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കാരുണ്യം മുനിഞ്ഞു
കത്തിയവിളക്കു്

കടമ്മനിട്ട

കവിതയിെലആധുനി�
കതയുെടആഴങ്ങളിേല�
ക്കു കടക്കുേമ്പാൾ ഇന്നും
കടമ്മനിട്ടയുെട കവിത�
കൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്.എഴുത്തിെന്റ പ്രകാ�
ശന വഴികളിേലക്കു് ൈവ�
കി കയറി വന്നആളായി�
രുന്നു കടമ്മനിട്ട.എത്ര�

േയാകാലം എഴുത്തിെന ഉള്ളിലിട്ടു നീറ്റിയിട്ടുണ്ടാ�
വും ആ മനുഷ്യൻ. മദ്രാസ്സിൽഎം. േഗാവിന്ദെന
കണ്ടു മുട്ടും വെര ദിക്കറിയാെത കപ്പേലാട്ടിയ നാവി�
കെന േപാെലആആവിഷ്കാരം െകാതിച്ച മനസ്സു്
നടന്നിരിക്കണം.

എം. േഗാവിന്ദൻ

െതാണ്ണൂറുകളുെട തുടക്ക�
ത്തിലായിരിക്കണം തവ�
നൂർ വന്ദന ക്ലബ് കുറച്ചു�
കാലം എം. േഗാവിന്ദൻ
അനുസ്മരണം കുറച്ചുകാ�
ലം മുടങ്ങാെത നടത്തിയി�
രുന്നു. േഗാവിന്ദനുമായി
വ്യക്തി ബന്ധമുള്ളപല�
രും അക്കാലത്തു് അവിെട
വന്നുസംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ വന്നതു് കടമ്മനിട്ടയായിരു�
ന്നു.അന്നു് കടമ്മനിട്ട പറഞ്ഞഒരു കാര്യം ‘എനി�
ക്കു് േഗാവിന്ദേനാടു്ഈർഷ്യ കലർന്ന ഇഷ്ടമായിരു�
ന്നു’എന്നു്. ‘ഞാനീ തവനൂർ കുന്നത്തും കൂരടക്കുന്ന�
ത്തും പലതവണ വന്നിട്ടുണ്ടു്,അെന്നാെക്ക െചറിയ
ഉരുളൻ ചരൽക്കല്ലുകൾ െപറുക്കി എടുത്തു ‘േഗാവി�
ന്ദാ…’എന്നു് ഉറെക്ക വിളിച്ചു ദൂേരക്കു് വലിെച്ചറിയാ�
റുണ്ടായിരുന്നു’എന്നും കടമ്മനിട്ട പറഞ്ഞിരുന്നു.
ആഒെരാറ്റ പറച്ചിലിൽ േഗാവിന്ദനും കടമ്മനിട്ടയും
തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന െകമിസ്ട്രി വളെര വ്യക്തവും
ആയിരുന്നു.

േഗാവിന്ദൻഅനുഭവങ്ങളിെല െനല്ലും പതിരും േച�
റിെക്കാഴിച്ചു േചറിെക്കാഴിച്ചു േമദസ്സറ്റവെയ കവിത�
യിേലക്കു് കുടിയിരുത്തി.അതുെകാണ്ടു തെന്നഅവ
എണ്ണത്തിൽ കുറവായി. ഇതിനു േനെര എതിർദിശ�
യിൽ നിന്നുെകാണ്ടാണു് കടമ്മനിട്ട കവിതയിൽ പ്ര�
വർത്തിച്ചതു്. ജീവിതത്തിെന്റഏതുപ്രത്യയശാസ്ത്രമു�
ഖെത്തയാണു് തനിക്കു േനരിേടണ്ടതു് എന്നുകടമ്മ�
നിട്ടയ്ക്കു പൂർണ്ണ േബാധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.അേപ്പാൾ
അതിനു േവണ്ടുന്നകരുക്കൾഅേദ്ദഹെത്ത േതടി
വരികയാണുണ്ടായതു്. ഒരു കവി എന്ന നിലയിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച വരം അതായിരുന്നു.അവ�
സാന ചിത്രം എന്ന രചനയിൽ നിന്നു് ആരംഭിക്കു�
ന്നആ െഗൗരവ രചനകൾ പിന്നീടു് ഒരു കാലഘ�
ട്ടം ആവശ്യെപ്പടുന്നആേവഗംആഞ്ഞുപിടിെച്ചടു�
ക്കുകയായിരുന്നു. കവിത ശബ്ദത്തിെന്റ ഒരനുഷ്ഠാ�
നം ആെണന്നു് അകാലേത്തക്കു മറന്നു തുടങ്ങിയ
നമ്മുെട കാവ്യാവേബാധെത്തയാണു് കടമ്മനിട്ട
ആദ്യം തിരിച്ചു പിടിച്ചതു്. െചകിട്ടത്തു് ആഞ്ഞുകിട്ടു�
ന്നതിെന്റ പുളച്ചിൽ േപാലും പകർന്നു തന്നുകുറത്തി
എന്നു് അക്കാലെത്തസാഹിത്യ ചരിത്രം.

