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‘കരുണ’യ്ക്കു മുമ്പും പിമ്പും

തീവ്രമായ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കുേശഷവും
മലയാളസംഗീതനാടകം നിലനിൽക്കുകയാണു്.
അതിെന്റ അധമാവസ്ഥയിൽത്തെന്ന നിലനിൽ�
ക്കുകയുമാണു്. ഗണ്യമായ സാമ്പത്തികവിജയം
അതിെന അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ വാസ്തവം മനു�
ഷ്യസ്വഭാവത്തിെന്റ ഒരു ൈവകൃതമാേണാ എന്നാ�
േലാചിേക്കണ്ടതാണു്. അേതാ, സംഗീതനാടകത്തി�
നു സ്വയം ഒരു കലാശാഖയായി നിലനിൽക്കാൻ
അവകാശമുെണ്ടന്നും. അതു മലയാളികെള കുേറ�
െയാെക്ക രസിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമുള്ളതാേണാ പര�
മാർത്ഥം? മലയാളസംഗീതനാടകെത്ത ഉദ്ധരിക്ക�
ണെമന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു് ഈ പ്രശ്നം ഒഴിച്ചു�
നിറുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒന്നാണു്.

മലയാള സംഗീതനാടകം ഒട്ടേനകം വിക്രിയകളു�
െട രംഗമാണു്. ആവർത്തനമാവശ്യമില്ലാത്ത രീ�
തിയിൽ അവ വിമർശിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടു സംഗീതനാടകം നശിക്കു�
കേയാ, നന്നാവുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല. അതു നന്നാവ�
ണെമങ്കിൽ അതിനുപറ്റിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർേദ്ദശി�
ക്കുകയാണു േവണ്ടതു്. ഗംഭീരമായ ഒരു ഖണ്ഡനം
എഴുതിത്തള്ളുക എന്നതു്, പ്രാേയാഗികനിർേദ്ദശ�
ങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതിലും എളുപ്പമാണു്. സാ�
ധാരണയായി വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നുംതെന്ന സംഗീ�
തനാടകെത്ത സഹായിക്കുന്നില്ല. സംഗീതനാടക�
െമന്ന കലാസരണിെയപ്പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനപര�
മായ ഒരു െതറ്റിദ്ധാരണയാണിതിനു കാരണം.

സംഗീതനാടകെത്തപ്പറ്റി സാധാരണയായി പറയു�
ന്ന വിമർശനമാണു് ഈ െതറ്റിെന െതളിയിക്കുന്ന�
തു്. സംഗീതനാടകത്തിൽ സംഗീതം അധികമായി�
േപ്പാകുന്നുെവന്നാണു് ഇന്നെത്ത പരാതി. പിെന്ന,
സംഗീതനാടകം എന്താണു െചേയ്യണ്ടതു്?

ഗദ്യനാടകവും, സംഗീതനാടകവും രണ്ടുകലാസര�
ണികളാെണന്നും രണ്ടിെന്റയും രൂപവും ലക്ഷ്യവും
ഭിന്നമാെണന്നുമുള്ളതാണു് പരമാർത്ഥം. ഗദ്യനാ�
ടകം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു രാഗ വിസ്താരം
നടത്തി ഹസ്തദാനം വാങ്ങിക്കുക എന്നതല്ല സംഗീ�
തനാടകത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. ഗദ്യനാടകത്തിൽ ഗദ്യം
ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല സംഗീതനാടകത്തിൽ
സംഗീതം പ്രേയാഗിക്കെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ, ഗദ്യനാ�
ടകത്തിൽ ഇതിവൃത്തത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും സം�
ഗീതനാടകത്തിൽ സംഗീതത്തിനു തെന്നയാണു്.
