4.വവാക്കുകൾ സർഗതവാളങ്ങൾ
ജജീവവിതപരവിസരവവും അനുഭവങ്ങളുമവാണണ് കവവിതയവിലലേകണ് കവവിയയ എതവിച്ചതണ് .ജജീവവിതവാനുഭവങ്ങളവാണണ്
സവാഹവിതത്യതവിയന്റെ ഏറ്റവവും പ്രധവാന അസവുംസ്കൃത വസ.
കവാവത്യവും തനവിയലേതവിയ വഴവികളുയടെ വവവവിധത്യയതക്കുറവിച്ചണ് കവവി അദണ്ഭുതയപ്പെടുന. സർഗവാത്മകത,
സർഗവാത്മക രചന പ്രവചനങ്ങൾകണ് അതജീതമവാണണ്. പ്രവായലമവാ ലദശലമവാ കവാലേലമവാ സർഗവാത്മക
രചനകൾകണ് തടെസ്സമവാകുനവില. പവാലബവാ യനരൂദ ( ചവിലേവിയൻ കവവി)

അശശ്വലമധവും: വയലേവാർ രവാമവർമ. മുളങങ്കാടട് (കവവിത)
വയലേവാർ: ആലപ്പുഴ വയലങ്കാറവിൽ ജനവിച.പ്രതവിഭങ്കാധനനങ്കായ കവവി, ഗങ്കാനരചയവിതങ്കാവട്.കകരള സങ്കാഹവിതത്യ അകങ്കാദമവി അവങ്കാർഡട്, സവിനവിമ
നങ്കാടക ഗങ്കാനരചനകട് നവിരവധവി പുരസങ്കാരങ്ങൾ ലഭവിചവിട്ടുണട്.
 പ്രധവാന കൃതവികൾ: സർഗസസംഗഗീതസം, പങ്കാദമുദ്രകൾ, കകങ്കാന്തയസം പൂന്തലസം, മുളങങ്കാടട്, എനവിക്കു മരണമവില, ഒരു ജൂഡങ്കാസട്
ജനവിക്കുന, എകന്റെ മങ്കാകറങ്കാലവി കവവിതകൾ, കലത്യങ്കാണസസൗഗനവികസം, ആയവിഷ, പുരുഷങ്കാന്തരങ്ങളവിലൂകട ( യങ്കാതങ്കാവവിവരണസം)
 അശശ്വലമധവും: ദവിഗഗവിജയസം കനടവിയ കശേഷസം രങ്കാജങ്കാകനങ്കാർ നടതവിയവിരുന്ന ഒരു യങ്കാഗസം. കുതവിരയകട മസ്തകതവിൽ (കനറവി
ഉൾകപ്പെകടയള്ള ഭങ്കാഗസം) ജയപതസം ബനവിചട് യകഥേഷസം സഞ്ചരവികങ്കാൻ വവിടുന.അശേഗ രകവിതങ്കാവങ്കായവി രങ്കാജ തുലത്യനങ്കായ ഒരങ്കാളസം
ഒരു കചറു സസനത്യവസം കുതവിരകയ അനുഗമവിക്കുസം.കതവിരകയ തടയന്നവകര കൂടവി യദ്ധതവിൽ ജയവികണസം.
 അശശ്വഹൃദയവും: മകനങ്കാകവഗതവിൽ കുതവിരകയ നയവികങ്കാനുള്ള ഒരു മനസം.
 അനന്ത വവിസ്തൃതമങ്കായ പ്രപഞ്ചതവികല ഒരു ജഗീവവിവർഗസം മങ്കാതമങ്കായ മനുഷത്യകന്റെ അസങ്കാധങ്കാരണമങ്കായ
ശേകവിമഹതഗങ്ങകളക്കുറവിചട് അഭവിമങ്കാനകതങ്കാകട പങ്കാടവിയ കവവിയങ്കാണട് വയലങ്കാർ രങ്കാമവർമ.
