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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരെഞ്ഞടു�
ക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാത്ര�
മല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ’സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കിലും,
ഈ േലഖനങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും കാണാറുള്ള ലിം�
ഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗങ്ങൾ, നിർ�
േദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ, ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, അവ അേതേപാെല തിരുത്താെത പ്രസിദ്ധീക�
രിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു് എഴുത്തുകാരും
സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല കാലതാമസം മറച്ചു െവയ്ക്ക�
ണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ ഇെതല്ലാം കാണുന്നു�
ണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.



ഭാഷയിെലഇബ്സൻ
പ്രസ്ഥാനം

എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള

േമാളിേയയുെട വികൃ�
തമായ അനുകരണ�
ങ്ങളിൽനിന്നു് ഇബ്സ�
നിേലക്കു ദൂരം കുറച്ചധി�
കമുണ്ടു്. എങ്കിലും ആ
വഴിെയല്ലാം ഒരു ചുരു�
ങ്ങിയ കാലംെകാണ്ടു്
എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള നട�
ന്നുതീർത്തു എന്നു പറ�
യാം. മലയാളത്തിൽ
നാടകത്തിെന്റ രൂപ�

മുള്ള ഒട്ടധികം കൃതികൾ ഉണ്ടായി. പേക്ഷ, അവ
അഭിനയത്തിനുതകുന്നവേയാ ഏെതങ്കിലും ഗൗര�
വപ്രശ്നെത്ത ഉൾെക്കാള്ളുന്നവേയാ ആയിരുന്നില്ല.
ഇവെയല്ലാം കണ്ടു് അതൃപ്തനായി ഭാഷാനാടകങ്ങളു�
േടയും പാശ്ചാത്യനാടകങ്ങളുേടയും നിലവാരങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികത്തുവാൻ േബാധപൂർവ്വം
െചയ്ത പരിശ്രമങ്ങളുെട പ്രതിഫലനമാണു് എൻ. കൃ�
ഷ്ണപിള്ളയുെട നാടകങ്ങൾ. അേദ്ദഹം ഇബ്സെന
മാതൃകയാക്കി അംഗീകരിച്ചതിനും പ്രേത്യകന്യായ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടു്. യുേറാപ്യൻ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിനുത�
െന്ന ആേരാഗ്യകരമായ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാ�
ക്കിയതു് ഇബ്സനാണു്. ബർനാഡ് ഷാ േപാലും
തനിക്കു് ഇബ്സേനാടുള്ള കടപ്പാടിെന എടുത്തുപ�
റയുന്നുണ്ടു്. ഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും ഇബ്സൻ മൗ�
ലീകമായ വ്യതിയാനങ്ങളവതരിപ്പിച്ചു. രൂപത്തിൽ,
അേദ്ദഹം പരമ്പരാഗതമായ സാേങ്കതികനിയമങ്ങ�
െള നിരാകരിച്ചു് ഒരു പുതിയ സരണി െവട്ടിത്തുറന്നു.
