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‘ചത്തും െകാന്നും…’
എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ട്രാജഡിയല്ല. ‘ട്രാജഡി’ക്കു നാട
കശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രേത്യകമായ ഒരർത്ഥമുണ്ടു്. െവറും
നിർഭാഗ്യം നാടകവസ്തുവായിക്കൂെടന്നില്ല. പേക്ഷ,
ഒരുനല്ല ദുരന്തനാടകത്തിനു ൈലലയുേടേയാ ജു
ലിയറ്റിേന്റേയാ നിർഭാഗ്യം മതിയാവുകയില്ല. ഇടി
െവേട്ടറ്റു മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചുേപായ അനാഥ
ക്കുട്ടികൾ കഷ്ടതയുെട ദൃശ്യരൂപങ്ങളാണു്. പേക്ഷ,
അക്കഥ നാടകീയമല്ല. പാശ്ചാത്യ നാടകാദർശപ്ര
കാരം (ദുരന്തനാടകെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
പൗരസ്ത്യാദർശെത്ത അവഗണിക്കുന്നതിൽ െതറ്റി
െല്ലന്നു േതാന്നുന്നു) ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കു് ആ
ദുരിതം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്ക
ണം. എങ്കിൽ മാത്രേമ, നാടകത്തിനാവശ്യമായ
സംഘട്ടനമുണ്ടാവാൻ വഴിെതളിയു. ൈലലയും ജു
ലിയറ്റും നിർദ്ദയമായ വിധിയുെട മുമ്പിൽ തകർന്നു
വീഴുകയാണു െചയ്യുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു നാടകെമ
ന്ന നിലയ്ക്കു ‘ൈലലാ മജ്നുവും’ ‘േറാമിേയാ ജൂലി
യറ്റും’ തരംതാഴുന്നു. േനേരമറിച്ചു ലീയറും, ഹാംെല
റ്റും, മാൿബത്തും സ്വയം വിന വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നവരാ
ണു്. വിധിക്കു് അവിെട സ്ഥാനമിെല്ലന്നല്ല. പേക്ഷ,
െചയ്തെതറ്റുമായി യാെതാരു െപാരുത്തവുമില്ലാത്ത
ഭയങ്കരദുർവിധിയാണവരുെടേമൽ പതിക്കുന്നെത
ങ്കിൽ അതു കഷ്ടമാണേല്ലാ. ശിക്ഷതെന്നേയാ ദുർ
വിധി മാത്രേമാ േപാരാ ട്രാജഡിക്കു്. നായകനും
അന്യരുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനേത്തക്കാൾ പ്രാധാ
ന്യം നായകെന്റ ആത്മാവിൽത്തെന്നയുള്ള സംഘ
ട്ടനത്തിനാണു്. മാൿബത്ത് പ്രഭ്വി ദുഷ്ടസ്ത്രീയാണു്.
പേക്ഷ, അവരുെട ആത്മാവിൽ േകാളിളക്കെമാ
ന്നുമില്ല. ലക്ഷ്യം പരാജയെപ്പെട്ടന്നു കാണുേമ്പാൾ
അവർ െവറുേത അങ്ങു ചത്തുകളയുന്നു. അങ്ങെന
ട്രാജഡിയിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടുന്നു. അവരുെട മര
ണം േപ്രക്ഷകരിൽ വലിയ േവദനയുണ്ടാക്കുന്നില്ല.
േനേരമറിച്ചു്, മരിക്കാതിരിക്കുന്ന മാൿബത്തിെന്റ
സ്ഥിതിയാണു് കഷ്ടം. പ്രഭ്വി മരിച്ചു രാജാവാകണെമ
ന്ന ആശയും തകർന്നു. െചയ്ത പാതകം അങ്ങാടി
പ്പാട്ടായിത്തീർന്നു. ഈ നിലയിൽ മരിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞിരുെന്നങ്കിലെതാരാശ്വാസമാകുമായിരുന്നു.
പേക്ഷ, അത്തരെമാരു ഭീരുത്വംെകാണ്ടു രക്ഷെപ്പ
ടാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിമാനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല.
