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നിലാവിൽകരയുന്നവൻ

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി

ആയിരത്തി െതാള്ളായി�
രത്തി എൺപത്തിനാലി�
ലാണു് ‘പരിണാമ സങ്കീർ�
ത്തനം’ എന്ന കവിത വി�
ഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി�
രിെയഴുതുന്നതു്. എൺപ�
ത്തിനാലു് ഡിസംബറിൽ
തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നടന്ന
തുഞ്ചൻ ഉത്സവത്തിെന്റ

കവി സേമ്മളനത്തിലാണു് ആ കവിത ആദ്യം പുറ�
ത്തു വരുന്നതു്, ഞാനാ സദസ്സിൽ കവിത േകൾക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഒരുപേക്ഷ, എൺപതുകളുെട ആദ്യ പകുതി�
യിൽ  കവിത വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കൗമാരക്കാര�
നിേലക്കു് അത്രെയാന്നും പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു
കവി ക്രാഷ്  ലാന്റു ് െചയ്ത സന്ദർഭമായിരുന്നു അതു്.
അതിനു േശഷമുള്ള ഒന്നു രണ്ടു വർഷക്കാലം മുഖെമ�
വിെട വെരയുള്ള സമാഹാരങ്ങളിലൂെട തീർത്തും ഭി�
ന്നമായ ഒരു കാവ്യരുചിയിലൂെട സഞ്ചരിക്കുകയാ�
യിരുന്നു, എെന്റ ജീവിതം.

അക്കിത്തം

ഭിന്നമായ കാവ്യരുചി
എന്ന പ്രേയാഗം ഇവി�
െട എത്രേമൽ സംഗത�
െമന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
എെന്റ കവിതാവായന 
ആധുനികരുെട കവിത�
കളിലാണു് ആരംഭിച്ച�
തു്. എന്നിട്ടും  അക്കിത്ത�
േമാ സുഗതകുമാരിേയാ
അന്നു  ഭിന്ന രുചിയായി�
രുന്നില്ല. ആവിഷ്കാരത്തിൽ അക്കിത്തവും സുഗത�
കുമാരിയും ഒ.എൻ.വി.യുെമല്ലാം സൂക്ഷിച്ച പാര�
മ്പര്യ േബാധേത്താെടാപ്പം തെന്ന അവരുെട കാ�
വ്യത്തിെന്റ ആത്മാവിൽ സ്പന്ദിച്ച ആധുനികതാ
വിമർശം അവെര ഏതു രുചിെക്കാപ്പവും േചർത്തു�
െവച്ചു വായിക്കാൻ പ്രയാസെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.
പലതിൽ നിന്നും പലരിൽ നിന്നുമുള്ള എക്സ്റ്റൻ�
ഷൻ േപാെലയാണു് ഇടേശ്ശരിയ്ക്കു േശഷം വന്ന, വി�
ഷ്ണുനാരായണെനാഴിെകയുള്ള കവികൾ പ്രവർ�
ത്തിച്ചതു്. വിഷ്ണുമാഷ് ആരുെടെയങ്കിലും എക്സ്റ്റൻ�
ഷൻ ആയിരുന്നുെവങ്കിൽ അതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ �
എക്സ്റ്റൻഷനായിരുന്നു.

സുഗതകുമാരി

ഭാരതീയം എന്ന വാക്കു്
െവറുപ്പിെന്റ രാഷ്ട്രീയെത്ത
പ്രതിനിധാനം െചയ്യാനാ�
രംഭിയ്ക്കുന്നതു് എൺപതു�
കളുെട മധ്യേത്താെടയാ�
ണു്. അതു പേക്ഷ, ആധു�
നിക കവികളിൽ കക്കാ�
െടാഴിെകയുള്ളവരിൽ ഒരു

