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15
കവിതയുെട ഭാവി —
മലയാളത്തിൽ

മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിെന്റ “സടകുടെഞ്ഞഴുേന്ന�
ല്ക്കു”എന്നുതുടങ്ങുന്നകവിത ഇയ്യിെടആകാശവാണിയി�
ലൂെട പ്രേക്ഷപണം െചയ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. മുമ്പുവായി�
ച്ച കവിതയാണ്.എങ്കിലും,തൃശൂർ പി. രാധാകൃഷ്ണെന്റ
സംഗീതസംവിധാനത്തിലൂെട പുറത്തുവന്നേപ്പാൾഅത്
ഞരമ്പുകെള ഇളക്കിമറിയ്ക്കുന്ന ഒരു മേനാഹരഗാനമാ�
യി മാറി. നമ്മുെട നേതാന്നത ഇത്രസംഗീതാത്മകമാ�
േണാ? ജി.,ൈവേലാപ്പിള്ളി, വയലാർ,ഓ.എൻ.വി. തു�
ടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധരായ കവികളുെട കൃതികൾ മാത്രമല്ല,
താരതേമ്യനഅപ്രശസ്തരായ യുവകവികളുെട കൃതികൾ�
േപാലും േറഡിേയാതരംഗങ്ങളിൽ നൃത്തം െവയ്ക്കുേമ്പാൾ
കൂടുതൽആസ്വാദ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു. സംഗീതസംവി�
ധായകെന്റ ഭാവനാസ്പർശം അവയ്ക്ക് പുതിെയാരുസൗ�
ന്ദര്യം നൽകുന്നു. നമ്മുെട കൺമുന്നിൽെവച്ചു കവിതയു�
േടയും സംഗീതത്തിേന്റയും ഇടയിലുള്ളഅതിർത്തിവര�
മ്പുകൾ തട്ടിനീക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാേണാ?

മുമ്പുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിെലഴു�
തെപ്പട്ടാേല കവിത കവിതയാവൂഎന്നും മനുഷ്യെന്റ വി�
കാരങ്ങൾക്കും ഭാവനകൾക്കും പ്രകടമായ രൂപം നൽ�
കാൻ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾഅസമർത്ഥങ്ങളാെണന്നും
കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പാണൻപാ�
ട്ട്,കുറത്തിപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്. മാപ്പിളപ്പാട്ട് മുതലായ നാ�
ടൻ പാട്ടുകൾക്ക് കവിതയുെട ശ്രീേകാവിലിനുള്ളിേലയ്ക്ക്
പ്രേവശനമനുവദിയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.അവ േകവലം പാട്ടു�
കളായിരുന്നു;കവിതകളായിരുന്നില്ല. തുഞ്ചെത്തഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ രാമായണത്തിന്നുേപാലും േമലാളരുെട പണ്ഡിത�
സദസ്സുകളിൽസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.എന്നിട്ടും, ഭൂരി�
പക്ഷക്കാരായസാധാരണ ജനങ്ങൾപാട്ടുപാടി. കവി�
തകെളഴുതി. തങ്ങളുെട വികാരങ്ങേളയും ഭാവനകേള�
യും നാടൻശീലുകളിൽ പകർത്തുകയും പാടിനടക്കുക�
യും െചയ്തു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റആരംഭേത്താടുകൂടി,ശരിയ്ക്കു
പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം േലാകമഹായുദ്ധത്തിന്ന് േശഷം
സ്ഥതിമാറി. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കുേവണ്ടിമാത്രം നീ�
ക്കിെവയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നസിംഹാസനങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡവൃ�
ത്തങ്ങൾകയറിയിരുപ്പായി. പണ്ഡിതന്മാരുെട ‘അരു�
തു’കേളയും ‘പാടില്ല’കേളയും വകെവയ്ക്കാെത മലയാള�
കവിത പുതിയ രൂപങ്ങേളയും പുതിയ ഭാവങ്ങേളയും
സ്വീകരിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക്
ഇതസഹ്യമായിേത്താന്നി. ‘കവിതയുെട കാലം അവ�
സാനിച്ചു’എന്ന് അവർ മൂക്കത്തുകഷ്ടംെവച്ചു.

