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പ

ിമഘ ം പരിലസി
പാലാ വിതകൾ

പശ്ചിമഘട്ടത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം പാരി ിതിക
വീക്ഷണേത്താെട അേന്വഷിച്ച് പഠനേരഖകളാക്കി മാ ി
ചർച്ച െചയ്തുവരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. എന്നാൽ
ക്രാന്തദർശികളായ മലയാള കവികൾ ഈ
വനേമഖലയുെട സാംസ്കാരിക ഔന്നത്യം
സൗന്ദര്യസാരം ഒട്ടും േചാരാെത പകർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ േദ്ധയനാണ് യശ രീരനായ പാലാ
നാരായണൻനായർ.
േദശമഹിമക ം, േദശീയേബാധവും ആ
മലയാളെമാഴികളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ചിന്താധാരകളിൽ
പ്രകാശേഗാപുരം ഉയർത്താവുന്ന കവിതകളിൽ
ബിംബങ്ങളായി, ൈശലികളായി ഉപമകളായി സഹ്യൻ
എ ന്നു നിൽക്കുകയാണ്.

1

കവി െട വ

ിജീവിത

ിേല

്

േപരിെല ചനേപാെല േകാട്ടയെത്ത പാലായിലാണ്
ജനനം. പട്ടാളക്കാരനായും, അദ്ധ്യാപകനായും േജാലി
െചയ്തു. േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി െസക്രട്ടറിയും,
അദ്ധ്യക്ഷനും വെരയായി. ഒേട്ടെറ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും
അർഹനായി. ഗാന്ധിഭാരതം, ര്യഗായത്രി,
അമരേജ്യാതി, േകരളം വളരുന്നു എന്നിവയാണ് പ്രധാന
കൃതികൾ.
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പ്രവചന സ്വഭാവമു വരികളിലൂെട ആ ധ്വനികൾ
മുഴങ്ങുകയാണ് ഹരിതസംസ്കാരം ൈകവിടാെതാരു
േലാകെത്ത അത് ഭരിക്കുന്നു.
‘േകരളം വളരുന്നു പശ്ചിമഘട്ടങ്ങെള

േകറിയും കടന്നും െചന്നന്യമാം രാജ്യങ്ങളിൽ’
നമ്മുെട ശക്തിയും ബലവും ഇവിടുെത്ത പച്ചപ്പിെന്റ
ഈടുെവപ്പുകളിൽ നിന്നും ഉരുവെപ്പട്ടതാണ്. അതുമായി
എവിെടെച്ചന്നാലും വിജയം തെന്ന സംഭവിക്കും. നമ്മുെട
പൂക്ക ം, കതിരുക ം വിടർന്നു പരിലസിക്കും. പ്രകൃതി
അനുഗ്രഹിച്ച ഈ നാടിെന അടയാളെപ്പടുത്താൻ
കാവ്യശക്തി േവണ്ടത്ര േചർത്തിട്ടു ആ തൂലിക
നീങ്ങുകയാണ്, ലളിത ന്ദരപദങ്ങളിലൂെട, േകരളം
ഭാവഭംഗിേനടുന്നു രൂപലാവണ്യമണിയുന്നു.
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‘ഇവിെടപ്പിറക്കുന്ന കാട്ടുപുല്ലിനുമുണ്ട്

ഭൂവനം മയക്കുന്ന ചന്തവും

ഗന്ധവും’

ഈ അടി ാന ചിന്ത നമ്മുെട നാടിെന്റ തത്ത്വമാക്കാൻ
ഉപേയാഗിക്കുകയാണ് കവി. പ്രകൃതിഭംഗിക െട
നാടാണ് എന്ന അടി ാനേബാധമാണ് കവിതയിെല
ആന്തരികസത്ത. േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രം, വിേദശബന്ധം
എന്നിവെയ ഒതുക്കിപ്പറയാനും കവി മറക്കുന്നില്ല. ആ
അഭിമാനമാണ് േകരളീയരുെട കരുത്ത്.
‘

