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 എെന്റ ചങ്ങമ്പുഴ

ചങ്ങമ്പുഴ മരിച്ചതിനുേശഷം ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാ�
നമായി ആേലാചിച്ച പ്രശ്നം, സ്വേത കവിതഭ്രമക്കാ�
രനല്ലാത്ത എനിക്കു് ആ കവി എന്തായിരുന്നുെവ�
ന്നതാണു്. ഒന്നാമതായി എനിക്കു േബാധ്യെപ്പട്ടതു്
അേദ്ദഹമാണു് എെന്നെക്കാണ്ടു് ആദ്യമായി കവിത
വായിപ്പിച്ചെതന്നേത്ര. അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ജന�
കീയകവി’പ്പട്ടത്തിനു് ഒരു അധികാരപത്രമാേണാ
എെന്നനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. പേക്ഷ, ഒന്നു തീർച്ച�
യാണു്; എെന്നേപ്പാെല അേനകായിരം മനുഷ്യെര
കവിത വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചതു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാന്ത്രികത്തൂലികയാണു്. ഏതാ�
നും ചിലെരെക്കാണ്ടു് കവിത എഴുതിച്ചതും ആ മഹ�
നീയ േതജസ്സായിരുന്നുെവന്നാണു് എനിക്കു േതാ�
ന്നുന്നതു്. ഇതു് എെന്നങ്കിലും അംഗീകൃതമാകുേമാ,
എേന്താ?

ചങ്ങമ്പുഴ

അടുത്തതായി എനി�
േക്കാർമ്മവന്നതു് ആ മനു�
ഷ്യെന്റ രണ്ടു് സ്വഭാവ ഗു�
ണങ്ങളാണു്: മറ്റു സാഹി�
ത്യകാരന്മാെര ഇടിച്ചുതാ�
ഴ്ത്താെതതെന്ന പറയാം,
മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സാ�
ഹിത്യകാരൻ ചങ്ങമ്പുഴ�

യായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത അല്പെമങ്കിലും തീണ്ടാ�
ത്ത ഒരു കുറവായിരുന്നു അല്പമനഃസ്ഥിതി. വിശാ�
ലമായ ആ ഹൃദയത്തിനു് ഒന്നും മറച്ചുെവയ്ക്കാനുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് സത്യം പറയുക എന്ന�
തു് ഒരു െവറും പതിവു് മാത്രമായിരുന്നു. ഇതു് ഇത്ര
െപാക്കിപ്പറയാൻ മാത്രമുേണ്ടാ എന്നു് സംശയിേക്ക�
ണ്ട കാര്യമില്ല. സാഹിത്യകാരന്മാരുെടയും രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തകന്മാരുെടയും അടുത്ത പരിചയംെവച്ചു�
െകാണ്ടു് നിരാശേയാെട പറഞ്ഞു േപാകുന്നതാണു്,
ക്ഷമിക്കുക. മാർക്സിസം വരയ്ക്കു െതറ്റാെത പദ്യത്തി�
െലഴുതുന്ന ഒരു നുണയെനക്കാളും സത്യസന്ധത
നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയെത്ത ഞാെനന്നും ബഹുമാനി�
ക്കും. ഒന്നാമെത്തയാൾ ഒരിക്കലും നന്നാവുകയി�
ല്ല. രണ്ടാമേത്തയാൾ… അേത, അയാൾ ശരിയായ
മാർക്സിസത്തിെലത്തുവാൻ കാലം മാത്രേമ േവണ്ടു.
ചങ്ങമ്പുഴയുെട ധീരതയും പ്രേത്യകം എെന്ന ആകർ�
ഷിച്ചിരുന്നു. േസവപിടിക്കൽ (അതു് വളെരവലിയ
ആളുകൾക്കുേപാലും പതിവുണ്ടേല്ലാ) കണ്ടുമുഷിഞ്ഞ
എനിക്കു ചങ്ങമ്പുഴ ഒരു മരുപ്പച്ചയായിരുന്നു. ഒന്നി�
നും ആേരയും കൂസാത്ത ആ മനുഷ്യൻ െതറ്റിയാലും
എനിക്കു് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും. അേദ്ദഹെത്ത ഇട�
തുപക്ഷക്കാരും വലതുപക്ഷക്കാരും േദ്രാഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്
(ഞാൻ വിമർശനത്തിെന്റ കാര്യമല്ല പറയുന്നതു് ).
പേക്ഷ, അവെയല്ലാം ധീരമായി െചറുത്തു നിറുത്തു�
ന്ന ആ നെട്ടല്ലിനു കൂപ്പുൈക സമർപ്പിക്കാെത നി�
വൃത്തിയില്ല. ചങ്ങമ്പുഴെയ സഹായിക്കാൻ േവണ്ടി�
യല്ല ഞാനിെതാന്നും എഴുതുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു
നിവർന്നുനില്ക്കാൻ ഒരു ഊന്നുവടിയുെട സഹായം
ആവശ്യമില്ല. േപാെരങ്കിൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപാവു�
കയും െചയ്തു. പേക്ഷ, ഇനിയും േലാകത്തിൽ മനു�
ഷ്യർ േശഷിച്ചിട്ടുണ്ടെല്ലാ; അവെരെയങ്കിലും ഇങ്ങ�
െന പീഡിപ്പിച്ചു് െകാല്ലാതിരിക്കാൻേവണ്ടിമാത്രം
എഴുതുകയാണു്.

