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Block– 1 മലയാ� െചറുകഥ

കലയും ചരി�തവും

മലയാ� െചറുകഥ
കലയും ചരി�തവും



യൂണി�് - 1

ദ�ാരക

േവ�യിൽ കു�ിരാമൻ നായനാർ

പഠന ല���ൾ

മലയാളകഥയുെട തുട�കാലെ� കുറി�് ധാരണ �നടു�ു.

• ആദ�കാല മലയാള കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

• �വ�യിൽ കു�ിരാമൻ നായനാരുെട രചനാസവി�ശഷതകൾ

തിരി�റിയു�ു.

• കഥാസ�ർഭ�ളിൽ നി�് കാൽ�നികാംശ�െള �വർതിരിെ�ടു�ാനു�

�ശഷി �നടു�ു.

Background

മലയാള�ിൽ കഥാസാഹിത��ിെ� ആരംഭകാല�ു�ായ കഥകളിൽ

ഒ�ാണ് ദ�ാരക. മലയാള�ിെല ആദ� കഥയായി െപാതു�വ അംഗീകരി�െ�ടു�

വാസനാവികൃതി യുെട കർ�ാവ് �കസരി എ�റിയെ�� �വ�യിൽ

കു�ിരാമൻ നായനാരുെട മെ�ാരു �ശ��യരചന. അ�ാല�് എഴ�തെ�� മ�ു

കഥകളിൽ നി�് ധാരാളം വ�ത�ാസ�ൾ ദ�ാരകയിൽ ഉ�ായിരു�ു.

ആദ�ഘ��ിെല �ശ��യ കഥക�ിെലാ�്



െചറുകഥയുെട രൂപമാതൃകയ്�് താ�ാനാവാ� വിവരണ�ള�ം

സംഭവ�ള�െട കു�ിനിറ�ലും ദീർഘ കാല പറ�ിലുമായി�ാണ് �കസരിയുെട

പല സമകാലികരും കഥ രചി�ിരു�ത്. എ�ാൽ �കസരിയിലത്

ശില്പഭ�ദതത�യാെട ൈകകാര�ം െച�െ���.അസ�ാഭാവികെമ�്

�താ�ാ�മ�ിൽ സ�ാഭാവികമായാണ് �പ�മയെ� അ��ഹം ചി�െ�ടു�ു�ത്.

അതിശ�യാ�ി കഥകള�െട �പധാന സ�ഭാവമായിരു� കാല�ാണ്

ഇെത��ാർ�ണം.

പലനിലയിൽവ�തിര�നായ �കസരി

എഴ�തെ�� കാലമാണ് ദ�ാരക എ� കഥെയ നിർ�ി�ത് എ�് കാണാം.

പെ�ാ�താം നൂ�ാ�ിെ� പകുതി�യാെട കട�ുവ� ആധുനികത

സാധ�മാ�ിയ മു����ളാണ് ഇതിന് സാഹചര�െമാരു�ിയത്. ശാസ്�തെ�യും

സാ��തികവിദ�യുെടയും മു����ിെ� ഫലമായി കി�ിയ ധാരണകൾ പുതിയ

കാഴ്ചകളി�ല�ും അനുഭവ�ളി�ല�ും നയി��. ൈവദ��തി,ക�ി�പാൽ

തുട�ി ദ�ാരകയിൽ കട�ുവരു� ഭൗതിക മാ��ൾ ഇ�െന ഉ�ായതാണ്.

ഇം�ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസം പാര�ര�െ� വിമർശനാ�കമായും പുതിയ കാഴ്ച�ാടിലും

സമീപി��. ഇവെയ�ാം കൂടിയാണ് ദ�ാരക രചി�ത്.

പുതിയ കാലം

താൻ ജീവി� മലബാറിൻെറ �പാ�ദശിക ചുവയു� ഭാഷയിൽ

പഴെ�ാ��കെളയും നാ�ടാടി�ഥകെളയും �കസരി സമർ�മായി കഥകളിൽ

ഉൾെ�ാ�ി�ു�ു�്. നാടൻ ൈശലികൾ നിറ�തും നർ��ിൻെറ

�മെ�ാടിയു�തുമായ കഥാരീതി ജീവിതെ� അടു�ി�്



നിർ�ു�തുമായിരു�ു. നർ��ബാധം അ��ഹ�ിൻെറ കഥകള�െട

അടി�ാന ധാരയായി വർ�ി�ു�താണ്.

നാട൯ഭാഷയും ന൪�ൈശലിയും

യഥാർ� ജീവിതാനുഭവം �പാെല വായി�� �പാകാവു� ഒ�ാണ് ദ�ാരകയുെട

കഥാത�ു. ആധുനികത സാധ�മാ�ിയ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദവും

സാ��തികരംഗെ� മു����ള�ം കഥയിലാെക നിറ�ുനിൽ�ു�ു.

ഇതുപ�യാഗി�് കഥെയ ആഖ�ാതാവിൻെറ ജീവചരി�തം �പാെല

അനുഭവെ�ടു�ാൻ �വ�യിൽ കു�ിരാമൻ നായനാർ�ായി.

ശാസ്ത�ി൯െറ വ�൪�യിലൂെട ലഭി� പുതിയ അറിവുകൾ

Key themes.

ആധുനികതെയ കൂ�ിെ�ാ�ുവ� ശാസ്�ത�ിെ� മു��� സൂചനകൾ

മാറു� അറിവടയാള�ള�െട സാ�ിധ�ം

ആദ�കാല കഥകളിൽ കാണു� അതിശ�യാ�ി , നർ�ം

Discussion

മദിരാശിയിൽ പഠി��െകാ�ിരു� കാലം. ഡ�ൻ സായി�ിൻെറ

ഉപ�ദശ�പകാരം ബിലാ�ി�് �പായി. ബി സി ഇ പരീ� ജയി�തിൽ പിെ�

സാമാന�ം �യാഗ�നായ ഒരാള�െട കീഴിൽ ഉ�ദ�ാഗം ഭരി�ണം എ�ു�

അത�ാ�ഗഹം ഉ�ായി. മാർ�ിൻ ജയിംസിെ� കീഴിൽ ഹിമവാൻ എ� ക�ലിെ�

ശില്പിശാസ്�തിയായി ഞാൻ നിയമിതനായി. ഏഡനിൽ നി�് �ബാ�ായി�ല�ു�

ക�ി�പാൽ നട�ു�തിന് എള��മാർഗം പരി�ശാധി�ു�തിനാണ് ക�ൽ.



ക�ി ഇ��െകാ�ിരിെ� ഒരു ദിവസം അ���ം ഇ���ം വർ�മാനം ഒ�ും

അറിയാെതക�ായി. ക�ി�് എവിെട�യാ ഒരു തട�മുെ��് നി�യി��.

ക�ി�പാൽ�ജാലി

�കടുപാടു തീർ���തിന് ക�ി െപാ�ി�� െകാ�ിരിെ� അത് ര�ു

കഷ്ണമായി. അധികം ആഴമി�ാ� �ല�ാണ് ക�ി താഴ്�ിരി�ു�െത�്

തീർ�െ�ടു�ി ജലമ�ന കവചം ധരി�് കടലിൻെറ അടി�് �പാകുക�യ

നിവൃ�ിയു�� എ�് മാർ�ിൻ പറ�ു. അ�മരി�യിെല വിദ��ച�ി

ശാസ്�ത�ൻ ഉ�ാ�ിയ ജല സമ�ന കവച�ിെ� ഉപകാര െ���ി

മാർ�ിൻ ഓ�രാ�് �പസംഗി�ാൻ തുട�ി. �ശീ െജയിംസിെ� ൈകവശം ഒ�ുര�്

യ��ം ഉെ��് �ക���ാൾ എനി�് അതിയായ സ��ാഷമായി. നാെള കാല�്

മു�ി �വ�ിവരും എ�് തീർ�െ�ടു�ി. പുരാണ�ിൽ ഉ�രി�ി��� ദ�ാരക

ഈ ഭാഗ�ായിരി�ും എ�തിനാൽ വി�ശഷ വിധി കാണാനിടയു�്.

കടലിൽമു�ാ൯ തീരുമാനം

ദ�ാരകെയ കുറി�് ഓർ���ാൾ കടലിൽ മു�ാനു� �ഭമം കലശലായി.

അ�താർ�ാണ് ഉറ�ാൻ കിട�ത്. കുറെ�ാ�ു ക��ചി�ിയ��ാൾ �ശീ മാർ�ിൻ

ഏ�താ ഒരു വലിയ െക�് അഴി�ു�ു. സൂ�ി���നാ�ിയ��ാൾ ര�് ജലമ�ന

കവചമാണ്. വയ�ൻ മാലൂമി ഉണരു�തിനുമു�് മു�ാൻ നി�യി��. ആദ�ം �ശീ

െജയിംസ് ഇറ�ി പിറെക ഞാനും. പലവിധ കാഴ്ചകൾ ക�ു. നാഗരാ�ര�ിൽ

എ��ാ െകാ�ിയ ഒരു ക�് ക���ാൾ വലിയ സ��ാഷം ഉ�ായി. മു��ാ��

നട���ാൾ ഒരു കിണറിൽ എ��പാെല താ�ഴാ�് വീണു. അവിടുെ� ഭി�ികൾ

ഒെ� പല വർ���ളാട് കൂടിയ അതി വി�ശഷമായ ക��ാടു കൂടിയാണ്



ഉ�ാ�ിയി���ത്. ഇതിഹാസ പുരാണ�ളിൽ വർണി� ദ�ാരകയിൽ

െച�ുനിൽ�ാനു� സംഗതി ഓർ�് പരി�ഭമവും സ��ാഷവും ഉ�ായി.

കടലിനടിയിെല കാഴ്ചകൾ

കടലിനടിയിെല മ�നാഹര കാഴ്ചകൾ സവി�ശഷമായ ഒരു �കാണിയിൽ

താെഴ ഇറ�ിയ��ാൾ അതി വി�ശഷമായ മണിപീഠം ക�ു ഒരു സ�ർ�

കുടുംബവും അടു�ുെച�് െപാ�ി�ാൻ ആ���ാൾ �ണ �നരം െകാ�്

അത് െപാടിെപാടിയായി. ഞ�ൾ ര�ു�പരും വ�ാെത ഭയെ���.ആ സമയം

ആ�രാ ഒരാൾ വിളി��ണർ�ി. ഉ�യായി��ം എെ�ാരുറ�മാ ഇത് എെ�ാെ�

ഉ��ിൽ പറയു�ത് �ക��. ഉണർ�ു �നാ�ിയ��ാൾ എ�് ദ�ാരക �ബാരി�ർ

�മ�നാനു�് ചിരി��െകാ�് അടു�ുനിൽ�ു�ു. അ��ഹം പറ� കാര��ൾ

ഓർ�് കുെറയധികം കിട�ുറ�ി��ായി അ�തമാ�തം.

എ�ാം സ�പ്നമായിരുെ��് തിരി�റിയു� കഥാ��ം.

Summarized Overview

ആഖ�ാതാവും െജയിംസുമാണ് കഥയിൽ മുഖ�കഥാപാ�ത�ൾ.കഥാകാലെ�

ആധുനിക വിദ�ാഭ�ാസം �നടിയവരാണ് ഇരുവരും.പുതിയ വി�ാന�ളി�ല�്

എടു�ുചാടാൻ എ��ാഴ�ം ത�ാറു� വ��ിയാണ് െജയിംസ്. ആഖ�ാതാവെ�

ഇ�ിരി സ��ഹ��ാെട അയാെള പി�ുടരു� ആള�ം. ശാസ്�ത�ിെ� പുതിയ

ക�ുപിടി��െള ഇരുവരുെടയും സംഭാഷണ�ളിലൂെട കഥ വായന�ാർ�്

പരിചയെ�ടു�ു�ു.

ആഖ�ാതാവും െജയിംസും



കഥാ�പ�ാന�ിെ� തുട��ിൽ തെ� െക�ിലും മ�ിലും കഥ

എഴ�തു�തിൽ മികവു പുലർ�ിയ എഴ��ുകാരനാണ് �കസരി. കഥകളിെല

�പ�മയ�ിെ� ൈവവിധ�വും �ശ��യമാണ്. പെ�ാ�താം നൂ�ാ�ിെ�

ഉ�രാരാർ���ാെട �കരളീയജീവിത�ിലു�ായ മാ�മാണ് അ��ഹം

ദ�ാരകയിലൂെട �രഖെ�ടു�ു�ത്.

െക�ിലും മ�ിലും നിറയു� എഴ��്

സരളവും ലളിതവുമാണ് ദ�ാരകയുെട രൂപഘടന.സുഹൃ�ായ �മ�നാൻെറ

ബിലാ�ി വി�ശഷമാണ് സ�പ്ന�ിലൂെടയു� യാ�തയ്�് കാരണമായത്.

ആഖ�ാതാവ് സ�പ്ന�ിൽ നി�ുണരു� ഉറ�റ മാ�തമാണ് യഥാർ� �ലം. മ�ു

�ല�െള�ാം സ�പ്ന�ിൽ െതളിയു�വയാണ്.കഥയുെട അവസാനം വെര ഇത്

യഥാർ�ം ആെണ� �താ�ലു�ാ�ാൻ കഥാകാരന് കഴി�ു. ഭാഷയുെട

കരു�ാണത്.അതിശ�യാ�ി കലർ� അവതരണം, നർ� സ�ഭാവ�ിലു�

ഭാഷ, നാടൻ ൈശലികള�െട �പ�യാഗം എ�ിവ ദ�ാരകയിലു�്.

യാഥാ൪��െമ� അനുഭവമു�ാ�ൽ

ആധുനിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിൻെറ ഫലമായി കി�ിയ പുതിയ അറിവുകള�െട

�പ�യാഗഫലമാണ് ആഖ�ാതാവിെ� �ജാലി. വി�ദശ�ു നി�ട�ം വി�ാനം

സ�ാദി�ു� രീതിയുെട തുട�ം കൂടിയാണത്. വിദ����ിയും ക�ി�പാലും

മനുഷ�ജീവിതെ� ആയാസരഹിതമാ�ാനായി അവതരി�െ��

കാലം.പര�രാഗത കൃഷിയിൽനി�് ഉപജീവനം വ�വസായവൽ�രണം

സാധ�മാ�ിയ പുതിയ �മഖലകളി�ല�് കട� ചരി�ത ഘ�മാണത്.

പുതിയ വിദ�ാഭ�ാസം പുതിയ �ജാലി



ഭാരതീയ പുരാ�ണതിഹാസ�ളിൽ പരാമർശി�െ�� നഗരമാണ് ദ�ാരക.

�ശീകൃഷ്ണനുമായി ബ�െ�� ഈ നഗര�ിെ� സ�ല്പരൂപം കഥ

മ�നാഹരമായി ആവിഷ്കരി�ിരി�ു�ു. ഒരു പൗരാണിക നഗര�ിൻെറ

രൂപഭാവ�െള�ാം കടലിനടിയിൽ അനാവൃതമാകു�ു�്.പാര�ര�െ�

വ�ത�സ്തമായി �നാ�ി�ാണാനാണ് �കസരി �ശമി�ു�ത്.ഭാരതീയരുെട

മന�ിൽ ദ�ാരക എ� ആദി�പരൂപം സജീവസാ�ിധ�മാണ്

പുരാണ �തിഹാസ��ിെല ദ�ാരക എ� നഗരം

ആദ�കാല െചറുകഥകളിൽ കാല്പനിക അംശം ഏ�വും �പകടമായിരു�ത്

കഥകളിെല അ�ുതാ�കതയുെട ചി�തീകരണ�ിലാണ്. വിശാലമായ

കടലിലൂെടയു� യാ�ത, ആഴ�മറിയ കടലി�ല�ു� മു�ൽ തുട�ിയ

സാഹസിക വൃ�ികെള�ാം ഈ അ�ുതെ� ല��മി���താണ്. സ�പ്ന�ിൽ

െതളിയു� കഥാ�ലവും അ�ുതെ� വളർ�ു�താണ്.

അദ്ഭുതാ�കതയ്�ായി സാഹസിക �പവൃ�ികൾ



Short Questions

1. ആദ�കാല മലയാള കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ�

(Hints: അതിശ�യാ�ി - നർ�ം - കാല്പനികതാംശ�ൾ - ൈശലികള�െട

ഉപ�യാഗം)

2. ദ�ാരക എ� പുരാണ നഗര�ിെല സൂചനകൾ കഥയിൽ െവളിെ�ടു�ത്

എ�െന�

(Hints: നഗര�ിെല െക�ിട�ൾ - അവയുെട അവശി��ൾ -

രാജെകാ�ാര�ിെ� �ശഷി�ുകൾ)

3. െജയിംസ് - കഥാപാ�ത സവി�ശഷത�

(Hints: ക�ൽ�ജാലിയിൽ നിരവധിയായ പരിചയം - എ�ിെനയും സ�ീകരി�ു�

സ�ഭാവം - പുതിയ ശാസ്�തെ��ുറി�് ന� അറിവ് )

4. �കസരിയുെട രചനാത���ൾ എെ��ാം�

(Hints: സ�ാഭാവിക കഥപറ�ിൽ രീതി - നാടൻ ഭാഷകള�െട �പ�യാഗം - െചറുകഥ

എ� രൂപ�ിെ� ധാരണ - സ�പ്നമായിരുെ��് മന�ിലാ�ാനാവാ�

ആഖ�ാനത��ം)

Assignments

•ആദ�കാല കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ

• �കസരിയുെട രചനാ�ലാകം



�ണി�് -2

�വ�ഴം

കാരൂർ നീലകണ്ഠ�ി�

Learning Outcomes

ന�വാഥാനകഥയുെട കാല�് വ�ത�സ്തമായ വഴിയിൽ സ�രി� കഥാകാരൻ

എ� നിലയിൽ കാരൂരിെന പരിചയെ�ടു�ു.

• ലളിതമായ ഭാഷയിലൂെടയും �നർ ആഖ�ാന�ിലൂെടയും മു��റു�

കാരൂരിൻെറ രചനാൈശലി മന�ിലാ�ു�ു.

• കഥയിെല സാമൂഹ��ിതിയുെട വിശകലന�ിലൂെട �കരള�ിെല ജ�ി

കുടിയാൻ ബ��ിൻെറ സൂചനകൾ ലഭി�ു�ു.

• കഥയിെല വ�ംഗാർ� സൂചനകൾ കഥാവായനെയ പലരീതിയിൽ നയി�ാം

എ� ധാരണ ലഭി�ു�ു.

Background

സ�ജീവിത�ിൽ ക�റി� മനുഷ�രുെട �പയാസ�െള തീ�വമായി കഥയിൽ

അവതരി�ി� എഴ��ുകാരനാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠ�ി�.പ�ിണിയും ദാരി�ദ�വും

നിറ�ു നിൽ�ു� സാധാരണ�ാരെ� ജീവിതചു�ുപാടുകളാണ് കാരൂരിൽ

കഥകളായി മാറിയത്.

സാധാരണ�ാരുെട കഥ



ഫ��ഡലിസം നിർ�ി� നിയമ�ള�െടയും ച��ള�െടയും െപാ��രെ�

മന�ിലാ�ിയാണ് കാരൂർ പൂവ�ഴം എ� കഥ എഴ�തു�ത്. ഈ വ�വ�ിതി

സമൂഹ�ിനു�ാ�ിയ ആഘാത�െള ചി�തീകരി�് അതിെല

മനുഷ�ത�വിരു�ത തുറ�ുകാ�ാനാണ് അ��ഹം �ശമി�ു�ത്.സ്�തീകള�െട

സ�ാത��ന�വും പുതുതലമുറയുെട �പതി�രാധചി�കള�ം ആവിഷ്�രി�ുക

വഴി കാരൂർ ല��മി�ത് ഫ��ഡലിസ�ിെനതിെരയു� മ�നാഭാവെ�

സൃ�ി�ൽ തെ�യാണ്.വ�വ�ിതിയുെട തകർ�യ്�ായി ആ�ഗഹി�ു�

എഴ��ുകാരനാണ് ഇവിെട കാരൂർ.

കാരൂ൪ നി�ംഗനായ കാഴ്ച�ാരന�

�കരളചരി�ത�ിെല ഒരു നിർണായക ഘ�മായി ജാതിവ�വ�െയയും

അതിൻെറ ഉ�പാൽ��ം എ� നിലയിൽ ജ�ി� വ�വ�െയയും

കാണാവു�താണ്.ഭൂമി സ��മായു� ജാതി��ശണിയിൽ ഉ�തനിലയിൽ

ഇരു�വർ ജ�ിമാരും ആ ഭൂമിയിൽ കൃഷി െചയ്ത് ആ�ശിതരായി കഴി�വർ

കുടിയാ�ാരുമായി സമൂഹ�ിൽ വളെര ശ�മായി നിലനി�ിരു�

വ�വ�യായിരു�ു അത്. ജ�ി കുടിയാൻ ബ�െ� വ�ത�സ്തമായി

�നാ�ി�ാണാനാണ് കഥയിൽ കാരൂർ �ശമി�ു�ത്.

ജ�ി-കുടിയാ൯ �പ�മയ�ിൽ കഥ

ഫ��ഡലിസം കാല�ളായി ഉ�ാ�ിെവ� നിയമ നിയ��ണ�ളിൽ നി�്

കുതറി�ാടാൻ െവ�ു� പൂവ�ഴ�ിെല കഥാപാ�ത�ൾ െവളിെ�ടു�ു�ത് ആ

വ�വ�യുെട തകർ� തെ�യാണ്.സമകാലികരിൽ െപാതുെവ ജ�ി�

ചൂഷണ�ൾെ�തിരായ �നരി��� �പാരാ�മാണ് നയി�െ��ിരു�െത�ിൽ



ചൂഷണ�ിന് അറുതി വരു���ത് വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെടയാണ് എ�്

തിരി�റി�വരും അതിനായി �പവർ�ി�വെരയുമാണ് കാരൂർ കഥകളിൽ നാം

ക�ുമു��ക.

ഫ��ഡലിസ�ി൯െറ തക൪�

കഥയിെല സ�ർഭ�മാ സംഭാഷണ�മാ അധികമായി �താ�ാ� രീതിയിൽ

സം�ിപ്തമായാണ് കാരൂർ കഥകെളഴ�തിയത്. കഥകളിെല�ാം പുലർ�ിയ ഈ

മിതത�ം കൂടുതൽ വാചാലമാകു�തി�ന�ാൾ കഥാസ�ർഭ�ൾ�് മിഴിവ്

നൽകു�തിൽ ഉപകരി�െ��ി���്.നാ��സ�ഭാവമു�തും സരളവുമായ ഭാഷ

അതിന��ഹെ� സഹായി��.സ�ാഭാവിക സംഭാഷണ�ളി�ലതു�പാെല െചറിയ

വാക��ളാണ് കഥകളിലു�ായിരു�ത്.കൃ�തിമത�ം �താ���വിധ�ിലു�

കൂടുതൽ സാഹിതീകരി�െ�� ഭാഷയുെട അഭാവം സാധാരണ ജീവിതെ�

കൂടുതൽ അടു�ി��നിർ�ു�ു എ� �താ�ലു�ാ�ു�തുമാണ്.

സ�ാഭാവികഭാഷ സം�ിപ്ത �തിവൃ�ം

ഒരു കാല�് തീർ�ും �പയാസ�ിൽ കഴി�ിരു� അധ�ാപകരുെട നീറു�

ജീവിതാനുഭവ�ൾ തുറ�ുകാണി� 'വാ��ാർ കഥകൾ' കഥെയഴ��ിെ�

ശ�ിയും സൗ�ര�വും �പകടമാ�ു�വയാണ്. സമാനമായ ജീവിതം നയി�ിരു�

െചറുകിട ഉ�ദ�ാഗ�രുെട ൈദന�െ�യും ആ കഥകൾ പുറെ��ി��.

കൗമാര�ാരുെട വിവിധ മ�നാചി�കൾ മ�നാഹരമായി ചി�തീകരി�് കാരൂർ

കഥകെളഴ�തിയി���്.ഇതിന് അധ�ാപകജീവിത�ിെല അനുഭവ�ൾ

അ��ഹ�ിന് തുണയായി���ാകാം. ഇ�താെടാ�ം ജാതിചി�െയയും



രാ��ീയ�ിെല ക��ളികെളയും തുറെ�തിർ� കഥകള�െമഴ�തിയ

കാരൂരിെല അനുഭവ ൈവവിധ�ം കഥയിെല സമകാലികരിൽ �വെറാരാൾ�ും

അവകാശെ�ടാനാവി�.

കഥക�ിെലൈവവിധ�ം

ജീവിത�ി�ലയും ചരി�ത�ിെലയും സ�ർഭ�െള യഥാർ�മായി

�പതിനിധാനം െച��കവഴി സാഹിത��ിെ� അടി�ാനസ�ഭാവം സാമൂഹിക

�പതിബ�തയായിരി�ണെമ� ഭാവുകത�പരിസരെ� കാരൂർ പൂർ�മായും

പിൻപ�ിയിരു�ി�.സമകാലികരായിരു� തകഴിയും �കശവ�ദവും െപാൻകു�ം

വർ�ിയുെമ�ാം കഥ സാമൂഹികമായ ഒരു ഉ�രവാദിത�മാണ് എ�

�ബാധ��ിലാണ് �പ�മയെ� ചി�െ�ടു�ിയത്.കാരൂർ കഥകളിെല സാമൂഹിക

അംശം സൂ�്മവും ഒളി��െവ�െ��തുമായിരു�ു.

ഒ�ി�ി��െവ� സാമൂഹികാംശം

ജീവിത�ിെ� ദുരിത യാഥാർ���ൾ െവളിെ�ടു�ു� ഒെരഴ��ുകാരൻ

മി� കഥകളിലും നർ�െ��ൂടി കൂെട കൂ���ു എ�ത് ഏെറ

�ശ��യമാണ്.വാ��ാർ കഥകളിെല �വദനി�ി�ു� നർ�വും ഓർ�ു��ാറും

കൂടുതൽ ചിരി�് വക നൽകു� 'മര�ാവകൾ' �പാലു�വയിെല

കഥാസ�ർഭ�ള�ം തുട�ി വിവിധ രീതിയിൽ ഇത് �പത��െ�ടു�ു.കഥയിെല

സംഭാഷണ�ളിലാെക നർ�ം കാ�ുെവ�ു� രീതി കാരൂരിലും ബഷീറിലും

ഉറൂബിലുമാണ് െപാതുെവ കാണാനാവുക.

കഥക�ിെല ന൪�ം

അനുഭവനിഷ്ഠമായ കഥകൾ�് ധാരാളം ഉദാഹരണ�ൾ ന�വാ�ാന

കഥാകാല�് കെ�ടു�ാനാകും.അതിൽ ധാർ�ികതയ്�ു കൂടി �പാധാന�ം



നൽകി �പ�മയപരിചരണം നട�ു�ത് കാരൂരാണ്.തീരാദുരിത�ൾ�ിടയിലും

ധർ��ബാധം ൈകവിടാതിരി�ാൻ �ശ�ി�ു� കഥാപാ�ത�ൾ കാരൂർ

കഥകളിെല �പ�ത�കതയാണ്.

ധ൪�ഭ�ബാധം

സാമുദായിക�മാ സാ��ിക�മാ ആയ �പാധാന�െമാ�ുമി�ാ�തിനാൽ ര�ു

വ��ികള�െട ആ�ാനുഭവം മാ�തമായി �പണയെ� �നാ�ി�ാണു�

രീതിെ�ാ�മാണ് കാരൂർ നിലെകാ�ത്.അതിനാൽ തെ� �പണയം കാരൂർ

കഥകെള വശീകരി�ി�ി�.സമൂഹ�ിൽ താ�ഴത�ിൽ ജീവി�ു�

സാധാരണ�ാരുെട ജീവിത�പാരാ��െളയാണ് അ��ഹം വിലമതി�ത്.

�പണയമ� �പയാസമാണ് �പധാനം

Key themes

പൂവ�ഴം എ�റിയെ�ടു� മനയിെല സ്�തീയും അവരുെട കുടിയാനായ

അ�ുവും ത�ിലു� ബ�മാണ് �പ�മയം.

കഥയിെല സൂചക�ളിലൂെട െവളിവാ�െ�ടു� ജ�ികുടിയാൻ ബ��ിെ�

ചരി�തപരത

ജാതി നിർ�ി� നിയ��ണ�ൾ സ്�തീ ജീവിത�ിലിടെപ� രീതി

Discussion

അ�ുവിെന വീടിൻെറ കിഴ�് ഒരു വലിയ ജ�ിയുെട മനയാണ്.മനയിൽ എ�്

ആ�ഘാഷം ഉെ��ിലും ഭൃത�രായ അ�ുവിെ� വീ��കാർ�് അടു�്

ക�ി���തി�.അ�ുവിെ� സുഹൃ�ും സമ�പായ�ാരനുമായ മനയിെല



വാസു�ു�ൻ മൂ�ുെകാ�ം മു�് മരി���പായി. ഭർ�ാവ് മരി�തിൽ പിെ�

മകനു�വ�ി ജീവി� അവൻെറ അ� എ�െന സഹി��ാ എ��ാ!

അ�ുവി൯െറ വീടും മനയും

ആ അ�ർ�ന�ിന് അ�െനെയാ�ും വ�ര�ത�. ക�വരും �ക�വരും

അവർ�് ന� വരണം എ�് മാ�തമാണ് ആ�ഗഹി�ി���ാവുക. ഉ�ിമാ എ��ാ

ന�� എ��ാ ആണ് അവരുെട �പെര�ിലും അയൽപ�െ� െപ���ൾ

അവെര വിളി�ു�ത് പൂവ�ഴം എ�ാണ്.ഒരു ദിവസം പൂവ�ഴം അ�ുവിെന

തിര�ുവ�ു. അ�ുവിന് അെതാ��ം രസി�ി�. തൻെറ വീ��കാെരാെ�

മണ�ൽ �വല�ാരാണ്. കുടുംബ��ാെടയു� ഈ നിത�ദാസ��ിന് അറുതി

വരണെമ�ാണ് തൻെറ ആ�ഗഹം. എ�ിലും െച�ു.എ�ിനാ വിളി�ത് എ�്

അ�ന�ഷി��. ൈദവം �നരെ� വിളി� മകൻെറ കാര�െമ�ാം പറ�ു അവർ

ആവശ�ം അറിയി��.ഒരു ഉ�നൂലും തൂശീം �മടി�� തരണം.അ�ു അവർ

പറ�ത് വാ�ി അനുജൻെറ ക�ിൽ െകാടു�യ��.

പൂവ�ഴെമ� വി�ി��ര്

ഒരാഴ്ച കഴി���ാൾ ഒ�രമുഴം തലയിണ�ീ�ി�ായി അവർ പിെ�യും

വ�ു. പ�ുപതിന�് ദിവസം കഴി�് ഒരു ദിവസം അവർ അ�ുവിന് ഒരു

ഇലെ�ാതി സ�ാനി��. ര�ു െന��ം ആയിരു�ു അത്.പി�ീട് െകാടി�യ�്

അ�ാറു െവ� എടു�ു തരാനും ഒരി�ൽ അവർ വിളി�ുകയു�ായി. അ�്

മന�ൽ കു�റ�നരം അവർ സംസാരി�ിരു�ു.

