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ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയിെല
സാമൂഹ്യാംശം

വളെരേയെറ ഊന്നിപ്പറയെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാ�
ണു കലാകാരെന്റ സാമൂഹ്യകടമ. ഉത്തമകവിക്കു്
വ്യക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യവീക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കണ�
െമന്നും, അതു പുേരാഗമനപരമായിരിക്കണെമന്നും
ന്യായത്തിെന്റ അഭാവെത്ത മറയ്ക്കുവാൻ േവണ്ടത്ര
‘ആേവശ’േത്താെട വാദിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. കവിതയു�
െട േമന്മെയ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുതെന്ന കാവ്യത്തി�
െല സാമൂഹ്യാംശത്തിെന്റ പരിമാണവും ഇനവും
അനുസരിച്ചായിരിക്കണെമന്ന നിലതെന്ന വന്നു�
േപായിട്ടിേല്ല എന്നു സംശയിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിെന്റ നിദാനവും സാമൂഹ്യചിന്ത�
യുെട നിബന്ധനകളും എന്താെണന്നും, അവ തമ്മി�
ലുള്ള െപാരുത്തത്തിെന്റ സ്വഭാവെമെന്തന്നും പരി�
ഗണിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടു് വന്നുകൂടിയതാണീ പ്ര�
മാദം.

ലുേക്രഷ്യസ്

കവി ഒരു ദാർശനിക�
േനാ സാമൂഹ്യചിന്തക�
േനാ ആയിരിക്കണെമന്നു�
േണ്ടാ? ഇല്ല. ഇല്ല, എന്നു�
മാത്രമല്ല കവികൾ സാ�
ധാരണ അങ്ങെനയല്ലതാ�
നും. കാവ്യമണ്ഡലം വിട്ടു്
പ്രപഞ്ച രഹസ്യത്തിേല�
ക്കു് കാലൂന്നുന്നവർ കവി�
തെയത്തെന്ന വിട്ടുേപാ�

കുന്നതും അപൂർവ്വമല്ല. േറാമൻ കവിയായ ലുേക്ര�
ഷ്യസിെന കവികളുെട ഗണത്തിലല്ല, ദാർശനിക�
വലയത്തിലാണു് ഗണിക്കെപ്പടുന്നതു്. കവി വില�
മതിയ്ക്കെപ്പടുന്നതു് ചിന്തയുെട അഗാധതയ്ക്കുേവണ്ടി�
യല്ല, കാവ്യത്തിെന്റ മാധുര്യത്തിനു േവണ്ടിയാണു്;
ഭാവനയുെട സൗന്ദര്യത്തിനു േവണ്ടിയാണു്. രണ്ടി�
െനയും, ഒഴുക്കൻ ഭാഷയിൽ ചിന്തെയന്നു പറയാം.
പേക്ഷ, നക്ഷത്രസമൂഹെത്തെക്കാണ്ടു് കാമുകിക്കു്
ൈവരമാല രചിക്കുന്ന കവിയുെട തലയിൽ നട�
ക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും നക്ഷത്രങ്ങളുെട ഉത്ഭവെമ�
ങ്ങെന എന്നു് അേന്വഷിക്കുന്ന ദാർശനികെന്റ ചി�
ന്തയും തമ്മിൽ എേന്താ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടേല്ലാ.
അതാണു് കവിതയും ഫിേലാസഫിയും തമ്മിലുള്ള�
തു്. ഇതിൽ ഒന്നുെണ്ടങ്കിേല മറ്റതുണ്ടായിക്കൂടു എന്നു
ശഠിക്കുന്നതു് രണ്ടിെന്റയും സത്തെയ നിേഷധിക്ക�
ലാണു്.

