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കുറിപ്പു്: ഒട്ടും തൃപ്തിേയാെടയല്ല ഈ േലഖനം പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കുന്നതു്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല േപരുകളും ഇന്നു്
ഒരടയാളം േപാലും ബാക്കിെവയ്ക്കാെത മറഞ്ഞുേപായിരി�
ക്കുന്നു. കലാസമിതി പ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയും എന്തിനു്,
െക.എസ്.എഫ്. എന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനെയപ്പറ്റി�
േപ്പാലും മതിയായവിവരങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല. ശ്രീ. മാധവൻ,
സംഗീതസംവിധായകൻ ജിം, ഗായകൻ വിൻെസന്റ്
ഇവെരപ്പറ്റിയും മതിയായ വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കാനാ�
യില്ല. വായനക്കാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ
െവളിച്ചം തരാനാെയങ്കിൽ നമുക്കു് ഈ േലഖനം ഒന്നുകൂ�
ടി നല്ല രീതിയിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാം.

—സായാഹ്ന.
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ഉദയശങ്കർ

നൃത്തകലയിൽ േകരളത്തി�
നു് അഭിമാനകരമായ ഒരു
സ്ഥാനമുണ്ടു്. അറിയെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ള എല്ലാ നൃത്തരീതികളിലും
ഉത്തമമായതു് കഥകളിയാ�
െണന്നു കലാകാരന്മാരും വി�
മർശകരും ഒരുേപാെല സമ്മ�
തിക്കുന്ന പരമാർത്ഥമാണു്.

ഉദയശങ്കർ, സാധനാേബാസ് മുതലായ അഖില�
േലാക പ്രശസ്തരായ നൃത്തവിദഗ്ദ്ധന്മാർകൂടി കഥക�
ളി പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിേട്ട അവരുെട ൈവദഗ്ദ്ധ്യം പൂർണ്ണ�
മായി ഗണിച്ചുള്ളു. അേമരിക്കയിലും മറ്റും ശ്രീ. മാധ�
വനു് ഉദയശങ്കറിേനക്കാൾ പ്രസിദ്ധിലഭിക്കുവാൻ
ഇടയാക്കിയ കാരണവും ഇതുതെന്നയാണു്. ഹരീ�
ന്ദ്രനാഥ ചേതാപാദ്ധ്യായ, കഥകളിെകാണ്ടുമാത്രം
േകരളം കലാസംസ്കാരത്തിനു നൽേകണ്ട സംഭാ�
വന നൽകിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും ഇന്നു് േകരള�
ത്തിൽ കഥകളിയുെട നില ആശാവഹമാെണന്നു
പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഉയർന്നുവരുന്ന കലാ�
കാരന്മാരുെട എണ്ണം കുറയുന്നു. കാഴ്ചക്കാരുെട
എണ്ണവും അതുേപാെല. കലാകാരന്മാർേക്കാ പ്ര�
കടനങ്ങൾേക്കാ ഒരു േപ്രാത്സാഹനവും ലഭിക്കുന്നി�
ല്ല. ഇന്നും പണ്ടെത്തേപ്പാെല ചുരുക്കം ചില േക്ഷ�
ത്രങ്ങളിലും നമ്പൂതിരി ഗൃഹങ്ങളിലും കാണെപ്പടുന്ന
ഒരു ചടങ്ങാണു് കഥകളി. ഈ നിലയിൽനിന്നു മാ�
റ്റി േശ്രഷ്ഠമായ ഈ കലാസമ്പത്തിെന ജനങ്ങളുെട
ഇടയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു് അതിെന പുേരാഗമിപ്പി�
േക്കണ്ടതു് ആവശ്യമാണു്.

‘ബാലി വന്നു, ശുക്രി വന്നു, പിെന്ന രണ്ടു േവഷം
വന്നു’ എന്നു് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കഥകളി
കണ്ടുകഴിഞ്ഞു് പറഞ്ഞുെവന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതാ�
ണു് ഇന്നു സാധാരണക്കാരനും കലയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം. ഇതിെന്റ കാരണെമന്താണു്; പുേരാഗതി�
ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളെന്തല്ലാമാണു്? ഈ വിഷയ�
ത്തിൽ േകരളത്തിെലന്തു പരിശ്രമമാണു നടത്തിയി�
ട്ടുള്ളതു്?

