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പ്സാധകക്കുറിപ്പ് 

മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ശ്രേഷ്ഠഭാഷാപദവി ലഭിച്ിട്്ക് കാലശ്മറെയായില്ല. ഉപശ്യാ
ഗിക്കുന്നവരുറെ എണ്ണംറവച്ചു കണക്ാക്കുശ്്ാൾ ശ്ലാകഭാഷകളിൽ വളറെ 
മുന്നിലാണു്ക് മലയാളത്ിററെ സ്ാനണം. ഔശ്ദയാഗികഭാഷ എന്നനിലയിൽ ഭെണ
െണംഗത്്ക് ഉപശ്യാഗിക്ാനുള്ള തീരുമാനവണം വന്നുകഴിഞ്ഞു. അച്െിശ്മഖലയിൽ 
ഏറ്റവണം എളുപ്പത്ിൽ മലയാള അക്ഷെങ്ങറള വിനയസിക്ാനുള്ള സാശ്കേതിക 
സൗകെയത്ിററെ കാെയത്ിലണം നമ്മുറെ ഭാഷ ഏറെ മുശ്ന്നെിക്ഴിഞ്ഞു. ഇത്രറയാ
റക്യായിട്ണം മലയാളണം പഠിക്കുന്ന കാെയത്ിലണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന കാെയത്ിലണം 
പ്രയാസമുണ്ാകുന്ന സാഹചെയണം ശക്തമായിത്റന്ന നിലനില്ക്കുന്നുണ്്ക്. ലിപിയുറെ 
കാെയത്ിലള്ള കൃതയതയില്ലായ്മയുണം പദപ്രശ്യാഗത്ിറല അവയവസ്യുമാണ്ക് 
ഇതിനു പ്രധാനകാെണണം. 1971-ൽ സർക്ാർ ടെപ്പു്ക്ടെറ്റെിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന
തിനുശ്വണ്ി അക്ഷെങ്ങറള പ്രശ്തയക ക്രമത്ിൽ സജ്ീകെിച്്ക് പുതിയ ലിപി 
ഔശ്ദയാഗികമാക്ിറക്ാണ്ടുള്ള ഉത്െവിെക്ി. ഭാഷയ്ക്കുശ്വണ്ി സാശ്കേതികവി
ദയറയ ക്രമറപ്പടുത്തുന്നതിനു പകെണം സാശ്കേതികയ്ക്കുശ്വണ്ി ഭാഷറയ വികലമാ
ക്കുന്ന നെപെിയാണ്ക് ഫലത്ിൽ ഇതുറകാണ്ടുണ്ായത്ക്. അച്െിെണംഗത്ല്ലാറത 
അക്ഷെപഠനത്ിനുണം ടകറയഴുത്ിനുണം പുതിയ ലിപി ഉപശ്യാഗിക്രുറതന്ന്ക് 
നിർശ്ദേശമുണ്ായിരുറന്നകേിലണം അറതാറക് അവഗണിച്ചുറകാണ്്ക് പാഠപുസ്തക
ങ്ങളുണം പുതിയ ലിപിയിശ്ലക്്ക് റപറട്ന്നു മാെി. മലയാളണം പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾ 
തനതു ലിപിയുറെയുണം പുതിയ ലിപിയുറെയുണം ഇെയിൽ വാക്കുെപ്പിക്ാനാകാറത 
വീർപ്പുമുട്ി. 

അച്െിയിറല ‘ആസ്ികാലണം’ മാറുകയുണം ശ്ലാകത്ിറല എല്ലാ ഭാഷകളി
റലയുണം അക്ഷെങ്ങറള സൗകെയാനുസെണണം ഉപശ്യാഗിക്ാവന്ന വിധത്ിൽ 
യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് നിലവിൽ വെികയുണം റചയ്തു. കൂട്ക്ഷെമെക്ണം മലയാള അക്ഷെങ്ങൾ 
ക്്യൂട്െിൽ ഭണംഗിയായി അടുക്ിറവക്ാൻ സാഹചെയറമാരുങ്ങിയത്ക്എടുത്തുപ
െശ്യണ് ശ്നട്മാണ്ക്. ടെപ്പു്ക്ടെറ്റർ കീശ്�ാർഡിന്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതായ പുതി
യകാലത്്ക് ഭാഷയുറെ തനതുലിപിറയ വീറണ്ടുക്കുക എന്നത്ക് മാതൃഭാഷറയ 



ശ്നേഹിക്കുന്ന ഓശ്ൊ മലയാളിയുറെയുണം ഉത്െവാദിത്വമാണ്ക്. ഈ കാെയത്ിന്ക് 
പ്രാധാനയണം റകാടുത്തുറകാണ്ാണ്ക് െചനാഅക്ഷെശ്വദിക്്ക് രൂപണം റകാടുക്കുകയുണം 
മീൊ, െചന, ജനയുഗണം തുെങ്ങിയ മലയാള ശ്ഫാണ്ടുകൾ രൂപകല്പന റചയ്യുകയുണം 
റചയ്ത റക.എച്്ക്. ഹുടസററെ ശ്ലഖനണം ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്നത്ക്. 

പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെയുണം ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്ിററെയുണം ആധികാെിക 
ആവിഷ്കർത്ാവായ സി.വി. ൊധാകൃഷ്ണനുണം റക.എച്്ക്. ഹുടസനുണം തമ്ിലള്ള 
സണംഭാഷണണം ഈ ലക്ത്ിററെ പ്രധാന ഘെകമാണു്ക്.  മലയാള ഭാഷാ സാശ്കേ
തികത ശ്നെിയ ആശ്ഗാളനിലവാെത്ിലള്ള മികവണം ഇനിയുണം ശ്നെിൊനുള്ള 
റവല്ലുവിളികറളയുണം വിശദമായി   ചർറച്റചയ്യുന്ന ഈ സണംഭാഷണണം മലയാളഭാഷ 
ടകകാെയണം റചയ്യുന്ന ഏവർക്കുണം സഹായകമാവണം. 

കാലെി രേീശകേൊചാെയ സണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാശ്ദശിക 
ശ്കന്ദണം മലയാളവിഭാഗണം പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്ന റചങ്ങഴി എന്ന ശ്ജർണലിററെ െണ്ാണം 
ലക്മാണിത്ക്. പ്രശ്തയക വിഷയശ്മഖലയ്ക്ക് പ്രാധാനയണം റകാടുത്ിട്ിറല്ലകേിലണം മലയാ
ളഭാഷയ്ക്കുണം ശ്കെളചെിത്രത്ിനുണം ഊന്നൽ നല്കുന്ന ഇരുപത്ക് ശ്ലഖനങ്ങളാണ്ക് ഈ 
ലക്ത്ിൽ ഉ ൾറപ്പടുത്ിയിട്ള്ളത്ക്. യൂണിശ്ക്ാഡിൽ അച്െിക്കുന്നു എന്നതിലപെി 
ഈ ലക്ത്ിററെ റവ�്ക് -ശ്ഫാൺ പതിപ്പുകൾ ടെപ്പ്ക്റസറ്റ്ക് റചയ്തിെിക്കുന്നത്ക് 
റെക്്ക് എന്ന ശ്സാഫ്റ്ക് റവയർ ഉപശ്യാഗിച്ചു റകാണ്ാണ്ക്. അങ്ങറന യൂണിശ്ക്ാ
ഡിൽ റെക്ിൽ അച്െിക്കുന്ന ആദയ മലയാള ശ്ജർണലായി റചങ്ങഴി മാറുന്നു.

െണ്ാണം ലക്മായശ്പ്പാശ്ഴക്കുണം റചങ്ങഴിറയ സാശ്കേതികമായി ഏറെ മുശ്ന്നൊൻ 
സഹായിച്വറെ നന്ിപൂർവണം ഓർമ്ിക്കുന്നു. കാലെി ശകേൊചാെയ സണംസ്കൃതസർ
വ്വകലാശാല പ്രസിദ്ീകെണവിഭാഗവണം തിരുവനന്തപുെത്്ക് മലയിൻകീഴിലള്ള 
െിവർ വാലി പ്രസ്ണം പട്ാ്ി നീലകണ്ഠ സണംസ്കൃതശ്കാശ്ളജ്ക് മലയാള വിഭാഗവണം 
റചയ്തുതന്ന സൗകെയങ്ങൾഏറെ വിലറപ്പട്താണ്ക്. റെക്്ക് സാശ്കേതികവിദയ സജ്
മാക്ിയത്ക് െിവർ വാലി പ്രസ്ിറല സി.വി. ൊധാകൃഷ്ണനാണ്ക്(സി.വി.ആർ.) പട്ാ്ി 
ശ്കാശ്ളജിററെ എണം.ആർ.സി.റജ. എന്ന െിശ്സർച്ചുശ്ജർണൽ ക ൺശ്സാർഷയത്ി
ലൂറെ ശ്ഡാ. എച്്ക്.റക. സശ്ന്താഷ്ക് നല്ിയ പിന്തുണ വിലറപ്പട്താണ്ക്. എണം.എച്്ക്. 
ഹുടസൻ, പി.റക. അശ്ശാക്ക് കുമാർ എന്നിവരുറെ കഠിനാദ്്വാനവണം കാഴ്ചപ്പാടുണം 
ഈ ശ്ജർണലിന്ക് പുതിയ മുഖണം നല്ാൻ കാെണമായിട്ണ്്ക്. ഏറെ പെിമിതികൾ
ക്കുള്ളിൽ നിന്നുറകാണ്്ക് മുശ്ന്നാട് ശ്പാകുന്ന ഞങ്ങളുറെ ഈ എളിയ ഉദയമറത് 
അക്ാദമിക്ക് ശ്ലാകണം തിെിച്െിയുറമന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷശ്യാറെ വായനക്ാർക്കു
മുന്നിൽ, അഭിമാനശ്ത്ാറെ ഈ ലക്ണം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.. 

18-12-2019 ചപ്ാഫ.വി. ലിസി മാതയു
പയ്യന്നൂർ  എഡിറ്റർ



ഉള്ളടക്ം
പ്സാധകക്കുറിപ്പ്  5

മലയാളലിപിയുചട സമഗ്രത
ചക.എച്ചപ്. ഹുസസൻ 9

പ്ത്യാശയുചട പ്ത്യക്ഷരക്ഷ 
സുനിൽ പി. ഇളയിടം 27

പാഠസംരക്ഷണത്തിചറെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ
സി.വി.ആർ.–ചക.എച്ചപ്. ഹുസസൻ 34

പത്രഭാ്: വ്യവഹാരനിർമിതിയിചല വിഭിന്നതകൾ 
ദഡാ. ബിച്ചു എക്പ് മലയിൽ 53

നിശ്ശബ്ദയാക്ചപ്ട്ട സ്തരീത്ം ‘ഒര രാമായണരംഗത്തിൽ’ 
ദഡാ. ആശാലത. വി.  63

മതഹിംസയുചടയും പലായനത്തിചറെയും ഇതിഹാസം  
‘സ്പ്നസാരസ്ത’ എന്ന കന്നട ദനാവലിചനപ്റ്റി
ആർ. ചന്ദദബാസപ് 68

കൃഷ്ണനുദവണ്ി ഉണ്ായ ചപണ്ണുങ്ങൾ 
ദഡാ: രാജശ്രീ ആർ. 76

ഇന്ദുദലഖാനന്തരം മരീനാക്ഷി പറഞ്ഞതപ് —മരീനാക്ഷി’യിചല സമൂഹം 
ദഡാ. ചസലിൻ എസപ്.എൽ. 82

ലിംഗരാഷ്ടരീയവം നവസാംസ്ാരിക മുദന്നറ്റങ്ങളം 
ഫബരീന. ഇ.വി. 90

നർമ്മവം സശലരീനിഷ്ഠഭാ്ാസിദ്ാന്തങ്ങളം 
ദഡാ. സുജാത. പി.        96

സ്കാര്യ എഫപ്.എം.ദറഡിദയാ സംസ്ാരവം വിപണിവല്ക്കരണവം 
ചജയപ് നി ദമാൾ ചക.വി. 104

ബ്രീർ: ഭാ്ചയ അട്ടിമറിച്ച ോർശനികൻ 
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മലയാളലിപിയുെട സമഗ്രത

െക. എച്. ഹുൈസൻ
രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈറ്റേപ്പാഗ്രഫി

തിരുവനന്തപുരം 695014
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1999-ലാണു് രചന അക്ഷരേവദിക്കുേവണ്ടി ആർ. ചിത്രജകുമാർ മലയാളലിപിസഞ്ചയം അവ�
തരിപ്പിക്കുന്നതു്. 1970-െല ലിപിപരിഷ്കരണവും 1980-കളുെട അവസാനേത്താെട കടന്നു വന്ന
ഡിറ്റിപിയും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലുണ്ടാക്കിയ അവ്യവസ്ഥകൾക്കു് പരിഹാരമായിട്ടായിരുന്നു
രചന അക്ഷരേവദി രൂപീകരിച്ചതു് [1]. “നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കു് നമ്മുെട ലിപി” എന്നായിരുന്നു രചന�
യുെട മുദ്രാവാക്യം.

സുനിശ്ചിതമായ രണ്ടു് ആശയങ്ങളായിരുന്നു രചന അവതരിപ്പിച്ച ലിപി സഞ്ചയത്തിനു�
ണ്ടായിരുന്നതു്.
ഒന്നു്: അതു തനതു ലിപിയിലായിരുന്നു.
രണ്ട്: അത് സമഗ്രലിപിസഞ്ചയം ആയിരുന്നു.

1 തനതു ലിപി
എന്താണു് തനതു ലിപി എന്നതു് സംശയപൂർവ്വവും പരിഹാസപൂർവ്വവും രചനക്കുേനെര േചാദ്യ�
ങ്ങളുന്നയിക്കാൻ ഇടവരുത്തി. അക്ഷരേവദിയുെട വിശദീകരണം ഇങ്ങെനയായിരുന്നു. “1824-
ൽ െബഞ്ചമിൻ െബയ്  ലി മുദ്രണത്തിനായി രൂപകല്പന െചയ്ത അക്ഷരങ്ങളാണു് തനതു ലിപി.
പിന്നീടു് 1970-െല പരിഷ്ക്കരണം വെര ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് വളെര കുറച്ച് കൂട്ടിേച്ചർക്കലും ഉേപക്ഷിക്ക�
ലുമായി തനതുലിപി അച്ചടിയിലും എഴുത്തിലും നിലനിന്നു. അച്ചടി വർദ്ധിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ�
ക്ക് പ്രചാരേമറുകയും െചയ്തേതാെടയാണ് ജനസാമാന്യം മാതൃഭാഷയുെട അക്ഷരങ്ങൾ കാണാ�
നിടയാകുന്നതും എഴുത്തും വായനയും വ്യാപകമാകുന്നതും. തനതുലിപി രചനയുെട വിമർശകർ
പരിഹസിക്കുന്നതുേപാെല അത് പുരാതന വെട്ടഴുത്തു്-േകാെലഴുത്തുകളല്ല.” [2]

2 ലിപി പരിഷ്കാരം
1971-ലാണ് തനതുലിപി ൈടപ്ൈററ്ററിനുേവണ്ടി പരിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നതു് [3]. വ്യജ്ഞനസ്വരങ്ങ�
ളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുമായി 900-േത്താളം ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ യാന്ത്രികമായ (mechanical)
ഒരു യന്ത്രത്തിനുേവണ്ടി 90 ആക്കി െവട്ടിച്ചുരുക്കി. വ്യജ്ഞനങ്ങേളാടു് േചർന്നുവരുന്ന സ്വരങ്ങൾ
േവർെപടുത്തി:

കു →  ക0, കൂ →ക1    , കൃ →ക 2.
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കൂട്ടക്ഷരങ്ങെളല്ലാം ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു് േവർതിരിച്ചു.

സ്ന →സ്  ന, ത്സ്ന →ത്  സ്  ന, ണ്ട →ണ്  ട.

വലതു േരഫം ഇടെത്ത ചിഹ്നമായി മാറി

ക്ര → 4ക.

ഇടതുേരഫം (കുത്തക്ഷരം) ഇല്ലാതായി

{ → ർത്ത

ഭാഷയിെല ചില സ്വരങ്ങൾേപാലും അപ്രത്യക്ഷമായി

:, ;, <

90-കളിൽ ഡിറ്റിപി വ്യാപകമായേപ്പാൾ മെറ്റാരുലിപി മലയാളത്തിൽ രൂപംെകാണ്ടു — ‘ഡിറ്റി�
പി-ലിപി’. 1971-െല പരിഷ്കാരത്തിൽ ഇല്ലാതായ കുറച്ചു കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഡിറ്റിപി-ലിപിയിൽ തി�
രിച്ചു വന്നു.

ണ്  ട →ണ്ട, ദ്  ദ → ദ്ദ

എങ്കിലും ഡിറ്റിപി-ലിപി അടിസ്ഥാനപരമായി പരിഷ്കരിച്ചലിപി തെന്നയായിരുന്നു.

3 പുതിയലിപിയും പഴയലിപിയും
പരിഷ്കരിച്ച ലിപി ‘പുതിയലിപി’ എന്ന േപരിൽ പ്രചരിക്കെപ്പട്ടു. ആദ്യം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും
െലറ്റർപ്രസ്സുകളുെട തിേരാധാനേത്താെട ഡിറ്റിപിയിലും അത് വ്യാപകമായി. ‘പുതിയലിപി’
എന്ന പദം െതറ്റായ ഒരു മൂല്യം (false value system) ഉണ്ടാകാനിടയാക്കി. ഒന്നരനൂറ്റാേണ്ടാളം
പഠിച്ചും ഉപേയാഗിച്ചും വ്യവസ്ഥെപ്പട്ട മലയാളലിപി െപാടുന്നെന ‘പഴയലിപി’യായിത്തീർന്നു!
പഴയെതന്നാൽ പഴഞ്ചനും പ്രാകൃതവും അപരിഷ്കൃതവുമാണെല്ലാ; അത് ഭാഷയുെട മുേന്നാട്ടുള്ള
കുതിപ്പിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇങ്ങെന ചരിത്രത്തിനും ലിപിവ്യവസ്ഥയ്ക്കും നിരക്കാത്ത ധാര�
ണകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണ് രചന അക്ഷരേവദി അതിെന്റ അക്കാദമിക ചർച്ചകളിൽ
‘പഴയലിപി’ എന്ന പ്രേയാഗം േബാധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയത്. ‘തനതുലിപി’ എന്ന പ്രേയാഗ�
ത്തിന് ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികേളാടും െപാതുജനങ്ങേളാടും സംവദിക്കുേമ്പാൾ
‘തനതുലിപി’യ്ക്കു പകരം ‘പഴയലിപി’ എന്നും ഉപേയാഗിച്ചുേപാന്നു.

4 മലയാളത്തനിമ (1998)
1998-ൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ (ഡയറക്ടർ േഡാ. തമ്പാനും േപ്രാജ�
ക്ട് ലീഡർ േഡാ. പ്രേബാധചന്ദ്രൻ നായരും) ‘മലയാളത്തനിമ’ [4] എന്ന േപരിൽ ഡിറ്റിപി-
ലിപിെയ പരിഷ്കരിക്കാനായി ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ഭാഷയിൽ  ‘2-കാര’വും േരഫവും േവണ്ട,
[റ]-യുപേയാഗിച്ചു് പിരിെച്ചഴുതിയാൽ മതി എന്നതായിരുന്നു ഈ പരിഷ്കരണത്തിെന്റ പ്രധാന
നിർേദ്ദശം — [ശ്രീകൃഷ്ണൻ →ശ്  റീക്  റ്  ഷ്  ണൻ]. ഈെയാരു പരിഷ്കരണത്തിെനതിരായിട്ടായി�
രുന്നു രചന അക്ഷരേവദി രൂപീകരിച്ചതും തനതു ലിപിയാണു് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന് ഏറ്റവും
അനുേയാജ്യം എന്നു് സമർത്ഥിച്ചതും.
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5 സമഗ്രലിപിസഞ്ചയം
രചന അവതരിപ്പിച്ച തനതുലിപി സഞ്ചയെത്ത ചിത്രജകുമാർ ‘സമഗ്രലിപി സഞ്ചയം’ എന്നു വി�
ളിച്ചു. ഇതുെകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിച്ച ശരിയായ വീക്ഷണം യൂണിേക്കാഡ് മലയാളത്തിെന്റ പതിനഞ്ചു
വർഷെത്ത വ്യാപനത്തിനു േശഷവും ഇനിയും േവണ്ടവിധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സമഗ്രം എന്ന�
തുെകാണ്ടു് രചന വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി ഉേദ്ദശിച്ചതു് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു്.

ഒന്നു്: മലയാളത്തിലുള്ള സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും തനതുലിപി സഞ്ചയത്തിലുണ്ടു്.
രണ്ടു്: ഒപ്പം, ഭാഷയിൽ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടക്ഷരവും രചനയിൽ ഇല്ല.

ആസ്കി കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ രചന േഫാണ്ടുകൾ ഈ സമഗ്രത കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നു.
യൂണിേകാഡ് രചനയിൽ ഈ സമഗ്രത നഷ്ടെപ്പടാനിടയായി. ഇതു് കൂടുതൽ വിശദീകരണം
അർഹിക്കുന്നുണ്ടു്.

6 ഭാരതീയലിപികളുെട െപാതുസ്വഭാവങ്ങൾ
ബ്രാഹ്മിലിപിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഭാരതീയഭാഷകളുെട ലിപികളിൽ [5] ചില െപാതുസ്വഭാവ�
ങ്ങൾ കെണ്ടത്താം.

1. അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങൾ സ്വരം, സ്വരചിഹ്നം, വ്യഞ്ജനം എന്നീ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

2. വ്യഞ്ജനങ്ങൾ തമ്മിലും, വ്യഞ്ജനങ്ങളും സ്വരങ്ങളും തമ്മിലും കൂടിേച്ചരാം. സ്വരങ്ങൾ
തമ്മിൽ കൂടിേച്ചരില്ല.

3. യ, ര, വ എന്നിവ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾക്കു സമാനമായി വ്യജ്ഞനങ്ങേളാട് കൂടിേച്ചരുന്നു. (മല�
യാളത്തിൽ ഇതു് യ-കാരം (5), റ-കാരം (േരഫം 4), വ-കാരം (8) എന്നിങ്ങെന വിളിക്കെപ്പ�
ടുന്നു. യ-കാരം സ്വരചിഹ്നങ്ങളുമായി കൂടിേച്ചരാം:

50 →6, 51 →7

േരഫത്തിനു് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇടതു േരഫം, വലതു േരഫം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു് േഭദങ്ങ�
ളുണ്ടു്. നമുക്കു് ഏെറ പരിചിതം വലതു േരഫമാണു് — [ക്  ര →ക്ര]. ഇതിെനയാണു് ലിപി
പരിഷ്കരണത്തിൽ വലതു ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റിയതു് — [ക്  ര → 4ക]. (ഇതു പിന്നീടു് യൂണിേകാ�
ഡ് േഫാണ്ടിെന്റ ഫീച്ചറിംഗിൽ സേന്ദഹങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു് [6].)

േദവനാഗരിയിൽ ഇടതു േരഫം സാധാരണമാണു്. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഇന്നതു്
അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു. കുത്തു് േരഫം എന്ന രൂപത്തിലാണു് അതു മലയാളത്തിൽ എഴു�
ത്തിലും അച്ചടിയിലും നിലനിന്നിരുന്നതു്

ക{@വു്, ഭാ}, ആ|? എന്നിങ്ങെന.

അതിെന്റ ഘടന [ര്  ത്ത →{] എന്നായിരുന്നു. ഇന്നിേപ്പാൾ യൂണിേകാഡ് േപജിൽ കു�
ത്തുേരഫം ഒരു അടിസ്ഥാന അക്ഷരമായി സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. (അേറ്റാമിക് ചില്ലു�
കളുെട അേത അബദ്ധം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണു് [7].)

4. സംയുക്താക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചരുന്നതിനു് നിയതമായ ചില പാേറ്റണുകളുണ്ടു്.
⋆ തിരശ്ചീനമായി (horizontal) വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൂടിേച്ചരാം: ത + സ →ത്സ.
⋆ ലംബമായി (vertical) വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൂടിേച്ചരാം: സ + ത →സ്ത.
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ഈ രണ്ടു് പാേറ്റണുകൾ ഏേതതക്ഷരങ്ങൾക്കു് സ്വീകരിക്കാം എന്നതു് കെയ്യഴുത്തുകാലത്തു�
ണ്ടായ പ്രാേയാഗികതകേളയും എളുപ്പങ്ങേളയും സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരങ്ങേളയും ആശ്രയിച്ചി�
രിക്കുന്നു. എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും സുഗമമായ, കാഴ്ചമാത്രയിൽ ഘടകങ്ങേളെതന്ന് സംശ�
യമെന്യ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് തിരശ്ചീന-ലംബ പാേറ്റണുകളിൽ സം�
യുക്താക്ഷരങ്ങൾ പരിണമിച്ചുണ്ടായതു്. അതു് കാലാന്തരത്തിൽ ‘എഴുതെപ്പടാത്ത’ നിയമ�
മായി മാറുകയും െചയ്തു. ഈ രണ്ടു പാേറ്റണുകളിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സംയുക്താക്ഷര�
ങ്ങെള നമ്മുെട ഭാവനേയയും അപ്പേപ്പാളുദിക്കുന്ന ക്ഷണികയുക്തികെളയും അവലംബിച്ചു്
പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും, ആത്യന്തികമായി വരെമാഴിയിലൂെട സാധി�
െച്ചടുേക്കണ്ട വിനിമയങ്ങൾക്കും, പാഠങ്ങളുെട ഭാവി സംരക്ഷണത്തിനും സാരമായ ഭംഗം
സംഭവിക്കും. അതുെകാണ്ടു് [ത്സ]-െയ [q] എന്നാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കു് യാെതാരു അധികാ�
രങ്ങളുമില്ല. [സ്ത]-െയ [À] എന്നാക്കിമാറ്റാനും നമുക്കു് കഴിയില്ല.

ഇത്തരത്തിൽ െതറ്റാെത പാലിേക്കണ്ട രൂപനിയമങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലുമുണ്ടു്. കൂ�
ട്ടക്ഷരങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ േറാമൻ സ്ക്രിപ്റ്റിെന അേപക്ഷിച്ചു് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇതു്
നിരവധിയാണു്. എന്നാൽ നൂറുക്കണക്കിനു വരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ അതതു ഭാഷാസമൂഹ�
ത്തിനു് പഠിക്കാനും പ്രേയാഗിക്കാനും പ്രയാസങ്ങളില്ലാെത വരുന്നതു് അവ യുക്തമായ പാ�
േറ്റണുകളിൽ സ്വാഭാവിക രൂപേചർച്ചയായി പരിണാമെപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണ്, അച്ചടിയിലൂെട
ഉറച്ചുേപായതു െകാണ്ടാണ്. അതുെകാണ്ടു് പഠിതാവും പ്രേയാക്താവും എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും
എഴുതിപ്പഠിേക്കണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കുറച്ചു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുന്നേതാെട പാ�
േറ്റൺ മനസ്സിലും കണ്ണിലും വിരലിലും ഉറക്കുകയും, അതുവെര കാണാത്തവ ആദ്യമായി കാ�
ണുന്നമാത്രയിൽ ഗ്രാഹ്യമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന [സ്ന]-യും [ന്ധ]-
യും ‘കൃത്യതയുള്ള’, ‘ശരിയായ’ അക്ഷരസംയുക്തങ്ങളാണു്. എന്നാൽ [¼]-യും [½]-യും
ഒട്ടും അല്ലതെന്ന.

ഏെതാെക്ക അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചരണം, കൂടിേച്ചരാൻ പാടില്ല എന്നത് കാഴ്ചേയയും ലാ�
വണ്യേബാധങ്ങേളയും മാത്രമല്ല അക്ഷരവർഗ്ഗങ്ങേളയും ധർമ്മങ്ങേളയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഖരം, മൃദു എന്നിവയ്ക്കു് ഇരട്ടിപ്പ് വരാം.

[ക]-യുെട ഇരട്ടിപ്പു് [ക്ക], [ഗ]-യുെട ഇരട്ടിപ്പ് [ഗ്ഗ]

എന്നാൽ [ഖ]-യ്കു് ഇരട്ടിപ്പു് സാദ്ധ്യമല്ല അതു് [Y] [Z] [^] എന്നീ രൂപങ്ങളിേലക്കു് ഒരി�
ക്കലും എത്തിെപ്പടുന്നില്ല. കാരണം [ഖ] അതിഖരമാണു്. അതു് വീണ്ടും ഇരട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു
സാദ്ധ്യതയും ഇല്ല. (1998-ൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു് ഡയറക്ടർ േഡാ. തമ്പാനും മലയാ�
ളത്തനിമ േപ്രാജക്റ്റു് ലീഡർ േഡാ. പ്രേബാധചന്ദ്രൻ നായരും അതിഖരം ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ള
ഒരു ശ്രമം നടത്തി അപഹാസ്യരാവുകയുണ്ടായി. വിസർഗ്ഗം ഭാഷയിൽ നിന്നു് എടുത്തുകള�
ഞ്ഞു് ദുഃഖം എന്നതു് ദുഖ്  ഖം എെന്നഴുതാൻ അവർ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി!)

ഇത്തരം തിരശ്ചീന-ലംബ പാേറ്റണുകൾ ഇന്ത്യയിെല എല്ലാഭാഷകളിലും പ്രേയാഗ�
ത്തിലിരിക്കുന്നു. ഏതു കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഏതുപാേറ്റണിൽ ഉൾെപ്പടണെമന്നു് തീരുമാനിക്കുന്ന�
തു് അതതു ഭാഷാസമൂഹങ്ങളാണു്. ഉപേയാഗ്യതയും എളുപ്പവും അസന്നിഗ്ദ്ധതകളും ലാവ�
ണ്യേബാധങ്ങളുമാണു് അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം. മലയാളത്തിൽ [കക] തിരശ്ചീനമായി കൂ�
ടിേച്ചരുന്നു. [കസ] കൂടിേച്ചരുന്നതു് ലംബമായിട്ടാണ്. േദവനാഗരിയിൽ ഇവെയല്ലാം തിര�
ശ്ചീനമായിട്ടാണു് കൂടിേച്ചരുന്നതു്.

ñò , òôí, ôò
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5. ചില സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നു് േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലതു് വ്യ�
ഞ്ജനങ്ങേളാടു് േവർപിരിയാത്തവണ്ണം ഒട്ടി നിൽക്കുന്നു. [0123]-കാരങ്ങളാണു് ഇന്ത്യൻ
ഭാഷകളിൽ വ്യജ്ഞനങ്ങേളാടു് േവർപിരിയാത്തവണ്ണം േചർന്നുനില്ക്കുന്നതു് — òî òï òð , തു തൂ
തൃ എന്നിങ്ങെന. അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം കഴിയുന്നത്ര ചുരുക്കി രൂപംെകാണ്ട തമിഴിൽേപാ�
ലും ‘ഉകാരങ്ങ’െള വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ നിന്നു് േവർെപടുത്തിയിട്ടില്ല — [úû] (കു, കൂ). എന്നാൽ
നാം 1970-ൽ ഇതു നിർവ്വഹിച്ചു — [ക0, ക1, ക2]

തമിഴിൽ ‘ഇകാര’വും വ്യജ്ഞനേത്താടു് േചർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതു് ശ്രേദ്ധയമാണു്
— [öü] (കിടി). മലയാളത്തിൽ ഇകാരം േവർെപട്ടു നില്ക്കുന്നു.

അക്ഷരരൂപീകരണെത്തക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും നാം എത്തിേച്ചരുന്ന സാമാന്യനിയമം ഇെതാ�
െക്കയാണു്.

1. അതതു് ഭാഷാസമൂഹങ്ങളാണു് ഏെതാെക്ക അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചരണം, േവർെപട്ടു നിൽ�
ക്കണം എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ [0123] സ്വരങ്ങൾ വ്യ�
ജ്ഞനേത്താട് േചർന്നു നിൽക്കുന്നു. േദവനാഗരിയിൽ ഇടതു-വലതു േരഫങ്ങൾ വ്യജ്ഞന�
േത്താട് േചർന്നു നില്ക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ വലതു േരഫം വ്യജ്ഞനേത്താട് േചർന്നു നില്ക്കുന്നു.

2. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷെത്ത നിലനില്പും ഉപേയാഗവുംെകാണ്ടു് അടിസ്ഥാന അക്ഷര�
ങ്ങളും സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും ഓേരാ ഭാഷയ്ക്കും ഉറച്ചുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അച്ചടി അത് കൂടുതൽ
ബലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുന്നത് അറിവിെന്റ നിലനില്പിനും വ്യാപ�
നത്തിനും സജ്ജമാക്കാനും, ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാലും വിനിമയസാദ്ധ്യമാക്കാനും
ഇതിെന അന്ധമായി നിലനിർത്തുക എന്നേത മാർഗ്ഗമായുള്ളു. ഒരു ഭാഷാസമൂഹം കാലങ്ങ�
ളായി വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത അക്ഷരരൂപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം ആ ഭാഷാസമൂഹം
വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത അറിവിെന്റ തിേരാധാനത്തിനു വഴിെവക്കുെമന്ന് നാം തിരിച്ചറിയ�
ണം. ൈസന്ധവലിപികളിൽ ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലിപി പരിഷ്കാരേത്താെട നമ്മുെട
ഭാഷയിലും സമൂഹത്തിലും ഇതു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെനയാണു് നാം രചനയിലൂെട ശരി�
യാക്കിെയടുക്കാൻ 1999 മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഇതിനായി നാം അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി�
ശാസ്ത്രം സംശയങ്ങെളാന്നും തെന്ന ഇല്ലാത്തതാണു് — ഉപേയാഗത്തിലിരുന്ന പഴയ/തനതു
അക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക, പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക, പുതുതാെയാന്നും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക.

7 രചന െചയ്തതും െചയ്യാതിരുന്നതും
1. പതിനാറാം നൂറ്റാേണ്ടാടുകൂടി നാെട്ടഴുത്തച്ഛന്മാരുെട കീഴി ൽ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പ്രചാ�

രത്തിലായ െപാതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിലുെട, െബഞ്ചമിൻ െബയ്  ലിയുെട കാലം (1824) െതാ�
ട്ടു് അച്ചടിയിലൂെട ജനകീയവൽക്കരിച്ച് മലയാളി കണ്ടും എഴുതിയും പഠിച്ച എല്ലാ അക്ഷ�
രരൂപങ്ങളും വീെണ്ടടുക്കുക; അതു് അച്ചടിയിലും ഡിജിറ്റൽ േഡാക്യുെമന്റുകളിലും കണിശ�
മായ കൃത്യതേയാെട പ്രേയാഗിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും െചയ്യുക; കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നിർ�
മ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരങ്ങളിൽ (ഇതു് പിന്നീടു് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്) അടിസ്ഥാന
നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുെകാണ്ടു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ഘടകീകരിക്കുക.

2. ഒരു കാരണവശാലും ഭാവനാത്മകമായി പുതിയ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങ�
െനയുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ എല്ലാ ഭാഷയിലും നിലനിന്നിരുന്നു. അച്ചടി പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ 500
വർഷങ്ങളിൽ വരെമാഴിയിലുള്ള ഏതാണ്ടു് 700 ഭാഷകളിൽ േലാഹ അച്ചുകളിൽ വിജ്ഞാ�
നം േരഖെപ്പടുത്തുന്നതിലൂെട അക്ഷരങ്ങളും സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും േലാഹംേപാെല ഉറച്ചു
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനിനി ഇളക്കം തട്ടാൻ പാടില്ല, അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പേട്ടാ ആകൃതികൾ�
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ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിേച്ചാ അറിവുകൾ ഇല്ലാതാകാൻ പാടില്ല. പുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ
കടന്നുകയറി അറിവുകളിൽ മായം േചർക്കാൻ പാടില്ല.

ഇത്തരം പരികല്പനകളാണു് സമഗ്രലിപി സഞ്ചയം രൂപെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ചിത്രജകുമാറിെന്റ മന�
സ്സിലുണ്ടായിരുന്നതു്. അതു് രചന അക്ഷരേവദി 1999-ൽ അവതരിപ്പിച്ച അക്ഷരസമുച്ചയത്തിലും
രചന േഫാണ്ടിലും എങ്ങെന പിന്തുടർന്നു എന്ന് നമുക്കു് പരിേശാധിേക്കണ്ടതു്.

8 [ക] േചർന്നുള്ള അക്ഷരരൂപീകരണം
മലയാളത്തിെല കൂട്ടക്ഷരരൂപീകരണത്തിെന്റ സുനിശ്ചിതമായ പാേറ്റൺ പിന്തുടർന്നാണു് രചന
േഫാണ്ടു് രൂപകല്പന െചയ്യാനായി 1998-ൽ ചിത്രജകുമാർ നഷ്ടെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുന്ന�
തും അവെയ അകാരാദിക്രമത്തിൽ നിരത്തിവച്ചുള്ള പട്ടിക (list) തയ്യാറാക്കുന്നതും.

1. 0123-കാരങ്ങൾ വ്യജ്ഞനേത്താട് േചർത്തുനിറുത്തുക.

[ക കു കൂ കൃ കൄ കൢ]

അപ്രവചനീയത
മലയാള അക്ഷരങ്ങളിൽ സ്വരങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നുള്ള രൂപങ്ങൾ എവിെട ഏെതാെക്ക�
യാെണന്നുള്ളതിെന്റ അപ്രവചനീയത അക്കങ്ങളിെല prime numbers േപാെലയാണു്.
എന്നാൽ അതുമുഴുവൻ ആസ്കി (ASCII — American Standard Code for Information Interchange)
രചന േഫാണ്ടുകൾ മുതേല നമുക്കു് അടുക്കും ചിട്ടേയാടും കൂടി ലഭ്യമാണു്.

[ക, ഗ] എന്നിവയ്ക്കു് [3]-കാരമുണ്ടു് — [കൄ]$, [`]$
എന്നാൽ [ഖ, ഘ] എന്നിവയ്ക്കില്ല — [_]#, [a]#
[ക, ച, ട, ത, പ] എന്നിവയുെട അനുനാസികങ്ങളിൽ ത-വർഗ്ഗത്തിനും പ-
വർഗ്ഗത്തിനും മാത്രേമ [2]-കാരം ഉള്ളൂ.
  [b]# [¢]# [£]# [നൃ]$ [മൃ]$
[3]-കാരവും ഇേതേപാെല
[c]# [g]# [k]# [©]$ [ª]$

2. സാദ്ധ്യമായ എല്ലാകൂട്ടക്ഷരങ്ങളും കെണ്ടത്തുക. ഒരു കാലത്തും ഉപേയാഗത്തിലില്ലാതിരു�
ന്നവ ഒഴിവാക്കുക.

[ക്ക, ക്ട, ക്ണ, ക്ത, ക്ന, ക്മ, ക്ല, ക്ഷ, ക്സ, ക്റ്റ]$

ഇവിെട സാധാരണ യുക്തിക്കു സാദ്ധ്യെമന്നു േതാന്നുന്ന അേനകം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉേപക്ഷി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

[F/G, H/I, J/K] #…

3. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക — [ക്ഷ്ണ, ക്ഷ്മ].

⋆ ([ക്ട]-യും [ഷ്ട]-യും ഉെണ്ടങ്കിലും [S] ഇല്ല. [S W …] എന്നിങ്ങെന ഒേട്ടെറ കൂട്ടക്ഷ�
രങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

⋆ ([ക്റ്റ] ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നതായി േതാന്നാം — [ക + റ + റ].
എന്നാൽ അതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നതാണു് — [ക + ഺ + ഺ]).

4. കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട [0123]-കാരങ്ങൾ കെണ്ടത്തുക.



2019 July–December
1194–95 മിഥുനം–വൃശ്ചികം

15

ക്കു, ക്കൂ, ക്കൃ, ക്ടു ക്ടൂ ക്ണു,ക്ണൂ
ക്തു, ക്തൂ, ക്തൃ, ക്തൄ ക്നു ക്നൂ ക്മ ക്മൂ
ക്ലു ക്ലൂ ക്ഷു ക്ഷൂ ക്ഷൃ ക്ഷ്ണു ക്ഷ്ണൂ
ക്ഷ്മു ക്ഷ്മൂ ക്ഷ്മൃ ക്സു, ക്സൂ, ക്സൃ ക്റ്റു, ക്റ്റൂ

ഇവിെട വിേശഷാൽ കാണെപ്പടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടു്:

[ക]-യ്ക്ക് [3]-കാരമുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ ഇരട്ടിപ്പിനു് ഇല്ല — [കൄ]$ [¤]#
[ട]-യ്ക്കു് [23]-കാരങ്ങൾ ഉണ്ടു് .
എന്നാൽ [ക, ട] േചർന്നുവരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കു് ഇവയില്ല.
ക്ട ക്ടു ക്ടൂ [L]# [M]#

എന്നാൽ [ക, ത] േചർന്നു വരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ഇവ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

[ക്തൃ ക്തൄ]

Vertical conjunct-കളിൽ 23-കാരങ്ങളില്ല, horizontal conjuct-കളിെലല്ലാമുണ്ടു് എന്നു്
ഇതിെന സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനും കഴിയില്ല. കാരണം [ക്ഷ]-യ്ക്കു് 2-കാരമുണ്ടു്, എന്നാൽ
3-കാരമില്ല:

[ക്ഷൃ]$ [§]#

5. വലതു േരഫെത്ത മുറിക്കാെത 0123 േപാെല വ്യജ്ഞനേത്താടു് േചർത്തു നിറുത്തുക — ക്ര
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട േരഫവും ഇേതേപാെല — [ക്ക്ര, ക്ട്ര, ക്ക്ര].
ഇവിെട [ക്ന, ക്മ, ക്സ, ക്റ്റ] ഉെണ്ടങ്കിലും [ന, മ, സ, റ്റ] എന്നിവയുെട റ-കാരങ്ങൾക്കു് കൂട്ടക്ഷര�
ങ്ങളിലിടമില്ല.

[ക്ട്ര]$ [¨]# [P]# [Q]# [R]#

[ണ]-യ്ക്കു് റ-കാരം ഇേല്ലയില്ല — [l]#. അതിനാൽ [ക്ണ] ഉെണ്ടങ്കിലും [N]-യ്ക്കു് ഒരു സാദ്ധ്യ�
തയും ഇല്ല.

6. കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട റ-കാരങ്ങളുെട [01] എന്നിവ കെണ്ടത്തുക.

ക്ക്രു ക്ക്രൂ ക്ടു ക്ടൂ ക്ക്രു ക്ക്രൂ

ഇേതാെട [ക] എന്ന അടിസ്ഥാന അക്ഷരത്തിെന്റ സാദ്ധ്യമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട നിര കൃത്യ�
െപ്പടുകയായി.

കു കൂ കൃ കൄ കൢ ക്ക ക്കു ക്കൂ ക്കൃ ക്ക്ര ക്ക്രു ക്ക്രൂ
ക്ട ക്ടു ക്ടൂ ക്ണ ക്ണു ക്ത ക്തു ക്തൂ ക്തൃ ക്തൄ ക്ത്ര ക്ത്രു ക്ത്രൂ
ക്ന ക്നു ക്നൂ ക്മ ക്മു ക്മൂ ക്ര ക്രു ക്രൂ

സാധാരണ ഒരു േനർയുക്തിയ്കു് (linear logic) സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളല്ല മലയാ�
ളത്തിനുള്ളതു് എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമാണു്. കൂടിേച്ചരുന്നേതാെടാപ്പം കൂടിേച്ചരാതിരി�
ക്കലുമാണ് മലയാളത്തിെന്റ സമഗ്രത എന്നു് ഇതിൽനിന്നും നാം കെണ്ടത്തുന്നു.
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9 ലിപിയുെട ഗൂഢാത്മകത
മനുഷ്യെന്റ സംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ ലിപികളുണ്ടായിട്ടു് 3000 വർഷങ്ങേള ആയിട്ടുള്ളൂ. അക്ഷ�
രങ്ങളാണു് ഇന്നു് നാം വ്യവഹരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക മനുഷ്യെന നിർമ്മിെച്ചടുത്തതു്. ൈദവി�
കതയും ഗൂഢാത്മകതയും അക്ഷരങ്ങളിൽ ആേരാപിക്കാനിടയായതിെന്റ കാരണവും ഈ പഴ�
മയാണു്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഭാഷയും ലിപിയുമായിരിേക്ക,
ശബ്ദവും ചിഹ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുെട ആയിരം വർഷങ്ങൾ
ലിപിപരിണാമത്തിെല ഗൂഢാത്മകതയുെട കാലങ്ങളാണു്. ഭാരതീയ ലിപികളിലും മലയാള ലി�
പികളിലുെമാെക്ക ഇന്നും കെണ്ടത്തെപ്പടാനാകാത്ത ‘കാരണങ്ങൾ’ നിരവധിയാണു്.

ഇതിെന്റ പ്രത്യേക്ഷാദാഹരണം 0123കൂടിേച്ചർന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളാണു്. മെറ്റല്ലാ സ്വരചിഹ്ന�
ങ്ങളും വ്യഞ്ജനത്തിൽ നിന്നും േവറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. ഇടേത്താ, വലേത്താ മുകളിേലാ താെഴേയാ
ആയാണു് അവയുെട സ്ഥാനങ്ങൾ. പെക്ഷ 0123-കാരങ്ങൾ വ്യജ്ഞനേത്താടു് േചർന്നു നില്ക്കു�
ന്നു. ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതു് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണം ഒരിടത്തും
വിശദീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ഇതിെനയാണു് 1970-െല ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ നാം ‘ശാസ്ത്രീയമാ�
യി’ പുനഃക്രമീകരിച്ചതു്!

1. ഉച്ചരിക്കുന്നതുേപാെല എഴുതുന്ന ഭാഷ എന്ന ഒരു സാമാന്യ നിയമം മലയാളം കഴിയുന്ന�
ത്ര പാലിച്ചു േപാരുന്നുണ്ടു്. കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട ഉച്ചാരണം എേപ്പാഴും അതിെന്റ പൂർവ്വാപരക്ര�
മം പാലിച്ചാണു്. ക്ത എന്നതിൽ ക ആദ്യവും ത രണ്ടാമതും ഉച്ചരിക്കുന്നു. [ക്സ]-യും [സ്ക]-
യുെമാെക്ക ഇെതേപാെലയാണു് ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതു്. പെക്ഷ [ഹ]-യുെട രണ്ടു കൂട്ടക്ഷരങ്ങ�
ളിൽ ഇത് തകിടം മറിയുന്നു. [ഹ്ന], [ഹ്മ] ഇവയിൽ രണ്ടാമെത്ത അക്ഷരത്തിെന്റ ഉച്ചാരണ�
ത്തിനാണു് പ്രഥമ സ്ഥാനം.

2. [റ]-യുെട ഇരട്ടിപ്പായാണു് [റ്റ]-െയ കാണുന്നതും എഴുതുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ൈടപ്പു് െചയ്യുന്ന�
തും. എന്നാൽ ഇതു് [ഺ] (half-റ്റ)-യുെട ഇരട്ടിപ്പാെണന്നു് എ. ആർ .രാജരാജവർമ്മ സമർത്ഥി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് [8]. അതുെകാണ്ടു് ക്റ്റ, സ്റ്റ, ഫ്റ്റ എന്നിവ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളാ�
ണു്, മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ േചർന്നവയല്ല. പെക്ഷ യൂണിേക്കാഡിൽ ഇത് [റ + റ] കൂടിേച്ചർന്നാണു്
ഉണ്ടാകുന്നതു്. [ക + ഺ + ഺ →ക്റ്റ] എന്നതാണു് ശരിയായ േകാഡിംഗ്. ഇതിനി േനെരയാ�
ക്കാൻ പറ്റുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല.

3. [ഥ]-യ്ക്കു് [01] എന്നിവയുെണ്ടങ്കിലും [2]-കാരം ഇല്ല — [«]#
എന്നാൽ [ഥ] കൂടിേച്ചർന്നു വരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾക്കു് 2-കാരം ഉണ്ടു്!

[ത്ഥൃ]$ [ത്സ്ഥൃ]$ [സ്ഥൃ]$

4. [റ്റ]-യ്ക്കു് റ-കാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതു് കൂടിേച്ചർന്നു വരുന്ന [സ്റ്റ]-യ്ക്ക് റ-കാരമുണ്ടു് — [സ്റ്റ്ര]
5. [ര]-യ്ക്കു് [2]-കാരമുണ്ട് — [രൃ]; എന്നാൽ [റ]-യ്ക്കു് ഇല്ല — [¸ ] #

10 രചന േഫാണ്ടിെന്റ ഘടന
ആസ്കി-യുെട കാലം മുതേല ഡിറ്റിപി (DTP — Desktop Publishing) പ്രചാരത്തിലായ ഇന്ത്യൻ ഭാ�
ഷകളിലുണ്ടായ േഫാണ്ടുകളിെല അക്ഷരങ്ങളുെട ഘടന െപാതുെവ ഘടകീകരണത്തിൽ അധി�
ഷ്ഠിതമായിരുന്നു. േദവനാഗരിയുെട ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്കു േവണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ േഫാണ്ടുകൾ പരിേശാ�
ധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും. [ഇ]-യുെട സ്വരം മൂന്നു് പ്രേത്യക വലിപ്പത്തിലാണു് ആ േഫാണ്ടുക�
ളിലുള്ളതു്. െചറുതും വലുതുമായ അക്ഷരങ്ങൾക്കു് [ഇ]-കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപേയാഗെപ്പടുത്തി�
യിരുന്നു. കാരണം [र]-യുെട സ്വരചിഹ്നേത്തക്കാൾ [स]-യുെട [ഇ]-സ്വരചിഹ്നം ഇടേത്തയ്ക്കു കൂടു�
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തൽ നീളം ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചതുേപാെല അക്ഷരങ്ങളുെട ഘടനെയ
വ്യാപകമായി അട്ടിമറിച്ചുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണം എഴുപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിെല മെറ്റാരു ഭാഷയിലും
നടന്നിട്ടില്ല. കൂട്ടക്ഷരങ്ങേളയും സ്വരചിഹ്നങ്ങേളയും ഘടകീകരിച്ചു്, െപാതുഘടകങ്ങൾ രൂപകല്പ�
നെചയ്തു് ആവശ്യംവരുേമ്പാൾ േചർച്ചയുള്ളതു േചർത്തുനിറുത്തി കഴിയുന്നത്ര പരമ്പരാഗതലിപി
വ്യവസ്ഥെയ സംരക്ഷിച്ചാണു് ഇതര ഭാരതീയഭാഷകളിൽ ഡിറ്റിപി-ലിപി ഉണ്ടാക്കിയതു്. മല�
യാളത്തിലും ഇതു സാദ്ധ്യമാകുമായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു് [പു] [ബു] [വു] [യു] [സു] എന്നി�
വയിൽ െപാതുഘടകമായി വരുന്ന [ ƒ] ചിഹ്നം (അടിയിെല വട്ടം) ഒെരാറ്റെയണ്ണം ഡിൈസൻ
െചയ്തു് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചു് [പ] [ബ] [വ ] [യ] [സ ]-േയാടു് േചർെത്താട്ടിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം
ഉകാരങ്ങെളയും വ്യജ്ഞനേത്താടു േചർത്തുനിറുത്താമായിരുന്നു. അവേശഷിക്കുന്ന ഉകാരങ്ങൾ
വളെര കുറേച്ചയുള്ളൂ — [കു] [ഗു] [ഛു] [ജു] [ണു] [തു] [നു] [രു] [ഹു]. ഇെതാെക്ക തെന്നയാണു്
[◌ൂ]-കാരത്തിെന്റയും [◌ൃ]-കാരത്തിെന്റയും സ്ഥിതി. െപാതുഘടകീകരണത്തിെന്റ മെറ്റാരു സാ�
ദ്ധ്യത േരഫചിഹ്നത്തിനാണ്. മലയാളത്തിലും മൂന്നു് വക്രങ്ങൾ െവച്ചു് ഇതു സാധിെച്ചടുക്കാം. [പ്ര
സ്ര ന്ധ്ര] എന്നിവയിെല പലവലിപ്പത്തിലുള്ള റ-കാരത്തിെന്റ വക്രങ്ങെള െപാതുഘടകങ്ങളാക്കി
മാറ്റാം.

1998 മുതേല േഫാണ്ടു് ഡിൈസനിംഗിൽ രചന അവലംബിച്ച രീതിശാസ്ത്രം മറ്റു ഭാരതീയ
ഭാഷകളുേടതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ചിത്രജകുമാർ സ്വരൂപിച്ച അക്ഷരങ്ങ�
ളുെട സമഗ്രത പരിപൂർണ്ണമായും പിന്തുടരുക എന്നതാണു് രചനാ േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയിൽ
തുടക്കം മുതേല സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടതു്. അതുെകാണ്ടു് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുെട ആസ്കി േഫാണ്ടുകളിൽ
അവലംബിച്ച ഘടകീകരണരീതി തുടക്കം മുതേല രചന തിരസ്കരിച്ചു. ഹിന്ദിയുെട യുണിേകാഡ്
േഫാണ്ടുകളിൽ ഇന്നും ആസ്കി-യുെട അേത രീതിയാണു് ഇേപ്പാഴും പിന്തുടരുന്നതു്.

ô ñ í î → ôñíî

മലയാളത്തിെന്റ ആദ്യ യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളിൽ ഘടീകരണത്തിെന്റ ഇേത രീതിയാ�
ണുണ്ടായിരുന്നതു്. മലയാളത്തിൽ യുണിേകാഡ് സന്നിേവശിച്ചേപ്പാൾ ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് ഇറ�
ക്കിയ Kartika.ttf-ൽ ഇതു് െതളിഞ്ഞുകാണാം. കാർത്തിക പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിൽ അധിഷ്ഠിത�
മായിരുന്നതിനാൽ കൂട്ടക്ഷര നിർമ്മിതിയ്ക്കു് വലിയ അവസരങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നില്ല. അവയിലുള്ള
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പലതും മലയാളത്തിന് അന്യമാണ്.

ച്ല ജ്ല ഭ്ല റ്ല ള്ല

Vertical conjuct-കളുെട രൂപീകരണത്തിനായി ചുരുക്കം അക്ഷരങ്ങൾ “താഴക്ഷരങ്ങൾ” ആയി
േസ്ലാട്ടുകളിൽ നിേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. *ഛ *ദ *ധ. ഇവ മലയാളത്തിെല ചില പ്രധാന അക്ഷര�
രൂപീകരണത്തിനുള്ള അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങളാെണന്നു് ആദ്യേനാട്ടത്തിൽ േതാന്നാം — ച്ഛ, ബ്ദ,
ബ്ധ എന്നിവേപാെല. എന്നാൽ ഇവ പല അസംഭവ്യതകെളയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

AnjaliOldLipi (2005) ആണു് രചനയ്ക്കു മുേമ്പ തനതു ലിപിയിലിറങ്ങിയ ആദ്യ യുണിേകാഡ്
േഫാണ്ടു്. ആസ്കി-യിൽ 1999-ൽ ഇറങ്ങിയ രചനയുെട തനതു അക്ഷരങ്ങളുെട പിന്തുടർച്ചയായി�
രുന്നു അഞ്ജലിെയങ്കിലും vertical conjuct-കളുെട രൂപീകരണത്തിൽ കാർത്തികയുേടതുേപാെല�
യുള്ള ഘടകീകരണരീതിയാണു് അവലംബിച്ചതു്. ഇതിെന്റ ഫലമായി അസംഭവ്യമായ പലകൂ�
ട്ടക്ഷരങ്ങളും രൂപം െകാണ്ടു — [F f Á]. ഇേപ്പാൾ SMC ൈസറ്റിലുള്ള അഞ്ജലി േഫാണ്ടിൽ
െപാതുവായ ‘താഴക്ഷരങ്ങൾ’ (common below glyphs) കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
[മൃ] താഴക്ഷരത്തിലുൾെപ്പടുത്തിയതിനാൽ [O] േപാലുള്ള അസംഭവ്യതകൾ സംഭവിക്കുന്നു.

ഭാരതീയലിപികൾക്കായി 1997-ൽ ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ opentype specifi-
cations െപാതുഘടകീകരണെത്ത ആസ്പദിച്ചായിരുന്നു[9]. േദവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റിെന്റ OpenType
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font specifications ഇൻഡിക് സ്ക്രിപ്റ്റിനു് െപാതുവായാണു് കണക്കാക്കെപ്പടുന്നതു്. Above-
base, below-base, pre-base, post-base എന്നീ ഗ്ലിഫ് വിഭജനങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ഗ്ലിഫുകൾക്കു
(base glyph) പുറേമ അവയിൽ വിശദീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യഞ്ജനങ്ങെള ഇടത്തും വലത്തും
മുകളിലും താെഴയുമായി പിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന െപാതുരൂപങ്ങളുെട വർഗ്ഗീകരണമാണതു്. മലയാള�
ത്തിെന്റ തനതുലിപിയിൽ vertical conjuct-കളിൽ താഴക്ഷരങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ച് Below-base
രൂപങ്ങളായി ഘടകീകരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിനു് ക്ന, പ്ന, സ്ന എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുെട അടി�
യിലുള്ള [ ø] െയ േവറിെട്ടാരു ഗ്ലിഫായി രൂപകല്പന െചയ്യാം. ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ േവറിട്ടു
നിൽക്കുന്ന മുകളക്ഷരങ്ങളുമായി (above-base glyph) കൂട്ടിേച്ചർക്കാം. ഇങ്ങെന േയാജിപ്പിക്കുന്ന
പണി shaping engine-േന്റതാണു്.

I + ø →Iø
c + ø →cø
q + ø →qø

ഇതിെന്റെയാരപകടം, കൂടിേച്ചരാനിടയില്ലാത്തവെയ നിഷ്കൃഷ്ടമായി തരംതിരിച്ചിെല്ലങ്കിലുള്ള
അസംഭവ്യതകളാണു്. വ്യജ്ഞനേത്താടു് കൂടിേച്ചർന്നു നിൽക്കുന്ന [0123]-കാരങ്ങെള ഇങ്ങ�
െന below-base ഘടകങ്ങളായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്.

c ƒ →cƒ d ƒ →dƒ
h ƒ →hƒ p ƒ →pƒ
c Œ →cŒ d Œ →dŒ
e Œ →eŒ g Œ →gŒ

ഇരട്ടിപ്പുകേളയും ഇപ്രകാരം ഘടകീകരിക്കാം

N ä →Nä e ä →eä
h ä →hä n ä →nä

ഇതിൽെപ്പടാെത ഒറ്റയ്ക്കു നിൽക്കാൻ േശഷിയുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ‘അഖണ്ഡ്’ എന്ന േപരിലാണു്
അറിയെപ്പടുന്നതു് — ക്ക, ച്ച, ട്ട, … എന്നിങ്ങെന. കു, തു, നൂ, … എന്നിവെയ െപാതുേവ ‘psts’ (post-
base substitution) എന്ന നിയമപ്രകാരമാണ് രൂപെപ്പടാറ്. േചരുവകളുെട കൃത്യമായ വർഗ്ഗീകര�
ണമിെല്ലങ്കിൽ ഇവിെടയും അപകടം സംഭവിക്കാം:

ക ◌ു →I ƒ →Iƒ
ഗ ◌ു →K ƒ →Kƒ
ത ◌ു →X ƒ →Xƒ

ലംബസംയുക്തങ്ങളിെലന്നേപാെല തിരശ്ചീനസംയുക്തകങ്ങളിലും (horizontal conjucts) അപൂർ�
വ്വമായി ഘടകങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ കഴിയും.

Ý , Þ , â എന്നിവെയ pre-base forms ആയും  † , Š , ƒ എന്നിവെയ post-base ആയും
പരിഗണിച്ചാൽ

Ý P † →ÝP†
Þ P Š →ÞPŠ
â g ƒ → âgƒ
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ഇങ്ങെന pre-base, post-base, below-base ആയി അക്ഷരങ്ങെള ഘടകീകരിച്ചും പിന്നീട് കൂട്ടി�
േച്ചർത്തും മലയാളത്തിൽ അേനകം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നിർമ്മിെച്ചടുക്കാം.

11 MISIS-മീര
കഴിയുന്നത്ര ഘടകീകരിച്ചു്, പിന്നീടു് കൂട്ടിേച്ചർത്തു് മലയാളത്തിെന്റ തനതു് അക്ഷരങ്ങൾ ഉല്പാ�
ദിപ്പിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യശ്രമം നടന്നതു് 2003-ൽ ആണു്. യുനേസ്കായുെട CDS/ISIS [10]
എന്ന database മലയാളത്തിനായി MISIS (Malayalam ISIS) എന്ന േപരിൽ േപ്രാഗ്രാം െചയ്യുന്ന
അവസരത്തിലാണതു് സംഭവിച്ചതു്. തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജിെല 22,000 പുസ്തകങ്ങളുെട
Bibliographic database ഉണ്ടാക്കുന്നതിേലക്കായിരുന്നു MISIS രൂപകല്പന െചയ്തതു്. മീര (Meera)
എന്ന ലിപിനാമം (font name) ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു് അതിലാണു്. ഘടകങ്ങെള േയാ�
ജിപ്പിച്ചു് തനതു് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കിയതു് രചന എഡിറ്റർ േപ്രാഗ്രാമിെന്റ പ്രേത്യകം േപ്രാഗ്രാം
െചയ്ത സംേയാജനതത്വങ്ങൾ (combining rules) ആണു്. അടുത്ത വർഷം തെന്ന യുണിേകാഡ്
മലയാളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ MISIS പരീക്ഷണം അപ്രസക്തമായി. മലയാളത്തിെന്റ സാ�
ദ്ധ്യമായ എല്ലാ ഗ്ലിഫുകളും ഒെരാറ്റ േഫാണ്ടിൽ ഒതുക്കാെമന്നായേതാെട, 2006-ൽ തിരുവനന്തപു�
രെത്ത േസ്റ്ററ്റ് െസൻട്രൽ ൈലബ്രറിയിൽ യൂണിേകാഡ് അധിഷ്ഠിതമായി ആദ്യെത്ത Search and
Retrieval System രൂപംെകാണ്ടു. ഗ്ലിഫുകെള ഘടകീകരിക്കാെത തെന്ന മലയാളത്തിെന്റ േഫാ�
ണ്ടുകൾ ഡിൈസൻ െചയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ മലയാളം യൂണിേക്കാഡിെല എണ്ണമറ്റ േസ്ലാട്ടു�
കൾ തുറന്നിട്ടു. MISIS-നു േവണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ ‘മീര’യുെട orthography-േയയും െപാതുഘടകീക�
രണ ഘടനേയയും പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ േഫാണ്ടുകളിലും ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു.

എന്നിട്ടും എന്തുെകാണ്ടാണു് MS കാർത്തികയും അഞ്ജലിയുെമാെക്ക ഘടകീകരണരൂപക�
ല്പനെയ ആശ്രയിച്ചത്? രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കെണ്ടത്താം.

1. ഘടകീകരണെത്ത ആശ്രയിച്ചാൽ േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയിൽ സമയക്കുറവു ലാഭിക്കാം
(ഘടകങ്ങൾ കെണ്ടത്താനും പിന്നീട് അവെയ സൂക്ഷ്മമായി സംേയാജിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ
സമയം േവണെമന്നതാണ് വാസ്തവം.)

2. ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റിെന്റ specification-െന [9] ധിക്കരിക്കാനുള്ള ൈധര്യക്കുറവു്. ഇതര ഭാ�
രതീയഭാഷകളിെല േഫാണ്ടുകളുെട രൂപകല്പനയിൽനിന്നു് വ്യതിചലിച്ചാൽ മലയാളത്തി�
െന്റ സംയുക്താക്ഷരങ്ങൾക്കു് എെന്തങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുേമാ, എല്ലാവരും പിന്തു�
ടരുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം സ്റ്റാൻേഡർൈഡേസഷെന ബാധിക്കുേമാ
എെന്നാെക്കയുള്ള ആശങ്കകൾ സ്വാഭാവികം.

3. ലിപിസഞ്ചയം സമസ്ത അക്ഷരങ്ങളും ഉൾെക്കാള്ളുന്നിെല്ലങ്കിൽ (non-exhaustive) പുത്തൻ
അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്വയമുണ്ടാകാനുള്ള േശഷി (on-the-fly/automatic) ഘടകീകര�
ണത്തിലുെട കിട്ടുമെല്ലാ എന്ന പ്രതീക്ഷ.
ഘടകീകരണ സമ്പ്രദായം ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽ എളുപ്പെമന്നു് േതാന്നാെമങ്കിലും പലന്യൂനതക�

ളും അതിനുണ്ടു്.
1. ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ text rendering-ൽ കൂട്ടിേയാജിപ്പിക്കുന്നതിനു് വിദഗ്ദ്ധമായ kerning

pairs ഉണ്ടാേക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.
2. സംേയാജനങ്ങൾ പാടില്ലാത്തവെയ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഗ്രൂപ്പ് െചയ്യാനും തടുത്തുനിറുത്തുവാ�

നും എത്ര എളുപ്പമല്ല. അഞ്ജലി ഉല്പാദിപ്പിച്ച ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േനാക്കുക [?].
3. Pre-base, post-base ഗ്ലിഫുകൾ േയാജിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന േചർച്ചക്കുറവു് നികത്താൻ base

glyph-കളുെട സ്വാഭാവിക വക്രങ്ങെള ചിലേപ്പാൾ മാേറ്റണ്ടതായി വരാം. ഒരു ഭാഷയുെട
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സ്വാഭാവിക രൂപങ്ങെള/കാലിഗ്രാഫിൿ സൗന്ദര്യങ്ങെള ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ധാരാളം ഒത്തു�
തീർപ്പുകൾ (compromises) ഘടകീകരണ-പുനഃസംേയാജന പ്രക്രിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.

ഇത്തരം കാരണങ്ങളാൽ രചന േഫാണ്ടിെന്റ ആദ്യരൂപകല്പനയിൽ തെന്ന (1999, ആസ്കി)
ഘടകീകരണ രീതിശാസ്ത്രെത്ത തീർത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. േമൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാെത രചനയിേല�
ക്ക് വരുേമ്പാൾ സവിേശഷ കാരണങ്ങൾ ഇവയാണു്.

1. സമഗ്രലിപിസഞ്ചയം രചന അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട മലയാളത്തിെന്റ സാദ്ധ്യമായ കൂട്ട�
ക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവയിലില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്താനുള്ള
സംഭവ്യത ഏറ്റവും കുറവാണു്. അഥവാ കെണ്ടത്തിയാൽ അവ ഒെരാറ്റ ഗ്ലിഫായി രൂപക�
ല്പന െചയ്ത് ലിപി സഞ്ചയത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ.

2. ഒെരാറ്റ ഗ്ലിഫായി രൂപകല്പന െചയ്യുേമ്പാഴാണു് ഒേരാ അക്ഷരത്തിെന്റയും Composition,
Balance, Footing, Weight എന്നിവ പരിപൂർണ്ണതയിെലത്തൂ. [ ø] ഒരു െപാതു below-base
ആയി കണക്കാക്കിയാൽ [ക്ന]-യും [സ്ന]-യും ഉല്പാദിപ്പിക്കാവുന്നേതയുള്ളൂ. പെക്ഷ [ക]-യുെട
വീതിയുമായി െപാരുത്തമില്ലാത്ത [ ø] എന്ന below-base [ക്ന] എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ സൗ�
ന്ദര്യെത്ത െകടുത്തിക്കളയുന്നു. [സ]-യുേടയും [പ]-യുേടയും അടിയിൽ [ ø]-യ്ക്ക് ഇതത്ര സംഭ�
വിക്കുന്നില്ല. [സ]-യുേടയും [പ]-യുേടയും അടിഭാഗം [ ø]-യുമായി േചർന്നുേപാകാൻ vertical
kerning അതിസൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റക്കുള്ള ഗ്ലിഫുകളിൽ
സാധിെച്ചടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കൂടുതൽ കൃത്യതയും ൈകവരിക്കാം.

3. ഒരു അക്ഷരത്തിെന്റ ദൃശ്യപൂർണ്ണത സാക്ഷാൽകരിക്കണെമങ്കിൽ അതു് അതായിട്ടു തെന്ന
ഒരു single entity ആയി കാണണം എന്നതു് രചനയുെട സമഗ്രതയുെട ആവിഷ്കാരം കൂടിയാ�
യിരുന്നു. േവറിട്ട ഘടകങ്ങൾ േവണ്ടാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു് സമഗ്രതെയ തകർക്കു�
െമന്നു് ആദ്യം മുതേല രചന തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അന്നു് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കി�
നു് ഇന്ത്യൻ ആസ്കി േഫാണ്ടുകളുെട ഘടകീകരണഘടനയും പിന്നീടു് അതിെന അേതപടി
പകർത്തിയ യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളും രചനയ്ക്കു് പ്രേലാഭനങ്ങൾ തീർത്തില്ല.

4. േറാമൻ േഫാണ്ടുകളുെട യൂണിേകാഡിനു മുമ്പുള്ള extended character set (ISO 8859) േഫാ�
ണ്ടുകൾ രചനയുെട വീക്ഷണെത്ത ബലെപ്പടുത്തി. അവയിെല accented character set-ഉം
diacritical character set-ഉം നിർമ്മിക്കാൻ വളെര കുറച്ചു രൂപങ്ങേള (above-base forms)
ആവശ്യമുണ്ടായിരുനുള്ളൂ — [Ø Ù Ú Û] എന്നിവ.
എന്നിട്ടും അക്ഷരങ്ങേളാേരാന്നും അഖണ്ഡമായി രൂപകല്പന െചയ്യാനിടയാക്കിയതു് kerning
െകാണ്ടു് ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ലാത്ത Composition-ഉം Balancing-ഉം ൈകവരിക്കാനാണു്.

[Ý Ý Þ ß] [à á â ã]
[ä å æ ç] [è é ê ë]

േറാമൻ േഫാണ്ടുകളുെട രൂപകല്പന രചനയുെട കാഴ്ചപ്പാടിനു് ബലം നല്കി.
5. അതുെകാണ്ടു് രചനയിെല എല്ലാ സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും ‘അഖണ്ഡ് ’ എന്ന നിലയ്ക് ഒെരാറ്റ

രൂപത്തിൽ മാത്രം രൂപല്പന െചയ്യാെമന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിെലത്തുകയും ആസ്കി രചന
1999-ൽ പ്രകാശനം െചയ്യുകയും െചയ്തു.

6. 2005-ൽ രചനയുെട യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടു് രൂപകല്പന െചയ്തേപ്പാൾ ആസ്കി രചനയിെല
ആറു് േഫാണ്ടുകളിലായി (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6) വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഗ്ലിഫുകെള
അേതപടി ക്രമമായി യൂണിേകാഡ് േസ്ലാട്ടുകളിൽ നിരത്തിെവക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. രചന
എഡിറ്ററിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപേയാഗിച്ച combination file-നു സമാനമായി
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യൂണിേകാഡ് രചനയുെട featuring-ഉം നിർവ്വഹിച്ചു. െതറ്റുകളും സേന്ദഹങ്ങളും ഒഴിവാക്കാ�
നും ഘടകങ്ങേളയും സംയുക്താക്ഷരങ്ങേളയും കൃത്യതേയാെട പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കാനുമാ�
ണു് ഇന്നും എല്ലാ SMC േഫാണ്ടുകളിലും പിന്തുടരുന്ന glyph notation (naming convention)
ആവിഷ്കരിച്ചതു്. (ഈെയാരു രീതിശാസ്ത്രം എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളിെല േഫാണ്ടുകൾക്കും
മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണു്. ‘മീര ഇനിൈമ’ എന്ന തമിഴ് േഫാണ്ടിൽ ഇതാണു് അനുവർത്തി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്.)

12 സമഗ്രതയ്ക്കു് ഇളക്കം തട്ടുന്നു
1999 മുതൽ രചന മുറുെകപ്പിടിച്ച അക്ഷരങ്ങളുെട സമഗ്രതയും ഗ്ലിഫുകളുെട അഖണ്ഡതയും യൂണി�
േകാഡിെന്റ വരേവാെട ഇളക്കം തട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടതു് [>] എന്ന below-base
രൂപമാണു്. [ല]-കാരത്തിെന്റ സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ രൂപങ്ങളും രചനയിൽ ഉെണ്ടന്നിരിെക്ക [>]
തീർത്തും അപ്രസക്തമായിരുന്നു. അതാകെട്ട അസ്പഷ്ടമായ പല കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി — [ള്ല],
[ഴ്ല], [Ì]

പിന്നീടു് രചനയിെല vertical conjunct-കളിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത താഴക്ഷരങ്ങളാ�
യി അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ തുടങ്ങി. രചനയുെട സമഗ്രത തീർത്തും തകരാ�
റിലായി. 1970-െല ലിപി പരിഷ്കരണവും 1990-കളിൽ വ്യത്യസ്ത മാപ്പിംഗുകളിലുമുള്ള അേനകം
ആസ്കി ഡിറ്റിപി േഫാണ്ടുകളും മലയാളത്തിെന്റ അദ്ധ്യയനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെയടുത്ത ‘േതാന്ന്യാ�
ക്ഷരങ്ങൾ’ രചനയിലും വ്യാപകമായി. ഇത്തരം അസംഭവ്യമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട തള്ളിക്കയറ്റ�
ത്തിനു കാരണം രചനയുെട സമഗ്രതെയക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാകാം.

ഇന്നു് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്തതും പിന്നീട് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമായ അേനകം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
ഭാഷയിൽ ഇതിനു മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എഴുപത്തേഞ്ചാളം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ 1920–ൽ ൈടപ്പ്െസ�
റ്റു െചയ്ത സത്യേവദപുസ്തകത്തിൽ (ൈബബിൾ) കാണുന്നുണ്ടു്.

¬ (മ¬ ³യാസ്), ² (മി²@ർ), ® (െനബൂഖ´®ശർ), ¯ (േബ´¯ബ) എന്നീ vertical conjunct-
കൾ. അവയിൽ ഏറ്റവും വിചിത്രമായതു് °-യാണു് — വര°, െമരു°.

ഗുണ്ടർട്ടിെന്റ Malayalam Grammar Book-ൽ[11] ഴ്ല േപാെല അക്ഷരങ്ങളും കാണാം. കാലാ�
ന്തരത്തിൽ ഇവെയാെക്ക മലയാളത്തിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി. ചില horozontal conjunct-
കളും അപ്രത്യക്ഷമായവയിൽെപ്പടുന്നു.

r (ഹഗ്ഗിr@ഗ്, ഗു´r@െദക്ക്)
m n (മmലം, െപnട്ടി)

തലേശ്ശരിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ ബാസൽ മിഷെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണു് ഇവ അധികമായി കാ�
ണുന്നതു്. ലിേത്താഗ്രാഫിൿ പ്രസ്സുകളാണു് ഇത്തരം കൂട്ടക്ഷരണങ്ങളുെട സമൃദ്ധിയ്ക്കു കാരണമായി�
ത്തീർന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ൈകെകാണ്ടു് സൂക്ഷ്മമായി അക്ഷരങ്ങൾ വരച്ചുണ്ടാക്കാൻ ലിേത്താഗ്രാഫി�
ക്കിനു് കഴിയുമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിൽ െസമറ്റിക് സർവ്വനാമങ്ങൾക്കായുണ്ടാക്കിയ
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒെന്നാന്നായി അപ്രത്യക്ഷമായി. അവ ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു് പിരിെച്ചഴുതുന്ന രീതി പ്ര�
ചാരത്തിലായി.

ആര്യ-ദ്രാവിഡ േസ്റ്റാക്കിൽെപ്പട്ട പദങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണു് മലയാളത്തിെന്റ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
രൂപംെകാണ്ടതു്. നമ്മുെട ഭാഷാസമൂഹത്തിെന്റ തനതു ശബ്ദങ്ങളുെട ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണു് അതി�
ലൂെട സാക്ഷാൽകരിച്ചതു്. (± എന്നതു് ഷ±-ത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ആംഗേലയ പദമായ
judge എഴുേതണ്ടതു് ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു പിരിച്ചാണു് — ജഡ്ജി. പല ൈവേദശിക പദങ്ങളും ഉപേയാ�
ഗത്തിെന്റ ആധിക്യം നിമിത്തം മലയാളമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു് — ബസ്, െപൻസിൽ, സ്വിച്ച്, …
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അങ്ങെന പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ജ±µ-യും ജസ്റ്റിസ്-ഉം ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു പിരിക്കാെത കൂട്ടക്ഷരമാ�
യി ഉപേയാഗിക്കുന്നതും ശരിയായി വരുന്നു.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണത, പ്രേത്യകിച്ചു് vertical conjuncts ചില പ്രേത്യക കാല�
യളവിൽ േലാഹ അച്ചുകളിൽ നിലനിന്നിരുെന്നങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടുകളുെട കാലത്താണു്
അവ അധികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. രചന ആദ്യം മുതേല ഇതിെന സമർത്ഥമായി പ്രതിേരാ�
ധിെച്ചങ്കിലും പിന്നീടു് സമഗ്രതെയത്തെന്ന അപ്രസക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിെന്റ പ്രേയാഗം
വർദ്ധിക്കുകയും അസംഭ്യവതകളുെട അക്ഷരങ്ങളാൽ തനതു മലയാളം നിറയുകയും െചയ്തു. അപ്ര�
വചനീയമായ അക്ഷരങ്ങളുെട ആധിക്യം നിമിത്തം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ൈടപ്പ്െസറ്റു് െചയ്യാൻ
രചന അസമർത്ഥമാെണന്നുവെര SCERT-യിെല അദ്ധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉന്നയിച്ചു. “ഇത്ത�
രം ലംബസംയുക്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതു് അത്രയ്ക്കു് അപകടകാരികളല്ല, അവെയ േവണ്ടാത്തിട�
ത്തു് ZWNJ1 ഉപേയാഗിച്ചു് േവർെപടുത്താവുന്നേതയുള്ളൂ” എെന്നാരു വാദഗതി നിലവിലുണ്ടു്. മല�
യാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു് പിെന്ന അതിെന ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു പക�
രം, ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതെല്ല ശാസ്ത്രീയം? എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഡാറ്റ എൻട്രിയിലും പ്രൂഫ് വാ�
യനയിലും ഇത്തരം ‘അസംഭവ്യകൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ’ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസേമറി വരുന്നു. ‘ജനയുഗം’
ൈസ്ക്രബസ് േപ്രാജക്റ്റിൽ ഇതിെന്റ ആധിക്യം ഇല്ലാതാക്കാനായി ഫ്രീക്കൻസ് എന്ന എഡിറ്റ�
റിൽ ഇവെയ ZWNJ ഉപേയാഗിച്ചു് പിരിച്ചു് ‘ശുദ്ധിവരുത്താൻ’ പ്രേത്യകം േപ്രാഗ്രാം െചയ്യുകയു�
ണ്ടായി.

ZWNJ യൂണിേകാഡ് മലയാളത്തിൽനിന്നും തീർത്തും ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്നും
കാേണണ്ടതുണ്ടു്. [റഹ്  മാൻ] എന്നതു് [ബ്രഹ്മം] േപാെല ആകാതിരിക്കാൻ ZWNJ ഉപേയാഗി�
ക്കുക തെന്ന േവണം. ഇതു് തമിഴ്നാടു് (തമിഴ്  നാടു്), േപ´eക്കർ (േപജ് േമക്കർ) എന്നിങ്ങെന
അപൂർവ്വം ഇടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. രചന വിഭാവനം െചയ്ത vertical conjuct-കൾ മാത്രമുള്ള�
േപ്പാൾ ZWNJ-െന്റ ഉപേയാഗം പരമാവധി കുറയുന്നു.

േവണ്ടാത്ത vertical conjuct-കെള ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അനൗചിത്യം horizontal conjuct-
കളുെട കാര്യത്തിൽ അധികമുണ്ടായില്ല എന്നതു് ശ്രേദ്ധയമാണു്. തിരശ്ചീനത തുടർച്ചയായ വക്ര�
ങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഘടകീകരണം എളുപ്പമല്ലാത്തതാകാം അവെയ െതാടുന്നതിൽ�
നിന്നും ഡിൈസനർമാെര അകറ്റി നിറുത്തുന്നത്. ലംബസംയുക്തകങ്ങളിൽ ‘താഴക്ഷരങ്ങൾ’
‘േമലക്ഷര’ങ്ങളുമായി േവറിട്ടു നില്ക്കുന്നതിനാൽ അവയുെട ഘടന അയഞ്ഞതായി േതാന്നാനിട�
യാക്കിയിരിക്കണം. 400 വർഷെത്ത കെയ്യഴുത്തിെന്റയും 150 വർഷെത്ത േലാഹഅച്ചുകളുെടയും
orthography സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടർന്ന രചന, പ്രേയാഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ അക്ഷര�
ങ്ങളുെട ചരിത്രേബാധവും ഉൾെക്കാണ്ടിരുന്നു.

13 രചനയുെട ഉപഗണങ്ങളും ഉപരിഗണങ്ങളും (Subset and Superset)
ഒന്നു്: മീര േഫാണ്ടിനു േശഷം രൂപകല്പനെചയ്ത േകരളീയം, ഉറൂബു്, സുന്ദർ, ടിെയൻേജായ്, ജന�

യുഗം, ആർസുഗതൻ േഫാണ്ടുകൾ രചനേയാ മീരേയാേപാെല body text-നു േവണ്ടിയുള്ള�
തായിരുന്നില്ല. Heading/ornamental font-കളുെട അഭാവം മുദ്രണത്തിെല ൈവവിദ്ധ്യെത്ത
ബാധിക്കാൻ ഇടവരുെമന്നതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് രചനയുെട കാരക്ടർ െസറ്റിെന്റ
ഉപഗണങ്ങൾക്ക് രൂപംെകാടുത്തതു്. പത്രങ്ങൾ, മാസികകൾ, ൈസൻേബാർഡ്, ഫ്ലക്സുകൾ
എന്നിവയിൽ [ഗ്ദ്ധ്രൂ] േപാെലയുള്ള അക്ഷരം വരാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.
(അഥവാ ഉെണ്ടങ്കിൽ രചനേയാ മീരേയാ ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യാം) ഏകേദശം അറുന്നൂ�

1 Zero width non joiner: കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േയാജിക്കാതിരിക്കൻ അവയ്ക്കിടയിൽ േചർക്കാവുന്ന യൂണിേകാഡിെല ഒരു
േകാഡ് േപായിന്റ്.
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റ്റമ്പേതാളം അക്ഷരങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്താണു് േകരളീയത്തിെന്റ അക്ഷരസഞ്ചയം ഉണ്ടാ�
ക്കിയതു്. [സ്ക്രൂ] േപാെല അടിവശം വല്ലാെത ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന താഴക്ഷരങ്ങൾ, [ഗ്ദ്ധ്രൂ] േപാ�
െല തീെര സാദ്ധ്യതകളില്ലാത്തവ മുതലായവ ഉേപക്ഷിച്ചാണു് ഈ ഉപഗണം ഉണ്ടാക്കിയ�
തു്. [സ്ക്രൂ] എന്ന അക്ഷരം ഇെല്ലങ്കിലും അവെയ [സ് ക്രൂ] എന്നു പിരിെച്ചഴുതാം എന്ന മലയാ�
ളത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകൾ കൂടി ഈ ഉപഗണത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയിലുണ്ടു്.

ഇത്തരം പിരിെച്ചഴുതൽ കമ്പ്യൂട്ടൈറസ്ഡ് ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗ്/ഡിറ്റിപി വരുന്നതിനുമുമ്പു്
ഏകേദശം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു കാലം േലാഹ അച്ചുകൾ ഉപേയാഗിച്ചുള്ള െലറ്റർപ്രസ്സുകളിൽ
പ്രേയാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. േലാഹ ൈടപ്പുകൾ വലിയ വിലെകാടുത്തു വാേങ്ങണ്ടിയിരു�
ന്നതിനാൽ പ്രസ്സുകളുെട വലിപ്പെച്ചറുപ്പം അക്ഷരങ്ങളുെട സമൃദ്ധിെയ ബാധിച്ചിരുന്നു. സാമ്പ�
ത്തികേശഷിയുള്ളവർ [സ്ക്രൂ] േപാെലയുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വാങ്ങുേമ്പാൾ മുടക്കുമുതൽ കുറഞ്ഞ�
വർ [ക്രൂ] മാത്രം വാങ്ങി, ആവശ്യം വരുേമ്പാൾ [സ് ക്രൂ] എന്നു് േലാഹ അച്ചുകൾ നിരത്തി
അച്ചടി നിർവ്വഹിച്ചുേപാന്നു. [സ്ക്രൂ] വാങ്ങാൻ േശഷിയുള്ളവർ തെന്ന സ, ക, ക്ര, ക്രൂ എന്നിവ�
യുെട എണ്ണത്തിെന്റ അത്രയും വാങ്ങിയിരുന്നുമില്ല. െചറിയ അക്ഷരങ്ങൾ 50 കിേലാ വാങ്ങു�
േമ്പാൾ ൈടപ്പിെന്റ വലിപ്പം (point size) കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു് െഹഡ്ഡിംഗുകൾക്കും മറ്റും ഉപ�
േയാഗിക്കാനുള്ള വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഇരുപത്തേഞ്ചാ പേത്താ കിേലാ ആക്കി ചുരുക്കി�
യിരുന്നു. അങ്ങെന േലാഹഅച്ചുകളുെട കാലത്തു് േപായിന്റു ൈസസുകൾക്കും മുടക്കുമുതലി�
നും അനുസരിച്ചു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട ഉപേയാഗത്തിൽ പിരിെച്ചഴുതൽ സർവ്വസാധാരണമായി�
രുന്നു. ഇങ്ങെന പിരിെച്ചഴുതുേമ്പാഴും ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ച െവട്ടിമുറിക്കൽ
അക്ഷരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുമില്ല. മലയാളത്തിെന്റ ഉപഗണത്തിൽെപട്ട ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടു�
കളിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട തിരെഞ്ഞടുക്കൽ െലറ്റർപ്രസ്സ് കാലെത്ത പ്രേയാഗങ്ങളിൽനിന്നും
കടംെകാണ്ടവയാണ്. ഒരു പെക്ഷ േകരളീയത്തിലും പിന്നീടു് ഉറൂബ്, സുന്ദർ, ടിെയൻേജായ്
മുതലായ അലങ്കാരേഫാണ്ടുകളിൽ രൂപെപ്പട്ട reduced character set (Subset) ചില സന്ദർഭ�
ങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചുരുേക്കണ്ടതായി വരാം — ഭീമാകാരമായ ൈസൻേബാർഡുകൾക്കായി
േഫാണ്ടുകൾ ഡിൈസൻ െചയ്യുേമ്പാൾ വരികൾക്കിയിെല അകലം (leading) ഏറ്റവും മി�
നിമത്തിൽ നിറുേത്തണ്ടതുണ്ടു്. േകരളീയം ഉപഗണത്തിലുള്ള [സ്തു ] ഭീമാകാരമായ ൈസൻ�
േബാർഡുകളിൽ ഉേപക്ഷിച്ചു് [സ് തു ] ആയി പിരിേക്കണ്ടി വരാം.

രണ്ട്: പ്രേത്യക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപഗണങ്ങൾ രൂപംെകാള്ളുന്നതുേപാെല രചനയിൽ കൂ�
ട്ടക്ഷരങ്ങൾ കൂേട്ടണ്ടതായും വരും. ആസ്കി രചനയിൽ ഇത്തരെമാരു സന്ദർഭം വന്നതു് 2002-
ൽ സത്യേവദപുസ്തകം (ൈബബിൾ) ൈടപ്പ്െസറ്റു് െചയ്യുേമ്പാഴാണു്. ഏകേദശം എഴുപത്ത�
േഞ്ചാളം അക്ഷരങ്ങൾ പുതുതായി ഡിൈസൻ െചേയ്യണ്ടിവന്നു — ¬, ², ®, ¯, °,
r, m, n എന്നിവ കൂടാെത, {, |, } മുതലായ കുത്തക്ഷരങ്ങളും ഇവയിൽെപ്പടും.
മലയാളം അച്ചടിയുെട ചില പ്രേത്യക കാലഘട്ടത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം അേതപടി പുനഃസൃഷ്ടി�
ക്കാൻ അത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ സവിേശഷമായി ഡിൈസൻെചയ്തു് കൂട്ടിേച്ചർത്തു് രചനയുെട
ഒരു ഉപരിഗണത്തിന് (Superset) രൂപംെകാടുക്കാവുന്നതാണു്. സമകാലിക പാഠങ്ങൾക്കാ�
യുള്ള രചനയുെട ഒരു standard character set-ഉമായി ഇവ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുതു്. ഇത്തരം കൂട്ടക്ഷ�
രങ്ങൾ ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിനും പാകത്തിൽ പ്രേത്യകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുപകരം on-the-
fly ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രേലാഭനങ്ങളിേലക്കു് വഴുതിേപ്പാകാനും പാടില്ല.

മലയാളഭാഷയുെട അക്ഷരരൂപീകരണ പാേറ്റൺ, മലയാളിയുെട ലാവണ്യേബാധം,
അഭിരുചി, ശബ്ദവിേശഷങ്ങൾ, എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും ഉപേയാഗത്തിലിരുന്ന അക്ഷര
ചരിത്രം ഇവെയ മാനിച്ചും, അസാധാരണവും ഗൂഢാത്മകവുമായ യുക്തി (അെല്ലങ്കിൽ യുക്തി�
ഭംഗങ്ങൾ) അംഗീകരിച്ചും, ചിത്രജകുമാർ ആവിഷ്കരിച്ച അക്ഷരസമുച്ചയെത്ത കലർപ്പില്ലാ�
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െത പകർത്തുന്നതിലൂെട മാത്രേമ രചനയുെട സമഗ്രത ഡിജിറ്റലായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴി�
യൂ. ഭാഷയിൽ ഇതുവെര പ്രത്യക്ഷെപ്പടാത്ത/പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത അക്ഷര�
ങ്ങൾ, ഡിജിറ്റലായി എന്തുംെചയ്യാം എന്ന ഉത്സാഹത്തിൽ രൂപകല്പന െചയ്യാം എന്ന അവ�
സ്ഥ അക്ഷരങ്ങളുെട അപ്രവചനീയതയ്ക്കു് ഇടവരുത്തുകയും ലിപിപരിഷ്കരണം െചയ്ത അേത
േദ്രാഹം മെറ്റാരു തലത്തിൽ ആവർത്തിക്കാനിടവരികയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്. രചനയുെട വർദ്ധി�
ച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യെത്തയും പ്രചരണേത്തയും കണക്കിെലടുത്തു് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ
എെന്നേന്നക്കുമായി അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതാണു്.

14 ഭാവി പരിഗണനകൾ
1. [ണ്ട്ര] േപാെല അഭംഗി വരുത്തുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉേപക്ഷിക്കുക.
2. [«] എന്ന അക്ഷരം ഇെല്ലങ്കിലും ഉപഗണത്തിൽ [സ്ഥൃ]-യും [ത്സ്ഥൃ] യഥാക്രമം [സ് «],

[ത്സ് «] എന്നിങ്ങെന പ്രകടിപ്പിക്കാനായി [«] കൂട്ടിേച്ചർക്കാം. [¹] ഇെല്ലങ്കിലും [ഞ്ചൃ ശ്ചൃ]
എന്നിവയുെണ്ടന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക.

3. [Í, Î]-യും അതുപേയാഗിക്കുന്ന [സ്റ്റ്ര]-യും ഉേപക്ഷിക്കുക. (ഇതിെന്റ ധർമ്മം മലയാള�
ത്തിൽ [ട്ര]-യും [സ്ട്ര]-യും ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചുെകാള്ളും — സ്ട്രാറ്റജി, സ്ട്രീക്കിംഗ്, സ്ട്രീം,
േസ്ട്രാക്ക്, … എന്നാൽ [സ്റ്റ] നിലനിറുേത്തണ്ടതുണ്ടു് — സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സ്റ്റുഡൻസ്, േസ്റ്റാക്ക്, …)

4. പുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ എേപ്പാെഴാെക്ക സമഗ്രലിപിസഞ്ചയത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കാം എന്നതു്
കാലം തീരുമാനിേക്കണ്ട പ്രശ്നമാണു്. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ അപൂർവ്വം അക്ഷരങ്ങൾേക്ക ഇങ്ങ�
െനെയാരു ഭാഗ്യം ൈകവരൂ, ചിലേപ്പാൾ ഒട്ടും സംഭവിച്ചിെല്ലന്നിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു്
[e] എെന്നാരക്ഷരം ക്രമാതീതമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുകയും, മലയാളികൾക്കതു് കൂെടകൂ�
െട ആവശ്യമായി വരികയും, അതുൾെക്കാള്ളുന്ന പദം [ബസ്] േപാെല, [ജ±µ] േപാെല
മലയാളപദമായിത്തീരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ സമഗ്രലിപിസഞ്ചയത്തിൽ അതിനു് ഇടം െകാ�
ടുക്കാം. [േപ´eക്കർ] അങ്ങെന ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. ആ പാേക്കജ് ഡിറ്റിപി-യിൽ നിന്ന്
അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നേതാെട ആ വാക്കിെന്റ ഉപേയാഗം ഇല്ലാതാവുകയാണു്. അതുെകാണ്ടു്
[e] എന്ന അക്ഷരം മലയാളത്തിനു് ആവശ്യമിെല്ലന്ന് കരുതാം.

5. ആര്യ-ദ്രാവിഡ-ശബ്ദ-അക്ഷര സമുച്ചയങ്ങൾക്കപരിചിതമായ ചില അക്ഷരങ്ങൾ മലയാളി
ജനസാമാന്യം വ്യാപകമായി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു് — അല്ലാഹു/അള്ളാഹു (ഇതു രണ്ടുമല്ല
ഉച്ചാരണവും അക്ഷരങ്ങളും), സംസം, ഫ്രാൻസ്വ, … ഇങ്ങെന െസമിറ്റിൿ, ലാറ്റിൻ ശബ്ദങ്ങ�
െള കൃത്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മലയാളത്തിലില്ല. പെക്ഷ ജനതയുെട
വലിെയാരു വിഭാഗത്തിെന്റ ൈദനംദിന ജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗവുമാണതു്. ഇത്തരം അക്ഷ�
രങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാേകണ്ടതുണ്ടു്. ഖുർആേനാടും ൈബബിളിേനാടും ബന്ധെപ്പട്ട
എഴുത്തുകളിൽ, ചർച്ചകളിൽ, പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ  ശബ്ദങ്ങളുെട സത്യസന്ധമായ ആേല�
ഖനം സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പന നമ്മുെട ഭാഷാസമൂഹേത്താടു് െചയ്യാവു�
ന്ന വലിെയാരു നീതിയാണു്. പെക്ഷ ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ ഡിൈസൻ െചയ്യുേമ്പാൾ നാം
അനുവർത്തിേക്കണ്ട സമീപനം രണ്ടു ഭാഷകളുേടയും രൂപലാവണ്യങ്ങെളയും orthography-
െയയും സമഞ്ജസമായി ഇണക്കുന്നതായിരിക്കണം. അത്തരം അക്ഷരങ്ങൾ രചനയുെട
സമഗ്രതെയ വിപുലെപ്പടുത്തുകയും അർത്ഥവത്താക്കുകയും െചയ്യും.

6. [സ് വൃ], [സ് വ്ര] എന്നിവെയ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ [¾ ¿] എന്നിവ വളെര അപൂർവ്വമാെയ�
ങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു — സ¾ദ്ധ (ശബ്ദതാരാവലി). ആ സ്വരചിഹ്നങ്ങെള
രചനയുെട ഉപരിഗണത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കാവുന്നതാണ്.



2019 July–December
1194–95 മിഥുനം–വൃശ്ചികം

25

15 ഏേതതക്ഷരങ്ങൾ?
കമ്പ്യൂട്ടിംഗിെന്റ വരേവാെട ഏതക്ഷരങ്ങൾ േവണം–േവണ്ട എന്ന ചർച്ചകൾ മറ്റുഭാഷകളിൽ
സജീവമായി നടന്നിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിനു േശഷം എടുത്തു പറേയണ്ട
രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങൾ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ ‘മലയാളത്തനിമ’യും (1998) രചന അക്ഷരേവ�
ദിയുെട (1999) രംഗപ്രേവശവുമായിരുന്നു. ‘മലയാളത്തനിമ’ അക്ഷരങ്ങെള ഒന്നടങ്കം വികലമാക്കു�
ന്ന സംരംഭമായിരുെന്നങ്കിൽ ‘രചന’ ഭാഷയുെട ൈപതൃകേത്തയും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിേനയും
രക്ഷിെച്ചടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. യൂണിേകാഡ് കാലത്തു് സ്വന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിെന്റ
ശ്രമഫലമായി തനതുലിപി മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷരങ്ങളായി ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.

ഇതിനു വിഘാതമായിത്തീർന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് മലയാളത്തിെന്റ സമഗ്രത വീ�
െണ്ടടുേക്കണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. രചന അവതരിപ്പിച്ച സമഗ്രലിപിസഞ്ച�
യം മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട അവസാനവാക്കായി ഉറപ്പിക്കുകയും, പഠനത്തിലും പ്രേയാഗത്തി�
ലും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്നു�
ള്ള കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത എല്ലാ ഇടെപടലുകളും ഭാഷയുെട നാശത്തിേലക്കുള്ള വഴി�
കളാണു് തുറന്നിട്ടെതന്നതിനാൽ ഇനിയും വല്ല ലിപിപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ഭാഗത്തു
നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ജാഗ്രതേയാെട നിരീക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇരുപതു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മലയാ�
ളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിൽ രചനയ്ക്കുണ്ടായ സ്വീകാര്യത എല്ലാ ലിപിപരിഷ്കരണചിന്തകേളയും പ്രതിേരാ�
ധിക്കാൻ സമർത്ഥമാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന മലയാളലിപിയുെട സമഗ്രത പൂർവ്വാധികം ശ്രദ്ധ�
േയാെട കാത്തുസംരക്ഷിേക്കണ്ടത് പുതിയ േഫാണ്ടുകൾ രൂപകല്പന െചയ്യുന്നവരുേടയും, രചന�
യുെട പരിപാലകകരുേടയും കടമയാണ്.
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പ്ത്യാശയുചട പ്ത്യക്ഷരക്ഷ
സുനിൽ പി. ഇളയിെണം

റപ്രാഫസർ,. മലയാളവിഭാഗണം, രേീശകേൊചാെയ സണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, കാലെി

“കാണുന്നീല�ാരക്ഷരവും എലറെ വുംശലതെപ്പറ്റി

കാണുന്നുണ്ടനേകവുംശതെറിൻ ചരറിത്രങ്ങൾ...’’

ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനത്ിററെ ചെിത്രത്ിറല അനനയമായ പ്രസ്ാനങ്ങളിറലാന്നാണ്ക് 
പി.ആർ.ഡി.എസ്ക്. എന്ന ചുരുക്ശ്പ്പെിൽ അെിയറപ്പടുന്ന പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭ. ബ്ിട്ീഷ്ക് 
സാമ്ാജയത്വത്ിററെ യുദ്പെിരേമങ്ങൾറക്തിറെ സമാധാനജാഥ നെത്ിയതിറനത്തുെർന്ന്ക് 
അെസ്റ്റുറചയ്ത്ക് ശ്കാെതിയിൽ ഹാജൊക്ിയശ്പ്പാഴാണ്ക് തററെ സഭയുറെ ശ്പെ്ക് ‘പ്രതയക്ഷെക്ഷാ
ടദവസഭ’എന്നാറണന്ന്ക് റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ/കുമാെഗുരുശ്ദവൻ പ്രഖയാപിച്ത്ക്. ഇങ്ങറന 
സാമ്ാജയാധികാെത്ിറനതിറെ മുഖാമുഖണം നിന്ന്ക് പിെവിറയടുത് മററ്റാരു പ്രസ്ാനറത്
ക്കുെിച്ചുണം നശ്വാത്ാനചെിത്രണം നശ്മ്ാടു പെയുന്നില്ല. സാമ്ാജയത്വവിരുദ്തയുറെ ൊഷ്ടീയണം 
എത്രറയകേിലണം മുഴങ്ങിശ്ക്ൾക്കുന്ന ശ്കെളക്െയിൽ പി.ആർ.ഡി.എസ്ക്, പശ്ക്ഷ, പ്രാന്തസ്ിത
മായ ഒശ്ൊർമ് മാത്രമായി. അധികാെത്ിറനതിൊയ മനുഷയവണംശത്ിററെ സമെണം മെവികൾ
റക്തിറെയുള്ള ഓർമ്കളുറെ സമെമാറണന്ന പഴയ വാകയങ്ങളിറലാന്നിററെ വഴിശ്യ നെന്ന്ക് 
മലയാളജീവിതണം വീറണ്ടുശ്ക്ണ് ഓർമ്യായി പി.ആർ.ഡി.എസ്ക്. തുെരുന്നു.

1910-ൽ കുളത്തൂർ കുന്നിനടുത്തുള്ള മാൊണംകുളത്്ക് റപായ്കയിൽ അപ്പച്ററെ അനുയായികൾ 
ഒരു സമാധാനജാഥ നെത്ി. ആയിെങ്ങൾ റവള്ളവസ്ത്രമണിഞ്്ക് സമാധാനത്ിനായുള്ള മുദ്ാ
വാകയങ്ങളുണം പാട്കളുമായി അണിനിെന്ന ജാഥ. ഒന്നാണം ശ്ലാകയുദ്ത്ിററെ അണിറയാരുക്ണം 
നെക്കുന്ന കാലത്്ക് ബ്ിട്ീഷ്ക് അധികാെത്ിന്ക് അത്ക് അശ്ലാസെമായി ശ്താന്നി. റപായ്കയിൽ 
അപ്പച്ൻ ശ്കാെതിയിൽ ഹാജൊക്റപ്പട്. ബ്ിട്റനയുണം ക്രിസ്തുമതറത്യുണം നിങ്ങൾ വിമർശി
ക്കുന്നുശ്ണ്ാ എന്ന്ക് മജിശ്റ്രേറ്റ്ക് ശ്ചാദിച്ശ്പ്പാൾ അെിമജാതികറള പീഡിപ്പിക്കുന്ന സവർണ്ക്രി
സ്തയാനികറളയാണ്ക് താൻ വിമർശിക്കുന്നത്ക് എന്നാണ്ക് അപ്പച്ൻ മറുപെി പെഞ്ത്ക്. ഇതിനു 
പിന്നാറലയാണ്ക് നിങ്ങളുറെ സഭ ഏതാറണന്ന്ക് മജിശ്റ്രേറ്റ്ക് ശ്ചാദിച്ത്ക്. അപ്രതീക്ഷിതമായ 
ആ ശ്ചാദയത്ിനുത്െമായി, തററെ സഭയുറെ ശ്പെ്ക് റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ ശ്കാെതിമുെി
യിൽ പ്രഖയാപിച്ചു; ‘പ്രതയക്ഷെക്ഷാ ടദവസഭ’. ശ്കെളീയ നശ്വാത്ാനത്ിന്ക് പുതിറയാരു 
ടദവമീമാണംസയുണം ൊഷ്ടീയസ്വരൂപവണം നൽകിയ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അത്ക്. അനനയവണം 
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അസാധാെണവമായ ഒരു ചെിത്രസന്ർഭണം. 

ശ്കെളീയ നശ്വാത്ാനത്ിററെ സാമാനയചെിത്രത്ിനുണം പ്രയാണപഥങ്ങൾക്കുണം 
പുെത്ാണ്ക് പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം സഭയുറെ നായകനായ റപായ്കയിൽ അപ്പച്നുണം നില
റകാള്ളുന്നത്ക്. ബ്ാഹ്മണയത്ിററെ ജ്ാന-കർമ്പദ്തികളുമായി ഏറതകേിലണം വിധത്ിലള്ള 
ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്്ക് അപ്പച്ൻ തയ്യാൊയില്ല. ശ്വദങ്ങളുറെ അന്തിമപ്രാമാണയറത് അണംഗീകെിച്്ക്, 
ജാതിവിമർശനത്ിററെ ആരൂഢമായി ശ്വദതത്്വങ്ങറള ഉെപ്പിറച്ടുത് ദയാനന്സെസ്വതി 
മുതൽ ചട്്ിസ്വാമികൾ വറെയുള്ളവറെ അശ്ദേഹണം മാതൃകയാക്ിയശ്തയില്ല. നാൊയണഗുരു
വിറനശ്പ്പാറല, ടവദികപാെ്െയവമായുള്ള സണംവാദാത്മക�ന്ധത്ിററെ വഴിയുണം അപ്പച്ൻ 
സ്വീകെിച്ില്ല. മറുഭാഗത്്ക് റകാശ്ളാണിയൽ ആധുനികതയുറെശ്യാ, ബ്ിട്ീഷ്ക് ഭെണപെിഷ്കാ
െങ്ങളുറെശ്യാ ശ്നർവഴിയിലൂറെ നെന്ന്ക് കീഴാളജനതവിശ്മാചിതമാവറമന്ന്ക് വിശ്വസിക്ാനുണം 
അശ്ദേഹണം തയ്യാൊയില്ല. മതപെിവർത്നത്ിററെ ആദയഘട്ത്ിൽ റപായ്കയിൽ ശ്യാഹന്നാ
ററെ വഴി ഒരുപശ്ക്ഷ അങ്ങറനയായിരുന്നുറവന്നു കരുതാണം. ബ്ിട്ീഷ്ക് നീതിനയായവണം ക്രിസ്തുമ
തവണം ഒത്തുശ്ചർന്ന്ക് കീഴാളവിശ്മാചനത്ിററെ വഴി തുെക്കുറമന്ന്ക് വിശ്വസിച്ചുണം പ്രവർത്ിച്ചുണം 
നിലറകാണ് കാലണം. എന്നാൽ മതപെിവർത്നണം ജാതി നശീകെണത്ിന്ക് പെയാപ്തമാവിറല്ല
ന്ന തിെിച്െിവ്ക് അശ്ദേഹറത് പുതിറയാരു വഴിയിശ്ലക്്ക് നയിച്ചു. ശ്വർപാെ്ക് സഭകളുമായുള്ള 
പലതെണം �ന്ധങ്ങൾക്കു ശ്ശഷണം സ്വകീയമായ ടദവദർശനവണം അതിററെ വാങ്ക്മയങ്ങളുമായി 
റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ പുതിറയാരു ശ്ലാകവീക്ഷണത്ിററെയുണം ജ്ാനവിഷയത്ിററെയുണം 
അവതാെകനായി. ബ്ാഹ്മണയത്ിററെശ്യാ റകാശ്ളാണിയൽ ആധുനികതയുറെശ്യാ ജ്ാ
നപദ്തികറള പിൻപറ്റാറത കീഴാളജീവിതത്ിന്ക് സ്വന്തണം വാക്കുണം വഴിയുണം ആവിഷ്കെിച് 
പ്രസ്ാനമായി പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭ മാറുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങറന, നശ്വാത്ാനത്ി
ററെ മുഖയധാെയ്ക്കു പുെത്്ക് അനനയമായി നിലറകാള്ളാൻ കഴിഞ്തുറകാണ്ാവണണം പി.ആർ.
ഡി.എസ്ക്. ചെിത്രത്ിററെ വിസ്മൃതികളിൽ പുതഞ്ഞുശ്പായത്ക്. ശ്കെളത്ിറല ആദയറത് 
ശ്പ്രാലിശ്റ്റെിയൻ പ്രസ്ാനറമന്ന്ക് സണംശയെഹിതമായി വിശ്ശഷിപ്പിക്ാവന്ന, ജാതിശ്യാടുണം 
അതിററെ ആശയപ്രപഞ്ചമായ ടവദികതശ്യാടുണം സമ്പൂർണ്വിമർശനണം വച്ചുപുലർത്ിയ, 
അയ്യകോളിയുറെ സാധുജനപെിപാലന സണംഘറത്ശ്പ്പാറല പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം 
പ്രാന്തവത്ക്കൃതമായ ചെിത്രാനുഭവങ്ങളിറലാന്നായി, നശ്വാത്ാനത്ിററെ അശ്�ാധമായി, 
ദമനണം റചയ്യറപ്പട്.

റപായ്കയിൽ അപ്പച്നുണം പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം
“ഹിന്ദുമതത്ിൻ പുെവഴിറയ നമ്ൾ

അനാഥറെന്നശ്പാൽ സഞ്ചെിച്ചു

ക്രിസ്തുമതത്ിൻ പുെവഴിറയ നമ്ൾ

അനാഥറെന്നശ്പാൽ സഞ്ചെിച്ചു

ഹിന്ദുമതത്ിലണം ശ്ചർത്ില്ലശ്ല്ലാ നറമ്

ക്രിസ്തുമതത്ിലണം ശ്ചർത്ില്ലശ്ല്ലാ....’’

അനാഥമായിശ്പ്പായ അെിമവണംശത്ിററെ ജീവിതവണം ചെിത്രവണം വീറണ്ടുക്കുകയായിരു
ന്നു റപായ്കയിൽ അപ്പച്ററെ ദൗതയണം. അെിമജനതയ്ക്ക് പുതിയശ്ലാകങ്ങൾ വാഗ്ാനണം റചയ്ത ഒരു 
മഹാപ്രസ്ാനത്ിററെ പിെവിക്്ക് അത്ക് കാെണമായി. പെഞ്ഞുെപ്പിച് വഴികളിൽനിറന്നല്ലാണം 
മാെിനെന്ന്ക് പുതിയ ശ്ലാകത്ിശ്ലക്്ക് അപ്പച്ൻ പുതുവഴികൾ റവട്ിത്തുെന്നു. അതുവറെയ്ക്കുണം 
നാണം കാണാത് വഴികൾ.
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1879 റഫബ്രുവെി 17-ാണം൹ തിരുവല്ലയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ഇെവിശ്പരൂെിലാണ്ക് പില്കാലത്്ക് 
റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ എന്നുണം റപായ്കയിൽ കുമാെഗുരുശ്ദവൻ എന്നുണം അെിയറപ്പട് കുമാെൻ 
ജനിച്ത്ക്. ഇെവിശ്പരൂെിറല പ്ര�ലടക്രസ്തവ തെവാൊയ ശകേെമണംഗലറത് അെിമകളായി
രുന്നു കുമാെററെ മാതാപിതാക്ളായ കണ്നുണം ശ്ളച്ിയുണം. അവരുറെ മൂന്നാമറത് മകനായിരു
ന്നു കുമാെൻ. മററ്റല്ലാ അെിമ�ാലന്ാറെയുണം ശ്പാറല �ാലയത്ിശ്ല തറന്ന പശുവിറനയുണം 
ശ്പാത്ിറനയുണം തീറ്റാനുണം പെിപാലിക്ാനുണം കുമാെനുണം നിശ്യാഗിക്റപ്പട്. എകേിലണം ഇെവി
ശ്പരൂെിൽ ശ്തവർകാട്്ക് സി.എണം.എസ്ക്. മിഷനെിമാർ നെത്ിയിരുന്ന സ്കൂളിൽ ശ്ചർന്ന്ക് 
മലയാളണം പഠിക്ാൻ കുമാെന്ക് കഴിഞ്ഞു. റചറുപ്പണം മുതൽശ്ക് ട��ിൾ കഥകൾ സെസമായി 
അവതെിപ്പിക്ാൻ കുമാെൻ പ്രശ്തയക ടവഭവണം പ്രകെിപ്പിച്ിരുന്നശ്ത്ര. അന്ന്ക് പ്ര�ലമായ 
മിഷനെിപ്രവർത്നങ്ങളുറെ ശ്പ്രെണയിൽ കുമാെററെ കുടുണം�വണം വലിയ താന്നിക്റല മറ്റു കീഴാ
ളകുടുണം�ങ്ങളുണം ക്രിസ്തുമതണം സ്വീകെിച്ചു. കുമാെന്ക് പതിശ്നഴു വയസ്ള്ളശ്പ്പാഴാണ്ക് ക്രിസ്തുമതണം 
സ്വീകെിച്ത്ക്. അശ്താറെ കുമാെൻ ശ്യാഹന്നാനായി. സുവിശ്ശഷപ്രസണംഗകനായ റപായ്കയിൽ 
ശ്യാഹന്നാൻ വളറെ റപറട്ന്ന്ക് മികച് പ്രഭാഷകനായി അെിയറപ്പട്. സഞ്ചാെപ്രസണംഗകനായി 
ചുറ്റിനെന്ന്ക് കവലകളിലണം കാളച്ന്തകളിലറമല്ലാണം അയാൾ ക്രിസ്തുവിററെ സുവിശ്ശഷണം പ്രചെി
പ്പിച്ചു. റപായ്കയിൽ ശ്യാഹന്നാററെ പാട്ിലണം പ്രഭാഷണത്ിലണം ആകൃഷ്ടൊയി അനവധിശ്പർ 
അക്ാലത്തുതറന്ന ശ്യാഹന്നാററെ അനുയായികളായി.

സഭയുറെ പ്രഭാഷകനുണം സുവിശ്ശഷകനുമായിെിക്കുശ്്ാൾ തറന്ന സഭ വച്ചുപുലർത്തുന്ന 
ജാതിവിശ്വചനണം ശ്യാഹന്നാൻ കാണാതിരുന്നില്ല. ജാതിമർദേനത്ിൽ നിന്നുണം െക്ഷറപ്പൊൻ 
കൂെി ശ്വണ്ിയാണ്ക് കീഴാളജനത ക്രിസ്തുമതത്ിശ്ലക്കു പെിവർത്നണം റചയ്തത്ക്. എന്നാൽ 
ജാതിയുറെ പിെിമുറുക്ണം അവിറെയുണം പ്ര�ലമായിരുന്നു. പെിവർത്ിതൊയ ദളിതർ അവിറെയുണം 
അകറ്റിനിർത്റപ്പട്. സഭയ്കകത്്ക് സുവിശ്ശഷകൻ എന്നനിലയിൽ ശ്യാഹന്നാനുണം ഈ വിശ്വ
ചനങ്ങൾ അെിയുന്നുണ്ായിരുന്നു. പതിറയപ്പതിറയ അശ്ദേഹത്ിററെ പാട്കളുണം പ്രസണംഗങ്ങളുണം 
ഈ ജാതിവിശ്വചനത്ിറനതിൊയുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളായി.

 

“പള്ളിശ്യാടു പള്ളി നിെന്നിങ്ങുവന്നിട്ണം

വയതയാസണം മാെി ഞാൻ കാണ്മതില്ല

അപ്പറനാരു പള്ളി, മകറനാരു പള്ളി

വീട്കാർറക്ാറക്യുണം റവശ്വ്വറെ പള്ളി ....

പുലയറനാരു പള്ളി, പെയറനാരു പള്ളി 

മീൻപിടുത്ക്ാെൻ മെയ്കാററെ പള്ളി .....

ക്രിസ്തുവിൻ െക്തത്ിൽ മുങ്ങിയതുമൂലണം

എററെ പുലയങ്ങു തീർന്നുശ്പായ്ക് റകശ്ട്ാ

പിറന്ന പുലയറനറന്നറന്ന വിളിച്ാൽ

ആ പള്ളീറലങ്ങുണം വരുന്നില്ല റകശ്ട്ാ ...........’’ 

ഇങ്ങറന ജാതിവിമർശനത്ിലധിഷ്ഠിതമായ പുതിറയാരു വീക്ഷണഗതി സുവിശ്ശ
ഷപ്രസണംഗകനായിരുന്നു റകാണ്ടുതറന്ന റപായ്കയിൽ ശ്യാഹന്നാൻ  വികസിപ്പിറച്ടുത്തു. 
സവർണ്തയുറെ പിെിമുറുക്മുള്ള സഭയിൽ ഇത്ക് വലിയ അസ്വാസ്യങ്ങൾക്്ക് കാെണമായി. 
മറുഭാഗത്്ക് ശ്യാഹന്നാററെ വാക്കുകളുണം പാട്കളുണം കീഴാളജനതയ്ക്ക് ആശ്വശവമായി. അവർ 
അശ്ദേഹറത് റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ എന്ന്ക് വിളിക്ാൻ തുെങ്ങി. ഇതിനിെയിൽ ഒറട്ാറക് 
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െഹസയസ്വഭാവമുള്ള ഒരു സമാന്തെസണംഘണം അപ്പച്ററെ അനുയായികൾക്ിെയിൽ ഉെറലടുത്തു. 
കീഴാളവിശ്മാചനറത് മുൻനിർത്ിയുള്ള അപ്പച്ററെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്്ക് പിന്തുണയായിത്ീർ
ന്നത്ക് അവൊണ്ക്. അപ്പച്ററെ ശ്നതൃത്വത്ിലള്ള ജാതിവിരുദ്സമെങ്ങൾ ചിലശ്പ്പാറഴാറക് 
സവർണ് ടക്രസ്തവവിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള സണംഘർഷങ്ങൾക്കുണം കാെണമായി. ജാതിവിശ്വചന
റത് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഭാനെപെികൾറക്തിറെ ടദവശാസ്ത്രപെമായ �ദൽവീക്ഷണങ്ങൾ 
അവതെിപ്പിക്ാനുണം അപ്പച്ൻ രേമിച്ചു. ഇത്െണം നെപെികൾ സഭയ്ക്ക് സ്വീകാെയമാകാറത 
വന്നശ്താറെ അപ്പച്നുണം റപായ്കക്കൂട്ണം എന്നെിയറപ്പടുന്ന അനുയായികളുണം സഭവിട്. പിന്നീെ്ക് 
കുെച്ചുകാലണം അശ്ദേഹണം ചില ശ്വർപാെ്ക് സഭകളുമായി �ന്ധറപ്പട്്ക് പ്രവർത്ിച്ചു. അെിലഹളകൾ 
എന്നെിയറപ്പട് �ദൽസണംഘാെനങ്ങളുണം വാകത്ാനണം ആദിച്നബ്ഹാമിററെ വീട്ിൽ വച്ചുള്ള 
ട��ിൾ കത്ിക്ലണം ആയശ്താറെ സഭയുമായുള്ള അപ്പച്ററെ �ന്ധണം പൂർണ്മായുണം അവസാ
നിച്ചു. കീഴാളവിശ്മാചനത്ിന്ക് ഉതകുന്ന പുതിയ ആത്മീയദർശനവണം പ്രവർത്നപെിപാെിയു
മായി അപ്പച്നുണം അനുയായികളുണം മുശ്ന്നെി. ഇക്ാലത്ാണ്ക് ശ്കാെതിമുെിയിൽ വച്്ക് തററെ സഭ 
പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയാറണന്ന്ക് അപ്പച്ൻ പ്രഖയാപിച്ത്ക്.

നിലവിലള്ള മതങ്ങൾ വാഗ്ാനണം റചയ്യുന്ന ശ്ലാകങ്ങൾ കീഴാളജനതയുറെ വിശ്മാചന
സ്വപ്നങ്ങറള പിന്തുണയ്കിറല്ലന്ന തിെിച്െിവിശ്ലക്ാണ്ക് അപ്പച്ൻ എത്ിശ്ച്ർന്നത്ക്. അെിമ
ജനതയുറെ ചെിത്രവണം ജീവിതവണം കൂട്ിയിണക്ിയ ഒരു പുതിയ ആത്മീയദർശനണം അശ്ദേഹണം 
പാട്കളിലൂറെ അവതെിപ്പിച്ചു. ഒപ്പണം കീഴാളജനതയുറെ വിശ്മാചനത്ിനുതകുന്ന പെിഷ്കെണപ്ര
വർത്നങ്ങളുണം ആെണംഭിച്ചു. അെിമജനതയ്കായി സ്വന്തണം സ്ലങ്ങൾ കറണ്ത്ി വിദയാലയങ്ങൾ 
ആെണംഭിച്ചു. വയക്തിജീവിതശുചിത്വമുൾറപ്പറെയുള്ള കാെയങ്ങൾ അനുയായികൾക്ിെയിൽ  
നെപ്പിലാക്ി. കാണണംറകാടുക്ലണം പിശാച്ക് ശ്സവയുണം ശ്പാലള്ള അനാചാെങ്ങൾറക്തിറെ 
കർക്ശമായി ശ്പാൊെി. ജാതയതീതമായ വിവാഹങ്ങൾക്ായി പെിരേമിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി 
മുതൽ സി.എഫ്ക്. ആൻഡ്രൂസ്ക് വറെയുള്ളവരുമായി ചർച്കൾ നെത്ി. ഇങ്ങറന പുതിറയാരു 
സമുദായസ്വപ്നത്ിററെ സാക്ഷാത്ക്ക്ാെത്ിനായി ഇളവില്ലാത് പ്രവർത്നങ്ങളിലാണ്ക് 
അപ്പച്ൻ ഏർറപ്പട്ത്ക്. 1939 ജൂടല െണ്ിന്ക് അന്തെിക്കുന്നതുവറെ അപ്പച്ററെ ജീവിതണം ഈ 
സ്വപ്നസാക്ഷാത്ക്ക്ാെത്ിനുള്ള അവസാനമില്ലാത് രേമങ്ങളുശ്െതായിരുന്നു. ബ്ാഹ്മണികമൂ
ലയങ്ങൾക്്ക് ശ്മൽടക് കിട്ിയ പില്കാല ശ്കെളണം ശ്വണ്ത്ര പെിഗണിച്ിറല്ലകേിലണം അപ്പച്നുണം 
പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനചെിത്രത്ിറല അനനയസാധാെണമായ 
ആവിഷ്കാെങ്ങളിറലാന്നായി തുെരുന്നു.

സമുദായസകേല്പത്ിററെ സാക്ഷാത്ക്കാെണം
ഒെർത്ത്ിൽ ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനണം ജന്ണംനല്ിയ സമുദായണം എന്ന സകേല്പത്ിററെ 

അർത്വിവക്ഷകറളയുണം ആശയചക്രവാളറത്യുണം ഏറ്റവമധികണം സാക്ഷാത്ക്ക്െിച് പ്രസ്ാനണം 
പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയാണ്ക്. നശ്വാത്ാനറത്ക്കുെിച്ചുള്ള മുഖയധാൊവിചാെങ്ങളിൽ 
കാെയമായി പെിഗണിക്റപ്പൊറത ശ്പായ പെികല്പനകളിറലാന്നാണ്ക് സമുദായണം. പില്കാലത്്ക് 
ജാതിൊഷ്ടീയത്ിററെ പിെിയിലകറപ്പട്ശ്പായതുറകാണ്്ക്, സമുദായണം എന്ന പെികല്പന ജാതിവി
മർശനത്ിററെയുണം ആധുനികസമൂഹസൃഷ്ടിയുറെയുണം പ്രവൃത്ിമണ്ഡലവണം സ്വത്വസ്ാനവമായി 
ശ്കെളചെിത്രത്ിൽ ഇെണംപിെിച്ത്ക് എങ്ങറനറയന്ന്ക് വയക്തമാകാറതയുണം വന്നു (വാക്ിററെ 
ചെിത്രജീവിതണം ഇങ്ങറനയാറണന്നുണം വൊണം. സൂെയനസ്തമിക്ാത് സാമ്ാജയാധികാെശ്ത്ാെ്ക് 
റചറുത്തുനില്ക്കുന്ന അശെണരുണം നിൊലണം�രുമായ ദെിദ്നാൊയണന്ാരുറെ കയ്യിറല സമൊ
യുധമായി ഭാവനറചയ്യറപ്പട് സകേല്പനങ്ങളിറലാന്നായിരുന്നു സ്വാരേയണം. ഇന്നാകറട് അശ്നക 
ലക്ഷങ്ങൾ ശ്കാഴറകാടുത്ാൽ മാത്രണം പ്രശ്വശനണം ലഭിക്കുന്ന വിദയാഭയാസ സ്ാപനങ്ങളുറെ 
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ശ്പെിൽ മാത്രശ്മ സ്വാരേയണം �ാക്ിയുള്ളൂ. ആദയണം ദുെന്തമായുണം പിറന്ന പ്രഹസനമായുണം 
എന്ന്ക് മാർക്്ക് പെഞ്തിന്ക് ഇങ്ങറനയുണം ഒരു അർത്മുറണ്ന്ന്ക് വരുശ്മാ?) ജാതി�ദ്മായ 
സാമൂഹികഘെനറയയുണം അതുല്പാദിപ്പിച് ജാതിശെീെങ്ങറളയുണം ശ്ഭദിച്ചുശ്പാകുന്ന സ്വത്വസ്ാ
നമായാണ്ക് സമുദായണം ശ്കെളചെിത്രത്ിൽ നിലവിൽ വന്നത്ക്. ജാതിറയ പ്രതിശ്ൊധിക്ാനുണം 
ജാതി ഘെനറയ മെികെക്ാനുണം കഴിയുന്നവിധത്ിൽ ജാതിഘെന തറന്ന പുനർവിഭാവനണം 
റചയ്യറപ്പട്തിററെ ഫലമായിരുന്നു അത്ക്. ജാതിവിമർശനറത്യുണം ജാതിനശീകെണറത്യുണം 
മുൻനിർത്ി, ജാതീയമായിത്റന്ന പുനർവിഭാവനണം റചയ്യറപ്പട് സാമൂഹികസ്ാനമായിരുന്നു 
അത്ക്.

സമുദായത്ിററെ ഈ ടവരുധയാത്മകസ്വരൂപറത് നമ്മുറെ നശ്വാത്ാന ചെിത്രണം 
കാെയമായി പെിഗണിച്ിട്ില്ല. ഒരുഭാഗത്്ക് ജാതിയിൽ നിന്നുണം റകട്ിപ്പടുക്റപ്പട് അതിററെ 
സ്വരൂപറത് മുൻനിർത്ി സമുദായണം ജാതിസണംഘെന മാത്രമാറണന്ന്ക് വിലയിരുത്റപ്പടുകയുണം 
ശ്കെളത്ിററെ ജനാധിപതയത്ക്ക്െണത്ിൽ അതിനുള്ള നിർണ്ായകമായ സ്ാനണം പെിഗ
ണിക്ാതിെിക്കുകയുണം റചയ്തു. മറുഭാഗത്ാകറട് പുത്ൻ ജാതിവാദണം സമുദായത്ിററെ ജാതി
വിമർശനപെവണം ജാതിനശീകെണപെവമായ തലങ്ങറള സമ്പൂർണ്മായി തമസ്െിച്ചു. പുതിയ 
മധയവർഗശ്നതൃത്വത്ിററെ ക്ഷുദ്വണം വിഭാഗീയവമായ താത്ക്പെയങ്ങളിശ്ലക്്ക് ജാതിവാദണം 
സമുദായസകേല്പറത് ഒതുക്ിറക്ട്ി. ജാതിപ്രമാണിമാർ തങ്ങളുറെ വിഭാഗീയതയ്ക്കുള്ള മെയുണം 
നയായവമായി സമുദായസകേല്പത്ിററെ വിപ്ലവകെമായ അണംശറത് എത്രയുണം ഫലപ്രദമായി 
ഉപശ്യാഗിച്ചുശ്പാരുന്നതാണ്ക് നാമിശ്പ്പാൾ കാണുന്നത്ക്. ഇങ്ങറന ഇരുതലങ്ങളിൽ തമസ്െി
ക്റപ്പടുകയുണം വളറച്ാെിക്റപ്പടുകയുണം റചയ്ത പെികല്പനയുണം പ്രശ്യാഗവമാണ്ക് സമുദായണം.

പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുറെ മൗലികമായ പ്രാധാനയണം അത്ക് സമുദായ സകേല്പത്ിററെ 
ഏറ്റവണം അർത്വത്ായ ആവിഷ്കാെങ്ങളിറലാന്നായിരുന്നു എന്നതാണ്ക്. െണ്ടുതലങ്ങളിൽ ഈ 
പ്രാധാനയത്ിന്ക് വിശദീകെണണം നൽകാൻ കഴിയുണം. ഒന്നാമതായി ജാതിവിമർശനത്ിററെ 
ആവിഷ്ക് കാെപ്രകാെറമന്ന നിലയിൽ വിഭാവനണം റചയ്യറപ്പട്തിനു ശ്ശഷണം, ഇതെ സമുദായ
സണംഘെനകൾ റചയ്തതുശ്പാറല, ജാതിവാദത്ിററെ യുക്തിയിശ്ലക്്ക് മെങ്ങിശ്പ്പാകാൻ അത്ക് 
തയ്യാൊയില്ല. സമുദായസകേല്പത്ിററെ ആധാെമായ ജാതിവിമർശനണം പി.ആർ.ഡി.എസിററെ 
നിലനില്പിററെ ആധാെതത്വമായിത്തുെരുന്നുണ്്ക്. വിവിധ കീഴാളജാതികളുറെ ഏശ്കാപനണം വഴി 
നിലവിൽ വരുന്ന സമുദായസ്വത്വത്ിന്ക്, ജാതിപദവികളിറലാന്നിററെ ആധുനിക-പെിഷ്കൃത
രൂപമായി ഉെയ്ക്കുക എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു. ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനത്ിററെ ശ്നതൃപ്രസ്ാനങ്ങറള
ല്ലാണം തറന്ന ഒറട്ാറക് ജാതീയമായി ഏകരൂപമായാണ്ക് നിലറകാണ്ത്ക്. എസ്ക്.എൻ.ഡി.പി. 
യുണം എൻ.എസ്ക്.എസ്ണം ശ്യാഗശ്ക്ഷമസഭയുണം മുതൽ പുലയമഹാസഭയുണം ധീവെസഭയുണം വറെ. 
അതുറകാണ്ടുതറന്ന മാെിവന്ന സന്ർഭത്ിൽ സാമുദായിക സ്വത്വറത് ജാതിസ്വത്വമായി 
പൊവർത്നണം റചയ്യുവാൻ അവയ്ക്ക് എളുപ്പണം കഴിഞ്ഞു. പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുറെ സാമു
ദായികസ്വത്വപദവി ഏകരൂപമായ ജാതിപദവിയിൽ നിന്നുണം ഉെറലടുത്തല്ലാത്തിനാൽ, 
ജാതിവാദത്ിററെ പുതിയ താവളങ്ങളിൽ അതിന്ക് എളുപ്പണം പാർപ്പുെപ്പിക്ാൻ കഴിയില്ല. 
ജാതിവിമർശനത്ിൽ അെിയുെച് സമുദായമാശ്യ അതിന്ക് തുെൊനാവമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ 
സ്വഭാവമുള്ള മററ്റാരു സമുദായസ്വരൂപണം സാധുജനപെിപാലനസണംഘത്ിശ്റെതായിരുന്നു. 
സാധുജനപെിപാലനസണംഘണം ചെിത്രത്ിൽനിന്ന്ക് തീർത്തുണം അപ്രതയക്ഷമായശ്പ്പാൾ പി.ആർ.
ഡി.എസ്ക്. പ്രാന്തസ്ിതമായ ഒന്നായി ഇശ്പ്പാഴുണം തുെരുന്നു, ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനത്ിററെയുണം 
ആധുനികീകെണത്ിററെയുണം ജാതി വിമർശനണം എത്രശ്ത്ാളണം അപെയാപ്തമായിരുന്നു എന്ന
തിററെ റതളിവായി.

പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുറെ മററ്റാരു പ്രാധാനയണം അത്ക് ഉയർത്ിറക്ാണ്ടുവന്ന 
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ജ്ാനവിഷയത്ിശ്റെതാണ്ക്. നശ്വാത്ാനത്ിററെ മുഖയധാെയ്ക്കുപുെത്്ക് സ്വന്തണം ജ്ാനവി
ഷയവണം ടദവദർശനവണം കറണ്ത്ിയ ഒൊളായിരുന്നു റപായ്കയിൽ അപ്പച്ൻ. അശ്തസമയണം 
ബ്ിട്ീഷ്ക് ഭെണണം വാഗ്ാനണം റചയ്ത പുതിയ ശ്ലാകതത്്വങ്ങളിൽ സ്വന്തണം വിശ്മാചനാദർശങ്ങറള 
ചുരുക്ാനുണം അശ്ദേഹണം തയ്യാൊയില്ല. കീഴാളത്ത്ിററെ വാങ്ക്മയവണം ടദവദർശനവണം ജ്ാ
നസകേല്പവണം ഒത്ിണങ്ങിയ ഒരു �ദൽ തത്്വപദ്തി അപ്പച്ററെ പാട്കളിലൂറെ ആവിഷ്കൃത
മായി. കീഴാളജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് പിെവിറയടുത് പദ ശ്കാശവണം പാട്കളുമാണ്ക് അവ. 
ശ്കെളീയനശ്വാത്ാനണം ഒരുഭാഗത്്ക് ബ്ാഹ്മണയത്ിററെയുണം മറുഭാഗത്്ക് റകാശ്ളാണിയൽ 
ആധുനികതയുറെയുണം ആശയപ്രപഞ്ചറത് വിശ്മാചനത്ിററെ ദാർശനികാെിസ്ാനവണം 
പുതിയ ശ്ലാകവീക്ഷണത്ിററെ ആധാെസ്വരൂപവണം ആക്ിത്ീർത്ശ്പ്പാൾ അപ്പച്ൻ അതിന്ക് 
കീഴ്ക് റപ്പൊറത, സ്വന്തണം ജനതയുറെ ചെിത്രാനുഭവങ്ങറളയാണ്ക് ദാർശനികതയുറെ ആധാെമാ
ക്ിയത്ക്. വീറണ്ടുപ്പിററെ ചെിത്രണം കെണംവാങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ റകാണ്്ക് പൂർത്ിയാവിറല്ലന്ന 
വലിയ തിെിച്െിവിററെ പ്രകാശനമായിരുന്നു അത്ക്.

നശ്വാത്ാനത്ിററെ മുഖയധാെറയ നിർണ്യിക്കുകയുണം നിയന്തിക്കുകയുണം റചയ്ത മധയ
വർഗത്ിന്ക് പശ്ക്ഷ, ഈ ജാതിവിമർശനറത് അതിററെ സ്വാഭാവിക പെിസമാപ്തിയിറല
ത്ിക്കുവാൻ കഴിഞ്ില്ല. സാധുജനപെിപാലനസണംഘവണം പി.ആർ.ഡി.എസുണം ശ്പാറലയുള്ള 
ചുരുക്ണം അപവാദങ്ങൾ ഒഴിച്ചുനിർത്ിയാൽ ശ്കെളത്ിറല നശ്വാത്ാനപ്രസ്ാനങ്ങൾ മധയ
വർഗപെമായ സാമൂഹികാെിസ്ാനശ്ത്ാടുകൂെിയവയായിരുന്നു. പറത്ാ്താണം ശതകത്ിൽ 
കാർഷിക മുതലാളിത്ത്ിററെ ശക്തിറപ്പെലിററെ ഫലമായി നിലവിൽവന്ന മധയവർഗവിഭാ
ഗങ്ങൾക്്ക്, സാ്ത്ികമായ മികവിററെ പശ്ാത്ലത്ിലണം സാമൂഹികമായ പിശ്ന്നാക്ാവ
സ്റയ അഭിമുഖീകെിശ്ക്ണ്ിവന്നിരുന്നു. ഈ സ്ിതിവിശ്ശഷറത് മെികെക്കുന്നതിനായി 
ശ്മല്പെഞ് മധയവർഗവിഭാഗങ്ങളുറെ മുൻകയ്യിലാണ്ക് നശ്വാത്ാനപ്രക്രിയ ശ്കെളത്ിലെശ്ങ്ങ
െിയത്ക്. അതുറകാണ്ടു തറന്ന കീഴാളവിശ്മാചനത്ിശ്റെറതന്നതിലപെി മധയവർഗപെമായ 
പുതിയ സ്വത്വസ്ാപനത്ിശ്ലക്ാണ്ക് നശ്വാത്ാനണം പെിണമിറച്ത്ിയത്ക്. ജാതിക്കുള്ളിറല 
ഉപജാതിവിഭാഗങ്ങറള കൂട്ിയിണക്ി പുതിയ സമുദായസ്വത്വത്ിന്ക് രൂപണംനല്ാൻ കഴിഞ്ഞു
റവകേിലണം ഈ സമുദായസ്വത്വറത് ജാതിവിമർശനത്ിററെയുണം ജാതിനശീകെണത്ിററെയുണം 
ഉപാധിയായി വികസിപ്പിറച്ടുക്കുന്നതിൽ നശ്വാത്ാനണം പൊജയറപ്പടുകയാണ്ക് റചയ്തത്ക്. 
അശ്താറെ പുതിയതെണം ജാതി സ്വത്വത്ിററെ ഉപാധിയുണം ഉപകെണവമായി സമുദായണം മാെി
ത്ീർന്നു. ജനാധിപതയപ്രക്രിയയിറല സമ്ർദേശക്തികളായി ഇെറപൊൻ കഴിയുന്ന ജാതി 
വിഭാഗീയതകളുറെ പ്രതയക്ഷരൂപമായി സമുദായണം എന്ന സകേല്പവണം പ്രശ്യാഗവണം രൂപാന്തെ
റപ്പടുന്നതാണ്ക് ഇരുപതാണം നൂറ്റാണ്ിററെ മധയദശകങ്ങളിൽ നാണം കണ്ത്ക്. സമുദായണം എന്ന 
വിപ്ലവപെമായ സകേല്പത്ിററെ വിപെീതദിശയിശ്ലക്കുള്ള പ്രയാണമായിരുന്നു അത്ക്. 

എഴുതറപ്പട് ചെിത്രത്ിൽ ഇെണംകിട്ാറതശ്പായ തററെ വണംശറത്റച്ാല്ലിയാണ്ക് അപ്പച്ൻ 
വിലപിച്ത്ക്. കാണാറതശ്പായ വണംശചെിത്രറത്റച്ാല്ലിയുള്ള അത്െണം വിലാപങ്ങൾക്്ക് ഒരു 
നൂറ്റാണ്ിനുശ്ശഷവണം കുെവില്ല. ആധുനികവണം ജനാധിപതയപെവമായ ശ്കെളീയസമൂഹത്ി
ററെ നിർമ്ിതിക്ായി പണിറപ്പട് പ്രസ്ാനങ്ങൾ ചെിത്രത്ിൽ ഇെണംകിട്ാറത, ഓർമ്കളിൽ 
റതളിയാറത, വിസ്മൃതിയുറെ ലവണാകെങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്ാണുശ്പായിെിക്കുന്നു. സാധുജ
നപെിപാലനസണംഘവണം പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം മുതൽ കീഴാളനശ്വാത്ാനത്ിററെ 
ആസന്നഭൂതകാലണം വറെ ശ്കെളത്ിറനാരു മഹാവിസ്മൃതിയാണിശ്പ്പാഴുണം. വീറണ്ടുക്റപ്പശ്െ
ണ് ഓർമ്കളുണം വണംശാവലികളുമായി അവ നമ്മുറെ ചെിത്രശ്�ാധത്ിററെ പ്രാന്തങ്ങളിറലവി
റെശ്യാ അവശ്ശഷിക്കുന്നു. ശ്ഖദണം കിനിയുന്ന ഈ ഓർമ്കറള വീറണ്ടുക്ാനുണം മെികെക്ാനുണം 
കഴിയുശ്്ാശ്ഴ നീതിയുണം ജനാധിപതയവണം പുലരുന്ന സമൂഹങ്ങളിറലാന്നാറണന്ന്ക് നമുക്്ക് 
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അഭിമാനിക്ാനാവൂ. റപായ്കയിൽ അപ്പച്നുണം പ്രതയക്ഷെക്ഷാടദവസഭയുണം ശ്കെളറത് പഠി
പ്പിക്കുന്ന പാഠണം അതാണ്ക്.

“ഓർത്ിടുശ്്ാൾ ശ്ഖദമുള്ളിൽ ആെണംഭിക്കുശ്ന്ന

 അവ ശ്ചർന്നിെശ്ട് സ്വന്തൊഗത്ിൽ ചിലറതല്ലാണം....’’ 
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പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ
സി.വി. ൊധാകൃഷണനുമായി (ഫൗണ്ർ ഡയെക്ടർ, സായാഹ്ന ഫൗശ്ണ്ഷൻ, 

തിരുവനന്തപുെണം) റക.എച്്ക്. ഹുടസൻ നെത്ിയ സണംഭാഷണങ്ങൾ 

ഹുസൈൻ അന്തർശ്ദേശീയ സയൻസ്ക് ശ്ജർണലകൾ ടെപ്പു്ക്റസറ്റു ശ്നെിയ അനുഭവ
ത്ിൽ നിന്നാണു്ക് (അതു്ക് ഇന്തയയിൽ തറന്ന അപൂർവ്വമാണു്ക് ) ‘സായാഹ്ന’യിശ്ലക്കുള്ള 
വെവ്ക്. ഇന്തയൻഭാഷകളിൽതറന്ന സണംഭവിച് അപൂർവമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർടക്
വാണ്ക് ‘സായാഹ്ന’. ഇതിശ്ലക്കു നയിച് സാണംസ്ാെിക-സാശ്കേതിക പെിസെങ്ങൾ 
വിശദീകെിക്ാശ്മാ?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്നയുറെ ആവിർഭാവത്ിനു സാശ്കേതികശ്മാ സാണംസ്ാെികശ്മാ 
ആയ കാെണങ്ങറളാന്നുമില്ല. തികച്ചുണം വയക്തിപെമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സ്വകാെയാവശയമായി 
ഉെറലടുത് ഒരു ആശയമായിരുന്നു അതു്ക്. ടദനണംദിനശ്ജാലിയിൽ നിന്നുണം വിെമിക്കുവാനുള്ള 
ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രധാനകാെണണം. വിെമിക്കുവാൻ ഒരു കാെണണം കാത്ിെിക്കുശ്്ാഴാണു്ക് 
സായാഹ്ന എന്ന ആശയണം മുന്നിലദിക്കുന്നതു്ക്. സായാഹ്ന ശ്പാലള്ള ഒരു സണംെണംഭത്ിനു വളറെ 
പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സാശ്കേതിക പെിസെമായിരുന്നു അന്നു്ക് നിലവിലണ്ായിരുന്നതു്ക് (ഇന്നുണം 
അതിനു വലിയ മാറ്ററമാന്നുണം സണംഭവിച്ിട്ില്ല). ഡിജിടറ്റശ്സഷൻ റവറുണം വാചയാർത്ത്ിൽ 
മാത്രണം മനസ്ിലാക്റപ്പട് ഒരു കാെയമായിരുന്നു. പാഠറത് ഏറതകേിലണം ഒരു ശ്വഡ്ക്  ശ്പ്രാസ
സ്ർ രൂപത്ിലാക്ിക്ഴിഞ്ാൽ ഡിജിടറ്റശ്സഷററെ ദൗതയണം പൂർത്ിയായി എന്നുണം അതു്ക് 
കാലഘട്ങ്ങറള റവല്ലുവിളിച്ചുറകാണ്ടു്ക് നിലനിൽക്കുറമന്നുണം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ാലണം ഉപശ്യാ
ഗക്ഷമത നഷ്ടറപ്പൊറത സൂക്ഷിക്ാറമന്നുമാണു്ക് സാശ്കേതികവിജ്ാനണം ശ്നെിയവർ ശ്പാലണം 
കരുതുന്നതു്ക്.

ഈ സകേല്പണം റവറുണം അജ്തയിൽ നിന്നുണം ഉണ്ാവന്നതാണു്ക്. ശ്വഡ്ക്  ശ്പ്രാസസ്ർ പ്രവർ
ത്കനി�ന്ധിയായ (operating system dependent) ഒരു പ്രശ്യാഗമാണു്ക് (application). 
മാത്രവമല്ല, പാഠണം സൂക്ഷിച്ിെിക്കുന്നതു്ക് അതതു്ക് പ്രശ്യാഗത്ിററെ സ്രഷ്ടാക്ൾ വിഭാവനണം 
റചയ്യുന്ന െീതിയിലള്ള ആന്തെികസാശ്കേതികഘെനയിലാണു്ക്. അതു്ക് റപാതുസമൂഹത്ിനു്ക് 
അപ്രാപയമാണു്ക്, ഒെിക്ലണം സുതാെയമാവാനുണം ശ്പാകുന്നില്ല. അക്ാെണണം റകാണ്ടുതറന്ന 
പ്രശ്യാഗത്ിററെ പതിപ്പുകൾ മാറുകശ്യാ പ്രവർത്കണം മാറുകശ്യാ റചയ്യുശ്്ാൾ പാഠണം 
ഉപശ്യാക്താവിററെ പിെിയിൽ നിന്നുണം അകലക തറന്ന റചയ്യുണം, പിറന്ന വീണ്ടുണം വരുതിയിൽ 
റകാണ്ടുവെണറമകേിൽ പ്രശ്യാഗത്ിററെ പുതിയ പതിപ്പു്ക് വാങ്ങണണം. അറതാരു വിപണനതന്ത
ത്ിററെ സാശ്കേതിക റകണിയായി തുെർന്നുറകാശ്ണ്യിെിക്കുന്നു. അശ്പ്പാൾ പാഠസണംെക്ഷണണം 
റവറുറമാരു അ�ദ്ശ്�ാധമായി അവശ്ശഷിക്കുകശ്യ നിർവാഹകമുള്ളു. ശ്വഡ്ക്  ശ്പ്രാസസ്െിറന 
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ആരേയിക്കുന്നവർക്കു്ക് റവറുണം മൂന്നു-നാല റകാല്ലങ്ങൾക്കണം സണംഭവിക്കുന്ന ദുെന്തങ്ങളാണിവ
റയാറക്. അശ്പ്പാൾ പിറന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു്ക് അപ്പുെറത് കഥ പെയാനുമില്ലശ്ല്ലാ. ഏറ്റവണം 
വലിയ ടവരുദ്യറമറന്തന്നാൽ, സാശ്കേതികമുശ്ന്നറ്ററത്ക്കുെിച്ചു്ക് ഊറ്റണം റകാള്ളുശ്്ാൾ നമ്ൾ 
ഡിജിടറ്റസ്ക് റചയ്ത പാഠത്ിനു്ക് താളിശ്യാലയുറെ ആയുർടദർഘയണം ശ്പാലണം അവകാശറപ്പ
ടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതറത്ര.

ഈ സാശ്കേതികപെിസെത്ിലാണു്ക് സായാഹ്ന എന്ന ആശയണം ആവിർഭവിക്കുന്നതു്ക്. 
നിതയറതാഴിലായി റചയ്തിരുന്നതു്ക്, ഗണിതശാസ്ത്രനി�ന്ധിയായ ഗശ്വഷണപ്ര�ന്ധങ്ങൾ 
ദീർഘകാലസണംെക്ഷണത്ിനായുണം ഭാവിയിൽ അന്നു നിലവിലള്ള സാശ്കേതികയ്ക്കു്ക് അനുസൃത
മായി പുനരുപശ്യാഗിക്കുവാൻ പാകത്ിനുണം രൂപറപ്പടുത്തുന്ന പണിയായിരുന്നു. ഭാഷയിൽ 
ഒട്ണം തറന്ന നെന്നിട്ില്ലാത് ഒരു കാെയവണം അതുതറന്നയായിരുന്നു.

