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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

മലയാാളഭാാ�,സംാഹിിതയം,സംംസ്കാാരാം എന്നിിവിയാിലൂന്നിി നടിക്കുന്നി 
ഗംനോവി�ണങ്ങചെളയുംം പിഠനങ്ങചെളയുംം സൂക്ഷ്മമായാി ഉൾചെ�ാള്ളത്ത
�വിിധമാണ് ചെചാങ്ങഴിിയുംചെടി ഓനോരാാ ല�വുംം പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുന്നിത്. 
കൃതയമായാ രാീതിശാസ്ത്രവുംം സൂക്ഷ്മമായാ എഡിിനോറ്റാറിിയാൽ പിരാിനോശാധ
നകളുംം പിാലിച്ചുചെകാണ്ട്് മലയാാളത്തിൽ ഇത്തരാചെമാരും നോ�ണൽ 
എന്നിതാണ് ചെചാങ്ങഴിിയുംചെടി പ്രസംിദ്ധീീകരാനോണാനോ�ശയം. സംർവ്വകലാ
ശാലകളിചെല വിിവിിധ പിഠനവികുപ്പുകളിൽനിന്നുണ്ട്ാകുന്നി കാതലായാ 
ഗംനോവി�ണഫലങ്ങൾ കൃതയമായാി അ�ാദമികസംമൂഹിത്തിനുമുന്നിിനോല
�് എനോത്തണ്ട്തുണ്ട്്. നമ്മുചെടി സംർവ്വകലാശാലകളിൽ ഈ രാംഗംത്തു
നടിക്കുന്നി ഗംനോവി�ണങ്ങൾ പുറിത്തുവിരാിക എന്നിതിചെനാപ്പംം ഗംനോവി�
ണങ്ങളിനോലർചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിവിർ�് സംഹിായാകമായാി വിർത്തി
ക്കുക എന്നിതും ഇത്തരാം നോ�ർണലുകളുംചെടി കർത്തവിയമാണ്. 

ഗംനോവി�ണപ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയുംം ലഭായമായാ നോലഖനങ്ങൾ 
അതതുനോമഖലകളിൽ വിിദദ്ധീരാായാ ആളുംകചെളചെ�ാണ്ട്് പിരാിനോശാ
ധിപ്പംിക്കുകയുംം നിർനോ�ശി�ചെപ്പംടുന്നി തിരുംത്തുകൾ വിരുംത്തിചെ�ാ
ണ്ട്് ഓനോരാാ ല�ങ്ങളുംം പുറിത്തിറിക്കുക എന്നിതും ശ്രീമകരാമായാ 
നോ�ാലിയാാണ്. ഇത്തരാത്തിലുള്ള അ�ാദമികപ്രവിർത്തനങ്ങൾ 
ക്രമമായുംം തുടിർച്ചയാായുംം നിർവ്വഹിി�ചെപ്പംനോടിണ്ട്ത് അ�ാദമികമായാ 
ആവിശയമാണ്. ചെചാങ്ങഴിിയുംചെടി നാലാം ല�ം വിായാന�ാർ�ായാി 
സംമർപ്പംിക്കുന്നു.

18-08-2020 നോഡിാ. വിി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് 
പിയ്യന്നൂർ  ഇ�ൂ എഡിിറ്റർ
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അദ്ധീയാപികൻ, തിരുംവിനന്ത്യപുരാംഗംവിണ്ചെമൻ്റി് വിനിതാ നോകാചെള�്. 

കാവിയാസംവാദനചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയൻ സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ രൂപിചെപ്പംട്ടി സംംജ്ഞാംയാാണ് 
സംാധാരാണീകരാണം. കലയാിചെല അനുഭാവിചെത്ത വിിശദീകരാി�ാനാണ് ഇത് രൂപിചെപ്പംട്ടിത്. സ്പൈൈറിൽ 
എന്നിത് DNA-യുംചെടി ഘടിനചെയാ ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുന്നിതാണ്. ഇടിത് വിലതാകുന്നിതും വിലതു ഇടിതാകുന്നി
തും ആ രാീതിയാിൽ നിരാന്ത്യരാം മാറുന്നിതുമായാ ഘടിന. സ്പൈസം�ിളിചെ� സംഞ്ചംാരാപിഥം. മുകൾ ഭാാഗംം 
താചെഴിയാാകുകയുംം താചെഴി ഭാാഗംം മുകളിലാകുകയുംം ചെചായ്യുകയുംം നിരാന്ത്യരാം സംഞ്ചംരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നി 
ഘടിന. അനുഭാവിങ്ങൾ�് ഈ ഘടിന ഉചെണ്ട്ന്നും സംാധാരാണീകരാണ പ്രക്രിയായ്ക്ക്് ഈ അനുഭാവി 
ഘടിനയുംമായാി ബന്ധമുചെണ്ട്ന്നുമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. 

കലയുംം �ീവിിതവുംം
കലാനുഭാവിവുംം �ീവിിതാനുഭാവിവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുംം വിിനോ�ദങ്ങളുംം എചെന്ത്യാചെ� എന്നിതാണ് 
എല്ലാാ കലാ ചാിന്ത്യകചെരായുംം അലട്ടിിയാ പ്രശ്നം. രാാമയാണത്തിചെല ദുഃഃഖവുംം ശകുന്ത്യളയുംചെടി പ്രണയാവുംം 
ഈഡിിപ്പംസംിചെ� സംതയാനോനവ�ണവുംം ഒചെ� �ീവിിതാനുഭാവിത്തിൽ നിന്നും എങ്ങചെന വിയതയാസം
ചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു എന്നിതാണ് നോചാാദയം. ഒരും ദുഃരാന്ത്യനാടികം കണ്ട്് കരാഞ്ഞുചെകാണ്ട്് ഇറിങ്ങി വിരുംന്നു, 
നല്ലാ നാടികം ഒന്നും കൂടിി കാനോണണ്ട്താണ് എന്നി് സംന്ദർഭാത്തിൽ ഇല്ലാായാിരുംന്നി കൂട്ടുകാരാനോനാടി് 
പിറിയുംന്നു. മരാണ വിീട്ടിിൽ നിന്നും ഇറിങ്ങി വിരുംന്നി നമ്മിൾ നല്ലാമരാണം ഈ വിീട്ടിിനോല�് ഒരും വിരാവി് 
കൂടിിവിരാണം എന്നി് പിറിയുംന്നിില്ലാ. എന്ത്യാണ് അനുഭാവിങ്ങളിചെല വിയതയാസംം? ഇതാണ് കലാചാിന്ത്യകചെരാ 
കുഴി�ിയാത്. 

പിലരുംം പിലരാീതിയാിൽ ചാിന്ത്യിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംാധാരാണീകരാണം എന്നി സംംജ്ഞാംയാാണ് ഇന്ത്യയൻ 
ഉത്തരാം. കാവിയാനുഭാവിത്തിന് മാത്രംമായാി ഒരും സംംജ്ഞാം രൂപിചെപ്പംടുത്തി എന്നിതും ഇന്ത്യയ�ാരുംചെടി 
സംവിിനോശ�തയാാണ്. ആ വിാ�ാണ് ‘രാസംം’. അതിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള നാടിയശാസ്ത്രകാരാചെ� വിിശദീകരാ
ണത്തിൽ തചെന്നി കലാനുഭാവിവുംം �ീവിിതാനുഭാവിവുംം തമ്മിിലുള്ള വിയതയാസംത്തിചെ� പ്രാഥമികതലം 
ഒളിഞ്ഞിിരുംപ്പുണ്ട്്. പില കറിികൾ കൂട്ടിി നോചാാറുണ്ണുന്നി പ്രക്രിയാനോയാാടും പില വിയഞ്ജനങ്ങൾ നോചാർത്ത് 
രാസംം ഉണ്ട്ാക്കുന്നി പ്രക്രിയാനോയാാടുമാണ് കാവിയാനുഭാവിചെത്ത ഭാരാതമുനിസംാദൃശയചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. 1 
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കാവിയാനുഭാവിം ഒരും പ്രക്രിയായാാണ്, എന്നി സംങ്കല്പം നാടിയശാസ്ത്രകാരാനിൽ കാണാം. മുളക് ചെപിാടിി 
എന്നി പിലവിയഞ്ജനം കഴിി�ാൻ നമു�് ബുദ്ധീിമുട്ടുണ്ട്്, നോചാാറി് മാത്രംം കഴിി�ാനും ബുദ്ധീിമുട്ടുണ്ട്്. 
എന്നിാൽ പില കറിികൾ നോചാരുംന്നി പ്രക്രിയായാിൽചെപ്പംടുനോമ്പാൾ, പുളിയുംം മഞ്ഞിളുംം ചെവിള്ളവുംം മറ്റുംം 
ഒരും പ്രനോതയക അളവിിൽ നോചാരുംന്നി പ്രക്രിയായാിൽ ചെപിടുനോമ്പാൾ മുളക് ചെപിാടിി സംഹിയമായാിത്തീരുംന്നു. 
�ീവിിതത്തിചെല ദുഃഃഖം കൃതിയാിചെല ദുഃഃഖമാകുനോമ്പാൾ നോമശപ്പുറിത്തിരാിക്കുന്നി മുളക് ചെപിാടിി രാസംത്തിചെല 
മുളക് ചെപിാടിിയാായാി മാറുന്നു. രാാമായാണത്തിചെല ദുഃഃഖം, ഈഡിിപ്പംസം് രാാ�ാവിിചെ� ദുഃഃഖം രാസംത്തിചെല 
മുളക് ചെപിാടിിയാാകുന്നു. 

നാടിയശാസ്ത്രത്തിചെല ഉദാഹിരാണത്തിൽ നിന്നും നമു�് ഇങ്ങചെന നിരാീക്ഷിയ്ക്ക്ാം എന്നില്ലാാചെത 
കലയാിൽ വിികാരാങ്ങൾ�് സംംഭാവിിക്കുന്നി മാറ്റം വിിശദീകരാി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടിില്ലാ. അതു ചെകാണ്ട്ാണ് 
പില സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാത്. മുളക് ചെപിാടിി തചെന്നിയാാണ് രാസംം എന്നി് ചെലാല്ലാsൻ പിറിഞ്ഞു,2 
രാസംത്തിചെല മുളക് ചെപിാടിിചെയാ, ചാിത്രംത്തിൽ നിന്നും കുതിരാചെയാ ഊഹിിക്കും നോപിാചെല അനുമിചെച്ചടുക്കു
ന്നിതാണ് രാസംപ്രക്രിയാ എന്നി് ശങ്കുകൻ3പിറിഞ്ഞു. രാസംചെത്ത ഒരും പ്രക്രിയായാായാി അനോ�ഹിം കാണുന്നു 
എന്നിത് പ്രധാനമാണ്. നമ്മുചെടി ഉള്ളിചെല ‘മുളക്ചെപിാടിിഅനുഭാവി’ചെത്ത അഭാിവിയക്തിമാക്കുന്നിതാണ് 
രാസംാസംവാദനം എന്നി് അഭാിനവി ഗുപ്തൻ പിറിഞ്ഞു. 4 അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� പുസ്തകത്തിലാണ്, അഭാിന
വിഭാാരാതിയാിലാണ് കലയാിചെല ദുഃഃഖത്തിന് എന്ത്യ് മാറ്റമാണുള്ളത് എന്നി് വിിശദീകരാി�ചെപ്പംടുന്നിത്. 
ഏതാണ്ട്് പിതിചെനാന്നിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ �ീവിിച്ചിരുംന്നിയാാളാണ് അഭാിനവി ഗുപ്തൻ. പിിന്നിീടി് പില നൂറ്റാ
ണ്ടുകളിൽ അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� നിലപിാടുകൾ�് പ്രാമുഖയം ലഭാിച്ചു. 

അഭാിനവിഗുപ്തചെ� സംാധാരാണീകരാണം
ദുഃഃഖം ദുഃഃഖമായാി അനുഭാവിചെപ്പംടുന്നിത് അനുഭാവിങ്ങൾക്കുള്ള വിയക്തിി ബന്ധമാണ് എന്നി് അഭാിനവി
ഗുപ്തൻ കരുംതി. കൂട്ടുകാരാചെ� മകൻ മരാിക്കുനോമ്പാൾ ദുഃഃഖം നോതാന്നുന്നിതിന് കാരാണം ദുഃഃഖചെത്ത 
സ്പൈവിയാക്തിികമായാി ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നി കൂട്ടുകാരാൻ എന്നി ഇടി�ണ്ണി ഉള്ളതുചെകാണ്ട്ാണ്. മനസംിചെന 
ഇഹിനോലാകവുംമായാി ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നി സംതവരാ�തനോമാഗുണങ്ങൾ അകന്നി്, വിയക്തിിൈർശമില്ലാാചെത 
നമ്മുചെടി ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥിായാിഭാാവിങ്ങളിൽ ആത്മ പ്രകാശനോമൽക്കുന്നിതാണ്, ആ ആനന്ദമാണ് 
കാവിയാനുഭാവിചെമന്നി് അനോ�ഹിം കരുംതി. ആത്മാവി് ,ശരാീരാം ഇങ്ങചെനയുംള്ള സംങ്കല്പങ്ങൾ ഒചെ� 
അനോ�ഹിം മുനോന്നിാട്ടി് വിയ്ക്കുന്നു. സ്പൈശവിാസ്പൈദവതിയാാണ് അഭാിനവി ഗുപ്തൻ. ഈ സ്പൈശവിാസ്പൈദവതതവുംം 
അസ്പൈദവതസംിദ്ധീാന്ത്യവുംം തമ്മിിൽ വിലിയാ വിയതയാസംമിചെല്ലാന്നി് അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� �ീവിചാരാിത്രംചെമഴുതിയാ 
�ി. ടിി. നോദശ്പിാചെ� പിറിയുംന്നുണ്ട്്. 5 അസ്പൈദവതത്തിചെല ബ്രഹ്മസംാക്ഷാത്കാരാത്തിചെ� ഒരും ചെചാറു
പിതിപ്പംായാാണ് കാവിയാനുഭാവിചെത്ത അഭാിനവിഗുപ്തൻ വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. ബ്രഹ്മാനന്ദ സംനോഹിാദരാം 
എന്നും കാവിയാനുഭാവിചെത്ത വിിളിക്കുന്നുണ്ട്നോല്ലാാ. 6 കരാിയുംം ചെപിാടിിയുംം തുടിച്ചു വൃത്തിയാാ�ി കൂടുതൽ 
ചെതളിച്ചം നോതടുന്നി റിാന്ത്യൽ വിിള�് നോപിാചെലയാാണ് അഭാിനവി ഗുപ്തന് വിായാന. ആത്മാവി് ദീപിമാണ്. 
അത് പ്രകാശമുള്ളതും ആനന്ദദായാകവുംമാണ്. പിചെക്ഷ കരാിയുംം ചെപിാടിിയുംം ചാില്ലുഗ്ലാാസ്സുംം അതിചെന 
മൂടിിയാിരാിക്കുന്നു. കാമനോക്രാധനോലാഭാനോമാഹിങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്നി തമസ്സുംം, (അതായാത് കരാിയുംം) രാ�സ്സുംം 
(അതായാത് ചെപിാടിിയുംം) താരാതനോമയന ചെമച്ചമായാ സംതവഗുണവുംം (അതായാത് ഗ്ലാാസും) ആത്മപ്രകാശ
ചെത്ത മൂടിിയാിരാിക്കുന്നു. കരാിയുംം ചെപിാടിിയുംം തുടിച്ച് വൃത്തിയാാക്കുന്നി, സ്ഥിലകാലവുംമായാി ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നി 
രാ�തനോമാഗുണങ്ങൾ മാറുന്നി—ആത്മാവിിന് നോമലുള്ള ആവിരാണങ്ങൾ നീങ്ങുന്നി—പ്രക്രിയായാാണ് 
സംാധാരാണീകരാണം അഥവിാ ആസംവാദനപ്രക്രിയാ. 7 അതുചെകാണ്ട്ാണ് �ീവിിതത്തിൽ നിന്നും വിയതയ
സ്തമായാി കലയാിൽ ദുഃഃഖം സുഖമായാി മാറുന്നിത്. സംീതയുംചെടി ദുഃഃഖം അനോപ്പംാൾ നമ്മിൾ ചാരാിത്രംവുംം സ്ഥില
കാലവുംം എല്ലാാം മാറ്റി വിച്ച് നമ്മുചെടി ഉള്ളിലുള്ള ദുഃഃഖം എന്നി നോകവില അനുഭാവിമാ�ി അനുഭാവിിക്കുന്നു. 
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ദുഃരാന്ത്യ വിാർത്തകൾ ടിി. വിി. യാിൽ എല്ലാാം മറിന്നി് ചാിലർ ആസംവദിക്കും നോപിാചെലയാാനോണാ കലയാിൽ 
ദുഃഃഖം ആസംവദി�ചെപ്പംടുന്നിത് എന്നിതാണ് വിി�യാം. 

സംാംഖയമതവുംം സംാധാരാണീകരാണവുംം
സംതയത്തിൽ സംാധാരാണീകരാണം എന്നി വിാ�ിന് അഭാിനവി ഗുപ്തൻ പിറിഞ്ഞി അർത്ഥമല്ലാ ഉള്ളത്. 
ഈ സംിദ്ധീാന്ത്യം അഭാിനവി ഗുപ്തനോ�തുമല്ലാ. ഭാട്ടിനായാകനോ�താണ്. അചെതാരും തരാം അനുകരാണ
മാണ്. അഭാിനവി ഗുപ്തൻ ഭാട്ടിനായാകനോ�ത് എന്നി് ഉദ്ധീരാണി ചെകാടുക്കുന്നുണ്ട്്. പിചെക്ഷ ഭാട്ടിനായാകൻ 
പിറിഞ്ഞിതിചെ� സംാധയതകചെള മറിച്ചു പിിടിിച്ചു ചെകാണ്ട്് വിിപിരാീതമായാി പിിടിിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്. ഭാട്ടിനാ
യാകൻ തചെ� സംിദ്ധീാന്ത്യം വിിശദീകരാിക്കുന്നിത് അസ്പൈദവത സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത മുൻനിർത്തിയാല്ലാ, നോനർ 
വിിരുംദ്ധീചെമന്നി് പിറിയാാവുംന്നി സംാംഖയ സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത മുൻനിർത്തിയാാണ്. 8 അഭാിനവി ഭാാരാതിയാിൽ 
സംാംഖയരുംചെടി അഭാിപ്രായാങ്ങചെള വിിശദീകരാി�ാചെത പിറിഞ്ഞിവിരുംചെടി നോപിരും നോപിാലും പിറിയാാചെതപിരാി
ഹിസംിച്ചു തള്ളി�ളയുംന്നി അഭാിനവി ഗുപ്തനാണ് 9 ഭാട്ടിനായാകചെന വിിപിരാീതമായാി അനുകരാിക്കുന്നിത്. 
സംാംഖയ സംിദ്ധീാന്ത്യമാണ് ഭാട്ടിനായാകനോ�ത് എന്നി് History of Sanskrit poetics എന്നി കൃതി 
എഴുതിയാ എസം്.ചെക. ചെഡി നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്് 10 സംാംഖയത്തിചെല സംതവരാ�ത നോമാഗുണ സംങ്ക
ങ്ങൾ വിയതയസ്തമാണ്. മന�ാസ്ത്രം, ചാരാിത്രംം, ഭാ�തിക ശാസ്ത്രം, നരാവിംശശാസ്ത്രം, പിാരാിസ്ഥിിതിക 
ശാസ്ത്രം, സ്ത്രീവിാദം തുടിങ്ങിയാവിയുംമാചെയാാചെ� ബന്ധിപ്പംി�ാവുംന്നി സംിദ്ധീാന്ത്യമാണത്. 11 പ്രകൃ
യുംചെടിയുംം മനസ്സിിചെ�യുംം ചാരാിത്രംത്തിചെ�യുംം ഒചെ� ഉത്പിത്തി പിരാിണാമങ്ങളാണ് സംാംഖയത്തിൽ 
ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നിത്. സംതവഗുണവുംം തനോമാഗുണവുംം വിിപിരാീത ദവന്ദവങ്ങളാണ്, നന്മയുംചെടിയുംം തിന്മയുംചെടി
യുംം. രാാമനും രാാവിണനും,സംീതയുംം ശൂർപ്പംണഖയുംം, നല്ലാവിനായാ രാാ�ാവി്/കുറ്റവിാളി എചെന്നിാചെ� 
പിറിയുംം നോപിാചെല. രാനോ�ാഗുണമാണ് ഈ രാണ്ട്് വിിപിരാീത ഗുണങ്ങചെളയുംം ചാലന സംന്നിദ്ധീമാക്കുന്നിത്. 
12 പ്രകൃതിയുംചെടി ഉത്പിത്തി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ, മനസ്സിിചെ� ഉത്പിത്തി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ, മനു�യ
വിയക്തിിതവത്തിചെ� ഉത്പിത്തി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ഒചെ� ഈ രാീതിയാിലാണ് സംാംഖയത്തിൽ നിർവി
ചാിക്കുന്നിത്. അങ്ങചെന സംതവഗുണവുംം തനോമാഗുണവുംം രാനോ�ാ ഗുണത്താൽ ചാലന സംന്നിദ്ധീമാകുകയുംം 
ഒപ്പംം മൂന്നി് ഗുണങ്ങളുംം പിരാിവിർത്തി�ചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. ആ ഗുണപിരാിണാമമാണ് �ീവിിതത
തവമായാി സംാംഖയ സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികർ കാണുന്നിത്. അതായാത് വിികാരാങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോമാചാനമല്ലാ 
വിികാരാ പിരാിവിർത്തനമാണ് ഇവിിചെടി നിർനോ�ശിക്കുന്നിത്. അതായാത് അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� സംിദ്ധീാന്ത്യ
മല്ലാ ഇത് എന്നി് വിയക്തിമാണനോല്ലാാ. മാത്രംമല്ലാ ആനന്ദവിർദ്ധീനചെ� കാലത്ത് �ീവിിച്ചിരുംന്നി ,പിത്താം 
നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഉത്തരാാർദ്ധീത്തിൽ �ീവിിച്ചിരുംന്നി ഭാട്ടി നായാകൻ അ�ാലത്ത് തചെന്നി പ്രചാരാിച്ചിരുംന്നി 
അഭാിവിയക്തിിവിാദചെത്ത എതിർത്തിരുംന്നു. അഭാിനവി ഗുപ്തൻ അത് പിിന്നിീടിാണ് സ്ഥിാപിിക്കുന്നിചെതങ്കി
ലും. ആനന്ദവിർദ്ധീനചെ� നിലപിാടുകചെള എതിർത്ത് ‘ഹൃദയാദർപ്പംണം’ എന്നി പുസ്തകവുംം അനോ�ഹിം 
എഴുതീട്ടുണ്ട്്. അതുനോപിാചെല അഭാിനവിഗുപ്തൻ നോലാചാനത്തിൽ ഉദ്ധീരാിക്കുന്നി ഭാട്ടിനായാകചെ� ഒരും അഭാി
പ്രായാമുണ്ട്്. ’വിാ�ാകുന്നി പിശു സംഹൃദയാനാകുന്നി കുട്ടിി�് രാസംം സംവയാം ചുരാത്തിചെ�ാടുക്കുന്നു. 
അതു ചെകാണ്ട്് നോയാാഗംിമാർ ഏചെറി പിണിചെപ്പംട്ടി് കറിചെന്നിടുക്കുന്നി ബ്രഹ്മാനന്ദ രാസംവുംം ഇതിനോനാടി് 
കിടിനിൽക്കുന്നിില്ലാ’ എന്നി് ഭാട്ടി നായാകൻ പിറിയുംന്നു. 13 ബ്രഹ്മാനന്ദരാസംചെത്ത�ാൾ ചെമച്ചമാണ്
കാവിയാനുഭാവിം എന്നിാണ് ഭാട്ടിനായാകചെ� നിലപിാടി്. അതായാത് സ്ഥിലകാലനിർമുക്തിമായാ, ബ്രഹ്മാ
നന്ദസംനോഹിാദരാമായാ ഒരാനുഭാവിമല്ലാ സംാധാരാണീകരാണം എന്നിത് ചെകാണ്ട്് ഉനോ�ശിക്കുന്നിത് എന്നി് 
മനസ്സിിലാകുന്നു. 

സംാധാരാണീകരാണവുംം അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംർപ്പംിളസംവഭാാവിവുംം. 
പിിചെന്നി എന്ത്യാണ് സംാധാരാണീകരാണം എന്നി് മനസംിലാ�ാൻ ഭാട്ടി നായാകചെ� പുസ്തകം ലഭായമല്ലാ. 
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എന്നിാൽ സംാംഖയമതത്തിചെല ഗുണപിരാിണാമം എന്നി സംങ്കല്പം വിച്ച് സംാധാരാണീകരാണം മനസംിലാ
�ാൻ പ്രയാാസംമില്ലാ. സംതവഗുണചെമന്നിത് ഒരും വിയവിസ്ഥിയാിൽ പ്രാമുഖയം നോനടുന്നി മൂലയങ്ങളുംം വിയവിഹിാ
രാങ്ങളുംം ആശയാനോലാകങ്ങളുംം ആണ്. അങ്ങചെന നോനടിാൻ അപിരാമാ�ചെപ്പംടുന്നിവിയാാണ് തനോമാഗുണം. 
സംതവഗുണം ചെവിളുംപ്പും തനോമാഗുണം കറുപ്പുമാചെണങ്കിൽ അവിചെയാ നിറിങ്ങളാ�ി മാറ്റുംന്നി മഴിവിില്ലുകളാ
�ി മാറ്റുംന്നി പ്രക്രിയായാാണ് സൃഷ്ടിിയാിൽ, പ്രകൃതിയാിൽ നടിക്കുന്നിത്. ചെവിളുംപ്പും കറുപ്പും അപിരാങ്ങൾ 
മാത്രംമാണ്. എല്ലാാ നിറിവുംം പ്രതിഫലിപ്പംിക്കുന്നിത് ചെവിളുംപ്പും എല്ലാാ നിറിവുംം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നിത് കറുപ്പും 
ആണ്. അവി ക്രിയാാത്മകമാകുനോമ്പാൾ പില നിറിങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നു, പില കൃതികൾ ഉണ്ട്ാകുന്നു. 
പില സംംസ്കാാരാമുണ്ട്ാകുന്നു എന്നും പിറിയാാം. ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് പിറിയുംന്നി Dominant, Residual, 
Emergent എന്നിീ സംങ്കല് പിങ്ങൾ നോപിാചെലയാാണിത്. 14 Dominantസംതവഗുണവുംം Residual
തനോമാഗുണവുംം Emergent രാനോ�ാഗുണവുംം ആണ് എന്നിിങ്ങചെന ഒരും രാീതിയാിൽ അതിചെന ബന്ധിപ്പംി
�ാം. ഒരും വിയക്തിിചെയാ ചാലിപ്പംിക്കുന്നിത്, സംംസ്കാാരാചെത്ത ചാലിപ്പംിക്കുന്നിത് ഈ എമർ�ിംഗം് നോഫാർസം് 
ആണ്. ’രാ�സംി പ്രലയാം ഗംതവാകർമ്മിംസംംഗംിഷ്ഠ �ായാനോത’15 എന്നിാണ്, ‘രാനോ�ാഗുണം വിർദ്ധീി
രാിക്കുനോമ്പാൾ മരാിക്കുന്നിവിർ കർമ്മിനോത്താടി് ആസംക്തിിയുംള്ളവിരുംചെടി ഇടിയാിൽ �നിക്കും’ എന്നിാണ് 
ഭാഗംവിത് ഗംീതയാിൽ കൃഷ്ണൻ പിറിയുംന്നിത്. അതായാത് വിിപ്ലവികാരാികൾ മരാിച്ചാലും മരാിക്കുന്നിില്ലാ എന്നി് 
പിറിയുംമനോല്ലാാ. വിയവിസ്ഥിാപിിതമായാ നന്മതിന്മകചെള അഥവിാ വിയവിസ്ഥിയാാൽ നോഡിാമിനോനറ്റ് ചെചായ്യചെപ്പംടു
ന്നി ആശയാനോലാകചെത്തയുംം ആ നോലാകം ചുരും�ിചെയാടുക്കുന്നി അനുഭാവി നോലാകചെത്തയുംം ഒചെ�, അടിിമ 
/ഉടിമ ബന്ധങ്ങചെള ഒചെ� നോചാാദയം ചെചായ്ത്് ചെകാണ്ട്് എമർ�് ചെചായ്യുന്നി ഒരും സംർഗ്ഗാാത്മനോലാകത്തിചെ� 
അഥവിാ ആ പ്രക്രിയായുംചെടി സൂചാകമാണ് ഇവിിചെടി രാനോ�ാഗുണം എന്നിത്. നനോവിാത്ഥാന കൃതികൾ 
ഒചെ� അതാണ്. രാനോ�ാഗുണ പ്രധാനമാണ് ലീല എന്നി് ആശാൻ തചെന്നി പിറിയുംന്നുണ്ട്്. സംാംഖയ 
ദർശനചെത്ത മുൻനിർത്തി ആശാൻ കവിിത പിഠി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. 16 സംനയാസംി/നോവിശയ, സംനയാസംി
കാമുകൻ, സംനയാസംി/കാമുകി, നോവിശയ/കാമുകി, പിതിവ്രത/നോവിശയ തുടിങ്ങിയാ നോഡിാമിന�ായാതും അല്ലാാ
ത്തതുമായാ ഗുണങ്ങചെള ചാലന സംന്നിദ്ധീമാക്കുകയാാണ് ആശാൻ ചെചായ്ത്ത്. വിാല്മീീകിയുംം അതാണ് 
ചെചായ്യുന്നിത്. നല്ലാ മനു�യൻ ആരാ് എന്നിതിചെ� ഉത്തരാം അനോനവ�ിക്കുകയാാണ് വിാല്മീീകി. നല്ലാ രാാമൻ/
രാാക്ഷസം രാാവിണൻ എന്നി ദവന്ദവം ഉണ്ട്്. ചെകാല്ലാാത്ത നാഗംരാികൻ/ചെകാല്ലുന്നി കാട്ടിാളൻ എന്നിീ ദവന്ദവം 
മാനി�ാദ പിാടുന്നി കവിിയുംചെടി മുന്നിിൽ ഉണ്ട്്. 

എന്നിാൽ ഇതിചെന ചാലന സംന്നിദ്ധീമാക്കുന്നി രാനോ�ാഗുണമാണ് സൃഷ്ടിിക്കുനോമ്പാൾ ഉള്ളത്. 
അനോപ്പംാൾ ആ വിയവിസ്ഥിയാിൽ ഗുണവിാനായാ രാാമൻ ഏറ്റവുംം നോമാശചെപ്പംട്ടിവിൻ എന്നി് പിറിയുംന്നിവിൻ 
ചെചായ്യുന്നു എന്നി് പിറിയാചെപ്പംടുന്നി കാരായങ്ങനോള�ാൾ ക്രൂരാതകൾ ചെചായ്യുന്നി ആളാണ് ,എന്നി് മനസംിലാ
കുന്നിത്. നല്ലാവിനായാ, രാാ�ാവിായാ താൻതചെന്നിയാാണ് കുറ്റവിാളി എന്നി് ഈഡിിപ്പംസം് മനസംിലാക്കുന്നു. 
അതിന് നോപ്രരാകമായാ ഹിനോമർ�യ ഉണ്ട്് അതാണ് കഥാപിാത്രംചെത്ത മുൻനിർത്തി പിറിയുംനോമ്പാൾ രാനോ�ാ 
ഗുണം എന്നി് പിറിയുംന്നിത്. നളചാരാിതത്തിൽ ആ സംർഗ്ഗാാത്മകമായാ എമർ�ിംഗം് കയാരാക്ടർ എന്നിത് 
കലിയാാണ്. രാാ�ാവിായാിരാിക്കുനോമ്പാഴില്ലാ സംാതവിക ഗുണവിാനാകുനോമ്പാഴില്ലാ കാട്ടിിൽ ബാഹുകനാകു
നോമ്പാഴിാണ് നളന് �ീവിിതം എചെന്ത്യന്നിറിിയുംന്നിത്. തചെ� പ്രണയാം എന്ത്യായാിരുംന്നു എന്നിറിിയുംന്നിത്. 
(ഭായാങ്കരാമായാി താൻ പ്രണയാിക്കുന്നു എന്നി് കരുംതുന്നി ദമയാന്ത്യിചെയാ അർദ്ധീരാാത്രംി തനി�് ഉനോപിക്ഷി
�ാൻ കഴിിയുംം എന്നി് നളൻ മനസ്സിിലാക്കുന്നു). ഉണ്ണാനും ഉടു�ാനും ചെകാടു�ാൻ നോശ�ിയുംള്ള നല്ലാ 
രാാ�ാവി്, നല്ലാ ഭാർത്താവി് എന്നിീ സംാതവിക നോവി�ങ്ങൾ ഇല്ലാാതാകുനോമ്പാൾ അപികർ�ത അനുഭാവിി
ക്കുന്നി നളൻ അർദ്ധീരാാത്രംി കാട്ടിിൽ തചെ� പ്രിയാചെപ്പംട്ടി ദമയാന്ത്യിചെയാ ഉനോപിക്ഷിക്കുന്നു. രാാമനും ഒചെ� 
ഇങ്ങചെനനോ�ഹിിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്നി ഉനോപിക്ഷി�ാൻ കഴിിയുംം. ഇതാണ് സംാതവിക നോ�ഹിത്തിചെ� 
പ്രശ്നം. സംമ്പത്തിചെല്ലാങ്കിൽ, അധികാരാമിചെല്ലാങ്കിൽ, മുദ്രനോമാതിരാം ഇചെല്ലാങ്കിൽ, അടിയാാളങ്ങളിചെല്ലാങ്കിൽ 
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അനുരാാഗംമില്ലാ. നളചാരാിതത്തിചെല കാട്ടിാളനോവി�ം നളചെ� അപിരാരൂപിമാണ്, താൻ രാക്ഷകനായാതു 
ചെകാണ്ട്് എചെന്നി നോ�ഹിി�ണം എന്നിാണ് കാട്ടിാളൻ പിറിയുംന്നിത്. സംാതവിക ഗുണവുംം തനോമാഗുണവുംം 
ചാലന സംന്നിദ്ധീമാകുകയുംം പിരാൈരാ ബന്ധം ചെവിളിചെപ്പംടുകയുംം ആ ഗുണങ്ങൾ�് പിരാിവിർത്തനം സംംഭാ
വിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. സംാതവിക ഗുണത്തിചെ� പിച്ചനോവി�വുംം തനോമാഗുണത്തിചെ� കരാിനോവി�വുംം 
അല്ലാാചെത മചെറ്റാരും ബാഹുക നോവി�ം—ബാഹുകന് മചെറ്റാരും നോവി�മാണനോല്ലാാ നീല നിറിം—നോവിണ്ട്ി 
വിരുംന്നിത് രാനോ�ാഗുണത്തിചെ� കടിന്നി് വിരാവിാണ്. കലിക്കും മാറ്റം ഉണ്ട്ാകുന്നു. സംർപ്പംം കലിചെയാ 
ചെകാത്തുന്നിത് അതാണ്. എല്ലാാ മാതൃകകളുംം—രാാ�ാവി് നല്ലാ സംാതവികനായാ മനു�യൻ കാട്ടിാളൻ 
തനോമാഗുണമുള്ള, ഇണപ്പംക്ഷിചെയാ ഒചെ� അചെമ്പയ്ത്് വിീഴ്ത്തുന്നി വൃത്തിചെകട്ടിവിൻ എന്നി ദവന്ദവം ഇല്ലാാ
താകുന്നു. കാട്ടിാളനല്ലാ, രാാമനും നളനുചെമാചെ�യാാണ് ക്ര�ഞ്ചംമിഥുനങ്ങചെള അചെമ്പയ്തു ചെകാല്ലുന്നിത് 
എന്നി് തിരാിച്ചറിിയുംന്നിത് രാനോ�ാഗുണത്തിചെ� എമർ�ിംഗം് സംാനിധയമാണ്. ഈഡിിപ്പംസംിലും ഇചെതാ
ചെ�ത്തചെന്നി. ഈഡിിപ്പംസം് രാാ�ാവിിനുള്ള നല്ലാവിൻ എന്നി അസ്തിതവം പ്ര�യ്ക്ക്് കിട്ടുന്നു. പ്ര�യുംചെടി 
കുറ്റവിാളി എന്നി അസ്തിതവം ഈഡിിപ്പംസംിന് കിട്ടുന്നു. 

അതുനോപിാചെല വിയക്തിിപിരാമായാ ഗുണങ്ങളുംചെടി അധികാരാ സംംബന്ധിയാായാ പിരാിണാമങ്ങൾ 
അറിിയുംന്നു. പ്രണയാം എന്നി വിയക്തിിപിരാമായാ അനുഭാവിത്തിന് പിിന്നിിചെല അധികാരാം മനസംിലാകു
ന്നു. പ്രമദവിനത്തിലിരുംന്നി് അരായാന്നിങ്ങചെള പിിടിിക്കുകയുംം ചെകാല്ലാാചെത ചെവിറുചെത വിിടുകയുംം ചെചായ്ത്് 
മഹിാനായാി ഇരുംചെന്നിങ്കിൽ താൻ എന്ത്യാണ് എന്നി് തനി�് തചെന്നി മനസ്സിിലാ�ാൻ കഴിിയാി
ല്ലാായാിരുംന്നു. രാാ�ാവി് ചെവിറുചെത ഇരാിക്കുന്നി നചെമ്മി ചെകാല്ലാാതിരാിക്കുന്നിതു തചെന്നിയാാണ് നോ�ഹിം . 
കാരാണം ചെകാല്ലാാനുള്ള അധികാരാമുണ്ട്ായാിരാിചെ� ചെകാല്ലാാതിരാിക്കുന്നുണ്ട്നോല്ലാാ. അധികാരാമില്ലാാ
തിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഈ നോ�ഹിത്തിന് എന്ത്യ് സംംഭാവിിക്കും എന്നിതാണ് പ്രശ്നം. അതായാത് നോ�ഹിം 
എന്നി അനുഭാവിത്തിന് പിിന്നിിചെല രാാഷ്ട്രീീയാം ഉന്നിയാി�ചെപ്പംടുന്നു. 

സംാമൂഹിികമായാ ഗുണങ്ങളുംചെടി വിയക്തിിപിരാമായാ ദുഃരാന്ത്യാവിസ്ഥികൾ കാണുന്നു. രാാമനും 
ഈഡിിപ്പംസും രാാ�യത്തിന് നോവിണ്ട്ി എന്നു കരുംതി ചെചായ്യുന്നി, സംാമൂഹിികമായാി ഗുണകരാചെമന്നി് 
കരുംതി ചെചായ്യുന്നി കാരായങ്ങൾ വിയക്തിിപിരാമായാ ദുഃരാന്ത്യങ്ങളായാി മാറുന്നു. അതായാത് വിയക്തിിഗുണ
ങ്ങൾ അധികാരാ ഗുണങ്ങളിനോലയ്ക്കും മറിിച്ചും സ്പൈൈറിൽഘടിനയാിൽ സംഞ്ചംരാിക്കുന്നു. വിയക്തിിപിരാമായാ 
അനുഭാവിങ്ങൾ സംാമൂഹിികവുംം ചാരാിത്രംപിരാവുംമാകുകയുംം ചാരാിത്രംപിരാവുംം സംാമൂഹിികവുംമായാ അനുഭാവി
ങ്ങൾ സ്പൈവിയാക്തിികമാകുകയുംം ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് ഗുണപിരാിണാമം സംംഭാവിിക്കുന്നു. അതാണ് �ീവിി
തത്തിചെല ദുഃഃഖനോത്ത�ാൾ കലയാിചെല ദുഃഃഖം ആസംവാദയമാകുന്നിത്. ഗുണപിാഠകഥകളിൽ അ�ചെന 
അനുസംരാിക്കുന്നി രാാമൻ നല്ലാത്; രാാവിണൻ ചാീത്ത, അമ്മി പിറിഞ്ഞിാൽ നോകൾക്കുന്നി അപ്പു നല്ലാത്, 
അങ്ങചെനയാല്ലാാത്ത ചെദാപ്പു ചാീത്ത (കളിക്കുടു�) എന്നിീ ദവന്ദവം കാണും

ഗുണപിാഠകഥകൾ വിലിയാ എഴുത്തുകാരാിൽ എത്തുനോമ്പാൾ അഗംാധാനുഭാവിമായാി മാറുന്നിത് 
ഗുണ പിരാിണാമം ചെകാണ്ട്ാണ്. വിഴിിപിിഴിച്ച ചെപിണ്ണിന് മരാണം ഉണ്ട്ാകചെമന്നി ഗുണപിാഠകഥയാാണ് 
നോ�ക്സി്പ്പംിയാറിിചെ� ട്രാാ�ഡിി, ഒഥനോല്ലാായ്ക്ക്് നോപ്രരാകം. പിചെക്ഷ നാടികം അതല്ലാനോല്ലാാ അതിന് കാരാണം 
ഈ ഗുണപിരാിണാമമാണ്. അനുഭാവിങ്ങൾ�് ആഖയാനത്തിൽ നോനടിിചെയാടുക്കുന്നി സ്പൈൈറിൽ 
ഘടിനയാാണ്. 

ബുദ്ധീകഥയാിൽ മകൻ മരാിച്ച ദുഃഃഖം താങ്ങാനാവിാചെത ബുദ്ധീചെ� അടുത്തു വിരുംന്നി അമ്മിയുംണ്ട്
നോല്ലാാ അമ്മിനോയാാടി് ബുദ്ധീൻ പിറിയുംന്നിത് നമു�റിിയാാം. മരാി�ാത്ത വിീട്ടിിൽ നിന്നും കടുകുമണി ചെകാണ്ട്് 
വിരാാനാണ്. കടുകുമണിയാില്ലാാചെത അമ്മി മടിങ്ങി വിരുംനോമ്പാൾ, അമ്മിയ്ക്ക്് ദുഃഃഖം കൂടുന്നു, പിചെക്ഷ അത് 
താങ്ങാൻ, ഉൾചെ�ാള്ളാൻ ,മനസംിലാ�ാൻ കഴിിയുംന്നു. വിയക്തിയനുഭാവിം സംാമൂഹിയാനുഭാവിവുംമായാി 
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ഇടിഞ്ഞി് പിരാിണാമം സംംഭാവിിക്കുന്നു. ബുദ്ധീൻ എന്നി സ്പൈദവിസംങ്കല്പവുംം സംാമൂഹിികാനുഭാവുംം ഇല്ലാാതാ
കുന്നു. തചെ� മകചെന �ീവിിപ്പംി�ാൻ അമ്മി പിിന്നിീടി് ആവിശയചെപ്പംടുന്നിില്ലാ. ഇങ്ങചെന സ്പൈവികാരാിക 
ദവന്ദവമാതൃകകചെളചെയാല്ലാാം ഇല്ലാാതാകുന്നി, സംതവ-തനോമാഗുണങ്ങൾക്കും അതിചെന ചാലന സംന്നിദ്ധീമാ
ക്കുന്നി രാനോ�ാഗുണത്തിനും ഒചെ� ഗുണ പിരാിണാമം സംംഭാവിിക്കുന്നിതാണ് കലയാിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നിത് 
അതാണ് സംാധാരാണീകരാണം. അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സ്പൈൈറിൽ ഘടിനചെയായുംം ഗുണ പിരാിണാമചെത്തയുംം 
വിീചെണ്ട്ടുക്കുന്നി പ്രക്രിയായാാണത്. 

