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േപ്രാെലേറ്ററിയൻ
കഥാകൃത്തു്

െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തി�
െല ഒരു പ്രേത്യക ഘട്ടത്തിെന്റ സാഹിത്യപ്രതിഫ�
ലനമാണു്. അത്യന്തം ദ്രുതമായിരിക്കുന്ന ജീവിത�
രീതി മനുഷ്യനു് നീണ്ട േനാവലുകൾ വായിക്കാൻ
സമയമില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇടയിട്ടു് പുറത്തിറ�
ങ്ങുന്ന വാരിക, മാസിക മുതലായവയ്ക്കു് പ്രാധാന്യം
വർദ്ധിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഹ്രസ്വമായ കൃതികൾ
ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. വ്യക്തിേയക്കാൾ സമു�
ദായത്തിനു് പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങിെന
വ്യക്തിയുെട ൈദനംദിനജീവിതത്തിൽ സമുദായ�
വുമായി വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഘട്ട�
ങ്ങൾ നല്ല ഇതിവൃത്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഇതാണു്
നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥിതി�
യിെല സാഹിത്യത്തിെന്റ നില. ഈ ചിത്രത്തിെന്റ
മറുവശം എഴുത്തുകാരേന്റതാണു്. ആലങ്കാരികഭാ�
ഷയിൽ സൗന്ദര്യത്തിനുേവണ്ടി കലാസൃഷ്ടി െചയ്യു�
ന്ന സുഖിമാനല്ല പുതിയ കലാകാരൻ, ഈ ജീവി�
തത്തിെല പ്രേത്യകഘട്ടങ്ങൾ സ്വാനുഭവംവഴിേയാ
മേറ്റാ അനുഭവിച്ചു മനസ്സിലാക്കി, അവയിൽ മുഴച്ചു�
കാണുന്ന െതറ്റുകേളാടു സമരം നടത്തുന്നവനാണു്
ഇന്നെത്ത എഴുത്തുകാരൻ. ആവക കൃതികളിൽ
ൈവയ്യാകരണന്മാർക്കു് അവജ്ഞ ജനിപ്പിക്കത്ത�
ക്ക പലതും കേണ്ടക്കാം. പേക്ഷ, അവർ െചയ്യുന്ന
ആ സമരമാണു് പരമാർത്ഥം. സമരങ്ങളുെട ചിത്ര�
ങ്ങളാണു് ആസ്വാദനീയം.

ഇതുെകാണ്ടാെണന്നു േതാന്നുന്നു മലയാളഭാഷയി�
െല െചറുകഥാ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയധികം േമന്മ പ്രാ�
പിച്ചതു്. എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട കഥാകാരന്മാർ മി�
ക്കവാറും അനുഭവത്തിൽ നിെന്നഴുതുന്നവരാണു്.
തിരുവിതാംകൂറിെല കടേലാരപ്രേദശങ്ങളിെല
െതാഴിലാളികളുെട ജീവിതാേയാധനം പശ്ചാത്ത�
ലമാക്കി ഒരു കലാകാരൻ വിജയിെച്ചങ്കിൽ അതു്
അേദ്ദഹത്തിനു് അവരുമായി ഉള്ള സമ്പർക്കത്തി�
െന്റ ഉദാഹരണം മാത്രമാണു്. ഇടത്തരക്കാരുെട
സാമുദായിക-സന്മാർഗ്ഗ നിയമങ്ങളുെട െപാള്ളത്ത�
രം ഒരു കലാകാരൻ വിശദീകരിച്ചതു്, സ്വയം അവ
കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതുെകാ�
ണ്ടാണു്. ഇതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് മെറ്റാരാൾക്കു്
കുടകിെല പ്രകൃതിേയയും, േബാംേബയിെലയും മറ്റും
ഗുമസ്ഥന്മാരുെട സേങ്കതങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതു്. കൽത്തുറുങ്കിനകെത്ത മനഃശാസ്ത്രവും
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുെട യാതനകളും അതനുഭ�
വിച്ചവർ ചിത്രീകരിക്കുേമ്പാഴാണു് നന്നാവുന്നതു്.
മതത്തിെന്റ െകാള്ളരുതായ്മകളുമായി നിരന്തര�
സമരം നടത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവെന്റ സാ�
ഹിത്യസൃഷ്ടി ആ വഴിക്കായിരിക്കാം തിരിയുന്നതു്.
മെറ്റാരുതരത്തിലും ഒരു ആശയവുമായി സാത്മ്യം
പ്രാപിച്ചുകൂെടന്നു് ഖണ്ഡിതമായ ഒരു നിയമം െവ�
യ്ക്കാൻ പാടില്ല. വിഷയവുമായി േനരിട്ടുള്ള പരിചയം
ഗ്രന്ഥകാരൻ വിജയത്തിനു വളെരയധികം സഹാ�
യിക്കുെമന്നു മാത്രം. വാസനാസമ്പന്നനായ ഒരു
െതാഴിലാളിക്കു് അേപ്പാൾ, സാഹിത്യത്തിൽ കിട്ടാ�
വുന്ന വിജയം എത്രെയന്നു് വ്യക്തമാണേല്ലാ. ആ
വിജയമാണു് “ഭാവി”യിൽ കാണുന്നതു്.

