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നവേലാകം

പ്രതികൂലവിമർശനെത്ത ആദരിക്കുവാനും അതി�
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗഹാർദ്ദബന്ധെത്ത
തകർക്കാതിരിക്കുവാനും േവണ്ടത്ര കലാേബാധവും
ഔചിത്യവും ശ്രീ. െപാൻകുന്നം വർക്കിക്കുെണ്ടന്നു�
ള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണു് ഇെതഴുതാൻ എെന്ന േപ്ര�
രിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നു ‘നവ�
േലാകം’ ഒരു തികഞ്ഞ പരാജയമാെണന്നു ഞാന�
ഭിപ്രായെപ്പടുന്നുെവന്നു കണക്കാക്കേണാ? േവണ്ട.
െചറുെതങ്കിലും അതിലുള്ള രാധാകൃഷ്ണനൃത്തം നന്നാ�
യിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽ സാധാരണ കാണാറുള്ള�
തിൽനിന്നു െമച്ചമായ േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയാണതിൽ
കാണുന്നതു്. ഒരു ഡയറക്ടറുെട പ്രഥമപരിശ്രമെമ�
ന്ന നിലയ്ക്കു മി. കൃഷ്ണെന്റ േജാലി വിജയിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ന്നും പറയാം. ചിലയിടങ്ങളിെലാെക്ക അഭിനയവും
നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

െപാൻകുന്നം വർക്കി

ഇനിയേങ്ങാട്ടു തുടരു�
ന്നതിനുമുമ്പായി ഫി�
ലിം വിമർശനം എന്തി�
നു േവണ്ടിയാണു നട�
ത്തെപ്പടുന്നെതന്നു വി�
ശദീകരിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. പരസ്യം കിട്ടു�
വാൻ േവണ്ടിയും പര�
സ്യം കിട്ടാത്ത ഇച്ഛാ�
ഭംഗംെകാണ്ടും എഴുതിത്തള്ളുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ
ഫിലിം വിമർശനമല്ല; ബ്ലാക്കു െമയിലിങ്ങിെന്റ രണ്ടു
പതനങ്ങൾ മാത്രമാണു്. െപാൻകുന്നം വർക്കിെയ�
േന്നാ, െതാഴിലാളിെയേന്നാ ഉള്ള പദങ്ങൾ േക�
ട്ടാൽ ഉടൻ കലികയറിെക്കാള്ളണെമന്ന നിർബ�
ന്ധമുള്ള പുേരാഹിതപ്രവരന്മാരുെട അഭിപ്രായ�
െത്തയും കാര്യമായി ഗണിക്കണെമന്നില്ല. അവെയ
മാറ്റിെവച്ചുെകാണ്ടു പറഞ്ഞാൽ ഫിലിം വിമർശന�
ത്തിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ലക്ഷ്യം ഉത്തമമായ ചിത്രങ്ങ�
ളുണ്ടാകുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണു്. ഏേത�
തു ഭാഗങ്ങളാണു നന്നാകാത്തതു്, എന്തിലാണു കുറ�
വു്, എവിെടയാണു െതറ്റു് എെന്നല്ലാം മനസ്സിലാക്കു�
ന്നതു് അടുത്തടുത്തുവരുന്ന കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് ആവ�
ശ്യമായ മാർഗ്ഗദർശനമാണേല്ലാ. േലാകത്തിെല
എല്ലാ കലാസൃഷ്ടികളുെടയും കഥ ഇതുതെന്ന. ശാ�
സ്ത്രവും വിമർശനവും സഹകരിക്കാെത ഉത്തമകല
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിമർശകൻ കലാസ്വാദനത്തിനു സ്വ�
യേമവ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണെമന്നും അവൻ
സത്യസന്ധതപാലിക്കണെമന്നും ഒരു നിർബന്ധ�
മുണ്ടു്. ചർച്ചാവിഷയത്തിൽ അവൻ ഏെറക്കുെറ വി�
ജ്ഞനുമായിരിക്കണം. രണ്ടാമെതാന്നുള്ളതു് അനു�
വാചകെര ഉത്തമകല ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ളവ�
രാക്കിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. ഇന്നെത്ത അവ�
സ്ഥയിൽ സാധാരണജനങ്ങളുെട ആസ്വാദനം
ഉത്തമകലെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ഒരു വശത്തു് ഉത്ത�
മകലയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും മറുവശത്തു് അതിെന്റ
സുന്ദരവശങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണവും െകാ�
ണ്ടുമാത്രേമ ജനതയുെട കലാസ്വാദനനിലവാരമു�
യർത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതു െകാണ്ടാണു വി�
മർശനമർഹിക്കാത്തതരത്തിൽ പാപ്പരായ അേന�
കം ചിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി�
േക്കണ്ടിവരുന്നതു്. ഇത്രയും കാലം എഴുതിയതുെകാ�
ണ്ടു എന്തു ലഭിച്ചുെവന്നു േചാദിക്കുന്നവരുണ്ടു്. വള�
െരയധികം പണം മുടക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ബിസിന�
സ്സിെന േതാന്ന്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുപദ്രവിക്കുന്നതു
പാപമാെണന്നു ഗണിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇതു�
െകാെണ്ടാന്നും പ്രതികൂലമായ വിമർശനം അനാവ�
ശ്യമാെണന്നു വരുന്നില്ല. ചലച്ചിത്രവ്യവസായക്കാർ�
ക്കു മാത്രം സാമൂഹ്യകടമകെളാന്നുമിെല്ലന്നു വിശ്വ�
സിേക്കണ്ടതില്ല. നിരന്തരമായ പരിശ്രമംെകാണ്ടു
ചലച്ചിത്രകലയും പുേരാഗമിക്കും. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാ�
െള അതിനു ന്യായവും കാണുന്നുണ്ടു്.

