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പുളിമാനയുെട സമത്വവാദി
വളെരക്കാലമായി മുടങ്ങി
ക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു കർത്ത
വ്യം നിർവഹിക്കുകയാണു്
ഞാനിവിെട െചയ്യുന്നതു്.
ശ്രീ. പുളിമാന പരേമശ
രൻപിള്ള, അേദ്ദഹത്തി
െന്റ “സമത്വവാദി” എന്ന
നാടകം അച്ചടിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, അതി
പുളിമാന പരേമശരൻപിള്ള
െനപ്പറ്റി ഒരു നിരൂപണെമഴുതണെമന്നു എേന്നാടു്
ആവശ്യെപ്പട്ടു. ആ കൃതിയിൽ അേദ്ദഹം പ്രതിപാ
ദിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു കുെറെയാ
െക്ക അേദ്ദഹം എേന്നാടു സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.
കഥാവസ്തു എെന്ന അതിയായി ആകർഷിച്ചതുെകാ
ണ്ടു ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിനു വാക്കുെകാടുത്തു. അച്ചടി
കഴിഞ്ഞ ഉടെന പുസ്തകം എനിക്കയച്ചു തരുകയും
െചയ്തു. പേക്ഷ, ഞാൻ എെന്റ വാഗ്ദാനം നിറേവറ്റി
യില്ല. അതിനു കാരണം എെന്റ ഭീരുത്വം മാത്രമാ
യിരുന്നു. ഞാൻ ആ പുസ്തകം പല േസ്നഹിതന്മാേര
യും കാണിച്ചു. അവെരല്ലാം അതിെന പുച്ഛിച്ചു. ചില
േരാടു ഞാൻ അതിെനപ്പറ്റി അല്പം പ്രശംസിച്ചു പറ
ഞ്ഞു. അവരിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻേവണ്ടി, ഞാൻ
“സമത്വവാദി”െയ തള്ളിപ്പറേയണ്ടതായും വന്നുകൂ
ടി. അത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നു, അവരുെട ഖണ്ഡനം.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അന്നു യാെതാരാളും “സമത്വ
വാദി”െയ സ്വാഗതം െചയ്തില്ല. ആർക്കും േവണ്ടാ
ത്ത ഒന്നിെന താങ്ങി നിറുത്തുവാൻ മാത്രം എെന്റ
ചുമലിനു ബലവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാഗ്ദത്തലംഘന
ത്തിനു സ്വന്തം അജ്ഞത ഒരു ഉപായമാക്കി ഞാൻ
സ്വയം നീതീകരിച്ചു. ഞാൻ “സമത്വവാദി” പിേന്ന
യും പിേന്നയും വായിച്ചു. നാടകം നല്ലതാെണന്ന
േബാധം എന്നിൽ ശക്തിെപ്പട്ടുവന്നു. ചുരുക്കം ചില
േസ്നഹിതന്മാർ അതിെന്റ േമന്മെയ മനസ്സിലാക്കു
കയും െചയ്തു. മുമ്പുെചയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിക്കണെമ
ന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീടു് ഓേരാ കാരണങ്ങ
ളാൽ അക്കാര്യം നീണ്ടുനീണ്ടു േപായി. വിധിൈവപ
രീത്യത്താൽ, അേദ്ദഹം യശഃശരീരനായിത്തീർന്ന
തിനുേശഷമാണു് ആ തീരുമാനം പ്രേയാഗത്തിൽ
വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ഭീരുത്വംെകാണ്ടു
െചയ്ത അപരാധത്തിനു് അേദ്ദഹം എനിക്കു മാപ്പുന
ല്കെട്ട.
