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െവറും മനുഷ്യൻ
ഓേരാ പുതിയ പ്രസ്ഥാനവും ഒരവതാരമാണു്. മല
യാളസാഹിത്യത്തിെല ശ്രദ്ധാർഹമായ ഒരവതാര
െത്തപ്പറ്റി പറയാം.
“കവിതയുെട കൂമ്പടഞ്ഞു”—ഒരു കവി പറഞ്ഞു.

ആരും പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും അേപ്പാേഴക്കും കഥയുെട
േവരുംകൂടി കരിഞ്ഞിരുന്നു. കവിതകളും കഥകളും
ഉണ്ടായിെല്ലന്നല്ല, ഉണ്ടായതു മിക്കതും ചാപിള്ളക
ളായിരുന്നു എന്നാണു വിവക്ഷ. ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ മല
യാള സാഹിത്യം ഒരന്ധകാരഘട്ടത്തിൽ പ്രേവശി
ച്ചു. ഉത്തമകവികൾ പലരും അന്തരിച്ചു. പലരും പ്ര
വർത്തനം നിർത്തി. അവേശഷിച്ചവർ സഹജമായ
പദപ്രേയാഗൈവദഗ്ദ്ധ്യം പ്രേയാഗിച്ചിട്ടും ആത്മാ
വു വരണ്ടുേപായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ആ ശാഖ പൂ
ത്തില്ല, കാര്യമായി തളിർത്തതുമില്ല. േനെര മുമ്പു
കഴിഞ്ഞുേപായ കാലഘട്ടം ഭാവഗീതത്തിേന്റതായി
രുന്നു. മലയാളഭാവഗീതങ്ങൾ ഇതരഭാഷകളിെല
ഗാനങ്ങളിൽനിന്നു കുറച്ചു ഭിന്നമാണു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഇത്രവരി, ഇന്ന രൂപം എെന്നല്ലാം നിഷ്കർഷയുണ്ടു്.
അംഗിയായ രസം േപ്രമേമാ ചുരുക്കം ചിലേപ്പാൾ
ഭക്തിേയാ ആയിരിക്കും. ഇവിെട ദരിദ്രെന്റ യാത
നയും, മർദ്ദിതെന്റ അമർഷവും വിപ്ലവകാരിയുെട
െവല്ലുവിളിയുെമാെക്ക ഭാവഗീതങ്ങളായി. രൂപെമ
ന്തായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ െറാമാന്റിസിസം
ഒരന്തരീക്ഷമായിരുന്നതുെകാണ്ടു് എല്ലാ കലാസൃഷ്ടി
കളിലും ഭാവഗീതത്തിെന്റ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണാം.
ഈ കാലഘട്ടെത്ത പുേരാഗമനത്തിെന്റ കാലം
എന്നു ചിലർ ഗണിക്കാറുണ്ടു്. പുേരാഗമനെമന്നതു്
ഒരു സാഹിത്യത്തിെല ഒരു സാേങ്കതികസംജ്ഞ
യല്ല, കലെയ രാഷ്ട്രീയച്ചില്ലിൽകൂടി േനാക്കിക്കാണു
േമ്പാൾ േതാന്നുന്ന ഒരു വകതിരിവാണു്. അതുെകാ
ണ്ടു് ഈ കാലെത്ത െറാമാൻസിെന്റ കാലം എന്നു
പറയുന്നതായിരിക്കും കുേറക്കൂടി ഉത്തമം. മലയാ
ളത്തിൽ െറാമാന്റിക് കവിതവളെര വിജയപ്രദമാ
യിരുന്നു. െചറുേശ്ശരിേയാേടാ എഴുത്തച്ഛേനാേടാ
േചർന്നു പാടാനുള്ള ഒരു കവി നമുക്കുണ്ടായിെല്ലങ്കി
ലും ഈ കവിത രണ്ടാംതരെമന്നു വിധി കൽപിച്ചു
കൂടാ. നമ്മുെട വർഗ്ഗം തെന്ന തീവ്രവികാരത്തിനടി
മയാണു്. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഭാവഗീതം രചിക്കുവാനും
രസിക്കുവാനും നമുക്കു പ്രേത്യകവാസനയുണ്ടായിരി