േകന്ദ്ര ചിന്താധാരയായിരുന്നില്ല. എൻ.വി.യിൽ നി�
ന്നു് എേന്ന ആ ധാര പിൻമടങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പേക്ഷ, കക്കാടിൽ ‘വലതാദിയായ് ’ ൈവദിക സം�
സ്കൃതി ആധുനികതാ വിമർശത്തിെന്റ ആയുധമായി
നിലനിന്നു േപാന്നു. കക്കാടിൽ അതു് സ്വയംഭൂവായ
അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേത ഭാരതീയത�
േയയും ൈവദിക സംസ്കൃതിേയയും നിലപാടു തറയാ�
ക്കി ഒേര സമയം ഇന്ത്യെയന്ന സാംസ്കാരിക േദശ�
ത്തിെന്റയും, സംസ്കൃതെമന്ന, എഴുത്തച്ഛെനന്ന കാ�
വ്യേദശത്തിെന്റയും പിൻബലത്തിൽ ക്രമികമായി
വികസിച്ചു വന്ന കാവ്യേചതനയായിരുന്നു, ഇന്ത്യ�
െയന്ന വികാരമായിരുന്നു വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂ�
തിരി.

ഒ.എൻ.വി.

ആയിരത്തി െതാള്ളായിര�
ത്തി എഴുപത്തിെയാമ്പതി�
ലാണു് ഇന്ത്യെയന്ന വികാ�
രം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂ�
തിരിയുെട ഒരു കാവ്യസ�
മാഹാരം പുറത്തു വരുന്ന�
തു്. എന്നാൽ ആ ശീർഷ�
കത്തിെലാരു കവിത ആ
പുസ്തകത്തിലില്ല. വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിെയ
വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തു് ‘എന്തുെകാണ്ടിങ്ങെന’
എന്നാേലാചിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ആർ�
ജ്ജിക്കുന്നേതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. തീവ്രവിപ്ലവ ചി�
ന്തയുെട ചിത അേപ്പാേഴക്കും എരിഞ്ഞു തീർന്നിരു�
ന്നു. എസ്റ്റാബ്ലിെഷ്മന്റിെന്റ ചില്ലുകൂട്ടിേലക്കു് കയറി�
പ്പറ്റാനും ഉത്തമ മദ്ധ്യവർഗ്ഗിയാവാനുമുള്ള പ്രാേയാ�
ഗിക പരിജ്ഞാനം േനടാൻ ഉപേഭാഗ സംസ്കൃതി നി�
രന്തരം സമ്മർദ്ദം െചലുത്തുന്ന  കാലവുമായിരുന്നു.
നിരാശ്രയവും നിരാശാഭരിതവുമായ യൗവ്വനാരംഭ�
മായിരുന്നു.  അക്കാലത്തു് വിഷ്ണുമാഷുമായി സംസാ�
രിച്ചതിെന േകന്ദ്രീകരിച്ചു െകാണ്ടു് ൈവേലാപ്പിള്ളി
‘ഇത്തിരി മാത്രം രക്തം’ എെന്നാരു കവിത എഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. ആ കവിതയ്ക്കകത്തു് ൈവേലാപ്പിള്ളി എൻ�
േഡാഴ്സ് െചയ്യുന്ന വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയിൽ
നിന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിനകെത്ത ഇന്ത്യെയന്ന വി�
കാരേത്തയും നാം അേന്വഷിേയ്ക്കണ്ടതു്.

