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നീറുന്നതീച്ചൂള

ചങ്ങമ്പുഴ

‘ഒരു െപാട്ടിച്ചിരി’
എന്ന ഒരു ഉത്തമപരാ�
ജയ പ്രസ്ഥാന കവിത
ൈകരളിയ്ക്കു സമ്മാനി�
ച്ചിട്ടുള്ള േപെരടുത്ത
െചറുകഥാകാരി ശ്രീ�
മതി ലളിതാംബിക
അന്തർജ്ജനം മംഗ�
േളാദയത്തിെന്റ ചങ്ങ�

മ്പുഴപ്പതിപ്പിൽ ആ മഹാകവിെയപ്പറ്റി ഇങ്ങിെന
എഴുതിയിരുന്നു: “പ്രതിപാദ്യമായ അംശം ഏതാ�
യാലും, അതിൽ കവിയുെട പൂർണ്ണമായ ജീവാംശം
കൂടി ഉരുക്കിേച്ചർത്തു് ആ നിമിഷത്തിൽ അതായി�
ത്തെന്ന വർത്തിക്കുക അപൂർവ്വമായ ഒരു സിദ്ധി�
യാണു്. പലർക്കും അങ്ങിെന പലതാകാൻ സാ�
ദ്ധ്യമല്ല. പേക്ഷ, ചങ്ങമ്പുഴ പലതായിരുന്നു. പാടു�
ന്ന ചങ്ങമ്പുഴ, കരയുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ, പടവാളിളക്കു�
ന്ന ചങ്ങമ്പുഴ. ഇതിൽ ആെരെയങ്കിലും ഒരാെള നമു�
ക്കു േസ്നഹിക്കാെത വയ്യ. അങ്ങിെന ചങ്ങമ്പുഴെയ
ആെകത്തെന്ന നാം േസ്നഹിച്ചുേപാകുന്നു.” ഇന്ന�
െത്ത സമുദായഘടന പരാജയമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
എന്ന ഉറച്ച േബാധവും, ആത്മാർത്ഥയുമുള്ള സകല
സാധാരണമനുഷ്യർക്കും പ്രസ്തുത മൂന്നു ഭാവങ്ങളും
മാറിമാറി േതാന്നുെമന്നാണു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന�
തു്. പേക്ഷ, കവികളെല്ലങ്കിൽ, ഇവർക്കു പാടാനല്ല,
ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുവാനാണു് േതാന്നാ�
റുള്ളതും മർദ്ദിതരായ സാധാരണജനങ്ങൾക്കു േതാ�
ന്നാറുള്ള ഈ ഭാവത്രയങ്ങളും ചങ്ങമ്പുഴ തെന്റ മധു�
രകവിതകളിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുനിമി�
ത്തമാണു് അേദ്ദഹം നമ്മുെട ജനകീയ മഹാകവിക�
ളിൽ ഒരുത്തനായി ഭവിച്ചതും. ഈ വസ്തുത ‘പാടുന്ന
മൺതരികൾ’ എന്ന ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെല ഒരു
ഉത്തമവിലാപകാവ്യത്തിൽ,

“കുടലിൽനിെന്നാരു പുല്ലാങ്കുഴലാൽ
െനടിയസാമ്രാജ്യെമാന്നു നീ തീർത്തു;
നിജമേനാജ്ഞമാം േസ്നഹസാമ്രാജ്യ-
പ്രജകളായ് ഞങ്ങൾ കപ്പം െകാടുത്തു.”

എന്ന മേനാഹരമായ വരികളിൽ ശ്രീ: പി. ഭാസ്ക�
രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. പ്രകൃത
കവിതാസമാഹാരത്തിെല 13 കവിതകളിൽ എട്ടും
പടവാളിളക്കുന്ന ചങ്ങമ്പുഴെയയാണു് നമുക്കു കാട്ടി�
ത്തരുന്നതു്. വികാരപാരമ്യത്തിെന്റ ആവിഷ്കരണ�
ത്തിനു് അനന്യസദൃശനായി േശാഭിക്കുന്ന ചങ്ങമ്പുഴ
പടവാളിളക്കുേമ്പാൾ, അതു നീറുന്ന തീച്ചൂളയായി
ഭവിക്കുന്നതാണു് തന്നിമിത്തം ഈ സമാഹാരത്തി�
െന്റ തലെക്കട്ടു് ഉചിതമായിട്ടുണ്ടു്.

