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തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള
കുട്ടനാടൻകിനാവുകളുെട

കഥാകാരൻ

ഇെതാരു വളെര പഴയ ഇരിപ്പാണു്. ചാരുകേസ�
രയിൽ െവറ്റില െഞട്ടടർത്തി പുറേത്തക്കു േനാക്കു�
േമ്പാൾ കഥകേളാേരാന്നായി ഓർമ്മ വരും. ശങ്ക�
രമംഗലത്തിനു മുമ്പിൽ അമ്പലപ്പുഴ നിന്നു തകഴി�
യിേലക്കു വരുന്ന േറാഡാണു്. പണ്ടിതു േതാടായി�
രുന്നു. തകഴിക്കാർ ആലപ്പുഴയ്ക്കും തിരുവനന്തപുര�
ത്തുെമാെക്ക േപായിരുന്നതു് ഇതിെല െകാച്ചുവള്ള�
ത്തിലായിരുന്നു. അതിനു മുെമ്പന്തായിരുന്നു. ആ
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു കഥ പറയുകയായി. പഴയ
കഥയാണു്. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വക്കീൽ ശിവ�
ശങ്കരപ്പിള്ളയായിരുന്ന കാലത്താണു് കുഴപ്പം പി�
ടിച്ച ഒരാേളാഹരി േകസിെന്റ ആവശ്യത്തിനായി
അമ്പലപ്പുഴ കേച്ചരിയിെല റിക്കാർഡ് റൂം തപ്പിയ
കഥ. ‘ഞാനന്നു് പി. പരേമശ്വരൻ പിള്ളയുെട ജൂനി�
യറാണു്. ചമ്പക്കുളം കുഞ്ഞുപിള്ളയുെടേയാ മേറ്റാ
േകസാണു്. വളെരക്കാലമായി നടക്കുന്ന ആേളാ�
ഹരി തർക്കത്തിെന്റ േകസ്. പഴയ കുേറ കടലാ�
സ്സുകൾ ആവശ്യമായി വന്നു.’ തകഴി തുടങ്ങുകയാ�
യി. ഒത്തിരി ആധാരെക്കട്ടുകളും കടലാസ്സുെമാെക്ക
കണ്ടു. ചിലന്തിവലയും ഇരട്ടവാലനുെമാപ്പം വളെര
നാളുകൾ അവിെട ചിലവഴിച്ചു. എങ്കിലും രസമായി�
രുന്നുവെത്ര. വളെര പണ്ടെത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു
അവയിെലാെക്ക എഴുതിയിരുന്നതു്. അെതാെക്ക
നിറെയ ചരിത്രമായിരുന്നു. ആ കടലാസ്സുെകട്ടുക�
ളിെല േകാറലുകളിൽ നിറെയ മനുഷ്യരായിരുന്നു.
തകഴിയിലും കരുമാടിയിലുെമാെക്ക ജീവിച്ച മനു�
ഷ്യർ. വായിച്ചു േപാെക അവേരാരുത്തരായി എണീ�
റ്റു വരുന്നതു കണ്ടു. പതുെക്ക അവെരാെക്ക കണ്ടു്
കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയായി. പഴയ പഴയ കഥ�
കൾ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിേന്റയും മറ്റും
കാലെത്ത കെണ്ടഴുത്തിെന്റ കഥകൾ. പമ്പാന�
ദിയുെട ഒഴുക്കിേനാടും െവള്ളെപ്പാക്കേത്താടുെമാ�
െക്ക മല്ലിട്ടു് കുട്ടനാട്ടുകാർ ഭൂമി കുത്തിെയടുത്ത കഥ�
കൾ, ഭാഗം െവയ്പുകളുെട കഥകൾ, കാരണവെര
െകടുകാര്യസ്ഥനായി വിധിക്കാനുള്ള ഇളമുറക്കാ�
രുെട പരിപാടികെളപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ, കുട്ടനാട്ടി�
െല അടിയാളർ അവകാശം േചാദിച്ചു നടത്തിയ�
തിെന്റ കഥകൾ അങ്ങെന അങ്ങെന—ഒരു നാടു
മാറുന്നതിെന്റ കഥകളായിരുന്നു ഒെക്ക. ഒന്നു തീരു�
േമ്പാൾ മെറ്റാന്നു തുടങ്ങുകയായി. ഒരാൾ പറഞ്ഞു
തീർക്കുേമ്പാൾ േവെറാരാൾ തുടങ്ങുകയായി. അതാ�
ദ്യെത്ത ആളുെട അമ്മാവേനാ അനന്തിരവേനാ
ആകാം. ഏതായാലും കയറുേപാെല അവേയാേരാ�
ന്നും അന്നു് ഇഴേചർന്നു േപായി. അതങ്ങു നീണ്ടു നീ�
ണ്ടു േപായി. തകഴി എല്ലാമങ്ങു് എഴുതിക്കൂട്ടുകയായി�
രുന്നു. പതിേനേഴാളം െകാല്ലെത്ത അദ്ധ്വാനം അച്ച�
ടിയിൽ കുെനകുെനയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആയിര�
ത്തിൽപരം േപജുകൾ നൂറു കണക്കിനു കഥാപാ�
ത്രങ്ങൾ, എത്രെയത്ര തറവാടുകൾ, എത്രെയത്ര
തലമുറകൾ, എഴുതിതുടങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന തകഴി
പുസ്തകത്തിനു േപരിട്ടിരുന്നു—കയർ. കാരണം പി�
ന്നീെടഴുതി ‘ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചതു് ഇങ്ങെനയാണു്
ഒരു കഷണം കയർ. അതു രണ്ടുവശവും പിരിച്ചു പി�
രിച്ചു നീളം കൂട്ടാം. ഞാൻ ഒരു ഘട്ടം മുതൽ മെറ്റാരു
ഘട്ടം വെര നീളമുള്ള ഒരു കയറിെനക്കുറിച്ചാണു്
ആേലാചിച്ചതു്.

കയെറഴുതുന്നതിെന പറ്റി വളെരക്കാലം തകഴി പറ�
ഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. അന്നു് പലരും അതു് ആലപ്പുഴയി�
ലും മറ്റും കയർ െതാഴിലാളികളുെട കഥയായിരിക്കും
എന്നാണു് കരുതിയതു്. െതണ്ടികളുേടയും േതാട്ടിക�
ളുേടയും കുട്ടനാടൻ പുലയേന്റയും ഒെക്ക കഥ പറ�
ഞ്ഞ തകഴി ഇനി കയറു െതാഴിലാളികളുെട അവ�
കാശസമരങ്ങളുെട കഥ പറയുെമന്നാണു് കരുതിയ�
തു് വളെര സ്വഭാവികം.

1978-ൽ കയർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ മലയാള�
ത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ കഥാകൃത്തുക്കളിെലാരാളാ�
െണന്ന േപർ തകഴി േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െചമ്മീ�
നും ഏണിപ്പടികളും രണ്ടിടങ്ങഴിയുമടക്കം നാൽപ�
േതാളം േനാവലുകളും അഞ്ഞൂേറാളം െചറുകഥകളും
നാടകങ്ങളും യാത്രാവിവരണവും ആത്മകഥയുെമാ�
െക്ക തകഴിയുേടതായി മലയാളത്തിനു് ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഈ െചറുകഥകേളാേരാന്നും തകഴിയുെട ബുദ്ധിപര�
മായ വളർച്ചയുെട ഓേരാ ഘട്ടേത്തയും പ്രതിനിധാ�
നം െചയ്യുന്നവയാണു്. ഒെക്കയും സമൂഹവും ചരിത്ര�
വും തമ്മിലുള്ള സമവാക്യെത്ത ഉൾെക്കാണ്ടു് എഴു�
തിയവ. അങ്ങെന മാത്രേമ തകഴിക്കു് എഴുതാൻ
സാധിക്കുകയുള്ളു. ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിെന്നാ�
െക്ക ഒരു കാര്യം അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.
തനിക്കു പറയാനുള്ള ഇരുന്നൂേറാളം െകാല്ലെത്ത
ചരിത്രം ഉൾെക്കാള്ളാൻ അതു വെര ഉപേയാഗി�
ച്ച രൂപേമാ ൈശലിേയാ ഒന്നും സാധ്യമല്ല, എന്നു്
കയറിെന്റ മുഖവുരയിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നുണ്ടു്. ‘തി�
രുവിതാംകൂറിെല ഒരു പ്രേത്യക പ്രേദശത്തിെന്റ
(കുട്ടനാടു്, വിേശഷാൽ തകഴി) ഒരു ഘട്ടം മുതൽ
(1010-െല കെണ്ടഴുത്തു് ) ഇന്നെത്ത (1970) ഭൂപരിഷ്ക�
രണം നടപ്പാക്കുന്ന കാലം വെരയുള്ള ജീവിതത്തി�
െന്റ എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലുമുള്ള പരിണാമ പ്രക്രിയയാ�
ണു് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്.
മനുഷ്യെന്റ മണ്ണിേനാടുള്ള ദാഹത്തിെന്റ കഥ തുട�
ങ്ങി എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുേടയും കഥ പറയുവാൻ ഞാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നായകനില്ല നായികയില്ല സമൂഹ�
മാണു് ഇതിെല നായകൻ. സമൂഹമാണു് നായിക.
പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പതു െകാല്ലം ഈ പ്രേദശത്തു് ജനി�
ച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ച കുെറ മനുഷ്യെര ഇതിൽ കാണാം.
അവർ ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. സങ്കടെപ്പട്ടിരുന്നു. അവ�
രുെട േമാഹഭംഗങ്ങളും അവരുെട നിരാശയും വി�
ജയങ്ങളും േതാൽവികളും ദൗർബല്യങ്ങളും എല്ലാം
അതാതു െകാല്ലത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവി�
ഷ്കരിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു.’ ഈ ശ്രമത്തിനു് പു�
തിെയാരു രൂപം അങ്ങെനയേദ്ദഹം േതടിേപ്പായി.
കഥയും സാമൂഹികശാസ്ത്രവും ധനതത്വശാസ്ത്രവും
രാഷ്ട്രീയവും പ്രണയവും വിരഹവുെമല്ലാം എഴുതി�
േച്ചർക്കാവുന്ന ഒരു രീതി േതടി ഒരു തനി കുട്ടനാടൻ
രീതി അേദ്ദഹം കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു.

