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എന്തുെകാണ്ടു് കാരൂർ?

കാരുർ

പ്രസിദ്ധനായ ഒരു
കഥാകൃത്തു് എേന്നാ�
െടാരിക്കൽ ഉേദ്വഗ�
േത്താെട േചാദിച്ചു.
കാരുരിെന്റ കഥകളി�
െലന്താണു് വിേശഷി�
ച്ചുള്ളെതന്നു്. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അഭിപ്രാ�
യത്തിൽ കാരൂരിെന്റ
കഥകളിൽ തറഞ്ഞു�
േകറുന്ന കാര്യങ്ങെളാ�

ന്നും തെന്നയില്ല. കുെറ വാദ്ധ്യാർകഥകൾ എഴുതി
കൂട്ടിയിട്ടുെണ്ടന്നുമാത്രം. അതുവെര കാരൂരിെന്റ കല�
െയപ്പറ്റി ഗാഢമായി ആേലാചിേക്കണ്ട ഒരാവശ്യം
േതാന്നിയിരുന്നില്ല. വായിക്കും, രസിക്കും അത്രത�
െന്ന. പേക്ഷ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സാഹിത്യകാര�
നിൽനിന്നു് ഈ അഭിപ്രായം േകട്ടേപ്പാൾ ഒരു പുനഃ�
രാേലാചന ആവശ്യമുെണ്ടന്നു േതാന്നി. ഉള്ളടക്ക�
െത്ത പരിേശാധിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന െപാതുജ�
നാഭിപ്രായം കൂടി അറിയാെമന്നു തീരുമാനിച്ചു്, കാ�
രുരിെന്റ കഥയുെട വില്പനെയപ്പറ്റി ചില പ്രസാധക�
ന്മാേരാടു് േചാദിച്ചു. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതു തെന്നയാ�
യിരുന്നു. കാരൂർ ഒരു “െബസ്റ്റ് െസല്ലർ” അല്ല. ആ
പദവിയിൽ നിന്നു് വളെര അകെലയാണു് അേദ്ദ�
ഹം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും എനിക്കു് ഭൂ�
രിപക്ഷത്താടു് േയാജിക്കാൻ കഴിവില്ലാെത വന്നു.
ഇേതാടുകൂടി പ്രശ്നം കാരൂരിെന്റ കലയുെട പ്രശ്ന�
ത്തിൽനിന്നു് കുേറക്കൂടി വ്യാപ്തിയുള്ള ഒന്നായിമാറി.
അതായതു്, കലാസ്വാദനവും ഇന്നെത്ത സമുദായ�
ഘടനയും. അങ്ങിെനയിരിക്കുേമ്പാഴാണു് “അേസ്ട്രാ�
ളജർ” എെന്റ ൈകയിൽ കിട്ടിയതു്; സംശയാവസ്ഥ�
യിലിരുന്ന പല അനുമാനങ്ങളും ഇപ്പുസ്തകം വായി�
ച്ചേതാടുകുടി സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ടു. അവെയന്താെണ�
ന്നു പറയുന്നതിനു പുസ്തകത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കെമാന്നു
പരിേശാധിക്കുന്നതു് സഹായകമായിരിക്കും.

ചാർലി ചാപ്ലിൻ

അെതാരു കഥാസ�
മാഹാരമാണു്. അതി�
നു െകാടുത്തിരിക്കു�
ന്ന േപരുതെന്നയാ�
ണു് ഏറ്റവും നല്ല വഴി�
കാട്ടി. േപരുെകാണ്ടു്
ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ
വില്പന തടയാെമ�
ങ്കിൽ അതിനു് ഏറ്റ�
വുമധികം കഴിവുള്ള