ഹരീന്ദ്രനാഥ ചേതാപാദ്ധ്യായ

എല്ലാ കലയിലും ഒരു
പ്രേത്യകതയുണ്ടു്;
കലാകാരനും കാ�
ണികൾക്കും അതി�
െന്റ പുേരാഗതിയിൽ
സമപ്രാധാന്യമുെണ്ട�
ന്നു്, തുല്യമായ ഉത്ത�
രവാദിത്വവും. ഇംഗ്ലീ�
ഷ് ഭാഷ വശമില്ലാത്ത
ഒരാൾക്കു് െഷല്ലിയു�
െട കവിത എത്ര ഭം�
ഗിയായി പാടിേക്കട്ടാലും പ്രേയാജനമുണ്ടാകയില്ല.
ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവു് കാണികൾക്കുണ്ടായിരി�
ക്കുക എന്നതു് ഏതു കലാരൂപത്തിെന്റയും വിജയ�
ത്തിനു് ആവശ്യമാണു്. പേക്ഷ, ആ കലാരൂപത്തി�
െന്റ ൈവകല്യങ്ങളും കുറവുകളുമായിരിക്കും കാണി�
കൾ രസിക്കാത്തതിെന്റ യഥാർത്ഥകാരണം. കഥ�
കളിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സാേങ്കതികവശ�
ത്തുള്ള പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടത്തുവാനുണ്ടു്. ജന�
കീയമാക്കുവാനുള്ള പറ്റിയമാർഗ്ഗവും അതുതെന്നയാ�
യിരിക്കും.

മുദ്ര, അംഗവിേക്ഷപം, ശരീരചലനം, ഭാവം മുതലാ�
യവയാണേല്ലാ, കഥകളിയിെല സേങ്കതങ്ങൾ. കല�
േയയും മെറ്റല്ലാറ്റിേനയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു േദാഷം
ഈ സേങ്കതങ്ങേളയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാലം പ്ര�
കടിപ്പിേക്കണ്ട ആശയത്തിനല്ല ഇന്നു പ്രാധാന്യം,
അതു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന സാേങ്കതി�
കസംജ്ഞയ്ക്കാണു്. ശാസ്ത്രീയനിയമങ്ങൾ വികാരങ്ങ�
െള പുറത്തുതള്ളി, രംഗത്തു് കസർത്തുനടത്തുകയാ�
ണു് ഇന്നെത്ത പതിവു്. കർണാടകസംഗീതം വികാ�
േരാേത്തജനത്തിൽനിന്നു രാഗവിസ്താരത്തിേലക്കു
േപായതുേപാെലയാണു് കഥകളിയുേടയും ഗതി. ദമ�
യന്തിയുെട വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരൻ സഹ�
തപിക്കുന്നില്ല. നമ്പൂതിരിക്കു പറയാനുള്ളതു് ‘േട്ടാ,
പണിക്കരുെട മേനാധർമ്മം േഭഷായി’ എന്നു മാത്ര�
മാണു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കഥ ‘നളചരിതമല്ല’ മുദ്ര�
ക്കസർത്താണു്.

സനാതനികൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും മുദ്രകൾ മാറി�
െക്കാണ്ടിരിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. മുദ്രകൾ ആശ�
യാവിഷ്കരണത്തിനുള്ള കരുക്കളാണു്. ഭാഷയിൽ
പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�
തുേപാെലത്തെന്ന, നൃത്തത്തിെല മുദ്രകളും മാറി�
െക്കാണ്ടിരിക്കണം. ആശയങ്ങൾ മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുകയാണു്. അവെയ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗ�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ആശയങ്ങളും മാറാെത കഴിയില്ല�
േല്ലാ. ഈ അഭിപ്രായെത്ത എതിർക്കുന്ന പണ്ഡിത�
ന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം. പരമ്പരാഗതമായ മുദ്രകെള
െതാട്ടുകൂെടന്നു് അവർവാദിക്കും. പേക്ഷ, ‘മേനാ�
ധർമ്മ’ത്തിനു് ഇന്നു ലഭിക്കുന്ന അഭിനന്ദനം. കലാ�
കാരെന്റ യഥാർത്ഥപ്രേചാദനവും കാണികളുെട
ആവശ്യവും കാണിക്കുന്നതു് മുദ്രകൾ മാറാെമന്നു
മാത്രമല്ല, മാറിേയതീരു എന്നാണു്.

