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കാഴ്ചക്കാർ
രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർ എന്തുതെന്ന പറഞ്ഞാലും,
കലയ്ക്കു് ഒരു സാമൂഹ്യലക്ഷ്യമുെണ്ടന്നുള്ളതു ജനസാ
മാന്യം സമ്മതിക്കുന്ന വസ്തുതയല്ല. ഈ അഭിപ്രാ
യം െപാതുജനവിേദ്വഷമാെണേന്നാ പിന്തിരിപ്പത്ത
മാെണേന്നാ മുദ്രയടിച്ചു തള്ളിയതുെകാണ്ടു കാര്യ
മായില്ല. വിപ്ലവകാരിയായാലും സാമൂഹ്യപരിഷ്കർ
ത്താവായാലും ഒരുവൻ തെന്റ ചുറ്റിലുമുള്ള സമുദായ
ത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ മാനസികനിലവാരം മനസ്സിലാ
ക്കിയിരിക്കണം. ജനസാമാന്യത്തിനു െപാതുെവ
എെന്തങ്കിലും ഒരു കുറവുെണ്ടന്നു പറയുന്നതു് ഒരു
പിന്തിരിപ്പൻ ആശയമല്ല. അതു ജനങ്ങെള അവ
േഹളിക്കുകയുമല്ല. സമുദായത്തിനു സാംസ്കാരികമാ
യി ഉയേരണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നുവന്നാൽ പുേരാഗമ
നം തെന്ന അനാവശ്യമായിത്തീരും. പരിവർത്ത
നം നിരർത്ഥകവും. ഇന്നെത്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥി
തിയുെടയും പരമ്പരാഗതമായ ഇതര ഘടകങ്ങളുെട
യും ഫലമായി സമുദായത്തിെന്റ സാംസ്കാരികനില
വാരം ഏറ്റവും അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നുെവന്നതാണു
സത്യം. ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനു മാർഗ്ഗമി
ല്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവർ കലാസ്വാദ
നം നടത്തുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിലത്ഭുതമില്ല. ഇരേത
ടുന്ന ബഹളത്തിനിടയിൽ കലെയ മറന്നുേപാകുന്ന
തു് അവരുെട ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. ഇന്നു സാധാരണ
ക്കാരൻ നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ശത്രുവായിത്തീ
രാൻ പ്രേത്യക കാരണമുണ്ടു്. ഉയർന്നവർഗ്ഗക്കാർ
കലെയ ഒരു കുത്തകയായി ഗണിക്കുന്നുെവന്നതു
േപാകെട്ട, സാധാരണക്കാരൻ തെന്റ ജീവിതസമ
രത്തിനിടയിൽ അപൂർവ്വമായി ലഭിക്കുന്ന അവസര
ങ്ങൾ ഉല്ലാസത്തിനുേവണ്ടി െചലവാക്കാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നു. നാടകംേപാെല കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരമായ
കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാേനാ രസിക്കുവാേനാ
അവനു കഴിവില്ല. അവെന ആരും അതിേലക്കു ക്ഷ
ണിച്ചിട്ടില്ല. മദ്യവും മറ്റുചിലതുമാണു് ഇന്നു് അവനു
രസംെകാടുക്കുന്നതു്. അവേയാടു് ഏറ്റവും അടുത്തു
നിൽക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങേള അവെന രസിപ്പിക്കുന്നു
ള്ളു. ഉത്സവത്തിേനാ സർക്കസ്സിേനാ േപാകുന്നതി
െന്റ ലക്ഷ്യം തെന്നയാണു് നാടകത്തിനും അവൻ
കാണുന്നതു്—ഒരുവക േമളം. ശബ്ദേകാലാഹലം
നിറഞ്ഞ കുെറ പാട്ടും െമേലാഡ്രാമയും കൃത്രിമ സ്ത്രീ
സൗന്ദര്യവും ഇവയാണു് അവൻ ഇെന്നാരു നാടക
ത്തിൽനിന്നു പ്രതിക്ഷിക്കുന്നതു്. ഇവെയല്ലാം േവണ്ടു
േവാളം വിളമ്പിെക്കാടുക്കുന്ന നാടകങ്ങെള അവൻ
അംഗീകരിക്കും. േവലക്കാരൻ െസമിന്ദാരുെട മക
െള കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കഥയാണവനിഷ്ടം. സം
ഘട്ടനപരമായ കഥയും, കഥയുെട സ്വാഭാവികത
യും പാത്രസൃഷ്ടിയും അഭിനയവും ഒന്നും അവനു മന
സ്സിലാകുന്നില്ല. ഉണർത്തുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നതു കലയുെട ലക്ഷ്യമായി അവനു േതാന്നി
യിട്ടില്ല. നാടകമാെണങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരുെട ഉള്ളഴി
ഞ്ഞ സഹകരണമില്ലാെത വിജയിക്കാൻ കഴിയാ
ത്ത ഒരു കലയാണു്. സാമ്പത്തികമായിട്ടും കലാപ
രമായിട്ടും അതങ്ങെനയാണു്.