ടി.എസ്സ്. എലിയട്ട്

ചങ്ങമ്പുഴ പാടുന്ന�
തും കരയുന്നതുമായ
സന്ദർഭങ്ങൾ ഏറി�
യിരുന്നു; പടവാളി�
ളക്കുന്നവ—അലറി
െപാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവ—
കുറഞ്ഞും. ഇതിനു
കാരണങ്ങൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കറയറ്റ
ആത്മാർത്ഥതയാണു�

താനും. എത്രയധികം ഭയങ്കരനായ വിപ്ലവകാരി�
ക്കും ആത്മാർത്ഥതാപൂർവ്വം എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളി�
ലും പടവാളിളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. വ്യ�
ക്തിെയന്ന നിലയിൽ ഒരു കവിയ്ക്കു പ്രധാനമായിട്ടു�
ള്ള ഭാവങ്ങളും അനുഭാവങ്ങളും തെന്റ കവിതയിൽ
ഉൾെക്കാള്ളിേച്ച മതിയാവൂ എന്നിെല്ലന്നും, വ്യക്തി�
മുദ്രാത്മകത്വം ബലികഴിച്ചും ഉപകരണത്തിൽ മാ�
ത്രേമ ഒരു കവി ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുള്ളൂ എന്നും ഇതിനു�
തകുന്ന ഏതു ഭാവവും, അതിൽ വിശ്വാസമിെല്ലങ്കി�
ലും, കൃത്രിമമായി ഒരു കവിക്കു സ്വീകരിക്കാെമന്നും,
ടി.എസ്സ്. എലിയട്ട് ഒരു ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങിെനയാണു് നമ്മുെട ചില ‘മഹാ�
കവി’കളും പല കവികളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതും.
ഈ സിദ്ധാന്തം ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു സ്വീകരിേക്കണ്ടിവന്നി�
രുന്നില്ല. നഖശിഖാന്തം ഒരു കവിയായും ആത്മാർ�
ത്ഥതയുെട മൂർത്തീകരണമായും ജനിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ�
യ്ക്കു വ്യക്തിമുദ്രാത്മകത്വം ബലികഴിക്കാെത തെന്റ
ഉപകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാെത ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. താൻ വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വാസ�
ങ്ങളിൽ കവിതയ്ക്കുേവണ്ടി വിശ്വസിേക്കണ്ടിവരുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിനു േനരിേടണ്ടിവന്നിരു�
ന്നില്ല. ഇതു നിമിത്തം ചങ്ങമ്പുഴ പടവാളിളക്കുന്ന
േവളകളിലും, സദാ പടവാളിളക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട തീതുപ്പൻ വിപ്ലവകാരികെളേപ്പാെല അേദ്ദ�
ഹത്തിനു കവിതയ്ക്കു േവണ്ടി കാപട്യം സ്വീകരിേക്ക�
ണ്ടതായും വന്നിരുന്നില്ല.

ഓസ്കാർ ൈവൽഡ്

സ്വന്തം സാഹിത്യകൃ�
തികളിൽ ആത്മച�
രിത്രം സുവ്യക്തമാ�
യി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു
നിമിത്തം, ഓസ്കാർ
ൈവൽഡ് തെന്റ ജീവ�
ചരിത്രകാരെന്റ പണി
ലഘുവാക്കിച്ചമച്ചിരു�
ന്നു എന്നു ഒരു നിരൂ�
പകൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴെയ�
പ്പറ്റിയും ഇതുതെന്ന പറയാം. ഇക്കാര്യെത്ത സംബ�
ന്ധിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തര പ്രകാശിത�
കൃതിയായ ‘പാടുന്ന പിശാചി’നു് അതിയായ പ്രാ�
ധാന്യമുണ്ടു്.

