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വി. െക. എൻ. േലാകത്തിെന്റ
‘ആരുഹു എന്തുഹു’
സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‘കാഴ്ചയുെട
േകായ്മ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നു്.
‘ക്ഷുരസ്യധാരാ നിശിതാ ദുരത്യയാ’ എഴുപതുകളുെട

അവസാനത്തിൽ തുംഗമാംമീനച്ചൂടിൽ േതഞ്ഞിപ്പാലം
കാമ്പസിെല കരിമ്പാറെക്കട്ടുകെളല്ലാം പഴുത്തുരുകുന്ന
ഒരുച്ചയ്ക്കു് ഞാനും യുവകവിയായ എെന്റ ഒരു സുഹൃത്തും
നഗരത്തിെല അളകാപുരി േഹാട്ടലിൽ അഭയം േതടി.
കണ്ണിെല മഞ്ഞളിപ്പുമാറ്റി അകെത്ത അരണ്ട െവളി
ച്ചവുമായി പരിചയിക്കാൻ രണ്ടുമൂന്നു നിമിഷം േവണ്ടി
വന്നു. അേപ്പാേഴാ, ആദ്യം വിശ്വാസം വന്നില്ല, മുക്കാ
ലും വിജനമായ ബാറിെല കൗണ്ടറിനടുത്തുള്ള െപാ
ക്കേമറിയ പീഠത്തിൽ അതാ വി. െക. എൻ. നഗരത്തി
െല അറിയെപ്പടുന്ന സഹൃദയനും നല്ല സുഹൃത്തുമായ
െക. സി. െക. നമ്പ്യാെരവിെടയുണ്ടു് എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാ
നായി േഫാൺ വിളികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണു് ആ
അതികായൻ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒളികണ്ണിട്ടു് ഞങ്ങളുെട േമശ
യിേലക്കും േചാദ്യഭാവത്തിൽ േനാക്കുന്നുമുണ്ടു് േലാ േകാ
മ്പറ്റിഷൻ േലാ ഇൻകം ഇക്വിലീബ്രിയത്തിലുള്ള ഗേവ
ഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുെട ബജറ്റ് കഥാപുരുഷനുമായി
ചങ്ങാത്തംകൂടിയാൽ എങ്ങെന കീേഴ്മൽ മറിയുെമന്ന
സാമാന്യേബാധം കലശലായി ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാ
ണ്ടു് ഞാൻ എെന്റ കവി സുഹൃത്തിെന്റ ക്യൂേര്യാസിറ്റിെയ
‘പൂച്ചയാവും’ എന്നു കർശനമായി വിലക്കി. ഒരു പരിചയ
വും കാട്ടാെത, കൗണ്ടറിെന്റ ഭാഗത്തു േനാക്കുകേപാലും
െചയ്യാെത കുറച്ചുേനരം ഞങ്ങളിരുന്നു. മൂത്ര ശങ്കതീർ
ക്കാനിടെയ്ക്കാന്നു ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു. തിരിച്ചു വന്നേപ്പാൾ
സുഹൃത്തു് ശരിയായ നമ്പൂതിരി ൈശലിയിൽ കട്ലറ്റിൽ
േസാസ് സുഭിക്ഷമാെയാഴിച്ചു് കുഴച്ചു കഴിക്കുന്നു. (നാട്ടുമ്പു
റത്തുകാരനായ അവൻ ആദ്യമായി കട്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നതു്
അന്നാണു്.) ആ കാഴ്ച സാകൂതം വീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് തിള
ങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി വി. െക. എന്നും ഞങ്ങളുെട േമശ
യിൽ ഇരിക്കുന്നു.