തനിക്കാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവുംേപറി, തനി
ക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സമരവും നടത്തി, ആത്മാവിൽ
ഉമിത്തീയുമായി കഴിയുന്ന ആ ജീവിതം ആയിരം
മരണങ്ങേളക്കാൾ കഷ്ടമാണു്. ഭ്രാന്തമായ ലീയ
റും, അസ്ഥിരചിത്തനായ ഹാംെലറ്റും ഇതുേപാെല
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരാണു്. ഭാര്യയും പുത്രനും മരി
ച്ച, ഭാഗിേനയിയുെട ഘാതകനായി, ജനങ്ങളാൽ
െവറുക്കെപ്പട്ടും േദവകളാൽ ശപിക്കെപ്പട്ടും, മരിക്കാ
െത ജീവിക്കുന്ന ക്രിേയാൺ രാജാവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
െപടും. ഈ വംശപാരമ്പര്യമവകാശെപ്പടുന്ന ഒരു
മലയാളിയാണു് ‘നീ മനുഷ്യെന െകാല്ലരുതു് ’ എന്ന
നാടകത്തിെല അധികാരി. ഇവിെടെയല്ലാം ഒരു
കാര്യമാണു് മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നതു്. മരണേത്തക്കാൾ ഭീ
കരമായ ചിലെതാെക്ക േലാകത്തിലുെണ്ടന്നതു്.
മരണം ഒരവസാനമായിട്ടാണു് സാധാരണ കണ
ക്കാക്കെപ്പടാറുള്ളതു്, സുഖത്തിെന്റെയന്നതുേപാ
െല ദുഃഖത്തിെന്റയും. മിക്കവാറും അങ്ങെനയാണു
താനും. എങ്കിലും, ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ
ധാരണെയ അപഹസിച്ചുെകാണ്ടും, തുടർന്നുള്ള ദു
രിതങ്ങളുെടെയല്ലാം ഉറവിടമായി മരണം പ്രത്യക്ഷ
െപ്പടാറുണ്ടു്. സ്വന്തം ജീവേനക്കാൾ വിലമതിക്കുന്ന
ആദർശങ്ങേളാ, അഭിമാനേമാ, വിശ്വാസേമാ മേറ്റാ
തകർന്നുേപാവുകയും, അങ്ങെന ജീവിതം ശൂന്യ
വും നിരർത്ഥകവുമായിത്തീരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
മരണം ഒരാശ്വാസമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങെനയു
ള്ള ഒരിതിവൃത്തമാണു് ദുരന്തനാടകത്തിനു േയാജി
ച്ചതു്.
മുമ്പുപറഞ്ഞ അധികാരി ആെരയും െകാല്ലുന്നില്ല.
അേദ്ദഹം െകാല്ലെപ്പടുന്നുമില്ല. പുത്രെന്റ മരണം ധീ
രമായി സഹിക്കാനുള്ള മനഃകരുത്തും അേദ്ദഹത്തി
നുണ്ടു്. പേക്ഷ, സംഭവഗതികൾ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു
െകാലപാതകിേയക്കാൾ നികൃഷ്ടനാക്കിത്തീർക്കു
ന്നു. പുത്രെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി േഖദിേക്കണ്ടിടത്തു്
അേദ്ദഹം അതിൽ െവള്ളയടിക്കുന്നു. രണ്ടാമേനയും
അേദ്ദഹം ചതിക്കുഴിയിേലക്കു തള്ളിവിടുന്നു. ഇെത
ല്ലാം െചയ്തുകഴിഞ്ഞു്, തെന്റ െപാങ്ങച്ചത്തിെന്റ െപാ
ള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കി, ഇതികർത്തവ്യതാമൂഢനാ
യി നില്ക്കുന്ന ആ ദയനീയപാത്രം തികഞ്ഞ ഒരു ദുര
ന്തനായകൻതെന്ന.
േമല്പറഞ്ഞ നാടകം ഒരു ഏകപാത്രനാടകമാണു്.