“േലാേകാത്തരങ്ങളാമാദർശരശ്മികൾ
പാകി ഞാെനെന്റ പാഴു് പാട്ടുകളിൽ
എന്നിട്ടിരുട്ടിൽ മദിച്ചു പുളച്ചു ഞാൻ
മന്നിൽ മൃഗത്തിലും നീചമായീ”

എന്നും,

“പാട്ടിൽക്കരഞ്ഞ ഞാൻ ജീവിതപ്പൂമര-
േച്ചാട്ടിലിരുന്നു െപാട്ടിച്ചിരിച്ചു”

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ള

എന്നും മറ്റും ചങ്ങ�
മ്പുഴ ‘പാടുന്ന പിശാ�
ചി’ൽ സമ്മതിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. ഇങ്ങിെനയു�
ള്ള ഒരു മനുഷ്യന്നു
പാടുേമ്പാഴും, കരയു�
േമ്പാഴും. െപാട്ടിച്ചിരി�
ക്കുേമ്പാഴും ആത്മാർ�
ത്ഥയുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു പറയാേമാ?

പറയാം, നിശ്ചയമായും പറയാം. നിഷ്ക്കപടരും,
ഹാംലറ്റിനു തുല്യം ആത്മനിരീക്ഷണപടുക്കളുമായ
മനുഷ്യർെക്കല്ലാം തെന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള പല ക്ഷ�
ണികഭാവങ്ങളും തങ്ങെള മാറിമാറി ആക്രമിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും.
മിക്ക മനുഷ്യരും ഇത്തരം ക്ഷണികഭാവങ്ങളുെട
അയഞ്ഞ െകട്ടുകളാെണന്നു് ഇന്നെത്ത മനഃശ്ശാ�
സ്ത്രം നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു് ചങ്ങമ്പുഴെയേപ്പാ�
െല ആത്മാർത്ഥത ഏറിയിരിക്കുന്നവർ ഇവയിൽ
ഓേരാന്നിെന്റയും പിടിയിൽ വരുേമ്പാൾ, അതിൽ
ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്യും. ചങ്ങ�
മ്പുഴെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ ക്ഷണികഭാ�
വങ്ങെള തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ചങ്ങല—
അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറിയ വ്യക്തിമുദ്രാത്മകത്വം നൽ�
കിയതു്—ഇന്നെത്ത സമുദായഘടനെയക്കുറിച്ചു�
ള്ള പരാജയേബാധവും, ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപി�
ള്ളയുെട ഭാഷയിൽ, “ഈ േതാൽവി തന്നേശ്വാപ�
രിേയറി ഞാൻ വിജയത്തിൻ േതാെളത്തിപ്പിടിേപ്പാ�
ളം െതല്ലിടവിരമിക്കാ”െമന്ന യശഃകാമനിഷ്ഠമായ ദൃ�
ഢനിശ്ചയവുമായിരുന്നു. ‘നീറുന്ന തീച്ചൂള’യിൽ േചർ�
ത്തിട്ടുള്ള ലഘ്വാേക്ഷപ കവിതകളും ഉഗ്രാേക്ഷപക�
വിതകളുമായ പ്രസ്തുത എെട്ടണ്ണം രചിക്കുന്നതിനു മു�
മ്പുതെന്ന ചങ്ങമ്പുഴ ഈ രണ്ടു തരത്തിലുമുള്ള ചില
കൃതികൾ രചിച്ചിരുന്നു. ‘സ്റ്റാലിെന്റ മീശ’ എന്നതും,
‘അപരാധികൾ’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ േചർത്തി�
ട്ടുള്ള ‘കല്യാണേബാംബ് ’ എന്നതും പ്രസ്തുത ലഘ്വാ�
േക്ഷപകവിതകൾക്കും, ‘രക്തപുഷ്പങ്ങൾ’ എന്ന
സമാഹാരത്തിെല ‘നവർഷാനാന്ദി’ ‘ആ െകാടു�
ങ്കാറ്റു് ’ എന്നിവയും ‘ഓണപ്പൂക്കളി’െല ‘മനുഷ്യൻ’
എന്നതും ഉഗ്രാേക്ഷപകവിതകൾക്കും ഉദാഹര�
ണങ്ങളാണു്. ഈ ഉഗ്രാേക്ഷപകവിതകേളക്കാൾ
വളെരയധികം ശക്തിയുള്ളവയാണു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥ�
ത്തിെല ‘ചുെട്ടരിയ്ക്കിൻ’, ‘ഗളഹസ്തം’ എന്നിവ. വാ�
ഗ്മിത്വം അേശഷമില്ലാത്ത ചങ്ങമ്പുഴ പടവാളിളക്കു�
േമ്പാൾ വലിയ വാഗ്മിയായിത്തീരുന്നതു് ഇവയിൽ
കാണാം. ‘ഫങ്ക്ഷനാലിസം’ (ഉേദ്ദശനിർവ്വഹണത�
ത്വം) ആണു് ഇതിനു കാരണവും.