നാടകീയെമന്നു കരുതെപ്പട്ടിരുന്ന പലതും അേദ്ദ�
ഹം ഉേപക്ഷിച്ചു; അവ യഥാർത്ഥെമന്നു കണ്ടു് അവ
യഥാർത്ഥമാെണന്ന ന്യായത്തിേന്മൽ അതുവെര
നാടകത്തിൽനിന്നു് ഒഴിച്ചുനിർത്തിയിരുന്ന പലതും
ഇബ്സൻ രംഗത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരികയും െച�
യ്തു. ഈ മാറ്റങ്ങൾെക്കല്ലാം ഒരുനിയമേമ ഉണ്ടായി�
രുന്നുള്ളൂ—കഥാവസ്തുവിെന ഏറ്റവും ഫലവത്തായ�
രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതു്. കഥാവസ്തുവാക�
െട്ട അടിസ്ഥാനപരമായി മാറുകയും െചയ്തു. അഭിന�
യിച്ചു രസിക്കുക എന്ന ഉേദ്ദശ്യം മാത്രേമ സാധാര�
ണനാടകങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇബ്സൻ ചി�
ന്തിപ്പിക്കുവാൻേവണ്ടി നാടകങ്ങൾ എഴുതി. പ്രശ്ന�
ങ്ങളും ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമായി നാടക�
ത്തിെന്റ കാതൽ. മനുഷ്യെന്റ മാനസികവും സാമൂ�
ഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നാടകീയ പ്രതിപാദ്യത്തിനു
സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടു. േസാേദ്ദശ്യമായ സാഹിത്യത്തി�
െന്റ ഒരു വിശിഷ്ടവിജയമായിരുന്നു ഇതു്. ഇത്തരം
നാടകങ്ങൾ കാണികൾക്കു രസിക്കുകയിെല്ലന്നും
ധരിേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉത്സവം കണ്ടു രസിക്കു�
കെയന്നതുേപാെലയുള്ള രസം അതിൽനിന്നുണ്ടാ�
യിെല്ലന്നുവരാം. പേക്ഷ, രംഗത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പ�
ടുന്ന സംഭവഗതികൾ ജനസാമാന്യത്തിൽ ഭൂരിപ�
ക്ഷത്തിെന്റയും അനുഭവങ്ങേളാടു സാദൃശ്യമുള്ളവ�
യാകയാൽ േപ്രക്ഷകർ അവ മനസ്സിലാക്കുകയും
അവേയാെടാത്തു ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുെമന്നുറപ്പു�
ണ്ടു്. സാമൂഹ്യജീവിതം െപാതുെവ തകർന്നുവീഴുന്ന
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ തകർച്ചെയ ശാസ്ത്രീയമാ�
യി അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഇതിവൃത്തങ്ങൾ സ്വാഗതം െച�
യ്യെപ്പടുകയും െചയ്യും. ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു ഉപകരി�
ക്കുക എന്നതുമാത്രേമ സാേങ്കതികരീതികൾ പരി�
ഷ്ക്കരിക്കുന്നതിെന സംബന്ധിച്ചു് ഒരു തത്ത്വമായി�
ട്ടംഗീകരിക്കാവൂ ഇബ്സൻ തെന്റ ചുറ്റുപാടും കണ്ട
അന്തരീക്ഷത്തിെന്റ ഒരു ഛായയാണു് എൻ. കൃഷ്ണ�
പിള്ളയ്ക്കും അനുഭവെപ്പട്ടതു്. കലേയാടും സമുദായ�
േത്താടും ഇബ്സൻ െചയ്തതുതെന്ന കൃഷ്ണപിള്ളയും
െചയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു.

ഇബ്സൻ

ഭഗ്നവനം, കന്യക,
ബലാബലം എന്നിവ�
യാണു് കൃഷ്ണപിള്ളയു�
െട പ്രധാനെപ്പട്ട നാ�
ടകങ്ങൾ. ഇവയിൽ
ആദ്യേത്തതു് ഇബ്സ�
െന്റ സാേങ്കതിക മാർ�
ഗ്ഗെത്ത അനുകരിക്കു�
വാനും രണ്ടാമേത്ത�
തു് ഇബ്സെന അനു�
ഗമിച്ചു വിഷയം സ്വീ�
കരിക്കുവാനും െചയ്ത പരിശ്രമങ്ങളാെണന്നു ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ പറയുന്നുണ്ടു്. ഭഗ്നഭവനത്തിൽ അംഗീകൃത�
വിവാഹനടപടികെള മുഴുവേനാെട പിച്ചിച്ചീന്തുക�
യാണു്. െപാട്ടിെത്തറിക്കുവാൻ േപാകുന്ന ഒരഗ്നി�
പർവതംേപാെല വിധി ഭഗ്നഭവനത്തിനു മീെത കാ�
ത്തു നിൽക്കുകയാണു്. ഒരു വ്യക്തിേയയും ഒഴിച്ചുവി�
ടാെത ആ ഭവനെത്ത ഇരുളിലാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് വിധി
അതിെന്റ നാരകീയകർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കി�
ലും, ഈ ദുരന്തത്തിെലാന്നും വ്യക്തികൾക്കു യാ�
െതാരുത്തരവാദിത്വവുമില്ല എന്നു വാദിക്കുവാനും
നാടകകൃത്തു തയ്യാറായില്ല. കാമുകൻ ധനികനാ�
െണന്നു കണ്ടു മാറിക്കളയുന്ന യുവതി ത്യാഗത്തിനു്
ഒരു ബീഭത്സേവഷമണിയിക്കുകയാണു െചയ്യുന്ന�
തു്. അവളുെട അനുജത്തിയും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പതി�
ഭക്തി ആദർശേപ്രമത്തിലും അതിരുേവണെമന്നു
െതളിയിക്കുന്നതാണു്. ഭർത്താവിേനാടുള്ള േസ്ന�
ഹം ‘സതി’യിേലക്കു നയിച്ചാൽ അതു് അപകട�
മാണു്. ഭഗ്നഭവനത്തിെന്റ ഇതര പാത്രങ്ങളും ഇതു�
േപാെല ദുരന്തസൃഷ്ടിയിൽ വിധിെയ സഹായിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. സാേങ്കതികമായിട്ടുമാത്രം ഇബ്സെന അനു�
കരിക്കുവാൻ പുറെപ്പട്ട കൃഷ്ണപിള്ള െചെന്നത്തിയതു്
ഉള്ളടക്കത്തിലും ഇബ്സേന്റതുേപാെല ഉത്തമമായ
ഒരു നാടകത്തിലാണു്. ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇബ്സൻ
സമ്പ്രദായെത്ത അനുകരിച്ചു രചിച്ചതാണു് ‘കന്യക.’
സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േപരിൽ ഈ നാടകം ഒരു
പിന്തിരിപ്പൻ കൃതിയായി ഗണിക്കുന്നവരുണ്ടു്. ഇന്നു
സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം പല ശതാ�
ബ്ദങ്ങളിെല സമരംെകാണ്ടു ലഭിച്ചതാെണന്നും സാ�
മ്പത്തികപ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്ത്രീ വി�
വാഹത്തിനാഗ്രഹിക്കൂ എന്ന പ്രസ്താവന പിന്തിരി�
പ്പനാെണന്നും അവർ കരുതുന്നു. പല വിവാഹങ്ങ�
ളും സാമ്പത്തികപരിഗണനകൾക്കുേവണ്ടിയാണു്
നടക്കുന്നെതന്ന വാസ്തവം വിസ്മരിക്കാെതതെന്ന
പറയുവാൻ കഴിയും. വിവാഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക�
പരിഗണനയ്ക്കപ്പുറം ഒന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു് പ്രേത്യകിച്ചും
സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കെപ്പട്ട ഒരു വ്യ�
ക്തിക്കു തീർച്ചയായും ൈലംഗികാസക്തി പ്രാധാ�
ന്യമാർജ്ജിക്കും. ഈ പരമാർത്ഥം ആരും നിേഷ�
ധിക്കുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ൈവവാഹികജീവിതം
ഒരു സ്ത്രീയുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് ഹാനികരമാകണ�
െമന്നുമില്ല. ഏതായാലും വിവാഹംെചയ്യാൻ സൗ�
കര്യം ലഭിക്കാെത ഊറിക്കഴിയുന്ന പല ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥകളും അനുഭവിക്കുന്ന വീർപ്പുമുട്ടൽ ചിത്രീകരിക്കു�
വാൻ നാടകകർത്താവിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നാടക�
ത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ കന്യക സ്വന്തം ഭൃത്യെന
വിവാഹംെചയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതു് യാഥാർത്ഥ്യ�
മാേണാ എന്നു സംശയിേക്കണ്ടതാണു്. അത്തരം
ധീരത സ്വാഗതാർഹമാണു്. പേക്ഷ, അതു സംഭവി�
ക്കാൻവിഷമമാണു്. രഹസ്യേവഴ്ചയാണു കൂടുതൽ
സ്വാഭാവികം—ആചാരവിരുദ്ധെമങ്കിലും.

