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ഒരു െചറുകഥെയപ്പറ്റി

“ഞങ്ങളുെട വീടിെന്റ െതാട്ടുകിഴേക്കതു് ഒരു വലിയ
ജന്മിയുെട മനയാണു്.”

നിഷ്കൃഷ്ടമായി വിശകലനം െചയ്തുേനാക്കിയാൽ
ഈഡിപ്പസ് േകാംപ്ലക്സ് വെര െചെന്നത്തുന്ന ഒരു
െചറുകഥയുെട ആരംഭമാണിതു്. ഏതാണ്ടു് മണ്ണാ�
ങ്കട്ടയും കരിയിലയും കൂടി കാശിക്കുേപായി എന്ന�
തുേപാെല. അത്രയ്ക്കു ലളിതവും ഋജുവും. ഈ സാ�
ധാരണതടം കാരൂരിെന്റ സവിേശഷമായ വ്യക്തി�
മുദ്രയാണു്. മാത്രമല്ല, ഇവിെട പ്രേത്യകിച്ചു് അതി�
െനാരു ഔചിത്യവുമുണ്ടു്. ഗൗരവമായിെട്ടാന്നും പറ�
യുവാൻ ഭാവം അതിലില്ല. എന്നുെവച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി�
യുെട ൈശലിേപാെല. അെത, കഥയും അങ്ങെന�
ത്തെന്നയാണു്. ഒരു കുട്ടിയാണു കഥ പറയുന്നതു്;
അവെനാരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത
ഒരു വിഷയെത്തക്കുറിച്ചാണു കഥ. ആയാസം കൂ�
ടാെത അതങ്ങു പറഞ്ഞുേപാവുകയാണു്. അവനു
കാര്യെമല്ലാം വ്യക്തമാണു്. അെതഴുതി ഫലിപ്പി�
ക്കാനാണു പ്രയാസം. കാരൂർ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്ന
കാലം വളെര പണ്ടാണു്. എങ്കിലും ഒരു ബാലഹൃദ�
യത്തിേലക്കു് ഒതുങ്ങിയിറങ്ങി കഥ പറയാൻ സാധി�
ക്കുന്നതാണു് കാരൂരിെന്റ കലാകൗശലം.

അവൻ പറയുകയാണു്: ‘എനിേക്കതാണ്ടു പുരുഷ�
പ്രാപ്തിയായി, അവെരാരന്തർജ്ജനവും.’ വ്യാകര�
ണം ഇവിെട ഒളിേച്ചാട്ടം. പേക്ഷ, വ്യാകരണപ്പിശ�
കിൽ നിന്നും കലയുണ്ടാക്കാെമന്നായിരിക്കണം കാ�
രൂരിെന്റ മതം. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പരബന്ധമില്ലാ�
ത്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങെള ഒരു അർദ്ധവിരാമംെകാണ്ടു
കൂട്ടിെക്കട്ടുക; അതുെകാണ്ടു കലയുെട മൂലതന്തുവി�
െനത്തെന്ന കൂട്ടിെക്കട്ടുക. ഇെതല്ലാം കഥ പറയുന്ന
ആൾ അറിയാെത ‘യാദൃച്ഛികമായി’ സംഭവിക്കുക.
അേമ്പാ, എെന്താരു കരവിരുതു് !

‘പൂവമ്പഴ’ത്തിനുേശഷം അവെനെയാന്നു കാണ�
ണം. അവനാെണങ്കിൽ പതിനാലിൽ കൂടിയ െപ�
ണ്ണുങ്ങെളെയല്ലാം പുച്ഛമാണു്. ഒന്നു െപറ്റു് കുട്ടി മരി�
ച്ച ഒരന്തർജ്ജനവിധവയ്ക്കു് എെന്തല്ലാം വികാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാെമന്നു് അവെനാരു രൂപവുമില്ല. അവേരാ�
ടുകിണ്ണാണ്ണം പറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതു് അവെന്റ കണ്ണിൽ
തീെര നിരർത്ഥകമാണു്.

‘ആ മതിലിനു് അവളുെട അരേയാളേമ െപാക്കമുള്ളു�
െവങ്കിലും അവർ നില്ക്കുന്ന പുരയിടം എെന്റ തലേയാ�
ളം ഉയർന്നതാണു്.