കുറിിപ്പുകൾ. 

 1.  ശർ�രാ മുതലായാ ദ്രവിയങ്ങളുംം വിയഞ്ജനങ്ങളുംം ഓ�ധികളുംം ചെകാണ്ട്് �ാഡിവിം മുതലായാ രാസംം ഉണ്ട്ാക്കും നോപിാചെല 
എന്നി് ഭാരാതമുനി. നാടിയശാസ്ത്രം 6-3.  

 2 നോപിാ�ിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടി സ്ഥിായാി ഭാാവിം തചെന്നിയാാണ് രാസംം, അത് കഥാപിാത്രംത്തിലാണ് എന്നി് ചെലാല്ലാടിൻ. രാസംഭാാരാതി 
1985, പു 54 

 3 കലാത്മകമായാ അനുഭൂതിയാിൽ വിാസ്തവിികതയുംചെടിയുംം അവിാസ്തവിികതയുംചെടിയുംം കലർപ്പുണ്ട്ാകുചെമന്നി് ശങ്കുക 
നിലപിാടിിചെന മുൻനിർത്തി നോവിദ ബന്ധു. അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� രാസം സംിദ്ധീാന്ത്യം 1986, പു. 36 

 4 സ്ഥിായാി ഭാാവിത്തിചെ� അഭാിവിയക്തിമാകലാണ് ,വിയഞ്ജനയാാണ് അഭാിനവിഗുപ്തന് രാസംാസംവാദനം. “. . നോഭാാ�കതവചെത്ത 
ചെവിടിിഞ്ഞി് ആ സ്ഥിാനത്ത് ആനന്ദവിർദ്ധീനാചാാരായർ കാവിയത്തിചെല ശബ്ദത്തിനും അർത്ഥത്തിനും ഉള്ളതായാി കല്പിച്ച 
വിയഞ്ജനചെയാ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. അത്രംമാത്രംം” സംാഹിിതയഭൂ�ണം. 1991പു. 236) എന്നി് മാരാാരാ്. സ്ഥിായാി ഭാാവി
ത്തിചെ� പിരാിവിർത്തന മില്ലാ, അഭാിവിയക്തിമാകൽ മാത്രംം 

 5 അഭാിനവി ഗുപ്തൻ,സംാഹിിതയ അ�ാദമി 2004 പു. 31 
 6 ഭാട്ടിനായാകനോ�ത് എന്നി നിലയാിലാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദസംനോഹിാദരാ സംങ്കല്പം അഭാിനവി ഗുപ്തൻ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. ’’ഭാട്ടിനാ

യാകൻ പിറിഞ്ഞിചെതല്ലാാം നോപിരും മാറ്റി അഭാിനവിൻ അംഗംീകരാിക്കുന്നു. ’’ എന്നും ‘’ ഭാട്ടിനായാകചെ� രാസംനോഭാാഗംചെത്ത ചാില 
ചാില്ലാറി പിരാിഷ്കാാരാനോത്താടു കൂടിി അഭാിനവിൻ സംവീകരാിക്കുകയാാണ് ചെചായ്ത്ത് ‘’ എന്നും നോവിദ ബന്ധു നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് 
ആചാാരായന്മാർ പിറിഞ്ഞിിട്ടിില്ലാാത്ത സംിദ്ധീാന്ത്യമാണ് അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത് എന്നി കാരാണം പിറിഞ്ഞിാണ് ഭാട്ടിനായാകചെന 
അഭാിനവിൻ എതിർക്കുന്നിത്. ഇ�ാരായം ചൂണ്ട്ി�ാട്ടിി അഭാിനവിഗുപ്തൻ പിറിയുംന്നി വിാദം ബാലിശമാചെണന്നും തനി
�ിഷ്ടിചെപ്പംട്ടി ചാില സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിനോല�് ഭാട്ടിനായാകസംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത ബലപൂർവ്വം തിരുംകി കയാറ്റിയാത് യുംക്തിമായാില്ലാ 
എന്നും അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ‘അഭാിനവി ഗുപ്തചെ� രാസംസംിദ്ധീാന്ത്യം’ പു88,89,90. അതിനർത്ഥം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള 
വിയവിസ്ഥിാനുകൂലമായാി പിിടിിചെച്ചടുക്കുകയാായാിരുംന്നു അഭാിനവിഗുപ്ത ദ�തയം എന്നിാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദ സംനോഹിാദരാം എന്നിത് 
അഭാിനവിചെ� നോപിരാിൽ പിറിയുംചെമങ്കിലും വിയവിസ്ഥിാനുകൂലമായാ നിലപിാടി് എനോന്നി അർത്ഥമുള്ളൂ 

 7 പൂ�പ്പുരാ കൃഷ്ണൻ നായാർ, രാസംക�മുദി 1996, പു. 72 
 8 ആത്മീയാവിാദ വിിരുംദ്ധീമാണ് സംാംഖയം. ആത്മീവിാദം എന്നിതിന് നൽകി വിരുംന്നി ,നോവിദ പ്രമാണങ്ങചെള അംഗംീ

കരാിക്കുക, നിശ്ചാല രാീതിയാിലും സംത്ത�് മുൻപി്; അതീതം എന്നി നിലയാിലും ആത്മാവി് എന്നി സംങ്കല്പചെത്ത 
അംഗംീകരാിക്കുക ഇതു രാണ്ടും സംാംഖയചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാ. സംാംഖയത്തിചെല പുരും� സംങ്കല്പം പിിൽ�ാലത്ത് 
കുട്ടിിനോച്ചർത്തതാണ്. പുരും�ൻ നിർഗുണ പിരാബ്രഹ്മമാചെണന്നി നിലപിാടും. ഇനി പുരും� സംങ്കല്പചെത്ത അംഗംീകരാിക്കു
നോമ്പാൾത്തചെന്നി ഇത്തരാം ഒരും സംങ്കല്പത്തിന് വിയതയസ്ത വിയാഖയാനം സംാധയമാണ്. പ്രകൃതിയാിൽത്തചെന്നിയുംള്ള കർതൃതവ 
സംാന്നിിധയത്തിന് നല്കുന്നി ഒരും പിരാികല്പനയാാണത്. സംതവ-തനോമാഗുണങ്ങളുംചെടി ക്രിയാാ സംാന്നിിധയമായാി രാനോ�ാഗുണചെത്ത 
സംങ്കല്പിക്കുനോമ്പാൾ സൃഷ്ടിി�് പ്രകൃതി ബാഹിയമായാ ഒന്നും കല്പിക്കുന്നിില്ലാ എന്നി് കാണാം. സംാംഖയരുംചെടി പിഞ്ചംഭൂത 
സംങ്കല്പങ്ങളുംം ആത്മീയാ വിാദചെത്ത എതിർ�ാനാണ് ചെകാണ്ടുവിരുംന്നിത്. പ്രകൃതിയുംചെടി തചെന്നി പിരാിണാമ കർതൃ
തവത്തിചെ� അടിയാാളമായാാണ് പുരും�ൻ എന്നി സംങ്കല്പം അനോപ്പംാൾ മാറുന്നിത്. പ്രകൃതിയ്ക്കും സൃഷ്ടിിക്കും കാരാണമായാ 
നിർഗുണ പിരാബ്രഹ്മം എന്നി സംങ്കല്പമല്ലാ ഇവിിചെടിയുംള്ളത്. കാരാണം പ്രകൃതി തചെന്നിയാാണ് സൃഷ്ടിി�് കാരാണമായാി 
സംാംഖയർ കരുംതുന്നിത്.  

 9 പൂർവ്വാചാാരായന്മാരുംചെടി സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ നോനരാാംവിണ്ണം നോചാർത്തിണ�ിയാാൽ മ�ലിക സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ സ്ഥിാപിി
ക്കുന്നി ഗുണം കിട്ടും എന്നു പിറിഞ്ഞു (രാസംഭാാരാതി - 87) താൻ ഒരും സംിദ്ധീാന്ത്യവുംം അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടിില്ലാ എന്നി് സംവയാം 
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മനസ്സിിലാ�ിയാിട്ടുള്ള ആളാണ് അഭാിനവി ഗുപ്തൻ. എന്നിാൽ സംവന്ത്യമായാി സംിദ്ധീാന്ത്യം ഉണ്ട്ാ�ിയാവിചെരാ നോപിരും നോപിാലും 
സൂചാിപ്പംി�ാചെത അനോ�ഹിം പിരാിഹിസംിക്കുന്നുണ്ട്്. (രാസംഭാാരാതി - 78,79. )അതായാത് വിയവിസ്ഥിാനുകൂലമാ�ി ചുരും�ി 
എടുത്തും അങ്ങചെനയാാവിാത്തവിചെയാ അവിഗംണിച്ചുമാണ് അനോ�ഹിം മുനോന്നിറുന്നിത്.  

 10 “. . Bhattanayaka in his peculiar theory of aesthetics enjoyment (bhoga)is substantially following
the teaching of the Samkhya philosophers. ” History of sanskrit Poetics, vol. 2, 1960 p. 125 

 11 “സംാതവിക ഏകാദശക: പ്രവിർത്തനോത സ്പൈവികൃതാദഹിം കാരാാൽ / ഭൂതാ നോദ സംസൂന്മാത്രം: സംതാമസം സ്പൈസ്ത�സംാദുഃയാ”
എന്നി സംാംഖയകാരാിക 

 12 ംഖയത്തിചെല പ്രകൃതിഗുണ പിരാിണാമ നിലപിാടി് അഗംാധമായാ പിാരാിസ്ഥിിതിക സംങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും പിിറിക്കു
താണ്. പ്രകൃതിയുംചെടി ഗുണ പിരാിണാമചെത്തയാാണ് പിരാിസ്ഥിിതി എന്നു പിറിയുംന്നിത്. കുളവുംം വിയാലും കൃ�ിയുംം പിാലവുംം 
പ്രകൃതിയാിൽ മനു�യൻ വിരുംത്തുന്നി ഗുണ പിരാിണാമമാണ്. അനോതസംമയാം പിണമുള്ളവിർ�് മാത്രംം സംഞ്ചംരാി�ാൻ 
കഴിിയുംന്നി എക്സ്പ്രസം് സ്പൈഹിനോവി ചാിലനോപ്പംാൾ പിരാിസ്ഥിിതി വിിരുംദ്ധീമാകാം. അതുനോപിാചെല പിണത്തിചെ� നോപിരാിനോലാ 
മതത്തിചെ� നോപിരാിനോലാ ഇ�ാ രാഹിിതമായാി സംംരാക്ഷി�ചെപ്പംടുന്നി ഭൂമി പിരാിസ്ഥിിതി വിിരുംദ്ധീമാകാം. പ്രകൃതിയുംചെടി നോമൽ 
നടിത്തുന്നി ഇ�ാത്മകമായാ ഗുണ പിരാിണാമമാണ് പിരാിസ്ഥിിതി പ്രവിർത്തനം. അവിിചെടി പ്രകൃതിയുംചെടിയുംം മനു�യചെ�യുംം 
കർതൃതവമുണ്ട്്. ഈ സംങ്കല്പം സംാംഖയത്തിൽ ഉണ്ട്്. എന്നിാൽ നിർഗുണ പിരാബ്രഹ്മമായാ പുരും�ൻ എന്നി സംങ്കല്പം 
സംവീകരാിച്ചാൽ അത് പിരാിസ്ഥിിതി വിിരുംദ്ധീം തചെന്നിയാാണ്

 സംാംഖയത്തിചെല പ്രകൃതി/പുരും� സംങ്കല്പത്തിചെല പുരും�ൻ, സ്ത്രീ/പുരും�നിചെല പുരും�നല്ലാ. പ്രകൃതി ഘടികങ്ങളുംചെടി പ്ര
തിപ്രവിർത്തനം, പിരാിണാമം എന്നിീ പ്രക്രിയാകളുംചെടി സൂചാകമാണ് പുരും�ൻ. പ്രകൃതി - കർമ്മിം പുരും�ൻ -കർത്താവി് 
എന്നി നിലയാല്ലാ സംാംഖയത്തിൽ. പ്രകൃതി - കർമ്മിം , പുരും�ൻ -കർത്താവി് എന്നി ആത്മീയാ വിാദനിലപിാടിിൽ നിന്നിാണ് 
സ്ത്രീ സംഹിിനോ�ണ്ട്വിൾ / പുരും�ൻ ഭാരാിക്കുന്നിവിൻ എന്നി സംങ്കല്പം രൂപിചെപ്പംടുന്നിത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയൻ ബ്രാഹ്മണആ
ത്മീയാ അധികാരാ വിയവിസ്ഥി സ്ത്രീവിിരുംദ്ധീമാകാൻ കാരാണം. സ്ത്രീ,പ്രകൃതിയാാണ്, കർമ്മിസ്ഥിാനത്തുള്ളവിളാണ്, 
അതാണ് നല്ലാത് എന്നു പിറിഞ്ഞു വിരുംന്നി ഇനോ�ാ ചെഫമിനിസംവുംം അതുനോപിാചെല സ്ത്രീവിിരുംദ്ധീമാണ്. ഗ്രിഗംർ ചെമ�ലിന് 
നോശ�ം പ്രകൃതിയുംചെടിയുംം സ്ത്രീയുംചെടിയുംം കർതൃ സ്ഥിാനചെത്ത സംംശയാി�രുംത് (തലമുറികളുംചെടി സൃഷ്ടിിയാിൽ പ്രുരും�നും 
സ്ത്രീയ്ക്കും ഒരും നോപിാചെല പിങ്കുണ്ട്് എന്നി കചെണ്ട്ത്തലിചെന തുടിർന്നി്) എന്നു പിറിഞ്ഞു ചെകാണ്ടു സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പ്രകൃതിയുംചെടിയുംം 
കർതൃതവചെത്ത പുനരാാനയാി�ാനാണ് സംിനോമാണ്ട്് ദ ബുവ്വ ശ്രീമിച്ചത്. സംാംഖയം സ്ത്രീ കർതൃതവചെത്ത മുനോന്നിാട്ടി് വിയ്ക്കുന്നു 
എന്നിതുചെകാണ്ട്് സ്ത്രീപിക്ഷ തത്തവചാിന്ത്യയാായാി മാറുന്നു.  

 13 “വിാഗം്നോധനുർദുഃഗം്ധ ഏതം 
 രാസംം യാദ് ബാലതൃഷ്ണയാാ
 നോതനനാ സംയ സംമഃ സം സംവാദ്
 ദുഃഹിയ നോത നോയാാഗംിഭാിർഹിി യാഃ”’

   ധവനയാനോലാകനോലാചാനം 
 14 Marxism and Literature 2016, p. 121-12
 15 ഭാഗംവിദ് ഗംീത 14-1
 16 ആശാൻ ക ത –സ്ത്രീ പുരും� സംമവിാകയങ്ങളിചെല കലാപിം: എസം്. സുധീ�് -ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് 2015.

ഷൂബ ചെക. എസം്. 
ഇനോപ്പംാൾ തിരുംവിനന്ത്യപുരാംഗംവിണ്ചെമൻ്റി് വിനിതാനോകാചെള�ിചെല അദ്ധീയാപികൻ.  കൃതികൾ: 
രാസംധവനി സംിദ്ധീാന്ത്യം ഉനോപിക്ഷിക്കുക, 25 അധിനിനോവിശ രാാഷ്ട്രീീയാ കഥകൾ (പിഠനം, സംമാഹിരാണം, 
ന��ാദ് എസംിചെനാപ്പംം) വിാസംവിദത്ത ബഹുപിാഠങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുകയാാണ് (സംംസ്കാാരാപിഠനം), എം. 
എൻ. വിി�യാചെ� നോലാകങ്ങൾ (പിഠനം സംമാഹിരാണം), ആനോഗംാളീകരാണ കാലചെത്ത കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാരാ് 
(പിഠനം), ചൂലും ചുംബനവുംം –ഉത്തരാാധുനിക കവിിതാ വിിമർശം (സംംസ്കാാരാപിഠനം) ഫാസംിസ്റ്റ്് വിിരുംദ്ധീ 
സംമരാങ്ങളുംചെടി ഫാസംിസ്റ്റ്് സംവഭാാവിവുംം ഉപിനോഭാാഗംമുതലാളിത്തവുംം (പിഠനം),   മിത്തുകളുംചെടി നിർമ്മിിതി

യുംം ഉത്തരാാധുനികതയുംം (സംംസ്കാാരാപിഠനം) നനോവിാത്ഥാന ആധുനികതയുംം വിയവിസംായാിക ആധുനികതയുംംഃസംാഹിിതയം. 
സംിനിമ. തത്തവചാിന്ത്യ



ഛന്ദസ്സിിനോല�് മടിങ്ങിയാ കവിിത
നന്ത്യയത്ത് നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ

അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മഹിാത്മാ ഗംാന്ധി നോകാനോള�്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.

പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കവിിതകൾ പുതുകാലനോത്താടു സംംവിദിക്കുനോമ്പാഴും മാത്രംാഗംണാദിനിയാമം 
ചെതറ്റാചെത സംഞ്ചംരാി�ാൻ ചെകാതിക്കുന്നി പിഴിമസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. ഛനോന്ദാബദ്ധീത പിാരാമ്പരായരൂപി
മാതൃകയാായാി അനോ�ഹിത്തിചെ� കവിിതകചെള നിർണയാിക്കുന്നു.  കവിിതയുംചെടി ഉള്ളടി�ം ചെകാണ്ടും 
അത് വിിനിമയാം ചെചായ്യാൻ സംവീകരാിക്കുന്നി ബിംബപ്രനോയാാഗംങ്ങൾചെകാണ്ടും വിാങ്്മയാചാിത്രംങ്ങളുംചെടി 
ഉപിനോയാാഗംംചെകാണ്ടും പുതിയാ ഭാാവുംകതവം പ്രകടിിപ്പംിച്ച കവിിയാാണ് പ്രഭാാവിർമ്മി. സംംനോവിദനതലത്തിൽ 
സംമകാലികനായാി നിന്നുചെകാണ്ട്ാണ് ആവിിഷ്കാാരാതലത്തിൽ സ്പൈപിതൃകമായാ വൃത്തശാസ്ത്രചെത്ത  
പിിന്തുടിരുംന്നിത്.  വൃത്തബദ്ധീമായാി കവിിത എഴുതുന്നിത് നമ്മുചെടി കാവിയപിാരാമ്പരായത്തിചെ� ശക്തിമായാ 
പിിന്തുടിർച്ചയാാചെണന്നി് അനോ�ഹിം വിിശവസംിക്കുന്നു. പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്നി് �ന്മസംഹി�മായാി 
സ്പൈകവിന്നി താളനോബാധവുംം വൃത്തശിക്ഷയുംമാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� കവിിതകളുംചെടി ഛനോന്ദാബദ്ധീതചെയാ 
നിർണയാിക്കുന്നിത്. അത് അ�ാദമിക വൃത്തവിുത്പിത്തിൽ നിന്നു വിരുംന്നിതല്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി 
വൃത്തം അകൃത്രംിമമായാി കവിിതയുംചെടി ആവിരാണമാവുംകയുംം ഉള്ളടി�ചെത്ത ഭാാവിസംമ്പന്നിമാക്കുന്നി 
രൂപിമൂലകമാവുംകയുംം ചെചായ്യുന്നു.  സംമകാലികരാിൽ നിന്നി് അനോ�ഹിചെത്ത ഭാിന്നിനാക്കുന്നി പ്രധാനസംവ
ഭാാവിം വൃത്തപിരാിചായാവുംം അതനോ�ഹിത്തിചെ� കവിിതകളിൽ സൃഷ്ടിിക്കുന്നി താളനോഭാദവുംമാണ്.  ഇതു പ്ര
ഭാാവിർമ്മിയുംചെടി ഭാാവിനയുംചെടി വിിനോശ�സംവഭാാവിമാണ്. പിഠിചെച്ചടുത്ത വൃത്തം പിാലി�ാനുള്ള ആയാാസംം 
അനോ�ഹിം അനുഭാവിിക്കുന്നിില്ലാ. ആധുനികതയുംം ഉത്തരാാധുനികതയുംം സൃഷ്ടിിച്ച ഭാാവുംകതവവിയതിയാാനം 
അനുഭാവിിച്ചറിിഞ്ഞി പ്രഭാാവിർമ്മി തചെ� കാവിയമാതൃക ശരാിചെയാന്നു വിിശവസംിക്കുകയുംം അത് സ്ഥിാപിിചെച്ച
ടുക്കുകയുംം ചെചായ്തു. വൃത്തനിരാാസംത്തിചെ� കാലത്ത് വൃത്തം കവിിതയുംചെടി നിയാാമകഘടികമാചെണന്നി് 
ചാങ്കൂറ്റനോത്താചെടി വിിളിച്ചു പിറിയാാൻ അനോ�ഹിത്തിനു സംാധിച്ചു. പിദയങ്ങളുംചെടി (കവിിത) ചെകട്ടുപിാടുതചെന്നി 
വൃത്തമാചെണന്നും1 ബാഹിയമായാ വൃത്തസംംവിിധാനത്തിചെ� ഊടും പിാവുംം കവിിതയുംചെടി ആന്ത്യരാികസം
ത്ത ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നിതിൽ എത്രംമാത്രംം സംഹിായാകമായാിരാിക്കുന്നുചെവിന്നും തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി കവിിയാാണ്  
അനോ�ഹിം. കവിിതയാിചെല ഭാാവിപ്രപിഞ്ചംത്തിചെ� വിളർച്ചയാിൽ വൃത്തപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� സൂക്ഷ്മപ്രവിർ
ത്തനം  എങ്ങചെന സംഹിായാിക്കുചെമന്നി് സംവന്ത്യം കവിിതചെയാ മുന്നിിൽ നിർത്തി അനോ�ഹിം സ്ഥിാപിിച്ചു. 
മുക്തിഛന്ദസ്സുംമാത്രംനോമ കവിിതയാായാി അംഗംീകരാിക്കൂ എന്നു വിാശിപിിടിിച്ച സംമകാലകവിിതയാിചെല 
പ്രമാണിമാർക്കുള്ള മറുപിടിിയാായാിരുംന്നു അത്. സംമകാലികരുംചെടി പിാരാമ്പരായനിനോ�ധനോത്താടുള്ള  
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പ്രതിനോ�ധം കൂടിിയാായാി വൃത്തബദ്ധീമായാ കവിിതചെയാ തിരാിച്ചുചെകാണ്ടുവിരുംവിാനുള്ള പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി 
യാത്നചെത്ത കാണണം. സ്പൈപിതൃകസംവത്തിചെന പിരാിപിാലി�ാനുള്ള സംാംസ്കാാരാിക ദ�തയമാണ് നഷ്ടി
ചെപ്പംടുന്നി നിയാതതാളരൂപിങ്ങളുംചെടി വിീചെണ്ട്ടുപ്പംിലൂചെടി അനോ�ഹിം നടിത്തിയാത്. 

ആധുനികതയുംചെടി കാലത്താണ്  വൃത്തനിരാാസംം വിയാപികമായാി തുടിങ്ങിയാത്. സം�ന്ദരായപിരാ
മായാ നിലപിാടിിചെ� ഭാാഗംമായാിരുംന്നു അവിർ�് വൃത്തനിനോ�ധവുംം ഗംദയാത്മകതയുംം. വൃത്തത്തിചെ� 
സംാധയതകചെള ക്കുറിിച്ച് ഉന്നിതമായാ ധാരാണകൾ വിച്ചുപുലർത്തിയാിരുംന്നി അയ്യപ്പംപ്പംണി�ചെരാ നോപിാലു
ള്ളവിരാാണ് അതിനു നോനതൃതവം നല്കിിയാത്. കവിിതയുംചെടി ആന്ത്യരാികസംത്തചെയാ വിിഴുങ്ങുന്നിവിിധത്തിൽ 
വൃത്തം ഒരും കവിചാമായാി മാറിിയാനോപ്പംാഴിാണ് ഭാാവുംകതവ നവിീകരാണത്തിനു വൃത്തരാഹിിതമായാ പിരാീ
ക്ഷണങ്ങൾ ചെകാണ്ടുവിന്നിത്. കവിിതചെയാന്നി നോപിരാിൽ ഛനോന്ദാബദ്ധീമായാ പിദയചെമഴുതി ക്രീഡിിക്കുന്നി 
കാവിയവിയാപിാരാികൾക്കുള്ള അടിിയാായാിരുംന്നു അത്. പിനോക്ഷ വൃത്തശാസ്ത്രാഭാിജ്ഞാംരാായുംള്ള പ്രതിഭാകചെള 
പിിന്തുടിർന്നു വിന്നി പിലരുംം വൃത്തത്തിചെ�യുംം ഛന്ദസ്സിിചെ�യുംം ബാലപിാഠമറിിയാാത്തവിരുംം കാവിയാല
ങ്കാരാത്തിൽ വൃത്തപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� പ്രാധാനയചെത്തക്കുറിിച്ച്  ഒരും ധാരാണയുംമില്ലാാത്തവിരുംമായാിരുംന്നു. 
താളനോഭാദങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും വൃത്തസ്പൈവിവിിധയചെത്തക്കുറിിച്ചും അതിചെ� സൂക്ഷ്മമായാ സം�ന്ദനോരായാത്പിാദന
കൃതയചെത്തക്കുറിിച്ചും അനഭാിജ്ഞാംന്മാരാായാിരുംന്നി ഒരും കൂട്ടിം ആളുംകൾ  വൃത്തജ്ഞാംാനം ഒരും നോമാശചെപ്പംട്ടി 
നോയാാഗംയതയാാചെണന്നു സ്ഥിാപിിചെച്ചടുത്തു. അത് മലയാാളകവിിതയുംചെടി വിികാസംചെത്ത സ്പൈപിതൃകത്തിൽ 
നിന്നും വിിടുവിിക്കുകയുംം  വിിരാസംമാക്കുകയുംം ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ഇ�ാരാണം ചെകാണ്ട്ാകാം വൃത്തപിരാിചായാം 
സംിദ്ധീിച്ചവിരാാണ് വൃത്തലംഘനം നടിത്തി കവിിതചെയാഴുനോതണ്ട്ചെതന്നി് ഉത്തരാാധുനികനായാി നിലചെകാ
ള്ളുന്നി സംച്ചിദാനന്ദചെന നോപിാലുള്ള കവിികൾ�് ഇനോപ്പംാൾ നോതാന്നിിത്തുടിങ്ങിയാത്. വൃത്താനോപിക്ഷ രാചാന 
കവിിതയാായാിചെ�ാള്ളണചെമന്നിിചെല്ലാങ്കിലും കവിിതാശരാീരാത്തിചെല ഒരും ഘടികം മാത്രംമാണചെതങ്കിലും2 
കാവിയചെത്ത രാസംാനുഭൂതിയാിനോല�് നയാിക്കുന്നിതിൽ സുപ്രധാനമായാ പിങ്ക് വൃത്തത്തിനുചെണ്ട്ന്നി് 
പിലരുംം ഇന്നി് തിരാിച്ചറിിയുംന്നുണ്ട്്.

പ്രതീകങ്ങളിലൂചെടിയുംം ബിംബങ്ങളിലൂചെടിയുംം ആദിരൂപിവിയഞ്ജനയാിലൂചെടിയുംം ഭാാ�യാിലും 
ആഖയാനത്തിലും പുതുമചെകാണ്ടുവിരാാനുള്ള  ആധുനികരുംചെടി പ്രതിജ്ഞാംാബദ്ധീതയാാണ്  നിയാതവൃ
ത്തചെത്ത പുറിം തള്ളാൻ കാരാണമായാത്. പിരാിചായാചെപ്പംട്ടി കാവിയരൂപിങ്ങളിൽ നിന്നു വിയതയാസംമുള്ള 
കവിിതകളാണ് ആധുനിക കാലത്തുണ്ട്ായാത്. വൃത്തനിരാാസംം കവിിയുംചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രമായാി 
വിികസംിച്ചത് ആധുനികതയ്ക്ക്് പിിന്നിാചെല വിന്നി കവിികളിലാണ്. എന്നിാൽ വൃത്തരാാഹിിതയവുംം മുക്തി
ഛന്ദസ്സുംം അനിവിാരായതയാായാി ആധുനികരാിൽ പിലരുംം കരുംതിയാിരുംന്നു. രൂപിപിരാവുംം ഭാാവിപിരാവുംമായാ 
സംമ്പൂർണമാറ്റം വിന്നി സംമകാലകവിിത വൃത്തനിരാാസംചെത്ത ലക്ഷണമായാി കാണുന്നുണ്ട്്. കവിിത 
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവുംം ഇഴിമുറു�മുള്ളതുമായാി മാറുകയുംം ഭാാവിപിരാമായാി കരുംത്താർജ്ജിിക്കുകയുംം ചെചായ്യു
കയാായാിരുംന്നു ഇതിചെ� ലക്ഷയം.  പിനോക്ഷ ഒരും കാരായം ഓർ�ണം. ഈ കവിികൾ നമ്മുചെടി പിാരാമ്പ
രായത്തിചെല വൃത്താനുസംാരാിയാായാ ഉജ്ജിവലകവിികളുംചെടി പിാരാമ്പരായനോത്താടി്  ബഹുമാനമില്ലാാത്തവിരാല്ലാ. 

“ചാക്ഷുശ്രീവിണഗംളസ്ഥിമാം ദർദ്ദുരാം ഭാക്ഷണത്തിന്നിനോപിക്ഷിക്കുന്നിതുനോപിാചെല
കാലാഹിിനാ പിരാിഗ്രസ്ഥിമാം നോലാകവുംം ആനോലാലനോചാതസ്സിാ നോഭാാഗംങ്ങൾ നോതടുന്നു”

എചെന്നിഴുതുന്നി എഴുത്ത�ചെ� വൃത്തപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� ശക്തിിചെയാ മാനിക്കുന്നിവിരാായാിരുംന്നു. 
‘ചാരാമഗംിരാി ശിരാസ്സിി രാവിിയുംം പ്രനോവിശിച്ചിതു/ചാാരുംലങ്കാനോഗംാപുരാാനോഗ്ര കവിീന്ദ്രനും’ എന്നിവിണ്ണമുള്ള പ്രാ
സംവൃത്താദികളുംചെടി സംാധയത മനസ്സിിലാ�ിയാവിരുംമായാിരുംന്നു ഇവിരാിൽ പ്രതിഭാാധനന്മാർ ഏചെറിയുംം. 
‘സംന്ത്യതം മിഹിിരാനാത്മനോശാഭായുംം സംവന്ത്യമാം മധുചെകാതിച്ച വിണ്ട്ിനും ചാന്ത്യമാർന്നിരുംളി നില്ക്കുനോമാ
മനോല ഹിന്ത്യധനയമിഹി നിചെ� �ീവിിതം.’ എന്നിത് ഇന്നും സം�ന്ദരായത്തിചെ� രൂപിനോമറിിനില്ക്കുന്നിത് അവിർ 
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തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിിരുംന്നു. എന്നിാലവിർ വൃത്തനിരാാസംചെത്ത കവിിതയുംചെടി രൂപിനോകന്ദ്രത്തിൽ ചെകാണ്ടു
വിരുംകയുംം സംർവ്വവിിധ അസംവാതന്ത്ര്യയങ്ങചെളയുംം നിരാാകരാിക്കുകയുംം ചെചായ്തു.  �ീവിിതാവിസ്ഥിയുംചെടി 
സൂക്ഷ്മയാാഥാർത്ഥയചെത്ത  അതിസംാധാരാണചെമന്നി മട്ടിിൽ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിതായാിരുംന്നു ഇന്നിചെത്ത 
കവിിതയാായാി പ്രചാാരാം നോനടിിയാത്. വൃത്തരാഹിിതമായാി,ഗംദയമായാി തചെന്നി, എഴുതുന്നിവിയാായാിരുംന്നു 
അത്.  ‘വിചെ�ാടിിഞ്ഞിമുറിം നോപിറ്റി�ളഞ്ഞി കല്ലാിനോനയുംം പിതിരാിനോനയുംനോമാർത്ത് തചെന്നിത്താൻ താളം 
പിിടിിച്ചു.’(എം.ആർ.നോരാണുകുമാർ) എന്നി് ലളിതമായാ ഗംദയത്തിൽ  ആവിിഷ്കാാരാം കചെണ്ട്ത്തി. ‘നിനക്കു 
പിനിയുംള്ള ദിവിസംം തചെന്നി എനിക്കു പിനി വിന്നിാൽ അതറിിയാാൻ നാം പിരാൈരാം എങ്ങചെന നോപിാകും. 
ചെപിാള്ളുന്നി വിിരാൽചെകാണ്ട്് ഞാാൻ നിചെ� ചെനറ്റി ചെതാട്ടുനോനാക്കും. ചെനറ്റി അനോപ്പംാൾ തണുത്തിരാിക്കും. 
നിന�് എചെ� ചെനറ്റിയുംം തണുത്തിരാിക്കും. പിരാൈരാം കാണി�ാൻ പിനിയാില്ലാാചെത നാം കുഴിഞ്ഞു 
നാണിച്ചുനോപിാകും’(വിീരാാൻകുട്ടിി). ഇന്നിചെത്ത കവിിതയുംചെടി സംവിിനോശ�ത ഛന്ദസ്സിിചെ� ചെചാാൽവിടിി
വിിചെലാതുങ്ങാചെത ഭാാവിശക്തിി ആവിാഹിി�ാം എന്നി വിിശവാസംമാണ്. ഗംദയത്തിചെ� താളത്തിൽ 
ആലാപിനം സംാധയമാ�ാനുള്ള പിരാിശ്രീമം ചാിലരാിലുണ്ട്്. മന്ത്ര്യസ്ഥിായാിയാിൽ ചെചാാല്ലാിചെയാടുക്കുന്നിവിയും
മുണ്ട്്. കവിിത അതിചെ� ഉള്ളുറിപ്പുചെകാണ്ടു സൃഷ്ടിിക്കുന്നി താളത്തിൽ പുതിയാ കവിികളിനോലചെറിനോപ്പംരുംം 
തൃപ്തരുംമാണ്. ചെകാച്ചു വിാക്കുകളിൽ തീവ്രമായാ ആന്ത്യരാികാനുഭാവിചെത്ത വിിനിമയാം ചെചായ്യുവിാൻ 
അതു പിരാിശ്രീമിക്കുന്നു. രൂപിം ആന്ത്യരാികമായാ തീവ്രാനുഭാവിത്തിചെ� പ്രതിഫലനം മാത്രംമാണവിിചെടി. 
പ്രഭാാവിർമ്മി ഈ വിഴിിവിിട്ടിാണ് സംഞ്ചംരാിച്ചത് എന്നു പിറിഞ്ഞു. വിാക്കുകളിൽ സംഞ്ചംയാിച്ച കാവിയാനു
ഭാവിവുംം വൃത്തബദ്ധീമായാ ബാഹിയരൂപിവുംമായാി സംംസംിക്തിതയാിലായാിരാിക്കും എന്നി നോബാധയമാണ് 
അനോ�ഹിചെത്ത നയാിക്കുന്നിത്. വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� �ീവിിതാവിസ്ഥികചെള പ്രതിഫലിപ്പംിക്കുന്നി 
ആശയാനോലാകവുംം  അതിന് അനുഭാവിതലം നല്കുന്നി ബിംബങ്ങളുംം  പ്രതീകങ്ങളുംം സൂചാനാവിാകയങ്ങ
ളുംം പിാരാമ്പരായവിഴിിയുംമായാി സ്പൈകനോകാർത്തുചെകാണ്ട്് നീങ്ങുന്നി കാഴ്ചയാാണ് പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കവിിത 
നല്കുന്നിത്. ആധുനിനോകാത്തരാമായാ സംമൂഹിത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് വൃത്തബദ്ധീമായാ കവിിത രാചാിക്കുക 
എന്നുള്ളതുതചെന്നി ഗൃഹിാതുരാമാചെയാാരും കാല്പനികസംാഹിസംമാണ്. പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കാവിയ�ീവിിത
ത്തിലാകമാനം കാണുന്നി ഈ സംവഭാാവിം ശയാമ മാധവിത്തിൽ അതിചെ� പൂർണഫലം നല്കുന്നു
ചെണ്ട്ന്നു പിറിയാാം. 

കാവിയരൂപിത്തിചെ� ബാഹിയഘടിനയാിൽ  പ്രകടിമാകുന്നി താളം ഇതിവൃത്തവുംമായാി നോചാർന്നിാണ് 
പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കവിിതകളിൽ കാണുന്നിത്. പില വൃത്തങ്ങൾക്കും അടിിസ്ഥിാനഭാാവിങ്ങളുംണ്ട്്. പില 
ഭാാവിങ്ങചെളയുംം വിിനിമയാം ചെചായ്യാൻ കഴിിയുംന്നി വൃത്തങ്ങളുംമുണ്ട്്. സംർഗംശക്തിിയുംള്ള കവിി വൃത്തചെത്ത 
ആവിിഷ്കൃത ഭാാവിത്തിന് അനുനോരാാധമാ�ിത്തീർ�ാറുണ്ട്്. 

“നോവിണ്ട്ാ രാാ�യമരാണയവിാസംമതിചെന�ാളുംം മഹിത്തവംതരുംം 
കാരായതചെന്നി, തടിഞ്ഞിിചെടിാല്ലാ ഗുരുംവിാം  നീചെയാന്നു ധർമ്മിാത്മ�ൻ
പിാരാം നിസംവതനോയാാചെടിനോയാാതി,യാധികാരാത്തിചെ� ചെചാനോങ്കാലു,
മശ്രീീതാവുംന്നികിരാീടിവുംം നിണചെമഴും കാല്ക്കൽ സംമർപ്പംി�യാായാ്.”3

ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതം ധർമ്മിപുത്രംരുംചെടി ദുഃരാന്ത്യനോബാധവുംം വിിരാക്തിിയുംം ഭാദ്രമായാി വിിനിമയാം ചെചായ്യുക
യാാണ്. പിാരാമ്പരായവിഴിിയാിൽ ചുവിടുറിപ്പംിച്ചുചെകാണ്ട്് വിർത്തമാന ഭാാവുംകതവത്തിനോലക്കു കുതി�ാനുള്ള 
ക�ശലം  സംവായാത്തമാ�ിയാ കവിിയാാണ് പ്രഭാാവിർമ്മി. കവിിതയ്ക്ക്് ബാഹിയവുംം ആന്ത്യരാികവുംമായാ 
താളമുചെണ്ട്ന്നിറിിയുംന്നി അനോ�ഹിം ബാഹിയതാളത്തിചെ� നിയാാമകഘടികങ്ങൾ ഭാാവിാനുസംാരാിയാായാ 
ശബ്ദങ്ങളുംചെടി ഔചാിതയപൂർവ്വമായാ ഒത്തിരാിപ്പും സംമീചാീനമായാ ഛന്ദസ്സുംമാചെണന്നിറിിഞ്ഞുചെകാ
ണ്ട്ാണ് രാചാനനിർവ്വഹിിക്കുന്നിത്. കവിിതയാിൽ ആന്ത്യരാികതാളം സൃഷ്ടിി�ചെപ്പംടുന്നിത് ഉള്ളടി�ം 
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സം�ന്ദരായാത്മകമായാ ഭാാവിനചെകാണ്ട്് ദർശനമായാി വിികസംിക്കുനോമ്പാഴിാണ്. എന്നിാൽ കവിിതയുംചെടി 
സൃഷ്ടിിനോവിളയാിൽ കവിി അനുഭാവിിക്കുന്നി ഭാാനോവിാന്മീലനമാണ് അപൂർവ്വ പിദരാചാനയാിലൂചെടിയുംം പ്ര
തീക,പ്രതിരൂപിങ്ങളിലൂചെടിയുംം ബിംബങ്ങളായുംം  അലങ്കാരാകല്പനകളായുംം ആവിിർഭാവിിക്കുന്നിത്. 
സൃഷ്ടിുന്മുഖമായാ കവിി ഹൃദയാം ൈന്ദിക്കുന്നി നോതാതാണ് താളവുംം വൃത്തവുംമായാി പിരാിണമിക്കുന്നിത്. 
അതുചെകാണ്ട്് സംർഗ്ഗാധനനായാ കവിിയുംചെടി രാചാനയുംചെടി സം�ന്ദരായദർശനചെത്ത (ആന്ത്യരാതാളചെത്ത) 
നിർണയാിക്കുന്നിതും വൃത്തചെത്ത സൃഷ്ടിിക്കുന്നിതും ഉദ്ഗ്രഥിതമായാ പ്രതിഭായുംചെടി പ്രക്രിയായാാണ്. 
പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കവിിതയുംം ഇത്തരാചെമാരും അകവുംം പുറിവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധചെത്തയാാണ് പ്ര
ദർശിപ്പംിക്കുന്നിത്. ‘ശയാമമാധവിം,അപിരാിഗ്രഹിം നോപിാചെലയുംള്ള സംമാഹിാരാങ്ങളിചെല കവിിതകളിൽ 
സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുംം ദ്രാവിിഡിവൃത്തങ്ങളുംം വിഴിിയാാംവിണ്ണം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ 
ചെപിാതുനോവി അയാവിില്ലാാത്തവിയാാണ്. വിർണസംംഖയയുംചെടി കാരായത്തിൽ കൃതയത നിലനിർത്തുന്നിവി
യാാണവി. അവി ഛനോന്ദാബദ്ധീരൂപിങ്ങളാണ്. താളഗംതി ,അക്ഷരാവിിനയാസംം,മാത്രംാസംംഖയ എന്നിീ 
കാരായങ്ങളിൽ ഛനോന്ദാബദ്ധീരൂപിങ്ങൾ�് ചാില ചാിട്ടിയുംം കണക്കുമുണ്ട്്. അക്ഷരാസംംഖയാവൃത്തങ്ങ
ളായാ സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ അതുചെകാണ്ട്് കണിശനോത്താചെടി ഉപിനോയാാഗംി�ണം. അക്ഷരാസംംഖയ 
മാത്രംാസംംഖയ ,യാതി ഇവിചെയാാചെ� നിയാതമായാി വിനോരാണ്ട് ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതം,വിസംന്ത്യതിലകം,
കുസുമമഞ്ജരാി,സ്രഗ്ദ്ധരാ,തുടിങ്ങിയാ സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുംം,കുറിചെച്ചാചെ� സംവാതന്ത്ര്യയം പില കവിികളുംം 
എടുത്തിട്ടുള്ള അനുഷ്ടുപ്പും അനോ�ഹിം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഉപിവൃത്തങ്ങളുംം വൃത്തനോഭാദങ്ങളുംമുണ്ട്ായാിട്ടുള്ള 
ഒരും വൃത്തമാണിത്. മാത്രംാസംംഖയയ്ക്ക്്  കൃതയത വിരാാറിില്ലാ ഇതിൽ പിലനോപ്പംാഴും. ഇക്ഷുദ�ികയാിൽ 
അല്പസംവല്പം വിയതിയാാനങ്ങൾ വിരുംത്തിയാിട്ടുള്ളതും ഹിരാിനാമകീർത്തനവൃത്തത്തിചെ� സംവഭാാവിമുള്ള
തുമായാ ദ�കം  ശയാമമാധവിത്തിൽ കാണാം. മലയാാളത്തിചെല പ്രമുഖ കവിികൾ പിലരുംം പ്രകാ
രാനോഭാദമുള്ള ദ�കങ്ങൾ പ്രനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ദ്രാവിിഡിഭാാ�ാവൃത്തങ്ങളിൽ പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നി 
കാകളിഗംണത്തിചെ� സംാന്നിിധയമാണ് ഈ കൃതിയാിൽ കാണുന്നി മചെറ്റാരും വൃത്തസംവിിനോശ�ത. 
എഴുത്ത�ൻ ദീക്ഷിച്ചതാണ് കാകളി. കിളിപ്പംാട്ടിിചെല പ്രധാനവൃത്തമാണിത്. മൂവിക്ഷരാഗംണപിദ്ധീ
തിയാാണ് കാകളി. പിന്ത്ര്യണ്ട്് അക്ഷരാമുള്ള വിരാിയാാണിതിൽ. ഏതുവിിധത്തിലുള്ള ആഖയാനത്തിനും 
വിഴിങ്ങുന്നി ഭാാവിസംംനോവിദനശക്തിിയാതിനുണ്ട്്. പ്രഭാാവിർമ്മിയുംം കാകളിവൃത്തചെത്ത ഫലപ്രദമായാി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ധർമ്മിസംംഗംരാം എന്നി ഭാാഗംചെത്ത രാണ്ടു നോ�ാകങ്ങചെളാഴിിച്ചുള്ളവി കാകളീ വൃത്ത
ത്തിലാണ് നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാകളി അവിാന്ത്യരാവിിഭാാഗംങ്ങളുംള്ള വൃത്തമാണ്. അക്ഷരാങ്ങൾ�് 
ഊനം അനുവിദനീയാമാണ്. 

