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മന്ദസ്മിതപ്രസ്ഥാനം

“േകഴ്വിക്കാർക്കു് രസം േതാന്നിയിെല്ലങ്കിലും അവൻ
അന്നു കണ്ടവേരാെടാെക്ക കിണറ്റിൽ െവള്ളം
കണ്ട കഥ പറഞ്ഞു.” ശുദ്ധഹൃദയനായ ഉതുപ്പാൻ
ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിെല (പാർത്ഥനയും ഒഴിവി�
ല്ലാത്ത പണിയും കഴിഞ്ഞു് മിച്ചമുണ്ടാക്കിയ സമ�
യം െകാണ്ടു് പണിതുണ്ടാക്കിയ കിണറിെന്റ വിജ�
യമാണതു്. എത്രനാളെത്ത പരിശ്രമം. എത്രനാ�
ളെത്ത ബുദ്ധിമുട്ടു്. എത്രനാളെത്ത ആദർശഭരിത�
മായ ആകാംക്ഷ. ഉതുപ്പാൻ കിണറു പണിയിക്കു�
ന്നതു് അതിെന്റ മതിലിൽ “ഉതുപ്പാൻവക” എന്നു്
െകാത്തിെവക്കാനല്ല. ഉദാരശിേരാമണിയാകാൻ�
േവണ്ടിയുമല്ല. അന്യർ േജാലിെചയ്ത പണമല്ല അവ�
നതിനു മുടക്കുന്നതു്. സാധു മിണ്ടാപ്രാണികളുെട
ദാഹശാന്തിയാണു് അവെന്റ ലക്ഷ്യം. പേക്ഷ, ഉതു�
പ്പാനു് അതിനു കിട്ടുന്ന പ്രത്യുപകാരം നീരാശാവ�
ഹമാണു്. കിഴവി പറയുന്നു “ആ െതമ്മാടി വഴിയു�
െട വക്കിെനാരു കിണറു കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പശു�
വിെന അഴിച്ചുവിട്ടാൽ കൂെടക്കൂെട േനാക്കേണ പി�
േള്ളേര.” “ഉദരത്തിെന്റ പരാതി ഉറക്കുപാട്ടായി”
വളർന്നുവന്ന ഉതുപ്പാൻ പണത്തിെന്റ വിലയറിയാ�
ത്തവനല്ല. എങ്കിലും ഒരു ധനതത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ
അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു, കുടിലുെകട്ടി പൂട്ടും പഴവും വി�
ല്ക്കുകയായിരുന്നുനല്ലെതന്നു്. ആദർശവും ജീവിത�
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഈ പരസ്പര ൈവരു�
ദ്ധ്യമാണു് ഉതുപ്പാെന്റ പരാജഭയം. ഉതുപ്പാൻ ഒരു
കിണറു കുഴിച്ചു. സ്വന്തമാവശ്യത്തിനല്ല. മനുഷ്യരും
മൃഗങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ജീവരാശിക്കുേവണ്ടി. പേക്ഷ,
േലാകപുേരാഗതി നല്ലെതന്നും ചീത്തെയന്നും ഉള്ള
വിേവചനം കൂടാെത നിഷ്ക്കരുണം ഉതുപ്പാെന്റ സൃഷ്ടി�
േയയും െഞരിച്ചുെകാണ്ടു് അതിെന്റ ൈജത്രയാത്ര
തുടരുത്തുന്നു. പുേരാഗതിയുെട കിങ്കരന്മാർ പറയു�
ന്നതു് അക്ഷരം പ്രതിശരിയാണു്. കുഴൽകിണറുക�
ളാണു നല്ലതു്. അവയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉതുപ്പാ�
െന്റ കിണർ അനാവശ്യവും, അപകടകരവുമാണു്.
പേക്ഷ, ശാസ്ത്രം ആ വ്രണിതഹൃദയത്തിെന്റ വിലാപ�
നെത്ത േതാല്പിക്കുന്നില്ല. ഉതുപ്പാെന്റ ആദർശത്തി�
െന്റ ഭൗതികരൂപമായ ആ കിണർ നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
പേക്ഷ, ആ ആദർശം വിേശ്വാത്തരമായി ചിത്രീകരി�
ക്കുവാൻ ശ്രീ. കാരൂരിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഉതുപ്പാൻ
യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചു. പുേരാഗതിയും യാ�
ഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനങ്ങൾ േവദനാജ�
നകമാണു്. പലേപ്പാഴും പഴയതിൽ അത്യധികമായ
ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ, അവയും
നശിക്കണം. അതു പ്രകൃതിയുെട അനിവാര്യമായ
നിയമമാണു്. ആ േവദന പുതിയ ഓേരാന്നിെന്റയും
ഈറ്റുേനാവാണു്. അങ്ങിെന പുേരാഗതിയും വിജ�
യിക്കുന്നു. ശ്രീ. കാരൂരിെന്റ ഈ കഥകാണുേമ്പാൾ
േകഴ്വിക്കാർക്കിഷ്ടമിെല്ലങ്കിലും “ഉതുപ്പാെന്റ കിണർ
വായിേച്ചാ, വായിേച്ചാ?” എന്നു േചാദിച്ചുെകാണ്ടു
നടക്കാൻ േതാന്നിേപ്പാകുന്നുണ്ടു്.