മിൽട്ടൻ

ഇനിെയാരു മതമുണ്ടു്,
കവി ദാർശനികനാേക�
ണ്ട. പേക്ഷ, ചുറ്റും കാ�
ണുന്ന സമുദായത്തിെന്റ
പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി
പ്രയത്നിച്ചുകൂേട എന്നു്.
ഓേഹാ, പ്രയത്നിക്കാം.
കവിതെയഴുതുക വയ്യ. നി�
ശ്ചിതവും വ്യക്തവുമായ

ഒരു സാമൂഹ്യതത്ത്വശാസ്ത്രമില്ലാെത ശരിയായ സാ�
മൂഹ്യ പ്രവർത്തനം സാധ്യമെല്ലന്നേതാ േപാകെട്ട;
കവി സാമൂഹ്യേബാധമുള്ളവനായിരിക്കണെമന്നു്
നിർബ്ബന്ധിക്കാൻതെന്ന നിവൃത്തിയില്ല. സമൂഹ�
െത്തപ്പറ്റി ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത കവി ഉണ്ടാകാെമന്നു മാ�
ത്രമല്ല, ചിലേപ്പാൾ കവി ചങ്ങാത്തത്തിനുേപാലും
െകാള്ളരുതാത്തവനായിരുേന്നക്കാം. അതുെകാ�
ണ്ടുമാത്രം അയാളുെട കവിത നെന്നേന്നാ, നിന്ദ്യ�
െമേന്നാ സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാളിദാസൻ വിപ്ലവകാ�
രിയായിരുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു വായനശാല
െസക്രട്ടറി േപാലുമായിരുെന്നന്നു െതളിവില്ല. എങ്കി�
ലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത, കുെറേപ്പെരങ്കിലും,
അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. മിൽട്ടൻ കവിതയും േവേദാപ�
േദശവുംകൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച കവിയാണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദ�
ഹം ഇന്നു് അവേശഷിക്കുന്നതു് കാവ്യസൗന്ദര്യത്തി�
െന്റ േപരിലാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതപ്രചരണം
കവിതയുെട മുമ്പിൽ എത്ര നഷ്ടപ്രഭമായി എന്നറി�
യാൻ എളുപ്പമാണു്. കവിതെയഴുതിെയഴുതി, ആ
ഭക്തെന്റ പിശാചു് ഈശ്വരേനക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടപാ�
ത്രമായിേപ്പായി. േഷക്സ്പിയറിനാെണങ്കിൽ തത്ത്വ�
ചിന്തയില്ലായിരുന്നു, വിപ്ലവവുമില്ലായിരുന്നു. ഇവരാ�
രും ദാർശനികമഹത്വമില്ലാെതത്തെന്ന ഉൽകൃഷ്ടക�
വികളായിത്തീർന്നു. അതിൽനിന്നു് എെന്റ അനുമാ�
നം, ദർശനവും കാവ്യസൗന്ദര്യവും രണ്ടാെണന്നും,
തത്ത്വചിന്തേയാ, ഭക്തിേയാ സാമൂഹ്യവീക്ഷണേമാ,
ആ വകയിൽെപ്പട്ട േകവലയുക്തിേയാ കൂടാെത
മഹത്തായ കവിത ഉണ്ടാകാെമന്നുമാണു്.