അയ്യപ്പപണിക്കർ

കവിത വായനക്കാരൻ
ആധ്യാേരാപിക്കുന്ന വാ�
യനയുെട രീതിയാണു്.
ഇക്കാര്യം ഏറ്റവും ഇണ�
ങ്ങുന്ന രണ്ടുകവികൾ
അക്കാലത്തു് അയ്യപ്പ
പണിക്കരും കടമ്മനിട്ട�
യുമായിരുന്നു. കടമ്മനിട്ട
പേക്ഷ, വായനെയഅതി�
െന്റആധ്യാേരാപങ്ങെള
അതിെന്റആദ്യ പടിയിൽ തെന്റ െചാല്ലലിെന്റ
ആയത്തിൽ കുടുക്കിയിട്ടു. പേക്ഷ, മാസ്മരമായആ
െചാൽക്കാഴ്ചകൾ വ്യാപകമായി ചർച്ച െചയ്യെപ്പെട്ട�
ങ്കിലും േകരളത്തിൽത്തെന്നഅതിെന്റആദ്യകാല
ഇടെപടലുകൾഎല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തി�
യിരുന്നില്ല.അതു െകാണ്ടു തെന്നആകവിതകൾ
അതിെന്റ ശബ്ദ െസൗഷ്ടവം ഇല്ലാെതത്തെന്ന വാ�
യനയിൽ മനസ്സിൽ മുഴങ്ങി. കുറത്തിയും കാട്ടാളനും
ശാന്തയും കണ്ണൂർ േകാട്ടയും േകാഴിയും കടമ്മനിട്ട�
യും ആ പശുക്കുട്ടിയുെട മരണവും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടകളും
നഗരത്തിൽ പറഞ്ഞസുവിേശഷവുംആ വഴിയിൽ
വായനെയ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ഗദ്യമായാലും അെല്ലങ്കി�
ലും കരുണയറ്റ ജീവിതെത്തകാരുണ്യത്തിെന്റ വാ�
ക്കുകൾ െകാണ്ടു് െവളിെപ്പടുത്തി. കടമ്മനിട്ട അത്യ�
ന്തം േരാഷത്തിെന്റ വാക്കുകളാണു് ഉച്ചരിച്ചെതന്ന
ഒരു ധാരണയുണ്ടു്,അതു െതറ്റാണു്,ആവാക്കുകൾ
അത്യന്തം കാരുണ്യമയമായിരുന്നു. വായനെയ
അക്കാലത്തു്ആഅർത്ഥത്തിൽ വഴിെതറ്റിച്ചതു് ആ
ശബ്ദത്തിെല പരുക്കത്തരം മാത്രമായിരുന്നു.