 മനുഷത്യവസംശേസം വവിശേഗവവിജയസം കനടവിയതട് അവകന്റെയള്ളവിൽ ആദവിമകങ്കാലസം മുതൽ ജഗലവിച നവിന്ന അജയ്യമങ്കായ
സർഗകശേഷവിയവിലങ്കാകണന്നട് തകന്റെ കങ്കാവത്യങ്ങളവിലൂകട വയലങ്കാർ ഉദട്കഘങ്കാഷവിക്കുന. ആ കവവിതകളവിൽ ഏറവസം ശ്രകദ്ധയമങ്കായ
കവവിതയങ്കാണട് അശേഗകമധസം.
 മങ്കാനവരങ്കാശേവിയകട വളർചയവിൽ ഓകരങ്കാ ഘട്ടതവിലസം സർഗശേകവി എങ്ങകന പ്രകയങ്കാജനകപ്പെട്ടുകവൻ അശേഗകമധസം കൃതത്യമങ്കായവി
സൂചവിപ്പെവിക്കുന.
 മനുഷത്യങ്കാതഗീതമങ്കായ അത്ഭുതങ്ങളല, സജവ പ്രകൃതവിയവിൽ നവിന്നങ്കാർജവിച മനുഷത്യകശേഷവിയങ്കാണട് പ്രപഞ്ചകതയസം നകമയസം
മുകന്നങ്കാട്ടട് നയവിക്കുന്നകതന്നട് കവവി ഉറകക വവിളവിച പറയന.
 ചരവിതവസം മങ്കാനവവിക ദർശേനങ്ങളസം ഭങ്കാവവികയക്കുറവിചള്ള ശുഭപ്രതഗീകകളസം മനുഷത്യനവിലള്ള വവിശേഗങ്കാസവസം നവിറഞ്ഞ ഈ
കവവിത കരുത്തുറതങ്കാണട്.
 കരുതവികന്റെയസം അധവികങ്കാരതവികന്റെയസം പ്രതഗീകമങ്കായ യങ്കാഗങ്കാശേഗതവികന്റെ, മനുഷത്യ ശേകവിയകട യഗങ്ങളങ്കായള്ള വവിജയ
പ്രയങ്കാണമങ്കാണട് കങ്കാവത്യതവികന്റെ പ്രതവിപങ്കാദത്യസം. മനുഷത്യ ജനതവികന്റെ മഹതഗസം ഉൾകകങ്കാള്ളങ്കാനുസം അവനവകന്റെ സർഗകശേഷവികയ
സമൂഹ നനയകട മങ്കാർഗതവികലകട് തവിരവിചവവിടങ്കാനുസം കവവിത പ്രകചങ്കാദനമങ്കാകുന.
 കവവിതയവിയലേ അശശ്വവും: മനുഷത്യയന്റെ സർഗശകവിയുയടെ പ്രതജീകവും

 കവവിതയുയടെ ആശയവും :


●
➢

●

തൂലവികകട് പടവങ്കാളവികനകങ്കാൾ ശേകവിയണട്. ആശേയ പ്രചങ്കാരണതവിലൂകട കലങ്കാകകത പുതുകവി പണവിയന്നതവിൽ
സർഗസൃഷവികൾ വലവിയ പങ്കുവഹവിചവിട്ടുണട്.
ചരവിതകത പുനർനവിർമവിക്കുക, സസംസങ്കാരകത നവഗീകരവിക്കുക, എന്നവിങ്ങകന മഹതങ്കായ കർമങ്ങളങ്കാണട്
സങ്കാഹവിതത്യകങ്കാരനങ്കാരുസം അവരുകട കൃതവികളസം കചയ്യുന്നതട് എന്നട് വയലങ്കാർ അശേഗകമധസം എന്ന കവവിതയവിൽ അവതരവിപ്പെവിക്കുന.
ആരങ്കാണട് എകന്റെ കുതവിരകയ പവിടവിചകകട്ടു വങ്കാനുള്ളതട്? ആരങ്കാണട് കുതവിരയകട മങ്കാർഗസം മുടക്കുവങ്കാനുള്ളതട്? (എകന്റെ
സർഗശേകവിയങ്കാകുന്ന കുതവിരകയ ആരട് തടയസം?)
