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പുറംപൂച്ചിെന്റ പിന്നിൽ
ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പാേട വിസ്മരിച്ചു്, അഥ
വാ വിഗണിച്ചു്, അങ്ങിെന മാനത്തുേനാക്കി െഞളി
ഞ്ഞങ്ങു നടക്കുക, വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഉരുളൻക
ല്ലിൽ കാൽ ആഞ്ഞടിച്ചു നിലംപെറ്റ വീഴുക, അവി
െട നിെന്നഴുേന്നറ്റു മുറിപറ്റിയ സ്ഥലം തടവിെക്കാ
ണ്ടു്, “അപകടം പിണയാെത ജീവിച്ചിരിക്കാെമ
ന്നുെവച്ചു ജീവിതത്തിെന്റ പകുതിഭാഗത്തിൽനിന്നു
കണ്ണുചിമ്മുന്നതു്, കുണ്ടും കുഴിയുമുള്ള സ്ഥലത്തുകൂ
െട നടക്കാൻ രക്ഷകൂട്ടുന്നതിനുേവണ്ടി കണ്ണടയ്ക്കു
ന്നതുേപാെലയാണു് ” എെന്നാരു ഗുണപാഠത്തിൽ
എത്തിേച്ചരുക, ഇതാണു് ‘േവശുഅമ്മയുെട വിശ
റി’യിെല ഇതിവൃത്തം. േവശുഅമ്മ ഒരുതികഞ്ഞ
മാന്യയാണു്. മിസിസ് പണിക്കെരേപ്പാെലയുള്ള
കുത്തഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങെള അവർക്കു ബഹുപുച്ഛവു
മാണു്. പേക്ഷ, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു പ്ര
ശ്നെത്ത േനരിേടണ്ടിവരുേമ്പാൾതെന്ന േവശുഅമ്മ
യുെട െതാലിപ്പുറേമയുള്ള ആ മാന്യതവല്ലാെത ഉല
ഞ്ഞുേപാകുന്നു. തെന്റ ഭർത്താവിെന്റ നടത്തയിൽ
ദുശ്ശങ്ക േതാന്നുന്ന ഉടെന മൂളയില്ലാത്ത ആ സ്ത്രീയ്ക്കു
േതാന്നുന്ന പരിഹാരമാർഗ്ഗം, ഭർത്താവിൽ ആേരാ
പിക്കുന്ന അപരാധെത്തത്തെന്ന അനുകരിക്കുക
എന്നതാണു്. േവശുഅമ്മ അപ്പുക്കുട്ടേമനവെന്റകൂ
െട ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു. ആ അപകടത്തിൽനിന്നു്
അവർ രക്ഷെപ്പടുന്നതുതെന്ന വളെര കഷ്ടിച്ചാണു്.
േപാെരങ്കിൽ കുലടെയന്നു മുദ്രയടിക്കെപ്പട്ട മിസി
സ് പണിക്കരുെട ൈകകൾതെന്നയാണു് േവശു
അമ്മെയ ആ നാശഗർത്തത്തിൽനിന്നു കരേകറ്റു
ന്നതും.