വിശ്വവ്യാപിയായ ഒരു പ്രശ്നെത്തയാണു് ‘ബിലാ�
ബല’ത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അമ്മായിയ�
മ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യമാണു് ഇതിവൃ�
ത്തം. മെറ്റാരു വീക്ഷണേകാണത്തൽനിന്നു് അതി�
െന അമ്മായിയമ്മേപ്പാെരന്നും വിളിക്കാം. േകവ�
ലം ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല ഈ
പ്രശ്നത്തിനുള്ളതു്. സാമുദായികജീവിതത്തിെന്റ
ഇന്നെത്ത അടിസ്ഥാനമായ കുടുംബജീവിതെത്ത
ആെക ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഈ പ്രശ് നം. ദമ്പ�
തികൾ വിവാഹേത്താടുകൂടി പ്രേത്യകം വീട്ടിൽ
താമസം തുടങ്ങുന്ന പതിവില്ലാത്ത േകരളത്തിൽ
ഈ പ്രശ്നത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം വളെരയധികമാണു്.
അമ്മായിയമ്മേപ്പാരിെനപ്പറ്റി രണ്ടഭിപ്രായഗതിക�
ളുണ്ടു്. ജീവിതശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി രണ്ടു ഭിന്നതത്ത്വങ്ങ�
ളുള്ളതിെന്റ പ്രതിഫലനമാണു് ഈ ആശയൈവരു�
ദ്ധ്യം. ജീവരാശിയുെട അടിസ്ഥാനേപ്രരണ ൈലം�
ഗികമാണു്. അഥവാ സന്തത്യുല്പാദനാസക്തിയാ�
ണു്. ജീവികൾ െചയ്യുന്നെതല്ലാം സ്വവർഗ്ഗെത്ത നി�
ലനിറുത്തുവാൻേവണ്ടിമാത്രമാണു്. ഇതാണു് ഒരു
സിദ്ധാന്തം. രണ്ടാമെതാരുവിധം ചിന്തകന്മാരുെട
അഭിപ്രായം ആത്മരക്ഷയാണു ജീവികളുെട പ്രഥ�
മലക്ഷ്യം. അതിനുേവണ്ടി അവർ ഭക്ഷണം േതടുക�
യും ശത്രുക്കേളാടു പടെവട്ടുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ
മനഃസ്ഥിതിയുെട ഏറ്റവും ശക്തിേയറിയ പ്രകട�
നമാണു് അധികാരപ്രമത്തത. ആദ്യെത്ത വിഭാ�
ഗത്തിൽെപ്പട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു് രണ്ടു
സ്ത്രീകൾ ഒരുപുരുഷെന ൈകവശെപ്പടുത്താൻേവ�
ണ്ടി െചയ്യുന്ന സമരമാണു് അമ്മായിയമ്മേപ്പാെര�
ന്നാണു്.

ഈഡിപ്പസ് േകാംപ്ലക്സ് എന്ന വിചിത്രഭാവെത്ത
അവരുെട വാദത്തിനു താങ്ങായി അവർ ഉന്നയി�
ക്കുന്നുമുണ്ടു്. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും സ്വന്തം പുരു�
ഷപ്രജകേളാടു് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാമവികാരമു�
െണ്ടന്നാണു് അവരുെട മതം. ശരീരശാസ്ത്രപ്രകാരം
ഇതിൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമിെല്ലന്നു െതളി�
യിക്കുവാൻ അവർ േകാഴി, കന്നുകാലി മുതലായ
തിര്യക്കുകളുെട ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള മാതൃപുത്ര സം�
േഭാഗേത്തയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഈ തത്ത്വ�
മനുസരിച്ചു മാതാവിനു് സ്വപുത്രേനാടുള്ള കാമാ�
സക്തി പുത്രെന്റ വിവാഹാവസരത്തിൽ ആളിക്ക�
ത്തും. തെന്റ പുത്രനുമായി ൈലംഗികബന്ധത്തിനു
പ്രേത്യക അവകാശം സിദ്ധിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുെട സാ�
ന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാതാവു് മത്സരം തുടങ്ങുന്നുവേത്ര.
ഇതു് പുത്രേനാടു കൂടുതൽ താല്പര്യമായിട്ടും മരുമക�
േളാടു് േദ്രാഹബുദ്ധിയായിട്ടും പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പടും.