ദവിക്കുകകള ജയവിക്കുന്നതവിനങ്കായവി സർഗശേകവിയങ്കാകുന്ന കുതവിരകയ ഞങ്കാൻ വവിട്ടയക്കുന. പുതവിയ കങ്കാലതട് സർഗങ്കാത്മകതയകട
പുതവിയ അശേഗകമധമങ്കാണട് ഞങ്കാൻ എന്നട് കവവി പറയന. (മനുഷത്യകന്റെ സർഗശേകവിയവിൽ ഉറച വവിശേഗസവിക്കുന്ന കവവി
മനുഷത്യവസംശേസം വവിജയസം കനടവിയതട് അവകന്റെ സർഗകശേഷവിയവിലൂകടയങ്കാകണന്നട് പറയന). ശേവിരസ്സുയർതവി പങ്കായന്ന എകന്റെ
കുതവിരകയ, കചമ്പൻ കുതവിരകയ (വവിപ്ലവ സൂചന - കപങ്കാരങ്കാട്ട വഗീരത്യസം നവിറഞ്ഞ കവവിതകൾ) നവിങ്ങൾ കകണങ്കാ എനസം കവവി
കചങ്കാദവിക്കുന. അതവികന്റെ കണ്ണുകളവിൽ എന്തട് ഉകനഷമങ്കാണട്? എന്തട് ഉതങ്കാഹമങ്കാണട് അതവികന്റെ കങ്കാലകളവിൽ?
കകങ്കാടവികകങ്കാടവി മനുഷത്യജഗീവവിതകങ്കാലസം അഥേവങ്കാ പുരുഷങ്കാന്തരതവിൽ കൂടവി കനടവിയ ശേകവിയങ്കാണട് അതവിനുള്ളതട് .( എഴുതവികന്റെ,
സർഗശേകവിയകട അശേഗകമധസം കങ്കാലങ്കാതഗീതമങ്കായവി കലങ്കാകതട് സസംഭവവിചകകങ്കാണവിരവിക്കുന.). പ്രകൃതവികയങ്കാടട് മലവിട്ടട് (കപങ്കാരുതവി )
വവിജയസം കനടവിയതങ്കാണതവികന്റെ നനകൾ ( പ്രകൃതവികയങ്കാടു കപങ്കാരുതവി നങ്കാഗരവികത പടുത്തുയർതവിയതട്). പഗീലവി
വവിരവിചവിളകവിയങ്കാടുന്ന മയവിലവികന്റെ തനമല, മനമല അശേഗകമധതവികന്റെ, സർഗങ്കാത്മകതയകട സങ്കാസംസങ്കാരവിക മണ്ഡലസം എന്നട്

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

വയലങ്കാർ ഉദട്കഘങ്കാഷവിക്കുന..
കകങ്കാടവികകങ്കാടവി ശേതങ്കാബട് ദങ്ങൾ ആ മുമ്പട് കങ്കാടവിനുള്ളവിൽ കവചട് എകന്റെ പ്രപവിതങ്കാമഹർ (മുതച്ഛകന്റെ അച്ഛൻ ) കണതങ്കാണഗീ
കുതവിരകയ (സർഗശേകവികയ). കങ്കാട്ടു പുൽതണട് നൽകവിയങ്കാണട് മുതശവിമങ്കാർ അതവികന വളർതവിയതട്. കങ്കാട്ടുകചങ്കാലകൾ
പങ്കാടവിയ പങ്കാട്ടുകൾ (കങ്കാട്ടുകചങ്കാലകളകട ഒഴുകവികന്റെ തങ്കാളസം) ഏറ്റു പങ്കാടവി പഠവിചവരങ്കാണട് എകന്റെ മുതശവിമങ്കാർ.
