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പരിപാവനമായ േസവനം
ശ്രീ. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട ‘െപ്രാഫസർ എന്ന
െകാച്ചു േനാവൽ രണ്ടാംപതിപ്പിെലത്തിയിരിക്കുന്നു.
മലയാളസാഹിത്യത്തിനു് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു
വസ്തുതയാണതു്.
വിമർശകന്മാർക്കു് കലാസൃഷ്ടിെചയ്യാൻ വിഷമമാ
െണന്നാണു് െവച്ചിരിക്കുന്നതു്—മർമ്മം പഠിച്ചവനു്
തല്ലാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തതുേപാെല. പേക്ഷ,
‘െപ്രാഫസർ’ എന്ന െകാച്ചുേനാവൽ എഴുതിയ
േപ്പാൾ ശ്രീ. േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിയുെട ൈകകൾ
ക്കു് അങ്ങിെനെയാരു വിലങ്ങുണ്ടായിരുന്നതായി
വായനക്കാർക്കനുഭവെപ്പടുന്നില്ല. എന്നല്ല, ‘െപ്രാ
ഫസറി’െല കലയുെട ലാളിത്യവും ഒഴുക്കും കണ്ടാൽ
സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഗന്ധം േപാലുമില്ലാത്ത
ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എഴുതിയതാണാ കഥ
െയന്നു് േതാന്നിേപ്പാകും. ഈ േനാവലിൽ പ്രധാ
നമായി രണ്ടു പാത്രങ്ങേള ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രിൻസിപ്പാ
ളും ഒരു െപ്രാഫസറും. കഥാവസ്തു െപ്രാഫസറുെട
മരണമാണു്. ആ മരണം എത്ര ഹൃദയസ്പർശിയാ
യി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് വിവരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമ
ല്ല. എന്നാണയാൾ മരിച്ചെതന്നു് തിട്ടമായി പറയുക
സാദ്ധ്യമല്ല. ആവശ്യത്തിനു് തികയാത്ത ശമ്പളവും
അർദ്ധപട്ടിണിയുമായി കഴിയുന്ന േലാപ്പസിെന്റ
മരണത്തീയതി, ജനനമരണ രജിസ്ട്രാർക്കു് മാത്രം
താല്പര്യമുണ്ടാേകണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്. യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ േലാപ്പസ് മരിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിക്കാത്ത മനു
ഷ്യൻ മരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അയാൾ എങ്ങിെന
േയാ ജനിച്ചുെവന്നതു് സത്യമാണു്. പേക്ഷ, ഉേദ്യാ
ഗജീവിതത്തിൽ മനസ്സിെന്റയും ശരീരത്തിെന്റയും
ഭാഗങ്ങൾ അല്പാല്പമായി അനന്തതയിേലക്കു് അലി
ഞ്ഞുേചർന്നു് അവസാനം അപ്രത്യക്ഷനായ ആ
സാധു എന്നു മരിച്ചുെവെന്നങ്ങെന പറയും. ‘െപ്രാ
ഫസർ’ ഒരു നീണ്ട മരണത്തിെന്റ കഥയാണു്—
പത്തിരുപതു വർഷക്കാലം നീണ്ട ഒരു മരണം.
ദയനീയമായ ഈ പര്യവസാനത്തിനു് ആ പ്രിൻ
സിപ്പാൾ ഉത്തരവാദിയാെണന്നു ധരിേക്കണ്ട. ആ
മനുഷ്യൻ നാടകഭാഷയിൽ ഒരു വില്ലനല്ല. േലാപ്പ
സിെന്റ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുള്ള അേപക്ഷകെള
അേദ്ദഹം അവഗണിക്കുന്നു. േലാപ്പസിെന്റ ആേറ
ഴു കുട്ടികളുെട വിശപ്പിേനക്കാൾ മഹത്തായി ആ
മനുഷ്യൻ കാണുന്നതു് ‘േപ്ല ഗ്രൗണ്ടാണു് ’. അെതാ
െക്ക ശരിതെന്ന. എങ്കിലും, അയാൾ മൃഗമല്ല. ചില
മനുഷ്യർ അവരറിയാെത തെന്ന അങ്ങിെനയായി
േപാകുന്നുെവന്നു മാത്രം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിെന്റ
ഭാരങ്ങൾ അറിയാെത, എെന്തങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപ
നത്തിനുേവണ്ടി ദീർഘകാലം ആത്മാർത്ഥമായി
േജാലിെചയ്യുന്ന പല മനുഷ്യരും കാലക്രമത്തിൽ
അങ്ങിെന ഹൃദയശൂന്യരായ യന്ത്രങ്ങളായിത്തീരാ
റുണ്ടു്. അവർക്കു ആദർശമുണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ,
അവ ജീവനില്ലാത്ത െകട്ടിടങ്ങളായിരിക്കുെമന്നു മാ
ത്രം. അവർക്കു് മതമുണ്ടു്. കച്ചവടക്കാരെന്റ മതം.
