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ജ ോർജ്ജ് പോഞ്ഞോറ

(1938-2017)
An Eminent Poet-Composer of Christian Karnatic Classical music

ചെജകോല ും ഞോങ്ങണയ ും
എന്ചറ സുംഗീതോഭ്യോസനോരുംഭ്കോലത്ത് ക്രകസ്തവ ജേവോലയങ്ങളിൽ സുംഗീത കജേരികൾ
നടക്കോത്തത്, േക്ഷിജണന്ത്യൻ സുംഗീതത്തിചല കൃതികളരതയ ും ക്ൈന്ദവരപജേയ
പരോേർശിതങ്ങളോചണന്നത

ചകോണ്ടോചണന്നോണ് ജതോന്നിയിര ന്നത്. സോേോനയരീതിയിൽ അത്

നയോയ ക്തേോചണന്ന ും ജതോന്നിയിര ന്ന . എന്നോൽ അന്ന ും ജേവോലയത്തിചല
തിര ക്കർമ്മങ്ങൾക്കിടക്ക്
ശോഖോേവയത്തിചല ഒര

നങ്ങൾ ആലപിേിര ന്ന ഗോനങ്ങള ും ഇന്ത്യൻ ശോസ്രതീയ സുംഗീത

രോഗവ േോയ ും ബന്ധേ ള്ളതോയിര ന്നിലല എന്നത് ഇന്ന ും എചന്ന

അത്ഭ തചെട ത്ത കജയോ അജലോസരചെട ത്ത കജയോ ചെയ്യ ന്ന ഒര

വസ്ത തയോണ്.

െരിരതപരജേോ വിശവോസപരജേോ ഒചക്കയോയി നിരവധി കോരണങ്ങൾ
പറയോൻകജണ്ടക്കോചേകില ും ഭ്ോരതീയചരന്ന നിലയിൽ നമ്മ ചട സോേൂൈയതയിൽ ഇന്ത്യൻ
സുംഗീതത്തിന് യോചതോര

സ്ഥോനവ േിലലോതോയ നില അഭ്ിേോനകോരേചലലന്ന

േോരതേലല,

ആജക്ഷപകരവ േചരത. നൂറ്റോണ്ട കജളോളും വിജേശോധിപതയത്തിൻ്്ചറ ന കക്കീഴിൽ
അടിജേല്പിക്കചെട്ട അന ഷ്ഠോന പോരമ്പരകചള പ ൽജകണ്ടി വന്ന ആ കോലഘട്ടങ്ങളിൽ
അങ്ങിചനചയോചക്ക സുംഭ്വിചേകിൽ അതിൽ അത്ഭ തചെട വോചനോന്ന േിലല. പജക്ഷ, സവന്ത്ും
രപവർത്തന േണ്ഡലങ്ങള ും നയിതോക്കള ും രുംഗചത്തത്തിയിട്ട ും ആരോധനോരകേും
േോതൃഭ്ോഷയിലോക്കിയിട്ട ും ഭ്ോരതീയ സുംഗീതക്ശലിയ േോയി യോചതോര
ആയിക്കൂചടന്ന പിടിവോശി വേ

പ ലർത്ത കയോണ് നോചേന്ന

ബന്ധവ ും

ജതോന്നിജെോക ും വിധേോണ്

കോരയങ്ങൾ നീങ്ങ ന്നത്.