ഇടേശ്ശരി

അതു േകവലം ൈവദിക
സംസ്കൃതിെയ പിൻതുടരു�
ന്നതിലൂെട വലതുപക്ഷ
സാംസ്കാരിക ജീർണ്ണത�
െയ പ്രത്യാനയിക്കലല്ല.
അത്തരെമാരു ധാരണ വി�
ഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി�
രിയുെട കവിതകെളക്കുറി�
ച്ചു് പറയാൻ ശ്രമിച്ചവെരാ�
െക്ക അറിേഞ്ഞാ അറിയാ�
െതേയാ വരുത്തിെവച്ച വീ�
ഴ്ചയായിരുന്നു. സംസ്കൃതെത്തക്കുറിച്ചും ൈവദിക സാ�
ഹിത്യെത്തക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചേപ്പാെഴല്ലാം അേദ്ദ�
ഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച ൈവകാരിക നിലകളും അത്ത�
രെമാരു െതറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ കാരണമായി�
ട്ടുണ്ടു്. മാറി നിന്നു കാണുേമ്പാഴാണു് സത്യാവസ്ഥ
േബാധ്യെപ്പടുക. േയറ്റ്സ്െന എത്ര ആഴത്തിലാ�
േണാ ആ ജീവിതസംസ്കൃതി ഉൾെക്കാണ്ടതു് അത്ര
തെന്നേയ സംസ്കൃത സാഹിത്യെത്തയും ൈവദിക
സാഹിത്യെത്തയും വിഷ്ണു മാഷ് പരിപാലിച്ചു് ൈക�
െക്കാണ്ടിട്ടുള്ളു. അതെല്ലങ്കിൽ അത്രെയങ്കിലുമുണ്ടു്
എന്നർത്ഥം. േവദചിന്തയിെല അേഭദേബാധേത്താ�
െടാപ്പം ജീവബിന്ദുക്കേളാടുള്ള സമഭാവത്തിെന്റ പര�
േകാടിയിെലത്തൽ വെര, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ
ഒരു പാരഡിം ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ കാലത്തു്, ആ
മനുഷ്യെന്റ എഴുത്തിലും ചിന്തയിലും ജീവിതത്തിലും
നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നതാണു് ആ കവിതകളുെട സമ�
ഗ്രതയിൽ വ്യക്തമാവുന്നതു്.

ൈവേലാപ്പിള്ളി

കവിതെയ കവിേയാളം
തെന്ന ഉപാസിക്കുന്ന
സഹചാരിെയയാണു് വി�
ഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതി�
രി കവിതയിൽ അഭിമു�
ഖീകരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു്.
അെതാരു നിഷ്ഠ േപാെല
എഴുത്തിെന്റ അവസാന
ഘട്ടം വെര അേദ്ദഹം സൂ�
ക്ഷിച്ചു േപാന്നു. രണ്ടായിരത്തിയഞ്ചിൽ ഋതുസം�
ഹാരവിവർത്തനത്തിനു് അേദ്ദഹെമഴുതിയ ‘കാളി�
ദാസെന്റ ഉദയരാശി’ എന്ന ആമുഖക്കുറിപ്പു് വായി�
ക്കുക. ഒട്ടും സജ്ജനല്ലാത്ത ഒരു വായനക്കാരനു്
ആ കവിതയുെട പരിക്രമണപഥത്തിൽ വിേശഷി�
െച്ചാന്നും െചയ്യാനില്ല എന്നു േബാധ്യമാവും. വിഷ്ണു�
മാഷ് എഴുത്തിെലത്തുന്ന കാലം അത്തരത്തിലുള്ള
സുസജ്ജരായ വായനക്കാരുെട കാലം കൂടിയായി�
രുന്നു. എഴുത്തു േപാെലത്തെന്ന വായനയും കലയാ�
യിരുന്ന കാലം. ‘േഹ, കാളിദാസ!’ എന്നു് ആയിര�
ത്തി െതാള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണു് വി�
ഷ്ണു മാഷ് എഴുതുന്നതു്. ആ തലെക്കട്ടിൽ നിറയുന്ന
സല്യൂേട്ടഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതു കവിത എഴുതു�
ന്ന വ്യക്തിയുേടതു മാത്രമെല്ലന്നും  പുസ്തകം കയ്യി�
െലടുക്കുന്നവർ ആെരാെക്കയാേണാ ആ സേചത�
നസംഘത്തിേന്റതാെണന്നുമുള്ള േതാന്നൽ അത്ര�
േമൽ ശക്തമാണു്.  വിഷ്ണുമാഷിലൂെട സഞ്ചരിക്കുന്ന�
തിനു് േകവലകാളിദാസ പരിചയം േപാര. രഘുവം�
ശവും േമഘദൂതവും ഒന്നമർന്നു് വായിച്ചിരിക്കണം.
ഇന്ത്യയുെട ആധ്യാത്മികതയുെട ആത്മസ്പന്ദം വി�
ഷ്ണുമാഷ് കെണ്ടത്തുന്നതു്  ഋേഗ്വദ സൂക്തങ്ങളിലല്ല
കാളിദാസ കവിതയിലാണു് എന്നതാണതിനു കാ�
രണം.    േവദേപ്രാക്തമായ ഒരു സംസ്കൃതി കാവ്യജീ�
വിത സംസ്കൃതിയായി കാലാന്തരങ്ങൾക്കിപ്പുറം പരി�
വർത്തിക്കെപ്പട്ടു മുന്നിെലത്തിയതാണു് കാളിദാസ
കവിതകൾ എന്നും ആ ജീവിത സൗന്ദര്യമാണു് തു�
ടേരണ്ടെതന്നും വിഷ്ണു മാഷ് പറയാെത പറഞ്ഞു.
അതു െകാണ്ടു തെന്ന കാളിദാസെന ‘അറിയാത്ത�
വർക്കു് ’ ഇവിെട നിന്നു പുറത്തു േപാകാം എന്ന മു�
ന്നറിയിപ്പു് അേദ്ദഹം കവിതയിൽ േകാർത്തു െവച്ചി�
ട്ടുെണ്ടന്നു് സാരം. കാളിദാസനിൽനിന്നു ഭാരതത്തി�
െന്റ പൂർവ്വഘട്ടങ്ങളിേലക്കും അേതാെടാപ്പം തെന്റ
വർത്തമാന ഘട്ടത്തിേലക്കും നിരന്തരം നടത്തിയ
സാംസ്കാരിക സഞ്ചാരങ്ങൾ കൂടിയാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കവിതകൾ. മലയാളത്തിെല മികച്ച കവി�
കെളല്ലാവരും ഈ സംസ്കൃതിെയ വിമർശകാത്മ�
കമായി ഉൾെക്കാണ്ടവരാണു്. വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരിയ്ക്കു് ഇവരിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം അേദ്ദ�
ഹം മുന്നിൽ കിട്ടിയ ആെരയും കാളിദാസനുമായി
േചർത്തുെവച്ചു് ഉരച്ചു േനാക്കി മാറ്ററിയാൻ ശ്രമിച്ചു
എന്നതാണു്.  ഇടേശ്ശരിയുെട, ൈവേലാപ്പിള്ളിയുെട,
എൻ.വി.യുെട, കക്കാടിെന്റ, പുലാക്കാട്ടു് രവീന്ദ്രെന്റ�
െയാെക്ക കാവ്യേലാകെത്ത ഇത്തരത്തിൽ വിഷ്ണു
മാഷ് അത്ഭുതാദരങ്ങേളാെട മാറ്റുരച്ചു േനാക്കിെക്കാ�
ണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടു്.