നവേലാകത്തിെന്റ കഥ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ. െപാൻ�
കുന്നം വർക്കി ഉത്തമമായ ആദർശങ്ങളാൽ േപ്ര�
രിതനായിരുന്നുെവന്നതു നിസ്തർക്കമാണു്. പേക്ഷ,
ഉത്തമമായ ആദർശമുണ്ടാക്കുകയും അതു കലാരൂ�
പത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രണ്ടു ഭിന്നകാര്യങ്ങളാ�
ണു്. ഇവയിൽ ഒന്നാമെത്ത കാര്യെമാഴിച്ചു മിക്ക
സ്ഥലങ്ങളിലും ശ്രീ. വർക്കി പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നുത�
െന്ന പറയണം. ‘േസാഷ്യൽ’ എന്ന േപരിൽ തയ്യാ�
റാക്കെപ്പടുന്ന സകലചിത്രങ്ങളും സ്വാഭാവികമായ
ഒരു കഥെയ ഉൾെക്കാള്ളണെമന്നതു ചലച്ചിത്രക�
ലയുെട അലംഘനീയമായ നിയമമാണു്. അവിെട
െതറ്റിയാൽ ആ ചിത്രെത്ത നന്നാക്കുവാൻ ൈദ�
വം തമ്പുരാനുതെന്ന കഴിവുണ്ടാവില്ല. ധനികന്മാർ
പാവെപ്പട്ടവെര കുടിയിറക്കാറുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും പാ�
വെപ്പട്ട സ്ത്രീകളുെട ചാരിത്ര്യം അപഹരിക്കെപ്പടാറു�
മുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളുെട ചിത്രീകരണമായിട്ടാ�
ണു വർക്കി ഇക്കഥെയ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ,
സംഘട്ടനമല്ല ഇവിെട വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. അതു്
ആവശ്യത്തിലധികമുണ്ടു്. എങ്കിലും ഒരു കക്ഷിേയാ�
ടു് അനുഭാവവും മറുകക്ഷിേയാടു േദ്വഷവും േതാന്നുന്ന
രീതിയിൽ അവെയ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതാണു
േപാരായ്മ. കൃഷിക്കാേരാടു് അനുഭാവമുണ്ടാകുവാൻ
േവണ്ടി കുെറ ൈമതാനപ്രസംഗങ്ങളാണു് നടത്തി�
യിരിക്കുന്നതു്. ആ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒെന്നാഴിയാെത
മുഴുവനും െവട്ടിക്കളഞ്ഞു് അവരുെട ജീവിതെത്താഴി�
ലിെന ചിത്രീകരിക്കുകയാണു േവണ്ടതു്. അവരുെട
വിയർപ്പും അദ്ധ്വാനശീലവുമാണു കൃഷിക്കാരുെട
സമ്പത്തു്, ശ്രീ. വർക്കി ചർവ്വിതചർവ്വണം െചയ്യു�
ന്ന സമരാസക്തിയല്ല. എന്നുതെന്നയല്ല നമ്മുെട
കൃഷിക്കാരെന ഒരു സമരക്കാരനായി ചിത്രീകരി�
ക്കുന്നതു െവറും രാഷ്ട്രീയെറാമാന്റിസെത്ത മാത്ര�
മാണു് അവൻ െചയ്യുന്ന പ്രയത്നെത്ത യഥാതഥ�
മായി ചിത്രീകരിക്കൂ. അനുവാചകൻ അതിൽ നി�
ന്നും േവണ്ടത്ര അനുമാനങ്ങൾ എടുത്തുെകാള്ളണ�
െമന്നു വിശ്വസിക്കയും െചയ്യുക. നാടകത്തിലാക�
െട്ട, സിനിമയിലാകെട്ട അന്തമില്ലാത്ത ഉപേദശി�
പ്രസംഗങ്ങൾ െചയ്യുന്നതു് ഫലപ്രദമല്ലാത്ത ഒരു
സമ്പ്രദായമാെണന്നു മലയാളവിമർശകർ ആയിരം
തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ബാലപാഠെത്ത
ലംഘിക്കുന്നതു് അക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഒരപരാധമാ�
ണു്. കൃഷിക്കാരുെട ചിത്രം വരയ്ക്കാത്തതു് അതിൽ
അലങ്കാരം നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളില്ലാത്തതുെകാണ്ടാ�
യിരിക്കാം. അതുെകാണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ ധനി�
കെന്റ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കാെമന്നു് തീരുമാനിച്ച�
തു്. പേക്ഷ, അവിെടയും െതറ്റി. ഒന്നിെന്റ ചിത്രം
വരയ്ക്കാെതവിെട്ടങ്കിൽ, മേറ്റ ചിത്രം കാരിേക്കച്ചറാ�
യിത്തീർന്നു. ഒരു പണക്കാരെന്റ ആെകക്കൂടിയു�
ള്ള േജാലി കുടിെയാഴിപ്പിക്കലാെണന്നുേതാന്നും
ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ. അനാശാസ്യമായ നടപടി�
കൾ ചിത്രീകരിച്ചതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം നായകെനയും
ഭാര്യെയയും തമ്മിൽ െതറ്റിക്കുവാൻ മാത്രമാണു്.
ഇതുവെര പറഞ്ഞുെകാണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളുെട ഫല�
മായിട്ടാണു് കഥാകൃത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം പരാജയെപ്പ�
ട്ടുേപായതു്. എങ്ങെനെയന്നാൽ കാഴ്ചക്കാർക്കു്
ആദ്യംമുതൽതെന്ന നായകേനാടു് അനുഭാവമാണു
േതാന്നുന്നതു്. കൃഷിക്കാെരപ്പറ്റി അത്രയധികെമാ�
ന്നും േതാന്നുന്നില്ലതാനും. കാർഷികപ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി
ശ്രീ.വർക്കിക്കുള്ള അറിവിെന്റ കുറവുെകാണ്ടായിരി�
ക്കുേമാ കഥാവസാനത്തിൽ ജന്മിയുെട ജന്മിത്വം
നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന ജന്മിെയ അനുഗ്രഹി�
ച്ചയക്കുന്നതു്? നായികയുെട ആഗ്രഹത്തിനു് ആ
ഗ്രാമീണർ കിഴ്വഴങ്ങിെയന്നുവരാം. പേക്ഷ, അതു്
“ഭൂമികൃഷിക്കാരന്  ” എന്ന തത്ത്വത്തിെന്റ പൂർത്തീ�
കരണമല്ല. ആ കർഷകസ്ത്രീെയ വിവാഹംകഴിച്ചു്
ജന്മിവർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്കു് ഉയർത്തുന്നതുെകാണ്ടു് പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല.