അ�ുവുമായു�� കൂടി�ാഴ്ചകൾ

കുെറനാൾ കഴി���ാൾ പൂവ�ഴ�ിെന��ാ സൂ��ട് ആെണ�് വീ�ിൽ

ആ�രാ പറയു�ത് അ�ു �ക��. ആയിെട മനയിെല ന�ൂതിരി മൂ�ാമെതാരു



�വളി കൂടി കഴി�തിെ� കുടിവയ്പ്ദിവസം അ�ുവും അ�ർജനവും വീ�ും

ക�ു.അ�ർജന�ിെ� നീ� മുടി മുറി�� കള�ു. കവിെള��കൾ

ത�ിനി�ിരു�ു. ക�ിൻെറ �പകാശം നശി��.�ീണി� സ�ര�ിലാണ് അവർ

സംസാരി�ത്. ഇവിെടയിനി ആദ�മു�ാകു� സദ� ഒരു പി�മായിരി�ും. അവർ

ഒ�് ചിരി�ാൻ പണിെ���. അ�ു െപായ്െ�ാ��.അവർ കതകട��.

�രാഗിയുെട ചട� രൂപം

Summarized Overview

െചറുകഥയുെട ശില്പസവി�ശഷതകളിൽ �പധാനെ��െത�ാം കാരൂരിൻെറ

മ�ു കഥകളിെല��പാെല പൂവ�ഴ�ിലും കാണാനാകും.വളെര കുറ�്

കഥാപാ�ത�ള�ം സംഭവ�ള�ം ഒതു�മു� ആഖ�ാനവും ധ�നി�പധാനമായ

ഭാഷയും ഈ കഥയിലു�്.പൂവ�ഴ�ിൽ ര�ു കഥാപാ�ത�ൾ

മാ�തമാണു�ത്.പെ� അവരിലൂെട അ�ാലെ� സാധാരണ മനുഷ�രുെട

ജീവിതെ� ആവിഷ്കരി�ാൻ കാരൂരിനായി. എ��ിൽ വളെര കുറ��മാ�തം

സംഭവി� അ�ു - അ�ർ�നം കൂടി�ാഴ്ചകളിലൂെടയാണ് കഥ മു��റു�ത്

എ�ും കാണാം.

െചറുകഥാംശ��ിൽമി�തും �പകടം

കഥ തുട�ി അവസാനി�ു�തുവെര േനർേരഖയിൽ സംഭവ�െള
േകാർ�ിണ�ാൻ കാരൂരിെല കഥാകാരൻ �ശ�ാലുവായി���്.�കമികമായ
കാല�ിലൂെടയാണ് കഥയുെട സ�ാരം.കഥ ആെക�െ� ധ�നി �പധാനമാണ.്

പൂവ�ഴം എ� തലെ��് േപാലും അ�ര�ിലാെണ�് കാണാം. പൂവ�ുഴ
എ� �ല�ാണ് അ�ർജന�ിൻെറ മാതൃഗൃഹം എ�് േപരിെന
ബ�െ�ടു�ാനായി ഒരി�ൽ പറയു�ുെ��ിലും െവള��ു ചുമ�ു െമഴു�
അവരുെട രൂപ�ിനു തെ�യാണ് ആ േപര് അനുേയാജ�മാകു�ത.്



അ�ർജന�ിന് അ�ുവി�നാടു� സമീപനം വാ�ല��ിൽ നി�്

�പണയ�മാഹ�ി�ല�് മാറു�ത് ധ�ന�ാ�കഭാഷയുെട പി�ുണ�യാെടയാണ്

ആവിഷ്കരി�െ�ടു�ത്.അ�ുവി�നാട് �ചാദി�ു� �ചാദ��ൾെ��ാം മറുപടി

കി����ാൾ അ�ുവിന് അറിയാ�ത് ഒ�ുമി���ാ എ� ആരാധനാഭാവമാണ്

അവർ�്. ര�ു െന��ം ക�ിലി�� െകാടു�ു�തിൽ നി�് വ�ത�സ്തമായി

െവ��െകാടു�തിലും വീ�ിൽ െകാ�ു�പാകാെത അ�ു തെ� തി��ാള� എ�ു

പറ�തിലും അവരുെട രഹസ�മായ ഒരു ആ�ഗഹ�ിെ� ധ�നി�ി�ൽ കാണാം.

ധ�നി�പധാനഭാഷ

മനയിൽ �കറാനായി അ�ു മര�ാദെയാ�ും �നാ��� ഇ�മു�തി�ല

�കറാം എ�് ഒരി�ൽ അവർ നൽകു� �ണം രതിപരമായ �ണം

കൂടിയാണ്.പിെ�ാരി�ൽ അ�ുവിന് സമീപ�ു� െവ�ില െചടിയിൽ �നാ�ി

ന� തളിര് െവ�ില, ഇതുക�ി�് ഒ�ു മുറു�ാൻ �താ�ു�ു എ�് അവർ

പറയു�ു�്. കൗമാര�ാരനായ അ�ുവി�നാടു� അവരുെട ൈലംഗികമായ

ആസ�ിയാണ് ഇവിെടയും െവളിവാകു�ത്. തെ� കല�ാണം കഴി�ു��ാൾ

ഭർ�ാവിന് പതിെന�് വയ�ായിരു�ു എ�വർ അ�ുവിെന ഓർമി�ി�ു��ാൾ

അ�ുവിനും സമാന �പായമാണ് എ�തും �ശ��യം.

അ�ുവി�നാടു�� ആസ�ി

ജ�ികുടിയാൻ ബ�െ� സൂചി�ി�ാനായി രൂപക�െളയും സൂചനകെളയും

കഥാകാരൻ കൂ��പിടി�ു�ത് കാണാം. അ�ുവിെ� വീടിെനയും മനെയയും

�വർതിരി�ു� മതിൽ ഫ��ഡലിസം യജമാന-ഭൃത� ബ��ിനിടയിൽ



�ബാധപൂർ�ം നിർ�ിെ�ടു� മതിൽ തെ�യാണ്.അ�ർജനം വിളി�ു��ാൾ

പതിന�് അടി അകല�ിൽ �പായു� അ�ുവിെ� നിൽ�് തീ�ലും െതാടീലും

നിലവിലിരു� സാമൂഹ� സാഹചര�െ� ഓർ�ി�ി�ു�ു�്.അ�ുവിന്

അ�ർ�നം നൽകിയതിൽ െന��ം ഒഴിെ��ാം ക�ിൽ ഇ��െകാടു�താണ്

എ� കഥാ സൂചനകള�ം സമാന സാഹചര�െ� തെ�യാണ് മുൻനിർ�ു�ത്.

ജാതിനിബ�നകൾ

വ�വ�ിതി നിർ�ി� െക��പാടുകളിൽ ചു�ി ജീവിതം �ഹാമി�െ��

സ്�തീകള�െട �പതിനിധിയാണ് കഥയിെല പൂവ�ഴം എ�് വിളി�െ�ടു�

അ�ർജനം. െചറിയ �പായ�ിൽ വിധവയാ�ക�ി വ� ആ സു�രി�് ഒരു

�പണയ ജീവിതം പി�ീെടാരി�ലും സാധ�മാകു�ി�. മകൻെറ �പായമു�

ഒരാ�ളാടു� അഭിനി�വശം �പാലും സഫലീകരി�ാൻ

അവർ�ാകു�ി�.സ്�നഹം െകാതി�ിരു�,അതിന് അർഹതയു�ായിരു�

അവരുെട മു�ിൽ തട�മായത് ജാത�ാചാരമാണ്.വളെരകാലം കഴിയു�തിനു

മുെ� �രാഗിയായി മരണെ� കാ�ുനിൽ�ാനാണ് അവരുെട വിധി. ഏകാ�ത

എ�ത വലിയ ഭാരമാെണ�് ഓർ�ി�ി��െകാ�ു� ഒ�യ്�ു� കാ�ിരി�ാണത്.

മന�ിലാ�െ�ടാതിരു� സ്�തീ

അ�ർജനമ�ാെത മനയിെല �വെറാരു കഥാപാ�തെ�യും കഥയിൽ കാരൂർ

�പത��െ�ടു�ു�ി�. സൗ�ര�സമൃ�ിയാൽ പൂവ�ഴം എ� �പര്

ഇണ�ുെമ�ിലും അവരുെട യഥാർ� �പര് ഒരിട�ും പരാമർശി�ു�ി�

എ�തും �ശ��യമാണ്.പൂവ�ഴ�ിെ� സൗ�ര� വർ�ന കഥയിെല ആദ�



ഭാഗ�് കാണാം.കഥാവസാന�ിൽ �രാഗിയുെട ചട� രൂപ�ിൽ ഒ�യ്�്

മരണെ� കാ�ിരി�ു� പൂവ�ഴമാണു�ത്.നർ��ിെ� അക�ടിയിൽ

സൗ�ര� സൂചക��ളാെട സ���മായി തുട�ു� കഥ ൈവരൂപ��ിെ�

ദൃശ��ളവതരി�ി�് മരണം കാ�ിരി�ു� വ��ിയുെട വിഷാദ��ാെട

അവസാനി�ു�ു.

വിഷാദം നിറ� അ��ം

കുടിയാൻമാരിെല പുതിയ തലമുറയുെട �പതിനിധിയാണ് അ�ു.മനയിെല �വല

അഭിമാനമെ��ും അപമാനമാെണ�ും തിരി�റി� കാല�ിൻെറ

�പതിനിധി.ജ�ി െകാടിയ ചൂഷണമാണ് തൻെറ കുടുംബ�ിന് �നെര നട�ു�ത്

എ�് അവൻ മന�ിലാ�ിയി���്.പഠി�് ഉ�ദ�ാഗം �നടി കുടുംബ�ിന്

അ�ാണിയാകണം എ�ാണ് അ�ുവിെ� സ�പ്നം. ഫ��ഡലി�് കാല�്

�കരളസമൂഹ�ിൽ നിലനി� സവി�ശഷമായ സാമൂഹ� െപരുമാ�രീതികൾ

കഥയിൽ കാണാവു�താണ്.ചൂഷണ�ിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ�വ�ിതിെയ

ത��തകർ�് പുതിെയാരു കാല�ി�ല�് പുലരണെമ�് ആ�ഗഹി�ു�

അ�ുവും വ�വ�ിതിയുെട നിബ�നകളിൽ നി�് പുറ�ുകട�ണെമ�്

അതിയായി �മാഹി�ു��ാഴ�ം അതിനു മാർഗമി�ാെത ജീവിതം �ഹാമി�െ��

ന��യും �കരള ചരി�ത�ിെല സവി�ശഷമായ ഒരു കാലഘ��ിൻെറ

�പതിനിധികളാണ്.

വ�വ�ിതിെയ തക൪�ാ൯ �മാഹം

Short  Questions

1. മലയാളകഥയിെല റിയലി�് പാര�ര��ിെ� സവി�ശഷതകൾ

എെ��ാം� (Hints:കഥ കാല�ിെ� മുഖെ�ഴ��് -



വ��ിതല��ാെടാ�ം സമൂഹതല�ിനും �പധാനം - സാമൂഹികമായ

ഉ�രവാദിത�ം -ജീവിത�ിെ� �വവലാതികൾ - അനുഭവ�ളിൽ നി�ും

രൂപെമടു�ു� കഥാത�ു - കർഷകനും കർഷകെ�ാഴിലാളിയും

റി�ാ�ാരനും കഥയിൽ -പാർശ�വൽ�രി�െ��വരുെട

ഉയിർെ�ഴ���ൽ�് ല��ം)

2. സ്�തീ സ�ാത��വുമായി ബ�െ��് പൂവ�ഴം മു��ാ��െവ�ു�

കാഴ്ച�ാട് എ�ാണ്� (Hints:വ�വ�ിതി�ു�ിൽ െപ���പായ സ്�തീ

-�പര് �പാലും അ�പസ�മായ സാഹചര�ം-തെ� അഭിലാഷ�ളി�ല�്

വെ��ണെമ�് തീ�വമായ ആ�ഗഹം - ആ�ഗഹ�ി�ലെ��ാെത

തറവാടിെ� ഇരു� മുറിയിൽ തള�ിടെ�ടു�ു - െപെ��്

�രാഗിയാ�ു� ഭൗതിക സാഹചര�ം)

3. സാധാരണ ജീവിത�െളയാണ് കാരൂരും ഉറൂബും കഥയിൽ

കെ�ടു�ത്. വിശദമാ�ുക (Hints: കാരൂരിൽ ചു�ുമുളള ജീവിതം -

സാധാരണ�ാരുെട കഥ - �പത�യശാസ്�ത �ക��ീകൃതമ� - ഉറൂബിൽ

�ദശീയ സമര�ിെ� ആ�വശം - സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം)

4. വ�ംഗ�മായി പറ�ു�പാകു� സൂചനകൾ പൂവ�ഴെ� കൂടുതൽ

ആസ�ാദ�കരമാ�ു�െത�െന�

(Hints:പൂവ�ഴം എ� �പര് - അ�ർജന�ിെ� മ�നാവ�ാപാരം വ��മാ�ു�

സംഭാഷണ ശകല�ൾ - സാമൂഹിക �ിതി വിശദമാകു� സൂചനകൾ)

5.കാരൂർ കഥയിലൂെട പുറെ��ി� വിഷയ�ള�െട സാമൂഹ��പാധാന�ം

വിശദമാ�ുക.(Hints:അധ�ാപകരുെട ജീവിതദുരിതം - അധ�ാപക കഥകൾ -

സ�ാനുഭവ�ിെ� തുറെ�ഴ��്).

b) Assignments

● കാരൂരിെ� ഭാഷാൈശലി- 'പൂവ�ഴം' മുൻനിർ�ിയു� ആ�ലാചനകൾ

● 'പൂവ�ഴം'- ഒരു ന�വാ�ാന െചറുകഥ.
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മഖൻസിംഗിെ� മരണം

ടി പ�നാഭൻ

Learning Outcomes

തിരി�റിയാെത േപാകു� വ�ഥിതമന�ിെന ആവിഷ്കരി�ു� കഥാരീതി പരിചയെ�ടു
�ു.

• രാജ�വിഭജന�ിൻെറ മുറിവുകൾ കഥ തീ�വമായി ആവിഷ്കരി�ു�ത്
തിരി�റിയു�ു.

• ഗാനാ�കതേയാട് അടു�ുനിൽ�ു� പ�നാഭൻെറ ഭാഷാരീതി പരിചയെ�ടു�ു.

• ആധുനികതയിെല മാനവിക തല�െള കുറി�് ധാരണ േനടു�ു.

Background

മലയാളകഥയിൽ സുവർ�ദശയിൽ െപ� എഴ��ുകാർ സജീവമായ

അ�തുകളിലാണ് പ�നാഭൻ രംഗ�പ�വശം െച���ത്. �ലാകെ��ുറി���

�വദനകള�ം സ്�നഹ�ിൻെറ െവളി�വും ദുഃഖ�ിെ�യും �വദനയുെടയും

അവസാനം ത�ി�ല�് തെ� ഒതു�ിയുമു� അനുഭവാവിഷ്കരണ �ളിലൂെട

ആ കഥകൾ �ശ�ി�െ���. സ്�നഹ�ിൻെറ യാഥാർ��ം തിരയു�

ആ�ാ�ന�ഷണം പ�നാഭൻ കഥകള�െട അടി�ാന ധാരയാണ്.

ആൾ�ൂ��ിൽ െപടാെത മാറിനി�് പലവിധ�ിൽ ഒ�െ�� മനുഷ�െനയാണ് ആ

കഥകൾ തിര�ുെകാ�ിരു�ത്.

സ്�നഹ�ി൯െറ ആ�ാ�ന�ഷണം



ര�ാം �ലാകമഹായു�ം തീർ� െകടുതികൾ മനുഷ�െന ഏ�വും

വിലകുറ� വസ്തുവായി രൂപെ�ടു�ിയ കാല�ാണ് പ�നാഭെ� ആദ�

കഥകൾ എഴ�തെ�ടു�ത്. ജീവിത�ിൻെറ സമസ്ത �മഖലയിലും ഈ

വിലഇടി�ിൽ �പകടമായിരു�ു. യു�ിപരമായി ചി�ി�ാ�നാ ധർ��ബാധ�ിൽ

ജീവി�ാ�നാ അ�് മനുഷ�ർ�ായി�. പല കാരണ�ളാൽ പലതായി തിരി�്

ആള�കൾ പരസ്പരം ഏ�ുമു�ി. ഈ സാഹചര�മാണ് അട�ാ�

മനുഷ�സ്�നഹെ� തിര�ിറ�ാൻ പ�നാഭെന ��പരി�ി�ത്.

ര�ാം�ലാകമഹായു�ം തീ൪� െകടുതിയ്െ�തിരായ �പതു�രാധം

സ�ാത���സമരവും ഇ��യുെട വിഭജനവും അതിെന�ുടർ�ു�ായ

വർഗീയകലാപ�ള�ം കലുഷിതമാ�ിയ കാലമാണ് പല കഥകള�െടയും

പ�ാ�ലം. ലഹളകള�െട ഇരകൾ സാമൂഹികമായും സാ��ികമായും

അര�ിതരാ�െ�� നിലയിൽ പലയിട�ളിൽ ചിതറി��ായി. സ��ം

ജീവിതചു�ുപാടിൽ നി�് അന�രാ�െ�� മനുഷ�രുെട �വദനകൾ കഥകൾ

ആവിഷ്�രി��.

കലാപ�ൾ ചി�ഭി�മാ�ിയ കുടുംബ�ൾ

കലാപ�ിൽ സർ�സ�വും ന�െ�� ഒരു വൃ�യുെടയും യുവതിയുെടയും

�വദനയാണ് മഖൻ സിംഗിെ� മരണ�ിലും പ�നാഭൻ ആവിഷ്കരി�ു�ത്.

�രാഗാതുരനായി മെ�ാരിട�് കിട�ു� വൃ�യുെട മകനി�ല�ു�

യാതനാപൂർണമായ യാ�തയിലാണ് അവർ. ചി�ഭി�മായി��ായ

സ�കുടുംബെ��ുറി�് �വദനി�ു� ഓർ�കൾ മാ�തം ബാ�ിയായ ൈ�ഡവർ

മഖൻ സിംഗിന് അവെര �വഗ�ിൽ മന�ിലാകും.

ലഹ�ക�ിെല �രകൾെ�ാ�മു�� മാനവിക�ബാധം

മന�ിൻെറ ആഴ�ാഴ്ച �ക��മാ�ി പ�നാഭൻ എഴ�തു� ഓ�രാ വാ�ും

കാവ�ാ�കമായാണ് പിറ�ുവീഴ��ത്. ഗാനരചനയുെട ആ�നിഷ്ഠമായ തീ�വത

യി�ല�് മലയാളകഥെയ അ��ഹം വലി�ടു�ി��. കഥാപാ�ത�ള�െട

ഏകാ�തയും നി�ഹായതയും ഹൃദ�മായി അവതരി�ി�ാൻ ഈ രീതി�്

സാധി��. �പ�മയെ� കൃത�മായ ഘടനയിലും ച��ൂടിലും നിർ�ാനും

ഒതു�മു� രചനാൈശലി�ായി.



കാവ�ാ�കഭാഷയുെട സമ൪�മായ �പ�യാഗം

Key themes

വിഭജനം സൃ�ി� മുറിവുകള�ം ദുരിതവും.

മന�ിെ� ഉ�ിൽ അട�ി െവ� ദുര� �ബാധം.

ആധുനികതയിൽ നി�് ഭി�മായ മാനുഷികത.

Discussion

ബനിഹാലിൽ എ�ിയ��ാൾ �നരം രാ�തിയായിരു�ു. മഖൻ സിംഗിന്

എെ��ി�ാ� �ീണം ബാധി�ിരു�ു. എ�ാൻ ൈവകിയതിൻെറ കാരണം

ആ�ലാചി���ാൾ മഖൻ സിംഗിന് തല പിളരു�തു�പാെല �താ�ി.

ഒ�ിെന��ിയും ഒരി�ലും ആ�ലാചി�ി� എെ�ാെ� തീരുമാനി�ിരു�ു.

പ�� എ��ാഴാണ് ആ തീരുമാനം അനുസരി�ാൻ പ�ിയി���ത്�

അയാ�ളാർ�ു. ജനി� മ�ിൽ നി�് പിഴ�െതറിയെ���. പുതിയ മ�് ഇ��യിൽ

തെ� �വണെമ�് നിർബ�മു�ായിരു�ു. പ�� ഇ��ാൾ

എവിെടെയ�ിലുമായി ജീവി�ണം എ��യു��. ജീവി�ണെമ�ിൽ

കഴി�െത�ാം മറ�ണം. മറ�ാൻ �നാ�ു��ാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ

ആ�ലാചി�ുകയാണ്.

ഛി�ഭി�മായ കുടുംബ�ി൯െറ ആ�ലാചന

വൃ�െയയും െചറു��ാരിെയയും പ�ി�് ജിയുെട �ഹാ�ലിൽ ക�ു. അവെര

ക���ാൾ അ�െയയും അ�െനയും ഭാര�െയയും ഓർ�ു. അവർ�്

എെ��ിലും െകാടു�ണം. പ�ി�് ജി അതിന് ൈപസ �ചാദി��. അ�ുതം

�താ�ി. അ� െപ��ാർ�് ഭ�ണം െകാടു�ാൽ ആെര�ിലും കണ�്

�ചാദി�ാറു��ാ� എ�ാവരും ഉറ�ി. അയാൾ മാ�തം ഉറ�മിള�് ആ�ലാചി��.

പ�് കു�ിയായിരു���ാൾ വയലിൽ കാവൽ കിട��താർ�ു. എവിെട വ�ാണ്

വൃ�െയയും െപൺകു�ിെയയും ആദ�ം ക�ത് � പ�ാൻ�കാ�ിൽ

വ�ായിരി�ും. മ�ധാ�ൂരിൽ ബസ് െസർ�് െച���തിനിടയിലാണ് അവെര

�ശ�ി�ത്. പുസ്തക�ിൽ �രഖെ�ടു�ിയതിലും കൂടുതൽ ര�ു�പെര

മുൻഷിജി ക�ുപിടി��ഴായിരു�ു അത്. ജ�ുവി�ല�ു� ടി��� അവരുെട



ക�ിൽ ഉ�ായിരു�ു��. നി�ളാണ് പ�ാബിെ� കഥ കഴി�ത് എ�് മുൻഷിജി

പറ�ത് �ക�് മഖൻ സിംഗ് വിളറി��ായി. അയാൾ പ�� കടി��. െകാ�െ��

അ�നും അതിനുമു�് മരി���പായ അ�യും ഭാര�യും അയാള�െട

ഓർ�യിെല�ി. �പീതം എവിെടയാണ് � കറാ�ിയിൽ ആ�ണാ �

വിഭജനം പലതാ�ി തിരി� മനുഷ� ജീവിത�ൾ

വീ�ും ബസ് �ാർ�ാ�ി. ഡൽഹിയിലു� ഇളയ�െയ കുറി��ാർ�ു.

അവരുെട മകൻെറ സ്കൂൾ െചലവിന് എെ��ിലും അയ�� െകാടു�ണം.

വരു� ആഴ്ച രൂപ്ച�ിെറ മകള�െട വിവാഹമാണ്. സ�ാനം െകാടു�ണം.

ശ�ള�ിൽനി�് തു�മായ സംഖ�യാണ് അയാൾ�ു�വ�ി െചലവഴി�ു�ത്.

ബാ�ിെയാെ� ഇ�െന �ത�ു �പാകു�ു. ബ�ിൽ നി�ിറ�ിയ അ�യും

മകള�ം നിര�ിലൂെട �പാവുകയായിരു�ു. മഖൻ സിംഗ് അവെര വീ�ും

ബ�ി�ല�് �ണി��. പ�ാബിൽ നി�ും �പാ�വെര ഇതിനു മു�ും

ക�ി���്. പ�� അെ�ാ�ും ഇ�ത �താ�ിയിരു�ി�. അവർ�ായി പ�ി�്

ജി�യാട് ജീവിത�ിൽ ആദ�മായി അയാൾ കടം �ചാദി��. ശൂന�മായ

ൈകമലർ�ി പണം ഇെ��ു പറ�ു. �ചാദി���ിയിരു�ി�.

മ�ു��വ൪�ായി ജീവി�ു� മഖ൯സിംഗ്

ബസ് �ടാൾ�ഗ�് കഴി�് ഏതാനും വാര െച���ാൾ മു�ിൽ ഇൻസ്െപ�ർ

നിൽ�ു�ു. ര�ു�പർ ജാസ്തിയു�്. ടി��ി�ായിരു�ു. മഖൻ സിംഗിെ�

ക��കളിൽ തീെ�ാരി ചിതറി. അവെര യാ�ത െച�ാൻ അനുവദി�ണം. അവർ

പാവ�ളാണ്.പ�ാബുകാെര വിശ�സി�ാൻ െകാ�ി� എ�് ഇൻസ്െപ�ർ

പറയുകയു�ായി. മഖൻ സിംഗിെ� �ചാര തിള��. അട�ി െവ�ിരു� എ�ാ

വികാര�ള�ം അണെപാ�ിെയാഴ�കി. �പാലീസുകാരൻ അയാെള സമാധാനി�ി��.

യാ�ത�ാെര പലരും കാ�ുനിൽ�ു�ു�ാകും എ� ഓർ�യിൽ മഖൻ സിംഗ്

വീ�ും ബസ് മു��ാെ�ടു�ു. െന�ു �വദനി�ു�ു. ശ�ാസം മു���തു�പാെല.

ബസ് തുര�ം കട� ഉടെന പതുെ� നിൽ�ുകയും വാതിൽ തുറ�് അയാൾ

പുറ���് വീഴ�കയും െചയ്തു. െവറും മ�ിൽ കിട�ുകയായിരു� അയാള�െട

ക�ിൽ നി�് അ�ശുകണ�ൾ താടി െക�ിയ �ലസ് നന�ു�ു�ായിരു�ു.

രാംലാലിൻെറ സർദാർജി എ� കര�ിൽ അയാൾ �കൾ�ുക ഉ�ായി�. അ��ാൾ

പ�ാബിെല �ഗാത�ുവയലുകൾ സ�പ്നം കാണുകയായിരു�ു.



മരണ�ിലും സഹാനുഭൂതി�യാെട നാടിെന�യാ൪�ു� മഖ൯സിംഗ്

Summarized Overview

മനുഷ�സ്�നഹം നിറ�ുനി� മഖൻ സിംഗിെ� വികാരവിചാര�ള�ം �ജാലി

െചയ്തു െകാ�ിരിെ�തെ� അയാൾ മരി�� വീഴ��തും ആവിഷ്കരി�ു�

കഥ അ��യ�ം ഹൃദയസ്പർശിയാണ്. സാധാരണയിൽ നി�് വ�ത�സ്തമായി

ബസ് ബനിഹാലിൽ ൈവകിെയ�ാൻ കാരണം അയാള�െട ഉ�ിൽ നിറ�

കടു� മാനസികസംഘർഷം മൂലമാണ്. യാ�തികരായ വൃ�െയയും

െപൺകു�ിെയയും കാണു��ാൾ ജനി��വളർ� ഭൂമിയിൽനി�് പലവഴിയിൽ

�പാ�ക�ിവ� തൻെറ കുടുംബചി�തമാണ് സർദാർജിയുെട ഓർ�യിൽ

എ�ു�ത്. അ�നും മു��നും ജീവി��മരി� മ�ിൽ തനി�ും

അവസാനി�ി�ാം എ� �മാഹം ഇനി പൂവണിയാൻ സാധ�തയി�.

വിഭജന�ിൻെറ നടു�ു� ഓർ�കൾ

ജീവിത�ിൽ ഇ��വെര ആ�രാടും യാചി�ാെതയും കടം �ചാദി�ാെതയും

അഭിമാനിയായി ജീവി� മഖൻ സിംഗ് പ�ി�് ജി�് മു�ിൽ അതു�പ�ി�ു�ത്

പാവെ�� ര�് സ്�തീകൾ�് �വ�ിയാണ്. വ��ിപരമായ തൻെറ

അഭിമാന���ാൾ വലുതാണ് ആരുെട ആവശ�െമ� മനുഷ� സ്�നഹ�ിൽ

അധിഷ്ഠിതമായ മാനവിക�ബാധമാണ് അതിനായയാെള ��പരി�ി�ു�ത്.

സു�രിയായ െചറു��ാരിയിൽ ആർെ��ിലും വ� �മാഹവും �താ�ിയാൽ

എ�് യാ�തികരിൽ ഒരാൾ ശ�ി�ു��ാൾ മഖൻ സിംഗ് ഡൽഹിയിെല ഇളയ�െയ

കുറി�ാണ് ഓർ�ു�ത്.

വ��ിപരമായ അഭിമാനെ��ാൾ പര സഹായ�ിന് മുൻഗണന

ഇൻസ്െപ�ർ പ�ാബുകാെര മുഴ�വൻ അട�ാ��പി�ു��ാൾ നിലെത�ി

അയാൾ �പതികരി�ു�ു. കൃഷി െചയ്തു തഴ�ി� ൈകകൾ ആണിത്. ഞ�ൾ

ആെരയും വ�ി�ി�ി�. ത�ള��ടത�ാ� കാരണ�ാൽ ഒരു ജനത

തീരാദുരിത�ിെ� നിലയി�ാ�യ�ി�ലയ്�് എടുെ�റിയെ�ടു��ാഴ�ം

ഇ�രം അധി��പ�ിന് വി�ധയരാകു�ത് അത��ം �കൂരമാണ്.എ�ി��ം

ബസുമായി മു��ാ���പാകാൻ അയാെള ��പരി�ി�ു�ത് യാ�തികെര

കാ�ിരി�ു� മുഖ�ളാണ്. െന�് �വദനി�ു��ാഴ�ം ബ�ിെന ടണൽ



കട�ി സുര�ിതമാ�ി നിർ�ിയാണ് അയാൾ മരി��വീഴ��ത്.

മ�ു�വർ�ു�വ�ി കര�ിരു� അയാള�െട ക��നീർ അ��ാഴ�ം

നില�ിരു�ി�.

സത�സ�നും സ്�നഹവും കരുതലുമു�ായിരു� വ��ി

തിരി�റിയെ�ടാെത �പാകു� വ�ഥിത മന�ിെ� നീ�ൽ മലയാള�ിൽ

തീ�വമായി ആവിഷ്�രി�ത് ടി പ�നാഭനാണ്. സ�യം നീറു��ാഴ�ം

സ്�നഹ�ിൻെറ െവളി�ം �തടി ഇറ�ിയ മനുഷ�െനയാണ് അ��ഹം ഈ

കഥയിലും ആവിഷ്കരി�ത്. വിഭജന�ിെ� തീരാമുറിവ് ബാ�ി െവ� മന�ിൻെറ

ഹൃദയെനാ�രെ� തുറ�ുകാണി�ാൻ പ�നാഭനായി.