“കാലം കനിഞ്ഞു തരുംന്നി നിമി�ങ്ങള-
നോളാനോരാാന്നുനോമാർത്താൽ ദുഃരാന്ത്യദിനങ്ങളാം
 ആയാതിൻ സ്പൈദർഘയം കുറിയ്ക്ക്ാചെനളുംതല്ലാ; 
സംാദ്ധീയ,മായുംസ്സും സംവയാം കുറിയ്ക്കുന്നിതാം”.

ഇതിൽ ഉത്തരാഭാാഗംചെത്ത രാണ്ട്ാം പിാദത്തിൽ സംകാരാസംംനോയാാഗംം ഉച്ചാരാണത്തിൽ തടിസ്സിം സൃഷ്ടിി
ക്കുന്നുചെവിങ്കിലും ശയാമമാധവിചെ� അന്ത്യസ്സിംഘർ�ചെത്തശക്തിമായാി പ്രതിഫലിപ്പംി�ാൻ കാകളി 
ഛന്ദസ്സിിനു കഴിിയുംന്നു. 

അക്ഷരാകാലാടിിസ്ഥിാനത്തിലുള്ള ഒത്തുനില്പുംം പ്രാസംത്തിചെ� ശക്തിിയുംം താളത്തിചെ� സം�ന്ദ
രായവുംം കൂടിി ലയാിച്ച് ഭാാവിചെത്ത ഭാദ്രമാക്കുന്നി പ്രക്രിയാ പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി കവിിതകളിചെല (പ്രഭാാവിർമ്മി, 
ഡിി.സംി.ബു�്സം്, നോകാട്ടിയാം, 2017) വൃത്തപ്രനോയാാഗംത്തിലുണ്ട്്. ശയാമമാധവിത്തിൽ നടിത്തിയാിട്ടു
ള്ളത് ഈ നിപുണമായാ പ്രവിർത്തനമാണ്.  പിതിനഞ്ചം് ഭാാഗംങ്ങളാണ് ശയാമ മാധവിത്തിലുള്ളത്. 
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കൃഷ്ണായാനമാണ് ഒന്നിാം ഭാാഗംം. ‘കാചെണ�ാചെണചെയാരാിചെഞ്ഞിരാിഞ്ഞു കനലായാ് ത്തീരുംന്നി ദുഃ:ഖങ്ങ
ളാൽ ഏകാകിയാ് വിനമഹിാഗംർഭാത്തിൽ’ കഴിിയുംന്നി കൃഷ്ണചെനയാാണ് ആഖയാതാവി് ഇവിിചെടി കചെണ്ട്
ത്തുന്നിത്. ഗംർഭാസംമാധിചെതാട്ടി് അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ി വിന്നി ദുഃ:ഖങ്ങളാൽ ശയാമമായാ ഹിരാിചെയായാാണ് 
അനോ�ഹിം കാണുന്നിത്. ഇതിനു ശക്തിമായാ വൃത്തമാണ് ആഖയാനത്തിചെല രൂപിം. അതിധൃതി 
ഛന്ദസ്സിിൽ ചെകട്ടുപിാടുള്ള  ശാർദ്ദൂല വിിക്രീഡിിതം എന്നി വൃത്തമാണ് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരും 
പിാദത്തിൽ പിചെത്താമ്പത് അക്ഷരാങ്ങൾ വിരുംന്നി വൃത്തമാണിത്. അതിധൃതി ഛന്ദസ്സിിൽ പിത്തില
ധികം പിിരാിവുംകൾ ഏ.ആർ.രാാ�രാാ�വിർമ്മി ഇതിന് ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ശാർദ്ദൂലത്തിന് കടുവി 
എന്നി് അർത്ഥമുണ്ട്്. കടുവിയുംചെടി ചാാട്ടിത്തിന് സംമാനമായാ ശക്തിിപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� പ്രതീതി ഈ 
വൃത്തത്തിന് സൃഷ്ടിി�ാൻ കഴിിയുംം.

‘പിാടിിപ്പംാടിി രാസംിപ്പംതുണ്ടുപിലരുംം രാാധാസംനോമതം ഭാവിാൻ നീലാരാണയ
നികുഞ്ജചെമാന്നിിചെലാളിവിിൽ പിങ്കിചെട്ടിാരാസംന്ധയചെയാ; 
ആയാർചെപിണ്ചെകാടിിമാരുംചെമാത്തു കളിയാാടിിനോപ്പംാന്നി നോനരാചെത്ത;
ചെയാന്നിാചെലൻ നോനരാിതറിിഞ്ഞുചെകാൾക;ഹൃദി ഞാാൻ കാണ്മീലിനോതചെതാന്നുനോമ’.

ഈ നോ�ാകത്തിൽ ഓനോരാാപിാദത്തിലും മഗംണം, സംഗംണം, �ഗംണം, സം ഗംണം, തഗംണം, തഗംണം 
പിിചെന്നി രാണ്ടു ഗുരും എന്നിാണ് കണ�്. ‘പിന്ത്ര്യണ്ട്ാൽ മസം�ംസംതംത ഗുരുംവുംം ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതം 
എന്നി് ഏ.ആർ. തമ്പുരാാൻ ഈ വൃത്തത്തിനു ലക്ഷണം പിറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. വിിഖയാതമായാ പില കാവിയ
ങ്ങളുംം മലയാാളത്തിൽ ഈ വൃത്തത്തിൽ ചെകട്ടിിയാിട്ടുണ്ട്്. ശയാമമാധവിത്തിചെല ഒന്നിാം ഭാാഗംമായാ കൃഷ്ണാ
യാനത്തിചെല ഒന്നിാം പിദയം ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ‘നോചാനോതാദർപ്പംണം 
ഇങ്ങു നോമഖമയാിലിൻ നീലത്തഴി�ായാതൻ’ എന്നി്  ‘നോചാനോതാദർപ്പംണമിങ്ങു’ എന്നി പിദത്തിചെല സംന്ധി 
ഒഴിിവിാ�ിയാനോതാചെടി അന്ത്യയഗുരും വിരുംന്നി സംഗംണം നഷ്ടിമായാി വൃത്തഭാംഗംമുണ്ട്ാവുംന്നു. ആദയലഘുവിായാ 
യാ ഗംണമാണ് ‘സം’ ഗംണത്തിനു  പികരാം വിന്നിിരാിക്കുന്നിത്. രാണ്ടും മൂന്നും നാലും പിാദങ്ങളിൽ 
ഈ പ്രശ്നമില്ലാ. രാണ്ട്ാം ഗംണമായാി സം ഗംണം തചെന്നിയാാണ് വിന്നിിരാിക്കുന്നിത്. അതിനർത്ഥം ആദയ
പിാദത്തിചെല മർമ്മിപിദമായാ നോചാനോതാദർപ്പംണ(മന�ണ്ണാടിി)ത്തിന് ഊന്നിൽ നല്കുകയാായാിരുംന്നു 
കവിിയുംചെടി ഉനോ�ശയം. പിനോക്ഷ ഇതുമൂലം യാതിയുംചെടി(വിിരാാമം) സ്ഥിാനം ചെതറ്റിക്കുന്നിതും താളഭാംഗംം 
വിരുംത്തുന്നിതും പിരാിഗംണിനോ�ണ്ട്തായാിരുംന്നു. കവിി�് ഇത്തരാം സംവാതന്ത്യയങ്ങളുംണ്ട്്. വൃത്തത്തിചെല 
പിരാമ്പരാാഗംതമാത്രംാവിയവിസ്ഥി കവിിതയുംചെടി കാമ്പ് വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നിതിനു തടിസ്സിമാകുനോമ്പാൾ 
കവിി ചാില സംവാതന്ത്ര്യയങ്ങൾ എടു�ാറുണ്ട്്. കാവിയസംംസംാരാത്തിചെലചെയാന്നിനോപിാചെല വൃത്തവിയാപിാ
രാത്തിചെലയുംം പ്ര�ാപിതി  കവിിയാാണ് എന്നി തത്തവം പിരാിഗംണിനോ�ണ്ട്ത് തചെന്നിയാാണ്. “ചാില്ലാറി 
ഗുരും ലഘുവിിപിരായയാങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകും ഓനോരാാ വൃത്തത്തിചെ� പ്രനോയാാഗംത്തിലും. അതിചെ� അടിിസ്ഥിാന
ത്തിൽ വൃത്തം നോവിചെറിാന്നിാണ് എന്നു പിറിയുംക ശരാിയാല്ലാ.” എന്നു കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാരാാരുംം പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. 
വൃത്തങ്ങൾ�് ചെപിാതുവിിൽ ചാില ആലാപിനരാീതികൾ പിിന്തുടിരുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ഓനോരാാവൃത്തത്തി
നും നിശ്ചാിത ആലാപിനരാീതികൾ തചെന്നി പിിന്തുടിരാണചെമന്നിില്ലാ എന്നി കാരായവുംം വിസ്തുതയാാണ്. 
‘പ്രാധാനം ഗംാനരാീതിതാൻ’ എന്നു പി�ിതമതമുള്ള ദ്രാവിിഡിവൃത്തങ്ങൾ�ാണ്  ഇത് കൂടുതൽ 
ഇണങ്ങുന്നിത്. ഗംാനരാീതിക്കു നോചാരുംമീരാടിിയാായാാണ് അവി പിരാിഗംണി�ചെപ്പംടുന്നിത്. ‘പില താളത്തിലും 
പില ശ്രുതിയാിലും പില തരാം ആനോരാാഹിണാവിനോരാാഹിണചെപ്പംാരുംത്തമുണ്ട്ാ�ിയുംം  ഒരും വൃത്തം തചെന്നി 
പില മട്ടിിൽ ചെചാാല്ലാാചെമന്നി് ഭാാ�ാവൃത്തങ്ങചെളക്കുറിിച്ചു പിരാിജ്ഞാംാനമുള്ളവിർ പിറിഞ്ഞുവിച്ചിട്ടുണ്ട്്.’ ഈ 
തത്തവം വൃത്തത്തിചെല അക്ഷരാസംംഖയയുംം മാത്രംാസംംഖയയുംം  കർ�ശമായാി പിാലിക്കുന്നി മി� 
സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലും സംാധയമല്ലാ താനും. അങ്ങചെന ചെചായ്ത്ാൽ പ്രധാന സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ�് 
ഭാംഗംമുണ്ട്ാകാം. ഈ കാവിയത്തിചെല ഒന്നിാം ഭാാഗംത്തു തുടിർന്നു വിരുംന്നി നോ�ാകങ്ങൾ ഈ കുറിവി് 
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നോനരാിടുന്നിില്ലാ. ശാർദ്ദൂല വിിക്രീഡിതത്തിചെ� വിർണ,മാത്രംാക്രമങ്ങൾ പിാലിക്കുകയാാണ് ചെചായ്ത്ിട്ടുള്ളത്. 
“നോമഘം നിചെ� മനസ്സി്; വിാർന്നു പിടിരുംം കാളിന്ദി നിൻ കണ്ണുനീർ
നോവിയാമം നിചെ� ഹൃദന്ത്യം; ഈറിയാിളകും നാദങ്ങൾ നിൻഗംദ്ഗംദം;
താരാം താവികസംവപ്നംം; ഇന്ദുകല നിൻ നോനർത്തുള്ള രൂപിം; 
മഹിാ-കാലം നിന്നുചെടി വിാഴ്വ്്;നീലമയാിനോല നീ രാാധ തൻ സംങ്കടിം” 

എന്നി രാാധാമാധവിത്തിചെല മനോനാഹിരാ നോ�ാകം ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതത്തിലുള്ളതാണ്. ഉറിവിയുംചെടി 
പിദവിാകയഛന്ദസ്സിിലുള്ള സംവതസംിദ്ധീമായാ ഒഴു�ാണ് ഇത്തരാം ഭാാവിസംമ്പൂർത്തികചെള സൃഷ്ടിിക്കുന്നിത്. 
ദവാരാകാവിർത്തചെമന്നി രാണ്ട്ാം ഭാാഗംം തുടിങ്ങുന്നിത് വിസംന്ത്യതിലകത്തിലാണ്. 

“എല്ലാാം കഴിിഞ്ഞു;യുംഗംധർമ്മി പിരാീക്ഷതീർന്നൂ;
ഇല്ലാാചെതയാായാവിനികർമ്മിമനോശ�ചെമാന്നിായാ്.
ചാിന്ത്യാഭാരാം മനചെമാടിന്നു യുംഗംപ്രഭാാവിൻ 
ചെചാന്നിാൻ;വിനത്തിചെലാരുംനോവിള തപിിച്ചിരുംന്നിാൻ.”

സംിംനോഹിാന്നിത,ഉദ്ധീർ�ിണി, സംിംനോഹിാദ്ധീതാ എചെന്നിാചെ� നോപിരുംകളുംള്ള സംംസ്കൃത വൃത്തമാണ് 
വിസംന്ത്യതിലകം. പിതിനാലക്ഷരാങ്ങൾ വിരുംന്നി ശകവരാി ഛന്ദസ്സിിലുള്ള വൃത്തമാണിത്.  തഭാ�ം�ഗംംഗംം 
എന്നി ഗംണക്രമമാണിതിൽ ദീക്ഷിക്കുന്നിത്. ഏകാന്ത്യതചെയാ അഭായാം പ്രാപിിച്ച കൃഷ്ണചെന താളത്തി
ലൂചെടി പ്രതീകവിൽ�രാി�ാൻ ഉതകുന്നി വൃത്തമാണിത്. രാണ്ട്ാം ഭാാഗംത്ത് ഒടുവിിലചെത്ത നോ�ാകം 
ശാർദ്ദൂലവിിക്രീഡിിതത്തിലാണ് നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്തംഭാനാവിസ്ഥിയാിനോല�് ഒരും നിമി�ം നീങ്ങുന്നി 
കൃഷ്ണചെനയാാണ് ഈ ഭാാഗംത്ത് അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടിാചെത ദ�കവുംം അനുഷ്ടുപ്പും ‘ദവാരാ
കാവൃത്ത’ത്തിലുപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരുംപിാദത്തിൽ ഇരുംപിത്തിയാാറിിനുനോമൽ  അക്ഷരാമുള്ള സംമവൃ
ത്തങ്ങളാണവി എന്നി് ഏ.ആർ പിറിയുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും അക്ഷരാനിയാമങ്ങൾ ചെതറ്റാറുണ്ട്്. ദ�കങ്ങൾ 
കവിി�് രാചാനാസംവാതന്ത്യയം നല്കുന്നി വൃത്തമാണ്. മലയാാള കവിിതയാിൽ ക്ലാാസംി�് കാലഘട്ടിം 
മുതലിനോങ്ങാട്ടുള്ള ചാില പ്രമുഖ കവിികളുംം  ഈ വൃത്തം എടുത്തുപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്.  

‘നോക്ഷാണീന്ദ്രപിത്നിയുംചെടി വിാണീം നിശമയപുനനോരാണീ വിിനോലാചാന 
നടുങ്ങീ മിഴിിയാിണ കലങ്ങീവിിവിശതയാിൽ മുങ്ങീ പില തടിവുംമതിനുപുന-
രാവിചെളാടുപിറിഞ്ഞിളവും പിരും�ചെമാഴിിനോകട്ടുടിനടിങ്ങീ’ 

എന്നി കീചാകവിധത്തിചെല ദ�കം വിളചെരാ പ്രശസ്തമാണ്. സുനോദഷ്ണയുംചെടി വിാക്കുകൾ നോകട്ടു തകർ
ന്നുനോപിാകുന്നി പിാഞ്ചംാലിയുംചെടി അവിസ്ഥി വിർണിക്കുകയാാണ് ഇരായാിമ്മിൻ തമ്പി ഈ ദ�കം വിഴിി. 
പ്രഭാാവിർമ്മി 

“ഏനോതാ നി�ാദനറിിയാാനോത ചെതാടുത്ത കണകാലിൽ 
തുളച്ചുകയാറുന്നൂ. കഴിലിടിറിിടുനോന്നിാ? മിഴിിയുംഴിറിിടുനോന്നിാ? 
നില്ക്കുന്നി നില്പിചെലാരും ചാിത്തഭ്രമച്ചുഴിലി-
മനോധയ കറിങ്ങിയാടിിയുംനോന്നിാ” 

എചെന്നിഴുതുനോമ്പാൾ ഒടുവിിചെലാറ്റയാാകുന്നി കൃഷ്ണചെ� തകർച്ച തീവ്രമാകുന്നു. ദ�കം ഇത്തരാത്തിൽ 
നോവിചെറി സംന്ദർഭാങ്ങളിലും  ഈ കവിി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഉണ്ണായാിവിാരായചെരാനോപ്പംാലുള്ളവിർ ആട്ടി�ഥ
കളിൽ സംമർത്ഥമായാി ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്തിയാ ദ�കചെമന്നി കാവിയസംനോങ്കതം വിർത്തമാനകാല
ത്തിലും പ്രസംക്തിമാചെണന്നു സ്ഥിാപിിച്ചിരാിക്കുകയാാണ് പ്രഭാാവിർമ്മി. 

ഗംായാത്രംീ നോപിാലുള്ള ഛന്ദസ്സുംകൾ നോവിദകാലം ചെതാട്ടി് പ്രനോയാാഗംിച്ചുവിരുംന്നിതാണ്. ‘ഗംായാത്രംീ 
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ത്രംിപിദാനോദവിീഛനോന്ദാഭാിൽഖദിനോരാഷു’ എന്നി് നോമദിനി എന്നി ശബ്ദനോകാശം പിറിയുംന്നു. ഒരും പിാദത്തിൽ 
ആറിക്ഷരാമുള്ള ഈ ഛനോന്ദാഗംണത്തിൽ ഉൾചെപ്പംടുത്താവുംന്നിതാണ് അനുഷ്ടുപ്പം്. രാണ്ട്ക്ഷരാം ഒരും 
പിാദത്തിൽ കൂടിിയാാൽ മതി. ശയാമമാധവിത്തിൽ ആവിർത്തിക്കുന്നി വൃത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമായാ ഒന്നി് 
അനുഷ്ടുപ്പംാണ്. എട്ടിക്ഷരാമാണ് അനുഷ്ടുപ്പംിനുള്ളത്. ആദയക്ഷരാം ഗുരുംനോവിാ ലഘുനോവിാ ആകാചെമങ്കിലും 
പിിന്നിചെത്ത മൂന്നിക്ഷരാം നഗംണനോമാ സംഗംണനോമാ ആകരുംചെതന്നി് നിർബന്ധമുണ്ട്്. അതിനുനോശ�ം 
ഏചെതങ്കിലും ഗംണമാകാം. സംമപിാദങ്ങളിൽ നാലാം അക്ഷരാത്തിനുനോമൽ മൂന്നി് അക്ഷരാം �ഗംണ
മായാിരാി�ണചെമന്നും വിി�മപിാദങ്ങളിൽ ആ സ്ഥിാനത്ത് �ഗംണവുംം സംഗംണവുംം ആകരുംത് എന്നും 
വൃത്തമഞ്ജരാികാരാൻ പിറിയുംന്നു. എന്നിാൽ ഈ നിയാമചെമാചെ� ചാില വിിട്ടുവിീഴ്ചകൾക്കു വിിനോധയാമാകു
ന്നിതാചെണന്നി് അനോ�ഹിത്തിനു തചെന്നി അറിിയാാമായാിരുംന്നു. തീവ്രപ്രയാത്നമുള്ള ചാില്ലുകൾ വിരുംനോമ്പാൾ 
അവി ഒരാക്ഷരാത്തിചെ� ധവനിമൂലയം നോനടിാറുണ്ട്്. കവിിതയുംചെടി ശക്തിി പ്രകടിിപ്പംിക്കുവിാൻ കവിിയുംന്നി 
വൃത്തമാണ് അനുഷ്ടുപ്പംിവിിചെടി.

“ഒചെ�യുംം കാണ്കയാാൽ കൃഷ്ണ
നിചെ� കണ്കൾ നിറിഞ്ഞുനോവിാ?
അചെല്ലാങ്കി,ലുൾ�നൽച്ചൂടിാൽ
കണ്ണുനീരുംം വിരാണ്ടുനോവിാ?”

എന്നു കവിി തചെ� കൃഷ്ണസംങ്കല്പത്തിചെല പുതു�ാഴ്ച എണ്ണത്തിൽ കുറിഞ്ഞി അക്ഷരാങ്ങളിൽ പിരാാവിർ
ത്തനം ചെചായ്യുന്നിതിൽ വിി�യാിക്കുന്നു. പിിതൃയാാനത്തിചെല കവിിതകളിലും മറ്റുംം വിിഷ്ണുനാരാായാണൻ 
നമ്പൂതിരാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി മാതൃകയാിലുള്ള അനുഷ്ടുഭാം പ്രഭാാവിർമ്മിയുംം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നിതുകാണാം. 

“ഒടുവിിൽ ഭൂമിചെയാ പിിന്നിിൽ
ചെവിടിിനോഞ്ഞി നോപിാകയാായാവിൻ.
ചെപിാഴിിയാാൻ ബാ�ിയാായാ്, ഇന്നിീ
നിഴിൽ ; കൃഷ്ണനിനോതാർ�യാായാ്.” 

വൃത്തവുംം സംങ്കല്പവുംം ഇഴുകി ഒന്നിിക്കുന്നി സംന്ദർഭാമാണിത്. ഏ.ആർ തമ്പുരാാൻ ദ�കത്തിചെ� 
പിിരാിവിായാി പിരാിഗംണിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്ഷുദ�ികയുംചെടി ചാില നോഭാദങ്ങൾ വിന്നി വൃത്തവുംം പ്രഭാാവിർമ്മി ശയാ
മമാധവിത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. വിി�ാദപിർവ്വത്തിചെല ആദയ നോ�ാകം ഇത്തരാത്തിലുള്ളതാണ്. 

“ഇല്ലാാ, തിരാിച്ചു വിരാവിില്ലാാ,വിചാസ്സുംചെമാരും-
വിിചെല്ലാചെയ്ത്ാരാമ്പുചെമാരുംനോപിാൽ. 
രാണ്ടും തറിച്ചു കയാറും; ചെചാന്നുഹൃത്തടിമ-
ചെതന്നും മുറിിച്ചുതറിയുംം. പിനോണ്ട്യാറിിഞ്ഞി 
കഥ;ചെയാന്നിാകയാാചെലയാിതി-
ലില്ലാാ വിി�ാദമണുവുംം. എന്നിാലു
നോമാർമ്മികളിലൂചെടിത്തി ചെനഞ്ചംിലതു-
വിിനോ�ാടിചെമത്രം തുടിരുംം.” 

എന്നി് ഗംണനിയാമത്തിൽ സംവാതന്ത്ര്യയചെമടുത്തു  കാണുന്നു. ഇക്ഷുദ�ികയുംചെടി ചെപിാതുസംവഭാാവിമനുസം
രാിച്ച്  ഒന്നും മൂന്നും പിാദങ്ങൾക്കും രാണ്ടും നാലും പിാദങ്ങൾക്കും ലക്ഷണം തുലയമായാിരാിക്കും. ഹിരാി
നാമകീർത്തനവൃത്തത്തിന്  സംമാനമാണിത്. പ്രഭാാവിർമ്മി ശയാമമാധവിത്തിൽ പ്രനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നി 
മചെറ്റാരും വൃത്തം സ്രഗ്ദ്ധരായാാണ്. ഓനോരാാ പിാദത്തിലും മഗംണം,രാഗംണം,ഭാഗംണം,നഗംണം,യാഗംണം,
യാഗംണം,യാഗംണം എന്നി് ക്രമത്തിൽ ഗുരും,ലഘു�ചെള ആൈദമാ�ിയുംള്ള ഗംണം നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 
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വൃത്തമാണിത്. ഏഴിക്ഷരാം വിീതമുള്ള മൂന്നു ഘ�ങ്ങളാണിതിനുള്ളത്. പിലനോപ്പംാഴും ഏനോഴിഴി് അക്ഷ
രാങ്ങളിൽ വിിരാാമം വിരുംത്തുവിാൻ പില കവിികൾക്കും പ്രയാാസംം നോനരാിടിാറുണ്ട്്. എന്നിാൽ പ്രഭാാവിർമ്മി 
അത് കൃതയമായാി ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നു.

“ഒന്നും നോചാാദിച്ചതില്ലാിചെല്ലാാരുംകുറിിചെയാാരും വിാ-
ക്കും തിരാിനോച്ചാതിയാില്ലാാ.
ഒന്നും സ്ഥിാപിിക്കുവിാനായാ് ഇരുംവിരാവിരാിലാ-
രുംം ശ്രീമം ചെചായ്തുമില്ലാാ.
എന്നിാലാരാാരുംനോമാരാാതവിനിചെലാരും കനൽ-
ചെച്ചമ്പിൽ നിചെന്നിന്നി വിണ്ണം
തള്ളിത്തൂവുംന്നി കണ്ണീർ തുടിചെരാചെയാാഴുകിനോയാാ കർണ്ണ; നിൻ നോനർ�മന്ദം.”

വൃത്തം ഭാാവിവുംമായാി സംമയ�ായാി ലയാിച്ചു നോചാരുംന്നി ഒരും സംന്ദർഭാമാണിത്. കുസുമമഞ്ജരാിയാാണ് കവിി 
അയാത്ന ലളിതമായാി പ്രനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നി മചെറ്റാരും വൃത്തം. 

“ആരുംമാരുംമറിിയാാചെത,യാാദിമ-
നിനാദമിന്നു ഘനമ�നമാം നോവിയാമഗംർഭാമതിലാ,യാലിഞ്ഞു കല-
രുംന്നു,നോഘാരാനിനദങ്ങൾ തൻ
 മായായാാം കടിലുനീന്ത്യി,ചെയാന്നിതറിി-
യുംന്നു മാധവിചെനാടു�മീ-
നോവിളയാിൽ നി�സംമാധിതൻ 
നിറുകനോയാറിിചെയാത്തുചെമാരും മാത്രംയാിൽ.”.

കുസുമമഞ്ജരാിയാിലുള്ള മചെറ്റാരും നോ�ാകത്തിൽ കൃഷ്ണചെ� �നനംനോപിാലും ദുഃഃഖത്തിലാചെണന്നു ഓർമ്മിി
പ്പംിക്കുന്നു..

“കാളനോമഘമലറുന്നി രാാവിിലിടി-
വിിട്ടിിടിാത്ത ഘനമാരാിയാിൽ
കാരാിരുംമ്പറിയാിലായാി നിചെ� 
ഭുവിനപ്രനോവിശമതു ദുഃ:ഖദം.” 

രാഗംണം നഗംണം,രാഗംണം നഗംണം എന്നിിങ്ങചെന ആവിർത്തിക്കുകയാാണ് ഈ വൃത്തത്തിചെല 
ഗംണവിയവിസ്ഥി. സംംസ്കൃതവൃത്തവുംം ദ്രാവിിഡിവൃത്തവുംം ഒനോരാ ഭാാഗംത്തു തചെന്നി മിശ്രീസംവഭാാവിത്തിൽ 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ശാർദ്ദൂല വിിക്രീഡിിതത്തിൽ  രാചാിച്ചിട്ടുള്ള സുന്ദരാമാചെയാാരും വിിവിരാണനോത്താടുകൂ
ടിിയാാണ് അഞ്ചംാംഭാാഗംം ആരാംഭാിക്കുന്നിത്. 

“വിാനിൽ കാർമ്മുകിലിൻ കരാാള 
നയാനം  ചെപിയ്യും തമസ്സിാണ്; ഭൂ- 
നോലാകനോത്തരാകയുംദ്ധീമുഗ്രപിടിഹിം
താക്കും മുഴി�ങ്ങളുംം.
ഏകാന്ത്യത്തിചെലാരാല്പമാത്രം മരാണ-
നോത്താടുന്മുഖം നിചെല്ക്ക നിൻ നോനനോരാ നില്പൂ �യാദ്രഥൻ; 
രുംധിരാസംംപൃക്തിൻ; ചാലന്മാനസംൻ.” 

അയാവിില്ലാാത്ത ഈ സംംസ്കൃതവൃത്തം കൃതയതനോയാാചെടി പിിന്തുടിർന്നിിരാിക്കുന്നി ഈ ആഖയാനം രുംധി
രാാഭാി�ിക്തിനായാ �യാദ്രഥചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മികൾ ഔചാിതയനോത്താചെടി ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു. തുടിർന്നി് 
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നോഡിാ.നന്ത്യയത്ത് നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ
ചെകാട്ടിാരാ�രാ സംവനോദശം. എൻ.എസം്.എസംിചെ� വിിവിിധ നോകാചെളജുകളിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധയാ
പികൻ. ഇനോപ്പംാൾ തിരുംവിനന്ത്യപുരാം മഹിാത്മാഗംാന്ധി നോകാചെള�ിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. 2015-ൽ സംി.ചെക.
പിി. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി പുരാസ്കാാരാം കാല്പനികതയുംം മലയാാള നോനാവിലും എന്നി കൃതി�് ലഭാിച്ചു. നോനാവിലും 
കാല്പനികതയുംം എന്നി കൃതി�് 2017-ചെല സ്പൈവിജ്ഞാംാനിക സംാഹിിതയത്തിനുള്ള തുളസംീവിന പുരാസ്കാാരാം, 
2018-ചെല പിി.ചെക. പിരാനോമശവരാൻ നായാർ ട്രാസ്റ്റ്ിചെ� എസം്. ഗുപ്തൻ നായാർ നിരൂപിണ പുരാസ്കാാരാം എന്നിിവി 

ലഭാിച്ചു. തിരുംപ്പംാണൻ (കാവിയനാടികം–പ്രഭാാത് ബു�് ഹി�സം്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം), സംംസ്കൃതിയുംചെടി പിാഠാന്ത്യരാങ്ങൾ, പ്ര
ബുദ്ധീതയുംം പ്രതിബദ്ധീതയുംം (വിയാസംാ ബുക്സി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം), ഇന്ദുനോലഖ: വിിമർശനവുംം വിിധിചെയാഴുത്തും (നോകരാള ഭാാ�ാ 
ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം) എന്നിിവിയാാണ്  മറ്റും പുസ്തകങ്ങൾ. 

കാകളി വൃത്തത്തിനോലക്കു കവിി മാറുന്നു. �യാദ്രഥനോനാടു ചെചായ്ത് പിാതകങ്ങൾ�് പിശ്ചാാത്തപിിക്കുന്നിത് 
കാകളിയാിലാണ്. 

“ആരാായാിരുംന്നൂ �യാദ്രഥൻ; നോപിാരാിചെ�
വിീനോറിറ്റും സൂരായചെനനോപ്പംാലുജ്ജിവലിച്ചവിൻ; 
നന്ദിനോഘാ�ചെത്തത്തകർ�ാൻ കുതിച്ചിടും
സംയന്ദനത്താൽ കുരുംനോക്ഷത്രംം നടു�ിനോയാാൻ.”

ഈ ഭാാ�ാവൃത്തത്തിചെ� സംാധയതചെയാ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്തലാണ്. വിയതയസ്തമായാ ഓർമ്മികളുംം 
ചെനാമ്പരാങ്ങളുംം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുനോമ്പാൾ നോയാാ�ിച്ച വൃത്തത്തിനോല�് പിദവിാകയങ്ങൾ ശബ്ദസം�ന്ദ
രായനോത്താചെടി പികർന്നു വിയ്ക്കുന്നിതിന് പ്രഭാാവിർമ്മി സ്പൈവിഭാവിം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇത് ബാഹിയരൂപിവുംം 
ആന്ത്യരാികഭാാവിവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിിലാ�ിചെ�ാണ്ടുള്ള പിരാിശ്രീമമായാിരുംന്നു. ഒരും ഭാാഗംം 
മുഴുവിൻ ഒരും വൃത്തത്തിൽ തചെന്നി നിബന്ധി�ണചെമന്നി വിാശിചെയാാന്നും അനോ�ഹിം കാട്ടിിയാിട്ടിില്ലാ. 
ശയാമമാധവിത്തിചെല പിതിനഞ്ചം് ഭാാഗംങ്ങളിലും പില വൃത്തങ്ങളുംചെടി സംാന്നിിധയം കാണാം. മുമ്പു സൂചാി
പ്പംിച്ചതുനോപിാചെല ചാില സംവാതന്ത്ര്യയങ്ങചെളടുത്തുചെകാണ്ട്്  പിാരാമ്പരായവൃത്തനിയാമങ്ങചെള അനുസംരാിക്കുക
യുംം അതിവിർത്തിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നിതിനുള്ള ശ്രീമവുംം പ്രഭാാവിർമ്മിയുംചെടി ഭാാഗംത്തു നിന്നുണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. 
പിലരാാലും അവിഗംണി�ചെപ്പംട്ടി് ഊർദ്ധീവൻ വിലിച്ചു ചെകാണ്ട്ിരുംന്നി ഛന്ദസ്സുംകളുംചെടിയുംം താളവൃത്തങ്ങ
ളുംചെടിയുംം വിീചെണ്ട്ടുപ്പു കൂടിിയാാണിത്.

കുറിിപ്പുകൾ

സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അമരാനോകാശം (പിാരാനോമശവരാീവിയാഖയാനം), നോകരാളസംാഹിിതയഅ�ാദമി, തൃശൂർ.

വൃത്തമഞ്ജരാി, ഏ.ആർ. രാാ�രാാ�വിർമ്മി, നാ�ണൽ ബു�്സ്റ്റ്ാൾ, നോകാട്ടിയാം, 2005.

പിി.നാരാായാണക്കുറുപ്പം്, മലയാാളവൃത്തപിഠനം, നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം, 2015.

ശയാമമാധവിം, പ്രഭാാവിർമ്മി, ഡിി.സംി.ബു�്സം്, നോകാട്ടിയാം2017.

അപിരാിഗ്രഹിം, പ്രഭാാവിർമ്മി, മാതൃഭൂമി ബു�്സം്, നോകാഴിിനോ�ാടി്, 2015.

 1 ഏ.ആർ. രാാ�രാാ�വിർമ്മി, വൃത്തമഞ്ജരാി, നാ�ണൽ ബു�്സ്റ്റ്ാൾ, നോകാട്ടിയാം, 2005, പുറിം18. (http://books.
sayahna.org/ml/pdf/vm-main.pdf) 

 2 പിി.നാരാായാണക്കുറുപ്പം്, മലയാാളവൃത്തപിഠനം, നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം, 2015, പുറിം.7. 
 3 ശയാമമാധവിം, പ്രാഭാാവിർമ്മി, ഡിി.സംി.ബു�്സം്, നോകാട്ടിയാം2017, പുറിം. 57. 



ആധുനിക നോലാകനോബാധം  
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംത്തിൽ 

വിി. നോദവിീപ്രസംാദ് 
റിീ�ിയാണൽ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് ഓഫ് എഡിൂനോ��ൻ, മാനസംഗംംനോഗംാത്രംി സ്പൈമസൂർ

ജ്ഞാംാനപിീഠ പുരാസ്കൃതനായാ അ�ിത്തത്തിചെ� ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംം �ഷ്ടിി
പൂർത്തി പിിന്നിിട്ടിിരാിക്കുന്നു. നോപിരുംചെകാണ്ടു കാലപിരാമായാ ബൃഹിദാകാരാതവമുള്ള ഈ കൃതി കവിിയുംചെടി 
വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� ഇതിഹിാസംവുംം അനോതസംമയാം ഒരും നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� സംാകനോലയനയുംള്ള 
അനുഭാവിവുംമാണ്. ഈ ഇതിഹിാസം രാചാനയാിൽ ആധുനിക നോലാകനോബാധം എങ്ങചെനചെയാല്ലാാം 
അറിിവിടിയാാളങ്ങളായാി മാറുന്നു എന്നിാണിവിിചെടി അനോനവ�ിക്കുന്നിത്. 

അനുഷ്ടുപ്പം് എന്നി ഹ്രസംവവൃത്തത്തിൽ ആചെക 190 പിദയങ്ങളുംള്ള ഒരും കാവിയമാണിത്. ഉപിക്രമ
ത്തിചെല മൂന്നും ഉപിസംംഹിാരാത്തിചെല രാണ്ടും പിദയങ്ങചെളാഴിിച്ചാൽ പിിചെന്നിയുംള്ള 185 പിദയങ്ങൾ സംവർഗ്ഗാം, 
നരാകം, പിാതാളം, ഭൂമി എന്നിീ നാലു ഭാാഗംങ്ങളിലായാി ഉള്ളടിങ്ങുന്നു. കവിിയുംചെടി �ീവിിതത്തിചെല നാലു 
ദശകങ്ങളിചെല അനുഭാവിങ്ങളാണ് ഇവിയാിൽ ഓനോരാാന്നിിലും അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. 

“ഒരും കണ്ണീർ�ണം മറ്റും-
ള്ളവിർ�ായാ്  ഞാാൻ ചെപിാഴിി�നോവി
ഉദി�യാാചെണന്നിാത്മാവിി-
ലായാിരാം സം�രാമ�ലം. 

ഒരും പുഞ്ചംിരാി ഞാാൻ മറ്റും-
ള്ളവിർ�ായാ് ചെചാലവിാ�നോവി
ഹൃദയാത്തിലുലാവിാവുംന്നു
നിതയ നിർമല പി�ർണമി” 

എന്നിീ മുഖവിചാനങ്ങനോളാചെടിയാാണ് ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംം ആരാംഭാിക്കുന്നിത്. 
ഈ മുഖക്കുറിിപ്പംിൽ തചെന്നി കാവിയത്തിചെ� ഉള്ളടി�ചെത്തപ്പംറ്റിയുംള്ള സൂചാനകൾ കാണാം. കണ്ണീ
രാിചെ�യുംം പുഞ്ചംിരാിയുംചെടിയുംം സ്പൈവിരുംദ്ധീയവുംം തുലനവുംം ഇതിലുൾചെ�ാള്ളുന്നു. രാണ്ടു പ്രവൃത്തികളിൽ 
നിന്നും കവിിയുംചെടി ഹൃദയാത്തിലുണ്ട്ാകുന്നിതു പ്രകാശമാണ്. കരായുംനോമ്പാഴും ചാിരാിക്കുനോമ്പാഴും കവിി 
പുളനോകാദ്മകാരാിയാാവുംന്നു. സംവാർത്ഥത്തിനല്ലാ, പിാർത്ഥത്തിനാണു കരായുംന്നിത്. വൃഷ്ടിി എന്നി കവിി 
സംമഷ്ടിിയാിൽ ലയാി�ാനാഗ്രഹിിക്കുന്നു. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 426

“അറിിഞ്ഞിീലിത്രംനാളുംം ഞാാനി
�ിവിയ പുളനോകാദ്ഗംമം
ആ മഹിാ നഷ്ടിനോമാർനോത്താർത്തു
കുലുങ്ങി�രായുംന്നു ഞാാൻ". 

മുമ്പ് മർത്തയദുഃഃഖത്തിൽ പിങ്കുനോചാരാാൻ കഴിിഞ്ഞിില്ലാനോല്ലാാ എന്നി പിശ്ചാാത്താപിം കവിിക്കുണ്ട്്. 
ആ മഹിാനഷ്ടിനോമാർത്ത് അനോ�ഹിം കുലുങ്ങി�രായുംന്നു. അങ്ങചെന പിശ്ചാാത്താപിവിിവിശനായാ ഒരും 
കാൽപിനിക കവിിയുംചെടി പ്രായാശ്ചാിത്തമാകുന്നു. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംം. 

സംവർഗ്ഗാം
സംവർഗ്ഗാചെമന്നി ഒന്നിാംഘട്ടിത്തിൽ സുഖത്തിൽ നിന്നു ദുഃഃഖത്തിനോലക്കു പ്രയാാണം ചെചായ്യുന്നി കവിി 

മനസ്സിിചെന കാണാം. സ്പൈശശവിത്തിൽ തനിക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നി സുഖം മുറ്റിയാ നാളുംകൾ ഗൃഹിാതുരാത
നോയാാചെടി കവിി സ്മിരാിക്കുന്നു. 