‘നവേലാക’ത്തിെല േപ്രമകഥയും നന്നായിട്ടുെണ്ട�
ന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആദ്യം മുതേല നാ�
യകൻ വഞ്ചകനായിട്ടാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്.
നായികയ്ക്കു് വന്നുപിണയുന്ന ആപത്തു് അവൾക്കു്
വേരണ്ടതുമാണു്. കർഷകരിെല ഏറ്റവും പ്രമാണി�
യുെട മകളായ േദവകി, േഗാപിയുമായി നിരന്തര�
സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന േദവകി, ആ െകാച്ചു�
ഗ്രാമത്തിൽ െകാച്ചങ്ങത്തെയപ്പറ്റി യാെതാരറിവു�
മില്ലാെത കഴിയുന്നുെവങ്കിൽ അവൾ ഒന്നുരണ്ടു െപ�
റ്റുെകാള്ളെട്ട. അതിനുേവണ്ടി നാട്ടുകാെരെയല്ലാം
വിളിച്ചു് ഒരു ജാഥ നടേത്തണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങ�
െനെയാരു ജാഥ നടത്തിയാൽ ജന്മിയ്ക്കു് ‘മാനസാ�
ന്തരം’ വേന്നക്കും! പേക്ഷ, അയാൾ ആ െപണ്ണിെന
കല്യാണം കഴിക്കുെമന്നു തീർച്ചയില്ല. ആ വിഡ്ഢിത്ത�
ത്തിനുേവണ്ടി നെല്ലാരു െപണ്ണിെന െസക്കൻഡ് 
ഹാൻഡാക്കിത്തള്ളുകയും േവണ്ടിയിരുന്നില്ല. സം�
ഭവിച്ചേതാ, സംഭവിക്കാവുന്നേതാ, സംഭവിേക്കണ്ട�
േതാ ആയ എല്ലാ കഥയും സ്വാഭാവികമാെണന്നു്
െപാതുെവ സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ, ഈ കഥ ഇെതാ�
ന്നുമല്ല. ആയിരം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു െകാള്ള�
െട്ട, സിനിമയിൽ കഥയാണു കാര്യം.