സാധാരണക്കാരെന്റ മനസ്സിെന ആകർഷിക്കുന്ന
നാടകങ്ങൾ രചിേക്കണ്ടതാെണന്നു പറയുന്നതു
ശരിയാണു്. യാെതാരു സാേങ്കതികജ്ഞാനവും
കൂടാെതത്തെന്ന നാടകത്തിനു് രസിപ്പിക്കുവാനും
കഴിയും. അവെന്റ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാ
ദിക്കുന്ന കഥകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ഏതു പാമരനും
അതിെന്റ ആത്മാവിേലക്കു പ്രേവശിക്കുെമന്നു പറ
യുന്നതിലും കുെറ വാസ്തവമുണ്ടു്. പേക്ഷ, നമ്മുെടയി
ടയിൽ കാളിദാസന്മാർ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നിടേത്താ
ളംകാലം നാടകം സാവധാനത്തിേല വളരുകയു
ള്ളൂ. അത്ര ഉത്തമമായ നാടകങ്ങൾ രചിക്കാൻ മാ
ത്രം നമ്മുെട കലാകാരന്മാർ വളർന്നിട്ടില്ല. നാടകം
നന്നായി അഭിനയിക്കെപ്പടുകയും ആസ്വദിക്കെപ്പ
ടുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രേമ നാടകസാഹി
ത്യവും വളരാനിടയുള്ളു. നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
ഒരംശം മാത്രമായി പുേരാഗമിക്കുകയില്ല. പരിപൂർ
ണ്ണമല്ലാത്ത നാടകങ്ങെള കാഴ്ചക്കാർ പിച്ചിക്കീറുന്ന
തിെന്റ ഫലം അർത്ഥഗർഭമായ നാടകങ്ങൾ എഴു
തുന്ന പണിയിൽനിന്നു സാഹിത്യകാരെന ഓടിച്ചു
കളയുക എന്നതു മാത്രമായിരിക്കും. സാധാരണ
ക്കാരെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുവാൻേവണ്ടി
എഴുതെപ്പടുന്ന നാടകങ്ങൾ, ‘മനസ്സിലാകുന്നില്ല’
എന്നു പറഞ്ഞു് ഇന്നു തല്ലിത്തകർക്കുന്നതു സാധാര
ണക്കാരൻ തെന്നയാണു്. പണമുള്ളവെരല്ലാം നല്ല
കലാസ്വാദകരാകണെമന്നില്ല. ചില പ്രമാണിമാരു
െട നാട്ടിൽ നാടകം കളിക്കാൻതെന്ന സാദ്ധ്യമല്ല.
