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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു.   തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട  സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാ�
ത്രമല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ    ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കി�
ലും, ഈ േലഖനങ്ങളിൽ  ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും   കാണാ�
റുള്ള ലിംഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ, നിർേദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ,  ഞങ്ങളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.  പേക്ഷ,  അവ അേതേപാെല   തിരുത്താ�
െത പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു്
എഴുത്തുകാരും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല   കാലതാ�
മസം മറച്ചു െവയ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ
ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന  ഞങ്ങൾ കരു�
തുന്നു.
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എനിക്കു രണ്ടഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടു്. നമുക്കു േപ്രമകവിത
വളെര വിരളമായിേട്ട ഉള്ളൂ എന്നാെണാന്നാമേത്ത�
തു്. രണ്ടാമേത്തതു് അതിനുള്ള കാരണെത്ത സം�
ബന്ധിക്കുന്നതാണു്. ഒന്നാമെത്ത അനുമാനം െത�
റ്റാെണങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത പ്രശ്നമുദിക്കുന്നേതയില്ല!
അതുെകാണ്ടു് ആദ്യേത്തതിനുള്ള ന്യായം പറയാം.

ഗീതേഗാവിന്ദത്തിെന്റ 1550-ൽ എഴുതെപ്പട്ട ഒരു
ൈകെയഴുത്തുപ്രതിയുെട പുറംചട്ട.

വിഷയത്തിേലക്കു കടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിത്തെന്ന
പദാർത്ഥ സംബന്ധിയായ ഒരു കാര്യം പറയാനു�
ണ്ടു്. േപ്രമകവിത എന്ന പ്രേയാഗം ഇംഗ്ലീഷിെല
Love poetry എന്ന പ്രേയാഗത്തിനു സമമായി, സ്ത്രീ�
പുരുഷേവഴ്ചയുെട മണ്ഡലെത്ത െപാതുെവ കുറിക്കു�
ന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ
ഉേദ്ദശ്യത്തിലാെണങ്കിൽ ശൃംഗാര കവിത എന്ന
പദമാണു ഞാനിഷ്ടെപ്പടുന്നതു്. ഇവിെട േപ്രമക�
വിത എന്നതിനർത്ഥം ശരീര പ്രധാനമല്ലാത്തതും
ഇംഗ്ലീഷിൽ Platonic എന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പട്ടുവരു�
ന്നതുമായ ആ കാവ്യസരണിെയന്നാണു്. ശൃംഗാ�
രകവിതയ്ക്കു് ഒരു പദമാവശ്യമാെണങ്കിൽ (ആെണ�
ന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം) കാമകവിത എന്നായിരി�
ക്കും ഉചിതം. ഈ വകതിരിവിെനാന്നും ശാസ്ത്രസമ്മ�
തിയുെണ്ടന്നു് ഇവിെട ഭാവമില്ല. അർത്ഥപരിമിതി
നിർണ്ണയിച്ചുെകാണ്ടു ചിന്തിച്ചാൽ ആശയവ്യക്തത�
യുണ്ടാകുമേല്ലാ എന്നാണു സമാധാനം. പ്രേയാഗം�
െകാണ്ടു േനാക്കിയാൽ ഇതിനു വിരുദ്ധമായ പല�
തും ഭാഷയിൽ കെണ്ടന്നുവരാം. േപ്രമെമന്ന വാ�
ക്കിനു് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരർത്ഥവ്യാപ്തിയാണുള്ള�
തു്. കാമമാെണങ്കിൽ ധാത്വർത്ഥപ്പടി െവറും ആഗ്ര�
ഹം മാത്രമാണു് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു് കാമാക്ഷി
എന്നു േപരിടാൻ ആരും നാണിക്കാറില്ല. കാമുകി,
കാമിനി മുതലായവെയാന്നും താടകാശൂർപ്പണഖാ�
ദികളുെട പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. “കാമേലഖന�
മയച്ചു ൈകയിനാൽ…” എന്നു കവി പാടിയിട്ടുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷിെല Lust എന്നതിനു സമമാ�
യി കാമം പ്രേയാഗിക്കുന്നതു േചാദ്യം െചയ്യെപ്പേട്ട�
ക്കാം. മകൾ കാമാക്ഷിക്കായാലും ഒരു കാമേലഖ�
നം കിട്ടുന്നതു് ഒരു പിതാവിനും രസിക്കില്ല. േപ്രമേല�
ഖനമാെണങ്കിൽ അത്ര േക്ഷാഭിച്ചിെല്ലന്നുവരും. കാ�
മേലാലുപൻ, കാമേചഷ്ടകൾ മുതലായവെയാന്നും
അത്ര ഉത്തമമായ അർത്ഥത്തിലല്ല പ്രേയാഗിക്കാ�
റു്. കാമഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടു്. ആെരയും കാമഭ്രാന്തെന�
ന്നു പറയാറില്ല. വ്യാകരണദൃഷ്ട്യാ രാമൻ സീതെയ
കാമിക്കാെമങ്കിലും േപ്രമിക്കാനാണു് എല്ലാവരും
ഇഷ്ടെപ്പടുക. ഇന്നെത്ത സാഹിത്യത്തിൽ െപാ�
തുെവ കാമം, േപ്രമം എന്ന പദങ്ങൾക്കു മുകളിൽ
െകാടുത്ത വകതിരിവനുസരിച്ചു പ്രേയാഗിക്കാനു�
ള്ള വാസനയാണു കണ്ടുവരുന്നതു്. ശൃംഗാരത്തിൽ
പണ്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരംശം മുളച്ചുവരുന്നതുെകാേണ്ടാ
(എെന്റ പക്ഷം) ശൃംഗാരത്തിൽ ഉൾെക്കാണ്ടിരു�
ന്ന ശാരീരിക—മാനസികഘടകങ്ങൾ കുേറക്കൂടി
കൂടുതലായി േവർതിരിച്ചു വ്യവഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി�
യതുെകാേണ്ടാ എന്നു തീർത്തുപറയുന്നില്ല, ഇങ്ങ�
െനെയാരു പതിവു് വീണിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ ആ പതിവി�
െന പിൻതുടർന്നുെകാണ്ടു പറയുകയാണു്, നമ്മുെട
ശൃംഗാരകവിത ഒട്ടുമുഴുവനും കാമകവിതയാണു്. പാ�
ശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തിലാകെട്ട ഈ മുഖ്യസ്ഥാനം
കവിതയ്ക്കാണു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പദപ്രേയാഗെത്തപ്രതി ഇത്രയധികം പാടുെപേട�
ണ്ടിവന്നുെവന്നതുതെന്നയാണു് എെന്റ അനുമാന�
ത്തിനുള്ള ആദ്യെത്ത െതളിവു്. Platonic എന്ന പദ�
മില്ലാത്ത ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ജനതയ്ക്കു് അത്തര�
െമാരു വികാരം അപ്രധാനമായിരിക്കാേന വഴിയു�
ള്ളു. രൂഢമൂലമല്ലാത്ത വികാരങ്ങളിൽ നിന്നു് ഉത്ത�
മകവിത ഉത്ഭവിക്കുെമന്നും വ്യാേമാഹിേക്കണ്ടേല്ലാ.
പേക്ഷ, അെതാെക്ക അവിെട നില്ക്കെട്ട. ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾക്കു േശഷമാകാം ചർച്ച.

