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വി. െക. നാരായണെനപറ്റി പി. രാമൻ
മലയാള കവിതയിൽ ഭാഷാപരമാ
യും പ്രേമയപരമായും വലിയ മാ
റ്റങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട കവിയാണ്
വി. െക. നാരായണൻ. 1970-കളുെട തു
ടക്കത്തിൽ നമ്മുെട ആധുനികതയുെട
െപാതുവഴികളിൽ നിന്നു മാറി സാധാ
രണ മനുഷ്യരുെട സംസാരഭാഷയിൽ
നിന്ന് മുളപ്പിെച്ചടുത്ത മുന കൂർത്ത ഗദ്യവും താളെക്കട്ടുകളും
െകാണ്ട് ഇേദ്ദഹെമഴുതിയ കവിതക്ക് അന്ന് സ്വീകാര്യത
ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അഭിമാനേത്താെട ജീവിക്കാൻ േവ
ണ്ടിയുള്ള െപാരുതലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു കവിത. ഉപ
രിവർഗ്ഗ പാർലെമന്ററി വ്യാേമാഹങ്ങളിൽ കരുവാക്കെപ്പടു
ന്ന അടിസ്ഥാനമനുഷ്യെന്റ സഹനവും പ്രതിേരാധവും ഈ
കവിയുെട മുഖ്യ പ്രേമയമായിരുന്നു. ദളിത് കവിത എന്ന
പരികല്പനെയ എഴുപതുകളുെട തുടക്കത്തിൽ തെന്ന സ്വ
ന്തം കവിതയിലൂെട പ്രബലെപ്പടുത്തി, ഇേദ്ദഹം. മറാത്തി
ദലിത് കവിതകൾ അക്കാലേത്ത അേദ്ദഹം മലയാളത്തി
േലയ്ക്കു പരിഭാഷെപ്പടുത്തി. എല്ലാത്തരം പ്രേമയങ്ങളിേലയ്ക്കും
തെന്റ കവിതെയ അേദ്ദഹം പടർത്തുകയും െചയ്തു. ‘രതിവി
താനം’ േപാെല ൈലംഗികത വിഷയമാക്കുന്ന അപൂർവത
യുള്ള ഒരു കൃതി അേദ്ദഹെമഴുതി എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. കവി
എന്ന നിലയിൽ അർഹമായ അംഗീകാരം മരണം വെര
യും അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല.
1940-ൽ േകാട്ടയം ജില്ലയിെല ആറുമാനൂരിൽ ജനിച്ച വി. െക.

നാരായണൻ േകരള പബ്ളിക് റിേലഷൻസ് ഡയറക്ടറാ
യിരുന്നു. ആത്മായനം, രതിവിതാനം, ഏകലവ്യൻ ഞാൻ,
കറ എന്നിവ കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞവർഷം അന്ത
രിച്ചു.
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കമ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു:
നിനെക്കഴുത്തറിയാം
എഴുെതടാ ഖുണേമ
പാട്ടറിയാം
പാെടടാ കഴുേത
വരയറിയാം
വരെക്കടാ ഞവണീ
കുരയറിയാം
കുരെയ്ക്കടാ പട്ടീ
നിങ്ങൾ തുടർന്നു:
വാടാ
വിളിെയടാ
േപാടാ
നാടു നന്നാകെട്ടടാ
നിനെക്കന്തറിയാമതു
െചെയ്യടാ…
പാവം
പാവം ഞാൻ
പൂവിതൾ േപാെലാരു ഹൃദയം
ൈകകളിേലന്തിയിരുന്ന വിേധയൻ
എഴുതി
പാടി
വരച്ചു
കുരച്ചു
അതു െചയ്തു
ഇതു െചയ്തു
മേറ്റതു െചയ്തു
വിേമാചന സുന്ദര
സ്വപ്നം െനയ്തു.
യുഗാന്തര സംസ്കൃതി
െപയ്തു.
നിങ്ങൾ
ഇന്നും പുറകിൽ നിന്നും
എെന്നക്കുത്തിപ്പറയുന്നു:
നാടു നന്നാെക്കടാ
നീതാനേല്ലാ ബാദ്ധ്യസ്ഥൻ
നാടു നന്നാെക്കടാ…
ഞാൻ
ഇന്ന്
ഈ ഇന്നിൽ
എത്തിേയാരീ ഞാൻ
തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു
തിരിച്ചുരയ്ക്കുന്നു:
ആരാെരന്നറിയുേന്നൻ
നാേടെതന്നറിയുേന്നൻ
നമ്മൾ
ഞാനും നിങ്ങളുമല്ലേല്ലാ.
നമ്മുെട നാടും
നിങ്ങെട നാടും രണ്ടേല്ലാ.
ക്ഷുദ്രം
നിങ്ങെട നാടുതുലഞ്ഞീടാൻ
ഭദ്രം
നമ്മുെട നാടു പുലർന്നീടാൻ
ഈ മണ്ണു
ചവിട്ടയരച്ചു കുഴച്ചീ
കാലത്തിൻ
ചുമരുകൾ നീെള
എനിക്കു േതാന്നിയതുേപാെല
ഞാൻ
എഴുതും
പാടും
പറയും
െചയ്യും
ക
മ
1974