കഥകളിയുെട സംഗീതപശ്ചാത്തലവും അതുേപാ�
െലതെന്ന കഴിഞ്ഞുേപായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിെന്റ
മാതൃകയാണു്. കഥകളിയുെടവളർച്ച ജന്മിത്വകാല�
ത്താണു്. ജന്മിത്വം തകർന്നു; മെറ്റാരുതരം സമുദായ�
മാണു് ഉയർന്നുവരുന്നതു്. കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ സമു�
ദായത്തിെന്റ െപാതുപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടു�
ക്കുന്ന ഒരുതരം സമുദായസംഘടന. കൂടുതൽ േപർ
ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നു്. നാേലാ അേഞ്ചാ നമ്പൂതിരി�
മാർ നിലവിളക്കിനടുത്തിരുന്നു് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പു് ആടുന്ന�
തുകണ്ടു് െവടിയും പറഞ്ഞു് മുറുക്കാനും ചതച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമല്ല ഇതു്. ഇന്നു ഹരിഹരഭാഗ�
വതർ പിറകിൽനിന്നു ൈകയും കരണത്തുെവച്ചു്
പാടിയാൽ തറ ടിക്കറ്റുകാർക്കു േകട്ടുകൂടാ. കൂടുതൽ
യന്ത്രപ്രധാനമായി കുേറക്കൂടി ജീവനുള്ള ഒരു സം�
ഗീതപശ്ചാത്തലമാണു ഭാവിയിേലക്കു േവണ്ടതു്.
പാട്ടുതെന്ന േവണെമന്നില്ല. പുതിയ സംഗീതത്തി�
നനുസരിച്ചു് ചിലേപ്പാൾ നൃത്തത്തിെല ശരീരചല�
നങ്ങൾ മാേറ്റണ്ടതായി വേന്നക്കാെമന്നുമാത്രം.
ഇന്നെത്ത താേളാപകരണങ്ങൾ കിരാതത്വത്തി�
െന്റ ഓജസ്സുള്ളതാെണങ്കിലും പ്രാകൃതമാണു്. അവ�
യുെട ശബ്ദം കർണകേഠാരവുമാണു്. അത്യാവശ്യം
േവണ്ടിടത്തു് തബല ഉപേയാഗിച്ചാൽ മതിയാകുെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നു.

