
ആഭരണങ്ങൾ
സി.െജ. േതാമസ്



ആഭരണങ്ങൾ
സി.െജ. േതാമസ്
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, C. J.Thomas

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: A Neapolitan Beauty, a painting by Joseph
Pierre Olivier Coomans (1816–1889). The image is
taken from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Neapolitan_Beauty_-_Joseph_Pierre_Olivier_Coomans.jpg
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ആഭരണങ്ങൾ

സമുദായസമുദ്രത്തിെല അലതല്ലലുകൾ തട്ടിയും
തടഞ്ഞും ഒരു ഞരക്കേത്താടുകൂടി ഇഴഞ്ഞുേപാകു�
ന്ന ഭാഷാൈശലി, അങ്ങിങ്ങായി മിന്നിെത്തളിയു�
ന്ന ചില കലാരശ്മികൾ—ഇതാണു് ശ്രീ. ശങ്കരൻ
കരിപ്പായിയുെട പത്തു കഥകൾ േകാർത്തിണക്കിയ
ആഭരണങ്ങളുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങൾ. കഴിവില്ലാ�
ഞ്ഞിേട്ടാ, േവെണ്ടന്നുെവച്ചിേട്ടാ, ജീവിതാനുഭവങ്ങളു�
െട അടിത്തട്ടിേലക്കിറങ്ങി മാനസികവും ൈവകാരി�
കവുമായ കഠിനപ്രശ്നങ്ങെള വാദിക്കാൻ അേദ്ദഹം
മുതിരുന്നില്ല. നിസ്സാരമായ സംഗതികളുെട ചിത്രീ�
കരണത്തിൽ കലാസൗന്ദര്യമുണ്ടായിക്കൂെടന്നില്ല.
അവെയ ഫലവത്തായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അനന്യ�
സാധാരണമായ കലാപാടവം േവണെമന്നുമാത്രം.
അതു ഗ്രന്ഥകാരനുെണ്ടന്നു വിചാരിക്കാൻ ഈ പു�
സ്തകം ഇടതരുന്നില്ല.

വിശ്വസിച്ചു േസ്നഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാര്യ എങ്ങെന ഭർ�
ത്താവിെന വഞ്ചിച്ചുെവന്നു് അവളുെട മരണേശഷം
െതളിയുന്നതാണു് “ആഭരണങ്ങൾ” എന്ന കഥ. പറ�
യത്തക്ക ഒരു രസവും ഇക്കഥയിലില്ല. ജീവിതകാ�
ലം ഏതായാലും സുഖമായിക്കഴിഞ്ഞേല്ലാ എേന്നാ
മേറ്റാ പരമുപിള്ള ആശ്വസിക്കുന്നതായി കാണിച്ചി�
രുെന്നങ്കിൽ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ രസെമങ്കിലും അതി�
ലുണ്ടാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവിെട കഥ വായി�
ച്ചുതീരുേമ്പാൾ ഒരു ശൂന്യതയാണനുഭവെപ്പടുന്നതു്.
കഥയുെട ആദ്യംതെന്ന ആഭരണങ്ങളുെട രഹസ്യം
നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നതുെകാണ്ടു് അത്ഭുതത്തിെന്റ
ഗുണംേപാലും കഥയിലുണ്ടാവുന്നില്ല. േപാെരങ്കിൽ,
ഇക്കഥതെന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതുെകാണ്ടു് അറിയാ�
െത തെന്ന ഒരു താരതമ്യം നടക്കുകയും െചയ്യും.
ബസ്സിൽ യാത്രെചയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കു് ഒരു സ്ത്രീയുമായി
കുറച്ചു കൂട്ടിമുട്ടിയും മറ്റും രസിക്കുന്നതാണു് രണ്ടാമ�
െത്ത കഥ. ഇതിെന്റ അവസാനഭാഗം അെതാരു
കഥയാക്കിത്തീർക്കാൻേവണ്ടി ഏച്ചു െകട്ടിയതാ�
ണു്. അതു വല്ലാെത മുഴച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. “യുവ�
ത്വത്തിേലക്കു്” എന്ന ആ തലെക്കട്ടിെന്റ പ്രസക്തി
എത്ര ആേലാചിച്ചിട്ടും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അസംതൃ�
പ്തമായ കാമെമല്ലാം യുവത്വത്തിേലക്കുള്ള ആശയാ�
യി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നെതന്തിനാണാേവാ!