“അമ്മിതൻ മധുനോരാാദാരാ 
വിാത്സലയസ്രുതി തൻപിത
ഇന്നുമുചെണ്ട്ൻ പുകയാില-
�റി നോകറിിയാ ചുണ്ട്ിലും”. 

അമ്മിയുംചെടി വിാത്സലയദുഃഗ്ദ്ധത്തിചെ� പിത യാ�വിനകാലത്തും ചുണ്ട്ിൽ വിറ്റിയാിട്ടിില്ലാ. യാ�വിനം പുകയാി
ല�റി നോകറിിയാ ചുണ്ട്ാണ്. കൂട്ടുകാരുംമായാി ചെചായ്ത് പിലവിിധ കളികൾ, ഉത്സവിത്തിചെ� നിർഭാരാഭാംഗംി, 
ഉദയാാസ്തമയാങ്ങൾ.... എല്ലാാം കവിി ഓർക്കുന്നു. ഇങ്ങിനി വിരാാത്തവിണ്ണം നഷ്ടിമായാ സംവർഗ്ഗാനോലാകം 
തീർത്ത �ീവിിതനോമാർത്ത് അനോ�ഹിം ദുഃഃഖിക്കുന്നു. 

“നോപിായാനോതാർത്തിടിരാാർന്നിന്ധ
നാചെയാാചെരാൻ നയാനങ്ങളിൽ
ഊറിിടുന്നു, രാണ്ടു ചാാലാ
ചെയാാലിച്ചീടുന്നു കണ്ണുനീർ". 

ബാലയക�മാരാ സ്പൈശശവിങ്ങൾ കാലത്തിൽ സ്പൈകനോമാശം വിന്നിത് ഓർത്തു കവിി നോവിദനിക്കുന്നു. 
പിിചെന്നി അവിനോശ�ിക്കുന്നിതു യാ�വിനമാണ്. പുകനോകറിിയാചുണ്ട്് എന്നി ബിംബത്തിലൂചെടി യാ�വിനം 
അസുന്ദരാമാചെണന്നു സൂചാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നു. അനോപ്പംാൾ ഇരും ചാാലാചെയാാലിച്ചിറിങ്ങിയാ കണ്ണീരാിചെ� 
പുളിയാല്ലാ ദുഃഃഖമാണയാാൾ അറിിയുംന്നിത്. സ്പൈശശവിചെത്ത യാ�വിനനോത്താടിാണിവിിചെടി ബന്ധിപ്പംിച്ചിരാി
ക്കുന്നിത്. പിിന്നിീടി് അതിചെനത്തചെന്നി വിാർദ്ധീകയനോത്താടും ബന്ധിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിത് കാണാം. അചെതാരും 
ചാാക്രികതയാാണ്. ഈ പിരാിണാമത്തിൽ പിലതും കാലത്തിനോലക്കു നഷ്ടിചെപ്പംടിാം, കാലത്തിൽ നിന്നു 
തിരാിച്ചു കിട്ടിാം. 

പി�രാാണിക ബിംബങ്ങളിൽ ഗംണപിതി സ്പൈശശവി പ്രതീകമാണ്. തചെന്നി പിരാിഹിസംിച്ചു ചാിരാിച്ച 
നിശാനാഥചെന ‘ഇ�ിനം നീ ദുഃ�കുന’ചെമന്നു ശപിിക്കുന്നു. ഈ ശാപികഥ പുരാാണത്തിലുള്ളതാ
ചെണങ്കിലും ഇവിിചെടി സ്പൈശശവിങ്ങളുംചെടി നോമൽ കാലം വിർ�ിക്കുന്നി ശാപിമായാിത്തീരുംന്നു. അഭാിശപ്ത 
സ്പൈശശവിമാണ് യാ�വിനമായാിത്തീരുംന്നിത്. സ്പൈശശവിം ആനന്ദമാണ്, സുഖമാണ്. യാ�വിനം 
ദുഃഃഖമാണ്, നരാകമാണ്. 

നരാകം
യാ�വിനത്തിലാണു നരാകം തുടിങ്ങുന്നിത്. ചുറ്റുംപിാടും കാണുന്നി ദൃശയങ്ങൾ കവിിചെയാ ദുഃഃഖിതനാക്കുന്നു. 
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“അതാ, വിിളർത്തുനോപിായാ് ബാല
മനസ്സിിൻ നോശാണ ഭാാവിന
ആനന്ദതുഹിിനം വിറ്റീ
ജ്ഞാംാനമാം ചെവിയാ് ലറിയ്ക്ക്നോവി". 

തുഹിിനം സ്പൈശശവിചെത്തയുംം ജ്ഞാംാനമാം ചെവിയാിൽ യാ�വിനനോത്തയുംം സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു. ബാല 
മനസ്സിിചെ� നോശാണ ഭാാവിന വിിളർത്തുനോപിായാി. പിിചെന്നിയുംള്ളത് തരുംണ മനസ്സിാണ്. തരുംണ മനസ്സി് 
അറിിവിിചെ� അവിസ്ഥിയാിൽ ഉള്ളതാണനോല്ലാാ. അറിിവി് ആനന്ദചെത്ത നശിപ്പംിക്കുന്നു. അതിനാൽ 
ആനന്ദമാണു നോവിണ്ട്ത്. ഇവിിചെടി ആഹ്ലാാദ വിികാസംഭാാസുരാമായാിരുംന്നി ബാലയചെത്ത വിി�ാദയാ�വി
നനായാ കവിി തിരാിഞ്ഞു നോനാക്കുന്നു. 

ഉരുംണ്ട്ചെതങ്കിലിബ്ഭൂമി
കുഴിിച്ചാചെലത്തിടും ദൃഢംം
മറുഭാാഗംത്തു; ചെവിമ്പീ ഞാാ
ചെനല്ലാാം തിട്ടിചെപ്പംടുത്തുവിാൻ”. 

സ്പൈശശവി ക�മാരാങ്ങളിൽ ഭൂമി പിരാന്നിതായാി അനുഭാവിചെപ്പംടും. ഉരുംണ്ട്താണുലകചെമന്നിറിിയും
ന്നിത് യാ�വിനത്തിലാണ്. ഉരുംണ്ട്താകുനോമ്പാൾ കുഴിിച്ചാൽ മറുകരായാണയാാം. 

അതിരാില്ലാാത്തവിാനവുംം അഴിിവിില്ലാാത്ത വൃക്ഷലതാദികളുംം കവിിചെയാ ചാിന്ത്യയാിലാഴ്ത്തിി. ദൃശയവുംം 
അദൃശയവുംമായാ �ീവിനോകാടിികചെള അനുസ്മിരാിക്കുന്നു കവിി. 

“അവിചെന�ാട്ടിിലും മീചെത
�ാണ്മു മചെറ്റാരും �ീവിിചെയാ
ഇരുംകാലിൽബ്ഭൂമി സ്പൈകവിി
ചെട്ടിഴുനോന്നിറ്റ മനു�യചെന”. 

യാ�വിനത്തിചെല അറിിവിായാിട്ടിാണിവിിചെടി പിരാിണാമകഥ (മനു�യകഥ) പിറിയുംന്നിത.് ഡിാർവിിചെ�, 
ഏകനോകാശ�ീവിിൈന്ദനത്തിൽ നിന്നും മനു�യനോനാളം വിളർചെന്നിത്തിയാ പിരാിണാമ സംംബന്ധി
യാായാ സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത ഭാാരാതീയാമായാ രാീതിയാിൽ ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നു ഇവിിചെടി. ഒരും നമ്പൂതിരാിയുംചെടി 
നോവിദ-മനസ്സിിലൂചെടി ഡിാർവ്വീനിയാൻ സംിദ്ധീാന്ത്യം മുഴുകി ബിംബീകൃതമാവുംകയാാണ്. ഡിാർവ്വീനിയാൻ 
സംിദ്ധീാന്ത്യം നോകവിലശാസ്ത്രമായാല്ലാ പിറിയുംന്നിത്. മറിിച്ച് പ്രാനോയാാഗംിക സംതയം എന്നി നിലയ്ക്ക്ാണ്. 
അഥവിാ കവിി, മനു�യചെന സൃഷ്ടിിക്കുന്നിതിനാണിവിചെയാാചെ� പിറിയുംന്നിത്. ഇവിിചെടി സൃഷ്ടിി�ചെപ്പംടു
ന്നിത് കവിി കൂടിിയാാണ്. അയാാൾ തചെന്നിത്തചെന്നി സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. അങ്ങചെന ഒനോരാസംമയാം കവിി സൃഷ്ടിിയുംം 
സ്രഷ്ടിാവുംമായാി മാറുന്നു. 

എല്ലാാവിരുംം അസംവതന്ത്ര്യതയാാൽ ദുഃഃഖികളാണ്. ഏതു മഹിാനും �നിമൃതികളുംണ്ട്്.

“എന്നിാരാംഭാിച്ചതീ�ർമ്മി
ചാക്രം തിരാിയാചെലന്നിതും
നിലയ്ക്കുനോമാ നിലയ്ക്ക്ാചെമ
ന്നിാകിചെല, ചെന്നിന്ത്യിചെനന്നിതും” 

എന്നു കവിി നോചാാദിക്കുന്നു. കർമ്മിചാക്രം എന്നിതാണു �ീവിിതത്തിചെ� സംമസംയ. ചാക്രം എന്നി 
ബിംബം ആവിർത്തനചെത്ത കാണിക്കുന്നു. അനന്ത്യരാ �ന്മങ്ങളിചെല കർമ്മിത്തിനോന ചാാക്രികമാകാൻ 
കഴിിയൂ. അചെതാരും ദാർശനിക സംമയാസംയയാായാിത്തീരുംന്നിത് അതിചെന സംംബന്ധിക്കുന്നി ചാില അറിി
വിില്ലാായ്മകളിൽ നിന്നിാണ്. സംമസംയചെയാ ജ്ഞാംാനനോത്താടു നോചാർത്താൽ അതുപിിചെന്നി സംമസംയയാല്ലാ. 
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മഹിാഭാാരാതത്തിൽ ധർമ്മിപുത്രംനോരാാടു യാക്ഷൻ നോചാാദിച്ചത് സംമസംയയാായാിരുംന്നു. ആധുനിക മനു�യചെന 
ധർമ്മിപുത്രംചെരാ എന്നിനോപിാചെല ഈ കവിിതയാിൽ സംമസംയകൾ നോനരാിടുന്നു. സംമസംയയുംചെടി ബിംബമാണ് 
കർമ്മി ചാക്രം. ജ്ഞാംാനപ്പംാനയുംചെടി കർത്താവിായാ പൂന്ത്യാനത്തിചെ� പ്രനോയാാഗംമാണിത്. പൂന്ത്യാനം 
പ്രസ്തുത സംമസംയയ്ക്ക്് ഉത്തരാം കചെണ്ട്ത്തി. പിനോക്ഷ ആധുനിക മനു�യന് അതിനു കഴിിയുംന്നിില്ലാ. അ�ി
ത്തവുംം പൂന്ത്യാനവുംം വിയതയസ്തരാാകുന്നിത് ഇവിിചെടിയാാണ്. 

“മരാണചെത്ത നിലപ്പംിക്കു-
മ��ധം കണ്ടു കിട്ടിിയാാൽ
�യാിൽവിാസംം നിതയമായാീ” 

എന്നു കവിി പിറിയുംന്നു. മരാണം ഒരും സംമസംയയാാണ്. അതിചെന ഇല്ലാാതാ�ിയാാൽ �യാിൽവിാസംം. 
�യാിൽ മനു�യ �ീവിിതം തചെന്നിയാാണ്. 

മനു�യൻ നോഗംാളാന്ത്യരാങ്ങചെള കീഴിടിക്കുന്നു. എന്നിിട്ടും അവിൻ വിി�യാിക്കുന്നിില്ലാ. അനന്ത്യ വിിശാ
ലതയ്ക്ക്് മുന്നിിൽ മനു�യൻ നിസ്സിാരാൻ ആകുന്നു. മനു�യഹൃദയാത്തിചെല ഞാാചെനന്നി ഭാാവിചെത്ത കവിി 
കാണുന്നു. ചാിരാിക്കുന്നി മനു�യചെ� മറി�ാൻ ഉള്ള ശക്തിി, കരായുംന്നി മനു�യചെ� സംഹി�ീവിാനുകമ്പ... 
എല്ലാാം ഉണ്ട്ാകുന്നിത് അഹിം നോബാധത്താലാകുന്നു. നാഗംരാികതയുംചെടി വിളർച്ചയുംചെടി ചാിത്രംമാണിത്. 

നക്ഷത്രം പ്രപിഞ്ചംത്തിൽ നിന്നു കൃ�ിഭൂമിയാിനോലചെ�ത്തുനോമ്പാൾ സംഹി�ാതചെരാ മൃഗംതുലയരാാ
ക്കുനോവിാളം സംംസ്കാാരാം അധഃപിതിച്ചു. പിാടിം, താന്ത്യനായാ കർ�കൻ, അവിചെ� വിിശപ്പം്, അവിചെന 
ചൂ�ണം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നി അവിസ്ഥി എല്ലാാം തുടിർന്നു കാണാം. ഈ കർ�കൻ നോകരാളീയാ കർ�ക
നാണ്. അത് ഈ കാവിയത്തിന് നോകരാളീയാതയുംചെടി മാനങ്ങനോളകുന്നു. കർ�കചെ� കരാിനിഴിചെലചെ� 
മാനസംഭാിത്തിയാിലുചെണ്ട്ന്നു കവിി പിറിയുംന്നു. കർ�കചെ� ചെനടുവിീർപ്പുകൾ ചെനനോല്ലാാലകളാണ്. 
അവിചെ� കണ്ണിൽ നിന്നിിറ്റും വിീഴുന്നി രാക്തികണങ്ങൾ ചെനന്മണികളുംം. ഈ ഭാാഗംത്ത് ‘ഇചെതചെ� 
ശരാീരാ’ചെമന്നു പിറിഞ്ഞി ക്രിസ്തുനോദവിചെ� സ്മിരാണയുംണരുംന്നു. കുരാിശു ചുമക്കുന്നി കർ�കൻ ക്രിസ്തു 
തചെന്നിയാനോല്ലാ. 

“അവി ഭാക്ഷിച്ചു നോപിാരുംന്നി
തവിനചെല്ലാന്നി വിാസ്തവിം
അറിിഞ്ഞി ദിവിസംം ചെകട്ടു
നോപിാചെയാൻ കരാളിലമ്പിളി”, 

കർ�കൻ അവിനുണ്ട്ാക്കുന്നി അന്നിം ഭാക്ഷിക്കുന്നിില്ലാ (രാക്തിസംാക്ഷിയുംചെടി ലക്ഷണമാണിത് ). 
അതറിിഞ്ഞി ദിവിസംം കവിിയുംചെടി കരാളിലമ്പിളി ചെകട്ടുനോപിായാി. അമ്പിളി കവിി മനസ്സിിചെല ഭാാവിാനന്ദ
ത്തിചെ� ബിംബമാണ് (കാവിയാരാംഭാത്തിചെല ഹൃദയാത്തിലുലാവുംന്നു നിതയനിർമല പി�ർണമി എന്നി 
ഭാാഗംം ഓർക്കുക). അനോതാചെടി അയാാൾ ദുഃഃഖിതനായാി. ആദയകാല കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� 
സംഹിയാാത്രംികനായാിരുംന്നിനോല്ലാാ അ�ിത്തം. ഈ കവിിതയുംചെടി പിിറിവിിക്കു പിിന്നിിൽ ഒരും സംാമൂഹിിക 
നോചാാദനയുംചെണ്ട്ങ്കിൽ അത് ആദയകാല കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് ചാിന്ത്യയാല്ലാാചെത മചെറ്റാന്നില്ലാ. 

ഭാീമാകാരാരാായാ യാന്ത്ര്യത്തറിികളിൽ വിസ്ത്രങ്ങൾ ചെനയ്യുന്നിവിർ എത്രംചെയാങ്കിലുമുണ്ട്്. എന്നിാൽ ആ 
നോരാാമപ്പംട്ടുടിയാാടികളാൽ തണുപ്പംകറ്റുംന്നിത് ചെനയ്ത്തുകാരാല്ലാ (ഇതും മുമ്പു കണ്ട് നോപിാചെലചെയാാരും വിിരുംദ്ധീത
യാാണ്). അതറിിഞ്ഞി രാാത്രംി കവിി�് കാള രാാത്രംിയാായാിരുംന്നു. മനസ്സിിചെല അമ്പിളി ചെകട്ടുനോപിായാാൽ 
പിിചെന്നി കാളരാാത്രംിയാാണനോല്ലാാ. രാണ്ടു സംാമ്പത്തിക വിർഗ്ഗാങ്ങളുംചെടി ഉദയാമാണിവിിചെടിയുംണ്ട്ാകുന്നിത്. 
അതിൽ ചെതാഴിിലാളികൾ ചൂ�ണം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നു എന്നി നോബാധം കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് ആശയാത്തിൽ 
നിന്നും ലഭാിച്ചതാണ്. 
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സംമ്പന്നിവിർഗ്ഗാം സംവർണ്ണ�ണ്ണടിയുംം, സംിൽ�് ജുബ്ബയുംം, നോഗംാൾഡി് നോ��് സംിഗംരാറ്റുംം, നോഫവിർ 
ലൂബ വിാച്ചും, സ്പൈവിരാ നോമാതിരാവുംം, കളസംവുംം, ഷൂസുമണിഞ്ഞി് അന്ധകാരാങ്ങളിൽ ഉലാത്തുന്നു. സുഖ
നോഭാാഗംങ്ങളുംചെടി നോനചെരാ എതിർ ഭാാഗംത്ത് ഒരും ക്ഷുദ്രനോലാകം കൂടിിയുംണ്ട്്. 

“നിരാത്തിൽ കാ� ചെകാത്തുന്നു
ചാത്ത ചെപിണ്ണിചെ� കണ്ണുകൾ മുല 
ചാപ്പംി വിലിക്കുന്നു നരാവിർഗ്ഗാ നവിാതിഥി”. 

ബീഭാത്സമായാ നഗംരാത്തിചെ� ചാിത്രംമാണിത്. നഗംരാത്തിചെ� നിർ�തയുംചെടി, കരുംണ ഇല്ലാായ്മയുംചെടി 
ചാിത്രംം. ഇതിലും ഭാീകരാമായാ ഒരും ചാിത്രംം മനോറ്റചെതാരും ആധുനിക കവിിതയാിലും നമുക്കു കാണാനാവിില്ലാ. 
നഗംരാം കരുംണയാില്ലാാത്തതാചെണന്നിറിിഞ്ഞിതു മുതൽ കവിിയുംചെടി നാഡിിയാിൽ നരാകാനല�ിഹിവകൾ 
ആളുംന്നു. ഇവിിചെടി കവിിയുംചെടി നോബാധം നരാകമാണ്. നഗംരാത്തിൽ വിച്ച് അയാാൾ�് നരാകം ലഭാിക്കുന്നു. 

“അരാിചെവിനോപ്പംാചെ� തീയാിൽചെച്ച
ന്നിീയാാമ്പാറ്റ പിതി�യാാൽ
പിിനോറ്റന്നിിടിവിഴിിക്കുണ്ട്ിൽ-
 �ാണ്മൂ ശിശുശവിങ്ങചെള". 

കണ്ണില്ലാാത്ത കാമത്തിചെ� ഫലമായാി അനോനകം ശിശുഹിതയകൾ നടിക്കുന്നു. മൂലയചാുതി ബാധിച്ച 
ആധുനിക സംമൂഹിത്തിചെ� നിഷ്ഠുരാമായാ കറുത്ത വിിശവരൂപിചെത്ത യാാഥാർത്ഥയനോബാധനോത്താചെടി കവിി 
ഇവിിചെടി ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. 

“കരാഞ്ഞു ചെചാാനോന്നിൻ ഞാാനന്നു
ഭാാവിിപി�രാചെനാടിിങ്ങചെന
ചെവിളിച്ചം ദുഃഃഖമാണുണ്ണീ
തമസ്സിനോല്ലാാ സുഖപ്രദം. 

ഈ നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആത്മാവിിൽ അസംവസ്ഥിതയുംചെടി ചാിറികടിിയുംയാർത്താവുംന്നി ഗംീനോതാപിനോദശമാണിത്. 
അർത്ഥകാമങ്ങൾ ധർമ്മിത്തിൽ നിന്നിാണ ്ആവിിർഭാവിിക്കുന്നിചെതന്നിറിിഞ്ഞിിട്ടും മനു�യൻ ധർമ്മിചെത്ത 
ആചാരാിക്കുന്നിില്ലാനോല്ലാാ എന്നു ഇരുംസ്പൈകയുംം ശിരാസ്സിിനുനോമൽ ഉയാർത്തി നോവിദവിയാസംൻ വിിലപിിക്കുന്നു
ണ്ട്നോല്ലാാ? ഈ വിയാസം സംവരൂപിം. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംകാരാനും ലഭാിക്കുന്നു. ഈ 
ഭാാഗംത്ത് കവിിത ഭാാവിിനോയാാടുള്ള കവിി ഭാാ�ണമായാിത്തീരുംന്നു. 

ചെവിളിച്ചം ദുഃഃഖമാചെണന്നും, തമസ്സും സുഖപ്രദമാചെണന്നുമുള്ള കചെണ്ട്ത്തൽ ബൃഹിദാരാണയനോകാ
പിനി�ത് മന്ത്ര്യനോത്താടു സംാദൃശയം വിഹിിക്കുന്നു. തമസ്സിിൽ മൃതുവുംം നോ�യാതിസ്സിിൽ അമൃതതവവുംമാണ് 
ഋ�ി ദർശിച്ചത്. അതാകചെട്ടി �ീവിിതം മനോനാഹിരാമായാിരുംന്നി ഒരുംകാലചെത്ത പ്രാർത്ഥനയാായാിരുംന്നു. 
സംന്ദിഗ്ദ്ധതയുംചെടി ഈ സ്പൈശശവിത്തിൽ ചെവിളിച്ചം ദുഃഃഖവുംം തമസ്സും സുഖപ്രദവുംം ആയാി നോതാന്നുന്നി
തിൽ അസംാംഗംതയമില്ലാ. ഉപിനി�ത് മന്ത്ര്യം ഉരുംവിിട്ടു പിഠിച്ച കവിി മനസ്സിിൽ അനോത മന്ത്ര്യം തചെന്നി 
ഇന്നിചെത്ത അവിസ്ഥിയാിൽ വിിരുംദ്ധീമായാിത്തീരുംകയാാണ്. ഇതാണ് ആധുനിക കാലചെത്ത ഉപിനി�ത് 
മന്ത്ര്യം; ആധുനിക മനു�യചെ� സംതയദർശനം. 

പിാതാളം
കവിിത ഏറ്റവുംം ആത്മനിഷ്ഠമാകുന്നിത് ഈ ഖ�ത്തിലാണ്. ക്രൂരാത ചെകാണ്ടു ക്രൂരാതചെയാ തളയ്ക്ക്ാചെമ
ന്നു വിയാനോമാഹിിച്ചു പിാതാളത്തിൽ പിതിച്ച മനു�യനാണിതിചെല പ്രനോമയാം. കവിി, തചെന്നി പിാലൂട്ടിിയാ 
അമ്മിനോയാാടി് 
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“കടുന്നിൽക്കുനോത്തറ്റും നീറിി
നീർചെകട്ടിിയാ മനനോസ്സിാചെടി” 

സംംസംാരാിക്കുന്നു.

“ഒരും നോപിനാ�ത്തിയാാചെലാ
രാിളന്നിീർ�ണ്ണുമാതിരാി
പികയാാചെലൻ മനു�യതവ
തനിചെചാത്തിത്തുറിന്നു ഞാാൻ". 

ഇചെതാരാാത്മനിനോവിദനമാണ്. കമൂണിസ്റ്റ്് സംഹിയാാത്രംികനായാ ഒരും കവിിയുംചെടി കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് വിിമർ
ശനമാണ്. അതിനാൽ വിയക്തിിനിഷ്ഠം എന്നിതിലുപിരാി ഇത് പ്രസ്ഥിാനനിഷ്ഠമാണ്. അതുചെകാണ്ടുത
ചെന്നി വിസ്തുനിഷ്ഠവുംമാണ്. എന്നിാൽ കമ്മിൂണിസംനോത്താടുള്ള അനാദരാവില്ലാ മറിിച്ച് സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിൽ 
കയാറിിക്കൂടിിയാ ഹിിംസംാത്മകതനോയാാടിാണ് കവിി പ്രതികരാിക്കുന്നിത്. 

വിിപ്ലവികാരാി അവിനിചെല �ീവിനോപ്രമചെമന്നി പൂർവ്വ വിാസംനകചെള വിാറ്റി�ളഞ്ഞു. അനോതാചെടി 
സംവപ്നംം കാണാൻ, കരായാാൻ, ചാിരാി�ാൻ, വിയക്തിിസംവാതന്ത്ര്യയചെത്ത മാനി�ാൻ... അവിൻ മറിന്നു. 

“തീസംിസ്സിിനോനാനോടിൽപിിതാ�ി
ത്തീസംിചെസ്സിചെന്നിാരും സംാധനം
അതിൽ നിന്നു �നിപ്പൂസംി-
ചെന്ത്യസംിസ്സിാം നാകമുർവ്വിയാിൽ". 

ചെഹിഗംലിചെ� സ്പൈവിരുംദ്ധീയാത്മക സംമീപിനത്തിചെ� സംമവിാകയമാണിത്. വിിരുംദ്ധീാശയാങ്ങളുംചെടി 
സംംഘർ�ത്തിൽ നിന്നി് മൂന്നിാമചെതാന്നു �നിക്കുന്നു. എന്നിതാണതിചെ� രാീതി. മചെറ്റാരും വിിധത്തിൽ 
പിറിഞ്ഞിാൽ പിരാിഗംണി�ചെപ്പംനോടിണ്ട് തത്തവവുംം അതിചെ� എതിർ തത്തവവുംം അവിതരാിപ്പംിക്കുകയുംം 
ഇവി തമ്മിിലുള്ള സ്പൈവിരുംധയം പിരാിഹിരാിക്കുന്നിതിലൂചെടി അതുമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി യാാഥാർഥയം (സംതയം) 
മനസ്സിിലാ�ാം എന്നിതാണ് സ്പൈവിരുംധയാത്മക വിാദത്തിനടിിസ്ഥിാനം. ഈ സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� പിരാി
വിർത്തിത രൂപിം ചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാ�തിക വിയാഖയാനചെമന്നി നോപിരാിൽ പിിന്നിീടി് മാർക്സിിസംത്തിചെ� 
വിിശവാസം പ്രമാണങ്ങളിചെലാന്നിായാി മാറിി. ചെഹിഗംലിചെ� പ്രസ്തുത Dialectical materialism-ചെന 
കവിി പിരാിഹിസംിക്കുന്നു. ഈ പിരാിഹിാസംം മലയാാള കവിിതയുംചെടി തനിമയാാണ്. 

“നശിച്ചീനോടിണ്ട് വിർഗ്ഗാത്തിൽ 
�നിനോച്ചാരാിരുംകൂട്ടിരുംം
നമ്മിനോളാ മർ�ിതർചെ�ന്നും
മുന്നിണിപ്പംടിയാാളികൾ”. 

സംാധാരാണ തലത്തിൽ മാർക്സിിസ്റ്റു ചാിന്ത്യ എങ്ങചെന നിർവ്വചാി�ചെപ്പംടുന്നു എന്നിതിനുദാഹിരാണ
മാണിത്. മുതലാളിയുംം ചെപിറ്റി ബൂർ�വായുംം കമൂണിസ്റ്റു ചാിന്ത്യയാിചെല രാണ്ടു വിർഗ്ഗാങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 
ചെപിറ്റി ബൂർ�വാവിർഗ്ഗാത്തിലാണ് കവിിയുംൾചെപ്പംടുന്നിത്. അവിിചെടി നിന്നിാണനോല്ലാാ നോനതാ�ന്മാരുംം 
സംാഹിിതയകാരാന്മാരുംം പിിറിക്കുന്നിത്. ആ മധയവിർഗ്ഗാത്തിൽ നിന്നുണ്ട്ാകുന്നി നോനതാവി് ചെതാഴിിലാളിചെയാ 
വിിപ്ലവിത്തിനു നയാിക്കും. ചെതാഴിിലാളി വിർഗ്ഗാനോത്താടി് അവിചെ� യാാതനകനോളാടി് ഒചെ� ഒരും പ്രണയാം 
നോപിാലുള്ള വിികാരാം ഈ വിരാികളിലുണ്ട്്. ചെപിറ്റി ബൂർ�വാ ചെതാഴിിലാളി വിർഗ്ഗാനോത്താടു ബദ്ധീനാണ്. 
അതുചെകാണ്ട്ാകണം കുടിിചെയാാഴിി�ലിൽ സ്പൈവിനോലാപ്പംിള്ളിയുംചെടി ചെപിറ്റീ ബൂർ�വാ ഒരും ചെതാഴിിലാളി
ചെപ്പംണ്ണിചെന നോ�ഹിിക്കുന്നിത്. 

അങ്ങാടിികളിലാപ്പംീസംിൽ, കുള�ടിവിിൽ, ചെകായ്ത്തുപിാടിത്ത്, മില്ലാിനുള്ളിൽ, ബീഡിി 
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കത്തി�ാനുള്ള നിരാത്തിൽ എല്ലാാം ആദർശ നോബാധമുള്ള യുംവിാ�ചെള നോസംാ�യലിസംം സൃഷ്ടിി�ാ
നുള്ള പ്രവൃത്തികചെളപ്പംറ്റി കവിി/വിിപ്ലവികാരാി പിഠിപ്പംിച്ചു. വിിപ്ലവികാരാികചെള വിാർചെത്തടുക്കുകയാായാി
രുംന്നു അതിചെ� ലക്ഷയം. ആദയം യുംവിാ�ളുംചെടി �ഠരാാഗ്നിിക്കു വിിശവ നോപ്രമമാകുന്നി നൽപിാലുചെകാ
ടുത്തു. കാലക്രമത്തിൽ അതിൽ വിിനോദവ�ത്തിചെ� വിി�ം, വിർഗ്ഗാ ശത്രുവിിനോനാടി് വിിനോദവ�ി�ാനുള്ള 
വിി�ം നോചാർത്തു. വിിനോദവ�മാണു ദിവിയ മാർഗ്ഗാചെമന്നിവിർ പിഠിച്ചു. അവിർ�് യുംക്തിിചാിന്ത്യ നഷ്ടിമായാി. 
ആധിപിതയഭ്രമം കായ്ക്കുന്നി അന്ധവിിശവാസംമുൾചെച്ചടിി നട്ടി കവിി അവിരുംചെടി നായാകനായാി. ചാരാിത്രം 
ദ�തയനോമചെറ്റടു�ാൻ നാടുനോതാറും പിിരാിവും തുടിങ്ങി. നമ്പൂതിരാി സംമുദായാത്തിൽ നിന്നിനവിധിനോപിർ 
കമൂണിസ്റ്റുകാരാായാി. 

“കുളിയാില്ലാാചെത്താരാാത്മാ-
വിിനിണങ്ങുന്നി ശരാീരാവുംം
നാട്ടുകാചെരാ പ്രനോകാപിിപ്പംി
�ാവുംന്നി ലഘുനോലഖയുംം”

ആദയകാല കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് പ്രസ്ഥിാനത്തിനു സംംഭാവിിച്ച ചാില പിാളിച്ചകളുംം അതിൽ തചെന്നി ഉരുംത്തിരാി
ഞ്ഞു വിരുംന്നി കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് വിിരുംദ്ധീ സംവഭാാവിങ്ങളുംം ഇവിിചെടി വിിചാാരാണ ചെചായ്യുന്നിതിനാണ് കവിിയുംചെടി 
ശ്രീമം, നിർദ്ധീനരാായാ കൃ�ി�ാരുംചെടി �ീവിിതങ്ങചെള അഗ്നിിയാിൽ നോഹിാമിച്ചവിരാാചെണചെ� ശി�യരാായാ 
പിരാമാർത്ഥികൾ എന്നി് ആത്മനിന്ദാ രൂപിത്തിൽ കവിി നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. 

ചെകാടിിയുംം പിന്ത്യവുംമായാി നോഘാ�യാാത്രംകൾ നീങ്ങിത്തുടിങ്ങി. മുദ്രാവിാകയങ്ങളുംചെടിയുംം പ്രസംംഗം
ങ്ങളുംചെടിയുംം ചെപിരുംചെവിള്ളപ്പംാച്ചിൽ തുടിർന്നു. കൃത്രംിമ ചാിരാിനോയാാചെടി നായാകൻ നോകരാളചെമമ്പാടുമലഞ്ഞു. 
സംായുംധ വിിപ്ലവിം ചെപിാട്ടിിപ്പുറിചെപ്പംട്ടു. നാടുനോതാറും നോപിാലീസംിചെ� നരാനായാാട്ടു മുറുകി. പിർവ്വത പ്രാ
ന്ത്യത്തിലും കടിനോലാരാത്തും കവിിയുംചെടി ശബ്ദമുയാർന്നു. സംായുംധ വിിപ്ലവിത്തിന് ആ ശബ്ദം �നങ്ങചെള 
ആഹിവാനം ചെചായ്തു. 

പികയുംചെടി കാളനോമഘങ്ങൾ ഇടിിചെവിട്ടിി ചെപിയ്തു തുടിങ്ങി. ഭാീതിയുംചെടി ചാക്രവിാതങ്ങൾ ചാീറിിയാടിിച്ചു. 
പ്രളയാാഗംമനത്താചെലന്നി വിിധം ഭൂമി വിിറിചെകാണ്ടു. അനോനകം �ീവിിതങ്ങൾ ബയാണറ്റിചെ� തുമ്പിൽ 
നോഹിാമി�ചെപ്പംട്ടു. തചെ� കാതിൽ ദീന മനു�യനോരാാദനം വിന്നിലയ്ക്കുന്നിതും കാലിൽ മനു�യത്തലനോയാാ
ടുകൾ തറിയ്ക്കുന്നിതും കവിി അറിിഞ്ഞു. ആയാാൾ ആത്മസ്പൈചാതനയ പിരാപിീഡിിതനായാി വിിലപിിച്ചു. 

“തലയുംം സ്പൈകകളുംം കാലും
മുലയുംം ചെചാവിി നാസംയുംം
മിഴിിയുംം വിിരാലും പില്ലും
ചെനഞ്ചും ചെപിാനോ�ായാ �ീവിികൾ” 

എന്നി് രാക്തിസംാക്ഷികളുംചെടി ചെവിളിപിാടുണ്ട്ാകുന്നു കവിി�്. ചെവിളിപിാടിിചെ� രാക്തിത്താൽ കവിിയുംം 
രാക്തിസംാക്ഷിയാായാിത്തീരുംന്നു. ഇവിിചെടി കവിി തചെന്നിത്തചെന്നി ഒരും തൃതീയാ പുരും� (Third Person) 
നാ�ി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു. കാല്പനിക ഗംീതത്തിൽ ‘ഞാാൻ’ ആചെണങ്കിൽ ഇവിിചെടി ‘അവിൻ’ 
ആണുള്ളത്, (വിീണു നോപിായാാനവിൻ). കവിിയാിചെല ഞാാൻ മാറിി നിന്നി് സംവയാം നോനാക്കുനോമ്പാൾ അവിൻ 
ആയാിത്തീരുംന്നു. അങ്ങചെന കവിിത അകാൽപിനികമാകുന്നു. മാത്രംമല്ലാ 'ഞാാൻ' എന്നുപിറിയുംന്നി 
അസ്ഥിിതവ (Identity) വുംം കവിിയ്ക്ക്് നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നു. രാക്തിസംാക്ഷികളുംചെടി മരാണം പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� 
തചെന്നി മരാണമായാിത്തീരുംന്നു. അനോതാചെടി പ്രസ്ഥിാനത്തിൽ നിന്നും ചാരാിത്രംത്തിൽ നിന്നും കവിി 
ബഹിിഷ്കൃതനാകുന്നു; അനയൻ ആകുന്നു. ആ അനയയുംചെടി മുദ്രയാാകുന്നു അവിൻ. 

“നോമാഹിമുണ്ട്ന്ത്യരാാത്മാവിി
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ന്നിിരുംട്ടിിൽത്തല തല്ലാനോവി
നോകഴുവിാനവിനും; ചെപിാങ്ങീ
ചെലാച്ച സൂനോരായാദയാം വിചെരാ”. 

രാക്തിസംാക്ഷികൾ മിണ്ടുന്നിില്ലാ. എന്നിാൽ ഇടിയ്ക്ക്ിചെടി പിനചാീന്തുന്നിതുനോപിാചെല അവിർ നോതങ്ങി�രായും
ന്നിത് നോകൾ�ാം. കവിിയുംം നോകഴുവിാനാഗ്രഹിിച്ചു. എന്നിാൽ സൂനോരായാദയാം വിചെരാ ഒച്ച ചെപിാങ്ങിയാില്ലാ. 
ഇരുംട്ടി്, സൂനോരായാദയാം എന്നിീ ബിംബങ്ങളുംചെടി ചാിത്രംീകരാണനോത്താചെടിയാാണ് മൂന്നിാം ഖ�ം അവിസംാനി
ക്കുന്നിത് എന്നിതു ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. ഇരുംട്ടി് യാാചെതാരും പ്രതീക്ഷയുംം നൽകുന്നിില്ലാ. സൂനോരായാദയാമാകചെട്ടി 
പ്രതീക്ഷയുംചെടി ഒരും പുലരാിചെയാ നൽകുന്നു. 

ഭൂമി
നോ�ഹിനോലപിനത്താനോല തിന്മ നശിക്കൂ എന്നി കചെണ്ട്ത്തലാണ് ഭൂമി. വിയക്തിി വിിശുദ്ധീിയാിലൂചെടിനോയാ 
സംാമൂഹിിക അനാചാാരാങ്ങളുംം അസംമതവങ്ങളുംം തുടിച്ചു മാറ്റചെപ്പംടൂ എന്നി ദർശനവുംം ഈഖ�ംഉൾ
ചെ�ാള്ളുന്നു. പിാതാളത്തിചെ� ഒടുവിിൽ കണ്ട് സൂനോരായാദയാം ഭൂമിയാിനോലക്കു വിയാപിിക്കുന്നു. കവിിതചെന്നി 
തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. പികനോയാാചെടി നിറിനോതാക്കുമായാി സംമതവസുന്ദനോരാാദയാനം നോതടിിയാലയുംകയാായാിരുംന്നു 
ഇതുവിചെരാ താനാകുന്നി പിാതാളസ്പൈഭാരാവിൻ. നോചാാരായുംള്ള മനു�യചെരാ നിഷ്കാരുംണം ബലികഴിിച്ചു. പ്രപി
ഞ്ചംചെത്ത സ്പൈകചെവിള്ളയാിൽ ഒതു�ാചെമന്നി് വിയാനോമാഹിിച്ചു. മനസ്സിിചെ� വിാതിലടിച്ച് ഉള്ളിൽ അയാാൾ 
ആഭാിചാാരാം ആരാംഭാിച്ചു. സംമൂഹി �ീവിിതത്തിചെ� സ്പൈവികൃതത്തിൽ കുപിിതനായാി വിി�വൃക്ഷത്തിചെ� 
ബീ�ം വിിതച്ചാലും കല്പവൃക്ഷം മുളയ്ക്കുചെമന്നി ചാിന്ത്യ ചെതറ്റായാിരുംന്നു എന്നി് കവിി�് നോബാധയമായാി. 
കാവിയ നായാകൻ തചെ� പിരാാ�യാം തുറിന്നു സംമ്മിതിക്കുന്നു. 

“എചെ� കണ്ണുതുറിപ്പംിച്ച
ദിവിയ നോ�ഹി ഗുരും�നോള
നിതയ�ീവിിതരാായാിത്തീർന്നു
നിങ്ങൾ; ഞാാൻ മൃതനിതയനും".

മുൻ ഖ�ത്തിചെല രാക്തിസംാക്ഷികൾ �ീവിിച്ചിരാിക്കുന്നി രാക്തിസംാക്ഷിയാായാ കവിിയുംചെടി ഗുരുംവിായാി 
വിന്നി് അനോ�ഹിചെത്ത പ്രസ്ഥിാന രാഹിസംയം പിഠിപ്പംിക്കുന്നു. മൃതരാായാവിർ �ീവിിച്ചിരാിക്കുന്നിവിരുംചെടി ഗുരും
�ന്മാരാാകുന്നു എന്നി ദുഃരാന്ത്യ സംങ്കല്പം (Tragic Sense) ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംത്തി
ലുടിനീളം കാണാം. 

താൻ നിതയമായാ മൃതിനോയാാടുകൂടിിയാവിനാചെണന്നും മറ്റുംള്ളവിർ നിതയ�ീവിിതമുള്ളവിരാാചെണന്നും 
കവിി പിറിയുംന്നു. കവിി�് തചെ� സംവതവചെത്ത തിരാിച്ചു കിട്ടുന്നു. ചാരാിത്രംത്തിചെ� വിഴിിപിിഴിച്ച യുംക്തിികചെള 
നിരാാകരാിക്കുന്നി, പൂർവ്വ നിശ്ചാിതമായാ ഒരും തത്തവശാസ്ത്രത്തിനും അടിിപിണിയാാൻ കൂട്ടിാ�ാത്ത 
മനു�യഭാാവിനചെയാ അത്ഭുതാദരാങ്ങനോളാചെടി നോനാ�ികാണുകയുംം, ഒരും കലാശം ചാവിിട്ടിി കവിി കാല്പ
നികതയാിനോല�് തിരാിച്ചു നോപിാകുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. പ്രസ്തുത കാവിയ രാചാനയ്ക്കു നോശ�വുംം അ�ിത്തം 
കാല്പനികനായാിരാിക്കുന്നുവിനോല്ലാാ. 

കാവിയാവിസംാനത്തിൽ ‘നോ�ഹി’ചെമന്നി പിദം പിലപിാടി് ആവിർത്തിക്കുന്നു. അത് അനോനക 
ബിംബങ്ങളായാിത്തീരുംന്നു. നോ�ഹിം ഗുരുംവിാകുന്നു, നോഗംാപുരാമാകുന്നു, അഴികാകുന്നു, കലപ്പംയാാകുന്നു, 
ദീപിമാകുന്നു, അ�മാകുന്നു. നോ�ഹിം നോദവ�ത്തിചെ� നിനോ�ധമാണ്. ആ നിനോ�ധചെത്ത കവിി കല്പാ
ന്ത്യത്തിൽ വിരാിക്കുന്നു. അങ്ങചെന നോദ�വാധിഷ്ഠിതമായാ തചെ� വിിപ്ലവിപൂർവ്വാശ്രീമചെത്ത അ�ിത്തം 
തിരാസ്കാരാിക്കുന്നു. 