ശ്രീ. പുളിമാന സംതൃപ്തനായിട്ടല്ല മരിച്ചെതന്നാണു
ഞാനൂഹിക്കുന്നതു്. യൗവ്വനത്തിൽത്തെന്ന ആ
അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചതുെകാണ്ടല്ല ഞാനിതു പറ
യുന്നതു്. അേദ്ദഹം ഏറ്റവും േസ്നഹിച്ചകൃതി “സമത്വ
വാദി”യായിരുന്നു. വളെരയധികം ഗഹനചിന്തകൾ
അതിൽ അേദ്ദഹം അടക്കം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പുേരാഗമേനച്ഛ മുഴുവനും “സമത്വവാദി”
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ചിന്തകൾെക്കാന്നിനും
നാടകത്തിൽ വ്യക്തമായ രൂപം ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു്
ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കെപ്പേട്ടക്കാം. ഇല്ലായിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഈ വിമർശനം എഴു
േതണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതും. അേദ്ദഹം എന്തുേദ്ദശി
ച്ചുെവന്നു് ഒന്നു വിശദീകരിക്കുകയാണു് എെന്റ ചുമ
തല. േചാേദ്യാത്തരരൂപത്തിൽ ഒരു ചിന്താവിഷ
യം വിശദീകരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടു് നാടകമാവുെമന്നു
ശ്രീ. പുളിമാന ധരിച്ചിട്ടുമില്ലായിരുന്നു. പ്രകടനരീതി,
എങ്ങിെനയുമിരിക്കെട്ട. “സമത്വവാദി”യുെട വിഷയ
െത്തക്കുറിച്ചാണു തൽകർത്താവിനു് ഏറ്റവും േവദ
നയുണ്ടായിരിക്കാവുന്നതു്. വിഷയം പുേരാഗമനപര
മാെണങ്കിലും പുേരാഗമനവാദികൾ അതിെന അം
ഗീകരിച്ചില്ല എന്നതാണു് “സമത്വവാദിയുെട നിർഭാ
ഗ്യം.” അന്നു ഞാൻ അതിനു കാരണമായിക്കണ്ടതു
പ്രകടനരീതിയുെട കഴിവില്ലായ്മയാണു്. എന്നാൽ,
വായിച്ചവരുെട ആസ്വാദനശക്തിയുെട കുറവാ
ണു് അതിനു കാരണെമന്നു പിന്നീടു മനസ്സിലായി.
കഥാബീജത്തിേന്റയും, അനർഘനിമിഷത്തിേന്റ
യും, ശബ്ദങ്ങളുേടയും അനുഭവങ്ങൾ എെന്റ ധാരണ
െയ ദൃഢീകരിച്ചു. സാധാരണയിൽനിന്നു ഭിന്നമായ
കലാരൂപങ്ങൾെക്കല്ലാം, പിക്കാേസായുെട ചിത്ര
മായാലും ഓമറിെന്റ കവിതയായാലും മാധവെന്റ
നൃത്തമായാലും, ആസ്വാദനത്തിനു് അല്പം വിശദീക
രണം കൂടിേയ തീരു. “സമത്വവാദി”യാെണങ്കിൽ
പലതരത്തിലും അസാധാരണമായ ഒരു നാടകവു
മാണു്. അതുെകാണ്ടു് അതു് അത്രയ്ക്കുേവഗം മനസ്സി
ലാകുന്നതല്ല, നമ്മുെട ചില േപെരടുത്ത സാഹിത്യ
വിമർശകന്മാർക്കുേപാലും.
എന്താണു് “സമത്വവാദി”യിെല കഥാവസ്തു? സാ
മൂഹ്യവിപ്ലവ പ്രവാഹത്തിൽെപട്ടു് തകർന്നുെപാടി
യുന്ന പ്രഭുവർഗ്ഗത്തിെല ഒരു കുടുംബം. ആ കുടുംബ
ത്തിെന്റ ഘടനയും അതിെല അംഗങ്ങളും മാത്രമല്ല
മാറുകയും തകരുകയും െചയ്യുന്നതു്. അവരുെട ജീ
വിതരീതിയും, വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളും, കടപ്പാടുക
ളും എല്ലാം അപ്രതിഹതമായ പരിവർത്തനത്തിനി
രയാകുന്നുണ്ടു്. “സമത്വവാദി”യിൽ കാണുന്ന പ്രഭു
ത്വം ഫ്യൂഡലിസത്തിേനാ മുതലാളിത്തത്തിേനാ പ്ര
തിനിധീഭവിക്കുന്നെതന്നു് ഒരു േചാദ്യത്തിനവകാശ
മുണ്ടു്. അതു വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടി
െല്ലന്നുള്ള ഒരു െതറ്റു തീർച്ചയായും ഈ നാടകത്തി
ലുണ്ടു്. ‘പ്രതിശ്രുതനായ കാമുകനും’ മറ്റു് അനുസാരി
കളുമായി ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബം
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭുകുടുംബേത്താടു് അന്യാദൃശമായ
സാമ്യം വഹിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്.