ഒന്നുരണ്ടു വസ്തുക്കൾ സിനിമക്കഥക്കാരുെടയും
നിർമ്മാണകരുെടയും പ്രേയാജനത്തിനുേവണ്ടി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ആശുപത്രിയിൽ വി�
വശയായിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അത്ര േവഗത്തിൽ
മാരേത്താൺ ഓട്ടത്തിനു് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതു
ശരിയല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ തല�
യിെല െവച്ചുെകട്ടുമാറി മുറിെവാന്നുമില്ലാെത പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുന്ന സമ്പ്രദായം പുരാണചിത്രങ്ങളുെട പ്ര�
േത്യകതയ്ക്കു് ഇണങ്ങുന്നിെല്ലന്നു വീമ്പുപറയുന്നതു് ആ
അടിെകാള്ളാൻേവണ്ടി മാത്രമാെണന്നു് ആളുകൾ�
ക്കു േതാന്നും. ശാന്താറാമിെന്റ ഭാര്യെയേപ്പാെല നി�
തംബം കുലുക്കിെക്കാണ്ട ഓടിനടക്കുന്ന ഒരു സിനി�
മാനക്ഷത്രം ഗ്രാമീണബാലികയാകുവാൻ അേനക
നൂറ്റാണ്ടുകൾ േവണ്ടിവരും.

സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റി ആ രജിസ്ട്രാറുെട മകൾ പ്ര�
സംഗിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ േതാന്നിയതു്,
ശ്രീ. വർക്കിക്കു് ആ വിഷയെത്തപ്പറ്റി പറയത്തക്ക
ലെക്കാന്നുമിെല്ലന്നാണു്. അസന്മാർഗ്ഗിയായ ഭർ�
ത്താവിെന വിട്ടുേപാകാൻ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യ�
മുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണു്. പേക്ഷ, ഈ കഥയിൽ
കാണുന്നതു് അെതാന്നുമല്ല. ഇവിെട കാണുന്നതു�
േപാെലയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ േലാകത്തിെലവിെടെയങ്കി�
ലുമുെണ്ടങ്കിൽ അവർ എത്ര നല്ല ഭർത്താവിെനയും
വീട്ടിൽനിന്നു് പുറേത്തേക്കാടിക്കും. ശ്രീമതി കുഞ്ചിയ�
മ്മയുെട പ്രസംഗങ്ങൾ ഫലിതമായിട്ടാണു് മി. വർ�
ക്കി ഉേദ്ദശിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ അതു നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ഇതിെലാെക്ക ദുസ്സഹമായിരിക്കുന്നതു് കഥാപാത്ര�
ങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണു്. ഭാഷയുെട
കാര്യത്തിൽ വിദ്വാൻ െപാൻകുന്നം വി.എ.വർക്കി
‘തിരുമുൽക്കാഴ്ച’യുെട കാലേത്തക്കു് തിരിച്ചുേപാ�
യിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ അേദ്ദഹെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ ഭാഷ കൃത്രിമമല്ലായിരി�
ക്കാം. പെക്ഷ,െവറും കൃഷിക്കാരുെട വായിൽ, അതു
കടിച്ചാൽ െപാട്ടാത്ത ‘ഗീർവാണ’മാണു്. അതും പ്ര�
േത്യകിച്ചു് കഥാകൃത്തിെന്റ തത്ത്വജ്ഞാനം മുഴുവൻ
അവെരെക്കാണ്ടു പറയിക്കുകയും കൂടിയാകുേമ്പാൾ
അസ്വാഭാവികത പരിപൂർണ്ണമായി. ഈ കൃത്രിമത്വം
കഥയിെല ഫലിേതാക്തികളിൽകൂടി കടന്നുകൂടിയി�
ട്ടുണ്ടു്.