കടമ്മനിട്ടയുെട ശബ്ദം മറന്നു് ഏെതങ്കിലും ഒരു
കവിത എടുത്തു െവച്ചു് െമൗനമായി വായിച്ചു േനാ�
ക്കുക,അേപ്പാൾ കരുണയുെട കടൽ ഇരമ്പുന്നതറി�
യാം. വാക്കിെന േമാഹിച്ചും വാക്കിൽ രമിച്ചുമാണു്
ആ മനുഷ്യൻ കവിത എഴുതിയതു്.അേദ്ദഹം ഏറ്റ�
വും കൂടുതൽ ഇഷ്ടേത്താെട ഉപേയാഗിച്ചു് േപാന്ന
ഒരു വാക്കു് സരിത്തു് എന്നതാണു്.അതു് കാരുണ്യ�
ത്തിെന്റസരിത്തു തെന്നയായിരുന്നു.എന്തിേനാടാ�
യിരുന്നുഈകാരുണ്യം എന്നു് പരിേശാധിക്കാൻ
ഇേപ്പാൾബാധ്യത വരുന്നു.

കടമ്മനിട്ടക്കവിതയിൽ മൂന്നു തലത്തിൽഈകാരു�
ണ്യം േമൽൈക്ക േനടുന്നുണ്ടു്. ഒന്നു് കാവ്യപ്രേമയ�
ത്തിെന്റസ്വീകാര്യത്തിലും അതിെന്റ പരിചരണത്തി�
ലും. രണ്ടു് കവിതയുെട ഭാവശില്പം രൂപെപ്പടുത്തുന്ന�
തിലുള്ള ഇടെപടലിൽ. മൂന്നു് കവിതയുെട ശില്പവി�
താനത്തിൽ.

പ്രേമയസ്വീകരണത്തിൽ കടമ്മനിട്ട കാണിച്ച ഒരു
നിഷ്കർഷ, മനുേഷ്യാന്മുഖ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിനു് മു�
ന്നിൽ നില്ക്കുകഎന്നതായിരുന്നു.ആധുനികതയുെട
വിമർശം എന്നനിലയിൽ തെന്നഅതിെന്റ മനുഷ്യ
വിരുദ്ധതകേളാടുള്ള കടുത്തഎതിർപ്പും കലഹവു�
മായിത്തീരുകയാണു് കവിതയുെട വഴി എന്നുൈവ�
കി കെണ്ടത്തിയ കവിയായിരുന്നില്ല കടമ്മനിട്ട.
അതിനാൽ താൻഎന്താണു് എഴുേതണ്ടതു് എന്ന
പൂർവ്വനിശ്ചിതമായ ഒരു തീരുമാനം കടമ്മനിട്ടയ്ക്കു്
ഉണ്ടായിരുന്നു.അതുെകാണ്ടു കൂടിയാവണം േഗാ�
വിന്ദെനേപ്പാെല പ്രേമയത്തിെന്റ മാംസളതെയ
ക്രമാതീതമായി െചത്തിമാറ്റാൻ കടമ്മനിട്ട തയ്യാറാ�
വാതിരുന്നതു്. വാക്കിെന്റസമൃദ്ധി കടമ്മനിട്ടയിൽ
ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടതിനു മറ്റു കാരണങ്ങൾ ചിക�
േയണ്ടി വരുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