ഒന്നാണു് “അേസ്ട്രാളജർ.” ഇംഗ്ലീഷറിയാൻ പാടി�
ല്ലാത്ത ഈ വാദ്ധ്യാർ എന്തിനാണു് “േജ്യാതിഷ�
ക്കാരൻ’ എേന്നാ ‘ഗണകൻ’ എേന്നാ മേറ്റാ േപരി�
ടുന്നതിനുപകരം ഈ ഇംഗ്ലീഷുവാക്കിെന്റ പുറെക
േപായതു്? പ്രേത്യകിച്ചും ആ പദം സുന്ദരമല്ലാതി�
രിക്കുേമ്പാൾ! കാരണമുണ്ടു്. അതു് കാരൂരിെന്റ േട്ര�
ഡ്  മാർക്കാണു്. ആ േപരിടലിൽ െതളിഞ്ഞുകാണു�
ന്ന സറ്റയർ ആണു് കാരൂരിെന്റ കലയിെല ഏറ്റവും
ഉൽകൃഷ്ടമായ അംശം. ഈ പുസ്തകത്തിെല കഥക�
െളേനാക്കാം. അേസ്ട്രാളജറുെട കഥയിൽ നാട്ടിൽ
പണിയില്ലാെത വന്ന ഒരു സാധുമനുഷ്യൻ മദിരാശി�
യിൽ െചന്നു് “മലയാളി അേസ്ട്രാളജർ” എെന്നാരു
േബാർഡുെവച്ചു് ജീവിക്കുന്നതാണു് ചിത്രീകരിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. കഥയുെട അവസാനത്തിൽ ആ ഗണിത�
ക്കാരൻ അയാൾക്കു് വശമില്ലാത്ത ആ വിദ്യയുെട
ഗുണഗണങ്ങെള പ്രകീർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു് പല�
രും കാരൂരിെന െതറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്. “േസ്ന�
ഹിതാ, പലതരം ജീവിതൈവഷമ്യങ്ങളിൽ െഞരു�
ങ്ങുന്നവർക്കു് ഒരു നല്ല ഭാവിയിൽ ആശ ജനിപ്പിക്കു�
ന്ന ഞങ്ങളാണു് വാസ്തവത്തിൽ ജനസമുദായെത്ത
നിലനിർത്തുന്നതു്” (പുറം 27). ഇതുേകട്ടാൽ േതാ�
ന്നും അയാളും കഥാകൃത്തും സാധുമനുഷ്യെര കബ�
ളിപ്പിച്ചു് ജീവിക്കുന്ന ഏർപ്പാടു് െതാഴിലില്ലാത്തവർ�
ക്കു് ഒരു േപാംവഴിയായി ഉപേദശിക്കുന്നുെവന്നു്.
പേക്ഷ, ശ്രീ. കാരൂരിനു് േവണ്ടതു് അെതാന്നുമല്ല.
രണ്ടു പരമാർത്ഥങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒന്നാ�
മതായി ഇന്നെത്ത സമുദായഘടനയിൽ എല്ലുമുറി�
െയ പണിെയടുക്കാൻ കഴിവുള്ള അേനകായിരം
ആളുകൾ െതാഴിൽകിട്ടാെത ഉഴലുന്നുണ്ടു്. രണ്ടാമ�
തു്, മര്യാദയ്ക്കു് േജാലിെചയ്യാൻ അവസരം െകാടുക്കാ�
ത്ത സമുദായം കളവിനും വഞ്ചനയ്ക്കും മാത്രേമ വിജ�
യം െകാടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നു് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു! ചാർ�
ലി ചാപ്ലിെന്റ െമാേസ്സ്യ െവർദു എന്ന ചിത്രത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യം തെന്നയാണു് ഈ കഥയ്ക്കും ഉള്ളതു്. അതു
സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു് പരിപാവനമായ അദ്ധ്യാപക�
വൃത്തിയുെട ദാരിദ്യവും, തട്ടിപ്പു് എന്ന അപമാനകര�
മായ ഉേദ്യാഗത്തിെന്റ മാന്യതയും ഒരുമിച്ചു കാണി�
ച്ചു്, അവ രണ്ടിേനയും ഏക കാലത്തിൽ ഉത്തഭവി�
പ്പിച്ചു് സമുദായഘടനെയപ്പറ്റി നമ്മിൽ പുച്ഛമുണ്ടാ�
ക്കി, നെമ്മെക്കാണ്ടു് ചിരിപ്പിച്ചിടാണു്.

