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 നിരൂപകെന്റ േകാണകം

േകാണകം ഒെരാറ്റ വാക്കല്ല. അേനകം ശബ്ദാർ�
ത്ഥങ്ങളുെട സമുച്ചയമാണു്. േകാണക നൂൽ ഇഴ�
പിരിക്കുന്നതു േപാെല േവർതിരിക്കാൻ േപായാൽ
അതിൽ നിന്നും വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും വരിവ�
രിയായി ഇറങ്ങി വരുന്നതു കാണാം. േകാേണാടു 
േകാണായും, ണകമായും, അകമായും, കം ആയും,
അം ആയും നൂേലാടു് നൂൽ അതിഴ പിരിയും.

ഒറ്റവാക്കെല്ലങ്കിലും േകാണകം ഒെരാറ്റത്തുണിത്തു�
ണ്ടാണു്. െകാളുേത്താ പിേന്നായില്ലാത്ത കുടുേക്കാ
െചയിേനായില്ലാത്ത ഒരു മുഴം തുണി.  കുേത്താ
േകാമേല്ലാ ഇല്ലാത്ത വാചകം േപാൽ അതങ്ങെന
നീണ്ടു കിടക്കും. ജാതി മതം വർഗ്ഗം രാഷ്ട്രീയം എന്നി�
വയ്ക്കനുസരിച്ചു് നിറം മാറിെയന്നിരിക്കും. ഉച്ചത്തിലു�
യർന്നു പാറുന്ന െകാടിയടയാളം േപാെല അതിൽ
ചിലേപ്പാൾ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പേട്ടക്കാം. ഹി�
റ്റ്ലറുെട കാലത്തു് അതു് സ്വസ്തിക ചിഹ്നമാവാം. ദരി�
ദ്ര നാരായണന്മാരുെട മൂന്നാം േലാകങ്ങളിൽ അതു്
മാതൃരാജ്യത്തിെന്റ ഭൂപടമാവാം.

വീരവാദം പറയുെമങ്കിലും ഒെറ്റാെയ്ക്കാരു നിലനിൽ�
പ്പില്ല ചങ്ങാതിക്കു്. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിരൂപക�
െന്റ സഹായം േതടുന്ന കവിെയേപ്പാലാണതു്. അര�
നൂലിെന്റ വിലയറിയുന്നതു് അേപ്പാഴാണു്. മുഷിഞ്ഞു്
നിറം മങ്ങിയ വൃത്ത സ്ഥൂലതയുെട ഇരുവശങ്ങയി�
ലായി ൈകകാലുകൾ ഞാത്തിയിട്ടു് തൂങ്ങിക്കിടക്ക�
ണം ചങ്ങാതിക്കു്. മെറ്റാന്നിൻ ധർമ്മേയാഗത്താൽ
അതു താനല്ലേയാ ഇതു് എന്ന മാതിരി. എന്നാെല�
ന്താ കാത്തുരക്ഷിച്ചിേല്ല നാണവും മാനവും ഒരുപാടു
കാലം. കാലി െചക്കേന്റയും നാടുവാഴുന്ന തമ്പുരാ�
െന്റയും.

പലേപ്പാഴും ആഢ്യത്വത്തിെന്റ അലങ്കാര ചിഹ്ന�
മായിട്ടുണ്ടതു്. അടിമത്തത്തിെന്റ െകാടിക്കൂറയും.
പട്ടുേകാണകത്തിനും കീറേക്കാണകത്തിനുമിടയി�
െല തീണ്ടാപ്പാടകലം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠി�
ക്കാനുള്ള വിഷയമായി. പിൽക്കാലത്തു് അടിവസ്ത്ര
വിപണിെയ സ്വന്തമാക്കിയ േകാർപ്പേററ്റ് ഭീമന്മാർ
േകാണകത്തിെന്റ േസാഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് േബാധ്യെപ്പ�
ട്ടവരാണു്. മുതലാളിത്തേത്താടുള്ള അസൂയ കലർ�
ന്ന കുശുമ്പാണു്, മുതലാളിത്തം കഴുത്തിൽ െകട്ടി തൂ�
ക്കിയ ‘ൈട’െയ കണ്ഠകൗപീനം എന്നു വിളിേപ്പരിട്ടു്
കളിയാക്കാൻ മൂന്നാം േലാകക്കാരിെല ബുദ്ധിജീവി�
കെള േപ്രരിപ്പിച്ചതു്.