വിവിധരസമ്മിളിതമായ ഗാനങ്ങൾ േകാർത്തിണ�
ക്കിയ ഒരു സംഗീതസദസ്സുമാത്രമാണു് സംഗീതനാ�
ടകം. ഇതിവൃത്തം രംഗങ്ങെളല്ലാം േകാർത്തിടാനു�
ള്ള ഒരു ചരടുമാത്രമാണു്. ഗദ്യനാടകക്രമക്കാരുെട
വിമർശനങ്ങൾ സംഗീതനാടകക്കാർ ഗണ്യമാേക്ക�
ണ്ടതില്ല. ഇന്നെത്ത സംഗീതനാടകത്തിനുള്ള കു�
റവു് സംഗീതം അധികമായിേപ്പാകുന്നുെവന്നതല്ല;
കുറഞ്ഞുേപാകുന്നുെവന്നതാണു്. ഗദ്യമാണു് അതിരു�
കവിഞ്ഞുേപാകുന്നതു്. സംഗീതനാടകത്തിനു മാതൃ�
കയായി എടുേക്കണ്ടതു് പാശ്ചാത്യസംഗീതനാടക�
ങ്ങളാണു്. ഓെപ്പറ എന്നു പറയുന്ന ഈ നാടകങ്ങ�
ളിൽ സംഭാഷണംവളെര കുറേച്ചയുള്ളൂ. സംഗീതം
യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ ആശയാവിഷ്കക്കരണത്തി�
നു് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന മാർഗ്ഗമല്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടു്. അതു നാടകത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചുകൂടാ എന്നു
വാദിക്കുന്നതും അസംബന്ധമാണു്. അങ്ങെന യാ�
ന്ത്രികമായ പ്രതിഫലനമിെല്ലങ്കിൽ സൗന്ദര്യമിെല്ല�
ന്നുവന്നാൽ, കലേയ ഇെല്ലന്നാവും. പ്രേത്യകിച്ചും
സംഗീതനാടകത്തിനു്, സ്വാഭാവികതേയാടും റീയ�
ലിസേത്താടും ഏറ്റവും കുറച്ചു കടപ്പാേട ഉള്ളൂതാനും.
പരിപൂർണ്ണമായ സംഗീതമയമായ ഒരു രൂപത്തി�
േലക്കാണു് സംഗീതനാടകം ഉയേരണ്ടിയിരുന്നതു്.
പേക്ഷ, പ്രേത്യക ചരിത്രപരിതസ്ഥിതികൾ ഈ
ലക്ഷ്യെത്ത പരാജയെപ്പടുത്തുകയാണുണ്ടായതു്.

‘സദാരാമ’യാണേല്ലാ മലയാളത്തിെല പ്രഥമ സം�
ഗീതനാടകം. അതിെന്റ അച്ഛനുമമ്മയുെമല്ലാം തമി�
ഴ് സംഗീതനാടകമായിരുന്നു. തമിഴ് സംഗീതനാ�
ടകത്തിെന്റ വിജയമാണു് മലയാളസംഗീതനാട�
കത്തിന്നു പ്രേചാദനം നൽകിയതു്. ഈ വിജയ�
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം കഥാവസ്തുേവാ, സംഭാഷ�
ണേമാ, അഭിനയേമാ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു. പാണ്ടി�
ക്കാരന്നു് അതു രസിേച്ചക്കാെമങ്കിലും, േകാവിലെന്റ
കഥ ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം അപരിഷ്കൃതനായിരു�
ന്നില്ല മലയാളി. േകരളത്തിൽ േവലാമ്മാളുെടയും,
െചല്ലാമ്മാളുെടയും മാംസെക്കാഴുപ്പു് ഉത്തമ അഭിന�
യമായി െതറ്റിദ്ധരിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായില്ല. മലയാളി
തമിഴെന്റ നാടകം കാണാൻ പണം െകാടുത്തതു്
നല്ല പാട്ടുേകൾക്കണെമന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെടയാ�
യിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, തമിഴ് സംഗീതനാടകം