ബുർഷ്വാകുടുംബത്തിെന്റ അവശ്യസ്വഭാവഗതികൾ
പലതും അവിെട കാണുന്നിെല്ലന്നും പറേയണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. എങ്കിലും, നശിക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥേയാടു
േപാരടിക്കുന്നതു് ഒരു “സമത്വവാദി”യായതുെകാണ്ടു്
(നാമമാത്രെമങ്കിലും) ഈ നാടകത്തിെല പ്രഭു മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ സിംബലായാണു് നാം ഗണിേക്ക
ണ്ടതു്. പ്രേത്യകിച്ചും മലയാളനാട്ടിെല പ്രേത്യകപരി
തസ്ഥിതികളും ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. ഇവിെട ഫ്യൂ
ഡലിസവും, കാപ്പിറ്റലിസവും ഒരു കുടുംബത്തിൽത
െന്ന കൂടിക്കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടു്. ആ നിലയ്ക്കു പണ
ത്തിേന്റയും പ്രതാപത്തിേന്റയും കുത്തകക്കാരായ
ന്യൂനപക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിനിധിയായി രംഗപ്രേവശം
െചയ്യുന്ന പ്രഭു, അതും ഒരു എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടക
ത്തിൽ ബാങ്കേറാ, നമ്പൂതിരി ജന്മിേയാ എന്നു തിട്ട
െപ്പടുത്താൻ കഴിയാെതവരുെന്നങ്കിൽ അതിലത്ഭു
ത്തിനവകാശമില്ല.
നശിക്കുന്ന ശക്തിെയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും,
ഉയരുന്നെതന്താെണന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാ
ണു് പലരും “സമത്വവാദി”െയപ്പറ്റി െകാണ്ടുവരുന്ന
ആേരാപണം. മാത്രമല്ല, ശ്രീ. പുളിമാന ഉയരുന്ന
ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വിഷാദാത്മകനാ
െണന്നുകൂടി ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. സമത്വവാദി
യുെട ആ ഹാസ്യചിത്രത്തിൽ പ്രതിേഷധിക്കുകയും
െചയ്തു. ഈ ചാർജജ് ഷീറ്റുതെന്നയാണു് ശ്രീ. പുളി
മാനയ്ക്കുള്ള പ്രശംസാപത്രം. അേദ്ദഹം െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ വിപ്ലവസ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചിരുേന്നാ
എെന്നനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പേക്ഷ, മുതലാളിത്തത്തി
നു് അവേശഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അതിനു്
അവകാശമില്ല, എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒന്നുകൂടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു; പ്രഭുവർഗ്ഗ
ത്തിെന്റ ചങ്ങലക്കൂട്ടിൽ കിടന്നു ലഹളയുണ്ടാക്കുന്ന
ആദർശശാലികളായ യുവാക്കന്മാരുെട ൈകയില
ല്ല ഭാവിയുെട ഉത്തരവാദിത്വം എന്നു്. അവരിൽ ഭൂരി
ഭാഗവും പരാജയമടയുെമന്നതുതെന്നയാണു് “സമ
ത്വവാദി’യിെല പ്രധാന പ്രേമയം. േപാക്കറ്റിൽകൂടി
പുറേത്തയ്ക്കുന്തിനില്ക്കുന്ന ൈകേത്താക്കുമായി ഭാവിശ്വ
ശുരെന വധിച്ചു് മുതലാളിത്തെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആ “സമത്വവാദി” ഒരു വിപ്ലവകാ
രിയല്ല; ആെണന്നു നാടകകൃത്തു് ഒരിക്കലും സങ്ക
ല്പിച്ചിട്ടില്ല. ആദർശശാലികളായ ഒേട്ടെറ യുവാക്ക
ന്മാർ മുതലാളിവർഗ്ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. പേക്ഷ,
സാധാരണയായി അവരിൽ മുക്കാൽപങ്കും, ഉേദ്യാ
ഗം, വിവാഹം എന്ന പടികൾ കടക്കുേമ്പാേഴയ്ക്കും
കക്ഷിമാറുന്നു. പിേന്നയും അവേശഷിക്കുന്നവരും
ശാസ്ത്രീയമായ രാഷ്ട്രീയതത്ത്വചിന്തയിെലത്തുകേയാ
വിപ്ലവപ്രവർത്തനത്തിേലർെപ്പടുകേയാ െചയ്യാ
റില്ല. ചുരുക്കം ചിലെരാഴിച്ചു മറ്റുള്ളവർ സ്വപ്നഭ്രമ
ക്കാരാേയാ ഭീകരപ്രസ്ഥാനക്കാരാേയാ തീരുന്നു.