കാളിദാസൻ

ഹിമാലയമുൾെപ്പെടയുള്ള ഇന്ത്യെയ െപാതുെവ
എടുത്തു പറയുന്നതു് എെന്റ ചിന്താഗതിക്കു ബല�
ക്ഷയമാെണങ്കിലും അതിനു മലയാള സാഹിത്യ�
ത്തിേന്മലുള്ള ശക്തിയായ സ്വാധീനെത്ത പരിഗ�
ണിച്ചു സംസ്കൃതെത്തക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തുകയാണു്
ശാകുന്തളം തെന്ന ആദ്യമാെയടുക്കാം. ശാകുന്ത�
ളം ഒരു പ്രണയകഥയാണു്. പേക്ഷ, ഒരു സാധാ�
രണ പ്രണയകഥയിെല െറാമാൻസ് ഇവിെടയില്ല.

ശകുന്തള

കഥ വിവാഹത്തിലവസാനിേക്ക�
ണ്ടതിനു പകരം, വിവാഹത്തിൽ
(ഗാന്ധർവ്വമാെണങ്കിലും) ആരം�
ഭിക്കുകയാണു് ഇതുെകാണ്ടു് ആ
കൃതിക്കു് എെന്തങ്കിലും കുറവുെണ്ട�
ന്നാേണാ? ശാന്തം പാപം! അതു�
െകാണ്ടു് അതു വിേശ്വാത്തരമാ�
വുന്നേതയുള്ളു. പേക്ഷ, അവിെട

െറാമാൻസിെല്ലന്നു മാത്രം. ശാകുന്തളത്തിെന്റ പൂ�
മുഖത്തു േപ്രമെമന്നു പറഞ്ഞു് ഏതാനും വിനാഴി�
കകൾ റിസർവ്വു െചയ്തു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അതിെന്റ പരിധി ആ മുനികന്യകയുെട റവുക്കേയാ�
െടാപ്പം െപാട്ടാറായി നില്ക്കുകയാണു്. കഥയുെട ഭൂരി�
ഭാഗവും സംേയാഗാനന്തരമാണു് നടക്കുന്നതു്. ‘കു�
മാരസംഭവ’ത്തിൽ സംേയാഗത്തിനുമുമ്പുള്ള കാ�
ലത്തിനു ൈദർഘ്യമുണ്ടു്. ആര്യപുത്രെന േതടുന്ന
കാമുകിയുെട ചുടുനിശ്വാസങ്ങളുണ്ടു്. പേക്ഷ, ‘കച്ച�
പ്പുറത്തിനുെട നായകമായ നീലക്കല്ലിെന്റ കാെറാ�
ളി’ തുളുമ്പുന്നതു േപ്രമസുധയാേണാ, മെറ്റെന്തങ്കിലു�
മാേണാ എന്നു സംശയം. േമഘെത്ത ദൂതനാക്കു�
ന്ന യക്ഷൻ േപാസ്റ്റ് സമ്പ്രദായെത്തപ്പറ്റി യാെതാ�
രു പിടിയും കിട്ടാത്ത കൂട്ടത്തിലാണു് മനഃപായസം
എന്നു നടന്മാരും ആത്മേഭാഗെമന്നു മനഃശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാരും പറയുന്ന എേന്താ ഒന്നാണിവിെട നട�
ക്കുന്നതു്. കാമുകി ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ ദൂരത്തിലിരു�
ന്നിട്ടും നടേക്കണ്ടതു നടന്നു കാളിദാസപാത്രങ്ങൾ
േപ്രമസാഗരത്തിെന്റ വക്കത്തുനിന്നു് അത്ഭുതേത്താ�
െട അനന്തതയിേലക്കു േനാക്കുന്നവരല്ല. അതിൽ
ആേവാളം നീന്തിത്തുടിച്ചു ൈകകാലുകൾ കുഴഞ്ഞവ�
രാണു്. അവർക്കു് കാര്യം മൂക്കും മൂക്കുത്തിയുമില്ല, െവ�
ണ്മണിയുെട പ്രസിദ്ധമായ വന്ദനേശ്ലാകത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞെതാെക്കയാണു് കവിതയുെട വിഷയം യഥാർ�
ത്ഥ ൈലംഗികാനുഭവേമാ, അതിനു സൗകര്യമി�
െല്ലങ്കിൽ തുറന്നുള്ള ആത്മപീഡേയാ ആണു് ഈ
രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിനാണേല്ലാ വിപ്ര�
ലംഭശൃംഗാരം എന്നുപറയുന്നതു്. ശാരീരികേവഴ്ചയു�
െട രുചി അറിയാത്തവരുെട േപ്രമത്തിനു വിപ്രലം�
ഭശൃംഗാരെമന്നു പറയാെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അങ്ങ�
െനയുള്ളവർക്കു് ഒരു കാൽപനിക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വി�
ഹരിക്കാനല്ലാെത, െനാട്ടിനുണയ്ക്കാൻ വകയുണ്ടാവി�
ല്ലേല്ലാ?