വിവിധ രസങ്ങൾക്കനുേയാജ്യമായ പശ്ചാത്തല�
േത്താടുകൂടിയ ഒരു പാട്ടുകേച്ചരിയായിരുന്നു. അവയ്ക്കു
നാടകരൂപം കിട്ടിയതിനു് കാരണമുണ്ടു്. ഒരു രാഗ�
ത്തിെന്റേയാ, ഗാനത്തിെന്റേയാ രസം പൂർണ്ണമായി
ആസ്വദിക്കുന്നതു് സാധാരണക്കാരൻ അല്പം വി�
ഷമമാണു്. എന്നാൽ. സേന്താഷേമാ സങ്കടേമാ
മേറ്റെതങ്കിലും വികാരേമാ നിറേഞ്ഞ ഒരു സന്ദർ�
ഭത്തിൽ അതു പാടിേക്കട്ടാൽ ആസ്വാദനം കുേറ�
ക്കൂടി സുഗമമാവും. ഈ ആശയം ശാസ്ത്രീയമായി
വിശകലനം െചയ്തല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിെല നാടക�
കർത്താക്കളും നടന്മാരും പ്രവർത്തിച്ചതു്. തമിഴ�
േനാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കിയാൽ മലയാ�
ളിക്കു് സംഗീതവാസന കുറവാണു്. അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന മലയാളസംഗീതനാടകം തമിഴിേനക്കാൾ
താഴ് ന്നതായിരുന്നു. ഈ കുറവു നികത്താൻ െചയ്ത
പരിശ്രമം ഒരു പ്രേത്യകപ്രസ്ഥാനെത്ത സൃഷ്ടിക്കുക�
യാണു െചയ്തതു്. െക.സി. േകശവപ്പിള്ള ഒരു ഗായ�
കകവിയായിരുന്നതു കൂടാെത സംസ്കൃതപണ്ഡിതനു�
മായിരുന്നു. തമിഴിെന അനുകരിച്ചു് നാടകെമഴുതിയ
െക.സി.യുെട കൃതിയിൽ സംസ്കൃതനാടകത്തിെന്റ
ഘടകങ്ങൾ കടന്നുകൂടി. നാന്ദി, േശ്ലാകങ്ങൾ, ഭരത�
വാക്യം എന്നിങ്ങെന പലതും. ഒരു തമിഴ് നാടക�
േത്താടു േചർത്തുണ്ടാക്കിയ കൃതിയാണു് ‘സദാരാമ’.
സംഗീതത്തിെന്റ കുറവു്, ഗദ്യം െകാണ്ടും അഭിനയം�
െകാണ്ടും നികത്താനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു
അതു്. ചുരുക്കത്തിൽ സംഗീതനാടകവും ഗദ്യനാ�
ടകവും കൂട്ടിേച്ചർത്ത ഒരു പുതിയ കലാശാഖയാ�
ണു് മലയാളത്തിൽ ഉദയം െചയ്തതു്. ‘സദാരാമ’
മുതൽ ‘കരുണ’ വെര ഈ രൂപം വളരുകയാണു
െചയ്തതു്. ഈ ഗതിയുെട ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠമായ സൃ�
ഷ്ടി ‘കരുണ’യാണു്. സംഗീതത്തിനും, സംഭാഷണ�
ത്തിനും ഏകകാലത്തു പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു
നാടകമതായിരുന്നു. ശ്രീ. െസബാസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞു�
കുഞ്ഞു് പാടുേമ്പാൾ കണ്ണുകണ്ടുകൂടാ എന്നും, സം�
സാരിക്കുന്നതു ചതുരവടിവിലാണു് എന്നും മറ്റും ചില
പതിവുവിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടു്. എെന്താെക്കയാെണ�
ങ്കിലും മലയാള സംഗീതനാടകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റ�
വും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി അേദ്ദഹമാണു്.