“�ീവിിത നോപ്രമനോമ നിചെ�
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കുരാിചെശൻ ചെനഞ്ചംിലാഴിനോവി
പിശ്ചാാത്താപി വിചാസ്സിാമീ
നിണം വിാർചെന്നിാഴുകീടിനോവി" 

കവിി പിരാാ�യാം സംമ്മിതിച്ചു പിശ്ചാാത്തപിിക്കുന്നു. നോ�ഹിത്തിചെ� വിില അറിിയുംന്നു. നോ�ഹിം നോപ്രമമാ
യാിത്തീരുംന്നു. �ീവിിത നോപ്രമമാകുന്നി കുരാിശ് ചെനഞ്ചംിലാഴ്ന്ന്് നിണം വിാർചെന്നിാഴുകുനോമ്പാഴും ആത്മാവിിൽ 
നീല രാക്തിഞാരാമ്പുകൾ ക്ഷീണിക്കുനോമ്പാഴും അയാാൾ�് സുഖം നോതാന്നുന്നു. ഇനി “മുച്ചൂചെടിാന്നുറിങ്ങി
യുംണരാാവും ഞാാൻ” എന്നിിങ്ങചെന കവിിത, ഉയാിർചെത്തഴുനോന്നിലിചെ� ശുഭാപ്രതീക്ഷയാിൽ പിരായവിസംാ
നിക്കുന്നു. 

നോകരാളത്തിചെല കമ്മിൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥിാനത്തിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാകുന്നി ഒരും കവിി മനസ്സിിനു 
സംംഭാവിിച്ച പിരാിണാമമാണനോല്ലാാ ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംത്തിചെ� ഇതിവൃത്തം. 
എങ്കിൽത്തചെന്നിയുംം അചെതാരും പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� പൂർണ്ണ ചാരാിത്രംമാചെണന്നു പിറിഞ്ഞുകൂടിാ. കവിിയുംചെടി 
�ീവിിതത്തിചെല ഋതു�നോളാടി് സംമാനമായാിട്ടിാണ് ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ കമ്മിൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥിാന
ത്തിചെ� ഗംതി. അതിനാൽ "കവിിയുംചെടി യാ�വിനാനുഭാവിം” എന്നിിതിചെന വിിളി�ാം. യാ�വിനനോത്താടു 
ബന്ധചെപ്പംടുത്തി ചാിന്ത്യിക്കുന്നിതുചെകാണ്ട്ാണ് ആ പ്രസ്ഥിാനചെത്ത തന്നിിലൂചെടി നോനാ�ി�ാണാൻ 
അ�ിത്തത്തിനു സംാധിക്കുന്നിത്. കാല്പനികനായാ കവിിയുംചെടി തരുംണഹൃദയാം ഒരും പ്രസ്ഥിാനത്തി
ചെ� മൂർച്ചയാിൽ മുറിിചെപ്പംടുന്നിതും ആ മുറിിവിിലൂചെടി പ്രസ്ഥിാനം ഒഴുകിനോപ്പംാകുന്നിതും കാവിയത്തിൽ നിന്നു 
നമുക്കു വിായാിചെച്ചടു�ാം. അതുചെകാണ്ട്് ഒരും രാക്തിസംാക്ഷിയാാണു കവിി. അനോ�ഹിം രാക്തിസംാക്ഷിതവം 
എന്നി ആത്മബിംബം കവിിതയാിൽ വിാർക്കുകയുംം ആത്മരാക്തിത്താൽ പ്രസ്ഥിാനത്ത അഭാിനോ�കം 
ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.

സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നമ്മുചെടി പ്രിയാചെപ്പംട്ടി അ�ിത്തം, സംമാഹിരാണം കടിവിനാടി് കുട്ടിികൃഷ്ണൻ, ചെചാാവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിി, സംി. 

രാാധാകൃഷ്ണൻ, എൻ.ബി.എസം്, നോകാട്ടിയാം, 1986

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഇതിഹിാസംം -എഴുത്ത്, വിായാന, പുനർ വിായാന, എഡിിറ്റർ പിി. എം. 
നാരാായാണൻ, വിള്ളനോത്താൾ വിിദയാപിീഠം, എടിപ്പംാൾ, 2008.

 

നോഡിാ.വിി. നോദവിീപ്രസംാദ്
�നനം ആലപ്പുഴി �ില്ലായാിചെല കാർത്തികപ്പംള്ളിയാിൽ. എം.എ.ഫിൽ, പിി.എച്ച്.ഡിി. ബിരുംദങ്ങൾ. നോകരാള 
സംർവ്വകലാശാലയുംചെടി അന്ത്യാരാാഷ്ട്രീ നോകരാള പിഠനനോകന്ദ്രത്തിലും ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വക
ലാശാലയാിലും നോ�ാലി ചെചായ്തു. ഇനോപ്പംാൾ സ്പൈമസൂരാിചെല എൻ.സംി.ആർ.ടിി. റിീ�ിയാണൽ ചെസം�റിിൽ 
മലയാാളം ചെപ്രാഫസംർ. മസ്സൂരാിയാിചെല ‘ലാൽബഹിദൂർശാസ്ത്രി നാ�ണൽ അ�ാദമി ഓഫ് അഡ്മിിനി
നോ��’നിൽ മലയാാളം അദ്ധീയാപികനായാി നോ�ാലി നോനാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. ഭാാരാതസംർ�ാറിിചെ� ‘അഫ്ഗംാനി
സ്ഥിാൻ അദ്ധീയാപിക പിരാിശീലന’ത്തിചെ� �നറിൽ നോകാ-ഓർഡിിനോനറ്റർ ആയാിരുംന്നു. ഏഴും ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം 

അനവിധി നോലഖനങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചു. നോകരാള സംാഹിിതയ അ�ാദമിയുംചെടി തുഞ്ചംൻ സംമ്മിാനം, ആഗംമാനന്ദപുരാസ്കാാരാം.



ആഖയാനത്തിനുള്ളിചെല ആധുനികഭാാ�യം
�യാകുമാർ എസം്.എസം്.

അസംി.ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പിി.എം.ഗംവി.നോകാനോള�്, ചാാലക്കുടിി.

ആധുനികനോകരാളീയാ ചാരാിത്രംസംന്ദർഭാത്തിചെ� സംതയസംന്ധമായാ ആവിിഷ്ക്കാരാങ്ങളാണ് വിി.പിി.
ശിവികുമാറിിചെ� ഭൂരാിപിക്ഷം കഥകളുംം. നോകരാളീയാസംാമൂഹിികഘടിനയാിൽ ഇടിത്തരാ�ാരാചെ� 
�ീവിിതസംംഘർ�ങ്ങചെള കൃതയമായാി നോരാഖചെപ്പംടുത്താനാണ് ശിവികുമാർ തചെ� കഥകളിലൂചെടി 
ശ്രീമിക്കുന്നിത്. ആ കഥകളിൽ �ീവിിതത്തിചെ� എല്ലാാ കടുരാസംങ്ങളുംമുണ്ട്ാകും. നോകരാളീയാസംമൂഹി
ത്തിചെല സ്പൈവിവിിധയങ്ങചെളയുംം സ്പൈവിരുംദ്ധീയങ്ങചെളയുംം സൂക്ഷ്മമായാി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നി ആ കഥകളിചെല 
വിിമർശനം രൂക്ഷമാണു്. ‘ചെപിാതുനോവി ക�ൻ കഥകളാണ് തനോ�ചെതന്നി് ’1 ശിവികുമാർ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. 
ആ ക�് സംമകാലിക�ീവിിതചെത്ത ആവിിഷ്ക്കരാി�ാൻ അനിവിാരായ മായാിരുംന്നുചെവിന്നി് ശിവികുമാർ 
കരുംതിയാിരുംന്നു. ഭാാരാതീയാകഥാപിാരാമ്പരായത്തിചെല കഥാഖയാനരൂപിങ്ങചെള കഥാഘടിനയാിൽ പിാരാഡിി 
ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാണ് സംമകാലിക സംാമൂഹിിക ചാരാിത്രംചെത്ത വിയാഖയാനിക്കുന്നി കഥകൾ ശിവികുമാർ 
രാചാിച്ചത്. ഉത്തരാാധുനികതയുംചെടി സംവിിനോശ�തയാായാി നോ�ാണ് ബാർത്ത് പിാരാഡിിചെയാ പ്രതിഷ്ഠിക്കു
ന്നുണ്ട്്2. ഇത് ഹിാസംയാനുകരാണം എന്നി പിഴിയാ സംവഭാാവിം ഉനോപിക്ഷിച്ച പിാരാഡിിയാാണ്. എഴുത്തുകാരാന് 
ഇനി പുതുതായാി രാചാനാസ്പൈശലികൾ കചെണ്ട്ത്താൻ കഴിിചെഞ്ഞിന്നു വിരാില്ലാ. അവിചെയാല്ലാാം നോനരാനോത്ത 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചു കഴിിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. നിസ്തുലമായാ രാചാനാരാീതികൾ ഇതിനു മുനോമ്പ നിർമ്മിി�ചെപ്പംട്ടു 
കഴിിഞ്ഞു. ഇങ്ങചെനയാാണ് ബാർത്ത് ചാിന്ത്യിക്കുന്നിത്. ശിവികുമാർ തചെ� കഥകളുംചെടി ഇതിവൃത്തത്തി
ചെ� ചെപിാതുസംവഭാാവിത്തിൽ നിന്നും വിഴിിമാറിി നടിന്നി ചാില രാചാനകളിൽ ക്രാന്ത്യദർശിതവം പ്രകടിിപ്പംിക്കു
ന്നിതു കാണാം. പിഞ്ചംതന്ത്ര്യത്തിചെ� ആഖയാനരൂപിചെത്ത പിാരാഡിിചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് രൂപിഘടിനയാിൽ 
മിശ്രീരാചാനയുംചെടി (Pastiche) സംവഭാാവിം പ്രകടിിപ്പംിക്കുന്നി അനോ�ഹിത്തിചെ� കഥകൾ രാചാനാകാല
ത്തിൽ നിന്നി് മുനോന്നിാട്ടി് കുതിച്ച് ഭാാവിിദർശനത്തിചെ� സംവഭാാവിം പ്രകടിിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്.

ഭാാരാതീയാനാനോടിാടിിസംാഹിിതയത്തിചെ� ഏറ്റവുംം മികച്ച മാതൃകകളാണ് പിഞ്ചംതന്ത്ര്യ കഥകൾ. 
മഹിിളാനോരാാപിയം എന്നി രാാ�യത്ത് അമരാശക്തിി എന്നി രാാ�ാവുംണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്നും അനോ�ഹി
ത്തിന് ബഹുശക്തിി. ഉഗ്രശക്തിി, അനന്ത്യശക്തിി എന്നിിങ്ങചെന മന്ദന്മാരാായാ മൂന്നു മ�ളുംണ്ട്ായാി
രുംന്നുചെവിന്നും അവിചെരാ ബുദ്ധീിമാന്മാരുംം വിിനോവികശാലികളുംമാ�ാൻ നോവിണ്ട്ി വിിഷ്ണുശർമ്മി എന്നി 
പി�ിതബ്രാഹ്മണൻ പിറിഞ്ഞു ചെകാടുത്ത കഥകളാണ് പിഞ്ചംതന്ത്ര്യചെമന്നും ആ കൃതിയാിൽ തചെന്നി 
പിറിയുംന്നു. കഥാഖയാനകലയാിൽ ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� വിിളക്കുമരാമാണ് വിിഷ്ണുശർമ്മിയുംചെടി 
പിഞ്ചംതന്ത്ര്യകഥകൾ. നോഫബിൾ (Fable) അഥവിാ �ന്തുകഥകളുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽചെപ്പംടുന്നിവിയാാണ് ഈ 
കഥകൾ. �ന്തു�ൾ, പുരാാണ�ീവിികൾ, സംസംയങ്ങൾ, അനോചാതനവിസ്തു�ൾ, പ്രകൃതിശക്തിികൾ 
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തുടിങ്ങിയാവി മനു�യാനോരാാപിിത കഥാപിാത്രംങ്ങളായാി വിരുംന്നിതും കഥാന്ത്യയത്തിൽ നീതിവിാകയ 
(maxim) രൂപിത്തിൽ ഒരും ഗുണപിാഠം അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിതുമായാ ലഘുകഥയാാണ് നോഫബിൾ. 
കഥാഖയാനചാരാിത്രംത്തിചെല പ്രാചാീനദീപിങ്ങളാണവി. പുരാാണവുംം ഐതിഹിയവുംം പുരാാവൃത്തവുംം 
യാക്ഷി�ഥയുംം അമ്മൂമ്മി�ഥയുംം അനയാപിനോദശവുംം അനുഭാവികഥനവുംം നോപിാചെല നോഫബിളുംം നമ്മുചെടി 
കഥാസംാഹിിതയത്തിചെ� മഹിത്തായാ സ്പൈപിതൃകങ്ങളാണ്; മനു�യചെ� കഥപിറിച്ചിൽ ശീലത്തിചെ� 
സ്പൈശശവിരൂപിങ്ങൾ.

പിാശ്ചാാതയരുംചെടി ഈനോസംാപ്പുകഥകളുംമായാി പിഞ്ചംതന്ത്ര്യകഥകൾ�് അസംാധാരാണമായാ സംാദൃ
ശയമുണ്ട്്. ഫ്രഞ്ചം് വിിമർശകനായാ ലാ ചെഫാചെണ്ട്യാ്ൻ3ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കുന്നിതു നോപിാചെല പിഞ്ചംതന്ത്ര്യകഥ
കൾ�് രാണ്ട്് ഭാാഗംങ്ങളുംണ്ട്്; ശരാീരാവുംം ആത്മാവുംം. കഥയാാണ് ശരാീരാം, ഗുണപിാഠം ആത്മാവുംം. ലാളി
തയമാണ് ഈ കഥകളുംചെടി മുഖമുദ്ര. ആദിയുംം മധയവുംം അന്ത്യയവുംമുള്ള ലളിതഘടിന. കഥാന്ത്യയത്തിൽ 
എല്ലാാവിരുംം അറിിനോയാണ്ട്തും പിഠിനോ�ണ്ട്തുമായാ ഒരും തത്തവം മുന്നിറിിയാിനോപ്പംാ ഉപിനോദശനോമാ നോപിാചെല 
കൂട്ടിിയാിണക്കുന്നിനോതാചെടി ആ കഥകളിചെല �ന്തുനോലാകം മനു�യചെ� പിാഠപുസ്തകങ്ങളായാിത്തീരും
ന്നു. അനയാപിനോദശവിൽ�രാണം (Allegorisation) എന്നി വിിഭാാഗംത്തിലാണ് അയ്യപ്പംപ്പംണി�ർ 
പിഞ്ചംതന്ത്ര്യം നോപിാലുള്ള ആഖയാനങ്ങചെള ഉൾചെപ്പംടുത്തുന്നിത്4 ചെഫ്രയാിം നോസ്റ്റ്ാറിി (Frame story) യുംചെടി 
ഉപിനോയാാഗംം, സംാന്മാർഗ്ഗാിക മൂലയങ്ങൾ�് ഊന്നിൽ നല്കുക, ആനോക്ഷപിഹിാസംയത്തിചെ� മൃദുഃവിായാ 
പ്രനോയാാഗംം, �ന്തുകഥാപിാത്രംങ്ങളിലുചെടിയുംള്ള മനു�യ�ീവിിതാവിിഷ്ക്കാരാം എന്നിിങ്ങചെന അനയാപിനോദശ 
(Allegory)ത്തിചെ� മുഖയസംവഭാാവിങ്ങൾ ഈ കഥകൾ പ്രകടിിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിക കാലത്ത് 
പില നോലാകഭാാ�കളിചെലയുംം കഥകൾ പിഞ്ചംതന്ത്ര്യകഥകളുംചെടി ആഖയാനരാീതി പിിന്തുടിരുംന്നുണ്ട്്. 
ഉത്തരാാധുനികതയുംചെടി സംവഭാാവിങ്ങളിചെലാന്നിായാ പിാരാഡിി ചാമയ്ക്കുന്നിതിനായാി പില കഥാകാരാന്മാരുംം 
പിഞ്ചംതന്ത്ര്യകഥകചെള കൂട്ടുപിിടിിക്കുന്നുണ്ട്്. വിി.പിി. ശിവികുമാറിിചെ� കാനോകാലൂകീയാം എന്നി കഥയുംചെടി 
ആഖയാനതന്ത്ര്യചെത്ത മുൻനിർത്തി സംമകാലിക ചാരാിത്രംത്തിചെ� വിയാഖയാനമായാി ആ കഥ മാറുന്നി
ചെതങ്ങചെനചെയാന്നു പിരാിനോശാധി�ാനാണ് ഈ നോലഖനം ശ്രീമിക്കുന്നിത്.

പിഞ്ചംതന്ത്ര്യത്തിചെല മൂന്നിാംതന്ത്ര്യമാണ് കാനോകാലൂകീയാം. കാ�കളുംം ഉലൂകങ്ങളുംം (മൂങ്ങ) 
തമ്മിിലുള്ള ശത്രുതചെയാ ആൈദമാ�ിയുംള്ളതാണ് മൂന്നിാംതന്ത്ര്യത്തിചെല കഥകൾ. പ്രകൃതയാ 
ശത്രു�ളായാവിർ മിത്രംങ്ങളായാിത്തീർന്നിാൽ സംംഭാവിിക്കുന്നി ദുഃരാന്ത്യങ്ങചെളക്കുറിിച്ചാണ് ഇതിൽ 
പ്രതിപിാദിക്കുന്നിത്. അമരാശക്തിിയുംചെടി അവിിനോവികികളായാ മ�ചെള യുംക്തിിനോബാധമുള്ളവിരാാ�ി 
രാാ�യഭാരാണത്തിന് പ്രാപ്തരാാ�ാൻ വിിഷ്ണുശർമ്മി പിറിയുംന്നിതാണ് പിഞ്ചംതന്ത്ര്യത്തിചെല കഥകചെളന്നു 
സൂചാിപ്പംിക്കുകയുംണ്ട്ായാി. ധർമ്മിവുംം അധർമ്മിവുംം ആ കഥകളിൽ മുഖാമുഖം നില്ക്കുന്നു. കീഴിടി�ലും 
അധിനിനോവിശവുംം സംാമ്രാാ�യസ്ഥിാപിനവുംം നിശാഹിതയകളുംം അതിചെ� വിലിയാ പ്രതാപിത്തിൽ ഈ 
കഥകളിൽ പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നു. അതുചെകാണ്ട്ാണ് പിഞ്ചംതന്ത്ര്യം കഥകൾ രാാഷ്ടിമീമാംസംയുംചെടി എ�ാ
ലചെത്തയുംം അർത്ഥ ശാസ്ത്രമായാി മാറിിയാത്. വിി.പിി. ശിവികുമാർ കാനോകാലൂകീയാം5 എന്നി കഥയാിലൂചെടി 
ഭാാരാതീയാ കഥാഖയാനപിാരാമ്പരായത്തിചെല ബൃഹിദ്ഭാാവിനയ്ക്ക്് ആധുനികഭാാ�യം ചാമയ്ക്ക്ാനാണ് ശ്രീമി 
ക്കുന്നിത്.

നഗംരാത്തിചെ� വ്രണം നോപിാചെല നിന്നി ഒരും നോപിരാാലിൽ, സ്രഷ്ടിാവിിചെ� ഗൂഢംമായാ ഒരും താൽപി
രായചെത്ത സംാധൂകരാി�ാചെനന്നിവിണ്ണം ഏതാനും കാ�കൾ കുടിിനോയാറിിപ്പംാർത്തിരുംന്നു. ആയാിടിയ്ക്ക്് ഒരും 
കത്തുന്നി പികലിൽ ഒറ്റചെപ്പംട്ടി ഒരും മൂങ്ങ ആ വൃക്ഷത്തിൽ എത്തിനോച്ചർന്നു. ശത്രുവിിചെ� പിാളയാം കണ്ട്് 
അമ്പരാന്നു. പിിചെന്നി നോപിരാാലിൽ അങ്ങിങ്ങായാിരുംന്നി ചാില കാ�കചെള അടുത്ത് വിിളിച്ച് നോചാാദിച്ചു.

“നിങ്ങളിൽ പ്രായാപൂർത്തിയാായാവിചെരാത്രം? കുട്ടിികൾ എത്രം? സ്ത്രീകൾ എത്രം? പുരും�ന്മാ ചെരാത്രം? 
വിിദയാസംമ്പന്നിർ എത്രം? ചെചാറുകിടി വിയവിസംായാികചെളത്രം? സംാനോങ്കതിക നോ�ാലികളിൽ താൽപിരായമു
ള്ളവിചെരാത്രം?”6
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നഗംരാം ക്ഷാമം ചെകാണ്ട്് ചെപിാറുതിമുട്ടിിയാ ഒരും അവിസ്ഥിയാിലാണ് മൂങ്ങ അവിിചെടി എത്തിനോച്ചർ
ന്നിചെതന്നി് പ്രനോതയകം ശ്രീദ്ധീി�ണം. ക്ഷാമം �നങ്ങചെള നിസ്സിഹിായാരുംം നിരാാലംബരുംമാക്കുന്നു. 
പിട്ടിിണിയുംം നോരാാഗംവുംം ആളുംകചെള എനോപ്പംാഴും ഭാീതിയാിനോല�് തള്ളിവിിടും. “അത് വിയക്തിികചെള ശാരാീ
രാികമായാി പിീഡിിപ്പംിക്കുന്നു. മാനസംികമായാി ഉലയ്ക്കുന്നു”.7 മൂങ്ങയുംനോടിത് നോപിാലുള്ള കണചെ�ടുപ്പുകൾ 
ഭാരാണകൂടിങ്ങൾ പിലനോപ്പംാഴും പിിന്തുടിർന്നിിരുംന്നിത് അടിിച്ചമർത്തലിചെ�യുംം നിയാന്ത്ര്യണത്തിചെ�യുംം 
വിംശഹിതയയുംചെടിയുംം ആയുംധ പ്രനോയാാഗംത്തിനായാാണ്. �നങ്ങചെള നിരാീക്ഷി�ാനും നിയാന്ത്ര്യി�ാനും 
അവിചെരാക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവിരാനോശഖരാണം ഉപിനോയാാഗംിക്കുക എന്നിത് ഭാരാണകൂടിങ്ങൾ ഇന്നും സംവീകരാി
ക്കുന്നി മാർഗ്ഗാംതചെന്നിയാാണ്. ഫൂഡിലിസംത്തിൽ നിന്നും ആധുനികതയാിനോലക്കുള്ള മാറ്റത്തിചെ� 
ചാരാിത്രംനോരാഖ കൂടിിയാായാ തകഴിിയുംചെടി കയാർ എന്നി നോനാവിൽ ആരാംഭാിക്കുന്നിതും കണചെ�ടുപ്പംിനും ഭൂമി 
അളന്നി് തിട്ടിചെപ്പംടുത്തുന്നിതിനുമായാി എത്തിയാ ക്ലാാസംിനോപ്പംരാിനോനാടുള്ള പിഴിയാ തലമുറിയുംചെടി ഭാീതിചെയാ 
അവിതരാിപ്പംിച്ചു ചെകാണ്ട്ാണ് എന്നിത് ഇതിനോനാടി് കൂട്ടിി വിായാി�ാവുംന്നിതാണ്.

ദുഃരാന്ത്യങ്ങൾ എനോപ്പംാഴും അവിിശവസംനീയാമായാ ആകസ്മിികതനോയാാചെടിയാാണ് നടിന്നു വിരാാറി് 
.അന്നു രാാത്രംി അനോനകം മൂങ്ങകൾ, ആ നോപിരാാലിൽ എത്രം കാ�കളുംനോണ്ട്ാ അത്രംയുംം എണ്ണം ശബ്ദ
മുണ്ട്ാ�ാചെത വിൂഹിങ്ങളായാി പിറിന്നിടുത്തു. നിമി�ങ്ങൾ�കം ആ നോപിരാാലിൽ നിന്നി് കാ�കളുംചെടി 
മരാണ�രാച്ചിൽ ഉരുംൾചെപിാട്ടിി. മുറിിനോവിറ്റുംം കഴുചെത്താടിിഞ്ഞും അടിർന്നുവിീണ് നിലത്തു ചാിതറിി�ിടിക്കു
ന്നി ശത്രു�ചെള മാറിി നിന്നി് എണ്ണി അവിസംാനചെത്ത കാ�യുംം വിീണു എന്നു മൂങ്ങക്കു നോബാധയചെപ്പംട്ടു. 
തുടിർന്നി് എല്ലാാ പിാതകങ്ങചെളയുംം നിഴിൽ നോപിാചെല അനുഗംമിക്കുന്നി ഒരും ഔനോദയാഗംിക പ്രസ്താവിന
യുംചെടി ആഭാാസംകരാമായാ സംവരാത്തിൽ ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാമീമാംസംാതത്തവം മൂങ്ങ ചെവിളിചെപ്പംടുത്തി. അത് 
ഇങ്ങചെനയാായാിരുംന്നു. “ഭാരാണയാന്ത്ര്യത്തിചെ� സുഗംമമായാ പ്രവിർത്തനമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതിന് 
സ്ഥിിതിവിിവിരാ�ണക്കുകൾ എത്രം കൃതയമായാി ഉതകുന്നു എന്നി് നോനാക്കൂ”8

വിംശഹിതയയ്ക്ക്് ഭാരാണകൂടിങ്ങൾ തങ്ങളുംചെടി പി�ലുള്ള നോരാഖകൾ എങ്ങചെന ദുഃരുംപിനോയാാഗംം 
ചെചായ്യുന്നു എന്നി് ഈ വിാക്കുകൾ നോബാധയചെപ്പംടുത്തുന്നു. ഈ നി ശാഹിതയ ഇതിഹിാസംത്തിചെല 
മചെറ്റാരും നിശാഹിതയചെയായുംം അതിനോലക്കു നയാിച്ച സംന്ദർഭാചെത്തയുംം ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. കുരും
നോക്ഷത്രംയുംദ്ധീത്തിചെ� അന്ത്യയനിമി�ത്തിൽ ദുഃനോരായാധനചെനയുംം വിീഴ്ത്തിിയാ പിാ�വിർ �യാനോഘാ�
നോത്താചെടി കൂടിാരാത്തിൽ തിരാിചെച്ചത്തുന്നു. പിടി�ളത്തിൽ തുടിചാതഞ്ഞി് മൃതപ്രാണനായാി മണ്ണിൽ 
കിടിക്കുന്നി ദുഃനോരായാധനചെന�ാണാൻ കൃപി-കൃതവിർമ്മിാശവത്ഥാമാ�ൾ എത്തുന്നു. ദുഃനോരായാധനചെ� 
സ്ഥിിതി അശവത്ഥാമാവിിചെന വില്ലാാചെത ഉലച്ചു കളഞ്ഞു. അവിനോശ�ിക്കുന്നി പിാ�വിചെരാ മുഴുവിൻ 
താൻ ചെകാചെന്നിാടുക്കുചെമന്നി് അശവത്ഥാമാവി് പ്രതിജ്ഞാം ചെചായ്തു. തുടിർന്നി് അസ്തമയാനോനരാത്ത് 
പിാ�വിപിാഞ്ചംാലരുംചെടി കൂടിാരാങ്ങൾ�ടുചെത്തത്തി. രാാത്രംിയാാവിാൻ കാത്തിരുംന്നു. വിലിചെയാാരും 
നോപിരാാൽ വൃക്ഷത്തിചെ� ചുവിട്ടിിചെലത്തി ചുറ്റുംം കനോണ്ണാടിിച്ചു. “ആ നോപിരാാലിനോന്മൽ ആയാിരാമായാിരാം 
കാ�കൾ നോചാ�ണഞ്ഞി് ഉറിങ്ങിയാിരുംന്നു. ആ സംമയാത്ത് ഭായാങ്കരാനായാ ഒരും കൂമൻ പിതുചെ� മൂളി
ചെ�ാണ്ടുവിന്നി് ആ ഉറിങ്ങുന്നി കാ�കചെള ചെകാത്തിചെ�ാന്നു തുടിങ്ങി. ചാിലവിയുംചെടി ചാിറിക് മുറിിച്ചു, 
ചാിലവിയുംചെടി കഴുത്ത്, ചാിലവിയുംചെടി കാല്, ക്ഷണനോനരാം ചെകാണ്ട്് കണ്ണിൽ�ണ്ട് കാ�കളുംചെടിചെയാല്ലാാം 
കഥ കഴിിച്ചു. ആ നോപിരാാലിചെ� കീഴി്ഭാാഗംം മുഴുചെ� കാ�കളുംചെടി ശരാീരാാവിയാവിങ്ങൾ ചെകാണ്ടു മൂടിി”.9 
ഈ കൂട്ടിക്കുരുംതിയുംചെടി കാഴ്ചയാാണ് അശവത്ഥാമാവിിചെന രാാത്രംിയുംചെടി കനത്ത ഇരുംട്ടിിചെ� മറിവിിൽ 
പിാ�വിരുംചെടി കുടിീരാത്തിൽ കടിന്നി് കൂട്ടിക്കുരുംതി നടിത്താൻ നോപ്രരാിപ്പംിച്ചത്. ചാരാിത്രംത്തിചെ� വിലിയാ 
പിാഠമാണ് മഹിാഭാാരാതത്തിചെല ഈ സംന്ദർഭാം. എതിരാാളിചെയാ ഇല്ലാാതാ�ാനുള്ള ആനോലാചാനകൾ 
വിയക്തിികചെള എത്രം അധഃപിതനത്തിനോല�ാണ് നയാിക്കുന്നിചെതന്നി് അശവത്ഥാമാവിിചെ� പ്രവൃത്തി 
സൂചാിപ്പംി ക്കുന്നുണ്ട്്. “മനു�യൻ കീഴി്നോപ്പംാട്ടി് വിീഴിാൻ തുടിങ്ങിയാാൽ അനോങ്ങ അറ്റചെത്തത്തിനോയാ നിൽക്കൂ 
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എന്നിാനോണാ വിയാസംൻ ഇതു ചെകാണ്ടുനോ�ശിക്കുന്നിചെതന്നി്” കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാർ ഈ സംന്ദർഭാ ചെത്ത വിില
യാിരുംത്തുന്നുണ്ട്്.10 ഭാാരാതീയാസംങ്കല്പപ്രകാരാമുള്ള സംപ്തചാിരാഞ്ജീവിികളിൽ പ്രമുഖനാണ് അശവത്ഥാമാവി്. 
ശപിി�ചെപ്പംട്ടിവിൻ എന്നി വിിനോശ�ണത്തിന് നോയാാഗംയനായാ അശവ ത്ഥാമാവിിചെന ചാിരാഞ്ജീവിിയാായാി 
പിരാിഗംണിക്കുന്നിതിനു പിിന്നിിചെല യുംക്തിിയുംം മാരാാർ ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കുന്നുണ്ട്്. “നോ�ഹിം ചെകാണ്ട്് 
ഒന്നിായാവിർ തമ്മിിൽനോപ്പംാലും കാരാണാന്ത്യരാങ്ങളാൽ ഉണ്ട്ായാിത്തീരുംന്നി നോദവ�മത്സരാങ്ങൾ ആഘാ
തപ്രതയാഘാതരൂനോപിണ വിളർന്നു വിളർന്നു ചെകാടിിയാ യുംദ്ധീങ്ങളായാി പിരാിണമിച്ച് തലമുറികളിലൂചെടി 
വിീണ്ടും പ്രതികാനോരാ�യാായാി ഈട്ടിംകൂടിി തനിക്കുള്ള അനർഘമായാ രാത്നം നോപിായാ് നോപ്പംായാാലും എതി
രാാളിക്കു മൂനോലാനോ�ദം വിരുംത്തിനോയാ നിൽക്കൂ എന്നു വിാശിയാായാി നോവിരുംറിയ്ക്കുന്നി ‘ആ പിക, പിക’ എന്നു 
പിറിയുംന്നി മനു�യശാപിമുണ്ട്നോല്ലാാ, അതിചെ� പ്രതിനിധിയാല്ലാാചെത മചെറ്റാന്നുമല്ലാ ഈ ചെചാകുത്താൻ. 
അതിചെന, അവിചെന, എനോപ്പംാഴും എവിിചെടിയുംം കരുംതിയാിരുംന്നുചെകാള്ളുക എന്നി താ�ീതാണ്, അശവ
ത്ഥാമാവിിചെന ചാിരാഞ്ജീവിിയുംം സംർവ്വവിയാപിിയുംമായാി കല്പിച്ചതിനർത്ഥം.11

ഇരുംട്ടിിചെ� മറിവിിൽ നടിക്കുന്നി വിംശഹിതയകൾ, കൂട്ടിചെ�ാലകൾ എന്നിിവി ചാരാിത്രംത്തിലൂചെടി 
സംഞ്ചംരാിച്ച് ഇന്നും ആവിർത്തിക്കുന്നു എന്നിതു തചെന്നിയാാണ് കാനോകാലൂകീയാം എന്നി കഥചെയാ സംമകാ
ലികതയുംമായാി ബന്ധിപ്പംിച്ച് ആഖയാനം ചെചായ്ത്തിലൂചെടി വിി.പിി.ശിവികുമാറും പിറിയാാൻ ശ്രീമിക്കുന്നിത്. 
പിഞ്ചംതന്ത്ര്യവുംം മഹിാഭാാരാതവുംം നോപിാലുള്ള ബൃഹിദാഖയാനങ്ങളിലൂചെടി ആധുനിക കഥാഖയാനരൂപി
ത്തിചെലത്തുനോമ്പാൾ കാ�യുംചെടിയുംം ഉലൂകത്തിചെ�യുംം കഥയ്ക്ക്് പുതിയാ രൂപിഭാാവിങ്ങൾ സ്പൈകവിരുംന്നു. 
ആധുനികതയുംചെടി ഭാാവിം ആ കഥ സ്പൈകവിരാിക്കുന്നു. ആഖയാനഭാാ�യാിലൂചെടി പുതിയാ കാലത്തിചെ� 
സംമസംയകചെള വിയാഖയാനി�ാനുള്ള നോപിശീദാർഢംയം വിി.പിി. ശിവികുമാർ കഥയ്ക്ക്് നല്കുന്നു. നഗംരാത്തിചെ� 
വ്രണം നോപിാചെല, ചെചാറുകിടി വിയവിസംായാികൾ, സംാനോങ്കതിക നോ�ാലികളിൽ താൽപിരായമുള്ളവിർ, നഗംരാ
ത്തിചെ� മനസ്സിാക്ഷി, ഏ.ഡിി.2000 എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ശിവികുമാറിിചെ� കഥയ്ക്ക്് 
ആധുനികകാലത്തിചെ� സംവഭാാവിം നൽകുന്നുണ്ട്്. പിഞ്ചംതന്ത്ര്യ ത്തിചെ� ആഖയാനഘടിനയ്ക്കുള്ളിൽ 
പുതിയാ കാലത്തി ചെ� ഭാാ�ാരൂപിചെത്ത, സംന്നിിനോവിശി പ്പംിക്കുകയാാണ് ശിവികുമാർ ചെചായ്ത്ചെതന്നു 
പിറിയാാം.

അനയാപിനോദശചെമന്നി ആഖയാനഘടിനയാാണ് കാനോകാലൂകീയാത്തിചെ� രാചാനാതന്ത്ര്യ മായാി 
ശിവികുമാർ സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. പിഞ്ചംതന്ത്ര്യത്തിചെല തിരായഗം് കഥാപിാത്രംങ്ങളിലൂചെടി ചാരാിത്രംചെത്ത 
സംാർവികാലികതലത്തിൽ മനസ്സിിലാ�ാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ് ശിവികുമാർ ചെചായ്യുന്നിത്. പിാർശവ
വിത്�രാി�ചെപ്പംടുന്നി കറുത്ത �നവിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടിയുംം കീഴിാളവിർഗ്ഗാ ത്തിചെ�യുംം പ്രതിനിധി 
കൂടിിയാായാി കാ�ചെയാ മനസ്സിിലാ�ാം. അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംടുന്നി കറുത്ത മ�ചെളക്കുറിിച്ച് ‘കുറിത്തി’യാിൽ 
കടിമ്മിനിട്ടി പിാടുന്നുണ്ട്്:

നിങ്ങചെളചെ� കറുത്ത മ�ചെള ചുട്ടു തിന്നുനോന്നിാ?
നിങ്ങളവിരുംചെടി കറുത്ത കണ്ണുകൾ ചുഴിചെന്നിടുക്കുനോന്നിാ?12

കറുത്തവിചെരാ എങ്ങചെന അടിിമകളുംം പിട്ടിിണിനോ�ാലങ്ങളുംമായാി ഭാരാണവിർഗ്ഗാം മാറ്റിചെയാന്നും തുടിർന്നി് 
കടിമ്മിനിട്ടി പിറിയുംന്നു. ടിി.പിത്മനാഭാ ചെ� കറുത്ത കുട്ടിി, സംാറിാ നോ�ാസംഫിചെ� ചെവിളുംത്ത നിർമ്മിിതി
കളുംം കറുത്ത കണ്ണാടിിയുംം അർ�ാദ് ബനോത്തരാിയുംചെടി ചെപിണ്കാ� എന്നിീ കഥകളിൽ കറുപ്പും 
കാ�യുംം കീഴിാളതയുംചെടിയുംം പിാർശവവിത്�രാണത്തിചെ�യുംം സൂചാകമായാി ആഖയാനത്തിൽ കടിന്നു 
വിരുംന്നുണ്ട്്. സംംഘനോബാധമുള്ള പിക്ഷി കൂടിിയാാണ് കാ�. കാ�യുംചെടി സംംഘടിിതശക്തിിചെയാ 
മൂങ്ങ ഭായാക്കുന്നുമുണ്ട്്. ‘ശത്രുവിിചെ� പിാളയാം കണ്ട്് മൂങ്ങ അമ്പരാന്നു’ എന്നി് കഥയാിൽ പിറിയുംന്നിത് 
ഇതുചെകാണ്ട്ാണ്. ഈ സംംഘനോബാധചെത്ത തകർ�ാനാണ് കാ�കളിൽ ചാിലചെരാ മാത്രംം അടു
ത്തുവിിളിച്ച് മൂങ്ങ കണചെ�ടുക്കുന്നിത്. ഈ സംംഘടിിതശക്തിിചെയായാാണ് ഇരുംട്ടിിചെ� മറിവിിൽ മൂങ്ങ 
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തകർത്തുകളയുംന്നിത്. ഭാിന്നിിപ്പംിച്ച് കീഴിടി�ൽ എന്നി തന്ത്ര്യം ഇന്നും ഭാരാണകൂടിങ്ങൾ എടുത്തുപിനോയാാ
ഗംിക്കുന്നി ആയുംധം തചെന്നിയാാണ്. ചുരും�ത്തിൽ ഭാാരാതീയാ കഥാഖയാനപിാരാമ്പരായചെത്ത അസ്ഥിിവിാ
രാമായാി നിർത്തിചെ�ാണ്ട്് പുതിയാകാല രാാഷ്ട്രീീയാസംമസംയകചെള അപിഗ്രഥിക്കുന്നി കഥാശില്പമായാി 
വിി.പിി.ശിവികുമാറിിചെ� കാനോകാലൂകീയാം എന്നി രാചാന മാറിിയാിരാിക്കുന്നു.
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ചാാലക്കുടിി പിനമ്പിള്ളി ചെമനോമ്മിാറിിയാൽ ഗംവി.നോകാചെള�് മലയാാള വിിഭാാഗംം അദ്ധീയാപികനാണ്.സംാഹിി
തയനിരൂപിണ സംംബന്ധിയാായാ നോലഖനങ്ങളുംം ‘സംാഹിിതയ ചാരാിത്രംവുംം വിിമർശനവുംം’ എന്നി പുസ്തകവുംം 
പ്രസംിദ്ധീചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. നോകാഴിിനോ�ാടി് സംർവികലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണം നടിത്തുന്നു.ഹിയാർ ചെസം�
�റിി മലയാാളം പിാഠപുസ്തക സംമിതി, ടിീച്ചർ ചെടിക്സ്റ്റ്് കമ്മിിറ്റി എന്നിിവിയാിൽ അംഗംമാണ്. അദ്ധീയാപിന 
പിരാിശീലന രാംഗംത്ത് നിരാവിധി വിർ�ചെത്ത പിരാിചായാം
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മലയാാളകാവിയ വിയവിഹിാരാങ്ങചെള മുൻനിർത്തിയുംള്ള പുനർവിിചാിന്ത്യനം 
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പ്രബന്ധസംംഗ്രഹിം
സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രത്തിചെ� പിരാികല്പനകളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ രാാ�ാനകകുന്ത്യകൻ 
അവിതരാിപ്പംിച്ച വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത പുന:പിരാിനോശാധി�ാനും അവിയാിലടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നി 
സംങ്കല്പനവിയവിസ്ഥിചെയാ കചെണ്ട്ത്താനുമാണ് പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി ശ്രീമിക്കുന്നിത്. അതിലൂചെടി കുന്ത്യകചെ� 
വിനോക്രാക്തിിസംങ്കല്പത്തിലടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നി സ്പൈധ�ണികവിയത്തികചെള കചെണ്ട്ത്തി വിിവിിധ വിക്രതകൾ 
സംങ്കല്പനപിരാങ്ങളാചെണന്നു സ്ഥിാപിിക്കുന്നു. 
കീലപിദങ്ങൾ: വിക്രത, സംങ്കല്പനം, ഉപിാദാനലക്ഷണ, വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം, ബിംബലക്ഷകം.

