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നീണ്ട കവിതകെളപ്പറ്റി

പണ്ടു പണ്ടു് ഒരു േവടരാജാവുണ്ടായിരുന്നു. രാജാ�
വിെന്റ പ്രധാന പൂജാരിയുെട പുത്രൻ രാജകന്യക�
യിൽ അനുരക്തനായി. പരേദവതയുെട േകാപശാ�
ന്തിക്കുേവണ്ടി കുമാരിെയ കുരുതികഴിക്കണെമന്നു
വന്നേപ്പാൾ ആ യുവാവു് ഈശ്വരഭക്തിെക്കതിരാ�
യി ആയുധേമന്തി. ഈശ്വരൻ പ്രതികാരം നടത്തി.
മല െപാട്ടി. േവടന്മാരും േവടത്തികളും ജലപ്രവാഹ�
ത്തിൽ ഒഴുകിേപ്പായി. ഇങ്ങെനെയാരു പഴങ്കഥയാ�
ണു് ‘നീണ്ട കവിതകളി’ൽ ഒന്നാമേത്തതിെന്റ വിഷ�
യം. പിന്നീടുള്ളതു് ആന ചത്ത ഒരാനക്കാരനും തല�
മറന്നു് എണ്ണ േതയ്ക്കുന്ന ഒരു കുറവനുമാണു്. അടുത്ത�
തായി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഒരു കഥയും മറ്റും. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി കവിതെയഴുതിയാൽ
അതിെലന്താണു് അനുേമാദനാർഹമായിട്ടുള്ളെത�
ന്നു് ഒരു േചാദ്യമുണ്ടാകും. ഇന്നു കവിതെയഴുതുന്ന�
തുെകാണ്ടു് എെന്തങ്കിലും പ്രേയാജനമുണ്ടാകണെമ�
ങ്കിൽ വിഷയം പുേരാഗമനപരമായിരിക്കണം; ജന�
കീയമായിരിക്കണം. ഈ കവിതകളിലാെക, സാ�
ധാരണയായി പുേരാഗമനെമന്നു കരുതെപ്പടുന്ന
വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല. പിെന്നെയന്തു
പ്രേയാജനമാണു് ഈ കവിതകൾെകാണ്ടുള്ളതു്?
അഥവാ അവയിൽ പുേരാമനപരമായി എെന്തങ്കി�
ലും ഉേണ്ടാ?

ഉണ്ടു്. പുേരാഗമനെമന്നതു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിെന്റ
ഉപരിതലത്തിൽ ദിനംേതാറും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്ന െവടിെക്കട്ടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്ക്കു�
ന്നില്ല. കുറച്ചു് ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ചിന്തിക്കുവാൻ
കഴിവുള്ളവർക്കു കാലേത്താെടാപ്പം മനുഷ്യവർഗ്ഗം
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനഗതിയാ�
ണു് പുേരാഗതി. ആ മൗലികമായ പുേരാഗതി, നീ�
ണ്ട കവിതകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്.

എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ

േവടരാജാവിെന്റ
കഥ രണ്ടായിരം വർ�
ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുത�
െന്ന എഴുതെപ്പടാം.
പേക്ഷ, വാര്യെരഴുതി�
യതുേപാെലയെല്ല�
ന്നു മാത്രം. ഈ കൃ�
തിയിെല ‘പഴയ പാ�
ട്ടു് ’ കാറൽ മാർക്സിനു
േശഷേമ എഴുതെപ്പ�
ടൂ. അധികം മഴയുള്ള മലകളിൽ ‘ഉരുൾെപാട്ടുക’
എന്നതു് ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണു്. പേക്ഷ,
ഈ പ്രകൃതിേക്ഷാഭം ആദ്യമായി കാണുന്ന പ്രാകൃത�
മനുഷ്യൻ അതിെന്റ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണം കണ്ടു�
പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാെത അത്ഭുതെപ്പടും. അടുത്തു�
തെന്ന കുപിതയായ ഏേതാ ഒരു ഈശ്വരിയുെട
‘പ്രത്യക്ഷ’മായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും െചയ്യും. വാ�
ര്യർ കഥയിൽ മാറ്റെമാന്നും വരുത്തുന്നില്ല. പേക്ഷ,
അക്കഥതെന്ന വാര്യരുെട ൈകയിൽ മതത്തിെന്റ�
യും അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റയും ഉത്ഭവരീതിെയ
കാണിക്കുന്ന ഒരുപകരണമായിട്ടാണു് തീർന്നിരി�
ക്കുന്നതു്. ഒരു യുക്തിവാദിയുെട ഭാഷയുെട കാർ�
ക്കശ്യമില്ലാെത മനുഷ്യെന ശാസ്ത്രീയചിന്താഗതിയി�
േലക്കുയർത്തുവാൻ വാര്യർക്കു കഴിയുന്നുണ്ടു്. േദ�
വിെയേപ്പാലും വകെവയ്ക്കാെത അനീതിെക്കതിരാ�
യി ഖഡ്ഗമൂരിയ ആ േവടയുവാവു് അന്ധവിശ്വാസ�
ത്തിെനതിരായി സമരം െചയ്തു മനുഷ്യസംസ്കാകാ�
രത്തിെന്റ അടിത്തറപാകിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ
പ്രതിനിധിയാണു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ‘പഴയപാ�
ട്ടു് ’ മനുഷ്യവർഗ്ഗചരിത്രത്തിെന്റ സംഗ്രഹിച്ച ഒന്നാമ�
ദ്ധ്യായമാണു്. ശ്രീ. വാര്യരുെട ആനക്കാരനും ചരി�
ത്രപരമായ ഒരുഭാഗം അഭിനയിക്കാനുണ്ടു്. താൻ
േസ്നഹിച്ച വസ്തു ആശയ്ക്കിടമില്ലാത്ത തരത്തിൽ നഷ്ട�
െപ്പട്ടുേപായ സന്ദർഭത്തിലുള്ള സങ്കടമാണു് കവി�
താവിഷയം. പേക്ഷ, മെറ്റാരുതരത്തിൽ അതിപ്ര�
ധാനമായ ഒന്നാണു് ആ കഥയുെട പശ്ചാത്തലം.
ആ ആനക്കാരനു തെന്റ െതാഴിലിേനാടും ആന�
േയാടും ഉള്ള േസ്നഹം ഫ്യൂഡൽകാലഘട്ടത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനസ്വഭാവമാണു്. വ്യക്തിപരമായ ലാഭ�
െമന്നതാണേല്ലാ മുതലാളിത്തകാലത്തിെന്റ ആദർ�
ശം. ഈ കച്ചവടമനസ്ഥിതി വളരുന്നതിനുമുമ്പു ഫ്യൂ�
ഡൽകാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനമനുസരിച്ചുള്ള പര�
സ്പരേസ്നഹവിശ്വാസങ്ങളിേന്മലായിരുന്നു സമുദാ�
യം െകട്ടിപ്പടുത്തിരുന്നതു്. പുറേകാട്ടുേനാക്കാൻ പ്ര�
േത്യകം വാസനയുള്ള ചിലർ ഈ സമ്പ്രദായത്തി�
െന്റ ൈവകാരികപ്പുറംപൂച്ചു കണ്ടു മയങ്ങിേപ്പാകുന്നു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, അതിെന്റ അവസാനം ആ ആനക്കാ�
രെന്റതും അമ്മെയത്തല്ലി ഓടിേപ്പായ മകേന്റതുമാ�
ണു്. രംഗത്തുവരാത്ത ഒരു ചൂഷകനുേവണ്ടി ആന�
യും ആനക്കാരനും പണിെയടുക്കുന്നു. അവർ തുല്യ�
ദുഃഖിതരാണു്; സഖാക്കളാണു്. അവർക്കു പരസ്പര�
േസ്നഹമല്ലാെത സമ്പാദ്യമില്ല. അങ്ങെനയിരിക്കു�
േമ്പാൾ ഒരാൾ േപായാൽ പിെന്ന മെറ്റയാളിെന്റ ജീ�
വിതം അനാവശ്യമാണു്. അതുെകാണ്ടു് ആനക്കാര�
നും മരിച്ചുേപാകുന്നു. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു് ഉള്ള�
വനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുേറക്കൂ�
ടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടെത്തയാണു് ‘തീ�
വണ്ടിയിെല പാട്ടു് ’ ചിത്രെപ്പടുത്തുന്നതു്. ധനികനും
ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യെത്ത ഒരു േപ്രമബ�
ന്ധംെകാണ്ടു കീഴ്വരയിട്ടിരിക്കുകയാണു്. െചട്ടിയാ�
രുെട മകളുെട സൗന്ദര്യവും കുറവെന്റ സംഗീതവും
തമ്മിലിടയുേമ്പാൾ സമുദായം അവരിരുവെരയും ചു�
ടലയിേലക്കു വഴിനടത്തുന്നു. ആ രമണനും മരിക്കു�
കതെന്ന േവണം. വാര്യർ ഒരു കഥപറയുക മാത്ര�
േമ െചയ്യുന്നുള്ളു. പേക്ഷ, േപ്രമിക്കാൻ േപാലും സ്വാ�
തന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സമുദായഘടനെയ വായനക്കാരൻ
െവറുക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