ഫിസിക്സിൽ ഗേവഷണം െചയ്യുകയാണു്, സാഹിത്യം
എന്നു േകട്ടിട്ടുകൂടിയില്ല എെന്നാെക്ക ഒരു പാടു് നുണ
പറഞ്ഞുേനാക്കിെയങ്കിലും അേദ്ദഹം വിട്ടില്ല. േമശപ്പുറ
െത്ത ആഷ്േട്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടറിെന്റ കു
റ്റി അേദ്ദഹം തപ്പിെയടുത്തു. അതും അല്പം ലിപ്സ്റ്റിക് പു
രണ്ട ഒരു കുറ്റി. അതിൽ നിന്നു തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ എത്തു
ന്നതിനു് അല്പം മുമ്പു് മാത്രം അവിെട നിന്നിറങ്ങിേപ്പായ
സായ്പ്പിനിെയപ്പറ്റി അവളുെട നാട്യെത്തപ്പറ്റി ‘ഓെള
നമ്മുെട കണ്ണൂക്കാരി കൗസു ആടാ’ എന്ന േജായീഷ്യൻ
എപ്പിഫണിയിൽ (െവളിപാടു് ) കലാശംെകാട്ടുന്ന ഒര
സാധാരണമായ അപസർപ്പക ആഖ്യാനം ഉണ്ണായി
വാര്യരുെട ‘ഊർജ്ജിതാശയൻ’ എന്ന പ്രേയാഗത്തിെന്റ
അർത്ഥവ്യാപ്തി അന്നാെണനിക്കു് ശരിക്കും മനസ്സിലാ
യതു്. ‘Like to razo’s-edge, and difficult to traverse’
മനസ്സു മന്ത്രിച്ചുെകാേണ്ടയിരുന്നു. വളെര നിസ്സാര ഭാവ
ത്തിൽ െചഷയറർ പൂച്ചയുെട ചിരിയുമായി വി. െക. എൻ.
തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി
കാര്യമായ ബന്ധങ്ങെളാന്നും പുലർത്താത്ത എനിക്കു്
അത്ര അടുത്തുനിന്നു് ആ മനസ്സിെന്റ നിശിരത്വം േനാക്കി
ക്കാണാൻ വീണ്ടും ഒരവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും
ആ ഉച്ചയ്ക്കു് ആകസ്മികമായി വീണുകിട്ടിയ അപൂർവ്വ നി
മിഷങ്ങൾ മനസിൽ വജ്രംെകാണ്ടു് േകാറിയിട്ട വരകളാ
യി, മായാെത കിടക്കുന്നു.
വി. െക. എന്നിെന്റ ശവസംസ്കാര വാർത്തകൾക്കിട
യിൽ മന്ത്രിമാരാരും സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിേപാ
ലും തിരുവില്വാമലയിേലക്കു് തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയില്ല
എന്നും ഒരു ഔേദ്യാഗിക ബഹുമതിയും ഈ ഹാസ്യ സാ
മ്രാട്ടിനു് അവർ വച്ചു നീട്ടിയില്ല എന്നുമുള്ള വിമർശനം
കണ്ടു. ഒരർത്ഥത്തിൽ പണ്ടു് വി. െക. എന്നിെന്റ ‘അധി
കാര’ത്തിെനതിെര യു. ഡി. എഫ് ഭരണകൂടം പ്രകടിപ്പി
ച്ച അസഹിഷ്ണുത അനുസ്മരിക്കുേമ്പാൾ ഇതിൽ അസ്വാ
ഭാവികത ഒട്ടുമില്ല. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ അധികാ
രത്തിെന്റ ആസ്ഥാനങ്ങെള എന്നും തെന്റ നിശിതമായ
ഹാസ്യംെകാണ്ടു് എരിെപാരി െകാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥ
ലെത്ത പ്രധാന ‘എതിരെന്റ’ അന്ത്യയാത്രാ േവളയിൽ
ശകുനം മുടക്കികളായി വിദ്യുജ്ജിഹ്വേവഷങ്ങൾ സന്നി
ഹിതരായിരുന്നില്ല. എന്നതു് എത്ര നന്നായി എന്ന വിപ
രീത ചിന്തയാണു് എെന്റ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതു്.