ക്കണമേല്ലാ. പേക്ഷ, വികാരത്തിനും ബുദ്ധിക്കുമുള്ള
ധർമ്മങ്ങൾ രണ്ടാണു്. വികാരപ്രധാനമായ ഗാന
ങ്ങൾ താല്ക്കാലികമായി നെമ്മ അനുഭൂതികളുെട
െകാടുമുടികളിെലത്തിക്കും. അതുേപാെലത്തെന്ന
താേഴാട്ടിറക്കുകയും െചയ്യും. ബുദ്ധിപ്രധാനമായവ
യാകെട്ട, ആളിക്കത്തുകയില്ല, ഉമിത്തീേപാെല ശാ
ന്തമായും നിത്യമായും നിരന്തരംദഹിപ്പിക്കുകേയയു
ള്ളു. ഈ സ്വഭാവം ക്ലാസ്സിസത്തിനുണ്ടു് ക്ലാസിക്കൽ
കൃതികളിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഒരു മിന്നേലാ, െപാട്ടേലാ
സംഭവിക്കാം. പേക്ഷ, അതു് അതിെന്റ അടിസ്ഥാന
സ്വഭാവമല്ല. ക്ലാസിക്കൽ കല അതിവിശാലമായി
ഭൂമിയിൽ അടിറയുറച്ചു സമുദ്രസമാനം സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നു. െറാമാന്റിസിസമാവെട, വസന്തത്തിെന്റ
കവിൾത്തുടുപ്പാണു്, വർഷകാലത്തിെന്റ േമഘഗർ
ജ്ജനമാണു്. ആ േമഘഗർജ്ജനം കഴിഞ്ഞാൽപ്പി
െന്ന എല്ലാം ശാന്തം. ആ ശാന്തതയാെണന്നു േതാ
ന്നുന്നു, മുമ്പു പറഞ്ഞ അന്ധകാരം.
കൂമ്പടഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞ കവിതയിൽ ചിലെത
ല്ലാം െപാട്ടിമുളച്ചു. എത്രമാത്രം ഉത്കൃഷ്ടമാെണന്നു
കാലം വിധിെയഴുതെട്ട. അവയ്ക്കു് ഇന്നെത്ത ഒഴുക്കു
ചാലിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു സവിേശഷതയുണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നു നമുക്കംഗീകരിക്കാം. കഥാേലാക
ത്തിലും ഇതിനു സമാനമായി ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ
െപാങ്ങിവന്നു. അതിെലാന്നാണു് “കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടു
കാരും”.
ഇന്നെത്ത പ്രസിദ്ധ െചറുകഥകെളല്ലാം ഒരുവക ഭാ
വഗീതങ്ങളാെണന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നിയിട്ടുള്ള
തു്. അവയുെട വികാരവായ്പും ആേലഖ്യരീതിയുെമ
ല്ലാം ഭാവഗീതത്തിേന്റതാണു്. കാലഘട്ടവും ഭാവഗീ
തത്തിേന്റതുതെന്ന. അവയുെട ആത്മാവു് െറാമാന്റി
സിസമാണു്. പതിവായി േകൾക്കാറുള്ള ഒരു പരാ
തിയാണു് ഇന്നലെത്തേപ്പാെല നല്ല െചറുകഥകൾ
ഉണ്ടാവുന്നിെല്ലന്നു്. കാര്യം വാസ്തവമാണു്. ഒേര സാ
ഹിത്യകാരനിൽനിന്നുതെന്ന പുറെപ്പടുന്ന കഥകൾ
പഴയതിേനാളം നന്നാവുന്നില്ല. തകഴിയുെടയും േദ
വിെന്റയും കഥകൾ എടുത്തുേനാക്കിയാൽ ഇതു സ്പ
ഷ്ടമാകും. കഥയുെട സുവർണ്ണകാലം കഴിഞ്ഞു. ഇനി
യുണ്ടാകിെല്ലന്നല്ല, ഇന്നിെല്ലന്നുമാത്രം. അവിടവിെട
ഒരു കവിേയാ, കഥാകൃേത്താ, നല്ല ഒരു കൃതി രചി
ക്കുന്നുെവന്നതുെകാണ്ടു് കാലം മാറിയിെല്ലന്നില്ല.