റാബേലയ്, സ്വിഫ്റ്റ്, അലക്സാണ്ടർ േപാപ്പ് എന്നിവർ
ഉത്തമമാതൃകകളായിട്ടുള്ള മൂന്നുതരം േശ്രഷ്ഠാേക്ഷ�
പഹാസ്യസാഹിത്യകാരന്മാരുെണ്ടന്നു ഒരിക്കൽ
ജി.െക. െചസ്റ്റർട്ടൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. റാബ�
േലയുെട ആേക്ഷപഹാസ്യത്തിൽ ഏറിയ വാഗ്മി�
ത്വം, പ്രചണ്ഡത, അശ്ലീലത, ദുഷ്ടത്വത്തിെന്റ അഭാ�
വം, എന്നിവ കാണാം. സ്വിഫ്റ്റിേന്റതിൽ കാണു�
ന്നതു് അസഹ്യമായ അന്യായേബാധം ജനിപ്പിച്ച
വാഗ്മിത്വം കുറഞ്ഞതും സംസ്കൃതേകാപം നിറഞ്ഞ�
തുമായ മനുഷ്യവർഗ്ഗാേക്ഷപമാണു്. േപാപ്പാകേട്ട,
അനുകമ്പ കലർന്ന ആേക്ഷപമാണു് െചാരിഞ്ഞി�
രുന്നതും. ‘ചുെട്ടരിയ്ക്കിൻ’ ‘ഗളഹസ്തം’ എന്നിവയിൽ
റാബേലയുേടതിേനാടു അടുക്കുന്ന ആേക്ഷപഹാ�
സ്യമാണു് കാണുന്നതു്.