പേക്ഷ, ഇതുെകാെണ്ടാന്നും കാര്യത്തിെന്റ കാത�
ലായില്ലേല്ലാ. ചങ്ങമ്പുഴ എനിെക്കന്തായിരുന്നുെവ�
ന്നാണു് ഞാൻ ആേലാചിക്കുന്നതു്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കവിതയുെട സംഗീതാത്മകത ഞാൻ മനസ്സിലാ�
ക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അതല്ല എനിക്കു പ്രധാനമായി
അേദ്ദഹേത്താടു ഹൃദയബന്ധമുണ്ടാക്കിയതു്. ചങ്ങ�
മ്പുഴക്കവിതകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പാ�
ടിയിട്ടില്ല. അതിനു നല്ല കാരണവുമുണ്ടു്: എനിക്കു
പാടാനറിഞ്ഞുകൂടാ. േവണെമങ്കിൽ ആെരങ്കിലും
പാടിേക്കൾപ്പിച്ചുതരണം. അതു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ�
ണു്. അതുമല്ല എെന്റ ചങ്ങമ്പുഴ പ്രതിപത്തിക്കു കാ�
രണം. ഞാൻ ഒരു സമത്വവാദിയാണു് (എല്ലാവരും
അതംഗീകരിക്കിെല്ലങ്കിലും ഞാനങ്ങെനയാണു വി�
ശ്വസിക്കുന്നതു് ). അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ�
ഴക്കുല, ഗളഹസ്തം, ചുെട്ടരിക്കുക മുതലായ കവിതക�
ളിെല വിപ്ലവസ്വഭാവം (എന്നു പറയാേമാ, എേന്താ)
െകാണ്ടായിരിക്കുേമാ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത ആദ�
രിക്കുന്നതു്? അെതല്ലാം നല്ല കവിതകൾതെന്ന.
മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ കൃതികളാ�
ണവ. പേക്ഷ, അവിെടയും കാര്യം നില്ക്കുന്നില്ല.

ഇനി പച്ചമലയാളത്തിെലഴുതിെയന്നതും നാേടാടി�
പ്പാട്ടുകൾ േതടിപ്പിടിച്ചു അവെയ അനുകരിച്ചു് കവി�
തെയഴുതി എന്നതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു േമന്മ�
യാണു്. ജനകീയകലയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള വാദം സാധാ�
രണയായി നാേടാടിപ്പാട്ടുകളിൽ െചെന്നത്താറുണ്ടു്
(അതു് ഒരു രൂപഭദ്രതാപ്രശ്നമാെണന്നു മറന്നിട്ടായി�
രിക്കാം). ഏതായാലും, അതുെകാണ്ടും ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു്
ഒരു മഹത്വം ആേരാപിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല.