തകഴി ഗ്രാമമുൾെപ്പടുന്ന കുട്ടനാടു് ഒരു സാധാരണ
പ്രേദശമാണു്. പമ്പ, മണിമല, അച്ചൻേകാവിൽ
എന്നീ മൂന്നു നദികളും അവയുെട ഉപനദികളും കൂ�
ടി രൂപം െകാടുത്ത വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും െചളിയും
നിറഞ്ഞ കരകൾ. ഈ കരകേളാേരാന്നും ആറു
വഴിയും േതാടുകൾ വഴിയും ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു.
ഒരിടത്തു നിന്നും തുഴഞ്ഞാൽ ഒരുപേക്ഷ, കറങ്ങി�
ത്തിരിഞ്ഞു് അവിെടത്തെന്ന തിരിെച്ചത്തിെയന്നു
വരാം. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു് എല്ലാ വഴികളും േവമ്പനാ�
ട്ടു കായലിെന്റ െവള്ളപ്പരപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
അവയ്ക്കിടയിൽ നദികേളക്കാൾ, കായലിേനക്കാൾ
താഴ്േച്ചരിയിൽ പാടേശഖരങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ
മുളച്ചുവന്ന കുന്നുകൾേപാെല കടകൾ അവിെട വീ�
ടുകൾ, േക്ഷത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ ഒെക്കയിലും മനു�
ഷ്യർ. എല്ലാം െവള്ളത്താൽ േവർെപട്ടു് എന്നാൽ
പരസ്പരം ബന്ധിക്കെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു. ഇവെയ്ക്കല്ലാമാ�
യി എത്രേയാ കഥകൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ.

കയറിെന്റ ഘടനയും ഈ കുട്ടനാടൻ പ്രകൃതിേപാ�
െലയാണു്. അസംഖ്യം കഥകൾ. ഒത്തിരിെയാത്തി�
രി മനുഷ്യർ. ഇവരുെടെയല്ലാം ജീവിതം സമാന്ത�
രമായി നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ എവിെടെയാക്കേയാ
വച്ചു് ഇെതാെക്ക തമ്മിൽ ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു.
ആറ്റിെല ഒഴുക്കുേപാെല തലമുറകൾ ഒഴുകിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടനാട്ടിെല ഓേരാ െവള്ളെപ്പാക്ക�
വും അൽപം കര എവിെടെയങ്കിലും എടുക്കുകയും
പകരം കുെറ മണ്ണും എക്കലും മെറ്റവിെടെയങ്കിലും
നിേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. കയറിൽ തറവാടു�
കൾ ഒടുങ്ങിത്തുടങ്ങുകയും അവയുെട തകർച്ചയിൽ
നിന്നും പുതിയവയുണ്ടാവുകയും െചയ്യുന്നു. ഇെതാ�
െക്ക കയറിലങ്ങെന വന്നു േപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അതിനിടയിലാേരാ കഥ പറയുന്നുണ്ടു്. അതു് േകാ�
ടാന്ത മൂത്താശാനാവാം, െകാട്ടാരം തിരുമനസ്സിേല�
ക്കു് െനടുംവള്ളമൂന്നിയിട്ടുള്ള െകാച്ചുമിച്ചാരാവാം,
പരുത്തിക്കാെട്ട ഔതയാവാം, േചന്നാെട്ട മണിക�
ണ്ഠനാവാം, കഥ െകട്ടുകഥയാവാം നടന്നതാവാം.
പേക്ഷ, രസമുള്ള കഥകൾ കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമീണ�
തയുെട നാടൻ സീലയിൽ കഥ വന്നുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു. ‘അങ്ങെനയിരിക്കുമ്പം േകേട്ടാെണ കഥ.
കിളിമാനൂർ േകായിക്കെല കാര്യസ്ഥെന്റ മകൻ
െകാട്ടാരത്തിൽ േപായിട്ടു വന്നു ഒരു സുന്ദരകുട്ടൻ
കാണാൻ തങ്കം േപാലിരിക്കും. െങ്ങ! തമ്പുരാൻ
വരുേന്നാന്നു െവച്ചു് േകേട്ടാേണ കഥ പവതിപ്പിള്ള
േമാളു് ആ രായസംപിള്ളെയ കണ്ടൂ…’ കഥയങ്ങെന
നീളുന്നു. ഇതു് േദശെത്ത എല്ലാ കഥപറച്ചിലുകാ�
രും കഥ പറയുന്ന രീതിയാണു്. എല്ലാ തറവാട്ടിലും
ഇങ്ങെനെയാരാളുണ്ടാവും. േദശത്തിെന്റയും തറവാ�
ടിേന്റയുെമാെക്ക ചരിത്രം അൽപം ഭാവന കലർ�
ത്തി കുട്ടികൾക്കു പകർന്നുെകാടുക്കുന്നയാൾ. േകാ�
ടാന്തയാശാെന്റ അേച്ചാനമ്മാവെന്റ പിന്മുറക്കാർ
അവർ പറയുേമ്പാൾ ആരും കഥ േകട്ടിരുന്നുേപാ�
കും. രസികന്മാരായ അനന്തിരവർ അതുേപാെല
കഥ പറയാൻ ശ്രമിക്കും.

തകഴിയുെട ഓർമ്മയിലും അത്തരം കഥകളും കഥ�
പറച്ചിൽക്കാരുമുണ്ടു്. അച്ഛേനാെടാപ്പം അങ്ങെന
കാരണവന്മാരുെട കഥകൾ േകട്ടിരുന്ന ൈവകു�
േന്നരങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. തകഴി
ശിവശങ്കരപ്പിള്ളെയന്ന കഥപറച്ചിലുകാരൻ കഥ�
പറച്ചിലിെന്റ രസമറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതു് അെന്നേപ്പാ�
േഴാ ആവണം. കുഞ്ഞാണ്ടമ്മാവെന പറ്റി അേദ്ദഹം
ഓർമ്മയുെട തീരങ്ങളിൽ എഴുതിട്ടുണ്ടു്. തകഴിയുെട
അച്ഛെന്റ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടമ്മാവൻ.
നാന്നൂറു് ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന കരിനിലത്തി�
നു് ചുറ്റും ചിറപിടിച്ച ആളാണു്. ആ ചിറയിെല െത�
ങ്ങുകളിെല േതങ്ങ വിറ്റാണു് തകഴി അമ്പലത്തിൽ
ആദ്യമായി ഒരാനെയ വാങ്ങിയതു്. ചിറ കുത്തിയ
കഥ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു് അേദ്ദഹമിടയ്ക്കിെട
വർണ്ണിക്കുമായിരുന്നേത്ര. ഒരു ദിവസം നാട്ടിെല പു�
ലയരുേടയും പറയരുേടയും അദ്ധ്വാനേശഷിെയക്കു�
റിച്ചായിരുന്നു കഥ. പിെന്നാരിക്കൽ മനുഷ്യശക്തി
ക്ഷയിച്ചുണ്ടായ തളർച്ചയായിരുന്നു. അടുെത്താരു
ദിവസം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുെമ്പാഴുള്ള കൂട്ടായ
ശക്തിയുെട െപരുമെയക്കുറിച്ചായിരിക്കും. േപ്രമഭം�
ഗത്തിലും വ്യർത്ഥതാേബാധത്തിലും മരണെത്ത
മധുരതരമായ അനുഭൂതിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലും
ബന്ധങ്ങളുെട ൈശഥില്യത്തിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
ലുെമാെക്ക ആ കാരണവന്മാർ ജീവിതം കയറിയി�
റങ്ങുവതു കണ്ടിരുന്നു. അവർക്കു് ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടാ�
യിരുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്
നാലു ചിറ കുത്തിെപ്പാക്കിയ കഥ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
കുഞ്ഞാണ്ടമ്മാവെന്റ നാവിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കു�
കളിൽ േമാഹഭംഗവും ദാർശനിക ഭാവവും ജീവിത�
ത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യതയുെമല്ലാം പരിസ്ഫുരിച്ചിരു�
ന്നുെവന്നാണു്. കുഞ്ഞാണ്ടമ്മാവെനേപ്പാെല കഥ
പറയാനാണു് െകാച്ചു ശിവശങ്കരൻ അന്നു് െകാതി�
ച്ചിരുന്നതു്. പേക്ഷ, അതിനു് ഒത്തിരിക്കാലം കഴി�
േയണ്ടി വന്നു. അതിനിടയിൽ തകഴി ഒത്തിരി എഴു�
തിക്കൂട്ടി.