ഫ്രായ്ഡ്

ഫ്രായ്ഡിെന്റ ഏറ്റവും
അദൃഷ്ടപൂർവ്വകമായ
കൃതികളിൽ ഒന്നാണു്
‘േടാട്ടം ആൻഡ് ടാ�
ബൂ ’ എന്നതു്. ൈസ�
േക്കാ ആനിലിറ്റിക്
മനഃശ്ശാസ്ത്രം ആധുനി�
കമനുഷ്യർക്കു സമ്മാ�
നിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും
അഗാധമായ ആശ�
യം ഇതിലാണു് ഫ്രാ�
യ്ഡ് ഇദംപ്രഥമമായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്തെതന്നു
േഡാക്ടർ ഡബ്ളിയു.എ. ൈവറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി�
രുന്നു. ജന്മവാസനകളുെട ബഹുമുഖത്വം (ആംബി�
വാലൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്സ് ) എന്നതെത്ര ഈ
ആശയം. മാതാപിതാക്കന്മാരും സന്താനങ്ങളും
തമ്മിലും, ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും തമ്മിലുമുള്ള
ബന്ധത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ണുള്ളവർ�
ക്കു് കാണാവുന്ന േസ്നഹ-െവറുപ്പു് എന്ന പരസ്പരവി�
രുദ്ധഘടങ്ങളടങ്ങിയിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണവികാരം ഇതി�
നു് ഒരു ഉദാഹരണമാെണന്നു മാത്രം പറയുവാേന
ഇവിെട സ്ഥലമുള്ളു. വിേദശികളുെട ഭരണത്തിൻ
കീഴിലിരുന്നേപ്പാൾ, ഈ ബഹുമുഖത്വത്തിനു മെറ്റാ�
രു ഉദാഹരണമായ ദൗർബ്ബല്യ-േശ്രഷ്ഠത്വേബാധം
(ഇൻഫീരിേയാറിറ്റി-സുപ്പീരിേയാറിറ്റി േകാംപ്ലക്സ് )
ഭാരതത്തിെല ഹിന്ദുക്കെള പിടികൂടിയിരുന്നു. രാ�
ഷ്ട്രീയമായതാണു് ദൗർബ്ബല്യേബാധം; മതപരവും
സാംസ്കാരികവുമായ േശ്രഷ്ഠത്വേബാധവും. രാഷ്ട്രീയ�
പാരതന്ത്ര്യം അകറ്റുവാനുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ ഈ
ദൗർബ്ബല്യ-േശ്രഷ്ഠത്വേബാധെത്ത രാഷ്ട്രീയസമര�
നായകന്മാർ തങ്ങളുെട മാർഗ്ഗത്തിെന്റ അനന്തര�
ദൂഷ്യഫലങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാെത തല്ക്കാല ഉേദ്ദ�
ശസാധ്യത്തിന്നായി ശക്തിപൂർവ്വം ഊതി ജ്വലി�
പ്പിക്കുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്രലബ്ധിേയാ�
ടുകൂടി ഭാരതത്തിെല ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നു പ്രസ്തുത
ദൗർബ്ബല്യേബാധം വിട്ടുമാറി. എന്നാൽ ഇതിേനാ�
ടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന േശ്രഷ്ഠത്വേബാധം പൂർവ്വാധി�
കം ശക്തിേയാടുകൂടി നിലനില്ക്കുകയാണു് െചയ്ത�
തു്. ഇതിെന്റ ഫലേമാ? നാം അല്പം മുമ്പു കണ്ട മൃ�
ഗീയമായ മതസംസ്കാരമത്സരങ്ങളും ഭീകരമായ �
േചാരക്കളങ്ങളും.

ശ്രീ: കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ഭാരതത്തിെല ഹിന്ദു�
ക്കളുെട പൂർവ്വികന്മാർ
പടിഞ്ഞാറൻ േദശ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് ഇന്ന�
െത്ത ഭാരതത്തിൽ പ്ര�
േവശിച്ച നാൾ മുതല്ക്കു
ഇവിടെത്ത പൂർവ്വനി�
വാസികളായ ആസ്ത്ര�
േലായ്ഡ് നരവംശ�
ക്കാരിലും, പിന്നിടു് സ്വ�
ന്തം ബന്ധുക്കളിൽനി�

ന്നുണ്ടായ ബുദ്ധമതക്കാരിലും ജയിനമതക്കാരിലും
ഒന്നുേപാെല ആർഷമതത്തിെന്റ േശ്രഷ്ഠത്വെമന്ന
മയക്കുമരുന്നു കുത്തിവച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ ഫല�
മായി ഈ പൂർവ്വനിവാസികളിലും ഈ അന്യമത�
ക്കാരിലും ഒരു മാനസികപരിവർത്തനം വന്നു. തീ�
ണ്ടൽ ജാതിക്കാരാെയങ്കിലും ആർഷമതത്തിനക�
ത്തു നിന്നാൽ സായൂജ്യം കിട്ടുെമന്നുള്ള േബാധമാ�
ണിതു്. ഇതിെന്റ അനന്തര ഫലങ്ങേളാ? ഒരുമിപ്പി�
ല്ലായ്മയും, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യ നഷ്ടവും. സർവ്വേലാ�
കപ്പരപ്പിെന്റ ശക്തിേയാടുകൂടി ഇന്നെത്ത ഭാരത�
ത്തിൽ പാർത്തുവരുന്ന ഇസ്ലാമിെന്റയും ക്രിസ്തുമത�
ത്തിെന്റയും അനുയായികളിൽ ഈ പഴയ മയക്കുമ�
രുന്നു ഫലിക്കുകയില്ല. ഇതിെന്റ പ്രേയാഗം, രാഷ്ട്രീ�
യസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഇന്നെത്ത ഭാരതത്തിലും വീ�
ണ്ടും ഒരുമിപ്പില്ലായ്മയും രാഷ്ട്രീയ അടിമത്വവും വരു�
ത്തിെവയ്ക്കുകയും െചയ്യും. വരാൻേപാകുന്ന ഈ ദൂ�
ഷ്യഫലങ്ങെള മുൻകൂട്ടി കണ്ടു്, അവെയ തടയുവാ�
നാണു്, ആർഷമതത്തിെന്റയും സംസ്കാരത്തിെന്റ�
യും മഹിമെയപ്പറ്റി പാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുെട
രാഷ്ട്രീയകവികളുെട പതിവു വിട്ടു, ചങ്ങമ്പുഴ ‘ചുെട്ടരി�
ക്കിൻ’ എന്ന അലറുന്ന ഉഗ്രാേക്ഷപകവിത രചിച്ച�
തു്. പ്രസ്തുത രാഷ്ട്രീയനായകന്മാരുേടയും രാഷ്ട്രീയക�
വികളുെടയും ഫാഷിസ്റ്റ് മനഃസ്ഥിതി ഇദംപ്രഥമമാ�
യി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്കു് ഈ കവിതെയഴുതു�
വാൻ പ്രേചാദനം നൽകിയ ധീരചിന്തകനായ ശ്രീ:
കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളെയ ഭാവിതലമുറകൾ എന്നും കൃ�
തജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നതാണു്. ഈ വീക്ഷണ�
േകാടി സാധാരണ മനുഷ്യരുെട മനസ്സിൽ പതിയും�
വണ്ണം അവർക്കു പരിചയമുള്ള ത്രസിക്കുന്ന നാടൻ
ശീലിൽ ഈ കവിത രചിച്ച ചങ്ങമ്പുഴേയയും ഭാവി�
തലമുറകൾ മറക്കുന്നതല്ല.

