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 ഉത്തരാധുനിക മലയാളചെറുകഥാകൃത്തുക്കളില് 

ശ്രദ്ധേയനാണ് സദ്ധതാഷ ് ഏച്ചി ക്കാനം. കഥയുചെ 

അനുഭവപരിസരത്തും ആഖ്യാനസവിദ്ധരഷതകളിലും ശ്പകെിപ്പിച്ച 

നവീകരണങ്ങളാണ് അദ്ധേഹത്തിന്ചറ കഥകചള ഉത്തരാധുനിക 

ചെറുകഥകളുചെ അെയാള വാകയങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. 

ആധുനികതാപാരമ്പരയത്തിന്ചറ ഉെലും ഉയിരുമാണ് അദ്ധേഹ 

ത്തിന്ചറ കഥകളില് വായിചച്ചെുക്കാന് കഴിയുന്നത്. വർത്തമാനകാല 

സമൂഹത്തിനച്റ ദ്ധനർക്കാഴ്ചയാണ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്ചറ കഥകൾ. 

തീശ്വമായ സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ ചളയാണ് സദ്ധതാഷ് 

പലദ്ധപ്പാഴും കഥയുചെ ശ്പദ്ധമയമായി സവീകരിക്കാറുള്ളത്.  കഥ 

ഒദ്ധരസമയം കാലഘട്ടത്തിന്ചറ പരിദ്ധേദവും 

അനുഭവദ്ധലാകത്തിന്ചറ അറിവെയാളവുമാക ണചമന്ന ്

അദ്ധേഹത്തിന ് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അസവസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുന്ന 

സാമൂഹികജീവിതാനുഭവങ്ങചള  കഥയുചെ പരിസരത്തിദ്ധലക്്ക 

കൂട്ടിചക്കാണ്ടു വരുവാന് ഏച്ചിക്കാനം താല്പരയം കാണിച്ചത ്

അതുചകാണ്ടാണ്. നമ്മൾ കണ്്ട ദ്ധബാധപൂർവം മറന്നു കളയുന്ന 

സംഭവങ്ങൾ എഴുത്തുകാരന്ചറ ശ്പതിഭചയ വല്ലാചത 

അലട്ടിചക്കാണ്ടിരിക്കും. വായനക്കാരുചെ െിതചയ 

അദ്ധലാസരചപ്പെുയത്തും വിധം അത് രക്തമായി ആവിഷ് കരി 

ക്കുകയും ചെയ്ും. ഏച്ചിക്കാനത്തിന്ചറ കഥകൾ 

ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിചല ചപാള്ളുന്ന 

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു ദ്ധനചര കണ്ണെയ്ക്കുന്ന സമകാലിക സമൂഹചത്ത 
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ചെട്ടിച്ചു ണർത്തുന്നവയാണ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്ചറ ഭൂരിപക്ഷം 

കഥകളും. ബിരിയാണി(2016) എന്ന കഥ അതിന് മികച്ച ദൃഷ്ടാതമാണ്. 

 

 കലതന് ഹാജിചയന്ന ധനികന്ചറ ദ്ധപരക്കുട്ടിയുചെ 

വിവാഹസല്ക്കാരത്തിനായി തയ്ാറാക്കിയ ബിരിയാണി ആവരയം 

കഴിഞ്ഞുള്ളവ ചവട്ടിമൂൊനാണ് ദ്ധ ാപാല് യാദ ചവന്ന 

ബീഹാറുകാരചന ഹാജിയുചെ വീട്ടിദ്ധലചക്കത്തിക്കുന്നത്. അവനച്റ 

ജീവിതചത്ത െുറ്റിപ്പറ്റിയാണ ് വിരപ്പും ദാരിശ്ദയവും മരണവും 

ഇഴദ്ധെർന്നു നില്ക്കുന്ന കഥ സദ്ധതാഷ് ഏച്ചിക്കാനം പറയുന്നത്. 

ബീഹാറിചല ലാല് മാത്തിയ സവദ്ധദരിയാണ് ദ്ധ ാപാല് യാദവ്. 

അവിചെ കല്ക്കരീചെ പണിയായിരുന്നു. ഹാജിയാരുചെ 

വീട്ടിദ്ധലയ്ക്കുള്ള യാശ്ത യ്ക്കിചെ അസസനാർച്ചയുചെ ദ്ധ ാർെയൂണർ 

വണ്ടിയിലിരിക്കദ്ധവയാണ ് ദ്ധ ാപാല് യാദവ ് തന്ചറ 

ഭൂതകാലത്തിനച്റ ദുരിതപൂർണ്ണമായ ഏട്നിവർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. 