സുംഗീതത്തിൽ ക്രകസ്തവ രപജേയപരോേർശിതങ്ങളോയ കൃതികള ണ്ടോയോൽ
കോരയങ്ങൾക്ക്കോതലോയ േോറ്റേ ണ്ടോക ചേന്ന ും നമ്മ ചട ജേവോലയോകണങ്ങളിൽ തിര ന്നോൾ
ആജഘോഷജവളകളിൽ ആ കൃതികൾ പോടിയവതരിെിക്ക വോൻ ധോരോളും അവസങ്ങൾ
ലഭ്ിക്ക ചേന്ന ും ഞോൻ രപതീക്ഷിേിര ന്ന . ആ ലക്ഷയസോക്ഷോത്ക്കോരത്തിനോയി അവിരശോന്ത്
പരിരശേും ചെയ്തത് നൂജറോളും കൃതികൾ വിവിധ രോഗങ്ങളില ും തോളങ്ങളില ും രെിേ

പോടി

തയ്യോറോക്കിയ എനിക്ക് ഇജെോൾ നിരോശ ജതോന്ന ന്ന . സേൂൈും പഴയ പിന്ത്ിരിെൻ നയത്തിൽ
നിന്ന ും പിന്മോറ വോൻ കൂട്ടോക്ക ന്നിലല.

ഒര

ക്രകസ്തവ നോേധോരി സുംഗീതത്തിൽ രപവർത്തിേ

ീവിേ

കളയോചേന്ന

െിന്ത്ിക്ക ന്നത

തചന്ന ധിക്കോരപരേോചണന്നോണ് അലിഖിത നിയേും. കോരണും േചറ്റോന്ന േലല, സുംഗീതും അതിന്ചറ

ന്മോവസരും േ തജല ക്ൈന്ദവ ഭ്ക്തിനിർഭ്രജേോ ജക്ഷരതസജകതങ്ങളിൽ േോരതും
ആലപിക്കചെട വോൻ വിധിക്കചെട്ടജതോ ആണ് എന്ന ധോരണ തചന്ന!. ഈ െിന്ത്ോഗതി വേ
പ ലർത്ത ന്നവർ ക്ൈന്ദവ സജൈോേരങ്ങൾ േോരതേലല, ക്രകസ്തവര ും വയതയസ്തരോണ്
എന്നതോണ് എചന്ന അത്ഭ തചെട ത്ത ന്നത്.

സ േീഘേോയ രോരരീയ വിജേശോധിപതയത്തില ും ചകട്ട ജപോകോചത പ ര ഷോന്ത്രങ്ങളോയി ഭ്ോരത
നത ക്കക്ക ടന്നയിചല േീപനോളും ജപോചല സൂക്ഷിേ ഈ േിവയ ക്പതൃകും
യോചതോര കോരണവശോല ും ഏചതകില ും രപജതയക
നിഷിദ്ധചേജന്നോ പറയ ന്നതിൽ യോചതോര

നവിഭ്ോഗത്തിന് സവന്ത്ചേജന്നോ

അർത്ഥവ േിലല.

തലേ റകളോയി ക്രകസ്തവ ഭ്ക്തിഗോനങ്ങളിൽ പ ലർത്തിജെോന്ന സുംഗീത ക്വരസയും
വിശവോസികള ചട ആസവോേനതൃഷ്ണചയ േന്ദീഭ്വിെിേത
ഭ്ക്തിഗോനത്തിന് ഒര

ജപോചല ജതോന്ന ന്ന . രകിസ്തയൻ

'പളളിത്തും' കൂടിജയ തീരൂ എന്ന േട്ട്!.

എന്ചറ ഏതോന ും കീർത്തനങ്ങളടങ്ങ ന്ന കോചെറ്റ് ഒര
ഉേഭ്ോഷിണിയിലൂചട ജകൾക്കോനിടയോയി ഒര

പള്ളി ചപര ന്നോളിജനോട് അന ബന്ധിേ്

കരരപേോണി ക്േക്ക് ചസറ്റ്

രപവർത്തിെിേിര ന്നവർക്ക ജനചര ജകോപോരകോന്ത്നോയി ഓടിയട ത്ത . 'എജന്ത്ോന്നോജടോ ഈ
ജകൾെിക്ക ന്നത്?, ഇജതോചരന്നോ കജേരി? ഇത് വലല അമ്പലത്തില ും ചവേോൽ േതി. ഇവിചട
ജവണ്ട.' എന്നജേൈും അലറി. ഇത് ക്രകസ്തവ ഭ്ക്തി കീർത്തനങ്ങളോചണന്ന ും, രശദ്ധിേ ജകട്ടോൽ
കോരയും ജബോധയേോക ചേന്ന ും അവർ പറഞ്ഞ ജനോക്കി. പചക്ഷ കോരരപേോനിക്കചതോന്ന ും
സവീകോരയേോയിലല. ഗതയന്ത്രേിലലോചത കോചെറ്റ് അവർ എട ത്ത േോറ്റി.

