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മലയാളത്തിലല ഒലത്തഴുത്ത് ആത്മകഥകളുും  

അവയുലെ രാഷ്്്െീയവുും 

  ലിജു ജജക്കബ് കുറിയാജക്കാസ് 

കൃത്യം ഇരുപത്് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തിരണ്ടിലാണ ്

മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധജേടിയ രണ്്ട ഒത്തത്തഴുത്ത ് ആത്മകഥകൾ 

പുറത്തിറങ്ങിയത്്. ഇവ രണ്ടും ജകരള സമൂഹത്തിത്തല 

അരികുവത്്കരിക്കത്തെട്ട ആളുകൾക്കിടയിൽ േിന്നുള്ള രണ്്ട 

ജേത്ാക്കളുജടത്ായിരുന്നു. കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്പവർത്തകോയിരിക്കുകയും 

പിന്നീട് പാർട്ടിയുത്തട േിരിത് വിമര്രകോയിത്തത്തീരുകയും ത്തെയ്ത ശ്പരസ്ത 

പരിസ്ഥിത്ി ശ്പവർത്തകൻ കണ്ടൽ ത്തപാക്കുടൻ എന്ന കജേൻ ത്തപാക്കുടൻ 

സാഹിത്യകാരോയ ത്ാഹ മാടായിജയാത്തടാെം ജെർത്തന്നഴുത്ിയ 

കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിത്തല എേ്ത്തറ ജീവിത്ം എന്ന കൃത്ിയും ആദിവാസി 

ഭൂസമരങ്ങളിൽ കൂടി മലയാള രാഷ്ശ്ടീയ ഭൂപടത്തിൽ ഒരു ഇടം കത്തണ്ടത്തിയ 

സി.ത്തക. ജാേു ഭാസ്കരാത്തോെം ജെർത്തന്നഴുത്ിയ ജാേു: സി.ത്തക. ജാേുവിേ്ത്തറ 

ജീവിത്കഥ എന്ന കൃത്ിയും മലയാളത്തിത്തല ആത്മകഥകളുത്തടയും 

സാഹിത്യത്തിേത്്തറ ത്ത്തന്നയും ഗത്ി ത്ിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് ത്ത്തന്ന പറയാം.. 

അത്ിേുജരഷമുള്ള രണ്്ട പത്ിറ്റാണ്ടുകളിൽ മലയാളത്തിലിറങ്ങിയത്് ഡസൻ 

കണക്കിേ് ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥകൾ ആണ് എന്നത്ും അവയിൽ മുൻപ ്

പറഞ്ഞവ കൂടാത്തത് ത്സ്കരൻ, ഒരു ലലംഗികത്തത്താഴിലാളിയുത്തട ആത്മകഥ 

ത്ുടങ്ങിയ കൃത്ികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിേത്്തറ വജരണയ, ഉപരിവർഗ 

സവഭാവത്തത്ത ത്ച്ചുടച്ചു എന്നത്ും അവയുത്തട ശ്പസക്തി വയക്തമാക്കി 

ത്രുന്നുണ്്ട.  

എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഒത്തത്തഴുത്ത ് ആത്മകഥകത്തള ഒരു ജഴാേർ 

എന്ന േിലയിൽ  അവയുത്തട രാഷ്ശ്ടീയവും ത്ത്വരാസ്ശ്ത്വും വിരകലേം 

ത്തെയ് ത്ുത്തകാണ്്ട പഠേങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്് വളത്തര കുറച്ച് മാശ്ത്മാണ്.  

ത്തകാളാബജററ്റീവ ്  ഓജട്ടാബജയാശ്ഗഫി (Collaborative Autobiography) എന്ന 

വാക്കിേ ്ത്ത്തുലയമായ പദം ജപാലും മലയാളത്തിൽ ഉപജയാഗിച്ച് കണ്ടിട്ടിേ. 

ആത്മകഥയിൽ േിന്നും ജീവെരിശ്ത്ത്തിൽ േിന്നും വയത്ിരിക്തമായ ഒരു 

ജഴാേർ എന്ന േിലയിൽ അവത്തയ കൃത്യമായി വിരദീകരിക്കുന്നത്് ഈ 

ജലഖേത്തിേത്്തറ ഗത്ിക്ക് ആവരയമായിരിക്കും. ഒരു ജീവിത്ാഖയാേത്തിത്തല 
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ജീവിത്ത്തത്ത ഒരാൾ േൽകുകയും ആഖയാേത്തത്ത മത്തറ്റാരാൾ 

രൂപത്തെടുത്തുകയും ത്തെയ്യുന്ന കൂത്തട്ടഴുത്ത് ശ്പശ്കീയയിലാണ് ഓജരാ 

കൂത്തട്ടഴുത്ത് ആത്മകഥയും രൂപം ത്തകാള്ളുന്നത്്.  