ദ്ധ ാപാല് യാദവ് രാജ്മഹല് ദ്ധകാൾ സമനിങ്ങിചനപ്പറ്റി പറഞ്ഞു 

തുെങ്ങി. ഖ്നനം നിർത്തി കമ്പനി വിട്ട സ്ഥലങ്ങളില് രണ്ടാം തരം 

കല്ക്കരി കുദ്ധറ ഉണ്ടാകും. നിയമ തെസ്സങ്ങൾ ഉചണ്ട ങ്കിലും 

അചതാന്നും ദ്ധനാക്കാചത നാട്ടുകാർ അത ് വാരാന് തുെങ്ങും. 

അധികവും സ്ശ്തീകളാണ്. അവിചെ ചവച്ചാണ ്ദ്ധ ാപാല് മാതം ിചയ 

കാണുന്നത്. ലാല് മാത്തിയയില് നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത ് കിദ്ധലാ 

കല്ക്കരി സസക്കിളില് ചവച്്ച ച ാേവചര നാല്പതു കിദ്ധലാമീറ്റർ 

തള്ളിചക്കാണ്ടു ദ്ധപാകണം. െിലദ്ധപ്പാൾ ആ ദ്ധപാക്ക് വീണ്ടും ഇരുപത് 

കിദ്ധലാമീറ്റർ വചര നീളും ബാം  വചര. ദിവസവും പത്തു രൂപ ചവച്ചു 

കിട്ടും. 

“പെദ്ധച്ചാദ്ധന പത്ത് ഉർദ്ധപയാ” എന്ന ് അസസനാർച്ച തലയില് 

സകചവച്ചു. പിന്നീൊണ ് സാധാരണക്കാദ്ധരാെ് അധികാരിവർഗ്ഗം 

നെത്തുന്ന െൂഷണത്തിന്ചറ തീശ്വത കഥാകൃത്ത് വിവരിക്കുന്നത്. 
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“നൂറ്റമ്പത് കിട്ടും” ദ്ധ ാപാല് യാദവ ് പറഞ്ഞു. “അതീന്ന ്

ദ്ധപാലീസുകാരുചെ രംഗ്ദാരിയും  ുണ്ടാപ്പിരിവും പിചന്ന 

സസക്കിളിന്ചറ െയൂബ് മാറ്റല് ദ്ധബാൾ ചബയറിങ്ങിന്ചറ പണി 

അചതാചക്ക കഴിയുദ്ധമ്പാൾ സകയില് പദ്ധത്ത കാണൂ സാബ്” എന്ന ്

ദ്ധ ാപാല് യാദവ് തന്ചറ അവസ്ഥയുചെ ദയനീയത വിവരിച്ചു. 

“എന്നിട്ടാദ്ധണാ നീചയദ്ധന്നാെ് നൂറ് ഉർപയ കൂട്ടിദ്ധച്ചായിച്ചത്” എന്ന ്

അസസനാർച്ച ദ്ധദഷയം ശ്പകെിപ്പിച്ചു. 

 

 തന്ചറ കഷ്ടപ്പാെുകൾ ഇയാദ്ധളാെ് പറദ്ധയണ്ടിയിരുന്നിചല്ലന്ന് 

ദ്ധ ാപാല് യാദവിന് ദ്ധതാന്നി. ച ാേയില് നിന്നും പാതിരാശ്തി 

സസക്കിൾ െവിട്ടി വീട്ടിചലത്തുദ്ധമ്പാൾ തചന്നയും കാത്ത് വിരന്നു 

ചപാരിഞ്ഞ ് അവസാനം മണ്ണുണുവാരിത്തിന്ന ് ഉറങ്ങുന്ന 

പയറുവള്ളിചയക്കാൾ ചമലിഞ്ഞ കഴുത്തും ഉതിയ 

വയറുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകൾ അസസനാറിനില്ലദ്ധല്ലാ എന്ന ്

ദ്ധ ാപാല് യാദവ് െിതിച്ചു. ദരിശ്ദനാചണങ്കിലും ജീവിത ത്തിചല െില 

അെിസ്ഥാന സതയങ്ങൾ താന് നെന്നു താണ്ടിയ ചപാള്ളുന്ന 

ജീവിതപ്പാത യില് നിന്നും ദ്ധ ാപാല് യാദവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. 

“നമ്മൾ ഒരാദ്ധളാെ് നമ്മചെ ദ്ധവവലാതികൾ പറയുചമ്പാ ദ്ധകൾക്കുന്ന 

ആൾ അദ്ധത ദ്ധതാതിലചല്ലങ്കിലും അങ്ങചന െില ദ്ധവദനകളിലൂചെ 

ചെറുതായിചട്ടാന്ന് കെന്നു ദ്ധപായിരി ക്കുകചയങ്കിലും ദ്ധവണം. 

അല്ലാത്തവദ്ധരാെ് പറയരുത്. പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സവയം കുറ്റ വാളിദ്ധയാ 

ദ്ധകാമാളിദ്ധയാ ആയിത്തീരും.” 