‘അധികാര’െത്ത പാഠപുസ്തകപ്പട്ടികയിൽ നിന്നും നീ
ക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾെക്കതിെര േകരളത്തി
െല കലാലയങ്ങളിലും യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിലുെമല്ലാം വി
ദ്യാർത്ഥിസമരം ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്ന നാളുകളിൽ ദില്ലി
യിെല ഗാന്ധിസമാധിയിലും ഒരു പ്രതിേക്ഷധേയാഗം
നടക്കുകയുണ്ടായി. േകരളത്തിെന്റ വികസനാനുഭവ
െത്തക്കുറിച്ചുള്ള അന്തർേദശീയ െസമിനാറിൽ സംബ
ന്ധിക്കാനായി ദില്ലിയിൽ എത്തിയിരുന്ന എനിക്കും ആ
േയാഗത്തിൽ പെങ്കടുക്കാനായി, േപാകുേമ്പാൾ കുെറ
ദില്ലി മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു െചറിയ പരിപാ
ടിയാണു് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ ദില്ലിയി
െല ൈധഷണിക മണ്ഡലത്തിെല ഒേട്ടെറ പ്രമുഖർ—
േറാമിളാഥാപ്പർ, യാമിനി കൃഷ്ണമൂർത്തി, വി. െക. മാധ
വൻകുട്ടി, െക. എൻ. പണിക്കർ, എം. മുകുന്ദൻ, സച്ചി
ദാനന്ദൻ, എൻ. എസ്. മാധവൻ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ണി,
എം. എ. േബബി—െപെട്ടന്നു് ഓർമ്മ വരുന്ന േപരുകൾ
ഇെതാെക്കയാണു്—ഇവിെട സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ഈ മനീഷികളുെടെയല്ലാം മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ േന
ടിയിട്ടുള്ള ആ മഹാപ്രതിഭെയ്ക്കന്തിനു് േകരള സർക്കാരി
െന്റ ബഹുമതി?

ദില്ലിയിെല േയാഗത്തിൽ, ഫാസിസത്തിെന്റ നാളുകളിൽ
ഒരു െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് പാതിരി നടത്തുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പരി
േദവനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള കവിത ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു് സച്ചി
ദാനന്ദൻ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുെട വ്യാപ്തിെയക്കുറിച്ചു്
സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്. അന്നു് പുറപ്പാടുേവളയിൽ ആയി
രുന്ന ഫാഷിസം ഇന്നു് വിശ്വരൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു്
നമ്മുെട സമൂഹത്തിെല ഒരു ഭീഷണ സാന്നിദ്ധ്യമായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിെനതിെര നിലപാെടടുത്തി
രുന്ന പല കവികളും ബുദ്ധിജീവികളും ഒരു മൃദുഹിന്ദുത്വ
നിലപാടിേലക്കു് മാറാനും കാലുമാറ്റിച്ചവിട്ടാനും തുടങ്ങി
യിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ‘കാവി’യിലൂേടയും ‘ചൂർണാനന്ദ
നി’ലൂേടയും എല്ലാം വി െക എൻ പ്രകടിപ്പിച്ചുേപാരുന്ന
ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത അചഞ്ചലമായിത്തെന്ന തുടരുക
യാണു്. അസാധാരണമായ ചരിത്രേബാധം െകാണ്ടു്
ദീപ്തമാണു് അവസാനകാലത്തുേപാലും അേദ്ദഹം എഴു
തിയ കഥകൾ ‘ഹിറ്റ്ലറുെട െകാച്ചുനാണി’ എന്ന കഥ
തെന്ന എടുക്കുക: ചരിത്ര വസ്തുതകളും നർമ്മവും ഇതിൽ
ഇഴേചരുന്നു.
െപെങ്കാച്ചിെന്റ പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ മറിയാെറ
യ്തർ എന്നു േപരായ സുന്ദരി അേഡാൾഫ് ഹിറ്റ്ലെറ
ആദ്യമായിക്കാണുേമ്പാൾ മുറിമീശക്കാരൻ യൂേറാപ്പിെല
35 ഹിമപാതം പിന്നിട്ടിരുന്നു. തെന്നയല്ല തെന്റ രാഷ്ട്രീയ
മായ ആേരാഹണത്തിനു് വിലങ്ങാവാതിരിക്കാൻ അവ
െള തഴയാനും തുനിഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േമരിക്കുഞ്ഞു് ആത്മ
ഹത്യയ്ക്കും ശ്രമിച്ചുേപാൽ.