സായാഹ്ന ഫൗശ്ണ്ഷററെ പ്രധാന ഉശ്ദേശണം ഭാഷകൃതികറള ഈ സണംെക്ഷണസാശ്കേ
തികയ്ക്കുള്ളിൽ റകാണ്ടുവെിക; ആർടക്വൽ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു്ക് ഉത്മ മാതൃകകൾ കാണി
ച്ചുറകാടുക്കുക; പുതുതായി രൂപറപ്പട്വരുന്ന വായശ്നാപകെണങ്ങൾക്കു്ക് ഉപശ്യാഗിക്ാവന്ന 
െീതിയിൽ ഭാഷാകൃതികറള മാറ്റിറയടുക്കുക; പാഠവിനയാസത്ിനു്ക് ഇന്നു ആരേയിക്കുന്ന 
പഴഞ്ചൻെീതികറള ഉശ്പക്ഷിച്ചു്ക് യൂണിശ്ക്ാഡിലധിഷ്ഠിതമായ നൂതനസാശ്കേതികവിദയകൾ 
ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് പാശ്ാതയശ്ലാകത്ിൽ ഇെങ്ങുന്ന അച്െിപ്പതിപ്പുകശ്ളാടു്ക് കിെപിെിക്കുന്ന പതി
പ്പുകൾ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ീകെിക്കുക; ഇതിനു ശ്വണ് ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ശ്ശഖെങ്ങൾ സ്വതശ്ന്താ
പശ്യാഗത്ിനായി പ്രസിദ്ീകെിക്കുക എന്നിവയാണു്ക്.

ഹുസൈൻ: ‘പാഠങ്ങളുറെ സണംെക്ഷണണം’ ഡിജിറ്റൽ സാശ്കേതികതയിലൂറെ എങ്ങറന 
സാധിറച്ടുക്ാണം എന്നതാണു്ക് താകേൾ ശ്കെളത്ിനുണം മലയാളികൾക്കുണം മു്ിൽ 
അവതെിപ്പിച് വിഷയണം. അതിനുശ്വണ് സാശ്കേതികത ഉണ്ാക്കുകമാത്രമല്ല 100 ക്ാ
സിക്ൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുറെ നിർമ്ിതിയിലൂറെ കാണിച്ചു റകാടുക്കുകയുണം റചയ്തു. നൂറ്റാണ്ടുക
ഴിഞ്ാലണം അന്നറത് റെകശ്നാളജിക്നുസൃതമായി പുനരുപശ്യാഗിക്ാൻ തക്പാ
കത്ിൽ ഇന്നറത്, അറല്ലകേിൽ കഴിഞ് നൂറ്റാണ്ിറല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പെിപൂർണ്മായുണം 
സണംെക്ഷിക്റപ്പട്ിെിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ാണു്ക്, വിശദീകെണങ്ങൾ ശ്കട്ാണു്ക് ഹാർഡ്ക് 
ഡിസ്കുകളിലണം സിഡിയിലണം ശ്സവ്ക് റചയ്തു്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുന്നതല്ല സൂക്ഷിപ്പു്ക് എന്നു്ക് 
മനസ്ിലാക്ാനിെയാകുന്നതു്ക്. ഇത്െത്ിലള്ള ഡിജിറ്റൽ പാഠസണംെക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു 
ഭാഷകളിൽ (ഭാെതീയവണം അന്തർശ്ദശീയവണം) എത്ര മുശ്ന്നാട് ശ്പായിെിക്കുന്നു?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ഡിജിറ്റൽ പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെ ആവിർഭാവവണം വയാപനവണം 
നെന്നതു്ക് പാശ്ാതയശ്ലാകത്ാണു്ക്. പാഠത്ിററെ ഉളെക്വണം വിനയാസവണം െണ്ായി1കാണു
വാൻ കഴിഞ്തുണം പാശ്ാതയർക്കു തറന്ന. പാഠത്ിററെ ഈ െണ്ടു ഗുണവിശ്ശഷങ്ങറളയുണം 
ശ്വർതിെിച്െിയുവാൻ കഴിഞ്ാൽ മാത്രശ്മ പാഠസണംെക്ഷണണം എങ്ങിറന സാധിക്ാണം എന്ന
തിററെ െീതിശാസ്ത്രണം ഉരുത്ിെിയുകയുള്ളു.2കാെണറമറന്തന്നാൽ, സാധാെണ കരുതുന്നതിനു്ക് 
വിരുദ്മായി, ഉള്ളെക്മാണു്ക് സണംെക്ഷണണം ആവശയറപ്പടുന്നതുണം അർഹിക്കുന്നതുണം. വിനയാസ
മാവറട്, കാലികവണം, രുചിശ്ഭദങ്ങളിറല മാറ്റത്ിനു്ക് അനുസൃതമായി/വിശ്ധയമായി നിെന്തെണം 
മാെിറക്ാണ്ിെിക്കുന്നതുമാണു്ക്. അതുകൂൊറത, വിനയാസണം നിലവിറല സാശ്കേതികതയുമായുണം 

1  William Warren Tunnicliffe (April 22, 1922 -- September 12, 1996) is credited by Charles Goldfarb as being 
the first person (1967) to articulate the idea of separating the definition of formatting from the structure 
of content in electronic documents (separation of presentation and content). \href{https://en.wikipedia.
org/wiki/William_W._Tunnicliffe?oldformat=true}{See this Wiki page. 

2   https://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_content_and_presentation}{കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്കു്ക് ഈ വിക്ി 
ശ്പജു്ക് കാണുക.}} 
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ഉപകെണങ്ങളുമായുണം പിെിക്ാനാവാത്വിധണം റകട്പിണഞ്ഞുകിെക്കുന്നതുമാണു്ക്. പറക്ഷ, 
ഉള്ളെക്മാവറട് കാലത്ിററെ ഓഴുക്ിൽറപ്പട്്ക് മാറുന്ന ഒന്നല്ല, അതു്ക് നിതയവണം നിതാന്തവമറത്ര. 
അതുറകാണ്ടു്ക് ആ െീതിയിൽ തറന്ന എശ്ന്നയ്ക്കുമായി സൂക്ഷിക്റപ്പശ്െണ്താണു്ക്. സണംെക്ഷണ
ത്ിററെ െീതിശാസ്ത്രണം ഇവിറെ തുെങ്ങുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ പാഠസണംെക്ഷണണം ഒരു വയാവസായികാവശയമായിട്ാണു്ക് ആവിർഭവിക്കുന്നതു്ക്. 
ഐ.�ി.എണം. ശ്കാർപ്പശ്െഷനിൽ റമയിൻശ്്രണം ക്്യൂട്റുകളുറെ സാശ്കേതിക വിവെണഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുറെ സമകാലികത നിലനിറുത്തുവാൻ സാദ്യമല്ലാറത വന്നശ്പ്പാൾ ഒരു അനിവാെയതയാ
യിട്ാണു്ക് പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെ ആശയണം ഉദിച്തു്ക്. സാശ്കേതിക വളർച്യുറെ ശ്വഗതമൂലണം 
യശ്ന്താപകെണങ്ങളിൽ വരുത്റപ്പടുന്ന മാറ്റത്ിനു്ക് അനുശ്യാജയമായ ശ്വഗതയിൽ അവയുറെ 
സാശ്കേതികവിവെണ ഗ്രന്ഥാവലി നവീകകെിക്കുവാൻ കഴിയാറത വന്നതു്ക് ക്നിയുറെ ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങളുറെ വിപണനറത് പ്രതികൂലമായി �ാധിച്ചുതുെങ്ങി. ക്്യൂട്റുകൾ ഉൽപ്പാദനശ്കന്ദങ്ങ
ളിൽ നിന്നുണം ഉപശ്ഭാക്തൃസ്ാപനങ്ങളിശ്ലയ്ക്കു്ക് ലക്ഷക്ണക്ിനു്ക് പുെങ്ങളിൽ വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന 
സാശ്കേതിക വിവെണപുസ്തകങ്ങളുമായി എത്ിക്ഴിയുശ്്ാശ്ഴയ്ക്കുണം തറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കാല
ഹെണറപ്പട് കഴിഞ്ിെിക്കുണം. അത്രശ്വഗണം അച്െിപ്പതിപ്പിെക്കുക എന്നതു്ക് ദുഷ്കെവണം ഭാെിച് 
സാ്ത്ികഭാെണം വരുത്തുന്നതുമാണു്ക്. ഈ സാഹചെയത്ിലാണു്ക്, പാഠണം പുസ്തകമല്ലാത് 
രൂപത്ിൽ റനറ്റ്ക്  വർക്കു്ക് വഴി വിതെണണം റചയ്യാവന്ന ഒരു ശ്സവനമാക്ാണം എന്ന ആശയണം 
ഐ.�ി.എമ്ിറല ഒരു എൻജിനീയൊയ ചാൾസ്ക് ശ്ഗാൾഡ്ക്  ഫാർ�ിനു (Charles Goldfarb)3

ഐ.�ി.എമ്ിൽ മാത്രണം ഈ സമ്പ്രദായണം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല. അശ്മെിക്യിറല വിവിധ 
പ്രസാധകർ ഇതിൽ പാഠറത് അതിററെ വിനയാസ�ന്ധിയല്ലാത് െീതിയിൽ ഉള്ളെക്റത് 
ഘെനാപെമായ സണംശുദ്ിശ്യാടുകൂെി നീണ്കാലണം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗവണം അതിലപെി 
വ്ിച് സാ്ത്ികലാഭവണം കറണ്ത്ി. പിന്നീടു്ക് സണംഭവിച്തു്ക് ഓശ്ൊ പ്രസാധകനുണം 
അവനവനു്ക് ശ്യാജിച്തെത്ിൽ ജിഎണംഎൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയുണം അതിററെ 
അതിരു കവിഞ് വയാപനണം പെസ്പെപ്രവർത്നക്ഷമതയില്ലാത് ഒരു കൂട്ണം മാർക്പ്പിററെ 
വയവസ്ാൊഹിതയത്ിശ്ലയ്ക്കു്ക് വഴിറതളിക്കുകയുണം റചയ്തു. അധികണം ടവകുണം മുമ്പു്ക് 1974-ൽ ഇറെർ
ശ്നഷണൽ സ്റാറൊ ൎഡ്ക്  സ്ക് ഓർഗടനശ്സഷൻ ഇെറപടുകയുണം ജിഎണംലിനു്ക് ഒരു സ്റാറൊർഡ്ക് 
രൂപറപ്പടുത്തുകയുണം റചയ്തു. അതാണു്ക് സ്റാറൊർഡ്ക് റജനെടലസ്ക്  ഡ്ക് മാർക്പ്പ്ക് ലാണംശ്ഗ്വജ്ക് 
(Standard Generalized Markup Language–SGML) എന്നു്ക് ഇന്നെിയറപ്പടുന്നതു്ക്. ഇന്നു്ക് ഇറെർ
റനറ്റിററെ ജീവ നാഡിയായി വർത്ിക്കുന്ന ടഹപ്പർററ്റക്്ക്റ്റ്ക് മാർക്പ്പ്ക് ലാണംശ്ഗ്വജ്ക് (Hypertext 
Markup Language–HTML) ആണു്ക് എസ്ക്  ജിഎമ്ലിൽ നിന്നുണം രൂപണം റകാണ് ഏറ്റവണം 
വിജയിച് ആദയറത് പ്രശ്യാഗണം. അനന്തെണം എസ്ക്ജിഎമ്ലിററെ സകേീർണ്തകൾ ലഘൂകെിച്ചു്ക് 
എക്്ക്  എണംഎൽ (Extensible Markup Language–XML) എന്ന, ഇന്നു പാഠസണംെക്ഷണത്ിനു്ക് 

3  ചാൾസ്ക് ശ്ഗാൾഡ്ക്  ഫാർ�്ക് 1969-ൽ ജനെടലസ്ക്  ഡ്ക് മാർക്പ്പ്ക് ലാണംശ്ഗ്വജ്ക് വികസിപ്പിച്ചു. \href{https://
en.wikipedia.org/wiki/Charles_Goldfarb}{വിക്ിപ്പീഡിയ ലിങ്കു്ക്}.} ശ്താന്നിയതു്ക്. ഈ ആവശയണം നിെശ്വറ്റുവാനായി 
ആദയപെിയായി റചയ്തതു്ക് പാഠറത് ഉള്ളെക്മായുണം വിനയസിക്റപ്പട് രൂപമായുണം വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ.�ി.
എമ്ിററെ റസർവറുകളിൽ, ഘെനാപെമായ ശ്വർതിെിവകൾ (structural differentiation) അസന്നിഗ്മായി നിർശ്ദേ
ശിക്റപ്പട് െീതിയിലള്ള മാർക്പ്പുകളാൽ സമൃദ്മായ പാഠണം നിലറകാണ്ടു. ഉപശ്ഭാക്താക്ളുറെ ഉപശ്യാഗത്ിനായി 
പാഠത്ിറല റ്രേച്െൽ മാർക്പ്പുകറള വിശകലനണം റചയ്തു്ക് വിനയസിക്കുവാൻ കഴിവള്ള ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ പ്രശ്യാഗങ്ങൾ 
ഐ.�ി.എണം. വിതെണണം റചയ്തു. ഉപശ്ഭാക്താക്ൾ ആവശയാനുസെണണം ഈ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിററെ സഹായശ്ത്ാടുകൂെി 
റസർവറുകളുമായി �ന്ധറപ്പടുകയുണം ഉല്പന്നങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള ഏറ്റവണം പുതിയ വിവെണം ഒട്ണം തറന്ന സമയനഷ്ടണം കൂൊറത 
ശ്നടുകയുണം റചയ്തിരുന്നു. ഈ മാർക്പ്പ്ക് സമ്പ്രദായത്ിനു റജനെടലസ്ക്  ഡ്ക് മാർക്പ്പ്ക് ലാണംശ്ഗ്വജ്ക് (Generalized 
Markup Language -- GML) അഥവാ ജിഎണംഎൽ എന്നാണു്ക് ശ്ഗാള്ക്ഡ്ക്  ഫാർ�്ക് നാമകെണണം റചയ്തതു്ക്.

   Goldfarb, Charles (1996) ‘’The Roots of SGML -- A Personal Recollection’’, \href{http://www.sgmlsource.
com/history/roots.htm}{ശ്ഗാൾഡ്ക്  ഫാർ�ിററെ ശ്്ാഗ്ക് കാണുക}.} 
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സാർവജനീനമായി ഉപശ്യാഗിക്റപ്പടുന്ന, മാർക്പ്പ്ക് സമ്പ്രദായണം രൂപറപ്പടുകയുണ്ായി. 
എച്ക്  റ്റിഎണംഎൽ, എക്്ക്  എണംഎൽ തുെങ്ങിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സുതാെയവണം, സ്വതന്തവണം, റപാതു
സമൂഹത്ിററെ നിയന്തണത്ിലമാണു്ക്, അക്ാെണണം റകാണ്ടു തറന്ന സ്വകാെയ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയ
റുകശ്ളാ പ്രമാണരൂപങ്ങശ്ളാ ഉപശ്യാഗിക്കുശ്്ാൾ ഉണ്ാവന്ന അപകെങ്ങശ്ളാ അത്ഭുതങ്ങശ്ളാ 
ഉപശ്യാക്താവിനു്ക് ശ്നെിശ്െണ്ി വരുന്നില്ല എന്നതു്ക് എടുത്തുപെശ്യണ് കാെയമാണു്ക്.

മറ്റു ഭാെതീയഭാഷകളിൽ പാഠസണംെക്ഷണണം എന്തുമാത്രണം പുശ്ൊഗമിച്ിട്റണ്ന്നു്ക് യാറതാരു 
രൂപവമില്ല. തമിഴിററെ സ്ിതി മലയാളത്ിശ്റെതിൽ നിന്നുണം ഒട്ണം വയതയസ്മറല്ലന്നു്ക് മാത്രണം 
അെിയാണം. നമ്മുറെ �ിരുദ/�ിരുദാനന്തെപഠനങ്ങളി ഇറതാറക് പാഠയവിഷയങ്ങളായിട്
റണ്ന്നല്ലാറത സർവകലാശാലകൾ പാഠസണംെക്ഷണശ്മഖലയിൽ എറന്തകേിലണം ക്രിയാത്മ
കപ്രവർത്നണം നെത്തുകശ്യാ ഗശ്വഷണത്ിനു ശ്നതൃത്വണം നൽകുകശ്യാ റചയ്തിട്റണ്ന്നു്ക് 
സണംശയമാണു്ക്. യൂശ്ൊപയൻ ൊജയങ്ങളിറല മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളുണം ഡിജിറ്റൽ സണംെക്ഷണണം 
നെത്തുവാൻ സഹായിച് ററ്റക്്ക്റ്റ്ക് എൻശ്കാഡിണംഗ്ക് ഇനിഷിശ്യറ്റീവ്ക് (Text Encoding Initiative) 
എന്ന സണംെണംഭണം ഓക്്ക്  ശ്ഫാർഡ്ക് യൂണിശ്വഴ്ിറ്റിയുറെ ശ്മൽശ്നാട്ത്ിലായിരുന്നുറവന്നതു്ക് നമ്മുറെ 
വിദയാഭയാസവിചക്ഷണരുണം സർവകലാശാലകളുണം അെിശ്യണ് ഒരു കാെയമാണു്ക്.

വികസിതശ്ലാകത്തു്ക് ഇശ്പ്പാൾ പുസ്തകനിർമ്ാണത്ിററെ ഭാഗമായി പാഠസണംെക്ഷണണം 
നിർ�ന്ധിതമായുണം റചയ്തിെിശ്ക്ണ് ഒരു കാെയമാണു്ക്. അറതാഴിവാക്ിയിട്്ക് ആർക്കുണം തറന്ന 
പുസ്തകശ്മാ എറന്തകേിലണം രൂപത്ിലള്ള പാഠശ്മാ ടെപ്ക്  റസറ്റ്ക് റചയ്യുവാൻ സാദ്യമല്ല. അതിനർ
ത്ണം ഒരു പുസ്തകത്ിററെ അച്െിപ്പതിപ്പു്ക് പ്രസിദ്ീകെിക്റപ്പട്ിട്റണ്കേിൽ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു്ക് 
സണംെക്ഷണത്ിനായി തയ്യാൊയിക്ഴിഞ്ഞുറവന്നാണു്ക്. അത്രശ്മൽ ശുഷ്കാന്തി ഇക്ാെയത്ിൽ 
പാശ്ാതയശ്ലാകണം റവച്ചുപുലർത്തുന്നു.

മലയാളത്ിൽ എഴുപതിനായിെശ്ത്ാളണം കൃതികൾ പ്രസിദ്ികെിച്ിട്റണ്ന്നാണു്ക് 
ഒശ്െകശ്ദശ കണക്കു്ക്. അവയുറെ ഏറതകേിലണം പ്രസാധകശ്ൊ സർക്ാശ്ൊ സർവകലാശാലകശ്ളാ 
ഈ പുസ്തകങ്ങളുറെ ഡിജിറ്റൽ ആർടക്വ്ക് നിർമ്ിച്തായി അെിവില്ല. ഈ നിലയ്ക്കു്ക് യാത്ര 
തുെരുന്നപക്ഷണം നമ്മുറെ പുസ്തകങ്ങറളല്ലാണം തറന്ന അച്െിപ്പതിപ്പിററെ അവസാനശ്ത്ാടുകൂെി 
എശ്ന്നയ്ക്കുമായി നമുക്കു്ക് നഷ്ടറപ്പടുണം എന്നതു്ക് തീർച്യാണു്ക്.

ഹുസൈൻ: മികച്െീതിയിൽ ‘തുെന്നുണം സ്വതന്തവമായി’ താകേൾ റചയ്തുകാണിച് 
സാശ്കേതികതയുറെ സ്വീകെണവണം വയാപനവണം ശ്കെളത്ിൽ എങ്ങറനറയാറക് 
ഉണ്ാകുണം? അഥവാ, എങ്ങറന, എവിറെറയാറക് ഉണ്ാകണണം? ആൊണതിനു്ക് 
മുൻടക എടുശ്ക്ണ്തു്ക്?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ഞങ്ങൾ (അതായതു്ക് ഞാനുൾറപ്പടുന്ന എററെ ക്നി) മാത്രമാണു്ക് 
സ്വതന്ത ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിററെ സഹായശ്ത്ാടുകൂെി പാഠസണംസ്െണത്ിററെ റതാഴിലിൽ 
ഏർറപ്പട്ിട്ള്ളതു്ക്. ശ്ലാകത്ിറല മികച് സാശ്കേതികവണം അക്ാദികവമായ ഗശ്വഷണശ്ജർ
ണലകളുറെ അച്െി/ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകളുറെ നിർമ്ാണപ്രവർത്നണം വയാവസായികാെി
സ്ാനത്ിൽ സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ഉപശ്യാഗിച്ചു റചയ്യുന്ന മറ്റു ക്നികറളറയാന്നുണം 
എനിക്െിയില്ല. അതിനർത്ണം സ്വകാെയശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ഉപശ്യാഗിച്ചുണം പാഠസണംസ്െണണം 
നെത്ാനാവണം എന്നതാണു്ക്, എറന്തന്നാൽ മറ്റു ക്നികൾ സ്വകാെയ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയറുകളുപശ്യാ
ഗിച്ാണശ്ല്ലാ ഇക്ണ് പുസ്തകങ്ങളുറെയുണം ശ്ജർണലകളുറെയുണം പണി റചയ്തുറക്ാണ്ിെിക്കുന്നതു്ക്. 
ആയതിനാൽ ശ്കെളത്ിറല പ്രസാധകശ്ലാകത്ിനു്ക് പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെ ഉപാധികൾ 
അപ്രാപയമല്ല. ഇന്തയയിറല വൻനഗെങ്ങളിൽ ശെിയായ െീതിയിലണം വയാവസായികാെിസ്ാ
നത്ിലണം പാഠസണംസ്െണത്ിൽ ഏർറപ്പട്ിെിക്കുന്ന ഒട്നവധി സ്ാപനങ്ങളുണ്ടു്ക്. അവയിൽ 
യുക്തമായ ഒന്നിററെ ശ്സവനണം ലഭയമാശ്ക്ണ് കാെയണം മാത്രശ്മയുള്ളു. തുെന്നതുണം സ്വതന്തവമായ 
ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ഉപാധികശ്ളാടു്ക് റപാതുറവ മറ്റുള്ളവറെശ്പ്പാറലത്റന്ന പ്രസാധകശ്ലാകത്ിനുണം 
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ചതുർത്ിയാണു്ക്. വാസ്തവവിരുദ്മായ ഒരു അതിസാശ്കേതികത്വത്ിററെ ആശ്ൊപണണം സ്വത
ന്ത ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിറനതിൊയി ജനങ്ങൾ റവച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ടു്ക്. അതുറകാണ്ാണു്ക് സ്വകാെയ
മായ ഉപാധികളുണം മാർക്റ്റിൽ ലഭയമാറണന്നു്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്തു്ക്.

സായാഹ്ന മുശ്ന്നാട്റവയ്ക്കുന്ന ശ്പാണംവഴികൾ എന്തുമാത്രണം റപാതുസമൂഹത്ിനുണം ഭെണകൂ
െത്ിനുണം സ്വീകാെയമാണു്ക് എന്നതു ഞാറനാെിക്ലണം ചിന്തിച്ിട്ില്ല. കാെണങ്ങൾ പലതാണു്ക്. 
്രീ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ഫൗശ്ണ്ഷററെ ഇന്തയൻ ഘെകണം സ്ാപിതമായതു്ക് തിരുവനന്തപുെത്ാ
ണു്ക്; അതിററെ അധിപനായ െിച്ാർഡ്ക് ശ്സ്റാൾമാൻ ഉദ്ക്ഘാെനത്ിനു്ക് ഇവിറെ വന്നശ്പ്പാൾ 
സണംസ്ാനസർക്ാെിററെ അതിഥിയായിരുന്നു; മററ്റാരു സ്വതന്ത ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ സണംഘെ
നയായ ഇന്തയൻ റെക്ക് യൂശ്സഴ്്ക് ഗ്രൂപ്പുണം തിരുവനന്തപുെത്ാണു്ക് സ്ാപിതമായതു്ക്; സ്കൂൾതല
ത്ിൽ ഗ്നു/ലിനക്്ക് ഔശ്ദയാഗികമായി വിദയാർത്ികൾക്കു്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്കമായി 
സ്വീകെിച് ആദയസണംസ്ാനങ്ങളിറലാന്നാണു്ക് ശ്കെളണം; സ്വതന്ത ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിററെ വയാ
പനത്ിനായി മാത്രണം സർക്ാർ തലത്ിൽ ഒരു സ്ാപനമുള്ള സണംസ്ാനവമറത്ര ശ്കെളണം. 
അതുറകാണ്ടു്ക് ഇവിറെ പാഠസണംസ്െണത്ിനു്ക് സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ സ്വീകാെയമാവില്ല എന്നു്ക് 
ഞാൻ ഒെിക്ലണം കരുതുശ്ന്നയില്ല.

ഒരു സാശ്കേതിക സർവകലാശാലയെക്ണം എശ്ട്ാളണം സർവകലാശാലകൾ ശ്കെളത്ി
ലണ്ടു്ക്. ഈ സ്ാപനങ്ങളാണു്ക് ഒരു ജനതയുറെ സണംസ്കാെത്ിററെ/ഭാഷയുറെ ചിഹ്നവണം അളവ
ശ്കാലമായ അതിററെ കൃതികറള കാലത്ിറന അതിജീവിക്കുണംവിധണം ആയുർടദർഘയമുള്ള 
അനശ്വെശ്െഖകളായി പെിവർത്നണം റചശ്യ്യണ് സാശ്കേതികവണം ശ്നതൃപെവമായ ചുമതലകൾ 
ഏററ്റടുശ്ക്ണ്തു്ക്. അക്ാെയത്ിൽ ഇന്നു റവച്ചുപുലർത്തുന്ന അലണംഭാവവണം അനാസ്യുണം 
ടകറവെിഞ്ഞു്ക് മറ്റു ഇന്തയൻ ഭാഷകൾക്കു ശ്പാലണം മാതൃകയാവന്ന െീതിയിൽ നമ്മുറെ സർവ
കലാശാലകൾ മുശ്ന്നാട് വശ്െണ്തുണ്ടു്ക്. ഇന്നറലകേിൽ നാറള അതുണ്ാവണം എന്നു തറന്ന ഞാൻ 
വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ജനതയ്ക്കു്ക് ഒെിക്ലണം അതു്ക് ഒഴിവാക്കുവാശ്നാ വിസ്മെിക്കുവാശ്നാ കഴിയില്ല 
തറന്ന.

ഹുസൈൻ റെക്ിൽ നിന്നുണം വിവിധ PDF-കളിശ്ലക്കു്ക്, പിന്നീടു്ക് e-pub-ശ്ലക്കുണം HTML}-
ശ്ലക്കുണം വിക്ിമീഡിയയിശ്ലക്കുണം അവസാനണം XML-ശ്ലക്കുണം–ഇത്െണം നിെവധി 
ശ്ഫാർമാറ്റുകളാൽ വായനക്ാർക്ായി ഒശ്െ പുസ്കറത് അണിയിറച്ാരുക്കുന്ന ഒരു 
ഡിജിറ്റൽ പ്ിഷർ ശ്ലാകത്തു്ക് സായാഹ്ന മാത്രശ്മ ഉണ്ാകൂ! ഇത്െണം ശ്ഫാർമാറ്റുക
ളുറെ ആവശയകതയുണം സാശ്കേതികതയുണം വിശദീകെിക്ാശ്മാ?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ഒശ്െ ഉള്ളെക്ണം പലതെണം രൂപങ്ങളിൽ വിനയസിക്കുക എന്നതു്ക് ഒറ്റ ശ്നാട്
ത്ിൽ ഡിജിറ്റൽ ധാൊളിത്മായി ശ്താന്നിശ്യക്കുണം. പറക്ഷ സതയണം അതല്ല, ആദയശ്ചാദയങ്ങ
ളുറെ ഉത്െങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച് പാഠസണംെക്ഷണ സിദ്ാന്തത്ിററെ –പാഠത്ിററെ ശ്സ്രാതസ്ിൽ 
നിന്നുണം എക്്ക്  എണംഎൽ നിർമ്ിച്ചു കഴിഞ്ാൽ അതാതു കാലഘട്ത്ിനു്ക് അനുശ്യാജയമായ, 
നിലവിറല എല്ലാ സാശ്കേതികതകളുണം ചൂഷണണം റചയ്യാനാവന്ന െീതിയിൽ വിനയാസരൂപങ്ങൾ 
അതിൽ നിന്നു്ക് സൃഷ്ടിക്ാനാവണം എന്നതിററെ – ഒരു റതളിവ കൂെിയാണു്ക്. മലയാളത്ിൽ, 
പാഠസണംെക്ഷണണം ഒരു ആവശയകതയായി ഇശ്പ്പാഴുണം വായനക്ാർക്കു ശ്താന്നിയിട്ശ്ണ്ാ 
എന്ന കാെയത്ിൽ എനിക്കു �ലമായ സണംശയമുണ്ടു്ക്. അതുറകാണ്ടു്ക് ഇതിററെ െീതിക്രിയകളുണം 
പ്രവർത്നക്രമങ്ങളുണം സാദ്യതകളുണം ഒരു ഉത്മ മാതൃകയുറെ സഹായശ്ത്ാറെ ജനങ്ങറള 
അെിയിശ്ക്ണ് �ാദ്യത നമുക്കുണ്ടു്ക്. എകേിൽ മാത്രശ്മ, ഇന്നുണം ഡിജിടറ്റസ്ക് റചയ്യറപ്പൊറത 
അനാഥത്വണം അനുഭവിക്കുന്ന, അതിലപെി അകാലമൃതയുവിററെ അപായസാധയത ശ്നെിടുന്ന 
എഴുപതിനായിെശ്ത്ാളണം പുസ്തകങ്ങളുറെ ഭാവിറയക്കുെിച്ചു്ക് സാമാനയജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കു
കയുള്ളു. സായാഹ്നയ്ക്കു്ക് ഇക്ാെയത്ിൽ ഇനിയുണം വളറെയധികണം കാെയങ്ങൾ റചയ്യുവാനുണ്ടു്ക്, 
സന്നദ്പ്രവർത്കരുറെ അഭാവണം മൂലണം പലതുണം ഇനിയുണം പൂർത്ീകെണണം കാത്തുകഴിയുന്നു.

കാൽ നൂറ്റാണ്ടു്ക് മുമ്പു്ക് ഞാൻ ടെപ്ക്  റസറ്റിണംഗ്ക് ശ്മഖലയിൽ പ്രശ്വശിച് കാലത്തു്ക്, 
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പാഠവിനയാസത്ിനു്ക് മിക്വാറുണം പ്ര�ന്ധങ്ങൾ കിട്ിയിരുന്നതു്ക് ശ്പപ്പർ പകർപ്പായിട്ാ
ണു്ക്. പിൽക്ാലത്തു്ക് അതു്ക് ഏറതകേിലണം ഒരു ഇലശ്ട്ാണിക്ക് രൂപത്ിൽ കിട്ിത്തുെങ്ങി. 
അറന്നാറക്, പ്രസാധകർ ആവശയറപ്പട്ിരുന്നതു്ക് ഉള്ളെക്ണം ശ്വണ്െീതിയിൽ വിനയസിച് 
റവറുണം ഒരു ശ്പാസ്റ്ക്  ്രൈിപ്ക്റ്റ്ക് ഫയൽ മാത്രമാണു്ക്. കാലാന്തെത്ിൽ, അതു്ക് പിഡിഎഫ്ക് ആയി; 
പിറന്ന ലിങ്കുകളുള്ള പിഡിഎഫണം കൂെി ശ്വണറമന്നായി; നാലഞ്ചു റകാല്ലണം കൂെി കഴിഞ്ശ്പ്പാൾ, 
പ്ര�ന്ധത്ിററെ ശീർഷകണം, പ്ര�ന്ധകർത്ാക്ളുറെ പൂർണ്വിവെങ്ങൾ, പ്ര�ന്ധത്ിററെ 
സണംക്ഷിപ്തരൂപണം എന്നിവയെങ്ങുന്ന മുൻഭാഗവണം ഗ്രന്ഥസൂചിയെങ്ങുന്ന പിൻഭാഗവണം മാത്രണം 
എസ്ക്  ജിഎണംഎൽ രൂപത്ിലണം ആവശയറപ്പട്തുെങ്ങി. കഴിഞ് ദശാബ്ദത്ിററെ അവസാന
കാലമായശ്പ്പാശ്ഴയ്ക്കുണം പ്ര�ന്ധത്ിററെ മുഴുവൻ ശ്സ്രാതസ്ണം എസ്ക്ജിഎണംഎൽ രൂപത്ിൽ 
ശ്വണറമന്ന ആവശയമുയർന്നു. ഈ കാലയളവിൽ എക്്ക്  എണംഎൽ എന്ന രൂപണം അതിററെ 
മാതൃരൂപമായ എസ്ക്ജിഎണംഎലിറന പിൻതള്ളിറക്ാണ്ടു്ക് പ്രധാന പാഠസണംെക്ഷണരൂപമായി 
അണംഗീകാെണം ശ്നെിയിരുന്നു. അശ്താറൊപ്പണം തറന്ന ഗശ്വഷണപ്ര�ന്ധങ്ങളിറല അവിഭാജയ
ഘെകമായ ഗണിതസണംജ്കളുണം സമവാകയങ്ങളുണം മാത്്ക്  എണംഎൽ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠ
സണംെക്ഷണരൂപത്ിൽ ശ്വണറമന്നതു്ക് പ്രസാധകെിൽ നിന്നുള്ള നിർ�ന്ധിതാവശയമായി 
മാെിയിരുന്നു. ഒപ്പണം തറന്ന മാത്്ക്  എണംഎൽ സ്വീകാെയമല്ലാത് ബ്ൗസറുകളിൽ കാണുവാനായി 
ഗണിതസണംജ്കളുറെയുണം സമവാകയങ്ങളുറെയുണം ഗിഫ്ക് ഇശ്മജുകൾ നൽശ്കണ്ിവന്നു. സാശ്കേ
തികതവിദയയുറെ വികാസണം പാഠവിനയാസെീതികറള വിപ്ലവകെമായ െീതിയിൽ മാറ്റിമെിച്ചു. 
ഇന്നു ചിന്തിക്കുശ്്ാൾ റവറുണം നിസ്ാെറപ്പട്തായി ശ്താന്നുന്ന ശ്പാസ്റ്ക്  ്രൈിപ്ക്റ്റ്ക് ഫയൽ എന്ന 

ഉല്പന്നത്ിൽ നിന്നുണം വളർന്നു്ക് ടെപ്ക്  റസറ്റിണംഗ്ക് വിവിധയിനണം ഫയൽ രൂപങ്ങളുറെ നിെതറന്ന 
നൽശ്കണ്ി വരുന്ന സകേീർണ്മായ പ്രവർത്നക്രമമായി മാെിയിരുന്നു.

നിലവാെറപ്പട് െീതിയിൽ വിശ്ദശപ്രസാധകർക്കുശ്വണ്ി പാഠവിനയാസവണം സണംെക്ഷണ
വണം നെത്തുന്ന എല്ലാ സ്ാപനങ്ങളുണം സ്വീകെിച്ിട്ള്ള പ്രവർത്നക്രമത്ിററെ രൂപശ്െഖയാണു്ക് 
ചിത്രത്ിൽ റകാടുത്ിെിക്കുന്നതു്ക്.

ഇതിൽ നിന്നുണം മനസ്ിലാവന്നതു്ക് എക്്ക്  എണംഎൽ നിർമ്ിച്ചുകഴിഞ്ാൽ മറ്റുള്ളവറയല്ലാണം 
തറന്ന സൃഷ്ടിക്ാനുള്ള ശ്സ്രാതസ്ായി എക്ാലവണം എക്്ക്  എണംഎല്ലിറന നമുക്കു്ക് ഉപശ്യാഗിക്കു
വാനാവണം എന്നതാണു്ക്. ഈ ആർടക്വൽ ശ്സ്രാതസ്ിൽ നിന്നുണം ഉപശ്ഭാഗത്ിനു ശ്വണ് 
ശ്ഫാർമറ്റുകൾ നിർമ്ിക്കുന്നതുമൂലണം ആർടക്വൽ പതിപ്പുണം അതിൽ നിന്നുണം നിർമ്ിതമായ 
മറ്റു പതിപ്പുകളുണം ഉള്ളെക്ത്ിററെ കാെയത്ിൽ എശ്പ്പാഴുണം ശ്യാജിപ്പിലായിെിക്കുകയുണം റചയ്യുണം. 
ഇതു്ക് അവഗണിക്ാനാവാത് ഒരു പ്രധാനഘെകമാണു്ക്. ഇക്ാെണണം റകാണ്ടു്ക് എക്്ക്  എണംഎൽ 
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പതിപ്പിറന പാഠത്ിററെ ഔശ്ദയാഗികപതിപ്പായി കണക്ാക്ി വരുന്നു (version of record), 
മററ്റാരു കാെണണം, പ്രവർത്കത്ിററെശ്യാ പ്രശ്യാഗത്ിററെശ്യാ ഉപകെണത്ിററെശ്യാ മാറ്റ
ങ്ങൾ ഈ എക്്ക്  എണംഎൽ പതിപ്പിറന ഒരു കാലവണം സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല (operating system, 
application and device independence) എന്നതുമാണു്ക്. ഈ സമ്പ്രദായമാണു്ക് സായാഹ്ന 
ഫൗശ്ണ്ഷൻ ഡിജിടറ്റശ്സഷററെ കാെയത്ിൽ സ്വീകെിച് പ്രവർത്നെീതി.

ഹുസൈൻ: കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലറത് ശ്കെളത്ിറല മലയാളണം ടെപ്പ്ക്പ് സറ്റിണംഗ്ക് ശ്കവലണം  
DTP-യിശ്ലക്കു്ക് ചുരുങ്ങിശ്പ്പായിെിക്കുന്നു. ശ്പജ്ക്ശ്മക്ർ മെിച്ചുറകാണ്ിെിക്കുന്നു. 
ഏെിയാൽ െണ്ടുവർഷണം മാത്രശ്മ അതിനു്ക് ആയുസ്ള്ളൂ. പകെണം വരുന്ന അശ്ഡാ�ിററെ 
ഇൻഡിടസൻ ക്ൗഡ്ക് ക്്യൂട്ിണംഗിശ്ലക്കു്ക് കെന്നിെിക്കുന്നു. 20,000-ലധികണം വരുന്ന 
ശ്കെളത്ിറല സാധാെണ DTP റസറെറുകൾക്്ക് അതിററെ വിലയുണം വാെകയുണം താങ്ങാ
നുള്ള ശ്ശഷിയില്ല. ‘പ്രതിസന്ധിയിലകറപ്പട് മലയാളണം ഡിറ്റിപി’ എന്ന ശ്ലഖനത്ിൽ 
ഇതിറനാരു പ്രതിവിധിയായി ഞാൻ കണ്തു്ക് മലയാളണം റെക്ിനുശ്വണ്ി താകേൾ 
വികസിപ്പിറച്ടുത് ‘ഇതൾ’ ആയിരുന്നു. െണ്ടു ദശാബ്ദശ്ത്ാളണം ടമശ്ക്രാശ്സാഫ്റ്ക് 
വിൻശ്ഡാസിററെ ഗ്രാഫിക്്ക് പ്രതലത്ിൽ മൗസ്ക് ഓെിച്ചു്ക് റതാഴിൽറചയ്ത ഒരു തലമുെ 
കമാന്റുകൾ റകാണ്ടുള്ള മലയാളണം റെക്ിശ്ലക്കു്ക് ശ്ചശ്ക്ൊനുള്ള സാദ്യതകൾ വിചാ
െിക്കുന്നതുശ്പാറല എളുപ്പണം നെപ്പില്ല എന്നാറണനിക്കു ശ്താന്നുന്നതു്ക്. ഇക്ാെയത്ിൽ 
താകേളുറെ അഭിപ്രായണം എന്താണു്ക്? GUI പെിസെത്തുള്ള സ്വതന്തവണം തുെന്നതുമായ 
Scribus (ട്രൈ�സ്ക് )-ററെ സാധയതകൾ എന്താണു്ക്? GUI-യിശ്ലക്കു്ക് കൂടുതൽ അടുക്ാ
നുള്ള LaTeX (ലാറ്റക്ക് )-ററെ രേമങ്ങറള മലയാളണം റെക്ിൽ റകാണ്ടുവൊൻ കഴിയുശ്മാ?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: വിനയാസക്രമങ്ങളിൽ സാർവശ്ദശീയനിലവാെണം പുലർത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ 
വളറെ വിെളമായിട് മാത്രശ്മ ഭാഷാപ്രസിദ്ീകെണശ്ലാകത്തു്ക് കാണാറുള്ളു. ടെശ്പാഗ്രഫി 
ഇശ്പ്പാഴുണം ഒരു പഠനവിഷയമായി ശ്കെളത്ിറല ഏറതകേിലണം സർവകലാശാല ടകകാെയണം 
റചയ്യുന്നുശ്ണ്ാ എന്നുണം അെിയില്ല. എണ്മറ്റ ലിപികളുപശ്യാഗിക്കുക, അവയുറെ തറന്ന 
വിവിധതെണം ഗുണവിശ്ശഷങ്ങൾ4 നിശ്വശിക്കുക, സാദ്യറമകേിൽ എത്രശ്ത്ാളണം നിെങ്ങളുപ
ശ്യാഗിക്ാശ്മാ അത്രയുണം നിെങ്ങളിൽ പാഠണം വിനയസിക്കുക, വെികളുണം ഖണ്ഡികകളുണം മുെിയുന്നി
െത്തു്ക് യാന്തികമായ ചില നിയമങ്ങൾ വിട്വീഴ്ചയില്ലാറത പാലിക്കുക എന്നിവറയാറക്യാണു്ക് 
ഭാഷയിറല പാഠവിനയാസറത് നിയന്തിക്കുന്ന പ്രധാനഘെകങ്ങൾ. യൂണിശ്ക്ാറഡാഴിറക 
മററ്റല്ലാ ഘെകങ്ങളിലണം – ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ, അച്െിയന്തണം, അനു�ന്ധസാശ്കേതികത – നമ്ളുണം 
പാശ്ാതയരുണം തമ്ിൽ അന്തെങ്ങറളാന്നുണം തറന്നയില്ല. പറക്ഷ ഭാഷയിൽ പുെത്ിെങ്ങുന്ന പുസ്ത
കങ്ങറളാന്നുണം തറന്ന ഒെിക്ലണം പാശ്ാതയശ്ലാകവമായി കിെപിെിക്ാനാവന്നില്ല.5 മിതത്വണം, 
ലാളിതയണം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുറെ ടെശ്പാഗ്രഫിയിൽ തീറെ കാണാനാവന്നില്ല. ആറകക്കൂെി 
�ാലിശത്വവണം പുതുപ്പണക്ാെററെ ആഡണം�െത്വവണം കൂെിക്ലർന്ന ഒരു സമീപനമാണു്ക് നമ്മുറെ 
പാഠവിനയാസ�ന്ധിയായ സൗന്െയശ്�ാധറത് നിയന്തിക്കുന്നതു്ക്.6

ഈ പശ്ാത്ലത്ിലാണു്ക് ഭാഷയിറല ഡിറ്റിപി ശ്ലാകറത് വിലയിരുശ്ത്ണ്തു്ക്. 
ഈ അപചയത്ിററെ പ്രധാനകാെണണം താെതശ്മയന വിദയാഭയാസണം കുെഞ്, വായനയുമായി 
�ന്ധണം കുെവായ, ഉപജീവനത്ിനുള്ള ഒരു റതാഴിലായി മാത്രണം ഡിറ്റിപി-റയ സ്വീകെിച് 
കുറെ മനുഷയൊണു്ക് ഈ റതാഴിലിൽ ഏർറപ്പട്ിെിക്കുന്നതു്ക് എന്നതുറകാണ്ാണു്ക്. പാഠനിശ്വ
ശനത്ിനു്ക് (text entry) അപ്പുെണം റചല്ലുവാനുള്ള ധിഷണാടവഭവണം ഇവർക്ില്ല. അശ്പ്പാൾ 
4  font attributes like bold, italic, smallcaps, etc.}

5  ഇതിറനാരു അപവാദമായി ഈയിറെ കണ് ഒരു പുസ്തകണം പാലയിറല ബുക്്ക് മീഡിയ പ്രസിദ്ീകെിച് ‘’പദശുദ്ി
ശ്കാശണം’’ എന്ന പുസ്തകമാണു്ക്.}

6  സായാഹ്നയുറെ ആദയ അച്െിപ്പതിപ്പായ ‘’ശ്കെളപാണിനീയണം’’ ഈ വികലസൗന്െയശ്�ാധറത് റവല്ലുവിളിച്ചുറകാ
ണ്ടു്ക് പാഠവിനയാസത്ിൽ ലാളിതയത്ിററെ സ്ാനറമറന്തന്നു്ക് ചൂണ്ിക്ാട്ന്ന ഒരു പുസ്തകമാണു്ക്.}
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ടെശ്പാഗ്രഫിറയ നിയന്തിക്കുന്നതു്ക് ്രൈീനിറല കാഴ്ചയാണു്ക്. അല്ലാറത റഡാണാൾഡ്ക് ക്നുത്്ക്7, 
ശ്ൊ� ൎട്്ക് ബ്ിണംഗ്ക്  ഹഴ്ക്സ്റ്ക്,8 ശ്ജാ്രി ശ്ഡാഡിണംഗ്ക്,9 റുവാെി മകലീൻ,10 ജാൻ ഷിശ്ഷാൾഡ്ക്11 
തുെങ്ങിയ മഹാെഥന്ാരുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകിട്ന്ന പാഠവിനയാസ സൗന്െയശാസ്ത്രറത്
ക്കുെിച്ചുള്ള അെിവല്ല. വയക്തത (legibility), പാൊയണക്ഷമത (readability), സൗന്െയാനു
ഭൂതി (aesthetics) എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ പാഠവിനയാസത്ിററെ അെിസ്ാനതത്വങ്ങളായി 
വർത്ിക്കുന്നു. ടെശ്പാഗ്രഫിറയക്കുെിച്ചു്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്വരുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു്ക് 
ശ്നെിയ അെിവ്ക് ഈ മൂന്നു തത്വങ്ങൾക്നുസൃതമായി പ്രശ്യാഗിക്കുശ്്ാഴാണു്ക് പാഠത്ിനു്ക് 
ഉള്ളെക്ണം അർഹിക്കുന്ന മികശ്വാറെ വായനക്ാെറന സൗന്െയാനുഭൂതിയിൽ ആഴ്ത്തുവാനുണം, 
ഇവ െണ്ിനുണം സമഞ്ജസമായ ശ്വർതിെിക്ാനാവാത് പാെസ്പെയത്ിശ്ലർറപ്പടുവാനുണം കഴിയു
കയുള്ളു. അശ്പ്പാഴാണു്ക് വായനക്ാെൻ പുസ്തകശ്ത്ാടുണം അതുവഴി ഗ്രന്ഥകാെശ്നാടുണം ആദെവ്ക് 
കലർന്ന ശ്നേഹ�ന്ധത്ിലാവന്നതു്ക്.

ടെപ്ക്  ടെറ്റർ ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് അശ്പക്ഷകൾ ടെപ്ക് റചയ്തു്ക് റകാടുത്തു്ക് ഉപജീവനണം 
നെത്ിറക്ാണ്ിരുന്നവർ ടെപ്ക്  ടെറ്റെിററെ സ്ാനണം ക്്യൂട്ർ ഏററ്റടുത്ശ്പ്പാൾ ഡിറ്റിപി 
ശ്മഖലയിശ്ലയ്ക്ക് കെന്നുവന്നു. അവർക്കു്ക് പുസ്തകപ്രസാധനവമായുള്ള �ന്ധണം പെിമിതമാണു്ക്. 
ടെപിസ്റ്ക് എന്ന അവരുറെ റതാഴിൽനാമറത് മാറ്റി ഡിറ്റിപി ഓപ്പശ്െറ്റർ എന്ന പദവിയിശ്ലയ്ക്ക് 
ആശ്ൊഹണണം റചയ്തതു്ക് ക്്യൂട്ർ ആയിരുന്നു. അറതാെിക്ലണം അവരുറെ പാഠവിനയാസണം എന്ന 
റതാഴിൽ ആവശയറപ്പടുന്ന ടനപുണയണം സമ്ാനിച്ില്ല. ഈ ടവരുദ്യണം ആണു്ക് ഇന്നു ഈ 
ശ്മഖലയിൽ നമ്ൾ അഭിമുഖീകെിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്രശ്ണം. ട്രൈ�സ്ക് ഈ വിഭാഗത്ിനു 
ഉശ്പക്ഷിക്കുവാൻ വഴികാണാതിെിക്കുന്ന ശ്പജ്ക്  ശ്മക്െിനു്ക് ഒരു നല്ല പകെക്ാെനാണു്ക്. ട്രൈ�
സിനു കഴിയാത്റതറന്തകേിലണം അവർക്കു്ക് റചശ്യ്യണ്ി വരുറമന്നു്ക് ശ്പാലണം ചിന്തിശ്ക്ണ്തില്ല.

പിറന്ന അവശ്ശഷിക്കുന്നതു്ക് ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുറെ പ്രസാധനവമായി �ന്ധറപ്പട് റപാതു/
സ്വകാെയശ്മഖലാ സ്ാപനങ്ങളിറല പാഠവിനയാസപ്രവർത്കൊണു്ക്. അതാതു സ്ാപനങ്ങൾ 
തറന്ന അവർക്കു പറ്റിയ ചട്ക്കൂടുകൾ നിർമ്ിശ്ക്ണ്താണു്ക്. അതിനുള്ള വിഭവശ്ശഷി അവർ
ക്കുണ്ടുതാനുണം. അതിനു മെിയുറണ്കേിൽ ‘ഇതൾ’, ‘ഓവർലീഫ്ക് ’, ‘ഇൻഡിടസൻ’ തുെങ്ങിയ 
നിലവിലള്ള ഏറതകേിലണം ശ്്രണംവർക്ിററെ ശ്സവനണം വയാവസായികാെിസ്ാനത്ിൽ വാങ്ങാ
വന്നതാണു്ക്.

ഹുസൈൻ: ജനങ്ങളുറെ നികുതിപ്പണമുപശ്യാഗിച്ചുണ്ാക്കുന്ന പലവിധ ഉള്ളെക്ങ്ങളുണം 
പാഠങ്ങളുണം ആർടക്വകളുണം തുെന്നതുണം സ്വതന്തവമല്ല. SCERT പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്ന 
പാഠപുസ്തകങ്ങളുണം, ഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ണം സാഹിതയ അക്ാദമിയുണം പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്ന 
ആയിെക്ണക്ിന്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണം ഇശ്പ്പാഴുണം പഴഞ്ചൻ All Rights Reserved-ലാണ്ക് 
ഇെങ്ങുന്നത്ക്. അവിടുറത് അക്ാദമീഷയന്ാരുണം ഭെണനിർവ്വഹകരുണം GNU-GPL, 
Creative Commons മുതലായവറയ കുെിറച്ാന്നുണം ശ്കട്ിട്ില്ല, അഥവാ ശ്കട്മട്്ക് 
കാണിക്കുന്നില്ല. ശ്കെളഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക്, ശ്കെളനിയമസഭ, ഗസറ്റ്ക് ഡിപ്പാർട്്ക്റമറെ്ക് 
എന്നിങ്ങറനയുള്ള സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളിൽ മലയാളണം റെക്ിററെ വ്ിച് പ്രശ്യാ
ഗസാധയതകറളക്കുെിച്ചു്ക് താകേൾ പലശ്പ്പാഴുണം പെയാറുണ്ടു്ക്. അവിറെയുള്ള ശ്ഡാകയു
റമന്റുകളുറെ ശുദ്പാഠങ്ങൾക്കുണം സണംെക്ഷണത്ിനുണം വിവൊശ്ന്വഷണപ്രാപ്തിക്കുണം 

7  Knuth, Donald (2000), Digital Typography, Stanford University, Stanford.}, }

8   Bringhurst, Robert (2004), The Elements of Typographic Style, Point Roberts, WA: Hartley \& Marks.

9  Dowding, Geoffrey. Finer Points in the Spacing and Arrangement of the Printed Word, Point Roberts, 
WA: Hartley and Marks, 1999.}

10  McLean, Ruari. The Thames and Hudson Manual of Typography. New York: Thames and Hudson, 1992.}, 

11  Tschichold, Jan. The New Typography. New edn. Berkeley: University of California Press, 2006.}
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എത്െത്ിലള്ള പദ്തികളാണു്ക് സർക്ാർ ആവിഷ്കെിശ്ക്ണ്തു്ക്? അവലണം�ിശ്ക്
ണ് പുതിയ െീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ എറന്താറക്യാണു്ക്?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ജനങ്ങളുറെ നികുതിപ്പണണം ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് ജനങ്ങൾക്കു്ക് ശ്വണ്ി 
നിലനിൽക്കുന്ന, പ്രവർത്ിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങറളന്ന നിലയ്ക്കു്ക് മുകളിൽ പെഞ് സ്ാപനങ്ങൾ 
പണണം വിനിശ്യാഗിക്കുന്നതിററെ മാനദണ്ഡണം ജനങ്ങൾക്കു്ക് പ്രശ്യാജനറപ്പടുക എന്നതിൽ 
െണ്ടു തർക്മില്ല. അറതാെിക്ലണം പുതിയ കാെയങ്ങൾ, പ്രശ്തയകിച്ചു സാശ്കേതികകാെയങ്ങൾ, 
മനസ്ിലാക്കുന്നതിലണം നെപ്പിലാക്കുന്നതിലണം ഈ സ്ാപനങ്ങളിറല ജീവനക്ാർ കാട്ന്ന 
ടവമുഖയറത് അെിസ്ാനറപ്പടുത്ിയാവാൻ പാെില്ല തറന്ന. പറക്ഷ, അതാണു്ക് ഇശ്പ്പാഴറത് 
സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങറള നയിച്ചുറകാണ്ിെിക്കുന്നതു്ക്. ഉദാഹെണത്ിനു്ക് യൂണിശ്ക്ാഡിററെ 
കാെയറമടുക്ാണം. 1992-ൽ ആവിഷ്കൃതമായ യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് ലിപിവയവസ് ഈ നൂറ്റാണ്ിററെ ആദയ 
ദശകത്ിൽ തറന്ന സാർവ്വജനീന മാനദണ്ഡമായി അണംഗീകെിക്റപ്പട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു്ക് പ്ര
വർത്കങ്ങളുണം ലിപിസഞ്ചയങ്ങളുണം ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ പ്രശ്യാഗങ്ങളുണം എല്ലാമെങ്ങുന്ന ഡിജിറ്റൽ 
പ്രപഞ്ചണം റമാത്മായിത്റന്ന യൂണിശ്ക്ാഡിൽ അധിഷ്ഠിതമാണു്ക്. യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് വയവസ് 
സ്വീകാെയമല്ലാത് പ്രവർത്കങ്ങളുണം ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയറുകളുറമല്ലാണം കാലഹെണറപ്പട് കഴിഞ്ഞു, 
മാത്രവമല്ല, അവ ടദനണംദിന ഉപശ്യാഗത്ിൽ നിന്നു അപ്രതയക്ഷമാവകയുണം റചയ്തു. അഥവാ 
ഇശ്പ്പാഴുണം കെിച്ചുതൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവ ഒശ്ന്നാ െശ്ണ്ാ റകാല്ലങ്ങൾ ശ്പാലണം നിലനിൽക്കുശ്മാ 
എന്ന കാെയണം സണംശയമാണു്ക്. ഇന്നു ശ്കെളത്ിറല ഡിറ്റിപി ശ്ലാകണം ഒന്നെകേണം ഉപശ്യാഗി
ക്കുന്ന ശ്പജ്ക്  ശ്മക്ർ ഇങ്ങറന മൃതാവസ്യിറലത്ി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണു്ക്. ഏറഴട് റകാല്ലണം 
മുറ്കേിലണം ശ്പജ്ക്  ശ്മക്െിറന അതിററെ ഉെമകളായ അശ്ഡാ�ി കാലഹെണറപ്പട്താറണന്നു 
പ്രഖയാപിക്കുകയുണം അതിനുള്ള സാശ്കേതിക പിന്തുണ എശ്ന്നയ്ക്കുമായി പിൻവലിക്കുകയുണം റചയ്തു. 
എന്നിട്ണം മലയാളികൾ ഇന്നുണം അതുപശ്യാഗിശ്ക്ണ് ഗതിശ്കെിലാവന്നതു്ക് യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് ലിപി
വയവസ് സ്വീകെിക്ാൻ തയ്യാെല്ലാത്തുറകാണ്ാണു്ക്. ഈ ലിപിവയവസ്ാപെിണാമത്ിനു്ക് 
മുൻടക എടുക്കുകയുണം ശ്നതൃത്വണം നൽകുകയുണം റചശ്യ്യണ് സർവകലാശാലകളുണം അനു�ന്ധ 
സർക്ാർ സ്ാപനങ്ങളുണം ഇക്ാെയത്ിൽ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. മാത്രവമല്ല, സർക്ാെിററെ 
ഉെമയിലള്ള ഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക്, സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ീകെിക്കുന്ന എസ്ിആർറ്റി 
ശ്പാലള്ള പ്രസാധനവമായി �ന്ധറപ്പട് സ്ാപനങ്ങൾ ശ്പാലണം യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് ഇനിയുണം 
സ്വീകെിച്ചു തുെങ്ങിയിട്ില്ല. സ്വന്തണം അവകാശങ്ങളിശ്ലയ്ക്കുള്ള കെന്നുകയറ്റത്ിററെ ഉപാധി
യായിട്ാണു്ക് യൂണിശ്ക്ാഡിറന ഈ സ്ാപനങ്ങളിറല ജീവനക്ാർ കാണുന്നതു്ക്. അതുമൂലണം 
ഭാഷയ്ക്കുണം ജനങ്ങൾക്കുണം ശ്നെിട് നഷ്ടണം നിസ്ാെമായി തള്ളിക്ളായാവന്നതല്ല, അതിൽ ഏറ്റവണം 
ഭീഷണമായ നഷ്ടണം സണംഭവിച്തു്ക് ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുറെയുണം, വിവിധ ഭെണനിർവഹണ വകുപ്പുക
ളിറലയുണം നിയമനിർമ്ാണസഭയിറലയുണം ശ്െഖകളുണം പ്രമാണങ്ങളുണം ഡിജിറ്റൽ സണംെക്ഷണണം 
റചശ്യ്യണ് കാെയത്ിലാണു്ക്. ഇനിയുണം ഇക്ാെയത്ിൽ ടവകുന്നതു്ക് കഴിഞ് കാലയളവിറല 
എല്ലാ ശ്െഖകളുറെയുണം പ്രമാണങ്ങളുറെയുണം എശ്ന്നയ്ക്കുമായുള്ള നഷ്ടമാണു്ക്, അതു്ക് ഒരു സമൂഹത്ി
നുണം ൊജയത്ിനുണം താങ്ങാനാവാത്തുമാണു്ക്. ഈ വിപത്ിനു കാെണക്ാൊയ ഈ തലമുെയ്ക്കു 
ചെിത്രണം ഒെിക്ലണം മാപ്പു്ക് റകാടുക്കുവാനുണം ശ്പാകുന്നില്ല.

ഈ ടവമുഖയത്ിററെ ഉെവിെണം അജ്തയുണം നവസാശ്കേതികശ്യാടുള്ള അകാെണമായ 
എതിർപ്പുണം അവജ്യുണം തുലയമായി പകേിടുന്നു. ഇവിറെയാണു്ക് പാശ്ാതയശ്ലാകണം നമുക്കു്ക് ഉത്മ 
മാതൃകയാവന്നതു്ക്. എഴുപതുകളിൽ ഒരു സ്വകാെയക്നിയിൽ വാണിജയാവശയത്ിനായി രൂപ
റപ്പട് പാഠസണംെക്ഷണപ്രശ്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റവണം ജശ്നാപകാെപ്രദമായി പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്ിയതു്ക് 
യൂശ്ൊപയൻ യൂണിയനാണു്ക്. കഴിഞ് നൂറ്റാണ്ിററെ അവസാനശ്ത്ാടുകൂെി തറന്ന യൂശ്ൊപയൻ 
ഭാഷകളിറല എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണം െി.ഇ.ഐ. കൺശ്സാർഷയണം (TEI Consortium)12 എന്ന സണം  ഘ
െനയുറെ സഹായശ്ത്ാടുകൂെി പാഠസണംെക്ഷണണം പൂർത്ീകെിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പാത പിന്തുെർ
ന്നുറകാണ്ടു്ക് വിവിധ സർക്ാരുകളുണം സ്വകാെയപ്രസാധകരുണം അവെവരുറെ ഉെമസ്തയിലള്ള 
12  http://www.tei-c.org/index.xml എന്ന റവ�്ക് ടസറ്റ്ക് സന്ർശിക്കുക.
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ഉള്ളെക്ത്ിററെ സണംെക്ഷിത രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശ്െഖകൾ, പ്രമാണങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവറയ ശ്ക്രാഡീകെിച്ചുറകാണ്ടു്ക് കാലത്ിററെ റവല്ലുവിളികറള ശ്നെിടുവാൻ അനു
ശ്യാജയമായ വിവെവയവസ് സൃഷ്ടിക്കുകയുണം റചയ്യുകയുണ്ായി. പ്രസിദ്ീകെണത്ിലണം പാഠ
സണംസ്െണത്ിലണം ഏർറപ്പട്ിെിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ാപനങ്ങളുണം വർത്മാനകാലത്ിലണം ഇശ്ത 
െീതി പിന്തുെർന്നതുറകാണ്ടു്ക് പാശ്ാതയശ്ലാകത്ിനു്ക് ഇവിറെ സണംഭവിച് വിപത്തു്ക് ശ്നെിശ്െണ്ി 
വന്നില്ല. െി.ഇ.ഐ.13 Ed. C.M. Sperberg–McQueen and Lou Burnard, Chicago, Oxford, 
എന്ന ശ്െഖ ആധികാെികമാണു്ക്. (കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്കു്ക് Burnard, Lou (2014), What is the 
Text Encoding Initiative? (Open Edition Press, Marseille, pp. 114, എന്ന പുസ്തകണം കാണുക.) 
എന്ന ഡി.റ്റി.ഡി. (DTD -- Document Type Definition)14 ആണു്ക് ശാസ്ത്ര-സാഹിതയ-മാനവിക
വിഷയങ്ങളിറല പാഠസണംെക്ഷണത്ിനു്ക് ഉപശ്യാഗിച്തു്ക്. പറക്ഷ സ്വകാെയപ്രസാധകൊവറട്, 
അവർക്നുശ്യാജയമായ ഡിറ്റിഡി-കൾ രൂപകല്പന റചയ്യുകയുണ്ായി.15 

പാഠത്ിററെ പുനരുപശ്യാഗണം ഏറ്റവമധികണം ആവശയമായി വരുന്ന സ്ാപനങ്ങളാണു്ക് 
ശ്കെളഭാഷാ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക്, ശ്കെളനിയമസഭ, ഗസറ്റ്ക് ഡിപ്പാർട്്ക്റമറെ്ക്, തുെങ്ങിയവ. അതുറകാണ്ടു്ക് 
ഇവിറെ ദിനണംപ്രതി സൃഷ്ടിക്റപ്പടുന്ന പാഠണം ശ്നെിട്തറന്ന എക്്ക്  എണംഎൽ ആയി രൂപറപ്പടു
ത്ിയിരുറന്നകേിൽ, അതു ഈ സ്ാപനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്ാവന്ന ശക്തമാറയാരു വിവെവയവ
സ്യുറെ അെിത്െയാവകയുണം അന്നശ്ന്നെറത് ആവശയത്ിനുള്ള പിഡിഎഫ്ക് ശ്പാലള്ള 
വിനയസിക്റപ്പട് രൂപങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുവാനുള്ള ശ്സ്രാതസ്ായി മാറുകയുണം റചയ്യുമായിരുന്നു. 
മാത്രവമല്ല, ഈ ശ്സ്രാതസ്ിൽ നിന്നുണം റവബ്ിൽ പ്രസിദ്ീകെിക്കുവാനുള്ള എച്ക്  റ്റിഎണംഎൽ 
പതിപ്പുണം മറ്റു വായശ്നാപകെണങ്ങൾക്ായി ഇപബുണം നിർമ്ിക്ാനുള്ള സൗകെയവമുണ്ാവന്നു. 
ഇതുമൂലണം സാ്ത്ിക ഭാെണം നറന്ന കുെയ്ക്കുവാനുണം മനുഷയപ്രയത്ണം ഏറ്റവണം കാെയക്ഷമതശ്യാറെ 
ഉപശ്യാഗിക്കുവാനുണം കഴിയുന്നു. ഇശ്പ്പാഴറത് പ്രവർത്നെീതി വൃഥാ റചലവ വരുത്തുന്ന, മനു
ഷയപ്രയത്ണം ധൂർത്െിക്കുന്ന െീതിയിലാണു്ക്. റസക്രശ്ട്െിയറ്റിൽ ഒരു ശ്വഡ്ക്  ശ്പ്രാസ്സ്െിൽ 
രൂപണം റകാള്ളുന്ന ഒരു സർക്ാർ കല്പന അവിറെത്ന്നയുള്ള ഒരു പ്രിറെെിൽ അച്െിച്ചു്ക് ആവശയ
ക്ാർക്കു്ക് നല്ിയ ശ്ശഷണം, ഈ കെലാസു പകർപ്പിൽ നിന്നുണം സ്ാൻ റചയ്തു്ക് ഒരു ചിത്രമായി ഗസറ്റ്ക് 
വകുപ്പിശ്ലയ്കയക്കുന്നു. പ്രസിദ്ീകെണത്ിനു ശ്വണ് ഗസറ്റിററെ നിർമ്ിതി ഇവിറെ നിന്നാണു്ക് 
13  TEI --- Text Encoding Initiative --- ഇറതാരു പാഠസണംെക്ഷണ നിർവചനത്ിററെ ശ്പൊണു്ക്. TEI Consortium 

(2002), \emph{Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange (TEI P4)}

14  എസ്ക്  ജിഎണംഎൽ കുടുണം�ത്ിൽറപടുന്ന മാർക്പ്ക് രൂപങ്ങറള --- എച്ക്  റ്റി  എണംഎൽ, എക്്ക്  എണംഎൽ, മാത്ക്  എണംഎൽ, \
dots --- നിയന്തിക്കുന്ന, അതിറല വിവിധ ഘെകങ്ങൾ ഏതു ക്രമത്ിലാവണണം, എങ്ങിറന പെസ്പെണം �ന്ധറപ്പെണണം 
തുെങ്ങിയ കാെയങ്ങറള നിർവചിക്കുന്ന നിയമാവലി. കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്കു്ക് \href{https://en.wikipedia.org/wiki/
Document_type_definition}{ഈ വിക്ി കണ്ി} സന്ർശിക്കുക.

15  ആനുഷണംഗികമായി ഓർമ്യിൽ വരുന്ന ഒരു കാെയണം കൂെി ഇവിറെ ശ്െഖറപ്പടുത്തുന്നതു്ക് നന്നായിെിക്കുണം എന്നു 
ശ്താന്നുന്നു. 2002-ൽ റെക്ക് യൂശ്സഴ്്ക് ഗ്രൂപ്പിററെ സാർവശ്ദശീയ സശ്മ്ളനണം ആദയമായി ഇന്തയയിൽ നെന്നതു്ക് തിരുവ
നന്തപുെത്തു്ക് റവച്ാണു്ക്. െി.ഇ.ഐ. കൺശ്സാർഷയത്ിററെ പ്രധാനികളായ റസ�ാസ്റയൻ ൊറ്റ്ക്സുണം (Sebastian 
Rahtz) ല �ർണാർഡണം (Lou Burndard) ഈ ശ്കാൺഫെൻസിൽ പറകേടുക്കുകയുണം െി.ഇ.ഐ. എക്്ക്  എണംഎൽ 
ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് പാഠസണംെക്ഷണണം നെത്തുന്നതിറനക്കുെിച്ചു്ക് ഒരു ശില്പശാല നെത്തുകയുമുണ്ായി. ഓക്്ക്  ശ്ഫാർഡ്ക് 
യൂണിശ്വഴ്ിറ്റി ക്്യൂട്ിണംഗ്ക് സർവീറസസ്ക് (ഇവിറെയാണു്ക് റസ�ാസ്റയൻ ൊറ്റ്ക്സുണം (Sebastian Rahtz) ല �ർണാർഡണം 
(Lou Burnard) ശ്ജാലിറചയ്തിരുന്നതു്ക്. െി.ഇ.ഐ. കൺശ്സാർഷയത്ിററെ ആസ്ാനവണം ഇവിറെയായിരുന്നു.) 
െി.ഇ.ഐ. എക്്ക്  എണംഎൽ ഉപശ്യാഗിച്ചു പാഠ സണംസ്െണണം/സണംെക്ഷണണം നെത്തുവാനായി വികസിപ്പിച് ഒട്നവധി 
സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയറുകറളയുണം അന്നറത് ശില്പശാലയിൽ പെിചയറപ്പടുത്തുകയുണ്ായി. മാത്രവമല്ല, ശ്കെളസർ
വകലാശാലശ്യ്കാ സർക്ാെിശ്നാ െി.ഇ.ഐ. എക്്ക്  എണംഎൽ ഉപശ്യാഗിക്കുകയാറണകേിൽ സാശ്കേതികസഹായണം 
നല്കുവാൻ തയ്യാൊറണന്നുണം അെിയിക്കുകയുണ്ായി. പറക്ഷ, ഒെിക്ലണം നമ്ളാരുണം അതു്ക് പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്ിയില്ല 
എന്ന സതയണം അവശ്ശഷിക്കുന്നു. യൂശ്ൊപയൻ യൂണിയററെ പാഠസണംെക്ഷണരേമങ്ങളിൽ ഏറ്റവണം വലിയ പകോളിത്വണം 
സണംഭാവനയുണം നൽകിയതു്ക് യൂശ്ൊപയൻ സർവകലാശാലകളുണം വിദയാർത്ികളുമായിരുന്നു.}
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തുെങ്ങുന്നതു്ക്. ഒെിക്ലണ്ാക്ിയ ശ്സ്രാതസ്്ക് പുനരുപശ്യാഗണം റചയ്യാവന്നതാണു്ക് എന്ന അെി
സ്ാനതത്വണം ശ്പാലണം ഇവിറെ വിസ്മെിക്റപ്പടുന്നു. അച്െിശ്യാടുകൂെി പ്രസിദ്ീകെണ-സണംെ
ക്ഷണ യത്ങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണു്ക് ഇവിെറത് പതിവ്ക്.

ഇവിറെ, ബ്ൗസർ അെിസ്ാനമാക്ി പ്രവർത്ിക്ാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചട്ക്കൂടു്ക് (frame 
work) ഭെണനിർവഹണവകുപ്പുകൾക്ായി നിർമ്ിശ്ക്ണ് ആവശയകതയിശ്ലയ്കാണു്ക് മുകളിൽ 
വിവെിച് കാെയങ്ങൾ വിെൽ ചൂണ്ടുന്നതു്ക്. ഗ്രാഫിക്ക് പ്രതലമുള്ള ഒരു എഡിറ്ററുണം ഓഫീസ്ക് 
പണിയിറല വിവിധ ഘട്ങ്ങൾക്ാവശയമായ പ്രവർത്ന റമനുവണം (application menu), ഒരു 
പ്രമാണത്ിററെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ ഒറ്റ പ്രമാണത്ിൽ തറന്ന സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 
ശ്വർഷൻ കൺശ്ൊൾ സണംവിധാനവണം ഉപശ്യാക്താവിനു്ക് ഈ ചട്ക്കൂടു വഴി ലഭയമാക്ണണം. അതു 
വഴി ഇന്നറത് മുഴുവൻ ഫയൽ/പ്രമാണനീക്ങ്ങൾ ഏറ്റവണം സുതാെയമായുണം, നിയന്തിതമായുണം, 
സുെക്ഷിതമായുണം അനാവശയമായ പ്രയത്നഷ്ടണം കൂൊറത റചയ്യുവാനാവണം. ഇങ്ങറന സൃഷ്ടിക്റപ്പ
ടുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ റസർവെിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായി ശ്സവ്ക് റചയ്യുശ്്ാൾ അതു്ക് എക്്ക്  എണംഎൽ 
രൂപത്ിൽ എഴുതുവാൻ റകല്പുള്ളതായിെിക്ണണം ഇപ്പെഞ് ചട്ക്കൂടു്ക്. പ്രമാണണം അതിററെ 
പ്രയാണത്ിൽ ഓശ്ൊ അധികാെസ്ാനങ്ങളുണം കെക്കുശ്്ാൾ അതാതു അധികാെികൾ ശ്ചർ
ക്കുന്ന കുെിപ്പുകളുണം, വയാഖയാനങ്ങളുണം, വിമർശങ്ങളുണം, നിർശ്ദേശങ്ങളുണം പ്രമാണത്ിററെ ശ്ലാഗിൽ 
ശ്ചർത്യാളിററെ ശ്പരുണം സമയവമെക്ണം പിന്നീടു്ക് എശ്പ്പാൾ ശ്വണറമകേിലണം ലഭയമാക്ാവന്ന 
െീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയുണം പ്രമാണത്ിററെ പുതിയ പതിപ്പു്ക് ഇശ്താറൊപ്പണം സണംെക്ഷിക്കുകയുണം 
റചയ്യാവന്നതാണു്ക്.

ഇങ്ങിറന സൂക്ഷിക്റപ്പടുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നുണം ആവശയാനുസെണണം അച്െിക്ാൻ 
പിഡിഎഫ്ക്, റവബ്ിറല വിശ്ക്ഷപണത്ിനു്ക് എച്ക്  റ്റിഎണംഎൽ എന്നിവ യശ്ഥഷ്ടണം സൃഷ്ടിക്ാവ
ന്നതാണു്ക്. ഗസറ്റ്ക് വകുപ്പിനു്ക് ഇവിറെ ശ്ലാഗിൻ റകാടുക്ാറമകേിൽ ഈ ശ്സ്രാതസ്ിൽ നിന്നുണം 
അവർക്ാവശയമായ െീതിയിൽ പ്രമാണങ്ങറള ശ്ക്രാഡീകെിച്ചു്ക് ശ്വണ്െീതിയിൽ ഗസറ്റുകൾ 
പ്രസിദ്ീകെിക്ാവന്നതാണു്ക്.

മുകളിൽ വിവെിച് ചട്ക്കുടു്ക് (framework) നൂറു ശതമാനണം സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ 
ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് റചയ്യാവന്നതുണം ഇപ്പെഞ് എല്ലാ കാെയങ്ങളുണം റചയ്യുവാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇന്നു്ക് സ്വ
തന്ത ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ശ്നെിയിട്മുണ്ടു്ക്. ഇതിൽ വളറെ പ്രാമുഖയമുള്ള ഒന്നാണു്ക് അച്െിക്കുവാനുള്ള 
പിഡിഎഫ്ക് നിർമ്ിക്കുക എന്നതു്ക്. റസർവെിൽ ഒരു റെക്ക് എൻജിൻ (TeX) ഓെിറക്ാണ്ി
െിക്കുകയാറണകേിൽ, പശ്ാത്ലത്ിൽ തറന്ന പിഡിഎഫ്ക് നിർമ്ിച്ചു്ക് ഉപശ്യാക്താവിനു്ക് 
ആവശയാനുസെണണം ലഭയമാക്കുവാൻ കഴിയുണം. ഇത്െത്ിലള്ള ഒരു ചട്ക്കൂൊണു്ക് ഞങ്ങളുറെ 
ക്നിയിലപശ്യാഗിക്കുന്ന റെകശ്ഫാളിശ്യാ.16 

ഏശ്ട്ാളണം സർവകലാശാലകളുണം അതിറലാറക്യുണം ക്്യൂട്ർ സയൻസ്ക് വകുപ്പുകളു
മുള്ള ശ്കെള സണംസ്ാനത്ിനു മുകളിൽ പെഞ് റവ�ിലധിഷ്ഠിതമായ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ 
നിർമ്ിക്ാൻ എവിറെയുണം അശ്ന്വഷിച്ചു നെശ്ക്ണ്തില്ല. ഈ സർവ്വകലാശാലകൾ ശ്വണ് 
�ൗദ്ിക-ടധഷണികവിഭവശ്ശഷി നല്കുന്നുണ്ടു്ക്. അതു്ക് ശ്വണ്െീതിയിൽ പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്തു
വാനുള്ള ൊഷ്ടീയഇച്ാശക്തി ശ്വണറമശ്ന്നയുള്ളു. മറ്റു പല സണംസ്ാനങ്ങളുണം ഇക്ാെയത്ിൽ 
വളറെ മുശ്ന്നാട് ശ്പായ്കഴിഞ്ഞു.

ഹുസൈൻ: 2013-ൽ െിസർച്്ക് തുെങ്ങുശ്്ാൾ 2000 മുതൽ ഞാൻ റചയ്തുവച് കാെയങ്ങൾ 
അവശ്ലാകനണം റചയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണു്ക് ഉണ്ായിരുന്നതു്ക്. െചനയ്ക്കുശ്വണ്ി റചയ്ത 
കാെയങ്ങൾ, യൂണിശ്കാഡിററെ വെവിനുശ്ശഷണം DBMS-ൽ മലയാളണം ്രൈിപ്ക്റ്റിൽ റചയ്ത 
റപ്രാജക്റ്റുകൾ (ശ്സ്ററ്റ്ക് റസൻട്രൽ ടലബ്െിയിറല അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ, എൻ.വി. കൃഷ്ണ
വാെിയർ ആർടക്വ്ക്, ശ്കെള യൂണിശ്വഴ്ിറ്റി ടലബ്െിയിറല ശ്കെള ഇൻഡക്്ക് ) 

16  \TeX Folio --- \url{http://texfolio.org} എന്ന ലികേ്ക് സന്ർശിക്കുക.}
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എന്നിവയുറെ വിശദീകെണങ്ങൾ ഒരു തീസിസിനു്ക് ധാൊളണം മതിയായിരുന്നു. നീണ് 
ഇെശ്വളക്കുശ്ശഷണം 2016-ൽ താകേറള വീണ്ടുണം കണ്ടുമുട്ശ്്ാൾ യൂണിശ്കാഡ്ക് മലയാള
ഭാഷാസാശ്കേതികതയുറെ പ്രശ്യാഗവൽക്െണത്ിൽ താകേൾ ‘സായാഹ്ന’യുമായി 
എനിക്പെിചിതമായ മററ്റാരു ശ്മഖലയിൽ വളറെയധികണം മുശ്ന്നാട്ശ്പായിക്ഴിഞ്ി
രുന്നു. താകേളുറെ സണംഭാവനകറള വിലയിരുത്ാനുണം മലയാളികറള അെിയിക്ാനുമുള്ള 
രേമറമന്ന നിലയിലാണു്ക് വിജ്ാനടകെളിയിലണം സമകാലിക മലയാളത്ിലണം 
െണ്ടു ശ്ലഖനങ്ങൾ എഴുതിയതു്ക്. 2015 മുതൽ ഞാൻ ഡിടസൻ റചയ്ത ഇശ്മജിണംഗിറന 
അെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള full text ആർടക്വിണംഗിററെ അടുത് ഘട്ണം അതിററെ 
പെിപൂർണ്തയിൽ 2012 മുതൽ താകേൾ റചയ്യാൻ തുെങ്ങിക്ഴിഞ്തു്ക് ഗ്രന്ഥനിർമ്ി
തിയിലണം ഗ്രന്ഥവിവെവയവസ്ാനിർമ്ിതിയിലണം എനിക്കുണ്ായിരുന്ന മുഴുവൻ ധാെ
ണകറളയുണം കീഴ്ക്ശ്മൽ മെിച്ചു. പെ്ൊഗത ടലബ്െികളിൽ ഗ്രന്ഥവണം ഗ്രന്ഥവിവെവണം 
െണ്ിെത്ാണു്ക് – ഒന്നു്ക് റഷൽഫിലണം മശ്റ്റതു്ക് കാർഡ്ക് കാറ്റശ്ലാഗിലണം. സായാഹ്നയുറെ 
ശ്ശഖെത്ിൽ ഗ്രന്ഥത്ിററെ റമറ്റാ ഡാറ്റയിലൂറെ ഇതുെണ്ടുണം ഒന്നാകുന്നുണ്ടു്ക്. താകേൾ 
മലയാളണം റെക്ിൽ വികസിപ്പിച്ടുത് സാശ്കേതികത മാത്രമല്ല, ഉണ്ാക്ിറയടുത് 
സായാഹ്നയിറല ശ്ശഖെവണം എററെ ഗശ്വഷണവിഷയത്ിനു്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി 
അധികമാനങ്ങൾ നല്കുന്നു. ഗശ്വഷണറത് സണം�ന്ധിച്ിെശ്ത്ാളണം പുതിറയാരു 
വൻകെ കറണ്ത്ിയതുശ്പാറലയായിരുന്നു അതു്ക്. അതിനുശ്ശഷണം പ്രധാനറപ്പറട്ാരു 
ശ്ഫാക്സ്ക് സായാഹ്നയുമായിത്ീർന്നു. അതിററെ സശ്ന്താഷണം പങ്കുറവക്റട്. മലയാ
ളത്ിറല ഗ്രന്ഥങ്ങറള നിർമ്ിറച്ടുക്ാൻ മാത്രമല്ല, ഒപ്പണംതറന്ന ഗ്രന്ഥവിവെവയവ
സ്ശ്യയുണം ഉല്പാദിപ്പിക്ാനുള്ള പുതിയ സാശ്കേതികതയുറെ വികാസവണം ശ്ശഷിയുണം 
ലാററ്റക്ിററെ, HTML-ററെ, XML-ററെ ഭാഗത്തു നിന്നു്ക് വിശദീകെിക്ാശ്മാ?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ആദയണം തറന്ന ഒരു കാെയണം വിശദമാശ്ക്ണ്തുറണ്ന്നു്ക് ശ്താന്നുന്നു. 
നമ്ളുറെ ചർച് വായിക്കുന്ന ഒൊൾക്കു്ക് എസ്ക്  ജിഎണംഎൽ (sgml), എക്്ക്  എണംഎൽ (xml}), 
എച്ക്  റ്റിഎണംഎൽ (html), ഇപ�്ക് (epub)തുെങ്ങിയവയുറെ നിർമ്ിതിക്കു്ക് പാഠത്ിററെ 
ശ്സ്രാതസ്്ക് ലാറ്റക്ിൽ (La TEX) തറന്ന ആവണറമന്ന ഒരു ധാെണയുണ്ാവാൻ സാദ്യതയുണ്ടു്ക്. 
പറക്ഷ, സതയണം അതല്ല. ഇപ്പെഞ് പാഠരൂപങ്ങറളശ്പ്പാറല തറന്ന മാർക്പ്ക് സമ്പ്രദായത്ിൽ 
(family of markup languages) ഉൾറപ്പടുന്ന ഒന്നാണു്ക് ലാറ്റക്കുണം എന്നതു്ക് മാത്രമാണു്ക് ഇവ 
തമ്ിലള്ള ഏകസാമയണം. എന്നല്ലാറത, ലാറ്റക്ിൽ നിന്നുണം സ്വാഭാവികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ 
കഴിയുന്നവയല്ല, മറ്റു്ക് മൂന്നു രൂപങ്ങളുണം. ലാറ്റക്ിററെ സ്വാഭാവിക ജനയങ്ങൾ (native outputs) 
ഡിവിഐ (DVI–DeVice Indendepent), പിഡിഎഫ്ക് (PDF–Portable Document Format) 
എന്നീ പ്രമാണരൂപങ്ങളാണു്ക്. മാത്രവമല്ല, ലാറ്റക്കുണം മറ്റു മൂന്നു്ക് പാഠരൂപങ്ങളുണം വയതയസ്തമായ 
വയാകെണമാണു്ക് പിന്തുെരുന്നതു്ക്, ലക്ഷയങ്ങളുണം വയതയസ്തങ്ങളാണു്ക്. ലാറ്ററക്ാഴിറകയുള്ള മൂന്നുണം 
ഒരു കുടുണം�ത്ിറല അണംഗങ്ങളായതുറകാണ്ടൂ്ക് വളറെയധികണം സാമയങ്ങളുണ്ടു്ക്, ഒന്നിൽ നിന്നുണം 
മററ്റാന്നിശ്ലയ്ക്കുള്ള പെിവർത്നവണം വളറെ ഏളുപ്പവമാണു്ക്.

പാഠത്ിററെ ശ്സ്രാതസ്്ക് എന്തിലായാലണം വിവിധ മാർക്പ്ക് രൂപങ്ങളിശ്ലയ്ക്കു പെിവർ
ത്നണം റചയ്യുവാൻ കഴിയുണം. ഇവിറെ ഉപശ്യാക്താവിററെ അെിവണം, ടനപുണയവണം, സൗക
െയവമാണു്ക് കാെയങ്ങൾ നിയന്തിക്കുന്നതു്ക്. അതുറകാണ്ടു്ക് ശ്വഡ്ക്   ശ്പ്രാസസ്െിൽ നിർമ്ിച് 
പ്രമാണത്ിൽ നിന്നുണം വിവിധ മാർക്പ്ക് രൂപങ്ങളിശ്ലയ്ക്ക് ലാറ്റക്ിൽ നിറന്നന്നശ്പാറല 
അനായാസമായി പെിവർത്നണം റചയ്യുവാനാവണം. ഒരുപറക്ഷ, പാഠസണംസ്കെണത്ിൽ (text 
processing) ഏർറപ്പട്ിെിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളിൽ �ഹുഭൂെിപക്ഷവണം ശ്വഡ്ക്ശ്പ്രാസസ്ർ 
മാർഗ്ഗമാണു്ക് അവലണം�ിച്ിട്ള്ളതു്ക് എന്നതു തറന്ന ആ മാർഗ്ഗണം തിെറഞ്ടുക്കുന്നവർക്കു്ക് ഒരു 
പ്രശ്ചാദനമാവണം.

ഞാൻ ലാറ്റക്ക് മാർഗ്ഗണം തിെറഞ്ടുക്കുവാനുള്ള കാെണങ്ങൾ െണ്ാണു്ക്: (1) 
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സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിശ്നാടുള്ള പ്രതി�ദ്തയുണം അഭിനിശ്വശവണം; (2) അശ്ങ്ങയറ്റണം ശ്പ്രാ
ഗ്രാമിണംഗ്ക് സാദ്യതകളുള്ള റെക്ിററെ മാശ്ക്രാലാണംശ്ഗ്വജുണം അതിറലനിക്കുള്ള ശ്മാശമല്ലാത് 
ടനപുണയവണം. മൂന്നാമറതാരു, സ്വല്പണം ആത്മകഥാപെമായ, കാെണണം കൂെിയുണ്ടു്ക്—റസ�ാ
സ്റയൻ ൊറ്റ്ക്  സു17മായുള്ള നീണ് കാലസൗഹൃദണം. 1995-96 കാലഘട്ത്ിൽ, എസ്ക്  ജി  എണംഎൽ 
പ്രചാെത്ിലായിത്തുെങ്ങിയശ്പ്പാൾ, ലാറ്റക്ക് പ്രമാണങ്ങറള എസ്ക്  ജി  എണംഎലിശ്ലയ്ക്ക് പെിവർ
ത്നണം റചയ്യാനുള്ള സുഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അതു്ക് സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിററെ ഒരു 
പെിമിതിയായി കണക്ാക്റപ്പടുറമന്നു്ക് ഞങ്ങൾക്കുണം ഇശ്ത െണംഗത്തു്ക് പ്രവർത്ിച്ിരുന്ന മറ്റു 
സുഹൃത്തുക്ൾക്കുണം ഒന്നുശ്പാറല അനുഭവറപ്പട്. അതിനായി ഒരു ശുചിയായ മാർഗ്ഗണം വികസി
പ്പിക്ാനായി ഞങ്ങൾ – റസ�ാസ്റയൻ (എൽറസവിയർ സയൻസ്ക്, ലണ്ൻ), ഐറ്റൻ ഗുൊെി 
(ഓഹിശ്യാ ശ്സ്ററ്റ്ക് യൂണിശ്വഴ്ിറ്റി, ഓഹിശ്യാ), ശ്ഡവിഡ്ക് കാർടലൽ (ന്യൂറമെിക്ൽ അൽശ്ഗാ
െിതണംസ്ക് ഗ്രൂപ്ക്, ലണ്ൻ), മിഷൽ ഗൂസ്ൻസ്ക് (പാർെിക്ിൾ ഫിസിക്്ക് ലാ�്ക്, ശ്സൺ), ഞാൻ 
(െിവർ വാലി) എന്നിവെെങ്ങുന്ന ഒരു റചറു സാശ്കേതിക ഗ്രൂപ്പൂണ്ാക്കുകയുണം ഇതിററെ ഏതാണ്ടു്ക് 
ഒരു റകാല്ലക്ാലറത് പ്രവർത്നത്ിററെ അന്തയത്ിൽ ഐറ്റററെ ററ്റക 4എച്ക്  റ്റി (TEX4ht) 
എന്ന ടലബ്െിയുറെ സഹായശ്ത്ാറെ റെക്ക് കട്ലർ ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് ലാറ്റക്ക് പ്രമാണങ്ങറള 
മറ്റു വിവിധ മാർക്പ്ക് രൂപങ്ങളിശ്ലയ്ക്കു പെിവർത്നണം റചയ്യുവാനുള്ള ഒരു െീതിശാസ്ത്രണം വികസി
പ്പിക്കുകയുണ്ായി. ഐറ്റൻ നിലവിലണ്ായിരുന്ന അശ്ദേഹത്ിററെ തറന്ന ററ്റക4എച്ക്  റ്റി-യിൽ 
അതിനു അനുശ്യാജയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണം ശ്വണ് െീതിയിൽ ശ്പാഷിപ്പിക്കുകയുണം റചയ്തു. 
ഉപശ്യാക്താക്ൾക്കു്ക് അവർക്ാവശയമുള്ള െീതിയിൽ പെിവർത്ന ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയറുണ്ാക്ാൻ 
സഹായകമാവണം വിധണം ശ്െഖകളുണം പ്രമാണങ്ങളുണം നിർമ്ിച്ചു്ക് യൂസർഗ്രൂപ്പിററെ റവ�്ക്  ടസറ്റ്ക് 
വഴി പ്രസിദ്ീകെിച്ചു.18 

ഹുസൈൻ: സായാഹ്നറയക്കുെിച്ചുള്ള പഠനണം മുശ്ന്നാട്ശ്പാകുശ്്ാഴാണു്ക്, െിസർച്ിററെ 
അവസാന വർഷത്ിൽ റപ്രാഫ. ലളിതാ റലനിററെ ശ്നതൃത്വത്ിൽ സാഹിതയഅ
ക്ാദമിയിൽ നെക്കുന്ന റക. എണം. ശ്ഗാവിയുറെ ‘മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി’യുറെ പുതിയ 
വാലയങ്ങളുറെ പണിയിൽ പറകേടുക്ാനുള്ള അവസെണം ലഭിച്തു്ക്. ഗശ്വഷണത്ിനു്ക് 
അതു്ക് സായാഹ്നശ്പാറല മററ്റാരു ദിശ നൽകി. യുറനറസ്ായുറെ പഴയ CDS/ISIS 
അതിററെ എല്ലാ ശക്തിസൗന്െയങ്ങശ്ളാടുണം കൂെി യൂണിശ്കാഡിനനുസൃതമായി J-ISIS-
ലൂറെ പുനൊവിഷ്കെിച്ചുകാണാൻ ഇെയായതു്ക് ഒരു ടലശ്ബ്െിയൻ എന്ന നിലയിൽ 
എറന്ന ഹെണം റകാള്ളിച്ചു. മലയാളഭാഷാസാശ്കേതിക വിവെവയവസ്ാനിർമ്ിതി
യിൽ നെപ്പുെീതിയിൽനിന്നു്ക് (MySQL, PHP,...) ഭിന്നമായി ഇെറപടുന്നതിററെ തുെക്
മാണ്ക് ആ റപ്രാജക്റ്ക്. ഇതു്ക് വിശദീകെിച്ചുറകാണ്ടു്ക് ഞാൻ Imformatics Studies-ൽ 
എഴുതിയ ശ്ലഖനത്ിന്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രദാനണം റചയ്തതുണം തിരുത്ിത്ന്നതുണം 

17  Sebastian Rahtz: a great TEX progammer who contributed several packages to LATEX that includes 
the most popular textbf and New Font Selection Scheme (nfss); set up ctan (Comprehensive TEX 
Archive Network), the global public repository of TEX software that has 30 mirrors world-wide; 
initiated, organized and edited TEX Live, the official TEX distribution for several years; Secretary of tei 
Consortium, an xml and xsl expert and passionate activist, passed away on 15 March 2016. See https://
en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Rahtz?oldformat=true.

18  Goossens et al. LATEX Web Companion, Addisson-Wessley, 2006 എന്ന പുസ്തകത്ിൽ ഐറ്റൻ 
ഗുൊെി െചിച് ററ്റക 4എച്ക്  റ്റിയുറെ െീതിശാസ്ത്രറത്ക്കുെിച്ചുള്ള പ്ര�ന്ധണം കാണുക. 2009-ൽ ഹൃദയാഘാതണം 
മൂലണം ഐറ്റൻ അന്തെിച്തിനുശ്ശഷണം ററ്റക 4എച്ക്  റ്റി-യുറെ സണംെക്ഷണണം ഞാൻ, കാെൽ �െി, ടമശ്ക്ൽ 
റഹാഫ്റിച്ക് എന്നിവർ ഏററ്റടുക്കുയുണം വളറെയധികണം ഉപശ്യാഗസാദ്യതകളുള്ള ഈ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിറന 
സജീവമായി നിലനിറുത്തുകയുണം റചയ്തു.

   https://en.wikipedia.org/wiki/TeX4ht എന്ന കണ്ി സന്ർശിക്കുക.
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താകേളാണു്ക്.  J-ISIS-ലൂറെ മലയാളത്ിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവിവെവയവസ് രൂപണംറകാള്ളുന്നു 
എന്നതുമാത്രമല്ല, അച്െിച്ിെക്ാനുശ്ദേശിക്കുന്ന �ി്ിശ്യാഗ്രാഫിയുറെ ടെപ്പ്ക്റസ
റ്റിങ്ക് മലയാളണം റെക്്ക് ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് താകേൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നതിററെ പ്രഖയാ
പനണം കൂെിയായിരുന്നു ആ ശ്ലഖനണം. ഗശ്വഷണത്ിററെ തുെക്ത്ിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന, 
പിന്നീെ്ക് ഗശ്വഷണത്ിററെ ശ്ഫാക്സ്ിറനത്റന്ന പുനർനിർണ്യിച് െണ്ടു സണംെണം
ഭങ്ങൾ അങ്ങറന ഒന്നിക്കുകയാണു്ക്. ഇതെ ഭാെതീയഭാഷകളിറലാന്നുണം ഈറയാരു 
സാശ്കേതിക സണംഗമണം നെന്നിട്ില്ല. ഇന്തയയിറല എല്ലാ ഭാഷകശ്ളയുണം ്രൈിപ്ക്റ്റുകശ്ളയുണം 
ഉൾറക്ാള്ളിച്്ക് ഘെനാപെമായുണം ആശയപെമായുണം Indian National Bibliography-
യുറെ ഇന്നറത് നിർമ്ാണെീതിറയ പുനഃസണംഘെിപ്പിക്ാനുള്ള ശ്ശഷി ഇതിനുണ്ടു്ക്. 
ഇതിറന എങ്ങറന കാണുന്നു?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ചിട്യുള്ള വിവെവയവസ് പാഠത്ിലണ്ാക്കുവാൻ എക്്ക്  എണംഎൽ-നു്ക് 
കഴിയുണം. അറതശ്പ്പാഴുണം യൂണിശ്ക്ാഡിററെ ലിപിവയവസ്യുമായി ശ്ചർന്നു നില്ക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു. 
ഇതു്ക് െണ്ടുണം ശ്ചരുശ്്ാൾ ഭാഷാലിപിശ്ഭദറമശ്നയ എല്ലാ ഭാഷകറളയുണം ഉൾറക്ാള്ളിച്ചുറകാ
ണ്ടുള്ള വിവെവയവസ്ാനിർമ്ാണണം സാമാനയണം എളുപ്പമാവകയാണു്ക്. ഡാറ്റാശ്�സ്ക്, പ്രാശ്ദ
ശികവൽക്െണണം (localization), റവ�്ക് സാശ്കേതികത എന്നിവയിൽ ടവദഗ്ദയമുള്ളവർ 
കൂെിശ്ച്ർന്നാൽ വിവിധ ഭാഷകളിറല ഗ്രന്ഥസൂചി നിർമ്ാതാക്ൾക്കു്ക് ഇന്തയ ശ്പാലള്ള വിവിധ 
ഭാഷകൾ സണംസാെിക്കുന്ന ഒരു ൊജയത്തു്ക് ശ്ദശീയതലത്ിൽ ഏകീകൃതഗ്രന്ഥസൂചി നിർമ്ാണണം 
ഒെിക്ലണം അസാദ്യമായ കാെയമല്ല. അതിററെ ശ്ദശീയതലത്ിറല ഏശ്കാപനത്ിററെയുണം 
നെത്ിറയടുക്ലിററെയുണം പ്രാശ്യാഗികപ്രശ്ങ്ങൾ മാത്രശ്മ അവശ്ശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. സാഹി
തയഅക്ാദമി ശ്പാലള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലണം വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന ശ്കന്ദീകൃതസ്ാപനങ്ങൾക്കു്ക് 
ഇറതാരു വലിയ പ്രശ്മാവറമന്നു്ക് ശ്താന്നുന്നില്ല. പാഠസണംസ്െണവണം സണംെക്ഷണവണം ശാസ്ത്രീയ
മായി റചയ്യുന്ന യാറതാൊൾക്കുണം പ്രശ്തയകിച്ചു്ക് പ്രയത്റമാന്നുമില്ലാറത തറന്ന തജ്നയമായി 
ലഭിക്കുന്ന പശ്ൊക്ഷഫലമാണിതു്ക്. അതിറലാരു പുതിയ കണ്ടുപിെിത്ശ്മാ ടനപുണയശ്മാ 
അവകാശറപ്പൊനില്ല.

ഹുസൈൻ: മലയാളഭാഷാസാശ്കേതികതയിൽ താകേളുറെ ഇെറപെൽ സാശ്കേതികണം 
മാത്രമല്ല സാണംസ്ാെികണം കൂെിയാണു്ക്. ടെപ്പ്ക്റസറ്റിങ്ക്, ക്ാസ്ിക്ൽ ഗ്രന്ഥശ്ശഖെണം, പാഠ
സണംെക്ഷണണം, ്രീ ശ്സാഫ്റ്ക് റവയർ, ക്രീശ്യറ്റീവ്ക് ശ്കാമൺസ്ക് – അങ്ങറനയങ്ങറന പല 
തലങ്ങളിൽ വയാപിച്ചുകിെക്കുന്നു. സായാഹ്നയുറെ ശ്കെളപാണിനീയണം, യുക്തിഭാഷ 
എന്നീ പതിപ്പുകൾക്പ്പുെണം മലയാള ടെപ്പ്ക്റസറ്റിണംഗ്ക് അധികണം മുശ്ന്നാട് ശ്പാകാനു
മില്ല. താകേൾ ഇെറപട് വിഷയങ്ങറള ആഴത്ിൽ പഠിക്ാൻ അശ്നകണം അക്ാദമിക 
ഗശ്വഷണങ്ങൾ ആവശയറപ്പടുന്നുണ്ടു്ക് – ഭാഷ, ഭാഷാസാശ്കേതികത, ഡിജിറ്റൽ 
ആർടക്വിങ്ക്, സ്വതന്തപ്രസാധനണം, പാഠസണംെക്ഷണണം, സാണംസ്ാെിക�ൗദ്ിക 
സ്വത്തു്ക് ... എന്നിങ്ങറന ഓശ്ൊശ്ൊ നിലകളിൽ. എശ്റെതു്ക് ഒരു തുെക്മാണു്ക് – ഇത്െണം 
കാെയങ്ങൾ മലയാളത്ിൽ സണംഭവിച്ിെിക്കുന്നു എന്നു്ക് അക്ാദമിഷയൻമാറെയുണം 
വിവെസാശ്കേതികവിദഗ്ദശ്െയുണം ശ്പാളിസി ശ്മശ്ക്ഴ്ിശ്നയുണം �്യൂശ്ൊക്രാറ്റുകശ്ളയുണം 
അക്ാദമികമായി അെിയിക്ാനുള്ള തുെക്ണം. അതിൽ ഭാഗയവശാൽ വിവെവയവസ്ാ
നിർമ്ിതിയുറെ സാശ്കേതികതകളുണം ഒരുമിപ്പിക്ാൻ കഴിഞ്ിെിക്കുന്നു. ഈറയാരു 
സമഗ്രതറയ ഏറതല്ലാണം നിലയ്ക്കു്ക് മുശ്ന്നാട്്ക് റകാണ്ടുശ്പാകാൻ കഴിയുണം? ഏറതല്ലാമിെ
ങ്ങളിൽ അതിററെ പ്രശ്യാജനങ്ങൾ റചറന്നത്തുണം? സാശ്കേതികതയുറെ സദ്ക് ഫലങ്ങൾ 
ജനങ്ങളിശ്ലക്്ക് എന്ന സാമൂഹികധർമ്ണം നിെശ്വറ്റുന്നതിൽ ഇറതാറക് എങ്ങറനയാ
ണു്ക് ഇൻഫർശ്മഷൻ റെകശ്നാളജിശ്യയുണം ഉപശ്യാക്താക്ശ്ളയുണം പ്രാപ്തൊക്കുന്നതു്ക്. 
ഏറതാറക് റലവലിൽ ഇതിനായുള്ള ശ്�ാധവൽക്െണരേമങ്ങൾ തുെശ്ങ്ങണ്തുണ്ടു്ക്?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സാണംസ്ാെികെണംഗത്തുണ്ാവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാതു സമൂഹത്ിററെ 
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ചായ്ക്  വകളുണം താല്പെയങ്ങളുണം അനുസെിച്ാണു്ക് നെക്കുക. പ്രായപൂർത്ിയായ ആണിനുണം 
റപണ്ിനുണം ഒന്നിച്ചു്ക് കഴിയുവാനുള്ള സ്വാതന്തയണം മൗലികാവകാശത്ിൽ റപടുന്ന ഒന്നാണു്ക്. 
സ്വാതന്തയലബ്ിക്കുശ്ശഷണം ഏഴു പതിറ്റാണ്ായിട്ണം നമ്മുറെ സമൂഹണം ഇന്നുണം ഇതിനു്ക് എതിൊണു്ക്. 
യുവതീയുവാക്ൾക്കു്ക് ഈ അവകാശണം നെപ്പിലാക്ി കിട്ാൻ ഇന്നുണം ശ്കാെതികറള സമീപി
ശ്ക്ണ്ി വരുന്നു എന്നതു്ക് ഒരു സിവിൽ സമൂഹറമന്ന നിലയിൽ നമുക്കു്ക് ലജ്ാവഹമാണു്ക്. 
അതുശ്പാറലയാണു്ക് ഡിജിറ്റൽ കാലറത് പാഠസണംെക്ഷണത്ിററെ സ്ിതിയുണം. പാഠത്ിററെ 
ഡിജിറ്റൽ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ാൽ, അതിററെ ഡിജിറ്റൽ വിനയാസശ്ത്ാറൊപ്പണം ഡിജിറ്റൽ സണംെക്ഷ
ണവണം നെത്തുക എന്നതു്ക് മൗലികമായ ആവശയമാണു്ക്. അറല്ലകേിൽ ഈ പാഠണം കാലാന്തെത്ിൽ 
അച്െിപ്പതിപ്പിററെ തിശ്ൊധാനറത്ത്തുെർന്നു്ക് എശ്ന്നയ്ക്കുമായി നഷ്ടറപ്പടുണം എന്നതു്ക്, നമുക്ിഷ്ട
മിറല്ലകേിലണം, സതയമാണു്ക്. എന്നാൽ സണംെക്ഷണത്ിററെ ആവശയണം ഇനിയുണം ശ്�ാദ്യമാവാത് 
ഒരു സമൂഹവണം സർക്ാരുമാണു്ക് നമുക്കുള്ളതു്ക്. അവിറെ പാഠസണംെക്ഷണത്ിനു്ക് ഗുണകെമായി 
കാെയങ്ങൾ നെത്ിക്ിട്വാനുള്ള രേമങ്ങൾ മറ്റു മുൻഗണനകളുറെ മുന്നിൽ അവഗണിക്റപ്പടുണം. 
അശ്പ്പാൾ അവശ്ശഷിച് ഒരു മാർഗ്ഗമാണു്ക് ഞാൻ അവലണം�ിച്തു്ക്. എങ്ങറന അതു്ക് നെപ്പിലാ
ക്ാറമന്നതിനു്ക് ഉത്മമാതൃകകൾ നിർമ്ിച്ചു കാണിക്കുക എന്നതറത്ര ആ മാർഗ്ഗണം. അതാണു്ക് 
സായാഹ്നയുറെ ആവിർഭാവത്ിനുണം പ്രവർത്നത്ിനുണം കാെണമായതു്ക്. സർക്ാെിററെ ഭെണ
നയരൂപീകെണത്ിൽ ഏർറപ്പട്ിെിക്കുന്നവരുണം സർവകലാശാലകളുണം മറ്റു സാമൂഹയപെിഷ്കർ
ത്ാക്ളുണം ഉചിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കറണ്ത്ി അതു്ക് നെപ്പിലാക്റട് എന്നു്ക് ആശിക്കുവാശ്ന 
എനിക്കു കഴിയുന്നുള്ളു.

ഹുസൈൻ: െചന ശ്ഫാണ്ിററെ ഏറ്റവണം മികവറ്റ പ്രശ്യാക്താവാണു്ക് താകേൾ. 1999-ൽ 
ആർ. ചിത്രജകുമാർ െചന അക്ഷെശ്വദിയിലൂറെ മുശ്ന്നാട്വച് ആശയങ്ങൾ ഇന്ന്ക് 
അതിററെ പെിപൂർണ്തയിശ്ലയ്കടുക്കുകയാണു്ക്. സകേല്പിച്തിശ്നക്ാൾ ശ്വഗത്ിലാണു്ക് 
തനതുലിപിയിശ്ലക്കുള്ള മലയാളണം അച്െിയുറെ മാറ്റണം. ഇതു്ക് ത്വെിതറപ്പടുത്തുന്നതിൽ 
മലയാളണം ലാറെക്ിനു്ക് വലിറയാരു പകേ്ക് ഇതുവറെ അവകാശറപ്പൊനില്ല. പറക്ഷ 
മലയാളണം ലാററ്റക്ിൽ താകേൾ എത്ിപ്പിെിച് ടെപ്പ്ക്റസറ്റിങിറല ഔന്നതയവണം 
സൗന്െയവമായിെിക്കുണം വരുണംകാലങ്ങളിൽ മലയാളണം ടകവെിക്ാൻ ശ്പാകുന്ന 
അച്െിയുശ്െയുണം പ്രസാധനത്ിശ്റെയുണം മാതൃക. സായാഹ്ന മുശ്ന്നാട്വയ്ക്കുന്ന സാശ്കേതി
കമികവിശ്നയുണം സൗന്െയാവിഷ്കാെശ്ത്യുണം സാമൂഹയപെികല്പനകശ്ളയുണം കണ്ിറല്ലന്നു 
നെിക്ാൻ ഇനി മലയാളത്ിറല ഒരു പ്രസാധകനുണം കഴിയില്ല. സർക്ാർ സ്ാപന
ങ്ങളായ ഭാഷാഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിനുണം സാഹിതയഅക്ാദമിക്കുണം മലയാളണം സർവകലാശാല
യുൾറപ്പറെയുള്ള ശ്കെളത്ിറല എല്ലാ സർവകലാശാലകൾക്കുണം, എന്തിനു്ക് അടുത് 
ഏതാനുണം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്ന SCERT-യ്ക്കുവറെ 
സായാഹ്ന ഉണ്ാക്ിത്ീർക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളിൽനിന്നു്ക് െക്ഷറപ്പൊൻ സാധിക്ില്ല. 
ഇത്രയ്ക്കു്ക് പ്രക്നങ്ങളുണ്ാകുശ്്ാഴുണം ‘സായാഹ്ന’റയ നിർമ്ിറച്ടുത് റെകശ്നാളജി 
ശ്പാപ്പുലർ ആകാനുള്ള സാധയതകൾ കുെവാണു്ക്? ഇതിറന എങ്ങറന മെികെക്ാണം?

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: തനതുലിപിയിശ്ലയ്ക്കുള്ള മാറ്റണം സണംഭവിച്തു്ക് സർക്ാെിററെ രേമണം റകാണ്ല്ല. 
മെിച്ചു്ക് സന്നദ്സണംഘെനകൾ (ഉദാ: സ്വതന്തമലയാളണം ക്്യൂട്ിങ്ക്, വിക്ി ഗ്രന്ഥശാല, തുെ
ങ്ങിയവ), പത്രമാദ്യമങ്ങൾ (ശ്കെളകൗമുദി, കലാകൗമുദി, സമകാലികമലയാളണം, തുെങ്ങിയവ), 
ചില ടെപ്ക്  റസറ്റർമാർ (എൻ.നാൊയണ ഭട്തിെി, പി.റക. അശ്ശാക്ക് കുമാർ തുെങ്ങിയവർ), 
എന്നിവൊണു്ക് ഈ ത്വെിതറപ്പടുത്ലിനു്ക് കാെണക്ാർ. ഏതാണ്ിവറൊറക് തറന്നയാണു്ക് 
യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് ലിപിസഞ്ചയങ്ങളുറെ വയാപനത്ിനുണം കാെണക്ാർ. ശ്കെളസർക്ാർ ഇന്നുണം 
യൂണിശ്ക്ാഡ്ക് കൺശ്സാർഷയത്ിൽ അണംഗമറല്ലന്നാണു്ക് എററെ വിശ്വാസണം. ഭാഷാസാശ്കേ
തികതയിൽ നമ്മുറെ സർക്ാെിററെ താല്പെയണം എന്താറണന്നു്ക് ഇറതാറക് വയക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്ക്.

അച്െിപ്പതിപ്പിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാ്ത്ിക വയവസ്യാണു്ക് ഇന്നു്ക് 
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മലയാളപ്രസാധനറത് നിയന്തിക്കുന്നതു്ക്. ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ കുശ്െറശ്ശ വന്നുതുെങ്ങിയിശ്ട്
യുള്ളു. വൻകിെ പ്രസാധകർ ശ്പാലണം അച്െിക്കുശ്വണ് പിഡി  എഫ്ക് സ്വന്തണം ശ്മൽശ്നാട്ത്ിൽ 
നിർമ്ിക്കുശ്്ാൾ ഇപ�്ക് ശ്പാലള്ള ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുവാൻ മറ്റുസ്ാപനങ്ങറള 
ആരേയിക്കുകയാണു്ക് റചയ്യുന്നതു്ക്. മുഖയകാെണണം പ്രസാധനവമായി �ന്ധറപ്പട് സാശ്കേതിക
തശ്യാ മികവള്ള വിദഗ്ദശ്ൊ ഈ സ്ാപനങ്ങളില്ല എന്നതാണു്ക്. പാശ്ാതയപ്രസാധകൊകറട്, 
സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ പാഠവിനയാസ-സണംസ്െണ-സണംെക്ഷണ പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്തുന്നില്ല. പശ്ക്ഷ, 
അവർ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കാലഘട്ത്ിററെ സാശ്കേതികത ടകമുതലായുള്ള മികച് ശ്സവ
നദാതാക്റള കറണ്ത്ി ഓഡിറ്റ്ക് റചയ്തു്ക് കൊെിശ്ലർറപ്പടുകയാണു്ക് റചയ്യുന്നതു്ക്. സാശ്കേതിക 
ഉള്ളെക്ണം ടകകാെയണം റചയ്യുവാൻ ഒന്നിലധികണം റെക ശ്സവനദാതാക്ളുണം മറ്റു തെത്ിലള്ള 
ഉള്ളെക്ത്ിനായി ഇൻഡിടസൻ ശ്പാലള്ള ശ്ഫാർമറ്റിങ്ക് ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിൽ പ്രാവീണയമു
ള്ള ദാതാക്റളയുണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്നു. അതുറകാണ്ടു്ക് ഒരു പാശ്ാതയഗണിത പുസ്തകത്ിൽ ₓ 
ₓ ₓഎന്നതിനുപകെണം x x x} എറന്നാെിക്ലണം കാണാനാവില്ല. ഉള്ളെക്റത് അത്ര ഗൗെവമാ
യാണു്ക് സമീപിക്കുന്നതു്ക്.

പാഠസണംസ്െണറത് സണം�ന്ധിച്ചു്ക് മുകളിൽ പെഞ്തെത്ിലള്ള സമീപനണം ഉണ്ാശ്യ 
മതിയാവ. അതിറനക്കുെിച്ചു്ക് അവജ് റവച്ചുപുലർത്തുകയുണം റവറുണം അച്െിറയ അെിസ്ാനറപ്പ
ടുത്ി പ്രസാധനറത് ടകകാെയണം റചയ്യുന്നതുണം കാലഘട്മുയർത്തുന്ന സാശ്കേതിക റവല്ലുവിളി
കറള ശ്നെിൊൻ നറമ് അപ്രാപ്തൊക്കുണം. വായന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു്ക് വിവിധരൂപത്ിലള്ള 
ഉപകെണങ്ങളിശ്ലയ്ക്കു്ക് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണു്ക് ഇന്നു്ക് കാണുന്നതു്ക്. ആവശയക്ാർ ഉള്ളെക്
ത്ിററെ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ തിെയുശ്്ാൾ കിട്ാറത വരുന്നതു്ക് കാലാന്തെത്ിൽ ഭാഷയുറെ 
നിലനില്പിറനയുണം ഉപശ്യാഗറത്യുണം സാെമായി �ാധിക്കുവാനിെയുണ്ടു്ക്. അതുശ്പാറല തറന്ന 
സണംെക്ഷണരൂപങ്ങളുറെ നിർമ്ിതിയുറെ കാെയവണം. ഉള്ളെക്ത്ിററെ സണംസ്െണത്ിററെ 
കൊെിററെ ഒെവിഭാജയഘെകമറത്ര ഡിജിറ്റൽ സണംെക്ഷണരൂപങ്ങളുണം നൽകുകറയന്നതു്ക്.

ഈ െീതിയിൽ പ്രസാധനെണംഗണം മാെിശ്യ പറ്റുകയുള്ളു. അറതാരു ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിററെ 
സൃഷ്ടിയല്ല, മെിച്ചു്ക് ആവശയങ്ങൾക്നുസൃതമായി ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ തിെഞ്ടുക്കുകയാണു്ക് 
റചയ്യുന്നതു്ക്. ലാററ്റക്കുണം മറ്റു സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയറുണം ശ്ചർന്നാൽ പാഠസണംെക്ഷണണം നെക്കുണം 
എന്നതു്ക് മിഥയാധാെണയാണു്ക്. ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ ഏതായാലണം മതി, സണംെക്ഷണണം നെത്ണണം 
എന്ന നിർവയാജമായ ഉശ്ദേശയമുണ്ാവകയാണു ശ്വണ്തു്ക്.

ഹുസൈൻ: മലയാളത്ിറല വിവെവയവസ്കൾ മലയാള അക്ഷെങ്ങളിലാണു്ക് 
ശ്വണ്തു്ക് എന്ന പെികല്പനയാണു്ക് ഗശ്വഷണണം മുശ്ന്നാട് വയ്ക്കുന്നതു്ക്. അതു്ക് സ്വാഭാവിക
മായുണം അങ്ങറനയശ്ല്ല ശ്വണ്തു്ക് എന്നാണു്ക് എല്ലാവരുശ്െയുണം മറുശ്ചാദയണം. യൂണിശ്കാഡ്ക് 
വന്ന ഒരുദശകത്ിനകത്ാണു്ക് ഈ ‘സ്വാഭാവികത’ ടകവന്നതു്ക്. അതിനുമുമ്പു്ക്  
ascii-യുറെ കാലത്തു്ക് ലിപയന്തെണണം റചയ്തു്ക് ശ്ൊമൻ അക്ഷെങ്ങളിൽ ഡാറ്റാശ്�സ്ക് 
ഉണ്ാക്കുകശ്യ നിവൃത്ിയുണ്ായിരുന്നുള്ളു. യാറതാരു സ്ീമുണം സ്റാൻശ്ഡർഡണം കൂൊറത 
മലയാളണം ശീർഷകങ്ങൾ ലിപയന്തെണണം റചയ്തു്ക് ഉണ്ാക്ിറയടുത് നൂറുകണക്ിനു 
ടലബ്െികളിറല ഇലശ്ട്ാണിക്ക് കാറ്റശ്ലാഗുകറളല്ലാണം പുനരുപശ്യാഗിക്ാൻ 
കഴിയാറത ഇന്നു്ക് പാഴ്ക് വസ്തുവായി. മലയാളി അവററെ ഡിജിറ്റൽ ശ്ലാകണം റകട്ിപ്പ
ടുക്കുന്നതിററെ നിരുത്െവാദിത്ണം ഇതിൽനിന്നുണം മനസ്ിലാക്ാണം. സായാഹ്നയുറെ 
കാലത്തു്ക് ഇതു്ക് മററ്റാരു തെത്ിൽ, പാഠസണംെക്ഷണ െണംഗത്്ക് തുെരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു
ണ്ാകുന്ന അദ്്വാന-ധനനഷ്ടങ്ങൾ അതിഭീമമാണു്ക്. തിെിച്ചുപിെിക്ാൻ കഴിയാത് 
െീതിയിൽ കാലങ്ങളുണം നഷ്ടമാകുന്നു. ഇത്െണം വിഡ്ിത്ങ്ങളുണം നഷ്ടങ്ങളുണം ദുെന്തങ്ങളുണം 
ഒഴിവാക്ാൻ നമ്മുറെ അക്ഷെങ്ങളുറെ കാെയത്ിൽ, നമ്മുറെ വിവെവയവസ്കളുറെ 
കാെയത്ിൽ, നമ്മുറെ പ്രസാധനങ്ങളിൽ നമുക്കു്ക് എറന്താറക് റചയ്യാൻ കഴിയുണം? 
അഥവാ, നാണം എറന്താറക് റചശ്യ്ത മതിയാകൂ?
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ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: ഈ ശ്ചാദയണം മാഷിനു വിടുന്നു. 
ഹുസൈൻ: Automatic Translation-ററെ കാലത്തു്ക് മലയാളത്ിറല ഇൻഫർശ്മഷൻ 
ഇനി മലയാള അക്ഷെങ്ങളിൽത്റന്ന ശ്വണറമന്നു്ക് നിർ�ന്ധണം പിെിശ്ക്ണ് ആവശയ
മിറല്ലന്നു്ക് ചില ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു്ക് വാദങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടു്ക്. യന്തപെിഭാഷ കുറ്റമറ്റതാ
കുന്ന സുവർണ്കാലണം അധികണം ടവകാറത സണംഭവിക്കുറമന്നുതറന്ന കരുതുക (!?) പ്രാ
ശ്ദശികഭാഷകളുറെ നിലനില്പുണം അക്ഷെങ്ങളുറെ ഉപശ്യാഗവണം പ്രാശ്ദശിക അെിവകളുണം 
അശ്താറെ പ്രസക്തി നഷ്ടറപ്പട്്ക് അപ്രതയക്ഷമാകുശ്മാ? വിവെസാശ്കേതികതയുറെ 
കാലത്തു്ക് പ്രാശ്ദശികഭാഷാസാശ്കേതികത കൂടുതൽ പെിപൂർണ്തയിശ്ലക്കു്ക് വളരുകയ
റല്ല റചശ്യ്യണ്തു്ക് ? ഭാഷാപെമായ എല്ലാ ചിന്തകളുശ്െയുണം തുെക്വണം ഒടുക്വണം ഇങ്ങറന 
ഇണംഗ്ീഷായിത്ീരുന്നതിററെ ശ്പാൊയ്മകളിശ്ലക്കു്ക് എന്തുറകാണ്ാണു്ക് മലയാളിയുറെ 
(സാധാെണക്ാെനല്ല) മനസ്ണം ചിന്തയുണം എത്ിറപ്പൊത്തു്ക് ? ഇണംഗ്ീഷിററെ പല 
സാധയതകശ്ളയുണം റമച്റപ്പട്െീതിയിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നതിനു പകെണം അതു നമ്മുറെ 
സാധയതകറള അെച്ചുകളയുന്നതിനുള്ള കാെണണം എന്തായാലണം ഇണംഗ്ീഷറല്ലന്നു്ക് സ്പഷ്ടണം!

ൈി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സ്വത്വശ്�ാധണം (identity) ഇല്ലായ്മയാണു്ക് കാെണണം. സാമൂഹയശാസ്ത്ര
ജ്ൻ ഉത്െണം നശ്ല്ണ്താണു്ക് ഈ ശ്ചാദയണം.

ഹുസൈൻ: ഭാഷാസാശ്കേതികതറയന്നത്ക് പ്രധാനമായുണം അക്ഷെസാശ്കേതികതയാ
യതിനാൽ ശ്ഫാണ്ടുകളുറെ ടവവിദ്യവണം ഘെനയുണം പെിപാലനവണം പ്രധാനറപ്പട്
തായിത്ീരുന്നു. യൂണിശ്കാഡ്ക് മലയാളത്ിന്ക് ഇനി തനതുലിപിയിൽനിന്നുണം ഒരു 
പിന്െക്ണം സാദ്യമല്ല.... പറക്ഷ തനതുലിപിയിലള്ള ശ്ഫാണ്ടുകളുറെ ദൗർലഭയണം ഒരു 
പ്രശ്മാണ്ക്. എന്താറണാരു പെിഹാെണം?

ൈി.വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സർവകലാശാലകൾ, പ്രശ്തയകിച്ചുണം വിവിധ സർവകലാശാലകളിറല 
ക്്യൂട്ർ സയൻസ്ക് വിദയാർത്ികൾ ശ്പ്രാജക്ടായി ശ്ഫാണ്ടുകൾ നിർമ്ിക്ണണം. ഈ 
ശ്ഫാണ്ടുകൾ ലിപിവിദഗ്ദർ സണംസ്െിച്ചു്ക്, വിപുലീകെിച്ചു്ക് നല്ല ലിപിസഞ്ചയങ്ങളായി ജനങ്ങൾ
ക്കു്ക് നൽകുക.

ഹുസൈൻ: സ്വതന്ത ശ്സാഫ്റ്ക് റവയർ പ്രസ്ാനണം ഇന്തയയിൽ ആെണംഭിക്കുന്നതിന്ക് 
െിച്ാർഡ്ക് സ്റാൾമാനുറമാത്്ക് മുൻനിെയിൽ ഉണ്ായിരുന്ന വയക്തിയാണ്ക് താകേൾ. 
മലയാളത്ിൽ ‘സ്വതന്തമലയാളണം ക്്യൂട്ിങി’ററെ (SMC) 2002 മുതലള്ള സന്നദ്പ്ര
വർത്നങ്ങൾ മറ്റു ഭാെതീയ ഭാഷകളിൽതറന്ന അനനയമായി ഇന്നുണം നിലനില്ക്കുന്നു. 
മലയാളണം യൂണിശ്കാഡ്ക് ശ്ഫാണ്ടുകളുറെ നിർമ്ിതിയിലൂറെ അതു്ക് ശ്നെിറയടുത്തിററെ 
പൂർണ്സാക്ഷാൽക്ാെവണം സൗന്െയാവിഷ്കാെവണം ഉണ്ായതു്ക് സായാഹ്നയിലാണു്ക്. 
പശ്ക്ഷ, സ്വതന്തമലയാളണം ക്്യൂട്ിങ്ക് ഇതു്ക് തിെിച്െിഞ്ിട്മില്ല. എന്തുറകാണ്ിങ്ങറന 
സണംഭവിക്കുന്നു? മറ്റ്ക് ഐെി റപ്രാഫഷണലകളുണം �്യൂശ്ൊക്രാറ്റുകളുണം വച്ചുപുലർത്തുന്ന 
അലണംഭാവവണം അജഞതയുണം സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക് റവയർ പ്രവർത്നങ്ങളിശ്ലക്കു സണംക്ര
മിക്കുകയാശ്ണാ? താകേളുറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ മുശ്ന്നാട്റകാണ്ടുശ്പാശ്കണ് പുതുതലമു
െയുറെ സന്നദ്പ്രവർത്നങ്ങൾ ആശാവഹമാശ്ണാ?

ൈി.വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സ്വതന്തമലയാളണം ക്്യൂട്ിങിററെയുണം (സ്വമക) സായാഹ്നയുറെയുണം 
ഉശ്ദേശയലക്ഷയങ്ങൾ വയതയസ്തങ്ങളാണു്ക്, ഒരു പറക്ഷ െണ്ടുണം സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ സണംെണംഭ
ങ്ങളാറണകേിലണം. സ്വമകയുറെ രേദ് ശ്കന്ദീകെിച്തു്ക് പ്രവർത്കത്ിററെ ശെിയായ പ്രാശ്ദശി
കവല്കെണത്ിലണം അതിററെ അെിസ്ാനമായ ലിപിനിർമ്ാണത്ിലമാണു്ക്. അതിൽ സ്വമക 
വളറെയധികണം വിജയിക്കുകയുണം മറ്റു ഭാെതീയഭാഷകറള അശ്പക്ഷിച്ചു്ക് ഏറെ ദൂെണം മുശ്ന്നാട്ശ്പാ
വകയുണം റചയ്തു. സായാഹ്ന ലക്ഷയണം റവച്തു്ക് മലയാളത്ിറല മഹത്ക്  കൃതികളുറെ ഡിജിറ്റൽ സണംെ
ക്ഷണത്ിലണം അതിററെ സ്വതന്തവയാപനത്ിലണം ആണു്ക്. ഇശ്ത കാെയണം തറന്ന സ്വമകയുറെ 
ഒട്നവധി പ്രവർത്കരുറെ സജീവപകോളിത്ണം അവകാശറപ്പൊവന്ന വിക്ിഗ്രന്ഥശാലയുണം 
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(https://ml.wikisource.org) റചയ്യുന്നതു്ക്. എന്നിെിക്ിലണം ഈ െണ്ടു പ്രസ്ാനങ്ങളുണം തമ്ിൽ 
മൗലികമായ ചില അന്തെങ്ങൾ ഉണ്ടു്ക്.

പകർപ്പവകാശപെിധി കഴിഞ് അറല്ലകേിൽ പകർപ്പവകാശണം ഇളവ റചയ്യറപ്പട് ഉള്ളെ
ക്റത് മീഡിയവിക്ി ശ്ഫാർമറ്റിൽ ഡിജിടറ്റസ്ക് റചയ്തു്ക് സണംെക്ഷിക്കുകയുണം വയാപനണം റചയ്യു
കയുമാണു്ക് വിക്ിഗ്രന്ഥശാലയുറെ പ്രവർത്നശ്മഖല. പ്രശ്യാക്താവിനു്ക് വിക്ിഗ്രന്ഥശാലയുറെ 
ഉള്ളെക്ണം ഏതു്ക് ആവശയത്ിനു്ക് ശ്വണറമകേിലണം ഉപശ്യാഗിക്ാവന്ന തെത്ിൽ സർവസ്വത
ന്തമായ ഉദാെമായ അനുമതിക്രമമാണു്ക് വിക്ിഗ്രന്ഥശാല സ്വീകെിച്ിട്ള്ളതു്ക്. ഉള്ളെക്ണം വാണി
ജയാെിസ്ാനത്ിൽ വില്പന നെത്തുന്നതെക്മുള്ള സ്വാതന്തയണം നല്കുന്നു എന്നതാണു്ക് ഇതിറല 
സവിശ്ശഷത. ഇതാണു്ക് ശെിയായ സ്വതന്ത പ്രകാശനണം. സർക്ാരുകൾ ഈ െീതിയാണു്ക് 
പിന്തുെശ്െണ്തു്ക്. പശ്ക്ഷ, ഈ അനുമതിക്രമത്ിനു്ക് ഒരു ശ്പാൊയ്മയുള്ളതു്ക് ജീവൽസാഹിതയ
ത്ിറല എഴുത്തുകാരുറെ കൃതികൾ സ്വതന്തപ്രകാശനത്ിൽ വൊൻ മെിക്കുകയുണം അതുമൂലണം 
വാണിശ്ജയതെ ഡിജിടറ്റശ്സഷൻ പ്രവർത്നശ്മഖലയിൽ ഈ കൃതികറള ഉൾറക്ാള്ളി
ക്ാൻ കഴിയാതാവകയുണം റചയ്യുന്നു. വാണിജയശ്മഖലയിറല ഡിജിടറ്റശ്സഷൻ രേമങ്ങൾ 
പലശ്പ്പാഴുണം സാശ്കേതിക ടവദഗ്ദയത്ിററെ അഭാവണം മൂലണം ഒന്നുകിൽ ശ്വണ് െീതിയിൽ 
നെക്കുന്നില്ല അറല്ലകേിൽ ഉപശ്യാഗക്ഷമത കുെഞ് പതിപ്പുകൾ നിർമ്ിക്റപ്പടുന്നു. ഇതുമൂലണം 
വാണിജയശ്മഖലയിറല വിപനണക്ഷമത കുെഞ് പുസ്തകങ്ങൾ െണംഗണം വിടുശ്്ാൾ ഡിജിടറ്റസ്ക് 
റചയ്യറപ്പൊറത നഷ്ടറപ്പടുവാനുള്ള സാദ്യത വളറെ കൂടുതലാണു്ക്. സ്വകാെയ/വാണിജയശ്മഖ
ലകളിറല പ്രസാധനണം ഈ പെിമിതി വളറെയധികണം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്ക്. വിക്ിഗ്രന്ഥശാല
യിൽ, ജീവിച്ിെിപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥകാെന്ാരുറെ അറല്ലകേിൽ പകർപ്പവകാശപെിധി കഴിയാത് 
പുസ്തകങ്ങളുറെ എണ്ണം വിെലിറലണ്ാവന്നതായി കുെയാനുള്ള കാെണണം അനുമതിയിറല ഈ 
അതിരുകളില്ലാത് ഔദാെയമാണു്ക്.

ഈ ഘെകമാണു്ക് സായാഹ്നറയ വിക്ിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്നുണം ശ്വർതിെിച്ചു നിറുത്തുന്ന
തിൽ പ്രധാനറപ്പട്തു്ക്. സർവസ്വതന്തമായ ടലസൻസ്ക് നിലനിറുത്തുന്നതിറനാപ്പണം തറന്ന, 
സ്വതന്തപ്രകാശനറത് സാർവജനീനമായ ഒരു പ്രസ്ാനമാക്കുക എന്നതിററെ ഭാഗമായി, 
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ വാണിശ്ജയതെ ആവശയങ്ങൾക്ായി സ്വതന്ത ഉപശ്യാഗണം അനുവദി
ക്കുന്ന ഒരു ടലസൻസ്ക് കൂെി വിക്ിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്നു്ക് വയതയസ്തമായി സായാഹ്ന സ്വീക
െിച്ിട്ണ്ടു്ക്. അതുറകാണ്ടു്ക് സച്ിദാനന്ൻ, ആനന്്ക്, ഇ. ഹെികുമാർ, വി.എണം. ഗിെിജ, അയ്മനണം 
ശ്ജാൺ, ഇ. സശ്ന്താഷ്ക്  കുമാർ, സി.വി. �ാലകൃഷ്ണൻ, സിവിക്ക് ചന്ദൻ തുെങ്ങിയ ഒട്നവധി 
ജീവിച്ിെിപ്പുള്ള എഴുത്തുകാരുറെ ചില കൃതികളുണം (ഇ. ഹെികുമാെിററെ മുഴുവൻ കൃതികളുമുണ്ടു്ക് ), 
എണം. കൃഷ്ണൻ നായറെശ്പ്പാലള്ള കഴിഞ് ദശകത്ിൽ അന്തെിച് മഹാെഥന്ാരുറെ മുഴുവൻ 
കൃതികളുണം സായാഹ്നയിലൂറെ ജനങ്ങൾക്കു്ക് വാണിശ്ജയതെ സ്വതശ്ന്താപശ്യാഗത്ിനു്ക് എത്ി
ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്രിശ്യറ്റിവ്ക് ശ്കാമൺസ്ക് ടലസൻസിറനക്കുെിച്ചു്ക് എഴുത്തുകാർക്കുശ്പാലണം 
ആശയവയക്തത ഇല്ലാതിെിക്കുശ്്ാൾ, ഇത്െണം നിരുപദ്വകെമായ ഇളവകൾ ഗ്രന്ഥകർത്ാ
ക്റള സ്വതന്ത ഡിജിറ്റൽ പ്രകാശനത്ിശ്ലയ്ക്കു അടുപ്പിക്കുകയുണം ഡിജിറ്റൽ ശ്ലാകത്തു്ക് മാത്രണം 
വർത്ിക്കുന്ന പുതുതലമുെയുമായി സണംവദിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാെന്ാർക്കു്ക് അവസെണം നൽക്കുകയുണം 
റചയ്യുന്നു.

െണ്ാമറത് ശ്വർതിെിയൽ പാഠവിനയാസത്ിററെ കാെയത്ിലാണു്ക്. വിക്ിഗ്രന്ഥശാ
ലയ്ക്കു്ക് മുദ്ണപെമായ ചാരുത (typographical elegance) അജൻഡയിലില്ലാത് കാെയമാണു്ക്. 
മീഡിയവിക്ി എല്ലാ വായശ്നാപകെണങ്ങളിലണം നല്ല െീതിയിൽ പാഠറത് യാന്തികമായി 
വിനയസിക്കുന്നതുറകാണ്ടു്ക് വിക്ിപ്രവർത്കർക്കു്ക് പാഠവിനയാസറത്ക്കുെിച്ചു്ക് ചിന്തിശ്ക്ണ് 
�ാദ്യത തറന്നയില്ല. ആർറക്കേിലണം മുദ്ണത്ിനു ശ്വണ് പിഡി  എഫ്ക് പതിപ്പുകൾ ശ്വണ
റമകേിൽ മീഡിയവിക്ി യാന്തികമായി അവ നിർമ്ിച്ചുറകാടുക്കുന്നു. ചാരുത കുെഞ് ഈ 
പിഡി  എഫ്ക് പതിപ്പുകളാണു്ക് മുദ്ണഭണംഗിയുള്ള പിഡി  എഫ്ക് പതിപ്പുകൾ നിർമ്ിക്കുവാൻ 
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സായാഹ്നയ്ക്കു്ക് ശ്പ്രെണ നല്ിയതു്ക്. മാത്രവമല്ല, റഡാണാൾ ക്നുത്്ക്, ശ്ൊ�ർട്്ക് ബ്ിണംഗ്ക്  ഹർസ്റ്ക് 
തുെങ്ങിയ മുദ്ണകലയിറല മഹാെഥന്ാരുറെ കൃതികളിൽ നിന്നുണം ആർജ്ിച് അെിവ്ക് ഭാഷാ
ഗ്രന്ഥങ്ങളുറെ നിർമ്ിതിയിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുകയുണം പാശ്ാതയശ്ലാകത്തു്ക് പ്രസിദ്ീകെിക്റപ്പ
ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുറെ മുദ്ണപെമായ സൗകുമാെയണം, ലിപികളുറെ ഉപശ്യാഗത്ിറല മിതത്വവണം 
അച്െക്വണം, ശൂനയസ്ലത്ിററെ വിനിശ്യാഗത്ിറല നിയന്തണണം, ശ്പജിൽ അക്ഷെങ്ങളുറെ 
മുദ്ണത്ിലൂറെ അച്െിമഷി വയാപിക്കുന്നതിററെ ഏകതാനത, താളിററെ ശ്ജയാമിതിയിൽ പാഠണം 
വിനയസിക്കുശ്്ാൾ നിലനിറുശ്ത്ണ് സമതുലിതാവസ് എന്നു തുെങ്ങി ഒട്നവധി ഗുണങ്ങൾ 
നമ്മുറെ പുസ്തകങ്ങളിൽ വരുത്തുകയുണം അവറയയുണം മികച്, കമനീയങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളായി 
അവതെിപ്പിക്കുകയുണം റചയ്യുക എന്നതുണം സായാഹ്നയുറെ ഒരു ലക്ഷയമായി മാെി.

അങ്ങിറനയാണു്ക് സായാഹ്ന പാഠസണംെക്ഷണശ്ത്ാറൊപ്പണം പിഡി  എഫ്ക് പതിപ്പുകളുറെ 
നിർമ്ിതിയുണം തുെങ്ങിയതു്ക്. അതിനു്ക് ഏറ്റവണം ഉചിതമായ ശ്സാഫ്റ്ക്  റവയൊയി എനിയ്ക്കു്ക് നന്നാ
യെിയുന്ന റെക തറന്ന തിെറഞ്ടുത്തു. അങ്ങിറന ശ്വണറമന്നു്ക് യാറതാരു നിർ�ന്ധവമിറല്ല
കേിലണം മുന്നെിവണം പ്രാവീണയവണം സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയെിശ്നാടുള്ള പ്രതി�ദ്തയുണം ഇവിറെ 
കാെണങ്ങളായി. ഇന്നു സായാഹ്നയിൽ ലഭയമായ പുസ്തകങ്ങറളല്ലാണം തറന്ന റെക്ക് ഉപശ്യാഗിച്ചു്ക് 
സൃഷ്ടിച്താണു്ക്. സാശ്കേതികതയിലൂന്നിയ സുക്ഷ്മമായ അെിവണം മുദ്ണകലയിറല സൗന്െയാഭിരു
ചിയുണം ഒന്നുശ്പാറല ആവശയറപ്പടുന്ന ഒന്നാണു്ക് റെക. പ്രതയക്ഷത്ിൽ പെസ്പെവിരുദ്ങ്ങളായ 
ഈ അഭിരുചികൾ ഉള്ളവർ വിെളമായിട്ള്ളതിനാലാണു്ക് റെക ഉപശ്യാഗിച്ചുള്ള ടെപ്ക്  റസറ്റർ
മാരുറെ എണ്ണം വിെലിറലണ്ാവന്നതായി മാെിയതു്ക്. സ്വതന്തശ്സാഫ്റ്ക്  റവയർ പ്രസ്ാനവമായി 
�ന്ധമുള്ള മിക്വാറുണം ശ്പർ റെക്ിററെ ഉപശ്യാക്താക്ളാറണകേിലണം റതാഴിൽപെമായ ടവശി
ഷ്ടയശ്ത്ാടുകൂെി റെക ഉപശ്യാഗിക്ാൻ തയ്യാൊയവാത്തുണം ഇതുറകാണ്ാണു്ക്. ഇതല്ലാറത 
ശ്ചാദയത്ിൽ ആശകേറപ്പട്തുശ്പാറല മറ്റു സശ്ഹാദെപ്രസ്ാനങ്ങളിറല പ്രവർത്കർക്കു്ക് 
എറന്തകേിലണം അവജ്ശ്യാ അലണംഭാവശ്മാ ഇക്ാെയത്ിൽ ഉള്ളതുറകാണ്ാറണന്നു്ക് ഞാൻ 
കരുതുന്നില്ല.



പത്രഭാഷ: വയവഹാെനിർമിതിയിറല വിഭിന്നതകൾ
ശ്ഡാ. �ിച്ചു എക്്ക് മലയിൽ

ഡയെക്ടർ, രേീശകേൊചാെയ സണംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല, തുെവൂർ പ്രാശ്ദശികശ്കന്ദണം

സമൂഹപെിണാമഗതി തിെിച്െിയാനുണം അെയാളറപ്പടുത്ാനുമുള്ള ഏകകമാണ്ക് ഭാഷ. 
സമൂഹണം ശ്നെിടുന്ന എല്ലാത്െണം സന്ധിസണംഘർഷങ്ങളുറെയുണം പ്രതിഫലനണം ഭാഷയിൽ 
കൂെിയാണ്ക് പ്രകെമാകുന്നത്ക്. വായനക്ാെനുണം എഴുത്തുകാെനുണം മാത്രമല്ല, ആവിഷ്കാെമാ
ധയമണം ഭാഷയായതിനാൽ ഇെറപടുന്ന എല്ലാവർക്കുണം ആശയവിനിമയത്ിന്ക് ഉപാധിയാ
കുന്ന ഭാഷയുറെ പ്രശ്തയകതകൾ സുപെിചിതമായിെിക്കുണം. പുതിയ ജീവിതസന്ർഭങ്ങൾ, 
ടവജ്ാനിക സന്ർഭങ്ങൾ എന്നിവശ്യാടുള്ള നിെന്തെമായ സണംവാദവണം കലഹവണം ഭാഷാപ
െിണാമത്ിന്ക് സഹായമാകുന്നു. ഇത്െത്ിലള്ള പെിണാമങ്ങൾ പദണം, വാകയണം എന്നീ തലങ്ങ
ളിൽ മാത്രമല്ല നെക്കുന്നത്ക്. ഭാഷയുറെ ഈ ശക്തിറയ തിെിച്െിയുവാനുള്ള രേമണം പലശ്പ്പാഴുണം 
ഭാഷാപഠനശ്മഖലയിൽ ഉണ്ാകുന്നില്ല.

ആദിമകാലണം മുതൽ ഭാഷാപഠനണം നിെന്തെമായ റവല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഭാഷയുറെ 
ഉത്ഭവറത്യുണം വളർച്റയയുണം സണം�ന്ധിക്കുന്ന ധാൊളണം പഠനങ്ങളുണ്്ക്. ആശയവിനിമശ്യാ
പാധി എന്ന നിലയിൽ ഭാഷയ്ക്കു ഘെനാത്മകത, പ്രതീകാത്മകത എന്നിങ്ങറന വയതയസ്ത സ്വ
ഭാവങ്ങളുണ്്ക്. ജനസമൂഹറത് സണം�ന്ധിച്ിെശ്ത്ാളണം അവരുറെ സാമൂഹിക-സാണംസ്ാെിക 
മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ാകുന്ന പെിവർത്നങ്ങൾ ഭാഷയിലണം സാഹിതയത്ിലണം പ്രതിഫലിക്കുക 
സ്വാഭാവികമാണ്ക്. ഭാഷാ പ്രശ്യാഗങ്ങളിറല മാറ്റണം സാമൂഹികഘെനറയ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്്ക്. 
ഇതിററെ പ്രതയക്ഷമായ റതളിവാണ്ക് മലയാള ഭാഷയുറെ വയാകെണവണം സാഹിതയവണം. മലയാളി
യുറെ മനുഷയ�ന്ധത്ിററെ ഭാഷ മലയാളമാണ്ക്. സമകാലിക സമൂഹത്ിററെ ഈ �ന്ധത്ിൽ 
നവീകെണണം സണംഭവിക്ണറമകേിൽ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നെക്കുന്ന ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ 
മാറ്റണം സണംഭവിക്ണണം. സാഹിതയെചയിതാക്ൾ ടവകാെികപെിണാമത്ിനനുസെിച്്ക്, 
പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്നുസെിച്്ക് പുതിയ ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങൾ നെത്തുന്നു. അശ്തസമയണം ഭാഷ, 
ടവജ്ാനികതയിൽ നിന്നുണം അകറ്റി നിർത്റപ്പടുകയുണം റചയ്യുന്നു. ശക്തവണം നവീനവമായ 
ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കെിക്കുന്നതിനു ശ്വണ് പദശ്കാശണം, പദ�ന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ഭാഷയുറെ 
ടവകാെികദുർ�ലതയിൽ സണംഭവിക്ാറത ശ്പാകുന്നു. അതിനാൽ മലയാളത്ിൽ ഇന്നു 
പെീക്ഷിക്റപ്പടുന്ന ഏറ്റവണം പുതിയ ഭാഷാവിജ്ാനണം സാഹിതയസണം�ന്ധിയായി മാത്രണം 
മാെിയിെിക്കുന്നു. മലയാളഭാഷറയ മലയാളസാഹിതയത്ിററെ ചുരുറക്ഴുത്ായി പെയാണം.
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ശ്കെളത്ിറല റപാതുമണ്ഡലത്ിൽനിന്നുണം ജീവിതപെിസെങ്ങളിൽ നിന്നുണം ൊഷ്ടീയസണം
വാദങ്ങളിൽനിന്നുണം മാധയമങ്ങളിലൂറെയാണ്ക് ആശയങ്ങൾ സാധാെണജനങ്ങളിറലത്തുന്നത്ക്. 
സമൂഹത്ിൽ ഇപ്രകാെണം സൃഷ്ടിക്റപ്പടുന്ന പുതുവയവഹാെങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
പത്രമാധയമങ്ങൾക്കുള്ള പകേ്ക് റചറുതല്ല. സമൂഹറത്യുണം സമൂഹശ്ത്ാടുള്ള ജനങ്ങളുറെ പ്രതി
കെണറത്യുണം മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള മികച് ഉപാധിയുണം വൃത്ാന്തങ്ങൾ തറന്ന. ഭൂെിപക്ഷണം 
മലയാളികളുറെയുണം ടദനണംദിനജീവിതത്ിററെ അവിഭാജയഘെകമാണ്ക് ദിനപത്രങ്ങൾ. 
പുതിയ വയവഹാെങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുണം പ്രചെിപ്പിക്കുകയുണം സ്ാപിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നതിലൂറെ 
മലയാളിയുറെ ശ്ലാകശ്�ാധത്ിൽതറന്ന സാെമായ വയതിയാനമുണ്ാക്ാൻ മാധയമങ്ങൾക്്ക് 
കഴിയുന്നുണ്്ക്. അതിനാൽ തറന്ന പത്രങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, റെലിവിഷൻ ചാനലകൾ 
തുെങ്ങിയവയുറെ വയതയസ്ത ധാെകളിലള്ള പഠനണം മലയാള ഭാഷയ്ക്കുണം മലയാളസമൂഹത്ിനുണം 
ഗുണകെമായ ഒന്നാണ്ക്.

ഏതു സമൂഹത്ിററെയുണം ഏറ്റവണം ലളിതമായ സണംശ്വദശ്നാപാധിയാണ്ക് ദിനപത്രങ്ങൾ. 
തനത്ക് ഭാഷയുണം ടശലിയുമാണ്ക് പത്രത്ിററെ ശക്തി. വായനക്ാെററെ അഭിരുചികറള 
തൃപ്തിറപ്പടുത്തുന്നത്ക് പ്രശ്തയകമായ പത്രടശലിയാണ്ക്. മലയാളിറയ സണം�ന്ധിച്ിെശ്ത്ാളണം 
ടദനണംദിനജീവിതത്ിററെ ഭാഗമാണ്ക് പത്രപാൊയണണം. ഒന്നിശ്ലറെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയുണം 
വായിച്തിറന റപാതുയിെങ്ങളിൽ വിചാെണ റചയ്യുകയുണം റചയ്യുന്ന സണംസ്ാെണം മലയാളിക്കുണ്്ക്. 
ദൃശയമാധയമങ്ങളുറെ സാന്നിധയണം മലയാളപത്രങ്ങളുറെ നിലനിൽപ്പിറന �ാധിച്ിട്ിറല്ലന്നുതറന്ന 
പെയാണം.