േയറ്റ്സ്

ഉജ്ജയിനിയിെല രാപ്പ�
കലുകൾ, അതിർത്തിയി�
േലെക്കാരു യാത്ര എന്നീ
കവിതകെള േചർത്തു�
നിർത്തി പരിേശാധിക്കു�
േമ്പാൾ ഈ സൗന്ദര്യം
കൃത്യമായി വിശദമാവും.
രണ്ടു കവിതകളും പ്രകട�
തലത്തിൽ രണ്ടു പ്രേമയ�
ങ്ങളും രണ്ടു തരം ആവി�

ഷ്കാരങ്ങളുമാണു്. ഈ രണ്ടു കവിതകളുെട രചനാ�
കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിന്നാലു പതിനഞ്ചു വർഷ�
ങ്ങളുെട ഇടേവളയുണ്ടു്. അതിർത്തിയിേലെക്കാരു
യാത്ര ആയിരത്തി െതാള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി�
നാലിലാണു് എഴുതുന്നതു്. പ്രണയമാണു് പ്രേമയം;
പിരിഞ്ഞ പ്രണയികൾ ‘രണ്ടു വഴിക്കു പിരിഞ്ഞ നീർ�
ച്ചാലുകൾ!’ തിക്കിത്തിരക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ, കവി 
മാത്രം കാണുന്ന രീതിയിൽ, ആത്മഗതത്തിെന്റ
ഘടനയിൽ ‘അല്ല,ല്ലിതാരു നീ?’ എന്നു കണ്ടുമുട്ടുന്നു.
അവൾ ആഖ്യാതാവിെന കാണുന്നില്ല, പാതി വഴി�
യിെലവിടേയാ ഇറങ്ങിേപ്പാവുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, കവി�
തയിലുടനീളം കാളിദാസീയമായ ഒരിലഞ്ഞിയുെട,
കുടകപ്പാലയുെട സൗമ്യ മദഗന്ധം വീശി നിൽക്കു�
ന്നുണ്ടു്.

വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട കവിത, അക്കാ�
ലെത്ത മേറ്റതു കവിതെയക്കാളും ഭൗതികമയമായി�
ത്തീർന്നിരുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രാവേബാധെത്ത
ഉള്ളം കയ്യിെല െനല്ലിക്ക േപാെല െകാണ്ടു നടന്ന
എൻ.വി.െയയും അത്തരെമാരു േബാധെത്ത ഏതു
കാവ്യയുക്തിക്കുെമാപ്പം പരിഗണിച്ച ൈവേലാപ്പി�
ള്ളിെയയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിഷ്ണുമാഷ് അനുവർ�
ത്തിച്ചു. ആസക്തമായ ശരീരെത്തയും മനസ്സിെന�
യും കവിതയിൽ നിയന്ത്രിത േചതസ്സായി അേദ്ദഹം
െകാണ്ടു നടന്നു. ‘േപാളെപാട്ടിയിളം ൈകത വാ�
സനിക്കുന്നു’ എെന്നഴുതുേമ്പാൾ ക്രിയാപദം വാസ�
നിയ്ക്കുക എന്നതാവുന്നു. മണക്കലും വാസനിക്കലും
രണ്ടു തരം ക്രിയകളാണു്. മണം തിരഞ്ഞു വരും.
വാസന തിരഞ്ഞു േപാകണം.  മൂെക്കടുക്കാെത, പ്ര�
തലത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുരുമ്മിയാേല വാസന നിർ�
വ്വഹിക്കെപ്പടൂ. അെതാരേബാധ പ്രവൃത്തിയാണു്.
ഈ അേബാധ പ്രവൃത്തി ജന്തുവർഗ്ഗം രതിക്രിയയി�
ലാണു് ആചരിക്കുന്നതു്. ഈ രീതിയിെലാരു ഭൗതി�
കാസക്തമായ കാവ്യാന്തരീക്ഷം വിഷ്ണുനാരായണൻ
നമ്പൂതിരിയുെട കാവ്യേലാകത്തു് നിറഞ്ഞു നിൽപ്പു�
ണ്ടു്. അത്തരെമാരു കാവ്യേലാകത്തിനു് പാകവും
പ്രാപ്തവുമായ മനസ്സുെകാേണ്ട ശ്രീവല്ലഭനു് സാർത്ഥ�
കമായ സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി േപാലും സാദ്ധ്യ�
മാകൂ എന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു്  ഉറപ്പായിരുന്നു.

നിയന്ത്രിതെമങ്കിലും ഈ ആസക്തമേനാഘടനയാ�
ണു് വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട കവിതെയ
നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. ഒരു പേക്ഷ സുഗതകുമാരിയുെട
കൃഷ്ണകവിതകളിൽ െതളിയുന്ന ആസക്തിെക്കാപ്പം
നിൽക്കുന്ന മേനാഘടന തെന്നയാണതു്. പരസ്പര
പൂരകങ്ങേളാ പരസ്പരം ലയിച്ചു േചർന്നു നിൽക്കുന്ന�
വേയാ ആണു് സുഗതകുമാരിയുെട കൃഷ്ണകവിതക�
ളും വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട കാവ്യേലാ�
കവും. ഈ മേനാഘടനയുെട സമ്യക്കായ നിർവ്വ�
ഹണം േപാെലെയാരു കവിത പിന്നീടേദ്ദഹം എഴു�
തിയിട്ടുണ്ടു്. ആയിരത്തി െതാള്ളായിരത്തി െതാണ്ണൂ�
റ്റിെയാന്നിൽ ‘അതിർത്തി’ എന്ന േപരിലാണു് ആ
കവിത വന്നതു്. വിഷ്ണുമാഷ് ആയിരത്തി െതാള്ളാ�
യിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ തെന്റ  മുപ്പത്തിയാറാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ, ഉദ്ദാമ യൗവനത്തിെന്റ ഉച്ചസ്ഥാ�
യിയിൽ എഴുതിയ കവിതയാണു് ‘അതിർത്തിയിേല�
െക്കാരു യാത്ര’.  അതിർത്തിയിൽ അേത ‘അവെള’
മെറ്റാരു യാത്രാമേധ്യ, അവിചാരിതമായി കണ്ടുമു�
ട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കവിത രൂപെപ്പടുത്തി, ‘ൈക�
തേപ്പാള േപാെല ചിരിച്ചു െകാണ്ടന്തികത്താരു്—
നീ!’