2
ജനായത്ത സംവാദം
അല്പം മുേമ്പ
നീട്ടിവിളിച്ചതു താങ്കെളയാവാം.
ആരാണ്?
ആെരന്നറിയുവെതങ്ങെന
േചരിക്കപ്പുറമേല്ലാ നിന്നത്
സ്വന്തം േപരു പറഞ്ഞതുമില്ല!
എന്നാലറിേവൻ
എെന്നേപ്പാെലാരു
േപരില്ലാത്ത…
േപരിെല്ലേന്നാ…?
ഇേല്ലയില്ല
ജനത്തിനു
സ്വന്തം േപരുെണ്ടങ്കിൽ
അവരുെട
അവരാൽ
അവർക്കുേവണ്ടി
ഭരണം
നിങ്ങൾ നടത്തുവെതങ്ങെന?
1978

3
കുഴി
തലയിൽ
തലയിൽ
തലയിൽത്തെന്ന
ഇവിെട
ഇവിെട
ഇവിെടപ്പൂണ്ടു കിടപ്പൂ
യന്ത്രം.
ഉറ്റവർ
ഉടയവർ
അയലത്തുള്ളവർ
ഇവരിെലാരുത്തൻ
(േപരു പറഞ്ഞാൽ
തീരുകയില്ലീ േദാഷം)
ഒേരാലത്തകിടിൽ
മഞ്ഞളു േതച്ചു ചുരുട്ടി
തലയിൽെക്കട്ടി
തലെവട്ടി
അതിട്ടിട്ടുണ്ടീ മണ്ണിൽ
കുഴി ഇവിെടക്കുഴി
ഇവിെടത്തെന്ന
അതുേവണ്ടിവിെട
ഇവിെട ഇവിെട ഇവിെട.
തലയിൽ
ഒരു പൂച്ചത്തലയിൽ
ഒരു കണ്ടൻപൂച്ചത്തലയിൽ
ഇരുളിൽ വളർന്ന
കരിമ്പൂച്ചത്തലയിൽ
െകാണ്ടിെകാളുത്തിെക്കാണ്ടിവിെടത്തി
പകലിൻ േചാര വടിച്ചുപുരട്ടി
പകയുെട പുകയിൽ
പൂഴ്ത്തിയതാെരന്നറിയാം
പിണിയാ,ളിന്നതു േപാെട്ട…
കുഴിക്കുക
വാഴേച്ചാട്ടിെല
എക്കലിൽനിന്നും
െപാക്കിെയടുക്കുക
കൂേടാത്രത്തിൻ
കൂരാെക്കാള്ളികൾ
കുരുതിക്കുെള്ളാരു
േകാഴി വരെട്ട
കുഴിക്കുക നിങ്ങൾ
െനല്ലിട െതറ്റാതിവിെടത്തെന്ന
കുഴിക്കുക
കുഴിയുെടയാഴം കൂട്ടുക
മുട്ടു മുഴുെക്കത്താഴുംവെരയും
കുഴിേതാണ്ടുക
കുഴിയിൽ
തപ്പുക, വിരകുക
വിരലിൽ
തലയുെട പൂടയുടക്കുെന്നങ്കിൽ
നിർത്തുക
കുഴിയിെലാഴിക്കാൻ കള്ളു വരെട്ട
കുഴിക്കുക നിങ്ങൾ
ബിലാത്തിെത്തങ്ങിൻ
െതേക്ക െചറ്റയിൽ നിന്നും
ഒരംഗുലമകെല
ഒരുേക്കാൽത്താത്തു കുഴിക്കുക
ദക്ഷിണ േവഗെമാരുക്കുക
നാലുപണത്തിൽ െവറ്റില െവച്ചു മടക്കുക
സന്തതിയറ്റു മുടിേഞ്ഞ േപാകും
നിങ്ങെട വംശം
അതിന്നും മുേമ്പ
മാന്തിെയടുക്കുക
കണ്ടൻ പൂച്ചത്തലയിെല
ഓലത്തകിടിെല
ഓം ഹ്രീം സ്വാഹ
കുഴിക്കുക
പുരയുെട ദിക്കുവിദിക്കുകൾേതാറും
ഉയർത്തുക
മുറ്റുമസൂയ വളർന്നു ഫലിച്ചതു
വിത്തായ് മാറിയ
ക്ഷുദ്രം
േപാരാ
കുഴിയിതു േപാരാ
േപാരുെമാരരയാൾ താഴ്ച
കുഴിക്കുക
കിട്ടുന്നില്ലവിേടലെസ്സങ്കിൽ
തക്കുറിേയാേരാന്നിേട്ടക്കാം ഞാൻ
അക്കുഴി േതാറും
ഗാർഹിക രക്ഷ
വരെട്ടയരിപ്പറ െനൽപ്പറ
പറയുക പിണിയാേള, നീ
എവിെടെയാളിച്ചൂ
ദുഷ്ടത െകട്ടിയ
നാഗെക്കട്ടുകൾ
കുഴിക്കുക
പുരയുെട ചുറ്റും
പുരയിടമാെക
ഒരാൾത്താഴ്ചയിൽ
അക്കുഴിെയാന്നിൽ നിന്നും
ഒരിക്കൽ
കുഴി ഒന്നായ്ത്തീരുമതിങ്കൽനിന്നുെമാരിക്കൽ
െപാക്കിെയടുക്കും ഞാനാ
ക്ഷുദ്രത്തിെന്റ
കറുത്ത തുരുമ്പുകൾ
നിങ്ങൾ കുഴിക്കുക
നിങ്ങൾ കുഴിക്കും കുഴിയിൽ
നിങ്ങളിറങ്ങുക
മുങ്ങുക
ഭീകര മന്ത്രത്തിെന്റ
കുരുക്കഴിയെട്ട
കുഴിക്കുക
നിങ്ങൾ കുഴിക്കും കുഴിയിൽ
നിങ്ങളിറങ്ങുക
നിങ്ങൾ കുഴിക്കുക
കുഴിയിലിറങ്ങുക
നിങ്ങൾ കുഴിക്കുക
കുഴിയിലിറങ്ങുക
നിങ്ങൾ കുഴിക്കുക
കുഴിയിലിറങ്ങുക
നിങ്ങൾ…
1970