ഈ സുംഭ്വത്തിന പിന്നിൽ രപവർത്തിേ വികോരചേന്ത്ോചണന്ന

അപരഗഥിക്ക ജമ്പോഴോണ് നോും

കലോപരേോയി എരതേോരതും ജശോെനീയസ്ഥിതിയിലോചണന്ന് ജബോധയേോക ക!.
കർണോടകസുംഗീതരപസ്ഥോനത്തിചല ഒര

രോഗോലോപും ജപോല ും ക്രകസ്തവവിര ദ്ധേോചണന്ന്

ശഠിക്ക വോൻജപോര ന്ന വിധത്തിൽ അരത തീക്ഷ്ണേോയ അന്ധതയോണ് നമ്മ ചട ക്കേ തൽ!.
അപൈോസയേോയ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേ ചക്കന്ന് കരകയറോനോക ജേോ ആജവോ!.

ഈശവരസന്നിധോനത്തിജലക്ക് േന ഷയേനെിചന ഏകോരഗേോയി ഉയർത്ത വോന ും ആത്േോനന്ദത്തിൽ
ലയിെിക്ക വോന ും സുംഗീതത്തിന ള്ള കഴിവ് േചറ്റോന്നിന േിലല തചന്ന. രപജതയകിേ ും
കോർണോടകസുംഗീതക്ശലിയില ള്ള രോഗങ്ങളിൽ, രശ തിസ ഭ്ഗേോയ കീർത്തനങ്ങൾ
ആലപിക്ക ജമ്പോഴ ളവോക ന്ന ആത്േനിർവൃതി അതയ ൽകൃരേോണ്. അത ജബോധയചെട്ട വരോൻ
അല്പസവല്പും സുംഗീത വോസനചയ, സൈിഷ്ണതജയോ ഒചക്ക ജവണചേന്ന് േോരതും.

സേൂൈത്തിന്ചറ ഈ േൃശ സേീപനും േൂലേോകോും ക്രകസ്തവസേ േോയത്തിൽ
സുംഗീതവിഷോേരന്മോർ വളർന്ന വരോത്തത്. രണ്ടോും വത്തിക്കോൻ കൗൺസിലിൽ
അുംഗീകരിക്കചെട്ട രപോജേശികസഭ്കചളക്ക റിേ ള്ള രപഖയോപനങ്ങളിൽ
അർത്ഥശകക്കിടയിലലോത്തവിധും നിർജേശിക്ക ന്ന ണ്ട് - സഭ്കള ചട അന ഷ്ഠോനങ്ങള ും
ആരോധനോരകേങ്ങള ും തജേശീയ പോരമ്പരയങ്ങൾക്ക ും കലകൾക്ക ും രപോേ ഖയും
നൽകിചക്കോണ്ടോയിരിക്കണചേന്ന്. പചക്ഷ സൂെനകൾക്ക ും നിർജേശങ്ങൾക്ക ും പ ലല വിലയ ും
ഭ്ോരതസഭ്യ ചട നയിതോക്കൾ നൽക ന്നതോയറിവിലല.
ഭ്ോരതവൽക്കരണചേന്ന ആശയും പലജെോഴ ും ഇടയന്മോര ചട രപസുംഗങ്ങളിചല െട ലതചയ
രപേീപ്തേോക്കോറ ചണ്ടന്നത് ജനര്. പചക്ഷ രപോജയോഗികതലത്തിൽ കടകവിര ദ്ധേോയ നിലപോടോണ്
കോണോനോവ ക!. ആരോധനോ രകേങ്ങളില ൾചെട ത്ത ന്ന ഗോനങ്ങളിൽ ജപോല ും നിർജ്ജീവചേജന്നോ
േരണശ രശ ഷോരപയ ക്തചേജന്നോ ഒചക്ക വിജശഷിെിക്കോവ ന്നവയോചണന്ന് പറഞ്ഞോൽ അതിൽ
അസതയചേോന്ന േിലല.