എഴുത്തച്ഛൻ

ഭർത്തൃഹരി, ചേന്ദ്രാത്സവം, ഗീ�
താേഗാവിന്ദം… എന്തിനധികം
ഉദാഹരണങ്ങൾ? മതെത്താെടാ�
ത്തു കാമം മതമായിത്തീരുകയാ�
ണു്. കുപ്രസിദ്ധമായ പല വന്ദ�
നേശ്ലാകങ്ങളും അർത്ഥമറിയാ�

െത ഉച്ചരിക്കെപ്പടുകയാെണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതി�
ലും ഉചിതം േമാക്ഷമാർഗ്ഗം കുസുമബാണെന്റ േസാ�
പാനത്തിൽ കൂടിയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുകയാ�
ണു്—ആ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗത്തി�
െനങ്കിലും േഗാപികാവസ്ത്രാഹരണം മുതൽ ശിവശ�
ക്തിസേമ്മളനം വെരയുള്ള സകലതിനും ആദ്ധ്യാ�
ത്മികവ്യാഖ്യാനം െകാടുക്കുന്നവരുണ്ടു്. അതു ന്യാ�
യയുക്തമാെണന്നും വയ്ക്കുക. എങ്കിലും ജീവാത്മാ�
പരമാത്മാക്കെള മനസ്സിലാക്കാൻ ‘മാരക്രീഡാമ�
ഹലഹള’യാണു് ഉത്തമമായ ഭാഷെയന്നു വന്ന�
േല്ലാ. ആത്മാവും ബുദ്ധിയും ഉപേയാഗിക്കുന്ന നിഘ�
ണ്ടു കാമത്തിേന്റതു തെന്ന. ഭക്തകവികളാണു പ്രാ�
േയണ കാമകവിതയിൽ വിരുതന്മാരായിക്കാണുന്ന�
തു്. ഭക്തിതെന്ന കാമത്തിെന്റ ഒരു ബാഷ്പവൽകൃത�
രൂപമാെണന്ന ശാസ്ത്രമതം എല്ലാവരും അംഗീകരി�
ക്കുകയില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ത�
ന്മാർക്കു വിഷയസുഖം നിഷിദ്ധമല്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്ര�
മത്തിനു േശഷമാണു സന്യാസം. ജീവിതകാലം മു�
ഴുവനും ബ്രഹ്മചാരിയായിക്കഴിയുക നമ്മുെട പുരാ�
ണങ്ങളിൽ അസാധാരണമാണു്. ഭക്തശിേരാമ�
ണിയായ കുേചലൻ ധ്യാനെമാഴിച്ചുള്ള സമയത്തു്
ആെകക്കൂടി െചയ്ത പ്രവൃത്തി സന്തത്യുൽപ്പാദനമാ�
ണു്. പുത്രന്മാരില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കു് ആ കുറവു പരി�
ഹരിക്കുന്ന േജാലിയും അവർ ഏെറ്റടുക്കാറുണ്ടു്. ഈ
വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് ആെരങ്കിലും കവിയായിത്തീർ�
ന്നാൽ ഉള്ളിൽക്കാണുന്ന ‘പാലാഴിമങ്കയുെട േകാ�
ലം’ എങ്ങെനയിരിക്കും? അതു് അശ്ലീലമല്ല. അതി�
ലത്ഭുതത്തിനവകാശവുമില്ല. അതാണു നമ്മുെട സം�
സ്കാരം. ഭക്തിയും ശൃംഗാരവും തമ്മിൽ, നമ്മുെട പൂർ�
വ്വികന്മാർ, അേഭദ്യമായ അതിർത്തിവരമ്പുകെളാ�
ന്നും െവച്ചിട്ടില്ല. കവികൾ ന്യായമായി ആ പാരമ്പ�
ര്യം പുലർത്തുകയും െചയ്തു. സാധാരണ ഒരു സൂതി�
കർമിണിെയേപ്പാലും ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഗർഭ�
വർണ്ണന െചറുേശ്ശരി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

നന്ദനുണ്ടായാെലങ്ങെള േസ്നഹമി-
െല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചിെട്ടന്നേപാെല.
ചാരുവായ് േമവുമമ്മാേറാടു േചരുെന്നാ-
രാരവും േപായങ്ങു ദൂരമായി
ബാലകൻ േവണമിമ്മാേറാടു േചരുവാൻ
ഞാനിനി നീങ്ങണെമന്നേപാെല.

അന്യമായ് നിന്നുള്ള ഭൂഷണജാലവും
ഒെന്നാേന്ന േപായിച്ചുരുങ്ങീതായി.
ഈേരഴു പാരിനും ഭൂഷണമേല്ലായി-
ന്നാരിയിൽനിന്നവെനന്തു േചതം.
മാനിനിമാരുെട മൗലികയാമവൾ-
ക്കാനനം ചാെല വിളർത്തുകൂടി
ഗർഭഗനായുെള്ളാരർഭഗന്തന്നുെട
നിർഭരഹാസം െകാെണ്ടന്നേപാെല.
അംഗവികാരങ്ങൾ പിെന്നയുേമാേരാേന്ന
െപാങ്ങിത്തുടങ്ങീതു േമനിതന്നിൽ.

വിശ്വമേശഷം തന്നുള്ളിേല േചർെത്താരു
വിഷ്ണുെവത്തന്നുദരത്തിലാക്കി
േമവിനിന്നീടുന്ന േദവകീേദവിതൻ
േമന്മെയപ്പാർക്കിലിന്നാർക്കു െചാല്ലാം.
ഗർഭിണിയാെയാരു േദവകിതന്നുെട
അത്ഭുതകാന്തിെയക്കണ്ടു കംസൻ
തന്നിെല നണ്ണിനാൻ “എന്നുെട കാലനായ്
വന്നവനിന്നിവെനന്നുതെന്ന
പണ്ടിവൾക്കിങ്ങെനയുെള്ളാരു കാന്തിെയ-
ക്കണ്ടതിെല്ലന്നതുെകാണ്ടു കാണാം,

എന്തിനി നല്ലെതന്നിങ്ങെന ചിന്തിച്ചാ-
േലതുേമ േതാന്നുന്നതല്ലെയാന്നും.
ഗർഭിണിതൻ െകാലെചയ് വതിന്നായിേട്ടാ
െകല്പു പുലമ്പുന്നൂതല്ല െചേമ്മ
െപറ്റങ്ങു വീഴുേമ്പാൾ െതെറ്റന്നു െചന്നു ഞാൻ
പറ്റാെതാന്നാകിലും പാർത്തിടാെത
െകാന്നങ്ങു വീഴ്ത്തിനാെലാന്നിനും ബാധയി-
െല്ലന്നേത ചിന്തിച്ചാൽ നല്ലതുള്ളൂ.”
ഇങ്ങെന നണ്ണിേനാരകാവലുമാക്കി-
ത്തന്മന്ദിരം പൂകിനാൻ
ആവിലമായുേള്ളാരുള്ളവുമായ്.