പ്രമുഖ സാഹിത്യകാ
രന്മാരുെട പ്രായാധി
ക്യവും മറ്റും ഈ അധഃ
പതനത്തിെന്റ കാര
ണമായി ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കെപ്പേട്ടക്കാം.
അതിൽ കുേറ വാസ്ത
വമുെണ്ടന്നുതെന്നവ
യ്ക്കുക. എന്നാൽത്ത
െന്നപുതിയ എഴുത്തു
കാർ എന്തുെകാണ്ടു
ണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന
ബഷീർ
േചാദ്യത്തിനുത്തരമില്ല. നിലവിലുള്ള കലാരീതി
അസ്തമിക്കുേമ്പാഴാണു് ഇത്തരം കലാദരിദ്രത വന്നു
കൂടുക. ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായേത്താടിണങ്ങിേച്ചർ
ന്നുവരാൻ കാലം കുറെച്ചടുക്കും. പരീക്ഷണങ്ങളും കു
െറ േവണ്ടിവരും. െറാമാൻസ് അസ്തമിച്ചു. മെറ്റേന്താ
ഒന്നുദിക്കുകയാണു്. അതിെന്റ പ്രേണതാക്കൾ ഒരു
കാൽ ഇന്നെലയിലും ഒരുകാൽ ഇന്നിലുംെവച്ചു നി
ല്ക്കുന്ന രണ്ടുേപരാണു്—ബഷീറും ഉറൂബും. ആവർത്ത
നംെകാണ്ടു മനംമടുത്തുേപായ കഥാൈശലിയിൽ
നിന്നു പൂർണ്ണമായി സ്വാതന്ത്ര്യം േനടിയ ഒരു സമ്പ്ര
ദായം ഇവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ
േലാകത്തിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു് ബഷീറാണു്.
അതിലത്ഭുതമില്ല. ഒന്നാമതു്, ഓേരാ കൃതിക്കും പു
തുമ േവണെമന്നു് ബഷീർ ശഠിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു്,
രാഷ്ട്രീയവികാരങ്ങളിൽ മൂക്കറ്റം മുങ്ങിയിട്ടു മുക്തിേന
ടിയ ആദ്യെത്ത സാഹിത്യകാരൻ ബഷീറാണു്. ഒറ്റ
ക്കണ്ണൻ േപാക്കറും, ഉണ്ടക്കണ്ണൻ അന്ത്രുവും, ‘ദുഷി
ച്ചുനാറിയ സമുദായവ്യവസ്ഥിതിെയ’ അത്ര കാര്യ
മാക്കാത്തവരാണു്. ബഷീറിെന്റ ആദ്യപരിശ്രമങ്ങ
േളാടടുത്തുതെന്ന ‘താമരെത്താപ്പി’ എന്ന പരീക്ഷ
ണം നടത്തി. എന്തുെകാേണ്ടാ അതുേപക്ഷിച്ചു് ‘കു
ഞ്ഞമ്മ’െയ സ്വീകരിക്കുകയാണു െചയ്തതു്. ബഷീറി
നു സ്ഥലമുണ്ടു്. ഉറൂബിനുമുെണ്ടാരു സ്ഥലം. ബഷീറി
െന്റ കഥകൾ നടന്നതാെണന്നാരും വിശ്വസിക്കണ
െമന്നേദ്ദഹത്തിനു നിർബ്ബന്ധമില്ല (അതിനുേവണ്ടി
യല്ലേല്ലാ കഥകെളഴുതുന്നതും). ഉറൂബിനാെണങ്കിൽ
കഥേയയില്ല. െചറുമൻ ചാത്തപ്പൻ ഒരു േചാത്തി
െയെകട്ടുന്നു. േചാത്തി പ്രസവിക്കുന്നു. ഇെതാരു
കഥയാേണാ? പിരിഞ്ഞുെകട്ടി വളഞ്ഞുകുത്തി പമ്പ
രം കറങ്ങുന്ന കഥകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ഈ പു
സ്തകം ഒരു മിനേക്കടാണു്. എത്രേയാ വിവാഹങ്ങ