‘മലയാളത്ിലള്ളത്ര പത്രങ്ങൾ ഇന്തയയിൽ മററ്റാരു ഭാഷയിലമില്ല. മലയാളിശ്യാളണം 
പത്രണം വായിക്കുന്നവർ മററ്റാരു ഭാഷയിലമില്ല. മലയാള പത്രങ്ങശ്ളാളണം വിലകൂെിയ പത്രങ്ങളുണം 
ഇന്തയയിൽ ശ്വറൊരു ഭാഷയിലമില്ല. അശ്തസമയണം മലയാളികറളശ്പ്പാറല പത്രത്ിറലഴുതി
യത്ക് അപ്പെി വിഴുങ്ങുന്നവരുണം ഏറെയുണ്ാവില്ല’ (പി.റജ. മാതയു 2007: നാലാണം എശ്സ്ററ്റിറല 
ശ്ചാദയങ്ങൾ, പുെണം 25) എന്ന നിെീക്ഷണണം പ്രസക്തമാണ്ക്. മലയാളിയുറെ ശ്മലണം മലയാള 
സണംസ്ാെത്ിററെ ശ്മലണം മലയാളപത്രങ്ങൾ സവിശ്ശഷമായ ഇെറപെൽ നെത്തുന്നു. അതിനാൽ 
മലയാള പത്രങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള വയതയസ്തമായ അപഗ്രഥനങ്ങൾ നമ്മുറെ ഭാഷ, വയാകെണണം, 
സാഹിതയണം, സണംസ്ാെണം, ടവജ്ാനികണം എന്നീ െണംഗങ്ങളിൽ സവിശ്ശഷമാറയാരു പഠനണം 
ആവശയറപ്പടുന്നുണ്്ക്.

ശ്കെളത്ിററെ ആധുനീകീകെണത്ിൽ വിജ്ാനവിതെണത്ിററെ അെിസ്ാനമായി 
പ്രവർത്ിച്ത്ക് അച്െിയുണം പത്രപ്രവർത്നവമായിരുന്നു. ജാതിശ്കന്ദീകൃതമായ ശ്കെളത്ിററെ 
സാമൂഹിക-സാണംസ്ാെിക െണംഗങ്ങളിൽ ജ്ാശ്നാത്ക്പാദനത്ിററെ കാലമായിരുന്നു പറത്ാ്
താണം നൂറ്റാണ്്ക്. അച്െിയുറെ ആവിർഭാവണം, പാശ്ാതയവിദയാഭയാസത്ിററെ പ്രചാെണം, പത്രമാസി
കകളുറെ ഉൽഭവണം എന്നീ സാമൂഹികഘെകങ്ങൾ നശ്വാത്ാനപ്രക്രിയയുറെ ശ്പ്രെകശക്തികൾ 
ആയിരുന്നു. ഭാെതത്ിൽ ഉെനീളണം ഈ നശ്വാത്ാനപ്രക്രിയയുറെ ഉണർവ്ക് പ്രകെമായിരുന്നു. 
ശ്കെളത്ിൽ സണംഭവിച് ഈ സാമൂഹിക നശ്വാത്ാനത്ിററെ ഏറ്റവണം പ്രകെമായ ശ്നട്റമന്ന്ക് 
ചൂണ്ിക്ാണിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ക് ഭാഷാഗദയശാഖയുറെ വളർച്യാണ്ക്. സണംസ്കൃതപദസമൃദ്വണം 
മലയാളപദസമൃദ്വമായ െണ്ടു ഭാഷാെീതികൾ പ്രബുദ്തയുറെ ഈ കാലഘട്ത്ിൽ ശ്കെ
ളത്ിൽ സജീവമായിരുന്നു. അവയുറെ യഥാർത്ചിത്രണം അന്നറത് ആനുകാലികങ്ങളിൽ 
പ്രകെമായി കാണാണം. 

വാസ്തവത്ിൽ സാഹിതയശാഖകളുറെ സമന്വയത്ിന്ക് െണംഗറമാരുക്ിയത്ക് മലയാള 
പത്രപ്രവർത്നമാണ്ക്. മതപ്രചെണണം ലക്ഷയമാക്ി ആെണംഭിച് മിഷനെിമാരുറെ പത്രപ്രവർ
ത്നണം, ഭാഷാശ്ഭദപെമായുണം ഭെണപെമായുണം വയതയസ്തത പുലർത്ിയിരുന്ന ശ്കെളഭാഷറയ 
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നിലവാെറപ്പടുത്ി ഒരു മാനകഭാഷ (standard language) ആക്കുന്നതിലണം ജനകീയഭാഷാ
ടശലി രൂപറപ്പടുത്തുന്നതിലണം പകേ്ക് വഹിച്ിരുന്നുറവന്നതിൽ സണംശയമില്ല. വാർത്കൾ 
(News) ജനങ്ങളിൽ എത്ിക്കുകയാണ്ക് പത്രപ്രവർത്നത്ിററെ ലക്ഷയണം. ഈ ലക്ഷയനിർവ്വ
ണത്ിൽ ഓശ്ൊ പത്രവണം അതിൻശ്െതായ ടശലികൾ സ്വീകെിക്കുന്നു. അവ സമാനമാകാണം, 
വിഭിന്നമാകാണം. 

ഒെിക്ൽ തുെങ്ങുകയുണം കുറെക്ാലണം പാലിച്ചുശ്പാരുകയുണം റചയ്ത സമ്പ്രദായണം ഇെയ്ക്വച്്ക് 
പത്രങ്ങൾ ഉശ്പക്ഷിക്ാറുണ്്ക്. ചിലശ്പ്പാൾ അത്ക് മററ്റാരു പത്രണം സ്വീകെിച്ചുറവന്നുണം വൊണം. 
ഇങ്ങറന ശീലങ്ങളിലൂറെയുണം ആശയങ്ങളിലൂറെയുണം റകാടുക്ൽ വാങ്ങലകൾ ഏറെ നെക്കുന്ന 
സ്ലമാണ്ക് പത്രപ്രവർത്നശ്മഖല. അതിനാൽ പത്രങ്ങളുറെ ശെിറതറ്റുകൾ അസാമാനയ 
ശ്വഗത്ിൽ സാധാെണക്ാരുറെ ശെികൾ മാത്രമായിത്ീരുന്നു. ശ്െഡിശ്യാ, റെലിവിഷൻ 
തുെങ്ങിയ ദൃശയ-രേവയ മാധയമങ്ങശ്ളക്ാൾ അധികണം സ്വാധീനണം ജനജീവിതത്ിലണം ഭാഷാവയ
വഹാെത്ിലണം പത്രങ്ങൾക്ാണ്ക്.

“ഭാഷറയ സണംസ്െിക്കുകയുണം ശക്തിറപ്പടുത്തുകയുണം റചയ്യുന്നതിറലന്നശ്പാറല വികൃതവണം 
ദുർ�ലവമാക്കുന്നതിലണം പത്രങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ്ക് അപാെമാണ്ക്. പത്രഭാഷയിറല റതറ്റുകൾ 
വളറെ ശ്വഗത്ിൽ ജനങ്ങളുറെ നിതയവയവഹാെത്ിറല ‘ശെി’കളായിത്ീരുന്നു. പത്രങ്ങളിറല 
സൂക്ഷ്മതയില്ലാത് പദപ്രശ്യാഗങ്ങളുണം ക്ിഷ്ട ടശലികളുണം ക്ീശ്ഷകളുണം വാചാശ്ൊപവണം ജനങ്ങൾ 
അനുകെിക്കുന്നു. സുന്െങ്ങളുണം നിയതാർത്ശ്�ാധകങ്ങളുണം ഭാഷയ്ക്ക് അനുശ്പക്ഷണീയങ്ങളുമായ 
പല പദങ്ങളുറെയുണം അർത്ണം അനിയതവണം വയതയസ്തവമാക്ി, അവറയ ഏറെക്കുറെ നിരുപശ്യാ
ഗങ്ങളാക്കുവാൻ പത്രങ്ങൾക്്ക് സാധിച്ിട്ണ്്ക്. യുക്തിസണംഗതമായി ചിന്തിക്ാനുള്ള ജനങ്ങളുറെ 
കഴിവ്ക് വളർത്ാറനന്നശ്പാറല തളർത്ാനുണം പത്രങ്ങൾ ഉപകെിക്കുന്നു.” (പത്രഭാഷ, 1994 : 
ശ്കെളപ്രസ്ക് അക്ാദമി പുെണം. 24)

ഇന്ന്ക് കാണുന്ന വിധത്ിൽ ദിനപത്രങ്ങളായിട്ല്ല മലയാളത്ിൽ പത്രങ്ങൾ ആെണംഭി
ച്ത്ക്. സാഹിതയാനുകാലികങ്ങളായുണം ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന്ക്, െണ്്ക്, മൂന്ന്ക് എന്നീ ക്രമത്ിലണം പിന്നീെ്ക് 
ദിനണംശ്താറുണം എന്ന കണക്ിൽ വളറെ സാവകാശമായാണ്ക് മലയാളത്ിൽ പത്രപ്രവർത്നണം 
വയാപിക്കുന്നത്ക്. എന്നാൽ എല്ലാ ഘട്ങ്ങളിലണം ഭാഷാസാഹിതയപെിശ്പാഷണത്ിൽ പത്ര
ങ്ങൾ രേദ്ിച്ിരുന്നു. 

സാഹിതയാനുകാലികങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ദിനപത്രങ്ങളിശ്ലക്്ക്, കാലത്ിററെ മാറ്റത്ിനനു
സെിച്്ക് പ്രശ്തയക പതിപ്പുകൾ, ജില്ലശ്താറുണം എഡിഷനുകൾ, അച്െി, സണംവിധാനക്രമണം എന്നി
വയിൽ അതയന്താധുനിക സാശ്കേതിക തിളക്ണം - എന്നിങ്ങറന �ഹുമുഖവികസനത്ിററെ 
പാതയിലാണ്ക് മലയാള പത്രപ്രവർത്നെണംഗണം.

സമൂഹപെിവർത്നത്ിനുള്ള ഒരു പശ്ാത്ലറമാരുക്ൽ പത്രങ്ങളിൽ നെക്കുന്നു
ണ്്ക്. മാറുന്ന ശ്ലാകറത് കൃതയമായി അെയാളറപ്പടുത്ാൻ നിലവിൽ മലയാളപത്രങ്ങൾക്്ക് 
സാധിക്കുന്നുശ്ണ്ാ? ശ്കെളത്ിററെ സാമൂഹയ-സാമുദായിക-സാ്ത്ികക്രമങ്ങളിറല മാറ്റ
ങ്ങൾക്നുസെിച്്ക് പത്രങ്ങളിറല ഭാഷ പെിണമിക്കുകശ്യാ പുതിയ ഭാഷാക്രമണം രൂറപ്പടുകശ്യാ 
റചയ്യുന്നുണ്്ക്. അതായത്ക് ഓശ്ൊ മാധയമവണം തനതായ ചില ഭാഷാവയവഹാെങ്ങളുറെ ഉല്പത്ിക്്ക് 
നിദാനമാകുന്നുണ്്ക്. പെ്ൊഗതമായ വയാകെണനിയമങ്ങൾക്്ക് കീഴെങ്ങിനിൽക്ാത് സ്വ
ന്തമായ ഒരു വയാകെണനിർമിതി പത്രങ്ങളിൽ കാണാനുണ്്ക്. പത്രഭാഷ എന്നത്ക് സ്വയണം ഒരു 
ഭാഷാവയവഹാെമായി നിലനിൽക്കുശ്്ാൾ തറന്ന അതിറല ഓശ്ൊ വിഷയത്ിനുണം പ്രശ്തയക
മാറയാരു ഭാഷയുറണ്ന്നു കാണാണം. ൊഷ്ടീയണം, കായികണം, സിനിമ, വാണിജയണം, ചെമണം തുെങ്ങി 
ഓശ്ൊന്നുണം വയതയസ്തമായ ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങളുറെ സാധയത വയക്തമാക്കുന്നു. ഇത്െത്ിലള്ള 
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പുതുവയവഹാെങ്ങൾ ഭാഷയിൽ വരുത്തുന്ന പെിണാമങ്ങൾ മലയാള പത്രഭാഷയിൽ എത്രശ്ത്ാ
ളമുറണ്ന്ന്ക് അശ്ന്വഷിക്കുന്നത്ക് പ്രസക്തമാണ്ക്.

ഭാഷാപഠനത്ിൽ െണ്്ക് മാർഗങ്ങൾ സാധാെണമയായി സ്വീകെിച്ചു ശ്പാരുന്നു. 1. വിവ
െണാത്മകണം (Synchronic or Descriptive) 2. ചെിത്രപെണം (ആഗമികണം അഥവാ Diachronic). 
ഏറതകേിലണം ഒരു കാലഘട്ത്ിറല  ഒരു ഭാഷയുറെ രൂപണം മാത്രറമടുത്തു വിവെിച്ചുറകാണ്ടുള്ള
താണ്ക് ആദയശ്ത്ത്ക്. എറതകേിലണം ഒരു ഭാഷയിറല, പ്രശ്തയകമായ ഒെണംശറമടുത്്ക് അതിനു 
കാലക്രശ്മണ ഉണ്ായിട്ള്ള വികാസപെിണാമങ്ങൾ പെിശ്ശാധിച്ചുറകാണ്ടുള്ളതാണ്ക് െണ്ാമ
ശ്ത്ത്ക്. ഓശ്ൊ കാലഘട്ത്ിശ്ലയുണം വിവെണാത്മകമായ പഠനണം ചെിത്രപഠനത്ിന്ക് ഉപകാ
െമായിെിക്കുണം. എന്നാൽ വിവെണാത്മകമായ പഠനത്ിൽ ചെിത്രപഠനണം അതയാവശയമില്ല. 
ഇരുപതാണം നൂറ്റാണ്ിററെ ആദയഘട്ത്ിൽ റഫർഡിനാൻെ്ക് ദി റസാസൂർ ആണ്ക് ഈ െണ്ടുതെണം 
പഠനങ്ങളുശ്െയുണം വയതയാസണം വയക്തമാക്കുന്നത്ക്. സൂചക-സൂചിത, വിനയാസപെ-സാദയശയപെ, 
ഏകകാലിക-�ഹുകാലിക, ഭാഷാ-ഭാഷണ ദ്വന്്വങ്ങറള ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന റസാസ്യൂെിയൻ 
ദർശനങ്ങൾ ഭാഷാപഠനങ്ങൾക്്ക് വലിറയാെളവിൽ ദിശാശ്�ാധണം സൃഷ്ടിച്ിട്ണ്്ക്. എന്നാൽ 
റസാസ്യൂെിയൻ ഭാഷാ സമീപനത്ിറല പിഴവകളുണം പ്രശ്ങ്ങളുണം പിൽക്ാലത്്ക് റൊളാങ്ക് 
�ാർത്്ക്, ഴാക്ക് റദെീദ, മിശ്ഷൽ ഫൂശ്ക്ാ തുെങ്ങിയവർ ചൂണ്ിക്ാണിച്ചു. ഭാഷയുറെ ശ്കവല
തയിൽ ഊന്നുന്ന റസാസ്യൂെിയൻ സകേല്പനറത്, സാമൂഹികക്രമത്ിററെയുണം ഘെനകളുറെയുണം  
വയവഹാെത്ിററെയുണം പ്രകെിതരൂപമാണ്ക് ഭാഷ എന്ന തത്വമാണ്ക് വയവഹാെപഠനണം അവലണം
�ിച്ിെിക്കുന്നത്ക്.

ഭാഷറയ അതിററെ സ്വതസിദ്മായ രൂപത്ിൽ വിശകലനണം റചയ്യുവാൻ വയവഹാെപഠന
ങ്ങൾക്്ക് സാധിക്കുന്നുണ്്ക്.  ഭാഷയിലൂറെയുള്ള അെിവിററെ വഴി ഈ പഠനത്ിൽ സാധയമാണ്ക്. 
ഭാഷാശാസ്ത്രത്ിററെ സവിശ്ശഷമായ കാഴ്ചപ്പാെിൽ വയവഹാെണം എന്നു പെയുന്നത്ക് വാകയശ്ത്
ക്ാൾ വലിയ ഭാഷാഖണ്ഡമാണ്ക്. പ്ര�ന്ധണം, പാഠകണം എറന്നാറക്യാണ്ക് ശബ്ദശ്കാശാർത്ണം. 
കാെയകാെണ �ന്ധമുളവാക്കുന്ന ഏറതാരു ആഖയാനവണം വയവഹാെമാണ്ക്. ഒരു പാഠവിഷയത്ി
ററെ സാധയതകറള നിർവചിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുറെയുണം പാഠങ്ങളുറെയുണം സമുച്യറത്യാണ്ക് 
ഫൂശ്ക്ാ വയവഹാെണം (discourse) എന്ന്ക് വിളിക്കുന്നത്ക്. ഭാഷ എന്നതിനുപകെണം വയവഹാെണം 
എന്ന പദണം നവീന സണംസ്ാെപഠനങ്ങളിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നു.

ആഖയാനത്ിറല പലതെണം ചിട്കളിലൂറെ പലതെണം ടശലികളുണ്ാകുന്നു. വസ്തുവിശ്നാ 
സണംഭവത്ിശ്നാ പ്രകെണവമായുള്ള �ന്ധണം ഭാഷാപെമായി ആവാഹിച്വതെിപ്പിക്കുന്നതിൽ 
പലതെണം ചിട്കൾ സാധയമാണ്ക്. ഈ സാധയതകൾ വയതയസ്ത വയവഹാെമാതൃകകളിലൂറെ 
റവളിവാക്ാണം. പ്രശ്യാഗവിജ്ാനറത്ക്കുെിച്്ക് അെിസ്ാനഗ്രന്ഥറമഴുതിയ റലവിൻസണി
ററെ അഭിപ്രായത്ിൽ ചിട്റപ്പടുത്ിയ പ്രശ്യാഗവിജ്ാനത്ിററെ അഭാവത്ാൽ ഭാഷാരൂ
പങ്ങളുറെ സ്വീകാെയത ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനണം റചയ്യാനാവില്ല.

സാമൂഹികവണം സാണംസ്ാെികവമായ വയതയസ്ത പ്രകെണങ്ങളിൽ ടശലീചർച്കൾ 
സാധയമാണ്ക്. ഭാഷയുറെ സണംശ്വദനപഠനത്ിന്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പഠനണം എന്ന നിലയിൽ 
വയവഹാെചർച് ഭാഷാപഠനത്ിൽ പ്രാധാനയണം ശ്നെിയിട്ണ്്ക്. ആെ്ക്, ആശ്ൊെ്ക്, എന്തിന്ക്, 
എങ്ങറന, എശ്പ്പാൾ, എവിറെ തുെങ്ങിയ ഭാഷാരൂപങ്ങളുറെ വയവഹാെ മൂലയനിർണ്യത്ിനുള്ള 
പ്രാധാനയണം അണംഗീകെിക്കുന്നതാണ്ക് വയവഹാെപഗ്രഥനണം.

ഇെറപെലകളിറല ഭാഷാപ്രവർത്ന തത്്വങ്ങളുറെ (interactive lingustic 
performance) പഠനമാണ്ക് പ്രശ്യാഗവിജ്ാനണം. അതിനാൽ പ്രശ്യാഗവിജ്ാനണം ഉപശ്യാ
ഗറപ്പടുത്ി പത്രഭാഷറയ സമീപിക്ാവന്നതാണ്ക്. വയാകെണനിയമങ്ങൾറകാണ്്ക് വയാഖയാനണം 
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ദുഷ്കെമാകുന്ന ഘട്ത്ിൽ വയവഹാെപഗ്രഥനണംറകാണ്്ക് പാഠസ്വഭാവണം നിർണയിക്ാണം. പാഠണം, 
വക്താവ്ക്, ശ്രോതാവ്ക്, സാമൂഹികണം, സാ്ത്ികണം, ൊഷ്ടീയണം, സ്ിതി. ഏതു വയവഹാെമാതൃക
യിലണം ഉണ്ാകുണം. സണംസക്തി (cohesion) കാെണമാകുന്ന ഭാഷാരൂപങ്ങറള വയവഹാെചിഹ്നങ്ങ
റളന്ന നിലയിൽ പെിഗണിച്ചുറകാണ്ാണ്ക് വയവഹാൊപഗ്രഥനണം പാഠറത് സമീപിക്കുന്നത്ക്.

“ഇവിറെ നിന്നു ശ്നാക്കുശ്്ാൾ നാല വള്ളങ്ങൾ, കുട്നാട്ിറല ശ്പറെടുത് നാല്ക് ജലൊ
ജാക്ന്ാർ, ആശ്വശത്ിററെ തുഴകൾ നീട്ിറയെിയുകയാണ്ക്. കാെിച്ാൽ, കരുവാറ്റ, വലിയ
ദിവാൻജി, റചറുതന, നാലവള്ളങ്ങളുണം ഒപ്പത്ിറനാപ്പണം. െണ്ാണം ട്രാക്ിറല കരുവാറ്റ അൽപ്പണം 
മുന്നിലാശ്ണാ എന്ന്ക് പ്രഖയാപിച്ചുറകാണ്്ക് 81, 82, 83 വർഷങ്ങളിൽ ശ്ട്രാഫി ശ്നെിയ കാെിച്ാൽ 
റതാട്ടുത്്ക്. അതാ കാെിച്ാൽ.... തുഴറയെിയുന്നു. മുശ്ന്നാട്്ക് കാെിച്ാൽ കുതിക്കുന്നു... ഒരു വള്ള
പ്പാെിന്ക് മുന്നിലാശ്യാ”.

ഈ ശ്െഡിശ്യാ വിവെണണം ശ്ലാകത്ിററെ ഏതു ഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളിറയ പ്രശ്തയകിച്്ക് 
കുട്നാട്കാെറന തുഴശ്യെിററെ തിമിർപ്പിശ്ലയ്ക്ക്, വള്ളണംകളിയുറെ മണ്ഡലത്ിശ്ലയ്ക്ക് എത്ിക്കുണം. 
ഇറതാരു ദൃക്ക് സാക്ഷി വിവെണമാറണന്ന്ക് പ്രശ്തയക പെിചയറപ്പടുത്ൽ ഇല്ലാറതതറന്ന 
ഉൾറക്ാള്ളാനാകുന്നു. കരുവാറ്റ, കാെിച്ാൽ, റചറുതന, വലിയ ദിവാൻജി എന്നിവ കുട്നാ
ട്ിറല കരുത്ന്ാൊയ ചുണ്ൻ വള്ളങ്ങൾ ആണ്ക്. ആ നിലയിൽ പ്രകെണ�ലണം പകരുന്ന 
വയവഹാെചിഹ്നങ്ങളാണ്ക് ഈ വള്ളങ്ങളുറെ ശ്പരുകൾ. വർത്മാനകാലാക്രിയാരൂപങ്ങളുണം 
സ്ലകാലസൂചകപദങ്ങളുണം ദൃക്ാക്ഷി വിവെണറമന്ന വയവഹാെ മാതൃകയുറെ ചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു. 
ശ്കൾവിക്ാെനിൽ ഉണ്ാകുന്ന പ്രതികെണങ്ങൾ കൂെി ഉൾറപ്പടുത്ിയാൽ ഇത്െണം പൊമർ
ശങ്ങൾ വയവഹാെത്ിററെ പഠനശ്മഖലകളിൽ ആകാണം. ഇങ്ങറനയുള്ള അശ്നകണം വയതയസ്ത 
വയവഹാെമാതൃകകറള ഉൾറക്ാള്ളുന്ന വയവഹാെമാണ്ക് ദിനപത്രണം. ഒ�ാമയുറെ സ്ാനാശ്ൊ
ഹണവണം ആണവക്ൊെിററെ ൊഷ്ടീയ മുഖവണം ൊഹുൽ ഗാന്ധിയുറെ ൊഷ്ടീയവണം പ്രണയവണം  
പ്രതയയശാസ്ത്രങ്ങളുറെ ഏറ്റുമുട്ലകളുണം പെസയങ്ങളുണം പ്രതികെണങ്ങളുണം പ്രസ്താവനകളുണം വയതയസ്ത 
വയവഹാെങ്ങളായി പ്രവർത്ിച്ചുണ്ാകുന്ന �ഹളസകേലനത്ിലാണ്ക് വാർത്യുറെ മിരേപാ
ഠജനയമായ ഊർജിതാരേയത്വണം.

പത്രത്ിലൂറെ വായനക്ാെിൽ എത്ിശ്ച്രുന്ന ഓശ്ൊ വാർത്ാഖണ്ഡത്ിലണം 
നിയതമായ ചിട് പ്രകെമാണ്ക്. ഭാഷയുറെ ശ്സാശ്ദേശയവിനയാസത്ിററെ ഘെന പത്രവയവ
ഹാെത്ിററെ പ്രശ്തയകതയാണ്ക്. എന്നാൽ പത്രവാർത്യുറെ ചിട് അഴിറച്ടുക്കുക ദുഷ്കെവണം. 
അത്െറമാരു ഘട്ത്ിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്ിററെയുണം സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്രത്ിററെയുണം വയാകെ
ണത്ിററെയുണം സശ്കേതങ്ങൾ ടശലീനിർണയത്ിന്ക് സഹായകമാകുന്നു.

ഒരു പാഠത്ിൽ പ്രശ്യാഗിച്ിട്ള്ള സർവനാമങ്ങൾ, സമുച്യങ്ങൾ, സഹപൊമർശണം, 
ആവർത്നരൂപങ്ങൾ, വയതയസ്ത പദക്കൂട്കൾ, വയാകെണ വിവക്ഷകൾ എന്നിവ പഠനവി
ഷയമാകുശ്്ാൾ ടശലി എന്ന നിലയിലള്ള പഠനമായി കഴിഞ്ഞു. വയവഹാെചിഹ്നങ്ങൾ, 
അവയുറെ റപാരുത്ണം എന്നിവ വായനക്ാരുറെ ഇെയിശ്ലക്്ക് സണംക്രമണണം റചയ്യറപ്പടുന്നത്ക്, 
പ്രകെണ�ന്ധമായ ഒരു ഭാഷാപ്രശ്യാഗണം എന്നതിശ്നാറൊപ്പണം തറന്ന സാമൂഹയഭാഷാശാസ്ത്ര
ത്ിററെ സശ്കേതവണം കൂെിയാണ്ക്. മുഖയധാൊ ഭാഷാപഠനത്ിൽ പാഠത്ിററെശ്യാ ഉക്തിയു
റെശ്യാ ഖണ്ഡവയവഹാെമാണ്ക് പ്രകെണ�ന്ധമായ ഭാഷാപ്രശ്യാഗണം. പ്രകെണനിഷ്ഠമായി 
ചിട്റപ്പടുത്ി വയവഹാെങ്ങറള മതവയവഹാെണം, നിയമവയവഹാെണം, പത്രവയവഹാെണം എറന്നല്ലാണം 
വയപശ്ദശിക്ാറുണ്്ക്. ഭാഷാപ്രകെണത്ിലാണ്ക് ഇത്െണം സമീപനങ്ങൾ ഊന്നുന്നത്ക്. വയവഹാ
െങ്ങൾ അത്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്ിററെ ശ്�ാധതലറത്ത്റന്ന സ്വാധീനിക്കുക വഴി 
സമൂഹപെിണാമത്ിന്ക് തറന്ന കാെണമാകുന്നു.
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ഭാഷയുറെ �ഹുസ്വെതയാണ്ക് വയവഹാൊപഗ്രഥനത്ിൽ റവളിറപ്പടുന്ന മററ്റാരു വസ്തുത. 
തലശ്ശ്ശെി ശ്െഖകളുറെ പഠനത്ിൽ ശ്ജാസഫ്ക് സ്െിയ നിെീക്ഷിക്കുന്നത്ക്, എഴുതുന്നവരുറെ 
പെസ്പെ �ന്ധണം, സാമൂഹിക സാ്ത്ികതാൽപ്പെയണം ഇവറയല്ലാണം ശ്െഖകളുറെ �ഹുസ്വെത 
വർധിപ്പിക്കുന്നുറവന്നാണ്ക്. 

പത്രണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന വയവഹാെമാതൃക വയതയസ്തതെണം വാർത്കളാണ്ക്. അതിൽ 
അെങ്ങിയിെിക്കുന്ന സ്ാപിത താൽപ്പെയങ്ങളാണ്ക് ആ പത്രത്ിററെ വളർച്യുറെയുണം പ്രചാെ
ണത്ിററെയുണം അളവശ്കാൽ. എന്നാൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളുണം ഭാഷ എന്ന അെിസ്ാന ഏകകറത് 
ആരേയിച്ാണ്ക് സണംശ്വദനതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്ക്. എഴുതുന്ന ആൾ (ശ്ലഖകൻ/subeditor), 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന വയവഹാെമാതൃക (വാർത്/news) പെയുന്ന സന്ർഭണം, സണംശ്�ാധകനുണം 
സണംശ്�ാധിതനുണം തമ്ിലള്ള  �ന്ധണം (പത്രണം  വായനക്ാെൻ) ഇതിലൂറെറയല്ലാണം ഭാഷയുറെ 
�ഹുസ്വെത പ്രകെമാകുന്നുണ്്ക്. ഇത്ക് ടശലീപെമായ അപഗ്രഥനത്ിന്ക് പെയാപ്തമാണ്ക്.

വർത്മാനകാല സമൂഹത്ിൽ പുതുവയവഹാെങ്ങളുറെ സൃഷ്ടിക്കുണം പ്രചെണത്ിനുണം 
മാധയമങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പകേ്ക് റചറുതല്ല. മാധയമങ്ങൾ വഴി വരുന്ന പദങ്ങളുണം പ്രശ്യാഗങ്ങളുണം 
സമൂഹത്ിററെയുണം ഭാഷയുറെയുണം ദിശാസൂചകങ്ങൾ കൂെിയാണ്ക്. ആ അർത്ത്ിൽ സമൂഹപ
െിണാമഗതിറയ തിെിച്െിയാനുണം അെയാളറപ്പടുത്ാനുണം ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയുന്നു.

പത്രഭാഷറയ ടശലീനിഷ്ഠമായി അപഗ്രഥിക്കുശ്്ാൾ സമൂഹപ്രക്രിയയിൽ നിന്നുണം 
അനയമല്ല ഭാഷ എന്ന നിലപാെിശ്ലക്ാണ്ക് എത്തുന്നത്ക്. സമൂഹറത്യുണം സമൂഹശ്ത്ാടുള്ള 
ജനങ്ങളുറെ പ്രതികെണറത്യുണം പത്രങ്ങൾ ഒശ്െ സമയണം നിർമ്ിക്കുകയുണം അെിശ്ച്ൽപ്പിക്കു
കയുണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. ഒരു പത്രത്ിററെ ഉള്ളെക്ണം ഭാഷയുറെ പ്രശ്യാഗസാധയതകൾ സൂചിപ്പി
ക്കുശ്്ാഴുണം സുഘെിതമായ സാമൂഹികസ്ിതിയുറെ ഭാഗമാണ്ക്. അതിനാൽ തറന്ന പത്രങ്ങൾ 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന ഭാഷാ കണക്കുകൾ പുതിറയാരു ശ്ലാകശ്�ാധറത് തറന്ന നിർമ്ിക്കുന്നു.

സമകാലിക മലയാളത്ിററെ ശക്തമായ പ്രശ്യാഗരൂപങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രധാന വയവഹാ
െമണ്ഡലമായ പത്രഭാഷറയ ആധാെമാക്ി ടശലീനിഷ്ഠമായ പഠനണം നെത്തുക ദുഷ്കെമാണ്ക്. 
വർണണം, പദണം, വാകയണം എന്നീ തലങ്ങളിൽ സണംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പുതുമകൾ ഇവ പത്ര
ഭാഷയുറെ പെിണാമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വയതയസ്ത പത്രങ്ങളിറല ഈ മൂന്നുതലങ്ങളുശ്െയുണം 
ടവവിധയണം വയാകെണപെമായ അശ്ന്വഷണണം കൂെിയാണ്ക്. ഏതു വയാകെണവണം പ്രസക്ത
മാകുന്നത്ക് വർത്മാനകാല ഭാഷാവയവഹാെറത് വിശദീകെിക്കുവാൻ അതിനു സാധിക്കു
ശ്്ാഴാണ്ക്. സാഹിതയസഹയണം, ശ്കെളപാണിനീയണം എന്നിവ ഉപശ്യാഗിച്്ക് പത്രഭാഷയുറെ 
വയാകെണതലണം വിശദീകെിക്ാൻ സാധിക്കുണം. ഭാഷയുറെ വയതയസ്തതലങ്ങറള സമഗ്രമായി 
ഉൾറക്ാള്ളുന്ന മാതൃകറയന്ന നിലയിൽ ദിനപത്രങ്ങൾ അത്െറമാരു പഠനസാധയതറയ 
അെയാളറപ്പടുത്തുന്നു.

ഒരു ഭാഷാസമൂഹത്ിററെ കൂട്ായ പ്രവർത്നടശലിയുറെയുണം ചിന്താശീലങ്ങളുറെയുണം 
സ്വഭാവണം മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവണം എളുപ്പമായ വഴി പ്രസ്തുത ഭാഷയിറല പത്രങ്ങൾ 
പെിശ്ശാധിക്കുന്നതാണ്ക്. അതിലൂറെ റതളിഞ്ഞുകിട്ന്നവ ഭാഷയുറെ പെിണാമ സ്വഭാവറത് 
അെയാളറപ്പടുത്തുന്നു.

പത്രങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷമാകുന്ന വയതയസ്ത വയവഹാെങ്ങറള ഒന്നാറക ശ്ചർത്ാണ്ക് ഈ 
പ്ര�ന്ധത്ിൽ പത്രഭാഷ എന്ന്ക് ഉപശ്യാഗിക്കുന്നത്ക്. വയതയസ്ത വയവഹാെങ്ങളുറെ ഭൂമികയാണ്ക് 
പത്രങ്ങൾ. അതിനാൽ പത്രങ്ങളുറെ ടശലിറയ അപഗ്രഥിക്കുശ്്ാൾ ഭാഷയുറെ സവിശ്ശഷ
തകൾ കൂെി റതളിയുന്നു. ആ അർത്ത്ിൽ  ടശലീപഠനണം ഒശ്െ സമയണം ഭാഷാപഠനമായുണം വയാ
കെണപഠനമായുണം വയവഹാെപഠനമായുണം മാറുന്നു. 1891 റഫബ്രുവെി 14-ന്ക് മലയാള മശ്നാെമയിൽ 
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പത്രാധിപൊയിരുന്ന കണ്ത്ിൽ വർഗീസ്ക് മാപ്പിള എഴുതിയത്ക് ഇപ്രകാെമാണ്ക്.

‘ഏതു സണംഗതികളുണം ഭാഷയുറെ പ്രശ്യാഗണം ഒഴിച്ചു കൂൊത്തായിെിക്കുന്നതുറകാണ്്ക് 
വായനക്ാർക്്ക് ഇതു സണം�ന്ധമായ അെിവിന്ക് പത്രങ്ങൾക്്ക് ഒന്നാമതായ ഗുരുസ്ാനണം ഉണ്്ക്. 
അതിനാൽ പത്രങ്ങളിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ എത്രയുണം സുഗമമായുണം ശുദ്മായുണം 
ഇെിശ്ക്ണ്താറണന്ന്ക് വിശ്ശഷിച്്ക് പെയണറമന്നില്ലശ്ല്ലാ. അഭയാസത്ിററെശ്യാ വാസനയു
റെശ്യാ കുെവറകാശ്ണ്ാ ശ്കവലണം അെിയാറത തറന്നശ്യാ ഈ സണംഗതിയിൽ വന്നുശ്പാകുന്ന 
വീഴ്ചകറളക്കുെിച്്ക് വർത്മാനപത്രങ്ങളുറെ ചുമതലക്ാർ വളറെ വയസനിശ്ക്ണ്താണ്ക്.’

ഒരു പത്രത്ിററെ ആയുസ്്ക് ഏെിയാൽ ഇരുപത്ിനാല്ക് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്ക്. പിന്നീെ്ക് 
പത്രങ്ങറള അശ്ന്വഷിക്കുന്നത്ക് ഗശ്വഷകശ്ൊ ചെിത്രകാെന്ാശ്ൊ ആയിെിക്കുണം. വാർത്യുറെ 
ശ്ശഖെണവണം വിവെണവണം അച്െിയുണം നെക്കുന്നതുണം ചുരുങ്ങിയ സമയത്ായിെിക്കുണം. ആർജ്
വത്ിററെയുണം ലാളിതയത്ിററെയുണം റപാതുശ്�ാധനത്ിൽ നിന്നാണ്ക് വാർത്യുറെ നിർമിതി. 
അത്ക് വർണതലണം, പദതലണം, വാകയതലണം എന്നീ മൂന്ന്ക് അണംശങ്ങളിൽ പഠനണം ആവശയറപ്പടു
ശ്്ാൾ ടശലിറയ കറണ്ത്ാൻ കഴിയുന്നു.

പദതലണം

മാനകഭാഷയിലൂറെ പെിചയിച് അർത്ശ്�ാധണം പത്രഭാഷയ്ക്കുണ്്ക്. പത്രണം അശ്നകണം 
ഭാഷാവയവഹാെങ്ങളുറെ ഇെമാകുകയുണം ഓശ്ൊ വയവഹാെത്ിനുണം തനതു സ്വഭാവണം ഉണ്ാകു
ശ്്ാഴുണം ഭാഷയുറെ ഘെകങ്ങളിൽ പദവണം അർത്വണം സവിശ്ശഷ പ്രാധാനയണം ശ്നടുന്നു. ഒരു 
പദത്ിററെ അർത്ണം, അതിററെ സന്ർഭണം, പ്രശ്യാഗണം, ധർമ്ണം ഇവയിലൂറെയാണ്ക് വയവഹാെണം 
നെക്കുന്നത്ക്. പദങ്ങളുറെ സാകലയണം ഭാഷാനിർമ്ിതിയിൽ പ്രധാനമാണ്ക്. അതാകറട് സൂഹനിർ
മിതിയുമാണ്ക്. അതിനാൽ ഭാഷ സമൂഹനിർമ്ിതവമാറണന്ന്ക് പെയാണം. ഭാഷയുറെ ഘെകമായ 
പദങ്ങൾക്്ക് അർത്ണം കല്പിക്കുന്നത്ക് സമൂഹമാണ്ക്. അഭിശ്ധയാർത്ണം, ലാക്ഷണികാർത്ണം, 
െീതിനിഷ്ഠാർത്ണം, ടവകാെികാർത്ണം, സഹസണം�ന്ധാർത്ണം, സാഹചെയാർത്ണം, പ്രശ്മയാർ
ത്ണം എന്നിങ്ങറനയുള്ള അർത്തലങ്ങൾ പത്രഭാഷയിൽ പ്രകെമാണ്ക്.

ഒപ്പണം തറന്ന അശ്ന്വഷണ വിശ്ധയമാകുന്നതാണ്ക് പത്രങ്ങൾ പ്രചെിപ്പിച് നൂതനപദങ്ങൾ. 
സാമൂഹികമാറ്റങ്ങളുറെ ഭാഗമായാണ്ക് പുതുപദങ്ങറള ശ്നാക്ികാശ്ണണ്ത്ക്. സമൂഹത്ിൽ 
സണംഭവിച് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾറക്ാള്ളാൻ നിലവിലള്ള പദങ്ങൾക്്ക് കഴിയാറത വരുശ്്ാഴാണ്ക് 
നൂതനപദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്റപ്പടുന്നത്ക്. വാറമാഴിയായി പ്രചെിക്കുന്ന പദങ്ങൾ സർവസാധാെണ
മാകുശ്്ാൾ വെറമാഴിയിശ്ലയ്ക്കുണം പിന്നീെ്ക് സർവാണംഗീകാെണം ശ്നടുകയുമാണ്ക് പതിവ്ക്. പത്രങ്ങൾ 
ഇത്െണം ഭാഷാ പദങ്ങൾ ഉപശ്യാഗിക്കുക കരുതശ്ലാറെയായിെിക്കുണം. അത്െണം പദങ്ങൾ 
കറണ്ത്തുകയുണം അവയുറെ സാമൂഹികപെിസെണം അശ്ന്വഷിക്കുകയുണം റചശ്യ്യണ്തുണ്്ക്.

അനയഭാഷാപദങ്ങളുറെ സാന്നിദ്യണം പത്രമലയാളത്ിന്ക് ഒഴിച്ചുകൂൊൻ സാധിക്ാത്
താണ്ക്. മലയാളഭാഷയുറെ വികാസപെിണാമങ്ങളിൽ അനയഭാഷാ പദങ്ങൾക്്ക് പ്രമുഖമായ 
സ്ാനമുണ്്ക്. വർത്മാനകാല മലയാളത്ിൽ ഇണംഗ്ീഷ്ക് പദങ്ങൾ സാർവത്രികമാണ്ക്. 
ഭാഷയിറല പദസ്ത്ിറന വർദ്ിപ്പിക്ാനുള്ള ഉപാധിയാണ്ക് അനയഭാഷാപദങ്ങൾ. പത്ര
ങ്ങൾ എത്രശ്ത്ാളണം അനയഭാഷാപദങ്ങൾ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നുറണ്ന്ന അശ്ന്വഷണണം ഈ പഠന
ത്ിൽ സാധയമാണ്ക്. മലയാളഭാഷയിറല ഇണംഗ്ീഷ്ക് സാന്നിധയറത്ക്കുെിച്്ക് കുട്ികൃഷ്ണമാൊരുറെ 
അഭിപ്രായണം സ്വീകാെയമാണ്ക്. വാർത്യുറെ റപാതുധാെയിൽനിന്ന്ക് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു 
പദശ്മാ രൂപശ്മാ ഉണ്ാകുക ബുദ്ിമുട്ാണ്ക്. മാസനാമങ്ങൾ, വയക്തിനാമങ്ങൾ, ഔശ്ദയാഗിക 
സ്ാനങ്ങൾ, ഔശ്ദയാഗികരൂപങ്ങൾ തുെങ്ങിയവറയല്ലാണം അനയഭാഷാപദങ്ങളുറെ ഗണത്ിൽ
റപ്പടുന്നു. മലയാളഭാഷയിറല പെകീയപദങ്ങറള സണം�ന്ധിച്്ക് പി. എണം. ശ്ജാസഫണം (1984) 
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ഇണംഗ്ീഷ്ക് ഭാഷയുറെ സ്വാധീനണം മലയാളഭാഷയിൽ എത്രശ്ത്ാളമുറണ്ന്ന്ക് ശ്ഡാ. ജാൻസി 
റജയിണംസുണം (2000) ഇണംഗ്ീഷ്ക് പദഘെനയുണം വാകയഘെനയുണം മലയാളറത് സ്വാധീനിച്ചുറണ്ന്ന്ക് 
സി.വി. വാസുശ്ദവഭട്തിെിയുണം (1977) നിെീക്ഷിച്ിട്ണ്്ക്.

പ്രകെണനിഷ്ഠമായി ചിട്റപ്പടുത്തുന്നതാണ്ക് പത്രവയവഹാെണം. മതവയവഹാെണം, നിയമ
വയവഹാെണം തുെങ്ങിയവറയല്ലാണം ഈ ഗണത്ിൽറപ്പടുന്നവയാണ്ക്. ഭാഷാപ്രശ്യാഗത്ിലാണ്ക് 
ഇത്െണം സമീപനങ്ങളുറെ ഊന്നലകൾ. പത്രവാർത് ഒരു വയവഹാെമായതിനാൽ അതിററെ 
മാതൃകാവിശകലനണം പത്രഭാഷയുറെ ടശലി നിർണയിക്ാനുള്ള സശ്കേതമായി ഉപശ്യാഗി
ക്ാണം. ഭാഷാപ്രശ്യാഗറത്ക്കുെിച്ചുള്ള പഠനമാണ്ക് വയവഹാെപഠനണം എന്നതിനാൽ, സണംശ്വദന
മൂലയണം വളറെ പ്രധാനറപ്പട്താണ്ക്. ആഖയാനത്ിററെ രൂപമാണ്ക് വയവഹാെണം1 എന്നു വരുശ്്ാൾ 
‘സാഹിതയസാഹയ’ത്ിറല ഏ. ആെിററെ അഭിപ്രായണം സ്വീകാെയമാകുന്നു.

വാർത് ഒരു പാഠമാണ്ക്. അതായത്ക് സണംസക്തിയുണം (Cohesion) സണംഭവ�ന്ധവണം 
(Coherence) ഉണ്്ക്. ഏറതകേിലണം തെത്ിൽ �ന്ധമുള്ളത്ക് എന്ന അർത്ത്ിലാണ്ക് സണം�ന്ധണം 
പ്രശ്യാഗിക്റപ്പടുന്നത്ക്. സർവനാമങ്ങളുറെ ക്രമണം(Series of pronouns), സമുച്യ�ന്ധണം 
(Conjuctive relation), സഹപൊമർശണം (Conference), ആവർത്നരൂപങ്ങൾ (Repeated 
forms) തുെങ്ങിയവയിൽ നിന്നാണ്ക് സണംസക്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്റപ്പടുന്നത്ക്.2

പ്രധാനറപ്പട് വയവഹാെചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായ സർവനാമണം3 സണംസക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്ന 
ഘെകമാണ്ക്. ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ സണംസക്തി നിലനിർത്തുന്ന പ്രധാനഘെകമായി ശ്ൊജർ 
ഫൗളറുണം ശ്ഡവിഡ്ക് ക്രിസ്റലണം സർവനാമങ്ങറള പെിഗണിക്കുന്നു. (2007:60) ഭാഷാപെമായ 
സാണംഗതയണം മാത്രമുള്ള വയവഹാെചിഹ്നമായുണം  ഭാശ്ഷതെമായ സാമൂഹയചിഹ്നമായുണം സർവനാമണം 
പ്രശ്യാഗിക്റപ്പടുന്നു.

‘ശ്കെളപാണിനീയ’ത്ിൽ ഏ.ആർ. ൊജൊജവർമ് 12 വിഭാഗങ്ങളിലായി പറത്ാൻ
പതു സർവനാമങ്ങറള ക്രമീകെിച്ിെിക്കുന്നു.4 ഓശ്ൊ സർവനാമവണം പ്രകെണ�ദ്വണം പ്രക
െണാനുസൃതണം അർത്ാന്തെങ്ങറള സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്ക്. ഉത്െവാകയത്ിററെ ഏറതകേിലണം 
ഭാഗത്്ക് സർവനാമണം ശ്ചർത്്ക് പൂർവവാകയശ്ത്ാടു പ്രസ്തുതവാകയറത് �ന്ധിപ്പിക്കുന്നത്ക് 
മലയാളത്ിറല സണംസക്തി പ്രക്രിയയാണ്ക്.

വയാകയാന്തെ�ന്ധണം പ്രകെിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമുച്യങ്ങൾ5 പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. 
മലയാള ഭാഷാവയാകെണത്ിൽ സമുച്യമായ ‘ഉണം’ ന്ക് ഇരുപത്ിമൂന്ന്ക് അർത്ങ്ങളാണ്ക് 
റഹർമ്ൻ ഗുണ്ർട്്ക് നൽകുന്നത്ക്. നാമവണം നാമവണം തമ്ിലണം, ക്രിയയുണം ക്രിയയുണം തമ്ിലമുള്ള 
�ന്ധറത്ക്കുെിക്കുന്ന സമുച്യനിപാതയാണ്ക് ‘ഉണം’. സവിശ്ശഷമായ ചലനാത്മകസ്വഭാവമുള്ള 
സമുച്യചിഹ്നമാണ്ക് ‘ഉണം’. പദങ്ങറള തമ്ിൽ വിളക്കുന്നതിനാണ്ക് ‘ഉണം’ എന്ന സമുച്യണം ഉപശ്യാ
ഗിക്കുന്നത്ക്. വയവഹാെമാതൃകയുറെ റപാതുവായ രൂപണം എന്ന നിലയിലണം ‘ഉണം’ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
ഏറ്റവണം പ്രകെമായ മററ്റാരു വയവഹാെ ചിഹ്നമാണ്ക് സണംശ്യാജകങ്ങൾ.6 ഒരു  വയവഹാെത്ിറല 
എല്ലാ ഭാഷാരൂപങ്ങളുണം പ്രധാനവിഷയറത് വിനിമയണം റചയ്യാൻ പെസ്പെണം ധാെണശ്യാറെ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. ഇങ്ങറനയുള്ള ധാെണയാണ്ക് സണംശ്വദനത്ിററെ അെിസ്ാനണം. സണംശ്യാജ
കങ്ങളാണ്ക് ഇത്ക് സാധയമാക്കുന്നത്ക്. ഒരു വാകയത്ിററെ ഏതു ഭാഗത്തുണം കെന്നുവൊറമകേിലണം 
വാകയാെണംഭത്ിറല സണംശ്യാജകങ്ങൾക്ാണ്ക് ഭാഷയിൽ പ്രാധാനയണം.

ഒരു ഭാഷാസമൂഹത്ിററെ കൂട്ായ പ്രവർത്നടശലിയുറെയുണം ചിന്താശീലങ്ങളുറെയുണം 
സ്വഭാവണം മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവണം എളുപ്പമായ വഴി ആ ഭാഷയിറല പത്രങ്ങൾ പെി
ശ്ശാധിക്കുകയാകുന്നു.
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കുെിപ്പുകൾ

1. കാെയകാെണ �ന്ധമുണ്ാകുന്ന ഏറതാരു ആഖയാനവണം വയവഹാെമാണ്ക്. ഭാഷാശാസ്ത്രത്ിററെ കാഴ്ചപ്പാെിൽ വാകയ
റത്ക്ാൾ സവിശ്ശഷമായ തലങ്ങളുള്ള പ്രശ്യാഗമാണ്ക് വയവഹാെണം. ഭാഷാ പ്രശ്യാഗറത്ക്കുെിച്ചുണം പഠനമായുണം 
വയവഹാെറത് കാണാണം. ഭാഷാവയവഹാെണം എന്ന പദണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

2. സ്െിയാ ശ്ജാസഫ്ക്. പഴശ്ശി ശ്െഖകളിറല വയവഹാെഭാഷ. പുെണം 56-57. സർവനാമങ്ങളുറെ ക്രമണം, സമുച്യ�ന്ധണം, 
സഹപൊമർശങ്ങളുറെ പാെസ്പെയണം, ആവർത്നരൂപങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയുറെ റപാരുത്ണംറകാണ്ാണ്ക് സണംസക്തി 
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്റപ്പടുന്നത്ക്.

 ഉദാ: “അക്ാലത്്ക് മയ്യഴിയിറല ശ്പാലീസുകാെിൽ അധികവണം ശ്പാണ്ിശ്ച്െിയിൽനിന്നുണം വന്ന തമിഴൊയിരുന്നു. 
അന്ന്ക് പെന്തീസുകാർറക്തിൊയി ജനശ്ൊഷണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ിരുന്നില്ല. മയ്യഴിയുറെ മക്ൾ അനുസെണയുള്ള 
കുഞ്ാടുകളായിരുന്നു. അവർ അധ്വാനിക്കുകയുണം തിന്നുകയുണം ഉെങ്ങുകയുണം മാത്രണം റചയ്യുന്ന വളർത്തുമൃഗങ്ങളായിരുന്നു. 
ശ്പാലീസുകാർക്്ക് പ്രശ്തയകിച്്ക് ശ്ജാലിറയാന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവർ വീഞ്ഞു കുെിച്ചുണം വയഭിചെിച്ചുണം അലഞ്ഞു നെന്നു 
റവള്ളക്ാറെയുണം സകേെവർഗ്ഗക്ാറെയുണം കുെിച്്ക് അപദാനങ്ങൾ പാെിറക്ാണ്്ക് (മയ്യഴിപ്പുഴയുറെ തീെങ്ങളിൽ- എണം. 
മുകുന്ൻ)

 ഈ ഖണ്ഡികയിൽ സണംസക്തിക്കു നിദാനമാകുന്ന ചില രൂപങ്ങറള അെിവെയിട്ണം കാണിക്കുന്നു. പദസണംഘാതങ്ങളുറെ 
ശ്ചർച്യിൽനിന്നുണ്ാകുന്ന അർത്സണംശ്വദനമാണ്ക് സണംസക്തിക്കു നിദാനമാകുന്നറതന്നു ചുരുക്ണം. ഏ.ആെിററെ 
സന്ധാനണം എന്ന സകേല്പണം (ഒരു ചങ്ങലയിൽ കണ്ികൾക്കുള്ള നിലയിലാണ്ക് ഖണ്ഡികയിൽ വാകയങ്ങൾക്കുള്ളത്ക് ) 
ഓർക്കുക.

3. ശ്കെളപാണിനീയണം. കാെിക 52.

4. ശ്കെളപാണിനീയത്ിൽ ഏ.ആർ. സർവ്വനാമങ്ങറള വിശദീകെിക്കുന്നത്ക്.

  i.എൻ ഉത്മസർവനാമണം

  ii.നിൻ മദ്യമസർവനാമണം

  iii.അ

  iv.ഇ

  v.(ഉ)

  vi.ഒരു

  vii.എ

  ix.യാ

   x.ഏ

   xi.ആർ

  xii.എന്ത്ക്

  xiii.ചില

  xiv.പല

  xv.ഇന്ന നിർദേിഷ്ടമായി

  xvi.എല്ലാ സർവവാചി

  xvii.തൻ സ്വവാചി 

  xviii.മിക് അണംശവാചി

   xix.മറ്റ്ക് അനയാർത്ണം

   xv.വല്ല അനാസ്വാചി

6.ശ്കെളപാണിനീയണം. പുെണം 254 - 255. സമുച്യറമന്നാൽ സജാതീയങ്ങളുറെ (ഒശ്െ വകകളുറെ) ഏകത്രമാശ്വശണം (ഒശ്െ 
ഇെത്തു കൂട്ണം കൂെൽ) ആകുന്നു.
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നിശ്ശബ്ദയാക്റപ്പട് സ്ത്രീത്വണം ‘ഒരു ൊമായണെണംഗത്ിൽ’
ശ്ഡാ. ആശാലത വി. 

റപ്രാഫസർ, മലയാളവിഭാഗണം, രേീശകേൊചാെയ സണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, ഏറ്റുമാനൂർ ശ്കന്ദണം

ഇതിഹാസത്ിററെ �ഹുസ്വെതയിലാണ്ക് അതിററെ ടജവികത നിലനിന്നു 
ശ്പാരുന്നത്ക്. ഓശ്ൊ ശ്ദശത്തുണം റപയ്തിെങ്ങിയ ൊമായണകഥ ആ നാെിററെ ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളുറെ വയാപനണം കൂെിയാണ്ക്. ഇതിഹാസകാവയമായ ൊമായണത്ിൽ ആദികവിശ്പാലണം നാവ 
നല്ാത് ഊർമ്ിളയുറെ മൗനത്ിററെ അർത്ണം ശ്തടുന്ന സുഗതകുമാെിയുറെ ‘ഒരു ൊമായണ
െണംഗണം’ എന്ന കവിതറയ മുൻനിർത്ി നിശ്ശബ്ദയാക്റപ്പട് സ്ത്രീത്വറത് അശ്ന്വഷിക്കുകയാണ്ക് 
ഈ പ്ര�ന്ധണം. 

 കുടുണം�ത്ിലണം സമൂഹത്ിലണം നിലനിന്നിരുന്ന മൂലയശ്�ാധറത് റചറുത്തു റകാണ്ടുണം ഒരു 
പെിധി വറെ അവറയ അതിജീവിച്ചുമാണ്ക് ശ്കെളത്ിറല എഴുത്തുകാെികൾ സ്ത്രീ മുശ്ന്നറ്റത്ിന്ക് 
ഊർജണം പകർന്നു നല്ിയത്ക്. സ്ത്രീ വിശ്മാചനത്ിററെ തുെന്ന ശ്ലാകറത് ആവിഷ്കെിക്കുവാൻ 
മുശ്ന്നാട്വന്ന അവർ സ്ത്രീയുറെ തൃഷ്ണകറള റമരുക്ിനിർത്ാനുള്ള രേമങ്ങറള എഴുത്ിലൂറെ 
പ്രതിശ്ൊധിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്രിയസതയങ്ങറള ഖനനണം റചയ്യുവാനുള്ള കഴിവ്ക് ഓശ്ൊ എഴു
ത്തുകാെിയിലമുണ്്ക്. അത്ക് അപ്രിയമായി മാെിയറതങ്ങറനറയന്നുണം ആഴങ്ങളിൽ അവ മൂെറപ്പട്
റതങ്ങറനറയന്നുമുള്ള ശ്ചാദയണം റചയ്യലാണ്ക് അവരുറെ ഓശ്ൊ എഴുത്തുണം. വയവസ്യ്ക്കു റവളിയിൽ 
കെന്നുണം സ്വയണം പിളർന്നുണം മാത്രശ്മ എഴുത്ിററെ ശ്ലാകശ്ത്ക്്ക് സ്ത്രീയ്ക്കു കെക്ാനാകു. ഏറതാരു 
സ്ത്രീയുണം എഴുതുന്നത്ക് കാലങ്ങളായി അവർ അനുഭവിച് നിശ്ശബ്ദതറയ ശ്ഭദിച്ചുറകാണ്ാണ്ക്. 

സ്ത്രീ ജീവിതത്ിററെ ചലനാത്മകത തെയുന്നതിൽ ശ്വദങ്ങൾക്കുണം സ്മൃതികൾക്കുണം 
മതത്ിനുണം നിർണായക പങ്കുണ്്ക്. സ്ത്രീറയ അപമാനവീകെിക്കുന്ന നിെവധി ആശയങ്ങൾ 
ചാതുർവർണയവയവസ്യിൽ ഉൾശ്ച്ർന്നിട്ണ്്ക്. കർമാധികാെവണം ശ്വദാധികാെവണം സ്ത്രീയ്ക്കുറണ്
ന്നു പെയുന്ന ഋശ്ഗ്വദത്ിൽ പാതിവ്രതയണം സണംെക്ഷിക്ലണം ഭർത്തൃശുശ്രൂഷയുമാണ്ക് സ്ത്രീധർമ്റമ
ന്ന്ക് പല സന്ർഭത്ിലണം ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നുണ്്ക്. 

ൊമായണത്ിറല സ്ത്രീപക്ഷപാഠണം മുശ്ന്നാട്വയ്ക്കുന്ന ‘ചന്ദ�തി ൊമായണണം’ 16-ാണം നൂറ്റാ
ണ്ടുമുതൽ �ണംഗാളിൽ വാറമാഴിയിലൂറെ നിലനിന്നു ശ്പാരുന്നതായി കരുതുന്നു. കിഴക്ൻ 
�ണംഗാളിറല ‘ടമറമൻസിങ്ക് ’ എന്ന ശ്ദശത്തു ജീവിച് ചന്ദ�തി െചിച് ൊമായണത്ിന്ക് 
കാമിൽബുൽറക്യുറെ ‘ൊമകഥ: ഉത്ഭവവണം വളർച്യുണം’ എന്ന പ്രശസ്തകൃതിയിൽ ശ്പാലണം 
ഇെണം നല്ിയില്ല. �ണംഗാളി പണ്ഡിതർ ആ കൃതിശ്യാെ്ക് വിമുഖത പ്രകെിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 
വർത്മാനകാല സ്ത്രീയുറെ സകേെങ്ങൾ സീതയുറെ കണ്ീെിൽ ഉപദർശിച് ചന്ദ�തി, ൊമറന 
ആദർശനായക പദവിയിൽ നിന്നിെക്ി റവറുറമാരു അനുൊഗി മാത്രമായി കാണുന്നു. 
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ഇതിഹാസത്ിററെ ഏടുകളിൽ ദുഃഖപുത്രികളായി മാെിയ നിെവധി സ്ത്രീകളുണ്്ക്. പുരുഷൻ 
അധർമ്ിശ്യാ അസന്ാർഗിശ്യാ ആവശ്്ാഴുണം അവശ്ൊടു റപാറുത്്ക് ദാസയണം ശ്പശ്െണ്ിവന്ന 
നായികമാർ ൊമായണത്ിലണം ഏറെയാണ്ക്. അപവാദണം ആശ്ൊപിക്റപ്പട്വരുണം പെിതയക്ത
ൊയവരുണം ഭർത്തൃനിന് സഹിക്ാനാവാറത ആത്മതയാഗണം റചശ്യ്യണ്ി വന്നവരുണം അവെിലണ്്ക്. 
അ�ലറയന്നുണം ചപലറയന്നുണം അഭിസാെികറയന്നുണം വിശ്ശഷണങ്ങൾ ചാർത്ിറക്ാടുത് 
മതങ്ങൾതറന്ന അന്തഃപുെവണം ശിശ്ൊവസ്ത്രവണം നല്ി അവറെ അകറ്റിനിർത്ി. കുലസ്ത്രീധർ
മ്റമന്ന ആയുധണം സ്ത്രീയുറെ ടധഷണികതയ്ക്കു ചങ്ങല തീർത്തു. തയാഗത്ിററെയുണം നിൊ
സത്ിററെയുണം വഴിയിലൂറെ നെന്ന്ക് പാതിവ്രതയത്ിററെ പ്രതിരൂപമായി മാെിയ ടമഥിലി, 
എശ്റെറതന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന്ക് അശ്യാദ്യയുശ്െറതന്ന വിശാലതയിശ്ലയ്ക്കു കെന്നുകയെിയ 
ഊർമ്ിള, ഇവറെറയല്ലാണം കുലസ്ത്രീകളായി പെിഗണിക്കുശ്്ാഴുണം നിശ്ശബ്ദൊക്ി നിർത്ിയി
രുന്നു. സീതറയശ്പ്പാറല ഭർത്ാവിറനാപ്പണം വനത്ിശ്ലക്കു ശ്പാകാൻ തയ്യാൊയ ഊർമ്ിളറയ 
ലക്ഷ്മണൻ വിലക്ിയറതന്തിന്ക് ? മാതാക്ളുറെ സണംെക്ഷണശ്മല്പിച്തിററെ സാണംഗതയ റമന്ത്ക് ? 
തററെ സശ്ഹാദെിമാരുറെ അവസ്റയക്കുെിച്ചു ചിന്തിക്ാൻ സീതയ്ക്കു കഴിയാറത ശ്പായറതന്തു
റകാണ്്ക് ?. ഇത്െണം നിെവധി ശ്ചാദയങ്ങൾ ഊർമ്ിളയുമായി �ന്ധറപ്പട്്ക് ഉയർന്നുവരുന്നുണ്്ക്. 
ഊർമ്ിളാ വൃത്ാന്തത്ിന്ക് പുതിറയാെിെണം നല്കുകയാണ്ക് മലയാളത്ിറല നവകാല്പനികക
വിയായ സുഗതകുമാെി. 

‘പടുൊക്ഷസ ചക്രവർത്ിറയ-
ന്നുെൽ ശ്മാഹിച്തു ഞാൻപിഴച്ശ്താ’

എന്ന്ക് പുരുഷാധിപതയശ്ത്ാെ്ക്, കീഴാളസ്ാനത്തു നിന്നുറകാണ്്ക് സ്ത്രീ ഉന്നയിച് ശ്ചാദയത്ി
ററെ മുഴക്ണം കുമാെനാശാൻ ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത’യിലൂറെ ശ്കൾപ്പിച്ചു. അതിററെ പ്രതിധ്വ
നിയാണ്ക് സുഗതകുമാെിയുറെ ‘ഒരു ൊമായണെണംഗണം’ എന്ന കവിത. അനുഭവറത്ക്കുെിച്ചുള്ള 
ശ്ലാകശ്�ാധത്ിൽ നിന്നുരുവണംറകാണ് ഒരു ൊമായണപാഠമാണ്ക് ആ കവിത. തങ്ങൾ 
കെന്നുറപാറയ്കാണ്ിെിക്കുന്ന പീഡിതാവസ്റയ ക്കുെിച്ചുള്ള സാണംസ്ാെിക ജാഗ്രതയിൽ നിശ്ന്ന 
ഇത്െറമാരു കവിത പിെന്നു വീഴുകയുള്ളു. 

 ൊമസുെക്ഷയിറലന്നുണം അഭിെമിക്ാനിഷ്ടറപ്പട് ലക്ഷ്മണൻ തററെ വിശ്ധയ കവചണം എെി
ഞ്ഞുകളയാൻ ശക്തനല്ല. ൊമാഭിശ്ഷകറത് വെശ്വൽക്ാനായി ഉത്സവത്ിമിർപ്പിൽ മുഴുകിയ 
അശ്യാദ്യാപുെിയിൽ നിറന്നത്ിയ ലക്ഷ്മണൻ ൊമററെ വനവാസവൃത്ാന്തണം ഊർമ്ിളശ്യാെ്ക് 
പങ്കുറവയ്ക്കുന്നിെത്ാണ്ക് കവിതയുറെ തുെക്ണം. 

‘ൊമപാദണം റവെിറഞ്ാക്ിറല്ലനിക്ീ-
യശ്യാദ്യയിൽ വാഴുവാൻ 
ശ്ദവി ടവശ്ദഹി ഇെങ്ങിനാൾ മുന്നിശ്ല
ശ്പാവകയാണവർറക്ാപ്പമിവൻ, പ്രിശ്യ
താതമാതാക്റള ശ്സ്വിച്ചുറകാണ്ടു നീ
സാദെമിങ്ങീയശ്യാദ്യയിൽ ശ്മവക’

എന്ന അക്ഷമനായ ലക്ഷ്മണററെ വാക്കുകൾ ഊർമ്ിളയിലണ്ാക്ിയ റഞട്ൽ, ധർമ്പത്ി
യുറെ ശ്മൽറചാെിഞ് അധികാെച്ചുഴറ്റൽ തറന്നയാറണന്ന്ക് സണംശയമില്ല. സശ്ഹാദെശ്നേഹ
ത്ാൽ അന്ധനായിശ്പ്പായ ഒൊളുറെ വാക്കുകൾ എന്നതിനപ്പുെണം ചലിക്കുന്ന മെപ്പാവകളാകാൻ 
വിധിക്റപ്പട് ശ്കാസലനാെികശ്ളാടുള്ള ആജ്കൂെിയാണ്ക്. തീവ്രശ്ശാകറത് പ്രതിശ്ൊധിച് 
ഊർമ്ിള ഒശ്െസമയണം ശ്സവനത്ിററെയുണം സമർപ്പണത്ിററെയുണം പ്രതീകമായി മാറുന്നു. 
സീതാശ്ദവിയുറെ ശ്സാദെിയായ തനിക്കു ഭർത്ാവിറനാപ്പണം കാശ്െറുവാൻ മെിയിറല്ലന്നുണം, 
സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പകേിശ്െണ്വൊണു നമ്റളന്നുമുള്ള ഊർമ്ിളയുറെ വാക്കുകൾക്കുള്ള 
ലക്ഷ്മണററെ മറുപെി അവറള സ്തബ്യാക്കുന്നു. ശ്കാപാശ്വശത്ാൽ അയാൾ നല്കുന്ന താക്ീത്ക് 
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ഏറതാരു കുലസ്ത്രീയുണം ശ്നെിടുന്ന ജീവിതസന്ർഭണം കൂെിയാണ്ക്. 
‘ൊമനല്ലാറതനിക്ില്ല മറ്റാരുശ്മ
ഭൂമിയിൽ, ഇപ്പതിന്നാല സണംവത്സെണം 
ഞാനില്ലിനി, നിന,റക്ന്നതെി,കിവൻ
ൊമപാദാബ്ജങ്ങൾ ശ്സവിച്ചുറകാള്ളുവാൻ
പാെില്ല, മററ്റാരുചിന്തറയനിക്്ക്, നിൻ 
മൂഢാനുൊഗറമനിക്കു ഭാെണം വൃഥാ’
ഭാെയയുറെ ശ്മലള്ള അധികാെത്ിററെ മുഴക്വണം തറന്നക്കുെിച്ചുള്ള ചിന്തയുറെ അമിതഭാ

െവണം റതളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ ഗർജ്നണം, ഊർമ്ിളയിറല പ്രണയറത് പ്രതിശ്ൊധിക്കുവാ
നുള്ള ചാലശ്കാർജമായി മാറുന്നു. 

പ്രണയണം റപണ്ിനു കരുത്ാണ്ക്. അത്ക് അവൾക്കു്ക് ആത്മ�ലശ്മകുന്നു. അതിററെ 
തിെസ്ാെണം അവറള കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റവളാക്ി മാറ്റുറമന്ന്ക് കവി ഓർമ്റപ്പടുത്തുകയാണ്ക്. 
ഭൂമിയിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങുവാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന സീതയുറെ റമലിഞ് പാദങ്ങറള മററ്റന്തി
ശ്നക്ാളുപെിയായി മനസ്ിൽ പ്രതിഷ്ഠിച് കവിയാണ്ക് സുഗതകുമാെി. കൃഷ്ണറന ഇനി ഒെിക്ലണം 
കറണ്ത്ാനാവിറല്ലന്ന്ക് സ്വയണം തിെിച്െിഞ്്ക് സ്വന്തണംവഴി ശ്തെിശ്പ്പായ ൊധറയ ആവിഷ്കെിച് 
കവിയുണം സുഗതകുമാെി തറന്നയാണ്ക്. 

‘തിരുമുൻപിൽ റതളിശ്വകി
ശ്ദവിയായ്ക് മരുവീെണറമന്നു
മന്നവൻ കരുതുശ്ന്നാ? ശെി !
പാവശ്യായിവൾ ?’

എന്ന്ക് ആശാററെ സീത ഉന്നയിച് ശ്ചാദയത്ിററെ അനുസ്യൂതി തറന്നയാണ്ക് ഊർമ്ിളയിലണം 
കറണ്ത്ാനാവന്നത്ക്. തറന്ന നിസ്ാെയാക്ിയ ഭർത്ാവിനു മുൻപിൽ കു്ിൊൻ നിൽക്ാത് 
അഭിമാനിനിയാണവൾ. 

ൊമായണണം പിതൃപാെ്െയ വിശ്ച്ദമാണ്ക്. സ്ത്രീപക്ഷ വിമർശനത്ിററെ ഒരു സാധയത
യിലാണ്ക് അതു റചറന്നത്ി നിൽക്കുന്നത്ക്. സാണംസ്ാെികമൂലയങ്ങളുറെ വയാഖയാനണം കൂെിയായി 
അത്െണം വായന മാറുന്നു. 

ദയ, ശ്നേഹണം, ക്ഷമ തുെങ്ങിയ മൃദുലവികാെങ്ങൾസ്ത്രീയുറെ സഹജവാസനറയ നിർണയി
ക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത യുക്തിയുറെ ശ്ലാകണം പുരുഷനു മുന്നിൽ അെിയെ റവയ്ക്കുന്നതിനു തുലയമാണ്ക്. 
“ആത്മനിയന്തണത്ിലൂറെയുണം സൗമയാധികാെത്ിലൂറെയുണം വരുതിയ്ക്കുവരുത്ാനുള്ള 
കഴിവാണ്ക് പുത്ൻ സ്ത്രീദർശനണം സ്ത്രീക്കു കല്പിച്ചു നല്ിയറതന്ന്ക് ശ്ദവിക നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്. 
(76:2015)1

കുടുണം�റമന്ന സാമൂഹയസ്ാപനത്ിനുള്ളിൽ കഴിയുശ്്ാഴുണം അെിശ്ച്ല്പിക്കുന്ന കടുത് 
നിയന്തണങ്ങൾ സ്ത്രീറയ നിഷ്കിയയാക്ി മാറ്റുന്നില്ല എന്നതിനു റതളിവാണ്ക് കവിതയിറല 
ഊർമ്ിളയുറെ ജീവിതണം (പിതൃശ്മധാവിത്വത്ിലൂറെയാണ്ക് സ്ത്രീയുറെ ശ്മലള്ള ധാർമ്ികാധി
കാെണം പുരുഷനു വന്നു ശ്ചർന്നത്ക് ). 

സീതാ-ൊമന്ാശ്ൊറൊപ്പണം ലക്ഷ്മണൻ അശ്യാദ്യവിട് ശ്പാകുന്ന നിമിഷണം ഊർമ്ിള 
ജീവിതത്ിറല ഒരു വലിയ സതയണം തിെിച്െിഞ്തായി കവി ശ്െഖറപ്പടുത്തുന്നു. 

‘ഇന്നു ഞാൻ സതയമായുള്ളതെിഞ്ഞു കഴിഞ്ിശ്ത
ൊജർഷിയാകുണം പിതാവ പഠിപ്പിച്ചു
ജാതശ്വദസ്ിറന സ്ാക്ഷിയാക്ിറചയ്ത
പാണിഗ്രഹണണം ദൃഢതെണം കാക്ണണം’
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വിവാഹറമന്ന കർമത്ിററെ നിസ്ാെതയുണം അതിററെ �ന്ധനണം നല്കുന്ന നിസ്ാെത്വവണം 
തിെിച്െിയുന്ന ഊർമ്ിള തററെ റകട്പാടുകറളാറന്നാന്നായി ഊെിറയെിയുകയാണ്ക്. ഉപാ
ഖയാനത്ിററെ തലത്ിൽ നിന്ന്ക് പ്രതയാഖയാനത്ിററെ തലത്ിശ്ലക്കുള്ള മാറ്റമാണിവിറെ
ക്ാണുന്നത്ക്. മഹാഖയാനത്ിററെ ആശയത്ി റനതിറെ രൂപണം റകാണ്താണ്ക് പ്രതയാഖയാനണം. 

നിസ്ാെമീ രൂപസൗഭഗണം യൗവനണം 
നിസ്ാെമീ ഗാഢ ഗാഢമാണം �ന്ധനണം 
നിസ്ാെ ശഷ്പതുലയണം മമശ്പ്രമറമൻ
ഭർത്ാവിറനന്നതെിഞ് മനസ്മായ്ക്
ദീർഘദീർഘണം പതിന്നാല സണംവത്ക് സെണം
കാത്ിരുന്നീൊനഹലയയല്ലൂർമ്ിള
ഇല്ലിനിലക്ഷ്മണന്നൂർമ്ിള, കണ്ണുനീ
െില്ല തപസ്ില്ലതിന്നർഹനല്ല നീ’ 
കുലീനതയുറെ പെിശ്വഷത്ിൽ നിന്ന്ക് സ്വത്വ�ലമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായി ഊർമ്ിള 

ഇവിറെ മാറുന്നു. ഉണർവിററെ തല്പത്ിശ്ലക്്ക് അവൾ ഉയർന്നുറപാങ്ങുശ്്ാൾ ലക്ഷ്മണൻ വിശ്ധ
യത്വത്ിററെ ചതുപ്പിശ്ലക്കുതാഴ്ന്നു ശ്പാവകയുണം റചയ്യുന്നു. അങ്ങറനയുള്ള ലക്ഷ്മണൻ ഊർമ്ിള
റയശ്പ്പാറല സ്വത്വ�ലമാർജിച് പത്ിറയ അർഹിക്കുന്നിറല്ലന്ന്ക് കവി വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്. 
സ്ത്രീവാദചിന്തയിൽ നിന്നു രൂപറപ്പടുന്ന സാണംസ്ാെിക പെിസെമാണ്ക് ‘ഒരു ൊമായണെണംഗണം’ 
എന്ന കവിതയ്ക്ക് ഓജസ് നല്കുന്നത്ക്. 

പാെ്െയ നിശ്ഷധിയാശ്യാ പ്രതയാശാെഹിതയാശ്യാ മാൊൻ ഇഷ്ടറപ്പൊത് കവിയാണ്ക് 
സുഗതകുമാെി. ഏറതാരു െചനയിലണം അറതഴുതിയ കാലത്ിററെ സ്പന്നണം മിെിച്ചുനിൽക്കുണം. 
സ്ത്രീയുറെ ഉയിർറത്ഴുശ്ന്നല്പു സ്വപ്നണം കാണുന്ന ഒരു കവിയ്ക്ക് ഏറതാരു കഥാപാത്രറത്യുണം 
പുതുക്ിപ്പണിയാനാകുണം. ഊർമ്ിളറയശ്പ്പാറലാരു കഥാപാത്രറത് ഓജസ്ണം ശ്തജസ്മുള്ള 
സ്ത്രീത്വത്ിററെ പ്രതീകമായി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ത്ക് കാലഘട്ണം ആവശയറപ്പടുന്ന യുക്തിയുറെ 
ഭൂമികയിൽ നിന്നാണ്ക്. റതറ്റായ നീതിശ്�ാധത്ിററെയുണം ധർമസണംഹിതയുറെയുണം ഇെയായി 
സീത മാറുശ്്ാഴുണം അതിനു വിശ്ധയൊയ മറ്റുള്ളവറെ കാണാശ്നാ അവർക്കുശ്വണ്ി ഉെിയാൊശ്നാ 
താൽപെയറപ്പടുന്നുമില്ല. സീതയുറെ സശ്ഹാദെിയായ ഊർമ്ിളയുറെ അവസ്യിൽ നിസ്ണംഗത 
പ്രകെിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രശ്മ സീതയ്ക്കു സാധിക്കുന്നുള്ളു. 

‘ചിങ്ങറവയിറലാളിശ്പാറല ചിെിപ്പവൾ
ഉള്ളിൽ റകാടുണം തീയാളിടുണം 
ധെിത്രിറയശ്പ്പാറല തണുത്ിരുണ്വൾ
ചവിട്ാൻ, നിങ്ങൾക്കു ചിലശ്പ്പാൾ പൂജിക്ാൻ
പെറക് പുച്ിക്ാൻ, പെിതയജിക്കുവാൻ
തുണയ്ക്കു ടകശ്കാർത്തു നെക്ാൻ
മക്റള പിെയ്ക്കുണം റനഞ്ത്തുകിെത്ി
ശ്പ്പാറ്റുവാൻ ഇവൾക്കു മാത്രമാറയാരു ജന്ണം’
     (ഇവൾക്കു മാത്രമായ്)
എന്ന്ക് ആദയകാലങ്ങളിറലഴുതിയ കവി സ്വത്വശ്�ാധമുള്ള കഥാപാത്രമായി ഊർമ്ിളറയ 

മാറ്റിത്ീർക്കുന്നു. കാത്ിരുപ്പുണം കണ്ണുനീരുണം എക്ാലത്തുണം സ്ത്രീയുശ്െതു മാത്രമായിരുറന്നന്നുണം 
അതിററെ തിെസ്ാെണം തററെതറന്ന അെിമത്ത്ിൽ നിന്നുള്ള ശ്മാചനമാറണന്നുണം സ്ത്രീ തിെി
ച്െിവ ശ്നടുകയാണ്ക്. കണ്ണുനീർറപ്പയ്തിൽ എല്ലാ ശക്തിയുണം ശ്ചാർത്ിക്ളയാൻ താറനാരു
ക്മറല്ലന്ന പ്രഖയാപനണം തശ്റെെണം ശ്നെിയ സ്ത്രീയുറെ ഉയർറത്ഴുശ്ന്നൽപ്പിശ്റെതു കൂെിയാണ്ക്. 
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നിർദോക്ഷിണയമായ ശ്ലാകനീതിക്കു മു്ിൽ കു്ിൊൻ താറനാരുക്മറല്ലന്നു കൂെി അവൾ 
റവളിറപ്പടുത്തുകയാണ്ക്. നാടുണം മനുഷയനുണം പുശ്ൊഗതി ശ്നടുശ്്ാൾ ടകശ്മാശണം വന്നുശ്പാകുന്ന 
മൂലയങ്ങറളക്കുെിച്ചുണം ഭ്രഷ്ടാക്റപ്പടുന്ന ധർമ്റത്ക്കുെിച്ചുണം ചിന്തിക്കുന്ന കവി ചൂഷിതൊയ സ്ത്രീക
ളുറെ അവസ്കറള കാവയവിഷയമാക്കുശ്്ാൾ ആശ്ക്രാശിക്കുകശ്യാ റപാട്ിറത്െിക്കുകശ്യാ 
റചയ്യുന്നില്ല. റഫമിനിസത്ിററെ തീപാറുന്ന വാശ്ഗ്ദാെണിയല്ല, യാഥാർത്യത്ിററെ ഇരുണ് 
പച്പ്പാണ്ക് അവ പെർത്തുന്നത്ക്. 

 ശ്നേഹണം റകാണ്്ക് പുരുഷറന കീഴെക്കുന്ന ൊധറയ വാഴ്തിപ്പാടുന്ന കവി ശ്നേഹണം അെിമ
ത്മറല്ലന്ന്ക് സ്ാപിറച്ടുക്കുക കൂെിയാണ്ക്. ശ്ഗാപികയുറെ മൂകമായ പ്രണയണം താെളയശ്ത്ാറെ 
ആവിഷ്കെിക്കുന്ന കവി:

‘അെയിൽത്ിളങ്ങുന്ന കുെവമായ്ക്
മിഴികളിൽ അനുൊഗമഞ്ജനണം ചാർത്ി
ജലറമടുക്ാറനന്ന മട്ിൽ ഞാൻ തിരു
മു്ിറലാരു നാളുറമത്ിയിട്ില്ല’

എന്ന നാെയമല്ലാത് പ്രണയറത് തുെന്നുകാണിക്കുന്നുണ്്ക്. 
തററെ ൊഗണം ശ്ചാദയണം റചയ്യറപ്പട്ശ്താറെ നിതയവിൊഗിണിയായി ഊർമ്ിള മാറുന്നു. 

‘പാഴിൽ നിലത്തു വലിറച്െിഞ്ഞുള്ള തൻ
പാവനശ്പ്രമണം കുനിറഞ്ടുക്ാത്വൾ
ശ്പാകുവാൻ മുന്നിലണം പിന്നിലമില്ലാറത 
യാറകറയെിഞ്ഞു തിെിഞ്ഞു നെക്ശ്വ
ഭൂമിപിളർന്നിശ്താ ! കണ്ീല പിറന്ന നാ
മൂർമ്ിളറയ,�്ക്ഭൂമികനയയ്കനുജറയ’
സീതശ്യറ്റുവാങ്ങിയ മാനസിക പ്രഹെണം അനുജത്ിയായ ഊർമ്ിളയ്ക്കുണം ഏറ്റുവാശ്ങ്ങണ്ി

വന്നു. സ്ത്രീയുറെ നിസ്ഹായ നിമിഷത്ിൽ താങ്ങായി സർവ്വണം സഹയായ ഭൂമി മാത്രശ്മയുള്ളു
റവന്ന ധ്വനി ‘ഭൂമി പിളർന്നിശ്താ’ എന്ന ആശ്െയപദത്ിൽ ഉൾശ്ച്ർന്നിട്ണ്്ക്. എഴുത്ച്ററെ 
ആഖയാനടശലി പിൻപറ്റുശ്്ാൾ തറന്നയുണം, ൊമായണത്ിററെ ശ്ശാഭ മായ്ക്കുന്ന ഒരു ശ്ശാകെണം
ഗമാറണന്ന ധ്വനി കവിതയുറെ ശ്പെിൽത്റന്ന ഒളിഞ്ിെിക്കുന്നുണ്്ക്. പുരുഷാധിപതയ സമൂഹണം 
പരുവറപ്പടുത്ിയ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന്ക് അഭിമാനിനിയായ സ്ത്രീയുറെ തുെവിശ്ലക്ാണ്ക് ഊർമ്ിള
യുറെ അയനണം. “ജാഗ്രതയുറെ സ്വപ്നാവിഷ്കാെമാണ്ക് സുഗതകുമാെിയുറെ കവിത’’2 (അവതാെിക, 
കുെത്ിറല കെൽ). നീതിശ്യയുണം കരുണറയയുണം കുെിച്ചുള്ള ഓർമ്റപ്പടുത്ൽ കൂെിയായി അതു 
മാറുന്നു എന്നതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്ക് ‘ഒരു ൊമായണ െണംഗണം’ എന്ന കവിത. 

കുെിപ്പുകൾ

1. റജ. ശ്ദവിക, കു�സ്തനീയും ചന്തലപ്പണ്ും ഉണ്ടായലെങ്ങലേ. ശ്കെള ശാസ്ത്രസാഹിതയ 
പെിഷത്്ക്, 2015

2. പി.റക. ൊജശ്ശഖെൻ, അവൊരറിക കുടതെറില� കടൽ. 2012.



മതഹിണംസയുറെയുണം പലായനത്ിററെയുണം ഇതിഹാസണം  
‘സ്വപ്നസാെസ്വത’ എന്ന കന്നെ ശ്നാവലിറനപ്പറ്റി

ആർ. ചന്ദശ്�ാസ്ക്
അസി. റപ്രാഫസ ർ, ശ്കന്ദസർവ്വകലാശാല, കാസെശ്ഗാഡ്ക്

സമകാലഇന്തയൻശ്നാവലകളിൽ പലതുറകാണ്ടുണം രേശ്ദ്യമാണ്ക് കന്നെശ്നാവലിസ്റ്ക് 
ശ്ഗാപാലകൃഷ്ണടപയുറെ ‘സ്വപ്നസാെസ്വത’. ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് അധിനിശ്വശകാലത്്ക് ശ്ഗാവയി
ലണ്ായ മതഹിണംസയുണം ഗൗഡസാെസ്വതരുറെ കൂട്പലായനവണം ആഴത്ിലണം വയാപ്തിയിലണം 
ആഖയാനണം റചയ്യുന്ന ഇതിഹാസസമാനമായ ശ്നാവലശ്ത്ര ഇത്ക്. സാണംസ്ാെികാധിനിശ്വശവണം 
മതഫാസിസവണം ജനതയുറെ ജീവിക്ാനുള്ള അവകാശറത്ശ്പ്പാലണം കവർറന്നടുക്കുന്ന വർത്
മാനകാലത്്ക് ഈ ശ്നാവൽ ചില ചെിത്രശ്�ാധയങ്ങളിശ്ലക്്ക് നറമ് നയിക്കുന്നു. 

അധിനശ്വശചെിത്രണം പ്രശ്മയമാകുന്ന നിെവധി ഇന്തയൻശ്നാവലകൾ നമുക്്ക് എടുത്തുകാ
ട്ാൻ കഴിയുറമകേിലണം വണംശകഥയിലൂന്നിനിന്നുറകാണ്്ക് ഒരു ജനതയുറെ അതിജീവനത്ിററെ 
കഥ സൂക്ഷ്മവിശദാണംശങ്ങശ്ളാറെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതികൾ ചുരുക്മാണ്ക്. ൊമകൃഷ്ണടപയുറെ 
കൃതിയുറെ വയതയസ്തത അതശ്ത്ര. ഇരുപത്ക് വർഷണം നീണ് ഗശ്വഷണങ്ങളുറെ ഫലമാണ്ക് ഈ 
ശ്നാവറലന്ന്ക് ശ്ഗാപാല കൃഷ്ണടപ പെയുന്നു. നാലായിെത്ിൽപെണം ചെിത്രസാമൂഹികശാസ്ത്ര 
ഗ്രന്ഥങ്ങളുണം ഹസ്തലിഖിതങ്ങളുണം മറ്റുശ്െഖകളുണം പഠിക്കുകയുണം ശ്ഗാവ മുതൽ റകാച്ി വറെയുള്ള 
സ്ലങ്ങളിറല ഗൗഡസാെസ്വതരുറെ വാറമാഴിചെിത്രണം വിശകലനണം റചയ്തുമുള്ള ഒരു വലിയ 
അധ്വാനണം ഈ ശ്നാവലിററെ െചനയ്ക്കു പിന്നിലറണ്ന്ന്ക് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്ിനു നൽകിയ ഒെഭി
മുഖത്ിൽ ശ്നാവലിസ്റ്ക് പെഞ്ിട്ണ്്ക്. 

സാെസ്വതർ–മിത്തുണം ചെിത്രവണം
സാെസ്വത ബ്ാഹ്മണസമൂഹത്ിററെ ചെിത്രണം ടവദിക െചനകളിലണം മിത്തുകളിലണം

വറെ വയാപിച്ചു കിെക്കുന്നു. ആെയന്ാരുറെ പിൻതുെർച്ക്ാൊയിരുന്നു ഇവർ എന്നുണം പുൊണ
ങ്ങളിൽ മാത്രണം പൊമർശിച്ചു കാണുന്ന സെസ്വതി നദിയുമായി സാെസ്വത എന്ന വാക്ിനു 
�ന്ധമുറണ്ന്നുണം ചില പൊമർശങ്ങൾ കാണുന്നു. പൊമർശങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള സെസ്വതിനദി 
യഥാർത്ത്ിൽ ഉണ്ായിരുശ്ന്നാ എന്നുണം ചെിത്രപണ്ഡിതന്ാർ അശ്ന്വഷിച്ിട്ണ്്ക്. സത്ക് ല
ജ്ക്നദി സെസ്വതിനദിയുമായി ശ്ചർന്ന്ക് വലതായി ഭവൽപൂർ വഴിയായി സിന്ധുതെത്ിൽ 
എത്ിറയന്ന്ക് ബ്ിട്ീഷ്ക് ചെിത്രകാെൻ വിൻസൻെ്ക്.എ.സ്മിത്്ക് (Oxford History of India) 
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ശ്െഖറപ്പടുത്ിയിട്ണ്്ക്. സെസ്വതിനദി ഒരു പ്രശ്ഹളികയായി അവശ്ശഷിക്കുശ്്ാൾ, സാെസ്വത 
സമൂഹറത്ക്കുെിച്്ക് ശ്വദപുൊണങ്ങറള മുൻനിർത്ി നിെവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ചെിത്രകാെന്ാർ 
നിെത്തുന്നുണ്്ക്. �സ്തിപുണ്ലിശ്ക്ഷണായി എഴുതിയ ‘സാെസ്വത ബ്ാഹ്മണരുറെ പ്രാചീനചെി
ത്രണം’എന്ന കൃതിയിൽ റകാടുത്ിെിക്കുന്ന പൊമർശണം ഇങ്ങറനയാണ്ക്. “ഭാെതത്ിൽ പ്രശ്വശിച് 
ആെയന്ാർ യജ് ധർമ്ങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ിരുന്നതിനാൽ, യജ്പ്രക്രിയ കാലക്രശ്മണ 
വയവസ്ാപിതമാവകയുണം കൂടുതൽ പുശ്ൊഹിതരുറെ ആവശയണം ശ്നെിടുകയുണം റചയ്തു. യജ്
ങ്ങളിൽ 16 പുശ്ൊഹിതന്ാർ ശ്വണ്ിവന്നു. ബ്ഹ്മ, ശ്ഹാതാ, അദ്്വെയു, ഉദ്ക്ഗാതാ എന്നിങ്ങറന 
പുശ്ൊഹിതർ 4 ശ്പൊണ്ക്. ബ്ാഹ്മ എന്നെിയറപ്പടുന്ന ആളശ്ത്ര പ്രധാനി. യജ്കർമ്ങ്ങൾക്്ക് 
നിർശ്ദേശണം റകാടുശ്ക്ണ്യാൾ. കാലക്രശ്മണ ഈ വാക്ിൽ നിന്ന്ക് പുശ്ൊഹിതവർഗണം ബ്ാ
ഹ്മണർ എന്നു വിളിക്റപ്പട്. അവരുറെ കുലറത്ാഴിൽ യജ്മായിരുന്നു. യജ്പ്രക്രിയ 
വികസിപ്പിച് ബ്ാഹ്മണവർ സെസ്വതീനദീ തീെത്തുകാൊയതിനാൽ ഭാെതത്ിറല ബ്ാഹ്മണ 
വിഭാഗങ്ങളുറെ പ്രാശ്ദശിക നാമങ്ങളിൽ സാെസ്വത എന്ന ശ്പെ്ക് പ്രചാെത്ിലിരുന്നു” എന്ന്ക് 
അശ്ദേഹണം നിെീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീറെശ്പ്പാശ്ഴാ പശ്ിമഭാെതത്ിൽ നിന്ന്ക് കിഴശ്ക്ാട്്ക് നീങ്ങിയ 
ഇവർ ജാതീയ വിഭാഗങ്ങളായിത്ീർന്നുവശ്ത്ര.

സെസ്വതീനദീപുത്രനായ സാെസ്വതറനന്ന ഋഷിറയക്കുെിച്്ക് ടവദിക സാഹിതയത്ിലണം 
മഹാഭാെതണം ശലയപർവത്ിലണം പൊമർശങ്ങൾ കാണുന്നു. വെൾച്യുണം ക്ഷാമവണം മൂലണം ധാനയാ
ദികൾ കിട്ാറത ജീവസന്ധാെണണം വഴിമുട്ിയശ്പ്പാൾ നദീതീെത്തു നിന്നുണം സാെസ്വതർ കൂട്മായി 
പാലായനണം റചയ്തുറവന്നുണം സാെസ്വതഋഷിയുണം പാലായനത്ിറനാരുങ്ങിയശ്പ്പാൾ സെസ്വതീ 
ശ്ദവി പ്രതയക്ഷറപ്പട്്ക്, ഞാൻ നിനക്്ക് നല്ല മത്സയങ്ങൾ തരുന്നുണ്്ക്. ശ്ദവതകൾക്കുണം പിതൃക്ൾ
ക്കുണം അവ തർപ്പണണം റചയ്ത്ക് നീയുണം ഭക്ഷിച്ചു ജീവൻ നിലനിർത്തുക’ എന്ന്ക് പെഞ്ഞുവശ്ത്ര. 
മഹാഭാെതണം ശലയപർവത്ിൽ ഇങ്ങറനറയാരു കഥ വായിക്ാണം. ഇങ്ങറനയുള്ള ടമത്ിക
മായ (mythical)   പൊമർശങ്ങൾ സാെസ്വതറെക്കുെിച്്ക് സുലഭമറത്ര. അധയാപനണം, ശ്ലഖനവി
ദയ എന്നിവയിൽ വിദഗ്രുണം മതസണംസ്ാെണം പുലർത്തുന്നവരുണം ചിലവിഭാഗങ്ങറളകേിലണം മത്സയണം 
കഴിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു എന്നശ്ത്ര പുൊണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ. 

ദക്ഷിണഭാെതത്ിശ്ലക്കു സാെസ്വതബ്ാഹ്മണരുറെ കുെിശ്യറ്റണം സണം�ന്ധിച്്ക് പ്രതയ
ക്ഷമായ റതളിവകൾ ലഭയമറല്ലകേിലണം ചെിത്രാതീതകാലറത്ശ്ങ്ങാ സണംഭവിച്ിട്ണ്ാകുറമന്ന്ക് 
ചെിത്രകാെന്ാർ ഊഹിക്കുന്നു. സൗൊഷ്ടത്ിൽ നിന്ന്ക് കെൽമാർക്ഷണം ശ്ഗാവയിൽ താമസമുെ
പ്പിച്വൊണ്ക് ദക്ഷിണഭാെതത്ിശ്ലക്കു വന്ന സാെസ്വതെിൽ ഒരു വിഭാഗണം. മററ്റാരു വിഭാഗണം 
കർണാെകയിറലത്ി. സാെസ്വതർ, കാളാമുഖർ, സഹവാസികൾ എന്നിങ്ങറന ദക്ഷിണഭാ
െതത്ിറല ബ്ാഹ്മണർ മൂന്നു വിഭാഗക്ാരുണ്്ക്. സാെസ്വതർ ശിവറനയുണം നാഗറത്യുണം പൂജി
ക്കുന്നവൊയിരുന്നു. ദക്ഷിശ്ണന്തയയിറല ടശവൊജാക്ന്ാർ സാെസ്വതബ്ാഹ്മണറെ ഏറെ 
�ഹുമാനിച്ിരുന്നതിനുണം റതളിവകളുണ്്ക്. ഉത്െഭാെതത്ിൽ നിന്ന്ക് റതശ്ക്ാട് വന്നു നിലയുെ
പ്പിച് എല്ലാ സാെസ്വതബ്ാഹ്മണരുറെയുണം കുലശ്ദവതകൾ ശ്ഗാവയിൽ മാത്രമാണുള്ളത്ക് എന്നത്ക് 
സാെസ്വതബ്ാഹ്മണർ കുെിയുെപ്പിച് സ്ലണം ശ്ഗാവയായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്ിന്ക് കൂടുതൽ 
�ലണം പകരുന്നു. പിന്നീെ്ക് എത്ിയവരുണം ശ്ഗാവ തറന്ന അവരുറെ ശ്കന്ദമാക്ി. അതിനാൽ 
ഇശ്പ്പാൾ സാെസ്വത ബ്ാഹ്മണർ ൊജയത്ിററെ ഏതുഭാഗത്്ക് താമസിക്കുന്നുറണ്കേിലണം ഒരു 
പ്രാവശയറമകേിലണം ശ്ഗാവയിൽ ശ്പായി തങ്ങളുറെ കുലശ്ദവതറയ ദർശിക്ണറമന്ന ആചാെപെ
മായ പതിവ പുലർത്തുന്നു. ഈറയാരു വിശ്വാസറത് ശ്കന്ദത്ിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ിെിക്കുന്നതിനാ
ലാകാണം ശ്ഗാപാലകൃഷ്ണടപ ശ്നാവലിന്ക് സ്വപ്ന സാെസ്വത എന്ന ശ്പെ്ക് നൽകിയിെിക്കുന്നത്ക്. 
മിത്ിലണം വിശ്വാസങ്ങളിലണം തെഞ്ഞുശ്പായ ഒരു ജനത ചിതെിശ്പ്പായശ്പ്പാഴുണം വിശ്വാസങ്ങറള 
സാക്ഷാത്ക്ക്െിശ്ക്ണ് ഒരു സ്വപ്നമായി കൂറെ റകാണ്ടുനെക്കുന്നു. പിെന്നുവളർന്ന മണ്ിറനയുണം 
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ടദവറത്യുണം വീറണ്ടുക്ാനുള്ള ശ്മാഹണം അവെിൽ ശക്തമായി കുെിറകാണ്ടു തലമുെകളിലൂറെ. 

വയതയസ്ത കാലഘട്ങ്ങളിൽറവശ്വ്വറെ ൊജാക്ന്ാർ ശ്ഗാവ ഭെിച്ിരുന്നതിനാൽ �ഹു
ശ്ദവാൊധനറയ ശ്പ്രാത്സാഹിച്ിരുന്നിെിക്ണണം. കാെണണം ശ്ഗാവയിൽ ശിവൻ, ശക്തി, വിഷ്ണു, 
സൂെയൻ, ഗണപതി, ബ്ഹ്മാവ്ക്, സെസ്വതി, മഹാലക്ഷ്മി, ടഭെവി, വീെഭദ്ൻ, ശ്�താളൻ, 
സപ്തമാതാക്ൾ മുതലായ നിെവധി ശ്ദവതകളുറെ രൂപങ്ങൾ പ്രചാെത്ിലണ്്ക്. ഗൗഡസാ
െസ്വത എന്നാണ്ക് ശ്ഗാവയിൽ കാലങ്ങളായി അധിവസിച്ിരുന്ന ബ്ാഹ്മണസമൂഹറത് 
വയവഹെിച്ചു വരുന്നത്ക്. എന്നാൽ ശ്ഗാവയിറല സാെസ്വതരുറെ പ്രാശ്ദശികവിഭാഗങ്ങളിൽ 
ഒന്നു മാത്രമാണ്ക് ഗൗഡ എന്ന്ക് സാെസ്വതബ്ാഹ്മണസമൂഹത്ിററെ ചെിത്രറമഴുതിയ �സ്തിപു
ണ്ഡലിക്ക് ശ്ഷണായി പെയുന്നു. അതുശ്പാറല സാെസ്വതരുറെ െണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിറന 
റകാകേിണികൾ എന്നുണം മററ്റാന്നിറന ശ്ഷണായിമാർ എന്നുണം പെയുന്നു. ‘സ്വപ്ന സാെസ്വത’യുറെ 
വായനയിൽ സാെസ്വതർ എന്നെിയറപ്പടുന്ന ബ്ാഹ്മണ സമൂഹത്ിററെ പൗൊണികവണം സ്
ലപെവമായ പശ്ാത്ലണം അനിവാെയമാണ്ക്. 

റകാശ്ളാണിയലിസത്ിററെ മതഹിണംസകൾ
പതിനാൊണം നൂറ്റാണ്ിററെ തുെക്ണം മുതൽ പതിറനട്ാണം നൂറ്റാണ്ിററെ അവസാനണം വറെയുള്ള 

കാലസ്ലികളിലാണ്ക് ശ്നാവൽ പ്രശ്മയണം പ്രതിഷ്ഠിച്ിെിക്കുന്നത്ക്. ചെിത്രവണം വിശ്വാസവണം 
മിത്തുണം സകേലിതമായി വരുന്ന ആഖയാനവണം വണംശീയവണം കൗടുണം�ികവമായ ടകവഴികളുണം 
അതിജീവനത്ിനുണം വിശ്വാസത്ിനുണം ശ്വണ്ിയുള്ള സഹനസഞ്ചാെങ്ങളുണം അതിവിസ്തൃതമായ 
ഭൂപ്രകൃതിയുറെയുണം സണംസ്ാെശ്ദശഭാഷാടവവിധയങ്ങളുറെയുണം പശ്ാത്ലത്ിൽ അവതെിപ്പി
ക്കുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുറെ റപരുപ്പണം റകാണ്ടുണം ജീവിതത്ിററെ ദൗെന്തിക പെിണാമങ്ങളുറെ 
ചിത്രീകെണണം റകാണ്ടുണം നിസ്ഹായൊയ മനുഷയർ അനുഭവിശ്ക്ണ്ിവരുന്ന ദുെന്തങ്ങളുറെ 
മഹാകഥയായി മാറുന്നുണ്്ക് സ്വപ്നസാെസ്വത. നാനൂെ്ക് റകാല്ലണം മു്്ക് ശ്ഗാവയിൽ സണംതൃപ്തൊയി 
കഴിഞ്ിരുന്ന സാെസ്വത ബ്ാഹ്മണകുടുണം�ങ്ങൾ ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് ആക്രമണണം ഉണ്ായശ്പ്പാൾ 
തങ്ങളുറെ വിശ്വാസവണം മതവണം ജീവനുണം െക്ഷിക്ാനായി ദക്ഷിശ്ണന്തയയിശ്ലക്കു പാലായനണം 
റചയ്തു. അവെിൽ കാസെശ്ഗാഡിററെ സമീപ പ്രശ്ദശമായ കു്ളയിൽ താമസക്ാെനായ 
വിഠുടപ തററെ കുടുണം�കഥ ശ്പെക്കുട്ിയായ ൊമചന്ദടപശ്യാടു പെഞ്ഞുറകാടുക്കുന്നതി 
ലൂറെയാണ്ക് സ്വപ്ന സാെസ്വതയുറെ ആഖയാനണം നി�ന്ധിച്ിെിക്കുന്നത്ക്.

വിഠുടപയുറെ മുത്ശ്ശൻ ശ്ഗാവയിറല ശ്പരുശ്കട് റവെണപുെണം തെവാട്ിറല അണംഗമായി
രുന്നു. റവെറണ അഗ്രഹാെത്ിറല ഏറ്റവണം വലിയ വീൊയിരുന്നു നെസപ്പയ്യരുശ്െത്ക്. കച്വെ
മായിരുന്നുറതാഴിൽ. അെ�ികളുമായി വറെ വയാപാെ �ന്ധണം ഉണ്ായിരുന്നു. വിജയനഗെ 
ൊജാക്ന്ാരുറെ ഭെണകാലത്്ക് അശ്ദേഹത്ിററെ വയാപാെണം നല്ല നിലയിലായിരുന്നു. നെസപ്പ
യ്യയ്ക്ക് ദീർഘകാലറത് കാത്ിെിപ്പിനു ശ്ശഷണം ജനിച് മകനായിരുന്നു മാളപ്പയ്യ. നാഗപ്പയ്യരുറെ 
കുടുണം� പെ്െകളുറെ ജനനമെണങ്ങളിലൂറെ ശ്ഗാവയുറെ മാെിമെിയുന്ന ചെിത്രണം പെഞ്ഞുശ്പാ
കുന്ന സവിശ്ശഷ ആഖയാനടശലിയാണ്ക് ശ്നാവലിശ്ലത്ക്. കുടുണം�ങ്ങളുറെയുണം വയക്തികളുറെയുണം 
കഥറയ ചെിത്രത്ിൽ റകാളുത്ിയിടുകയാണ്ക് ശ്നാവലിസ്റ്ക്. മാളപ്പയ്യയുറെ �ാലയകാലത്്ക് 
ശ്ഗാവയിൽ അെ�ികളുറെ ആധിപതയമായിരുന്നു. അെ�ികൾ ശ്ഗാവയിൽ നെത്ിയ 
ൊഷ്ടീയ ആധിപതയവണം നിർ�ന്ധിത മതപെിവർത്നവണം അസഹനീയമായശ്പ്പാഴാണ്ക് 
അവറെ തുെത്ാൻ തശ്ദേശ ഭെണാധികാെികൾ ശ്പാർച്ചുഗീസുകാരുറെ സഹായണം ശ്തെിയത്ക്. 
അെ�ികൾക്കുശ്മൽ വിജയണം ടകവെിച് ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് ടസനയാധിപൻ അൽബുക്ർക്്ക് 
ക്രശ്മണ ശ്ഗാവയിൽ ൊഷ്ടീയാധികാെണം ഉെപ്പിച്ചു. ൊഷ്ടീയാധികാെണം നിർ�ന്ധിത മതപെിവ
ർത്നത്ിശ്ലക്കു വഴിറതളിച്ചു. ഒരു ടകയിൽ ട��ിളുണം മറുകയ്യിൽ ശ്താക്കുമായിട്ായിരുന്നു 
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ശ്പാർച്ചുഗീസുകാരുറെയുണം വെവ്ക്. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ ശ്ഗാവയിൽ നെത്ിയ അവകാശധ്വണംസന 
ത്ിററെയുണം മതാചാെങ്ങൾ പാവനമായി കരുതിയ ഒരു ജനസമുദായറത് പ്രവാസികളാക്ി 
മാറ്റിയതിററെയുണം വിശദാണംശങ്ങൾ റകാണ്്ക് സമൃദ്മാണീശ്നാവൽ. ഒരു തെത്ിൽ ശ്പാർച്ചു
ഗീസ്ക് അധിനിശ്വശത്ിററെ പ്രക്രിയകൾ വലിറയാെളവിൽ ‘ശ്ഡാകയുറമൻെ്ക് ’ റചയ്യറപ്പടുന്നു. 

ശ്ഗാവ ശ്പാർച്ചുഗീസുകാറെറക്ാണ്ടു നിെയുകയുണം തശ്ദേശീയ ജനതയുറെ ജീവിക്ാനുള്ള 
അവകാശങ്ങൾ കവർറന്നടുക്കുകയുണം റചയ്ത ദാരുണമായ ചെിത്രത്ിലാണ്ക് മാളപ്പയ്യ വളർന്നത്ക്. 
സാെസ്വതർ തലമുെകളായി കാത്തുസൂക്ഷിച് വണംശവിശുദ്ിയുണം മതസണംസ്ാെവണം ശ്പാർച്ചുഗീസു
കാർ തകർറത്െിഞ്ഞു. അ്ലങ്ങൾ റപാളിച്്ക് പള്ളി പണിയുക. തശ്ദേശീയറെ �ലമായി 
പിെിച്്ക് മതപെിവർത്നണം നെത്തുക ഇങ്ങറനറയല്ലാണം ഓശ്ൊ അഗ്രഹാെങ്ങറളയുണം അവർ 
കീഴെക്ിറക്ാണ്ിരുന്നു. തങ്ങളുറെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ തകർന്നെിയുന്നത്ക് നിസ്ഹായൊയി 
ശ്നാക്ി നിന്ന ബ്ാഹ്മണർ ഒറ്റയ്ക്കുണം കൂട്ായുണം നാടുവിട് റകാണ്ിരുന്നു. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ �ലപ്ര
ശ്യാഗണം റകാണ്ടുണം ടനതികമായ ദൗർ�ലയങ്ങൾ മുതറലടുത്തുറകാണ്ടുണം ശ്ജാലി വാഗ്ാനണം റചയ്തു 
റകാണ്ടുണം നൂറുകണക്ിനാളുകറള മതണം മാറ്റിറക്ാണ്ിരുന്നു. കീഴ്ക്ജാതിക്ാർ ഒരു തുണ്ടുതുണി
ശ്ക്ാ ഒരു ശ്നെറത് ഭക്ഷണത്ിശ്നാ ശ്വണ്ി ക്രിസ്തുവിറന ശെണണം പ്രാപിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു. 
തീസ്വാഡിയിൽ നിന്ന്ക് ഒശ്ട്റെ ബ്ാഹ്മണർ സമ്ർദേണം സഹിക്ാനാകാറത റതക്ൻ ദിക്ിശ്ല
ക്കു ശ്ചശ്ക്െി. അതിനിെയ്ക്ക് ശ്ഗാവയിൽ ശ്കാളെ പെർന്നുപിെിച്ചു. മനുഷയർ ഈയലകറളശ്പ്പാറല 
മെിച്ചുവീണു. മതഫാസിസവണം ശ്ൊഗദുെിതങ്ങളുണം ശ്ഗാവറയ ശ്മശാനഭൂമിയാക്ി. മൂന്നുമക്ൾ 
മെിക്കുകയുണം ഭാെയ ശ്ൊഗിണിയാവകയുണം റചയ്തശ്താറെ മാളപ്പയ്യ ഏറെ മൗനിയായി. എല്ലാ 
വഴിയുമെഞ് സാെസ്വത സമുദായത്ിനു ഈ സന്ിഗ്ക്ധാവസ്യിൽ വഴികാട്ാൻ ശ്വതാളണം 
മാത്രശ്മയുള്ളൂ. സാെസ്വതരുറെ സണംെക്ഷകനുണം വഴികാട്ിയുണം ത്രികാലജ്ാനിയുണം പ്രവാചകനുണം 
ചിെജ്ീവിയുമാണ്ക് ശ്വതാളണം. ചെിത്രവണം മിത്തുണം സകേലനണം റചറയ്തഴുതിയ ഈ ശ്നാവലിറല 
മിത്ിക്ൽ കഥാപാത്രമാണ്ക് നാഗ്ക്ശ്ഡാ (നഗ്ന) ശ്വതാളണം. 

വണംശസണംെക്ഷകററെ ആദിരൂപണം
ഒരു സമൂഹത്ിററെ തലമുെകളുറെ ഓർമ്കളിലണം കഥകളിലണം പ്രതയക്ഷത്ിലണം പശ്ൊ

ക്ഷത്ിലണം ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ്ക് ശ്വതാളണം. സാെസ്വത സമൂഹത്ിററെ ഭൗതികവണം 
ആത്മീയവമായ പ്രതിസന്ധികൾക്്ക് അവസാനവാക്ാണ്ക് നാഗ്ക്ശ്ഡാ ശ്വതാളത്ിൻശ്െത്ക്. 
അയാറളക്കുെിച്ചുള്ള ഓർമ്കൾ തലമുെകൾ പിെകിശ്ലക്കു നീളുന്നു. ആയിെക്ണക്ിനു വർഷണം 
ജീവിച് ആൾ ജീവിച്ചുറകാണ്ിെിക്കുന്നയാൾ. വർഷങ്ങൾക്കു മുശ്് നാഗ്ക്ശ്ഡാ ശ്വതാളണം 
ശ്ഗാവറയപ്പറ്റി പ്രവചനണം നെത്ിയിരുന്നു എന്നാണ്ക് ശ്ഗാവയിറല ഏറ്റവണം പ്രായണം കൂെിയ ആൾ 
ശ്പാലണം പെയുന്നത്ക്. ശ്ഗാവ ഭെിക്ാൻ വിശ്ദശികൾ കെൽ കെന്നു വരുറമന്ന്ക് ശ്വതാളണം പ്രവചി
ച്തായി മുതിർന്നവർ ഓർക്കുന്നു. നെസപ്പയ്യ കുട്ിയായിെിക്കുശ്്ാൾ നാഗ്ക്ശ്ഡാ ശ്വതാളറത് 
കണ് ഓർമ്യുണ്്ക്. ശ്വതാളണം അപ്രതീക്ഷിതമായി സാെസ്വതരുറെ വീടുകളിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുണം. 
ശെീെത്ിൽ നൂലിഴശ്പാലണം വസ്ത്രമില്ല. അതിനാലാണ്ക് നാഗ്ക്ശ്ഡാ (നഗ്ന) ശ്വതാളറമന്നു (naked 
saint) ശ്പരുണ്ായത്ക്. നിയന്തണമില്ലാറത പെത്ിയിട്ിെിക്കുന്നനീണ്മുെി. കഴുത്ിൽ രുദ്ാ
ക്ഷമാല, കാലിൽ ചിലകേ, റനറ്റിയിൽ ഭസ്മക്കുെി. സദാസമയവണം റവറ്റില മുറുക്കുന്നു. അശ്ദേഹണം 
എവിടുന്നു വരുന്നുറവശ്ന്നാ എവിശ്െക്കു ശ്പാകുന്നുറവശ്ന്നാ ശ്ചാദിക്രുറതന്നാണ്ക് വിശ്വാസണം. 
എശ്പ്പാഴുണം ഊരുചുറ്റിറക്ാണ്ിെിക്കുന്നു ശ്വതാളണം. അശ്ദേഹത്ിററെ ഓർമ്യ്കായി ശ്വതാള�
ത്ി എന്ന ശ്പെിൽ ഒരു സ്ലവമുണ്്ക്. ഒരു പുഴയ്ക്കുണം ശ്വതാളനദി എന്നു ശ്പരുണ്്ക്. ശ്ഗാവയിൽ 
ബ്ാഹ്മണറെ റകാണ്ടുവന്നതുണം അഗ്രഹാെങ്ങൾ സ്ാപിച്തുണം ശ്ദവതമാറെ പ്രതിഷ്ഠിച്തുണം 
പെശുൊമറനന്നശ്ത്ര പുൊവൃത്ണം സാെസ്വതരുറെ ആചാെവിശുദ്ി സണംെക്ഷിക്ാനുണം മതണം 
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മാറുന്ന സ്ിതിയുണ്ായാൽ അതു തെയാനുണം പെശുൊമൻ ശ്വതാളറത് ചുമതലശ്യല്ക്പ്പി
ച്ിെിക്കുന്നു എന്നാണ്ക് വിശ്വാസണം. ചുരുക്ത്ിൽ വിശ്വാസ സണംെക്ഷണത്ിററെ മിത്ാണ്ക് 
ശ്വതാളറമന്നു പെയാണം. കഷ്ടകാലത്്ക് ടധെയണം പ്രദാനണം റചയ്യാനുണം നല്ലവറെ െക്ഷിക്ാനുണം 
ദുഷ്ടറെ ശിക്ഷിക്ാനുണം ഒരു സ്ലത്തുണം സ്ിെമായി നിൽക്ാറത സാസഷ്ടി, ശ്ഗാവ  �ർശ്ദശ
ങ്ങളിലായി സഞ്ചെിച്ചു റകാണ്ിെിക്കുന്നു ശ്വതാളണം. ആളുകൾ മതത്ിൽ നിന്നു വയതിചലിക്ാ
തിെിക്ാൻ രേദ്ിക്കുന്നു.  ധർമ്ചയുതി പലകാെണങ്ങൾ റകാണ്ടുണ്ാകാണം. യുദ്ണം, റവള്ളറപ്പാ
ക്ണം, പകർച്വയാധി, ക്ഷാമണം എന്നിവയ്ക്കു പുെറമ മുതിർന്നവരുറെ ശാപണം മൂലവണം ധർമ്ചയുതി 
സണംവിക്ാണം. അങ്ങറനയുള്ള ഘട്ത്ിൽ ശ്വതാളണം അവിറെറയത്തുണം. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ 
തങ്ങളുറെ മതറത്യുണം സണംസ്ാെറത്യുണം ഇല്ലായ്മ റചയ്യുശ്്ാൾ നിൊലണം�ൊയ സാെസ്വതർ 
ശ്പാണംവഴിയ്കായി ശ്വതാളറത് അഭയണം പ്രാപിച്ചു. ആചാെവിശ്വാസങ്ങളുറെ അതിഭൗതികത 
ഓർമ്റപ്പടുത്ിയുണം പാപശാപങ്ങളുറെ കഥകൾ പെഞ്ഞുണം മതസണംസ്ാെത്ിൽ നിന്നു വയതി
ചലിക്രുറതന്നുണം ആൊധാലയങ്ങറളയുണം ടദവപ്രതിഷ്ഠകറളയുണം കാത്തു െക്ഷിക്റണന്നുണം 
എശ്പ്പാഴുണം ജനതറയ ഓർമ്ിപ്പിച്ചുറകാണ്ിരുന്നു ശ്വതാളണം. കഥകളിലൂറെയാണ്ക് അശ്ദേഹണം തററെ 
ആശയങ്ങളുണം ആത്മീയ ചിന്തകളുണം ജനങ്ങളിറലത്ിച്ത്ക്. വാക്ിററെ ശക്തിയിൽ അതിെറ്റു 
വിശ്വസിച്ിരുന്ന ഈ പ്രവാചകൻ വൊനിെിക്കുന്ന വിപത്തുകറളക്കുെിച്്ക് ഓർമ്ിപ്പിക്കുന്നു
ണ്്ക്. എന്നാൽ പലശ്പ്പാഴുണം ശ്വതാളത്ിററെ വാക്കുകൾക്്ക് ജനണം വിലകല്പിച്ില്ല. ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് 
അധിനിശ്വശറത് തുെർന്ന്ക് അഭയമറ്റ ജനതയ്ക്കുമുന്നിൽ ശ്വതാളണം പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നു. അവറെ 
ആശ്വസിപ്പിക്കുശ്്ാൾ, ‘മുന്നൂറുറകാല്ലണം മു്്ക് നിങ്ങളുറെ പൂർവികറെ ഇതുശ്പാറല ഇരുത്ി 
സണംസാെിപ്പിച്ിട്ണ്്ക് ’ എന്ന്ക് ശ്വതാളണം പെയുന്നു. കെൽകെന്നു വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങറള 
ഭെിക്ാൻ തുെങ്ങുറമന്ന്ക് അന്ന്ക് പെഞ്ിരുന്നു. ശ്യാഗിയുറെ വാക്കുകളശ്ല്ല എന്ന്ക് നിങ്ങൾ 
ആ വാക്കുകൾക്്ക് വിലകല്പിച്ില്ല. എന്നാൽ ആ നാളുകൾ ഇശ്പ്പാൾ വറന്നത്ിയിട്ണ്്ക്. 
കഷ്ടപ്പാടുകൾ പിന്നാറല വന്നു തുെങ്ങിയിെിക്കുന്നു. ആളുകൾ ടദവറത് മെന്നു തുെങ്ങി. മതാ
ചാെങ്ങളിൽ ശ്പാലണം വിശ്ദശിയറെ അനുകെിക്കുന്നു. ആളുകൾ നാടുവിട് വിശ്ദശങ്ങളിശ്ലക്കു 
ശ്പാകുന്നു. പുതിയ ശ്ലാകണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നശിക്കുന്നു. വീണ്ടുണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നശ്ത്ര ശ്വതാളണം 
പെഞ്ത്ക്. പുതിയ മതസണംസ്ാെണം, ടക്രസ്തവമതപെിവർത്നണം നാടുനീറള നെക്കുന്നതായി 
ശ്വതാളണം സൂചിപ്പിച്ചു. ശ്വതാളണം അവരുറെ പ്രവർത്നങ്ങറള നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്. മതവിശ്ദ്വഷണം 
അശ്ദേഹത്ിററെ ചിന്തകളിലില്ല. ധാർമ്ികവണം സദാചാെപെവമായിെിക്ണണം മതസണംസ്ാെണം 
അനുവർത്ിശ്ക്ണ്ത്ക് എന്ന വിശ്വാസമാണ്ക് അശ്ദേഹത്ിനുള്ളത്ക്. ശ്ഗാവയിൽ മതപ്രചാെണണം 
നെത്തുന്ന സനയാസിമാർ സമാധാനശ്ത്ാറെ സണംസാെിക്കുന്നു. ദുഃഖിതറെയുണം ദുർ�ലറെയുണം 
സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഇശ്പ്പാഴുള്ളവ റപാളിച്്ക് പുതിയവ പണിയുന്നു. അക്രമാസക്തമാകാത് 
മതപ്രചാെണണം ശ്വതാളണം അണംഗീകെിക്കുന്നു. ആകാശണം കാണാൻ ആർക്കുണം അവകാശമുണ്ശ്ല്ലാ 
എന്നാണ്ക് സാെസ്വതരുറെ ധർമ്സണംെക്ഷകൻ അശ്തക്കുെിച്്ക് പെയുന്നത്ക്. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ 
ആയുധറമടുത്തുണം �ലണം പ്രശ്യാഗിച്ചുണം മതപെിവർത്നണം നെത്തുശ്്ാൾ ദുർ�ലൊയ സാെസ്വത
ർക്്ക് പ്രതിശ്ൊധിക്ാനാവന്നില്ല. അഹിണംസ ശീലിച്ചുശ്പാന്ന ജനത ശ്പാർച്ചുഗീസുകാരുറെ ഹിണം
സകൾക്കുമുന്നിൽ പകച്ചുശ്പാകുശ്്ാൾ ടദവങ്ങറള െക്ഷിക്ാനാണ്ക് നിൊലണം�ജനതശ്യാെ്ക് 
അശ്ദേഹണം പെയുന്നത്ക്. ഇശ്താറൊപ്പണം ശ്കാളെ കൂെി പെർന്നുപിെിക്കുന്നശ്താറെ ജനണം കൂടുതൽ 
നിൊലണം�ൊയി. അശ്പ്പാഴുണം അവർ ശ്വതാളത്ിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചു. ഏതു ദുർഘെഘട്ത്ി
ലണം പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്്ക് കാത്ിെിക്കുന്ന ഇന്തയൻ ജനതയുറെ മടുക്ാത് കാത്ിെിപ്പുണം, തങ്ങൾ 
വിശ്വാസമർപ്പിച് സണംെക്ഷകശ്ൊടുള്ള കൂറുണം ഇന്തയനവസ്യുറെ ചെിത്രണം ഇതായിരുന്നു എന്നു 
പെയുകയാശ്ണാ കഥാകാെൻ? ശ്വതാളണം എന്ന മിത്ിക്ൽ കഥാപാത്രത്ിലൂറെയുണം ചെിത്രത്ി
ററെ ക്രൂെമായ പ്രഹെറത് അതിജീവിക്ാൻ പ്രാശ്യാഗിക വഴികൾ ഒന്നുണം കറണ്ത്ാനാവാറത 
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റവറുറത കാത്ിെിക്കുന്ന ജനതയുണം അവർ വിശ്വാസമർപ്പിച് സണംെക്ഷകനുണം എല്ലാണം ചെിത്രത്ി
ലണം വർത്മാനത്ിലണം ആവർത്ിക്കുന്ന ഇന്തയൻ ദുെന്തകഥ തറന്നയശ്ല്ല എന്നു ശ്താന്നാണം. 
അധിനിശ്വശങ്ങറള അഭിമുഖീകെിച് പെ്ൊഗത ഇന്തയൻ സമുദായങ്ങളുറെ നിസ്ഹായത
യാണ്ക് ഒരുപശ്ക്ഷ ഇതിലൂറെ ശ്നാവലിസ്റ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്. 

സ്വത്വപ്രതിസന്ധികൾ
   അടലശ്ക്ാദിയാജ്ക്ശ്കാമിശ്നാ എന്ന ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് ഭെണാധികാെിയുറെ കിൊതമു

െകൾ ശ്നാവലിൽ വിശദമായി വർണ്ിക്കുന്നു. അക്രമൊഹിതയണം ശീലിച് ശ്ഗാവയിറല ബ്ാ
ഹ്മണസമൂഹത്ിന്ക് ഇത്െണം ഭെണകൂെഭീകെതകൾ സഹിക്ാവന്നതിലണം അപ്പുെമായിരുന്നു. 
്രയർവിൻസൻെ്ക് ശ്ഗാമസ്ക് എന്ന മററ്റാരു ശ്പാർച്ചുഗീസുകാെനാകറട് അല്പണം ദയാലവായിരുന്നു. 
സാെസ്വതർ പലായനണം റചയ്തതിറനതുെർന്ന്ക് ആറളാഴിഞ് അഗ്രഹാെങ്ങളിറല വീടുകളിൽ 
ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ താമസമുെപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുമതവമായുണം ശ്പാർച്ചുഗീസുകാരുമായുള്ള പലതെണം 
അഭിമുഖീകെണങ്ങൾ ബ്ാഹ്മണസമൂഹണം നെത്തുന്നുണ്്ക്. ക്രിസ്തുമതത്ിററെ ദയാവായ്്ക് അവർ 
തിെിച്െിയുന്നുണ്്ക്. ശ്കാളെ �ാധിച്്ക് മെണാസന്നനായ അവസ്യിൽ ശിശുവായ വിഠുടപറയ 
മാളപ്പയ്യ ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് ഉപശ്ദശിയുറെ അടുക്ലാണ്ക് റകാണ്ടു ശ്പാകുന്നത്ക്. ശ്വതാളത്ിററെ 
അഭാവത്ിലാണ്ക് അങ്ങറന റചയ്തറതകേിലണം കുട്ിയുറെ ജീവൻ െക്ഷറപ്പട്തുറകാണ്്ക് ക്രിസ്തുമത
ശ്ത്ാെ്ക് മതിപ്പുശ്താന്നുന്നു. ആത്മീയതലത്ിറല പ്രവർത്നങ്ങൾ ശ്പാറല ജഡനിശ്ലമായ 
സമൂഹറത് ആധുനികതയിശ്ലക്കു ആനയിക്കുന്ന തെത്ിൽ യന്തവൽക്െണണം റകാണ്ടു 
വരുന്നുണ്്ക് ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ. എകേിലണം അതിററെ ഗുണഫലങ്ങൾ മതഹിണംസയിൽ െദ്ദുറചയ്യ
റപ്പടുകയാണ്ക്. മന്തജപങ്ങളുണം പൂജാദികർമ്ങ്ങളുണം റകാണ്്ക് ധാർമ്ികവണം സദാചാെപെവമായ 
അെഞ്വയവസ്യിൽ കഴിഞ്ിരുന്ന സമൂഹത്ിന്ക് അച്ചുകൂെങ്ങൾ റകാണ്ടുവന്ന ചലനാ
ത്മകതറയ അണംഗീകെിക്ാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ അച്ചുകൂെണം സ്ാപിച്ശ്താറെ 
ബ്ാഹ്മണസമൂഹത്ിററെ കുലറത്ാഴിലകളിറലാന്ന്ക് നഷ്ടമായി. കാവളിയിറല മഠത്ിൽ 
ഗ്രന്ഥണം പകർത്ിറയഴുതാൻ നൂറുകണക്ിന്ക് ബ്ാഹ്മണർ ഒത്തുകൂെിയിരുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളുറെ 
നൂറുകണക്ിന്ക് പ്രതികൾ ക്ഷണശ്നെണംറകാണ്ടു തയ്യാൊക്കുന്ന െീതി ഒരുപാെ്ക് ബ്ാഹ്മണരുറെ 
അന്നണം മുട്ിച്ചു. ഇന്നറത് സ്ിതിയിൽ ആ യന്തണം നമുക്കു മാെകമാണ്ക് എന്ന്ക് ജനങ്ങൾ പൊ
തിറപ്പടുശ്്ാൾ ആ യന്തത്ിററെ പ്രാധാനയണം ത്രികാലജ്ാനിയുണം വാക്കുകളുറെ പ്രതയക്ഷശ
ക്തികൂെിയായ ശ്വതാളണം തിെിച്െിയുന്നുണ്്ക്. ‘ആ യന്തത്ിന്ക് വരുണം കാലങ്ങളിൽ വളറെശ്യറെ 
പ്രാധാനയമുണ്ാകാൻ സാധയതയുണ്്ക്. എഴുത്തുണം വായനയുണം ചിലരുറെ മാത്രണം കുത്കയല്ല എന്ന്ക് 
മനസ്ിലാക്കുന്നത്ക് നല്ലത്ക്. തൽക്ാലണം ചിലർക്്ക് വിഷമമുണ്ാശ്യക്ാണം. അവർ മറ്റുറതാഴിൽ 
ശ്തെിറക്ാള്ളുണം യന്തറത് �ഹിഷ്കെിക്കുന്നത്ക് വിഡ്ിത്മായിെിക്കുണം’ എന്ന്ക് ശ്വതാളണം പെയു
ന്നുറണ്കേിലണം ആ ദീർഘവീക്ഷണറത് ഉൾറക്ാള്ളാൻ സ്വയണംതീർത് തെവെയിൽ കഴിയുന്ന 
ജനതയ്കാവന്നില്ല. റകാശ്ളാണിയൽ ആധുനികതയുറെ കെന്നുകയറ്റശ്ത്ാെ്ക് പെ്ൊഗത 
ഇന്തയൻ സമുദായങ്ങൾ പ്രതികെിച്ത്ക് എങ്ങറന എന്നതിററെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്ക് ശ്നാവലിറല 
ഈ സന്ർഭണം. 

റകാശ്ളാണിയലിസണം മതപെിവർത്നമായുണം ആധുനികതയുറെ യന്ത സണംവിധാനമായുണം 
ഭെണകൂെഭീകെതയായുണം, പ്രാർത്നാഭെിതമായ സാെസ്വത സമൂഹത്ിററെ ജീവിതറത് അസ്തി
ത്വപ്രതിസന്ധിയിലകറപ്പടുത്ിയശ്പ്പാഴുണം പാെ്െയങ്ങറള ടകറവെിയാൻ ഒരുക്മായിരുന്നി
ല്ല. അവസാനശ്വാസണം വറെ നിലനില്പിനായി ശ്പാൊടുകയാണവർ. വിവാഹണം വണംശീയതയുറെ 
നിലനില്പിന്ക് ഉപാധികളിറലാന്നായിരുന്നു �ാലയത്ിൽ തറന്ന വിവാഹണം ഉെപ്പിക്കുകയായിരു
ന്നു അവരുറെ െീതി. കാവളിയിറല മാർത്ാകാമാത്ിയുറെ മകളുമായി വിഠുടപയുറെ വിവാഹണം 
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തീരുമാനിറച്കേിലണം വധുവിററെ കുടുണം�ണം മതണം മാെിയതു വഴി വിവാഹണം മുെങ്ങുന്നു. തററെ പെി
ചയക്ാെൻ ശ്ഗാവയിലള്ള അപ്പണ്ഭട്റുറെ മകറള മകൻ വിഠുടപയ്കായി കറണ്ത്ിറക്ാണ്്ക് 
മാളപ്പയ്യ വണംശപെ്െ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. വിഠുടപ-തുളസീഭായി ദ്തികൾക്്ക് ഒരു മകൻ 
ജനിച്ചു. നാഗപ്പയ്യ. മനുഷയ ശ്നേഹത്ിററെയുണം സഹവർത്ിത്വത്ിററെയുണം അനുക്യുറെയുണം 
പ്രതിനിധാനമാണ്ക് മാളപ്പയ്യ. എവിടുശ്ന്നാ അഭയണംശ്തെിറയത്ിയ മൂകനായ ധഡ്ഡറന തററെ 
മകറനശ്പ്പാറല വളർത്ാൻ തയ്യാൊകുന്നത്ക് അതുറകാണ്ാണ്ക്. ഭാെയ മെിച്തിലള്ള ദുഃഖത്ിൽ 
നിന്ന്ക് റചറുമകററെ വെശ്വാറെ മാളപ്പയ്യ ശ്മാചിതനായി. വിഠുടപ സാമർത്യശ്ത്ാറെ കൃഷിപ്പ
ണിയിൽ മുഴുകി ധഡ്ഡൻ ഏറെ ആത്മാർത്യുള്ളവനുണം മാളപ്പയ്യശ്യാടുണം വിഠുടപശ്യാടുണം ഏറെ 
കൂറുള്ളവനുമായിരുന്നു. ശ്പാർച്ചുഗീസുകാരുറെ അക്രമവണം മതപെിവർത്നവണം നെക്കുശ്്ാഴുണം 
വർണ്വിശ്വചനങ്ങൾക്പ്പുെമുള്ള ടവകാെിക�ന്ധങ്ങറള വിഠുടപയുറെയുണം അൽമീെറയന്ന 
ശ്പാർച്ചുഗീസ്ക് യുവതിയുറെയുണം െഹസയ�ന്ധത്ിലൂറെ ശ്നാവലിസ്റ്ക് ചിത്രീകെിക്കുന്നു. അവർ 
തമ്ിലള്ള �ന്ധണം ശാെീെികറമന്നതിലപെി മനസ്കൾ തമ്ിലള്ള അടുപ്പമായിരുന്നു.

ഓശ്ൊ അഗ്രഹാെങ്ങറളയുണം അ്ലങ്ങറളയുണം തച്ചുതകർത്തുറകാണ്്ക് ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ 
ആധിപതയണം ഉെപ്പിക്കുശ്്ാൾ വിഠുടപയുറെ അഗ്രഹാെത്ിനുണം പിെിച്ചുനിൽക്ാൻ പറ്റാതായി. 
അ്ലണം തകർക്കുന്നതിനു മുറ് വിഗ്രഹങ്ങൾ സുെക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിച്ചു. ശ്വതാളത്ിററെ 
നിർശ്ദേശപ്രകാെണം ധഡ്ഡൻ വിഗ്രഹണം ഒളിപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹണം ഒളിപ്പിച്ത്ക് എവിറെയാറണന്നെി
യാൻ ശ്പാർച്ചുഗീസുകാർ ഗ്രാമവാസികറള പിെികൂെി. മർദേനണംറകാണ്്ക് റപാറുതിമുട്ിയശ്പ്പാൾ 
തററെ കൂെപ്പിെപ്പിറനശ്പ്പാലള്ള ധഡ്ഡറന ഒറ്റുറകാടുക്കുന്നു വിഠുടപ. ധഡ്ഡററെ മെണത്ിനു 
ത്െവാദിയായ വിഠുടപറയ ശ്വതാളണം ശപിക്കുന്നു. പാപശാപങ്ങളാൽ നീറുന്ന മനസ്മായി 
വിഠുടപയുണം മറ്റശ്നകണം ഹിന്ദുകുടുണം�ങ്ങളുണം റതക്ൻദിക്ിശ്ലക്കു കുെിശ്യറ്റത്ിനു തയ്യാൊ
വന്നു. വിഠുടപയുറെ ശ്നതൃത്വത്ിൽ നിലനില്പിനായുള്ള കുെിശ്യറ്റ യാത്രവറെയാണ്ക് ഈ 
ശ്നാവലിററെ ഒന്നാണംഭാഗണം. 

ചിതെിശ്പ്പായ ജനത
അശ്വത്ാമാവിറനശ്പ്പാറല ശാപഭാണ്ഡവണം ശ്പെി വിഠുടപ റവെണശ്യാടു വിെപെ

യുന്നശ്താറെ ശ്നാവലിററെ സ്ലകാലങ്ങൾ ചിതെിശ്പ്പാകുന്നു. ദക്ഷിണ കർണാകത്ിറല 
കുന്നുകളിലണം താഴ്ാെങ്ങളിലണം നദീതീെങ്ങളിലണം ജീവിത ശ്പാൊട്ണം തുെരുന്ന സാെസ്വതരുറെ 
മഹാപ്രസ്ാനകഥശ്നാവലിസ്റ്ക് വിശദാണംശങ്ങശ്ളാറെ പെഞ്ഞുറവയ്ക്കുന്നു. ഈ കുെിശ്യറ്റ പ്രക്രിയ
യിലൂറെ ജനപഥങ്ങൾ രൂപണംറകാള്ളുന്നതിററെ ചെിത്രണം അനാവെണണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. സാെസ്വതർ 
പല സ്ലങ്ങളിൽ പലൊയി അെിയറപ്പടുന്നു. ഗണംശ്ഗാളിയിൽ ശ്ഷണായിമാരുണം നായ്ക്കുമാരുണം 
ഉടുപ്പിയിൽ ടപകളുണം പഡിയാെന്ാരുണം പകോളയിൽ നായ്ക്കുമാരുണം കാർക്ളയിൽ റചാൽവാഡി 
കാമത്തുമാരുണം �ൻെ്വാളത്്ക് �ാളികന്ാരുണം മുൾക്ിയിൽ കാമത്തുമാരുണം മണംഗലാപുെത്്ക് 
ഭട്മാരുണം പാടണ മണംഗലാപുെത്്ക് കുഡ്വറുണം ഉള്ളാളത്്ക് കിണിമാരുണം മലയന്ാരുണം മശ്ഞ്ചശ്വ
െത്്ക് ശ്വാൻശ്�ാഗുമാരുണം കു്ളയിൽ ഭക്തന്ാരുണം കാസർശ്ഗാഡിൽ പട്ണടശട്ികന്ാരുണം 
നീശ്ലശ്വെത്്ക് ടപമാരുണം പ്രഭുമാരുണം തലശ്ശ്ശെിയിൽ ഭണ്ഡാെിമാരുണം റകാച്ിയിൽ വലയന്ാരുണം 
ആൾവള്ളിയിൽ പ്രഭുക്ളുണം ഒറക്യായി അവർ പെർന്നു പന്തലിക്കുന്നു. ശ്ഗാവയിൽ നിന്ന്ക് 
കുെിശ്യറ്റത്ിനു പുെറപ്പട് സാെസ്വതെിൽ ഒെണംഗമായ വിഠുടപയ്ക്ക് ഒഴിവാക്ാൻ പറ്റാത് 
കാെണങ്ങൾ റകാണ്്ക് കു്ളയിൽ നിലയുെപ്പിശ്ക്ണ്ിവന്നു. 

തുെർന്നുള്ള ശ്നാവൽ ആഖയാനണം വിഠുടപയുറെ പൗത്രൻ ൊമചന്ദടപയിൽ ശ്കന്ദീക
െിക്കുന്നു. അശ്ദേഹത്ിലൂറെയാണ്ക് നാല്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾ റകാണ്്ക് വളർന്ന കുെിശ്യറ്റത്ിററെ 
ചെിത്രണം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്ക് തീെപ്രശ്ദശമായ കു്ളയിൽ നിന്ന്ക് ഉൾനാൊയ ശ്�ള വറെ തററെ 
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വയാപാെശ്കന്ദമാക്ിമാറ്റി ൊമചന്ദടപ. സാ്ത്ികമായി നല്ലനിലയിലാകുന്നു. എന്നാൽ 
ൊമചന്ദടപയുറെ കുടുണം�ണം കലഹങ്ങറളത്തുെർന്ന്ക് ശിഥിലമാകുന്നു. ആവർത്ിക്കുന്ന ദുെന്ത
ങ്ങളിൽ ഓശ്ൊരുത്ൊയി മെണത്ിനിെയായി മകൻ തിമ്ടപ പാമ്പുകെിശ്യറ്റു മെിക്കുന്നു. 
ശ്ശഷിച് മൂന്നുമക്ളുണം മെണത്ിനിെയാകുന്നു. റതറ്റുകളിലണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലണം വിശ്വാസ
ൊഹിതയത്ിലണം നിപതിച് കുടുണം�ണം അനയാധീനമാകുന്നു. തിമ്ടപയുറെ മെണറത്ത്തുെർന്ന്ക് 
പഴകിദ്വിച് വീട്ിൽ പൊരേയമില്ലാറത ആരുമായുണം മിണ്ാട്മില്ലാറത പിശാചിറനശ്പ്പാറല 
തനിച്്ക് ജീവിച്്ക് ജഠൊഗ്നി ശമിപ്പിക്ാൻ മനുഷയമാണംസണം ശ്പാലണം തിന്നാൻ തയ്യാൊവന്ന 
ജാഹ്നവി എന്ന കഥാപാത്രത്ിററെ വർണ്നയിലൂറെ മനുഷയാവസ്യുറെ �ീഭത്സതകൾ 
ചിത്രീകെിക്കുന്നു ശ്നാവലിസ്റ്ക്. ടപയുറെ കുടുണം�ത്ിൽ അവശ്ശഷിച്ത്ക് സിദ്ധുടപയുറെ 
മകൻ റവകേശ്െശ്ക് മാത്രണം. ഒടുവിൽ മെണണം കാത്തുകഴിയുന്ന ൊമചന്ദടപ തററെ റചറുമകനിലൂറെ 
വണംശണം നിലനിർത്ാൻ, അനുഗ്രഹത്ിനായി ശ്വതാളറത് കാത്ിെിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസണം 
ടകശ്മാശണം വന്ന ജനതയുറെ െക്ഷകനായി, ഒരു സ്വപ്നത്ിറലന്നശ്പാറല ശ്വതാളണം വീണ്ടുണം പ്ര
തയക്ഷറപ്പടുന്നു. അയാൾ കുട്ിറയ റപാക്ിറയടുക്കുന്നു. അർത്ശൂനയമായിത്ീരുന്ന മശ്നാവാക്ക് 
കർമ്ങ്ങറള വീറണ്ടുക്കുന്ന, കർമ്നിെതവണം ധർമ്നിെതവമായി ജീവിതറത് പുനർനിർമ്ി
ക്കുന്ന ഊർജ്ശക്തിയായി ഗൗഡസാെസ്വതരുറെ െക്ഷകനായി വീണ്ടുണം പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നു 
എന്ന പൊമർശത്ിലൂറെയാണ്ക് ശ്നാവൽ അവസാനിക്കുന്നത്ക്. 

വയക്തി, സമൂഹണം, മതണം, വിശ്വാസണം, ഭെണമാറ്റങ്ങൾ, ചെിത്രണം തുെങ്ങിയവറയ കുടുണം�, 
സമുദായ കഥയിലൂറെ അവതെിപ്പിച്ചുറകാണ്്ക് ചെിത്രാനുഭവങ്ങൾ വർത്മാന മനുഷയ�ന്ധ
ങ്ങളിൽ എങ്ങറന പ്രതിഫലിക്ണണം എന്ന ശ്�ാധയണം ശ്നാവലിസ്റ്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കുെിശ്യറ്റ പ്ര
ക്രിയയുറെ വിശദാണംശങ്ങളിലൂറെ ഇന്തയൻ ജനത റചെിയ റചെിയ സാമുദായികകൂട്ായ്മകളിൽ 
നിന്നാണ്ക് ൊഷ്ടീയവണം മതപെവമായ കാെണങ്ങളാൽ �ഹുശാഖികളായി പെർന്നുപന്തലിച്
റതന്നുണം �ഹുസ്വെസണംസ്ാെങ്ങൾ രൂപറപ്പട്റതന്നുണം ഈ ശ്നാവൽ പെയുന്നു. അധിനിശ്വശണം 
ഒരു ജനതറയ ശിഥിലമാക്ിയതിററെ ചെിത്രപാഠങ്ങളാണ്ക് ഈ ശ്നാവൽ മുശ്ന്നാട്വയ്ക്കുന്ന 
ഏറ്റവണം പ്രധാനറപ്പട് ജ്ാനണം. അറതാരു പശ്ക്ഷ അധിനിശ്വശത്ിററെ അദൃശയകെങ്ങളിൽ
റപ്പട്്ക് പിെയുന്ന വർത്മാന സമൂഹത്ിന്ക് നൽകുന്ന ഒരു ചെിത്രപാഠമായി വായിക്ാണം. ആചാ
െവിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധമായി പിന്തുെരുന്ന ഒരു ജനത ദുെന്തത്ിൽറച്ന്നു നിപതിക്കുന്നതിററെ 
സൂചനകൂെി ശ്നാവൽ മുശ്ന്നാട് വയ്ക്കുന്നുണ്്ക്. ൊമചന്ദടപയുറെ കുടുണം�ത്ിററെ തകർച്യിലൂറെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക് അതശ്ത്ര. എകേിലണം മനുഷയഭാഗശ്ധയറത് അജ്ാതമായ ഏശ്താ ശക്തി 
നിയന്തിക്കുന്നുറവന്ന ദുെന്തദർശനണം ഈ ശ്നാവലിൽ അന്തർധാെയായി വർത്ിക്കുന്നു 
എന്നതുണം കാണാതിരുന്നുകൂൊ. ഇന്തയൻ ജനസമൂഹങ്ങളുറെ ടവരുദ്യങ്ങളുണം ടവചിത്രങ്ങളുണം 
അധിനിശ്വശത്ിററെ കിൊതത്വങ്ങളുണം അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ശ്നാവലശ്ത്ര സ്വപ്നസാെസ്വത. 

അവലണം�ണം
സ്വപ്നസാെസ്വത, ശ്ഗാപാലകൃഷ്ണടപ, (മലയാള വിവ.)  റക.വി.കുമാെൻ, ശ്കന്ദസാഹിതയഅക്ാദമി, ന്യൂഡൽഹി, 2017.
സാെസ്വതബ്ാഹ്മണരുറെ പ്രാചീനചെിത്രണം, �സ്തിപുണ്ലിശ്ക്ഷണായി, (മലയാള വിവ.), �ി.വസന്തശ്ഷണായി, പി.ജി.

കാമത്്ക് ഫൗശ്ണ്ഷൻ, റകാച്ി, 2018



കൃഷ്ണനുശ്വണ്ി ഉണ്ായ റപണ്ണുങ്ങൾ
ശ്ഡാ: ൊജരേീ ആർ.

അസി. റപ്രാഫസർ, ബ്ണ്ൻ ശ്കാശ്ളജ്ക്, തലശ്ശ്ശെി 

‘പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതശ്ത്ാടുളള അഭിവാഞ്ഛയുണം മനുഷയനു ടനസർഗ്ഗികമായ ശുദ്ീ
കെണവാസനയുണം പെസ്പെ വിരുദ്ങ്ങളായ ഭാവങ്ങളല്ല, ജീവിതണം എന്ന സതയത്ിററെ െണ്ടു 
പുെങ്ങൾമാത്രണം’.