േതാട്ടിയുെട മകനും രണ്ടിടങ്ങഴിയും െചമ്മീനും ഏണി�
പ്പടികളും കുട്ടനാടൻ ജീവിതത്തിേന്റയും പരിസരപ്ര�
േദശങ്ങളുേടയും (െചമ്മീനിൽ അമ്പലപ്പുഴയുെട പടി�
ഞ്ഞാറുള്ള നീർക്കുന്നമാണേല്ലാ) കഥ തെന്നയാണു്
പറയുന്നെതങ്കിലും അവെയെന്താെക്കേയാ വിട്ടു�
േപായിട്ടുണ്ടു്. തകഴിയുെട ഏറ്റവും സംേവദനക്ഷമ�
മായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ—കണ്ണും െചവിയും—ഒപ്പിെയടുത്ത
ദൃശ്യങ്ങളുേടയും വർത്തമാനങ്ങളുേടയും സവിേശഷ�
തകൾക്കപ്പുറേത്തക്കു വളരാൻ ഇവെയ്ക്കാന്നും കഴി�
ഞ്ഞിട്ടില്ല. താൻ പാതി പ്രകൃതി പാതി എന്നു വിശ്വ�
സിക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ കൃഷിക്കാരേനക്കാൾ ഒരഗ്രി�
ക്കൾച്ചറൽ ബിരുദക്കാരെന്റ ശാസ്ത്രീയ ബുദ്ധിയാണു്
ഇവയിെലാെക്ക കാണുന്നതു്. െചമ്മീനിെല അവ�
സാന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിെനതിെര
നിൽക്കുന്നതു്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾെക്കല്ലാം വളെര
നിയതമായ ഘടനയും ലക്ഷ്യവും തകഴി കൽപിച്ചു�
െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. േകാരനായാലും ചാത്തനായാലും
(രണ്ടിടങ്ങഴി) െചമ്പൻ കുഞ്ഞായാലും (െചമ്മീൻ)
തകഴി കൃത്യമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വലിപ്പത്തിനപ്പു�
റം വളരുകയില്ല. ഇവരുെടെയാെക്ക കഥയാവെട്ട
ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരസംസ്കൃത
വസ്തു മാത്രമാണു്. തകഴി പറയുന്നു: “പറയാനുള്ള
കാര്യങ്ങൾ നിജെപ്പട്ടു കഴിയുേമ്പാൾ ഞാൻ എഴു�
താൻ തുടങ്ങുകയായി. കഥാപാത്രങ്ങൾ അേപ്പാൾ
ഉരുത്തിരിയാറില്ല. എഴുതാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ അവർ
വന്നുകയറുകയാണു്. അവർക്കു് വ്യക്തിത്വം ഉെണ്ട�
ന്നും ഇെല്ലന്നും വരാം. അവർക്കു് നിർവഹിക്കാനു�
ള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ
നിഷ്ക്രമിക്കുന്നു.” ഇപ്പറഞ്ഞതു് വാസ്തവത്തിൽ കയ�
റിെന പറ്റിയായിരുന്നു. പേക്ഷ, കയറിെലാഴിേക
മെറ്റല്ലാ കൃതികളിലും ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കയറി�
െല കഥാപാത്രങ്ങെളയാവെട്ട വിമർശിക്കുന്നതു്
കഥപറച്ചിലുകാരനല്ല. ആ പുസ്തകത്തിെല ചുഴിയും
മലരിയുെമാെക്കയായി ഒഴുകിേപ്പാകുന്ന കാലവും
കുട്ടനാടൻ പാടങ്ങൾേപാെല കെണ്ണത്താദൂരേത്താ�
ളം പരന്നുകിടക്കുന്ന ക്യാൻവാസുമാണു്. എങ്കിലും
അവെരാെക്ക തകഴിയറിയാെത ഒത്തിരി കഥകൾ
പറഞ്ഞുേപായി. കഥകളിൽ നിന്നും പുതിയ കഥക�
ളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

കാരണം കയറിേലതു് ഒരു കഥപറച്ചിലായിരുന്നു.
എഴുത്തായിരുന്നില്ല. ഓർേത്താർത്തു കിട്ടിയ കഥ�
കൾ. പറഞ്ഞുേകട്ട കഥകൾ. അമ്പലപ്പുഴ കേച്ചരി�
യിെല ആധാരെക്കട്ടുകളിൽ നിന്നും ഭാവന െചെയ്ത�
ടുത്ത കഥകൾ. തകഴി ഒെക്കയുമങ്ങു് എഴുതിക്കൂട്ടി�
യേപ്പാൾ അതു് തകഴിയുേടയും അയൽപ്പക്കെത്ത
നാലഞ്ചു് മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളുേടയുെമാെക്ക പത്തിരുന്നൂ�
റ്റമ്പതു െകാല്ലെത്ത ചരിത്രമായി. ഈ കുട്ടനാടൻ
ഗ്രാമങ്ങളുെട സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ചരിത്രങ്ങളു�
െട ഒരേന്വഷണമായി ജന്മി-കുടിയാൻ ബന്ധത്തി�
െല മാറ്റങ്ങളുെട അേന്വഷണമായി. ഇലയിലരിയിട്ടു്
ഭൂമി ൈകമാറ്റം െചയ്തിരുന്നതിെല പരസ്പരവിശ്വാ�
സത്തിൽനിന്നും കെണ്ടഴുത്തിലൂെടയും മെങ്കാമ്പു
സ്വാമിെയന്ന കുട്ടനാടിെന്റ ആദി ബാങ്കറുെട െപാ�
ലികടത്തിൽ കൂടിയും െനല്ലിനു പകരം പണെമന്ന
വ്യവസ്ഥയിൽ കൂടിയുെമാെക്ക കുട്ടനാടൻ സാമ്പ�
ത്തിക വ്യവസ്ഥിതി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതിെന്റ
ചരിത്രമായി. എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി മണ്ണും മനു�
ഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പുരാതന കാലം മുതൽക്കുള്ള
േവർതിരിച്ചു് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒര�
ഗാധ ബന്ധെത്ത കുറിച്ചുെള്ളാരേന്വഷണമായി
കയർ അങ്ങെന തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളെയന്ന
കഥെയഴുത്തുകാരനു് മുെമ്പാരിക്കലും എത്തിപ്പിടി�
ക്കാെനാക്കുെമന്നു് വിചാരിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന
അനുഭൂതിേമഖലകളിൽ െചെന്നത്താൻ കഴിയാത്ത�
തിെന്റ െതളിവായി. ഒപ്പം തകഴിെയന്ന കൃഷിക്കാ�
രൻ മണ്ണിൽ സ്വത്വം േനടിയ കൃഷിക്കാരായ തെന്റ
പിതാക്കന്മാർക്കും ‘മണ്ണിൽ മുളെച്ചാരു ഞാറാണ�
ടിയൻ’ എെന്നാരിക്കൽ വിശ്വസിച്ചു ജീവിച്ച കുട്ടനാ�
ടൻ കർഷകെത്താഴിലാളിക്കും േവണ്ടി െചയ്ത ഒരു
ബലി കൂടിയായി കയർ.

1912 ഏപ്രിൽ 12-ാം തീയതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുൾ�
െപ്പടുന്ന തകഴി ഗ്രാമത്തിൽ പടഹാരം മുറിയിൽ
അരിപ്രത്തു വീട്ടിൽ ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ജനിച്ചു. െപാ�
യ്പ്പള്ളിക്കളത്തിൽ ശങ്കരക്കുറുപ്പിേന്റയും അരിപ്പുറ�
ത്തു പാർവതി അമ്മയുേടയും ഏകമകൻ. ഒരു േച�
ച്ചി മാത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു്.