സമുദായത്തിെന്റ മുകൾപ്പരപ്പിൽ സുഖേലാലുപരാ
യി നീന്തിത്തുടിയ്ക്കുന്ന ‘മാന്യജീവി’കൾക്കു സാധാ
രണയായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു േരാഗമാണു് അന്ധ
മായ േശ്രഷ്ഠാവേബാധം. അവർ കണ്ണടച്ചു് ഇരുട്ടാ
ക്കുന്ന വർഗ്ഗമാണു്. പ്രതികൂലപരിതസ്ഥിതികളിൽ
മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു് എെന്തല്ലാം ൈവകൃതങ്ങൾ
വന്നുകൂടാെമന്നു് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ഭാവനാശക്തി
േയാ ഹൃദയാലുത്വേമാ അവർക്കില്ല. അവരുെട സു
രക്ഷിതദന്തേഗാപുരങ്ങളിലിരുന്നുെകാണ്ടു്, അയ
വില്ലാത്ത ഒരു സന്മാർഗ്ഗനിയമെത്ത അവർ ഉയർ
ത്തിക്കാണിക്കുകയാണു്. അവരുെട നിയമാവലി
യഥാർത്ഥസന്മാർഗ്ഗത്തിെന്റ ഹാസ്യാനുകരണം
മാത്രമാെണന്നേതാ േപാകെട്ട, ഈ നിയമെത്ത
അവർതെന്ന പാലിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങിെന ആരും
സ്വീകരിക്കാത്തതും എല്ലാവരും ലംഘിക്കുന്നതു
മായ ഒരു നടപടിക്രമത്തിെന്റ േപരിൽ വ്യക്തിക
െള പീഡിപ്പിക്കുകയാണു് പരിഷ്കൃതെമന്നഭിമാനി
ക്കുന്ന സമുദായത്തിെന്റ പതിവു്. ഈ വങ്കത്തം
കാണുകയും ഹൃദയംഗമമായി െവറുക്കുകയും െചയ്ത
ഒരാളായിരുന്നു ഓസ്ക്കാർ ൈവൽഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് സമു
ദായത്തിെന്റ ഒരു വികസിതപുഷ്പമായിരുന്നു ഈ
അസാധാരണമനുഷ്യൻ. അേദ്ദഹം ഒരു ഒന്നാം
തരം സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. ഒരു പ്രേത്യകത
ത്ത്വവും അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും, സമുദാ
യെത്തയും വ്യക്തിെയയും സംബന്ധിക്കുന്ന പല
പ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിസ്സീ
മമായ കലാവാസനയും, സരസമായ ഫലിതവും
അേദ്ദഹത്തിനു് ഉൽകൃഷ്ട സമുദായത്തിേലയ്ക്കു വഴി
െതളിച്ചു. അവിെട അേദ്ദഹം ഒരു തലതിരിഞ്ഞമ
നുഷ്യനായിട്ടാണു് അഭിനയിച്ചതു്. ഈ സമ്പ്രദായം
സാമുദായിക േരാഗങ്ങെള നിരുപദ്രവമായി വിമർ
ശിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനിടെകാടുത്തു. കൂടാെത,
“അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം െതറ്റുകെള അലക്ഷ്യ
ഭാവം െകാണ്ടു മൂടിെപ്പാതിയാനും ഇതുപകരിച്ചു.
യഥാർത്ഥ ൈവൽഡിെന്റ ഒരു െവള്ളംേചർത്ത
പകർപ്പാണു് അപ്പുക്കുട്ടേമേനാൻ. ൈവൽഡ് അന്ന
െത്ത സമുദായത്തിെല ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ കഴുേത്താ
ളം മുങ്ങി. ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അേദ്ദഹം ആ ദുർ
മ്മാർഗ്ഗത്തിെന്റ സംരക്ഷകനായിത്തീർന്നില്ല. ഒരു
കലാകാരെന്റ ആത്മാർത്ഥതേയാെട അേദ്ദഹം
സമുദായത്തിൽ കണ്ട േവശുഅമ്മമാെര വിമർശി
ച്ചു. അപ്പുക്കുട്ടേമേനാന്മാെരയും അേദ്ദഹം െവറുേത
വിട്ടില്ല. ഈ വിമർശനത്തിനു് അേദ്ദഹം ഹാസ്യമാ
ണു് ഉപകരണമായി സ്വീകരിച്ചതു്. ഇതിെന്റ ഫല
മാണു്, േലഡി വിൻഡർമീയർസ് ഫാൻ, എ വുമൻ
ഓഫ് േനാ ഇംേപാർട്ടൻസ്, ആൻ അയിഡിയൽ
ഹസ്ബൻഡ് മുതലായ നാടകങ്ങൾ.
ഈ നാടകങ്ങെളല്ലാം േകാമഡികളാണു്. അവ
അങ്ങിെനയായിരിക്കണെമന്നു് നിർബ്ബന്ധവുമുണ്ടു്.
സാധാരണഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ േകാമഡിയും
ട്രാജഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കഥാവസാന
ത്തിെന്റ സ്വഭാവമാണു്. സുഖപര്യവസായി നാടക
ങ്ങെളല്ലാം േകാമഡി, ദുഃഖപര്യവസായികെളല്ലാം
ട്രാജഡി എന്നാണു് വയ്പു്. പേക്ഷ, േകാമഡിയുെട
ലക്ഷണം ഒരു നാടകത്തിെന്റ അവസാനരംഗമല്ല.
അതിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഫലിതസ്വഭാവമാണു്.
ഫലിതത്തിെന്റ ഉല്പത്തി സാമുദായികമര്യാദകളിൽ
നിന്നു വ്യതിചലിച്ചു ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിെയ സമുദാ
യം പരിഹാസംെകാണ്ടു ശിക്ഷിക്കുന്നതാെണന്നു
ബർഗ്സൺ പറയുന്നുണ്ടു്. േവശുഅമ്മേയയും, അപ്പു
ക്കുട്ടേമേനാേനയും കാവുട്ടിേനത്യാേരയും മറ്റും ഹസി
ക്കുകയാണു് ൈവൽഡിെന്റ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ,
അവർ ജീവിക്കുന്ന സമുദായത്തിൽ അവർ പൂജനീ
യരാണു്. അതുെകാണ്ടു് അവെര, അവരുേടതിൽ
നിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു സാമുദായികാന്തരീക്ഷത്തിൽ
(സദസ്യർ) െകാണ്ടുവന്നു നിറുത്തി ആേക്ഷപിക്കു
കയാണു് ൈവൽഡ് െചയ്യുന്നതു്. അങ്ങിെനയല്ലാ
െത വരാനും നിവൃത്തിയില്ല. ഈ പാത്രങ്ങെളാന്നും
കാര്യമായ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരല്ല. േകാമഡിയിെല
പാത്രങ്ങെളല്ലാംതെന്ന ഓേരാ പ്രേത്യകവർഗ്ഗത്തി
െന്റ മാതൃകകൾ മാത്രമായിരിക്കണെമന്നും നിയ
മമുണ്ടു്. അവെരല്ലാം നാടകകൃത്തിെന്റ അംഗുലീച
ലനമനുസരിച്ചു നൃത്തം െചയ്യുന്ന പാവകൾമാത്ര
മാണു്. അവർ ഓേരാ െതറ്റുകളുെട പ്രാതിനിധ്യവും
വഹിച്ചു രംഗത്തുവന്നു കൂത്താടി, ആ െതറ്റുകെളപ്പ
റ്റി കാണികളിൽ അവജ്ഞയുളവാക്കി മറയുകയാ
ണു് െചയ്യുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് ഈ പാത്രങ്ങൾ
വിധിയുെട അടിമകളാെണേന്നാ േകാമഡി വിധി
വിലാസേത്താടു ബന്ധമുള്ളതാെണേന്നാ വരുന്നി
ല്ല. ട്രാജഡിയിൽ മാത്രമാണു് വിധിക്കു സ്ഥാനമു
ള്ളതു്. േകാമഡിയിെല പാത്രങ്ങൾക്കു് അവരുെട
െതറ്റുകൾക്കു് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവർ
ഹാംെലറ്റിെനേപ്പാെല ഉയരുന്നില്ല. േകാമഡിയിൽ
നായികാനായകന്മാേര ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കുരു
ത്തംെകട്ട ഘട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അവിെട തെന്റ പാ
വകെള തലകുത്തി നിറുത്തി കാണികെള ചിരിപ്പി
ക്കുകയാണു േകാമഡിയുെട കർത്താവു് െചയ്യുന്നതു്.
േവശുഅമ്മ േഗാപിേമേനാെന്റ രഹസ്യഡയറിെയടു
ത്തു കാണുേമ്പാൾ വളെര േവദനയനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, സദസ്യർ അേപ്പാൾ അതുകണ്ടു രസിക്കുക
യാണു്. അപ്പുക്കുട്ടേമേനാെന്റ വീട്ടിൽ അകാരണമാ
യി, അസമയത്തു കടന്നുകൂടി വിയർെത്താലിക്കുന്ന
േവശുഅമ്മേയാടും സദസ്യർെക്കാരു സഹതാപവു
മില്ല. അവർ അേപ്പാഴും ചിരിക്കുകയാണു്. പേക്ഷ,
ഇങ്ങിെന ചിരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടാക്കിയതുെകാ
ണ്ടുമാത്രം ഒരുനാടകം ഉത്തമ േകാമഡിയാകുന്നില്ല.