കാലം പിെന്നയും കഴിഞ്ഞു. സാമ്രാജ്യത്വം േകാള�
ണികളിൽ െകാള്ളനടത്തുകയാണു്. ഭൗതികവിഭ�
വങ്ങൾ െകാണ്ടുമാത്രം െവള്ളക്കാരൻ സംതൃപ്തനാ�
യില്ല. പൂനിലാവിൽ കണ്ട കുടകുകാരിയുെട പരിശു�
ദ്ധിയും അയാൾ അപഹരിച്ചു. െകാടിയ പ്രതികാര�
ത്തിെന്റ ഒരു കഥെകാണ്ടു വാര്യർ അക്കാര്യവും പറ�
യുന്നു. അതിൽ ഒന്നു മാത്രമാണു് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള�
തു്. ആ കുടകുകാരെന ‘അഹിംസാ പരേമാ ധർമ്മഃ’
എന്ന േരാഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുെവന്നു്, അഥ�
വാ, അയാൾ കപടസന്യാസിയല്ലായിരുന്നുെവന്നു്,
േവദാന്തം പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ടു മാറു തുളയ്ക്കുകയും മാ�
നഭംഗം െചയ്കയും െചയ്യുന്നവെന്റ മുൻപിൽ വാലാട്ടി�
നിന്നു ശിങ്കിടിപാടുന്ന ഫിേലാസഫിയിൽ ശ്രീ. വാ�
ര്യർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