അേത, ചങ്ങമ്പുഴെയ
ഞാൻ േസ്നഹിക്കുന്ന�
തു് അേദ്ദഹം ഒരു േപ്ര�
മഗായകനായതുെകാ�
ണ്ടാണു്. അേത, അതു
പറയാൻ എനിക്കു
നാണെമാന്നുമാകുന്നി�
ല്ല. സന്ന്യാസത്തിനു�
ള്ള പ്രായമാകാത്ത�
തുെകാണ്ടു് എനിക്കും
കുെറെയാെക്ക േപ്രമത്തിെന്റ േരാഗമുണ്ടു്. അതുമാ�
യി േയാജിക്കാത്തതാണു് എെന്റ മാർക്സിസെമങ്കിൽ
ഞാൻ ആ മാർക്സിസം താഴത്തിറക്കിെവയ്ക്കും. േപ്ര�
മം എത്രമാത്രം നിഷിദ്ധമാെണന്നു സമുദായം (ചില
ചിന്തക(?)ന്മാരും) മുദ്രയടിക്കുേന്നാ, അത്രയും ഉച്ച�
ത്തിൽ ഞാൻ േഘാഷിക്കും, ‘േസ്നഹമാണഖിലസാ�
രമൂഴിയിൽ’ എന്നു്. കുെറ നാളായി ഇതു തുറന്നുപറ�
േയണ്ട ആവശ്യം മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടു്. ഇതിൽ
ചങ്ങമ്പുഴ എന്തുെചയ്തു എന്നു് പരിേശാധിക്കുന്നതിനു
മുമ്പായിത്തെന്ന േപ്രമെത്തപ്പറ്റി ഈ മനുഷ്യവിേദ്വ�
ഷപരമായ ചിന്ത എങ്ങെനയുണ്ടായി എന്നു് അേന്വ�
ഷിേക്കണ്ടതാണു്.

േപ്രമത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ േകരളത്തിെന്റ പാരമ്പ�
ര്യം വളെരവൃത്തിെകട്ടതാണു്. േസാഷ്യലിസത്തിനു�
മുമ്പുള്ള സമുദായവ്യവസ്ഥകളിൽ സംസ്കാരം ഉപരി�
വർഗ്ഗങ്ങളുെട കുത്തകയാണേല്ലാ. നമ്മുെട ഉപരി�
വർഗ്ഗങ്ങളുെട കഥെയടുക്കുക. ഊണും കഴിഞ്ഞു ചൂ�
ട്ടും കത്തിച്ചു സംബന്ധത്തിനു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമ്പ്ര�
ദായം വളെരക്കാലമായി നിലനിന്നുവന്ന േകരള�
ത്തിൽ േപ്രമെമന്ന വികാരത്തിനു വളെര മുന്തിയ
പാരമ്പര്യെമാന്നുമുണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. ഈ
അഭിപ്രായം ഒരു ജനതെയ അടച്ചുപറയുന്നതു െതറ്റ�
േല്ല എന്നു േചാദിേച്ചയ്ക്കാം. അല്ല യഥാർത്ഥ േപ്രമം
താഴ്ന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെടയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്ക�
ണം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് നാേടാടിപ്പാട്ടുക�
ളിൽ അേനകം േപ്രമകഥകൾ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും,
ഉപരിവർഗ്ഗത്തിെന്റ സാഹിത്യത്തിൽ പച്ചെത്തറി�
യും (ചേന്ദ്രാത്സവം) രാമായണവും മാത്രം കാണുന്ന�
തു്. പേക്ഷ, സംസ്കാരം, പ്രേത്യകിച്ചും ലിഖിത സാ�
ഹിത്യം, ഉപരിവർഗ്ഗത്തിനു മാത്രമായിരുന്നു. അവർ
ഈ സംബന്ധരീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നട്ടുവ�
ളർത്തുകയും െചയ്തു. ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നു�
വന്ന നാം േവഷെമത്ര മാറിയാലും, െകാടി ഏതു പി�
ടിച്ചാലും. േപ്രമെത്ത അപഹസിക്കും അതിനു േവ�
ണെമങ്കിൽ താങ്ങുതൂണായി, മെറ്റാരിക്കലും ഉദ്ധരി�
ക്കാത്ത േഫ്രായിഡിെന്റ ഒരു വികൃതപ്പതിപ്പു വലി�
ച്ചിഴച്ചു െകാണ്ടുവരികയും െചയ്യും. അേപ്പാൾ േതാ�
ന്നും േപ്രമെത്തപ്പറ്റി പാടിയകവി പിന്തിരിപ്പനാണു്,
മേറ്റേച്ചരിയിലാണു്, ബൂർഷ്വായാണു് എെന്നാെക്ക.
ഈ വക ചവറിെനാെക്ക െതളിവായി േസാവിയറ്റു
സാഹിത്യം എടുത്തു പറയുന്നവരുമുണ്ടു്. ആ മാന്യ�
ന്മാർ േസാവിയറ്റു സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കു�
ന്നതിനു പകരം കുെറെയങ്കിലും അെതാന്നു വായി�
ച്ചിരുെന്നങ്കിൽ! ചങ്ങമ്പുഴ േപ്രമെത്തപ്പറ്റി പാടിെയ�
ങ്കിലും ഒരു മഹാകവിയാണു് എന്നല്ല പറേയണ്ടതു്;
ചങ്ങമ്പുഴ േപ്രമെത്തപ്പറ്റി പാടിയതുെകാണ്ടു് മഹാ�
കവിയായി എന്നാണു്.

ആരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ േപ്രമത്തിെനതിരാെണന്നു്—
അങ്ങെനെയാരു േചാദ്യമുണ്ടാകുെമന്നും അറിഞ്ഞു�
െകാണ്ടാണു് ഇത്രയും എഴുതിയതു്. ആ വാദഗതി
ഇങ്ങെനയാണു്: േപ്രമം ആയിെക്കാള്ളു; അതി�
നുേവണ്ടി തൂങ്ങി മരിേക്കണ്ട ആവശ്യമുേണ്ടാ? രമ�
ണൻ തുങ്ങിമരിച്ചിേല്ല? അതു് ഒരു ചീത്തപാഠമേല്ല
പഠിപ്പിക്കുന്നതു്? ഒന്നാമതായി, മാന്യേര, രമണൻ
ഒരു പഞ്ചതന്ത്രകഥയല്ല. അതിെന്റ അവസാന
ഉദ്ധരണിയിൽ ഒരു ഗുണപാഠം െവച്ചുെകട്ടിയിട്ടി�
ല്ല. അങ്ങെനയല്ല പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ
ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതി. രമണെനേപ്പാ�
െല േപ്രമൈനരാശ്യം സംഭവിക്കുന്നവർ എല്ലാം
തൂങ്ങിമരിച്ചുെകാള്ളണെമന്നു് ചങ്ങമ്പുഴ അതിൽ
ആവശ്യെപ്പടുന്നുെവന്നു് പുസ്തകം വായിച്ചവർ പറയു�
കയില്ല. ദാരിദ്ര്യം േപ്രമബന്ധെത്ത അറുത്തു മുറിക്കു�
ന്നതിേനാടും ചന്ദ്രികെയേപ്പാെല കാലുമാറുന്ന രീതി�
േയാടും പ്രതിേഷധിക്കുക മാത്രമാണു് വായനക്കാർ
െചയ്യുക. വായിക്കുന്നതു് ഒരു സ്ത്രീയാെണങ്കിൽ ചന്ദ്രി�
കയുെട െതറ്റു് ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചിട്ടു് സ്വന്തം േപ്ര�
മത്തിൽ കുേറക്കൂടി ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാൻ
പരിശ്രമിേച്ചക്കും. ഒരു പിതാവാെണങ്കിൽ സ്വന്തം
സന്താനങ്ങൾക്കും േപ്രമവികാരങ്ങളുെണ്ടന്നു് ഓർ�
മ്മിക്കും. കുേറക്കൂടി വിശാലതേയാെട പ്രവർത്തി�
ക്കും. ഇതിൽ കൂടുതെലാന്നും ‘രമണൻ’ െകാണ്ടു്
സാധിക്കാനില്ല. അതു് വലിയ ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ
വാദമാെണന്നു് വിശ്വസിക്കാനും പ്രയാസം. രണ്ടാ�
മതായി, രമണൻ വായിച്ചിട്ടു് ആരും തൂങ്ങിമരിച്ചതാ�
യിട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്നാമതായി, ഇടപ്പള്ളി
രാഘവൻപിള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ െചയ്തതിെനപ്പറ്റി�
യുള്ള കഥയാണു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. നാലാമതാ�
യി, ഒരുകാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതു് റിയലിസവും
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസവും രണ്ടാെണന്നതാണു്. റി�
യലിസം പരാജയപ്രസ്ഥാനമാണു്. വിപ്ലവത്തിനുമു�
മ്പു് സമുദായത്തിെന്റ അധഃപതിച്ച അവസ്ഥെയയാ�
ണതു് ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. അവിെട മർദ്ദനം കാണും,
നിരാശ കാണും, ആത്മഹത്യയും. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്
റിയലിസത്തിൽ മാത്രേമ ആശയുേടയും സൃഷ്ടിയു�
േടയും ഘടകങ്ങൾക്കു് എേപ്പാഴും പ്രാധാന്യം െകാ�
ടുക്കണെമന്നു് നിർബ്ബന്ധിക്കാവൂ. ആ പ്രസ്ഥാനമാ�
കെട്ട വിപ്ലവാനന്തരം ഉണ്ടാേവണ്ടതുമാണു്. യാ�
െതാരാശയും ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ
ആത്മഹത്യെചയ്യും. െറയിൻേബായിെല നായിക
ജർമ്മൻകാരെന്റ െവടിയുണ്ടേയറ്റിട്ടാെണങ്കിലും മര�
ണെത്ത സ്വാഗതംെചയ്യുകയാണു്. അല്ലാെത ആ
വീരവനിത എന്തുെചയ്യണമായിരുന്നു. േകാൺെവ�
ന്റിൽ േചരുകേയാ? ഇടപ്പള്ളിക്കു പണിെയാന്നുമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല മുടക്കാൻ. അേദ്ദഹത്തിനു് േലാകം
ശുന്യമായിേത്താന്നി. അേദ്ദഹം ആത്മഹത്യെചയ്തു.
അന്യനിൽനിന്നു് നമുക്കു് ലഭിക്കാനുള്ള ലാഭെത്ത�
മാത്രം ഗണിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്തവർ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് അതിനുള്ള അവകാശം അനുവദിച്ചുെകാ�
ടുക്കുകതെന്ന െചയ്യും. മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻേപാലും
അനുവാദമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥിതി പുേരാഗതിയാെണ�
ന്നു് ഞാൻ എണ്ണുന്നില്ല.