“ഭാവി”യിൽ ആറു െചറുകഥകളുണ്ടു്. “സ്വർണ്ണവാ�
ച്ച്” എന്ന കഥയിൽ ദാരിദ്രപീഡിതനായ ഒരു െതാ�
ഴിലാളിെയ, ദാരിദ്ര്യം കൂപഥത്തിേലയ്ക്കു വലിച്ചിഴക്കു�
ന്നതിെന ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രതിേരാദ്ധ്യ�
മായ ചില അവകാശങ്ങൾ കുടുംബസ്ഥനായ ശങ്കു�
വിെന്റ േനെര കണ്ണുരുട്ടുന്നു. അവൻ േമാഷണത്തി�
നു് തീരുമാനിക്കുന്നു. തെന്റ യജമാനെന്റ സ്വർണ്ണ�
വാച്ചു് േമാഷ്ടിക്കാൻ വളെര എളുപ്പമാണു്. എങ്കി�
ലും, ഭയംെകാണ്ടു് അവനതിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നു.
അങ്ങിെന അവൻ അവെന്റ മാനസിക ൈനർമ്മ�
ല്യെത്ത വിറ്റു. പേക്ഷ, പണെമാന്നും കിട്ടിയുമില്ല.
ശങ്കുവിെന്റ മാനസിക വ്യാപാരെത്ത ഈ കഥയിൽ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഏതു് എഴുത്തുകാരനും
അസൂയെപ്പട്ടുേപാകുന്ന രീതിയിലാണു്. ഒന്നു ഇവി�
െട പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ടു്. ഒരിക്കെലങ്കിലും
സന്മാർഗ്ഗികേബാധം ശങ്കുവിെന വിഷമിപ്പിക്കുന്നി�
ല്ല. ഭയം മാത്രമാണു് അവെന ആ കൃത്യത്തിൽ�
നിന്നു് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതാണു് ഇന്നെത്ത
പരമാർത്ഥം. സാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾ, അങ്ങി�
െനെയാന്നുെണ്ടന്നുതെന്ന ജനസാമാന്യം വിസ്മരി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷണനടപടികൾ മാത്ര�
മാണു് ശങ്കുവിനു പരമാർത്ഥം. ലാഭമുള്ളെതാെക്ക
നെന്നന്നും അല്ലാത്തെതാെക്ക ചീത്തെയന്നുമാ�
ണു് ഇന്നെത്ത സന്മാർഗ്ഗപ്രമാണം. വഹിക്കാൻ
വയ്യാത്ത ഒരു ആദർശഭാണ്ഡം ശങ്കുവിെന്റ ചുമലിൽ
െകട്ടിവച്ചു് ആ പതിതെന ഒരു കൃത്രിമസൃഷ്ടിയാ�
ക്കാതിരുന്ന ശ്രീ. റാഫിെയ പ്രശംസിക്കുകതെന്ന
േവണം.“െവളിച്ചത്തിൽ”, “െപരുവഴിയിൽ” എന്നീ
കഥകളുെട ആശയം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അവ രണ്ടും
ഒരു നീണ്ട കഥാകഥനമാക്കാെത ആ കഥകളിെല
ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യക രംഗെമടുത്തു് അവിെട കാലു�
റപ്പിച്ചുനിന്നുെകാണ്ടു ഭാവിയിേലയ്ക്കും ഭൂതത്തിേലയ്ക്കും
േനാക്കിയിരുെന്നങ്കിൽ കഥ കുേറക്കൂടി ഹൃദ്യമാകു�
മായിരുന്നു. ഫാക്ടറിയിൽ േജാലി െചയ്യുന്ന രംഗം
ചിത്രീകരിച്ചാൽ ആ െകാല്ലൻ െചയ്യുന്ന േജാലിയു�
െട പ്രാധാന്യവും കാഠിന്യവും കുെറക്കൂടി വ്യക്തമാ�
കും. േപാലീസുകാരൻ മകെള കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രം�
ഗമാണു് പ്രധാനമായി എടുേക്കണ്ടിയിരുന്നെതന്നു
േതാന്നുന്നു.

“ഭാവി” എന്ന കഥ ഒരു കഥേയയല്ല, ഒരു പ്രസം�
ഗമാണു്. േലാകത്തിെന്റ ഭാവി പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും
െതാഴിലാളിസംഘടനകളിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്നെതന്നു ആരും സമ്മതിക്കും. പേക്ഷ, യൂണിയൻ
െസക്രട്ടറിയുെട പ്രസംഗം മുഴുവനും കൂടി പകർത്തി�
യാൽ അതു െചറുകഥയാവുകയിെല്ലന്നു പറഞ്ഞാൽ
ശ്രീ. റാഫി എേന്നാടു് ക്ഷമിക്കുെമന്നു് വിശ്വസിക്ക�
െട്ട. സാഹിത്യം പ്രചരേണാേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടിയ�
താണു്. പേക്ഷ, ഇതുേപാെല േനരിട്ടു പ്രസംഗിക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടു് അതു സാഹിത്യമല്ലാതായിത്തീരു�
െമന്നുള്ളതല്ല വിഷമം, (ഗീതയിലും ഉപേദശമുണ്ട�
േല്ലാ) അതിെന്റ പ്രചരണശക്തിതെന്ന കുറയുെമന്ന�
താണു്.

ശ്രീ. റാഫി േലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. അതു മനസ്സി�
ലാക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഇതിലും നല്ല കഥകൾ നമുക്കു് ആ
അനുഗൃഹീത തൂലികയിൽ നിന്നാശിക്കാം. അേദ്ദഹ�
ത്തിനു കഴിവുണ്ടു്, അതു പ്രകാശിക്കാൻ സന്ദർഭം
െകാടുക്കുക മാത്രേമ േവണ്ടു.

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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