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േകശവേദവിെന്റ നാടകരീതി
െചറുകഥാസാഹിത്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന േകശവ
േദവിെനയല്ല, േദവിെന്റ നാടകങ്ങളിൽ നാം കാണു
ന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു സംഗീതനാടകസംഘങ്ങളു
മായി ദീർഘകാലസമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. േവ
ദനാകരമായ പല അനുഭവങ്ങളും അവിെട അേദ്ദ
ഹത്തിനനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. ‘സുഹൃത്തു് ’, ‘ജാ
തി’ എന്നീ രണ്ടു സംഗീത നാടകങ്ങൾ അേദ്ദഹം
എഴുതുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ രണ്ടു
നാടകങ്ങളുെടയും ദയനീയമായ പരാജയം കാണു
േമ്പാൾ അതിൽ േദവിനു പൂർണ്ണനിർമ്മാണ സ്വാ
തന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.
കച്ചവടത്തിനും സ്ത്രീകളുമായുള്ള ൈസ്വരവിഹാര
ത്തിനും േവണ്ടി മാത്രം നാടകക്കമ്പനികളുണ്ടാക്കു
ന്ന ചിലരുെട വലയിലാണു് േദവ് കുടുങ്ങിയതു്. അവ
സാനം ഒരുതരത്തിൽ േദവ് അതിൽനിന്നു തലയൂ
രി. ഈ അനുഭവങ്ങളുെട പാടുകൾ േദവിെന്റ നാട
കസാഹിത്യത്തിൽ ഉടനീളം കാണാവുന്നതാണു്—
കുറവുകളിലും കഴിവുകളിലും ഒന്നുേപാെല. ഈ
അനുഭവങ്ങളുെട േനരിട്ടുള്ള സന്താനമാണു് ‘നാട
കകൃത്തു് ’. മലയാളസംഗീതനാടകേവദിെയപ്പറ്റി
അെതാരു നല്ല പഠനവുമാണു്. അതിലുപരിയായി,
ഗുണങ്ങളും േദാഷങ്ങളും ശരിയായി ഉയർത്തിക്കാ
ണിക്കുന്നതരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം കൂടിയാണ
തു്—േദവിെന്റ നാടകകലെയപ്പറ്റിത്തെന്ന.
െവറും കച്ചവടമനഃസ്ഥിതിക്കാരനായ ഒരു ‘െപ്രാ
ൈപ്രറ്ററു’െട മുമ്പിൽ ആദർശശാലിയായ ഒരു നാട
കകൃത്തിനു േവണ്ടിവരുന്ന എതിർപ്പുകളാണു് ഇതി
വൃത്തം. ൈകേത്താക്കുകളും അട്ടഹാസങ്ങളും, െപാ
ട്ടലുകളും ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു ‘ചരിത്രം’ എഴുതി
ക്കിട്ടാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന കമ്പനിയുടമസ്ഥനും,
നാടകവും ഭ്രാന്തും തമ്മിൽ േവർതിരിപ്പാൻ കഴിവി
ല്ലാത്ത നടീനടന്മാരും േചർന്ന ആ സംഘത്തിെന്റ
ചിത്രേത്തക്കാൾ നല്ല ഒരു വിമർശനം സംഗീതനാ
ടകപ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി മലയാളസാഹിത്യത്തി
ലുണ്ടായിട്ടില്ല. നായിക, നായകൻ, വില്ലൻ െകാ
േമഡിയൻ മുതലായ ൈടപ്പു് പാത്രങ്ങളും. അവരു
െട യാന്ത്രികസ്വഭാവവും വിചിത്രകലാേബാധവും
എല്ലാം തികഞ്ഞ റിയലിസേത്താടുകൂടി ചിത്രീകരി
ക്കാൻ േദവിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േനാട്ടിെസഴുത്തും.
‘ചരിത്രത്തിനു’ േപരിടീലും ‘വർണ്ണമട്ടു’കൾ തിര
െഞ്ഞടുക്കുന്നതിലുള്ള ജാഗ്രതയും എല്ലാം കൂടി േനാ
ക്കിയാൽ ഹാസ്യനാടക പ്രസ്ഥാനത്തിൽ േദവി
െന്റ അദ്വീതിയസ്ഥാനം വ്യക്തമാകും. ഈ നാടക
ത്തിൽ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള മെറ്റാന്നുണ്ടു്—
നാടകകൃത്തിെന്റ നാടകീയവീക്ഷണം. സംഗീതനാ
ടകത്തിെന്റ അനുഭവം െകാണ്ടു് േദവിനു രംഗസ്ഥല
ത്തിെന്റ പരിമിതികളും സാദ്ധ്യതകളും വ്യക്തമായി
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകങ്ങൾ
അഭിനയിക്കുേമ്പാൾ രംഗത്തിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും തരി
ശായിക്കിടക്കുന്ന പതിവില്ല. എന്നാൽ, രംഗത്തു േവ
ണ്ടത്ര സ്ഥല സൗകര്യമിെല്ലന്നു േതാന്നുകയുമില്ല.