പേക്ഷ,കവിതയുെട കാലം അവസാനിച്ചില്ല. പുതിയ
ഭാവരൂപങ്ങളിൽഅത് വളരുകയും പുഷ്ടിെപ്പടുകയുമാ�
ണ് െചയ്തത്.അങ്ങിെന ‘ചരിത്രേയാഗം’ ‘ഉമാേകരളം’
തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച കവികൾേപാലും
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുെടയും ഭാവഗീതങ്ങളുേടയും രംഗത്തി�
േലയ്ക്ക് കടന്നുെചന്നു. കുപ്പമാടങ്ങളിെല നാടൻവൃത്ത�
ങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും ജീവനുമുെണ്ടന്നംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടു. േക�
കയും കാകളിയും അന്നനടയും നേതാന്നതയും കുറത്തി�
പ്പാട്ടും ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും സാഹിത്യപ്രണയികളുെട
ചുണ്ടുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചു.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിെല പുതിയ പ്രതിഭാ�
സങ്ങൾ, മുതലാളിത്തരീതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്ക�
രണത്തിെന്റആരംഭം, നവീനവിദ്യാഭ്യാസം, വിേദശീയ
സാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ളസമ്പർക്കങ്ങൾ,അച്ചടിശാല�
കളുെട പ്രചാരം,പുതിെയാരുബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തി�
െന്റആവിർഭാവം —ഇെതാെക്ക കൂടിയാണ് ആധുനിക
കവിതയുെട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകിയത്.

ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുെട കലകേളയും സാ�
ഹിത്യങ്ങേളയും േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനല്ല,കടിഞ്ഞാണിട്ടു
പിടിയ്ക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ, േദശീയപ്രസ്ഥാ�
നത്തിെന്റ മുേന്നറ്റം അവയ്ക്ക് അഭൂതപൂർവ്വമായ ഉേത്തജ�
നം നൽകി. െതാഴിലാളി കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങൾഈ
ഗതിക്രമത്തിന്ന് ഊക്കുകൂട്ടുകയും െചയ്തു.

ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിതെയ്ക്കാരു േവലിേയറ്റമു�
ണ്ടായത്. ന്യൂനപക്ഷക്കാരായസംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു�
െട േമൽേക്കായ്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷെപ്പട്ട് അത് െമെല്ല�
െമെല്ല ജനങ്ങളുെടയിടയിേലയ്ക്ക് കടന്നുവന്നു. കവിത
അധികമധികം സാധാരണജനങ്ങളുെടആശയാഭി�
ലാഷങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായി�
ത്തീർന്നു.

ഭൂതകാലത്തിെന്റ പാരമ്പര്യങ്ങെള എത്ര േവണെമങ്കി�
ലും ആേശ്ലഷിയ്ക്കാം. സാഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്ക് അതാവ�
ശ്യമാണ് താനും.എങ്കിലും,ഇന്നിന്ന് ഇന്നെലയിേലയ്ക്കു
തിരിച്ചുേപാകാൻ കഴിയില്ല. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ
തമ്പുരാനാവുകസാദ്ധ്യമല്ല. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കുണ്ടൂരാവാൻ
കൂട്ടാക്കുന്നിെല്ലന്നു പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പഴി�
േച്ച കഴിയൂ എന്ന് നിർബ്ബന്ധമാെണങ്കിൽ കാലത്തിെന്റ
മാറ്റെത്തയാണ് പഴിേയ്ക്കണ്ടത്.