സുഗതകുമാെിയുറെ  കാളിയമർദേനണം എന്ന കവിതറയ മുൻനിർത്ി സച്ിദാനന്ൻ നെത്തു
ന്ന നിെീക്ഷണമാണ്ക് ഇത്ക്.  (മലയാളകവിതാപഠനങ്ങൾ) സുഗതകുമാെിക്വിതകറള സവിശ്ശ
ഷമായി വിലയിരുത്തുകശ്യാണം മലയാളകവിതാസാഹിതയചെിത്രത്ിൽ അവയ്ക്കുളള സ്ാനണം 
നിർണ്യിക്കുകശ്യാ ഈ പ്ര�ന്ധത്ിററെ ലക്ഷയമല്ല.  പാഠാപഗ്രഥനത്ിലൂറെ സാഹിതയമൂലയണം 
സ്ാപിക്കുകയല്ല, എഴുത്ിററെയുണം വായനയുറെയുണം വിവിധദിശയിശ്ലക്കുളള വയാപനങ്ങറള 
ഒരു കവിതറയ ഉപശ്യാഗിച്്ക് ശ്െഖറപ്പടുത്ാനാണ്ക് രേമിക്കുന്നത്ക്.  ‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെി
യില്ല’ എന്ന കവിത മലയാളിയുറെ ടവകാെികമണ്ഡലത്ിലാണ്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്റപ്പട്ിട്ളളത്ക്.  
ൊധാകൃഷ്ണപ്രണയത്ിററെ പൗൊണികതയുണം ടസ്ത്രണതയുറെ ആശ്ഘാഷവണം കവിതയുറെ 
ഉറളളാഴുക്ാണ്ക്.  ൊധാകൃഷ്ണപ്രണയണം ശ്കവലമായ സ്ത്രീപുരുഷപ്രണയണം എന്നതിനപ്പുെത്്ക് 
അെയാളറപ്പടുന്ന ഒന്നാണ്ക് അതിനുപ്രധാനമായി െണ്ടുകാെണങ്ങളുണ്്ക്.  ഒന്ന്ക് ടഹന്വസണം
സ്ാെവമായി ശ്നെിട്ളള �ന്ധണം കാെണണം ഉന്നതമായ സാണംസ്ാെിക ശ്രേണിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്
റപ്പടുന്നുറവന്നത്ക്.  െണ്്ക് ശെീെ�ന്ധണം ഉറണ്കേിലണം കമിതാക്ൾ ടദവികാണംശങ്ങളാറണന്ന 
സമാധാനത്ിൽ പാപമുക്തമായി നിലറകാളളുന്നുറവന്നത്ക്.  വിവാഹിതെറല്ലകേിലണം ൊധറയയുണം 
കൃഷ്ണറനയുണം ശുശ്രുത ദ്തീശ്വെർ എന്നാണ്ക് വളളശ്ത്ാൾ വിളിച്റതന്ന്ക് ഓർമ്ിക്ാണം.  ൊധാ
കൃഷ്ണന്ാരുറെ പ്രണയത്ിനുണം ടലണംഗികതയ്ക്കുണം റപാതുസമ്തി ഉറണ്ന്ന്ക് അർത്ണം.  ശ്ഗാപി
കമാരുമായി കൃഷ്ണൻ നെത്ിയ സമൂഹെതിയെക്ണം പാപമുക്തമായി ചിത്രീകെിക്റപ്പടുന്നുണ്്ക്.  
ൊസക്രീഡയ്ക്ക് നല്റപ്പടുന്ന ആത്മീയമായ വയാഖയാനണം ഉദാഹെണണം.  പെമാത്മാവിൽ സ്വയണം 
സമർപ്പിച് ശ്ഗാപികമാരുറെ ഇഹപെപാപങ്ങൾ ശമിച്ചുറവന്നാണ്ക് അത്ക് സാക്ഷയറപ്പടുത്തു
ന്നത്ക്.  ൊസക്രീഡയിൽ ഇരുകക്ഷികളിലണം ആശ്ൊപിക്റപ്പൊവന്ന പെസ്ത്രീ, പെപുരുഷ�
ന്ധണം റപാതുസമ്തി ശ്നടുന്ന ഇന്ദജാലണം ഈ വയാഖയാനത്ിശ്റെതാണ്ക്.  ഈശ്വെനുണം ഭക്തനുണം 
തമ്ിലളള പവിത്രമായ �ന്ധത്ിററെ സൂചനയായാണ്ക് ഈ സ്വയണം സമർപ്പണണം വിശദീക
െിക്റപ്പടുന്നത്ക്.  ഇതാണ്ക് കവിതയുറെ അന്തെീക്ഷറമന്നതുറകാണ്ാണ്ക്, ഏറതാരു നാെിയുണം 
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ൊധികയല്ലിയുളളിൽ എന്ന്ക് തീർപ്പുകല്പിച് കവി കവിതയിലളളതുറകാണ്ാണ്ക് ഇങ്ങറനറയാരു 
വിശദീകെണണം പ്രസക്തമാകുന്നത്ക്.

സച്ിദാനന്ററെ നിെീക്ഷണത്ിലളളതുശ്പാറല െണ്ടു �ിന്ദുക്ളിലാണ്ക് കവിത �ന്ധി
ക്റപ്പട്ിെിക്കുന്നത്ക്.  ഒന്ന്ക് ലൗകികജീവിതത്ിലളള അതയാസക്തിയാണ്ക്.  െണ്്ക് അത്െ
റമാരു ജീവിതശ്ത്ാടുളള തൃഷ്ണറയ �ലാൽക്ാെമായി തയജിച്്ക് സ്വയണം ശ്വദനിപ്പിക്ാനുളള 
പ്രവണതയാണ്ക്.  ഇതാണ്ക് ശുദ്ീകെണത്ിശ്ലക്കുളള വഴിറയന്ന്ക് പെഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്്ക് കവിത.  
ശ്നെിവയ്കലിലല്ല മന:പൂർവമായ ഉശ്പക്ഷിക്ലിലാണ്ക് കവിതയിറല ആഖയാതാവ്ക് വിശ്വസി
ക്കുന്നത്ക്.  തയാഗത്ിററെയുണം, നിസ്വാർത്പ്രണയത്ിററെയുണം നിഷ്കാമകർമ്ത്ിററെയുറമാറക് 
ഫലണം ലഭിക്കുകറയന്നത്ക് ചിെപുൊതനമായ കഥാപാെ്െയമാണ്ക്.  തങ്ങൾക്്ക് നയായമായുണം 
ലഭിശ്ക്ണ് ആനന്ാനുഭവങ്ങറള മന:പൂർവണം തയജിച്ചുറകാണ്ാണ്ക് പൗൊണിക കഥാപാത്ര
ങ്ങളത്രയുണം നന്യുറെ മൂർത്ികളായിമാറുന്നത്ക്.  അതാണ്ക് കവിത സ്വാണംശീകെിച്ിെിക്കുന്ന 
സാണംസ്ാെികാണംശണം.

പുരുഷന്ക് പ്രിയദർശിനിയായിെിക്കുകയുണം അവറന വാക്കുറകാശ്ണ്ാ പ്രവൃത്ിറകാശ്ണ്ാ 
വിഷമിപ്പിക്ാതിെിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നവളാണ്ക് മാതൃകാസ്ത്രീ.  അവൾ പ്രണയശ്മാ ശാെീെികാഭി
ലാഷങ്ങശ്ളാ പ്രകെിപ്പിക്കുകയില്ല. നായകന്ക് അനുകൂലയായിെിക്കുന്ന ഉത്മനായികയാവണം 
അവൾ.  നായകനിൽ പ്രിയണം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്ികളുണം ഭാവഹാവാദികളുണം എണ്ിപ്പെഞ്ഞു
റകാണ്്ക് അവയിൽ നിന്ന്ക് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നുറവന്നാണ്ക് കവിതയിറല ആഖയാതാവ്ക് 
അവകാശറപ്പടുന്നത്ക്.  അത്െണം ഇല്ലായ്മകളിലൂറെയുണം റചയ്യായ്മകളിലൂറെയുമാണ്ക് ആഖയാതാവ്ക് 
കവിതയിൽ റവളിറപ്പടുന്നത്ക്.

‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല’ എന്ന്ക് കവിത ആവർത്ിക്കുന്നുണ്്ക്.  ഇതാണ്ക് കവിതയുറെ 
താശ്ക്ാൽ വാകയണം.  ‘ഞാൻ’ എപ്രകാെണം ഉരുവായതാറണന്നതിററെ വിശദീകെണമാണ്ക് 
കവിതറയ നിർമ്ിച്ിെിക്കുന്നത്ക്.  ഈ നിശ്ഷധങ്ങൾ ശ്ചർന്ന്ക് രൂപറപ്പടുന്ന സ്ത്രീരൂപണം 
കവിതയിൽ നിെന്തെമായി ആഖയാനണം റചയ്യറപ്പട്ിട്ണം മെഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതുകാണാണം.  ലൗകിക
ജീവിതാസക്തി ഒരു വശത്തുണം കാമനകശ്ളാടുളള ഭയണം മറുവശത്തുണം നിന്നുറകാണ്്ക് കവിതയിൽ 
െണ്ടുതെണം സ്ത്രീകറള സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്്ക്.  ഉെലിറന പെിഗണിക്കുകയുണം അതിററെ ആനന്ങ്ങളിൽ 
പെിസെണം മെന്നു മുഴുകുകയുണം റചയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ കവിതയിൽ പ്രതയക്ഷമാകുന്നുണ്്ക്.  താൻ 
അവെിൽറപ്പട്വളല്ല എന്ന നിെന്തെമായ നിശ്ഷധത്ിലൂറെ അത്െണം സ്വതന്താവിഷ്കാെങ്ങറള 
നിെസിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്ക് കവിതയിറല ആഖയാതാവ്ക്.  അവൾ തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ എല്ലാ 
ഉത്െവാദിത്ങ്ങറളയുണം ഗൗെവശ്ത്ാറെ നിെശ്വറ്റുന്ന ഉത്മസ്ത്രീയാണ്ക്.  പ്രണയണം അവളുറെ 
ഉളളിൽ ഭദ്മാണ്ക്. അതിററെ ശക്തിയിലാണ്ക് അവളുറെ ജീവിതണം തളിർക്കുന്നത്ക്.  അവൾ 
പ്രണയിയിൽ നിന്ന്ക് അയാളുറെ ശെീെണംശ്പാലണം ടകപ്പറ്റുന്നില്ല.  നിഷ്കാമകർമ്ിയായതി
നാൽ അവൾക്്ക് കർമ്ഫലണം സ്വയശ്മവ എത്ിശ്ച്രുന്നു.  ഈ െണ്ടുതെത്ിലളള സ്ത്രീകളുണം 
ആതയന്തികമായി പുരുഷററെ താൽപെയങ്ങശ്ളാെ്ക് ശ്യാജിച്ചുശ്പാകുന്നവൊണ്ക്.  അവററെ സ്വത
ന്തസഞ്ചാെങ്ങൾറക്ാത്്ക് ഉെലിറനയുണം മനസ്ിറനയുണം പരുവറപ്പടുത്ിയ സ്ത്രീകളുണം അവറന 
പാപശ്ലശശ്മാ പെിഭവശ്മാ ഇല്ലാറത കാത്ിെിക്ാൻ തയ്യാൊയ സ്ത്രീയുണം - ഇരുകൂട്രുണം പുരു
ഷനുശ്വണ്ി /കൃഷ്ണനുശ്വണ്ി ഉണ്ായ റപണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമാണ്ക്. എത്ര ദൂശ്െക്്ക് ശ്പാകുശ്്ാഴുണം 
താൻ വിട്ശ്പാകുന്ന ഇെങ്ങൾ പവിത്രമായിെിക്ണറമന്ന റവ്ലണം മെിച്ചു സണംഭവിക്ാനുളള 
സാദ്യതറയക്കുെിച്ചുളള ശ്വവലാതിയുണം പുരുഷനു സഹജമാണ്ക്.  മഥുെയ്ക്കുശ്പാകുന്ന/സഞ്ചാെി
യായ പുരുഷൻ ശ്ഗാപികറയ അെിഞ്ിെിരുന്നു എന്ന അവസാനനിമിഷത്ിറല ഓർമ്ി
പ്പിക്ലണം തിെിച്െിവണം അവൾ അനന്തമായി കാത്ിെിക്ണറമന്ന സൂചന കൂെി നല്കുന്നുണ്്ക്.  
സ്വന്തണം ആനന്ങ്ങറള തിെസ്െിച്ചുറകാണ്്ക് ശ്ദശാന്തെണംശ്പായ പുരുഷനുശ്വണ്ി വ്രതണം ശ്നാല്ക്കുന്ന 
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സ്ത്രീകളാണ്ക് അഭികാമയകളായി കണക്ാക്റപ്പടുന്നത്ക്.  അവററെ നീർനിെഞ് മിഴികശ്ളാ നന്ി
യുളള ശ്നാട്ശ്മാ അതിനു പ്രതിഫലമായി അവൾക്്ക് ലഭിക്കുണം.

ആഖയാതാവായ ശ്ഗാപികയുണം പ്രണയിശ്യാറൊത്്ക് ലീലകളിശ്ലർറപ്പട് ശ്ഗാപികമാരുണം 
െണ്ായി നില്ക്കുശ്്ാഴുണം ഒന്നായി നില്ക്കുശ്്ാഴുണം കൃഷ്ണന്ക്/പുരുഷനു ശ്വണ്ിയുളള നിർമ്ിതികളായി 
അവർ സ്ാനറപ്പടുന്നുണ്്ക്.  ആഖയാതാവായ ശ്ഗാപിക മനസ്ണം മറ്റുശ്ഗാപികമാർ ശെീെവമായി 
ഒരു വായന സാദ്യമാണ്ക്.  അശ്പ്പാഴുണം ഇത്ക് മാറ്റമില്ലാറത തുെരുണം.  പുരുഷറന ആനന്ിപ്പിക്കുന്ന 
ശെീെവണം അവററെ താൽപെയങ്ങൾക്നുസെിച്്ക് പരുവറപ്പട് മനസ്മുളള സ്ത്രീകൾ അവനുശ്വണ്ി 
ഉണ്ായിറക്ാശ്ണ്യിെിക്കുണം.

‘നീ നീലചന്ദനായ്ക് നടുവിൽനിറല്ക
ചുറ്റുമാശ്ലാലമാശ്ലാലമിളകി
ആെിയുലയുണം ശ്ഗാപസുന്െികൾതൻ 
ലാസയശ്മാെികളുലാവിറയാഴുകുശ്്ാൾ
.....................................................
കിലകിറല ചിെിറപാട്ിയുണരുന്നകാൽത്ളകൾ
കലഹറമാെിെഞ്ഞു ചിതറുശ്്ാൾ
തുകിൽ റഞാെികൾ റപാറന്യ്കൾ
തെിവളയണിടക്കൾ മഴവില്ലുചൂറഴ വീശുശ്്ാൾ’

ഇപ്രകാെണം രൂപറപ്പടുന്ന സ്ത്രീരൂപത്ിററെ/രൂപങ്ങളുറെ പ്രവൃത്ികളുണം ചിത്വൃത്ികളു
മാണ്ക് കവിതയിറല സിണംഹഭാഗവണം ഇവറയ വിശദമായി വിവെിച്ശ്ശഷണം ‘അവിറെ ഞാൻ 
മുെിയഴിഞ്ണിമലർക്കുലറപാഴിറഞ്ാരുനാളുമാെിയിട്ില്ല, കൃഷ്ണ നീറയറന്നയെിയില്ല’ 
എന്ന്ക് ആ ആനന്ാനുഭവങ്ങറള നിശ്ഷധിക്കുന്നു.  അനുഭവങ്ങളുറെയുണം ദൃശയങ്ങളുറെയുണം ഈ 
നിശ്ഷധത്ിലൂറെയാണ്ക് ശ്നെറത് സൂചിപ്പിച് മാണംസനി�ദ്വണം ലൗകികവമായ പ്രണയ
റത് സ്വീകെിക്കുന്നവൾറക്തിൊയി തയാഗരൂപിണിയായ കുടുണം�ിനിറയ സ്ാപിക്കുന്നത്ക്.  
പ്രണയണം ഉളളിലണ്ായിെിറക്ത്റന്ന വിടുശ്വല തീർക്കുകയുണം പുെികണം ചുളിക്കുന്ന കണവറന 
കണ്ിലെിയുകയുണം കെയുന്ന കുഞ്ിറന ശ്നാക്കുകയുണം റചയ്യുന്നവളാണ്ക് ഈ കുടുണം�ിനി.  മൺകു
െിലിററെ വാതിലെച്ചു തഴുതിട്്ക് പ്രണയവാഹിനിയായ സണംഗീതറത്യുണം സുഗന്ധറത്യുണം അവൾ 
തെയുന്നു.

‘ആശ്ൊരുമെിയാറത നിറന്നറയന്നുളളിൽവച്ാത്മാവ കൂെിയർപ്പിച്ചു.’

എന്ന്ക് അതിടവകാെികതയിശ്ലക്്ക് വഴുതുന്ന ആഖയാനമാണ്ക് കവിത പിൻപറ്റുന്നത്ക്. 
ലൗകികാനന്മൂർത്ികളായ സ്ത്രീകറളക്ാൾ തയാഗമൂർത്ികളായ സ്ത്രീകളാണ്ക് ആതയന്തിക
മായി പെിഗണിക്റപ്പടുകറയന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്ക് ‘അ്ാെിയിലെിയ മൺകുെിലിൽ ആ 
പാവണം ശ്മവ’ന്നത്ക്.  അത്ക് സഫലമാവന്നതായി കവിതയുറെ അവസാനവെികൾ സാക്ഷയറപ്പ
ടുത്തുന്നുണ്്ക്.  എന്നാൽ ആ സാഫലയണം ഒരു പുനർവിചിന്തനത്ിനു വിശ്ധയമാശ്കണ്താണ്ക്.

‘നിൻ െഥറമററെ കുെിലിന്നുമുന്നിൽ
ഒരു മാത്ര നില്ക്കുന്നു, കണ്ീർ നിെറഞ്ാൊ 
മിഴികറളൻ ശ്നർക്കുചായുന്നു.
കരുണയാലാറകത്ളർറന്നാൊ ദിവയമാണം
സ്മിതറമനിക്ായി നല്ക്കുന്നു’.

അ്ാെിയിൽ നിന്ന്ക് അക്രൂെശ്നാറൊപ്പണം മഥുെയ്ക്കുശ്പാകുന്ന കൃഷ്ണൻ തിെിച്ചുവന്ന്ക് 
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പ്രണയപർവണം മുഴുമിച്തായി കഥകളില്ല.  അതായത്ക് ഈ പ്രണയസാഫലയണം, തിെിച്െിവ്ക് 
ഏറ്റവണം ക്ഷണികമായ ഒന്നാണ്ക്.  ആശാററെ നായികമാരുറെ പ്രണയസാഫലയണം ശ്പാറല മാണംസ
നി�ദ്മല്ല ൊഗണം എന്ന തീർപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നത്ക്.  പ്രണയവണം അതിററെ �ഹുവിധമായ 
ആനന്ാനുഭവങ്ങളുണം ലഭിച്, ലൗകിക ജീവിതത്ിററെ പ്രതിനിധികളായ സ്ത്രീകൾറക്തിൊയി 
നില്ക്കുന്നുണ്്ക് ആഖയാതാവായ പ്രണയതപസ്വിനി. അതുമാത്രവമല്ല അതാണ്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രണ
യസാഫലയറമന്ന ധ്വനി, കവിതയിൽ നിലനില്ക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു.  ആെണംഭത്ിൽ സൂചിപ്പിച്തു
ശ്പാറല പ്രാപഞ്ചികവണം അല്ലാത്തുമായ െണ്ടു �ിന്ദുക്ളിൽ കവിത ഉെപ്പിക്റപ്പട്ിെിക്കുന്നു.

ശെീെശ്ത്ാടുണം അതിററെ കാമനകശ്ളാടുമുളള ഭയണം സുഗതകുമാെിക്വിതകളുറെ അെിറയാ
ഴുക്ാണ്ക്.  കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല എന്ന നിശ്ഷധത്ിൽ അതുണം ഉൾശ്ച്രുന്നുണ്്ക്.

1. ‘മിഴികളിൽ അനുൊഗമഞ്ജനണം ചാർത്ി
 ജലറമടുക്ാറനന്നമട്ിൽ ഞാൻ തിരുമു്ി-
 റലാരുനാളുറമത്ിയിട്ില്ല’.

2. ‘ചപലകാളിന്ി തൻ കുളിെലകളിൽ
 പാതിമുഴുകി നാണിച്ചു മിഴികൂ്ി
 വിെപൂണ് ടകനീട്ി നിശ്ന്നാടു ഞാറനററെ
 ഉെയാെവാങ്ങിയിട്ില്ല’.

3. ‘കുസൃതിനിെയുണം നിററെ കുഴൽവിളിയുെൻ
മദദ്രുതതാളമാർന്നു മുറുകുശ്്ാൾ ........... ഒരു നാളുമാെിയിട്ില്ല’.

4. ‘പൂമെണം ചാെിയിളകുന്ന മാെിൽ കിതശ്പ്പാറെ നിന്മുഖണം
റകാതിയാർന്നു ശ്നാക്ിയിട്ില്ല’.

5. ‘ഒരു നാളുമാ നീലവിെിമാെിൽ ഞാറനററെ
തല ചായ്ക്ച്ചു നിന്നിട്മില്ല’.

ഒശ്െ ശയ്യയിൽ ആവർത്ിക്കുന്ന ഈ നിശ്ഷധങ്ങൾ സ്ത്രീയുറെ കാമനകറള മററ്റാരു 
തെത്ിൽ റവളിറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്.  ഈ വിവെണങ്ങളത്രയുണം സ്ത്രീയുറെ ഭ്രമാത്മകമായ െതിഭാവ
നകളുറെ പ്രതിനിധാനണം കൂെിയാണ്ക്.  പ്രണയിനി ഇറതാറക്യുണം അവളുറെ പുരുഷനിൽ നിന്ന്ക് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്.  അവറയ �ലികഴിച്ചുറകാണ്ാണ്ക് ശെീെനിെശ്പക്ഷമായ പ്രണയറത്യുണം 
അതിററെ ആദർശാത്മകമായ സാഫലയറത്യുണം കവിത സ്ാപിക്ാൻ രേമിക്കുന്നത്ക്.  പ്രതയ
ക്ഷത്ിൽത്റന്ന ഈ ടവരുദ്യണം സുഗതകുമാെിക്വിതയിൽ സണംഘർഷമുണ്ാക്കുന്നുണ്്ക്.

‘അെിഞ്ഞു ഞാറനന്നുശ്ളളാെീ റവറു- 
മഹന്ത, കണ്ാ മാഞ്ീലാ!
അന്ധതയാശ്ല പുണരുണം ജീവിത-
�ന്ധനറമാന്നുമഴിഞ്ീലാ’

എന്ന്ക് കാളിയമർദേനത്ിൽ പൊമർശമുണ്്ക്.  ജീവിത�ന്ധനണം അന്ധതയാലാണ്ക് 
എന്ന തീർപ്പിശ്നാളണം തറന്ന രേശ്ദ്യമാണ്ക് �ന്ധണം, പുണെൽ, അഴിയൽ എന്നീ പദങ്ങളുറെ 
സന്നിശ്വശണം.  ഈ പദങ്ങൾ  ശെീെറത് ശ്നെിട്്ക് പ്രതിനിധീകെിക്കുന്നുണ്്ക്.  ജ്ാനണം അന്ധത
റയയുണം അഹന്തറയയുണം നീക്കുണം എന്ന പെ്ൊഗതസകേല്പറത് ശ്ചർത്തു പിെിക്കുന്നശ്താറൊപ്പണം 
തറന്ന ഈ വെികൾ ലൗകികജീവിതറത് ശക്തമായി നിെസിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. അതിന്ക് 
ഏറെ സഹായകമാകുന്നത്ക് ശ്മൽപെഞ് പദങ്ങളുറെ സാന്നിദ്യമാണ്ക്.

കൃഷ്ണൻ സുഗതകുമാെിക്വിതകളിറല റപാതു�ിണം�മാണ്ക്.  ഈശ്വെറനയുണം 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I Number 280

പ്രകൃതിറയയുണം ജ്ാനറത്യുണം പ്രതിനിധീകെിക്കുന്ന സർവാധികാെിയായ സ്വരൂപമാണ്ക് 
ഈ കവിതകളിൽ കൃഷ്ണൻ.  ആൊധനാെീതികളിറലാന്നായി പ്രണയറത്യുണം അതിലളള 
സമർപ്പണറത്യുണം സ്വീകെിക്കുന്നിെത്തുമാത്രമാണ്ക് അല്പറമകേിലണം ലൗകികഭാവണം പുരുഷ
സ്വരൂപത്ിന്ക് ലഭിക്കുന്നത്ക്.  ൊധാകൃഷ്ണന്ാർ തമ്ിലളള ദിവയപ്രണയത്ിററെ സൂചനകൾ 
നല്ിറക്ാണ്ാണ്ക് സുഗതകുമാെിയുറെ കവിതകൾ ലൗകികതറയ മെികെക്ാൻ രേമിക്കുന്നത്ക്.

‘ആ ൊധയുളളിൽ പ്രതിഷ്ഠിതയാക’യാലാണ്ക് ജന്ണം തീൊത് ശ്തെലാകുന്നത്ക് എന്ന്ക് 
വയക്തിഗതമായ പ്രണയാനുഭവങ്ങറളയുണം മിത്ിശ്ലക്്ക് വിവർത്നണം റചയ്യുന്നുണ്്ക് അവർ.  
കൃഷ്ണറനയാണ്ക്, കൃഷ്ണറനമാത്രമാണ്ക് ൊധ ശ്തടുന്നത്ക്.  പ്രണയവമായി �ന്ധറപ്പട്ളള വയതയ
സ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങറളല്ലാണം അശ്ങ്ങയറ്റണം മാനകീകെിക്കുന്നുണ്്ക് ൊധാകൃഷ്ണപ്രണയസകേല്പണം.

കൃഷ്ണൻ എന്ന പുരുഷൻ പതിമൂശ്ന്നാളണം തവണ കവിതയിൽ സണംശ്�ാധന റചയ്യറപ്പടു
ന്നുണ്്ക്.  ആ പുരുഷററെ തൃഷ്ണകറള ശമിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുറെ പൊമർശങ്ങളുമുണ്്ക്.  ശ്നെശ്ത് 
സൂചിപ്പിച് ലൗകികാനന്ത്ിററെ പ്രതീകങ്ങളായ സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ അവൊണ്ക്.  അവരുറെ 
രൂപവണം ഭാവഹാവാദികളുണം പുരുഷററെ താൽപെയത്ിറനാത്തു സജ്ീകെിക്റപ്പട് കാവയ
നിർമ്ാണ സാമഗ്രികൾ റകാണ്ടുതറന്ന ചിത്രീകെിക്റപ്പട്ിട്ണ്്ക്.  ലക്ഷണയുക്തകളായ ഈ 
സ്ത്രീ ശെീെങ്ങൾ മണിപ്രവാളസൗന്െയശാസ്ത്രത്ിറനാപ്പിച് നിർമ്ിതികളുമാണ്ക്.  പുരുഷററെ 
എല്ലാവിധ അപഥസഞ്ചാെങ്ങറളയുണം ക്ഷമിച്്ക് അവററെ പ്രണയണം പിെിച്ചുപറ്റുന്ന നായികമാർക്്ക് 
സ്വീകാെയത കൂടുതലായിെിക്കുണം. 

 സ്ത്രീെചന എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂെി ‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല’ എന്ന കവിതറയ കാശ്ണണ്ത്ക് 
ഒരു സാഹിതയപാഠറമന്ന നിലയിൽ അതിശ്നാടുളള നീതി പുലർത്ലാണ്ക്.  ഭർത്ാവിൽ 
നിന്നുണം മക്ളിൽനിന്നുണം നിെന്തെമായ അവഗണനകൾ മാത്രണം സഹിച് ‘ശ്കാലാെ്ക് ’ എന്ന 
കഥാപാത്രത്ിററെ അന്തയെണംഗണം മാധവിക്കുട്ി വെച്ിട്ിട്ണ്്ക്.  കഥാന്തയത്ിൽ പെിപ്പ്ക് കെി
യുന്നുറവന്ന്ക് അവൾ സണംശയിക്കുശ്്ാൾ ഭർത്ാവിററെ കണ്ണുകൾ നനയുന്നതായി പൊമർശ
മുണ്്ക്.  ഇതിന്ക് സമാനമായ കാഴ്ചയാണ്ക് ‘കരുണയാലാറകത്ളർറന്നാൊദിവയമാണം സ്മിതണം’  
ആഖയാതാവായ സ്ത്രീറയ ശ്തെിറയത്തുന്നത്ക്.  പുരുഷററെ രേദ്യുണം പെിഗണനയുണം തീവ്രമായി 
ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാവണം ജീവികളാണ്ക് സ്ത്രീകൾ എന്നു പെഞ്ഞുവയ്ക്കുക കൂെി റചയ്യുന്നുണ്്ക് ഇത്െണം 
ആഖയാനങ്ങൾ.

1. ‘വിജനത്ിശ്ലകാന്ത ഭവനത്ിറലാറ്റയ്ക്ക്
തഴുതിട് കതകിററെ പിെകിൽ തളർന്നിരു-
ന്നിെറുന്ന മിഴികളാൽ സ്വന്തണം മനസ്ിറന മുകരുന്ന ശ്ഗാപിശ്ക.
വിെലാൽ മനസ്ിററെ ഇതളുകൾ തെവശ്്ാൾ
ഇെറനഞ്ചിലിെിറവട്ണം ഏകാന്തശ്ശാകത്ിൽ 
ഇെിയുന്ന കൺശ്പാള നനയുന്ന ശ്ഗാപിശ്ക’

2. ‘ചിെിക്കൂ ചിെിക്കൂ മൃദുവായി മിഴിനീെിൽ
ഉലയുന്ന മഴവില്ലുശ്പാൽ പുഞ്ചിെിക്കൂ’
ശ്ഗാപികാദണ്ഡകണം (അയ്യപ്പപ്പണിക്ർ)

‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല’ എന്ന കവിതയ്ക്ക് പ്രതികവിതയായി മാെിയ ശ്ഗാപികാദ
ണ്ഡകണം പൂെിപ്പിക്ാറത വിട് പുരുഷകാമനകറള സമർത്മായി പൂെിപ്പിക്കുകയാണ്ക് റചയ്തത്ക്.  
‘ശ്വണ്തെിയുന്നു ശ്ഗാപിശ്ക’ എന്ന്ക് ശ്ഗാപികാദണ്ഡകണം സ്ത്രീയുറെ ടകകാെയകർത്തൃത്വണം 
ഏററ്റടുക്കുന്നുണ്്ക്.  ‘അവിറെ നീ ശ്പാശ്കണ്,തവരുറെ മാർഗ്ഗറമന്നെിയൂ, നിനക്കു നിൻ മാർഗ്ഗണം 
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വിഭിന്നമാണതുഞാനെിറഞ്ന്നെിയൂ’  എന്ന്ക് മാർഗ്ഗനിർശ്ദേശണം നല്കുന്നുണ്്ക്.   
‘തഴുകൂ, തണുപ്പിററെ ചൂടുണം ചൂെിൻ തണുപ്പുണം 
പകരുന്ന ശ്ഹമന്തമായ്ക് പെരൂ, തീനാളമായി പിെയൂ
പിെയുന്ന ശ്ചാെക്കുഴറലാറത്ാശ്ൊെക്കുഴലായ്ക്
വറന്നററെ ചുണ്ിൽ തുെിയ്ക്കൂ’.
എന്ന്ക് സ്വന്തണം കാമനകൾ റവളിറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്.

‘ശ്ഗാപികാദണ്ഡകണം’, ‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല’ എന്ന കവിതാപാഠത്ിററെ ഉശ്പാല്പന്ന
മായി പെിഗണിക്റപ്പട്ാലണം അവ റപാതുവായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആൺകാഴ്ചറയയുണം ശ്�ാധറത്യുണം 
ഗൗെവശ്ത്ാറെ കാണുകതറന്ന ശ്വണണം.  അതിറലാന്ന്ക് സ്ത്രീെചനയാറണന്നതുറകാണ്്ക് 
വിശ്ശഷിച്ചുണം.  ‘ഞാൻ’ സ്ത്രീെചനയിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുശ്്ാൾ എഴുത്തുകാെിയുമായി താദാത്മയണം 
പ്രാപിക്ാനുളള സാദ്യത കൂടുതലാണ്ക്.  സാഹിതയകൃതി ഭാവനാത്മകമായതുറകാണ്്ക് ‘ഞാൻ’ 
എഴുത്തുകാെി അല്ലാതിെിക്ാനുളള സാദ്യതകൂെി പെിഗണിശ്ക്ണ്താണ്ക്.  ആഖയാനസ്വെങ്ങ
ളിൽ സ്വന്തണം സ്വെണം കൂെി ഉൾറപ്പടുകശ്യാ സ്വയണം പുന:സൃഷ്ടിക്കുകശ്യാ റചയ്യുന്നതിനപ്പുെത്്ക് 
എഴുത്തുകാെി ആഖയാതാവ്ക് തറന്നയാവക എന്ന �ാദ്യത ഏററ്റടുശ്ക്ണ്തില്ല.  എന്നാൽ പുരു
ഷന്ാൊയ എഴുത്തുകാെിൽ നിന്ന്ക് ശ്വെിട്്ക് സ്ത്രീകൾക്്ക് അറതാരു റവല്ലുവിളിയായി മാൊറുണ്്ക്.  
പ്രതികവിതകളുറെ വെവിന്ക് അത്െറമാരു പശ്ാത്ലണംകൂെിയുണ്്ക്.  ആത്മഭാഷണസ്വെണം 
സ്വന്തണം എഴുത്ിൽ ഏറെ ഉപശ്യാഗിച്ിട്ളള കവിയാണ്ക് സുഗതകുമാെി.  കവിതയിറല 
ടവകാെികതയുറെ ആധികയത്ിന്ക് അതുറമാരു കാെണമാണ്ക്.  സ്ത്രീെചനകളുറെ ശക്തിയായുണം 
ദൗർ�ലയമായുണം ടവകാെികത ആശ്ഘാഷിക്റപ്പൊറുണ്്ക്.  ‘കൃഷ്ണ, നീറയറന്നയെിയില്ല’  
ഇശ്ത ഴാനെിൽ റപടുന്ന കവിതകളിൽ വച്്ക് ചിന്താപെമായി താഴറത്പെവിൽ നില്ക്കുന്നു.  ഒരു 
പെിധിവറെ അതിററെ ജനപ്രീതിയുറെ കാെണങ്ങളിറലാന്ന്ക് ഇശ്ത ടവകാെികതയാവാണം.  
അത്ക് പ്രണയറത് വളറെ കാല്പനികമായി ആശ്ഘാഷിക്കുന്നുണ്്ക്.  സ്ത്രീറയ ടവകാെികമ
ണ്ഡലത്ിലണം പുരുഷറന വിചാെമണ്ഡലത്ിലണം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പാെ്െയമാണ്ക് എഴുത്ിലണം 
വായനയിലണം റപാതുസമൂഹണം പിൻപറ്റിയിട്ളളത്ക് എന്നത്ക് മററ്റാരു കാെണമാണ്ക്.  പുരുഷററെ 
കവിത (ശ്ഗാപികാദണ്ഡകണം) െതിറയ തുെന്നാശ്ഘാഷിക്കുശ്്ാൾ സ്ത്രീയുറെ കവിത (കൃഷ്ണ, 
നീറയറന്നയെിയില്ല) അതിറന മെച്ചുപിെിച്്ക് കുറ്റശ്�ാധശ്ത്ാറെ നിെസിക്കുന്നു.  റപാതുശ്�ാ
ധറത് തൃപ്തിറപ്പടുത്തുന്ന അെക്വണം ഒതുക്വണം പ്രകെമാകുന്ന സ്ത്രീെചനയാകലാണ്ക് ഈ കവിത 
ആത്മീയ പ്രണയത്ിററെ ഉദാത്മാതൃകയായി സ്ാപിക്റപ്പടുന്നത്ക്.   ഇത്ക് എഴുത്ിൽ സണംഭ
വിച്തല്ല, വായനയിൽ സണംഭവിച്താറണന്നത്ക് പ്രസക്തമാണ്ക്.  ശ്നെറത് സൂചിപ്പിച്തുശ്പാറല 
എഴുത്തുണം വായനയുണം കെറന്നത്തുന്ന പ്രവചനാതീതമായ ദിശകറള തിെിച്െിയുകറയന്നത്ക് ഒരു 
തെത്ിലണം സാഹിതയമൂലയറത് ഇെിച്ചുകളയുന്നില്ല.  അത്ക് സാഹിതയരൂപശ്ത്ാടുമുളള സാമാ
നയമായ നീതിപുലർത്ൽ മാത്രമാണ്ക്. 



ഇന്ദുശ്ലഖാനന്തെണം മീനാക്ഷി പെഞ്ത്ക് 
— ‘മീനാക്ഷി’യിറല സമൂഹണം

ശ്ഡാ. റസലിൻ എസ്ക്.എൽ.
അസിസ്ററെ്ക് റപ്രാഫസർ, മലയാളവിഭാഗണം, മഹാൊജാസ്ക് ശ്കാശ്ളജ്ക്, എെണാകുളണം

റകാശ്ളാണിയൽ ആധുനികത പകർന്ന സ്വാതന്തയശ്�ാധറത്ക്കുെിച്്ക് ഇന്ദുന�ഖയ്ക്ക് 
ശ്ശഷമുണ്ായ അനുകെണകൃതികളുണം ചില ആശയങ്ങൾ പകർന്നിരുന്നു. ഇന്ദുശ്ലഖയുറെ ചുവ
ടുപിെിച്ചുണ്ായ ശ്നാവലകളാണ്ക് ഇന്ദുമെനീസ്വയുംവരും (1890), മനീോക്ഷറി (1890), സരസ്വെനീവറിജയും 
(1892), പരറിഷ്ാരപ്പാെറി (1892), ശാരദ (1892), �ക്ഷനീനകശവും (1892), സുകുമാരറി (1897) എന്നിവ. 
ഇന്ദുന�ഖയുറെ അപെണം എന്ന ശ്പെിൽ മാറ്റിനിർത്റപ്പട് കൃതികളാണ്ക് ഇവ. ശ്രേഷ്ഠമായത്ക് 
എന്ന ശ്പെിൽ ചില കൃതികറള ആദർശവത്ക്കെിച്ശ്പ്പാൾ, ഒരുപശ്ക്ഷ ആ കൃതികൾറക്ാപ്പണം 
തറന്ന സാമൂഹികപ്രശ്ങ്ങൾ ചർച്റചയ്ത ശ്നാവലകൾ അവഗണിക്റപ്പട്. അക്കൂട്ത്ിൽ 
സ്വന്തണം സമുദായത്ിറല അനാചാെങ്ങളുറെ വിവെണവണം വിമർശനവണം ഉൾറപ്പടുത്ി റചറുവ
ലത്്ക് ചാത്തുനായർ എഴുതിയ പ്രണയകഥാപ്രധാനമായ ശ്നാവലാണ്ക് മനീോക്ഷറി. വിദയാഭയാസണം 
ശ്നെിയ റചറുപ്പക്ാെിലൂറെ നായർ സമുദായത്ിശ്ലക്കു കെന്നുവരുന്ന പെിവർത്നങ്ങളുണം പെി
ഷ്കാെങ്ങളുണം ആവിഷ്കെിക്കുന്നശ്താറൊപ്പണം നമ്പൂതിെിമാരുണം നായർ സമുദായത്ിറല മുതിർന്ന 
തലമുെയുണം അതിറന എതിർക്കുന്നതുണം ശ്നാവലിസ്റ്ക് തികച്ചുണം യാഥാർത്യപ്രതീതി ഉളവാകുമാെ്ക് 
ആവിഷ്കെിച്ിെിക്കുന്നു.

വെകെ താലൂക്ിൽ പള്ളിക്െയിൽ ജനിച് റചറുവലത്്ക് ചാത്തുനായർ െചിച് മനീോക്ഷറി 
സാമൂഹിക പ്രാധാനയമുള്ള ശ്നാവലാണ്ക്. ശ്കാഴിശ്ക്ാെ്ക് �ാസൽമിഷൻ സ്കൂളിൽ ഭാഷാധയാ
പകനായിരുന്നു സാമൂഹികപെിഷ്കർത്ാവായ ചാത്തുനായർ. നാടുവാഴിത്വയവസ്ിതിറയ 
എതിർത് അശ്ദേഹണം നിലവിലിരുന്ന യാഥാസ്ിതിക ദുൊചാെങ്ങൾറക്തിറെ ശബ്ദമുയർത്ി. 
‘ഇന്ദുശ്ലഖ’യിശ്ലതിശ്നക്ാൾ പ്രകെമായ സാമൂഹികപെിഷ്കെണത്വെ ‘മീനാക്ഷി’യിൽ കാണാണം. 
ശ്നാവലിസ്റിററെ കാലശ്ദശങ്ങളിറല സാമുദായികപ്രശ്ങ്ങൾക്കുണം പ്രകൃതിചിത്രണങ്ങൾക്കുണം 
യാഥാർത്യപ്രതീതിയുണം ഔചിതയവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുണം സന്ർഭങ്ങൾക്കുണം യഥാതഥമായ 
ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കാെണം നൽകിയിട്ള്ള ഈ കൃതി മലയാള ശ്നാവലിററെ ആദയകാല മാതൃക
കളിൽ ഏറെ പ്രാധാനയമർഹിക്കുന്നു. ഈ ശ്നാവലിൽ അന്നറത് ശ്കെളീയ സമൂഹത്ിറല 
ആശയസണംവാദങ്ങൾ അെയാളറപ്പട്റതങ്ങറനറയന്ന അശ്ന്വഷണമാണ്ക് ഈ പ്ര�ന്ധത്ിൽ 
നിർവഹിക്കുന്നത്ക്.
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മീനാക്ഷിയിറല സമൂഹണം
പചത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ിചറെ അവസാനകാലത്തു ചതദക് മലബാറിചല സവർണ്ണരചട, 

പ്ദത്യകിച്ചും നായർ സമുോയത്തിചറെ, ജരീവിതത്തിൽ അനുഭവചപ്ട്ട പ്തിസന്ധികളം പരിവർ
ത്തനങ്ങളം പ്തിഫലിപ്ിക്കുന്ന ‘മരീനാക്ഷി’ ചരിത്രപരമായും പ്ാധാന്യമർഹിക്കുന്നു4. നായർ 
സമുോയത്തിൽ നിലവിലിരന്ന തിരണ്ടുകല്യാണം, സശശവവിവാഹം, താലിചകട്ടുകല്യാണം, 
സംബന്ധദമർപ്ാടപ് തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ ആചാരങ്ങദളാടുള്ള ദനാവലിസ്റിചറെ എതിർപ്പ് കഥാപാ
ത്രങ്ങളചട വാക്കുകളിലൂചട അവതരിപ്ിക്കുന്നുണ്പ്. പുത്തൻ മാളികക്ലിചല ദഗാപാലദമദനാചറെ 
സദഹാേരിമാരായ നാണിയമ്മയും പാറക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാ്ണം ഉോഹരണം. ഒര 
സ്തരീക്പ് ഒന്നിലധികം പുര്ന്ാരമായി സംബന്ധം എന്നതപ് ഉയർന്ന ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന 
അവർക്പ് തികച്ചും പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒര സംഭവമായി അനുഭവചപ്ടുന്നു.

മരീനാക്ഷിചയ വിവാഹം ചചയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കുദബരൻ നമ്പൂതിരിയും പുരഹൂതൻ നമ്പൂ
തിരിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാ്ണത്തിലൂചട തുടങ്ങുന്ന സംബന്ധദമർപ്ാടിചനക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച. 
സശശവവിവാഹചത്തയും താലിചകട്ടു കല്യാണചത്തയും സംബന്ധിച്ച േരീർഘമായ വാേപ്തി
വാേങ്ങളിലാണപ് അവസാനിക്കുന്നതപ്. നമ്പൂതിരിമാരചട അനിയന്തിതമായ സംബന്ധശ്മങ്ങചള 
നായർ യുവാക്ൾ എതിർത്തുതുടങ്ങുന്ന കാലത്താണപ് ‘മരീനാക്ഷി’ യിചല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതപ്. 
സംബന്ധദമർപ്ാടിലൂചട ഏതു ഗൃഹത്തിലും അവർക്പ് യദഥഷ്ം പ്ദവശിക്ാനാകുമായിരന്നു. 
“മരീനാക്ഷിചയ സംബന്ധം ആദലാചിച്ചാൽ പിചന്നചയല്ാം കരസ്ഥം തചന്ന”1 എന്ന അവരചട 
പ്സ്ാവന ഇതു ചതളിയിക്കുന്നു. അന്നചത്ത സാധാരണക്ാർ തങ്ങളമായി സംബന്ധത്തിദലർ
ചപ്ടുദമ്പാൾ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന മാന്യത നമ്പൂതിരിസമൂഹം എടുത്തു കാട്ടുന്നു. ‘മരീനാക്ഷി’ ചയ 
കുദബരൻ നമ്പൂതിരിചയചക്ാണ്പ് സംബന്ധം ചചയ്യിച്ചാൽ ദഗാപാലചറെ തറവാട്ടിൽ നമ്പൂതിരി
മാരചട സംബന്ധം ഇല്ാത്തതുചകാണ്ടുള്ള കുറവം ഇല്ാതാകും എന്ന പുരഹൂതചറെ വാക്കുകൾ 
ഇതപ് ചതളിയിക്കുന്നു.

അന്യജാതിയിൽചപ്ട്ട സ്തരീകളമായി സംബന്ധത്തിദലർചപ്ടുന്നതിചന ന്യായരീകരിക്ാൻ 
പുരാദണതിഹാസങ്ങളചട സഹായവം അയാൾ ദതടുന്നുണ്പ്. പരശുരാമൻ ചകാണ്ടുവന്ന ദേവസ്തരീ
കളചട മക്ളാണപ് ഇന്നപ് ദകരളത്തിൽ കാണുന്ന നായർ സമുോയക്ാർ. അതിനാൽ അവർക്പ് 
പരദേശത്തുള്ളവചരക്ാൾ ആഭിജാത്യവം ഉതപ്കൃഷ്തയും ഉള്ളതുചകാണ്ാണപ് ദകരള ബ്ാഹ്മണർ 
അവരമായി സംബന്ധത്തിദലർപ്ടുന്നതപ്. ഈചയാര വാേഗതിചയ ദഗാപാലദമദനാൻ എതിർ
ക്കുന്നു. അങ്ങചന ദേവസ്തരീകചള ചകാണ്ടുവന്നു പരശുരാമൻ ദകരളത്തിൽ പാർപ്ിച്ചിട്ടുണ്ായിര
ചന്നങ്കിൽ അവർക്കും അവരചട സന്താനങ്ങൾക്കും യാചതാര നരീചത്വം അശുദ്ിയും കല്ിക്ാൻ 
പാടില്ായിരന്നു. പദക്ഷ ദകരളത്തിൽ നടക്കുന്നതപ് അതല്. ശൂദ്രഗൃഹത്തിൽ പ്ദവശിച്ചാൽദപാ
ലും ദകരളബ്ാഹ്മണർക്പ് അശുദ്ിവരചമന്നാണപ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതപ്. അങ്ങചനയുള്ള സന്താനങ്ങചള 
നരീചസന്താനങ്ങളായി കണക്ാക്കുകയാണപ് ഇവിടുചത്ത രരീതി. ഇതപ് ദഗാപാലദമദനാചറെ സ്മൃതി
പരിചയക്കുറവചകാണ്ാചണന്നു പറഞ്ഞപ് നമ്പൂതിരി ദമദനാചന കളിയാക്കുന്നുമുണ്പ്.

പുരഹൂതൻ നമ്പൂതിരിദയാടപ് ദഗാപാലദമദനാൻ അക്മിട്ടു നിരത്തുന്ന സംബന്ധത്തിചറെ 
ദോ്ങ്ങൾ തികച്ചും യുക്ിഭദ്രമാണപ്. കാലക്രദമണ വളർന്നു വികസിദക്ണ് ഒര പുഷ്ം ബലമായി 
വിടർത്തുന്നതിദനാടാണപ് ചചറപ്ത്തിദലയുള്ള സംബന്ധചത്ത അദദേഹം ഉപമിക്കുന്നതപ്. സ്തരീയുചട 
സ്ഭാവികമായ വളർച്ചചയയാണപ് അതു തടയുന്നതപ്. സനസർഗ്ികമായ അഴകും വാസനയും തരീചര 
ഇല്ാതായിദപ്ാകും. അങ്ങചന ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ദവണ്ത്ര ആദരാഗ്യവം ബുദ്ിസാമർത്്യ
വം കാണില്. മാത്രമല് ചചറപ്ത്തിദല സംബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നരീടപ് യൗവനമാകുദമ്പാൾ 
പരസ്പരം അനുരൂപരല് എന്ന ദതാന്നലുണ്ാകും.
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സണം�ന്ധത്ിററെ ഏറ്റവണം വലിയ ശ്ദാഷമായി ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാൻ എടുത്തുപെയുന്നത്ക്. 
സ്ത്രീവിദയാഭയാസണം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നതാണ്ക്. സ്ത്രീ വിദയാഭയാസത്ിന്ക് പ്രാധാനയണം നൽകുന്ന 
ഒരു തലമുെ അന്ന്ക് രൂപറപ്പട്വരുന്നതായി ഇതിൽനിന്ന്ക് മനസ്ിലാക്ാണം. സണം�ന്ധണം ശ്കവലണം 
അശാസ്ത്രീയവണം പാപകെവണം ആറണന്നാണ്ക് ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാററെ അഭിപ്രായണം. സ്വജാതിയിൽ 
യാറതാൊശ്ളയുണം കിട്ിറല്ലന്നു തീർച്യായശ്ശഷണം മാത്രണം മതി ഉയർന്ന ജാതിക്ാരുമായി സണം�
ന്ധത്ിശ്ലർറപ്പടുന്നതിറനക്കുെിച്്ക് ആശ്ലാചിക്ാൻ എന്ന്ക് അശ്ദേഹണം വയക്തമാക്കുന്നു. സ്വന്തണം 
സശ്ഹാദെിറയ ഒെിക്ലണം ആർക്കുണം സണം�ന്ധണം റചയ്തു റകാടുക്ാൻ താൻ ഉശ്ദേശിക്കുന്നിറല്ലന്നുണം 
ഉള്ള ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാററെ വാക്കുകൾ കുടുണം�ജീവിതറത്ക്കുെിച്ചുണം സാമൂഹിക�ന്ധറത്ക്കു
െിച്ചുണം അന്നറത് സമൂഹത്ിൽ പ്രകെമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങറളയാണ്ക് എടുത്തുകാട്ന്നത്ക്.

സണം�ന്ധണം ശ്പാറലതറന്ന ചർച്യ്ക്കു വിശ്ധയമാകുന്ന മററ്റാരു വിഷയമാണ്ക് താലിറകട് 
കലയാണണം. മീനാക്ഷിക്കുട്ി പുത്ൻമാളികയിൽ വളർത്ിവെറപ്പട് ഒരു റപൺകിൊവ്ക് അല്ലാ
യിരുന്നു എകേിൽ എത്രശ്യാ മുമ്പുതറന്ന സണം�ന്ധവണം മറ്റുണം കഴിഞ്ഞുശ്പാകുമായിരുന്നു എന്നു 
പെയുന്നിെത്്ക് റപൺകുട്ികറള റചറുപ്രായത്ിൽ തറന്ന താലിറകട് കലയാണത്ിൽ ഏർറപ്പ
ടുത്തുന്ന പതിവാണ്ക് വയക്തമാക്കുന്നത്ക്. “കുട്ിപ്രായത്ിൽ താലിറകട് കലയാണവണം ഏകശ്ദശണം 
വളർന്നു എന്നു കണ്ാൽ പിറന്ന സണം�ന്ധവണം ഇതാണ്ക് നാട്നെപ്പ്ക്.2 എന്ന ൊമുക്കുട്ി ശ്മശ്നാററെ 
വാക്കുകൾ ഇത്ക് ശെിറവക്കുന്നു. അതിറന എതിർക്കുന്ന കരുണാകെൻ ന്യാരുറെ വാദങ്ങളിൽ 
തികച്ചുണം വിദയാസ്ന്നനായ, പുശ്ൊഗമനവാദിയായ ഒൊറളയാണ്ക് നമുക്്ക് കാണാൻ സാധി
ക്കുന്നത്ക്. ഏകശ്ദശണം തന്നത്ാൻ അെിയത്ക് പ്രായറമകേിലണം ആകാറത റപൺകുട്ികൾക്കു 
താലി റകട്രുറതന്നാണ്ക് അശ്ദേഹണം പെയുന്നത്ക്. കലയാണപ്പന്തലിൽ വച്ചു ഭർത്ാവിറനറക്ാ
ണ്്ക് താലിറകട്ിക്കുന്നതാണ്ക് അന്തസ്ണം റവെിപ്പുമുള്ള കാെയണം. താലി റകട്കലയാണത്ിലൂറെ 
അന്നറത് തെവാടുകൾ നാശത്ിശ്ലക്്ക് എത്ിശ്ച്രുന്നതിറനക്കുെിച്ചുണം അശ്ദേഹണം വിശദമാ
ക്കുന്നു. താലിറകട്കലയണണം ശ്കമമായി നെത്ി അഭിമാനണം സ്ാദിക്ാനായി പണണം കെണം 
വാങ്ങി ശ്താന്നയാസമായി റചലവ റചയ്യുന്നത്ക് വളറെ ശ്ഭാഷത്വമായ പ്രവൃത്ിയാണ്ക്. ഈറയാരു 
കാെയത്ിൽ യാറതാരു വയവസ്യുണം ഇല്ലാഞ്തിനാലാണ്ക് മിക് തെവാെികളുണം കെണം ശ്കെി 
നശിക്കുന്നത്ക്.

വിവാഹത്ിന്ക് പ്രശ്തയക മുഹൂർത്ത്ിൽ സ്ത്രീകളുറെ മണംഗലയസൂത്രണം ഭർത്ാക്ന്ാരുറെ 
ടകറകാണ്്ക് റകശ്ട്ണണം എന്നത്ക് പൂർവ്വികന്ാർ നിശ്യിച്ിട്ള്ളതാറണന്നാണ്ക് കരുണാകെൻ 
ന്യാർ പെയുന്നത്ക്. മലയാളികൾ മാത്രമാണ്ക് അതിറനാരു അപവാദണം. മററ്റല്ലാ ശ്ദശത്ിലണം 
ഇതാണ്ക് പതിവ്ക്. താലിറകട് റകാണ്്ക് അനാവശയമായ ദ്വയനഷ്ടവണം അപവാദവണം മാത്രശ്മ 
ഉണ്ാകുന്നുള്ളൂ. മലയാളികൾക്്ക് വിവാഹശ്മാ ഭാെയഭർത്യത്വശ്മാ ഇറല്ലന്നുണം അവർ പണണം 
റകാടുത്തു വയഭിചാെണം വിലക്കുവാങ്ങി നെത്ിവരുന്നവൊറണന്നുമുള്ള പെശ്ദശികളുറെ പെി
ഹാസറത്യാണ്ക് ഇത്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്.

ആ കാലഘട്ത്ിൽ നിലവിലിരുന്ന പല െീതിയിലള്ള താലിറകട് െീതികറളക്കുെിച്ചുണം 
പെയുശ്്ാൾ അന്നറത് സമൂഹത്ിററെ വയക്തമായ ചിത്രണം നമുക്്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്്ക്. ചില സ്
ലങ്ങളിൽ റപൺകുട്ികൾ എത്രതറന്ന ഉണ്ായിരുന്നാലണം ഒരു പുരുഷനായിെിക്കുണം താലിറക
ട്ന്നത്ക്. വലിയ തെവാടുകളിൽ റപൺകുട്ികൾക്കു കലയാണപ്പന്തലിൽ റവച്ചു താലി റകട്വാൻ 
ചില നമ്പൂതിെിമാറെ പ്രശ്തയകണം ഏർറപ്പടുത്ിയിട്ണ്ാകുണം. റപൺകുട്ികൾ എണ്ത്ിൽ കൂടു
തലാറണകേിൽ െശ്ണ്ാ മൂശ്ന്നാ ശ്പരുറെ കഴുത്ിൽ നമ്പൂതിെി ചെറെെിഞ്ഞു പിെിപ്പിക്കുശ്്ാൾ 
�ാക്ിയുള്ളവറെ നമ്പൂതിെിയുറെ സഹായിയായിെിക്കുണം താലിറകട്ന്നത്ക്. സഹായിക്കുക മാത്ര
മല്ല, റപൺകുട്ികൾ എണ്ത്ിൽ കൂടുതലാറണകേിൽ അടുത്തുനില്ക്കുന്ന ആർക്കുണം താലിറകട്ാണം. 
സാ്ത്ികമായി പിന്നാക്ണം നിൽക്കുന്ന റപൺകുട്ികറള അ്ലത്ിൽ റകാണ്ടുശ്പായി 
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ശാന്തിക്ാെൻ എമ്പ്രാന്തിെിറയറക്ാശ്ണ്ാ അശ്ദേഹത്ിററെ കല്പനപ്രകാെണം കഴകക്ാെൻ 
വാെിയറെറക്ാശ്ണ്ാ താലി റകട്ിക്കുകയാണ്ക് റചയ്യുന്നത്ക്. വലിയ തെവാടുകളിൽ താമസി
ക്കുന്ന ദാസികളുറെ റപൺമക്ൾക്്ക് ആ തെവാടുകളിറല വലിയമ്യായിെിക്കുണം താലിറക
ട്ക, ഈ െീതികറളല്ലാണം മാെി മറ്റുപ്രശ്ദശങ്ങളിറലശ്പ്പാറല യൗവനത്ിൽ മാത്രശ്മ വിവാഹണം 
നെത്തുന്നുള്ളൂ എന്നു തീരുമാനിച്ാൽ സ്ത്രീകൾക്കു വിദയാഭയാസണം റചയ്യാനുണം മറ്റുണം സൗകെയമാകുണം 
എന്ന്ക് ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാൻ പെയുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള ചർച്യിലൂറെ അവർ സ്ത്രീ 
വിദയാഭയാസത്ിശ്ലക്്ക് എത്ിശ്ച്രുന്നു.

സ്ത്രീകർത്തൃത്വനിർമ്ിതി
ഒരു ജനസമുദായത്ിൽ നാഗെികവണം പെിഷ്കാെവണം വർദ്ിശ്ക്ണ്തിനു പ്രധാന 

കാെണമായി നില്ക്കുന്ന ഘെകണം സ്ത്രീവിദയാഭയാസമാറണന്ന്ക് ചാത്തുനായർ വിശ്വസിച്ിരുന്നു. 
ഒരു ൊജയത്ിററെ ശ്ക്ഷമവണം പുഷ്ടിയുണം വർദ്ിക്കുന്നതുണം ക്ഷയിക്കുന്നതുണം സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിക്കുന്ന 
വിദയാഭയാസറത് ആരേയിച്ാണിെിക്കുന്നത്ക് എന്ന ശ്�ാധണം ഈ ശ്നാവലിൽ ശക്തമായി 
കെന്നുവരുന്നു.

കനകമണംഗലണം എന്ന സ്ലറത്ക്കുെിച്ചുള്ള വർണ്നയിൽ അവിറെയുള്ള ഇണംഗ്ീഷ്ക് സ്കൂ
ളിറനക്കുെിച്്ക് പൊമർശിക്കുന്നുത്ക്. ‘റപൺകുട്ികളുറെ വിദയാഭയാസത്ിനുശ്വണ്ി പ്രശ്തയകണം 
ഏർറപ്പടുത്ിയിട്ള്ള ഫീശ്മൽ മിഡിൽസ്കൂൾ‘ എന്നാണ്ക്3 സണംഗീതവണം സണംസ്കൃതവണം തുന്നലണം 
ആണ്ക് അവിറെ അഭയസിപ്പിക്കുന്നതശ്ത്ര.

സ്ത്രീവിദയാഭയാസറത്ക്കുെിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാെററെ നിലപാെ്ക് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂറെ 
ഭണംഗയന്തശ്െണ അവതെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. റവറുണം എഴുത്തുണം വായനയുണം അല്ല വിദയാഭയാസണം എന്ന
തുറകാണ്്ക് അശ്ദേഹണം അർത്മാക്കുന്നത്ക്. കൃതയാകൃതയങ്ങശ്ളയുണം ഉപശ്ദശിച്ചു ഭർതൃപെിചെണണം, 
�ാലെക്ഷണണം, ഗൃഹകൃതയണം ഇവയിൽ ശ്വണ്ത്ര പെിചയണം ഉണ്ാക്ി ലൗകിക വിഷയങ്ങളി
ലണം ൊജയതന്തങ്ങളിലണം സാമാനയമായ അെിവ സ്ാദിച്ചു ബുദ്ിവികാസവണം മന:പാകതയുമ 
ഉണ്ാക്ി ആജീവനാന്തണം ഒരു സ്ത്രീറയ മഹാഭാഗയശാലിനിയായിറച്യ്യുന്നതിറനയാണ്ക് 
ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാൻ സ്ത്രീ വിദയാഭയാസണം എന്നു പെയുന്നത്ക്. ഇണംഗ്ീഷ്ക് ഭാഷാഭയസനത്ിലൂറെ 
ഈ ഗുണങ്ങറളല്ലാണം എളുപ്പത്ിൽ ലഭിക്കുന്നത്ക് എന്നതിനാലാണ്ക് മീനാക്ഷിറയ ഇണംഗ്ീഷ്ക് 
പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക്. വിദയാഭയാസണം റകാണ്ടു പുരുഷന്ാർക്കു ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീ
കൾക്കുണം ലഭിക്കുറമകേിൽ സ്ത്രീ വിദയാഭയാസറത് മാത്രണം മാറ്റി നിർത്തുന്നത്ക് അ�ദ്മാണ്ക്. 
അത്ക് അജ്ാനവണം അസൂയയുണം റകാണ്ടുള്ള മാറ്റിനിർത്ലാണ്ക്. കുട്ികളുണം �ാലയകാലത്്ക് 
അമ്യുറെ ശിക്ഷണത്ിൽ വളരുന്നതുറകാണ്്ക് വിദയാസ്ന്നൊയ അമ്മാരുറെ മക്ൾക്കുണം 
ആ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. കാെയപെിജ്ാനവണം വിദയാഭയാസവണം ആശ്ലാചനാശക്തിയുണം ഉള്ള 
ഭാെയറയയാണ്ക് ലഭിക്കുന്നറതകേിൽ അയാൾക്്ക് ജീവിതത്ിൽ ഉയർച് മാത്രശ്മ ഉണ്ാവകയുള്ളൂ. 
വിദയാഭയാസത്ിററെ മഹത്വമാണ്ക് ഇവിറെറയല്ലാണം ദൃശയമാകുന്നത്ക്.

അചയുതശ്മശ്നാററെ സശ്ഹാദെിയായ മീനാക്ഷിക്കുട്ിയുറെ കത്്ക് കുഞ്ിശകേെശ്മശ്നാ
നിൽ സശ്ന്താഷമുണ്ാക്കുന്നു. ഇണംഗ്ീഷിൽ അതയന്തണം മശ്നാഹെമായി അവൾ എഴുതിയിെിക്കു
ന്നതുകണ് ശ്മശ്നാൻ റപൺകുട്ികറള ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിപ്പിക്ാറമന്നുണം പഠിപ്പിശ്ക്ണ്താറണന്നുണം 
ഉള്ള വിചാെണം ചുരുക്ണം ചില നാട്കാരുറെയിെയിറലകേിലണം കെന്നുകൂെിയിട്ള്ളത്ക് നല്ലതുതറന്ന 
എന്ന ചിന്തയിറലത്ിശ്ച്രുന്നു, നമ്മുറെ നാട്കാർ സ്ത്രീ വിദയാഭയാസത്ിൽ ഇങ്ങറനയുള്ള 
ഏർപ്പാടുകൾ റചയ്തുവന്നിരുന്നു എകേിൽ മലയാളൊജയണം ഇതിന്ക് എത്രശ്യാ മുമ്പുതറന്ന ഉന്ന
തസ്ിതിറയ പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാണ്ക് അശ്ദേഹണം പെയുന്നത്ക്.4 “ മീനാക്ഷിക്കുട്ി
യുറെ അതയാശ്െയകെമായ കയ്യക്ഷെവണം കവിതാവാസനയുണം പഠിപ്പുണം വിചാെിച്ചു വിചാെിച്ചു 
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അശ്ദേഹത്ിനുണ്ായ മനസ്ന്താപണം റമറല്ലറമറല്ല അനുൊഗമായി എന്നാണ്ക് ശ്നാവലിസ്റ്ക് 
വിവെിക്കുന്നത്ക്. മീനാക്ഷിക്കുട്ിറയ കുഞ്ിശകേെശ്മശ്നാൻ ശ്നെിൽ കണ്ിട്ില്ല എന്ന കാെയണം 
പ്രശ്തയകണം ഓർശ്ക്ണ്താണ്ക്. നമ്മുറെ നാട്ിൽ റപൺകുട്ികറള വിദയാഭയാസണം റചയ്യിക്കുന്നതു 
വളറെ ദുർല്ലഭമാണ്ക്. വല്ലതുണം എഴുതാനുണം വായിക്ാനുണം അല്പണം പഠിച്ാൽ ഉെൻ പഠിപ്പുനിർ
ത്ി പിറന്ന സണം�ന്ധത്ിനുണം ആറള അശ്ന്വഷിച്ചു നെക്കുന്ന തിെക്ായി എന്ന പ്രസ്താവന 
അന്നറത് ഒരു റപാതു അവസ്യാണ്ക് വയക്തമാക്കുന്നത്ക്.

സ്ത്രീകൾക്കു വിദയാഭയാസണം നല്കുന്നതിറന എതിർക്കുന്ന സവർണ് ശ്മധാവിത്വവണം നായർ 
സമുദായത്ിറല തറന്ന പഴയ തലമുെയുണം തങ്ങളുറെ വാദറത് നയായീകെിക്ാൻ ചില കാെണ
ങ്ങൾ അവതെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. അശ്നകണം വഷളത്ങ്ങൾ അെങ്ങിയ പച്പ്പാട്കളുണം െഹസയക്ാ
റെയുണം സണം�ന്ധക്ാറെയുണം വശീകെിച്ചു പാട്ിലാക്ി പണണം തട്ിപ്പെിക്ാനുള്ള കൗശലങ്ങൾ 
ഉപശ്ദശിക്കുന്നതായ ചില ശ്്ാകങ്ങളുണം റപൺകുട്ികറള റചറുപ്പത്ിൽ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നതി
നാണ്ക് അവർ സ്ത്രീ വിദയാഭയാസണം എന്നു പെയുന്നത്ക്. അതയാവശയണം ചില െഹസയകത്തുകൾ 
വായിച്ചു മനസ്ിലാക്ാനുണം എഴുതാനുണം മാത്രശ്മ ഇങ്ങറനയുള്ള വിദയാഭയാസണം സഹായിക്കു
കയുള്ളൂ. അതിനാലാണ്ക് റപൺകുട്ികറള എഴുത്തുപഠിപ്പിക്രുറതന്ന്ക് വൃദ്ന്ാർ പെയുന്നത്ക്. 
സ്ത്രീകൾ എഴുത്തു പഠിച്ാൽ അവർ ശ്താന്നയാസികളായി ഭർത്ാക്ന്ാർക്കുണം വീട്ിലള്ള മറ്റു 
പുരുഷന്ാർക്കുണം അെങ്ങാറത സ്വന്തണം ഇഷ്ടത്ിനനുസെിച്്ക് ജീവിച്്ക് നാെിറന നശിപ്പിക്കുണം. 
കുപ്പായവണം ഇട് മൂെിപ്പുതച്ചു നെക്ാനുണം െഹസയക്ത്തു വായിച്ചു മനസ്ിലാക്ാനുണം അവസെണം 
ശ്നാക്ി ജാെന്ാർക്്ക് എഴുതി അയപ്പാനുമല്ലാറത യാറതാരു കാെയവമില്ല. എഴുത്തു ശീലിപ്പി
ക്കുന്നതിലൂറെ നാട്ിൽ വയഭിചാെത്ിററെ വിത്തുവിതയ്ക്കുകയാണ്ക് റചയ്യുന്നറതന്ന്ക് പുരുഹൂതൻ 
നമ്പൂതിെി അഭിപ്രായറപ്പടുന്നു.

സ്ത്രീവിദയാഭയാസണം കുടുണം�ത്ിലണം സമൂഹത്ിലണം ശ്നട്ങ്ങളുണ്ാക്കുറമന്നു വിദയാഭയാസമുള്ള 
യുവതലമുെ വിശ്വസിച്ിരുന്നശ്പ്പാൾ നാെിറന നശിപ്പിക്ാൻ മാത്രശ്മ അത്ക് കാെണമായിത്ീ
രുകയുള്ളൂ എന്ന്ക് മുതിർന്ന തലമുെയുണം കരുതിയിരുന്നു.

വിദയാഭയാസ്ന്നൊയ ആൾക്ാെിൽ നിന്നുണം ചില റപരുമാറ്റെീതികളുണം സമൂഹണം പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നുമുണ്്ക്. ശ്മാഹിനിയാട്ണം കാണാൻശ്പായ എശ്െശ്ശശ്മശ്നാൻ കാട്ിക്കൂട്ിയ പ്രവൃത്ികൾ 
വിദയാഭയാസണം റകാണ്്ക് ശ്നശ്െണ്യാറതാരു ഗുണവണം അശ്ദേഹത്ിന്ക് ലഭിച്ിട്ിറല്ലന്ന്ക് വയക്തമാ
ക്കുന്നു എന്ന കലയാണിയമ്യുറെ വാക്കുകൾ ഇതിനുറതളിവാണ്ക്. അവനവററെ സ്ിതിക്കുണം 
ശ്യാഗയതയ്ക്കുണം വിപെീതമായ യാറതാരു പ്രവൃത്ിയുണം അെിവള്ള ജനണം ഒെിക്ലണം റചയ്യാൻ 
പാെില്ലാത്താണ്ക്. കൃതയാകൃതയണം അെിഞ്ഞു പ്രവർത്ിക്ാത് മനുഷയറെ മൃഗങ്ങശ്ളാൊണ്ക് 
അവർ താെതമയറപ്പടുത്തുന്നത്ക്.

ശ്കവലണം അക്ഷൊഭയാസത്ിലൂറെ എല്ലാണം ശ്നെിറയടുക്ാണം എന്ന ചിന്തയുണം ശെിയറല്ലന്ന്ക് 
നാണിയമ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. “ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിക്ാത്വർ നിസ്ാെമാൊറണന്നു കരുതരുത്ക്. 
ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിച്ാൽ സർവ്വജ്ന്ാൊയി എന്നു ധെിക്രുത്ക്. ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിച്വെിൽ അനവധി 
മുട്ാളന്ാരുണം പഠിക്ാത്വെിൽ വളറെ സമർത്ന്ാരുണം ഉണ്്ക് ”3 എന്ന പ്രസ്താവന രേദ്ിക്കുക.

വിദയാഭയാസാവശയത്ിനായി സ്ത്രീകറള ജന്ശ്ദശത്തുനിന്ന്ക് പുെശ്ത്ക്്ക് വിടുന്ന പതിവ്ക് 
അന്നില്ലായിരുന്നു. ഉയർന്ന ക്ാസുകളുള്ള സ്കൂളുകൾ കനകമണംഗലത്്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ 
മിഡിൽ സ്കൂൾ പെീക്ഷ കഴിയുശ്്ാൾ മീനാക്ഷിയുറെ ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിപ്പിന്ക് മുെക്ണംവരുണം എന്നാണ്ക് 
എല്ലാവരുണം കരുതിയിരുന്നത്ക്. “ഇണംഗ്ീഷ്ക് പഠിപ്പിച്ിറല്ലകേിലണം ശ്വണ്ില്ല മീനാക്ഷിറയ അനയദി
ക്ിൽ പെഞ്യപ്പാൻ പാെില്ല” എന്നായിരുന്നു തെവാട്ിലള്ളവരുറെ അഭിപ്രായണം. എന്നാൽ 
വിദയാഭയാസണം ശ്നെിയ അവളുറെ സശ്ഹാദെനാകറട്, അവറള നാലവർഷണംകൂെി പഠിപ്പിച്്ക് 



872019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

പിന്നീെ്ക് യൗവനമാകുശ്്ാൾ വിവാഹണം കഴിപ്പിച്്ക് അയക്കുന്നതല്ലാറത അതിനിെയിൽ ശ്ദശ്വ
ന്ദൻ വന്നു ശ്ചാദിച്ാൽ ശ്പാലണം തററെ സശ്ഹാദെിറയ വിവാഹണം കഴിച്ചുറകാടുക്ില്ല എന്ന്ക് 
തീർത്തുപെയുന്നുണ്്ക്.

വിദയാഭയാസത്ിലൂറെ വസ്ത്രധാെണത്ിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുണം ശ്നാവലിൽ പൊമർശിക്കുന്നു. 
വല്ലതുണം നാല കാശുമുതലണ്ായാൽ പഴയചട്വണം സമ്പ്രദായവറമല്ലാണം ആൾക്ാർ മെന്നുശ്പാകു
ന്നു. മലയാളത്ിറല ആചാെമനുസെിച്്ക് അന്തർജ്നങ്ങൾക്ല്ലാറത ആവെണ വസ്ത്രണം പാെില്ല. 
അതുശ്പായിട്്ക് ഇശ്പ്പാറളാരു പുതപ്പുണം അതിററെയുള്ളിൽ കുപ്പായവമായി എന്നു കറണ്ത്തുന്ന 
പുരുഹൂതൻ നമ്പൂതിെിക്്ക് ഇറതല്ലാണം ബ്ിട്ീഷ്ക് ഭെണത്ിററെ അനന്തെഫലങ്ങളാണ്ക്.

സ്ത്രീകളുറെ പാെതന്തയണം
വിദയാഭയാസത്ിന്ക് അവകാശമില്ലാതിരുന്നതുശ്പാറല സ്ത്രീകൾക്്ക് പുെത്ിെങ്ങി കാെയ

ങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്ിലാക്ാനുണം ആ കാലഘട്ത്ിൽ സ്വാതന്തയമില്ലായിരുന്നു. റവള്ളക്ാർക്്ക് 
വാലറണ്ന്നുണം മറ്റുമാണ്ക് സ്ത്രീകൾ മനസ്ിലാക്ിയിരുന്നറതന്ന്ക് കളിയാക്കുന്നത്ക് ഉദാഹെണണം. 
അതുശ്പാറല ‘കാളകൾ വലിച്ചു റകാണ്ടു നെക്കുന്ന മാതിെിയുള്ള പുെ’ എന്നാണ്ക് വണ്ികറള 
കുെിച്്ക് സ്ത്രീകൾ പെയുന്നത്ക് എന്ന്ക് പുരുഷന്ാർ ആശ്ക്ഷപിക്കുശ്്ാൾ “അകത്തു നിന്ന്ക് പുെത്്ക് 
കെപ്പാൻ സ്വാതന്തയമില്ലാത് ഞങ്ങൾ വണ്ി കാണുന്നതുണം ഇണംഗ്ീഷ്ക് പാട് ശ്കൾക്കുന്നതുണം 
എങ്ങറനയാണ്ക് ” എന്ന മറുപെി സ്ത്രീകളുറെ അസ്വാതന്തയറത് തറന്നയാണ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്.

സമൂഹഘെനയുറെ ശ്നർചിത്രങ്ങൾ
സമൂഹത്ിൽ മറ്റാശ്െക്ാളുണം ഉയർന്നവൊണ്ക് തങ്ങറളന്ന്ക് കരുതിയിരുന്ന ബ്ാഹ്മണ

സമൂഹത്ിററെ പ്രതിനിധികളാണ്ക് ഈ ശ്നാവലിറല നമ്പൂതിെിമാർ. ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാൻ 
പുരുഹൂതറന കാണാൻ വരുന്ന സന്ർഭണം ഉദാഹെണണം. തററെ മുൻപിൽ ഇെിക്ാൻ പെയുന്നു
റണ്കേിലണം നമ്പൂതിെിമാറെ കാണുശ്്ാൾ �ഹുമാനവണം ഭക്തിയുണം പ്രകെിപ്പിശ്ക്ണ്താറണ
ന്ന്ക് അയാൾ പെയുന്നുണ്്ക്. “മനസ്ിൽ ബ്ാഹ്മണഭക്തി ഉണ്ായാൽ തറന്ന ശ്ഭദമായി”4 എന്ന 
വാക്കുകൾ രേദ്ിക്കുക. അതുശ്പാറല ബ്ാഹ്മണ ശാപറത് ഭയന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹവണം 
കൂെിയായിരുന്നു അന്നശ്ത്ത്ക്. സണം�ന്ധറത്ക്കുെിച്്ക് ശ്ഗാപാലശ്മശ്നാനുണം പുരുഹൂതനുണം 
തമ്ിൽ നെക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ശ്കൾക്കുന്ന നാണിയമ് ബ്ാഹ്മണശ്ൊെ്ക് ഇങ്ങറനറയ
ല്ലാണം പെയാൻ പാടുള്ളതാശ്ണാ എന്നുണം അങ്ങറന പെഞ്ാൽ ബ്ാഹ്മണശാപണം ഏല്ക്കുണം എന്നു 
ചിന്തിക്കുന്നത്ക് ഇതിനു റതളിവാണ്ക്.

മിക്വാറുണം എല്ലാ സ്ന്നകുടുണം�ങ്ങളിറലയുണം ശ്വലക്ാരുറെ അവസ്ദയനീയമായി
രുന്നു. യജമാനന്ാർ എത്ര നല്ലവൊയിരുറന്നകേിലണം തങ്ങളുറെ പൊധീനതകൾക്്ക് യാറതാരു 
കുെവമിറല്ലന്നുണം കിട്ന്ന കൂലി വളറെ കുെച്ാറണന്നുണം അവർ പലയിെത്തുണം പൊതിപെയുന്നുണ്്ക്. 
എകേിലണം യജമാനന്ാർക്കുശ്വണ്ി മെിക്ാൻശ്പാലണം തയ്യാൊയിരുന്നു ഭൃതയന്ാർ.

ഏതു സമൂഹത്ിനുണം വയവസ്ാപിതമായ ഒരു ഘെനയുണ്്ക്. ജനാധിപതയത്ിലണം ൊജ
ഭെണത്ിലണം ഈ പ്രശ്തയകഘെനയ്ക്ക് വളറെറയാന്നുണം മാറ്റണം വരുന്നില്ല എന്ന്ക് കറണ്ത്ാണം. 
പലെീതിയിലള്ള ഉശ്ദയാഗസ്സമൂഹറത് അവതെിപ്പിക്കുന്നത്ക് രേദ്ിക്കുക. മുഖയമായുണം മൂന്നു 
തെത്ിലള്ള ഉശ്ദയാഗസ്ൊണ്ക് അന്നുണ്ായിരുന്നത്ക്. �ന്ധുക്റള മാത്രണം സഹായിക്കുന്നവരുണം 
പണത്ിനുശ്വണ്ി എന്തുണം റചയ്യുന്നവരുണം തികച്ചുണം നയായമായ കാെയങ്ങൾ മാത്രണം റചയ്യുന്ന
വരുമാണ്ക് ആ മൂന്നുകൂട്ർ. ശ്മലശ്ദയാഗസ്രുറെ വീട്ിറല ശ്ജാലികൾ വറെ കീഴുശ്ദയാഗസ്
റെറക്ാണ്്ക് റചയ്യിക്കുന്ന പതിവ്ക് അന്നുണ്ായിരുന്നു. യജമാനൻ പെയുന്നതു ശ്കട്ിറല്ലകേിൽ 
സ്ലമാറ്റവണം ഉെപ്പായിരുന്നു.
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സാണംസ്ാെിക ചിഹ്നങ്ങൾ
ശ്മാഹിനിയാട്ണം ഒരു അണംഗീകൃതകലാരൂപമായി അന്ന്ക് മാെിയിട്ില്ലായിരുന്നു. ചില 

പ്രശ്തയക പ്രശ്ദശങ്ങളിറല നായർ സ്ത്രീകൾ മാത്രശ്മ സ്ാദയസാധകമായ ഈ പഠിച്ിരുന്നു
ള്ളൂ. ആയിെണം ദിവസണം പട്ിണികിെന്നാലണം മററ്റാരു ജാതിക്ാരുണം തങ്ങളുറെ റപൺകുട്ികറള 
ശ്മാഹിനിയാട്ത്ിന്ക് വിടുമായിരുന്നില്ല. അനയസ്ത്രീവിഷയവണം അസാധാെണമായ അനുൊഗവണം 
തന്നിമിത്മുള്ള ഭ്രമവണം ശ്മാഹിനിയാട്കലാകാെികളുറെ ശ്നർക്്ക് വിശ്വകികളായ പുരുഷന്ാർ
ക്്ക് ഉണ്ാകുണം എന്നതിനാലാണ്ക് ഈ കലാരൂപറത് അവർ എതിർക്കുന്നത്ക്.

ആ കാലഘട്ത്ിറല ശ്മാഹിനിയാട്കലാകാെന്ാരുറെ ദയനീയവസ്യുണം ശ്നാവലിസ്റ്ക് 
സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. കിട്ന്ന കൂലിയിൽ തുച്മായ തുക മാത്രശ്മ കളിക്ാർക്കുള്ളൂ. �ാക്ിറയല്ലാണം 
ഉെമസ്ർ ടകക്ലാക്കുകയാണ്ക് പതിവ്ക്.

സ്ത്രീവിശ്മാചന ആശയങ്ങൾ
മീനാക്ഷി എന്ന ശ്നാവലിറല ഒരു കഥാപാത്രമായ റകാച്മ്ാളുവിറനപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്

യിൽ പല സ്ത്രീവാദ ആശയങ്ങളുണം ശ്നാവലിസ്റ്ക് അവതെിപ്പിക്കുന്നു. റകാച്മ്ാളുവിററെ സ്വഭാ
വദൂഷയത്ിന്ക് അവറള മാത്രണം കുറ്റണം പെയുന്നത്ക് ശെിയറല്ലന്നാണ്ക് പാറുക്കുട്ിയുറെ അഭിപ്രായണം. 
സ്ത്രീപുരുഷന്ാർ ഒരുശ്പാറല റതറ്റുകാൊറണകേിലണം ചിലകാെയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകറള മാത്രമാണ്ക് 
കുറ്ററപ്പടുത്ികാണുന്നത്ക്. ഇത്ക് അനയായവണം അനീതിയുമാറണന്ന്ക് അവർ തുെന്നെിക്കുശ്്ാൾ 
പാെ്െയനിയമങ്ങൾക്്ക് വിശ്ധയൊയാണ്ക് സ്ത്രീകൾ ജീവിശ്ക്ണ്റതന്ന്ക് ലക്ഷ്മിയമ് മറുപെി 
പെയുന്നു. കാെണണം സ്ത്രീകൾ ശ്മാശമായാൽ അവരുറെ വണംശണം മുഴുവനുണം ചീത്യായിശ്പ്പാകുണം. 
അതിനാലാണ്ക് സ്ത്രീകളുറെ ശ്മൽനിയന്തണണം റവച്ിട്ള്ളത്ക്. പുരുഷൻ റതറ്റുറചയ്താലണം പ്രായ
ശ്ിത്ത്ിലൂറെ ആ റതറ്റു തിരുത്ാവന്നതാണ്ക്. പുരുഷനിർമ്ിതനിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കു
ന്നതിനാലാണ്ക് ഇങ്ങറനറയാറക് സണംഭവിക്കുന്നറതന്നു പെയുന്ന പാറുക്കുട്ി സ്ത്രീകളായിരുന്നു 
പണ്റത് സ്മൃതികർത്ാക്റളകേിൽ ഇങ്ങറന വെില്ലായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്ക്. 
വിദയാഭയാസണം, കൗശലണം, വാക്ക്ചാതുെയണം എന്നിവറയല്ലാണം ഉള്ള പുരുഷന്ാർ പല ൊജയങ്ങളിലണം 
സഞ്ചെിച്്ക്, പല ശ്യാഗയന്ാരുമായി സഹവസിച്്ക് അനീതികളുണം അക്രമങ്ങളുണം കണ്ടു മനസ്ി
ലാക്ി, അവറയ അകറ്റിനിർത്ി, മെയാദശ്യാറെ ജീവിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്്ക് അങ്ങറനയുള്ള 
ഒരു പെിചയത്ിശ്നാ സഹവാസത്ിശ്നാ ഉള്ള അവസെവണം സ്വാതന്തയവണം പുരുഷന്ാർ 
കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്്ക് എല്ലാ കുറ്റവണം അവർ സ്ത്രീകളിൽ ആശ്ൊപിക്കുന്നു. റതറല്ലാെെക്വണം 
മെയാദയുണം ഗുണശ്ദാഷജ്ാനവണം സഹജീവികളിൽ ശ്നേഹവണം പുരുഷന്ാർക്കുണ്ായിരുറന്ന
കേിൽ ഇറതാന്നുണം നാട്ിൽ നെക്ില്ലായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്്ക് ലഭിക്ാതിരുന്ന സ്വാതന്തയവണം 
പുരുഷാധിപതയ സമീപനങ്ങളുമാണ്ക് ഇത്ക് വയക്തമാക്കുന്നത്ക്.

പറത്ാൻപതാണം നൂറ്റാണ്ിററെ അവസാനദശകങ്ങളിറല റതശ്ക് മല�ാെിറല 
ജീവിതറത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ശ്നാവലാണ്ക് മീനാക്ഷി. വിദയാഭയാസണം ശ്നെിയ ഒരു കൂട്ണം 
യുവാക്ൾ തങ്ങളുറെ സമുദായത്ിനകത്്ക് നിലനിന്നിരുന്ന പല അനാചാെങ്ങൾക്കുറമതിറെ 
ശബ്ദമുയർത്തുന്നു. സമൂഹത്ിററെ പുശ്ൊഗതിക്്ക് ഇവ നിർത്ലാശ്ക്ണ്തിററെ ആവശയകത
റയക്കുെിച്്ക് അവർ ശ്�ാധവാന്ാൊയിരുന്നു. അശ്താറൊപ്പണം സ്ത്രീ വിദയാഭയാസത്ിററെ പ്രാധാ
നയറത്ക്കുെിച്ചുണം അവർ മനസ്ിലാക്ിയിരുന്നു. ഒരു ജനസമുദായ പുശ്ൊഗതിയുണ്ാകാൻ സഹാ
യിക്കുന്ന മുഖയഘെകണം സ്ത്രീവിദയാഭയാസമാറണന്നു വിശ്വസിച് ചാത്തുനായർ തററെ ശ്നാവലിലണം 
അത്ക് എടുത്തു കാട്ന്നുണ്്ക്. അശ്താറൊപ്പണം അന്നറത് സാമൂഹിക- സാണംസ്ാെിക ശ്മഖലകളിറല 
സവിശ്ശഷതകളുണം വയക്തമാക്കുന്നു. ചുരുക്ത്ിൽ 19-ാണം നൂറ്റാണ്ിറല റതശ്ക് മല�ാെിററെ വയ
ക്തമായ ചിത്രണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൃതി മലയാള ശ്നാവലിററെ ആദയകാലമാതൃകകളിൽ 
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ഏറെ പ്രാധാനയമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാറണന്ന്ക് നിസ്ണംശയണം പെയാണം.
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ലിണംഗൊഷ്ടീയവണം നവസാണംസ്ാെിക മുശ്ന്നറ്റങ്ങളുണം
ഫ�ീന. ഇ.വി

ഗശ്വഷക, മലയാള-ശ്കെള പഠന വിഭാഗണം, ശ്കാഴിശ്ക്ാെ്ക് സർവ്വകലാശാല

സമൂഹജരീവിതം ചപാതുചവ ആണ്/ചപണ് ബന്ധത്തിചറെ ഏകകമാണപ്. കുടുംബചമന്ന സങ്ക
ൽപവം സലംഗിക - പ്തയുൽപാേനവം ഈ ഏകകചത്ത പിൻപറ്റിയാണപ് കാലാകാലങ്ങളായി 
നിലനിൽക്കുന്നതപ്. അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ളതിചനചയല്ാം അശാസ്തരീയമായും കുറ്റകരമായും കാണുന്ന 
രരീതിയും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്പ്. ഇവിചടയാണപ് ലിംഗ രാഷ്ടരീയം (Sexual Politics) 
എന്ന നവആശയവാേത്തിചറെ പ്സക്ി.

ലിംഗപേവിക്പ് സമൂഹത്തിൽ വ്യക്ിപരവം സാമൂഹികവമായ മാനങ്ങളണ്പ്. ഒര വ്യക്ിചയ 
അയാളചട ലിംഗചത്ത (Gender) അടിസ്ഥാനമാക്ി ആണ്/ചപണ് എന്നിങ്ങചന ദവർതിരിക്കു
ദമ്പാൾ തചന്ന ആണത്തം/സ്തരീത്ം എന്നിങ്ങചനയുള്ള ഒര വ്യക്ിത്രൂപരീകരണത്തിനുകൂടി 
സമൂഹവം മതവം കുടുംബവം ശ്മിക്കുന്നുണ്പ്. എന്നാൽ ഒര വ്യക്ി എപ്കാരമാദണാ അയാചള 
അടയാളചപ്ടുത്തുന്നതപ് അതാണപ് അയാളചട ലിംഗപേവി/ലിംഗദഭേം (Gender) എന്ന പുതിയ 
കാഴ്ചപ്ാടിദലക്പ് നമ്മുചട സമൂഹം കടന്നുവരന്നുണ്പ്. ലിംഗം എന്നതപ് സജവികമായി ലഭിക്കുന്ന 
ഒന്നാചണങ്കിൽ ലിംഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ദതാദന്നണ് സലംഗിക അഭിരചി സജവികമായി 
ചകാള്ളണചമന്നില്. ഒര വ്യക്ിക്പ് മചറ്റാരാദളാടപ് ദതാന്നുന്ന പ്ണയം സലംഗികാധിഷ്ഠിതമാ
വാത്തിടത്താണപ് സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങളചട പ്സക്ി. ആണ്/ചപണ് ബന്ധത്തിലധിഷ്ഠിത
മായ സലംഗികതയിൽനിന്നപ് വ്യത്യസ്മായി സ്ലിംഗദത്താടപ് ശാരരീരികവം സവകാരികവമായി 
ദതാന്നുന്ന ഇത്തരം സലംഗിഗാഭിരചിചയ കുറിക്കുവാനുപദയാഗിക്കുന്ന പേമാണപ് സ്വർഗ്ദപ്മി. 
ആധുനിദകാത്തര സമൂഹത്തിൽ സ്വർഗ്ാനുരാഗചത്ത  മനു്്യാവകാശ സംരക്ഷണമായി, ലിം
ഗരാഷ്ടരീയമായി ഉയർത്തിപ്ിടിക്കുന്ന ഒര വിഭാഗമുണ്പ്. ഭിന്നസലംഗികതചയ ചചറക്കുന്ന ഇത്തരം 
സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങചള കുറിക്ാൻ ഉപദയാഗിക്കുന്ന പേമാണപ് LGBTI (L-Lesbian, 
G-Gay, B-Bisexual, T-Transgender, I-Intersex).

മാനസികവം ശാരരീരികവമായി ഏറ്റവം കൂടുതൽ ചവല്ലുവിളികളം ഒറ്റചപ്ടലുകളം ദനരിദട
ണ്ിവരന്ന വിമതസലംഗികർ ഇന്നപ് അതിജരീവിനത്തിചറെ പാതയിലാണപ്. തങ്ങളചട സലംഗിക
സ്ത്ചത്ത തുറന്നുപറഞ്ഞുചകാണ്പ് ജരീവിക്ാനുള്ള മനു്്യാവകാശചത്ത സമൂഹത്തിൽനിന്നും 
ഇതര സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ദനടിചയടുക്ാനുള്ള ശ്മം ഇക്കൂട്ടർ നടത്തിക്
ഴിഞ്ഞു. ഇതിചറെ ഭാഗമായി ദകരളത്തിലിന്നപ് നിരവധി സലംഗികനയൂനപക്ഷ പ്സ്ഥാനങ്ങൾ 
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പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്പ്. അവയുചട രൂപരീകരണവം പ്വർത്തന രരീതികളമായി ബന്ധചപ്ട്ട പ്ശപ് ന
ങ്ങളാണപ് ഈ പ്ബന്ധത്തിലൂചട അവതരിപ്ിക്കുന്നതപ്.

ടലണംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുറെ വിശ്മാചന ചെിത്രണം

ഇതിഹാസങ്ങളിലും കലയിലും അംഗരീകരിക്ചപ്ട്ടിരന്ന സ്വർഗ്ാനുരാഗികൾ  വിദ്ാ
റിയൻ സോചാര നിയമങ്ങളചട ആവിർഭാവദത്താടുകൂടിയാണപ് പ്കൃതി വിരദ്രം കുറ്റക്ാ
രമായിത്തരീരന്നതപ്. പാശ്ാത്യ വിേ്യാഭ്യാസവം സംസ്ാരവം സകമുതലാക്ിയ യൂദറാപ്യൻ 
രാജ്യങ്ങളിലും ജർമ്മനിയിലുമാണപ് സലംഗികനയൂനപക്ഷ പ്സ്ഥാനങ്ങളചട വിദമാചനത്തിചറെ 
തുടക്ം. ജർമ്മനിയിൽ സലംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങളചട വിദമാചനത്തിനപ് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതപ് 
1862-ൽ ആണപ്. 1862-ലാണപ് കാൾ ചഹൻറി യൂൾറികപ് പുര് സ്വർഗ്ാനുരാഗിചയ ‘യൂർണിംഗപ് ’ 
എന്നും സ്തരീ സ്വർഗ്ാനുരാഗിചയ ‘യൂർണിങ്ങിൻ‘ എന്നും വിളിക്കുന്നതപ്. സ്വർഗ്ാനുരാഗികചള 
അഭിസംദബാധന ചചയ്യാൻ പ്ദത്യകമായി ഒര വാക്ില്ാതിരന്ന കാലത്താണപ് കാൾ ചഹൻറി 
യൂൾറികപ് ഇത്തരചമാര നാമകരണവമായി രംഗദത്തക്പ് വരന്നതപ്. അദതാചട ഒര സ്വർഗ്ാനുരാ
ഗിക്പ് തചറെ സ്ത്ചത്ത അടയാളചപ്ടുത്താനും വിളിച്ചുപറയാനുമുള്ള ആത്മസധര്യം യൂൾറികിനപ് 
നൽകാൻ സാധിച്ചു. വിമത സലംഗികവിദമാചനത്തിചറെ ചരിത്രം ഈവിധമാണപ് ആരംഭിക്കുന്നതപ്. 
എന്നാൽ ഇന്നപ് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വർഗ്ാനുരാഗിചയ അടയാളചപ്ടുത്താൻ പ്ദയാഗിക്കുന്ന 
‘ദഹാദമാചസക്ഷ്ൽ‘ എന്ന പേം ആേ്യമായി പ്ദയാഗിച്ചതപ് 1869-ൽ കാൾമരിയ എന്നയാളാണപ്.

1897-ലാണപ് സ്വർഗ്ാനുരാഗികൾക്കും ട്ാൻസപ്ചജൻദറഴ്ിനുമായുള്ള ദലാകത്തിചല ആേ്യ 
സംഘടനയായ ‘സയറെിഫികപ് ഹയൂമനദറ്ററിയൻ‘ ജർമ്മനിയിൽ രൂപംചകാള്ളുന്നതപ്. മാഗ്നസപ് 
ചഹർഷരീൽ എന്ന സസദക്ാളജിസ്റിചറെ ദനതൃത്ത്തിലാണപ് ജർമ്മനിയിൽ ഈ സംഘടന 
രൂപംചകാണ്തപ്. 1969- ജൂണ് 28-നപ് സ്വർഗ് പ്ണയിനികളം ട്ാൻസപ്ചജദറെഴ്പ് ഒത്തുകൂടുന്ന നയൂ
ദയാർക്ിചല ദസ്റാണ്ദവാൾ സത്രത്തിൽ ദപാലരീസപ് ചറയപ്ഡപ് നടത്തുകയും മർദേിക്കുകയുമുണ്ായി. 
ഇതിചനതിചര പ്തിദ്ധിച്ചുചകാണ്പ് അവർ നടത്തിയ ധരീരമായ ചചറത്തുനിൽപ്ിചനയാണപ് 
സലംഗിക നയൂനപക്ഷ സമരത്തിചറെ തുടക്മായി ദലാകം മുഴുവൻ അംഗരീകരിക്കുന്നതപ്.

ബ്ിട്ടരീ്പ് ആധിപത്യത്തിചറെ ഭാഗമായാണപ് സ്വർഗ്സലംഗികതചയ അടിച്ചമർത്തിയതും 
നിയമപരമായി ശിക്ഷ ലഭിദക്ണ് കുറ്റമാക്ി തരീർക്കുന്നതും. ആണ്/ചപണ് ലിംഗാധിഷ്ഠിതമായ 
പ്ണയ/സലംഗിക ബന്ധമല്ാത്ത മചറ്റാന്നിചനയും അംഗരീകരിക്ാത്ത ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ 
നിന്നും സ്വർഗ് പ്ണയിനികൾ പലായനം ചചയ്യുകയാണപ് പതിവപ്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന ഇന്ത്യ
ക്ാരായ സ്വർഗ് പ്ണയനികളചട വിദമാചനത്തിനായുള്ള സംഘടനകൾ ആേ്യം രൂപംചകാ
ണ്തും വിദേശങ്ങളിലാണപ്. അദമരിക്യിചല സാൻഫാൻസിദസ്ാ നഗരത്തിൽ എൻജിനരീയ
ർമാരായിരന്ന അരവിന്പ്കുമാറം സുവരീർോസും ദചർന്നപ് 1986-ൽ ആരംഭിച്ച ‘ത്രിദകാണ്‘ ആണപ് 
അത്തരത്തിലുള്ള ആേ്യസംഘടന. ത്രിദകാണ് എന്ന ദപരിൽ സ്ർഗ്ാനുരാഗികൾക്ായി ഒര 
മാസികയും ഈ സംഘടന പുറത്തിറക്ിയിരന്നു. ഇന്ത്യൻ എക്പ്പ്സപ്, മലയാള മദനാരമ എന്നരീ 
പത്രങ്ങളിൽ പ്വർത്തിച്ചിരന്ന അദശാകപ് ദറാ കവിയാണപ് ഇന്ത്യയിൽ ആേ്യമായി സലംഗിക 
നയൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുദവണ്ി ശബ്ദമുയർത്തിയതപ്. സ്വർഗ്ാനുരാഗികൾക്ായുള്ള ഇന്ത്യയിചല ആേ്യ 
മാസികയായ ‘ദബാംചബ ദോസ്പ് ’ 1990-ൽ ആരംഭിക്കുന്നതും അദശാകപ് ദറാ ആണപ്. തുടർന്നപ് 
ദബാംചബയിചല സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങളചട ദക്ഷമത്തിനും എയപ്ഡപ്സപ് പ്തിദരാധത്തിനു
മായി 1994-ൽ ‘ഹംസഫർ ട്സ്റപ് ’ എന്ന സംഘടനയ്കം അദശാകപ് ദനതൃത്ം നൽകി. ഹംസഫർ 
ട്സ്റിദനാടനുബന്ധിച്ചപ് 2003- നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിചല ലിംഗ/സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങളചട 
വിദമാചനത്തിനായി ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണപ് ‘ഇൻദഫാസം’(INFOSEM - The India Net-
work for Sexual Minorities). മുംസബയിചല ഒരകൂട്ടം ആക്റിവിസ്റ്റുകളചട ദനതൃത്ത്തിലാണപ് 
ഇൻദഫാസം ആരംഭിക്കുന്നതപ്. ഇന്ത്യയിചല ചലസപ്ബിയൻ പ്ണയിനികൾക്കും സബ ചസക്ഷ്ൽ 
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സ്തരീകൾക്കുമായി മുംസബയിൽതചന്ന ആരംഭിച്ച മചറ്റാര സംഘടനയാണപ് ‘ആൻചൽ ട്സ്റപ് ’. 
ഗരീത കുമാനയുചട ദനതൃത്ത്തിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന സ്വർഗ് പ്ണയിനികളചട 
കൗണ്സിലിംഗം മറ്റപ് പുദരാഗമന പ്വർത്തനങ്ങളമാണപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതപ്. ചകാൽക്ത്തയിചല 
സ്വർഗ് പ്ണയിനിയായ മാളവികയുചട ദനതൃത്ത്തിൽ ചലസപ്ബിയൻ-സബ ചസക്ഷ്ൽ-ട്ാ
ൻസപ്ചജൻഡറകൾക്ായി (LBT)  2003- ഒദ്ാബർ മുതൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണപ് 
‘സാദഫാ’ (SFE-Sappho for Equality). 

ശ്കെളത്ിൽ

ഇന്തയയിറല മറ്റു സണംസ്ാനങ്ങറള അശ്പക്ഷിച്്ക് സാ്ത്ികമായുണം വിദയാഭയാസ 
പെമായുണം മുന്നിട്നിൽക്കുന്ന സണംസ്ാനമാണ്ക് ശ്കെളണം. പശ്ക്ഷ പ്രണയത്ിററെ കാെയത്ിൽ 
ഇതെ സണംസ്ാനങ്ങറള അശ്പക്ഷിച്്ക് മിരേവിവാഹവണം മറ്റു ജാതി പ്രശ്ങ്ങളുണം ഏറ്റവണം കൂടുതലായി 
നിലനിൽക്കുന്നത്ക് ശ്കെളത്ിൽ തറന്നയാണ്ക്. ആൺ/റപൺ പ്രണയ �ന്ധങ്ങളുറെ തറന്ന 
കാെയണം ഇതാറണകേിൽ സ്വവർഗ്ഗാനുൊഗികറള ഏതുവിധമായിെിക്കുണം സ്വീകെിക്കുക എന്ന്ക് 
ഊഹിക്ാവന്നശ്തയുള്ളൂ. പുൊണങ്ങളിലണം മറ്റുണം സ്വീകാെയത നൽകിയിരുന്ന സ്വവർഗ്ഗടലണം
ഗികതറയശ്യാ ട്രാൻസ്ക്റജറെറുകറളശ്യാ സ്വീകെിച്ിരുത്ാൻ ഇന്നുണം ശ്കെളീയസമൂഹത്ിന്ക് 
കഴിഞ്ിട്ില്ല എന്നുള്ളതാണ്ക് സതയണം. എകേിൽശ്പാലണം വർധിച്ചുവരുന്ന ശ്സാഷയൽ റനറ്റുവർക്കു
കളുറെയുണം സാമൂഹയ കൂട്ായ്മകളുറെയുണം ഇെറപെലകൾ ശ്കെളത്ിറല ടലണംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങ
ളുറെ പ്രശ്ങ്ങൾറക്തിറെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്്ക്.

സഹയാത്രിക

ശ്കെളത്ിറല റലസ്ക്�ിയൻ പ്രണയിനികൾക്ായി 2002- റമയ്ക് മുതൽ തിരുവനന്ത
പുെണം ആസ്ാനമായി പ്രവർത്നണം ആെണംഭിച് സഹയാത്രികയാണ്ക് ശ്കെളത്ിറല ആദയറത് 
ടലണംഗികന്യൂനപക്ഷ സണംഘെന. വിശ്ദശങ്ങളിറല ശ്ഗ/റലസ്ക്�ിയൻ പ്രണയങ്ങളുറെ ജീവിത 
ടവവിധയങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ിയ പ്രവാസി മലയാളിയായ ശ്ദവകി ശ്മശ്നാനാണ്ക് സഹയാത്രി
കയുറെ പ്രധാന സണംഘാെക. ഒരു സ്ാപനണം എന്നതിൽകവിഞ്്ക് ശ്കെളത്ിറല റലസ്ക്�ി
യനുകൾ ശ്നെിടുന്ന മനുഷയാവകാശ പ്രശ്ങ്ങളിലണം മാനസിക പ്രശ്ങ്ങളിലണം ഇെറപടുന്ന ഒരു 
പദ്തി എന്ന നിലയിലാണ്ക് സഹയാത്രിക പ്രവർത്ിക്കുന്നത്ക്.

ശ്കെളത്ിൽ നെന്നിട്ള്ള റലസ്ക്�ിയൻ ആത്മഹതയകറള െിശ്പ്പാർട് റചയ്തുറകാണ്ാണ്ക് 
സഹയാത്രിക ഒരു പ്രസ്ാനമായി രൂപണംറകാള്ളുന്നത്ക്. റതാണ്ണൂറുകളുറെ മധയത്ിലണം അതി
നുമുമ്പുണം ശ്കെളത്ിൽ റലസ്ക്�ിയൻ ആത്മഹതയകൾ നെന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറതല്ലാണം 
റലസ്ക്�ിയൻ ആത്മഹതയകളാറണന്ന്ക് മാധയമങ്ങശ്ളാ റപാതുസമൂഹശ്മാ തിെിച്െിഞ്ിരുന്നി
ല്ല. ഈ സാഹചെയത്ിലാണ്ക് കൂട്മായുള്ള ആത്മഹതയകറളക്കുെിച്്ക് റക.സി. റസ�ാസ്റയററെ 
ശ്നതൃത്വത്ിൽ ഗൗെവമായ ആത്മഹതയാെിശ്പ്പാർട്കൾ െണംഗത്തുവരുന്നത്ക്. റലസ്ക്�ിയൻ/
ടലണംഗിക ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ ൊഷ്ടീയമായി ഉയർത്ിറക്ാണ്ടുവരുവാൻ സഹയാ
ത്രികക്്ക് അവസെറമാരുക്ിയത്ക് ഇത്െണം ആത്മഹതയാെിശ്പ്പാർട്കളായിരുന്നു. സ്വവർഗ്ഗ 
പ്രണയറത്ക്കുെിച്്ക് വയക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുന്ന ആത്മഹതയാെിശ്പ്പാർട്കൾ എട്്ക് 
വർഷകാലറത് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ശ്ശഖെിച്ചുറകാണ്ാണ്ക് റക.സി. റസ�ാസ്റയൻ ശ്കെള
ത്ിറല റലസ്ക്�ിയൻ ആത്മഹതയകറളക്കുെിച്്ക് പഠനണം തയ്യാൊക്കുന്നത്ക്. അപൂർണമായ 
ഒരു പട്ികയായിരുന്നു റക.സി. റസ�ാസ്റയന്ക് ഉണ്ാക്ാൻ സാധിച്ത്ക്. ഈ അപൂർണമായ 
പട്ികയുറെ അനുമാനത്ിൽ റക.സി. റസ�ാസ്റയൻ ശ്കെളത്ിൽ 24 സ്ത്രീകളുണം 4 പുരുഷന്ാരുണം 
സ്വവർഗ്ഗാനുൊഗികളായി ജീവിക്ാൻ കഴിയാത്തിൽ ആത്മഹതയ റചയ്തതായി കറണ്ത്ി. 
ഇത്െറമാരു സന്ർഭത്ിൽ നിന്നാണ്ക് സഹയാത്രിക ആെണംഭിക്ാൻ ശ്ദവകി ശ്മശ്നാൻ 
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മുൻടക എടുക്കുന്നതുണം പുതിറയാരു സാമൂഹിക പെീക്ഷണത്ിന്ക് ശ്കെളണം പാകമാവണറമന്നുണം 
തിെിച്െിയുന്നത്ക്. 

ശ്കെളത്ിറല റലസ്ക്�ിയൻ ആത്മഹതയാസാധയതകൾ കറണ്ത്തുകയുണം റലസ്ക്�ിയ
നാറണന്ന്ക് തിെിച്െിയുന്നവർക്്ക് ശ്വണ് കൗൺസിലിങ്ങുണം മറ്റു സഹായങ്ങളുണം നൽകുകയുമാ
യിരുന്നു സഹയാത്രികയുറെ പ്രധാന പ്രവർത്നണം. ഇതിനുശ്വണ്ി റഹൽപ്ക് ടലനുണം തപാൽ 
സണംവിധാനവണം തുെക്ത്ിൽ അവർ ഒരുക്ി. കൂൊറത ശ്കെളത്ിൽ പെസ്പെണം പ്രണയിക്കുന്ന 
റപൺകുട്ികൾക്്ക് പിന്തുണ നൽകുക, ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസ്തുതാശ്ശഖെണത്ിനായി അശ്ന്വ
ഷണങ്ങളുണം അഭിമുഖ പഠനങ്ങളുണം നെത്തുക തുെങ്ങിയവയുണം സഹയാത്രികയുറെ പ്രവർത്ന 
ലക്ഷയങ്ങളാണ്ക്. റലസ്ക്�ിയൻ പ്രണയങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള അവശ്�ാധണം റപാതുജനങ്ങളിൽ 
ഉണ്ാക്കുന്നതിന്ക് ശ്വണ്ി തിരുവനന്തപുെത്തുണം ശ്കാട്യത്തുണം തൃശ്ശൂെിലണം വർക്ക് ശ്ഷാപ്പുകൾ അവർ 
സണംഘെിപ്പിച്ിരുന്നു. ഇതുകൂൊറത റലസ്ക്�ിയൻ/ടലണംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുറെ പ്രശ്ങ്ങൾ 
മനുഷയാവകാശപ്രശ്ങ്ങളായി കണ്ടുറകാണ്്ക് മാധയമങ്ങളിൽ ശ്�ാധപൂർവ്വമായി അഭിമുഖങ്ങൾ 
സണംഘെിപ്പിക്ാനുണം സഹയാത്രികയുറെ പ്രവർത്കർ രേമിക്കുന്നു. സഹയാത്രികയുറെ ഇെറപെ
ലകളിൽ പ്രധാനറപ്പട് മററ്റാന്നായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്കുമു്്ക് ശ്കെളത്ിറല െണ്്ക് സ്കൂൾ കുട്ികൾ 
താലി ചാർത്ിറക്ാണ്്ക് വിവാഹണം കഴിക്കുന്നതായി അഭിനയിച്തിററെ ശ്പെിൽ അവറെ 
സ്കൂളിൽ നിന്ന്ക് പുെത്ാക്ിയ സണംഭവത്ിറനതിറെയുള്ള പ്രതിശ്ൊധണം. ഈ വിഷയത്ിൽ 
റഫമിനിസ്റ്ക് പ്രസ്ാനങ്ങളുമായി സഹകെിച്ചുറകാണ്്ക് അവർ മനുഷയാവകാശകമ്ീഷനിൽ 
പൊതി നൽകി. സ്ത്രീകളുറെ സ്വതന്തമായ പ്രവർത്നശണംഖല രൂപറപ്പടുന്നതിന്ക് സഹാ
യിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ായ്മകൂെിയായാണ്ക് സഹയാത്രിക തുെക്ത്ിൽ പ്രവർത്ിച്ത്ക്. എന്നാൽ 
സഹയാത്രികയിലൂറെ റവളിറപ്പടുത്ൽ നെത്ിയവർക്കുണം പ്രവർത്ിക്കുന്നവർക്കുണം മറ്റു വിശ്ദശ
ൊജയങ്ങളിൽ കാണുന്നതുമായ സ്വതന്തമായ കൂെിശ്ച്െലകൾക്കുണം പ്രവർത്നങ്ങൾക്കുണം അവസ
െമുണ്ായിരുന്നില്ല. ഇതിനുകാെണണം ശ്കെളത്ിറല മിക് സ്ത്രീകളുറെയുണം സഞ്ചാെസ്വാതന്തയണം 
പെിമിതമായിരുന്നു എന്നതാണ്ക്.

ക്വിെഡണം (Queerythm) 
തിരവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്വർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണപ് ക്ിറഡം. ചഫയപ്സപ്ബുക്പ്, ട്ിറ്റർ, 
വാടപ്സപ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ ഓണ്സലൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂചട ദകരളത്തിചല സലംഗികനയൂനപക്ഷങ്ങ
ളചട പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ാചനാരിടം എന്ന ആശയത്തിലൂചടയാണപ് ക്ിറഡം എന്ന സംഘടന 
രൂപംചകാള്ളുന്നതപ്. ദകരളത്തിചല ലിംഗ/സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങൾ 2016-ൽ സംഘടിപ്ിച്ച 
സപ്ഡപ് മാർച്ചിൽ തങ്ങൾക്പ് ഒര ചപാതു ഇടമില് എന്നപ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദഗ/ചലസപ്ബിയൻ ചചറ
പ്ക്ാരാണപ് ക്ിറഡം എന്ന ആശയം വളർത്തിചയടുത്തതപ്. അങ്ങചന 2016- മുതൽ പ്വർത്തനം 
ആരംഭിച്ച ക്ിറഡം 2017- ലാണപ് ഒര രജിദസ്റർഡപ് സംഘടനയായി അതിചറെ പൂർണതയിദലക്പ് 
എത്തുന്നതപ്. തുടക്ത്തിൽ 15 ദപർ മാത്രമായിരന്നു ഇതിൽ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ായിരന്നതപ്. എല്ാ 
മാസവം ആേ്യചത്ത ശനിയാഴ്ച ക്ിറഡം അംഗങ്ങൾ കൂടിയിരന്നപ് ഭാവിപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം 
ചചയ്യും. നിലവിൽ ഗദവ്ക വിേ്യാർത്ിയും അധ്യാപകനുമായ പ്ജിത്താണപ് ക്ിറഡത്തിചറെ 
ചസക്രട്ടറി. തിരവനന്തപുരം യൂണിദവഴ്ിറ്റി ദകാദളജപ് ഇംഗ്രീ്പ് അധ്യാപകനായ ദഡാ. എം.എൻ. 
പരശുരാമനാണപ് പ്സിഡറെപ്. ഇവരടങ്ങിയ 11 ദബാർഡപ് ചമദമ്പഴ്ാണപ് ക്ിറഡത്തിചറെ പ്വർത്ത
നങ്ങചള നിയന്തിക്കുന്നതപ്. “Love makes a family” എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിലൂചടയാണപ് ക്ിറഡം 
സമൂഹത്തിദലക്പ് ഇറങ്ങിചച്ചല്ലുന്നതപ്.

ഒര LGBT  സംഘടന എന്നതിൽ കവിഞ്ഞപ് സാംസ്ാരികമായി ഇടചപടലുകൾ നടത്തുന്ന 
ഒര ദവേികൂടിയാണപ് ക്ിറഡം. അവരചട പ്വർത്തനങ്ങളിൽ പ്ധാനചപ്ട്ടതാണപ് ഒദരസമയം 
മലയാളം, ഇംഗ്രീ്പ്, തമിഴപ് എന്നരീ ഭാ്കളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 
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ഇരപത്തിനാലപ് മണിക്കൂറം പ്വർത്തിക്കുന്ന കൗണ്സിലിങ്ങപ്ചസൽ. ക്ിറഡയുചട പ്ാരംഭപ്
വർത്തനങ്ങളിൽ പ്ധാനചപ്ട്ടതാണപ് ‘രംഗപ് ’ എന്ന യൂറ്റയൂബപ് ചാനൽ. നിലവിൽ LGBT പ്ശ്നങ്ങ
ചളക്കുറിച്ചപ് പറയുന്ന ഇൻറർവയൂകളം ദപ്ാഗ്രാമുകളം ബഹുജന ചാനലുകളിൽ കുറവാണപ്. ഈ 
ദപാരായ്മചയ പരിഹരിച്ചുചകാണ്ാണപ് ക്ിറഡം ‘രംഗപ് ’ എന്ന യൂറ്റയൂബപ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നതപ്. 
ഇതിനുപുറചമ ചഫയപ്സപ്ബുക്പ് ദപജപ്, ദ്ാഗപ് എന്നിവയിൽകൂടിയും ക്ിറഡം പ്വർത്തകർ 
തങ്ങളചട രാഷ്ടരീയചത്ത ചപാതുജനങ്ങൾക്പ് മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നു.

International Day Against homophobia trans phobia and Biphobia celebra-
tion ആണപ് ക്ിറഡയുചട മചറ്റാര പ്ധാന പ്വർത്തനം. 2017- ചമയപ് 14- നാണപ് മുംസബയിചല 
LGBT  സംഘടനയായ അംസഫർ ചസാസസറ്റിയുമായി ദചർന്നപ് തിരവനന്തപുരത്തപ് ക്ിറഡം 
ഈ വർദ്ാപ്പ് സംഘടിപ്ിക്കുന്നതപ്. ഇതിദനാടനുബന്ധിച്ചപ് നിരവധി പരിപാടികൾ ആ േിവസം 
ദവേിയിൽ അരദങ്ങറി. ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്ധാനചപ്ട്ട ഒന്നായിരന്നു Queer love and life 
ദഫാദട്ടാഗ്രാഫി എക്ിബി്ൻ. അവരചട പ്ധാനചപ്ട്ട മചറ്റാര പരിപാടിയായിരന്നു ബഹുജന 
പങ്കാളിത്തദത്താചട സംഘടിപ്ിച്ച സപ്ഡപ് വാകപ് (Pride Walk). തിരവനന്തപുരം യൂണിദവഴ്ിറ്റി 
ദകാദളജിനപ് മുമ്പിൽ നിന്നാരംഭിച്ച സപ്ഡപ് വാകപ് ഉേപ്ഘാടനം ചചയ്തതപ് സിറ്റി ദപാലരീസപ് കമ്മരീ്
ണർ ആയിരന്നു എന്നതും ശ്ദദ്യം. സപ്ഡപ് വാക്ിദനാടനുബന്ധിച്ചപ് സിനി ആർടിസ്റപ് കൂടിയായ 
ട്ാൻസപ് വമണ് സൂര്യയുചട ദനതൃത്ത്തിൽ തിരവനന്തപുരത്തപ് അരദങ്ങറിയ ‘േ്യ പാർവകൾ‘ 
എന്ന ചതരവപ് നാടകവം ഏചറ മാധ്യമശ്ദ് പിടിച്ചുപറ്റി. അതുവചര മാധ്യമങ്ങളിലൂചടയും ചതരവപ് 
നാടകങ്ങളിലൂചടയും ആണ്/ചപണ് പ്ണയചത്തയാണപ് ആസ്േിച്ചിരന്നചതങ്കിൽ സ്വർഗ് പ്
ണയത്തിചറെ പുതിചയാര ആവിഷ്ാരചത്തയാണപ് ആ േിനം ‘േ്യ പാർവകൾ‘ എന്ന ചതരവപ് 
നാടകത്തിലൂചട ജനം ആസ്േിച്ചതപ്.

ദകരള സർക്ാർ 2017-ൽ സാക്ഷരതാ മി്ചറെ ഭാഗമായി ട്ാൻസപ്ചജൻഡറകളചട തുടർ 
വിേ്യാഭ്യാസത്തിചറെ സാധ്യതകചള കചണ്ത്താൻ നടത്തിയ സർചവ ചപ്ാജ്ിചറെ ആശയരൂപരീ
കരണം ക്ിറഡയിൽ നിന്നായിരന്നു. 2018- ജനുവരി ക്ിറഡം തിരവനന്തപുരത്തപ് ദകരളത്തിചല 
ആേ്യചത്ത ക്ിയർ ഫിലിം ചഫസ്റിവൽ സംഘടിപ്ിച്ചു. മുംസബയിചല kashish arts foundation 
ആയി സഹകരിച്ചായിരന്നു ക്ിയർ ഫിലിം ചഫസ്റിവൽ സംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

ലിണംഗ/ടലണംഗിക ന്യൂനപക്ഷ ആക്ടിവിസണം എന്നതിൽ കവിഞ്്ക് ക്വിെഡത്ിററെ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ റപാതുജനങ്ങറള ഉൾറക്ാണ്ടുറകാണ്ടുള്ള സാണംസ്ാെിക പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂെിയാണ്ക്. പെിസ്ിതി ദിനണം, ക്രിസ്മസ്ക് തുെങ്ങിയ എല്ലാ വിശ്ശഷദിനങ്ങളിലണം ക്വിെഡണം 
പ്രവർത്കർ സാമൂഹയ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഏർറപ്പടുകയുണം പകോളികളാവകയുണം റചയ്യുന്നു.

ദ്വയ
ദകരളത്തിചല ട്ാൻസപ്ചജൻഡറചട കൾച്ചറൽ പ്വർത്തനങ്ങൾക്ായി രൂപരീകൃതമായ സംഘ
ടനയാണപ് േ്യ. ആലുവ ദകന്ദമായി പ്വർത്തിക്കുന്ന േ്യ 2017 ജൂണിലാണപ് രൂപരീകൃതമായതപ്. 
ട്ാൻസപ്ചജൻഡറം ആ്ിവിസ്റ്റുമായ ശരീതൾ ശ്യാമാണപ് േ്യയുചട പ്സിഡറെപ്. ട്ാൻസപ്ചജൻഡ
റായ രഞ്ി രഞ്ിമ ചസക്രട്ടറിയും സൂര്യ അഭിലാ്പ് ദജായിറെപ് ചസക്രട്ടറിയുമായി പ്വർത്തിക്കുന്നു 
േ്യയിൽ. മറ്റപ് LGBT സംഘടനകളിൽ നിന്നും േ്യ വ്യത്യസ്മാകുന്നതപ് അതിചറെ പ്വർത്തനപ
രിപാടികളിലൂചടയാണപ്. ദകരളത്തിചല ഇതര LGBT സംഘടനകൾ ക്ിയർ ആ്ിവിസത്തിചറെ 
ഭാഗമായാണപ് പ്വർത്തിക്കുന്നചതങ്കിൽ േ്യ ട്ാൻസപ്ചജൻഡർ വിഭാഗത്തിൽചപ്ടുന്ന ആളകളചട 
കലാപരമായ കഴിവകചള ദപ്ാത്ാഹിപ്ിക്ാനുള്ളതാണപ്.

േ്യയുചട പ്വർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ മാധ്യമശ്ദ് പിടിച്ചുപറ്റിയ പരിപാടി
യായിരന്നു 2017-ൽ ചകാച്ചിയിൽ സംഘടിപ്ിച്ച ബയൂട്ടി ദകാണ്ചടസ്റപ്. ട്ാൻസപ്ചജൻഡറകചള 
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ഉൾചപ്ടുത്തിചക്ാണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയിചലതചന്ന ആേ്യചത്ത ബയൂട്ടി ദകാചണ്സ്റപ് സംഘടിപ്ിച്ചതപ് 
േ്യയാണപ്. േ്യയുചട പ്വർത്തനങ്ങളിൽ പ്ധാനചപ്ട്ട ഒന്നാണപ് ‘മഴവിൽ ധ്നി’ എന്ന തിദയറ്റർ 
ഗ്രൂപ്പ്. ട്ാൻസപ്ചജൻഡറകളചട ജരീവിത പ്ശ്നങ്ങചള ആധാരമാക്ി േ്യയിചല തചന്ന അംഗങ്ങചള 
ഉൾചപ്ടുത്തി ക്ിയറായ ശ്രീജിത്തപ് സുന്രം സംവിധാനം ചചയ്ത നാടകമാണപ് ‘പറയാൻ മറന്ന 
കഥകൾ‘. മഴവിൽ ധ്നിയുചട ഭാഗമായ ഈ നാടകം തൃശൂരിൽ ചവച്ചപ് നടന്ന 2018ചല ഇറ്റപ്ദഫാ
കിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. കരകൗശല വിേ്യയിൽ പ്ാവരീണ്യം ദനടിചയടുക്കുന്ന േ്യയുചട പ്വർത്ത
കർക്പ് പല പ്മുഖ ദവേികളചടയും അലങ്കാരപ്ണികൾ ചചയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്പ്. 
2017-ചല ദകരള സർക്ാറിചറെ ടൂറിസം പദ്തിയുചട ഭാഗമായി നടന്ന ഓണാദഘാ്പരിപാടി
യുചട ദസ്റജപ് അലങ്കാരപ്ണികളടക്മുള്ള ഇവറെപ് ദകാണ്ട്ാ്പ് േ്യക്ാണപ് കിട്ടിയചതന്നുള്ളതപ് 
ശ്ദ്ിക്ചപ്ദടണ് വസ്തുതയാണപ്.

ഒര ചജൻറർ/ചസക്ഷ്ൽ ഐഡറെിറ്റിചയ ചപാതുസമൂഹത്തിനു മുമ്പിൽ ദബാധ്യചപ്ടുത്താ
നും കലയിലൂചട ആ്ിവിസത്തിചറെ പുതിയ സാധ്യതകചള കചണ്ത്താനുമുള്ള ശ്മംകൂടിയാണപ് 
േ്യയുചട പ്വർത്തനങ്ങൾ.

സലംഗികതയും ലിംഗപേവിയും ഒര പ്ശ്നമാവന്നിടത്താണപ് ഇചതാര മനു്്യാവകാശ 
പ്ശ്നമായി ഉയരന്നതപ്. സമൂഹവം അധികാരവം ലിംഗ-സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങദളാടപ് ഒദരത
രത്തിലുള്ള വിദവചനം കാണിക്കുന്നിടത്താണപ് ലിംഗരാഷ്ടരീയം ഒര നവ സാംസ്ാരിക മൂല്യമായി 
ഉയദരണ്തപ്. ദകരളത്തിചല ലിംഗ-സലംഗിക നയൂനപക്ഷങ്ങളചട പ്വർത്തനങ്ങൾ ഒദരസമയം 
പ്തിദരാധവം അതിജരീവനവമാണപ്.

ഗ്രന്ഥസൂചി
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4. ലിണംഗ പദവി വയതയസ്തതയുറെ സൂചകങ്ങൾ, മലയാളപ്പച്, െിസർച്്ക് ശ്ജണൽ, റക.റക.െി.എണം ഗവ. ശ്കാശ്ളജ്ക്, 2017, 
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നർമ്വണം ടശലീനിഷ്ഠഭാഷാസിദ്ാന്തങ്ങളുണം
ശ്ഡാ. സുജാത. പി,       

അസി.റപ്രാഫസർ, സി.എ.എസ്ക്. ശ്കാശ്ളജ്ക്, മാൊയി

‘താകേൾ കുഞ്ചൻ ന്യാരുറെ പുനർജന്’മാറണന്ന്ക് പെയറപ്പൊറുണ്ശ്ല്ലാ. ഇത്ക് ശ്കൾക്കുശ്്ാൾ 
എന്താണ്ക് ശ്താന്നാറുള്ളത്ക്?

‘ഒന്ന്ക് തുള്ളാൻ’

‘സാഹിതയത്ിൽ വന്നത്ക് എങ്ങറനയായിരുന്നു?’

‘അക്ഷെങ്ങൾ വഴി’

‘ബുദ്ിപെമായ ഹാസയറത് കാണുന്നത്ക്?’

‘ശ്കാകേണ്ണുറകാണ്്ക് ’

‘�ൗദ്ികമായ ആശ്ക്ഷപഹാസയണം സാധാെണക്ാെന്ക് ഏശുശ്മാ’

‘സാധാെണക്ാെറന, പാണം പെ’

‘അതിശശ്യാക്തി’ എത്രമാത്രണം ചിെിക്കുപശ്യാഗിക്കുണം?’

‘അശ്ല്പാക്തിവറെ’

വി.റക.എന്നുമായി അക്ക്�ർ കക്ട്ിൽ നെത്ിയ അഭിമുഖസണംഭാഷണശകലങ്ങളാ
ണിത്ക്. ഇതിറല മറുപെികളിൽ ഭാഷാപെമായ നർമ്വണം ചിന്തയുമുണ്്ക്. ഭാഷയിൽ കാണിക്കുന്ന 
ഒെഭയാസവണം ടനപുണിയുണം കൂെിയാണത്ക്. അതിലപ്പുെണം മുൻധാെണയുറെ പെിചിതത്വവമുണ്്ക്. 
വാചയാർത്ത്ിലപ്പുെമുള്ള അർത്റത് ശ്തെിക്റണ്ത്തുന്നതിലൂറെയുള്ള പുനർലബ്ിയുറെ 
ആനന്വമുണ്്ക്. ഭാഷയുറെ സവിശ്ശഷതയിലൂറെയാണ്ക് വി.റക.എൻ ഹാസയത്ിന്ക് അപൂർവ്വത 
വരുത്ിയിരുന്നത്ക്. പദത്ിററെ ശ്കാശാർത്റത്യുണം അതുവഴി സാധയമാകുന്ന പെ്ൊഗത 
വയഞ്ജിതാർത്ങ്ങശ്ളയുണം നിൊകെിച്ചുറകാണ്്ക് നിർമ്ിറച്ടുക്കുന്ന സന്ർഭങ്ങളുണം  അതിനായി 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുണം അവയുണ്ാക്കുന്ന പുതിയ സന്ർഭങ്ങളുണം ശ്ചർന്നുള്ള അർത്ാനു
ഭവങ്ങളിലൂറെ ഹാസയത്ിററെ പുതിയ തലണം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു വി.റക.എൻ റചയ്തത്ക്.

വാക്കുകളിൽ നർമ്ണം എങ്ങറനയുണ്ാകുന്നു? ചിെിക്കുശ്ശഷണം ചിന്തയുണം ചിന്തയ്ക്ക് ശ്ശഷണം 
ചിെിയുണം ഉണ്ാകുന്നിശ്ല്ല? നർമ്ത്ിററെ വിനിമയത്ിലണം ആശയരൂപീകെണത്ിലമുള്ള 
സവിശ്ശഷതകറളന്ത്ക്? ഇവയുറെ പ്രവർത്നതത്വറമന്ത്ക്? ഇങ്ങറനയുള്ള ശ്ചാദയങ്ങൾ ഹാസയ
റത്ക്കുെിച്്ക് ചിന്തിക്കുശ്്ാൾ ഉയർന്നുവൊറുണ്്ക്. ചതുെണംഗക്ളത്ിറല കരുക്റളശ്പ്പാറല 
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വാക്കുകറള ക്രമത്ിൽ അടുക്ിറവച്ചുറകാണ്്ക് അവ തുെന്നു തരുന്ന ആശയശ്ലാകമാണ്ക് 
ഭാഷയിലള്ളത്ക്. വക്താവ്ക്, ശ്രോതാവ്ക്, സന്ർഭണം, സാഹചെയണം എന്നിവയ്കനുസെിച്്ക് വയതയ
സ്തങ്ങളായ വികാെവണം അനുഭവങ്ങളുമാണിങ്ങറന വിനിമയണം റചയ്യറപ്പടുന്നത്ക്. എന്തിനുണം 
അർഥണം കറണ്ത്തുക എന്നത്ക് മനുഷയമനസ്ിററെ അെിസ്ാനപ്രവൃത്ിയാണ്ക്. അസണം�ന്ധശ്മാ 
സണം�ന്ധശ്മാ സാദൃശയശ്മാ ടവരുദ്യശ്മാ പ്രതയക്ഷക്രമശ്മാ പ്രതയക്ഷക്രമെഹിതശ്മാ ആയ 
വാകയവിനയാസങ്ങൾക്കുശ്പാലണം അർഥണം ആശ്ൊപിറച്ടുക്ാൻ നമുക്്ക് കഴിയാറുണ്്ക്. ‘വാശ്ക് 
വാശ്ക് കൂറെവിറെ’ എന്ന്ക് എണം. ശ്ഗാവിന്നുണം ‘ശ്ഗാപുെണം തിങ്ങി െണ്ീച് ചത്തു’ എന്ന്ക് കക്ാടുണം 
കവിതറയഴുതിയശ്പ്പാൾ വാചയാർഥറത് നിൊകെിച്ചുറകാണ്്ക് നാണം അർത്നിർമ്ിതി നെത്ി. 
വാക്കുകൾക്്ക് അനയാപശ്ദശപെമായ �ന്ധണം നാണം അവിറെ കറണ്ത്തുന്നു. ഇങ്ങറന ഭാഷാ
പ്രശ്യാഗങ്ങളിറല സണംശ്വദനപെമായ സാധയതകറള ബുദ്ിപെവണം ടവവിധയപൂർണ്വമായ 
അർത്വിനിമയമാർഗങ്ങളിലൂറെ സാധിറച്ടുത്തുറകാണ്ാണ്ക് നർമ്മെക്മുള്ള ഭാവങ്ങറള 
ഭാഷ വിനിമയണം റചയ്യാറുള്ളത്ക്. അഭിശ്ധയാർഥത്ിനപ്പുെത്്ക് ഏഴുതെത്ിലള്ള അർത്ങ്ങറള 
അർത്വിജ്ാനണം (Semantics) തെണംതിെിക്കുന്നുണ്്ക്. ഇതിനുപുെശ്മ അർത്ചിന്തക്കത്തു
നിന്നുറകാണ്്ക് നർമ്ണം സൃഷ്ടിക്റപ്പടുന്നതുണം വിനിമയണം റചയ്യറപ്പടുന്നതുണം എങ്ങറനറയന്ന്ക് 
വിവെിക്കുന്ന തെത്ിൽ ഭാഷാശാസ്ത്ര ടശലീനിഷ്ഠസിദ്ാന്തങ്ങളുണം ഉണ്ായിട്ണ്്ക്. ഹാശ്സയാ
ൽപ്പത്ിറയക്കുെിച്ചുള്ള പാശ്ാതയ ചിന്തകരുറെ അഭിപ്രായങ്ങറള എണം.പി. ശ്പാൾ വിശകലനണം 
റചയ്യുന്നുണ്്ക് (1998:പുെണം 51-55).  മന:ശാസ്ത്രജ്ന്ാർ ചിെിയുറെ ഉത്ഭവണം ഒരു തെണം ഇക്ിളിയിൽ 
നിന്നാറണന്നു പെയുശ്്ാൾ മനസ്ണം ശ്ദഹവണം തമ്ിലള്ള �ന്ധറത്യാണ്ക് പെിഗണിക്കു
ന്നത്ക്. ഇത്ക് ചില അനുഭവവിശ്ശഷങ്ങളുറെ പ്രതയാഘാതമാകുശ്്ാൾ അതിന്ക് നിദാനമായ 
അനുഭവങ്ങളുറെ സാമാനയസ്വഭാവറമന്താറണന്നുണം ഹാശ്സയാൽപ്പത്ിറയക്കുെിച്്ക് പെയുശ്്ാൾ 
അശ്ന്വഷിശ്ക്ണ്തുണ്്ക്. ഹാശ്സയാൽപത്ി മാനസികശ്ലാകത്ിലണം ഭാഷയിലണം സണംഭവിക്കുന്ന 
അപകർഷത്ിറലന്ന്ക് അെിശ്സ്റാട്ിലണം അതിശയീകെണറമന്ന്ക് ്രഞ്ച്ക് ഹാസയസാഹിതയകാെ
നായ ൊറ്യുണം ടവരുദ്യശ്�ാധറമന്ന്ക് ഹാസ്ക് ലിറ്റുണം സാദൃശയവണം കാെണമാകുറമന്ന്ക് പാസ്ലണം 
പെയുന്നു. �ർഗ്ക്സൺ എന്ന ്രഞ്ച്ക്ചിന്തകൻ ചിെി മാനുഷികമാറണന്നുണം മനുഷയജീവിതണം 
ചലനാത്മകയിൽ നിന്നകന്ന്ക് യന്തശ്ത്ാെ്ക് സദൃശമാകുശ്്ാൾ ഹാസയമുളവാകുന്നുറവന്നുണം 
അതിററെ ഉത്ഭവണം ഹൃദയമല്ല തലശ്ച്ാൊറണന്നുണം ഉദാഹെണസഹിതണം സമർഥിക്കുന്നു. എണം. 
പി. ശ്പാൾ തററെ ശ്ലഖനത്ിൽ ഹാസയണം വയക്തിപെമായ ഒരു വയാപാെണം മാത്രമല്ല, അത്ക് 
ഏറതകേിലണം ഒരു സമൂഹത്ിററെ പ്രതികാെപ്രശ്ചാദിതമായ പ്രതയാഘാതമാറണന്നുമുള്ള 
�ർഗ്ക്സൺററെ             വാദത്ിറനാപ്പണം നിൽക്കുന്നു ( 1998: പുെണം 55).

പുതിയകാലണം ശ്ട്രാളുകളുറെയുണം കാർട്ടൂണുകളുറെയുണം മിമിക്രിയുറെയുറമാറക്യാണ്ക്.  
ഭാഷയിറല ശബ്ദചിഹ്നങ്ങൾക്പ്പുെണം ഒന്നുണം പെയുകശ്യാ എഴുതുകശ്യാ റചയ്യാറത ടവവി
ദ്യപൂർണ്മായ ഭാവാവിഷ്കാെ ചിഹ്നമാതൃകകൾ വഴി സാധയമാക്കുന്ന ആശയവിനിമയ മാർഗ
ങ്ങൾ സാമൂഹയമാധയമങ്ങളിൽ സജീവമാണ്ക്. നർമ്സൃഷ്ടിക്ായി ചിത്രണം, കാർട്ടൂൺ, ശ്ട്രാൾ 
എന്നിവശ്പാറലത്റന്ന ഭാവാവിഷ്കാെ ചിഹ്നമാതൃകകൾക്കുണം സാധയമാണ്ക്. സമകാലത്ിററെ 
ദൃശയ-രോവയ പശ്ാത്ലത്ിൽ നിന്നുഭിന്നമായി നർമ്റത് റവറുണം ചിെിയിലപ്പുെമായി അവത
െിപ്പിച്വൊണ്ക് ശ്താലനുണം ചാകയാരുണം കുഞ്ചൻ ന്യാരുണം സഞ്ജയനുണം വി.റക. എന്നുറമാറക്. 
ഭാഷയിലൂറെ ഇവർ നെത്ിയ സാമൂഹികവിമർശനത്ിനപ്പുെശ്ത്ക്്ക് ചിലശ്പ്പാറഴാറക് 
പുതിയ മാധയമങ്ങൾ വളരുന്നുമുണ്്ക്. ൊഷ്ടതന്തണം റമനയുന്നവരുണം അധികാെികളുണം തങ്ങളുറെ 
വരുതിയിശ്ലക്്ക് ജനാഭിപ്രായങ്ങറളയുണം ജനകീയബുദ്ിറയയുണം എത്ിക്ാനുണം നിയന്തിക്ാ
നുമായി ശ്ട്രാളുകറള ഉപശ്യാഗിക്കുന്നത്ക് ഇലക്ഷൻ കാലത്്ക് പതിവാണ്ക്. ഇവിറെ ചിത്രവണം 
ഭാഷയുണം ചലനവണം എല്ലാണം നർമ്റത് ജനിപ്പിക്കുന്നു. ശ്നെിട്ള്ള കാെയാവതെണറത്ക്ാൾ 
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പെിചയമുള്ളശ്താ െസകെശ്മാ ആയ സന്ർഭങ്ങളിശ്ലക്കുള്ള സന്നിശ്വശണംറകാണ്്ക് ആശയ
വിനിമയശ്ശഷി വർദ്ിക്കുന്നതായിക്ാണാണം. കർത്തൃത്വണം അജ്ാതമായിെിക്കുന്ന ഒരു 
സുെക്ഷിതശ്ലാകത്ിലിരുന്നുറകാണ്്ക് ആറെയുണം ഭയക്ാറത രൂക്ഷപെിഹാസണം നെത്തുന്ന 
വിദൂഷകനായി, ഒശ്െ സമയണം വിശ്നാദവണം ചിെിയുണം പെിഹാസവണം അനിഷ്ടവണം പ്രദാനണം 
റചയ്യാൻ ഇവയ്കാവണം. ശ്താലനുണം ന്യാരുണം സഞ്ജയനുണം വി.റക.എന്നുറമല്ലാണം ഉപശ്യാഗിച് 
നർമ്തന്തങ്ങൾ സാശ്കേതികതയുറെ ശ്മഖലക്നുരൂപമായി വളരുന്നതാണ്ക് പുതിയകാലത്്ക് 
കാണുന്നത്ക്. അതുറകാണ്്ക്, ‘ദീപസ്തണംഭണം മഹാശ്െയണം  നമുക്കുണം കിട്ണണം ടലക്കുണം റഷയറുണം’ 
എന്ന മട്ിൽ മാറ്റിപ്പെയുശ്്ാൾ ചിെിയുണ്ാകുന്നത്ക് കുഞ്ചൻ ന്യാറെക്കുെിച്ചുണം സമകാലമാധയ
മസണംസ്ാെറത്ക്കുെിച്ചുള്ള പൂർവ്വധാെണയിൽ നിന്നാണ്ക്. പൂർവ്വധാെണ അർത്ശ്�ാധത്ിന്ക് 
അതയാവശയവമാണ്ക്. അർത്വിജ്ാനീയ(Semantics)ത്ിൽ പെയുന്ന സന്നിഹിതവണം 
അസന്നിഹിതവമായ അർത്ത്ിററെ സന്നിശ്വശവണം അവിറെയുണ്്ക്. ഇതുവഴി ആശയത്ിററെ 
വിനിമയണം എളുപ്പവണം ആസ്വദനീയവമാകുന്നു. 

സ്മിതണം, ഹസിതണം, വിഹസിതണം, ഉപഹസിതണം, അപഹസിതണം, അതിഹസിതണം എന്നി
ങ്ങറന ഹാസയത്ിററെ പലതലങ്ങറള പൗെസ്തയരുണം വിറ്റ്ക്, ഹ്യൂമർ, പാെഡി, സറ്റയർ, ഐെണി 
എന്നിങ്ങറന പാശ്ാതയരുണം തെണംതിെിക്കുന്നു. ഹാസശ്ഹതുക്ളുറെ ശ്യാഗശ്ഭദശ്ത്യുണം മാത്രാ
ശ്ഭദശ്ത്യുണം പൗെസ്തയർ അെിസ്ാനമാക്കുശ്്ാൾ പാശ്ാതയരുശ്െത്ക് െീതിശ്ഭദങ്ങറള ആധാ
െമാക്ിയുള്ളതാണ്ക്. നർമ്ത്ിററെ ഭാഷാപെമായ സാധയതകറള  പലതലങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് 
വയതയസ്തെീതിയിൽ ശ്നാക്ിക്ാണുശ്്ാൾ സമകാലഭാഷാശാസ്ത്രജ്രുറെ ടസദ്ാന്തികവണം 
ടശലീനിഷ്ഠവമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഏറ്റവണം പ്രസക്തമാവന്നുണ്്ക്. അവയിൽ പ്രധാനണം ആർതർ 
റകസ്ലർ, വിക്ടർ െസ്ിൻ, സാൽവശ്ദാർ അറ്റാർശ്ഡാ എന്നീ മൂന്നുശ്പരുറെ സിദ്ാന്തങ്ങളാണ്ക്. 
അവറയ സാമാനയമാറയാന്ന്ക് പെിചയറപ്പടുത്തുകയാണ്ക് ഇവിറെ. ആർതർ റകസ്ലെിററെ 
ട�ശ്സാസിശ്യഷൻ തിയെി ഓഫ്ക് ഹ്യൂമർ (Bisociation theory of humor) വിക്ടർ റെസ്ിററെ 
്രൈിപ്ക്റ്റ്ക് ശ്�സ്ക്ഡ്ക് തിയെി ഓഫ്ക് ശ്ജാക്്ക് (SSTH), റെസ്ിററെയുണം സാൽവശ്ദാർ അറ്റാർശ്ഡാ
യുറെയുണം ജനെൽ തിയെി ഓഫ്ക് റവർ�ൽ ഹ്യൂമർ (GTVH), സാൽവശ്ദാർ അറ്റാർശ്ഡായുറെ 
തറന്ന ലീനിയർ തിയെി ഓഫ്ക് ഹ്യൂമർ, റസറ്റപ്പ്ക് ഇൻ കൺക്ലൂയിറ്റി െിസല്യൂഷൻ ശ്മാഡൽ (SIR), 
ശ്ലാജിക്ൽ റമക്ാനിസണം ഓഫ്ക് ശ്ജാക്്ക് എന്നിവയാണവ. വില്ലി �ാൾഡ്ക് റൂഷ്ക്, റഹ്ിൾമാൻ, 
ഡി. ശ്മശ്യാ എന്നിവരുറെ പഠനങ്ങളുണം  രേദ്യർഹിക്കുന്നു. വളറെ വിശാലമായി അപഗ്രഥിക്
റപ്പട് നർമ്റത്ക്കുെിച്ചുള്ള സിദ്ാന്തങ്ങറള റപാതുശ്വ മൂന്ന്ക് ശാഖകളായി തിെിക്ാണം.

1) ടവജാതയ - വിൊമ - ടവരുദ്യ - ശ്്ഷത്വസിദ്ാന്തങ്ങൾ

2) ശ്മൽശ്ക്ായ്മ - അധ:കെണ - വിമർശന - ശത്രുതാസിദ്ാന്തങ്ങൾ

3) വിശ്െചന - ആശ്വാസസിദ്ാന്തണം - അറല്ലകേിൽ മശ്നാവിശകലന സിദ്ാന്തങ്ങൾ

 ടവജാതയ - വിൊമ - ടവരുദ്യ - ശ്്ഷത്വ സിദ്ാന്തങ്ങൾ അഥവാ തിയെി ഓഫ്ക് 
ഇൻകൺഗ്രൂയിറ്റി അറല്ലകേിൽ ട�ശ്സാസിശ്യഷൻ ആണ്ക് ഒന്നാമശ്ത്ത്ക്. ഒരു നർമ് പാഠ
ത്ിററെശ്യാ മറ്റുപ്രവർത്നങ്ങളുറെശ്യാ (അതായത്ക്, സാഹചെയണം, സണംഭവണം, ചിത്രണം എന്നിവ) 
വസ്തുനിഷ്ഠസ്വഭാവങ്ങളുമായി ഇത്ക് �ന്ധറപ്പടുന്നു. ഇത്െണം പാഠങ്ങളിൽ ഉള്ളെക്ത്ിററെ െണ്ടു 
വയതയസ്തതലങ്ങറള നർമ്ണം ഉൾറക്ാളളുന്നുറവന്നതുണം അവ പെസ്പെവിരുദ്ങ്ങളാറണന്നതു
മാണ്ക് ഇതിറല പ്രധാന നിഗമനണം. പൊമർശങ്ങൾ, ഘെകങ്ങളുറെ ആവർത്നണം, രൂപശ്െഖ, 
ഇതിവൃത്ണം അറല്ലകേിൽ പാഠണം എന്നിവറയ ഉൾറക്ാള്ളുന്നതാണ്ക് ഈ വയതയസ്ത തലങ്ങൾ. 
അവ പെസ്പെവിരുദ്മാകുശ്്ാൾ തറന്ന അവയിൽ ഒരു റപാതുഘെകണം കൂെി ഉറണ്ന്നുള്ളതുണം 
രേശ്ദ്യമാണ്ക്. ഈ റപാതുഘെകമാണ്ക് ഒന്നിൽനിന്നു മററ്റാന്നിശ്ലക്കുള്ള അർത്സണംക്രമണണം 
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സാധയമാക്കുന്നത്ക്. വാചയാർഥത്ിന്ക് തെസ്ണം ശ്നെിട്്ക് ലാക്ഷണികാർത്ണം ലഭയമാകുന്നതു
ശ്പാറലയാണിത്ക്. തുെക്ത്ിൽ പെഞ് അഭിമുഖണം ഉദാഹെണമാക്ാണം.’താകേൾ കുഞ്ചൻ 
ന്യാരുറെ പുനർജന്മാറണന്ന പ്രസ്താവശ്ത്ാെ്ക് വി.റക.എന്നിററെ ‘തുള്ളാൻ ശ്താന്നി’ എന്ന 
പ്രതികെണത്ിൽ ‘തുള്ളുക’ എന്ന വാചയാർഥത്ിനുണ്ാകുന്ന തെസ്ണം കുഞ്ചൻ ന്യാരുറെ 
‘തുള്ളൽ പ്രസ്ാനണം’ എന്ന ആശയത്ിശ്ലക്്ക് സണംക്രമിപ്പിച്ചുറകാണ്്ക് അതിറനക്കുെിച്്ക് മുൻധാ
െണയുള്ള വയക്തിയിൽ അർത്ശ്�ാധവണം അതുവഴി നർമ്വണം ഉണ്ാക്കുന്നു. ‘തുള്ളുക’ എന്നത്ക് 
ഇവിറെ റപാതുഘെകമാണ്ക്. അതായത്ക് സ്വീകർത്ാവിൽ വിവെശ്ശഖെണണം നെത്ിറക്ാണ്്ക് 
ഒരുപാഠത്ിററെ വയാഖയാനത്ിന്ക് റപാതുറവ സ്വീകൃതമായ ആശയത്ിററെ വിനിമയത്ിന്ക് 
തെസ്മുണ്ാകുകയുണം സത്വെമായി ടധഷണികതലത്ിൽ ഈ ടവരുദ്യറത് മെികെക്ാൻ 
അതിറലാളിഞ്ിെിക്കുന്ന മററ്റാെർത്ണം (നിഹിതാർത്ണം) കറണ്ത്ിറക്ാണ്്ക് പുതിയ 
വയാഖയാനണം സൃഷ്ടിക്റപ്പടുകയുണം റചയ്യുന്നു. അതുവറെ ഒളിഞ്ിെിക്കുകയായിരുന്ന മററ്റാരു 
വയാഖയാനറത് കറണ്ത്തുകയുണം അതുവഴി അത്ഭുതത്ിനുണം സണംതൃപ്തിക്കുണം ഇെയാക്ിറക്ാണ്്ക് 
ചിെിറയന്ന പ്രതികെണണം ഉണ്ാകുകയുണം റചയ്യുന്നു.