‘ചുെട്ടരിക്കിൻ’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ കവിത രചി�
ച്ച ചങ്ങമ്പുഴെയ നമ്മുെട ആർഷമതക്കാരായ ചില
സാഹിത്യകാരന്മാർ പുലഭ്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ, അേദ്ദ�
ഹം പൂർവ്വാധികം ഉച്ചത്തിൽ അലറിെക്കാണ്ടു് അേത
ഭാഷയിൽ ‘ഗളഹസ്തം’ എന്നതു രചിച്ചു. ഇതിൽ
േകാൺഗ്രസ്സുകാെര കഠിനമായി ആേക്ഷപിക്കുക�
യും, ഭാരതീയരുെട ഇടുങ്ങിയ പ്രാേദശിക മനഃസ്ഥി�
തിെയ കളിയാക്കുകയും, മാർക്സിസത്തിലുള്ള തെന്റ
ദൃഢവിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും െചയ്തതിനും പു�
റെമ, അേദ്ദഹം പഴയ സാഹിത്യവും പുേരാഗമന
സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള മൗലികവ്യത്യാസങ്ങൾ
അതിസരസമായും സാധാരണ മനുഷ്യരുെട മാന�
സങ്ങളിൽ പതിയുന്ന മട്ടിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ
വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിെന്റ ഒരു ഭാഗം ചുവ�
െട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“സാരസ്യം നുകരുവാൻ പനേയാലെക്കട്ടുകളിൽ
സാഹിത്യം പരതും സന്യാസിമാേര
അതു വാണിേദവിതെന്നാരു മുലയല്ലറിയുവി-
നഴകിലതിൻ കെണ്ണാന്നു െഞരടിേനാക്കാൻ.
സാഹിത്യസിംഹമിന്നതു െകാല്ലും നിങ്ങെള
സാമേവദക്കാേര പറപറക്കിൻ!
കവിത കടക്കേണ്ണറാൽ
ചിലർ നിങ്ങെളെയങ്ങാനും
കപിയാക്കുെമാരു കള്ളക്കാമിനിയാകാം.
അവൾതൻ മൂെക്കള്ളിൻ പൂവായിടാം കണ്ണുകൾ
കുവലയമാകാം ചുണ്ടമൃതമാകാം.
ഞങ്ങളതു നിങ്ങൾതൻ േനർക്കുവീശൂം.
അതു ഞങ്ങൾക്കായുധ,മതിനിശിതമായുധം,
അഴിമതികൾക്കരുളുവാൻ കണ്ഠേവധം
കവിതാകാമുകരല്ല കവികൾ കവിതായുധർ
കരളൂറ്റം കുത്തുന്ന കർമ്മേയാധർ;
അവെരഗ്ഗളഹസ്തം െചയ്താട്ടിേയാടിപ്പതാ-
രരമനപ്പൂങ്കളിത്തത്തകേളാ?
കലരുന്നതു ഞങ്ങൾതൻ
ശബ്ദത്തിൽ ഞങ്ങൾതൻ
കരളിെലേച്ചാരയാേണാർമ്മേവണം.”

പ്രസ്തുത രണ്ടു കവിതകളിേലയും

“പരേലാകപ്പാറ്റകൾ കലരുമാ േമാക്ഷത്തിൻ
പതിരിനായുെള്ളാരീ പ്രാണദാഹം
പരമ്പര വിഡ്ഢിത്തം—പരമാർത്ഥമിതുമാത്രം
പരുപരുത്തുെള്ളാരീ മണ്ണുമാത്രം.”

(ചുെട്ടരിക്കിൻ)

“േവദാന്തം െകാണ്ടു വിശപ്പാറുേമാ?—െവളുെവള്ള
േവദത്തിൻ മണ്ണിലും നിണെമാഴുകും
മാേവലി വിഹരിച്ചു, മാമാങ്കം വികസിച്ച
മലനാടിൻ കണ്ണിലും മഷിയിളകും.”

(ഗളഹസ്തം)

“െപരുമാക്കന്മാരുെട കഴൽനക്കിച്ചുണെകട്ട
തിരുനാവായ്ക്കപ്പുറവുമുണ്ടു േലാകം.”

(ഗളഹസ്തം)

എന്നിത്യാദി വരികൾ ഇന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളു�
െട ഇടയ്ക്കു നാേടാടിപ്പാട്ടായിത്തീർന്നിട്ടുമുണ്ടു്.

പ്രകൃതകൃതിയിെല പടവാെളടുക്കുന്ന േശഷിച്ച കവി�
തകൾ ‘പുേരാഗതിെയ തടുത്താൽ’, ‘അവരാരു്?’,
‘ഞങ്ങൾ’, ‘പാടാനും പാടിേല്ല?’, െവളിച്ചം വരുന്നു’,
‘നാളെത്ത േലാകം’ എന്നിവയാണു്. ഇവയിൽ
‘അവരാരു്?’ എന്നതു രചിച്ചതു ശ്രീ. െകടാമംഗ�
ലത്തിെന്റ ഒരു കവിതെയ അനുകരിച്ചാെണന്നു
ചങ്ങമ്പുഴ അതു് ആദ്യം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ േകാട്ട�
യെത്ത ‘ചിേത്രാദയം’ വാരിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.
മയേക്കാവ്സ്ക്കി മട്ടിലുള്ള ഈ പടപ്പാട്ടിെല ശബ്ദഭം�
ഗിക്കു് ഒരു ഉദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“വഹിത ൈവഭവഘനധനമദ
മഥനേലാലുപരായി
വനഹുതാശന സദൃശദാഹക-
സമര ഭീകരരായി
വരുവതാരവർ വരുവതാരവർ
വയെറരിഞ്ഞിടും കൂട്ടർ?
വരിഞ്ഞുെകട്ടിെക്കാണ്ടരതല; േപാരി-
െനരിെപാരിെക്കാള്ളും കൂട്ടർ?”

