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മലബാറിേലക്കു്

നന്ദരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തു്, ഒരു െപൺകുട്ടി�
ക്കു് അൽപാല്പമായി വിഷംെകാടുത്തു് അവളുെട
ശരീരം മുഴുവനും വിഷപൂർണ്ണമാക്കിത്തീർത്തുെവ�
ന്നു് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. വിഷത്തിെന്റ ശക്തി�
െകാണ്ടു്, അവൾ ആെരെയങ്കിലും ആേശ്ലഷിച്ചാൽ
അയാൾ വിഷബാധേയറ്റു മരിച്ചുേപാകുമേത്ര. ഇതു
ചന്ദ്രഗുപ്തെന വധിക്കുവാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരുപായ�
വുമായിരുന്നു. ഇങ്ങെനെയാരു വിഷകന്യകയാണു്
ശ്രീ. െപാേറ്റക്കാട്ടിെന്റ പുതിയ േനാവലിെല പ്രതി�
പാദ്യം. ഒരു െപണ്ണിെന്റ പടം പുറം ചട്ടയിൽ െകാടു�
ത്തിട്ടുണ്ടു്, അകത്തുള്ള ഒരു മാധവിയുെട പ്രതിബിം�
ബമായിട്ടു്. അതല്ല െപാേറ്റക്കാട്ടിെന്റ വിഷകന്യക.
മാധവി ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണു്. യഥാർത്ഥ വി�
ഷകന്യക മാധവിയുെട പുറകിൽ നിരന്നു നിവർന്നു�
കിടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണു്. വർണ്ണനാചാതുരി�
യിൽ വിദഗ്ദ്ധമായ െപാേറ്റക്കാട്ടിെന്റ തൂലിക മല�
ബാറിെല തരിശുനിലങ്ങെള സ്തുത്യർഹമാംവണ്ണം
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയുെട സസ്യശ്യാമളമായ
അന്തരീക്ഷവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും എല്ലാം വി�
ഷകന്യകയുെട വശീകരേണാപായങ്ങളാണു്. ആ
മാരകശക്തി എങ്ങിെന പ്രവർത്തിക്കുന്നുെവന്നതാ�
ണു് േനാവലിെല കഥ. ആരാണു് ഈ വിഷകന്യക�
യുെട ഇരകൾ; അതിനുത്തരം നേല്കണ്ടതു മെറ്റാരു
രാജ്യമാണു്.

തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യയിെല ഒരു െചറിയ നാട്ടുരാ�
ജ്യമാണു്. ആെക ഏഴായിരത്തിൽ ചില്വാനം ചതു�
രശ്രനാഴികേയ അതിനു വിസ്തീർണ്ണമുള്ളു. പേക്ഷ,
മണ്ണും കല്ലും എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു തിരുവിതാം�
കൂറുണ്ടു്—മനുഷ്യരുെട ഒരുകൂട്ടം, അറുപത്തഞ്ചു ലക്ഷ�
െമന്ന സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ
അത്രകാര്യമായി േതാന്നുകയില്ല. എങ്കിലും, തിരു�
വിതാംകൂറിെല ജനസംഖ്യ ഫിൻലാന്റിെന്റ ഇരട്ടി�
യാെണേന്നാ ആേസ്ത്രലിയായുെട ജനസംഖ്യയാ�
െണേന്നാ എല്ലാം പറയുേമ്പാൾ മനസ്സിലാകും ആ
ജനസംഖ്യയുെട ഭാരിച്ച കനം. ഇത്ര െചറിയ ഒരു
രാജ്യത്തു കൃഷിക്കു സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുക വളെര
സഹജമാണേല്ലാ. മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലും വട�
ക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലും ഉള്ള കൃഷിക്കാരിൽ ഭൂ�
രിപക്ഷത്തിനും കൃഷിെചയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. രാജ്യ�
ത്തിെന്റ മൂന്നിെലാന്നു വരുന്ന വനമാെണങ്കിൽ ഗവ�
െണ്മന്റ് ഭൂതം നിധികാക്കുന്നതുേപാെല െവച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയുമാണു് ! ഈ പരിതസ്ഥിതിയിലാണു്
വടക്കുമലബാെറെന്നാരു സ്ഥലമുെണ്ടന്നും അവി�
െട വളെര ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു സ്ഥലംകിട്ടുെമന്നും
ഉള്ള വാർത്ത അവരുെട െചവിയിൽ എത്തുന്നതു്—
േജാൺ സ്റ്റീൻെബർക്കിെന്റ ‘േകാപത്തിെന്റ കനി�
കൾ’ എന്ന േനാവലിെല ഓക്  ലാേഹാമായിൽ
നിർദ്ധനരായിത്തീർന്ന കർഷകർ കാലിേഫാർ�
ണിയയിൽ സ്ഥലമുെണ്ടന്നു േകൾക്കുന്നതുേപാെല.