‘കരുണ’ മുതൽ മലയാളസംഗീതനാടകം അധഃപ�
തിച്ചു തുടങ്ങി. അതു് അനിവാര്യമായിരുന്നു. േമാരും
മുതിരയും േപാലുള്ള ഈ േവഴ്ച പുേരാഗതിക്കുള്ള
മാർഗ്ഗമായിരുന്നില്ല: ഒന്നിെന്റ കുറവു് മറ്റതുെകാണ്ടു്
നികത്തുക എന്ന പതിവു് അവ തമ്മിലുള്ള അടി�
സ്ഥാനപരമായ ൈവരുദ്ധ്യംെകാണ്ടു് അധഃപതന�
ത്തിലവസാനിച്ചു. നാടകകൃത്തു് പാട്ടിനും സംഭാഷ�
ണത്തിനും സമപ്രാധാന്യമുള്ള കഥകെളഴുതിെക്കാ�
ടുക്കും. അഭിനയിക്കാനുള്ളവർ ഏെതങ്കിലുെമാന്നു�
മാത്രേമ വശമാക്കിയിരിക്കൂ. ശ്രീ. െസബാസ്റ്റ്യൻ
മാത്രമാണു് രണ്ടിലും ഏതാണ്ടു് കുെറെയങ്കിലും കഴി�
വു കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഏകനടൻ. െമാത്തത്തിലുണ്ടായ
ഫലം രണ്ടും അധഃപതിക്കെയന്നതായിരുന്നു. സം�
ഗീതം ഏറ്റവും േമാശമായിത്തീർന്നു; സംഭാഷണം
വളെര കൃത്രിമവും. ഇങ്ങെനയാണു് സംഗീതനാട�
കം ഇന്നെത്ത വികൃതരൂപമായി രൂപാന്തരെപ്പ�
ട്ടതു്.

സംഗീതനാടകം ഉയരണെമങ്കിൽ അതു് ഒരിക്കൽ�
ക്കൂടി സംഗീത പ്രധാനമായിത്തീരണം: ഒന്നാമതാ�
യി, ഏെതങ്കിലും ഒരു കഥെയടുത്തു് ഒരു സാഹി�
ത്യവിശാരദെനെക്കാണ്ടു് പാട്ടുേപാെല എെന്തങ്കി�
ലുെമഴുതിച്ചു സംഗീതനാടകമുണ്ടാക്കുന്ന പതിവു
നിറുത്തണം. അത്തരം പാട്ടുകൾ ശരിയായ രാ�
ഗത്തിൽ പാടിയാൽ വാക്കുകൾ കുെറെയാെക്ക
ഒടിേക്കണ്ടിവരും. വാക്കുകെള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള
പരിശ്രമം അവതാളത്തിലും കലാശിക്കും. കുെറെയ�
ങ്കിലും പാടാൻ കഴിവുള്ളവരാണു് പാെട്ടഴുേതണ്ടതു്.
അവർതെന്ന കഥയും എഴുതണം. സംഭാഷണം മി�
ക്കവാറും വർജ്ജിക്കണം. കഥ ഏതാണ്ടുമുഴുവനും
സംഗീതം െകാണ്ടുതെന്ന പറയണം. അതിനാവ�
ശ്യെമന്നുവന്നാൽ കഥയുെട ഉപക്രമേമാ മറ്റു വിശദീ�
കരണങ്ങേളാ രംഗത്തുവന്നു പാട്ടായിത്തെന്ന പറ�
യുന്ന പാത്രങ്ങളുമുണ്ടാകാം. അതിെലാന്നും സ്വാ�
ഭാവികത േനാേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മഗതം
പാടില്ല എന്ന തത്ത്വം സംഗീതനാടകെത്ത ബാധി�
ക്കുകയില്ല. ആത്മഗതമിെല്ലങ്കിൽ നല്ല പാട്ടുപാടാൻ
അവസരേമ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംഗീതരൂപത്തിൽ
പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്ന വികാരങ്ങൾ മാത്രേമ സംഗീ�
തനാടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ. കഥ ഒരു ഗാന�
ത്തിൽനിന്നു മെറ്റാന്നിേലക്കു സംഭക്രമിച്ചു്, അങ്ങ�
െന േപാകണം.