േകാണകം െവറും മൂന്നക്ഷരമല്ല. ഭാഷാ പ്രേയാഗ�
ങ്ങളുെട തൂങ്ങിയാടുന്ന വാലാണു്. “ന്താ േകാണക�
ത്തിനു് തീപ്പിടിച്ചതു േപാെല”െയന്നു് ആശങ്കെപ്പ�
ടുന്നവനു് േകാണകത്തിനു് തീപ്പിടിേച്ചാടുന്നവെന്റ
ആ െപാള്ളൽ മനസിലാവണെമന്നില്ല. അണ്ഡക�
ടാഹം േവവുന്ന പാച്ചിലിൽ അെതാന്നു് പറിെച്ചറി�
യാൻ േപാലുമാവാത്ത മരണഭ്രമം തലക്കുപിടിച്ച
ആ അവസ്ഥ ഒരവസ്ഥ തെന്നയാേണ. െകാച്ചീല�
ഴിമുഖം തീപ്പിടിച്ച േനരത്തു് തെന്റ േകാണകവാലു�
െകാണ്ടു തല്ലി തീ െകടുത്തിയ ഒരു വിരുതെന്റ കഥ
എൻ.എൻ. കക്കാട് എന്ന കവി ഒരസംബന്ധ
കവിതയായി പാടിയിട്ടുണ്ടു്. “കഷ്ടകാലലു േകാണലു
പാമ്പലു െകാത്തലു” എന്നു് ചങ്ങായി െതലുങ്കുവൽ�
ക്കരിച്ച െചാല്ലിെന്റ തനിരൂപം കഷ്ടകാലത്തു് േകാ�
ണകം േപാലും പാമ്പായി െകാത്തും എന്നാണു്.
േകാണകത്തിനു് പ്രേത്യകിെച്ചാരു വാലിെല്ലങ്കിലും,
ചിലർക്കു പിന്നാെല തൂങ്ങി നടക്കുേന്നാർക്ക് േകാ�
ണകവാലൻ എെന്നാരു വിളിേപ്പരു വീണിട്ടുണ്ടു്.
ഭാര്യമാരുെട വാലും തൂങ്ങി നടക്കുന്ന കുഞ്ചിരാമൻ
മാർക്കും ഈ േപരു് േചരും.

ലിംഗനീതി, ലിംഗസമത്വം എെന്നാെക്ക ഉൈച്ച�
സ്തരം േഘാഷിക്കുന്ന കാലമാണിതു്. േകാണകം
ആണഹങ്കാരത്തിെന്റ ധാർഷ്ട്യങ്ങളുെട െകാടിക്കൂ�
റയാെണന്നും പുരുഷാധിപത്യമാണു് അതിൽ വി�
ജൃംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നെതന്നും ഏെതങ്കിലും അർബൻ
െഫമിനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൂടായ്കയില്ല. സത്യത്തിൽ
ഇതാണുങ്ങളുെട കുത്തകയെല്ലന്നും, േകാണക�
വാലൻ എന്ന പുല്ലിംഗം േപാെല േകാണകവാലി
എന്ന സ്ത്രീലിംഗവും ഭാഷാ നിഘണ്ടുവിൽ േവണ�
െമന്നു് സ്ത്രീവാദികൾ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൂടായ്കയില്ല.
‘േകാണകവും ഭിന്ന ൈലംഗികതയും’ എന്ന വിഷ�
യത്തിൽ ഗേവഷണം അനുവദിക്കണെമന്നു് യൂനി�
േവർസിറ്റികളിെല ഗേവഷണ വഴികാട്ടികേളാടു്
ഏെതങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി /നി അേപക്ഷിച്ചു കൂടായ്ക�
യുമില്ല.

നിരന്തരം അലക്കി ഉപേയാഗിച്ചിട്ടാേണാ എന്നറി�
യില്ല േകാണകം ചുരുങ്ങി േകാണമാവാറുണ്ടു്. വാ�
ക്കുകെള ചുരുക്കുന്നതു് സ്വതേവ വടക്കന്മാരുെട ഒരു
ശീലമാണു്. അവർ സുേലാചനെയ ‘സു’ ആക്കിക്ക�
ളയും. അധികം കളിച്ചാൽ നിെന്ന േകാണം െകട്ടി�
ക്കളയും എെന്നാരു ഭീഷണി പ്രേയാഗം വടക്കർക്കി�
ടയിലുണ്ടു്. എതിരാളിെയ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ഒരു പൂഴി�
ക്കടകനാണതു്. ഒരടിവസ്ത്രം േപാെല ചുരുട്ടിെക്കട്ടാ�
വുന്ന ബല ശൂന്യനായ ഒരുവനാണു് നീെയന്ന ധ്വനി
അതിൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നു. ധ്വനിയാണേല്ലാ സാ�
ഹിത്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം.