െവറും ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രവർണ്ണന. പേക്ഷ, കഥ കുേറ�
ക്കൂടി മുേന്നാട്ടുേപായി. പു.സാ.യാെണന്നു് ആരും
െതറിപറയുകയുമില്ല. പിന്നീടു് അവെന അടുത്തു�
വിളിച്ചു് ‘നഗ്നമായ ഒരു ൈക നീട്ടി’ നാണയം ഇട്ടു�
െകാടുക്കുേമ്പാൾ നമ്മളിൽ നീതിമാന്മാർെക്കല്ലാം
േതാന്നും, ആ പയ്യെന ഒന്നു പുറേകാട്ടുവലിക്കാൻ.
കാരൂരിനു് അങ്ങെന േതാന്നിയതുെകാണ്ടായിരിക്ക�
ണം, ‘ആ മതിലിൽകൂടി ഒരണ്ണാൻ ഓടിച്ചാടിവന്നു്
ഛി ഛി ഛി എന്നു പറഞ്ഞു.’

അവെന അവർ അഭിനന്ദിച്ചേപ്പാൾ അപ്പുവിനു േതാ�
ന്നുകയാണു്: ‘അവരുെട മകനുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
ഇെതാെക്ക അറിയാമായിരുേന്നനേല്ലാ എന്നു വി�
ഷാദിക്കുകയായിരിക്കണം ആ അമ്മ.’

എന്താ സംശയമുേണ്ടാ? ഈ വിഷാദംെകാണ്ടുത�
െന്നയായിരിക്കും അവർ പിെന്നയും അപ്പുവിെന വി�
ളിച്ചു െനയ്യപ്പം െകാടുക്കുന്നതു് ! മാത്രമല്ല, െവറ്റിലമു�
റുക്കാത്ത ആ അന്തർജ്ജനത്തിനു് കുറച്ചു െവറ്റിലമു�
റുക്കാൻ കൂടിേയ കഴിയു. അതിനവൻ മതിലിേന്മൽ�
കൂടി കയറണം. അതു മര്യാദയാേണാ? അവെനാരു
സംശയം.

‘അപ്പുവിനു മര്യാദെയാന്നും േനാക്കണ്ട. ഇഷ്ടമുള്ള�
തിേല േകറാം. ഇതിേലയിങ്ങു േകറിെക്കാള്ളൂ.’

നല്ല തത്ത്വശാസ്ത്രം! േലാകത്തിലുള്ള സകലതും െച�
യ്യാൻ ഒരു െപാതുൈലസൻസ് . പേക്ഷ, അപ്പുവിനു
ൈലസൻസുെകാണ്ടു് എന്തു ഗുണം?

‘അവെരാരു വാഴക്കുട്ടത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് ഞാൻ
മരത്തിൽ കയറുന്നതു േനാക്കി.’

കുറച്ചു കടന്നുേപായിേല്ല എന്നു് ആരും കാരൂരിേനാ�
ടു േചാദിേക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഭയപ്പടുന്നെതാന്നും കാ�
രൂർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല:

അന്തർജ്ജനവും. ഒരു ‘ഇതു് ’ അത്രേയയുള്ളു. നാ�
ലുെകട്ടിെന്റ വരാന്തയിേലക്കു െവറ്റില െകാണ്ടുെച�
ല്ലാൻ പറയുേമ്പാഴും നാം മൂക്കിൽ വിരൽെവക്കണ്ട.
േവണ്ടാത്തതു ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള വാസന�
െയ ഒന്നു ഇക്കിളിയിട്ടു നെമ്മ നാണിപ്പിക്കുക മാത്ര�
മാണു് കാരൂർ െചയ്യുന്നതു്.

പൂവമ്പഴം പിെന്നയും കിണ്ണാണ്ണം തുടരുകയാണു്.
ഇക്കുറി ഒരുകല്ല്യാണെത്തപ്പറ്റി. േനാക്കൂ കുേറ േചാ�
ദ്യങ്ങൾ:

‘െപണ്ണു മിടുക്കിയാേണാ?’

‘കണ്ടാൽ നല്ല െപണ്ണാേണാ?

‘എെന്നക്കാൾ െവളുത്തതാേണാ?’

അവെന്റ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ വല്ല വളർച്ചയും
അപ്പുവിനുെണ്ടങ്കിൽ അവൻ േകശവെന്റ ഭാര്യ വഴി
പൂവമ്പഴത്തിെന്റ െപണ്ണത്വത്തിെലത്തിേച്ചരും. അവ�
രുെട നാക്കു പിെന്നയും ചിലയ്ക്കുകയാണു്.