സമൃദ്ധമായ വാക്കുകളുെട പ്രവാഹത്തിൽ കാവ്യപ്ര�
േമയം െമഴുകു ശില്പം േപാെല വായനയിൽ യേഥ�
ഷ്ടം വഴങ്ങി.ആധുനികതഅന്നുസൃഷ്ടിച്ച വായന�
യുെട ക്ലിഷ്ടതകേളാടു് കടമ്മനിട്ടയുെട കവിതകൾ
സമരസെപ്പട്ടു. പൂതപ്പാട്ടിെല പൂതത്തിെന്റ വരവും
കുറത്തിയിെല കുറത്തിയുെട വരവും സമാനമായി
വായിെച്ചടുക്കാൻസാധിക്കുന്നതു് അതു െകാണ്ടാ�
ണു്. പൂതം െസൗമ്യവും കുറത്തി െരൗദ്രവുംആെണ�
ന്ന വ്യത്യാസേമ കാണൂ. രണ്ടും പേക്ഷ, നിഷ്കാസിത�
െന്റഅടിപ്പടവിൽ നിന്നാണു വരുന്നതു്. രണ്ടുംഅര�
ങ്ങിെന്റ മുന്നിൽ മുറുക്കിത്തുപ്പി ഇരിക്കുന്നവേനാടാ�
ണു േചാദിക്കുന്നതു്. രണ്ടും രണ്ടു കാലത്തിൽആയ�
തു െകാണ്ടാണു് രണ്ടു േചാദ്യങ്ങളുെടയും ഘടന മാറു�
ന്നതു് എന്നു മാത്രം. ഇെതാരു കാതലായ വ്യത്യാ�
സം അല്ല തെന്ന. രൂപെപ്പട്ടു വരുേമ്പാൾ പെക്ഷ
വായനയുെട അതിരുകൾ കാരുണ്യം െകാണ്ടു് നന�
ഞ്ഞു േപാകുന്നെതന്തു് എന്ന േചാദ്യം പൂതപ്പാട്ടു് വാ�
യിച്ചആൾ കുറത്തി വായിച്ചു നിർത്തുേമ്പാൾ ഉന്ന�
യിച്ചാൽ വിസ്മയിേക്കണ്ടതില്ല.

‘അവസാന ചിത്രം’ മുതൽ ‘കിളിയും ഞാനും’ വെര�
യുള്ള കടമ്മനിട്ടയുെട കവിതകളുെട പ്രേമയെത്ത
നിർണ്ണയിച്ചതു്ഈകാരുണ്യത്തിെന്റസാന്നിദ്ധ്യ�
മാണു്. മനുഷ്യാവസ്ഥകളുെട വിവിധങ്ങളായ പര�
മസങ്കടങ്ങെള രൂക്ഷമായും കടുപ്പിച്ചും പറെഞ്ഞാഴി�
ക്കുകയും െനറിയും െനറിേകടുകളും നിറഞ്ഞപരമ
ദരിദ്രമായ സാംസ്കാരികാന്തരീക്ഷെത്തഅതി തീവ്ര�
തേയാെട മുന്നിേലക്കു് ആെഞ്ഞറിഞ്ഞുതരികയും
െചയ്യുേമ്പാൾ േപാലും കടമ്മനിട്ടഈകാരുണ്യ
േബാധെത്തകെയ്യാഴിച്ചില്ല. ഓേരാ കവിതയുെടയും
അകേത്തക്കുള്ളവഴികളിൽ മറ്റു കവിതകളുമായുള്ള
ഈസൂത്രബന്ധംഅതീവ ശ്രദ്ധേയാെടയാണു് നിർ�
വഹിചിട്ടുള്ളെതന്നുകാണാം.ഈസൂത്രബന്ധമാ�
ണു് കടമ്മനിട്ടക്കവിതൈകയ്യിെലടുക്കുേമ്പാെളല്ലാം
ആഹ്ലാദമുണർത്തുന്നതു്.

□
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https://ml.wikipedia.org/wiki/Kadammanitta_Ramakrishnan
https://ml.wikipedia.org/wiki/M._Govindan
https://ml.wikipedia.org/wiki/K._Ayyappa_Paniker
https://ml.wikipedia.org/wiki/K._Ayyappa_Paniker


വിജുനായരങ്ങാടി
1965-ൽ െപാന്നാനിയിൽ ജനി�
ച്ചു . െപാന്നാനിയിൽ ജീവിച്ചു
വരുന്നു. വിവിധ ഗവ. േകാേളജു�
കളിൽ ദീർഘകാലം മലയാള വി�
ഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായും വകുപ്പു്

അദ്ധ്യക്ഷനായും പ്രവർത്തിച്ചു. തിരൂർ തുഞ്ചൻ െമേമ്മാ�
റിയൽ ഗവ. േകാേളജിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പാളായി വിര�
മിച്ചു.ആനുകാലികങ്ങളിൽഎഴുതുന്നു. പ്രഭാഷണ രംഗ�
ത്തു് സജീവമാണു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺപിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org>എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014
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