രംഗവിധാനം, േവഷം, ചമയൽ എന്നിവയിലും പല
പരിഷ്കാരങ്ങളും െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. മറപിടിക്കലും
എല്ലാവശവും തുറന്നേവദിയും പഴയ നിലവിളക്കും
അതിെന്റ അംശെമേന്നാണം കാഴ്ചമറയ്ക്കുന്ന വിള�
ക്കുേനാട്ടക്കാരനും േപാവുകതെന്ന േവണം. കഥ�
കളിെകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നതു് പുരാണവസ്തുസംരക്ഷ�
ണമല്ലേല്ലാ. േവഷത്തിെന്റ കാര്യമാെണങ്കിൽ, പു�
രാതനകാലത്തു് ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന
ധാരണയ്ക്കനുസരിച്ചു സൃഷ്ടിച്ച േവഷങ്ങൾ ഇന്നുപറ്റു�
കയില്ല. ഇന്നെത്ത അര ടൺ കിരീടങ്ങൾ നടെന
ശ്വാസംമുട്ടിക്കാനല്ലാെത മഹാപുരുഷചിത്രീകരണ�
ത്തിനു് ഉതകുകയില്ല. സ്ത്രീേവഷം, താടി എന്നിവയി�
ലാണു് പരിഷ്കാരത്തിനു് ഏറ്റവുമധികം വകയുള്ളതു്.
ഏതാണ്ടു ചില പരിശ്രമങ്ങൾ ഈവഴിക്കു നടത്തി�
യതിെന്റ ഫലമാെണന്നു േതാന്നുന്നു ചില ആയുധ�
ങ്ങളും പാവകളും രംഗേത്തക്കു വലിഞ്ഞുകയറിയി�
രിക്കുന്നതു്. അത്തരം പരിഷ്കാരാഭാസങ്ങെളയല്ല
ഇവിെടയുേദ്ദശിക്കുന്നതു്. പാവകൾ ഒരുരംഗത്തും
േശാഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിെന്റ കാരണം അേന്വഷിേക്ക�
ണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സന്താനേഗാപാലത്തിൽ പാ�
വെയക്കൂടാെത തെന്ന അഭിനയിക്കുന്നതാണേല്ലാ
കല. കത്തിയും പച്ചയും ഭാവരസങ്ങളുെട മാറ്റുകൂട്ടു�
വാൻേവണ്ടിയാണു്. കത്തിെകാണ്ടു മുഖത്തിനു് ഒരു
ചട്ടക്കൂടുണ്ടാകുന്നു. പച്ചയ്ക്കുള്ള ഗുണം അതിെന്റ പ്ര�
േത്യക സ്വഭാവംെകാണ്ടു കണ്ണുകളും വായും കുെറ�
ക്കൂടി വ്യക്തമാകുന്നുെവന്നതാണു്. പേക്ഷ, ഇന്നു്
ഇവെയാെക്ക േഗാഷ്ടിയാണു്. ഭാവരസങ്ങളും മുഖ�
ലക്ഷണങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുവാൻ ഇന്നു
പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു് ഇന്നു
ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചമയൽ േനാക്കുക.
െടലിവിഷൻ േമക്കപ്പിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഇതു പ്രേത്യ�
കിച്ചും വാസ്തവമാണു്. പ്രേക്ഷപണം െചയ്യുേമ്പാൾ
നിഴലും െവളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളെര
കുറഞ്ഞുേപാകുെമന്നുള്ളതാണു് ഇതിനു കാരണം.
എല്ലാ ചമയലിെന്റയും ആവശ്യം ഇതാണേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടു് ഒരു പുതിയതരം ചമയലും അതിനു
പറ്റിയ ദീപസജ്ജീകരണവും (ഇന്നെത്ത പച്ചയ്ക്കു
പറ്റിയതു നിലവിളക്കാണു് ) അത്യാവശ്യമായ ഒരു
പരിഷ്കാരമാണു്.

കല്പനാദത്ത്

േപ്രാത്സാഹനത്തിെന്റ കാര്യ�
ത്തിലാെണന്നു േതാന്നുന്നു,
കഥകളി ഏറ്റവും അധഃപതിച്ചു�
കിടക്കുന്നതു്. ജന്മിത്തം നില�
ച്ചേതാടുകൂടി അതു െകാടുത്തി�
രുന്ന േപ്രാത്സാഹനവും നി�
ലച്ചു. അഥവാ അതു് ഇനിയും
കിട്ടുെമന്നു വന്നാലും േപാരാ.
പത്തിടങ്ങഴി െനല്ലിനുരാത്രി