ഭർത്താവിെന്റ അസൂയ േഷക്സ്പിയറിനു് ഒരു വലിയ
വിഷയമായി. “ഒെഥെല്ലാ” ഹൃദയെത്ത ഇളക്കിമറി�
ക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണു്. ഏതാണ്ടു് “ഒെഥെല്ലാ”യിൽ
സാധിക്കുന്നതുതെന്നയാണു് ശ്രീ. കാരൂർ “േമൽ�
വിലാസ”ത്തിൽ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീ. കാരൂ�
രിെന്റ മൃദുലത മുഴുവനും അതിൽ ഉെണ്ടന്നുമാത്രം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാനായകൻ നാടക ശാസ്ത്രത്തി�
െല നിർേദ്ദശമനുസരിക്കുന്ന വീരെനാന്നുമല്ല. ഒരു
െവറും ആശുപത്രി ശിപായി. പേക്ഷ, അവനിലും
ഉണ്ടു് ആ അസൂയയുെട വിഷബീജം. അവൻ േകാ�
പാന്ധനായി സ്വഭാര്യെയ വധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും,
അവെന്റ അവിശ്വാസം കുടുംബജീവിതെത്ത അല�
േങ്കാലെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. അവെന്റ ഭാര്യ ഒരു ധനിക�
േയാ സുന്ദരിേയാ അല്ല. വിചിത്രപണികൾ െചയ്ത
ൈകേലസുമല്ല, കാരണം ഒരു േമൽവിലാസെമഴു�
തിയ കവർ മാത്രം. സാധാരണക്കാരെന്റ ജീവിത�
ത്തിെന്റ എത്ര യഥാർത്ഥമായ ഒരു ചിത്രമാണതു്.
സാമുദായിക സൗഭാഗ്യത്തിനു് അക്കഥ എത്ര ആവ�
ശ്യവുമാണു്.

പറഞ്ഞാലനുസരിക്കാത്ത അടുക്കളക്കാരെനപ്പറ്റി
െകാച്ചമ്മയ്ക്കു വളെരയധികം പരാതികളുണ്ടു്. അവൻ
കട്ടുതിന്നും, കടയിൽ േപായാൽ താമസിക്കും. ഇതി�
െലാെക്ക ഭയങ്കരമായ ഒരു പാപവും അവനുണ്ടു്.
അവൻ ബീഡിവലിക്കും. ആെകപ്പാെട അവെന�
െക്കാണ്ടു് ഒരു െപാറുതിയുമില്ല. ഒന്നു വഴക്കുപറയാ�
െമന്നുെവച്ചാൽ അവൻ േപാകും. ശിക്ഷിച്ചാേലാ
എതിരുപറയും. എങ്ങെനയായാലും േവലക്കാരൻ
പയ്യൻ െകാച്ചമ്മെയ ഒരു േദാൈഷകദൃക്കായി�
ത്തീർക്കുന്നു. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവെനല്ലാം
േനരിടുന്ന ഒരു വിഷമമാണിതു്. ഒറ്റയാന്മാരായി
തത്ത്വവും പ്രസംഗിച്ചു േഹാട്ടലിലുണ്ടു നടക്കുന്നവർ�
ക്കു് ഇതിെന്റ വിഷമമറിയാേമാ എന്നാണു് െകാച്ച�
മ്മയുെട േചാദ്യം. ശ്രീ. കാരൂരിനു് ഒരു മറുപടിയുണ്ടു്;
ആ പയ്യെന്റ ആശകളുെടയും വീക്ഷണഗതിയുെട�
യും ഒരു സംഗ്രഹം. ഭൃത്യനായിട്ടല്ല അവൻ ജനിച്ച�
തു്. പ്രകൃതി അവനിലും െകാച്ചമ്മയുെട ഓമനസ�
ന്താനത്തിനു െകാടുത്ത ആശകൾ കുത്തിെവച്ചു.
യജമാനൻ അതു കുെറകൂടി മനസ്സിലാകും. അടുപ്പി�
െന്റ പുകയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീശിരസ്സിന�
കേത്തക്കു് അതു കടക്കുകയില്ല. ശ്രീ. കാരൂരിെന്റ
ഭൃത്യൻ െകാച്ചമ്മയുെട കണ്ണുതുറപ്പിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കി�
ലും സഹൃദയന്മാർക്കു് അേദ്ദഹം േവദനിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു പരമാർത്ഥം വളെര മൃദുവായി മനസ്സിലാക്കി�
െക്കാടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

