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ആമുഖം

കൗതുകക്കലവറയുെട താേക്കാൽ
പലതരത്തിൽ സവിേശഷതകളുള്ള ആറ് അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം. ചില�
തു ജീവിത ംെകാണ്ട്, ചിലതു ജീവിതദർശന ംെകാണ്ട്, ചിലതു കർമ്മമണ്ഡലത്തിെന്റ
വ്യത്യസ്തതെകാണ്ട്. ദൃശ്യ-അച്ചടിമാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കായി െചയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം അഭിമുഖ�
ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൗതുകവും പ്രേചാദനവും പകരുന്നവയും കൂടുതൽേപർ വായിക്ക�
ണം എന്നു േതാന്നുന്നവയും െതരെഞ്ഞടുക്കുകയാണു െചയ്തത്. ഓേരാ േചാേദ്യാ�
ത്തരത്തിലും വായനക്കാർക്കു കൗതുകം േതാന്നുന്ന എെന്തങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നു േതാ�
ന്നിയ അഭിമുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. ആറുേപരും ആറു വ്യത്യസ്തേമഖലക�
ളിൽ ഉള്ളവർ. ആദ്യം അവെര ഒന്നു പരിചയെപ്പടുത്താം.

ഡച്ച് റാണി ൈനറ്റ് ഹുഡ് പദവി നല്കി ആദരിച്ച, 30 വർഷത്തിനിെട ഏറ്റവും
സ്വാധീനിച്ച 15 േപരിൽ ഒരാളായി ൈചനാഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച, െനാെബയ് ൽ
സമ്മാനത്തിനു നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യെപ്പട്ട, അന്ധയായ ജർമ്മൻ വനിത തിരുവന�
ന്തപുരെത്ത െവള്ളായണിയിൽ വലിെയാരു സ്ഥാപനം പണിതു േലാകമാെകയു�
ള്ള ദുരിതബാധിതസമൂഹങ്ങൾക്കായി സാമൂഹികസംരംഭങ്ങൾ പടുത്തുയർത്താൻ
കഠിനാദ്ധ്വാനം െചയ്യുന്നത് എത്രേപർക്കറിയാം! കണ്ണിൽ പതിയുന്ന തരത്തിൽ
മാത്രം േലാകം കാണാൻ വിധിക്കെപ്പട്ട നിങ്ങെളക്കാൾ എത്രേയാ ഉയെരയാണു
മനക്കണ്ണിൽ അനന്തൈവവിദ്ധ്യങ്ങേളാെട േലാകം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ
എന്നു േചാദിച്ചു നെമ്മ സ്തബ്ധയാക്കുന്ന അവർ അന്ധതെയ െവന്നു നീന്തലും കുതി�
രസവാരിയും വെര അഭ്യസിച്ചതടക്കമുള്ള ആ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ ആെരയാണു
വിസ്മയിപ്പിക്കാത്തത്! െസബ്രിെയ െടൻേബർെക്കൻ എന്ന ഈ മഹതി നടത്തുന്ന
സ്ഥാ പനത്തിനും അവിെട ആേണ്ടാടാണ്ടു പരിശീലനത്തിെനത്തുന്ന പരേദശികൾ�
ക്കും അവെര െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രീതികൾക്കും
േപാലുമുണ്ട് കൗതുകെപ്പാലിമ.

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിനു വന്ന േമാേട്ടാർ ന്യൂേറാൺ േരാഗം ബാധിച്ചു പാതിശ�
രീരം തളർന്ന, 70-കളിെലേന്നാ മരിച്ചുേപാകുെമന്ന് ദില്ലി ഓൾ ഇൻഡ്യാ ഇൻസ്റ്റി�
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െമഡിക്കൽ സയൻസ് വിധിെയഴുതിയ, സി.വി.ആർ. എന്ന സി.വി. രാ�
ധാകൃഷ്ണനാണ് േലാകെത്ത നൂറിൽപ്പരം സമുന്നതമായ ശാസ്ത്ര, ഗണിത േജർണലു�
കൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത മലയിൻകീഴിലിരുന്നു രൂപകല്പന െചയ്യുന്നത് എന്നതും
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ആ ഗ്രാമത്തിൽേപ്പാലും പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. നൂറിേലെറ ഡിൈസ�
നർമാെര െടൿ എന്ന സവിേശഷ ഡിൈസൻ േസാഫ്റ്റ് െവയർ പഠിപ്പിച്ചു െതാഴിൽ
നല്കി സി.വി.ആർ. നടത്തുന്ന ‘റിവർ വാലി’ എന്ന വലിയ സ്ഥാപനംേപാലും കൗതു�
കങ്ങളുെട കലവറയാണ്—അതിെന്റ നിർമ്മാണം മുതൽ പ്രവർത്തനൈശലിവെര.
േലാകത്തിനുതെന്ന പകർത്താവുന്ന പലതുമുണ്ടവിെട.

ഇൻഡ്യയിൽ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയർ പ്രസ്ഥാനത്തിനു തുടക്കമിട്ട, അതി�
െന്റ പ്രചാരണത്തിനും െടക്കിെന്റ വികാസത്തിനും അമൂല്യസംഭാവനകൾ നല്കിയ,
ഓൺൈലൻ മലയാളപ്രസാധനത്തിൽ പുതിയ വഴി തുറന്ന ‘സായാഹ്ന ഫൗ�
േണ്ടഷ’െന്റ പ്രേണതാവായ ഈ നിശബ്ദവിപ്ലവകാരിയുെട ജീവിതവും പ്രവർത്ത�
നങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യദർശനങ്ങളും വിശാലമാെയാരു പാഠപുസ്തക ംതെന്നയാണ്.
ശാസ്ത്രീയമായ വിവരസഞ്ചയനത്തിനും മലയാളം ഭാഷാക്കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനും പ്രസാധ�
നത്തിനും മാർഗ്ഗദർശകമാകുന്ന ധാരാളം അറിവുകൾ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തി�
ലൂെട അേദ്ദഹം പങ്കുവച്ചത് എനിക്കുതെന്ന വലിയ െവളിച്ചമാണു പകർന്നത്.

സമരം െചയ്യാനും പഠിേക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിെട
േലാകെത്ത മാറ്റിമറിച്ച സമരങ്ങൾ മിക്കതും ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രീയപരിശീലനം േനടി
സംഘടിപ്പിച്ചതാെണന്നുമുള്ള അറിവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എെന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ അേമരിക്കയിൽ നടന്ന പൗരാവ�
കാശപ്രേക്ഷാഭം (Civil Rights Movement) അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പലസംഘങ്ങ�
ളായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു ഗാന്ധിജിയുെട അഹിംസാത്മകസമരരീതികൾ പഠിച്ചു
െകാണ്ടുേപായി പകർത്തിയാെണന്ന് അതിൽ പങ്കാളിയായ െപ്രാഫ: േമരി എലി�
സെബത്ത് കിങ് അഭിമുഖത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ആ അറിവാണു ലാറ്റിനേമരിക്കയി�
െല േപാരാട്ടങ്ങൾക്കു പാഠമായത്. ജർമ്മനിയുെട ഏകീകരണവും േസാവ്യറ്റ് യൂ�
ണിയനിൽനിന്നുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുെട വിേമാചനവും ഫലസ്തീനിെല അനന്തമാ�
യിനീളുന്ന വിേമാചനേപ്പാരാട്ടവും മുതൽ അേമരിക്കയിെല ഒക്കുൈപ്പ സമരവും മു�
ല്ലപ്പൂവിപ്ലവവും ദശാബ്ദങ്ങളായി േവരുറച്ചിരുന്ന ഏകാധിപത്യങ്ങെള തകർെത്തറി�
ഞ്ഞ മറ്റു സമീപകാലപ്രേക്ഷാഭങ്ങളുംവെര സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടത് ഗാന്ധിയൻ സമ�
രരീതികൾ പുസ്തകം വച്ചു പഠിച്ചും ക്ലാസും ശില്പശാലയും നടത്തിയും സമാനസമരങ്ങ�
ളിൽ പെങ്കടുത്തും പരിശീലിച്ചാെണന്നതും നമ്മിൽ ഒട്ടുമിക്കവർക്കും പുതിയ അറിവാ�
കാനാണു സാദ്ധ്യത.

ഗാന്ധിയൻ സമാധാനസമരങ്ങൾക്ക് ആറുതരം പരിസമാപ്തികൾ ഉണ്ടാകാ�
െമന്നാണ് സമരം െചയ്യാൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ വിലയിരു�
ത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മനഃപരിവർത്തനം (conversion) എന്ന അന്ത്യം ഗാന്ധി�
ജിക്കുേശഷം നടന്ന സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധിജി പങ്കു വഹിച്ച സമ�
രങ്ങളിൽത്തെന്ന അതു സംഭവിച്ചതായി േരഖകൾ പറയുന്നതു ൈവക്കം സത്യഗ്ര�
ഹത്തിൽ മാത്രം. അവിെട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതു സംഭവിേച്ചാ എന്നു പരിേശാധി�
ക്കാനായിമാത്രം 15 െകാല്ലം േകരളത്തിൽ ഗേവഷണം നടത്തീ ഈ അേമരിക്കൻ
െപ്രാഫസർ! അതിെന്റ കെണ്ടത്തലുകൾ ഗേവഷണഗ്രന്ഥമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നാെമാെക്ക പരണത്തുവച്ച ആ സമരത്തിന്! അത്രമാ�
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ത്രം അക്കാദമികമായി പഠനഗേവഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയൻ സമര�
ത്തിെന്റ േമഖലയിൽ.

ൈവക്കം സത്യഗ്രഹത്തിെന്റ ആ പുനർസന്ദർശനത്തിെനാപ്പം ഗാന്ധിവഴി�
യിൽ അേമരിക്കയിൽ നടത്തിയ ‘നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന’ത്തിെന്റയും ‘നിവർ�
ത്തനപ്രേക്ഷാഭ’ത്തിെന്റയും ‘കുത്തിയിരിപ്പുസത്യഗ്രഹ’ത്തിെന്റയുെമാെക്ക കഥകൾ
േമരി കിങ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും കൗതുകകരമാണ്—വിേശഷിച്ചും അവയിൽ പെങ്കടുക്കു�
കയും േനതൃദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്ത അനുഭവതീക്ഷ്ണതേയാെട. 1966-ൽ
െഫമിനിസത്തിെന്റ രണ്ടാം തരംഗത്തിനു തെന്റ ചിന്തകൾ തിരിെകാളുത്തിയ കഥ�
യും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് ജൂനിയറിെന്റ ശിഷ്യയും സഹപ്രവർത്തകയും അേമ�
രിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജിമ്മി കാർട്ടറുെട സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകയും
ഉപേദഷ്ടാവും ഒെക്കയായ ഈ പ്രമുഖരാഷ്ട്രീയശാസ്ത്രജ്ഞ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ�
രാഷ്ട്രസഭയ്ക്കു കീഴിൽ േകാസ്റ്റാ റിക്കയിലുള്ള യൂനിേവഴ്സിറ്റി േഫാർ പീസിെല പീസ്
ആൻഡ് േകാൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വിഭാഗം െപ്രാെഫസ്സറായ േലാകപ്രശസ്തസമാധാനപ്ര�
വർത്തക സ്വയ ംതെന്ന ഒരു വിസ്മയമാണ്.

നാെമല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന, രണ്ടുവട്ടം േകരളത്തിെന്റ ധനമന്ത്രിയായ,
േതാമസ് ഐസക്കിെന്റ ജീവിതകഥ പെക്ഷ, നമ്മിൽ എത്രേപർക്കറിയാം? അതു
േകൾക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത ഏെതങ്കിലും േകരളീയർ ഉണ്ടാകുേമാ? പുേരാഹി�
തനും േട്രഡ് യൂണിയൻ േനതാവുെമാെക്ക ആകാൻേപായയാൾ അക്കാദമീഷ്യനും
വികസനവിദഗ്ദ്ധനും മന്ത്രിയുെമാെക്കയായ സംഭവബഹുലമായ ആ കഥ ആദ്യമാ�
യി വിശദമാക്കെപ്പട്ടത് എെന്റ അഭിമുഖത്തിലാണ്. സ്വന്തം അപ്പച്ചെന്റ െതാണ്ടുത�
ല്ലുമില്ലിെല സമരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്, തെന്ന െകാല്ലാൻ വന്ന ഗൂണ്ടകളാെണന്ന�
റിയാെത അവർ വന്ന കാറിൽ തലയിട്ടു േനാക്കിയത്, ആെള തിരിച്ചറിേഞ്ഞക്കും
എന്നു േതാന്നിയേപ്പാൾ നടത്തിയ ഓട്ടമത്സരം, തെന്ന കിട്ടാെത ആ സംഘം
മെറ്റാരാെള വധിച്ചത്, െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയുെട മതിൽ ചാടിക്കടന്നത്,
സി.എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കിടന്ന ഐ.സി.യു.വിെല കക്കൂസിൽ ഒളിച്ചത്, അടി�
യന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് അല്പം േവഷെമാെക്ക മാറി നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിനിെട
അബദ്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത്, കയ്യാമം വച്ചു പരസ്യമായി നടത്തിയത്, െപാലീ�
സ് മർദ്ദനം, ജയിൽവാസം, ജീവിതം വഴിമാറ്റിയ ബസ്സപകടവും ഉറ്റമിത്രത്തിെന്റ
മരണവും…

ഈ കൗതുകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജനകീയാസൂത്രണകാലത്തും പിെന്ന മന്ത്രിയായ�
േപ്പാൾ േലാട്ടറിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടും ഒെക്കയുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ, സി.പി.ഐ.-
(എം.)-ൽ ഉണ്ടായ വിഭാഗീയതയും െതറ്റായ പ്രവണതകളും െതറ്റുതിരുത്തലും,
ഇ.എം.എസ്. അടക്കം പാർട്ടിയിെലയും മറ്റുരംഗങ്ങളിെലയും പ്രമുഖരുമായുള്ള
ബന്ധം, സംസ്ഥാനെത്ത ധനകാര്യം എന്നിങ്ങെന െപാതുതാത്പര്യമുള്ള ഒട്ടനവ�
ധി കാര്യങ്ങളും അഭിമുഖത്തിൽ സവിസ്തരം ചർച്ച െചയ്യുന്നുണ്ട്. ആേരാഗ്യംേപാലും
േനാക്കാെത ഊണും ഉറക്കവും ഉേപക്ഷിച്ചു നാടിനുേവണ്ടി കഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളിൽ
അേമരിക്കൻ ചാരെനന്നുവെര വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴുണ്ടായ േവദനയും ശിഥിലമായ
കുടുംബബന്ധവും പണമില്ലാത്തതിനാൽ മക്കളുെട പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനാ�
കാെതേപായ നിസ്സഹായതയുെമാെക്ക സഭാഷണത്തിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.



viii ആമുഖം

മെറ്റാരു അഭിമുഖം േകരളസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങ�
ളും നിലപാടുകളും അടങ്ങുന്നതാണ്. സാമൂഹികശാസ്ത്രജ്ഞനും വിദ്യാഭ്യാസചിന്ത�
കനും ശസ്ത്രസാഹിത്യകാരനും എൻജിനീയറിങ് അദ്ധ്യാപകനും േകരള ശാസ്ത്രസാ�
ഹിത്യപരിഷത്തിെന്റ മുൻപ്രസിഡന്റും ഒെക്കയായ േഡാ: ആർ.വി.ജി. േമേനാനാ�
ണു േകരളം എന്തുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആയിേപ്പാകുന്നു എന്നു പരിേശാധി�
ക്കുന്നത്. വിശ്വാസം, ൈദവം, ജാതീയത, മതാത്മകത, യുക്തിചിന്ത, ശാസ്ത്രേബാ�
ധം, പരിസ്ഥിതിേബാധം, ശാസ്ത്രവിദ്യാഭ്യാസം, ഗേവഷണമടക്കമുള്ള ഉന്നതവിദ്യാ�
ഭ്യാസം, സ്വാശ്രയക്കച്ചവടം, ഒെക്ക പരിേശാധനാവിഷയമാകുന്നു.

േകരളത്തിെല സാംസ്കാരിക-നേവാത്ഥാനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ച വി�
പര്യയം, രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ െതരെഞ്ഞടുപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കു
വശംവദരാകുന്നതിെന്റ അപകടങ്ങൾ, േകരളീയരുെട േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തി�
െല ഗുണേദാഷങ്ങൾ, സമഗ്രസമീപനമില്ലാത്ത ഏകവിഷയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, േകര�
ളീയർ നിലപാടുകളും സമീപനങ്ങളും രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെല ശാേസ്ത്രതരരീതി, ശാ�
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തും യുക്തിവാദവും, സയൻസും ൈദവവും, ആർ.വി.ജി.യുെട
വിശ്വാസം, പുതുക്കാലപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ രസകരവും
ഗൗരവതരവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആർ.വി.ജി.യുേടത്.

പ്രമുഖ നാടകപ്രവർത്തകനായ പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ ജീവിതനാടകവും
നാടകജീവിതവും ഒരുേപാെല കൗതുകകരമാണ്. പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പിക്കെപ്പട്ടു നിലമ്പൂരിൽനിന്നു വർക്കലയിെലത്തിയ
കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട മൂന്നാം തലമുറക്കാരനായ, തിരു�
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീനും കഥകളി എന്ന
ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റയും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയുെടയും 32 േനാവലുകളുെടയും കർ�
ത്താവുമായ ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട െചറുമകനും 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയ, കഥക�
ളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനും ആയിരുന്ന െവള്ളായണി നാരായണൻ നാ�
യരുെട മകനുമായ പ്രശാന്തിെന്റ രൂപെപ്പടൽതെന്ന സവിേശഷതകളുള്ളതാണ്.
െതക്കൻ, വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടിലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥ
പതിേനഴാം വയസിൽ എഴുതിയ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ 29 നാടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഛാ�
യാമുഖി യിലാണ് േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ചത്. േമാഹൻലാലിെന്റ േസ്ന�
ഹാദരങ്ങൾ കാവലായിട്ടും ചില സിനിമക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭ�
വങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഇതിൽ തുറന്നുപറയുന്നു.

അമിതമദ്യപാനവും അരാജകത്വവും തകർത്ത ജീവിതവും ആസന്നമരണ�
നായി േമാഹൻലാലിെന്റ കാറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതും ഓർമ്മയില്ലാ�
െത ദിവസങ്ങൾ അവിെട കിടന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടായ രണ്ടാം ജന്മവും കർമ്മ�
കാണ്ഡത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പുെമാെക്ക ഇഴേചരുന്ന ആ സംഘർഷാത്മകനാടകം
ആദ്യമായി തുറെന്നഴുതെപ്പട്ടത് ഈ അഭിമുഖത്തിലാണ്. ഗുരുകുലരീതിയിലുള്ള
കഥകളിപഠനത്തിെന്റ തീവ്രാനുഭവങ്ങളും സഹപാഠികളുെടയും ചില ഗുരുനാഥ�
രുെടയും ഈേഗായ്ക്കിരയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാെതേപായ സ്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമാ അനുഭവവും ചിതറിെത്തറിച്ച് ഒരുതുണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും വീഴെട്ട
എന്നു കല്പിച്ചു െറയിൽപ്പാളത്തിലൂെട നടന്നതും നാടകരംഗത്തു പിന്നിൽനിേന്നറ്റ
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കുത്തുകളുെമാെക്ക െവളിവാക്കുന്നത് കലാരംഗെത്തയും നാടകപഠനേമഖലയിെല�
യും ദുഷ് പ്രവണതകൾകൂടിയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ, സംഗീത നാടക അക്കാദമി
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക അവശ്യം ഉടച്ചുവാർേക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകതയും വിസ്തരിച്ചു�
തെന്ന ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ. മലയാളനാടകം ഊർജ്ജം കേണ്ടത്ത�
ണ്ടതു നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കഥകളിയിലുമാെണന്ന് ആധികാരികതെയാെട വ്യക്ത�
മാക്കുന്ന അഭിമുഖം ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, കറ, മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയ പ്രശാന്തി�
െന്റ പ്രധാനനാടകങ്ങെളയും നിരൂപണം െചയ്യുന്നു.

ആമുഖെമന്നനിലയിൽ ഒരുകാര്യം പ്രേത്യകം പറേയണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി
നിലപാടുകൾ ഉള്ള ആെളന്ന നിലയിൽ അത് അനിവാര്യവുമാണ്. അഭിമുഖങ്ങ�
ളിൽ ഉള്ള നിലപാടുകൾ സ്വാഭാവികമായും അഭിമുഖം െചയ്യെപ്പട്ടവരുേടതാണ്, െച�
യ്തയാളിേന്റതല്ല. ഉത്തരപക്ഷത്തിെന്റ നിലപാടുകേളാടു േയാജിപ്പുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ
എന്നതു പരിഗണിക്കാെത അങ്ങെനതെന്ന പകർത്തുന്ന െപ്രാഫഷണൽസത്യസ�
ന്ധത പാലിക്കാൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. േമരി ഇ. കിങ്ങിെന്റ അഭിമുഖത്തിെലാ�
െക്കയുള്ള പലഭാഗങ്ങളും ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ്. ഒരു െപ്രാഫഷണൽ പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ എന്നനിലയിൽ പാലിേക്കണ്ട നിർമ്മമത്വേത്താടും സത്യസന്ധതേയാടും
വസ്തുനിഷ്ഠതേയാടും ആ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുകമാത്രമാണു െചയ്തിട്ടുള്ളത്.

ചില അഭിമുഖങ്ങൾ േനരേത്ത െചയ്തവയാെണങ്കിലും അഭിമുഖം നല്കിയവരുമാ�
യി ഇേപ്പാൾ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കാലികമാേക്കണ്ടവ കാലികമാക്കിയും സംഗത�
മായ പുതിയകാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തും 2021-െല അഭിമുഖങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ
ആക്കിയാണ് ഇേപ്പാൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയവയായിത്ത�
െന്ന വായിക്കാം.

ഇവെരക്കുറിച്ച് എഴുതണം എന്ന കടുത്തേപ്രരണയാൽ എഴുതിയവയാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിെല ആറ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ നാലും. കാരണം, അത്രമാത്രം ആളു�
കൾ അറിേയണ്ടവരാണവർ. അത്രമാത്രം വായനെപ്പാലിമ ഉള്ളവയാണ് ആ
ജീവിതങ്ങൾ. ചിലതിനാകെട്ട അതിേലെറ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, ൈവജ്ഞാനിക
മാനങ്ങളും. സാമൂഹികസംരംഭകത്വം എന്ന ആശയം ശക്തമായി സമൂഹത്തിൽ
ഉയർേത്തണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റ പ്രേയാഗവ്യാപനവും ശാസ്ത്രീയ�
മായ വിജ്ഞാനസഞ്ചയനപരിപാലനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ പ്രതിസന്ധി േനരി�
ടുന്ന ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയും വിപുലമായ ചർച്ചയ്ക്കു പാത്രീഭൂതമാേകണ്ടതുണ്ട്.
വിപ്ലവസ്വപ്നങ്ങൾ േട്രാളുകൾ ആക്കെപ്പടുന്ന ഇൻഡ്യൻ സാഹചര്യത്തിൽേപ്പാലും
വിപ്ലവപ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്ന ഗാന്ധിയൻ സമരരീതികളുെട ആേഗാളപരീക്ഷണ�
വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിേലെക്കല്ലാം എത്തി�
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തീവ്രപ്രേചാദനവും അഭിമുഖത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

േകരളീയർക്കു സുപരിചിതരായ േതാമസ് ഐസക്കിെന്റയും ആർ.വി.ജി. േമ�
േനാെന്റയും അഭിമുഖങ്ങൾ ധാരാളമായി വരാറുള്ളതിനാൽ അത്തരത്തിെലാരു
ചിന്ത അവരുെട കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി െന്റ
പത്രാധിപരായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തകൻ കമൽ റാം സജീവ് ആവശ്യെപ്പടു�
കയും രണ്ടിനും കൗതുകകരമായ ആംഗിളുകൾ നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
അവയിലും സമാനമായ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. 80-കളുെട പകുതിമു�
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തൽ ഐസക്കിെനയും ആർ.വി.ജി.െയയും േനരിട്ടറിയുകയും പിന്നീട് ഏെറ അടു�
ക്കുകയും െചയ്ത ആെളന്നനിലയിൽ എെന്ന ഈ ദൗത്യങ്ങൾക്കു െതരെഞ്ഞടുത്ത
സജീവിെന്റ ഉചിതജ്ഞതയും ആ അഭിമുഖങ്ങൾക്ക് ആഴം പകരാൻ േപ്രരണയാ�
യി. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ രണ്ടും എഴുേതണ്ടവതെന്ന ആയിരുന്നു എന്ന േതാന്നൽ
ഉണ്ടാകുകയും െചയ്തു. ഇതിനു നിമിത്തമായ കമൽ റാം സജീവിനും മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പി ൽ പത്രാധിപസമിതിയംഗമായിരുന്ന മുൻസഹപ്രവർത്തക മനില സി.
േമാഹനും പ്രേത്യകനന്ദി േരഖെപ്പടുത്തുന്നു.

അഭിമുഖങ്ങൾക്കു സഹകരിച്ച ആറു മഹാവ്യക്തികൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ച മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളുെട പത്രാധിപർമാരായ എെന്റ മുൻപത്രാധി�
പർകൂടിയായ എസ്. ജയച്ചന്ദ്രൻ നായർ, ഷാജി രാമചന്ദ്രൻ, ആർ.എസ്. ബാബു,
െക.െക. ൈശലജട്ടീച്ചർ എന്നിവർക്കും േസ്നഹാദരങ്ങേളാെട നന്ദി കുറിക്കെട്ട.

ഈ പുസ്തകത്തിനു തിളക്കവും സുഗന്ധവും ചാർത്തി തിലകക്കുറിേപാെല
പ്രേശാഭിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അക്ഷരേലാകെത്ത പ്രാമാണി�
കേരാടാണ് വലിയ കടപ്പാടുള്ളത്. പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുമ്മുമ്പ് ഈ പുസ്തകം വായി�
ച്ചുേനാക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ േരഖെപ്പടുത്തിയ െപ്രാഫ: െക. സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ.
സക്കറിയ, െപ്രാഫ: എസ്. ശാരദക്കുട്ടി, േഡാ: സുനിൽ പി. ഇളയിടം, ശ്രീമതി ഇന്ദു
േമേനാൻ എന്നീ േസ്നഹധനരായ പണ്ഡിതമിത്രങ്ങൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം േസ്നഹവും
കടപ്പാടും കുറിക്കുന്നു.

പ്രേത്യകനന്ദി പറേയണ്ട മെറ്റാരാൾ സി.വി.ആറാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സായാഹ്നയാണ് ഇതിെന്റ ഇ-പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സായാഹ്നയുെട
ഓൺൈലൻ പ്ലാറ്റ് േഫാമിൽ (http://www.sayahna.org/) സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാ�
ശനിയമമായ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് ൈലസൻസിലാണിതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
ന്നത്. അതിനുപുറെമ, ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ ഉൾത്താളുകൾ രൂപകല്പന െചയ്ത�
തും സി.വി.ആർ. ആണ്. േലാേകാത്തരേജർണലുകൾ അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന
അേദ്ദഹം അേത പ്രൗഢഭംഗിേയാെട ഇതും വാർെത്തടുത്തിരിക്കുന്നു. രൂപകല്പ�
നയുെട അച്ചടക്കവും ഭംഗിയും പരമാവധി ആവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന െടൿ േസാ�
ഫ്റ്റ് െവയറിലാണു സി.വി.ആർ. ഇതു െചയ്തത്. മുമ്പു ഞാൻ സംസ്ഥാനസർക്കാരി�
നായി െചയ്ത രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി െടൿ േല ഔട്ട് െചയ്തുതന്നതുകൂടി
അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ട് സി.വി.ആറിേനാടുള്ള പ്രേത്യക നന്ദിയും േസ്നഹവും േരഖെപ്പടു�
ത്തുന്നു. സി.വി.ആറിെന്റ നിർേദ്ദശാനുസരണം ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കമ്പയിേലഷനും
പ്രാഥമിക േല-ഔട്ടും നിർവ്വഹിച്ച അനൂപ ആൻ േജാസഫിനും െജ. എൻ. യമുന�
യ്ക്കും േസ്നഹപൂർണ്ണമായ നന്ദി.

ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ അന്തഃസത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മേനാ�
ഹരവും പ്രൗഢവുമായ മുഖപ്രസാദം ഒരുക്കിയത് മലയാളം കലിഗ്രാഫിെയ േലാക�
േത്താളം ഉയർത്തിയ ഭട്ടതിരിയാണ്. എനിക്കു കുടുംബസുഹൃത്തും മുൻസഹപ്രവർ�
ത്തകനും ഒേട്ടെറ സംരംഭങ്ങളിെല രൂപകല്പനാപങ്കാളിയുമാണ് ഭട്ടതിരി. സേഹാ�
ദരതുല്യനായ ഭട്ടതിരിേയാടും ഹൃദയത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ കടപ്പാടറിയിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുേറക്കാലമായി ഞാൻ എന്ത് എഴുതുേമ്പാഴും അതു കാണിച്ച് അഭി�
പ്രായം േതടാറുള്ള, എെന്റ എഴുത്തിെന്റ ഒന്നാന്തരം നിരൂപകയായ, ജീവിതപങ്കാ�
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ളി േഡാ: പി.ആർ.സബിത, എഴുത്തിനുേവണ്ട പിന്തുണയും അന്തരീക്ഷവും ഒത്താശ�
കളും െചയ്തുതരുന്ന മകൻ അമൻ എം.എസ്. എന്നിവർക്കും എഴുത്തിെന്റ രംഗേത്ത�
ക്ക് എനിക്കു വഴിെയാരുക്കിയ അച്ഛനമ്മമാർ, സേഹാദരങ്ങൾ, എഴുത്തിൽ വഴികാ�
ട്ടിയ ഗുരുനാഥർ തുടങ്ങിവർക്കും എെന്റ േസ്നഹാർച്ചനകൾ.