ഒരിക്കൽകൂടി മതം കവിതാവിഷയമായിത്തീരുന്നു�
ണ്ടു്. ഇക്കുറിമതവും ൈലംഗികവികാരവും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധെത്തയാണു് വാര്യർ പരിേശാധിക്കുന്നതു്.
ക്രിസ്തുവിനു മൂന്നു ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം ക്രി�
സ്തുമതത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനു വലിയ പ്രാബല്യം
സിദ്ധിച്ചു. കുെറ ശതാബ്ദങ്ങളിേലയ്ക്കു യൂേറാപ്പിലും
പാലസ്തീനിലും ഇതു് ഒരുതരം ഭ്രാന്തായിത്തീർന്നു.
െവറും ബ്രഹ്മചര്യംതെന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കുള്ള വഴി�
യായി ഗണിക്കെപ്പട്ടു. വിവാഹിതർ ബ്രഹ്മചര്യംപാ�
ലിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭക്തിമാർഗ്ഗവുമാ�
യി. കുട്ടികെള േസ്നഹിക്കുകയും കുടുംബെത്ത അനു�
ഗ്രഹിക്കുകയും േവശ്യകേളാെടാത്തു ജീവിക്കുകയും�
െചയ്ത ഒരു മഹാെന്റ അനുയായികൾ ജീവിതെത്ത
െവറുത്തു മനുഷ്യാത്മാവിെന മുരടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തര�
െമാരു ൈവകല്യത്തിനു് എങ്ങെന അടിമെപ്പട്ടുെവ�
ന്നു പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െസമിറ്റിക് വർഗ്ഗങ്ങൾ�
ക്കു െപാതുവായി കാണെപ്പടുന്ന സ്ത്രീവിേദ്വഷമാണു്
ഇതിനു കാരണം എന്നു ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്. ശ്രീ. വാര്യർ കുെറക്കൂടി അടിസ്ഥാനപരമായ
ഒരു കാരണമാണു് കാണുന്നതു്. ഭക്തിയും കാമാസ�
ക്തിയും ഒരു വികാരംതെന്നയാണു്. രണ്ടാമേത്തതി�
െന്റ സബ്ലിേമറ്റഡ് രൂപമാണു് ആദ്യേത്തതു്. പിെന്ന�
െയങ്ങെനയാണു് മതം ബ്രഹ്മചാരിത്വത്തിനു കാ�
രണമായിത്തീരുന്നതു്? അതിങ്ങെനയാണു്: രണ്ടു
ശക്തികൾ ഒരു മനസ്സിെന ൈകവശെപ്പടുത്താൻ
ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അവ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പരമാത്സ�
ര്യം സംജാതമാകുന്നു. അതിശക്തിയായ കാമാസ�
ക്തിയുള്ള പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നുകിൽ ഇണെയ
െവറുത്തു മതത്തിെലത്തും. അെല്ലങ്കിൽ, സർവ്വവും
മറന്നു േഭാേഗച്ചയിൽത്തെന്ന കഴിയും. ഇതിൽ,
രണ്ടാമെത്ത വർഗ്ഗമാണു് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ.
പേക്ഷ, അവർ സാധാരണയായതുെകാണ്ടു് അവ�
െര നാം ഗൗനിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമെത്ത കൂട്ടർ തല�
കുത്തിനില്ക്കുകയാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവർ നമ്മുെട
ശ്രദ്ധെയ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. സ്ത്രീെയ െവറുക്കുന്ന പുണ്യ�
വാളനും, ബ്രഹ്മചാരിയായ കാപാലികനും, ഇഷ്ടേദ�
വത കന്യകാമറിയയും ദുർഗ്ഗയുമാെണന്നു് ഓർമ്മി�
ക്കണം. ഈ ന്യൂേറാസിസ് ബാധിച്ച ഒരു നല്ല മനു�
ഷ്യനാണു് അെലക്സിസ്സു്. അേദ്ദഹം അവസാനമായി
ഭാര്യയുെട അടുത്തു താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നതു്
സബ്ലിേമറ്റ് െചയ്ത കാമെത്തയാണു് കാണിക്കുന്ന�
തു്. മർദ്ദിതവികാരങ്ങൾ െകാടുമ്പിരിെകാണ്ടു നില്ക്കു�
ന്ന ആ ചിത്രം ശ്രീ. വാര്യരുെട കവിതയിലാേണാ,
ശ്രീ.െക.സി.എസ് . പണിക്കരുെട ചിത്രത്തിലാ�
േണാ മികച്ചുനില്ക്കുന്നെതന്നു തീർത്തുപറയാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ല. പശ്ചാത്തലനിർമ്മിതിയിലും ശ്രീ. വാര്യർ
വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മെറ്റാരു രാജ്യത്തിൽ, അടുത്തു പരി�
ചയമില്ലാത്ത ഒരു മതത്തിെല കാര്യെമടുത്തു പ്രതി�
പാദിക്കുേമ്പാൾ പശ്ചാത്തലം നന്നാക്കുകെയന്നു
പറയുന്നതു ശ്രമകരമായ ഒരു േജാലിയാണു്. പരി�
ത്യക്തയായ ആ ഭാര്യെയയും വാര്യർ ചിത്രീകരിക്കു�
ന്നു. ജീവിതകാലെമല്ലാം ഒരു ബ്രാഹ്മണവിധവെയ�
േപ്പാെല കഴിേയണ്ടിവരുന്ന ഒരു സാധുസ്ത്രീക്കു മതം
പുണ്യവതിപ്പട്ടം െകാടുത്തതായിട്ടറിവില്ല. അവർ
ഈ അതിരുകടന്ന ഭക്തിെയാന്നും േചാദിച്ചുവാങ്ങി�
യതല്ല. അവർക്കു വിവാഹേമാചനം െകാടുക്കാനും
മതം തയ്യാറില്ല. ഇതാണു് മനുഷ്യെന തല്ലി സ്വർ�
ഗ്ഗത്തിൽ കയറ്റുന്ന ഏർപ്പാടു്. േവണ്ടകാലത്തു വി�
വാഹംെചയ്യാെത, പണിെയടുക്കാെത, മനുഷ്യെര
േസ്നഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാെത, തലതിരിഞ്ഞുേപായ
കിഴവൻപുേരാഹിതന്മാരുെട ൈകയിൽ ഒരു നല്ല
തത്ത്വം ലഭിച്ചാൽ അവർ അതിേനാടു് എന്തുെചയ്യു�
െമന്നു വാര്യർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വള്ളേത്താൾ

അവസാനമായി വാ�
ര്യർ പാടുന്നതു് ഇന്ന�
െത്ത ഇന്ത്യയുെട േദ�
ശീയഗാനമാണു്. െതാ�
ഴിലുെതണ്ടി പട്ടണ�
ത്തിെലത്തുന്ന പട്ടി�
ണിക്കാരൻ കാണു�
ന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ.
തിരുവാഴിത്താൻ രാ�
ജാവിെന നഗ്നനാക്കി
േഘാഷയാത്ര നടത്തി�

െയെന്നാരു കഥയുണ്ടു്. തിരുവാഴിത്താെനാരു വസ്ത്ര�
മുണ്ടാക്കി. അതു വളെര േനർത്തതായിരുന്നേത്ര.
അവനവെന്റ േജാലിക്കു് അപ്രാപ്തരായവർക്കു് അതു�
കാണാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. തിരുവാഴി�
ത്താൻ രാജാവിെന വസ്ത്രമുടുപ്പിച്ചു. തനിക്കു് അതു
കാണാൻ വയ്യാെയന്ന രഹസ്യം രാജാവു് ഒളിച്ചു.
രാജ്യത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുെടയും കഥയതുതെന്ന. ഒരു
െകാച്ചുകുട്ടി മാത്രം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ‘അേയ്യാ! രാ�
ജാവു മുണ്ടുടുത്തിട്ടിേല്ല!’ ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ
കുട്ടിയാണു് കൃഷ്ണവാര്യർ. ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചു കഴി�
ഞ്ഞു. െകാടിയിെല ചായം മഴയിെലാലിച്ചുേപായി.
ഇേപ്പാൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതു നമ്മൾ തെന്നയാണു്.
കാര്യെമല്ലാം സുഭിക്ഷമായി. പേക്ഷ, കുട്ടിയുെട അഭി�
പ്രായം രാജാവു മുണ്ടുടുത്തിട്ടിെല്ലന്നാണു്. ഇന്നും നാ�
ട്ടുകാരനു പട്ടിണിയും െതാഴിലില്ലായ്മയുമാണു്. നൃത്ത�
വും മദ്യവും സായ്പിനാണു്. ഇന്നും ഇന്ത്യാക്കാരൻ
െതാഴിലാളിയാണു്. സായ്പാണു് കമ്പനിയുടമസ്ഥൻ.
പേക്ഷ, അെതാന്നും അധികം വിവരിക്കുവാൻ ഈ
കാലാവസ്ഥ നന്നല്ല. അവതാരികെയഴുത്തു് ആേരാ�
ഗ്യെത്ത അപകടെപ്പടുത്തരുതേല്ലാ.

അേപ്പാൾ, വാര്യരുെട കവിതാവിഷയങ്ങൾ എല്ലാം
കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ ഒരു മനുഷ്യചരിത്രസംഗ്രഹമായി.
നീണ്ടുനീണ്ട ആ കഥയിെല പ്രധാനമായ ചില ഏടു�
കൾ. വിഷയങ്ങൾ പുേരാഗമനപരമാണു്. അതി�
നാരും ബഹളം കൂട്ടണ്ട. പേക്ഷ, ഇതിനുമുമ്പും പല
കവികളും പുേരാഗമനവിഷയങ്ങെള പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അവ േവണ്ടത്ര ജനകീയമായിരുന്നില്ല. ‘നീണ്ട
കവിതകൾ’ മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും നല്ല കവിത�
കളാെണന്നു് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. എങ്കിലും, അവ
മലയാളത്തിെല ഒരു പുതിയ കവിതാപ്രസ്ഥാന�
ത്തിനു പ്രായം തികഞ്ഞുെവന്നു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.
എന്താണു് ഈ കവിതകൾക്കുള്ള സവിേശഷത?

പറയാം. അെതാരു രൂപഭദ്രതാപ്രശ്നമാണു്. വാളി�
നു് നല്ല ഉരുക്കു മാത്രം േപാരാ, മൂർച്ചയും ഉണ്ടായി�
രിക്കണെമന്നു േകാഡ്  െവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ,
സജ്ജാദ് സഹീറും.

