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രരിസ്ഥിതിനയാടും  ധർമ്മവയവസ്ഥനയാടും ഗാഢമായി 

െന്ധബപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മവയവസ്ഥയുബട  വിവൃതവും 

ഏബേക്കുബേ  ൊഹയവുമായ ധാർമ്മിനകാത്നൊധന്ത്തിന്ബേ  

പ്രതയക്ഷവും രനരാക്ഷവുമായ ചിപ്തങ്ങൾ ബകാണ്ട് 

സമ്പന്നമാണ് ബെന്യാമിന്ബേ  നന്ാവലുകൾ. വർത്തമാന്കാല 

വായന് ശുഷ്ക്ക്കിച്ചു നരായി എന്നു വിലരിക്കുനമ്പാൾ 

അതിബന് തിരുത്തിക്കുേിച്ച് തന്നേതായ സാന്നിദ്ധ്യമേിയിച്ച 

നന്ാവലിസ്റ്റാണ് ബെന്യാമിൻ.  

                            “ ബെന്യാമിൻ  

നന്ാവലുകളിബല കാലിക പ്രസക്തി “ എന്ന ഈ പ്രെന്ധം 

അനേഹത്തിന്ബേ ഏതാന്ും നന്ാവലുകബള മുൻ ന്ിർത്തിയുള്ള 

ഒരനന്്ഷണമാണ്. ചരിപ്തനത്താടും രാപ്രീയനത്താടുമുള്ള 

വിമർശന്ാത്മക സമീരന്വും, രുതിയ സാനേതിക 

സംസ്ക്കാരനത്താടുള്ള അഭിമുഖീകരണവും, വയതയസ്തമായ  

സേല്രങ്ങനളയും ഭാഷനയയും എഴുത്തിബന്യുംക്കുേിച്ചുള്ള  

രുതിയ കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടുകളുമാണ്  രഠന്ത്തിന്ു 

വിനധയമാക്കുന്നത്. ഈ പ്രെന്ധം മൂന്ന് 

അദ്ധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.   
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               ‘ പ്രവാസ ജീവിത വീക്ഷണം -- 

ബെന്യാമിൻ നന്ാവലിൽ ’ എന്ന ഒന്നാം  അദ്ധ്യായത്തിൽ  

ബെന്യാമിന്ബേ ആടുജീവിതബത്തയാണ്  വിശദ രഠന്ത്തിന്ായ്  

എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരാധുന്ിക സാഹിതയത്തിന്ബേ 

സംഭാവന്യായ പ്രവാസ സാഹിതയപ്രസ്ഥാന്ബത്തക്കുേിച്ചും 

പ്രവാസജീവിതാന്ുഭവബത്തക്കേിച്ചും അന്ുവാചകർക്ക് 

ഏകനദശ ധാരണ ലഭിക്കുവാൻ ഈ  അദ്ധ്യായത്തിൽ  ന്ിന്നും  

സാധിക്കുന്നതാണ് .  

                      ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകളിബല 

ആഖയാന്ത്തിന്ബേ വയതയസ്ത തലങ്ങൾ, ആഖയാന്ചശലി, 

സ്ഥലകാല സേല്രം, ന്വമാധയമങ്ങളുബട കടന്നു വരവ് 

അേബ്ജന്തയിൽ വരുത്തിയ രരിവർത്തന്ം, സാമൂഹിക 

യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്ബേ വസ്തുന്ിഷ്ക്ഠ പ്രതിന്ിധാന്ം  

എന്നിവയാണ്   ‘കാല പ്രവാഹം  ബെന്യാമിൻ  

നന്ാവലുകളിൽ‘ എന്ന രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ   

പ്രതിരാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.    

                  ‘ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകളിബല കാലിക 

പ്രസക്തി ‘ എന്ന മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ  മത, രാപ്രീയ , 

സാംസ്കാരിക, ചരിപ്ത രശ്ചാത്തലബത്ത ആധാരമാക്കി രചിച്ച 

നന്ാവലുകളിബല ജീവിതവും വർത്തമാന് കാല ജീവിതത്തിൽ 
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വരുത്തിയ സ്ാധീന്ങ്ങബള  അധികരിച്ചുമുള്ള 

ഒരനന്്ഷണവുമാണ്.  

                മൂന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 

വയക്തമാക്കാൻ  പ്ശമിച്ച വസ്തുതകബള  ആസ്രദമാക്കിയുള്ള  

ഉരസംഹാരവും ന്ിഗമന്ങ്ങളും സഹായക പ്ഗന്ഥങ്ങളുബട  

സൂചികയും മൂന്നാമദ്ധ്യായബത്ത തുടർന്ന് ന്ൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

                            പ്രനമയതലത്തിലും 

ചശലിയിലും രുതിയ രരീക്ഷണങ്ങൾ കാഴ്ച്ച്ചബവച്ചവരാണ് 

ആധുന്ിക നന്ാവലിസ്റ്റുകൾ. ന്ിലന്ിന്നിരുന്ന വയവസ്ഥകനളാടും 

വിധി വിശ്ാസങ്ങനളാടും കലഹിച്ചിരുന്ന ഇവരുബട രചന്കൾ 

പ്രതിനഷധത്തിന്ബേയും ന്ിരാസത്തിന്ബേയും ശബ്ദമാണ് 

രുേബപ്പടുവിക്കുന്നത്. വയവസ്ഥാരിത സാമൂഹിക 

കുടുംെെന്ധങ്ങളുബട ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഒതുങ്ങി 

ന്ിൽക്കാന്ാകാത്ത, അസ്തിത് വയഥയുബടയും 

അന്യവത്കരണത്തിന്ബേയും അസ്സ്ഥതകൾ നരേുന്ന 

കഥാരാപ്തങ്ങളാണ് ഇവരുബട  എഴുത്തിബന് പ്ശനദ്ധ്യമാക്കുന്നത്.  

കൂടാബത   അതതു കാലത്തിന്ബേയും  സ്ഥലത്തിന്ബേയും 

ഭാഷബയ അടിസ്ഥാന്മാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് 

മലയാളത്തിൽ  ഇവരുബട രചന്ളിൽ അധികവും കണ്ടു 

വരുന്നത്. അത്തരം രചന്കബള മുൻന്ിേുത്തി മലയാളത്തിൽ  
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ഏബേ പ്ശനേയമായതും ചർച്ചയ്ക്ക്  

വിനധയമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ  ബെന്യാമിന്ബേ കയതികബള 

ആസ്രദമാക്കിയുള്ള  വിശദരഠന്മാണ്  ഈ 

പ്രെന്ധത്തിന്ബേ  ലക്ഷയം .  

 

 

 

 

 

 

 

        അദ്ധ്യായം - ഒന്ന് 

പ്രവാസജീവിത വീക്ഷണം ----- ബെന്യാമിൻ 

നന്ാവലിൽ 

 

  1.1  ബെന്യാമിൻ 
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     സമകാല രാഷപ്ടീയപ്രതിഭാസങ്ങളുബട 

അന്തർമണ്ഡലങ്ങളിലൂബട ചലിക്കുന്ന സമസയകളിലാണ് 

ബെന്യാമിന്ബേ സർഗ്ഗമന്സ്സ് വയാരരിക്കുന്നത്. ജീവിതം എന്ന 

യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്ബേ മധുരിമയും രാരുഷയവും  

ബന്ഞ്ചിടിനപ്പാബടയും ആത്മബന്ാമ്പരനത്താടുക്കൂടിയും നന്ാക്കി 

കാണുന്നതിൽ വയതയസ്തത രുലർത്തിയ 

എഴുത്തുകാരന്ാണനേഹം. തന്ബേ നന്ാവലുകളിബല 

ആന്ുകാലിക പ്രസക്തി ബകാണ്ട്  മലയാള നന്ാവൽ 

സാഹിതയ ചരിപ്തത്തിൽ പ്ശനദ്ധ്യന്ായ  

നന്ാവലിസ്റ്റായിത്തീരുവാൻ അനേഹത്തിന്ു സാധിച്ചു. 

അതിനന്ക്കാളുരരി മലയാള സാഹിതയബത്ത  

വിശ്സാഹിതയവുമായി െന്ധിപ്പിക്കുന്ന സർഗ്ഗപ്രപ്കിയയ്ക്ക് 

ആക്കംകൂട്ടിയ പ്രതിഭാശാലിയാണ് അനേഹം. ചരിപ്തത്തിന്ബേ 

ചില ഏടുകളുബട കാണാപ്പുേങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് 

കിേുകൃതയതനയാബട രൂരബപ്പടുത്തിയ       

ചരിപ്താഖയായികകളാണ്  ബെന്യാമിന്ബേ നന്ാവലുകൾ. 

     ഉത്തരാധുന്ിക സാഹിതയത്തിൽ 

വർത്തമാന്കാലജീവിതത്തിബല  അഹംനൊധത്തിന്ബേയും, 

അന്തർസംഘർഷത്തിന്ബേയും ചവകാരികതബയ തന്ബേ 

കൃതികളിലൂബട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ ബെന്യാമിന് സാധിച്ചു. 
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സ്ഥലബത്ത കാലത്തിലും, കാലബത്ത സ്ഥലത്തിലും രിന്തുടരുന്ന 

സർഗ്ഗാത്മക ചശലിയാണ് അനേഹത്തിന്നേത്. ഒരു രുതിയ 

കാലഘട്ടത്തിന്ബേ കഥരേയുനമ്പാൾ, ആ  കാലഘട്ടം എങ്ങബന് 

ജീവിക്കുന്നു എന്നതിബന് ആധാരമാക്കി മാപ്തനമ ഒരു 

നന്ാവലിന്ു ന്ിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു. 

സാമൂഹികജീവിതത്തിന്ബേയും വയക്തിജീവിതത്തിന്ബേയും 

വിഭിന്നമുഖങ്ങബള അസാമാന്യരാടവനത്താബട 

ന്ിരീക്ഷിക്കുവാന്ും വിലയിരുത്തുവാന്ും ബെന്യാമിന്ു 

കഴിഞ്ഞു. മലയാള നന്ാവലുകളുബട ചരിപ്തത്തിൽ 

എഴുത്തുകാരിൽ പ്ശനദ്ധ്യന്ായി ന്ിന്നുബകാണ്ട് 

പ്രവാസസാഹിതയത്തിൽ ഐതിഹാസികമാന്ം 

ചകവരിക്കുവാൻ അനേഹത്തിന്ു സാധിച്ചു.  

                  . സാമൂഹികതലത്തിൽ ന്ിന്ന് 

വയക്തികളുബട മാന്സികതലത്തിനലക്ക് പ്ശദ്ധ്തിരിക്കുവാൻ 

മലയാളത്തിബല പ്രവാസനന്ാവലിസ്റ്റുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായ 

ആദയവയക്തി കൂടിയാണ് അനേഹം. നലാട്ടും കഥാരാപ്തങ്ങളും 

സംഭാഷണവും രശ്ചാത്തലവും ആഖയാന്ചശലിയും 

ജീവിതത്തിൽ രകർത്തുക മാപ്തമലല അന്ുഭവിപ്പിക്കുകയും 

ബചയ്യുക എന്ന മാർഗ്ഗമാണ് നന്ാവലിന്ബേ കലയിൽ അനേഹം 
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സ്ീകരിച്ചത്. ജീവിതബത്തക്കുേിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള 

അവനൊധമാണ് അനേഹത്തിന്ബേ നന്ാവലുകളിബല ബരാരുൾ. 

                ബെന്യാമിന്ബേ വീക്ഷണത്തിൽ 

ഒരു സാഹിതയകാരബന് സമൂഹനത്താട് ശക്തമായി 

പ്രതികരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് അയാളുബട 

ബസൻസിെിലിറ്റിയും അദമയമായ മന്ുഷയപ്രയത്ന്വുമാണ്. 

മന്ുഷയസ്നന്ഹമായിരുന്നു അനേഹത്തിന്ബേ ദർശന്ത്തിന്ബേ 

മുഖമുപ്ദ. എലലാത്തിന്ബേയും നകപ്രം മന്ുഷയൻ തബന്ന എന്ന 

വിശ്ാസം രുലർത്തിയിരുന്നനതാബടാപ്പം ഗാന്ധിയൻ 

ഹയുമന്ിസവും അനേഹബത്ത സ്ാധീന്ിക്കുകയുണ്ടായി. 

ഉദാസീന്മായി വായിക്കാൻ ഒറ്റവരിയും താൻ 

എഴുതിയിട്ടിബലലന്നു രേയുനമ്പാൾ സാഹിതയകാരന്ബേ 

ലക്ഷയനൊധത്തിൽ ബെന്യാമിൻ ചുവടുേപ്പിക്കുന്നു. 

എഴുത്തുകാരൻ സാഹചരയങ്ങളുബടയും സമൂഹത്തിന്ബേയും 

സയരിയായതിന്ാൽ സാമൂഹയമാലിന്യങ്ങളും ജീവിതത്തിന്ബേ 

കയ്പ്പും അനേഹത്തിന്ബേ കയതികളിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. 

കൂടാബത ബചേുപ്പക്കാരായ  വായന്ക്കാരിൽ സംനവദന്ത്തിന്ബേ 

രുതിയ അർത്ഥ്തലങ്ങൾ വിരചിക്കാന്ും  കഥാരുരുഷന്ു 

കഴിഞ്ഞു.  
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“നന്ാവലിസ്റ്റിന് ഒരു ലക്ഷയമുണ്ടാകണബമന്നും, 

സമകാലികനലാക ജീവിതത്തിബല ചന്ഷ്ക്ഫലലയത്തിന്ബേ, 

ന്ിരാശയുബട, അരാജകത്ത്തിന്ബേ, യാപ്ന്തികതയുബട, 

മന്ുഷയന്ബേ ഭാവന്ബയ വിമുക്തമാക്കി തന്ിക്ക് എന്താകാൻ 

സാധിക്കുബമന്നതിനലക്ക് ഒബരത്തിനന്ാട്ടബമേിലും ന്ൽകുകയാണ് 

അയാളുബട കലാധർമ്മബമന്നും ” അതയാധുന്ിക പ്രവണതകബള 

മുൻന്ിർത്തി നകാളിൻ വിത്സണ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ജന്ിച്ചു 

വളർന്ന നദശത്തിന്ബേ സാമൂഹിക സത്തബയ 

ചകവിടാന്ാവാബത, എത്തിബപ്പട്ട ആനഗാളപ്ഗാമത്തിൽ 

അന്യാരായികഴിയുന്നതിബല ഉള്ളുരുക്കമാണ് ബെന്യാമിൻ 

നന്ാവലുകബള പ്ശനദ്ധ്യമാക്കുന്നത്. ആടുജീവിതം, 

പ്രവാചകന്മാരുബട രുസ്തകം, മഞ്ഞബവയിൽമരണങ്ങൾ, 

അെീശഗീൻ, അക്കനപ്പാരിന്ബേ ഇരുരത് ന്പ്സാണിവർഷങ്ങൾ, 

അൽഅനേെയൻ നന്ാവൽ ഫാക്ടേി,  മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള 

രകലുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ്  ബെന്യാമിന്ബേ നന്ാവലുകൾ. 

ഇവയിൽ എലലാം ബരാതുബവ കാണുന്നതും എടുത്തു 

രേനയണ്ടതുമായ ഒരു പ്രവണത അഗാധമായ 

മന്ുഷയത്ത്തിന്ബേ സംനേഷണമാണ്. 

1.2  പ്രവാസം  
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                      പ്രവാസം 

അന്യനദശനത്താടുള്ള ആകർഷണ ഫലമായി രുേബപ്പട്ടു 

നരായവന്ബേ അന്ുഭവമാണ്. ഈ ആകർഷണത്തിന്ബേയും 

രുേപ്പാടിന്ബേയും ഫലമായുള്ള പ്രനതയകമായ വാസം 

ഇവബയലലാം നചർബന്നാരുക്കുന്ന മനന്ാഭാവങ്ങളുബട 

അർത്ഥ്ചവരുലയങ്ങബള ആകമാന്ം ഉൾബക്കാള്ളുന്ന 

രദമാണ്പ്രവാസം.  നോെർട്ട്ബൊളാനന്ാ ‘എക്ചസൻ’ എന്ന 

പ്രെന്ധത്തിൽ പ്രവാസബത്ത ഇങ്ങബന്യാണ് ന്ിർവ്വചിക്കുന്നത്. 

“പ്രവാസം അപ്രതയക്ഷമാകലലല രതുക്കനയാ നവഗത്തിനലാ 

ഉള്ള ചുരുങ്ങലാബണന്നും ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ന്മ്മുബട യഥാർത്ഥ് 

ഉയരത്തിബലത്തുന്ന പ്രതിഭാസമാബണന്നും ‘’ മഹാന്ായ ഈ 

എഴുത്തുകാരൻ സിദ്ധ്ാന്തിക്കുന്നു. സ്ന്തം മണ്ണിബല നവരേുത്ത് 

ജീവിത മാർഗ്ഗം നതടി നപ്പായവരുബട അതിജീവന്ത്തിന്ബേ 

തീപ്വമായ സാക്ഷയബപ്പടുത്തലുകളാണ് ഓനരാ പ്രവാസവും. 

വീട് വിട്ടു നരാകുന്നവരുബട രീഢിതമായ മന്സ്സാണ് 

പ്രവാസത്തിന്ബേ സത്ത. 

                    മന്ുഷയാന്ുഭവങ്ങളിബല 

ഒഴിവാക്കാന്ാവാബത്താരു സമസയയാണ് പ്രവാസം.  ഏബതാരു 

വയക്തിയും ജീവിതത്തിബലാരിക്കബലേിലും പ്രവാസം എന്ന 

മാന്സികാവസ്ഥബയ അഭിമുഖീകരിനക്കണ്ടിവരും.  
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പ്രതിജന്ഭിന്നവിചിപ്തമായ ജീവിതം രലരീതികളിലും 

വയാഖയാന്ിക്കബപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസം രലതരത്തിലാണ്. 

ഇരനതടി പ്രവാസിക്കുന്നവർ, രാപ്രീയകാരണങ്ങളാൽ 

പ്രവാസിക്കുന്നവർ, പ്രകൃതിനകാരങ്ങൾ, യുദ്ധ്ങ്ങൾ, 

ബമച്ചനമേിയ നമച്ചിൽപ്പുേങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, പ്രണയം 

എന്നിങ്ങബന് ധാരാളം നഭദങ്ങൾ. ആദവും ഹവ്വയുമാണ് 

ആദയകാല പ്രവാസികൾ എന്നു  അന്ുമാന്ിക്കാം. 

ആദമിന്നേയും ഹവ്വയുനടയും പ്രവാസബത്ത രാപ്രീയ 

പ്രവാസബമന്നു വിവക്ഷിക്കാം. കാരണം അധീശശക്തികളുബട 

ആജ്ഞകൾ ബതറ്റിച്ചതു ബകാണ്ടാണ് അവർ പ്രവാസികളായത്. 

അതിന്ുനശഷമുള്ള മന്ുഷയവംശചരിപ്തം 

പ്രവാസങ്ങളുബടചരിപ്തമാണ്. ഈ ഭൂനലാകം മുഴുവന്ും 

രരന്നുകിടക്കുന്നതിന്ബേ അബലലേിൽ എത്തബപ്പട്ടതിന്ബേ 

ചരിപ്തമാണത്. 

ഭാഷകളും സംസ്ക്കാരങ്ങളും മതങ്ങളും 

ആചാരവിനശഷങ്ങളും അതിർത്തികളും ആശയങ്ങളും 

ഉണ്ടായതിന്ബേ ചരിപ്തം. വൻകരകളിൽന്ിന്നും 

വൻകരകളിനലക്കുള്ള മന്ുഷയവംശത്തിന്ബേ 

കൂട്ടപ്പാലായന്ത്തിന് ചസദ്ധ്ാന്തികവും ചരിപ്തരരമായ 

വിശദീകരണം വിശുദ്ധ്പ്ഗന്ഥങ്ങളിൽ തബന്ന കാണാം. 
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ഇൻഫർനമഷൻ ബടക്നന്ാളജിയുബട കുതിപ്പിന്ു മുൻപ് 

പ്രവാസികളുബട ജീവിതരീതിയും, ന്ാടിനന്ാടുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടും 

വളബര വയതയസ്തമായിരുന്നു. മഹായുദ്ധ്ങ്ങളും 

സ്ാതപ്ന്തയസമര മുനന്നറ്റങ്ങളും നലാകബമമ്പാടും അരനങ്ങേി 

വിവിധനദശരാപ്ര സംസ്കൃതികൾ രൂരബപ്പട്ടനപ്പാൾ 

പ്രവാസികൾ രൂർണ്ണമായി അസ്രൃശയരും അദൃശയരുമായി 

തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതു ഇരുരതാംന്ൂറ്റാണ്ടിബല ഏറ്റവും 

മികച്ച പ്രവാസി എഴുത്തുകാബര സൃരിക്കാൻ ബകൽപ്പുള്ള 

സ്ത്ാനന്്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ബചയ്തു. 