ഇതരപാത്രങ്ങൾ അധികാരിെയ ശ്വാസം മുട്ടിക്കു
ന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പരമാണുക്കൾ
മാത്രം. പ്രശ്നം അധികാരിയുേടതാണു്; അധികാ
രിയുേടതു മാത്രം. ആ പാത്രത്തിെന്റ സ്വഭാവവിശ
കലനത്തിൽ നാടകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാട
കത്തിെന്റ വിജയത്തിനു് അധികാരിയുെട ചിത്രീ
കരണമാണു് മുേഖ്യാപാധി. മദിരാശിയിൽെവച്ചു്
ഈ നാടകം അരേങ്ങറിയേപ്പാൾ അധികാരിയായി
അഭിനയിച്ച ശ്രീ. ഗംഗാധരൻകർത്താവു് നന്നായി
ട്ടഭിനയിച്ചു. എങ്കിലും, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സദസ്യർ
ഒരു ഫലിതമേനാഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതു് അഭി
നയത്തിൽ പറ്റിയ എെന്തങ്കിലും പിശകുെകാണ്ടാ
േണാ, പാത്രത്തിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം േപ്രക്ഷ
കർക്കു മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാേണാ എന്നു തീർത്തു
പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്തുതെന്നയായിരുന്നാലും അധി
കാരിയുെട സ്വഭാവം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുക
െയന്നതു് അഭിനയത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും
അനുേപക്ഷണീയമാണു്.
അധികാരി പരിഹാസ്യപാത്രമല്ല, ദുരന്തനായകനാ
ണു്. ഒരുകണക്കിൽ ഇന്നെത്ത സമുദായത്തിെന്റ
ഒരു പ്രതീകം. എങ്ങെന?
യുദ്ധവിേരാധം പ്രഥമദർശനത്തിൽ വളെര എളു
പ്പമായിേത്താന്നുന്ന ഒരു വിഷയമാണു്. േബാംബു
വർഷം, ഭാരിച്ച നികുതി, േറഷൻ ഇങ്ങെന നിരവ
ധിയായ യുദ്ധെക്കടുതികെളപ്പറ്റി ഒരു പ്രബന്ധം
തയ്യാറാക്കാനാെണങ്കിൽ അതു സമാധാനത്തിനു
േവണ്ടി സമരംെചയ്യുന്നവർക്കും, സമാധാനംെകാ
ണ്ടു സമരംെചയ്യുന്നവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സാധി
ക്കും. പേക്ഷ, ഇെതാരു കലാവസ്തുവായിെട്ടടുക്കു
േമ്പാൾ പരാജയം വരാൻ എളുപ്പമാണു്. മനുഷ്യവർ
ഗ്ഗത്തിലിന്നും അവേശഷിക്കുന്ന കാട്ടാളത്തമുണ്ടു്.
അതിെന്റ മുമ്പിൽ യുദ്ധവിേരാധം ഒരുവക വങ്കത്ത
മായിേത്താന്നും. ‘വിേദശി’കേളാടും ‘ശത്രു’ക്കേളാടും
‘മർദ്ദകവർഗ്ഗ’േത്താടുെമല്ലാം യുദ്ധം െചയ്യുന്നതു നല്ല
താെണെന്നാരുപക്ഷം. യുദ്ധം നല്ലതുണ്ടു്, ചീത്തയു
മുണ്ടു്, ആവശ്യമായതും അനാവശ്യമായതും ഉണ്ടു്.
‘നാം’ േതാല്ക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങെളല്ലാം അനാശാസ്യമാ
ണു്. അവെയ്ക്കതിരായി സമാധാനപ്രസ്ഥാനം െകട്ടി
പ്പടുക്കണം. നാം ജയിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളാകെട്ട സൽ
കർമ്മങ്ങളാണു്. കൂട്ടെക്കാലയ്ക്കു പൂശുന്ന ഇത്തരം
നിറപ്പകിട്ടുകളാണു് തുടച്ചുകളേയണ്ടതു്. ഇക്കാര്യം
അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. വിശ്വസാഹി
ത്യത്തിൽ െകാലപാതകെത്ത അപഹസിക്കുന്ന
ഓേരാ കൃതിക്കും അതിെന പുകഴ്ത്തുന്ന പതിനായിരം
കൃതികൾ ഉണ്ടാകും. െസർവാന്റീസിെന്റ ധീരവീരശൂ
രപരാക്രമിയായ ക്വിേക്സാട്ടു കഴിഞ്ഞു് അധികമാരും
യുദ്ധത്തിെന്റ െറാമാന്റിക് പുറം െതാലി ഉരിഞ്ഞുക
ളയാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്കു കളിക്കാൻ
ൈകേത്താക്കു്, ഭിത്തിയിലലങ്കരിക്കാൻ ഖഡ്ഗം,
വായിക്കാൻ േസ്കാട്ടിെന്റ േനാവലുകൾ—ഇതാണു്
നമ്മുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ രത്നച്ചുരുക്കം. ഇന്നുള്ള
പതിവിതാണു്: സമരെമന്ന ആശയം വിശുദ്ധമായി
കണക്കാക്കുക, സമരത്തിെന്റ എണ്ണമറ്റ െകടുതിക
െളല്ലാം ഭടന്മാരുെട േമൽ വച്ചുെകട്ടുക. മനുഷ്യെന
െകാന്നു പുലർേത്തണ്ട ഏെതങ്കിലും മൂല്യം മനുഷ്യ
നുണ്ടാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നു ഗണിക്കുന്നവർ ആദ്യം െച
േയ്യണ്ടതു കാപാലികന്മാെര സംരക്ഷിക്കുകയാണു്.
അവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാദർശത്തിൽ വിശ്വ
സിക്കുന്നവരാണു്. അേതാെടാപ്പംതെന്ന നരബലി
നിറുത്താൻേവണ്ടി ആെസ്തക്കുവംശെത്ത മുഴുവനും
കൂട്ടെക്കാല നടത്തിയ േകാർട്ടസ്സിെന നീതീകരിക്ക
യും േവണം. ഇത്തരം തലതിരിഞ്ഞ കാട്ടാളത്തത്തി
െന്റ ഫലമാണു് ചത്തും െകാന്നും പിടിച്ചടക്കാനുള്ള
ആഹ്വാനം. ഇന്നു സമരംപാടിെല്ലന്നു പറയുന്നവൻ
ക്വിേക്സാട്ടായി അപഹസിക്കെപ്പടും. അത്രയ്ക്കുണ്ടു്
ഖഡ്ഗാരാധനയുെട ശക്തി, ചത്തും െകാന്നും പി
ടിച്ചടക്കുകെയന്നതു് ഒരു െവറും ൈസനികനിർേദ്ദ
ശമല്ല, ഒരു മതമാണു്. വാളിനും പരിചയ്ക്കും പകരം
ചട്ടുകവും േദാശക്കല്ലും മാത്രമായിത്തീർന്നു് ഇക്കാ
ലത്തും പഴശ്ശിരാജാവിെന്റ ആത്മഹത്യേയാർത്തു
െഞളിയുന്നവരാണു് നാം. ആ േരാഗം െപാട്ടിെയാ
ഴുകുന്ന വ്രണങ്ങളാണു് നമ്മുെട വർഗ്ഗീയലഹളകളും,
‘കീശയിെല വിപ്ലവങ്ങൾ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ലഹള
കളും. ഇതിെനല്ലാം ഒഴികഴിവുകളും നീതീകരണങ്ങ
ളും കണ്ടുപിടിക്കുകെയന്നതു് അല്പം വാചാലതയുള്ള
വർക്കു് എളുപ്പമാണു്. േവണ്ടിവന്നാൽ ‘ധർമ്മേക്ഷ
േത്ര കുരുേക്ഷേത്ര’, “ശ്രീ ഭഗവാനുവാച…” പറയുന്ന
ഭാഷ എന്തായിരുന്നാലും ഇവർ െചയ്യുന്നതു് െകാല
യ്ക്കു കുരവയിടുകയാണു്.
അങ്ങെന ഗീതയും മാർക്സും, ക്വിേക്സാട്ടും െപരുമാളും
ആറ്റം േബാംബും ആസിഡ് ബൾബും എല്ലാംകൂടി
െകട്ടിമറിഞ്ഞ ഒരു നൂലാമാലയാണു് ഇന്നെത്ത
സാമൂഹ്യമനസ്സു്. നാം ൈഹഡ്രജൻ നിേരാധിക്ക
ണെമന്നു പറയുേമ്പാൾ, അതിനർത്ഥം അതു നമ്മു
െട രാജ്യത്തിടരുെതന്നു മാത്രമാണു്. ‘വിേദശ’ത്തു്
അതു പ്രേയാഗിക്കുന്നതിനു നാെമതിരല്ല. അവർ
‘െനാമ്മെട ശത്രുക്കളാ’ണേല്ലാ! ദീർഘകാലമായി
നിലനിന്നുവരുന്ന ഒരു െതറ്റിെന്റ മുമ്പിൽ ശരി മാ
പ്പുപറേയണ്ടിവരും. യാെതാരു സമരവും നീതീകരി
ക്കത്തക്കതല്ല എന്നു പറയുന്നവെന്റ അനുഭവവും
അതാണു്. പേക്ഷ, രാജാവു് നഗ്നനാണു് എന്നു പറ
യാനും ഒരു ബാലൻ േവണമേല്ലാ. ആ ഭാഗം താ
നറിയാെത അഭിനയിക്കുന്നയാളാണു് അധികാരി.