വായിപ്പിക്കുക—അതാണ് എഴുതുന്നയാളുെട അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യം. വായി�
ക്കാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്ന വിഷയങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, വായിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു�
മാറു ലഭ്യമാക്കുക, വായിച്ചുതുടങ്ങാനും തുടർന്നു വായിക്കാനും േതാന്നുന്നേപാെല
എഴുതുക, വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു േകാപ്പി വാങ്ങണം എന്ന േതാന്നൽ ജനിപ്പി�
ക്കുക—ഇതാണു വായനാസാമഗ്രികളുെട മഹാപ്രളയകാലത്ത് ഒരു െപ്രാഫഷണ�
ലിനു െചയ്യാനാവുക. അതു മനസിൽ വച്ചുെകാണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം
വിജയേമാ പരാജയേമാ ആെണന്ന സ്വയ ംപരിേശാധനകൂടിയാണിത്. വിധികർ�
ത്താക്കൾ നിങ്ങളാണ്. വായിച്ച് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നവർക്കും ഓൺൈലൻ, ഡിജിറ്റൽ
വായനകളിൽ താത്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
വീട്ടിെലത്തിക്കാം. അതാണു വായനക്കാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േപ്രാത്സാഹ�
നം. നിങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും പിന്തുണയ്ക്കുമു�
ള്ള കൃതജ്ഞത മുൻകൂട്ടിത്തെന്ന കുറിക്കെട്ട!

േസ്നഹാഭിവാദനേത്താെട,

തിരുവനന്തപുരം
2021 ജൂൈല 4

(ഒപ്പു്)
മേനാജ് െക. പുതിയവിള



അവതാരികാബിന്ദുക്കൾ
നിരൂപണാത്മകമായ ദീർഘാവതാരിക ആവശ്യമുള്ള സർഗ്ഗരചന അല്ലാത്തതിനാൽ ആ
പതിവ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പകരം, എഴുത്തിെന്റ ആത്മാവു കെണ്ടത്തിയ ചില പ്രാമാണി�
കർ പ്രസാധനത്തിനുമുമ്പു പുസ്തകം വായിച്ചു നടത്തിയ ലഘുനിരീക്ഷണങ്ങൾ േചർക്കുന്നു:

ഉൾക്കാഴ്ചകളുെട പുസ്തകം
നല്ല അഭിമുഖങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളുെട ആഴങ്ങളിേലയ്ക്കു തുറന്നിട്ട
വാതായനങ്ങളാണ്. വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സമർപ്പിതേചതസ്സുകളായ ആറു മനീഷികളുെട ബാഹ്യേലാക�
േത്തയ്ക്കും അന്തർ േലാകേത്തയ്ക്കുമുള്ള വാതിലുകളാണ് മേനാജ്
െക. പുതിയവിള ഇവിെട തുറക്കുന്നത്. േക്ലശരഹിതമായ വായ�

നയിലൂെട വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന പുസ്തകം.
—സച്ചിദാനന്ദൻ

അറിവുകളും തിരിച്ചറിവുകളും
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന കഥ എന്നു
മേനാജ് പുതിയവിള നടത്തിയ ഈ അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. മലയാളികളും അല്ലാത്തവരുമായ ആറു പ്രശ�
സ്തവ്യക്തികളാണ് അവരുെട ജീവിതപ്പാതകളുെട കഥ ഈ സം�
ഭാഷണങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അവർ അനുഗമിച്ച ആദർശ�
ങ്ങളുെടയും േനരിട്ട െവല്ലുവിളികളുെടയും അതിജീവിച്ച പ്രതിസന്ധികളുെടയും അനു�
ഭേവാഷ്മളമായ ചരിത്രം വായനക്കാർക്കു സമ്മാനിക്കുന്നത് വിലേയറിയ അറിവുക�
ളും തിരിച്ചറിവുകളുമാണ്. മലയാളത്തിെല ജീവിതാനുഭവസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒന്നാം
നിരയിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്ഥാനം.

—സക്കറിയ

ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്
ഈ പുസ്തകത്തിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള, മേനാജ് െക. പുതിയവിള
നടത്തിയ, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിഭിന്നമായതും വിശാലവീക്ഷണമു�
ള്ളതുമായ ഒരുസംഘം വിശിഷ്ടവ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ൈവജാത്യങ്ങളും പ്രകടമാണ്. അവരു�
െട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, എന്തുതെന്ന സംഭവിച്ചാലും കർമ്മനി�

രതരായിരിക്കുന്നവർ എന്നതാണ്, അവെര ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകം. ‘അവെര�
ങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതു നിരീക്ഷിേക്കണ്ട ഒന്നല്ല’ എന്ന് അവെരല്ലാംത�
െന്ന പറയുമായിരിക്കും. പെക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കും ഇേപ്പാൾ കർമ്മപഥങ്ങ�
ളിൽ സജീവമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും തങ്ങളുെട ജീവിതത്തിെന്റ ഗൂഢമായ
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ഏകാന്തതയിൽ ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ ഒരു െവളിച്ചമായിരിക്കും. ഇതിലുംനെല്ലാരു
സുഹൃത്തില്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം േതാന്നിപ്പിക്കും.  ബുദ്ധിയുെടയും പ്രതിഭയുെടയും
പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ൈവഭവവും വിലാസവും ഇവരിലുണ്ട്. അത് പുറത്തുെകാണ്ടു�
വരാൻ അഭിമുഖകാരനു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

—എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

ഈ യാത്ര ൈവജ്ഞാനികം, ൈവകാരികം
ജീവിതം തെന്നയാണ് ഏറ്റവും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ജീവിതത്തിെന്റ
അനന്തമായ ൈവവിദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കും ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിേലക്കുമു�
ള്ള നടപ്പാതകൾ കൂടിയാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ. ധനതത്ത്വ�
വിചാരവും ശാസ്ത്രഗേവഷണവും മുതൽ രംഗേവദിയുെട സൗന്ദര്യ�
ശാസ്ത്രം വെരയുള്ള വിഭിന്നേലാകങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വരൂപം ഈ
അഭിമുഖങ്ങളിൽ വായനക്കാർക്കുമുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. ഒേരസമയം ൈവ�
ജ്ഞാനികവും ൈവകാരികവുമായ ഒരു യാത്രയിേലക്കാണ് ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ
നെമ്മ ൈകപിടിച്ചു നയിക്കുന്നത്.

—സുനിൽ പി. ഇളയിടം

ജീവത് പ്രകാശങ്ങൾ
കറുത്തകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു പ്രത്യാശയ്ക്കും പ്രതീക്ഷയ്ക്കും
െവളിച്ചമല്ലാെത ഒരു വഴിയുമില്ല. െവളിച്ചെമന്നാൽ സൂര്യെവ�
ളിച്ചേമാ ചാന്ദ്രെവളിച്ചേമാ അല്ല, മനുഷ്യരുെട ആത്മാവു സ്ഫുടം�
െകാണ്ടു തിളങ്ങുന്ന ആ െപാൻെവളിച്ചമാണ്. ആയിരം മനു�
ഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചുെവച്ച െവറുപ്പിെന്റയും വിേദ്വഷത്തിെന്റയും പകയു�

െടയും ഇരുട്ടിെന ഒരു നിമിഷംെകാണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന മഹാെവളിച്ചം.
അത്തരം െവളിച്ചം പ്രവൃത്തിയിലൂെട സാദ്ധ്യമാക്കിയവർ—അവർ ആറുേപർ,

ജീവിതംെകാണ്ടു െതളിയിച്ചുകാട്ടിയവർ, ജീവിച്ചുകാട്ടി പ്രതിസന്ധികെള മറികടന്ന�
വർ-അങ്ങനെത്ത ആറുേപരിേലക്കുള്ള യാത്രയാണു ‘െവളിച്ചത്തിേലക്കു നടത്തുന്ന�
വർ’. അെത, ആറു വ്യത്യസ്തമനുഷ്യർ… വ്യത്യസ്തദിശകൾ… വ്യത്യസ്തേമഖലകൾ…
വ്യത്യസ്തഭൂമികകൾ…

മേനാജ് െക. പുതിയവിള ആറുതരം ജീവത്പ്രകാശങ്ങെള മനുഷ്യേസ്നഹം
എന്ന ഒറ്റ നൂലിൽ േകാർത്ത് ഒറ്റപ്പുസ്തകത്തിൽ ആവഹിക്കുന്നു. ദീർഘാഭിമുഖങ്ങ�
െളന്നു േപരിട്ടുപറയുന്നുെവങ്കിലും ഇവ ജീവചരിത്രത്തിെന്റയും ആത്മഭാഷണത്തി�
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പ്രേവശിക

പ്രശാന്തിെന്റ നാടകജീവിതം
േമാഹൻലാലും മുേകഷും അഭിനയിച്ച ‘ഛായാമുഖി’ എന്ന നാടകം എഴുതി സം�
വിധാനം െചയ്ത ആൾ എന്ന നിലയിലാണ് പലരും പ്രശാന്തിെന അറിയുന്നത്.
എന്നാൽ മറ്റു പലരുെടയും നാടകങ്ങൾ കളിച്ചുകണ്ടിട്ടും അവയെയല്ലാം തഴഞ്ഞ്
േമാഹൻലാൽ ‘ഛായാമുഖി’െയ െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ കാരണമായ മികവ് അതിനു�
മുമ്പുതെന്ന അരങ്ങിൽ ഇേദ്ദഹം േനടിയിരുന്നു; െതളിയിച്ചിരുന്നു. സിനിമാനടന്മാർ
അഭിനയിച്ചു മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ േനടുമ്മുേമ്പ ‘ഛായാമുഖി’ നാഷണൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാ�
മയുെട അന്താരാഷ്ട്രനാടേകാത്സവമായ ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവത്തിൽ കളിച്ചിട്ടു�
ണ്ട്—2005-ൽത്തെന്ന. 2016-െല ‘അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്’ ‘ഛായാമുഖി’ക്ക്
ആയിരുന്നു. 2014-െല എ.പി. കളയ്ക്കാട് പുരസ്ക്കാരവും 2003-െല മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള
േകരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുെട അവാർഡും ഈ കൃതി േനടിയിട്ടുണ്ട്. േകര�
ളത്തിെല മുഖ്യധാരാപ്രസാധകർ 30 െകാല്ലത്തിനുേശഷം ആദ്യമായി ഒരു നാടകം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും ‘ഛായാമുഖി’യാണ്. രണ്ടുവർഷം തികയുമ്മുമ്പ് രണ്ടാം പതിപ്പും
ഇറങ്ങി.

അടുത്തകാലത്ത് ഏേറ ശ്രദ്ധേനടിയ നാടകങ്ങളാണു ‘കറ’യും ‘മകരദ്ധ്വജ’-
നും. ധാർവാട് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടത്തിൽ സംവിധാനം െചയ്ത ഭാസനാടകം
‘സ്വപ്നവാസവദത്തം’ അവരുെട അഞ്ചു േമഖലാനാടേകാത്സവങ്ങളിലും ഉദ്ഘാടന�
നാടകം ആയിരുന്നു. ബഹുരൂപി െഫസ്റ്റിവലും േകരളസർക്കാരിെന്റ േദശീയ നാ�
ടേകാത്സവവും അടക്കം രാജ്യെത്ത ധാരാളം അരങ്ങുകളിൽ ഇതു കളിച്ചു. എം.റ്റി.
വാസുേദവൻ നായരുെട രചനകെള ആസ്പദമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ‘മഹാസാഗരം’
അടുത്തകാലത്ത് ഒേട്ടെറ ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടു. പന്ത്രണ്ടു നാടകസേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാടകശില്പം ൈമസൂറിൽ നടന്ന ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവത്തിെന്റ
ഉദ്ഘാടനനാടകമായിരുന്നു. ഒ.പി. സുേരഷിെന്റ ‘താജ് മഹൽ’ എന്ന കവിതയുെട
നാടകാവിഷ്ക്കാരമാണ് ഒടുവിലെത്ത സൃഷ്ടി.
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ഇവയടക്കം ഇരുപെത്തട്ടു നാടകങ്ങളും െതക്കൻ വടക്കൻ ചിട്ടകളിൽ രണ്ടി�
ലും കളിക്കുന്ന ‘ഭാരതാന്തം’ എന്ന ആട്ടക്കഥയും രചിച്ച കൃതഹസ്തനായ പ്രശാന്ത്
പത്രപ്രവർത്തകനും നല്ല വാഗ്മിയും ശ്രേദ്ധയനായ േകാള ംനിസ്റ്റും ആണ്. ‘കളം’
എന്ന ‘സമസ്തരംഗകലകളുെടയും പഠന, പരിശീലന , ആസ്വാദന, ഗേവഷണ
സഹായയിടം’ ആണ് ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തനേകന്ദ്രം. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പിൽ
ഉേദ്യാഗസ്ഥനാണ്.

ഈ നാടകകാരെന്റ ജീവിതം ദുരന്തങ്ങളുെടയും പീഡനങ്ങളുെടയും കുെത്താ�
ഴുക്കാണ്, ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ മുതൽതെന്ന. ആ ജീവിതം പറയുകയാണിവിെട,
ഒപ്പം നാടകവും. ജീവിതനാടകവും നാടകജീവിതവും ഇവിെട രണ്ടല്ല.



േനരിൻ ചില്ലിെല ഛായാമുഖം
—പ്രശാന്ത് നാരായണൻ

“അണിയറയിെല ഒരുക്കെമല്ലാം പൂർത്തിയായി. നാടകം തുടങ്ങുകയാണ്. േമാ�
ഹൻലാൽ എെന്ന അടുേത്തക്കു വിളിച്ചു. ഞാൻ തീെര പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണു
സംഭവിച്ചത്. ആ മഹാനടൻ ഏെറ പ്രായം കുറവുള്ള എെന്റ കാൽ െതാട്ടു വന്ദി�
ച്ചു! ഒരുനിമിഷം എന്തുെചയ്യണെമന്നറിയാെത പകച്ച ഞാൻ അടുത്തനിമിഷം
അേദ്ദഹെത്ത സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു. എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ഒരു ക്രാന്തദർശിെയേപ്പാ�
െല അേദ്ദഹം എെന്റ െചവിയിൽ െമെല്ല പറഞ്ഞു: ‘അേങ്ങയ്ക്ക് ഉറപ്പായും ഒരുപാടു
കേണ്ണറു കിട്ടും, സൂക്ഷിക്കണം. അവതരണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഒരു േതങ്ങ തല�
യ്ക്കുഴിഞ്ഞ് അടിേച്ചക്കണം.’ അതിൽ വിശ്വാസമിെല്ലങ്കിലും അനുസരണേക്കടു േവ�
െണ്ടന്നുകരുതി ഒരാെള വിട്ട് അേപ്പാൾത്തെന്ന ഒരു േതങ്ങ വാങ്ങി വച്ചു. പേക്ഷ,
നാടകം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േതങ്ങ കാണാനില്ല! ആേരാ അടിച്ചുമാറ്റി! ഇവനു കേണ്ണറു
കിട്ടുെന്നങ്കിൽ കിട്ടി തുലഞ്ഞുേപാെട്ട എന്ന് ആെരങ്കിലും കരുതിയതാേണാ എന്ന�
റിയില്ല. ഏതായാലും, കേണ്ണറെല്ലങ്കിലും പിന്നിൽനിന്നു ധാരാളം കുത്തുകിട്ടിയ
കാലഘട്ടമായിരുന്നു പിന്നേത്തത്. േപരുകൾ പറഞ്ഞു മുഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്ര�
ഹിക്കാത്ത പ്രമുഖർ മുതൽ എെന്റ സംവിധാനസഹായി ആയിരുന്നവർ വെര…”

നാടകകാരൻ പ്രശാന്ത് നാരായണൻ നാടകെത്തക്കാൾ സംഭവബഹുലവും
സംഘർഷഭരിതവുമായ ജീവിതം പറയുകയാണ്.

ഛായാമുഖിയുെട യാത്രാവഴികൾ
മേനാജ് െക. പുതിയവിള: ‘ഛായാമുഖി’ ആണേല്ലാ പ്രശാന്തിെന്റ നാടകജീവിത�

ത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. നാടകം സഹൃദയേലാകം കണ്ടു. താരങ്ങൾ
അഭിനയിച്ച നാടകമാകുേമ്പാൾ അതിെന്റ അണിയറക്കഥകൾ അറിയാനും
ആസ്വാദകർക്കു കൗതുകമുണ്ടാകും. എങ്ങെനയാണ് താരനാടകത്തിേലക്ക്
എത്തിയത്? അതിെന്റ പിന്നാമ്പുറം വിേശഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാേമാ?

പ്രശാന്ത് നാരായണൻ: ആകാം. പിന്നാമ്പുറം മാത്രമല്ല പറയാൻമാത്രമുള്ള മുന്നാ�
മ്പുറവുമുണ്ട് അതിന്. അവഗണനകൾക്കിടയിലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നതിെന്റ അടയാളെപ്പടുത്തലായിരുന്നു എനിക്ക് അന്നു ‘ഛായാമുഖി’.
അതു പിറക്കുേമ്പാൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിരാശതാേബാധം,
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ഇടത്തുനിന്നു്: മഹാസാഗരം നാടകത്തിെല രംഗം. അരങ്ങിൽ സുരഭി; അരങ്ങിെല എം. റ്റി.
െയ കണ്ട് സേന്താഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എം. റ്റി. വാസുേദവൻ നായർ. മഹാസാഗരത്തിെന്റ
ആദ്യാവതരണം േകാഴിേക്കാട്ടു നടന്നേപ്പാൾ.

അമിതമദ്യപാനം, ആെരയും ചീത്തവിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം… െകാല്ലം നീരാവിൽ
പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രമാണ് അന്ന് എെന്ന ഉൾെക്കാള്ളാൻ മനസുകാണിച്ചത്.
െതന്മലയിൽ സംസ്ഥാന ഹയർ െസക്കൻഡറി യുവജേനാത്സവം നടക്കു�
ന്നതിനിെട ഒരു െതരുവുവിളക്കിനുകീെഴ പിടിച്ചിരുത്തി കലാേകന്ദ്രത്തിെല
പി.െജ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന നാടകം വായിച്ചുേകൾപ്പിച്ചു. എെന്റ ‘ജനാലയ്ക്കപ്പു�
റം’ അവിെട കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െപാതുസ്ഥലത്തു സിഗരറ്റു വലിച്ചതിന്
അന്നുരാത്രി െപാലീസ് പിടിച്ചു.

പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യെമത്തുേമ്പാൾ ‘ഛായാമുഖി’യുെട പകു�
തി, കീചകെന്റ രംഗപ്രേവശം വെര, മാത്രേമ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ. നാടകം മന�
സിലുണ്ടായിരുന്നു. ആറുമാസം ദിവസവും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു െകാല്ല�
േത്തക്കും തിരിച്ചും ൈബേക്കാടിച്ചു. ഒരുദിവസം ആറ്റിങ്ങലിൽ ഫുട്പാത്തിൽ
കിടന്ന് ഉറങ്ങിേപ്പായി!

ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനായിരുന്നു ആദ്യം കീചകൻ. െക.പി.എ.സി.യിൽനിന്നുള്ള
ക്ഷണപ്രകാരം അേദ്ദഹം േപായി. പകരം ശ്രീജിത്ത് രമണൻ വന്നു. ‘നി�
ങ്ങെളെന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി’യിൽ പിന്നീടു നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന
െക.പി.എ.സി. അജിത്തായിരുന്നു ഭീമൻ. നാടകം വലിയ ചർച്ചയായി. േദ�
ശീയനാടേകാത്സവമായ ‘ഭാരത് രംഗ് മേഹാത്സവ് 2005’-ൽ ക്ഷണം കിട്ടി.
കനെപ്പട്ട 14 േവദികളിൽ പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രം ഛായാമുഖി കളിച്ചു. ഒരി�
ക്കൽ എെന്ന ഇറക്കിവിട്ട സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലും കളിച്ചു. അവിെട എനിക്കു
സ്വീകരണവും തന്നു.

മേനാജ്: സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പ്രശാന്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല ഒരു ഏടുതെന്നയാണ�
േല്ലാ. അതു പ്രേത്യകം പറയാം. ‘ഛായാമുഖി’യുെട ഈ വിജയത്തിെനല്ലാം
േശഷമാേണാ േമാഹൻലാലും മുേകഷും രംഗത്തുവരുന്നത്?

പ്രശാന്ത്: അെത. പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിെന്റ ‘ഛായാമുഖി’ക്കു ലാളിത്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. സംഗീതെമാെക്ക തനിമയുള്ളതായിരുന്നു. ജനം പാട്ടുകൾ ഏറ്റു�
പാടുമായിരുന്നു. അതു സത്യസന്ധമായിരുന്നു. ഏെറക്കുെറ കൂലിപ്പണിക്കാ�
രായ ഒരുകൂട്ടം പച്ചമനുഷ്യർ. കണിശതയുള്ള ആസ്വാദകെര ആഗ്രഹിക്കുന്ന
കലാകാരർ. അവരുെട അർപ്പണമായിരുന്നു ആ നാടകം. ഞാൻ അവെര
ഒരുപാടു പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥകളിപരീശീലനത്തിെന്റ ഗുരുകുലച്ചിട്ടയിലാണു
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ഞാൻ അന്നു നാടകം െചയ്യിക്കുന്നത്. റിേഹഴ്സലിനു ൈവകിെയത്തുന്നവെര
നീളത്തിൽ നിരത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസരകൾക്കു കീഴിലൂെട മുട്ടുകാലിൽ ഇഴ�
യിച്ചിട്ടുവെരയുണ്ട്! അവർ അെതല്ലാം ഒരു നീരസവും കൂടാെത ഏറ്റുവാങ്ങി!

‘ഛായാമുഖി’ മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള 2003-െല അവാർഡു േനടി; അവതരണ�
ത്തിനു ജൂറിയുെട പ്രേത്യക പരാമർശവും. പാഞ്ചാലിയായി അഭിനയിച്ച സ്മിത
എം. ബാബുവിനു മികച്ച നടിയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡു പ്രതീക്ഷിച്ചു. അസാ�
മാന്യപ്രതിഭയാണ്. വാക്കാൽ പൂരിപ്പിക്കാനവാത്ത അനുഭവതലം പകരാൻ
കഴിവുള്ള നടി. പെക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ അവർക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം
കിട്ടിയില്ല. െക.പി.എ.സി. അജിത്തും അദ്ധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കെപ്പ�
ടാെതേപായി. സത്യം പറയാമേല്ലാ, സംവിധാനത്തിനും അവാർഡു കിട്ടുെമ�
ന്നു പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു.

മേനാജ്: േമാഹൻ ലാലിനും മുേകഷിനും േവണ്ടി നാടകത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റ�
ങ്ങൾ വരുത്തിേയാ?

പ്രശാന്ത്: സർഗ്ഗസൃഷ്ടിയിൽ ആർക്കുേവണ്ടിയും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ഞാൻ െചയ്യാറില്ല.
നാടകം െമച്ചെപ്പടാനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഏതുഘട്ടത്തിലും െചയ്യുകയും െചയ്യും. േമാ�
ഹൻ ലാലിനുേവണ്ടി, അല്ല, ഭീമനുേവണ്ടി രണ്ടു േമാേണാേലാഗുകൾ േചർത്തു.
മുേകഷിെന്റ കീചകന് ഒരു പാഞ്ചാലീവർണ്ണന എഴുതിെയങ്കിലും അരങ്ങിൽ
ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. സംഗീതെമാെക്ക െറേക്കാഡ് െചയ്തു. െസറ്റും ചമയവും
േകാപ്പുകളുെമല്ലാം മികച്ചതാക്കി. ഡിൈസൻ െകാടുത്തു െപ്രാഫഷണലുക�
െളെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചു. തൃശൂരിെല ആദ്യാവതരണം മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ആേഘാ�
ഷമായി. അവിെടത്തുടങ്ങിയതാണു വഞ്ചനയുെടയും കുതികാൽെവട്ടിെന്റയും
പരമ്പര.

െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിെല രണ്ടാംജന്മം
മേനാജ്: വിവാദമാകാവുന്ന െവളിെപ്പടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഭാഗേത്തക്കു

വരുന്നതിനുമുമ്പ് റിേഹഴ്സൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നു പങ്കുവച്ചാേലാ? ‘ഛായാമുഖി’

ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖി രണ്ടാം പതിപ്പിെന്റ പ്രകാശനത്തിനുേശഷം മന്ത്രി റ്റി. എം. േതാ�
മസ് ഐസക്കിെനാപ്പം; ഛായാമുഖിയുെട രണ്ടാം പതിപ്പ് കവി. എൻ. പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കു നല്കി
മന്ത്രി േഡാ: റ്റി. എം. േതാമസ് ഐസക്ക് പ്രകാശനം െചയ്യുന്നു. േഡാ: രാജശ്രീ വാര്യർ, ഡി.
രഘൂത്തമൻ എന്നിവർ േവദിയിൽ.
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പുസ്തകരൂപത്തിൽ ഡി.സി.ബുക്സ് പ്രകാശനം െചയ്ത ചടങ്ങിൽ ഞാനും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനുേശഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു നാടകം അറിയെപ്പ�
ടുന്ന ഏെതങ്കിലും പ്രസാധകർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിെട ആേരാ
പ്രസംഗിച്ചേപ്പാൾ മാത്രമാണ് നാടകങ്ങൾ മുമ്പെത്തേപ്പാെല അച്ചടിക്കെപ്പടു�
ന്നില്ലേല്ലാ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആ േയാഗത്തിൽ ആശംസ േനർന്ന
കഥാകൃത്ത് തനൂജ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ വി�
േരാധമില്ലേല്ലാ?

പ്രശാന്ത്: എന്തിനു വിേരാധം! സത്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയെട്ട!

സംഭവം ഇങ്ങെന: എറണാകുളം െമഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് അശുപത്രിയിൽ പി.ആർ.ഒ.
ആണു തനൂജ. ഒരുദിവസം തനൂജയ്ക്ക് ഒരു േഫാൺ വന്നു. മറുതലയ്ക്കൽ േകട്ടുപ�
ഴകിയ ശബ്ദം. “ഞാൻ േമാഹൻലാലാണ്. എനിക്കു വളെര േവണ്ടെപ്പട്ട ഒരാെള
അവിേടക്കു െകാണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. േപരു പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. ഗുരുതരാവസ്ഥ�
യിലാണ്. കുേറേയെറ രക്തം ഛർദ്ദിച്ചു. അടിയന്തരമായി േവണ്ടതു െചയ്യണം.”
‘വി.ഐ.പി.േരാഗി’െയ സ്വീകരിക്കാൻ അതിേവഗം ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു. േമാഹൻ�
ലാലിെന്റതെന്ന കാറിൽ അത്യാസന്നനിലയിലാണു േരാഗി എത്തിയത്. കൃത്യസമ�
യത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടു രക്ഷിക്കാനായി! ദിവസങ്ങേളാളം ആശു�
പത്രിയിൽ കഴിേയണ്ടിവന്നു. െചലവുമുഴുവൻ േമാഹൻലാലാണു വഹിച്ചത്.

മേനാജ്: മദ്യത്തിനു നിേശ്ശഷം അടിമയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രശാന്തിെന അതിൽ�
നിന്നു പൂർണ്ണമായി േമാചിപ്പിച്ചു പുതിെയാരു മനുഷ്യനാക്കുന്നതിൽ തനൂജയട�
ക്കം പല നല്ല കൂട്ടുകാരും കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുെണ്ടന്ന് അറിയാം. എന്താ�
യിരുന്നു അന്നെത്ത അവസ്ഥ? ആ അവസ്ഥയിൽ റിേഹഴ്സൽ ക്യാെമ്പാെക്ക
എങ്ങിെനയാണു നടന്നത്?

പ്രശാന്ത്: ഇന്ന് ഓർക്കാൻ ഭയക്കുന്ന ഒരു ഏടാണത്. ‘ഛായാമുഖി’യുെട അവതര�
ണത്തിനു മൂന്നാഴ്ച മാത്രം ഉള്ളേപ്പാഴാണത്. കളിെയാരുക്കം മുഴുവൻ പൂർത്തി�
യായി. റൺ ത്രൂ കഴിഞ്ഞു. ചമയങ്ങളിെല അവസാനമിനുക്കൽ നടക്കുന്നു.
മ്യൂസിക്കിെന്റ ൈഫനൽ േടപ്പു േകൾക്കാൻ വിസ്മയ മാക്സിൽ ഇരിക്കുകയാണു
ഞാനും േമാഹൻലാലും മുേകഷും േമാഹൻ സിതാരയും.

അന്നു രാവിേലമുതൽ ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു. എെന്റ അമ്മായി�
യുെട മകനും െതക്കൻ േകരളത്തിെല പ്രമുഖ കഥകളിേവഷക്കാരനുമായ ഗൗ�
രീശപട്ടം ഗിരീശൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞു. േപാകാൻ കഴിയാത്ത�
തിെന്റ വിഷമം. നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പി.എം. ബിനുകുമാർ ഇന്റർ�
വ്യൂ െചയ്യാൻ വരും. ഇതിെനല്ലാം പുറേമ എെന്ന മദ്യപിക്കാൻ വിടരുെതന്ന
േമാഹൻലാലിെന്റ ശക്തമായ നിർേദ്ദശവും. ഞാനാെണങ്കിൽ അന്നു തുള്ളി
കുടിച്ചിട്ടില്ല. തലേച്ചാർ മദ്യം ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ആെക അസ്വസ്ഥത. ഇടയ്ക്കു
തന്ത്രപരമായി മുങ്ങിയ എെന്ന ബാറിെന്റ മുന്നിൽനിന്നു പിടിച്ചുെകാണ്ടുവന്ന്
ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

േമാഹൻലാലിെന്റ േമാേണാേലാഗ് േകട്ട് നിങ്ങെളാരു സംഭവം തെന്ന
എന്നു മഹാനടെന േനാക്കി കണ്ണുകാണിച്ചു. കീചകെന െകാന്നത് എന്തിെന�
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ന്ന ഭീമെന്റ ധർമ്മസങ്കടം. ഹിഡുംബിയും ഭീമനുമായുള്ള ഗതകാലപ്രണയരം�
ഗം ഓർക്കുന്നഭാഗം.