ഓക്  ലാേഹാമക്കാർ കൂട്ടേത്താെട കാലിേഫാർണി�
യയിേലക്കു് പ്രയാണമാരംഭിച്ചു; തിരുവിതാംകൂർ
കൃഷിക്കാർ മലബാറിേലക്കും. ഈ പ്രയാണമാണു്
‘വിഷകന്യക’യിെല ആദ്യഭാഗം. തിരുവിതാംകൂറി�
െല ഒരു ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു കുലുങ്ങിക്കുലുങ്ങിവരുന്ന
ഒരു വണ്ടിയുെട കൂെട ശ്രീ.എസ് . െക. പുറെപ്പടുന്നു.
വഴിയ്ക്കു മറ്റു യാത്രക്കാെരയുംകൂട്ടി ആ സംഘം മല�
ബാറിെലത്തുന്നു. അവരാരും വീരസാഹസകഥകൾ
േതടി പുറെപ്പടുന്നവരല്ല. െവറും ജീവിതത്തിനുേവ�
ണ്ടിമാത്രം കൃഷിെചയ്യുവാൻ മണ്ണു് അേന്വഷിച്ചു് ഇറ�
ങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണു്. ആ തീർത്ഥാടകരുെട മാന�
സികപശ്ചാത്തലത്തിേലയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ ശ്രീ.
െപാേറ്റക്കാട്ടിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കു് ആശക�
ളുണ്ടു്, ആശങ്കകളും. ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം െവട്ടി�
പ്പിടിക്കാൻ േപാകുന്ന അവർ അജ്ഞാതമായ പല
അപകടങ്ങെളയും ഭയെപ്പടുന്നുണ്ടു്. എങ്കിലും, െന�
ഞ്ഞൂക്കുള്ള മേറ്റതു വർഗ്ഗത്തിനുെമന്നേപാെല ആശ�
കളാണു് അവരിൽ മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നതു്. തലമുറകളാ�
യി കരിങ്കൽപാറകൾ ഇടിച്ചുനിരത്തി കൃഷിസ്ഥല�
ങ്ങളാക്കിത്തീർത്ത പാരമ്പര്യം അവർക്കു് ആത്മ�
ൈധര്യം നല്കുന്നുണ്ടു്. നീണ്ട യാത്രയിൽ ഓേരാ ഘട്ട�
ത്തിലും അവർക്കു് അസുഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നു. ആലുവായ്ക്കുള്ള ബസ്സിെല കണ്ടക്ടറുെട
െപരുമാറ്റവും, ചവുക്കയിെല എൈക്സസുകാരുെട
ൈകക്കൂലിയും, തീവണ്ടിയിെല തിരക്കും എല്ലാം�
േചർന്നു് ഒരു പ്രേത്യകമാനസികാവസ്ഥയിലാണു്
അവർ മലബാറിെലത്തുന്നതു്. അങ്ങിെന കഥയുെട
രണ്ടാംഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നു.

കുടിേയറിപ്പാർപ്പുകാരുെട ഗുണവും േദാഷവും ഒന്നും
ശ്രീ. െപാറ്റേറക്കാട്ടു് മറച്ചുെവക്കുന്നില്ല. അവർക്കു
െപാതുേവയുള്ള സ്വഭാവം ഭയവും സംശയവുമാണു്.