ഒന്നു മാത്രേമ അവർക്കില്ലാതുള്ളു. മനുഷ്യത്വം. സ്വ
ന്തമായ ഒരിക്കലും വിശപ്പറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇവർക്കു്
മറ്റുള്ളവർക്കു് വിശക്കുന്നു എന്നു േകൾക്കുന്നതു് ഒരു
വിേരാധാഭാസമായിേട്ട േതാന്നുകയുള്ളൂ. പ്രിൻസി
പ്പാളിനു് േലാപ്പസിെന്റേമൽ യാെതാരു കാരുണ്യ
വും േതാന്നുന്നില്ല. ഈ സമയെമല്ലാം േലാപ്പസിെന്റ
കുടുംബത്തിെല ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
കയാണു്. ‘ആകാശത്തിെല പറവകെളേപ്പാെല
വർദ്ധിച്ചു െപരുകുവിൻ’ എന്ന േവദവാക്യം അവിെട
നടപ്പിലായിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്. അഞ്ചാറുകുട്ടി
കളുെട ആവിർഭാവവും ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയ്ക്കു് തുടങ്ങി
െവച്ച സമ്പാദ്യപദ്ധതിയും പരസ്പരം ഉരസി രണ്ടും
നശിച്ചു. അവസാനം േലാപ്പസ് വിമുക്തനായി. ആ
ദുസ്സഹമായ ജീവിതത്തിനു് ആശ്വാസകരമായ ഒരു
േമാചനമാണു് ആ മരണം.
ഇത്രയും കഥ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറെഞ്ഞാപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നതു് െവറും നൂറു് േപജ് െകാണ്ടാണു്. ഇത്രയധികം
ഏകാഗ്രതയുള്ള കഥകൾ മലയാളത്തിൽ കുറവാ
ണു്. കഥാരംഭത്തിൽത്തെന്ന അവതരിപ്പിക്കെപ്പ
ടുന്ന േലാപ്പസിെന്റ ജീവിതഭാരം ഓേരാനിമിഷവും
വർദ്ധിച്ചുവരികയാണു്. േലാപ്പസും മറിയാമ്മയുമാ
യുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിെലല്ലാം അവരുെട ജീവിത
ഭാരം െതളിഞ്ഞുകാണാം. േപ്രമരംഗങ്ങളിൽേപാ
ലും അതു് ഒരു കരിനിഴൽ േപാെല അവരുെട തല
യ്ക്കു് മീെത തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് ആ ദമ്പതികൾ
കണ്ടിെല്ലങ്കിെലന്തു് ? വായനക്കാരൻ അനന്തര സം
ഭവങ്ങളുമായി മുൻപരിചയം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടേല്ലാ. േലാപ്പസും േസ്നഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള
സംസാരം ഈ കഥതെന്നയാണാവർത്തിക്കുന്നതു്.
ഒരു േസ്നഹിതെന സ്വന്തം വീട്ടിേലയ്ക്കു് ക്ഷണിക്കാൻ
കഴിവില്ലാത്ത ഉേദ്യാഗത്തിനും ‘െപ്രാഫസർ’ എന്ന
പ്രൗഢി േനടിയ േപർ തെന്ന െകാടുക്കണം! േലാ
പ്പസിെന്റ മകൾ സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുേമ്പാഴും
വായനക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നതു് ആ കുടുംബത്തിെല
ദാരിദ്ര്യെത്തപ്പറ്റിയാണു്. േപ്രമത്തിലും ഫലിതത്തി
ലും എന്നുേവണ്ട പറയുന്നതിെലല്ലാം േവദനയുെട
അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ േനാവൽ കലാപര
മായി ഒരു വിജയം തെന്നയാണു്. പ്രേമയാവതര
ണവും പാത്രസൃഷ്ടിയും ഉപസംഹാരവുെമല്ലാം വള
െര നിഷ്ക്കർഷിച്ചുതെന്നയാണു െചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ശാ
സ്ത്രീയനിയമങ്ങൾ പരിപാലിച്ചതു് അത്രയധികം കൃ
ത്യമായിട്ടായതുെകാണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരനു് അത്തരം നി
യമങ്ങെളപ്പറ്റി ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂെടന്നു േതാന്നിേപ്പാ
കും. വർണ്ണനയുെട കാര്യത്തിലും ശ്രീ. മുണ്ടേശ്ശരി
വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േലാപ്പസിെന്റ ശവസംസ്കാരയാത്ര
വികാരംെകാണ്ടു് തുടിക്കുകയാണു്. െവറും അക്ഷര
ങ്ങൾെകാണ്ടു പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന
ആ നിശ്ശബ്ദത ഏതുവായനക്കാരെനയും സ്വാധീന
െപ്പടുത്തും.
രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ ‘െപ്രാഫസറിൽ’ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധി
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഒന്നു് ആ ചിത്രപ്രശ്നഭ്രാന്തു്. മൂഢന്മാ
െര കബളിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്നു അധികം പറ്റിയ മെറ്റാ
രു വഞ്ചന ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ചൂണ്ടേപാെല
നീട്ടിക്കാണിക്കുന്ന പതിേനഴായിരത്തിെന്റ പുറേക
േപായി നശിച്ച മനുഷ്യരുെട എണ്ണം കുറെച്ചാന്നുമ
ല്ല. ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ കൂടുതലായി വശീകരിക്കു
ന്നതു പരാജിതെരയാണു്. അവർ പ്രശ്നംെവപ്പിക്കും.
ഭാഗ്യക്കുറി േചരും: ചിത്രപ്രശ്നത്തിനു പണവുമയ
യ്ക്കും. ഈ േനാവലിൽ കാണുന്നതുേപാെല “MAD”
എന്ന ഉത്തരം ചിത്രപ്രശ്നക്കാർക്കു് പറ്റിയതാണു്.
രണ്ടാമെതാന്നുള്ളതു് ‘െപ്രാഫസറി’െല ഭാഷയാ
ണു്. പലയിടങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളും, ഇംഗ്ലീ
ഷ് പദങ്ങൾ മലയാളത്തിലും കാണാം. അവെയാ
ന്നുംതെന്ന പരിഭാഷെപ്പടുത്താൻ കഴിയാത്തവ
യാണു്. േകാേളജുജീവിതത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
മണിപ്രവാളഭാഷ അേതപടി പ്രേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
അവയുെട സ്വാരസ്യം ലഭിയ്ക്കുകയില്ല. ഒരു ഭാഷാ
ദ്ധ്യാപകൻ അങ്ങിെന െചയ്യുേമ്പാൾ അതു് കഴിവു
േകടുെകാണ്ടാെണന്നാരും ആേക്ഷപിക്കുകയുമില്ല.
എഴുതുന്നതിെന്റ അർത്ഥത്തിനു് പ്രാധാന്യം കൽപി
ക്കുന്നിടേത്താളം കാലം ഈ മണിപ്രവാളഭാഷയ്ക്കു്
മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കും.
ഈ പുസ്തകത്തിെല അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ
ആ ഭാഷാരീതിക്കും അനല്പമായ പങ്കുണ്ടു്.
െപ്രാഫസർ ഒരു െചറിയ വിഭാഗം മനുഷ്യരുെട
ജീവിതെത്ത മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നുള്ളുെവന്നതു്
ഒരു കുറ്റമല്ല. േകാേളജിെല അദ്ധ്യാപകെന്റ സ്ഥി
തിയിതാെണങ്കിൽ അതിനു് താേഴാട്ടുള്ളവരുെട
സ്ഥിതിെയന്താെണന്നു് ഊഹിക്കുകയാണേല്ലാ
േഭദം. ഇവെരെയല്ലാം ശാന്തരായ അടിമകളായി
െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണു് അദ്ധ്യ
യനവൃത്തി പരിപാവനമായ േസവനമാെണന്നതു്.
പേക്ഷ, ശ്രീ. മുണ്ടേശ്ശരിക്കു് ഈ േസവനത്തിെന്റ
പരിപാവനത്വേത്തക്കാളധികം ഉള്ളിൽ തട്ടിയ
തു് മെറ്റേന്താ ആണു്. സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
അേദ്ദഹെത്ത ആ ചിന്താഗതിയിെലത്തിച്ചു. അളവ
റ്റ ദാരിദ്ര്യെത്ത േകാക്രികാട്ടിെക്കാണ്ടു്, അതിെന മറ
യ്ക്കുവാൻേവണ്ടി മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന മാന്യമായ
പരസ്യപ്പലകയാണു് ‘െപ്രാഫസർ’ എന്ന സ്ഥാന
േപ്പരു്. ഉഗ്രപരിഹാസം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ആ നാ
മകരണംെകാണ്ടുതെന്ന ഈ േനാവലിെന്റ നിറം
െവളിവാകുന്നുണ്ടു്.
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.