എവിെട നിന്നു പ്രേവശിക്കണം, ഏതു വഴി ഇറങ്ങി
േപ്പാകണം. ഈ പ്രശ്നങ്ങെളാന്നും അവിെടയില്ല.
അെതല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുതെന്നയാണു് അേദ്ദഹം
നാടകങ്ങൾ എഴുതുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിക
ളിെലല്ലാം അഭിനയിക്കാനുള്ളെതെന്തങ്കിലുമുണ്ടാ
യിരിക്കും. ഇത്രയധികം രംഗേബാധമുള്ള മെറ്റാരു
നാടകകൃത്തു് മലയാളത്തിലുേണ്ടാ എന്നു സംശയ
മാണു്. ചിലതരം പാത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും
േദവിനു് അസാമാന്യൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടു്. പ്രേത്യകിച്ചും
ഹാസ്യപാത്രങ്ങൾ. സംഭാഷണ രചനയിലും േദവ്
സമർത്ഥനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ െചറുകഥകളിൽ
കാണുന്ന നിസ്സീമമായ സംഭാഷണൈശലി നാടക
ത്തിേലക്കും സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഴിവുള്ള നടന്മാരുെട
ൈകയിൽ േദവിെന്റ ചില പാത്രങ്ങൾ അതിപ്രഭ
േയാടുകൂടി േശാഭിക്കും. േദവിെന്റ ഫലിതവും ഉത്ത
മമാണു്. ഇത്രമാത്രമായിരുെന്നങ്കിൽ േദവിെന ഒരു
തികഞ്ഞ നാടകകൃത്തായി ഗണിക്കാമായിരുന്നു.
എന്നാൽ, നിർഭാഗ്യവശാൽ സംഗീതനാടകത്തി
െന്റ സ്വാധീനശക്തി അേദ്ദഹെത്ത ചില പരാജയ
ങ്ങളിേലക്കും നയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
‘നാടകകൃത്തി’െല നായകൻ ഏറ്റവും കൃത്രിമമായ
ഒരു ജീവിയാണു്. ‘കലാകാരൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു്

ഒരു പ്രേത്യകതരം ജീവിയുെണ്ടന്നു മനുഷ്യെര െത
റ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. െപ്രാൈപ്രറ്ററുെട
ചിത്രവും വളെര സ്വാഭാവികമായിട്ടുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞു
കൂടാ. ഇവർ രണ്ടും കഥകളിയിെല സല്പാത്രവും ദു
ഷ്പാത്രവും േപാെല അതിശേയാക്തിപരമായിട്ടുണ്ടു്.
േദവിെന്റ നാടകസമ്പ്രദായത്തിൽ അതു കടുത്ത
ഒരു അപരാധമെല്ലന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം.
കാരണം, േദവിെന്റ നാടകങ്ങൾ പ്രൗഢനാടകങ്ങ
ളല്ല. ‘ബർെലസ്കുകളാ’ണു് (ഒരുതരം ഹാസ്യനാട
കം). പാത്രങ്ങൾെക്കല്ലാം അല്പം കൂടുതൽ ചായം
േതച്ചു് രംഗത്തിറക്കുക. അവർ വ്യക്തികളായിട്ടല്ല
അവതരിക്കുന്നതു്; ഓേരാ ആശയത്തിെന്റ പ്രതി
നിധികൾ അഥവാ പ്രതീകങ്ങൾ ആയിട്ടാണു്. ചി
ത്രീകരിക്കെപ്പടുന്ന സംഭവങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ
നിന്നു കുേറക്കൂടി മുഴുപ്പിച്ചുകാണിക്കുന്നു. ഫലിതമാ
ണു് ഈവക നാടകങ്ങളുെട ജീവനാഡി. െവറുെത
ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഫലിതമല്ല. വിമർശനപരമായ
ആേക്ഷപഹാസ്യം. ഇതു സാധിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
യാണു് വില്ലെന്റ െമേലാഡ്രാമയും, െകാേമഡിയെന്റ
വങ്കത്തവും രംഗത്തു് ഉദാഹരിച്ചുകാണിക്കുന്നതു്.
ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ േദവ് തികച്ചും വിജയിക്കുന്നുണ്ടു്.
അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ നിന്നു െപെട്ടന്നു മൃദുലവികാ
രങ്ങളിേലക്കു സംക്രമിച്ചാൽ പ്രാേയണ പരാജയ
മായിരിക്കും ഫലം. നാടകം മുഴുവനും ഫലിതമയമാ
യി എഴുതാൻ അേദ്ദഹം തുനിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ വി
േശ്വാത്തരമായ േകാമഡികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അേദ്ദ
ഹത്തിനു കഴിേഞ്ഞെന. െമേലാഡ്രാമെയ പരിഹ
സിച്ചുെകാെണ്ടഴുതിയ നാടകത്തിൽത്തെന്ന അല്പ
െമാെക്ക െമേലാഡ്രാമയുണ്ടു്. സംഗീതനാടകെത്ത
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, െമേലാഡ്രാമ അത്രെയാ
രു െതറ്റല്ല. സംഗീതം തെന്ന അസ്വാഭാവികമാണു്.
അക്കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചു് െമേലാഡ്രാമയും കൂടിേച്ചർ
ന്നാൽ വളെര കൃത്രിമമാകയില്ല. പേക്ഷ, ഗദ്യനാട
കത്തിനും സംഗീതനാടകത്തിനും രണ്ടാണേല്ലാ മാ
നദണ്ഡം. ശബ്ദസാധകം െചയ്യുകെയന്ന പതിവില്ലാ
ത്ത നമ്മുെട രംഗേവദിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്കങ്കിലും കുറ
ച്ചു ശബ്ദമുയർത്തി പറയുവാൻ അവസരം െകാടുത്തി
െല്ലങ്കിൽ അഭിനയം തീെര നിർജജീവമായിത്തീരും.
കാണികൾെക്കന്നല്ല നടനുതെന്നയും അതു ദുസ്സ
ഹവുമാണു്. എങ്കിലും, ഗദ്യനാടകത്തിൽ െമേലാ
ഡ്രാമ പ്രേയാഗിച്ചാൽത്തെന്ന അതിനു വളെര പരി
മിതികളുണ്ടു്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ േദവ് ഈ പരി
ധികൾ ലംഘിക്കുന്നിേല്ല എന്നു സംശയിക്കുവാൻ
അവകാശമുണ്ടു്. ഇതിനും പുറെമ, ‘നാടകകൃത്തി’ൽ
പാട്ടുകൾ േചർത്തതു് ക്ഷന്തവ്യമല്ല. അതിൽനിന്നു്
ഒളിേച്ചാടിയിട്ടും സംഗീതനാടകത്തിെന്റ ദുർഭൂതം
േദവിെന ബാധിച്ചു എന്നുമാത്രമാണതിനർത്ഥം.
‘നാടകകൃത്തിെനാ’രു ചരിത്രമുണ്ടു്. ആ കഥ േദവി
െന്റ വിജയെത്തയും പരാജയെത്തയും ഒരുേപാെല
കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. സംഗീതനാടകേത്താടുള്ള തീവ്ര
പ്രതിേഷധത്തിെന്റ ഫലമായി േദവ് ‘റിേഹഴ്സൽ
ക്യാമ്പ് ’ എന്ന േപരിൽ ഒരു ഏകാങ്കനാടകെമഴു
തി. സർവഥാ പരിപൂർണ്ണമായ ആ ഏകാങ്കിയുെട
ഊതിവീർപ്പിച്ച രൂപമാണു് ‘നാടകകൃത്തു് ’. രവിയു
െട ജീവിതത്തിെന്റ ചില വശങ്ങൾകുടി കൂട്ടിേച്ചർ
ത്തേപ്പാൾ നാടകത്തിെന്റ അംഗിയായ രസം ഫലി
തത്തിൽനിന്നു മെറ്റന്തിേലേക്കാ മാറി. അവിെട
പരാജയവും ആരംഭിച്ചു.