“യൗവ്വനം പൂവിട്ടുണരുന്ന പൂവനി കേണ്ടാ?
സന്ധ്യകൾ ചായം പുരട്ടുന്ന പൂവള്ളി കേണ്ടാ?
കുഞ്ഞിളം കന്യക കാന്തെന കാത്തിരിക്കുേന്ന…
െനഞ്ചിെലപ്പാട്ടിലലിഞ്ഞിതാ കാന്തൻ വരുേന്ന…”

അവിടം മുതൽ കണ്ണടച്ചാണു ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അടുത്ത തീം േസാങ്ങ്
േകട്ടു. …പിെന്ന ഞാനങ്ങ് ഇല്ലാതായി! കണ്ണിൽ കറുത്ത ഒരു ഫലകം മാത്രം.
ചിന്തകേള ഇല്ല.

കണ്ണു തുറക്കുേമ്പാൾ ആശുപത്രിയിൽ. ചുറ്റും പതിേനഴു പതിെനട്ടു േഡാ�
ക്ടർമാർ. എത്രദിവസം കിടെന്നന്ന് അറിയില്ല. പിെന്ന അത് അേന്വഷിച്ചുമി�
ല്ല. മരണം എന്ന അവസ്ഥയാണു ഞാൻ തരണം െചയ്തെതന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നു;
ആ ശുദ്ധശൂന്യത.

തിരിച്ചുവന്നത് കൗമാരത്തിനും യൗവ്വനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശാ�
ന്തായാണ്. കല മാത്രം ലഹരിയായി ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രശാന്ത്. ആ സംഭവ�
മാണ് എെന്ന വീെണ്ടടുത്തുതന്നത്. പിെന്ന മദ്യം െതാട്ടിട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ ഒരു
വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞു.

പേക്ഷ, ആ മദ്യകാലത്തിെന്റ േപ്രതം ഇേപ്പാഴും എെന്ന േവട്ടയാടുന്നു.
ഞാൻ മഹാമദ്യപനാെണന്നു പറഞ്ഞ് എെന്ന േമാശക്കാരനാക്കാനും എെന്റ
അവസരങ്ങൾ തട്ടിപ്പറിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇേപ്പാൾേപ്പാലും നടക്കുന്നു.
അടുത്തിെട ഗൾഫിൽ ഒരു നാടകം െചയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു. എല്ലാം
തീരുമാനമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആേരാ അവെര വിളിച്ചു പറഞ്ഞേത്ര, കണ്ണൂരി�
െലാെക്ക കള്ളടിച്ചു േറാഡിൽ കിടപ്പാണു ഞാൻ, എെന്ന ഏല്പിച്ചാൽ പണി
കിട്ടുേമ എന്ന്!

ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാെന്റ വിശ്വരൂപപ്രദർശനം — അജിത് സിങ് പലാവ�
ത്ത്; മകരദ്ധ്വജനിൽ അജിത് സിങ് പലാവത്ത് ഹനുമാനായി അരങ്ങിൽ.
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രണ്ടു രംഗങ്ങൾ.

ഛായാമുഖിയുെട അണിയറക്കഥകൾ
മേനാജ്: േമാഹൻ ലാലിെന്റ സജീവപിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രശാ�

ന്തിെന വഞ്ചിക്കാൻ എങ്ങെന കഴിഞ്ഞു? െപ്രാഡൿഷനിൽ േമാഹൻ ലാലിെന്റ
േറാൾ എന്തായിരുന്നു?

പ്രശാന്ത്: അേദ്ദഹം എേന്നാടു കാട്ടിയ സൗഹൃദ ംേപാലും എനിക്കു വിനയായി
എന്നു പറയുന്നതാകും ശരി. േമാഹൻലാലിേനാട് അടുത്തിടെപടുന്നതു പലർ�
ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി േതാന്നി. ഒരിക്കൽ എെന്ന വണ്ടിയിൽക്കയറ്റി
അേദ്ദഹം ഒരു സർക്കീട്ടു നടത്തി വന്നേപ്പാൾ പലരുെടയും ശരീരഭാഷ മാറി�
യതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു.

േമാഹൻലാലും മുേകഷും േചർന്നുണ്ടാക്കിയ, രണ്ടുേപരുെടയും സ്ഥാപന�
ങ്ങളുെട േപരുകൾ േചർത്ത, ‘കാളിദാസ വിഷ്വൽ മാജിക്’ ആണ് നിർമ്മാതാ�
ക്കെളങ്കിലും െപ്രാഡൿഷെന്റ നിവ്വഹണം മുേകഷ് ആയിരുന്നു. ആദ്യാവതര�
ണത്തിനുേശഷം പ്രതിഫലം വിതരണം െചയ്തെതാെക്ക അേദ്ദഹമാണ്. പ്ര�
തിഫലത്തുക പലരുെടയും പരിഭവത്തിനു കാരണമായേപ്പാൾ നടത്തിപ്പുചുമ�
തലയിൽ ഇടേവളബാബു വന്നു. പ്രതിഫലം അഞ്ചിരട്ടിയായി.

ആദ്യാവതരണത്തിെന്റ േവളയിൽത്തെന്ന രചനയും സാക്ഷാത്ക്കാ�
രവും നടത്തുന്ന എെന്ന ഒഴിവാക്കി താരമൂല്യമുള്ള ആരുെടേയാ േപര് ആ
സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ നടത്തിപ്പുകാർക്കു താത്പര്യമുള്ളതായി േതാന്നി�
യിരുന്നു. തനിക്കു േപരു േവേണാ കാശു േവേണാ എന്ന േചാദ്യം വെര നട�
ത്തിപ്പുചുമതലക്കാരനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി. േനരേത്തതെന്ന പൂർണ്ണമായി രൂപ�
കല്പനെചയ്തു നിരവധി അരങ്ങിൽ കളിച്ച ‘ഛായാമുഖി ’ താനാണു െചയ്തെതന്ന്
അവകാശെപ്പട്ട എട്ടുകാലികൾവെര ഉണ്ടായി! േഫാേട്ടാ െസഷനിൽ ഞാൻ
നില്ക്കുന്നതുേപാലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുേപാകുെന്നങ്കിൽ
േപാകെട്ട എന്നു കരുതിയാകണം, ൈക്ലമാക്സ് മാറ്റണെമെന്നാെക്ക വാശിപി�
ടിച്ചു. കീചകെന െകാല്ലുേമ്പാൾ േപ്രക്ഷകർ ചിരിക്കണം എെന്നാെക്കേപ്പാലും
നടെന്റ നിർേദ്ദശമുണ്ടായി! ഞാൻ കലഹിച്ചുനിന്നു.

‘ഛായാമുഖി ’ തിരുവനന്തപുരത്തു കളിച്ചേപ്പാൾ വ്യാപകമായി േപാസ്റ്റർ
പ്രചരിപ്പിച്ചു. നാടകം എഴുതുകയും സംവിധാനം െചയ്യുകയും െചയ്ത എെന്റ േപ�
രില്ല! ദുബായിൽ കളിക്കാൻ ആേലാചിച്ചേപ്പാഴും വലിയ പ്രചാരണമായിരു�
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ന്നു. ബാനറുകെളാെക്ക വ്യാപകമായിരുന്നു. അവയിലും പേക്ഷ, എെന്റ േപ�
രില്ല! ബഗളൂരുവിലടക്കം പിെന്ന കളിച്ച എല്ലായിടത്തും ഇത് ആവർത്തിച്ചു.
ബംഗളൂരുവിേലക്കു സംഘം പുറെപ്പടുന്നതിെന്റ തേലന്നു മുറിേവറ്റ മനസുമായി
ഞാൻ മടങ്ങി. ആ കളിയിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഡിപ്രഷൻ
ബാധിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ആേരാടും സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത
മേനാനില. േജാലിയിൽനിന്ന് അവധിെയടുത്തു മാസങ്ങൾ നാടകത്തിനായി
നീക്കിവച്ച എനിക്കു കിട്ടിയിരുന്ന പ്രതിഫലം ആ നഷ്ടത്തിന് ആനുപാതികം
ആയിരുന്നില്ല. എനിക്കു േകാടികൾ കിട്ടി എെന്നാെക്കയാണു ചിലർ പറഞ്ഞു�
നടന്നത്! േമാഹൻലാൽ െകാച്ചിയിൽ ഫ്ലാറ്റു വാങ്ങിത്തന്നു എന്നുവെര കഥയു�
ണ്ടായി.

നാടകാവതരണെമല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാടകത്തിെന്റ ശബ്ദേരഖ സിഡി
ആയി ഇറക്കി. നല്ലതുക ലാഭം കിട്ടിെയന്നറിഞ്ഞു. കാൽക്കാശു തന്നില്ല.
മുേകേഷട്ടാ, എനിെക്കാന്നും ഇേല്ല എന്നു ഗതിേകടുെകാണ്ടു േചാദിക്കുകേപാ�
ലും െചയ്തു.

പിന്നിൽനിേന്നറ്റ കുത്തുകൾ
മേനാജ്: സാമ്പത്തികേനട്ടം മാത്രമായിരുേന്നാ ഒഴിവാക്കലിനു പിന്നിൽ?
പ്രശാന്ത്: അറിയില്ല. ‘ഛായാമുഖി’ക്കാലത്തിനു േശഷവും പ്രതികാരം േപാെല െപ�

രുമാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിെന്റ കാലത്ത് സം�
ഗീതനാടക അക്കാദമി െസക്രട്ടറിസ്ഥാനേത്തക്ക് എെന്റ േപര് ഒ.എൻ.വി.

ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാനായി അജിത് സിങ് പലാവത്തും മകരദ്ധ്വജനായി
അനൂപ് എസ്.െക.എമ്മും; മകരിയായി പാർവ്വതി നമ്പ്യാരും.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പ്രശാന്ത് നാരായണൻ; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ അച്ഛൻ െവള്ളായണി നാ�
രായണൻ നായർ.

സാർ സാംസ്ക്കാരികമന്ത്രിയായ എം.എ. േബബിേയാടു നിർേദ്ദശിച്ചു. സ: േബ�
ബി എെന്ന വിളിപ്പിച്ചു. ഔേദ്യാഗികവസതിയിൽ െചന്നു കാണുകയും െചയ്തു.
പെക്ഷ, മുേകഷ് െചയർമാനായി അക്കാദമി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ
ഒഴിവാക്കെപ്പട്ടു. എങ്ങെനയാണ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചെതെന്നാന്നും അറിയി�
ല്ല. പിന്നീട് യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ വന്നേപ്പാൾ, എനിക്കു താത്പര്യമിെല്ലന്നു
പറഞ്ഞിട്ടും, കാവാലം സാറും ശുപാർശ െചയ്തു. പെക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റേല്ല എന്നു
മന്ത്രിേയാഫീസ് േചാദിച്ചു.

മേനാജ്: േവെറ ആെരല്ലാമാണു പിന്നിൽനിന്നു കുത്തിയവർ?
പ്രശാന്ത്: േമാഹൻലാലിനും മുേകഷിനും മുന്നിൽ നാടകം കളിച്ചു കാണിച്ച പലരും

ഉണ്ടായിരുന്നു. എെന്റ നാടകം െതരെഞ്ഞടുത്തതു ചിലെരെയല്ലാം അസ്വസ്ഥ�
രാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽത്തെന്ന ചിലർ താരങ്ങെള വച്ചു നാടകം െചയ്യുന്ന�
തിെനതിെര പിെന്ന രംഗത്തുവന്നു എന്നതാണു കൗതുകം. എെന്റ സംവിധാ�
നസഹായി ആയിരുന്നയാൾ തിരുവനന്തപുരെത്ത നാടകാവതരണത്തിെന്റ
രാത്രി ഉന്മത്തനായി എെന്ന വിളിച്ചു. തനിക്കു നാടകം സംവിധാനം െചയ്യാൻ
അറിയാേമാേട എന്നായിരുന്നു േചാദ്യം! സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയിെല ഇട�
വഴികളിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടന്ന അയാൾ താണുവീണേപക്ഷിച്ചിട്ടാണു ടീ�
മിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയത്.

േമാഹൻലാലിെന െതാടാനും കൂെട അഭിനയിക്കാനും ഒെക്ക ആഗ്രഹവു�
മായി ഒരുപാടുേപർ വന്നു. കഴിവതും ഉൾെപ്പടുത്താേന ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതി�
നിെട അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരാളിൽനിന്നു ഞാൻ കാശു വാങ്ങി എന്നുവെര
പ്രചാരണം ഉണ്ടായി. മദ്യനീരാെട്ടാരുക്കിയ ചിലർ എെന്റ േപരിൽ െപൺ�
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കഥകൾ ചമയ്ക്കുകയും അേബാധത്തിെന്റ ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ് എെന്ന ഒതു�
ക്കി വിേധയനാക്കുകയും വെര ഉണ്ടായി. ഒ.എൻ.വി.യുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’യിൽ
കാളിദാസെന കുടുക്കാൻ അഭിസാരികെയ അയച്ച വിക്രമാദിത്യെന്റ കൗശ�
ലം േപാലും പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടു. അപമാനവും അധമേബാധവും നിരാശതയും
എല്ലാം േചർന്ന് എെന്ന എനിക്കു നഷ്ടെപ്പട്ട നാളുകളായിരുന്നു അത്. ‘ഛാ�
യാമുഖി ’യുെട അവതരണം തുടരുകയായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാറ്റിലുംനിന്നു വി�
ട്ടുനിന്നു. മനസു ൈകവിട്ടു. ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലായി. ഇതിനിടയി�
ലായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിെല ഞാൻ വിട്ടുനിന്ന അവതരണം. നീണ്ട ചികിത്സ
കഴിഞ്ഞു പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ േകൾക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ കളിക്കു േപായ വാ�
ഹനം അപകടത്തിൽെപ്പട്ട വാർത്തയാണ്. മൻസൂറിെന്റ കാലു മുറിച്ചതാണ്
ആദ്യം അറിയുന്നത്. രഞ്ജിത്തിെന്റ മരണം—അതു വിശ്വസിക്കാൻതെന്ന കഴി�
ഞ്ഞില്ല. ഛായാമുഖി യുെട അവതരണം ഇേതാെട അവസാനിച്ചുെവന്നു പല�
രും സേന്താഷിച്ചു. ചിലർ അതിക്രൂരമായ േഫാൺവിളിേപാലും നടത്തി േവദ�
നിപ്പിച്ചു. പെക്ഷ, നാടകം പിെന്നയും കളിച്ചു.

സൗഹൃദം ആദരിക്കുന്ന േമാഹൻലാൽ
മേനാജ്: േമാഹൻലാലുമായുള്ള ബന്ധം? അതിനു േകാട്ടെമാന്നും വന്നില്ലേല്ലാ?

അേദ്ദഹവുമായി േചർന്നുള്ള െപ്രാജക്റ്റുകെളാന്നും പിെന്ന ആേലാചിച്ചിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: അേദ്ദഹവുമായി നല്ല ബന്ധമാണ്. എെന്റ ഏതു കാര്യത്തിനും എേപ്പാഴും

അേദ്ദഹെത്ത െചന്നു കാണാം. ഞാെനാരു സിനിമ എഴുതിയാൽ അേദ്ദഹം
െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്ത് അഭിനയിക്കാെമന്നുവെര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റാർക്കുംേവണ്ടി
സിനിമാശുപാർശയുമായി െചല്ലരുെതന്നു മാത്രം. 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ േമാഹൻ�
ലാലിെന ആദരിക്കാൻ മേനാരമ െകാച്ചിയിൽ സംഘടിപിച്ച ചടങ്ങിേലക്ക്
അേദ്ദഹവുമായി അടുത്തബന്ധമുള്ള 15 േപർെക്കാപ്പം എെന്നയും ക്ഷണിച്ചി�
രുന്നു.

ഒ.എൻ.വിയുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’ നാടകമാക്കുന്നത് േമാഹൻലാൽ ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടിട്ടാണ്. ‘ഛായാമുഖി ’യുെട രണ്ടാം അവതരണത്തിനു തയ്യാെറടുക്കു�

ഛായാമുഖിയുെട റിേഹഴ്സലിനിെട മല്ലയുദ്ധരംഗം പരിശീലിക്കുന്ന േമാഹൻലാലും പ്രശാന്ത്
നാരായണനും. പിന്നിൻ അന്തരിച്ച നടൻ മൻസൂർ.
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പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച
സ്വപ്നവാസവദത്തം നാടകത്തിെല രംഗങ്ങൾ.

േമ്പാൾ 2007-ൽ ഒരുദിവസം േമാഹൻലാൽ ആ പുസ്തകം കയ്യിൽ തന്നിട്ടു
പറഞ്ഞു, പ്രശാേന്ത, ഇതു പ്രശാെന്താരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കിത്തരണം. അേദ്ദഹം
ഉേദ്ദശിച്ചതു സിനിമയാേണാ നാടകമാേണാ എന്ന് എനിക്കിേപ്പാഴും അറിയി�
ല്ല. എേന്നാടു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് നാടകമാക്കാനാണ് ഉേദ്ദശിച്ചെതന്നാണു
േതാന്നിയത്.

‘ഉജ്ജയിനി ’ വലിയ െവല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. ഒ.എൻ.വി.െയ കണ്ടു. കളി�
ദാസെനയും കൃതികെളയും പറ്റി അപാരമായി പഠിച്ച ഒ.എൻ.വി.യുെട കൃതി
നാടകമാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിേക്കണ്ടതു കാളിദാസെനയാെണന്നു മന�
സിലായി. കിട്ടാവുന്ന കാളിദാസകൃതികൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു. സുധാംശു ചതുർ�
േവ്വദിയുെട ‘കാളിദാസനാടകസർവ്വസ്വം’ വാങ്ങി പഠിച്ചു. േമാഹൻ രാേകഷിെന്റ
‘ആഷാഠ് കീ ഏക് ദിൻ ’ വീണ്ടും വായിച്ചു. പല സംസ്ക്കൃതപണ്ഡിതരുമായും സം�
സാരിച്ചു. ഒ.എൻ.വി.യുമായി പലവട്ടം വിശദചർച്ച നടത്തി—അേദ്ദഹം കാ�
ളിദാസനിേലക്ക് എത്തിയത്, കൃതികളിലൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യക്തിജീവി�
തം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചത് ഒെക്ക. അേദ്ദഹം കാവ്യാത്മകമായാണു കാളിദാസെന
സമീപിച്ചത്. എനിക്കു േവണ്ടതു ദൃശ്യവ്യാഖ്യാനവും. ‘ഉജ്ജയിനി ’െയ ആധാ�
രമാക്കി 15 ദിവസെത്ത ശില്പശാല േവണെമന്ന് ഒ.എൻ.വി.േയാടു പറഞ്ഞു.
നാടകം അതിൽനിന്നു രൂപെപ്പട്ടുവരണം. ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നവെരല്ലാം
ഒ.എൻ.വി.യുെട ‘ഉജ്ജയിനി ’ പഠിച്ചിരിക്കണം. വർക്കല ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലി�
രുന്നു. െസറ്റിെന്റ മാതൃക ഉണ്ടാക്കി. നാടകം എഴുതിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു.
ധാരാളം പണം െചലവായതല്ലാെത നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനായില്ല. േമാ�
ഹൻലാലിെന്റ തിരക്കായിരുന്നു കാരണം. വർഷങ്ങളായി. ഒരു ൈപസ
ആരും തന്നിട്ടില്ല. ആരാണു പണം മുടക്കുന്നെതന്നറിയില്ല. പണെത്തപ്പറ്റി
ആരും ചർച്ച െചയ്യുന്നില്ല.

കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് േമാഹൻലാൽ േകാവളം ടാജ് േഹാട്ടലിേലക്കു വിളിപ്പി�
ച്ചു. മഞ്ജു വാര്യെര ഉൾെപ്പടുത്തി ഒരു െപ്രാജക്റ്റ് െചയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ‘ചിത്രേലഖ ’ എഴുതുന്ന സമയം ആയിരുന്നു. അതുേപാെല അമിതാ�
ഭ് ബച്ചൻ-മഞ്ജു വാര്യർ ടീമിനായി ഒരു നാടകം െചയ്യണെമന്ന ആവശ്യവും
വന്നിരുന്നു. ഹരിവംശ റായി ബച്ചെന്റ ‘മധുശാല ’ അവർ നിർേദ്ദശിക്കുകയും
െചയ്തു. പിന്നീട് സത്യൻ അന്തിക്കാടിെന്റ ‘എന്നും എേപ്പാഴു ’മിെന്റ െസറ്റിൽ�
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വച്ച് ലാൽ പറഞ്ഞു, ‘ഛായാമുഖി ’ വീണ്ടും കളിക്കണെമന്നുെണ്ടന്ന്. പെക്ഷ,
സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആെള കാണുന്നില്ലേത്ര. ആശയങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്.
ഒന്നും മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നില്ല.

മേനാജ്: േകരളത്തിൽ ഗൗരവവും കലാമൂല്യവുമുള്ള നാടകങ്ങൾക്കു േപ്രക്ഷകർ കുറ�
വാണ്. അത്തരെമാരു ആസ്വാദനസംസ്ക്കാരം നമുക്ക് അന്യമാണ്. അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന നല്ല തീയറ്റർ സംഘാടകരും ഇല്ല. കാര്യമായി പണം മുടക്കി നാട�
കം െചയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഘങ്ങളും ഇല്ല. നാടകസംഘം നടത്തി പരിചയമു�
ള്ള സിനിമക്കാർ മുേകഷിെനേപ്പാെല അധികമില്ലേല്ലാ. പിെന്നയുള്ളത് ജഗ�
തി ശ്രീകുമാറാണ്. അേദ്ദഹം കുറച്ചുനാൾ ‘കലാനിലയം സ്ഥിരം നാടകേവദി ’
എടുത്തു നടത്തിയിരുന്നേല്ലാ. അേദ്ദഹമാകെട്ട വയ്യാെതയുമായി.

പ്രശാന്ത്: അെത. ജഗതി ശ്രീകുമാർ മൗലികമായ താത്പര്യമുള്ള ആളാണ്. ‘ഛാ�
യാമുഖി ’യുെട േകാഴിേക്കാെട്ട അവതരണത്തിനു 30 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ
ആളുണ്ട്—േകാഴിേക്കാട് ഉണ്ണി എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഉണ്ണി േപരടി. അേദ്ദഹവുമാ�
യി േചർന്ന് എെന്റ നാടകം െചയ്യാൻ ജഗതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹംത�
െന്ന െപ്രാഡ്യൂസറും നായകനും.

ജഗതി െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്ത് അഭിനയിച്ച, ഏഷ്യാെനറ്റ് സംേപ്രഷണം െച�
യ്ത ‘എല്ലാം മായാജാല ’ത്തിൽ ഞാനും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അേന്ന എെന്ന
ഇഷ്ടമാണ്. േകാഴിേക്കാട്ട് ‘ഛായാമുഖി ’ കണ്ടേശഷം അേദ്ദഹം േസ്റ്റജിൽ
വന്നു സംസാരിച്ചു. േമാഹൻലാലിെന്റ ഭീമെനപ്പറ്റിയും മുേകഷിെന്റ നാടകപാ�
രമ്പര്യെത്തപ്പറ്റിയുെമല്ലാം പ്രശംസിച്ചേശഷം അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇവരുെട
പ്രഭാവലയത്തിൽ മങ്ങിേപ്പായ ഒരാളുണ്ട്—പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. പ്രശാ�
ന്ത് േസ്റ്റജിേലക്കു വരണം. ആരും ഇേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞുേകൾക്കുന്നില്ല.
പ്രശാന്തിെന പ്രശംസിക്കാെത േപാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതിെന്റ ഉദ്ഘാടനച്ച�
ടങ്ങുമുതൽ േകരളം കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.”

ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖിയുെട റിേഹഴ്സലിനിെട േമാഹൻലാലും പ്രശാന്ത് നാരായണനും
ചർച്ചയിൽ; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: ഛായാമുഖിയിൽ ഹിഡു ംബിയായി േസ്നഹ ശ്രീകുമാറും ഭീമനായി േമാഹ�
ൻലാലും; ഛായാമുഖിയുെട ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ മുഖച്ചിത്രം.

സിനിമക്കാർ േതടിവന്ന നാളുകൾ
പ്രശാന്ത്: അതിനുേശഷമാണ് അേദ്ദഹം എെന്ന വിളിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന് അഭിന�

യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടകം െചയ്യണെമന്ന് ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. ‘േദവ�
യാന ’ത്തിെന്റ കഥ പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി. സ്ക്രിപ്റ്റ്
വായിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണിൽ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നതു
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. േമാഹൻലാലിെന്റ കണ്ണിൽ മാത്രേമ ആ തിളക്കം ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരുതരം ട്രാൻേസ്ഫാർേമഷൻ.

ആശാെന്റയും ശുക്രാചാര്യരുെടയും േവഷം െചയ്യാൻ ആേവശപൂർവ്വം
തയ്യാറായി. ഡയേലാഗു മുഴുവൻ അേദ്ദഹം കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു! വടേശ്ശരി�
വാസു എന്ന കഥാപാത്രമായി ഇന്ദ്രൻസിെന കാസ്റ്റ് െചയ്തു. ആദ്യഘട്ടമായി
പട്ടം സ്ക്കൂളിൽ 15 ദിവസം ക്യാമ്പു നടത്തി. ജഗതിക്കു വരാൻ പറ്റാഞ്ഞതിനാൽ
ക്യാമ്പു െകാച്ചിക്കു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. റിേഹഴ്സലിനു തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ഒരു വീടു
വാടകെയ്ക്കടുത്തു. മുറ്റം െമഴുകി േമൽക്കൂരയിട്ടു. റിേഹഴ്സൽ തുടങ്ങി. ജഗതിക്കു
ഡമ്മിെയയിട്ട് എല്ലാ സീനും ചിട്ടയാക്കി. നാടകത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ 19 െസ�
റ്റുകളാണ്! രേണ്ടകാൽ മാസെത്ത അദ്ധ്വാനഫലമായി എല്ലാം െറഡിയായി.
യൂേറാപ്പിലും മറ്റും കളിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നാടകം ചാർട്ട് െചയ്തു.
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അവസാനവട്ട ആേലാചനയ്ക്കായി േകാഴിേക്കാട്ടു മീറ്റിങ് വച്ചു. രതീഷിെന്റ
കാറിൽ അവിേടയ്ക്കു േപാകെവ, തൃശൂെരത്തിയേപ്പാൾ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന്റ വിളി:
“അമ്പിളിേച്ചട്ടൻ അപകടത്തിൽെപ്പട്ടു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്!” ഒന്നരല�
ക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിരുന്നു. രേണ്ടകാൽ ലക്ഷംകൂടി തരാനിരിെക്കയാണ് ആ
മഹാദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിനു െതാട്ടുമുമ്പു സംസാരിക്കുേമ്പാഴും
പറഞ്ഞിരുന്നു: “പലരും പാരവയ്ക്കും. പേക്ഷ, െകാക്കിനു ശ്വാസമുെണ്ടങ്കിൽ
ഇതു നടന്നിരിക്കും.” നടന്നിരുെന്നങ്കിൽ അെതാരു ചരിത്രമാകുമായിരുന്നു.
അനന്തസാദ്ധ്യതകളുള്ള ഒരു ദൃശ്യസിംഫണി ആയിരുന്നു േദവയാനം.

ഗുരുവിെന്റയും ശുക്രാചാര്യരുെടയും േവഷം ജഗതി െചയ്യാനായിരുന്നു തീ�
രുമാനം. ‘ദാ, ഞാൻ വരുന്നതിങ്ങനാടാ’ എന്നുപറഞ്ഞ് ൈകവണ്ടിയിൽ ആട്ട�
െപ്പട്ടിക്കുമുകളിൽ ഇരുന്നുള്ള ആശാെന്റ വരെവാെക്ക ജഗതി ആേവശപൂർവ്വം
അവതരിപ്പിച്ചുകാട്ടിയതാണ്. എന്തുെചയ്യാം…! (നിരാശതയുെട ദീർഘനിശ്വാ�
സം)

മേനാജ്: േവെറ സിനിമക്കാരാരും നാടകം െചയ്യാൻ സന്നദ്ധരായി വന്നിേല്ല?
പ്രശാന്ത്: ഉവ്വ്. 2016-ൽ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം അവതരിപ്പിച്ചേശഷം ഒരു വർഷ�

േത്തക്കുള്ള ഒരു െപ്രാഡൿഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നാടകം െചയ്യണം
എന്ന താത്പര്യവുമായി മഞ്ജു വാര്യർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അതു വളെര
ഉത്സാഹമുണ്ടാക്കി. സമകാലികവും സ്ത്രീപക്ഷസമീപനം ഉള്ളതുമായ ഒരു നാ�
ടകമാണ് െചയ്യാൻ ആേലാചിച്ചത്. എന്നാൽ, എെന്റ നാടകസങ്കല്പത്തിനു
നിരക്കാത്ത ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കായി നടത്തിപ്പുകാർ നിർബ്ബന്ധം പിടിച്ച�
േപ്പാൾ ഞാൻ പിന്മാറി.

അതിനുമുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷണവുംകൂടി നടന്നിരുന്നു, 2012 – 13 സമയത്ത്.
സരയു, ഇന്ദ്രൻസ്, നിഷാന്ത് സാഗർ, സുധീഷ് എന്നിവർ േചർന്നു വജ്രമുഖൻ
െചയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി വന്നു. മഞ്ഞുേപാെലാരു െപൺകുട്ടി യിെല നായക�

ഇടത്തുനിന്നു്: മകരദ്ധ്വജനിൽ ഹനുമാെന്റ വിശ്വരൂപപ്രദർശനം; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ
സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച സ്വപ്നവാസവദത്തം നാട�
കത്തിെല രംഗം.



220 അദ്ധ്യായം 6. േനരിൻ ചില്ലിെല ഛായാമുഖം

നായിരുന്ന ജയകൃഷ്ണൻ, വിനീത് കുമാർ തുടങ്ങിയ സിനിമാനടന്മാരും കടന്നു�
വന്നു. േഗാകുലം േഗാപാലൻ െപ്രാഡ്യൂസ് െചയ്യാൻ തയ്യാറായി. പന്ത്രണ്ടുല�
ക്ഷത്തിെന്റ െപ്രാജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. സുധീഷിെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരം അത് 20
ലക്ഷത്തിേന്റതാക്കി. പേക്ഷ, ബജെറ്റാന്നും എനിക്കു കാണണ്ടാ, ഛായാമുഖി
ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നായിരുന്നു േഗാകുലം േഗാപാലെന്റ പ്രതികരണം. നാ�
ടകം നിർമ്മിക്കാൻ അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചു.