ഇേപ്പാഴും നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളുെട നടുവിലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റസൂര്യൻഅജ്ഞതയുെടഅന്ധകാരവുമായി
പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. വ്യവസായവൽക്കര�
ണവും സ്വാതന്ത്രമായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ െകട്ടിപ്പടു�
ക്കാനുള്ളപരിശ്രമങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാ�
രികവുമായ ഒരു നേവാത്ഥാനത്തിന്നു വാതിൽ തുറന്നു�
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭീലായിയും ഭക്രാനംഗലും ഹിന്തു�
സ്ഥാൻ െമഷീൻ ടൂൾഫാക്ടറിയും ഇന്ത്യയുെടആത്മാ�
വിെന്റ ഭൗതികാടിത്തറകെള ഉറപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
കയാണ്. െപരുകിെപ്പരുകി വരുന്നൈഹസ്കൂളുകളും
േകാേളജ്ജുകളും സാേങ്കതികവിദ്യാലയങ്ങളും ഗേവഷ�
ണശാലകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണ�
ശാലകളുെമല്ലാം: ചുറ്റുപാടും െവളിച്ചം വിതറിെക്കാണ്ടി�
രിയ്ക്കുകയാണ്. പത്രമാസികകൾ, േറഡിേയാ,സിനിമ
മുതലായവസാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റഅേഭദ്യഘടകങ്ങ�
ളായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യം,സംഗീതം,നൃത്തം
തുടങ്ങിയ കലകൾക്ക് വളരാനുള്ളപുതിയ സാഹചര്യ�
ങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു.ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽ
കവിതമാത്രംആത്മഹത്യെയ്ക്കാരുെമ്പടുേമാ? തീർച്ചയാ�
യുമില്ല. മറിച്ച്,കവിതയുെട പ്രചാരവും കവിതയാസ്വദി�
യ്ക്കാനുള്ളകഴിവും പെണ്ടാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം
പരന്നുപിടിച്ചുെകാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിെല വി�
വിധ ഭാഷകളിൽ ഇത്രയധികം കവികളും പാട്ടുകാരും
മറ്റു കലാകാരന്മാരും മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുെട ൈവപുല്യവുമായി തട്ടിച്ചു�
േനാക്കുേമ്പാൾ മലയാളകവിത ഇനിയുെമത്രേയാ പുഷ്ടി�
െപ്പേടണ്ടതായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നെതന്നുംഅതു േവണ്ടത്ര
േവഗത്തിലല്ല വളരുന്നത് എന്നും നമുക്കക്ഷമ കാണി�
യ്ക്കാം. കവികൾ ജനങ്ങളുെടആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷ�
കൾക്കും ഒത്തവിധം ഉയരുന്നിെല്ലന്ന് നമുക്കാവലാതി�
െപ്പടാം. യുവകലാകാരന്മാർക്ക് േവണ്ടത്ര േപ്രാത്സാഹ�
നം ലഭിയ്ക്കുന്നിെല്ലന്നും സാഹിത്യഅക്കാഡമി,സംഗീത�
നാടകഅക്കാഡമി തുടങ്ങിയസ്ഥാപനങ്ങളുെട തലപ്പ�
ത്തിരിയ്ക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും തങ്ങളുെട കടമെയന്താ�
െണന്നറിഞ്ഞുകൂെടന്നും നമുക്കാേക്ഷപിയ്ക്കാം. കവിതയു�
െട വളർച്ചയ്ക്ക്സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങെള പിഴുെതറിേയണ്ട�
താവശ്യമാെണന്നുനമുക്ക് വാദിയ്ക്കാം. പേക്ഷ,എന്താ�
യാലും,കവിതയുെട കാലം കഴിഞ്ഞുേപാെയന്നുകരു�
താൻ യാെതാരു ന്യായവുമില്ല.