േദവിെന്റ മറ്റു നാടകങ്ങളും പ്രതിേഷധത്തിെന്റ നാ
ടകങ്ങളാണു്. ‘മുേന്നാട്ടു് ’ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു് േദശീ
യവാദത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനസ്വഭാവമായ സ്വാർത്ഥ
തെയയാണു്. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും കൂടിേച്ചർ
ന്നു സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തി. വിജയത്തിെലത്തി
യേപ്പാൾ കാണാം, േദശീയമുതലാളി തേലന്നുവെര
വിേദശീയേരാടു സമരം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന െതാഴി
ലാളിയുെടേമൽ കുതിര കയറുന്നതു്. േദവിെന്റ ഏറ്റ
വും വിജയകരമായ നാടകം ഇതാണു്. ഈ നാട
കത്തിൽ സംഗീതനാടകത്തിെന്റ പാരമ്പര്യേമ കാ
ണുന്നില്ല. പലയിടങ്ങളിലും പാത്രസൃഷ്ടി കുേറക്കൂടി
നന്നാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും, ആെക
കൂടി എടുത്തുേനാക്കിയാൽ മലയാളത്തിെല ഏറ്റ
വും നല്ല നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നു് ‘മുേന്നാട്ടു് ’ ആെണന്നു
പറയാം. അഭിനയിക്കുവാനും ‘മുേന്നാട്ടു് ’ ഉത്തമമാ
ണു്. പേക്ഷ, അഭിനയത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ നാടക
ത്തിെന്റ േമന്മ മാത്രമല്ലേല്ലാ േനാേക്കണ്ടതു്. സാധാ
രണക്കാരെന്റ കലാേബാധവും നാട്ടിെല പൗരസ്വാ
തന്ത്ര്യത്തിെന്റ നിലവാരവുമാണു് ആദ്യെത്ത നിബ
ന്ധനകൾ.
‘പ്രധാനമന്ത്രി’ അത്രയധികം വിജയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു
പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. നീറുന്ന ഒരു അനീതിയാണു്
വിഷയം. പേക്ഷ, അതിനുേവണ്ടത്ര ശക്തി െചലു
ത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പാത്രങ്ങളുെട ഹാസ്യചിത്ര
ങ്ങളാണു് പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ കാണുന്നതു്. ഈ നാ

ടകത്തിൽ അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചതു് ഗംഭീരമായ ഒരു ദു
രന്തനാടകം രചിക്കാനാണു്. സാധിച്ചേതാ ഒരു പ്ര
ഹസനസൃഷ്ടിയും. േദവ് ‘പ്രധാനമന്ത്രി’െയ െവറുക്കു
ന്നു. ബഹുജനപ്രാതിനിധ്യവും േപറി ചൂഷണത്തിനു
നടക്കുന്ന സകല സ്വാർത്ഥമതികെളയും െവറുക്കു
ന്നു. അതു ന്യായവുമാണു്. പേക്ഷ, ഒരു നാടകകൃത്തു്
തെന്റ പാത്രങ്ങേളാടു നിഷ്പക്ഷതയുള്ളവനായിരിക്ക
ണം. അയാൾക്കു കക്ഷിപിടിക്കാൻ അവകാശമി
ല്ല. തെന്റ പാത്രങ്ങൾക്കു പച്ചയും താടിയും െകാടു
ത്തു പുറത്തിറക്കിയാൽ അതു യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ
ചിത്രമായിരിക്കുകയില്ല, കാരിേക്കച്ചറായിരിക്കും,
ഫലിതെമന്ന നിലയിൽ അതു വിജയിക്കും. അതി
നു് ആശയപരമായ മൂല്യവുമുണ്ടു്. പേക്ഷ, പ്രൗഢ
നാടകെമന്നനിലയിൽ അതിനു െമച്ചം കുറവാണു്.
അഥവാ ഒട്ടും തെന്നയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുെട മക്ക
ളാണു് ‘തസ്കരസംഘ’വും, ‘മന്ത്രിയാക്കേല്ല’യും. ഇവ
യിെലല്ലാം െപാതുേവ പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ പരാജയം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില പ്രേത്യകവ്യക്തികളുെട ചിത്രീ
കരണത്തിനു ശ്രമിച്ചതുെകാണ്ടാണിങ്ങെന വന്നതു്.
പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ മാതൃക കെണ്ടടുക്കുന്ന സമ്പ്രദാ
യം െതറ്റല്ല. എങ്കിലും. മാതൃകകളുെട ആന്തരിക
സ്വഭാവമല്ലാെത പുറെമയുള്ളെതാന്നും അനുകരണ
േയാഗ്യമല്ല. പ്രേത്യകിച്ചും േപരുകൾ അനുകരിക്കു
ന്ന സമ്പ്രദായം നിഷിദ്ധമാണു്. അതിൽ ബ്ലാക്ക് െമ
യിലിങ്ങിെന്റ ചുവ വരുന്നുെവന്നു മാത്രമല്ല കുഴപ്പം.