ദമ്പതികെള അകറ്റുന്നതിനു് ഉതകുന്ന എല്ലാ മാർഗ്ഗ�
ങ്ങളും അവർ സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യും. മേറ്റക്കൂട്ടരു�
െട അഭിപ്രായം അധികാരപ്രമത്തതയാണു് അമ്മാ�
യിയമ്മേപ്പാരിനുള്ള കാരണെമന്നാണു്. തികച്ചും
അടിമെയേപ്പാെല െപരുമാറുന്ന യുവതികെളേപ്പാ�
ലും അമ്മായിയമ്മമാർ േദ്രാഹിക്കുന്നതിെന ഈ
തത്ത്വമനുസരിച്ചു വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാ�
െണങ്കിലും െകാല്ലും െകാലയും നടത്താനുള്ള ശ്രമം
മനുഷ്യെന്റ ജന്മമവാസനയാെണന്നു സമ്മതിേച്ചതീ�
രൂ. കൃഷ്ണപ്പിള്ള രണ്ടാമെത്ത അഭിപ്രായേത്താടാണു്
കൂടുതൽ േയാജിക്കുന്നതു്. ലക്ഷ്മിയമ്മ തെന്റ അധി�
കാരെത്തപ്പറ്റി വീരവാദം മുഴക്കിെക്കാണ്ടാണു് നാ�
ടകം ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന. അനന്തരരംഗങ്ങളി�
ലും—“ഞാനിവിെടയുള്ളേപ്പാൾ ഇെതാന്നും നടക്കു�
കയില്ല” എന്ന ഭാവമാണു് കാണുന്നതു്. ഭർത്താവി�
െന ഭരിച്ചു വശമാക്കിയ അധികാരപ്രമത്തത പ്രകൃ�
ത്യാ ഉള്ള ഭരണാസക്തിേയാടുകൂടിേയാജിച്ചു് ലക്ഷ�
മിയമ്മെയ സ്വാധീനെപ്പടുത്തുന്ന, പുത്രെന ൈക�
വശെപ്പടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്ന പുതുെപണ്ണിേനാടു്
അവർ സമരം പ്രഖ്യാപനംെചയ്യുന്നു. ആ അമ്മയു�
െട ആവനാഴിയിലുള്ള പ്രധാന ആയുധം അവരുെട
അച്ഛൻ മരിച്ചതിൽപ്പിെന്ന കുട്ടികെള വളർത്താൻ
അവർ വളെര പ്രയത്നിച്ചു എന്നതാണു്. ഈ അവ�
കാശവാദം അത്രയ്ക്കു് അർത്ഥശുന്യവുമല്ല. അവരതു
പറയുന്നതിൽ വളെര ആത്മാർത്ഥതയുമുണ്ടു്. അതി�
െന്റകൂെട സ്വാർത്ഥത കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നതു് സ്ത്രീസ്വഭാ�
വത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകതയാെണന്നു ഗണിച്ചാൽ�
മതി. ഇത്തരം ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്മിയമ്മയുെടയും
പങ്കജത്തിെന്റയും െപരുമാറ്റത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.
പങ്കജം ഭർത്താവിേനാടുയാത്ര പറയുേമ്പാഴെത്ത
വിശദീകരണം അതിനുദാഹരണമാണു്. ഇത്രയും
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഒന്നാമെത്ത സിദ്ധാന്തം കൃഷ്ണപി�
ള്ളപൂർണ്ണമായി പരിത്യജിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു െതളിയുന്നി�
ല്ല. േശഖരൻ “ചുമരിൽ തുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്ര�
ത്തിനു ജീവൻ ഉണ്ടായതുേപാെല” ഇരിക്കുന്നു. േശ�
ഖരെന്റ അച്ഛൻ വളെര പണ്ടുതെന്ന മരിച്ചതാെണ�
ന്നുപറയുന്നു. അതു് അഭിനയസൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി
നാടകകൃത്തുെചയ്ത ഒരു കടുംൈക അല്ല. വാർദ്ധ�
ക്യത്തിനു മുമ്പുതെന്ന വിധവകളായിത്തീരുന്ന സ്ത്രീ�
കൾ ഈഡിപ്പസ് േകാംപ്ലസിസിനു് അടിമകളായി�
ത്തീരാൻ എളുപ്പമുെണ്ടന്നാണു് മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
പറയുന്നതു്. വിധവകളാണു് കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായി
അമ്മായിയമ്മേപ്പാരുണ്ടാക്കുന്നെതന്നും അവർ പറ�
യുന്നു. ൈലംഗികാസക്തി കൃത്രിമമായി ഒതുക്കിെവ�
ച്ചാൽ അതു് ഒരുവക ഞരമ്പുേരാഗമായിത്തിരും.