തെന്റ കാമുകൻ േമരിെയ മിസ്സി എന്നാണു് വിളിച്ചിരുന്ന
തു്. എെന്റവെള ഞാൻ നേങ്ങമ എന്ന േപാെല. 1992ൽ ജീവിതേത്താടു് ടാറ്റാ പറയുംവെര േമരി ഹിറ്റ്ലറുെട
കാലം വിളർപ്പിച്ച േപ്രമേലഖനങ്ങൾ െകട്ടിെപ്പാതിഞ്ഞു
വച്ചിരുന്നു. ബാങ്ക് ബാലൻസ് അഞ്ചു് േഡാളർ ആയി
രുന്നു. ‘നാസികളുെട നാരികൾ’ എന്ന പരമ്പരയിൽ
മൂന്നാമേത്തതാണു് അന്ന മറിയ എഴുതിയ സിഗ്മൺ
എന്നു േപരായ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതി ഇേപ്പാൾ ഹാംബർഗിൽ
വിൽക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം. െലനിറിെഷൻസ്േതാൾ,
സത്യകീർത്തി, ഗീബൽസിെന്റ േനരംേപാക്കിയ മഗ്ദ
തുടങ്ങിയവെരക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു് ഇതിനുമുമ്പു്
ഇറങ്ങിയവ.
തനിക്കു് കാട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നിധി എന്നാണു് ഹി
റ്റ്ലർ മരിയെയ െകാഞ്ചിച്ചിരുന്നതു്. താൻ ചത്താലും
തനിക്കു് അവേളാടുള്ള കമ്പം അവസാനിക്കുന്നിെല്ലന്നും
കുമ്പസാരിച്ചിരുന്നു. ദശവർഷങ്ങൾക്കുേശഷവും മരിയ
യ്ക്കു് ഹിറ്റ്ലെറക്കുറിച്ചു് നല്ലേത പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഓനാ ‘പുരുസ’െനന്നും ൈലംഗികമായി ആശാൻ സദാ
കണ്ടീഷനിലായിരുന്നുെവന്നും മരിയ കുറിച്ചിട്ടു. ‘കാലം
ഏെറക്കഴിഞ്ഞേല്ലാ ഇനി സത്യം പറയാം’. എന്നായി
രുന്നു വൃദ്ധ നാരീപതി പറഞ്ഞതു്. ‘ഞാൻ നിെന്നയും
െകാണ്ടു് അങ്ങു് പറക്കും’ എന്നു് പറയും മട്ടു് അേമ്പ വി
കാരഭരിതനായിരുന്നുവേത്ര ഹിറ്റ്ലർ. ദ്വയാർത്ഥത്തിൽ
‘ഭവെന െചന്നാേയാ’ എന്നും അേദ്ദഹം േചങ്ങില െകാട്ടി
നളചരിതവും പാടിയിരുന്നുവേത്ര. (ഹൂവിനു േശഷം ഹൂ,
ഡി. സി. ബുക്സ്, 208 േപജ് 11).
ഫാഷിസ്റ്റ് പ്രചാരണ തന്ത്രത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന േസ്രാ
തസ്സുകെള വിശകലനം െചയ്തുെകാണ്ടു് തിേയാേഡാർ
ഡബ്ല്യു അേഡാർേണാ നടത്തുന്ന ഒരു പഠനമുണ്ടു്. ഫാ
ഷിസ്റ്റ് അണികളിെല ‘െചറിയ മനുഷ്യർ’ എങ്ങെന നാ
യകസ്ഥാനത്തു് അവേരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഹിറ്റ്ലെറേപ്പാെലയു
ള്ള വലിയ മനുഷ്യരുമായി താദാത്മ്യം െചയ്യുന്നുെണ്ടന്നു്
േഫ്രായിഡിയൻ പരികൽപനകേളയും ചാപ്ലിെന്റ പ്ര
സിദ്ധമായ ഹിറ്റ്ലർ ചരിത്രേത്തയും (Great Dictator)
ഉപജീവിച്ചുെകാണ്ടു് അേഡാർേണാ നിർദ്ധാരണം െച
യ്യുന്നുണ്ടു്. ഇസ്തിരിയിട്ട യൂണിേഫാമുകളും ശബ്ദമുണ്ടാ
ക്കുന്ന ബൂട്ടുകളും കൃത്രിമമായ ഗൗരവഭാവവും അലറുന്ന
ഒച്ചയും എല്ലാം േചർന്നു് സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കുന്ന േനതൃത്വ സങ്ക
ല്പത്തിനു് പിന്നിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യെര തിരിച്ചറി
യുക എന്നതു് ഫാഷിസത്തിെന്റ മിത്ത് വത്ക്കരണെത്ത
െചറുക്കാൻ ആവശ്യമാണു്. ഹ്രസ്വമായ ഈ കഥയിലൂ
െട വി. െക. എൻ. സാധിക്കുന്നതും ഈ വിഗ്രഹഭഞ്ജ
നമാണു്. കാഥാന്ത്യം ശ്രേദ്ധയമാണു്. 1930-കളിൽ ഹി
റ്റ്ലർ അവെള മ്യൂണിക്കിെല ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കുടിയിരുത്തി.