എങ്കിലും നാടകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അവെര അവഗ
ണിക്കാം. സാധാരണക്കാരെന്റ രക്ഷാധികാരമാ
ണു് നാടകേവദിയുെട ഭൗതികസ്വത്തു്. എന്നാൽ,
നിർഭാഗ്യെമന്നു പറയെട്ട. സാധാരണക്കാരെന്റ
കലെയപ്പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാനേബാധംതെന്ന െത
റ്റാണു്. കലെയന്നു പറയുന്നതു് ഒരു െവറും ഒളിേച്ചാ
ട്ടമെല്ലന്നും അതു് ഏകകാലത്തിൽ വിജ്ഞാനവും
രസവും നൽകുന്ന ഒരുപാധിയാെണന്നും അതു് മു
ഖ്യമായി അവെന്റ താല്പര്യത്തിനുേവണ്ടി നിലെകാ
ള്ളുന്നുെവന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കിേയ തിരൂ. പു
േരാഗമനപരമായ നാടകങ്ങൾ ഇന്നു നിലനിർത്തി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു് ഇടത്തരക്കാരും ചിന്താശീല
ന്മാരുമാണു്. സാധാരണക്കാരനാകെട്ട ഇന്നു് നല്ല
നാടകങ്ങെള സ്വാഗതംെചയുന്നിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല.
പലേപ്പാഴും കൂക്കുവിളിയും ബഹളവുംെകാണ്ടു് നാ
ടകശാല ഒരു മദ്യശാലയാക്കിത്തീർക്കുകയും െച
യുന്നുണ്ടു്. ‘നാടകക്കാർ’ എന്ന വാക്കിനു് ഒരു അവ
ജ്ഞാപരമായ അർത്ഥംതെന്ന ഇന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
നാടകപ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള മേനാഭാവത്തി
െന്റ പ്രതിഫലനമാണതു്. ഈ ദുഃസ്ഥിതി അേനകം
ഉത്തമകലാകാരന്മാെര രംഗേവദിയിൽനിന്നു പി
ന്തിരിയാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന അവേശഷി
ക്കുന്നേതാ, പണത്തിനുേവണ്ടി എന്തും െചയ്യാൻ
മടിയില്ലാത്ത ഒരു വകക്കാർ മാത്രം. നാടകപ്രസ്ഥാ
നം അവരുെട കുത്തകയായിത്തീരുകയും െചയ്യും.
കലാകാരനും സാധാരണക്കാരനും പരസ്പരം സഹ
കരിക്കുന്നതിലാണു് നാടക പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാ
വി നിലനിൽക്കുന്നതു്. സാധാരണക്കാരൻ കലാ
സ്വാദനത്തിലും െപരുമാറ്റമര്യാദയിൽത്തെന്നയും
ഉയർന്നാൽ മാത്രേമ നാടകകലകൾ അഭിവൃദ്ധിെപ്പ
ടുകയുള്ളു. ഇതുണ്ടാകണെമങ്കിൽ േബാധപൂർവ്വമായ
ഒരു പരിശ്രമം സാധാരണക്കാരൻതെന്ന നടേത്ത
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ കുെറെയാെക്ക പരി
ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും വളെര വിജയിച്ചി
ട്ടില്ല. ചില രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഒരു മഹാേദ്രാഹം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. തുറന്നടിച്ചു് കുെറ
മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്ന കലകെളാഴി
ച്ചു് സകലതിേനയും അവർ നിേഷധിക്കുന്നു. അങ്ങ
െന െചയ്യുവാൻ അനുയായികെള േപ്രരിപ്പിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. അതിപ്രധാനപ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങെന
പച്ചെവള്ളംേപാെല പറഞ്ഞുതീർക്കാവുന്നതെല്ല
ന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രശ്നനാടകങ്ങളും
ആശയനാടകങ്ങളും എേപ്പാഴും കുറച്ചു ഗഹനമാ
യിരിക്കും. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു സഹായി
ക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാ
യതുെകാണ്ടു് അവെയ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു
യത്നത്തിലാണു് അവെര േപ്രരിപ്പിേക്കണ്ടതു്. അല്പ
െമാരു പരിശ്രമമുെണ്ടങ്കിൽ അതു സാധിക്കുകയും
െചയ്യും. െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ േകരളത്തിെല കാ
ഴ്ചക്കാരുെട കലാേബാധം ഉയർന്നിട്ടുെണ്ടന്നു പറ
യാം. നിരന്തരമായ പരിശ്രമംെകാണ്ടു് അതിനിയും
ഉയരും. ഉയർത്തുകയും േവണം.
□

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.