സ്രിനന്നാസയിൽ ന്ിന്ന് തുടക്കമിട്ട ലിഖിതപ്രവാസതത്ചിന്ത 

ബഹഗൽ ഇമ്മാന്ുവൽ കാന്ബേ, മാർനക്കസ്, ബഹർമൻ ബഹബസ്സ, 

കാഫ്ക, മിലൻ കുനരര, ദചലലാമ, സൽമാൻ േുഷ്ക്ദി, തസ്ലീമ 

ന്പ്സിൻ, എം.എഫ്.ഹുചസൻ തുടങ്ങിയവരിനലക്ക് 

ബചബന്നത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

1.2.1 പ്രവാസത്തിന്ബെ ലക്ഷയങ്ങൾ 

പ്രവാസത്തിന് പ്രധാന്മായും മൂന്ന് ലക്ഷയങ്ങളാണുള്ളത്. 

അഭയം, അന്നം, ബമച്ചബപ്പട്ട നമച്ചിൽപ്പുേങ്ങൾ. ഒന്നാമബത്ത 

കൂട്ടർക്ക് അബതാരു അതയാവശയവും, രണ്ടാമബത്ത കൂട്ടർക്ക് 

അബതാരു ആവശയവും, മൂന്നാമബത്ത കൂട്ടർക്ക് അബതാരു 
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അലോരവുമാണ്. അഭയം നതടുക എന്നുരേയുനമ്പാൾ, ഒരു 

കാലത്ത് യൂനോപ്പിബല പ്രെലരാജയങ്ങൾ നലാകബമമ്പാടും 

ബവട്ടിപ്പിടിച്ച് നമധാവിത്ം സ്ഥാരിച്ചു.   ബവട്ടിപ്പിടിച്ച 

രാജയങ്ങളിബലാബക്ക അവിടബത്ത ജന്ങ്ങബള കുടിനയറ്റക്കാരായി 

പ്രതിഷ്ക്ഠിച്ചു. യുദ്ധ്ം ഒരു രരിധിവബരയും 

സാപ്മാജയത്രരമായ അഭയത്തിന്ുനവണ്ടിയുള്ള പ്രവാസികബള 

സയരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാബത പ്രകൃതിനക്ഷാഭം, 

കാലാവസ്ഥ വയതിയാന്ം, രാപ്രിയ ബെരുക്കം, വംശീയ 

സംഘർഷം തുടങ്ങിയ രല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. 

 അന്നം നതടുന്ന ബതാഴിൽ പ്രവാസങ്ങൾ 

താൽക്കാലികനമാ സ്ഥിരമാനയാ ആണ് ബതാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന 

പ്രനദശങ്ങളിനലക്ക് കടന്നു ബചലലുന്നത്. ബതാഴിൽ ലഭിക്കുന്ന 

പ്രനദശങ്ങളിനലയ്ക്ക് കടന്നു ബചലലുന്ന ഇവബര 

അദ്ധ്്ാന്ാധിഷ്ക്ഠിതമായ പ്രവാസം എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 

ഉൾബപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്െിട്ടന്ബേ 

നകാളന്ിവത്ക്കരണകാലത്ത് വയാരകമായി ഇന്തയൻ അദ്ധ്്ാന്ം 

കയറ്റുമതി ബചയ്യബപ്പട്ടു.  ബസൌത്ത് ആപ്ഫിക്കയിലും ഇതര 

നകാമണ്ബവൽത്ത് രാജയങ്ങളിനലക്കും യുദ്ധ്ാവശയങ്ങൾക്കായി 

ഇന്തയൻ ജന്തബയ ഉരനയാഗബപ്പടുത്തി. അതുനരാബല തബന്ന 

വർത്തമാന് നകരളത്തിൽ ധാരാളം ജന്ങ്ങൾ അന്നത്തിന്ുനവണ്ടി 
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അദ്ധ്്ാന്ാധിഷ്ക്ഠിതമായ പ്രവാസജീവിതം ന്യിക്കുന്നുണ്ട്. 

ബമച്ചമായ നമച്ചില്പ്പുേങ്ങളും വിളഭൂമിയും നതടി 

നരാകുന്നവർ ഒന്നിൽ ന്ിന്നും മബറ്റാന്നിനലക്ക് ന്ിരന്തരമായി 

പ്രയാണം ബചയ്തുബകാനണ്ടയിരിക്കും. മലയാളി പ്രവാസം 

രണ്ടാമബത്തനയാ മൂന്നാമബത്തനയാ വിഭാഗമായാണ് 

രഠന്ങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബഭൌതികവും 

ചരിപ്തരരവുമായ ഒനട്ടബേ കാരണങ്ങൾ 

രരിനശാധിക്കുകയാബണേിൽ നകരളത്തിന്ബേ പ്രവാസജീവിതം 

കഴിഞ്ഞ ന്ൂറ്റാണ്ടിന്ബേ അന്തയദശകത്തിൽ തബന്ന 

ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്തയയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് പ്െിട്ടീഷ്ക് 

അധിന്ിനവശ സ്ഥലങ്ങളിനലക്ക് തബന്നയായിരുന്നു 

കന്നിയാപ്തകൾ. രിബന്ന െർമ്മയിനലക്ക്, മനലഷയയിനലക്ക്, 

സിംഗപ്പൂരിനലക്ക്, ആപ്ഫിക്കൻ രാജയങ്ങളിനലക്ക്. ഇതുമാപ്തമലല 

മലയാളി ഇന്ന് ബചബന്നത്താത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഭൂമിയിൽ 

അവനശഷിക്കുന്നിലല. പ്രവാസം എന്നും മലയാളിയുബട 

ജീവിതത്തിന്ബേ ഭാഗമായിരുന്നു. 

1.3 പ്രവാസം ന്രവംശശാസ്തപ്ത രശ്ചാത്തലത്തിൽ 

 ആധുന്ികമന്ുഷയന്ബേ സാംസ്കാരിക മാറ്റത്തിന്ബേ 

ന്ാഴികകലലായി കണക്കുകൂട്ടുന്നത് കൃഷിയുബട ആരംഭമാണ്. 
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ഭക്ഷയവസ്തുക്കളുബട കണ്ടുരിടുത്തവും, പ്രാഥമികാവശയങ്ങൾ 

കബണ്ടത്താന്ുള്ള ത്രയും സ്ഥിരവാസം എന്ന ലക്ഷയത്തിനലക്ക് 

എത്തിനച്ചരാൻ മന്ുഷയന് കഴിഞ്ഞു. സ്ഥിരവാസിയായി മാേിയ 

മന്ുഷയസമൂഹങ്ങളിലും വയക്തികളിലുമാണ് പ്രവാസം 

നവദന്ാജന്കമായ ഒരന്ുഭവമായിമാേിയത്. അബലലേിൽ 

പ്രവാസബമന്ന അന്ുഭവ സമസയ ഉരിത്തിരിഞ്ഞതു തബന്ന 

സ്ഥിരവാസബമന്ന യാഥാർത്ഥ്യനത്താബടാപ്പമാണ്. തന്ിക്ക് 

അബലലേിൽ തങ്ങൾക്ക്, അതിൽ ന്ിന്ന്തിരിച്ചു നരാകാന്ുള്ള 

വയപ്ഗത ഇബതലലാമാണ്മന്ുഷയന്ബേ ചിന്തയുബട ഭാഗമായി 

മാേിയത്. 

  പ്രവാസികളുബട ഭാഷയും ജീവിതവും തീക്ഷണമായ 

മന്ുഷയാവസ്ഥ പ്രദാന്ം ബചയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. 

ഇൻഫർനമഷൻ ബടക്നന്ാളജിയുബട പ്ദുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച 

കുടുംെങ്ങളുബട ദൃശയരരമായ അകൽച്ച കുേച്ചിരിക്കുന്നു. 

നലാകത്തിന്ബേ ഏതു നകാണിലിരുന്ന് ആരുമായും സമ്പർക്കം 

രുലർത്താം, അതുബകാണ്ടു തബന്ന ന്ാടും വീടും വിട്ടകന്ന 

കുടിനയറ്റ ജീവിതം ഗൃഹാതുരസ്മരണകളാൽ ന്ീേുന്ന 

പ്രതിഭാസമാബണന്ന രഴയ കൽപ്പന്യിൽ മാറ്റം 

വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫർനമഷൻ ബടക്നന്ാളജിയുബട 
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കുതിപ്പിന്ു മുൻപ് പ്രവാസികളുബട ജീവിതരീതിയും, 

ന്ാടിനന്ാടുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടും വളബര വയതയസ്തമായിരുന്നു.  

 പ്രവാസജീവിതം ഒരർത്ഥ്ത്തിൽ ന്മ്മുബട 

ആന്തരികജീവിതത്തിന്ബേ സ്ാതപ്ന്തയ പ്രഖയാരന്മാണ്. 

കഴിഞ്ഞ ന്ൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഗരിമയാർന്ന 

സർഗ്ഗാവിഷ്ക്ക്കാരങ്ങൾ ഉദയം ബകാണ്ടത് 

പ്രവാസഎഴുത്തുകാരിൽ ന്ിന്നു തബന്നയായിരുന്നു. 

ആൽെർട്ട്കമയുവിന്ബേ അസ്തിത്ചിന്തയിബല താനക്കാൽ 

വാക്കുകളാണ് ‘ പ്രവാസി ’  എന്ന രദം. പ്രവാസി 

എഴുത്തുകാരുബട കൃതികളിൽ ഇന്ന് ന്ിേഞ്ഞുന്ിൽക്കുന്നത്, 

എന്നും അരികിനലക്ക് മാറ്റബപ്പട്ടിട്ടുള്ള ജന്വിഭാഗത്തിന്ബേ 

ചിപ്തങ്ങളാണ്. രാശ്ചാതയ എഴുത്തുകാരിൽ നലാകപ്ശദ്ധ് 

രിടിച്ചു രറ്റിയ സൽമാൻേുഷ്ക്ദി,  വി.എസ്.ചന്രാൾ   

എന്നിവരുബടബയലലാം കൃതികളിൽ രേുബവയ്ക്കുന്നത് ന്ാടും 

വീടും നവരുമിലലാബത അലയുന്ന ജന്വിഭാഗത്തിന്ബേ 

വിഹ്ലതകളായിരുന്നു. രടനയാട്ടങ്ങളും ബവട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളും 

രുതിയ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾനതടിയുള്ള കടൽയാപ്തകളും 

കബണ്ടത്തലുകളും അധിന്ിനവശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ 

ചരിപ്തം ഒരു മൃതരിണ്ഡമാണ്. ചരിപ്തത്തിൽന്ിന്ന് പ്രവാസം 

ന്ീക്കിയാൽ രിബന്ന ചരിപ്തവും ൊക്കി കാണിലല.   
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ചരിപ്തമുണ്ടാക്കുന്നത്, കുേച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ 

പ്രവാസികളാണ് ചരിപ്തരചയിതാക്കൾ. നവരുകൾ 

രേിബച്ചേിഞ്ഞ് രുേബപ്പനടണ്ട അവസ്ഥ 

നകരളനദശത്തിന്ുണ്ടായിട്ടിലല. അതുബകാണ്ടു തബന്ന 

മലയാളികളായ പ്രവാസികൾ തുടങ്ങിയടുത്തു തബന്ന 

തിരിബച്ചത്തുന്നുണ്ട്. പ്രധാന്മായും ഇരനതടിയാണ് അവൻ 

ന്ാടുകടന്നത്. ചകയ്യിൽ കിട്ടിയ ഇരയുമായി അവർക്ക് 

തിരിബക വരാതിരിക്കാൻ കഴിയിലല. മേിച്ചുള്ള കഥകൾ രനക്ഷ 

അതു ബരാതുധാരയിൽ വരുന്നിലല.  

   ’പ്രവാസം ഒരാളുബട ജന്മത്തിലൂബട 

രൂരബപ്പടുന്ന ഒന്നലല. അതിന് ജന്മനത്താനടാ കർമ്മനത്താനടാ 

കടപ്പാടിലല.  എന്നാൽ ചില കർമ്മങ്ങൾ ന്മ്മബള 

മാറ്റിത്തീർക്കുന്നു. രിേന്നന്ാട്ടിൽ ജീവിതം ന്യിക്കാന്ാവാബത 

വരുനമ്പാൾ, അടിമത്തത്തിൽന്ിന്ന്, ദുരിതങ്ങളിൽന്ിന്ന്, 

നമാചന്ം നന്ടാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുള്ള 

സ്ഥലങ്ങളിനലക്കുള്ള പ്രയാണം. ഇതാണ് ഓനരാ 

പ്രവാസിയുനടയും രിേവിക്കു രിന്നിൽ. ബെന്യാമിന്ബേ 

പ്രവാസകൃതികബള മുൻന്ിർത്തിയുള്ള രഠന്ത്തിലൂബട 

പ്രവാസജീവിതാന്ുഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് രകർന്നു ന്ൽകാൻ 

സാധിക്കുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിക്കൽ അർത്ഥ്തലങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് ബതന്നി 
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മാേി ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങബള കാണാന്ും 

അരപ്ഗഥിക്കാന്ുമുള്ള കരുത്ത് രകരുന്നതാണ് ബെന്യാമിന്ബേ 

നന്ാവലുകൾ. ന്ിലന്ിൽപ്പിന്ു നവണ്ടിയുള്ള 

നരാരാട്ടത്തിന്നേയും, അതിജീവന്ത്തിന്നേയും നന്ർക്കാഴ്ച്ച, 

പ്രതികൂലസാഹചരയങ്ങളിൽ അകബപ്പടുന്ന പ്രവാസികൾ 

ന്ിശ്ചയദാർഢയനത്താബട മുനന്നേി , ജീവിതവിജയം 

ചകവരിക്കുന്ന ചിപ്തം നന്ാവലുകളിൽ ദർശിക്കാം. വയതയസ്ത 

വീക്ഷ്ണനകാണുകളിലൂബട പ്രവാസജീവിതബത്ത 

അടയാളബപ്പടുത്തിയ എഴുത്തുകാരന്ാണനേഹം. ഗൾഫിൽ 

നദശാന്തര ജീവിതം ന്യിക്കുന്ന മലയാളിയുബട അന്ുഭവനലാകം 

എപ്തനത്താളം വലുതാണ് എന്ന് രുേംനലാകബത്ത കാണിച്ചു 

ബകാടുക്കുന്നതിൽ ആടുജീവിതം വലിബയാരു രേുവഹിച്ചു. 

                    പ്രവാസ ജീവിതത്തിലുള്ള 

അന്ുഭവസാക്ഷയങ്ങളിലൂബടയുള്ള  ഒറ്റബപ്പടുത്തലുകളും, 

ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും അന്ുവാചകമന്സ്സിനലക്ക് എത്തിക്കുവാൻ 

ബെന്യാമിന് ഇതിലൂബട സാധിച്ചു. “ആടുജീവിതബത്ത” 

ബെന്യാമിന്ബേ മാസ്റ്റർരീസ് എന്ന് ന്ാം കബണ്ടത്തുന്നു. 

മലയാളസാഹിതയത്തിൽ രമണൻ എന്ന കവിതയ്ക്കുനശഷം 

ഏബേ ജന്പ്രീതി നന്ടിയ ഒരു സയരിയായി ഈ കയതി മാേി. 

നന്ാവലിസ്റ്റിന്ബേ ന്ിർെന്ധത്തിന്ു വഴങ്ങി ന്ജീബ് മസേയിബല 
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ദുരന്താന്ുഭവങ്ങൾ രേയാൻ പ്ശമിച്ചനപ്പാൾ “അതുവബര 

മേന്നുബവന്നു വിചാരിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഓനരാന്നായി 

ന്ജീെിന്ബേ കണ്ണിൽ ന്ിന്നു രുേത്തുവരാൻ തുടങ്ങി. 

അതിന്ബേ തീക്ഷ്ണത എബന്ന ശരിക്കും അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു.” 

എന്ന് ബെന്യാമിൻ എഴുതുന്നു. അന്ുഭവങ്ങളുബട 

തീക്ഷണതയും ഭീകരതയും ശക്തമായി ആവിഷ്ക്ക്കരിച്ച ഈ 

നന്ാവലിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബകട്ടുകഥകഥകബളക്കാൾ 

വിചിപ്തങ്ങളാകുന്നു. സമൂഹത്തിന്ബേ കരടമുഖം 

ചീന്തിബയേിയാൻ തന്ബേ സർഗ്ഗാത്മക ശക്തി ബെന്യാമിൻ 

പ്രനയാജന്ബപ്പടുത്തുന്നു. രനക്ഷ കഥാരാപ്തങ്ങളുബട  

ആന്തരികശക്തിബയക്കാൾ ൊഹയതല ചലന്ങ്ങൾക്ക് അനേഹം 

പ്രാധാന്യം ന്ല്കുന്നു. ന്ിേബയ സ്പ്ന്ങ്ങളുമായി 

േിയാദിബലത്തിയ ന്ജീബ് പ്കൂരന്ായ അർൊെിന്ബേ ആടു 

സൂക്ഷിപ്പുകാരന്ായിമാേുന്നു. തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ 

ശ്ാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു മാപ്തനമ ന്മുക്കു വായിക്കാൻ കഴിയൂ..  

  പ്രവാസം അന്യനദശനത്താടുള്ള ആകർഷണഫലമായി 

രുേബപ്പട്ടു നരായവന്ബേ വാസമാണ്. അന്യനദശനത്താടുള്ള 

ആകർഷണഫലമായി അരരിചിതമായ മരുഭൂമിയിൽ 

ഒറ്റബപ്പട്ടുനരായ ന്ജീെിന്ബേ കഥയാണ് ‘ആടുജീവിതം‘. 

ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു . 
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ന്ാട്ടിൽവന്ന് ജീവിച്ച് തിരിച്ചുനരാകുന്നു. ഇതിൽ 

എപ്തനയാനരർ മന്ുഷയജീവിതത്തിന്ബേ എലലാമുേകളിലും 

രിച്ചിച്ചീന്തി ആട്ടിയകറ്റബപ്പട്ട്, മരുഭൂമിയുബട തീക്കന്ലിൽ 

ജീവിതം ചുട്ടുബരാള്ളിക്കുന്നു. അതിന് ഇരയായിത്തീർന്ന 

ന്ജീെിന്ബേ അന്ുഭവമാണ് ആടുജീവിതത്തിൽ 

അടയാളബപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗൾഫിൽ നദശാന്തരജീവിതം 

ന്യിക്കുന്ന മലയാളിയുബട അന്ുഭവനലാകം എപ്ത 

വലുതാബണന്ന്  രുേംനലാകബത്ത കാണിച്ചു ബകാടുക്കുന്നതിൽ 

ആടുജീവിതം വലിബയാരു രേുവഹിച്ചു. സമ്പന്നമായ 

ഗൾഫ്ജീവിതത്തിബല സ്ഥിരതയിലലാത്ത കുടിനയറ്റക്കാരുബട 

പ്രതിന്ിധിയാണ് ന്ജീബ്. അവന്ിലാണ് മരുഭൂമിയിബല 

തിക്തമായ ജീവിതാന്ുഭവങ്ങൾ വന്നുന്ിേയുന്നത്. അതിന്ബേ 

ഭാരവും നരേിയുള്ള യാപ്തക്കിടയിലാണ് ജയിലിൽ 

കിടക്കുന്നതും, കയറ്റി അയക്കബപ്പടുന്നതും, പ്ഭാന്തന്ാക്കുന്നതും, 

തീപ്വവാദിയായി മുപ്ദകുത്തബപ്പടുന്നതും. ഇങ്ങബന് നദശാന്തര 

ജീവിതമുഖബത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ ഒരുരാട് 

അന്ുഭവിനക്കണ്ടിവരുന്നു.  

പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ രച്ചയായ 

ആവിഷ്ക്ക്കരണം സാഹിതയനലാകത്തിനലക്ക് ചകമാേിയ 

നന്ാവലിസ്റ്റാണ് ബെന്യാമിൻ. ആനഗാളസാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി 



 

 

25 
 

നലാകബത്തമുഴുവൻ പ്രവാസികളുബടയും ജീവിതവീക്ഷണങ്ങബള     

തകിടം മേിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതബയ   

മുൻന്ിർത്തിയുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടാണ് തന്ബേ കൃതികളിലൂബട 

ബെന്യാമിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രവാസിയായ 

എഴുത്തുകാരന്ബേ മന്സ്സിബല വിഹ്ലതകൾക്ക് 

ഉത്തമദൃരാന്തമാണ് അനേഹത്തിന്ബേ കൃതികൾ. 

പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ യാഥാർത്ഥ്യം വസ്തുന്ിഷ്ക്ഠമായി 

അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബെന്യാമിൻ തന്ബേ ആടുജീവിതം 

എന്ന നന്ാവലിലൂബട. ഇതിൽ വായന്ക്കാരബന് 

ആടാക്കിമാറ്റുകയാണ്, ന്ജീെിന്ബേ നവദന്കബള സ്ന്തം 

നവദന്യാക്കിമാറ്റുന്നു. എലലാ പ്ഗന്ഥങ്ങളും വായിക്കുനമ്പാൾ 

ന്മുബക്കാരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങബന്ബയാരു അന്ുഭവം 

ഉണ്ടാകുബമന്ന് വിശ്സിക്കാൻ സാധിക്കിലല. രബക്ഷ ന്ാം ഒരു 

ജീവിതം കാണുകയാണിവിബട. ഒരു സാഹിതയകൃതിയുബട 

ജീവൻ അതിലുരനയാഗിക്കുന്ന രദങ്ങളിനലാ െിംെങ്ങളിനലാ 

മാപ്തമലല,  അതു വരച്ചു കാട്ടുന്ന ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യവും 

കൂടിയാണ്.   അതിന്ബേ തുടർച്ചയായി തബന്ന 

ആടുജീവിതവും വായിക്കാവുന്നതാണ്. “എബന്ന വിസ്മയിപ്പിച്ച 

മലയാള നന്ാവൽ”എന്നാണ് എം.മുകുരൻ ആടുജീവിതബത്ത 

വിനശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്കൂരന്ായ അർൊെിന്ബേ 
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രീഡന്ങ്ങൾക്കു വിനധയന്ാകുന്ന ന്ജീെിന്ബേ രൂരവും 

ഭാവവുബമലലാം മാേുന്നു. ഒരു മണവും ഇലലാത്ത ഒരു ജീവിനയ 

മസേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതു താൻ എന്ന 

മയഗമാബണന്നു ന്ജീെിന്ു നതാന്നി. കുളിക്കാബത, 

നഷവുബചയ്യാബത, ഭക്ഷണം കഴിക്കാബത വികയത ജീവിബയ 

നപ്പാബലയാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. തന്ബേ ഭൂതകാല 

ജീവിതം മന്സ്സിൽ ന്ിന്ന് വിദൂരമായി മാേുന്നു. കണ്ണാടിയിൽ 

നന്ാക്കാത്തതു ബകാണ്ട് അയാൾ ബെട്ടിനപ്പായിലല. 

അതിവിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ ന്ിന്ന്  രക്ഷബപ്പടാന്ുള്ള 

രരിപ്ശമങ്ങൾ രലനപ്പാഴും രരാജയബപ്പടുന്നു. മസേയിൽ ന്ിന്ന് 

രക്ഷബപ്പട്ട് കുഞ്ഞിക്കായുബട കടയിൽ എത്തിയ ന്ജീബ് 

കണ്ണാടിയിലൂബട തന്ബേ രൂരം കണ്ടിട്ട് നൊധരഹിതന്ാവുന്നു. 

തളർന്നുവീണ തബന്ന കുഞ്ഞിക്കായും രണിക്കാരും നചർന്നു 

താങ്ങിപ്പിടിച്ചു. മൂന്നുവർഷം ന്ാലുമാസം ഒൻരതുദിവസം 

ന്ജീബ് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കഥനകട്ടവർ 

തരിച്ചിരുന്നുനരായി.  

കുഞ്ഞിക്കായുബട പ്ശമഫലമായി ന്ജീെിന്ു 

ന്ാട്ടിനലക്കു നഫാണ്ബചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ന്ജീബ് സുഖം 

പ്രാരിച്ചു വരുന്നതിന്ിബടയാണ് ഹമീദ് കുഞ്ഞിക്കായുബട 

മുേിയിൽ അഭയം നതടുന്നത്. ഒരു അേെിയുബട 
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കയഷിനത്താട്ടത്തിബല രണിക്കാരന്ായ അയാൾ കഠിന്നജാലിയും 

പ്കൂരമർേന്വും സഹിക്കാന്വാബത 

ഒളിനച്ചാടിബയത്തിയതായിരുന്നു. ന്ിരവധി ദിവസബത്ത 

ആനലാചന്കൾക്കും ന്ിർനേശങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ നരാലീസിൽ 

രിടിബകാടുക്കുവാൻ ഇരുവരും തീരുമാന്ിച്ചു. 

ന്ജീെിലൂബട നന്ാവലിസ്റ്റ് ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്നത് 

പ്രവാസത്തിന്ബേ ന്ിേം മങ്ങിയ മുഖമാണ്.   ന്ജീെിന്ും, 

ഹക്കീമിന്ും ന്ീണ്ടുകിടക്കുന്ന മണൽ രരപ്പിൽ സ്ന്തം ജീവിതം 

കബണ്ടത്താന്ാവാബത ന്ിസ്സഹാരാനകണ്ടി വരുന്നു. 

പ്രവാസത്തിന്ബേ ദുരന്താത്മക ചിപ്തമാണ് അവരിലൂബട 

കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഹക്കീം മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചുവീഴുന്നു. 

ന്ീണ്ടകാലബത്ത ദുരിതങ്ങൾക്കുനശഷം ന്ജീബ് ഒരുവിധത്തിൽ 

രക്ഷബപ്പടുന്നു. ജീവൻന്ിലന്ിർത്താൻ നവണ്ടി 

രണിബയടുക്കുന്നവന് മറ്റുപ്രതീക്ഷകളും സ്പ്ന്ങ്ങളുമിലല. 

അതിജീവന്ത്തിന്ബേ വാതിലിൽ മുട്ടി തകർന്നു നരാകുന്ന 

സ്പ്ന്ങ്ങൾ ചവിട്ടിബമതിച്ച് കാലം മുനന്നാട്ടു നരാകുന്നു. 

ഇതിന്ിടയിൽ ചിലർ വാടി വീണു കരിഞ്ഞു നരാകുന്നു. 

പ്കൂരതയുബട മുഖങ്ങനളാബടാപ്പം കുഞ്ഞിക്കാബയനപ്പാബലയുള്ള 

സ്നന്ഹത്തിന്ബേ, രരിഗണന്യുബട, മന്ുഷയത്ത്തിന്ബേ 

മാന്ങ്ങളും നന്ാവലിസ്റ്റ് കബണ്ടത്തുന്നു. രക്ഷബരടാന്ുള്ള 
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ആപ്ഗഹം ബരാട്ടിക്കരച്ചിലാക്കുന്ന മന്ുഷയന്ബേ 

ന്ിസ്സഹായവസ്ഥ, ആടും മന്ുഷയന്ും അഭിന്നമാകുന്ന അവസ്ഥ, 

ഇതും പ്രവാസത്തിന്ബേ മബറ്റാരു മുഖമാണ്.  

.  ഓനരാ പ്രവാസിയുബടയും ഉള്ളിൽ വീട് എന്ന 

സ്പ്ന്ം അേിയാബത ഉേങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓനരാ 

കുടിനയറ്റക്കാരന്ും ഒരു വിധത്തിൽ അബലലേിൽ മബറ്റാരു 

വിധത്തിൽ സാേല്പ്പികമാബയാരു സ്നദശബത്ത തന്ബേ ചുറ്റും 

രണിതുയർത്തിബക്കാണ്ടാണ് ആ ജീവിതത്തിന്ബേ വിവിധ 

സേീർണ്ണതകബള മേികടക്കുന്നത്. മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന 

ന്ജീബ് തന്ിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ആടുകൾക്ക് തന്ിക്കു 

പ്രിയബപ്പട്ടവരുബടയും തന്ിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുബടയും നരരു 

ന്ല്കിബക്കാണ്ടാണ് ആ സ്നദശം സയരിക്കുന്നത്. മസേയിബല 

ഏറ്റവും സുരരിയായ ആടിന് നമരിചമമൂന് എന്നും, 

ആദയമായി അകിടിന് രിടിച്ച നരാച്ചക്കാരി രമണി. 

ജഗതിബയനപ്പാബല ചിരിക്കുന്നതും, നമാഹൻലാലിബന്നപ്പാബല 

ചരിഞ്ഞു ന്ടക്കുന്നതും, ഇ.എം.എസ്സിബന്നപ്പാബല 

വിക്കുള്ളതുമായ ആടുകൾ ഇങ്ങബന് ന്ിരവധി നരരുകൾ 

അവയ്ക്കിട്ടുബകാണ്ട് സ്പ്ഗാമം സയരിബച്ചടുക്കാൻ 

പ്ശമിക്കുകയായിരുന്നു. അവസരം കിട്ടിയനപ്പാൾ മസേയിൽ 

ന്ിന്ന് രക്ഷബരടാൻ   തീരുമാന്ിക്കുകയും അതിബന് തുടർന്ന് 
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ജയിലിൽ എത്തിബപ്പടുകയും ബചയ്തു.  രിന്നീട് 

അത്ഭുതകരമായി  ന്ജീബ്  ജീവിതത്തിനലക്ക്  

മടങ്ങിബയത്തുന്നു. 

1.4    അന്ുഭവനമഖലയിൽന്ിന്ന് 

                 നന്ാവൽശില്രത്തിന്ബേ 

പ്രാണസാരമായി വിശ്ാസയതബയ കാണുന്ന ബെന്യാമിൻ 

കഥാരാപ്ത ചവഭവത്തിലും പ്രനതയകം പ്ശദ്ധ്ിക്കുന്നുണ്ട്. തന്ബേ 

പ്രവാസജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ സാധാരണക്കാബരയാണ് 

അനേഹം കഥാരാപ്തങ്ങളായി സ്ീകരിച്ചത്. ന്ജീെിന്ബേ 

ജീവിതം ബരാടിപ്പും ബതാങ്ങലുമിലലാബത രേഞ്ഞുനകട്ടതു 

രകർത്തുകയാബണന്ന സതയവാങ്മൂലനത്താടു കൂടിയാണ് കഥ 

മുനന്നാട്ടു നരായത്. ഏബേക്കാലമായി 

അനേെയൻപ്രവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളാണ്. 

അതിൽ ഒരാൾ മാപ്തമായ ന്ജീെിന്ബേ അന്ുഭവം കഥയിലൂബട 

എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് ഇവിബട. ഗൾഫിൽ ന്ിന്നു 

രക്ഷബപ്പടുന്നതിന്ബേ ആദയ രടിയായി നരാലീസിന്ു 

രിടിബകാടുത്ത് ന്ജീെും ഹമീദും സുനമസി ജയിലിൽ 

അടയ്ക്കബപ്പട്ടു .അവിബട ന്ിന്ന് അർൊെിന്ാൽ കൂട്ടിബകാണ്ട് 

നരാകബപ്പട്ട ന്ജീബ് മരുഭൂമിയുബട ന്ടുവിലുള്ള 
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മസേയിബലത്തിയനപ്പാൾ ന്ജീെിബന് സ്ാഗതം ബചയ്തത് ഒരു 

ഭീകരരൂരിയായിരുന്നു. മസേയിൽ ആടുകനളാടും 

ഒട്ടകങ്ങനളാബടാപ്പം ജീവിക്കുന്ന ന്ജീബ് “ആടുജീവിത” മാണ് 

ന്യിക്കുന്നത് .അർൊെിന്ബേ കീഴിൽ ആടിബന്ക്കാൾ 

ദയന്ീയമായ ജീവിതമാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതു 

സമയവും മരണം മുഖനത്താടു മുഖം ന്ില്ക്കുന്ന 

അസാധാരണമായ ജീവിതം. അല്രം ആശ്ാസത്തിന്ു നവണ്ടി 

നകഴുന്നവന്ബേ മാന്സികാവസ്ഥ ന്ജീെിലൂബട തിരിച്ചേിയുന്നു. 

മൂന്നുവർഷത്തിലധികം മരുഭൂമിയുബട തിക്താന്ുഭവങ്ങളിലൂബട 

ന്ീന്തി തുടിക്കുന്ന അയാൾ വികൃതരൂരിയായിത്തീരുന്നു. 

തന്ബേ രൂരം നരാലും കാണാത്ത ന്ാളുകളിൽ അയാൾ മറ്റു 

നലാകബത്തത്തിയവബന്ബപ്പാബല മേവിയുബട ആഴങ്ങളിൽ 

ന്ിരതിക്കുന്നു. ഭാരയയും, കുഞ്ഞും വീട്ടുകാരും 

സുഹയത്തുക്കളും ന്ജീെിന് അന്യമാകുന്നു. മസേയ്ക്കുള്ളിൽ 

കടന്നുബചന്ന അയാൾക്കുചുറ്റും ആടുകൾ വന്നുകൂടി . 

അയാളുബട മുഖത്ത് ആകാംക്ഷ ന്ിഴലിച്ചിരുന്നു.  

ന്ാട്ടിൽ കൂലിപ്പണികൾ ബചയ്തു ജീവിച്ച ന്ജീെും, 

ഹക്കീമും ക്കൂടി ഗൾഫ് സ്പ്ന്ങ്ങളുമായി േിയാദിബലത്തുന്നു. 

അപ്രകാരം യാപ്ത തിരിച്ചവരിൽ കുേച്ചു നരർ ഭാഗയതീരം 

കബണ്ടത്തുനമ്പാൾ കുേച്ചാളുകൾ മരുഭൂമിയുബട തീക്കാറ്റിൽ 
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കരിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ന്ിർഭാഗയവശാൽ അവരുബട 

വിസമാേുകയും ദുരിതങ്ങളിൽ അകബപ്പടുകയും ബചയ്യുന്നു 

.മുനന്നാട്ടുള്ള ന്ിമിഷങ്ങളിൽ ഉറ്റവരുമായി 

െന്ധബപ്പടാന്ാവാബത, ബവള്ളംനരാലും കുടിക്കാൻ കിട്ടാബത, 

പ്രാഥമിക കാരയങ്ങൾ നരാലും ന്ിർവഹിക്കാന്ാവാബത 

െുദ്ധ്ിമുട്ടു നന്രിനടണ്ടി വരുന്ന ന്ിർഭാഗയജന്മങ്ങളുബട 

പ്രതിന്ിധിയായി മാേുകയാണ് ഇവിബട ന്ജീബ്.  

ഒട്ടകത്തിന്ബേ കന്ം മുറ്റിയ രുരികങ്ങൾ 

മരുഭൂമിയുബട സകല തീക്ഷ്ണതയും നദയാതിപ്പിക്കുന്നതായി 

ന്ജീെിന്ു നതാന്നി. മീൻ ബചകിള നരാബല അടയ്ക്കുകയും 

തുേക്കുകയും ബചയ്യുന്ന മൂക്ക്, വിസ്താരത്തിൽ കീേിയ വായ 

, െലനമേിയ കഴുത്ത്, കുതിരയുബട കുഞ്ചിനരാമങ്ങൾ 

ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നരാമങ്ങൾ, ബകാമ്പ് നരാബല തലയ്ക്ക് 

മുകളിനലയ്ക്ക് വളർന്ന് ന്ില്ക്കുന്ന ബചവികൾ, എലലാറ്റിലും 

അധികമായി ന്ജീെിബന് ആകർഷിച്ചത്, നരടിപ്പിച്ചത്, 

അതിന്ബേ ന്ിസംഗതമുറ്റിയ നന്ാട്ടമാണ്. ആ കണ്ണുകളിനലക്ക് 

ന്ജീബ് ഒരു വട്ടം നന്ാക്കിയനതയുള്ളൂ. സൂരയബന്നന്ാക്കുന്നതു 

നരാബല കണ്ണുകൾ രിൻവലിച്ചു. മരുഭൂമിയുബട ആഴവും 

രരപ്പും രൂക്ഷതയും വന്യതയും ആ കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ 

ഉേഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി ന്ജീെിന്ു നതാന്നി. അതിബന്ബയാന്നും 
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ഒരിക്കലും അതിജീവിക്കാന്ാവിബലലന്ന അേിവായിരിക്കണം 

അവിബട ന്ിസംഗതയായി ഉേഞ്ഞുകിടക്കുന്നതു എന്ന് ന്ജീബ് 

കരുതുന്നു. 

ജീവിതത്തിൽ ഇന്ി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാൻ 

ഇടയിലലാത്ത ആ ആടുകളുബട അടുനത്തക്ക് അയാൾ ബചന്നു. 

ബെന്യാമിന്ബേ വാക്കുകളിൽ ന്ജീെിന്ബേ യാപ്താബമാഴി 

“എന്ബേ പ്രിയബപ്പട്ടസനഹാദരങ്ങബള, ൊൻനരാകുന്നു. 

ൊന്ിന്ിയും ഇവിബട ന്ിന്നാൽ മരിച്ചു നരാകും. 

എന്ിക്കിവിബട ന്ിന്ന് രക്ഷബപ്പടണം. ഒരിക്കലും ന്ിങ്ങളിൽ 

ന്ിന്നലല. എന്ബേ സ്ന്തം വിധിയിൽ ന്ിന്ന്. ന്ിങ്ങബള 

ഓനരാരുത്തബരയും എന്ിക്കിരമാണ്. ന്ിങ്ങളിലലായിരുബന്നേിൽ 

ൊൻ എനന്ന മരിച്ചു നരാകുമായിരുന്നു. ന്ിങ്ങളാണ്, 

ന്ിങ്ങളുബട സ്നന്ഹമാണ് എബന്ന ഇതുവബര ജീവിപ്പിച്ചത്. 

ൊൻ നലാകത്തിൽ എവിബട ആയിരുന്നാലും എന്ബേ 

കരകാലങ്ങളിൽ എന്ിബക്കാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സനഹാദരങ്ങബള 

എന്ന നരാബല ൊൻ ന്ിങ്ങബള ഓർമ്മിക്കും.” 

ആട്ടിൻകുട്ടികളുബട മസേയിൽ ബചന്നനപ്പാൾ ന്ജീബ് ശരിക്കും 

കരഞ്ഞു. അയാൾ മസേയിൽ ന്ിന്ന് ഇേങ്ങിയത് കരഞ്ഞു 

ബകാണ്ടാണ്. ആ രക്ഷബപ്പടലിന്ബേ    സനന്താഷ നവളയിലും 
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കടുത്ത നവദന്യാണ്  അവബയ നവർരിരിയുനമ്പാൾ  

ന്ജീെിന്ുണ്ടായത്. 

         ആടുകനളാബടാപ്പം സമരസബപ്പട്ട 

ആടുജീവിതത്തിൽ സേടങ്ങളും നവദന്കളും മാപ്തമലല 

ന്ജീെിന്ബേ ശരീരം തബന്ന അവനയാട് രേിട്ട അന്ുഭവവും 

അയാൾക്കുണ്ട്. ആടുകൾക്ക് ന്ാട്ടിബല പ്രിയബപ്പട്ടവരുബടയും 

രരിചയക്കാരുബടയും നരരിടുന്ന അയാൾ മകബന്യും 

കാമുകിബയയുബമാബക്ക ആടുകൾക്കിടയിൽ കബണ്ടത്തുന്നു. 