വ്യവസായവൽക്കരണവുംഅച്ചടിശാലകളും കവിത�
യുെട കഴുത്തറുത്തുകളയുേമാ?അനുഭവം മറിച്ചാണ്.
ആധുനികവ്യവസായങ്ങളുെടആവിർഭാവേത്താടുകൂ�
ടിയേല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, േലാകത്തിെലല്ലായിടത്തും
കവിതയുെട പുേരാഗതിയ്ക്ക് പുതിെയാരുേത്തജനം ലഭി�
ച്ചത്? േസാവിയറ്റുയൂനിയനിൽ വ്യവസായങ്ങളും അച്ച�
ടിശാലകളും വളരുന്നിെല്ലന്ന് ആർെക്കങ്കിലും പറയാൻ
കഴിയുേമാ?അവിെടയേല്ല ഇയ്യിെട യുവകവികളുെട
കവിതകൾ െചാല്ലിേക്കൾക്കാൻേവണ്ടി അമ്പതിനായി�
രത്തിലധികം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തടിച്ചുകൂടിയത്?എന്തിനു
േസാവിയറ്റ്യൂണിയനിേലയ്ക്കു േനാക്കണം, നമ്മുെട നാ�
ട്ടിൽതെന്ന ഉത്തേരന്ത്യയിെല പല പട്ടണങ്ങളിലും ‘മു�
ൈശര’എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന കവിതാസദസ്സുക�
ളിൽ ഇന്നും ഉറക്കമിളച്ച് സഹൃദയർ പെങ്കടുക്കാറിേല്ല?
അേപ്പാൾ വ്യവസായവൽക്കരണം കവിതയുെട ശത്രു�
വല്ല. യന്ത്രശാലകളുെട കുഴൽവിളികൾ കവിതയുെട
ശബ്ദെത്ത െഞക്കിെക്കാല്ലുന്നില്ല. ബാഹ്യാകാശക്കപ്പലു�
കൾ കവിതെയ നക്ഷത്രങ്ങേളാടു കൂടുതലടുപ്പിയ്ക്കുകേയ
െചയ്യുന്നുള്ളു.

വ്യവസായവൽക്കരണവുംഅേതാെടാപ്പമുണ്ടായ ശാ�
സ്ത്രപുേരാഗതിയും പുതിയ വിജ്ഞാനശാഖകളുെടആവിർ�
ഭാവവും കാലാകാരെന്റഅനുഭൂതികൾക്കുനിറപ്പകി�
ട്ടുണ്ടാക്കാനും ഭാവനയുെട ചക്രവാളത്തിെന്റ പരിധി
വലുതാക്കാനുമാണ് സാഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാന�
ത്തിെന്റ രശ്മികൾ കവിതെയ ഉണക്കിക്കളയുകയല്ല,
കൂടുതൽ പച്ചപിടിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുന്നത്. ബൗദ്ധി�
കമായഔന്നത്യം വികാരത്തിെന്റ ഉറവിടെത്ത വറ്റിയ്ക്കു�
കയല്ല,ൈവകാരികാനുഭൂതികളുെട തീക്ഷ്ണതെയ വർ�
ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് െചയ്യുക.ഐൻസ്റ്റീെന്റആേപക്ഷി�
കസിദ്ധാന്തവും മാർക്സിെന്റ ഡയലിക്ടിക്കൽ െമറ്റീരിയ�
ലിസവും കലാകാരെന്റസാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിെയ കൂ�
ടുതൽ വിശാലമാക്കുകയും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള
പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാനുള്ളഅയാളുെട കഴിവുകെള വളർ�
ത്തുകയുംെചയ്യുന്നു. കവിതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഭാസുരമായ ഒരു
ഭാവിയുെണ്ടന്നാണിത് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

കവിത നാടകമായി മാറുേമാ? േനാവലും കവിതയും
തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതായിത്തീരുേമാ? സംഗീതത്തി�
ലൂെടയല്ലാെത കവിതയ്ക്ക് സ്വന്തംകാലിൽ നില്ക്കാൻ വയ്യാ�
താകുേമാ? ദൃശ്യകാവ്യേമാ ശ്രവ്യകാവ്യേമാ ഏതാണ്
കൂടുതൽ നല്ലത്? ഇങ്ങിെനെയാെക്കയാേലാചിച്ച് െവറു�
െത തലപുണ്ണാക്കുന്നെതന്തിനാണ്?