േഹാമർ

ഈ അഭിപ്രായെത്ത േചാ�
ദ്യംെചയ്യാൻ വാല്മീകി,
എഴുത്തച്ഛൻ, ആശാൻ
എന്നിവെര നിരത്തി നിർ�
ത്തുന്നവരും ഉണ്ടാകാം.
പേക്ഷ, ഓതിേക്കാന്മാർ�
ക്കും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും
ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന ൈവ�
ദികഗ്രന്ഥം രചിച്ചതാണു്
വാല്മീകിയുെട മഹത്വെമന്നു് ഗണിക്കുന്നവരും കവി�
തയും തമ്മിൽ എെന്തങ്കിലും ബന്ധമുെണ്ടന്നു ഗണി�
ക്കാൻ പ്രയാസം. അങ്ങെന പൂജാേശ്ലാകങ്ങൾ
എഴുതിയവർ നമ്മുെട നാട്ടിൽ കുറെച്ചാന്നുമല്ലേല്ലാ
ഉള്ളതു്. അവെരയാെരയും വാല്മീകിയുെട പന്തിയി�
ലിരുത്തുക പതിവില്ലേല്ലാ. എഴുത്തച്ഛെന്റ കാവ്യമാ�
ധുരിെയക്കാൾ ഭക്തിക്കു് മാറ്റുകല്പിക്കുന്നവർ. ശുചീ�
ന്ദ്രം േഗാപുരത്തിെന്റ ശില്പകലേയക്കാൾ പൂജാരിയു�
െട ഓത്തിനും വിലയിരുത്തും. അത്തരം ചിന്തയ്ക്കു് മറു�
പടിയില്ല. ഭക്തിയായിരിക്കാം കൂടുതൽ വിശിഷ്ടമാ�
യതു്. പേക്ഷ, ഇങ്ങെനെയാരു പരിേശാധനയിൽ
കലാപക്ഷത്തുനിന്നു് അതു സമ്മതിച്ചുെകാടുക്കാൻ
നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. ആശാെന്റ കഥയാെണങ്കിൽ
കരുണയിലും ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിലും കഥാഭാഗ�
വും പ്രസംഗാംശവും താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കി�
യാൽ മതി സൗന്ദര്യേമതിെലന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ.
ഇപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലെത്തല്ലാം കവിത വിശ്വാസെത്ത
ആകർഷകമാക്കുകയാണു്. മറിച്ചു് വിശ്വാസം കവി�
തെയ ധന്യമാക്കുകയല്ല. അച്ഛെനെക്കാന്ന സി�
യുസ് മുതൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത വീനസ് വെരയു�
ള്ള േദവഗണെത്ത വന്ദിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതാ�
ണു് േഹാമറുെട മഹത്വം എന്നാരും പറയുകയില്ല
എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് തത്വജ്ഞാന�
മില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടു് മറ്റാർക്കും അതുണ്ടായിക്കൂ�
ടാ എന്നല്ല വിവക്ഷ. ‘പള്ളി േവെറ സ്രാങ്കു േവെറ’
എന്നു പറഞ്ഞതുേപാെല തത്ത്വജ്ഞാനവും കാവ്യ�
മൂല്യവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുമാത്രം.

േയാനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്

ഉറപ്പായ വിശ്വാസങ്ങൾ
ഒന്നും തെന്നയില്ലാതി�
രുന്ന ഒരു കവിയാണു്
ചങ്ങമ്പുഴ. അങ്ങെനയുള്ള
ഒരാൾക്കു് സാമൂഹ്യവീക്ഷ�
ണമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ
െതറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിടയാ�
കും. സാമൂഹ്യവീക്ഷണെമ�
ന്നു േകൾക്കുന്ന ഉടെന

ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക സാമൂഹ്യനയെത്തക്കൂ�
ടി നാം ധരിക്കാറുണ്ടു്. ചങ്ങമ്പുഴയാെണങ്കിൽ േകട്ടു�
േകൾവിയുള്ള സകല രാഷ്ട്രീയേവഷവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് , ഫാസിസ്റ്റ് , ശൂന്യവാദി, അരാജകവാ�
ദി അങ്ങെന എത്രെയത്ര ബിരുദങ്ങളാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ലഭിച്ചതു്. അവേയാേരാന്നും ഉചിതെമന്നും
േതാന്നാം—കുെറക്കാലേത്തയ്ക്കു്. ഇവേയാേരാന്നി�
െനയും അേദ്ദഹം എതിർത്തിട്ടുെണ്ടന്നതാണു് മറക്ക�
രുതാത്തതു്. അങ്ങെനയുള്ള ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് സാമൂഹ്യ�
വീക്ഷണമുെണ്ടന്നു് എങ്ങെന തീർത്തുപറയും?