താൽക്കാലികമായ അതിെന്റ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞാൽ കൃതിതെന്ന വിസ്മരിക്കെപ്പേട്ടക്കാം.
എന്നല്ല, മാതൃകയായി എടുത്ത വ്യക്തിതെന്ന സാ
ഹചര്യത്തിനടിമെപ്പട്ടു സമൂലം മാറിക്കൂെടന്നുമില്ല.
നാടകങ്ങളിൽനിന്നു് ഏകാങ്കികളിെലത്തുേമ്പാൾ
െചറുകഥകളിെല േദവിെന നാം ഒരിക്കൽക്കൂടി
കാണുന്നു. ‘സമരകവി’ എന്ന സമാഹാരത്തിെല
രെണ്ടണ്ണം സംഭാഷണപ്രധാനമായ െചറുകഥകളാ
െണന്നുതെന്ന പറയാം. ‘ഇരുളിെന്റ മറവിൽ’ എന്ന
കൃതി ജീവിതാവശ്യത്തിനു േവണ്ടത്ര കൂലി കിട്ടാെത
യും, എന്നാൽ ആശകൾ അമർത്താനും കഴിയാ
െത ഒരു ചില്ലറേമാഷണത്തിനു േപ്രരിതനാകുന്ന
ഒരു െതാഴിലാളിയുെട ചിത്രമാണു്. ശങ്കു ഒരു േകാ
ഴിെയ േമാഷ്ടിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അതു പാകംെചയ്യു
വാൻ േവണ്ടത്ര മുളകുേപാലും അയാളുെട കുടിലില്ല.
ഒരു തരത്തിൽ അതു ചവച്ചിറക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
തിനിടയിൽ മെറ്റാരു ‘ദരിദ്രവാസി’ വലിഞ്ഞുകയറി
വരികയാണു്. ഒടുവിൽ ശങ്കുവും െപാറിഞ്ചുവും ‘മാവും
തറ ഭഗവതി’േയയും ‘മാതാവി’േനയും സാക്ഷി നിർ
ത്തി ഭക്ഷിക്കലാേണാ ഛർദ്ദിക്കലാേണാ എന്നു
തീർത്തു പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു വിരുന്നു കഴിക്കുന്നു.
ഈ കഥയ്ക്കു നാടകത്തിെന്റ രൂപമുണ്ടു്. പേക്ഷ, നാ
ടകമായി അതു വിജയിക്കാൻ വിഷമമാണു്. പ്രേത്യ
കിച്ചും അവർ ഛർദ്ദിക്കുന്ന രംഗം അഭിനയിക്കാൻ
എളുപ്പമല്ല. െചറുകഥെയന്ന നിലയിലാെണങ്കിൽ
‘ഇരുളിെന്റ മറവിൽ’ ഒരു ഉത്തമസൃഷ്ടിയായിരു
േന്നെന.
‘ഫാക്ടറിയിേലക്കു് ’ എന്നതിെന്റ കഥയും ഇതുത
െന്ന. റീത്തയുെടയും ലക്ഷ്മിയുെടയും അതിരുകട
ന്ന സന്മാർഗ്ഗേബാധം ദുസ്സഹമാണു്. പരാജയപ്ര
സ്ഥാനത്തിേലക്കു് ഒളിച്ചുകടത്തെപ്പട്ട െറാമാന്റി
സിസമാണതു്. അതിനും പുറെമ അെതാരു നാട
കേമയല്ല. ഒെരാന്നാന്തരം ചിത്രമാണു്. ‘പുളുവൻ’
ആണു് സമരകവിയിെല ഏറ്റവും നല്ല ഏകാങ്കി.