സാധാരണപ്രഹസനങ്ങളും ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
എല്ലാ ഉത്തമകാവ്യങ്ങളിേലയുംേപാെല േകാമഡി
യിലും ഒരു സാർവ്വലൗകികസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരി
ക്കണം. ഫലിതമയമായിട്ടാെണങ്കിലും, അതിൽ
പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്ന പ്രശ്നം കുെറെയാെക്ക സ്ഥ
ലകാലങ്ങൾക്കതീതമായിരിക്കണം. േവശുഅമ്മ
മാർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രമല്ല തൃശൂരുമുണ്ടു്. അപ്പുക്കു
ട്ടേമേനാന്മാർ ചിരഞ്ജീവികളുമാണു്. അതുെകാണ്ടു
തെന്നയായിരിക്കണമേല്ലാ അവതാരികാകാരൻ
ഇപ്പുസ്തകം പരിഭാഷയാേണാ എന്നു ശങ്കിച്ചതും.
ൈവൽഡിെന്റ മറ്റു നാടകങ്ങളിേലതുേപാെല ഈ
നാടകത്തിലും പാത്രസൃഷ്ടി ഉത്തമമായിട്ടുണ്ടു്. ഭർ
ത്താവിെന പിടിശ്ശീട്ടാക്കണെമന്നും മറ്റും േവശുഅ
മ്മയ്ക്കു നിർബ്ബന്ധമില്ല. അവർ േഗാപിേമേനാെന
േസ്നഹിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവരുെട േസ്നഹം പകു
തിമാമൂലിേനാടുള്ള അടിമത്തവും, ഉപരിപ്ലവമായ
ഒരു വികാരവുംസമം േചർത്തു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മധുര
പലഹാരമാണു്. ആഴേമാ അടിയുറേപ്പാ ഇല്ലാത്ത
ആ േസ്നഹത്തിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങളാണു് ധനിക
സമുദായത്തിെല െകാച്ചമ്മമാരുെട സന്മാർഗ്ഗനി
ഷ്ഠ. ഒരു െചറിയകാറ്റുവന്നാൽ മതി, അതു താെഴ
വീണു് തരിപ്പണമാകും. പുരുഷൻകടക്കാത്ത ഒരു
മഠത്തിനകത്തു് ജീവേനാെട കുഴിച്ചിടെപ്പട്ട സ്ത്രീയു
െട സന്മാർഗ്ഗത്തിനുള്ള വിലേയ അതിനുള്ളൂ. േവ
ശുഅമ്മയുെട ഭാവിയും ഭൂതവും ചിത്രീകരിക്കുന്ന
രണ്ടു പാത്രങ്ങളും നാടകത്തിലുണ്ടു്, ജീവിതാനുഭ
വങ്ങൾ േവശുഅമ്മെയ എന്താക്കിത്തീർക്കുെമന്നു്
ഒരു രൂപം നമുക്കു നൽകുന്നതു കാവൂട്ടിേനത്യാരാ
ണു്. െതാട്ടാൽ െപാട്ടിേപ്പാവുന്ന മര്യാദാഭാണ്ഡവു
മായി നടന്ന േവശുഅമ്മയ്ക് ഒരു രഹസ്യമുണ്ടായി.