അല്പം ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള
കണ്ണുകൾക്കുമാത്രേമ
അതിെന്റ ഭംഗികാ�
ണാൻ കഴിവുണ്ടാക�
യുള്ളു. ഈ വിഷയം�
തെന്ന മറ്റുതരത്തിൽ
പറഞ്ഞു കൂെടന്നില്ല.
ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമി�
ല്ലാത്ത ഒരു ആലപ്പുഴ�
ക്കാരൻ ഒരു വാടക�
ഗുണ്ടയായിത്തീർന്നു

െകാലപാതകം െചയുന്നതും അതുെകാണ്ടു പണമു�
ണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം നല്ല കഥാവിഷയങ്ങളാണു്.
അവെയല്ലാം സാധാരണ വായനക്കാരെന കൂടു�
തൽ ആകർഷിക്കും. അതു് കുടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ
അവൻ മനസ്സിലാകും. ആ രീതിനല്ലതാണു്. പേക്ഷ,
അതു കാരുരിെന്റ െടക്നിക്കെല്ലന്നുമാത്രം. വളർച്ച�
െയത്തിയ ഓേരാ കലാകാരനും വ്യക്തിമുദ്രയുണ്ടാ�
യിരിക്കും. കാരൂരിെന്റ മുദ്ര ഈ ലഘുവായ ആേക്ഷ�
പമാണു്. പട്ടിണിക്കാരനായ ഒരദ്ധ്യാപകൻ എട്ടു
കുട്ടികെള െവള്ളത്തിൽ മുക്കിെക്കാല്ലുന്നതായി കാ�
രുരിനു് വിഭാവനം െചയ്യാൻ കഴിവില്ല. എന്നാൽ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹപ്രവർത്തകൻ ഒന്നാംക്ലാസ്സി�
െല കുട്ടിയുെട െപാതിേച്ചാറു് കട്ടുതിന്നുന്നതു് കാരൂർ
കണ്ടുപിടിക്കും. കടുംചായം േതച്ചു് ഭീകരചിത്രങ്ങൾ
വരയ്ക്കാൻ മുതിർന്നാൽ അേദ്ദഹം പരാജയെപ്പടുെമ�
ന്നു് ഞാൻ ഇതിനുമുെമ്പാരിക്കൽ, േമൽവിലാസ�
ത്തിെന്റ നിരൂപണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ശാന്തപ്രകൃതിക്കും ആേവശരാഹിത്യത്തി�
നും പറ്റിയതു് സുന്ദരകലാരീതിതെന്നയാണു്. ഈ
െടക്നിക്കു് തെന്നയാണു്, കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് , അയാ�
ളുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വഴിേപാക്കൻ, എക്സ്േചയ്ഞ്ച്,
പപ്പുനായർ എന്നീ കഥകളിലും പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. ഒരു അദ്ധ്യാപകനും (അയാൾ സഹകരണ�
സംഘം െസക്രട്ടറിയും കൂടിയാേണ!) അയാളുെട ഭാ�
ര്യയും അമ്മയുംകൂടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കുടുംബെച്ചലവി�
െന്റ കണെക്കടുക്കാൻ സാധിച്ചിെല്ലന്നു പറയുന്നതു
അതിശേയാക്തിെയാന്നുമല്ല. മാർത്താണ്ഡത്തിനടു�
ത്തു് ഒരു സാമ്പത്തികസർെവ നടത്തിയേപ്പാൾ വര�
വിെന്റ പത്തിരട്ടി െചലവുള്ള കുടുംബങ്ങെള കണ്ടു�
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട, കട�
െമാന്നും േചർക്കാെതതെന്നയാണു് ആ അധിക�
െച്ചലവു് ! വരവിനത്തിൽനിന്നു് “പട്ടിണി”െയന്ന മു�
ഖ്യമായ ഇനം വിട്ടുേപാകുന്നുെവന്നതാണു് ഇതിെല
ശാസ്ത്രീയമായ െതറ്റു്. പേക്ഷ, ഇക്കഥ അറിഞ്ഞുകൂ�
ടാത്ത സാധാരണക്കാരൻ ഏതു കുടുംബത്തിേന്റ�
യും ബഡ്ജറ്റ് (േഹാ! എന്തു് അന്തസ്സുള്ളേപരു് ) ഒരു
വിേരാധാഭാസമാണു്. മൂന്നുനാലു ബീഡിയും, ഭാര്യ�
യും കരിന്തിരി കത്തുന്ന വിളക്കും, അമ്മയും എല്ലാം
സഹകരിച്ചിട്ടും നാണുപിള്ള ഈ വിേരാധാഭാസ�
ത്തിൽനിന്നു് മുക്തി േനടുന്നില്ല ആയുസ്സുെണ്ടങ്കിൽ
ചാകാെത കിടക്കുെമന്ന ഫിേലാസഫിയിേന്മൽ
ഔഷധെമന്ന െചലവിനം നാണുപിള്ള െവട്ടിക്കു�
റച്ചു. പഞ്ചസാര കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റു് ബീഡി േമടി�
ക്കാൻ വരവുമുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ടും, ബഡ്ജറ്റ് ബാലൻ�
സ് െചയ്യുന്നില്ലെത്ര. േറഷൻ വാങ്ങാൻ തെന്ന ശമ്പ�
ളം തികയുന്നില്ല. അതായതു് ജീവിക്കാൻ (എന്നു�
െവച്ചാൽ മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നർത്ഥം) അത്യ�
ന്താേപക്ഷിതെമന്നു് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാ�
നിച്ചുെവച്ച ഭക്ഷണത്തിെന്റ ഇരുപത്തഞ്ചു് ശതമാ�
നം െവട്ടിക്കുറയ്ക്കലും കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്നതു സർക്കാർ
നിശ്ചയിച്ചവിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻേപാലും തികയാത്ത
ശമ്പളമാണു് സർക്കാർ െകാടുക്കുന്നതു്. ഇേപ്പാഴ�
െത്ത ഗവൺെമന്റിെനേപ്പാെല ഒരു മിച്ച ബഡ്ജ�
റ്റുണ്ടാക്കിയതിനു കിട്ടാവുന്ന സമ്മാനംകൂടി കൂട്ടിേനാ�
ക്കിയിട്ടും അതു് സാധിക്കുന്നുമില്ല. ഈ കുഴഞ്ഞ പ്ര�
ശ്നത്തിൽനിന്നു് ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളു. നാണുപിള്ള കല്ലുെവട്ടാൻേപായി.