മാർക്സ്

ഇനിയുമുണ്ടു് വാദഗതി�
കൾ. േപ്രമത്തിനു് െതെറ്റാ�
ന്നുമില്ല. െസന്റിെമന്റലി�
സം െതറ്റാണു്. എന്താണു്
ഈ െസന്റിെമന്റലിസം
എെന്നനിക്കു് മനസ്സിലാ�
യിട്ടില്ല. അതിനു് എതിരാ�
യി ഓണസ്റ്റ് േമയ്റ്റിംഗ് 
(േനെരയുള്ള ഇണേചരൽ) എന്നാണു് കാണുന്ന�
തു്. അതുെകാണ്ടു് പ്രവൃത്തിരഹിതനായി സ്വപ്നംക�
ണ്ടു കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥെയയാണു് ഉേദ്ദശിച്ചിരിക്കു�
ന്നെതന്നു് വിചാരിക്കാം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
പാശ്ചാത്യരാജ്യത്തു് അപ്പറഞ്ഞതു് ശരിയാണു്. പടി�
ഞ്ഞാറുനിന്നു് ഒരാശയം അപ്പടി പിഴുെതടുത്തു് ഇവി�
െട െകാണ്ടുവന്നു് നട്ടാൽ തലതിരിഞ്ഞുേപാകും. കാ�
രണം, ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണു്. അവിെട േപ്രമം നിഷിദ്ധ�
മല്ല. ഏതാണ്ടു്, നൂറുശതമാനം വിവാഹങ്ങളും വധു�
വരന്മാർതെന്ന തീരുമാനിക്കത്തക്ക സ്വാതന്ത്ര്യമു�
ള്ള നാട്ടിൽ േപ്രമെത്തപ്പറ്റി ഉണ്ടായ ഒരഭിപ്രായം
ബഹുഭാര്യാത്വവും, സംബന്ധവും, കച്ചവടവിവാഹ�
വും മാത്രമുള്ള ഇവിെട എങ്ങെന അർത്ഥവത്താ�
കും? േപ്രമിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമിെല്ലന്നതു് ഒരു ജന�
കീയ പ്രശ്നമായിട്ടംഗീകരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല ജനങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളാണു്
േകരളത്തിലുള്ളെതന്നു േതാന്നും. അവിെട ഇതി�
െനാരു സമരമാവശ്യമില്ല. അവിെട രമണൻ എഴു�
േതണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇവിെടേയാ?