‘അന്നുരാത്രി’ എന്ന കഥ അവിവാഹിതനായ ഒരു
യുവാവിെന്റ രാത്രികാലചിന്തകളാണു്. േവനലിെന്റ
ചൂടുെകാണ്ടല്ല അയാൾ ഉറങ്ങാത്തതു്. ആ ഉഷ്ണ�
ത്തും തെന്റ കിടക്കെയ്ക്കാരു പങ്കുകാരിയുണ്ടായിരു�
െന്നങ്കിൽ അയാൾക്കു് അത്ര ഉഷ്ണം േതാന്നുമായി�
രുന്നില്ല. അതങ്ങെന തുറന്നുപറയുന്നിെല്ലങ്കിലും,
ആ പാവെപ്പട്ട എൻ.ജി.ഒ.-യ്ക്കു േവണ്ടതു് ഒരു സം�
ബന്ധമാണു്. അയാളുെട ധനസ്ഥിതി അതിനനുവ�
ദിക്കുന്നില്ല. ഈ ഉഷ്ണകാലത്തു് അയാെളേപ്പാെല
േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തും ഉറങ്ങാെത കിട�
ന്നുറങ്ങുന്ന അേനകായിരം യുവാക്കന്മാർക്കു് ഈ
കഥ ഒരു കണ്ണാടിയായിരിക്കും. ഈ കഥയിൽ ശ്രീ.
ശങ്കരൻ കരിപ്പായി സമുദായത്തിെല ഒരു മർമ്മപ്ര�
ശ്നെത്തത്തെന്ന ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രശ്നംതെന്ന
ഒരു യുവതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിെന്റ
പരിഹാരേത്താടുകൂടി പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്ന സ്വഭാവ�
വ്യത്യാസവുമാണു് “എേന്റട്ടത്തി”യിെല കഥാവസ്തു.
ഈ കഥയിലാണു് ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഏറ്റവുമധികം
കലാൈവദഗ്ദ്ധ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏട്ടത്തിക്കു
ലഭിച്ച പരിഹാരത്തിൽനിന്നു തുേലാം ഭിന്നമായ
ഒന്നാണു് അവിവാഹിതയായ അമ്മുക്കുട്ടിക്കു ലഭി�
ച്ചതു്. സ്വന്തമായി സമ്പത്തു ലഭിക്കുന്നതിനുപകരം
ഒരു േമാഷണം. അവൾ േപായി ആയിരം പ്രാവ�
ശ്യം മുങ്ങിക്കുളിക്കാനുള്ള കാരണം േവലപ്പെന്റ
ൈവരൂപ്യമല്ല. കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു് അവളു�
െട ക്ഷമ നശിച്ചു് മാനസികേരാഗം പിടിെപട്ടതായി
ഈ അനുമാനത്തിനു് മാനസിക അപഗ്രഥനക്കാർ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതിേയക്കാെമങ്കിലും അമ്മുക്കുട്ടി
അവരുെട ശപഥം പാലിക്കുെമന്നു് എനിക്കു വിശ്വാ�
സമില്ല. ഉമ്മാത്തുവിനു് ഇത്രയധികം ആഗ്രഹസം�
യമനം േവണ്ടിവന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. അവൾ�
ക്കു കുപ്പിവള േവണെമന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ മമ്മ�
തു് അതു വാങ്ങിച്ചുെകാടുത്തു. അതിലപകടെമാ�
ന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മമ്മതിനു് അവെള ഉപേദശി�
ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാലേക്കടുെകാണ്ടാ�
ണു് മമ്മതിനു് അവളുെട കുഞ്ഞിെന്റ അച്ഛനാകാൻ
കഴിയാെതേപായതു്. മീരാനും കുപ്പിവളകളുമായി
പ്രേവശിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഉമ്മാത്തു അതിൽ ശ്ര�
മിക്കുന്നില്ല. യാചകിെയങ്കിലും അവൾക്കും േപ്രമ�
ത്തിെന്റ വിലയറിയാെമന്നു േതാന്നുന്നു. “എന്താണു
തരേക്കടു്” എന്ന കഥയിൽ ഭർത്താവു് ഉേപക്ഷി�
ച്ചുേപായ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതസുഖത്തിനും കാലയാ�
പനത്തിനുംേവണ്ടി മെറ്റാരാെള വിവാഹം െചയ്യു�
ന്നതിനു് നീതീകരണമേന്വഷിച്ചു നടക്കുകയാണു്.
െതറ്റായ എെന്തങ്കിലും ഒരു കാര്യം െചയ്യാൻ ആരം�
ഭിക്കുേമ്പാൾ അതിനു പറ്റിയ ഒരു തത്ത്വം സൃഷ്ടി�
ക്കുക മനുഷ്യപ്രകൃതിയാണു്. അതിൽ കുേറയധികം
ആത്മവഞ്ചനയടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടായിരിക്കാം
അന്യെന്റ സമ്മതപത്രവും കൂടി കിട്ടണെമന്നു് ആഗ്ര�
ഹിക്കുന്നതു്. പ്രതിപാദനം അത്രയ്ക്കു വിേശഷമെല്ല�
ങ്കിലും മാനസികമായ ഈ പ്രശ്നെത്ത ഒരു കഥാ�
വിഷയമാക്കിയതിൽ ശ്രീ. ശങ്കരൻ കരിപ്പായിെയ
അനുേമാദിക്കുകതെന്നേവണം.