തകർന്നുവിഴുന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ ഒരു സാധാ�
രണസൃഷ്ടിയാണു് പൂർവ്വികരുെട പ്രതാപേമാർത്തു്
െനടുവീർപ്പിടുന്ന ‘ൈകമൾ’. വർത്തമാനകാലെത്ത
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള കണ്ടുമനസ്സിലാക്കി ഭാവിയിേല�
യ്ക്കു് േപാകാനുള്ളതിനുപകരം പെണ്ടേങ്ങാ മണ്ണടി�
ഞ്ഞുേപായ പ്രഭാവത്തിെന്റ േപ്രതെത്ത തപസ്സുെച�
യ്തു നശിക്കുന്ന മടിയന്മാർ ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യയുെട
ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട േരാഗമാണു് ആ വർഗ്ഗത്തിൽ�
െപട്ട ആേരാ ആണു് മരിച്ചിട്ടു് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞു് സംസ്കൃതെത്ത േദശീയ ഭാഷയാക്കണെമ�
ന്ന വാദിച്ചതു്. ആ വർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതാവായിരുന്നു
പഴയ േറാമാസാമ്രാജ്യെത്ത ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച
മുേസ്സാളിനി.

നാഥുറാം വിനായക് േഗാദ്േസയും ഇനം അതുത�
െന്ന. ഈ ഇനെത്ത കാരൂർ ‘അയാളുെട ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ’ എന്ന കഥയിൽ കണക്കിനു കളിയാക്കി�
യിട്ടുണ്ടു്. ൈകമളുെട പൂർവ്വികെന േസനാനായക�
നാക്കിയ രാജകല്പന അയാളുെട ൈകവശമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, അതു െകാടുത്താൽ ഒരു കടുംചായേപാലും
കിട്ടുകയില്ല. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് ആ പാ�
വെപ്പട്ട സ്ത്രീ ഒന്നു മൂളുകേപാടും െചയ്യാതിരുന്നതു്.
കണ്ണാടിയിൽ േനാക്കുന്ന മിക്ക െചറുപ്പക്കാരക്കും
(ചില ൈതക്കിഴവന്മാർക്കും) കാരൂരിെന്റ ‘വഴിേപാ�
ക്കൻ’ പരിചിതനായിരിക്കാം. ഇത്തരം സുന്ദരവി�
ഡ്ഢികൾ സാധാരണയായി ഒളിച്ചാണു് നടക്കുന്നതു്
ഹിന്ദി, ഖദർ, സാഹിത്യം മുതലായ അലങ്കാരങ്ങ�
േളാടുകൂടി വരുേമ്പാൾ മാത്രേമ അവർ യുണിഫാറ�
ധാരികളാകാറുള്ളൂ. അവർ ഒരു േബാറുതെന്നയാണു്
സംശയമില്ല. പേക്ഷ, ആ ശിക്ഷ അല്പം അതിരുകട�
ന്നുേപായി. വലമണിക്കു വലിയ ഭാരമാണു്. ചൂലിനു്
കനക്കുറവുണ്ടേല്ലാ.

പൂരുരുട്ടാതി നാളിൽ പിറന്ന അഞ്ചൽമാൻ അച്ചു�
തൻപിള്ളയുെട ഭാര്യ ആണ്ടുേതാറും പ്രസവിക്കുക�
യാണു്. ആശാരിപ്പണിക്കനു സന്താനമില്ലാത്ത ദുഃ�
ഖമാണു്. ഈ പ്രശ്നത്തിനു് എക്സ്േചഞ്ചല്ലാെത മാർ�
ഗ്ഗെമാന്നുമില്ല. ഇന്നെത്ത വിവാഹസമ്പ്രദായെത്ത�
പ്പറ്റിേയാ കുടുംബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ഗർഭനിേരാധ�
നെത്തപ്പറ്റിേയാ ഒന്നും ശ്രീ. കാരൂർ പറയുന്നില്ല.
നെമ്മ ഒന്നു ചിരിപ്പിച്ചു അത്രമാത്രം. പേക്ഷ, ഇനി
സി.ഇ.എം. േജാസിെന്റ ‘സദാചാരത്തിെന്റ ഭാവി’
എന്ന പുസ്തകം ഒന്നു വായിച്ചുേനാക്കുക. ഇതിേനാടു്
ബന്ധമുള്ള പലതും കാണാം.

ഫാക്ടറികൾ ചവച്ചുതുപ്പുന്ന ചണ്ടികളുണ്ടു്—ആേരാഗ്യം
നശിച്ച െതാഴിലാളികൾ. ധനികഗൃഹങ്ങളിൽനി�
ന്നും ബഹിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്ന ഭൃത്യവർഗ്ഗവും ഇക്കൂട്ട�
ത്തിൽതെന്നെപട്ടതാണു്. അതിെലാന്നാണു് കാരൂ�
രിെന്റ ‘വൃദ്ധൻ.’ വിഷയം നല്ലതാെണങ്കിലും ഇക്ക�
ഥയ്ക്കു േവണ്ടത്ര ശക്തിയില്ല. ‘ഭർത്താവു് ’ എന്നതു്
ഒരു ഉേദ്യാഗേപ്പരാണു്, ‘കൂട്ടിരുപ്പു് ’ എെന്നല്ലാം ഫ്യൂ�
ഡൽ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതുേപാെല കൗസല്യയ്ക്കു
കയറുപിരിക്കാൻ േവണ്ട െതാണ്ടു വാങ്ങിച്ചു െകാണ്ടു�
വരാൻേപാലും ഈ ഇത്തിക്കണ്ണി പ്രേയാജനെപ്പ�
ടുന്നില്ല. മാധവെന സ്വതന്ത്രെത്താഴിലാളി യൂണി�
യനിേലാ സമാധാന സംരക്ഷകസംഘത്തിേലാ
േചർക്കാം.