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ചങ്ങമ്പുഴ േപ്രമഗാനം പാടിയ�
തിെന വിമർശിക്കുന്നവർ അവരവരുെട തലതിരി�
ഞ്ഞ മാനസികപശ്ചാത്തലെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കുക
മാത്രമാണു് െചയ്യുന്നതു്. േപ്രമിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ�
മില്ലാത്ത ഒരു സമുദായവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസംതൃപ്തി േപ്രമെത്തത്ത�
െന്ന നിേഷധിക്കുന്നതിേലക്കാണു് കുെറ ദുർബ്ബല�
ഹൃദയങ്ങെള െകാണ്ടുേപായതു്. വലിയശക്തന്മാ�
െരന്നു നടിക്കുന്ന ചിലർ േചാദിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്: “േവെറ
െപണ്ണിേല്ല” എന്നു്. എന്നു പറഞ്ഞാൽ എേന്താ
ജന്തുശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഏർപ്പാടിൽക്കവിഞ്ഞു്
േപ്രമത്തിൽ ഒന്നും ഇെല്ലന്നർത്ഥം. ഈ ചിന്താഗ�
തിയും സ്വതന്ത്രമായ ൈലംഗികാനുഭവവും തമ്മിൽ
എത്ര അന്തരമുണ്ടു്. സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം ഒഴിച്ചാൽ�
തെന്ന എേന്താ ഒന്നുെണ്ടന്നു് വിചാരിക്കാെത കഴി�
വില്ല. െലനിൻ േറാസ ലക്സംബർഗിേനാടു് പറഞ്ഞ�
തു് വായിച്ചാൽമാത്രം േപാരാ; മാർക്സും െലനിനും
ഓേരാ െപണ്ണുങ്ങളുെട പുറേക നടന്ന കഥയും വാ�
യിക്കണം. അവർ തൂങ്ങിച്ചത്തിെല്ലങ്കിലും േപ്രമിച്ചു.
അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചതുമില്ല.

െലനിൻ

മാർക്സിനും െലനിനും േപ്ര�
മിക്കാെമങ്കിൽ േപ്രമെത്ത�
പ്പറ്റി കവിതെയഴുതിയ
ചങ്ങമ്പുഴ, അക്കാര്യംെകാ�
ണ്ടു പുേരാഗമനസംഘ�
ത്തിൽനിന്നു പുറംതള്ള�
െപ്പേടണ്ട ആവശ്യമില്ല.
േനേരമറിച്ചു “തിര്യക് സാ�
ധാരണമായ വികാരങ്ങൾ�
ക്കു് താളംെകാടുത്ത” ആ

കവിയാണു് മലയാളികളുെട മഹാകവി. േപ്രമിക്കു�
വാൻ െകാതിച്ചു്, ദാഹിച്ചു്, എന്നാൽ ബുദ്ധിപരമായ
ഭീരുത്വംെകാണ്ടു് േപ്രമിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടാെത
കഴിയുന്ന േകരളീയ യുവേലാകത്തിനു് ഉള്ളഴിഞ്ഞു
േസ്നഹിക്കാനുള്ള അവകാശം തീെറഴുതിെക്കാടുത്ത
ആധാരമാണു് ചങ്ങമ്പുഴയുെട രമണൻ. േപ്രമെത്ത
പുച്ഛിക്കുന്നവർക്കും, േപ്രമിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ�
ക്കുംേവണ്ടി ചങ്ങമ്പുഴ കവിതെയഴുതിയിട്ടില്ല. അവർ�
ക്കുേവണ്ടി ആരും കവിതെയഴുതിയിട്ടില്ല.