(കൃഷ്ണഗാഥ /ഒന്നാം ഭാഗം /അദ്ധ്യായം ഒന്നു് /കൃേഷ്ണാ�
ല്പത്തി.)

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

അേദ്ദഹം അെതഴുതിയേപ്പാൾ
ലജ്ജിച്ചു എന്നു ഞാൻ വിചാരി�
ക്കുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛനിലും നമ്പ്യാ�
രിലും കാണുന്നതു് ഇെതാെക്കത്ത�
െന്നയാണു്. െവണ്മണിപ്രഭൃതിക�

െള െതറിയന്മാെരന്നു വിളിക്കാറുണ്ടു്. പേക്ഷ, കാവ്യ�
ഗുണം അവരുെട കവിതകെള പ്രസിദ്ധമാക്കിെയ�
ന്നതാണു വാസ്തവം. മറ്റുള്ളവരും എഴുതിയ വിഷയം
അെതാെക്കത്തെന്നയായിരുന്നു. നാല്ക്കാലികളായി�
രുന്നതുെകാണ്ടു് ആരും ഗൗനിച്ചിെല്ലന്നുമാത്രം.

ആധുനികരുെട കാലത്തും കഥയതുതെന്ന. ആശാ�
നു പ്രത്യംഗവർണ്ണനകളിൽ ക്രമമില്ലായിരുന്നു. പേക്ഷ,
വാസവദത്തയുെട വികാരത്തിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാ�
വം എത്ര ബുദ്ധധർമ്മംെകാണ്ടു് ആച്ഛാദനം െചയ്താ�
ലും മറയുന്നില്ല. ചണ്ഡാലിയാെണങ്കിൽ കാമാതു�
രയാണു്, േപ്രമവതിയല്ല. അവളുെട േപർ പ്രകൃതി�
െയന്നും. ‘ദുരവസ്ഥ’യിൽ ശൃംഗാരേമയില്ല. ജാതി�
യാണിവിെട ചർച്ചാവിഷയം. വള്ളേത്താൾക്കവിത�
യിൽ ശൃംഗാരം ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ നിലയി�
ലാണു ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ൈവേദശ്യേമാ
വഞ്ചനാപരേമാ ആയ യാെതാരു േഭാഷ്ക്കും ആത്മാ�
വിഷ്കരണെത്ത ബാധിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം അനുവദി�
ക്കാറില്ല. തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച ഗുണപാഠം എവിെടക്കിട�
ന്നാലും ‘െകാച്ചുസീത’മാരും ‘മഗ്ദലന’മാരും അപ്സര�
സ്സുകളുെട ലിസ്റ്റിൽ േപരു െകാള്ളിച്ചവരാണു്.

പ്രഖ്യാതമായ നമ്മുെട ശൃംഗാരകവിത വായിച്ചുക�
ഴിഞ്ഞാൽ ചില വാസ്തവങ്ങൾ നമുക്കു കാണാൻ �
കഴിയും.

ഒന്നു്, പ്രത്യംഗവർണ്ണന നമ്മുെട ശൃംഗാരകവിതകളു�
െട ഒരു നല്ല പങ്കു് അപഹരിക്കുന്നു. സ്ത്രീരൂപെത്ത
പാശ്ചാത്യകവികളും വർണ്ണിക്കാറുണ്ടു്. പേക്ഷ,
അവരുെട സമ്പ്രദായത്തിൽ ശരീരത്തിെന്റ വളെര
ഭാഗങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കാറുെണ്ടന്നു മാത്രമല്ല, േവഷ�
വിധാനം പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമായി സ്വീകരി�
ക്കാറുണ്ടു്. നാമാകെട്ട ഗർഭവതിയായാലും അെല്ല�
ങ്കിലും ദിഗംബരകളായിട്ടാണു് അവെര വിഭാവന
െചയ്യാറു്. (കാളിദാസ കൃതികൾക്കു സമകാലീനസ�
മുദായെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകെയന്നതുമാത്രമാണു
േമന്മെയന്ന തത്ത്വം അംഗീകരിച്ചാൽ പാർവ്വതി പി�
റന്നപടിയാണു നടന്നിരുന്നെതന്നു ഗണിേക്കണ്ടിവ�
രും. അത്രകണ്ടു േപാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല.) ഈ
വർണ്ണനകളുെട പിറകിലുള്ള വികാരം െറാമാൻസി�
േന്റതല്ല. പ്രബുദ്ധമായ കാമവികാരത്തിേന്റതാണു്
മുഖേത്തക്കാേളെറ പ്രാധാന്യം മാർവിടം, ജഘനം,
നിതംബം, ഈരുക്കൾ, നാഭി, േരാമരാജി, ശ്രമജ�
ലം മുതലായവയ്ക്കാണു് വച്ചിട്ടുള്ളതു്.

രണ്ടു്, മാരക്രീഡ നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിൽ നിഷിദ്ധ�
മല്ല. ജാര മാർേഗ്ഗണ പ്രേവശിക്കുന്ന േചാരൻ സമീ�
രൻ കവിയാൽ അനുഗതനാണു്. ആ പരിപാടിയി�
െല ഏതിനവും വർണ്ണിക്കാം. സാഡിസെത്തപ്പറ്റി
േകൾക്കുന്നതിനു മുേമ്പ നഖലാളനത്തിെന്റ ഒരു പ്ര�
ളയം തെന്ന നമുക്കുണ്ടായി.