സുപ്രസിദ്ധ ഗാനരചയിതാവായ ശ്രീ.പി. ഭാസ്കരനാ�
ണു് ഇതിെല പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േകരളത്തി�
െന്റ മൂലകളിൽേപാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപ്രമഗാന�
ങ്ങളും രാഷ്ട്രീയഗാനങ്ങളും ഇന്നും പാടെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ‘നവേലാക’ത്തിെല പാട്ടുകൾക്കു് പ്രചാരം
സിദ്ധിച്ചുകാണുന്നില്ല. അവയിെല കുഴപ്പം എെന്ത�
ന്നു പറയുവാൻ മാത്രം സംഗീതൈവദഗ്ദ്ധ്യം എനി�
ക്കില്ല.

ചില കാര്യങ്ങളിെലല്ലാം ‘നവേലാകം’ മുേന്നാട്ടു�
ള്ള ഒരു കാൽെവയ്പാണു്. ഒന്നാമതായി, നാട്ടുകാ�
രെന്റ ൈദനംദിനജീവിതം കലാവസ്തുവാക്കാെമന്നും
അതിനു െപാതുജനസമ്മതി ലഭിക്കുെമന്നും ‘നവ�
േലാകം’ െതളിയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, സാധാ�
രണ ചിത്രങ്ങളിേലതിൽനിന്നു് നവേലാകത്തിെല
അഭിനയം കുെറക്കൂടി നന്നായി എന്നതാണു്. ഓവ�
റാക്ടിംഗ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവാണു്. ശ്രീ. െസബാ�
സറ്റ്യൻ ഒരിക്കൽകൂടി െതളിയിച്ചു, അേദ്ദഹം ഒരു
നല്ല നടനാെണന്നു്. കുമാരി ഇത്രെയങ്കിലും സ്വാഭാ�
വികമായി അഭിനയിച്ചതു് സ്വാഗതാർഹമായ ഒര�
ത്ഭുതമാണു്. മലയാചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്നുവെര ഉണ്ടാ�
യിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല േഫാേട്ടാഗ്രാഫി നവേലാ�
കത്തിേന്റതാണു്. അതിനു് ശ്രീ. മാധവൻ നായർ
തികച്ചും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്റ്റുഡി�
േയായ്ക്കകത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളിലാണു് സാേങ്കതികമായ
കഴിവുകൾ കൂടുതലായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്നു�
കൂടി പറയെട്ട. ഡയറക്ടർ മി.വി.കൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി
നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണിതു്. ആ നിലയ്ക്കു് േനാക്കിയാൽ
അസൂയാവഹമായ വിജയമാണു് അേദ്ദഹം ൈക�
വരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാഹിത്യവുമായി പറയത്തക്ക
ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഡയറക്ടർ തനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ�
ത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുകയാണു് െച�
യ്തിരിക്കുന്നതു്. ആ േതാതുെവച്ചു േനാക്കുേമ്പാൾ മി.
കൃഷ്ണൻ ഇനിയും മലയാളത്തിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാ�
നുള്ള അവസരം നൽേകണ്ടതാെണന്നു പറയാൻ
േതാന്നിേപ്പാകുന്നു.

നിർമ്മാണകെരപ്പറ്റിക്കൂടി ഒരു വാക്കു്. ഈ ചിത്ര�
ത്തിൽ അശ്ലീലമായി യാെതാന്നുമില്ല. ആ കുളത്തി�
െല നീന്തലും, മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിെല കിടപ്പും േവ�
ണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും, ആയിരം ശതമാനം ലാഭ�
ത്തിനുേവണ്ടി മറ്റു പരിശുദ്ധമുതലാളികൾ െചയ്യുന്ന
വൃത്തിേകെടാന്നും നവേലാകെത്ത തീണ്ടിയിട്ടില്ല.
നിർമ്മാണകർ അതിൽ തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹ�
രാണു്. അവർ കുെറക്കൂടി പരിശ്രമിച്ചു് നല്ല ചിത്ര�
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുെമന്നു പ്രതീക്ഷിക്കെട്ട.

െഡേമാക്രാറ്റ് 5 െമയ് 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

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