പി. ഭാസ്കരൻ

പഴയ വീഞ്ഞു് പുതിയ
തുരുത്തിയിൽ ഒഴി�
ച്ചാൽ തുരുത്തി െപാ�
ട്ടി വീഞ്ഞും തുരുത്തി�
യും നഷ്ടെപ്പടുെമന്നു
ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പറ�
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ഉള്ളടക്കവും തമ്മിൽ ബന്ധമിെല്ലന്നല്ല, േനെരമ�
റിച്ചാണു്. പഴയ വീഞ്ഞിനു ശക്തികൂടും. അതിനു
പഴയ പാത്രംതെന്ന േവണം. പുതിയ ആശയങ്ങൾ�
ക്കു ശക്തി കൂടും, അവയ്ക്കു പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾ കൂ�
ടിേയ തീരു. ‘ഹിറ്റ് ലർ വധം’ കഥകളി വിജയകരമാ�
കാത്തതിെന്റ കാരണം, കവി വത്തിക്കാെന്റ ഏജ�
ന്റായതല്ല, ആ വിഷയത്തിനു കഥകളിരൂപം പറ്റു�
കയിെല്ലന്നതാണു്. കുെറക്കാലമായി കവിത ജന�
കീയമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ േബാധപൂർവ്വമായ പല
പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടു്. െകടാമംഗലത്തിെന്റ
കടത്തുവഞ്ചിയും, ചങ്ങമ്പുഴയുെട വാഴക്കുലയും, ഭാ�
സ്കരെന്റ വയലാറും, വാര്യരുെട എലികളും ആ പരി�
ശ്രമത്തിെന്റ ഉത്തമസൃഷ്ടികളാണു്. ആമ്പലും ചന്ദ്രി�
കയും കവിതാവിഷയമെല്ലന്നു് ഇനി കവികേളാടു്
ഉപേദശിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ‘കുചകുലാചലങ്ങ�
ളും’ ‘വരാേരാഹങ്ങളും’ തപ്പി നടക്കുന്ന വയസ്സുന്മാ�
രാരും ഇനി േസാഷ്യലിസ്റ്റായിത്തീരുെമന്നു് ആശി�
േക്കണ്ടതുമില്ല. ഉള്ളടക്കം ജനകീയമായിക്കഴിഞ്ഞു.
കവിത ജനകീയമായിത്തീർന്നിട്ടില്ലതാനും. എേന്താ
ഒരു കൃത്രിമത്വം അതിൽതങ്ങിനിന്നു. എങ്ങെനേയാ
തപ്പിത്തടഞ്ഞു് ഈ കൃത്രിമത്വം രൂപെത്ത സംബ�
ന്ധിക്കുന്നതാെണന്നു ശ്രീ. വാര്യർ മനസ്സിലാക്കി.
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കവിതകെളല്ലാം ബൂർഷ്വാകാല�
െത്ത കലാസേങ്കതങ്ങളനുസരിച്ചുള്ളതാണു്. വിഷ�
യം ജനങ്ങൾക്കു രസമുള്ളതാെണങ്കിലും െടക്നിക്
അവർക്കു ദഹിക്കുന്നതല്ല. അതുതെന്നയാണു് അവ�
യ്ക്കു േവണ്ടത്ര പ്രചാരം ലഭിക്കാത്തതിെന്റ കാരണ�
വും. നാട്ടുകാർക്കു നാടൻ െടക്നിക് ആവശ്യമാണു്,
അതായതു നാേടാടിപ്പാട്ടു്. ഈ രീതിയിൽ ആദ്യ�
മായി ഉണ്ടായ കവിതകളിൽ ഏറ്റവും ഗണ്യമായ�
തു് വാര്യരുെട ‘പഴയ പാട്ടു് ’ ആണു്. അതു വായിച്ചു�
കിട്ടിയ പ്രേചാദനമാണു് ശ്രീ. ഭാസ്കരെനെക്കാണ്ടു്
‘പയനയും െകാന്നയും പരണയും പൂക്കുന്ന പരി�
യാരംകുന്നിെന്റ േചാട്ടിൽ’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന പാെട്ട�
ഴുതിച്ചതു്. അതിനുേശഷം ചങ്ങമ്പുഴയുെട തുകിലു�
ണർത്തു പാട്ടു് (രാക്കിളികൾ) എഴുതെപ്പട്ടു. ഇങ്ങ�
െന നമ്മുെട യുവകവികൾ ഇന്നെത്ത കാലത്തി�
നുേവണ്ട കവിതാരീതിയിെലത്തി. അങ്ങെന മല�
യാളത്തിൽ രണ്ടാമതും േഫാക്ക് േപായട്രി ഉണ്ടാ�
യി. േഫാക്ക് േപായട്രിെയന്നു േകൾക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കും
അതു കൂടിേയ തീരുെവന്ന് ആർത്തു വിളിക്കുന്നവരു�
ണ്ടു്. പേക്ഷ, പലർക്കും അതിെന്റ രൂപെമന്താെണ�
ന്നു വ്യക്തമായിട്ടറിവില്ല. േഫാക്ക് േപായട്രിയുെട
സ്വഭാവം കവിതയുെടയും െപാതുേവലയുെടയും ചരി�
ത്രം െകാണ്ടുമാത്രേമ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയു.