ളും പ്രസവങ്ങളും നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു! ഈ പുസ്തക
ത്തിെല സംഭവങ്ങെളല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന
തായിരിക്കാം. ആ േഗാപാലൻനായെരയും, ശുദ്ധാ
ത്മാവായ നമ്പൂതിരിെയയും മറ്റും അടുത്തുപരിചയം
േതാന്നുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവരാരും യഥാർത്ഥജീവി
കളായി േതാന്നിയിെല്ലന്നുവരാം. എന്താെണന്നുെവ
ച്ചാൽ അേനകകാലമായി നാം പരിചയിച്ച പാത്ര
ചിത്രീകരണസമ്പ്രദായവും മനുഷ്യെര മനുഷ്യരായി
കാണാൻ നെമ്മ കഴിവില്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. മു
ദ്രാവാക്യംെകാണ്ടു മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
െവറും മനുഷ്യെന എങ്ങെന കാണും? ഇവിെടയാ
െണങ്കിൽ കഥയുമില്ല. പ്രശ്നവുമില്ല. മനുഷ്യരുെട പ്ര
ധാനകൃഷി രാഷ്ട്രീയമാെണങ്കിൽ ഈ പാത്രങ്ങെളാ
ന്നും യഥാർത്ഥമല്ല. ഇവർക്കു് ഈശ്വരനുണ്ടാക്കിയ
മുദ്രകളില്ല, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ യുണിേഫാറവുമില്ല.
മനുഷ്യെര ചീത്തയാക്കിയ തത്ത്വങ്ങളും മനുഷ്യർ
ചീത്തയാക്കിയ തത്ത്വങ്ങളും ഇവിെടയില്ല. േഗാ
പാലൻനായരുെട നിഷ്പക്ഷത പിന്തിരിപ്പനും മറ്റുമാ
വും ചിലർക്കു്. അേദ്ദഹെത്തയാരും ‘മൂരാച്ചി’ മുദ്രകു
ത്തിയിട്ടിെല്ലന്നു കഥാകൃത്തു് അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
അതു സത്യമാെണങ്കിൽ പുേരാഗമനത്തിെന്റ ഉടമ
സ്ഥന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത വിപ്ലവത്തിെന്റ ചാണയിൽ
ഉരച്ചു േനാക്കിയിട്ടിെല്ലന്നർത്ഥം. ബഷീറിെന്റ കഥാ
പാത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിെടെയങ്കിലും ‘വിേദശസർക്കാ
രി’േനാടു സമരം െചയ്യാറുണ്ടു്. ബഷീർ അതിശേയാ
ക്തിെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നതുതെന്നയാണു് ഉറൂബ്
നിശ്ശൂബ്ദതെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നതു്. െവറും മനുഷ്യ
െന്റ ചിത്രീകരണം. േഗാപാലൻനായർ പറയുന്നതു
േപാെല ഇെതാന്നും “കല്പിച്ചുകൂട്ടിയല്ല, മനുഷ്യജീവി
തത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളസ്ഥാനെത്ത അതിരുക
ടന്നു വളർത്തി, ജീവിതം രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാെണന്നു
വരുത്തി “അതുെകാണ്ടരിശം തീരാഞ്ഞിട്ടപ്പുരയുെട