ജീവിതം ന്ിരാശയുബട രടുക്കുഴിയിൽ ന്ിരതിക്കുനമ്പാഴും 

ആദയം മഴയിൽ കുതിർന്ന മരു മണ്ണിൽ കിളിർക്കുന്ന 

ഇളംമുളകൾ അതിജീവന്ത്തിന്ബേ പ്രതീക്ഷകൾ ന്ജീെിൽ 

ന്ിേയ്ക്കുന്നു. ഒടുവിൽ രണ്ടും കല്രിച്ച് രണ്ടു 

കൂട്ടൂകാർബക്കാപ്പം മസേയിൽന്ിന്ന് അയാൾ രക്ഷബപ്പടുന്നു. 

രനക്ഷ വഴിയിൽ ഹക്കിം എന്ന സുഹയത്ത് മരിച്ചു വീഴുന്നു. 

ലക്ഷയം കബണ്ടത്തിയബപ്പാബഴക്കും ഇപ്ൊഹിം ഖാദരി എന്ന 

രക്ഷകൻ അപ്രതയക്ഷന്ായിത്തീരുന്നു.  രക്ഷബപ്പട്ട് 

ന്ഗരത്തിബലത്തിയ അയാൾ സ്ന്തം ന്ാട്ടിനലക്ക് 

മടങ്ങുന്നതിന്ുള്ള ആദയരടിയായി നരാലിസ് നസ്റ്റഷന്ിൽ 

അഭയം പ്രാരിക്കുന്നു. ന്ാട്ടിനലക്കുള്ള മടക്കയാപ്ത കാത്ത് 
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ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ന്ജീെിന്ബേ ഓർമ്മകൾ ഇതൾ 

വിരിയുന്നതു നരാബലയാണ്  നന്ാവലിബല സ്ഭാവാഖയാന്ം. 

  മസേയിൽ ആടുകനളാടും ഒട്ടകങ്ങനളാബടാപ്പം 

ജീവിക്കുന്ന ന്ജീെിന്, അർൊെിന്ബേ കീഴിൽ ആടിനന്ക്കാൾ 

ദയന്ീയമായ ജീവിതമാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതു 

സമയവും മരണം മുഖനത്താട്മുഖം ന്ിൽക്കുന്ന 

അസാധാരണമായ ജീവിതം. അല്രം തണലിന്ു നവണ്ടി 

ബകാതിക്കുന്നവന്ബേ മാന്സികാവസ്ഥ ന്ജീെിൽ ന്ിന്നും ന്ാം 

തിരിച്ചേിയുന്നു. മൂന്നുവർഷത്തിലധികം കരകാണ്ഡങ്ങളിൽ 

ന്ീന്തിതുടിക്കുന്ന അയാൾ വികൃതരൂരിയായിത്തീരുന്നു. 

അയാൾ മറ്റു നലാകബത്തത്തിയവബന്നപ്പാബല മേവിയുബട 

ആഴങ്ങളിൽ ബചബന്നത്തുന്നു. താൻ എത്തിനച്ചർന്ന ദുരിതനത്താട് 

അയാൾ നയാജിച്ചു നരാവുകയാണ്. അതലലാബത ജീവൻ 

ന്ിലന്ിർത്താൻ മബറ്റാരു വഴി അയാൾക്കു മുമ്പിലിലല. ആടുകൾ 

മാപ്തമാണ് അയാൾക്ക് സ്നന്ഹം ന്ല്കുന്നത്. ന്ിസ്സഹായന്ായ 

ഒരു പ്രവാസിയുബട ചിപ്തമാണ് ന്ജീെിലൂബട നന്ാവലിസ്റ്റ് 

അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അനേെയൻ പ്രവാസികളിൽ വലിബയാരു 

വിഭാഗം രരാജിതരാണ്. ദുരന്തത്തിന്ബേ ന്ടുക്കടലിലും 

മണൽപ്പരപ്പിലും ചകകാലിട്ടടിച്ച്, മരണബത്ത മുഖാമുഖം 

ദർശിച്ച് ജീവൻ മാപ്തം ന്ിലന്ിർത്തുന്ന ജന്മങ്ങബള നചർത്തു 
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ന്ിർത്തുകയാണ് “ആടുജീവിതം”.  മന്ുഷയന്ബേ പ്രതയാശയുബട 

കരുത്തും പ്രകാശവും ബെന്യാമിൻ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. 

  ജീവിത യാപ്തയിൽ എവിബടനയാ കണ്ടുമുട്ടുകയും 

ഉള്ളിൽ രതിയുകയും ബചയ്ത വയക്തികബള നന്ാവലിസ്റ്റ് 

കഥാരാപ്തമായി സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആടുജീവിതം എന്ന 

നന്ാവലിൽ കഥാകൃത്ത് തന്ബേ അന്ുഭവബമന്ന ന്ിലയിൽ 

കഥാരാപ്തദാന് സൂചന്കൾ ന്ല്കുന്നുണ്ട്. പ്രനമയ 

സ്ീകരണത്തിൽ എന്ന നരാബല നന്ാവലിസ്റ്റ് കഥാരാപ്തങ്ങബള 

കബണ്ടത്തുന്നത് അന്ുഭവനമഖലയിലൂബടയാണ്. 

അന്ുഭവനമഖലയിൽ ന്ിന്ന് കഥാരാപ്തങ്ങബള 

സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുബകാണ്ട് അവർക്ക് സ്ാഭാവികത ഏേും. 

അന്ുവാചകരിൽ യാഥാർത്ഥ്യനൊധം ഉളവാക്കാൻ 

കഴിയണബമന്ന് നന്ാവൽ വിമർശകർ ഊന്നി പ്പേയാേുണ്ട്. 

എം.രി. നരാളിന്ബേ ഭാഷയിൽ “അന്ുഭവനവദയത 

ഉള്ളവരായിരിക്കണം കഥാരാപ്തങ്ങൾ‘’ ബെന്യാമിന്ബേ 

കഥാരാപ്തങ്ങൾക്ക് പ്രസ്തുതവിനശഷണം അക്ഷരാർത്ഥ്ത്തിൽ 

നയാജിക്കുന്നതാണ്. 

.   മരുഭൂമിയിബല ബചടികൾ ന്ജീെിന് 

രേഞ്ഞുബക്കാടുത്തത് പ്രതീക്ഷയുബട രാഠങ്ങളാണ്. അവ 
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അയാനളാട്  രഹസയമായി രേഞ്ഞു. “ന്ജീനെ, മരുഭൂമിയുബട 

ദത്തുരുപ്താ, െങ്ങബളനപ്പാബല ന്ീയും ന്ിന്ബേ ജീവബന് 

അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഈ മരുഭൂമിനയാട് മലലിടുക. തീക്കാറ്റും 

ബവയിൽന്ാളവും ന്ിബന്ന കടന്നു നരാകും. ന്ീ അവയ്ക്ക് 

മുന്നിൽ കീഴടങ്ങരുത്, തളരുകയും അരുത്. ന്ിന്ബേ ജീവബന് 

അത് നചാദിക്കും. വിട്ടുബകാടുക്കരുത്. രകുതി മരിച്ചവബന് 

നപ്പാബല ധയാന്ിച്ചു കിടക്കുക. ശൂന്യത നരാബല ന്ടിക്കുക. ന്ീ 

ഇന്ിബയാരിക്കലും ഉയിർബത്തഴുനന്നല്ക്കിബലലന്നു 

നതാന്നിപ്പിക്കുക. കരുണാമയന്ായ അള്ളാഹുവിബന് മാപ്തം 

രഹസയത്തിൽ വിളിക്കുക. അവൻ ന്ിന്ബേ സാന്നിദ്ധ്യ 

മേിയും. അവൻ ന്ിന്ബേ ന്ിലവിളിനക്കൾക്കും. ന്ജീനെ 

ന്ിന്ക്കു നവണ്ടി ഒരു കാലം വരും. ഈ തീക്കാറ്റ് മായും. ഈ 

ചൂട് ഇലലാബതയാവും. കാലത്തിന്ബേ കുളിർക്കാറ്റ് ന്ിബന്ന 

ഭൂമിക്കടിയിൽ ന്ിന്ന് നതാണ്ടി വിളിക്കും. അനപ്പാൾ മാപ്തം ന്ീ 

ന്ിന്ബേ ജീവന്ബേ തല രതിബയ ഉയർത്തുക. ഭൂമിയിൽ 

ന്ിന്ബേ സാന്നിദ്ധ്യം അേിയുക. രിബന്ന ഒറ്റ ന്ിമിഷം ബകാണ്ട് 

രക്ഷബപ്പടലിനലക്കു കുതിക്കുക. ന്ാളബത്തക്കു രൂവിടുകയും 

കായ്ക്കുകയും ബചയ്യുക.” ബചടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുബട വാക്കുകൾക്ക് 

അവൻ ബചവിബകാടുത്തു. അന്ുകൂല കാലത്തിന്ു നവണ്ടി 

ന്ജീബ്  ക്ഷമാരൂർവ്വം കാത്തിരുന്നു.  
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                          മരുഭൂമിയിബല 

യാപ്തയ്ക്കിടയിൽ ഒരിടത്ത് എത്തിയനപ്പാൾ ന്ജീെും 

കൂട്ടുകാരും ശരിക്കും അത്ഭുതബപ്പട്ടു നരായി. ന്ിരന്തരമായ 

മണൽക്കാറ്റിലൂബട മണ്ണു രറ്റിപ്പറ്റി  നഫാസിലായിബപ്പായ ഒരു 

വന്ഭൂമിയുബട താഴ്ച്വാരമായിരുന്നു അവബര വിസ്മയിപ്പിച്ചത്. 

അവിബട ന്ിന്നും രത്തു ചുവട് ന്ടന്നിലല. ബരബട്ടന്നു കണ്മുന്നിൽ 

എനന്താ ചലന്വും തുടർന്ന് ഒരു സീൽക്കാരശബ്ദവും 

പ്ശദ്ധ്യിൽബപ്പട്ടു. കാറ്റത്തു  തലയാട്ടി ന്ിൽക്കുന്ന രൂനന്താട്ടം 

നരാബല എനന്താ ഒന്ന് കണ്മുന്നിൽ ആടിക്കളിക്കുന്നു. 

തബന്നയുമലല  അതു രതിബയ മുനന്നാട്ട് ന്ീങ്ങുകയാണ്. 

ഇപ്ൊഹിം ഖാദരി ഭീതിബകാണ്ട് ബെരുങ്ങി. അഞ്ഞൂനോ 

ആയിരനമാ രാമ്പുകൾ തലയാട്ടി തലയാട്ടി മുനന്നാട്ട് ന്ീങ്ങി 

വരുന്നു. 

                    ഒരു വലിയ ചസന്യത്തിന്ബേ 

രടപ്പുേപ്പാടുനരാബല, മരുഭൂമിയിബല  ബരാടി  

ഇളക്കിമേിച്ചാണ്  അവയുബട വരവ് . മണലിൽ  

തലരൂഴ്ച്ത്തി അന്ങ്ങാബത കിടക്കുവാൻ ഇപ്ൊഹിം രേഞ്ഞു. 

ഒട്ടകരക്ഷികബളനപ്പാബല  മണലിൽ തലതാഴ്ച്ത്തിവച്ച്  അവർ 

അന്ങ്ങാബത കിടന്നു. സീൽക്കാരം ബമബലല സമീരിക്കനവ  

ന്ജീബ് ഭയന്നു വിേച്ചു. ആ ആയിരത്തിൽ ഒന്നിന്ബേ രലല് 
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നദഹത്ത് രൂളിയാൽ രത്തു ന്ിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എലലാം 

അവസാന്ിക്കും. അവർക്കു മുകളിലൂബട രാമ്പുകൾ  ഇഴഞ്ഞു  

ന്ീങ്ങുനമ്പാൾ  തീബക്കാള്ളി ബകാണ്ടു ബതാടുന്നനരാബല നതാന്നി. 

എലലാം കടന്നുനരായനപ്പാൾ അവർ എഴുനന്നറ്റു.  ശരീരമാബക 

ചാട്ട ബകാണ്ട് അടിച്ചതു നരാബല തിണർത്തു ബരാന്തിയിരുന്നു.      

  ഒരു മന്ുഷയൻ എപ്തമാപ്തം ദുരിതങ്ങളിലൂബട കടന്നു 

നരാകാം എന്നാണ് ന്ജീെിന്ബേ ജീവിതം ബതളിയിക്കുന്നത്. 

ആർക്കും ഇങ്ങബന്ബയാരു ജീവിതം ബകാടുക്കരുനത എന്ന് 

അേിയാബത ന്ാം പ്രാർത്ഥ്ിച്ചു നരാകും. ദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും 

ന്ർമനൊധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാന്ും പ്രതീക്ഷകൾ 

അസ്തമിക്കാബത കരുതി വയ്ക്കാന്ും കഴിയുന്ന മന്ുഷയബന്ന്ന 

ന്ിലയിൽ ജീവിതബത്തക്കുേിച്ച് ന്ജീബ് രുതിബയാരു 

ദർശന്മാണ് ന്മുക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

   വയക്തിയുബട  സാമൂഹികനൊധബത്തയും  

സർഗ്ഗാത്മക  മന്സ്സിബന്യും പ്രവാസം  ആഴത്തിൽ  

സ്ാധീന്ിക്കുന്നു. ന്മ്മുബട സാഹിതയം  പ്രവാസത്തിന്ബേ  

അന്ുഭവവയാപ്തിബയ  എപ്തനത്താളം  സ്ാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു 

എന്ന അനന്്ഷണമാണ് ന്ടക്കുന്നത്. സാഹിതയമുൾബപ്പബടയുള്ള  

ആവിഷ്ക്ക്കാരങ്ങളുബട  ധർമ്മം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്ബേ 

പ്രതിഫലന്നമാ പ്രതിന്ിധാന്നമാ  മാപ്തമലല  ചില െദൽ  
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യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുബട ന്ിർമ്മാണം  കൂടിയാണ് എന്ന 

സമീരന്മാണ്  സ്ീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അടിസ്ഥാന്ത്തിൽ  

പ്രവാസത്തിന്ബേ  ആവിഷ്ക്ക്കാരങ്ങൾ  മറ്റു ചില  

പ്രശ്ന്ങ്ങളിനലക്ക്  കൂടി  വയാരിപ്പിക്കുന്നുബണ്ടന്ന് 

തിരിച്ചേിയബപ്പടുന്നു. ന്ാടുകടത്തബപ്പട്ടവർ, രാജയം ന്രബപ്പട്ടവർ, 

പ്രവാസികൾ, ന്ാനടാടികൾ എന്നിങ്ങബന് നദശത്തിന്ബേ 

മുഖയധാരയിൽ ന്ിന്ന് രുേത്തായവരുബട ജീവിതം ഇരുരതാം 

ന്ൂറ്റാണ്ടിബല സാഹിതയത്തിന്ബേ  മുഖയവിഷയങ്ങളിബലാന്നാണ്. 

നലാകത്തിന്ബേ തബന്ന െിംൊത്മകതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയ  

ജന്തയുബട ജീവിതഗതികൾ  തിരുത്തിയ രാപ്രീയവും  

സാമൂഹികവുമായ  ഒനട്ടബേ സംഭവങ്ങളൂം 

രരിണാമങ്ങളുമാണ്  കാരണമായത്. 
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അദ്ധ്യായം 2 

കാലപ്രവാഹം ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകളിൽ 

  ബെന്യാമിന്ബേ നന്ാവലുകളിൽ ജീവിതം 

അവിച്ഛിന്നമായ പ്രവാഹമാണ്. എന്നാൽ പ്കമവും 

ബകട്ടുേപ്പുമുള്ള കഥയലല. അതിനന്ാടടുക്കുവാന്ും അതിന്ബേ 

തുടർച്ചയ്ബക്കാപ്പം മുനമ്പാട്ട് ന്ീങ്ങുവാന്ുമാണ് സമകാലിക 

എഴുത്തുകാരൻ എന്ന ന്ിലയിൽ ബെന്യാമിൻ 

തുന്ിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്ന്തമായ ജീവിതപ്രവാഹം 

നന്ാക്കിക്കാണുവാൻ തുടിക്കുന്ന ഒരു ഹയദയത്തിന്ബേ 
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ഉടമസ്ഥന്ാണ് പ്രവാസിയായ അനേഹം. വർത്തമാന്കാല 

പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ ചില ദുരന്തങ്ങളും അനതാബടാപ്പം 

ന്വമാദ്ധ്യമങ്ങളുബട കടന്നുവരവ് അനേെയൻ ജന്തയിൽ 

വരുത്തിയ രരിവർത്തന്ങ്ങളും, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ 

ബവലലുവിളികളും, വർത്തമാന്കാലത്തിനന്ാടുള്ള 

പ്രതികരണമായി നന്ാവലുകളുബട ഭാവശില്പ്പത്തിന് മാറ്റ് 

കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു. ആദിമദ്ധ്യാന്തബപ്പാരുത്തമുള്ള 

ഇതിവയത്തമാണ് ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകബള നപ്ശഷ്ക്ഠമാക്കി 

മാറ്റിയത്. 

രുതിയകാലത്തിന്ബേ ആവശയങ്ങൾ ഉൾബക്കാള്ളുവാൻ 

ആ രഴയ രൂരത്തിന് കഴിയിലല എന്ന തിരിച്ചേിവ് 

വരുനമ്പാളാണ് സാഹിതയത്തിൽ സനേതങ്ങളിലും ചശലിയിലും 

ഭാഷയിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഏബേ വയതയസ്തത 

രുലർത്തുന്ന ആഖയാന്ചശലിയാണ് കഥയ്ക്കുള്ളിബല 

കഥയുമായി കടന്നുവന്ന ഇരട്ടനന്ാവലുകൾ എന്ന വയാഖയാതി 

നന്ടിയ അൽ- അനേെയൻ നന്ാവൽ ഫാക്ടേിയും, 

മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ളരകലുകളും. അനേെയൻ രാജയങ്ങളിൽ 

ബരാട്ടിപ്പുേബപ്പട്ട മുലലപ്പൂവിപ്ളവബത്ത നകപ്രീകരിച്ച് കഥ 

രേയുനമ്പാൾ വിലലയം സനരായൻ കഥയ്ക്കു ന്ല്കിയ “ ഒരാൾ 

മബറ്റാരാനളാട് രേയുന്ന ന്ാതീദീർഘമായ സംവാദം” എന്ന 
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ന്ിർവ്വചന്ം അക്ഷരാർത്ഥ്ത്തിൽ ന്ിേനവേുന്നത് കാണാൻ 

കഴിയുന്നുണ്ട്. ആനഗാളവത്ക്കരണത്തിന്ബേയും, 

മത്സരാധിഷ്ക്ഠിത വിരണിയുബടയും രുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ 

മന്ുഷയൻ ന്ിലന്ില്രിന്ുനവണ്ടി രുതിയ നമച്ചിൽപ്പുേങ്ങൾ 

നതടുനമ്പാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അതിജീവന്പ്രശ്ന്ം 

ഗുരുതരമാണ്. ന്വാധിന്ിനവശം കടലുനരാബല രരക്കുനമ്പാൾ 

എലലാ ലഘു ആഖയാന്ങ്ങളും അതിൽ ലയിച്ച്  സ്ത്ന്രരായി 

മാേുന്ന കാഴ്ച്ച്ചയാണ് വർത്തമാന്കാല എഴുത്തിബന് 

പ്ശനദ്ധ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത്.  അതിന്ബേ പ്രതിധ്ന്ി 

ബെന്യാമിൻ കൃതികളിലും ന്ിഴലിക്കുന്നതായി കാണാൻ 

കഴിയും. 