ഗന്ധത്തിന്നാളാൻ
പശ്ചിമഭൂേഗാളത്തിൻ
ദയം ഹരിച്ചിതു
മീമുനിപുത്രി
ചരിത്രം പിറന്നേത
യു േപാൽ വാണിജ്യ ീ
പരത്തും പതാകകൾ
വഞ്ചിയിൽ കിളർന്നാടി’
ഹരിത ീയുെട കളിവിളയാട്ടങ്ങൾ അരേങ്ങ ന്ന ഈ
ഭൂമിയിൽ അതു നിലനിർത്താനു ബാധ്യത
ചുമതലാേബാധമാേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േനാക്കൂ
ഇവിടുത്തുകാർക്കു ലഭിച്ച ശാദ്വലസമ്മാനങ്ങൾ
‘നദിതൻ പ്രവാഹങ്ങൾ

പർവ്വത സമാസങ്ങൾ
തി േമാഹന ധ്വനി
പൂരിത വിപിനങ്ങൾ
പു ിത തരുതലാ

ശയ്യകൾ ഹരിനീല
പു ൈശല രസാ
ലംകൃത നിപാനങ്ങൾ
വൃത്തേമദുരരീതി
മാധുരീഗുണങ്ങ
െമാത്തതാം മഹാകാവ്യം
േകരളമഹീേദശം.’
ഈ ൈജവനിധികൾ േശഖരിക്കെപ്പട്ട വിളഭൂമിയിൽ
നിന്നുയിർക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ, സാനുക്കൾ, പച്ചപ്പട്ടണിയിട്ട്
വായനയിലൂെട ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിൽ കവി
വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഋതുേഭദങ്ങ െട ഭാവപ്പകർച്ചയിൽ
സഹ്യൻ സമ്മാനിക്കുന്ന പാരിേതാഷികങ്ങൾ
ഏ വാങ്ങാൻ വായനക്കാെര കവി േപ്രരിപ്പിക്കുകയാണ്.
പ്രസക്തമായ തിരിച്ചറിവുകളിേലക്ക് കവി
അക്ഷരമാലയിൽ നക്ഷത്രങ്ങ െട േശാഭ
കടത്തിവിടുകയാണിവിെട.
‘േമദിനി ശരത്ക്കാലമലക്കി െവ പ്പിച്ച

േമഘവുമുടുത്തണിെപ്പാട്ടുമായ് നിൽക്കുംമാനം
തളിരും കുലക ം പച്ചിലച്ചാർത്തും ചൂടി
വളരും വളയിട്ട വ ികൾ വാ ം വാടം
പൂവിനാൽ ചിരിച്ചു ൈകകാട്ടിടും വൃക്ഷങ്ങൾക്കു
േമവിടാനുതകുന്ന സഹ്യപർവ്വതക്കൂട്ടം’
കടലിേലെക്കത്തുന്ന മഹാപ്രവാഹങ്ങൾ,
കാേ വാങ്ങുന്ന തീരങ്ങൾ, സമതലങ്ങൾ, ഇവിെട
ജീവിതങ്ങെള നൂ േമനിയാക്കാനുതകുന്ന സാധ്യതകൾ
ഏെറയുണ്ട്. അേത വാങ്ങാൻ,
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ആവാഹിച്ചുെകാണ്ടുേപാകാൻ എത്ര അന്യേദശക്കാർ
വന്നു. എന്നിട്ടും ക്ഷയിക്കാെത സമൃദ്ധികൾ േശഷിക്കുന്നു.
‘കണ്ടുകണ്ടാകൃ രായ് വന്നുേപാൽ പാശ്ചാത്യന്മാർ

പണ്ടുെതാട്ടറബികൾ കീറിയ വഴിച്ചാലിൽ
അങ്ങെന പറങ്കികൾ ലന്തരും പരന്ത്രീ
മാംഗേലയരും വന്നു നാൾക്കുനാൾ കുടിേയറി’

ഇെതാെക്കയായിട്ടും ക്ഷയിച്ചില്ല ഈ നാടിെന്റ
വിഭവങ്ങൾ, കാരണെമെന്തേന്നാ? ഇവിെട
െനടുേങ്കാട്ടയായി വൻ ൈജവ നിേക്ഷപങ്ങൾ നിലനിന്നു.
ഹിമവാെനക്കാൾ പഴക്കവും പ്രൗഢവുമായ ഗിരിേമഖല,
അതിൽ നിപതിച്ചു മുകിൽ വർഷധാരകൾ,
‘കാലവർഷത്തിൻ കരം