െണ്ാമശ്ത്ത്ക്, ശ്മൽശ്ക്ായ്മ / അധ:കെണണം / വിമർശനണം / എതിർപ്പ്ക് എന്നിവറയ 
ഉൾറക്ാള്ളുന്നവയാണ്ക്. ഇത്ക് വക്താവിററെ അറല്ലകേിൽ നിർമ്ാതാവിററെ അറല്ലകേിൽ 
ഉപശ്യാക്താവിററെ ലക്ഷയശ്ത്ാടുള്ള നിശ്ഷധാത്മകമായ മശ്നാഭാവവണം നർമ്ത്ിററെ 
ആക്രമശ്ണാത്സുകതയുണം റവളിറപ്പടുത്തുന്നു. നർമ്ണം ഇവിറെ വയക്തി, സമൂഹണം, ൊഷ്ടീയണം, 
വണംശണം എന്നിവറയ ലക്ഷയമിടുന്നു. നമ്പൂതിെി ഫലിതങ്ങൾ, സർദോർജി ഫലിതങ്ങൾ, ൊഷ്ടീയ 
ഫലിതങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹെണങ്ങളാണ്ക്. പുതുതായി ശ്കെളത്ിലണ്ായ ഒരു ഫലിതമാണ്ക്   
‘കുമ്നെിക്കുക’ എന്നത്ക്. ഇത്ക് ‘വലിഞ്ഞുകയെിയിെിക്കുക’ എറന്നാെർത്ത്ിൽ ഉപശ്യാഗി
ക്കുന്നു - കുമ്നണം ൊജശ്ശഖെനുണം റമശ്ട്രാ ഉദ്ക്ഘാെനവമായി �ന്ധറപ്പട് ൊഷ്ടീയ സണംഭവങ്ങൾ 
അെിയുന്നവെിൽ ഇത്ക് ചിെിയുണർത്തുണം. സന്ർഭമെിയാറതതറന്ന കാലക്രമത്ിൽ ഇറതാരു 
ടശലിയായി മാെിശ്യക്ാണം. ചാനലകളിറലയുണം പത്രങ്ങളിറലയുണം കാർട്ടൂണുകൾ, വക്രദൃഷ്ടി, 
റപാളിട്രിക്്ക് ശ്പാലള്ള ൊഷ്ടീയ പൊമർശകങ്ങളായ പെിപാെികൾ എന്നിവയുണം ഉദാഹെണ
ങ്ങളാണ്ക്. ‘എല്ലാണം ശെിയാവണം’ എന്നതിന്ക് ഇലക്ഷൻ കാലറത് പ്രചെണ വാഗ്ാനത്ിററെ 
അർത്ത്ിൽ നിന്നുമാെി ഭെണകാലത്്ക് അവർറക്തിശ്െയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്ിററെ പെിഹാ
സവാചകമാവന്നത്ക് ഓർക്കുക. 

 മൂന്നാമറത് വിഭാഗണം Theories of release or relief or relaxation ആണ്ക്. ടസശ്ക്ാ- 
അനലറ്റിക്ക് എന്നു കൂെി ഇതെിയറപ്പടുന്നുണ്്ക്. സിഗ്മണ്്ക് ശ്്രായിഡിറനയാണ്ക് ഇതിററെ ഏറ്റവണം 
രേശ്ദ്യനായ പ്രശ്യാക്താവായി ഇവർ കാണുന്നത്ക്. ഈ സിദ്ാന്തണം സ്വീകർത്ാവിററെ 
അറല്ലകേിൽ ശ്രോതാവിററെ മാനസിക വയാപാെങ്ങറളയുണം ഫലങ്ങറളയുണം പെിഗണിച്ചുറകാ
ണ്ടുള്ളതാണ്ക്. ശ്്രായ്ക്ഡ്ക് നർമ്റത് �ദൽ സണംവിധാനമായി കാണുന്നു. ഇത്ക് ഒൊളുറെ 
സാമൂഹികമായി വിലക്റപ്പട് തീവ്രവികാെങ്ങറള സ്വീകാെയമായ ഒന്നാക്ി മാറ്റുകയുണം അത്ക് 
അെക്ിറവക്കുശ്്ാഴുള്ള മാനസിക പിെിമുറുക്റത് ഒഴിവാക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു.  നർമ്െസണം 
കലർത്ി ശ്നേഹശ്ത്ാറെ സുഹൃത്ിറന റതെിവിളിക്കുന്നവരുണ്്ക്. അധിശ്ക്ഷപവാക്കുകളുണം 
റതെിയുണം വിലക്കുപദങ്ങളുണം മറ്റുണം നർമ്റമന്ന മട്ിൽ പെയുന്നത്ക് ശ്കൾവിക്ാർക്കുണം നർമ്മായി 
പെിഗണിക്ാനാവണം. ഒരു തെണം ‘കഥാർസിസ്ക് ’ ഇവിറെ സണംഭവിക്കുന്നു. ‘പൂശൽ‘, ‘റവെി’ 
തുെങ്ങിയ എത്രശ്യാ പ്രശ്യാഗങ്ങൾ പുരുഷ നിഘണ്ടുവിൽ ഉണ്്ക്. സ്ത്രീകൾ ഇത്െണം നർമ്
ശ്�ാധണം പെിമിതമാശ്യ പ്രകെിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇതുവറെ പെഞ് നർമ്സിദ്ാന്തങ്ങൾ പലസിദ്ാന്തങ്ങളുറെയുണം മിരേണണം ഉള്ളതാണ്ക്. 
അതിനാൽ സിദ്ാന്തങ്ങളുറെ വിശാലവണം ടവവിധയവമായ പ്രതിഭാസമായി നർമ്റത് 
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പെിഗണിച്ചുറകാണ്്ക് നർമ്റത്ക്കുെിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അശ്ന്വഷണറത് ഒറൊറ്റ സിദ്ാന്ത
ത്ിറലാതുക്ാറമന്ന്ക് സമകാലഗശ്വഷകർ കരുതുന്നില്ല. നർമ്റത്ക്കുെിച്ചുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്രസി
ദ്ാന്തങ്ങൾ ശ്മൽപ്പെഞ് സിദ്ാന്തങ്ങളിലറണ്കേിലണം ചിലവക്താക്ൾ ഇവറയ നിെസിക്കുന്നു. 
എന്നിരുന്നാലണം നർമ്സിദ്ാന്തങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള അശ്ന്വഷണങ്ങൾക്്ക് ആർതർ റകസ്ലർ, 
വിക്ടർ റെസ്ിൻ, സാൽവശ്ദാർ അറ്റാർശ്ഡാ എന്നിവരുറെ സിദ്ാന്തങ്ങറള പെിഗണിക്ാതി
െിക്ാനാവില്ല.

ആർതർ റകസ്ലർ:  അശ്ദേഹത്ിററെ ട�ശ്സാസിശ്യഷൻ തിയെി ഓഫ്ക് ഹ്യൂമർ എന്ന 
സിദ്ാന്തണം The Act of Creation (1964)എന്ന കൃതിയിലാണുള്ളത്ക്. ട�ശ്സാസിശ്യഷൻ എന്ന 
വാക്്ക് റകസ്ലർ രൂപറപ്പടുത്ിയത്ക് ചിന്തയുറെ ഏകതലത്ിലള്ള പതിവ്ക് ടനപുണികളിൽ 
നിന്ന്ക് വയതയസ്തമായി സർഗ്ഗാത്മകവണം ഒന്നിശ്ലറെ തലങ്ങളിലമുള്ള വയതയസ്ത പ്രവൃത്ികറള 
ഉശ്ദേശിച്ചുറകാണ്ാണ്ക്. സർഗ്ഗാത്മകതക്്ക് മൂന്നു വിശാലശ്മഖലകളുണ്്ക്. നർമ്ണം, റവളിറപ്പടു
ത്ൽ, കല എന്നിവയാണവ. ഇവ മൂന്നുണം കാണറപ്പടുന്നത്ക്  ട�ശ്സാസിശ്യഷൻ അഥവാ 
ശ്്ഷാർത്ത്ിലാണ്ക്. വിശ്ശഷിച്ചുണം ദ്വിതലസ്വഭാവമുള്ള ക്രിയാത്മകപ്രവർത്നണം എന്ന സകേ
ൽപ്പനമാണിതിലള്ളത്ക്. റകസ്ലെിററെ അഭിപ്രായത്ിൽ നർമ്ത്ിൽ ഒരു വിശ്ൊധാഭാസമെ
ങ്ങിയിെിക്കുന്നു. െണ്ടു വയതയസ്തമായ മാനസികതലങ്ങറള �ന്ധിപ്പിച്ചുറകാണ്്ക് അർശ്ത്ാൽപ്പാ
ദനണം നെത്തുകമൂലണം നർമ്ണം സൃഷ്ടിക്റപ്പടുന്നുറവന്ന്ക് റകസ്ലർ പെയുന്നു. വിരുദ്ങ്ങളായവറയ 
ശ്ചർത്തുപെയുശ്്ാഴുണ്ാകുന്ന ഹാസയണം ഭാഷണങ്ങളിൽ, ചിഹ്നങ്ങളിൽ, സന്ർഭങ്ങളിൽ, ചിത്ര
ങ്ങളിൽ ഒറക് സണംഭവിക്കുന്നുണ്ാകാണം. ഉദാ:- ‘ശ്തച്ിശ്ല്ല റപറണ് ശ്തച്ിറല്ല റപറണ് ശ്തപ്പുറപട്ി 
ശ്പാറലറയറന്ന’. എന്നത്ക് പുതിയ സിനിമാ പാട്ാണ്ക്! പാവണം കാെണവന്ാർക്്ക് അർത്വണം 
നർമ്വണം മനസ്ിലാകില്ല. നിലവിലണ്ായിരുന്ന അർത്ത്ിൽ നിന്നുള്ള അർത്വികാസമാ
ണിവിറെ ‘ശ്തപ്പ്ക് ’ എന്ന പദത്ിൽ വന്നുശ്ചർന്നിട്ള്ളത്ക്. നർമ്ത്ിററെ സർഗ്ഗാത്മകറയക്കുെി
ച്്ക് പെയുശ്്ാൾ പൊമർശിക്ാറുള്ള ടവകാെികതയുറെ മൂന്ന്ക് തലങ്ങളിലള്ളത്ക് നർമ്ത്ിററെ 
തീവ്രതയുണം കറണ്ത്ലിററെ, റവളിറപ്പടുത്ലിററെ കാെയത്ിറല നിഷ്പക്ഷതയുണം കലയുറെ 
കാെയത്ിറല സഹതാപണം അറല്ലകേിൽ ആൊധനയുണം ആണ്ക്.  സാഹചെയത്ിററെ പ്രശ്തയകത, 
സ്വീകർത്ാവിററെ പൂർവ്വധാെണ അറല്ലകേിൽ ഓർമ്ശക്തി, അവററെ/അവളുറെ മാനസികനില, 
മൂലയഘെന എന്നിവ ഹാസയനിഷ്പത്ിക്്ക് കാെണമാകുന്നു. നർമ്ത്ിൽ വിശ്ൊധാഭാസവണ്്ക് 
എന്നുണം റകസ്ലർ പെയുന്നുണ്്ക്. വയതയസ്തവണം സകേീർണ്വണം ടധഷണികവണം ടവകാെികവമായ 
പ്രശ്ചാദനങ്ങളുറെ സാർവ്വലൗകികവണം ശാെീെികവമായ പ്രതികെണമാണ്ക് ചിെി. അവ ഒറൊറ്റ 
സകേല്പനങ്ങളിശ്ലാ സിദ്ാന്തങ്ങളിശ്ലാ ഒതുങ്ങുന്നിറല്ലന്നാണ്ക് തററെ വാദങ്ങളിൽ റതളിവക
ശ്ളാറെ അശ്ദേഹണം വയക്തമാക്കുന്നത്ക്. അശ്താറൊപ്പണം നർമ്ണം ട�ശ്സാസിശ്യഷനിൽ മാത്ര
മല്ല, ശ്മശ്യ്കായ്മ, തെണംതാഴ്തൽ, മന:ശാസ്ത്ര വിശകലനണം എന്നിവറയക്കൂെി ഉൾറക്ാള്ളുന്നുറവന്ന്ക് 
അശ്ദേഹണം ഉെപ്പിക്കുന്നു. റകസ്ലറുറെ നർമ്റത്ക്കുെിച്ള്ള ഈറയാരു സിദ്ാന്തണം ചെിത്രത്ിൽ 
അശ്ദേഹത്ിററെ സ്ാനമുെപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. ഇൻശ്കാൺഗ്രുയിറ്റി തിയെിയുറെ കാെയത്ിൽ മാത്ര
മല്ല, ടധഷണികമാറ്റത്ിററെ സിദ്ാന്തത്ിലണം അശ്ദേഹത്ിററെ പെികല്പനകറള പെിഗണി
ക്ാതിെിക്ാനാവില്ല. 

വിക്ടർ െസ്ിൻ: Script Based Semantic Theory of Humour (SSTH) എന്നത്ക് 1985 
ൽ വിക്ടർ െസ്ിൻ െചിച് റസമാറെിക്ക് റമക്ാനിസണംസ്ക് ഓഫ്ക് ഹ്യൂമർ എന്ന കൃതിയിലാണു
ള്ളത്ക്. ഇതിററെ കനറപ്പട് സണംഭാവനയാണ്ക് പ്രശസ്തമായ ‘ഇൻശ്കാൺഗ്രുയിറ്റി തിയെി’ 
നർമ്ണം ഭാഷാശാസ്ത്രപെറമന്ന്ക് തററെ സമീപനങ്ങളിലൂറെ തിെിച്െിഞ് െസ്ിൻ നർമ്ത്ി
ററെ സാൊണംശണം, ഘെകങ്ങൾ, നർമ്പ്രവർത്നങ്ങൾ, അെിസ്ാന സകേല്പനങ്ങൾ, പലതെണം 
ചിെികൾ, പ്രശ്ങ്ങൾ, സിദ്ാന്തങ്ങൾ എന്നിവറയ വിവെിക്കുന്നുണ്്ക്. ശ്നാണം ശ്ചാസ്ിയുറെ ഭാഷാ 
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സിദ്ാന്തത്ിറല വയാകെണസാധുതറയന്ന സകേല്പനത്ിററെ അെിസ്ാനവണം െസ്ിററെതാണ്ക്. 
ഈ സിദ്ാന്തത്ിററെ  പ്രധാന നിഗമനങ്ങൾ ഇവയാണ്ക്.

1. ഒരു പാഠണം നർമ്പെമായി നിലറകാള്ളണറമകേിൽ െണ്ടു നി�ന്ധനങ്ങൾ അവയ്ക്കു
ണ്ായിെിക്ണണം.

െണ്ടു വയതയസ്തവയാഖയാനങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ാകുണം. അവ െണ്ടുണം പെസ്പെ വിരുദ്വമായിെിക്കുണം. 
അവ പെസ്പെണം വയാപനണം അറല്ലകേിൽ അതിലണംഘനണം റചയ്യുന്നതായിെിക്കുണം. കൂൊറത െണ്ടുശ്പർ 
തമ്ിൽ നിലവിൽ ഒരു മാനസിക ഐകയവണം പെസ്പെസഹകെണ സാഹചെയവണം ഉറണ്കേിൽ 
നർമ്ണം കൂടുതൽ അനായാസവണം ശക്തിമത്തുമായി അനുഭവറപ്പടുന്നു. ഈ സാഹചെയങ്ങളിൽ 
നർമ്ത്ിററെ വിശദീകെണണം ആവശയമുണ്ാകിറല്ലന്നു മാത്രമല്ല, വിനിമയണം സുഗമമാകുകയുണം 
റചയ്യുണം. നർമ്ത്ിററെ അങ്കുെണം ആകാണംക്ഷ ഉണ്ാക്കുന്നതുണം പെസ്പെവിരുദ്വമാണ്ക്.  െസ്ിററെ 
അഭിപ്രായത്ിൽ    െതയധിഷ്ഠിതണം, വണംശീയണം, ൊഷ്ടീയണം എന്നിങ്ങറന തീവ്രഹാസയെീതികൾ 
ഉണ്്ക്. ഇവയിൽ െതയധിഷ്ഠിതറത് വീണ്ടുണം അശ്ദേഹണം നാലായി തിെിക്കുന്നുണ്്ക്. ‘റവെി’, ‘പൂശൽ’ 
തുെങ്ങിയ മട്ിലള്ളവയണംഗയരൂശ്പണയുള്ള പ്രശ്യാഗങ്ങൾ െതയധിഷ്ഠിതമാണ്ക്. 

വണംശീയ സമൂഹറത്ക്കുെിച്ചുള്ള നർമ്ങ്ങൾ വയക്തിത്വറത്യുണം പാെ്െയറത്യുണം 
ശ്കന്ദീകെിച്ചുറകാണ്ടുള്ള പ്രശ്തയകതകറളയാണ്ക് അെിസ്ാനമാക്കുന്നത്ക്. സർദാർജി ഫലിതണം, 
ജൂതററെ പിശുക്്ക്, നമ്പൂെി ഫലിതണം എന്നിവ ഉദാഹെണങ്ങളാണ്ക്. ‘നായന്ാറെ’ കുഞ്ചൻ 
ന്യാർ പെിഹസിക്കുന്നത്ക്, ‘വാണിയൻ കൂത്തു കണ്ശ്പാറല’ എന്ന പ്രശ്യാഗണം ഇവറയല്ലാണം 
ഇക്കൂട്ത്ിൽറപടുന്നു. ൊഷ്ടീയവണം അധികാെവമായി �ന്ധറപ്പട്വയാണ്ക് മൂന്നാമറത് വിഭാ
ഗത്ിലള്ളത്ക്. 

സാൽവശ്ദാർ അറ്റാർശ്ഡാ - െസ്ിററെ ശിഷയനുണം ജനെൽ തിയെി ഓഫ്ക് റവർ�ൽ ഹ്യൂമർ 
(GTVH) എന്ന സിദ്ാന്തത്ിററെ വക്താവമാണിശ്ദേഹണം. നർമ്സിദ്ാന്തത്ിനുപുെശ്മ പ്രാഗ്മാ
റ്റിക്്ക്, റസമാൻെിക്്ക്, ശ്സാശ്ഷയാ ലിണംഗ്വിസ്റിക്്ക്, കണംപ്യൂശ്ട്ഷനൽ ലിണംഗ്വിസ്റിക്്ക് എന്നീശ്മഖലക
ളിൽ കൂെി അശ്ദേഹണം പ്രഗത്ഭനാണ്ക്. വാചികനർമ്ണം (Verbal humour) ത്ിററെ ആെ്ക് ശ്രേണീ
കൃതമായ നർമ് മാതൃകകൾ അറ്റാർശ്ഡാ മുശ്ന്നാട്്ക് റവക്കുന്നുണ്്ക്. അവയുറെ പ്രഭവശ്കന്ദങ്ങൾ 

1)ഭാഷാതലണം: ഉച്ാെണണം, സ്വനണം, രൂപസ്വനിമണം, നിഘണ്ടു ഘെന, അർത്ണം, പ്രശ്യാഗണം 
എന്നിങ്ങറന ഭാഷാഘെനയുറെ അതിർവെമ്പുകളിൽ നിന്ന്ക് വക്താവിന്ക് നർമ്മുണ്ാക്ാണം. 
ഉദാഹെണത്ിന്ക് ഉച്ാെണത്ിൽ എവിറെറയകേിലണം പ്രശ്തയകമായി ഊന്നിറക്ാണ്്ക് വിപ
െീതാർത്വണം നർമ്വണം ഉണ്ാക്ാണം. ‘ആ വന്നശ്ല്ലാ’ ഇവിറെ വാചികാർത്മല്ല, പെിഹാസമാ
കാണം. ഇങ്ങറന സ്വനണം, രൂപസ്വനിമണം എന്നിങ്ങറന ഓശ്ൊ തലത്ിലണം ലീനധ്വനിറയ ഇവിറെ 
സമർഥമായി ഉപശ്യാഗിച്്ക് നർമ്ണം ഉണ്ാക്ാനാകുണം.

2)ആഖയാനതന്തണം: പ്രകെനാത്മകണം, കെകേഥ, ശ്ചാശ്ദയാത്െണം എന്നിവയിലൂറെ നർമ്
റത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണിത്ക്.

3)ലക്ഷയണം: ലക്ഷയമിടുന്നത്ക് ആറെ? എന്തിറന? എന്നതിറന അെിസ്ാനമാക്ി വണംശീയണം, 
സാമൂഹയണം, ൊഷ്ടീയണം എന്നിങ്ങറന ഏതുമാകാണം. നമ്പൂതിെി ഫലിതണം, ‘കുമ്നെി’, ‘പിണുവെി ’, 
‘ശശിയാവക’, ‘കമ്ി’, ‘സണംഘി’, ‘റഫമിനിച്ി’, ‘സുഡാപ്പി’, എന്നിങ്ങറന ഉള്ള മലയാളത്ിറല 
പ്രശ്യാഗങ്ങൾ ഉദാഹെണണം.

4)സന്ർഭറത് അെിസ്ാനമാക്ി: ഒരു പ്രശ്തയകസമയത്്ക് വയക്തിയുറെശ്യാ മശ്റ്റാ 
വാക്ിറനശ്യാ പ്രവൃത്ിറയശ്യാ അെിസ്ാനമാക്ി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണിത്ക്. ‘നീ ശ്പാ ശ്മാശ്ന 
ദിശ്നശാ’, ‘ശ്പാളണ്ിറനക്കുെിച്്ക് ഒെക്ഷെണം മിണ്രുത്ക് ’, ‘ക്ിളിപ്പുതപ്പ്ക് ക്ിളി പ്പുതപ്പ്ക് ’ 
എന്നിവ ഇത്െത്ിൽ സിനിമയിൽ നിറന്നടുത്്ക് ഉപശ്യാഗിക്കുന്നവയാണ്ക്.
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5)യുക്തയധിഷ്ഠിത തന്തണം: ഇത്ക് GTVT തിയെിയിറല ഏറ്റവണം പ്രശ്ാധിഷ്ഠിത ഘെകമാണ്ക്. 
ഇതിൽ ദ്വയാർത്ത്ിറല നാനാർത്കതയുണം പെയായത്വവറമാറക്യാണ്ക് ഉപശ്യാഗറപ്പടു
ത്തുന്നത്ക്.

6)പാഠവിരുദ്ണം അറല്ലകേിൽ വിപെീതത്വണം: െസ്ിററെ SSTH തിയെിയുമായി GTVH 
ശ്മാഡലിൽ ഒത്തുശ്പാകാത് ഒശ്െറയാരു തലമാണിത്ക്. മലയാളത്ിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്്ക് 
പുൊണകഥാപാത്രങ്ങളുറെ ശ്പരുണം ഭാഷയുമുശ്യാഗിച്്ക് വി.റക.എൻ നർമ്മുണ്ാക്കുന്നത്ക് 
ഉദാഹെണണം.

അറ്റാർശ്ഡാ 1994ൽ വികസിപ്പിച് മററ്റാരു സിദ്ാന്തമാണ്ക് Linear Theory of Humor 
(ലീനിയർ തിയെി ഓഫ്ക് ഹ്യൂമർ) ഇതിററെ ആമുഖത്ിൽ ഗ്രീമാസ്ക് തിയെിയിറല എല്ലാ 
സാശ്കേതിക പദങ്ങറളയുണം ചുരുക്ി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്്ക്. 

നർമ്റത്ക്കുെിച്ചുള്ള സിദ്ാന്തങ്ങൾ നറമ് ചിെിപ്പിക്കുന്നിറല്ലന്നു മാത്രമല്ല അതിററെ 
ടധഷണികതറയയുണം സർഗ്ഗാത്മകതറയയുണം നറമ് ശ്�ാധയറപ്പടുത്തുക കൂെി റചയ്യുന്നുണ്്ക്. 
മൂന്നുശ്പരുറെ സിദ്ാന്തങ്ങളുറെ സാമാനയാവശ്ലാകനണം മാത്രമാണിവിറെ നെത്ിയത്ക്. ഒരു 
വാകയത്ിററെ പ്രതയക്ഷവണം പശ്ൊക്ഷവമായ അർത്ങ്ങൾക്്ക് തമ്ിൽ ടവധർമ്യമുറണ്കേിൽ 
അത്ക് നർമ്റത് ജനിപ്പിക്കുന്നുറവന്നുണം വക്താവിറനയുണം ശ്രോതാവിറനയുണം ലക്ഷയറത്യുണം 
അെിസ്ാനമാക്ി നർമ്ത്ിന്ക് മാതിെിശ്ഭദങ്ങളുറണ്ന്നുണം ഇവിറെ തിെിച്െിയുവാൻ കഴിയുന്നു. 

വി.റക.എന്നിൽ തുെങ്ങിയ പ്ര�ന്ധണം വി.റക.എന്നിൽ തറന്ന അവസാനിപ്പിക്ാണം.

‘ബുദ്ി പെമായ ഹാസയറത് കാണുന്നത്ക് ?’

‘ശ്കാകേണ്ണുറകാണ്്ക് ’

‘�ൗദ്ികമായ ആശ്ക്ഷപഹാസയണം സാധാെണക്ാെന്ക് ഏശുശ്മാ’

‘സാധാെണക്ാെശ്നാെ്ക് പാണം പെ’

‘അതിശശ്യാക്തി എത്രമാത്രണം ചിെിക്കുപശ്യാഗിക്ാണം’

‘അശ്ല്പാക്തിവറെ’

ഈ ശ്ചാദയങ്ങളിലണം ഉത്െങ്ങളിലമായി ഹാസയറത്ക്കുെിച്്ക് ചിന്തനീയമായ കുശ്െ
ക്ാെയങ്ങൾ കൂെി നർമ്ശ്�ാധശ്ത്ാറെത്റന്ന വി.റക.എൻ റവളിറപ്പടുത്തുന്നു. അവിറെ 
സാധാെണ കാഴ്ചയല്ല, ശ്കാകേണ്ററെ കാഴ്ചയിലാണ്ക് നർമ്ണംതുെന്നു കിട്ന്നറതന്നുണം അത്ക് 
സാധാെണ ബുദ്ിക്പ്പുെമുള്ളറതന്നുണം മാത്രമല്ല  അതിശശ്യാക്തിയുറെയുണം ന്യൂശ്നാക്തിയുറെയുണം 
നർമ്സാധയതറയയുണം ഓർമ്ിപ്പിക്കുന്നു.  അതിശശ്യാക്തി, ന്യൂശ്നാക്തി, അർത്ണം, നാനാർത്ണം, 
പെയായപദണം, തർജ്മ, ശബ്ദസാദൃശയണം, ഒരു ഭാഷാശബ്ദശ്ത്ാെ്ക് മററ്റാരു ഭാഷയുറെ വയാകെണണം 
ശ്ചർക്ൽ, പുതുപദനിർമ്ിതി തുെങ്ങിയ പല സാധയതകശ്ളയുണം ഹാസയസാഹിതയകാെൻമാർ 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്നുണ്്ക്. ഇവയിൽ നിന്ന്ക് പുതിയ പുതിയ നർമ്സന്ർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 
ൊഷ്ടീയ-സാമൂഹിക-സാണംസ്ാെിക സവിശ്ശഷസൂചനകറളയാണ്ക് ഉപശ്യാഗറപ്പടുത്തുന്നത്ക്. 
ഇത്െണം സണംജ്കൾ, ആശയങ്ങൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, ഉദ്െണികൾ എന്നിവറയ മനുഷയജീ
വിതവമായി �ന്ധറപ്പടുത്ി വയാപകമായി ഉപശ്യാഗിച്ചുറകാണ്്ക് നർമ്ത്ിററെ വിനിമയണം 
സാധയമാക്കുന്നു. നർമ്സൃഷ്ടിയുണം നർമ്പഠന സിദ്ാന്തങ്ങളുണം ക്ഷിപ്രസാധയശ്മാ തള്ളിക്ളശ്യ
ണ്വശ്യാ അല്ല. ഭാഷാശ്ശഷിയുണം പ്രശ്യാഗടനപുണിയുണം നർമ്സൃഷ്ടിക്കുണം വിനിമയത്ിനുണം 
അതയാവശയമാണ്ക്. ഭാഷയിൽ നർമ്ത്ിററെ പ്രവർത്നതത്വങ്ങൾ എറന്തന്ന്ക് വിശകലനണം 
റചയ്ത്ക് സിദ്ാന്തരൂപീകെണത്ിറലത്തുന്നത്ക് അർത്വിജ്ാനീയത്ിന്ക് മുതൽകൂട്ാകുണം. 
അർത്പെിണാമകാെണങ്ങളിശ്ലക്്ക് എത്ിശ്ച്ൊനുണം ഇത്െണം പഠനങ്ങൾ വഴിറവക്കുറമന്ന്ക് 
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മാത്രമല്ല, ടശലീനിഷ്ഠഭാഷാപഠനങ്ങൾ ഇത്െണം പഠനങ്ങളുറെ പ്രസക്തിറയ അനിവാെയമാ
ക്കുന്നുമുണ്്ക്. 
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2 Attardo Salvador, 1994 : Linguistic theories of humour, walter de Gruyter
3 Arvo krikmann, 2008: Contemporary Linguistic Theories of humour, http://www.folklore.eel folklore/

vol33/kriku.pdf
4 Koestler Arthur, 1964 : The Act of Creation. Macmillan (US) 
5 Ruskin Victor , 1985 : Semantic Mechanisms of humour, D. Reidel Pub Co

 



സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം.ശ്െഡിശ്യാ സണംസ്ാെവണം  
വിപണിവത്ക്ക്െണവണം

ചജയപ് നി ദമാൾ ചക.വി.
അസി. റപ്രാഫസർ, സി.എ.എസ്ക് ശ്കാശ്ളജ്ക് മാൊയി

സാശ്കേതികവിദയയിൽ അനുദിനമുണ്ാകുന്ന വളർച് ആശയവിനിമയ െീതികളിൽ മാറ്റണം 
വരുത്തുകയുണം പുതിയ ഒരു സണംസ്ാെ നിർമ്ിതിയിൽ ഭാഗഭാക്ാവകയുണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. പുത്ൻ 
സാശ്കേതികവിദയകളുറെ കണ്ടുപിടുത്ശ്ത്ാടുകൂെി ചലനാത്മകമായ മാറ്റണം ജനതയുറെ വയക്തി
ജീവിതത്ിലണം സാമൂഹിക ജീവിതത്ിലണം ഉണ്ായി. വികസിത ൊജയങ്ങളിൽ 1940കളിൽ 
തറന്ന വയാപക പ്രചാെണം ശ്നെിയ സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. തെണംഗണം മലയാളികളുറെ ശ്കൾവി 
സണംസ്ാെത്ിററെ ഭാഗമാകുന്നത്ക് 2007 മുതലാണ്ക്. ഉത്ൊധുനിക ശ്കെളത്ിററെ സാമൂഹയ
-മാധയമ സാഹചെയങ്ങളുറെ അനിവാെയതയായിട്ാണ്ക് സ്വകാെയ ശ്െഡിശ്യായുറെ ഉദയണം. 
അത്െണം സാഹചെയങ്ങറള ഇങ്ങറന ശ്ക്രാഡീകെിക്ാണം.

1. വാഹന സണംസ്ാെത്ിററെ വയാപനണം        

2. ആവർത്ന വിെസമായ റെലിവിഷൻ സീെിയലകൾ/െിയാലിറ്റി ശ്ഷാകൾ

3. ഇറെർറനറ്റുണം റമാട�ൽ ശ്ഫാണുണം മധയവർഗ മലയാളിക്്ക് പൂർണ്മായുണം പ്രാപയമായി
രുന്നില്ല.

4. നിലവിലള്ള ശ്െഡിശ്യായുറെ (ആകാശവാണി) ഔപചാെികതയുണം പഴമയുണം തകർച്
യുണം.

5. കാസറ്റുകളുണം സി.ഡി.കളുണം അപ്രസക്തമായ സാഹചെയണം.

6. സ്വകാെയ ജീവിതത്ിന്ക് പ്രാധാനയണം റകാടുത്തുള്ള ശ്കെളീയ കുടുണം�ജീവിത  ക്രമണം.

7. റപാതുമണ്ഡലങ്ങളുറെ തകർച്

 മധയവർഗ മലയാളി സമൂഹത്ിശ്ലക്്ക് സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാകൾ കെന്നുവൊ
നുണ്ായ സാണംസ്ാെിക പശ്ാത്ലമാണ്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ത്ക്. പൂർണ്മായുണം ഒരു വിശ്നാദമാ
ധയമമായാണ്ക് എഫ്ക്.എണം ററെ വെവ്ക്. മറ്റ്ക് മാധയമങ്ങൾ എന്നതുശ്പാറല വിശ്നാദമാധയമങ്ങളുണം 
ജനാധിപതയ സാമൂഹയക്രമത്ിൽ ഇെറപടുന്നുണ്്ക്. സാമൂഹയമൂലയങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള സണംവാദസ്
ലങ്ങൾ രൂപറപ്പടുത്ിയുണം സാമൂഹയാസ്തിത്വങ്ങറള പുനർനിർവചിച്ചുണം �ദൽറപാതുമണ്ഡലങ്ങൾ 
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സൃഷ്ടിച്ചുണം സാമൂഹയക്രമങ്ങറള ശാക്തീകെിശ്ച്ാ ദുർ�ലമാക്ിശ്യാ പുനക്രമീകെിശ്ച്ാ ആണ്ക് 
ഈ ധർമ്ണം ഇവ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്ക് (ഷാജി ശ്ജക്�്ക്, മീഡിയ മാഗസിൻ ഇൻ)

എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യായുറെ നിയന്തണ ശക്തികൾ വൻകിെ മാധയമ ക്നികളാണ്ക്. 
ഇത്ക് ലാഭത്ിലൂന്നുന്നതുണം സ്ാപിത താൽപെയങ്ങൾക്നുസെിച്ചുമുള്ള ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളി
ശ്ലക്്ക് സമർത്മായി എത്ിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു. പല തെത്ിലള്ള വയവസായങ്ങൾ ഇവിറെ 
കണ്ിശ്ചരുന്നുണ്്ക്. സിനിമ, പെസയണം എന്നിവ എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാ പെിപാെികളിലൂറെ 
ശ്പ്രാത്സാഹിപ്പിക്റപ്പടുന്നു. പെസ്പെ സഹായ സഹകെണങ്ങളിലൂറെയാണ്ക് ഇവ മുശ്ന്നാട്്ക് 
ശ്പാകുന്നത്ക്. പ്രശ്ക്ഷപണണം റചയ്യുന്ന പെിപാെിയുറെ ലിങ്കുകൾക്്ക് പുെശ്മ പെസയവണം പ്രാശ്യാ
ജകരുറെ ചിഹ്നങ്ങളുണം ൊഗ്ക് ടലനുണം ഒറക് ഇെകലരുന്നു. പാട്ിനിെയിലള്ള സമയറമന്നത്ക് 
ഇത്െണം ഘെകങ്ങളുറെ ഒരു സമന്വയമാണ്ക്.

ആശ്ഗാളതലത്ിൽ വയാപിച്ചുകിെക്കുന്ന ഒരു വിനിമയശണംഖലയുറെ ഭാഗവണം തുെർച്യു
മാണ്ക് എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാ. ആശ്ഗാളമുതലാളിത് സമൂഹങ്ങളിറലല്ലാണം തറന്ന മാധയമവണം 
സമൂഹവണം തമ്ിലള്ള �ന്ധണം നിശ്യിക്കുന്നത്ക് മൂലധനതാൽപെയങ്ങളാണ്ക്. സ്വകാെയ എഫ്ക്.
എണം. ശ്െഡിശ്യാകളുറെ റപറട്ന്നുള്ള വളർച് നാഗെികതയുറെയുണം സണംസ്ാെത്ിററെയുണം വളർച്
യുണം സ്വഭാവവണം റവളിറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്. കശ്്ാളത്ിറല ഒരു ചെക്ായി കലാരൂപങ്ങൾ മാറുന്ന 
ഒരു പ്രവണതയാണ്ക് ഇന്നുള്ളത്ക്. ഈ ഉപശ്ഭാഗ സാധയതതറന്നയാണ്ക് എഫ്ക്.എണം.ശ്െഡി
ശ്യാകളുറെ സ്ദ്ക്ഘെനറയയുണം നിശ്യിക്കുന്നത്ക്. ജനപ്രിയമായ ഉൽപന്നങ്ങളാണ്ക് ഇവർ 
വിറ്റഴിക്കുന്നത്ക്. ആശ്ഗാളവൽക്െണത്ിററെയുണം മുതലാളിത്ത്ിററെയുണം കാലഘട്ത്ിൽ 
നഷ്ടമായ ഉത്സവങ്ങളുറെയുണം, ആശ്ഘാഷങ്ങളുറെയുണം അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നത്ക് ഈ ജനപ്രിയ 
കലാരൂപങ്ങൾ. സിനിമയുണം റെലിവിഷനുണം ശ്പാറല സ്വകാെയ ശ്െഡിശ്യാകളുറെയുണം ജനപ്രി
യതയ്ക്ക് ഒരു കാെണവണം ഇതാണ്ക്. സമൂഹത്ിററെ ഉത്സവങ്ങളുറെ ആധുനിക രൂപങ്ങൾ ആണ്ക് 
ഇവ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ജനപ്രിയ പെിപാെികൾ. സണംസാെവണം (ലികേ്ക്/ Link) പാട്ണം പെസയവണം 
കൂെിശ്ച്ർന്നുള്ള പെിപാെികളുറെ ടനെന്തെയത്ിലൂറെ ശ്രോതാക്റളാരു മായാശ്ലാകറത്
ത്തുകയുണം ആഹ്ാദമനുഭവിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു.

നാഗെികൊകാൻ റകാതിക്കുന്നവരുറെ (Urban aspirational group) മാധയമമാണ്ക് 
എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാ. 18-നുണം 40-നുണം ഇെയിൽ പ്രായമുള്ളവരുണം സുഖസൗകെയങ്ങൾ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നവരുണം ആശ്ഘാഷത്ിലണം ആർഭാെത്ിലണം ഭ്രമിക്കുകയുണം റചയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗശ്ത്യാണ്ക് 
ഇവ പ്രതിനിധീകെിക്കുന്നത്ക്. പഴമറയ ടകറവെിയുകയുണം പുതുമറയ പുൽകാൻ റകാതിക്കു
ന്നവരുമായ, യുവത്വണം മനസ്ിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉത്ൊധുനിക മനുഷയററെ ശ്ചാദനകറള തൃപ്തി
റപ്പടുത്തുന്ന വിധത്ിലള്ള വിഭവങ്ങളാണ്ക് സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. നിലയങ്ങൾ വിപണനണം 
റചയ്യുന്നത്ക്. അവതാെകററെ സണംസാെെീതിയുണം റതെറഞ്ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണം ഉൾറപ്പടുത്തുന്ന 
പെസയങ്ങളുണം എന്തിന്ക്, പാട്കൾ ശ്പാലണം ഇതിന്ക് റതളിവകളാണ്ക്. തീറെ പഴയപാട്കൾ ഇവർ 
പ്രശ്ക്ഷപണണം റചയ്യുന്നശ്തയില്ല. 80 കൾ മുതലള്ള പാട്കളാണ്ക് എഫ്ക്.എണം.കളിൽ ശ്കൾക്ാൻ 
സാധിക്കുന്നത്ക്. അതിൽ തറന്ന ഹിറ്റ്ക് ഗാനങ്ങൾ മാത്രണം. സ്ത്രീ സൗഹൃദവിഷയങ്ങൾ, സൗന്െയണം, 
പാചകണം, സിനിമ, പ്രണയണം, കൗതുകമുള്ള മത്സെങ്ങൾ, അഭിമുഖ സണംഭാഷണങ്ങൾ, ആശ്ക്ഷപ
ഹാസയപെിപാെികൾ തുെങ്ങി വർത്മാനകാലസമൂഹണം ആവശയറപ്പടുന്നതുണം, ആഗ്രഹിക്കുന്നതു
മായ ജനപ്രിയശ്ഫാർമുലകളാണ്ക് പെിപാെിയുറെ ശ്ചരുവകൾ നിർണ്യിക്കുന്നത്ക്. ജനപ്രിയമായ 
ഈ പെിപാെികൾക്്ക് സാ്ത്ികവണം ൊഷ്ടീയവമായ ഒരു അെിത്െയുണ്്ക്. സ്വകാെയ എഫ്ക്.
എണം. ശ്െഡിശ്യാകളുറെ സാ്ത്ികാെിത്െ ഭദ്മാകുന്നത്ക് പെസയങ്ങളിലൂറെയാണ്ക്. പെസയ
ങ്ങളാണ്ക് എഫ്ക്.എണം. നിലയങ്ങളുറെ ഏകവരുമാന ശ്സ്രാതസ്്ക്. അവതാെകററെ സണംഭാഷണണം, 
പാട്്ക്, പെസയണം ഇത്രയുണം ശ്ചർത്തുവച്ാൽ ഒരു എഫ്ക്.എണം. പെിപാെിയായി. നിെന്തെമായ ഒരു 
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പ്രവാഹമായാണ്ക് (flow) എഫ്ക്.എണം. പെിപാെികൾ മാധയമശ്ലാകത്്ക് നിലയുെപ്പിച്ിെിക്കുന്നത്ക്. 
അതിനുള്ളിൽ ചലച്ിത്രഗാനങ്ങളുറെയുണം പെസയങ്ങളുറെയുണം മററ്റാരു പ്രവാഹണം കൂെിയുണ്്ക്. ഇത്ക് 
ശ്കൾക്കുന്നതിന്ക് ശ്രോതാവിന്ക് ഒരു രൂപശ്പാലണം ചിലവ വരുന്നില്ല എന്നതാണ്ക് ഇവയുറെ 
ജനപ്രിയതയുറെ പ്രധാന ഘെകണം. ഇത്െത്ിൽ സൗജനയമായി പ്രശ്ക്ഷപണണം നെത്ാൻ 
എഫ്ക്.എമ്മുകറള സഹായിക്കുന്നത്ക് പെസയങ്ങളാണ്ക് എന്നതുണം പെിപാെികറളശ്പാറല തറന്ന 
എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാ പെസയങ്ങളുണം യുവതലമുെറയ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്ക് എന്നതുറകാണ്ടുണം 
ഇവയുറെ സ്വഭാവണം വിശകലനണം റചശ്യ്യണ്തുണ്്ക്.

‘ആധുനികാനന്തെമനുഷയൻ നിലനിൽക്കുന്നത്ക് ആവശയങ്ങളിലാണ്ക്. മനുഷയററെ 
സ്വഭാവണം ശ്പാലണം നിർണ്യിക്കുന്ന തെത്ിൽ ആവശയങ്ങൾ വളരുന്നു. ആവശയങ്ങളില്ലാത് 
മനുഷയൻ തിെസ്െിക്റപ്പടുകയുണം അവററെ ചിന്തകൾക്കുണം തീരുമാനങ്ങൾക്കുണം വിലയില്ലാതായി 
തീരുകയുണം റചയ്യുന്നു. പുതിയ സമൂഹറത്ക്കുെിച്്ക് �ാബ്ാക്രുജർ (Babrakrujar) പെയുന്നത്ക് 
ഞാൻ വാങ്ങുന്നതുറകാണ്്ക് ഞാനുണ്്ക് (I shop therefore I am) എന്നാണ്ക്. ആധുനികാനന്തെ
കാലത്ിററെ ചിന്തയാണ്ക് �ാബ്ക്രൂജർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്ക്. പുതിയ സമൂഹത്ിൽ ഒരു മനുഷയൻ 
നിലനിൽക്കുന്നത്ക് കശ്്ാളണം തററെ ആവശയങ്ങൾ നിെശ്വറ്റുശ്്ാൾ മാത്രമാണ്ക്. വസ്തുക്ൾ 
വാങ്ങുകയുണം ഉപശ്യാഗിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നതുറകാണ്ാണ്ക് മനുഷയൻ നിലനിൽക്കുന്നത്ക്. (ടെണംസ്ക് 
ഓഫ്ക് മീഡിയ. ശ്ഡാ: റക.�ി. റശൽവമണി പുെണം 11)

കുത്കമുതലാളിത്ത്ിററെ കാലറത് മിഷനെിമാൊയി (Missoonaries of corporate 
capitalisam) ആശ്ഗാള മാധയമങ്ങറള അവതെിപ്പിക്കുന്ന ശ്ൊ�ർട്്ക് മാക്ക്റചസനിയുണം 
എശ്ഡ്വർഡ്ക് എസ്ക് റഹർമനുണം ആശ്ഗാളീകെത്ിററെ സ്ദ്ക് താൽപെയങ്ങൾ പ്രവർത്ി
ക്കുന്ന പ്രതയയ ശാസ്ത്രശ്മഖലയാണ്ക് പെസയങ്ങറള കാണുന്നത്ക് (Herman & MC. Chesney 
, 2001). പെസയങ്ങൾ  മാധയമങ്ങളുറെ ഉള്ളെക്വണം ൊഷ്ടീയവണം നിശ്യിക്കുന്നു എന്ന മാർഷ
ൽമക്ലൂഹററെ അഭിപ്രായണം സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാകറള സണം�ന്ധിച്്ക് പ്രസക്തമാണ്ക്. 
വിപണിതന്തത്ിററെ ഭാഗമായി സ്വകാെയശ്െഡിശ്യാകൾ പൂർണ്മായുണം പെസയറത്യാണ്ക് 
ആരേയിക്കുന്നത്ക്. കലയുണം സാശ്കേതികവിദയയുണം ഒത്തുശ്ചരുന്ന എഫ്ക്.എണം. ശ്ൊഡിശ്യായിൽ 
പെസയവണം കശ്്ാളവണം ശ്ചർന്ന്ക് സാ്്ക്ത്ിക മണ്ഡലവണം സാണംസ്ാെിക മണ്ഡലവണം തമ്ിലള്ള 
ശ്വർതിെിവകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്്ക്. പെസയങ്ങൾ പ്രതയക്ഷമായുണം പശ്ൊക്ഷമായുണം ശ്രോതാ
ക്റള സമ്ർദേത്ിലാക്കുന്നു. വിപണി താൽപെയങ്ങളാണ്ക് ഇവിറെ പ്രശ്ക്ഷപണണം റചയ്യുന്നത്ക്.  
നിെന്തെമുള്ള ശ്കൾവിയിലൂറെ മൂലധനശക്തികളുറെ താൽപെയങ്ങൾ ശ്രോതാക്റള സ്വാധീനി
ക്കുന്നു. എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാ പ്രതിനിധീകെിക്കുന്ന ‘അർ�ൻ ആസ്പിശ്െഷണൽ ഗ്രൂപ്പിററെ 
(Urban aspirational group) �ലഹീനതകറളയാണ്ക് ഈ പെസയങ്ങൾ മുതറലടുക്കുന്നത്ക്.

ശ്കവലണം ഒരു വിശ്നാശ്ദാപകെണണം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യാകൾ 
ശ്കെളീയ സമൂഹത്ിൽ നിലയുെപ്പിച്ിട്ള്ളത്ക്. ആശ്ഗാള മുതലാളിത്ത്ിററെ ശക്തൊയ 
വാഹകർ കൂെിയാണിവ. വിനിമയണം റചയ്യുന്ന ആശയശ്ത്ാറൊപ്പണം മുതലാളിത് താൽപെയങ്ങൾ 
കൂെി വിപണനണം റചയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ശ്രോതാവിറന പകോളികളാക്ി അവരുറെ സ്വകാ
െയഇെത്ിശ്ലക്്ക് കെക്ാൻ നിെന്തെമായ ഈ ശ്കൾവി പ്രവാഹത്ിലൂറെ എഫ്ക്.എമ്മുകൾക്്ക് 
സാധിക്കുന്നുണ്്ക്.

സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. ശ്െഡിശ്യായിലൂറെ പെസയണം റചയ്യറപ്പടുന്ന ഉൽപന്നത്ിററെ 
ഉപശ്ഭാക്താക്ൾ 18-നുണം 40-നുണം ഇെയിൽ പ്രായമുള്ള യുവജനങ്ങളാണ്ക്. അതുറകാണ്്ക് അവരുറെ 
സ്വപ്നങ്ങറളയുണം ശ്മാഹങ്ങറളയുണം വിലറക്ടുക്ാൻ അനുസൃതമായ പെസയങ്ങളാണ്ക് കൂടുതലണം 
ഇവിറെ പ്രശ്ക്ഷപണണം റചയ്യറപ്പടുന്നത്ക്. സ്വകാെയ എഫ്ക്.എണം. പെസയെീതികറള താറഴക്ാണുണം 
വിധണം വിവെിക്കുന്നു.



1072019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

1. ലളിതമായ വാക്കുകൾ, മയൂസികപ്, സൗണ്പ് എഫ്പ്സപ്, ദവഗത എന്നിവയ്കപ്  ഊന്നൽ 
നൽകിചക്ാണ്ടുള്ള പരസ്യരരീതി.

2. ചചറസദന്ശങ്ങൾ, ഗാനങ്ങൾ, ലളിതമായ സ്ിറ്റുകൾ എന്നരീ രൂപങ്ങളിലാണപ് പ്ധാനമായും 
പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതപ്. ഇതുവഴി ദകൾവിക്ാരചറെ മനസ്ിൽ സമ്മിശ്വികാരങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ി ഉൽപന്നദത്താടപ് സവകാരികമായ അടുപ്ം ഉണ്ാക്ിചയടുക്കുന്നു.

3. ഒര ഉൽപന്നദത്താടപ് സമാനമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ാകുദമ്പാൾ കൂടുതൽ 
ശ്ദ്പിടിച്ചുപറ്റൽ ആവശ്യമായി വരന്നു. അദപ്ാൾ ആനുകൂല്യങ്ങളം ഓഫറകളചമാചക്
യായി പരസ്യവാചകം കൂടുതൽ ലളിതവം ആകർ്കവമാദക്ണ്തുണ്പ്. ഈ തന്തമാണപ് 
സ്കാര്യം എഫപ്.എം. പരസ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതപ്.

4.  ദശ്ാതാവിചറെ മനസ്ിചന സ്ാധരീനിക്കുന്നതും ഭാവനാത്മകവമായ സംഭാ്ണങ്ങളിലൂചട 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുറച്ചുസമയത്തിനുള്ളിൽ ഉൾചക്ാള്ളിച്ചുചകാണ്ാണപ് പരസ്യങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്കുന്നതപ്.

5. അതിശയിപ്ിക്കുന്ന ഭാവനയും ഉദന്്ം ദതാന്നിപ്ിക്കുന്ന ദവഗതയുമുള്ള 
പരസ്യവാചകങ്ങൾ.

 ഉൽപന്നത്തിചറെ ലഭ്യത, ഗണദമന് തുടങ്ങിയവ ദശ്ാതാക്ചള ദനരിട്ടറിയിക്കുന്ന 
പരസ്യങ്ങൾ എഫപ്.എമ്മുകളിൽ കൂടുതലും കാണാൻ കഴിയുക.

 അച്ചടി പരസ്യങ്ങൾക്പ് കാഴ്ചചകാണ്പ് സ്ാധരീനിക്ാൻ കഴിയുന്നതിചറെ പതിന്ടങ്ങപ് 
സ്ാധരീനം ചചലുത്താൻ നിരന്തരമായ ദകൾവിയിലൂചട ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾക്പ് സാധിക്കുന്നുണ്പ്. 
പുരാതനകാലചത്ത വഴിദയാര വാണിഭക്ാരചട വിളിച്ചുപറയലുകളം രാജശാസനാവിളംബര
ങ്ങളം അന്നചത്ത മനു്്യചര ആകർ്ിക്ാനും അനുസരിക്ാനും ഉതകുന്നതായിരന്നു. ഇന്നും 
ദറഡിദയാ പരസ്യങ്ങളചട അടിസ്ഥാന സ്ഭാവം ഉപദേശവം വിളിച്ചുപറയലുകളം ഒചക്ത്തചന്ന 
എന്നപ് കാണാം.

    തങ്ങളചട ഉല്ന്നചത്ത എങ്ങചനചയങ്കിലും വിറ്റഴിക്ാൻ യുവജനങ്ങചള ദപ്രിപ്ിക്കുക 
എന്നതും എഫപ്.എം. പരസ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരന്ന രരീതിയാണപ്.  മറ്റുള്ളവരചട ശ്ദ്കവരന്നതി
നായി എന്ം ചചയ്യാചനാരക്മാണപ് ചചറപ്ക്ാർ. ടൂ വരീലറകൾ, ചമാസബൽ ദഫാണുകൾ, 
പുത്തൻ കാറകൾ, ബ്ാൻഡഡപ് വസ്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങദളാടുള്ള യൗവ്വനത്തിചറെ ഭ്രമങ്ങ
ചളയാണപ് ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ പ്ചരിപ്ിക്കുന്നതപ്. ഇവ ഇംഗ്രീഷം മലയാളവം കലർന്ന ഭാ്യിൽ 
വിനിമയം ചചയ്യുദമ്പാൾ ദപാപപ് മയൂസിദക്ാ പാശ്ാത്യസംഗരീതദമാ  പശ്ാത്തലമാവന്നു. 

 നിരന്തരമായ ദകൾവിയിലൂചട ദശ്ാതാക്ളചട വിശ്ാസ്യത ദനടിചയടുക്കുകയും തങ്ങളചട 
ഉൽപന്നങ്ങൾ തചന്ന വാങ്ങണം എന്നപ് നിർബന്ധിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു ചില പരസ്യങ്ങൾ. കൂടുതലും 
പ്ാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളചട പരസ്യങ്ങളാണപ് ഇത്തരത്തിൽ വരന്നതപ്. അതുകൂടാചത ഓദരാ 
കാലത്തുമുള്ള ഗവണ്ചമൻറപ് ജനദക്ഷമപരമായ ദബാധവതപ്ക്രണങ്ങൾക്ായി ദറഡിദയായുചട 
സാധ്യതകൾ ഉപദയാഗചപ്ടുത്താറണ്പ്. ആദരാഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗതാഗത നിയമപാലനം, 
ദേശരീദയാേപ്ഗ്രഥനം, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്ം എന്നിങ്ങചന വിവിധ ആശയങ്ങൾ ഉൾചക്ാ
ള്ളിച്ചുചകാണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ എഫപ്.എം. ദറഡിദയാ പരസ്യങ്ങളചട ഒര പ്ധാന വിഭാഗമാണപ്.

 ദകരളത്തിചല എഫപ്.എം. ദറഡിദയാ പരസ്യങ്ങചള വിശകലനം ചചയ്യുദമ്പാൾ അവ 
പരസ്യത്തിദന്ൽ അമിതമായ ആശ്ിതത്ം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുചണ്ന്നപ് മനസ്ിലാക്ാം. അതുചകാണ്ടു 
തചന്ന അവയുചട ലക്ഷ്യവം മാർഗ്വചമല്ാം ഉപദഭാഗത്തിലധിഷ്ഠിതമാണപ്. എഫപ്.എം ലക്ഷ്യംചവ
ക്കുന്ന ദശ്ാതാക്ൾ ചചറപ്ക്ാരായതുചകാണ്പ് തചന്ന ഇലദട്ാണികപ് ഉപകരണങ്ങളചട പരസ്യ
ങ്ങളാണപ് ഇവിചട കൂടുതലും. വിപണിയിൽ പുതുതായി എത്തുന്ന ഇലദട്ാണികപ് സാധനങ്ങൾ, 
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അവയുചട വ്യത്യസ് ദമാഡലുകൾ, ഓഫറകൾ എന്നിവ പരസ്യചപ്ടുത്തുകയാണപ് ഇത്തരം 
പരസ്യങ്ങളചട ഉദദേശ്യം. ദനേഹം, വാത്ല്യം, ഉദന്്ം, ഭയം, അസൂയ തുടങ്ങിയ സവകാരികാനു
ഭവങ്ങളചട സമർത്മായ പ്ദയാഗവം വിപണനവമാണപ് എഫപ്.എം. ദറഡിദയാ പരസ്യങ്ങളിൽ 
പ്ധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതപ്.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ചശൽവമണി. ചക.ബി, 2016: സടംസപ് ഓഫപ് മരീഡിയ, ദലാദഗാസപ് ബുക്പ്സപ്
ശ്രീകുമാർ.എ.ജി. (എഡി), 2014: ജനപ്ിയസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ, ദകാട്ടയം, സാഹിത്യപ്വർത്തക സഹകരണസംഘം



�ഷീർ: ഭാഷറയ അട്ിമെിച് ദാർശനികൻ 
ശെത്ക്ചന്ദൻ

ഗശ്വഷകൻ , മലയാളവിഭാഗണം, മെീനാകാ്സ്ക്, മദ്ാസ്ക് സർവകലാശാല

“അക്ഷരും മുഴുവേേററിയാതെ ഒരു ലചറുപ്പക്ാരൻ അരനൂറ്ാണ്ട് മുമ്് േമ്മുലട 
സാഹറിെ്യതെറില� വർണ്ണവ്യവസ്ഥ െറിരുതെറിത്തുടങ്ങറി. ബഷനീർ എഴുതുനമ്ാൾ 
വാക്കുകൾ വറിറച്റിരുന്നു. െലറെ അനുഭവും കുററിക്ാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ നെടറിയാണ് 
അനദേഹും വാക്കുകളറിൽ െടഞ്ഞു വനീണറിരുന്െ് “ (എും.എൻ.വറിജയൻ, 2010:45).

പെ്ൊഗതമായിട്ള്ള സാഹിതയസകേല്പനങ്ങറള തിരുത്ിക്കുെിച്ചുറകാണ്്ക് മൗലികമായ 
ഘെകങ്ങശ്ളാടുകൂെി എഴുത്ിററെ ശ്ലാകത്തു ജീവിച് മഹാനാണ്ക് ടവക്ണം മുഹമ്ദ്ക് �ഷീർ. 
സാഹിതയകൃതികളിറല ഭാഷയുറെ കാെയത്ിലണം അവയുറെ രൂപഘെനയുറെ കാെയത്ിലണം 
അശ്ദേഹത്ിററെ െചനകൾ ശ്വെിട്നില്ക്കുന്നു. മലയാളസാഹിതയശ്ലാകത്്ക് മററ്റാരു എഴുത്തുകാെ
ററെയുണം കൃതികളിൽ കാണാനാവാത്വിധണം ജീവിതറത്ക്കുെിച്ചുണം പെിസ്ിതിറയക്കുെിച്ചുമുള്ള 
തീക്ഷ്ണമായ ഉൾക്ാഴ്ചകളുണം അനുഭവവണം അശ്ദേഹത്ിററെ കൃതികളിലണ്്ക്. സാഹിതയത്ിൽ 
തററെ പൂർവികറെ ഒരുതെത്ിലണം പിന്തുെൊൻ രേമിക്ാറതയുണം എന്നാൽ വരുണം തലമുെയ്ക്ക് 
ഒെിക്ലണം തറന്ന പിന്തുെൊശ്നാ അനുകെിക്ാശ്നാ കഴിയാത് വിധത്ിലമുള്ള െചനകളാണ്ക് 
�ഷീർ മലയാളസാഹിതയശ്ലാകത്്ക് നെത്ിയിട്ള്ളത്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന സാഹിതയചെി
ത്രത്ിറല നാഴികക്ല്ലായി അശ്ദേഹണം എന്നുണം ശ്വെിട് നില്ക്കുന്നു. സാഹിതയത്ിലണം ഭാഷയിലണം 
വലിയ അട്ിമെികൾ നെത്ിയ �ഷീെിററെ കൃതികളിറല ഭാഷാ സ്വഭാവറത്ക്കുെിച്ചുണം 
ഭാഷയിലൂറെ അശ്ദേഹണം ആവിഷ്കെിച് സകേല്പങ്ങറളക്കുെിച്ചുണം അശ്ന്വഷിക്ാനാണ്ക് പ്ര�ന്ധണം 
രേമിക്കുന്നത്ക്. വിശകലനത്ിനായി അശ്ദേഹത്ിററെ രേശ്ദ്യമായ െണ്ടു കൃതികളാണ്ക് 
തിെറഞ്ടുത്ിെിക്കുന്നത്ക്. ഒന്ന്ക്, ജീവിതയാഥാർഥയങ്ങളുണം ഭാവനയുണം കൂട്ിക്ലർത്ി െചിച് 
‘�ാലയകാലസഖി’യുണം മററ്റാന്ന്ക്, അശ്ദേഹത്ിററെ ജീവിതറത് ഒട്ണംതറന്ന ഭാവനകലർത്ാറത 
ആവിഷ്കെിച് ‘പാത്തുമ്ായുറെ ആെ്ക് ‘ എന്ന കൃതിയുമാണ്ക്. െണ്ടു തെത്ിലള്ള െചനാെീതിയി
ലണം അശ്ദേഹണം സ്വീകെിക്കുന്ന ഭാഷറയക്കുെിച്ചുണം അവയുറെ സ്വഭാവസവിശ്ശഷതകറളക്കുെിച്ചുണം 
മനസ്ിലാക്ാൻ ഇതിലൂറെ സാധിക്കുന്നു.
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ഭാഷയിറല ജീവിതവണം സകേല്പങ്ങളുണം
അനുഭവത്ിററെയുണം അനുഭൂതികളുറെയുണം പുതിയ ശ്ലാകമാണ്ക് �ഷീർ കൃതികൾ മുശ്ന്നാ

ട്വയ്ക്കുന്നറതന്ന്ക് സൂചിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്ിററെ സമസ്തശ്മഖലകറളയുണം സാഹിതയത്ിററെ വിഷ
യമാക്ിയശ്താറൊപ്പണം അന്നുവറെ സാഹിതയത്ിററെ വിഷയമാകാതിരുന്ന പലതിറനയുണം 
സാഹിതയത്ിററെ ശ്കന്ദത്ിശ്ലക്്ക് റകാണ്ടുവന്നു എന്നതുണം അശ്ദേഹത്ിററെ പ്രശ്തയകതയാണ്ക്. 
മനുഷയശ്കന്ദീകയതമായ ഒരു ശ്ലാകശ്�ാധറത് �ഷീർ എന്നുണം തിരുത്ാൻ രേമിച്ിട്ണ്്ക്. 
ഇവിറെ ‘പാത്തുമ്ായുറെ ആടു’തറന്ന ഉദാഹെണമാറയടുക്ാണം. ശ്പരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുശ്പാറല 
ഒരു ആെിററെ കഥ പെയുകയാണ്ക് �ഷീർ. നിതയജീവിതത്ിൽ നിസ്ാെറമന്ന്ക് നാണം കരുതുന്ന 
ചില സണംഭവവികാസങ്ങളാണ്ക് കഥയുറെ ആധാെണം. എന്നാൽ ഈ കൃതിറയ മശ്നാഹെമാക്കു
ന്നത്ക് അതിൽ ഉള്ളെങ്ങിയിെിക്കുന്ന ജീവിതറത്ക്കുെിച്ചുണം ശ്ലാകശ്�ാധറത്ക്കുെിച്ചുമുള്ള 
ഉന്നതമൂലയങ്ങളുണം �ഷീെിററെ ഭാഷയുറെയുണം ആഖയാനത്ിററെയുണം പ്രശ്തയകതകളുമാണ്ക്. 
�ഷീെിററെ തറന്ന യഥാർത് ജീവിതറത് ആവിഷ്കെിക്കുന്ന ഈ കൃതിയിൽ ഭാവനയിലൂറെ 
സൃഷ്ടിച് കഥാപാത്രങ്ങശ്ളാ കഥാമുഹൂർത്ങ്ങശ്ളാ ഇല്ല. അതുറകാണ്ടുതറന്നയാണ്ക് അശ്ദേഹ
ത്ിന്ക് ഒെിക്ൽ എഴുതിയതിനു ശ്ശഷണം ഈ കഥ തിരുത്ി എഴുതുകശ്യാ പകർറപ്പഴുതുകശ്യാ 
റചശ്യ്യണ്ി വൊഞ്ത്ക്. മലയാളസാഹിതയത്ിൽ പെിസ്ിതികശ്�ാധണം പങ്കുറവയ്ക്കുന്നതിൽ 
മികച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്ക് ‘പാത്തുമ്ായുറെ ആെ്ക് ’. ‘ഭൂമിയുറെ അവകാശികൾ ‘ എന്ന െചന
യിലൂറെ �ഷീർ പകൊൻ ആഗ്രഹിച് ആശയങ്ങളിൽ പലതുണം നമുക്്ക് ഇതിലണം ദർശിക്ാണം. 
�ഷീെിററെ ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങളിലണം ആഖയാനത്ിലെനീളവണം ഇത്െണം വിശാലമായ 
ആശയങ്ങൾ ഉള്ളെങ്ങിയിെിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയിൽ സ്വന്തണം വീെിറനക്കുെിച്ചുണം വീട്ിറല മനു
ഷയന്ാറെക്കുെിച്ചുണം പെിചയറപ്പടുത്തുന്ന കൂറെ അശ്ദേഹണം പെയുന്നു: “ഇവറെക്കൂൊറതയുമുണ്്ക് 
സണംഭവങ്ങൾ. എവിടുശ്ന്നാ വന്നു കുെിശ്യെി ഉമ്ായുറെ അഭയാർഥികളായിപ്പാർക്കുന്ന കുറെ 
പൂച്കൾ; അവറെ ശ്പെിച്ചു മച്ചുണം പുെത്തു സദാ ഓെിനെക്കുന്ന കാക്റത്ാള്ളായിെണം എലികൾ. 
പുെപ്പുെത്ിരുന്നു കെഞ്ഞു �ഹളണം കൂട്ന്ന കുറെ കാക്കൾ. ഇതിറനല്ലാറ്റിനുണം പുെശ്മ എററെ 
ഉമ്ായുറെ സ്വന്തണം വകയുണം വീടു ഭെിക്കുന്നവരുമായ പത്തുനൂറു ശ്കാഴികൾ. അവരുറെ എണ്മില്ലാ
ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇവറെ ൊഞ്ചിറക്ാണ്ടുശ്പായി തിന്നു ജീവിക്കുന്ന എെിയനുണം പരുന്തുണം വൃക്ഷ
ങ്ങളിൽ”( �ഷീർ സമ്പൂർണ കൃതികൾ, 2003:942). മനുഷയറെക്ാളുണം സണംഭവങ്ങളായ ഇത്െണം 
റചറുജീവിതങ്ങറള �ഷീർ എന്നുണം രേദ്ിച്ിരുന്നു. മനുഷയനു മാത്രമല്ല സകല ചൊചെങ്ങൾക്കുണം 
ഒരു ജീവിതമുറണ്ന്ന്ക് അശ്ദേഹണം തിെിച്െിഞ്തിററെ റതളിവാണ്ക് ഇത്െണം ആഖയാനങ്ങൾ. 
ഏറതാരു പ്രായത്ിലള്ള വയക്തിക്കുണം, വായിക്കുവാനുണം അവരുശ്െതായ അർത്തലങ്ങൾ 
നല്കുവാനുണം സാധിക്കുന്ന തെത്ിലള്ള ഭാഷാപ്രശ്യാഗമാണ്ക് �ഷീർ സ്വീകെിച്ിെിക്കുന്നത്ക് 
എന്നത്ക് രേദ്ിശ്ക്ണ് വസ്തുതയാണ്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്നയാണ്ക്   ‘കാക്റത്ാള്ളായിെണം’ 
ശ്പാലള്ള വാക്കുകൾ അശ്ദേഹത്ിററെ ഭാഷയിൽ കാണുന്നത്ക്. വായനയെിയാവന്ന ഏറതാരു 
കുട്ിക്കുണം �ഷീെിറന വായിക്ാണം. എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനുണം �ഷീെിറന വായിക്ാണം. ഈ 
വായനകളിറലാന്നുണം പിെിറകാടുക്ാറത �ഷീർ വീണ്ടുണം വഴുതിമാെി നില്ക്കുന്നു. എലികളുണം 
പൂച്കളുണം ശ്കാഴികളുണം എെിയനുണം പരുന്തുറമല്ലാണം കൂെിശ്ച്രുന്ന പെിസ്ിതിയാണ്ക് തശ്റെറത
ന്ന്ക് മനസ്ിലാക്കുന്ന �ഷീെിന്ക് തററെ ജീവിതറത്ക്കുെിച്്ക് പെയുശ്്ാൾ ഇവറയക്കുെിച്ചുണം 
പെയാതിെിക്ാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. തുെർന്നുള്ള കഥാസന്ർഭങ്ങളിലണം ഇത്െണം നിെവധി ജീവ
ജാലങ്ങൾ കെന്നുവരുന്നത്ക് കാണാണം. അവയുറെ ഓശ്ൊ ചലനങ്ങളുണം സൂക്ഷ്മവണം െസകെവമായി 
അശ്ദേഹണം പകർത്തുന്നു. അവിറെറയല്ലാണം അവ അശ്ദേഹശ്ത്ാടു സണംസാെിക്കുകയുണം അശ്ദേഹണം 
അവശ്യാെ്ക് സണംസാെിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നത്ക് കാണാണം. തററെ ശ്നാവലിററെ പുതിയ ശ്കാപ്പി തിന്ന
തിനുശ്ശഷണം കട്ിലിൽ കിെക്കുന്ന പുതപ്പ്ക് തിന്നാൻ തുെങ്ങുന്ന ആെിശ്നാടുള്ള അശ്ദേഹത്ിററെ 
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പ്രതികെണണം ഇങ്ങറനയാണ്ക്: “ശ്ഹ അജസുന്െി! ഭവതി ആ പുതപ്പു തിന്നരുത്ക്. അതിനു 
നൂറുരൂപ വിലയുണ്്ക്. അതിററെ ശ്കാപ്പി എററെ പക്ൽ ശ്വറെയില്ല. എററെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇനി 
ശ്വറെയുണ്്ക്. ഭവതിക്റതല്ലാണം വരുത്ി സൗജനയമായി തൊണം”(926) എന്നാണ്ക്. �ഷീെിന്ക് 
മറ്റു ജീവജാലങ്ങശ്ളാടുള്ള മശ്നാഭാവവണം അശ്ദേഹത്ിററെ കാഴ്ചപ്പാടുമാണ്ക് ഇവിറെ വയക്തമാകു
ന്നത്ക്. വീടുഭെിക്കുന്ന ശ്കാഴികളുണം തററെ പുസ്തകങ്ങൾ തിന്നുന്ന ആടുണം വീട്ിലള്ള മനുഷയന്ാരുണം 
കുട്ികളുറമല്ലാണം അശ്ദേഹത്ിന്ക് ഒരുശ്പാറല പ്രധാനവണം പെിഗണനാ വിഷയവമായിരുന്നു.

മലയാള സാഹിതയത്ിൽ സ്വന്തമായി ഉപഭാഷ സൃഷ്ടിച്ചുറകാണ്്ക് താൻ കണ് ശ്ലാകവണം 
സ്വന്തണം കാഴ്ചപ്പാടുകളുണം ജീവിതപെിസെവണം ആവിഷ്കെിക്ാനാണ്ക് �ഷീർ രേമിച്ത്ക്. കഥാ
പാത്രങ്ങളുറെ ഭാഷ സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിക്കുശ്്ാഴുണം യഥാർത്കഥാപാത്രങ്ങളുറെ സണംഭാഷണണം 
അവതെിപ്പിക്കുശ്്ാഴുണം �ഷീർ സണംസാെഭാഷ തറന്നയാണ്ക് ഉപശ്യാഗിച്ത്ക്. സ്വന്തണം കഥകൾ 
കൂടുതലായി പെഞ് �ഷീെിററെ കഥാശ്ലാകത്്ക് മധയതിരുവിതാണംകൂെിറല മുസ്ലീണം ഭാഷാശ്ഭദവണം 
തലശ്യാലപ്പെ്ിലണം പെിസെങ്ങളിലമുപശ്യാഗിക്കുന്ന പ്രാശ്ദശിക ഭാഷാശ്ഭദവണം കാണാവന്ന
താണ്ക്. ലി�ാസ്ക്(വസ്ത്രണം), ബുദ്ദൂസ്ക്(മണ്ൻ), അെ്ക്ക്ീസ്ക്(പിശുക്ൻ), ഞാഞ്ീണം(ഞാൻ ഇനീണം), 
പശ്െവാെിക്കുണം, റചയ്യാർറന്നന്ന്ക്, റസാകത്ിന്ക്, റകനാവ്ക്, ഉമ്ിണി, അെിയെ്ക്ത്ക്, പശ്െണത്ക്, 
ഒറ്റാന്തെി, പുശ്ള്ളെ്ക്, ഇയ്കാക്ാ, അന്ക്ശത്ീ, മാർക്ണം, അന്ക്ശന്ാെ്ക്, ഇമനിതു, എല്ലാറകോെ, 
സിെീതനണം, നാമൂസ്ക്, നകണം എന്നിങ്ങറന എത്രറയത്ര പദങ്ങൾ ശ്വണറമകേിലണം അശ്ദേഹത്ിററെ 
ഭാഷറയക്കുെിച്ചു സൂചിപ്പിക്ാനായി ഉദാഹെിക്ാണം. പ്രാശ്ദശികവണം സാമുദായികവമായ ഭാഷാ
ശ്ഭദശ്ത്ാറൊപ്പണം തറന്ന ഇവറയല്ലാണം സണംഭാഷണഭാഷാപദങ്ങളാണ്ക് എന്നുണം രേദ്ിശ്ക്ണ്
താണ്ക്.

‘�ാലയകാലസഖി’യിലണം മുസ്ലീണം സമുദായത്ിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരുറെ കഥയാണ്ക് 
�ഷീർ പെയുന്നത്ക്. അശ്താറൊപ്പണം അക്ാലറത് മുസ്ലീണം സമുദായണം പിന്തുെർന്നു ശ്പാന്നിരുന്ന 
ആചാൊനുഷ്ഠാനങ്ങളുണം അവരുറെ മറ്റ്ക് ജീവിതെീതികളുണം കുടുണം�ഘെനയുറമല്ലാണം ഈ കൃതിയിൽ 
നിന്നുണം വായിറച്ടുക്ാണം. ശ്കവലണം വയക്തികളുറെ മാത്രമല്ല, മുസ്ലീണം സമൂഹത്ിററെ തറന്ന കഥക
ളായിട്്ക് �ഷീർ കൃതികളിൽ പലതിറനയുണം കാണാണം. �ഷീെിററെ ഭാഷയുറെ ഉള്ളിലൂറെയുള്ള 
വായനയിലൂറെയാണ്ക് അശ്ദേഹണം പെയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാെയങ്ങൾ വയക്തമാകുന്നത്ക്. കുെച്ചു 
പെഞ്ഞു റകാണ്്ക് കൂടുതൽ അനുഭവതീവ്രത പകർത്ാൻ രേമിക്കുന്ന �ഷീെിററെ കൃതികളിൽ 
ജീവിതത്ിററെ നാനാതുെകളിൽ നിന്നുള്ള വയതയസ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ കെന്നുവരുന്നു. ജീവിത
റത്ക്കുെിച്ചുണം തത്വചിന്തറയക്കുെിച്ചുണം അത്മീയതറയക്കുെിച്ചുറമല്ലാമുള്ള ഉയർന്ന ശ്�ാധയങ്ങ
ളാണ്ക് അശ്ദേഹണം പങ്കുറവച്ത്ക്. ഇന്തയയിലശ്ങ്ങാളമിശ്ങ്ങാളണം നിെവധി യാത്രകൾ നെത്തുകയുണം 
ജീവിതങ്ങൾ പലതുണം കണ്്ക് ധാൊളണം അനുഭവങ്ങൾ സ്ാദിക്കുകയുണം റചയ്ത എഴുത്തുകാെ
നാണ്ക് �ഷീർ. അതുറകാണ്ടുതറന്ന യാത്രകറള ജീവിതത്ിറല നിർണായക ഘെകമായി 
അശ്ദേഹണം കാണുന്നു. യാത്രറയക്കുെിച്ചുണം യാത്ര റചശ്യ്യണ്തിററെ ആവശയകതറയക്കുെിച്ചുണം 
�ഷീർ പലശ്പ്പാഴായി ‘�ാലയകാലസഖി’യിൽ ആവിഷ്കെിച്ിെിക്കുന്നു. അവയിറലാന്ന്ക് 
മജീദ്ക് റചറുപ്പത്ിൽ മെങ്ങളിൽ വലിഞ്ഞു കയറുന്ന സന്ർഭത്ിലാണ്ക്. അത്ക് ഇങ്ങറനയാണ്ക്: 
“അവൻ നാട്ിലള്ള മാവകളിറലാറക് വലിഞ്ഞു കയറുണം, അവയുറെ ഉച്ിയിറല ചില്ലറക്ാമ്പു
കളിൽ പിെിച്്ക് ഇലപ്പെർപ്പുകളുറെ മീശ്തകൂെി അനന്തമായ ശ്ലാകവിശാലതയിൽ ശ്നാക്കുക 
അവന്ക് ഒരു െസമാണ്ക്. ചക്രവാളത്ിററെ അപ്പുെത്തുള്ള ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുവാൻ അവനു 
റകാതിയാണ്ക് ”(136). ഇത്ക് �ഷീെിററെ തറന്ന ഉള്ളിലള്ള യാത്രകശ്ളാടുള്ള അെങ്ങാത് ആഗ്ര
ഹമാണ്ക്. അതുറകാണ്ാണ്ക് തുെർന്നുള്ള കഥാസന്ർഭങ്ങളിൽ മജീദിറന യാത്ര റചയ്യിപ്പിക്കുന്ന
തിനായി അവററെ �ാപ്പയുറെ ശബ്ദത്ിലണം സുഹ്ക്െയുറെ �ാപ്പയുറെ വാക്കുകളിലൂറെയുണം �ഷീർ 
സണംസാെിക്കുന്നത്ക്. സുഹ്ക്െയുറെ �ാപ്പ മജീദിശ്നാെ്ക് പെയുന്നു: “റവളിയിലാണ്ക് യഥാർത് 
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മുസൽമാന്ാരുള്ളത്ക്, ആ ഗ്രാമത്ിലള്ളവശ്ൊ, അന്ധവിശ്വാസികൾ! ഹൃദയകാഠിനയമുള്ളവ
നുണം, നല്ലവറെ കാണണറമകേിൽ റവളിയിൽ ശ്പാകണണം”(140). യാത്രറചശ്യ്യണ്തിറനക്കുെിച്ചു 
മാത്രമല്ല ഇവിറെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്, മെിച്്ക് നാട്ിലള്ള മുസ്ലീണം സമുദായറത് പൂർണമായി 
അെയാളറപ്പടുത്ാനുണം �ഷീർ രേമിക്കുന്നു. “ൊജയണം വിട് ശ്പാകൂ” എന്ന്ക് മജീദിററെ �ാപ്പയുണം 
പലപ്രാവശയണം പെയുന്നത്ക് നാട്ിൽനിന്നുണം മാെിനില്കാൻ തറന്നയാണ്ക്. യാത്രകളിലൂറെ ശ്നൊ
നാകുന്ന അെിവണം പുത്ൻകാഴ്ചപ്പാടുകളുണം ഒരു വയക്തിറയ എന്നതുശ്പാറല അവനിലൂറെ ആ 
സമുദായറത്യുണം സമൂഹറത്യുണം ശുദ്ീകെിക്കുണം എന്ന്ക് �ഷീർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

�ഷീെിററെ എഴുത്ിറല വയാകെണണം
മലയാളഭാഷയുണം സാഹിതയവണം പെ്ൊഗതമായി പിന്തുെർന്നു വന്നിരുന്ന വയാകെണ

നിയമങ്ങളുണം ഭാഷാസകേല്പവണം �ഷീെിന്ക് ‘ചപ്ലാച്ികൾ’ ആയിരുന്നു. ഭാഷയിറല ആഖയയുണം 
ആഖയാതവണം അന്വയണം മുതലായ ‘റലാട്റലാടുക്കുകറള’ നിശ്ഷധിച്ചുറകാണ്്ക് സണംഭാഷണഭാഷ
യിൽ ആവിഷ്കെിക്കുവാനാണ്ക് അശ്ദേഹണം രേമിച്ത്ക്. ‘പാത്തുമ്ായുറെ ആെി’ൽ തററെ സശ്ഹാദ
െനായ സ്കൂൾ മാസ്റർ അബ്ദുൽ ഖാദെിറനക്കുെിച്ചുള്ള ഒരു വിവെണണം ഇങ്ങറനയാണ്ക്; 

“അബ്ദുൽഖാദർ ഒരു സ്കൂൾ മാസ്റൊയിരുന്നു; വലിയ വയാകെണക്ാെനുണം. പറണ്ാെിക്ൽ 
ഇവൻ ഉമ്ാശ്യാടു പെഞ്ഞു:

‘മാതാശ്വ കുെച്ചു ശുദ്ജലണം തന്നാലണം’. അന്ന്ക് ഉമ് ശ്ചാറുവിളമ്പുന്ന തവി റകാണ്ടു തല്ലി.

�ാപ്പ അവറന ആശ്വസിപ്പിച്ചു:

‘നീ അങ്ങറന പെഞ്ാ മതിറയൊ. നീ എറന്ന എറന്തന്നു വിളിക്കുണം?’

‘പിതാറവന്ന്ക് ‘

അതു ശ്കട്ശ്പ്പാൾ തവിറകാണ്്ക് ഉമ്ാ ഒന്നുകൂെി റകാടുത്തു. പിറന്ന അവൻ ഉമ്ാറയന്നുണം 
�ാപ്പറയന്നുശ്മ വിളിച്ിരുന്നുള്ളൂ”(942). സാമൂഹികഭാഷാശ്ഭദങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള അെിവണം; താൻ 
അവതെിപ്പിക്കുന്ന ജനതയുറെ വാറമാഴിശ്ഭദണം തറന്നയായിെിക്ണണം എഴുത്ിലണം വശ്െണ്ത്ക് 
എന്ന �ഷീെിററെ ശ്�ാധയവമാണ്ക് ഇവിറെ വയക്തമാക്കുന്നത്ക്. ഈ സാമൂഹികഭാഷാശ്ഭദണം 
�ഷീെിററെ കൃതികളിറലല്ലാണം പിന്തുെരുന്നു. എഴുത്ിറല വയാകെണനിയമങ്ങറളക്കുെിച്്ക് 
അബ്ദുൽഖാദർ �ഷീെിശ്നാെ്ക് വാദിക്കുശ്്ാഴുണം അയാൾ പെയുന്ന ‘റലാഡകൂസ്ക് ’ നിയമങ്ങൾ 
തനിക്്ക് അനയമാറണന്നുണം, താൻ അവതെിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നിതയവയവഹാെഭാഷ
തറന്ന സണംസാെിക്കുറമന്നുണം �ഷീർ വയക്തമാക്കുന്നു( 942).

വയാകെണനിയമങ്ങറള മെികെന്നുറകാണ്്ക് സണംഭാഷണഭാഷ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നശ്താറൊ
പ്പണം �ഷീർ തശ്റെതായ പുതിയ ഭാഷയുണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ സണംഭവിക്കുന്ന 
കാെയങ്ങറള െസകെമാക്ാനുണം അതിററെ അനുഭവതീവ്രത ഒട്ണം ശ്ചാർന്നു ശ്പാകാറതയുണം 
അവതെിപ്പിക്ാൻ രേമിക്കുന്നതിററെ ഫലമായിട്ാണ്ക് ഈ ഭാഷയുറെ നിർമ്ിതി നെക്കുന്നത്ക്. 
തററെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂറെ ജീവിതവണം തത്വചിന്തയുണം കാഴ്ചപ്പാടുകളണം അവതെിപ്പിക്കുന്ന 
ചില നിമിഷങ്ങളിൽ �ഷീെിന്ക് നിലവിറല ഭാഷ തികയാറത വെികയുണം, പകെണം പുതിയ 
പദങ്ങളുണം പ്രശ്യാഗങ്ങളുണം സൃഷ്ടിശ്ക്ണ്ി വെികയുണം റചയ്യുന്നു. റചെിയ ശബ്ദങ്ങളാശ്യാ വാക്കു
കളാശ്യാ നിലനില്ക്കുന്ന ഇത്െണം പ്രശ്യാഗങ്ങൾ �ഷീെിററെ മിക് െചനകളിലണം സുലഭമാണ്ക്. 
‘�ാലയകാലസഖി’യിറലാെിെത്്ക് സുഹ്ക്െയുണം മജീദുണം തമ്ിലള്ള തർക്ത്ിനിെയിൽ �ഷീർ 
എഴുതുന്നു: “മജീദ്ക് വിജയഭാവത്ിൽ നിെർത്കമായ ഒരു ശബ്ദണം പുെറപ്പടുവിച്ചു. ജുഗ്ക് ജുഗൂ! 
ജുഗ്ക് ജുഗൂ!”( 124 ), പാത്തുമ്ായുറെ ആെ്ക് പ്രസവിക്കുന്ന മുഹൂർത്ണം ആവിഷ്കെിക്കുന്നത്ക്, “ഡണം! 
പാത്തുമ്ായുറെ ആടു റപറ്റു!”(965) എന്നാണ്ക്. അബ്ദുൽഖാദറുണം �ഷീറുണം തമ്ിൽ റചറുപ്പത്ിൽ 
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നെന്ന ഒരു വഴക്ിറനക്കുെിച്്ക് പെയുശ്്ാൾ “ദാ കിെക്കുന്നു അബ്ദുൽഖാദർ ചളുശ്ക്ാ പിളു
ശ്ക്ാന്ന്ക്! മലർന്ന്ക്!”(944) എന്നുണം, െഹസയണം സൂക്ഷിക്ാനെിയാത് സ്വന്തണം വീട്ിറല റപണ്ണു
ങ്ങറളക്കുെിച്്ക് പെയുശ്്ാൾ “സ്ത്രീജനങ്ങളുറെ ഉള്ളുകള്ളികൾ മണ്റകശ്ണശന്ാൊയ പുരുഷ 
വയന്ങ്ങൾറക്ന്തെിയാണം? ഡങ്കു! ഡങ്കു!’’(962) എന്നുണം ആെിററെ പ്രസവസമയറത് റപണ്ണുങ്ങളുറെ 
മശ്നാഭാവറത്ക്കുെിച്്ക് “ഉമ്യ്ക്കുണം മറ്റു റപണ്ണുങ്ങൾക്കുണം ‘ശൂ’ എന്ന മട്്ക് “(965) എന്നുമാണ്ക് �ഷീർ 
എഴുതുന്നത്ക്. ഇത്െണം പ്രശ്യാഗങ്ങൾ �ഷീെിനു മു്്ക് മലയാളസാഹിതയത്ിൽ അനയമായി
രുന്നു. നിതയവയവഹാെഭാഷയിൽ മാത്രണം പലശ്പ്പാഴുണം അർത്തീവ്രതയ്കായി ഉപശ്യാഗിക്കുന്ന 
ഇത്െണം റചെിയ റചെിയ ശബ്ദങ്ങളുണം പ്രശ്യാഗങ്ങളുണം �ഷീർ തററെ കൃതികളിലൂറെ കൂസലി
ല്ലാറത അവതെിപ്പിച്ചു. പെ്ൊഗത ഭാഷയിലൂറെ പ്രദാനണം റചയ്യുന്നതിലണം കൂടുതൽ തീവ്രത 
തററെ ഇത്െണം പ്രശ്യാഗങ്ങളിലൂറെ പങ്കുറവയ്ക്കുറമന്ന്ക് �ഷീർ തിെിച്െിഞ്ിരുന്നു. ഇവിറെ 
അശ്ദേഹണം മറ്റ്ക് എഴുത്തുകാെിൽനിന്നുണം ശ്വെിട്നില്ക്കുകയുണം ഭാഷയിലൂറെ ഒരു നിശബ്ദ വിപ്ലവണം 
നെത്തുകയുണം റചയ്തു.

�ഷീെിററെ എഴുത്ിൽ നിലവിലള്ള അർഥറത് ഉശ്പക്ഷിച്്ക് ഭാഷ പുതിയ അർഥതല
ങ്ങൾ ശ്തെിശ്പ്പാകുന്നതിററെ ഉദാഹെണങ്ങളുണം കാണാണം. ‘�ാലയകാലസഖി’യിൽ സുഹ്ക്െറയയുണം 
സ്കൂളിലയച്്ക് പഠിപ്പിക്ണറമന്ന്ക് മജീദ്ക് തററെ വീട്കാശ്ൊെ്ക് ആവശയറപ്പടുന്നു. തുെർന്ന്ക് �ാപ്പയുണം 
ഉമ്യുണം തമ്ിൽ വാക്കുതർക്മുണ്ാകുകയുണം അതിലൂറെ തനിക്കുണ്ാകുന്ന സാ്ത്ിക നഷ്ട
റത്ക്കുെിച്്ക് സ്കൂളിൽ ശ്പാകാത് ഉമ്ശ്യാെ്ക് �ാപ്പ പെഞ്ഞു റകാടുക്കുന്ന സന്ർഭണം �ഷീർ 
ആവിഷ്കെിക്കുന്നത്ക് ഇങ്ങറനയാണ്ക്:

“ഇരുപത്ാറുണം നാല്പറത്ാന്നുണം എശ്ത്രന്നെിയാശ്വാെീ? __ ഇല്ല!

ഉമ് ശ്ചാദിച്ചു! ‘എശ്ത്രൊ മജീശ്ദ?’

മജീദിററെ തലശ്ച്ാറു വിയർത്തുശ്പായി! ഭയക്െ കണക്ാണ്ക്! അവൻ കെലാസുണം 
റപൻസിലണം എടുക്ാൻ ഓെി

ഏറ്റവണം പെിഹാസപെമായ ഒരു ചിെി �ാപ്പ ചിെിച്ചു.

‘അശ്ത ശ്പാണെി നിററെ ബുദേി!’(147). മലയാളഭാഷാ വയവഹാെങ്ങളിൽ അതുവറെ 
ഉപശ്യാഗിച്ിരുന്ന ബുദ്ിയല്ല �ഷീെിററെ ‘ബുദേി’. തനിക്്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത് ഒരു 
കാെയത്ിനുശ്വണ്ി മകന്ക് ശുപാർശയുമായി വന്ന ഉമ്ശ്യയുണം മജീദിശ്നയുണം ഒശ്െസമയണം 
ആശ്ക്ഷപിക്ാനുണം തററെ ശ്ൊഷണം തീർക്ാനുണം ആ ഒറൊറ്റ വാക്ിലൂറെ അയാൾക്കു കഴിയുന്നു. 
�ഷീെിററെ ആഖയാനതന്തണം ഇവിറെ നില്ക്കുന്നില്ല. മജീദിറന കയതയമായി അെയാളറപ്പടുത്ാ
നുള്ള രേമണം �ഷീർ തുെർന്നു നെത്തുന്നു.

“മജീദ്ക് കലാസുണം റപൻസിലണം റകാണ്ടുവന്ന്ക് ഇരുപത്ിയാെിററെ അെിയിൽ നാല്പറത്ാന്ന്ക് 
എഴുതി എന്നിട്്ക് വിയർത്തു കുളിച്്ക് അവൻ കൂട്വാൻ തുെങ്ങി.

അശ്പ്പാൾ ചിെിച്ചുറകാണ്്ക് �ാപ്പ പെഞ്ഞു:

‘എെി അറുവശ്ത്യ്ക് ’

അശ്പ്പാശ്ഴക്കുണം മജീദുണം കൂട്ിക്ഴിഞ്ിരുന്നു

‘ശെിയാണ്ക് അറുപത്ിശ്യഴ്ക് ‘ മജീദ്ക് സമ്തിച്ചു”(147). കണക്ിൽ വലിയ താല്പെയണം 
ഇല്ലാറത പിശ്ന്നാട് നില്ക്കുന്ന മജീദിറന കയതയമായി അെയാളറപ്പടുത്ാൻ �ഷീർ രേമിക്കുന്നു. 
പിന്നീടുള്ള മജീദിററെ ജീവിതറത് നിർണ്യിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഘെകമായി ഈ കണക്്ക് കെന്നു 
വരുന്നു. അപകെറത്ത്തുെർന്ന്ക് ഒരു കാല്ക് നഷ്ടറപ്പടുന്ന മജീദിന്ക് കണക്ിൽ പ്രാവീണയണം 
ഉണ്ായിരുറന്നകേിൽ മാസങ്ങശ്ളാളണം റതാഴിലില്ലാറത അലശ്യണ്ി വെികയില്ലായിരുന്നു. 
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അങ്ങറനറയകേിൽ സുഹ്ക്െ ശ്ൊഗണം �ാധിച്്ക് മെിക്ാനുണം സ്വന്തണം വീടുണം പുെയിെവണം നഷ്ടറപ്പ
ടുവാനുമുള്ള സാഹചെയണം ഉണ്ാവാറത അയാൾക്്ക് ശ്നാക്ാമായിരുന്നു. പശ്ക്ഷ കണക്ി
ലള്ള മജീദിററെ ഈ പിശ്ന്നാക്ാവസ് ജീവിതത്ിലള്ള അയാളുറെ കണക്കുകൂട്ലകറള 
റതറ്റിക്കുന്നു. കഥയുറെ ആെണംഭത്ിലണം മജീദുണം കണക്കുണം തമ്ിലള്ള �ന്ധണം �ഷീർ തററെ 
ടശലിയിൽ െസകെമായി ആവിഷ്കെിക്കുന്നുണ്്ക്. അതിററെ ഫലമായിട്ാണ്ക് ഒന്നുണം ഒന്നുണം 
ശ്ചർന്നുള്ള ‘ഉമ്ിണി വലയ ഒന്ന്ക് ‘ ഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ത്ക്. കണക്്ക് പഠിക്ാൻ താല്പെയണം കാണിക്ാ
തിരുന്നതിനാൽ മജീദിററെ ജീവിതണം മററ്റാെവസ്യിശ്ലക്കു ശ്പാകുന്നതിററെ കഥപെഞ് 
�ഷീർ കണക്്ക് എന്ന നിർണായക ഘെകറത് കഥയിലെനീളണം തററെ ഭാഷയിലൂറെ ഒളിപ്പിച്ചു 
കെത്തുന്നതു കാണാണം. �ഷീെിററെ ആഖയാനകൗശലണം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്തിൽ നില്ക്കുന്നില്ല. 
തുെർന്ന്ക് അശ്ദേഹണം എഴുതുന്നു: “ആയതിനാൽ അത്ഭുതകെമായ ആ ഉത്െത്ിററെ പ്രതിഫലറമ
ശ്ന്നാണണം ആറു ചുട് അെി മജീദിററെ ടകറവള്ളയിൽ വച്ചുറകാടുത്ിട്്ക് എല്ലാണംകൂെി സാമാനയണം 
ശ്ഭദറപ്പട് ഒരു വലിയഅെിയായി വിചാെിച്ചുറകാള്ളാൻ അധയാപകൻ മജീദിശ്നാടു പെയുകയുണം 
റചയ്യുന്നു”(134). �ഷീർ എഴുതുശ്്ാഴല്ലാറത ഭാഷയിൽ ഇത്െണം അട്ിമെികൾ മലയാളസാഹി
തയത്ിറലന്നല്ല, ശ്ലാകസാഹിതയത്ിൽത്റന്ന ചിലശ്പ്പാൾ കാണാൻ കഴിയില്ല. സ്വന്തണം 
ജീവിതാനുഭവങ്ങറള പുതിയതുണം എന്നാൽ കരുത്തുറ്റതുമായ ഭാഷയിലൂറെ അനുഭവതീവ്രത 
ഒട്ണംതറന്ന ശ്ചാൊറത ആവിഷ്കെിക്ാനുള്ള �ഷീെിററെ രേമങ്ങളാണ്ക് ഭാഷയിൽ പ്രതിഫ
ലിക്കുന്നത്ക്.

വാക്കുകറളയുണം അർഥറത്യുണം സ്വന്തമായി അഴിച്ചു പണിത സാഹിതയകാെനാണ്ക് 
ടവക്ണം മുഹമ്ദ്ക് �ഷീർ. അശ്ദേഹത്ിററെ ‘�ാലയകാലസഖി’, ‘പാത്തുമ്ായുറെ ആെ്ക് ‘ എന്നീ 
കൃതികറള അെിസ്ാനമാക്ി ഭാഷാപ്രശ്യാഗത്ിറല വിവിധ സവിശ്ശഷതകറളക്കുെിച്ചുണം 
അതിലൂറെ അശ്ദേഹണം മുശ്ന്നാട്വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങറളക്കുെിച്ചുമുള്ള അശ്ന്വഷണമായിരുന്നു ഈ 
പ്ര�ന്ധണം. വിശകലനത്ിലൂറെ റചറന്നത്ിയ പ്രധാന ഉപദർശനങ്ങറള ചുവറെ ശ്ക്രാഡീക
െിക്കുന്നു. മലയാളസാഹിതയത്ിൽ അന്നുവറെയുണ്ായിരുന്ന പല പ്ര�ലധാെണകശ്ളയുണം 
തിരുത്ിക്കുെിച്ചുറകാണ്്ക് സ്വന്തമായി ഭാഷയുണം പ്രശ്യാഗങ്ങളുണം സ്വഷ്ടിച് വയക്തിയാണ്ക് �ഷീർ. 
പെ്ൊഗതമായി ഉപശ്യാഗിച്ചു ശ്പാന്നിരുന്ന ഭാഷാപ്രശ്യാഗങ്ങറളയുണം ഭാഷറയയുണം പിന്തുെ
ൊൻ അശ്ദേഹണം തയ്യാൊയിരുന്നില്ല. തററെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്്ക് അവരുറെ ജീവിതപെിസെത്ി
നിണങ്ങുന്ന തെത്ിലള്ള പ്രാശ്ദശികവണം സാമൂഹികവമായ ശ്ഭദങ്ങൾ ഭാഷയിലൂറെ അശ്ദേഹണം 
ആവിഷ്കെിച്ചു. �ഷീെിററെ ഭാഷ ഉന്നതമായ പാെിസ്ിതികദർശനവണം ജീവിതാവശ്�ാധവണം 
പ്രദാനണം റചയ്യുന്നു. അശ്ദേഹണം എഴുതുശ്്ാൾ ഭാഷയുണം വയാകെണവണം നിയതമായ ചട്ക്കൂടുകള 
ശ്ഭദിച്ചുറകാണ്്ക് പുതിയ അർത്തലങ്ങൾ ശ്തെിശ്പ്പാകുന്നു. ഓശ്ൊ വാക്കുകളുണം അശ്ദേഹത്ിററെ  
സൂക്ഷ്മ ൊഷ്ടീയത്ിററെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. അതുറകാണ്ടുതറന്ന മലയാളസാഹിതയത്ിറല 
എക്ാലറത്യുണം ജീനിയസ്ായി �ഷീർ നിലനില്ക്കുന്നു.
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നരീതിന്യായവ്യവസ്ഥയും ദകാടതി വ്യവഹാരങ്ങളം 
ആനന്ിചറെ ‘മരഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നതപ്’ എന്ന ദനാവലിചന 

മുൻനിർത്തി ഒര പഠനം
ദജാഫി റാഫി

മലയാളവിഭാഗം, ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ദകാദളജപ്, ഗരവായൂർ

പ്ബന്ധസംഗ്രഹം : മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ നരീതി-ന്യായ വ്യവസ്ഥകളം ദകാടതി 
വ്യവഹാരങ്ങളം ചർച്ചാവി്യമായിട്ടുണ്പ്. ദനാവൽ രചനയുചട ആേ്യഘട്ടംമുതൽ ദകാടതിവ്യ
വഹാരങ്ങളം നരീതിന്യായവ്യവസ്ഥകളം സജരീവ ശ്ദ്യാകർ്ിച്ച രചനാവി്യങ്ങളായിരന്നു. 
ആധുനികതയുചട കാലത്തിദലചക്ത്തുദമ്പാഴാണപ് മലയാള ദനാവലിചറെ ഭൂമികയിദലക്പ് 
രാഷ്ടരീയ-സാമൂഹിക-ക്രമ-ക്രമരാഹിത്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സജരീവമായി കടന്നു വന്നതപ്. ഇവയിൽ 
ഏറ്റവം ശ്ദദ്യമായ കൃതികൾ എഴുതിയതപ് ആനന്ാണപ്. അധികാരം-നിയമം-നരീതി തുടങ്ങിയ 
പ്ശ്നങ്ങൾക്പ് മനു്്യ ജരീവിതവമായുള്ള ബന്ധചത്ത വിവിധമാനങ്ങളിലൂചട ദനാക്ികാണാനാണപ് 
ആനന്പ് ശ്മിച്ചതപ്. ആനന്ിചറെ ‘മരഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നതപ് ’എന്ന ദനാവലിചല നരീതിന്യായ 
ചിന്തകൾ കചണ്ത്തുകയാണപ് ഈ പ്ബന്ധത്തിലൂചട ചചയ്യുന്നതപ്?.

ആേിമകാലങ്ങളിൽ വ്യക്ിനിഷ്ഠതാൽപര്യങ്ങദളാ അവകാശവാേങ്ങദളാ മനു്്യൻ ഉന്ന
യിക്ാതിരന്നതിനാലാവാം അക്ാലങ്ങളിൽ നിയമചമന്ന ആശയദമാ അതിചറെ പ്ദയാഗദമാ 
കാണാൻ സാധിക്ാത്തതപ്!. ഓദരാ മനു്്യരം സ്ന്തം പ്വർത്തികളിൽ വ്യാപൃതരായിരന്ന ആ 
കാലം പിന്നിട്ടപ് കൂട്ടായി ജരീവിക്കുകയും ദഗാത്രചമന്ന സങ്കൽപ്ം കടന്നു വരികയും ചചയ്തദതാചട 
അവർക്ിടയിൽ നിയമത്തിചറെ തുടക്മായി എന്നപ് പറയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവർക്ിട
യിൽ പ്ചരിച്ചിരന്നതപ് ഒരിക്ലും ഒര ലിഖിതനിയമമായിരന്നില് മറിച്ചപ് അവരചട ജരീവിതസാ
ഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചില ദബാധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടചലടുത്തവയായിരന്നു. അതപ് അത്തരം 
അലിഖിത നിയമങ്ങളിൽ ഊന്നിയാണപ് പ്ാചരീനസമൂഹം വളർന്നുവന്നതപ്. അതുതചന്നയായിരന്നു 
അവരചട മൂല്യദബാധവം. സങ്കരീർണ്ണങ്ങളായ സാമൂഹികബന്ധങ്ങൾക്ിടയിൽ മനു്്യചറെ ജരീവനും 
സ്ത്തിനും പരിരക്ഷനൽകുന്നതപ് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമസംഹിതകളാണപ്. എന്നാൽ അതപ് 
സമൂഹം, കാലം, പ്ദേശം എന്നിവയ്കനുസരിച്ചപ് നിരന്തരം മാറിചക്ാണ്ിരിക്കുന്നു. അതുചകാണ്ടുത
ചന്നയാണപ് നിയമം എന്നതപ് ഒരമൂർത്ത പ്ദയാഗമാചണന്നപ് പറയുന്നതപ് മാത്രവമല് നിയമത്തിചറെ 
വ്യാപ്തി അനുേിനം വികസിച്ചുചകാണ്ിരിക്കുകയും ചചയ്യുന്നു.
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സമൂഹത്ിററെ സുസ്ിെതയ്ക്കുണം പ്രവർത്നത്ിനുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകെണണം എന്ന 
നിലയിൽ നിയമങ്ങൾ എക്ാലവണം പ്രസക്തമാണ്ക്. നീതിശാസ്ത്ര സിദ്ാന്തങ്ങൾക്കുണം നിയ
മസകേൽപ്പങ്ങൾക്കുണം മനുഷയപുശ്ൊഗതിയുമായി ഉൽക്െമായ �ന്ധമാണുള്ളത്ക്. (ജസ്റിസ്ക് 
സുകുമാെൻ റക.1994:3) നിയമവാഴ്ചയുണം അതിററെ നിർവ്വഹണവമാണ്ക് ഒരു സമൂഹത്ിററെ 
കരുത്്ക് നിശ്യിക്കുന്നത്ക്. നിയമവാഴ്ചയുറെ ഫലങ്ങറളക്കുെിച്്ക് എ. സുഹൃത്ക് കുമാർ തററെ 
ഒരു ശ്ലഖനത്ിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്്ക്. നിയമത്ിററെ മു്ാറകയുള്ള തുലയതയുണം നിയമണം 
മൂലമുള്ള തുലയപെിെക്ഷയുണം ഉെപ്പാക്കുക, നീതി നിർവ്വഹണണം എല്ലാവർക്കുണം �ാധകമാക്കുക, 
ഭെണനെപെികൾ നിയമവിശ്ധയമാക്കുക, നിയമാനുസൃതമല്ലാത് നെപെികൾ അസാധുവാ
ക്കുക, നീതിനയായ അവശ്ലാകന അധികാെണം ഉെപ്പാക്കുക, സ്വഭാവികനീതി പെിപാലിക്കുക, 
നിയമനെപെിക്രമണം നെപ്പാക്കുക, അവകാശത്ർക്ങ്ങൾ, താൽപ്പെയസണംഘർഷങ്ങൾ  എന്നിവ 
പെിഹെിക്കുക, സുസ്ിെസമൂഹസ്ിതി പെിപാലിക്കുക, സമൂഹ പുനർനിർമിതി സാധയമാക്കുക 
എന്നിവയാണ്ക് നിയമവാഴ്ക്ച്യുറെ ഫലങ്ങൾ. സമൂഹത്ിൽ ക്രമസമാധാനവണം സ്ിെതയുണം 
നിലനിർത്ാനുണം ൊജയറത് പുശ്ൊഗതിയിശ്ലക്കുയർത്ാനുണം നിയമവാഴ്ക്ച് അനിവാെയമാണ്ക്. 

നിയമവയവസ്റയയുണം, വിവിധ നിയമങ്ങറളപറ്റിയുണം സാധാെണക്ാർക്്ക് കൂടുതലായി 
അെിയാൻ സാധിക്കുക അവർ ശ്കാെതി കയറുശ്്ാഴാണ്ക്. പറക്ഷ നിയമത്ിററെ സാധയതക
റളയുണം, പ്രശ്യാഗറത്യുണം സണം�ന്ധിച്്ക് ഏറ്റവണം കൃതയമായ ധാെണ ഉണ്ാശ്കണ്ത്ക് സാധാെണ
ക്ാൊയ മനുഷയർക്ാണ്ക്. നിയമനിർമ്ാണസഭകൾ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുശ്്ാൾ അവറയ 
റകാല്ലാനുണം, സജീവമാക്ാനുണം സാധിക്കുന്നത്ക് ശ്കാെതികൾക്ാണ്ക്. ജനങ്ങളുറെ പ്രശ്ങ്ങൾക്കുണം, 
തർക്വിതർക്ങ്ങൾക്കുണം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നത്ക് അവിറെയാണ്ക്. 

ആയിെണം കുറ്റവാളികൾ െക്ഷറപ്പട്ാലണം ഒരു നിെപൊധിശ്പാലണം ശിക്ഷിക്റപ്പെരുത്ക് എന്ന്ക് 
നയായാധിപനുണം, ജനങ്ങളുണം തിെിച്െിയുന്നിെത്്ക് ശ്കാെതിവിധികൾ കെയറ്റതാകുന്നു. “മനു
ഷയററെ ശ്വദനറയ ഗൗെവമായി എടുക്കുന്ന നയായാധിപൻ അനയായത്ിററെ അധിപനാണ്ക്. 
നയായണം കരുണയിൽ നിന്നുദിക്കുന്നു. ഹൃദയശൂനയതയിൽ നിന്നല്ല”  ഗവൺറമറെിററെ അധി
കാെധാെകറള നിയന്തിച്്ക് അവയ്ക്ക് പെിമിതിയുറണ്ന്ന്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്ക് ശ്കാെതിയാണ്ക്. 
അതുറകാണ്ാണ്ക് പാർലറമറെിന്ക് പെമാധികാെമുറണ്ന്ന്ക് വിശ്വസിച്ിരുന്ന റനഹ്ക്റു തറന്ന 
ഒെവസെത്ിൽ പെഞ്ത്ക്, ഉശ്ദയാഗസ്ന്ാറെയുണം ഗവൺറമറെിറനയുണം വകറവക്ാറത പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണമുള്ള വിധികർത്ാക്ളാണ്ക് നമുക്്ക് ശ്വണ്റതന്ന്ക്. സമൂഹത്ിൽ 
ക്രമസമാധാനവണം സുസ്ിെതയുണം നിലനിർത്ാനുണം, ൊജയറത് പുശ്ൊഗതിയിശ്ലക്കുയർത്ാ
നുണം നിയമവാഴ്ചയുണം നീതിപീഠവണം അനിവാെയമാണ്ക്. 

മലയാളസാഹിതയത്ിൽ നീതി-നയായ വയവ്ക്സഥകളുണം ശ്കാെതി വയവഹാെങ്ങളുണം ചർച്ാ
വിഷയമായിട്ണ്്ക്. ശ്നാവൽ െചനയുറെ ആദയഘട്ണംമുതൽ ശ്കാെതിവയവഹാെങ്ങളുണം നീതിനയാ
യവയവസ്കളുണം സജീവ രേദ്യാകർഷിച് െചനാവിഷയങ്ങളായിരുന്നു. ആധുനികതയുറെ 
കാലത്ിശ്ലറക്ത്തുശ്്ാഴാണ്ക് മലയാള ശ്നാവലിററെ ഭൂമികയിശ്ലക്്ക് ൊഷ്ടീയ-സാമൂഹിക
-ക്രമ-ക്രമൊഹിതയങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമായി കെന്നു വന്നത്ക്. ഇവയിൽ ഏറ്റവണം രേശ്ദ്യമായ 
കൃതികൾ എഴുതിയത്ക് ആനന്ാണ്ക്. അധികാെണം-നിയമണം-നീതി തുെങ്ങിയ പ്രശ്ങ്ങൾക്്ക് മനുഷയ 
ജീവിതവമായുള്ള �ന്ധറത് വിവിധ മാനങ്ങളിലൂറെ ശ്നാക്ികാണാനാണ്ക് ആനന്്ക് രേമിച്ത്ക്. 
ശ്കെളത്നിമറയയുണം, നാട്റമാഴിവഴക്ങ്ങശ്ളയുണം, ശ്കെളീയരുറെ അനുഭവമണ്ഡലങ്ങറളയുണം 
മാറ്റിനിർത്ിറക്ാണ്്ക് ഇന്തയൻ പശ്ാത്ലത്ിൽ െചിക്റപ്പട് ശ്നാവലകളാണ്ക് ആനന്ി
ശ്റെത്ക്. ആനന്ിററെ കൃതികളിൽ കാണുന്ന ഭാഷാപെവണം പ്രശ്മയപെവമായ സവിശ്ശഷതകൾ 
ഭൗതികവണം ദാർശനികവമായ ഒരു പുതിയ സണംശ്വദനതലറത് സൃഷ്ടിറച്ടുക്കുകയാണ്ക് റചയ്യു
ന്നത്ക്.അസണം�ന്ധവണം, അയുക്തികവണം ആയ നീതിതയായ വയവസ്കറള, അവയുറെ റപാള്ള
ത്െങ്ങറള വായനക്ാരുറെ മുന്നിറലത്ിക്കുക എന്ന ഉശ്ദേശയശ്ത്ാറെയാണ്ക് ‘ആൾക്കൂട്ണം’ 
മുതലള്ള ആനന്ിററെ ഓശ്ൊ ശ്നാവലണം പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നത്ക്. ‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നത്ക് ’ എന്ന 
ശ്നാവലിൽ നീതിനയായവയവസ്കശ്ളയുണം ശ്കാെതിവയവഹാെങ്ങറളയുണം കുെിച്്ക് ആഴത്ിലള്ള 
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ചിന്തകൾ ആവിഷ്കെിക്റപ്പട്ിട്ണ്്ക് നീതിയുമായി �ന്ധറപ്പട് അശ്നകണം ചർച്കൾ സാമൂഹി
കമായി പ്രസക്തിയാർജ്ിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ത്ിലാണ്ക് ആനന്ിററെ ഈ ശ്നാവൽ വീണ്ടുണം 
വായിക്റപ്പടുന്നത്ക്. 

മരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നത്ക്
നയായമായ മാർഗത്ിൽ നിന്നുണം വയതിചലിക്ാൻ ഒെിക്ൽശ്പാലണം തയ്യാെല്ലാത്, 

നീതിയുറെ പാതകളിൽ മാത്രണം സഞ്ചെിക്ാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കുന്ൻ എന്ന കഥാപാത്രത്ിലൂറെ 
വളർച് പ്രാപിക്കുന്ന ശ്നാവലാണ്ക് ആനന്ിററെ ‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നത്ക് ’. മരുഭൂമിയിൽ കിെ
ക്കുന്ന ഒരു റചെിയ പട്ണമായ െണംഭാഗഢ്ക് ആണ്ക് ശ്നാവലിററെ പ്രധാനഭൂമിക. പട്ണത്ിററെ 
നടുവിറല ഉയർന്ന പാെറക്ട്കളിൽ പണ്്ക് ഏശ്താ ൊജാവ്ക് പണിത ശ്കാട്യിൽ നിന്നാണ്ക് 
അതിന്ക് ആ ശ്പെ്ക് ലഭിച്ത്ക്. ശ്കാട്യുറെ ഉയെവണം ശക്തമായ മതിൽറക്ട്കളുണം അതിനകറത് 
സ്ലത്ിററെ വയാപ്തിയുണം ഒറക് കണക്ിറലടുത്്ക് സർക്ാെിററെ സ്ടാററ്റജിക്ക് ഇൻസ്റശ്ലഷ
ൻസ്ക് ശ്പ്രാജക്ട്ക്  അവിറെ ആെണംഭിക്കുന്നു. ഈ സുെക്ഷാപദ്തിയിറല നിഗൂഢമായ ഭാഗങ്ങളിൽ 
പണിറചയ്യാനായി എത്തുന്നവറെ െിക്രൂട്്ക് റചയ്യുന്ന ശ്ല�ർ ഓഫീസൊണ്ക് കുന്ൻ എന്നാൽ 
തററെ നീതിയ്ക്കുണം ധാർമ്ികശ്�ാധത്ിനുണം നിെക്ാത് കാെയങ്ങളാണ്ക് പിന്നീെവിറെ സണംഭ
വിക്കുന്നത്ക്. നഗെജീവിതണം ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ിട്ല്ല കുന്ൻ ഇശ്ങ്ങാട് ശ്പാന്നത്ക്. ‘വയതയസ്തമായ 
അനുഭവണം എന്ന ആശയണം എശ്പ്പാശ്ഴാ അയാളുറെ ഉള്ളിൽ കെന്നുകൂെി അയാറള ഉപദ്വിക്കുവാൻ 
തുെങ്ങി’ ശ്പ്രാജക്ടിശ്ലയ്ക്ക് റതാഴിലിനായി കെന്നു വരുന്നത്ക് 2 തെത്ിലള്ളവൊണ്ക് ഒന്ന്ക്, മാർക്
റ്റിൽനിന്ന്ക് ശ്കാൺട്രാക്ട്ക് വയവസ്യിൽ ആർമി ആക്ടിററെ നിയമങ്ങശ്ളാടുകൂെി െിക്രൂട്്ക് റചയ്യുന്ന 
പയനിയർ ശ്ഫാഴ്്ക്. െണ്ാമശ്ത്ത്ക് പ്രിസൺ ശ്ഫാഴ്്ക്. ൊജയത്ിററെ അങ്ങുമിങ്ങുണം കിെക്കുന്ന 
ജയിലകളിൽ നിന്നു തിെറഞ്ടുത്്ക് അയക്കുന്ന തെവകാർ. ഓശ്ൊ തെവകാറെയുണം കുന്ൻ  
അെയാളങ്ങളുറെ അെിസ്ാനത്ിൽ തിെിച്െിഞ്്ക് മാനവിക പെിഗണനകശ്ളാറെ അകശ്ത്
ക്കു വിടുന്നു. ‘എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്്ക് അവർ തെവകാർ എന്ന ശ്പരുള്ള ഒരു ശ്കവല ദ്വയണം മാത്ര
മായിരുന്നു’. അവിെറത് കമാൻഡൻമാർശ്ക്ാ, എഞ്ചിനീയർമാർശ്ക്ാ, ആർക്കുണം അവറെ 
ശ്പരുണം ജീവനുമുള്ള  മനുഷയൊയി തിെിച്െിയുന്നതിൽ താൽപെയമില്ലായിരുന്നു. കുന്ൻ എന്ന 
കഥാപാത്രത്ിററെ സ്വത്വണം ശ്നാവലിററെ ആദയഭാഗത്തു തറന്ന ആനന്്ക് വയക്തമാക്കുകയാണ്ക്. 

ജയിൽ ശ്െഖകളനുസെിച്്ക് തെവപുള്ളിയായ പശുപതിസിങിന്ക് പകെക്ാെനാറയത്തുന്ന
സുടലമാറന അെയാളങ്ങളുറെ അെിസ്ാനത്ിൽ തിെിച്െിയുന്ന കുന്ൻ, തററെ നീതിക്കുനിെ
ക്കുന്നറതന്ന്ക് ശ്താന്നിച്തിനാൽ അയാറള െിക്രൂട്്ക് റചയ്യുന്നു. ദാെിദ്യത്ിലഴലന്ന സുടലമാററെ 
കുടുണം�ത്ിന്ക് മാസണം അഞ്ഞൂറു രൂപവീതണം റചലവിനു ലഭിക്കുറമന്ന വയവസ്യിലാണ്ക് പശു
പതിയായി സുടലമാൻ എത്തുന്നത്ക്. എന്നാൽ തററെ ഈ തീരുമാനറത്ക്കുെിച്്ക് ഉൽകണ്ഠാ
കുലനാവകയാണ്ക് കുന്ൻ. ‘കുന്ൻ അസഹയമാണംവിധണം ഒറ്ററപ്പടുന്ന സന്ർഭങ്ങളിറലാന്നാണിത്ക്. 
കർത്വയവണം ആവശയവണം ഒന്നല്ലാതാകുകയുണം തീരുമാനറമടുശ്ക്ണ് ചുമതല തന്നിൽ മാത്രണം 
ശ്കന്ദീകെിക്കുകയുണം റചയ്യുന്ന സന്ർഭങ്ങൾ. തീരുമാനറമടുക്കുന്നതിൽ അയാൾ എശ്പ്പാഴുണം 
പതുറക്യാണ്ക്. എടുത്തുകഴിഞ്ാലണം പിറന്നയുണം വളറെക്ാലണം അതു ശെിയാശ്യാ എന്നു 
സണംശയിച്ചുറകാണ്ിെിക്കുകയുണം റചയ്യുണം’.

താൻ റചയ്യുന്നകാെയങ്ങൾ നയായയുക്തവണം നീതി പൂർവ്വവമായിെിക്ണണം എന്ന്ക് ഏറ്റവ
മധികണം ശഠിക്കുന്നയാളാണ്ക് കുന്ൻ. കുന്ററെ ഇത്െണം ചില സ്വഭാവസവിശ്ശഷതകളിലൂറെ 
മാനവൊശിക്കുണ്ായിെിശ്ക്ണ് നീതിചിന്തറയയാണ്ക് ആനന്്ക് അവതെിപ്പിക്കുന്നത്ക്. ഉത്െ
വാദിത്ങ്ങളിൽ കുന്ൻ പുലർത്ിയിരുന്ന ഇത്െണം ചില നിഷ്ഠകൾ തറന്നയാണ്ക് അയാളുറെ 
എല്ലാ ദുെന്തങ്ങൾക്കുണം കാെണമായിത്ീരുന്നത്ക്. കുന്ററെ ജീവിതത്ിറല ടദനയതകളാെണം
ഭിക്കുന്നത്ക് ശ്പ്രാജക്ടിററെ അഥവാ അധികാെത്ിററെ അദൃശയമായ സമ്ർദങ്ങളുറെ തിെിച്
െിവിലൂറെയാണ്ക് ഈ അെിവിന്ക് നിമിത്മായിത്ീരുന്നവൊണ്ക് പ്രിസണർ ശ്ഫാർസിറല 
സുടലമാൻ, പയനിയർ ശ്ഫാർസിറല ശ്ഭാല, ഡാനിശ്യൽ എന്നീ റതാഴിലാളികൾ.
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മുള്ളുക്ിയിൽ നിന്നുണം പുെത്തു ചാെിയിട്ണം വീണ്ടുണം സ്വശ്മധയാ അതിനകശ്ത്ക്കു 
പ്രശ്വശനണം ശ്തെി വന്നവനാണ്ക് ഡാനിയൽ, ഒെണറക്ട്റപാട്ിയതുമൂലണം ഒലിച്ചുശ്പായ തററെ 
കുടുണം�ാണംഗങ്ങറള ഓർത്തു ദുഃഖിച്്ക് കാ്ിശ്ലക്്ക് തിെിറച്ത്ിയതാണ്ക്. അവിെറത് െിക്ാർഡ
നുസെിച്്ക് മെിച്ചുശ്പായതാറണകേിലണം തറന്ന സണം�ന്ധിച്ിെശ്ത്ാളണം ഒരു പ്രശ്യാജനവമില്ലാത് 
സ്വാതന്തയറത് ഉശ്പക്ഷിച്്ക് അസ്വാതന്തത്ിററെ മുള്ളുശ്വലിറയ അയാൾ കാണംക്ഷിക്കുന്നു 
ഡാനിയലിശ്നയുണം കുന്ൻ െിക്രൂട്്ക് റചയ്തു ശ്പാവകയാണ്ക്.

അടുത്തായി കുന്ൻ ശ്നെിടുന്ന പ്രശ്ണം പായനിയർ ശ്ഫാർസിറല ശ്ഭാലയാണ്ക്. തററെ 
കുടുണം�ത്ിനുശ്വണ്ി കയാ്ിൽ നിന്നുണം ഒളിശ്ച്ാെിയ വയക്തി അയാളുറെ ഭാെയയാണ്ക് കുന്ററെ 
വീട്ിശ്ലക്കുള്ള പാൽ എത്ിക്കുന്നത്ക് ശ്പ്രാജക്ടിൽ പണിയാൻ ശ്പാകുന്നവർ മെങ്ങിവെിറല്ലന്നുണം 
ശ്ജാലി കഴിയുശ്്ാൾ അവറെ റകാന്നുകളയുറമന്നുള്ള ആ സ്ത്രീയുറെ വാക്കുകൾ കുന്റന വീണ്ടുണം 
ഗാഢമായ ചിന്തയിലാഴ്തി. നിയമണം നെപ്പിലാക്ാൻ സർക്ാർ നിശ്യാഗിച് ഒരു ഉശ്ദയാഗസ്
റനന്ന നിലയിൽ, സുെക്ഷാപ്രധാനമായ ഒരു ശ്പ്രാജക്ടിററെ സുെക്ഷശ്യാടുകൂെിയ നെത്ിപ്പിന്ക് 
�ാദ്യസ്നായ ശ്ല�ർ ഓഫീസറെന്ന നിലയിൽ, അനീതിറയ അനുവദിക്ാൻ തയ്യാൊ
ല്ലാത് ഒരു നല്ല മനുഷയറനന്ന നിലയിൽ, കുന്ന്ക് റചയ്യാനുള്ളത്ക് സതയറത്, ശ്കവലമായ 
സതയറത് ഇെവണം വലവണം മുകളുണം താറഴയുണം ശ്നാക്ാറത പുെത്തുറകാണ്ടുവെികയാണ്ക്. പറക്ഷ 
ആ സതയത്ിററെ മുന്നിൽ അയാൾ പതെി. താൻ തളരുന്നതായി അയാൾക്കു ശ്താന്നി.

സുടലമാൻ, ഡാനിയൽ, ശ്ഭാല എന്നിവരുറെ ദുഖങ്ങളിൽ ആർദ്നായിശ്പാകുന്ന കുന്ൻ 
അധികാെികളുറെ മു്ിൽ കർത്വയണം മെക്കുന്നവനാണ്ക്. അതിനാൽ കുന്നുമുകളിലള്ള അധി
കാെവൃന്ണം പലശ്പ്പാഴുണം അയാറള പെിഹസിക്കുകയുണം ശിക്ഷിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. എന്നാൽ 
അതിറലാന്നുണം നഷിെറപ്പടുന്നതായിരുന്നില്ല കുന്ററെ നീതിശ്�ാധണം. അധികാെത്ിററെ ഉപക
െണമായി വർത്ിക്കുന്ന ശ്യാശ്ഗശ്വർ പ്രിസണർ ശ്ഫാർസ്ക് കമാൻഡൊണ്ക്. അശ്ദേഹത്ിററെ 
പത്ി അമലയുറെ സശ്ഹാദെഘാതകനാണ്ക് പശുപതിസിങ്ക്, അയാശ്ളാറെതിർക്ാറത 
അനീതിക്കു വഴങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ശ്യാശ്ഗശ്വർ വാസ്തവത്ിൽ അനയായമായ അധികാെപീഡ
നങ്ങളുറെ കർത്ാവാണ്ക്. 

പശുപതിസിങിന്ക് വിധിച്ിെിക്കുന്നത്ക് വധശിക്ഷയാറണന്ന്ക് അമലയിൽ നിന്നുണം കുന്ന
െിയുന്നു എന്നാൽ എട്വർഷറത് കൊെിറനക്കുെിശ്ച് സുടലമാനെിവള്ളൂ അശ്പ്പാശ്ഴയ്ക്കുണം തററെ 
മകൻ വളർന്നു വലതാകുറമന്ന്ക് അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ സുടലമാന്ക് ലഭിക്ാൻ 
ശ്പാകുന്നത്ക് റകാലക്യൊറണന്ന അെിവ്ക് കുന്റന അസഹിഷ്ണുവാക്കുന്നു.

കുന്ന്ക് അനുഭവിശ്ക്ണ്ിവന്ന ഇത്െണം അസഹിഷ്ണുതകൾ അയളുറെ മനസ്ിൽ ഒരു 
വിപ്ലവമായി ഉയർന്നുവെികയായിരുന്നു. പയനിയർ ശ്ഫാർസ്ക് കമാൻഡർ ഹസ്നുമായ സണംഭാ
ഷണത്ിൽ കുന്ൻ തററെ മനസ്തുെക്കുന്നത്ക്. “സമൂഹമായി ജീവിചു നീക്ിയ പതിനായിെണം 
റകാല്ലങ്ങളിൽ മനുഷയർ ഒരുപാടു നിയമങ്ങളുണം വഴക്ങ്ങളുണം പതിവകളുണം സൃഷ്ടിച്ിട്ണ്്ക്. നീതി 
പാലിക്ാൻ ശ്വണ്ിയുണ്ാക്ിയവയാറണകേിലണം അവയിൽ പലതുണം പിന്നീെ്ക് നീതിക്കു വിരു
ദ്മായി ഭവിച്ചു. വഴക്ങ്ങറള കണക്ിറലടുക്ാറത, എല്ലാത്ിറനയുണം പുതിയറതന്ന മട്ിൽ 
ശ്നാക്ികാണുന്ന കുെച്ചു മനുഷയരുണം ഉണ്ായിെിക്ണണം. ഓശ്ൊ കാലത്തുണം വശങ്ങളിൽ നിന്നുണം 
കെന്നുവന്നവർ, മക്ളുണം മക്ളുറെ മക്ളുമായി നീളുന്ന പെ്െയിൽ ആരുറെയുണം മക്ളല്ലാത് 
ചിലർ. ചെിത്രറത്യുണം പശ്ാത്ലശ്ത്യുണം �ാദ്യതകറളയുണം വകറവയ്കാറത മു്ിലള്ളതിറന 
മു്ിലള്ള സന്ർഭത്ിററെ മാത്രണം റവളിച്ത്ിൽ കറുപ്പുണം റവളുപ്പുമായി തിെിക്ാൻ തയ്യാറുള്ളവർ 
അതിറല്ലകേിൽ പശുപതിസിങിററെ ഇെത്തു സുടലമാൻ വാെകയ്ക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതുണം 
നിയമമായിത്ീരുണം മരുഭൂമി പെർന്നു കയറുന്നത്ക് ആരുണം കാണാറത ശ്പാറയന്നുണം വരുണം”. 

ഉദാത്വണം അദമയവണം ആയ പ്രാകൃതിക നീതിറയന്ന സകേൽപ്പനമാണ്ക് ഇവിറെ ശിഥി
ലീകൃതമാകുന്നത്ക്. മനുഷയററെ ധാർമ്ികശ്�ാധറത് അെിസ്ാനമാക്ി ശെിറതറ്റുകറള 
വിശ്വച്ിച്െിഞ്്ക് ശെിയായതിറന പെിപാലിക്ാനുണം റതറ്റിറന പുെന്തള്ളാനുണം, റതറ്റുറചയ്ത
വറെ ശിക്ഷിക്ാനുണം ഉതകുന്നതാണ്ക് മാനുഷിക മൂലയത്ിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ പ്രാകൃതിക 
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നീതി സകേൽപ്പണം. അനീതിയുറെയുണം, അനയായത്ിററെയുണം പടുകുഴിയിൽ വീണുശ്പായിെിക്കുന്ന 
സമൂഹത്ിറല ഓശ്ൊ അണംഗങ്ങശ്ളാടുമാണ്ക് ആനന്്ക്, കുന്നിലൂറെ സണംസാെിക്കുന്നത്ക്.

മാനവൊശിയ്ക്ക് മുഴുവനുണം ശ്വണ്ി നിർമ്ിക്റപ്പട് നിയമവണം നീതിയുണം താറഴക്ിെയി
ശ്ലക്്ക് കെന്നുറചല്ലാത്തിററെ ടവഷമയങ്ങളാണ്ക് ഒരു തെത്ിൽ പെഞ്ാൽ മരുഭൂമിയിൽ 
നാണം കാണുന്നത്ക്. നമ്മുറെ ൊജയത്ിററെ സാമൂഹയൊഷ്ടീയപെമായ ധർമ്ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്ക് 
അതിറല ജനതയ്ക്ക് ആവശയമായ വിഭവലഭയത ഉെപ്പാക്കുക എന്നത്ക്. ഇവിറെ നിശ്ഷധിക്റപ്പ
ടുന്നത്ക് വിതെണക്രമനീതിയാണ്ക് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുറെ കൃതയമായ ലഭയതയുണം, സ്ത്ിററെ 
നീതിപൂർവ്വകമായ വിതെണവണം, വികസന പ്രവർത്നങ്ങളുറെ കൃതയമായ വിതെണവറമാന്നുണം 
ഇവിറെ നെക്കുന്നില്ല. ഇത്െണം നീതിനിശ്ഷധങ്ങളുണം മനുഷയരുറെ ടദനയതകളുണം റൂത്ിനുണം കുന്
നുമിെയിൽ സണംസാെ വിഷയമാകുന്നു. ‘നിസ്ഹായതയുറെയുണം വിഭ്രാന്തിയുറെയുണം ഏകാന്തമായ 
ചങ്ങാത്ളിൽ അലയുകയായിരുന്ന അവർ തങ്ങളുറെ സ്ർക്ത്ിലൂറെ ഒരു ഉെച് തുരുത്ിറന 
കറണ്ത്തുകയായിരുന്നു. 

കുന്ന്ക് റൂത്തുണം, അവൾക്്ക് അയാളുണം ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിെിത്വണം, ഒരു അസാധാെണമായ 
ആശ്വാസവണം സൂക്ഷിക്ാൻ സശ്ന്താഷവണം ശ്താന്നുന്ന ഒരു ശ്വദനയുണം ആയിത്ീരുകയായിരു
ന്നു’.

സ്ടാററ്റജിക്ക് ഇൻസ്റശ്ലഷൻ ശ്പ്രാജക്ടിൽ പിന്നീടു സണംഭവിക്കുന്ന ഓശ്ൊ കാെയങ്ങളുണം 
കുന്ററെ നീതിശ്�ാധത്ിന്ക് നിെക്ാത്തായിരുന്നു. ശ്ഭാലയുറെയുണം, ഡാനിശ്യലിററെയു 
നിഗൂഢമായ മെണങ്ങൾ അയാറള ഒരു കലാപകാെിയാക്ി മാറ്റുകയാണ്ക് റചയ്തത്ക്. കാ്ിൽ 
ന്യൂശ്മാണിയയുറെ ശ്പെിൽ റപാട്ിപ്പുെറപ്പട് കലാപണം ഓഫീസർമാറെറയല്ലാണം ഒരു നിമിഷണം 
നടുക്ിറയകേിലണം ആ ക്നികൾക്കുണ്ായിരുന്ന അശ്ത സണംശയങ്ങളുണം, ആശ്ക്രാശങ്ങളുണം ഇതി
നുമു്്ക് പലതവണ കുന്ററെ ഉള്ളിൽ വികാെശ്ക്ഷാഭമുണ്ാക്ിയതാണ്ക്. തററെ പഠിച് ബുദ്ിക്കു 
മാത്രണം മനസ്ിലാകുന്നറതന്ന്ക് കുന്നു ശ്താന്നിയകാെയങ്ങൾ, െിക്ാർഡ്ക് ക്ാർക്്ക് പ്രകെിപ്പിച് 
അത്ഭുതങ്ങൾ, സുെക്ഷറയന്ന സിദ്ാന്തണംറകാണ്്ക് ഓഫീസർമാർ തുെച്ചുനീക്ിറയന്നു കരുതുന്ന 
ശ്ചാദയങ്ങൾ - ഇവറയല്ലാണം മരുഭൂമിയിൽ ആടുശ്മച്ചു നെക്കുന്ന, പച്പ്പു കാണാത് മനുഷയരുറെ 
മനസ്ിലമുണ്്ക് എന്നത്ക് കുന്ന്ക് ആശയാസണം നൽകുന്ന. ശെിശ്യാ റതശ്റ്റാ മുള്ളുള്ളശ്താ വിഷത്ി
ററെ ഫലണം നൽകുന്നശ്താ ആയാലണം ഈ മുളകളുണം കൂമ്പുകളുണം കാണിക്കുന്നത്ക് എല്ലാണം ഉണങ്ങിക്
ഴിഞ്ിട്ിറല്ലന്നുണം പച്പ്പ്ക് ഇനിയുണം അവരുറെ ആത്മാവിൽ ഉറണ്ന്നുമാണ്ക്. അവെിറല ഇനിയുണം 
റകട്ശ്പാകാത് നീതിശ്�ാധത്ിററെ റവളിച്റത് അനയായത്ിററെ റകാടുകോറ്റിനാൽ 
റകടുത്ിക്ളയരുശ്ത എന്ന്ക് കുന്ൻ ആശിച്ചു ശ്പാകുന്നു. കുന്നിലൂറെ ഓശ്െ വായനക്ാെനുണം.

സമൂഹത്ിറല റവള്ളശ്തച്മുഖങ്ങളുറെ റപാള്ളത്െങ്ങൾ ഒരു പത്രാധിപശ്ൊെ്ക് റവളിറപ്പ
ടുത്തുന്ന ഘട്ത്ിൽ ൊജയശ്ദ്ാഹറമന്നശ്പെിൽ കുന്റന അെസ്റ്റുറചയ്യുന്നു. നഗെത്ിൽ അന്നു 
നെന്ന ലഹളയിൽ ജയിൽ തുെന്നുവിട് തെവപുള്ളികൾ ഉണ്ായിരുറന്നന്നുണം, ഇതിനു പിന്നിൽ 
സർക്ാെിററെ ടകകളാറണന്നുണം കുന്ൻ പത്രാധിപശ്ൊെ്ക് പെയുന്നുണണ്്ക് മാത്രമല്ല െണംڅാഗഢ്ക് 
ശ്കാട്യിറല സുെക്ഷാപദ്തിയാറക വയാജമാറണന്ന്ക് തനിക്്ക് റതളിയിക്ാൻ കഴിയുറമന്നുണം 
കുന്ൻ വാദിക്കുന്നു. പശ്ക്ഷ ആ വാദങ്ങറളാന്നുണം തറന്ന നീതിെഹിതമായ ആ മനസ്കളിശ്ലയ്ക്ക് 
കയെിയില്ല. അങ്ങറന നിയമജ്നായിരുന്നു കുന്ൻ പിന്നീെ്ക് തെവകാെനാകുന്നു. ‘തെവകാറെ 
പൗെന്ാൊക്കുവാനുള്ള’ രേമറമന്നനിലയിൽ ശിക്ഷകളുണം, ശ്ചാദയണം റചയ്യലണം, ഉപശ്ദശങ്ങളുണം 
തുെർന്നുറകാശ്ണ്യിരുന്നു. കാെയക്രമത്ിനിെയിൽ ദിവസങ്ങൾ കെന്നുശ്പായശ്പ്പാൾ എശ്പ്പാശ്ഴാ 
കുന്ന്ക് അവയുറെ എണ്ണം നഷ്ടറപ്പട് തിയതികളുറെ മാസങ്ങളുറെ, ഋതുക്ളുറെ എല്ലാ കണക്കുകളുണം 
അയാളിൽ നിന്നുണം ചിെകുമുളച്്ക് പെന്നകന്നു. തുെന്നുകിെന്ന തററെ തെവെയുറെ വാതിലകളിലൂറെ 
അവസാനണം കുന്ൻ പുെത്തു വന്നു. ഈ വർഷണം നഷ്ടറപ്പട് നഗെദൃശയങ്ങളിൽ വയഥിതനാകുന്ന 
കുന്ൻ സഹജീവി അനുഭവിക്കുന്ന അനീതിയുറെ ശ്പെിൽ മനുഷയൻ എറന്നകേിലണം അവററെ 
ഖണ്ക്ഗമുയർത്തുശ്മാ എന്ന ശ്ചാദയവമായി കഥാന്തയത്ിറലത്തുന്നു.
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അധികാെത്ിററെ മരുഭൂമി; ദയാനീതിൊഹിതയത്ിററെയുണം
ഊഷെതമാത്രണം നിെഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ്ക് ശ്നാവലിററെ പ്രാധാന ഭൂമിക. 

ഇവിറെ മരുഭൂമിറയന്നത്ക് ശ്കവലമായ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രണം മാത്രമല്ല മെിച്്ക് ചില സ്ാപനങ്ങളു
ശ്െയുണം ചില ശ്�ാധയങ്ങളുശ്െയുണം രൂപകമായി മാറുകയാണ്ക് റചയ്യുന്നത്ക്. څമരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകു
ന്നത്ക്څ എന്ന ശീർഷകണം തറന്ന �ാക്ി പെയാൻ എശ്ന്താ ആഗ്രഹിച് ചകേിൽ കുടുങ്ങിശ്പ്പായ 
എന്തിശ്നശ്യാ ഓർമ്ിപ്പിക്കുന്നു. പൂർണ് വിൊമത്ിന്ക് വഴങ്ങാത് ഈ ശീർഷകണം അവിൊമണം 
നീളുന്നത്ക് ജീവിതത്ിററെ ടദനയതകളിശ്ലയ്ക്കുണം റപാരുത്ശ്ക്ടുകളിശ്ലക്കുണം ചില അനാർദ് 
മശ്നാഭവത്ിശ്ലയ്ക്കുമാണ്ക്. സ്ടാററ്റജിക്ക് ഇൻസ്റശ്ലഷൻ റപ്രാജക്ടിനായി തിെറഞ്ടുക്കുന്ന 
െണംഭാഗഢ്ക് പട്ണണം ഒരു മരുഭൂമിയിലാണ്ക്. ഇവിറെ ഉണങ്ങാൻ തുെങ്ങിയ ഒരു മെത്ിശ്റെത
ല്ലാത് ശ്വറെ തണറലാന്നുമില്ല. ശ്കാട്യുണം മതിൽറകട്കളുണം െണംഭാഗഢിറന നിഘൂഢമാക്കുന്നു. 
ഈ െഹസയ സ്വഭാവമാണ്ക് ശ്പ്രാജക്ടിറന അവിറെത്റന്ന സ്ാപിക്ാൻ അധികാെികൾ 
റതെറഞ്ടുക്കുന്നത്ക്. മരുഭൂമിയുറെ ഊഷെത, അധികാെത്ിററെ ദയാൊഹിതയറത് ഊട്ി
യുെപ്പിക്ാൻ ശക്തമാറണന്ന്ക് അവർ തിെിച്െിയുന്നു. അതുറകാണ്ടു തറന്ന മരുഭൂമികൾ എന്ന 
സകേൽപ്പത്ിറല ഒരു അർത്തലണം അധികാെസക്തിയുമായി �ന്ധറപ്പട്കിെക്കുന്നു. സഹജാ
വശ്�ാധവണം നീതി ശ്�ാധവണം ഹൃദയത്ിലള്ള കുന്നുശ്മൽ അധികാെണം ഒരു ഇരുമ്പുദണ്ഡായി 
പ്രവർത്ിക്കുന്നു. അധികാെണം അയാളു ശ്മൽ അെിശ്ച്ൽപ്പിക്കുന്ന  പ്രഹെങ്ങൾ അധികാെഭൂമിക 
മരുഭൂമിയാറണന്ന യാഥാർത്യറത് വയക്തമാക്കുന്നു.

ശൂനയമായ മണലിററെയുണം പാെക്ഷ്ണങ്ങളുറെയുണം നടുവിൽ സാൻഡ്ക്ശ്സ്റാണിററെ പലകകൾ 
കുത്ി നിർത്ിയുണം അവറകാണ്ടു തറന്ന ശ്മൽക്കൂെയിട്ണം ഉണ്ാക്ിയ പശ്ത്ാ പതിനശ്ഞ്ചാ 
വീടുകളുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുണം മരുഭൂമിയുറെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ൊത്രി ഏറെറച്ല്ലുശ്്ാൾ വീശാൻ 
തുെങ്ങുന്ന ഒരു ചുടുകാറ്റ്ക് ഏല്കാൻ വാതിലകൾ തുെന്ന്ക്  റവളിയിൽ വരുന്ന ഗ്രാമീണരുണം മരുഭൂമി
യുറെ ശ്നർക്ാഴ്ക്ച്കളാണ്ക്. പാെയുണം മണലണം ഇെറയ്കാരു പുൽറക്ാെിയുമുള്ള തെിശുഭൂമിയിൽ 
കാണുന്നത്ക് ഇല്ലായ്മയാണ്ക്. അതിരുകളുറെ ഇല്ലായ്മ മാത്രമല്ല വിഭവങ്ങളുറെ ഇല്ലായ്മകൂെി അവൻ 
തിെിച്െിയുന്നു. വിതെണക്രമനീതിറയന്ന ലിപികളിൽ മാത്രണം ഉറണ്ന്നെിയിച് ആ നീതിറയ 
അവൻ കുറ്ററപ്പടുത്തുന്നു.

നീതിയുശ്െയുണം ദയയുശ്െയുണം നീരുെവകൾ വറ്റുന്ന മനുഷയമനസ്ിററെ ഭീകെതറയ വയക്ത
മാക്ാൻ െണംഭാഗഢ്ക് ശ്കാട്യുറെ ചെിത്രണം വയക്തമാക്കുന്നുണ്്ക് ആനന്്ക്. യുദ്ത്ിനു പുെറപ്പട് 
സുൽത്ാൻ ആലണംഖാൻ െണംഭാഗഢ്ക് ശ്കാട്യിശ്ലയ്ക്ക് തററെ പെയുമാറയത്ിയശ്പ്പാൾ ൊജാമാ
ൻസിങിററെ മറ്റു പത്ിമാറെശ്പ്പാറല ജൗഹർ അനുഷ്ഠിക്ാൻ കൂട്ാക്ാറത ഒരുവൾ ഒളിച്ിെി
ക്കുകയുണം സുൽത്ാൻ അവറള തശ്റെതാക്കുകയുണം റചയ്തു.

പിന്നീെ്ക് പട്ണത്ിശ്ലയ്ക്ക് ഇെങ്ങിയ അവറള ജനണം കറല്ലെിഞ്ഞു ശിഷ്ടജീവിതണം 
അവറളാരു �ായ്ക്ജിയായി കഴിച്ചു കൂട്ി. അന്നവറള കറല്ലെിഞ്വർതറന്ന അവൾക്കുശ്വണ്ി 
അവളിൽ നിന്നുണം കുട്ികറള ഉല്പാദിപ്പിച്ചു. പിന്നീെ്ക് തണലില്ലാത്വരുണം കൂട്ികളില്ലാത്വരുറമ
ല്ലാണം അവിറെ താമസമുെപ്പിച്ചു. പിച്ക്ാരുണം ശ്വശയകളുണം റതാട്്ക് കലാകാെന്ാരുണം പണ്ഡിതന്ാരുണം 
വറെ അവിറെയുണ്ായിരുന്നു. ശ്കാട്യുറെ ഇത്െറമാരു വിവെണത്ിൽ നിന്ന്ക് മരുഭൂമിയിറല 
മനസ്ക് മെവിച് മനുഷയരുറെ അവസ്കറള ആനന്്ക് ചൂണ്ിക്ാണിക്കുണ്്ക്. 