രണ്ടാമെതാന്നുള്ളതു് നടന്മാർക്കു നന്നായി പാടാൻ
അറിഞ്ഞിരിക്കണെമന്നതാണു്. രാഗവിസ്താരം കു�
െറെയാെക്ക ആകാെമങ്കിലും അതു കാണികെള മു�
ഷിപ്പിക്കുന്നതാകരുതു്. ഇന്നു നമ്മുെട നാടകേവദി�
യിൽ ഹിന്ദിഗാനങ്ങളുമായി പ്രേവശിക്കുന്നവർ പ്രാ�
േയണ അതിെല അക്ഷരങ്ങളും രാഗവും ഒരുേപാ�
െല െതറ്റിക്കാറുണ്ടു്. സാധാരണയായി അഭിനയ�
വിദഗ്ദ്ധന്മാെര അേന്വഷിച്ചുേപാകുന്ന ഒരു പതിവാ�
ണുള്ളതു്. നമുക്കു േവണ്ടതു് കൂടുതൽ ഭാഗവതർമാ�
െരയാണു്. അവെരപ്പിടിച്ചു തലമുടി െവട്ടിച്ചു്, ഫയ�
ൽവാൻ ഷർട്ടൂരി മനുഷ്യേവഷത്തിൽ രംഗത്തിറക്ക�
ണെമന്നുമാത്രം. ഡ്യൂവറ്റുകൾ (സംഭാഷണഗാനം)
നാടകത്തിനു് ഒന്നാംതരം അലങ്കാരമാണു്. പേക്ഷ,
രണ്ടുേപർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നതിനും മറ്റും അതുപ�
േയാഗിക്കരുെതന്നുമാത്രം.

മൂന്നാമെത്ത കാര്യം പശ്ചാത്തലമാണു്. േപെരഴു�
തി ഒട്ടിച്ച ഹാർേമാണിയവും കസവു തുപ്പട്ടാവുമായി
രംഗത്തിെന്റ മുമ്പിൽവന്നു സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ഹാർേമ്മാണിസ്റ്റിെന രംഗത്തുനിന്നു് ആദ്യമായി
ഓടിക്കണം. ആ ഹാർേമ്മാണിയവും എടുത്തു പുറ�
െത്തറിയണം. ഫിഡിൽ, ക്ലാർനറ്റ് മുതലായ നല്ല
ഏേഴാ എേട്ടാ ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഒരു സംഗീതസം�
ഘമില്ലാെത സംഗീതനാടകം നന്നാക്കാൻ കഴിയു�
ന്നതല്ല. പാട്ടുകൾക്കു പിന്തുണ നൽകുന്നതുകൂടാെത
അവർ സാധാരണയായി പശ്ചാത്തലസംഗീതം
െകാടുത്തുെകാണ്ടിരിക്കണം. നടന്മാരുെട മുമ്പിൽ
വന്നിരുന്നു കാണികെള കഷ്ടെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു�
കൂടാ. പശ്ചാത്തലസംഗീതം െകാടുക്കുന്നതു കഥാ�
ഘട്ടത്തിനു് അനുേയാജ്യമായ വികാരെത്ത സൃഷ്ടി�
ക്കുന്നതായിരിക്കണെമന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതാ�
ണു്. ഇന്നെത്ത രംഗത്തു് ഉപകരണങ്ങളുെട ശബ്ദ�
മല്ലാെത ഒന്നും േകട്ടുകൂടാ. ശരിയായ പശ്ചാത്തല�
സംഗീതമാെണങ്കിൽ വായ്പാടിെന്റ ശബ്ദത്തിൽനി�
ന്നു താെഴേയ അതു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ൈസഗാളി�
െന്റയും പങ്കജ് മല്ലിക്കിെന്റയും ഗാനങ്ങൾക്കു െകാടു�
ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിെന്റ രീതി ഒരു നല്ല മാതൃകാ�
പാഠമാണു്. സംഗീതനാടകം മലയാളക്കരയിെല�
ന്നുമാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്ടിലും അധഃപതിക്കാൻ മെറ്റാരു
കാരണംകൂടിയുണ്ടു്. കർണ്ണാടകസംഗീതം െമലഡി�
യുെട ഉച്ചേകാടിയിൽ എത്തിയിട്ടു കാലം കുെറയാ�
യി. കാര്യമായ ഒരു വളർച്ചയും അതിനുകാണുന്നി�
െല്ലന്നതുെകാണ്ടു് െമലഡി എന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി
ഇനിമുേന്നാട്ടുേപാകാൻ വഴിയില്ല എന്നു േതാന്നിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അതു ശരിയാെണങ്കിലും അെല്ലങ്കിലും നമ്മു�
െട സംഗീതത്തിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും നാടകത്തിൽ,
കുെറ ഹാർമണികൂടി െകാണ്ടുവേരണ്ടതു് ആവശ്യ�
മാണു്. പലർകൂടി ഒരുമിച്ചുപാടുന്ന ഏർപ്പാടുേപാ�
ലും നമ്മുെട നാട്ടിലില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇതു് നാട�
കത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതവുമാണു്. ഇങ്ങെന
സംഗീതം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നന്നാക്കുകയും െച�
യ്യുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രേമ മലയാളസംഗീതനാടകം
ഉയരുകയുള്ളു.