ഇനി അവരും േനത്യാെരേപ്പാെല എന്തുെതറ്റിേന
യും വിഴുങ്ങാൻ (അതിൽ സാമ്പത്തികമായി വല്ല
ലാഭവുമുെണ്ടങ്കിൽ) തയ്യാറാകും. കാവുട്ടിേനത്യാർ
ആെരക്കണ്ടാലും ‘വളെര രഹസ്യമായി’ കുെറ െക
ട്ടുകഥകൾ പറയും. മാേന്താട്ടത്തിെല െപൺകിടാ
ങ്ങെളപ്പറ്റി അവസരത്തിനനുസരിച്ചു് അഭിപ്രായേഭ
ദവും സംഭവിക്കും. െപൺകുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്കു യുവാക്ക
ന്മാേരാടു സംസാരിച്ചുനില്ക്കുന്നതു കാവുട്ടിേനത്യാർക്ക
ത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പിെന്ന ധനികനായ പരമുപിള്ളയുെട
കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രേത്യകത അനുവദിക്കാെമന്നു
മാത്രം. ‘ഓ അമ്മ’ക്കാരിയായ അമ്മു േവശുഅമ്മ
യുെട ഭൂതകാലത്തിെന്റ ചിത്രമാണു്. നടക്കുന്നതും
ഇരിക്കുന്നതും, പടപുസ്തകം കാണുന്നതും, പ്രണയി
ക്കുന്നതും, എല്ലാം അമ്മയുെട താളത്തിനനുസരിച്ചു
നടത്തുന്ന ആ മാംസക്കഷണത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തി
െന്റ യാെതാരു ലക്ഷണവുമില്ല. ഒന്നു് ഇവിെട ഓർ
മ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്: പരമുപിള്ളെയ ചതിയേനാ, ആൾ
മാറാട്ടക്കാരേനാ ഒന്നും ആക്കാൻ ൈവൽഡ് ശ്ര
മിക്കുന്നില്ല. അയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിെല മാതൃകാപ്രഭുകു
മാരനാണു്. ആ മരമണ്ടനും അമ്മുെവന്ന പാവയും
തമ്മിലുള്ള േചർച്ചയിൽ ൈവൽഡിനു പരാതിയില്ല,
അസൂയയുമില്ല. േചരുംപടി േചർത്തു എന്ന സമാധാ
നമാണു് കാണികൾക്കും േതാന്നുന്നതു്.
ചിേന്തരിട്ട പുറം, െപാള്ളയായ അകം എന്നീ വി
േശഷണങ്ങളുമായി സാരിെയന്നു േപരു പറയാവു
ന്ന എന്തിേന്റയും പുറെക കൂടുന്ന ഒരുപറ്റം സുന്ദര
വിഡ്ഢികളുണ്ടു്. ഈ വർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്ഥാനപതിയാ
ണു അപ്പുക്കുട്ടേമേനാൻ. ഈ. വി.-യുെട കുണ്ടയം
കൃഷ്ണപിള്ളയും, േദവിെന്റ പുളുവനും മറ്റും അപ്പുക്കുട്ട
േമാേനാെന്റ സഹജാതരാണു്. അവറ്റയ്ക്കും ൈവൽ
ഡ് േവണ്ടിടേത്താളം െകാടുക്കുന്നുണ്ടു്. സ്വന്തം ഭാ
ര്യേയാടു കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാെത അവളുെട
അമ്മെയ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന േഗാപിേമേനാ
െനയും നാടകകൃത്തു് െവറുെത വിടുന്നില്ല. ൈവൽ
ഡ് ഉേദ്ദശിച്ചിടേത്താളം പാത്രസൃഷ്ടിെകാണ്ടുതെന്ന
സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
തീർച്ചയായും ഈ നാടകത്തിെന്റ പരിഭാഷ ഒരു തി
കഞ്ഞ വിജയമാണു്. ‘പാവങ്ങൾ’ െകാണ്ടു മലയാ
ളതർജ്ജമപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ കുലഗുരുവായിത്തീർ
ന്ന നാലപ്പാടനല്ലാെത ഇങ്ങിെനെയാരു തർജ്ജമ
പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നു സംശയമാണു്.
വിഷയം കുെറെയാെക്ക തർജ്ജമയ്ക്കു സഹായകര
മാണു്. ൈവൽഡ് കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് സമുദായം െവച്ചു
പുലർത്തിയിരുന്ന വങ്കത്തങ്ങൾ ഏതാണ്ടു് സാർവ്വ
ലൗകികമായതു െകാണ്ടു് അതിനു സമമായി േകരള
ത്തിെല ധനികവർഗ്ഗെത്ത സ്വീകരിക്കാം. എങ്കിലും,
ൈവൽഡിെന്റ നാടകങ്ങൾ തർജ്ജമെചയ്യുന്നതി
നു് ഒരു പ്രേത്യക പ്രതിബന്ധമുണ്ടു്. ൈവൽഡിെന്റ
ഫലിതം വാച്യം (Verbal) ആണു്. േമാളീേയയാെണ
ങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങളാണു് ഫലിതത്തിനു് അടിസ്ഥാന
മാക്കുന്നതു്. ൈവൽഡാകെട്ട, ബർനാഡ് ഷാെയ
േപ്പാെല, അർത്ഥഗർഭമായ സംഭാഷണംെകാണ്ടാ
ണു് നെമ്മ ചിരിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു സാധാരണയായി
വാക്കുകൾെകാണ്ടുള്ള െചപ്പടിവിദ്യകളായിരിക്കും.
ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ കാര്യമായ കുറെവാന്നും കൂടാ
െത വിവർത്തനംെചയ്തിരിക്കുന്നുെവന്നതാണു് ശ്രീ.
നാലപ്പാടെന്റ വിജയം. “ഇതാണു് ശുഭ പ്രതീക്ഷാ
ശീലത്തിനുള്ള തലതിരിപ്പൻ വങ്കത്തം,” “മനസ്സുമ
യക്കുന്ന ധർമ്മനിഷ്ഠക്കാരി,” “ഓ അേമ്മ,” ഇങ്ങി
െന പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാക്ഷാൽ ൈവൽഡിെന
മലയാണ്മയിേലയ്ക്കു് അേദ്ദഹം പകർത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
ഇതിൽനിന്നു മെറ്റാരു കാര്യംകൂടി െതളിയുന്നുണ്ടു്.
േവശുഅമ്മയുെട വിശറി ഒരു ഏകേദശാനുഭവമ
ല്ല. ൈവൽഡിെന്റ നാടകെത്ത ഉപജീവിച്ചു് എഴു
തിയതാെണന്നു പറയെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഇതു്
ഒരു പദാനുപദതർജ്ജമതെന്നയാണു്. അെല്ലന്നു
വാദിക്കാൻ നാടകത്തിെല േപരുകൾ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കെപ്പേട്ടയ്ക്കും. പേക്ഷ, ഈ േപരുമാറ്റം അത്ര
കാര്യമായ ഒന്നല്ല. േപരുമാറ്റംെകാണ്ടു നാടകത്തി
െന്റ അന്തരീക്ഷത്തിനു് അത്ര അത്ഭുതകരമായ
മാറ്റെമാന്നും ഭവിച്ചിട്ടില്ല. “തൃശുർ പട്ടണത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ പകുതിക്കുള്ളിൽെവച്ചു് ഇക്കഴിഞ്ഞ
പുരുഷാർദ്ധത്തിൽ നടന്നതാണു് എന്നു േതാന്നും”
എന്നു് അവതാരികക്കാരൻ പറയുന്നതു് അല്പം കട
ന്നുേപായി. കാരണം, കൂടുതലായിെട്ടാന്നും അേന്വ
ഷിക്കണ്ട, േസ്റ്റജിൽനിന്നു ധൃതിപിടിച്ചുേപാകുന്ന
മിസിസ് പണിക്കേരാെടാന്നു നില്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ
മതി. തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ഈ നായർ സ്ത്രീെക്കവി
െടനിന്നുകിട്ടി ഈ വിശറി? നമ്മുെട നാട്ടിലുമുണ്ടു്
വിശറി. പേക്ഷ, ൈവൽഡ് അധിേക്ഷപിക്കുന്ന വങ്ക
ത്തത്തിെന്റ സിംബലായ ആ വിശറി അവർ പതി
നായിരം ൈമൽ അകെലനിന്നു േമാഷ്ടിച്ചതാണു്.
േകരളം വളെര ഉഷ്ണമുള്ള നാടാെണങ്കിലും, ഇവിെട
ഏറ്റവും പരിഷ്ക്കാരമുള്ള ഒരു യുവതിെയങ്കിലും വിശ
റിയും ചുമന്നുെകാണ്ടു് ഒരു വിരുന്നിനു വരുന്നതായി
കാണാറുേണ്ടാ? അബദ്ധത്തിൽ അങ്ങിെനെയാന്നു
സംഭവിച്ചുെവന്നിരിക്കെട്ട. അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ
ത്തെന്ന അവർക്കു് അധിേക്ഷപിക്കണെമന്നു് ഉേദ്ദ
ശ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീെയ വിശറിെകാണ്ടു മുഖത്തടിക്കുക
എെന്നാരു സമ്പ്രദായം ഇവിെട നടപ്പിലുേണ്ടാ?
പേക്ഷ, അത്രെയാെക്കേയ ഏതു തർജ്ജമക്കാരനും
കഴിയൂ.
മംഗേളാദയം ഡിസംബർ 1947.
വിലയിരുത്തൽ 1951.
□

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
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
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.