ആമുഖം
രാസംധവനിസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെളന്നിനോപിാചെല സംംസ്കൃതസംാഹിിതയമീമാംസംയാിൽനിന്നും നോവിണ്ട്ത്രം 

കാരായക്ഷമമായാി മലയാാളത്തിൽ പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്താചെതനോപിായാ ഒരും പിദ്ധീതിയാാണ് വിനോക്രാക്തിി. 
വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാന്ത്യചെത്തക്കുറിിച്ച് വിിവിിധ ആലങ്കാരാികന്മാർ�് (ഭാാമഹിൻ, ദ�ി, വിാമനൻ, 
രുംദ്രടിൻ തുടിങ്ങിയാവിർ) വിയതയസ്ത അഭാിപ്രായാങ്ങളാണുണ്ട്ായാിരുംന്നിത്. കുന്ത്യകനുമുമ്പ് നോകവിലം ഒരും 
അലങ്കാരാമായുംം വിളച്ചുചെകട്ടിിപ്പംറിച്ചിലായുംം കണ�ാ�ിയാിരുംന്നി വിനോക്രാക്തിിചെയാ ഒരും സംിദ്ധീാന്ത്യപി
ദവിിയാിനോല�് ഉയാർത്താൻ “വിനോക്രാക്തിി�ീവിിത”ത്തിലൂചെടി കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിക മലയാാളസംാ
ഹിിതയത്തിലാണ് കുചെറിചെയാങ്കിലും വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� സംാധയതകൾ തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി് നിരാീ
ക്ഷണങ്ങൾ നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. എന്നിാൽ, പിാശ്ചാാതയസംാഹിിതയാപിഗ്രഥനരാീതിചെയാന്നി നിലയാിൽ 
സ്പൈശലീവിിജ്ഞാംാനം (Stylistics) വിനോക്രാക്തിിയുംമായാി താരാതമയം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ വിിപുലമായാ 
രാീതിയാിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നു കാണാം. അതുവിചെരാ സംാഹിിതയകൃതികചെള നിരൂപിണം ചെചായ്ത്ിട്ടുള്ള 
പിദ്ധീതികളിചെല ആത്മനിഷ്ഠമായാ ഘടികങ്ങചെള പൂർണമായുംം ഒഴിിവിാ�ിചെ�ാണ്ട്് വിസ്തുനിഷ്ഠമായാി 
സംാഹിിതയചെത്ത സംമീപിിക്കുവിാനും, അതിചെ� മൂലയം നിർണയാിക്കുവിാനും സ്പൈശലീവിിജ്ഞാംാനത്തിലൂചെടി 
കഴിിഞ്ഞു. എന്നിാൽ ഇവിിചെടി തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട് വിസ്തുത, സ്പൈശലീവിിജ്ഞാംാനം മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നി വിീക്ഷ
ണങ്ങളിൽ പിലതും വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാന്ത്യവുംമായാി ഏചെറി അടുത്തുനില്ക്കുന്നു എന്നിതാണ്. സ്പൈശലീവിി
ജ്ഞാംാനം പ്രധാനമായുംം ഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാി നിലനില്ക്കുന്നു എന്നിതുനോപിാചെലതചെന്നി 
വിനോക്രാക്തിിയുംം ഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടുനില്ക്കുന്നി സംങ്കല്പം തചെന്നിയാാണ്. ഒരുംതരാത്തിൽ പിറിഞ്ഞിാൽ 
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ഇന്ത്യയൻ സ്പൈശലീവിിജ്ഞാംാനമാണ് വിനോക്രാക്തിി എന്നുകാണാം. ആധുനികസ്പൈശലീവിിജ്ഞാംാനത്തിൽ 
പിറിയുംന്നി പിലകാരായങ്ങളുംം വിനോക്രാക്തിിയുംമായാി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാ
ന്ത്യത്തിലൂചെടി കുന്ത്യകൻ അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുള്ള ആശയാങ്ങളുംചെടി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രപിരാമായാ ഘടികങ്ങചെള 
കചെണ്ട്ത്തുന്നിനോതാചെടിാപ്പംം അതിചെ� സംങ്കല്പനതലത്തിൽ ഉള്ളടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നി സ്പൈധ�ണികസംവിി
നോശ�തകചെള വിിലയാിരുംത്താനുമാണ് പ്രബന്ധം ശ്രീമിക്കുന്നിത്. അതിനായാി പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തു
ന്നിത് സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്ര (Cognitive Poetics) ത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രമാണ്.

സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്ര (Cognitive Linguistics) ത്തിചെ� പിരാികല്പനകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു
ചെകാണ്ട് ്സംാഹിിതയഭാാ�ചെയാ പിഠിക്കുന്നി ശാഖയാാണ ്സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രം. മനു�യചെ� ചെപിാതു
സ്പൈധ�ണികവിയത്തി(General Cognitive Process) കളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ച് 
പിഠിക്കുകയാാണ് സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രം ചെചായ്യുന്നിത്. ഭാാ�ാർജ്ജിനം തചെന്നി സ്പൈധ�ണികമാ
യാി�ാണുന്നു. ഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെപ്പംടുന്നി സ്പൈധ�ണികവൃത്തികളായാ വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം, 
പൂർവ്വധാരാണ, സംങ്കല്പനലക്ഷകം, ഉപിാദാനലക്ഷണ, വിർഗ്ഗാീകരാണം എന്നിിവിചെയാല്ലാാം ഇതിൽ 
പ്രധാനചെപ്പംട്ടിവിയാാണ്. ഭാാ�യാിലൂചെടി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നി ഇത്തരാം സംങ്കല്പനതന്ത്ര്യങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് 
മനു�യർ അർഥചെത്ത സൃഷ്ടിിക്കുന്നിതും വിിനിമയാം നടിത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നിത്. അർഥവിയാപ്തിയുംം 
ആശയാതീവ്രതയുംം പ്രദാനം ചെചായ്യുന്നു എന്നിതിനോനാചെടിാപ്പംം തചെന്നി, ഇവികൂടിാചെത പുതിയാ കാരായ
ങ്ങചെള ഭാാ�യാിൽ ആവിിഷ്കാരാി�ാൻ സംാധയമല്ലാ. കുന്ത്യകൻ അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുള്ള വിക്രതകളുംം ഇത്തരാം 
സംങ്കല്പനപ്രക്രിയാകളാണ് എന്നി പിരാികല്പനയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് പ്രബന്ധം മുനോന്നിാട്ടുനോപിാ
കുന്നിത്. അതിനായാി കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാ�ിയാിട്ടുള്ള ചാില വിക്രതകചെള സ്പൈധ�ണികകാവിയശാ
സ്ത്രത്തിചെ� പിരാികല്പനകൾ അടിിസ്ഥിാനമാ�ി ചാർച്ച ചെചായ്യാനാണ് തുടിർന്നി് ശ്രീമിക്കുന്നിത്. ഓനോരാാ 
വിക്രതകൾക്കും കുന്ത്യകൻ നല്കിിയാിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുതചെന്നിയാാണ് വിനോക്രാക്തിിയാിൽ ഉള്ള
ടിങ്ങിയാിട്ടുള്ള സംങ്കല്പനതലചെത്ത കചെണ്ട്ത്തുന്നിത്. വിനോക്രാക്തിിസംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� ആഴിവുംം പിരാപ്പും 
എന്നിതുനോപിാചെലതചെന്നിയാാണ് സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രത്തിചെ� പിരാികല്പനകളുംചെടി വിയാപ്തിയുംം. ഒരും 
പ്രബന്ധത്തിചെ� പിരാിമിതികചെളക്കൂടിി കണ�ിചെലടുത്തുചെകാണ്ട് ്ഉപിാദാനലക്ഷണ, വിസ്തുപിശ്ചാാത്ത
ലബന്ധം എന്നിീ സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്ര പിരാികല്പനകൾ വിിവിിധ വിക്രതകളിൽ എങ്ങചെനയാാണ് 
കടിന്നുവിരുംന്നിചെതന്നിാണ് തുടിർന്നി് ചാർച്ചചെചായ്യുന്നിത്.

ഉപിാദാനലക്ഷണയുംം വിക്രതകളുംം
“വിാചായാർഥത്തിനുപുറിനോമ മചെറ്റാരും ആശയാചെത്തക്കൂടിി സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിതാണ് ഉപിാദാനലക്ഷ

ണചെയാന്നി് സംാമാനയമായാി പിറിയാാം” (ഗംിരാീ�്, 2012: 79). ചെമനോറ്റാണമി എന്നി ആശയാത്തിചെനക്കുറിി
�ാനാണ് മലയാാളത്തിൽ ഉപിാദാനലക്ഷണ എന്നി പിദം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. ഉപിാദാനലക്ഷ
ണയുംചെടി ചെപിാതുസംവഭാാവിം അംശംചെകാണ്ട്് സംാകലയചെത്തക്കുറിിക്കുകനോയാാ സംാകലയം ചെകാണ്ട്് 
അംശചെത്തക്കുറിിക്കുകനോയാാ ആണ്. സംങ്കല്പനവിയവിസ്ഥിചെയാ ശക്തിമായാി ആവിിഷ്കാരാി�ാൻ കഴിിയുംന്നി 
ഉപിാദാനലക്ഷണയുംചെടി ചെപിാതുഗുണങ്ങളായാി പിി.എം.ഗംിരാീ�് (2012) എടുത്തു കാട്ടുന്നിത്:

1. ഉപിാദാനലക്ഷണ വിാചായാർഥത്തിൽനിന്നി് പൂർണമായുംം ലക്ഷയാർഥത്തിനോല�് മാറുന്നിില്ലാ.

2. ആശയാങ്ങൾ ആവിിഷ്കാരാിക്കുവിാനുള്ള സ്പൈധ�ണികതയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനവൃത്തിയാാണ് ഉപിാ
ദാനലക്ഷണ.

3. അർഥവിയാപിനത്തിന് കാരാണമാകുന്നു. (പുറിം: 79)
അർഥവിയാപിനത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനപ്രക്രിയാകളിചെലാന്നിായാ ഉപിാദാനലക്ഷണയ്ക്ക്് ഉദാഹിരാണം:
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“എചെന്ത്യാചെ�നോയാാ ഹിന്ത്യ! കഥിച്ചു വിീണ്ടും
സുതാംഗംഭാംഗംാർദിതയാായാ നോദവിി.” 

(ശി�യനും മകനും –വിള്ളനോത്താൾ) ‘

എചെന്ത്യാചെ�നോയാാ’ എന്നിതുചെകാണ്ട്് തുറിന്നു പിറിഞ്ഞിാലുണ്ട്ാകുന്നിതിലധികം കാരായങ്ങൾ സൂചാി
പ്പംിക്കുകയാാണ് (ഉണിത്തിരാി, 2001: 98). ഉദാഹിരാണത്തിൽ എചെന്ത്യാചെ�നോയാാ എന്നി അംശം 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ട്് സംന്ദർഭാത്തിചെനാത്ത് പിറിനോയാണ്ട്തിചെന പിറിയാാചെത വിലിചെയാാരും സംാകലയ
ചെത്ത ധവനിപ്പംിക്കുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. ഈ ഉപിാദാനലക്ഷണയുംചെടി സംവഭാാവിമാണ് കുന്ത്യകചെ� 
സംംവൃതിവിക്രതയാിൽ കാണാൻ കഴിിയുംന്നിത്.

“യാത്രം സംംവ്രിയാനോത വിസ്തു സ്പൈവിചാിത്രംയസംയ വിിവിക്ഷയാാ
സംർവിനാമാദിഭാി: സ്പൈകശ്ചാിത് നോസംാക്തിാ സംംവൃതിവിക്രതാ”

(അചാുതനുണ്ണി, 2009: 270) 

“സംന്ദർഭാത്തിചെനാത്ത് ഉൽ�ർ�ംചെകാനോണ്ട്ാ നികർ�ംചെകാനോണ്ട്ാ പിറിനോയാണ്ട്ത് അങ്ങചെന
തചെന്നി പിറിയാാചെത സംർവിനാമങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് മൂടിിചെവിക്കുന്നിത് സംംവൃതിവിക്രത” (ഉണിത്തിരാി, 2001: 
97) എന്നിാണ് കുന്ത്യകൻ നിർവിചാിക്കുന്നിത്. സംർവിനാമങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് മൂടിിചെവിക്കുന്നിത് ഉപിാദാനല
ക്ഷണയുംചെടി അംശം ചെകാണ്ട്് സംാകലയം കുറിിക്കുന്നി വികനോഭാദമാണ് എന്നു വിയക്തിം.

കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നി മചെറ്റാരുംതരാം വിക്രതയാാണ് കാരാകസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത. കർത്താവി്, 
കർമം, സംാക്ഷി, സംവാമി, കരാണം, അധികരാണം എന്നിിങ്ങചെന പിലതരാം കാരാകങ്ങളുംണ്ട്്. അതിൽ 
കർത്തയകാരാകചെമാഴിിച്ചുള്ളവിചെയാ മുഖയതയാാനോരാാപിിച്ചു പ്രധാനമായുംം മുഖയമായാ കർത്തയകാരാകചെത്ത 
അമുഖയമായുംം നിബന്ധിച്ച് കാരാകങ്ങളുംചെടി ഗം�ണമുഖയഭാാവിങ്ങചെള അനോനയാനയം മാറ്റി കാവിയഭാംഗംിയും
ളവിാക്കുന്നി കവിി ക�ശലമാണ് കാരാകവിക്രത. ഉദാഹിരാണം:

“അത്ഭുതം! ഫയാലുകൾ �ാഥയാായാ് നീങ്ങി സംർ�ാ -

  രാാപ്പംീസംിൽനിന്നും തലസ്ഥിാനത്തു; സംതയം സംതയം. 

(�ാഥ –ചെചാമ്മിനം ചാാനോ�ാ)

(കൃഷ്ണൻ നായാർ, 2003: 302)

കർമസ്ഥിാനത്തു നിൽനോ�ണ്ട് ഫയാലുകചെള കർത്തൃസ്ഥിാനത്തു നിബന്ധിച്ചതാണ് ഇതിചെല 
വിക്രത. എന്നിാൽ ഫയാലുകൾ തനിചെയാ നീങ്ങുകയാില്ലാ എന്നും അതിചെന ചാലിപ്പംി�ാൻ വിയക്തിികൾ 
പിിന്നിിലുചെണ്ട്ന്നുമാണ് അർഥം പ്രദാനം ചെചായ്യുന്നിത്. ഇത് ഫയാലുകൾ എന്നി അംശം ഉപിനോയാാഗംി
ച്ചുചെകാണ്ട്് വിയക്തിി എന്നി സംാകലയചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നി ഉപിാദാനലക്ഷണയുംചെടി സംവഭാാവിമാണ് 
കാണിക്കുന്നിത്.

ക്രിയാാസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രതകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ചയാിലാണ് കുന്ത്യകൻ കർത്തുരാതയന്ത്യരാംഗംതവ 
വിക്രതചെയാക്കുറിിച്ച് വിയക്തിമാക്കുന്നിത്. നാമങ്ങൾ�് ക്രിയാനോയാാടുള്ള സംംബന്ധമാണ് കാരാകം. 
പിലതരാം കാരാകങ്ങളുംചെണ്ട്ന്നും അവിയാിൽ സംവതന്ത്ര്യവുംം പ്രധാനവുംമാണ് കർത്തയകാരാകചെമന്നും 
കണ്ടു. കർത്തയകാരാക സ്ഥിാനത്തു നില്ക്കുന്നി പിദാർഥമാണു കർത്താവി്. കർത്താവിിചെന ആശ്രീയാി
ച്ചാണ് ക്രിയാ നടിക്കുന്നിത്. കർത്താവിില്ലാാചെത വിയാപിാരാചെമാന്നുമില്ലാാത്തതിനാൽ കർത്തയനിബന്ധ
നത്തിചെല സ്പൈവിചാിത്രംയചെത്തക്കുറിിച്ചു സംംശയാം വിരാാം. ക്രിയാ നടിത്തുന്നിതിൽ കർത്താവിിചെ� അതയന്ത്യ
മായാ അന്ത്യരാംഗംതവമാണ് കർത്തയനിബന്ധനത്തിചെല വിക്രതയാിലൂചെടി കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നിത്. 
ഉദാഹിരാണത്തിന്: സ്പൈശവിചാാപിം ഭാഞ്ജിച്ച് �നകനന്ദിനിചെയാ നോനടിി ബന്ധു�നങ്ങനോളാചെടിാപ്പംം 
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ശ്രീീരാാമൻ അനോയാാധയയാിനോലക്കു മടിങ്ങനോവി നോകാപിിച്ചടുത്ത പിരാശുരാാമചെ� വിാകയം.
“നോരാനോരാ കാകുത്സ്ഥ, ശാർവിം ധനുരാതുലചെമാടിി ച്ചിങ്ങനോന  മാമിദാനീ -
മാരാാന്നിിന്ദിക്കുമിന്നിിൻ തലഝടിിതി നഖം ചെകാണ്ടുതനോന്നി വിിലുമ്പൻ” 

(ഭാാ�ാരാാമായാണചാമ്പു –പുനം നമ്പൂതിരാി)

നഖംചെകാണ്ടു തലനുള്ളുചെമന്നി പ്രഖയാപിനം സംവഭു�ബലത്തിൽ പിരാശുരാാമനുള്ള ഗംർവിാ
ധികയചെത്ത പ്രകാശിപ്പംിക്കുന്നു. തചെന്നി നിന്ദിച്ചതിൽ നോക്രാധിച്ച് ബ്രഹ്മാവിിചെ� തലനുള്ളിയാ ശ്രീീമ
ഹിാനോദവിചെ� ശി�യനാകയാാൽ ഇതിനു ആനോലാചാനാമയതതവമുണ്ട്് (കൃഷ്ണൻ നായാർ, 2003: 293). 
ഇവിിചെടി നഖംചെകാണ്ടു തലനുള്ളുചെമന്നി അംശചെത്ത ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ് കർത്താവി് എന്നി 
സംാകലയചെത്ത വിയക്തിമാ�ിത്തരുംന്നിത്. ഒപ്പംംതചെന്നി അതിനു പിിന്നിിലുള്ള മചെറ്റാരും സംംഭാവികഥകൂടിി 
വിായാന�ാർ�് മനസ്സിിലാ�ിചെയാടു�ാൻ സംാധിക്കുന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ ഭാാ�യാിൽ വിിപുലമായാ 
അർഥപ്രദാനനോശ�ി സൃഷ്ടിി�ാൻ കഴിിയുംന്നി സ്പൈധ�ണികവൃത്തിയാാണ് ഉപിാദാനലക്ഷണ. 
കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നി വിാകയവിക്രതകളിൽ വിലിയാ ശതമാനം ഉപിാദാനലക്ഷണകളാണുള്ളത്. 
വിാകയവിക്രതകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ചയാിലാണ് അലങ്കാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് വിയക്തിമാക്കുന്നിത്. അലങ്കാ
രാങ്ങളിൽ പിലതരാത്തിലുള്ള ബിംബങ്ങൾ കടിന്നുവിരാികയുംം, പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ഒരും ബിംബചെത്ത 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ട്് പുതിയാ കാരായങ്ങചെള ഭാാ�യാിനോല�് ആവിിഷ്കാരാിക്കുവിാനുമാണ് ശ്രീമിക്കുന്നിത്. 
ഇത്തരാം ബിംബങ്ങചെള എഴുത്തിലുപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ട്് പുതിയാ അർഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നിതിചെന 
ബിംബലക്ഷകങ്ങൾ (Image Metaphor) എന്നുപിറിയുംന്നു. സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രം വിയക്തി
മാക്കുന്നി ബിംബലക്ഷകങ്ങളിലധികവുംം ഉപിാദാനലക്ഷണ കടിന്നുവിരുംന്നു. ഒരും വിസ്തുവിിചെന മചെറ്റാരും 
വിസ്തുവുംമായാി ദൃശയപിരാമായാി അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നി ബിംബലക്ഷകങ്ങളിൽ അലങ്കാരാങ്ങളാണ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. ഉപിമ ഉൾചെപ്പംചെടിയുംള്ള അലങ്കാരാങ്ങളിൽ അംശ-സംാകലയവിയവിസ്ഥിയാിലൂചെടി
യാാണ് നോലാകനോബാധചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നിത്.

വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം
ദൃശയത്തിചെ� അചെല്ലാങ്കിൽ ആശയാത്തിചെ� പിദാർഥനിഷ്ഠമായാ സംവിിനോശ�തകളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തി
ലാണ് വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം എന്നി സംങ്കല്പനരൂപിീകരാണവൃത്തി നടിക്കുന്നിത്. സംമഗ്രമന:�ാസ്ത്ര
ത്തിചെ� ഈ പിരാികല്പനചെയാ സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിനോല�് അവിതരാിപ്പംിച്ചത് ടിാൽമിയാാണ്. 
ഏചെതാരും വിസ്തുവിിചെനയുംം അചെല്ലാങ്കിൽ ആശയാചെത്തയുംം ഒരും പിശ്ചാാത്തലത്തിലൂചെടിയാല്ലാാചെത 
മനസ്സിിലാ�ിചെയാടു�ാൻ സംാധയമല്ലാ എന്നിാണ് സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രം വിയക്തിമാക്കുന്നിത്. 
എന്ത്യിചെനക്കുറിിച്ച് വിർണിക്കുനോമ്പാഴും, ഏചെതാന്നിിചെന ശ്രീദ്ധീിക്കുനോമ്പാഴും അതിൽ മുഴിച്ചുനില്ക്കുന്നി 
വിസ്തുനോവിാ ആശയാനോമാ കൂടുതൽ പ്രാധാനയമുള്ളതാകുകയുംം നോശ�ിക്കുന്നിവി അതിചെ� പിശ്ചാാത്തല
മായാിത്തീരുംകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അതായാത്, ഒരും പ്രനോതയക സംാഹിചാരായത്തിൽ ഒരാാളുംചെടി ശ്രീദ്ധീ ഏചെതാ
ന്നിിലാനോണാ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത് അത് വിസ്തുവുംം, അതിചെനച്ചുറ്റിപ്പംറ്റി നില്ക്കുന്നിതും അതുമായാി 
ബന്ധചെപ്പംട്ടി മറ്റുംള്ള വിസ്തു�ളുംം ആശയാങ്ങളുംം അതിചെ� പിശ്ചാാത്തലമായാി മാറുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. 
ഒരും നിമി�ത്തിൽ വിസ്തുവിായാി നില്ക്കുന്നിത് ശ്രീദ്ധീയുംചെടി മാറ്റംചെകാണ്ട്് പിശ്ചാാത്തലമായാി മാറുകയുംം 
മചെറ്റാന്നി് വിസ്തുവിായാിത്തീരുംകയുംം ചെചായ്യാം. ദൃശയപിരാമായാ ധാരാണയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് 
ഇത് മുഖയമായുംം സംാഹിിതയത്തിൽ നടിക്കുന്നിത്. ഒരും പ്രനോതയക ദൃശയത്തിചെ� ചാില സംവിിനോശ�തകൾ 
പിശ്ചാാത്തലത്തിന് വിിരുംദ്ധീമായാി നില്ക്കുന്നിതുചെകാണ്ട്ാണ് ഇങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുന്നിത്. വിസ്തുപിശ്ചാാ
ത്തലബന്ധത്തിനുള്ള ചാില ദൃഷ്ടിാന്ത്യങ്ങൾ:
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“രാഘുകുലത്തിൽ ആചെരാങ്കിലും എനോപ്പംാഴിാണ്
ആചെരാചെയാങ്കിലും നോസംവിിക്കുവിാൻ
തലയാിൽ കൂപ്പുസ്പൈക നോചാർത്തിട്ടുള്ളത് ?
അചെതല്ലാാം ഞാാൻ ചെചായ്തു; എന്നിിട്ടും
സംമുദ്രം വിഴിങ്ങുന്നിനോതയാില്ലാ;
ഇനിയാിനോപ്പംാൾ നോവിചെറി എന്തുചെചായ്യാനാണ് -
എചെ� സ്പൈക ചെപിാടുന്നിചെന്നി
വിില്ലുചെതാടുവിാൻ കുതിയ്ക്കുകയാാണ്”  (അചാുതനുണ്ണി, 2009: 312)

നിരാവിധി കാരായങ്ങൾ ഇവിിചെടി വിയക്തിമാക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും, വിിചെല്ലാടു�ാൻ തുടിങ്ങുന്നി രാംഗംത്തിൽ 
രാാ�ാവിിചെ� സ്പൈകയ്യിചെന കൂടുതൽ ഊന്നിിപ്പംറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നിതിനാൽ നോശ�ിക്കുന്നിവി പിശ്ചാാത്തല
മായാിട്ടിാണിവിിചെടി കടിന്നുവിരുംന്നിത്. വിില്ലാിചെനക്കുറിിനോച്ചാ അതിചെ� പ്രനോതയകതകചെളക്കുറിിനോച്ചാ ആണ് 
കൂടുതൽ വിയക്തിതനോയാാചെടി ഊന്നിിപ്പംറിഞ്ഞിചെതങ്കിൽ വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലങ്ങൾ മാറിിമറിിയുംകയുംം ചെചായ്യും. 
ഒനോരാസംമയാത്ത് വിയക്തിമാക്കുന്നിനോതാ, കാണുന്നിനോതാ ആയാ ദൃശയങ്ങളിൽ ഏതിനാനോണാ കൂടുതൽ 
ശ്രീദ്ധീ ചെകാടുക്കുന്നിത്, അത് വിസ്തുവിാകുകയുംം നോശ�ിക്കുന്നിവി അതിചെ� പിശ്ചാാത്തലമായാിത്തീരുംക
യുംം ചെചായ്യുന്നു. കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നി കാരാകസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രതയാിൽ വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം 
എന്നി സംങ്കല്പനപ്രക്രിയാ കൂടിി നടിക്കുന്നു.

“യാത്രംകാരാകസംാമാനയം പ്രാധാനോനയന നിബധയനോത
തത്തവാധയാനോരാാപിണാൻമുഖയഗുണഭാാവിാഭാിധാനത: 
പിരാിനോപിാ�യാിതും കാംചാിദ് ഭാംഗംീഭാണിതിരാമയതാം
കാരാകാണാം വിിപിരായാസം: നോസംാക്തിാ കാരാകവിക്രതാ”

(ഏതുതരാം വിക്രതയാിൽ അപൂർവിമായാ ഭാംഗംീഭാണിതിയുംചെടി രാാമണീയാകം പിരാിനോപിാ�ിപ്പംിക്കുവിാൻ
നോവിണ്ട്ി, കാരാകസംാമാനയചെത്ത പ്രാധാനയമാനോരാാപിിച്ച് മുഖയമായാി നിബന്ധിച്ചും പ്രധാനമായാതിൽ 
ഗുണഭാാവിമാനോരാാപിിച്ചു നിബന്ധിച്ചും കാരാകങ്ങചെള മാറ്റിമറിിക്കുന്നുനോവിാ അതാണ് കാരാകവിക്രത 
എന്നുപിറിയുംന്നിത് ) (അചാുതനുണ്ണി, 2009: 310). പ്രധാനവുംം അപ്രധാനവുംമായാ കാരാകങ്ങചെള 
പിരാൈരാം മാറ്റിവിയ്ക്കുന്നി ഈ വിക്രതയാിൽ വിസ്തുപിശ്ചാാത്താലബന്ധം എന്നി സംങ്കല്പനപ്രക്രിയായാി
ലൂചെടിയാാണ് ഭാാ�ചെയാ രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. സ്പൈക എന്നി അംശം ഉപിനോയാാഗംിച്ചു ചെകാണ്ട്് രാാ�ാവി് 
എന്നി സംാകലയചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു എന്നിതിനാൽ ഇതിൽ ഉപിാദാനലക്ഷണയുംം കടിന്നുവിരുംന്നു. 
ഇതിലൂചെടി കാരാകസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രതയാിൽ ഒനോരാ സംമയാം വിിവിിധ സംങ്കല്പനപ്രക്രിയാകൾ നടിക്കുന്നു 
എന്നു വിയക്തിമാകുന്നു.

കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നി ലിംഗംസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത, പുരും�സ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത എന്നിിവിയാിചെല
ല്ലാാം വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് ആശയാങ്ങൾ മനസ്സിിലാ�ിചെയാടുക്കു
ന്നിത്. പും-സ്ത്രീ-നപുംസംകലിംഗംങ്ങളുംചെടി വിിശിഷ്ടി പ്രനോയാാഗംംചെകാണ്ട്് കാവിയത്തിന് രാമണീയാതയുംള
വിാക്കുന്നിതാണ് ലിംഗംസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത. വിയാകരാണശാസ്ത്രമനുസംരാിച്ചുള്ള ഉത്തമ- മധയമ- പ്രഥമ 
പുരും�ന്മാരാിൽ ഒന്നു പ്രനോയാാഗംിനോ�ണ്ട്ിടിത്ത് നോവിചെറിാന്നു പ്രനോയാാഗംിച്ചു വിർധിച്ച കാവിയസം�ന്ദരായമു
ളവിാക്കുന്നിതാണ് പുരും�സ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത. വിാകയവിക്രതകചെളക്കുറിിച്ച് വിയക്തിമാക്കുന്നി ഭാാഗംത്ത് 
കുന്ത്യകൻ വിയക്തിമാക്കുന്നി ഇരുംപിചെത്താന്നിലങ്കാരാങ്ങളിൽ പിലതും വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിചെ� 
അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ മനസ്സിിലാ�ിചെയാടുക്കുന്നിവിയാാണ്. ഉദാഹിരാണത്തിന് കുന്ത്യകൻ അവിതരാിപ്പംി
ക്കുന്നി ദീപികം എന്നി അലങ്കാരാം പിരാിനോശാധിച്ചാൽ; ഔപിമയം വിയഞ്ജിക്കുമാറി് പ്രകയതാപ്രകൃതങ്ങചെള 
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ഏകധർമത്തിൽ അനവയാിക്കുന്നിതാണ് ദീപികം. സംാധാരാണധർമം ഗുണരൂപിനോമാ ക്രിയാാരൂപിനോമാ 
ആകാം. നോപിാചെല തുടിങ്ങിയാ സംാദൃശയവിാചാിയാായാ ശബ്ദങ്ങൾ ദീപികത്തിൽ കാണുകയാില്ലാ. അതിനാൽ 
സംാദൃശയം നിയാനോമന വിയംഗംയമായാിരാിക്കും. കുന്ത്യകൻ ദീപികചെത്ത നിർവിചാിക്കുന്നിത് :

“ഔചാിതയാവിഹിമമ്ലാാനം തദവിദാഹ്ലാാദകാരാണം
അശക്തിം ധർമമർഥാനാം ദീപിയാദവസ്തുദീപികം”  

(ഉണിത്തിരാി, 2001: 117).

ഔചാിതയപൂർണവുംം പുതുമയുംള്ളതും സംഹിയദയാഹൃദയാാഹ്ലാാദകാരാിയുംം അൈഷ്ടിവുംമായാ വിർണയ
വിി�യാ ധർമങ്ങചെള പ്രകാശിപ്പംിക്കുന്നി അലങ്കാരാം ദീപികമാകുന്നു. ഉദാഹിരാണം:

“വിന്നിില്ലാവിിശവാസംചെമങ്കിൽ വിളഞ്ഞുതാൻ
നിന്നുചെകാള്ളചെട്ടി നിൻ വിിചെല്ലാാളിച്ചില്ലാികൾ,
എന്തുചെകാചെണ്ട്ന്നിാൽ മിഴിിയ്ക്കുമധുരാമാം
മുന്ത്യിരാിങ്ങാക്കുഴിമ്പാണിരുംവിസ്തുനോമ;
കാനോല വിിരാിയുംന്നി രാക്തിാരാവിിന്ദവുംം
നോകളിനോകാപിത്താൽത്തുടുത്ത നിൻ ഗം�വുംം” 

(മുന്ത്യിരാിങ്ങാക്കുഴിമ്പ് - വിള്ളനോത്താൾ)

നായാികചെയാക്കുറിിച്ച് വിർണിക്കുന്നി ഭാാഗംത്ത് ചെചാന്ത്യാമരാപ്പൂവിിചെന വിസ്തുവിാക്കുകയുംം, അതിചെ� 
പ്രനോതയകതകൾ വിർണിച്ച് നായാികചെയാ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ നിർത്തിചെ�ാണ്ട്് അവിളുംചെടി 
പ്രനോതയകതകളുംം സംാദൃശയവുംമായാി വിയഞ്ജിപ്പംിക്കുകയാാണിവിിചെടി ചെചായ്യുന്നിത്. ഇതിലൂചെടി വിിപുലമായാ 
അർഥസംാധയതകൾ വിായാന�ാർ�് പ്രധാനം ചെചായ്യാൻ കഴിിയുംന്നു. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ഒരും 
ബിംബംഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ട് ്മചെറ്റാരും വിസ്തുവിിചെന വിർണി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നി ഇത്തരാം അലങ്കാരാങ്ങൾ 
മുൻപി് സൂചാിപ്പംിച്ച ബിംബലക്ഷകങ്ങളുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽ ഉൾചെപ്പംടുന്നിവിയാാണ്. സംാഹിിതയകൃതികളിചെല 
സംങ്കല്പനപ്രക്രിയാകചെളക്കുറിിച്ച്  ചാർച്ചചെചായ്യുനോമ്പാൾ ഇത്തരാം ബിംബലക്ഷകങ്ങചെള 
ഒഴിിച്ചുകൂടിാനാവിാത്തതാണ്. ഇത്തരാത്തിൽ സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രം മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നി 
നിരാവിധി സ്പൈധ�ണികവൃത്തികളിലൂചെടിയാാണ് കുന്ത്യകചെ� വിനോക്രാക്തിിസംങ്കല്പം സംാഹിിതയത്തിൽ 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത് എന്നുകാണാം. അതായാത് ചെപിാതുസ്പൈധ�ണികവിയത്തികൾ തചെന്നിയാാണ് 
വിക്രതകൾ. ഉപിാദാനലക്ഷണ, വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധം എന്നിീ സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്ര 
പിരാികല്പനകളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ഏതാനും വിക്രതകചെള പിരാിനോശാധിച്ചതിൽനിന്നും 
കചെണ്ട്ത്തിയാ പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഉപിദർശനങ്ങൾ ചുവിചെടി നോക്രാഡിീകരാിക്കുന്നു.

ഉപിദർശനങ്ങൾ
രാാ�ാനകകുന്ത്യകൻ “വിനോക്രാക്തിി�ീവിിതം” എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നി വിനോക്രാക്തിിസം
ങ്കല്പങ്ങൾ സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിചെ� പിരാികല്പനകളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ രൂപിംപ്രാപിിച്ച, 
സ്പൈധ�ണികകാവിയശാസ്ത്രത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രമുപിനോയാാഗംിച്ച് ചാർച്ചചെചായ്യാനും, അവി സംങ്കല്പനപിരാമാ
ചെണന്നു സ്ഥിാപിി�ാനുമാണ് പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി ശ്രീമിച്ചത്. അതിനായാി ഉപിാദാനലക്ഷണ, വിസ്തുപി
ശ്ചാാത്തലബന്ധം എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള രാണ്ടു സ്പൈധ�ണികവൃത്തികചെളയുംപിനോയാാഗംിച്ച ്കുന്ത്യകചെ� ചാില 
വിക്രതകചെള പിരാിനോശാധിച്ചതിൽനിന്നും വിയക്തിമാകുന്നി പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഉപിദർശനങ്ങൾ ഇവിയാാണ്: 
കുന്ത്യകൻ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നി വിിവിിധ വിക്രതകൾ സംങ്കല്പനപിരാമാണ്. സംംവിയതിവിക്രത, കാരാകവി
ക്രത, കർത്തുരാതയന്ത്യരാംഗംതവവിക്രത, വിിവിിധ വിാകയവിക്രതകൾ എന്നിിവിയാിചെലല്ലാാം അംശ-സംാകലയ 
വിയവിസ്ഥിയാിലൂചെടി ആശയാം വിയക്തിമാക്കുന്നി ഉപിാദാനലക്ഷണയാാണ് കടിന്നുവിരുംന്നിത്. കാരായങ്ങചെള 
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വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിലൂചെടി മനസ്സിിലാ�ിചെയാടുക്കുക എന്നിത് ബുദ്ധീിയുംചെടി ലക്ഷണമാണ്. 
കുന്ത്യകചെ� കാരാകസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത, ലിംഗംസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത, പുരും�സ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രത, വിിവിിധ
തരാത്തിലുള്ള വിാകയവിക്രതകൾ എന്നിിവിയാിചെലല്ലാാം വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാ
നത്തിലാണ് ആശയാങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിചെതന്നുകാണാം. കാരാകസ്പൈവിചാിത്രംയവിക്രതകൾ 
നോപിാലുള്ളവിയാിൽ ഒനോരാസംമയാം വിിവിിധ സ്പൈധ�ണികവിയത്തികളുംചെടി സംഹിായാനോത്താചെടിയാാണ് 
ആശയാങ്ങചെള വിിനിമയാം ചെചായ്യാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കാണാം. 
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ശരത്് ചന്ദ്രൻ
നോകാട്ടിയാം സംവനോദശി. ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽനിന്നു എം.എ., മദ്രാസം് സംർവ്വ
കലാശാലയാിൽ നിന്നു എം.ഫിൽ. ബിരുംദങ്ങൾ നോനടിി. ഇനോപ്പംാൾ മദ്രാസം് സംർവികലാശാല മലയാാള
വിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�കൻ. 2019-ൽ നോകരാള സംർവ്വകലാശാല മലയാാളവിിഭാാഗംം മികച്ച നോലഖനത്തിന് 
ഏർചെപ്പംടുത്തിയാ ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത നൂറ്റാണ്ടു പുരാസ്കാാരാം, 2018-ൽ നോകാഴിിനോ�ാടി് സംർവ്വകലാശാല 
സ്പൈവി�ം മുഹിമ്മിദ് ബ�ീർ ചെചായാർ ഏർചെപ്പംടുത്തിയാ ബ�ീർ പുരാസ്കാാരാം, നോകാഴിിനോ�ാടി് സംർവികലാശാല 
സംംസ്കൃത വിിഭാാഗംത്തിൽനിന്നും ചെപ്രാഫ. എം.എസം്. നോമനോനാൻ എൻനോഡിാവി്ചെമ� ് അവിാർഡി് എന്നിിവി 

ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. Email : sarathnjallothu@gmail.com



തമിഴി് സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ: ചെമാഴിിയുംം ചെപിാരുംളുംം
ശ്രീീധരാൻ അഞ്ചുമൂർത്തി

മലയാാളം അദ്ധീയാപികൻ, നോകാട്ടിായാി ഗംവിണ്ചെമ�് ഹിയാർ ചെസം�ൻഡിറിി സ്കൂൾ, പിാല�ാടി്.

പി�രാസ്തയ സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിൽ സംംസ്കൃതനോത്താചെടിാപ്പംം പിരാിഗംണനയാർഹിിക്കുന്നിവിയാാണ് 
തമിഴി് സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ. പിഴിന്ത്യമിഴി് പിാട്ടുകളുംചെടി കാലത്ത് രൂപിംചെകാണ്ട് തമിഴി് സംാഹിി
തയസംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� അടിിത്തറി ചെതാൽ�ാപ്പംിയാമാണ്. ഇന്നിചെത്ത നോകരാളം ഉൾചെപ്പംടുന്നി ചെതനോ� 
ഇന്ത്യയയുംചെടി പ്രാചാീന ചെപിാതു സ്പൈപിതൃകം എന്നി നിലയ്ക്ക്ാണ് പിഴിന്ത്യമിഴി് പിാട്ടുകളുംം ചെതാൽകാപ്പംി
യാവുംം പ്രസംക്തിമാകുന്നിത്. ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെല ചെപിാരുംളതികാരാം എന്നി ഭാാഗംത്താണ് തമിഴി് 
സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നിത് 

കിഴിക്കും പിടിിഞ്ഞിാറും കാവിയസംിദ്ധീാന്ത്യവുംം സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യവുംം ആദയകാലത്ത് ഒന്നുതചെന്നി
യാായാിരുംന്നു. സംംസ്കൃത കാവിയമീമാംസം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രംം ശീലിച്ചു വിന്നി മലയാാള ഭാാവുംകതവത്തിന് 
പിാശ്ചാാതയ സംാഹിിതയ സംമ്പർ� ഫലമായാിട്ടിാണ് സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യം എന്നി വിാ�് പിരാിചാിതമാ
കുന്നിത്. ഇരുംപിതാംനൂറ്റാനോണ്ട്ാടുകൂടിി കാവിയം കാവിയമീംമാംസം എന്നിിവി സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യചെമന്നി 
നോപിരാിനോല�് മാറിിയാനോതാചെടി അത് വിിജ്ഞാംാന ചാക്രവിാളത്തിനോ�യുംം അനുഭൂതനോലാകങ്ങളുംചെടിയുംം 
കഥയാായാിമാറിി. ഇന്നി് സംാഹിിതയത്തിൽ നിന്നും സംംസ്കാാരാത്തിനോല�് സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ വിളർന്നുചെകാ
ണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. ഈ സംാഹിചാരായത്തിലാണ് ഏതാണ്ട്് 1500 വിർ�ങ്ങൾ�പ്പുറിം പിഴി�മുള്ള തമിഴി് 
സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ പ്രസംക്തിമാകുന്നിത്. ചെതാല്കിാപ്പംിയാം എന്നി ഗ്രന്ഥമാണ് പിഴിന്ത്യമിഴി് 
സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള പ്രതിപിാദിക്കുന്നി ആദയകൃതി.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം
സംംഘസംാഹിിതയത്തിചെ� ആധാരാഗ്രന്ഥമാണ് ചെതാൽകാപ്പംിയാം. നാടിയശാസ്ത്രത്തിന് സംമാനമായാ 
ഈ കൃതി വിയാകരാണം. ഭാാ�ാശാസ്ത്രം, അലങ്കാരാശാസ്ത്രം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കാവിയമീമാംസം, തമിഴി
കചെത്ത സംാമൂഹിയ�ീവിിതം എന്നിിവി ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു. ഒപ്പംം മനു�യ�ീവിിതചെത്ത അതിചെ� പിശ്ചാാ
ത്തലവുംം നോപ്രരാകശക്തിിയുംമായാ ഭൂപ്രകൃതിനോയാാടും കാലാവിസ്ഥിനോയാാടും ബന്ധചെപ്പംടുത്തുന്നു. ദ്രാവിിഡി 
കാവിയമീമാംസം അഥവിാ തിണസംങ്കല്പം ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിചെല ചെപിാരുംളതികാരാം എന്നി മൂന്നിാം
ഭാാഗംത്ത് ഒമ്പത് അദ്ധീയായാങ്ങളിലായാി അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നു
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അധിനിനോവിശകാലഘട്ടിത്തിൽ പിഠനഗംനോവി�ണങ്ങൾ വിയാകരാണത്തിലും ഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിലു
മാണ് മുഖയമായുംം നോകന്ദ്രീകരാിച്ചിരുംന്നിത്; കാവിയമീമാംസംസംിലായാിരുംന്നിില്ലാ.1 ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� 
ആദയദശകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയൻ പ്രാനോദശിക ഭാാ�കൾ സംംസ്കൃതകാവിയമീമാംസംചെയാ ആഗംിരാണം ചെചായ്തും 
പിാശ്ചാാതയനിരൂപിണപിദ്ധീതികളിൽ നിന്നും ആശയാം സംവീകരാിച്ചും പുതിയാ സംിദ്ധീാന്ത്യവിഴി�ങ്ങൾ 
ഉണ്ട്ാ�ി.2  സംവാതന്ത്യയത്തിനുനോശ�മാകചെട്ടി സംംസ്കൃതസംവാധീനം ക്രനോമണ കുറിഞ്ഞി്, പിാശ്ചാാതയ 
ആധുനികത സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികാധിനിനോവിശം നടിത്തുകയുംം ചെചായ്തു.