പിന്നീടു് കവിത, ഒട്ടും ഏച്ചുെകട്ടാത്ത തീവ്രജീവിതാ�
ഭിലാഷവും ജീവിത നിേയാഗങ്ങളും കർമ്മൈവപ�
രീത്യങ്ങളും ‘െദെന്താരു ജീവിതമാണു് ’ എന്ന പിടി�
കിട്ടായ്മയുെമല്ലാം േചർന്നു് ഒരത്ഭുത സൗന്ദര്യശില്പ�
മായിത്തീരുകയാണു്. ഈ കവിതയിെല കഥാപാ�
ത്രങ്ങേളാടു് വിഷ്ണുമാഷിനു് യാെതാരു തരത്തിലുള്ള
ചാർച്ചയുമുണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല. ഫസ്റ്റ് േപർസൺ
നേരറ്റീവിലാണു് ആഖ്യാനെമങ്കിലും ആഖ്യാതാവു്
മാഷല്ലാതിരിക്കാനും തുല്യ സാദ്ധ്യതയുെണ്ടന്നു സാ�
രം. കാരണംഏതവസ്ഥെയയും വിഭാവനം െചയ്യാ�
നുള്ളത്രമാത്രം സൗന്ദര്യേബാധം മാഷുെട രൂപം
േപാെലത്തെന്ന മനസ്സിനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചരമ�
ക്കുറിപ്പു് എന്ന േപരിൽ മാഷുെട ഒരു കവിതയുണ്ടു്.
ആ ചരമക്കുറിപ്പു് ആെരക്കുറിെച്ചന്നതിനു് േകാൺ�
ക്രീറ്റായ ഒരു സൂചനയും കവിതയിലില്ല. എന്നാലതു
വളെര േപ്രാമിനന്റ് ആയ ആേരാ ആെണന്നതിനു�
ള്ള സൂചനകൾ സമൃദ്ധമാണു താനും. മാഷുമായും
മാഷുെട കവിതകളുമായും നിത്യചിര സഹവാസമു�
ണ്ടായിരുന്ന ആത്മാരാമേനാടു് ‘അതാരാവും’ എന്നു
ഞാൻ േചാദിക്കുകയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ  ‘അതങ്ങ�
െന ഒരാളുമല്ല, അതു് ആരുമാവാം’ എന്നു വിഷ്ണു മാ�
ഷ് തെന്ന അറ്റസ്റ്റ് െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണ�
കുമാേറട്ടെന്റ രസകരമായ മറുപടി. അേപ്പാഴാണു്
സമഗ്രത സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അേനക മാനദണ്ഡങ്ങ�
ളിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട ഒന്നാെണന്നു േബാധ്യെപ്പടുന്ന�
തു്. ഇവിെട പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ജീവിതസമഗ്രതയാ�
ണു്. ഈ സമഗ്രതയാണു് പരിണാമസങ്കീർത്തനം
േപാലുള്ള കവിതകളുെട ഊർജ്ജം.