ചുറ്റും” മണ്ടിനടന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിേവകമു
ള്ളവർക്കങ്ങെനേയ എഴുതാവൂ എന്നുമാത്രം. േഗാ
പാലൻനായർ പറയുന്നു: എനിക്കിെതാന്നും മനസ്സി
ലാവില്ല. മനുഷ്യന്മാർക്കുേവണ്ടി എെന്തങ്കിലും െച
യ്യാനുള്ളേപ്പാൾ ഇേങ്ങാട്ടുവേന്നാളൂ. ഞാനതുെച്ച
യ്യാം. ഒരു യവനകവി പാടിയതുേപാെല േഗാപാ
ലൻനായർ ‘െവറുക്കാനല്ല, േസ്നഹിക്കാനാണു ജനി
ച്ചതു് ’. അേദ്ദഹം നന്മെയ കാണുന്നുണ്ടു്. തിന്മെയ
കാണുന്നില്ല. അെതല്ലാം അജ്ഞതയാണു്. െതറ്റും
കുറവും അേദ്ദഹെത്ത േക്ഷാഭിപ്പിക്കുകയില്ല. അേദ്ദ
ഹം എേപ്പാഴും മനുഷ്യെന്റ പക്ഷത്താണു്. മനുഷ്യ
നാണു് ഉറൂബിെന്റ ഈശ്വരൻ. മനുഷ്യെന അേദ്ദഹം
അപഗ്രഥിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യെനപ്പറ്റി ചർച്ചെചയ്യുന്നി
ല്ല. മനുഷ്യെന്റ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുെവ
യ്ക്കുന്നുമില്ല. അേദ്ദഹം മനുഷ്യെന്റ തുലികാചിത്രെമ
ഴുതുകയാണു്. ആ ചിത്രത്തിൽ പല മനുഷ്യരുണ്ടാ
യാെലന്തു് ? എല്ലാവരിലും ജ്വലിക്കുന്ന ൈചതന്യ
മാണു് ഉറൂബിെന്റ മനുഷ്യൻ. അവെന നിയമങ്ങൾ
ക്കുേവണ്ടി പടച്ചതല്ല. നിയമം െകാണ്ടു് മനുഷ്യെന
അളക്കുകയല്ല, മനുഷ്യെനെക്കാണ്ടു തത്ത്വസംഹി
തകെള അളക്കുകയാണു േവണ്ടതു്. മനുഷ്യനാണു
മൂല്യം, മനുഷ്യനാണു ലക്ഷ്യം. മാർഗ്ഗവും മനുഷ്യൻത
െന്ന. സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു നല്ല നാേളക്കുേവണ്ടി
‘മനുസ്യന്മാെര’ െകാല്ലാൻ നടക്കുന്ന ആ സാധുവി
ലും ഉറൂബ് മനുഷ്യത്വം കാണുന്നുണ്ടു്. ഇന്നലെത്ത
തത്ത്വസംഹിതയും, ഇന്നെത്ത വിശദീകരണവുെമാ
ന്നും ഉറൂബിനു മനസ്സിലാവുകയില്ല. മതത്തിെന്റയും,
വർഗ്ഗസമരത്തിെന്റയും മുകളിെലത്തിയിെല്ലങ്കിൽ
അബ്ദുൽ റഹിമാെനങ്ങെന കുഞ്ഞമ്മയുെട മഞ്ചൽ
ചുമക്കും? അവിെടെയങ്ങും േചരിയും കക്ഷിയും ഒന്നു
മില്ല. ഈ അന്താരാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമാണു് ഈ നവീ
നകഥാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാനസ്വഭാവം.
ഈ ചിന്താഗതിയിൽ
നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ‘വാ
ഴക്കുല’ ചങ്ങമ്പുഴയു
േടതിൽനിന്നു വ്യത്യ
സ്തമായിരിക്കും എന്നു
പ്രേത്യകം പറേയണ്ട
േല്ലാ. ചങ്ങമ്പുഴയുെട
വാഴ ഒരു മർദ്ദിതേച്ചരി
നട്ടുവളർത്തിയതാണു്.