 1970-കളിലാണ് സംവകീയാമായാ സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യ നവിീകരാണത്തിന് കൃഷ്ണരാായാൻ തുടി�ം 
കുറിിക്കുന്നിത്. സംവന്ത്യം പിാരാമ്പരായത്തിലൂന്നിിയാ സംിദ്ധീാന്ത്യതാരാതമയ നവിീകരാണ പിദ്ധീതിയുംം അവിയുംചെടി 
പ്രനോയാാഗംതലങ്ങളുംം കൃഷ്ണരാായാൻ അവിതരാിപ്പംിച്ചു. (Suggestion and statement inpoerty 
(1972), Text and Sub Text (1987), The Burning Bush (1988), Sahithya a theory for 
Indian Critical Practice (1990)  (എന്നിിവിയാാണ് കൃഷ്ണരാാചെ� കൃതികൾ) മലയാാളത്തിൽ 
ചെക.അയ്യപ്പംണി�ർ (ഇന്ത്യയൻ സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യം പ്രസംക്തിിയുംം സംാധയതയുംം 1999), സംി.പിി.
അചാുതനുണ്ണി (താരാതമയസംാഹിിതയപിരാിചായാം 2000), എൻ.ആർ.നോഗംാപിിനാഥപിിള്ള (കാവിയമീമാംസം 
പിാശ്ചാാതയവുംം പി�രാസ്തയവുംം 2001) എന്നിിവിർ ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിലൂന്നിിചെ�ാണ്ടുള്ള സംിദ്ധീാന്ത്യ 
നവിീകരാണ-താരാതമയനോയാാഗം മാതൃകകൾ അവിതരാിപ്പംിച്ചു. ഈ സംന്ദർഭാത്തിലാണ് തിണസംിദ്ധീാന്ത്യം 
പ്രസംക്തിമാകുന്നിത്, നോകവിലം പുനരാാഖയാനത്തിനപ്പുറിം പ്രനോയാാഗംക്ഷമമായാ സംാഹിിതയ-സംാംസ്കാാ
രാിക-സംിദ്ധീാന്ത്യമായാി തിണസംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത ആധുനിക സംാഹിിതയ പിഠനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി
തിലൂചെടി പിരാമ്പരാാഗംതമായാ വിിമർശന ദർശനങ്ങചെള നവിീകരാി�ാൻകഴിിയുംം എന്നിതാണ് ഈ 
പിഠനത്തിചെ� പ്രസംക്തിി.

ചെതാൽകാപ്പംിയാ-തിണസംങ്കല്പപിഠനങ്ങൾ
1949-ൽ എസം്.സുബ്രഹ്മണയശാസ്ത്രിയാാണ് ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിനുള്ള തചെ� ഇംഗ്ലാീ�് വിയാഖയാ
നത്തിൽ തിണസംങ്കല്പചെത്ത ‘തമിഴി് കാവിയമീമാംസം എന്നി് വിിനോശ�ിപ്പംിച്ചത്.3 1961-ൽ ടിി.പിി.
മീനാക്ഷിസുന്ദരാൻ ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിചെല കാവിയസംിദ്ധീാന്ത്യം’ എന്നി നോലഖനത്തിലൂചെടി സംഹൃദ
യാനോലാകത്തിചെ� ശ്രീദ്ധീ ഈ രാംഗംനോത്ത�് ക്ഷണിച്ചു. തുടിർന്നി് ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിന് നോനരാിട്ടുള്ള 
പിഠനങ്ങളുംം ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിന് നർച്ചിനർ�ിനിയാാർ, ഇളംപിരാണർ തുടിങ്ങിയാവിർ എഴുതിയാ 
വിയാഖയാനങ്ങൾക്കുള്ള പിഠനങ്ങളുംം പുറിത്തുവിന്നു. ചാില പ്രധാന പിഠനങ്ങൾ ഇവിയാാണ്. ‘ചെതാൽ�ാ
പ്പംിയാരുംചെടി സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ’ (ടിി.പിി.മീനാക്ഷി സുന്ദരാൻ: 1966), ആദയകാല തമിഴി് സംാഹിിതയ 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ (�ി. സുന്ദരാമൂർത്തി:1974), ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാം ഭാാഗംം-1 (വിരാദരാാ� 
അയ്യർ: 1948), തമിഴിിചെല സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ (ഇന്ദ്രമാനുവിൽ: 1997). 

ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിചെല കാവിയമീമാംസംചെയാപ്പംറ്റിയുംള്ള പിഠനങ്ങൾ മലയാാളത്തിൽ 90- 
കളിൽത്തചെന്നി പുറിത്തുവിന്നിിട്ടുണ്ട്്. ‘തിണസംങ്കല്പം’ (ഡിി. വിിനയാചാന്ദ്രൻ: 1994), ‘സംാഹിിതയനിരൂപി
ണത്തിചെ� ദ്രാവിിഡിമുഖം’ (എം.ലീലാവിതി: 2000), ഇന്ത്യയൻ സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യം പ്രസംക്തിിയുംം 
സംാധയതയുംം എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിചെല തിണയുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി നോലഖനങ്ങൾ (അയ്യപ്പംപ്പംണി�ർ 
1999), ‘തിണസംങ്കല്പം’ (ചെനല്ലാി�ൽ മുരാളീധരാൻ: 2003) എന്നിിവിയാാണ് അവി.

തമിഴി് സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ പിശ്ചാാത്തലവുംം പ്രസംക്തിിയുംം
പിതിനോനഴിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ നോപിാർച്ചുഗംീസം് ചെമ�ിനറിിമാരാാണ് തമിഴി് വിയാകരാണപിഠനങ്ങൾ�് പുതിയാ 
തുടി�ം കുറിിച്ചത്. ചെകാച്ചിയാിൽ നിന്നും 1579-ൽ തമിഴി് ലിപിിയാിലുള്ള ആദയപുസ്തകം അച്ചടിിച്ചു. 
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പിതിനോനഴിാം ശതകത്തിൽ ഇറ്റാലിയാൻ ചെ�സംൂട്ടി്, നോറിാബർട്ടി് ഡിി.നോനാബിലി, �ർമ്മിൻകാരാനായാ 
ചെബർഹിനോലാം സംവീഹിൻബർഗം് എന്നിിവിരാാണ് ഇത് തുടിങ്ങിചെവിച്ചത്. കാൽഡിവൽ, എഫ്.ഡിബ്ലിു. 
എല്ലാിസം്, എം.ബി.എമിനോനാ, കമിൽ സംവനോലബിൽ, ആന്ദ്രനോനയാവി് തുടിങ്ങിയാവിയുംചെടി ദ്രാവിിഡി 
പിഠനങ്ങളുംചെടി ഫലമായാി സംംസ്കൃത വിിജ്ഞാംാനശാഖനോയാാചെടിാപ്പംം ദ്രാവിിഡി വിിജ്ഞാംാനശാഖയ്ക്കും 
പ്രാധാനയംകിട്ടിി. എന്നിാൽ പിഠനഗംനോവി�ണങ്ങചെളാചെ� നടിന്നിത് തമിഴി് ഭാാ�ാശാസ്ത്രചെത്തപ്പംറ്റി 
മാത്രംമാണ്. ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം ശ്രീദ്ധീയാിൽചെപ്പംട്ടിനോപ്പംാൾ തചെന്നി, അതിചെല ചെപിാരുംളതികാരാം അവിഗം
ണി�ചെപ്പംടുകയാാണ് ചെചായ്ത്ത്.

ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിചെ� പിഴിയാ വിയാഖയാതാ�ളായാ എം.രാാഘവി അയ്യങ്കാർ, സുബ്രഹ്മണയ
പിിള്ള എന്നിിവിരുംം ചെപിാരുംളതികാരാത്തിചെല കാവിയചാിന്ത്യകചെള ൈർശിച്ചില്ലാ. തമിഴിിൽതചെന്നി 1920-
കനോളാചെടിയാാണ് ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റികളിൽ പിഠനവിി�യാമാകുന്നിത്. ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം 
ചെപിാരുംളതികാരാത്തിന് തമിഴി് കാവിയമാംസം (Tamil Poetics) എന്നി് നോപിരാിട്ടി് മൂന്നി് ഭാാഗംങ്ങളുംള്ള 
വിയാഖയാനം പുറിത്തിറി�ിയാത് ദി കുപ്പുസംവാമി ശാസ്ത്രി റിിസംർച്ച് ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് ആണ്. 1949, 52, 56 
എന്നിീ വിർ�ങ്ങളിൽ പിി.എസം്. സുബ്രഹ്മണയശാസ്ത്രിയുംചെടി ഇംഗ്ലാീ�് വിിവിർത്തന പിഠന വിയാഖയാന
മായാാണ് ഇത് പുറിത്തുവിന്നിത്. ദ്രാവിിഡി കാവിയമീമാംസംചെയാ ബഹു�നപിക്ഷം അവിതരാിപ്പംി�ാനുള്ള 
ആദയശ്രീമം ഇതായാിരുംന്നു. തുടിർന്നി് 1961-ൽ ടിി.പിി. മീനാക്ഷിസുന്ദരാചെ� ‘ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെല 
കാവിയശാസ്ത്രം’ എന്നി നോലഖനത്തിൽ കുചെറിക്കൂടിി ആഴിത്തിൽ സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തുകയും
ണ്ട്ായാി. ടിി.എസം്.നടിരാാ�ന് (1974), ചെപിരാിയാകറുപ്പംൻ (1976), സുന്ദരാമൂർത്തി (1975), അരുംണാചാലം 
(1975), കാദിർ മഹിാനോദവിൻ (1977) തുടിങ്ങിയാ പി�ിതന്മാർ തമിഴി് കാവിയമീമാംസംചെയാപ്പംറ്റി പിഠനം 
നടിത്തി. ഇന്ദ്രമാനുവിൽ എഴുതിയാ തമിഴിിചെല സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ എന്നി ഗ്രന്ഥമാണ് ഏറ്റവുംം 
ഒടുവിിലുണ്ട്ായാത്. സംംസ്കൃത പിാശ്ചാാതയ സംാഹിിതയതത്തവങ്ങളുംമായാി ചെതാൽ�ാപ്പംിയാപിരാികൽപ്പംന
കചെള താരാതമയം ചെചായ്ത്ിട്ടുള്ള പിഠനങ്ങളുംം ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. അപ്രകാശിതഗംനോവി�ണ പ്രബന്ധങ്ങളുംം 
സംമാഹിരാി�ാത്തനോലഖനങ്ങളുംമായാി നിരാവിധി ചെതാൽ�ാപ്പംിയാ പിഠനങ്ങൾ തമിഴി് കാവിയമീമാം
സംചെയാ മുഖയധാരായാിനോല�് ചെകാണ്ടുവിരാാൻ സംഹിായാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

ഇന്നി് സംംസ്കൃതനോത്താചെടിാപ്പംം തമിഴും ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം സംാഹിിതയത്തിചെ�യുംം 
അവിിഭാാ�യഘടികമായാി അംഗംീകരാി�ചെപ്പംട്ടു. രാണ്ടു ഭാാ�കളുംം സംംസ്കാാരാങ്ങളുംം സംമാന്ത്യരാങ്ങളാണ്. 
തമിഴിിചെല കാവിയമീമാംസംയുംചെടി വിീചെണ്ട്ടുപ്പംിനുപിിന്നിിൽ  ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഗുപ്തമായാിരുംന്നി 
പ്രാനോദശികമുഖം അനാവിരാണംചെചായ്യാനും, പിാശ്ചാാതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ�് ഒരും ബദൽ കചെണ്ട്ത്താ
നുമുള്ള ശ്രീമമാണുള്ളത്. ചെകാനോളാണിയാൽ ഭാരാണത്തിചെ� ഫലമായാ സംംസ്കാാരാികാധിനിനോവിശചെത്ത 
അത് പ്രതിനോരാാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� ഹിരാിതരാാഷ്ട്രീീയാമാണ് ദ്രാവിിഡികാവിയമീമാംസംചെയാ 
ഭാാരാതീയാ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ ഇന്നി് പ്രസംക്തിമാക്കുന്നിത്.

 സംംഘസംാഹിിതയവുംം ചെതാൽകാപ്പംിയാവുംം
സംംഘകാലത്തിചെ� സുവിർണ്ണഘട്ടിത്തിലുണ്ട്ായാ കൃതിയാാണ് ചെതാൽകാപ്പംിയാം. തമിഴി് ഭാാ�യുംനോടിയുംം 
സംാഹിിതയത്തിചെ�യുംം അടിിസ്ഥിാന തതവങ്ങചെള സൂക്ഷ്മമായാി അപിഗ്രഥിക്കുന്നി ഗ്രന്ഥമാണിത.് ഇതിൽ 
വിയാകരാണവുംം കാവിയമീമാംസംയുംം ഉൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നു. ഭാാ��് വിയാകരാണവുംം സംാഹിിതയത്തിന് 
മീമാംസംയുംം ഉണ്ട്ാവുംന്നിത് അവി വിയവിസ്ഥിാപിിതമാകുനോമ്പാഴിാണ്. അത്തരാം ഒരും കാലഘട്ടിത്തിൽ 
ഉണ്ട്ായാ ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിന് വിയാകരാണ വിിചാാരാത്തിൽ പിാണിനീയാത്തിചെ� സ്ഥിാനവുംം, സം�ന്ദ
രായശാസ്ത്രത്തിൽ നാടിയശാസ്ത്രത്തിചെ� സ്ഥിാനവുംമാണ് തമിഴിിലുള്ളത്.
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ചെതാൽ�ാപ്പംിയാർ
ചെതാൽ�ാപ്പംിയാകാരാചെ� യാഥാർത്ഥനാമനോധയാം അജ്ഞാംാതമാണ്. ചെതാൽ (പ്രാചാീനമായാ) കാപ്പംി
യാക്കുടിിയാിൽ �നിച്ചത് ചെകാണ്ട്് ആ നോപിർ അനോ�ഹിത്തിന് സംിദ്ധീിച്ചുവിചെത്രം. നാച്ചിനാർ�ിനിയാാരുംചെടി 
ചെതാൽകാപ്പംിയാ വിയാഖയാനത്തിൽ ചെതാൽകാപ്പംിയാർ �മദഗ്നിിയുംചെടി പുത്രംനായാിരുംന്നുചെവിന്നും തൃണ
ധുമാഗ്നിി എന്നി നോപിനോരാാടുകൂടിിയാ അനോ�ഹിം അഗംസ്തയരുംചെടി പിന്ത്ര്യണ്ടു ശി�യരാിൽ ഒരാാളായാിരുംന്നു
ചെവിന്നുമുളള ഐതിഹിയമുണ്ട്്. ഒന്നിാം സംംഘത്തിചെല അഗംത്തിയാർ (അഗംസ്തയമുനി) ചാിറ്റകത്തിയാം 
(കാവിയാലങ്കാരാശാസ്ത്രം), നോപിരാകത്തിയാം (നോയാാഗംശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം) എന്നിീ രാണ്ട്് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
അതിനോനാചെടിാപ്പംം ഉണ്ട്ായാ ആദിചെതാൽകാപ്പംിയാം എന്നിഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടിിയാിട്ടിില്ലാ. ‘ഐന്ത്യിരാം 
നിസ്പൈറിന്ത്യ ചെതാൽ�ാപ്പംിയാർ’ - ഐന്ദ്രവിയാകരാണ പി�ിതനായാ ചെതാൽകാപ്പംിയാർ - എന്നി് ചാില
പ്പംതികാരാത്തിൽ പിറിഞ്ഞിതിചെന ആധാരാമാ�ി ഇന്ദ്രദത്തചെ� അവിതാരാമാണനോ�ഹിചെമന്നി് ഒരും 
ഐതിഹിയവുംമുണ്ട്്.  വിയാകരാണപി�ിതൻ മാത്രംമല്ലാ, കവിി, ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംൻ, ചാരാിത്രംകാരാൻ, 
സംാമൂഹിയശാസ്ത്രജ്ഞാംൻ എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള ബഹുമുഖയവിയക്തിിതവത്തിചെ� ഉടിമയാായാിരുംന്നു അനോ�ഹിം.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം-ഗ്രന്ഥസംംജ്ഞാം
ചെതാൽ (പിഴിയാ) കാവിയം (കൃതി) ആയാതുചെകാണ്ട്് ചെതാൽകാപ്പംിയാം എന്നി നോപിരുംണ്ട്ായാി എന്നു 
കരുംതുന്നി ധാരാാളം പി�ിതന്മാരുംണ്ട്്. ചെതാൽ എന്നി പിദം എന്ത്യാണ് കുറിിക്കുന്നിത് എന്നി് ഈ 
കൃതിയാിചെല ചെപിാരുംളതികാരാം 539-ാം സൂത്രംത്തിൽ പിറിയുംന്നുണ്ട്്.

“ഇഴുചെമൻ ചെമാഴിിയാാൽ മിഴുമിയാതുനുവിലിനും പിറിന്ത്യചെമാഴിിയാാൽ
അടിിനിമിർചെന്ത്യാഴുകിനും നോതാലനചെമാഴിിപി ചെതാൽചെനറിിപ്പുലവിർ”

ഈ നിർവിചാനപ്രകാരാം ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിന് ആ സംംജ്ഞാം അനുനോയാാ�യമാചെണന്നു പിറിയാാം. 
കാപ്പംിയാം എന്നി വിാ�ിചെന കാപ്പുഇയാം എന്നിിങ്ങചെന സംന്ധി പിിരാിച്ചുപിറിയാാറുണ്ട്്. ചെതാൽകാ
പ്പം്-ഇയാം എന്നും ആവിാം. ഇയാം എന്നിാൽ വിാ�്, ശബ്ദം, സംവരാം, സംംഗംീതം എചെന്നിാചെ� 
അർത്ഥമുണ്ട്്. ഭാാ�യുംചെടി ഈ തലങ്ങചെള സംംരാക്ഷിക്കുന്നിതിചെനയാാണ് കാപ്പംിയാം എന്നു പിറിയും
ന്നിത്. അനോപ്പംാൾ ചെതാൽകാപ്പംിയാം എന്നിാൽ ഭാാ�യുംചെടിയുംം സംാഹിിതയത്തിചെ�യുംം പിാരാമ്പരായചെത്ത 
സംംരാക്ഷിക്കുന്നി കൃതി എന്നി് അർത്ഥം കിട്ടുന്നു.4

വിാ�ിചെ�യുംം എഴുത്തിചെ�യുംം മാത്രംമല്ലാ �ിവിിതത്തിചെ� വിയാകരാണം കൂടിി ചെതാൽകാപ്പംിയാ
ത്തിലുണ്ട്്. ശിവിാനനനോബാധത്തിചെ� വിയാഖയാതാവിായാ ശിവിാനനമുനിവിർ ചെതാൽകാപ്പംിയാചെത്ത 
‘കാപ്പംിയാസംമുദ്രം’ എന്നിാണ് വിിനോശ�ിപ്പംിക്കുന്നിത്. ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെ� പില ഭാാഗംങ്ങളുംം പിിൽ
�ാലത്ത് കൂട്ടിിനോച്ചർത്തതാചെണന്നും മതാന്ത്യരാമുണ്ട്്.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം-കാലം
ചെതാൽകാപ്പംിയാരുംചെടി കാലം ക്രിസ്തുവിിന് മുമ്പ് നാലാം ശതകത്തിലാചെണന്നി് അഭാിപ്രായാമുള്ള 
പി�ിതന്മാരുംമുണ്ട്്. വിയ്യാപുരാിപിിള്ളയുംചെടി നിഗംമനം ക്രിസ്തുവിിന് മുമ്പ് അഞ്ചംാം ശതകചെമ
ന്നിാണ്. ഇതിനു രാണ്ട്ിനുമിടിയ്ക്ക്ാണ് മറ്റുംള്ളവിരുംചെടി കാലഗംണന. ആധുനിക തമിഴി് ഗംനോവി�കരാായാ 
�ണ്മുഖം, രാാ�ാറിാം എന്നിിവിർ ക്രിസ്തുവിിന് പിിമ്പ് രാണ്ട്ാം ശതകമാണ് ചെതാൽകാപ്പംിയാകാരാചെ� 
കാലചെമന്നി് അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നു.* ‘ഐന്ത്യിരാം നിസ്പൈറിന്ത്യ ചെതാൽ�ാപ്പംിയാർ’എന്നി് ചാിലപ്പംതികാരാ
ത്തിൽ പിറിഞ്ഞിതിചെന ആധാരാമാ�ിയുംം ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെല സംംസ്കൃത ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 450

പിരാാമർശങ്ങളുംം കണ�ിചെലടുത്ത് ആരായസംംസ്കാാരാവുംം സംംസ്കൃതഭാാ�യുംം ദ്രാവിിഡിരുംചെടി ഇടിയാിൽ 
പ്രചാരാിച്ച കാലമാണ് ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെ�ത് എന്നുപിറിയാാം.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം - ഗ്രന്ഥരൂപിം
ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിൽ 1612- നുർപിറി�ൾ അഥവിാ സുത്രംങ്ങളുംണ്ട്് ‘ഇസ്പൈശതമിഴി് ’ (സംംഗംീതം) 
നാടികത്തമിൾ (നൃത്തവുംം നാടികവുംം) എന്നിിവിചെയാക്കുറിിച്ച് ചാർച്ചയാില്ലാ. ഇയാൽത്തമിഴിി (സംാഹിിതയം) 
ചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ചയാാണ് ഇതുൾചെ�ാള്ളുന്നിത്. എഴുത്തതികാരാം, ചെചാാല്ലാതികാരാം, ചെപിാരുംള
തികാരാം എന്നിീ മൂന്നി് ഭാാഗംങ്ങളുംണ്ട്്. ഓനോരാാ അതികാരാവുംം ഒമ്പത് ഇയാലുകളായാി വിിഭാ�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
നിയാമങ്ങചെളല്ലാാം സൂത്രംങ്ങളായാിട്ടിാണ്, നോക്രാഡിീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്.

എഴുത്തതികാരാം 
അക്ഷരാങ്ങളുംചെടി സംാമാനയലക്ഷണം, ഉത്പിത്തി, പിദത്തിൽ വിരുംന്നി അക്ഷരാങ്ങളുംചെടി ലക്ഷണം. 
സംന്ധിയുംചെടി സംാമാനയലക്ഷണം. സംന്ധി നിയാമങ്ങൾ എന്നിിവിയുംൾചെപ്പംടുന്നി ഈ ഭാാഗംത്ത് 484 സൂത്രം
ങ്ങളുംണ്ട്്. ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെ� രാചാനാകാലചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് മുപ്പംനോതാളം പി�ിതന്മാരുംചെടി 
നിഗംമനങ്ങചെള വിി.ടിി. മാണികയം പിട്ടിികയാായാി ചെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്്. ബി.സംി. 6000 മുതൽ എ.ഡിി. 500 
വിചെരായുംള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് സുചാിതമായാിരാിക്കുന്നിത്. 

ചെചാാല്ലാതികാരാം
പിദങ്ങൾ, വിിഭാക്തിികൾ, നാമത്തിചെ� ലക്ഷണങ്ങൾ, ക്രിയാാലക്ഷണങ്ങൾ, നോദയാതകങ്ങൾ, നോഭാദക
ങ്ങൾ എന്നിിവിചെയാപ്പംറ്റി പ്രതിപിാദിക്കുന്നി ഈ ഭാാഗംത്ത 463 സൂത്രംങ്ങളുംണ്ട്്.

ചെപിാരുംളതികാരാം
ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിന് സംമകാലിക പ്രസംക്തിി നൽകുന്നി തിണസംങ്കല്പം അതിചെ� ബീ�രൂപിത്തി
ലുള്ളത് ഈ മൂന്നിാം അദ്ധീയായാത്തിലാണ്. ഒമ്പത് ഇയാലുകളിൽ 656 സൂത്രംങ്ങളിലായാി ദ്രാവിഡികാ
വിയമീമാംസംയുംചെടി അടിിസ്ഥിാന തതവങ്ങൾ വിിവിരാി�ചെപ്പംടുന്നു. വിാക്കും അർത്ഥവുംം സംംപൃക്തിമാകുന്നി 
സംാഹിിതയവുംം �ീവിിതവുംമാണ് ഇതിചെ� ഉള്ളടി�ം ചെപിാരുംളതികാരാത്തിചെ� അദ്ധീയായാവിിഭാ�നചെത്ത 
ഇപ്രകാരാം സംംഗ്രഹിി�ാം.

അകത്തിസ്പൈണ ഇയാൽ
അകത്തിണയുംചെടി സംവഭാാവിചെത്തക്കുറിിച്ചുപിറിയുംന്നി ഈ ഭാാഗംത്ത് 58 സൂത്രംങ്ങളുംണ്ട്്. ഐന്ത്യിണയുംചെടി 
ഘടികങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നിത് ഈ അദ്ധീയായാത്തിലാണ്.

പുറിത്തിസ്പൈണ ഇയാൽ
പുറിത്തിണയുംചെടി സംവഭാാവിങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിറിയുംന്നി ഇയാലാണിത്, 29 സൂത്രംങ്ങളിലായാി പുറിംകാ
വിയങ്ങളിചെല സംാമാനയവിർണയ വിി�യാങ്ങൾ വിിവിരാിച്ചിരാിക്കുന്നു. അകത്തിണകചെള പൂരാിപ്പംിക്കുന്നി 
പുറിത്തിണകളാണ് ഈ ഭാാഗംത്തുള്ളത്.

കർപ്പംിയാൽ
അംഗംീകൃത �ീവിിതത്തിചെ�, ദാമ്പതയ �ീവിിതത്തിചെ� വിിവിിധ ഘടികങ്ങൾ വിിവിരാിക്കുന്നി ഈ 
ഭാാഗംത്ത് 52 സൂത്രംങ്ങളുംണ്ട്്.
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ചെപിാരുംളിയാൽ
കഴിിഞ്ഞി നാലു ഇയാലുകളിൽ പിറിയാാചെത നോശ�ിച്ച അകചെപ്പംാരുംൾ പുറിചെപ്പംാരുംളുംകചെളപ്പംറ്റി പിറിയുംന്നി 
ഈ ഭാാഗംത്ത് 49- സൂത്രംങ്ങളുംണ്ട്്.

ചെമയാ്പ്പംാട്ടിിയാൽ
ഈ ഭാാഗംത്ത് 26 സൂത്രംങ്ങളിലൂചെടി 8 ഭാാവിങ്ങചെളചെപ്പംറ്റിയുംം 8 രാസംങ്ങചെളപ്പംറ്റിയുംം നോപ്രമാവിസ്ഥികചെള
പ്പംറ്റിയുംം പ്രതിപിാദിക്കുന്നു.

ഉവിസ്പൈമ ഇയാൽ
സംാമയമൂലകങ്ങളായാ കല്പനാസ്പൈവിചാിത്രംങ്ങചെള വിിവിരാിക്കുന്നി ഈ ഭാാഗംത്ത് പ്രധാനമായുംം ഉപിമചെയാ
പ്പംറ്റിയാാണ് പിറിയുംന്നിത്. ആചെക 37 സൂത്രംങ്ങളുംണ്ട്്.

ചെചായ്യുളിയാൽ
വൃത്തങ്ങചെളപ്പംറ്റിയുംം മറ്റ് മുപ്പംത്തിമുനോന്നിാളം പിദയത്തിചെ� അംഗംങ്ങചെളപ്പംറ്റിയുംം ഇതിൽ ചാർച്ച 
ചെചായ്യുന്നു. സുദീർഘമായാ ഈ അദ്ധീയായാത്തിൽ 234 സൂത്രംങ്ങൾ അടിങ്ങുന്നു.

മരാപിിയാൽ
11 സൂത്രംങ്ങൾ അടിങ്ങുന്നി ഈ അദ്ധീയായാത്തിൽ പിദങ്ങളുംചെടി സംാനോങ്കതികാർത്ഥം, ഉക്തിിനോദാ�ങ്ങൾ, 
ഉക്തിിഗുണങ്ങൾ എന്നിിവി ഉൾചെപ്പംടുന്നു.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം-ചെപിാരുംളതികാരാ വിയാഖയാനങ്ങൾ
ഇളംപൂരാണർ (എ.ഡിി. 1-ാം നൂറ്റാണ്ട്്) നോപിരാാചാിരാിയാർ (എ.ഡിി. 14-ാം നൂറ്റാണ്ട്്) നാച്ചിനർ�ിനിയാർ 
(എ.ഡിി. 15-ാം നൂറ്റാണ്ട്്) എന്നിിവിരാാണ് പ്രമുഖ ചെതാൽ�ാപ്പംിയാ വിയാഖയാതാ�ൾ. ഇതിൽ ഇളം
പൂരാണർ ചെപിാരുംളതികാരാം പൂർണ്ണമായുംം വിയാഖയാനിച്ചു. നോപിരാാചാിരാിയാരുംചെടി വിയാഖയാനത്തിൽ ഒടുവി
ലചെത്ത നാല് അധയായാനോമ ലഭാിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നാച്ചിനാർ�ിനിയാർ ആദയചെത്ത അഞ്ചം് അധയായാങ്ങളുംം 
എട്ടിാമചെത്ത ചെചായ്യുളിയാലും വിയാഖയാനിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇളം പുരാണരുംചെടി വിയാഖയാനം ലളിതമാകുനോമ്പാൽ 
നാച്ചിനാരാ്�ിനിയാാരുംചെടി വിയാഖയാനം കൂടുതൽ വിിശദീകരാണ സംവഭാാവിം ഉള്ളതാണ്.

ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാം
ചെതാൽ�ാപ്പംിയുംം സൂത്രംം 509-ൽ (ഇളയാചെപിരുംമാ 1961: 348) ചെപിാരുംളിചെന ഇപ്രകാരാം നിർവ്വചാി
ക്കുന്നു. “ഇതു ഇന്നി തിണക്കുമാത്രംചെമ നോയാാ�ിക്കുകയുംള്ളൂ എന്നു പിറിയാാൻ സംാധി�ാത്ത വിിധം 
എല്ലാാ തിണകൾക്കും ചെപിാതുചെവി നോയാാ�ിക്കുന്നി സുഖം, ദുഃഃഖം, നോചാർച്ച, നോവിർപിാടി്, �ീവിിത രാീതി മുത
ലായാവി�് ചെപിാരുംൾ എന്നുപിറിയുംം”. ഈ ഭാാഗംത്ത് മർമ്മി പ്രധാനങ്ങളായാ സംാഹിിതയതത്തവങ്ങചെള 
ചെതാൽകാപ്പംിയാർ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. രൂപി ശിൽപ്പംവുംം ഭാാവിശിൽപ്പംവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി സംമഗ്ര
സംാഹിിതയതത്തവചാിന്ത്യ ചെപിാരുംളതികാരാത്തിലുണ്ട്്. വൃത്തശാസ്ത്രവുംം അലങ്കാരാശാസ്ത്രവുംം സ്പൈശലിചാി
ന്ത്യകളുംം രൂപിശിൽപ്പംചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുനോമ്പാൾ ചെമയാ്പ്പംാടി് അകംപുറിം വിിഭാ�നവുംം കർപ്പം് കളവി് 
ഉള്ളുറി ഇസ്പൈറിച്ചി എന്നിിവിയുംം ഭാാവിശിൽപ്പംചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു. നോ�ഹിം നോപ്രമം എന്നിിവി (അകം) 
മനു�യവിികാരാങ്ങളുംചെടി നോകന്ദ്രമായാി പിരാിഗംണിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്നി വിീരാഭായാാനകങ്ങനോളയുംം (പുറിം) 34 
പിരാാമർശിക്കുന്നു. കളവുംം കർപ്പും നോപ്രമാവിസ്ഥികളായാി ഉള്ളടി�ചെത്ത നിയാന്ത്ര്യിക്കുന്നു. ഒടുവിില
ചെത്ത ഇയാലായാ മരാപ്പംിയാലിൽ പിറിയുംന്നി സംിദ്ധീാന്ത്യ ബാഹിയമായാ കാരായങ്ങൾ �ീവിിതചെത്തപ്പംറ്റിയുംം 
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പ്രപിഞ്ചംചെത്തപ്പംറ്റിയുംമുള്ള വിീക്ഷണങ്ങളാണ്. അവിചെയാ സംിദ്ധീാന്ത്യവിിചാാരാവുംമായാി ബന്ധിപ്പംി�ാവും
ന്നിതുമാണ്. ചെപിാരുംപിടിലം എന്നി നോപിരുംള്ള ചെപിാരുംളതികാരാത്തിൽ (1) സംാഹിിതയങ്ങൾ (2) ഉള്ള
ടി�ം (Content) (3) ആശയാം (4) ശിൽപിം എന്നിിവി ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നു. അതുചെകാണ്ടു തചെന്നി 
ചെചാാല്ലാതികാരാത്തിചെ�യുംം എഴുത്തതികാരാത്തിചെ�യുംം ഉചാിതമായാ തുടിർച്ചയാാണിത്.

തമിഴി് സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ
ചെതാൽകാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാത്തിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നി സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള ചെപിാതുചെവി 
അകംസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ. പുറിം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ, അകപ്പുറിം സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ എന്നിിങ്ങചെന 
തിരാി�ാം.

അകം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ
അകത്തിണിയാൽ, കളവിിയാൽ, കർപ്പംിയാൽ, ചെപിാരുംളിയാലിചെല സൂത്രംങ്ങൾ എന്നിിവിിടിങ്ങളിലാണ് 
അകംസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംന്നിത്. അകത്തിണ, കളവി് (വിിവിാഹിപൂർവ്വനോപ്രമം) കർപ്പം് (വിിവിാ
ഹിനന്ത്യരാനോപ്രമം) എന്നിിവിയാാണ് അകംസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ. അകം എന്നിാൽ നോപ്രമവിി�യാകമായാ മാന
സംികഭാാവിങ്ങൾ�് പ്രാധാനയമുള്ളത് എന്നിാണർത്ഥം. അതിനാൽ ഇവി മൂന്നും അനുപൂരാകങ്ങളായാി 
നിലചെകാള്ളുന്നു. ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിനുനോശ�ം ഇസ്പൈറിനർചെപ്പംാരുംൾ, തമിൾനോനരാിവിിള�ം, കളവിി
യാർകാരാിസ്പൈക, വിീരാനോചാാഴിിയാം, അകചെപ്പംാരുംൾവിിള�ം, മാരാനകചെപ്പംാരുംൾ, ഇല�ണവിിള�ം 
തുടിങ്ങിയാ കൃതികൾ അകംസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്.

പുറിംസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ
പുറിത്തിണ ഇയാലും ചെപിാരുംളതികാരാത്തിചെല ചാില സൂത്രംങ്ങളുംം പുറിം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള
താണ്. മനസ്സിിചെ� ബാഹിയവിയാപിാരാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി കാരായങ്ങളായാതുചെകാണ്ട്ാണ് അവി പുറിം 
എന്നിറിിയാചെപ്പംടുന്നിത്. നോപ്രമവിി�യാകമല്ലാാത്തചെതന്തും പുറിത്തിൽചെപ്പംടുത്താം. അകംസംിദ്ധീാന്ത്യ
ത്തിൽ സ്പൈവിയാക്തിികതലവുംം പുറിം സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിൽ സംാമൂഹിികതലവുംം കടിന്നുവിരുംന്നു. അകംസംി
ദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെളനോപ്പംാചെല പുറിം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംട്ടിിട്ടിില്ലാ. ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിനുനോശ�ം 
പുറിചെപ്പംാരുംൾചെവിമ്പമാസ്പൈല, വിീരാനോചാാഴിിയാം, ചെതാന്നുൽവിിള�ം പുറിചെപ്പംാരുംൾചെവിമ്പലമാസ്പൈല, 
വിീരാനോചാാഴിിയാം, ചെതാന്നുൽവിിള�ം തുടിങ്ങിയാ കൃതികൾ ചെവിടി്ചാി, വിഞ്ചംി, വിാക, ഉഴിിഞ്ഞി, തുമ്പ 
തുടിങ്ങിയാ പുറിം കാരായങ്ങചെള വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്.

അകപ്പുറിം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ
കരുംചെപ്പംാരുംൾ ഘടികങ്ങളിൽ അന്ത്യർലീനങ്ങളായാ ഇതരാ സംാഹിിതയ തതവങ്ങൾ കൂടിി വിിശകലനം 
അർഹിിക്കുന്നു. ഉള്ളുസ്പൈറി, ഉവിമം, ഇസ്പൈറിച്ചി, ചെമ�ാടി്, നസ്പൈക, എച്ചം, കുറിിപ്പം് തുടിങ്ങിയാവിയാാണ് 
അവി.

ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമം
ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം ഒന്നിാം അദ്ധീയായാത്തിൽ 49-50-51 സൂത്രംങ്ങളുംം ഏഴിാം അദ്ധീയാത്തിൽ 294-295-296 
സൂത്രംങ്ങളുംം ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമചെത്തക്കുറിിച്ച് സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു. കരാിചെപ്പംാരുംളിനകത്ത് ഒളിച്ചുചെവിക്കുന്നി 
ചെപിാരുംളാണ് ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമം, ഇന്നിതിചെന ഇന്നിത് അർത്ഥചെമന്നി് ആനോലാചാിച്ചാൽ വിയക്തിമാകു
മാറി് താൻ പിറിയുംന്നി വിാക്കുകളിൽ ഒരും ഉപിമ ചെവിച്ച് സംംസംാരാിക്കുന്നിതിന് ഉള്ളുസ്പൈറി ഉപിമം എന്നു 
പിറിയുംം. (സൂത്രംം 51) ഉള്ളിൽ ഉറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നിത് അഥവിാ ധവനിച്ചു കിട്ടുന്നിത് എന്നിർത്ഥത്തിൽ 
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അർത്ഥസംാന്ദ്രമായാ പിദമാണ് ഉള്ളുസ്പൈറി. ദ്രാവിിഡിത്തിചെല ഏറ്റവുംം അർത്ഥപുഷ്ടിിയുംള്ള, ചെപിാലിമ
യുംള്ള ധാതുവിാണ് ഉൾ എന്നും അതിൽ ഉള്ള്, അകം, കാവിയബിംബങ്ങൾ, സൂചാകങ്ങൾ, ചാിഹ്ന
ങ്ങൾ, ആന്ത്യരാാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിിവി ഉൾചെ�ാള്ളുന്നുചെണ്ട്ന്നി് അയ്യപ്പംപ്പംണി�ർ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നു. 
ഉള്ളുസ്പൈറി വിിഭാാഗംത്തിചെ� അവിാന്ത്യരാ വിിഭാാഗംങ്ങൾ.

ചെതാൽകാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാം ചെപിാരുംളിയാൽ സൂത്രംം 338ൽ ഉള്ളുറിഉപിമത്തിചെ� 
അവിാന്ത്യരാ വിിഭാാഗംങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ഇങ്ങിചെന പിറിയുംന്നു:

1. ഉടിനുസ്പൈറി (വിസ്തുധവനി) - കൂചെടിയുംളള ഒന്നിിചെനപ്പംറ്റി മചെറ്റാരും അർത്ഥം ധവനിക്കുമാറി് പിറിയും
ന്നിത്.

2. ഉവിമം (ഉവിമാധവനി) - ഉപിനോമയാചെത്ത എടുത്തുപിറിയാാചെത ഉപിമാനചെത്ത മാത്രംം പിറിയുംന്നിത്.

3. ചുട്ടു (അർത്ഥാന്ത്യരാനയാസംധവനി) - ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ചതിൽ നിന്നി് വിയതയസ്ഥിമായാി മചെറ്റാന്നിിചെന 
ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കുന്നിത്.

4. നസ്പൈക (ഭാാവിധവനി) – നോകാപിം, ചെവിറുപ്പം്, നിന്ദ തുടിങ്ങിയാവിചെയാ ധവനിപ്പംിക്കുന്നിത്.

5. ചാിറിപ്പു (രാസംധവനി) - നായാികയുംചെടി മുഖം നോപിാചെല വിിടിരുംന്നി താമരാ എന്നിനോപിാചെല ഉയാർത്തി
പ്പംറിയുംന്നിത്.

ഇവിയുംചെടി ധർമ്മിം ആശയാം വിയക്തിമാ�ൽ മാത്രംമല്ലാ സംനോന്ത്യാ�ം പ്രദാനം ചെചായ്യലാചെണന്നും 
239-ാം സൂത്രംത്തിൽ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. അതായാത് ഉള്ളുറി ചാമൽ�ാരാകാരാിയാാണ്. ഇത് രാസംധവനിചെയാ 
സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തി, ഫലം, അവിയാവിം, നിറിം, ഉൽഭാവിം ഇവിയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് 
ഉള്ളുറി ഉപിമം വിരുംന്നിത്.

 ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമം വിരുംന്നി കരുംചെപ്പംാരുംളിന് മുതൽചെപ്പംാരുംളിനോനാടും ഉരാിചെപ്പംാരുംളിനോനാടും 
ബന്ധമുണ്ട്്. ഘടിനാപിരാമായാ അർനോത്ഥാൽപ്പംാദനശക്തിിയുംള്ള ഇത് മറ്റലങ്കാരാങ്ങളിൽ നിന്നി് വിയതയ
സ്തമാണ്. സൂചാക സൂചാിതങ്ങൾ ഒനോരാ വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പംടുകയുംം താദാൽത്മയഭാാവിം സ്പൈകചെകാള്ളുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു. ഉള്ളുറി ഉപിമത്തിചെ� മചെറ്റാരുംതലമാണ് എസ്പൈന ഉവിമം. ഉപിമാകാരായചെത്ത വിയക്തിമായാി 
പിറിയുംന്നിതാണ് എസ്പൈന ഉവിമം (സൂഗ്രം 52) ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമത്തിചെ� നിർവിചാനം, വിിഭാാഗംങ്ങൾ, കാരാ
ണങ്ങൾ എന്നിിവി വിിവിരാിച്ച നോശ�ം ദവന്ദവാത്മകമായാ അതിചെ� സംവഭാാവിചെത്തക്കുറിിച്ച് സൂത്രംം 294-ൽ 
പിറിയുംന്നു. “ഉവിനോമയാചെത്ത എടുത്തു പിറിയാാചെത വിരുംന്നി ഉള്ളുസ്പൈറി ഉവിമം ധവനിപ്പംിക്കുന്നി അർത്ഥം 
പി�ിതന്മാർ നോയാാ�ിച്ച രാീതിയാിൽ ഊഹിിചെച്ചടുക്കും”. പിിൽ�ാലത്ത് ഇതിചെന സംംസ്കൃതത്തിചെലയുംം 
നോലാകസംാഹിിതയത്തിനോലയുംം ഇതരാ പിരാികൽപ്പംനകനോളാടി് താരാതമയം ചെചായ്തുചെകാണ്ടുള്ള പിഠനങ്ങൾ 
ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്.