മതത്തിലും, സംസ്കാരത്തിലും ആെകകൂടി ഭിന്നമായ
ഒരു രാജ്യത്താണു് അവെരത്തിയിരിക്കുന്നതു്. ഉച്ചാ�
രണരീതിതെന്ന ഭിന്നമായതുെകാണ്ടു്, വന്നവരും
നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ അകൽച്ചെയ്ക്കാരു കാരണം
ആദ്യേമ ഉണ്ടാകുന്നു. വന്നവർക്കാെണങ്കിൽ നാ�
ട്ടുകാെരപ്പറ്റി വളെര പുച്ഛമാണു്. ഇത്ര നല്ലസ്ഥലം
െവറുേതയിട്ടു പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മഠയന്മാർ എന്നാ�
ണവർ വിചാരിക്കുന്നതു്. ഇതിെനാെക്ക പുറേമ മല�
ബാറിെല ജന്മിമാർ കുപ്രസിദ്ധരുമാണേല്ലാ. ഇങ്ങി�
െന സ്വാഗതരഹിതമായി വന്നുകയറിയ ആ അതി�
ഥികളുെട ജീവിതം ‘വിഷകന്യക’യിൽ പ്രത്യംഗം
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അെതാരു സമരത്തിെന്റ ചരിത്ര�
മാണു്—മനുഷ്യെന്റ മഹിമേയറിയ ഒരു ഐതിഹാ�
സികസമരം. കാക്കിയും െപരുമ്പറയുംെകാണ്ടല്ല,
മനുഷ്യെന കുത്തിക്കീറിയിട്ടല്ല, മനുഷ്യെന്റ െനഞ്ചു�
െകാണ്ടു കരിങ്കല്ലിടിച്ചുെപാടിച്ചു പ്രകൃതിെയ കയ്യട�
ക്കിയിട്ടു്, മലബാറിെല തരിശുനിലങ്ങൾ ഓേരാന്നാ�
യി െതളിയുന്നു, ഓണംേകറാമൂലകൾ കൃഷിസ്ഥല�
ങ്ങളായി മാറുന്നു. അതാ, ആ മറിയത്തിെന േനാക്കൂ
ഉദയംമുതൽ അസ്തമയംവെര അവർ പണിെയടുക്കു�
കയാണു്. ഒരു പുതിയ േലാകെത്ത സൃഷ്ടിക്കുകയാ�
ണു്. മറിയത്തിെന്റ—മറിയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
കർഷകവർഗ്ഗത്തിെന്റ—ൈദവം മണ്ണാണു്. അവർ�
ക്കു വഴിയും സത്യവും ജീവനും മണ്ണാണു്; അതു െകാ�
ടുക്കുന്ന എന്തിേനയും അവർ സ്വീകരിക്കും. അതി�
െന അവരിൽനിന്നു് എടുത്തുകളയുന്ന എന്തിേനയും,
ൈചനീസ് ജനതെയേപ്പാെല, അവർ തൂത്തുമാറ്റും.
അങ്ങിെന സമരത്തിെന്റ ഒന്നാമങ്കം വിജയകരമാ�
യി നടന്നു. കാടും പള്ളവും െവട്ടിെത്തളിച്ചു, നരിേയ�
യും പാമ്പിേനയും ഓടിച്ചു് അവർ അധിവാസമുറ�
പ്പിച്ചു. കൂണുേപാെല അവിടവിെട കാണുന്ന കുടിലു�
കൾ ഒരു പുതിയതരം ൈസന്യത്തിെന്റ കൂടാരങ്ങ�
ളാണു്. വിഷകന്യക കടാക്ഷിച്ചു, ൈകമാടിവിളിച്ചു.
വേരണ്ടവർ വന്നു. ആേശ്ലഷത്തിനും താമസമുണ്ടാ�
യില്ല.

മൂന്നു വഴിയായിട്ടാണു് വിഷം കയറിത്തുടങ്ങിയതു്.
ഒരു വശത്തുനിന്നു് പുല്ലുപറിച്ചു് സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കു�
ന്ന മറിയം കണ്ടതു് മറുവശത്തുനിന്നു് പടർന്നുപിടി�
ച്ചുവരുന്നതാണു്. അതങ്ങിെന ചാകാത്ത ഒരുതരം
പുല്ലാണു്. അതിെന മനുഷ്യെന്റ വിയർപ്പിൽ മുക്കി�
െക്കാല്ലുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല. വളെര കഷ്ടിച്ചു
എവിെടെയങ്കിലും അല്പം കൃഷി െചയ്താൽ അതു് കാ�
ട്ടുപന്നിക്കു് ഒരു നായാട്ടുരംഗമായി തീരും. പന്നി
ബാക്കിെവച്ചതു് വിളെവടുക്കാറാകുേമ്പാേഴക്കും മല�
മ്പനി വന്നു കൃഷിക്കാർ ചത്തുതുടങ്ങുകയായി. ഈ
വിഷജ്വാലകേളറ്റു് കുടിേയറ്റക്കാർ ഒട്ടുമുക്കാലും ചാ�
വുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. നാമാവേശഷമായിേപ്പാ�
യിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുെട കണക്കു് ഒരു പട്ടികയിലും
ഒതുങ്ങുകയില്ല. ഈ രംഗം പ്രകൃതിയുെട ചുടലനൃത്ത�
മാണു്. ഇതാണു് ‘വിഷകന്യക’യിൽ ഏറ്റവും വിശ�
ദമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇേതാടുകൂടി ശ്രീ.