േ െത വർഷങ്ങളിചല നിേോന്ത്പരിരശേത്തിന്ചറയ ും, നിശ്ചയേോർഢ്യജത്തോചടയ ള്ള
ഉപോസനയ ചടയ ും ഫലേോയി ഏതോണ്ട് നൂറ

കൃതികജളോളും വിവിധ രോഗങ്ങളിൽ

തയ്യോറോക്കിയ എനിക്ക് അതിൽ പക തിജപോല ും പോടിയോവതരിെിക്ക വോൻ രോഗജവേികൾ
ലഭ്ിക്ക വോൻ ഇടയോയിട്ടിലല. എൻ്്ചറ സുംഗീതരുംഗചത്ത പരിരശേങ്ങചള ആേരിേ ചകോണ്ട്
ജകരളത്തിചല കർമ്മലീത്ത ക്വേീക സേൂൈും െോവറ സോുംസ്കോരിക പ രസ്ക്കോരവ ും, സീജറോ
േലബോർ അല്േോയ ജകോൺരഗെ് കലോസോൈിതയപ രസ്കോരവ ും നൽകിചയന്നോണ് ജനര്!.
എന്നിര ന്നോല ും ഒര

കലോരപവർത്തകൻ ആരഗൈിക്ക ന്ന അവസരങ്ങള ചട ലഭ്യത,

രപവർത്തിയില ള്ള തന്ചറ രപോഗൽഭ്യും രപകടിെിക്ക വോന ള്ള ജവേികൾ ജവണ്ടരത ലഭ്ിക്ക ന്നിലല
എന്നത് സതയും േോരതും.

ജവേനോ നകേോയ ഈ സ്ഥിതിവിജശഷചത്തക്ക റിേ് ഞോൻ

പലജെോഴോയി എഴ തിയ കത്ത കൾ തങ്ങചള ശലയചെട ത്ത കജയോ അനോേരിക്ക കജയോ ഒചക്ക
ചെയ്യ ന്നതോയി ഒര

ക്വേീകരപേ ഖൻ ജനതൃസേൂൈത്തിന ജവണ്ടി എചന്ന ജബോധയചെട ത്തോൻ

രശേിക്ക കയ ും ആ പരിപോടി ത ടർന്നോൽ ഞോൻ യോചതോര
ജപോക ന്നിലലോചയന്ന

ജേന്മയ ും ജനടോൻ

വിധി രപസ്തോവിക്ക കയ ും ചെയ്തത !.

പിന്നോചല തീർത്ത ും ബോലിശവ ും

അസുംഗതയവ േോയ ക ചറജയചറ പരിൈോസവ ും!.

ജകരളത്തിചല കജത്തോലിക്കോസേൂൈത്തിന്ചറ സേൂൈബന്ധപരേോയ ഏറ്റവ ും ഉയർന്ന ഒര
രപസ്ഥോനത്തിന്ചറ അധയക്ഷസ്ഥോനും വൈിക്ക ന്ന ആ ക്വേീകരപേ ഖന്ചറ വോക്ക കളിൽ
എനിക്ക് വലിയ അത്ഭ തചേോന്ന ും ജതോന്ന ന്നിലല. കോരണും, രണ്ട
രപഗല്ഭ്േോയ ഈ സേൂൈത്തിൽ ഒര

സൈരശബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ട,

കലോരപതിഭ്ജപോല ും വളരോൻ സോൈെരയും

സൃരിക്ക വോൻ കൂട്ടോക്കോതിര ന്ന ജനതൃതവത്തിന്ചറ തനിനിറും അജേൈത്തിന്ചറ വോക്ക കളിൽ
രപതയക്ഷചെട്ട ചവജന്നയ ള്ള . ഇജെോഴ ും അജത പിന്ത്ിരിെൻ നിലപോട തചന്ന തങ്ങൾ
പിന്ത് ടര ന്ന ചവന്ന ള്ള ലജ്ജോരൈിതേോയ രപഖയോപനും.

പചക്ഷ ഈ ഭ്ീഷണിവോങ്േയത്തിന േ ന്പിൽ േ ട്ട േടക്ക വോജനോ നിഷ്രകിയനോക വോജനോ
എന്നിചല അവകോശജബോധും കൂട്ടോക്ക ന്നിലല. ചെര െ നക്കികചള േോരതജേ പരിഗണിക്ക
എന്നതോണ് നയചേകിൽ, അത് അക്രകസ്തവചേന്ന

തചന്നയോണ് എന്ചറ പക്ഷും.

ഞോൻ തയ്യോറോക്കിയ സുംഗീതകൃതികൾ പോടി അവതരിെിക്ക വോൻ ജവേികൾ ജവണചേന്ന്
പറയ വോജനോ, അത് തരചെട ജത്തണ്ടത് അവര ചട കർത്തവയേോചണന്ന
ജബോധയചെട ത്ത വോജനോ എനിക്കവകോശേിചലലന്ന വന്നോൽ പിചന്ന ഞോൻ അന ഭ്വിേ
ജേശങ്ങൾക്ക ും തയോഗങ്ങൾക്ക ും എന്ത്ോണർത്ഥും?. പലജെോഴ ും

ീവിതത്തിന്ചറ പര പര ത്ത

യോഥോർഥയങ്ങള േോയി ക്രകസ്തവസേൂൈത്തിൽ ത ടര ക സോധയേചലലന്ന് അന ഭ്വിേറിഞ്ഞ
േ ൻകോല കലോരപവർത്തകൻ സഭ് വിട്ട ജപോയതിന്ചറ ചപോര ൾ ഇജെോചഴനിക്ക്
പിടികിട്ടി.തങ്ങള ചട കൂചട നോചമ്പട ക്ക ന്ന കലോരപതിഭ്കള ചട വയക്തിതവജേോ,
സവോതരന്ത്യജബോധജേോ, അവജയോട ബന്ധചെട്ട അവകോശങ്ങജളോ അുംഗീകരിേ ചകോട ക്ക വോൻ
സഭ്ോജനതൃതവും തയ്യോറലല. െ ര ക്കത്തിൽ ക്വേീകരലലോത്തവരോര ുംതചന്ന സേൂൈത്തിൽ
രശജദ്ധയേോയ രപവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർചെട്ട കൂടോ. ഇത് ത റന്ന
നയും അുംഗീകരിേ ചകോണ്ട് േൗനേോയിരിക്ക ന്ന ഒര

പറയ ന്നിചലലന്ന് േോരതും. ഈ

ഭ്ീര വോക വോൻ ഞോനിലല.

അവകോശങ്ങൾക്ക ജവണ്ടി അടരോട ന്നവചര അടിേേർത്തോൻത നിഞ്ഞ ഏകോധിപധികചള
െരിരതത്തിന്ചറ തോള കളിൽ നോും ധോരോളും കോണ ന്ന . അവരോര ും അരത ജത സവികളോയി
വിരോ ിേതോയറിവിലല.

"ക്രകസ്തവ കലോകോരന്മോചര ജരപോത്സോൈിെിക്ക വോൻ ചേരതോന്മോചരന്ത്
ഇടയജലഖനചേഴ തണജേോ?"

എന്നോയിര ന്ന

ചെയ്യണും?