ഇചതാചക്ക എദ്ധന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാരയങ്ങളാണ്. രംഗ്ദാരി 

പിരിചച്ചെുക്കുദ്ധമ്പാൾ എശ്ത വട്ടം ദ്ധപാലീസുകാരുചെ കാല്ക്കല് 

വീണിട്ടുണ്്ട. അവർ ഒരിഴജതുവിചനദ്ധപ്പാചല കുെഞ്ഞു 

കളഞ്ഞതല്ലാചത പിരിവില് ഒരിക്കലും ഒരിളവ് തന്നില്ല. 
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 വണ്ടി കലതന് ഹാജിയുചെ വീെിന് മുന്നിചലത്തിയദ്ധപ്പാൾ 

കാറ്റില് ബസ്മതി അരിയുചെ സു ന്ധം. ദ്ധ ാപാല് യാദവിന്ചറ 

മകളുചെ ദ്ധപരും ബസ്മതി എന്നാണ്. ആ ദ്ധപരിചനാരു പശ്ചാത്തലമുണ്്ട. 

ലാല്മാത്തിയയില് ഷുക്കൂർ മിയയുചെ കെയില് ചവച്ചാണ് ദ്ധ ാപാല് 

യാദവിന ് ഭാരയയായ മാതം ി ആദയമായി ഈ അരി കാണിച്ചു 

ചകാെുക്കുന്നത്. അവൾക്കന്ന് ആറാം മാസമായിരുന്നു. ൊക്കില് നിന്ന ്

ഒരു പിെി വാരി മൂക്കിനു ദ്ധനദ്ധര ചകാണ്ടുവന്നദ്ധപ്പാൾ അതിന്ചറ 

വാസനദ്ധയറ്റ ് അവളുചെ കണ്ണുകൾ പതുചക്ക ഒന്നെഞ്ഞു. 

തങ്ങചളദ്ധപ്പാചലയുള്ളവർക്ക് അത് വില ചകാെുത്തു വാങ്ങി ഉണ്ണാന് 

പറ്റിചല്ലന്നവൾ ക്കറിയാം. എങ്കിലും അയാൾ നിരാരചപ്പെുത്തിയില്ല. 

അമ്പത ് ശ് ാം തൂക്കിത്തരാന് ഷുക്കൂർ മിയദ്ധയാെ് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച ്

വീട്ടിചലത്തുംവചര അവൾ അത് വായിലിട്ട് െവച്ചു ചകാണ്ടിരുന്നു. 

ചപചട്ടന്ന് കഥാകൃത്ത് ആ സന്ദർഭചത്ത ആദിമമാചയാരു 

െിശ്തത്തിദ്ധലക്്ക ദ്ധെർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. അതിങ്ങചനയാണ്. “അരിമാവ് 

പരുവിന് പാല് ദ്ധപാചല അവളുചെ കെവായിലൂചെ ഒഴുകി വന്നദ്ധപ്പാൾ 

അത് തുെയ്ക്കാന് സമ്മതിക്കാചത ദ്ധ ാപാല് ആ കണ്ണിദ്ധലക്കു ദ്ധനാക്കി 

നിന്നു. ഒരു പരുക്കുട്ടിചയ കാണുന്നതുദ്ധപാചല.” 

  

 കലതന് ഹാജിയുചെ വീട്ടിചലത്തുദ്ധമ്പാഴും തനിക്ക ് അവിചെ 

ചെദ്ധയ്ണ്ട ദ്ധജാലിചയ ക്കുറിച്്ച ദ്ധ ാപാല് യാദവിന് 

നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹാജിയുചെ ബന്ധുവായ പയ്ന് നല്കിയ 

പിക്കാസും സകദ്ധക്കാട്ടും ചകാണ്്ട െൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇെത്ത് ദ്ധ ാപാല് 

യാദവ് കുഴിചയെുക്കാനാരംഭിച്ചു. ആഴവും വീതിയും എശ്തചയന്ന 

ദ്ധൊദയത്തിന് ‘ഭായിയുചെ ആയവും വീതിയും’ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. 

തന്ചറ ആശ് ഹങ്ങൾ ഇട്ടു മൂൊനുള്ള രവക്കുഴി തചന്നയാണ് ദ്ധ ാപാല് 

യാദവ് കഴിക്കുന്നചതന്നാണ് ഇതിലൂചെ കഥാകൃത്ത് സൂെിപ്പി ക്കുന്നത്. 

ദരിശ്ദഭൂരിപക്ഷത്തിന്ചറ രക്തത്തിലും വിയർപ്പിലും ചകട്ടിപ്പെുക്കുന്ന 
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രാഷ്ശ്െത്തിന്ചറ മിച്ചമൂലയദ്ധത്താെ് ബിരിയാണിക്ക ്

സാദൃരയമുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങചനയാണ്. 