ശങ്കരക്കുറുപ്പു് നല്ല കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു. തെന്റ
പാടത്തു് കൃഷിെചയ്തിരുന്ന പുലയേരാടു് (തിരിച്ചും)
േസ്നഹമുള്ള പഴയ കുട്ടനാടൻ കൃഷിക്കാരൻ. കൃഷി�
ക്കാരൻ മാത്രമല്ല കലാകാരൻ കൂടിയായിരുന്ന (പ്ര�
സിദ്ധ കഥകളി നടൻ ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പിെന്റ േചട്ടൻ
കൂടിയായ ശങ്കരക്കുറുപ്പു് ) അച്ഛനിൽ നിന്നും രണ്ടു് ഗു�
ണങ്ങളും തകഴിക്ക് േവണ്ടുേവാളം കിട്ടുകയും െചയ്തു.
എഴുത്തുകാരനാക്കിയതിൽ അച്ഛേനാടുള്ള കടപ്പാടു്
തകഴി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

എനിക്കു കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം അച്ഛ�
നിൽ നിന്നാണു്. പണ്ടു് സന്ധ്യാകാലത്തു് അത്താഴ�
ത്തിനു േശഷം അച്ഛൻ പുരാണങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു.
നല്ല വായനക്കാരനായിരുന്നു. അടുത്ത വീട്ടിെല
െപണ്ണുങ്ങെളാെക്ക േകൾക്കാൻ വന്നിരിക്കും. അമ്പ�
ലപ്പുഴ സ്കൂളിൽ േചരുേമ്പാേഴക്കും പുരാണങ്ങളുമാ�
യി നല്ല പരിചയമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാഹിത്യ�
േത്താടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വന്നെതങ്ങെനയാണു്, “തക�
ഴി ഓർക്കുന്നു അച്ഛനു് കുറച്ചു സംസ്കൃതവും കഥകളി�
യുമറിയാമായിരുന്നു. തുള്ളലിൽ കച്ചെകട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.
നരസിംഹാവതാരവും മറ്റും അച്ഛൻ അവതരിപ്പിച്ചു
കാണിക്കും. അങ്ങെന എഴുത്തച്ഛേന്റയും നമ്പ്യാരു�
േടയും ഒരന്തരീക്ഷം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.”

തകഴി േക്ഷത്രം അരിപ്രത്തിനടുത്താണു്, വളെര പ്ര�
സിദ്ധിേകട്ട അമ്പലം. അഞ്ഞൂേറാളം െകാല്ലെത്ത
പഴക്കം ഉദയാർക്ക മഹർഷി തഴുകിെയടുത്തു പ്രതി�
ഷ്ഠ നടത്തിയതാണേത്ര. അങ്ങെന കരയ്ക്കു് തകഴി�
െയന്ന േപരും വന്നു. കുംഭത്തിൽ മകയിരം നാളിൽ
െകാടിേയറുന്ന ഉൽസവകാലത്തു് നാലു രാത്രിെയ�
ങ്കിലും കഥകളിയുണ്ടാവും. പത്താമുദയത്തിനു് കാള�
െകട്ടും പടയണിയും. പടയണിെയാന്നുമിന്നില്ല. കുട്ടി�
ക്കാലത്തു് ഇെതാെക്ക തകഴി വിടാെത അനുഭവിച്ച�
റിഞ്ഞിരുന്നു.

അമ്പലത്തിനു ചുറ്റുമായി ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക
അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട ഗു�
രുകുലം തകഴിക്കടുത്തു് നന്തിക്കാടു് ആണേല്ലാ. ധാ�
രാളം കഥകളിയാശാന്മാർ, െചങ്ങന്നൂർ രാമൻപി�
ള്ള ആശാെന്റ ഗുരു േകശവപ്പണിക്കരാശാൻ, േതാ�
ട്ടം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി അങ്ങെന പലരും. “നമ്പ്യാ�
രുെട ശിഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പട്ടവരുെട തുള്ളൽ ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. െചങ്ങന്നൂരാശാനും മറ്റുെമാെക്ക ചുറ്റി�
ത്തിരിെഞ്ഞത്തുേമ്പാെഴാെക്ക നാട്ടിൽ കളിയുണ്ടാ�
വും. അതിനങ്ങെന പ്രേത്യക സമയെമാന്നുമില്ല.
അങ്ങെന ധാരാളം കഥകളി കണ്ടാണു് വളർന്നതു്.
ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും കഥകളി അഭിനയിച്ചു കളിക്കു�
മായിരുന്നു. ഇെപ്പാഴും കിടക്കുേമ്പാൾ അറിയാെത
കഥകളിപ്പദങ്ങൾ െചാല്ലിേപ്പാകും. ഇതിെന്റെയാ�
െക്ക സ്വാധീനം സ്വാഭാവികമായി എഴുത്തിലുെമാ�
െക്ക വന്നു േപായിട്ടുണ്ടാവാം.” തകഴി ഓർക്കുന്നു.
പേക്ഷ, എന്തുെകാേണ്ടാ സി.വി. രാമൻപിള്ളയു�
േടതു മാതിരി കഥകളിയുെട രൗദ്രകാന്തികൾ ഒരു
െചറുകിട കൃഷിക്കാരനായ തകഴിയുെട കൃതികളിൽ
വന്നുെപട്ടിട്ടില്ല.

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരിെയ്ക്കാപ്പം തകഴി
ശിവശങ്കരപിള്ളയും കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയും.

അച്ഛൻ തെന്നയായിരുന്നു തകഴിയുെട ആദ്യ ഗുരു.
വീട്ടിലിരുന്നു് അക്ഷരങ്ങൾ നിലെത്തഴുതി ശീലിച്ചു.
പിെന്ന തകഴിയിലും അമ്പലപ്പുഴയിലുമുള്ള സ്കൂളുക�
ളിൽ. അമ്പലപ്പുഴ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കടപ്പുറത്താണു്.
അരയക്കുടിലുകൾ നിറെയയുള്ള പ്രേദശം. അങ്ങ�
െന ധാരാളം അരയക്കുട്ടികൾ തകഴിക്കു് കൂട്ടുകാരും
ഉണ്ടായി. ഒരു പേക്ഷ, െചമ്മീെനഴുതാനുള്ള േപ്രര�
ണകളിെലാന്നു് ഇവിടെത്ത പഠനമായിരുന്നിരിക്ക�
ണം. വലിയ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ആർ.എസ്.പി.
േനതാവു് എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ തകഴിെക്കാപ്പം
അമ്പലപ്പുഴ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ നി�
ന്നു േതർഡ് േഫാം പാസ്സായ േശഷം ൈവക്കത്തും
കരുവാറ്റയിലുമായിട്ടാണു് സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാ�
ക്കിയതു്. കരുവാറ്റയിൽ ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ള�
യായിരുന്നു തകഴിയുെട െഹഡ്മാസ്റ്റർ.

ൈവക്കത്തു പഠിക്കുന്ന കാലത്താണു് തകഴി ആദ്യ�
മാെയാരു കഥെയഴുതുന്നതു്. േപ്രമകഥയായിരുന്നു
അതു് എന്നു മാത്രമല്ല അതിെന്റ ആദ്യവായനക്കാരി
ക്ലാസിെലാപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു െപൺകുട്ടിയായി�
രുന്നു. ആത്മകഥയിൽ തകഴി അതിെനപ്പറ്റി എഴു�
തിയിട്ടുണ്ടു്. േപടിച്ചു് േനാട്ടുബുക്കിൽ വച്ചാണു് കഥ
െകാടുത്തതു്. രണ്ടാംപക്കം കഥ മടക്കിക്കിട്ടിയേത്ര.
ഉരുണ്ടു് ഭംഗിയുള്ള ൈകപ്പടയിൽ. “എ െവരി ഗുഡ്
േസ്റ്റാറി-കൺഗ്രാചുേലഷൻസ്” എെന്നാരു കുറിപ്പു�
െമാപ്പമുണ്ടു്.

എന്നാൽ മിക്കവാറും കഥാകാരന്മാെരേപ്പാെല
തകഴിയും ആദ്യം പദ്യത്തിലാണു് തുടങ്ങിയതു്. രാ�
മായണ ഭാഗവതാദികളുേടയും കഥകളി തുള്ളലുകളു�
േടയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഒരാൾ അങ്ങെന
തുടങ്ങുക സ്വാഭാവികം. േപാരാഞ്ഞു് അന്നു് ഗദ്യകൃ�
തികൾ തീെര കുറവായിരുന്നുതാനും. തകഴിയിൽ
പഠിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന അേദ്ദഹം ധാരാളം വായിച്ചു
തുടങ്ങിയിരുന്നു. അയൽപക്കത്തു താമസിച്ചിരുന്ന
തകഴി ഇ.ആർ. പിള്ള എന്ന കവിയുെട പുസ്തക�
േശഖരമായിരുന്നു അന്നു് കൂട്ടു്, കരുവാറ്റയിൽ പഠി�
ക്കുേമ്പാൾ ഇന്ന പുസ്തകം വായിക്കണെമന്നു് ൈക�
നിക്കര സാർ പറയുമായിരുന്നു. ൈകനിക്കരയുെട
ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാ ക്ലാസുകെളപ്പറ്റിയുെമാെക്ക തക�
ഴി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

സ്കൂൾ പഠനേശഷം കുെറ നാൾ കൃഷിയുമായി വീ�
ട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കാലത്തു് ധാരാളം എഴുതി. കു�
െറെയാെക്ക അച്ചടിച്ചു വരികയും െചയ്തു. “പഴയ
ചരിത്രമുള്ള ഈ നാടിെന്റ ജീവിതമാണു് ഞാൻ
എഴുതിയെതല്ലാം. ഇവിെട താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യ�
രുെട കഥകൾ, അവരുെട ദുഃഖവും ആനന്ദവും സം�
തൃപ്തിയും േക്ലശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുെമല്ലാം ഞാൻ എഴു�
തി. എനിക്കു് അവയല്ലാെത ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ�
യിരുന്നു. ഇവിടുെത്ത മനുഷ്യരുെട െകാച്ചു െകാച്ചു
ദുഃഖങ്ങൾ, ഹൃദയം തുറന്നുള്ള െപാട്ടിച്ചിരികൾ ഇവ�
െയക്കുറിെച്ചല്ലാം അന്നു ഞാൻ എഴുതി. അവരുെട
ജീവിതവും െകാച്ചായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഞാൻ വ്യ�
ക്തമായി ഓർക്കുന്നു.” ഓർമ്മയുെട തീരങ്ങളിൽ
തകഴി എഴുതി.