െപാേറ്റക്കാട്ടു് കഥ നിറുത്തുകയാണു്. വിഷകന്യക
അന്ത്യവിജയം സമ്പാദിച്ചതായി േനാവലിൽ കാണു�
കയില്ല. വിഷകന്യകെയ ഭയെപ്പട്ടു് ഓടുന്ന അേന്താ�
ണിയുെട െചവിയിൽ വന്നലയ്ക്കുന്നതു്, മരംെവട്ടൂന്ന
ശബ്ദമാണു്. ആ സമരമവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യരു�
െട സംഖ്യാബലം െകാേണ്ടാ ദൃഢനിശ്ചയം െകാ�
േണ്ടാ വിഷത്തിെന്റ ശക്തിയാണുകുറയുന്നതു്. പ്ര�
കൃതിയാണു പരാജയെപ്പടുന്നതു്. എങ്കിലും വിജയം
പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഈ േനാവലിനു് ഒരു ഭാഗംകൂടി�
യുണ്ടാവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ‘വിഷകന്യക’യിൽ
കാണുന്നുണ്ടു്.

ഐതിഹാസികമായ ഒരു വിഷയമുെണ്ടങ്കിേല ഒരു
േനാവൽ നന്നാവൂ എന്നു് റാൽഫ് േഫാക്സ് പറഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. ശതാബ്ദങ്ങളായി പൂജിക്കപ്പടുന്ന അടിമത്വവും
കഞ്ചാവിലും കഷ്ടമായ ഒരു മതവുമായി കഴിയുന്ന
േകരളത്തിൽ ഐതിഹാസിക സംഭവങ്ങൾ അധി�
കമില്ല. കുറച്ചുള്ളതിൽ വളെര നല്ല ഒന്നാണു് ശ്രീ.
െപാെറ്റക്കാടു് േനാവലിനുേവണ്ടി െതരെഞ്ഞടുത്ത�
തു്. അതിൽ ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന അഭിനന്ദിക്കു�
കതെന്ന േവണം. പ്രേത്യകിെച്ചാരു നായകനും
നായികയുമില്ലാെത ഒരു ജനതയുെട ജീവിതസമ�
രംതെന്ന ഇതിവൃത്തമാക്കിെയടുത്ത േനാവലുകൾ
വളെര കുറയും. േപൾ ബക്കിെന്റ ‘നല്ല മണ്ണു് ’ എന്ന
േനാവലിലും കൃഷിക്കാരൻ മണ്ണിെന ൈദവമാക്കു�
ന്നതു് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവിെട ഒരു വ്യക്തി�
ക്കു് പ്രാധാന്യം െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. കഥാഘടന പരി�
പൂർണ്ണമായിട്ടുെണ്ടന്നു പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല.
അനാവശ്യമായ ഒരു അപസർപ്പകകഥയും, ‘അറ�
ബി’ക്കഥയും മറ്റും വലിച്ചുെകാണ്ടുവന്നതു െകാണ്ടാ�
െണന്നുേതാന്നുന്നു ഏകാഗ്രതയ്ക്കു് വല്ലാത്ത േകാ�
ട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കള്ളേനാട്ടടിയും ശിക്കാരിയും
ബാലിശമായ കഥകളാെണന്നു് ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടു്
അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. നാട്ടിലുള്ള അേമരിക്കക്കാർക്കു�
കൂടി എെന്തങ്കിലും ഇരിക്കെട്ട എന്നു് ശ്രീ. െപാെറ്റ�
ക്കാട്ടു് കരുതിയിട്ടായിരിക്കണം വിഷകന്യകയായി
പ്രേവശിക്കുന്ന മാധവിക്കു് കഥയിൽ ഒരു പ്രേത്യ�
കസ്ഥാനമുണ്ടു്. വളെര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സന്മാർ�
ഗ്ഗമുറയുെട പ്രതിനിധിയാണവൾ. മാധവിയുെട സ്വ�
ഭാവചിത്രീകരണവും ഒന്നാംതരമായിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
മാധവിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഉപകഥ മനശാഃസ്ത്രപരമായി
നന്നായിട്ടില്ല. മാധവി ഒരു വിഷകന്യകയല്ല. പുരു�
ഷസ്പർശേമല്ക്കാൻ െകാതിക്കുന്ന ഒരു െപണ്ണുമാത്രം.