േ ൻപ് സൂെിെിേ ക്വേീകജരപേികന്ചറ

ജെോേയും. ഈ ജെോേയത്തിന് ഉത്തരും പറയ വോൻ എനിക്ക് ബോധയതയിലല. എന്ത്ോണ്
ജവണ്ടചതന്ന് സഭ്ോജനതോക്കൾ ആജലോെിക്കണും. ഇടയജലഖനും എഴ തണചേകിൽ, അത് ജവണ്ടി
വര ും. സൂരയകോന്ത്ി തിജയറ്ററിന്ചറ 'ആറോും തിര േ റിവ്' എന്ന നോടകത്തിചനതിചര
ഇടയജലഖനചേഴ തി അന യോയികചള ജബോധവൽക്കരിക്കോത്ത ഒരിടയന ും ജകരള ക്രകസ്തവ

സേൂൈത്തില ണ്ടോയിര ന്നിലലജലലോ?. എന്ത് ചകോണ്ട് സേൂൈത്തിൽ നിന്ന ും
രകിസ്ത വിനന കൂലേോയി നോചമ്പട ക്ക ന്ന കലോരപതിഭ്കൾ
ഉയർത്തിചക്കോണ്ട വജരണ്ടതിചനക്ക റിേ് ഒരിടയജലഖനചേകില ും ഒരിടയൻജപോല ും ഇജന്നോളും
എഴ തിയിലല?. അചതോരോവശയേോയി അവർക്കോർക്ക ും ജതോന്നിയിട്ടിലല എന്ന് സോരും. ആചരകില ും
േ ൻപറഞ്ഞവിധത്തില ള്ള ക്ഷ രേ സൃരികള േോയി രുംഗചത്തത്തിയോൽ, അതിചനതിചര
പടചയോര ക്കേോജണോ സഭ്യ ചട രപഖയോപിത നയും? അത് യ ക്തേോയ പരിപോടിയോചണന്ന ും
ജതോന്ന ന്ന ജണ്ടോ?. ആ നോടകത്തിന്ചറ ലക്ഷക്കണക്കിന് രപതികൾ പ സ്തകേോക്കിയത ും, അവ
ിജ്ഞോസ ക്കളോയ ക്രകസ്തവര ചടജപോല ും പോരോയണത്തിന് വിഷയേോയിത്തീർന്നത ും
സഭ്ോജനതോക്കൾ അറിയ ന്ന ജണ്ടോ? ഇതിന

രപധിവിധി എന്ത്ോണ്? പ സ്തകങ്ങൾ കചണ്ടത്തി

െ ചട്ടരിക്കോൻ പരിപോടിയ ജണ്ടോ?

സമ്മർേങ്ങൾ ഏറിയിട്ട ും, കരെോട കൾ തീ തീറ്റിയിട്ട ും, രകിസ്ത വിചന വിട്ട

ജപോക വോൻ

േടിക്ക കയ ും, അവിട ചത്ത നേൈതവത്തിന തക ചേകിൽ ആവചട്ട എന്ന് കര തി സുംഗീത
രുംഗത്ത് ഉറേ

നിൽക്ക കയ ുംചെയ്യ ന്ന ഒര

വിശവോസി എന്ന നിലയിൽ ഒരജപക്ഷചയ ഉള്ള

എനിക്ക്!.. 'നിന്ചറ സുംഗീതവ ും ചകോണ്ട് ഞങ്ങചള ശലയചെട ത്തോചത ഒന്ന് ജപോടോ' എന്ന്
ആജരകോശിക്കോചതചയകില ും ഇരിക്കണജേ! ഇചലലകിൽ ഞോന ും ഒര

േന ഷയനോണ്. എനിക്ക ും

ീവിക്ക വോന ള്ള അവകോശേ ണ്ട്. വികോരങ്ങള ണ്ട്. അത് േറക്കണ്ട!.

Extracts from his personal diary (1991)