ഒരു കുറവും െസലിബ്രിറ്റികൾക്കു വരാെത േനാക്കി. േഹാട്ടൽ ൈവറ്റ്
േഫാർട്ടിൽ മുറികെളടുത്തു താമസിപ്പിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ ക്യാമ്പ്. നാ�
ലുമാസേത്താളം റിേഹഴ്സൽ നടന്നു. ഞാൻ കടം വാങ്ങിയാണു കാര്യങ്ങൾ
നടത്തിയത്. തൃശൂർ ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിേറ്റാറിയെമാെക്ക ബുക്കു
െചയ്തു. ആദ്യരണ്ടു ഗഡുവായി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ െപ്രാഡ്യൂസർ തന്നു. അതു
നാടകത്തിെന്റ അതുവെരയുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഉപേയാഗിക്കാെത മണ്ടനായ
ഞാൻ നാടകത്തിെന്റ തുടർക്കാര്യങ്ങൾക്കായി െചലവഴിച്ചു.

ഇതിനിെട ‘അമ്മ’യുെട ഒരു േയാഗം നടന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു ക്യാമ്പു തുട�
ങ്ങിയേപ്പാൾ ചില രംഗങ്ങൾ എങ്ങെന െചയ്യും എെന്നാെക്കയുള്ള അനാവശ്യ�
സേന്ദഹങ്ങൾ ചില നടന്മാർ ഉയർത്തിത്തുടങ്ങി. പല പ്രധാനികളിലും വലിയ
മാറ്റം പ്രകടമായി. ചിലർ കാശു േചാദിച്ചുതുടങ്ങി. കാര്യങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുേപാകാ�
ത്ത അവസ്ഥയായി. ആ ഘട്ടത്തിൽ സുധീഷ് െപെട്ടന്ന് എത്രരൂപ ബാക്കിയു�
െണ്ടന്നു േചാദിച്ചു. 76,000 എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിങ്ങു െചെക്കഴുതിത്താ
എന്നായി. അത് എഴുതിെക്കാടുത്തു പിരിയാം എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ആഘട്ട�
ത്തിൽ േവെറ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

െപാടുന്നെന എന്താണു സംഭവിച്ചെതന്ന് ഇേപ്പാഴും അറിയില്ല; ആരാണു
കളിച്ചെതന്നും. തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിെയത്തിയേശഷം താത്പര്യമുള്ളവ�

കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കേരാെടാപ്പം പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.
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െര േചർത്തു മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ ശ്രമിച്ചു. സരയു അടക്കം മിക്കവരും േഫാെണ�
ടുത്തില്ല. നടൻ മുകുന്ദൻ ഉൾെപ്പെട ചിലർ താത്പര്യപൂർവ്വം കാെറടുത്തു വന്നു
ചർച്ച നടത്തിെയങ്കിലും െപ്രാജക്റ്റ് നടപ്പായില്ല. െട്രൻഡ് െസറ്റർ ആകുമായി�
രുന്ന െപ്രാജക്റ്റ്. ഏതായാലും ഞാൻ മൂേന്നകാൽ ലക്ഷം രൂപയുെട കടക്കാ�
രനായി; മുട്ടത്തറയിൽനിന്നു േബ്ലഡുപലിശെയ്ക്കടുത്ത ഒേന്നകാൽ ലക്ഷം അട�
ക്കം. ഇനിയും െകാടുത്തുതീർക്കാത്ത കടങ്ങളുണ്ട്. അെതാന്നുമായിരുന്നില്ല
ദുഃഖം, െവറുേത േപായ അദ്ധ്വാനവും സമയവും! അതിേലെറ, നാടകക്കാരുെട
ജീവിതനിലവാരം ഉയരാൻ കളെമാരുങ്ങുമായിരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും അതു�
വഴി നാടകരംഗത്തിനാെക ഉണ്ടാകുമായിരുന്ന പുതിയ മാനവും.

സിനിമക്കാരുെട നാടക ംകളി
മേനാജ്: പുതിയ െപ്രാജക്റ്റുകൾ?
പ്രശാന്ത്: ഗൗരവമുള്ള ഒന്നുരണ്ടു െപ്രാജക്റ്റുകൾ ആേലാചനയിലുണ്ട്.
മേനാജ്: സിനിമക്കാരുെട?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. കുേറനാളായി മനസിൽ പരുവെപ്പട്ടുവരുന്നവയാണ്. സിനിമ�

ക്കാർ സന്നദ്ധരായി വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വാഗതം െചയ്യും.
മേനാജ്: സിനിമാതാരങ്ങൾ നാടകം െചയ്യാൻ വരുന്നതിെനപ്പറ്റി നാടകപ്രവർത്ത�

കർക്കു ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് നാടകത്തിന് എന്താണു
ഗുണം എന്നതാണു പ്രധാന േചാദ്യം. നാടകപ്രവർത്തകർക്ക് അത്രകണ്ട്
അവസരം നഷ്ടെപ്പടുകയേല്ല? താരങ്ങെള വച്ചു നാടകം െചയ്ത ആൾ എന്ന
നിലയിൽ പ്രശാന്ത് ഇതിെന എങ്ങെനയാണു കാണുന്നത്?

പ്രശാന്ത്: താരെപ്പാലിമയും അതിേനാടുള്ള നമ്മുെട മേനാഭാവവും നമ്മിൽ ഇനിയും
മാറാെത കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫ്യൂഡലിസത്തിേന്റതാണ്. ഞാൻ താരങ്ങെള വച്ചല്ല
നാടകം െചയ്യുന്നത്, അവരിെല അഭിനയമികവിെന വച്ചാണ്. സർഗ്ഗാത്മക�
മായ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാവാലവും ഇവെരെയാെക്ക വച്ചു
നാടകം കളിച്ചുവേല്ലാ. പരീക്ഷണങ്ങെളന്ന േപരിൽ ദുർഗ്രഹതയും കൃത്രിമത്വ�
വുെമാെക്ക െകാണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങൾ നാടകത്തിൽനിന്ന് അകന്നുേപായ ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മുൻൈകകൾ അവരുെട താരമൂല്യം െകാണ്ടുതെന്ന നാ�
ടകെത്ത ജനശ്രദ്ധയിേലക്കു െകാണ്ടുവരികയാണു െചയ്തത്. േപ്രക്ഷകരുെട
എണ്ണം കൂടി. നാടകപ്രവർത്തകർക്കു ഗൗരവം വന്നു. ‘ഛായാമുഖി ’ െപ്രാജ�
ക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരർക്കും സാേങ്കതികപ്രവർത്തകർക്കും മികച്ച പ്ര�
തിഫലം ലഭിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു രചനയിൽ െസ�
ലിബ്രിറ്റിമൂല്യംകൂടി േചരുേമ്പാൾ മികവും മിഴിവും കൂടുകയാണു െചയ്യുക. മാദ്ധ്യ�
മങ്ങളും ആ നാടകങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. അതും െപാതുവിൽ
നാടകത്തിനാണേല്ലാ ഗുണം െചയ്യുക. എനിക്ക് ഒറ്റ താത്പര്യേമയുള്ളൂ. നാ�
ടകം പരമാവധിേപർ ടിക്കെറ്റടുത്തുതെന്ന കാണണം. എെന്റ പിൻമുറക്കാർ�
ക്ക് മറ്റ് ഏതു െപ്രാഫഷണലിെനയുംേപാെല നാടകം മാത്രം െചയ്തു സമൃദ്ധമാ�
യി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതിനു താരസാന്നിദ്ധ്യം പ്രേയാജനെപ്പടും
എന്നുതെന്നയാണു ഞാൻ കാണുന്നത്.
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ഛായാമുഖിയിൽ ഭീമനായി േവഷമിട്ട േമാഹൻലാലും പാഞ്ചാലിയായ അപർണ്ണ നായരും.

22 വയസിെല വജ്രമുഖൻ
മേനാജ്: സുധീഷുംമറ്റും ഉൾെപ്പട്ട െപ്രാജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ‘വജ്രമുഖൻ’ ഒരിക്കൽ കളി�

ച്ച നാടകമേല്ല?
പ്രശാന്ത്: അെത. 1994 ഓഗസ്റ്റ് 17-ന്. തിരുവനന്തപുരം കാർത്തികതിരുനാൾ

തീയറ്ററിൽ. നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു. എണ്ണൂേറാളം േപർ ഒേന്നമു�
ക്കാൽ മണിക്കൂർ നിശ്ശബ്ദം കണ്ടിരുന്നു. െതരുവിൽ നാടകം കളിച്ചുനടക്കുന്ന
ഒരു തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ കഥയായിരുന്നു. ഓേരാ നാട്ടിൽ അവർ ഓേരാ കഥ
പറയും. അന്ന് അവർ കളിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരുെട കഥയാണ്. നാടകം മുഴു�
വനും തമിഴ്. അന്തർനാടകം മുഴുവൻ മണിപ്രവാളം. മണ്ടൻ കുഞ്ചു െഫയിം
അനൂപ് എസ്.െക.എം. ആയിരുന്നു തമിഴൻ. ഇന്നെത്ത മറിമായം ശ്രീകുമാർ
േകാതണ്ടൻ എന്ന ശിഷ്യൻ. നിസ്താർ അഹമ്മദ് േസഠാണു കർണ്ണനായത്.
സി.പി. പ്രകാശ് ശല്യർ. ബ്രാഹ്മണനായി ഞാൻതെന്ന േവഷമിട്ടു.

പരശുരാമാശ്രമത്തിെല വണ്ട് കർണ്ണെന്റ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഒരുഘട്ടത്തിൽ േകാതണ്ടൻതെന്ന വണ്ടാകും. കുന്തി കുഞ്ഞിെന
ആറ്റിൽ ഒഴുക്കുന്നില്ല. കുന്തിയുെട ൈകയിൽ വണ്ടു തട്ടി കുഞ്ഞ് ആറ്റിൽ വീഴും.
ഒരുസംഘം ഭടന്മാർ വണ്ടിനു പിന്നാെല. മെറ്റാരു സംഘം കുഞ്ഞിനു പി�
ന്നാെലയും. പുരാണവും ആധുനികകാലവും ഇടകലരുന്ന അവതരണമാണ്
അതിേന്റത്.
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സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ െപ്രാജക്റ്റ് വർക്കായി െചയ്യാനിരുന്നതാണ്.
അവിെട െചയ്തിരുെന്നങ്കിൽ ഈ അംഗീകാരം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അവിെടനി�
ന്നു പുറത്താക്കെപ്പട്ടതു നന്നായി എന്നു േതാന്നുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഒന്നായിരുന്നു അത്. ഒരു മുഴുനീളനാടകം െചയ്യാെമന്ന ആത്മവിശ്വാസം േന�
ടിത്തന്നത് ആ അനുഭവമാണ്. അന്ന് എനിക്ക് 22 വയസ്.

ഗൗരവമുള്ള നാടകകാരനിേലക്കുള്ള പരിണാമം വജ്രമുഖ നിലൂെട ആയി�
രുന്നു. കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ എെന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അേപ്പാഴാണ്.
അഞ്ചുമിനുട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ േപാകും എന്നു പറഞ്ഞു വന്ന അേദ്ദഹം നാടകം മുഴു�
വനും കണ്ടു. നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ െചയർമാെനാെക്ക ആയ രത്തൻ
തിയ്യം എന്ന മണിപ്പൂരി നാടകകാരെന്റ അടുക്കും ചിട്ടയും ഉെണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. ഞാൻ െകാടുത്ത ദക്ഷിണ തിരിച്ചുതന്നൂ അേദ്ദഹം! എെന്ന സ്വന്തം
ഗ്രൂപ്പിേലക്കു വിളിക്കുകയും െചയ്തു.

കാവാലം സാറിെനാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം വലിയ അനുഭവമാ�
യിരുന്നു; പല വിേദശരാജ്യെത്തയും തീയറ്ററിെന അറിയാനുള്ള അവസരവും.
96-ൽ ബംഗ്ലാേദശ്-ഇൻഡ്യ െഫസ്റ്റിവൽ, ഉജ്ജയിൻ െഫസ്റ്റ്, കാരന്തും ഹബീ�
ബ് തൻവീറും അടക്കമുള്ള പ്രഗത്ഭരുെട അവതരണങ്ങൾ, ആദിവാസീസം�
സ്ക്കാരത്തിൽനിന്ന് ഉരുവംെകാണ്ട ചരൺ ദാസ് േചാർ, അങ്ങെന പലതും.

പ്രസക്തിേയറുന്ന ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച’

മേനാജ്: പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രവുമായുള്ള ബന്ധം? അവരും പ്രശാന്തിെന കെയ്യാഴി�
േഞ്ഞാ?

പ്രശാന്ത്: എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണവർ. പിണങ്ങാൻ കഴിയിെല്ല�
ന്നു കരുതിയിരുന്ന ആ സംഘവുമായും അകലാൻ ഇടയായി. ആ സംഘെത്ത
പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി പുതിയ ആളുകെള വച്ചു ഛായാമുഖി കളിച്ചത് ധാർമ്മി�
കതയായിെല്ലന്നു പിെന്ന പലേപ്പാഴും േതാന്നി. പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിെല
കലാകാരെരക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തി േമാഹൻലാൽ-മുേകഷ് െപ്രാജക്റ്റ് െചയ്തിരു�
െന്നങ്കിൽ 2005-ൽത്തെന്ന അത് അരങ്ങിെലത്തുമായിരുന്നു. എെന്റ നാടക�
െത്ത െനേഞ്ചാടു േചർത്ത അവരിൽ ചിലർ എെന്ന െകാല്ലുെമന്നും കലാജീ�
വിതം തകർക്കുെമന്നുെമാെക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചുകളഞ്ഞു! ആരുെട സമ്മർദ്ദമായി�
രുന്നു അവെര ഒഴിവാക്കിയതിനു കാരണെമന്ന് അവേരാടു െവളിെപ്പടുത്താൻ
എനിക്ക് ആവുമായിരുന്നില്ലേല്ലാ.

ആദ്യം കളിച്ചകാലെത്ത ഇളംമുറയാണ് ഇേപ്പാൾ സാരഥ്യത്തിൽ. അടു�
ത്തിെട അവിെടനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു േഫാൺ. ഛായാമുഖി ഒന്നുകൂ�
ടി െചയ്താേലാ എന്ന്. പല നാടകവും കളിെച്ചങ്കിലും ഒരു ‘ഇത്’ ഇല്ലേത്ര! ഛാ�
യാമുഖി കാണണം എന്നു പറഞ്ഞു വിേദശങ്ങളിൽനിന്നുേപാലും ചിലർ വിളി�
ക്കാറുെണ്ടന്ന്. ഇനി കളിേക്കണ്ടത് സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച യാെണന്നാണ് എെന്റ
പക്ഷം എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടു സാദ്ധ്യതകളും അവരുെട ആേലാചനയ്ക്കു
വിട്ടു. സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച േയാ അതിേലെറ ഭാരതസമൂഹം െഞട്ടുന്ന ഒരു വലിയ
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നിഗൂഢത െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ചിത്രേലഖ േയാ ആണ് ആനുകാലികരാഷ്ട്രീയസാ�
ഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തം.

മേനാജ്: എന്താണ് ‘ചിത്രേലഖ’ െവളിെപ്പടുത്താനിരിക്കുന്ന വലിയ നിഗൂഢത?
പ്രശാന്ത്: അതു തത്ക്കാലം െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല. ദയവായി നിർബ്ബന്ധിക്കരുത്.
മേനാജ്: ശരി. എന്താണ് ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’ ചർച്ച െചയ്യുന്ന വിഷയം?
പ്രശാന്ത്: ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇവിെട ഉേപക്ഷിച്ചുേപായ ഒരു പൂച്ച വളർന്നു ഭീകരനായ

പുലിയായി രാജ്യെത്ത വിഴുങ്ങുന്നതാണു കഥ. ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യമായ
നിയമവും നീതിന്യായവും ഭരണക്രമവും പുതിയകാലത്തു സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസ�
ന്ധികളും അപകടങ്ങളും ചർച്ചെചയ്യുന്നു. ഒരു ആേഗാളാനുഭവമാണു സൃഷ്ടി�
േക്കണ്ടത്. നിയതമായ നാടകസേങ്കതങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു പറ്റില്ല. കാർഷി�
കസംസ്കൃതി ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ വലിയ വയെലാെക്ക അരങ്ങിൽ ഒരുക്കണം!
അത്യാധുനികസേങ്കതങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കണം. െചലേവറും. വാസ്തവത്തിൽ
പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രത്തിനായി എഴുതിയതാണു സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച.

മേനാജ്: പ്രശാന്ത് ഇേപ്പാൾ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിെന്റ ഘട്ടത്തിലാണേല്ലാ.
‘കറ’യും ‘മകരദ്ധ്വജ’നും ‘മഹാസാഗര’വും നല്ല അഭിപ്രായം േനടുകയുമുണ്ടാ�
യി. പുസ്തകമായി ഇറങ്ങിയ ‘ഛായാമുഖി’ 2015-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാ�

ഛായാമുഖിയിൽ മുേകഷ് കീചകനായും േമാഹൻലാൽ ഭീമനായും അരങ്ങിൽ.
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ഛായാമുഖിയിൽ മുേകഷ് കീചകനായും േമാഹൻലാൽ ഭീമനായും േവഷമിട്ടേപ്പാൾ.

ദമി പുരസ്ക്കാരത്തിനു പരിഗണിക്കെപ്പട്ടതായും പറഞ്ഞുേകട്ടിരുന്നു. അതു കിട്ടാ�
ഞ്ഞതിൽ സങ്കടമുേണ്ടാ?

പ്രശാന്ത്: സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം കിട്ടാഞ്ഞത് സങ്കടെപ്പടാൻ തക്ക കാര്യ�
െമാന്നുമല്ല. അേപക്ഷിക്കുകയും കാക്കപിടിക്കുകയും േവണ്ടാത്ത, മറ്റു സ്വാധീ�
നങ്ങൾക്കു വഴിെപ്പടാത്ത, പുരസ്ക്കാരെമന്ന നിലയിലും തായാട്ട് ശങ്കരെനേപ്പാ�
െലാരു ജനപക്ഷസാംസ്ക്കാരികനായകെന്റ േപരിലുള്ള പുരസ്ക്കാരെമന്ന നിലയി�
ലും അബുദാബി ശക്തി അവാർഡിെന സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിെന�
ക്കാൾ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു.

സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിെന്റ പ്രഖ്യാപനത്തിനുേശഷം, അെതാ�
െക്കയായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന, ഒരു എഴുത്തുകാരൻസുഹൃത്തു പറഞ്ഞ വാച�
കമാണ് ഏെറ രസിപ്പിച്ചത്. “പ്രശാന്തിെന അവാർഡിനു പരിഗണിച്ചിരുന്ന
കാര്യം അറിയാേമാ? ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരു വാക്ക് എേന്നാടു
പറേയണ്ടായിരുേന്നാ? നമുക്കു ശരിയാക്കാമായിരുന്നു. പ്രശാേന്ത, ഒരു കാ�
ര്യം മനസിലാക്കണം. മൂന്നു േപരിരിക്കുന്ന ഒരു ജഡ് ജിങ് പാനലിൽ നാലാ�
മെതാരാൾ പുറത്തുനിന്നു പറയണം. എന്നാേല അവാർഡു കിട്ടൂ. മണ്ടത്തരം
ആയിേപ്പായി.”

പ്രശാന്ത് ചിരി തുടങ്ങിയിട്ടു നിർത്തുന്നില്ല! ഒടുവിൽ വിശദീകരണം വന്നു:

അന്നു തുടങ്ങിയ ചിരിയാ. ഇേപ്പാൾ ഇതു പറയുേമ്പാഴും അടക്കാനാവു�
ന്നില്ല. ഏതായാലും നാലാം ബലപ്രേയാഗത്തിെന്റ ഈ രീതിെയാെക്ക െകാ�
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ള്ളാവുന്ന സർക്കാരും അക്കാദമി ഭരണസമിതിയുെമാെക്ക വരുന്നകാലത്തു
മാറുമായിരിക്കും.

ഉയിർപ്പായ ‘മകരദ്ധ്വജൻ’

മേനാജ്: േനരേത്ത വിവരിച്ച പരാജയങ്ങളിൽനിന്ന് എങ്ങെനയാണു രണ്ടാംവരവു
വിജയകരമായി നടത്തിയത്? വീഴ്ചകളിൽനിന്നു പാഠം പഠിേച്ചാ?

പ്രശാന്ത്: വീഴ്ചകൾ എേപ്പാഴും പാഠങ്ങൾ തെന്നയാണ്. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള
നാടകാവേബാധംതെന്ന മാറി. പ്രതിസന്ധികൾ തരണം െചയ്യാനുള്ള കരു�
ത്ത് എനിക്കിന്നുണ്ട്. അതിനു തക്ക കൂട്ടായ്മകളും. മുമ്പു മദ്യത്തിെന്റ വഴി�
യിൽ എെന്ന നയിച്ചവെര എെന്റ ബുദ്ധിയുെട പരിസരത്തുേപാലും ഞാനി�
ന്ന് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ക്രിയാത്മകതയാൽ ഊർജ്ജസ്വലനാണിന്ന്. െവറും
ആറുമാസത്തിെന്റ ഇടേവളയിലാണു ഗൗരവമുള്ള രണ്ടു നാടകങ്ങൾ-കറയും
മകരദ്ധ്വജനും-െചയ്തത്. മകരദ്ധ്വജനു േകന്ദ്രസാംസ്ക്കാരികവകുപ്പിെന്റ ഫണ്ടു
വാങ്ങിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ, അഭിേനതാക്കെള പുലർത്താൻ കഴിയാ�
ത്തവിധം െചലവ് അധികമായി.

സഹായിക്കാെമന്ന് ഏറ്റിരുന്ന കലാേസ്നഹിയായ ഒരു ചിരകാലസുഹൃ�
ത്തിെന്റ ബാർ കൂട്ടപ്പൂട്ടലിൽ പൂട്ടിേപ്പായതിനാൽ അതു കിട്ടാെതവന്നു. നാടക�
സംഘത്തിനായി ബസ് വാങ്ങാൻ േപാലും ആേലാചിച്ചു നീങ്ങുേമ്പാഴാണിത്.
െപ്രാഡൿഷൻ നിലച്ചു. നടക്കിെല്ലന്ന ഘട്ടം.

ആ സമയത്താണു സുഹൃത്തായ െറജി ൈസൻ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്ന�
ത്. പിേറ്റന്നുതെന്ന അജീത് സിങ് പലാവത്തിെന വിളിച്ച് ഏർപ്പാടാക്കി. കാ�
ര്യങ്ങൾ നീങ്ങി. ഇൻക്രിേയഷൻ െറേപ്പർട്ടറി എന്ന കമ്പനി രൂപവത്ക്കരിച്ചു.
അതിെന്റ ബാനറിലാണു െപ്രാഡൿഷൻ നടന്നത്. അതിെന്റ വിജയം അനുഭ�
വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുേടതുതെന്നയാണ്.

മേനാജ്: ‘മകരദ്ധ്വജൻ’ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അധികെമങ്ങും േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു
കഥയാണേല്ലാ അത്. നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായ ഹനുമാന് ഒരു മകൻ! അച്ഛെന
കാണാനാഗ്രഹിച്ചു വീർപ്പുമുട്ടുന്ന മകെന്റ മുന്നിൽ നിസ്സഹായയായി ഉഴലുന്ന
അമ്മ. പാതാളരാവണൻ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാെര േമാചിപ്പി�
ക്കാൻ വരുന്ന അച്ഛനും തടയാൻ പാതാളരാവണെന്റ കാവൽക്കാരനായ
മകനും. പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാെത അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ. എക്കാല�
െത്തയും മനുഷ്യാവസ്ഥകളായ മാതൃഭാവങ്ങൾ, സ്വത്വപ്രശ്നം, വ്യത്യസ്തകർമ്മ�
ങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങളാക്കിയവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം, അച്ഛനാെരന്നറിയാെത
കഴിയാൻ വിധിക്കെപ്പടുന്ന—ൈവകാരികതയില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ പിറക്കു�
ന്ന—കുട്ടികളുെട അവസ്ഥ ഒെക്ക കടന്നുവരുന്ന ആ കഥ എങ്ങെനയാണു
കെണ്ടത്തിയത്?

പ്രശാന്ത്: കവിളത്ത് ആെഞ്ഞാരു അടി കിട്ടിയതുേപാെലയാണ് ആ വിഷയം കിട്ടു�
ന്നത്. സദാ മദ്യപിച്ചുനടക്കുന്ന ഒരു അയൽക്കാരൻ െവല്ലുവിളിേപാെല ഒരു
േചാദ്യം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു: “വലിയ പുരാണക്കാരനാണേല്ലാ. ഞാെനാ�
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രു േചാദ്യം േചാദിക്കാം. പറയാേമാ. ഹനുമാെന്റ മകൻ ആര്?” സമസ്ത അഹ�
ങ്കാരവും അടങ്ങി. അയാൾ ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു: “കണ്ടുപിടിക്കാെമങ്കിൽ കണ്ടു�
പിടിേച്ചാ. കടലിെല ഒരു ജീവിയാണ് അവെന്റ അമ്മ.”

പലേരാടും ആരാഞ്ഞു. മകരേകതു എന്നു കഥകളിക്കാരിൽനിന്നു കിട്ടി.
അതുവച്ചു ഗൂഗിളിൽ ആദ്യം തപ്പി. കമ്പരാമായണത്തിെല ഒരു ഉപാഖ്യാനമ�
ണ്. സമുദ്രലംഘനേവളയിൽ ഹനുമാനിൽനിന്ന് ഇറ്റുവീണ വിയർപ്പുതുള്ളി
വിഴുങ്ങാനിടയായ കടൽജീവിയിൽ പിറന്ന കുട്ടിയാണു മകരദ്ധ്വജൻ. ഒന്നര�
െക്കാല്ലെമടുത്തൂ കഥ കിട്ടാൻ. വീണ്ടുെമാരു മൂന്നരെക്കാല്ലം അതുമായി, അതി�
െന്റ പിന്നാെല നടന്നു. കടൽജീവിെയ മകരി എന്ന മത്സ്യമാക്കി. അവളിൽ
സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ ഭാവങ്ങൾ പകർന്നു.

സിേനാപ്സിസ് േകന്ദ്ര സാംസ്ക്കാരികവകുപ്പിന് അയച്ചു. അനുമതി കിട്ടിയി�
െല്ലങ്കിൽ നാടകം എഴുതിവയ്ക്കും, അനുമതി കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ക്രിയാംശം ഉണ്ടാ�
ക്കും എന്നു തീരുമാനിച്ചു.

മകരദ്ധ്വജൻ വെര എല്ലാം രചനാപാഠം അടിസ്ഥാനമാക്കി രംഗപാഠം
തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു രീതി. ഇക്കുറി അതു മാറി. മനസിൽ നാടകം രൂ�
പെപ്പടുത്തുകയായിരുന്നു. ക്രിയാംശത്തിലൂെട ഉണ്ടാകുന്ന േപ്രരണകൾ കഥാ�
പാത്രത്തിെന്റ ചിന്തകളുമായി വിളക്കിേച്ചർക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു സംസാ�
രിക്കാൻ മൂഡ് ഉെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം സംസാരിക്കും. ദൃശ്യത്തിനു വഴങ്ങാത്ത സം�
േവദനഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ മാത്രം സംഭാഷണം. ദശരൂപകങ്ങളിൽ
ഒന്നായ വ്യാേയാഗത്തിെന്റ ലക്ഷണമാണ് ഈ നാടകത്തിന്—ബന്ധുക്കൾ
തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാെതയുള്ള യുദ്ധം. ആധുനികമനസ് എങ്ങെന അതിെന
കാണുന്നു എന്നതാണു പ്രധാനം. കണ്ടുമറക്കുന്ന നാടകം അല്ലാെത െകാണ്ടു�
നടക്കുന്ന നാടകം ഉണ്ടാകാൻ അത് ആവശ്യമാണ്.

മേനാജ്: കടലിന്നടിയിെല രംഗങ്ങെളാെക്ക വിസ്മയകരം ആയിരുന്നു. കടൽ, പാ�
താളം, കടൽത്തീരം, കരഭൂമി—ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളാെക്ക എത്ര ലളിതമായാ�
ണ് ഒരുക്കിയത്!

പ്രശാന്ത്: കടലിെന്റ അടിത്തട്ടിെനപ്പറ്റി സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രം. അതിെന്റ മർദ്ദം, നി�
റം, കടലിനടിയിെല ചുളിവുകൾ,… ആ െസറ്റാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒേര
ക്ലസ്റ്ററുകൾ കടൽസസ്യങ്ങളും ഹനുമാെന്റ പ്രേവശനത്തിനുള്ള വാഴേത്താട്ടവു�
മായി. ഹനുമാെന്റ ചുരുട്ടിവച്ച വാൽക്കൂടാരം പിെന്നയാണു മനസിൽ കടന്നു�
വന്നത്. ഹനുമാെന്റ ൈദവത്വം കളയാൻ ഒരു േഘാഷയാത്ര ആസൂത്രണം
െചയ്തു. ദൃശ്യപാഠം പൂർണ്ണമായി മനസിലുണ്ടാക്കിയാണു ക്യാമ്പിൽ െചല്ലുന്നത്.
പേക്ഷ, ഹനുമാെന്റ സംഭാഷണം എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹനുമാൻ എേന്നാടു
മിണ്ടുന്നില്ല. തപം. മഹാമൗനം. അതിനിടയിെല േനാട്ടവും പ്രകൃതവും മാത്രം.
ആെക സംസാരിക്കുന്നതു കുട്ടിത്തം േപാെല മകരദ്ധ്വജേനാടു മാത്രം. അതും
അഭിനയം മാത്രം. ഹനുമാനു പരിചയമുള്ള ഹനുമാൻ മൗനിയാണ്. ഒടുവിൽ
മകനുമായുള്ള യുദ്ധേവളയിലാണ്,

“പറയരുേതാ ബാലാ, പിതൃനാമം?
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പലവുരു കാംക്ഷിച്ചാനാമം
അരുതരുതിനിേമൽ, മതിയുദ്ധം
പറയുക ബാലാ, പറയുക നീ”

എന്നു പറയുന്നത്. ഹനുമാനാണ് അച്ഛെനന്നു മകൻ പറയുന്നു. ഒരു ടീം
പിൻപാട്ടു പാടുന്നു:

“തിരയുെട മുകളിൽ തീയിന്നുള്ളിൽ
തിറമായ് െപാങ്ങിയ രൂപെമേതാ?
നക്ഷത്രക്കനി നുള്ളിെയടുത്തതു
കാതിലണിെഞ്ഞാരു രൂപെമേതാ?
ഒറ്റക്കുതിയാൽ സാഗരമക്കെര-
െയത്തിത്തീത്തിര കത്തിേച്ചാൻ
യുദ്ധക്കളമതിലരികുലെമാെക്കയും
നഷ്ടം െചെയ്താരു മാരുതിേയാ…”

അജിത് സിങ് പലാവത്തിെനേപ്പാെലാരു നടെനക്കൂടി കിട്ടിയേപ്പാൾ
സംഗതി ഗംഭീരമായി. മണ്ടൻ കുഞ്ചു െഫയിം അനൂപിെന്റ മകരദ്ധ്വജെനപ്പറ്റി
പറയാനില്ല! മകരിെയേത്തടി േകരളം മുഴുവൻ നടന്നു. മത്സ്യകന്യകെയേപ്പാ�
െലാരു െപൺകുട്ടിെയ എങ്ങെനേയാ കിട്ടി-പാർവ്വതി നമ്പ്യാർ. കടുത്ത പരി�

ചിത്രേലഖ നാടകം എഴുത്തുേവളയിൽ രാവണെന്റ ചിത്രീകരണസാധ്യതകൾ മനസിലാ�
ക്കാൻ ശില്പി വർഗ്ഗീസിെനെക്കാണ്ടു തയ്യാറാക്കിച്ച രാവണരൂപവുമായി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ.
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ശീലനത്തിലൂെടയാെണങ്കിലും മത്സ്യത്തിെന്റ ചലനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി
അവർ പകർത്തി.