തകഴി

ഈ സമാഹാരത്തിൽ
ഏറ്റവും അഗാധമായ
ഒരു മനഃശാസ്ത്രപ്രശ്നം
പ്രതിപാദിക്കുന്നതു
‘വഞ്ചന’ എന്ന കഥ�
യിലാണു്. ഭൃത്യെയങ്കി�
ലും നങ്ങുവമ്മ വളർ�
ത്തമ്മയാണു്. ചന്ദ്ര�
േമാഹനെന ആ വൃദ്ധ
പുത്രനിർവ്വിേശഷമാ�
യി േസ്നഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ശുദ്ധഹൃദയനായ ആ പടുവ�
ങ്കനാകെട്ട, ആ േസ്നഹത്തിെന്റ സ്വഭാവം മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നില്ല. അവൻ ഭാര്യയുെട അടിമയായിരിക്കുന്നു.
ജാരസമാഗമത്തിനു പ്രതിബന്ധമായ ആ വൃദ്ധെയ
അവിെടനിന്നു നിഷ്ക്കാസനം െചയ്യാൻ ചന്ദ്രേമാഹ�
നൻ ഒരു ഉപകരണമായിത്തീരുന്നു. ഇക്കഥെകാ�
ണ്ടു് ആ യുവതിയുെട ചീത്തസ്വഭാവെത്തേയാ ചന്ദ്ര�
േമാഹനെന്റ അടിമത്തെത്തേയാ ഊന്നിപ്പറയണ�
െമന്നു കാരൂർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ആ
വൃദ്ധയുെട േസ്നഹെത്തയാണു് പ്രധാനമായി കഥാ�
കൃത്തു് ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നുേതാന്നുന്നു. ശ്രീ. തക�
ഴി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധമാണു് മനുഷ്യ സമുദായത്തിെല അടിസ്ഥാ�
നബന്ധം. ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധമല്ല എന്നു്. രണ്ടാ�
മേത്തതു് അഗാധമല്ല; ഒരു പ്രേത്യക സാമൂഹ്യഘ�
ടനയിെല ചടങ്ങാണു്; അതുണ്ടായിട്ടു കാലം കുറ�
േച്ച ആയിട്ടുള്ളു; കുേറക്കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നശിക്കുക�
യും െചയ്യും. ആദ്യേത്തതാകെട്ട, ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ
അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണു് നീണ്ടുനീ�
ണ്ടുേപാകുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗചങ്ങലയുെട കണ്ണി. ഈ
അഭിപ്രായങ്ങേളാടു് നാം േയാജിച്ചാലും വിേയാജി�
ച്ചാലും നങ്ങുവമ്മ േയാജിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ഈ കഥകളിെലല്ലാം െപാതുേവ കാണുന്ന സ്വഭാ�
വം അവയുെട സാധാരണത്വമാണു്. ഒരു വലിയ
ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നാം ആദ്യമായി കാണുന്നതു പ്ര�
േത്യകമായി എെന്തങ്കിലും വിേശഷങ്ങൾ ഉള്ളവ�
െരയാണു്. ചുവന്ന വസ്ത്രമുള്ളവെരേയാ ഏഴടിെപാ�
ക്കമുള്ളവെരേയാ കാണാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല.
പേക്ഷ, ഒരു ഉത്തമകലാകാരനു സാധാരണമനു�
ഷ്യെന്റ ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ രസകരമായ ഒട്ട�
നവധി സന്ദർഭങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പേക്ഷ,
അവെയ ചിത്രെപ്പടുത്തിയാൽ സാധാരണക്കാരനു
രസിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. െതറ്റു് കലാകാരേന്റതല്ല:
ആസ്വാദകേന്റതാണു്. സാധാരണക്കാരെന്റ കലാ�
സ്വാദനശക്തിെയ അധിേക്ഷപിച്ചാൽ ചില പുേരാ�
ഗമനവാദികൾ ശുണ്ഠിെയടുക്കും. ഇന്നെത്ത സമു�
ദായഘടനാരീതി മനുഷ്യെര ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്കു മാ�
ത്രമല്ല വലിച്ചിഴക്കുന്നതു്. സാംസ്കാരികാധഃപതന�
ത്തിേലക്കുകൂടിയാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാത്ത ശുദ്ധാ�
ത്മാക്കളാണവർ. പുേരാഗമനവാദികൾ ആശിക്കു�
ന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ എൻ.എസ് .കൃഷ്ണെന്റ
േഗാഷ്ടികളും വിക്രമാദിത്യയൻ കഥയും മറ്റുമാണു്
ആസ്വദിക്കെപ്പടുന്നെതങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥ അത്ര
അഭികാമ്യെമാന്നുമല്ല. മറ്റു കഥാകൃത്തുകളുെട കലാ�
വിദ്യ കാരൂരിെന അേപക്ഷിച്ചു. താഴ്ന്നതാെണന്നു്
ഇതിനർത്ഥമില്ല. കാരൂരിെന്റ കഥകൾക്കു് ആസ്വാ�
ദകന്മാർ കുറയുകെയന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെനാരു
േപാരായ്മയെല്ലന്നുമാത്രം. ഗണിച്ചാൽ മതി. എങ്കി�
ലും ഒന്നു പറയാെത ഗത്യന്തരമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃ�
കയിലുള്ള ‘െചറുകഥ’ എന്ന പ്രേത്യകകലാ രൂപ�
ത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള മലയാള�
സാഹിത്യകാരൻ കാരൂരാണു്.