സത്യത്തിൽ േകാണകത്തിനു് േകാണില്ല. അെതാ�
രു ദീർഘചതുരമാണു്. നീട്ടി വിരിച്ചു് ഇസ്തിരിയിട്ടാൽ
േവണെമങ്കിൽ േകാൺ കെണ്ടത്താെമന്നു മാത്രം.
അകവും അങ്ങെന തെന്ന. “അകം പുറം മറിെച്ച�
ങ്ങെന േവേണലുമുപേയാഗിക്കാം േകാണകം”
എെന്നാരു വൃത്ത ലക്ഷണം ൈവയാകരണന്മാർ�
ക്കു് പുതുതായുണ്ടാക്കാം. േകാണകത്തിെല ‘കം’ൽ
ഒരു കവിതയുണ്ടു്. വാഴെക്കാലപാതകത്തിൽ അയ്യ�
പ്പപ്പണിക്കർ കെണ്ടത്തിയതുേപാെല േകാണക�
ത്തിലും നവകവികൾക്കു് കവിതകെണ്ടത്താം. േകാ�
ണകം, ണകം, കം, അം.

“അം” എന്നാൽ തിന്നുന്നതു്  എന്നു് െപ്രാഫസർ
എം.എൻ. വിജയൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. തിന്നുന്ന�
തു് എന്താേണാ അതാണു് അമ്മ എന്നും അേദ്ദഹം
കൂട്ടി േചർക്കുന്നു. ജനിക്കും െതാെട്ട നമ്മൾ അമ്മ�
െയ തിന്നുന്നവരാണു് എന്നു് സ്ഥാപിക്കാനാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രമം. േകാണകത്തിെല ‘അം’
എന്തായിരിക്കും എന്നാണു് നമ്മുെട ചിന്ത. ഗതിമു�
ട്ടിയാൽ േകാണകവും തിന്നാം എoldെന്നാരു സൂ�
ചന അതിൽ പുലിെയേപ്പാെല പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു�
േണ്ടാ… ചാർലി ചാപ്ലിെന്റ ഒരു സിനിമയിൽ വിശ�
പ്പിെന്റ ഗതിേകടുെകാണ്ടു് കഥാനായകൻ തെന്റ
ഷൂസ് തിന്നുന്നുണ്ടു്. “ഗതിെകട്ടവനു് േകാണകവും
തിന്നാം” എെന്നാരു െചാല്ലു് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുേണ്ടാ
േകാണകത്തിെല “അം”.

േലാകെമമ്പാടും മുഖംമൂടി മനുഷ്യർ നിരന്നു കഴി�
ഞ്ഞു. േനരെത്ത തെന്ന േനരാംവണ്ണം തിരിച്ചറി�
യാൻ കഴിയാത്തവർ കൂടുതൽ പ്രച്ഛന്നേവഷക്കാ�
രായി. േകാവിഡ് 19-കാരൻ ഈ േലാകത്തിെന്റ
േകാണകത്തിനാണു് തീ െകാളുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
അണ്ഡകടാഹത്തിനു തീ പടരുേമ്പാൾ അതിൽ
നിന്നും രക്ഷ േനടാൻ മുഖകൗപീനം അെല്ലങ്കിൽ
മുഖേകാണകം (Mask) മാത്രം തുണ. മുഖേകാണ�
കം ധരിച്ചിച്ചിെല്ലങ്കിൽ പിഴയടക്കണെമന്ന നിയമം
നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നവേലാകേകാർപ്പേററ്റു�
കൾക്കു് ഒരു പുത്തൻ വ്യവസായം കൂടി തുറന്നു കിട്ടി�
യിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങെന േകാണകത്തിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നതു് ഒരു
േകാേണാത്തിെല ഏർപ്പാടാെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു
േതാന്നാം. നിരൂപകെന്റ രാജ്യഭാരം നിങ്ങൾക്കറി�
യാഞ്ഞിട്ടാണു്. അന്യേദശ െതാഴിലാളികൾ േപാ�
യി അതിഥി െതാഴിലാളികളായതുേപാെല നിരൂ�
പകൻ േപായി സാംസ്കാരിക വിമർശകനായ കാ�
ലമാണു്. ഏെതങ്കിലും േകാേണാത്തും വാലിൽ പി�
ടിച്ചു കയറിയാെല മുേന്നാട്ടു േപാവാനാവൂ. േകാണ�
കം കഴിഞ്ഞിട്ടു േവണം ലേങ്കാട്ടിയിൽ പിടുത്തമി�
ടാൻ…