മൂന്നു്, വിപ്രലംഭശൃംഗാരം എെന്നാരു പ്രസ്ഥാനം
നമുക്കുണ്ടു്. ഇതു പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ അറിയ�
െപ്പട്ടിേട്ടയില്ല. കാമുകസമാഗമം ലഭിക്കാത്തതിലു�
ള്ള സങ്കടം മുഴുവനും രതിസുഖനിേഷധത്തിലാണു്
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു തുറന്നുപറയുന്നതി�
നു വിേരാധമില്ല. മെറ്റാരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ
സ്ത്രീയും പുരുഷനും അടുത്തിരിക്കണെമന്നില്ല. അക�
ന്നിരുന്നാലും കാമമാണു് അംഗിയായ രസം. അടു�
ത്തകാലെത്ത കഥ പറയാനുമില്ല. ഈ സ്വഭാവം
സവിേശഷമായ ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു.

നാലു്, വിഷയസുഖവും ഭക്തിമാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ
ൈവരുദ്ധ്യമില്ല. അവ പരസ്പരം പ്രതീകങ്ങളായി�
ത്തീരാം. അതു് ഏതിെന്റ പ്രതീകെമന്നതു വ്യാഖ്യാ�
താവിെന്റ വീക്ഷണമനുസരിച്ചിരിക്കും.

അഞ്ചു്, അടുത്ത കാലംവെര ഭാവഗീതങ്ങൾ എെന്നാ�
രുവക നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവയ്ക്കടിസ്ഥാന�
മായ നിയന്ത്രിത േപ്രമവികാരം മറ്റു രൂപങ്ങളിലും
കാണെപ്പടാറില്ലായിരുന്നു.

ഇതിെന്റെയല്ലാം അർത്ഥം, നമുക്കു് ഒട്ടുവളെര കാ�
മകവിത ഉെണ്ടന്നാണു്. അവയിൽ വളെരെയണ്ണം
സുന്ദരമാണു്. പേക്ഷ, My Love is like a red rose
എെന്നാരു വരി നമ്മുെട കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിെലാരിട�
ത്തും കാണുകയില്ല.

നാേടാടിപ്പാട്ടുകളുെട സ്ഥിതി എങ്ങെന എന്ന േചാ�
ദ്യത്തിനു് ഉണ്ണിയാർച്ച കാമുകെന സ്വീകരിക്കുന്ന
രംഗമാണു മറുപടി. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുെട സൗന്ദര്യ�
വും ഏതാണ്ടീവിധത്തിൽത്തെന്ന ലഭിച്ചതാണു്. മറ്റു
ചില വർഗ്ഗക്കാരുെട പാട്ടുകൾ േശഖരിച്ചാൽ അച്ച�
ടിക്കാൻ കൂടി വയ്യാത്തവണ്ണം പച്ചയാണു് അവയി�
െലല്ലാം കാണുന്നതു്. മണ്ണിേനാടു പണിതു് െപണ്ണി�
േനാടു തിരിയുന്ന ആേരാഗ്യവാന്മാരുെട ചിത്രമാണു്
അവിെട. നക്ഷത്രെമണ്ണലില്ല, പൂമാലയില്ല. പ്രകൃതി�
യുെട സന്താനങ്ങളായ അവർ സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവ്വ�
ഹിക്കുന്നു. അതിെനക്കുറിച്ചു പാടുന്നു.

ഒന്നാമെത്ത അഭ്യുഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. െതളിയി�
ച്ചുെവന്നു വ്യാേമാഹിക്കുന്നില്ല. കണ്ട വസ്തുതകെളടു�
ത്തു് ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിരത്തിെയന്നു മാത്രം.
ഇതുവെര പറഞ്ഞതു കാര്യം ഇങ്ങെനയാെണന്നാ�
ണു്. ഇനി പറയാനുള്ളതു് അങ്ങെനേയ ആകാൻക�
ഴിയൂ എന്നു്. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതി�
ങ്ങെന ആയിത്തീരാൻ കാരണം എന്താെണന്നു്.
നമ്മുെട കലയുെട സ്വഭാവം നിർണ്ണയിച്ചതു് ജന�
തയുെട യഥാർത്ഥമായ അന്തസ്സത്തയാണു്. ആ
അന്തസ്സത്തയ്ക്കു രൂപംെകാടുത്തതു് ഭൂമിശാസ്ത്രവും.