ജത്ാമസ ് കൗസർ ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥകത്തള ജീവിത്ാഖയാേങ്ങളിൽ 

ആത്മകഥയ്ക്കും ജീവെരിശ്ത്ത്തിേും ഇടയിലായാണ് ശ്പത്ിഷ്ഠ ിക്കുന്നത്്. ഒരു 

വരത്ത് എഴുത്തുകാരേും ആഖയാത്ാവും ആഖയാത്കവസ്തു വും   ഒരാൾ 

ആയിരിക്കുകയും മറുവരത്ത് ആഖയാത്വസ്തു  ഒരാളും ആഖയാത്ാവും 

എഴുത്തുകാരേും മത്തറ്റാരാൾ ആയിരിക്കുകയും ത്തെയ്യുന്ന ആത്മകഥയ്ക്കും 

ജീവെരിശ്ത്ത്തിേും ഇടയിൽ ത്ത്തന്നയാണ് ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥയുത്തട 

സ്ഥാേം.  ഇത്തരം ആത്മകഥകളിത്തല എഴുത്തുകാരേ്ത്തറയും 

ആഖയാത്ാവിേത്്തറയും സഹകരണത്തിേത്്തറ ജത്ാത്ിൽ വയത്യസ്ഥത്കൾ 

ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും രണ്്ട രബ്ദങ്ങൾ ഒജര സമയം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ 

എന്നത്ുജപാത്തല ആഖയാേത്തിജലക്ക ് കടന്നു വരുന്നിേ എന്നത്ിോൽ 

ആഖയാേത്തത്ത േയിക്കുന്നത്തിൽ ആഖയാത്ാവിേുള്ള  

സവാത്ശ്്യത്തത്തക്കുറിച്ച് െർച്ച ത്തെജയ്യണ്ടത്ുണ്്ട.   

സാധാരണയായി കൂത്തട്ടഴുത്ത ് ശ്പജയാജേത്തെടുത്തുക രണ്്ട ത്രം   

ജീവിത്ങ്ങളുത്തട ആഖയാേത്തിോയാണ്.. സവ്മായി എഴുത്തുകാർ അോത്ത 

ത്തസലിശ്ബിറ്റികൾ, അത്തേങ്കിൽ സാമുദായികജമാ ജാത്ീയജമാ ലിംഗപരജമാ 

രാഷ്ശ്ടീയപരജമാ ആയ പിജന്നാക്കാവസ്ഥ മൂലം എഴുത്തിജലക്ക് കടക്കാൻ 

സാധിക്കാത്ിരുന്ന കീഴാളർ എന്നിങ്ങത്തേ രണ്്ട വിഭാഗം ആളുകൾ ആണ ്

ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥകൾ എഴുത്ുന്നത്് എന്ന് സാമാേയമായി പറയാം. 

എന്നാൽ ഈ രണ്്ട കൂട്ടർക്കും ഈ ശ്പകീയയിൽ ലഭിക്കുന്ന സവാത്ശ്്യവും 

ത്തത്രത്തഞ്ഞടുെ് അധികാരവും ത്മ്മ്ിൽ വലിയ അ്രമുണ്്ട. 

ത്തസലിശ്ബിറ്റികൾക്ക്, ആഖയാത്ാവ് എന്ന േിലയിലുള്ള സവാത്ശ്്യം 

േഷ്ടമാവുന്നു എങ്കിലും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും 

രാഷ്ശ്ടീയപരവുമായ ജമൽജക്കായ്മ മൂലം അത്ിത്തേ മറികടക്കാൻ 

സാധിക്കുന്നത്ാണ്.  

െരിശ്ത്പരമായി  എഴുത്തിൽ േിന്നും ജ്ഞാജോത്്പാദേ ജമഖലകളിൽ 

േിന്ന് ത്ത്തന്നയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കത്തെട്ടിരുന്ന കീഴാളർക്ക് 

സവജീവിത്ങ്ങത്തള ശ്പകാരേം ത്തെയ്യുവാേുള്ള അവസരം എന്ന േിലയിൽ 
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കീഴാള കൂത്തട്ടഴുത്ത് ആത്മകഥകത്തള ശ്പകീർത്തിക്കാറുണ്്ട എങ്കിലും 

ആഖയാേത്തിൽ അവർ ജേരിജട്ടക്കാവുന്ന വിജവെേപരമായ സമീപേം 

കൂത്തട്ടഴുത്ത് ആത്മകഥകളുത്തട രാഷ്ശ്ടീയം സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്്ട. 