 

 ഉച്ചമുതല് ഇരുട്ടുദ്ധവാളം അധവാനിച്്ച യാദവ ് കുഴിചയാരുക്കി, 

പിചന്ന ക്ഷീണിച്ച ് അതില് തചന്ന വീണ് 

കിെന്നുറങ്ങിദ്ധപ്പായി.ഹാജിയുചെ ബന്ധുവായ സിനാന്ചറ “ദ്ധഹാ  യാ” 

എന്ന ദ്ധൊദയം ദ്ധകട്ടാണ് ഉണർന്നത്. ദ്ധ ാപാല് യാദവ് എഴുദ്ധന്നറ്റു. 

സിനാനച്റ സകകൾ പിെിച്ച് മുകളില് എത്തിയതും എവിചെ നിദ്ധന്നാ 

മൂന്നാലു ദ്ധപർ ഒരു പച്ച വീപ്പ താങ്ങിചക്കാണ്്ട വന്ന് കുഴിയിദ്ധലക്്ക 

കമിഴ്ത്തി. എല്ലിന് കഷണങ്ങദ്ധളാെു കൂെിയ ബിരി യാണി ഒരു കുന്നു 

ദ്ധപാചല ഇെിഞ്ഞു വീഴുന്നത ് ദ്ധ ാപാല് യാദവ് ഒരു ചനഞ്ചിെിദ്ധപ്പാചെ 

ദ്ധനാക്കി. വീണ്ടും ഒരു വീപ്പ കൂെി വന്നു. അതിനു ദ്ധരഷം വന്നചതാന്നും 

അയാൾ എണ്ണി ദ്ധനാക്കിയില്ല. എച്ചില് ചകാണ്്ട കുഴി നിറഞ്ഞു. “ഇനി 

അചതല്ലാം െവിട്ടി ചലവലാക്കി ദ്ധക്കാ” എന്ന് സിനാനച്റ ആജ്ഞ. 

ദ്ധ ാപാല് യാദവ് മിണ്ടാചത കുഴിവക്കില് തചന്ന നിന്നു. “െവിട്ടി 

അമർത്ത് ഭായി” സിനാന്ചറ ഒച്ച ഉയർന്നു. കിെക്കുന്നത്  ബസ്മതിയാണ്. 

സിനാന് വീണ്ടും ഒച്ച ചവയ്ക്കുന്നു. െവിട്ടി,ചനഞ്ചത്തു തചന്ന െവിട്ടി. 

ആദയം ഒരു കരച്ചില് ദ്ധകട്ടു. പിചന്ന അചതാരു െരക്കമായി. ഒെുവില് 

അതും ഇല്ലാചതയായി. “ഇനി മൂെിദ്ധക്കാ.” വിയർചത്താലിച്ച് 

കാല്പ്പാദങ്ങളില് ചനയ്ും മസാലയുമായി നില്ക്കുന്ന ദ്ധ ാപാലി 

ദ്ധനാട്സിനാന് പറഞ്ഞു. ഒരു സകദ്ധക്കാട്്ട മണ്ണു ദ്ധകാരി കുഴിയിലിട്ട 

യാദവിചന ദ്ധെർത്ത് സിനാന് ഒരു ചസല് ിചയെുത്തു. പിചന്നയാണ ്

ഭായിക്ക് എശ്തയാണ് മക്കചളന്ന ദ്ധൊദയം സിനാനില് നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. 

“ഒരു മകൾ”, “ദ്ധപര?്”  “ബസ്മതി” “നിക്കാഹ് കഴിദ്ധഞ്ഞാ, പഠിക്കയാദ്ധണാ” 

“ഇല്ല, അല്ല”, “പിദ്ധന്ന?” “മരിച്ചു”, “എങ്ങചന”, “വിരന്നിട്ട്. ശ്ഹസവമായ ഈ 

ദ്ധൊദ്ധദയാത്തരങ്ങളാണ് വായനക്കാചര സവകാരികമായി 

ഏറ്റവുമധികം വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നത്. ദ്ധ ാപാല് യാദവ് ഒരു സകദ്ധക്കാട്ട് 

മണ്ണു കൂെി ബസ്മ തിക്കു ദ്ധമല് ചകാത്തിയിട്ടു. പിചന്ന കുദ്ധറ രവാസം 
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ഉള്ളിദ്ധലക്്ക വലിചച്ചെുത്തു. എന്ന് എഴുതിചക്കാണ്ടാണ ് കഥ 

അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 

 

 ദ്ധ ാപാല് യാദവിന്ചറ മകളുചെ ദ്ധപര് ബസ്മതി എന്നായതിലുള്ള 

ഐറണിയാണ ് കഥയിചല ദുരതചത്ത തീശ്വതരമാക്കുന്നത്. കാല് 

ചപാക്കാനുമാവാചത വിരന്നും തളർന്നും കഴിച്ച് മൂദ്ധെണ്ടത് തന്ചറ 

മകൾക്്ക ഒരു തരി ദ്ധപാലും കിട്ടാതിരുന്ന വിരിഷ്ട ദ്ധഭാജയമാചണന്ന 

അറിവില് കുഴഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന അയാളുചെ കാലെികൾ ചപാദ്ധങ്ങണ്ടത ്