സംഗീതനാടകത്തിൽ സംഗീതമാണു പ്രധാനെമ�
ന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു കഥ എന്തുമാകാം എന്നർ�
ത്ഥമില്ല. സംഗീതനാടകത്തിെല കഥയ്ക്കു ചില സ്വ�
ഭാവവിേശഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. സം�
ഗീതംെകാണ്ടുതെന്ന മുഴുവനും പറഞ്ഞുതീർക്കാവു�
ന്നതരത്തിൽ ലളിതമായ കഥകളാണു് സംഗീത�
നാടകത്തിനു പറ്റിയതു്. ഒരു മഹത്തായ ഇതിവൃ�
ത്തത്തിനുമാത്രേമ ഈ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു.
എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സംഘട്ടനമാ�
യിരിക്കണം വിഷയം. ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന
കഥാപാത്രങ്ങളാണു് സംഗീതനാടകത്തിൽ േശാ�
ഭിക്കുന്നതു്. സാധാരണയായി ചരിത്രനാടകങ്ങളും
പുരാണകഥകളും സംഗീതനാടകത്തിൽ വിജയിക്കു�
ന്നതിെന്റ രഹസ്യം ഇതാണു്. അതുെകാണ്ടു മെറ്റാ�
രു വിഷയവും സ്വീകാര്യമെല്ലന്നർത്ഥമില്ല. ഈ കാ�
ര്യത്തിലും ‘കരുണ’ ഒരു വിപ്ലവെത്ത കുറിക്കുന്നുണ്ടു്.
േകാവിലെന്റയും അക്  ബറിെന്റയും അടുത്തുനിന്നു്
നാടകം അരസികനും െമാട്ടത്തലയനുമായ ഉപഗു�
പ്തെന്റ അടുേത്തക്കിറങ്ങിയതു് ഒരു വലിയ പരിവർ�
ത്തനമായിരുന്നു. ൈദവങ്ങളുെടയും രാജാക്കന്മാ�
രുെടയും കാമേചഷ്ടകൾമാത്രം നാടകവസ്തുവായി
ഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന കാലത്തു് ഒരുന്നതാദർശം രംഗ�
പ്രേവശംെചയ്യിച്ചതു് ഒരു വിപ്ലവം തെന്ന. ഉപഗുപ്ത�
െന്റ ഭക്തിയും, വാസവദത്തയുെട േപ്രമവും എല്ലാം
ഒരു സംഗീതനാടകത്തിനു േവണ്ടത്ര ശക്തിേയാടു�
കൂടിയ വികാരങ്ങളാണു്. പേക്ഷ, ‘കരുണ’യ്ക്കുേശഷം
കഥാവസ്തുവും അധഃപതിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. മറ്റു�
ചില നാടകങ്ങളിൽ ഉൽകൃഷ്ടവും സുന്ദരവും ആയ
കഥാവസ്തു സ്വീകരിക്കാൻ യത്നിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്.