ഈ കഥകളുെടെയല്ലാം ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാം.
അവയിെല പത്രങ്ങളിെല ഉേദ്ദശ്യവും വ്യക്തമാണു്.
പേക്ഷ, ആ ‘ഗുമസ്തെന്റഭാര്യ’ എന്തിനാണു് ആ മനു�
ഷ്യെന കട്ടിലിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതു്? യഥാർത്ഥമാ�
യി അവൾ അയാെള േസ്നഹിക്കുന്നുേണ്ടാ? അേതാ,
അവൾ അയാളുെട മടിശ്ശീലെയയാേണാ കണ്ണുെവ�
ക്കുന്നതു്? രണ്ടും കുേറെയാെക്കയുണ്ടാവാനാണു
വഴി. ലഭിച്ച സഹായത്തിനു് സ്വന്തം ശരീരമല്ലാ�
െത പകരം െകാടുക്കുവാനില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്
അവൾ അതിനു തുനിയുന്നെതന്നായിരിക്കാം ഗ്രന്ഥ�
കാരെന്റ ഭാവം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അക്കാര്യ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രമം പരാജയപ്പട്ടിട്ടുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നു. ‘ആ നാലുമണിക്കൂർ’ ഒരു ജാരസം�
സർഗ്ഗത്തിെന്റ ചിത്രമാണു്. അതിൽ തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന
ആശങ്കയല്ലാെത മെറ്റാന്നും ഉെണ്ടന്നുപറയാൻ നി�
വൃത്തിയില്ല. ആെകക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ സമാ�
ഹാരത്തിെല കഥകെളല്ലാം ഒരു വിഷയെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചുള്ളതാണു്. ൈലംഗികജീവിതത്തിെല പല
വശങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നുമാത്രം
വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രണയം. അങ്ങ�
െന വന്നതിെന്റ കാരണം ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന്റ
ചിന്താഗതിയുെട െതറ്റാെണന്നു ഞാൻ ഗണിക്കു�
ന്നില്ല. യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ഒരായിരം ൈലംഗി�
കൈവകൃതങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമാണു് നാം ഒരു
യഥാർത്ഥ പ്രണയകഥ കെണ്ടത്തുന്നതു്, ഇന്നെത്ത
സമുദായം അങ്ങെനയാണു്. െപാറുപ്പും പരിഹാര�
വുമില്ലാത്ത ഏക അപരാധം പ്രണയമാണു്. അതു�
െകാണ്ടായിരിക്കണം ശ്രീ. കരിപ്പായിയുെട ദൃഷ്ടി
ഈ പുഴുക്കുത്തുകളിൽ മാത്രം െചന്നുപറ്റിയതു്. ഇതി�
െന്റെയല്ലാം കാരണം, അതു മതമായാലും ധനമാ�
യാലും എന്താെണന്നുകൂടി അേന്വഷിക്കുന്ന കഥക�
ളായിരുെന്നങ്കിൽ അവയ്ക്കു കുേറക്കൂടി കഴമ്പുണ്ടാകു�
മായിരുന്നു.

പരിഷത്തു് ൈദ്വമാസിക മാർച്ച് 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.
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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
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