ഇവിെട ഒരു ഹിറ്റായിരിക്കുന്നു നീ എന്നു പറഞ്ഞു. അല്പ
കാലേത്തക്കു് അവളുെട ഭർത്താവായ െഫർഡിനന്റ്
എന്ന ഒരു തടിയൻ നായെരപ്പറ്റി അനന്തരം ആരും
േകട്ടുമില്ല.
നായർ ചാവുന്നതിനുമുമ്പു് (ചത്തേതാ െകാന്നേതാ എന്നു്
ചാക്യാർ) മിസ്സി ഇടയ്ക്കിെട അയാളുമായി അടിപിടി കൂടു
മായിരുന്നേത്ര. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ െപട്ടിയും പൂട്ടി
അവർ മ്യൂണിക്കിലുള്ള ഹിറ്റ്ലറുെട വീട്ടിേലക്കു് പറക്കും.
എെന്റ െഹഡ്മിസ്ട്രസ്സായി ഇവിെട കൂടിേയക്കൂ എന്നു്
ഹിറ്റ്ലർ പറയാറുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും മിസ്സി േകൾക്കാ
റില്ലായിരുന്നേത്ര. പകരം ഫ്യൂറർ നല്ല സംസ്കൃതത്തിൽ
പാടുമായിരുന്നേത്ര ‘സ്ത്രീണാം ച ചിത്തം പുരുഷസ്യ ഭാ
ഗ്യം’ (േപജ് 12).
ഹാസ്യത്തിെന്റ വിധ്വംസകമായ ഉള്ളടക്കെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള േഫ്രായിഡിെന്റയും ബക്തേന്റയും പാഠങ്ങൾ വളെര
മുേമ്പതെന്ന ചാക്യാന്മാരും ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാര
ന്മാരും മലയാളിക്കു് ഓതിത്തന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒഴിഞ്ഞമ്പ്രാെന
മുന്നിലിരുത്തി ‘ഒഴിഞ്ഞേതാ ഒഴിപ്പിച്ചേതാ’ എന്നു േചാ
ദിക്കുന്ന ൈധര്യം ഈ വിധ്വംസകതയുെട െകാടിപ്പട
മാണു്. ഒരിക്കലും മാറാത്തതു് എന്ന േതാന്നലുളവാക്കു
ന്ന ചൂഷക സമൂഹത്തിെന്റ നിർദയക്രമങ്ങെള ഹാസ്യം
അട്ടിമറിക്കുന്നു. സ്ഥിരസ്ഥിതി (status quo) സംരക്ഷക
മായ സാമാന്യേബാധത്തിെന്റ തലയണ മന്ത്രങ്ങെള
അതു നിർദയമായി പരിഹസിക്കുന്നു. മുതലാളിത്തക്ര
മം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്ന നാളുകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ,
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുെട പിൻബലേത്താെട ഇതി
െന െചറുക്കാൻ നടന്ന വിഫലശ്രമങ്ങെള വിവരിക്കു
ന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ ‘കീേഴ്മൽ മറിഞ്ഞ േലാകം’ (The
world Turned Upside Down) എന്നു് തെന്റ കൃതിക്കു്
േപരിട്ടതു് െവറുെതയല്ല. അധികാരത്തിലും കാവിയി
ലും എല്ലാം നാം കാണുന്നതു് വ്യവസ്ഥയുെട കീേഴ്മൽ
മറിച്ചിലാണു്. ‘പൂർവ്വികം’ എന്ന കഥയിൽ വലിയ കാര
ണവർ പയ്യൻ എന്ന വലിയ മൂത്ത നായർ മരയഴിയിട്ട
ചാരു കേസരയിൽ കിടന്നു് ബഹുസൂക്ഷമമായി മുറുക്കു
േമ്പാൾ കാര്യസ്ഥൻ ജാടേവടൻ നമ്പൂതിരി ദൂെര മാറി
ഓച്ഛാനിച്ചു നിന്നുെവന്നു പറയുേമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന
തു് ജന്മിത്തത്തിനും ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമകത്തു് നിലനി
ന്നിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വസങ്കല്പങ്ങളിെല കീേഴ്മൽ മറിച്ചി
ലാണു്. മൂത്തനായർ സുമതിക്കുട്ടിയുെട സംബന്ധത്തി
നു് ജാടേവടൻ തെന്ന മതിെയന്നു് കല്പിക്കുന്നേതാെട
ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവുന്നു. ഒരിടിക്കുറിപ്പായി വട
ക്കിനിയിൽ നിന്നു് സുമതിക്കുട്ടി: ‘എനിക്കാവുേമ്പാൾ
ഒന്നു്. െവറും ഒന്നു്. അതും നമ്പൂതിരി. പൂർവ്വികർെക്കാ
െക്ക രണ്ടും മൂന്നും െചരുപ്പും കൂടി രണ്ടു് േജാടി ഒരുമി
ച്ചാ േമടിച്ചുതരാറു്. ഇതാവ്മ്പളക്കും ഒന്നു് പൂജ്യം. ഹീ…
ഹീ…’ (പയ്യൻകഥകൾ, വി. െക. എൻ., ഡി. സി. ബുക്സ്,
2002, േപജ് 425) എന്നു കരയുേമ്പാൾ ജന്മിത്തത്തിനു് കീ
ഴിൽ േകരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ ദുസ്സഹ കുടുംബക്രമം
കൂടി തകർന്നടിയുന്നു.
ഒരു ട്രീപ്പീസ് കളിക്കാരെന്റ െമയ്വഴക്കേത്താെട ഭാഷ
കളിൽ നിന്നു് ഭാഷകളിേലക്കു് ദ്രുതഗതിയിൽ മാറിെക്കാ
ണ്ടാണു് വി. െക. എൻ. ഉപരിവർഗ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തി
െന്റ മിഥ്യാനിർമ്മിതികെള െപാലിെച്ചഴുതുന്നതു്. കുേചല
വൃത്തം ഒരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിേലക്കു് പറിച്ചു
നടെപ്പടുേമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം േനാക്കുക.
പേദ, പേദ, പേദ, പേദ
ഇല്ലങ്ങളിൽ െചന്നു് നടന്നിരന്നാലിെല്ലന്നു െചാല്ലുന്ന ജനങ്ങേളറും
ധരിക്ക നീ നാഥാ നമുക്കിദാനീം
ഒരിക്കലഷ്ടിക്കുമുപായമില്ല
അേപ്പാൾ ബ്രാഹ്മണപത്നിെയ േനാക്കി കുേചല അയ്യറ
വാൾ പറയും: ‘നാൻ ആപ്പീസ്ക്കു് േപാേറൻ, നീ ഒഴുങ്കാ
ഇരുന്തുേക്കാ അശേട! േകൾക്കും മുേന്ന െകാടുക്കറവൾ
നീ എന്നു് േകൾവിെപ്പട്ടിരിക്കേറൻ’.
ബ്രഹ്മണപത്നി വളെര ദയനീയമായി േനാക്കിയാൽ ടി
യാൻ തുടരും: ‘അഷ്ടിക്കു് ഉപായമിൈല്ല എന്നു് െശാ
ന്നാെയ അവേനാടു് അരയ്ക്കുവരും എകരത്തിൽ ഒരു പൂ
വൻേകാഴി തമ്പുരാൻ നാനും. ദ്വിതീയക്ഷരപ്രാസവാ
ദിയുമാേച്ച. അഷ്ടി കഷ്ടി എന്നു താേന നീ െശാല്ലറുതു്.
അേപ്പാൾ ദരിദ്രയില്ലെത്തയവാഗുേപാെല നീണ്ടിട്ടിരി
ക്കും നയനദ്വയത്തി പറയും: ആം എന്നല്ലാെതന്തുരിയാ
ടാൻ. (ഹൂവിനു േശഷം ഹൂ, േപജ് 77).
ഇന്ത്യയിെല കാഷായ ഫാഷിസ്റ്റുകളുെട ആക്രമണങ്ങൾ
ക്കു് ഏറ്റവുമധികം വിേധയമാകുന്ന വിജ്ഞാനേമഖല
ചരിത്രമാണു്. ചരിത്രപഠനം എന്നതു് സംഘർഷഭരി
തമായ ഒരു േമഘലയാണിന്നു്. ഐ. സി. എച്ച്. ആർ.