നൃത്തം,സംഗീതം,കവിത എന്നീ മൂന്നു കലകളും ഒന്നാ�
യിട്ടാണാരംഭിച്ചത് എന്നും കൂട്ടായ കായികാദ്ധ്വാനത്തി�
േലർെപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന താളെമാപ്പിച്ചുള്ള ശാരീരിക�
ചലനമായിരുന്നുഅവയുെട ഉറവിടെമന്നും േജാർജ്ജ്
േതാംസൺപ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നത് ശരിയായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ,
ഉറവിടെമന്തായാലും,ഈമൂന്നുകലകളും ഒരുേപാെല�
യാെണന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രാരംഭത്തിൽ കൂടിക്കലർ�
ന്നുകിടന്നിരുന്ന കലാരൂപങ്ങളിൽ പലതും കാലക്രമ�
ത്തിൽ പ്രേത്യകമായ വ്യക്തിത്വേത്താടും പ്രേത്യകമായ
നിയമങ്ങേളാടും കൂടിയ വ്യത്യസ്ത കലകളായിപ്പരിണമി�
ച്ചു എന്ന ചരിത്രവസ്തുതെയ നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.

േവദങ്ങളിൽ ഭാവഗീതങ്ങളുെട ചില പ്രാരംഭഘടകങ്ങൾ
കാണാം.എന്നുെവച്ചിട്ട്, ഋേഗ്വദം ഭാവഗീതങ്ങളുെട ഒരു
സമാഹാരമാെണന്നുപറയാേമാ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ
നാടകീയമായ ചില രംഗങ്ങളുണ്ട്.അതുെകാണ്ട് ഗീത�
െയ ഒരു നാടകെമന്നു വിളിക്കാേമാ? പ്രാചീനഗ്രീസ്സിൽ
‘ലയർ’എന്ന ഒരു തരം സംഗീേതാപകരണത്തിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി പാടെപ്പട്ടുേപാന്ന െചറുപാട്ടുകൾ�
ക്കാണെത്ര ‘ലിറിക്ക്’അെല്ലങ്കിൽ ‘ഭാവഗീതം’എന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിെന്റഅർത്ഥം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�
െല ലിറിക്കുകൾ േകവലസംഗീതങ്ങളായിരുന്നുഎന്നാ�
േണാ? ഓഡ്, േസാങ്ങ്, േസാെണറ്റ്,എലിജി എന്നി�
ങ്ങെന ഗാനത്മകമായ പല രൂപങ്ങളും ലിറിക്ക് ൈക�
െക്കാള്ളുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ,ഇവെയാന്നുംതെന്ന േക�
വലസംഗീതമായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. സം�
ഗീതം േവെറത്തെന്ന ഒരുപ്രേത്യക കലയായി വളരുക�
യാണ് െചയ്തത്.