ബസ്മതിയുചെ ചനഞ്ചില് െവിട്ടാനാണ്. സമൂഹദ്ധത്താെ് അമർത്തി 

ചവച്ച ദ്ധകാപദ്ധത്താ ചെയും ചവറുദ്ധപ്പാചെയും അതു ചെയ്ത അയാളുചെ 

കാലെികളില് ചനയ്ും മസാലയും പുരളുന്നു. ബസ്മതി സ്ദ്ധനഹം പുരട്ടി 

കാല് തെവുകയാദ്ധണാ എന്ന ്ദ്ധതാന്നും വിധം. 

 

 രണ്്ട ഭിന്ന ഭൂദ്ധമഖ്ലകളിചല വയതയസ്തമായ ജാതി വയവസ്ഥകചള 

ബിരിയാണി എന്ന കഥ ശ്പശ്നവല്ക്കരിക്കുന്നുണ്്ട. വിദയാഭയാസത്തിലും 

ചതാഴിലിലും ആയുർസദർഘയത്തി ലുചമല്ലാം മുന്പതിയില് 

നില്ക്കുന്ന മലയാളിയുചെ ജീവിതാവസ്ഥ ഒരു വരത്ത്. അതിദ്ധനാെ് 

താരതമയം ചെയ്ാന് ദ്ധപാലുമാവാത്ത ഉത്തദ്ധരതയക്കാരന്ചറ 

ദുരിതജീവിത യാഥാർത്ഥ്യ ങ്ങൾ മറുവരത്ത്. കഥയിചലാരിെത്ത് ഈ 

അതരചത്ത അവരുചെ കൂലിയുമായി ദ്ധെർത്ത് നിർത്തി 

വിരദീകരിക്കുന്നുണ്്ട. മലയാളിക്ക് 600 തമിഴന് 500 ബം ാളിക്ക് 350 

ബീഹാറിക്ക് 250 അതാണ് ഇവിെുചത്ത ദ്ധററ്റ് എന്ന് ഇതിചന 

അെയാളചപ്പെുത്തുന്നുണ്്ട. അദ്ധ ാളീകരണം അപമാനവീകരിച്ച 

ഉത്തദ്ധരതയന് ശ് ാമങ്ങളുചെ ശ്പതിനിധി കൂെിയാണ് ദ്ധ ാപാല് യാദവ്. 

ചകാെും ദാരിശ്ദയത്തില് പത്നിചയയും മകചളയും നഷെചപ്പട്ട് ശ്പവാസ 

ത്തിന്ചറ പതിറ്റാണ്്ട പിന്നിട്ട അയാൾ ഇതിനിെയില് തന്ചറ നാെ് 

തചന്ന വിഭജിക്കചപ്പട്ടതും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
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 ‘നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങചളല്ലാം നമുക്ക് ചവറും 

ചകട്ടുകഥകൾ മാശ്തമാചണ’ന്ന ്ആെുജീവിതത്തിന്ചറ ആമുഖ്ത്തില് 

ചബനയാമിന് പറയുന്നുണ്്ട. ഇതിചന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദ്ധ ാപാല് 

യാദവിന്ചറ ജീവിതം. ഉത്തദ്ധരതയന് ദുരിതയാഥാർ ത്ഥ്യങ്ങൾക്ക ്

അഭിമുഖ്മായാണ് രരാരരി മലയാളിയുചെ ധൂർത്തും ചപാങ്ങച്ചവും 

കഥാ കൃത്ത ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദ്ധകരളത്തിചല രക്തമായ 

സാമൂഹിക ചതാഴില് വയവസ്ഥകൾ പഴയ ദ്ധകാരചന 

ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുചണ്ടങ്കിലും അവന് പുതിയ ദ്ധപരുകദ്ധളാചെ ഇദ്ധപ്പാൾ 

മചറ്റാരു രൂപത്തില് കെന്നു വരുന്നുണ്്ട; ബം ാളിയായും 

ബീഹാറിയായും മറ്റും. അവന്ചറ വിയർപ്പിലും ദ്ധൊരയിലുമാണ ്

നമ്മുചെ ചപാങ്ങച്ചജീവിതവും ധൂർത്തും ചകട്ടിചപ്പാക്കി യിരിക്കുന്നത ്

എന്ന് കൂെി ബിരിയാണി നചമ്മ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്്ട. ഇങ്ങചന 

വയതയസ്ത ജീവിതങ്ങളിചല സ്ഥിതിവിദ്ധരഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള 

സംഘർഷമാണ ്ഈ കഥചയ ഹൃദയാർശ്ദമാക്കുന്ന ഒരു ഘെകം. 