മേനാജ്: ആദ്യാവതരണത്തിനുേശഷം മകരിയായത് ഇപ്ഷിത ചക്രബർത്തി സി�
ങ് ആണേല്ലാ. എങ്ങെനയാണ് അന്യഭാഷക്കാരായ അഭിേനതാക്കളിേലക്ക്
എത്തിയത്?

പ്രശാന്ത്: ഇപ്ഷിതയും അജീത് സിങ്ങും നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ (എൻ.എസ്.ഡി.)-
യിൽനിന്ന് ഉള്ളവരാണ്. ഞാൻ കാവാലംസാറിേനാെടാപ്പം അവിെട നാടക�
ശില്പശാല നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാകുന്തളമാണു െചയ്തത്. അന്നു ശില്പശാലയിൽ
ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വിമാനത്താവളത്തിേലക്ക് അനുയാ�
ത്ര െചയ്യേവ എെന്റ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നും
പുതിയ െപ്രാജക്റ്റ് വരുേമ്പാൾ പരിഗണിക്കേണ എന്നും ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
അങ്ങെനയാണ് അവർ എത്തുന്നത്.

മേനാജ്: മികച്ച പ്രതിഭകളാണ് ഇരുവരും. അനൂപും അേത നിലവാരമുള്ള നടനാ�
ണ്.

പ്രശാന്ത്: അെത. മലയാളെമാെക്ക അതിേവഗം പഠിച്ച് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് അനായാ�
സം അഭിനയിക്കുന്നു. അരങ്ങിൽനിന്നു മൂന്നരയടിയാണ് ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് അജീ�
ത്തും അനൂപും ഉയർന്നത്! ഒടുവിലെത്ത പീഠത്തിന് ഉയരം അഞ്ചടിയാണ്.
ഞാനല്ല ചാടിയെതന്നാണു നടന്മാർ പറഞ്ഞത്. റിേഹഴ്സലിൽ അതവർക്കു മി�
ക്കെപ്പാഴും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അരങ്ങിൽ അവർ പറന്നുകയറി. അത്ര ഉൾെക്കാ�
ണ്ടാണ് ഓേരാരുത്തരും െചയ്തത്.

പ്രശാന്തിെന്റ നിഷ്ക്കരുണമായ പരിശീലനത്തിെന്റ ഫലം! (പ്രശാന്ത് ചിരിച്ചു,
ആേലാചനാമധുരമായി.)

പുരാണവും മിത്തും ഉപാധിമാത്രം
മേനാജ്: ഒരു സംശയം േചാദിക്കെട്ട. ഛായാമുഖി, മകരദ്ധ്വജൻ, േദവയാനം, വജ്ര�

മുഖൻ, ൈഭരവിേക്കാലം, ഉജ്ജയിനി, ചിത്രേലഖ, മണികർണ്ണിക, സൂര്യരാശി�
പുരം,… മിക്കവയും പുരാണേമാ പഴയകാലത്തുനിന്നുള്ളവേയാ ആണേല്ലാ.

ഇടത്തുനിന്നു്: മഹാസാഗരത്തിെന്റ അവതരണത്തിനുേശഷം പ്രശാന്തിെന അഭിനന്ദി�
ക്കാൻ എം.റ്റി. വാസുേദവൻ നായർ അരങ്ങിൽ എത്തിയേപ്പാൾ. രംഗപാഠം രചിച്ച കഥാകൃ�
ത്ത് വി.ആർ. സുധീഷ് സമീപം; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: പ്രശാന്ത് നാരായണൻ; ഛായാമുഖിയുെട പ്രകാശനത്തിെന്റ സദസ്സ്.

‘കറ’യാെണങ്കിലും തേദ്ദശീയമായ മിത്താണ്. ഇടതുപക്ഷനിലപാടുകാരനാ�
യിട്ടും എന്താണ് ആധുനികസാമൂഹികവിഷയങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കാത്തത്?

പ്രശാന്ത്: േപരുകൾ ഇങ്ങെനയാെണങ്കിലും സാമൂഹികവിഷയങ്ങളുെട ശക്തമായ
ഒരു തലം എെന്റ നാടകങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ പച്ചയായി അവ�
തരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാടുേപരിേല്ല? ഞാനും അതുതെന്ന െചയ്യുന്നതിൽ എന്താ�
ണർത്ഥം? കാവാലത്തിനു രാജ്യാന്തരശ്രദ്ധ കിട്ടിയത് അതിെല പൗരാണിക�
തയും പൗരസ്ത്യസംസ്കൃതിയും െകാണ്ടുകൂടിയാണ്. പുരാണപശ്ചാത്തലത്തിൽ
നാടകം രചിക്കുന്നവർ കുറവാണ്. പുരാണങ്ങളുെട നാടകകൃത്ത് എന്നു വിളി�
േപ്പര് എനിക്ക് ഇതിനകം പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഞാൻ എഴു�
തിയ 29 നാടകങ്ങളിൽ നാെലണ്ണം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും പുരാണം എന്നു
പറയാവുന്നത്. കഥയുെടേയാ കഥാപാത്രങ്ങളുെടേയാ പൗരാണികതയല്ല
വിഷയം; അതിനു നല്കുന്ന പരിചരണമാണ്. മനുഷ്യാവസ്ഥകളും ഭാവങ്ങളും
എക്കാലേത്തതുമാണ്. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്തിട്ടുള്ള നാട�
കങ്ങെളല്ലാം കാലാതിവർത്തിയാണ്. അവെയാെക്ക ഇനിെയാരുകാലത്ത്
ആവിഷ്ക്കരിക്കുേമ്പാഴും ആ കാലത്തിെന്റ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ സമസ്യകളുെട
തലം സ്വാഭാവികമായും അതിന് ഉണ്ടായിവരും. കൂടാെത, സാമൂഹിക, രാ�
ഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നുണ്ട്. കറ ഒരു നാേടാടിക്കഥ
ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നാടകമാെണങ്കിലും അതിശക്തമായി ആനുകാലികസ്ത്രീ�
പ്രശ്നങ്ങൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ‘ഒട്ടും ശരിയല്ല ’ എന്ന നാടകത്തി�
െന്റ വിഷയവും സ്ത്രീപ്രശ്നമാണ്. മെറ്റാരു സ്ത്രീപക്ഷരചനയാണു കാമനീയകം.
അധികം ശ്രദ്ധിക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലും ‘കാഞ്ചനക്കൂട് ’ കൂട്ടിലടച്ച ബാല്യങ്ങളുെട
ജീവിതമാണ്.

ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം സൂര്യനുദിക്കുന്ന നാടിെന്റ കഥ പറയുന്ന ‘സൂര്യരാ�
ശിപുരം’ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് ഒരുരൂപത്തുട്ടുെകാണ്ടു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ,
അതുമൂലം െവളിച്ചം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ നാട്, ആണ്. മുതലാളിത്തത്തിെന്റ
ദുരബാധിച്ച നമ്മുെട നാടിെന്റ ചിത്രമാണത്. ആനുകാലികഭാരതത്തിെന്റ
അവസ്ഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നാടകമാണ് ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’. ബ്രിട്ടിഷുകാർ
അവേശഷിപ്പിച്ചുേപായ ഭരണ-നിയമസംവിധാനങ്ങളാകുന്ന പൂച്ച ക്രേമണ
വളർന്നു പുലിയായി പരിണമിച്ചു ജനതെയയാെക വിഴുങ്ങുന്ന സാഹചര്യ�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയാണതിൽ. യുവജേനാത്സവങ്ങളിൽ കളിക്കുന്ന ‘ഭഗ�
ത് സിങ്ങി’െന തട്ടിെയടുക്കുന്ന, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദർശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധ�
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രായ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. സ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
എഴുതി കളിച്ച ‘കുഞ്ഞനു ഭ്രാന്താണ് ’ മുതൽ മിക്കവയും സാമൂഹികവിഷയ�
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ‘െതാപ്പിക്കാരെന്റ കഥ’ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്
അധികാരെത്താപ്പിയാണ്. ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ േനടിയ ഈ നാടകം
ഈർക്കിൽപ്പാർട്ടിരാഷ്ട്രീയം ചർച്ചെചയ്യുന്നു. അധികാരിയുെട അപ്രാേയാ�
ഗികജ്ഞാനം അപകടത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ‘അരചചരിത ’ത്തിെന്റ
സേന്ദശം.

ആറ്റിങ്ങൽ േദശാഭിമാനി തീയേറ്റഴ്സിനുേവണ്ടി എഴുതിയ ‘മണികർണ്ണിക’യു�
െട പ്രേമയം രണ്ടായിരം വയസുള്ള ഒരാളുെട ചരിത്രേബാധമാണ്. വാണിജ്യ�
നാടകത്തിെന്റ സംവിധാനച്ചട്ടക്കൂട്ടിൽ െചയ്തതു ബുദ്ധിേമാശമായി എന്നു പി�
ന്നീടു േതാന്നിയ ഒന്നാണത്. ‘മദർ േബാർഡ്’, ‘പ്രാവുകൾ’, ‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം’,
‘ബലൂണുകൾ’ ഒെക്ക സാമൂഹികവിഷയങ്ങൾ തെന്നയാണു പറയുന്നത്.

‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം’ എൺപതിൽപ്പരം േസ്റ്റജുകളിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുെകാ�
ല്ലം െമഡിേക്കാസ് േമളയിലും ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടി. ആനുകാലികമായ കാ�
ഴ്ചകളുെട തീവ്രമായ, പച്ചയായ ആവിഷ്ക്കാരമാണത്. ഒരു ആശുപത്രിമുറിയിൽ
തളർവാതമായി കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളുെട ആവശ്യപ്രകാരം ജനാലയ്ക്ക�
പ്പുറെത്ത കാഴ്ചകൾ മെറ്റാരു േരാഗി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുകയാണ്. ശുദ്ധ ഫാന്റ�
സി. നീലത്തടാകം, കളിക്കളം, തലപ്പന്തു തട്ടുന്ന പട്ടാളക്കാർ, ഒെക്കയാണു
കാഴ്ചകൾ. കാഴ്ചകൾ പറയുന്ന േരാഗി ഒരുദിവസം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു േപായി. അന്നു
പുറെത്ത വിേശഷങ്ങൾ അയാൾ ക്ലീനേറാടാണു േചാദിക്കുന്നത്. അവർ ജനാ�
ലയ്ക്കൽ െചന്നു േനാക്കി. “നിരേത്താ⁉ നീലത്തടാകേമാ⁉ അതു െവറും വഴി�
യാണ്. ആശുപത്രിക്കുള്ളിെല ഇടനാഴി. േമാർച്ചറിയിേലക്കുള്ള വഴി എെന്നഴു�
തിയ അസ്ത്രം വച്ചിരിക്കുന്നു”. നാടകത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ക്ലീനർ എന്ന കഥാ�
പാത്രത്തിെന്റ ഏക സംഭാഷണമാണത്. സംഭാഷണങ്ങേള ഇല്ലാത്ത ആ
കഥാപാത്രെത്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കായിരുന്നു മിക്ക മത്സരത്തിലും നല്ല
നടനുള്ള സമ്മാനം. എഴുതിവന്നേപ്പാൾ സറിയലിസ്റ്റിക്കായി. ഇന്റർെനറ്റിൽ
അജ്ഞാതേന്റതായി വന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു പ്രേചാദനം. ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസു�
േദവഭട്ടതിരിയാണ് അത് എനിക്കു തരുന്നത്.

നാടകകാരൻ പിറന്ന വഴി
മേനാജ്: പുരാണങ്ങളുെട നാടകകാരൻ എന്ന േപരു പതിയുമാറ് പുരാണങ്ങളുെട

സ്വാധീനം പ്രശാന്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കഥകളിയുമായുള്ള ബന്ധവും അതി�
േലെറ സമ്പന്നമായ കുടുംബൈപതൃകവും െകാണ്ടാണ് എന്നു വിലയിരുത്തി�
യാൽ െതറ്റാകുേമാ? പതിേനഴാം വയസിൽ കഥകളി രചിച്ചതും അതു െത�
ക്കൻ ചിട്ടയിലും വടക്കൻ ചിട്ടയിലും ധാരാളം േവദികളിൽ കളിച്ചതും ഇേപ്പാഴും
കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും മറ്റാർക്കും അവകാശെപ്പടാനാകാത്ത, അസാധാ�
രണമായ േനട്ടമാണ്. മറ്റുപലരും കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ എഴുതിയ ആട്ടക്ക�
ഥകൾ അരേങ്ങറ്റേത്താെട അവസാനിക്കുകേയാ എഴുതിയവരുെട ഉത്സാഹ�
ത്തിൽ ഏതാനും േവദികളിൽക്കൂടി കളിച്ച് അരെങ്ങാഴിയുകേയാ െചയ്യുന്ന
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അനുഭവങ്ങൾക്കിെട ഇതു വലിയ അഭിമാനമാണ്. നമുക്കു ബാല്യത്തിേലക്കും
പാരമ്പര്യത്തിേലക്കും ഒന്നു േപായിവന്നാേലാ?

പ്രശാന്ത്: പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ ഭ്രഷ്ടു കല്പി�
ക്കെപ്പട്ട കഥകളിേവഷക്കാരൻ രാഘവപ്പിഷാരടി പിന്നീടു വർക്കലയിലാണു
വന്നു താമസമായത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനാണ് ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ള (1890 –
1959). കണ്ടുെകട്ടുതഹസീൽദാർ ആയിരുന്ന അേദ്ദഹം വിരമിച്ചേശഷം തിരു�
വിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ സാംസ്ക്കാരികവിഭാഗം ഡീൻ ആയി നിയമി�
ക്കെപ്പട്ടു. കഥകളി എന്ന ബൃഹദ് ഗ്രന്ഥവും സ്യമന്തകം ആട്ടക്കഥയും 32 േനാവ�
ലുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാെളജിൽ (ഇന്ന�
െത്ത യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജ്) എം.എ. സംസ്കൃതത്തിനു പഠിക്കുേമ്പാൾ ചങ്ങ�
മ്പുഴ സമകാലീനനായിരുന്നു.

ജി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട ആറുമക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു എെന്റ അച്ഛൻ
െവള്ളായണി നാരായണൻ നായർ. കഥകളിസാഹിത്യകാരനും നിരൂപക�
നും ആയിരുന്ന അച്ഛൻ 14 ആട്ടക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അെഞ്ചണ്ണം പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചു. അയ്യപ്പചരിതം ഇേപ്പാഴും കളിക്കുന്നു. ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട നിരർത്ഥകത
വിളിേച്ചാതുന്ന നന്ദനാർ ചരിതം, സീതാഹരണം, സീതാേന്വഷണം, ഭക്തമാർക്ക�
േണ്ഡയൻ, ആറ്റുകാൽ േദവി, സാമ്പ്രദായികതയിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുള്ള രചന�
യായ ശ്രീേയശുജനനം തുടങ്ങിയവയാണു മുഖ്യം.

െവള്ളായണിയിെല വീട് കഥകളിക്കാരുെട താവളമായിരുന്നു. അക്ഷ�
രാർത്ഥത്തിൽ കഥകളിക്കളരിയിലായിരുന്നു എെന്റ ജനനം എന്നു പറയാം.
നീ എെന്റ രണ്ടാം ഭാര്യയാെണന്ന് അച്ഛൻ അമ്മേയാടു പറയുമായിരുന്നു. കഥ�
കളിയായിരുന്നു ഒന്നാം ഭാര്യ. മാസേന്താറും കഥകളി നടത്തിവന്നു. ആയി�
രം രൂപയാണ് അന്നു െചലവ്. ഏതാണ്ടു മലയിൻകീഴ് പഞ്ചായത്തു മുഴുവൻ
കുടുംബസ്വത്തായിരുന്നു. അതുമുഴുവൻ കഥകളിക്കായി വിറ്റുവിറ്റുതീർന്നു. കാർ�
ഷികസർവ്വകലാശാലയിൽ ൈലവ് േസ്റ്റാക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ.
തനിയാവർത്തനം േപാെല ഞാനും ൈലവ് േസ്റ്റാക് ഇൻെസ്പക്ടറായി, സർ�
ക്കാരിലാെണന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം. അച്ഛൻ അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളം
ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങി! മൂന്നുമക്കളിൽ മൂന്നാമനാണു ഞാൻ. തിരുവനന്തപുരം

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രംഗങ്ങൾ.
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.

െതാട്ടു െഷാർണ്ണൂർ വെര കഥകളിയുള്ളിടെത്തല്ലാം എെന്നയും െകാണ്ടുേപാകു�
മായിരുന്നു.

അഞ്ചു വയസുവെര ഓേരാ രാത്രിയും െനഞ്ചിൽ കിടത്തി ഓേരാ പുരാണ�
കഥ പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നു. പിെന്ന രഘുവംശവും കുമാരസംഭവവും െതാട്ട്
ഋതുസംഹാരം വെര െചാല്ലി വിഗ്രഹിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞുതന്നു. വൃത്തജ്ഞാ�
നമുണ്ടാക്കിത്തന്നു. ആറാം വയസിൽ ഗുരു-ലഘു തിരിച്ചു വൃത്തം പറയുമായി�
രുന്നു ഞാൻ. 1860-കളിൽ അച്ചടിക്കെപ്പട്ട മലയാണ്മ നിഘണ്ടു പരിചയെപ്പ�
ടുത്തി. ഭാഷ, സംഗീതം, നാടകീയത, പാത്രേബാധം, കലാേബാധം എന്നു�
േവണ്ടാ, േസ്റ്റജ് ക്രാഫ്റ്റ് വെര എല്ലാം ഇണങ്ങുന്നതാണു കഥകളി കാണൽ.
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ഘടകങ്ങളിേലക്കു നയിക്കുന്നെതാെക്കയുണ്ട് അതിൽ. നള�
ചരിതം, ദക്ഷയാഗം, ഉത്തരാസ്വയംവരം, കീചകവധം, തുടങ്ങി പരെക്ക കളിക്കു�
ന്നതും കളിക്കാത്തതുമായ പല ആട്ടക്കഥകളുെടയും പദങ്ങൾ എനിക്കു കാ�
ണാപ്പാഠമാണ്.

സ്ക്കൂളിെല പഠിത്തം േവെറ, ഇവിടെത്ത പഠിത്തം േവെറ എന്നതായിരുന്നു
അച്ഛെന്റ സമീപനം. ഭാഷ എേപ്പാഴും പടുത്വമുള്ളതാകണെമന്ന് അച്ഛനു വാ�
ശിയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു, “നിെന്റ കാലെത്ത ഒരു എഴുത്തു�
കാെരയും നീ വായിേക്കണ്ടതില്ല. പകരം നൂറുെകാല്ലം മുമ്പുമുതലുള്ള പുസ്തക�
ങ്ങൾ, ഏതു ഭാഷയിലുള്ളതും, വായിക്കുക! വായിച്ചതു മറന്നിേട്ട എന്തും െചയ്യാ�
വൂ. എങ്കിേല നമുക്കു വല്ലതും സ്വന്തമായി ഉണ്ടാകൂ.” ആ അപഠനം പ്രധാനമാ�
ണ്. സമ്പത്തല്ല കാര്യം എന്നതായിരുന്നു അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച ദർശനം. ഇന്നു
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പേക്ഷ, ഞാൻ മറിച്ചാണു മനസിലാക്കുന്നത്; പണത്തിനു മൂല്യമുണ്ട്, പണ�
ത്തിെന്റ മൂല്യം മാത്രം! പതിനഞ്ചു വയസുവെരേയ അച്ഛൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളൂ.

മൂശയായ കളരിക്കാലം
മേനാജ്: അപഠനം എന്നതു പഠിച്ചുമറക്കലാെണന്നും അെതെന്തന്നു കലാകരർ

അറിയണെമന്നും പ്രശാന്തിന് അതു കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നും ‘ഛായാമുഖി’യുെട
പ്രകാശനേവളയിൽ കാവാലം പറഞ്ഞതു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അച്ഛൻതെന്ന�
യാേണാ കഥകളി അഭ്യസിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ചത്? ആരായിരുന്നു ഗുരു?

പ്രശാന്ത്: തീർച്ചയായും േപ്രരണ അച്ഛൻതെന്ന ആയിരുന്നു. ചന്ദ്രമന േഗാവിന്ദൻ
നമ്പൂതിരിയാണു കഥകളിയിെല ഗുരു. െപരുമ്പാവൂർ പുന്നയെത്ത അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഇല്ലത്തു ഗുരുകുലരീതിയിൽ ആയിരുന്നു അഭ്യസനം. ആറുവയസിൽ
പഠനം തുടങ്ങി. അവധിക്കാലം മുഴുവൻ അവിെട. ആശാൻ തിരുവനന്തപു�
രത്തു വന്നാൽ വീട്ടിലാണു താമസം. സീസണുകളിൽ കുേറദിവസം ഉണ്ടാ�
കും. അേപ്പാഴും പഠനം തുടരും. യുവജേനാത്സവത്തിനായുള്ള പഠനത്തിന്
അച്ഛൻ എതിരായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുേമ്പാൾ െവള്ളായണി
അമ്പലത്തിലായിരുന്നു അരേങ്ങറ്റം—സന്താനേഗാപാലത്തിെല കൃഷ്ണൻ. നാ�
നൂേറാളം േവദികളിൽ ഞാൻ േവഷം െകട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതും കുലപതികളുെട
കൂെട! മാങ്കുളം വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി, ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണപിള്ള, െചന്നിത്തല െചല്ല�
പ്പൻപിള്ള, കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടിനായർ, കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ,
കലാമണ്ഡലം േഗാപി, മടവൂർ വാസുേദവൻ നായർ, ൈവക്കം കരുണാകരൻ
നായർ, സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങി മിക്കവരുെടയും കൂെട. ആദ്യെമാെക്ക
കുട്ടിത്തരം േവഷങ്ങൾ ആയിരുന്നു. കുട്ടിഭീമൻ, ദക്ഷയാഗത്തിെല ഇന്ദ്രൻ,
നളചരിതത്തിെല ഇന്ദ്രൻ, നിഴൽക്കുത്തി െലയും ഉത്തരാസ്വയംവരത്തിെലയും
ദൂതന്മാർ, കുട്ടിത്തരം സ്ത്രീേവഷങ്ങൾ… ഒരു പൂർണ്ണകഥാപാത്രത്തിേലക്കുള്ള
എല്ലാ േചരുവയും. ബാലിവിജയ ത്തിെല രാവണൻ, കിരാതത്തിെല അർജ്ജു�
നൻ ഒെക്കേപ്പാെലയുള്ള ആദ്യവസാനേവഷങ്ങളും െകട്ടിയാേടണ്ടി വന്നിട്ടു�
ണ്ട്.

േനരേത്ത പറഞ്ഞ മഹാരഥന്മാെരാെക്ക വീട്ടിൽ വരും. ആ കൂട്ടായ്മകൾ
വലിയ പണ്ഡിതസദസ്സുകൾ ആയിരുന്നു. ഗംഭീരമാംവിധം സർഗ്ഗാത്മകം!
കളിെയപ്പറ്റി, സന്ദർഭങ്ങെളപ്പറ്റി, അവതരണെത്തപ്പറ്റി, േവണ്ട പരിഷ്ക്കരണ�
ങ്ങെളപ്പറ്റി ഒെക്ക ചർച്ച നടക്കും. അെതാരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരു
ഉദാഹരണം പറയാം. “ഹസിച്ചു പാർഷതി സഭാതേല…” എന്ന പദം ഇന്ദ്ര�
പ്രസ്ഥത്തിെലത്തി സ്ഥലജലഭ്രമമുണ്ടായി വസ്ത്രമുയർത്തിനടക്കുന്ന കൗരവ�
പ്രമാണിമാെരക്കണ്ടു പാഞ്ചാലി ചിരിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. അവിെട,
പാഞ്ചാലി ൈകെകാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായാണു കളിക്കാറ്. അത് അത്യുക്തിയാ�
െണന്നായി ഓയൂർ രാമചന്ദ്രൻ. ഹസിച്ചു എേന്ന കവി പറയുന്നുള്ളൂ. മഹാ�
ഭാരതത്തിൽ ൈകെകാട്ടിച്ചിരിച്ചതായി പറയുന്നുെണ്ടന്നായി മറ്റ് ആശാന്മാർ.
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ഇടത്തുനിന്നു്: ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കിയ
സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെന്റ തിരുവനന്തപുരെത്ത അവതരണത്തിനുേശഷം േദശീയനാട�
േകാത്സവം സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനസർക്കാരിനുേവണ്ടി പ്രഭാവർമ്മ സംവിധായകൻ പ്ര�
ശാന്ത് നാരായണന് ഉപഹാരം നല്കുന്നു; പ്രശാന്ത് നാരായണൻ.

അേപ്പാൾ തർക്കം നടെന്റ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത കവിേയാേടാ പുരാണേത്താ�
േടാ എന്നായി. ഭാരതയുദ്ധത്തിനു കാരണമായ ആ ഒറ്റച്ചിരി ഓേരാ നടനും
ഇങ്ങെനെയാെക്ക വിശകലനം െചയ്തുേവേണ്ട അവതരിപ്പിക്കാൻ? നാടക�
ത്തിെല ഓേരാ അംഗചലനം നിശ്ചയിക്കുേമ്പാഴും ഇെതല്ലാം എെന്റ മനസിൽ
െതളിയും.

കൂടുതൽ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ കഥകളിപഠനം നടന്നതു സ്ക്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസ�
ത്തിനു േശഷമാണ്. അതിനായി ആശാെന്റ നാടായ െപരുമ്പാവൂരിെല ഇരി�
േങ്ങാൾ ഗവെണ്മന്റ് െവാേക്കഷണൽ ഹയർ െസക്കൻഡറി സ്ക്കൂളിൽ േചർ�
ന്നു. ചന്ദ്രമനയിൽ കലെയാഴിെഞ്ഞാരു നിമിഷമില്ല. സമ്പൂർണ്ണകലയിേലക്കു
നയിച്ച കാലം. സംഗീതജ്ഞൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി അന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരനാ�
യി അയൽപ്പക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചന്ദ്രമനയിെല ഏറ്റവും ഇളയയാളായ
ഉണ്ണിയപ്പൻ ചന്ദ്രമന തീർക്കുന്ന കാവ്യേലാകം. ഏറ്റവും മൂത്തയാളായ ചന്ദ്ര�
മന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി ആട്ടക്കഥെയാെക്ക എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളാണ്. എല്ലാ
േവഷവും െചയ്യും. “പച്ച, കത്തി, താടി, മിനുക്ക്, െമച്ചെമാേട കരിേവഷമണി�
ഞ്ഞ്” എന്നേപാെല. ഇവെരക്കൂടാെത മക്കളും വീട്ടിൽത്തെന്ന താമസിക്കു�
ന്ന ബന്ധുക്കളും ശിഷ്യരും എല്ലാം േചർന്ന് മെറ്റാരു 25 േപരുെട സംഘം.
ഇവരുെടെയല്ലാം െചലവു കെണ്ടത്തുന്നതുതെന്ന വളെര കഠിനമായിരുന്നു.
ആശാനാെണങ്കിൽ അഞ്ചു മക്കെള വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുകയും േവണം.
വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നിട്ടും ചിലേപ്പാെഴല്ലാം അേദ്ദഹം മന്ത്രവാദത്തിനുവെര
േപാകുമായിരുന്നു.

ഗുരുകുലത്തിൽ പ്രാതലിന് അണ്ടാവിലാണു മാവ്! അതുെകാണ്ടുണ്ടാക്കു�
ന്ന സാധനത്തിനു ഞങ്ങൾ െദാഡ്ഡലി എന്നാണു േപരിട്ടിരുന്നത്. ചുവന്ന മുള�
കു വറുത്തതും അല്പം എണ്ണയും ഉപ്പും ഇലത്തുമ്പിൽ. ഉച്ചയ്ക്കു കൂമ്പാരേച്ചാറിനുമീ�
െത കാളൻ! സീസണിൽ േചമ്പിൻതണ്ടിട്ട നീളൻ കറിയും. ഞാനാെണങ്കിൽ
പരമ േനാൺെവജിേറ്ററിയൻ. എെന്റ ദയനീയാവസ്ഥ മനസിലാക്കി ഗുരുത�
െന്ന രഹസ്യമായി ചിക്കനും ബീഫുെമാെക്ക വാങ്ങിെക്കാണ്ടുത്തരുമായിരുന്നു;
വല്ലേപ്പാഴുെമാെക്ക മദ്യവും. ചാരായനിേരാധനെമാെക്ക വരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള
കാലമാണ്.
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പറമ്പിൽ രാവിെല നടക്കുേമ്പാഴും േചമ്പിൻതണ്ട് അരിയുേമ്പാഴുെമല്ലാം
തിത്തത്തത്തി തിത്തത്തത്താ. അതു ഗുരുകുലസമ്പ്രദായത്തിെന്റ മാത്രം പ്ര�
േത്യകതയാണ്. ആ രീതി േപായേതാെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ മാനവികത�
ലങ്ങൾ പലതും നഷ്ടമായി. കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിക്കണെമന്ന ആഗ്രഹം
ആശാനാണു നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തിയത്.