മുഴുവനും ആടുന്ന കലാകാരെന ഇന്നു കിട്ടാനുണ്ടാ�
വുകയില്ല. ജനസമുദായം െപാതുെവ േപ്രാത്സാഹി�
പ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാകണം കഥകളി. അതു�
െകാണ്ടുമാത്രേമ േവണ്ടത്ര സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനം
ഈ കലയ്ക്കുണ്ടാവുകയുള്ളു. അതിനു മുൻപറഞ്ഞസാ�
േങ്കതികപരിഷ്കാരങ്ങളിലും പ്രധാനമായി ചില സം�
ഗതികൾ െചേയ്യണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. കൂടുതൽ ആളുകൾ
കാണത്തക്ക രീതിയിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനങ്ങൾ നട�
േത്തണ്ടിവരും. അതുെകാണ്ടു കുേറക്കൂടി ചുരുങ്ങിയ
സമയം മാത്രേമ പ്രകടനങ്ങൾക്കു െകാടുക്കാവു. പു�
ലരുന്നതുവെര ദുശ്ശാസനെന്റ േകാപവും കണ്ടുെകാ�
ണ്ടു നമ്പൂതിരിക്കിരിക്കാം. പകൽ കിടന്നുറങ്ങാമ�
േല്ലാ. സാധാരണക്കാരേനാ? അവെന്റ െതാഴിൽ
മിനെക്കടും. രേണ്ടാ മൂേന്നാ മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലാ�
കാത്ത പ്രകടനങ്ങളാണാവശ്യം. പേക്ഷ, സമയ�
െമത്രയായാലും കഥാവസ്തു മാറാെത നിവൃത്തിയില്ല.
പുരാണകഥകൾ വളെര രസാവഹമാണു്. േകരള�
ത്തിൽ പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നുെണ്ടന്നാണു ധാര�
ണയും. പേക്ഷ, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലീം, അധഃകൃതവിഭാഗ�
ങ്ങൾക്കു് ഈ കഥകളിൽ എത്രമാത്രം പരിജ്ഞാന�
മുെണ്ടന്നു് ആേലാചിച്ചുേനാേക്കണ്ടതാണു്. സവർ�
ണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കുതെന്നയായാലും ബ്രിട്ടീഷാധിപത്യ�
ത്തിനുേശഷം കാളിദാസെനക്കാൾ േഷക്സ്പിയറാ�
ണു് കൂടുതൽ പരിചിതൻ. ശീലാവതിക്കു് സർട്ടിഫി�
ക്കറ്റില്ലേല്ലാ. അഥവാ ഉള്ള അറിവുെകാണ്ടുതെന്ന
എന്താണു പ്രേയാജനം? യുക്തിവാദത്തിെന്റ ഈ
കാലത്തു് പുരാണകഥകൾ ആസ്വദിക്കാൻമാത്രം
മതഭക്തി അവേശഷിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയമാ�
ണു്. സാേങ്കതിക പരിപൂർണ്ണതെകാണ്ടുമാത്രം കാ�
ര്യമായില്ല. ‘സ്വർണ്ണ ദത്തിെന്റ ഗീതം’ ‘അയ്യപ്പൻച�
രിത്ര’െത്തക്കാൾ സാേങ്കതികമായി െമച്ചമാെണങ്കി�
ലും അയ്യപ്പൻചരിത്രം കണ്ടുരസിക്കുന്നതിനു േവണ്ട�
ത്ര അന്ധവിശ്വാസം ഉെണ്ടങ്കിേല ആ ചിത്രം പൂർ�
ണ്ണമായി രസിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു അടിമവർഗ്ഗത്തി�
െന്റ യഥാർത്ഥമതം സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. അതാണവ�
രുെട ജീവശ്വാസം. മുതലാളിത്തസമുദായത്തിൽ
ഒഴിച്ചുവിടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമുണ്ടു്—
വർഗ്ഗസമരം. ഇെതാെക്കയാണു് ഇന്നു ജനങ്ങെള
സ്പർശിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവതെന്നയാണു ഭാവിക�
ലയുെട അന്തരീക്ഷവും. അർജ്ജുനനും േവെണ്ടന്നി�
ല്ല. ഭഗത് സിങ്ങും കല്പനാദത്തുമാണു് ജനങ്ങൾക്കു
കൂടുതൽ ഇഷ്ടെമന്നുമാത്രം ഇതിൽ വർഗ്ഗവ്യത്യാസ�
മില്ല; ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കഥകളി േക്ഷത്ര�
സന്നിധിയിൽനിന്നു മതിലിനു പുറത്തുള്ള വയലിേല�
ക്കിറങ്ങണം, ഇതു് അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണു്. േമ്ലച്ഛ�
ന്മാർക്കു േക്ഷത്രപ്രേവശനം കിട്ടിയിട്ടില്ലേല്ലാ.
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േകരളത്തിെല നൃത്തകലയുെട പുേരാഗതിക്കു സഹാ�
യകരമായിരിക്കുന്ന ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർേദ്ദശി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവ പ്രാേയാഗികമാക്കുന്നതി�
നു നടന്നിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണു് പരിേശാധിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെല കലാവാസനയ്ക്കും
ആവശ്യത്തിെന്റ വലിപ്പത്തിനും അനുേയാജ്യമായ
തരത്തിൽ ഒന്നും ഇവിെട നടന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും, ചുരു�
ങ്ങിയ േതാതിെലങ്കിലും ചില പരിശ്രമങ്ങൾ ഇവിെട
നടന്നിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു് അഭിമാനാർഹമാണു്. ഇതു�
േപാലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിൽ സുസംഘടിതമായ
േപ്രാത്സാഹനത്തിെന്റ സഹായം എത്ര പ്രധാന�
മാെണന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അഖിലേകരള വി�
ദ്യാർത്ഥി െഫഡേറഷനാണു് ഇതിനു േകരളത്തിൽ
ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയതു്. പണത്തിെന്റ കുറവു്,
വിരുദ്ധാഭിപ്രായക്കാരുെട എതിർപ്പു്, രാഷ്ട്രീയപ്ര�
തിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ തരണം െചയ്താണു് അവർ
പ്രവർത്തിച്ചെതേന്നാർക്കുേമ്പാൾ അവരുെട േനട്ടം
എത്ര െചറുതായിരുന്നാലും അതിൽ അത്ഭുതത്തി�
നവകാശമില്ല; അനുേമാദനാർഹമാണു്. ഒരു ജന�
കീയസംഘടനയ്ക്കുമാത്രേമ ഇതു കഴിയൂ. വിദ്യാർത്ഥി�
സംഘടനയ്ക്കു െപാതുേവയുള്ള സ്വാധീനശക്തിയാ�
ണു് അതിെന്റ വിജയത്തിനുള്ള കാരണവും. പേക്ഷ,
കല ജനകീയമാക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ�
മാത്രമാണു്, ഈ ബഹുജനപിൻബലം നിലനിൽ�
ക്കുന്നതു്. അേതസമയംതെന്ന കലാപരമായി പ്ര�
കടനങ്ങളുെട േമന്മകുറയാതിരിക്കുകയും േവണം.
ഇതാണു് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന േനരിേടണ്ടിവന്ന
ദുർഘടപ്രശ്നം. അവരിെതങ്ങെന േനരിട്ടു?