    മരിക്ക സാധാരണ; മീ-വിരപ്പില് 

    േഹിക്കദ്ധലാ നമ്മുചെ നാട്ടില് മാശ്തം 

    ഐകയക്ഷയത്താലെിമശ്ശവങ്ങ - 

    ളെിഞ്ഞുകൂെും െുെുകാട്ടില് മാശ്തം 

      (മാപ്്പ, സാഹിതയമെജ്രി, അഞ്ചാം ഭാ ം) 

എന്ന് 1925-ല് വള്ളദ്ധത്താൾ എഴുതിയിട്്ട കാലദ്ധമചറയാകുന്നു. 

‘അനയചര’  ചകട്ടുചകട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടാകാറാകുദ്ധമ്പാഴും വിരന്നു 

മരിക്കുക എന്ന ദുരതം ഭാരതത്തില് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നചമ്മ 

ലജ്ജിപ്പിക്കും. സവാതശ്തയത്തിന് മുമ്പ് ദുരതങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് ‘അനയർ’ 

മൂലമാചണങ്കില് ഇന്ന് നമ്മൾ തചന്നയാണ് അതിനു കാരണമാകുന്നത ്

എദ്ധന്നാർത്താണ് നമുക്ക് തല താഴ്ദ്ധത്തണ്ടി വരുന്നത്. വിരപ്പ് എന്നത ്

ആദയമായല്ല ഒരു കഥയ്ക്കുള്ള വിഷയമാകുന്നത്. കാരൂരിന്ചറ 

‘ചപാതിദ്ധച്ചാർ’ എന്ന കഥ വിരപ്പിന്ചറ അസഹനീയതചയ തീശ്വമായി 

ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന രെനയാണ് . വിദയാർത്ഥ്ികളുചെ ചപാതിദ്ധച്ചാർ 
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ദ്ധമാഷണത്തിദ്ധലക്്ക അധയാപകനച്റ വിരപ്പിചന 

ചകാചണ്ടത്തിക്കുദ്ധമ്പാൾ വിരപ്പിന്ചറ സാമൂഹികതലചത്തയും 

പഴയകാല അധയാപകരുചെ ജീവിതസദനയചത്തയും 

ആവിഷ് ക്കരിക്കാനാണ് കാരൂർ ശ്രമിക്കുന്നചതന്നു പറയാം. എന്നാല് 

ബിരിയാണിയില് വിരപ്പ ് സവയക്തികാനുഭവത്തിനപ്പുറം 

മരണ ന്ധമുള്ള ജീവിതാനുഭവം കൂെിയായി മാറുന്നു.  

 ബീഹാറുകാരനായ ഒരു ഇതരസംസ്ഥാനചത്താഴിലാളി കഥയുചെ 

ദ്ധകശ്ന്ദസ്ഥാന ദ്ധത്തക്്ക വരുന്നതും ശ്രേിദ്ധക്കണ്ട കാരയമാണ്. 

ദാരിശ്ദയവും വിരപ്പും മലയാള സാഹിതയ ത്തിന്ചറ ശ്പധാന 

ഇതിവൃത്തമായിരുന്ന ഒരു കാലയളവുണ്ടായിരുന്നു. മലയാള നദ്ധവാ 

ത്ഥ്ാന കാഥികർ ഈ വിഷയചത്ത പല വിധത്തില് ശ്പതിനിധാനം 

ചെയ്തിട്ടുമുണ്്ട. എന്നാല് സാമൂഹിക സാഹെരയങ്ങൾ മാറി.  ൾ  ്

പണത്തിന്ചറയും മറ്റും വരവ് ദ്ധകരളീയ ജീവിതചത്ത മാറ്റിമറിച്ചു. 

ഇതരസംസ്ഥാനക്കാർ ദ്ധകരളചത്ത ഒരു  ൾ ായിക്കണ്്ട ഇവിദ്ധെക്ക് 

ഒഴുകിചയത്താന് തുെങ്ങി. െൂഷക-െൂഷിത രൂപങ്ങളില് മാറ്റമുണ്ടായി. 

സംസ്ക്കാര സമ്പന്നചരന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇതര 

സംസ്ഥാനചത്താഴിലാളികൾക്കു മുന്നില് വിലദ്ധപരി നില്ക്കുന്ന കാഴ്ച 

സാധാരണമായി മാറുന്നു. ഈ െൂഷണചത്തയും കഥാകൃത്ത് നിർേയം 

വിമർരിക്കുന്നുണ്്ട. ദ്ധനാക്കുകൂലിയും പണിക്കൂലിയും വയതയസ്തമാന 

ദണ്ഡങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന,  സമയം ക്ലിപ്തചപ്പെുത്തി അധവാനത്തിന ്

വിലയിെുന്ന പതിവ് സശ്മ്പദായങ്ങളും മുറചയാന്ന് ചതറ്റിയാല് 

സമരവും ജാഥകളും നെത്തുന്ന നമ്മുചെ വയവസ്ഥിതിചയക്കൂെിയാണ ്

പദ്ധരാക്ഷമായി കഥാകൃത്ത് വിൊരണ ചെയ്ുന്നത്. 