മേനാജ്: പേക്ഷ, പഴയരീതിയിലുള്ള കഥകളിപരിശീലനം കഠിനവും ശിക്ഷകളും
മറ്റും അല്പം ക്രൂരവും ആയിരുന്നിേല്ല?

പ്രശാന്ത്: ആണ്. പേക്ഷ, അത്രയും തീവ്രമായ പരിശീലനവും സമർപ്പണവുംെകാ�
േണ്ട ആ കലയിൽ പ്രാവീണ്യം േനടാനാവൂ. ശിക്ഷയ്ക്കു പുറേമ മറ്റുതരം പീഡ�
നങ്ങളും അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന ചില കലാകാരരുെട ൈലംഗി�
കൈവകൃതങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ ഇടയായത് മനസിൽ എന്നും ജുഗുപ്സ േതാ�
ന്നിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. അതുപേക്ഷ, കഥകളിയുെടേയാ ഗുരുകുലരീതിയുെട�
േയാ കുറ്റമല്ല. അതിലും ജുഗുപ്സാവഹമായ അനുഭവങ്ങളാണു സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാ�
മയിൽവച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ സീനിേയഴ്സിെന്റ െപരുമാറ്റം അതിലുെമ�
ത്രേയാ കഠിനവും ക്രൂരവും ആയിരുന്നു! സ്ത്രീയുെട നഗ്നചിത്രം നിലത്തു വരച്ചു
രമിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പടുകേപാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നാടകപഠനത്തിനു മുമ്പെത്ത നാടകങ്ങൾ
മേനാജ്: സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പ്രശാന്തിെന്റ ജീവിതത്തിെല വലിയ തിക്താനുഭവ�

ങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുെന്നന്ന് അറിയാം. പ്രേവശനപ്പരീഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കു
േനടിയ ആളായിട്ടും േകാഴ്സു പൂർത്തിയാക്കാെത അവിടം വിേടണ്ടിവന്നതായും
അറിയാം. ഇന്നു നാടക, സിനിമാ രംഗങ്ങളിലുള്ള പലരുെടയും മുഖമ്മൂടി െപാ�
ളിക്കുന്ന ചില കഥകൾ സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങളിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട�
േല്ലാ. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആേണാ നാടകത്തിേലക്കുള്ള വഴിത്തിരിവായത്?

പ്രശാന്ത്: അല്ല. നാടകങ്ങൾ സ്വന്തമായി എഴുതി കളിച്ചുതുടങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപു�
രം െസന്റ് േജാസഫ് സ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാണ്. അവിെട െഹഡ് മാ�
സ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഫാ: എേഫ്രാം േതാമസ് എസ്.െജ. ആണ് എന്നിെല കലാ�
കാരെന ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അദ്ധ്യാപകനായ േടാമി
ആന്റണി തന്ന േപ്രാത്സാഹനവും െചറുതല്ല. അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട തങ്കച്ചൻ
എന്ന കവിതയുെട െചാൽക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു ആദ്യേത്തത്. “തങ്കച്ചൻ ജനിച്ച�
േപ്പാൾ ജനനെത്ത േപടിച്ചു” എന്നുതുടങ്ങി “തങ്കച്ചൻ മരിച്ചേപ്പാൾ മരണെത്ത
േപടിച്ചു” എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന രസകരമായ കവിത. അെന്നാെക്ക പാട്ടുക�
വിതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. പാട്ടിൽനിന്നു നാട്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പ്രദായം.
കഥകളിയിലും അതാണേല്ലാ. അവിെട പേക്ഷ, വ്യക്തമായ പരിശീലനം േവ�
ണം. ‘കുഞ്ഞനു ഭ്രാന്താണ് ’ അടക്കം പല നാടകങ്ങൾ അന്ന് എഴുതിക്കളിച്ചു.
അവയിൽ ചിലത് ഇേപ്പാൾ ൈകവശമില്ല!

പുന്നയെത്ത ഗുരുകുലപഠനകാലത്താണു നാടകത്തിേലക്കു ഗൗരവമാ�
യി തിരിയുന്നത്. പുന്നയത്ത് കലാേവദി നാടകസംഘം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
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ഗുരുവായ ചന്ദ്രമന നമ്പൂതിരിയുെട മക്കെളാെക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. െപ്രാഫ: ജി.
ശങ്കരപ്പിള്ളയുെട നാടകങ്ങളാണു മുഖ്യമായും കളിച്ചത്. ‘പ്രിയജനേമ’, ‘അമ്പ�
ലം’, ‘സേസമിര’, ‘ഇലെപാഴിയുംകാലെത്താരു പുലർകാലേവള’, ‘ശുഭാന്തം’,
ഒെക്ക. ‘മൂന്നു പണ്ഡിതന്മാരും പേരതനായ സിംഹവും’ 200 േസ്റ്റജുകളിൽ കളിച്ചു.
അേപ്പാേഴക്കും വി.എച്ഛ്.എസ്.ഇ. േകാഴ്സു കഴിഞ്ഞു.

തുടർന്നു യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെളജിൽ മലയാളം ബി.എ.യ്ക്കു േചർന്നു. അന്നാ�
ണു സർവ്വകലാശാലായുവജേനാത്സവത്തിൽ കാവ്യാലാപനത്തിൽ അവത�
രിപ്പിച്ചതു സ്വന്തം കവിതയാെണന്നു പറഞ്ഞ് അേയാഗ്യത പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ അംഗമായിരുന്ന ഒരു ജൂറി എങ്ങെന അങ്ങെനാരു തീ�
രുമാനം എടുത്തു എന്നത് ഇേപ്പാഴും എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നു. അന്നതു
പത്രങ്ങളിെലാെക്ക കാര്യമായി വന്നിരുന്നു. അതിെല വരികൾ ചിലത് ‘ഛാ�
യാമുഖി ’ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു േലഖനത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ആേരാ തറയിെലറിഞ്ഞുതകർെത്താരു
േനരിൻ ചില്ലാണീ േലാകം
േതരുകൾ നീങ്ങിയ വീഥിയിെലൻ സ്മൃതി
േകറിയുടഞ്ഞ പുരാണച്ചില്ലിൽ
മുഖവും േനാക്കി ഇരിപ്പൂ േനരുകൾ
നരകത്തിെന്റ നശിക്കാേവരുകൾ”.

േകാെളജിൽ േചർന്ന് ഒമ്പതു മാസത്തിനകമാണു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ�
യിൽ പ്രേവശനം കിട്ടുന്നത്. എെന്റ ഭാരതാന്തം കഥകളിയുെട അരേങ്ങറ്റത്തി�
െന്റ സായാഹ്നത്തിലാണ് അവിെട േചരാനുള്ള അേപക്ഷ ഇന്നെത്ത പ്രമുഖ
നാടകപ്രവർത്തകനായ രഘൂത്തമൻ െകാണ്ടുവരുന്നത്.

17- ാം വയസിെല ആട്ടക്കഥെയഴുത്ത്
മേനാജ്: പതിേനഴാമെത്ത വയസിൽ എഴുതിയ ‘ഭാരതാന്തം’ കഥകളിെയപ്പറ്റിക്കൂ�

ടി പറഞ്ഞിട്ടു സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമക്കാലേത്തക്കു േപായാൽേപ്പാെര?
പ്രശാന്ത്: മതി. അച്ഛനാണ് അതിനു നിമിത്തമായത്. അച്ഛെന്റ രണ്ടാം ചരമവാർ�

ഷികത്തിൽ കളിക്കാനായാണ് അത് എഴുതുന്നത്. ഒന്നാം വാർഷികത്തിന്
അച്ഛെന്റതെന്ന ‘മാർക്കേണ്ഡയചരിതം’കളിച്ചു. അടുത്തവർഷം ഏതു കഥ കളി�
ക്കും എന്ന ആേലാചന വന്നേപ്പാഴാണ് ഞാൻതെന്ന ഒന്ന് എഴുതിയാേലാ
എന്ന ചിന്ത വരുന്നത്. അച്ഛെന നഷ്ടെപ്പട്ടതിെന്റ ദുഃഖം ഏറ്റവുമധികം അനു�
ഭവിച്ച കഥാപാത്രമായ അശ്വത്ഥാമാവ് കടന്നുവന്നു. അേദ്ദഹെത്ത നായക�
നാക്കി ഒരു കഥ. അങ്ങെനയാണത് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യകുേറഭാഗം
എഴുതിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിനായി ഗുരുവിെന െകാണ്ടുേപായി
കാണിച്ചു. കഥാസന്ദർഭം കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യെത്ത അഭിനയേശ്ലാകം വായിച്ചൂ:

‘രാവിൽത്താേനയിരുന്നും വ്യഥയതുമതിയിൽേച്ചർത്തുമദ്രൗണിേയവം
വായ്ക്കും േകാപം ജ്വലിച്ചും വിധിയുെട െനടുതാം േപാക്കിലൂനം നിനച്ചും
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േപർത്തും ചിന്തിച്ചുമാഹാ! ഹതിയതുചതിയിൽെച്ചയ്ത കൗേന്തയജാതി-
േക്കറ്റം സന്താപേമകാൻ വഴിയതു വഴിേപാൽ േതടിയാർത്തൻ പറഞ്ഞാൻ’

അതു േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ആശാൻ പറഞ്ഞു, “എടാ, ഇെതങ്ങെന കളി�
ക്കാതിരിക്കും! നീ എഴുത്! ഞാൻ തെന്ന അശ്വത്ഥാമാവ്.”

ഇരുപത്തിനാലു ദിവസെമടുത്തു എഴുതിത്തീർക്കാൻ. അയലെത്ത ആറാം
ക്ലാസുകാരൻ രാമകൃഷ്ണൻ ദിവസവും വരും, എത്ര എഴുതി എന്നു കാണാൻ.
ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണെന ശപിക്കുന്ന രംഗം എത്തിയേപ്പാൾ എഴുത്തു നിന്നു. യഥാർ�
ത്ഥശാപം എഴുതിയേപ്പാൾ െവറും പ്രസ്താവനയായിേപ്പായി. സാഹിത്യമില്ല.
“ഭാഷാസഹിേതാ സാഹിത്യം” എന്ന് അച്ഛൻ എേപ്പാഴും പറയും. “അവന�
വൻ ആസ്വദിച്ച് എഴുതണം. പറ്റാത്തത് എഴുതരുത്.” ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ
പാഴായി. പിന്നീട് ആേരാ കാതിൽ മൂളുന്നതുേപാെല േതാന്നി, എഴുതി. (മുെമ്പ�
ല്ലാം മുല ചുരന്ന് ഈറനായിരുന്ന, ഇേപ്പാൾ പുത്രദുഃഖത്താൽ കണ്ണീർ വീണ്
ഈറനായ ഈ)

“മാറിലീറൻവസ്ത്രത്തിെലൻ കണ്ണുനീരിൽ ൈകവച്ചു
മാധവാ! െമാഴിഞ്ഞിടുേന്നൻ നിൻ കുലനാശം.”

സമാനമായ അനുഭവം അശ്വത്ഥാമാവു പടകുടീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ പുറെപ്പ�
ടുന്ന രംഗം എഴുതുേമ്പാഴും ഉണ്ടായി. ഒടുവിൽ അെതാരു അർദ്ധാഭിനയദണ്ഡ�
കമായി പിറന്നു:

“പ്രതികാരദാഹിയവനതിയായ േകാപെമാടു
കരവാളുേമന്തി നടെകാണ്ടു,
താതെന നമിച്ചു,
താന്തതെയാഴിച്ചു,
കൃതവർമ്മ, കൃപരിരുവർ മരുവുന്ന ശിബിരമതി-
െലത്തിയവനാശയമുരച്ചു…”

ഇടത്തുനിന്നു്: വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി
ജയകൃഷ്ണനും പരിശീനത്തിൽ; പ്രശാന്ത് നാരായണെന്റ സംവിധാനത്തിൽ കർണ്ണാടകത്തി�
െല രംഗായണ അവതരിപ്പിച്ച സ്വപ്നവാസവദത്തം നാടകത്തിെല രംഗം.
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ഈ ദണ്ഡകത്തിെല ചില വാക്കുകൾ അർത്ഥമറിയാെതതെന്ന എഴുതി�
േപ്പാകുകയായിരുന്നു.

“ഇത്ഥം വദിച്ചു പരിപന്ഥീം വധിപ്പതിനു
കല്പിച്ചു ഗുരുസുതനുമേപ്പാൾ
നികൃതികൾ തിരിച്ചു, വികൃതികളുരച്ചു”

എന്നതിെല പരിപന്ഥിയും നികൃതിയുെമാെക്ക ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി�
േപ്പായതാണ്. പിന്നീട് അർത്ഥം േനാക്കിയേപ്പാൾ കൃത്യം!

കവിത എഴുതുേമ്പാൾ പനിക്കുെമന്നു ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും മറ്റു പല�
രും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഗതകുമാരിയുെട ഒരു കവിത ഗസലായി ഈണമി�
ടുേമ്പാൾ പനിച്ചതായി ഷഹബാസ് അമൻ അടുത്തിെട പറഞ്ഞതും േകട്ടു.
സർഗ്ഗരചനയുെട സവിേശഷമായ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസ�
മാകാം ഇെതാെക്ക.

സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുെട നിലവാരത്തകർച്ച
മേനാജ്: ‘ഭാരതാന്ത’ത്തിെന്റ അരേങ്ങറ്റദിവസം സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിേലക്കുള്ള

അേപക്ഷ കയ്യിൽക്കിട്ടിയേപ്പാൾ അെതാരു ദുരന്തമാകുെമന്ന് അല്പെമങ്കിലും
േതാന്നിയിരുേന്നാ? അവിെട വാസ്തവത്തിൽ എന്താണു സംഭവിച്ചത്?

ഛായാമുഖിയുെട പ്രകാശനേവദിയിൽ േഡാ: രാജശ്രീ വാര്യർക്കും എൻ. പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കും
ഒപ്പം.
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പ്രശാന്ത്: നടൻ മുകുന്ദെന്റ നിർേദ്ദശപ്രകാരമാണു രഘൂത്തമൻ പ്രേവശനേഫാറം
െകാണ്ടുവന്നത്. ആേവശപൂർവ്വം പ്രേവശനപ്പരീക്ഷ എഴുതി. ഒന്നാം റാങ്കിൽ
ജയിച്ചു. പ്രേമാദ് പയ്യന്നൂരിനായിരുന്നു രണ്ടാം റാങ്ക്. യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാെള�
ജിെല ബിഎ പഠനം ഉേപക്ഷിച്ചു പ്രേവശനം േനടി. ശങ്കരപ്പിള്ളസാറിെന്റ
പ്രഭാവെമാഴിഞ്ഞ കാലം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കേസര ഭരതഭാവത്തിൽ ആരാ�
ധനേയാെട നീക്കിവച്ച് സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നു വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ള സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമ ഭരിക്കുന്നു. ശങ്കരപ്പിള്ളസ്സാറിെന്റ ടീമായിരുന്ന െക.പി. നാരാ�
യണപ്പിഷാരടിെയയും ശിവൻ നമ്പൂതിരിെയയും േഡാ: എ.െക. നമ്പ്യാെരയും
രാമചന്ദ്രൻ െമാേകരിെയയും നരിപ്പറ്റ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിെയയും ജയസൂ�
ര്യമാഷിെനയും േപാലുള്ള അദ്ധ്യാപകർ. നാട്യശാസ്ത്രം ഇങ്ങെന പറയുന്ന,
അേതപ്പറ്റി ഇത്ര ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുന്ന, നാരായണപ്പിഷാരടിെയേപ്പാെല
ഒരാെള കണ്ടിട്ടില്ല. ശാകുന്തളം നാടകം നാലാമങ്കം പഠിപ്പിച്ചത് ഇേപ്പാഴും
ഓർമ്മയുണ്ട്. “നാട്ടിൽെപ്പട്ട ഗൃഹസ്ഥെനത്രയുളവാം പുത്രീവിേയാഗവ്യഥ”
എന്ന ഭാഗം സാരസ്യം വിശദീകരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണുകൾ നി�
റെഞ്ഞാഴുകി! ആ ഓർമ്മയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീടിെന്റ േപരാണ് ഞാൻ
എെന്റ വീടിനിട്ടത്—നാരായണീയം. എെന്റ അച്ഛെന്റ േപരും നാരായണൻ
നായർ എന്നാണേല്ലാ.

പഠിപ്പിക്കാൻ അതിഥികളാെയത്തുന്നവരും നിസ്സാരരല്ല. ബി.വി. കാ�
റന്ത്, അടുത്തിെട അന്തരിച്ച രാമാനുജം, െക.ജി. കൃഷ്ണമൂർത്തി, അർജ്ജുൻ
െറയ് ന, െബറ്റി െബർണാഡ്, സ്റ്റൂ െവസ്റ്റൺ… എക്സലന്റ് എെന്നാന്നും പറ�
ഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല സ്റ്റൂ െവസ്റ്റെന്റ ഒെക്ക ക്ലാസുകൾ. ടാേഗാറിെന്റ ‘മു�
ക്തധാര’ വി.ബി. കാരന്ത് െചയ്തത് അസാമാന്യാനുഭവം ആയിരുന്നു. ഒരു
നാടകം എങ്ങെന രൂപെപ്പട്ടു വികസിച്ചുവരുന്നു എന്നത് അനുഭവിപ്പിച്ചുതരി�
കയായിരുന്നു. ചിരിക്കാത്ത മുഖം. നാടകെമല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചുണ്ടിെന്റ
േകാണുെകാെണ്ടാരു ചിരി, അത്രതെന്ന. പ്രാക്റ്റിക്കൽ തീയറ്ററിെന്റ ക്ലാസിൽ
രാമാനുജംസാർ ‘സാേകത’വും ‘ഭഗ്നഭവന’വും കുട്ടികളുെട ഒരു നാടകവും
െചയ്യിച്ചെതാെക്ക എങ്ങെന മറക്കാൻ! ആദ്യെസമസ്റ്റർ തികച്ചും ആസ്വാദ്യ�
മായിരുന്നു.

അവരുെടെയല്ലാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്നുള്ളവർ ‘സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർ’! ശങ്കര�
പ്പിള്ളസാറിെന്റ കേസരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജാടക്കാർ! രാമാനുജം സാറിെന്റ
എൻൈലറ്റൻെമന്റിെന്റ സ്പർശംേപാലും ഇല്ലാത്തവർ! കഴിവിനു പകരം കൗ�
ശലമുള്ളവർ. േഡാക്ടേററ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഡയറക്ടർമാർ ആകരുെതന്നാക്കി.
സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ബി.റ്റി.എ. പഠിച്ചവർ െപ്രാഫസർമാരായി വരാതിരി�
ക്കാനുള്ള ഓപ്പേറഷനുകൾ. അവെര െടക്നീഷ്യന്മാരാക്കി. ലിഖിതസാഹിത്യം
എങ്ങെന പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം “എഴുതി�
െയടുക്ക്”, “വൃത്തേമത്”, “രാഗത്തിൽ കരയുക” എെന്നല്ലാമുള്ള മട്ടിലായി.
െപായറ്റിക്കൽ ഇേമജിെന തീയട്രിക്കൽ ഇേമജ് ആക്കലാണു കാര്യം. വൃത്തം
പരിേശാധിക്കലല്ല. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ളെയാെക്ക
ഇതാണു െചയ്തുവന്നത്. ബ്രഹ്റ്റ്, അർത്താഡ്, േഷക്സ്പിയർ, ത്രീ ഡയെമൻ�
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ഷൻ, എലീേനഷൻ എഫക്റ്റ്, ക്യാരക്ടർ എെന്നാെക്ക പറയും. ഈ ൈവേദശി�
കരുെട ഒരു നാടകം േപാലും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങെന എന്നു കാണാ�
ത്തവർ. നടക്കുന്നതു വിവരം പകരൽ മാത്രമാണ്; വിജ്ഞാനം ജനിപ്പിക്കല�
ല്ല. സമ്പൂർണ്ണ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഓേരാരുത്തരുെടയും ലക്ഷ്യം.
മറിച്ചാകണെമങ്കിൽ അവർക്കുതെന്ന വ്യക്തത േവണമേല്ലാ. ഇെതാെക്ക�
െക്കാണ്ടാണു മലയാളനാടകേവദി േകവലം ഇന്റലക്ച്വൽ തീയറ്റർ ആയി�
േപ്പായത്. സമാന്തരനാടകേവദിക്കാർ മുഴുവൻ െചയ്തത് േകരളീയൈപതൃക�
കലകളുെട െകട്ടിക്കാഴ്ചകൾ മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. പൂവിെന്റ ഇതളുകൾ
എടുത്തു; ആധാരമായ േകസരനാളം എടുത്തില്ല. വിേദശങ്ങളിെല നാടക�
കലാശാലകളിൽേപ്പാലും പഠിപ്പിക്കുന്ന നാട്യശാസ്ത്രം ഇവിെട പേക്ഷ, പഠി�
പ്പിക്കില്ല! നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽേപ്പാലും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റ
സർവ്വകലാശാലയിലും ഇല്ല. പേക്ഷ, പുരാതനംതെന്നയായ അരിേസ്റ്റാട്ടിലി�
െന്റ ‘െപായറ്റിക്സ്’ പഠിപ്പിക്കും! ഇവിെട അന്ധമായ പാശ്ചാത്യപ്രണയമാണ്.
അനാവശ്യമായ അബ്േസഡിറ്റിയും സേങ്കതങ്ങളും െകട്ടിെയഴുന്നള്ളിക്കുന്നു.
ഇന്നെത്ത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ െവറുപ്പിക്കൽസ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ
സംസ്കൃതനാടകെസമസ്റ്റർ എടുത്തുകളഞ്ഞു. എന്തിനുേവണ്ട്⁉ പൗരാണികരം�
ഗകലാപദ്ധതി െചറുതാെയങ്കിലും പരിചയെപ്പടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്.
കഥകളി പരിചയെപ്പടുത്തൽ ചുട്ടികുത്തിക്കലിൽ ഒതുങ്ങുന്നു.

സ്കൂൾ ഓഫ് െവറുപ്പിക്കൽസ്
മേനാജ്: ഈ വിമർശങ്ങൾ ചർച്ചെചേയ്യണ്ടവയാണ്. സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിെല പ്ര�

ശാന്തിെന്റ തുടർപഠനത്തിന് എന്താണു സംഭവിച്ചത്?
പ്രശാന്ത്: ഒരു ഒേക്ടാബറിലാണു ഞാൻ അവിെട േചരുന്നത്. അതിനുമുമ്പുതെന്ന

എെന്റ ആട്ടക്കഥ അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നേല്ലാ. അേപക്ഷയിൽ അതും
ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിെല എെന്റ ആദ്യാനുഭവം ഒരു
റാഗിങ് ആയിരുന്നു. അതിെന റാഗിങ് എന്നു വിളിക്കാേമാ എന്നുതെന്ന
എനിക്കറിയില്ല. േകാഴ്സ് കഴിഞ്ഞു േപായ രണ്ടുേപർ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. മദ്യപിച്ചു െലക്കുെകട്ടു വന്ന അവരിെലാരാൾ ‘കഥകളിക്കാരൻ ആരാടാ’
എന്നു േചാദിച്ചു. ഞാനാെണന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ കരണത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു.
കണ്ണിൽനിന്നു െപാന്നീച്ച പറന്നു. ഒപ്പം ആേക്രാശിച്ചു: “കഥകളിയെല്ലടാ
*#@@#**#@@ നാടകം”.

ആദ്യക്ലാസിൽ വയലാ വാസുേദവൻ പിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു, ക്ലാസിക്കൽ
തീയറ്ററിെനപ്പറ്റി എന്തു സംശയവും േചാദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പയ്യൻ നിങ്ങ�
ളുെട ക്ലാസിലുെണ്ടന്ന്. അേപ്പാൾ േതാന്നിയ അഭിമാനം മാത്രമല്ല, കഥകളി�
യിലൂെട േനടിയതത്രയുമാണ് ഒറ്റ കരണത്തടിയിലൂെട തവിടുെപാടിയായത്.
കഥകളിക്കായി സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്കറിയില്ലേല്ലാ.

ക്ലാസിക്കൽ കലെയപ്പറ്റി പറയും. പേക്ഷ അതിേനാടു പുച്ഛം. രാവിെല
ആറിനു കഥകളി പഠിപ്പിക്കാൻ ആശാൻ വരും. േയാഗയ്ക്കും കളരിക്കും ഓേരാ�
രുത്തർ വരും. പേക്ഷ, അെതല്ലാം എന്തിനാെണേന്നാ ശരീരവും മനസും
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വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി ജയകൃഷ്ണനും
പരിശീനത്തിൽ.

ശാസ്ത്രവും തമ്മിെലല്ലാമുള്ള ബന്ധെമെന്തേന്നാ മനസിലാക്കിെക്കാടുക്കാൻ
കഴിവുള്ളവർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആരും ആ ക്ലാസുകളിൽ വരാതായി. ഫല�
േമാ, ചവിട്ടിക്കൂട്ട് എന്തിനാെണന്നറിയാെത കഥകളിച്ചുട്ടി നാടകത്തിൽ േവ�
ഷമാക്കുന്നു. കൂടിയാട്ടത്തിെന്റയും പടയണിയുെടയും െതയ്യത്തിെന്റയും ബാ�
ഹ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നൂ നമ്മുെട നാടകം. േകരളീയനാടകത്തിെന്റ ആത്മാവി�
ല്ലാത്ത ജഡമാത്രരൂപം. ഓണാേഘാഷത്തിെന്റ െകട്ടുകാഴ്ചയിെല േവഷങ്ങൾ
േപാെല. കാവാലവും അരവിന്ദനുെമാെക്ക ഇവയിെല അംശങ്ങൾ സ്വീകരി�
ക്കുേമ്പാൾ പുലർത്തുന്ന കൃത്യമായ കാഴപ്പാട് മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ല.

ശങ്കരപ്പിള്ളസാറിെന്റ ഏേതാ ചിറകടിെയാച്ചകെളാെക്ക െചയ്യിച്ചേപ്പാൾ
വർത്തമാനം പറയൽ അല്ലാെത എെന്തങ്കിലും ‘െചയ്യുന്ന’ വയലാസാറിെന
കണ്ടില്ല.

മേനാജ്: ഞാൻ േചാദിച്ചത് ഇെതാെക്ക പ്രശാന്തിെനമാത്രം വ്യക്തിപരമായി
എങ്ങെന ബാധിച്ചു എന്നാണ്. ഇെതാെക്കക്കണ്ടു മനം മടുത്തു പഠനം മതി�
യാക്കുകയായിരുേന്നാ?

പ്രശാന്ത്: അല്ല. പറയാം. നമ്മുെട നാടകപഠനത്തിെന്റ അവസ്ഥ ഓർത്തേപ്പാൾ
കാടുകയറിേപ്പായതാണ്. സർഗ്ഗാത്മകമായ സംവാദങ്ങേളാ വിമർശങ്ങേളാ
വസ്തുനിഷ്ഠമായ അഭിപ്രായങ്ങേളാ ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മയു�
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െട ഇരയാകുകയായിരുന്നു ഞാൻ. കുേചലഗാഥ നാടകം നാടകവിശകലന�
ത്തിനു കിട്ടി. വയലാസാറിെന്റ നാടകമാണ്. അതിൽ കൃഷ്ണൻ കുേചലപ�
ത്നിയിൽ കുട്ടിെയ ഉണ്ടാക്കിയതാെയാെക്ക പറയുന്നുണ്ട്. എക്കാലെത്തയും
ആത്മാർത്ഥമായ സതീർത്ഥ്യബന്ധത്തിെന്റ അന്ധമായ നിരാസം. നഖശി�
ഖാന്തം വിമർശിച്ചു. അത് അേദ്ദഹത്തിന് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നു േതാന്നി. ആട്ട�
ക്കഥ എഴുതിയതിനു കലാമണ്ഡലത്തിൽ എനിക്കു സ്വീകരണം തന്നേപ്പാൾ
െമമേന്റാ തരാൻ സംഘാടകർ വയലാസാറിെനയാണു ക്ഷണിച്ചത്. അേദ്ദ�
ഹം വിസമ്മതിച്ചു. മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അതു സങ്കടമാവിേല്ല എന്നതാണു ന്യായം
പറഞ്ഞത്! ഒരുദിവസം ദൂതഘേടാൽക്കചം നാടകം െചയ്യുേമ്പാൾ കൃതാന്തൻ
എന്ന പദം കൃതയുഗത്തിെന്റ അവസാനം എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചേപ്പാഴും എനിക്കു
തിരുേത്തണ്ടിവന്നു. കാലൻ എന്നാണ് ആ പദത്തിെന്റ അർത്ഥം.

പിന്നീെടാരിക്കൽ േചലക്കര വായനശാലയുെട ഉദ്ഘാടനേവളയിൽ
ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പ്രസംഗകരായിരുന്നു. അമ്മെയ വിവാഹം കഴിക്കുകയും
അതിൽ കുട്ടിയുണ്ടാകുകയും െചയ്യുന്നതരം കഥാസന്ദർഭം ഈഡിപ്പസ് നാ�
ടകത്തിേലതുേപാെല നമ്മുെട സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് അേദ്ദഹം പറ�
ഞ്ഞതിെന ഞാൻ ഖണ്ഡിച്ചു. ഉയർന്ന സംസ്ക്കാരമുള്ള ഭാരതീയന് അങ്ങെന
അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവില്ലേല്ലാ. അേതസമയം ബന്ധങ്ങളിെല സങ്കീർണ്ണത
ഇവിെടയും ധാരാളമാണ്. കുന്തിയിൽ സൂര്യനു പുത്രനുണ്ട്. സൂര്യെന്റ മകനാ�
ണു യമൻ. ആ യമനും കുന്തിയിൽ പുത്രനുണ്ടായി. മുറപ്രകാരം അമ്മയുെട
സ്ഥാനമാണു കുന്തിക്ക്. അന്ന് അവിെട പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും, ഇന്ദ്രപത്നിയായ
ഉർവ്വശി ഇന്ദ്രപുത്രനായ അർജ്ജുനനിൽ അനുരക്തയാകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല എന്നു
പറയാെത ഉേണ്ടാ എന്ന് അേന്വഷിക്കുകയാണു േവണ്ടെതന്നും ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞു.