□
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െക. ടി.ബാബുരാജ്
കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല വളപട്ടണത്തു്
ജനനം. അച്ഛൻ െക.നാരായണൻ,
അമ്മ ടി.കാർത്യായനി. രാമവിലാസം
എൽ.പി. സ്കൂൾ, വളപട്ടണം ഗവ: ൈഹ�
സ്ക്കൂൾ, കണ്ണൂർ എസ്.എൻ. േകാേളജ്,

തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, മാനന്തവാടി ബി.എഡ്
െസന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം.

കണ്ണൂർ ആകാശവാണിയിൽ േപ്രാഗ്രാം േകാംപിയറാ�
യും, വിവിധ പ്രാേദശിക ചാനലുകളിൽ അവതാരകനാ�
യും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കുേറക്കാലം സമാന്തര േകാേള�
ജുകളിൽ അധ്യാപകനായി. െപ്രാഫഷണൽ േഫാേട്ടാ�
ഗ്രാഫറാണു്. അദൃശ്യനായ േകാമാളി, തീ അണയുന്നില്ല,
ബിനാമി, ഒരു ദീർഘദൂര ഓട്ടക്കാരെന്റ ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും, മായാ ജീവിതം, സമകാലം (കഥകൾ) സാമൂ�
ഹ്യപാഠം, മഴനനഞ്ഞ ശലഭം, പുളിമധുരം, ഭൂതത്താൻ
കുന്നിൽ പൂ പറിക്കാൻ േപായ കുട്ടികൾ (ബാലസാഹി�
ത്യം ) ജീവിതേത്താടു േചർത്തുെവച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ
(അനുഭവം, ഓർമ്മ) ൈദവമുഖങ്ങൾ (നാടകം) ‘Ammu
and the butterfly’ എന്ന േപരിൽ മഴനനഞ്ഞ ശലഭം
ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു് െമാഴിമാറ്റം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അബുദാ�
ബി ശക്തി അവാർഡ് (1992) ഭാഷാ പുരസ്ക്കാരം (2003)
പി. ടി. ഭാസ്ക്കര പണിക്കർ അവാർഡ് (2014) ഭീമ രജത�
ജൂബിലി പ്രേത്യക പുരസ്ക്കാരം (2015 ) സാഹിത്യ അക്കാ�
ദമി അവാർഡ് (2018) പ്രാേദശിക ദൃശ്യമാധ്യമ പുരസ്ക്കാ�
രം, േകരള േസ്റ്ററ്റ് ബേയാൈഡേവർസിറ്റി േബാർഡിെന്റ
േഫാേട്ടാഗ്രാഫി അവാർഡ് (2017) കണ്ണാടി സാഹിത്യ
പുരസ്ക്കാരം (2019) െപ്രാഫ. േകശവൻ െവള്ളിക്കുളങ്ങര
ബാല ശാസ്ത്രസാഹിത്യ അവാർഡ് (2019) എന്നിവ ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരള േഫാക് േലാർ അക്കാദമിയുെട േഡാ�
ക്യുെമന്ററി പുരസ്ക്കാരം (2020). സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള
സതീർത്ഥ്യ പുരസ്ക്കാരം (2020). േകരള സർക്കാർ പബ്ലി�
ക്ക് റിേലഷൻ വകുപ്പിെന്റ മിഴിവു്-2021 േഷാർട്ട് ഫിലിം
അവാർഡ് എന്നിവയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഷാർട്ട് ഫിലിം
േഡാക്യുെമന്ററി വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചിേലെറ
സിനിമകൾ െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

ഭാര്യ: നിഷ, മക്കൾ: ൈവഷ്ണവ്, നന്ദന



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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