയുെട മിടിപ്പു്
ഭാഷയിെല നൂറുനൂറായിരം െചറുയാത്രകൾ ഇഴകളായ
ഒരു വലിയ ഒഴുക്കായി ഏതു നല്ല കാവ്യജീവിതവും കാ
ണാം. കടലിെലത്താറായി എന്നതിെന്റ അറിവുകൾ
േനർത്ത തിരിെഞ്ഞാഴുക്കുകളായി, േവഗക്കുറവുകളാ
യി, കിതപ്പുകളായി, ആഴക്കൂടുതലായി, ശാന്തതയായി,
ഗംഭീരതയായി, സൗമ്യതയായി, വാക്കുകളിൽ പതി
ഞ്ഞുകിടക്കും. പതികാലമായി േകൾക്കും. വാക്കാണി
വിെട സൂക്ഷ്മശരീരം. വാക്കിലാണു് കവിയുെട മിടിപ്പു്.
വാക്കിെന്റ നാഡി േനാക്കി ഇവിെട ജീവൻ മശായിക്കു്
പ്രവചിക്കാനാവും, കവിയിേലെക്കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്ന പിംഗളേകശിനിയുെട വരവു്. കക്കാടിൽ ആ പക
ലറുതി നാം അടുത്തു േകട്ടു. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരിൽ, ‘േഗാ
ത്രയാന’ത്തിൽ ആ ഇറക്കം േകട്ടു തുടങ്ങി. അതിെല
േഗാത്രമൂപ്പൻ ചിരിക്കുന്നില്ല. ചിരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. േഗാത്ര
യാനം, അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട ജ്ഞാനപ്പാന. ചിരികൾ
െക്കല്ലാം മീെതയാണു് അവിെട അന്ത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അറിവു്. ലക്ഷ്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െവളിവു്. ഏതു ചിരിയിലും
ആ അറിവു് ചാഞ്ഞുവീഴുന്ന െവയിലായി. ‘ചിരി മാഞ്ഞു
േപാെയാെരൻ ചുണ്ടിെന്റ േകാണിെലാരു നിർേവദമുദ്ര
നീ കാണും’ എന്നു് പാഠേഭദത്തിനു് അതിൽ സമയമാ
യി. ‘അവസാനമവസാനമീയാത്ര അവസാനമവസാ
നമേല്ലാ’ എന്നു് ഏെതങ്കിലും സ്വരത്തിൽ പണിക്കരിൽ
ഈ അന്തിചായൽ പതിവായി. ചിരിെയല്ലാം ചിരിക്കുന്നു
െണ്ടങ്കിലും മരണസംവാദം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല
പണിക്കർ. ‘പത്തുമണിപ്പൂക്കൾ’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ
അതു കൂടുതൽ ദൃഢമായി.
ചിരികാലത്തിെന്റ പൗർണമി നിലാവിലാണു് ‘ഇണ്ടൻ’ [1]
എന്ന പൂർണ വൃത്തത്തിെന്റ ഉദയം. അവസാനമില്ലാത്ത
കർമ്മതാളം അവസാനമുള്ള ജന്മവാദ്യംെകാണ്ടു് െകാട്ടി
ക്കുകയാണതിൽ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ. ഒരിക്കൽ ഇണ്ടനു്
ഞാെനാരു പൂരണെമഴുതി. ‘മണ്ടൻ.’ ഒരു െചറു പരിഹാ
സം. ‘ചിന്ത’ വാരികയുെട ഒരു വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിൽ.
േദശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ അന്നു് ചിന്തയിലുണ്ടു്. പണി
ക്കർക്കു് വിഷമം േതാന്നുേമാ എന്നു് എനിക്കു് വിഷമം.
പിെന്നക്കണ്ടേപ്പാൾ പണിക്കർ അതു് രസമായി എന്നു
പറഞ്ഞു.

1. “ഇണ്ടനമ്മാവനിടംകാലിെലെച്ചളി

സ്വന്തം വലംകാലുെകാണ്ടു തുടച്ചതും
പിെന്നയിടംകാലുെകാണ്ടു വലംകാൽ തുടച്ചതും
പിെന്ന വലംകാലുെകാണ്ടിട്ടിടംകാൽ തുടച്ചതും
പിെന്നയിടംകാലുെകാണ്ടു വലംകാൽ തുടച്ചതും
പിെന്ന…”
അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ.