മനുഷ്യെന െകാല്ലുന്ന ഏർപ്പാടു്, ഏെതല്ലാം വിശദീ
കരണങ്ങൾെകാണ്ടു മൂടിെപ്പാതിഞ്ഞാലും, മനുേഷ്യാ
ചിതമല്ല എന്നാണു് അധികാരിയുെട അനുഭവം.
അനുഭവെമന്നു പറയാൻ കാര്യമുണ്ടു്. ഇതു തർക്കി
ച്ചു സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. മനുഷ്യർ
കാട്ടാളത്തത്തിൽ നിന്നുയരണെമന്നു ന്യായവാദം
െചയുണെമങ്കിൽ കാട്ടാളത്തം േമാശമാെണെന്നാ
രു േബാധം ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണമേല്ലാ. ആ േബാ
ധം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രേമയുണ്ടാകൂ. അധി
കാരിയുെട അനുഭവം നാടകം മുേഖന നമ്മിേലയ്ക്കു
പകരുന്നു. അധികാരിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിെന്റ
പഠനം ഒരു കണക്കിൽ നമ്മുെട മനസ്സിെന്റതെന്ന
ഒരു വിശകലനമായിരുേന്നക്കാം.
അധികാരി ഒരു ശുദ്ധനാണു്. അേദ്ദഹം ചില പഴ
ങ്കഥകളുെട െപാങ്ങച്ചം െകാണ്ടു ജീവിക്കുകയാണു്.
വലിയമ്മാവെന്റ േതാക്കു് അേദ്ദഹം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
മാനിച്ചവിക്രമന്മാർ ഒരു മാറാത്ത സ്വപ്നവുമാണു്.
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും അേദ്ദഹം രക്തം കണ്ടിട്ടി
ല്ല. മൂത്തപുത്രെന അേദ്ദഹം വീരസ്വർഗ്ഗത്തിനു പറ
ഞ്ഞയച്ചു. ഇളയവെന രക്ഷിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നു
േമാഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവെനയും യുദ്ധത്തിനയക്കു
ന്നതു്. ആെരങ്കിലും ‘തടിതപ്പി’ എന്നു വിളിച്ചാേലാ
എന്നാണു് ഭയം. ഇത്തരം ഭീരുത്വംെകാണ്ടു െകാ
ലപാതകികളായിത്തീർന്നവരുണ്ടു്. ഒരുതരത്തിൽ
അധികാരിയും അങ്ങെനതെന്ന.‘ഒരു േയാഗം കല
ക്കി’യുെട േചാദ്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നല്ലവനായ ആ
മനുഷ്യൻ ചൂളിേപ്പായി. മകെന അേദ്ദഹം െകാല
ക്കുെകാടുക്കുന്നു ഒരു മിത്ഥ്യാഭിമാനത്തിനുേവണ്ടി
അേദ്ദഹം തറവാടു് മുടിക്കുകയാണു്. കൃഷി െവറും
താഴ്ന്ന െതാഴിലാെണന്ന കണ്ടുപിടുത്തം! അമ്മയുെട
പുത്രേസ്നഹേത്തക്കൂടി അേദ്ദഹത്തിനിടിച്ചുതാേഴ്ത്ത
ണ്ടതായി വരുന്നു. ഒരു മഠയത്തരെത്ത നീതികരി
ക്കാൻേവണ്ടി അേദ്ദഹം െചയ്തുകൂട്ടുന്ന െതറ്റുകൾക്കു
കണക്കില്ല. മാനിച്ചവിക്രമന്മാരുെട േപ്രതം അേദ്ദ
ഹെത്ത നരകത്തിേലക്കു വലിച്ചിഴക്കുകയാണു്.