ചങ്ങമ്പുഴ േപ്രമഗാനം പാടിെയന്നതുമാത്രമല്ല അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േമലുള്ള കുറ്റം. ഈയിെട ചങ്ങമ്പുഴയുെട
ഒരു േപാസ്റ്റ് േമാർട്ടം റിേപ്പാർട്ടുകണ്ടു. മരണത്തി�
െന്റ കാരണം ബൂർഷ്വാക്കവിതെയന്ന േരാഗമാ�
ണേത്ര. തെന്റ കവിതകളിൽ മനുഷ്യൻ പുേരാഗ�
തിക്കുേവണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണെമന്നു് ആഹ്വാനം
െകാടുത്തതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം മരിച്ചുേപായ�
തു്. ചങ്ങമ്പുഴ ബൂർഷ്വയാണു്; അധഃപതനമാണു്,
എസ് േകപ്പിസമാണു് എെന്തല്ലാെമാെക്കയാണു്.
ഇപ്പറഞ്ഞെതല്ലാം മാർക്സിസമാെണന്നാണു െവയ്പു്.
ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയ്ക്കു പകരം െക.പി.ജി.യുെട നാൽ�
ക്കാലികൾ എഴുതണെമന്നാണു് വിവക്ഷെയങ്കിൽ
അതു മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങെനയുള്ള മനുഷ്യരുമു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, രണ്ടാമെത്ത ഇനം ആസ്വദിക്കാത്തവ�
െരല്ലാം ബൂർഷ്വയാെണന്നു വിധിെയഴുതിത്തള്ളരു�
െതന്നുമാത്രം.

േറാസ ലക്സംബർഗ്

ചങ്ങമ്പുഴയുെട മഹാപാ�
പങ്ങൾ ഇതുെകാെണ്ടാ�
ന്നും അവസാനിക്കുന്നി�
ല്ല: “വള്ളേത്താളിെന്റയും
സഞ്ജയെന്റയും ജനകീയ�
മായ േയാഗ്യത കാണാൻ
എന്തുെകാണ്ടു ചങ്ങമ്പുഴ�
യ്ക്കു സാധിക്കുന്നില്ല” എന്നു്
ഒരു വിമർശകൻ േചാദി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതാെണന്നു േതാന്നുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ െചയ്ത
ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം. എന്തുെകാേണ്ടാ ചങ്ങ�
മ്പുഴയ്ക്കു് അതു സാധിച്ചില്ല. ഇടത്തുനിന്നും വലത്തുനി�
ന്നും അടിയും െകാണ്ടു. വലത്തിെന്റ താേക്കാൽക്കാ�
രിൽനിന്നു് അതു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഇടതു�
പക്ഷത്തുനിന്നു് അതു പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഏതായാലും
സഞ്ജയനു “ജനകീയ”മുണ്ടു്. ചങ്ങമ്പുഴ ബൂർഷ്വായും.
മാന്യേര, പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി രക്തംെചാരിഞ്ഞ
സാധാരണജനങ്ങെളേയാർത്തു്, ദയവായി നിങ്ങ�
ളുെട മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ മാർക്സിസത്തിെന്റ െകാ�
മ്പിൽ തൂക്കിയിടാതിരിക്കുക.

ഇത്രെയാെക്ക ചങ്ങമ്പുഴെയപ്പറ്റി നന്നായിട്ടും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വിേരാധികെള എതിർത്തും പറഞ്ഞാൽ
എെന്തല്ലാം ഭൂകമ്പമാണാേവാ ഉണ്ടാവുക. കണ്ടുത�
െന്ന അറിയണം. ഞാൻ ലൂയി ഫിഷറിെന്റ അരിെവ�
പ്പുകാരനായിത്തീർേന്നക്കാം. അെല്ലങ്കിൽ യൂദാസ് .
അെതങ്ങെനെയങ്കിലുമിരിക്കെട്ട. ഞാൻ ചങ്ങമ്പു�
ഴെയ എന്തുെകാണ്ടു് േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നാണേല്ലാ
പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനായതുെകാ�
ണ്ടു്; എനിെക്കാരു ഹൃദയമുള്ളതുെകാണ്ടു്; ചങ്ങമ്പുഴ
േപ്രമെത്തപ്പറ്റി എഴുതിയതുെകാണ്ടു്; ചങ്ങമ്പുഴ ജന�
കീയകവിയായതുെകാണ്ടു്.

ഈ എഴുതിയെതല്ലാം മാർക്സിസമാേണാ, എെന്ന�
നിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, എല്ലാം പരമാർത്ഥങ്ങ�
ളാണു്.

ജയേകരളം വിേശഷാൽപ്രതി 1948.
ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBRARY
empowering the author …

◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