േതാമസ് ഹാർഡി

ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർ�
ത്ഥം ഈ കവി തെന്റ
സഹജീവികേളാടു് യാ�
െതാരു മൃദുലവികാരങ്ങളു�
മില്ലാത്ത കശ്മലനായിരു�
െന്നന്നാേണാ? അങ്ങെന�
യാകണെമന്നില്ല. മനുഷ്യ�
െന േസ്നഹിച്ചുെകാണ്ടുത�
െന്ന അവെര ചവിട്ടുകയും
മുഖത്തു തുപ്പുകയും ഒെക്ക
െചയ്യുന്ന ഒരു വക ആളുകളുണ്ടു്—പ്രേത്യകിച്ചും കലാ�
കാരന്മാരുെട വർഗ്ഗത്തിൽ. അവർ േസ്നഹിക്കുന്നി�
െല്ലന്നല്ല; ഹൃദയാലുത്വമിെല്ലന്നല്ല. അവർ കരയും,
ധീരമായി നീതിക്കുേവണ്ടി നില്ക്കും. ദിലീപെനേപ്പാ�
െല ഉദാരമതികളായിരിക്കും. പേക്ഷ, അവർ അവ�
രുെട വികാരത്തിനടിമയാണു്. ചിന്തയല്ല, വികാര�
മാണവെര നയിക്കുന്നതു്. അവർ ഗണിതശാസ്ത്രശി�
ക്ഷകരല്ല, മഹാേലാകത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന കലാ�
കാരന്മാരാണു്, മനുഷ്യെന്റ േവദനേയാടുള്ള സഹാ�
നുഭൂതി, മനുഷ്യൻ സ്വയംകൃതാനർത്ഥം ഉണ്ടാക്കു�
േമ്പാൾ അവെന്റ േനെര തിരിയും. ഓടിനടന്നു വീ�
ഴുേമ്പാൾ കുട്ടികെള അടിക്കുന്ന അച്ഛന്മാെരേപ്പാ�
െല, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ രണ്ടു നല്ല ഉദാഹര�
ണങ്ങളുണ്ടു്. േയാനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റും േതാമസ് ഹാർ�
ഡിയും. വളെരയധികം െവറുക്കെപ്പട്ട രണ്ടു മനുഷ്യ�
േസ്നഹികളായിരുന്നു അവർ. മനുഷ്യെന്റ വൃത്തിേകടു�
കൾ കണ്ടു് െപാറുതിമുട്ടിയാണു് സ്വിഫ്റ്റ് ഗളിവർ കഥ
എഴുതിയതു്. അതിെന്റ നാലാംഭാഗത്തിൽ മനുഷ്യ�
െന ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു വായിച്ചാൽ അേദ്ദഹം
ഒരു മനുഷ്യവിേദ്വഷിയാെണന്നു േതാന്നും. ഐർ�
ലണ്ടിെല രണ്ടുവയസ്സിൽ താെഴയുള്ള മനുഷ്യശിശു�
ക്കെള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭുക്കന്മാർക്കു് ഭക്ഷണമായി െകാ�
ടുക്കണെമന്ന ശിപാർശ കൂടിയായേപ്പാൾ കാര്യം
പൂർണ്ണമായി. താക്കെറ പറഞ്ഞു. “ഈ കത്തനാെര
തൂക്കിെക്കാല്ലണം.” ഹാർഡിയാെണങ്കിൽ ജീവിത�
െമല്ലാം മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഭീമയാതനേയാർത്തു്
ദുഃഖിച്ചയാളാണു്. യഥാർത്ഥമായി ആ േവദന ചിത്രീ�
കരിക്കുകയും െചയ്തു. അവിെട അേദ്ദഹം ആെരയും
െവള്ളപൂശിയില്ല. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യേനാടു െചയ്യുന്ന
ക്രുരത (ചിലേപ്പാൾ സ്വയം) ചിത്രീകരിച്ചേപ്പാൾ സാ�
ഹിത്യം വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മനുഷ്യർ
അേദ്ദഹെത്തയും മനുഷ്യവിേദ്വഷിയാക്കി മുദ്രയടി�
ച്ചു. ചങ്ങമ്പുഴയും മനുഷ്യെര പഴിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അക്കാര്യം�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്തയും മനുഷ്യവിേദ്വഷി എന്നു