ഒന്നാമതായി, വിഷയത്തിലുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു.
അപൂർവ്വം ചില പഴയ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കി�
ലും പ്രധാനമായ ഇനങ്ങെളല്ലാം േദശാഭിമാനപര�
മായവയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമ്പാദനത്തിനായി
സമരംെചയ്യുന്ന ഭാരതീയർ ഐക്യത്തിനുേവണ്ടി
പരിശ്രമിക്കുന്നതും, പട്ടിണിക്കാർ കരിഞ്ചന്തെയ്ക്ക�
തിരായി സമരംെചയ്യുന്നതും മറ്റുമായിരുന്നു വിഷ�
യങ്ങൾ. ബംഗാളിെല ലക്ഷങ്ങൾ പട്ടിണികിടന്നു
മരിക്കുന്നതിെന്റയും, ചീനർ ജാപ്പ് സാമ്രാജ്യേത്താടു
സുധീരം രണമാടുന്നതും മറ്റും ഉദാഹരണങ്ങളാണു്.
വിദ്യാർത്ഥി പതാക ഉയർത്തുന്നതും, േകരളഗാനം
നൃത്തരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നു പറയു�
േമ്പാൾ തെന്ന അതിെന്റ ആസ്വാദ്യതയും വ്യാപക�
ത്വവും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ. ഫലിതത്തി�
നുേവണ്ടി രാഷ്ട്രീയവിഷയങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചതു് േക�
രളത്തിലാദ്യമാെണന്നു പറയാം. ഇതിെനാെക്ക പ്ര�
േചാദനം നൽകിയതു് മഹാകവി വള്ളേത്താളിെന്റ
‘അധഃപതന’മാെണന്നും ഇവിെട സ്മരിേക്കണ്ടിയി�
രിക്കുന്നു.