വ�ഥിതമന�ി൯െറ നീ�ൽ

�കമികമ�ാ� കാലമാണ് ആഖ�ാന�ിൽ ഉ�െത�ിലും അെതാരി�ലും

വായനെയ തട�െ�ടു�ു�ി�. ഭാഷ സർദാർജിയുെട മ�നാവ�ാപാര�ൾ

പുറെ��ി�ാനുതകു�താണ്. മഖൻ സിംഗിെ� കുടുംബെ��ുറി���

ആകുലതകൾ നിര�രം കഥയിൽ �പത��െ�ടു�ത് വിഭജന�ിെ� തീ�വത

മന�ിലാ�ാൻ കൂടിയാണ്.

�കമികമ�ാ� കാലം

സ�ാത���ല�ി�യാടനുബ�ി�് രാജ�ം �നരി� വിഭജന�ിെ� �കൂരമായ

ഫലമാണ് കഥയുെട പ�ാ�ലം.അതിർ�ി സം�ാനമായ പ�ാബിെല ഒരു

കുടുംബ�ിൻെറ അവ� മുൻനിർ�ിയാണ് കഥ

വികസി�ു�ത്.കുടുംബാംഗ�ളിൽ ഒരാെളമാ�തം മുൻനിർ�ി വിഷയ�ൾ

അവതരി�ി�ു��ാൾ തെ� അ�ാലെ� ദശല��ണ�ിന് മനുഷ�രുെട

ദുരിത�ൾ വായന�ാരി�ല�് എ�ും.

രാജ�വിഭജനം പ�ാ�ലം



Short Questions

1.പ�നാഭെ� കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ സൂചി�ി�ുക.

(Hints:വ��ിമന�ിെ� ആഴ�ളി�ല�് ഇറ�ു� രചനാരീതി - കാവ�ാ�ക

ഭാഷ - മാനവിക മൂല��ള�െട വീെ�ടു�് )

2. വിഭജന�ിെ� മുറിവുകൾ കഥ ആവിഷ്കരി�ിരി�ു�ത് എ�െന�

(Hints: ചിതറി��ായ കുടുംബം - െകാ�െ��വർ - സ്�തീകള�െട �നർ�ു�

അതി�കമ�ൾ - പാലായനം)

3. മഖൻ സിംഗിെ� സ�ഭാവ സവി�ശഷതകൾ�

(Hints: സഹാനുഭൂതി - സഹായമനസ്കത - �ജാലിയിെല ഉ�രവാദിത�ം -

പാര�ര��ിലു� അഭിമാനം - മന�ംഘർഷ�ൾ െവളിെ�ടു�ാ� രീതി)

4. കഥ മു��ാ��െവ�ു� മാനുഷികതയുെട അംശ�ൾ എ�്�

(Hints: ഒ�യ്�ായി��ായ സ്�തീക�ളാടു� സമീപനം - തീരാദുരിത�ിലും

അഭിമാനികൾ - മ�ു�വർ�ായി ജീവി�ു�തിെല സംതൃപ്തി )

5. വംശീയാധി��പ��ളാടു� മഖൻ സിംഗിെ� �പതികരണം ഏതു

വിധ�ിൽ ആണ്�

(Hints: അധ�ാനി�് ജീവിതം മു��ാ�� െകാ�ു�പായ ഒരു സമൂഹം - ആദ�െ�

അധി��പ�ിൽ �പതി�ഷധം ഉ�ിെലാതു�ി - ര�ാമതും �ക���ാൾ നില

വി� �പതി�രാധ�ശമം - ത�ള�െട സത�സ�ത �പകടി�ി�ാനു� വ��ഗത )

അൈസ൯െമ�

● പ�നാഭൻ കഥകളിെല ദുരിതചി�ത�ൾ

● • മഖൻസിംഗിെല സദുദ�മ�ൾ



�ണി�് - 4
ച�നമര�ൾ
മാധവി��ി

Learning Outcomes

● മലയാള സ്�തീകഥയിെല സവി�ശഷ സാ�ിധ�മായ മാധവി�ു�ിയുെട

രചനാ സവി�ശ  ഷത മന�ിലാ�ു�ു.

● കഥയിൽ ആവിഷ്�രി�ു� സ്�തീ മ�നാവ�ാപാര�െള കുറി�്

ധാരണയു�ാ�ു�ു.

● കഥയിെല സൂ�്മരാ��ീയെ� കുറി�് അറിവ് ഉ�ാ�ു�ു.

● സാമാന�ം ൈദർഘ�മു� കഥാരൂപെ��ുറി�് ധാരണ �നടു�ു.

Background

യാഥാർ��വും ഭാവനയും ഒരു�പാെല ഇഴ�ചർ� �ലാക�ാണ്

മാധവി�ു�ിയുെട രചനകൾ ഉ�ാകു�ത്. ര�ു�ലാക�ളിലും ജീവി�്

വായന�ാരെന ഇ�ത�മൽ വലി�ടു�ി� എഴ��ുകാർ മലയാള�ിലി�. ഒരു

കഥയിെല �പ�മയ�ിനക�ുതെ� യഥാർ�സംഭവ�ള�ം കല്പിതകഥകള�ം

ഒരുമി�� �ചർ�ു�തിൽ വലിയ ൈവഭവം അവർ �പകടി�ി�ിരു�ു.

യാഥാ൪��വും ഭാവനയും കട�ുവരു� കഥകൾ

എഴ��ുകാരിയുെട സവി�ശഷമായ വ��ിമു�ദ പതി�ി�െ�� കഥകളാണ്

പലതും. അെ��ിൽ ആ�ാംശെമ�് ധരി�ാവു� ഘടക�ളിലൂെട

അ�രെമാരു �താ�ലു�ാ�ാൻ മാധവി�ു�ി�ായി.�ബാധ�ിെ�യും



അ�ബാധ�ിൻെറയും അതിരുകൾ കഥകൾ മായ്��കള�ു. എ�ാവെരയും

ആകർഷി�ു� വശ�മ�നാഹാരിത ആ കഥകൾ �പകടി�ി��. വലിയ

ഒ��ാടുക�ള�ാൾ നിശ�ത�യാട് അടു�ുനിൽ�ു� മർ�രമാണ് കഥകളിൽ

നിറ�ത്.

ആ�ാംശമു�� കഥപറ�ിൽ രീതി

�ഗാമ�ിൽ നാടൻ സൗകര���ളാെട ജീവി�വർ�് നഗര�ിൽ വിശാലമായ

കുടി�യ��ിന് സാഹചര�െമാരു�ിയത് ആധുനികത സൃ�ി� മാ��ളാണ്.

നഗര�ിെല പരിഷ്കരണ�ിൽ അവ�രാെടാ�ംനിൽ�ാൻ െവ�ു� നിരവധി

�ഗാമീണസ്�തീകെള മാധവി�ു�ിയുെട കഥകളിൽ നി�് കെ�ടു�ാനാകും.

സ��രും പരിഷ്കൃതരും സ�ത��വുമായ ഈ നഗരവാസികള�െട

സവി�ശഷബ�വും മ�നാവ�ാപാര�ള�ം ആണ് കഥകളിൽ �പ�മയമായത്.

ദാ�ത��ിെല അസംതൃപ്തിയും �പണയ�ിനായി െകാതി�ു� മന�ും

ചി�തീകരി�ു�തിൽ അവർ �ശ�െവ��.

നഗര പരിഷ്�രണ��ാെടാ�ം നിൽ�ാനു�� സ�ഭാവം

സ�വർ� ൈലംഗികത മലയാള സാഹിത��ിൽ �പായി�് സമൂഹ�ിൻെറ

മുഖ�ധാരയിൽ തെ� ചർ�െച�ാൻ തുട�ിയി�ി�ാ� കാല�ാണ് മാധവി�ു�ി

ച�നമര�ൾ എഴ�തു�ത്. െചറിയ രീതിയിെല�ിലും സംര�ണ

സംവിധാന�ൾ ഇടെപടു� പുതിയ കാല�ിൽ നി�ും വ�ത�സ്തമായി ൈലംഗിക

ന��നപ��ൾ വലിയ എതിർ�് ഏ�ുവാ�ിയിരു� സമയം.പ�� മാനസിക

�ചർ�യുമായി ബ�െ�� വലിയ കാഴ്ച�ാടുകൾ അത് െവ��പുലർ�ി.

സ്�തീകൾ ത�ിലു�� ബ��ിൽ പുതിയ വ൪��ൾ



ദാ�ത�ം മു��ാ���പാകു��ാറും വിരസത പലരീതിയിൽ കട�ുവരു� സ�ഭാവം

കഥയിെല മാനസികതല�ിൽ �പധാനമാണ്. വിവാഹ ജീവിതവുമായി ബ�െ��്

പര�രാഗതമായി സമൂഹം ഉ�ാ�ിെവ� ശു�ി, പാപം മുതലായ ചി�കെള അവ

റ�് െച��കയും അതിെന മറികട�് ആ�ഗഹ�ൾ മു��ാ�� �പാവുകയും

െചയ്തു. ചിലരിൽ മാനസികാവശ�മായി�ാണ് അവ �പത��െ��െത�ിൽ

മ�ുചിലരിൽ ശാരീരിക ആവശ��ിെ� രൂപ�ിൽ അത് �പകടമായി.

വിവാഹ ജീവിത�ിെല പര�രാഗത മൂല�സ�ല്പ�െ� മറികട�ു�ു.

Key themes

ബാല�കാല സുഹൃ�ു�ളായ ര�ു�പരുെട അസാധാരണമായ ബ�ം

ദാ�ത��ിെല വിരസത, സമരസെ�ടൽ, ആ�ഗഹ�ളി�ല�ു� കുതറൽ

,സ്�നഹം െകാതി�ു� മന�്

Discussion

വിമാന�ാവള�ി�ല�് കാർ ഓടി�� �പാകു��ാൾ യാ�തയാ�ാൻ

�പാകു�ത് എൻെറ ഔദാര��ിെ� അമിതാഭിനയം ആെണ�് ഞാൻ എ��ാട്

തെ� ഓർമി�ി��. ക��നീർ കല�ിയ ക��കൾ അവ���ളായി. ഞാൻ

കല�ാണി�ു�ിെയ ഓർ�ു�നാ�ി. പ�െ� കല�ാണി�ു�ി എൻെറ

ആ�സ്�നഹിത യായിരു�ു.ച�നനിറമു� െപൺകു�ി. അവെളയും

പഠി�ി�ിരു�ത് എൻെറ അ�ൻ ആയിരു�ു. അ�ൻ മരി�� കിട���ാഴ�ം അവൾ

വികാരരഹിതയായിരു�ു. കുള�ിൽ നീ�ി കുളി�ുകയായിരു� ഒരു ദിവസം

അവെളൻെറ ശരീരെ� �കാരി�രി�ി�് എ�ായിടവും �നാവു�

ചുംബന�ളാൽ െപാതി�ു. എൻെറ വിവാഹ�ിൻെറ ത�ല�ാള�ം നമു�്

ഒളി��ാടാം എ�് അവൾ പറ�ു. ഞാൻ അതി�നാട് �യാജി�ി�.



ഷീലയും കല�ാണ�ു�ിയും ത�ിലു�� ശ�മായ ബ�ം

വിവാഹ�ശഷം ഞാൻ െമഡിസിനു �ചർ�ു. മെ�ാരു നഗര�ിൽ

കല�ാണി�ു�ിയും. അവൾ സുധാകരെന വിവാഹം െചയ്തു ഞ�ള�െട

നഗര�ിൽ താമസമാ�ിയ��ാൾ വീ�ും അവൾ എൻെറ സൗഹൃദവലയ�ിൽ

�പ�വശി��. സുധാകര�നാടു� ചില എതിർ�ുകളാണ് അവൾ�്

പറയാനു�ായിരു�ത്. പി�ീട് താൻ ഗർഭിണിയാെണ�ും അടു� അലസി�ി��

തരണം എ�ും പറ�ു അവൾ വ�ു. സുധാകരെ� സ�തമി�ാെത കു�ിെന

നശി�ി�ാൻ ഞാൻ ത�ാറായി�. ര�ുദിവസം കഴി�് നഗര�ിെല ജീർണി�

െതരുവിെല ഒരു വീ�ിൽനി�് ര��സാവവുമായി അവൾ കിട�ു�തറി�്

ഞാനവെള വീ�ി�ല�് കൂ�ി. പി�ീടവൾ വിവാഹ�മാചിതയായി

ആസ്��ടലിയയി�ല�് �പാകു��ാഴ�ം എെ� �ണി�ിരു�ു. എൻെറ

ഭർ�ാവിെന വി�് ഞാൻ എ�ും �പാവി� എ�് പറ�ു. കു�ു�ൾ

ഇ�ാ�തിെ� സ�ടം എനി�ു�ായിരു�ു.��ിൽ വ�് ത�ള�െട മ�ൾ

ഉ�ാ�ു� �പശ്ന�െള�ുറി�് സ്�തീകൾ ചർ�െച���ത് �ക�് താൻ ഭാഗ�വതി

ആെണ�് ത��ാൻ പറ�ു.

ഒ�ുതീ൪�ുക�ിൽ വിശ�സി�ാെത മു��ാ�� �പാകു� ഷീല

�ിനി�ിൽ ന� തിര�ു� ഒരു ദിവസമാണ് ആ�രാഗ�വതിയും പരിഷ്കൃത

�വഷധാരിയുമായ ഒരു സ്�തീെയ �ശ�ി�ു�ത്. ഇരുപ�ിയാറ് വർഷ�ൾ�ു

�ശഷം കല�ാണി�ു�ിെയ വീ�ും കാണുകയാണ്. ഓസ്��ടലിയയിെല �ജാലി

രാജിെവ�് ഡൽഹി�് വ�ി�് ര�ുവർഷമാെയ�ും താൻ ഒരു

ഓസ്��ടലിയ�ാരെ� വിധവ ആെണ�ും അവൾ എെ� അറിയി��.

സുധാകരെന വീ�ും കാണാനും അയാള�െട കൂെട ചില ദിനരാ�ത�ൾ

െചലവഴി�ാനുമാണ് അവൾ വ�ി���ത്.തൻെറ വരവ് അയാള�െട ദാ�ത�ം



തകർ�ും എ�െതാ�ും അവള�െട വിഷയമ�. മൂ�് നര�് വർഷ��ളാളം

നീ�ുനിൽ�ു� ഒരു ദാ�ത�ം പരിഷ്കൃതർ�് നി�യമായും ദു�ഹമാണ്.

കാൽനൂ�ാ�ിനു�ശഷമു�� ക�ുമു�ൽ

എൻെറയും ഭർ�ാവിെ�യും ഇടയിലും ചില അസ��തകള��്. പ��

അതിരി�ാ� സ്�നഹ�പകടനമ�ാെത കുപിതനായി �പാലും അ��ഹം എ��ാട്

െപരുമാറിയി�ി�.അ�െന ഒരി�െല�ിലും സംഭവി�ിരുെ��ിൽ ഞാൻ

നി�യമായും വിവാഹ�മാചനം �നടുമായിരു�ു.പല രീതിയിൽ �പ�കാപി�ി�ി��ം

അ��ഹം രൂ�മായി �പതികരി�ി�. അ��ഹെ� വ�ി�ുവാൻ പാതി�വത�ം

ഉപ�ി�ാൻ ഞാൻ �ശമ�ൾ നട�ിെയ�ിലും ഒ�ും ല���ിെല�ിയി�

.ഒരി�ൽ കല�ാണി�ു�ി എ��ാെടാ�മു� ദിവസം ഞാൻ ആവശ�െ��ത്

�പകാരം സുധാകരൻ വ�ു. അ�് രാ�തി ഒരു ടാക്സിയിൽ അവർ ഒ�ി�ാണ്

�പായത്. പി�ീട് സുധാകരെ� മകൾ അ�ിണി കല�ാണി�ു�ിെ�ാ�ം

ഓസ്��ടലിയയിൽ �പാകാൻ തീരുമാനി� വിവരം അയാള�െട ഭാര�യിൽ നി�് ഞാൻ

അറി�ു. സുധാകരൻ തനി�് ന�െ�ടുെമ�് അവർ വ�ാെത ഭയെ��ിരു�ു.

അവെര ഞാൻ സമാധാനി�ി�� പറ�യ��.

സുധാകര��യും കല�ാണി�ു�ിയു�ടയും പുനഃസമാഗമം

വിമാന�ാവള�ിൽ എ�ിയ��ാൾ കല�ാണി�ു�ിെയ ക�ു. ത�ൾ

സ�ഹാദരിമാർ ആെണ�് പറയു� ക�് അ�ൻെറ മരണ�ശഷം കാര��ൻ വഴി

എ�ി�തിെന കുറി�് അവൾ പറ�ു. അ�ിണിെയ കൂെട

െകാ�ു�പാകു�തിൽ നി�് അവള�െട അ� ആ�ഹത�യ്�് �ശമി�തിനാൽ

പി�ാറിയതായി അറിയി��. വീ�ും എെ��ിലും കാണാം. അവൾ നട�ു �പായി.

ഞാൻ ഭർ�ാവുെമാ�ി�് സുധാകരെ� വീ�ിെല�ിയ��ാൾ അവിെട അ�

മാ�ത�മ ഉ�ായിരു�ു��. അ�െയ പ�ിയു� പരാതികൾ മാ�തമാണ് അവൾ�്



പറയാനു�ായിരു�ത്. തിരി���പാരു��ാൾ പ�ുമുത�ലയു� ത�ള�െട

ബ�െ��ുറി�് ഭർ�ാെവ��ാട് കളിയാ�ി പറ�ു. ഒരു െപൺകിടാവ്

മാ�തമായി ഞാൻ രൂപാ�രെ���. ഇരു�െവളി��ിൽ നി�് കല�ാണി�ു�ിയുെട

ബാലിശമായ െപാ�ി�ിരി ഉയർ�ു.

കല�ാണി�ു�ിയുെട ഓ൪�യിൽ ഷീല വീ�ും െപൺകിടാവാകു�ു.

Summarized Overview

കഥയുെട പു�രാഗതിയിൽ മുതിർ�ുവ� ര�് െപൺകു�ികളാണ് ഇതിലു�ത്.

ഷീല�യാടു� അട�ാ� അഭിനി�വശമാണ് കല�ാണി�ു�ിെയ

ജീവി�ി�ു�ത്.അവൾെ��ും ഷീല ഒരുമി���ാകണെമ�ായിരു�ു

ആ�ഗഹം. വിവാഹ�ിൻെറ ത�ല�ും താൻ എ�് �ജാലി െചയ്തും

സംര�ി�ാെമ�വൾ പറ�ിരു�ു. വ��ിജീവിത�ിെല

െപാരു���ടുകൾെ��ാം കല�ാണി�ു�ിയുെട പരിഹാരം ഷീലയാണ്.

ഷീലയുമായു�� ഒരു ജീവിതമായിരു�ു കല�ാണി�ു�ിയുെട ആ�ഗഹം

തൻെറ ആ�ഗഹ�ൾെ�ാ�് ജീവി�ാൻ മടി�യതുമി�ാ� ശ�മായ

കഥാപാ�തമാണ് കഥയിൽ കല�ാണി�ു�ി. അനി��െള മറ��െവ�് സമരസെ���

മു��ാ���പാകാൻ അവൾ ത�ാറ�. തൻെറ �മാഹ�ൾ ഏത�ംവെര �പായി��ം

സഫലമാ�ുെമ� നി�യദാർഢ�ം കല�ാണി�ു�ി പുലർ�ു�ു. മാതൃത�െമ�

െക��പാടിൽ കുടു�ാൻ �പാലും അവൾ ത�ാറാകു�ി�. എ�ാൽ ഷീല ആകെ�

സമൂഹ�ിനു മുൻപിൽ സ��മായ ജീവിതം അഭിനയി�് കാണി�ു�വരുെട

�പതിനിധിയാണ്.

ഷീലയും കല�ാണി�ു�ിയും വിരു� സ�ഭാവം പുല൪�ു�വ൪



ഷീലയുെട ഭർ�ാവ് ഏതുവി�ധനയും ബ�ം മു��ാ��െകാ�ു�പാകാൻ

താൽപര�െ�ടു� വ��ിയാണ്. �ഡാ�റുെട ഭർ�ാവ് എ� സാമൂഹ�നിലയിെല

ഉ�ത�ാനം ന�െ�ടു�ാൻ അയാൾ ഒരു�മ�. ഷീല പലതര�ിൽ

�പ�കാപി�ി�ു��ാഴ�ം �ുഭിതനായി�പാലും അയാൾ െപരുമാറു�ി�.

സുധാകരനാെണ�ിൽ കല�ാണി�ു�ിെയ എ�ാസമയ�ും പരിഗണി�ു�

ഭർ�ാവും പുരുഷനുമാണ്.

പുരുഷസ�ഭാവം വ�ത�സ്തം

നിരുപാധികമായ സ്�നഹ�ിനായി അല� എഴ��ുകാരിയാണ്

മാധവി�ു�ി. തെ� ഇ��ൾ�ായി �ഭാ�മായി അലയു� കഥാപാ�ത�െള

അവരിൽ നി�് എ��ാഴ�ം കെ�ടു�ാം. ഷീലെയ �പാെല ദാ�ത��ിെ� എ�ാ

വിരസതയും അനുഭവി�ു��ാഴ�ം ഒരനുഷ്ഠാനം �പാെല വിവാഹ ജീവിത�ിൽ

തുടരു�വെരയും മാധവി�ു�ി സൃ�ി��. ഈ കഥാപാ�ത�െള�ാം

സമൂഹ�ിെ� പരി��ദം തെ�യാണ്.

സ്�നഹ�ിനായു�� അല�ിൽ

ഭൂത വർ�മാന കാല�ൾ കൂടി�ുഴ�ാണ് കഥ മു��ാ���പാകു�ത്.

കഥയുെട പ�ാ�ല വിവരണം ഓർ�കളിലൂെടയാണ് നിർ�ഹി�െ�ടു�ത്.

�ഹസ�മായ സംഭാഷണശകല�ളിലൂെട കഥാപാ�ത�ള�െട മാനസികാപ�ഗഥനം

കൂടി വിശദമാ�െ�ടു�ു. അധ�ായ�ളായി തിരി��� രൂപം �നാവൈല�് �പാെല

സാമാന�ം ദീർഘമായ ഒ�ാണ്.

കൂടി�ുഴ� കാലം

ദാ�ത��ിെല വിരസതെയപ�ി ദീർഘമായ വിചാര�ൾ കഥയിലു�്. ന�

അഭിനയമായാണ് പല ബ��ള�ം മു��ാ���പാകു�ത്.അക�മ�്



പലതര�ിൽ മടു�ും െവറു�ും അത് ഉ�ാ�ിയി���ാകുെമ�ിലും പുറ�മ�്

അവർ മാതൃകാ ദ�തികളായി അഭിനയി�ുകയായിരി�ും. കഥാ���ിൽ

ഷീലയ്�ും കല�ാണി�ു�ി�യാട് അതുവെര �താ�ാ� ഒരു അടു�ം

ഉ�ാകു�ത് തൻെറ ഭർ�ാവി�നാടു� െവറു�ിെ� കൂടി ഫലമാണ്.

ദാ�ത�െമ� കാപട�ം

Short Questions

1. മാധവി�ു�ിയുെട കഥാരചനയുെട സവിേശഷതകൾ എെ��ാം?

(Hints: യാഥാർ��വും ഭാവനയും േചരു� രചനാരീതി - േബാധെ�യും
അേബാധ�ിെ� യും അതിര് ഇ�ാതാ�ൽ - കഥകളിെല ആ�ാംശം)

2. ച�നമര�ൾ കാലെ� കവ��െവ�ു� കഥാനുഭവം ആകു�െത�െന?

(Hints: �പണയം സ്�തീ പുരുഷ�ാർ�ിടയിൽ എ� പര�രാഗത ധാരണ -

സ�വർ��പണയം മാനസിക േരാഗെമ� വിലയിരു�ൽ - കല�ാണി�ു�ിയും ഷീലയും
ത�ിലു� അസാധാരണ ബ�ം)

3. ദാ�ത�െ� കുറി�് കഥ മുേ�ാ�� െവ�ു� കാഴ്ച�ാട് എ�ാണ്?

(Hints: അഭി�പായവ�ത�ാസ�ിനിടയിലും സമൂഹെ� കരുതി മുേ�ാ�� േപാകു�തിെല
നിരർ�കത - അഭിനയ കാപട��ിെ� തുറ�ുകാ�ൽ - വിവാഹേമാചനം
െകാടുംപാപെമ� ധാരണ െപാളി��കളയൽ)

4. കല�ാണി�ു�ിയുെട സ�ഭാവ സവിേശഷതകൾ?



(Hints: തെ� സ�പ്ന�ൾ�ായി എ�ും ത�ജി�ു�ു - തൻെറ തീരുമാനം തൻെറ ശരി -
സമൂഹ�ിൻെറ വിചാരം �പശ്നമ�)

5. അ�ിണി മുേ�ാ��വയ്�ു� പുതിയ കാല�ിൻെറ കാഴ്ച�ാടുകൾ എ�ാണ്?

(Hints: അ�യ്�ു� ൈവകാരിക ബ��ിൽ വിശ�ാസമി� - വിേദശ�ു ജീവിതം
ര�െ�ടും എ� ധാരണ - കല�ാണി�ു�ിയുമായു� സ്േനഹം �പകൃതിവിരു�മ� എ�
�പഖ�ാപനം)

b) Assignments

•മാധവി�ു�ിയിെല തുറെ�ഴു�്

•പാര�ര��ിെ� െപാളിെ�ഴു�് മാധവി�ു�ിയിൽ
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പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും

എം ടി വാസുേദവൻ നായർ

Learning Outcomes

● പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും എ� കഥ മുൻനിർ�ി എം ടി കഥകള�െട
സവിേശഷതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

● നേവാ�ാന�ര കഥ മനുഷ�ദുരിത�ൾ ആവിഷ്കരി�െത�െനെയ�
ധാരണ േനടു�ു.

● കഥ വിശദമാ�ു� സാമൂഹ��പശ്ന�െള തിരി�റിയു�ു.
● ആധുനികതയുെട �ാനെവളി�ം പാര�ര�െ� സമീപി�ു� രീതി

മന�ിലാ�ു�ു.

Background

�ലാക�ാെക മലയാള സാഹിത��ിെെ� െകാടിയടയാളമായി കരുതെ�ടു�

�പരുകളിെലാ�ാണ് എം ടി വാസു�ദവൻ നായരു�ടത്.കഥ, �നാവൽ,

തിര�ഥ,സ്മരണ തുട�ി വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി സുദീർഘമായ സാഹിത�

ജീവിതമാണ് അ��ഹ�ിനു�ത്.രചന നട�ു� കാലെ� �പധാന



�പ�ാന�ള�െട ഭാഗമാകുക എ�തിലുപരി എഴ��ിെ� എം.ടി വഴി

സൃ�ി�ാൻ അ��ഹ�ിന് കഴി�ു.

എഴ��ിെ�എം.ടി വഴി

പഴയ നായർ തറവാ�ിെല ബാല�കാലാനുഭവ�ളായാണ് എം.ടി യുെട ആദ�കാല

രചനകൾ രൂപെമടു�ു�ത്.കൂ��കുടുംബ വ�വ�ിതിയിെല ആചാര�ള�ം കീഴ്

വഴ��ള�ം അവയിൽ വിഷയമായി. വ�വ�യ്�ു�ിൽ െപ�്

നിശ�രായി��ായ സ്�തീജീവിത�ള�െട �വദനകള�ം കഥ തുറ�ുകാ�ി.

തറവാ�ിെല ബാല�കാലാനുഭവ�ൾ

തറവാ�ിൽ നി�് പുതിയ �ലാക�ി�ല�് ആ കഥകൾ വളർ�ു.�ഗാമ�ളിൽ നി�്

നഗര�ളി�ല�ായിരു�ു ഈ വളർ�.ആ�ഗഹി�െതാ�ുമാകാൻ പ�ാെത

ന�െ���താർ�് ദുഖി�ു� യുവത��ിനാണ് അവയിൽ

�പാമുഖ�മു�ായിരു�ത്.പല നിലയിൽ ഒ�െ��വെ� ൈവകാരിക വിഷയ�ൾ

ചർ� െച�െ���.

ന��ബാധമു�� യുവത�ം

ആ��ാപാഖ�ാന രീതിയിലാണ് എം. ടിയുെട പല രചനകള�ം

എഴ�തെ��ി���ത്.അവയിെല�ാം കഥാപാ�ത�ള�െട മ�നാനില

വരികൾ�ിടയിൽ നി�് െതളി�ുവരു�ത് കാണാം.ഇ�െന

സാമൂഹികതല�ിൽ നി�് വ��ിമന�ി�ല�ു� യാ�ത എം ടിയിൽ

�പധാനമാവു�ു.

ആ��ാപാഖ�ാനരീതി



ജീവിത �പതിസ�ികെള ആഴ�ിൽ അഭിമുഖീകരി�ു� കഥകൾ എം.ടി

എഴ�തിയി���്. ആ ഗണ�ിൽ �പധാനമാണ് പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും.

�ദവി�ായി സമർ�ി� ഒരു ജ��ിൻെറ ദുരിതമാണ് െവളി��ാടിെ�

ജീവിത�ിലൂെട അ��ഹം തുറ�ുകാ���ത്. തൻെറ ൈപതൃകവും വിശു�ിയും

അതിജീവന�ിനായു� �പാരാ��ിൽ ര�യ്�ായി എ�ി� എ� തിരി�റിവ്

കൂടിയാണ് കഥ.

ജീവിത �പതിസ�ികെ� അഭിമുഖീകരി�ൽ

Key themes

ആധുനികതയി�ല�് �പ�വശി�ു� സമൂഹ�ിൻെറ ആ�രിക സംഘർഷ�ൾ

പാര�ര� ധാരണകളിലു� അവിശ�ാസം

പ�ിണിയും ക��ാടും വിധിയാെണ� ധാരണയുെട െപാളിെ�ഴ��്

Discussion

ആള�കൾ പിരി�ുതുട�ി. രാ�തിയുെട ഇരു� നിശ�തയി�ല�്

അ�ലവും പരിസരവും താണു�പാകു�ു.ഒ�ും നീ�ുനിവർ�് നി���ാൾ

െവളി��ാടിന് ഒരാശ�ാസം �താ�ി. എ��ാ�ിരി മടിയിൽ നി�് ഒരു

കാലുറു�ികയും നാലു കാലണയും െവളി��ാടിൻെറ ക�ിൽ ഇ��െകാടു�ു.

ഒ�ര നാഴിക ദൂരം ഇടവഴികളിെല ഇരു�� നീ�ിെ�ാ�ു�വണം അയാൾ�്

വീ�ിെല�ാൻ. എെ�ാരു �ീണമാണ്. �പരിനു മാ�തമാണ്.

ദുരിത �പകടനം



നാ�ിെല ബഹുജന�ൾ�് �വ�െ�� വ��ികളിെലാരാളാണ് അയാൾ.

ഭഗവതിയുെട െവളി��ാടാണ്. അ�നും അ�ൻെറ അ�നും െവളി��ാടായിരു�ു.