തിരുവനന്തപുരത്തു് തകഴി എത്തിെപ്പടുന്നതു് 1931-
ലാണു്. പ്ലീഡർഷിപ്പിനു് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഉേദ്ദ�
ശം. േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അന്നു് തിരുവനന്ത�
പുരത്തുണ്ടു്. ചില കഥകെളാെക്ക പ്രേബാധകനിലും
മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക വഴി േകസരിയുമായി തക�
ഴിക്കു് െചറിയ അടുപ്പമുണ്ടു്. േകസരി സദസ്സു് ഏറ്റ�
വും സജീവമായിരുന്ന കാലവുമായിരുന്നു അതു്. തി�
രുവിതാംകൂറിെന്റ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിെല പ്രമുഖെര�
ല്ലാം േകസരിെയ കാണാെനത്താറുണ്ടു്. അവരിൽ
പലരുമായി തകഴി പരിചയത്തിലായി. അങ്ങെന
അൽപം രാഷ്ട്രീയവും പരിചയിച്ചു തുടങ്ങി.

േകസരിയാണു് തകഴിക്കു് പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യ�
ത്തിെന്റ ഭൂമികകൾ പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കുന്ന�
തു്. േമാപ്പസാങ്ങും െചേക്കാവും േസാളയും മാത്രമ�
ല്ല മാർക്സിേനയും േഫ്രായിഡിേനയുെമാെക്ക േകസ�
രി തകഴിക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി. അേതാെട സാഹി�
ത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള തകഴിയുെട കാഴ്ചപ്പാടിലും മാറ്റം
വന്നു. സാഹിത്യത്തിനു് എെന്താേക്കേയാ െചയ്യാനു�
െണ്ടന്ന േതാന്നലിൽകൂടി തകഴിെയന്ന എഴുത്തുകാ�
രൻ രൂപം െകാണ്ടു. കുഞ്ഞാണ്ടമ്മാവെന്റ സ്മരണ
തിരശ്ശീലയ്ക്കു പിന്നിൽ അവ്യക്തമായി.

അക്കാലെത്ത രചനകളിൽ പ്രസിദ്ധി േനടിയവ—
ത്യാഗത്തിെന്റ പ്രതിഫലം, പരാമർശങ്ങൾ തുടങ്ങി�
യവ—ഇന്നു വായിക്കുേമ്പാൾ ഒരു പ്രേത്യകതയും
ആർക്കും േതാന്നിെയന്നു് വരില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല
പലതും വായിച്ചു മുഴുപ്പിക്കുക തെന്ന പ്രയാസമാണു്.
അതിലുെമാെക്ക ഒറ്റെപ്പട്ടു നിൽക്കുന്ന കഥകളുണ്ടു്—
െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ, പട്ടാളക്കാരൻ, കൃഷിക്കാരൻ
തുടങ്ങിയവ. ഇതിെലാെക്ക കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലം
തകഴിക്കു് നല്ല പരിചയമുള്ള കുട്ടനാടാണു്.

െവള്ളെപ്പാക്കം രേണ്ടാ മൂേന്നാ മണിക്കൂർ െകാ�
ണ്ടു് തിരുവനന്തപുരത്തു വച്ചു് എഴുതിയതാെണന്നു്
തകഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കുട്ടനാട്ടുകാെര സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം െവറുെമാരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണു്
െവള്ളെപ്പാക്കം. വളെര സാധാരണം തെന്നയാ�
െണന്ന മട്ടിലാണു് ഈ കഥയും. തെന്റ േട്രഡ് മാർ�
ക്കായ െകാച്ചുെകാച്ചു വാചകങ്ങളിൽ തകഴി ഒരു
െവള്ളെപ്പാക്കം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒരു യജമാനനും
പട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ വർണ്ണനയ്ക്കിടയിൽ
ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടു്. യജമാനേനാടുള്ള ഭക്തിയും
അവസാനം വെര അയാളുെട വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷി�
ക്കാൻ പട്ടി കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുെമാ�
െക്ക കഥയിലുണ്ടു്. െവള്ളമിറങ്ങിയേപ്പാൾ ചത്തു
കിടക്കുന്ന പട്ടിെയ യജമാനൻ കെണ്ടത്തുന്നിട�
ത്തു് തകഴി കഥ നിർത്തുന്നു. കണ്ണാണു് തകഴിയുെട
ഏറ്റവും െസൻസിറ്റീവ് ആയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിെലാന്നു്
എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒറ്റക്കഥ മതി. ഒേന്നാ
രേണ്ടാ മണിക്കൂറിെലഴുതിയ ഇക്കഥ കുഞ്ഞുനാൾ
മുതൽ തകഴി കണ്ട എത്രേയാ െവള്ളെപ്പാക്കങ്ങളു�
െട സംക്ഷിപ്തരൂപമാണു്. എഴുതി വന്നേപ്പാൾ അതു്
േമലാളെന കണ്ണടച്ചു േസ്നഹിക്കുന്ന അടിയാളെരക്കു�
റിച്ചുള്ള കഥ കൂടിയായി മാറി. െവള്ളെപ്പാക്കത്തി�
െല പട്ടിയിൽ നിന്നും കുേറ െകാല്ലങ്ങൾക്കു േശഷ�
െമഴുതിയ രണ്ടിടങ്ങഴിയിെല േകാരനിേലക്കുള്ളതു്
ഒരു സ്വാഭാവിക വളർച്ച മാത്രമല്ല എന്നു് ആേലാചി�
ക്കാവുന്നതാണു്.

മലയാളത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട എഴുത്തുകാരിെലാ�
രാൾ എന്ന നിലയിേലക്കുള്ള തകഴിയുെട വളർച്ച
വളെര എളുപ്പത്തിലായിരുന്നു. സി.വി.-യുേടയും
ചന്തു േമേനാേന്റയും കാലത്തിനുേശഷം സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നിെല്ലന്ന കാലമാ�
യിരുന്നു അതു്. ഒപ്പം എഴുതാൻ ധാരാളം നാട്ടിൽ
സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന—സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും
ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹവും പിെന്ന കർഷകെത്താ�
ഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവുെമാെക്ക. അങ്ങെന ബഷീറും
േകശവേദവും െപാൻകുന്നം വർക്കിയുെമാെക്ക
ഇെതാെക്ക ഉൾെക്കാണ്ടു് അവെയാെക്ക അറിയു�
ന്ന സമൂഹം വലിെയാരു സ്ഥാനത്തു് വരികയും െച�
യ്തു; ബഷീർ അേന്ന നർമ്മത്തിെന്റ ഛായ കലർന്ന
തെന്റ സൂഫി വഴി കെണ്ടത്തിയിരുന്നുെവങ്കിലും.

േതാട്ടിയുെട മകനും രണ്ടിടങ്ങഴിയും തകഴിെയഴുതു�
ന്നതു് അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിലാണു്. ആദ്യേത്ത�
തു് ആലപ്പുഴയിെല േതാട്ടികളുെട കഥ പറയുന്നു.
രണ്ടാമേത്തതു് തകഴിയുെട സ്വന്തം സ്ഥലെത്ത—
കുട്ടനാട്ടിെല പുഞ്ചപ്പാടം കർഷകെത്താഴിലാളി�
കളുെട കഥ പറയുന്നു. രണ്ടിലും സാമൂഹിക മാറ്റ�
ത്തിെന്റ ആവശ്യകതെയാെക്ക ഊന്നിപ്പറയുന്നു�
ണ്ടു്. “അന്നു് കഥകെളഴുതി സമൂഹെത്ത മാറ്റാെമ�
െന്നാെക്ക ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു” തകഴി പറയുന്നു.
മാറ്റിെയന്നു തെന്ന വിശ്വസിക്കുവാൻ ധാരാളമുണ്ടു�
താനും. ഒരുപേക്ഷ, അങ്ങെനേയ ആ ഘട്ടത്തിൽ
എഴുതുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളു.