മലയാള കവിതകളുെട ഉറവിടം നാടൻ പാട്ടുകളാണ്.
അവതെന്നയാണ് നമ്മുെട സംഗീതത്തിേന്റയും ഉറവി�
ടം. പേക്ഷ,ഇന്നുകവിതയും സംഗീതവും സ്വന്തം കാലു�
കളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള രണ്ടു വ്യത്യസ്തകലകളായി
വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് കവിത?ൈവകാരികവും താളനിബദ്ധവു�
മായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യമനസ്സിെന്റസമൂർത്തവും കലാ�
പരവുമായആവിഷ്കാരമാണ് കവിത എന്ന് എൻൈസ�
േക്ലാപീഡിയാ ബ്രിട്ടാനിക്ക നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നു. താളക്രമവും
വൃത്തബന്ധവും െസൗന്ദര്യവിഷ്കരണത്തിന്നുള്ള ഉപക�
രണങ്ങളാണ്. ഇവയില്ലാത്ത ഗദ്യത്തിലും ചിലേപ്പാൾ
കവിതകേണ്ടയ്ക്കും.എങ്കിലും, വികാേരാേത്തജനത്തി�
ന്നുള്ളകഴിവു കൂടുതൽ പദ്യൈശലിയ്ക്കാണ്.അതിെന്റ
ഗാനത്മകതയും ശ്രവണസുഖവും മനുഷ്യെന്റ െസൗന്ദര്യ�
േബാധത്തിന്നുആകർഷകമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു.
സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുെട ഒരുസവിേശഷഘട്ടത്തിൽ
“മ്യൂസിയ്ക്കൽ ഇയർ” (Musical Ear)എന്ന മാർക്സ് വിേശ�
ഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളആപ്രേത്യകമായ കഴിവ് —സംഗീതശ്ര�
വണാഭിരുചി — ഉളവായ കാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യെന്റ
െസൗന്ദര്യവേബാധതൃഷ്ണെയ തൃപ്തിെപ്പടുത്താൻ പദ്യരൂ�
പത്തിലുള്ളകവിതയാണ് ഉപേയാഗിയ്ക്കെപ്പട്ടുേപാന്നിട്ടു�
ള്ളത്.

ഇതിെന്റഅർത്ഥം കവിതയുെട രൂപങ്ങൾക്ക് ഇനി യാ�
െതാരു മാറ്റവുമുണ്ടാവിെല്ലന്നല്ല. ഇേതവെരെയന്നേപാ�
െല ഭാവിയിലും രൂപേഭദങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാെയന്നു
വരാം. രൂപസംബന്ധിതയായ പരീക്ഷണങ്ങളും പരി�
ഷ്കരണങ്ങളുംആവശ്യമായി വേന്നക്കാം.ഈേലഖന�
ത്തിെന്റആരംഭത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല കവിത
കൂടുതൽ ഗാനാത്മകമായിത്തീർെന്നന്നു വരാം.എങ്കി�
ലും,അത് സംഗീതേമാ നാടകേമാ േനാവേലാആയി
രൂപാന്തരെപ്പടുകയില്ല.

സാഹിത്യ കൃതികെളെയല്ലാം കാവ്യങ്ങെളന്നും സാഹി�
ത്യകാരന്മാെരെയല്ലാം കവികെളന്നും നമ്മുെട പ്രാചീ�
നാചാര്യന്മാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.എന്നു െവച്ചിട്ട്, േനാവ�
ലുകേളാ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങേളാ നിരൂപണങ്ങേളാ എഴുതു�
ന്നവെരല്ലാം ഇന്നുആെരങ്കിലും കവികളുെട പട്ടികയിൽ
േചർക്കാറുേണ്ടാ? ഭാഷയിെല പദ്യശാഖയും ഗദ്യശാഖ�
യും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയുേമാ? വാ�
സ്തവത്തിൽ ഗദ്യത്തിനും പദ്യത്തിനും സാഹിത്യത്തിെല
സ്വതന്ത്രശാഖകെളന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുവാനും വള�
രാനുമുള്ളസാദ്ധ്യതകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഒരു കാര്യം ഇവിെടഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. പദ്യവും
കവിതയും ഒന്നല്ല, ഗുരുലഘുക്കളുെട എണ്ണവും ക്രമവു�
െമാപ്പിച്ച് കുേറ വരികെളഴുതിയാൽ പദ്യമായി. പേക്ഷ,
അതിന് ജീവനുണ്ടായിെക്കാള്ളണെമന്നില്ല. കവിതയാ�
ണ് ജീവൻ. പദ്യം ശരീരമാെണങ്കിൽ കവിതആത്മാ�
വാണ്. കവിതയില്ലാത്തപദ്യം ജീവനില്ലാത്തശരീരം�
േപാെലയാണ്. മെറ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ,കവിതക്ക്
പ്രകടമാവാനുള്ള ഒരുരൂപവിേശഷമാണ് പദ്യൈശലി.
രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം,അലങ്കാരം,ഔചിത്യഭംഗി, രച�
നാെസൗഷ്ഠവം മുതലായവ കവിതയുെട അവയവങ്ങളാ�
ണ്. പേക്ഷ,അവെകാണ്ടു മാത്രം കവിത കവിതയാവി�
ല്ല. ഉള്ളിൽത്തട്ടും വിധം പ്രതിഫലിപ്പിക്കെപ്പടുന്നആശ�
യമാണ് കവിതയുെട ജീവൻ. പദ്യത്തിെന്റആത്മാവാ�
ണ് കവിതെയങ്കിൽആആത്മാവിെന്റആത്മാവാണ്
ആശയം,അെല്ലങ്കിൽ ഭാവം. രൂപെത്ത ഭാവത്തിൽനി�
ന്നു േവർതിരിയ്ക്കാൻ വയ്യ.

കവിതയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ നവീനാശയങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചും മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നസാമൂഹ്യജീവിത�
െത്തക്കുറിച്ചുംആധുനിക മനുഷ്യെന്റആശയാഭിലാഷ�
ങ്ങെളക്കുറിച്ചും കവിതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ േബാധമുണ്ടാവ�
ണം.എന്നുെവച്ചാൽ,ശാസ്ത്രീയവും പുേരാഗമനപരവു�
മായ ഒരു േലാകവീക്ഷണഗതിയുണ്ടാവണം.അതിെല്ല�
ങ്കിൽ കവിത മുരടിക്കും.ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിേന്റ�
തായൈവചാരികമൂല്യങ്ങളും അവയുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിലുള്ള പുതിയ േലാകവീക്ഷണഗതിയും കവിതയുെട
ൈവകാരികമൂല്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകേയയുള്ളു. നമ്മുെട
രാജ്യത്തിൽ വ്യവസായവല്ക്കരണപരിശ്രമങ്ങൾ വിജയി�
ക്കുംേതാറും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇനിയും വർദ്ധി�
ക്കാനാണിടയുള്ളത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട അനിവാര്യ�
ഫലമായ ‘ഇന്റലക്ച്വലിസ’ത്തിെന്റ കാലാവസ്ഥെയ
അവഗണിക്കാൻ നമ്മുെട കവികൾക്ക് സാധിക്കാതാവും.

കവിതയുെട ഗാനാത്മകതയുെട എന്നേപാെലഅതി�
ലന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന േലകവീക്ഷണഗതിയുേടയും
വളർച്ചക്കുപറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളാന്ന് ഇന്നുള്ളത്.ഈ
സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും വളരാനാണ് സാദ്ധ്യത.അതു�
െകാണ്ട് കവിതയുെട ഭാവിെയക്കുറിച്ചുള്ളആശങ്കകൾ
അസ്ഥാനത്താണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എെന്താ�
െക്കത്തെന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും ശരി,കവിത നശിക്കു�
കയില്ല. മാനുഷികസംസ്കാരത്തിെന്റ ഒരമൂല്യസംഭാവന�
യാണത്. മനുഷ്യനും വികാരവും ഭാവനയും െസൗന്ദര്യ�
േബാധവുമുള്ളിടേത്താളം കാലം അത് നിലനിൽക്കും.
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െക. ദാേമാദരൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി�
െലസ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു�
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ�
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ

വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്നസമ്പ�
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട�
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ�
ട്ടബാക്കി’എന്നനാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര�
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന�
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാന�
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.

കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച�
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട�
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക�
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി.പി.ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല�
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ളപഠനത്തിനിെട 1976ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.



       

പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺപിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗ�
ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽഈ േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ

1. എന്താണ് സാഹിത്യം
2. സാഹിത്യ നിരൂപണം
3. സാഹിത്യത്തിെല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം
4. പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്ത്?എന്തിന്?
5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമനസാഹിത്യവും ചരിത്രപര�
മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ�
ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം

10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷഎന്തായിരിക്കണം?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
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6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9

10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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