ഒരു പുലയനൃത്തം ജന്മി വന്നു മുടക്കുന്നതു വർണ്ണി�
ച്ചിട്ടുള്ള ‘പാടാനും പാടിേല്ല?’ എന്ന മേനാഹരമായ
ലഘ്വാേക്ഷപ കവിത ഈ സമാഹാരത്തിെന്റ മാറ്റു�
കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടു്

കുമാരനാശാൻ

പ്രസ്തുത എട്ടു കവി�
തകൾക്കും പുറേമ,
അന്ത്യകാലെത്ത േരാ�
ഗേവളയിൽ തെന്ന മു�
ക്തഹസ്തം സഹായി�
ച്ചവേരാടു കൃതജ്ഞത
പറയുന്ന ഒരു കവിത,
‘ൈകേകാർത്തു
േപാക നാം’, ‘െപാരു�

തും ഞാൻ’, ‘െപാൻ പുലരി’ ‘കരയും ഞാൻ’ എന്നി�
വയും പ്രകൃതസമാഹാരത്തിലുണ്ടു്. ‘ൈകേകാർത്തു
േപാക നാം’, ‘െപാൻ പുലരി എന്നിവ രണ്ടും ഈയി�
െട ഭാരതത്തിനു ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ
സന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. എന്നാലും ആദ്യ�
േത്തതിൽ പിേന്നയും പഴയ ചരിത്രം ആവർത്തിക്ക�
െപ്പടുകയില്ലേയാ എന്നു കവി ഇങ്ങിെന ശങ്കിക്കുന്നു�
മുണ്ടു്:

“എന്തിനു? ശതാബ്ദങ്ങൾക്കപ്പുറം
േതനു പാലും
ചിന്തിെയേന്നാതും സ്വാർത്ഥം
വാഴ്ത്തുവാൻ താേനാ േമലും?
ഇരുെളാക്കയും േപാേയാ,
േപാവുേമാ? നിലയ്ക്കുേമാ
െതരുവിൻ ഞരക്കങ്ങൾ,
സമത്വം കിളിർക്കുേമാ?”

ഈ സംശയമാണു് അവർണ്ണനായി ജനിച്ച മഹാക�
വി കുമാരനാശേന്റയും, കുടിലിൽ ജനിച്ച മഹാകവി
ചങ്ങമ്പുഴയുേടയും, രാഷ്ട്രീയപ്പാട്ടു പാടാനുള്ള സഹ�
ജമായ വാസനയിൽ തണുത്ത െവള്ളം േകാരിത്ത�
ളിച്ചതും.

പ്രകൃതഗ്രന്ഥത്തിൽ കവിതകെള ഒരുക്കിയിരിക്കു�
ന്ന മുറശ്ലാഘ്യമല്ല. ഒന്നുരണ്ടു സാരമായ അച്ചടിപ്പിഴ�
കളും വന്നുേപായിട്ടുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥകർത്താ: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള.
പ്രസാധകർ: േനഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ േകാട്ടയം.
വില 1 ക. 4 ണ.—മംഗേളാദയം, 1124 ഇടവം.

(ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുെട കവിതയ്ക്കു് േകസരി ബാലകൃ�
ഷ്ണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണം.)
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട�
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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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