 

 ശ്പവാസജീവിതത്തിചല അനയവത്ക്കരണചത്തയും 

ബിരിയാണിയില് സദ്ധതാഷ് ഏച്ചിക്കാനം സൂക്ഷ്മമായി 

അെയാളചപ്പെുത്തുന്നുണ്്ട. ദ്ധ ാപാല് യാദവ ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ ്

നാെുവിെുദ്ധമ്പാൾ അയാൾ ബീഹാറുകാരനാണ്. ഇന്ന് ബീഹാറിയല്ല. 
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“ബീഹാറില് ലാല് മാത്തിയ എന്ന ദ്ധേചസാന്നുമില്ലദ്ധല്ലാ ഭായീ” എന്ന ്

 ൂ ിളില് തിരഞ്ഞ് സിനാന് പറയുന്നുണ്്ട. മണ്ണില് തറഞ്ഞു കയറിയ 

പിക്കാസ് വലിചച്ചെുക്കാചത ദ്ധ ാപാല് യാദവ്സിനാനുദ്ധനദ്ധര ദ്ധനാക്കി. 

ലാല് മാത്തിയ ബീഹാറിലാണ്. ‘ദ്ധയ ദ്ധമദ്ധര  ാവ് ചഹ’ ‘തും ദ്ധജാക് മത ്

ദ്ധബാദ്ധലാ’ ‘അത് ജാർഖ്ണ്ഡിലാണ് ഭായി ദ്ധദ ദ്ധനാക്്ക’ 

 

 മരിച്ചു ദ്ധപായ ഒരാളുചെ മുഖ്ചത്ത ചവള്ളത്തുണി 

മാറ്റുന്നതുദ്ധപാചല സ്ശ്കീന് നീക്കി സിനാന് ബീഹാറില് നിന്ന് 

ജാർഖ്ണ്ഡില് ദ്ധപായിക്കിെക്കുന്ന ലാല് മാത്തിയചയ ദ്ധ ാപാലിന് 

കാണിച്ചു ചകാെുത്തു. തചന്നദ്ധപ്പാചല തന്ചറ നാെും ബീഹാർ 

വിട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾ കുദ്ധറ രവാസം ഉള്ളിദ്ധലക്്ക വലിചച്ചെുത്തു. 

പിചന്ന, പുറദ്ധത്തക്്ക ചമചല്ല വിട്ടു. സ്ദ്ധനഹമുള്ളവർ 

മരിക്കുദ്ധമ്പാചഴാചക്ക അയാൾ അങ്ങചനയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 

ദ്ധ ാപാല് യാദവ് മണ്ണില് ഉറഞ്ഞു കിെക്കുന്ന പിക്കാസ് ചപാക്കി. 

അദ്ധപ്പാൾ അെർന്നു വന്ന നനഞ്ഞ മൺകട്ടയില് അയാൾ ബീഹാറിചന 

സങ്കല്പിച്ചു. അയാളുചെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. അരിരദ്ധത്താചെ 

പിക്കാസിന്ചറ കെ ചകാണ്്ട മൺകുട്ടയില് ആഞ്ഞെിച്ചു. അത് ഒരു 

തലദ്ധയാട്ടി ദ്ധപാചല രണ്ടായി െിതറി. ഒന്ന ് ബീഹാറും മദ്ധറ്റത ്

ജാർഖ്ണ്ഡും  “ഇതില് എവിചെയാണ് ൊന്”  അയാൾ സവയം ദ്ധൊദിച്ചു. 

 ഈ ദ്ധതങ്ങല് അസ്തിതവം നഷ്ടചപ്പട്ടു ദ്ധപാകുന്ന ശ്പവാസിയുചെയും 

അരികു ജീവിതങ്ങളുചെയുമാണ്. നാെും വീെുമുദ്ധപക്ഷിച്ച് പലായനം 

ചെദ്ധയ്ണ്ടി വരുന്ന അഭയാർ ത്ഥ്ികളുചെ ചപാള്ളുന്ന ജീവിതം 

ദ്ധലാകചത്തമ്പാെും നമ്മൾ കണ്ടുചകാണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്ത മാനകാല 

പരിതസ്ഥിതിയില് ദ്ധ ാപാല് യാദവിന്ചറ ജീവിതം വലിയ 

ചനാമ്പരമായി മാറുന്നുണ്്ട. 