ഏതായാലും കൃതികളുെട വ്യാപ്തി വളെര പരിമിതമാ�
ക്കിയിേല്ല ഈ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിലുള്ള ഊന്നൽ
എന്നാേലാചിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു പേക്ഷ, ആ
ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാെക്കേയ തകഴിക്കു് എഴു�
താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളു എന്നുമാവാം. “ആേളാ�
ഹരി േകസിൽെപ്പട്ടു തകർന്ന ഒരിടത്തരം നായർ
കുടുംബത്തിെല അനന്തിരവനായ എനിക്കു് അനുഭ�
വങ്ങളിൽ കൂടി സ്വാഭാവികമായി അവ്യക്തമിെല്ലങ്കി�
ലും ദൃഢതരമായ ഒെരതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു.” എകാ�
ന്തപഥികെനന്ന കഥാസമാഹാരത്തിെനഴുതിയ
‘എെന്റ കഥെയഴുത്തിെന്റ ബാല്യം’ എന്ന മുഖവുര�
യിൽ തകഴി പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ എതിർപ്പിനു് തിരു�
വനന്തപുരത്തു നിന്നു കിട്ടിയ മാർക്സിസ്റ്റ് പരിചയവും
രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു ദിശാേബാധം നൽകി�
യിട്ടുണ്ടാവണം. അതിെന്റ ഫലമാണു് േതാട്ടിയുെട
മകനും രണ്ടിടങ്ങഴിയുെമാെക്ക. ഇന്നു് കലാപര�
മായ ഗുണങ്ങൾ അവയിൽ തിരയുന്നവർക്കുേപാലും
ഒരു കാര്യം സമ്മതിേക്കണ്ടി വരും. ഇതിൽ പറ�
യുന്ന മനുഷ്യെരപ്പറ്റി ആദ്യമായാണു് ആെരങ്കിലും
കഥകെളഴുതുന്നതു് എന്നെതാന്നു്, പിെന്നാന്നു് മുപ്പ�
തുകളിലും മറ്റും വർഗ്ഗവ്യത്യാസമനുസരിച്ചു് ഭാഷയ്ക്കു്
വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു്, ഈ മനുഷ്യെരാ�
െക്ക എങ്ങെനയാണു് സംസാരിച്ചിരുന്നതു് ജീവി�
ച്ചിരുന്നതു് എെന്നാെക്ക അറിയാൻ സാധിക്കുക
ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂെട തെന്നയാണു്. തകഴിെയന്ന
എഴുത്തുകാരെന നരവംശശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ണിൽ
കൂടിയും കാേണണ്ടതുെണ്ടന്നു് ചുരുക്കം.

േനരേത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു കയെറഴുതാൻ തകഴി
പതിേനഴു െകാല്ലങ്ങെളടുത്തുെവന്നു്. ഇക്കാലത്തി�
നിടയ്ക്കു് തെന്നയാണു് െചമ്മീനും ഏണിപ്പടികളും
എഴുതിയതു്. ഇടയിൽ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചക�
ളും രണ്ടിടങ്ങഴിയും എഴുതിയ തകഴിയിൽ നിന്നും
ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം അകന്നു െകാണ്ടിരി�
ക്കുകയായിരുന്നു. പഴയ പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ�
രൻ തീെര ഇല്ലാതായി. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതു് എഴു�
തുന്നതിൽ നിന്നും നിശ്ചയമില്ലാത്ത അേന്വഷണ�
ങ്ങളുെട വഴി അേദ്ദഹം േതടി, ഭാവനയുെട അംശം
കൂടി. ഇതു് െചമ്മീനിൽ െതളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു. കയ�
റിൽ അതു് പുതിയ തലങ്ങളിെലത്തി. ആധാര കട�
ലാസും ഓലയുെമാെക്ക ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളായി
മാറി. “ആ േരഖകൾ ഒരു പുതിയ േലാകം തെന്ന തു�
റന്നു കാണിച്ചു. അന്നെത്തക്കാലത്തു് ഒരു പുതിയ
ജീവിതം നാമ്പിടുന്നതായി എനിക്കു േതാന്നി. ഭൂമി
പതിച്ചു െകാടുക്കുക, അവകാശത്തർക്കങ്ങൾ തീ�
രുമാനിക്കുക, കരം നിശ്ചയിക്കുക. അതിരുകൾ
നിർണ്ണയിക്കുക—എല്ലാം പരിവർത്തനത്തിെന്റ
ലക്ഷണങ്ങളായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ
പഴയ വീടുകേളയും പഴയ മനുഷ്യേരയും മനസ്സിൽ
കണ്ടു. േവഷവിധാനവും അതിനു വന്ന മാറ്റങ്ങളും
എെന്റ ഭാവനയനുസരിച്ചു് രൂപെപ്പട്ടു. പത്തു നൂ�
റ്റമ്പതിരുന്നൂറു് െകാല്ലം മുമ്പുള്ള ജീവിതം എെന്റ
സങ്കൽപമനുസരിച്ചു് എങ്ങെനയായിരുന്നുെവന്നു്
നിജെപ്പട്ടു…” അക്കാലെത്തപ്പറ്റി തകഴി എഴുതുന്നു.
ഇെതാെക്കയങ്ങു് എഴുതി വന്നേപ്പാൾ പറച്ചിലിെന്റ
രീതിെയാെക്കയങ്ങു മാറി.

കയറിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആരും കഥ പറയുന്നില്ല.
കയറിൽ ആദ്യം കാണുന്ന കഥാപാത്രമായ േകാടാ�
ന്ത്രയാശാൻ മുതൽ ആരും നേരറ്റർമാരല്ല. വായിച്ചു
തീരുേമ്പാൾ േതാന്നുക മറ്റാേരാ പറയുന്ന ഒരു കഥ�
യിെലേപ്പാേഴാ തലെപാക്കിെയാന്നു േനാക്കി മുരട�
നക്കി എന്നാപ്പിെന്ന ഞാനുെമാരു കഥ പറയാെമ�
ന്ന മട്ടിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു േപായവർ മാത്രമാണി�
വെരല്ലാം. ഒടുവിലെത്ത അധ്യായത്തിൽ മാറ്റമുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നു. കൃഷ്ണനും കുഞ്ഞുകുട്ടനുെമാെക്ക നേര�
റ്റർമാരായി മാറുന്നുേണ്ടാ? കയറിെല കഥാകാരെന്റ
ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാവാം.

വളെര പ്രേത്യകതയുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ടു്. കുട്ടി�
ക്കാലത്തു് സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും തിരുവനന്തപുരത്തു്
പഠിക്കുേമ്പാൾ ഉത്തരവാദിത്ത പ്രേക്ഷാഭവുെമാ�
െക്ക തകഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പിെന്ന കർഷകെത്താഴി�
ലാളികളുെട സംഘടനകൾ വളരുന്നതും രണ്ടിടങ്ങ�
ഴി മുതൽ കയർ വെരയുള്ള തകഴിെയ ഒരു പേക്ഷ,
സ്വാധീനിച്ചതു് കുട്ടനാട്ടിെല കാർഷിക ബന്ധങ്ങളി�
ലുള്ള മാറ്റമാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. കർഷകനും കർ�
ഷകെത്താഴിലാളിയും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�
ങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം, ഇതു് േകരളത്തിലുടനീളം സം�
ഭവിച്ച ഒരു മാറ്റമാണു്. പേക്ഷ, കുട്ടനാട്ടിേലതിനു്
ചില പ്രേത്യകതകളുണ്ടു്. കാരണം പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളി�
െല കൃഷിെയ രക്ഷിക്കുന്നതു് കർഷകനും ഭൂമിയും
തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിെന്റ വരമ്പാണു് രണ്ടിട�
ങ്ങഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. “പുഞ്ചക്കണ്ടത്തിെല േമല
നൂലുേപാലുള്ള മരമ്പാ ലക്ഷിക്കുെന്ന സത്യത്തിേമ്മ�
ലാ നിക്കുെന്ന. ചുേത്താം മൃത്തീമിേല്ലൽ മടമീഴുേകാ,
പുഴമിഴുേകാ ഒെക്കയാ” കൃഷി അങ്ങെനയിവിെട
ഒരു പവിത്ര കർമ്മമായിരുന്നു. ലാേഭച്ഛ കൂടാെതയു�
ള്ള പ്രവൃത്തി ഈ രീതിക്കായിരുന്നു മാറ്റം സംഭവി�
ച്ചതു്.

കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചകളിലും കായൽ നിലങ്ങളിലുെമാ�
െക്ക െവള്ളം വറ്റിക്കുന്ന എഞ്ചിനും മറ്റും എത്തുന്നതു്
തകഴിയുെട കുട്ടിക്കാലത്താണു്. ഓേരാ െകായ്ത്തിനും
േശഷം പുറേവലി ശരിയാക്കി മടയുറപ്പിച്ചു് െവള്ളം
േതകിക്കളഞ്ഞു് കൃഷി െചയ്യുന്ന രീതിക്കു് മാറ്റം വന്നു.
സ്ഥിരമായ കരിങ്കൽ ബണ്ടുകൾ വരമ്പുകൾക്കു് പക�
രെമത്തി. െവള്ളെപ്പാക്കത്തിെലത്തുന്ന എക്കലും
ഉപ്പുെവള്ളം കയറ്റി കഴുകലുെമാെക്കയായിരുന്നു
ഒരിക്കൽ രാസവളങ്ങൾക്കു് പകരം നിന്നിരുന്ന�
തു്. ഉണ്ണാനുള്ളതു് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രീതിക്കു മാറ്റം
വന്നു. െനല്ലു് വിൽക്കാനുള്ളതാെണന്നു് കർഷകനു്
േതാന്നിത്തുടങ്ങി. ഇതാകെട്ട കർഷകനും െതാഴി�
ലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധേത്തയും ബാധിച്ചു. ഈ
മാറ്റങ്ങൾക്കു് സമാന്തരമായി കർഷകെത്താഴിലാ�
ളികളുെട ഇടയിൽ സംഘടനാേബാധവും വളർന്നു.
അങ്ങെന കുട്ടനാടൻ കൃഷി ശരിക്കുെമാരു വ്യവസാ�
യമായി. മുതലാളിയും െതാഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള
ഒരു സമവാക്യത്തിൽ കൃഷിഭൂമിയുെട പവിത്രതയ്ക്കും
മറ്റും വലിയ സ്ഥാനെമാന്നുമുണ്ടായില്ലേല്ലാ. കുട്ടനാ�
ടൻ കൃഷിയുെട നല്ലകാലം അെല്ലങ്കിൽ നല്ലകാല�
െമന്നു് പഴയ രീതിയിലുള്ള കർഷകെരങ്കിലും വിശ്വ�
സിക്കുന്ന നല്ലകാലത്തിെന്റ അവസാനമായിരുന്നു
അതു്. കുട്ടനാടിനു സംഭവിച്ച ഈ മാറ്റമാണു് തകഴി�
ക്കും സംഭവിച്ചതു്. രണ്ടിടങ്ങഴിയിൽ നിന്നും കയറി�
േലക്കുള്ള മാറ്റം.

രണ്ടിടങ്ങഴി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതു് 1948-ലാണു്.
തകഴിക്കന്നു് മുപ്പത്താറു വയേസ്സയുള്ളു. കുട്ടനാട്ടിൽ
െതാഴിലാളി സംഘടനകൾ ശക്തിെപ്പട്ടു വരുന്ന
കാലം. ഇങ്ക്വിലാബ് വിളികൾ കുട്ടനാടൻ കാറ്റു് പു�
ഞ്ചപ്പാടങ്ങൾ േതാറും െകാണ്ടുനടന്നിരുന്ന കാലം.
പലയിടത്തും സമരങ്ങൾ അരേങ്ങറിയിരുന്നു. പല�
തിേനാടും അനുഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്ത�
ലത്തിലാണു് രണ്ടിടങ്ങഴി എഴുതുന്നതു്.

അതു് കുട്ടനാട്ടിെല പുലയനും പറയനും േവണ്ടിത്ത�
െന്നയാണു് എഴുതിയതു്. തകഴിയുെട അച്ഛെന്റ
തലപ്പുലയനായിരുന്ന മടിയത്തറ കുേഞ്ഞപ്പനാ�
ണു് സമർപ്പണം തെന്ന. “രണ്ടിടങ്ങഴി എഴുതുന്നതി�
നു് മുമ്പു് കുട്ടനാട്ടിെല പതം (െകായ്ത്തിെന്റ േവതനം)
പത്തിെനാന്നായിരുന്നു. ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ
തീർപ്പുണ്ടു്. െകായ്ത്താളിനു് ഒരു കറ്റെകട്ടി കൃഷിക്കാ�
രെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവയ്ക്കും. അയാൾ വാരിെയടു�
ത്തിട്ടു് തീർപ്പു് െകാടുക്കും… എട്ടിെനാന്നു പതെമന്നും
പതത്തിെന്റ നാലിെലാന്നു് തീർെപ്പന്നുമുള്ള വ്യവ�
സ്ഥയ്ക്കു േവണ്ടി കർഷകെത്താഴിലാളികൾ യൂണി�
യൻ മുേഖനയും അല്ലാെതയും മുറവിളി കൂട്ടിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്ന അവസരമായിരുന്നു. അതു് കൃഷിക്കാർ
ഗൗനിച്ചില്ല. രണ്ടിടങ്ങഴിയിൽ േകാരനടക്കമുള്ള�
വരുെട മുദ്രാവാക്യം എട്ടിെനാന്നു പതം എന്നതാ�
യിരുന്നു. അന്നെത്ത കർഷകെത്താഴിലാളിയുെട
ആ മുദ്രാവാക്യം രണ്ടിടങ്ങഴിയിലാണു് ഉറച്ചു േകട്ട�
തു്.” ഓർമ്മയുെട തീരങ്ങളിൽ തകഴി എഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്. ഏതായാലും പുസ്തകം ചൂടപ്പം േപാെല വിറ്റു.
പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട സ്വീകരണം തണു�
പ്പനായിരുന്നുെവന്നും തകഴി ഓർക്കുന്നു.

ആേലാചിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിെയാന്നുമായിരുന്നി�
ല്ല രണ്ടിടങ്ങഴിയുെട രചന. പൂൈക്കതയാറ്റിൽ കൂ�
ടി (പമ്പയുെട ഒരു ൈകവഴി) കുഞ്ഞായ മകളുെമാ�
ത്തു് ഒരു രാത്രി െകാച്ചുവള്ളേത്തൽ േപാകേവ കാ�
റ്റെത്താഴുകിെയത്തിയ ആദ്യ വാചകെത്തപ്പറ്റി തക�
ഴി തെന്ന എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. വള്ളമൂന്നിയിരുന്ന േഗാ�
പാലെന്റ സ്വന്തം കഥ തെന്നയായിരുന്നു ആ വാ�
ചകത്തിെലാതുങ്ങിയിരുന്നതു്. “അന്നു് െവട്ടിൻത�
റയിൽ ഒരു കൂട്ടർ െപണ്ണുകാണാൻ വന്നു” എെന്ന�
ഴുതിത്തുടങ്ങി. ‘ഇപ്പഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടു് അരിപ്രെത്ത
െതേക്കമുറിയിൽ ഹരിെക്കയ്നു് വിളക്കു കത്തിച്ചു െവ�
ച്ചു് വാതിൽപടിയിൽ െവച്ചാണു് അതു് എഴുതിയതു്.
െപൻസിൽ െകാണ്ടാണു് എഴുതിയതു്” തകഴി പറ�
യുന്നു. രണ്ടിടങ്ങഴിയുെട പ്രസിദ്ധീകരണം മലയാള�
ത്തിെല ഒരു സംഭവമായിരുന്നു.

പേക്ഷ, ശക്തിെപ്പട്ട കാർഷിക സംഘടനകളും
അതു വരുത്തിയ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയിെല സ്വാ�
ധീനങ്ങളുെമാെക്ക തകഴിേയയും മാറ്റി. കുട്ടനാടൻ
കൃഷി തകർന്നു തുടങ്ങിെയന്ന േബാധം അേദ്ദഹ�
ത്തിൽ ശക്തമായി. രണ്ടിടങ്ങഴിയിെല രാഷ്ട്രീയ�
െത്ത പറ്റിയും അേദ്ദഹം സംശയാലുവായി. കയ�
റിൽ ആ സംശയം പൂർത്തിയാവുന്നു. ഇവിെട അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് തീർച്ചയുണ്ടു് സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങെളാെക്ക
കുട്ടനാട്ടിെല മനുഷ്യർക്കു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽേപാലും
ഗുണം െചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, അതു് കുട്ടനാടൻ
കൃഷിെയ തകർത്തു. ഈ തീർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള
ഒരു തിരിഞ്ഞുേനാട്ടം മണ്ണും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധെത്ത കുറിച്ചാേലാചിക്കാൻ അേദ്ദഹെത്ത
േപ്രരിപ്പിച്ചതു്. എന്നു മുതലാണു് മനുഷ്യൻ ഭൂമിെയ
േസ്നഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. ആേവാ ചരിത്രം ആ
കാലം പറയുന്നില്ല. വന്യമൃഗങ്ങെള േവട്ടയാടി നട�
ന്ന കാലത്തു് ഭൂമിെയ േസ്നഹിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. കാ�
ട്ടുധാന്യം ആദ്യമായി പറിച്ചു തിന്ന സ്വാദറിഞ്ഞ
മനുഷ്യൻ ഭൂമിെയ േസ്നഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാവാം.
പിെന്ന ധാന്യം കൃഷി െചയ്ത്േപ്പാൾ തീർച്ചയായും
അവൻ ഭൂമിെയ േസ്നഹിച്ചിരിക്കണം… മനുഷ്യെന്റ
തെന്ന ഭൂമിേയാടുള്ള ആർത്തിയുേടയും ദാഹത്തി�
െന്റയും ചരിത്രമാണു്. സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതു്
ഭൂമിേയാടുള്ള ദാഹം െകാണ്ടാണു്. സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
തകർന്നതും മെറ്റാന്നും െകാണ്ടല്ല. മനുഷ്യെന്റ പരി�
ണാമങ്ങൾക്കു് അടിസ്ഥാനവും ഭൂമിേയാടുള്ള ദാഹ�
മാണു്. മനുഷ്യൻ നശിക്കുെന്നങ്കിൽ അതിനും കാ�
രണം മെറ്റാന്നായിരിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യൻ ഭൂമിക്കു�
േവണ്ടി എന്തിനാ ദാഹം എന്തിനാണു് േസ്നഹം ഭൂമി�
െയ പാട്ടിനു വിടുക. ഭൂമി വിളയുന്നതു് എല്ലാവർക്കും
ആെണന്നു വയ്ക്കുക… അങ്ങെന തകഴി കയറിൽ
ആേലാചിച്ചു േപാവുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ രണ്ടിടങ്ങ�
ഴിയിെല തകഴിയിൽ നിന്നു് കയറിെല തകഴിയിേല�
ക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു കാരണം കുട്ടനാടൻ കാർഷിക
വ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണു്.