പേക്ഷ, നാടകകൃത്തിെന്റ േശഷിക്കുറവുെകാണ്ടാ�
െണന്നു േതാന്നുന്നു, അതും പരാജയെപ്പടുകയാണു്
െചയ്തതു്. മറ്റുനാടകങ്ങെള സംബന്ധിച്ചാെണങ്കിൽ,
േലാകത്തുള്ള എല്ലാ രസങ്ങളുംകൂടി കാണികൾക്കു്
ഒരുമിച്ചു വിളമ്പിെക്കാടുക്കുവാനുള്ള ഒരുയത്നമാ�
ണു് അവയിൽ കാണുന്നതു്. മനഃശാസ്ത്രപഠനങ്ങ�
േളാ, വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞ കഥാഘടനേയാ സംഗീത�
നാടകത്തിനു പറ്റിയതല്ല. മനഃശാസ്ത്രപരെമന്നു ഭാ�
വിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിെല മനഃശാസ്ത്രം ശരിയായി�
രുന്നാൽേപ്പാലും അവ പരാജയെപ്പടുമായിരുന്നു.
പാട്ടുേകൾക്കുന്നതിനിടയിൽ ശാസ്ത്രവിചാരത്തിന�
വസമരമില്ല കഥ തുടങ്ങുേമ്പാൾ െതണ്ടിയായി പ്ര�
േവശിക്കുന്ന നടൻ അവസാനം അരഡസൻ ൈക�
േത്താക്കുകളുമായി പ്രേവശിച്ചു താൻ രാജകുമാര�
നാെണന്നു പ്രഖ്യാപനംെചയ്യുന്ന ഇതിവൃത്തം സാ�
ഹിത്യത്തിെലന്നതുേപാെലതെന്ന നാടകത്തിലും
അനാശാസ്യമാണു്. ചില നാടകങ്ങളിൽ കാണു�
ന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും അപസർപ്പകകഥയ്ക്കു
പറ്റിയതായിരിക്കാം: സംഗീതനാടകത്തിൽ അവ�
യ്ക്കു സ്ഥാനമില്ല, തീർച്ച. കുെറ സമുദായശാസ്ത്രം തി�
രുകിേച്ചർത്തുെവന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം നാടകങ്ങൾ
പുേരാഗമനനാടകങ്ങളാകയില്ല; സംഗീതനാടകങ്ങ�
ളുമാകയില്ല.

സംഗീതനാടകങ്ങെള ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റാരു
േരാഗം െമേലാഡ്രാമയുമായി രംഗത്തു ചാടിവിഴുന്ന
വില്ലനും െകാേമഡിയനുമാണു്. സാധാരണയായി
ഇവെര രണ്ടുേപെരയും തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമാണു്.
നീചപാത്രത്തിനു് ഏതു നാടകത്തിലും സ്ഥാനമുണ്ടു്.
പേക്ഷ, ഇന്നെത്ത വില്ലന്മാർ സദസ്യെര ചിരിപ്പി�
ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഫലിതമാെണങ്കിൽ അതു
പലേപ്പാഴും ആഭാസമായിത്തീരാറുണ്ടു്. ഇക്കാര്യ�
ത്തിൽ നാടകകൃത്തും നടനും ഒരുേപാെല ശ്രദ്ധിക്കു�
കയല്ലാെത മാർഗ്ഗമില്ല. സംഭാഷണം കുറയുന്നേതാ�
ടുകൂടി െമേലാഡ്രാമയും മറ്റും കുറഞ്ഞുെകാള്ളുെമന്ന�
താണു് ആശ്വാസം.

മലയാളസംഗീതനാടകങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള മെറ്റാരു വി�
മർശനെത്തപ്പറ്റിയും ഒരു വാക്കു പറേയണ്ടതുണ്ടു്.
സംഗീതനാടകേവദിയിെലസ്ത്രീകളുെട സന്മാർഗ്ഗ�
െത്തപ്പറ്റിയാണതു്. നാടകം കണ്ടു രസിച്ചു തിരിച്ചു�
േപാകുന്ന വഴിയാണു് ഈ വിമർശനങ്ങൾ പുറെപ്പ�
ടുന്നതു്. നടികൾക്കു സന്മാർഗ്ഗേബാധമിെല്ലന്നതാ�
ണു് ആേരാപണത്തിെന്റ ചുരുക്കം. ഈ വിമർശ�
കന്മാരുെട ആത്മനിയന്ത്രണത്തിെന്റ ബലഹീന�
തെകാണ്ടാണു് മിക്കവാറും അവരങ്ങെന പറയുന്ന�
െതന്നതുേപാകെട്ട, സ്ത്രീകെള മാത്രമാണു് അവർ
വിമർശിക്കുന്നെതന്നതും േപാകെട്ട, സാധാരണ�
ക്കാരൻ എന്താണു് ഇതിെനപ്പറ്റി പറയാനുള്ളതു്?