ബാർട്ടൺ ഹില്ലിൽനിന്നു് പണിക്കർ വീടു് മാറി വഴുത
ക്കാട്ടായിട്ടും എെന്റ മനസ്സിൽ പലേപ്പാഴും പണിക്കർ
ആ കുന്നിൻമുകളിൽത്തെന്നയാണു്.
കുന്നിെന്റ ഇരുണ്ടുതുടങ്ങിയ ആ മേറ്റെച്ചരിവിെനക്കുറിച്ചു്
എനിക്കു േതാന്നാറുണ്ടായിരുന്നതു് അതു് ഇംഗ്ലണ്ടിെല
ഒരു താഴ്വരയാെണന്നാണു്, അവിെട, മഞ്ഞു മൂടിത്തുട
ങ്ങിയ ഒരു വലിയ േതാട്ടം, മരങ്ങളും െവളിയിടങ്ങളും നി
റഞ്ഞതു്. അടിവാരത്തു് വയലും തടാകവുമുള്ളതു്. ഏകാ
ന്തതയും പ്രണയവും വിഷാദവും ഡാെഫാഡിൽപ്പൂക്ക
ളും അേമരിക്കയിൽനിന്നു വന്നു് എമിലി ഡിക്കൻസനും
വസിക്കുന്നതു്. രമണനും മദനനുെമാത്തു് ചങ്ങമ്പുഴ ചില
േപ്പാെഴല്ലാം അവിെട േപായിവരാറുണ്ടു്.
േതാട്ടത്തിെന്റ ഇരുണ്ട േഗറ്റു കടന്നു് െവള്ളക്കുതിരകെള
പ്പൂട്ടിയ ഒരു കുതിരവണ്ടി പുറേത്തക്കു വരും. വലിയ വയ
ലിെന്റ നടുവിെല ആൾ സഞ്ചാരം കുറഞ്ഞ െനടുമ്പാത
യിലൂെട നീങ്ങും. എമിലി ഡിക്കൻസൻ അതിലിരിക്കുന്നു
ണ്ടാവും. െവളുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അവരിൽ ഒരു മാലാഖെയ
െമനയാൻ േനാക്കും. െനറ്റിയുെട നടുവിൽ പിന്നിേലക്കു്
മുടിവകയുന്ന വരയിൽ ആ െവണ്മ ക്ഷയിക്കും എകാന്ത
തയും പ്രണയവും ശിരസ്സിെല ആ മങ്ങിയ വരയിൽ ഉലാ
ത്തും. എമിലി പറയും: ആത്മാവു് സ്വന്തം സമൂഹെത്ത
സ്വയം വരിക്കുന്നു.
ഇരുട്ടിൽ ഭയത്തിെന്റ കുളമ്പടി. മൃത്യുവിെന്റ തുടി. മൃത്യു
പൂജ. എമിലി പറയും: മരിച്ചവെരാഴിെക എല്ലാം ഇവിെട
യുെണ്ടങ്കിലും മരിച്ചവരുെട അടുത്തിരിക്കാനാണു് നമുക്കി
ഷ്ടം. ഉടയുന്ന ഗണിതത്തിൽ നമ്മുെട വില തിട്ടെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ടു്.
□
മാസികകളുെട കവർ ചിത്രങ്ങൾ: പ്രദീപ് പനങ്ങാടിെന്റ േശഖ
രത്തിൽ നിന്നു്.

െക. ജി. എസ്സ്.
1948-ൽ െകാല്ലം ജില്ലയിെല ചവറയിൽ
ജനനം. അമ്മ: ജി. ഭവാനിയമ്മ, അച്ഛൻ:
എ. എൻ. േഗാപാലപിള്ള. പഠനം: ശങ്കരമം
ഗലം, ഏഴാം ൈമൽ, കടമ്പനാടു് സ്കൂളുകൾ;
െകാല്ലം എസ്. എൻ. േകാേളജ്, േകരള സർ
െക. ജി. എസ്.
വ്വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ. 1971 മുതൽ േകരളത്തിെല

വിവിധ സർക്കാർ േകാേളജുകളിൽ മലയാളവിഭാഗം അദ്ധ്യാ
പകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. 2003-ൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ്
േകാേളജിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി വിരമിച്ചു. പ്രസക്തി, സമ
കാലീന 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
• പലാെക്കാൈട്ടതത്തുവം (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 മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