അവിെട പഠിക്കുേമ്പാൾ വീട്ടിൽനിന്നു തന്നിരുന്നത് 250 രൂപയാണ്.
അമ്മയ്ക്ക് അതിേന മാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. േഹാസ്റ്റൽ വാടക 100 രൂപ. ബാ�
ക്കിെകാണ്ടു ജീവിക്കണം. അതിനാൽ പുറത്തു നാടകം െചയ്യാൻ േപാകുമായി�
രുന്നു. അദ്ധ്യാപകർതെന്ന ചില ശില്പശാലെയ്ക്കാെക്ക വിടും. അതിെനാെക്ക
േപായിവരുേമ്പാൾ പരിഹാസമാണു സഹപാഠികളിൽനിന്ന്. ‘കാവാലത്തി�
നുേശഷം ഇനി ആര്’ എെന്നല്ലാം പറഞ്ഞു കളിയാക്കും. നടനകേലാദയ�
ത്തിൽ ഭാരതാന്തം ചിട്ടെപ്പടുത്താൻ േപായിട്ടുവന്നേപ്പാൾ ചിലർ പ്രഖ്യാപിച്ച�
ത്, ‘ഞങ്ങൾ നിെന്നക്കാൾ 15 ദിവസം സീനിയറാെണടാ’ എന്നാണ്! മെറ്റാ�
രിക്കൽ ഒരു നാടകം െചയ്യാൻ േപായി മടങ്ങിെയത്തുേമ്പാൾ സഹപാഠികൾ
െകാടികുത്തി സമരം, “പ്രശാന്ത് നാരായണെന പുറത്താക്കണം”. മതിയായ
ഹാജരില്ലേത്ര! മുെമ്പാരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഹാജർ വയ്പും ഇതിനിെട വയ�
ലാസാർ ഏർെപ്പടുത്തി. വയലാസാറിെന സമീപിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹവും ൈക
മലർത്തി, “കുട്ടികെളല്ലാം തനിെക്കതിരാണ്. പ്രേവശിപ്പിക്കാനാവില്ല.” സർ�
വ്വകലാശാലയിൽ േപായി െസ്പഷ്യൽ ഓർഡർ െകാണ്ടുവന്നാൽ പ്രേവശിപ്പി�
ക്കാമേത്ര.
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സർവ്വകലാശാലാ ആസ്ഥാനമായ േതഞ്ഞിപ്പലത്തു േപായി. തിരിെക�
വരാൻ കയ്യിൽ കാശില്ല. മാതൃഭൂമി യിെല ശ്രീകുമാർ 30 രൂപ തന്നു. അതിനു
കള്ളുകുടിച്ചു. െക.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ േപായി നാടകം കളി�
ച്ചു. 130 രൂപ കിട്ടി. കുറച്ചു ൈപസയ്ക്കു വീണ്ടും കള്ളടിച്ചു. േനേര വീട്ടിേലക്കു
മടങ്ങി.

പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ േചട്ടെന സ്ക്കൂളിേലക്കു വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി.
അേദ്ദഹം അവിെടെച്ചന്ന് എെന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടു േപാന്നു, “ഇവനു െമേമ്മാ
അടിച്ചുെകാടുക്കാത്തെതന്ത്?” േദഷ്യവും സങ്കടവും ഒെക്കയായി പടിയിറങ്ങി.
ഒരു പത്തൽ പിഴുെതടുത്ത് മതിലിൽ “വയലാ നാറി” എന്ന് എഴുതിയിട്ടു നട�
ന്നു, തൃശൂർ ഭാഗേത്തക്ക്. ഗുരുനിന്ദയാെണന്ന േതാന്നൽ ഇേപ്പാഴുമില്ല. അസ�
ഹിഷ്ണുതേയാെട സ്വന്തം വിദ്യാർത്ഥിയുെട ഭാവി ഇല്ലാതാക്കാൻ കരുനീക്കുന്ന
മനസിൽ ഗുരുവിെന കാണാനാവില്ല.

റയിലിൽ ചിതറിെത്തറിക്കാൻ േപായ യാത്ര
പ്രശാന്ത്: തൃശൂർക്കുള്ള വഴിയിൽ പരിചയക്കാരനായ ഒരു കൃഷിേയാഫീസർ ബാ�

ബുസാറുണ്ട്. അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു. ഒന്നിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തുേപായി കഥകളി

വജ്രമുഖൻ നാടകത്തിൽ തമിഴെന്റ േവഷത്തിൽ ഇന്ദ്രൻസും േകാതണ്ടനായി ജയകൃഷ്ണനും
പരിശീനത്തിൽ.
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കണ്ടു. മുന്നൂറു രൂപയും വാങ്ങി വീണ്ടും നടന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യമിെല്ല�
ന്നു േതാന്നി. ജീവിച്ചതിെന്റ േരഖേപാലും പാടില്ല. കുടിച്ചു േബാധം നശിച്ചു
റയിൽ േവ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുക. അതു തൃശൂരിൽത്തെന്ന ആവണം. ചിതറി�
േപ്പാകുന്ന കഷണങ്ങൾ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽത്തെന്ന എത്തണം. െഷാറ�
ണ്ണൂരിൽനിന്ന് ഒരു ൈപന്റു വാങ്ങി കുടിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കായി േനേര തൃശൂരിെല�
ത്തി. െപെട്ടന്നു ബാബുസാർ ഒരു ജീപ്പിൽ മുന്നിൽ. വിളിച്ചുകയറ്റി മണ്ണുത്തി
ക്യാമ്പസിൽ െകാണ്ടുേപായി. അന്ന് ആത്മഹത്യയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചത് അേദ്ദ�
ഹമാണ്. അെതാരു ഏപ്രിൽഫൂൾത്തേലന്ന് ആയിരുന്നു. കാർഷികസർവ്വക�
ലാശാലാേഹാസ്റ്റലിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു പിേറ്റന്ന്. അതുെകാണ്ടാണു ദിവ�
സം ഓർമ്മ.

മേനാജ്: അന്ന് അങ്ങെനെയാരാൾ രക്ഷിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ഇന്നു പ്രശാന്ത്
ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നാേണാ?

പ്രശാന്ത്: തീർച്ചയായും. അന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചുതെന്ന ആയിരുന്നു.
മേനാജ്: അതിൽനിന്നുള്ള മടക്കം നല്ലതിേലക്കായിരുേന്നാ?
പ്രശാന്ത്: അല്ല. പിെന്ന നാട്ടിെലത്തുേമ്പാൾ രണ്ടാമെത്ത േജ്യഷ്ടെന്റ കുട്ടി മരിച്ച്

12 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. എെന്റ ‘കുഞ്ഞിരാമ�
ത്തം’! വീട്ടിൽ ആെക പ്രശ്നം. സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാെത തിരിെക വന്നതിനു േജ്യ�
ഷ്ഠൻ േറാഡിലിട്ടു പുളിങ്കമ്പുെകാണ്ടു തല്ലിത്തകർത്തു. 22 വയസുള്ള ഒരാെളയാ�
െണന്ന് ഓർക്കണം! ഒടുവിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. പിെന്ന അലച്ചിലാ�
യിരുന്നു. ഒരു സഞ്ചി, ഒരു ൈപജാമ, ഒരു കുർത്ത. പരിചയക്കാരുെടെയാ�
െക്ക വീട്ടിൽ കയറിയിറങ്ങി. കുളിക്കും, വസ്ത്രം കഴുകും. െപരുമ്പാവൂെരാെക്ക
ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഉണ്ട്; പ്രേത്യകിച്ചും എെന്റ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാടു ഘട്ടങ്ങ�
ളിൽ താങ്ങായിരുന്ന േവണു പാങ്കുളെത്തേപ്പാെല. അങ്ങെന കാസർേകാട്ടുവ�
െര നടന്നു. മഹാകവി പി.യുെട െചറുമകൻ കലാമണ്ഡലം േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
അന്നാണു കാഞ്ഞങ്ങാട് െനഹ്രു സർഗ്ഗേവദിയിൽ വിളിച്ചു ടാേഗാറിെന്റ ‘തപാ�
ലാപ്പീസ് ’ െചയ്യിക്കുന്നത്. വടെക്കാെക്ക കുേറ കളിച്ചു.

മേനാജ്: വളെര സർഗ്ഗാത്മകമാേകണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു പറയാേമാ?

പ്രശാന്ത്: അതുതെന്നയാണു സംഭവിച്ചത്. അതുവെര ചിട്ടയായി ജീവിച്ച എന്നി�
േലക്ക് അരാജകവാദം സംക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന
സ്ക്കൂളല്ല അത് അന്നും ഇന്നും. പടിഞ്ഞാറൻരാജ്യങ്ങളിെലാെക്ക തീയറ്റർ സ്ക്കൂളു�
കൾ വ്യക്തിത്വവികസനത്തിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ മാനസികൈവകൃതവും മദ്യ-
മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തവും അരാജകത്വവും ഒെക്കയാണ് ഇവിടം സമ്മാനി�
ക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കാവുന്ന മനുഷ്യേസ്നഹിക�
ളായ നാടകക്കാെര ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പകരം ഇങ്ങെന കുേറേപ്പെരയാണു സൃ�
ഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു പരിധിവെര എെന്നയും അതു ബാധിച്ചു.

ക്ലാസിൽ വരികേയ െചയ്യാത്തവർക്കുേപാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയിട്ടു�
ണ്ട്. എനിക്കുമാത്രം തന്നില്ല. പിെന്നാരിക്കൽ, കനൽ പുരസ്കാരം എനിക്കു
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കിട്ടിയേപ്പാൾ അതു തരാൻ ക്ഷണിക്കെപട്ടതു വയലാസാറാണ്. അന്ന് അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു, ‘ഔേദ്യാഗികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മൂലം ചില നടപടികൾ
പ്രശാന്തിെനതിെര എടുേക്കണ്ടിവന്നു’ എന്ന്. മറുപടിപ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ
പറഞ്ഞു, ‘നന്നായി സർ, ഇെല്ലങ്കിൽ ഞാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാെരേപ്പാെല
മണ്ടയടച്ചു നടേന്നെന’.

ഒരു സംഭവം പറയാം. ഞാൻ സ്ക്കൂൾ യുവജേനാത്സവത്തിനു ജഡ്ജ്
ആയി േകാഴിേക്കാട്ടു േപായതാണ്. റയിൽേവ േസ്റ്റഷനിൽനിന്ന് ഓേട്ടാ റി�
ക്ഷാ പിടിച്ചു. നാടകത്തിെന്റ സംസ്ഥാനജഡ്ജ് ആെണന്നു പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ൈഡ്രവർ േചാദിച്ചു, എവിെടയാ പഠിച്ചെതന്ന്. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്നു
പറഞ്ഞു. അയാൾ ൈപസ വാങ്ങിയില്ല. േപാകുേമ്പാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു,
“നിെന്റ സീനിയറായി പഠിച്ചവനാടാ ഞാൻ”. സ്തംഭിച്ചുേപായി! ഇത് ഒരാളുെട
മാത്രം കഥയല്ല. അവിെട പഠിച്ചിറങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭാധനർ ആത്മഹത്യ
െചയ്തിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇന്നും പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. അവിെട പഠിച്ചിറങ്ങി നാടകം�
െകാണ്ടു മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരാെള പറയാേമാ? നാടകംെകാണ്ടു ബിരിയാണി
തിന്നാൻ കഴിയണം. ഛായാമുഖി െകാണ്ടു സംഭവിച്ചത് അതാണ്.

പ്രതിഭാശൂന്യരിൽനിന്നു നാടകെത്ത രക്ഷിക്കണം
മേനാജ്: നാടകരംഗം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയു�

െട കുറ്റമാെണന്നു പറയാേമാ? നാടകേത്താടുള്ള േകരളീയസമൂഹത്തിെന്റ
ആഭിമുഖ്യമില്ലായ്മെകാണ്ടേല്ല അതു വരുമാനമുള്ള െതാഴിലായി മാറാത്തത്?

പ്രശാന്ത്: നല്ല നാടകം ഉണ്ടായാൽ നല്ല നാടകസംസ്ക്കാരം ഉണ്ടാകും. കാണാൻ
ആളുണ്ടാകും. സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും. ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടിയും ശാ�
സ്ത്രീയസംഗീതവുെമാെക്ക നിരന്തരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ൈഫൻ ആട്സ് െസാ�
ൈസറ്റികൾ എന്തുെകാണ്ടാണു നാടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കാത്തത്? പുറത്തുനി�
ന്നുള്ള നല്ല നാടകങ്ങൾ കളിക്കുന്ന േമളകളിൽ േപ്രക്ഷകർ ഉണ്ടേല്ലാ. സം�
ഗീത നാടക അക്കാദമി നടത്തുന്ന നാടകമത്സരത്തിെല നാടകം കാണാൻ
എത്രേപർ േപാകുന്നു? േപാകുന്നവർ പത്തു മിനുട്ടു തികച്ച് ഇരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
നാടകത്തിനായി ജീവന്മരണേപാരാട്ടം നടത്തുന്നവെര അറിയുന്നില്ല. േവണ്ട�
െപ്പട്ടവെര െകട്ടിെയഴുന്നള്ളിക്കലാണു നടക്കുന്നത്. സംഗീത നാടക അക്കാ�
ദമിയുെട പ്രവർത്തനം ഇങ്ങെനെയാെക്ക മതിേയാ? ഫ്ലക്സും ഫലകവും വച്ചു
സർക്കാരിെന്റ ഭരണേനട്ടം പ്രചരിപ്പിച്ചതുവെര നാം കണ്ടിേല്ല? അതിെനാ�
െക്കയാേണാ ആ സംവിധാനം? നാടേകാത്സവം നടത്തി േലാകനാടകം പരി�
ചയെപ്പടുത്തിയാൽ മാത്രം നാടകമുണ്ടാകുേമാ? നാടകം ഉണ്ടാകാൻ മുടക്കുമു�
തൽ േവണം. സിനിമാസബ് സിഡി േപാെലയുള്ള സഹായെമാന്നുമില്ല നാട�
കത്തിന്. ആണിവാങ്ങാൻ കാശില്ലാെത നാടകം െചയ്യുന്നവരാണു പലരും.
ൈകത്താങ്ങു കിട്ടാത്തവർ. സ്ക്രീനിങ് നടത്തി രണ്ടുമൂന്നു േപർെക്കങ്കിലും െകാ�
ല്ലേന്താറും ഗ്രാന്റ് നല്കെട്ട എന്നു മുമ്പു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? സാംസ്ക്കാരി�
കരംഗത്തിന് ഊന്നൽ നല്കുെമന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രി േതാമസ് ഐസക്ക്
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മുൻബജറ്റുകളിൽ നാടകത്തിനുേവണ്ടി പലതും പ്രഖ്യാപിെച്ചങ്കിലും െചേയ്യണ്ട�
വർ ഒന്നും െചയ്തില്ല. ഇെക്കാല്ലം 20 നാടകങ്ങൾക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവീതം
ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ പ്രത്യാശ പകരുന്നു. ഇതിെനല്ലാം പുറെമ
നാടകസാക്ഷരതയ്ക്ക് അക്കാദമി പരിപാടിയുണ്ടാക്കണം.

പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണു െപ്രാഫഷണലുകൾ. ഞങ്ങൾ െപ്രാഫഷണലു�
കളാണ്. ഗൗരവമാർന്ന നാടകപ്രവർത്തകർ, െപ്രാെഫഷണൽ കലാകാരർ,
നാടകസാേങ്കതികവിദ്യാവിദഗ്ദ്ധർ, സംഗീതക്കാർ, ഗായകർ, തുടങ്ങി എല്ലാ
േമഖലയിലുമുള്ളവെര േഗ്രഡ് െചയ്യണം. അവെര തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമാറു
രജിസ്റ്റർ െചയ്യണം. നാടകവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു േഡറ്റാ ബാെങ്കങ്കിലുമു�
േണ്ടാ നമുക്ക്? മുഴുവൻ േപരുെടയും വിവരം േശഖരിച്ച് പരിപാടികൾെക്കാ�
െക്ക അവെരെയല്ലാം ക്ഷണിക്കണം. നാടകങ്ങൾ നടത്താൻ െതരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്നതിനു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി േപാലും ഇല്ല. ആരും തീയറ്റർ മാേനജ്െമ�
ന്റിെനപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. കണ്ടുമറക്കുന്നതല്ലാെത െകാണ്ടുനടക്കുന്ന നാടകം
ഉണ്ടാകാൻ അതാണ് ആവശ്യം.

മേനാജ്: അതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാ�
െതേപായതിൽ എേപ്പാെഴങ്കിലും നഷ്ടേബാധം േതാന്നിയിട്ടുേണ്ടാ?

പ്രശാന്ത്: ഇേല്ലയില്ല. അെതങ്ങാനും കിട്ടിേപ്പായിരുെന്നങ്കിൽ, അത്രയും കാലം
ഞാനവിെട െപട്ടുേപായിരുെന്നങ്കിൽ, ഞാനും ഇല്ലാതായിേപ്പാേയെന. സർ�
ട്ടിഫിക്കറ്റുെകാണ്ട് ആെരങ്കിലും നാടകക്കാേരാ സിനിമാക്കാേരാ ആകുേമാ?
ശ്യാമപ്രസാദിെനേയാ രഞ്ജിത്തിെനേയാ േപാെല സിനിമയിൽ ചിലർ പ്രസ�
ക്തി േനടിയിട്ടുണ്ട്. അതുേപാെല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി സിനിമയിേലാ
റ്റി.വി.യിേലാ കയറിപ്പറ്റാം എന്ന വ്യാേമാഹേത്താെട വരുന്നവരാണ് ഇന്നു
പലരും. അവെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നാടകത്തിനായി വരുന്നവെര നി�
രുത്സാഹെപ്പടുത്തുന്നു. വരുേമ്പാൾ മുഖത്തു നല്ല േതജെസാെക്ക ഉണ്ടാകും.
ഒറ്റെക്കാല്ലം കഴിയുേമ്പാേഴക്ക് എേന്താ നഷ്ടെപ്പട്ട ഭാവമാകും. ൈലബ്രറി
നല്ല ചിട്ടയാണ്. പേക്ഷ, ഒറ്റയാളും പുസ്തകം എടുക്കുന്നില്ല. അല്പെമങ്കിലും
വായിക്കുന്നേതാ, തിരക്കഥകൾ!

ഇടെപടൽരീതി തുടക്കത്തിേല െതറ്റി. നടക്കുന്നത് ഇസങ്ങൾ പരിചയ�
െപ്പടുത്തലാണ്. ഇേമാഷൻ െമമ്മറി എങ്ങെന പുറെത്തടുക്കാെമന്ന് അറിയി�
ല്ല. പകരം അതിെന്റ സിദ്ധാന്തം പറയും. കാണാെത പഠിപ്പിക്കൽ. പി.ജി.
എടുക്കാൻ തുണ്ടു വച്ചു പരീക്ഷ എഴുതി പിടിക്കെപ്പടുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നത് ഇതു�
െകാണ്ടാണ്. പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കലാകാരർ ക്രിേയറ്റീവാകാെത എന്തിേനാേവ�
ണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഓൻെസംബിൾ ആർട്ടാണു നാടകെമന്നു പറയു�
കയും വിഘടിച്ചു ജീവിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർ. പഠിപ്പിക്കുന്നവർ തമ്മിൽേപ്പാലും
നല്ല ബന്ധമില്ല. േമാഹൻലാലിെന വച്ചു നാടകം െചയ്യുന്നു എന്ന് അനൗൺ�
സ് െചയ്തേപ്പാൾ മുതൽ േഫാണിലൂെട െതറിവിളിയായിരുന്നു. മിക്കതും സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമക്കാർ. അതാണ് ഈ രംഗെത്ത സൗഹൃദം!

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലിലാണു പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്കു ശ്ര�
ദ്ധ. ഒരു നാടകത്തിനു േവണ്ട കാശിനു രെണ്ടണ്ണം െചയ്യുക. മിച്ചംെകാണ്ടു
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.

കുെറ ൈലറ്റു വാങ്ങുക. ഇെതാെക്കയാണു രീതി. മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യങ്ങേളാടു
സംവദിക്കാത്ത കല നിലനില്ക്കുേമാ? ഇവിെട കാവാലെത്ത പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.
എൻ.എൻ. പിള്ളെയയും േതാപ്പിൽ ഭാസിെയയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. റഷ്യൻ
വിപ്ലവത്തിനു വഴിവച്ച നാടകം പഠിപ്പിക്കാൻ 15 മണിക്കൂർ െചലവഴിക്കും.
െക.പി.എ.സി.െയ അംഗീകരിക്കില്ല. ലങ്കാലക്ഷ്മി ഇൻഡ്യയിൽ ഒരിടത്തും
നന്നായി അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ശ്രമം േപാലും ഇല്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽത്തെന്ന
െപാതുസമൂഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷാസാഹിത്യം വായിച്ചുരസിക്കാം. പേക്ഷ,
സമൂഹെത്ത വിസ്മരിച്ചാേലാ? സാമൂഹികനാടകെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ
സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്തു െചയ്തിട്ടുണ്ട്?

മലയാളനാടകേവദിയുെട മൂട്ടിൽ ഇറക്കുമതി െചയ്ത രാസവളമേല്ല ഇട്ടിരി�
ക്കുന്നത്? കൃഷിയുള്ളിടേത്ത കലയുള്ളൂ; രാഷ്ട്രീയവും. സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ
കൃഷി പഠിപ്പിക്കണെമന്നു ഞാൻ പറയും.

വിേദശെത്ത നാടകാവതണരീതികൾ അനുകരിക്കുകയല്ല, അവർ അവ�
രുെട സംസ്ക്കാരെത്ത എങ്ങെന എൻഹാൻസ് െചയ്യുന്നു എന്നതാണു പഠിേക്ക�
ണ്ടത്. ശങ്കരപ്പിള്ളസാർ നടത്തിയതുേപാെല പരീക്ഷണാത്മകമായ ഘടനാ�
േന്വഷണം േവണം. ഇേന്നാ? എല്ലാം ഭാവനാസമ്പന്നരല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
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േഹാൾേഡഴ്സ്. അതുെകാണ്ടാണു ഭരത് േഗാപി പറഞ്ഞത്, സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ
പിരിച്ചുവിടണെമന്ന്. ഞാനും അതുതെന്ന പറയുന്നു. തലപ്പത്ത് ഒരു നല്ല തല
വന്നിെല്ലങ്കിൽ നശിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കും. സമഗ്രപരിഷ്ക്കരണം േവണം. കരി�
ക്കുലം മാറ്റണം. സമയബന്ധിതമായി േകാഴ്സുകൾ തീർത്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റു നല്കു�
ന്ന രീതിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി െതറ്റ്. കഴിവു െതളിയിക്കുന്നവർക്കാ�
ണു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേല്കണ്ടത്. പകരം, രണ്ടു െപ്രാഡൿഷൻ ഒഴിെച്ചല്ലാം എഴു�
ത്തുപരീക്ഷ! സമൂഹത്തിേലക്കിറങ്ങി പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകണം. ഗ്രാ�
മങ്ങളിൽേപ്പായി കലാരൂപങ്ങൾ അറിയണം. കലാകാരരിൽനിന്നു പഠിക്ക�
ണം. സർവ്വകലാശാലയുെട ചിട്ടയിൽനിന്നും നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നും മാറ്റ�
ണം. ഒരിക്കൽ ഒ.എൻ.വി. എേന്നാടു സങ്കടേത്താെട പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നു:
“കലാമണ്ഡലം സർവ്വകലാശാല ആക്കാനുള്ള ശുപാർശ ഞാനാണ് ഒപ്പിട്ടത്.
ഇന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു”.

മടങ്ങിവരവ്—ജീവിതത്തിേലക്കും നാടകത്തിേലക്കും
മേനാജ്: പ്രശാന്ത് ഇേപ്പാൾ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ ക്ലാെസടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കെപ്പ�

ടാറുണ്ടേല്ലാ, അേല്ല? ചരിത്രത്തിെന്റ കാവ്യനീതി േപാെല?
പ്രശാന്ത്: ഉണ്ട്. ‘ഛയാമുഖി’ക്കു 2003-െല മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർ�

ഡും വാങ്ങി േനേര േപായത് അവിേടക്കാണ്. എെന്ന ഇറക്കിവിട്ട സ്ക്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമയിൽ സ്വീകരണവും ഒരുക്കിയിരുന്നു, അതും വയലാസാറുതെന്ന. അന്നു
ഞാെനാരു പ്രസംഗം നടത്തി. എെന്റ മധുരപ്രതികാരം പൂർത്തിയായതിെന
സൂചിപ്പിച്ച് “പൂവൻപഴംെകാണ്ടു കഴുത്തുമുറിക്കൽ” എെന്നാരു പ്രേയാഗവും പ്ര�
സംഗത്തിൽ അന്നു ഞാൻ നടത്തി. ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്തു ക്ലാെസടുക്ക�
ണം എന്നുകൂടി ആഗ്രഹമുെണ്ടന്നും പറഞ്ഞു. അതും നടന്നു. പേക്ഷ, വയലാ�
സാറിനു േശഷമാെണന്നുമാത്രം. നാഷണൽ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ െറപ്പർട്ടറി
കമ്പനിയിലും ഒരിക്കൽ ഞാൻ വർൿ േഷാപ് െചയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതസർവ്വക�
ലാശാലയിലും എെന്ന ഓേരാ വർഷവും വിളിച്ചു ക്ലാെസടുപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചുദിവ�
സെത്ത എെന്റമാത്രം ശില്പശാലെയാെക്ക നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണു ഞാൻ
പറഞ്ഞത് സർട്ടിഫിക്കറ്റല്ല കല എന്ന്.

മേനാജ്: അന്നെത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തിൽനിന്ന് എേപ്പാഴാണു വീണ്ടും കലാരംഗ�
ത്തു സജീവമാകുന്നത്?

പ്രശാന്ത്: കാഞ്ഞങ്ങാെട്ട ‘തപാലാപ്പീസി ’െന്റ അവതരണത്തിനുേശഷം ൈവകാ�
െത നടൻ മുകുന്ദൻ എറണാകുളെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ സിനിമാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെല
േജാലി വച്ചുമാറി. േറാഷൻ ആൻഡ്രൂസും മറ്റും അവിെട ഒരുവർഷം എെന്റ പ്രി�
യെപ്പട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. മേനഷ് മല്ലപ്പള്ളി, ക്യാമറാമാൻ ഹരി
ഒെക്ക അന്നവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും മുറിയിൽ കൂടും. ഞാൻ മാ�
ത്രം കുടിക്കും. നിങ്ങൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു കുടിേച്ചാളൂ എന്നതായിരുന്നു
നിലപാട്. േറാഷെന വച്ചു ‘ദശഗ്രീവാങ്കം’ എന്ന േപരിൽ ഒറ്റയാൾനാടകം െച�
യ്തു. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കുമ്മുമ്പു വിദ്യാർത്ഥിെയ പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി നാടകം
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കളിപ്പിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞു മാേനജ്െമന്റ ് പ്രശ്നമാക്കിയേപ്പാൾ രാജിക്കത്തു െകാ�
ടുത്തു. അതു സ്വീകരിക്കാെത എെന്ന തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു മാറ്റിത്തന്നു.
േറാഷനാണ് എെന്റ ഒഴിവിൽ അവിെട അദ്ധ്യാപകനായത്. പിെന്നാരിക്കൽ
കണ്ടേപ്പാൾ േറാഷൻ പറഞ്ഞു, “മാേഷ, നിങ്ങെട േനാട്ട്സ് വച്ച് ഏഷ്യാെന�
റ്റിൽനിന്നു കാശുവാരുന്നുണ്ട്”. സ്റ്റാർ ഹണ്ട് എന്ന പരിപാടിയാണു േറാഷൻ
ഉേദ്ദശിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരേത്തക്കുള്ള മാറ്റമാണ് സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമക്കാല�
ത്തു മനസിൽ കിടന്ന വജ്രമുഖൻ െചയ്യാൻ അവസരെമാരുക്കിയത്. പിെന്ന
ഏെറക്കുെറ സജീവമായിരുന്നു.

ഇടതുസുഹൃത്തുക്കൾ തെന്നയാണ് അെന്നല്ലാം തുണയായത്. െകാല്ലം
േസാപാനവുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങെനയാണു തുടങ്ങുന്നത്. അച്ചാണി രവി
േസാപാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ ‘െസന്റർ േഫാർ െപർേഫാമിങ് ആർട്സ് സ്ക്കൂൾ
ഓഫ് ഡ്രാമ’യിൽ ക്ലാെസടുക്കാൻ േചർന്നു. കനെപ്പട്ട രണ്ടു നാടകങ്ങൾ
അന്നു െചയ്തു: ഭാസെന്റ ‘ഊരുഭംഗ ’വും ‘ദൂതഘേടാൽക്കച ’വും. സ്ക്കൂൾ ഓഫ്
ഡ്രാമയിൽ കാണാത്ത പലതും അവിെട നടപ്പാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം
കിട്ടി. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലനായ ഒരാെള ‘ഊരുഭംഗ’ത്തിെല ദുേര്യാധന�
നാക്കി. മറ്റുള്ളവർ അവേഹളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരുവൻ. കഴിവു കുറഞ്ഞവെര

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.
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ഉപഹസിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിയാണേല്ലാ നമ്മുേടത്. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങ�
ളുെമാെക്കയാകെട്ട, ഒന്നിച്ചു പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർബ്ബലമായ�
തിെനയാണു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ‘മിടുക്കന്മാർ’ ഇേതാെട എെന്ന തല്ലാൻ
പദ്ധതിയിട്ടു! ഞാൻ മുേന്നാട്ടുേപായി. മൂന്നു ഗുണവുമുള്ള മൂന്നു ദുേര്യാധനന്മാർ.
മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങളല്ല, മൂന്നു പ്രതിച്ഛായകൾ. അങ്ങെനെയാരു പരിചരണ�
മാണു നല്കിയത്. യുദ്ധത്തിെനാെക്ക പുതിയ ചാരി (choreography) പ്രേയാഗി�
ച്ചു. ഇത്രെയാെക്ക പരിശീലനം േവേണാ എന്നു ചിലർ. അതാെണെന്റ രീതി.
ഇതു പൂർത്തിയാക്കി േപാകുന്നവർ, അതു നാലുേപെരങ്കിൽ നാലുേപർ, നമുക്കു
മൂല്യവത്തായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ. അതു ഫലിച്ചു. േപ്രക്ഷകരുെട പ്രതികര�
ണം കണ്ടേതാെട എല്ലാവരും അടങ്ങി. തല്ലാൻ നടന്നവരിൽ ഒരാൾ വന്നു
പറഞ്ഞു, “ക്ഷമിക്കണം, ഇങ്ങെനെയാരു നാടകമാണു മനസിൽ ഉണ്ടായിരു�
ന്നെതന്ന് അറിഞ്ഞില്ല”.