അസന്മാർഗ്ഗികനടപടികൾ െതറ്റുതെന്ന. നടിക�
ളിൽ പലരും അങ്ങെനെയാെക്കയാെണന്നും വരാം.
പേക്ഷ, നാടകം കാണുകയുംേവണം അവെര അധി�
േക്ഷപിക്കുകയും േവണം എന്ന ഏർപ്പാടു് മനസ്സി�
ലാകാത്ത ഒന്നാണു്. അവർ നാടകേവദിെയ അശു�
ദ്ധമാക്കുെന്നങ്കിൽ ഈ വിമർശകന്മാർ അവരുെട
സ്വന്തം സ്ത്രീജനങ്ങെള രംഗത്തിറക്കി ആ കലാവി�
ഭാഗം ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണു േവണ്ടതു്. ഇന്നെത്ത
നടികളുെട ഉേദ്ദശ്യം പണമുണ്ടാക്കുക മാത്രമായിരി�
ക്കാം. എന്തായാലും, അവർ അത്രതെന്ന സുഖക�
രമല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു് ഒരു കലെയ നില�
നിറുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിനു് നമ്മുെട കൃതജ്ഞ�
തയർഹിക്കുന്നുണ്ടു്. െതാട്ടാൽ െപാടുന്ന സന്മാർഗ്ഗ
ഭാണ്ഡവുമായി നാടകെമന്നു േകട്ടാൽ െഞട്ടിവിറച്ച
അടുക്കളയ്ക്കകത്തു കയറുന്ന നമ്മുെട െകാച്ചുമ്മമാ�
േരക്കാൾ സന്മാർഗ്ഗം നിർഭാഗ്യവതികളായ ഈ
നടികൾക്കുതെന്നയാണു്. നടികളുെട പ്രണയക�
ഥകളും സംഗ്രഹിച്ചു്, ആഭാസമായ അഭിപ്രായപ്ര�
കടനങ്ങളും നടത്തി രസിക്കുന്ന വിമർശകന്മാരും
അധികം െഞളിേയണ്ടതില്ല. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു പരി�
ഹാരമുണ്ടാകണം. ഇന്നു് ഈ ദുഃസ്ഥിതി നിലനിന്നു
വരുന്നതിെന്റ കാരണം നാടക പ്രസ്ഥാനം ചില
വ്യക്തികളുെട വ്യവസായമായിരിക്കുന്നുെവന്നതാ�
ണു്. അതിൽ െചന്നുെപട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ട ‘കമ്പനി െപ്രാ�
ൈപ്രറ്ററു’െട ഹിതങ്ങെള െചറുത്തുനിൽക്കണെമ�
ന്നുപറയുന്നതു് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സ്ത്രീകൾക്കു നാ�
ടകേവദിയിൽ രക്ഷകിട്ടണെമങ്കിൽ നാടകം കലാ�
സംഘടനകളുെട ഉത്സാഹത്തിൽ നടത്തുന്ന പതി�
വുണ്ടാകണം. സ്ത്രീകെള വശെപ്പടുത്താൻ മാത്രമായി
ചിലർ നാടകക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്നുെവന്നും േകടി�
ട്ടുണ്ടു്. സമുദായം ഒട്ടാെക രസിക്കുന്ന ഒരു കലയാ�
ണു് നാടകം. അതിൽ പെങ്കടുക്കുന്നതു െതറ്റാെണ�
ങ്കിൽ രസിക്കുന്നതും െതറ്റാണേല്ലാ. വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീ�
കെള നാടകംകാണാൻ െകാണ്ടുേപാകാെമങ്കിൽ
അഭിനയിക്കുവാനും അനുവദിേക്കണ്ടതാണു്.
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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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