ശ്രീ. കാരൂരിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളും, എഴുതിയ�
തിെനപ്പറ്റിമാത്രം പറഞ്ഞതുെകാണ്ടായില്ല. എഴുതാ�
ത്തതിെനപറ്റിയും ചിലതു പറയാനുണ്ടു്. ജീവിതത്തി�
െന്റ ചില വശങ്ങൾ കാരൂർ വിട്ടുേപാകുന്നതു യാദൃ�
ച്ഛികമായിട്ടാെണന്നു് എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അേദ്ദഹം
കാണാതിരിക്കുകയില്ല. ഏതു േചരിയിലാെണന്നു്
േചാദ്യവും അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അപ്രസക്തമാണു് (മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ�
രന്മാെരേപ്പാെല). പിെന്നെയന്താണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ നാട്ടിെല ധീരസമരങ്ങൾ കഥകളിൽ പ്രതിഫ�
ലിക്കാത്തതു്. തീർച്ചയായും ഇന്നെത്ത ഗവെണ്മന്റു�
കളുെട സ്വഭാവം അേദ്ദഹെത്തയും േപടിെപ്പടുത്തു�
ന്നുണ്ടായിരിക്കാം. രക്തം കുടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു
വർഗ്ഗം, പത്രങ്ങളും പ്രസാധകത്വവും കയ്യടക്കിയി�
രിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരു കലാകാരൻ അല്പം ഭയന്നു�
േപാകുന്നതു് അത്ഭുതാവഹമല്ല, അെതാരു മഹാപാ�
തകവുമല്ല. എങ്കിലും, കുെറെയാെക്ക െചയ്യാൻ കഴി�
യുെമന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. ഈ കുറവു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കൃതികളുെട പ്രചാരേത്തയും ബാധിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ജനത ഒരു ജീവൻമരണസമരത്തിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആ സമരെത്ത പ്രതിഫലിപ്പി�
ക്കുന്ന കല മാത്രേമ അവർക്കു രസിക്കാൻ കഴിയു.
അതു് അവരുെട അവകാശമാണു്. അവരുെട ൈധ�
ര്യത്തിനു േപാഷണം നല്കുന്ന കല സൃഷ്ടിേക്കണ്ടതു്
കലാകാരെന്റ കർത്തവ്യമാണു്. കലാസൃഷ്ടിക്കുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യവും കലാകാരെന്റ േചാറും ഉണ്ടാക്കുന്ന�
തു സാധാരണക്കാരെന്റ പ്രയത്നത്തിൽനിന്നാണു്
ശ്രീ. കാരൂർ അതു മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ,
എേന്താ ഒരു അവശതാേബാധം അേദ്ദഹെത്ത
തടയുകയാണു്, ഇതാണു് കാരൂരിെന്റ കഥകളുെട
ബലഹീനവശം.

വിലയിരുത്തൽ 1951.
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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
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