ജീവിതരീതി, ചിന്താഗതി മുതലായവെയ ഭൂമിശാസ്ത്ര�
സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നുെവന്നു
പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും സാധാരണ�
ഗതിയിെല മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തിെനല്ലാം തെന്ന
ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധം കാണുന്നുണ്ടു്. അറബി
കുളിക്കാത്തതും, എസ്കിേമാ െവളുത്തിരിക്കുന്നതും,
സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ല. കുട്ടനാട്ടിെല സ്ത്രീകൾ�
ക്കു നിലത്തു കിടന്നിഴയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ
വിഷമമുണ്ടു്. മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതിെന വിലക്കുന്ന
യാെതാരു മതവും ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീക�
രിക്കുകയില്ല. അർജൻറീനായിെല ആട്ടിടയന്മാർ കു�
തിരസ്സവാരിക്കാരായിരുേന്ന പറ്റു. േസ്കാട്ട്  ലന്റുകാർ
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കാൾ വിലെവയ്ക്കുന്നെതാന്നുമില്ല.
പ്രാഥമികമായി മനുഷ്യൻ ഒരുതരം മൃഗമാണു്. അവ�
െന്റ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും പൂർണ്ണമായി പരിതഃ�
സ്ഥിതിയുെട നിയന്ത്രണത്തിലെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന
അതിനനുകൂലമായിരിക്കും. ആേലാചിക്കാനും സ്വ�
ന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും മനുഷ്യനു
കഴിയുെമന്നാണു െവപ്പു്. എങ്കിലും, ഈ സ്വാതന്ത്ര�
ത്തിെന്റ പരിധി വളെര വിസ്തൃതമല്ല. വികാരാദികാ�
ര്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് ഏെതങ്കിലും പ്രസക്തി�
യുെണ്ടന്നു പറയാൻ പ്രയാസം. മേദ്ധ്യഷ്യയിെല
ഈശ്വരനും ബർമീസ് കാടുകളിെല ഈശ്വരനും
ഭിന്നസ്വഭാവങ്ങളുണ്ടാകും. ഓേരാ ജനതയും അവ�
രവരുെട സംസ്കാരത്തിനനുസരണമായ േദവന്മാ�
െര സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സംസ്കാരെത്ത കാലാവസ്ഥ നി�
യന്ത്രിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി�
േന്മലാണു് സംസ്കാരത്തിെന്റ ഓേരാ പുതിയ പടി�
പ്പുര പണിയുന്നതു്, മുഗൾ കലാകാരൻ പണിയുന്ന
സൗധങ്ങൾെക്കല്ലാം കൂർത്ത േമൽക്കുരകളും െമ�
ലിഞ്ഞ തുണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാരത്തിെന്റ
ആത്മാവു് അവെന വിട്ടുമാറുന്നില്ല. ഭക്ഷണസമ്പാ�
ദനവും, വ്യവസായവും, രാഷ്ട്രീയഘടനയും, മതവും,
കലയും എല്ലാം ഇങ്ങെനതെന്നയാണു പരിണമി�
ക്കുന്നതു്. ശൃംഗാരപ്രകടനത്തിനുള്ള േചഷ്ടകളും
തൈഥവ. കവിതെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, കാ�
ലാവസ്ഥയിെല സംഗതമായ ഘടകങ്ങൾ േതാരാ�
ത്ത മഴയും കത്തുന്ന െവയിലുമാണു്. െവയിൽ െകാ�
െണ്ടന്നതുെകാണ്ടു് കവിത കാമകവിതയാകണെമ�
ന്നുേണ്ടാ? കവി െവയിലത്തിരുന്നാേണാ കവിത
ചമയ്ക്കുന്നതു്? അല്ല. പേക്ഷ, കവിയും കവിയല്ലാ�
ത്തവനും എല്ലാം ഒരു പ്രേത്യക ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ�
യിൽ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകുന്ന വികാരം
ഒന്നുതെന്ന. അതിെന്റ ആവിഷ്കരണമാണു കവിത.
െപാതുവായ ആ വികാരത്തിെന്റ സ്വഭാവങ്ങെള�
ല്ലാം കവിതയിലും കാണും. നനഞ്ഞ മഴയും (െവറും
തണുപ്പല്ല) ചുട്ടെവയിലും അതിശക്തിയായി കാേമാ�
ദ്ദീപനം നടത്തുന്നു എന്നാണു പക്ഷം. നിയന്ത്രണാ�
ധീനമല്ലാത്ത ആ വികാരം ഭാവഗീതമായി മാറുക
വിഷമമാണു്. നാട്ടിലുള്ള ശൃംഗാരെമല്ലാം കവിതയി�
െലത്തുന്നില്ല. ശൃംഗാരകവിതെകാണ്ടല്ല ശൃംഗാരം
നിലനില്ക്കുന്നതു്. കാര്യം മറിച്ചാണു്, ശൃംഗാരത്തിെന്റ
മണ്ണിൽ െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന പുഷ്പം മാത്രമാണു ശൃംഗാര
കവിത. അതിൽ കാമം മുന്നിട്ടുനില്ക്കുെന്നങ്കിൽ കവി�
തയും അങ്ങെനയായിരിക്കാം.

ഇവിെട പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതു പാശ്ചാത്യരാ�
ജ്യങ്ങളിേലക്കാൾ വളെര േനരേത്തയാണു്. കാമ�
പൂർത്തിക്കുള്ള കഴിവു് അവസാനിക്കുന്നതും േനര�
േത്തയാണു്. ശാസ്ത്രീയമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുെട
പുേത്രാൽപാദനശക്തി കാലത്തിനുമുേമ്പ തളിർത്തു്
കാലത്തിനുമുേമ്പ വാടുന്ന ഒരു െചടിയാണു്. െമാ�
ത്തം കാലയളവു് താരതേമ്യന ഹ്രസ്വവും. ഈ വാ�
സ്തവം തെന്ന കാലാവസ്ഥയുെട ഫലമായിരിക്കാം.
ഇങ്ങെന ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
കാേമാദ്ദീപനം െപെട്ടന്നാണു നടക്കുന്നതു്. ആത്മ�
നിയന്ത്രണത്തിനു കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ശക്തിമ�
ത്താണു് ഈ വികാരം. കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണ�
ത്തിെന്റ േചരിയിലല്ലതാനും. ക്ഷമാപൂർവ്വമായ കാ�
ത്തിരുപ്പു് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽത്തെന്ന ഏതാ�
ണ്ടു് അസാദ്ധ്യമായതുെകാണ്ടു് അങ്ങെനെയാന്നി�
െന്റ പ്രതിഫലനം കവിതയിൽ വന്നില്ല. അരിഭക്ഷ�
ണം ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവിനു കാരണമാെണന്നു്
ആേരാ പറഞ്ഞുേകട്ടു. ൈചനയും, ബംഗാളും, േക�
രളവും എടുത്തു് പഞ്ചാബിേനാടും യൂേറാപ്പിേനാടും
താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാക്കുേമ്പാൾ അതിെലേന്താ
കാര്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നും. ബഹുഭാര്യാത്വവും ബഹു�
ഭർത്തൃത്വവും ഇന്നുവെര നമ്മുെട അംഗീകൃത നടപ�
ടി ആയിരുന്നു. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ൈലംഗികാനുഭ�
വങ്ങൾ േപാലും വിപുലമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇെല്ല�
ങ്കിൽ ആ േക്ഷത്രഭിത്തികളിെല ശില്പങ്ങൾക്കർത്ഥ�
മില്ല. മഹർഷിമാർ തെന്ന നമുക്കു ശൃംഗാരശാസ്ത്രം
എഴുതിത്തന്നു. െകാേക്കാക—വാത്സ്യായനൻമാർ
േലാകത്തിെല മെറ്റാരു സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായി�
ട്ടില്ല. അറുപത്തിനാലു കലകളിെലാന്നായി ശൃംഗാ�
രെത്ത അംഗീകരിച്ചതും മെറ്റാരു ജനതയല്ല. മത�
മാെണങ്കിൽ ശിവലിംഗവും, അർദ്ധനാരീശ്വരനും,
അഹല്യാേമാക്ഷവും, അപ്സരസ്സുകളും, പരാശരമ�
ഹർഷിയുെമല്ലാമുള്ള ഒന്നാണു്. ഒരു സാധാരണ
േവശ്യാഗൃഹെത്തക്കാൾ ഉദ്ദീപനശക്തിയുള്ളതാ�
ണു് നമ്മുെട പല േക്ഷത്രങ്ങളും. ശില്പവും ശാസ്ത്രവും
ശൃംഗാരത്തിെന്റ പരിധിക്കപ്പുറം േപാവുക അസാ�
ധാരണമാണു്. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുെട സൗന്ദര്യ�
േബാധംതെന്ന ലിംഗപ്രധാനമാണു്. ഭരതനാട്യവും,
കർണ്ണാടകസംഗീതവും ഒരുവക ൈലംഗികാനുഭൂ�
തികളാെണന്നുവെര എനിക്കു പക്ഷമുണ്ടു്. അെത�
ങ്ങെനയിരുന്നാലും നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ മുഖ്യ�
പ്രവാഹം ഒഴുകിയ സരണി ഏെതന്നു വ്യക്തമാണു്
ഇതിെന്റെയല്ലാം അടിയിൽ കിടക്കുന്നേതാ ഈ
നാട്ടിെല ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥയും. ഇത്ര കടുത്ത െവ�
യിലും മഴയുമുള്ള യാെതാരു രാജ്യത്തും േപ്രമകവിത
ഉണ്ടാവുകയിെല്ലന്നും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നും പറയാൻ
േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. ഉഷ്ണേമഖലകളിൽ മൂെപ്പത്താ�
ത്ത േപ്രമെമെന്നാന്നില്ല. അതു മന്ത്രവാദിയുെട മാവു�
േപാെല ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വളർന്നു ഫലം കായ്ക്കു�
ന്നു. കാമുകികാമുകന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രഥമ സേമ്മള�
നവും ഗർേഭാലൽപാദനവും തമ്മിലുള്ള കാലയളവു്
ശ്രദ്ധാർഹമാംവണ്ണം ഹ്രസ്വമാണു്. പാശ്ചാത്യസ�
മുദായത്തിൽ യുവാക്കന്മാർ യുവതികളായി, മാതാ�
പിതാക്കന്മാരുെട സമ്മതേത്താടുകൂടി, പ്രതിശ്രുതക�
ളാവുകയും അങ്ങെന കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞുമാത്രം
വിവാഹം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന ഏർപ്പാടു് നമുക്കില്ല.
കവി െടന്നിസൺ പതിേനഴു് വർഷങ്ങളാണേത്ര
ഇങ്ങെന നടന്നതു്. നമുക്കതുണ്ടാകാൻ വിഷമമു�
ണ്ടു്. സ്ത്രീദർശന േവളയിൽ സൗന്ദര്യേബാധത്തിനു
മുമ്പുതെന്ന കാേമാദ്ദീപനമുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ�
യാണിതിനു കാരണെമന്നു ഞാൻ ഗണിക്കുന്നു.
യഥാർത്ഥമായ ക്രീഡയിൽ മറന്നിട്ടുള്ള േപ്രമവികാ�
രം നമുക്കു വളെര വിഷമമാണു്. അതുെകാണ്ടു നമ്മു�
െട കവിതയിലും ആ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