‘െവള്ളക്കാർക്കങ്ങെനയല്ലേപാലും!’ എങ്ങെനയ�
ല്ല? സ്ത്രീയ്ക്കു വയസ്സു കുറഞ്ഞിരിക്കണെമന്ന നിബന്ധ�
നയാണു ചർച്ചാവിഷയം. സ്ത്രീയ്ക്കു പ്രായം കൂടുതലാകു�
ന്നതിൽ െതെറ്റാന്നുമിെല്ലന്നു് നമുക്കു കൂട്ടിേച്ചർക്കാ�
നും അവകാശമുണ്ടു്. അെതാന്നും ആ വിധവയ്ക്കു പറ�
ഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, സ്വന്തം േവളിയുെട കാര്യം പറ�
യുന്നതിൽ െതെറ്റാന്നുമില്ലേല്ലാ. കണക്കറിയാവുന്ന
അപ്പുവിനു് കൂട്ടിേനാക്കിയാൽ അവർക്കു വയസ്സു മു�
പ്പത്തിമൂേന്നയായിട്ടുള്ളു എന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
വകയും അവർ െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവർക്കു
ഗൗരവമായ ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല. അവർക്കവരുെട
മനസ്സുതെന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, വർഗ്ഗവാസന
െകാണ്ടായിരിക്കാം…

‘അവർ മുറിക്കകത്തു് കതകിെന്റ ഒരു പാളിയിൽ മാ�
റിടംെകാള്ളിച്ചു നില്ക്കുകയാണു്. അവരുെട കഴുത്തി�
െലാരു മുണ്ടുള്ളതു കയറുേപാെല കിടക്കുകയാണു്.’
അതിെന്റ രണ്ടു തലയും പുറേകാട്ടായിരുന്നു. അവ�
രുെട കഴുത്തിൽ താലിയിെല്ലന്നുള്ള വസ്തുത മാത്രം
മറയ്ക്കാൻ പറ്റിയതായിരുന്നു ആ മുണ്ടു്.

ഇത്രയുമാവാെമങ്കിൽ ചക്കിപ്പൂച്ച ആേത്തമ്മാരുെട
കൂെട രാത്രി കിടക്കുന്നതും പറയാമേല്ലാ:

‘അവർ എെന്റ േനെര ഒന്നു േനാക്കി. തുളച്ചുകയറു�
ന്ന ഒരു േനാട്ടം. അവരുെട മുഖം കതകിെന്റ മറവി�
േലക്കു മാറുകയും െചയ്തു.’

അതിെന്റെയല്ലാം അർത്ഥം അപ്പുവിനു മനസ്സിലാ�
കണെമങ്കിൽ കുേറ വർഷങ്ങളുെടയും ഒരു െകാച്ചു�
െപൺകുട്ടിയുേടയും സഹായം േവണം. തല്ക്കാലം
അവനു വീട്ടിൽ േപാകണെമന്നു മാത്രമാണു് േതാ�
ന്നുന്നതു്.

ആ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു വിവാഹംകൂടി. പിെന്നെയങ്ങ�
െനയാണു പൂവമ്പഴത്തിനു സുഖേക്കടു വരാതിരിക്കു�
ന്നതു്?

പിന്നീടു് അപ്പു അവെര കാണുന്നതു് മരണത്തിനുമു�
മ്പാണു്. മരണെത്തപ്പറ്റിയാണു് അവരുെട ചിന്ത.
എങ്കിലും അവൻ അവെര ‘കുഞ്ഞാേത്താരമ്മാ’
എന്നു വിളിക്കുേമ്പാൾ അവരതാവർത്തിക്കുന്നു.

പേക്ഷ, കാലം കുേറ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പുവിനു
ചില സംശയങ്ങെളല്ലാമുണ്ടു്. ദാഹിച്ചു വന്ന ആളി�
നു് അവൻ കുടിക്കാൻ െകാടുക്കാതിരുന്നിട്ടുേണ്ടാ?
അവൻ സ്വയം േചാദിക്കുകയാണു്. അവൻ അവരു�
െട സ്ത്രീത്വെത്ത അപമാനിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അവനു് ഉത്ത�
രം മുട്ടിേപ്പായി. പേക്ഷ, പ്രായമായിട്ടും അക്കഥ മറ�
ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ഒരു െചറുകഥെയപ്പറ്റി ഇത്രെയാെക്ക പറയാനു�
േണ്ടാ? ഉണ്ടു്. ‘പൂവമ്പഴം’ കുേറ വായനക്കാരുെട
തലയ്ക്കുമീെത േപാേയക്കാെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടല്ല.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പണിയാണു േവണ്ടതു്.
െചറുകഥയുെട ആദർശം ഭാവഗീതമായിരിക്കണെമ�
ന്നു കാണിക്കാൻേവണ്ടി പറേഞ്ഞ തീരു. സംശയമു�
െണ്ടങ്കിൽ ‘പൂവമ്പഴം’ വായിച്ചുേനാക്കൂ.

േലാകവാണി വാർഷികപ്പതിപ്പു് െമയ് 1950.

സി.െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
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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
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