വിളിക്കാം. പേക്ഷ, സ്വിഫ്റ്റിെനയും ഹാർഡിേയയും
േപാെല അേദ്ദഹം മനുഷ്യെര േസ്നഹിച്ചു. സമുദായ�
െമന്ന ഒരു സങ്കല്പജീവിെയ ചങ്ങമ്പുഴ അംഗീകരി�
െച്ചന്നു േതാന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യെര ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കു് വ്യ�
ക്തികളായിേട്ട അേദ്ദഹത്തിനു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു�
ള്ളു. അവരുെട സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവാനും
അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ സമീപന�
രീതിെകാണ്ടുതെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രമാണത്തിേലാ
പ്രസ്ഥാനത്തിേലാ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നു കഴിവില്ലാെത വന്നു. അപ്പേപ്പാൾ മനുഷ്യേദ്രാഹ�
പരമായി കാണുന്നതിെന അേദ്ദഹം എതിർക്കും.
ജന്മിത്തം, മാമൂൽ, വർഗ്ഗീയത, കമ്മ്യൂണിസം, ഗാ�
ന്ധിമതം, സന്യാസം അങ്ങെന പലതിെനയും പല�
േപ്പാഴായി എെന്തങ്കിലും ഒരു േപരുപറഞ്ഞു് ചങ്ങ�
മ്പുഴെയ വന്ദിക്കാേനാ നിന്ദിക്കാേനാ സാധ്യമല്ല.
ആ ആേരാപണത്തിേനാ (അഥവാ ആരാധനത്തി�
േനാ) പ്രതികൂലമായ എെന്തങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കവിതകളിലുണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു�
കാർ േസാവിയറ്റ് സുഹൃത്തു്, ഫാസിസ്റ്റ് വിേരാധി
എെന്നല്ലാം േവഷംെകട്ടി നടന്നകാലത്തു് ചങ്ങമ്പുഴ
പറഞ്ഞു, കമ്മ്യൂണിസം നല്ലതാെണന്നു്. കമ്മ്യൂണി�
സം പ്രചരിച്ചുകഴിഞ്ഞു് പറഞ്ഞു: ‘ചുമ്മാ പറഞ്ഞു
നടന്നാൽ മതി’ എന്നു്. പാടുന്ന പിശാചിെന്റ കർ�
ത്താവിെന മനുഷ്യകഥാനുഗായി എന്നുകൂടി വിളി�
ക്കാൻ വിഷമമാണു്. സമുദായെത്ത െപാതുവായി
കാണാൻ കഴിയാെത, സംഘടിതസമുദായെമന്ന�
തു് മിഥ്യെയന്നുവെര വിചാരിച്ചു്, ശിശുക്കെളേപ്പാെല
വ്യക്തികേളാടു് ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും െചയ്യു�
ന്ന ഒരു ശുദ്ധാത്മാവു് എന്നുമാത്രേമ ചങ്ങമ്പുഴെയ
പറയാൻ കഴിയൂ. ഇത്തരം സഹാനുഭുതിയിൽനിന്നു�
ണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യേബാധേമ ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കുണ്ടായിരു�
ന്നുള്ളൂ. പേക്ഷ, ഒന്നു് െതളിച്ചുപറേയണ്ടതുണ്ടു്. ഈ
ബാലിശവികാരങ്ങളിെലല്ലാം, പ്രപഞ്ചരക്ഷകരായി
അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അേനകെരക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു്
ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നു ആ കവിക്കു്.