ചങ്ങമ്പുഴ
കൃഷ്ണപിള്ള

ഇത്രയുെമഴുതിയതു് ഇടപ്പള്ളിക്കു
േശഷമുള്ള കവിതെയ മറന്നുെകാ�
ണ്ടല്ല. ഇടപ്പള്ളിയുെടയും ചങ്ങ�
മ്പുഴയുെടയും കവിതയിൽ പാശ്ചാ�
ത്യകവിതകളുെട സ്വഭാവമാണു മു�
ഖ്യമായി കാണുന്നതു്. അതു് ഒരു
കാവ്യേഭാഷത്വമാെണന്നും വിചാ�

രിക്കുന്നില്ല. േനെരമറിച്ചു്, ആ സമ്പ്രദായേത്താടുള്ള
ആദരവാണു് ഈ വാസ്തവം കാണാൻ വഴിെതളിച്ച�
തു്. അതിനു് ഒരു െചറിയ കഥയുണ്ടു്.

ഇടപ്പള്ളി മരിച്ചയാഴ്ചയിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹെത്ത
െചളിവാരി എറിഞ്ഞുെകാണ്ടു് േലഖനങ്ങൾ വന്നു.
ഇേന്നത്തീയതിവെര ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനറുതി
വന്നിട്ടുമില്ല. ഈയിെട ഒരാൾ പറഞ്ഞു, തനിക്കു
പ്രായം തികഞ്ഞ മക്കൾ നില്ക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇട�
പ്പള്ളിെയ എതിർക്കാെത നിവൃത്തിയിെല്ലന്നു്. പറ�
ഞ്ഞയാൾ അതിബുദ്ധിമാനാണു്, പണ്ഡിതനാണു്,
മാന്യനാണു്. അേപ്പാൾ യാെതാരു ദൂർബുദ്ധിയും
െകാണ്ടല്ല അങ്ങെനെയാരഭിപ്രായം പുറെപ്പടുവി�
ച്ചതു്. ഇത്രയും കവിതെയഴുതിയ ഇടപ്പള്ളിയിൽ
രണ്ടു മുഴം കയറല്ലാെത അേദ്ദഹത്തിെനാന്നും കാ�
ണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അെതന്തുെകാണ്ടാണു് അങ്ങ�
െന വരാൻ കാരണം? ഇടപ്പള്ളിക്കവിത വായിക്കു�
ന്നവെരാെക്ക തൂങ്ങിച്ചത്തുകളയുെമന്നു ധരിക്കാൻ�
മാത്രം മഠയെനാന്നുമല്ല അേദ്ദഹം. ചരമമില്ലാത്ത
ഒന്നിൽ രസിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല
എന്നുമാത്രമാണു് എനിക്കു േതാന്നിയ നീതീകരണം.