ജകരളത്തിേ്ത്തറ എഴുത്തിേത്്തറയും മലയാളി സവത്വത്തിേത്്തറയും െരിശ്ത്ം 

ത്ത്തന്ന കീഴാള ജീവിത്ങ്ങത്തള അരികുവത്്കരിക്കുന്ന ഒന്നാകുജമ്പാൾ 

കജമ്പാളവും പരമ്പരാഗത് മൂലയങ്ങളും േിയശ്്ിച്ചുവരുന്ന ശ്പസാധേ 

ശ്പസ്ഥാേങ്ങളുത്തട രാഷ്ശ്ടീയം മറിച്ചാകുവാൻ സാധയത്യിേ.  

എന്നാൽ കീഴാള ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥകളിൽ എഴുത്തുകാരൻ 

ആഖയാത്ാവിേ് ജമൽ പുലർത്തുന്ന അധികാരത്തത്തക്കുറിച്ചുള്ള ജൊദയങ്ങൾ 

അത്തരം ആത്മകഥകളുത്തട അസ്തിത്വത്തത്ത ത്ത്തന്ന ജൊദയം ത്തെയ്ജത്ക്കാം. 

ഓസ് ജശ്ടലിയൻ അത്തബാറിജിേലുകൾ അജമരിക്കയിത്തല ആശ്ഫിക്കൻ 

അജമരിക്കൻ അടിമകളുത്തട ജീവിത്ാഖയാേങ്ങത്തള മുൻ േിർത്തി മുഡുറുറു, 

ത്തജയിംസ് ഓൾേീ, ജസാൻയാ ജകട്സർ മുത്ലായവർ േടത്തുന്ന 

വിലയിരുത്തലുകൾ േമ്മ്ുത്തട കീഴാള കൂത്തട്ടഴുത്തുകളുത്തട കാരയത്തിലും 

ശ്പസക്തമാണ്. വജരണയമായ ആഖയാേ പാടവമുള്ള,  കീഴാള പരിസരങ്ങൾക്ക ്

ത്തവളിയിൽ േിന്ന് അത്ിത്തേ ജോക്കിക്കാണുക മാശ്ത്ം ത്തെയ്യുന്ന  ഒരു അപരേ് , 

ഒരു കീഴാളേത്്തറ ജീവിത്ാഖയാേത്തിൽ പുലർത്തുന്ന അധികാരം, ഒജര സമയം 

ആ ജീവിത്ത്തത്ത  കജമ്പാളത്തിേത്്തറയും വജരണയത്യുത്തടയും വാർെുകളിൽ 

േിന്ന് ത്തകാണ്്ട അത്തരം ആഖയാേങ്ങത്തള രൂപത്തെടുത്തുവാൻ സാധിത്തച്ചക്കും. 

ശ്പബല സംസ്കാരം കീഴാള സവത്വത്തിേത്്തറ മാത്ൃകകത്തള േിർമിക്കുകയും 

അവയുത്തട ശ്പൊരം േിയശ്്ിക്കുകയും  ത്തെയ്യുന്നത്് ഇത്തരം 

ജീവിത്ാഖയാേങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് (ജകട്സർ 1998). 

അങ്ങത്തേ അേിയശ്്ിത്ജമാ ത്ുലയത്ാരഹിത്ജമാ ആയ ഇത്തരം 

ഒത്തത്തഴുത്തുകൾ ശ്പസാധേ ജലാകവും കജമ്പാളവും േിർണയിക്കുന്ന െില 

വാർെുകൾക്ക് കീഴിൽ േിലത്തകാജേണ്ടി വരുന്നുണ്്ട. ഇത്് 

വയക്തമാക്കുന്നത്ാണ് കജേൻ ത്തപാക്കുടേ്ത്തറ ൨൦൦൨ ശ്പസിദ്ധം ത്തെയ്ത 

ആത്മകഥ. ത്ാഹ മാടായിയുത്തമാെം ജെർന്ന് എഴുത്ത്തെട്ട ആ കൃത്ിയിൽ 

ജാത്ി വിജവെേവുമായി ബന്ധത്തെട്ടുള്ള ത്തപാക്കുടേത്്തറ അേുഭവങ്ങത്തള ത്ാൻ 

ത്ത്തന്ന ത്ിരസ്കരിച്ചു എന്ന് ത്ാഹ മാടായി വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