‘ഊരുഭംഗ ’ത്തിനുേശഷം ഒരു സസ്ക്കൃതനാടകംകൂടി െചയ്യണം എന്നു ചർ�
ച്ച വന്നേപ്പാൾ ‘ദൂതവാക്യം’ ആേലാചിച്ചു. അതിൽ കൃഷ്ണൻ വല്ലാെത ൈദവമാ�
ണ്. അതിെന നമ്മുെട മേനാധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാവി�
ല്ല. കൃഷ്ണൻ നല്ലവൻ എന്ന വ്യാഖ്യാനമല്ല എേന്റത്. അങ്ങെനയാണു ‘ദൂതഘ�
േടാൽക്കചം’ ആേലാചിക്കുന്നത്. കറുത്ത, കരുത്തനായ, കാടിെന്റ പുത്രെന ദൂ�
തനായി ധൃതരാഷ്ട്രസഭയിേലക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കൃഷ്ണെന്റ ഗൂഢതന്ത്രം അതിൽ കാ�
ണാം. ‘മഹാഭാരത’ത്തിൽനിന്നു ഭാസൻ ഏെറ വ്യതിചലിച്ചാണ് ഈ നാടകം
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലയാളി കൃഷ്ണെന േനെര വായിച്ചിട്ടില്ല. കൃഷ്ണെനപ്പറ്റിയുള്ള േപ്രക്ഷകരു�
െട മേനാഭാവം മാറ്റുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭക്തിെയ കൃഷ്ണൻ ഭയെപ്പടുത്താ�
നും പ്രേലാഭിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഉപാധിയാക്കുന്നു. കൃഷ്ണനു ഭാവിെയപ്പറ്റി വ്യാകുല�
തയില്ല. ൈദവികപരിേവഷം ശരിയല്ല. രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതവെര അംഗീകരി�
ക്കാം. ബേയാേഡറ്റയിൽ ‘Managed the war in a big way’ എന്നു േചർക്കാനു�
ള്ള കൃഷ്ണെന്റ തന്ത്രമാണു മഹാഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. ദുേര്യാധന�
െന ശകുനിയും അർജ്ജുനെന കൃഷ്ണനും ചിന്തിക്കാൻ വിടുന്നില്ല. പകരം ഇവർ
ചിന്തിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഒേര മാനസികതലത്തിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
പലതുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്, ഒേരയാെള ശകുനിയും കൃഷ്ണനുമാക്കി. ശകുനിയുെട
കയ്യിലുള്ള നീളൻ പകിട കൃഷ്ണനാകുേമ്പാൾ ഓടക്കുഴലാകുന്നു. അങ്ങെനെയാ�
െക്ക ആയിരുന്നു ട്രീറ്റ്െമന്റ ്.

േസാപാനമാണു െകാല്ലം നീരാവിൽ പ്രകാശ് കലാേകന്ദ്രവുമായി ബന്ധ�
െപ്പടാൻ നിമിത്തമായത്. അെതാരു ഇടതുപക്ഷ കൂട്ടായ്മയാണ്. സാക്ഷരതാ�
പ്രസ്ഥാനത്തിേലക്കും അതു വഴിതുറന്നു. തുടർസാക്ഷരതക്കാലത്ത് 28 നാട�
കങ്ങൾ െചയ്തു. പി.െജ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന്റ ഏഴു സ്ക്രിപ്റ്റുകളടക്കം. േസാപാനത്തി�
െന്റ പ്രവർത്തനത്തിലും നല്ല സ്ഥാനം തന്നത് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനാണ്. അതിനു നി�
മിത്തമായത് മാദ്ധ്യമത്തിെല ജയപ്രകാശും. േസാപാനത്തിനു മുകളിൽ ഒരു
മുറിയും രവി മുതലാളി തന്നു. അേദ്ദഹം ശ്വസിക്കുന്നതുതെന്ന സിനിമയും നാ�
ടകവുമാണ്. ഒരുെകാല്ലം അവിെട ഉണ്ടായി. പിെന്ന 2001 അവസാനം പുളി�
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മാന പരേമശ്വരൻ പിള്ളയുെട ‘സമത്വവാദി ’ െചയ്യാനുള്ള ആേലാചനയുമായി
മെറ്റാരു മൂന്നുമാസവും.

െകാല്ലെത്ത ആദ്യസംരംഭങ്ങേളാെട നിഷ്ക്രിയത്വം മാറി. ‘ഛായാമുഖി ’യുെട
പിറവി ആ േവളയിലായിരുന്നേല്ലാ. നാടകം മനസിൽ ഉണ്ടാെയങ്കിലും അന്ന്
എഴുതിയില്ല. കീചകെന്റ രംഗപ്രേവശം വെരേയ 1996-ൽ എഴുതിയുള്ളൂ. പകു�
തി തീർച്ച വരുത്തുന്നത് 2000 ആദ്യമാണ്. 2003-ലാണു പൂർണ്ണമായും കടലാ�
സിൽ ആകുന്നത്.

നാടകത്തിെന്റ ജന്മപർവ്വം
മേനാജ്: ഇത്ര സമയെമടുത്താേണാ നാടകം എഴുതുന്നത്? എന്താണ് എഴുത്തിെന്റ

രീതി? പല ഘട്ടത്തിലായി എഴുതുേമ്പാൾ രൂപമാറ്റം വരുേമാ?
പ്രശാന്ത്: നാടകമാണ് ആദ്യമുണ്ടാകുന്നത്. സാഹിത്യമല്ല. ക്രിയാംശം. മനസിൽ

പൂർണ്ണമായി നാടകം ഉണ്ടാകും. ഇരിക്കുേമ്പാഴും നടക്കുേമ്പാഴും ഒെക്ക അതു
വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. സംഭാഷണെമാെക്ക റിേഹഴ്സൽ കാലത്താണ്
എഴുതുക. സംഭാഷണം പഠിപ്പിക്കില്ല. അതിേലക്ക് അവർ എത്തണം. അതി�
േലക്കു െകാണ്ടുവിടലാണ് എെന്റ േജാലി. ‘മകരദ്ധ്വജൻ ’ എഴുതിയതു നാലു�
െകാല്ലംെകാണ്ടാണ്. മനസിൽ എത്രേയാവട്ടം എഴുതി! മനെസത്ര പിഴി�
ഞ്ഞാൽ ഒരുതുള്ളി! അതിനിെട മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. അടിസ്ഥാനപരമായ
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. പൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള വികാസമാണുണ്ടാവുക. ആ
ഘട്ടമായാേല എഴുതൂ. എഴുതുന്നതു െവട്ടില്ല. ഒരുവരി െവട്ടിയാൽ അന്നു പി�
െന്ന എഴുതില്ല.

മേനാജ്: സിനിമ േവണ്ടാ എന്നു തീരുമാനിച്ചതാേണാ? ആ വഴിക്കു പരീക്ഷണെമാ�
ന്നും ഉണ്ടായിേല്ല?

പ്രശാന്ത്: സംവിധാനം തത്ക്കാലം ആേലാചനയിേലയില്ല. ഞാൻ എഴുതിയ
സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു തിരക്കഥയുമായി െചന്നാൽ നിർമ്മിക്കാെമന്നു േമാഹൻ�
ലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെല്ലാരു തീം മനസിലുണ്ട് - ‘ഖനി ’. വൺ ൈലൻ
ചർച്ചെചയ്തു. എഴുതൂ, നെല്ലാരു ചലച്ചിത്രസംവിധായകെനെക്കാണ്ടു െചയ്യി�
ക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. എഴുതാൻ സമയെമടുക്കും. അതല്ലാെത, സിനിമയ്ക്കു
പിന്നാെല േപാകുന്നില്ല. സിനിമ ഇേങ്ങാട്ടു വരണം. മാന്യമായ പ്രതിഫലവും
കിട്ടണം.

ഈയിെട ഒരു ചിരപരിചിതബന്ധു സമീപിച്ചു. “ഒരു നാടകത്തിന് എത്ര
കിട്ടും?” “രണ്ടരലക്ഷം”, ഞാൻ പറഞ്ഞു. “അഞ്ചു നാടകത്തിെന്റ കാശു തരാം.
ഒരു സിനിമയ്ക്കു കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതണം. പേക്ഷ,
എെന്റ േപരു വയ്ക്കും.” കുടി നിർത്തിയ എെന്റ മുന്നിൽ ഒരു ഫുൾ േബാട്ടിൽ
മുന്തിയ മദ്യം! ഞാൻ പറഞ്ഞു, “നീ ഒരുേകാടി രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടു പറ,
ഞാൻ കുടിക്കാം. ഞാൻ ഇനി കുടി തുടങ്ങിയാൽ സകലതും ൈകവിട്ടുേപാ�
കും. അതു നടക്കില്ല േമാേന!” ഇനി എനിെക്കെന്ന നഷ്ടെപ്പടുത്താനാവില്ല.
ഞാനുെണ്ടങ്കിേല എെന്റ കർമ്മമുള്ളൂ എന്നു ഞാൻ മനസിലാക്കി. എത്രകാ�
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല അഭിേനതാക്കൾ.

ലം ജീവിച്ചിരിക്കുെമന്ന് അറിയില്ലേല്ലാ. അതിനിെട ചിലെതാെക്ക എഴുതിവച്ചു
േപാകണെമന്നുണ്ട്.

മേനാജ്: നാടകത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞേശഷം കഥകളിെയ പൂർണ്ണമായും കെയ്യാഴിയു�
കയായിരുേന്നാ?

പ്രശാന്ത്: അഭിനയം തുടർന്നില്ല. ഒരു ആട്ടക്കഥകൂടി എഴുതി. ‘മീഡിയ ’. യൂറിപ്പി�
ഡീസിെന്റ നാടകം. ജർമ്മൻ കലാകാരിയായ ഇസ േജേക്കാബി ആവശ്യ�
െപ്പട്ടപ്രകാരം. വിവാഹാനന്തരകാലത്തായിരുന്നു അത്. പിെന്ന ഒന്നും എഴു�
തിയില്ല. പേക്ഷ, കഥകളിയുെട സംസ്ക്കാരം എെന്റ ആത്മാവിലുണ്ട്. കഥക�
ളിയിലാണു മലയാളനാടകത്തിെന്റ േവര്. അതിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരു�
ന്ന ഒന്നാകണം നാടകം. കഥകളിയുെട പരിപാലനവ്യവസ്ഥ (management
system) ഏറ്റവും ബൃഹത്തും അനുകരണീയവുമാണ്. അതിെന്റ വ്യവസ്ഥാപി�
തമായ പരിശീലനരീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഗുരുകുലരീതിയിൽത്തെന്ന
പഠിക്കണം. എെന്റ അനുഭവം അതാണ്. േലാകമാകുന്ന വലിയ വനത്തിേല�
ക്ക് ഇറക്കിനടാൻ എെന്ന തയ്യാറാക്കിയ നഴ്സറിയായിരുന്നു ചന്ദ്രമന ഇല്ലെത്ത
ഗുരുകുലം. കഥകളിയാകുന്ന തായ്ത്തടിയിേലക്കു നാടകെത്ത അതു ബഡ് െചയ്തു�
തന്നു.

മേനാജ്: ഇടയ്ക്കു കുറച്ചുനാൾ പത്രപ്രവർത്തകെന്റ േവഷത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ.
അന്നാണു നമ്മൾ പരിചയെപ്പടുന്നത്. അെതന്താ മതിയാക്കിയത്?

പ്രശാന്ത്: രണ്ടായിരത്തിെല വിഷു മുതൽ 2004 ജനുവരി 11 വെര മംഗളം പത്ര�
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂേറായിൽ റിേപ്പാർട്ടറായി േജാലി െചയ്തു. പി�
േറ്റന്നാണു സർക്കാർസർവ്വീസിൽ േചരുന്നത്. പിെന്ന മംഗളംപത്രത്തിനു
തിരുവനന്തപുരം എഡിഷൻ വന്നേപ്പാൾ അവധിെയടുത്ത് ആറുമാസംകൂടി
േജാലിെചയ്തിട്ടുണ്ട്. പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും പ്രധാന ബീറ്റ് കലയും സാഹിത്യ�
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വും സംസ്ക്കാരവും ഒെക്കത്തെന്ന ആയിരുന്നു. നായനാർ സഖാവിെനെയാെക്ക
ഇന്റർവ്യൂ െചയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി. ആസ്വദിച്ചു െചയ്ത േജാലിയാണത്.

മേനാജ്: നാടകമല്ലാെതയുള്ള എഴുത്തുകൾ?
പ്രശാന്ത്: പ്രശാന്ത് െവള്ളായണി എന്ന േപരിൽ മുമ്പു കവിത എഴുതുമായിരുന്നു.

പത്തിരുപത്തെഞ്ചണ്ണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാതൃഭൂമി വാരികയിലടക്കം.
ഒരു ൈലംഗികെത്താഴിലാളിയുെട മൂന്നു ദിനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ത്രി�
ദിനപുരാണം’ ആണ് എടുത്തുപറയാൻ േതാന്നുന്ന ഒന്ന്. പിെന്ന, പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ എഴുതിയ കുെറ സൺേഡ ഫീച്ചറുകളും. ഇേപ്പാൾ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, സമകാലികമലയാളം, പ്രസാധകൻ, കലാകൗമുദി തുട�
ങ്ങിയ ആനുകാലികങ്ങളിൽ േലഖനങ്ങളും പംക്തികളും എഴുതുന്നുണ്ട്.

ഭാവിപരിപാടികൾ
മേനാജ്: എെന്താെക്കയാണു ഭാവിപരിപാടികൾ?
പ്രശാന്ത്: അടുത്തകാല ംവെര എനിെക്കാരു തട്ടകം ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ‘തി�

രുവരങ്ങ്’ എന്ന േപരുേകട്ട ബാനറുണ്ടായി. കാവാലംസാറിെന്റ സാക്ഷാൽ
തിരുവരങ്ങ്. അേദ്ദഹം എെന്ന വിളിച്ച് അത് ഏല്പിച്ചുതന്നത് വലിയ അംഗീകാ�
രമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘കളം’ എന്ന േപരിൽ
മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്ഥിരം നാടകപരിശീലനപരിപാടി ആരംഭിച്ചു.
വിദഗ്ദ്ധെര വരുത്തിയുള്ള പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ ‘കളം’ സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വമായി
മാറി. അതിെന ‘സമസ്തരംഗകലകളുെടയും പഠന, പരിശീലന , ആസ്വാദന,
ഗേവഷണ സഹായയിടം’ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ എെന്റ എല്ലാ കലാസാം�
സ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങളുെടയും ബ്രാൻഡും ബാനറുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
അവിെട പ്രതിവാരകഥാവായന, അവയുെട ലഘുനാടകാവിഷ്ക്കാരം, ചർച്ച,
വർഷ ംേതാറുമുള്ള ‘ഭരതം’ പഠനശിബിരം, ശില്പശാലകൾ തുടങ്ങിയ പല
പരിപാടികളും നടക്കുന്നു. കളത്തിെന്റ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ൈദ്വവാരകലാ�
സാംസ്കാരികപ്രസിദ്ധീകരണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇേപ്പാൾ അരങ്ങുകലകൾക്കു
മുൻതൂക്കം നല്കി സാംസ്ക്കാരികവാർത്തകൾക്കും സാംസ്ക്കാരികയുള്ളടക്കങ്ങൾ�
ക്കുമായി ഒരു െവബ് ൈസറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്—kalamnews.in

മേനാജ്: അേപ്പാൾ കളം േകവലെമാരു നാടകക്കളം മാത്രമേല്ല?
പ്രശാന്ത്: കളം വർഷങ്ങൾക്കുമുൻേപ ഉടെലടുത്ത ആശയമാണ്. കൃഷിയും കലയും

തമ്മിലുള്ള അേഭദ്യമായ ബന്ധത്തിൽനിന്ന് ഉടെലടുത്ത മഹാസ്വപ്നമാണത്.
െനല്ലും പതിരും പാറ്റിെക്കാഴിക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ഇടമാണു കളം. കവിയും നി�
രൂപകയുമായ കല സാവിത്രിയും ഞാനും േചർന്ന് അേനകരുെട സഹകരണ�
േത്താെട കരുപ്പിടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന തീയറ്ററിടമാണു കളം. ഇവിെട പരി�
ശീലനം, അവതരണം, വിജ്ഞാന-വാർത്താവ്യാപനം എന്നിവെയ്ക്കല്ലാം ഇടമു�
ണ്ട്.

വിശാലമായ കൃഷിയിടത്തിനുള്ളിൽ ശീതളമായ, എന്നാൽ മാനവിക�
തയുമായി കിടനില്ക്കുന്ന നവനാടകങ്ങളുെട വിളെവടുേക്കണ്ട ഇടമാണു കളം
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എന്നു ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യക്തിയുെട പരിണാമദശകെള പാറ്റി�
െയടുേക്കണ്ടയിടം.

നമ്മുെടെയാെക്ക മതിപ്പുനാടകശീലത്തിനപ്പുറം അതു വഴിനടത്തുന്ന ഒരു
ജീവിതശീലമുണ്ടാവണം. അവിെട വ്യക്തി നവീകരിക്കെപ്പടണം. ഈ േകാവി�
ഡ് കാലത്തു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ കളത്തിെന്റ ചിന്തക�
ളിൽ വളെര മുമ്പുതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. കലയും പ്രകൃതിയും ൈകേകാർ�
ത്തു നൃത്തം െചേയ്യണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത അതു നമ്മെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കൃ�
ഷിയുള്ളിടേത്ത കല വിളയൂ. സകലസ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷകളും നൂതനപ്രവണത�
കളും ഉൾേച്ചരുേമ്പാൾത്തെന്നയും െപ്രാഫഷണലായി രംഗാനുബന്ധികളായ
കലകളുെട പരിശീലനവും പരീക്ഷണവും ഗേവഷണവും സംരക്ഷണവും നട�
ത്താൻ സഹായകമായ ഒരിടം.

കളത്തിനു സ്വന്തമായി സ്ഥലവും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിെയടു�
ക്കാൻ പ്രയത്നം െചയ്യുകയാണിേപ്പാൾ. സർക്കാർതലത്തിൽനിന്നു തീയറ്ററി�
നു ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്തുണയിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

മേനാജ്: പുതിയ െപ്രാഡൿഷനുകൾ? മറ്റു സ്വപ്നങ്ങൾ?
പ്രശാന്ത്: ഏെറക്കാലമായി െചയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മഹാദൗത്യമുണ്ട്. പുതിയ

ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല ഒരു രംഗം.
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കാലെത്ത സൗന്ദര്യേബാധത്തിനും സാമൂഹികേബാധത്തിനും ഒെക്ക ഇണ�
ങ്ങുന്നരീതിയിൽ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന് ആധുനികമായ ക്രിയാഭാഷ്യം ചമയ്ക്കണം.
അതു കഴിയുന്നത്ര ലളിതമായും ക്രിയാംശത്തിലൂെടയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു
ബൃഹൽപദ്ധതി. അതിനായി ഒരു േകന്ദ്രംകൂടിയാണു കളം. അതിെന്റ ബൗദ്ധി�
കമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലയളവു നടന്നുകഴിഞ്ഞു. നമ്മുെട കലാരൂപങ്ങ�
ളിെലാെക്കയുള്ള നാട്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ സവിേശഷാവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി
അവയും ഇതിൽ ഇഴേചർക്കണം. ഏറ്റവും അത്യാധുനികരായ രംഗകലാവി�
ദഗ്ദ്ധർ അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രേയാ പുതുമകൾ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ
ഉെണ്ടന്നറിയാേമാ? പേക്ഷ, അതാരും കാണുന്നില്ല. ദിവ്യത്വം കല്പിച്ചു ഗുരുവാ�
യൂർ അമ്പലത്തിെന്റ മതിലിനുള്ളിൽ തളച്ചിരിക്കുകയാണതിെന! കലെയാ�
ന്നും ആരുെടയും തറവാട്ടുസ്വത്തല്ല. സമൂഹത്തിേന്റതാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ
േപാലുമല്ല. കലകൾ േലാകത്തിെന്റയാെകയാണ്. മതദിവ്യത്വങ്ങളിൽനിന്ന്
അവെയ േമാചിപ്പിക്കണം. അവെയ എടുത്തു ജനത്തിനു നല്കണം. മാറ്റത്തി�
നുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ അതും ആയുധമാക്കണം.

ഇന്നു കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിലും ഭാരതീയനൃത്തങ്ങളിലും ഭക്തിരചനക�
ളാണു മഹാഭൂരിപക്ഷവും. അവെയല്ലാം പ്രണയേമാ മറ്റു ഭാവങ്ങേളാ സാമൂഹി�
കവിഷയങ്ങേളാ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നവ ആയിരുെന്നങ്കിൽ? അതിെന ആർ�
ക്കും ഏെതങ്കിലും വിഭാഗവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നി�
ല്ല. അത്തരം നൂറു രചനകൾ ഉണ്ടാകുകയും അവ വ്യാപകമായി അവതരിപ്പി�
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്താൽ പത്തുെകാല്ലംെകാണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ കലകേളാടുള്ള

മകരധ്വജൻ െകാല്ലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചേപ്പാൾ മകരിയായി േവഷമിട്ട ബംഗാളീനടി ഇപ് ഷിത
ചക്രവർത്തി, ഹനുമാനായി രാജസ്ഥാനീനടൻ അജിത് സിങ് പലാവത്ത്, പ്രശാന്ത് നാരാ�
യണൻ എന്നിവർെക്കാപ്പം േലഖകൻ.
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സമൂഹത്തിെന്റ സമീപനം മാറിേല്ല? അതിനു പകരം അതിെന നാം ഉേപ�
ക്ഷിച്ചു ദൂെര മാറ്റി നിറുത്തിയാേലാ? ചന്തവും ഗന്ധവും വരുത്താൻ എല്ലാവരും
െതാട്ടിരുന്ന ചന്ദനത്തിനും ആർക്കും ഉടുക്കാവുന്ന കാവി മുണ്ടിനും മഞ്ഞമുണ്ടി�
നും പച്ച തൂവാലയ്ക്കുെമാെക്ക സംഭവിച്ചതുേപാെല സമൂഹത്തിൽനിന്ന് അന്യവ�
ത്ക്കരിക്കെപ്പടും. അതു മറ്റു പലരും കയ്യടക്കും. െപാതുസമ്പത്തുകൾ എന്തി�
നങ്ങെന കെയ്യാഴിയണം. മതമുക്തമായി സംസ്ക്കൃതം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാ�
നും കഴിയണം. ൈദവികത്വം കലർത്താെത മനുഷ്യരുെട കഥകളായി രാമാ�
യണവും മഹാഭാരതവും എഴുതിയ കാട്ടാളനും മുക്കുവസ്ത്രീയുെട മകനും െതാട്ടു
കാളിദാസനും ഭാസനും അടക്കമുള്ളവരുെട ഉത്ക്കൃഷ്ടമായ എത്രേയാ രചന�
കളാൽ സമ്പന്നമാണാ ഭാഷ. എന്തിനു നാമതു നഷ്ടെപ്പടുത്തണം? നാം എടു�
ത്ത് ഉപേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നാട്യശാസ്ത്രംേപാലും അവർ കയ്യടക്കും. എന്നിട്ട്,
ഞങ്ങളുെട സർവ്വസ്വമപഹരിച്ചൂ എന്നു മാറത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
നാട്യശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി എെന്റ സ്വപ്നത്തിലുള്ള പദ്ധതി പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ യാ�
ഥാർത്ഥ്യമാകണെമങ്കിൽ പല കലകളിലുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ പല തലമുറകൾ ഒന്നി�
ച്ചു പ്രവർത്തിേക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിെന്റ ഒരു മൂലയിെലങ്കിലും ൈകവയ്ക്കാനാക�
ണം. അതാണു സ്വപ്നപദ്ധതി.

കുറച്ചു പണംകൂടി തരെപ്പട്ടാൽ കളത്തിെന്റ െപ്രാഡൿഷൻ ഹൗസ് സജീ�
വമാക്കണം. അത്യാവശ്യം കുേറ സാമഗ്രികൾ ൈകവശമുണ്ട്. നല്ല െപ്രാഡ്യൂ�
സർമാെര കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇേപ്പാഴെത്ത പ്രധാനപ്രശ്നം. അത് ഇങ്ങ�
െന മറികടക്കാനായാൽ മനസിെല നാടകങ്ങൾ ഓേരാന്നായി അരങ്ങിെല�
ത്തിക്കാം. ധാരാളം േവദികൾ ഇതിനകംതെന്ന പലരും വാഗ്ദാനം െചയ്തിട്ടു�
ണ്ട്. ചില വിേദശപരിപാടികളും ആേലാചനയിലാണ്.

വലിയ വിവാദമാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഉള്ളടക്കം െവളിെപ്പടുത്തില്ല
എന്നു പറഞ്ഞ ‘ചിത്രേലഖ ’ വർഗ്ഗീയരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും ഫാഷിസത്തിെന്റയും
ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രേത്യകപ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. സീത േകന്ദ്ര�
കഥാപാത്രമാകുന്ന ഈ നാടകം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീെയ നിര�
സിക്കുന്ന എക്കാലെത്തയും അധികാരസ്വത്വത്തിെന്റ അടിേവരു പിഴുെതടു�
ക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്താെക അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും
വലിയ ആഗ്രഹം. വലിയ സാമൂഹികദൗത്യമായി ഞാനതിെന കാണുന്നു.
‘മകരദ്ധ്വജൻ ’ വ്യാപകമായി കളിക്കണം. മികച്ച ഒരു നടിെയ വച്ച് ഒറ്റയാൾ
െപൺനാടകമായ ‘കറ ’ അരങ്ങിെലത്തിക്കണെമന്നും തീവ്രമായിത്തെന്ന
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മലയാളികളുെട െനാസ്റ്റാൾജിയയായ എം.റ്റി. വാസുേദ�
വൻ നായരുെട കൃതികളും പാത്രങ്ങളും എം.റ്റി.തെന്നയും അരങ്ങിെലത്തുന്ന
‘മഹാസാഗരം’ േകരളത്തിനുപുറത്തു മലയാളികൾ ഉള്ളിടെത്തല്ലാം കളിക്ക�
ണെമന്നുണ്ട്.

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിെല അനിവാര്യതെയന്നു പലരും അഭിപ്രായെപ്പടു�
ന്ന ‘സായിപ്പിെന്റ പൂച്ച ’യാണു മുന്തിയ പരിഗണനയുള്ള മെറ്റാരു നാടകം. ‘ഛാ�
യാമുഖി ’ വീണ്ടും കളിക്കണം. ഒ.എൻ.വി. ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ‘ഉജ്ജ�
യിനി ’നാടകം െവളിച്ചം കാണണെമന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എെന്നങ്കി�
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ധാർവാഡ് രംഗായണയ്ക്കുേവണ്ടി കന്നടഭാഷയിൽ ആശയാവിഷ്ക്കാരം നല്കി പ്രശാന്ത് നാരായ�
ണൻ സംവിധാനം െചയ്ത സ്വപ്നവാസവദത്തത്തിെല രംഗങ്ങൾ.

ലും അതും െചയ്യണം. ജഗതി ശ്രീകുമാർ അഭിനയിക്കാനാഗ്രഹിച്ച ‘േദവയാ�
നം’, പകുതിമാത്രം എഴുതിയ ഒറ്റയാൾ നാടകമായ ‘കാശി ’, ‘മണികർണ്ണിക’,
‘സൂര്യരാശിപുരം’, ‘വജ്രമുഖൻ ’, ‘ജനാലയ്ക്കപ്പുറം’, ‘തവള ’, ‘െപണ്ണുപൂക്കുന്ന മരം’,
എല്ലാം മനസു നിറയുന്നതുവെര കളിക്കണം. പുതിയ കുേറ നാടകങ്ങളുെട
ആശയങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തിനില്ക്കുന്നു. അവ ഓേരാന്നായി െചയ്യ�
ണം. അത്യാഗ്രഹമാേണാ എന്നറിയില്ല ഇെതാെക്ക. എങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാല�
േല്ല കുെറെയങ്കിലും നടക്കൂ.

മുൻകാലങ്ങളിൽ എെന്റ പരാജയം എെന്ന കീഴടക്കിയിരുന്ന അരാജക�
ത്വമായിരുന്നു. ഇന്നു ഞാൻ പഴയ എെന്ന തിരിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം
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വായിച്ചു േനാെട്ടടുക്കുന്ന, അത്ര ചിട്ടയുള്ള ജീവിതം. പഴയ േരഖകളും രച�
നകളുെമല്ലാം ഗേവഷകെന്റ നിഷ്ക്കർഷേയാെട േശഖരിക്കുകയാണു ഞാൻ.
എല്ലാ പരിമിതികെളയും പരാജയങ്ങെളയും ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുകയാണു
ഞാൻ. നഷ്ടെപ്പട്ടെതല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള വാശിയാണിേപ്പാൾ എനി�
ക്ക്. എെന്റ ഭീമൻ േചാദിച്ചതുേപാെല, “യാത്രയ്ക്ക് ഇനിയും എത്ര ദൂരം!” പേക്ഷ,
ആ വാക്യത്തിെന്റ രണ്ടാംഖണ്ഡത്തിെല സേന്ദഹം എനിക്കില്ല. ദൂരങ്ങൾക്ക്
അടിമയല്ല ഈ ഭീമൻ!

മൂലരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: ‘േസ്നഹനഷ്ടങ്ങൾ പലിശകിട്ടിയ ഏകാകി’, പ്രസാധകൻ മാസിക, 2016

നവംബർ.
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