വിഷയത്തിൽ ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തി�
യതിേനാടുകൂടി സാേങ്കതികമായി വലിയ അധഃ�
പതനം സംഭവിച്ചുകാണും എന്നു് ചിലർ വിചാരി�
േച്ചക്കാം. അവരുെട ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രകടനം
കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു് ആ അഭിപ്രായം േതാന്നാൻ വക�
യില്ല. സാേങ്കതികമായി അവർ വളെര പുേരാഗമി�
ക്കുകയായിരുന്നു െചയ്തതു്. ഒന്നാമതായി നൃത്തരീ�
തിെയത്തെന്ന എടുക്കാം. മഹാകവിയുെട കലാമ�
ണ്ഡലത്തിൽ സുദീർഘമായ ശിക്ഷണം കഴിച്ച ശ്രീ.
ഗംഗാധരൻ (ഇേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് തിേയ�
റ്ററിെല നടൻ) ആയിരുന്നു സമിതിയുെട പ്രധാന
നൃത്താദ്ധ്യാപകൻ. സാേങ്കതികമായിത്തെന്ന ചില
പുതിയ രീതികൾ സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ശ്രീ. ഗം�
ഗാധരൻ പ്രവർത്തിച്ചതു്. വിദ്യാർത്ഥിപതാകാഗാ�
നവും, േകരളഗാനവും, നൃത്തരൂപത്തിലാക്കിയതു്
അേദ്ദഹമാണു്. േകരളത്തിെന്റ പ്രകൃതി മാഹാത്മ്യ�
െത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന ശലഭനൃത്തവും. രാജ്യത്തിനുേവ�
ണ്ടി ജീവൻബലിയർപ്പിച്ച നറ്റാന്യ എന്ന റഷ്യൻ
ബാലികയുെട കഥയും അേദ്ദഹത്തിേന്റതാണു്.
വള്ളേത്താളിെന്റ അധഃപതനം എന്ന കഥയിെല
ചീനബാലികയായി അഭിനയിച്ചു് ജാപ്പ് പട്ടാളക്കാ�
രെന ചവിട്ടിവീഴിച്ചതിനാണു് േബാംെബയിൽെവച്ചു്
റൗഡികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല അടിച്ചുെപാട്ടി�
ച്ചതും. െപാതുെവ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രേത്യകത,
ആവശ്യമനുസരിച്ചു ഭിന്നരീതിയിലുള്ള നൃത്തരൂ�
പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനഃസ്ഥിതിയായിരു�
ന്നു. കഥകളിയിെല രീതി ആധുനികവിഷയങ്ങളിൽ
എത്രമാത്രം വിജയകരമാെണന്നു് ശ്രീ. ബാലേഗാ�
പാലെന്റ ‘േസ്വച്ഛാധിപതിയുെട മരണം’ എന്ന നൃ�
ത്തം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. താണ്ഡവം സാേങ്ക�
തികമായി എത്ര െമച്ചമായിരുന്നാലും അരങ്ങെത്ത
പലകയുെട ബലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബഹുമാനം
മാത്രമാണു കാണികളിലുളവാക്കുന്നതു്. പേക്ഷ,
എല്ലാവശത്തും േസ്വച്ഛാധികാരികെള കാണുന്ന
ജനങ്ങൾക്കു് ശ്രീ. ബാലേഗാപാലെന്റ നൃത്തത്തിൽ
വളെരക്കൂടുതൽ രസിക്കാനുണ്ടാകും.