2.1    അൽ- അനേെയൻ  നന്ാവൽ ഫാക്ടേി 

അനേെയൻ രാജയബത്ത ഇളക്കിമേിച്ച മുലലപ്പൂവിലവബത്ത 

നകപ്രീകരിച്ചുള്ള രണ്ടു നന്ാവലുകൾ എന്ന രുതുമനയാബട 

ബെന്യാമിൻ സൃരിബച്ചടുത്ത രണ്ടു നന്ാവലുകളാണ്  “അൽ-

അനേെയ്ൻ നന്ാവൽ ഫാക്ടേിയും, മുലലപ്പുന്ിേമുള്ള 

രകലുകളും”. ഏബേ വയതയസ്തത രുലർത്തുന്ന 

ആഖയാന്ചശലിയിൽ ,കഥയ്ക്കുള്ളിബല കഥയുമായി കടന്നുവന്ന 

നന്ാവലുകളാണ് ഇവ. ഏബേ സ്പ്ന്ങ്ങളുമായി അനേെയൻ 
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ന്ഗരത്തിൽ വന്നുബരടുന്ന ഒരു മലയാളി അന്ുഭവിക്കുന്ന 

ദുരന്തങ്ങളുബട തീപ്വത ഈ നന്ാവലിൽ തീക്ഷണമായി 

അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽ-അനേെയൻ നന്ാവൽ 

ഫാക്ടേിയിബല ‘പ്രധാന് കഥാരാപ്തമായ പ്രതാരന്ബേ 

ന്ഗരത്തിനലക്കുള്ള യാപ്തയിൽ’രഴയ 

സുഹൃത്തിബന്ക്കുേിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കടന്നുവരുനമ്പാൾ 

അന്ുഭവങ്ങൾ ഒന്നും നതടിനപ്പാനകണ്ടതിലല. അത് തബന്ന നതടി 

വന്നു ബകാള്ളും എന്ന വിശ്ാസമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 

നഹാട്ടലിൽ എത്തിനച്ചർന്ന അനേഹം ഇ-ബമയിൽ ബസർച്ച് 

ബചയ്യുന്നനതാബടയാണ് സംഭവങ്ങളുബട ചുരുളഴിയുന്നത്. 

പ്രതാരന്ബേ സുഹൃത്തായ എഡ്ിൻ സ്പ്തീകബള സമരമുഖത്ത് 

എത്തിക്കുനമ്പാൾ, അവിടുബത്ത ന്ിയമവയവസ്ഥയുബട 

ലംഘന്മായി വിമർശിക്കബപ്പടുന്നു. അതിന്ബേ അരമാന്ഭാരം 

നരേിബക്കാണ്ട് നമയേുബട ഓഫീസിന് മുൻരിൽ സ്യം കത്തി 

മരിക്കുന്ന ജാസ്മിൻ. എന്നാൽ തന്ബേ ആത്മാഹുതി ബകാണ്ട് 

ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്ാണ് തുടക്കമിട്ടത്.  

ആകാംക്ഷാഭരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂബടയാണ് ഈ 

നന്ാവൽ മുനന്നാട്ട്  കടന്നുനരാകുന്നത്. 

            കാലത്തിന്ബേ മാറ്റം വായന്ക്കാരബന് 

ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നന്ാവലിസ്റ്റ്  “അൽ അനേെയൻ 
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നന്ാവൽ ഫാക്ടേി” എന്ന നന്ാവലിന്ബേ 

ആരംഭംക്കുേിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിനദശ നന്ാവലിസ്റ്റിന്ു 

നന്ാവബലഴുതുന്നതിന്ുള്ള വിവരണ നശഖരണത്തിന്ായി 

നജണലിസ്റ്റിബന് ഏല്രിക്കുന്നു. ഈ നന്ാവലിബല പ്രധാന് 

രപ്താധിരന്ായ ബജയിംസ്നഹാഗൻ അനേഹത്തിന്ബേ 

സഹപ്രവർത്തകന്ായ മി. പ്രതാരിനന്ാട് രേയുന്നു. “ഒരു 

ഇന്േർന്ാഷണൽ ചേറ്റർ അനേഹത്തിന്ബേ രുതിയ 

രുസ്തകത്തിന്ുള്ള വിഷയ രഠന്ത്തിന്ു ന്മ്മബളയാണ് 

ഇത്തവണ സമീരിച്ചിരിക്കുന്നത് .എന്ന് ന്ിന്ക്കേിയമനലലാ 

നലാകത്തിബല എലലാ ബെസ്റ്റ്ബസനലലഴ്ച്സിന്ും അവരവരുബട 

സ്ന്തം സ്റ്റഡി ടീമുകളുണ്ട്. അവബരഴുതാന്ാപ്ഗഹിക്കുന്ന 

വിഷയങ്ങബളക്കുേിച്ച് രഠന്ങ്ങളും, ആധികാരിക നരഖകളും, 

ചരിപ്തവും, ഭൂമിശാസ്പ്തവുബമാബക്ക എത്തിച്ചു ബകാടുക്കണം”. 

ഈ നന്ാവലിബന് ബവേും ഫിക്ഷ്ണൽ ആയി കാണാൻ 

കഴിയിലല. ഇവിബട വിരുലവും വിശാലവുമായ ഒരു നലാകം 

അതിരുകബളാ, ന്ിയപ്ന്തിക്കാൻ എഡിറ്റനോ, 

ബ്ലൂബരൻസിലുകനളാ ഇലലാത്തനലാകം. “ജാപ്ഗതയാർന്ന 

േിയലിസമാണ് ഭാവികാലത്തിന്ബേ എഴുത്ത് ”. എന്ന് 

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്  ബക. രി.  അപ്പൻ പ്രവചിച്ചതിന്ബേ 

രൂർത്തീകരണം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. 
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                               എന്നാൽ 

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്േർന്ാഷണൽ ചേറ്റർ ഈ ബപ്രാജക്ട് 

ഏബറ്റടുക്കാബത ഉനരക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. അത് എഡ്ിൻ, 

കഥാകൃത്തിബന് ബമയിൽ ബചയ്ത് അേിയിച്ചനപ്പാൾ 

അനേഹത്തിന്ുണ്ടായ സേടം സഹിക്കാവതായിരുന്നിലല. 

അപ്തയ്ക്കും നന്ാവലിന്ു നവണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 

അബതലലാം രാഴായിനപ്പായനലലാ   എന്ന വിചാരം 

ദിവസങ്ങനളാളം അനേഹബത്ത നവദന്ിപ്പിച്ചിരുന്നു. ന്ഗരത്തിബല 

ജീവിത്തിൽ ന്ിന്നു ഒരുരാട് ന്ിഗൂഡതകൾ കബണ്ടത്താൻ 

സാധിക്കുകയും അതിന്ബേ ഉേവിടം നതടിയുള്ള   യാപ്ത് 

യിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ന്ിന്നു അേബ് 

ന്ഗരത്തിന്ബേ ന്ഗ്നയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ 

ബചബന്നത്തുകയായിരുന്നു.  അങ്ങബന്യാണ് സമീേ 

രർവീണിന്ബേ ഈ രുസ്തകം രരിഭാഷബപ്പടുത്തുവാന്ുള്ള 

അവകാശം നന്ാവലിസ്റ്റിന്ു കിട്ടുന്നത്. അതിനന്ാബടാപ്പം തബന്ന 

അൽ-അനേെയൻ നന്ാവൽ ഫാക്ടേി എബന്നാരു സയരിയും 

കടന്നുവന്നു.   

 

2.2 മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള രകലുകൾ 
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. ആനഗാളവല്ക്കരണത്തിന്ബേ അലബയാലി 

സമൂഹത്തിൽ രടർത്തിയ പ്രതീക്ഷയുബട കാലത്തിലാണ് 

ഉത്തരാധുന്ിക സാഹിതയം രിേവിബയടുക്കുന്നത് 

.ആനഗാളവല്ക്കരണം ന്മ്മുബട സമൂഹബത്ത ഗുണ പ്രദമായ 

രീതിയിൽ അഴിച്ചു രണിയുബമന്നും യുവത്ബത്ത മാറ്റി 

മേിക്കുബമന്നും ഭൂരിരക്ഷം ബചേുപ്പക്കാരും വിശ്സിച്ചിരുന്നു. 

ഈ വിശ്ാസം അേബ്ജന്തയിലും ഉടബലടുത്തു. അനേെയൻ 

സ്പ്തീകൾ മാധയമനലാകത്തിനലക്ക് ചകരിടിച്ചു കടന്നു വന്നത് 

ഒരു ബവലലുവിളിനയാടു കൂടിയാണ്. മന്ുഷയർ തമ്മിലുള്ള 

രരസ്രര സംനവദന്ത്തിന്ബേ രീതികൾക്ക് സമൂലമാറ്റം വന്നു. 

അതുവബര ഒരാൾക്കും കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു 

പ്രതിസന്ധി തബന്ന ഉരുവബപ്പട്ടു. സമൂഹത്തിൽ രുതിയ 

സംഘർഷങ്ങൾ, രുതിയ ആകുലതകൾ, രുതിയ വയഥകൾ 

രുതിയ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ഒബക്ക ഉണ്ടായി. ഇത് 

സാഹിതയത്തിന് വലിയ സാധയതകൾ തുേന്നു ബവച്ചു. 

അനേെയൻ പ്രവാസം അന്ുഭവബപ്പടുന്ന ഒബരഴുത്തുകാരന്ു 

മാപ്തബമ അതിബന് രൂർണ്ണാർത്ഥ്ത്തിൽ ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കാൻ 

സാധിക്കുകയുള്ളു. ഈ അവസ്ഥബയ രൂർണ്ണമായും 

ഉൾബക്കാണ്ടു ബകാണ്ട് എഴുതിയ നന്ാവലാണ് മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള 

രകലുകൾ. സമീേ രർവീണ് എന്ന യുവതിയുബടയും 
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അവളുബട ജാനവദിന്ബേയും ജീവിതത്തിനലക്ക് 

അേബ്സാപ്മാജയത്തിന്ബേ ആഭയന്തര കലഹങ്ങളും രാപ്രീയ 

അന്ിശ്ചിതത്വും രശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ഈ നന്ാവൽ 

മുനന്നാട്ടു നരാകുന്നത്. 

                                 മുലലപ്പൂ ന്ിേമുള്ള 

രകലുകൾ എന്ന നന്ാവലിബന് വിവാദ നന്ാവലായിട്ടാണ് 

കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിബന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അടുത്ത 

നന്ാവലിന്ബേ പ്രനമയം വികസിക്കുന്നത്. ന്ിനരാധിക്കബപ്പട്ട ഈ 

നന്ാവലിബന് നതടി ഒബട്ടബേ വിവാദങ്ങളും, ചർച്ചകളും 

അതിന്ബേ എഴുത്തുകാരിയായ സമീേബയക്കുേിച്ചുള്ള 

അനന്്ഷണം, ഇബതലലാം നന്ാവലിന്ബേ പ്രനമയബത്ത 

പ്ശനദ്ധ്യമാക്കി മാറ്റി. ഇബതാരു അേബ്ന്ഗരത്തിന്ബേ കഥയാണ് 

പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്ബേ മബറ്റാരവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ 

ദയശയമാകുന്നത്. മുസ്ലീം ജാതി തർക്കങ്ങളും,  അേെി 

വിലവങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായി 

ന്ില്ക്കുന്നതിന്ബേ രരിനചചദം കൂടിയാണ് ഇത്. സമീേ 

രർവീണ് എന്ന ആർ.ബജയുബട കണ്ണിലൂബട അേെി വിലവം 

വിവരിക്കുന്നു. ന്മ്മുബട മന്സ്സിബന് മുേിനവല്രിക്കുന്ന 

വിവരണങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ൊെയും തായയും അലിയും 

സ്പ്ടിങ്ങ്ാബകർസും ഇതിന്ബേ ൊക്കിരപ്തമായി 
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അവനശഷിക്കുന്നു. വർത്തമാന്കാലബത്ത ബവലലുവിളിച്ച് 

മുനന്നാട്ടു നരാകുന്ന രുതിയ തലമുേയുബട പ്രതിരൂരമാണ് 

അലി. അേെിയും ഹിരിയും ഇംഗ്ലീഷും നചർബത്താരു 

സേരഭാഷയാണ് അലിയുനടത്.  അവന്ബേ ജീവിതം അവൻ 

സമ്പൂർണ്ണമാക്കിയിരുന്നത് അഞ്ച് കാരയങ്ങളിലൂനടയായിരുന്നു. 

ഫുട്നൊൾ, നഫസ്െുക്ക്,  ഗിറ്റാർ, സാൻവിച്ച്, രിബന്ന 

ബരപ്സിയും.                                         

 മൂന്നുമാസബത്ത ഇടനവളയ്ക്കുനശഷം സമീേ 

രർവീണ് എന്ന നേഡിനയാ നജാക്കിയായ രാകിസ്ഥാൻ 

ബരണ്കുട്ടിയുബട ചമനപ്കാനഫാണിന്ബേ മുന്നിനലക്കുള്ള 

കടന്നുവരവ് ഒനട്ടബേ പ്രതിസന്ധികബള തരണം 

ബചനയ്യണ്ടിവന്നു. തന്ബേ സേടങ്ങബളാബക്കയും തന്ബേ 

സ്ാകാരയതമാപ്തമാബണന്ന വിശ്ാസത്തിൽ നപ്ശാതാക്കളുബട 

മുന്നിൽ ആത്മവിശ്ാസം തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകൾ രകർന്നു 

ബകാടുക്കുകയും അവരുബട കിന്നാരങ്ങൾക്ക് 

ബചവിബകാടുക്കുകയും അവനരാട് കുസൃതിനചാദയങ്ങൾ 

നചാദിക്കുകയും സർദാർജി തമാശകൾ രേുബവയ്ക്കുകയും 

അവബര സനന്താഷിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ബചയ്യുന്ന 

ആർ.ബജ. സമീേയുബട ജീവിതത്തിലൂബടയാണ് മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള 

രകലുകൾ  എന്ന നന്ാവൽ മുനന്നാട്ടു നരാകുന്നത്. 
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പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ ദുരിതങ്ങളും അതു നരാബല 

നന്ാവലിസ്റ്റിന്ബേ തീക്ഷണനയേിയ ചിന്താഗതികളും ഈ 

നന്ാവലുകബള ആകർഷകമാക്കിമാറ്റി. ന്വമാധയമങ്ങളുബട 

കടന്നുവരവ് അേബ്ജന്തയിൽ വരുത്തിയമാറ്റങ്ങൾ 

വിലവാത്മകമായിരുന്നു. അതിബന് മുൻന്ിർത്തിയുള്ള 

അനന്്ഷണമായി ഈ നന്ാവലിന്ു മാോൻ കഴിഞ്ഞു. 

                  പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ 

മബറ്റാരവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ദയശയമാകുന്നത്. 

ഇരുരത്തിരണ്ടുവർഷക്കാലം പ്രവാസജീവിതത്തിന്ബേ 

ഇരയായി മാേിയ ൊെയിൽ ന്ിന്ന് അേബ്ന്ഗരത്തിന്ബേ 

ഓനരാ സ്രരന്ങ്ങളും തിരിച്ചേിയാൻ  

കഴിഞ്ഞ ആർ.ബജ ആയിരുന്നു സമീേ. അവിബട ബതാട്ടടുത്ത 

ന്ഗരങ്ങളിൽ ന്ടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ െങ്ങളുബട ന്ഗരത്തിനലക്കും 

ന്ടക്കാൻ നരാകുന്നു എബന്നാരു വാർത്ത മണൽക്കാറ്റു നരാബല 

ന്ഗരത്തിൽ രടർന്നു രിടിച്ചു. ഈ നന്ാവലിബല നപ്ശദ്ധ്യ 

കഥാരാപ്തമായ അലിയും സംഘവും നഫസ്െുക്കിൽ ഒരു 

പ്ഗൂപ്പ് തബന്ന തുടങ്ങി .അതിലൂബട അവർ ന്ിരന്തരം 

സ്റ്റാറ്റസ്സുകളിടുകയും രതിവിലലാബത ചർച്ചകൾ 

സംഘടിപ്പിക്കുകയും വികാരങ്ങൾ രേുബവയ്ക്കുകയും 

ബചയ്തു .ബമജസ്റ്റി ഭരണകൂടം ഷിയവിഭാഗത്തിനന്ാട് 
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കാണിക്കുന്ന അവഗണന് യുവത്ബത്ത നരാക്ഷാകുലരാക്കി  

ബകാണ്ടു നരാകുവാനന് സാധിക്കുകയുള്ളു .അതു ബകാണ്ടു 

തബന്ന അലി സമീേനയാട് നചാദിക്കുന്ന ഓനരാ ധ്ന്ിയിലും 

പ്രതിനഷധം ശക്തമായിരുന്നു. ‘.നലാകത്തിബലവിബടയുമുള്ള 

െുദ്ധ്ിശുന്യരുബട നചാദയമാണിത് രണമുള്ളവൻ എന്തിന്ാണ് 

സമരം ബചയ്യുന്നബതന്ന്. രണത്തിന്ു നവണ്ടിയാനണാ ഈ 

നലാകത്തിബല സമരങ്ങബളലലാം. ‘എന്നാൽ ഇബതലലാം 

നവണ്ടുനവാളമുണ്ടായിട്ടും ഷിയയായി നരായതു ബകാണ്ടുമാപ്തം 

രലർക്കും ബരൌരത്മിലല. ബരൌരവകാശന്ിയമങ്ങൾ ൊധകമലല. 

അനേെയൻ രാജയബത്ത ഏറ്റവും വലിയ വയവസായ 

ഖന്ിയായ‘എണ്ണ’ ഉത്രന്നങ്ങൾ അധികാര വർഗ്ഗബത്ത 

സമ്പന്നമാക്കി. അവരുബട അതിരിൽ കവിഞ്ഞ സ്ത്തിൽ ന്ിന്ന് 

ചില എലലിൻ കഷണങ്ങൾ ജന്ങ്ങൾക്ക് എേിഞ്ഞു 

ബകാടുക്കാന്ും അവർക്ക് സാധിച്ചു.  അനതാബട ജന്ങ്ങബള 

അടിമത്ത്തിന്ബേ രാതയിനലക്ക് ന്യിക്കുന്നതിന്ുള്ള 

അവസരമായി മാേി. കാലം ആ ജന്തബയ ഉണർന്നു 

ചിന്തിപ്പിക്കാൻ നപ്രരിപ്പിച്ചു. അനതാബട വിലവം 

ബരാട്ടിരുേബപ്പട്ടു. ചില ബതാഴിൽ നമഖലകളിനലക്ക് 

പ്രനവശന്മിലല. വിനദശയാപ്തകൾ ബചയ്യാൻ  അവകാശമിലല. 

ഒരു ഷിയയ്ക്ക് എവിബടയും എത്തുന്നതിന്ായി രരിധി 
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ന്ിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിബല പ്രനമയം അവിടബത്ത 

ജന്ങ്ങളുമാനയാ ജീവിതവുമാനയാ യാബതാരു െന്ധവുമിലല. 

എേിലും ചരിപ്തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ചില ബരാരുത്തങ്ങൾ 

കാണാന്ും കഴിയുന്നുണ്ട്, രുതിയ ജീവിതാവസ്ഥകൾ 

ഒബക്കയുണ്ടായി. ഇതു സാഹിതയനലാകത്തിന് വലിയ 

സാധയതകൾ തുേന്നുവച്ചു. അനേെയൻ പ്രവാസം 

അന്ുഭവബപ്പടുന്ന ഒബരഴുത്തുകാരന്മാപ്തബമ അതിബന് 

രൂർണ്ണാർത്ഥ്ത്തിൽ ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. 

ഈ അവസ്ഥബയ രൂർണ്ണമായും ഉൾബക്കാണ്ട് എഴുതിയ ഇരട്ട 

നന്ാവലാണ് “മുലലപ്പൂ ന്ിേമുള്ള രകലുകളും” “അൽ 

അനേെയൻ നന്ാവൽഫാക്ടേിയും”. 