        ഉണങ്ങി ശൂനയമായ ഭൂമിറയ തുളച്ചുറകാണ്്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലാെിയിലാണ്ക് കുന്ൻ 
സുടലമാററെ വീട്ിശ്ലയ്ക്ക് ശ്പാകുന്നത്ക്. ഒരു കത്ിൽ മാത്രണം എഴുതി അവസാനിപ്പിശ്ക്ണ് 
ഒരു മെണവിവെണം ശ്നെിട്്ക് അവതെിപ്പിക്ാൻ ഇെങ്ങിപുെറപ്പട്  കുന്ൻ തററെ യാത്രയിൽ 
കാണുന്നതുണം അനുഭവിക്കുന്നതുണം മരുഭൂമിയുറെ അനാർദ്തകറളയാണ്ക്. വഴിയെികിൽ ൊന്തൽ 
വിളക്കുമായി ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങു ശ്പാറല ഒരു സ്ത്രീ അവശ്ളാെ്ക് സണംസാെിച് ശ്ലാെി ടരൈവർ 
കുന്ശ്നാെ്ക് പെയുന്നുണ്്ക് നിവൃത്ിയില്ലാത് മനുഷയൊണ്ക് സാ�്ക്. തിന്നാറനാന്നുമല്ല പണിയില്ല. 
വെൾച്യുണം ക്ഷാമവണം അവറെ വഴിയിശ്ലക്ിെക്ി വിട്ിെിക്കുന്നു. പിന്നീെ്ക് ആ സ്ത്രീശ്യാടു 
കൂെി അവർ നീങ്ങി. അതിജീവിക്ാനുള്ള ആഗ്രഹത്ിലാണ്ക് അവിെറത് ഓശ്ൊ സ്ത്രീകളുണം. 
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അപെിചിതറെ സൽക്െിശ്ക്ണ് ചുമതല സ്ത്രീകളുശ്െതായിരുന്നു. പുരുഷന്ാർ ചില ശാെീെി
കചലനങ്ങൾ മാത്രണം നെത്തുന്നു. എല്ലാ ചുമതലകളുണം യാതനകളുണം ശ്വദനകളുണം അപമാനാവണം 
സ്ത്രീകളുറെതായിരുന്നു. “ദൗർ�ലയണം എവിറെശ്യാ അവിറെയ്ക്ക് അെിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഭാെണം മുഴുവൻ 
എന്നാണ്ക് നിയമണം”. ആർദ്ത നഷെറപ്പട് ശ്പായ മരുഭൂമിജീവിതങ്ങറള ടവകാെികതശ്യാറെ 
തറന്ന ശ്നാവലിസ്റ്ക് അവതെിപ്പിക്കുന്നു.

എതിർക്കുവാൻ ഭയക്കുന്ന, കീഴെങ്ങാൻ തുനിയുന്ന ഒരു മശ്നാഭാവമാണ്ക് അധികാെത്ിനു 
കീഴിലള്ള എല്ലാവർക്കുണം. ഉപശ്യാഗിക്കുക, വലിറച്െിയുക എന്ന പുതിയ വിപണി തന്തണം 
തറന്നയാണ്ക് അധികാെത്ിശ്റെതുണം. ഓശ്ൊ വയക്തിയുണം എന്തു റചയ്യണണം, എന്തു റചയ്യരുത്ക് 
എന്ന്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതുണം അധികാെത്ിശ്റെതുണം. ഓശ്ൊ വയക്തിയുണം എന്തു റചയ്യണണം, എന്തു 
റചയ്യരുത്ക് എന്ന്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതുണം അധികാെമാണ്ക്. റ�ർററ്റാൻഡ്ക് െസ്ൻ തററെ ‘Power’ 
എന്ന ഗ്രന്ഥത്ിൽ ഇപ്രകാെണം പെയുന്നുണ്്ക്. “Naked poer to the kind that involves no 
acquiescence on the post of the subject such is the power of the batcher over the 
sheep, of an invading army over a vanquished nation” നഗ്നമായ അധികാെണം അതിററെ 
പ്രജകശ്ളാെ്ക് യാറതാരുവിധ ഇണക്വണം പ്രകെിപ്പിക്ാത് ഒന്നാണ്ക്. ഈ ആധികാെമാണ്ക് 
ആെിനുശ്മാൽ ഇെച്ിറവട്ക്ാെനുള്ളത്ക്. അതിക്രമിച്ചു കെക്കുന്ന ടസനയത്ിന്ക് കീഴെക്റപ്പട് 
ൊഷ്ടത്ിൻശ്മലള്ളത്ക്. വയക്തി അധികാെത്ിററെ ഭാഗമാകുശ്്ാൾ അവന്ക് അവററെ തറന്ന 
വയക്തിത്വണം നഷ്ടപ്പടുന്നു. ഗുൽശൻ ഒെിക്ൽ കുന്ശ്നാെ്ക് പെയുന്നുണണ്്ക് “മരുഭൂമിയിൽ മൂന്നു സണംഗ
തികളാണുള്ളറതന്ന്ക്. മണൽക്കുന്നുകളുണം, മണൽക്ാറ്റുകളുണം, പിറന്ന മെീചികയുണം. മണൽക്കുന്നു
കളിൽ വഴി നഷ്ടറപ്പട്ാശ്ലാ, മണൽക്ാറ്റിൽ റപ്പട്ശ്പായാശ്ല പിറന്ന മനുഷയന്ക് െക്ഷയില്ല. 
മെീചികയാകറട് അവറന ചതിച്്ക് മശ്റ്റത്ക് െണ്ിശ്ലക്കുണം വലിച്ചുറകാണ്ടു ശ്പാകുകയുണം റചയ്യുണം. 
എന്തുറകാണ്ാണ്ക് അവ ഉള്ളറതന്ന്ക് ആരുണം ശ്ചാദിക്ാെില്ല. ഭയറപ്പശ്െണ്തിറന ഭയറപ്പെണണം” 
അധികാെത്ിററെ പ്രതീകങ്ങളായി ഇവിറെ വയക്തിത്വറത് ഹനിക്കുകയുണം, വയാശ്മാഹിപ്പിച്്ക് 
ചതിയ്ക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു.

മരുഭൂമികൾ എന്ന പദണം റകാണ്്ക് അധികാെത്ിററെ അനാർദ്തയാൽ ഉഷ്മമായ മനു
ഷയമനസ്്ക് എന്നുകൂെിയാണ്ക് ശ്നാവലിസ്റ്ക് അർത്മാക്കുകന്നത്ക്. ശ്യാശ്ഗശ്വറുണം, ജഗ്ക്താപുണം, 
ജസ്വന്തുണം, റപ്രാഫസറുറമല്ലാണം മനസ്ിൽ മരുഭൂമി പെർന്നു കയെിയവൊണ്ക്. മണ്ിറന ഒന്നി
പ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈർപ്പണം മരുഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നതുശ്പാറല തറന്ന മനസ്കറള ഒന്നിപ്പിച്ചു 
നിർത്തുന്ന ‘ശ്നേഹവണം’ അവതെില്ലായിരുന്നു “ഭൂമിയിൽ നിന്ന്ക് അെർന്നുശ്പാകുന്ന ജലണം 
ഭൂമിയിശ്ലക്കുതറന്ന മെങ്ങിവരുശ്്ാശ്ഴ ആ ശ്പ്രാസസ്ക് മുഴുവനാകുന്നുള്ളൂ. അത്ക് സണംഭവിക്ാ
ത്തുറകാണ്്ക് ഇവിെറത് കാലാവസ് മുെിഞ്ഞു ശ്പായ എശ്ന്താ ഒന്നിററെ പ്രതീതിയാണ്ക് 
എന്നിൽ ഉണ്ാകുന്നത്ക് ”. മരുഭൂമിറയക്കുെിച്്ക് കുന്ൻ ശ്യാശ്ഗശ്വെിശ്നാെ്ക് പെയുന്നതാണിത്ക് 
ദയാനീതിൊഹിതയത്ിററെ പ്രതീകമായ മരുഭൂമിറയ മുെിഞ്ഞുശ്പായ ഒന്നിററെ പ്രതീകമായി 
ആനന്്ക് അവതെിപ്പിക്കുന്നു.

‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നതി’റല നിയമ-നീതി സകേൽപങ്ങൾ
അധികാെത്ിററെയുണം, നിയമങ്ങളുറെയുണം യാന്തികതയിൽ അമർന്നെയുന്ന ഒരുപാെ്ക് 

ജീവിതങ്ങറള ശ്നാവലിലെനീളണം നമുക്്ക് കാണാൻ സാധിക്കുണം നിയമറത്യുണം, നീതിറയയുണം 
കുെിച്്ക് വയക്തവണം, ശക്തവമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവൊക്ിയാണ്ക് ആനന്്ക് തററെ കഥാപാത്ര
സൃഷ്ടി നെത്തുന്നത്ക്. നിയമങ്ങൾ, സുസ്ിെമായ ഒരു സാമൂഹയക്രമണം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിനുണം 
ശ്വണ്ിയുള്ള ഉപകെണമാണ്ക്. അതിററെ വയാപ്തി അനുദിനണം വികസിച്ചുറകാറണ്യിെിക്കുണം 
ഇന്നറലക്ണ്ശ്താ, ഇന്നു കണ്ശ്താ ആയിെിക്ണറമന്നില്ല നാളറത് നിയമണം. ശ്ഗാത്രങ്ങ
ളുറെ ആചാെങ്ങറളക്കുെിച്്ക് െിസർച്്ക് റചയ്തിരുന്ന റൂത്്ക്, അവരുറെയിെയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന 
ഒൊചാെറത്ക്കുെിച്്ക് കുന്ശ്നാെ്ക് പെയുന്നുണ്്ക്. ഒെിെത്തു വളറെ വിചിത്രമായ ഒരു വഴക്ണം 
ഞാൻ കറണ്ത്ി. ൊജാവ മെിക്കുകശ്യാ നീക്ണം റചയ്യറപ്പടുകശ്യാ റചയ്താൽ ആ ശ്ഗാത്രക്ാർ 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I Number 2122

ജയിലകളിലള്ള കുറ്റവാളികറള മുഴുവൻ തുെന്നുവിടുണം. നിയമപാലനത്ിനുശ്വണ്ി സ്ാപി
ച്ിട്ള്ള ഗാർഡകറളയുണം ഭെണണം നെത്തുമാനായി നിശ്യാഗിച്ിട്ള്ള ഉശ്ദയാഗസ്ന്ാറെയുണം 
പിൻവലിക്കുണം. അങ്ങറന ഗവൺറമൻറു തറന്ന െദോക്റപ്പടുണം. ശക്തി ആയിത്ീരുണം നിയമണം. 
തട്ിപ്പെിയുണം കളവണം റകാലപാതകവമാവാണം െീതി. ആർക്കുണം ആറെയുണം ആക്രമിക്ാണം. ഈ അൊ
ജകത്വത്ിൽ നിന്ന്ക് എങ്ങറന ക്രമസമാധാനവണം നിയമവണം കെറഞ്ടുത്തുറകാണ്ടുവരുറമന്നതാ
യിെിക്കുണം പുതിയ ൊജാവിററെ പെീക്ഷ. അതിൻ വിജയിക്കുന്നവനാശ്ൊ അവനാകുണം ൊജാവ്ക്. 
ഓശ്ൊ കാലത്ിനുണം ആവശയമായ ഒരു ഭെണസമ്പ്രദായണം മനുഷയർ പഴയകാല �ാന്ധയതക
റളാന്നുമില്ലാറത പുത്നായിത്റന്ന കണ്ടുപിെിക്ണറമന്നായിെിക്ാണം ആ ശ്ഗാത്രവർഗക്ാർ 
ഇങ്ങറനറയാൊചാെണം നെപ്പിലാക്കുന്നതിന്ക് കാെണണം.

എല്ലാണം നിയമത്ിററെ മുെയനുസെിച്്ക് ശ്വണണം റചയ്യാൻ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാ
ത്രമാണ്ക് കുന്ൻ. എന്നാൽ ‘നിയമത്ിററെ മുെയനുസെിച്ല്ല മെിച്്ക് നിയമണം ഉപശ്യാഗത്ിൽ 
റകാണ്ടുവന്നിെിക്കുന്ന മുെ’യനുസെിച്്ക് എന്ന്ക് ബ്ിശ്ഗഡിയർ കുന്റന തിരുത്തുന്നുണ്്ക്. നീതി 
പെിപാലിക്ാനുണം നിലനിർത്ാനുണം പ്രശ്യാഗത്ിൻ വരുത്ാനുമുള്ള ഉപകെണമാണ്ക് നിയമണം 
എന്ന്ക് കരുതുന്ന കുന്ന്ക് നിയമത്ിററെ റവള്ളണം ശ്ചാരുന്ന അെകറള വയക്തമാക്ിറക്ാടുക്കുക
യാണ്ക് അധികാെികൾ.

ശ്യാശ്ഗശ്വറുമായി കുന്ററെ സണംഭാഷണത്ിൽ നീതിറയക്കുെിച്ചുള്ള കുന്നപ്രാപയമായിരു
ന്ന ചില ചിന്തകൾ ആനന്്ക് വയക്തമാക്കുന്നുണ്്ക്. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്റപ്പട് തെവകാറെയാണ്ക് 
െണംഭാഗഢ സുെക്ഷാപദ്തിയിശ്ലക്്ക് റതാഴിലിനു തിെറഞ്ടുക്കുന്നത്ക്. “നിർ�ന്ധങ്ങളുണം 
മെയാദകളുറമാറക് ഇനിയുണം ജീവിശ്ച്ക്കുകയുണം അതുറകാണ്്ക് ശ്ചാദയണം റചശ്യ്തക്കുകയുണം റചയ്യുന്ന 
മനുഷയർക്്ക് മാത്രശ്മ�ാധകമാകൂ. സ്വതന്തൊയവറെ മാത്രശ്മ നാണം ഗൗനിശ്ക്ണ്തുള്ളൂ. സ്വത
ന്തയണം സ്വതന്തൊയവർക്കു മാത്രണം”. മെിച്വരുണം, മെിക്ാൻ ശ്പാകുന്നവരുണം തകർന്നവരുമായ 
വയക്തികളുറെ ഇഷ്ടികകൾറക്ാണ്ാണ്ക് സർക്ാറെന്ന ഒരു മഹാസ്തൂപണം ഉയർത്റപ്പടുന്നത്ക് 
എന്ന്ക്  വസ്തുത വായനക്ാെശ്നാെ്ക് പങ്കുറവക്കുകയാണ്ക് കുന്നിലൂറെ ആനന്്ക് റചയ്യുന്നത്ക്.

സുടലമാററെ പട്ണത്ിശ്ലക്കുള്ള കുന്ററെ മരുഭൂമിയാത്രക്ിെയിലാണ്ക് പുതിയ 
നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന, ദയാൊഹിതയവണം നിെഞ് ഒരു ജനതറയ കുന്ൻ കണ്ടുമുട്ന്നത്ക്. 
ക്ഷാമമാണ്ക് മരുഭൂമിയിറല സാമൂഹയ നിയമങ്ങറള മാറ്റിറയഴുതുന്നത്ക്. മരുഭൂമിയിറലറകാടുണം 
വെൾച്യിൻ അവിറെ പലതുണം വിൽക്റപ്പടുന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളുണം, സ്വന്തണം ശെീെണം തറന്നയുണം 
വിൽക്റപ്പടുന്നിെത്്ക് ഓശ്ൊ വാങ്ങൽക്ാെനുമുണ്്ക്. �സാെിശ്ലക്കുള്ള പാതയിൽ അയാൾ 
ആദയണം കണ് കാഴ്ച, െണ്ടു കുെങ്ങുകറള ഒരു ചങ്ങലറകാണ്്ക് �ന്ധിച്്ക് വിൽക്ാൻ വച്ിെിക്കു
ന്നതായിരുന്നു. അവയുറെ െണ്ിററെയുണം പിൻകാലകൾ റവട്ിക്ളഞ്ിരുന്നു. ആ മുെിവകൾ 
കുന്നിൽ ഭയണം ജനിപിച്ചു. ആ സാധു മൃഗത്ിററെ ദയനീയമായ ശ്നാട്ണം കുന്നിൽ ശ്വദനയുണം, 
ശ്ദഷയയുണം ഉണ്ാക്ി. പറക്ഷ സ്വന്തണം പ്രയത്ണം റകാണ്ടുണ്ാക്ിയതായി ഒന്നുണം ഇല്ല മനുഷയർക്്ക് 
വിൽക്കുവാൻ. ഇശ്പ്പാൾ മനുഷയെില്ല, വയക്തികശ്ളയുള്ളൂ. ഓശ്ൊരുത്നുണം അവനവനിശ്ലക്കു 
മാത്രണം. മററ്റല്ലാവർക്കുണം എതിശ്െയുണം ക്ഷാമവണം, ദുെിതവമാണ്ക് ഇവിറെ നിയമങ്ങറള മാറ്റുന്നത്ക്. 
അവിറെ ലിഖിതതിയമങ്ങൾക്ല്ല, സ്വന്തജീവററെ അതിജീവനത്ിനായാണ്ക് ഓശ്ൊരുത്രുണം 
ശ്പാൊടുന്നത്ക്.

അധികാെത്ിററെയുണം, അധികാെണം അെിശ്ച്ൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുറെയുണം ഭീകെസ്വഭാ
വറത് കുന്നിലൂറെയുണം, കുന്നുൾറപ്പട് ഒരു സമൂഹത്ിലൂറെയുണം ആനന്്ക് നമുക്്ക് കാണിച്ചുത
രുന്നുണ്്ക്. സർക്ാെിററെ താൽപെയങ്ങൾ സണംെക്ഷിക്ാൻ അതിററെ പക്ലള്ളതാണ്ക് നിയമ
ങ്ങളുണം അധികാെവണം. എല്ലാറ്റിശ്നയുണം നിയന്തിക്കുന്ന ടദവണം തറന്നയാണ്ക് ശ്യാശ്ഗശ്വെിററെ 
വാക്കുകളിൽ അധികാെണം. അവർ തറന്നയാണ്ക് നിയമങ്ങറള സൃഷ്ടിച്റതന്നുണം ശ്യാശ്ഗശ്വർ 
വിശ്വസിക്കുന്നു. വയക്തികളാകറട് നിയമത്ിററെ കയ്യിറല കളിശ്ക്ാപ്പുകളാണ്ക്. “നൂലകൾക്
െിയില്ല അവയുറെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തിനു ചായണം പുെണ്ിെിക്കുന്നുറവന്ന്ക് ” എന്ന്ക് ശ്യാശ്ഗശ്വർ 
പെയുന്നത്ക് അതുറകാണ്ാണ്ക്
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സർക്ാെിററെ നിർദേയനീതിക്്ക് തറന്നത്റന്ന പണയണം റവക്ാൻ തയ്യാെല്ലാത് 
കുന്ൻ, തറന്ന വീട് തെകേിലാക്ിയ നിയമത്ിനുള്ളിൽ നിന്ന്ക് പുെത്തു ചാടുന്നുണ്്ക്. നിയമണം 
പാലിക്കുന്നതിൽ അശ്ങ്ങയറ്റണം നിഷ്കർഷത കാണിക്കുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു കുന്ൻ. നിയമറത് 
അനുസെിക്കുന്നതിലണം അച്െക്മുള്ളവനായി റപരുമാറുന്നതിലണം ഒരു റചെിയ ഹെണം തറന്ന 
ശ്താന്നാറുണ്്ക് അയാൾക്്ക്. പശ്ക്ഷ വീട്തെകേലിൽ നിന്നുണം െക്ഷറപ്പശ്ട്ാടുന്ന കുന്ററെ ഹൃദയണം 
അസ്വസ്മായിരുന്നു. നിയമത്ിൽ നിന്ന്ക് ഒളിശ്ച്ാെിശ്പ്പാകുന്ന ഒൊൾ എന്ന തററെ അവസ് 
കുന്റന കൗതുകറപ്പടുത്തുകയുണം, അശ്ത സമയണം തറന്ന ശ്വദനിപ്പിക്കുകയുണം റചയ്തു.

വീട്തെകേലിൽ നിന്നുണം െക്ഷറപ്പട്്ക് ജയിലിററെ ശ്മലധികാെിയുറെ പക്റലത്തുന്ന കുന്ൻ 
അവിറെയനുഭവിച്ത്ക് നിയമറത്യുണം, നീതിറയയുണം കുെിച്്ക് തനിറക്ാെിക്ലണം പ്രാപയമല്ലാതി
രുന്ന ആശയങ്ങളാണ്ക്. നിെപൊധികറള പിെിച്ചുറകാണ്്ക് വന്ന്ക് അവറെ പണിറയടുപ്പിക്കുകയുണം 
ശ്ശഷണം വധിക്കുകയുണം റചയ്യുന്നതിറല അനീതിറയ കുന്ൻ ശ്ചാദയണം റചയ്യുന്നുണ്്ക്. “ഇതിൽ 
എനിക്്ക് യുക്തി കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുന്ൻ നീതി എന്നതിനു പകെണം യുക്തി എന്ന 
വാക്്ക് ഉപശ്യാഗിച്ചു”. നീതിറയന്ന വാക്ിശ്നാെ്ക് കുന്നുണ്ായിരുന്ന ആദെവാണ്ക് കുന്റന 
യുക്തിറയന്ന വാക്ിശ്ലറക്ത്ിച്ത്ക്. പറക്ഷ ജയിൽ മാശ്നജരുറെ വാക്കുകൾ കുന്റന വീണ്ടുണം 
അസ്വസ്മാക്ി. “ഏതു നിയമത്ിനാണ്ക് അപവാദമില്ലാത്ത്ക്? സർക്ാെിററെ ആവശയങ്ങ
ളാണ്ക് എല്ലാത്ിനുണം ഉപെി. സർക്ാെിററെ താൽപെയത്ിന്ക് ഒരു മനുഷയററെ കഴുത്ിൽ കുരുക്ി
െണറമകേിൽ അവറനത്ര നിെപൊധിയാറണകേിലണം, അത്ക് വീഴുക തറന്ന റചയ്യുണം. അറല്ലകേിശ്ലാ 
റകാലമെത്ിൽ നിന്ന തറന്ന നാണം അവറന ഇെക്ിറക്ാണ്ടുവരുണം”. 

ഇവിറെ നിയമണം പദവിക്കുണം, ശ്യാഗയതയ്ക്കുണം അനുസെിച്്ക് വളറച്ാെിക്റപ്പടുന്നു എന്ന 
സതയണം കുന്നിലൂറെ ഓശ്ൊ വായനക്ാെനുണം അെിയുന്നു.

അനീതിയുറെയുണം, അനയായത്ിററെയുണം പീഡനത്ിൽ അസ്വസ്നായ കുന്ൻ പിന്നീ
റെത്ി ശ്ചരുന്നത്ക്, ആർദ്തയുറെ ആദയപാഠങ്ങൾ തനിക്ാദയണം ഓതിത്ന്ന റപ്രാഫസറുറെ 
അടുശ്ത്ക്ാണ്ക്. സർക്ാെിററെ മുഖയ ഉപശ്ദഷ്ടാവായിരുന്ന അശ്ദേഹശ്ത്ാെ്ക് സണംസാെിക്കുവാൻ 
കുന്ന്ക് കഴിഞ്ിറല്ലകേിലണം അശ്ദേഹണം പെയാനിെയുള്ള തത്്വങ്ങൾ കുന്ശ്നാർക്കുന്നുണ്്ക്. “സാമൂ
ഹയശാസ്ത്രത്ിൽ എല്ലാത്ിനുണം െണ്ടുവിധത്ിലള്ള പെിഹാെമുറണ്ന്നു നിങ്ങൾക്െിയാമശ്ല്ലാ. 
തൽക്ാല പെിഹാെവണം ദീർഘകാല പെിഹാെവണം. തൽക്ാല പെിഹാെറമന്നാൽ പെിഹ
െിക്ാറതയിെിക്കുക എന്നർത്ണം. പ്രശ്ങ്ങറള നിലനിർത്തുക അവറയറക്ാണ്്ക് കളിക്കുക” 
ഇനി നമുക്്ക് ദീർഘകാല പെിഹാെത്ിശ്ലയ്ക്ക് പ്രശ്വശിക്കുക, ഇവിറെ നാണം റചയ്യുന്നത്ക് എല്ലാ 
സാമൂഹിക പ്രശ്ങ്ങറളയുണം വയക്തിപ്രശ്ങ്ങളാക്ി മാറ്റുകയാണ്ക്...... ൊജയത്ിററെ താൽപെയ
ങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വയക്തി പ്രശ്ങ്ങൾ എന്താണ്ക്? ൊജയണം വലതാണ്ക് മഹത്ാണ്ക്. വയക്തികൾ 
റചറുതുണം നിസ്വരുണം. സകേീർണ്ങ്ങളായ സാമൂഹിക �ന്ധങ്ങൾക്ിെയിൽ മനുഷയററെ ജീവനുണം 
സ്വത്ിനുണം പെിെക്ഷ നൽകുക എന്നത്ക് നിയമത്ിററെ ധർമ്മാണ്ക്. പറക്ഷ ആ നിയമവണം 
നിയമണം കയ്യാളുന്ന അധികാെവർഗവണം തറന്നയാണ്ക് വയക്തികറള നിസ്വൊയി കാണുന്നത്ക്. 

ഒരു ജയിൽ അധികാെി അയാളുറെ ഗാർഡകൾക്്ക് റകാടുക്കുന്ന ഒരു നിർശ്ദശണം ഒെിക്ൽ 
കുന്ൻ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന്ക് ശ്കൾക്കുകയുണ്ായി. “ഇവരുറെശ്മൽ എറന്തകേിലണം റചയ്യുശ്്ാൾ നിയമ
റത്പ്പറ്റി നിങ്ങൾ ശ്വവലാതിറപ്പശ്െണ് ആവശയമില്ല. നിയമവണം വിചാെണയുണം റതളിവണം ഒന്നുണം 
ഇവിറെ  പ്രസക്തമാകുന്നില്ല. അവർക്്ക് അവകാശങ്ങറളാന്നുണം ഇല്ല. അവകാശങ്ങൾ ഭെണ
ഘെന ഗാെറെി റചയ്തിട്ള്ളത്ക് പൗെന്ാർക്ാണ്ക്. പൗെന്ാറെന്നാൽ സർക്ാെിററെ നിയമങ്ങൾ 
അനുസെിക്കുന്നവർ. ഇവർക്ാദയണം പൗെന്ായിത്ീെണണം, ആ അവകാശങ്ങൾക്്ക് അർഹത 
ശ്നടുവാൻ”.

പൗെൻമാർക്കു മാത്രശ്മ നീതി ലഭയമാകുകയുള്ളൂ എന്നു പെയുശ്്ാൾ ആൊണ്ക് യഥാ
ർത്ത്ിൽ പൗെൻമാർ എന്ന ശ്ചാദയത്ിന്ക് പ്രസക്തിശ്യറുന്നു അധികാെികളുണം ഭെണണം 
കയ്യാളുന്നവരുമാണ്ക് പൗെന്ാറെയുണം അവരുറെ അവകാശങ്ങറളയുണം വിലയിരുത്തുന്നത്ക്. 
സമ്പൂർണ്മായ പാർലറമൻെെി ജനാധിപതയണം നിലവിലള്ള ഭാെതത്ിൽ ജീവിതത്ിററെ 
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സമസ്തശ്മഖലകളിലണം തുല്ലയാവകാശണം നിശ്ഷധിക്റപ്പടുന്നതിറനതിറെയാണ്ക് ആനന്്ക് എഴുതു
ന്നത്ക്. സമകാല നീതിവയവസ്ശ്യാടുള്ള പ്രതികെണമായി ആനന്്ക് തററെ സർഗ്ഗാത്മകെചന
യിൽ കുെിച്ചുറവച് അെയാളമായി ഈ ശ്നാലലിറന കാണാണം. നീതി നിശ്ഷധിക്റപ്പടുശ്്ാഴുണം 
അത്ക് ശ്തെി അലയുന്ന യാത്രയാണ്ക് മനുഷയജീവിതണം എന്ന ശക്തമായ ദർശനണം ആനന്ിററെ 
സാഹിതയറത് രേശ്ദ്യമാക്കുന്നത്ക്. ചുരുക്ത്ിൽ ശ്നാവൽ എന്ന  കലാരൂപറത് തറന്ന 
സാണംസ്ാെിക വിമർശനത്ിററെ സാധയതയാക്ി വളർത്തുന്ന െചനാടവദഗ്ദയമാണ്ക് ആനന്ി
ററെ ‘മരുഭൂമികൾ ഉണ്ാകുന്നത്ക് ’ എന്ന ശ്നാവലിലള്ളത്ക്. 
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വയവസ്യുറെ �ന്ധനച്െെ്ക്
മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ിയുറെ ‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെ്ക് ’ 

എന്ന റചറുകഥറയ മുൻനിർത്ിയുള്ള  
ഒരു സാഹിതയവിചാെണം

സുശ്െഷ്ക് ശ്കാടൂർ
 ശാസ്ത്ര-സാശ്കേതികവിദഗ്ദൻ, �ാണംഗ്ലൂർ

“ഇന്നുവറെ പ്രണയറത്ക്കുെിച്്ക് അഖണ്ഡിതമായ ഒശ്െ ഒരു സതയണം മാത്രശ്മ റവളിവാക്
റപ്പട്ിട്ള്ളൂ. ‘പ്രണയണം ഒരു മഹത്ായ നിഗൂഢതയാകുന്നു’ എന്നതാണ്ക് അത്ക് (“So far only one 
incontestable truth has been uttered about love: “This is a great mystery” – Anton 
Chekhov). മഹാനായ കഥാകൃത്്ക്  അററെൺ റചറക്ാവിററെ വെികളാണിത്ക്. പ്രണയറത്
ക്കുെിച്്ക് ശ്ലാകത്ിററെ ഇശ്ങ്ങതലക്ൽ കാല്പനികതയുറെ തണുപ്പിൽകുതിരുന്ന അതിമശ്നാ
ഹെമായ വെികൾ മലയാളത്ിൽ കുെിച് നമ്മുറെ സ്വന്തണം കഥാകാെൻ രേീ.മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകു
ട്ി മാഷറെ കവിതയിൽ പെയുന്ന കഥറയ വായിക്കുശ്്ാൾ റചശ്ക്ാവിററെ ഈ വെികൾ 
ഓർക്ാറത വയ്യ. സ്ത്രീ-പുരുഷ പ്രണയറമന്ന വളറെ ടജവികവണം അസാധാെണമാ൦വിധണം 
അറലൗകികവമായ ഒരു ആന്തെിക ശ്ചാദനയുറെ, അനുഭൂതിയുറെ, ത്വെയുറെ സ്വതന്തവണം, 
സ്വാഭാവികവമായ പ്രകാശനറത് സാമൂഹയവയവസ്യുറെ മൂലയനിയമങ്ങൾ എങ്ങറനയാണ്ക് 
പെിമിതറപ്പടുത്തുകയുണം, പാകറപ്പടുത്തുകയുണം റചയ്യുന്നത്ക് എന്ന ശ്ചാദയത്ിറല ഉൾപ്പിെിവക
ളാണ്ക് ‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തചെെ്ക് ’ എന്ന മാഷറെ കഥയിൽ വിചാെണം റചയ്യറപ്പടുന്നത്ക്. 

പ്രണയണം എന്നത്ക് വളറെ സകേീർണവണം, അനനയവമായ ഒരു ടജവിക അനുഭവമാണ്ക്. ഒരു 
വയക്തിയുറെ അസ്തിത്വത്ിററെ ഭൂമികറയത്റന്ന പ്രണയണം പുനർനിർവചിക്കുന്നു. വളറെ സകേീർ
ണമായ, മുൻനിശ്ിതമല്ലാത് ഇെവഴികളിലൂറെ പ്രണയവമായുള്ള പെിണയണം വയക്തിറയ, 
അവരുറെ ശ്ലാകാനുഭവറത് ആനയിക്കുന്നു. ‘ഇനി ജീവിതത്ിൽ ആറെയുണം കണ്ടുമുട്ാനിറല്ലന്ന 
തീർപ്പിൽ’ ജീവിതത്ിന്ക് വിൊമമാറയന്ന്ക് കരുതുന്ന, ഓളങ്ങറളാഴിറഞ്ാരു റപായ്കശ്പാറല 
മാനസികനിശ്ലതയിൽ ഉൾവലിഞ്ിെിക്കുന്ന ഈ കഥയിറല കഥാനായകറനശ്പാലണം 
ജീവിതത്ിശ്ലക്്ക് തിെിറകവലിക്കുന്ന ഊർജത്ിററെ പ്രഭവമായി പ്രണയണം പ്രവർത്ിക്കു
ന്നു. നിർ�ാധമായ ഒരു ആത്മാനുഭവമായി പ്രണയറത് സാക്ഷാൽക്െിക്കുന്നതിനു പറക്ഷ 
വയവസ്ിതിയുറെ നിയമങ്ങൾ കാണാച്െടുകളായി �ന്ധനങ്ങൾ തീർക്കുന്നു. പ്രശ്തയകിച്്ക് 
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പ്രണയണം ‘അവിഹിതമാവശ്്ാൾ’. ഈ �ന്ധനങ്ങറള മെികെക്ാൻ ആ മൂലയ നിയമങ്ങളുമായി 
ൊജിയാവന്ന നയായീകെണങ്ങൾ റകൗശലപൂർവ്വണം നിർമിക്കുന്ന മനുഷയമനസ്ിററെ വയാപാെ
ങ്ങറളയാണ്ക് കഥാകാെൻ അതി സൂക്ഷ്മമായി ഈ കഥയിൽ നിെീക്ഷിക്കുന്നത്ക്. പ്രണയറമന്ന 
അനുഭവണം സ്ത്രീ പുരുഷന്ാെിൽ പ്രതിപ്രവർത്ിക്കുന്നതിററെ െസതന്തണം ആഴത്ിൽ അെിഞ് 
ഒരു മാന്തികറനശ്പ്പാറല കഥാകാെൻ നമുക്കു മു്ിൽ അതിററെ െഹസയങ്ങൾ അനാവെണണം 
റചയ്യുന്നു. 

അവിഹിത പ്രണയണം എന്നത്ക് സാഹിതയറത് എന്നുണം ശ്മാഹിപ്പിച്ിട്ള്ള ശ്മച്ിൽപ്പുെ
മാണ്ക്. വിശ്വപ്രശസ്തമായ കഥകൾ അവിഹിത അനുൊഗത്ിററെ സുന്െമായ അനുഭൂതികളി
ലൂറെയുണം, പ്രണയണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അയഥാർത് ശ്ലാകത്ിറല കടുണംനിെമുള്ള കാഴ്ക്ച്കളിലൂറെ
യുണം അനുവാചകറന െമിപ്പിചിട്ണ്്ക്. റചശ്ക്ാവിററെതറന്ന ‘ശ്ലഡി വിത്്ക്  ദ ശ്ഡാഗ്ക് ’ എന്ന 
ശ്ലാകപ്രശസ്തമായ റചറുകഥ അവിഹിത പ്രണയത്ിററെ റസൗന്െയറത്യുണം, അതിററെ 
സകേീർണത്കശ്ളയുണം സൂക്ഷ്മമായി പെിശ്ശാധിച് മശ്നാഹെമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്ക് . 
വിവാഹിതരുണം, എന്നാൽ അസന്തുഷ്ടമായ വിവാഹിജീവിതണം നയിക്കുന്നവരുമായ ഡ്ിട്രിയുണം, 
അന്നയുമായിട്ള്ള ഗാഢപ്രണയണം കഥയിൽ വിെിഞ്ഞുവികസിക്കുശ്്ാൾ പ്രണയത്ിററെ ഒരു 
പൂക്ാലണം വായനക്ാെിനിലണം പുഷ്കലമാവന്നു. അനുൊഗത്ി സുഖമുള്ള തണുപ്പിൽ അനുവാച
കററെ മനസ്്ക് കുതിരുന്നു. അശ്താറൊപ്പണംതറന്ന പറത്ാ്താണം നൂറ്റാണ്ിറല െഷയൻ സാമൂഹയ 
മൂലയനിയമങ്ങളുറെ �ന്ധനങ്ങൾ ചമക്കുന്ന അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ ആ തീവ്ര പ്രണയത്ിററെ 
സ്വാഭാവികവികാസത്ിനുണം സാക്ഷാൽക്ാെത്ിനുണം വിഘാതമാവന്നു. ഇവിറെ ഇന്നതാണ്ക് 
ശെിറയന്ന്ക് റചശ്ക്ാവ്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെിററെ കഥാകാെനുണം 
അതുശ്പാറലതറന്ന സശ്ന്ഹത്ിലാണ്ക്. 

‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെിൽ’ അചയുതൻകുട്ിയുണം ആലീസുണം പ്രണയത്ിലാണ്ക്. 
അചയുതൻകുട്ി വിവാഹിതനാണ്ക്. എന്നാൽ വിഭാെയനുമാണ്ക്. പതിനഞ്ചുവർഷണംമുൻപ്ക് ഭാെയ 
അമ്മുക്കുട്ി മെിച്ിെിക്കുന്നു. “ഇെച്ിയുറെ എല്ലുണം മുള്ളുണം കണ്ാൽ ഛർദേിക്കുന്ന, ഉള്ളിയുണം കൂണു൦ 
ശ്പാലണം റതാൊത്” അമ്മുക്കുട്ി. “ഏട്ൻ കഴിശ്ച്ാള എനിക്്ക് ഒരു വിശ്ൊശ്ധാല്ലയ” എന്ന്ക് എട്നു
മുൻപിൽ പൂർണ വിശ്ധയത്വണം വിള്ിയ സാധ്വി. വിെസമായ ഒരു ദാ്തയറത് ശ്വണറമകേിൽ 
നമുക്്ക് വായിറച്ടുക്ാനുള്ള ഇെണം കഥാകാെൻ സമർത്മായി ഇവിറെ ഉശ്പക്ഷിച്ചു ശ്പാകുന്നുണ്്ക്. 
ആലീസ്ക് വിവാഹിതയാറണന്ന്ക് കഥാകാെൻ റതളിച്ചു പെയുന്നില്ല. കഥയുറെ ക്രാഫ്റിലള്ള കഥാ
കാെററെ തികഞ് ടവഭവവണം, കയ്യെക്വണം ഇവിറെ നറമ് വിസ്മയണം റകാള്ളിക്കുന്നു. പെയാ
റതതറന്ന പെറഞ്ന്നു ശ്താന്നിക്കുന്ന, പെയാത്തിറന വായിറച്ടുക്ാൻ ഇെണം റവക്കുന്ന 
കഥനത്ിറല കെവിരുത്ക്. അസന്തുഷ്ടമായ ഒരു വിവാഹ�ന്ധത്ിലായിരുന്നു ആലീസ്ക് 
എന്നതിന്ക് സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്്ക് കഥയിൽ. ആലീസിശ്നാെ്ക് നീ എന്ന്ക് വിളിക്റട് എന്ന്ക് 
സ്വാതന്തയണം ശ്ചാദിക്കുന്ന അച്ചുതൻകുട്ിശ്യാെ്ക് ആലീസ്ക് ആശ്വശശ്ത്ാറെ പെയുന്നു 

“ട� ആൾ മീൻസ്ക്. എറന്ന ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ െീതിയിലണം വിളിക്കൂ അച്ചുതൻകുട്ീ. 
വിളിശ്ക്ണ്ാവൊരുണം എറന്ന ഒന്നുണം വിളിച്ില്ല. ഇങ്ങറന ഇെിക്ാനുണം ഇങ്ങറന ശ്നാക്കുന്നത്ക് 
കാണാനുണം ഈ വിധണം വിളിക്കുന്നത്ക്  ശ്കൾക്ാനുണം ഞാൻ ഒൊറള തിെയുകയായിരുന്നു”.

പ്രണയിക്റപ്പൊനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹവമായി, അവഗണിക്റപ്പട് ഒരു ഹൃദയവമായി 
ആലീസ്ക് പ്രണയത്ിററെ നീരുെവയിൽ കുതിരുകയാണ്ക്. സ്ത്രീറയ സ്വതന്ത വയക്തിത്വമായി 
കാണാൻ കൂട്ാക്ാത്, അവളുറെ പ്രണയറത് അതിററെ പൂർണതയിൽ അെിയാനുണം, സ്ാ
പിച്ചുറകാടുക്ാനുണം വിസമ്തിക്കുന്ന നിലവിറല കുടുണം�വയവസ്ശ്യാടുള്ള പ്രതിശ്ഷധണം 
ആ വാക്കുകളിലണ്്ക്. വളറെ ശക്തമായ ഒരു പ്രഖയാപനമാണത്ക്, പെിശ്ദവനവ൦ പ്രതിശ്ഷ
ധവമാണ്ക്. നിലവിലള്ള കുടുണം�വയവസ്യുറെ ടജവികമായ അപെയാപ്തതറയക്കുെിച്ചു൦, 
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സ്ത്രീയുറെ വയക്തിപ്രകാശനത്ിനു പെിധി നിശ്യിക്കുന്ന കുടുണം�റമന്ന ചട്ക്കൂെിററെ പെിമി
തിറയക്കുെിച്ചു൦, ഭർത്ാറവന്ന അധികാെസ്ാപനത്ിററെ പ്രണയെഹിതമായ അധികാെ 
പ്രശ്യാഗറത്ക്കുെിച്ചുറമാറക്യാണ്ക് കഥാകാെൻ ഇവിറെ ശ്ചാദയങ്ങളുയർത്തുന്നത്ക്. സ്വന്തണം 
വയക്തിത്വണം അണംഗീകെിച്ചു കിട്ന്നതിനുള്ള, പ്രണയത്ിററെ അനുഭൂതിയിലണം തുലയാവകാശണം 
ചാർത്ിക്ിട്ന്നതിനുള്ള സ്ത്രീയുറെ കലഹമുണ്്ക് ആലീസിററെ വാചകത്ിൽ. 

പ്രണയത്ിററെ തണുപ്പിൽ കുതിരുന്ന ഒരു ഹൃദയവണം, വയവസ്ിതിയുറെ �ലവത്ായ 
കാണാച്െെിൽ �ന്ധിതമായ ഒരു മനസ്മായി അന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന അച്ചുതൻകുട്ിയുറെ 
സണംഘർഷാനുഭവണം ശക്തമായി ആസ്വാദകനിശ്ലക്്ക് പ്രശ്ക്ഷപിക്കുന്നു ‘ആശ്വാസത്ിററെ 
മന്തച്െെ്ക് ’. സമൂഹത്ിന്ക് അവിഹിതമാവന്ന തററെ പ്രണയറത് അവിറെനിന്നുണം കഴിയാ
വന്നത്ര ദൂശ്െക്്ക് മാെി സാഫലയത്ിറലത്ിക്ാനുള്ള നീണ് യാത്രക്ായാണ്ക് അച്ചുതൻകുട്ി 
ആലീസുമായി മധുെയിശ്ലക്്ക് ശ്പാകുന്നത്ക്. ടധെയണം പകൊൻ യാത്രസഞ്ചിയിൽ കരുതിറവ
ച്ിട്ള്ള ഒരു പീററ്റർശ്സ്ാെിററെ കുപ്പിയുമായി. 

കഥ വായനക്ാെനിശ്ലക്്ക് തുെക്കുശ്്ാൾ അചയുതൻകുട്ിയുണം ആലീസുണം �സ്ക് യാത്ര
യിലാണ്ക്. 

“അച്ചുതൻകുട്ി ഒരു നീണ് നിദ്ക്കുശ്ശഷണം റകൗമാെത്ിശ്ലക്്ക് ഉണരുകയാണ്ക് ” എന്ന്ക് 
കഥാകാെൻ. 

“ആലീശ്സ കഴിഞ് മാസണം മൂന്നാന്തിയാണ്ക് നാണം ആദയമായി കണ്ത്ക്. ഈ ഭൂമിയിൽ 
ഇങ്ങറനറയാൊറള എനിക്്ക് കാണാനിെിക്കുന്നു എന്ന്ക് അതിനുമുൻപ്ക്  ഞാൻ അെിഞ്ിരുശ്ന്ന
യില്ല. ഇനി എനിക്്ക് ജീവിതത്ിൽ ഒൊറളയുണം കാണാനിറല്ലന്ന്ക് കരുതികഴിയുശ്്ാൾ... ഈ 
പ്രകൃതിയുറെ ഓശ്ൊ വിധിയുണം എത്ര ദുരൂഹമാണ്ക് അശ്ല്ല” എന്ന്ക് അച്ചുതൻകുട്ി. 

ആലീസിററെ കവിളിൽ നുെയുന്ന പ്രണയത്ിൽ മനസ്കുതിർന്ന്ക് റകൗമാെത്ിശ്ലക്കു 
തിെിച്ചുനെക്കുശ്്ാഴുണം പറക്ഷ എവിറെശ്യാ ഒരു ചെെ്ക് അച്ചുതൻകുട്ിക്കുള്ളിൽ വലിയുന്നു. 
“ഈശ്വെ ഇറതല്ലാണം നല്ലതിനുതറന്നയശ്ല്ല” എന്ന്ക് അച്ചുതൻകുട്ിക്്ക് ശ്വവലാതി. വയവസ്ി
തിക്കുള്ളിറല ‘നിയമങ്ങൾക്്ക് ’ പുെത്ാണ്ക് തററെ മാനസിക വയാപാെങ്ങറളന്നു തീർച്യുള്ള 
അച്ചുതൻകുട്ി ശെിയുണം,റതറ്റു൦ ശ്വർപിെിയുന്ന ഇെവഴിയിൽ സശ്ന്ഹിച്ചു നിൽക്കുന്നു. 

ആലീസിറന പെിചയറപ്പടുന്ന ശ്വളയിൽ നാണം കാണുന്ന അച്ചുതൻകുട്ി തികച്ചുണം വയതയസ്ത
നാണ്ക്. സമർത്നായ, അനായാസണം സ്ത്രീകളുമായി റസൗഹൃദണം സ്ാപിക്കുന്നതിൽ മിടുക്നായ, 
ആത്മവിശ്വാസണം നിെഞ് തികഞ് ഒരു ‘ഫ്ലർെ്ക് ’ ആണ്ക് അച്ചുതൻകുട്ി. ഒരു റസമിനാെിൽ 
പറകേടുക്കുന്നതിനിറെ ഉച്ഭക്ഷണത്ിററെ ഇെശ്വളയിൽ ഭക്ഷണത്ിനായി വെിയിൽ നിൽ
ക്കുന്നതിനിെയിലാണ്ക് അചയുതൻകുട്ി ആദയമായി ആലീസിറന കാണുന്നത്ക്. അവളുറെ വശയത 
അയാറള ശ്മാഹിപ്പിച്ചു. അവശ്ളാറൊന്ന്ക് അടുക്ണറമന്ന്ക് അയാൾക്കു ശ്താന്നി. അശ്താറൊ
പ്പണംതറന്ന റദൗതയത്ിനിെങ്ങുണംമു്്ക് “ഈശ്വൊ മററ്റാരു ശ്താന്നലണം ഉണ്ാവരുശ്ത” എറന്നാരു 
അശ്പക്ഷ, അഥവാ ഉണ്ായാൽ അതിനു താൻ ഉത്െവാദിയല്ല എന്ന മട്ിൽ, ‘കെിഞ്ാൺ’ 
കയ്യിലള്ള ടദവത്ിന്ക് സമർപ്പിക്കുന്നുമുണ്്ക് അചയുതൻകുട്ി. പിന്നിശ്ലക്കു വലിക്കുന്ന ഒരു 
കാണാചെടുണം, അതിററെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്നുറകാണ്ടുതറന്ന അതിറന മെികെക്ാനു
ള്ള അച്ചുതൻകുട്ിയുറെ റകൗശലമാർന്ന രേമങ്ങളു൦ ധ്വനയാത്മകമായി വായനക്ാെനിശ്ലക്്ക് 
പ്രശ്ക്ഷപിക്കുന്നു കഥ. 

“നാണം തമ്ിൽ ഇതിനു മുമ്പു പെിചയറപ്പട്ിട്ണ്ശ്ല്ലാ” എന്ന പതിവ സൂത്രവമായാണ്ക് അച്ചു
തൻകുട്ി ആലീസിററെ മനസ്ിററെ വാതിലിൽ പതുറക് മുട്ന്നത്ക്. ആലീസ്ക് വാതിൽ തുെന്നു. അച്ചു
തൻകുട്ിയുറെ പെയുന്നറതാറക് മിനറഞ്ടുത് നുണകഥകളാറണന്നെിഞ്ഞുറകാണ്ടുതറന്ന 
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അത്ക് സതയമാറണന്ന്ക് വിശ്വസിക്ാനാണ്ക് ആലീസിനിഷ്ടണം. പ്രണയണം ഒരു നിർമിത ശ്ലാകമാണ്ക് 
(created reality). ഒരു അയഥാർത് ശ്ലാകണം. അവിറെ അത്ഭുതകഥകൾക്കുണം, നിെണം പിെിപ്പിച് 
നുണകൾക്കുണം ഒറക് സ്ാനമുണ്്ക്. യഥാർത്ത്ിൽനിന്നു൦ അകറലയുള്ള കുന്നിൻമുകളിലാണ്ക് 
പ്രണയണം പൂക്കുന്നത്ക്. കമിതാക്ൾ തങ്ങൾക്കുശ്വണ്ി മാത്രമുണ്ാക്ിയ ഒരു സ്വകാെയ ശ്ലാക
ത്ിലാണ്ക് െതി വിെിയുന്നത്ക്. പ്രണയണം അതിററെ എല്ലാ റസൗന്െയശ്ത്ാടുണം, മശ്നാഹാെിത
ശ്യാടുണം, വശയതശ്യാടുണം കൂെി അനുഭവശ്വധയമാകുന്നത്ക്.

“എവിറെ റവച്്ക് അങ്ങറന പെിചയറപ്പട് എന്നെിയാറത ആലീസ്ക് അച്ചുതൻകുട്ിറയ 
ശ്നാക്ി റകൗതുകറപ്പട്” എന്ന്ക് കഥ. 

“ആലീസിറന കണ് ദിവസണം ഞാൻ കൃതയമായി ഓർക്കുന്നു. ചനുപിറന മഴറപയ്യുന്ന ഒരു 
തണുത് ദിവസമായിരുന്നു അത്ക്. ടമസൂെിൽനിന്ന്ക് ശ്സാമനാഥപുെിയിശ്ലക്്ക് ശ്പാവകയായി
രുന്നു. എററെ ട�ക്ിനു പിന്നിൽ എറന്ന ചുറ്റിപ്പിെിച്്ക് ഇരുന്നത്ക് ആൊറണന്ന്ക് പെയാശ്മാ?”

“ആൊ?” 

“അച്ചുതൻകുട്ി നെത്ണം നിർത്ി ആലീസിററെ ശ്നർക്്ക്  തിെിഞ്ഞു വിെൽ ചൂണ്ി. വിെൽ 
ചൂണ്ിയത്ക് ആലീസിററെ ശ്നർക്ായിരുന്നു”.

റൊമാറെിക്ക് കാല്പനികതയുറെ അയഥാർത്മായ ശ്ലാകത്ിൽ പ്രണയവികാെത്ിററെ 
റവളുത് ശ്മഘങ്ങളിൽ ആലീസിറനയുണം റകാണ്്ക് ഒഴുകാൻ തുെങ്ങുകയായിരുന്നു അച്ചുതൻകുട്ി. 
ട�ക്ിൽ ഇറുറകപ്പിെിച്ിരുന്നു യാത്രറചയ്ത ആലീസ്ക് അയാളുറെ സകേൽപസൃഷ്ടി ആറണ
ന്നെിഞ്ഞുറകാണ്ടുതറന്ന അത്ക് വിശ്വസിക്ാനാണ്ക് ആലീസിനിഷ്ടണം. പഞ്ിമുട്ായിശ്പാറല 
മൃദുലമായ ആ ശ്മഘക്കൂട്ത്ിനുള്ളിൽ ഒഴുകിനെന്ന്ക് അയാളുറെ പ്രണയണം റകാതിതീറെ അനുഭ
വിച്ചുതീർക്ാനാണ്ക് അവൾക്ിഷ്ടണം. 

“ഇനിയുമിനിയുണം ഓർമ്കൾ പെഞ്്ക് എറന്ന റചറുപ്പക്ാെിയാക്കൂ അച്ചുതൻകുട്ീ” എന്നാ
യിെിക്ണണം ആലീസ്ക് അശ്പക്ഷിക്കുന്നത്ക് എന്ന്ക് കഥാകാെൻ. ഈ പ്രണയറത് െതിയുറെ 
തീവ്രാനുഭവത്ിററെ തലത്ിൽ സാക്ഷാൽക്െിക്ാനാണ്ക് അച്ചുതൻകുട്ി ആലീസിറനയുണം 
കൂട്ി ‘അവിഹിതറമന്ന്ക് ’ ആശ്ക്ഷപിക്കുന്ന സമൂഹത്ിൽനിന്നു൦ അകലങ്ങളിശ്ലക്്ക് യാത്ര
ശ്പാകുന്നത്ക്. റപാള്ളാച്ി വഴി ഉടുമല താണ്ി പഴനി വഴി മധുെ വറെയുള്ള, ആലീസിശ്നാടു 
ശ്ചർന്നിരുന്നുള്ള, കിഴക്ൻ കാറ്റിൽ പാെിനെക്കുന്ന അവളുറെ കറുപ്പുണം റവളുപ്പുണം ഇെകലർന്ന 
ഭ൦ഗിയാർന്ന മുെിയഴകിറന ശ്നാക്ിയിരുന്നുള്ള യാത്ര. 

കറുപ്പുണം, റവളുപ്പു൦ തമ്ിലള്ള ഈ ഇെകലെൽ കൃഷ്ണൻകുട്ിമാഷറെ മിക് കഥകളിശ്ല
യുണം സന്നിഗ്തയാണ്ക്. കറുപ്പിനുണം റവളുപ്പിനുമിെയിലള്ള തുരുത്ിൽ ഇത്ക് കറുശ്പ്പാ റവളുശ്പ്പാ 
എന്ന്ക് തീർച്റപ്പടുത്ാൻ കഴിയാറത വിഷമിക്കുന്ന സന്ധിയിൽ സണംഘർഷഭെിതമാകുന്ന ഒരു 
സശ്ന്ഹ മനസ്്ക്. മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ിമാഷറെ കഥകളിൽ ഒരു നിശബ്ദവണം എന്നാൽ പ്ര�ലവ
മായ ഒരു അെിറയാഴുക്ായി ഈ സണംഘർഷണം നമുക്്ക് കാണാനാവണം. ഒരു സശ്ന്ഹി അദൃശയ 
സാന്നിദ്യമായി വായനക്ാെനുണം, കഥാകാെനുറമാപ്പ൦ ഒരു മൂന്നാമറതാൊളായി കഥയിൽ 
എശ്പ്പാഴുമുണ്്ക്. ശെിശ്യത്ക് റതശ്റ്റത്ക് എന്ന്ക് പൂർണമായി നിർണയിക്ാൻ കഴിയാറത ഇെയി
റലവിറെശ്യാ അകറപ്പടുന്ന മനസ്്ക്. റതററ്റന്നു ശ്പരുചാർത്റപ്പട് തുരുത്്ക് പറക്ഷ ശെിയുറെ 
ഭാഗശ്ത്ക്്ക് കയെിക്ിെക്കുന്നുവശ്ല്ലാ എന്ന വിഷമാവസ് കഥാകാെറന എശ്പ്പാഴുണം ശ്വട്യാടു
ന്നു (haunt). ഈ സണംഘർഷറത് കഥയുറെ ശക്തമായ ക്രാഫ്റിലൂറെ ശ്ചശ്താഹെമായി, അകണം 
നുറുങ്ങുന്ന ഭാഷയിൽ, ഗ്രാമയ�ിണം�ങ്ങളിലൂറെ, ‘ഇറതാറക് എന്തുറകാണ്ാണ്ക് ഇങ്ങറനയാവ
ന്നത്ക് ടദവശ്മ’ എന്ന നിസ്ഹായതയുറെ ഒറ്റത്തുരുത്ിൽ സശ്ന്ഹറപ്പടുന്ന പച്മനുഷയെിലൂറെ 
അയത്ലളിതമായി വായനക്ാെിശ്ലക്്ക് സന്നിശ്വശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്ക് കൃഷ്ണൻകുട്ിമാഷറെ 
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കഥകളുറെ സവിശ്ശഷത. ‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െടുണം’ അതിന്ക് അപവാദമല്ല. 

കാത്ിെിക്കുന്ന പ്രണയസാഫലയത്ിററെ സ്വർഗീയനിമിഷങ്ങറള സ്വപ്നത്ിൽ തഴുകി 
മധുെയിറലത്തുന്ന അച്ചുതൻകുട്ിക്കുമുന്നിൽ പശ്ക്ഷ ശകുനപ്പിഴകളുറെ ശ്ഘാഷയാത്രയാണ്ക് 
അെശ്ങ്ങറുന്നത്ക്. അച്ചുതൻകുട്ിതറന്ന സ്വയണം നിർമ്ിറച്ടുക്കുന്നത്ക് എന്ന്ക് പെയുന്നതാവണം 
കൂടുതൽ ശെി. കാെണണം അവറയ ഒരു അനുഗ്രഹണം ശ്പാറലയാണ്ക് അച്ചുതൻകുട്ി പിന്നീെശ്ങ്ങാട്്ക്  
കണ്ടുതുെങ്ങുന്നത്ക്. ‘റതറ്റിററെ’ നിമിഷങ്ങളിശ്ലക്്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുശ്ന്താറുണം പിന്തിെിശ്ഞ്ാൊനു
ള്ള പ്രതിശ്ൊധ പ്രവർത്നത്ിലാണ്ക് അയാളുറെ മനസ്്ക്. മനസ്ിററെ വിചിത്രമായ ‘ടഡനാമി
ക്ിറന’ അതിസൂക്ഷ്മമായി ഒപ്പിറയടുക്കുന്ന, അടുത്െിയുന്ന കഥാകാെനിറല ഇന്ദജാലക്ാെൻ 
വീണ്ടുണം നറമ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. കഥയുറെ ആ കുലപതിക്കുമുൻപിൽ വായനക്ാെൻ മനസ്
റകാണ്്ക് പ്രണമിക്കുന്നു. 

മധുെയിൽ ശ്ഹാട്ലകളിൽ മുെികൾ ഒഴിവിറല്ലന്ന ഒഴിവകഴിവിററെ രൂപത്ിലാണ്ക് 
ശകുനപ്പിഴ തുെങ്ങുന്നത്ക്. അച്ചുതൻകുട്ിക്്ക് അറതാരു അനുഗ്രഹണംശ്പാറല അനുഭവറപ്പശ്ട്ാ? 
അയാൾ റപറട്ന്നുതറന്ന തിെിച്ചുനെക്ാനാണ്ക് തുനിയുന്നത്ക്. വന്നവഴി തിെിച്ചു പഴനിയിശ്ലക്്ക് 
ശ്പാകാനാണ്ക് അച്ചുതൻകുട്ിക്ിശ്പ്പാൾ താൽപെയണം. പിന്നിറല വഴികൾ ഇശ്പ്പാൾ അയാൾക്്ക്  
കൂടുതൽ പ്രിയകേെമായിതുെങ്ങുന്നു. സ്റാർ ശ്ഹാട്ലിൽ കൂൊൻ താൽപ്പെയറപ്പട്വന്ന അചയുതൻകുട്ി 
റപാടുന്നറന “അത്രയുണം ശ്വശ്ണാ അലീശ്സ’’ എന്ന്ക് സശ്ന്ഹിക്കുന്നു. പിറന്ന ആലീസിററെ 
നിർ�ന്ധത്ിനു വഴങ്ങിയാണ്ക് അവർ �സ്ക് സ്റാന്ക്െിനെികിലള്ള വിരേമശ്കന്ദത്ിൽ മുെി
യശ്ന്വഷിച്്ക്ശ്പാകുന്നത്ക്. താഴറത്നിലയിലള്ള എ.സി.ഇല്ലാത് മുെിക്ായുള്ള അച്ചുതൻകു
ട്ിയുറെ നിർ�ന്ധവണം താൻ എത്ിറപ്പട്ിെിക്കുന്ന ‘അവിഹിതമായ’ റതറ്റിററെ ‘അവിഹിത’ 
തുരുത്ിൽനിന്നുണം പിന്തിെിശ്ഞ്ാൊനുള്ള വീർപ്പുമുട്ലാണ്ക് . അയാൾ തീരുമാനറമടുക്ാൻ 
അമാന്തിച്ചുനിൽറക അവിറെ ആറകക്കൂെി ഒഴിവള്ള ഒരു മുെി കൂെി നഷ്ടറപ്പടുശ്മാ എന്നതായി
രുന്നു ആലീസിററെ ഭയണം.

“അചയുതൻകുട്ിറയക്കുെിച്്ക് ആശ്ലാചിക്കുകയായിരുന്നു അശ്പ്പാൾ ആലീസ്ക്. ഒരു എഴു
ത്തുകാെററെ ചാഞ്ചലയ൦ അയാളുറെ റപരുമാറ്റത്ിൽ പലശ്പ്പാഴുണം കാണാമായിരുന്നു. പറക്ഷ, 
ഇശ്പ്പാഴറത് മനണംമാറ്റണം അവറള വല്ലാറത അശ്ലാസെറപ്പടുത്ി”. 

“വശണം തിെിഞ്ഞു കിെന്നു ആലീസ്ക് അച്ചുതൻകുട്ിറയ റസൗമയമായി തന്നിശ്ലക്്ക് വിളിച്ചു”. 

“അചയുതൻകുട്ിക്കു ഏതാനുണംശ്നെണം തനിച്ിെിക്ാറത വറയ്യന്നായി. പ്രകെമായ അനി
ഷ്ടശ്ത്ാറെ അയാൾ പെഞ്ഞു”

“കുെച്ചുശ്നെണം എറന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് വിടൂ അലീശ്സ. എശ്ന്നാെ്ക് ക്ഷമിക്കൂ”. 

വളറെ അപ്രതീക്ഷമായി ഇവിറെ കെന്നുവരുന്ന ഈ െ്വിസ്റ്ക്  ആണ്ക് കഥയുറെ മർമണം. 
കഥാസന്ർഭമുയർത്തുന്ന പിെിമുറുക്ണം വായനക്ാെിശ്ലക്്ക് സണംക്രമിക്കുന്നത്ക് ആറ്റിക്കുറുക്ിയ 
ചുരുക്ണം ചില സണംഭാഷണങ്ങളിലൂറെയാണ്ക്. വാക്കുകളിൽ പിശുക്നായ ഈ കഥാകാെൻ 
അസാമാനയ ടകവഴക്ശ്ത്ാറെയാണ്ക് ഇത്ക് സാധിറച്ടുക്കുന്നത്ക്. അതുവറെ നിലനിന്നിരു
ന്ന കഥയുറെ ഒഴുക്ിറന, റെശ്്ാറയ, തീർത്തുണം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ടക്മാക്ിനായി 
റതാണ്ണൂറുഡിഗ്രീ ശ്കാണിൽ ദിശമാറ്റുശ്്ാൾ അത്ക് തീർത്തുണം സ്വാഭാവികമായ ഒരു പെിണതി
യായി വായനക്ാെന്ക് അനുഭവമാക്കുന്നറതങ്ങറന എന്ന കഥയിറല ക്രാഫ്റിറല റവല്ലുവിളി 
ഏറതാരു എഴുത്തുകാെശ്നയുണം വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണ്ക്. അതുറകാണ്ാണ്ക് ആ റവല്ലുവിളിറയ 
വളറെ റമൗലികമായ, തശ്റെതുമാത്രമായ െീതിയിൽ അനായാസണം തെണണംറചയ്യുന്ന കൃഷ്ണൻകു
ട്ിമാഷിറല കഥാകാെററെ ടവഭവവണം പ്രാഗത്ഭയവണം നറമ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത്ക് 

‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെ്ക് ’ അന്തയത്ിറലത്തുശ്്ാൾ അച്ചുതൻകുട്ി പിന്നിശ്ലക്്ക്  
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യാത്ര തുെങ്ങിയിെിക്കുന്നു. ആലീസാകറട് തററെ പ്രണയ സാഫലയനിമിഷങ്ങൾക്ായി പ്ര
തീക്ഷശ്യാറെ അയാറള കാത്ിെിക്കുകയാണ്ക്. അച്ചുതൻകുട്ിയാകറട് ജനാല തുെന്ന്ക് പുെണം
കാഴ്ചകളിൽ “പഴയറതല്ലാണം അവിറെത്റന്നയുണ്്ക് ’ എന്ന്ക് തിെിച്െിയുകയാണ്ക്. ആ പഴമയിൽ 
തീർച്യായുണം അയാളുറെ അമ്മുക്കുട്ിയുമുണ്ാകുമശ്ല്ലാ. 

അയാളുറെ പുെശ്കാട്ള്ള യാത്ര അമ്മുക്കുട്ിയിലാണ്ക് റചന്നുനിൽക്കുന്നത്ക്. 

“നീ എന്തിനാ കെഞ്ത്ക് അമ്മുക്കുട്ീ? ഈ മുഖണം ഇങ്ങിറന കെഞ്ഞു തീർക്ാൻ ഞാറന
റന്തകേിലണം റചയ്തുശ്വാ?”. ഞാൻ ഒന്നുണം ‘റചയ്യാറത’ തിെിച്ചു വന്നിശ്ല്ല എന്നാണ്ക് അചയുതൻകു
ട്ിയുറെ സൂചന.

“ഏട്ൻ അമ്മുക്കുട്ിറയ എഴുശ്ന്നൽപ്പിച്ചു തശ്ന്നാെ്ക് ശ്ചർത്്ക് നിർത്ി. അവൾ ഏട്ററെ 
മുഖണം തററെ സാെിത്ലപ്പു റകാണ്്ക് തുെച്ചു റകാടുത്തു”. 

“നിനറക്ശ്പ്പാഴുണം ഞാൻ െക്ഷയുണ്ശ്ല്ലാ എന്ന്ക് ഏട്ൻ അവറള ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ 
ആശ്വാസത്ിൽ അവൾ മുങ്ങിനിൽറക് അച്ചുതൻകുട്ിയുറെ ടകകൾ ഒരു മന്തച്െടുശ്പാറല 
അമ്മുക്കുട്ിയുറെ ശ്ദഹത്തുകൂറെ അെിച്ചു”.

“എത്ര കാലമായി ഈ സുഖണം കിട്ിയിട്്ക് ഏട്ാ?” അവൾ സശ്ന്താഷിച്ചുറകാശ്ണ്യിരുന്നു...

“പിന്നീെ്ക്, വളറെ പിന്നീെ്ക്, അച്ചുതൻകുട്ി ക്ഷീണിച്ചു മയങ്ങിശ്പ്പായി 

ആലീസ്ക് ഒരു സുഖാലസയത്ിൽകിെന്നു മാെത്തു കുെിശുവെച്ചു ടദവത്ിനു നന്ി 
റചാല്ലി”. 

അങ്ങറന കഥാന്തയത്ിൽ ആലീസ്ക് തററെ പ്രണയസാഫലയണം സാക്ഷൽക്െിക്കുന്നു. 
അച്ചുതൻകുട്ിയാകറട് അമ്മുക്കുട്ിറയന്ന ഒരു െക്ഷാകവചണം തീർത്്ക് തററെ ‘അവിഹിത’ പ്രണ
യത്ിനു െതിയുറെ ടകറയാപ്പ്ക്  ചാർത്തുന്നു. അച്ചുതൻകുട്ിയുറെ ടകവിെലകൾ ആശ്വാസ
ത്ിററെ മന്തച്െൊവന്നു എന്ന്ക് പെഞ്ത്ക് അമ്മുക്കുട്ിയല്ല. അച്ചുതൻകുട്ിതറന്നയാണ്ക്. താൻ 
അമ്മുക്കുട്ിക്്ക് ആശ്വാസത്ിററെ ചെൊവന്നു എന്ന ഉത്മവിശ്വാസത്ിൽ വയവസ്യുറെ 
�ന്ധനചെടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുറകാണ്ടുതറന്നയാണ്ക് ആലീസിറന പ്രാപിക്കുന്നതുണം ‘അവി
ഹിതറത്’ വിഹിതമാക്കുന്നതുണം. അയാൾ വയവസ്കൾതീർത് �ന്ധനത്ിററെ ചെടുകൾ 
റപാട്ിച്ചുശ്വാ? അതിനയാൾ അമ്മുക്കുട്ിറയ അറല്ല പ്രാപിച്ത്ക്? വെിഞ്ഞുറകട്ിയ വയവസ്യുറെ 
സദാചാെമൂലയചെടുകൾ അതിററെ നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽനിന്നുറകാണ്ടുതറന്ന റപാട്ിറച്െിയാ
നുള്ള പഴുതുകൾ പെതാനുള്ള മനസ്ിററെ പ്രതിശ്ൊധണം (defence) പ്രവർത്നനിെതമാവകയാ
യിരുന്നുശ്വാ അച്ചുതൻകുട്ിയുറെ ഉള്ളിൽ? 

ശ്ചാദയങ്ങളുയർത്തുന്നവനാണ്ക് എഴുത്തുകാെൻ. ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നവനാണ്ക് കലാകാെൻ. 
ഉത്െങ്ങൾ അവററെ �ാദ്യതയല്ല. അവററെ ടകവശ൦ ഉത്െങ്ങൾ ഇല്ലതാനുണം

ഇവിറെ കുടുണം�റമന്ന വയവസ്ാപിത സ്ാപനത്ിററെ നിയമങ്ങളുണം െീതികളുണം നിർണ
യിക്കുന്ന ശെികളുറെ ശ്വലിറകട്ിത്ിെിച് തുരുത്ിൽ പ്രണയറമന്ന ടജവിക ശ്ചാദനയുറെ 
തീവ്രാനുഭവണം തിെസ്െിക്ാനാകാറത തുെിക്കുന്ന മനസ്ിറന അളക്ാനുണം, വിധിക്ാനുമുള്ള 
അളവശ്കാറലന്താണ്ക് എന്നതാണ്ക് ‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെ്ക് ’ വായനക്ാെന്ക് മുന്നിൽറവ
ക്കുന്ന ശ്ചാദയണം. ഉത്െണം പെയാൻ കഥാകാെൻ ആളല്ല. അതിനുള്ള രേമങ്ങളുമില്ല. വർത്മാന
ത്ിറല മൂലയനിയമങ്ങൾ സാമൂഹയശ്�ാധറത് പരുവറപ്പടുത്ിയിട്ള്ള സാണംസ്ാെിക സണംവൃത
ത്ിൽ (cultural eco-system) ഇണശ്യാടുള്ള �ാദ്യതയാശ്ണാ പ്രണയറമന്ന ടവകാെിക 
ശ്ചാദനശ്യാടുള്ള സതയസന്ധവണം ടജവീകവമായ പ്രതികെണമാശ്ണാ ശെി എന്നത്ക് തീർ
പ്പുകൽപ്പിക്ാനാവാത് ഒരു പ്രശ്പെിസെമാണ്ക്. കുടുണം�റമന്ന സ്ാപന നിർമിതിയുറെ 



1312019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

നിയമങ്ങൾ വയക്തിറയന്ന നിലയിലള്ള സ്ത്രീ-പുരുഷ പ്രകാശനത്ിന്ക് (self-expression) പെിമി
തികൾ നിശ്യിക്കുന്നുശ്വാ എന്ന സശ്ന്ഹണം. ‘അവിഹിതറമന്ന’ റതറ്റിലണം ചില ശെികളുണ്ശ്ല്ലാ 
എന്ന ചിന്താകുഴപ്പണം. ടജവീകമായി ‘ശ്പാളിഗാമിക്ക് ’ ആയ ഒരു ജീവിവർഗണം നിലവിലള്ള 
‘ശ്മാശ്ണാഗാമിക്ക് ’ ചട്ക്കൂടുനുള്ളിൽ സണംതൃപ്തമാശ്ണാ എന്ന ഉെറക്യുള്ള ഒരു ആത്മഗതണം. 
ഇറതാറക്യാണ്ക് കഥാകാെൻ സണംവാദത്ിനുറവക്കുന്ന പ്രശ്മയസാദ്യതകൾ. നിലവിലള്ള 
സാമൂഹയഘെനയുറെ പെിമിതിയിശ്ലക്്ക് മനസ്തുെക്കുന്നതിനുണം, ഈ പെിമിതികറളയുണം പെി
ധികശ്ളയുണം മെികെക്കുന്ന അടുത്തലമുെ സാമൂഹയസ്ാപനത്ിററെ (next-generation social 
institution) രൂപറത്ക്കുെിച്ചുള്ള അശ്ന്വഷണങ്ങളുറെ ആഴങ്ങളിശ്ലക്്ക് ഇെങ്ങുന്നതിനുണം 
ആസ്വാദകറന പ്രശ്കാപിക്കുന്നു ഈ കഥ. ഈ ശ്ചാദയങ്ങറളാറക് വരുണംകാലങ്ങളിൽ നമ്മുറെ 
സമൂഹത്ിൽ വിവിധ തെത്ിലണം തലങ്ങളിലണം ചർച്റചയ്യറപ്പടുകതറന്ന റചയ്യുണം. നറമ് ഇന്ന്ക് 
അശ്ലാസെറപ്പടുത്ിശ്യക്ാവന്ന ശ്ചാദയങ്ങളുയർത്ി അത്െറമാരു ചർച്ക്്ക് വഴിറവട്ിയ 
മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ിയുറെ ‘ആശ്വാസത്ിററെ മന്തച്െെ്ക്  ’ കാലത്ിനുമപ്പുെണം വായിക്റപ്പടുകയുണം 
റചയ്യുണം. 



ആട്ക്ഥ — ചില ജനകീയവിചാെങ്ങൾ
ശ്ഡാ. ജി. െഘുകുമാർ കുെവട്ടൂർ

മലയാളവിഭാഗണം, രേീശകേൊചാെയ സണംസ്കൃത സർവകലാശാല, റകായിലാണ്ി ശ്കന്ദണം 

ജനാധിപതയപ്രക്രിയയിൽ നിർണ്ായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്ക് സാഹിതയറമന്ന 
തിെിച്െിവമായി ആട്ക്ഥറയ സമീപിക്ാനാവില്ല. റകാട്ാെറക്ട്കളിൽ രൂപറപ്പട്തിനാൽ 
സാമാനയ ജനവിഭാഗത്ിററെ കാഴ്ചയുണം അനുഭവപെിസെവമായി ഈ സാഹിതയപ്രസ്ാന
ത്ിന്ക് പെയത്ക് �ന്ധമില്ല. എന്നാൽ മലയാളസാഹിതയ ചെിത്രങ്ങറളല്ലാണം ആട്ക്ഥാ
പ്രസ്ാനറത് സവിശ്ശഷസാഹിതയശാഖയായി സാഭിമാനണം അവതെിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. 
സാണംസ്ാെിക ഐകയണം നിർമ്ിക്കുന്നതിൽ കലയ്ക്കുണം സാഹിതയത്ിനുണം വലിയ പങ്കുറണ്ന്ന 
തിെിച്െിവിററെ റവളിച്ത്ിൽ ആട്ക്ഥാസാഹിതയറത് സമീപിക്കുശ്്ാൾ അതിൽ ജനാധി
പതയ വിരുദ്മായ ചില നിലപാടുകൾ ശ്�ാധയറപ്പടുന്നു. അതിനായി പി. ശ്ഗാവിന്പ്പിള്ളയുറെ 
‘മലയാളഭാഷാ സാഹിതയചെിത്രണം’ മുതൽ പന്നയുറെ ‘സമ്പൂർണമലയാള സാഹിതയചെിത്രണം’ 
വറെയുള്ള ഒൻപതുകൃതികളിറല ആട്ക്ഥാചെിത്രണം ഇവിറെ പഠനവിഷയമാക്കുന്നു. 

പന്തണ്ാണംനൂറ്റാണ്ിശ്ലറതന്നു കരുതുന്ന ‘ൊമചെിതണം’ ൊമകഥ ‘ഊഴിയിൽ റചെിയവ
ർക്െിവാനായി’1 െചിച്തായിരുന്നു. കണ്ശകവിയുറെ െചനാലക്ഷയവണം ‘മന്പ്രജ്റെ’യെി
യിക്കുക’2 എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീടുവന്ന റചറുശ്ശ്ശെിയുണം പൂന്താനവണം ന്യാരുറമാറക് 
ജനസാമാനയത്ിററെ ഭാഷയാണു സ്വീകെിച്ത്ക്. എന്നാൽ ഇതിനുശ്ശഷണം ഇവിറെയുണ്ായ 
ആട്ക്ഥകൾ സണംസ്കൃതഭാഷറകാണ്ടു ജനസാമാനയറത് പ്രതിശ്ൊധിക്കുന്നതായിക്ാണാണം. 
ആട്ക്ഥകറള വാഴ്ത്തുന്ന സാഹിതയചെിത്രങ്ങളാകറട് ഈ പ്രസ്ാനത്ിററെ ജനകീയസ്വഭാ
വറത്ക്കുെിച്്ക് അശ്ന്വഷിക്ാൻ രേമിച്ചുകാണുന്നുമില്ല.

ദകാഴിദക്ാടപ് മാനവിക്രമൻ സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ച ‘കൃഷ്ണഗരീതി’യുചട ദൃശ്യാവിഷ്ാരമാണപ് 
‘കൃഷ്ണനാട്ടം’. ദകരളരീയ പശ്ാത്തലത്തിൽ ഉണ്ായ ഒര ദൃശ്യകലാസാഹിത്യ രൂപത്തിനപ് എന്
ചകാണ്ടു സംസ്കൃതഭാ് സ്രീകരിച്ചു. പതിദനഴാം നൂറ്റാണ്ിൽ സംസ്കൃതം ഇവിടചത്ത സംഭാ്ണ
ഭാ്യല്. ചകാട്ടാരക്രചക്ാട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹച്ചടങ്ങിദനാടനുബന്ധിച്ചപ് അവതരി
പ്ിക്ാൻ രാജാവപ് ദകാഴിദക്ാടപ് രാജാവിദനാടപ് കൃഷ്ണനാട്ടസംഘചത്ത അയയ്കാൻ ആവശ്യചപ്ട്ടു. 
ഇതുകണ്ടു രസിക്ാൻ ദയാഗ്യതയുള്ളവർ അവിചടയിചല്ന്നു മാനവിക്രമൻ പ്തികരിച്ചു. അഭിമാന
ക്ഷതമുണ്ായ ചകാട്ടാരക്ര തമ്പുരാൻ രാമായണചത്ത മുൻനിർത്തി എട്ടുേിവസചത്ത കഥ നൃത്ത 
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വാേ്യസംഗരീതപ്ധാനമായി സംവിധാനം ചചയ്തവതരിപ്ിച്ചു. എന്നാൽ തചറെ പ്ജകൾചക്ല്ാം 
മനസ്ിലാകുന്ന ഭാ്സ്രീകരിക്ാൻ രാജാവ തയ്യാറായില്.3 അവരചട അഭിമാനവം അദദേഹം 
പരിഗണിച്ചില്. അക്ാലത്തു ദമലാളർ സംസ്കൃതചത്ത അഭിമാനത്തിചറെ അടയാളമായിക്ണ്ിര
ന്നു. ഈ മിഥ്യാഭിമാനമാണപ് സംസ്കൃതഭാ്ാകമ്പത്തിനു പിന്നിലുണ്ായിരന്നതപ്.

ദകാട്ടയം രാജാവിചറെ കിർമ്മരീരവധം, ബകവധം, നിവാതകവചകാലദകയവധം, കല്യാ
ണസൗഗന്ധികം എന്നരീ ആട്ടക്ഥകൾ വന്നദതാചട ആട്ടകഥാസാഹിത്യവം കഥകളിരംഗവം 
കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി. ഈ രാജാവം ദ്ാകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും പേങ്ങൾ സംസ്കൃതപ്
ചുരമായ മണിപ്വാളത്തിലുമാണപ് രചിച്ചതപ്. പിന്നരീടു വന്ന ആട്ടക്ഥാകാരന്ാചരാചക് ഈ രരീതി 
പിൻതുടർന്നതായി സാഹിത്യചരിത്രകാരന്ാർ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇവിചടയും എന്ചകാണ്ടു സംസ്കൃ
തഭാ്യ്കിത്ര പ്ാധാന്യം നല്ി എന്ന ദചാേ്യം പ്സക്മാകുന്നു. കലയുചട രാജാചവന്നും രാജാക്
ന്ാരചട കലചയന്നും കഥകളിചയ വിദശ്ിപ്ിക്കുദമ്പാൾ ഈ കലാരൂപത്തിചറെ ജനകരീയതലം 
വിസ്മരിക്കുകയാണുണ്ായതപ്. ജനകരീയരരീതിയിൽ എഴുതിയ കണ്ണശ്ശന്ാർ, ചചറദശ്ശരി, എഴുത്തച്ഛൻ 
തുടങ്ങിയവരചട കൃതികൾക്കു ലഭിച്ച സ്രീകാര്യത ദകാട്ടയചത്തദപ്ാലുള്ളവർ അറിയാതിരിക്ില്. 
എന്നിട്ടും അദദേഹം കഥകളിക്കുദവണ്ി ആ വഴി ചിന്തിച്ചില്. 

‘ചചറിയവദരയും’ മന്പ്ജൻമാദരയും-ജനസാമാന്യം എന്നതാണപ് ഈ വാക്കുകളചട 
വിവക്ഷ-അകറ്റി നിർത്താൻ ദബാധപൂർവമായ ശ്മം ചപാതുചവ രാജാക്ന്ാരായ കവികളിൽ 
നിന്നുണ്ായി. സമൂഹത്തിചല ഉന്നതചര മാത്രദമ അവർ പരിഗണിച്ചിരന്നുള്ളു. പതിനാലാം നൂറ്റാ
ണ്ിൽ മണിപ്വാളഭാ്യുചട ലക്ഷണശാസ്തം സംസ്കൃതത്തിചലഴുതിയ ലരീലാതിലകകാരൻദപാ
ലും ‘ഉത്തമമണിപ്വാളമായി’ ഗണിച്ചതു ദകരളഭാ്യ്ക പ്ാധാന്യം നല്കുന്ന രചനാരരീതിയാണപ്. 
എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ് മലയാള ഭാ്ാസാഹിത്യം സമ്പന്നമായിത്തരീർന്നിട്ടും സംസ്കൃതപ്
ധാനമായ ഭാ്ാരരീതി സ്രീകരിച്ച ആട്ടക്ഥാകർത്താക്ൾ മനഃപൂർവം സംസ്കൃതാനഭിജൻമാചര 
ഈ സാഹിത്യപ്സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്തുകയായിരന്നു.

ഒര ദചരിക്കുമാത്രമായി സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കാനാവില്. മറ്റു വിഭാഗങ്ങളമായി ചകാടുക്ൽ 
വാങ്ങലുകൾ സ്ാഭാവികമാണപ്. എല്ാ ഉല്ാേനങ്ങളം അധ്ാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിദന്ന 
ഉണ്ാകൂ. കലയുചട കാര്യവം ഇതിൽ നിന്നു ഭിന്നമല്. പാടത്തു പണിചയടുക്കുന്നവർ ചനല്ലുല്ാേി
പ്ിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതപ് അവലും മലരം മറ്റു പലഹാരങ്ങളമാക്ി ഉപദയാഗിക്കുന്നതപ് മറ്റുള്ള
വരചമന്നതുദപാചല എല്ാ കലകളചടയും ഉറവിടം അടിസ്ഥാനവർഗത്തിചറെ വ്യവഹാരത്തിൽ 
നിന്നാണപ്. അധ്ാനദവളയിലും ഉല്ാസങ്ങളിലും സ്ാഭാവികമായി ഉണ്ായിവന്ന ഈണങ്ങളം 
നൃത്തച്ചുവടുകളമാണപ് പില്ക്കാലരാഗദഭേങ്ങളം നൃത്തരൂപങ്ങളമായി പരിണമിച്ചതപ്. കഥകളിയിചല 
നൃത്ത, നൃത്യ, നാട്യ, വാേ്യ, ദവ്, താള, ദമള, സംഗരീതാേികൾ ദകരളരീയ നാടൻകലകളായ 
മുടിദയറ്റപ്, തിറയാട്ടം, ദകാലം, തുള്ളൽ, കാളരീനാടകം തുടങ്ങി പലതിൽ നിന്നും സ്ാംശരീകരിച്ചു 
ചിട്ടചപ്ടുത്തിയതാണപ്. അതുചകാണ്ടുതചന്ന കഥകളിയുചട ദവരകൾ ദകരളരീയ നാദടാടിസം
സ്ാരത്തിചറെ ആഴങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്നതുകാണാം. ഇവിചട കലയുചട രണ്ടു ദചരികചള 
നാം തിരിച്ചറിദയണ്തുണ്പ്. ഒന്നപ് സ്ാഭാവികമായ കലയും രണ്പ് കൃത്രിമമായകലാപ്കടനവം. 
കലാദലാകം ദലാകധർമ്മി, നാട്യധർമ്മി എന്നു രണ്ായി പ്കടനങ്ങചള നാമകരണം ചചയ്യുന്നു. 
കഥകളി തരീവ്രനാട്യധർമ്മിയിൽചപ്ടുന്നു. അതപ് നാടൻകലകചള സംസ്രിക്കുക മാത്രമല് സാധാര
ണജനഭിന്നമായ ഭാ്ാ മുദ്രാേിമാധ്യമത്തിലൂചട കലാസത്ത വിനിമയം ചചയ്യുകയും ചചയ്യുന്നു. ഈ 
മാധ്യമചത്ത മനസ്ിലാക്ാൻ വഴിയില്ാത്തവർ എന് ചചയ്യുചമന്ന കാര്യം ആരം പരിഗണിച്ചില്.

വി്യസ്രീകരണത്തിലും ആട്ടക്ഥകൾ സാധാരണ ജനതയുമായി അകന്നുനിന്നു. 
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ഭാവസത്തയിൽ പൂന്താനചത്തദപ്ാലുള്ളവർ ചകാണ്ടുവന്ന സമത്ചിന്തയുചട സദന്ശം 
സജരീവമായി നില്ക്കുദമ്പാഴാണപ് ആട്ടക്ഥാകാരന്ാർ ദേവന്ാചര കഥാപാത്രങ്ങളാക്ിയതപ്. 
കൃഷ്ണനാട്ടവം രാമനാട്ടവം ദകാട്ടയം കഥകളചമല്ാം ഈശ്രദകന്ദിതമായ വി്യങ്ങൾക്ാണപ് 
ഊന്നൽ നല്ിയതപ്.

ആട്ടക്ഥകൾ ചപാതുദവ ശംഗാരവരീരകരണാേിരസപ്ധാനങ്ങളായിരന്നു. ഈ രസാവി
ഷ്ാരത്തിനായി കവികൾ ദബാധപൂർവം യത്ിക്കുന്നതുകാണാം. ഇതു കഥകളിയുചട ദൂ്്യമാചണന്നപ് 
ദകരളഭാ്ാ സാഹിത്യചരിത്രകർത്താവായ ആർ. നാരായണപ്ണിക്ർ അഭിപ്ായചപ്ടുന്നുണ്പ്. 
‘ശാകുന്തളം കഥചയ ആട്ടക്ഥയാക്ി രചിച്ച കവി അതിചല വണ്ത്താചന ഒരസുരനാക്ിയിരി
ക്കുന്നതപ് യുദ്ത്തിചനാരവസമുണ്ാക്ാൻ ദവണ്ിമാത്രമാചണന്നും4 പണിക്ർ പരിഹസിക്കുന്നു. 
ശംഗാരവരീരകരണങ്ങൾക്കു ബരീഭത്രസംകൂട്ടുന്നു എന്നും പണിക്രം മറ്റു സാഹിത്യകാരന്ാരം 
ആദക്ഷപിക്കുന്നു. ചചാല്ിയാട്ടചത്തപ്റ്റിപ്റയുദമ്പാൾ ‘ശംഗാരപേങ്ങചളല്ാം പതിഞ്ഞമട്ടിലു
ള്ളതാകയാൽ അവ ചചാല്ലുദമ്പാൾ പതിഞ്ഞാടണചമന്നു വ്യവസ്ഥ. തിരശരീലനരീക്ിയാലുടൻ 
നായകൻ നായികചയ പിടിചച്ചാരേിക്ിൽ നിറത്തിയദശ്ം കുറച്ചുദനരം ദപ്മപൂർവം അവചള 
അംഗപ്ത്യംഗം ദനാക്ിചക്ാണ്ടു നില്ക്കുന്നു. ഇതിനു ദനാക്ിക്ാണൽ എന്നു ദപർ. ചില ആട്ടക്ാർ 
ഇതിനായി ഒട്ടു വളചര സമയം ചചലവിടുന്നതായിക്ാണാം. അരസികന്ാരായ രംഗവാസികൾക്പ് 
ഉറക്ം തൂങ്ങാൻ പറ്റിയ സമയമാണിതപ്.5 പകലന്തിദയാളം പണിചയടുക്കുന്നവർക്പ് പതിഞ്ഞമട്ടി
ലുള്ള ശംഗാരരസാഭിനയം കണ്ടു രസിക്ാനാകുമായിരന്നില്. അതുചകാണ്ടുകൂടിയാവാം അവചര 
അരസികന്ാചരന്നു വിളിച്ചാദക്ഷപിച്ചിരന്നതപ്.

ആട്ടക്ഥയിചല ശംഗാരവർണനചയപ്റ്റി പി. ചക. നാരായണപിള്ള ‘ശംഗാരപേങ്ങൾ 
സാധാരണ ആട്ടക്ഥകളിൽ കാണാറള്ളതപ് ഏകദേശം ഒദര അച്ചിൽ പിടിച്ചദപാചല ദതാന്നുന്നു. 
പിചന്നാര വിദശ്മുള്ളതപ് ഭാര്യാഭർത്താക്ന്ാരചട സംവാേങ്ങളിൽ സ്തരീപുര്ന്ാരചട 
ഹൃേയദഭേം അറിവില്ാത്തകവികൾ പുര്ന്ാർകൂടി പറയാത്ത പ്ാർത്നകൾ സ്തരീകളചട 
മുഖത്തു നിന്നു പുറചപ്ടുവിച്ചിരിക്കുന്നതാകുന്നു.’6 പ്ണയാഭ്യർത്നകൾ സ്തരീകചളചക്ാണ്ടു ചചയ്യി
ക്കുകചയന്ന പുര്വർഗ്താല്ര്യമാണിതിനാധാരം. പുര്ദമധാവിത്വം ദമലാളത്തവം ഇവിചട 
സകദകാർക്കുന്നു. ദകവലമായ ഉല്ാസത്തിനപ്പുറം ഗഹനമായ ജരീവിത പ്ശ്നങ്ങദളാടപ് മിക്വാറം 
ആട്ടക്ഥാകാരന്ാർ പരാങപ്മുഖന്ാരായിരന്നു. ഭാ്യുചട കാര്യത്തിചലന്നദപാചല വി്യസ്രീ
കരണത്തിലും ഉപരിവർഗത്തിചറെ സുഖദലാലുപ താല്ര്യങ്ങളാണു കഥകളി സംരക്ഷിച്ചതപ്. 

ആട്ടക്ഥാസാഹിത്യ ചരിത്രം ചകാട്ടാരക്രത്തമ്പുരാൻ, ദകാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ തുടങ്ങി ‘ 
തമ്പുരാൻ‘ പ്ദയാഗം ചകാണ്ടു നിറച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യം മുദന്നാട്ടു വയ്കന്ന സമത്വിചാരചത്ത 
ഇത്തരം സംദബാധനകൾ അദലാസരചപ്ടുത്തുന്നു. മാത്രമല് രാമനാട്ടംദപാലുള്ള കൃതികളിചല 
കലാപരമായ പരിമിതിചയപ്റ്റി ഉള്ളൂർ ‘ആട്ടക്ഥകൾക്കു മുമ്പപ് അദദേഹം മുക്കരൂപത്തിചലങ്കി
ലും മണിപ്വാളദ്ാകങ്ങചളഴുതി പരിചയിച്ചിരന്നുദവാചയന്നപ് സംശയിക്ത്തക്രരീതിയിലാണപ് 
അദദേഹത്തിചറെ പേഘടനം’7 എന്നഭിപ്ായചപ്ടുന്നു. അടിമത്തത്തിചറെ അവശിഷ്ങ്ങൾ ഭാ്യിൽ 
നിന്നും കഴുകിക്ളഞ്ഞതിചന ജനകരീയമാക്ി പുനർരചിദക്ണ്തിചറെ ആവശ്യം- ആട്ടക്ഥാ 
സാഹിത്യചരിത്രത്തിലൂചട കടന്നുദപാകുദമ്പാൾ ദബാധ്യചപ്ടും.

കൂടിയാട്ടംദപാചല കൂത്തമ്പലങ്ങളിലല് കഥകളി അവതരിപ്ിച്ചതപ്. അചതവിചടയും ദസ്റജു
ചകട്ടി അവതരിപ്ിക്ാമായിരന്നു. എങ്കിലും കഥകളിദയാടു സംവേിക്കുവാൻ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തി
നായില്. ഇതു സാധാരണജനങ്ങൾക്കു വലിയ നഷ്മുണ്ാക്ിചയന്നു മാത്രമല് ഉച്ചനരീചത്ത്തിചറെ 
അകലം കൂട്ടുകയും ചചയ്തു. പല കലകളചടയും സംഗമമായ കഥകളിയുചട കലാപരമായ ഓദരാ 
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വിദശ്വം നല്കുന്ന ജാനങ്ങൾ അന്യമാവകയും സാംസ്ാരികമായി പിദന്നാട്ടടിക്കുകയും ചചയ്തു. 
സമൂഹത്തിൽ ഇതുണ്ാക്ിത്തരീർത്ത വിടവപ് ഇന്നും നികത്താനായിട്ടില്. കണ്ാൽ മനസ്ിലാകാത്ത
തും ദകട്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്തതുമായതിചറെ മുന്നിൽ ഇളിഭ്യരായി അരസികർ–എന്നപമാനിതരായി 
പിൻവാദങ്ങണ്ിവന്നു. സംഗരീതസാഹിത്യ കലാവിഹരീനചന മൃഗമായിക്ണ്തും അരസികചന കല 
പഠിപ്ിക്രചതന്നു പ്ഖ്യാപിച്ചതും ഈ സന്ർഭത്തിദലാർക്ണം. കഥകളിയുചട ഈ കാണാ
പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരവാൻ സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങൾ മറന്നുദപായി. സാഹിത്യത്തിചറെ സത്ത 
അതിചല വിമർശനമൂല്യമാചണന്ന തിരിച്ചറിദവാചട കൃതികചള പുനർവായിക്കുവാൻ നമുക്കു ബാധ്യ
തയുണ്പ്. ഭാ്ചയ ജനകരീയമാക്ിയും മുദ്രകളിൽ അറിവനല്ിയും ഈ ദൃശ്യകലചയ എല്ാദപർക്കും 
സ്രീകാര്യമാക്കുകയാണാവശ്യം. കലാസ്ാേനം സാംസ്ാരിക പുദരാഗതിക്നിവാര്യമാകയാൽ 
വളചര സങ്കരീർണതകളള്ള ഈ കലയുചട സൗന്ര്യമൂല്യമറിഞ്ഞാസ്േിക്ാൻ ചപാതുസമൂഹചത്ത 
പ്ാപ്തരാദക്ണ്തുണ്പ്.

അഭിനയകലയുചട പ്ദഭേങ്ങചള ആവർത്തിച്ചു കണ്റിയാൻ കഥകളി ഉത്തമമാണപ്. 
അതിനാൽ ഈ കലയുചട സദങ്കതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അതിചല കലാസൗന്ര്യചത്ത ഉൾചക്ാ
ള്ളാനും അവസരം ഒരദക്ണ്തുണ്പ്. അറിവിചറെ കുത്തകാവകാശം ചപാളിചച്ചഴുതി ജനങ്ങളചട 
ഭാ്യിൽ അതു വിതരണം ചചയ്യാൻ പുതിയ കാലത്തിനപ് ഉത്തരവാേിത്മുണ്പ്. കഥകളിയുചട 
കലാപരമായ ചകട്ടുറപ്പും സാദങ്കതികമൂല്യവം ചകാണ്പ് ദലാകപ്ശസ്ി ഇനിയും വർദ്ിച്ചുചകാദണ്
യിരിക്കും. ഈ രംഗചത്ത പുര്ക്കുത്തക തകരന്നു. ധാരാളം സ്തരീസംഘങ്ങൾ കഥകളി രംഗത്തു
സജരീവമാകുന്നു.8 തൃപ്പുണിത്തുറ വനിതാ കഥകളി സംഘത്തിചറെ ചരിത്രം പുര്ദമൽദക്ായ്മയുചട 
ദവേികളിദലക്കു സ്തരീകളചട മുദന്നറ്റത്തിചറെ കഥപറയുന്നു. അദനകം സ്തരീകൂട്ടായ്മകൾ– വായപ്പ്ാട്ടി
ലും, താളദമള ചുട്ടിരംഗത്തും സജരീവമായിക്ഴിഞ്ഞു. ദേശത്തും വിദേശത്തും നിരവധിപരിപാടികൾ 
അവതരിപ്ിച്ചു വരന്നു. കഥകളി രംഗം കൂടുതൽ ജനകരീയമാകുന്നതിചറെ വാർത്തകൾ വന്നുചകാ
ണ്ിരിക്കുന്നു. പലകലകളം വളരകയും തളരകയും ചചയ്തിട്ടും കഥകളി അതിചറെ ബലിഷ്ഠമായ 
അടിത്തറ ഇളകാചത മുദന്നാട്ടു ദപാകുന്നു. 

കഥയുചട മർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നടൻ പ്കടമാക്കുന്ന ഭാവമാണപ് കഥകളിയിൽ പ്ധാനം. 
ഭാവാവിഷ്ാര സമൃദ്മായ രംഗഭാ്ചയാരക്ി ഭാവസവവിധ്യങ്ങചള നൃത്തനൃത്യനാട്യസംഗരീതവാ
േ്യാേികളിലൂചട ദപ്ക്ഷകനിദലക്കു സംദവേനം ചചയ്യുദമ്പാൾ ദവേിയും സേസ്ം ഒന്നായിത്തരീരന്നു. 
ഈ അനുഭവം അത്ര ഹൃേ്യമായി മചറ്റാരിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നില്. അതുചകാണ്ാണു കഥകളിചയ 
സമ്പൂർണ നാടകകല (Total Theatre) എന്നുവിദശ്ിപ്ിക്കുന്നതപ്.9 നടചന യഥാർത് കഥാ
പാത്രമാക്ി പരിവർത്തിപ്ിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണപ് ചുട്ടികുത്തിനുള്ളതപ്. കഥകളിദക്ാപ്പു 
നിർമ്മാണത്തിലും ആചരയും അത്ഭുതചപ്ടുത്തുന്ന കലാമർമ്മജതയുണ്പ്. ചിത്രശില്കലയിൽ 
ദകരളരീയർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദനടിയ ജാനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നു ദബാധ്യമാകും.ഇങ്ങചന 
കഥകളിയുചട ഓദരാ ഘടകത്തിനു പിന്നിലും നാടിചറെയും സംസ്കൃതിയുചടയും അസാമാന്യമായ 
സാന്നിധ്യമുചണ്ന്നു കാണാം.

സംഭാ്ണം സംഗരീതാത്മകമായി നിർവഹിക്കുന്ന കലാരൂപമാണു കഥകളി, ദകരളത്തിൽ 
മാത്രം പ്ചാരമുള്ള പാടി. പുറനരീരപ്, ഇന്ളം തുടങ്ങിയ രാഗങ്ങദളാചടാപ്ം കർണാടക സംഗരീത
ത്തിൽ പ്സിദ്മായ ദതാടി, കാംദബാജി തുടങ്ങി അദനകം രാഗങ്ങൾ ഉപദയാഗിക്കുന്നു. രാമ
നാട്ടത്തിൽ നാല്ദതാളം രാഗങ്ങൾ പ്ദയാഗിച്ചിള്ളതായി ഉള്ളൂർ ദരഖചപ്ടുത്തുന്നു. േ്ിജാവന്തി, 
പാടി എന്നരീ രാഗങ്ങൾ കർണ്ണാടകസംഗരീതത്തിലില്. ശംഗാരപേങ്ങൾക്കു പതിഞ്ഞ ആട്ടവം 
യുദ്പേങ്ങൾക്കു മുറകിയാട്ടവം ദവണം. ഈ രണ്ാട്ടങ്ങൾക്കും മദധ്യ ഇടത്തരമാട്ടം എചന്നാന്നു 
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കൂടിയുണ്പ്. ഇതിചനാചക് മിഴിവ നല്കുന്നതപ് രസവാസനയാണപ്. രസവാസനചയന്നാൽ രസഭാവാ
േികചള ദവണ്ദപാചല സ്ഫുരിപ്ിക്ാനുള്ള പാടവം എന്നർത്ം. ചചമ്പട, അടന്ത, ചചമ്പ, പഞ്ാരി, 
മുറിയടന്ത, ത്രിപുട –എന്നിവയാണു കഥകളി സംഗരീതത്തിലുപദയാഗിക്കുന്ന താളങ്ങൾ.ചചണ്, 
മദേളം, ദചങ്ങില, ഇലത്താളം ഇവയുചട നാേലയഭംഗിയിൽ പശ്ാത്തലം താള സമൃദ്മാകുന്നു. 
അതിചനാത്ത രാഗാലാപം, ദ്ാകം ചചാല്ൽ, നൃത്തത്തിനു ദവണ്ിയുള്ള ഗാനം, മുദ്രാഭിനയ
ത്തിനു ദവണ്ിയുള്ള സംഭാ്ണഗാനങ്ങൾ, േണ്ഡകം ചചാല്ലുന്ന സവിദശ് രരീതി എല്ാം ദചർന്നു 
കഥകളിചയ സവിദശ്രാഗസുരഭിലമാക്കുന്നു.

മലയാളത്തിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആട്ടക്ഥകളള്ളതായി ആട്ടകഥാചരിത്രകാരന്ാർ അഭി
പ്ായചപ്ടുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവം മികച്ച രചന ഉണ്ണായിവാര്യരചട ‘നളചരിതം ആട്ടക്ഥ’യാചണന്ന 
കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഭിന്നാഭിപ്ായമില്. ഇതര ഭാ്കളിദലക്പ് വിവർത്തനം ചചയ്തിരചന്നങ്കിൽ 
ദലാദകാത്തരസാഹിത്യകൃതിയായി നളചരിതം ആേരിക്ചപ്ടുമായിരന്നു, മറ്റു ഭാ്കളിചലങ്ങും 
ഇത്തരചമാര സാഹിത്യരൂപം ഇല്ാചതദപായി. അതുചകാണ്പ് നളചരിതത്തിചറെ മഹത്ം ദലാകം 
അറിയുന്നില്. നളചരിതം ഒന്നാംേിവസം എഡിൻബദറാ കദലാത്വത്തിൽ ഉദേ്യാഗമണ്ഡൽ 
കഥകളി തിയറ്റർ അവതരിപ്ിച്ചദപ്ാൾ പാശ്ാത്യകലാരംഗചത്ത ഏറ്റവം തലചയടുപ്പുള്ള 
നിരൂപകൻ അഭിപ്ായചപ്ട്ടതപ് ശ്രീ. എം. ചക. ചക. നായർ ഉദ്രിക്കുന്നു. “This is indeed a 
magnificent poem flowing smoothly on the stage”10 (ഇതപ് അരങ്ങത്തു സുഖമായി ഒഴുകി
ചക്ാണ്ിരിക്കുന്ന ഒരേ്ിതരീയകാവ്യമാണപ് ). 

നളമഹാരാജാവിചറെ നന്കചളപ്റ്റി പറയുദമ്പാഴും ചൂതിൽ പരാജയചപ്ട്ടതിനടിസ്ഥാനം 
ശ്ദ്ിച്ചാൽ അതപ് അനവസരത്തിചല ശംഗാരവം ദകാപവമാചണന്നു വ്യക്മാകും. പുഷ്രൻ 
ചൂതിനു വിളിച്ചദപ്ാൾ നളൻ േമയന്തിചയ ‘രതിപ്ദഭ’ എന്നു സംദബാധന ചചയ്തിട്ടാണപ് ചൂതിനു 
ദപാകുന്നതപ്. മാത്രമല്. പുഷ്രദനാടു ദതാന്നിയ ദകാപവം പരാജയത്തിനു കാരണമാകുന്നു. 
കലിയാണപ് എല്ാ പ്ശ്നങ്ങൾക്കും കാരണചമന്ന വലിയ സത്യം ഭംഗ്യന്തദരണ സ്ഥാപിക്ാൻ 
കഴിഞ്ഞ വാര്യർ വനവം നഗരവം താരതമ്യം ചചയ്യുന്നതും തടിനിചയ ജനനിയായി ചിത്രരീകരിച്ചതും 
‘വനസുഖമാരറിഞ്ഞു എന്ന കാട്ടാളവാക്യവം തുടങ്ങി സ്തരീ, പ്കൃതി, ജരീവിതസമസ്യകചള സംബ
ന്ധിച്ചപ് ഉോത്തമായ നിരരീക്ഷണങ്ങൾചകാണ്ടു സാന്ദമാണപ്. 

‘വാേിദച്ചാർക്കും പ്ാണാപാദയ

ജാതിദച്ചാേ്യം ദവണ്ാ ചതാടുവാൻ,

‘നാഥാ നിചന്നക്ാണാഞ്ഞു ഭരീതാ

ഞാൻ കണ്വഴി

ദയ താകിചലന്ദോ്ം’

 തുടങ്ങി ചിന്താപ്ധാനമല്ാചതാരവാക്കും വാര്യർ എഴുതിയിട്ടില്. സ്തരീ. േളിതപ്, പരിസ്ഥിതി
ദബാധവം ജരീവിതചത്ത സംബന്ധിച്ച നിരവധി തത്ത്ചിന്തകളം നിറഞ്ഞ നളചരിതത്തിചറെ, 
ഇനിയും തിരിച്ചറിചപ്ട്ടിട്ടില്ാത്ത വൻസാധ്യതകൾ കഥകളിയിലൂചട പ്ദയാജനചപ്ടുത്താവ
ന്നദതയുള്ളൂ. 

നളചരിതത്തിനുദശ്ം പരിഗണനാർഹമായ കൃതികളിചലാന്നായ കരരീന്ദചറെ ‘രാവണ
വിജയം’ ആട്ടക്ഥ രാവണചന സവിദശ്വ്യക്ിത്മുള്ള കഥാപാത്രമായി ചിത്രരീകരിക്കുന്നു. 
വയലാറിചറെ രാവണപുത്രിയിലും സി. എൻ. ശ്രീകണ്ഠൻ നായരചട ലക്ഷാലക്ഷിയിലും തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ രാവണചറെ അസാമാന്യവ്യക്ിത്ം ഇവയ്ക മുമ്പുണ്ായ രാവണവിജയത്തിൽ പ്ത്യക്ഷമാണപ്.
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പകലന്തിദയാളം പണിചയടുക്കുന്നവർക്പ് ചവളക്കുംവചര കഥകളി കണ്ിരിക്ാൻ കഴിയി
ചല്ന്നു വാേിച്ച വി. കൃഷ്ണൻ തമ്പി (1890 - 1938) ഒര കഥകളി ക്ലബപ് ആരംഭിച്ചപ് അവിടചത്ത കലാ
കാരന്ാചരചകാണ്പ് സന്ധ്യയ്ക തുടങ്ങി രാത്രി പത്തു മണിക്പ് അവസാനിപ്ിക്ത്തക് തരത്തിൽ 
കഥകളി അവതരിപ്ിക്കുന്ന രരീതിക്കു തുടക്ം കുറിച്ചു. രാജസ്യാലചനങ്കിലും അന്യായങ്ങദളാടു 
കലഹിച്ചുനിന്ന ഇദദേഹം സംസ്കൃതപഠനത്തിനവസരം എല്ാവർക്കും നല്ണചമന്നാവശ്യചപ്ട്ടു. 
അങ്ങചന സംസ്കൃത പാഠശാല ചകാട്ടാരചക്ട്ടിനകത്തു നിന്നപ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ഉപരിപഠന
ത്തിനായി ഓക്പ്ചഫഡിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തപ് അയർലണ്ിൽ നടന്ന സ്ാതന്ത്യസമരത്തിൽ 
സജരീവമായി പചങ്കടുത്തു. അതിനാൽ ബിരേം ദനടാനാകാചത രണ്ടുചകാല്ചത്ത വിദേശവാസം 
മതിയാക്ി തിരിച്ചുദപാന്നു. സമത്ചിന്തയും വിപ്ലവദബാധവമുള്ള കൃഷ്ണൻ തമ്പിയുചട ‘താടകവധം’ 
എന്ന ആട്ടക്ഥയിൽ താടകചയ ഒര രാജകുമാരിയായി ചിത്രരീകരിക്കുന്നു. ഇതിഹാസപുരാണ
കഥകൾ പ്ദമയമാക്ിയ ആട്ടക്ഥകൾ ദേവദകന്ദത്തിൽ നിന്നും മനു്്യവി്യങ്ങളിദലക്കു 
മാറന്നതു മാത്രമല് കഥകളിൽ മൗലികമായ മാറ്റം വരത്തുന്നതും കാണാം. ഇക്ാര്യത്തിൽ 
കൃഷ്ണൻതമ്പിയുചട നിലപാടപ് ജനകരീയ അടിത്തറയിൽ രൂപചപ്ട്ടതാണപ്. പന്തണ്ാംനൂറ്റാണ്ിൽ 
കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും ഉണ്ായ പ്ധാന പരിഷ്ാരം സാധാരണക്ാരചറെ ഭാ്യും ഹാസ്യവം 
പ്ദയാഗിച്ചപ് ആ കലകചള ജനകരീയമാക്ിയതായിരന്നു. സമാനരരീതിയിൽ കഥകളിക്കും അതപ് 
രൂപചപ്ട്ടുവന്ന ദേശദത്താടും സംസ്ാരദത്താടും ദചർന്നുനിൽക്കുന്ന ജനകരീയമായ വരീചണ്ടുപ്പ് 
സാധ്യമാദകണ്തുണ്പ്. 
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മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തിയുണം മലയാള സാഹിതയവണം
             ലിറ്റി പയസ്ക്

             ഗസ്റ്ക് ലക്ക്ചർ, ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ശ്കാശ്ളജ്ക്, ഗുരുവായൂർ

പ്ര�ന്ധസണംഗ്രഹണം:�ാലപണംക്തി, �ാലഹൃദയങ്ങളുറെ സർഗവാസനകറള ശ്പ്രാത്സാഹി
പ്പിക്കുകയുണം വരുണം തലമുെകറള സാഹിതയ - സാണംസ്ാെിക ശ്മഖലകളിശ്ലക്്ക് ടകപിെിച്ചുയ
ർത്തുകയുണം റചയ്യുന്നു. ഇന്നറത് പ്രശസ്തൊയ എഴുത്തുകാരുറെ ആദയകാല െചനകൾ �ാലപണം
ക്തിറയ സ്ന്നമാക്ി. അവരുറെ ആദയകാല െചനകളിൽശ്പ്പാലണം പിൽക്ാല െചനകളിറല 
ചില അെയാളങ്ങൾ കറണ്ത്ാൻ കഴിയുണം. മലയാള സാഹിതയത്ിററെ വളർച്യ്ക്ക് അനുകൂ
ലമായ സാഹചെയവണം ശ്പ്രാത്സാഹനവണം കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകി എന്നതുറകാണ്ടുതറന്ന 
സാഹിതയചെിത്രത്ിൽ നിർണ്ായകമായ ഒരു സ്ാനമാണ്ക് മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തിയ്ക്കുള്ളത്ക്.

ആമുഖണം
മലയാള സാഹിതയത്ിററെ �ഹുമുഖമായ വികാസ പെിണാമങ്ങൾക്്ക് ഏറ്റവണം സഹായക
മായ ഒന്നാണ്ക് മാസികകൾ. ഗ്രന്ഥരൂപത്ിൽ പ്രസിദ്ീകൃതങ്ങളായ സാഹിതയകൃതികളുറെ 
എണ്ശ്ത്ക്ാൾ മാസികകളിലൂറെ പുെത്തുവന്ന സാഹിതയ സണംെണംഭങ്ങൾ എണ്ത്ിൽ കൂടുത
ലാറണന്നു കാണാണം. ഇന്ന്ക് മലയാളത്ിറല പത്രമാസികകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിശ്നക്ാൾ 
വളറെയധികണം താല്പെയവണം ഉചിതമായ ശ്പ്രാത്സാഹനവണം സാഹിതയപെമായ കാെയങ്ങളിൽ 
പണ്റത് മാസികകൾ കാണിച്ിരുറന്നന്ന്ക് പെയാൻ സാധിക്കുണം (മാതൃഭൂമി  ചെിത്രണം, വി.ആർ. 
ശ്മശ്നാൻ, ശ്പജ്ക് - 369)

ആെണംഭണം മുതശ്ല സങ്കുചിതമല്ലാത് ഒരു വീക്ഷണ െീതിയാണ്ക് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്ക് 
അതിററെ പ്രവർത്ന മണ്ഡലത്ിൽ സ്വീകെിച്ചുശ്പാന്നത്ക്. ഏറതകേിലണം സവിശ്ശഷമായ 
ആദർശശ്ത്ാടുള്ള പ്രതി�ദ്ത കാശ്ലാചിതമായ പുതിയ ആശയാദർശങ്ങറള ഒഴിവാക്ാ
നുള്ള വയഗ്രതയായി കലാശിക്ാൻ പാെിറല്ലന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ വീക്ഷണത്ിററെ റപാതുസ്വ
ഭാവണം. തന്മൂലണം എല്ലാ വിധത്ിലള്ള നൂതനാശയങ്ങൾക്കുണം പ്രകാശനസൗകെയണം വാെികയുറെ 
താളുകളിൽ ലഭയമായി. അതുറകാണ്ടുതറന്ന ആഴ്ചപ്പതിപ്പിററെ ആദയകാലലക്ങ്ങളിൽ അതയന്തണം 
പ്രൗഢവണം വിജ്ാനപ്രദവമായ ആശയസമെങ്ങൾ കൂറെക്കൂറെ പ്രതയക്ഷറപ്പട്റകാണ്ിെിക്കു
ന്നു. 1946 മുതലള്ള ലക്ങ്ങളിൽ ഇതു കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി കാണാണം. പഴമയുണം പുതുമയുണം തമ്ിലള്ള 
ഈ ഏറ്റുമുട്ലണം അതിൽ നിന്ന്ക് പ്രസെിച് നൂതനമായ ആശയപ്രകാശവമാണ്ക് പിന്നീെശ്ങ്ങാട്്ക് 
നമ്മുറെ സാഹിതയത്ിററെ ഗതിവിഗതികറള ആശ്ൊഗയകെമായി നിയന്തിച്ചുശ്പാന്നത്ക്. 
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ഈ വികാസത്ിന്ക് അനുകൂലവണം നിർണ്ായകവമായ പകേ്ക് വഹിച്ത്ക് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പാറണന്ന കാെയണം മലയാള സാഹിതയത്ിററെ വികാസ പെിണാമങ്ങറളക്കുെിച്്ക് നിഷ്ക
ർഷശ്യാറെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന വയക്തികൾക്്ക് പൂർണ്മായുണം ശ്�ാധയമാവകതറന്ന റചയ്യുണം എന്ന്ക് 
വി.ആർ. ശ്മശ്നാൻ പെയുന്നു. (1973 : 384) മലയാളിക്കു പ്രിയറപ്പട് ഭാഷാഘെനയുണം ഭാവകത്വവണം 
കാലാനുസൃതമായി നിലനിർത്ാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിനു കഴിഞ്ഞു. ആഴ്ചപ്പതിപ്പിററെ ഏറ്റവണം 
വലിയ ശ്നട്ണം അതിലൾറപ്പടുത്ിയിട്ള്ള പണംക്തികളാണ്ക്. വനിതാ പണംക്തി, �ാലപണംക്തി, 
വയായാമ പണംക്തി തുെങ്ങിയ പണംക്തികൾ ആെണംഭകാലണം മുതശ്ല ഇതിൽ വായനക്ാരുറെ രേദ് 
ശ്നെിയവയാണ്ക്. മാതൃഭൂമിയിറല �ാലപണംക്തി പിൽക്ാല മലയാള സാഹിതയത്ിററെ 
കളെിയായി പെിണമിച്ചു എന്നത്ക് വിസ്മെിക്ാനാവാത് ചെിത്ര സതയമായി നിലറകാള്ളുന്നു.

�ാലപണംക്തിയിലൂറെ വളർന്നുവന്ന എഴുത്തുകാരുണം അവരുറെ െചനകളുണം
മലയാള സാഹിതയെണംഗത്്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുരുന്നുകൾക്്ക് മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തിയി

ലൂറെ വിശാലമായ പാഠശാല ഒരുക്ിറക്ാടുക്കുകയാണ്ക് റചയ്തത്ക്. കുഞ്ഞുവിെൽ തു്ിലൂറെ 
വിെിഞ് സർഗവാസനകറള ആശ്വാളണം ശ്പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണം അവരുറെ വളർച്യിൽ 
നിർണ്ായകമായ പങ്കുവഹിക്കുകയുണം റചയ്ത �ാലപണംക്തി എന്നുണം സമൂഹ രേദ് ആകർഷിച്ി
ട്ണ്്ക്. മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തി  റവട്ിറത്ളിച് വഴിയിലൂറെ മുശ്ന്നെിയ അശ്നകണം എഴുത്തുകാറെ 
നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുണം. മുതിർന്ന തലമുെയിറല എഴുത്തുകാരുണം സഹൃദയൊയ റപാതുജനവണം 
ഈ പണംക്തി സസൂക്ഷ്മണം വിചിന്തനണം റചയ്തിരുന്നു. ജി. ശകേെക്കുറുപ്പ്ക്, ഇെപ്പള്ളി, കുട്മത്്ക്, പി.
കുഞ്ിൊമൻ നായർ തുെങ്ങിയ മുതിർന്ന കവികൾ കുട്ികൾക്കു ശ്വണ്ി ഈ പണംക്തിയിറല
ഴുതിയിരുന്നു. അക്ക്�ർ കക്ട്ിൽ. റക.സച്ിദാനന്ൻ, ശ്ദശമണംഗലണം ൊമകൃഷ്ണൻ, കഴിമ്പുഴ, 
കുഞ്ഞുണ്ി, ഹിെണയൻ, വി.എണം. ഗിെിജ, അഷിത, ചുള്ളിക്ാെ്ക് തുെങ്ങിയുള്ള പിൻതലമുെ 
�ാലപണംക്തിയിലൂറെയാണ്ക് റപാതുസമൂഹത്ിററെ രേദ്യിശ്ലയ്ക്ക് വന്നത്ക്.

മലയാള നശ്വാത്ാനത്ിന്ക് കവിത്രയത്ിററെ സണംഭാവന നിർണ്ായകമാണ്ക്. അവർ 
തുെന്നിട് വഴിയിലൂറെ അശ്നകണം എഴുത്തുകാർ മലയാള സാഹിതയത്ിനു ഓജസ് പകർന്നു. 
അവെിൽ പ്രമുഖനുണം ജ്ാനപീഠശ്ജതാവമായ ജി. ശകേെക്കുറുപ്പ്ക് കുട്ികൾക്കുശ്വണ്ി �ാല
പണംക്തിയിറലഴുതിയിരുന്നു. ആവിഷ്കാെ ടശലിറകാണ്ടുണം �ിണം�കല്പനറകാണ്ടുണം തുെക്ണം 
മുതൽതറന്ന കവിത്രയത്ിൽ നിന്നുണം ശ്വെിട് ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു ജിയുശ്െത്ക്. അശ്ദേഹത്ിററെ 
ആദയകാല കവിതകളിൽ പ്രകൃതിറയ കൗതുകശ്ത്ാറെ ശ്നാക്ിക്ാണുന്ന വിസ്മിതനായ ഒരു 
�ാലറന നമുക്കു കാണാണം. അത്െത്ിറലാരു കവിത അശ്ദേഹണം �ാലപണംക്തിയിറലഴുതിയിരു
ന്നു. പ്രകൃതിയുറെ ഏറ്റവണം മശ്നാഹാെിത നിെഞ് പുലർക്ാലശ്ത്ാടുകൂെിയാണ്ക് ‘ഓമനശ്യാെ്ക് ’ 
(1934 ജൂടല 30) എന്ന കവിത ആെണംഭിക്കുന്നത്ക്. ജിയുറെ പ്രകൃതി വാസനയുറെ �ാലപാഠണം ഈ 
കവിതയിൽ വായിക്ാൻ കഴിയുണം. ജി.യ്ക്കു ശ്ശഷണം �ാലപണംക്തിയിൽ രേദ്ിക്റപ്പട് കവിയാണ്ക് 
ഇെപ്പള്ളി. സ്വന്തണം ആത്മാവിററെ നിഗൂഢ െഹസയങ്ങളിൽ  അഭിെമിക്കുന്ന കവിറയയാണ്ക് 
ആദയകാല െചനകളിൽ ശ്പാലണം കാണുന്നത്ക്. ‘സിന്ധുവിൽ മെഞ്ിടുണം സൂെയററെ, �ന്ധുെകെൊ
ജികൾ’ (ആ െണംഗണം, 1934 ആഗസ്റ്ക് 27) എന്നിങ്ങറന ദുെന്താവശ്�ാധശ്ത്ാറെ അതിസുന്െമായ 
ഭാവനാശ്ലാകശ്ത്യ്ക്ക് ഇെപ്പള്ളി നറമ് കൂട്ിറക്ാണ്ടുശ്പായി. മെണത്ിററെ ഗന്ധണം ആ കവിത
കളിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്നു.മഹാകവി കുട്മത്ിററെ മാതൃത്വണം നിെഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന കവിതകൾ �ാല
പണംക്തിയുറെ താളുകളിലൂറെ സഹൃദയരേദ് ആകർഷിച്ിരുന്നു. ഹെി: ഹെി: (1934 ഡിസണം�ർ 
24) എന്ന കവിതയിൽ അമ്യുറെ  ശ്നേഹവാത്സലയറത്യാണ്ക് വർണ്ിക്കുന്നത്ക്.

ശ്കെളീയ പ്രകൃതിശ്യയുണം സൗന്െയശ്ത്യുണം ടദവതുലയണം പൂജിച് കവിയാണ്ക് പി. 
കുഞ്ിൊമൻ നായർ. പ്രകൃതിയിറല റചെിയ മാറ്റണം ശ്പാലണം പി.യുറെ കവിതറയ വളറെശ്യറെ 
സ്വാധീനിച്ിട്ണ്്ക്. ടകവിട്ശ്പായ ടശശവണം, ഉശ്പക്ഷിച്ചു ശ്പാന്ന തെവാെ്ക്, പൂർണ്മായി സ്വ
ന്തമാക്ാറത ശ്പായ വിദയ എന്നിവറയല്ലാണം ആ കവിതയിൽ  ഗൃഹാതുെതശ്യാറെ കെന്നുവന്നു. 
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പ്രകൃതയിൽ റതളിയുന്ന മനുഷയ ജീവിത പാഠങ്ങളാണ്ക് കവി ‘�ാലാമൃതണം’ (1935 ജനുവെി 16) 
എന്ന കവിതയിൽ ശ്ചർത്തുവയ്ക്കുന്നത്ക്. ഗുരുവിൽ നിന്നകന്നു ശ്പാകുന്ന മനുഷയ ദുെന്തണം ആത്മവയ
ഥയായി കുഞ്ിൊമൻ നായരുറെ മനസ്ിറന മഥിച്ിരുന്നു എന്ന്ക് ഈ കവിത വായിക്കുശ്്ാൾ 
വയക്തമാക്കുന്നു. പിൽക്ാലത്്ക് ഈ ആത്മാനുഭവണം കളിയച്ൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ കവിതയ്ക്കു 
ജന്ണം റകാടുത്തു. 1950 കളിൽ �ാലപണംക്തിയുറെ താളുകളിൽ നിെഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്ക് കുഞ്ഞുണ്ി 
കവിതകളായിരുന്നു. (തളവള തവശ്ള, 1961). അതിലളിതമായ പദഘെനയാൽ സ്ന്നമായ 
ആ കവിതകൾ മലയാളത്ിറല ഒരു പ്രസ്ാനണം തറന്നയാണ്ക്. ഹാസയത്ിൽറപ്പാതിഞ് 
ജീവിത ദർശനമാണ്ക് ആ കവിതകളിൽ നിെഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്ക്. 1967 മുതൽ 75 വറെയുള്ള 
കാലഘട്ങ്ങളിൽ �ാലപണംക്തിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന വയക്തിയായിരുന്നു ശ്ദശമണംഗലണം ൊമകൃ
ഷ്ണൻ. അശ്ദേഹണം �ാലയകാലത്്ക് കാതിൽ മുഴങ്ങിശ്ക്ട് അമ്മൂമ്ക്ഥകളുണം മനസ്ിൽ പതിഞ് 
പ്രകൃതിയുണം പ്രണയവറമാറക് കാവയ വിഷയമാക്ി. ആതിെ (1967), നീ വരൂ (1969), പൂജ (1968), 
റവളിച്ണം (1968) പുൊണണം (1973) തുെങ്ങിയ കവിതകറളല്ലാണം ഇശ്ദേഹണം �ാലപണംക്തിയിറലഴു
തിയതാണ്ക്. സ്വജീവിത ദുഃഖങ്ങറള മലയാളിക്കു റചാല്കാഴ്ചയാക്ിയ കെിമ്പുഴ ൊമചന്ദററെ 
കവിതകൾ �ാലപണംക്തിയിലൂറെയാണ്ക് മലയാളി പെിചയറപ്പട്ത്ക്. �ാലയത്ിററെ ഓർമ്കളുണം 
അനാഥത്വത്ിററെ വിങ്ങലകളുണം ‘മുത്ശ്ശിമാവ്ക് ’ എന്ന കവിതയിൽ നിെയുന്നു. ഒരു നിമിഷണം 
(1969), ഏകാന്തനാളിൽ, ശ്ചാശ്ദയാത്െണം, കുട്ററെ ഓണണം  തുെങ്ങിയ കവിതകളുണം �ാലപണംക്തി
യിലൂറെ പ്രസിദ്ീകെിക്റപ്പട്വയാണ്ക്.

1969 മുതലള്ള കാലഘട്ങ്ങളിൽ �ാലപണംക്തിയിൽ രേദ്ിക്റപ്പട് ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു 
റക. റക. ഹിെണയൻ. ആദയ കാലഘട്ിൽ കഥകളായിരുന്നു ഹിെണയൻ എഴുതിയിരുന്നത്ക്. 
പിന്നീെ്ക് ജീവിതാനുഭവത്ിററെ ചൂടുണം ഗന്ധവണം പകരുന്ന കവിതകളിലൂറെ    ഹിെണയൻ 
സഹൃദയ രേദ് ശ്നെി. 1969 ജൂലായ്ക് 6-നു പുെത്തു വന്നആദയകഥയായ ‘വണ്ിക്ാള’കളിൽ 
മനുഷയനുണം മൃഗവണം തമ്ിലള്ള ആത്മ�ന്ധറത്യാണ്ക് ഹിെണയൻ അവതെിപ്പിച്ത്ക്. തകർച് 
(1970), ആരുറെ (1970) തുെങ്ങി �ാലപണംക്തിയിൽ വന്ന കവിതകളുണം മനുഷയാനുഭവത്ിററെ 
സൂക്ഷ്മാവതെണങ്ങളായിരുന്നു. 1969 കാലത്്ക് ഹിെണയശ്നാറൊപ്പണം �ാലപണംക്തിയിൽ രേദ്ി
ക്റപ്പട് മററ്റാരു കഥാകാെനാണ്ക് അക്ക്�ർ കക്ട്ിൽ. ജീവിത ദുഃഖത്ിററെ ഊഷ്മളാനുഭവണം ആ 
കഥകളിൽ തങ്ങിനിന്നു (റപാതിശ്ച്ാെ്ക്, 1969).മെിയാമ് എന്ന ശ്പെിൽ 1968-69 കാലങ്ങളിൽ 
ശ്ജക്ബ്്ക് വർക്ഷീസ്ക് �ാലപണംക്തിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. സ്വസശ്ഹാദെിയുറെ ശ്പെിൽ എഴുതി
യിരുന്ന ഇശ്ദേഹണം ഒരു സ്ത്രീയാറണന്നു തറന്നയാണ്ക് സാഹിതയശ്ലാകണം വിശ്വസിച്ിരുന്നത്ക്. 2010-
റല മാതൃഭൂമി ആഴിച്പതിപ്പിലൂറെയാണ്ക് ഈ കഥാകാെറന സഹൃദയശ്ലാകണം തിെിച്െിഞ്ത്ക്. 
ഇശ്ദേഹത്ിററെ നായാട്്ക്, കുക്കുവിളി തുെങ്ങിയ കഥകൾ പ്രസിദ്ീകെിച്ിട്ണ്്ക്. സമകാലിക 
ജീവിതത്ിറല ൊഷ്ടീയ സാഹചെയങ്ങശ്ളാെ്ക് വിപ്ലവാത്മക സമീപനണം പുലർത്ിയ കവിയാണ്ക് 
റക. സച്ിദാനന്ൻ. സച്ിദാനന്ററെ കവിതകളിറല വിപ്ലവശ്�ാധങ്ങളുണം മാനവദുെിതത്ിലള്ള 
ആത്മശ്വദനകളുണം കാവയഭാഷയിൽ വന്ന പെിണാമങ്ങളുണം �ാലപണംക്തിയിൽ പ്രസിദ്ീകെിച് 
‘വിയറ്റ്ക്നാമിററെ മക്ശ്ള’ (1973 റമയ്ക് 27) എന്ന കവിതയിലണം കാണാണം. 

എഴുപതുകളിൽ മലയാള സാഹിതയത്ിശ്ലയ്ക്ക് കെന്നുവന്ന എഴുത്തുകാെനാണ്ക് �ാലച
ന്ദൻ ചുള്ളിക്ാെ്ക്. തീവ്രമായ ടവയക്തികാനുഭവങ്ങൾക്്ക് �ിണം�ഭാഷയണം ചമച് കവിയാണ്ക് 
അശ്ദേഹണം. പ്രണയവണം മെണവണം വിപ്ലവവമാണ്ക് ആ കവിതകളിൽ നിെഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്ക് ഉന്ാദ
ഗീതങ്ങൾ (1975), പഴറയാെ്ലണം (1976), തപസയ (1974), അഭയണം (1975) തുെങ്ങി അശ്ദേഹത്ിററെ 
ഒശ്ട്റെ കവിതകൾ �ാലപണംക്തിയിലൂറെ സഹൃദയ രേദ്യാകർഷിച്ിട്ണ്്ക്. �ാലപണംക്തിയിൽ 
രേദ്ിക്റപ്പട്ിരുന്ന മററ്റാരു എഴുത്തുകാെിയാണ്ക് വി.എണം. ഗിെിജ. പ്രകൃതിശ്യയുണം സ്ത്രീശ്യയുണം 
ഇണക്ിശ്ച്ർക്കുന്ന ഭാവതലണം ഈ എഴുത്തുകാെി സൂക്ഷിച്ചു വച്ിെിക്കുന്നു. ആ കാവയശ്ലാകത്്ക് 
സ്വ മനസ്ിറന തുെന്നു കാണിച്ിട്ണ്്ക്. ‘ഞാൻ’ (1975) എന്ന രേശ്ദ്യമായ ആദയ കവിത മുതൽ 
ഇതു കാണാണം. ഇശ്ത കാലഘട്ത്ിൽ �ാലപണംക്തിയിൽ രേദ്ിക്റപ്പട് എഴുത്തുകാെിയാണ്ക് 
അഷിത. മധയവർക്ഷത്ിറല മനുഷയരുറെ സണംഘർഷങ്ങളുണം പ്രശ്ങ്ങളുമാണ്ക് അഷിതയുറെ 
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കഥാശ്ലാകത്്ക് നാണം കണ്ടുമുട്ന്നത്ക്. കവിഹൃദയത്ിൽ ഉെങ്ങിക്ിെക്കുന്ന ഏശ്താ ശ്നേഹഗീ
തറത് തട്ിയുണർത്തുന്നതാണ്ക് ആദയ കഥയായ ‘പാതയിൽ’ (1975).

എഴുപതുകൾക്കു ശ്ശഷവണം മലയാള കാവയശ്ലാകശ്ത്യ്ക്കു കെന്നു വന്ന പല എഴുത്തുകാർക്കുണം 
ശ്പ്രാത്സാഹനശ്മകിയ മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തി ഇന്നുണം ഈ െണംഗത്്ക് സജീവമായി പ്രവർത്ിക്കു
ന്നു. ഈ പണംക്തിയിൽ വരുന്ന പല െചനകളുണം വളറെ ഉയർന്ന നിലവാെണം പുലർത്തുന്നവയാണ്ക്.

�ാലപണംക്തിയിറല റപാതുവിഷയങ്ങൾ
�ാലപണംക്തിയിറല എഡിറ്റർ സ്ാനണം വഹിച്ിരുന്നവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ റകാച്ചു 

കൂട്കാർക്്ക് ശ്പ്രാത്സാഹനവണം മാർക്ഷ നിർശ്ദേശങ്ങളുണം നല്ിറക്ാണ്്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയിരു
ന്നു. കുശ്ട്ട്ൻ, വാസുശ്വട്ൻ എന്നീ തൂലികാമാനങ്ങളിലാണ്ക് ഈ കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നത്ക്. 
എൻ.എൻ. കക്ാെ്ക്, കുഞ്ഞുണ്ി മാഷ്ക്, എണം.െി വാസുശ്ദവൻ നായർ, കെവനാെ്ക് കുട്ികൃഷ്ണൻ, 
റക. രേീകുമാർ തുെങ്ങിയവൊണ്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ പണംക്തി ടകകാെയണം റചയ്തിരുന്നത്ക്. 
വളർന്നു വരുന്ന പ്രതിഭകൾക്്ക്  നവീന െചനാ ടശലികറള  പെിചയറപ്പടുത്തുന്നതിന്ക് ഇവരുറെ 
കത്തുകൾ ഇന്നുണം സഹായകമാണ്ക്. �ാലപണംക്തിയുറെ ഭാഗമായി ഒരു �ാലസണംഘണം രൂപറപ്പ
ട്ിരുന്നു. കുട്ികളുറെ ഇെയിൽ ഒരു വായനകൂട്ായ്മ ആെണംഭിക്കുവാനുണം അവരുറെ സാഹിതയാഭിരു
ചികറള വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാഹചെയറമാരുക്ാനുണം ഈ സണംഘണം എന്നുണം രേമിച്ിരുന്നു. 
വിദയാർത്ികളുറെ ഇെയിറല സണംഘെനാ പ്രവർത്നങ്ങളുറെ െിശ്പ്പാർട്കൾ �ാലപണംക്തിയിൽ 
പ്രസിദ്ീകെിച്ിരുന്നു. െി.വി. സുഗതററെ ‘യുവാക്ൾ ക്ഷാമത്ിറനതിറെ’ എന്ന െിശ്പ്പാർട്്ക് 
1973 ജൂൺ ലക്ത്ിൽ അനുവാചക  രേദ്യാകർഷിച് ഒന്നാണ്ക്. ഭാെതീയ സണംസ്ാെത്ി
ററെ ടപതൃകണം വരുണം തലമുെയ്ക്കു ലഭയമാകണണം. എന്ന ഉശ്ദേശശ്ത്ാറെ പുൊണ - ഇതിഹാസ 
കഥകളുണം ജാതക കഥകളുണം പ്രസിദ്ീകെിച്ിരുന്നു. കുട്ികളുറെ ഭാവന വളർത്തുന്നതിന്ക് ഇത്ക് 
ഏറെ സഹായിച്ിരുന്നു. കുട്ികളുറെ മനസ്ിശ്ലക്്ക് ശ്വഗത്ിൽ ആശയണം എത്ിക്കുന്നതിന്ക് 
ചിത്രകഥകൾ പ്രസിദ്റപ്പടുത്ിയിരുന്നു. സാമൂഹയ പ്രശ്ങ്ങറള വിലയിരുത്തുന്ന കാർട്ടൂണുകളുണം 
ഫലിതപണംക്തിയുണം 2000 മുതലള്ള ലക്ങ്ങളിൽ സാധാെണയായി കാണാണം. �ിന്ദു. എച്ിററെ 
‘സാമൂഹയ പാഠണം’ രേശ്ദ്യമാണ്ക്.

�ാലപണംക്തിയ്ക്ക് കാലഘട്ങ്ങളിലൂറെ വന്ന മാറ്റണം
1932 ലാണ്ക് മാതൃഭൂമി വാെികയിൽ �ാലപണംക്തി ആെണംഭിക്കുന്നത്ക്. തുെക്ത്ിൽത്

റന്ന കുട്ികറള ആകർഷിക്കുന്ന തെത്ിലള്ള  െചനകളുണം ചിത്രങ്ങളുറമല്ലാണം ഈ പണംക്തിയിൽ 
വന്നിരുന്നു. കാലാനുസൃതമായി അതിററെ റകട്ിലണം മട്ിലണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ിയിരുന്നു 
എന്നത്ക് രേശ്ദ്യമാണ്ക്. മാധയമെണംഗത്്ക് വരുന്ന സൗന്െയപെമായ മാറ്റങ്ങളുറെ ഒരു റചെിയ 
പതിപ്പായി ശ്വണണം ഈ മാറ്റങ്ങറള കാണാൻ. ഈ പണംക്തിയിലൂറെ വളർന്നു വന്ന എഴുത്തുകാ
രുറെ ഭാഷയിലണം ഭാവകത്വത്ിലണം വന്ന മാറ്റണം ഇതിററെ ഭാഷയിലണം ഘെനയിലണം സാെമായ 
മാറ്റണം വരുത്ി. കാലാനുചിതമായ വിഷയങ്ങളുണം സമീപന െീതികളുണം �ാലപണംക്തിയിലണം ഇെണം 
ശ്തടുന്നത്ക് സൂക്ഷ്മമായ ശ്നാട്ത്ിൽ കാണാണം. ഈ മാറ്റണം ക്രശ്മണ മുഖയധാൊ സാഹിതയത്ിറല 
മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിറതളിച്ചു. അങ്ങറന �ാലപണംക്തി മലയാള സാഹിതയത്ിററെ പെിശീലന
ക്ളെിയായി മാെി.

ഉപസണംഹാെണം
മലയാള സാഹിതയത്ിററെ വളർച്യിൽ നിർണ്ായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന മാതൃഭൂമി 

�ാലപണംക്തി വരുണം തലമുെകളുറെ സാമൂഹയ ൊഷ്ടീയ - സാണംസ്ാെിക ജീവിതത്ിൽ വലിയ 
സ്വാധീനണം റചലത്ി. മലയാള സാഹിതയത്ിൽ അശ്നകണം എഴുത്തുകാർ ഈ പണംക്തിയിലൂറെ 
വളർന്നു വന്നിട്ണ്്ക്. ഇവരുറെ ആദയകാല െചനകളിൽശ്പ്പാലണം വയതയസ്തമായ ടശലീ െീതികൾ 
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കാണാവന്നതാണ്ക്. റപാതുവിഷയങ്ങൾ ടകകാെയണം റചയ്യുന്നതിലൂറെ കുട്ികളുറെ സാമാനയ 
വിജ്ാനണം വർദ്ിപ്പിക്ാൻ ഈ പണംക്തിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കാലാനുസൃതമായി റകട്ിലണം മട്ിലണം 
ഗണയമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ായി. കുട്ികൾ മാത്രമല്ല, മലയാള സഹൃദയ ശ്വദി ഒന്നാറക രേദ്ിക്കുന്ന 
ഒരു പണംക്തിയാണ്ക് മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തി. ഓശ്ൊ തലമുെയുറെയുണം സ്പന്നമായി മാറുവാൻ രേ
മിക്കുന്നു എന്നതാണ്ക് മാതൃഭൂമി �ാലപണംക്തിയുറെ ആകർഷണീയത.

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ശ്താമസ്ക് എണം.പി., മാധയമങ്ങളുണം മലയാളസാഹിതയവണം, സാണംസ്ാെിക പ്രസിദ്ീകെണ വകുപ്പ്ക്, 2000
2. പ്രിയദർശൻ ജി., മലയാള പത്രപ്രവർത്നണം, ശ്കെള സാഹിതയ അക്ാദമി, തൃശൂർ, 1982
3. ശ്മശ്നാൻ വി. ആർ, മാതൃഭൂമി ചെിത്രണം, മാതൃഭൂമി പ്ിശ്ക്ഷൻസ്ക്, 1973
4. ൊഘവൻ പുതുപ്പള്ളി, ശ്കെള പത്രപ്രവർത്ന ചെിത്രണം, ശ്കെള സാഹിതയ അക്ാദമി, തൃശ്ശൂർ, 1985

ആനുകാലിക പ്രസിദ്ീകെണങ്ങൾ
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്ക് 1934 മുതൽ 2015 വറെയുള്ള ലക്ങ്ങൾ

 



ശ്കെളത്ിറല റപാതു വിദയാലയങ്ങളിറല മാറ്റു കുെയുന്ന 
സണംഗീത വിദയാഭയാസണം

സണംഗീത റക.എസ്്ക്.,
ഗശ്വഷണ വിദയാർത്ിനി, സണംഗീത വിഭാഗണം, രേീ ശകേൊചാെയ സണംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല, കാലെി. 

  സംഗരീതം എന്ന പേത്തിനപ് ഓദരാ വ്യക്ിക്കും ഓദരാ കാഴ്ചപ്ാടാണപ്. കാരണം 
ഓദരാരത്തരചടയും ജരീവിതത്തിൽ സംഗരീതം വ്യത്യസ്ങ്ങളായ ദവ്വം ധർമ്മവമാണപ് കാഴ്ച
വയ്കന്നതപ്. സംഗരീതം ചിലർക്പ് ജരീവവായുദപാചല പ്ധാനചപ്ട്ടതാകുദമ്പാൾ, മറ്റു ചിലർക്പ് 
മദനാല്ാസത്തിനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണപ്. ചിലർക്പ് സംഗരീതം മാനസികവം ശാരരീരികവമായ 
സവ്മ്യങ്ങളിൽ സാന്ത്നദമകുന്ന സിദ്ൗ്ധമാണപ്. എന്നാൽ മചറ്റാര വിഭാഗത്തിനപ് സംഗിതം 
സുഖ നിദ്രപ്ോയിനിയാണപ്. ഇങ്ങചന ഒര തരത്തിൽ അചല്ങ്കിൽ മചറ്റാര തരത്തിൽ സംഗരീതം 
ഓദരാ വ്യക്ിയുചടയും ജരീവിതവമായി പിരിക്ാനാകാത്തവിധം ഇഴദചർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങചന
ചയാചക്യാചണങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനത്തിനും സംഗരീതത്തിചറെ പരമമായ സത്തചയക്കുറിച്ചപ് 
വ്യക്മായ ധാരണയില് എന്നതപ് വി്മകരമാണപ്.

 എന്താണപ് സംഗരീതം? സംഗരീതം എന്ന പേചത്ത ‘സമ്യകപ് ആയ ഗരീതം’ എന്നപ് 
വ്യാഖ്യാനിക്ാം സമ്യകപ് എന്നാൽ നല്തപ്, ശുദ്മായതപ്, ശരിയായതപ് എചന്നാചക്യാണപ് 
അർത്ം. ഗരീതം എന്നാൽ പാട്ടപ്. അദപ്ാൾ സംഗരീതം എന്നാൽ ശുദ്മായ പാട്ടപ് അഥവാ ശരിയായ 
പാട്ടപ് എചന്നാചക് ലളിതമായി വിവക്ഷിക്ാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ിൽ ജരീവിച്ചിരന്ന സംഗരീത ശാസ്ത 
വിശാരേനായ ശ്രീ സാരംഗദേവർ തചറെ സംഗരീത രത്ാകരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംഗരീതചത്ത 
ഗരീതം വാേ്യം തഥാ നൃത്യം ത്രയം സംഗരീതമുച്യദത എന്നപ് നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായതപ് സംഗരീതം 
എന്നതപ് ഗരീതം (വായപ്പ്ാട്ടപ് ), വാേ്യം (ഉപകരണ സംഗരീതം), നൃത്യം (നൃത്തം അഥവാ അഭിനയം) 
ഇവ മുന്നിദറെയും സദമ്മളനമാണപ്. ഗരീതം, വാേ്യം, നൃത്യം എന്നിവ ഓദരാന്നും ബൃഹത്തായ സംഗരീത 
ശാസ്തശാഖകളാണപ്. അതിനാൽ തചന്ന ഇവ മൂന്നിചറെയും സംഗമമായ സംഗരീതം എത്രതചന്ന 
വലിയ ശാസ്തമാചണന്നപ് പ്ദത്യകം പറദയണ്തില്ദല്ാ?

 ചതുർദവ്വേങ്ങളിൽ ഒന്നായ സാമദവേ ജനകമായ ഭാരതരീയ സംഗരീതം രണ്ായി പിരിഞ്ഞപ് 
യഥാക്രമം ഉത്തദരന്ത്യൻ സംഗരീതം അഥവാ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗരീതം, േക്ഷിദണന്ത്യൻ സംഗരീതം 
അഥവാ കർണ്ണാടക സംഗരീതവം ഉണ്ായി. ഇവ ഓദരാന്നിലും സകവഴികചളദന്നാണം അഭിനയ 
സംഗരീതം, അനുഷ്ഠാന സംഗരീതം, ദസാപാന സംഗരീതം, ദഗാത്ര സംഗരീതം അഥവാ നാടൻ പാട്ടപ്, 
ലളിത സംഗരീതം, സിനിമാ സംഗരീതം എന്നിങ്ങചന അനവധി വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്പ്. വർ്ങ്ങളചട 
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സാധനയും സാധകവം ചകാണ്ടു മാത്രദമ ഇവചയല്ാം ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. 
ഇത്രയധികം വിഭാഗങ്ങൾ സംഗരീതത്തിൽ ഉചണ്ങ്കിലും, ഇവചയല്ാം തചന്ന സപ്തസ്രത്തിൽ 
അധിഷ്ഠിതമാചണന്നുള്ളതപ് ശാസ്തരീയമായ സംഗരീത പഠനത്തിലൂചട മാത്രദമ ഇവയുചട പഠനം 
സാധ്യമാകു എന്ന വസ്തുത മനസ്ിലാക്ിത്തരന്നു.

ഭാരതരീയ സംഗരീതത്തിചറെ സവവിദ്്യം ഭാരത സംസ്കാരത്തിചറെ സവവിദ്്യവം മഹത്വം 
വിശാലതയുചമല്ാം വരച്ചു കാട്ടുന്നു. അതുചകാണ്ടു തചന്ന സവവിദ്്യങ്ങളചട കലവറയായ 
സംഗരീതചത്ത മാറ്റിനിർത്തിചക്ാണ്പ് നടത്തുന്ന ഭാരത സംസ്കാരചത്ത കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എല്ാം 
തചന്ന അപൂർണ്ണമാചണന്നപ് പറയാം. ഭാരതത്തിചറെ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, ഭൂപ്കൃതി എന്നിവചയക്കു
റിച്ചപ് അറിദയണ്തപ് ഓദരാ പൗരചറെയും ധർമ്മമാണപ്, എചന്തന്നാൽ ഇവചയല്ാം തചന്ന പരിപാലി
ച്ചപ് സംരക്ഷിദക്ണ്തപ് നാം ഓദരാരത്തരചടയും കടമയാണപ്. വിേ്യാസമ്പന്നരായ ഒര തലമുറചയ 
വാർചത്തടുക്കുന്നതുദപാചലദയാ അതിദലചറദയാ പ്ധാനചപ്ട്ടതാണപ് അവചര സംസ്ാര സമ്പ
ന്നരം സേപ്ഗണശരീലരം ആയി വളർത്തുക എന്നതപ്. പ്സ്തുത വി്യത്തിൽ സുപ്ധാന സ്ഥാനം 
വഹിക്കുന്നതപ് ചപാതു വിേ്യാലയങ്ങൾ ആകയാൽ തചന്ന മറ്റു വി്യങ്ങൾചക്ാപ്മുള്ള പ്ാധാ
ന്യവം സ്ഥാനവം സംഗരീതത്തിനും നൽദകണ്തപ് അത്യാന്താദപക്ഷിതമാണപ്. നിലവിൽ ദകരള
ത്തിചല ചപാതുവിേ്യാലയങ്ങളിൽ എല്ാം തചന്ന സംഗിതവം മറ്റു കലകളം പാഠ്യവി്യമായി 
ഉൾചക്ാള്ളിച്ചിട്ടുചണ്ങ്കിലും ഇവയ്കപ് മതിയായ സ്ഥാനം നൽകുന്നില് എന്നതപ് വിസ്മരിക്ാനാകാത്ത 
വസ്തുതയാണപ്. സംഗരീതചത്ത പാദഠ്യതര വി്യമായി തരംതാഴ്താചത പാഠ്യവി്യമായിതചന്ന 
പരിഗണിചക്ണ്താണപ്.