അത്തരത്തിലുള്ള അഭാവങ്ങൾ മുൻ_േിർത്തിയാണ് ത്തപാക്കുടൻ ത്േിക്ക ് 
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രണ്ടാമത്തത്ാരു ആത്മകഥ സവ്ം മകജോത്തടാെം ജെർന്ന് രെിച്ചത്്. ഒരു പച്ച 

മേുഷയൻ അഥവാ ശ്പകൃത്ി സ് ജേഹി എന്ന േിലയിൽ മാശ്ത്ം ത്േത്്തറ 

അേുഭവങ്ങത്തള ഒത്ുക്കിത്തക്കാണ്ടുള്ള ആദയ  രെേയിൽ അജേഹത്തിേ്ത്തറ 

ജകരളത്തിത്തല ജാത്ിത്തയക്കുറിച്ചും ഇടത്്പക്ഷത്തത്തകുറിച്ചുമുള്ള േിരിത് 

വിമരര്േങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ജകരളത്തിത്തല ഉപരി-മധയവർഗങ്ങളുത്തട 

പരിസ്ഥിത്ി സംരക്ഷണം എന്ന കാമേയ്ക്കുള്ളിൽ ഒജരസമയം  

അരികുവത്്കരിക്കത്തെട്ടത്ും എന്നാൽ സവീകാരയോയ വയക്തിത്തയ 

േിർമ്മ്ിക്കുവാേുള്ള  ശ്രമമായിരുന്നു ആ ശ്ഗന്ഥം എന്നാണ് രഞജ്ിത്ത് ത്ങ്കെേ ്

അഭിശ്പായത്തെടുന്നത്്. ത്തപാക്കുടത്തേ പച്ച മേുഷയോയും ശ്ഗാമയോയും 

'ഒത്ുക്കുന്ന' ആ രെേ ഒത്തത്തഴുത്ത് ആത്മകഥയുത്തട ശ്പശ്നങ്ങത്തള ഉയർത്തി 

കാട്ടുന്ന ഒന്നാണ്.  

ഒരു കീഴാളൻ സവീകാരയൻ ആജകണ്ടത്ുണ്്ട എങ്കിൽ രാഷ്ശ്ടീയ 

വിമരര്േജമാ ആധുേിക െി്ജയാ  ഒഴിവാക്കി ശ്പകൃത്ിജയാട് ജെർന്ന ്

ജീവിജക്കണ്ടത്ുണ്്ട എന്ന പാഠമാണ് ത്തപാക്കുടേത്്തറ ആത്മകഥ േൽകുന്നത്്. 

സംസ്കാരത്തിേ്ജറത്ായ യാത്തത്ാരു കലർെും കലരാത്ത കുലീേ കിരാത്ൻ 

എന്ന അത്തങ്ങയറ്റം ജറസിസ്റ് ആയ  യൂജറാപയൻ സങ്കൽപേത്തത്ത 

ജകരളത്തിേ്ത്തറ പരിസ്ഥിത്ിയിജലക്കും ത്തപാക്കുടൻ എന്ന വയക്തിയിജലക്കും 

പറിച്ചു േടാേുള്ള ശ്രമം കൂടിയാണ് ആ ആഖയാേം.  അങ്ങത്തേ 

അരാഷ്ശ്ടീയവാദിയായ, പരിസ്ഥിത്ിയിജലക്ക് ത്േത്്തറ െി്ത്തയ 'ഒത്ുക്കിയ', 

മലയാളം േന്നായി അറിയാത്ത, അസാധാരണക്കാരോയ ഒരു 

സാധാരണക്കാരോയി, ഒരു ആഖയാേവസ്തു വായി ആ ജീവിത്ത്തത്ത 

എഴുത്തുകാരൻ െുരുക്കുന്നു. അത്ിേുപജയാഗിക്കുന്ന ഭാഷയാകത്തട്ട 

എഴുത്തുകാരേത്്തറ ത്ത്തന്ന വാക്കുകളിൽ അലങ്കാരരൂേയവും ആകൃത്ിമവും 

ആയിരുന്നു. കണ്ടലിജലക്ക് ഒത്ുങ്ങിജൊയ ഒരു അടയാളത്തെടുത്തൽ. 
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