അേദ്ദഹം െചയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങെളാന്നുമല്ല ട്രാജഡിക്കു
നിദാനം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശപ്തമായ ആദർശമാണു്
അേദ്ദഹെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നതു്. ശാന്തനായ അേദ്ദ
ഹം ക്ഷുഭിതനാകുന്ന രംഗങ്ങൾ േനാക്കൂ. പുത്രെന്റ
മരണേത്തക്കാളധികം അേദ്ദഹെത്ത േവദനിപ്പിക്കു
ന്നതു് അക്കാര്യം ഭാര്യയുെട മുമ്പിൽെവച്ചു സംസാരി
ക്കുന്നതാണു്. രണ്ടു പുത്രന്മാരുെടയും ജീവെനക്കാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു വില വീരസ്വർഗ്ഗെമന്ന ആശയത്തി
നാണു്. ആ വ്യാേമാഹം തകരുന്നതാണു് അധികാ
രിേക്കറ്റം ദുർവഹമായ ദുരന്തം. അവസാനമായി
മക്കെളെക്കാന്നു സ്വന്തപരാജയേബാധത്തിൽനി
ന്നു മുക്തിേനടാെമന്നു ധരിച്ച അേദ്ദഹത്തിനു പി
െന്നയും വരാനുണ്ടു് വിനകൾ. രണ്ടാമെത്ത പുത്ര
നും മരിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അതും സഹിക്കാമായിരുന്നു.
പേക്ഷ, വിജയശ്രീലാളിതനായി മടങ്ങിെയത്തിയ
ആ മുടന്തൻ ‘ൈടമൂർ’ അധികാരിയുെട മരണംവെര
അേദ്ദഹത്തിനുേനെര േകാക്രികാട്ടുന്ന ഒരു രൂപ
മാണു്. ആ ഒറ്റക്കാലനിൽ അധികാരിക്കുേപാലും
യാെതാരു വീരശ്രീയും ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അധികാരിയിൽ നാം കാണുന്നതു് അടിക്കടി വള
രുന്ന ഒരു സ്വഭാവെത്തയല്ല. അധികാരിയുെട വ്യ
ക്തിത്വം ഏതാണ്ടു് സ്ഥിരമായ ഒന്നാണു്. സംഭവ
ഗതികൾ അതിെന്റ ഓേരാ വശങ്ങളിൽ െവളിച്ചം
വീശുന്നു. അവസാനമായി അേദ്ദഹം പരാജയെപ്പട്ടു
തകർന്നു േപാവുന്നേതയുള്ളു. അേദ്ദഹം ഒരുറച്ച വി
ശ്വാസിയാണു്. ചില്ലറ പരാജയങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല. വളയാൻ കഴിയാത്ത ആ
ആദർശശാലിക്കു് ഒടിയാേന കഴിയൂ. പേക്ഷ, അനു
വാചകനിലുണ്ടാവുന്ന ഫലെമന്താണു് ? അധികാരി
േയാടു് അനുകമ്പയുണ്ടാകാെത വയ്യ. എങ്കിലും, കു
െറെയാെക്ക സ്വയംകൃതാനർത്ഥമാണു് എേന്ന നമു
ക്കു േതാന്നു. എെന്തന്നാൽ നാടകാവസാനമാകു
േമ്പാേഴക്കും അധികാരിയുെട ജീവിതദർശനത്തിൽ
നിന്നു നാം വളെര അകന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇന്നെത്ത േലാകത്തിൽ സമരപ്രധാനമായ ഒരു
ഇതിവൃത്തത്തിനു് ഒരു ഫ്യൂഡൽപാത്രം വന്നുകൂടുന്ന
തിെലന്തു മാത്രം ഔചിത്യമുണ്ട് ? നിർഭാഗ്യവശാൽ
അതാണു് നമ്മുെട ശാപം. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി
യുെട മാറ്റംെകാണ്ടു െതരുവുെതണ്ടികളായിത്തീർ
ന്ന കുലീനന്മാരാണു് നമ്മുെട രക്തസേന്ദശക്കാർ—
നമ്മുെട ക്വിേക്സാട്ടുമാർ. അവർക്കാണു് നിലവിലു
ള്ള വ്യവസ്ഥിതിേയാടു് അന്ധമായ െവറുപ്പും, കഴി
ഞ്ഞുേപായ കാലങ്ങെളപ്പറ്റി അന്ധമായ മതിപ്പും
കാണാറുള്ളതു്. ഒന്നും നടന്നിെല്ലങ്കിൽത്തെന്നയും
അവർക്കു മിശറു കടിച്ചു മരിക്കുന്നതുേപാെല പട
െവട്ടി മരിക്കുന്നതിലുമുണ്ടു് ഒരു സുഖം. ഇതു മലനാ
ട്ടിനു സ്വന്തമായിട്ടു വന്നുെപട്ട ഒരു െകടുതിയാണു്.