 എന്തുറകാണ്്ക് സണംഗീത പഠനണം വിദയാലയങ്ങളിൽ നിർ�ന്ധിത പാഠയ വിഷയമാ
ക്ണണം? സണംഗീതണം എന്നത്ക് നന്കളുറെയുണം ശ്മന്കളുറെയുണം വിളനിലമാണ്ക്. സണംഗീതത്ിന്ക് 
കുട്ികളുറെ ടദനണംദിന ജീവതത്ിലണം സ്വഭാവരൂപീകെണത്ിലണം വളറെ വലിയ പകേ്ക് 
വഹിക്ാൻ സാധിക്കുണം. സണംഗീതത്ിററെ അനന്ത സാധയതകൾ തിെിച്െിഞ്്ക് അവ ശെിയായ 
െീതിയിൽ കുട്ികളിശ്ലക്്ക് പകർന്നു നൽകിയാൽ, അവറെ വിദയാസ്ന്നൊക്കുന്നതിറനാപ്പണം 
മാനുഷികവണം ധാർമ്ികവമായ മൂലയങ്ങൾ കൂെി ഉൾറക്ാണ് ഒരു തലമുെയായി വാർറത്ടുക്കു
വാൻ സാധിക്കുണം. ഭൂെിപക്ഷണം അധയാപകരുണം വിദയാർത്ികളുണം െക്ഷിതാക്ളുണം എല്ലാണം തറന്ന 
സണംഗീതറത് കാണുന്നത്ക്. പ്രയാസശ്മെിയ പാഠയവിഷയ ക്ാസുകളുറെ ഇെശ്വളകൾ ആനന്
കെമാക്കുന്ന ഏരു വിഷയമായി മാത്രമാണ്ക്. എന്നാൽ ഒരു വിദയാർത്ിയുറെ ജീവിതത്ിൽ 
സണംഗീതത്ിനുള്ള പ്രാധാനയണം നാണം കരുതുന്നതിലണം എത്രശ്യാ വലതാണ്ക്. പാഠയവിഷയങ്ങൾ 
എളുപ്പത്ിൽ ഹൃദിസ്മാക്കുന്നതിന്ക്. സണംഗീതണം വളറെ സഹായകമാണ്ക് എന്ന്ക് പഠനങ്ങൾ 
റതളിയിക്കുന്നു. ഭാഷാപഠന ക്ാസ്കളിൽ സണംഗീതത്ിററെ പ്രാധാനയണം എടുത്തു പെശ്യണ് 
ഒന്നാണ്ക്. കവിതകൾക്്ക് അവയുറെ ആശയത്ിനുണം സന്ർഭത്ിനുണം ഉചിതമായ ഈണണം 
നൽകുശ്്ാൾ ലഭിക്കുന്ന ഭാവവണം സൗന്െയവണം ഒന്നു ശ്വറെ തറന്ന. മാത്രമല്ല ഈണത്ിൽ 
റചാല്ലുന്ന കവിതകൾ കുട്ികളുറെ മനസ്ിശ്ലക്്ക് ശ്വഗത്ിൽ ആഴ്നിെങ്ങുകയുണം റചയ്യുന്നു. ഇതു 
കൂൊറത ഗണിതണം, ചെിത്രണം, ഊർജ്തന്തണം തുെങ്ങി ഒട്നവധി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുണം 
സണംഗീതണം സഹായകമാറണന്ന്ക് കാണറപ്പടുന്നു.

 ഉത്മനായ വിദയാർത്ിയുറെ സുപ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനറപ്പട്വയാണ്ക് 
അച്െക്വണം ഏകാഗ്രതയുണം. ചിട്യായ സണംഗീതാഭയാസത്ിനുണം അവതെണത്ിനുണം ഈ െണ്ടു 
ഘെകങ്ങളുണം വളർത്ിറയടുക്ാനുള്ള കഴിവണ്്ക്. എറന്തന്നാൽ ചിട്യുണം, ക്രമവണം, പെ്ൊഗത
വമായി സണംഗീതണം അഭയസിക്കുന്നതിന്ക് അഥവാ സാധകണം റചയ്യുന്നതിന്ക് പ്രശ്തയക െീതിയുണ്്ക്. 
ചമ്ണം പണിഞ്്ക് നറട്ല്ലുനിവർത്ി നിലത്ിരുന്ന്ക് കുെഞ്ത്ക് ഒന്നു മുതൽ െണ്ടു മണിക്കൂർ വറെ
റയകേിലണം ദിവശ്സന സാധകണം റചശ്യ്യണ്ത്ക് സണംഗീതാഭയാസത്ിന്ക് ആവശയമാണ്ക്. ഇപ്രകാെണം 
സാധകണം റചയ്യുന്നത്ക് ചിട്യായ ശ്യാഗാഭയാസത്ിനു സമമായ ഗുണണം പ്രദാനണം റചയ്യുന്നു. 
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കൂൊറത ശ്വാസ ഗതി നിയന്തിക്കുന്നതിനുണം സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സാധകണം റചയ്യുശ്്ാൾ 
താളത്ിററെ അണംഗങ്ങൾ റതറ്റുകൂൊറത പാട്ിററെ കാലപ്രമാണത്ിറനാത്്ക് പ്രകെിപ്പിക്കുക 
എന്നത്ക് പ്രയാസകെമാണ്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന നിശ്ിത െീതിയിലള്ള സണംഗീതാഭയാസണം 
കുട്ികറള ക്ഷമാശീലരുണം തന്മൂലണം അച്െക്മുള്ളവരുണം ആക്ി മാറ്റുന്നു.

സംഗരീതം അഭ്യസിക്കുദമ്പാൾ അഥവാ പാടുദമ്പാൾ ദകവലം വരികളചടദയാ, സ്രങ്ങള
ചടദയാ, ആലാപനം മാത്രമല് നടക്കുന്നതപ്. മറിച്ചപ് ശ്രുതി, സ്രസ്ഥാനം, രാഗം, താളം, ഭാവം, കാല
പ്മാണം, ലയം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളചട സദമ്മളനമാണപ്. ഇപ്കാരമുള്ള ആലാപനദമ 
ആനന്കരവം ആസ്ാേ്യകരവമാകുകയുള്ളൂ. ഇതു തചന്ന വാദേ്യാപകരണങ്ങളചട അകമ്പടിദയാ
ടുകൂടി ഒര സേസ്ിനു മുന്നിൽ അവതിരിപ്ിക്കുദമ്പാൾ ഗായകൻ ദമൽപ്റഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾക്കു 
പുറദമ പാട്ടിചനാപ്ം വാദേ്യാപകരണങ്ങളചട ഏദകാപനത്തിലും സേസ്യരചട ശ്ദ്യും മനസ്ം 
ആകർ്ിക്കുന്നതിലും ശ്ദ്ാലുവാകണം. എന്നാൽ മാത്രദമ സംഗരീതജനപ് നിലനിൽപ്പുള്ളു. 
ഇത്രയധികം ഘടകങ്ങചള ഒദരസമയം കൃത്യമായി ഏദകാപ്ിപ്ിക്കുന്നതിനപ് വളചരയധികം 
ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണപ് അതിനാൽ തചന്നചിട്ടയായ സംഗരീതാഭ്യാസം ഏകാഗ്രത സകവരി
ക്കുന്നതിനും വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുമുള്ള വളചര നചല്ാര ഉപാധിയാണപ്. ഇതിനു പുറദമ ക്ലാസ്ക
ളിലും ദവേികളിലുമുള്ള സംഗരീത അവതരണം കുട്ടികളിചല സഭാകമ്പവം ദപടിയും അകറ്റുകയും 
അവരിചല ആത്മവിശ്ാസം വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും, ഏചതാര സേസ്ിചനയും മടിദയാ ദപടിദയാ 
കൂടാചത അഭിമുഖരീകരിക്കുന്നതിനപ് പ്ാപ്തരാക്കുകയും ചചയ്യുന്നു.

 ദമൽപ്റഞ്ഞവയ്കപ് പുറദമ സംഗരീതാഭ്യാസംചകാണ്പ് സകവരിക്ാൻ സാധിക്കുന്ന 
മറ്റു ഗണങ്ങളാണപ് ഭക്ി, ശാന്തി, സഹാനുഭൂതി, സഹഭാവം, രാജ്യദനേഹം, പ്കൃതി ദനേഹം 
ശാരരീരികവം മാസസികവമായ ആദരാഗ്യം, വികാസം എന്നിവ. അതുചകാണ്ടു തചന്ന സംഗരീതം 
ദപാചല കുട്ടികളചട മനസ്ിൽ സ്ാധരീനം ചചലുത്താൻ കഴിയുന്ന മചറ്റാര വി്യമില് എന്നപ് 
നിസ്ംശയം പറയാം. മാത്രമല് ഭാരതരീയ പാഞ്ാംഗ ശിക്ഷണ വിധി പ്കാരം സംഗരീതം മദനാമ
യദകാശത്തിചറെ വികാസത്തിനപ് വളചരയധികം സഹയകമാണപ്. ഒര കുഞ്ഞപ് ജനിച്ചു വരീഴുദമ്പാൾ 
തചന്ന നാം അതിചറെ കാതുകളിദലക്പ് പകർന്നു നൽകുന്നതപ് സംഗരീതമാണപ്. കുഞ്ഞുങ്ങളചട 
ഉറക്ം, കളികൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവചയല്ാം തചന്ന സംഗരീതത്തിചറെ അകമ്പടിദയാചടയാണപ് 
നടക്കുന്നതപ്. ഇവചയല്ാം സംഗരീതത്തിചറെ ദമൽപ്റഞ്ഞ സ്ാധരീനത്തിചറെ ഉത്തമ ഉോഹരണ
മാണപ്. അതിനാൽത്തചന്ന സ്കൂൾ വിേ്യാഭ്യാസത്തിലൂചട മറ്റു വി്യങ്ങൾചക്ാപ്ം സംഗരീതത്തിലും 
േ്യഢമായും. ഒര അടിത്തറ ഉണ്ാക്ിചയടുദക്ണ്തപ് അത്യന്താദപക്ഷിതമാണപ്. അതുദപാചല 
തചന്ന എല്ാ സ്കൂളിലും നിർബന്ധിത സംഗരീത വിേ്യാഭ്യാസം ചകാണ്ടുവരന്നതപ് സംഗരീതം ഐശ്ിക 
വി്യമായി ഉപരി പഠനം നടത്തിയവരചട ചതാഴിലില്ായ്മയ്കപ് ഒര പരിധി വചര പരിഹാരമാകും.

 എന്നാൽ ദകരളത്തിചല ചപാതു വിേ്യാലയങ്ങളിൽ സംഗരീത പഠനത്തിനപ് മതിയായ 
പരിഗണന നൽകുന്നില് എന്നതപ് തികച്ചും നിരാശാജനകമാണപ്. സംഗരീതാദ്്യാപകരചട 
ഒഴിവകൾ നരീക്ം ചചയ്യുന്നതപ്, മതിയായ സംഗരീതാദ്്യാപകചര നിയമിക്ാത്തതപ്, സംഗരീത പഠന
ത്തിനപ് പാഠപുസ്കമില്ാത്തതപ്, സംഗരീതാഭ്യാസത്തിനപ് പ്ദത്യകം ക്ലാസ്പ് മുറികളം ആവശ്യമായ 
സജ്രീകരണങ്ങളം ഇല്ാത്തതപ് മുതലായവചയല്ാം തചന്ന ദകരളത്തിചല ചപാതു വിേ്യാലയങ്ങ
ളിചല സംഗരീത പഠനത്തിചറെ മൂല്യചയുതി ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്നു. നാം ഓദരാരത്തരചടയും ജരീവിതത്തിൽ 
ഒര പാചട്ടങ്കിലും ദകൾക്കുകദയാ നചമ്മചക്ാണ്ാകും വിധം പാടുകദയാ ചചയ്യാത്ത േിവസമില്. 
ഇത്തരത്തിൽ ഒര വ്യക്ിയുചട ജനനം മുതൽ മരണം വചര ഒര േിവസം ദപാലും ഒഴിയാചത പ്ാ
ണവായുദപാചല നമ്മുചട സദന്താ്ത്തിനും, ദഃഖത്തിനും എല്ാ അകമ്പടിദയകുന്ന സംഗരീതചത്ത 
എന്ചകാണ്പ് മതിയായ പരിഗണന നൽകാചത മുഖ്യ പഠനധാരയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്ി നിയമ
ക്കുരക്ിൽചപ്ടുത്തി മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നതപ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ദചാേ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
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 സണംഗീതണം എന്നത്ക് വിദയാർത്ികൾക് മാത്രണം ആവശയമായ ഒന്നല്ല. മെിച്്ക് മനുഷയ
ൊശിക്കു തറന്ന ഏറെ ശ്മന്കളുണം നന്കളുണം പ്രദാനണം റചയ്യുന്ന ഒന്നാണ്ക്. ‘മ്യൂസിക്ക് റതൊപ്പി’ 
അഥവാ സണംഗീത ചികിത്സ ഇന്ന്ക് ശ്ലാകറമ്ാടുണം അണംഗീകാെവണം പ്രചാെവശ്മെിയ സമാന്തെ 
ചികിത്സാ െീതിയായി മാെിക്ഴിഞ്ഞു. ഇന്നറത് വിദയാർത്ികളാണ്ക് നാറളയുറെ പ്രതീക്ഷ
യുണം വാഗ്ാനവണം. സണംസ്ാെവണം മൂലയവണം ധർമ്വമുള്ള ഒരു തലമുെറയ വാർറത്ടുക്കുന്നതിനുണം 
അതിലൂറെ ശക്തമായ സണംസ്കാെിക പാെ്െയമുള്ള ഒരു ൊഷ്ടണം പടുത്തുയർത്തുന്നതിനുണം വിദയാ
ഭയാസശ്ത്ാറൊപ്പണം കലാ-സൗന്െയാസ്വാദന ശ്ശഷി കൂറെയുള്ള ഒരു യുവത ഉണ്ാശ്കണ്ത്ക് 
അതയന്താശ്പക്ഷിതമാണ്ക്. ആയതിനാൽ ഇത്െത്ിൽ എണ്ിയാറലാടുങ്ങാത് ഗുണഗണങ്ങ
ളുള്ള സണംഗീതറത് ശ്കെളത്ിറല റപാതു വിദയാലയങ്ങളിൽ മതിയായ പെിഗണന നൽകി 
മുഖയാധാെ പഠന വിഷയങ്ങളിശ്ലക്്ക് ഉൾറപ്പടുശ്ത്ണ്തുണം അതയന്താശ്പക്ഷികമാണ്ക്.
      



ചില അനുപ്രശ്യാഗ ചിന്തകൾ
ശ്ഡാ.എണം.ആർ. റഷല്ലി

മലയാളവിഭാഗണം മുൻ അദ്യക്ഷൻ, ഫാത്ിമമാതാ നാഷണൽ ശ്കാശ്ളജ്ക്, റകാല്ലണം

ശ്കെളപാണിനീയണം ധാത്വധികാെത്ിലാണ്ക് അനുപ്രശ്യാഗങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള ഏ.ആെി
ററെ ചിന്തകൾ പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നത്ക്. അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുറെ പ്രശ്യാഗടവപുലയങ്ങൾ കണ്െിഞ് 
സൂക്ഷ്മദൃക്ായ ഒരു ടവയാകെണററെ സാന്നിധയണം നമുക്ിവിറെ ദർശിക്ാണം. അനുപ്രശ്യാഗനിർ
വ്വചനണം, ധാതുക്ൾ, അവയുറെ വിതെണക്രമണം, സവിശ്ശഷപ്രശ്യാഗങ്ങൾ എന്നീ ക്രമത്ിലാണ്ക് 
അനുപ്രശ്യാഗചർച്കൾ പുശ്ൊഗമിക്കുന്നത്ക്. ഈ സന്ർഭത്ിൽ തമ്പുൊൻ ഊന്നിപ്പെയുന്ന 
ഒരു വസ്തുത രേദ്ിക്കുക. “അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ മിക്വയുണം സ്വതന്തമായി പ്രശ്യാഗിക്കുന്ന
വയാകയാൽ അനുപ്രശ്യാഗാവസ്യുറെയുണം സ്വതന്താവസ്യുറെയുണം മശ്ധയ നിന്നുറകാണ്്ക് 
കയ്യാലപ്പുെറത് ശ്തങ്ങയുറെ മട്ിൽ ഏതു വശശ്ത്ക്കു ശ്ചരുന്നുറവന്നു തീരുമാനിപ്പാൻ പാെില്ലാ
ത്വയായ ചില ഉദാഹെണങ്ങളുണം കാണുന്നുണ്്ക്. അതിനാൽ ഈ പ്രകെണറത് ഇതിലധികണം 
വിസ്തെിക്കുന്നില്ല.” വാറമാഴിയിലണം വെറമാഴിയിലണം നിെഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുറെ 
ടവപുലയണം കൃതയമായുണം സ്പർശിച്െിഞ് ഒൊളിൽ നിന്നല്ലാറത ഇത്െണം വാക്കുകൾ പുെറപ്പൊൻ 
ഒരു നിർവ്വാഹവമില്ല. ഒരു പെിധിവറെ, അനന്തെടവയാകെണൻമാർ ഏ.ആെിശ്നാടുണം അശ്ദേ
ഹത്ിററെ വാദങ്ങശ്ളാടുണം ശ്യാജിച്ചുറകാണ്്ക്, അനുപൂെക പഠനറമന്ന നിലയിലാണു തങ്ങളുറെ 
വാദഗതികൾ പെഞ്ഞുെപ്പിക്കുന്നത്ക്. അവറയ പിൻപറ്റിറക്ാണ്ടു ഒരു അശ്ന്വഷണണം മാത്രമാണ്ക് 
ഈ ശ്ലഖനണം.

‘മറ്റുധാതുക്റള സഹായിപ്പാനായി അതിനടുത്തു പെമായി പ്രശ്യാഗിക്കുന്ന ധാതുവാണ്ക് 
അനുപ്രശ്യാഗണം’ എന്നാണ്ക് ഏ.ആെിററെ നിെീക്ഷണണം. ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗണം, കാലാനുപ്രശ്യാഗണം, 
പൂെണാനുപ്രശ്യാഗണം എന്നൂ മൂന്നുതെണം വിഭജനവണം അതിററെ പ്രശ്യാഗപെിധികളുമാണ്ക് അശ്ദേഹണം 
തുെർന്നു വിവെിക്കുന്നത്ക്. അനുപ്രശ്യാഗധാതുവിന്ക് ഉപസർഗ്ഗധാതുക്ശ്ളാടുള്ള �ന്ധവണം പ്രാ
ക്ക്പ്രശ്യാഗധാതുക്ളുറെ കാലസൂചനയുണം (മുൻ, പിൻ, നടുവിനറയച്�ന്ധണം) ഭാഷയിൽ അധികണം 
നെപ്പുള്ള അനുപ്രശ്യാഗധാതുക്ളുണം ഈ പ്രകെണത്ിൽ പ്രസ്താവിക്റപ്പടുന്നു. റകാൾ, ഇെ്ക് 
(ഈെ്ക് ), ഏ (വയ്ക്കുക) വിെ്ക് (ഊെ്ക്, ശ്പാെ്ക് ), കള, റകാടു, തെ്ക്, അരുള്ക്, ഇെി, ശ്പാ, വെ്ക്, ശ്പാെ്ക്, 
കൂെ്ക്, കഴി, തീരു, ചമ എന്നിവറയയാണു ഭാഷയിൽ അധികണം നെപ്പുള്ള അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളായി 
ഏ.ആർ കാണുന്നത്ക്. ഇവയ്ക്കു സാന്ർഭികമായി ഉണ്ാകുന്ന അർത്വയതിയാനങ്ങളുണം ഏ.ആർ. 
കൃതയമായുണം നിെീക്ഷിച്െിയുന്നു. എകേിൽശ്പ്പാലണം പിൽക്ാലത്്ക് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പലതുണം 
ഇളക്ി പ്രതിഷ്ഠിക്റപ്പടുന്നുണ്്ക്.



1492019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

അനുപ്രശ്യാഗചർച്യുറെ ആദയഭാഗത്തുള്ള ഉപസർഗ്ഗ�ന്ധണം തറന്ന ശ്നാക്കുക. ‘ഉപസർ
ഗ്ഗവശാദ്ാത്വർശ്ത്ാ�ലാദനയത്രനീയശ്ത” എന്നാണു ടവയാകെണമതണം. ഉപസർഗ്ഗങ്ങൾ 
ധാത്വർത്റത് �ലമായി മാറ്റിക്ളയുന്നു എന്നാണ്ക് ഇതിനർത്ണം. അനുപ്രശ്യാഗങ്ങൾക്്ക് 
ഉപസർഗ്ഗങ്ങളുമായി �ന്ധണം കൽപ്പിക്കുന്നിെത്്ക് ഇത്െറമാരു �ലാല്െണണം അനുപ്രശ്യാഗധാ
തുക്ൾ റചയ്യുന്നില്ല എന്ന്ക് ഏ.ആർ. സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. അശ്പ്പാൾ ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗധാതുക്ളുണം 
ഉപസർഗ്ഗധാതുക്ളുണം ഒന്നുതറന്ന എന്നു ഏ.ആർ. പെയുന്നിെത്്ക് തീർച്യായുണം ടവരുദ്യ
മിശ്ല്ല എന്നാണു പല പ്രഗല്ക്ഭരുറെയുണം സശ്ന്ഹണം. ഉപസർഗ്ഗ ധാതുക്ളുറെ അർത്ാന്തെണ 
വയാവർത്കശ്ശഷിറയ ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗ ധാതുക്ളുറെ അർത് ടവവിധയവമായി സാന്ർ
ഭികമായി �ന്ധറപ്പടുത്തുകറയന്ന നിരുപദ്വകെമായ ഒരുശ്ദേശയണം മാത്രശ്മ വാസ്തവത്ിൽ 
തമ്പുൊനുണ്ായിരുന്നുള്ളു. ഉപസർഗ്ഗങ്ങൾ ധാതുവിററെ മുന്നിലണം അനുപ്രശ്യാഗധാതുവിററെ 
പി്ിലമാണു ശ്ചർക്കുന്നത്ക്. എന്ന വസ്തുത ശ്പാലണം തമ്പുൊൻ മെന്നു എന്നു വിലപിക്കുന്നവർ 
ഇതു മെന്നുശ്പായി. 

“ഒരു വിത്തു വിതച്ാൽ അതു കിളുത്്ക്, ഇലകളായിച്മഞ്്ക്, റകാമ്പുകൾ മുളച്്ക്, പൂത്തു 
കായ്ക്കുന്നതുശ്പാറല അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ മൂലാർത്ണം ഓശ്ൊ അവസ്ാന്തെങ്ങറള പ്രാപിച്ചു 
കാണുന്നു. അനുപ്രശ്യാഗത്ിലർത്ണം ശ്ഭദിച്ചു കാണുന്നതു മൂലാർത്ണം തറന്ന നീണ്ടുണ്ായ
താറണന്നു താത്ക്പെയണം....” എന്ന ഭാഗത്തുണം തമ്പുൊന്ക് വീഴ്ചയുണ്ായതായി ചില ടവയാകെ
ണൻമാർ ചൂണ്ിക്ാട്ിയിട്ണ്്ക്. റകാള്ളുക എന്ന ധാതുവിററെ മൂന്നു വയതയസ്താർത്ങ്ങറളയാണ്ക് 
ഏ.ആർ. ഈ സന്ർഭത്ിൽ ഉദാെിക്കുന്നത്ക്. 

1. രോദ്ണം കഴിഞ്ാൽ ശ്ശഷണം റകാള്ളണണം (മൂലാർത്ണം ആവശയണം)

2. കെിമ്പു തിന്നാൻ റകാള്ളാണം (മൂലാർത്ണം ശ്യാഗയണം)

3. ശിഷയൻ അെിറകാള്ളുന്നു. (മൂലാർത്ണം അനുഭവിക്കുക)
ഇവിെറത് ‘റകാള്ളുക’ അനുപ്രശ്യാഗമാറണന്ന്ക് ഏ.ആർ വിവക്ഷിക്കുന്നതായിക്രുതിറക്ാ
ണ്ടു ‘മലയാളഭാഷാവയാകെണണം സമഗ്രപഠനത്ിൽ‘ പ്രഫ. ആദിനാെ്ക് ശ്ഗാപി ഇങ്ങറന കുെി
ക്കുന്നു.

“ഈ മൂന്നു വാകയങ്ങളിലണം റകാള്ളാണം അനുപ്രശ്യാഗമാശ്ണാ? ഒന്നാമറത് വാകയത്ിൽ 
പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗമുശ്ണ്ാ? െണ്ാമറത് വാകയത്ിൽ തിന്നാൻ എന്ന പിൻവിനറയച്രൂപണം 
പാക്ക്പ്രശ്യാഗമാശ്ണാ? ശിഷയൻ അെിറകാള്ളുന്നു എന്ന വാകയത്ിറല പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗശ്മത്ക്? 
അെി കൃന്നാമമശ്ല്ല? യഥാർത്ത്ിൽ റകാള്ളണണം, റകാള്ളാണം, റകാള്ളുന്നു ആണ്ക് ഈ വാകയ
ത്ിറല മുറ്റുവിനകൾ “.... തററെ തറന്ന പ്രസ്താവനറയ സാധൂകെിക്കുന്നതിനുള്ള യുക്തികളുറെ 
ദൗർലഭയണം ഏ.ആെിറന കുഴച്ചു എന്നതുറകാണ്ാണ്ക് ഈ സന്ിഗ്ദത വന്നുശ്പായറതന്നുണം 
അശ്ദേഹണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വാസ്തവത്ിൽ റകാള്ളുക അനുപ്രശ്യാഗമാറണന്ന്ക് ഏ.ആർ. പെഞ്ി
ട്ശ്ണ്ാ? “രോദ്ണം കഴിഞ്ാൽ ശ്ശഷണം റകാള്ളണണം, കെിമ്പുതിന്നാൻ റകാള്ളാണം, ശിഷയൻ 
അെിറകാള്ളുന്നു. ഇതയാദി സ്വതന്തപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ നിന്നുണം റവളിറപ്പടുന്നശ്പാറല റകാള്ളു
കയുറെ മൂലാർത്ണം ആവശയമായിെിക്കുക, അനുഭവിക്കുക, ശ്യാഗയതയുണ്ായിെിക്കുക ഇതയാ
ദിയായിരുന്നു അനുപ്രശ്യാഗസ്ലങ്ങളിലണം എത്രതറന്ന ദൂെറമകേിലണം ഈ അർത്ങ്ങൾ തറന്ന 
മു്ിട്നിൽക്കുണം.” എന്നാണ്ക് ഏ.ആർ കുെിക്കുന്നത്ക്. ഉദാഹെിച് മൂന്നുണം സ്വതന്തപ്രശ്യാഗങ്ങൾ 
അതായത്ക് അവയ്ക്ക് അനുപ്രശ്യാഗസ്വഭാവമില്ല എന്നു തറന്നയാണു ഏ.ആർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്. 
തുെർന്ന്ക് അനുപ്രശ്യാഗസ്ലങ്ങളിലണം ഇശ്ത അർത്ണം തറന്ന മു്ിട്നില്ക്കുണം എന്നു സ്പഷ്ടമായി 
എടുത്തുപെയുകയുണം റചയ്യുന്നുമുണ്്ക്. 

അർത്ടവവിധയ സ്വഭാവമുള്ള വാക്കുകൾ എതു പ്രശ്യാഗസന്ർഭത്ിലണം അശ്ത 
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സ്വഭാവണം പ്രകെിപ്പിക്കുക തറന്ന റചയ്യുണം എന്നു വയക്തമാക്കുവാനുള്ള ഒരു രേമണം മാത്രമായി 
ഇതിറന കരുതുകയാണ്ക് യുക്തണം.
ഏ.ആെിററെ അനുപ്രശ്യാഗ ചർച്യിൽ റപാരുത്ശ്ക്ടു ശ്താന്നാവന്ന മററ്റാരു ഭാഗമാണ്ക്.

  “വിനറയച്ണം ശ്ചർച്ശ്പാറല

 പ്രാക്ക് പ്രശ്യാഗത്ിറലാക്ശ്വ”
എന്ന കാെിക. ‘പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗത്ിന്ക് അർത്ശ്യാജനയ്ക്കു തക്വണ്ണം മുൻവിനറയച്ണം, പിൻവി
നറയച്ണം, നടുവിനറയച്ണം എന്നു മൂന്നുമാതിെി വിനറയച്ങ്ങളിറലാന്നുവരുണം. പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗണം 
ഭൂതറമകേിൽ മുൻവിനറയച്ണം ഭാവിറയകേിൽ പിൻവിനറയച്ണം െണ്ടുമല്ലാറത മദ്യസ്റമകേിൽ 
നടുവിനറയച്ണം.

ഉദാ: പെഞ്ഞുശ്പായി - പെഞ്ഞു - പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗണം - മുൻവിനറയച്ണം
 പെയാൻ ശ്പായി  - പെയാൻ - പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗണം - പിൻവിനറയച്ണം
 പെകശ്വണണം  - പെക   - പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗണം - നടുവിനറയച്ണം

ശ്കെളപാണിനി നല്ിയിെിക്കുന്ന ഈ വിശദീകെണങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മതക്കുെവറണ്ന്നാണു 
റപ്രാഫ. ശ്ഗാപിക്കുട്ൻ അഭിപ്രായറപ്പടുന്നത്ക്. പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗശ്ത്ാളണം പ്രധാനമല്ല അനുപ്രശ്യാ
ഗറമന്നുണം അതു പ്രാക്ക് പ്രശ്യാഗത്ിററെ വാലമാത്രമാറണന്നുണം പെഞ്തിനുശ്ശഷണം വിനറയച്ണം 
ശ്കവലണം വിശ്ശഷണക്രിയ ആറണന്നുണം അതിററെ സ്ാനണം വിശ്ശഷയത്ിനു മുൻപിലാറണന്നുണം 
അതു വിശ്ശഷയറത് അശ്പക്ഷിച്്ക് അപ്രധാനമാറണന്നുണം അശ്ദേഹണം നിെീക്ഷിക്കുന്നു. “പെഞ്ഞു
ശ്പായി എന്ന ഉദാഹെണണം അനുപ്രശ്യാഗത്ിശ്റെതാറണകേിൽ പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗമായ പെഞ്ഞു 
എന്നതാണു പ്രധാനക്രിയ. അതു മുൻവിനറയച്മല്ല പൂർണ്ക്രിയ തറന്ന. പെയാൻ ശ്പായി എന്ന 
ഉദാഹെണത്ിൽ ശ്പായി എന്നതാണു പ്രധാനക്രിയ. അതുറകാണ്്ക് അത്ക് അനുപ്രശ്യാഗവമല്ല. 
പെകശ്വണണം എന്നതിററെ പൂെകമാണ്ക് പെക. അതുറകാണ്്ക് അത്ക് പ്രാക്ക് പ്രശ്യാഗമാവകയി
ല്ല; ശ്വണണം അനുപ്രശ്യാഗവമല്ല. വിനറയച്വണം പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗവണം തമ്ിലള്ള വയതയാസണം 
ഇതാണ്ക്.” സവിശ്ശഷരേദ്യാകർഷിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനമാണിത്ക്. “വിനറയച്വണം പ്രാക്ക്പ്ര
ശ്യാഗവണം തമ്ിലള്ള വയതയാസണം വാകയത്ിററെ ആകാണംക്ഷാതലവമായി �ന്ധറപ്പട്ിെിക്കുന്നു. 
വാകയറത് അശ്പാദ്െിച്്ക് ശ്യാഗയത ആകാണംക്ഷ, ആസത്ി എന്നിവയുറെ അെിസ്ാനത്ിൽ 
വിലയിരുത്ിയാൽ പൂർണ്ക്രിയയായി കിട്ന്നത്ക് പൂർവ്വപദണം (ഹനുമാൻ സമുദ്ണം ചാെിക്ളഞ്ഞു) 
ആറണകേിൽ ദ്വിതീയപദണം അനുപ്രശ്യാഗണം ആയിെിക്കുണം. പൂർണ്ക്രിയായി കിട്ന്നത്ക്. ദ്വിതീയ 
പദണം (ഹനുമാൻ സമുദ്ണം ചാെിക്െന്നു) ആറണകേിൽ പ്രഥമപദണം വിനറയച്ണം ആയിെിക്കുണം.” 
എന്നു എ.എൻ കൃഷ്ണൻ ‘അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ’ ശ്െഖറപ്പടുത്തുന്നു. പശ്ക്ഷ, പല ടവയാകെണൻ
മാരുണം ശ്കെളപാണിനിയുറെ അഭിപ്രായറത് പിന്തുെർന്നു ശ്പാവകയാണു റചയ്തത്ക്.

ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടുശ്പായി (1)

ഞാൻ ആ സിനിമ കാണാൻ ശ്പായി (2)
ആദയറത് നപായറി അനുപ്രശ്യാഗമാണ്ക്. കാശ്ണണ്ിവന്നതിറല പ്രയാസണം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന 
ആ വാകയത്ിൽ ആതയന്തികമായി റചയ്ത ക്രിയ കണ്ടു എന്നതുതറന്നയാണ്ക്. അതുറകാണ്ടു
തറന്ന അതു പൂർണ്ക്രിയയുമാണ്ക്. പൂർണ്ക്രിയ എങ്ങറന മുൻവിനറയച്മാകുണം? െണ്ാമറത് 
വാകയത്ിൽ നപായറി ആണു പൂർണ്ക്രിയ അനുപ്രശ്യാഗണം മുഖയധാതുവിററെ അർത്ത്ിൽ 
സവിശ്ശഷതകൾ ശ്ചർക്കുന്നശ്തയുള്ളു. ആതയന്തികമായി പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗമാണ്ക് മുഖയക്രിയ. 
കാണാൻ ശ്പായി എന്നതിറല നപായറി ശ്കെളപാണിനി പെയുന്നതുശ്പാറല അനുപ്രശ്യാഗമാ
റണന്നിെിക്റട് അശ്പ്പാൾ പ്രാക്ക്പ്രശ്യാഗമായ കാണാൻ ആയിെിക്കുമശ്ല്ലാ മുഖയധാതു. അത്ക് 
ഒരു അപൂർണ്ക്രിയ–പിൻവിനറയച്ണം–യാണ്ക് അപൂർണ്ക്രിയ മുഖയക്രിയയുണം പൂർണ്ക്രിയ 
സഹായകക്രിയയുണം ആകുന്നറതങ്ങറന? ഇവിറെ റപ്രാഫ. ശ്ഗാപിക്കുട്ററെ അഭിപ്രായശ്ത്ാടു 
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ശ്യാജിക്ാറത വയ്യ. വലിയ അർത്ശ്ഭദറമാന്നുണം സൂചിപ്പിക്ാത് ചില അനുപ്രശ്യാഗങ്ങറള 
സ്വാർത്ാനുപ്രശ്യാഗറമന്ന ശ്പെിൽ സി.വി. വാസുഭട്തിെി ശ്പെിട്വിളിക്കുന്നുണ്്ക്. ‘ശ്ചർന്നു’ 
എന്ന അനുപ്രശ്യാഗണം ഇത്െത്ിലള്ളതാറണന്ന അശ്ദേഹത്ിററെ അഭിപ്രായറത് മാനി
ച്ചുറകാണ്ടുതറന്ന റചെിയ അർത്ശ്ഭദമാറണകേിൽശ്പ്പാലണം അർത്ശ്ഭദമുണ്ാക്കുന്ന അവറയ 
ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗമായി പെിഗണിക്ാറമന്ന്ക് ‘മലയാളത്ിറല അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിൽ‘ ശ്ഡാ. 
രേീകുമാർ അഭിപ്രായറപ്പടുന്നു.

1. അയാൾ റകാച്ിയിൽ വന്നു.
2. അയാൾ റകാച്ിയിൽ വന്നുശ്ചർന്നു.

െണ്ാമറത് ക്രിയയിറല നചർന്നു ക്രിയാടനെന്തയവണം സമാപ്തിയുണം കുെിക്കുന്നുറവന്നുണം അതു
വളറെക്കുെച്്ക് ധാതുക്ളുമായി മാത്രശ്മ അനുപ്രശ്യാഗമായി ശ്ചരുകയുള്ളൂറവന്നുണം രേീകുമാർ 
കൂട്ിശ്ച്ർക്കുന്നു. വന്നുശ്ചർന്നുറവന്നതിറല ‘ശ്ചർന്നു’ ചില സന്ർഭങ്ങളിൽ ആകസ്മികതറയ 
ധ്വനിപ്പിക്ാറുണ്്ക്

ൊമു അവിറെ എത്ിശ്ച്ർന്നു (എത്ിശ്ച്രുറമന്നു വിചാെിച്തല്ല). ശ്കെളപാണിനി 
സൂചിപ്പിക്ാത് മററ്റാരു അനുപ്രശ്യാഗ ധാതുവാണ്ക് ‘എടു’

1. ഓർറത്ടുത്തു
2. ഓർറത്ടുക്കുന്നു ഓർക്കുവാനുള്ള രേമറത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു
3. ഓർറത്ടുക്കുണം നിശ്ദാർഢയണം, ഉെപ്പ്ക്

‘റപടു’ ധാതുവിററെ മററ്റാരു അനുപ്രശ്യാഗരൂപവണം ഭാഷയിലണ്്ക്.

എത്ിറപ്പട്, റചന്നുറപട്

എത്ിപ്പറ്റി, റചന്നുപറ്റി എന്നിവയിറല ‘പറ്റി’യുണം അധികണം നെപ്പില്ലാത് ഒരു അനുപ്ര
ശ്യാഗരൂപമാണ്ക്. ‘കളഞ്ഞുകുളിച്ചു’വിറല ‘കുളിച്ചു’ മററ്റാരുദാഹെണണം.

ഭാവിസൂചകങ്ങളായ അനുപ്രശ്യാഗങ്ങൾ ചില സന്ർഭങ്ങളിൽ ഭൂതാർത്വണം കുെിക്കു
ന്നുണ്്ക്.

അയാൾ വന്നിെിക്കുണം. ഇതു ഭാവി സൂചകമായ ഒെനുപ്രശ്യാഗമാണ്ക്. ഇതിനു സാന്ർഭിക
മായി ഭൂതാർത്സൂചനയുണം ഉണ്ാകാണം.

1. അയാൾ ഇന്നറല അവിറെ വന്നിെിക്കുണം 

 വൊനുള്ള സാധയതയല്ല വന്നിെിക്ാനുള്ള സാധയതയാണ്ക് ഇവിറെ സൂചിതണം ഭൂതകാ
ലത്ിൽ സണംഭവിച് ഒരു സണംഗതിറയപ്പറ്റി പൊമർശിച്തിനുശ്ശഷണം വന്നിെിക്കുന്നു എന്ന്ക് 
വർത്മാനണം അനുപ്രശ്യാഗിച്ാൽ അതിന്ക് ഭൂതാർത്ണം ലഭിക്ാണം. 

“എല്ലാണം നശിപ്പിച്തിനുശ്ശഷണം വന്നിെിക്കുന്നു കുശ്െ ദുെന്തനിവാെണ ശ്�ാധവല്െണ
ക്ാർ!”

അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിറല ആർത്ികസകേീർണ്തകൾ എൻ. ൊജശ്ശഖെൻ നായർ ‘അനു
പ്രശ്യാഗണം ശ്കെളപാണിനീയത്ിൽ’ എന്ന ശ്ലഖനത്ിൽ വിശദമായി പഠിച്ിട്ണ്്ക്.

ഭാവികാലത്ിലണം അനുജ്ായക വിധായകപ്രകാെങ്ങളിലണം ഇതിക്കുന്ന ഒരു 
ധാതുവിശ്നാെ്ക് ശ്ചർത്്ക് ‘ആയിരുന്നു’ എന്ന്ക് അനുപ്രശ്യാഗിച്ാൽ ക്രിയാതിപത്ി-ക്രിയ 
വാസ്തവത്ിൽ നെന്നിറല്ലന്ന പ്രതീതി-ഉണ്ാകുണം എന്നു ശ്കെളപാണിനി.

1. �ാലി ൊവണറന റകാല്ലുമായിരുന്നു.
2. മഴറപറയ്തകേിൽ വിതയ്കാമായിരുന്നു
3. കള്ളറന ഉെൻ പിെിക്ണമായിരുന്നു.
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ഈ മൂന്നുണം സണംഭവിച്ില്ല എന്ന്ക് താത്ക്പെയണം. പശ്ക്ഷ, ‘അണണം’ ശ്ചർന്നു വരുന്ന വിധായ
കത്ിൽ എശ്പ്പാഴുണം ക്രിയാതിപത്ിയുണ്ാകണറമന്നു നിർ�ന്ധമില്ല. എങ്ങറനറയന്നാൽ 
‘മുഖയമന്തി തറന്ന അതു റചയ്യണമായിരുന്നു’ എന്നു പൊമർശിക്കുശ്്ാൾ െണ്ടുതെത്ിൽ 
അർത്ശ്�ാധണം ഉണ്ാകുണം.

1. മുഖയമന്തി തറന്ന അതു റചശ്യ്യണ്താണ്ക്: അശ്ദേഹണം റചയ്തു എന്നു താത്ക്പെയണം
2. മുഖയമന്തി അതു റചയ്തില്ല; മറ്റാശ്ൊ റചയ്തു.

വാചയാർത്റത് അപ്രസക്തമാക്കുന്ന മററ്റാരു അർത്വണം ഈ രൂപങ്ങൾക്്ക് സ്വാഭാവിക 
ഭാഷണത്ിൽ വൊണം.

‘പാലറകാടുത് ടകക്കു കെിച്ചു. ദുഷ്ടൻ അവൻ അതു റചയ്യണമായിരുന്നു.’

(ഒെിക്ലണം റചയ്യാൻ പാെില്ലാത്തായിരുന്നു എന്നു സൂചന)

അനുപ്രശ്യാഗധാതുക്ൾക്്ക് ഏ.ആർ. നൽകിയിെിക്കുന്ന ശ്പരുകളിലണം ചില യുക്തിഭണം
ഗങ്ങളിശ്ല്ല? എല്ലാ അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുണം മുഖയക്രിയയുറെ അർത്റത് ശ്ഭദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ 
ഒരു അനുപ്രശ്യാഗത്ിനു മാത്രമായി ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗണം എന്നു ശ്പരുറകാടുത്തു്ക് ഒരു ശ്നാട്
ക്കുെവതറന്നയാണ്ക്. എല്ലാ അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുണം ഒെർത്ത്ിൽ ശ്ഭദകാനുപ്രശ്യാഗങ്ങളാണ്ക്. 
ഇതു ചൂണ്ിക്ാട്ി അനുപ്രശ്യാഗങ്ങറള കാലസൂചന ഉള്ളവ, ഇല്ലാത്വ എന്നു വിഭജിക്ാറമന്ന്ക് 
രേീ. എൻ. കൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായറപ്പടുന്നുണ്്ക്. സൂക്ഷ്മചിന്തനത്ിൽ എല്ലാ അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളിലണം 
ഏതാണ്്ക് കാലസൂചനയിശ്ല്ല? എന്നു സണംശയിക്ാണം. ഉപെിചർച് ആവശയമുള്ള ഒരു ശ്മഖലയാ
ണിത്ക്. ഗുണ്ർട്്ക് അനുപ്രശ്യാഗങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ‘സഹായക്രിയ’കൾ എന്ന സണംജ് ഭാഷയ്ക്ക് 
ശ്യാജിച്താറണകേിലണം അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുറെ വയവഹാെശ്മഖലറയ അതു പൂർണ്മായുണം പ്രതി
നിധാനണം റചയ്യുന്നില്ല എന്നു കാണാണം. ഭാഷയ്ക്കു ശ്ചർന്നവിധത്ിൽ ‘പിൻവിനകൾ‘ എശ്ന്നാ 
‘പിൻക്രിയകൾ‘ എശ്ന്നാ അവറയ വിളിച്ചുകൂശ്െ? ‘ഭാവശ്പാഷണക്രിയകൾ‘ എന്നുണം ആവാണം. 
“ബുദ്ിമാൻമാർക്ിത്രയുണം റകാണ്ടു മതിയാകുറമന്നതിനാലണം മന്ൻമാർക്്ക് എത്ര വിസ്തെിച്ാലണം 
മനസ്ിലാവാൻ പ്രയാസറമന്നുഭയന്നുണം ഇതിറന ഉദാഹെണങ്ങറളറക്ാണ്്ക് റവളിറപ്പടുത്ാൻ 
ഇവിറെ ആെണംഭിക്കുന്നില്ല.” എന്ന്ക് അനുപ്രശ്യാഗപ്രകെണത്ിൽ വിശദമാക്കുന്ന ഏ.ആർ. 
തറന്നയാണ്ക് വാസ്തവത്ിൽ അനുപ്രശ്യാഗങ്ങളുറെ അനന്തമായ പ്രശ്യാഗസാധയകറളക്കുെിച്്ക് 
ആദയമായി ചിന്തിക്കുന്നത്ക്. നിെന്തെമായ സാധനയിലൂറെ സ്വായത്മാക്ിയ ഭാഷാപെിചയ
വണം ഭാഷാജ്ാനവമാണ്ക് ഇത്െത്ിൽ ചിന്തിക്ാൻ അശ്ദേഹറത് ശ്പ്രെിപ്പിച്ത്ക്.
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3. ശ്ഗാപിക്കുട്ൻ (റപ്രാഫ:), 2003, മലയാളവയാകെണണം, കെറെ്ക്ബുക്്ക്, ശ്കാട്യണം
4. ശ്മെി.എൻ.റക (ശ്ഡാ), 2009, മലയാളവയാകെണസിദ്ാന്തങ്ങൾ ശ്കെളപാണിനീയത്ിനുശ്ശഷണം
5. വാസുശ്ദവഭട്തിെി സി.വി 1980, അഭിനവമലയാള വയാകെണണം, എൻ.�ി.എസ്ക്., ശ്കാട്യണം

ശ്ലഖനങ്ങൾ
1. ൊജശ്ശഖെൻ നായർ എൻ., അനുപ്രശ്യാഗണം ശ്കെളപാണിനീയത്ിൽ, മലയാളവിമർശണം 14, വയാകെണപഠനങ്ങൾ 

പ്രസാ. ശ്കാഴിശ്ക്ാെ്ക് സർവ്വകലാശാല.
2. രേീകുമാർ ശ്ഡാ: മലയാളത്ിറല അനുപ്രശ്യാഗങ്ങൾ ഭാഷാശാസ്ത്രപെമായ പഠനങ്ങൾ, 2004, ഗശ്വഷണപ്ര�ന്ധണം, 

ശ്കെളസർവ്വകലാശാല.
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വിഭവവിനിമയചെിത്രവണം സ്ലനാമസൂചനകളുണം 
പെപ്പനാട്ിറല വളപ്പുശ്പരുകറള മുൻനിർത്ിയുള്ള പഠനണം

കലാചന്ദൻ
ഗശ്വഷക, മലയാളവിഭാഗണം, സണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, കാലെി

 ജീവിതെീതിയുറെ അഥവാ സണംസ്ാെത്ിററെ അെിസ്ാനണം എന്ത്ക് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന
ശ്താറൊപ്പണം എന്തുപശ്യാഗിക്കുന്നു എന്നതുകൂെിയാണ്ക്. അങ്ങറന വരുശ്്ാൾ ഉപശ്ഭാഗത്ിററെ 
ചെിത്രണം പ്രധാനമാവന്നു. വിഭവ വിനിമയണം വിഭശ്വാപശ്ഭാഗത്ിശ്ലക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകകളായി 
വർത്ിക്കുന്നതു കാണാണം. അധിശ്കാല്പാദനമാണ്ക് ക്രയവിക്രയത്ിററെ അെിസ്ാനണം. അധി
ശ്കാല്പാദനണം എന്നത്ക് ഒരു ഉല്പാദനക്കൂട്ത്ിററെ ഉപശ്ഭാഗത്ിലണം കൂടുതലായി വിഭവങ്ങൾ 
ഉല്പാദിക്റപ്പടുന്നു എന്നതാണ്ക്. ഇതിനനുപൂെകമായി ഉല്പാദനക്മ്ിയുണം നിലനിൽക്കുന്നു. 
ഒരു സവിശ്ശഷ കൂട്ത്ിററെ ആവശയങ്ങറള തൃപ്തിറപ്പടുത്ാൻ വിഭവങ്ങൾ തികയാറത 
വരുന്ന അവസ്യാണ്ക് ഇത്ക്. ഇവ െണ്ടുണം ശ്ചർന്നുവരുന്ന ചെിത്രഘട്ത്ിലാണ്ക് വിക്രയണം എന്ന 
സാണംസ്ാെിക ക്രമണം ഉയർന്നുവരുന്നത്ക്. ഇതിറന രൂപറപ്പടുത്തുന്നതിൽ സവിശ്ശഷ ഭൂഭാഗറത് 
പ്രകൃതി-ഭൂപെമായ സാധയതകൾ കൂെി റകാള്ളറക്ാടുക്ലകളിൽ ഏർറപ്പടുന്നു എന്നുകാണാണം.

അങ്ങാെികൾ, ചന്തകൾ, പീെികകൾ തുെങ്ങിയ വാണിജയ സശ്കേതങ്ങളുണം പാണ്ികശാല, 
കളണം, പത്ായണം തുെങ്ങിയ വിഭവസണംഭെണ ശ്കന്ദങ്ങളുണം ജലമാർഗ്ഗത്ിലണം കെമാർഗ്ഗത്ിലണം 
ഉള്ള കച്വെപാതകളുണം ഉമണർ, റചട്ി തുെങ്ങിയ കച്വെക്ാരുണം ശ്ചർന്ന്ക് നിർമ്ിക്കുന്ന- നില
നിർത്തുന്ന- ഇെറപടുന്ന- വികസിപ്പിക്കുന്ന സാണംസ്ാെിക സ്ാപനണം എന്ന നിലയിൽ ‘വിഭവ 
വിനിമയണം’ മാറുന്നു. പെസ്പെണം റകാള്ളറക്ാടുക്ലകളിലൂറെ വികസിക്കുന്ന ഈ സ്വരൂപണം 
(Pattern) വളപ്പുശ്പരുകളിൽ എങ്ങറന പ്രതയക്ഷമാകുന്നു എന്നതാണ്ക് ഈ പഠനണം അശ്ന്വ
ഷിക്കുന്നത്ക്. 

1. വാണിജയ സശ്കേതങ്ങൾ
വിഭവങ്ങളുറെ ചലനാത്മകതറയ നിർണ്യിക്കുന്ന െണ്ടു ഘെകങ്ങൾ വിഭവത്ിററെ ലഭയത, 

ഉപയുക്തത എന്നിവയാണ്ക്. പ്രാശ്ദശികമായ ആവശയത്ിൽ കവിഞ്ഞുള്ള വിഭശ്വാല്പാദനണം 
വിഭവത്ിററെ ചലനാത്മകത അനിവാെയമാക്കുന്നു. ഈ ചലനാത്മകത (Mobility) ആണ്ക് ഒരു 
വസ്തുവിറന ‘ചെക്്ക് ’ ആക്കുന്നത്ക്. ചെിക്കുന്നതാണ്ക് ചെക്്ക്. ചെക്ിററെ ചലനാത്മകയിൽനിന്ന്ക് 
വിഭവ വിനിമയസശ്കേതങ്ങൾ രൂപറപ്പടുന്നു. വിഭവങ്ങളുറെ ഉല്പാദനസ്ലങ്ങൾ തറന്നശ്യാ മറ്റ്ക് 
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സവിശ്ശഷസ്ാനങ്ങശ്ളാ വാണിജയത്ിനുള്ള സശ്കേതങ്ങളായി പെിണമിക്കുന്നു. സവിശ്ശഷ 
വിഭവങ്ങൾക്കുമാത്രമാശ്യാ റപാതുവാശ്യാ സശ്കേതങ്ങൾ രൂപറപ്പൊണം. വിഭവങ്ങളുറെയുണം ആളുക
ളുറെയുണം സാന്നിധയണം ഉെപ്പുവരുത്തുന്ന ഇെങ്ങളിലാണ്ക് ഇത്െണം സശ്കേതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്ക്.

ഒരു സവിശ്ശഷ വിഭവത്ിററെ വാണിജയ സശ്കേതങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ചക്്ക്, ആല, 
റതരു തുെങ്ങിയവയുണം ഒന്നിലധികണം വിഭവങ്ങളുറെ വാണിജയ സശ്കേതങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ 
അങ്ങാെി, ചന്ത, പീെിക തുെങ്ങിയവണം മനസ്ിലാക്ാണം. 

1.1.ചന്തയുണം അങ്ങാെിയുണം
 വിഭവങ്ങളുറെ ടകമാറ്റത്ിനായി രൂപറപ്പട് ഇെങ്ങളാണ്ക് വിപണികളായ ചന്തകളുണം 

അങ്ങാെികളുണം. സന്ധിക്കുന്നത്ക് ആണ്ക് ചന്ത. സാധനങ്ങൾ റകാള്ളാനുണം റകാടുക്ാനുണം ആളുകൾ 
ഒത്തുശ്ചരുന്ന സ്ലണം (രേീകശ്ണ്ഠശ്വെണം: 2013: 767), ആളുകൾ ഒത്തുശ്ചർന്ന്ക് കച്വെണം നെത്തുന്ന 
സ്ലണം (ഗുപ്തൻ നായർ.എസ്ക്: 1997 : 713) തുെങ്ങിയ അർത്ങ്ങളുണം ചന്തയ്ക്കുണ്്ക്. അങ്ങാെി, ചന്ത 
എന്നീ പദങ്ങൾ ഒശ്െ അർത്ത്ിൽ പ്രശ്യാഗിക്ാറുറണ്കേിലണം അവയ്ക്ക് വയതയസ്തങ്ങളായ 
അർത്ങ്ങളാണ്ക് ഉള്ളത്ക്. ‘അങ്ങാെി’ ഒരു സ്ിെണം കശ്്ാളറത്യുണം ‘ചന്ത’ സവിശ്ശഷ കശ്്ാ
ളറത്യുണം ആണ്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്.

 ഒരു സവിശ്ശഷ പ്രശ്ദശത്ിററെ ഉല്പാദന വയവസ്യുറെയുണം ഉപശ്ഭാഗക്രമത്ിററെയുണം 
പ്രതയക്ഷ സൂചകങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ്ക് അങ്ങാെി അറല്ലകേിൽ നാട്ചന്ത പ്രധാനമാവന്നത്ക്. 
അങ്ങാെിയിൽ എത്തുന്ന ഓശ്ൊ ചെക്കുണം ഒശ്െ സമയണം ഉല്പാദനറത്യുണം ഉപശ്ഭാഗറത്യുണം 
നിർമ്ാണ പ്രക്രിയക്കുപിന്നിറല വിജ്ാനറത്യുണം സണംസ്ാെറത്ത്റന്നയുണം ഉൾറക്ാള്ളുന്ന 
അെിവ്ക് രൂപങ്ങൾ ആയിത്ീരുന്നു. പെപ്പനാട്ിറല അങ്ങാെികളിൽ വിനിമയണം റചയ്യറപ്പട്ിരുന്ന 
വിഭവങ്ങൾ ഇന്നതിന്നറതന്ന്ക് അക്മിട്പെയുക സാധയമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടുറത് പ്രധാന 
വിഭവങ്ങൾ ഉപ്പുണം ഉണക്മീനുണം ആയിരുന്നു എന്ന്ക് വിലയണം ശ്ലാഗററെ പ്രസ്താവത്ിൽ നിന്നുണം 
സ്ലനാമറത്ളിവകളിൽ നിന്നുണം വയവഹാെങ്ങളിൽ നിന്നുണം മനസ്ിലാക്ാണം. കയറ്റുമതിച്െ
ക്്ക് എന്ന നിലയിലാണ്ക് ശ്ലാഗൻ ഉണക്മീനിറന അെയാളറപ്പടുത്തുന്നത്ക് (2009:16). കെൽ 
വിഭവറമന്ന നിലയിലണം കയറ്റി അയക്റപ്പട്ിരുന്ന വിഭവണം എന്ന നിലയിലണം ഉള്ള പ്രാധാ
നയവണം ഉണക്മീനിനുണ്്ക്. ഇത്ക് സണംസ്െിച് വിഭവമാണ്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന വളറെക്ാലണം 
ശ്കടുകൂൊറത സൂക്ഷിക്ാനുമാവന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപെമായുണം സാ്ത്ികമായുണം ഉള്ള പ്രാധാനയ
ശ്ത്ാറൊപ്പണം ഉണക്മീനിന്ക് പെപ്പനാട്ിൽ ൊഷ്ടീയാധികാെപെമായ പ്രാധാനയണം കൂെിയുണ്്ക്. 
കളിയാട്ക്ാവിറല കളിയാട്ച്െങ്ങുകളിൽ നിറന്നല്ലാണം പുെണംതള്ളറപ്പട് വിഭാഗമാണ്ക് അെയർ. 
ഈ വിഭാഗറത് കാവിശ്ലക്്ക് ശ്ചർത്തുനിർത്തുന്നത്ക് കളിയാട്ച്ന്തയുറെ ഭാഗമായുള്ള ഉണക്
മീൻ ചന്തശ്യാടു �ന്ധറപ്പടുത്ിയാണ്ക്. സാമൂഹികമായ പുെത്ാക്ലിന്ക് v (Social exclusion) 
വിശ്ധയൊയ ഒരു വിഭാഗറത് സാ്ത്ികമായ ഉൾശ്ച്ർക്ലിലൂറെ eqsS (Economical 
inclusion) ആൊധനാശ്കന്ദവമായി ശ്ചർത്തുനിർത്തുന്ന ൊഷ്ടീയതന്തണം ഇവിറെ പ്രകെമാണ്ക്.

 പെപ്പനാെിററെ ഭൂപെിധിയിലള്ള പഴഞ്ചന്നൂർ, വള്ളിക്കുന്ന്ക്, പെപ്പനങ്ങാെി, അെിയല്ലൂർ 
ശ്ദശങ്ങളിറല അ്ത്ിമൂശ്ന്നാളണം വളപ്പുശ്പരുകളിൽ ‘പെന്ന’ ശ്ചർന്നു കാണുന്നു. പെപ്പനാെി
ററെ തീെപ്രശ്ദശത്്ക് വയാപകമായി ഉപ്പുനിർമ്ാണണം നെന്നിരുന്നതിററെറതളിവകളാണിവ. 
പഴഞ്ചന്നൂെിററെ തുെമുഖ പ്രശ്ദശത്്ക് ഉപ്പുസണംഭെണ ശ്കന്ദമായ ഉപ്പുകൂെണം നിലനിന്നിരുന്നതി
ററെ സൂചനയുണം സ്ലനാമത്ിൽ നിന്ന്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്്ക്. കെശ്ലാെ പ്രശ്ദശത്്ക് മാത്രണം ഉല്പാദനണം 
സാധയമാവന്ന വിഭവമാണ്ക് ഉപ്പ്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന ഇത്ക് ഒരു ടകമാറ്റ വിഭവമായിരുന്നു എന്ന്ക് 
ഉെപ്പിക്ാണം. ഇത്െണം സവിശ്ശഷ വിഭവങ്ങശ്ളാറൊപ്പണം പ്രാശ്ദശിക വിഭവങ്ങളുണം അവശയവിഭ
വങ്ങളുണം വിനിമയണം റചയ്യറപ്പട്ിരുന്നു എന്ന്ക് കരുതാണം. 
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വിഭവ വിനിയമ ശ്കന്ദങ്ങൾ അഥവാ സശ്കേതങ്ങൾ എപ്രകാെണം വിനയസിക്റപ്പട്ിെി
ക്കുന്നു എന്ന്ക് വളപ്പു ശ്പരുകളിൽ മുദ്ിതമാണ്ക്. വിഭവ വിനിമയ ശ്കന്ദങ്ങളായ ‘അങ്ങാെി’ 
ശ്ചർന്ന വളപ്പു ശ്പരുകൾ പെപ്പനാട്ിറല തിരൂെങ്ങാെി, തൃക്കുളണം , പഴഞ്ചന്നൂർ ശ്ദശങ്ങളിൽ 
ഉണ്്ക്. തിരൂെങ്ങാെിയിൽ ഇരുപത്ിമൂന്ന്ക് വയതയസ്ത സർശ്വ്വ ന്റുകളിലായി അങ്ങാെിപ്പെ് 
വയാപിച്ചുകിെക്കുന്നു. പശ്ിമഘട്ത്ിററെ താഴ്െയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്്ക് അെ�ിക്െൽ വറെ നീളു
ന്നതാണ്ക് കെലണ്ിപ്പുഴയുറെ ഗതി. പെപ്പനാട്ിറല ടകമാറ്റ സ്ാനങ്ങളുമായി വിശ്ശഷിച്ചുണം 
അങ്ങാെികളുമായി റപാതുറവ നദീജലഗതാഗതത്ിനുള്ള �ന്ധണം പ്രധാനമാണ്ക്. പെപ്പനാ
ട്ിനുണം ഏെനാെിനുണം ഇെയിറല വയാപാെ�ന്ധങ്ങൾ ഏറെയുണം ഈ ജലപാതവഴിയായിെി
ക്ണണം നെന്നിെിക്കുക. “തീെശ്ദശത്തുകൂെിയുള്ള നീർപ്പാതകൾ കെൽത്ീെറത് ഉശ്ള്ളാട്ള്ള 
പിൻനാടുകളുമായി ശ്ചർത്ിണക്ി. ഭൂമി നിശ്്ാന്നതമായതുറകാണ്്ക് പുഴകൾ ശ്കെളത്ിൽ 
വളഞ്ഞുപുളഞ്ാണ്ക് ഒഴുകുന്നത്ക്. അതുകാെണണം അവ സ്വാഭാവികമായുണം അശ്നകണം ഗ്രാമങ്ങ
റളയുണം ഉല്പാദന മാത്രകറളയുണം ശ്ചർത്ിണക്ി” (ൊഘവവാെയർ എണം.ആർ, ൊജൻ ഗുരുക്ൾ 
: 2007 : 231).ഭൂമിശാസ്ത്രപെമായി സവിശ്ശഷ സ്ാനങ്ങളിലാണ്ക് അങ്ങാെികൾ നിലനിന്നത്ക്. 
ജലാശയങ്ങൾ വഴിശ്യാ കെവഴിശ്യാ ഉല്പാദകർക്കുണം ഉപശ്ഭാക്താക്ൾക്കുണം വറന്നത്ാൻ 
കഴിയുന്നതുണം കെൽവഴി വിശ്ദശികളുറെ സാന്നിധയണം ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതുമായ ഇെങ്ങളിലാണ്ക് 
റപാതുറവ അങ്ങാെികൾ വികസിച്ചുവന്നത്ക്. “ശ്ക്ഷത്രങ്ങൾ, ശ്കാവിലകങ്ങൾ എന്നിവ ശ്കന്ദീ
കെിച്ചുണം അങ്ങാെികൾ വികസിച്ചു വന്നിരുന്നു” (നമ്പൂതിെി എൻ.എണം : 2005 : 129). അതായത്ക് 
ഭൂമിശാസ്ത്രപെമായ സവിശ്ശഷതകറള അെിസ്ാനമാക്ിശ്യാ അധികാെസ്ാനങ്ങശ്ളാെ്ക് 
ശ്ചർശ്ന്നാ ആണ്ക് അങ്ങാെിയുറെ സ്ാനണം നിർണ്യിക്റപ്പട്ിരുന്നത്ക്. പെപ്പനാട്ിറല തിരൂ
െങ്ങാെി സ്ലപെമായി ജലഗതാഗതത്ിററെ ഈ സാധയത പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്ി രൂപറപ്പട് 
വാണിജയ സശ്കേതമാണ്ക് എന്നുശ്വണണം മനസ്ിലാക്ാൻ.

1.2. പീെിക
വിഭവ ടകമാറ്റത്ിനുള്ള സാധാെണ സ്ലങ്ങളാണ്ക് പീെികകൾ. ഒരു സ്ിെണം സശ്കേതമായ 
ഇവ സ്ാപനത്ിററെ സ്വഭാവണം പുലർത്തുന്നതുണം കാണാണം. പീെിക വിഭവ വിനിയമയത്ിനുള്ള 
സശ്കേതമാണ്ക്. വിഭവങ്ങളുറെ ലഭയതയുണം വിതെണത്ിനുള്ള സാധയതയുണം ആണ്ക് ഇവയുറെ ഭൂമി
ശാസ്ത്രപെമായ സ്ലറത് അഥവാ സ്ാനറത് നിർണ്യിക്കുന്നത്ക്. പെപ്പനാട്ിറല വളപ്പുശ്പ
രുകളിൽ കാണാനായ പീെികകൾ ഏറെയുണം നിെത്ിശ്നാെ്ക് ശ്ചർന്ന്ക് സ്ിതിറചയ്യുന്നവയാണ്ക്. 
പീെികകൾക്്ക് പുഴയുമായുള്ള സാമീപയവണം പ്രകെമാണ്ക്. കെവഴിശ്ക്ാ ജലമാർഗ്ഗത്ിശ്ലാ ഉള്ള 
വിഭവ ടകമാറ്ററത് ഈ സ്ാനണം സാധൂകെിക്കുന്നുണ്്ക്. ഇവയ്ക്കു പുെറമ കളണം, ചക്്ക്, അത്ാണി 
തുെങ്ങിയ വിഭവ സണംഭെണ-ഉല്പാദന-വിതെണ തലങ്ങളിറല കണ്ികളുമായുണം പീെികകൾ സ്
ലപെമായി �ന്ധറപ്പട്കിെക്കുന്നു. 

1.3.ചക്്ക്, ആല
പ്രാഥമികമായി ചക്്ക്, ആല എന്നിവ ഉല്പാദനമാത്രകളാണ്ക്. ചക്്ക് എണ്യാട്ന്ന സ്ലശ്മാ 
സശ്കേതശ്മാ ആണ്ക്. റകാല്ലൻ, മൂശാെി, വാണിയൻ തുെങ്ങിയ റതാഴിൽക്കൂട്ങ്ങളുറെ ഉല്പാദന 
റതാഴിൽ ശ്കന്ദങ്ങളാണ്ക് ആല. ഉല്പാദന മാത്രകളായ ഇവ വിഭവടകമാറ്റ സ്ാനങ്ങൾ കൂെി
യാവന്നു. അതായത്ക് എണ് ‘ഉല്പാദിപ്പിക്കു’ന്ന ചക്ാലയിൽ നിന്ന്ക് ആളുകൾ എണ് ‘വാങ്ങുന്നു’. 
കൂൊറത എണ്യുറെ അസണംസ്കൃതവസ്തുവായ എശ്ള്ളാ റകാപ്രശ്യാ ചക്ാലയിൽ റകാണ്ടുറചന്ന്ക് 
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വിൽപ്പന നെത്തുകകൂെി റചയ്യുന്നു. ഇതിനു സമാനമായി ഇരുമ്പുപകെണങ്ങൾ ഓെ്ക്-റച്്ക്-പിച്ള 
ഉപകെണങ്ങൾ എന്നിവ യഥാക്രമണം റകാല്ലററെയുണം മൂശാെിയുറെയുണം ആലകളിൽ ക്രയവിക്രയണം 
റചയ്യറപ്പടുന്നു. ഇങ്ങറന ആളുകളുറെ ശ്പാക്കുവെത്തുണം വിഭവങ്ങളുറെ ടകമാറ്റവണം നിെന്തെണം 
നെക്കുന്ന വിനിമയശ്കന്ദങ്ങളായി ചക്കുണം ആലയുണം നിലനിൽക്കുന്നു. 

1.4.റതരു
ഓശ്ൊ കുെിയിെവണം പ്രശ്തയകണം പ്രശ്തയകണം എന്ന വയവസ്യാണ്ക് ഗ്രാമങ്ങൾ റപാതുശ്വ പുല
ർത്തുന്നത്ക്. ചാലിയർ തുെങ്ങിയ ദുർലഭണം ചില സമുദായങ്ങൾ മാത്രമാണ്ക് റതരുവായി താമസി
ക്കുന്നത്ക് (എണം.ആർ. ൊഘവവാെയർ, ൊജൻ ഗുരുക്ൾ: 2007: 139). റതരു അധിവാസമാത്രയുണം 
അശ്തസമയണം ഉല്പാദന മാത്രയുമാണ്ക്. ഒരു സവിശ്ശഷ ജാതി-റതാഴിൽ കൂട്ത്ിൽറപ്പട് ജനവി
ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സവിശ്ശഷ ഭൂഭാഗത്്ക് അധിവസിക്കുന്നതാണ്ക് ഇതിററെ െീതി. പെപ്പനാട്ിൽ 
ഇത്െണം അധിവാസ മാത്രകൾ വളപ്പുശ്പരുകളിൽ കാണാണം.

 ‘റതരു’ ചാലിയരുറെ അധിവാസ സ്ാനമാണ്ക്. പെപ്പനാട്ിൽ റനയ്ത്തുകാരുറെ അധിവാസണം 
കാണിക്കുന്ന വളപ്പുശ്പരുകൾ റനടുവ ശ്ദശത്തുള്ളവ മാത്രമാണ്ക്. ശ്പരുകളുറെ സൂക്ഷ്മ വിശകല
നത്ിൽ നിന്നുണം െണ്്ക് റതരുവകളുറെ സൂചനയാണ്ക് ലഭിക്കുന്നത്ക്. പെപ്പനാട്ിൽ ഈ െണ്ടു 
റതരുവകളുണം ഇശ്പ്പാഴുണം നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്്ക്. റനയ്ത്തുറതാഴിലിൽ ഏർറപ്പടുന്ന ഈ റതരുവകൾ 
തുണിയുറെ ടകമാറ്റ വാണിജയ ശ്കന്ദങ്ങൾ കൂെിയാണ്ക്. ഉല്പാദന സ്ാനണം വാണിജയത്ിററെ 
ഇെണം കൂെി ആയിത്ീരുന്നു.

1.4.1.കച്റത്രു
റതരു ഒരു അധിവാസ മാത്രശ്യാറൊപ്പണം ഉല്പാദനമാത്രകൂെി ആണ്ക് എന്ന്ക് ശ്മൽപെഞ്ഞുവ

ശ്ല്ലാ. ഇത്ക് വിതെണശ്കന്ദണം കൂെിയായി മാറുന്നു എന്ന്ക് കളിയാട്ക്ാവിറല ശ്താറ്റണം പാട്കളിൽ 
നിന്ന്ക് മനസ്ിലാക്ാണം. കച്റത്രുവിൽ റചന്ന്ക് കച്യ്ക്ക് വില ശ്ചാദിക്കുന്ന ശ്ദവിയുറെ ചിത്രണം 
ശ്താറ്റണം പാട്ിൽ കാണാണം. കച് തുണിയാണ്ക്. തുണി നിർമ്ിക്കുന്ന, റനയ്ത്ക് റതാഴിലായി സ്വീ
കെിച് ചാലിയർ അധിവസിക്കുന്ന റതരു ആണ്ക് കച്റത്രു. ഇത്ക് ചാലിയറത്രു എന്നുണം 
അെിയറപ്പടുന്നു.

പഴഞ്ചന്നൂെിറല ചാലിയത്്ക് നിർമ്ിച്ിരുന്ന തുണിത്െങ്ങറളക്കുെിച്്ക് ചെിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളിലണം സൂചനകൾ ലഭയമാണ്ക്. when I went to Shaliyat, a most beautiful town; where 
they make the fabric that go by this name (Nilakanta Sastri, KA: 2001: 248) എന്ന്ക് 
വിശ്ദശ സഞ്ചാെിയായ ഇബ്നു �ത്തൂത് ശ്െഖറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്. മല�ാർ തീെത്്ക് ലഭിച്ിരു
ന്ന തുണിത്െങ്ങറളക്കുെിച്്ക്; “They also manufactured very delicate and beautiful 
backrams (Nilakanta Sastri, K.A., 2001: 184) എന്ന്ക് മാർശ്ക്ാ ശ്പാശ്ളായുണം ശ്െഖറപ്പടുത്തു
ന്നുണ്്ക്. പുെണം നാടുകളുമായികൂെി വിഭവവിനിമയണം നെത്ിയിരുന്ന വാണിജയ സശ്കേതങ്ങളായ 
റതരുവകൾ പെപ്പനാട്ിൽ സജീവമായിരുന്നു എന്നുശ്വണണം ശ്മൽ പെഞ് പൊമർശങ്ങളിൽ 
നിന്ന്ക് മനസ്ിലാക്ാൻ

2. വാണിജയ സണംഘങ്ങൾ 
വിഭവങ്ങളുറെ ഉല്പാദനശ്ത്ാളണം തറന്ന പ്രധാനമാണ്ക് അവയുറെ വിനിമയവണം. ഓശ്ൊ 

ഉല്പന്നവണം അവയുറെ ഉല്പാദന സ്ാനങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ഉപശ്ഭാഗ സ്ാനങ്ങളിശ്ലക്്ക് എത്ി
ക്കുക എന്നതാണ്ക് വിനിമയണം എന്നതുറകാണ്ർത്മാക്കുന്നത്ക്. പല ഉല്പാദന ശ്മഖലകളിലണം 
ഉല്പാദകർ തറന്ന വിനിമയത്ിൽ ഏർറപ്പട്ശ്പാന്നു. എന്നാൽ ദൂെശ്ദശങ്ങളിശ്ലക്്ക് വിഭവങ്ങൾ 
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ടകമാശ്െണ് അവസെങ്ങളിൽ വിതെണത്ിനു മാത്രമായി ഒരു റതാഴിൽക്കൂട്ണം രൂപറപ്പട്വന്നു. 
ഉല്പാദകെിൽ നിന്നു മാെി വിനിമയത്ിനു മാത്രമായി ഒരു സാമൂഹികവിഭാഗണം ഉണ്ായിരുന്നു 
എന്നാണ്ക് റപാതുറവ ഇന്തയാചെിത്രവണം ശ്കെള ചെിത്രവണം പെഞ്ഞുറവക്കുന്നത്ക്. റൊമീലാ 
ഥാപ്പർ തററെ ആദിമ ഇന്തയാ ചെിത്രത്ിൽ; “ശ്രേണിയിലൂറെയാണ്ക് ഉല്പാദനവണം ടകമാറ്റവണം 
നെന്നിരുന്നത്ക്. ഈ ശ്രേണി റതാഴിൽക്ാർ, വണിക്കുകൾ, ടകശ്വലക്ാർ എന്നിവരുറെ 
കൂട്മായിരുന്നു... ഈ സണംഘെനകൾ വയാപാെത്ിന്ക് അതയാവശയമായിരുന്ന ഉല്പാദനവർദ്ന 
ഉെപ്പാക്കുകയുണം നഗെജീവിതത്ിററെ ഒരു പ്രധാനഘെകമായി മാറുകയുണം റചയ്തു”  335, 2010) 
എന്ന്ക് നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്. ഉല്പന്നങ്ങറള അവയുറെ പ്രഭവസ്ാനങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ശ്ശഖെിച്്ക് 
വിപണന സ്ാനങ്ങളിറലത്ിച്ിരുന്ന കച്വെ സണംഘങ്ങളായിരുന്ന അഞ്ചുവണ്ണം, മണിക്ി
ൊമണം എന്നിവറയ കുെിച്്ക് റപാതു ചെിത്രത്ിൽ പൊമർശങ്ങൾ അനവധിയുണ്്ക്. അഞ്ചുവണ്ണം 
ജൂതരുറെയുണം മണിക്ിൊമണം ക്രിസ്തയാനികളുറെയുണം ശ്നതൃത്വത്ിലള്ള കച്വെ സണംഘങ്ങളായി
രുന്നു. ഈ വാണിജയ സണംഘങ്ങൾ സിെിയ, ശ്പർഷയ തുെങ്ങിയ പശ്ിശ്മഷയൻ ൊജയങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ളവൊയിരുന്നു എന്നുണം അവർ ശ്കെളത്ിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്തയയുറെ കിഴക്ൻ ഭാഗങ്ങ
ളിലണം അപൂർവ്വമായി ഉൾനാടുകളിലണം വയാപിച്ിരുന്നു എന്നുണം എണം.ജി.എസ്ക്. ശ്െഖറപ്പടുത്തുന്നു 
(2013 : 280). ക്രിസ്തുവർഷണം ഒൻപതുണം പത്തുണം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ശ്കെളീയ വാണിജയത്ിററെ 
ചുക്ാൻ പിെിച്ിരുന്നത്ക് മണിഗ്രാമണം, അഞ്ചുവണ്ണം എന്നീ വർത്ക സണംഘങ്ങളായിരുന്നു 
എന്ന്ക് ൊഘവവാെയരുണം ൊജൻ ഗുരുക്ളുണം വയക്തമാക്കുന്നു (2007 : 130). റകാല്ലവർഷണം 24 ൽ 
(എ.ഡി.849) അയ്യനെികൾ തിരുവെികൾ എന്ന ശ്വണാട്ൊജാവ്ക് കുരുശ്ക്ണിറക്ാല്ലത്്ക് 
മരുവാൻ സപീെീശ്ശാ റചയ്യിച് തെിസാപ്പള്ളിക്്ക് നൽകുന്ന ദാനപത്രമാണ്ക് തെിസാപ്പള്ളി 
ശാസനണം. “ഇവ്വാണ്്ക് ശ്വണാെ്ക് വാഴ്ീററെ അയ്യനെികെിരുവെിയുണം അതികാെരുണം പിെകിരുതിയുണം 
മണിക്ിൊമമുമഞ്ചുവണ്മുണം പുടന്നത്ടലപ്പതിയുണം ഉൾടവത്തു” (ഉശ്ദയാഗസ്രുണം പ്രകൃതിയുണം 
(മന്തി അറല്ലകേിൽ പ്രധാന ഉശ്ദയാഗസ്ൻ) മണിഗ്രാമവണം അഞ്ചുവണ്വണം പുന്നത്ലപ്പതിയുണം 
ശ്ചർന്ന്ക് അഥവാ അവശ്ൊൊശ്ലാചിച്്ക് )എന്നുണം “അറുനൂറ്റവരുണം അഞ്ചുവണ്മ്മുമണിക്ിൊമമുണം 
ഇെക്ഷിക്ക്െവർ പള്ളിടയയുണം പൂമിടയയുണം” (അറുനൂറ്റവരുണം അഞ്ചുവണ്വണം മണിഗ്രാമവണം 
പള്ളിറയയുണം ഭൂമിറയയുണം (ദാനണം നൽകിയ ഭൂമി) െക്ഷിക്ണണം) (റക. െത്മ് : 2005: 44,58) എന്നുണം 
ഈ ശാസനത്ിൽ വണിക്ക് സണംഘങ്ങറള പൊമർശിച്ചു കാണുന്നു.

ഉമണർ, റചട്ി, തുെങ്ങിയ റതാഴിൽ/ജാതിക്കൂട്ങ്ങളുണം വിഭവങ്ങളുറെ ടകമാറ്റത്ിൽ 
ഇെനിലക്ാർ എന്ന നിലയിൽ ഏർറപ്പട്ിരുന്നവൊണ്ക്. പെപ്പനാെിററെ ഭൂപെിധിയിൽ ഈ 
മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുണം അധിവസിച്ിരുന്നതിററെ സൂചനകൾ സ്ലനാമങ്ങളിൽ പ്രകെമാണ്ക്. 

2.1. ഉമണർ
നിതയ ജീവിതത്ിറല അവശയവസ്തു എന്ന നിലയിലള്ള മൂലയണം ഉപ്പിനുണ്്ക്. അതുറകാണ്ടു

തറന്ന അതിററെ ഉപശ്ഭാഗവണം വിപുലമായിെിക്ണണം. എന്നാൽ ഈ വിഭവത്ിററെ ഉപശ്ഭാ
ക്താക്ൾ ആെ്ക് എന്നതിന്ക് വയക്തമായ ഉത്െണം പെയാൻ സാധയമല്ല. എകേിലണം കെൽത്ീെ 
വിഭവമായ ഉപ്പിന്ക് തീർച്യായുണം ഉൾനാെൻജനത ആവശയക്ാൊയിരുന്നു എന്ന്ക് അനുമാനി
ക്ാണം. കെൽത്ീെങ്ങളിറല ഉപ്പളങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ഉൾനാടുകളിശ്ലക്്ക് ഉപ്പ്ക് റകാണ്ടുശ്പായിരു
ന്നത്ക് ഉമണർ എന്ന വണിക്ക് സണംഘങ്ങളായിരുന്നു.

പെപ്പനാട്ിറല സ്ലനാമങ്ങളിൽ നാമമാത്രമായാറണകേിലണം ഉമണരുറെ സാന്നിധയണം 
കാണാനായിട്ണ്്ക്. റനടുവ ശ്ദശറത് സർറവ്വ ന്ർ 289 ‘ഉമണന്തെയിൽ കണ്ണം നിലണം’ആണ്ക്.
ഇത്ക് പെപ്പനാട്ിറല ഉമണരുറെ സാന്നിധയറത് ഉെപ്പിക്കുന്നു. ഉപ്പുനിർമ്ാണ ശ്കന്ദങ്ങളിൽനി
ന്ന്ക് ആവശയക്ാെിശ്ലക്്ക് (ഉൾനാെൻ ഗ്രാമങ്ങളിശ്ലശ്ക്ാ ചന്തകളിശ്ലശ്ക്ാ വീടുകളിശ്ലശ്ക്ാ) 
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ഉപ്പ്ക് എത്ിച്ിരുന്ന ഇക്കൂട്ർ ‘ഇെനിലക്ാരുറെ’ നിലയാണ്ക് കയ്യാളുന്നത്ക്. “വിഭശ്വാല്പാദകെിൽ 
നിന്ന്ക് ശ്വെിട് റതാഴിൽക്കൂട്ണം വിതെണ െണംഗശ്ത്ക്്ക് വരുന്നതിററെ സൂചനയാണിറത”ന്ന്ക് 
ൊഘവവാെയരുണം ൊജൻ ഗുരുക്ളുണം നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്. (78: 2007). 

2.2.റചട്ി
കച്വെണം, വിപണി, ടകമാറ്റണം എന്നീ സാ്ത്ിക വയവഹാെമണ്ഡലങ്ങളിലണം വിഭവവിനിമയ
ത്ിററെ ആഭയന്തെവണം ടവശ്ദശികവണം ആയ വിനിമയ തലങ്ങളിലണം ഇെറപെൽ ശ്ശഷിയുള്ള 
ഇെനിലക്ാൊണ്ക് റചട്ികൾ. റസട്ി എന്ന പ്രാകൃത പദത്ിൽ നിന്നാണ്ക് റചട്ി എന്ന മലയാള 
പദത്ിററെ നിഷ്പത്ി (രേീകശ്ണ്ഠശ്വെണം: 2013: 821). 

റചട്ി എന്ന പദണം കച്വെണം റതാഴിലാക്ിയ സവിശ്ശഷ സമൂഹത്ിറല അണംഗറത്യുണം 
കച്വെ സ്ാപനത്ിററെ അറല്ലകേിൽ സണംഘെനയുറെ തലവൻ എന്ന അധികാെ സ്ാനറത്
യുണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു (എണം.ജി. എസ്ക്. നാൊയണൻ). ശ്കാഴിശ്ക്ാെ്ക് സാമൂതിെിയുറെ വയാപാെകാെയ
ങ്ങളിൽ അധികാെപെമായ സ്ാനണം വഹിച്ിരുന്നവൊണ്ക് റചട്ികൾ. വലടകേറചട്ി എന്നാണ്ക് 
ഇവരുറെ സ്ാനശ്പ്പെ്ക്. തുെമുഖറത്ത്തുന്ന വിശ്ദശ വിഭവങ്ങളുറെ മൂലയനിർണ്യണം നെത്തുന്നതുണം 
വില നിശ്യിക്കുന്നതുണം ഈ റചട്ിയാണ്ക്. ശ്കാഴിശ്ക്ാട്്ക് തുെയിൽ വലടകേറചട്ിമാർ കച്വ
െത്ിൽ ഇെത്ട്വഹിക്കുന്നു എന്ന്ക് എൻ.എണം.നമ്പൂതിെിയുണം (2008: 253) നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്.

തീെശ്ദശ വാണിജയത്ിലണം കെൽ വാണിജയത്ിലണം സജീവമായി ഏർറപ്പട്ിരുന്ന വാണി
ജയസണംഘണം, സാമൂതിെിയുറെ വാണിജയകാെയങ്ങളിൽ ഇെറപെൽ ശ്ശഷിയുള്ള അധികാെി, 
വിഭവങ്ങളുറെ ടകമാറ്റക്ാർ, എന്നിങ്ങറന വയതയസ്തങ്ങളായ സാമൂഹിക പദവികൾ (Social 
status) കയ്യാളിയിട്ള്ള ഒരു വർഗ്ഗമാണ്ക് റചട്ി. റചട്ി എന്ന പദണം ശ്ചർന്നു വരുന്ന വളപ്പുശ്പരു
കൾ റചട്ികളുറെ അധിവാസശ്ത്യുണം സാമൂഹിക ജീവിതശ്ത്യുണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന റതളിവകൾ 
ആകുന്നു. പെപ്പനാെിററെ ഭൂപെിധിയിൽ നിെവധി വളപ്പുശ്പരുകൾ ഇത്െത്ിൽ ‘റചട്ി’ എന്ന 
പദണം ശ്ചർന്നുകാണുന്നു.

3.വാണിജയപാതകൾ
ഒരു വിഭവത്ിററെ ചലനാത്മകതറയ നിർണ്യിക്കുന്നത്ക് ആ വിഭവത്ിററെ ലഭയതയുണം 

ഉപയുക്തതയുമാണ്ക്. അതായത്ക്; എല്ലാ വിഭവങ്ങളുണം എല്ലാ ഇെത്തുണം ഒശ്െ അളവിൽ ഉല്പാദി
പ്പിക്റപ്പടുന്നില്ല. കാലാവസ്, ഭൂപ്രകൃതി, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുറെയുണം അസണംസ്കൃത വസ്തുക്ളു
റെയുണം ലഭയത തുെങ്ങിയവക്നുസെിച്്ക് ഓശ്ൊ ശ്ദശത്തുണം വിഭശ്വാല്പാദനണം വയതയാസറപ്പടുന്നു. 
പെപ്പനാെിററെ കെശ്ലാെ പ്രശ്ദശങ്ങളിൽ ഉപ്പുനിർമ്ാണത്ിന്ക് അനുകൂലമായ പെിതസ്ിതി 
നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ പെപ്പനാെിററെ തറന്ന കിഴക്ൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂപെമായ കാെ
ണങ്ങളാൽ ഇത്ക് സാധയമല്ല. തീെപ്രശ്ദശറത് വിഭവമായ ഉപ്പ്ക്, മീൻ തുെങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ 
ഉൾപ്രശ്ദശങ്ങളിൽ എത്ിശ്ച്രുന്നതിനുണം ഉൾപ്രശ്ദശങ്ങളിറല വിഭവങ്ങൾ തീെപ്രശ്ദശങ്ങ
ളിൽ എത്ിശ്ച്രുന്നതിനുണം സവിശ്ശഷമായ സശ്കേതങ്ങളുണം മാർഗ്ഗങ്ങളുണം അനിവാെയമാവന്നു. 
ഈ അനിവാെയതയിൽ നിന്നാണ്ക് വാണിജയണം, വാണിജയത്ിനായുള്ള പാതകൾ, വാണിജയ 
സ്ലങ്ങൾ എന്നിവ രൂപറപ്പടുന്നത്ക്.

3.1. ജലമാർഗണം:
കെൽ, പുഴ, റചറുശ്താടുകൾ, കനാലകൾ തുെങ്ങിയ ജലാശയങ്ങളുണം അവക്ിെയിറല കെഭാഗങ്ങ
ളുണം ശ്ചർന്നു നിർമ്ിക്കുന്ന സവിശ്ശഷമായ ഭൂഘെനയാണ്ക് പെപ്പനാെിനുള്ളത്ക്. ഈ ഭൂഘെനറയ 
അെിസ്ാനമാക്ി വികസിക്കുന്ന ഗതാഗത വിനിമയസണംവിധാനങ്ങളാണ്ക് പെപ്പനാട്ിറല 
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വിഭവ വിനിമയറത്യുണം അതുവഴി ജീവിതക്രമറത് തറന്നയുണം നിർണ്യിക്കുന്നത്ക് എന്നു 
മനസ്ിലാക്ാണം. ശ്മൽപെഞ് ജലാശയങ്ങളുറെ സാന്നിധയണം ജലമാർഗ്ഗത്ിലൂറെ സാധയമാവന്ന 
വയാവഹാെിക പെിസെറത് കെവ്ക്, തുെങ്ങിയ സ്ലനാമസൂചനകൾ അെയാളറപ്പടുത്തുന്നു. 

3.1.1.കെവ്ക്
ഉൾനാെൻ ജലഗതാഗതത്ിൽ പാതകൾ കെശ്യാടു ശ്ചരുന്ന സ്ാനങ്ങളാണ്ക് കെവകൾ. 
വള്ളമടുക്കുന്ന സ്ലണം എന്ന്ക് ശബ്ദതാൊവലി (2013: 454). ശ്�പ്പൂർ പുഴ, കെലണ്ി പുഴ, പൂെപ്പുഴ 
എന്നീ നദികളുണം അവയുറെ ടകവഴികളുണം ശ്ചർന്ന്ക് പെപ്പനാെിററെ ഭൂമിശാസ്ത്രപെവണം സാണംസ്ാ
െികവമായ സവിശ്ശഷതകറള നിർണ്യിക്കുന്നു. മനുഷയരുറെ ശ്പാക്കുവെവകളുണം വിഭവങ്ങളുറെ 
ടകമാറ്റവണം സാധയമാക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗ്ഗണം കൂെിയാണ്ക് ഉൾനാെൻ ജലപാതകൾ. പുഴകശ്ളാടുണം 
ശ്താടുകശ്ളാടുണം ശ്ചർന്നുള്ള ‘കെവ’കൾ വിഭവ വിനിമയത്ിറല ഒരു സുപ്രധാന കണ്ിയാവന്നു. 

3.2. കെമാർഗ്ഗണം
ജലമാർഗമുള്ള വിനിമയങ്ങൾക്്ക് സമാന്തെശ്മാ തുെർച്ശ്യാ ആയി കെവഴിക്കുണം വിഭവ വിനി
മയങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നു. പെപ്പനാെിററെ ഭൂപെിധിയിൽ കെമാർഗ്ഗത്ിലള്ള വാണിജയത്ിററെ
യുണം ഗതാഗതത്ിററെയുണം സൂചനകൾ സ്ലനാമങ്ങളിൽ പ്രകെമാണ്ക്. നിെത്്ക്, വഴിശ്പാക്്ക്, 
നെക്ാവ്ക്, അത്ാണി, മുക്്ക്, കൂെൽ, തണ്ീർപ്പന്തൽ, വിളക്കുമാെണം തുെങ്ങിയവറയല്ലാണം കെമാ
ർഗത്ിലള്ള വാണിജയപാതയുറെ കണ്ികൾ ആണ്ക്. ഇവ വളപ്പുശ്പരുകളിൽ പ്രകെമാണ്ക്. 

3.2.1നിെത്്ക്/വഴിശ്പാക്്ക്
നിെത്്ക് വഴിയാണ്ക്. ഇവ സഞ്ചാെറത് ഉശ്ദേശിച്ചുതറന്ന രൂപറപ്പട്വയുമാണ്ക്. കെമാർഗ്ഗമുള്ള 
വിഭവടകമാറ്റ ശണംഖലയിറല പ്രാഥമികമായ ഒരു കണ്ിയാണ്ക് നിെത്്ക്. 

3.2.2.നെക്ാവ്ക്
നെക്ാവകൾ വഴിക്്ക് െണ്ടുഭാഗവണം റവച്ചുപിെിപ്പിച്ിട്ള്ള മെക്കൂട്ങ്ങളാണ്ക്. റവട്വഴി എന്ന 
അർത്വണം നെക്ാവിനുണ്്ക് (ശബ്ദതാൊവലി: 2013 :1051). നിെത്ിററെ അറല്ലകേിൽ വഴിയുറെ 
സൂചന തറന്നയാണ്ക് ഇവയുണം.

3.2.3.അത്ാണി
അത്ാനി എന്ന പ്രാകൃത പദത്ിൽ നിന്നുണം നിഷ്പാദിപ്പിക്റപ്പട് പദമാണ്ക് അത്ാണി. ഇതിന്ക് 
ചുമടുതാങ്ങി എന്നാണർത്ണം. വിഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ലത്തുനിന്നുണം മററ്റാരു സ്ലശ്ത്ക്്ക് തലച്ചു
മൊയി റകാണ്ടുശ്പാകുശ്്ാൾ വിരേമിക്ാനുള്ള സ്ാനങ്ങളാണ്ക് ഇവ.

3.2.4.കൂെൽ, മുക്്ക്
ഒന്നിലധികണം വഴികൾ കൂെിശ്ച്രുന്ന സ്ലങ്ങളാണ്ക് കൂെൽ, മുക്്ക് എന്നിവ. ഇവ ഒന്നിലധികണം 
ദിക്കുകളിറല ആളുകളുറെയുണം വിഭവങ്ങളുറെയുണം കൂെിശ്ച്െലിറനക്കൂെി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3.2.5.തണ്ീർ പന്തൽ
വഴിശ്യാെങ്ങളിറല വിരേമസ്ാനങ്ങളാണ്ക് തണ്ീർ പന്തലകൾ. കച്വെവമായി/വിഭവ വിനി
മയവമായി ശ്നെിട്്ക് �ന്ധമുള്ള ഒരു കണ്ിയാണിത്ക്.

4. സണംഭെണ സ്ാനങ്ങൾ
വിഭവങ്ങളുറെ ഉല്പാദനത്ിനുണം വിതെണത്ിനുണം ഇെയിലള്ള പ്രധാന കണ്ികളാണ്ക് സണംഭെണ 
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ശ്കന്ദങ്ങൾ. വർദ്ിച് ശ്താതിൽ; വിഭശ്വാല്പാദനണം നെത്തുന്ന സാണംസ്ാെിക പെിതസ്ിതിയിൽ 
മാത്രമാണ്ക് സണംഭെണ സ്ാനങ്ങൾ പ്രതയക്ഷമാവന്നത്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന ഇവ ഉല്പാദന മിച്
ത്ിററെയുണം പുനർവിതെണത്ിററെയുണം സൂചനകൾ കൂെി ഉൾറക്ാള്ളുന്നു. പാണ്ികശാല, കളണം, 
പത്ായണം തുെങ്ങിയവറയാറക് ഇത്െത്ിൽ ഉല്പാദനറത്യുണം ഉല്പന്ന സണംഭെണറത്യുണം 
വിതെണറത്യുണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാണംസ്ാെിക സ്ലങ്ങളാണ്ക്. 

4.1.പാണ്ികശാല
വിഭവങ്ങളുറെ ശ്ശഖെണ ശ്കന്ദങ്ങളാണ്ക് പാണ്ികശാലകൾ. വിവിധ റതാഴിൽക്കൂട്ങ്ങ

ളിൽ നിന്നുണം വിവിധ പ്രാശ്ദശിക ഉല്പാദന മാത്രകളിൽ നിന്നുണം ശ്ശഖെിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ സൂക്ഷി
ക്കുന്ന സണംഭെണശ്കന്ദങ്ങളാണ്ക് (ണമൃലവീൗറല) ഇവ. റസറ്റിൽറമൻെ്ക് െജിസ്റർ പ്രകാെണം പെപ്പ
നാട്ിറല അെിയല്ലൂർ പെപ്പനങ്ങാെി, പഴഞ്ചന്നൂർ, വള്ളിക്കുന്ന്ക് ശ്ദശങ്ങളിൽ പാണ്ികശാലകറള 
സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളപ്പുശ്പരുകൾ കാണാണം. തുെമുഖ പ്രശ്ദശങ്ങളിലണം ഉൾനാെൻ ജലഗതാഗതണം 
സാധയമായിരുന്ന ഇെങ്ങളിൽ പുഴയുറെ കെയിലണം ഇതെ ഗതാഗത സൗകെയങ്ങൾ-കെവഴിയുണം 
മറ്റുണം-സാധയമായ ഇെങ്ങളിലണം ആണ്ക് പാണ്ികശാലകൾ സ്ാപിക്റപ്പട്ത്ക്. പെപ്പനാെിററെ 
ഭൂപെിധിക്കത്്ക് ചാലിയണം തുെമുഖ പ്രശ്ദശത്തുണം കെശ്ലാെമായ അെിയല്ലൂർ, പെപ്പനങ്ങാെി, 
വള്ളിക്കുന്ന്ക് ശ്ദശങ്ങളിലമാണ്ക് പാണ്ികശാലകൾ വളപ്പുശ്പരുകളിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നത്ക്. 
കെശ്ലാെശ്ത്ാ ശ്�പ്പൂർ-കെലണ്ി പുഴകളുറെ കെയിശ്ലാ ആണ്ക് ഇവയുറെ സ്ാനണം.

പെപ്പനാട്ിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ിരുന്ന റകാപ്ര, ഉപ്പ്ക്, ഉണക്മീൻ, തുണിത്െങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ
യുണം കുരുമുളക്ക് തുെങ്ങിയ ഉൾനാെൻ വിഭവങ്ങളുണം ആയിെിക്ണണം ഇത്െണം പാണ്ികശാലകളിൽ 
സണംഭെിച്ിരുന്നത്ക്. വിശ്ദശ കപ്പലകൾ വഴി ഇെക്കുമതി റചയ്യറപ്പടുന്ന മറുനാെൻ വിഭവങ്ങളുണം 
തുെമുഖ പ്രശ്ദശറത് പാണ്ികശാലകളിൽ ശ്ശഖെിക്കുക പതിവായിരുന്നു.

4.2.കളണം
വിഭവങ്ങളുറെ സണംഭെണ ശ്കന്ദങ്ങളാണ്ക് കളങ്ങൾ. ശ്ക്ഷത്രങ്ങശ്ളാടുശ്ചർന്നു സ്ിതിറചയ്യുന്ന 
ശ്ശഖെസ്ാനങ്ങറളയുണം കളങ്ങൾ എന്നു പെഞ്ഞുവരുന്നു. സണംെക്ഷിതമായ ഏറ്റവണം വിസ്തൃത
മായ ഒരു സ്ാനമാണിത്ക്. കളണം എന്നത്ക് കവിള എന്നതിററെ പൂർവ്വരൂപമാവാണം. കവിള എന്ന 
പദത്ിന്ക് ഗ്രാനെി എന്നാണർത്ണം എന്ന്ക് എൻ.എണം. നമ്പൂതിെി നിെീക്ഷിക്കുന്നുണ്്ക്(2008 :573).

4.3.പത്ായണം
സണംഭെണ സ്ാനങ്ങളാണ്ക് പത്ായണം. റനല്ലുണം മറ്റുണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മെക്കൂൊണ്ക് ഇത്ക്.

വിഭവവിനിമയത്ിററെ ശ്ദശഭൂപെണം: 
 പെപ്പനാട്ിറല വാണിജയത്ിററെയുണം വിഭവ വിനിമയത്ിററെയുണം വയാവഹാെിക 

ശണംഖലയിറല ഓശ്ൊ കണ്ിയുണം ഏറതല്ലാണം ശ്ദശങ്ങളിൽ എത്രശ്ത്ാളണം വിനയസിക്റപ്പട്ി
െിക്കുന്നു എന്നതിററെ സൂചനകൾ വളപ്പുശ്പരുകളിൽ നിന്ന്ക് ലഭയമാണ്ക്. അങ്ങാെി, പീെിക, 
ആല, ചക്്ക്, റതരു എന്നീ സ്ാനങ്ങളുണം ഉമണർ, റചട്ി എന്നീ സണംഘങ്ങളുണം കെവ്ക്, നിെത്്ക്, 
വഴിശ്പാക്്ക്, നെക്ാവ്ക്, മുക്്ക്, കൂെൽ, അത്ാണി, തണ്ീർപ്പന്തൽ തുെങ്ങി വാണിജയപാതയിറല 
കണ്ികളുണം പാണ്ികശാല, കളണം, പത്ായണം തുെങ്ങിയ സണംഭെണ ശ്കന്ദങ്ങളുണം ആണ്ക് വളപ്പുശ്പ
രുകളിൽ നിന്ന്ക് ശ്വർതിെിറച്ടുത്ിട്ള്ളത്ക്.

പെപ്പനാട്ിൽ വളപ്പുശ്പരുകളിൽ ആറക ഇരുപത്ിഎട്്ക് അങ്ങാെികൾ. ഇതിൽ ഇരു
പത്ിമൂന്ന്ക് എണ്വണം തിരൂെങ്ങാെി ശ്ദശത്ാണ്ക്. തിരൂെങ്ങാെി, കെശ്ലാെശ്ദശമായ പെപ്പ
നാെിററെ കിഴക്ൻ ഉൾപ്രശ്ദശമാണ്ക്. തുെ ശ്കന്ദീകെിച്ചുള്ള വിശ്ദശ കെൽവാണിജയറത് 
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ശക്തിറപ്പടുത്ാൻ ഉതകുണംവിധണം പിൻനാടുകളിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്റപ്പടുന്ന വിഭവങ്ങൾ സമാഹ
െിക്കുകയുണം ആഭയന്തൊവശയങ്ങൾക്്ക് ‘അങ്ങാെി’ വഴി വിതെണണം റചയ്യുകയുണം റചയ്യുന്ന ഒരു 
ഇെനിലവാണിജയശ്കന്ദണം ആയി തിരൂെങ്ങാെിറയ കാണാണം. ഇങ്ങറന തിരൂെങ്ങാെിയിൽ 
സമാഹെിക്റപ്പടുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ ഒരു മുഖയപകേ്ക് തീെപ്രശ്ദശങ്ങളിറല കളങ്ങളിലണം പാണ്ി
കശാലകളിലണം എത്ിശ്ച്ർന്നിരുന്നു എന്നു കരുതാണം.

സണംഭെണ ശ്കന്ദങ്ങളുറെ വർദ്ിച് ശ്താതിലള്ള വിനയാസണം പെപ്പനാട്ിൽ പ്രകെമാണ്ക്. ഇത്ക് 
വിപുലമായി നിലനിന്നിരുന്ന വിഭവസമാഹെണത്ിററെയുണം ആഭയന്തെശ്മാ ടവശ്ദശികശ്മാ 
ആയ കച്വെത്ിററെയുണം സൂചനകളാണ്ക്. പാണ്ികശാലറയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പത്തു വളപ്പു
ശ്പരുകളുണം കെശ്ലാെശ്ദശങ്ങളിലാണ്ക്. ഈ പാണ്ികശാലകളിൽ കെൽ മാർഗ്ഗമുള്ള വാണി
ജയത്ിനായി സണംഭെിക്റപ്പടുന്ന വിഭവങ്ങളുണം വിശ്ദശങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് ഇെക്കുമതി റചയ്യുന്ന 
വിഭവങ്ങളുണം സൂക്ഷിക്റപ്പട്ിെിക്ാണം. ഇെത്െണം സണംഭെണ സ്ാനമായ കളണം എൺപത്ിഎട് 
വളപ്പുശ്പരുകളിൽ പ്രതയക്ഷമാവന്നുണ്്ക്. പെപ്പനാട്ിറല എല്ലാ ശ്ദശത്തുണം ഏെിയുണം കുെഞ്ഞുണം 
ഇവ വിനയസിക്റപ്പട്ിെിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പാണ്ികശാലാ വളപ്പുകൾ ഉള്ള, കെശ്ലാെ ശ്ദശമായ 
വള്ളിക്കുന്നിലാണ്ക് കൂടുതൽ കളങ്ങൾ കാണറപ്പടുന്നത്ക്. ആറക അൻപത്ഞ്ച്ക് ‘കള’ങ്ങൾ ആണ്ക് 
തീെശ്ദശങ്ങളിലള്ളത്ക്. കച്വെസ്ാനങ്ങളായ പീെികറയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാൽപ്പത്ിഒ്തു 
വളപ്പുശ്പരുകൾ, തിരൂെങ്ങാെി ഒഴിറകയുള്ള ശ്ദശങ്ങളിൽ വിനയസിക്റപ്പട്ിെിക്കുന്നു. ഇതിൽ 
ഇരുപത്ി ഒന്നുണം പെപ്പനങ്ങാെിയിൽ ആണ്ക്. പെപ്പനങ്ങാെി എന്നശ്ദശശ്പ്പെിൽ ‘അങ്ങാെി’ 
ഉറണ്കേിലണം വളപ്പുശ്പരുകളിൽ അങ്ങാെിയുറെ സൂചനകൾ ഇല്ല. 

 എല്ലാ ശ്ദശത്തുണം ഒശ്െമട്ിൽ വിനയസിക്റപ്പട്ിട്ള്ള ഒരു വിനിമയ സ്ാനമാണ്ക് ചക്്ക്/
ആല. ആറക മുപ്പത്ിയാെ്ക് വളപ്പുശ്പരുകളിൽ ഇവയുറെ സൂചനയുണ്്ക്. ഒരു അവശയവിഭവ
മാണ്ക് എണ് എന്നതാവാണം ഇതിനുകാെണണം. റതരുവിററെ സൂചനയുള്ള മൂന്ന്ക് വളപ്പുശ്പരുകൾ 
ആണുള്ളത്ക്. ഇവ പെപ്പനാെ്ക് ശ്കാവിലകണം സ്ിതിറചയ്യുന്ന റനടുവ ശ്ദശത്ാണ്ക്. ഈ 
റതരുവിൽ അധിവസിക്കുന്നത്ക് കച്വെക്ാർകൂെിയായ നൂൽറച്ട്ി/ചാലിയറച്ട്ി ആണ്ക്. 
റചട്ികളുറെ സാന്നിധയണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇരുപത്ാറു ശ്പരുകൾ തിരൂെങ്ങാെി, തൃക്കുളണം ഒഴി
റകയുള്ള ശ്ദശങ്ങളിൽ വിനയസിക്റപ്പട്ിെിക്കുന്നു. ഉൾനാെൻ വാണിജയത്ിററെയുണം വിശ്ദശവാ
ണിജയത്ിററെയുണം ശ്മഖലകളിൽ ഒരുശ്പാറല ഇെറപെൽ ശ്ശഷിയുള്ള റചട്ികളുറെ വിനയാസണം 
പെപ്പനാട്ിറല വാണിജയറത് ഒട്ാറക ചലനാത്മകമാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ിരുന്നു 
എന്നുശ്വണണം മനസ്ിലാക്ാൻ. മുഴുവൻ സമയ കച്വെക്ാൊയ ഉമണറെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 
വളപ്പുശ്പൊണ്ക് പെപ്പനാട്ിൽഉള്ളത്ക്. ഇത്ക് റനടുവ ശ്ദശത്ാണ്ക്. സണംഘത്മിഴ്ക് കാലശ്ത്ാളണം 
പഴക്മുള്ള കച്വെ ചെിത്രത്ിററെ സൂചനക്കൂെി ഉൾറക്ാള്ളുന്നുണ്്ക് ഈ വളപ്പുശ്പെ്ക്.

വാണിജയപാതയുറെ കണ്ികൾ എന്ന നിലയിൽ പെിഗണിക്ാവന്ന എഴുപത്ിെണ്ടു 
വളപ്പുശ്പരുകൾ പെപ്പനാട്ിൽ ഉണ്്ക്. ഇതിൽ നാൽപ്പത്ി എറട്ണ്വണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക് 
കെവകറളയാണ്ക്. പെപ്പനങ്ങാെി ഒഴിറക എല്ലാ ശ്ദശങ്ങളിലണം കെവകൾ ഉള്ളതായിക്ാണാണം. 
വിനിമയ സ്ാനങ്ങറള തമ്ിൽ �ന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ിയായി കെവ്ക് നിലനിൽക്കുന്നു. 
പെപ്പനാട്ിറല വാണിജയ ഭൂപെറത്ത്റന്ന നിർണ്യിച്ിട്ള്ള ഉൾനാെൻ ജലഗതാഗതത്ിററെ 
പ്രതയക്ഷ സൂചകങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ്ക് ഈ വളപ്പുശ്പരുകൾ പ്രസക്തമാവന്നത്ക്. പെപ്പനാെി
ററെ വാണിജയ ചെിത്രറത് നിർണ്യിച്ിട്ള്ള പ്രധാന ഘെകണം പെപ്പനാെിററെ ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ്ക്. 
നീണ്കെശ്ലാെണം, ചാലിയണം-കെലണ്ി ഉൾറപ്പറെയുള്ള തുെമുഖ പ്രശ്ദശങ്ങൾ, അെ�ിക്െൽ 
മുതൽ കിഴക്്ക് പശ്ിമഘട് താഴ്െ വറെ റചറന്നത്ാവന്ന ഉൾനാെൻ ജലപാത എന്നിവ 
ആഭയന്തെ വാണിജയറത്യുണം വിശ്ദശവാണിജയറത്യുണം നിർണ്യിച്ിട്ണ്്ക് എന്നു കാണാണം. 
ഈ ജലപാതകളാണ്ക് ഉൾനാടുകളിറല ഉല്പാദന സ്ാനങ്ങറളയുണം വിനിമയ സ്ാനങ്ങറളയുണം 
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തമ്ിൽ �ന്ധിപ്പിക്കുക വഴി വിഭവങ്ങളുറെ സുഗമമായ വിനിമയണം-നീക്ണം സാധയമാക്ിയിട്
ള്ളത്ക്. 

ഇങ്ങറന വിഭവ വിനിമയവമായി �ന്ധറപ്പട്്ക് പെപ്പനാെിന്ക് വിപുലവണം പെസ്പെ�ന്ധിത
വമായി ഒരു വാണിജയസണംസ്ാെത്ിററെ ചെിത്രണം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന്ക് വളപ്പുശ്പരുകളിലൂറെ 
റവളിവാകുന്നു.

 



1632019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാറുണം സാഹിതയവണം

ശ്ഡാ. സ്വപ്ന ആറെണി, 
അസി. റപ്രാഫസർ, മലയാള വിഭാഗണം, സി. എ. എസ്ക്. ശ്കാശ്ളജ്ക്, മാൊയി. 

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാറുണം സാഹിതയവണം–ഇവെണ്ടുണം ഒരു ഘട്ത്ിൽ പെയായണംശ്പാറല പ്രവർത്ി
ച്ശ്താ സ്വീകെിക്റപ്പട്ശ്താ ആണ്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ ജ്ാനശ്മഖലറയ സൂചിപ്പിക്ാശ്നാ 
അറല്ലകേിൽ അതിനു തുലയമായിത്റന്നശ്യാ മലയാളത്ിറലന്നല്ല ശ്ലാകണം മുഴുവൻ ഒരുകാല
ത്്ക് ഉപശ്യാഗിച്ിരുന്ന പദണം ശ്ഫാക്ക് ലിറ്റശ്െച്ർ അഥവാ നാശ്ൊെിസാഹിതയണം എന്നതാണ്ക്. 
വിശാലമായ ശ്ലാകത്്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ എന്ന വാക്്ക് വയവഹെിക്കുന്ന ജ്ാനമണ്ഡലറത് 
മുഴുവനായുണം ഈ പദണം ഉൾറക്ാള്ളുന്നിറല്ലകേിലണം ഇന്നുണം ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറല �ഹുഭൂെിഭാഗറത്
യുണം നമുക്്ക് ശ്ഫാക്ക് ലിറ്റശ്െച്ർ എന്ന കാറ്റഗെിയിൽറപടുത്ാൻ പറ്റുണം. 

നാെൻപാട്്ക്, കഥ, കെകേഥ, പഴറഞ്ചാല്ല്ക് തുെങ്ങിയ ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിററെ വിപുലമായ ഒരു 
ശ്മഖല നാശ്ൊെിസാഹിതയമായി കരുതറപ്പൊനുള്ള പ്രധാനകാെണണം, ലിഖിത സാഹിതയണം 
രൂപറപ്പടുന്നതിന്ക് മു്്ക് അതിററെ ധർമ്ണം നിെശ്വറ്റിയിരുന്നത്ക്, അതിനു പകെണം നിലനിന്നി
രുന്നത്ക് നാശ്ൊെി സാഹിതയമായിരുന്നു എന്നതാണ്ക്. സാഹിതയത്ിററെ പൂർവ്വരൂപണം എന്ന 
നിലയിലാണ്ക് നാശ്ൊെിസാഹിതയറത് പലരുണം കണ്ത്ക്. വില്ലയണം. ആർ. �ാസ്ണം ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിനു 
കല്പിച്ിട്ള്ള നാല്ക് ധർമ്ങ്ങൾ സാഹിതയത്ിനുണം �ാധകമാണ്ക്. 

1. മനുഷയററെ അെിച്മർത്റപ്പട് വികാെങ്ങളുറെയുണം ആഗ്രഹങ്ങളുറെയുണം പ്രതിഫലനണം- ഈ 
അസ്വാസ്യത്ിൽ നിന്ന്ക് ഭാവനയുറെതായ ശ്ലാകശ്ത്ക്്ക് െക്ഷശ്നൊനുള്ള മാർഗ്ഗവ
മാണ്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ. 

2. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ സണംസ്ാെത്ിററെ സാധൂകെണണം കൂെിയാണ്ക്. 
3. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ വിദയാഭയാസത്ിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്ക്
4. സാമൂഹികമായ റപരുമാറ്റചട്ങ്ങളുറെ നിലനിൽപ്പ്ക് ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാർ ഉെപ്പു വരുത്തുന്നു. 

ഇത്ക് സമൂഹത്ിററെ നിലനിൽപ്പിന്ക് അനിവാെയമാണ്ക്. (ൊഘവൻ പയ്യനാെ്ക്, 1992: 
12-13) ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ മറ്റു സവിശ്ശഷതകൾ എടുത്തുശ്നാക്ിയാലണം അതിനു 
സാഹിതയവമായി ഒരുപാടു ചാർച്കൾ കാണാൻ സാധിക്കുണം. 

ഒരു പാെ്െയസമൂഹത്ിററെ കലാപെമായ ആശയവിനിമയമാണ്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ. 
സാഹിതയവണം കലാപെമായ ആശയവിനിമയണം തറന്നയാണ്ക്. പശ്ക്ഷ അത്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ 
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ശ്പാറല പാെ്െയസമൂഹത്ിശ്റെതാവണറമന്നില്ല ഭാഷാ സമൂഹത്ിശ്റെതുമാകാണം. എന്നാൽ 
ആ ഭാഷാസമൂഹത്ിനുണം പലശ്പ്പാഴുണം ഒരു റപാതുപാെ്െയശ്മാ, റപാതുസണംസ്കാെശ്മാ ഉണ്ാകുണം. 
ഭാഷ ഒെിക്ലണം ശ്കവലമായ ഭാഷ മാത്രമല്ല. അറതാരു സണംസ്ാെവണം ജീവിതവണം കൂെിയാണ്ക്. 
അങ്ങറന നമ്ൾ ഭാഷറയ കാണുശ്്ാൾ അത്െത്ിലള്ള ഭാഷശ്യാടു �ന്ധറപ്പട് നിൽകുന്ന 
സണംസ്ാെവണം ജീവിതവണം സാഹിതയത്ിശ്ലക്കു കെന്നു വരുന്നു. എന്തുറകാണ്്ക് കെന്നു വരുന്നു 
എന്ന ശ്ചാദയത്ിന്ക് ഒന്നാമതായുള്ള ഉത്െണം ആശയവിനിമയത്ിററെ ഫലപ്രാപ്തിശ്യാ 
അതിററെ തീവ്രതശ്യാ സൂക്ഷ്മതശ്യാ ഒറക്യാണ്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ എന്നത്ക് പാെ്െയണം 
കൂെിയാണ്ക്. പാെ്െയത്ിലെിയുെച്ചുശ്പായ ചില അർത്ങ്ങളതിനുണ്്ക്. ചില വിനിമയ 
സശ്കേതങ്ങളതിനുണ്്ക്. അതിനാൽ ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ അശ്തപെി വിനിമയണം റചയ്യുശ്്ാഴുണം അതിൽ 
നിന്ന്ക് പുതിയ അർത്ങ്ങറള പുതിയ സന്ർഭങ്ങളുമായി ശ്ചർത്തുറവച്്ക് ജനിപ്പിക്കുറ്ാഴുണം ആ 
വിനിമയത്ിന്ക് പാെ്െയത്ിററെ മുഴുവൻ ഊർജ്വണം ടകവരുന്നു. അശ്പ്പാഴതിന്ക് കൂടുതൽ 
സൂക്ഷ്മവണം തീവ്രവണം ഫലപ്രദവമായി സണംവദിക്ാൻ കഴിയുന്നു. െണ്ാമതായി അതിന്ക് ആശയ
വിനിമയത്ിൽ നവീനത അനുഭവറപ്പടുത്ാനുണം സാധിക്കുന്നു. 

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന വാറമാഴിസാഹിതയണം അഥവാ നാശ്ൊെിസാഹിതയറമന്നാണ്ക് ആദയണം 
പെഞ്ിരുന്നത്ക്. ലിഖിതരൂപത്ിനുമു്്ക് ഒരു വാറമാഴി പാെ്െയണം നമുക്കുണ്ായിരുന്നു. 
എഴുത്ിറന അശ്പക്ഷിച്്ക് വാറമാഴി എശ്പ്പാഴുണം സജീവമാണ്ക്. പാട്ണ്ാക്കുശ്്ാൾ ശ്പാലണം 
പാടുന്നവററെ ചിന്ത വളറെ സജീവമാണ്ക്. ശ്കൾക്കുന്നവരുറെ മുഖഭാവങ്ങൾക്നുസെിച്്ക് അതു 
വയതയാസറപ്പടുന്നുമുണ്്ക്. 

എഴുത്ിൽ ആ സജീവത കുെവാണ്ക്. എഴുത്ിൽ എഴുത്തുകാെററെ മാനസികതലത്ിനുണം 
ശ്പപ്പെിനുമിെയിലള്ള ചിന്താ മണ്ഡലണം ഏകമാണ്ക്. നാശ്ൊെി സാഹിതയണം ശ്കൾവിക്ാെന്ക് അനു
സെിച്്ക് റകട്ിയുണ്ാക്കുന്നതായതിനാൽ ആളുകൾക്കുണം അവരുറെ അഭിരുചികൾക്കുണം അനുസെി
ച്്ക് അതിൽ വിശദീകെണങ്ങളുണം വയാഖയാനങ്ങളുണം ശ്ചർത്്ക് റപാലിപ്പിക്ാനുള്ള അവസെമുണ്്ക്. 
സാഹിതയത്ിന്ക് ആ മട്ിലള്ള സാധയത കുെവാണ്ക്. എകേിലണം നാണം അതിറന മറ്റു പലെീതിയിലണം 
മിെകെക്ാൻ രേമിക്കുന്നുണ്്ക്. അതിനുള്ള ഉപാധിയായി ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന പലശ്പ്പാഴുണം പ്രശ്യാ
ഗിക്കുന്നുമുണ്്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന പൂർണ്മാശ്യാ ഭാഗികമാശ്യാ അശ്തപെി സാഹിതയത്ിൽ 
ഉപശ്യാഗറപ്പടുത്തുന്നവ, ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന അനുകെിക്കുന്നവ, ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഭാഗികമായി 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്നവ, ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഉപജീവിച്്ക് എഴുതുന്നവ എന്നിങ്ങറന സാഹിതയത്ിൽ 
ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിററെ സ്വാധീനണം പലതെത്ിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നു. 

1. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന പൂർണ്മാശ്യാ ഭാഗികമാശ്യാ സാഹിതയകൃതിയിൽ ഉപശ്യാഗറപ്പടു
ത്തുന്നതു െണ്ടുതെത്ിലാവാണം

 ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ മാത്രണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്നവ

 റകാട്ാെത്ിൽ ശങ്കുണ്ിയുറെ ഐതിഹയമാല ശ്പാറല, കെത്നാട് മാധവിയമ് 
തശ്ച്ാളി ഒശ്തനററെ കഥ ശ്നാവലായി അല്പണം ഭാവന മാത്രണം ഉപശ്യാഗിച്്ക് പുനൊഖയാന 
സ്വാഭാവശ്ത്ാറെ എഴുതിയതുശ്പാലള്ള െചനകളാണീ വിഭാഗത്ിൽ റപടുത്ാവന്നവ. 

 ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ രൂപറത് അതുനിലനിൽക്കുന്ന വിശാലസണംസ്ാെത്ിനകത്തു നിന്നു
റകാണ്്ക് അനുശ്യാജയമായ മാറ്റണം വരുത്ി ഉപശ്യാഗിക്കുന്നവ ഇെശ്ശ്ശെിയുറെ പൂതപ്പാട്്ക് 
ഇതിനുദാഹെണമാണ്ക്. അതിറല പൂതണം തൃശ്ശൂർ, പാലക്ാെ്ക് ജില്ലകളിറല പൂതത്ിറന 
ഓർമിപ്പിക്കുന്നതാണ്ക്. അണം�ികാസുതൻ മാങ്ങാെിററെ തീറത്യ്യണം, മുച്ിശ്ലാട്മ് എന്നീ 
കഥകൾ വെശ്ക് മല�ാെിറല റതയ്യപുൊവൃത്ത്ിൽ പടുത്തുയർത്ിയ മികച് െചന
കളാണ്ക്. 
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2. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന അനുകെിറച്ഴുത്തുന്നവ

 കുട്നാെിററെ ഇതിഹാസകാെൻ തകഴി തററെ റചമ്ീൻ എന്ന കൃതിക്കു പ്രശ്മയമാക്ി
യത്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന അനുകെിച്്ക് ഒരു വിശ്വാസറത്, പുൊവൃറത് കൃത്രിമമായി 
നിർമ്ിച്ാണ്ക്. കെലിൽ ശ്പാകുന്ന മുക്കുവററെ ജീവൻ കെയിലിെിക്കുന്ന റപണ്ിററെ 
പാതിവ്രതയത്ിലാണ്ക് എന്ന പ്രശ്മയത്ിലൂന്നിയാണതിററെ െചന. ശ്കവലറമാരു പ്ര
ണയകഥയ്കപ്പുെത്്ക് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്ിററെ ഭൂമികയാണാകൃതിയ്കാധാെണം. എന്നാൽ 
അത്െത്ിറലാരു പുൊവൃത്ശ്മാ വിശ്വാസശ്മാ നീർക്കുന്നറത്യുണം പുെക്ാറട്യുണം 
കെശ്ലാെ ജീവിതത്ിലിറല്ലന്നതാണു സതയണം. ശെിക്കുണം അങ്ങറനറയാരു പുൊവൃത്
മുറണ്ന്ന്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന വിധത്ിൽ തകഴി തറന്ന ആവിഷ്കെിച്താണ്ക് അത്ക്, െി.പി. 
ൊജീവററെ ‘പാശ്ലെി മാണികയണം ഒരു പാതിെ റകാലപാതകണം’, റവറ്റിലയായി ജനിച് 
അപ്സെസിററെ കഥ പെയുന്നതാണ്ക്. എൻ. പ്രഭാകെററെ ‘കാളപ്പാെ’ എന്ന കഥയിൽ 
കാളപ്പാെയ്ക്കു സ്വന്തമാറയാരു കഥയുറണ്ന്നു പെയുന്ന കഥാകൃത്്ക് പണ്ടു പണ്ടു കുെകിൽ 
നിന്നു കാളയുമായി തീയൂെിൽ വന്ന കാശ്വെപ്പ എന്ന റചറുപ്പക്ാെറനക്കുെിച്ചു പെയുന്നു. 
കാളയുമായി വീടുവീൊന്തെണം കയെിയിെങ്ങിയ അയാൾ ഒെിക്ൽ നാറട്ശമാനററെ 
വീട്ിറലത്ി. അവിറെ നിന്നു ലഭിച് വെിക്ച്ക്യുറെ മെല തിന്നാനുണം വഴിയിൽക്ണ് 
പുള്ളിപ്പശുവിറന പ്രാപിക്ാനുണം കാശ്വെപ്പ കാളറയ അനുവദിച്ില്ല. അങ്ങറന റചയ്താൽ 
കാളയുറെ ദിവത്വണം നഷ്ടറപ്പടുറമന്നായിരുന്നു അയാൾ കറണ്ത്ിയ കാെണണം കാളയുണം 
കാശ്വെപ്പയുണം തമ്ിലള്ള തർക്ത്ിറനാടുവിൽ കാള അയാറള കുത്ി മലർത്ി മെി
ക്കുന്നതിനുമു്്ക് അയാൾ കാളറയ ശപിച്ചു. നീറയാരു പാെയായി ശ്പാറട് ഇതാണ്ക് 
കാളപ്പാെറയ കുെിച്ചുള്ള ഐതിഹയണം. റവറുറമാരു സാകേൽപിക കഥ എന്നതിനപ്പുെണം 
ഒരു ശ്ദശത്ിററെ സണംസ്ാെത്ിനകത്തു രൂപറപ്പടുന്ന ഒരു പ്രശ്ദശത്ിററെ മനസ്ാണ്ക് 
കാളപ്പാെ. വർത്മാനകാലത്്ക് കാളപ്പാെ എന്ന മിത്ിറന പുനർനിർമ്ിക്കുശ്്ാൾ
ത്റന്ന പഴയകാലറത് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഫാറെസി ശ്ചർത്്ക് അവതെിപ്പിക്കുകയുണം 
റചയ്യുന്ന കഥാകൃത്്ക് വെക്ൻ ശ്കെളത്ിററെ സണംസ്ാെിക ശ്ദശറത് അെയാളറപ്പടുത്തു
ന്നുമുണ്്ക്. കാളപ്പാെറയന്ന സ്ലറത് എൻ. പ്രഭാകെൻ സൃഷ്ടിച്താണ്ക്. പശ്ക്ഷ അതു 
വായിക്കുശ്്ാൾ ഒരു mythological space ആയി ശ്താന്നുണം. 

3. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഭാഗികമായി ഉപശ്യാഗിക്കുന്നവ
 ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഭാഗികമായി മാത്രണം സാഹിതയകൃതികളിൽ ഉപശ്യാഗിക്ാറുണ്്ക്. 

ഒന്നുകിൽ നാശ്ൊെിയായ ഭാഷ അറല്ലകേിൽ വിശ്വാസണം ചിലശ്പ്പാൾ ചില പ്രതീകങ്ങൾ 
അറല്ലകേിൽ സണംസ്ാെണം എന്നിങ്ങറന ചിലഘെകങ്ങറള മാത്രണം സാഹിതയകാെന്ാർ 
എഴുത്ിൽ പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്ാറുണ്്ക്. പ്രസിദ്മായ ‘മെക്ാപ്പിറല റതയ്യങ്ങളിൽ’റതയ്യ
ത്ിനു പിെകിലള്ള സണംസ്ാെിശ്കാർജ്റത്യുണം വിനിമയശ്ശഷിറയയുണം ശ്നാവലിനു 
ശ്വണ്ി ഉപശ്യാഗിച്ിട്ണ്്ക്. കെമ്നിട്യുറെ ‘ശാന്ത’ ‘കുെത്ി’ ‘കാട്ാളൻ’ സാൊശ്ജാ
സഫിററെ ‘മുെിറത്യ്യണം’, ‘അലാഹയുറെ റപൺമക്ൾ’ തുെങ്ങിയവയിറലല്ലാണം ഈ 
തെത്ിലള്ള ഉപശ്യാഗണം കാണാണം. 

4. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന ഉപജീവിറച്ഴുതുന്നവ. 
 അവ തികച്ചുണം സ്വതന്തമാശ്യാ വയതയസ്തമാശ്യാ വിരുദ്മാശ്യാ മാറ്റണം വരുത്ി എഴു

തുന്നവയാണ്ക്. ഉദാഹെണണം എണം. െിയുറെ ‘റപരുന്തച്ൻ’ ‘വെക്ൻ വീെഗാഥ’ ‘പഴശ്ശി
ൊജ’ശ്പാലള്ള കൃതികൾ പെഞ്ഞു വന്നത്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന സാഹിതയത്ിൽ ഏങ്ങറന 
ഉപശ്യാഗിക്കുന്നറവന്നാണ്ക്. ഒശ്െ കൂട്ായ്മ പങ്കുറവക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്ിററെ റപാതുടപ
തൃകമാണ്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ അതിൽ സമൂഹത്ിററെ, തലമുെകളുറെ കൂട്ിശ്ച്ർക്ലകൾ 
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എശ്പ്പാഴുമുണ്ാകുണം. ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിറന എഴുത്തുകാർ പലശ്പ്പാഴുണം അവരുറെ െചനാ 
മണ്ഡലത്ിന്ക് ഊർജ്ണം പകെനായി ഉപശ്യാഗറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന 
സാഹിതയകൃതിയിശ്ലക്്ക് റകാണ്ടുവരുശ്്ാൾ അതിററെ പിന്നിലള്ള സാമൂഹിശ്കാർ
ജ്റത്യുണം പാെ്െയറത്യുണം ചലനാത്മകതറയയുണം സാമൂഹയ കൂട്ായ്മറയയുണം തററെ 
െചനയിശ്ലക്കു ആവാഹിക്കുകയാണ്ക് എഴുത്തുകാെൻ റചയ്യുന്നത്ക്. അതുറകാണ്ടുതറന്ന 
സാഹിതയകൃതികളിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്ന ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാറുകൾ ചിഹ്നങ്ങളായി മാറുന്നു. 
അവയ്ക്കു പിന്നിലള്ള സാമൂഹയ ജീവിതറത്യുണം സണംസ്ാെികാന്തെീക്ഷറത്യുണം കൃതി
യിശ്ലക്്ക് റകാണ്ടുവൊൻ അത്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്്ക്. 

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ നൂറ്റാണ്ടുകളുറെ പാെ്െയമുള്ള സാമൂഹിക സൃഷ്ടിയാണ്ക്. പാെ്െയത്ിലൂ
െിക്കുെിയ അർത്മാണ്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിനുള്ളത്ക്. അത്ക് കാലാകാലങ്ങളായി ഉെന്നു വന്നതാണ്ക്. 
സാഹിതയമാകറട് ടവയക്തികാനുഭവങ്ങളുറെ ആവിഷ്കാെമാണ്ക്. ‘ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ ആൻെ്ക് സ്റഡി 
ഓഫ്ക് ലിെശ്റ്റച്ർ’ എന്ന കൃതിയിൽ ആധുനിക സാഹിതയവണം നാശ്ൊെിസാഹിതയവണം താെതമയണം 
റചയ്തു റകാണ്്ക് ആർച്ർ റെയ്ക് ലർ ഇങ്ങറന പെയുന്നു. 

1. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ പല സണംസ്ാെങ്ങളിലണം സാഹിതയത്ിററെ ഭാഗണം തറന്നയാണ്ക്. 

2. സാഹിതയ കൃതികളിൽ നിെവധി ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ ഘെകങ്ങളുണ്്ക്. 

3. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന സാഹിതയകാെന്ാർ അനുകെിക്കുന്നു. (ൊഘവൻ പയ്യനാെ്ക്, 1992: 22)

സാഹിതയറമന്ന നിലയിൽ ആദയകാലത്തുണ്ായിരുന്നറതല്ലാണം നാശ്ൊെിക്ഥകളായിരു
ന്നു. ജാതകകഥകൾ, പഞ്ചതന്തകഥകൾ, കഥാസെിത്സാഗെണം തുെങ്ങിയവയിറലല്ലാണം നാശ്ൊ
െിക്ഥാ പാെ്െയത്ിററെ തുെർച്യുണ്്ക്. 

1. 1. കഥ
മലയാളത്ിറല ആദയകാല കഥകൾ മുതൽ ഇന്നുവറെയുളള കഥകളുറെ ചെിത്രണം മണ്ണുണം 
മനുഷയനുണം പാെ്െയവണം സണംസ്കാെവമായി അശ്ഭദയമാണംവിധണം �ന്ധറപ്പട്്ക് കിെക്കുന്നു. നാട്ഭാ
ഷയുറെ തനിമയുണം ആചാെവിശ്വാസങ്ങളുറെ പുനൊഖയാനവറമാറക്യായി അവിറെ ശ്ഫാക്ക് 
ശ്ലാർ സകേൽപ്പനങ്ങളിലൂറെ ശക്തിറപ്പടുന്ന സർഗ്ഗാത്മകതയുറെ ആവിഷ്കാെമുണ്്ക്. ആശ്ഗാ
ളവത്ക്ക് െണത്ിററെ ദുെന്തഫലമായി പ്രാശ്ദശിക സണംസ്കൃതിയുണം പ്രാശ്ദശിക വാറമാഴിയുണം 
തമസ്കെിക് റപ്പട്റകാണ്ിെിക്കുശ്്ാൾ അവറയ വീറണ്ടുക്കുവാനുളള വഴി എന്ന നിലയിൽ 
അവറയ പുനരുജ്ീവിപ്പിക്ാനുളള സജീവമായ രേമണം മലയാള റചറുകഥയിൽ നെക്കുന്നുണ്്ക്. 

മെിച്വരുറെ ആത്മാവ്ക് ചില പ്രശ്തയകദിവസണം വന്ന്ക് അവർക്്ക് ശ്നദിച് ഭക്ഷണണം സ്വീ
കെിക്കുറമന്ന്ക് ശ്കെളത്ിൽ നെപ്പുളള വിശ്വാസത്ിററെ അെിസ്ാനത്ിലാണ്ക് െി. റക. സി. 
വടുതലയുറെ ‘ചറകോന്തിഅെ’ എന്ന കഥ െചിക്റപ്പട്ത്ക്. എൻ. എസ്ക് മാധവററെ ‘പുലശ്പ്പെി’ 
എന്ന കഥയിലണം യു. റക. കുമാെററെ ‘ഓശ്ൊ വിളിയുണം കാത്്ക് ’ എന്ന കഥയിലണം വിശ്വാസത്ി
ററെ തുെർച്കളുണ്്ക്. 

പ്രതിശ്ൊധത്ിററെയുണം പ്രതിശ്ഷധത്ിററെയുണം പ്രതീകങ്ങളായ റതയ്യങ്ങൾ പ്രതയക്ഷ
റപ്പടുന്ന കഥകൾ മലയാളത്ിൽ നിെവധിയുണ്്ക്. യു. എ ഖാദെിററെ ‘അമ്റത്യ്യത്ിററെ 
വെവ്ക് ’ സി. വി. �ാലകൃഷ്ണററെ ‘ടദവണം റകട്്ക് മശ്ഹാത്സവണം’, അണം�ികാസുതൻ മാങ്ങാെിററെ 
‘മുച്ിശ്ലാട്മ്’ സശ്ന്താഷ്ക് എച്ിക്ാനത്ിററെ ‘കലശണം’മുതലായവ പുതിയകാലറത് മുൻ
നിർത്ി എഴുതറപ്പട് റതയ്യണംകഥകളാണ്ക്. റതയ്യണം എന്ന സാണംസ്കാെിക പ്രതീകറത്ക്കുെിച്്ക് 
പുതുശ്�ാധയങ്ങൾ പങ്കുറവച്്ക് റകാണ്്ക് അവ സാഹിതയത്ിശ്ലക്കു വന്നുശ്ചരുശ്്ാൾ സണംസ്കാ
െത്ിററെ പിന്തുെർച്യാണ്ക് അവിറെ സണംഭവിക്കുന്നത്ക്. ഒരു ശ്ദശറത്ക്കുെിച്ചുളള സാണംസ്കാെിക 



1672019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

അശ്ന്വഷണത്ിൽ ഇത്െണം കഥകൾക്കുളള പകേ്ക് റചറുതല്ല. ആശ്ഗാളവൽക്െണണം ഭീഷണി
യാകുന്ന കൂട്ായ്മക്ിെയിൽ സ്വത്വശ്�ാധറത് ശക്തമാക്കുന്ന ശ്ഫാക്ക്�ിണം�ങ്ങൾക്്ക് ഏറെ 
പ്രസക്തിയുണ്്ക്. 

എൻ. പ്രഭാകെററെ കഥകളിൽ ഇത്െണം �ിണം�ങ്ങൾ സമൃദ്മാണ്ക്. പ്രാശ്ദശിക സണംസ്കൃ
തിയുറെ ഊർജ്ണം ആ കഥാപ്രപഞ്ചറത് ചലനാത്മകമാക്കുന്നു. ‘ആശ്വദകൻ’ എന്ന കഥയിൽ 
ആധുനികസമൂഹത്ിൽ എല്ലാണം കശ്്ാളവൽക്െിക്റപ്പട്തിററെ ദുെന്തറത് ആവിഷ്കെിക്കുന്നു. 
ഗ്രാമസണംസ്കൃതി നശിക്കുകയുണം സണംസ്കാെണം വിൽപ്പനച്െക്ായി മാറുകയുണം റചയ്യുന്നു അവിറെ. 
തററെ ‘കാളപ്പാെ’ എന്ന കഥയിലണം വെക്ൻ ശ്കെളത്ിററെ പ്രാശ്ദശികമനസ്ക് അെയാളറപ്പ
ടുത്തുന്നു അശ്ദേഹണം. 

1. 2. ശ്നാവൽ 
മലയാളത്ിറല ആദയശ്നാവലായി പെിഗണിക്കുന്ന ‘കുന്ലത’ ഒരു നാശ്ൊെികഥാഖയാനത്ി
ററെ ടശലിയിലാണ്ക് തുെങ്ങുന്നത്ക്. ‘ദണ്ഡകാെണയത്ിററെ എത്രയുണം ഉത്െഭാഗത്്ക് വിലയാദ്ി 
എന്ന മലയുറെ താഴ്െത്ിൽ ധർമ്പുെി എറന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ായിരുന്നു’. ഒരു നാശ്ൊെിക്ഥ 
പെയുന്ന അശ്ത മട്ിലാണ്ക് ഇവിറെ െചന. സി. വിയുറെ ‘മാർത്ണ്ഡവർമ്’യിലണം പ്രശ്മയറത് 
ശക്തിറപ്പടുത്ാൻ ഇതിവൃത്ത്ിൽ പഞ്ചവൻ കാട്നീലിയുറെ കഥ പെയുന്നുണ്്ക്. തുെർന്നിശ്ങ്ങാ
ട്ള്ള മലയാളത്ിറല പ്രമുഖ എഴുത്തുകാറെല്ലാണം തറന്ന ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന തങ്ങളുറെ ആഖയാ
നങ്ങളിൽ സ്വീകെിച്ിട്ണ്്ക്. അത്ക് നശ്വാത്ാന കാലഘട്മാകുശ്്ാശ്ഴക്കുണം ശ്ദശീയതയുണം 
സണംസ്ാെവണം ആവിഷ്കെിക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗമായുണം മാറുന്നുണ്്ക്. 

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ െചനാതന്തങ്ങറള തററെ എഴുത്ിൽ സമർത്മായുപശ്യാഗിച്ിട്ണ്്ക് 
�ഷീർ. ഒരു നാശ്ൊെിക്ഥ പെയുന്ന െീതിയിൽ അശ്ത പാെ്െയമട്ിലാണ്ക് �ഷീർക്ഥകളുണം 
തുെങ്ങുന്നത്ക്. ‘പണ്ടു പണ്്ക് ഒെിെറത്ാരു അപ്പൂപ്പനുണം അമ്മൂമ്യുണം ഉണ്ായിരുന്നു’ എന്നു പെയുന്ന 
െീതിയിലള്ള നാശ്ൊെിക്ഥകളുറെ ലാളിതയണം ആ കഥാപ്രപഞ്ചത്ിലണ്്ക്. പറണ്ാരു കാലത്്ക് 
പെസയമായി അച്ശ്നാ അമ്ശ്യാ ഇല്ലാത് ഒരു യുവാവണ്ായിരുന്നു എന്ന്ക് ശബ്ദങ്ങളിലണം 
അശ്നകായിെണം വർഷങ്ങൾക്കു മു്്ക് നെന്ന ശ്പാറലയാണ്ക് എന്ന്ക് ൻറുപ്പുപ്പാറക്ാൊശ്നണ്ാർന്നു 
എന്ന ശ്നാവലിലണം �ഷീർ കഥയാെണംഭിക്കുന്നതിൽ നാശ്ൊെിക്ഥാഖയാനങ്ങളുറെ അണംശങ്ങളു
ണ്്ക്. കഥാപാത്രങ്ങളുറെ ഭാഷയിറലന്നല്ല കഥയുറെ ശീർഷകങ്ങളിൽശ്പ്പാലണം ആ സവിശ്ശഷത 
കാണാണം 
ഉദാഹെണണം: ഹുന്താപ്പിബുസ്ാശ്ട്ാ? എട്കാലി മമ്മൂഞ്്ക്, ഹലി ഹലിശ്യാ ഹലി ഹുലാശ്ലാ, 
ശികേിെിമുകേൻ, ആനപ്പൂെ

നാശ്ൊെിക്ഥകളിറലശ്പ്പാറല �ഷീെിററെ കഥാശ്ലാകത്ിലണം മനുഷയശ്നാറൊപ്പണം ഇതെ 
ജീവജാലങ്ങൾക്കുണം സ്വന്തമായ അസ്തിത്വമുണ്്ക്. ‘പാത്തുമ്യുറെ ആെി’ൽ ആെ്ക് ഒരു കഥാപാത്രണം 
തറന്നയാണ്ക്. മാന്തികപൂച്യാവറട് നാശ്ൊെിയായ ജന്തു കഥാപാെ്െയറത് ഓർമ്ിപ്പിക്കുന്നു. 
ഇത്െത്ിൽ ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ ആഖയാന തന്തങ്ങറള ഉപശ്യാഗിച്തു റകാണ്ടുകൂെിയാണ്ക് 
�ഷീെിററെ കഥാശ്ലാകണം മലയാളികൾ തങ്ങളുശ്െതായി റകാണ്ടു നെക്കുന്നത്ക്. 

ഒ. വി. വിജയററെ ഖസാക്ിററെ ഇതിഹാസത്ിലണം ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ അണംശങ്ങൾ സമർത്
മായി വിനിശ്യാഗിച്തു കാണാണം. ഖസാക്്ക് അശ്നകണം കഥകളാണ്ക്. ആ കഥകളുറെ ടനെന്ത
െയമാണ്ക് ശ്നാവലിററെ ഗതിവിഹതികറള നിർണ്യിക്കുന്നത്ക്. അവർ ഖസാക്ിററെ കഥകൾ 
െവിക്കു പെഞ്ഞു റകാടുത്തു. പെശ്ലാകണം കണ് ചാത്ററെ കഥ, പുനർജന്ങ്ങളവസാനിച് 
പിതൃക്ൾ രോദ്ണംറകാള്ളാനിെങ്ങുന്നതിററെ കഥ അങ്ങറന സാലഭഞ്ജികമാർ കഥ പെഞ്ഞു. 
ഈ സാലഭഞ്ജികമാർ, വിക്രമാദിതയൻ കഥകറള ഓർമ്ിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. നാശ്ൊെിയായ പഴയ 
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കഥനപാെ്െയത്ിററെ വക്താവകൂെിയാകുന്നുണ്്ക് ഇവിറെ വിജയൻ. 

ആനന്ിററെ ‘ശ്ഗാവർദ്നററെ യാത്രകൾ’ എന്ന ശ്നാവലിലണം ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിററെ സ്വാധീനണം 
ഉണ്്ക്. ഭെശ്തന്ദു ഹെിശ്ന്ദ എഴുതിയ ‘അണംശ്ധെിനഗെിചൗപാെ്ക് ൊജ’ എന്ന നാെകത്ിറല ഒരു 
കഥാപാത്രമാണ്ക് ആനന്ിററെ ശ്ഗാവർദ്നൻ. ഹെിശ്ന്ദയുറെ നാെകണം ഒരു നാശ്ൊെിക്ഥറയ 
ഉപജീവിറച്ഴുതിയ പ്രഹസനമാണ്ക്. 

കല്ലുവിററെ മതിൽ വീണ്ക് പൊതിക്ാെററെ ആെ്ക് ചത്തിന്ക് ആദയണം കല്ലുവിനുണം പിറന്ന 
മതിലിനുണം മതില പണിത ആശാെിക്കുണം കുമ്ായണം കൂട്ിറക്ാടുത്വനുണം തുെങ്ങി ഒടുവിൽ വഴി
യാത്രക്ാെനായിരുന്ന ശ്ഗാവർദ്നിൽ ശിക്ഷ എത്ിശ്ച്രുന്നു. വധശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായ 
ആളിററെ കഴുത്ിൽ റകാലക്യർ കെക്ാത്തു റകാണ്്ക് അതിനുപറ്റിയ ഉെലാണ്ക് ശ്ഗാവർ
ദ്നന്ക് ശിക്ഷ വാശ്ങ്ങണ്ിവരുന്നത്ക്. ഭെശ്തന്ദു ഹെിശ്ന്ദയുറെ ഈ നാെകത്ിറല നാശ്ൊ
െിക്ഥാപാത്രറത്യാണ്ക് ആനന്്ക് ശ്നാവലിൽ പ്രശ്മയമാക്ിയിട്ള്ളത്ക്. ഒരു നാശ്ൊെിക്ഥ 
എങ്ങറന പുതിയകാലത്ിൽ പുനർവായിക്ാറമന്നതിററെ സാധയതകൾ ഈ ശ്നാവൽ തുെന്നു 
തരുന്നുണ്്ക്. 

പെയിറപറ്റ പന്തിരുകുലത്ിററെ ഐതിഹയകഥയുറെ ഊർജ്ണം ഉൾറക്ാണ്വയാണ്ക്. 
എൻ. ശ്മാഹനററെ ‘ഇന്നലറത് മഴയുണം’, �ി. രേീശ്ദവിയുറെ ‘അഗ്നിശ്ഹാത്രവണം’, യു.എ. 
ഖാദെിററെ എഴുത്തുകളിലണം ആഖയാനതലത്ിൽ വെക്ൻ പാട്കളുറെ സ്വാധീനണം കാണാണം 
‘തൃശ്ക്ാട്ടൂർ റപരുമ’ ശ്പാലള്ള കൃതികൾ ശ്ദശറപ്പരുമയുറെ ചെിത്രണം തറന്ന പങ്കുറവക്കുന്നുമുണ്്ക്. 