2.3  മഞ്ഞബവയിൽ മരണങ്ങൾ 

ഉത്തരാധുന്ികത രരാജയബപ്പട്ട ഇടങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് 

രിടിച്ചു കയേുവാൻ ജീവിതങ്ങബള ആഴത്തിൽ 

അടയാളബപ്പടുത്തുകയും ഭാഷയുബട അതിഭാവുകത്ം ന്ിേഞ്ഞ 

എച്ചുബകട്ടലുകൾ അഴിച്ചു കളയുകയാണ് നവണ്ടത് എന്ന 

രുതിയ എഴുത്തുകാരന്ബേ നൊധയങ്ങളുബട ഫലമായി കടന്നു 

വന്ന നന്ാവലാണ് “മഞ്ഞബവയിൽമരണങ്ങൾ”. ചസെർ 

സ്നരസിന്ബേ വമ്പിച്ച സ്ാധീന്ം ശക്തമായി തബന്ന ഇതിൽ 
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കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇനപ്പാഴബത്ത സമൂഹത്തിൽ േിയാലിറ്റി 

എന്താബണന്നു നചാദിച്ചാൽ വാട്സ്ആപ്പ്, നഫസ്െുക്കും, 

ട്ിറ്റേും ഒബക്കയാണ്. നഫസ്െുക്ക് അബക്കൌണ്ടിലലാത്ത ഒരു 

കഥാരാപ്തബത്തനപ്പാലും സേല്പ്പിക്കാൻ രറ്റാത്ത നലാകമാണ് 

ഇന്നുള്ളത്. നലാകബത്തമ്പാടുമുള്ള കുടിനയറ്റക്കാരുബട 

അന്ുഭവങ്ങൾ രേുബവയ്ക്കുന്ന നവദിയായി 

പ്രവാസനലാകനരാർട്ടൽ മാേണബമന്നാണ് പ്രവാസികളായ 

െങ്ങളുബട ആപ്ഗഹബമന്ന് ന്ിെു എന്ന കഥാരാപ്തം 

ഒരഭിമുഖം` അവസാന്ിപ്പിക്കുനമ്പാൾ രേയുന്നുണ്ട്. ഇതു 

ഏബതാരു പ്രവാസിയുബടയും സ്പ്ന്മാണ്. ഇ-ബമയിലുകളുബട 

സമാഹാരബമന്ന രീതിയൽ നരാലും കഥ വയതിചലിക്കുന്നത് 

കാണാൻ കഴിയും. രവിഴപ്പുറ്റ് ദ്ീപ് സമൂഹമായ  

ഡീനഗാഗാർഷയയിലും നകരളത്തിലുമായി ന്ടക്കുന്ന 

ഉനദ്ഗജന്കമായ ന്ിമിഷങ്ങബള മുൻന്ിർത്തി അവതരിപ്പിച്ച 

നന്ാവലാണ് ‘മഞ്ഞബവയിൽമരണങ്ങൾ’ മന്ുഷയന്ബേ 

ധർമ്മനൊധബത്ത രരീക്ഷണവിനധയമാക്കണബമേിൽ അവബന് 

പ്രതിസന്ധിയിനലക്ക് പ്രനവശിപ്പിക്കണം. അനത സമയം 

അവർക്ക് സ്ന്തമായ അസ്തിത്വും, വയക്തിത്വും 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്ാൽ രുതിയകാലാന്ുഭവങ്ങബള 

മുൻന്ിർത്തി അവതരിപ്പിച്ചതിന്ാൽ ഉത്തരാധുന്ിക 
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സാഹിതയനലാകത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി മാോൻ മഞ്ഞബവയിൽ 

മരണങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. 

പ്കിസ്തി അന്തനപ്പർ അയച്ചു ബകാടുത്ത 

ഡയേിക്കുേുപ്പുകളുബട രശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ മുനന്നാട്ടു 

ന്ീങ്ങുനമ്പാൾ തികച്ചും ഉനദ്ഗജന്കവും, 

വർത്തമാന്ജീവിതത്തിന്ബേ സംഘർഷങ്ങൾ നരേുകയും 

ആത്മാർത്ഥ്മായ സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബചയ്യുന്ന 

ഒരു കൂട്ടം കഥാരാപ്തങ്ങബള കാണാൻ കഴിയും. അകാലത്തിൽ 

ന്ടന്ന രണ്ടു മരണവും അതിബന് തുടർന്നുള്ള അനന്്ഷണവും 

അന്ുവാചകരിൽ ഒനട്ടബേ സേീർണ്ണതകൾ സയരിക്കാൻ 

നന്ാവലിസ്റ്റിന്ു കഴിഞ്ഞു. വിലയാർവട്ടം സ്രൂരവും, ആയിരം 

വർഷനത്താളം രഴക്കമുള്ള അതിന്ബേ ചരിപ്തവും, 

നരാർച്ചുഗീസുകാരുബട ആഗമന്നത്താബട നന്രിനടണ്ടി വന്ന 

ബവലലുവിളികളും രിന്നീട് അതു രരിണമിച്ച് വനലയടത്ത് 

വീടായി മാേി എന്ന ചരിപ്തരശ്ചാത്തല സൂചന്കളും ഈ 

നന്ാവലിബന് ആകർഷഭപ്ദമാക്കിമാറ്റി. വനലയടത്ത് വീടും 

അവിബട ന്ടക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും സമകാലിക 

യാഥാർത്ഥ്യനത്താബടയാണ് കഥാകയത്ത്  

അടയാളബപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
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നന്ാവലിന്ബേ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു നരാബല 

അപ്രതീക്ഷിതമായി നന്ാവലിസ്റ്റിന് ഒരു ഈ-ബമയിൽ സനരശം 

കിട്ടുന്നു. ഐഡിന്േിറ്റി ബവളിബപ്പടുത്താബത കടന്നുവന്ന ആ 

സനരശത്തിന് നന്ാവലിസ്റ്റ്  ബഗൌരവവും പ്രാധാന്യവും 

ബകാടുത്തിലല. എേിലും ആത്മകഥാരൂരത്തിലുള്ള ആ സനരശം 

വിരസത കടന്നു വന്ന ന്ിമിഷത്തിൽ മന്സ്സിനലക്ക് കടന്നു 

വരികയും, എന്താണയാളുബട ആത്മകഥ എന്നേിയാന്ായി 

ഇൻനൊക്സ് തപ്പി അറ്റാച്ച്ബമന്് ബഡൌണ്നലാഡ് ബചയ്യുന്നു. 

നരജുകളുബട എണ്ണവും കഥാരാപ്തങ്ങളുബട എണ്ണവും 

രരിഗണിക്കുനമ്പാൾ ബെന്യാമിന്ബേ മറ്റു നന്ാവലുകബള 

അനരക്ഷിച്ച് വലുതാണ് മഞ്ഞബവയിൽമരണങ്ങൾ. 

ബമൽവിന്ബേ മരണാന്ന്തര ചടങ്ങിന്ായി ഡീനഗാഗാർഷയയിൽ 

ന്ിബന്നത്തുന്ന കഥാകൃത്ത് ചടങ്ങുന്ടക്കുന്ന ഉദയംനരരുരിലൂള്ള 

വനലയടത്ത് തേവാട്ടിനലക്ക് കടന്നു ബചന്നനപ്പാൾ ഒനട്ടബേ 

സംഘർഷങ്ങബള തരണം ബചനയ്യണ്ടിവന്നു. കന്ിഞ്ഞാൽ 

അന്ുപ്ഗഹം വാരിബച്ചാരിയുകയും നദ്ഷിച്ചാൽ നകാരം 

ബകാണ്ട് ജ്ലിക്കുന്നവളുമായ ചതക്കാട്ടമ്മബയ 

ആരാധിക്കുകയും ബവച്ചുനസവ ബവച്ചു രുലർത്തുന്നതുമായ 

തേവാടായിരുന്നു വനലയടത്ത് തേവാട്. അവിടബത്ത ഓനരാ 

ന്ിമിഷവും ന്ിഗൂഡതകളിലൂബട മാപ്തം കടന്നുനരാകുന്നതായി 
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നന്ാവലിസ്റ്റിന് അന്ുഭവബപ്പടുന്നു. വനലലയടത്ത് തേവാട്ടിബല 

അന്ധവിശ്ാസങ്ങളിൽ ന്ിന്നും അന്ാചാരങ്ങളിൽ ന്ിന്നും 

രക്ഷബരടാൻ പ്ശമിക്കുന്ന ബമൽവിന്ബേ മരണം ദുരൂഹത 

ന്ിേഞ്ഞതായിട്ടാണ് വായന്ക്കാർക്ക് നതാന്നുന്നത്. 

ഒരു ദുരന്തകഥാരാപ്തത്തിന്ബേ ആത്മനക്ഷാഭങ്ങളും 

ഇടയിൽ ബതളിയുന്ന സ്നന്ഹത്തിന്ബേയും കടപ്പാടുകളുബടയും 

ആർജ്ജവവും കഥാകൃത്തിന്ബേ മന്സ്സിൽ ആകാംക്ഷ 

വർദ്ധ്ിപ്പിച്ചു. ഈ നന്ാവലിബല ഓനരാ കഥാരാപ്തവും 

കഥാരാപ്തം എന്ന ന്ിലയ്ക്കലല മേിച്ച് വിവിധങ്ങളായ 

ആശയങ്ങളുബട സംവാഹകർ എന്ന ന്ിലയ്ക്കാണ് 

രരിഗണിക്കബപ്പടുന്നത്. മബറ്റാരർത്ഥ്ത്തിൽ ഈ നന്ാവലിബല 

കഥാരാപ്തങ്ങനളാനരാന്നും അവരവരുനടതായ ആശയസ്ഥലത്ത് 

ന്ിന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. 

                            ‘മഞ്ഞബവയിൽമരണങ്ങൾ‘ 

’എന്ന നന്ാവലിൽ നന്ാവലിസ്റ്റ് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് 

ഏകമുഖമായ ആശയത്തിന്ബേ അവതരണമലല. മേിച്ച് 

അന്വധി കഥാരാപ്തങ്ങബള ഉൾബപ്പടുത്തിയുള്ള െഹുമുഖ 

ആശയമാണ് മുനന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഡീനഗാഗാർഷയയിലും 

നകരളത്തിലുമായിട്ടാണ് ഈ കഥ മുനന്നാട്ട് നരാകുന്നത്. 

പ്ശീലേൻ വംശജന്ായ ബസന്തിലിന്ബേയും മലയാളിയായ 
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ബമൽവിന്ബേയും മരണം, അതിൽ ന്ിേഞ്ഞു ന്ില്ക്കുന്ന 

ദുരൂഹതകളും അതിന്ബേ സതയാവസ്ഥ നതടിയുള്ള 

കഥാകൃത്തിന്ബേ യാപ്തയും ഈ നന്ാവലിബന് 

ഉനദ്ഗജന്കമാക്കുന്നു. ഉതിയൻ നചരൻ തമിഴർ കഴകത്തിന്ബേ 

പ്രധാന് വയക്തികളിൽ ഒരാളായ ബസന്തിലിന്ബേ മരണം 

ബതളിവുകളുബട അഭാവത്തിൽ ദുരൂഹത രിന്തുടരുകയാണ്. 

ഡീനഗായിബല ബവടിബവപ്പിൽ മരിച്ച ബസന്തിലിന്ബേ 

മരണവാർത്ത കാർഡിയാക് അേസ്റ്റാബണന്ന് നൊധിപ്പിക്കാൻ 

പ്ശമിക്കുനമ്പാൾ, അതിന്ബേ യാഥാർത്ഥ്യം മന്സ്സിലാക്കിയ 

കഥാകൃത്ത് അവന്ബേ വീട്ടിൽ ബചന്ന് എലലാ വിവരവും 

നശഖരിച്ച് ഒരു യു.എസ്.െിയുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു. 

ബസന്തിബലന്ന വയക്തിബയക്കുേിച്ചും അവന്ബേ 

യു.എസ്.െി.യിബല ചിപ്തങ്ങബളക്കുേിച്ചും മബറ്റാരു 

ന്ിഗമന്ത്തിനലക്ക് കഥ വയതിചലിക്കുകയാണ്. നരാനണാപ്ഗാഫി 

ചസറ്റുകളിൽ ന്ിരന്തരം കയോേുള്ള ബസന്തിൽ അതിനന്ാടുള്ള 

ആകാംക്ഷ ബകാണ്ടായിരുന്നിലല. .നലാകബത്തവിബടയുമുള്ള 

തീപ്വവാദികൾ ഈ കാലബത്ത രഹസയ സനരശങ്ങൾ 

ചകമാോൻ ഉരനയാഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ 

നവദിയാണ്അേീലചസറ്റുകൾ. അവയ്ക്കുള്ളിബല ചിപ്തങ്ങളിൽ 

ആരുമേിയാബത തങ്ങളുബട രഹസയങ്ങൾ എംബ്ഡ് ബചയ്ത് 
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വയ്ക്കുന്നു. നലാകത്തിൽ എവിബടയിരുന്നുബകാണ്ടു 

നവണബമേിലും സുരക്ഷിതമായി വീക്ഷിക്കാം. അവ ന്ല്കുന്ന 

രഹസയ സനരശങ്ങൾ മന്സ്സിലാക്കാം. അതിന്ാൽ 

ഇതിന്ബേബയലലാം കണ്ണിയിൽബപ്പട്ടതാനണാ ബസന്തിൽ എന്ന 

നചാദയം അവനശഷിക്കുകയാണ്. 

                       ന്മ്മുബട ന്ാടിന്ബേ 

വർത്തമാന്കാലാവസ്ഥ  ഈ നന്ാവലിബന് കൂടുതൽ  

ആഴമുള്ളതാക്കുന്നു. അസഹിഷ്ക്ണുതയുബടയും 

നവർതിരിവുകളുബടയും രുതിയ വാർത്തകൾ  ന്ാം ഓനരാ 

ദിവസവും വായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ് സംഭവത്തിൽ ന്ിന്നാണ് 

“മഞ്ഞബവയിൽ മരണങ്ങൾ” എന്ന നന്ാവൽ 

രൂരബപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്  എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച  നന്ാവലിസ്റ്റ്  

വർത്തമാന്കാല സംഭവങ്ങബള  ജാപ്ഗതനയാബട 

വീക്ഷിക്കുന്നുബണ്ടന്ന്  മന്സ്സിലാക്കാം.  

2.3 അക്കനപ്പാരിന്ബേ  ഇരുരത് ന്പ്സാണി വർഷങ്ങൾ 

                        

സാമൂഹികവും,സാംസ്ക്കാരികവും,രാപ്രീയവും, 

മതരരവുമായ വീക്ഷണങ്ങളിലൂബട കടന്നുനരാകുനമ്പാഴാണ് 

ഒരു സാഹിതയകൃതി ജീവിതമാബണന്ന അവനൊധം 
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വായന്ക്കാരിൽ ഉണർത്തുന്നുള്ളു. ചരിപ്തസംഭവങ്ങബള 

നകപ്രീകരിബച്ചഴുതുന്ന നന്ാവലുകളാണ് ചരിപ്തനന്ാവലുകൾ. 

ചപ്കസ്തവ സമുദായത്തിബല സഭാവഴക്കിന്ബേ 

രശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ച നന്ാവലാണ് “അക്കനപ്പാരിന്ബേ 

ഇരുരത് ന്പ്സാണിവർഷങ്ങൾ“. മാന്തളിർ ഇടവകയും 

അതിന്ബേ വിശുദ്ധ് ആരാധന്ാലയമായ ബസന്്. നതാമസ് 

യാനക്കാൊയ സുേിയാന്ിപ്പള്ളിയും അതിബന് തങ്ങളുബട 

വിശ്ാസത്തിൻ കീഴിൽ ന്ിർത്താൻ നരാരാടുന്ന 

രാപ്തിയാർക്കീസുകാരും. ഈ സാഹചരയത്തിൽ മാന്തളിർ 

നദശബത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ മുേുകിബകാണ്ടിരുന്നു. 

രാപ്തിയാർക്കീസുക്കാബര ഇവിബട കാലുകുത്തിക്കാൻ നരാന്ന 

ഒരു രരിരാടിക്ക് ഇന്ി ന്ിന്നുബകാടുക്കിബലലന്ന് നതാമാേീഹാബയ 

രിടിച്ചാണയിട്ടുബകാണ്ട് ആപ്ശമബത്ത മാന്തളിർകുഞ്ഞുഞ്ഞ്.  

നകസിലല, വഴക്കിലല, വക്കാലത്തിലല. കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്ബേ മാന്തളിർ 

ജീവിതം അയൽ വക്കത്തുള്ള രിള്ളാനരാബടാപ്പം ഹർജി 

എഴുതി ഉലലസിച്ചിടുന്ന കാലത്താണ് മലേരയിൽ രുതിബയാരു 

കക്ഷിവഴക്കിന്ബേ സൂനരയാദയവുമായി അനന്തയാഖിയിൽ 

ന്ിന്നും രാപ്തിയാർക്കീസ്ൊവയുബട പ്രശസ്തമാം 203-ആം 

കല്രന് വരുന്നത്. അനതാബട മലേര സഭാ തർക്കത്തിൽ 

രുതിയ നരാർവിളികൾ മുഴങ്ങി. ആലസയം രൂണ്ട് 
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കിടന്നിരുന്ന ജന്ങ്ങൾ കലഹത്തിനലക്ക് ഉണർന്നു. ആകമാന് 

മലേരസഭയ്ബക്കാപ്പം മാന്തളിരിബല ബവള്ളവും കലങ്ങി.  

രള്ളിയും അത് ന്ില്ക്കുന്ന സ്ഥലവും തങ്ങൾക്ക് രന്തളം 

രാജാവിൽ ന്ിന്ന് തീോധാരം കിട്ടിയതാബണന്ന് മാന്തളിർ 

മത്തായി, എന്നാൽ ഈ സ്ഥലവും രള്ളിയും സഭ 

ഏകമായിരുന്ന കാലത്ത് കാനത്താലിക്കൊവയ്ക്ക് 

എഴുതിബക്കാടുത്താബണന്നും അത് എബതേിലും 

ഒരുവിഭാഗത്തിന്ബേനയാ കുടുംെത്തിന്ബേനയാ സ്ന്തമാബണന്നു 

വാദിക്കുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുമിബലലന്ന് ബന്ടിയകാല മറ്റു ചില 

ബതളിവുകൾ  ഹാജരാക്കി  വാദിച്ചു. 

പ്രമാണപ്ഗന്ഥമായ ചെെിളും പ്കിസ്തീയ രാരമ്പരയവും 

ഉന്നയിക്കുന്ന വിധിന്ിനഷധങ്ങളുബട വഴിത്താരയിലൂബടയാണ് 

മുഖയകഥാരാപ്തങ്ങളുബട വയക്തിത്ം കടന്നുനരാകുന്നത്. 

പ്കിസ്തയൻ സമുദായത്തിലുണ്ടായ സഭാരിളർപ്പും, രുതിയ 

ന്ിയമങ്ങളും ചരിപ്തത്തിന്ബേ ഏടുകളിൽ 

രതിക്കബപ്പട്ടവയായിരുന്നു. ഈ സംഭവബത്ത നകപ്രീകരിച്ചാണ് 

“അക്ക്നപ്പാരിന്ബേ ഇരുരത് ന്പ്സാണി വർഷങ്ങൾ” എന്ന 

നന്ാവൽ മുനന്നാട്ട് നരാകുന്നത്.  ചരിപ്തനന്ാവലുകൾക്ക് 

ജീവിത സേല്രങ്ങളുബട മഞ്ജയും മാംസവും ന്ൽകി 

വികാരതീക്ഷ്ണതനയാബട ആവിഷ്ക്ക്കരിച്ചാനല 
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ചരിപ്തനന്ാവലുകൾക്ക് ഉൾക്കരുത്തുണ്ടാകു എന്ന് 

ബതളിയിക്കാൻ ബെന്യാമിന് ഈ നന്ാവലിലൂബട കഴിഞ്ഞു,.   

2.4 അെീശഗിൻ 

സതയനവദ രുസ്തകത്തിബല ബമൌന്ങ്ങളിൽ ന്ിന്ന്      

വികസിപ്പിബച്ചടുത്ത പ്രണയകഥ എന്ന രീതിയിൽ 

ഇതിവയത്തരശ്ചാത്തലം ബന്യ്ബതടുത്ത കഥയാണ് അെീശഗിൻ. 

ഒരു സ്പ്തീനയാബടാപ്പം ശയിനക്കണ്ടത് ശരീരം ബകാണ്ടലല 

മന്സ്സുബകാണ്ടാണ് എന്ന വചന്ം അനന്കം പ്രതിദ്ധ്്ന്ികനളാബട 

‘’അെീശഗിൻ”  എന്ന ന്ീണ്ടകഥയുബട ആഴങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് 

രുേബപ്പടുന്നു. .രാരരുണയങ്ങബളപ്പറ്റിയും 

വിധിന്ിനഷധബത്തപ്പറ്റിയും അവർക്കു ന്ിയത സേല്രങ്ങളുണ്ട്. 