□

പ്രതികരണങ്ങൾ
െക. ജി. എസ്സിെന്റ കവിതകൾ
◦ െക. ജി. എസ്സിെന്റ കവിതകൾ എന്നും പുതുതാണ്.
പലരും കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ്
െക. ജി. എസ്സ്. കവിതകൾ തുടങ്ങുന്നത്, പിെന്ന പ്ര
തീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടു േപാവുകയും—
മീൻ മുള്ളിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിേലയ്ക്കും പ്രണയത്തിേല
യ്ക്കുെമേന്ന േപാെല. െക. ജി. എസ്സിൽ വാക്കിെന്റ ഒരു
ആർക്കിേയാളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അയാൾ ഭാഷയിൽ കുഴിച്ചു
കുഴിച്ചു േപാകുന്നു വിസ്മയങ്ങളുമായി െപാന്തി വരുന്നു—
പമ്പാതീരത്തു നിന്ന് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിെല
ലാവാ നിർമ്മിത രത്നങ്ങൾ േപാെല. — സച്ചിദാനന്ദൻ
◦ എല്ലാം ഭദ്രം, മേനാഹരം. സേന്താഷം, അഭിമാനം,
നന്ദി.
സായാഹ്നയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കെട്ട. പ്രസാധനത്തിെല
സാധനയുെട അപൂർവ മഹിമ വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട.
— െക ജി എസ്, ബാംഗ്ലൂർ

േഫാൺ പതിപ്പുകൾ
◦ എെന്റ േപര് റാണി. UK-യിൽ നഴ്സാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ
േചരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു. പണ്ട് സ്കൂ
ളിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ സാഹിത്യരചനയിൽ സമ്മാന
ങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യവാരഫലം ഒെക്ക
ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചർച്ച െചയ്തിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ േജാ
ലി തിരക്കുമൂലം കുറഞ്ഞു േപായ വായനാശീലം തിരി
െക നൽകാൻ സഹായിച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പിനു വളെര നന്ദി.
— റാണി

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്േക്ടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.
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