ഇന്നലകത ചരവിതസം മയങ്ങുന്ന മണവിലൂകട യങ്കാഗങ്കാശേഗസം കുതവിച പങ്കാഞ്ഞകപ്പെങ്കാൾ അതവികന്റെ കുളമ്പടവികൾ എതകയത
ശേവകുടഗീരങ്ങളവിൽ നൃതമങ്കാടവിയവിട്ടുണട്.(യദ്ധകഥേകൾ ഒരു കങ്കാലതട് സങ്കാഹവിതത്യ വവിഷയമങ്കായവിരുന - വഗീരങ്കാരങ്കാധന
പ്രധങ്കാനങ്ങളങ്കായ ഇതരസം രചനകൾ സർഗശേകവിയകട പ്രഹരകമറട് തകർന്നട് വഗീണതട് സൂചന. സങ്കാഹവിതത്യതവിൽ നവിന്നട്
പ്രകചങ്കാദനസം ഉൾകകങ്കാണട് രങ്കാജങ്കാകനങ്കാരുകട ദുർഭരണതവികനതവികര ജനങ്ങൾ കപങ്കാരങ്കാടവിയതവികന്റെ സമരവഗീരത്യവസം സൂചന)
പ്രതങ്കാപതവിൽ അഹങരവിചവിരുന്ന കകങ്കാട്ട - കകങ്കാതളങ്ങകള ( കകങ്കാട്ടയകട മുകളവിലള്ള കവടവിപ്പെഴുതട് ) പവിന്നവിടുന്ന യങ്കാതയവിൽ,
രങ്കാജ ചവിഹ്നങ്ങളങ്കായ നവിരവധവി കവൺകകങ്കാറക്കുടകളസം(മുതണവിക്കുണുകളസം) കചകങങ്കാലകളസം കുതവിരയകട കുളമ്പടവികയറ്റു വഗീണു
കപങ്കായവിരവിക്കുന.
കുഞ്ചവികരങ്കാമങ്ങൾ തുള്ളവിചട്ത്തുള്ളവിചട് സഞ്ചരവിച ഈ കചമ്പൻ കുതവിരകയ പണട് സദവസം കടവിഞ്ഞങ്കാണുമങ്കായവി വന്നട് സവങ്കാരവികട്
ഇറങ്ങുവങ്കാനങ്കായവി കകങ്കാണ്ടുകപങ്കായവി.( സദവ സ്തുതവിപരമങ്കായ ആദത്യകങ്കാലസങ്കാഹവിതത്യകത, സർഗശേകവികയ സൂചവിപ്പെവിക്കുന.കദവതങ്കാ സ്തുതവിഗഗീതങ്ങളങ്കായ കസ്തങ്കാത കവവിതകൾ, കങ്കാവത്യങ്ങൾ - സൂചന).രങ്കാജങ്കാധവികങ്കാരതവിൽ മദവിച സസനത്യങ്ങൾ
യങ്കാഗങ്കാശേഗവമങ്കായവി പടപ്പെങ്കാളയങ്ങളവിൽ വന നവിന.
കവദതതഗമറവിയന്നവർ കയങ്കാഗദണ്ഡവിൽ കുതവിരകയ തളയ്ക്കുവങ്കാനങ്കായവി വന. പസൗകരങ്കാഹവിതത്യതവികന്റെ സകകലങ്കാതുകകപ്പെട്ട
സങ്കാഹവിതത്യസം -കവദങ്ങളസം ഉപനവിഷത്തുകളസം അടങ്ങുന്ന സവദവിക സങ്കാഹവിതത്യകതക്കുറവിചള്ള സൂചന.)
എകന്റെ പൂർവവികരങ്കാകകട്ട മകനങ്കാ കവഗതവിൽ കുതവിരകയ തളയ്ക്കുന്നതവിനുള്ള മനസം (അശേഗഹൃദയജ്ഞർ ) അറവിയന്നവരുസം
വവിശേഗവവിജയവികളമങ്കായവിരുന, കലങ്കാകകത ജയവിചവരങ്കായവിരുന. യഗഗങ്കായകരങ്കായ അവർ യദ്ധസം കചയട് കുതവിരകയ
വഗീകണടുത്തു. സർഗശേകവികയ വഗീകണടുത്തു.