അവെര ഭരിക്കുന്നതു തലേച്ചാറല്ല, വികാരങ്ങളാ
ണു്. അതിെന്റ തീക്ഷ്ണതയും, ഉപരിപ്ലവസ്വഭാവവും,
േഭാഷത്തവും എല്ലാം അവരിൽ കാണാം. അവ
രുെട പരാജയത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിരൂപമാണു് ഈ
നാടകത്തിെല “സമത്വവാദി”. പ്രഭുവിെന്റ ചൂഷണ
മവസാനിപ്പിക്കാൻ അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർ
ഗ്ഗം അയാെള െവടിെവച്ചു െകാല്ലുകെയന്നതാണു്.
അേതസമയം ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കാനുള്ള ചങ്കു
റപ്പു് ആ സാധുവിനില്ല. അങ്ങിെന പ്രേയാജനശൂന്യ
മായ ഒരു ലക്ഷ്യം, അതു നിർവഹിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാ
ഴുള്ള അസ്ഥിരത, അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ഏതാണ്ട്
ഭ്രാന്തിെന്റ അവസ്ഥയിൽ ആ ഹീനകൃത്യം െചയ്യുക,
ഉടെന പശ്ചാത്തപിക്കുക, അവസാനം ദയനീയ
മായി അധഃപതിക്കുക, ഇങ്ങെന ഓേരാ പടിയിലും
ഒരു സമത്വവാദി െചയ്യാത്തതുതെന്നയാണു് ഈ
നാടകത്തിെല നാമധാരി െചയ്യുന്നതു്. അയാൾ വി
പ്ലവകാരിയാെണന്നു സ്വയം ഭ്രമിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും
അതിനു് അയാൾക്കു കഴിവിെല്ലന്ന സ്ഥാപിക്കുക
യാണു് നാടകകൃത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. അതിനുേവണ്ടി
ത്തെന്നയാണു് പ്രഭുവിെന വധിക്കുന്ന സംഭവത്തി
നു് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം െകാടുത്തിരിക്കുന്നതും.
േവണ്ടിവന്നാൽ െകാലയ്ക്കുേപാലും ൈകവിറയ്ക്കാത്ത
ഹൃദയസ്ഥിരത തെന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിക്കുണ്ടായി
രിക്കണെമന്നും, അതിനു് അത്യഗാധമായ പ്രേചാദ
നമുണ്ടായിരിക്കണെമന്നും നാടകകൃത്തു് മനസ്സിലാ
ക്കിയിരുന്നു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന ഒരു പ്രഭുകുമാര
നു് അതുണ്ടാവുകയിെല്ലന്നും അേദ്ദഹത്തിനുേതാന്നി.