െഷല്ലി

പ്രേത്യകമായ ഈ സ്വഭാ�
വത്തിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തമാണു്
ചങ്ങമ്പുഴയുെട സാഹിത്യ�
പ്രവർത്തന കഥ. അേദ്ദ�
ഹം കാവ്യവൃത്തിയാരംഭി�
ക്കുന്നതു്, മറ്റു കവികെള�
േപ്പാെല പരാതികളുമാ�
യിട്ടാണു്. ദാരിദ്യം, അനീ�
തി, മർദ്ദനം, അവസരനി�
േഷധം അങ്ങെന പലതും കാവ്യവിഷയമായിരുന്നു.
എല്ലാറ്റിനും ഒരു ശതമാനം േപ്രമവും ഉണ്ടാവും. ചി�
ലയിടങ്ങളിൽ ഈ പരാതികൾ പ്രതിേഷധത്തി�
െന്റ നിലവെര ശക്തിേയറും (അവിെടെയല്ലാം വ്യ�
ക്തികളുെട കണ്ണിൽക്കൂടിയാണു് ചങ്ങമ്പുഴ േലാക�
െത്ത കാണുന്നതു്. ആ േകവലവ്യക്തി സമുദായ�
ത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയാേയാ സിംബലാേയാ ഒന്നും
ഗണിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല). സങ്കടവും േകാപവും േപ്ര�
മവും എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ചു് അേദ്ദഹം ഒരു എതിർപ്പു�
കാരനായി മാറി—ഒരു െവറും ലഹളക്കാരൻ, ഒരി�
ക്കലും ചങ്ങമ്പുഴ വിപ്ലവകാരിയായിട്ടില്ല. വിപ്ലവ�
ത്തിനു് ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമാവശ്യമാണു്. അങ്ങ�
െനെയാരു വിശ്വാസത്തിനു് പശ്ചാത്തലമായി ഒരു
തത്ത്വശാസ്ത്രമുണ്ടായിരിക്കണം. അതിെന്റ പ്രാധാ�
ന്യെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻേവണ്ടിയാണു് കലാ�
സൃഷ്ടിയും ദർശനവും തമ്മിൽ ബന്ധമിെല്ലന്നു് ആദ്യ�
േമ പറഞ്ഞതു്. വിപ്ലവത്തിൽ, നിശ്ചിതവും, യാഥാ�
സ്ഥിതികവുമായ ചില അംശങ്ങളുണ്ടു്. നിരന്തരം
മാറിമറിയുന്ന ഒരു മനസ്സിനു് ഉറച്ചുനില്ക്കാവുന്ന വിപ്ല�
വമില്ല. വിപ്ലവത്തിൽ ധ്വംസനം മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടി�
യും േവണം. പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളുണ്ടു്. കാശി�
നുെകാള്ളാവുന്ന യാെതാരു കവിയും പഞ്ചവത്സര�
പദ്ധതിെയപ്പറ്റി ഭാവഗീതം എഴുതുകയില്ല. രാഷ്ട്രം
െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതും മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മരച്ചീ�
നികൃഷി നടത്തുന്നതുെമല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളായി�
രിക്കാം. പേക്ഷ, അെതാന്നും കവിതയുെട സാമ്രാ�
ജ്യമല്ല. കവിക്കവിെട കാര്യമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ ചരി�
ത്രത്തിൽ േക്രാംെവല്ലിെന്റ ശിപായിേയാളം സ്ഥാ�
നമില്ല െഷല്ലിക്കു്. പിെന്നെയന്തിനു് കവി ആ പാ�
േഴ്വലയ്ക്കു േപാകണം? യാെതാരു രാഷ്ടീയകക്ഷിയും
ഒരു വാൾട് വിറ്റ്മാെന്റ േപരിനാൽ അറിയെപ്പടുന്നി�
ല്ല; അവിെടെയല്ലാം സർഗ്ഗാത്മകമായ ചിലതാണു്
ആവശ്യം. നിലയ്ക്കാത്ത നിേഷധവുമായി പാടാനിറ�
ങ്ങിയ കവി രാജ്യഭരണത്തിനു േപാേകണ്ട. ചങ്ങ�
മ്പുഴ േപായുമില്ല.

വാൾട് വിറ്റ്മാൻ

ചങ്ങമ്പുഴെയ സാമൂഹ്യ�
പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കവി�
യായി ചിലർ പ്രശംസി�
ക്കുകയും ചിലർ അപല�
പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
രണ്ടുകൂട്ടെരയും അമ്പര�
പ്പിച്ചു ചങ്ങമ്പുഴയുെട അടു�
ത്ത കവിതകൾ. ഒടുവിൽ
അേദ്ദഹം സകലെരയും

മുഷിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങെന മാറിമറിയുന്ന ഒരു കവിെയ
യാെതാരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയും കുത്തകയാക്കുകയി�
ല്ല. ആക്കണെമന്നാരും േമാഹിക്കുകയുമില്ല. നെമ്മ
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാഹിത്യത്തിെലന്നതു�
േപാെല സാമൂഹ്യചിന്തയിലും ചങ്ങമ്പുഴെയ ഒരു �
വിഗ്രഹമാക്കാതിരിക്കാം.

കവിയുെട രംഗം സൗന്ദര്യമാണു്. കഴിവതുേപാെല
ഭാവനയിലും സംഗീതത്തിലും ചങ്ങമ്പുഴ സൗന്ദര്യര�
ചന െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു നമുക്കു തൃപ്തിെപ്പടുക.

കവിതാസമിതിയുെട സമാഹാരത്തിൽ നിന്നു് 1952.
അേന്വഷണങ്ങൾ 2004.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

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.
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◦ “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
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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
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