തകർന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ നിസ്സഹായമായ വാ
ലുകൾേക്ക ഇത്തരം കാട്ടാളത്തം ഫിേലാസഫിയാ
യിത്തീരുകയുള്ളൂ. ഇന്നെത്ത േലാകേത്താടു് കുെറ
െയങ്കിലും െപാരുത്തെപ്പട്ട മുതലാളിക്കും െതാഴിലാ
ളിക്കും ഇത്തരം വീരസാഹസികത്വെത്ത പുച്ഛമാ
ണു്. അവർക്കു് ഇത്തരം ‘മഹത്വ’ങ്ങെളാന്നും പറ
യാനില്ല. ഈ ബലഹീനതയുെട ഒരു വകേഭദമാണു്
വടേക്ക ഇൻഡ്യയിലും മറ്റും കണ്ടതു്. മുകില സാമ്രാ
ജ്യത്തിെന്റ മഹിമയ്ക്കും ൈഹന്ദവസംസ്കാരത്തിെന്റ
നിലനില്പിനും േവണ്ടി അവിെട എത്ര ധീരസമര
ങ്ങളാണു് നടന്നതു് ! അതിെല രണധീരന്മാെരപ്പറ്റി
ചരിത്രം ഒന്നും പറയാത്തെതന്തു കഷ്ടമാണു് ! എത്ര
േമ്ലച്ഛന്മാെരയും, കാഫറുമാെരയും ഉത്തമവിശ്വാസ
ത്തിനുേവണ്ടി അവർ െകാന്നു! എന്നിട്ടും, നമ്മുെട
ചരിത്രകാരന്മാർ അവെര മറക്കുകയാണു് ! മതാന്ധ
തയ്ക്കുേവണ്ടി കൂട്ടെക്കാലെചയ്യുന്നതു ശരിയെല്ലന്നു
ള്ള േബാധം നമ്മിലുണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുെണ്ടന്നു
സാരം. രാഷ്ട്രീയമായ െകാലപാതകങ്ങൾ നിഷി
ദ്ധമായിത്തീരാത്തതുെകാണ്ടാണു് ‘രക്തംെകാണ്ടു
ചരിത്രെമഴുതുകയും’ മറ്റും തുടർന്നു േപാരുന്നതു്. ഈ
രക്തത്തിെന്റ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു് മലയാളി മു
ക്തിേനടുന്ന കാലത്തു്, നമുക്കുള്ള പരാക്രമം മുഴുവൻ
കാട്ടിെല കരിമ്പാറയുെടേനെര തിരിയുന്ന കാലത്തു്,
മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീരും. ഇന്നു പട്ടാളത്തിൽ
േപ്പായി െവയിലത്തു കവാെത്തടുത്തു് േഗാതമ്പുതി
ന്നാൻ നമുക്കു മടിയില്ല. െവയിലത്തു കൃഷിെചയ്തു
െകാള്ളിക്കിഴങ്ങു തിന്നുന്നതു് അവമാനകരമാണു്.
ആശുപത്രിയിെല േഡാക്ടർ കള്ളെനയും യാചക
െനയും ശസ്ത്രക്രിയെചയ്യുേമ്പാൾ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചി
െല്ലങ്കിൽ നാം െപാറുക്കുകയില്ല. യുദ്ധക്കളത്തിൽ
ഭടന്മാർ െമഷിൻഗൺ പ്രവർത്തനം നടത്തുേമ്പാൾ
നാം ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്നു. എങ്കിലും, മനുഷ്യനി
ന്നും െവറും മൃഗമായിട്ടില്ല. ഒരു പട്ടാളക്കാരേനാടു
തെന്ന േചാദിക്കൂ. െവടിെവയ്ക്കുന്നതിേനാളം എളു
പ്പമാേണാ ബയണനറ്റുെകാണ്ടു കുത്തുന്നെതന്നു്.
നാം കാട്ടാളത്തെത്ത പിന്നിട്ടു വഴി വളെരയധികം
േപാന്നിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു്, ആനയ്ക്കു മദംെപാട്ടു
േമ്പാെല, അതു തിളച്ചുവരാറുെണ്ടന്നു മാത്രേമയുള്ളു.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മായാത്ത ഒരു ദർശന
മായി നമ്മുെട മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടെട്ട, ശുദ്ധനും
ധീരനുമായ ആ അധികാരി.
മാതൃഭൂമി 4 ജൂലായ് 1954.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
□

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.