വർഗ്ഗേബാധെമന്ന പദം ശ്രീ. പുളിമാന ഉപേയാഗി
ച്ചു ഞാൻ േകട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും, വർഗ്ഗേബാധത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനമായ മാനസികപശ്ചാത്തലം അേദ്ദ
ഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. േസ്നഹവും െവറുപ്പും ഒരു
നാണയത്തിെന്റ ഇരുവശങ്ങളാെണന്നു മനസ്സിലാ
ക്കിയ ചുരുക്കം ചിലരിെലാരാളായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
െവറുക്കാൻകഴിയാത്തവനു േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയു
കയില്ല. ഉദാഹരണം േവണെമങ്കിൽ െയറുശേലം
േദവാലയത്തിേലയ്ക്കു േനാക്കു. േസ്നഹത്തിെന്റ പ്ര
വാചകർ ചമ്മട്ടിയുമായിനിന്നു ചിതറുന്നതു് അവിെട
കാണാം. മനുഷ്യേനാടു േസ്നഹമുെണ്ടന്നു ഭാവിക്കു
ന്നവെന്റ ആത്മാർത്ഥതെയ അളക്കുന്നതു് അവൻ
മനുഷ്യെന്റ രക്തം കുടിച്ചു ചീർക്കുന്ന കണ്ണട്ടകെള
െവറുക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കിയിട്ടാണു്. പുളിമാ
നയുെട സമത്വവാദിക്കു് ഇങ്ങെന െവറുക്കുവാനുള്ള
ശക്തിയില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അയാളുെട സമ
ത്വവാദവും അവേശഷിക്കുവാനുള്ള അവകാശവും
പരാജയെപ്പടുന്നു. ഇത്രയുെമല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ
നാടകകൃത്തു് വിപ്ലവത്തിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപവും,
വിപ്ലവാനന്തരേലാകസൃഷ്ടിയിൽ െതാഴിലാളിവർ
ഗ്ഗത്തിെന്റ കർമ്മകർത്തവ്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുെമ
ന്നാെണെന്റ അഭ്യൂഹം.
ശ്രീ. പുളിമാന, പരിവർത്തനത്തിെന്റ സാമൂഹ്യസ്വ
ഭാവം മാത്രമല്ല കണ്ടതു്. അതിെന്റ താത്ത്വികപ്ര
തിഫലങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിനു വ്യക്തമായിരുന്നു.
ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിക്കു ഒരു പുതിയ സന്മാർ
ഗ്ഗേബാധമുണ്ടു്. അതു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവില്ലാെത
വരുന്നതും പരാജയത്തിെന്റ കാരണമാണു്. “സമ
ത്വവാദി” പഴയതിനും പുതിയതിനും മേദ്ധ്യ വീഴുക
യാണു്. മെറ്റാരു രംഗത്താെണങ്കിലും; മൂത്തമകളും
തൈഥവ. പഴയേലാകത്തിെല കടപ്പാടുകൾെവ
ച്ചുപുലർത്താനാണു് ആ യുവതി പരിശ്രമിക്കുന്നതു്.
ആദർശശാലിയായ കമിതാവിേനാടുള്ള േസ്നഹവും,
പിതൃഭക്തിയും തമ്മിൽ ഇടയുന്നു. ഒടുവിൽ ഒന്നും
സാധിക്കാെത ഒരു മുഷിപ്പൻ ജീവിതത്തിേലയ്ക്കു്
ഇഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നു. ആചാരം, മതം, പ്രണയം ഇവ
യിെലല്ലാം മൂത്തമകൾ മരിച്ച ഒരു േലാകത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുകയും, മെറ്റാരു േലാകത്തിൽ ജീവിക്കുക
യും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവൾക്കു് എല്ലാംവിട്ടു
കാമുകെന േസ്നഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സമത്വവാ
ദി ഒരു വിപ്ലവകാരിയാെണന്നു സ്വയം ഭ്രമിക്കുന്നു.