അമാനുഷികമായ ശ�ികൾ പലതും കാണി�വർ. മരണസമയ�് അ�െ�

�നരും െനറിയും െത�ാെത നട�ാനു� ഉപ�ദശെ� പിൻപ�ി ഇരുപ�ിമൂ�ാം

വയ�ിൽ അയാൾ �കാമരം തു�ി. വർഷ�ൾ കഴി�ു. അ�ലം കുലു�ി

നൃ�ംെവ�ാ�നാ അ�ഹസി�ാ�നാ അയാൾ�ി�് വ�. ഏഴ് െകാ��ി നി�ുറം

അയാൾ ഒരു തു�ി �ചാര വീഴ്�ിയി�ി�. ആദ�കാല�് തല

െവ�ിെ�ാളി�തിൻെറ ഫലമായി വി��മാറാ� തല�വദന ഇ��ാഴ��്.

െവ�ി��ാടിെ� പാര�ര�ം

ഇരുപതിലധികം െകാ�മായി �ദവിയുെട �കാമരം ആയി�്. ശ�ി �യി� ഒരു

ശരീരം, അ�ു മ�ൾ ... പിെ� ഒ�ുമി�. അ�ല�ിെല ശാ�ി�ാരൻ

എ��ാ�ിരി�യാ� എ��ം �താലുമായി ഇ�ാ�ിൽ വ� അയാൾ�ി��ാൾ മാളിക

�പാലെ� ഒരു ഇ�ം, ഒരു െത�ിൻ പറ�്. �നരും െനറിയും ഇ�ാ� ഒരു

കാര�വും െവളി��ാട് ഇതുവെര െചയ്തി�ി�. വഴിപാെടാെ� ഇ��ാൾ വ���ാഴ��മ

ഉ��. കി���ത് ഒരു പണമാണ്. തലമുറകളായു� �പതിഫലമാണത്. ൈവ��ാൽ

�മ� മൺചുമരുകള�� വീടാണു�ത്. മ�ളിൽ മൂ�വൻ അ�ൻ

അടി�തിൽ �പതി�ഷധി�് നാടുവി��.ഭാര� ല�്മി മകൾ അ�ിണി�് പനി�് �്�്

എ�റിയി��. പുറ�ു ൈക വ�� �നാ�ി. ചൂടു�്.

ദാരി�ദ�ം മാ�തം ബാ�ി

ര�ുദിവസമായി അ�ിണിയുെട പനി തുട�ിയി�്. അടു�ിൽ

തീെപാ�ുവാൻ യാെതാരു വഴിയുമി�. അഭിമാനം വയറു നിറ�ുകയിെ��്

അയാ�ളാർ�ു. ചാ�ുമട�ി ചുമലിലി�് പ�ിവാള�ം ക�ിെലടു�് അയാൾ



ഇറ�ി. ൈവകു��രം തിരിെ��ിയ��ാൾ ചാ�ിൽ ക�ി�് ആറിട�ഴി

െന���്. ര�ുദിവസം െചലവ് കഴി�� കൂ�ാം. �ദവിയുെട കടാ�മുെ��ിൽ

ഒെ� �നെരയാവും എ�യാൾ ആശ�സി�ിരു�ു. �ദവീ

കടാ�ി�ാ�െത�ാണ്� ൈവഷമ��ൾ വർധി�ു കയാണ്. അ�ിണി�്

വസൂരിയാണ്. �ദവിയുെട വിളയാ��ിൽെ��താ ണ്.

അതിജീവന�നായി ദു൪�ല�ശമ�ൾ

ഭാര�യും മ�ു കു�ികള�ം മാറി താമസി�ണം. �രാഗം �നാ�ാൻ ഒരാൾ

�വണം. എ�ാ�ിനും �വണം പണം. കടം �ചാദി���ാൾ എ��ാ�ിരി ൈകമലർ�ി.

ഒരു ദുസ�പ്നം �പാെല അയാൾ നീ�ി. അക�് പായിൽ കിട�് അ�ിണി

ഞര�ുകയാണ്. കു�ികൾ ബഹളം കൂ���ു. ല�്മി നന� ക��ക�ളാെട

ഇരി�ു�ു. മൂലയിൽ ചാരിെവ�ിരു� പ�ിവാള�ം ചുമരിൽ തൂ�ി�ിട�ു�

ചില�ും ൈക�ിൽ എടു�ു അയാൾ നട�ു. മൂശാരി നാണുവിെ� പുരയി�ല�്.

ഇെതാെ� തൂ�ി ഒ�് കാശ് കണ�ാ�്. മൂശാരി അ�ര�ു�പായി.

ഭഗവതിയുെട പ�ിവാള�ം ചില�ുമാണ്.

നി൪��ിത തീരുമാനം

Summarized Overview

ര�ു പതി�ാ�ി�ലെറയായി മുറെത�ാെത ആചാരാനുഷ്ഠാന�ൾ

പാലി���പാ� െവളി��ാടാണ് കഥയുെട �ക��ം. അഭിമാനിയായ അയാൾ

സത�സ�ത�യാെടയാണ് ഇ��വെര ജീവി���പാ�ത്. പ�� ദുര��ൾ

ഒ�ിനുപുറെക ഒ�ായി അയാെളയും കുടുംബെ�യും വിടാെത

പി�ുടരുകയാണ്.�ദവി കടാ�ി�ും എ� വിശ�ാസം അവസാനം അയാൾ



ൈകവിടു�ു. ബഹുമാനപുര�രം മാ�തം �ദവിെയ ക�ിരു� െവളി��ാട്

അവസാനമാകു��ാ�ഴ�ും ഓൾ എ�ാണ് അഭിസം�ബാധന െച���ത്.

െവ�ി��ാടിെ� മാ�ം

ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിൻെറ പകുതിയിൽ ഇ�ര�ിെലാരു കഥ

സ�ാഭാവികമായാണ് എം.ടി എഴ�തു�ത്. സത�സ�നായും അഭിമാനിയായും

ജീവി� െവളി��ാടിന് വ�ുെപ� ദുര���ളാർ�ി�ി�് ന�ുെട പാര�ര�

ധാരണകെള തെ� �പശ്നവൽ�രി�ുകയാണ് അ��ഹം. എം.ടി കഥകളിൽ

�പ�മയ�ിലും പരിചരണ�ിലും ഏെറ വ�ത�സ്തത പുലർ�ു� കഥ

കൂടിയാണിത്.

കഥക�ിൽവ�ത�സ്തം

കഥയുെട ആഖ�ാന�ിൽ എം.ടി പുലർ�ു� ക�ട�ം കഥ ഇ�ും

വായി�ി�ു�തിൽ �പധാനമാണ്. െവളി��ാടാണ് �പധാനകഥാപാ�തെമ�ിലും

അ��ഹ�ിൻെറ ജീവിതൈദന��ിെ� രൂ�ത നമു�് മന�ിലാ�ി�രു�ത്

ചു�ുമു� കഥാപാ�ത�ളാണ്. െവളി��ാടിെന മുൻനിർ�ി �കമികമായി

മു��ാ���പാകു� കാല�ിലൂെട പാര�ര�ധാരണകെള �ചാദ�ംെച��� നിരവധി

സ�ർഭ�ൾ കഥ ഉ�ാ�ു�ു�്.കഥയിെല മി� സംഭാഷണ�ള�ം

െചറുെത�ിലും അതിലട�ിയ അർ�വിവ�കളാൽ ൈദർഘ�മു�താണ്.

എം.ടിയിെല �പതിഭ

െവളി��ാടിെ� ശാരീരിക മാനസിക �പയാസ�ൾ കഥയുെട തുട��ി�ല

വ��മാണ്. �പാ�ു �പാലും െവ�ം കുടി�ാ� പാതിരാ�തിയിൽ �ീണം

െകാ�് െവ�ം കുടി�ു�ു�് അ��ഹം. എ��ാ�ിരി െകാടു�ു�

കാലണ�ായി ഉറ�ം �പാലുമി�ാെതയാണ് അയാൾ �കാമരം തു���ത്. പ�്



തലയ്�് െവ�ിയതിെ� അന�രഫലമായി വി��മാറാ� തല�വദന അല���ു�്.

വീ�ിെല അവ�യും പരിതാപകരം. അ��ാെഴ�ാം ഭഗവതി ര�ി�ുെമ�്

അയാൾ പുലർ�ിയ വിശ�ാസമാണ് കഥാവസാനം ത��ട�െ�ടു�ത്.

െവ�ി��ാടിെ� തീരാദുരിത�ൾ

തൻെറ അ�നും അ�ൻെറ അ�നും കണിശമായി പാലി� ചി�കൾ പുതിയ

തലമുറ അനുസരി�ു�ി� എ�ത് െവളി��ാടിെന ആദ�ം

അസ��നാ�ിയിരു�ു. അതുെകാ�ാണ് പ�ിവാള�െകാ�് മാ� െച�ിയ

മകെന അയാൾ ഒരുപാട് ത�ിയത്. അ�ൻെറ ഭഗവതി �ചാറ് െകാ�ുവരെ�,

കു�റ�ാലം ആയ��ാ പുറെക നട�ാൻ തുട�ിയി�് എ� അഭി�പായമാണ്

മകനു�ത്. അവൻ നാടുവി�� �പാകുകയും െച���ു.

പുതിയ തലമുറയുെട മാ�ം

കഥാവസാന�ിൽ മൂശാരി നാണുവിൻെറ പുരയി�ല�് കയറിെ����

െവളി��ാട് പ�ിവാള�ം ചില�ും �നാ�ി വില കണ�ാ�ാൻ പറയു�ു.

ഇതു�ക�് അ�ര�ു �പാകു�ത് മൂശാരി മാ�തമ�,മുഴ�വൻ വായന�ാരുമാണ്.

പര�രകളായി ആദര�വാെട െകാ�ുനട�ിരു�ത് മുഴ�വനുമാണ് അയാളവിെട

ഉ�പ�ി�ു�ത്.െവളി��ാട് �നടു� തിരി�റിവ് ആധുനിക വിദ�ാഭ�ാസം നൽകിയ

കരു�ിെ� ഫലമാണ്.



അ�ര�ു� വായന�ാ൪

Objective Questions

1. പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും എ� കഥ മു��ാ��െവ�ു� സാമൂഹ�

�പശ്ന�ൾ� (Hints: ദാരി�ദ�ം - സ�ത��പതിസ�ി - വിശ�ാസ�ിെ� തകർ�

)

2. ന�വാ�ാനാന�ര കഥ മനുഷ� ദുരിത�െള ചി�തീകരി�ു�ത്

എ�െനയാണ് � (Hints: സത�സ�നായി ജീവി�ു� ഒരാള�െട

�പതിസ�ി - അവസാന ആ�ശയവും ൈകവി� നി�ഹായത |

3. പഴയ തലമുറയിൽ നി�് ഭി�മായ സ�ഭാവമാണ് കഥയിെല പുതിയ

തലമുറ �പതിനിധി�് ഉ�ത്. വിശദമാ�ുക (

പ�ിവാൾ-ൈവകാരികബ�മി� - ഒരു ഉപകരണം മാ�തം -

പാര�ര�െ� �ചാദ�ം െച�ൽ )

4. എം ടിയുെട ആദ� കഥകള�െട െപാതുവായ സവി�ശഷതകൾ എെ��ാം�

(Hints: പഴയ നായർ തറവാടിെ� ൈശഥില�ം - കൂ��കുടുംബം - ആചാരം)

5. െവളി��ാടിനു�ായ മാ�ം കഥയിൽ ആവിഷ്കരി�ു�െത�െന�

(Hints: ഭഗവതിെയ അഭിസം�ബാധന െച���തിെല വ�ത�ാസം -

പ�ിവാള�ം ചില�ും വി�ഴി�ാനു� തീരുമാനം )

അൈസ൯െമ�

● എം.ടി കഥകളിെല മാനവികത

● പാര�ര��ിെ� വി��ദം - പ�ിവാള�ം കാൽ�ില�ും മുൻനിർ�ിയു�

ആ�ലാചനകൾ



Suggested Readings.

● കഥാ�ര�ൾ,രാജ�ശഖരൻ, പി െക .ഡി.സി ബുക്സ്.

● കഥയുെട രാഗവിസ്താരം, �ഡാ. എ അരവി�ാ�ൻ, കറ� ബുക്സ്.

● ടി.പ�നാഭൻ കഥയിെല കാലൈഭരവൻ, �ഡാ. സി ആർ സുശീലാ�ദവി,

ഡിസി ബുക്സ്.

● എം ടി കഥയും െപാരുള�ം, �ഡാ. എം എം ബഷീർ, (എഡി) കറൻറ് ബുക്സ്.

● ടി.പ�നാഭൻ ആ�ബലിയുെട അരനൂ�ാ�്,ടി എൻ

�പകാശ്,(എഡി),ഒലിവ്.

● എം ടി കല �ദശം സ�ത�ം, �ഡാ. എ എസ് �പതീഷ്, ഹരിതം ബുക്സ്.

● മാധവി�ു�ി സ്�നഹ�ിൻെറ െകാടിയടയാളം, �ഡാ. എം രാജീവ് കുമാർ,

ചി� പ�ി�ഷഴ്സ്.

● കഥയും കാമനയും, ജി. ഉഷാകുമാരി, �ലാ�ഗാസ് ബുക്സ്.



�ണി�് - 6

അ�രവയ�� ��ി

എം ���ൻ

Learning Outcomes

● കഥയിൽ വിഷയമായ ആധുനികതയുെട ചില �പവണതകെള

മന�ിലാ�ു�ു.

● കഥാവിശകലന�ിലൂെട മലയാള ആധുനികത യാഥാർ���ിൽ നി�ും

അകെലയായിരുെ�� വസ്തുത തിരി�റിയു�ു.

● എം.മുകു�ൻെറ ആധുനികതയുെട കാലെ�

ഇടെപടൽമന�ിലാ�ു�ു.

● കഥയിെല �പ�മയം രൂപെ�ടാനിടയായ ഭൗതിക സാഹചര�െ��ുറി�്

ധാരണ �നടു�ു.

Background

എഴ�പതുകൾ മലയാള�ിൽ ആധുനികത ഏ�വും സജീവമായി ഇടെപ�്

കാലമാണ്. അ�് ആധുനികത ഉയർ�ിവി� പുതിയ ചി�കെളയും

ദർശന�െളയും തൻെറ കൃതികളിൽ ഉൾെ�ാ�ി�ുകയും ഭാവുകത��ിെല



മാ�െ� സംബ�ി�് ൈസ�ാ�ിക വ��ത നൽകാൻ �ശമി�ുകയും െചയ്ത

എഴ��ുകാരനാണ് എം മുകു�ൻ. അ�ാലെ�ഴ�തിയ �നാവലുകളിലും

കഥകളിലും ഒ�ര�പാെല ആധുനിക �പവണതകെള അ��ഹം കൂെട കൂ�ിയിരു�ു.

ആധുനികതാസ�ഭാവമു� കഥക��ം �നാവലുക��ം

ജീവിതെ��ുറി��� ആശ�കള�ം അതു�ാ�ു� ഏകാ�തയും

ശൂന�താ�ബാധവും ആധുനികതയുെട സ�ഭാവമായിരു�ു .മരണം അ�ിത�ം

സ�ത�ം എ�ിവെയ�ുറിെ��ാം ആധുനികർ നിര�രം ശ�ി��. രൂ�മായ

അസ്തിത� �പതിസ�ിെ�ാ�ം അന�വൽ�രണവും നി�ഷധചി�യും

കൃതികളിൽ നിറ�ു. പാ�ാത��ലാക�് ര�ാം �ലാകമഹായു�വും

വ�വസായവൽ�രണവുമാണ് ഇവയ്�് കളെമാരു�ിയത്. ഇ��യിൽ അത്

സ�ാത���ാന�രം നട�ാകുെമ�് �പതീ�ി� ഭാവിസ�പ്ന�ൾ തകർ�ു

തരി�ണമായതിൻെറ നിരാശയായിരു�ു.

സ�വിശഷ ജീവിത�ിതി നി൪�ി� ആധുനികത

കാഫ്ക, കാമു, സാർ�ത് തുട�ിയവർ ത�ള�െട കൃതികളിൽ ഉപ�യാഗി�

അസ്തിത�വാദെ� മലയാളകഥയിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ ഉപ�യാഗി�ത്

മുകു�നാണ്. അ�ാലെ� ഭൗതികജീവിതം വ��ിയുെട �മൽ അടി��ൽ�ി�

അന�താ�ബാധവും അര�ിതാവ�യും ആ കഥകളിൽ ഇടം�നടി. പല��ാഴ�ം

യാ��ികമായി �പാകു� മനുഷ�ബ��ള�െട നിരർ�കതെയ കുറി�് അവ

ശ�ി��. ഇവിെട ജീവി�ു�തുെകാ�് �പ�ത�കി�് ഒ�ും തെ� �നടാനി� എ�

�പതീ�ാരാഹിത�മാണ് കഥകൾ മു��ാ��െവ�ത്.

അസ്തിത�വാദം നിറ�ുനിൽ�ു� കഥകൾ



ഒ��നാ��ിൽ വികലെമ�ു �താ�ി�ു� അവതരണരീതി മുകു���ത്

അട�മു� ആധുനിക കഥകൾ ദുർ�ഗഹവും സ�ീർണവുമാെണ�

വിലയിരു�ലിൽ �വഗം എ�ി��. പല��ാഴ�ം ബിംബ�െള സമൃ�മായി

ഉപ�യാഗി�ു� രീതി ഈ ധാരണെയ കൂടുതൽ ശ�മാ�ുകയും െചയ്തു.

മനുഷ� ജീവിത�ിൻെറ ദുര��ളാണ് ആവിഷ്കരി���ിയിരു�ത്

എ�തിനാൽ അ�െന�യ എഴ�താൻ സാധി�ുമായിരു�ു��.

ദുർ�ഗഹവും സ�ീർണവുമാെണ� െത�ായ വിലയിരു�ൽ

ഏകാകികള�ം അന�രും അനാഥരുമാണ് മുകു�ൻെറ പല കഥാപാ�ത�ള�ം.

വ�വ�ിതി അടി��ൽ�ി� നിയമ�ൾ�ു�മൽ ഇ�െന മാറു� കഥാപാ�ത�ൾ

ആധുനികതയുെട �റാൾ�മാഡലുകൾ ആയിരു�ു. വളെര െചറിയകു�ികൾ

�പാലും ഇ�ര�ിലു� �പശ്ന�ളിൽനി�ും ദുഃഖ�ളിൽ നി�ും

മു�രായിരു�ി�. താൻ ആരാെണ�ും എ�ാെണ�ും കൃത�മായി

തിരി�റിയാനാകാെത മൃത���ബാധ�ി�ല�് നട�ുകയറിയ നിരവധി വ��ികെള

കഥകളിൽ നി�് കെ�ടു�ാം.

ആധുനികതയുെട �റാൾ �മാഡലുക�ായ കഥാപാ�ത�ൾ

Key themes.

സ��ഹ�ൾ വഴി ആധുനികതയുെട അഭയ�ാനെ��ു� ഒരു കു�ി

ശൂന�ചി�യും മൃത���ബാധവും,,  അസ്തിത��പതിസ�ി

Discussion through analysis.

�ശഖരൻെറയും നളിനിയുെടയും ഏക പു�തനാണ് ഒ�ാം�ാസിൽ പഠി�ു�

ജയൻ. മണിെയ�ായി��ം ജയൻ ഉണർ�ി�� എ�് നളിനി അടു�ളയിൽ നി�്



വിളി���ചാദി��. �ശഖരൻ പ�ത�ിൽ തലപൂഴ്�ി ഇരി�ുകയാണ്. ജയൻ

എണീ�ാ�ത് നി�ൾ കാരണം ആെണ�് നളിനി. കഥകൾ പറ�ു

െകാടു�ത് �ക�് അവൻ ഉറ�ിയത് പാതിരാ�തി കഴി�ാണ്. ഒരു�ി അടു�ു

കിട�ു�ുെ�� വിചാരം ഉ�ായതുമി�. നളിനി പരിഭവി��.

എ��മണി�ും എണീ�ാ� ജയൻ

നളിനി അക���് െച���ാൾ ജയൻ എ��ാ ആ�ലാചി�� മ�ിൽ ക��ന�്

കിട�ുകയായിരു�ു. ഉണർ�ാൽ ഉടെന ചാടിയിറ�ു�ത�ാെത ഒരിട�ും

അട�ി�ിട�ു� പതിവ് അവനി�. �മാൻെറ മുടി െവ�ാറായി. ഞായറാഴ്ച

ആകെ� എൻെറ തലമുടിയും െവ�ാം എ�് �ശഖരൻ. നളിനി ജയെന

പിടിെ�ഴ���ൽ�ി��. അവൻ ഒ�ിനും വ�ാ�തു�പാെല തലയും

തൂ�ിയി�ിരു�ു. അ�നുമ�യും ഓ�രാ�് പറ�ുെകാ�ിരു���ാൾ

ഉമി�രിയുെമടു�് കിണ�ിൻകരയി�ല�് �പായി.

�ീണി� മുഖ��ാെട �രി�ു� ജയൻ

നളിനി അവെന കുളി�ി�് �താർ�ി�് അരയിൽ ടവൽ ചു�ിെ�ാടു�്

കു�ായമിടാൻ പറ�യ��. ജയൻ �പാതൽ കഴി�ു��ാ�ഴ�് പുസ്തകവും

���ുെമ�ം രജനി എടു�ുെവ�ിരു�ു. അയൽവ�െ� പ�ുപ���്

വയ�ു� വ�ലയുെട കൂെട സ്കൂളി�ല�ിറ�ി. അവള�െട �ചാദ��ൾ�്

ഒ�ും പറയാെത തലയും കുനി���പാകു� അവൻ വ�ലയ്�് അ�ുതമായി.

സാധാരണയിൽ നി�ും ഭി�മായി െപരുമാറു� ജയ൯

സ്കൂളിൽ ഉ�ിമാഷ് ഹാജരിനായി �പര് വിളി�ത് ജയൻ �ക�ി�. ഗൃഹപാഠം

പരി�ശാധി�ാനായി �പര് വിളി�തും അവൻ �ക�ി�. മാ�ർ ഒരു നിമിഷം

സംശയി�് എഴ����് ജയൻെറ അരികി�ല�് െച�ു. ജയൻെറ ക��കൾ കല�ി



വ�ിരു�ു. മാ�ർ അവൻെറ �കാ�ി �നാ�ിയ��ാൾ മൂ�് കണ�ുകള�ം

ശരിയായി െചയ്തിരു�ു. വീ�ും അവൻെറ കല�ിയ ക�ിൽ ജലം നിറയു�ത്

മാഷ് ക�ു. പ��ൺ കണാരെന വിളി�് ജയെന വീ�ിൽ െകാ�ുെച�് ആ�ാൻ

പറ�ു. കണാരനും ജയനും നിര�ിലിറ�ി നട�ു. �പധാന നിര�ിൽ

എ�ിയ��ാൾ ഞാൻ ഒ�യ്�് െപായ്��ാളാം എ�ുപറ�് ജയൻ പതുെ�

നട�ു. വീ�ി�ല�ു� വഴിയും പി�ി�് പാടം താ�ി അവൻ െറയിൽപാള�ിെ�

അടുെ��ി. അവിെട തറയിൽ കമിഴ്�ു കിട�ു. വ�ി അവൻെറ

തലയ്�ുമുകളിലൂെട കട�ു�പായി.

ആരും മന�ിലാ�ാതിരു� ജയെ� ദുര�ം

Summarized Overview

ജയൻ എ� അ�ര വയ�ു� കു�ിെയ മുൻനിർ�ിയാണ്

ആധുനികതയുെട സി�ാ��െള കഥയിൽ മുകു�ൻ ക�ി�ചർ�ു�ത്.

വീ�ിലും ചു�ുപാടിലും സ്കൂളിലും അന�നായി �പാകു� ജയെ� അസ്തിത�

�പതിസ�ിയുെട ആഴം മന�ിലാകു�ത് കഥാ���ിലാണ്. അതുവെര

അ�ശ��യാെട �ീണിതനായിരി�ു� കു�ി മാ�തമാണ്

ജയൻ.െറയിൽ�ാള�ിെല തലെവ�� കിട�ലിലാണ് അവെ�യു�ിെല

മൃത���ബാധം െതളി�ുവരു�ത്.

ജയ൯ എ� ആധുനികതാവാദ മനുഷ�൯

മലയാളാധുനികതയുെട �പധാന വ�ാ�ളിെലാരാളായി മുകു�ൻ

�പത��െ�ടു�ത് ഇ�ര�ിെല ചില കഥകളിലൂെടയാണ്.അസ്തിത�വാദം,

ശൂന�താ�ബാധം,നി�ഷധചി�, മൃത���ബാധം തുട�ി �പധാന കാഴ്ച�ാടുകെള�ാം

ആ കൃതികളിൽ �പത��െ���.യു�ിരാഹിത�വും �പ�മയ�ിൽ



നിറ�ുനി�ു.അ�ര വയ�ു� ഒരു കു�ിയിലൂെട�പാലും ആധുനികതാ

സ�ഭാവെ� കൂെട�ൂ��� എഴ��ുകാരനാണ് മുകു�െന� വിമർശന�ിനും

ഈ കഥ കാരണമായി���്.

ആധുനികതാ സി�ാ��ൾ

ജയെ� ഒരു ദിവസം രാവിെല തുട�ി ൈവകു��ര��ാെട

അവസാനി�ു� രീതിയിലാണ് കഥയുെട രൂപം.അതിനിടയിൽ ആധുനികതയുെട

�പധാന സി�ാ��ളിൽ ചിലത് ഉൾെ�ടു�ു��താെടാ�ംതെ�

ആധുനികതയിൽ �പാമുഖ�മി�ാതിരു� ചില കാഴ്ച�ാടുകൾ കൂടി കഥയിൽ

സൂചിതമാകു�ു�്.വീ���ജാലി മുഴ�വൻ സ്�തീയിൽ �ക��ീകരി�െ�ടു�

�ിതിവി�ശഷെ� പറയു�ിട�ാണത്. കു�ിയുെട ഉ�ിെല ശൂന�താ�ബാധം

കഥാ����ാടടു�ു��ാൾ കൂടുതൽ വ��മായിവരു� രീതിയിലാണ് കഥ

എഴ�തെ��ത്.

രാവിെല തുട�ി ൈവകീ�് അവസാനി�ു� ഘടന

സാധാരണരീതിയിൽ സ�ാഭാവിക ചു�ുപാടിലാണ് കഥ ആരംഭി�ു�ത്. ത�ള�െട

ഏക പു�തൻ മണിെയ�ായി��ം എണീ�ാതിരു���ാൾ വിളി��ണർ�ാൻ നളിനി

�ശഖര�നാട് പറയു�ു�്. അതി�വഗ�ിൽ �പവർ�ി�ു� ഒരു യ��ം �പാെല

അടു�ളയിെല മുഴ�വൻ പണികള�ം എടു�ുെകാ�ിരി�ു�തിനിടയിലാണ്

മകെന എണീ�ി�ാൻ അവർ പറയു�ത്. �ശഖരൻ �നരെ� ഉണർ�്

പ�ത�ിൽ തലപൂഴ്�ിയിരി�ുകയാണ്. അടു�ളയിൽ കയറി ഭാര�െയ

സഹായി�ാ�നാ മകെന വിളി��ണർ�ാ�നാ അയാൾ�് മന�ുവരു�ി�.



അവസാനം നളിനി വ�ാണ് മകെന ഉണർ�ി പ���ത�ാൻ വി�തും കുളി�ി�്

െകാടു�തും.

വീ���ജാലിക��െട ��രവാദിത�ം മുഴ�വൻ ന�ിനിയിലാണ്.

ജയൻ എണീ�ു��ാൾ െതാ�� ചി�ാമ�നാെണ�ിലും അവെ� ഉ�ിെല

ആ�സംഘർഷ�ൾ പുറ�ുവരു�ത് സ്കൂളി�ല�ു� യാ�തയിലാണ്.

സാധാരണ ബഹളംകൂ�ി ഓടി�ാടി �പായിരു�വർ അ�് കാര�മായി ഒ�ും

സംസാരി�ു�ി�. കൂെടയു� വ�ല അവൻെറ മാ��മാർ�്

അ�ുതെ�ടുകയും കാര�ം തിര�ുകയും െച���ു�്. അ��ാഴ�ം

നിശ�തയാണ് അവൻെറ മറുപടി.

മന�് �വെറ എവിെട�യാ ചു�ി�ിരിയു�ു

സ്കൂളിൽ �ാസ് അധ�ാപകനും ജയെന മന�ിലാകു�ി�. ഹാജർ

�രഖെ�ടു�ാനായി �പരു വിളി�ു��ാഴ�ം ഗൃഹപാഠം െചയ്തത്

പരി�ശാധി�ാൻ വിളി�ു��ാഴ�ം അവൻ വിളി �കൾ�ാ�തും ക�്

നിറയു�തും എ�ുെകാ�ാെണ�് അധ�ാപകന് വായിെ�ടു�ാനാകു�ി�.

പ��ണിൻെറ കൂെട വീ�ി�ല�് പറ�യ�ു� പരിഹാരമാണ് അയാൾ ക�ത്.

�പധാന വഴിയിൽ എ�ു��ാൾ താനിനി ഒ�യ്�് െപായ്��ാളാം എ� ജയൻ

പറയു�തും െറയിൽ�ാള�ിൽ കിട�ു�തും അന�വൽ�രി�െ��

മനുഷ�െന ചി�തീകരി�ാനായാണ് കഥാകാരൻ ഉപ�യാഗി�ത്. അ�ര വയ�ു�

ഒരു കു�ിെയ ഇ�ര�ിൽ ചി�തീകരി�ുക വഴി യാഥാർഥ��ിൽനി�് വളെര

അക�ും ആധുനികതയുെട ൈസ�ാ�ിക പരിസരെ� സൃ�ി�ാനു�

വ��ഗത �പകടമാണ്

അന�വത്�രി�െ�� ജീവിത ചു�ുപാടിൽ നി�ും �റ�ി��ാകു� ജയ൯.