ഈ ഇനങ്ങെളാന്നും അവർക്കുപറ്റിയ പശ്ചാത്ത�
ലസംഗീതമില്ലാെത വിജയപ്രദമാകുമായിരുന്നില്ല.
അതിലും വിദ്യാർത്ഥിസംഘടന വിജയിച്ചു. േകരള�
ത്തിലാദ്യമായി പത്തുപതിനഞ്ചു സംഗീേതാപകര�
ണങ്ങേളാടുകൂടി പാശ്ചാത്യരീതിയിൽ നൃത്തത്തിനു്
പശ്ചാത്തലസംഗീതം െകാടുത്തതവരാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. േമല്പറഞ്ഞ േസ്വച്ഛാധികാരിയുെട മര�
ണത്തിനു പശ്ചാത്തലമായി പാശ്ചാത്യ സംഗീത�
ത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ സ്ലാവ്മാർച്ച് ആണു് ഉപ�
േയാഗിച്ചതു്. അതുേപാെലത്തെന്ന റ്റാസയുെട കഥ�
യ്ക്കു് അത്യന്തം േശാകാത്മകമായ ഒരു ൈചനീസ് 
ഭാഗമാണു് പശ്ചാത്തലമാക്കിയതു്. ‘രംഗപൂജയ്ക്കും’
‘ൈചനക്കാരിക്കും’ െചയ്തതുേപാെല ആവശ്യമുള്ള
സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ രാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ
കഴിവുള്ള ശ്രീ. ജിം ആ സംഘത്തിെന്റ സംഗീത
ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഈ വിജയം
സാദ്ധ്യമായതു്.

പേക്ഷ, രാഗങ്ങൾെകാണ്ടുമാ�
ത്രം കാണികൾ തൃപ്തിെപ്പടു�
കയില്ല. അവയ്ക്കുപറ്റിയ ഗാന�
ങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ.പി.
ഭാസ് കരനും, അവ പാടി
ഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ. വിൻ�
െസന്റും കാണിച്ച പാടവമാ�
ണു് ആ സംഘത്തിൽ സംഗീ�
തവിഭാഗെത്ത പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിെലത്തിച്ചതു്.
ഇതും കൂടാെത നിഴലാട്ടവും ഇംഗ്ലീഷിൽ പാേന്റാ മീം
എന്നു പറയുന്ന നിശ്ശബ്ദരംഗങ്ങളും േകരളത്തിൽ
ആദ്യമായി അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ഇങ്ങെന പലതരത്തിൽ സാേങ്കതികമായിട്ടും ഉള്ള�
ടക്കെത്ത സംബന്ധിച്ചും േകരള വിദ്യാർത്ഥി െഫ�
ഡേറഷെന്റ നാട്യകലാസമിതി വളെര േനട്ടങ്ങൾ
േനടിയിട്ടുണ്ടു്. വളെരയധികം കുറവുകൾ അവയ്ക്കു�
െണ്ടന്നിരുന്നാൽതെന്നയും, ഭാവിയിൽ േകരളീയനൃ�
ത്തകലയ്ക്കുണ്ടാവാൻ േപാകുന്ന പുേരാഗതിക്കു് ഒരു
വഴികാട്ടിയും അതിെന്റ ഒരു നാന്ദിയുമായിരുന്നു ആ
പരിശ്രമെമന്നു കലാരസികന്മാർ നിശ്ചയമായും
സമ്മതിക്കുകതെന്ന െചയ്യും.

പേക്ഷ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സംഘം ഇന്നു നി�
ലവിലില്ല. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിസംഘടനയ്ക്കു് ഇതുേപാ�
െലാരു പ്രസ്ഥാനെത്ത നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു േപാ�
കുവാനുള്ള കഴിവുമില്ല. േബാംെബയിലും ബംഗാ�
ളിലും ആന്ധ്രാേദശത്തും ഇതു നടത്തുന്നതു് ‘പീപ്പിൾ�
സ് തിേയറ്റർ’ പ്രസ്ഥാനമാണു്. േകരളത്തിനും അങ്ങ�
െനെയാന്നുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ
പ്രധാനവിഷമം കുറഞ്ഞുകിട്ടുമായിരുന്നു. േകരള�
ത്തിൽ മെറ്റവിെടയുള്ളതിൽ കൂടുതലായി കലാവാ�
സനയുണ്ടു്; നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്കു് അതു രസിക്കു�
വാനുള്ള കഴിവുണ്ടു്; ആഗ്രഹമുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു വിഭാ�
ഗെത്തയും ഒരുമിച്ചുെകാണ്ടുവരികമാത്രേമ േവണ്ടു
ശരിയായ പുേരാഗതിക്കു്.

ചിേത്രാദയം, 1946 ഏപ്രിൽ.
സി.െജ. വിചാരവും വീക്ഷണവും 1985.
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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.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ
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യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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