ഈ േരാഗം ബാധിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള
ൈലംഗികാനുഭവങ്ങെള െവറുത്തുതുടങ്ങും. സ്വയം
േവദനിപ്പിക്കുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അന്യെന േവദ�
നിപ്പിക്കുകേയാ െചയ്യുക ഇത്തരം േരാഗികളുെട
പതിവാണു്. േസഡിസത്തിെന്റ ഒരു വകേഭദമാണു്
അമ്മായിയമ്മേപ്പാെരന്നും വന്നുകൂടായ്കയില്ല. ഒേര
വികാരത്തിെന്റ കാര്യത്തിലെല്ലങ്കിൽ അമ്മായിയ�
മ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ മത്സരത്തിനു് സ്ഥാനേമ
ഇെല്ലന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടു്. േകരളത്തിൽത�
െന്ന ഒരു സമുദായത്തിെലങ്കിലും ചില അമ്മായിയ�
മ്മമാർ പുത്രൻ ഭാര്യെയ സമീപിക്കാതിരിക്കുവാൻ�
േവണ്ടി മരുമകെള സ്വന്തം കിടക്കയിൽ കിടത്താ�
റുെണ്ടന്നുള്ളതു് ഒരു പരമാർത്ഥം ആണു്. ലക്ഷ്മിയ�
മ്മയുെട െപരുമാറ്റത്തിൽ അല്പം ൈലംഗികത്വം
പറ്റിനിന്നാൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനില്ല.

പങ്കജം പരാജിതയായി വീടുവിടുകയാണു െചയു�
ന്നതു്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ സാധാരണയായി
സംഭവിക്കാറുമുണ്ടു്. എങ്കിലും. അതു പൂർണ്ണമായി
സ്വാഭാവികമാെണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അമ്മമാർക്കു
പ്രേത്യക അധികാരങ്ങെളല്ലാമുണ്ടു്; സമ്മതിക്കാം.
പേക്ഷ, ഭാര്യയ്ക്കും ചില ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടു്. തലയ�
ണമന്ത്രെത്ത തടുത്തുനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഭർത്താ�
ക്കന്മാർ ചുരുക്കമാണു്. എങ്കിലും. പങ്കജത്തിെന്റ
പരാജയം സാമൂഹ്യവിമർശനം എന്ന ലക്ഷ്യം കു�
േറക്കൂടി വിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സഹാ�
യിക്കുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു മൂന്നുദശവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പു്
മറിയാമ്മനാടകം സമ്പാദിച്ച വിജയമാണു് ബലാ�
ബലവും ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു പുറെമ മറ്റു ചിലരും ഇബ്സൻ പ്ര�
സ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപ്രതങ്ങളും, മു�
ല്ലയ്ക്കൽ ഭവനവും, കാട്ടുതാറാവും, ജനേദ്രാഹിയും മല�
യാളത്തിെലത്തിയിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യനാടകപ്രസ്ഥാ�
നെത്തപ്പറ്റി അറിയണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു്
ഈ പരിഭാഷകളും അനുകരണങ്ങളും സഹായകര�
മാണു്. കാലക്രമത്തിൽ അഭിപ്രായനാടകങ്ങളും പ്ര�
ശ്നനാടകങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുെമന്നു വിശ്വസിക്കാൻ
മാത്രം ഭാഷയിെല ഇബ്സൻ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നി�
ട്ടുണ്ടു്.

□
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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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