രണ്ടിടങ്ങഴിയിെല തീർച്ചയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം
നിറഞ്ഞ െവളുത്തയുെട ‘കൃഷിഭൂമി കർഷകർക്കു് ’
എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ നിന്നു് തകഴി തുഴെഞ്ഞ�
ത്തുന്നതു് പരുത്തിക്കാട്ടു െകാച്ചൗതയുെട ‘ഈ കാ�
ണായ മനുഷ്യെനല്ലാം തിന്നേണ്ട’എന്ന വിഹ്വല
സേന്ദഹത്തിേലക്കാണു്, മുപ്പതുകാരെന്റ തേന്റട�
ത്തിൽ നിന്നും അറുപതുകാരെന്റ തീർച്ചയില്ലായ്മ�
യിേലക്കുള്ള മാറ്റമായിരുന്നിരിക്കാം. കാര്യങ്ങൾ
കണിശമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ശരാശരി എഴു�
ത്തുകാരനിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിെന്റ തീർച്ചയില്ലാ�
യ്മയും അമ്പരപ്പുകളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ
എഴുത്തുകാരനിേലക്കുള്ള വളർച്ചെയന്നും പറയാം.
ഈ തകഴി സി.വി.-യുെട സാക്ഷാൽ അനന്തിര�
വൻ തെന്നയാണു്. ഭാഷയിലും ഭാവനയിലും വ്യത്യാ�
സങ്ങളുണ്ടു്. ‘സി.വി.-യുെട ഗദ്യൈശലി കൂട്ടുകുടുംബ�
ങ്ങളുെട കഥ പറയാൻ േയാജിച്ചതു് തറവാടുകളുെട
ക്ഷയത്തിനു് േശഷം ഒറ്റയ്ക്കായ കുടുംബങ്ങളുെട കഥ�
യ്ക്കു് തകഴിയുെട ആേളാഹരി മലയാളം മതി’ അയ്യപ്പ�
പ്പണിക്കർ പറയുന്നു.

സി.വി.-െയേപ്പാെല തകഴി ഐതിഹാസിക മാന�
ങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ചില്ലായിരിക്കാം.
ഒരു ചിത്രകാരെനേയാ ഉഗ്ര ഹരിപഞ്ചാനെനേയാ
സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു മധ്യവർഗ്ഗ ഇടത്തരം കൃഷിക്കാര�
നായ ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലായിരിക്കാം.
പിെന്ന തകഴിെയന്ന ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി
നിർേത്തണ്ടി വന്നതുെകാണ്ടാവാം കയറിൽ അമാ�
നുഷരില്ലാത്തതു്. അെല്ലങ്കിൽ മണ്ണിൽ ബലി നൽ�
കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനു് ആ
മണ്ണിെന അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യെര സൃ�
ഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലായിരിക്കാം.

കയറിെല അദൃശ്യെമങ്കിലും എല്ലാറ്റിെനയും കവി�
ഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഭൂമിയാണേല്ലാ. െകാ�
ച്ചൗതയുെട േചാദ്യം േപാലും—“ഈ കാണായ മനു�
ഷ്യെനല്ലാം തിന്നേണ്ട”—വരുന്നതു് ഭൂഗർഭത്തിൽ
നിന്നാണേല്ലാ.

തകഴിക്കിേപ്പാൾ വയസ്സു് എൺപത്തിനാലു കഴി�
ഞ്ഞു. കൃഷി പേണ്ട നിർത്തി. എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ�
ണു്. നടക്കുന്നതു തെന്ന വടി കുത്തിപ്പിടിച്ചു മാത്രേമ
സാധിക്കുകയുള്ളു. “വിവാഹത്തിനു േശഷവും രണ്ടു
േപർക്കു് േപ്രമിക്കാൻ കഴിയുെമന്നതിനു് ഉദാഹര�
ണമായി കാത്തെയന്ന െനടുമുടി െചമ്പകേശ്ശരി ചിറ�
യിൽ കമലാക്ഷിയമ്മേയാെടാപ്പം ശങ്കരമംഗലത്തു്
കഴിയുന്നു. മനസ്സിലിേപ്പാഴും എഴുതുന്നുണ്ടു് “സിന്ധു�
നദീതട നാഗരികതെയ പറ്റിെയാെക്ക എഴുതണം.
ഒെക്ക എെന്റ മനസ്സിലുണ്ടു്. എഴുതാൻ ൈക വഴങ്ങു�
ന്നില്ല. പറെഞ്ഞഴുതിെയാപ്പിച്ചിെട്ടാന്നും ശരിയാവു�
ന്നില്ല” അേദ്ദഹം പറയുന്നു. ശിവെന്റ കഥയാെണ�
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിനറിയാം. എഴുതി വരുേമ്പാൾ കയ�
റിേനക്കാൾ വലുതാേയക്കുെമന്നും. പിെന്ന സന്ധ്യ�
ക്കു് അമ്പലപ്രദക്ഷിണം നടത്തുേമ്പാൾ അടുെത്താ�
രില്ലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു ആത്മീയാനുഭവത്തി�
െന്റ അംശം കലർന്ന ഒരു കഥാവസ്തു മനസ്സിൽ കട�
െന്നത്താറുണ്ടെത്ര. അതും അേദ്ദഹം എഴുതുമായിരി�
ക്കും. എഴുതാെത വഴിയില്ല.

കാരണം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയും മാേറണ്ടി വരു�
ന്നു. തകഴി പേണ്ട മാറി. ശങ്കരമംഗലത്തു നിന്നും
അങ്ങു് ദൂെര പമ്പ വെര പരന്നുകിടന്നിരുന്ന പുഞ്ച�
പ്പാടെമാെക്ക തീെര ഇല്ലാതായി. പലതും െതങ്ങും�
പറമ്പായി. വീടുകളായി. തകഴിക്കും വയസ്സായി.
ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണപിള്ള സാ�
റുെമാത്തു് ഈ മാറ്റെമാെക്ക കണ്ടു് തകഴി പതുെക്ക
നടക്കാറുണ്ടു്. േതാടായിരുന്ന സ്ഥലെത്ത േറാഡിൽ
കൂടി െറയിൽപാത കടന്നു് കാറ്റത്തിളകുന്ന തലപ്പു�
കളുെട രംരം ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചു് പതുെക്ക. അേപ്പാൾ
പണ്ടു് കയറിൽ എഴുതിയതുേപാെല േകാടാന്ത്രയാ�
ശാനും ചീരട്ടൈക്കമളുെമാെക്ക ഭൂമിയിെലത്തുന്നു�
ണ്ടാവണം. ശീലാന്തിപ്പിള്ളീെല ആശാനും കുഞ്ചുനാ�
യരുെമാെക്ക ഒപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടാവണം. അേദ്ദഹമ�
റിയുന്നുേണ്ടാ ആേവാ.

(ഈ േലഖനം ഇന്ത്യ ടുേഡ മലയാളം വാർഷികപ്പതിപ്പിൽ
(ഡിസംബർ 21, 1996–ജനുവരി 5, 1997) വന്നതാണു്.)

െസ്കച്ചുകൾ: ഇ.പി.ഉണ്ണി
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അമൃത് ലാൽ
പത്രപ്രവർത്തകനും പ്രബന്ധകാരനും.
കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി
പത്രപ്രവർത്തന േമഖലയിൽ സജീവമാ�
ണു്. ഇന്ത്യ ടുേഡ, ൈടംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ,
ഇന്ത്യൻ എക്സ്  പ്രസ്സ് തുടങ്ങിയ പത്രസ്ഥാ�

പനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിെല പല നഗരങ്ങളിലും (ഡൽഹി,
പൂെന, െചൈന്ന) േജാലി െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ
എക്സ്  പ്ര  സ്സ് ദൽഹി ഓഫീസിൽ സീനിയർ അേസാസി�
േയറ്റ് എഡിറ്ററാണു്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴു�
തുന്നു. മലയാളത്തിൽ “റിപ്പബ്ലിക്ക് 2021” എന്ന േപരിൽ
അമൃത് ലാലിെന്റ േലഖനങ്ങളുെട സമാഹാരം “പാഠേഭ�
ദം” പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ ഡൽഹിയിൽ താമ�
സിക്കുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