Objective Questions

1. .കഥയിൽ �പകടമാവു� ആധുനികതയുെട രചനാസവി�ശഷതകൾ
വിശദമാ�ുക. (Hints: അന�വൽ�രണം - അസ്തിത�ാ�ന�ഷണം -
മൃത���ബാധം - യു�ിരാഹിത�ം)

2. കുടുംബെ��ുറി�് കഥ മു��ാ��െവ�ു� കാഴ്��ാട് എ�ാണ് �
(Hints: കുടുംബെമ� വ�വ�ിതിയിൽ �പവർ�ി�ു� പുരുഷാധിപത�
�പവണത - വീ���ജാലി സ്�തീയിൽ �ക��ീകരി�ൽ - കു�ിെയ
പരിചരി�ു�ത് സ്�തീയുെട മാ�തം ഉ�രവാദിത�ം -പുരുഷൻ
പുറം�ലാക�ിെ� െവളി��ിൽ )

3. അന�വൽ�രണം കഥയിൽ ശ�മായ സാ�ി��മാകു�െത�െന�
(Hints: വീട് - സുഹൃ�് - സ്കൂൾ - അധ�ാപകൻ - എ�ായിട�ും അപരിചി
തെന� �താ�ൽ - ആരും മന�ിലാ�ാ� സാഹചര�ം)

4. ആധുനികതെയ ജീവിതയാഥാർ��െ� �പതിഫലി�ി�ു�
�പ�ാനമായിരു�ി� എ� വിമർശന�ിന് പാ�തമാ�ിയ കഥകളിൽ
ഒ�ാണ് അ�ര വയ�ു� കു�ി. വിശദമാ�ുക. -(Hints:
യാഥാർ���ിെ� �പതിഫലനമി� - കു�ിയിെല മരണാവ�ബാധെമ�
യു�ിരാഹിത�ം - സ�ാഭാവിക ചു�ുപാടിൽ നി�് കഥാ��ം
അസ�ാഭാവികതയി�ല�് മാറു�ു)

അൈസ൯െമ�

● ആധുനികതയുെട വിഹ�ലതകൾ മുകു�നിൽ

● •ആധുനികത - വിമർശനാ�ക സമീപനം
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മല�കളിെല അ��

�ന�ിൽ കു�ബ്ദു�
Learning Outcomes

● പുന�ിലിെ� കഥയിൽ ആവിഷ്�രി�ു� മുഖ�ധാരയ്�്

പുറ�ായിരു�വരുെട ജീവിതം മന�ിലാ�ു�ു.

● ആധുനികതയിെല വഴിമാറിനട�ലായി പുന�ിൽ കഥകെള

സമീപി�ു�ു.

● കഥയിെല സാമൂഹികവിമർശന തല�െള കെ��ു�ു.

● അനുഭവ�െള തുറെ�ഴ�തു� പുന�ിലിെ� രചനാരീതി

പരിചയെ�ടു�ു.

Background

ആധുനികതയുെട �പഭവകാല�് മലയാളസാഹിത��ി�ല�് �പ�വശി�

എഴ��ുകാരനാണ് പുന�ിൽ കു��ു�.എഴ�പതുകളിൽ തെ� കഥകള�ം

�നാവലുകള�മായി എഴ��ിൽ അ��ഹം സജീവമായി.എ�ാൽ ആധുനികതയുെട

ബഹുശ��ൾ�് മുഴ�വൻ കു��ു� വി�ധയനായിരു�ി�

.ജീവിത�ിെല� �പാെല എഴ��ിലും ത��തായ വഴിയിലൂെടയാണ് അ��ഹം

സ�രി�ത്.

മുഖ�ധാരയിൽ നി�ക� വഴിയിെല കാഴ്ചകൾ



ജീവിത�ിെ� നിരർ�കതയും നി�ഷധാ�കതയും ചി�തീകരി�ു�തിൽ

ആധുനികതയുെട െപാതുസ�ഭാവ��ാെടാ�് കു��ു�

�ചർ�ുനിൽ�ു�ു�്. ൈലംഗികതയുെട തുറ� ആവിഷ്�രണ�ിലും ഈ

സ�ഭാവം �പകടമാണ്.�നാവലുകളിലും കഥകളിലും ആ�ാംശ�ിെ� തീ�വ

അടരുകള�� സ്മരണാഖ�ാന�ളിലും ഈ തുറെ�ഴ��് �പകടമാണ്.

നി�ഷധാ�കതയുെടയും  ൈലംഗികതയുെടയും ആവിഷ്�രണ�ിെല

�ചർ�ുനിൽ�്

വ�ത�സ്തമായ �പ�മയ�െള ആവിഷ്�രി�ു��ാഴ�ം പുന�ിലിെ�

എഴ��് സ�ീർ�മായ ഇതിവൃ�െ� കൂെട�ൂ�ിയി�. തീ�വാനുഭവ�ൾ

സരളതയുെട ലാളിത�ം ൈകവരി�ാണ് അ��ഹ�ിൽ ഭാഷ �പത��െ��ത്.

അ�തസമയം മ�ാർ�ും പിൻപ�ാൻ കഴിയാതിരു� സവി�ശഷമായ ഭാഷയുെട

�പ�യാഗം �പതിപാദ�വിഷയ�െള അനുഭവി�ി�ു� മ�ിൽ

തീ�വമായതുയിരു�ു.ഇ�െന തൻെറ മാ�തെമ�് അഹ�രി�ാവു� വലിെയാരു

കൂ�ം വായന�ാെര സൃ�ിെ�ടു�ാൻ പുന�ിലിനായി.

സര�മായ ഭാഷാൈശലി

മലയാള സാഹിത��ിൽ ബഷീറിൽ ആരംഭി� മു�ീം ജീവിതപരിസരെ�

വ�ത�സ്തമായാണ് പുന�ിൽ സമീപി�ത്.സമൂഹെ� �ബാധവൽ�രി�ാനും

ജീർണതകളിൽ നി�് മു��ാ���പാ�ക� രീതിയിൽ പരിഷ്കരി�ാനും അ��ഹം

�ശമി��. അ�താെടാ�ം ആധുനികത സാധ�മാ�ിയ നഗരജീവിത�ിൻെറ

ബാഹ�വും ആ�രികവുമായ സംഘർഷ�െള വെര ആവിഷ്കരി�് വളെര

വിപുലമായി ആ രചനാ�ലാകം സ�രി��.മുഖ�ധാരയിൽ നി�് മാ�ിനിർ�െ��

വ��ികള�ം അവരുെട ഭാഷയും ജീവിതവും പുന�ിലിൽ വിഷയമായി.

രചനാപരിസര���ു� വ�ത�സ്തമായ �നാ�ം



രൂപപരമായി �ഹസ�മായ കഥയാണ് മലമുകളിെല അ�ു�. �പതീ�യ്�്

വിരു�മായു� ജീവിത�ിെല�െ�� ഒരു സ്�തീയിലൂെടയാണ് കഥയുെട

ആഖ�ാനെ� പുന�ിൽ മു��ാ��െകാ�ു�പാകു�ത്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ

കാലെ� മു��ാ��ം പി��ാ��ം സ�രി�ി�ു� ആഖ�ാനവും കഥയിൽ

�പധാനമാണ്.

ല�ിതഭാഷയിൽ �ഹസ�മായ കഥ

Key themes

സഫലമാകാെത �പായ രതി�മാഹ�ൾ

വിവാഹ�ിെല ജനാധിപത�മി�ായ്മ

കഥാപാ�ത�ിൻെറ മ�നാവ�ാപാര�ൾ

Discussion

മീൻകാരൻ െമായ്തീൻെറ മകൾ ബീബിയുെട കല�ാണരാ�തി.ബീബി

മണിയറയി�ല�് കട�ത�, വളയി� ധാരാളം ൈകകൾ ത�ി�ട�ിയതാണ്.

ബീബിയുെട സൗ�ര�ം ചുവ�ു മി�ി. മു��ൂവിെ� ഗ�ം ഉയർ�ു. സിഗര�ിെ�

ഗ�ം മു��ൂവിെ� ഗ�െ� അക�ി. അയാൾ ചിരി���ാൾ പുഴ�തി� െവള��

പ��കൾ ക�ു.ഒ�ിയ കവിള�കൾ വികൃതമായി. അയാള�െട ൈകകൾ��ാ

മാംസ�പശികൾ��ാ ബലമി�ായിരു�ു. അവൾ ഉണരാൻ തുട�ു��ാ�ഴ�ും

അയാൾ ഉറ�ി. ബലഹീനമായ ൈകകളിൽ അവൾ�് സുര�ിതത�ം

�താ�ിയി�.

�പതീ�കൾ തകിടം മറി� , അസംതൃപ്തിയു� ബീബി



െക�ി�ിടി� സുര�ിതമ�ാ� എ�ത�യാ രാ�തികൾ കട�ു �പായി.

അ�െനയു� ഒരു രാ�തിയിൽ മലയിറ�ി വ� കാ�് പറ�ിമാ�യുെട ഗ�ം

ജനാലയിലൂെട അക���് െകാ�ുവ�ു. ആ ഗ�ം അ�ുെകാ�ം മു�െ�

ഒരു സംഭവ�ി�ല�് അവെള െകാ�ു�പായി. പെ�ാെ� അത് ഓർ�ു��ാൾ

അവൾ െഞ�ി വിറയ്�ുമായിരു�ു. എ�ാൽ ഇ��ാൾ അ�താർ�ു�ത്

�രാമാ���ാെടയാണ്. വീടിനടു� മലയിൽ പറ�ിമാവ് പൂ�കാലം.

�പഭാത�ിൽ പറ�ിയ�ി �മാ�ിെ�ടു�ാനായി അവൾ മലയിൽ കയറി. മാവിൻ

ചുവ�ിൽ വീണു കിട�ു� മാ�യിൽ നി�് അവൾ അ�ി പിരിെ�ടു�ാൻ

തുട�ി. പി�ിൽ കരിയിലകൾ അന�ു�ത് �ക�് തിരി�ു�നാ�ു�തിന്

മു�ുതെ� അവൾ കന� കരവലയ�ിനു�ിൽ െപ���പായി. ഹാജിയാരുെട

മകൻ അ�ു�. ഒരു നിമിഷം പിടിവി���ാൾ കു� താെഴയി�� അവൾ കുതി��.

�റ�മി�ാ� രാ�തിയിെല ഓർ�

കരിയിലയുെട കിട�യിൽ അവൾ മലർ�ു വീണു. അരിെക ഒരു

രാ�സെന��ാെല അ�ു� നി�് കിതയ്�ു�ു. ഞാൻ കിട�ു� മല തൻെറ

�ദഹ�് ഇടി�ു വീഴ���പാെല അവൾ�് �താ�ി. മുള�ാ�ിനു�ിൽ പ�മുള

കീറു� �പതീതിയു�ായി. െഹെ� െകാ��� എ�വൾ െനാ�ുെകാ�്

അ�പ�ി��. ആ അ�ു�യുെട മുഖം എ�ത�യാ വർഷ�ൾ�് �ശഷം

അവള�െട മന�ിൽ െതളി�ുവരു�ു. ഭർ�ാവ് ഉറ��ിൽ അവ��മായി

എ��ാ സംസാരി��. വാരിെയ��കൾ എഴ��ുനിൽ�ു� �രാമമി�ാ�

അയാള�െട മാറി�ല�് അവൾ അവ��യാെട �നാ�ി. മലമുകളിെല

അ�ു�െയ അഭിമാനപൂർ�ം ഓർ�ു. എഴ����് മുറിയിൽ നി�ു പുറ�ുവ�

അവൾ െതാടിയിലൂെട നട�് മല കയറി മുകളിെല�ി. വസ്�തം അഴി�ി�

അവള�െട ചു�ിൽ ഒരു കുറ�ി�ാ�ിൻെറ ഈരടികൾ ത�ിനി�ു.



�ചാണനുറു�ുകൾ െപാതി� മാവിൻതടിെയ മാ�റാട് �ചർ�് െക�ി�ിടി�്

അവൾ കര�ു. 'മലമുകളിെല അ�ു��, എൻെറ അ�ു��'

ഭർ�ാവി�നാടു� അവ�യും അ�ു��യാടു� �മാഹവും

Summarized Overview

പുതിയ �പതീ�ക�ളാെട വിവാഹജീവിത�ി�ല�് കട�ു� ബീബിയുെട

�മാഹ�ൾ തുട��ി�ല ത��ട�െ�ടുകയാണ്.അതിസു�രിയായ അവള�െട

ജീവിതപ�ാളി വൃ�നും വിരൂപനുമാണ്. െകകകൾ��ാ മാംസ�പശികൾ��ാ

കരു�ി�ാ�, പുഴ� തി� പ��ം ഒ�ിയ കവിള�മു�യാൾ.അയാള�െട

െക�ി�ിടു�ം ഒരു സുര�ിതത�വും അവൾ�് നൽകിയി�.

വിവാഹജീവിത�ിെല നിറമു� സ�പ്ന��ിൽ �രുൾ പടരു�ു

ഭർ�ാവി�നാട് മാനസികമായ ആഭിമുഖ�മി�ാെത ഉറ�മി�ാെത കിട� ഒരു

രാ�തിയിലാണ് പറ�ിമാ�യുെട ഗ�ം അവെള ഓർ�കളി�ല�്

െകാ�ു�പായത്.വീടിനടുെ� മലയിൽ പറ�ിയ�ി �മാ�ി�ാനായി �പായ

അവെള മുതലാളിയുെട മകൻ അ�ു� ബലാൽ�ാരമായി �പാപി�താണ് ആ

ഓർ�.മു�് അത് െഞ�ലുളവാ�ിയിരു�താെണ�ിൽ ഇ�ത് �രാമാ�ം

െകാ�ി�ു� ഒ�ാ�ി കാലവും അനുഭവും മാ�ി.

ഓർ�ക��െട മാധുര��ി�ല�ു� യാ�ത

ൈലംഗികതയുെട തുറെ�ഴ��് പുന�ിൽ കൃതികളിൽ സുലഭമായ

ഘടകമാണ്.പുരുഷെ� അനുഭൂതികളിൽ നി�് വ�ത�സ്തമായി സ്�തീയുെട

വീ�ണ�കാണിലാണ് ഈ കഥ പുന�ിൽ അവതരി�ി�ു�ത്. സ്�തീയുെട



ആശയാഭിലാഷ�ള�െട തകർ�യാണ് �പ�മയം.സ്�തീ മ�നാവ�ാപാര�െള

കൃത�മായി കഥയ്�ക�് വര��െവ�ാൻ അ��ഹ�ിന് സാധി�ി���്.

സ്�തീയുെട വീ�ണ�കാൺ

നിറമാർ� �പതീ��യാെട തുട�ിയ വിവാഹ രാ�തിയിൽ നി�് ഉറ�മി�ാ�

കു�റ രാ�തികളി�ല�ാണ് കഥയുെട സ�ാരം.കു�ി�ാലെ�

�പടിെ�ടു�ു�തും പുതിയ കാല�് മന�ിൽ ആ�ഗഹി�ു�തുമായ ഒരു

സംഭവ�ിെ� ഓർ�യിലാണ് പി�ീട് കഥ �ക��ീകരി�ു�ത്.�ഹസ�മായ കഥ

ബീബിയുെട ന��ബാധ�ള�െട െനടുവീർ�ിനാൽ നിറയു�താണ്. ഭർ�ാവു

മായു� നിരവധി രാ�തികൾ ബീബി പ�ിടു�ുെ��ിലും ഒരു സംഭാഷണം �പാലു

മി�ാ�വ�ം വര� ജീവിതമാണവർ നയി�ു�െത� സാ��ം വഹി�ു�തു

കൂടിയാണ് കഥയുെട ഘടന.

ന��ബാധ���െട െനടുവീർ�്

കഥയിൽ സംഭാഷണ�ൾ തീെര കുറവാണ്.ജീവിത�ിെ� ൈനരാശ�ം ബീബി

ഓർ�ു� രീതിയിലാണ് കഥയുെട �പാെ��തിനാൽ അത് സ�ാഭാവികവുമാണ്.

ആെകയു� സംഭാഷണം മു�് അ�ു�യുമായി നട�ിയതാണ്.അത്

ഓർെ�ടു�ു��ാഴാണ് കഥയിെല വി�ൻ ബീബിയിൽ നായകനായി മാറു�ത്.

സംഭാഷണ�ൾ കുറവു� രീതി

അ�ു� ബലാൽ�ാരമായി �പാപി�ത് അ�് ബീബി�് െഞ�ലുളവാ�ു�

കാര�മാെയ�ിലും ഇ��ാളത് അവർ ആ�ഗഹി�ു� ഒ�ായി മാറി.ഭർ�ാവിെന

കുറി��� �പതീ�കൾ തകർ�ുതരി�ണമായ��ാഴാണത്

സംഭവി�ു�ത്.ബലാൽ�ാര�ിന് വി�ധയയായ സ്�തീയിൽ പി�ീടത്

ആസ�ാദ�കരമായ ഓർ�യായി മാറിയത് വലിയ വിമർശന�ിന് പാ�തമായ



കഥാ�പ�മയം കൂടിയാണ്. എ�ിലും സ്�തീയുെട ആശയാഭിലാഷ�ൾ�ു�മൽ

പുരുഷാധികാരം വീഴ്�ിയ കരിനിഴൽ   കഥയിൽ നി�് കെ�ടു�ാനാകും.

ആശയാഭിലാഷ�ൾ�ു�മലു� കരിനിഴൽ

Objective Questions

1. പുന�ിൽ കു��ു�യുെട രചനാസവി�ശഷതകൾ വിശദമാ�ുക.

(Hints:ആധുനികത�യാട് �യാജി��ം വി�യാജി��ം എഴ�തി -

പുറ��െ��വരുെട ഇടം -ൈലംഗികതയുെട ചി�തീകരണം -

സാമൂഹ�പരിഷ്കരണം )

2. കഥയിൽ �പത��െ�ടു� സാമൂഹിക പരിഷ്�രണ ല���ൾ

എെ��ാമാണ്� (Hints:വിവാഹ�ിെല പുരുഷാധിപത� �പവണതകൾ -

സ്�തീെയ നിശ�മാ�ൽ - �പായവ�ത�ാസം )

3. ബീബി�് ഭർ�ാവിൽ അസംതൃപ്തി വരു�തിെ� കാരണ�ൾ� (Hints:

തൻെറ സ�പ്ന�ിൽ നി�് ഭി�മായ അയാള�െട രൂപം - വാർധക��ിെ�

ല�ണ�ൾ -ബീബിെയ മന�ിലാ�ുക�യാ അംഗീകരി�ുക�യാ

െച�ാ� സ�ഭാവം)

4. മലമുകളിെല അ�ു� എ� കഥയ്�് വ�ാപകമായ വിമർശനം

�നരി�ട�ിവ�ത് എ�ുെകാ�ാണ്� (Hints: ഭർ�ാവി�നാടു�

അസംതൃപ്തി ബലാൽ�ാരമായി �പാപി�വനിൽ എ�ി�ു�ു - മു�്

െഞ�ൽ ഉളവാ�ിയത് ഇ�് �രാമാ��ിന് വഴിമാറു�ു -

ബലാൽ�ാരെ� ലളിത വൽ�രി�ൽ)



അൈസ൯െമ�

● കഥാനിർ�ാണ�ിെല പുന�ിൽ ൈശലി

● • മലമുകളിെല അ�ു� - �യാജി�ും വി�യാജി�ും
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ആർ�റിയാം
സ�റിയ

Learning Outcomes

● പുരാണ സ�ർഭെ� സമകാലിക സാഹചര���ാട് ബ�െ�ടു�ു�

സ�റിയയുെട കഥാരീതി പരിചയെ�ടു�ു.

● ആർ�റിയാം എ� കഥയിെല സൂ�്മരാ��ീയം തിരി�റിയു�ു.

● കഥയിെല സാമൂഹ�വിമർശനെ��ുറി�് ധാരണ �നടു�ു.

● ആധുനികാന�ര െചറുകഥയുെട �പാരംഭ �പ�ത�കതകെള കുറി�്

സാമാന� ധാരണ ലഭി�ു�ു.

Background

ആഖ�ാന�ിലും �പ�മയ�ിലും ആവർ�ന�ളി�ാെത തീർ�ും

വ�ത�സ്തമായ രചനകള�മായി സജീവമായ മലയാള�ിെല കഥാകാരനാണ്

സ�റിയ.കഥ അതിെ� എ�ാ മിഴി�വാെടയും പരിചരി�െ�ടു�ത്

സ�റിയയിലാണ്. കഥാസ�ർഭ�ൾ�് പുതിയ അർ��ള�ം സംവാദ

സാഹചര�വുെമാരു�ാൻ അ��ഹ�ിനായി.

സ�റിയ - വ�ത�സ്തത പുലർ�ിയ കഥാകാരൻ



സ�റിയയുെട കഥാശീർഷക�ൾ തെ� ആ രചനാൈവവിധ��ിെ�

അടയാളമായി�പവർ�ി�ു�ു�്.�പരിൽ ഒരു സമാനതയും അവ

പുലർ�ു�ി�.കഥകളിെല വിഷയ�ള�ം വ�ത�സ്തമാണ്.പുരാണ�ിെ�

സമകാലികാഖ�ാനവും മതവിമർശനവും തീ�വ�ദശീയതയ്െ�തിരായ നിലപാടും

ന�െ�ടു� സാംസ്�ാരിക ഇട�െള കുറി��� തിരി�റിവും കഥകളിൽ

കാണാം.

വിഭി� വിഷയ��ിൽ സ�രി�ു� കഥ

സമൂഹ�ിെല തി�കെള തുറ�ുകാണി� ന�വാ�ാന കഥാകാല�ിനും

സവി�ശഷമായ ചരി�ത സ�ർഭെ� കഥകളി�ല�് െകാ�ുവ�

ആധുനികതയ്�ും �ശഷം കഥ പലമയി�ല�് പടർ�ത്

സ�റിയയിലാണ്.വായന�ാരുെട ചി�ാ�ശഷിെയ ഉണർ�ി സമൂഹ�ിൽ

മാ�ം െകാ�ുവരാനു� �ശമ�ളാണ് ആ കഥയിലു�ായിരു�ത്.

ചി�യിലൂെട സാമൂഹ�മാ�െമ� ല��ം

മനുഷ�െന �ക��മാ�ിയ ആധുനികതയുെട വിചാരപ�തി�് �മൽ

ജ�ു�ള�െടയും സസ��ള�െടയും വിപുലമായ �ലാകെ� സ�റിയ

�പതിഷ്ഠി��.മനുഷ�ർ �പധാനമായിട�് അസ്തിത� വ�ഥക�ളാ ജീവിത നി�ഷധ�മാ

അ�, ജീവിത ദുരിത�ളാണ് കഥയിൽ �ാനം �നടിയത്.ജീവിത�ിൽ

ക�റി� ദുരിതാവ�കളാണ് ഇ�െന കഥകളായി മാറിയത്.

മനുഷ�ർെ�ാ�ം ജ�ു�ൾ�ും സസ��ൾ�ും �പാധാന�ം

നാ��ഭാഷയിൽ ലളിതമായ ആഖ�ാന��ാെടയാണ് സ�റിയ

കഥകെളഴ�തിയത്. കഥാസ�ർഭ�ളിൽ സ�ീർ�ത നിറ�ു� സ�ഭാവം



കഥകൾ�ി�.നർ�െ� സാമൂഹ��ിതി തുറ�ു കാണി�ു�തിനു�

ഉപകരണമായാണ് കഥാകാരൻ ഉപ�യാഗി�ു�ത്.ആ അർ��ിൽ കറു�

ഫലിതമായാണ് കഥയിൽ അവ �പത��െ�ടു�ത്.

നാ��ഭാഷയിൽ ല�ിതമായ ആഖ�ാനം

ൈബബിളിെല പൗരാണിക സ�ർഭ�െള കഥയി�ല�് കൂ�ിെ����തിൽ

സ�റിയയ്�് �പ�ത�ക മിടു�ു�്.ചരി�തെ� വർ�മാന സംഭവവികാസ�ള�

മായി ബ�െ�ടു�ു� സവി�ശഷ രചനാരീതിയാണിത്.ആർ�റിയാം, ഒരിട�്,

�യശുപുരം പ�ി�് ൈല�ബറിയിൽ, ക�ാടി കാൺ�മാളം തുട�ിയ കഥകൾ

അ�രം സ�ഭാവം വഹി�ു�വയാണ്.

ൈബബിൾ സ�ർഭ���െട വർ�മാന ആഖ�ാനം

�യശുവിെ� ജനനവുമായി ബ�െ��് ബത് ല�ഹമിൽ ഉ�ാകു�

സംഭവവികാസ�ളാണ് ആർ�റിയാം എ� കഥയുെട �പ�മയം.യഹൂദരുെട

രാജാവിെ� ജനനം തെ� അധികാരം ന�െ�ടു�ുെമ�് ഭയ� െഹ�റാ�ദസ്

ര�ുവയ�ുവെരയു� കു�ു�െള െകാെ�ാടു�ു�തുമായി

ബ�െ��താണ് കഥ.അധികാരം, �ദശീയത,മതം എ�ിവ�യാടു� വിമർശനമാണ്

കഥയിൽ നിറെയ.

അധികാരം, �ദശീയത,മതം എ�ിവ�യാടു� വിമർശനം

Key themes

അധികാര�ിെ� ��ശണീബ�തയിലു� ജനാധിപത�വിരു�ത

പുരാണസ�ർഭ�ള�െട സമകാലിക പരിസരം

ഹിംസയിൽ പിറ�ു� ദർശന�ൾ



Discussion

പ�ാള�ാരൻ വാതിൽ തുറ�് അക���് വ�ു.അയാൾ ന��

�ീണിതനായിരു�ു. പ�ാള�ാരെ� െചരി�ിെല �ചാരയിൽ ഈ�കൾ

െപാതി�ു.അകെല നി�് കൂ��ര�ിലുകള�െട �നർ� ശ��ൾ

�കൾ�ു�ു�്.െവയിൽ മ�ിയ��ാഴാണ് പ�ാള�ാരൻ എണീ�ത്.�ചാരയുെട

ഉള��് നാ�ം മാ�ാൻ കുളി�ണം.കു�ു�ള�െട �ചാരയുെട ഗ�ം െപെ��്

�പാകി� എ�് കൂ�ി��ർ�ു�ത് അ�തിെല�ിയി��ം സൗ�ര��ിെ�

അടയാള�ൾ ബാ�ിയായ �വശ�ാലയ�ിെ� ഉടമ�യാണ്.

�ീണിതനായ പ�ാള�ാരൻ വി�ശമ�ിനായി േവശ�ാലയ�ിെല�ു�ു

നി�ൾ െകാ� കു�ു�ൾ�് നി�ൾ അവെര െകാ�ാൻ

�പാവുകയാെണ�് മന�ിലാ�യാ എ� �ചാദ�മുയരു�ു.എതിർവശെ�

ഭി�ിയി�ല�് �നാ�ിയിരി�ുകയാണ് പ�ാള�ാരൻ. കു�ു�ൾ�്

മരണെ���ി ചി�ി�ാനറിയു�മാ� �ക�െത�ാം അ�മാരുെട കര�ിലാണ്.

കുളി�ാനായി ഉടമ� െവ�ം ചൂടാ�ാൻ െവ��.എ�ത കു�ു�െള െകാ�ു�

ഒ�ും പറ�ി�.

കു�ു�െ� െകാ�തിൽ മറുപടിയി�ാ� പ�ാ��ാരൻ

പ�ാള�ാർ�് ആ�രാടാണ് യു�മു�ത്� യഹൂദരുെട രാജാവ് ബത് ല�ഹമിൽ

പിറെ��് �ാനികളിൽ നി�റി�തു മുതൽ െഹ�റാ�ദസ് �പടി��. ആ

കു�ിെനയാണ് പ�ാള�ാർ െകാ���ത്. അയാൾ തല ൈകകളി�ല�് കുനി�്

വിരലുകൾ െകാ�് ക��കള�ം മുഖവും അമർ�ി. �വശ�ാലയ ഉടമ�

�വശ�യായതും ര�കെ� വരവ് കു�ു�ള�െട �ചാരയിലൂെട ആയതും ഒ�ര

വിധി തെ�യാ�ണാ�



അധികാരം നിലനിർ�ാനായു� െഹ�റാ�ദാസിെ� ��രവ് �പകാരമാണ്

കു�ു�െ� െകാ���ത്

ഉ�ിെല മുറിയിൽ നി�് ഒരു കു�ിെ� കര�ിൽ �ക��. ആരു�ടതാണ്

കു�് � ഉടമ� ഭാവ�ഭദമി�ാ� മുഖ��ാെടയു� മറുപടി പൂ� െപ�താണ്.

മനുഷ��ു�ിയുെട കര�ിൽ �പാെല �താ�ു�താണ് . കളവ് പറ�യ�.

ര�കനാെണ�ിൽ തെ� തനിെ��്� കുളി�ാൻ െവ�ം തരൂ. �ചാരയി�ാ�

ഒരു ഉടു�ും. അ�തമാ�തം. പ�ാള�ാരൻ കുളി�ു�തിെ� ശ�ം കുളിമുറിയിൽ

നി�് �ക��.

കു�ു�െ� െകാ���ത് ത�ി��പകാരമ� എ� പ�ാ��ാരെ�

െവ�ിെ�ടു�ൽ

പാതിര കഴി���ാൾ പ�ാള�ാരൻ കൂർ�ം വലി��റ�ുകയായിരു�ു.

ഉ�ിൽ നി�് അട�ിയ സംസാര�ൾ �കൾ�ാം. അകെ� വാതിൽ െമെ�

തുറ�ു. ര�് സ്�തീകള�ം ഒരു പുരുഷനും പ�ാള�ാരെന കട�ു�പായി. ഒരു

സ്�തീ െന��് എ��ാ �ചർ�് പിടി�ിരു�ു. �വശ�ാലയ�ിെ� ഉടമ�

സ്�തീയുെട പ�ൽ നി�ും കു�ിെന വാ�ി അതിെന ഉ� െവ��. സ്�തീ

കഴ�ത�ുറ�് കയറി. ഉടമ� കു�ിെന മട�ിെ�ാടു�ു.പുരുഷൻ

കഴ�തയുെട മൂ�ുകയർ പിടി��. സ്�തീ സംര�ി�തിന് ന�ി പറ�ു.അവർ

ഇരു�ിൽ മറ�ു. �വശ�കൾ തിരി�് ഉ�ി�ല�ു �പാവു��ാഴ�ം അയാൾ െവ�ം

ചൂടായി�� എ�് പിറുപിറു�ുകയായിരു�ു.

�വശ�ാലയ�ിൽ സംര�ി�െ�� ര�കെനയും കുടുംബെ�യും

യാ�തയാ�ു�ു



Summarized Overview

മ�ായിയുെട സുവി�ശഷ�ിെല വചന�ൾ കഥയുെട ആമുഖ�ിൽ

�ചർ�ി���്.�യശു�ദവെ� ജനനുമായി ബ�െ����ായ വിഷയ�െള

മുഴ�വൻ ഉൾവഹി�ു� വചന�ൾ ആമുഖമായി �ചർ�ത് കഥയ്�ു�

നിലെമാരു�ലിൽ �പധാനെ��താണ്.�യശുവിെ� ജനന�ിൽ ഭയ�

െഹ�റാ�ദസ് ര��ാ അതിൽ താെഴ�യാ വയ�ു� ആൺകു�ികെളെയ�ാം

െകാ�ാൻ ഉ�രവിടു� കഥാപ�ാ�ലം ഇതിലൂെട കഥാകാരൻ

ഒരു�ിയിരി�ു�ു.യഹൂദരുെട ര�കനായി അവതരി� കു�ിെന

കെ��ാനാകാ�തിനാൽ ര�ു വയ�ുവെരയു� മുഴ�വൻ

ആൺകു�ു�െളയും െകാെ�ാടു�ി തെ� അധികാര��സര

സംരഷി�ാൻ െഹ�റാ�ദസ് തീരുമാനി�ു�ിട�ാണ് കഥാരംഭം. ഏകാധിപത�

�പവണതകൾ �പത� �െ�ടു� പുതിയ �ലാക�ും ഇവയ്�്

�പാധാന��മെറയു�്.