ചങ്ങമ്പുഴ

എല്ലാ കലകളുെടയും
ഉത്ഭവം ജനകീയമാ�
ണു്. മനുഷ്യെന്റ വി�
ശ്രമാവസരങ്ങളിൽ
തെന്റ അനുഭൂതികൾ�
ക്കു പ്രകടനം നല്കിയ
ഉപാധികളാണു് കലാ�
രൂപങ്ങൾ. ആ അനു�
ഭൂതികൾ സമുദായ�
ത്തിെന്റ െപാതുവായ

അനുഭൂതികളായിരുന്നു. യാെതാരു കൃത്രിമത്വവും
അവയുെട പ്രകടനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജീവി�
താനന്ദെത്ത െപാതുെവയും യഥാർത്ഥസംഭവങ്ങ�
െള പ്രേതകിച്ചും അവ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും,
രസിക്കുകെയന്നതിൽ കവിഞ്ഞു് അവയ്ക്കു് ഒരുേദ്യാഗ�
മുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശ്രമേവളകൾ ചുരുങ്ങിയിരുന്ന�
തുെകാണ്ടു കലാസൃഷ്ടി വലുപ്പത്തിലും കുറവായിരു�
ന്നു. കാലക്രമത്തിൽ ഉപകരണം, യന്ത്രം മുതലായ�
വയുെട വളർച്ചെകാണ്ടു വിശ്രമത്തിനുള്ള അവസരം
വർദ്ധിച്ചു. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം സമുദായഘടന�
യുെട രൂപവും മാറി. ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വിശ്രമമി�
ല്ലാത്ത േവലയും ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനു േവലയില്ലാ�
ത്ത വിശ്രമവും എന്ന നിലയിെലത്തി. അേതാടുകൂടി
ഭൂരിപക്ഷത്തിനു കലാസൃഷ്ടിക്കും ആസ്വാദനത്തിനു�
മുള്ള അവസരം നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു. അവർ മൃഗങ്ങളു�
െട അവസ്ഥയിേലക്കു താണു. യഥാർത്ഥ ജനകീ�
യകലയായ നാേടാടിപ്പാട്ടുകൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു്
ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. ന്യൂനപക്ഷത്തിനാകെട്ട കല�
യിെല്ലങ്കിൽ േനരംേപാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരു�
ന്നു. അവർ വളെരയധികം കലാസൃഷ്ടി െചയ്തു. ആ
സൃഷ്ടികൾ അവയുെട സ്രഷ്ടാക്കളുെട ജീവിതെത്ത
പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ഉത്സാഹപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തി�
െന്റ ആനന്ദം കവിതകളിൽനിന്നു മാഞ്ഞു. പലതരം
തത്ത്വചിന്തകളും കലാവിഷയമായി. മതപരമായ
ആശയങ്ങളാണു് ഇക്കാലെത്ത പ്രധാന കലാവ�
സ്തു. ഒന്നാമെത്ത കാലഘട്ടത്തിൽനിന്നു് ഈ കാ�
ലഘട്ടത്തിനുള്ള പ്രേത്യകതകൾ മൂന്നാണു്. ഒന്നാ�
മതായി കല ജനസാമാന്യേത്താടു ബന്ധമില്ലാത്ത�
തായി. ഒരു െചറുവിഭാഗത്തിെന്റ വിേനാേദാപാ�
ധിയായിത്തീർന്നു. അതുെകാണ്ടു് അതിെന്റ ഉള്ളട�
ക്കം യഥാർത്ഥ സമുദായം പ്രതിഫലിക്കാത്തതാ�
യിത്തീർന്നു. രണ്ടാമെത്ത മാറ്റം ആദ്യേത്തതിെന്റ
ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണു്. കലാവിഷയം സമുദായ�
ത്തിനു െപാതുവായതല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് കലയുെട
സ്വാഭാവികത്വം നശിച്ചു. കലാസേങ്കതങ്ങൾ കൃത്രി�
മമായി. ഫ്യൂഡൽകലയുെട സാേങ്കതികമാർഗ്ഗമായ
ക്ലാസ്സിസിസവും ബൂർഷ്വാസേങ്കതമായ െറാമാന്റി�
സിസവും ഈ കൃത്രിമത്വത്തിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങളാ�
ണു്. അവ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മനുഷ്യെനവിട്ടു കാടുകയ�
റി, രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥെത്ത വിട്ടു സ്വപ്നങ്ങളിെല�
ത്തുകയും െചയ്തു. മൂന്നാമെത്ത മാറ്റം, ഈ കാലഘ�
ട്ടത്തിലാണു് കല ഒരു ഉപകരണമായിത്തീർന്നെത�
ന്നാണു്. ആദ്യകാലെത്ത ജനകീയകലയ്ക്കു രസെമ�
ന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു േബാധപൂർവ്വമായ ലക്ഷ്യെമാന്നു�
മില്ലായിരുന്നു. രണ്ടാമെത്ത കാലഘട്ടത്തിലാകെട്ട,
കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിെയന്നു വാദിച്ചവർകൂടി, കലെയ
ഒരു പ്രചരേണാപകരണമായിട്ടുപേയാഗിച്ചു. ഇന്നു
മനുഷ്യൻ േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കുതിച്ചുകയറുക�
യാണു്. അതിനനുസരിച്ചു കലാസേങ്കതം റിയലി�
സത്തിെന്റ പല പടികളിൽകൂടി കടന്നുേപാകുന്നു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് നാളെത്ത (ഇന്നെത്ത�
യും) കവിത എന്തായിരിക്കണെമന്നു് ആേലാചി�
േക്കണ്ടതു്. കവിത സാമാന്യജനങ്ങളിേലക്കു തിരിച്ചു�
വരണം; തീർച്ച. അതിനു് ആദ്യമായി വിഷയം ജന�
ങ്ങളുെട ജീവിതമായിത്തീരണം. പേക്ഷ, ഫ്യൂഡലി�
സ്റ്റ് -ബൂർഷ്വാ കാലഘട്ടങ്ങൾ കലയിൽ വരുത്തിയ
ചില മാറ്റങ്ങെള നമുക്കു സ്വീകരിക്കാെത നിവൃത്തി�
യില്ല. ഒന്നാമതു്, കലയ്ക്കു താത്ത്വികമായ ഒരു സ്ഥാ�
നം െകാടുക്കുകെയന്നതു്. രണ്ടാമതു്, േബാധപൂർ�
വ്വം അതിെന ഉപകരണമാക്കുകെയന്നതു്. ഇനിയ�
െത്ത കല ആദിമകലേപാെല ലക്ഷ്യരഹിതമായി�
രിന്നുകൂടാ. ആദിമകലയിൽനിന്നു നമുക്കു പഠിക്കാ�
നുള്ളതു് അതിെന്റ രൂപഭദ്രതയാണു്. ജനഹൃദയ�
ങ്ങെള കവരാൻ എന്തു ഗുണങ്ങൾെകാണ്ടാണു് നാ�
േടാടിപ്പാട്ടുകൾക്കു കഴിഞ്ഞതു് എന്നു പഠിച്ചു് അവ�
െയ അനുകരിച്ചു കവിതെയഴുതുകയാണു േവണ്ട�
തു്. അനുകരിച്ചു് എന്നു പറഞ്ഞതു കരുതിക്കുട്ടിയാ�
ണു്. ഇന്നു േഫാക്കു് കവിതയുണ്ടാക്കണെമന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ അതിെന്റയർത്ഥം പഴയ പാട്ടുകൾ ‘ഉദ്ധ�
രിക്കണ’െമന്നല്ല. അതു പുരാണവസ്തുഗേവഷകന്മാ�
രുെട േജാലിയാണു്. കണ്ണടച്ചു പകർത്തണെമന്നു�
മല്ല. മനുഷ്യൻ ശതാബ്ദങ്ങൾെകാണ്ടു വളെര വളർ�
ന്നുേപായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചരിത്രം�
േപാെലയാണു്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞതിെന്റ െവറുെമാരു ആവർത്ത�
നമല്ല; കുെറക്കൂടി ഉന്നതമായ ഒരു വൃത്തത്തിേലയ്ക്കു
പിരിയൻ േകാവണിേപാെല കയറിേപ്പാകുന്ന ഒരു
ഗതിയാണു്. ജനങ്ങളുെട െപാതുകലാസമ്പത്തായി�
ത്തീരാൻ പഴയ പാട്ടുകൾക്കു് എെന്തല്ലാം ഗുണവി�
േശഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു? പ്രാഥമിക വികാരങ്ങളും
(േസ്നഹം, പ്രതികാരം മുതലായവ) സാർവ്വജനീന�
മായ വിഷയങ്ങളും, േനരിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനം, ലളിത�
മായ ഭാഷ, ഉൾനാടനുപമകൾ, പാടാവുന്ന രാഗം,
ഒരു കഥയ്ക്കു േവണ്ടത്ര നീളം—ഇവയാണു് പ്രധാന�
മായവ. ഇവെയല്ലാം ശ്രീ. വാര്യരുെട കവിതകളിലു�
ണ്ടു്. ഇതിനും പുറെമ ഏറ്റവും പുേരാഗമനപരമായ
ഒരു ലക്ഷ്യവുമുണ്ടു്. ‘നീണ്ടകവിതകൾ’ പഴയപാട്ടുക�
ളുെട ഒരു െവറും ഓർമ്മക്കുറിപ്പല്ല, നവജീവൻ തുളു�
മ്പുന്ന പുനരുത്ഥാനമാണു്.

െസപ്തംബർ 1948.
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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.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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