കവിത ക്രാഫ്റ്റിെന്റ കലയാണു്. മുളെപാട്ടുന്ന  ഒരാൽ�
വിത്തിൽ അതിെന്റ അവസാനെത്ത േവരുപടലവും
ഉണങ്ങി വരണ്ടു േപാകുന്നതുവെര അതിൽ വിരിയാ�
നിരിക്കുന്ന ശതേകാടി ദലങ്ങളുെടയും ശാേഖാപശാ�
ഖകളുെടയും വിസ്തൃത ചരിത്രം സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മാർത്ഥ�
ത്തിൽ കുറിച്ചുെവച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു േപാെല എഴുതെപ്പ�
ടുന്ന കവിതയുെട ആദ്യപദത്തിൽ അതിെന്റ പൂർണ്ണ�
രൂപം അവ്യക്തമായി തെന്ന പടം വിരിക്കും എന്നു
മികച്ച ഏെതാരു കവിതയുെട വായനയും അനുഭവി�
പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അത്തരത്തിെലാരത്ഭുത രചനയാണു്
പരിണാമ സങ്കീർത്തനം.

പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അവ നൽകുന്ന അഞ്ചു് ഇന്ദ്രിയാനു�
ഭവങ്ങൾ. ഈ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട ഭൂതപ്രതല�
ങ്ങളിലൂെട െതാട്ടനുഭവിപ്പിച്ചും രുചിപ്പിച്ചും ദൃശ്യെപ്പടു�
ത്തിയും നാദാനുഭവങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിപ്പിച്ചും ഗന്ധ�
പരിസരങ്ങളിേലക്കു വലിെച്ചറിഞ്ഞും വാക്കു് നൃത്തം
െചയ്തു നീങ്ങുന്ന കവിതയാണു് പരിണാമ സങ്കീർ�
ത്തനം. ‘േഹ, ഗന്ധേമാഹിനീ ധരിത്രീ’ എന്നു ഭൂമി�
െയ സംേബാധന െചയ്തു് കവിതയാരംഭിയ്ക്കുന്നു. ഈ
സംേബാധനയിേലക്കു പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
വായന കാവ്യലക്ഷ്യം കുറിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, േന�
രേത്ത പറഞ്ഞ സുശിക്ഷിതനായ, കാളിദാസീയ�
മായ കാവ്യേലാകേത്താടു് മനസ്സങ്കല്പ പ്രണയമു�
ള്ള ഒരു വായനക്കാരെന്റ ഉള്ളു പിടയാൻ പാക�
ത്തിലാണു് ആ സംേബാധനെയന്നു് മനസ്സിലാ�
ക്കണം. ഭൂമി ഗന്ധെത്ത പ്രദാനം െചയ്യുന്നു എന്നു
സങ്കല്പം. ഈെയാരു സങ്കല്പെത്ത, ഗന്ധേമാഹി�
നിയായ ധരിത്രീവിേശഷെത്ത എവിെടെയവിെട�
െച്ചന്നു് അടയാളെപ്പടുത്തും എന്നു വായന പരിഭ്ര�
മിക്കും. എന്നാൽ ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ലാെത ‘പുലർമ�
ഞ്ഞത്തു് കാളും കരിമ്പുവയലിൻ പുകമണം’ എന്നു്
അത്യപൂർവ്വവും എന്നാൽ ഭാവനാനിഷ്ഠവുമായ ഒരു
ഗന്ധത്തിേലക്കു കവിത വിരിയുന്നു. തുടർന്നു് നിത്യ�
സാധാരണങ്ങളായ എന്നാൽ േവണ്ടത്ര ആരുേട�
യും ശ്രദ്ധയിൽ വരാനിടയില്ലാത്ത, വിഭാവനാ േലാ�
കത്തു മാത്രം വിരിയുന്ന അേനകഗന്ധങ്ങളിലൂെട,
ഗന്ധം എന്ന വാക്കു് ഇവിെട എത്ര പരിമിതാർത്ഥം
ഉള്ളതാെണന്നു് അറിഞ്ഞു െകാണ്ടു തെന്ന, കവിത
േചതനയുെട ഭരണ ഭാരേമൽക്കുന്നു. ‘േഹ, രസത�
രംഗിത സമുദ്ര!’ എന്നും ‘േഹ, രൂപസുന്ദര ജ്വാലാപ�
രീത!’ എന്നും ‘േഹ, സുഖ സ്പർശന സമീര!’ എന്നും
‘േഹ, നാദ നിർമ്മല മഹാകാശ!’ എന്നും പരി�
ണാമ ക്രമത്തിെല ഗുണ പരിണാമങ്ങെള കവിത
ആദരം തികഞ്ഞു സംേബാധന െചയ്യുന്നു. തുടർ�
ന്നു് ഈ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങെള വായന അനുഭൂതീ
സാന്ദ്രമായി അനുഭവിക്കുന്നു. ആ കവിത വായിക്കു�
േമ്പാഴാണു് കവിതയിൽ  എത്രയനായാസമായിട്ടാ�
ണു്, ശില്പം െമനയും േപാെല പദഘടന മുേന്നാട്ടു
േപാവുന്നെതന്നറിയുന്നതു്.  അഞ്ചു തരം അനുഭവ�
ങ്ങെളയും നാം അവയുെട സമഗ്രതയിൽ അനുഭ�
വിക്കുന്നു. ഗന്ധങ്ങളുെട ഖണ്ഡത്തിൽ ‘കാമം വി�
യർക്കും മണം’ എെന്നാരു പ്രേയാഗം, രുചിയിൽ
‘വളയണിക്കയ്യിെലച്ചായ തൻ ചുടുരുചി’ എെന്നാ�
രു പ്രേയാഗം, രൂപത്തിെല ‘കുതി െകാള്ളുമാേവശ
ദൃഢമുഷ്ടി വടിവു് ’ എെന്നാരു പ്രേയാഗം, സ്പർശത്തി�
െല ‘െപാള്ളുന്ന െനറ്റിയിൽ തേലാടുന്ന േതാഴെന്റ
ൈകക്കുളുർമ്മ’ എെന്നാരു പ്രേയാഗം, നാദങ്ങ�
ളിൽ ‘ഉരുൾെപാട്ടി മലമുടികൾ ചിതറുന്ന നാദം’
എെന്നാരു പ്രേയാഗം! ഇവയിലൂെട കടന്നു േപാകു�
േമ്പാൾ, എൺപത്തിനാലിൽ ആദ്യമായി മാഷുെട
മുഖത്തു നിന്നു് ആ കവിത േകട്ടേപ്പാൾ അനുഭവിച്ച
അത്ര തെന്ന ഫ്രഷ്നസ് ഇേപ്പാഴും അനുഭവേവദ്യ�
മാവുന്നുണ്ടു്. വലിയ കവികളുെട രാജ്യഭാരത്തിെന്റ
കാലത്താണു് മെറ്റാരു വലിയ കവി അന്നും ഇന്നും
ഒരുപേക്ഷ, ഇനിയും നാേലാ അേഞ്ചാ പതിറ്റാണ്ടി�
നു േശഷവും ഇത്ര തെന്ന െവരിഫ്രഷ് ഫ്രം ദ ഫാം
എന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ രചനയടക്കം നൂ�
റുകണക്കിനു കവിതകൾ  എഴുതിയതു്. നരച്ച നി�
ലാവും നരച്ച ആകാശവും ആ കവിതയിൽ ആവർ�
ത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാഴും ജീവിതാസക്തിയുെട
ചംക്രമണത്തിനു ഭംഗം വന്നിരുന്നില്ല. മറവി അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ആ അർത്ഥത്തിൽ േരാഗമായിരുന്നില്ല,
കാമചാരിയായിരിക്കുേമ്പാഴും ജീവൻമുക്തെനേപ്പാ�
െല ആശയാഭിലാഷങ്ങെള ഒരു തടവറയ്ക്കുള്ളിലടച്ചു്
അതിേലക്കു കണ്ണു പായിച്ചിരുന്ന കാലപൂരുഷനു് മാ�
ത്രമറിയാമായിരുന്ന ഒളിച്ചുകളിയുെട മന്ത്രമായിരു�
ന്നു. ആ ഒളിച്ചിരിപ്പിൽ  ‘അേഹാ, ഉദഗ്ര രമണീയാ
പ്രഥ്വീ’ എന്നു് എത്ര വട്ടം ആ മനസ്സു് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാ�
വണം!
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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. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. പ്രഭാഷണ രംഗ�
ത്തു് സജീവമാണു്.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

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

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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