ആർക്കിേയാളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടു്െമന്റുകെളല്ലാം കയ്യ
ടക്കിെക്കാണ്ടു് ഭൂതകാലെത്തക്കുറിച്ചു് ഫാഷിസ്റ്റുകൾക്കു്
സ്വീകാര്യമായ ഒരു ചരിത്രം െകട്ടിപ്പടെച്ചടുക്കാനുള്ള തി
രക്കിലാണവർ, സ്ഥലപുരാണങ്ങെളപ്പറ്റിയും േലാകാ
യതെത്തപ്പറ്റിയും സ്ഥലനാമങ്ങെളപ്പറ്റിയും ഒെക്കയുള്ള
വി. െക. എന്നിെന്റ െകാച്ചുെകാച്ചു കഥകൾ സവിേശഷ
പ്രാധാന്യം ൈകവരിക്കുന്നതു് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു്.
േദവീപ്രസാദ് ചേതാപാദ്ധ്യായയും എസ്. േഗാപാലു
മായുമുള്ള ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയും ഉദ്ദണ്ഡശാ
സ്ത്രികൾ കണ്ട േകരളെത്തപ്പറ്റിയും കാവിയുെട ആവിർ
ഭാവെത്തപ്പറ്റിയും എല്ലാം ആനുഷംഗികമായി നമുക്കു്
വി. െക. എൻ. നല്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ചരിത്രെത്ത തങ്ങൾ
ക്കിഷ്ടെപ്പട്ട രീതിയിൽ തിരുത്തിെയഴുതാനായി സംഘ
പരിവാരം നടത്തുന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിെനതിരായ
ഗറില്ലാ സമരങ്ങളാണു്. ‘അശ്വേമധ’െമന്ന കഥ ഇതിനു
നല്ല ഉദാഹരണമാണു്.
‘േകരളത്തിൽ എവിെട േനാക്കിയാലും അമ്പലങ്ങളുണ്ടു്.
അമ്പലമുകളുകളുണ്ടു്. ൈഹന്ദവവും മുൻകുടുമ ‘ഫിക്സ് ’

െചയ്തവരുമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുെട ആരാധനാലയങ്ങ
ളാണിവ. ദീപാരാധനയ്ക്കു് ഈ പ്രേദശങ്ങളിെല തിരക്കു്
സഹിക്കില്ല. പെണ്ടാെക്ക തീെകാളുത്തിയ പന്തങ്ങൾ
തലങ്ങും വിലങ്ങും എറിഞ്ഞാണേത്ര ഈ വഹക്കാരു
െട തിരക്കു് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതു്. 144-ാം വകുപ്പു് നിലവിൽ
വരാൻ പിേന്നയും ശതാബ്ദങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു. ശാ
ലീന സുന്ദരങ്ങളാവണം തങ്ങളുെട േദവസ്ഥാനങ്ങൾ
എന്ന ദുരമൂത്താവണം ഓടും െചങ്കല്ലും േചർത്തു് ഇവ
നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതു്. േമസിൻ െചയ്തതു്. സാമ്പത്തിക
ശാസ്ത്ര ദൃഷ്ട്യാ േമസിെന്റ കഥ േവെറാന്നാണു്. േചരേചാള-പാണ്ഡ്യർ പടുത്തുയർത്തിയ േക്ഷത്രങ്ങെളേപ്പാ
െല പലവ െകട്ടിെപ്പാക്കണെമങ്കിൽ കണ്ടമാനം പണം
േവണം. കുത്തബ് മിനാർ, താജ്മഹൽ എന്നിവകെള
േപ്പാെല പണിതുടങ്ങിയാൽ അതു തീരില്ല. െഡഫിസിറ്റ്
ൈഫനാൻസിംഗ്, പട്ടിണി എന്നിവ മൂലം ജനം തുരുതു
രാ ചാവും ആശാരി, മൂശാരി, കരുവാൻ, തട്ടാൻ, പട്ടുപ
ണിയാളർ, പട്ടന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്കു് ഒരു േനരെമങ്കിലും
അന്നാഹാരം െകാടുക്കണമേല്ലാ. അേപ്പാൾ അതിനുള്ള
മിച്ചമൂല്യം ആന്ധ്ര, കർണാടക, തമിഴ് രാജ്യെത്തേപ്പാ
െല േകരളത്തിലും േവണം. അതിനിവിെട നൂറ്റാണ്ടുക
ളായി മിച്ചമുള്ളതു് കഞ്ഞിയും പുളിെവള്ളവുമാണു്; വാച
കവും. േവെറ യാെതാരു കുന്തവുമില്ല. േകാപ്പും നാസ്തി.
അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾക്കു് ശാലീനസുന്ദരം താൻ പളക്കം.
ശിന്നേത ചുന്തരം. അയ്യങ്കാർ എെന്നല്ലാം പറഞ്ഞതു്
അന്നം കാണാെത െമലിഞ്ഞു ശുഷ്കിച്ചു് തടിതപ്പുകത
െന്ന. ഞാൻ വിതച്ച കണ്ടത്തിൽ നിന്നു് േകറുന്ന വിളവു്
നൂറുേമനി എന്നുദ്േഘാഷിക്കുകതെന്ന. ആരും എതിർ
ത്തു് േകാടതിയിൽ േപാകില്ല. അഥവാ േപായാൽ ഒരു
കക്ഷിക്കു് അനുകൂലമായ വിധിെക്കതിരായി മേറ്റ വിദ്വാൻ
അപ്പിൽ േപാകും. അവിെടയും േതാൽക്കും. അതുതാൻ
പളക്കം.’ (ഹൂവിനു േശഷം ഹൂ, േപജ് 47).
ആവശ്യങ്ങളും (need) അത്യാഗ്രഹങ്ങളും (greed) തമ്മിൽ
വ്യവേച്ഛദിക്കുന്ന ഒരു ‘ഗാന്ധിയൻ രീതിശാസ്ത്രം’ മാർക്സി
സേത്താടു് േചർേക്കണ്ടതാണു്. എന്നും മറ്റും വാദിക്കുന്ന
പരിഷ്കരണവാദികൾക്കു് മാർക്സിയൻ സാമ്പത്തികശാ
സ്ത്രത്തിെന്റ വിശകലന രീതികെള അയത്നലളിതമായി
നിർധാരണം െചയ്യുന്ന ഈ കഥെയഴുത്തുകാരൻ പാഠ
മാേകണ്ടതാണു് ഇതാണു് വി. െക. എന്നിെന്റ ഹാസ്യ
പ്രപഞ്ചെത്ത ഭരിക്കുന്ന തമാശയല്ലാത്ത കാര്യം. തീച്ച ൎ
യായും സാമ്രാജ്യത്വശക്തികൾക്കു് േസാവിയറ്റ് യൂണി
യെന്റ പതനത്തിനുേശഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ൈസനികവും
രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള േമൽൈക, പ്ര
തിേരാധങ്ങെള പ്രയാസമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ എല്ലാ
അധികാര ശക്തികളുെടയും െപാള്ളത്തരവും കപടനാ
ട്യവും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഹാസ്യത്തിെന്റ ആത്മനിന്ദാപരം
േപാലുമായ സത്യസന്ധത, ഇവർ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ ശ്ര
മിക്കുന്ന കപടമായ ‘ഫീൽ ഗുഡ് ഫാക്ടി’െന േചാദ്യം
െചയ്യുന്നു. അത്രെയാന്നും ആത്മസംതൃപ്തിക്കു് വക നല്കാ
ത്ത ഒന്നാണു് െവള്ളവും ഭൂമിയും. എല്ലാം ജനങ്ങൾക്കു്
നഷ്ടമാവുന്ന ഈ കാലഘട്ടം എന്നു് മനുഷ്യത്വപൂർവ്വം
േസ്നഹപൂർവം നെമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന
താണു് വി. െക. എൻ. കഥകളുെട കാലാതിശായിയായ
പ്രസക്തി.
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 2004 െഫബ്രുവരി 8.

□

േഡാ. ടി. െക. രാമചന്ദ്രൻ (1949–2008)
തെന്റ ചിന്തകൾ െകാണ്ടും ഇടെപടലുകൾ
െകാണ്ടും മതനിരേപക്ഷ-പുേരാഗമനഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങെള േപാഷിപ്പിച്ച ചി
ന്തകനും അക്കാദമീഷ്യനും. സമൂഹെത്തപ്പറ്റി
യും ആശയങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള നിശിതമായ
അവേബാധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളുെട ഒരു േശഖരം ബാ
ക്കിെവച്ചാണേദ്ദഹം േപായതു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