ആദ്യമായി കഥകളി കാണുന്ന സായിപ്പ് അതു് ഒരു�
വക കൂത്തുകളിയാെണന്നു പറേഞ്ഞക്കാം. െറാമാ�
ന്റിക് േപ്രമം നമ്മുെട രക്തത്തിലുള്ളതല്ല. അതിെന
സംബന്ധിക്കുന്ന കവിത നമ്മുെട പാരമ്പര്യത്തിനു
വിരുദ്ധവുമാണു്. അേദ്ദഹമാെണങ്കിൽ സ്വപ്നേലാ�
കത്തിെല ആദർശജീവിയുമല്ല; പ്രാേയാഗിക ബു�
ദ്ധിയുള്ള വിേവകശാലിയാണു്. അതുെകാണ്ടു് ൈവ�
േദശ്യമായ ഈ വികാരെത്തയും അതിെനക്കുറിക്കു�
ന്ന കാവ്യസരണിേയയും അംഗീകരിക്കാത്തതിൽ
അത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല. മെറ്റാരു മാന്യപണ്ഡി�
തൻ പറഞ്ഞതു് അത്താഴപ്പട്ടിണിക്കാരനായ രമ�
ണെന വിട്ടു് പണമുള്ള ഒരുത്തെന ചന്ദ്രിക സ്വീകരി�
ച്ചതു് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയാെണന്നും
അതിൽ താൻ ചന്ദ്രികെയ അനുേമാദിക്കുന്നുെവ�
ന്നുമാണു് വാസ്തവം. േപ്രമം ഉത്കൃഷ്ടമായ എേന്താ
ഒന്നാെണന്നു് അനുഭവം െകാേണ്ടാ തത്ത്വം െകാ�
േണ്ടാ െതളിയിക്കുന്നതുവെര ഈ മാന്യന്മാരുെട
അഭിപ്രായങ്ങെള തള്ളുവാൻ നമുക്കവകാശമില്ല.
ഇടപ്പള്ളിപ്രഭൃതികൾ ഒരു കാവ്യതന്തു പറിച്ചുനടു�
കയായിരുന്നു. െവറും തർജ്ജമയാെണന്നതല്ല,
മെറ്റാരു നാട്ടിൽ രൂഢമൂലമായ ഒരു വികാരേത്ത�
യും അതിെന്റ കവിതേയയും ഇവിെട ആരംഭിക്കാൻ
ശ്രമിച്ചു. ഏകഭാര്യാവ്രതംേപാെല കാലക്രമത്തിൽ
അതിവിെട വളർന്നുെകാള്ളുെമന്നായിരിക്കാം പ്ര�
തീക്ഷ. അവെര അനുകരിച്ച് , അഥവാ അനുഗമി�
ച്ച് ഇവിെട കുേറ ഭാവഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പേക്ഷ,
ജനസാമാന്യത്തിൽ അതു േവരൂന്നിെയന്നു പറയാ�
റായിട്ടില്ല. ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥയ്ക്കു് അനുകൂലമല്ലാത്ത
ഒരു വികാരപാരമ്പര്യം സ്ഥാപിതമാകണെമങ്കിൽ
ദീർഘകാലം േവണമായിരിക്കാം.

ശരീരശാസ്ത്രം, കലാതത്ത്വം, ഫിേലാസഫി എന്നി�
വയിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആെരങ്കിലും ഈ വിഷയ�
െത്തപ്പറ്റി ഒരു ഗേവഷണം നടത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ
രസകരമായ പലതും നമുക്കു പഠിക്കാൻ കഴിയു�
മായിരുന്നു. ഏെതങ്കിലും സമ്പ്രദായം തള്ളാേനാ
െകാള്ളാേനാ അല്ല. തള്ളുകേയാ െകാള്ളുകേയാ
െചയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ചിലെതല്ലാം ഉത്കൃഷ്ടമാ�
െണേന്നാ അധമമാെണേന്നാ പറയാനും വയ്യാ.
ഓേരാ ജനതയ്ക്കും ഓേരാ കാലത്തിനും െവേവ്വെറ
സന്മാർഗ്ഗചര്യകൾ ഉണ്ടു്—പ്രേത്യകിച്ചു ൈലംഗിക�
കാര്യങ്ങളിൽ. വിശ്വവ്യാപകവും ശാശ്വതവുമായ
ൈലംഗികസന്മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുതിരുന്നതു
വൃഥാവിലാണു്. ഇന്നെലവെരയുണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്ര�
ദായങ്ങൾ നല്ലെതേന്നാ ചീത്തെയേന്നാ വിധിക്കു�
ന്നതു കലയുെട പരിധിയിൽെപ്പട്ട കാര്യമല്ല. ആ
സന്മാർഗ്ഗചര്യയ്ക്കു പ്രേചാദനം െകാടുക്കുന്നതു് ഒരു
ജനതയുെട അന്തസ്സത്തയാണു്. ഈ അന്തസ്സത്ത�
യാണു് കലേയയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട നാ�
ട്ടിെല ഇന്നലെത്ത ചിന്താഗതിയാണു് ഇന്നലെത്ത
കലയ്ക്കു് അടിസ്ഥാനം. പാശ്ചാത്യമതങ്ങളുെട തത്ത്വ�
ങ്ങേളാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തി അതു േമാശമാെണ�
ന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ഒരു കാര്യത്തിെലങ്കിലും
നമ്മുെട സന്മാർഗ്ഗത്തിനു േമന്മയുണ്ടു്. ഇത്ര സത്യസ�
ന്ധമായ ഒരു വീക്ഷണഗതി േലാകത്തിൽ മെറ്റാരിട�
ത്തും കാണുകയില്ല. ഇവിടെത്ത സമ്പ്രദായം ൈലം�
ഗികജീവിതത്തിൽനിന്നും ഒളിേച്ചാടുകയല്ല. ഇവിെട
സന്യാസവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നു; പേക്ഷ, ഗൃഹസ്ഥാ�
ശ്രമത്തിനുേശഷം മാത്രമാണു് അതനുഷ്ഠിേക്കണ്ട�
തു്. ഇന്ത്യൻ ചിന്താഗതിെയപ്പറ്റി. ‘ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങ�
ളിൽനിന്നു വിരക്തമായിേട്ട ആദ്ധ്യാത്മികസിദ്ധി
ൈകവരൂ എന്നില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും അഴിഞ്ഞ
േഭാഗാസക്തിയും ഒരുമിച്ചു േചരുന്നതിനു വിേരാധ�
മില്ല’ എന്നാണു പറഞ്ഞതു്. ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ
ചിന്താഗതി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരു�
ന്ന ഹിന്ദുദാർശനികർ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതിൽ
പരിഭവിച്ചിട്ടു് കാര്യമില്ലേല്ലാ. അതു നല്ലേതാ ചീത്ത�
േയാ എന്ന പ്രശ്നം ഇവിെട സംഗതവുമല്ല.

□
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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

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

◦ 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

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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