ശ്രീ. കാരുരിെന്റ കഥകൾെക്കാരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഷയങ്ങൾ അഗാധങ്ങെളങ്കിലും
അവ തീവ്രമാെണന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
അവയുെട ചിത്രണരീതിയും ഒട്ടും നിർദ്ദയമല്ല. േമാ�
പ്പസാങ്ങിെനേപ്പാെലയുള്ള യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യ�
കാരന്മാെര ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരിൽനിന്നു േവർതി�
രിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിേശഷമാണിതു്. സ്ട്രാൻഡ് 
മുതലായ മാസികകളിൽ കാണുന്ന െചറുകഥകൾ�
ക്കു സാധാരണയായി മൃദുലതയും സൗന്ദര്യവും കൂടു�
തലായിക്കാണും. ആ ഇനം െചറുകഥെയഴുത്തുകാർ
മലയാളത്തിൽ കുറവാണു്. അതിനു കാരണവുമുണ്ടു്.
ഒരു രാഷ്ട്രത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക. രാഷ്ട്രീയ, സാമുദാ�
യിക ജീവിതങ്ങളുെട പ്രതിഫലനമാണു് അതിെന്റ
സാഹിത്യം. ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ സ്ഥിതി താരതേമ്യന സു�
രക്ഷിതവും ആയാസരഹിതവും െപാതുെവ സുഖക�
രവുമായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ആ രാജ്യെത്ത സാ�
ഹിത്യത്തിനു് ഈ സ്വഭാവമുേണ്ടായതു്. ഭാരതത്തി�
െന്റ യാതനകളുെടയും സ്മരണകളുെടയും നിറം ഭാര�
തീയസാഹിത്യത്തിലും കലർന്നിരിക്കും: അതു നമ്മു�
െട സാഹിഹ്യകാരന്മാർ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഭാഷ�
യിൽ സാഹിത്യരചന െചയ്യുന്നതു്. േകരളത്തിൽ
സാഹിത്യകാരന്മാർ െപാതുെവ ഇത്തരക്കാരാണു്.
ശ്രീ. കാരൂർ ഒരു അസാധാരണക്കാരനാണു്. േപാ�
െരങ്കിൽ അേദ്ദഹം ബഹളങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം ഒഴി�
ഞ്ഞു നില്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള സാ�
ഹിത്യത്തിൽ ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത കവച്ചുെവ�
യ്ക്കുേമാ എന്നു സംശയമാണു്.

ഇതുതെന്നയാണു് ശ്രീ. കാരൂരിെന്റ പരാജയവും.
അേദ്ദഹെത്തേപ്പാലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറ്റിയ�
തല്ല “ആനന്ദമഠം” എന്ന കഥയുെട വിഷയം. മത�
ത്തിെന്റ മറപിടിച്ചു നടത്തുന്ന നീചസംരംഭങ്ങെള
നിർദ്ദയമായി വിമർശിക്കുവാൻ മാത്രം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ തൂലികയ്ക്കു് രൂക്ഷതയില്ല. റാസ്പുടിൻമാരും, േല�
ഖരാജമാരും, േമാേസ്കായിലും കറാച്ചിയിലും മാത്രമ�
ല്ല ഉള്ളതു്. അവർ നമ്മുെട നാട്ടിലുമുണ്ടു്. “ആനന്ദമ�
ഠം” യഥാർത്ഥ സംഭവെത്ത ആസ്പദിച്ചു് എഴുതിയ�
തായിട്ടും വരാം. അെതാെക്ക ശരിതെന്ന. പേക്ഷ,
ശ്രീ. കാരൂരിെന്റ സാഹിത്യത്തിൽ അതിനു സ്ഥാന�
മില്ല. അതിനു ശ്രീ. െപാൻകുന്നം വർക്കിേയാ, ശ്രീ.
ബഷീേറാ ആണു് േയാജിച്ചതു്.

കാരൂർ കഥകളിെല സംഭാഷണരീതിയുെട സ്വാഭാ�
വികതെയപ്പറ്റി വളെര പറേയണ്ട ആവശ്യമുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. സാഹിത്യേലാകത്തിൽ സ്ഥിരപ്ര�
തിഷ്ഠ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒന്നാണതു്. ഭാഷ ചിന്താരീതി�
യുെട പ്രതിഫലനമാണെല്ലാ. അല്പം ഫലിതസമ്മി�
ശ്രമായി ലളിതേമാഹനമായ ഭാഷയാണു് ശ്രീ. കാ�
രൂരിേന്റതു്. അതു് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവില്ലായ്ക വാ�
യനക്കാരെന്റ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമായിരിക്കും.

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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