ൈബബിൾ വചന���ാെട കഥാരംഭം

�ീണി� പ�ാള�ാരെനയാണ് കഥാരംഭ�ിൽ തെ�

കാണാനാവുക.ശാരീരികമായും മാനസികമായും അയാൾ

�ീണിതനാണ്.കു�ു�െള െകാ��ക എ� �ജാലിയും ശരീര�ിലും

വസ്�ത�ിലും വാളിലുമു� �ചാരയും അയാെള തളർ�ിയിരി�ു�ു.

കു�ു�െള െകാ�തുമായി ബ�െ��് �വശ�ാലയ�ിെ� ഉടമ�

ഉ�യി�ു� �ചാദ��ൾ�് അയാൾ�് ഉ�രം നൽകാനാവു�ി�.

മരണെ�പ�ി �ബാധ�മി�ാ�തിനാൽ കു�ു�ളിൽ അ�ര�ായിരുെ��ും

�ക�ത് മുഴ�വൻ അ�മാരുെട കാ�ിലായിരുെ��ും അയാൾ�റിയാം.

ശാരീരികമായും മാനസികമായും �ീണി� പ�ാ��ാരൻ



കു�ു��ളാട് നി�ൾ�് യു�മി� അ�� എ� �വശ�ാലയ ഉടമ�യുെട

�ചാദ��ിൽ ധാരാളം വ�ാഖ�ാന സാധ�തയു� മറുപടിയാണ് പ�ാള�ാരൻ

നൽകു�ത്. പ�ാള�ാർ�് ആ�രാടാണ് യു�ം എ�താണത്. രാജാവിന് �വ�ി

ത�ൾ �തടിെ�ാ�ിരി�ു� ശ�തു തെ� ൈക�ാൽ ഒരുപ�� ഇ�്

െകാ�െ��ി���ാകും എ�യാൾ സ��ഹി�ു��ാഴ�ം അത�െന

സംഭവി�ണെമ�് അയാൾ�് നിർബ�മി�.ഇ�തായിരം കു�ു�ള�െട

�ചാരയിലൂെടയാ�ണാ ഒരു ര�കൻ വരു�ത് എ� പ�ാള�ാരെ� �ചാദ�ം വ�ു

തറ�ു�ത് ഹിംസയാൽ ത�ള�െട ദർശനെ� വളർ�ിയ എ�ാ

�പത�യശാസ്�ത�ള�െടയും �മലാണ്.

ര�കൻ വരു�തിൽ ആധിക�ി�

നിലനി� വ�വ�ിതിയിൽ നി�് �മാചി�ി�ാനായി ര�കൻ വ�ര�

സാധ�തെയ�ിലും താൻ ബാ�ിെവ�ി��െ��ാണ് പ�ാള�ാരൻ കരുതു�ത്.

�വശ�ാഗൃഹ�ിെ� ഉ�ിൽ നി�് ഒരു കു�ിെ� കര�ിൽ �കൾ�ു��ാഴ�ം

അതിെന കുറി�് കൂടുതൽ അ�ന�ഷി�ാ�നാ �മലധികാരികെള അറിയി�ാ�നാ

അയാൾ െമനെ�ടു�ി� എ�തും ഇതി�നാട് കൂ�ി��ർ�് കാ�ണ�താണ്.

കഥാവസാന�ിൽ കു�ും കുടുംബവും ര�െ�ടു� സമയ�ും അയാൾ

പാതിമയ��ിലാെണ� സൂചനയും കഥയിലു�്.

രാജാവിെ� ��രവായതിനാൽ താൽ�ര�മിെ��ിലും അനുസരി���ി



വരു� പ�ാ��ാരൻ

�വശ�ാലയ ഉടമ�യും കഥയിൽ ഉ��ല വ��ിത��ിനുടമയായ

കഥാപാ�തമാണ്. താൻ �വശ�യായത് �കൂരമായ വിധിയുെട ബാ�ിപ�തമാെണ�

�ബാധ�മാണ് അവർ�ു�ത്.ആ �ജാലിയിൽ നി�് ര�െ�ടണെമ� �മാഹവും

അവർ�ു�്.�വശ�ാലയ�ിൽ സംര�ി�െ�� കു�ിെന യാ�തയാ�ു��ാൾ

അവർ ഓമനി�ു�ിട�് സഫലമാകാെത �പായ മാതൃത��ിെ�

ന��ബാധെ�യും കാണാവു�താണ്.ഇ�െന ഭരണകൂടം, മതം,

�വശ�ാസ്�തീകെള പ�ിയു� രൂഢമൂലമായ ധാരണകൾ എ�ിവെയ

�പശ്നവൽ�രി�ുകയാണ് കഥയിൽ സ�റിയ െച���ത്.

വ��ിത�വും അഭി�പായവും സ�പ്നവുമു� �വശ�ാസ്�തീ

ൈബബിൾ കഥകള�െട പുനരാഖ�ാനം പല സ�റിയ കഥകള�െടയും

വിഷയമാണ്.പൗരാണിക ഇതിവൃ��െള സമകാലിക

സാഹചര��ൾ�നുസരി�് പരുവെ�ടു�ി എടു�ു�താണ് അവയുെട

െപാതുസ�ഭാവം.മതമട�മു� എ�ാ ദർശന�െളയും വിമർശനാ�കമായി

സമീപി�ു� കഥാകാരൻ അവയ്െ��ാം പിറകിലു� ഹിംസെയ�ൂടിയാണ്

തുറ�ുകാ���ത്.ഏകാധിപത��ിെ� അധികാര�പ�യാഗ�ിെനതിെര നിര�രം

ശ�ി�ാറു� കഥാകാരെ� അ�ര�ിലു� ഒരു �ശമമായി�ൂടി കഥെയ

സമീപി�ാം.

പൗരാണിക സ�ർഭ���െട സമകാലികാവിഷ്�ാരം

ഒരു �വശ�ാലയമാണ് കഥയുെട �ക��ം.എ�ാൽ ഒെരാ� വാചക�ിലാണ്

അതുമായി ബ�െ�� പരാമർശമു�ത്. പി�ീെട�ാം ദർശന�ൾ�് �മലു�

വിമർശനവും സമ�ഗാധിപത��ിെ� ദൂഷ�ഫല�ള�ം വായന�ാരൻ

അനുഭവി�ു�ത് ആ �വശ�ാലയ�ിൽ െവ��തെ�യാണ്. എഴ��ുകാരെ�



�പ�മയ�ിലു� ക�ട�മാണിത്.ഒരു ര�കന് വരാൻ ഇ�തയധികം �ചാര

�വ�തു��ാ തുട�ി കഥയിലു�യി�െ�ടു� �ചാദ��െള�ാം

മുനകൂർ�താണ്. െകാ���ിട�് െകാ�് ഉ��ശി� പരി��ൽ�ി�ാൻ ത�

ശ�മാണവ.

മുന കൂർ� �ചാദ��ൾ

Objective Questions

1. സ�റിയയുെട കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ എെ��ാം� (Hints: ഭാഷ -

ആഖ�ാനം - �പ�മയ�ിെല ആവർ�നമി�ായ്മ - വിഷയ�ിെല

ൈവവിധ�ം - കറു� ഫലിതം)

2. ആധുനികതയുെട വിചാരപ�തിയിൽ നി�് സ�റിയ �വറി��നിൽ�ു

�െത�െന� (Hints: മനുഷ��നാളം �പാധാന�ം ഇതര ജീവജാല�ൾ�ും -

ഉപരി�മായ നി�ഷധ ചി�യ്�ും അന�വൽ�ര ണ�ിനുമ�ുറ�്

ദുരിത�ൾ �പധാനം)

3. പ�ാള�ാരനിൽ െവളിവാകു� സ�ഭാവസവി�ശഷതകൾ� (Hints:

ശാരീരികെമ�തി�നാെടാ�ം മാനസികമായും അയാൾ തളർ�തിെ�

കാരണം - െകാ����ാഴ�� കു�ികള�െട അ�ാളി�ും അ�മാരുെട

കര�ിലും ഓർെ�ടു�ു� രീതി - കു�ിെ� കര�ിൽ

�കൾ�ു��ാഴ�ം തെ� �ജാലി കഴിെ�� ന�ായ�ിൽ അതിെന

ജീവി�ാൻ വിടു�ത് )

4. കഥയിൽ ബഹിഷ്കൃത�രാടു� സമീപനം തിരു�ു�െത�െന�

(സമൂഹം മാ�ിനിർ�ിയിരു� �വശ�ാവൃ�ിയിൽ നി�ും ഉയർ�ുവരു�



ഒരു സ�ൂർ� വ��ിത�ം - ഏെറ സാഹസികമായി കു�ിെന സംര�ി

�ു�ു )

5. കഥയിെല സാമൂഹിക വിമർശനം� (Hints: �ചാര ചി�ി വളർ�ുവ�

�പത�യ ശാസ്�ത�ൾ �പതി�ൂ�ിൽ - അധികാര സംര�ണ�ിനായു�

ഹിംസയുെട �നർ�ു� വിചാരണ - ഭരണാധികാരികൾ�ായി വിടുപണി

െച���ിവരു� ഉ�ദ�ാഗവൃ�ം)

അൈസ൯െന�

● സ�റിയയുെട കഥാ�ലാകം

● പുരാണ�ള�െട സമകാലിക വായന - സ�റിയയുെട കഥകളിൽ
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ചിദംബരം

സി വി �ീരാമൻ
Learning Outcomes

● ചിദംബരെ� മുൻനിർത�ി സി വി �ശീരാമെ� കഥകെള�ുറി�് ധാരണ

�നടു�ു.

● അതതു കാലെ� �പധാന സാഹിത� സ��ത�ളിൽ സി വി �ശീരാമൻ

�വറി��നി�െത�െനെയ�് മന�ിലാ�ു�ു.

● യാ�തകളിെല അനുഭവ�ളിൽനി�് തിരിെ�ടു�ു� ൈശലി മന�ി

ലാ�ു�ു .

● ചിദംബരം എ� കഥയിെല രചനാസവി�ശഷതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

Background

ആദ� കഥ എഴ�തിയതിനു �ശഷം സുദീർഘമായ ഇട�വളെയടു� സി വി

�ശീരാമൻ പി�ീട് കഥയി�ല�് �പ�വശി�ു�ത് എഴ�പതുകളിലാണ്.

മലയാള�ിൽ ആധുനികത ക�ിനി� കാലം. എ�ാൽ ആധുനികതയുെട

ൈസ�ാ�ിക ഭാരെമാ�ും അ��ഹ�ിൻെറ കഥകളിൽ ഉ�ായി�.

ജീവിത�ിെ� സത�സ�മായ ആവിഷ്കരണ�ിലാണ് അ��ഹം താൽപര�ം

എടു�ത്.

സി�ാ���ിൽ നി�് അക�ു നി� �ശീരാമൻ

ആധുനികാന�രം മലയാളകഥ തുടർ�ും ഭാവുകത� പരിണാമെ�

കൂെടകൂ�ിയ��ാഴ�ം സി വി �ശീരാമൻ �ലാക�ിൻെറ വഴിയിൽ തെ�യായിരു�ു.



�ാസി�ൽ രീതിയിൽ �പ�മയ�ിെല ജീവിതസത��െള പകർ�ിയാണ്

അ��ഹം മു��ാ���പായത്. വ��ിയുെട ആ�രികസംഘർഷ�ളി�ല�്

കട�ു� കഥകൾ �പാലും സ�ാഭാവികവും വിശ�സനീയവുമായാണ്

വായന�ാർ�് അനുഭവെ��ത്.

�ാസി�ൽ രീതിയിെല എഴ��്

യാ�തകളാണ് സിവി �ശീരാമൻ കഥകെള നിർണയി�ു�ത്. യാ�തകളിെല

കാഴ്ചകള�ം അനുഭവ�ള�ം തുടർ�യായി കഥകളായി മാറി. ബാല��ിലും

പഠനകാല�ും പി�ീട് �ജാലി െച����ാഴ�ം സ�ർശി� നിരവധി

രാജ��ള��ടയും ഇ��ൻ സം�ാന�ള�െടയും കാഴ്ചകൾ ഓർ�കളായി

കഥയിൽ എ�ി. അഭയാർ�ികള�െട �പശ്ന�ൾ അതിൽ ഏ�വും

�പധാനെ��താണ്

യാ�തകൾ�് �പാമുഖ�ം

ആഖ�ാതാവ് തെ� യാ�തികനായി ധാരാളം കഥകൾ ശിവരാമൻ എഴ�തിയി���്.

യാ�തകൾ�ിടയിെല ആധ�ാ�ിക �പവണതയും സ�ാർ�തയും അവിഹിത

ബ��ള�ം തുട�ി എ�ാ അനുഭവവും കഥകളായി.�പാ�വൽ�രി�െ��

വിഭാഗ�ൾ�് അ��ഹ�ിൻെറ കഥയിൽ കി��� ഇടവും �ശ��യമാണ്. കാലം

സിവി �ശീരാമനിൽ �പധാനെ�� ഒരു ഘടകമാണ്.പഴയ കാല�ിൽ നി�്

പുതിയകാല�് എ�ു��ാഴ�� വ�ത�ാസ�ളിൽ അവയിൽ �പകടമാണ്.

യാ�തക�ിെല അനുഭവ�ൾ

ചിദംബര���് ആ�ീയയാ�തയ്െ��ിയ ഒരാളിലൂെടയാണ്

നിർ�ഹി�െ�ടു�ത്. പി�ീട് അയാള�െട ഓർ�കളിലൂെട കഥയുെട പ�ാ�ലം

െതളി�ുവരു�ു. െചയ്ത കാര���ളാടു� പ�ാ�ാപം അതിൽ



കാണാം.ആൻഡമാൻ അനുഭവെ� കൂടി ചിദംബര�ിെ� മ�ിൽ ഇരു�ു�

ആ�ലാചന കൂ�ിെ�ാ�ു വരു�ു�്.

ആ�ീയയാ�ത

Key themes

െചയ്ത കാര���ളാടു� പ�ാ�ാപം

ആൻഡമാനിെലയും ചിദംബരെ�യും അനുഭവ�ൾ

സാഹിത�സി�ാ��ളിൽ നി�ു� വി��നിൽ�ൽ

Discussion

�ഗാപുര നടയിലൂെട അയാൾ അക���് നട�ു. അ�ര�ി�ു� ആകാര

ഭീകരത. െവയിൽ തളർ�ി�ി�. ചിദംബര ���ത�ിന് നാലു �ഗാപുര�ൾ

ഉ�ായി��ം അയാൾ എ�ിന് െത�� �ഗാപുര�ിലൂെട കയറിവ�ു� സ��ം

മന�് വികല്പ �ൾ�് അടിമെ�ടുകയാണ്. കടലൂരിൽ യാ�തയ്�ിടയിൽ

മണലൂർ �ഗാമം പി�ി���ാൾ തുട�ിയതാണ് വികല വി�ഭംശം. ഓർമകളിൽ

മുഴ�കി അയാൾ നട�ു. അ�ലമതിൽെ��ിനക�് കുള�ടവിൽ ര�്

സന�ാസിമാർ ഇരി�ു�ു.എ�് ദൃഢമായ ആ�രാഗ�ം.

ചിദംബരം എ� കഥാ�ലം

അയാൾ അ��ാൾ തെ� കുറി�് ഓർ�ു�പായി. കുറ��കാലം കൂടി ജീവി�ാം

ഞാൻ പറയു�ത് അനുസരി�ാം എ�് തെ� ചികി�ി�ു� �ഡാ�ർ

പറ��താർ�ു. റിലീജിയസ് ബുക്സ് എടു�് വായി�ാൻ പറ�ു. �ഡാ�െറ

ക�ു പിരി�ു �പാരു��ാൾ പുസ്തകശാലയി�ല�് നട�ു. തിലകെ�യും



�റാമ�റാളയുെടയും പുസ്തക�ൾ പിെ�യും പിെ�യും വായി��. ആയിട�്

കാലിൽ നീര് വരാൻ തുട�ിയിരു�ു. �ഡാ�െറ ക���ാൾ റിലീജിയസ്

�യ്സി�ല�് യാ�ത െച�ാൻ പറ�ു. അ�െന ആരംഭി�താണ് ഈ യാ�ത.

യാ�തയുെട കാരണം െവ�ിെ�ടു�ു

മറ�ാൻ �ശമി�ു��ാറും ചി� വ��ഹ�ൾ ആ�കമി�� കയറു�ു.െഹ�ഡാവിെല

ദുർ��പസാദിെ� െക�ിടം െതളി�ു വരു�ു.െക�ിട�ിൻെറ ഒരു പാർശ��ിൽ

വ�ാപുരിയും ഭാര�യും പാർ�ാൻ വ�ു. അവിടുെ� ഏകാ�ത അവെര

ത�ിലടു�ി��. അവൾ എഴ��ുകൾ എഴ�തും അവള�െട അ�ന്. �മൽവിലാസം

അയാളാണ് എഴ�തി െകാടു�ുക. അവർ�് അടു�ാൻ ധാർമിക സീമകെള

ലംഘി��െകാ�് അടു�ാൻ അധികസമയം �വ�ിവ�ി�. വ�ാപുരി�്

അടു�ു� �ലബർ �ബര�ിൽ മുറികി�ി മാറി താമസി���ാൾ ബ�ം

അവസാനി�� എ�് വിചാരി�താണ്. അയാൾ�് രാ�തി ഡ���ി ഉ�ായിരു�

സമയ�് അവൾ ഇ��ാ�് വരാൻ തുട�ി. ചില��ാൾ താൻ അ��ാ��ം.

വ�ാപുരിയുെട ഭാര�യുമായു� ബ�ം

അവസാനമായി അവരുെട താമസ�ല�ുനി�് ഇറ�ി��ാ�ത്

എ�െന മറ�ാനാണ്. ആ രാ�തി അവിെട െപെ��് വ�ാപുരി �പത��െ���.

നടു�ിയ അയാൾ �വഗം നട�ു. വ�ാപുരി പി�ുടരു�ു. െഹ�ഡാവിെല മലയാളി

�ഹാ�ലിൻെറ ത�ിൻപുറ���് അയാൾ ഓടി�യറി. �നരം പുലർ���ാൾ ഒരു

വാർ� പര�ു. വ�ാപുരി ഭാര�െയ നറുനറു�െന െവ�ിയിരി�ു�ു. എ�ി�്

വ�ാപുരി കട�ലാര�് ഒരു മരെ�ാ�ിൽ തൂ�ി മരി��. എ�ും തെ�

സഹായി�ാറു� ഓഫീസർ അ�്ലാ�ാ�ബായി�ല�് �ടാൻസ്ഫർ ത�ു.

പലയിട�ും �പായി യാ�ത പറ�ു തിരി�� വരു��ാൾ ആശുപ�തി

വരാ�യിലൂെട ഫീെമയിൽ വാർഡി�ല�് എ�ി. ക�ിലിൽ ബാൻ�ഡജിൽ



വലി� ശരീരം കയ�ി വ�ിരി�ു�ു. അവർ നാ�ി�ല�് �പായി എ�് പി�ീട്

അറി�ു. ഇ�് ചിദംബരം അ�ല�ിെല കുള�ടവിൽ ഇരു�് എ�ാം ഓർ�ു

�പാകു�ു.

ചിദംബരം ആൻഡമാനിെല സംഭവ�െ� ഓർമി�ി�ു�ു

അട�ി� കന� നടവാതിൽ�ൽ അയാൾ ക��കൾ അട��. എ�ു

�പാർ�ി�ണെമ�് അയാ�ളാർ�ു. പുറ���് വ�ു. കീശയിൽനി�്

െചരു�ിെ� �ടാ�ൺ എടു�ു. െചരു�് സൂ�ി�ാൻ ഏ�ുവാ�ു��ാൾ

സരസമായി സംസാരി�ുകയും സ�ര സാമ�ത െകാ�് പാ�െയ ഓർമി�ി�ുകയും

െചയ്ത സ്�തീെയ അ�ന�ഷി�യാൾ പുറ���് വ�ു. െചരു�് ധരി�ു��ാൾ

നി�ള�െട വീട് ഇവിെട തെ�യാ�ണാ എ�യാൾ �ചാദി��. കുറ�കെല ഒരു

�ഗാമ�ിൽ എ� മറുപടി കി�ി. അ��ാൾ അയാൾ അവള�െട �പരാണ് �ചാദി�ത്.

ടീം ഉടു�ു �മാ�ം �തടി നട�ു� നി�ൾ�് എൻെറ �പര് അറി�ി�് എ�്

കി�ാനാണ് ...... നി�ൾ നി�ള�െട പാ�ിനു �പാകൂ എ�് അവൾ െചാടി��. അയാൾ

െചരു�് കാലിൽ അണി�് തിരി�ു �നാ�ാെത നട�ു.

ചിദംബരെ� സ്�തീയിൽ പാ�െയ ഓർമവരു�ു

Summarized Overview

നിത� സ��ഹിയും സ�ാരിയുമായ ആഖ�ാതാവാണ് ഈ കഥയിെല �പധാന

കഥാപാ�തം. കരളിൻെറ അസുഖം മാറാനായി �ഡാ�റുെട നിർ��ശ�പകാരം ആദ�ം

മത �ഗ��ൾ വായി�ുകയും പി�ീട് തീർ�ാടന�ിന് പുറെ�ടുകയും

െച��� അയാൾ�് ഒ�ിലും സ��ത ലഭി�ു�ി�. ആൻഡമാനിെല

ജീവിത�ിനിടയിൽ ഉ�ായിരു� ഒരു ബ�ം അയാൾ ഇ��ാഴ�ം

പിടി��കുലു�ു�ു. താൻ ആർ�ു�വ�ി എ�ിനു�വ�ിയാണ്



�പാർ�ി���ത് എ�ു�പാലും അറിയാെത ഉഴലു�ു�് അയാൾ. കാല�മെറ

കഴി�ു ചിദംബരെ��ു��ാഴ�ം ആൻഡമാൻ ഓർ�കൾ അയാെള

വി���പാകു�ി�.

സ��ഹിയും സ�ാരിയുമായ ആഖ�ാതാവ്

കഥയിെല മെ�ാരു �പധാന കഥാപാ�തം അഖിലാ��ാളാണ്. വ�ാപുരിയുെട

ഭാര�. അവരുെട �പര് ബ�ം വളരു�തിനനുസരി�് അഖിലാ�ാൾ എ�ും പാ�ാ

എ�ും പി�ീട് മാറിവരു�ു. താമസി�ാൻ വരു��ാ�ഴ പറി��ന� െചടിയുെട വാ�ം

ഉ�ായിരു� അവരും അയാള�ം അടു�ാൻ അധികസമയം �വ�ിവ�ി�.

വ�ാപുരി ഇ�ാ� സമയം �നാ�ി തനി�് കാണണെമ�ു �താ�ു��ാൾ ഒെ�

അ�ന�ഷി�� വരു� സ്�നഹമായിരു�ു അവർ. ചിദംബരെ� െചരു�്

സൂ�ി�ു� സ്�തീയിൽ �പാലും അയാൾ അ�ന�ഷി�ു�ത് പാ�ാെയ ആണ്.

പാ�ായുമായു� ആ�ബ�ം

നിത��പവാസിെയ� സി വി �ശീരാമൻ സ�ഭാവെ� കൂെട കൂ���

കഥതെ�യാണ് ചിദംബരവും. ധാർമിക സ�ട�ിൽ സ�ാ��ം �തടിയലയു�

കഥാപാ�ത�ൾ അ��ഹ�ിൻെറ കഥകളിൽ വിരളമ�. ജീവിത�ിൻെറ

ൈവരു���െള ചി�തീകരി�ു�തിൽ ഈ കഥാകാരൻ പുലർ�ു� മികവ്

�ശ��യമാണ്. സ�ാരിയായ ആഖ�ാതാവ് കാണു� ഓ�രാ �പ�ദശവും

ഓർ�കൾ തിരിെക എ�ി�ു� രീതിയിൽ കഥ �ശീരാമനിൽ

നിറ�ുനിൽ�ു�ു.

ജീവിത ൈവരു���ൾ അടയാ�െ�ടു�ു�തിെല മികവ്

ചിദംബര�ിൽ തുട�ി ചിദംബര�ിൽ തെ� അവസാനി�ു��ാഴ�ം

ഓർമകളിലൂെട ആൻഡമാനി�ല�് കൂടി സ�രി�ു� ഘടനയിലാണ്



കഥയു�ത്. ആഖ�ാതാവ് ചിദംബര�് വ�ത് എ�ിെന�് പൂർണ�താതിൽ

മന�ിലാ�ണെമ�ിൽ ആ ഓർ�കൾ കൂടി�യതീരൂ. ആൻഡമാനിെല ഓർ�കൾ

വളെര വിപുലമായി കഥയിൽ അവതരി�ി�െ�ടു�ു�്. സി വി �ശീരാമൻ

കഥകളിൽ െപാതു�വ കാണാറു�തു�പാെല ഭൂഭാഗ ദൃശ��ള�െട വിശദമായ

അടയാളെ�ടു�ൽ ഇതിലുമു�് എ�് കാണാം.

ആൻഡമാനിെല ഓർ�കൾ

കഥകളിെല ഓ�രാ രംഗവും തരു� ദൃശ�ഭാഷയുെട സമൃ�മായ ഉപ�യാഗവും

എടു�ുപറ�യ�താണ്. ആൻഡമാനിെല കടൽതീരെ� വിവരി�ു��ാൾ ആ

കടൽ �പ�ദശം നമു�ു മു�ിൽ ഒരു െ�ഫയിമിൽ െതളിയു� �പാെല �താ�ും.

ചിദംബരെ� ���തെ��ുറി��� വിവരണ�ളിലും സമാന �ിതി കാണാം.

കഥ പറ�ിലിൻെറ സ�ാഭാവിക സ��തമാകു��താെടാ�ം തെ� ദൃശ�തയ്�് കൂടി

ഇടമു� രീതി കഥകള�െട സ�ീകാര�തയിൽ �പധാനമാണ്.

ദൃശ�ഭാഷയുെട സമൃ�മായ �പ�യാഗം

കരൾ അസുഖ�ിന് കുറവ് വരണെമ�ിൽ നി�ള�െട ജീവിതൈശലിയിൽ

മാ�ം വരണെമ� �ഡാ�റുെട അഭി�പായ��ാെടയാണ് അയാൾ ചിദംബരം യാ�ത

തീരുമാനി�ു�ത്. പ�� അവിെടയും ഓർ� അയാെള പി�ുടരു�ു. െചരി�്

സൂ�ി�ാൻ ഏൽ�ി� സ്�തീയിൽ പാ�ായുെട സാമ�ത �താ�ിയി�ാണ് അയാൾ

അവരുെട �പര് �ചാദി�ു�ത്. കാഷായ വസ്�തം ധരി� സ�ാമിയാർ�് എൻെറ

�പര് എ�ിനാണ് എ�വർ െചാടി�ു��ാൾ അയാൾ നട�ു�ു.

തിരി�ു�നാ�ാെത. പി�ിരി�ു �നാ�ാെതയു� ഈ നട�മാണ്

കഥയുെട അവസാനം. അയാള�െട മന�ിന് കൂടുതൽ സ��ത��ട് വരു�

സാഹചര�ം കൂടിയാണത്.

അസ��മായ മന�്



Objective Questions

1. സിവി �ശീരാമൻ കഥകള�െട െപാതുവായ �പവണതകൾ എെ��ാം� (Hints:

സി�ാ��ളിൽ നി�് വി�ക� രീതി - യാ�തകളിൽ നി�് കെ�ടു�

അനുഭവ�ള�െട ചി�തീകരണം - ദൃശ� ഭാഷയുെട ഉപ�യാഗം)

2. ചിദംബരം ���ത�ിൻെറ വർ�ന കഥയിൽ നിർവഹി�െ�ടു�ത്

എ�പകാരമാണ്� (Hints: തൂണുകള�െട ആകൃതി - കുള�ടവിെല പടികൾ

- �ഗാപുര വാതിലുകള�െട ചി�തീകരണം - അ��വാസികള�െട

വിവരണ�ൾ)

3. ആഖ�ാതാവിെന അസ��മാ�ു� ഓർ�കൾ എ�ിധ�ിലാണ്

കഥയിൽ ആവിഷ്കരി�െ�ടു�ത്� (Hints: ആൻഡമാനിെല ഓർ�കൾ -

വ�ാപുരിയുെട ഭാര� - അവരുെട അടു�ം - വ�ാപുരിയുെട ആ�കമണം -

ആ�ഹത�)

4. ദൃശ�ഭാഷയുെട സമൃ�മായ ഉപ�യാഗ�ിന് ചിദംബരം സാ��ം

വഹി�ു�ു��ാ� (Hints: ചിദംബരം ���ത�ിൻെറ വർ�ന -

ആൻഡമാനിെല കടൽ തീര വിവരണം - കഥാപാ�ത�ള�െട ശാരീരിക

�പ�ത�കതകൾ വിശദീകരി�ു�തിെല സൂ�്മത)

5. മന�ിന് സ�ാ��ം �തടി ചിദംബര�് �പായ ആഖ�ാതാവ് ല��ം

�നടു�തായി കരുതാ�മാ� (Hints: പാ�ായുെട ഓർ�കൾ അയാെള

എ�ായിട�ും പി�ുടരു�ു - െചരു�് സൂ�ി�ാൻ ഏൽ�ി�

സ്�തീയിലും പാ�ാെയ കാണു�ു - അസ��മായ മന��ാെട

തിരി�ുനട�ു�ു)



അൈസ൯െമ�

● കഥകളിെല യാ�താനുഭവ�ൾ

● ദൃശ�ഭാഷ സി.വി �ശീരാമനിൽ

Suggested Readings

1. ആധുനികതയുെട പി�ാ�ുറം, പി പി രവീ��ൻ, എസ് പി സി എസ്.

2. ആധുനികതയുെട അപാവരണ�ൾ, െക എസ് രവികുമാർ,എസ് പി സി

എസ്.

3. അ�രവും ആധുനികതയും, ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ, �കരള സാഹിത�

അ�ാദമി.

4. ജാതിരൂപക�ൾ മലയാളാധുനികതെയ വായി�ു��ാൾ, സജീവ് പി വി,

��പാ�ഗ�് ബുക്സ്.

5. എ�ാണ് ആധുനികത, എം മുകു�ൻ, പൂർ� പ�ി��ഷൻസ്.

6. എം മുകു�ൻ എഴ��് ജീവിതം കഥകൾ, എം �ഗാകുൽദാസ്, ചി�

പ�ി�ഷഴ്സ്.

7. എം മുകു�ൻ കഥയും ജീവിതവും, എ വി പവി�തൻ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്.

8. അരാജകവാദിയുെട ആ�ഭാഷണ�ൾ, പുന�ിൽ കു��ു�,

ഒലിവ്.