 

 ഋജുവും അനുഭവതീശ്വവുമായ  ആഖ്യാനസരലിയാണ ്

സദ്ധതാഷ ് ഏച്ചിക്കാന ചത്ത ഉത്തരാധുനിക കഥാകൃത്തുക്കളില് 
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ശ്രദ്ധേയനാക്കുന്നത്. വയവഹാരഭാഷദ്ധയാെ് അെുപ്പം പുലർത്തുന്ന 

സജവഭാഷയാണ് കഥയിലുെനീളം   കാണാനാവുന്നത്. എന്നാല് 

ശ്പാദ്ധദരികതയുചെ മുശ്ദയുള്ള  സരലികളും വാക്കുകളും 

സാമുദായികഭാഷണദ്ധഭദങ്ങളും   ഇെയ്ക്കിചെ ശ്പതയക്ഷചപ്പെുന്നുണ്്ട. 

‘ഹാജത്ത്’, ‘പകിെി ദ്ധൊദിക്കുക’ തുെങ്ങിയവ ഉദാ ഹരണം. 

മലയാളത്തിചനാപ്പം ഹിന്ദിയും കെന്നുവരുന്നുചണ്ടന്നാണ് മചറ്റാരു 

ശ്പദ്ധതയകത. “അദ്ധര ഭായി തും ദ്ധമരാ സാത് ആദ്ധവാ” ‘ഇഥർ നയാ ചഹ 

തും?’ ‘അഭി തും മലയാളം സീകാ’. എന്നിങ്ങചനയുള്ള 

ഭാഷാശ്പദ്ധയാ ങ്ങൾ മലയാളിക്കിന്ന് സുപരിെിതമാണ്. രസകരമായ 

മചറ്റാരു വസ്തു ത മലയാളിദ്ധയക്കാൾ നന്നായി ബീഹാറി മലയാളം 

പറയു ന്നുണ്്ട എന്നതാണ്. സിനാദ്ധനാെ് കുഴിക്ക്  എശ്ത  ആഴം 

ദ്ധവണചമന്ന് ദ്ധൊദിക്കുദ്ധമ്പാൾ “ഭായീചര ആയം മതി”ചയന്നാണ ്

മറുപെി പറയുന്നത്.  

 

 വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിന്ചറ ചെട്ടിപ്പിക്കുന്ന 

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ ്ഏച്ചിക്കാ നത്തിനച്റ കഥകളുചെ ചപാതുവായ 

ശ്പദ്ധമയപരിസരം. ജീവിതചത്തക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ദ്ധൊദയങ്ങൾ ഈ 

കഥകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്്ട. തീശ്വമായ അനുഭവദ്ധലാകവും ലളിതമായ 

സാധനയും ആവരയചപ്പെുന്ന കഥകളാണവ. സമ്പത്തിനും 

ഉപദ്ധഭാ ത്തിനും ദ്ധവണ്ടിയുള്ള മനുഷയന്ചറ വയശ് ത 

മുന്കാലചത്തക്കാൾ ഇന്ന് രക്തമാണ്. യശ്തവല്കൃത മനുഷയ 

സമൂഹമാണ് സസബർ യു ത്തിന്ചറ ദുരതക്കാഴ്ച. ചകാമാലയില് 

മചറ്റാരുരൂപത്തില് ഇക്കാരയം അദ്ധേഹം രക്തമായി മുന്പ ്

അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. ബിരിയാണി കുഴിച്ചുമൂെദ്ധവ ദ്ധ ാപലാല് 

യാദവിദ്ധനാചൊപ്പം കുഴിക്കരികില് നിന്ന് ചസ ിചയെുത്ത സിനാന് 

സസബർയു ത്തിചല മലയാളിയുചെ അധഃപതനത്തിന്ചറ 

ദ്ധനർക്കാഴ്ചയാണ.് ഇവിചെ സ്ദ്ധനഹവും കരുണയും ശ്പതീക്ഷിക്കുന്ന 

മനഷയർ വിഡഢ്ികളാക്കചപ്പെുന്നു. നവസമൂഹം നവകഥകളില് 
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എങ്ങചന ശ്പതയക്ഷചപ്പെുന്നു എന്നുള്ളത് ഏച്ചിക്കാനത്തിനച്റ കഥകൾ 

കൃതയമായി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്്ട. വളച്ചുചകട്ടലുകദ്ധളാ അമിതമായ 

ആലങ്കാരിക ശ്പദ്ധയാ  ങ്ങദ്ധളാ മാസ്മരികതകദ്ധളാ ആഖ്യാനചത്ത 

സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നില്ല. ചപാതുസമൂഹത്തില് അവരതയനുഭവിക്കുന്ന 

സാധാരണക്കാരില് സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവന്ചറ ശ്പതിനിധി 

യായി നിന്നുചകാണ്ടാണ് എച്ചിക്കാനം കഥ പറയുന്നത്. ബിരിയാണി 

എന്ന കഥ ഇശ്തദ്ധമല് ജനശ്പിയമാകാന് കാരണവും മചറ്റാന്നല്ല. 
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