മാധവിയമ്മയുെട വാഴ
ഉറൂബ്
ചൂഷണത്തിെന്റ സന്തതിയാണു്. നാല്പതു വാഴയ്ക്കും
സമാവകാശമുള്ള ചാമ്പൽ ഒരു വാഴയുെട ചുവട്ടി
െലത്തിയ വിദ്യ മുത്തപ്പയുെട പുട്ടിൽ േകാഴിമുട്ട ഒളി
ച്ചുെവച്ച ൈസനബേയ്ക്ക വിശദീകരിക്കാനാവൂ. കുല
െവട്ടിയതു ക്രുരനായ മുതലാളിയല്ല. പട്ടിണിക്കാര
നായ ഒരു നിർദ്ധനനാണു്. പിൻമുറക്കാർ നടേത്ത
ണ്ട പ്രതികാരെമല്ലാം േതവങ്കര ഭഗവതിക്കു രണ്ടു
റുപ്പികയായിട്ടവസാനിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതിൽനി
ന്നും എന്തു ഗുണപാഠമാണു പഠിക്കാനുള്ളതു് ? ഏതു
സമരമുേന്നറ്റത്തിനാണിതുേത്തജനം നൽകുന്നതു് ?
ഏതു സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയാണിതു പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
ന്നതു് ? ഒരു ചുക്കുമില്ല. ഈ കഥ (ഇെതാരു കഥയാ
െണങ്കിൽ?) െപരുമ്പറയ്ക്കുപകരം ഉപേയാഗിക്കാൻ
െകാള്ളില്ല, തീർച്ച.
അങ്ങെന പ്രശ്നനിരേപക്ഷമായ ഒരു െപാതുജന
ഡയറിയാണു് ‘കുഞ്ഞമ്മയും കൂട്ടുകാരും.’ അതുെകാ
ണ്ടുതെന്നയാണതു് ആദ്യന്തം ഫലിതമായിരിക്കുന്ന
തും, െകാടുമ്പിരിെകാണ്ട വികാരത്തിനിടയിൽ ചിരി
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. െറാമാന്റിസിസത്തിൽ ഫലി
തമില്ല. കലാസൃഷ്ടി ഉപന്യാസമാക്കാതിരുന്നാൽ
ഫലിതത്തിനു് േവണ്ടത്ര സൗകര്യം കിട്ടും.
ഈ പുസ്തകത്തിെല ചില പ്രേത്യകതകൾ ക്ലാസ്സി
ക്കൽ കൃതികൾക്കുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് ഇെതാ
രു ക്ലാസ്സിക്കൽ കൃതിയാെണന്നു വരുന്നില്ല, എങ്കി
ലും കഥാ-സാഹിത്യപ്രവണതകൾ ക്ലാസ്സിസത്തി
െന്റ വഴിക്കാേണാ േപാകുന്നതു് എെന്നാരു സംശ
യം േതാന്നുന്നുണ്ടു്. ആരറിഞ്ഞു? കലാചരിത്രം ‘െഷ
ഡ്യൂള’നുസരിച്ചല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതു്.
കഥാകഥനൈശലിെയക്കുറിച്ചു പ്രേത്യകമായിെട്ടാ
ന്നും പറയാനില്ല. നമുക്കു വളെര പരിചിതമായ ആ
ൈശലി എത്ര തുലികാനാമംെകാണ്ടു മറച്ചാലും തി
രിച്ചറിയാം. െകാള്ളാവുന്ന കലാകാരന്മാർ കൂലിപ്പ
ണി എടുക്കുന്നതുേപാലും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമുേപ
ക്ഷിച്ചു േവണെമന്നു നിർബ്ബന്ധിക്കുന്ന സർക്കാർ,
െനഹ്റുവിെന്റ പുസ്തകങ്ങൾതെന്ന കള്ളേപ്പരിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉത്തരവു െകാടുേത്തക്കും!
ചിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി ഒരു വാക്കു്. കഥാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചി
ത്രങ്ങളുള്ളതു നല്ലതുതെന്ന. പേക്ഷ, ചിത്രകാരൻ പ്ര
തിഭാശാലിയാെണങ്കിൽ കഥാകൃത്തിനു പരാജയം
സംഭവിക്കുെമന്നു് ഓർമ്മിക്കുന്നതു് നന്നു്.
മാതൃഭുമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 7 െഫബ്രുവരി 1954.
സി. െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
□

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.