പ്രനലാഭന്ങ്ങളിൽ ബചന്നു വീഴാതിരിക്കാൻ അവർ 

പ്ശദ്ധ്ിക്കുന്നുണ്ട്. ബെന്യാമിൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന്ബേ 

ഭാവന്യുബട മൂർത്തീമത്ഭാവമായി മാേുകയായിരുന്നു ഈ  

നന്ാവൽ. ചെെിൾ കഥയുബട രശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു  

രുന്ർവയാഖയാന്ം അടയാളബപ്പടുത്താൻ പ്ശമിച്ചിരിക്കുകയാണ് 

ഇതിലൂബട.  

  ആവിഷ്ക്ക്കാരരീതിയുബട കാരയത്തിൽ 

മലയാളത്തിബല ഒറ്റബപ്പട്ട നന്ാവലാണിബതന്നു രേയാം. 
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“സതയനവദരുസ്തകത്തിബല ബമൌന്ങ്ങളിൽ ന്ിന്ന് 

കാലതിവർത്തിയായ ഒരു പ്രണയകഥ ബന്യ്ബതടുക്കുനമ്പാൾ 

തബന്ന രതി, അധികാരം എന്നീ ജീവിത സമസയകബളക്കൂടി 

പ്രണയബമന്ന ബരാരുളിനന്ാട് നചർത്തു വയ്ക്കുന്നതിന്ാൽ രല 

മാന്ങ്ങളിലുള്ള രാരായണം ഈ കയതി സാധയമാക്കുന്നു”. 

ശാനലാനമാൻ രാജാവ് ലെനന്ാന്ിബല മരം ബകാണ്ട് 

തന്ിബക്കാരു രലലക്ക് ന്ിർമ്മിച്ചനപ്പാൾ അതിന്ബേ അന്തർഭാഗം 

ബയരുശനലംരുപ്തിമാരുബട നപ്രമം ബകാണ്ട് പ്ശനദ്ധ്യമായി 

മാേിബയന്ന് ഉത്തമഗീതങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ രേയുന്നുണ്ട്. 

.അതിബന്ക്കാൾ ഉദാത്തമായ പ്രണയമായിട്ടാണ് 

ശാനലാനമാന്ബേയും അെീശഗീന്ബേയും പ്രണയബത്ത 

ബെന്യാമിൻ ആവിഷ്ക്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശാനലാനമാന്  

അെീശഗീനന്ാടുള്ള പ്രണയം വാക്കുകൾക്കതീതമാണ്. 

അവൾക്കു നവണ്ടിയായിരുന്നു അനപ്കാത്തിബല 

മുന്തിരിനത്താട്ടത്തിൽ രാപ്തികബള രകലാക്കിമാറ്റി കിന്നരം മീട്ടി 

അവൻ പ്രണയഗീതങ്ങൾ ആലരിച്ചത്.  

ശാനലാനമാന്ബേ ബകൌമാരത്തിൽ നലാകത്തിബല 

ഏറ്റവും മാധുരയനമേിയ മുന്തിരിച്ചാേുനരാബല അവബന്വന്നു 

ബതാട്ടവളാണ് അെീശഗീൻ.  അവൾക്കു നവണ്ടി രാജാധികാരം 

തയജിക്കാന്ും തയ്യാോയിരുന്നു ശാനലാനമാൻ. എന്നാൽ 
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രാജചന്തികമായ കാരയങ്ങൾ ന്ിർദ്ധ്ാരണം ബചയ്തനപ്പാൾ 

അവൾക്കു നവണ്ടി ബന്യ്ബതടുത്ത സ്പ്ന്ങ്ങബളലലാം 

സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാബത നരായി. ശാനലാനമാന്ബേ ജീവിതം 

അനന്കം ഭാരയമാരിലൂബടയും ബവപ്പാട്ടിമാരിലൂബടയും കടന്നു 

നരായനപ്പാൾ അെീശഗീന്ിലൂബട മാപ്തം പ്രണയത്തിന്ബേ 

മാസ്മരികാന്ുഭൂതി അതീത അന്ുഭവമായി ന്ിലബകാണ്ടു. 

മന്സ്സ് അവളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിനക്ക രിബന്ന എങ്ങബന്യാണ് 

മറ്റുള്ള സ്പ്തീകളുമായി മന്സ്സുബകാണ്ട് ശയിക്കുക എന്ന 

മന്സ്സാക്ഷിക്കു മുന്നിൽ സ്തബ്ദന്ായി ന്ില്നക്കണ്ടിവന്നു. 

അതുബകാണ്ടാണ് വാർദ്ധ്കയത്തിൽ വീണുനരായനപ്പാഴും 

മുപ്പതുസംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുേത്തുന്ിന്ന് അെീശഗീന്ബേ 

ഓർമ്മകൾ രാജാവിബന് നവട്ടയാടിയതും തബന്ന 

ഹയദയത്തിനലറ്റി സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഒനരഒരാൾ മാപ്തബമ 

നലാകത്തിലുള്ളുബവന്ന് അനേഹം ഉേച്ചുവിശ്സിക്കുന്നത്. 

വിശുദ്ധ്പ്രണയത്തിന്ബേ മുഴക്കത്തിൽ ഈ കയതി ഉദാത്തമായ 

വായന്ാന്ുഭവമാക്കിമാറ്റുകയാണ് ബെന്യാമിൻ 
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അദ്ധ്യായം 3 

വർത്തമാന്കാല പ്രസക്തി ബെന്യാമിൻ 

നന്ാവലുകളിൽ 

രുതിയ എഴുത്തുകാരുബട അന്ിവാരയത രുതിയ 

കഥാനലാകം തീക്ഷണമായി ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. അതിന്ബേ 

ചുവടുരിടിച്ച് കടന്നു വന്ന ഒരു രുതിയ 

സാഹിതയനലാകമാണ് പ്രവാസ സാഹിതയപ്രസ്ഥാന്ം. 

ഉത്തരാധുന്ികതയുബട സംഭാവന്യായിബട്ട ഇതിബന് 

വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. പ്രവാസത്തിന്ബേ 

ഗൃഹാതുരതബയ വികാരതീപ്വമായി ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുവാൻ 

ബെന്യാമിന് ആടുജീവിതത്തിലൂബട സാധിച്ചു.  
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വയതയസ്തവും ചലന്ാതമകവുമായ മാന്വിക 

ദർശന്ങ്ങൾ  നലാകത്തിബലങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടുബണ്ടേിലും 

പ്രസ്തുത ദർശന്ങ്ങബള ജീവിനതാരനയാഗികളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ 

മന്ുഷയൻ രരാജയബപ്പട്ടതായി ന്മ്മുബട വർത്തമാന്കാലന്ുഭവം 

ന്മുക്ക്  കാണിച്ചു തരുന്നു. ദർശന്ങ്ങളുബട 

കാവലാളന്മാരാനകണ്ടുന്ന മന്ുഷയർ അവ മുനന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്ന 

മൂലലയങ്ങളിൽ ന്ിന്ന്   മാേി സഞ്ചരിക്കുകയും ക്ഷണികമായ 

ആസക്തികളുബട ഉടമയായി മാേുകയും ബചയ്യുനമ്പാൾ 

ജീവിതത്തിൽ ന്രമാകുന്നത് മാന്വികനൊധമാണ്. 

മാന്വികതബയ ന്ിലന്ിർത്തുന്നതിൽ വയക്തിയും സമൂഹവും 

അധികാര വയവസ്ഥയും  രുലർത്തിയിരുന്ന സഹിഷ്ക്ണുത 

രുതിയ കാലത്ത് ഇലലാതാകുന്നു. ശാസ്പ്തവിചാരത്തിന്ബേ 

നന്ട്ടമായ യുക്തിബയ വികലമായി ഉരനയാഗിക്കുകയും  

മൂലലയവികാസത്തിന്ബേ  വക്താക്കളായി  സ്യം 

അവനരാധിക്കുകയും ബചയ്യുന്നു  വർത്തമാന്കാല മന്ുഷയൻ. 

ഇതു ബകാണ്ടാണ് വർത്തമാന് കാലബത്ത മാന്വികതയുബട 

മരണം   ഏറ്റുവാങ്ങിയ കാലബമന്ന് വിനശഷിപ്പിക്കുന്നത്. .     

ആഖയാന് ചശലി ബകാണ്ടും ഭാഷ ബകാണ്ടും മറ്റു 

നന്ാവലുകളിൽ ന്ിന്നും നവേിട്ടു ന്ിൽക്കുന്ന ബെന്യാമിന്ബേ 

ആടുജീവിതത്തിൽ  അധീശത്ത്തിന്ബേ  അടയാളങ്ങൾ ന്ലല 
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രീതിയിൽ പ്രതിധ്ന്ിക്കുന്നുണ്ട്. വയക്തികൾ തമ്മിലുള്ള  

അധീശത്മാണിത്. ന്ജീെിന്ബേ ചവക്തികാന്ുഭവമാണ് 

നന്ാവലിൽ ഉടന്ീളം കാണുന്നത്. ന്ജീെിന്ു നമൽ  അധികാരം 

കല്രിക്കുകയാണ് അർൊബ്. മസേയിബല ദുരിതങ്ങളൂം 

യാതന്കളും  അധികാരത്തിന്ബേ കാഠിന്യവും ന്ജീെിബന് 

വലലാബത രീഠന്ത്തിന്ിരയാക്കിയിരുന്നു. അവിബട ന്ിന്നു 

രക്ഷബപ്പട്ടു നരാകുന്നുബണ്ടേിലും  മരുഭൂമിയിൽ മരുപ്പച്ച 

നതടിയുള്ള യാപ്തയിൽ ഇതിലും നഭദം ആ മസേ തബന്നയാണ് 

എന്ന് നതാന്നി നരാകുന്നു. ഈ നന്ാവലിൽ ന്ജീബ് എന്ന 

വയക്തിയിൽ അധികാരത്തിന്ബേ സ്രത്തിൽ ആധിരതയം 

സ്ഥാരിബച്ചടുക്കുകയാണ് ബെന്യാമിൻ 

 മാന്വികതയുബട മരണം ഉദ്നഘാഷിക്കുന്ന ഈ 

ന്ിസ്സഹായതാനൊധത്തിന്ബേ അടയാളമാണ് ബെന്യാമിന്ബേ  

ആടുജീവിതം. അധികാരവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള 

ഏറ്റുമുട്ടലിൽ  അധികാരത്തിന്ബേ  കുടിലതകൾ 

വിജയിക്കുകയും വയക്തി രരാജയബപ്പടുകയും  ബചയ്യുന്നു. 

സമകാലിക അേബ് ജീവിതത്തിന്ബേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുേന്ന് 

കാണിക്കാന്ുള്ള പ്ശമമാണ് നന്ാവലിസ്റ്റ് ഇവിബട ന്ടത്തുന്നത്. 

വർത്തമാന്കാല നകരളീയ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസ 

ജീവിതം ബചലുത്തുന്ന സ്ാധീന്ം വളബരവലുതാണ്. 
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ആടുജീവിതം എന്ന ശീർഷകം തബന്ന വായന്ക്കാരബന് രല 

അർത്ഥ്തലങ്ങളിനലക്ക് ന്ിഷ്ക്- പ്രയാസബമത്തിച്ചു. 

വായന്ക്കാരബന് ആടാക്കി മാറ്റുകയാനണാ, ആടുകളുബട 

ജീവിതമാനണാ അനതാ ആടുകളുനടതു നരാലയുള്ള 

ജീവിതമാനണാ എബന്നാബക്കയുള്ള ജിജ്ഞാസ വായന്ക്കാരിൽ 

ഈ ശീർഷകം ഉണർത്തുന്നു.    

 വർത്തമാന്കാലം സ്ീകരിച്ച സാപ്രമായ എഴുത്തും 

സ്നന്ഹത്തിന്ബേ തുടിപ്പുകബള സ്പ്ന്ം കാണുന്ന 

കഥാരാപ്തങ്ങളും പ്രവാസജീവിതങ്ങളിൽബപ്പട്ടുഴലുന്ന 

മന്ുഷയജന്മങ്ങളുമാണ് ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകബള 

ആകർഷകമാക്കിയത്. താൻ എത്തിബപ്പട്ട ദുരിതനത്താട് അവർ 

ഓനരാരുത്തരും നയാജിച്ചു നരാവുകയാണ്. അതലലാബത ജീവൻ 

ന്ിലന്ിർത്താൻ മബറ്റാരു വഴി അവർക്കു മുമ്പിലിലല. അവബര 

വിധിബയന്ന നവട്ട മയഗം  നവട്ടയാടിബക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 

ന്ിസ്സഹായരായ പ്രവാസികളുബട ചിപ്തങ്ങളാണ് ബെന്യാമിൻ 

വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്.         

  വയക്തികളുബട അസ്സ്ഥവും അശാന്തവുമായ 

ജീവിതത്തിനലക്ക് പ്ശദ്ധ്ക്ഷണിച്ചു ബകാണ്ടുള്ള നന്ാവലുകളാണ് 

അനേഹത്തിന്ബേത്. ഓനരാ വായന്യിലും 

വിഭിന്നധ്ന്ിയിനലക്ക് സംപ്കമിക്കുന്ന നന്ാവലുകളാണ് 
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ബെന്യാമിന്നേത്. പ്രവാസിയുബട ഏകാന്തത ഒരർത്ഥ്ത്തിൽ 

ൊഹയസമ്മർദ്ധ്ത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതലല. എന്നാൽ 

ൊഹയനലാകത്തിന്ബേ ഇടബരടൽ അതിബന് 

രൂരബപ്പടുത്തുന്നതിൽ ഗണയമായ സ്ാധീന്ം ബചലുത്തുന്നുണ്ട്.. 

അേബ് ന്ഗരത്തിബല ജീവിതം പ്രതാരബന് 

സംെന്ധിച്ചിടനത്താളം രഹസയം രഹസയമായി 

അവനശഷിപ്പിച്ചു ബകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. തന്ബേ മുന്നിൽ 

കടന്നു വന്ന ഓനരാ വയക്തിത്വും മാന്യതയുബട മൂടുരടം 

ധരിച്ചവരായിരുന്നു. തന്ബേ അടുത്ത സുഹൃത്തായ 

േിയാസിബന്ക്കുേിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നകട്ടത് നലാകബത്തമ്പാടും 

മന്ുഷയനൊംെുകബള എത്തിച്ചു ബകാടുക്കുന്ന സംഘത്തിൽബപ്പട്ട 

ഏഷയൻ വംശജന്ായ ബകാടുംഭീകരൻ ന്ഗരത്തിൽ 

അേസ്റ്റിലായി. ന്ഗരത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സ്നഫാടന്ം 

ന്ടത്താന്ായി  മന്ുഷയനൊംെുകബള എത്തിക്കുന്നതുമായി 

െന്ധബപ്പട്ട് രാജയബത്ത വിധ്ംസകശക്തികളുമായി  ചർച്ച 

ന്ടത്തി മടങ്ങാൻ പ്ശമിക്കുനമ്പാൾ എയർനരാർട്ടിൽ ന്ിന്നാണ് 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ രിടിയിലായത്.   കഴിഞ്ഞ മാസം 

ന്ഗരത്തിബല അഞ്ചിടങ്ങളിൽ ന്ടന്ന നൊംെു 

സ്നഫാടന്ങ്ങൾക്കു രിന്നിലും ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി  

സംശയിക്കുന്നു. ഇോന്ിബല രഹസയസംഘടന്കളായ 
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ക്ാഡിന്ബേയും ആർമി ഓഫ് ഇമാമിന്ബേയും സിേിയയിൽ 

ന്ിന്ന് ഹിസ്െുള്ളയുബടയും രരിശീലന്ം സിദ്ധ്ിച്ചിട്ടുബണ്ടന്ന് 

നചാദയം ബചയ്യലിൽ ഭീകരൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.. വിവിധ 

സാപ്മാജയങ്ങളിൽ ന്ിന്നാണ് ആവശയാന്ുസരണമുള്ള 

മന്ുഷയനൊംെുകബള ഇയാൾ എത്തിച്ചു ബകാടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് 

സിം കാർഡുകൾ, രണ്ട് ലാപ് നടാപ്, ന്ിരവധി ലഘുനലഖകൾ, 

വിനദശ ന്ാണയങ്ങൾ, പ്ടാവൽ ബചക്കുകൾ എന്നിവ ഇയാളിൽ 

ന്ിന്നും രിടിബച്ചടുത്തിട്ടുണ്ട്“. നലാകം മുഴുവൻ രരന്നു 

കിടക്കുന്ന തീപ്വവാദ സംഘടന്യിബല ഒരു കണ്ണി മാപ്തമാണ് 

ഇയാൾ എന്ന് സേല്രിക്കാൻ കഴിയും. രുേബമ ന്ിന്നുള്ള 

കാഴ്ച്ചചയിൽ  രണത്തിന്ബേ  ധാരാളിത്തത്തിൽ  

സുഖനലാലുരതയിൽ  ന്ിേഞ്ഞുന്ിൽക്കുന്ന ജീവിതമാണ്  

അേെികളുനടത്. എന്നാൽ  യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ  

അവർക്കിടയിലുള്ള  സംഘർഷങ്ങൾ തിരിച്ചേിയാൻ 

സമയബമടുനക്കണ്ടിവരുന്നു. ഒരു ജന്ത രല വിഭാഗങ്ങളായി 

തിരിഞ്ഞ് രരസ്രരം ബകാലലുന്ന കാഴ്ച്ച്ചയാണ്  ന്ാം ഇന്ന് 

കാണുന്നത്. ഇനപ്പാഴും ഇതിന്ബേ  ൊക്കി  ഇോക്കിലും 

മറ്റും  തുടർന്ന് ബകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുലലപ്പൂവിലവ 

കാലത്ത്  ന്ടമാടിയ കലാരങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം  

എന്താബണന്നുള്ള  അനന്്ഷണമാണ് അൽ അനേെയൻ 
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ഫാക്ടേി, മുലലപ്പൂ ന്ിേമുള്ള രകലുകൾ എന്നീ നന്ാവലുകളിൽ  

കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 

 അനേെയൻ പ്രവാസത്തിന്ബേ വിഭിന്ന മുഖങ്ങൾ 

എടുത്തു കാണിക്കാൻ പ്ശമിക്കുനമ്പാൾ പ്രവാസ 

ജീവിതത്തിന്ബേ പ്കൂരാന്ുഭവങ്ങളും, ഇന്നു ഏബേക്കുബേ 

അതിൽ കടന്നു വന്ന രരിവർത്തന്ങ്ങളും, ചസെർ 

ആധിരതയം മന്ുഷയജീവിതത്തിന്ബേ എലലാ സാധയതകബളയും 

സമർത്ഥ്മായി വിരുലീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും കഥയുബട 

നകപ്രെിരുവായി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള 

രകലുകൾ എന്ന നന്ാവലിബല സമീേയുബട ൊെ 

വർഷങ്ങനളാളം പ്രവാസി എന്ന നരരിൽ അന്ുഭവിച്ച ദുരന്തം, 

കൂടാബത ഒറ്റബപ്പടലിന്ബേ ഭയാന്കത  എന്നിവ ബെന്യാമിൻ 

വളബര ഉദാത്തമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ് യുദ്ധ്ം 

ന്ടക്കുന്നത് രാജയങ്ങൾ തമ്മിനലാ ചസന്യങ്ങൾ തമ്മിനലാ അലല. 

യുദ്ധ്നമഘങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിനക്കണ്ടി വരുന്ന 

ന്ിരരരാധികളും ന്ിസ്സഹായരുമായ മന്ുഷയരുബട മന്സ്സിലാണ്. 

അതിന് ഉത്തമ ദൃരാന്തമാണ് ബെന്യാമിന്ബേ “ 

മുലലപ്പൂന്ിേമുള്ള രകലുകൾ”. ഒരു ന്ഗരം കലാരത്തിനലക്കും 

സംഘർഷത്തിനലക്കും ന്ീങ്ങുനമ്പാൾ അവിടുബത്ത ഭരണാധിരൻ 

ന്ൃത്തം ബചയ്ത് രസിക്കുന്നു. ഒരു നദശത്തിബല ജന്തബയയും 
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അവന്ബേ ആത്മസംഘർഷങ്ങനളയും ബകാഞ്ഞന്ം 

കുത്തുകയാണ് ഇവിബട. ന്ഗരം കത്തുനമ്പാൾ വീണ 

വായിക്കുന്ന ബമജസ്റ്റിമാർ, എലലാക്കാലത്തും കാണാൻ കഴിയും.  