മൂത്തമകൾ േപ്രമവതിയാെണന്നു സ്വയം വ്യാേമാ
ഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നു: രണ്ടുേപർക്കും പരാജയം
അലംഘനീയമായ പ്രതിഫലമാണു്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു കഥയിൽ അവേശഷി
ക്കുന്ന ഇതരപാത്രങ്ങൾ ആണു ജയിക്കുന്നെത
ന്നു് ആരും വിചാരിേക്കണ്ടതില്ല. അവെരെയാന്നും
ആദർശപാത്രങ്ങളാക്കത്തക്ക മൗഢ്യം നാടകകൃ
ത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. േപാെരങ്കിൽ ആ ബാരിസ്റ്റ
റും, ഇളയമകളും, പ്രതിശ്രുതനുെമല്ലാം ചില മാതൃ
കകളാണു്. യാെതാരു ആദർശവുമില്ലാെത പ്രാ
േയാഗികജീവിതത്തിൽ വിജയികളാകുന്ന അേന
കർ സമുദായത്തിലുണ്ടു്. ഭർത്താക്കന്മാെര സമ്പാദി
ക്കാൻ കഴിവുള്ള യുവതികളും ഭാര്യാദാസന്മാരായി
കഴിവാനിഷ്ടെപ്പടുന്ന സുന്ദരവിഡ്ഢികളും, ഭർത്താവു
േദ്യാഗത്തിനു് അേപക്ഷയുമായി നടക്കുന്ന േകസി
ല്ലാവക്കീലന്മാരും എല്ലാം ശ്രീ. പുളിമാന കണ്ടിട്ടുള്ള
രൂപങ്ങളാണു്. അവരാരും വിജയിക്കുന്നില്ല. കിട്ടി
യതുെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പട്ട സമുദായത്തിെന്റ ചവിട്ടുെമ
ത്തകളായി അവർ അവേശഷിക്കുക മാത്രമാണു്.
മെറ്റാന്നുകൂടി പറയുവാൻ ശ്രീ. പുളിമാന ആഗ്രഹി
ച്ചു. അതു് അേദ്ദഹം വളെര വിജയപ്രദമായി നിർവ
ഹിക്കുകയും െചയ്തു. ദുരന്തങ്ങെളല്ലാം വ്യക്തിപരമാ
െണന്നതാണതു്. ഗാന്ധിജി മരിച്ചാലും പ്രകൃതിയുെട
യാെതാരു ചടങ്ങും മുടങ്ങുന്നില്ല. അതു നിർവിഘ്നം
നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കും. “സമത്വവാദി”െക്കെന്തങ്കിലും
സംഭവിക്കെട്ട. മറ്റുള്ളവർ, നിരങ്ങിയാെണങ്കിലും മു
േന്നാട്ടുതെന്ന നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
“സമത്വവാദി”യുെട െറ്റക്നിക്കിെനപ്പറ്റിയും ഒന്നു മന
സ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇെതാരു റിയലിസ്റ്റ് നാടക
മല്ല. ആെണന്നുള്ള െതറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്നാണു
പല വിമർശനങ്ങളും പുറെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇെതാരു
എക്സ്പ്രഷനിസ്റ്റ് നാടകമാണു്. ഒരു പാത്രത്തിനും

േപരുകൾ െകാടുത്തിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു പ്രേത്യകം ഓർ
മ്മിേക്കണ്ടതാണു്. അവെരല്ലാം ഓേരാ ആശയത്തി
െന്റ പ്രതിരൂപങ്ങളാണു്, സാധാരണവ്യക്തികളല്ല.
അതുെകാണ്ടു് അവരിൽ പ്രേത്യക വ്യക്തിത്വത്തി
െന്റ സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നും കാണുകയില്ല. ഒരു ആശ
യത്തിെന്റ പ്രധാനഘടകങ്ങളായിരിക്കും അവരിൽ
നിഴലിക്കുന്നതും. അതുതെന്നയായിരിക്കും അവരു
െട സംഭാഷണങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതും.
ഇതുെകാണ്ടു് ഒരു ഗുണവും ഒരു േദാഷവും ഉണ്ടാ
യിട്ടുണ്ടു്. െമേലാഡ്രാമാ അല്പം കൂടുതലായിേപ്പായി
എന്നതാണു് േദാഷം. പേക്ഷ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
നാടകത്തിൽ െമേലാഡ്രാമാ അല്പമധികമായാലും
വലിയ െതറ്റില്ല. ഗുണെമന്നു പറഞ്ഞതു് അതിെല
സംഭാഷണരീതിയുെട െമച്ചമാണു്. അർത്ഥഗർ
ഭമായ െചറിയ െചറിയ വാചകങ്ങൾ മണിനാദം
േപാെല പ്രതിദ്ധ്വനിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ.
പുളിമാനയുെട വിജയം മലയാളത്തിൽ മെറ്റാരു നാ
ടകകൃത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.