മണവിൽ നവിനസം ജയവിച അവർ മണവികന കപങ്കാന്നണവിയവിച സസംസങ്കാര ശേവിൽപ്പെവികളങ്കാണട് . (ആദവിമയഗതവിൽ നവിന്നട് കങ്കാർഷവിക
സസംസങ്കാകങ്കാരതവികലക്കുള്ള വളർച ) കകങ്കാട്ടങ്കാരങ്ങളവിലസം കദവങ്കാലയങ്ങളവിലസം തതഗചവിന്തങ്കാമണ്ഡലങ്ങളവിലസം മങ്കാതസം ഒരുങ്ങവിയ
സങ്കാഹവിതത്യകത കവവിയകട പൂർവവികർ കപങ്കാരങ്കാടവി വഗീകണടുത്തു. സങ്കാഹവിതത്യകത സങ്കാധങ്കാരണകങ്കാരവികലകട് എതവിക്കുകയസം
ഭൂമവിയവികല ജഗീവവിതസം നവഗീകരവിക്കുകയസം കചയവരങ്കാണട് കവവിയകട പൂർവവികർ. മണവികന കപങ്കാന്നണവിയവിക്കുന്നവരുകട,
അധഗങ്കാനതവികന്റെ മഹതഗസം പങ്കാടവി പുകഴ്ത്തുന്നവരുകടതങ്കാകവി സങ്കാഹവിതത്യകത മങ്കാറവി.
എന്നവിൽ നങ്കാടട് ഉണർന്നകപ്പെങ്കാൾ, എന്നവിൽ സങ്കാമൂഹത്യകബങ്കാധസം ഉടകലടുതകപ്പെങ്കാൾ ഞങ്കാൻ അവരവിൽ നവിന്നട് കനടവിയതങ്കാണട് ഈ
കതവിരകയ. ഞങ്കാൻ ഈ യഗതവികന്റെ സങ്കാമൂഹത്യശേകവിയങ്കാണട്. എകന്റെ സചതനത്യ രശവികൾ (ശേകവി) ഒരവികലസം മങ്കായകയവില.
നവയഗ സസംസങ്കാരതവികന്റെ വവിധങ്കാതങ്കാകളങ്കായ അധഗങ്കാനവർഗതവികന്റെ സകയവിൽ നവിന്നങ്കാന്നട് കവവി കവവിതകയ ഏറ്റുവങ്കാങ്ങവിയതട് .
ഞങ്കാൻ ഈശേഗരകനങ്കാ മങ്കാനവികകനങ്കാ അല. അമങ്കാനുഷവിക ശേകവി, മഹതഗസം ഇകതങ്കാനസം കവവി ആഗ്രഹവിക്കുന്നവില. പചയങ്കായ
മനുഷത്യകന്റെ കരുത്തുസം കർമവഗീരത്യവമങ്കാണട് കവവിയകട സകമുതൽ.പചയങ്കായ മനുഷത്യരവികല ദയ, ആർദ്രത, സഹങ്കാനുഭൂതവി,
കരുതട്, മുതലങ്കായവ കവവി ആഗ്രഹവിക്കുന. (പചമണവിൻ മനുഷത്യതഗമങ്കാണട് ഞങ്കാൻ ). അധഗങ്കാനതവികന്റെ മഹതഗസം
പങ്കാടവിപുകഴ്ത്തുന്നതുസം മനുഷത്യകന്റെ അജയ്യതകയ വങ്കാഴ്ത്തുന്നതുമങ്കായ തകന്റെ കവവിത ഇനവിയസം വങ്കായവികകപ്പെകടണതുണട്.സർഗശേകവി,
സങ്കാഹവിതത്യസം ഇനവിയസം ഒരുപങ്കാടട് മുകന്നകറണതുകണന്നട് കവവി ഉറച പറയന.
ദവിഗഗവിനയതവിനങ്കായവി ഞങ്കാൻ സർഗശേകവിയങ്കാവന്ന കുതവിരകയ വവിട്ടയക്കുകയങ്കാണട് . ആരങ്കാണട് ഈ കതവിരകയ കകട്ടുവങ്കാൻ,
മങ്കാർഗസം തടയവങ്കാൻ ഉള്ളതട് എന്നട് കവവി കചങ്കാദവിക്കുന.
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