9. എഴ��ുകാരന് പറയാനു�ത്, സ�റിയ, �ഗീൻ ബുക്സ്
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േ�തഭാഷണം

സി. അ��ൻ

Learning Outcomes

● മലയാള ദളിത് കഥകള�െട ആദ�കാല �പ�ത�കതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

● ഭാഷ തെ� സവി�ശഷ ആഖ�ാനമാകു� സി അ��ൻെറ രചനാരീതി

പരിചയെ�ടു�ു.

● കഥയിെല സാമൂഹ��ിതിയുെട വിശകലന�ിലൂെട ജാതി എ�െന

�പവർ�ി�� എ�തിൻെറ സൂചനകൾ കെ�ടു�ു�ു.

● കഥാ�പ�മയെ� സമകാലിക സംഭവ��ളാട് ബ�െ�ടു�ി

�നാ�ി�ാണാനു� കഴിവ് �നടു�ു.

Background

മലയാള�ിൽ ഇ�് ഏെറ സജീവമായ സാഹിത�ശാഖകളിൽ ഒ�ാണ് ദളിത്

സാഹിത�ം.സാഹിത��ിെ� വിഭി� രൂപ�ളിലും ഇ�ത് �പാമുഖ�ം

�നടി�ഴി�ി���്.മലയാളകഥയിൽ ന�വാ�ാന കാല�് തെ� ദളിത്

വിഷയ�ൾ പിടി�ിരുെ��ിലും ഒരു ഘ�ംവെര �നരനുഭവ�ള�െട തീ�്ണത

അത് �പകടി�ി�ിരു�ി�.

മലയാ�സാഹിത��ിെല സജീവമായ ദ�ിത് സാഹിത�ം



ദളിത് അനുഭവ�ൾ തീ�വമായി ആദ�െമ�ിയത് ടി െക സി വടുതല യിലാണ്.

മതപരിവർ�ാന�ര ദളിതർ �നരി� �പശ്ന�ള�ം ദുരിത�ള�ം ആണ്

അ��ഹ�ിന് വിഷയമായത്.തുടർ�് ജാതി ജീവിത�ിൽ സൃ�ി�ു�

�പതിസ�ികെള കഥയിൽ ആവിഷ്കരി�ത് സി അ��ൻ ആണ്. ഉയർ�

ജാതി�ാരിൽ നി�് താനുൾെ�െടയു� കീഴാളജനത �നരി� ചൂഷണ�ള�ം

പീഡന�ള�ം അ��ൻ തുറെ�ഴ�തി.

ദ�ിത്ജീവിത�ിെ� തീ�വാനുഭവ�ൾ

�നർരീതിയിൽ കഥാഖ�ാനം നട�ു� രീതി സി അ��നിൽ അധികം

കാണാനാകി�.തനി�് സമൂഹവുമായി സംവദി�ാനു� വിഷയ�െള

വ�ത�സ്തമായ ആഖ�ാന മാതൃകകളിലൂെടയാണ് അ��ഹം അവതരി�ി�ത്. ��പതം

ബാധി� വ��ിയും �ഭാ�ു� വ��ിയും ആഖ�ാതാവായി കു�റ കഥകൾ

രചി�െ��ത് ഈ രീതിയിലാണ്. സ�പ്നം ക�ും പിറുപിറു�ും ആണ് പല

കഥാപാ�ത�ള�ം ന��ളാട് സംസാരി�ു�തും.

വ�ത�സ്ത ആഖ�ാന ത����ിലൂെട യു� കഥപറ�ിൽ രീതി

ജാതി അടി�ാനമായി സാമൂഹ�നില തീരുമാനി�െ����ാൾ പുറ�ായ കു�റ

മനുഷ�ർ മലയാളകഥയിൽ തിരിെകെയ�ു�ത് അ��നിലാണ്.

കയറി�ിട�ാൻ ഇടമി�ാെത വഴി�യാര�് ആയി��ായ �പരി�ാ� ആ

മനുഷ�രുെട ഇടയിലും തീ�്ണമായ ജീവിതമു�്. അവരുെട ഭാഷയിൽ

അവരുെട വിഷമ�ൾ പറ�ു എ�താണ് സി അ��െന വ�ത�സ്തനാ�ു�ത്.

ജാതി പുറ�ാ�ിയ കുേറ മനുഷ�ർ തിരിെകെയ�ു�ു



പരിചരി� �പ�മയം െകാ�് ഇ�ാല�ും ഏെറ വായനാ സാധ�ത

നിലനിൽ�ു� ഒരു കഥയാണ് ��പതഭാഷണം. അദൃശ�െമ�ിലും ഇ�ും

ശ�മായ അതിർവര�ുകൾ സൃ�ി�ു� ജാതി വ�വ� എ�ത��ാളം കീഴാള

വിരു�മായാണ് െപരുമാറിയിരു�െത�് കഥയിൽ നി�് കെ�ടു�ാനാവും

.�പണയെമ� �മല�ിയണി�് കാര�ലാഭ�ിനു� വഴി കെ��ു� രീതിയും

കഥയിൽ വിമർശി�െ�ടു�ു.

സമകാലിക വായനാസാധ�ത തുറ�ിടു� കഥ

Key themes

ശ�മായ ഒരു സാമൂഹ�വിഭജന ഉപാധിയായി  നിലനിൽ�ു� ജാതി

ദളിതർ �നരിടു� വി�വചനം

ശരീര �ക��ിതമായ �പണയ��ാടു� എതിർ�്

Discussion

എൻെറ വാ�ുകൾ�് െചവി തരിക. സത��മ ഞാൻ പറയൂ. കാരണം

ഞാനിെ�ാരു ��പതം മാ�തമാണ്. ഒരു ആ�ഹത�യുെടയും

െകാലപാതകെ�യും െപാരുളിെന കുറി��� അ�തയാണ് നിൻെറ �പശ്നം

എ�് എനി�റിയാം. എൻെറ ആ�ഹത�യുെട കാരണം നി�ൾ�് അറിയാം

എ�ായിരു�ു എൻെറ ധാരണ. അതി�ാ�തിനാൽ അസുഖകരെമ�ിലും

ഞാനിതി��ാൾ വിശദീകരി�ുകയാണ്.

കഥ പ�ാതല�ിൽ വിശദീകരി�് തുട�ു� ��പതഭാഷണം



ഞാൻ നിൻെറ പു�ാര ആ�ളയുെട രഹസ��ാരി ആയിരുെ��്

പറ�യ�തി���ാ. നീ ഇതാ�രാടും പറ����� എ�് കു�ാ��ാ

ഓർ�ി�ി�ിരു�ു. കുെ�െ� െക���ാ എ� �ചാദ��ിന് ഞാൻ എ�െനയാ

നിെ� കല�ാണം കഴി�ണത് എ� മറു�ചാദ�മായിരു�ു ഉ�രം. ൈ�പമറി

സ്കൂൾ ടീ�ർ ആെണ�ിലും വീ�ിൽ പണി�് വ�ിരു� പുല��ിയുെട മകെള

കല�ാണം കഴി�ാൻ ഒരു �കിസ്ത�ാനി�് പ�ി�, തീർ�. കു�ിെന ക�ി�്

വീ�ിെല�ിയ ഒരു സ��യിൽ അ� അ��നാട് അ�ാവൻെറ മകൾ

പിഴ���പാെയ�് മ��ി��പറയു�ത് �ക���ാൾ ഞാനും പിഴ�� �പാകു�മാ

എ��ാർ�് എനി�് ശ�ാസം മു�ിയിരു�ു.

കല�ാണം ആ�ലാചി�ു��ാൾ മാ�തം ബാധകമായ ജാതി�ബാധം

ഒരു െപ�ിന് കു�ിെയ നൽകാനു� കഴിവ് കു�ാ��ാവിന് ഇ� എ�് ഞാൻ

മന�ിലാ�ി. അവൻെറ ഒരു കു�ിെയ �പസവി�� അതിെന �നാ�ി വളർ�ണം

എൻെറ �മാഹം അറി���ാൾ അവൻ കാർ�ി�� തു�ി. െചകി��ടി��. അവൻ

ആ�ഹത� െച��ം എ�ു പറ���ാഴാണ് ഞാനും ആ�ഹത�െയ��ി

ചി�ി�ാൻ തുട�ിയത്. അവനുമായു� ബ�ം അറി�ു അ�ൻ ഇ�

ചത�ും�പാെല എെ� ചത��. നിൻെറ �ച�നും എൻെറ ച�ിടി��

കല�ിയിരു�ു. ഇതിെന�ാെളാെ� അസഹ�ം അയലെ� �ഗാപിസാറിെ�

�കാ�പായ�ളായിരു�ു.കു�ാ��ാവുമായു� ബ�ം അറി�ി��ം

അയാൾ�് എ��ാട് ��പമമായിരു�ു. അവന് നി��ാെടാരു ചു�ുമി���ാ

എ�ായിരു�ു അയാള�െട ന�ായം.കു�ാ��ാവി�നാട് അതിെന�ുറി�്

�ചാദി���ാൾ െതറി ആയിരു�ു മറുപടി. ആ �വദനയിലാണ് എൻെറ കഴ��്

കയറിൻ കുരു�ിലായത്.

കു�ാ��ാവിന് ത��ാട് സ്�നഹമി� എ�റി���ാൾ ആ�ഹത�



ഇനി നിൻെറ �ച�െന അ��ൻ െകാ�തിന് പ�ി. എൻെറ ശവമട�ിെ�

പതിനാറാം ദിവസം കുഴിയിൽ നി�് ഞാൻ നിൻെറ വീ�ിൽ എ�ി. ഞാൻ നിൻെറ

�ദഹ�് കയറി. എൻെറ ��പതം കൂടിയതാെണ�് എ�ാവർ�ും മന�ിലായി.

നിൻെറ �ച�ന് മാ�തം �ഭാ�ാെണ�ായിരു�ു ധാരണ. ച�ലയ്�ി�ിരു� നിെ�

പുണർ�ു കിട�ുറ�ി�പായ അവെന ഒ�െവ�ിന് നിൻെറ അ�ൻ െകാ�ു.

എ�ിനാണ് അ��രത് െചയ്തത് എ�റിയി�. എൻെറ അഭി�പായം മാ�തം

പറയാം. എെ� ��പമി�തുെകാ�ാണ് അ��രത് െചയ്തത്. നിൻെറ അ��നാണ്

എൻെറ അ�ൻ. നിൻെറ വീ�ിൽ പണി�് നി�ിരു� എൻെറ അ�യുെട അടു�്

നിൻെറ െകാ��നും വരാറു�ായിരു�ു എ�തിനാൽ അ�യ്�ും അത്

ഉറ�ി�ാൻ പ�ിയി�. സ��ം സ�ഹാദരനാൽ ന�ത അനാവൃതമാ�െ�� പാപി

എ�ു ൈദവം എെ� വിളി���ാൾ �കിസ്ത�ാനി�് എ�െനയാ മൂ�ീ��

െപാല��ി െപ�ളാകു�ത് എ�് ത��ട��ാെട ഞാൻ

�ചാദി��.ൈദവ�ിൻെറ വായിൽ അ��ാൾ പഴമായിരു�ു. നീ ആ

െപല��ിെപ��മായി��� എടപാട�ു നിർ�ണം എ�് അ�ൻ ഒരി�ൽ

കു�ാ��ാവി�നാട് പറ�ിരു�ു. അതിന് ഞാനവെള കല�ാണം

കഴി�ാെനാ�ും �പാണി� എ�് മറുപടി പറ���ാൾ ഒരു പഴം അ�െ�

വായിലും �കറി.

ജാതി നിർ�ി� സാമൂഹ�നിലയിൽ വ��ിത�ം അ�പസ�മായ ജനത

അവൻ എ��ാട് െചയ്ത െത�ാണ് അ��ൻ തിരു�ിയത്. അതുെകാ�ാണ്

അ��രി��ാൾ ജീവപര��ം കിട�ു�ത്. ഞാൻ നി�ിൽ നി�ും മാറുകയാണ്.

ഒരു ദുരാ�ാവായി മാറിയ �ച��നാെടാ�് വിഹരി�ാൻ ഞാൻ എ�ുെകാ�്

െകാതി�ു�ി� എ� സംശയം നിന�ു�ാകാം. കു�ാ��ാവിന് ആ�ാവി�.

െവറും �പാണൻ മാ�ത�മ ഉ�ായിരു�ു��. അ��ാൾ എനി�് എൻെറ



ശവ�ുഴിയി�ല�് മട�ാെത നിവൃ�ിയി�. ഞാൻ വി�� മാറി എ�തിന് നിൻെറ

കാലിൽ െതളിവു�്. എവിെട , എവിെട ആ ച�ല�

ആ�ാവി�ാ� െവറും ശരീരം മാ�തമായ കു�ാ��ാ

Summarized Overview

ആ�ഹത� െചയ്ത കാരണെ��ുറി�് പറയാനായി തിരി�� വരു�

��പതമാണ് കഥയിെല ആഖ�ാതാവ്.മരി��കഴി�ാൽ സത�ം മാ�ത�മ പറയൂ എ�്

ആമുഖമായി പറ�ാണ് ��പതം സംസാരി�ാൻ തുട�ു�ത്. തൻെറ

ആ�ഹത�യ്�ും കു�ാ��ാവിെ� െകാലപാതക�ിനും പി�ിലു�

രഹസ�മാണ് പറയാനു�ത്. പതിന�ാം വയ�ിൽ മ�ിൽ െവ�് കു�ാ��ാവിന്

വഴ�ി�ുട�ിയതാണ്. ബ�ം വിവാഹ�ി�ല�് എ�ി� എ�ും അവന്

ത��ാട് �പണയമി� എ�ും അറി�ി��ം അവൾ�് ആ ബ��ിൽ നി�്

പുറ�ുകട�ാനായി�. പുരുഷൻെറ �ഭാഗതൃഷ്ണയ്�് ബാധകമ�ാ� ജാതി

വിവാഹാ�ലാചനയുെട കാര��ിൽ ഇടെപടും എ�് അവൾ�ും അറിയാം.

വിദ�ാഭ�ാസവും ഉ�ദ�ാഗവും ഒ�ും ജാതി നിലെയ ഉയർ�ു� ഘടക�ള�.

ജീവി�ിരി�ു��ാൾ നിലനിൽ�ിനായി ക�ം പറ�യ�ി വരു�വരും

മരി��കഴി�ാൽ സത�ം പറയു�ു

വീ�ിൽ നി�് വിളി�ിറ�ി ആവശ�ം കഴിയു��ാൾ തെ� മർ�ി�ാൻ

കു�ാ��ാവിന് ഒരു മടിയുമി�ായിരു�ു. അവ�നാടു� ബ�ം പറ�ു

അ�നും �കൂരമായി മർ�ി��.സ�ജാതിയും സു�രനുമായ �ഗാപിസാറിൻെറ

�പണയാഭ�ർ�ന �പാലും കു�ാ��ാവിനായി നിരസി� അവൾ ആ�ഹത�

െച���ത് ത��ാട് �പണയമി� എ�യാൾ �പഖ�ാപി�ു��ാഴാണ്.�കൂരമായ

മർ�ന�െള �നരിടു��ാഴ�ം അതിജീവി� അവൾ�് �പണയനിരാസ�ിനു

മു�ിൽ പിടി��നിൽ�ാനായി�.



�കൂരമായ അവഗണന

അനിയ�ിെയ പുണർ�ുറ�ിയ കു�ാ��ാവിെന ഒ�െവ�ിന് െകാ�

അ�ൻെറ �പവൃ�ിയുെട കാരണം അ�ന�ഷി�ു��ാൾ �വെറയും ചൂഷണ

കഥകൾ പുറ�ുവരു�ു.കു�ാ��ാവിെ� വീ�ിൽ പണി�ു�പായിരു�

തൻെറ അ� അയാള�െട അ�നും െകാ��നും ഇരയായിരു�ു എ�്

മരണാന�രമാണ് അവൾ അറിയു�ത്. എതിർ�ാനു� �താണി വ�വ�ിതി

അവർ�ും നൽകിയി�ി�.കു�ാ��ാ മരി�� െച�ാൻ കാ�ിരു� അവൾ

മെ�ാരു സത�ം കൂടി തിരി�റിയു�ു. ആ�ാവി�ാ� െവറും ജീവൻ മാ�തമു�

ഒരാളായിരു�ു അവൻ. അവ�ളാട് കു�ാ��ാവിനു�ായിരു� �കവലം

�ഭമതാൽ�ര�െ� ഇതിലും തീ�്ണമായി കഥാകാരന് അവതരി�ി�ാനാവി�.

മരണാന�രം കി�ിയ വലിയ തിരി�റിവുക�ളാെടയാണ് കുഴിയി�ല�് അവൾ

തിരി���പാകു�ത്.

ശരീരം െകാ�് മാ�തം േലാകെ� അനുഭവി�വനാണ് കു�ാേ�ാ

ദളിത് ജീവിത�ിെ� ൈദന�തയാർ� ചരി�തമാണ് സി. അയ�ൻ ഈ

കഥയിലും െവളിവാ�ു�ത്. വിദ�ാസ��യാെണ�ിലും തനി�്

കു�ാ��ാവിെന ക��ാണം കഴി�ാനു� അർഹതയിെ��് മന�ിൽ

�ക��പഴകി� സാമൂഹ�ാചര�ൾ അവെളയും പഠി�ി�ി��െ��് കഥാകാരൻ

വ��മാ�ു�ു.തെ� സമൂഹ�ിന് �നർ�് ഒരവകാശെമ� മ�ിൽ

പര�രാഗതമായി തുടരു� ചൂഷണവും അനീതിയും കഥയിൽ അ��ഹം

തുറ�ുകാണി�ു�ു.

ചൂഷണ�ിെ� തുറ�് കാ�ൽ



��പത�ിലൂെട �പ�മയ�ിെ� ചരി�തം വിശദീകരി�െ�ടു� രീതിയിലാണ്

കഥ. തലെ��് തെ� ആ കഥാസ�ഭാവ�ിെ� സൂചനയാണ്.ഓ�രാ

സംഭവ�ള�െടയും പിറകിലു� രഹസ��ൾ പതിെയ ചുരുളഴിയു�

രീതിയിലാണ് കഥ പി�ീട് മു��ാ���പാകു�ത്. അവിെടെയ�ാം കഥയിെല �പധാന

സം�വദന വിഷയെമ� നിലയിൽ ദളിതർ�ു �നെരയു� അനിയ��ിതമായ

ചൂഷണ�ൾ െതളി�ുവരു� എഴ��ുരീതിയാണ് കഥാകാരൻ പി�ുടരു�ത്.

രഹസ��ൾ ചുരു�ഴിയു�ു

Objective Questions

1. .മലയാളകഥയിെല ദലിത് പാര�ര��ിെ� രൂപെ�ടൽ സാഹചര�ം

എെ��ാം� (Hints: ന�വാ�ാന കാല�ു� ദളിത് �പതിനിധാന�ിെ�

സ�ഭാവം - ജ�ി ചൂഷണ�ിെനതിരായ കുടിയാൻമാരുെട �പാരാ�ം -

അനുഭവതീ�വതയുെട അഭാവം - ടി െക സി വടുതലയുെട രംഗ�പ�വശം -

സി അ��ൻെറ സ�ാനുഭവ�ള�െട ചൂര് )

2. ജാതി ചൂഷണ�ിനായി നിലെമാരു�ു� കഥാസൂചനകൾ എെ��ാം�

(Hints: ഏത് അതി�കമ�ിലും ഇരകെള നി��രാകാെമ�ു�

ആ�വിശ�ാസം-ദളിത് െപൺകു�ികൾ �മലാളർ�്

കീഴട���വരാെണ �ു� കാല�ളായു� ധാരണ)

3. കു�ാ��ാവിെ� സ�ഭാവ സവി�ശഷതകൾ � (Hints: െപ�ിെന

കീഴട�ാനു� ധാർഷ്ഠ�ം - സ്�തീെയ �പാപി�ൽ ശാരീരിക ആവശ�ം

മാ�തമാെണ� �ബാധം - െതറിയിൽ നിശ�രാ�ാെമ� അഹ�ാരം)

4. ഒരു തലമുറ പി�ിടു��ാഴ�ം ദളിത് അവ�കൾ�് മാ�മി� എ�് കഥ

�പഖ�ാപി�ു�െത�െന� (Hints: കു�ാ��ാ െപ�ിെന



കീഴട�ിയതിന് സമാനമാണ് അവള�െട അ�യുെട അവ�യും -

പിതൃത�ം �പാലും ഉറ�ി�ാനാവാ� �ിതി - ഏത് ചൂഷണെ�യും

നിശ�മായി സഹി��� അവ� )

5. പുരുഷൻ ബ��ളിൽ സൂ�ി�ു� െപാ��രെ� കഥ വിചാരണ

െച���െത�െന� (Hints: അവ�ളാട് �പണയമി� - വിവാഹം

കഴി�ാനാകി� - ആ�ാവി�ാ� ശരീരം)

അൈസ൯െമ�

● ജീവനവും അതിജീവനവും സി അ��നിൽ

● ദലിതനുഭവ�ളിെല െപാ��� ഓർ�കൾ
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അ�ർണവിരാമ�ൾ
അഷിത

Learning Outcomes

● അഷിത കഥകളിൽ ആവിഷ്�രി� സ്�തീ ൈദന�തകെള കുറി�് ധാരണ

�നടു�ു.

● മലയാള കഥയിെല സ്�തീ എഴ��ുകാരിൽ അഷിത �വറി��നിൽ�ു�

െത�െന എ�് മന�ിലാ�ു�ു.

● •സമൂഹം സൃ�ി� ധാരണകൾ�ു�ിൽ

ഒരു�ിനിൽ�ാനാവാ�വരുെട സ�ത��പതിസ�ി മന�ിലാ�ു�ു.

● മാനുഷിക വികാര�െള മന�ിലാ�ാ� ഔ�ദ�ാഗിക

സംവിധാന�ള�െട മനുഷ�ത�വിരു� സമീപനെ��ുറി�് ധാരണ

�നടു�ു.

Background

സ്�തീയുെട ജീവിതൈദന��ൾ നിശ�മായി, എ�ാൽ ശ�മായി മലയാള

കഥയിൽ അടയാളെ�ടു�െ�ടു�ത് അഷിത�യാെടയാണ്.കുടുംബം എ�

പുരുഷാധികാര വ�വ�ിതി�ക�ും സമൂഹ�ിലാെകയും

സ്�തീകളനുഭവി�ു� ദുരിത�ള�െട �നർചി�തമായി ആ കഥകൾ മാറി.



െപാതുയിട�ളിൽ നി�് പലവിധ�ിൽ അന�വൽ�രി�െ�� സ്�തീകള�െട

സ�ത��പതിസ�ിയാണ് കഥകൾ ചർ� െചയ്തത്.

സ്�തീയുെട ജീവിതൈദന����െട കഥകൾ

യാഥാർ��വും ഭാവനയും ഒരു�പാെല അഷിതയിൽ കട�ുവരു�ത് കാണാം.

ആ�ാംശമു� കഥകളിെല കഥപറ�ിൽ രീതി�യാെടാ�ം അനുഭവ�ിെ� വിദൂര

ഛായ �പാലുമി�ാ� തീർ�ും ഭാവനയിൽ നിർ�ി� കഥാകഥനവും ഇതിന്

െതളിവാണ്.വിവാഹം സ്�തീെയ പലതര�ിൽ പരിമിതെ�ടു�ു�ു എ�

അഭി�പായ��ാെട ധാരാളം കഥകൾ അവർ എഴ�തി. ജീവിത�ിൽ

സ��ാഷവതിയായി അഭിനയി��� ഗതി�കടിലൂെട സ്�തീജീവിതം വലിയ

നുണയാണ് എ�ുമവർ വിശ�സി�ുകയും എഴ�തുകയും െചയ്തു.

യാഥാർ��വും ഭാവനയും ഒരു�പാെല �പകടനം

പുതിയ അനുഭൂതികളാണ് അഷിതയുെട കഥാ�ലാകം വായന�ാരന്

നൽകു�ത്.കഥാപാ�ത�ള�െട മാനസിക തല�ളി�ല�് �പ�വശി�ു�

ആഖ�ാനരീതി മലയാള�ിൽ പുതുമയു�തായിരു�ു. �പ�ത�ക

സാഹചര��ളിെല സംഭവവികാസ��ളാടു� മന�ിെ� �പതികരണമായി പല

കഥകള�ം എഴ�തെ���.സ്�തീ മന�ിെ� ഉ�റകളി�ല�് നട�ിയ ഈ

യാ�തയിലാണ് ജീവിത സ�ർഭ�ളിെല പലയിട�ും െവളി�െമ�ിയത്.

പുതിയ അനുഭൂതിക�ി�ല�് കട�ിവിടു� കഥാ�ലാകം

അഷിതയിൽ കഥ സ�ാഭാവികമായി സംഭവി�ുകയാണ്. പല��ാഴ�ം അതിന്

കൃത�മായ ഒരു രൂപമു�ാകണം എ�ി�. അ�പതീ�ിതമായ തുട�വും

ഒടു�വുെമ�ാം ആ കഥകളിൽ ഉ�ാകാം. വായന�ാരന് തെ�

മ�നാധർ�മനുസരി�് പലനിലയിൽ ആ കഥകൾ ഭാവനയിൽ െനയ്ത്



അവസാനി�ി�ാനു� സാഹചര��ൾ അവ നൽകാറു�്.�പ�മയെ� ഉ�ിൽ

െതാടു� രീതിയിൽ മൂർ�യു� വാ�ുകൾ െതരെ�ടു�ു�തിലും കഥാകാരി

�ശ�ാലുവാണ്.

വായന�ാരന് നൽകു� സ�ാത���ം

വിരാമമി�ാെത മു��ാ���പാകു� ഒരു ദുരിത ജീവിതെ� �ക��മാ�ിയാണ്

അഷിത അപൂർ� വിരാമ�ൾ എ� കഥെയഴ�തു�ത്. തീർ�ും ലളിതമായ

ചു�ുപാടിെന മുൻനിർ�ി പരിഗണനാർഹെര മാ�ിനിർ�ു�

സാമൂഹ��ാപന�െള വിചാരണ െച�ാൻ മാ�തം ശ�മാണ് ഈ കഥ.ന�ുെട

ഔ�ദ�ാഗിക സംവിധാന�ള�െട �നർ�് ഗൗരവതരമായ നിരവധി �ചാദ��ൾ കഥ

ഉ�യി�ു�ു�്.

Key themes

മാനസിക ചികി�ാ�ക���ിെല അനാ�രാഗ� �പവണതകൾ

�രാഗിെയ ഒരു തര�ിലും പരിഗണി�ാ� സംവിധാനവും സമൂഹവും

ഒരു തിരു�ലിനും വി�ധയമാകാ� സമൂഹം

Discussion

ഊ��ാടയു� ത�ലിൽ അ�� കമിഴ്�ടി�� വീണു. പിറകിൽ െസ�ിെ�

വാതിൽ വലിയ നിലവിളി�യാെട അട�ു. െതാ�ടു� െസ��കളിൽ നി�്

െപാ�ി�ിരികൾ, യാചനകൾ, പരിഭവ�ൾ, �ത�ലുകൾ എ�ിവ ഉയർ�ു.

എ�ാ�ിലും �മെല വാ�റുെട ഭീഷണമായ ശ�മുയർ�ു. ചൂരൽ െകാ�് കു�ിയ



വാ�റുെട മു�ിൽ അ�� എണീ�് നട�ാനാരംഭി��. ആസ്പ�തിയുെട

വിസ്തൃതമായ വള�് അ��യുെട മു�ിൽ െതളി�ു.

അ�� ആസ്പ�തി െസ�ിൽനി�ും പുറ���്

ഡിസ്ചാർജ് െച�ാനു� ക�ി�ി െമ�ർമാർ അവിെട കൂടിയിരു�ു. വ�ീലും

സൂ�പ�ും സാമൂഹ��പവർ�കയും കല�റും ഉ�്. അ�� െഫർണാ�സ്

ഇവിെട വരുമ��ാൾ ആ�രാടും സംസാരി�ിരു�ി�. അകാരണമായ ചിരിയും

കര�ിലും ഉ�ായിരു�ു. ഇ�ാൾ /എ�ാം മാറി. നാ�ി�ല�് �പാ�ാ... അ��

നിയ��ണം വി�് നിലവിളി��.

അ��െയ ഡിസ്ചാ൪�് െച�ാ൯ തീരുമാനം

ഗവൺെമ� നൽകു� ഏർ�ാടിൽ അധികമായതിനാൽ മു�ത് �പെര ഇ�്

ഡിസ്ചാർജ് െച�ണം. തീർ�െ�ടു�ിയ സൂ�പ�് �കസ് ഹി�റി �നാ�ി.

മലയാ�ൂർ പ�ിയി�ലെ��ും പറ�് െക�ിയവൻ െകാ�ുവ�്

ഉ�പ�ി���ാൾ അല�ുതിരി�് ഇവിെട എ�ിയതാണ്. നാട്

മാ�ാന�ാെണ�് അ��യ്�റിയാം. കാ�് അലയു� െതാടികള�െട നടു�്

ഉരുകു� െമഴ�കുതിരിയായി അ�യു�്. അ��യ്�് മാ�ാന���് ബ�്

കൂലി െകാടു�ു വിടാൻ ഉ�രവായി.

സാ��നമായി നാടും അ�യും

ആശുപ�തിയുെട പുറ�് ദു:സൂചനകള�� ചിരി�യാെട നഗരം അ��െയ

എതി�ര�ു. നഗരം വലിയ തിര�ിൽ മു�ിനിവരുകയാണ്. വാഹന�ൾ�ു

പി�ിൽ മു�ദാവാക���ളാെട ഒരു ജാഥ നീ�ിെയ�ി. ജാഥയുെട പിറകിൽ

അ��യും നട�ുതുട�ി. മാ�ാനെ� കു�ുകള�ം വീടും അ�യും സ�പ്നം

ക�് അ�� നട�ുകതെ�യായിരു�ു. അധികദൂരം െച��ംമു�് ഒരു



�പാലീസുകാരൻ 'നില്െ�ടീ അവിെട' എ�് ഗർജി��. അ��

അനുസരണ�യാെട െപെ��ുനി�ു. നടെ�ടീ എ� ആ�യ്�ു പിറെക

അനുസരണ�യാെട അഴിയാ� ച�ലയുെട ഓർമയിൽ കാൽ വലി�� വലി�്

അ�� നട�ു. നിഷ്കരുണവും ആഭാസവുമായ ചിരി�യാെട

െതരുവുവിള�ുകൾ ക�ി�ുട�ു��ാൾ ഈ കഥയ്�് എ�െനയാണ്

പൂർണവിരാമമിടുക�

നഗര�ിെ� ചതിയിൽ വീ�ും �രയാകു� അ��

Summarized Overview

മാനസികാശുപ�തിയിൽ നി�് പുറ�ാ�െ�ടു� അ�യാണ് �പധാന കഥാപാ

�തം.അധി��പ�ിെ� രൂ�മായ െതറി�ുപി�ാെലെയ�ിയ ത�ലിൽ

മുഖമട��വീണ അ��യിൽ നി�ു� കഥാരംഭം �പ�മയ�ിെ� സൂചന

തെ�യാണ്. ആശുപ�തിയുെട െസ��കളിൽ വിഭി� സ�ഭാവവുമായി അട�ിടെ��

പലരുമു�്. അവരുെട പലവിധ ശ��െളയും വാ�ർ നിശ�മാ�ു�ത്

ഉ��ിൽ െതറി വിളി�ാണ്.മാനസികാ�രാഗ� �ക���ള�െട �രാഗീവിരു�

സമീപന�ിെ� �നർ�ാഴ്ചയാണിത്.അധികാര��ശണിയിൽ താെഴ ഉ�വ�രാട്

അധികാരം ഇടെപടു�ത് പല��ാഴ�ം െതറിയുെട രൂപ�ിലാണ്. ഒ�വാ�ിൽ

അടി�ിരു�ാനു� കൗശല�ിെ� ഉപകരണമാണത്.