ചരിപ്തത്തിന്ബേ സ്മരണകളും നന്ാവലിസ്റ്റ് സൂക്ഷ്മമായി  

അടയാളബപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്മ്മുബട സമൂഹം എത്തി 

ന്ിൽക്കുന്ന  അവസ്ഥ യാഥാർത്ഥ്യ നൊധനത്താബട  

അവതരിപ്പിക്കാന്ാണ് ബെന്യാമിൻ പ്ശമിക്കുന്നത്. 

ചസെർ സ്നരസിന്ബേ സ്ാധീന്ം ശക്തമായി 

കടന്നു വരുന്ന നന്ാവലാണ് മഞ്ഞബവയിൽ മരണങ്ങൾ. ഇ-

ബമയിലുകളുബട സമാഹാരബമന്ന രീതിയിൽനപ്പാലും കഥ 

വയഥിചലിക്കുന്നതായി കാണാം. ന്ിെുവിന്ബേ വാക്കിലൂബട 

ഏബതാരു പ്രവാസിയും ആപ്ഗഹിക്കുന്ന കുടിനയറ്റക്കാരുബട 

അന്ുഭവങ്ങൾ രേുബവയ്ക്കുന്ന നവദിയായി പ്രവാസി 

നലാകനരാർട്ടൽ മാേണബമന്ന് സ്ന്തം ഓർക്കയൂട്ടിന്ബേ 

സ്റ്റാറ്റസിലൂബട രുേം നലാകത്തിന്ബേ മുന്നിൽ തുേന്നു 

രേഞ്ഞനപ്പാൾ വർഷങ്ങളായി ഏബതാരു പ്രവാസിയും കണ്ട 

സ്പ്ന്ത്തിന്ബേ രൂർത്തീകരണം കൂടിയായിരുന്നു അതു.  

ഡീനഗായിബല ബവടിബവപ്പിൽ മരിച്ച ബസന്തിലിന്ബേ മരണബത്ത 

അനന്്ഷിക്കുന്ന നവളയിൽ കബണ്ടത്തുന്ന യു.എസ്സ്.െി യിൽ 

ന്ിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരത്തിൽ ന്ിന്ന് കഥാകയത്ത് 
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ബചന്നുന്ിലല്ക്കുന്നത് ന്ിർണ്ണായക അേിവിനലക്കായിരുന്നു. ഭീകര 

പ്രവർത്തന്ങ്ങൾക്കുമാപ്തം ഉരനയാഗിക്കുന്ന അേീല 

ചസറ്റുകൾ, അതിന്ബേ മേവിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന 

യുവമസ്തിഷ്ക്ക്കങ്ങൾ. ഇങ്ങബന് ന്മ്മുബട ന്ാടിന്ബേ 

വർത്തമാന്കാലാവസ്ഥ ഈ നന്ാവലിബന് കൂടുതൽ 

ആഴമുള്ളതാക്കുന്നു. അസഹിഷ്ക്ണുതയുബടയും 

നവർതിരിവുകളുബടയും രുതിയ വാർത്തകൾ ന്ാം ഓനരാ 

ദിവസവും വായിക്കുന്നു. വർത്തമാന്കാലബത്ത കീഴടക്കി 

കളഞ്ഞ ന്ിശ്ശബ്ദത .നന്ാവലിന്ബേ ശില്രഭപ്ദതനയ ഒനട്ടബേ 

സംഘർഷഭരിതമാക്കി മാറ്റി. 

സ്ാതപ്ന്തയത്തിനലക്ക് കുതിക്കുന്ന സ്പ്തീയുബട  

ദൃഡന്ിശ്ചയത്തിന്ബേയും സ്പ്ന്ത്തിന്ബേയും 

പ്രതീകമായിരുന്നു അകാലമരണത്തിന്ിരയായി മാനേണ്ടി  വന്ന 

ബമൽവിൻ. ദുരിതവും സ്പ്ന്വും സ്പ്തീയുബട 

ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്ബേ രണ്ടു വശങ്ങളാണ്. ഇവയുബട 

സംഘർഷം വളബര അന്ുഭവിനക്കണ്ടി വന്ന 

ബരണ്കുട്ടിയായിരുന്നു  ബമൽവിൻ . ബമൽവിന്ബേ മൃതനേഹം 

കാണാൻ ഉദയം നരരിലുള്ള വനലലയടത്ത് തേവാട്ടിൽ ബചലലുന്ന 

കഥാകൃത്ത് ചതക്കാട്ടമ്മയുമായി െന്ധബപ്പട്ട് അവിബട ന്ടക്കുന്ന 

ബവച്ചുനസവ മുതലായ ആചാരങ്ങൾ കണ്ട് 
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ആകാംക്ഷഭരിതന്ാകുന്നു. വനലലയടത്തു തേവാട്ടിബല 

അന്ധവിശ്ാസങ്ങളിൽ ന്ിന്നും ദുരാചാരങ്ങളിൽ ന്ിന്നും 

രക്ഷബരടുവാൻ തീരുമാന്ിച്ച ബമൽ വിന്ബേ മരണത്തിൽ 

ദുരൂഹതയുബണ്ടന്ന് അന്ുവാചകരിൽ ഒരു നതാന്നലുളവാകുന്നു. 

മന്ുഷയെന്ധങ്ങളാണ് ന്ലല കഥയുബട അടിസ്ഥാന്ം 

എന്ന് ഓർമ്മബപ്പടുത്തുന്ന  നന്ാവലാണ് ചെെിൾ കഥയുബട 

രശ്ചാത്തലത്തിൽ രുന്ർ വയാഖയാന്ം ന്ടത്തിയ അെീശഗിൻ. 

സപ്മ്പദായിക സേല്രങ്ങബള ബസൌമയമായി തിരുത്തുന്ന 

കഥകൂടിയാണിത്. സ്നന്ഹത്തിന്ു നവണ്ടിയുള്ള ദാഹം 

മന്ുഷയബര ബകാബണ്ടത്തിക്കുന്ന പ്രശ്ന്ഭരിതമായ തലങ്ങൾ 

ബെന്യാമിൻ ഈ നന്ാവലിൽ അന്ാവരണം ബചയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 

സ്പ്തീനയാട് ശയിനക്കണ്ടത് ശരീരം ബകാണ്ടലല മന്സ്സുബകാണ്ടാണ്  

എന്ന വചന്ം സ്പ്തീ-രുരുഷ െന്ധത്തിന്ബേ 

രവിപ്തതയായിട്ടാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. രതി, 

അധികാരം എന്നീ ജീവിതസമസയകബള നവണ്ടവിധം ഇതിൽ 

ഉദ്ധ്രിച്ചിരിക്കുന്നതിന്ാൽ ഈ എഴുത്ത് വായന്ക്കാർക്ക് 

അതിവിശിരമായി നതാന്നാം. ഇനത സമസയകളാണ് ഈ 

വർത്തമാന്കാലത്തിലും നലാകം കീഴടക്കുന്നതും 

ന്ിലന്ിർത്തുന്നതും. ഇവിബട ഉദാത്തമായ പ്രണയബത്ത 

വരച്ചുകാട്ടുകയും പ്രണയത്തിന്ബേ അന്ശ്രത 
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ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുമാണ്  അെീശഗിൻ എന്ന നന്ാവലിലൂബട 

ആഖയാതാവ്. 

ചരിപ്തത്തിന്ബേ സ്മരണകൾ സൂക്ഷ്മമായി  

ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്ന നന്ാവലാണ് അക്കനപ്പാരിന്ബേ ഇരുരത് 

ന്പ്സാണി വർഷങ്ങൾ. ചപ്കസ്തവ സമുദായത്തിബല 

സഭാവഴക്കിന്ബേ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന രുതിയ 

ന്ിയമത്തിന് ചരിപ്തത്തിന്ബേ ഏടുകളിൽ സ്ഥാന്ം രിടിക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞു. നന്ാവലിസ്റ്റ് ഈ സംഭവങ്ങബള മബറ്റാരു 

വീക്ഷണനകാണിലൂബട നന്ാക്കി കണ്ടനപ്പാൾ ഭൂതകാലം 

വർത്തമാന്കാലബത്ത ചില ഓർമബപ്പടുത്തലുകളിനലക്ക് 

ബകാബണ്ടത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ 

അക്കനപ്പാരിന്ബേ ൊക്കിരപ്തമായി തുടരുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ് 

ഇന്ന് ന്ാം കാണുന്നത്. മതം, രാപ്രീയം, ഭരണം ഇവബയലലാം 

ജീവിതത്തിന്ബേ ചലന്ാത്മകതകൾക്ക് 

അവശയംനവണ്ടുന്നവയാണ് എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പടാണ് ഇതിലുടന്ീളം 

കാണുന്നത്. ന്മ്മുബട സമൂഹം എത്തി ന്ിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ 

യാഥാർത്ഥ്യ നൊധനത്താബട നന്ാക്കി കാണാന്ാണ്  നന്ാവലിസ്റ്റ് 

ഇതിലൂബട പ്ശമിക്കുന്നത്. 

 



 

 

74 
 

 മരുഭൂമിയിൽ തീക്ഷണമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞു 

വീശുനമ്പാളും, അത് ബരാടിക്കാറ്റായും ബകാടുോറ്റായും 

രൂരാന്തരം പ്രാരിക്കുനമ്പാളും, മണൽക്കുന്കൾക്ക് ഉയരാന്ും 

ന്ിലാവിന് ബരാഴിയാന്ും കഴിയുന്നുണ്ട്. ഈ 

വിജന്തയിബലവിബടനയാ ഉയരുന്ന അജ്ഞാതമായ 

ന്ിലവിളികൾക്ക് കാനതാർക്കുകയാണു ന്ാം. ദുഷ്ക്ക്കരമായ . 

ന്രകയാതന് അന്ുഭവിക്കുന്ന മന്ുഷയജന്മങ്ങബളക്കുേിനച്ചാർത്ത് 

ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക്ബതലലും മന്ഃസാക്ഷിയിലല. 

ആയിരബത്താന്നുരാവുകളുബട കഥനകട്ട മരുഭൂമിക്ക് 

സഹന്ജീവിതത്തിന്ബേ ദുരന്തങ്ങൾ നകട്ടാലും അതിൽ 

ഒരുകഥയായി മാപ്തം കാണുവാനന് കഴിയുകയുള്ളു കാലബത്ത 

ആഴത്തിൽ  വായിക്കുന്ന  നന്ാവലിസ്റ്റിബന്യാണ്  ന്മ്മുക്ക് 

ഇവിബട കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 

. 
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ഉരസംഹാരം 

സമകാലിക അേബ് ജീവിതത്തിന്ബേ 

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തുേന്ന് കാണിക്കാന്ുള്ള പ്ശമമാണ് 

നന്ാവലിസ്റ്റ് ഇവിബട ന്ടത്തുന്നത്. നകരളീയ സാമൂഹിക 

ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസജീവിതം ബചലുത്തുന്ന സ്ാധീന്ം വളബര 

വലുതാണ്. സ്പ്തീ, ചലംഗീകാനരാരണം, അരവാദം, സമൂഹം, 

ദാമ്പതയം, സദാചാരം,  എന്നിങ്ങബന് സമകാലിക സമൂഹം 

കയ്യാളൂന്ന ന്ിരവധി സംഭവങ്ങൾ ബെന്യാമിൻ നന്ാവലുകളിൽ 

കാണാൻ കഴിയും. കൂടാബത ഉത്തരാധുന്ിക സാഹിതയത്തിന്ബേ  

ഭാഗമായി സാഹിതയനലാകത്തിൽ രുതിയ 

അടയാളബപ്പടുത്തലുകൾ സയരിച്ച പ്രവാസ സാഹിതയത്തിന്ബേ 

ഉനദ്ഗഭരിതമായ ന്ിമിഷങ്ങളും ബെന്യാമിൻ സാഹിതയബത്ത 

പ്ശനദ്ധ്യമാക്കി മാറ്റി.  

മന്ുഷയകുലത്തിന്ബേ ചരിപ്തം സഞ്ചാരത്തിന്ബേയും 

കുടിനയറ്റത്തിന്ബേയുമാണ് . നദശ-രാപ്രത്തിന്ും സഞ്ചാരി 
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സംസ്ക്കാരത്തിന്ും ഇടയിലാണ് പ്രവാസിയുബട സ്ഥാന്ം. 

കുടിനയറ്റമായാലും, താൽക്കാലിക പ്രവാസമായാലും, 

സ്ഥിരപ്രവാസമായാലും ന്ൂറ്റാണ്ടുകനളാളം  അടിമപ്പണി  

അേബ്  രാജയങ്ങളിൽ  ന്ിലന്ിന്നിരുന്നു. ഇന്നും അടിമ  

വയവസ്ഥയുബട  അവശിരം  അേബ്  രാപ്രങ്ങളിൽ  

ന്ിലന്ിൽക്കുന്നുണ്ട്. രിന്നീട്  അടിമകൾ അേെി  

സമൂഹത്തിന്ബേ ഭാഗമായി  രരിണമിക്കുകയും  ബചയ്തു. 

ഈ ന്ൂറ്റാണ്ടിലും അടിമപ്പണി അേബ്  രാപ്രത്തിൽ  

ന്ിലന്ിൽക്കുന്നുബവന്ന് നന്ാവലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചനപ്പാൾ 

മന്സ്സിലാക്കാൻ  സാധിച്ചത്  ബെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സതയങ്ങളാണ്. 

പ്രവാസജീവിതം അന്ുഭവിച്ച ഒരാൾ പ്രവാസബത്ത 

നരഖബപ്പടുത്തുനമ്പാൾ ഒരിക്കലും ആോത്ത ചൂട് 

വായന്ക്കാർക്ക് അന്ുഭവബപ്പടും . എലലാ പ്രവാസികളും 

ഒടുക്കം തിരിബച്ചത്തുന്ന അതയന്തം സ്ചപ്തണമായ ഒരിടമുണ്ട്, 

അത് അമ്മയാവാം, സനഹാദരിയാവാം, ഭാരയയാവാം, 

കാമുകിയാവാം, മറ്റാരുമാവാം. എപ്തബയപ്ത മന്ുഷയർ എണ്ണമറ്റ 

ബസൌഭാഗയങ്ങളുബട ഈ സമ്പന്നഭൂമിയിൽ ജീവിതബമന്ന വലിയ 

കടേഥയ്ക്ക് ഉത്തരം നതടിബയത്തുന്നു. രലരും ശൂന്യമായ 

കനയ്യാബട മടങ്ങി എന്നാൽ നന്ടിയവരാകബട്ട നന്ട്ടങ്ങൾക്ക് 
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ന്ൽകിയത് സ്ന്തം ജീവിതം തബന്ന. എന്നിട്ടും 

പ്രവാസനലാകത്തിനലക്കുള്ള  യാപ്ത തുടർന്നുബകാണ്ടിരിക്കുന്നു.  

                            ഒരർത്ഥ്ത്തിൽ 

ജീവിതത്തിനലക്കുള്ള ഒളിഞ്ഞു നന്ാട്ടമാണ് നന്ാവൽ. രനക്ഷ 

ഇത്തരം സാഹചരയത്തിലും സതയസന്ധതയുബട അംശം 

കലർന്നിട്ടുബണ്ടന്ന് കബണ്ടത്താന്ാവും അത് സുതാരയവും 

താരതമയമിലലാത്തതുമാണ്. തന്ിക്ക് അന്ുഭവനവദയമായ 

സാമൂഹയജീവിതത്തിന്ബേ ന്ഗ്നയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അടുക്കും 

ചിട്ടനയാടും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബെന്യാമിൻ 

ബചയ്തിരിക്കുന്നത്. അവന്ബേ ഉള്ളിനലയ്ക്കുള്ള നന്ാട്ടം 

എനപ്പാഴും അസ്സ്ഥതകളും അനലാസരങ്ങളും മാപ്തമാണ് 

സമ്മാന്ിക്കുന്നത്. അത്തരം ചിന്തകളും രീതിശാസ്പ്തങ്ങളും 

അകറ്റുന്നതിന്ാണ് അവബന്നപ്പാഴും തന്ിക്കു ചുറ്റും ന്ടക്കുന്ന 

സംഭവങ്ങളിനലക്ക് കണ്ണും മന്സ്സും രായിക്കുന്നത്.  ഇത്തരം 

കബണ്ടത്തലുകളിൽ ന്ിന്നാണ് ആത്മന്ിഷ്ക്ഠമായ എഴുത്തും 

വസ്തുന്ിഷ്ക്ഠമായ എഴുത്തും രൂരബപ്പടുത്തുന്നത് . 

പ്രവാസബമാരു എഴുത്തായി രൂരാന്തരബപ്പടുനമ്പാൾ അത് 

വായന്ക്കാരുബട മുന്നിനലക്കിടുന്ന ഒരു സമസയയാണ്. 

വായന്ക്കാർക്ക് അബതാരു പ്രവാസിയുബട വിഹ്ലതകളാനയാ 

അവന്ബേ നന്ട്ടങ്ങളാനയാ , രൂർത്തിയാകാത്ത ലക്ഷയങ്ങളാനയാ  
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അവന്ബേ ഒന്നുമാകത്തതിന്ബേ നരാദന്മാനയാ 

അന്ുഭവബപ്പടാവുന്നതാണ്. മന്ുഷയൻ  തന്ബേ ജീവിത  

രന്ഥാവിബല യാപ്തയിൽ ഒരു തവണബയേിലും പ്രവാസം 

എന്ന അന്ുഭവത്തിലൂബട കടന്നുനരാകാേുണ്ട്. രുരാണങ്ങനളാ 

ഇതിഹാസങ്ങനളാനരാലും ഇതിൽ ന്ിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നങ്ങൾ 

അലല.      

   അേബ് ജന്തയുബട വിശ്ാസവും 

കാഴ്ച്ച്ചപ്പാടും ന്വമാദ്ധ്യമങ്ങളുബട കടന്നുവരവിലൂബട 

ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ, വർത്തമാന്കാല ജീവിതത്തിൽ 

നന്രിനടണ്ടിവരുന്ന ബവലലുവിളികൾ, പ്രവാസജീവിതം 

നന്രിനടണ്ടി വരുന്ന ദുരിതങ്ങളും, കാലം മാറ്റങ്ങൾക്ക് 

വിനധയമാനകണ്ടി വരുനമ്പാഴും എന്തിനന്ാ നവണ്ടി മുേുബക 

രിടിക്കുന്ന വിശ്ാസങ്ങളും, ഉയർച്ചയുബട രടവുകളിൽ 

ന്ിൽക്കുനമ്പാഴും മന്സ്സിബന് കീഴടക്കുന്ന വിധ്ംസക 

പ്രവർത്തന്ങ്ങളും , അതിബന് സംരക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടു ന്ിൽക്കുന്ന 

അന്ധവിശ്ാസങ്ങളും .ഇങ്ങബന് കാലത്തിന്ബേ ഉത്തരം 

കിട്ടാത്ത നചാദയങ്ങൾക്ക്  അനന്്ഷണം ന്ടത്തുകയാണ് 

ബെന്യാമിൻ 
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    14 ഭരദ്ാജ്ൊെു, പ്രവാസത്തിന്ബേ മുേിവുകൾ    

മാതൃഭൂമി െുക്സ്, നകാഴിനക്കാട് 2012 

    15 മുരളീധരൻ ബന്ലലിക്കൽ, വിശ്സാഹിതയ ദർശന്ങ്ങൾ,  

ഡി.സി. െുക്സ്. നകാട്ടയം 2018 

    16  ഇരുമ്പയം നജാർജ്ജ് നഡാ. ആദയകാല മലയാള 

നന്ാവൽ, 

 എൻ.െി.എസ്സ്. നകാട്ടയം 1982 . 



 

 

81 
 

    17 നജക്കബ് ഷാജി നഡാ. ആധുന്ികാന്ന്തര മലയാള 

നന്ാവൽ, വിരണി,  

കല, പ്രനതയയശാസ്പ്തം, നകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട് , 

തിരുവന്തരുരം. 
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