എൻ. പ്രഭാകെററെ ‘ഏഴിനുണംമീറത’ കതിവന്നൂർവീെൻ റതയ്യപ്പുൊവൃത്റത് ആസ്പദമാ
ക്ി െചിച്താണ്ക്. അശ്ദേഹത്ിററെ തറന്ന ‘തീയൂർ ശ്െഖ’യുണം ‘ജനകഥ’യുണം പ്രാശ്ദശികസണംസ്കൃ
തിയുറെ തുെസ്കൾ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നുണ്്ക്. 

അണം�ികാസുതൻ മാങ്ങാെിററെ െചനകളാണ്ക് എടുത്തു പെശ്യണ് മററ്റാന്ന്ക്. ‘മെക്ാപ്പിറല 
റതയ്യങ്ങൾ’ നാശ്ൊെി വഴക്ത്ിററെ സാധയതകൾ പെമാവധി പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്തുന്നുണ്്ക്. 
ഒരുപാടുകാലങ്ങളായി തലമുെകളിലൂറെ ടകമാറ്റണം റചയ്യറപ്പട്്ക് ഉെഞ്ഞുശ്പായ സണംസ്ാെിശ്കാർ
ജ്റത്യുണം വിനിമയശ്ശഷിറയയുണം ശ്നാവലിനു ശ്വണ്ി ഉപശ്യാഗിക്കുകയാണ്ക് എഴുത്തുകാെൻ 
റചയ്യുന്നത്ക്.

ആവിഷ്കാെത്ിലണം പ്രശ്മയത്ിലണം മലയെയററെ ജീവിതണം സജീവമായി ആവിഷ്കെിച് 
നാൊയററെ ‘റകാച്ശ്െത്ി’, ആദിവാസി ജീവിതത്ിററെ പ്രതിശ്ൊധ ചെിത്രണം അനാവെണണം 
റചയ്യുന്ന റക. റജ. ശ്��ിയുറെ ‘മാശ്വലിമൻെണം’, പ്രാന്തവൽക്െിക്റപ്പട് ഒരു സമൂഹണം സ്വന്തണം 
മണ്ിൽ നിന്നുണം ജീവിതത്ിൽ നിന്നുണം പെിച്ചുമാറ്ററപ്പടുന്ന കഥ പെയുന്ന സാൊശ്ജാസഫിററെ 
‘ആലാഹയുറെ റപൺമക്ൾ’ എന്നിവയുണം ജനസണംസ്ാെപഠനത്ിൽ രേശ്ദ്യമായവയാണ്ക്. 
എണം. മുകുന്ററെ ശ്നാവലകളുണം ജനസണംസ്കൃതിയുറെ നാശ്ൊെി വഴക്ങ്ങറള ഭാവചാരുതശ്യാറെ 
ചിത്രീകെിക്കുന്നുണ്്ക്. ഒരു ജനതയുറെ ജീവിതവണം വിശ്വാസവണം ആചാെനുഷഠാനങ്ങളുണം മറ്റുണം 
ശ്ഫാക്ക് ചിഹ്നങ്ങളായി ശ്മൽപ്പെഞ് കൃതികളിറലല്ലാണം നിെഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. 

1. 3. കവിത 
കവിതയിശ്ലക്്ക് വെികയാറണകേിൽ നമ്മുറെ ശ്ഫാക്ക് പാെ്െയത്ിററെ സ്വാധീനണം 

അവിറെയുണം ധാൊളമായി കാണുവാൻ കഴിയുണം. മലയാളത്ിറല ആദയകാല െചനകളിലെക്ണം 
കാണുന്നത്ക്. നാശ്ൊെിയായ താളസകേലപവണം ഈണവമാണ്ക്. കൃഷ്ണഗാഥയുറെ അെിശ്വരുകൾ 
നാശ്ൊെി പാെ്െയത്ിലൂന്നിയതാണ്ക്. വഞ്ചിപ്പാട് െീതിയിറലഴുതിയ നിെവധികൃതികൾ നമു
ക്കുണ്്ക്. കുശ്ചലവൃത്ണം വഞ്ചിപ്പാട്്ക് പ്രസിദ്മാണശ്ല്ലാ. ന്യാർ കൃതികളിൽ ഒരു പഴറഞ്ചാൽ 



1692019 July - Decemer  
1194-95 മിഥുനം-വൃശ്ികം

പ്രപഞ്ചണം തറന്ന കാണാനുണ്്ക്. 
“ആയിെണം വർഷണം കുഴലിലിരുറന്നാരു 
നായുറെ വാല വളശ്ഞ് തീരൂ’’ 
“ഗതി റകട്ാൽ പുലി പുല്ലുണം തിന്നുണം”
“മുല്ലപ്പൂറ്ാെിശ്യറ്റു കിെക്കുണം 
കല്ലിനുമുണ്ാറമാരു സൗെഭയണം”
എന്നുണം പഴറഞ്ചാല്ലുകൾ ശ്നെിട്ശ്ദേഹണം ഉപശ്യാഗിക്കുന്നുണ്്ക്. 
“ഹാഹഹ ഞാറനയ്ത പന്നിറയന്നുണം ചിലർ 
പൂപൂവൂ നീയല്ല ഞാറനയ്താറണന്നുണം 
ഹാഹഹാ ഹൂഹുഹൂ എന്നുെൻ തങ്ങളിൽ”
ശ്വട്യാടുന്ന കാട്ാളന്ാർ ശ്ഗ്രാത്രപാെ്െയത്ിററെ വക്താക്ളാകുന്നുണ്്ക്. 

പിൽക്ാല മലയാളകവികളുണം ആധുനിക ആധുനികാനന്തെ കവികളുണം തങ്ങളുറെ 
സൃഷെികറള ശക്തിറപ്പടുത്ാനുള്ള ഉപാധിയായി പലശ്പ്പാഴുണം ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിറന കൂട്പിെിച്ി
ട്ണ്്ക്. ഇെശ്ശ്ശെിയുറെ കാവയശ്ലാകറത് ദീപ്തമാക്കുന്നത്ക് നാശ്ൊെി പാെ്െയമാണ്ക്. അശ്ദേഹ
ത്ിററെ ‘റപാട്ിപുെത്്ക് ശിശ്വാതി അകത്്ക് ’ എന്ന കവിത ശ്കെളത്ിൽ പണ്ടുണ്ായിരുന്ന 
ഒൊചാെത്ിൽ വർഷാവസാനത്ിൽ വീെിനകറമല്ലാണം അെിച്ചുവാെി പഴമുെവണം ചൂലണം ദൂറെക്
ളഞ്്ക് ഐശ്വെയ ശ്ദവതറയ കുെിയിരുത്തുന്ന സകേലപത്ിൽ ഊന്നിനിന്നുറകാണ്ടുള്ളതാണ്ക്. 

“അെിച്ിെക്ി ഞാനിന്നു മക്ശ്ളാറൊത്ശ്ച്ട്റയ 
അെിച്ചുവാെി നീർവീഴ്തികുെിറവച്ചുശിശ്വാതിറയ” (ഇെശ്ശ്ശെി, 1992:33)

എന്നു പെയുന്ന ഈ കവിത ഒൊചാെറത് കവിതയിറലങ്ങറന സമർത്മായുപശ്യാഗിക്ാറമ
ന്നതിനു റതളിവാണ്ക്. ‘പണിമുെക്ണം’, ‘പുത്ൻകലവണം അെിവാളുണം’, ‘�ിണം�ിസാെററെ ഇെയൻ’, 
‘ബുദ്നുണം ഞാനുണം നെിയുണം’ ‘കാവിറലപ്പാട്്ക് ’, ‘പൂതപ്പാട്്ക് ’ ഇവയിറലല്ലാണം നാശ്ൊെിറയ ഒട്നവധി 
സവിശ്ശഷതകൾ കാണാണം. 

‘പുത്ൻകലവണം അെിവാളുണം’ എന്ന കവിതയിൽ
‘ആശ്ൊമൽശ്ചകവെകേണം പിെിച്ിട് 
മെമുഴണം വാങ്ങീല പുൽശ്ച്െി’ (ഇെശ്ശ്ശെി, 1983:35)

എന്ന മട്ിൽ ശ്കാമൻ വിത്െിക്ിയ പാെത്്ക് പുല്ലുപെരുന്നതിറന വെക്ൻ പാട്ിററെ അന്ത
െീക്ഷത്ിശ്ലക്്ക് റകാണ്ടുവരുന്നു കവി. നാശ്ൊെി സണംസ്കൃതിയുമായി അശ്ഭഭയമായി �ന്ധമുള്ള 
കവിതകളാണ്ക് ‘പൂതപ്പാട്ണം’ ‘കാവിറലപ്പാട്ണം’. നാശ്ൊെിയായ ഒട്ശ്നകണം െീതികളുണം സകേല്പനങ്ങ
ളുണം വിശ്വാസങ്ങളുണം കൂട്ിക്ലർത്ിയാണ്ക് ഇവയുറെ െചന. ഈ നാശ്ൊെിത്നിമയാണ്ക് ഇവറയ 
ഇതെ കവിതകളിൽ നിന്നു വയതയസ്തമാകുന്നത്ക്. സമൂഹമനസ്ിൽ കുെിറകാള്ളുന്ന ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ 
ചിഹ്നങ്ങറള സമർത്മായി വിനിശ്യാഗിച്്ക് തററെ കാവയശ്ലാകറത് ആകർഷകമാക്കുകയാണ്ക് 
കവി. ടവശ്ലാപ്പിള്ളിയുറെ ‘സർപ്പക്ാെ്ക് ’ എന്ന കവിതയിൽ വിശ്വാസത്ിററെയുണം വിശ്വാസ
ത്കർച്യുറെയുണം െണ്്ക് ശ്ലാകങ്ങൾ ചിത്രീകെിച്ിെിക്കുന്നു. ജിയുറെ ‘റപരുന്തച്ൻ’, ടവശ്ലാ
പ്പിള്ളിയുറെ ‘തച്ററെ മകൻ’, വിജയലക്ഷമിയുറെ ‘തച്ററെ മകൾ’ ഇവ മലയാളത്ിൽ പ്രചാ
െശ്മെിയ റപരുന്തച്ൻ കഥകളിൽ നിന്ന്ക് ഊർജ്ണം സ്വീകെിച്വയാണ്ക്. ഐതിഹയറത്യുണം 
വിശ്വാസറത്യുണം ശ്ചർത്തുറവച്്ക് ഭാവാത്മക തലണം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്ക് ശ്മൽപ്പെഞ് കവികൾ 
റചയ്തിെിക്കുന്നത്ക്. എൻ.വി. കൃഷ്ണവാെയരുറെ ‘നന്നങ്ങാെികൾ’ എന്ന കവിത ശ്കെളത്ിറല 
മഹാശിലസണംസ്ാെവമായി �ന്ധറപ്പട് ആചാെത്ിററെ കഥ പുനൊവിഷ്കെിക്കുന്നതാണ്ക്. അയ്യ
പ്പപ്പണിക്രുറെ ‘മൃതയുപൂജ’ എന്ന കവിതയിൽ പുതിയ ഒരു അവതാെകഥയുറെ ആവശയകത 
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കവി എടുത്തു പെയുന്നുണ്്ക്. 
‘ടദവണം ചതിക്കുറമാരു സർപ്പണം ചതിക്കുറമാരു
റപണ്ണുണം ചതിക്കുറമാരു മർതയൻ
ശ്വദങ്ങൾ മീണ്ടുവരുവാനായി വീണ്ടുറമാരു
മത്സയാവതാെ കഥ നീളുണം
റപാശ്യ്ായ കാലവമതിൻ ശ്പായ ശക്തികളു
റമാറക്ത്ിെിച്ചുവരുമശ്പ്പാൾ’ ( അയ്യപ്പപ്പണിക്ർ, 2010: 64) 

പുതിയകാലത്തു നിന്നുറകാണ്്ക് പഴയകാല അനുഭവങ്ങറള വീറണ്ടുക്ാനുള്ള മനുഷയററെ 
ആഗ്രഹത്ിററെ പ്രതിഫലനമാണീ കവിത

“കാറെവിറെമക്റള ശ്മറെവിറെ മക്ശ്ള
കാട്പൂശ്ഞ്ചാലയുറെ കുളിറെവിറെ മക്ശ്ള’’ (പുെണം 113) എന്നു പാടുശ്്ാഴുണം
 “കളള നാക്ില്ലാത് 
റകാളളിവാക്ില്ലാത് 
കള്ളപ്പെയില്ലാത്
നാറെവിറെ മക്ശ്ള” (പുെണം 115) എന്നു ശ്ചാദിക്കുറ്ാഴുണം നാട്െിവിററെ നിെവിൽ ആ 

കാവയഭാവന തളിർക്കുന്നതു കാണാണം. പൂർവ്വശ്ദശ സണംസ്ാെസ്ലികളുറെ ടജവപാെ്െയണം 
അയ്യപ്പപ്പണിക്രുറെ കവിതകളിലണ്്ക്. കക്ാട്ിററെ ‘വഴിറവട്ന്നവശ്ൊെ്ക് ’ എന്ന കവിതയിൽ 
വഴിറവട്ിയ മൂപ്പറന �ലിനല്ിയതുണം മൂപ്പൻ പിന്നീെ്ക് ടദവമായി മാെിയതുണം സൂചിതമാകുന്നുണ്്ക്. 
അപമൃതയുവിനിെയാകുന്നവർ ടദവമായി മാറുന്ന പുൊവൃത്ങ്ങൾ ശ്ഫാക്ക് ശ്ലാെിൽ നിെവധി
യുണ്്ക്. ശ്താറ്റണംകഥകൾ ഉദാഹെണണം

കെമ്നിട്ക്വിതകറള ജനകീയമാക്കുന്നതിനു പിന്നിറല ഊർജ്മായി പശ്െനിപ്പാ
ട്കൾ നിലറകാള്ളുന്നുണ്്ക്. ‘മഴറപയ്യുന്നു മദേളണം റകാട്ന്നു’ എന്ന കവിതയിലാകമാനണം ശ്ഫാക്ക്പാ
െ്െയത്ിററെ സ്വാധീനണം കാണാണം. 

‘അയ്യപ്പറെമ് റനയ്യപ്പണം ചുട്
കാക്റകാത്ി കെലിലിട്
മുങ്ങാപ്പിശ്ള്ളരു മുങ്ങിറയടുത്തു
തട്ാപ്പിശ്ള്ളരു തട്ിറയടുത്തു
വാണിയപ്പിശ്ളളരു വായിലമിട്’ വളറെ പ്രചാെമുള്ള ഈ നാെൻപാട്ിറന അശ്ദേഹണം കവി

തയിശ്ലക്കു റകാണ്ടു വന്നിട്ണ്്ക്. 
“അയ്യപ്പറെമ്ച്ി റനയ്യപ്പണം ചുട്പ്പണം
അയ്യപ്പന്ാാർറക്ാറക് തശ്ന്താഷണം അശ്യ്യാ
തട്ാപ്പിശ്ള്ളരു തട്ിറയടുക്കുന്നു
മാപ്പിളപ്പിശ്ള്ളരു പിന്നാറല കൂടുന്നു” (കെമ്നിട്, 1992:254) 

നാെൻപാട്ിററെ വിസ്മയശ്ലാകശ്ത്ക്്ക് വായനക്ാെറന കവി കൂട്ിറക്ാണ്ടുശ്പാകുന്നു
ണ്ിവിറെ. ‘ശാന്ത’ എന്ന കവിതയിൽ കെകേഥയുറെ വെികൾ ഉപശ്യാഗിച്ിട്മുണ്്ക് അശ്ദേഹണം

‘ആനശ്കൊമശ്ലൽ
ആളുശ്കൊമശ്ലൽ
ആയിെണം കാന്താെി പൂത്ിെങ്ങി
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മാനത്തുനിറന്നാരു മാൻചാെി
മാനിററെ റകാ്ത്തു ചന്ദക്ല’ (കെമ്നിട്, 1992:169) 

എറന്നഴുതിയ കവി ചാക്ാ�യിൽ മെണാനന്തെകർമ്ങ്ങളുമായി �ന്ധറപ്പട് സൂചനകളുണം 
നൽകുന്നുണ്്ക്. 

ശ്കെളീയ സണംസ്ാെത്ിലെിയുെച് കാവയശ്ലാകമാണ്ക് കുഞ്ഞുണ്ിക്വിതകളുറെ അന്തർ
ധാെ. ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്ക്, സുഗതകുമാെി, ഡി. വിനയചന്ദൻ, �ാലചന്ദൻ ചുള്ളിക്ാെ്ക് തുെങ്ങിയ 
കവികറളല്ലാണം ശ്ഫാക്ക് സണംസ്കൃതിറയയുണം അതിററെ സാമൂഹിശ്കാർജ്റത്യുണം സമർത്മായി 
പ്രശ്യാജനറപ്പടുത്ിയിട്ള്ളവൊണ്ക്. ഈ തെത്ിൽ നാശ്ൊെിമട്്ക് സ്വീകെിച്ചുറകാണ്്ക് കവിത 
െചിക്കുശ്്ാൾ ജനകീയമാറയാരു താളറത് പുന:സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്ക് കവികൾ റചയ്യുന്നത്ക്. 
കവിത കൂടുതൽ ജനകീയമാവാനുണം കൂടുതൽ ഹൃദയഹാെിയാവാനുണം ഇതു സഹായിക്കുന്നു. 

ജീവിതത്ിററെ സമസ്തതലങ്ങറളയുണം ഉൾറക്ാളളുന്ന �ഹുസ്വെമായ ഒരു ശ്ലാകമാണ്ക് 
ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിശ്റെത്ക്. ഓശ്ൊ കാലത്ിലണം പുനർവായനയ്ക്ക് വിശ്ധയമാക്റപ്പടുന്ന ശ്ഫാക്ക്പ്ര
തീകങ്ങളിലൂറെ ഒരു സമൂഹത്ിററെ മനസ്്ക് സഞ്ചെിച് വഴികറള അെയാളറപ്പടുത്ാൻ സാഹി
തയത്ിനു കഴിയുണം. നാെൻകഥയായുണം പാട്ായുണം പഴറഞ്ചാല്ലായുണം ആചാെവിശ്വാസങ്ങളായുണം 
മറ്റുണം നമ്മുറെ സണംസ്കാെത്ിററെ അെയാളങ്ങളായി ശ്ഫാക്ക്�ിണം�ങ്ങൾ സാഹിതയത്ിൽ 
പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്നു. ഇങ്ങറന ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിറന സാഹിതയത്ിൽ ഉപശ്യാഗിക്കുശ്്ാൾ എഴു
ത്തുകാെന്ക് കൃതയമായ ചില ശ്�ാധയങ്ങളുണ്്ക്. ഒരു ജനതറയ സ്വാധീനിക്ാനുതകുണംവിധമുളള 
വിനിമയശ്ശഷി ടകവെിക്കുക എന്നതാണ്ക് ആ ശ്�ാധത്ിററെ കാതൽ. 

വർത്മാനകാലത്്ക് എന്തുറകാണ്്ക് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാനയണം ലഭിക്കുന്നു 
എറന്നാരു ശ്ചാദയണം അശ്പ്പാൾ ഉയർന്നു വൊണം. ഇന്ന്ക് സാഹിതയത്ിലൂറെ സാണംസ്ാെികമായ 
ഒരു പ്രതിശ്ൊധണം തീർക്ാൻ സാധയമാറണന്ന പ്രതീതിയുളവാക്ാൻ ഇതിനു കഴിയുന്നുണ്്ക്. 
അതുറകാണ്ാണ്ക് ഇന്ന്ക് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ പ്രശ്യാഗണം കൂടുതൽ പ്രാധാനയശ്ത്ാറെ ഉപശ്യാഗിക്
റപ്പടുന്നതുണം അതിറനക്കുെിച്ചുള്ള ചർച്കൾ സജീവമാകുന്നതുണം. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിനു പിന്നിലള്ള 
സാമൂഹിശ്കാർജ്റത് തിെിച്െിയുന്നതുറകാണ്ാണ്ക് ഇറതല്ലാണം എഴുത്ിനുള്ള പണിത്െ
ങ്ങളായി മാറുന്നത്ക്. 

ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ മീഡിയണം മാെി സാഹിതയത്ിശ്ലക്്ക് വരുശ്്ാൾ അതിറനന്തു സണംഭവിക്കു
ന്നു എന്നുള്ളതാണ്ക് അടുത് പ്രശ്ണം. ഓശ്ൊ ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാറുണം ഒരു റചറുകൂട്ായ്മയ്ക്കുള്ളിറല തികച്ചുണം 
സന്ർഭനിഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്ക്. അത്െത്ിൽ സന്ർഭാനുസാെിയായ ഒന്ന്ക് അതിനുപുെശ്ത്ക്്ക്, 
എഴുത്ിശ്ലക്്ക് വിനിമയണം റചയ്യുറപ്പടുകയാണു റചയ്യുന്നത്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ പ്രധാനറപ്പട് ഒരു 
പ്രശ്തയകത. അതിന്ക് നിെവധി പാഠശ്ഭദങ്ങളുണ്ാവണം എന്നുള്ളതാണ്ക്. ശ്ദശകാലാനുസാെിയായി 
വയതയസ്തമായ പാഠങ്ങളുണ്ാകുശ്്ാശ്ഴ അതു ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാൊയിത്ീരുന്നുള്ളു. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിററെ 
പല പാഠശ്ഭദങ്ങളിൽ ഏറതകേിലണം ഒരു പാഠശ്ഭദമായിെിക്കുണം എഴുത്തുകാെൻ തററെ കൃതിയില
പശ്യാഗിക്കുക. അതാണ്ക് വായനക്ാെൻ ഏററ്റടുക്കുശ്്ാൾ മറ്റു പാഠങ്ങൾ തമസ്െിക്റപ്പടുണം. 

സാഹിതയത്ിററെ വിനിമയശ്ശഷി കൂട്ാൻ ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ സഹായിക്കുന്നുണ്്ക്. സാഹിതയണം 
അശ്പ്പാൾ കൂടുതൽ പാെ്െയാനു�ന്ധിയായിത്ീരുകയുണം റചയ്യുണം. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ ഒരുതെത്ിൽ 
സണംസ്ാെടപതൃകണം കൂെിയാറണന്നു പെയാണം. ഇത്ക് ഒരു വയവസ്യുമായി �ന്ധറപ്പട്ാണ്ക് 
നിലനിൽക്കുന്നത്ക്. ജാതി കൂട്ായ്മ, റതാഴിൽ കൂട്ായ്മ, കാർഷിക വയവസ്, സാമൂഹികവയവസ് 
എന്നിങ്ങറന ഓശ്ൊ കൂട്ായ്മയ്ക്കുള്ളിലാണതിററെ നിലനിൽപ്പ്ക്. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ എഴുത്ിശ്ലക്കു 
വരുന്നശ്താറെ വാറമാഴിയിൽ മാത്രണം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സണംസ്ാെത്ിന്ക് സ്ായിയായ നില
നിൽപ്പുണ്ാവകയുണം കൂറെകൂെി വിശാലമായ തലത്ിശ്ലക്്ക്, പുതിയ കാലത്ിശ്ലക്്ക്, പുതിയ 
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ശ്ദശത്ിശ്ലക്്ക് വിനിമയണം റചയ്യറപ്പടുകയുണം റചയ്യുന്നു. 

ഒരു സണംസ്ാെവമായി �ന്ധറപ്പട് ൊഷ്ടീയഘെനയുണം സാമൂഹികഘെനയുണം ഇല്ലാതാവ
ശ്്ാൾ അതുമായി �ന്ധറപ്പട് നിലനിൽക്കുന്ന ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാറുണം അപ്രസക്തമാവണം. ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാർ 
രൂപണം സമൂഹത്ിൽ നിലനിൽക്കുന്നുറണ്കേിൽ അതിന്ക് കൃതയമാറയാരു ധർമ്ണം അനുഷ്ഠിക്ാ
നുറണ്ന്നാണതിനർത്ണം. ധർമ്ണം നഷ്ടറപ്പട് ശ്ഫാക്ക്  ശ്ലാെിന്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അത്െണം സന്ർ
ഭത്ിൽ സാഹിതയത്ിശ്ലക്്ക് സണംക്രമിക്കുന്ന സണംസ്കാെസൂചനകൾ കാലറത് അതിജീവിക്കു
ന്നു. സാഹിതയത്ിൽ ഈ സണംസ്ാെികത്തുെർച്, ആശ്ഗാളീകെണകാലത്്ക് ഒരു സണംസ്ാെിക 
പ്രതിശ്ൊധണം കൂെിയായി മാറുന്നു. 
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റഫരീഖപ് ഇബ്ാഹിം
ഗശ്വഷകൻ, രേീശകേെസണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, കാലെി

സണംഗ്രഹണം:
്രഞ്ച്ക് മാർക്ിസ്റ്ക് ചിന്തകനായ റഹറെി റലഫവർ വികസിപ്പിറച്ടുക്കുകയുണം പിൽക്ാല സണംസ്ാ

െപഠിതാക്ളുറെ പ്രധാന അശ്ന്വഷണ ശ്മഖലകളിറലാന്നായി മാറുകയുണം റചയ്ത സകേല്പനമാണ്ക് നിതയ
ജീവിത വിമർശണം (Critique of Everyday life). ഇരുപതാണം നൂറ്റാണ്ിററെ മധയകാലത്്ക് അൽത്യൂസർ 
/ �ാർത്ക് എന്നിവെിലൂറെ ഉെപ്പിക്റപ്പട് ഘെനാവാദമാർക്ിസശ്ത്ാടുണം സാർത്രിററെ അസ്തിത്വവാദപ
െമായ പ്രാതിഭാസിക വിജ്ാനീയശ്ത്ാടുണം സണംവാദത്ിശ്ലർറപ്പട് റകാണ്്ക്, ആനുഭവികവണം ഘെനാ
പെവമായ അണംശങ്ങറള ശ്ചർത്തു റവച്്ക് ടവരുധയവാദറത് (Dialetics) വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു 
റലഫവർ. റതാണ്ണൂറുകൾ വറെ അശ്ദേഹത്ിററെ ആശ്ലാചനകൾ ്രഞ്ച്ക് തത്വചിന്തയ്ക്ക് പുെത്്ക് വലിയ 
നിലയിൽ ചർച്യായില്ല. എന്നാലിന്ന്ക് ശ്ഡവിഡ്ക് ഹാർറവ, ആൻഡി റമെിഫീൽഡ്ക് തുെങ്ങിയ മാർക്ിസ്റ്ക് 
അർ�ൻ ശ്സാശ്ഷയാളജിസ്റ്റുകൾ റലഫവറെക്കുെിച്്ക് നിെന്തെണം സണംസാെിക്കുന്നു. ഇണംഗ്ീഷ്ക് സണംസാെ
ശ്ലാകത്്ക് അശ്ദേഹത്ിററെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ പെിചിതമാകുന്നു. റലഫവർ തററെ ടധഷണിക 
ജീവിതത്ിററെ ആദയപകുതിയിൽ അവതെിപ്പിച് സകേല്പമാണ്ക് നിതയജീവിത വിമർശണം. പിന്നീെ്ക് 
ഇെത്ിററെ ഉത്ക്പാദനണം, താളവിശകലനണം (Rhythmanalysis ) എന്നിങ്ങറന അത്ക് വിപുലമായ ഒരു 
െീതിശാസ്ത്ര-ഭവശാസ്ത്ര-ജ്ാന ശാസ്ത്രത്ിററെ ഭാഗമാകുന്നുണ്്ക്. നിതയജീവിത വിമർശണം പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്ന 
നിർണായകമായ ഒരു സന്ർഭമായാണ്ക് സാഹിതയ- കലാവിഷ്കാെങ്ങറള റലഫവർ പെിഗണിക്കുന്നത്ക്. 
ഈറയാരു നിലപാെിശ്നാെ്ക് ശ്ചർന്നു നിന്നു റകാണ്്ക് മലയാള ആധുനികതാവാദ (Modernism) സന്ർ
ഭത്ിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പട് അനനയമായ ഒരു െചനയുറെ ൊഷ്ടീയവണം പ്രതയയശാസ്ത്രവണം ആഖയാനപെവണം 
ഭാവകത്വപെവമായ സവിശ്ശഷതകറള മുൻനിർത്ി വിശദീകെിക്ാനാണ്ക് ഈ പഠനണം മുതിരുന്നത്ക്.

താക്ാൽ വാക്കുകൾ: നിതയജീവിതവിമർശണം (Critique of Everyday Life), അനയവത്ക്കെണണം 
(Allienation) നിഗൂഢവത്ക്കെണണം (Mystification).
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“ഭൂത തണംബുരുവിററെ ശ്രുതിയിൽ
ഗുലാണം അലി പാടുശ്്ാൾ പിൻഭിത്ിയിൽ
ആരു തൂക്ിയതാണീ കലണ്ർ 
കലണ്െിൽ നിതയ ജീവിതത്ിൻ
ദുഷ്കെ പദപ്രശ്ണം
പലിശ പറ്റുപെി ടവദയനുണം വാെകയുണം
പകുറത്ടുത് പല കള്ളികൾ
ഋണ ധന ഗണിതത്ിററെ
െസഹീനമാണം ദുർനാെകണം...”
(ഗസൽ- �ാലചന്ൻ ചുള്ളിക്ാെ്ക് )
“ഹാപ്പിയുറെ റസ്പല്ലിണംഗ്ക് എന്തായിരുന്നു സാർ.? മെന്നു ശ്പായി..!”

(രാമു ഗുരുജറിനയാട് )

ആമുഖണം
മുതലാളിത് ഉത്ക്പാദന ക്രമണം നിർമ്ിക്കുന്ന ഏറ്റവണം വലിയ അനീതിയായി മാർക്്ക് ചൂണ്ി
ക്ാണിക്കുന്നത്ക് അനയവത്ക്കെണറത് (Allienation) യാണ്ക്. അനയവത്ക്കെണത്ിനു നാല 
തട്കളുള്ളതായാണ്ക് മാർക്്ക്  വിശദീകെിക്കുന്നത്ക്.ഉത്ക്പന്നത്ിൽ നിന്നുള്ള അനയവത്ക്കെണണം, 
അതു വഴി ഉത്ക്പാദന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള അനയവത്ക്കെണണം, തുെർന്ന്ക് മറ്റുള്ളവെിൽ നിന്നുള്ള 
അനയവത്ക്കെണണം, അതിററെ ഫലമായി അവനവനിൽ നിന്നു തറന്നയുള്ള അനയവത്ക്കെണണം. 
അനയവത്ക്കെണണം വസ്തുവത്ക്കെണ 1 (Reification) ത്ിശ്ലക്്ക് നയിക്കുകയുണം റതാഴിലാളിക
ളുറെ ടജവികമായ ഉണ്മറയ ഇല്ലാതാക്കുകയുണം റചയ്യുന്നു എന്ന്ക് മാർക്്ക് ചൂണ്ിക്ാട്ന്നു.മാർക്ിററെ 
അനയവത്ക്കെണറത് മുൻനിർത്ിയുള്ള ആശയങ്ങറള നിതയജീവിതപെത (Everydayness) 
എന്ന ടഹഡശ്ഗെിയൻ പെികല്പനയിശ്ലക്്ക് ശ്ചർത്തു റവച്്ക് ആധുനിക നിതയജീവിതണം 
എങ്ങറന വയവസ്ാപെമായി അനയവത്ക്കെിക്റപ്പടുന്നു എന്നശ്ന്വഷിക്കുകയാണ്ക് റലഫവർ 
റചയ്തത്ക് 2. മുതലാളിത്ണം വയക്തികറള തങ്ങളുറെ ടദനണംദിനജീവിതണം സണംവിധാനണം റചയ്യുന്ന
തിൽ എ പ്രകാെണം സമ്ർദേണം റചലത്തുന്നു എന്നുണം അത്ക് വഴി ശ്കായ്മ (Hegemony) എങ്ങറന 
നിലനിർത്തുന്നു എന്നുമുള്ള അധികാെ വിമർശത്ിശ്ലക്്ക് നിതയജീവിതാശ്ന്വഷണണം നീളുന്നു. 

നിതയജീവിതറത്, ഒരു സകേല്പനറമന്ന നിലയിൽ പെിചയറപ്പടുത്തുശ്്ാൾ പി.പി.
െവീന്ദൻ (അശ്ദേഹണം നിതയവൃത്ി എന്ന വാക്ാണുപശ്യാഗിക്കുന്നത്ക് ) എസ്ക്.റക.റപാറ്റക്ാ
െിററെ ശ്ദശത്ിററെ കഥറയ ടദനണം ദിന ജീവിതണം ആഖയാനണം റചയ്യറപ്പട് മലയാളത്ിറല 
ആദയ ക്ാസിക്ായി ചൂണ്ിക്ാട്ന്നുണ്്ക് 3. സൂക്ഷ്മാനുഭവങ്ങൾക്കു ടകവരുന്ന മിഴിവിറന 
മുൻനിർത്ി അതിൊണിപ്പാെത്ിററെ കഥറയ ടദനണംദിന ഗാഥ എന്നു വിളിക്ാറമകേിലണം 
‘സണംഭവങ്ങ’(Event) ളുറെ പ്രാമാണികത അവിറെയുണം ടകശ്മാശണം വരുന്നില്ല. രേീധെനുൾറപ്പട് 
നിൽക്കുന്ന, അതിൊണിപ്പാെത്ിറല സണംഭവപെ്െകളുറെ ശ്നർശ്െഖയിലള്ള ആഖയാനമാണ്ക് 
ശ്ദശത്ിററെ കഥ. ടദനണം ദിന ജീവിതണം സണംഭവങ്ങശ്ളാ, സവിശ്ശഷതകശ്ളാ അല്ല മെിച്്ക് 
സാധാെണവണം സാമാനയവമാണ്ക്. ക്ാസിക്ൽ െിയലിസത്ിന്ക് ഉൾറക്ാള്ളാൻ കഴിയാത് 
വലിച്ിൽ ടദനണംദിന ജീവിതാഖയാനങ്ങളിൽ വരുണം. കഥാപെത താെതശ്മയന കുെഞ്ിെിക്കുറമ
ന്നർത്ണം. ആ അർത്ത്ിൽ മലയാളത്ിറല ടദനണംദിന ജീവിതാഖയാനങ്ങളുറെ മികച് ഉദാ
ഹെണമായി ജി.അെവിന്ററെ റചെിയ മനുഷയരുണം വലിയ ശ്ലാകവണം എന്ന കാർട്ടൂൺ പെ്െറയ 
സ്ാനറപ്പടുത്ാണം. ശീർഷകണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു ശ്പാറല ഈ പെ്െ റചെിയ മനുഷയരുറെ 
നിതയജീവിതത്ിലൂറെ റതളിയുന്ന വലിയ ശ്ലാകറത്ക്കുെിച്ാണ്ക് സണംസാെിക്കുന്നത്ക്. െണ്്ക് 
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കാെണങ്ങറള മുൻനിർത്ിയാണ്ക് റചെിയ മനുഷയറെ ടദനണം ദിന ജീവിതവിമർശത്ിററെ 
ആഖയാനമായി ഈ പഠനണം പെിഗണിക്കുന്നത്ക്.

1  റചെിയ മനുഷയർ ഉൾറപട് നിൽക്കുന്ന ഭാവകതപെിസെണം, ആധുനികതാ വിമർശനത്ി
ററെ പ്രാെണംഭദശയാണ്ക്.

2. റചെിയ മനുഷയർ പെ്െയായി പ്രസിദ്ീകെിക്കുകയുണം ഒരു വയാഴവട്ക്ാലണം തുെരുകയുണം 
റചറയ്താരു ആഖയാനമാണ്ക്. ഒരു ലക്ത്ിൽ നിന്ന്ക് അടുത് ലക്ത്ിശ്ലക്്ക് കഥാപെ
മായി ശ്കാർറത്ടുക്കുന്ന കണ്ികളില്ല. അഥവാ ശണംഖലകളായല്ല അതിററെ നിൽപ്പ്ക്. 
ഓശ്ൊ കാർട്ടൂൺ സ്ടിപ്പുണം സ്വയശ്മവ പൂർണ പാഠമായിെിക്കുന്നു, അശ്ത സമയണം അവറയ 
ശ്ചർത്തു റവക്കുശ്്ാൾ സമഗ്രമായ മററ്റാെർത്ത്ിശ്ലക്കു നീങ്ങുകയുണം റചയ്യുന്നു.

1. ചിത്രിതശ്നാവൽ (Graphic Novel) എന്ന ജനുസ്ക്
കാർട്ടൂൺ എന്നത്ക് ഒരു മിരേഘെക വയവസ്യുണം ഒരു മിരേ ചിഹ്ന വയവസ്യുമാണ്ക്. 

പ്രാഥമികമായി പത്രപ്രവർത്നവമായുണം ദ്വിതീയമായി ചിത്രകല, സാഹിതയണം എന്നീ വയവ
ഹാെങ്ങളുമായുണം കാർട്ടൂൺ �ന്ധറപ്പട്ിെിക്കുന്നു.ദൃശയ, ശബ്ദ ചിഹ്നങ്ങളുറെ സകേലനത്ിലൂറെ 
വായനാനുഭവറത് ദൃശയപെതയിശ്ലക്്ക് അടുപ്പിക്കുക കൂെി കാർട്ടൂൺ റചയ്യുന്നു. പ്രതിരൂപാത്മക 
സൂചനകളുണം സാഹചെയങ്ങളുണം സൃഷ്ടിച്ചു റകാണ്്ക് പ്രശ്തയക ആശയറത്ശ്യാ സണംഭവറത്ശ്യാ 
ഹാസയ-ആശ്ക്ഷപ ഹാസയ പ്രധാനമായി ആവിഷ്കെിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ അതിനു ശ്വണ്ി ഇതെ 
മാധയമങ്ങളുറെ സാധയതകറള ഫലപ്രദമായി ഉപശ്യാഗറപ്പടുത്ിറക്ാണ്്ക് സ്വതന്തയമാധയമ
മായി നിലറകാള്ളുന്നു. 1841 ജൂടല 17 ന്ക് റഹറെി ശ്മ ഹയു ലണ്നിലാെണംഭിച് ‘പഞ്ച്ക് ‘ എന്ന 
ഹാസയചിത്ര വാെികയിലൂറെയാണ്ക് ആധുനിക കാർട്ടൂണിററെ പിെവി. കാെിശ്ക്ച്റുകൾ 
അതിനു മുൻശ്പ നിലവിലണ്ായിരുറന്നകേിലണം സവിശ്ശഷമായ ശ്െഖാവിനയാസത്ിലൂറെയുണം 
അക്െിയായുള്ള സണംഭാഷണങ്ങളിലൂറെയുണം കാർട്ടൂണിറന വയതിെക്തമായ ഒരു മാധയമമാ
ക്ിയത്ക് പഞ്ച്ക് വാെികയാണ്ക്. റകാല്ലത്്ക് നിന്ന്ക് പ്രകാശിതമായ വിദൂഷകൻ മാസികയിൽ 
1919 ഒശ്ക്ടാ�ർ ലക്ത്ിൽ പ്രസിദ്ീകെിച് മഹാക്ഷാമശ്ദവത എന്ന തലറക്ശ്ട്ാെ്ക് കൂെിയ 
കാർട്ടൂണാണ്ക് മലയാളത്ിറല ആദയ കാർട്ടൂൺ എന്നു കരുതിശ്പ്പാരുന്നു 4.

പത്രപ്രവർത്ന കാഴ്ക്ച്വട്ണം (Journalistic Perspective) കാർട്ടൂണുകളുറെ നിർ�ന്ധിത 
മുന്നുപാധിയായതിനാൽ തറന്ന അവയുറെ താൽക്ാലികത ഒഴിച്ചു കൂട്ാൻ പറ്റാത്താണ്ക്. 
സാമൂഹയസന്ർഭശ്മാ ചെിത്രപശ്ാത്ലശ്മാ മാറുന്നശ്താറെ കാർട്ടൂണുകൾ പ്രശ്യാഗലപ്തമാകുണം. 
അതത്ക് ചെിത്ര സന്ർഭശ്ത്ാടുള്ള സാമൂഹയവീക്ഷണണം എന്തായിരുറന്നന്ന്ക് അശ്ന്വഷിക്ാൻ 
മാത്രമുപശ്യാഗറപ്പടുന്ന തെത്ിറലാരു പുൊവസ്തുതത്വണം (Archivality) ഓശ്ൊ കാർട്ടൂണിറനയുണം 
കാത്ിെിക്കുന്നുണ്്ക്. ഈ അനിവാെയ പെിണിതിറയ മെികെക്കുക കാർട്ടൂണിന്ക് എളുപ്പമല്ല, 
അതതിററെ താത്ക്പെയവമല്ല. മററ്റാെർത്ത്ിൽ കാലത്ിൽ നിശ്ലമാകുന്ന പാഠമാണ്ക് 
കാർട്ടൂൺ. ഭിന്ന പാഠങ്ങറളയുണം പാഠരൂപീകെണങ്ങറളയുണം നിയന്തിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ 
ഒരു കലാവസ്തു ആകാതിെിക്കുകയുണം എന്നാൽ പത്രപെമായ ശ്കവല വിവെണത്ിൽ നിന്നുണം 
മാെിനിൽക്കുകയുണം റചയ്യുന്ന ഒരു അന്തൊള ജനുസാണ്ക് കാർട്ടൂൺ.

ശ്പാക്റ്റ്ക് കാർട്ടൂണുകളുറെയുണം സ്ടിപ്ക് കാർട്ടൂണുകളുറെയുണം രൂപപെമായ വികാസമാണ്ക് 
ഹാസയചിത്രകഥയുണം (Comic ) ചിത്രിതശ്നാവലണം (Graphic Novel ). എന്നാൽ ഇവെണ്ടുണം 
കാർട്ടൂണിററെ ശ്കവല തുെർച്യല്ല.കാർട്ടൂണുകളിൽ നിന്ന്ക് വയതയസ്തമായി കാലറത് അതിജീവി
ക്ാനുള്ള ശ്ശഷി ഈ െണ്്ക് ജനുസുകൾക്കുമുണ്്ക്. ഹാസയചിത്ര കഥയുണം ചിത്രിത ശ്നാവലണം കാർ
ട്ടൂണിൽ നിന്ന്ക് ശ്വർപിെിയുന്നത്ക് രൂപപെമായ വയതയാസണം റകാണ്ല്ല, അതിററെ പാഠപെമായ 
�ഹുത്വണം റകാണ്ാണ്ക്. കാർട്ടൂണുകളിറലന്ന ശ്പാറല ഇവിറെയുണം അെിസ്ാന യൂണിറ്റ്ക് ശ്െഖ 
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തറന്നയാണ്ക്. വികൃതീകെണത്ിററെശ്യാ വികലീകെണത്ിററെശ്യാ ഭാഗമായി ശ്�ാധപൂർവ്വണം 
വക്രീകെിക്റപ്പട് ശ്െഖാചിത്രണം തറന്നയാണ്ക് ഹാസയചിത്രകഥ - ചിത്രിത ശ്നാവലകളുറെയുണം 
അെിസ്ാനണം.ഹാസയചിത്രകഥ വിഷയ സ്വീകെണത്ിൽ, ശ്പരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക് ശ്പാറല 
ഉക്തിഹാസയത്ിശ്നാ ആശ്ക്ഷപഹാസയത്ിശ്നാ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ചിത്രിത ശ്നാവൽ 
ഹാസയചിത്ര കഥയിൽ നിന്നു വയതയസ്തമായി ഗൗെവമായ വിഷയമാണ്ക് സ്വീകെിക്ാറുള്ളത്ക് 
. പഴയമട്ിൽ കാർട്ടൂണുകൾക്്ക് സമാനമായി പത്രപ്രവർത്നത്ിററെ ശ്കവലാനു�ന്ധറമന്ന 
നിലയിശ്ലാ ഹാസയചിത്രകഥക്്ക് സമാനമായി ലാഘവ തമാശകളാശ്യാ ചിത്രിത ശ്നാവലിറന 
ഇന്നു മനസിലാക്കുശ്ന്നയില്ല 5. സ്വച്ന്മായ ഒരു കലാ-സാഹിതയ സൃഷ്ടിയായി ചിത്രിത 
ശ്നാവൽ പെിഗണിക്റപ്പടുന്നു.

കാർട്ടൂണുകളുറെ ചിത്രണ ടശലി, സാമൂഹിക വിമർശനാത്മകത എന്നിവയുണം 
ശ്നാവലിററെ ആഖയാന പെതയുണം ശ്മളിച്ാണ്ക് ചിത്രിത ശ്നാവൽ രൂപറപ്പട്ത്ക്. ഇരുപതാണം നൂറ്റാ
ണ്ിററെ മധയശ്ത്ാറെ സിനിമ ശ്നടുന്ന പ്രാമാണികത ചിത്രിത ശ്നാവലകൾക്കു പുെകിറല ചാല
കശക്തിയായി. വായന പിൻവലിയുകയുണം ദൃശയപെത ഏെിവരുകയുണം റചയ്യുന്ന സഭീതിയിൽ 
നിന്നാവണണം ചിത്രിത ശ്നാവലിററെ രൂപറപ്പെൽ. മാർജറന സത്രപി തറന്ന ഗ്രാഫിക്ക് ശ്നാവ
ലിസ്റിന്ക് ശ്വണ് അെിസ്ാന ഗുണമായി ചൂണ്ിക്ാട്ന്നത്ക് “ശ്ലാകറത് ദൃശയമണ്ഡലമായി 
കാണുന്ന ഒരു ദർശനണം അവർക്കു ശ്വണണം” എന്നതാണ്ക്. സിനിമയുറെ ദൃശയപെത, റ്രയിണം 
റസറ്റ്ക് റചയ്യുന്നതിറല അവധാനത, റ്രയിമിശ്ലക്്ക് വരുന്നവരുറെയുണം ശ്പാകുന്നവരുറെയുണം 
ചലനാത്മകമായ ചിത്രീകെണണം, സൂക്ഷ്മതകളിലണം വിശദീകെണങ്ങളിലണം സൂക്ഷിക്കുന്ന ജാഗ്രത 
എന്നിവറയല്ലാണം സിനിമയിൽ നിന്ന്ക് കെണം റകാണ്താവണണം. ചിത്രപ്രതലണം (Pictoral Space) 
ഗ്രാഫിക്ക് ശ്നാവലിററെ പ്രധാന ആഖയാന സശ്കേതമാണ്ക്. പ്രതലസണംവിധാനണം (Composition) 
മികച് ഛായാഗ്രഹണ ശ്ശഷിശ്യാറെയാണ്ക് ഗ്രാഫിക്ക് ശ്നാവലിസ്റ്റുകൾ ആവിഷ്കെിക്ാറുള്ളത്ക്. 
പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ റ്രയ്മിററെ മുൻവശശ്ത്ക്കു വരുശ്്ാൾ പശ്ാത്ലത്ിൽ വെച്ചു 
ശ്ചർക്കുന്ന വസ്തുക്ളിലൂറെയുണം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂറെയുണം കഥാഗതിയുമായി �ന്ധമില്ല എന്നു 
ശ്താന്നുന്ന അവരുറെ സണംഭാഷണങ്ങളിലൂറെയുണം �ഹുസ്വൊത്മകമായ ഒരു ഭാവശ്ലാകണം തുെ
ക്കുകയാണ്ക് ഗ്രാഫിക്ക് ശ്നാവലകൾ റചയ്യുക. ദൃശയപെമായ വായന എന്ന അശ്ന്വഷണത്ിററെ 
ഉത്െമായിെിക്ണണം ചിത്രത ശ്നാവൽ 6.

ഇവിറെ നിന്ന്ക് മലയാളത്ിറല ചിത്രിത ശ്നാവൽ ശാഖയിശ്ലക്്ക് സഞ്ചെിച്ാൽ മലയാള 
നവതെണംഗ സിനിമയിറല മാസ്റൊയ ജി.അെവിന്ററെ ഭാവശ്ലാകത്ിൽ റചന്നു ശ്ചൊണം. നിയ
താർത്ത്ിൽ െണ്്ക് ചിത്രിത ശ്നാവലകളാണ്ക് മലയാളത്ിൽ ഉണ്ായിട്ള്ളത്ക്. ജി.അെവി
ന്ററെ റചെിയ മനുഷയരുണം വലിയ ശ്ലാകത്ിനുണം പുെശ്മ സഗീെിററെ ഗൾഫണം പെി പി.ഒ.യുണം. 
മുകളിൽ ചൂണ്ിക്ാട്ിയ രൂപ-പ്രശ്മയ സവിശ്ശഷതകൾ ഒറട്ാറക് ശ്ചരുന്ന െചനകളാണിവ 
െണ്ടുണം. സഗീെിറെത്ക് ആശ്ക്ഷപഹാസയത്ിലൂന്നിയ സാമൂഹയവിമർശനമാവശ്്ാൾ അെവിന്
ശ്റെത്ക് ദാർശനികമാനമുള്ള ൊഷ്ടീയ വിമർശനമാകുന്നു. കൗതുകകെമായ കാെയണം, ഗ്രാഫിക്ക് 
ശ്നാവറലന്ന പ്രശ്യാഗണം വരുന്നതിനു മുൻപ്ക് തറന്ന ജി.അെവിന്ൻ അത്െറമാന്നിറന മലയാ
ളത്ിൽ സാധയമാക്ി എന്നതാണ്ക്.

2. റചെിയ മനുഷയരുറെ ഭാവകത്വപെിസെണം
അറുപതുകളിലണം എഴുപതുകളിലമായി (1961-1973) മാതൃഭൂമി ആഴ്ക്ച്പ്പതിപ്പിററെ അവസാന 

പുെത്ിൽ പെ്െ രൂപത്ിൽ പ്രസിദ്റപ്പടുത്ിയ സ്ടിപ്ക് കാർട്ടൂണുകളാണ്ക് റചെിയ 
മനുഷയരുണം വലിയ ശ്ലാകവണം. 1978 ൽ ഇവ സമാഹൃത രൂപത്ിൽ �ീസ്ക് ബുക്്ക് പ്രസിദ്ീകെി
ക്കുകയുണ്ായി. 1996 ൽ എണം.െി.വാസുശ്ദവൻ നായരുറെ അവതാെികശ്യാറെ ഡി.സി.ബുക്ിററെ 
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പതിപ്പുണം പുെത്ിെങ്ങി. എൻ.വി.കൃഷ്ണവാെയരുറെ താല്പെയപ്രകാെമാണ്ക് ഇത്െറമാരു െചന
യിശ്ലക്്ക് താറനത്ിശ്ച്ർന്നറതന്ന്ക് അെവിന്ൻ തറന്ന പെയുന്നുണ്്ക്. എണം.െി, പട്ത്തുവിള, 
തിശ്ക്ാെിയൻ, എൻ.പി.മുഹമ്ദ്ക്, എണം.വി.ശ്ദവൻ തുെങ്ങിയ ബുദ്ിജീവികളുമായുള്ള ചങ്ങാ
ത്ത്ിററെ സ്വാധീനണം ഈ െചനയിൽ നിന്നു കറണ്ത്ാണം. ശ്കാട്യത്തു ജനിച്ചു വളർന്ന അെവി
ന്ൻ ഉത്െശ്കെളത്ിറല ഒരു മധയവർഗ യുവാവിററെ വയഥകൾ സ്വാണംശീകെിച്തിലൂറെയുണം 
ഗുരുജിറയശ്പ്പാറലാരു ബുദ്ിജീവിറയ സൃഷ്ടിച്തിലറമാറക് ഈ സ്വാധീനണം കാണാറമന്ന്ക് 
�ാലൊമൻ ചൂണ്ിക്ാട്ന്നു (45:1991)

പ്രശ്മയപെമായി വളറെ ദുർ�ലമായ കഥാതന്തുവാണ്ക് റചെിയ മനുഷയരുശ്െത്ക്. ആദർ
ശശാലിയായ ൊമു എന്ന റതാഴിൽ െഹിത യുവാവ്ക് ആദർശണം റകാണ്്ക് വയർ നിെയിറല്ലന്നുണം 
സശ്ഹാദെിറയ റകട്ിച്യക്ാൻ കഴിയിറല്ലന്നുണം മനസിലാക്ി റമറല്ല റമറല്ല അഴിമതിക്ാെ
നായ ഒരു വയവസായ പ്രമുഖനായി മാറുന്നതാണ്ക് കഥ. ഉഷ്ണശ്മഖലയിലണം െക്തമില്ലാത് മനുഷയ
നിലണം അനവധി ജനപ്രിയ സിനിമകളിലണം ആവർത്ിക്റപ്പട് പ്രശ്മയമാണിത്ക്. ഉത്ൊയന
ത്ിറലയുണം ശ്പാക്കുറവയിലിറലയുണം കഥാ�ീജണം ഇതിററെ പതിപ്പുകൾ മാത്രമാറണന്ന്ക് െി.റക.
ൊമചന്ദൻ ചൂണ്ിക്ാട്ന്നു ( 2012:527). ൊമുവിററെ ചിത്രണം തറന്നയാണ്ക് തററെ ആദയചിത്രത്ിൽ 
അെവിന്ൻ മാറ്റി വെച്റതന്ന്ക് ഒ.റക.ശ്ജാണിയുണം പെയുന്നു (14:1991).

ഈ െചന പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്ന കാലണം മലയാള സൗന്െയചിന്തയിൽ ആധുനികതാവാദണം 
�ാലയപെവകൾ പിന്നിടുന്ന ഘട്മാണ്ക്. റചെിയ മനുഷയർ ആെണംഭണം കുെിക്കുന്നതിനു മു്്ക് തറന്ന 
അയ്യപ്പപ്പണിക്രുറെ കുരുശ്ക്ഷത്രണം പ്രസിദ്ീകൃതമായിരുന്നു. റചെിയ മനുഷയർ പെ്െയായി 
വരുന്നതിററെ മധയകാലത്ായി ഖസാക്ിററെ ഇതിഹാസവണം, ആശ്ൊഹണവണം, ആൾക്കൂട്
വണം പുെത്തു വരുന്നുണ്്ക്. സൗന്െയശാസ്ത്രപെമായി രൂപറപ്പട് ൊഷ്ടീയ വിമർശനണം അെവിന്ററെ 
െചനറയയുണം നിർണയിക്ാറത തെമില്ല. അെവിന്ൻ, നായകനായ ൊമുവിന്ക് െണ്്ക് വയതയസ്ത 
നിലകൾ കല്പിച്ചു റകാടുക്കുന്നുണ്്ക്. പെ്െയുറെ ആദയഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷറപ്പടുന്ന ൊമു അഭയ
സ്തവിദയനുണം സാഹിതയതത്ക് പെനുണം ആദർശശാലിയുമായ ഒരു യുവാവാണ്ക്. റനഹ്ക്റുവിയൻ 
ശ്സാഷയലിസണം രൂപണം നൽകിയ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയുണം സ്ിശ്ൊത്സാഹിയുമായ പുതിയ 
ഇന്തയൻ കർതൃത്വമാണ്ക് ആദയ ഭാഗങ്ങളിറല ൊമു. ആദയമായി ആ കഥാപാത്രണം പ്രതയക്ഷറപ്പ
ടുന്നത്ക് 1961 റല െിപ്പ�്ക്ളിക്്ക് ദിനത്ിലാണ്ക് എന്നത്ക് യാദൃശ്ികമല്ല.

ആ ആദയകാലദിനങ്ങളിൽ ൊമു തറന്ന ഒരു കൂട്ായ്മയുറെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതിററെ 
ശ്നതൃത്വണം ഏറ്റവമവസാനണം മാത്രണം ചിെിക്കുന്ന ഗുരുജിയുശ്െതായിരുന്നു. ൊമുവണം ഗുരുജിയുണം 
ശ്ഗാപുവണം സാഹിതയകാെനുമെങ്ങുന്ന ആ റകാച്ചു സണംഘറത് ഉന്നതമൂലയങ്ങളുറെ ഒരു തുരുത്ാ
യാണ്ക് അെവിന്ൻ അവതെിപ്പിച്ത്ക്. അവർ വായനയുറെയുണം സണംഗീതത്ിററെയുണം ചിത്രകല
യുറെയുണം ലഹെികളിൽ ഒന്നിച്ചു. സാർത്രിറനയുണം റഷറനറയയുണം കസാൻദ്ക് സാകിസിറനയുണം 
റചഗുശ്വെറയയുണം കുെിച്്ക് സണംസാെിച്ചു. �ാലമുെളീ കൃഷ്ണയുറെ പി�ാറെ ൊമെസവണം ഹെിപ്ര
സാദ്ക് ചൗെസയയുറെ മാൽക്ൗസുണം െ�ീന്ദസണംഗീതത്ിററെ ഭൂപാളഛായയുണം ആശ്ഘാഷപൂർവ്വണം 
റകാണ്ാെി. സതയജിത്ക് ശ്െയുറെയുണം ഋത്വിക്ക് ഘട്ക്ിററെയുണം മൃണാൾ റസന്നിററെയുണം ചിത്രങ്ങ
ളിൽ ആശ്വശണം റകാണ്ടു. ബുക്്ക്റ്റാളിറലത്തുന്ന ഏറ്റവണം പുതിയ ക്ാസിക്ക് ടകവശറപ്പടുത്ാൻ 
മത്സെിച്ചു (സി.ൊശ്ജന്ദൻ: 2006:12 ).

അറുപതുകളുറെ തുെക്ത്ിറല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയായ ഈ മധയവർഗ്ഗ യുവാവ്ക് ആ 
പതിറ്റാണ്ിററെ മധയത്ിറലത്തുന്നശ്താറെ ടനൊശയത്ിശ്ലക്്ക് കൂപ്പു കുത്തുന്നത്ക് കാണാണം. 
താൻ ജീവിച് ഉശ്ട്ാപയയ്ക്ക് പുെത്്ക് മൂലയ നിൊസണം സാമാനയതയായ ഒരു കൺസ്യൂമെിസ്റ്ക് 
റസാടസറ്റിയിശ്ലക്്ക് അയാൾ സ്വയണം പെിച്ചു നടുകയാണ്ക്. അശ്താറെ ൊമുവിററെ ജീവിതത്ി
ററെ െണ്ാമറത് നില ആെണംഭിക്കുന്നു. ശ്ലാർക്റയ വായിച്ിരുന്ന പഴയ കാലത്ിന്ക് പകെണം 
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�ിസിനസ്ക് ശ്ലഖനങ്ങൾ വായിശ്ക്ണ്ി വരുന്ന പുതിയ ൊമു. എയർ കണ്ീഷൻഡ്ക് കാെിൽ 
യാത്ര റചയ്യുന്നതിനിറെ കാൽനെയാത്രക്ാറെ ശലയമായി കാണുന്ന, തററെ പഴയ സൗഹൃദ
ങ്ങൾ ഉശ്പക്ഷിച്്ക് വിപണി ശ്കന്ദിത പുതിയ ശ്ലക്ത്ിശ്ലക്്ക് നെന്നു കയറുന്ന ൊമുവിലാണ്ക് 
അെവിന്ൻ കാർട്ടൂൺ പെ്െയ്ക്ക് അർധവിൊമണം കുെിച്ത്ക്.

ആധുനികതാവാദണം കത്ിക്യറുന്ന കാലത്ാണ്ക് ൊമു വെയ്കറപ്പട്റതകേിലണം അയാൾ ഒരു 
അസ്തിത്വവാദ നായകനല്ല. ഒെർത്ത്ിൽ അക്ാലറത് ശ്മാശ്ഡണിസത്ിററെ അ�്ക്ശ്സ
ഡിറ്റിറയയുണം ടെപ്പിറനയുണം അെവിന്ൻ പെിഹസിക്കുക കൂെി റചയ്യുന്നുണ്്ക്. “ശൂനയതയുറെ 
പ്രശാന്തതയിറല അനാവശയമായ അസ്വസ്തയാണ്ക് ജീവിതറമന്ന്ക് ശ്ഷാപ്പൻശ്ഹാവർ 
പെഞ്റതത്ര ശെി” എന്ന്ക് ൊമുവിശ്നാെ്ക് പെയുന്ന ഗുരുജിറയ റതാട്ടുത് നിമിഷണം െസ്റെറെിറല 
ചിക്ൻ �ിെിയാണി ശ്മാഹിപ്പിക്കുന്നത്ക് കാണാണം. അസ്തിത്വവാദത്ിററെ റപാള്ളയായ വയാ
പനങ്ങറള ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അെവിന്ൻ. ഒ.റക.ശ്ജാണി എഴുതുന്നു ; “ സമകാലിക 
ജീവിതത്ിററെ ടവരുധയങ്ങറള ഒരു മധയവർഗ്ഗ കലാകാെററെ വീക്ഷണശ്കാണിലൂറെ ശ്നാക്ി
ക്ാണുന്ന റചെിയ മനുഷയർ ആധുനിക റമന്ന്ക് വയവഹെിക്റപ്പട് അക്ാലറത് മലയാള 
സാഹിതയ കൃതികളിൽ നിന്ന്ക് ഗുണപെമായ വയതയസ്തത പ്രകെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക്. സമൂഹത്ിൽ 
നിന്ന്ക് അനയനായി മാെി നിൽക്കുന്ന നായകശ്വഷങ്ങറള ആദർശവത്ക്കെിക്കുന്നവയാണശ്ല്ലാ 
അന്നറത് റകാണ്ാെറപ്പട് റചറുകഥകളുണം ശ്നാവലകളുണം. ഭൗതിക സാഹചെയങ്ങളുറെയുണം 
ടവയക്തിക പ്രതിസന്ധികളുറെയുണം യഥാതഥാഖയാനണം നിർവ്വഹിച്ചു റകാണ്്ക് ൊമുവിററെ 
മധയവർത്ി ജീവിതത്ിററെ കാപെയറത്യുണം കെിയെിസറത്യുണം അവസെവാദറത്യുണം 
പെിഹസിക്കുകയാണ്ക് അെവിന്ൻ റചയ്തത്ക്. അറുപതുകളിൽ അെങ്ങു നിെഞ്ഞു നിന്ന ആധുനിക 
സാഹിതയകൃതികളുറെ ടപകേിളി ഭാവകത്വത്ിററെ യഥാർത് പശ്ാത്ലവണം അതിശ്നാടുള്ള 
പെിഹാസവണം ആ കാർട്ടൂൺ പെ്െ നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്്ക് (1991:16 ). അൻപത
റുപതുകളിറല ശ്കെളീയ ബുദ്ിജീവികളുറെ പെിണാമറത്യുണം പെിസെറത്യുണം കുെിച്ചുള്ള 
ഹാസയാത്മക നിരൂപണറമന്നാണ്ക് പി.ശ്ഗാവിന്പ്പിള്ളയുണം റചെിയ മനുഷയറെ വിശ്ശഷിപ്പി
ക്കുന്നത്ക് (1991: 48 ).

ചുരുങ്ങിയ അർത്ത്ിൽ ശ്പാസ്റ്ക് ഗാന്ധിയൻ യുഗത്ിററെ കർതൃപ്രതിസന്ധിയായ 
അസ്തിത്വ വാദമല്ല ൊമു എന്ന കഥാപാത്രത്ിററെ ദാർശനിക മാനണം. അത്ക് അശ്ങ്ങയറ്റണം 
ഭൗതികവണം സ്ദ്ക്ശാസ്ത്രപെവമാണ്ക്. റതാഴിലില്ല എന്ന ഭൗതിക പ്രതിസന്ധിയാണ്ക് അയാറള 
അലട്ന്നത്ക്. റതാഴിൽ, പണണം എന്നീ െണ്്ക് ഭൗതിക സണംവർഗ്ഗങ്ങറള ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്ക് അയാളുറെ 
പ്രശ്ങ്ങൾ ഉരുത്ിെിയുന്നത്ക്. അശ്ത സമയണം തറന്ന ശ്സാഷയലിസ്റ്ക് െിയലിസ്റ്ക് നായകന്ാറെ
ശ്പ്പാറല മുദ്ാവാകയസമാനമായ ഉത്ാന ശ്ശഷി ൊമുവിൽ കാണാനുണം കഴിയുണം. നിശ്യമായുണം 
അയാൾ അനയവത്ക്കൃതനാണ്ക്.സണംഭീതനുണം സ്വാർത്ശ്മാഹിയുമാണ്ക്. പശ്ക്ഷ ഇവയുറെ ദാർ
ശനികാെിത്െ അതിഭൗതികതയിശ്ലക്കു നീങ്ങുന്നില്ല.പുതിയ സാമൂഹയ പെിസെവണം അത്ക് 
നിർമ്ിക്കുന്ന മത്സൊധിഷ്ഠിത വിപണിയുണം വയക്തിറയ എങ്ങറന സ്വയണം ഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നു എന്ന
തിശ്ലക്ാണ്ക് റചെിയ മനുഷയർ നീങ്ങുന്നത്ക്.

3.ടദനണംദിന ജീവിതാഖയാനണം–റചെിയ മനുഷയെിറല സശ്കേതങ്ങൾ.
നിതയജീവിതറത് റചെിയ മനുഷയർ എങ്ങറന ആഖയാനത്ിറലാതുക്ി എന്നതിന്ക് 

ആ െചന സ്വീകെിച് കാല സകേല്പവണം പെിചെണ െീതിയുണം ചർച്റയ്കടുശ്ക്ണ്തുണ്്ക്. കഥാ
ഖയാനത്ിൽ റപാതുറവ െണ്ടു കാലങ്ങളുണ്്ക്, കഥാകാലവണം ആഖയാനകാലവണം. കഥാകാലണം 
(Story - Time) എന്നത്ക് നാണം വായിക്കുന്ന പാഠത്ിറല യഥാർത് സണംഭവങ്ങളുറെ പൂർവ്വാപെ 
ക്രമമാണ്ക്. ആഖയാന കാലറമന്നത്ക് (Text - Time) പാഠത്ിറല കാലവണം (റക.എണം.അനിൽ: 
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2017:165:). കഥാകാലണം സഹസണം�ന്ധാത്മകമാണ്ക് (Syntagmatic)എന്നാൽ ആഖയാനകാ
ലറമന്താവണണം എന്ന്ക് എഴുത്തുകാെന്ക് തീരുമാനിക്ാണം. െിയലിസാനന്തെ ആഖയാനങ്ങളിൽ 
റപാതുറവ ആഖയാന കാലണം സാദൃശയാത്മകമാണ്ക് (Paradigmatic). ഖസാക്ിറന ഉദാഹെി
ച്ാൽ കൂമൻ കാവിറലത്തുന്ന െവിയിൽ നിന്ന്ക് �സു വൊൻ കാത്തു കിെക്കുന്ന െവിയിശ്ലക്കുള്ള 
കാലണം സഹസണം�ന്ധാത്മകമാണ്ക്. എന്നാൽ ആഖയാനത്ിൽ വിജയൻ ഖസാക്ിറലത്തുന്ന 
െവിയിൽ നിന്ന്ക് കുട്ിക്ാലശ്ത്ക്കുണം യൗവനത്ിശ്ലക്കുണം മാെി മാെി സഞ്ചെിക്കുന്നു. സാദൃശയാ
ത്മകമായ ഒരു കാലപെിചെണ െീതിയാണത്ക്.

സാദൃശയാത്മക കാലറത് മുൻനിർത്ി യുള്ള ഏത്ക് ആഖയാനവണം സണംഭവങ്ങറളയാണ്ക് 
ആവശയറപ്പടുക. യഥാർത് കാലത്ിന്ക് മുശ്ന്നാട്ണം പിെകിശ്ലാട്ണം നീങ്ങാൻ സണംഭവങ്ങൾ 
തമ്ിലള്ള ഒരു പാെടഡണം കറണ്ടുശ്ക്ണ്തുണ്്ക്. സണംഭവങ്ങളാവറട് സാമാനയതശ്യാ ടദനണം 
ദിനതശ്യാ അല്ല, സവിശ്ശഷവണം ഓർമ്ിക്റപ്പടുന്നവയുമാണ്ക്. റചെിയ മനുഷയരുറെ കാല 
പെിചെണ െീതി സഹസണം�ന്ധാത്മകമാണ്ക്. അഥവാ ഈ ചിത്രിത ശ്നാവൽ പ്രസിദ്ീകെി
ക്ാറനടുത് 12 വർഷക്ാലണം പാഠത്ിനകറത്യുണം 12 വർഷക്ാലമാണ്ക്. യഥാർത് സമയവണം 
ആഖയാന സമയവണം സമാന്തെമായി സഞ്ചെിക്കുന്നു. ഇെയ്കിെയ്ക്ക് ആവർത്ിക്കുന്ന െിപ്ിക്ക്, 
സ്വാതന്തയ ദിനങ്ങളുണം ഓണണം, വിഷു, പൂജ തുെങ്ങിയ വിശ്ശഷ ദിനങ്ങളുണം കാലറത് ക്രമകാ
ലികമാക്ാൻ അെവിന്ൻ ഉപശ്യാഗിക്കുന്നു.

ഈ കാലത്ിനിറെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്്ക് ടക വരുന്ന ശാെീെിക പെിണാമണം ശ്പാലണം 
അെവിന്ൻ സൂക്ഷ്മതശ്യാറെ വെച്ചു ശ്ചർക്കുന്നു. സി. ൊശ്ജന്ദൻ അെവിന്ററെ ഈ റെക്ിക്ിറന 
വിശദീകെിക്കുന്നുണ്്ക്. “കാലറത് തററെ പ്രപഞ്ചത്ിശ്ലക്്ക് തുെന്ന്ക് വിട്തിന്ക് അെവിന്ൻ 
എന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്ക് റകാടുത് വില വളറെ വലതായിരുന്നു. അശ്ദേഹത്ിററെ കഥാപാത്രങ്ങ
ളുറെ മുഖഛായ മാൊൻ തുെങ്ങി. അവരുറെ ജീവിതടശലിയുണം ദർശനവണം മാെി. അവർ സ്വന്തണം 
പഴമകറള നിൊകെിക്ാൻ തുെങ്ങി. അവർ കാർട്ടൂണിസ്റിററെ ഇച്ാശക്തിയിൽ നിന്നു പുെത്തു 
കെക്ാൻ തുെങ്ങി. ഒരു ്രാകേ്ക്ടസ്റൻ ഭൂതണം ശ്പാറല ഇനിറയങ്ങറന മുഴുമിക്ണറമന്നെിയാറത 
ചെിത്രകാെൻ ഉൾവലിഞ്ഞു “ (2006 :09).

ആദിമധയാന്തറപ്പാരുത്മുള്ള ഒരു കഥറയ വെയിലൂറെ പെയുകയല്ല അെവിന്ൻ റചയ്ത
റതന്ന്ക് ചുരുക്ണം. അർശ്ധാക്തിയിൽ അവസാനിപ്പിശ്ക്ണ്ി വന്നതുണം അതു റകാണ്ാവാണം. 
െിയലിസത്ിററെ സകേീർണ തലത്ിശ്ലക്്ക് റചെിയ മനുഷയർ കെന്നു നിൽക്കുന്നു. വലിയ 
ശ്ലാകത്ിൽ പ്രശ്തയകിറച്ാന്നുണം റചയ്യാനില്ലാറത വയവസ്യിൽ പല നിലയിൽ കുടുക്ി
യിെറപ്പട് നിസഹായ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വയമെിയാറത ചലിച്ചു റകാണ്ിെിക്യാണ്ക് ആ 
ശ്നാവലിൽ. നിതയജീവിതത്ിററെ ഗാഥയ്ക്ക് അ്െിപ്പിക്കുന്ന െ്വിസ്റ്റുകശ്ളാ ക്ക്ടളമാക്സുകശ്ളാ 
ഇല്ലാത്തു ശ്പാറല റചെിയ മനുഷയെിലണം അവറയാന്നുമില്ല.

4. വലിയ ശ്ലാകത്ിറല റചെിയ ടദനണം ദിന ജീവിതങ്ങൾ.
റചെിയ മനുഷയറെ പെിചയറപ്പടുത്തുശ്്ാൾ െവീന്ദൻ എഴുതുന്നു ; “ ൊമുവിററെ നാഗെിക

മായ കൂട്റകട്കറള മുൻനിർത്ി നമ്മുറെ സാമാനയശ്�ാധറത്യുണം അതിററെ വിപെയയങ്ങറള
യുണം ഉപഹസിക്കുകയാണ്ക് റചെിയ മനുഷയർ. ഹിശ്പ്പാക്രസി, മീഡിശ്യാക്രിറ്റി, മഹത്വകാണംക്ഷ, 
കശ്്ാള മൂലയങ്ങശ്ളാടുള്ള അമിതാൊധന എന്നിങ്ങറന സർവ്വസാമാനയങ്ങളായി ശ്താന്നാവന്ന 
പ്രശ്മയങ്ങളായിരുന്നു ആ കാർട്ടൂൺ ചിത്രങ്ങളുറെ ഉപപാദയങ്ങറളകേിലണം ലളിതമായ ആശ്ക്ഷപ
ഹാസയങ്ങറളന്ന മട്ിൽ അവറയ നിൊകെിക്കുക വയ്യ. ശ്നാവലിന്ക് സമാനമായ ഒരു വിശാല
ഭൂമികയിൽ നി�ന്ധിക്റപ്പട് ആ കാെിശ്ക്ച്റുകൾക്്ക് സമകാലിക ജീവിതത്ിറല ടദനണം
ദിനാനുഭവങ്ങളുമായി അത്രശ്യറെ താദാത്മയമുണ്ായിരുന്നു. നിെന്തെമായ ആവർത്നണം വഴി 
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അെവിന്ൻ നമ്മുറെ സാമാനയശ്�ാധത്ിററെ ജീർണ്തകറള അപഹാസയമായ ഒരു ശ്ഫാശ്ക്ാർ 
ആക്ി മാറ്റുകയാണുണ്ായത്ക് “ (1991: 35 ). െവീന്ദററെ ഈ നിെീക്ഷണത്ിറല മൂന്ന്ക് പ്രശ്മയ
ങ്ങൾ വളറെ പ്രധാനമാണ്ക്.  ടദനണംദിനാനുഭവങ്ങളാണ്ക് റചെിയ മനുഷയെിലള്ളത്ക്, നിെന്ത
െമായി അവ ആവർത്ിക്റപ്പടുകയാണ്ക്, അതു വഴി സാമാനയശ്�ാധറത് വിമർശിക്കുന്നു. 
അത്രുണത്ിൽ ഈ ചിത്രിത ശ്നാവലിറന ഗ്രാണംഷി വഴി റലഫവറുറെ ടദനണം ദിന ജീവിത 
വിമർശവമായി �ന്ധിപ്പിക്ാൻ സാധയമാണ്ക്. 

ലളിതമായ അർത്ത്ിൽ ൊമുവിററെ നിതയജീവിതത്ിററെ വെയാണ്ക് റചെിയ 
മനുഷയർ. വീട്കണം, വായനശാല, റപട്ിക്െ, റതരുവ്ക്, റെയിൽറവ ശ്സ്റഷൻ, െ്യൂശ്ട്ാെിയൽ, 
ശ്കാളജ്ക്, െ്യൂഷറനടുക്ാൻ ശ്പാകുന്ന വീെ്ക്, സുഹൃത്ിററെ വീെ്ക്, ശ്കാഫി ശ്ഷാപ്പ്ക്, റെശ്സ്റാെ
റെ്ക്, വിവിധ ഓഫിസുകൾ എന്നിങ്ങറന നമ്മുറെറയല്ലാണം ടദനണം ദിന ജീവിതത്ിൽ കെന്നു 
വരുന്ന ഭിന്ന ഇെങ്ങളാണ്ക് ഓശ്ൊ സ്ടിപ്പിററെയുണം പശ്ാത്ലമാകുന്നത്ക്. വളറെ പതുറക്, 
ഒട്ശ്മ നാെകീയതയില്ലാറത, ചിലശ്പ്പാറഴാറക് ആവർത്ിതവണം വിെസവമായ ഒഴുക്ാണത്ക്. 
റപാതു ഇെങ്ങളിൽ ൊമു അയാളുറെ ചങ്ങാതിമാരുമായി സണംവാദത്ിശ്ലർറപ്പടുന്നു, വീട്കത്്ക് 
അയാൾ ഉത്െവാദിത്മുള്ള മകനുണം സശ്ഹാദെനുമാകുന്നു, റതരുവിൽ റതാഴിലശ്ന്വഷകനാ
വന്നു.മധയവർഗ്ഗ ബുദ്ിജീവി, റതാഴിൽ െഹിതൻ, മകൻ / സശ്ഹാദെൻ എന്നി സ്വത്വങ്ങൾ 
ൊമുവിൽ ടകവരുകയുണം ഇെങ്ങിശ്പ്പാവകയുണം റചയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഏതിറലകേിലറമാന്നിൽ ഉെച്ചു 
നിൽക്ാറത ടദനണം ദിന ജീവിതത്ിൽ നാറമല്ലാമണിയുന്ന ഉെയാെകൾ ൊമുവണം മാെി മാെി 
അണിയുന്നു.

മുതലാളിത്ാധുനികത, വയക്തികറള സ്വതന്തയ കർത്ാക്ളാക്കുന്നു എന്ന പ്രതയയ
ശാസ്ത്ര മിഥയ നിർമ്ിച്്ക് ,ടജവികമായ ഉണ്മറയ അനയവൽക്െിച്്ക് ടദനണം ദിനത്വറത് 
പൂർണമായി ക്രമീകെിക്കുന്നു എന്നതാണ്ക് റലഫശ്വെിയൻ വിമർശനത്ിററെ കാതൽ. 
ഇതിററെ പ്രാഥമികമായ പ്രതയക്ഷറപ്പെൽ സ്വകാെയ ജീവിതവണം റപാതുജീവിതവണം തമ്ിലള്ള 
ഇെയൽ ആയാറണന്ന്ക് റലഫവർ ചൂണ്ിക്ാട്ന്നുണ്്ക്. “ A confrontation between private 
life (The individual distinguishing himself from the social without as such the 
individual seperating from society) and Public life (that of the citizen of historical 
man, social groups and the political state), and the reciprocal critique of these two 
fragments of the whole, were part of the agenda” (Eldon 2003:84). സകേീർണമായ ഈ 
സന്ിഗ്ക്ധതയാണ്ക് ൊമുവിറന നിെന്തെമലട്ന്നത്ക്. �ൗദ്ിക ശ്ലാകവണം ഭൗതിക ശ്ലാകവണം, 
റപാതുജീവിതവണം സ്വകാെയജീവിതവണം തമ്ിലള്ള അെങ്ങാത് ടവരുധയമാണ്ക് അയാറള 
അനയവത്ക്കൃതാവസ്യിൽ എത്ിക്കുന്നത്ക്. 

സ്വയണം സ്വതന്തയനാറണന്ന പ്രതയയശാസ്ത്ര മിഥയ നിർമ്ിച്്ക് അനയവൽകൃതത്വണം തിെിച്െി
യാത് മുതലാളിത്ത്ിററെ അവശ്�ാധ നിർമ്ിതിറയ നിഗൂഢാവത്ക്കൃതത്വണം (Mystification) 
എന്നാണ്ക് റലഫ�ർ വിളിക്കുന്നത്ക്. ൊമു നിഗൂഢാവശ്�ാധത്ിനകത്്ക് റപട്ഴലന്ന ടദനണം 
ദിന പ്രതിനിധിയാണ്ക്.  ശ്നാവലിററെ ആദയ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ൊമു താൽക്ാലിക ശ്നട്
ങ്ങൾക്ായി സന്ധി റചയ്യാത് സ്വതന്തയനാവാൻ റകാതിക്കുന്ന ഒൊളാണ്ക്. പതിറയപ്പതിറയ 
കശ്്ാളവൽകൃത / മത്സൊധിഷ്ഠിത സാമൂഹയ ജീർണരൂപങ്ങറള അയാൾ ആശ്ക്ശ്ളഷിക്കുന്നു. 
പിന്നീെയാൾ നിെന്തെണം ആവർത്ിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിറലാന്ന്ക് “മനസിന്ക് ഒരു സുഖമില്ല സാർ” 
എന്നതാണ്ക്. ഈ സുഖമില്ലായ്മ ആത്മവത് നഷ്ടറപ്പട് നിഗൂഢശ്�ാധത്ിൽ അഭയണം ശ്തടുന്ന 
അയാളുറെ പ്രതിസന്ധിയാണ്ക്. അതു പശ്ക്ഷ ടവയക്തികമല്ല, പുതിയ മൂലധന രൂപങ്ങൾ നിർ
മ്ിക്കുന്ന അനയവൽകൃതാവസ്യാണ്ക്. അഥവാ ൊമുവിറന ഘെനാപെമായി അഴിറച്ടുക്കുന്ന
തിലൂറെ ആധുനിക മലയാളിയുറെ നിഗൂഢാവശ്�ാധവിമർശത്ിശ്ലക്കു നീങ്ങാറമന്നു സാെണം.
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കുെിപ്പുകൾ
1. എന്താണ്ക് വസ്തുവൽക്െണണം എന്നതിറന മാർക്ിസ്റ്ക് ചിന്താ നിഘണ്ടു ഇങ്ങറന വിവെിക്കുന്നു; “മാനുഷികമായ സ്വ

ത്തുക്റളയുണം �ന്ധങ്ങറളയുണം കർമ്ങ്ങറളയുണം മനുഷയനിൽ നിന്ന്ക് സ്വതന്തയമായ സ്വത്തുക്ളുണം �ന്ധങ്ങളുമാക്ി 
മാറ്റി അവറന ഭെിക്കുന്ന പ്രവൃത്ി അഥവാ അത്െണം പ്രവൃത്ികളുറെ ഫലണം, മാനുഷികമായറതല്ലാണം തുെക്ത്ിശ്ല 
മനുഷയനിൽ നിന്ന്ക് സ്വതന്തയമായി നിൽക്കുന്നതാറണന്ന്ക് ധെിക്കുന്നു. മനുഷയറെ വസ്തുതുലയമായ ഉണ്മകളാക്ി 
മാറ്റുന്നു. അശ്താറെ മാനുഷികമായ റപരുമാറ്റ നിയമങ്ങളല്ല അവറെ നയിക്കുന്നത്ക് പകെണം വസ്തുതുലയമായ നിയമ
ങ്ങളാണ്ക് എന്നു വരുന്നു. മനുശ്ഷയാൽപ്പന്നണം മനുഷയനിൽ നിന്ന്ക് തറന്ന അനയമായി കർതൃഭാവണം ടകറക്ാള്ളുകയുണം 
മനുഷയൻ വസ്തുഭാവത്ിറലത്തുകയുണം റചയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയ അനയവൽക്െണത്ിററെ സവിശ്ശഷ രൂപണം തറന്ന. 
ആധുനിക മുതലാളിത് സമൂഹത്ിററെ അെിസ്ാനപെവണം വയാപകവമായ സ്വഭാവമാണിത്ക് (Petrovic 2000:463)

2. 1947, 1961, 1981 വർഷങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ീകെിച് The Critique of Every day Life എന്ന മുന്നു വാളയങ്ങളുള്ള 
വിപുല പഠനഗ്രന്ഥത്ിലാണ്ക് നിതയജീവിത വിമർശണം എന്ന സകേല്പണംഅവതെിപ്പിക്റപ്പട്ത്ക്.സമഗ്രമാറയാെർത്
ത്ിൽ നിതയജീവിതത്ിററെ വിമർശനാത്മകജ്ാനമാണ്ക് മാർക്ിസണം (Thus Marxism, as a whole ,really is 
a critical knowledge of Everyday Life) എന്നാണ്ക് റലഫവറുറെ മതണം.(Elden: 2004: 148). 

3. ഒരു ശ്ദശത്ിററെ കഥ ടദനണംദിന ജീവിതത്ിററെ ഗാഥയാണ്ക്. നിതയവൃത്ിയുറെ അനുഭവമാവിഷ്കെിക്കുന്ന മലയാ
ളത്ിറല ഏറ്റവണം പ്രാമാണികമായ ശ്നാവലാണത്ക്. അതിൊണിപ്പാെണം എന്ന സാകേല്പിക ശ്ദശത്ിററെ കഥപെയുന്ന 
ഈ ശ്നാവൽ ആഖയാതാവായ രേീധെററെ ടദനണംദിനാനുഭവങ്ങളുറെ വിവെണത്ിലൂറെ പെിചിതമായ റചെിയ 
യാഥാർത്യങ്ങൾ തുെന്നു തരുന്ന താെതശ്മയന അപെിചിതമായ ഒരു വലിയ ശ്ലാകറത്ക്കുെിച്ാണ്ക് പെയുന്നത്ക്. 
അതിൊണിപ്പാെറത് ടകശ്വലക്ാരുണം മെപ്പണിക്ാരുണം റചറുകച്വെക്ാരുണം കള്ളുറചത്തുകാരുണം ഈർച്മിൽ 
റതാഴിലാളികളുണം ചായക്െക്ാരുണം റെയിൽ ശ്പാർട്ർമാരുണം മറ്റുണം കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന ഈ ശ്നാവൽ 
ആധുനികതയുറെ അഴുക്കുണം മടുപ്പുണം മിടുക്കുണം ആവിഷ്കെിക്കുന്നശ്താറൊപ്പണം നിതയവൃത്ിയുറെ ശ്നാവലീകെണണം തുെന്നു 
റവക്കുന്ന പുതിയ സാധയതകറളക്കുെിച്്ക് വാചാലമാകുകയുണം റചയ്യുന്നു ( െവീന്ദൻ പി.പി.: 2016: 212).

4. പിന്നീെ്ക് സഞ്ജയററെ സഞ്ജയൻ, വിശ്വരൂപണം എന്നീ മാസികകൾ മലയാളത്ിലണം കാർട്ടൂണിറന വളർത്ി. പഞ്ച്ക് 
മാസികയുറെ ചുവെ്ക് പിെിച്ായിരുന്നു സഞ്ജയൻ തററെ മാസികകളുണം ചിട്റപ്പടുത്ിയത്ക്.

5. ചിത്രിത ശ്നാവൽ (Graphic Novel) എന്ന പദണം 1964 ൽ െിച്ാർഡ്ക് റകായ്ി എന്ന ്രഞ്ച്ക് ചെിത്രകാെൻ ഒരു 
ശ്ലഖനത്ിലാണ്ക് ആദയമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്. 1978ൽ വിൽ ഇശ്നേഴ്്ക് എഴുതി വെച് ‘A Contract with God ‘ 
എന്ന പുസ്തകമാണ്ക് ആദയറത് ലക്ഷണറമാത് ചിത്രിത ശ്നാവലായി പെിഗണിക്കുന്നത്ക് (സുധീർനാഥ്ക്: 2017:120).
ആർെ്ക് സ്പീഗൽമാൻ 1980 നുണം 90 നുമിെയിൽ പ്രസിദ്ീകെിച് മൗസ്ക് എന്ന ശ്നാവലിറനയാണ്ക് ആ ശ്മഖലയിറല 
ക്ാസിക്ായി എൻ.എസ്ക്.മാധവൻ പെിഗണിക്കുന്നത്ക് (2005:11). നാസികറള പൂച്കളുണം ജൂതന്ാറെ എലികളുണം 
ശ്പാളണ്ടുകാറെ പന്നികളുമായി ചിത്രീകെിച്്ക് ഹിറ്റ്ക്ലറുറെ കൂട് നെഹതയറയ ദാർശനികമായി ശ്ചാദയണം റചയ്യുക
യായിരുന്നു മൗസ്ക് റചയ്തത്ക്. 2003 ൽ പുെത്ിെങ്ങിയ മാർജറന സത്രപിയുറെ ‘റപർസിശ്പാളിസ്ക് ‘ കഴിഞ് മാൻ 
ബുക്ർ ടപ്രസിററെ അന്തിമ ലിസ്റിൽ കെന്ന നിക്്ക് രൈശ്ണാസയുറെ സബ്ീന തുെങ്ങിയവറയല്ലാണം സകേീർണവി
ഷയങ്ങളാണ്ക് ടകകാെയണം റചയ്തിരുന്നത്ക്.

6. “വാക്കുണം വെയുണം ഒന്നിച്ചു ശ്ചരുശ്്ാൾ തീവ്രമായ വായനാനുഭവണം നൽകുന്നു “ എന്ന എൻ.എസ്ക്.മാധവൻ തറന്ന 
സാക്ഷയറപ്പടുത്തുന്നത്ക് കാണാണം (2005: 16)

7. സി.ൊശ്ജന്ദൻ ചൂണ്ിക്ാട്ന്നു; “ 1960 കളുറെ തുെക്മായിരുന്നു അത്ക്. ഒരു െിപ്ിക്്ക് ദിനത്ിററെ  ഉത്സവച്
െങ്ങുകൾ ശ്നാക്ിറക്ാണ്്ക് ൊമു മുഖണം കാണിക്കുന്നു. ആദയണം പ്രതയക്ഷറപ്പടുശ്്ാൾ ഒരു റതാഴിൽെഹിതനായ 
�ിരുദധാെിയുറെ മുഖറത് ഭാവചിന്തകൾ വല്ലാറത അശ്ലാസെറപ്പടുത്ിയതായി ശ്താന്നിയില്ല. വാസ്തവത്ിൽ 
െിപ�്ക്ളിക്ക് ദിനത്ിററെ ഉത്സാഹണം അയാളുറെ കണ്ണുകൾക്കു തിളക്ണം നൽകിയിരുന്നു. ഒരു പെിചയക്ാെൻ 
സൂചിപ്പിച് ശ്പാറല മധുെ ചിന്തകളിൽ ലയിച്ിട് തറന്നയായിരുന്നു അയാളുറെ വെവ്ക്.  ശ്നാ ശ്വക്ൻസി ശ്�ാഡ്ക് 
ശ്പാലണം െിപ്ിക്ക് ദിനത്ിററെ ദീപാലകോെങ്ങൾ റകാണ്്ക് പ്രകാശിപ്പിക്ാനാണ്ക് അയാൾ താൻ കണ് ഫാക്ടെി 
മാശ്നജശ്ൊെ്ക് നർമ്ശ്ത്ാറെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്ക്. ആറകപ്പാറെ ഒരു ശ്കാശ്ളജ്ക് ജീവിതത്ിററെ ലാഘവണം ൊമുവിററെ 
ശ്പശികളുറെ ചലനങ്ങളിൽ ശ്പാലണം കാണാമായിരുന്നു. റ�ഡ്ക് ശ്കാഫിയുറെ മാധുെയണം ശ്പാറല റനഹ്ക്റുയുഗ 
പ്രസാദണം അനുഭവ സീമകളിൽ നിന്നുണം പിൻ വാങ്ങിയിട്ില്ലാത് നല്ല നാളുകളായിരുന്നു അവ “ ( 2006:09)
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റതയ്യപ്പുൊവൃത്ങ്ങളിറല സ്ത്രീകൾ
ശ്ഡാ.വി. ലിസിമാതയു

റപ്രാഫസർ, മലയാളവിഭാഗണം, രേീശകേെ സണംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല, പയ്യന്നൂർ പ്രാശ്ദശികശ്കന്ദണം

ഉത്െമല�ാെിൽ റകട്ിയാെിക്റപ്പടുന്ന അമ്ശ്ദവതമാരുറെ പുൊവൃത്ങ്ങൾ സകേീ
ർണ്മായ ടസ്ത്രണവയക്തിത്വങ്ങറളയാണ്ക് അനാവെണണം റചയ്യുന്നത്ക്. നിലവിലള്ള റതയ്യശ്ക്ാ
ലങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീ ശ്ദവതാ�ാഹുലയണം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുറെ ശ്കന്ദസ്ാനണം അമ് ടദവ
ങ്ങൾക്ായിരുന്നുറവന്ന്ക് വയക്തമാക്കുന്നു. മുച്ിശ്ലാട്്ക് ഭഗവതി, പുതിയ ഭഗവതി, കൊശ്കോട്്ക് 
മാക്ണം, നീലിയാർ ഭഗവതി, മാണികയശ്പ്പാതി,പെറയ്കത്ി ഭഗവതി, ശ്താട്ിൻകെ ഭഗവതി, 
കാപ്പാളത്ി, മാൊയിക്ാവിലച്ി. ഇെയിശ്ലക്ാെ്ക് ഭുവശ്നശ്വെി, കുെത്ി, ശ്ചാന്നമ്, കെിഞ്ചാ
മുണ്ഡി, അഷ്ടമച്ാൽ ഭഗവതി, ശ്സാശ്മശ്വെി, കണ്ങ്ങാട്്ക് ഭഗവതി തുെങ്ങിയ റതയ്യശ്ക്ാലങ്ങൾ 
ആൊധനാമൂർത്ികറളന്നതിനുപെി ടസ്ത്രണതയുറെ ആവിഷ്കാെറമന്ന നിലയിൽക്കൂെി പഠി
ക്റപ്പശ്െണ്തുണ്്ക്. 

സാമൂഹിക ജീവിതത്ിൽ സ്ത്രീക്കുണം പുരുഷനുണം തുലയപകോളിത്മാണുള്ളറതകേിലണം 
ചെിത്രത്ിൽ ഏറ്റവണം അവഗണിക്റപ്പട് െീതിയിലാണ്ക് സ്ത്രീയുറെ സാന്നിദ്യമുണ്ാവന്നത്ക്. 
പുൊതന കാലണം മുതൽക്കുതറന്ന കുടുണം�ത്ിററെ ഉത്െവാദിത്ശ്മററ്റടുത്്ക് ഗൃഹാന്തർഭാഗ
ത്്ക് ഒതുങ്ങിക്ഴിശ്യണ്ി വന്നതിനാലാവാണം റപാതുജീവിതത്ിലൂറെ കരുപ്പിെിപ്പിശ്ക്ണ്ടുന്ന 
ചെിത്രമൂലയണം �ഹുഭൂെിപക്ഷണം സ്ത്രീകൾക്കുണം നഷ്ടമായത്ക്. ചെിത്രണം സ്ത്രീറയ അെയാളറപ്പടുത്തു
ന്നത്ക് പലശ്പ്പാഴുണം റപാെിപ്പുണം റതാങ്ങലണം വച് ഉപകഥകൾ റകാശ്ണ്ാ കഥയുറെ നിർണ്ായക 
സന്ർഭങ്ങറള തമസ്െിക്കുന്ന ഇെറപെൽ റകാശ്ണ്ാ ആയിെിക്കുണം. ചെിത്രകഥാപാത്രറമന്ന 
നിലയിശ്ലാ ശ്കവലവയക്തിറയന്ന നിലയിശ്ലാ ഒരു സ്ത്രീയുറെ ജീവിതയാഥാർത്യവമായി 
റപാരുത്റപ്പട്ശ്പാകുന്നവയായിെിക്ില്ല അവറളക്കുെിച്ചുള്ള പിൽക്ാല കഥകൾ. 

അധികാെ സ്ാനത്തുണം കലാെണംഗത്തുണം യുദ്ശ്വദിയിലണം കലാവിഷ്കാെങ്ങളിലണം സാഹി
തയകൃതികളിലണം നാശ്ൊെി വഴക്ങ്ങളിലറമല്ലാണം സാധാെണ ജീവിതത്ിൽ നിന്നുണം വയതയസ്ത
ശ്മഖലകറള കരുപ്പിെിപ്പിച് ഒട്ശ്നകണം സ്ത്രീകറള കാണാൻ കഴിയുണം. പെിമിതികറള അതിജീ
വിച്ചുറകാണ്്ക് റപാതുെണംഗശ്ത്ക്്ക് കെന്നു വന്നവൊണ്ക് അവെിൽ ഭൂെിഭാഗവണം. പുരുഷശ്നാെ്ക് 
ശാെീെികമായി താെതമയറപ്പടുത്തുശ്്ാൾ ദുർബ്ലയാണ്ക് സ്ത്രീ. എന്നാൽ കാലറത് അതിജീവി
ച് റപൺ വയക്തിത്വങ്ങളാകറട് മനക്രുത്്ക് റകാണ്ടുണം സവിശ്ശഷമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ റകാണ്ടുണം 
ലിണംഗപെമായ പെിമിതികറള മെികെന്നവൊണ്ക്. മറ്റുള്ളവർക്്ക് മാതൃക എന്ന നിലയിലള്ള 



ചെങ്ങഴി chengazhi 
Volume I Number 2184

ഗുണവിശ്ശഷങ്ങൾ റകാണ്ാണ്ക് അവർ ഓർമ്ിക്റപ്പടുന്നത്ക് . 

 എത്ര കരുത്തുറ്റ വയക്തിത്വത്ിനുെമയാറണകേിലണം ജീവിതത്ിൽ ദൗർ�ലയശ്മാ 
പിഴവകശ്ളാ ശ്നെിൊത്വരുണ്ാവില്ല. കരുത്ിറന മുൻനിർത്ിയാണ്ക് വയക്തികറള വിലയി
രുശ്ത്ണ്ത്ക്. പശ്ക്ഷ ദൗർ�ലയങ്ങറള ആധാെമാക്ി വയാഖയാനിക്റപ്പടുന്ന അനുഭവമാണ്ക് സ്ത്രീ
കൾക്കുള്ളത്ക്. ചെിത്രകഥനത്ിൽ വികലമാക്റപ്പടുന്നവറെ ഇെകൾ എന്ന്ക് വിശ്ശഷിപ്പിക്ാണം. 
ഇെകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്ക് സ്ത്രീകളാണ്ക്. സമാനസാഹചെയങ്ങൾ ശ്നെിടുന്ന പുരുഷ 
കഥാപാത്രങ്ങളുണം ഇെകൾക്്ക് മാതൃകയായി നമ്മുറെ മു്ിലണ്്ക്. ൊമററെ പക്ഷത്്ക് നിന്നുണം വയാ
ഖയാനിക്റപ്പട് ൊവണൻ കരുത്നുണം കലാഹൃദയണം സൂക്ഷിച്ിരുന്നവനുണം ചില ശ്വളറയകേിലണം 
നായകറനക്ാൾ ധർമ്ശ്�ാധണം പ്രകെിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ്ക്. പശ്ക്ഷ ആഖയാതാവ്ക് മറുപക്ഷത്ാ
യത്ക് റകാണ്്ക് സാഹചെയങ്ങളുറെ ഇെമാത്രമായി ഒതുങ്ങാനായിരുന്നു ൊവണററെ വിധി. ൊമറന 
മുൻനിർത്ി കർമ്റത്യുണം ധർമ്റത്യുണം വയാഖയാനിക്കുശ്്ാൾ ഇെയായി മാെിയ ൊവണററെ 
ജീവിതണം ആഖയാനത്ിൽ തമസ്െിക്റപ്പട് എന്നതാണ്ക് വാസ്തവണം. ഇെകളുറെ ശബ്ദത്ിന്ക് ഒരു 
പുൊവൃത്വണം റചവി റകാടുക്ാെില്ല. മാെിയ ജ്ാനവയവസ്യിൽ പുനർവായനക്കുണം വില
യിരുത്ലിനുണം വിശ്ധയമാകുശ്്ാഴാണ്ക് അവർ ശ്നെിട് അവഗണനയുണം അവമതിയുണം എത്ര 
തീവ്രമായിരുന്നു എന്ന്ക് തിെിച്െിയാവന്നത്ക്. വയതയസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണം ജീവിത സമീപനവണം 
മികവണം ഉണ്ായിരുന്നാൽ മാത്രണം ശ്പാെ, വയക്തിറയ സാണംസ്ാെിക സാഹചെയണം പിൻതുണച്ിറല്ല
കേിൽ ആ ഗുണസ്ന്നരുറെ യാഥാർത്യണം ആഖയാനപക്ഷത്്ക് അപ്രസക്തവണം വികലവമായി 
വയാഖയാനിക്റപ്പടുന്നു. 

സ്ത്രീകൾക്്ക് സ്വാതന്തയവണം താൻശ്പാെിമയുണം നിശ്ഷധിച്ിരുന്ന യാഥാസ്ികമായ കാഴ്ക്ച്
പ്പാടുകളിറല സങ്കുചിതത്വങ്ങറള ആത്മവീെയണം റകാണ്്ക് മെികെക്ാൻ രേമിച്വൊണ്ക് റതയ്യപ്പു
ൊവൃത്ങ്ങളിൽ നിെഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്ക്. സാമൂഹികാചാെങ്ങളുറെശ്യാ അധികാെശ്മധാവിത്വ
ത്ിൻെശ്യാ ഫലമായി സ്ത്രീകൾ ശ്നെിട് ജാതിയശ്മാ വർഗ്ഗീയശ്മാ സാ്ത്ികശ്മാ ലിണംഗപെശ്മാ 
പ്രാശ്ദശികശ്മാ ആയ അെിച്മർത്ലകറളയുണം വിശ്വചനങ്ങറളയുണം ശ്ചാദയണം റചയ്തിെത്ാണ്ക് 
ഇവെിൽ പലരുറെയുണം ജീവിതണം തറന്ന ഇല്ലാതായത്ക്. നാത്തൂൻശ്പാെിററെ ഇെയായ കൊശ്കോട്്ക് 
മാക്ണം, പുരുഷററെ കാമഭിലാഷറത് റചറുത്തിററെ ശ്പെിൽ ജീവതയാഗണം റചശ്യ്യണ്ി വന്ന 
നീലിയാർ ഭഗവതി, വിദയയുറെ ശ്പെിൽ പിഴച്വറളന്ന്ക് ശ്പരുശ്കട്്ക് ആത്മാഹുതി റചയ്ത മുച്ിശ്ലാ
ട്്ക് ഭഗവതി, തുെങ്ങിയവരുറെ പുൊവൃത്ങ്ങൾ ഓശ്ൊ കാലത്്ക് സ്ത്രീകൾ ശ്നെിട് റവല്ലുവിളികറള 
ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്നു. 

താണജാതിയിൽ പിെന്ന സുന്െിയായ നീലി, തമ്പുൊററെ കാമാഭിലാഷറത് റചറു
ത്ിനിന്നതുറകാണ്്ക് മാത്രമാണ്ക് അഭിസാെിണിയായി മുദ്കുത്റപ്പടുന്നത്ക്. പിഴച് അവറള 
റകാല്ലാനായിരുന്നു നാട്കൂട്ത്ിൽറവച്്ക് തമ്പുൊൻ കൽപ്പിച്ത്ക്. അവളുറെ കഴുത്റുക്കുവാൻ 
നിശ്യാഗിക്റപ്പട്ത്ക് പിതാവായ ചാത്നായിരുന്നു. ആറ്റുശ്നാറ്റ്ക് ഉണ്ായി കൃഷ്ണമണിശ്പാറല 
ശ്പാറ്റി വളർത്ിയ തററെ കുഞ്്ക് കല്ലിൽതലറവച്ചുറകാടുത്ശ്പ്പാൾ തമ്പുൊറന അനുസെിച്്ക് 
മാത്രണം ശീലമുള്ള അയാൾ ആ കഴുത്റുക്കുകയുണം ശ്�ാധെഹിതനായി വീഴുകയുണം റചയ്തു. എന്നാൽ 
നീതിയുറെ ശെീെണം റപാടുന്നറന ആകാശത്ിശ്ലക്കുയരുകയാണ്ക് റചയ്തത്ക്.പിന്നീെ്ക് നാട്ിൽ 
ദുർനിമിത്ങ്ങൾ കണ്ശ്പ്പാൾ നീലിയുറെ ശ്കാലണം റകട്ി നാട്കാർ പ്രായശ്ിത്ണം റചയ്തു. 

പന്തണ്്ക് ആങ്ങളമാരുറെ ഏകസശ്ഹാദെിയായ കൊശ്കോട്്ക്മാക്ണം നാത്തൂൻമാരുറെ 
അസൂയയ്ക്ക് പാത്രമായി ദുെന്തണം ശ്നെിട്വളാണ്ക്. സശ്ഹാദെന്ാർക്്ക് ആർക്കുണം മക്ളുണ്ായിരു
ന്നില്ല. മാക്ത്ിന്ക് ഒരു പ്രസവത്ിൽ െണ്ടുമക്ളുണ്ായശ്പ്പാൾ നാത്തൂന്ാരുറെ പകവർദ്ിച്ചു. 
മരുമക്ത്ായസമ്പ്രദായമനുസെിച്്ക് കുടുണം�ത്ിററെ അന്തൊവകാശവണം നിലനിൽപ്പുണം മാക്
റത്യുണം മക്റളയുണം ശ്കന്ദീകെിക്കുറമന്ന്ക് വന്നശ്പ്പാഴാണ്ക് അവറെ ഒഴിവാക്ാൻ നാത്തൂന്ാർ 
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വഴിയശ്ന്വഷിച്ത്ക്. ഏതു സ്ത്രീറയയുണം എളുപ്പത്ിൽ തകർക്ാനുള്ള പ്രശ്യാജനറപ്പടുന്ന മാർഗണം 
അവളുറെ ചാെിത്രറത് ശ്ചാദയണം റചയ്യലാണ്ക്. സശ്ഹാദെന്ാർ യുദ്ത്ിന്ക് ശ്പായ സന്ർഭത്ിൽ 
തെവാെിററെ പ്രധാന ഉത്െവാദിത്വങ്ങൾ എല്ലാണം അവർ മാക്റത്യാണ്ക് ഏൽപ്പിച്ത്ക്. വീെ
ചാമുണ്ഡിയുറെ ശ്കാവിലിൽ വിളക്്ക് റതളിയിക്ാൻ എണ്തീർന്ന സന്ർഭത്ിൽ മാക്ത്ിററെ 
നിർശ്ദേശമനുസെിച്്ക് വാണിയൻ എമ്ൻ എള്ളാട്ി റകാണ്ടുവന്ന എണ്യുമായി വീെിനകത്്ക് 
കയെിയ സന്ർഭണം മുതറലടുത്ാണ്ക് നാത്തൂന്ാർ അവൾറക്തിറെ തിെിഞ്ത്ക്. ആർത്വസ
മയമായിരുന്നതിനാൽ അവൾക്്ക് ശ്കാവിലിനുള്ളിൽ പ്രശ്വശിക്ാനാവമായിരുന്നില്ല. 

"ഊയീയിറതശ്ന്താെതിശയമാണപ്പാ കാണ്ക്ന്നശ്താ,
വാണിയറനമ്ാനശ്ല്ലപ്പാ പെിഞ്ാശ്റ്റന്ന്ക് കീഞ്്ക് പായുശ്ന്ന
മാക്ശ്ല്ലാ അെ്ക്ക്ളഭാഗറത് തുള്ളിപ്പായ്ക്ശ്ന്ന ,
മാക്ത്ിററെ റപാെകുത്യിഞ്്ക് ശ്ഞലന്നശ്ല്ലാ,
മാക്ത്ിൻെ തലറക്ട്ഴിഞ്്ക് കയ്തശ്ണ്ല്ക് വീഴുന്നശ്ല്ലാ,
ആങ്ങളമാർ പെക്്ക് ശ്പായ തഞ്ചണം ശ്നാക്ീശ്റ്റാ,
മൂക്ൻ കൂറ്റിൽ കുട്ിന്െ ശെിശ്പാൊഞ്ിശ്റ്റാ"

ഇത്െറമാരു അപവാദത്ിന്ക് മു്ിൽ ഉലഞ്്ക് ശ്പാകാത് ഏത്ക് സ്ത്രീയാണ്ക് ഉള്ളത്ക്?. നാത്തൂ
ന്ാർ പെഞ്വിവെണം ശ്കട്്ക് കലികയെിയ ആങ്ങളമാർ തങ്ങൾ ശ്കട്തിററെ ശെിറതറ്റുകളശ്ന്വഷി
ക്ാറത, വിളക്കുമാെണം കാണിക്ാറനന്ന വയാശ്ജന മാക്റത്യുണം മക്റളയുണം ദൂശ്െയ്ക്ക് കൂട്ിറക്ാ
ണ്ടുശ്പായി വഴിയിൽ വച്്ക് കഴുത്െത്്ക് കിണറ്റിൽ തള്ളി. ഈ റകാലകൾക്്ക് ദൃക്ാക്ഷിയായ 
മാവിലറനയുണം റകാന്ന്ക് അവർ കിണറ്റിലിട്. സന്താന ഭാഗയത്ിനായി ആൊധിക്റപ്പടുന്ന 
പ്രധാന അമ്ടദവസകേല്പണം എന്നതിലപെി വെക്ൻ ശ്കെളത്ിറല നാട്്ക് ചിന്തുകളിറല കണ്ീർ 
റമാഴികളാണ്ക് മാക്ത്ിററെ കദന കഥ.

 ശ്താട്ിൻകെ ഭഗവതിയുറെ പുൊവൃത്ണം വർണ്വയവസ്യുറെ ഭാഗമായി അയിത്ാചാെ
ങ്ങൾനിലനിന്നിരുന്ന ശ്കെളത്ിററെ സാമൂഹിക ചെിത്രത്ിൽ രേദ്ാപൂർവ്വണം പഠിക്റപ്പശ്െണ് 
ഒന്നാണ്ക്. ഒൻപത്ക് പ്രസവിറച്കേിലണം ഒരു കുഞ്ിറനയുണം ജീവശ്നാറെ കിട്ാറത ആകുലയായി
ക്ഴിഞ് ആ സ്ത്രീ തററെ റനഞ്ചിററെ ശ്നാവകറ്റാൻ പതിവായി ൊമായണണം വായിച്ചു. മക്ൾ 
മെിച് ദുഃഖറമാന്നുണം പുെത്തുകാണിക്ാറത ഉലയാത് വസ്ത്രവണം കുെിക്കൂട്റമാറക്യായി അവൾ 
ജീവിച്ചുശ്പാന്നു. ഒെിക്ൽ ടവകുശ്ന്നെണം ഈ സ്ത്രീ ൊമായണണം വായിച്്ക് റകാണ്ിെിക്കുശ്്ാൾ 
ആ വഴികെന്നുവന്ന തമ്പുൊൻ ആ മധുെ ശബ്ദത്ിററെ ഉെവിെണം അശ്ന്വഷിച്ചു. തമ്പുൊററെ 
എഴുന്നള്ളത്്ക് നെക്കുശ്്ാൾ ഒന്നുണം അെിയാത് ഭാവത്ിൽ ഒരു സ്ത്രീ ൊമായണണം വായിച്ത്ക് 
തമ്പുൊന്ക് തീറെ ഇഷ്ടറപ്പട്ില്ല. അവളുറെ വീട്ിശ്ലക്്ക് തമ്പുൊൻ ആറളയയച്ചു. മക്ൾ മെിച്ചു
ശ്പായിട്ണം ചാഞ്ചലയമില്ലാറത ൊമായണണം വായിച്ചുറകാണ്ിെിക്കുന്ന തീയ്യസ്ത്രീയാണറതന്ന്ക് 
അവർ തമ്പുൊറന അെിയിച്ചു. തറന്ന അവഗണിച്ചു എന്നതുമാത്രമല്ല ൊമായണപാൊയണണം 
നെത്ിയത്ക് തീയസ്ത്രീയാറണന്ന അെിവണം തമ്പുൊറന റചാെിപ്പിച്ചു. കാെണണം അക്ഷെവണം 
അെിവണം ശ്മലാളനുമാത്രണം അവകാശറപ്പട്തായിരുന്നശ്ല്ലാ. ആത്മാർത്ഭക്തിയുറണ്കേിൽ 
അവൾക്്ക് മക്റള നഷ്ടറപ്പൊൻ ഒരു സാധയതയിറല്ലന്നു കണക്കുകൂട്ിയ തമ്പുൊൻ അവറള 
വശീകെിക്ാനുള്ള വഴിശ്തെി. പ്രശ്ലാഭനങ്ങൾക്്ക് വഴങ്ങാറത ഉെച്മനശ്സ്ാറെ ആ സാധ്വി 
നിലറകാണ്ടു. അവൾ തററെ ഇണംഗിതത്ിന്ക് വഴങ്ങിറല്ലന്ന്ക് ശ്�ാധയമായശ്പ്പാൾ കലികയെിയ 
തമ്പുൊൻ അവൾ പിഴച്വളാറണന്ന്ക് പ്രഖയാപിച്ചു. കാെണണം മക്ൾ മെിച് ദുഃഖണം താങ്ങാനാവാ
ത് ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കുണം ഉലയാത് വസ്ത്രണം ധെിക്ാനുണം കുെിറതാൊനുണം ശകേയശ്നയ ഇ്മായി ൊമായണണം 
വായിക്ാനുണം മുതിെില്ലശ്ല്ലാ. പിശ്റ്റദിവസണം ൊവിറല തമ്പുൊററെ ആജ്പ്രകാെണം ശ്സവകർ 
അവറള ശ്കാവിലിറലത്ിച്ചു. ആ സ്ത്രീയാകറട് ഒരു മൺകലത്ിൽ കുെച്്ക് റനല്ലുശ്വണറമന്ന്ക് 
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ആവശയറപ്പട്. തെയിൽ മലർന്ന്ക് കിെന്ന്ക് അവർ റനല്ല്ക് നിെച് കലറമടുത്്ക് റനഞ്ചിൽറവച്ചു. 
റപറട്ന്ന്ക് ഉള്ളിറല ചൂടുറകാണ്്ക് റനറല്ലല്ലാണം മലൊയിമാെി. ഇതുകണ്്ക് പെിഭ്രമിച് ആൾക്ാർ 
ശെീെത്ിൽ ഇത്രയുണം ചൂടുമായി നെക്കുന്ന സ്ത്രീ സാധാെണ മനുഷയസ്ത്രീയറല്ലന്നുണം അവറള പുെ
ത്ാക്ണറമന്നുണം അഭിപ്രായറപ്പട്. അതനുസെിച്്ക് തമ്പുൊൻ കികേെന്ാറെവിട്്ക് അവറള അെി
ശ്ച്ാെിച്ചു. ഓടുന്നതിനിെയിൽ ശ്താട്ിൽ വീണ്ക് അവർ മെണമെഞ്ഞു. മുലയറുത്്ക് നിറുകയിൽ 
പന്തണം റകട്ി അവറള ശ്താട്ിറലെിറഞ്ന്നുണം പെയുന്നുണ്്ക്. പാപ്പിനിശ്ശ്ശെിക്ടുത്തുള്ള കാക്
െശ്ത്ാൊണ്ക് പുൊവൃത്ത്ിലള്ളറതന്നാണ്ക് വിശ്വാസണം. ശ്താട്ിൽനിന്ന്ക് ഒരു ശ്തശ്ജാരൂപണം 
ഉയർന്നുവന്നുവശ്ത്ര. ഇശ്ത സമയത്്ക് ശ്തജസ്വിനിയായ ഒരു സ്ത്രീരൂപണം നഗ്നയായി നടുവിലൻ 
ന്യാരുറെ വീട്ിറലത്ിറയന്നുണം ന്യാരുറെ പത്ി ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് പുെവയുണം ശ്മൽമുണ്ടുണം പുതയ്കാൻ 
റകാടുത്തുറവന്നുണം പുൊവൃത്ണം പെയുന്നു. തീയത്െവാടുകളിലാണ്ക് ഇന്ന്ക് ശ്താട്കേെഭഗവ
തിറയ കൂടുതലായുണം റകട്ിയാെിക്കുന്നത്ക്. താണ ജാതിയിൽറപ്പട് ഒരു സ്ത്രീക്്ക് നിശ്ഷധിക്
റപ്പട് സാമൂഹിക പിന്തുണയുറെയുണം അക്ഷെറവളിച്ത്ിററെയുണം പ്രതീകമായി ശ്താട്ിൻക്െ 
ഭഗവതിയുറെ പുൊവൃത്ണം നിലറകാള്ളുന്നു. സ്ത്രീറയന്നാൽ കണ്ീൊറണന്ന റപാതുധാെണയ്ക്ക് 
സമാന്തെമായാണ്ക് ശ്താട്കേെഭഗവതിയുറെ താൻശ്പാെിമയുണം മനക്രുത്തുണം നിശ്യദാർഢയവണം 
അവതെിപ്പിക്റപ്പടുന്നത്ക്. 

വിദയ ശ്നെിയത്ക് വിനയായ ചെിത്രമാണ്ക് മൂച്ിശ്ലാട്്ക് ഭഗവതിയുശ്െത്ക്. വിദ്വൽസദസ്കളുണം 
സണംവാദ ശ്വദികളുണം സ്ത്രീകൾക്്ക് അനയമായിരുന്നു അത്െണം അവസെങ്ങളിൽ നിന്ന്ക് അവറെ 
അകറ്റിനിർത്ാൻ സമൂഹത്ിൽ ശ്�ാധപൂർവ്വമായ ഇെറപെലകൾ ഉണ്ായിരുന്നുറവന്നുണം 
ഈ കഥ റതളിയിക്കുന്നു. ശ്ലാകത്ിറല ഏറ്റവണം വലിയ സുഖണം െതിസുഖമാറണന്നുണം ഏറ്റവണം 
വലിയ ശ്വദന പ്രസവശ്വദനയാറണന്നുണം കനയകയായ ഒരുവൾ പെഞ്ഞുറവന്നതാണ്ക് അവൾ 
പിഴച്വളാറണന്ന്ക് ആശ്ൊപിക്ാനിെയായത്ക്. അനുഭവമില്ലാറത ഒരു സ്ത്രീക്്ക് ഇത്രയുണം ആത്മാ
ർത്മായി ഉത്െണം നല്ാൻ കഴിയില്ല എന്നതായിരുന്നു അപവാദത്ിററെ യുക്തി. ബുദ്ിയുണം 
റപാതുശ്വദിയിൽ ശ്ശാഭിക്കുവാനുള്ള ആർജവവണം ഉണ്ായിരുന്ന ആ സവർണ്യുവതി അങ്ങറന 
പുരുഷാധീശ നിലപാടുകളുറെ ഇെയായി മാെി. 

ശ്കാപ്പാളത്ി എന്ന സ്ത്രീ റതയ്യത്ിററെ പുൊവൃത്വണം സമൂഹത്ിൽ സ്ത്രീകൾ ശ്നെിടുന്ന 
അവഗണനയുറെ ചെിത്രമാണ്ക് റവളിറപ്പടുത്തുന്നത്ക്. അെങ്ങത്്ക് കപ്പാളരുറെയുണം പാെിയുറെയുണം 
മകളായ കുപ്പാകപ്പാളത്ി സശ്ഹാദെന്ാശ്ൊറൊപ്പണം ദൂെസ്ലങ്ങളിൽ യാത്രറചയ്യാൻ ആഗ്ര
ഹിച്ിരുന്നു. പശ്ക്ഷ സശ്ഹാദെിറയയുണം കൂട്ി യാത്രറചയ്യുന്നത്ക് കണ്ാൽ ജനണം ചിെിക്കുറമന്ന്ക് 
പെഞ്്ക് ഓശ്ൊ യാത്രയിലണം അവർ അവറള ഒഴിവാക്ി. കാശ്വെിയമ്യുറെ വിളക്്ക് കാണാൻ 
സശ്ഹാദെന്ാർ ശ്പാകുന്നുറണ്ന്നെിഞ് അവൾ വീണ്ടുണം തററെ ആഗ്രഹണം അവറെ അെിയിച്ചു. 
സ്ത്രീകറളയുണം കൂട്ിയുള്ള യാത്രയുറെ പെിമിതികളുണം അത്ക് നൽകുന്ന അസ്വാതന്തയവണം നന്നായി
ട്െിയാവന്ന സശ്ഹാദെന്ാർ ഇത്വണയുണം അവറള ഒഴിവാക്ി. െണ്ടുണം കൽപ്പിച്്ക് സശ്ഹാദെ
ന്ാരുറെ പിന്നാറല അവെെിയാറത തനിച്്ക് അവൾ വിളക്്ക് കാണാൻ യാത്രയായി. വഴിയിൽ 
വച്്ക് സശ്ഹാദെന്ാർ ശ്പായ വഴി മനസിലാകാറത അവൾ ഒറ്ററപ്പട്. വിശപ്പുണം ദാഹവണം ഭയവണം 
റകാണ്്ക് ക്ഷീണിതയായ അവറള അവിറെറയത്ിയ ഒരു മാവിലൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു. അയാൾ കുെിച് 
റവള്ളണം വാങ്ങിക്കുെിച്്ക് ക്ഷീണണം മാെിയ അവൾ അയാളുറെ ശ്നേഹവണം കരുതലമുള്ള റപരു
മാറ്റത്ിൽ ആകൃഷ്ടയായി അവറന ഭർത്ാവായി സ്വീകെിച്ചു. മാവിലൻ നല്ിയ പെിഗണന 
അവൾക്്ക് ഒെിക്ലണം സശ്ഹാദെന്ാെിൽ നിന്ന്ക് ലഭിച്ിരുന്നില്ല. യാത്ര കഴിഞ്്ക് തിെിറച്ത്ിയ 
സശ്ഹാദെന്ാർ മാവിലററെ ഭാെയയായിക്ഴിയുന്ന ഗർഭിണിയായ സശ്ഹാദെിറയക്ണ്്ക് കലിയ
െങ്ങാറത അവറള അെിച്്ക് റകാന്നു. പിന്നീെ്ക് അവൾ ശ്കാപ്പാളത്ി എന്ന ശ്പെിൽ ടദവമായി 
മാറുകയാണ്ക് റചയ്യുന്നത്ക്.
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ശ്കെളത്ിറല പലനാെൻ കലാരൂപങ്ങളിലണം പാട്കളിലണം കെന്നുവരുന്ന സകേൽപ്പമാണ്ക് 
കുെത്ിയുശ്െത്ക്. പുള്ളിക്കുെത്ി, മലങ്കുെത്ി, കുഞ്ാർ കുെത്ി, റതക്ൻകുെത്ി എന്നിങ്ങറന 
പ്രാശ്ദശിക ശ്ഭദമനുസെിച്ചുണം അവതെണസന്ർഭത്ിററെ ടവവിധയമനുസെിച്ചുണം കുെത്ിയ്ക്ക് 
�ഹുവിധരൂപങ്ങളുണ്്ക്. വെക്ൻ ശ്കെളത്ിൽ കുെത്ിറതയ്യറത് ഒരു ഉർവെശ്ദവതയായാണ്ക് 
കണക്ാക്കുന്നത്ക്. അന്നത്ിനുണം ഐശ്വെയത്ിനുണം ശ്വണ്ി ആൊധനാസ്ാനത്്ക് അമ്റയ 
സകേല്പിക്ാനാണശ്ല്ലാ ഗ്രാമീണമനസ്്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടറപ്പടുക. 

വീടു വിട്ിെങ്ങിയ മററ്റാരു റപൺകുട്ിയുറെ ദുർവിധിയാണ്ക് ശ്ചാന്നമ് റതയ്യത്ിററെ കഥ 
റവളിറപ്പടുത്തുന്നത്ക്. ഇെവള്ളിശ്ക്ാശ്ലാറത് തെവാട്മ് ഇരുഷിവനത്ിൽ സന്തതിക്കുശ്വണ്ി 
തപസ്ിരുന്നു. അവിറെറയത്ിയ ഒരു മാൻ അവർ അർപ്പിച് പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ ഭക്ഷിച്്ക് ഗർഭിണി
യാവകയുണം മനുഷയക്കുഞ്ിറന പ്രസവിച്്ക് അതിറന തെവാട്ിറലത്ിക്കുകയുണം റചയ്തു. ടദശ്വച് 
എന്ന്ക് കരുതി അവർ ആ കുഞ്ിറന പുണയാഹവണം കലശവണം നെത്ി സ്വന്തണം മകളായി സ്വീകെി
ച്ചു. ഇെവള്ളിശ്ക്ാശ്ലാത്്ക് മഹാവികൃതിയായി അവൾ വളർന്നു. സാധാെണ വികൃതികറളാറക് 
മാതാപിതാക്ൾ സഹിച്ചു. പവിത്രമായി സൂക്ഷിശ്ക്ണ് തെവാട്ിറല ശ്കാവിലിനുള്ളിൽ കയെി 
അവൾ അവിെണം അശുദ്മാക്ിയശ്പ്പാൾ ഗുണശ്ദാഷണം മതിയാക്ി മകറള അച്നുണം അമ്യുണം 
മാെി മാെി അെിച്ചു. പെിഭവിച്്ക് വീെ്ക് വിട്ിെങ്ങിയ അവൾ ഒരു കെി്നയിൽ താമസമാക്ി. 
പനമുെിച്്ക് വില്ലുണ്ാക്ാൻ ശ്വണ്ി വന്ന പെനായരുറെ ആൾക്ാർ മെണം മുെിക്രുറതന്ന്ക് ശ്കണു 
പെഞ് റപൺകുട്ിയുറെ ശബ്ദണം അവഗണിച്്ക് പന മുെിച്ചു. ആ തെിറകാണ്്ക് ഉണ്ാക്ിയ പന്ത
ണ്ാമറത് വില്ലിൽ സവിശ്ശഷമായ തിളക്ണം കണ്്ക് പ്രശ്ണം വച്്ക് ശ്നാക്ിയശ്പ്പാൾ ശ്ദവതാസാ
ന്നിധയണം കണ്്ക് പെനായരുണം കൂട്രുണം അവിറെ ശ്ചാന്നമ്യുറെ സ്ാനണം നിർമ്ിച്ചു.

 ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ത്ിറല പുരുഷാധീശ നിലപാടുകളുറെ ഇെയാണ്ക് മനയിൽ ശ്പാതി 
എന്ന റതയ്യണം. താഴക്ാട്്ക് മനയിറല തിരുമു്ിററെ മരുമകളായ കനയക കന്നികായ്ക്ച് പ്ലാവിററെ 
ഇെിച്ക് പെിച്്ക് കെിറവച്തിന്ക് കാെണവരുറെ ശ്ദഷയത്ിനിെയായി റകാല്ലറപ്പടുകയാണ്ക്. 
അമ്യില്ലാറത വളർന്ന മരുമകറള ഇെിച്ക് പെിച് കാെണണം പെഞ്്ക് ഒറ്ററവട്ിന്ക് റകാല്ലാനുള്ള 
സ്വാതന്തയണം അന്നറത് ജന്ിത്െവാടുകളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കുടുണം�വയവസ്യ്ക്കുണ്ായിരുന്നു. 

പുരുഷൻ ശ്നെിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്്ക് കാെണക്ാെിയായി സ്ത്രീറയ ചൂണ്ിക്ാണിക്കുന്ന 
സമീപനത്ിററെ ഇെയാണ്ക് പുലിമെഞ്റതാണ്ച്ൻ റതയ്യപ്പുൊവൃത്ത്ിറല റവള്ളച്ി. 
റതാണ്ച്റനന്ന ശ്പെിൽ ആൊധിക്റപ്പടുന്ന കാെിഗുരുക്ളുറെ പത്ിയാണ്ക് റവള്ളച്ി. ശ്കാല
ത്തുനാട്ിറലങ്ങുമുള്ള കളെികളിൽ ശ്പായി അഭയാസമുെകൾ പഠിക്കുകയുണം ശ്വഷണം മാൊനുള്ള 
വിദയ സ്വായത്മാക്കുകയുണം റചയ്തവനാണ്ക് കാെി. പുലയസമുദായത്ിൽ പിെന്ന ഒൊൾക്്ക് 
ഈ വിധമുള്ള ആശ്യാധനാപാെവവണം മറ്റുണം ലഭിക്കുന്നത്ക് സാമുദായികചെിത്രപശ്ാത്ത്ിൽ 
സണംശയമുണ്ാകുന്നുണ്്ക്. എന്നാൽ റകാളശ്ച്െിയിറല വിഷകണ്ഠൻ റതയ്യത്ിറലന്നതുശ്പാറല 
അശ്നകണം റതയ്യപ്പുൊവൃത്ങ്ങളിൽ കാണുന്ന സമാനസാഹചെയങ്ങറള സൂക്ഷ്മമായി വിലയി
രുത്തുശ്്ാൾ ഇതിൽ അസ്വഭാവികത ഒന്നുമില്ല. കീഴാളസമൂഹത്ിൽനിന്നുണം വീെനായക
പെിശ്വഷണം ലഭിച് ഒൊളുറെ കഥ പൊമർശിക്കുശ്്ാൾ അതിശശ്യാക്തി വർണ്നകൾക്്ക് 
ഈടുകൂടുറമന്ന വസ്തുതയുണം പെിഗണിശ്ക്ണ്തുണ്്ക്. പ്രഗത്ഭനുണം സമർത്നുമായ കാെിയുറെ 
വിവാഹവണം കുടുണം�ജീവിതവണം ശ്താറ്റത്ിൽ തുെർന്ന്ക് പൊമർശിക്റപ്പടുന്നുണ്്ക്. റച്ിെിച്ി 
കുഞ്ിറവള്ളച്ിയാണ്ക് കാെിയുറെ പത്ി. അവർക്്ക് മൂന്ന്ക് മക്ളുമുണ്ായി. നാൽപ്പത്ിറയാന്ന്ക് 
ശിഷയന്ാറെ പെിശീലിപ്പിറച്ടുത്്ക് അതിൽ നാല്ക് ശിഷയന്ാറെ കാെി സദാസമയവണം കൂറെ
ക്കൂട്ി. അതിനിറെ തമ്പുൊനുശ്വണ്ി പുലിജെയുണം നെിവാലണം റകാണ്ടുവശ്െണ് ഉത്െവാദിത്വണം 
കാെിക്്ക് ഏററ്റടുശ്ക്ണ്ി വന്നു. പുലിശ്വഷണം മെഞ്ാൽ (സ്വീകെിച്ാൽ) തിെിച്ചു മനുഷയശ്വഷണം 
പ്രാപിക്ണറമകേിൽ ചൂറലടുത്്ക് അെിക്കുകയുണം മുഖത്്ക് അെികഴുകിയ റവള്ളണം തളിക്കുകയുണം 
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ശ്വണണം. ആ ശ്ജാലി അയാൾ ശിഷയന്ാറെ ഏല്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇതുശ്കട് ഭാെയ അതിനു സമ്
തിച്ില്ല. പുലിറയ തിെിറക മനുഷയരൂപത്ിലാക്ാനുള്ള ശ്ജാലി അവൾ ഏറ്റു. 

"നാശ്ലാളണം നാറലററെ ശിഷയമ്ാശ്െ,
പുലിയന്നൂർ കുന്നിറലക്്ക് ശ്പാകാന്ക്ശ്ണ്,
പുലിയുണം പുലിശ്വഷണം മെിയുണം ഞാശ്നാ,
നെിയുണം നെിശ്വഷണം മെിയുണം ഞാശ്നാ,
ശ്പായി മെക്ണം ഞാൻ ശ്പാെ്ക്ശ്ന്നെണം
ആർത്തുണംവ്ക്ളിച്ചുണം ഞാൻ ശ്പാെ്ക്ശ്ന്നെണം
ശ്പെിക്ശ്വണ്ാ ഭയറപ്പശ്െണ്;
അെിമാച്ില്ക് റകാറണ്ാന്നെിക്ശ്വണണം
അെിക്ാെിറവള്ളണം മുഖറത്ണീക്
അത്ക് തറന്ന ശ്കട്ടൂ കിളിത്െറപ്പണ്്ക്
"എറന്നപ്പെഞ്്ക്റട്ാെപ്പിശ്ക്ണണം,
ഊണിറലാെക്ിലണം ഞാനാക്ക്ന്ന്ക്
കിെപ്പുണം ക്ടപ്പില്ക്ഞാനാക്ക്ന്ന്ക്
മൂവ്വെ്ക് കുട്യള്ക്റെ അമ് ഞാന്ക്
മൂശ്വെ്ക് കുട്യള്ക്റെ അച്ൻന്ക്ങ്ങ;
എന്ന പെഞ്ിററ്റാെപ്പിശ്ക്ണണം,
ഇത്ിെനാളുവങ്ങാശ്ന്നയിപ്പണം
തൂക്ിന്ക് റതാണ ഞാനിങ്ങില്ലാഞ്ിശ്റ്റാ
ശിഷയറെപെഞ്ിററ്റാെപ്പിക്്ക്ന്ന്ക്."

ഭാെയയുറെ വാക്്ക് ശ്കട്്ക് ശിഷയന്ാറെ പെഞ്യച്്ക് കാെിപുലിയന്നൂെ്ക് കുന്നിൽ ശ്പായി 
പുലി ശ്വഷറമടുത്്ക് പുലി പാതാളത്ിറലത്ി പുലിജെ റകാറയ്തടുക്കുകയുണം നെിപാതാളത്ിൽ 
റചന്ന്ക് നെിവാറലടുക്കുകയുണം റചയ്തു. പശ്ക്ഷ പുലിയുറെ ആർത്തുവിളിച് വെവ്ക് കണ്്ക് ഭയറപ്പട് 
ഭാെയ മൂന്ന്ക് മക്റളയുണം കൂട്ി പുെയ്കകത്തുകയെി വാതിലെച്ചു. പാഞ്്ക് ശ്മൽപ്പുെകയെി മച്ചുറപാളിച്്ക് 
താറഴയിെങ്ങിയ പുലി ഭാെയറയയുണം മക്റളയുണം റകാന്നു. 

"മൂശ്വ്വെ്ക് കുട്യളകണ്ശ്നെണം
തലമൂന്നുണം ചവച്ാെ തുപ്പ്ക്ന്നതാ
റപണ്്ക്കളിത്ശ്െനകണ്ശ്നെണം

ഒെല്പ്ക്ളന്ന്ക്കുെിച്ചുതിെണം;"

കാെിഗുരുക്ൾ ശ്നെിട്്ക് ദുെന്തത്ിന്ക് കാെണക്ാെിയായി റവള്ളച്ിറയയാണ്ക് പുൊവൃത്ണം ചൂണ്ി
കാട്ന്നത്ക്. അവൾ വാക്കുറകാടുത്ശ്പാറല റപരുമാെിയിരുറന്നകേിൽ പുലിശ്വഷത്ിൽ വന്ന 
ഗുരുക്ൾക്്ക് മനുഷയരൂപണം തിെിച്്ക് കിട്മായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുരുക്റള ടദവക്രുവാക്ാൻ 
ശ്വണ്ി അശ്ദേഹത്ിററെ ഭാെയയുറെ വയക്തിത്വണം �ലിറകാടുക്റപ്പട് എന്നതാണ്ക് വാസ്തവണം.

ഇശ്ത അനുഭവമാണ്ക് കതിവനൂർവീെററെ പത്ിയായ റചമ്െത്ിയുണം ശ്നെിടുന്നത്ക്. കതി
വന്നൂർ വീെറന റകട്ിയാെിക്കുശ്്ാൾ ഒെിക്ലണം റചമ്െത്ി ഉെൽ രൂപറമടുക്കുന്നില്ല. വാഴ
ശ്പ്പാളറകാണ്ടുണ്ാക്ി തിെിയിട് കത്ിച്്ക് മന്പ്പൻ റതയ്യണം വലണം വയ്ക്കുന്ന തെയിറലാതുങ്ങുന്നു 
റചമ്െത്ിയുറെ സാന്നിധയവണം അസ്തിത്വവണം. റചമ്െത്ിത്െയുറെ ചുറ്റുണം തററെ ജീവിതകഥ 
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പെഞ്ഞുറകാണ്്ക് മന്പ്പൻ നിെഞ്ാടുന്നു. മുഖഭാവങ്ങളുണം ഉെയാെകളുണം രൂപവണം പ്രതയക്ഷമായി
റല്ലകേിൽശ്പാലണം കതിവന്നൂർവീെററെ കളിയാട്ശ്വദിയിൽ ദീപപ്രഭയിറല നിെസാന്നിധയമായി 
റചമ്െത്ി മാറുന്നു. പ്രണയത്ിററെയുണം അധ്വാനത്ിററെയുണം റതളിച്മായി നില റകാള്ളുന്ന 
എത്രശ്യാ ശ്ദവിമാർ ഉത്െമല�ാെിൽ റകട്ിയാെറപ്പട്ിട്ണം റചമ്െത്ിയുറെ രൂപഭാവങ്ങൾ 
ജനമനസ്കളിശ്ലയ്ക്ക് കെന്നുവൊൻ സാഹചെയങ്ങൾ അനുവദിയ്കാത്റതന്തുറകാണ്്ക്?. ഈ 
തിെസ്ാെത്ിന്ക് കാെണമായത്ക് കഥയിറല മെച്ചുവയ്കറപ്പട് സതയങ്ങളാശ്ണാ അശ്താ മന്പ്പറന 
നയായീകെിക്ാനുള്ള വയഗ്രതയിൽ കടുണം ചായത്ിൽ വർണ്ിക്റപ്പട് റചമ്െത്ിയുറെ സ്വഭാവ 
വിശ്ശഷങ്ങളാശ്ണാ? വളറെ ഗൗെവമുള്ള ശ്ചാദയങ്ങളാണിത്ക്. 

കതിവന്നൂർ വീെററെ കഥ ഇഴപിെിച്്ക് പെിശ്ശാധിക്കുശ്്ാഴാണ്ക് വീെപുരുഷറന വാർറത്
ടുക്ാൻ ശ്വണ്ി ആഖയാനണം സ്ത്രീശ്യാടു റചയ്യുന്ന അനീതിയുണം അവഗണനയുണം നമുക്്ക് ശ്�ാധയ
റപ്പടുക. റചമ്െത്ിയുറെ റപരുമാറ്റവണം വാക്കുമാണ്ക് മന്പ്പറന തകർത്റതന്ന്ക് ശ്താറ്റണംപാട്്ക് 
സമർത്ിക്കുന്നു. നമ്മുറെ വിഖയാതഗാനകഥാഗാനങ്ങളിറലല്ലാണം െണ്ടുണം കല്പിച്്ക് മെണറമകേിൽ 
അതിറനയുണം വെിക്ാൻ തയ്യാൊയി കഥാപാത്രങ്ങൾ ശ്പാകുന്നതിന്ക് പിന്നിൽ മെണകാെണ
റത്ക്കുെിറച്ാരു തിെിച്െിവ്ക് ഉണ്ായിെിക്കുണം. വെക്ൻ പാട്ിറല തശ്ച്ാളി ഒശ്തനൻ കണ്
കശനിറയ കുറ്ററപ്പടുത്തുന്നു. ഇെവിക്കുട്ിപ്പിള്ള കെലിനപ്പുെത്്ക് കല്ലുറകട്ിവച്്ക് അതിനുള്ളിൽ 
കഴിഞ്ാൽ മെണണം വന്നാൽ വഴങ്ങിറകാടുക്ാറത നിവർത്ിയിറല്ലന്ന്ക് തിെിച്െിയുന്നു. കതി
വനൂർവീെൻ ശ്താറ്റമാകറട് റചമ്െത്ിയുറെ കുത്തുവാക്കുകളാണ്ക് മന്പ്പററെ വയാഖയാനക്ഷമല്ലാ
ത് റപരുമാറ്റത്ിററെ പിന്നിറലന്ന്ക് സമർത്ിക്കുന്നു. ഒെർത്ത്ിൽ നമ്മുറെ വിഖയാതമായ 
ഒരു നാെൻ പുൊവൃത്ണം സ്ത്രീശ്യാെ്ക് റചയ്ത അവഗണനയാണ്ക് ഈ സന്ർഭണം വയക്തമാക്കുന്നത്ക്. 
റകാള്ളിവാക്കുകൾ പെഞ്്ക് തൻശ്െെിയായി നിൽക്കുന്ന റചമ്െത്ിശ്യാെ്ക് നീതിശ്�ാധ
ശ്ത്ാറെ പുൊവൃത്ണം ഇെറപട്ിട്ില്ല. പശ്ക്ഷ വീെനായകററെ മെണണം ഉെപ്പായശ്പ്പാൾ മാത്രണം 
നായികശ്യാടുള്ള സമീപനത്ിനുണം മാറ്റണം വരുന്നു. അതുശ്പാറല തറന്ന വീെകഥാഖയാനത്ി
ററെ സകേീർണ്തകളിൽ കുരുങ്ങി ഈ കഥയിറല തീവ്രമായ പ്രണയത്ിററെ സാന്നിധയണം ഒരു 
പെിധിശ്യാളണം മെഞ്ിെിക്കുകയാണ്ക്. അനവദയസുന്െമായ ഒരു ശ്പ്രമകഥയിറല നായികയ്ക്ക് 
കഥ പെച്ിൽ െീതിയുറെ സാശ്കേതിക മാനങ്ങളിൽ മുഖണം നഷ്ടറപ്പട് ശ്പാകാറത ആ കഥാപാ
ത്രറത് വീറണ്ടുക്ാനുള്ള ഇെറപെൽ കൂെി പുതിയകാലത്ിററെ ശ്നെെിവകളിൽ ഉൾറപ്പടു
ശ്ത്ണ്തുണ്്ക്.

 ശ്താറ്റണം പാട്ിൽ കെന്ന്വരുന്ന സ്ത്രീകളുറെ കഥ ഇഴപിെിക്കുശ്്ാൾ സമൂഹനീതി ഓശ്ൊ 
സന്ർഭത്ിലണം അവർക്നയമായിരുന്നു എന്നുകാണാണം. വിധിശ്യാെ്ക് റപാരുതിനിന്ന്ക് തൻശ്െ
െശ്ത്ാറെ ജീവിക്ാൻ രേമിച് സ്ത്രീകൾശ്പാലണം സ്ിതവയവസ്യുറെ അയവില്ലാത് നയങ്ങ
ളിൽ ഒടുങ്ങിശ്പായതിന്ക് നിെവധി ഉദാഹെണങ്ങളുണ്്ക്. ശ്താട്കേെഭഗവതി, നീലിയാർഭഗവതി, 
കാപ്പാളത്ി, ശ്ചാന്നമ്, മുച്ിശ്ലാട്്ക്ഭഗവതി, എന്നിങ്ങറന ഒട്ശ്നകണം ടസ്ത്രണ പുൊവൃത്ങ്ങൾ 
സ്ത്രീ അഭിമുഖീകെിക്കുന്ന ദാക്ഷിണയമില്ലാത് ശ്ലാകനീതിറയ പ്രതിനിധാനണം റചയ്യുന്നു.

 ആൊധനാപക്ഷത്തു നിന്നു ശ്നാക്കുശ്്ാൾ മാതൃടദവാൊധന വിവിധ സമൂഹങ്ങളി
ലണം സാഹചെയങ്ങളിലണം ഏറ്റവണം ഉദാത്മായ ഒന്നായി കരുതറപ്പട്ിരുന്നു എന്നു കാണാണം. 
അമ്യായിെിക്കുശ്്ാൾ തറന്ന കനയകയുമാണ്ക് ഭൂെിഭാഗണം മാതാക്ളുണം.പല സന്ർഭങ്ങളിലണം 
സ്ത്രീശ്യാടുള്ള പുരുഷററെ സമീപനമാണ്ക് സ്ത്രീടദവങ്ങറള രൂപറപ്പടുത്ിയറതന്ന്ക് കാണാണം. 
അമ്യായാലണം ഭാെയയായാലണം സശ്ഹാദെിയായാലണം മകളായാലണം അവൾ സദാചാെവണം ശുദ്ി
യുള്ളവളുമായിെിക്ണണം എന്ന വീക്ഷണത്ിൽ നിന്ന്ക് ശ്മാചിതെല്ല ശ്ദവതകളായി മാെിയ 
സ്ത്രീകൾ ശ്പാലണം. നമ്മുറെ വിശ്വാസങ്ങളിലണം പുൊവൃത്ങ്ങളിലണം കനയകയായിെിറക് പ്രസ
വിച് നിെവധി സ്ത്രീകളുണ്്ക്. ക്രിസ്തു മതത്ിലണം പ്ര�ലമായിരുന്ന ഇത്െണം സമീപനത്ിററെ 
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റതളിവാണ്ക് ശ്യശുക്രിസ്തുവിററെ അമ്യായ മെിയത്ിററെ കനയകാത്വണം. അമ്റയ പെപുരു
ഷസ്പർശശ്മൽക്ാത് വയക്തി എന്ന നിലയിൽ കാണാനാണ്ക് ഏതു മതത്ിറലയുണം വിശ്വാസ
പക്ഷണം രേമിക്കുന്നത്ക്. 

ശ്ദവതമാൊയ സ്ത്രീകളുറെ പുൊവൃത്ണം പെിശ്ശാധിക്കുശ്്ാൾ റവളിറപ്പടുന്ന ഒരു വസ്തുത 
അവഗണിക്റപ്പട് ടസ്ത്രണതയുറെ ഉയിർറത്ഴുശ്ന്നൽപ്പാണ്ക് അവിറെ സണംഭവിക്കുന്നത്ക് എന്നു 
കാണാണം. അവർണ് ജാതിയിലള്ളവർക്്ക് മാത്രമല്ല സവർണ് ജാതിയിൽ പിെന്നവർക്്ക് ശ്പാലണം 
സ്ത്രീറയന്ന കാെണത്ാൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുണം ചൂഷണവണം അവഗണനയുണം അവമതിയുണം 
ഏറ്റുവാശ്ങ്ങണ്ി വരുന്നു. നിലവിലള്ള വയവസ്കശ്ളാടുണം അധികാെ ഇെങ്ങശ്ളാടുണം ജീവിച്ിെിക്കു
ശ്്ാൾ പ്രതികെിക്ാനാവാത് അവർ മെണശ്ശഷണം അമാനുഷികശക്തിശ്യാറെ സാമൂഹികജീ
വിതത്ിൽ ഇെറപടുന്നവൊയി തിെിച്ചു വരുന്നു. ജീവിച്ിെിക്കുശ്്ാൾ ലഭിക്ാത് സാമൂഹിക 
നീതിയുണം തുലയാവകാശങ്ങളുണം ഇനി ജീവിക്ാൻ ശ്പാകുന്നവർക്കു ശ്വണ്ി പകർന്നു നൽകാൻ 
കഴിയുന്നു എന്നതാണ്ക് വെക്ൻ ശ്കെളത്ിറല മാതൃശ്ദവതമാറെ സ്ത്രീകളുറെ ഇഷ്ടശ്ദവതകളാ
ക്ി തീർത്ത്ക്. അവശവിഭാഗങ്ങളുറെ പ്രശ്തയകിച്്ക് സ്ത്രീകളുറെ സണംെക്ഷകരുണം ആൊധനാമൂ
ർത്ികളുമായി നിന്നുറകാണ്്ക് ഐശ്വെയത്ിനുണം അന്നത്ിനുണം ആശ്ൊഗയത്ിനുണം അെിവിനുണം 
കരുത്ിനുണം ഉശ്ദയാഗലബ്ിക്കുണം മറ്റുണം ശ്വണ്ി സാധാെണക്ാരുറെ വിശ്വാസവിഹായസ്ിൽ 
ഏറ്റവണം സജീവമായി ആധുനിക കാലത്തുണം ആ ശ്ദവതമാർ നിലറകാള്ളുന്നു. 

ഏറതാരു പുരുഷററെ വിജയത്ിനു പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ാവറമന്ന റചാല്ല്ക് പലശ്പ്പാഴുണം 
സ്ത്രീറയ മഹത്വവൽക്െിക്കുകയല്ല തമസ്െിക്കുകയാണ്ക് റചയ്യുന്നത്ക്. നീതിനിശ്ഷധവണം അവഗ
ണനയുമാണ്ക് പ്രതിസന്ധികളിൽ തളൊറത സ്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാശ്ൊടുകൂെി മുശ്ന്നറുന്ന സ്ത്രീകൾ 
ശ്നെിടുന്ന പ്രധാന റവല്ലുവിളികൾ. തമസ്കെിക്റപ്പടുകശ്യാ റതറ്റിദ്െിക്റപ്പടുകശ്യാ റചയ്യുന്ന 
വയക്തിത്വവമായി പുൊവൃത്ങ്ങളിൽ കെന്നുവരുന്ന സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങറള മനസ്ിലാക്കുവാൻ 
മാെിയ സാഹചെയത്ിലണ്ാകുന്ന വയതയസ്തമായ വായനകൾ ഉതകുറമന്ന കാെയത്ിൽ സണംശ
യമില്ല.
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