പറഞ്ഞതിെന്റ പത്തിരട്ടി ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള സംഭാ
ഷണമാണു സമത്വവാദിയിേലതു്. ധ്വന്യാത്മകത്വം
ദഹിക്കാത്തവർക്കു് അവെയല്ലാം നിരർത്ഥകജല്പന
ങ്ങളുമായിരിക്കും. അതു ശ്രീ. പുളിമാനയുെട പരാജ
യമല്ല, വിജയമാണു്. ശ്രീ. പുളിമാന ഒരു കവിയുംകൂ
ടിയായിരുന്നുെവന്നു “സമത്വവാദി”യിെല പല ഭാഗ
ങ്ങളും െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. റിയലിസ്റ്റിെന്റ വീക്ഷണ
േകാണത്തിൽനിന്നു “സമത്വവാദി”െയ പരിേശാധി
ക്കരുെതന്നു പറയുന്നതിെന്റ പ്രധാന കാരണം, ആ
േപ്രതത്തിെന്റ പ്രേവശനമാണു്. ആദ്യം മുതേല്ക്ക വി
ങ്ങിനില്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ തീപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
ദീപശിഖയാണു് ആ േപ്രതം. അതുതെന്നയാണു്
ആ നാടകത്തിെന്റ മർമ്മവും. “സമത്വവാദി”യുെട
വഴിപിഴച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുെട പരാജയത്തിെന്റ
സിംബലാണു് ആ േപ്രതം.
സമത്വവാദിയിെല ചിന്താഗതി അതിഗഹനവും വി
സ്തൃതവുമാണു്. ജീവിതത്തിെന്റ ആത്യന്തികപ്രശ്നങ്ങ
ളിേലയ്ക്കു് എത്തിേനാക്കൽ ശ്രീ. പുളിമാന നിർവഹി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഗംഭീരമായ പശ്ചാത്തലത്തിെന്റ
അന്തസ്സിനു േയാജിച്ച ഫലിതം പ്രേയാഗിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞുെവന്നതു് നാടകകൃത്തിെന്റ മെറ്റാരു വിജ
യമാണു്. അവയിൽ ചിരിക്കാനുണ്ടു്. പേക്ഷ, ആ ചി
രിെയാന്നും ഒരു വിഡ്ഢിയുെട െപാട്ടിച്ചിരിയായിരിക്കു
കയില്ല. േനേരമറിച്ചു കണ്ണീരിൽ കുളിച്ച ശാന്തമായ
പുഞ്ചിരികളായിരിക്കും. സമത്വവാദിയിെല േപ്രമക
ഥയുെട സവിേശഷമായ ശ്രദ്ധെയ ആകർഷിക്കുന്നു
ണ്ടു്. േപ്രമെത്തപ്പറ്റി ബാരിസ്റ്ററുെട നിർവികാരമായ
പ്രസംഗങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റ പുളി നിറഞ്ഞ
െനല്ലിക്കകളാണു്. മൂത്തമകളും ഇളയമകളും സമ
ത്വവാദിയും ബാരിസ്റ്ററുെട േപ്രമലാബറട്ടറിയിെല
പരീക്ഷണവസ്തുക്കളുമാണു്. അേതാെടാപ്പംതെന്ന
സമത്വവാദിയിെല േപ്രമകഥയ്ക്കു് അതിരുകവിഞ്ഞ
പ്രാധാന്യം െകാടുക്കാതിരിക്കുവാനും നാടകകൃത്തു്
പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു പ്രധാനപ്രേമയത്തിൽ കൂടു
തൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കാൻ ഉപകരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാനും
അഭിനയിക്കാനും മാതമല്ല, ചിന്തിക്കാൻകൂടി െകാ
ള്ളാവുന്ന ഒരു നാടകമാണു് “സമത്വവാദി.”
ശ്രീ. പുളിമാന മരിച്ചുേപായി. “സമത്വവാദി”െയങ്കിലും
മരിക്കാതിരിക്കെട്ട.
മംഗേളാദയം െഫബ്രുവരി 1942.
വിലയിരുത്തൽ 1951.
□

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.