�രാഗിെയ മന�ിലാ�ാ� പരിചാരക൪

നടെ�ടീ എ� ആ�യ്�ുപിറകിൽ അ�� അനുസരണ�യാെട

നട�ുകയാണ്.ഡിസ്ചാർജ് െച�ാനു� ക�ി�ി അ��യുെട മ�നാവ�ാപാരെ�

പരിഗണി�ു��ത ഇ�. ഔ�ദ�ാഗികതയുെട തീർ�ും ഔപചാരികമായ സമീപനം

മാ�തമാണ് അവരു�ടത്. നാ�ിൽ �പാ�വ� എ� അ��യുെട കര�ിലിന് ഒരു



പരിഗണനയും അവിെട ലഭി�ു�ി�.അവെര സംബ�ി�് മു�തു�പെര

പറ�ുവി�� മതിയാകൂ.അതിെലാരാണ് അ��യും.അ��യുെട

നാ�ി�ല�ു� വാഹന�ൂലി നൽകൽ മാ�തമാണ് അവരുെട ഉ�രവാദിത�ം.

ക�ി�ി കഴി�് അവർെ��ാം �ജാലിയി�ല�ും വി�നാദ�ി�ല�ും തിരിെക

�പാകാനു� ധൃതിയിലാണ് എ�ാവരും.

മാനുഷിക വികാര�െ� പരിഗണി�ാ� സംവിധാനം

നാടിെ� �പര് അ��യ്��ാർ�യു�്.അവ��മായ വീടിെ� ഓർ�യിൽ

െമഴ�കുതിരി �പാെല ഉരുകു� അ�യുമു�്.വിദൂര ഓർ�യിൽ �പാലും

തീർ�ാടന�ല�് ഉ�പ�ി� ഭർ�ാ�വാ അയാള�െട �ല�മാ അ��യുെട

ഓർ�യിെല�ു�ി� എ�തും �ശ��യമാണ്.കുടുംബ�ിനു�ിൽ െപാറുതി

മു��� സ്�തീെയ കൃത�മായി വര�� കാണി�ുകയാണ് അഷിത. തെ� ജീവിതം

മാ�തമ�, മുൻതലമുറയിെല തെ� അ�യുെട ജീവിതവും ആർ��ാ െവളി�ം

പകരാനായി ഉരുകി�ീർ�താണ് എ� ഓർ� അ��യ്�ു�്.

െമഴ�കുതിരി�പാെല �രുകു� സ്�തീ

നഗരം ദുഃസൂചനകൾ നിറ�താണ് എ�് അ��െ�ാഴിെക

എ�ാവർ�ുമറിയാം. അപകടം എ�ായിട�ും പതിയിരി�ുെ��റിയാെത

മു��ാ���പാകു� അ�� അപകടം വ�് െതാടു��ാഴ�ം

ചിരി�ുകയാണ്.മദ�ലഹരിയിലു� �പാലീസുകാരെ� പിറെക �പാവു�തും

വർ�മാന�ിെല അ��യ�, ച�ലയി� കാൽ െകാ�് െതളി� വഴിയിൽ

മാ�തം നട�ുശീലി� ഓർ�യിെല അ��യാണ്.ഈ അവ�യിൽ കഥയ്�്

എ�െന പൂർണവിരാമമിടാനാകും എ� �ചാദ���ാെട അപൂർണവിരാമ�ൾ



എ� കഥാശീർഷക�ിന് സാധുത നൽകു� �പസ്താവന�യാെടയാണ് കഥ

അവസാനി�ു�ത്.

ചതിനിറയു� �രു�ി�ല�് സമൂഹ�ിെ� �ണം

അ��യുെട �വദനകൾ തീ�വമായാണ് അഷിത അവതരി�ി�ു�ത്.

അവരുെട ൈദന�തയാർ� ജീവിതചരി�തവും വർ�മാന�ിൽ അവർ �നരിടു�

നി�ഹായാവ�യും ഉ��െതാടു�താണ്. മാനസിക െവ��വിളി �നരിടു�വർ

അനുഭവി�ു� മനുഷ�ാവകാശ ലംഘന�ള�െട സൂചനകെളയും കഥാകാരി

പുറെ��ി�ു�ു. ഇ�െന പല രീതിയിൽ �വദനി�ു�വെര

�ചർ�ുനിർ�ുകയാണ് കഥാകാരി.

�വദനി�ു�വെര �ച൪�ുനി൪�ു�ു.

തലെ��് സൂചി�ി�ു�തു�പാെല തെ� ഈ കഥയ്�് ഒരു

പൂർ�വിരാമമി�.കഥാവസാനം വായന�ാർ�് പൂരി�ി�ാവു� രീതിയിലു�

ഘടനയാണു�ത്.അതിനുമു�ായി അ��യുെട ജീവിത�ിെല ഒ�െ�ടൽ

വിശദമായി അവതരി�ി�െ�ടു�തിനാൽ തെ� കഥാ��ം വായന�ാരനിൽ

െനാ�രം ജനി�ി�ുെമ�ുറ�്.

പൂ൪�വിരാമമി�ാ� കഥ

Objective Questions

1. അഷിതയുെട കഥാസവി�ശഷതകൾ വിശദമാ�ുക. (Hints: സ്�തീജീവിത

�ിെ� ൈദന�ത - മാനസിക വ�ാപാരം - കുടുംബ�ിനക�് അടി�മർ

�െ�ടു�തിെ� �രാദനം)



2. കഥയിെല മാനസികാ�രാഗ� �ക���ിെ� ചി�തീകരണം തീർ�ും

അസുഖകരമാകു�ത് ഏതുവിധ�ിലാണ്�(Hints: പല സ�ഭാവം

�പകടി�ി�ു� അ��വാസികൾ - പരുഷമായി �പതികരി�ു� വാ�ർ -

കാടുപിടി� പരിസരം - കൂ�ൻ മതിലിെല കു�ി�ി��കൾ)

3. ഡിസ്ചാർജിനായി ചുമതലെ�� ക�ി�ിയുെട സ�ഭാവെമ�ാണ്� (Hints:

�യ�സിെന കാണാൻ തിര�് കൂ��� വ�ീൽ - ഫുട്�ബാൾ മാ�ിെ�

ഉദ്ഘാടന�ിന് �പാവാൻ തിര�ുകൂ��� കല�ർ - ഒരു

സാമൂഹ��ബാധവുമി�ാ� സാമൂഹ��പവർ�ക - ഗവൺെമ�

ഉ�രവുകൾ യാ��ികമായി മാ�തം നട�ാ�ു� ഉ�ദ�ാഗ�ർ)

4. അ��യുെട ൈദന�ജീവിതം കഥയിൽ

ആവിഷ്കരി�െ�ടു�െത�െന� (Hints:�പാകാൻ ഇടമി�ാ�ി��ം

നിർബ�ബു�ിയിൽ പറ�ുവിട െ�ടു�ത് - ഭർ�ാവിെ� �കൂരമായ

ഒഴിവാ�ൽ - അ�െയ�ുറി��� �വദനി�ി�ു� ഓർ� -

നഗര�ിെല അപകടം മന�ിലാകാെതയു� �പാ�്)

5. കഥയിെല നഗരചി�തീകരണം എ�പകാരമാണ്� (Hints: ദു:സൂചനകള�െട

ചിരി - ചീ��ായു� വാഹന�ൾ - തിര�ിൽ ആരും

തിരി�ു�നാ�ാെത ഒ�യാകു� അ��)

അൈസ൯െമ�

● സ്�തീ എഴ��ിെല അഷിത വഴി

● അഷിതയിെല സ�ത�സംഘർഷ�ൾ
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Learning Outcomes

● സമകാലിക കഥയുെട �പ�ത�കതകൾ മന�ിലാ�ു�ു.

● എസ് ഹരീഷിെ� രചനാത���െള സംബ�ി�് ധാരണ �നടു�ു.

● പുതിയ കഥയുെട രാ��ീയ വിവ�കെള�ുറി�് അറിവ് �നടു�ു.

● ഉ�രാധുനികതയിൽ നി�് മലയാളകഥ മു��റിയെത�െനെയ�്

മന�ിലാ�ു�ു.

Background

ആഴവും പര�ുമു� ജീവിതാനുഭവ�ൾ വ�ത�സ്ത ആഖ�ാന

�പ�ദശ�ളിൽനി�് കെ�ടു�ു� എഴ��ുകാരനാണ് എസ് ഹരീഷ്.

ഉ�രാധുനികതയുെട സ�ല്പ�ളായ നി�ഷധാ�കത, നി�ാര വൽ�രണം,

മൂല�നിരാസം തുട�ിയവയിൽ നി�ും ത��തായ വഴികളിലൂെട ഹരീഷ് മു��ാ�്

�പായി���്. സവി�ശഷമായ ശില്പ ൈവദ���ിൽ കഥ ഒരു അനുഭവമാ�ി

മാ�ാൻ അ��ഹ�ിന് കഴിയു�ു. വാ�ുകൾ നർ�വും സൗ�ര�വും വിതറി

കഥകളിൽ സജീവമാകു�ു.

സവി�ശഷമായ ശില്പൈവദഗ്ധ��ിൽരൂപെ�ടു� കഥ



കഥാനിർ�ാണ�ിെല സൂ�്മാംശ�ളിൽ �പാലും ഹരീഷ് സദാ

ജാഗരൂകനാണ്.നി�ാരെമ�് �താ�ു� �പ�മയം�പാലും അ��ഹ�ിൽ

അസാധാരണ തല�ി�ല�ുയരു�ു.ജീവിത�ിൽ നാം സാധാരണയായി

ക�ുമു��� കഥാപാ�ത�െള�് കരുതു�വർ�പാലും അസ�ാഭാവിക

തല�ി�ല�ുയരു�ു. സമർ�മായ സൂചക�െള ഉപ�യാഗി�് ആസ�ാദനെ�

മിഴിവു�താ�ാനും ഹരീഷ് �ശ�ി�ു�ു.

ജാഗരൂഗനായ കഥാകാര൯

തലെ��ിെല ൈവവിധ��ൾ പുതുമയായി അവതരി�ി�ു� രീതി സമകാല

കഥാ�ലാക�് കാണാം.എസ് ഹരീഷിെ� മി� കഥകള�ം വളെര സാധാരണ

�പരുകളിലാണ് പുറ�ുവ�ത്.' �മാദ�ിതനായ�ു വസി�ൂ മല�പാെല'

തുട�ിയ ചുരു�ം അപവാദ�ള�െ��ിലും. സാധാരണ തലെ��ിൽ നി�്

�നെര �പ�വശി�ു�ത് അസാധാരണ ഉ�ട��ി�ല�ാണ്.

സാധാരണ തലെ��് അസാധാരണ ���ട�ം

അറു�ാനായി എ�ി�ിട�് നി�് കു�ി പിഴ�ത് ഓടു� ഒരു �പാ�ി��യും

എരുമയുെടയും പരാ�കമ�ളാണ് മാ�വായി�് എ� കഥയിലു�ത്. തലെ��്

ഉ�ട�െ� �പതിഫലി�ി�ു� സൂചകമ�. മാ�വായി�് അനുഭാവമുെ��്

െത�ി�രി�െ�� ഒരു കഥാപാ�ത�ിെ� ചില �പസ്താവനകൾ കഥയുെട

തുട��ിലും ഒടു��ിലുമുെ��ിലും അവ �പ�മയെ� മുഴ�വനായി

�പതിനിധീകരി�ു� ഒ��.കഥയിൽ �പത��െ�ടു� ആൾ�ൂ��ിെല ഒരു

വ��ി മാ�തമാണയാൾ.

�പാ�ി��യും എരുമയു�ടയും പരാ�കമം



പുതിയ കാല�ിെ� സാധാരണ ചി�തമാണ് എവിെടയുമു� ആൾ�ൂ�ം.

�പ�ത�ക ല���മാ ഉ��ശ��മാ ഇ�ാ� ഈ ആൾ�ൂ�ം എവിെടയും �വഗ�ിൽ

ഒ�ുകൂടു�വരാണ്.കൂ��ിെ� ആനുകൂല��ിൽ ഏ�വും ഹിംസാ�കമായി

ഇടെപടു� സ�ഭാവം ഈ ആൾ�ൂ�ം പല��ാഴ�ം �പകടി�ി�ാറു�്.

സമൂഹ�ിെ� അതിൈവകാരികത പല��ാഴ�ം ഇവർ ചൂഷണം െച�ാറു�്.

കഥയിെല സ൪�വ�ാപിയായ ആൾ�ൂ�ം

Key themes

കയറുെപാ�ി��ാടിയ ര�് മൃഗ�ള�െട പി�ാെല പായു� മനുഷ�ർ

ആൾ�ൂ� ഹിംസയുെട ഭീതിദമായ ചി�തീകരണം

അ�പാ�യാഗിക ദർശന��ളാടു� പരിഹാസം

Discussion

ചില സംശയ�ൾ തീർ�ാനായി �പാലീസുകാർ കതകിനു മു�ിയതിനു പി���്

പുലർെ�യും �പഭാകരെ� വാതിൽ ശ�ി��. ഞാൻ നക്സൈല�് അ�ായിരു�ു.

വിറ��െകാ�് അയാൾ പറ�ു.1980-85 കാല�് റബർ കർഷകൻ കുര�ാ�ന് ഒരു

ഊമ�െ�ഴ�തുകയും �പാലീസ് പിടി��െകാ�ു�പാവുകയും െചയ്തിരു�ു.

പി���് ആ�രാ �ചർ�് അയാെള പുറ�ിറ�ി. അള�ുമുറി�് സംസാരി�ാൻ

അയാൾ തുട�ിയത് അ�ുെതാ�ാണ്. �പഭാകരൻ വാതിൽ തുറ���ാൾ

മു�ിലു�ത് ഇറ�ിെവ��കാരൻ കാലൻ വർ�ി. അയാൾ ആെക

പരി�ഭമി�ിരു�ു.ഒ�ിറ�ി ആെള കൂ�ണം. നാെള െവ�ാൻ െകാ�ുവ� �പാ�ും

എരുമയും കയറുെപാ�ി�� �പായി. വർ�ി അണ��െകാ�് പറ�ു.



�പഭാകരെ�യടു�് സഹായാഭ�൪�നയുമായി കാല൯ വ൪�ി.

ഇ��ാ ഓടി��ാെയ ഉ��. ഒ�ു കിഴ��ാ��ം ഒ�ു െത��ാ��ം.

സംഭവ�ല���് പായു�തിനിെട വർ�ി പറ�ു. കുെറ പുലഭ�ം വിളി��.

വലിയ ര�ു മുടി�യറും ൈക��യിൽ ചുരു�ി ആൻറണി അവരുെട

മു�ിെല�ി. ആൻറണി �പാ�് ഓടിയ വഴി �നാ�ി കിഴ��ാ�� പാ�ു.

വർ�ിയും സംഘവും െത��ാ��ാടി. വർ�ി കവലയിൽ എ�ു��ാ�ഴ�ും

അത�ാഹിതം സംഭവി�ിരു�ു. പ�തവും പാലും വഴിയിൽ ഒഴ�കി. ര�ു കി�ലാമീ�ർ

കൂടി കിഴ��ാ�് ഓടിയാൽ അവ കാ�ിൽ കയറുെമ�് ആ�രാ പറ���ാൾ

അയാൾ കൂടുതൽ പരി�ഭാ�നായി. അയാള�െട അ�നും അ�ൻറ�നും ഒരു

അറവുമൃഗം ര�െ��തിെന�ുടർ�ാണ് മരി�െത�് �ക�ി���്.

അറവുമൃഗ�ൾ�ായു�� അ�ന�ഷണം

�പാ��ാ എരുമ�യാ ഓടു�തിനിെട തീയിൽ ചാടി തീ െതറി�് ഒരു

ക�ി�ുരയും െതാഴ��ും ക�ിയ�താെട കാര�ം ഗുരുതരമായി. പല കഥകള�ം

�പചരി�െ���. �പ�ദശെ� ആദ� റ�ർ കൃഷി�ാരൻ കുര�ാ�െ� മകള�െട

കല�ാണം ഉറ�ീരാണ് പി���്. രാവിെല തെ� ഏ�വും ന� �പാ�ിറ�ി വർ�ി

വീ�ിൽ എ�ി�ാെമ�് ഏ�ി���്. കുര�ാ�ന് ആശ� �താ�ി. ഉ��യാടടു�ി��ം

�പയ�ം എ�ുെമ�ിയി�. മൃഗ�ൾ തകർ� ജംഗമ�ള�െട എ�ം നിമിഷം

�താറും ഏറിവ�ു.െപശകെ�യും ആൻറണിയുെടയും �ശമഫലമായി

കാ�ി�ല�ു� വഴികളട���ാൾ കിഴ��ാ�് ഓടിയ മൃഗ�ളിൽ ഒെര�ം

തിരി�ിറ�ി. കവലയിൽ നാശന��ൾ ഉ�ാ�ി. �പാലീസിലും �ഫാറ�്

ഓഫീസിലും എ�ിെയ�ിലും ആള�കൾ�് നിരാശയായി ഫലം. ഇളെവയിൽ

െകാ�ാനായി െടറസിൽ കയറിയ സുധീർ സവി�ശഷമായ ഒരു കാഴ്ച ക�ു.

ബാം�ൂരിൽ നി�് ഈയിെട പഠനം കഴിെ��ിയ ഏതു സമയ�ും



ഓൺൈലനായ ആ യുവാവ് െപാടിപറ�ി വരു� ര�ു മൃഗ�െളയും

ആൾ�ൂ�െ�യും െമാൈബലിൽ പകർ�ി �ഫസ്ബു�ിൽ �പാ�് െചയ്തു.

നാ�ിൽ�പചരി�െ�� പലതരം കഥകൾ

�നരമിരു�ിയ�താെട കവലയും പരിസരവും ഉ�വ�ലം �പാെലയായി. ഒരു

വർഷ�ിലധികമായി മരണ�ിട�യിൽ ആയിരു� ൈവദ�ർ �പാ�ിെന

ക�യുടെന പര�ലാകം �പാപി��. ഉ�ം െത�ാ� െവടി�ാരനും പഴയ ഉ�ഗൻ

നാ��കാരനുമായ കു��ൻ രംഗെ��ി.അവൻെറ കൂെട കൂടുതൽ �പർ

�പായി.ആൻറണി അപകടം മണ�ു. കു��ൻ മൃഗ�െള െകാ�ാൽ അനായാസം

ഇറ�ികടയി�ല�ും കാലെ� മന�ി�ല�ും കയറും. ഏെറ �നരെ�

തിര�ിലിനു�ശഷം പാറെ��ിനിടയിൽ കെ��ിയ �പാ�ിെന കു��ൻ

െവടിെവ��. വാല�ം തകർ� �പാ�് മു��ാ�� കുതി�� ഇരു�ിൽ ലയി��.

ആൻറണി ത��പൂർ�ം മൃഗെ� െതാ�ടു�പറ�ിെല െപാ�കിണ�ി�ല�്

ആനയി��. നിമിഷംെകാ�് പറ�് ചവി�ിെമതി�് ആൾ�ൂ�ം എ�ി. ആള�കൾ

കിണ�ി�ല�് വലിയ ക��കെളറി�ു. ര�ു�പർ താ�ഴ�ിറ�ി വടം െക�ിയ

എരുമെയ ആള�കൾ വലി��കയ�ി. ദൂെര കാ�ി��ാ��ിൽ നി�് ഇര��വ�

�പാ�് എരുമെയയും െകാ�് പാ�ു.

കു��െ� കട�ുവരവ്

�നരം പുലരു�തിനു െതാ��മു�് �പാ�ും എരുമയും തുറ�ായ ഒരു

പുൽ�മ�ിൽ എ�ിെ���. കിഴ�ുവശം തൂ�ായ പാറെ���കൾ ഒഴി�് ബാ�ി

മൂ�ു വശവും ആള�കൾ വള�ു. െപെ��് �പാ�് ഒ�ു കറ�ി ജന�ൂ��ിന്

�നർ�ു മുഖം തിരി��. മനുഷ�രും �പാ�ും ത�ിലു� �നർ�ു�നർ യു�ം.

െകാ�ിൽ �കാർ�് കു�െന കറ�ിെയറി�ു. കു��ൻ വീണ�താെട ജനം



�താ�ുതുട�ിയിരു�ു. �പാ�് കാ�ി�ല�് �പാകു� വഴിയിൽ അതിെ�

കാലുകൾ ചതു�ിൽ താണു. ആൻറണി ചാടി അവനു സമീപെ��ി. വലിയ

ക�ി �പാ�ിെ� െന�ി�ല�് കയ�ി. ഉൾ�ാ�ി�ല�് �പാണനും െകാ��ാടിയ

എരുമ ഒരു സംഘ�ിൻെറ മു�ിൽ െപെ��ിലും കാ�ി�ല�് കുതി�ു തുട�ി.

തുടർ�ുവ� ഞായറാഴ്ച ഇറ�ി�ടയിൽ ആൻറണി കാലൻ അ�ണിയായി.

അവൻ െകാടു�ു� ഇറ�ി�ു��ൾ വർ�ി ഭവ�ത�യാെട നുറു�ി.

�പാ�ുകൾ ഭയ�ര�ാരാെണ�് �പഭാകരൻ പറ�ു. പ�് മാ�വായി�ുകള�െട

ഒരു �പാലീസ് ��ഷൻ ആ�കമണം ട�് ട�് എ�് പ�ാളം മാർ�് െചയ്തുവരു�

ശ�ം �ക�വർ തിരി��ാടി പരാജയെ��ത് അയാ�ളാർെ�ടു�ു.

രാ�തിച�യി�ല�ു� �പാ�ുകള�െട ടാറി� �റാഡിലൂെടയു�

നട�മായിരു�ു അത്. നെ�ാരു െതറി പറ�ുെകാ�് പണി കരളിൻെറ ഒരു

കഷണം അയാൾ�് കൂടുതലായി നൽകി.

�പാ�ിെന കീഴ്െ�ടു�ിയ ആ�ണി കാല൯ ആ�ണിയായി

Summarized Overview

നക്സൈല�് �പഭാകരനാണ് കഥയുെട തുട��ിലും ഒടു��ിലും

ഉ�ത്.പരിഹാസ�ിൽ െപാതി� വിവരണ��ാെടയാണ് അയാെള

കഥാകാരൻ അവതരി�ി�ു�ത്. െചയ്തു�പായ ഒരു ഭീമൻ അബ��ിെ�

തുടർഫലമായാണ് അയാൾ�ാ �പരുവീണത്. കഥാ���ിലു� അയാള�െട

�പസ്താവനയും ഇ�തരീതിയിലാണ്.വി�വ�ിൻെറ �പാ�യാഗിക വഴിയിലൂ�ാെത

ഉപരി�വമായി കാര��െള സമീപി� തീ�വഇടതു സമീപന��ാടു�

വിമർശനമാണ് �പഭാകരൻ.

നക്സൈല�് �പഭാകരെന� പരിഹാസ� കഥാപാ�തം



കാലൻ വർ�ി അറവുകാരെ� എ�ാ മാനറിസ�ള�മു� വ��ിയാണ്.

പാര�ര�മായി തെ� ആ െതാഴിൽ െചയ്തു�പാരു� ആൾ. അയാള�െട

ശാരീരികല�ണ�ള�ം അതിന് �യാജി�താണ്.ആ�ണി അറവുശാലയി�ല�്

എ�െ�� ആളാണ്. കഠിനാധ�ാന�ാൽ എ�ായിട�ുെമ�ു� ആ�ണി�്

കഥാ���ിൽ വീരപരി�വഷം ലഭി�ു�ു�്.

വർ�ിയുംആ�ണിയും

�പാ�ിെന കാ�ിൽവിടാൻ ത��ം പറയുകയും തെ� കൃഷി അത് നശി�ിെ��്

കാണു��ാൾ അസഭ�പദ �പ�യാഗ��ാെട പിറകിൽ ഓടുകയും െച���

�പാളിെന പുതിയ കാല�് പലയിട�ും കാണാം. �പാ�ിന് പിറെക

നാ�ടാടു��ാഴ�ം പി���് നട�ാനു� തൻെറ മകള�െട നി�യ�മാർ�്മാ�തം

ആധി കയറു� കുര��നും സമാന സ�ഭാവമാണ്.

സ��ം കാര�ം മാ�തം �പധാനവും �പസ�വും ആകു�വ൪

�പാ�ും എരുമയും ചി�റ�ാര�. ഹർ�ാലിന് വെര മുട�മി�ാെത

ലഭി�ു� പാലും പ�തവും ആ നാ�ിൽ ഒരു ദിവസം കി�ാെതയാകു�ത് ഈ

മൃഗ�ൾ മൂലമാണ്. ആരും ൈകെവ�ാൻ ൈധര�െ�ടാ� രാ��ീയപാർ�ിയുെട

സ്തൂപെ�യും അവർ തകർെ�റിയു�ു. വിര��ാടു�തിനിടയിെല

സംഭവ�ൾ വലിയ അഭ��ഹ�ളായി നാ�ിൽ �പചരി�െ�ടു��ാൾ

വി��ാരാകു�തും അവർ തെ�.ഹർ�ാലിനും മുട�ാെത കി��� പാലും

പ�തവും �പാ�ുമുട�ി എ�ത് കഥയിെല ആ��പഹാസ��ിെ�

�പ�യാഗ�ിനുദാഹരണമാണ്

ജനജീവിതം സ്തംഭി�ി�ു� മൃഗ�ൾ



ആൾ�ൂ�ം കഥയിെല �പധാന കഥാപാ�തമാണ്. കിണ�ിൽവീണ മൃഗെ�

കെ�റി�ും വലിയ പാറ��ി��ം ഉ�ാ�ു� കര�ിലിൽ ആ�ഘാഷി�ു�വർ.

തിര�ിലിെന��പരിൽ മദ�പാന�ിന് �കാ�ു കൂ���വർ. കി�ിയ ത��ിൽ

കാമുകിെയ കാണാനിരി�ു�വർ. ഉ�വം �പാെല ആ�ഘാഷി�ു�വർ.�പാ�്

ഒ�് തിരിയു��ാ�ഴ�ും പി�ിരി��ാടു�വർ. �വ�യിൽ �നതാവ്

വീഴ���ാ�ഴ�് മന�ു പതറു�വർ. പലതാണ് ആൾ�ൂ��ിെ� സ�ഭാവം.

ആൾ�ൂ�ം �പധാന കഥാപാ�തം

ആൾ�ൂ��ിനു വിരു�മായി ഒ�യായി ജീവി�ു� ഒരു കഥാപാ�തെ�യും

കഥയിൽ കാണാം. �ഫസ്ബു�ിൽ അ�ായിരം �ഫ�്സും ആയിര�ണ�ിന്

�ഫാ�ളാ�വഴ്സും ഉ� സുധീർ. ഏതുസമയവും ഓൺൈലനിൽ ഉ�ാകു�

അയാൾ�് പ�� അയൽ�ാെര ആെരയും അറിയി�. അധ�ാനശീലനായ

പിതാവിൻെറ പറ�ിൽ കാലുകു�ാൻ �പാലും അയാൾ ഒരു�മ�. അയാൾ

�പാ�് െച��� മൃഗ�ള�െടയും ആൾ�ൂ��ിെ�യും �ഫാ��ാ പി�ുടർ�്

നാ�ി�ല�് നിര�രം വിളി�ു�തിൽ കൂടുതലും ര�ിതാ�െള ഒ�യ്�ാ�ി

വി�ദശ�് �ജാലി െച���വരാണ്.

വി൪ച�ൽറിയാലി�ിയിൽ ജീവി�ു� സുധീ൪

Objective Questions

1. തീ�വഇടതു ദർശന��ാട് കഥാകാരൻ സമീപി�ു�ത് എ�െന� (Hints:

തീ�വ ഇടതു ദർശന��ാടു� പരിഹാസം - �പഭാകരന് �പരു

കി���തിെല അപഹാസ�ത - പ�ാളെ� �പടി�് തീരുമാന�ിൽ

നി�ു� പി�ിരി��ാടൽ)



2. ആൾ�ൂ��ിെ� എെ��ു സ�ഭാവ�ളാണ് കഥ

പുറെ��ി�ു�ത്� (Hints:മൃഗെ� കെ�റി�ും വലിയ പാറ��ി��ം

ഉ�ാ�ു� കര�ിലിൽ ആ�ഘാഷി�ു�വർ - തിര�ിലിെന��പരിൽ

അവരവരുെട ആ�ഗഹ�ളി�ല�് �പാകു�വർ - എ�ിന് എവിെട

�പാകു�ു എ�റിയാ� വർ - പി�ിരി��ാടു�വർ - െചറിയ

തിരി�ടിയിൽ മന�ു പതറു�വർ)

3. കഥയിെല ആ��പഹാസ�സൂചനകൾ എെ��ാം � (Hints: �പഭാകരൻ

എ� കഥാപാ�തം - പാലും പ�തവും തട�െ�ടൽ - സുധീർ - �പാലീസ്

ക�ാ�ിെല സംഭവം - ഇറ�ിയുെട അദൃശ� ഉപ�ഭാ�ാ�ൾ -

മാതാപിതാ�െള �നാ�ാ�വരുെട നിര�ര വിളി- സ��ം കാര�ം

�പധാനമാകു�വർ)

4. പുതിയ കഥകള�െട �പ�ത�കതകൾ മാ�വായി�ിൽ

ഉൾ��രു�െത�െന� (Hints:ഉ�രാധുനികതയുെട സ�ല്പ�ളിൽ

നി�ു� മു��ാ���പാ�് - ൈവവിധ�ം നിറ� ജീവിതാഖ�ാനം -

ആവിഷ്കരണ�ിെല സൂ�്മത)

5. എസ് ഹരീഷിെ� കഥാസവി�ശഷതകൾ വിശദമാ�ുക (Hints:ശില്പ

ൈവദ���ാൽ കഥ അനുഭവാ�ു�ു - കഥയിെല സൂ�്മാംശ�ൾ -

ഓ�രാ വരികളിലുെമാളി�ിരി�ു� നർ�ം - ആ��പഹാസ��ിെ�

ശ�മായ �പ�യാഗം)

അൈസ൯െമ�

● സമകാലിക കഥയുെട ആഖ�ാന�ല�ൾ



● മാ�വായി�ിെ� രാ��ീയ വിവ�കൾ
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