േപാെരങ്കിൽ അേന്താണിയുെട ചിത്രം ശരിയായി�
ട്ടുമില്ല. അേന്താണിെയേപ്പാലുള്ള ആളുകൾ ഇെല്ല�
ന്നല്ല. ഭീരുത്വവും, സ്ത്രീവിേദ്വഷവും, മതൈവരാഗ്യവും
എല്ലാം കൂടിേച്ചർന്ന ചില സത്വങ്ങൾ അങ്ങിെന�
യുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവർക്കു് ഒരിക്കലും മാധവിയുെട
ആഗ്രഹങ്ങെള െചറുക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടാവില്ല. പ്ര�
േത്യകിച്ചും, അന്നെത്ത രാത്രിയിെല ആ സംഭവം
കഴിഞ്ഞു് അവൻ അവളുെട അടിമയായിത്തീരുക�
േയ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിൽേവണ്ടത്ര ബലമില്ലാത്തവരാണു്
പുറത്തു അസഹ്യമായ സന്മാർഗ്ഗം ആചരിക്കുന്ന�
തു്. മാധവിയുെട മുമ്പിൽ നിവർന്നുനില്ക്കാൻതെന്ന
അേന്താണിക്കു് കഴിയുന്നില്ല. അേന്താണിയുെട
സന്മാർഗ്ഗേബാധം ആത്മാവിൽ നിന്നുവരുന്ന ഒരു
പ്രേചാദനമല്ല, നിത്യവും വായിക്കുന്ന ൈബബിളിൽ
നിന്നു് കടംവാങ്ങിയതാണു്.

പ്രതിപാദനരീതിയിൽ ഒരു കാര്യം പ്രേത്യകം എടു�
ത്തുപറേയണ്ടതുണ്ടു്. കുടിേയറ്റക്കാരുെട ജീവിതരീ�
തികളും സംഭാഷണവും ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടിെന്റ ഒരു
വിജയമാണു്. ചുരുങ്ങിയ ഒരു പരിചയം മാത്രം െവ�
ച്ചുെകാണ്ടു് മെറ്റാരു നാട്ടിൽ നിന്നുവരുന്ന ഇവരുെട
സംഭാഷണം ഏതാണ്ടു് പരിപൂർണ്ണമായി പകർ�
ത്തുകെയന്നതു് വളെര വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യ�
മാണു്.

വിഷകന്യകെയഴുതിയതിൽ ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടിനു്
വ്യക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യലക്ഷ്യമുണ്ടു്. പട്ടാളച്ചിട്ട�
െയാന്നും കൂടാെതതെന്ന അേദ്ദഹമതു സാധിച്ചിട്ടു�
മുണ്ടു്. കുടിേയറിപ്പാർപ്പുകാരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ
ഉള്ള പരസ്പരവിേദ്വഷം മാറ്റുകെയന്നതാണതു്. ഇരു�
കൂട്ടരുേടയും ചിന്താഗതി വ്യക്തമായിക്കാണിച്ചു്
പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാണു് ശ്രീ. െപാെറ്റക്കാട്ടു്
സൗഹാർദ്ദം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. നാട്ടു�
കാരുെട ഇടയിെല ജന്മികേളയും കുടിേയറ്റക്കാെര
ചതിക്കുന്ന വഞ്ചകന്മാെരയും നിർദ്ദയമായി െപാ�
െറ്റക്കാട്ടു് വിമർശിക്കുന്നു. കുടിേയറിപ്പാർപ്പുകാരുെട
ഭയത്തിെന്റ ഫലമാണു് അവരുെട കലഹവാസന�
െയന്നും േനാവലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവർ
ചത്തപശുവിെന്റ ഇറച്ചി തിന്നുന്നതുമാത്രം കാണു�
ന്ന നാട്ടുകാർക്കു്, അവരുെട പ്രവൃത്തിയുെട മാഹാ�
ത്മ്യം ഗ്രന്ഥകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാടുക്കുന്നു.
അവയുെട പ്രയത്നം േനതാക്കന്മാരുെട സഞ്ചാര�
വുംകമ്മറ്റി മീറ്റിംഗും േപാെല നിഷ്ഫലമല്ല. േനതാ�
ക്കന്മാരുെട അന്ധമായ കണ്ണുകൾക്കു മുമ്പിൽത്ത�
െന്ന അവർ ഒൈരക്യേകരളം െകടിപ്പടുക്കുകയാ�
ണു്. അതിെന്റ പ്രചരണമാണു് എസ് . െക. നടത്തു�
ന്നതും.

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.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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