േദവിെന്റ ഫലിതത്തിനും പാത്രസൃഷ്ടിക്കും േവണ്ട
അവസരം നൽകുന്ന ഒരു കഥയാണതു്. അഭിനയ
ത്തിനു് അതു നല്ലതാണു്. അതിെല ‘േകാേലാത്തു് ’
എന്ന ജന്തു, നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധാരണജീവി
തത്തിൽ പലേപ്പാഴും കാേണണ്ടതായി വരുന്ന
ഒന്നാണു്. ഖദർ, സഹകരണസംഘം, പ്രണയം,
അക്രമരാഹിത്യം, പത്രപ്രവർത്തനം എന്നിങ്ങെന
പല ശരങ്ങളും ആവനാഴിയിലുള്ള ഒരു വിചിത്രസൃ
ഷ്ടിയാണതു്. തലയുെട ഒരു വശത്തു് ൈകകൾകൂ
പ്പി വഴിയിൽ കാണുന്നവരുെടെയല്ലാം തലയ്ക്കു് ‘നമ
െസ്ത’യുെമറിഞ്ഞുപിടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു വരുന്ന ആ സ്വ
രൂപത്തിനു പല്ലു വാടിേപ്പാകാത്തതു് ഒരത്ഭുതമാണു്.
പലരും ഈയാെള ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും, േദ
വിെന്റ േകാേലാത്തും ബഷീറിെന്റ േജർണലിസ്റ്റും
ആണു് ഏറ്റവും െമച്ചെപ്പട്ടതു്. ‘അദ്ധ്യാപിക’യുെട
കാര്യത്തിൽ ഒന്നു പറേയണ്ടതുണ്ടു്. കമലാക്ഷിയുെട
നിലയിെലത്തിയ ഏെതങ്കിലും സ്ത്രീ ആ ഭയങ്കരമരു
ന്നു നിേഷധിക്കുേമാ എന്നു സംശയമാണു്. അങ്ങ
െന െചയ്യുന്നതിനു സമാധാനമായി അവളും നാട
കകൃത്തുംകൂടി ഉന്നയിക്കുന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രം ഏട്ടിൽ
മാത്രേമ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു പറയാം. േദവി
െന്റ ഫലിതേബാധത്തിെന്റ മെറ്റാരു സന്താനമാണു്
‘വക്കീലും ഗുമസ്തനും.’ സമരകവിയിെല കവി കവി
യല്ല. ഒരു ഭയങ്കര യുദ്ധരംഗത്തിെല ബഹളത്തിെന്റ
നടുവിൽ സകലതും മറന്നു് പ്രഭാതാരുണിമയിൽ
ലേക്ഷാപലക്ഷം ഭടന്മാരുെട രക്തവും കണ്ടു് അങ്ങ
െന ‘കഞ്ചാവു് ’ േപാെലയിരിക്കുന്നവൻ കവിയല്ല;
ഭ്രാന്തനാണു്. യുദ്ധരംഗത്തിെന്റ നടുവിൽ പ്രഭാത
ത്തിെന്റ മേനാഹാരിതയിൽ ലയിച്ചു് എങ്ങെന ഒരു
മനുഷ്യൻ ഇരിക്കും? േദവിെന്റ കവിക്കു സമരെമ
ന്താെണന്നു നിശ്ചയമില്ല. അഞ്ചാംപത്തിക്കാർ പാ
രച്യൂട്ടു വഴി ഇറങ്ങുന്ന ആ രംഗത്തിൽ തൂലികയും
ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുനടക്കുന്ന കവി എെന്താരു
‘െനാസ്സ’ നാണു്. േപാെരങ്കിൽ പാേസ്പാർട്ടും ൈക
യിൽെവച്ചുെകാണ്ടു് അയാൾ കൃത്യനിർവഹണത്തി
േലർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഭടന്മാെര മിനെക്കടുത്തുകയാ
ണു്. ഇതു കണ്ടാൽ േതാന്നും സകല കവികളുെടയും
െനറ്റിയിൽ എേന്താ പരസ്യപ്പലകയുെണ്ടന്നു്. ഈ
നാടകത്തിൽ അന്തരീക്ഷസൃഷ്ടിയും വളെര േമാശ
മാണു്. രംഗനിർേദ്ദശങ്ങളിലല്ലാെത യുദ്ധത്തിെന്റ
പുകയും തീയും കാണാനില്ല. ദീർഘമായ ഒരു വാദ
പ്രതിവാദത്തിേനാ തത്ത്വചിന്തേയ്ക്കാ ഉള്ള അവസ
രം അവിെടയുണ്ടാകയില്ല. മുറിഞ്ഞ വാചകങ്ങളും
വാക്കുകളും, സദാ ചലനാത്മക സംഭവങ്ങളുമിെല്ല
ങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രതീതിയുണ്ടാകാൻ പ്രയാ
സമാണു്.

അവയുെട കുറവുകളും േമന്മകളുമുൾെപ്പെട േദവിെന്റ
നാടകങ്ങൾക്കു് ഒരു വ്യക്തിമുദ്രയുണ്ടു്.
□

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.