തട്ടിയ കരിമ്പാറ
േമെല മദജലം
വാർന്നുവാർെന്നാ കുന്നു.’
ഇേത വാങ്ങി കരുത്താർജ്ജിച്ച് സഹ്യനിൽ
ആേരാഗ്യ ീമാന്മാർ പലതുണ്ടായി.
‘തമ്പകം േതക്കും

േതമ്പാവീട്ടിയും കരിന്താളി
െചമ്പകമേശാകവും
േചർന്നതാം കനങ്ങളാൽ
കുയിലും കൂമൻനത്തുമുപ്പനും േവഴാമ്പലും
മയിലും ൈമനാകങ്ങ ം
തങ്ങിയ മരങ്ങളാൽ

കലയും മാനും േപാത്തും പന്നിയും കരടിയും
പുലിയും ശാർദ്ദൂലവും തിങ്ങിയ തടങ്ങളിൽ
മുതുവാൻ പണിയനും മന്നാനുമരയനും
കുറവൻ നായാടിയും വാണിടും വനങ്ങളാൽ
മലയും മലയാളനാടിെന പുലർത്തുന്ന
നിലയം വേനാല്പന്ന വലയം ലസിക്കുന്നു
അത്രേമലുയരുന്ന േമഘങ്ങൾ േപാലുംവന്നീ
യദ്രിരാജനു ശിേരാഭൂഷണമാക്കാറിേല്ല ?
പമ്പയും െപരിയാ ം ഭാരതപ്പുഴയുമായമ്പതിൽപരം നദികന്യകൾക്കാലംബേമ
ധന്യമായ് തീർന്നൂതവ ജീവിതം മഹീധ്രേമ
കന്യകാ േഗാകർണ്ണാന്ത േകരള പ്രകാരേമ!’
എന്നീ വരികളിൽ േകരളപ്രകൃതിെയ വാ കയാണ്.
ഇങ്ങെന പുക ിയ കവി ഇന്നുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
എന്തായിരിക്കും ആ ഭാവനയിൽ വിടരുക? കല്പനകളിൽ
എന്തുനിറമാണുണ്ടാകുക? നാടിെന്റ ന ങ്ങളിൽ
മനംെനാന്തു പാടാനാകാെതയാകിേല്ല? പ്രളയം,
കാലാവ ാദുരന്തങ്ങൾ, ഭൂവിനിേയാഗത്തിെല
താളപ്പിഴകൾ, മലിനീകരണങ്ങൾ, കേയ്യ ങ്ങൾ മഹാൈപതൃകങ്ങൾ ന മാക്കി നാം നമ്മിൽ നിന്നും
അന്യമായി വരുന്നു. നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെല
മൂല്യച്യുതി പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളായി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ിക്കുന്നു. കവിതകളിൽ ആയിരുന്ന സഹ്യെന്റ
ആേരാഗ്യം ക്ഷയിച്ച സമകാലിക കാ കളിൽ നാം
അമ്പരക്കുന്നു. ‘േകരളം വളരുന്നു’ എന്ന
ആഹ്വാനത്തിെന്റ പിറേകാട്ടടിയുെട കാ കൾ ആെരയും
േവദനിപ്പിക്കുന്നു. ഗൃഹാതുരതക െട പഴമ്പാട്ടുകൾ
മാത്രമായി കവിത മാ ംമുെമ്പ േശഷിച്ച സമയെത്ത

2. പശ്ചിമഘട്ടെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കാവ്യധാര

വീെണ്ടടുക്കാം, വിനിേയാഗിക്കാം.
അന്യമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന വംശജാതിക െട
നിലനിൽപ്പിനുേവണ്ടി, വരുംതലമുറകൾക്കുേവണ്ടി
കവിയുെട കാല്പാടുകെള കെണ്ടടുക്കാം.
⋆

⋆

⋆

വി.യു. രാധാകൃ ൻ

ഹയർെസക്കന്ററി ളിൽ സസ്യശാ അദ്ധ്യാപകനും
ഫ്രീലാൻസ് എ ത്തുകാരനുമാണ് േലഖകൻ.
അരണ്യം മാസികയുെട 2020 ജൂൺ മാസെത്ത
ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േലഖനമാണിത്
(അനുമതിേയാെട പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്).