 ഇസ്പൈറിച്ചി
ഇസ്പൈറിച്ചിചെയാ ഇളംപൂരാണർ കരുംചെപ്പംാരുംളിലും നാച്ചിനാർ�ിനിയാാർ ഉരാിചെപ്പംാരുംളിലും ചെപിടുത്തുന്നു. 
ചെതാൽകാപ്പംിയാത്തിചെല ചെപിാരുംളിയാൽ, കർപ്പംിയാൽ, ചെപിയാറിിയാൽ എന്നിിവിിടിങ്ങളിൽ ഇസ്പൈറിച്ചിചെയാ
പ്പംറ്റിയുംള്ള പിരാാമർശങ്ങൾ കാണാം. അഞ്ചു തിണകളിൽ ഏചെതങ്കിലും ഒരാിടിത്തു മാത്രംം കാണുന്നി 
പിക്ഷി-മൃഗംാദികചെളപ്പംറ്റി മചെറ്റാരാർത്ഥം ധവനി�ത്ത� രാീതിയാിൽ സംംസംാരാിക്കുന്നിതാണ് ഇസ്പൈറിച്ചി 
എന്നും (സൂത്രംം 225) അതു ധവനിപ്പംിക്കുന്നി അർത്ഥം ചാിന്ത്യിക്കുന്നിവിർ�് വിയക്തിമാകുചെമന്നും (സൂത്രംം 
226) പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അകം കവിിതകളിചെല നോപ്രമഭാാവിചെത്ത ഉ�ീപിിപ്പംിക്കുന്നി ഇസ്പൈറിച്ചി കരുംചെപ്പംാരുംൾ 
ഘടികങ്ങളിലാണ് ധവനിച്ചുവിരുംന്നിത്. (സൂത്രംം 227) കരുംചെപ്പംാരുംളിചെല തചെന്നി 14 ഘടികങ്ങളിൽ 
ചെവിച്ച് സംസംയ�ന്തു�ാലങ്ങളിലാണ് ഇസ്പൈറിച്ചി ലയാിച്ചു കിടിക്കുന്നിത്. മനു�യസംവഭാാവിങ്ങൾക്കും 
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വിികാരാങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിയാിൽ സംമാനതകൾ കചെണ്ട്ത്തുനോമ്പാഴിാണ് ഇസ്പൈറിച്ചി ഉണ്ട്ാകുന്നിത്. 
ചെപിാരുംളതികാരാം കർപ്പംിയാൽ സൂത്രംം 148-ൽ ഇതു സംംബന്ധിച്ച സൂചാനയുംണ്ട്്. കളവുംകാലത്ത് 
നായാകനുചെമാത്ത് ഒളിനോച്ചാടിിയാനോപ്പംാൾ താൻ വിഴിിയാിൽ കണ്ട് പിക്ഷി-മൃഗംാദികനോളയുംം അവിയുംചെടി 
പ്രവൃത്തികനോളയുംം അതുകാരാണമായാി നായാകൻ തനോന്നിാടി് കാണിച്ച അതിരാറ്റ നോ�ഹിനോത്തയുംം 
കുറിിച്ച് ‘കർപ്പു’ കാലത്ത് നായാിക വിീട്ടിിൽ ചെവിച്ചു പിറിയുംന്നിത് അയാാളുംചെടി നോവിർപിാടിിൽ നായാികയ്ക്കുള്ള 
ഭായാചെത്ത ചെവിളിചെപ്പംടുത്തും. (പു. 270) ഇവിിചെടി കരുംചെപ്പംാരുംൾ ഘടികങ്ങളായാ പിക്ഷി-മൃഗംാദികളുംചെടി 
പ്രവൃത്തികൾ ആദയം നോ�ഹിം ഉ�ീപിിപ്പംിക്കുകയുംം പിിന്നിീടി് ഭായാത്തിന് കാരാണമാവുംകയുംം ചെചായ്യുന്നു. 
ഇപ്രകാരാം ഭാാവിങ്ങൾ�് പ്രാധാനയം വിരുംന്നിതാണ് ഇസ്പൈറിച്ചി . കലിചെത്താസ്പൈക 11-ൽ കാണുന്നി
തുനോപിാചെല ചാിലനോപ്പംാൾ കരുംചെപ്പംാരുംൾ ആചെക ഇസ്പൈറിച്ചിയാായാി മാറിാറുണ്ട്്.

ഇസ്പൈറിച്ചി ധവനിരൂപികമായാി മാറുന്നി സംന്ദർഭാങ്ങളുംം വിിരാളമല്ലാ. ചെനറ്റിസ്പൈണ 21, കുറുചെന്ത്യാസ്പൈക 
221 എന്നിീ പിാട്ടുകൾ ഉദാഹിരാണമാണ്. ഉള്ളുസ്പൈറി, ഇസ്പൈറിച്ചി, ധവനി എന്നിിവിയുംചെടി താരാതമയപിഠനം 
നിർവ്വഹിിച്ച മരുംതനായാകം ഉള്ളുസ്പൈറിനോയാ�ാൾ ഇസ്പൈറിച്ചി�ാണ് ധവനിനോയാാടി് ബന്ധം എന്നു പിറിയും
ന്നുണ്ട്്.* ചുരും�ത്തിൽ ഇസ്പൈറിച്ചി�് ധവനിയുംചെടി സ്ഥിാനമാണ് ഉള്ളത്.

ചെമ�ാടി്
സ്ഥിായാിഭാാവിങ്ങൾ സംാതവികഭാാവിങ്ങളിലൂചെടി ആവിിഷ്കൃതമാകുനോമ്പാൾ അവിചെയാ ചെമ�ാടി് എന്നി് 
പിറിയുംന്നു. ചെമയാ് അഥവിാ ശരാീരാത്തിൽ പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നിത് എന്നി അർത്ഥത്തിലാണ് ചെതാൽ�ാ
പ്പംിയാർ രാസംത്തിന് സംമാനമായാി ചെമ�ാടി് എന്നി പിദം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. മനു�യചെ� സ്പൈവികാരാിക 
തലങ്ങൾ�് ഭാാ� നൽകുന്നിത് ചെമയ്യാണ്. ചെതാൽ�ാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാം അധയായാം ആറി്ചെമ
യാ്പ്പംാട്ടിിയാൽ എന്നി ഭാാഗംത്താണ് ഇതിചെനപ്പംറ്റി പിരാാമർശിക്കുന്നിത്. കൂടിാചെത ചെചായ്യുളിയാലിചെല സൂത്രംം 
505, 506 എന്നിിവിയാിലും അധികം ആനോലാചാി�ാചെത തചെന്നി ഒരും കവിിത നോകട്ടിമാത്രംയാിൽ അതിൽ 
നിന്നും ൈഷ്ടിമാവുംന്നി രാസംത്തിന് ചെമ�ാടി് എന്നി് പിറിയുംം എന്നി് വിയക്തിമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. 32 കാരാണങ്ങൾ 
ചെകാണ്ടുണ്ട്ാവുംന്നി 8 രാസംങ്ങളുംം അവിയുംചെടി ഭാാവിങ്ങളുംമാണ് ചെതാൽ�ാപ്പംിയാർ ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കു
ന്നിത്. ഹിാസംയം (നസ്പൈക), നോശാകം (അഴുസ്പൈക), ബീഭാത്സം (ഇളിവിരാൽ), അത്ഭുതം (മരുംടി്സ്പൈക), 
ഭായാം (അച്ചം), വിീരാം (ചെപിരുംമിതം), നോകാപിം (ചെവിക്ളി), ശൃംംഗംാരാം (ഉവിസ്പൈക) എന്നിിവിയാാണ് എട്ടുരാ
സംങ്ങൾ, ശാന്ത്യചെത്ത (നടുവിംനിസ്പൈല) രാസംമായാി പിരാിഗംണിച്ചിട്ടിില്ലാ.

എച്ചം
വിാക്കുകളിൽനിനോന്നിാ ലക്ഷണങ്ങളിൽനിനോന്നിാ ലഭാിക്കുന്നി മചെറ്റാരാർത്ഥമാണ് എച്ചം. (സൂത്രംം 507)

കുറിിപ്പു
പിറിഞ്ഞിതിൽ നിന്നി് വിയതയസ്തമായാ മചെറ്റാന്നിിചെന ധവനിപ്പംിക്കുന്നിതിനാണ് കുറിിപ്പു എന്നു പിറിയുംന്നിത്.

ചെതാൽകാപ്പംിയാർ തനിക്കുമുമ്പുള്ള സംിദ്ധീാന്ത്യശകലങ്ങചെള നോക്രാഡിീകരാിക്കുകയുംം തലമുറിയാിൽ 
നിന്നും തലമുറിയാിനോലക്കുള്ള കാവിയസംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� തുടിർച്ചചെയാ ‘പുലനോനരാി വിഴി�ം’ എന്നി 
സംംജ്ഞാംചെകാണ്ട്് സൂചാിപ്പംിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ചെതാൽകാപ്പംിയാം ചെപിാരുംളതികാരാത്തിചെല കാവിയസംിദ്ധീാ
ന്ത്യത്തിന് തുടിർച്ച വിയാഖയാനമായുംം വിിശദീകരാണമായുംം പിിൽ�ാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പികർന്നുകിട്ടിി. 
അകത്തിണ, പുറിത്തിണ, യാാപ്പു (ഛന്ദ�ാസ്ത്രം) എസ്പൈന (അലങ്കാരാ ശാസ്ത്രം) പിാട്ടു (സംാഹിിതയ
ശാഖാവിിഭാ�നം) മരാപു�് അഥവിാ വിഴി�ം (ശില്പം) എന്നിീ തലങ്ങൾ സംവിിനോശ�ശ്രീദ്ധീനോയാാചെടി 
വിികസംിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു. എട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിലുണ്ട്ായാ ഇസ്പൈറിയാനാർ അകചെപ്പംാരുംൾ മുതൽ ഇരുംപിതാം 
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നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഒടുവിിലുണ്ട്ായാ യാാപ്പുനുൽ വിചെരാ മുകളിൽ പിറിഞ്ഞി അഞ്ചു വിിഭാാഗംങ്ങളിലായാി മുപ്പംത്തി
നാനോലാളം കൃതികൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. ചെതാൽകാപ്പംിയാസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള കാലഘട്ടിത്തിനനുസംരാിച്ച് 
വിയാഖയാനിച്ച് പിരാിഷ്കാരാി�ാൻ ഈ കൃതികൾക്കു കഴിിഞ്ഞു. അലങ്കാരാ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായാ എസ്പൈന, 
ഇയാൽ, ഛന്ദഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായാ മാപുരാാണം, ഭൂതപുരാാണം എന്നിിവി കണ്ടുകിട്ടിിയാിട്ടിില്ലാ. സംംഗംീത 
സംാഹിിതയനാടികാദിലക്ഷണകൃതികളായാി പിദയരൂപിത്തിലുള്ള ഏഴുവിിധം സംാഹിിതയലക്ഷണകൃതി
കളുംം തമിഴി് സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംം തമിഴിിചെല പ്രാചാീനനിഘണ്ടുവിായാ തിവിാകരാവുംം ചെതാൽകാ
പ്പംിയാ കാവിയാലങ്കാരാ പിദ്ധീതികചെള പിിൻതുടിരുംന്നുണ്ട്്. സംംഘകാലത്തിനുനോശ�ം സംംസ്കൃതവുംമായുംള്ള 
നിരാന്ത്യരാസംമ്പർ�ം നിലനിർത്തിചെ�ാണ്ടുതചെന്നി സംവന്ത്യം വിഴിിക്കുള്ള നാടികവിഴി�ം, ഉലകിയാൽ 
വിഴി�ം, പുലചെനറിിവിഴി�ം എന്നിിവിയാിലൂചെടി സംാഹിിതയസംിദ്ധീാന്ത്യപിരാാമ്പരായം അഭാംഗുരാം നിലനിർ
ത്താൻ തമിഴിിന് കഴിിഞ്ഞു.

പിിൻകുറിിപ്പുകൾ

അധികവിായാനയ്ക്ക്്
1. ചെക. അയ്യപ്പംപ്പംണി�ർ, ഇന്ത്യയൻ സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യം പ്രസംക്തിിയുംം സംാധയതയുംം (നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് 

തിരുംവിനന്ത്യപുരാം 1999),

2. ശ്രീീധരാൻ അഞ്ചുമൂർത്തി, തിണസംിദ്ധീാന്ത്യം ചാരാിത്രംവുംം, വിർത്തമാനവുംം, (തത്തവ ബു�്സം് നോകാഴിിനോ�ാടി് 2010)

 1 Ragini Ramachandra, Indian Literary Criticism-Am enquiry into it vitality and 

continuity (Reliance Publishing House, New Delhi, 1989)

 2 Sunitikumar Chatterji, Some Observations on Ligunsitcs and Cultural Studies of Tamil 

and Dravidian, p.1

 3 T.P. Meenakshisundran, Sixty First Birthday Commemoration vol. (Collected paters 

Annamalai University, Annamalai Nagar 1961), p.12

 4 S. llakkuvanar. Tholkkappiyan in English with Critical Studies. (Kural Neri Publishing 

House, Madurai-6, 1963), p.12.

നോഡിാ. ശ്രീീധരാൻ അഞ്ചുമൂർത്തി  
 കാലി�റ്റ് സംർവികലാശായാിൽ നിന്നി് 2006 ൽ നോഡിാനോക്ടനോറിറ്റ്. നോഡിാ ചാാത്തനാത്ത് അചാുതനുണ്ണി

മാ�ാണ് ഗുരും. 2010-ൽ തിണ സംിദ്ധീാന്ത്യം—ചാരാിത്രംവുംം വിർത്തമാനവുംം എന്നി ഗ്രന്ഥം പ്രസംിദ്ധീീ
കരാിച്ചു.  2011-ൽ നോകരാള സംാഹിിതയ അ�ാദമിയുംചെടി നോ�ാളർ�ിനോപ്പംാചെടി പിഴിന്ത്യമിഴി്പ്പംാട്ടുകളിചെല 
നോകരാളീയാതചെയാക്കുറിിച്ച് ഗംനോവി�ണം നടിത്തി. ഇനോപ്പംാൾ തമിഴി് സ്പൈശവിിസംത്തിൽ തുടിർ ഗംനോവി�ണം 
നടിത്തുന്നു. വിിവിിധ യൂനിനോവിഴ്സിിറ്റികളിലായാി തമിഴി് സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിൽ പിന്ത്ര്യനോണ്ട്ാളം 
ചെസംമിനാർ പ്രബന്ധങ്ങൾ.



പിാഠപുസ്തകങ്ങളിചെല സ്ത്രീ സംവതവനിർമ്മിിതി  
അക്ഷയാ ടിി.എസ്സി്.

ഗവേ�ഷക, യു.സിി. വേകോവേ�ജ്്, ആലു�. 

അധിികാാരപരമാായ വ്യയവ്യഹാാരങ്ങളാാൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നതാാണ്് ലിംി�ഗപരമാായ സ്വവതാവ� 
എന്ന താിരിച്ചറിിവ്യിലൂപ്പെെയാണ്് സ്വമാകാാലിംികാ പഠനിങ്ങൾ മുന്നോന്നാട്ടുന്നോപാകുന്നതാ്. ആണ്ത്തം�, 
പ്പെപണ്ണത്തം� എന്നിവ്യപ്പെയ സ്വ�ബന്ധിിച്ച പതാിവു സ്വങ്കല്പനിങ്ങപ്പെളാ പ്പെപാളാിപ്പെച്ചഴുതാിപ്പെകാാണ്ട്് അവ്യ 
പ്രകൃതാിനിിർണ്ണിതാ ഗുണ്ങ്ങളാപ്പെ�ന്നും� സ്വാമൂഹാികാ-സ്വാ�സ്കാാരികാ പ്രക്രിിയകാളാിലൂപ്പെെ നിിർമ്മിിപ്പെച്ച
ടുക്കപ്പെ�ടുന്നതാാപ്പെണ്ന്നുംമുള്ള യാഥാാർത്ഥ്യംയ� അ�ഗീകാരിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ആൺ-പ്പെപൺ എന്നിവ്യ 
കൂൊപ്പെതാ വ്യയവ്യസ്ഥാാപിതാമാായ സ്വവതാവത്തംിനുള്ളിൽ മാപ്പെ�ാരു സ്വവതാവ� ന്നോപറിിപ്പെക്കാണ്ട്് ജീീവ്യിക്കുന്ന 
ട്രാാൻസ്വ്പ്പെജീൻസ്വർ, ട്രാാൻസ്വ് പ്പെസ്വകാ് ഷ്വവൽ എന്നിങ്ങപ്പെനിയുള്ള ലിംി�ഗപരമാായ വ്യയതായസ്തവ്യിഭാാഗ
ങ്ങപ്പെളായു� ലിംി�ഗപദവ്യിപഠനിങ്ങൾ ഇന്നും പരിഗണ്ിക്കുന്നുംണ്ട്്. ലിംി�ഗ� ജീീവ്യശാാസ്ത്രപരമാായി 
നിിർണ്യിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാപ്പെണ്ങ്കിലും� ലിംി�ഗപരമാായ സ്വവതാവ� സ്വമൂഹാത്തംിപ്പെലിം അധിികാാര 
ബന്ധിങ്ങളാിലൂപ്പെെയു� വ്യിവ്യിധിങ്ങളാായ സ്വാ�സ്കാാരികാ വ്യയവ്യഹാാരങ്ങളാിലൂപ്പെെയു� നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�
ടുന്നതാാപ്പെണ്ന്ന്പറിയാ�.

സ്ത്രീസംവതവംസംവാഭാാവിികമല്ലാ, നിർമ്മിിതിയാാണ്
‘ഒരാാൾസ്ത്രീയാായാി �നിക്കുകയാല്ലാ. സ്ത്രീയാായാിത്തീരുംകയാാണ്’ എന്നി സംിനോമാങ്് ഡിി ബൂവ്വറുചെടി ആശയാം 
സ്ത്രീയുംചെടി സംവതവം സംാമൂഹിിക നിർമ്മിിതിയാാചെണന്നി വിസ്തുതചെയാ ശക്തിിചെപ്പംടുത്തി. ചെ�. നോദവിിക 
‘സ്ത്രീവിാദം’ എന്നി പുസ്തകത്തിൽ ‘പുരും�ാധികാരാം എന്നിാൽ പിിതാ�ന്മാരുംചെടി അധികാരാമാണ്. 
ബലപ്രനോയാാഗംം ചെകാണ്ടും നോനരാിട്ടുള്ള സംമ്മിർ�ം ചെകാണ്ടും അചെല്ലാങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം, പിാരാമ്പരായം, 
നിയാമം എന്നിിവിചെകാണ്ടും ഒപ്പംം ഭാാ�, ആചാാരാങ്ങൾ, വിിദയാഭായാസംം, മരായാദ, അദ്ധീവാനവിിഭാ�നം 
എന്നിിവി ചെകാണ്ടും സ്ത്രീകളുംചെടി പിങ്കിചെന പുരും�ന്മാർ നിർണ്ണയാിക്കുന്നി കുടുംബപിരാമായാ, സംാമൂഹിയ
മായാ, പ്രതയയാശാസ്ത്രപിരാമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ വിയവിസ്ഥി. ഇതിൽ സ്ത്രീ പുരും�ന് കീഴി്ചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു’.എന്നി് 
ആൻഡ്രിിയാൽ റിിച്ച് അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നിതായാി പിറിയുംന്നുണ്ട്്. (പുറിം17, 2000). ഇത്തരാത്തിലുള്ള 
പുരും�ാധികാരാ സംമൂഹിത്തിചെ� താല്പരായങ്ങൾ� നുസൃതമായാാണ് സ്ത്രീയുംചെടി സംവതവം നിർമ്മിി�ചെപ്പം
ടുന്നിത്. പുരും�ാധികാരാ വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽലിംഗംപിരാമായാ നോമധാവിിതവം പുരും�നാണ്. പുരും�നിൽ 
അധികാരാം നോകന്ദ്രീകരാിക്കുകയുംം പുറിത്തിചെ� ഉടിമപുരും�നാവുംകയുംം കുടുംബചെത്ത സംംരാക്ഷി�ാ
നുള്ള സംവാതന്ത്ര്യയം പുരും�ൻ കയ്യടിക്കുകയുംം ചെചായ്ത്നോതാചെടി പുരും�ചെന ആശ്രീയാിച്ച് വിീടിിനകത്ത് 
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ഒതുങ്ങികഴിിനോയാണ്ട്വിളാണ് സ്ത്രീചെയാന്നി് പിഠിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു. സ്ത്രീയുംചെടി പ്രവൃത്തികളുംം ചാലനങ്ങളുംം രൂപി
ഭാാവിങ്ങളുംം മനോനാവിിചാാരാങ്ങളുംചെമല്ലാാം എപ്രകാരാമായാിരാി�ണചെമന്നി് പുരും�ാധികാരാവിയവിസ്ഥിിതി 
നിർണ്ണയാിക്കുന്നു. സംമൂഹിത്തിചെല അധികാരാസ്ഥിാപിനങ്ങളുംം വിയവിസ്ഥിാപിിതമായാ ധാരാണകളുംം 
വിാചെമാഴിിവിഴി�ങ്ങളുംം മറ്റും സംാംസ്കാാരാികവിയവിഹിാരാ രൂപിങ്ങളുംചെമല്ലാാം പുരും�ചെ� കാഴ്ചപ്പംാടിിലുള്ള 
സ്ത്രീ സംവതവനിർമ്മിിതി നിർവിഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിൽപിാഠയപിദ്ധീതിയുംം അവിിഭാാ�യഘടികമായാിവിർ
ത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പുരും�ചെ�യുംം സംവതവചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള പുരും�ാധികാരാസംമൂഹിത്തിചെ� 
കാഴ്ചപ്പംാടുകൾ നോബാധപൂർവ്വമാനോയാാ അനോബാധപൂർവ്വമാനോയാാ പിാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂചെടി പികർന്നുനൽ
കചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. നോകരാളസംംസ്ഥിാന രൂപിീകരാണത്തിനുനോശ�ം പ്രസംിദ്ധീീകരാി�ചെപ്പംട്ടി (1957, 1958, 
1961, 1971, 1979) രാണ്ട്്, മൂന്നി്,നാല്, അഞ്ചം് ക്ലാാസ്സുംകളിചെല നോകരാളപിാഠാവിലി മലയാാള പിാഠപു
സ്തകങ്ങചെള അപിഗ്രഥന വിിനോധയാമാ�ി സ്ത്രീ സംവതവനിർമ്മിിതിയാിൽ പിാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള പിങ്ക്     
കചെണ്ട്ത്താനുള്ള ശ്രീമമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.

സംവാതന്ത്ര്യയാനന്ത്യരാ ഘട്ടിത്തിചെല ആദയകാല പിാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് പിഠനത്തിന് തിരാചെഞ്ഞി
ടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിതുചെകാണ്ടുതചെന്നി നനോവിാത്ഥാന സംാമൂഹിയപിരാിഷ്കാരാണ ശ്രീമങ്ങളുംം മി�ണിപ്ര
വിർത്തനങ്ങളുംം നോദശീയാപ്രസ്ഥിാനവുംം മുനോന്നിാട്ടുചെവിച്ച സ്ത്രീ സംമീപിനത്തിചെ� വിിവിക്ഷകചെള രാീതി 
പിദ്ധീതിയാായാി ഈ പ്രബന്ധം ഉൾചെ�ാള്ളുന്നുണ്ട്്.   

വിിദയാഭായാസംവുംം സംമൂഹിവുംം 
ഒരും �നതയുംചെടി സംംസ്കാാരാചെത്ത വിാർചെത്തടുക്കുന്നിതിൽ നിർണ്ണായാക ശക്തിിയാായാി വിിദയാഭായാസംം 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. അറിിവി് പികർന്നു നൽകുന്നിനോതാചെടിാപ്പംം സംമൂഹിത്തിചെല വിയവിസ്ഥിാപിിതമായാ 
ധാരാണകളുംം വിിദയാഭായാസംത്തിലൂചെടി വിിനിമയാം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. സംാമൂഹിയ മൂലയങ്ങൾ, വിിശവാസം
ങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ, ചെപിരുംമാറ്റരാീതികൾ, സ്ഥിാപിനവിത്കൃതമായാിത്തീർന്നി ആശയാങ്ങൾ തുടി
ങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം സ്പൈകമാറ്റം ചെചായ്യുന്നിതും നിലനിർത്തുന്നിതും വിിദയാഭായാസംത്തിലൂചെടിയാാണ്. ഒരും 
�നസംമൂഹിത്തിൽ വിിദയാഭായാസംം എന്ത്യായാിരാി�ണചെമന്നും എന്ത്യായാിരാി�രുംചെതന്നും തീരുംമാനി
ക്കുന്നിത് ആ സംമൂഹിത്തിചെല അധികാരാശക്തിികളാണ്. ഏചെതാരും സംമൂഹിത്തിലും വിിദയാഭായാസംം 
അധീശവിർഗ്ഗാത്തിചെ� അധികാരാ താൽപിരായങ്ങൾ�നുസൃതമായാാണ് പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത്. അത് 
നിർവ്വഹിി�ചെപ്പംടുന്നിതാചെട്ടി പിാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്. ‘വിിദയാഭായാസംം തതവവുംം പ്രനോയാാഗംവുംം’ 
എന്നി പുസ്തകത്തിൽ പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘ഇംഗ്ലാീഷുകാരാനായാ നോലാ�ിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ 
മനു�യമനസ്സി് യാാചെതാന്നും നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടിില്ലാാത്ത ശൂനയമായാ ഒരും നോ�റ്റ് നോപിാചെലയാാണ്. 
അതിൽ ഭാരാണകൂടിത്തിനും അതിചെ� വിിദയാഭായാസംത്തിനും അനുസംരാിച്ച് എങ്ങചെന നോവിണചെമങ്കിലും 
അവിചെരാ മാറ്റിചെയാടു�ാൻ കഴിിയുംം’ എന്നി്. സംമൂഹിനന്മയ്ക്കുതകും വിിധം അധികാരാശക്തിികളുംചെടി കാഴ്ച
പ്പംാടുകൾ�നുസൃതമായാ വിയക്തിിതവങ്ങളായാി കുട്ടിികചെള വിാർചെത്തടുക്കുകയാാണ് വിിദയാഭായാസംത്തിചെ� 
ലക്ഷയം എന്നു വിരുംനോമ്പാൾ അതിൽ സംമൂഹിവുംം ഭാരാണകൂടിവുംം ഇടിചെപിടിലുകൾ നടിത്തുന്നുചെണ്ട്ന്നി് 
നിരാീക്ഷി�ാവുംന്നിതാണ്. 

�ാതി നോകന്ദ്രിതമായാി നിലനിന്നിിരുംന്നി എല്ലാാ വിയവിഹിാരാങ്ങചെളയുംം പ്രതിനോരാാധിച്ചു ചെകാണ്ട്് 
വിയക്തിി നോകന്ദ്രീകൃത വിയവിസ്ഥിയാിനോല�് നോകരാളീയാ സംമൂഹിചെത്ത മാറ്റിചെയാടുത്തത് നനോവിാത്ഥാന-ആധു
നികതാ പിരാിഷ്കാരാണ പ്രവിർത്തനങ്ങളാണ്. പ്രതയക്ഷത്തിൽ �ാതി അപ്രധാനമാവുംകയുംം �ാതി
നോഭാദമനോനയ മനു�യചെരാല്ലാാം ഒന്നിാചെണന്നി ധാരാണ അംഗംീകരാി�ചെപ്പംട്ടു. അനോതസംമയാം മനു�യചെരാ
ന്നിാൽ ആണ്-ചെപിണ് വിിഭാ�നം ഉൾചെ�ാള്ളുന്നിതാചെണന്നി് ഊട്ടിിയുംറിപ്പംിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. സംാമൂഹിയ 
നനോവിാത്ഥാന പിരാിഷ്കാരാണ ശ്രീമങ്ങളുംം മി�നറിി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം സ്ത്രീ സംവാതന്ത്ര്യയത്തിന് പ്രാധാനയം 
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നൽകുകയുംം ലഭായമാക്കുകയുംം ചെചായ്തുചെവിങ്കിലും അതിചെ� മറുവിശം പുരും�ാധികാരാത്തിന് കീഴിിലാണ് 
സ്ത്രീയുംചെടി സ്ഥിാനചെമന്നും പുരും�ചെന നോസംവിിച്ചും ഗൃഹിചെത്ത പിരാിപിാലിച്ചും ശിശു�ചെള സംംരാക്ഷിച്ചും 
വിീടിിചെ� കാവില്ക്കാരാിയാായാിരാിക്കുകയാാണ് സ്ത്രീയുംചെടി ധർമ്മിചെമന്നുമുള്ള സംമീപിനമാണ് സ്പൈകചെ�ാ
ണ്ട്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചെ�.  നോദവിികയുംചെടി നിരാീക്ഷണം ഇതിനോനാടി് നോചാർത്ത് ചെവിയ്ക്ക്ാം. ‘സ്ത്രീയുംചെടിയുംം 
പുരും�ചെ�യുംം ശാരാീരാിക പ്രനോതയകതകൾ�ിണങ്ങുന്നി സംവഭാാവിഗുണങ്ങളുംം മനോനാഗംതിയുംം പ്രകൃതി 
തചെന്നി അവിർ�് നൽകിയാിരാിക്കുന്നുചെവിന്നും ഇവിയാിലൂചെടിയാാണ് സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പുരും�ചെ�യുംം സംാമൂ
ഹിികനില നിർണയാിനോ�ണ്ട്തുചെമന്നും മി�നറിിമാരുംം മറ്റും പിരാിഷ്കാരാണകുതുകികളുംം ഒരുംനോപിാചെല 
വിാദിച്ചു. ഇതുപ്രകാരാം സ്ത്രീയുംചെടി ശരാിയാായാ ഇടിം ഗൃഹിമാചെണന്നു കൽപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു. വിീട്ടുനോ�ാലി, 
പ്രസംവിി�ൽ, കുട്ടിികചെള വിളർത്തൽ, തുടിങ്ങിയാ കർമ്മിങ്ങളുംം ചെപിാതുനോവി വിികാരാങ്ങളിലൂചെടി കുടും
ബാംഗംങ്ങചെള സംവാധീനിച്ച് നല്ലാ വിഴിി�് നടിത്താനുള്ള ഉത്തരാവിാദിതവവുംം സ്ത്രീക്കുള്ളതാചെണന്നും 
വിന്നു. പുറിംനോലാകത്തിൽ നിന്നി് വിയതയസ്തമായാി മദമത്സരാമില്ലാാത്ത, സംമാധാനവുംം നോ�ഹിവുംം നില
നിൽനോ�ണ്ട് ഇടിമാണ് ഗൃഹിചെമന്നും അതിനു ത�തായാ മനോനാഗുണങ്ങൾ ഓനോരാാ സ്ത്രീയാിലും പ്രകൃതി 
തചെന്നി നിനോക്ഷപിിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നുമാണ് അവിർ വിാദിച്ചത് ’ (പുറിം-76, 2010). ഈ സംമീപിനത്തിചെ� 
തുടിർച്ച തചെന്നിയാാണ് വിയതയസ്ത രൂപിഭാാവിങ്ങനോളാചെടി നോദശീയാതയാിലും പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നിത്. പിിതൃ 
നോകന്ദ്രിതമായാ പുതിചെയാാരും ഗംാർഹിികവിയവിസ്ഥി രൂപിംചെകാണ്ടു. സംഹിനത്തിചെ�യുംം തയാഗംത്തിചെ�
യുംം ആത്മീയാമൂലയങ്ങളുംചെടിയുംം മൂർത്തിരൂപിചെമന്നി നിലയാിൽ സ്ത്രീചെയാ ആദർശവിത്കരാിച്ചു. സ്ത്രീയുംചെടി 
സംവാതന്ത്ര്യയം, വിിദയാഭായാസംം എന്നിിവിയ്ക്ക്് നോവിണ്ട്ി നിലചെകാള്ളുനോമ്പാഴും ആതയന്ത്യികമായാി സ്ത്രീയുംചെടി 
ഇടിം ഗൃഹിമാചെണന്നും ഗംാർഹിിക ധർമ്മിങ്ങൾ നിറിനോവിറ്റുംകയാാണ് സ്ത്രീയുംചെടി പിരാമമായാ ലക്ഷയചെമന്നും 
പിഠിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു. ഇത്തരാത്തിൽ മി�നറിി നനോവിാത്ഥാന പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം നോദശീയാതയുംം നിർമ്മിിചെച്ച
ടുത്ത നവിസ്ത്രീസംങ്കൽപിത്തിചെ� വിിവിക്ഷകൾ നോപിറുന്നി പിാഠഭാാഗംങ്ങളാണ് പിാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂചെടി 
വിിനിമയാം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നിത്.        

പിാഠപുസ്തകങ്ങളിചെല സ്ത്രീ 
കാരാണവിരാായാ പുരും�ാധികാരാിയാിൽ നിന്നും കുടുംബനാഥനായാ പുരും�നിനോല�് അധികാരാം 
സ്പൈകമാറ്റം ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാണ് ആധുനിക കുടുംബങ്ങൾ രൂപിം ചെകാണ്ട്ത്. അത് നിലവിിലുള്ള 
പുരും�തവ സംങ്കൽപ്പംത്തിനത്തിചെ� പുതിയാ നിർമ്മിിതികളുംചെടി രൂപിചെപ്പംടിൽ കൂടിിയാായാിരുംന്നു. 
അപ്രകാരാം രൂപിംചെകാണ്ട് ആധുനിക പുരും�ൻ പ്രതയക്ഷമായാ അധികാരാ പ്രകടിനങ്ങചെളാന്നുമി
ല്ലാാചെത പുരും�ൻ സ്ത്രീചെയാ നോചാർത്തുനിർത്തുകയുംം സംവന്ത്യം താൽപിരായങ്ങൾ�നുസൃതമായാി കുടുംബ
ചെത്തയുംം കുട്ടിികചെളയുംം പിരാിചാരാി�ാനുള്ള ഉത്തരാവിാദിതവം ആദരാനോവിാചെടി ഏൽപ്പംിച്ച് ചെകാടുക്കുകയുംം 
സ്ത്രീയുംചെടി സംവാതന്ത്ര്യയത്തിനും വിിദയാഭായാസംത്തിനുനോവിണ്ട്ിയുംള്ള പിരാിഷ്കാാരാങ്ങളിൽ മുന്നിിട്ടിിറിങ്ങുകയുംം 
ചെചായ്തുചെകാണ്ട്് സ്ത്രീചെയാ കുടുംബത്തിചെ� കാവിൽ�ാരാിയാാ�ിത്തീർക്കുകയാാണ് ചെചായ്ത്ത്. കുടും
ബത്തിചെല പുരും�ാധികാരാചെത്ത വിിനോധയാതവനോത്താചെടി അംഗംീകരാിച്ച് ഭാർത്താവിിചെന നോസംവിിച്ചും 
കുഞ്ഞുങ്ങചെള പ്രസംവിിച്ചും വിീടിിനകത്തിരാിക്കുന്നി ഉത്തമ കുടുംബിനികചെളയാാണ് പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 
കാണുന്നിത്. രാണ്ട്ാം ക്ലാാസ്സിിചെല ‘ഞാങ്ങളുംചെടി വിീടി് ’ എന്നി പിാഠഭാാഗംം നോനാ�ാം.

‘ഞാങ്ങളുംചെടി വിീടി ്വിലുതാണ.് മൂത്തത ്അ�ൻ പിിചെന്നി അമ്മി. അ�ചെ� ചെതാഴിിൽ കച്ചവിടിമാണ.് 
രാാവിിചെല 9 മണി�് കടിയാിൽ നോപിാകും. രാാത്രംി 9 മണി�് മടിങ്ങിവിരുംം. ഞാങ്ങൾക്കു ഉടുപ്പം് 
പുസ്തകം മുതലായാവി അ�നാണ് വിാങ്ങി തരുംന്നിത്. വിീട്ടിിചെല മറ്റും കാരായങ്ങൾ അമ്മിയുംം 
അമ്മിായാിയുംം നോനാക്കും’ (പുറിം 13, 2018).

തുടിർന്നി് സ്പൈക ചെകട്ടിിനിൽക്കുന്നി അ�നും കുഞ്ഞിിചെന എടുത്തു നിൽക്കുന്നി അമ്മിയുംം അമ്മിനോയാാടി് 
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നോചാർന്നി് നിൽക്കുന്നി കുട്ടിികളുംമടിങ്ങിയാ കുടുംബത്തിചെ� ചാിത്രംവുംം ചെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്്. പുരും�ാധികാരാ 
വിയവിസ്ഥിിതി രൂപിചെപ്പംടുത്തിയാ ആധുനിക കുടുംബത്തിചെ� കൃതയമായാ ആവിിഷ്കാാരാമാണ് പിാഠഭാാ
ഗംത്തുള്ളത്. വിീട്ടിിചെല മൂത്തയാാൾ അ�നാചെണന്നി് പിറിയുംന്നിതിലൂചെടി വിീടിിചെ� അധികാരാി പുരും�
നാചെണന്നും വിരുംമാനമുള്ള ചെതാഴിിൽ ചെചായ്യുന്നിതും ആവിശയ സംാമഗ്രികൾ വിാങ്ങി ചെകാടുക്കുന്നിതും 
അ�നാചെണന്നി് പിറിയുംന്നിതിലൂചെടി പുറിത്തിന് ഉടിമ പുരും�നാചെണന്നും കുടുംബത്തിചെല മറ്റുംള്ളവിർ 
പിണത്തിചെ� ഉടിമസ്ഥിനായാ പുരും�ചെന ആശ്രീയാിച്ച് �ീവിിനോ�ണ്ട്വിരാാചെണന്നും വിീട്ടിിചെല മറ്റും 
പിണികൾ അമ്മി നോനാക്കും എന്നി് പിറിയുംന്നിതിലൂചെടി വിീട്ടിിചെല അടു�ളപ്പംണിയുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംചെടി 
പിരാിചാരാണവുംം ഭാർതൃശുശ്രൂ�യുംചെമാചെ�യാാണ് ഉത്തമയാായാ കുടുംബസ്ത്രീയുംചെടി ധർമ്മിചെമന്നും പിറിഞ്ഞു 
വിയ്ക്കുന്നു. മൂന്നിാം ക്ലാാസംിചെല പിാഠപുസ്തകത്തിൽ കുഞ്ചംൻ നമ്പയാരുംചെടി ‘ശീലാവിതി ‘എന്നി കൃതിയാിചെല 
ഒരും ഭാാഗംം ‘ഒരും നല്ലാ സ്ത്രീ ‘ എന്നി പിാഠഭാാഗംമായാി ചെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്്. 

“കാലചെത്ത നോനരാചെത്തഴുനോന്നിറ്റും സ്പൈവികാചെത, നോചാാലയാിൽ ചെചാന്നു കുളിച്ചു വിന്നു.  
നോകവിലം തന്നുചെടി ഭാർത്താവിിനാദരാാൽ നോദവികാരായത്തിചെ� നോകാപ്പുകൂട്ടിി. 
ചെവിള്ളവുംം കാച്ചി കുളിപ്പംിച്ചു കാന്ത്യചെന നോവിദന കൂടിാചെത ചെമചെല്ലാചെമചെല്ലാ. 
ഇഞ്ചംപ്പംതചെകാണ്ടു നോതച്ചു വ്രണചെമല്ലാാം ഈടിാർന്നി നോശാധന ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാൾ.  
മുങ്ങിക്കുളിപ്പംിച്ചു നോതാർത്തിവിഴിിനോപിാചെല ഭാംഗംിവിരുംത്തി വിണങ്ങിചെ�ാണ്ട്ാൾ. 
ചാന്ദനം പുഷ്പംം �ലവുംം നിനോവിദയവുംം ഒചെന്നിാഴിിയാാചെത സംമീപിത്താ�ി. 
നല്ലാ വിരാിചെനല്ലു കുത്തിയാരാിയാാ�ി ചെമല്ലാനോവി പിാകത്തിൽ വിച്ചുണ്ട്ാ�ി. 
ലന്ത്യക്കുരുംചെകാണ്ടു കൂട്ടിാനുമുണ്ട്ാ�ി ചാന്ത്യത്തിൽ നോവിണ്ടുന്നി നോകാപ്പുകൂട്ടിി. 
ആട്ടിിചെ� പിാലു കറിന്നു തിളപ്പംിച്ചു കൂട്ടിിക്കുഴിച്ചങ്ങു നോചാാറു നൽകി. 
ഇഷ്ടിങ്ങചെളല്ലാാമനുസംരാിച്ചങ്ങചെന ചെപിചെട്ടിന്നി് ശുശ്രൂ� ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാൾ.” 

(പുറിം-205, 2018).

പുരും�ാധിപിതയ സംമൂഹിത്തിചെ� കാഴ്ചപ്പംാടിിൽ ‘ഒരും നല്ലാസ്ത്രീ’ എന്ത്യായാിരാി�ണചെമന്നിതിചെ� വിിശദീ
കരാണമാണിത്. ഗൃഹിപിരാിപിാലനവുംം ഭാർതൃനോസംവിനവുംം അടു�ളപ്പംണിയുംം കഴിിച്ച് �ീവിിതം �ീവിിച്ചു 
തീർക്കുന്നിവിചെരായാാണ് നല്ലാ സ്ത്രീയാായാി പുരും�ാധിപിതയസംമൂഹിം അംഗംീകരാിക്കുന്നിത്. ഭാർത്താവിിചെന
യുംം കുടുംബചെത്തയുംം പിരാിപിാലിക്കുകയാാണ് ഉത്തമയാായാ കുടുംബിനിയുംചെടി �ീവിിത ധർമ്മിചെമന്നും 
അവിളുംചെടി നോലാകം തചെന്നി വിീടിിചെ� അകമാചെണന്നും സ്ഥിാപിി�ചെപ്പംടുന്നു. 

പിതിചെയാ സ്പൈദവിതുലയമായാി കരുംതുന്നിതാണ് പിത്നീധർമ്മിചെമന്നും സംവന്ത്യം �ീവിൻ പിണയാ
ചെപ്പംടുത്തിയുംം ഭാർത്താവിിചെ� �ീവിൻ സംംരാക്ഷിക്കുകയാാണ് ഭാാരായയുംചെടി പിരാമമായാ കർത്തവിയചെമന്നും 
ശരാീരാവുംംമനസ്സുംം ഭാർത്താവിിൽ സംമർപ്പംിച്ച് അനോ�ഹിത്തിചെ� ഇംഗംിതങ്ങൾ�നുസൃതമായാി �ീവിി
ക്കുകയാാണ്പിതിവ്രതയാായാ സ്ത്രീയുംചെടി കർമ്മിചെമന്നും സംതയവിാചെ�യുംം സംാവിിത്രംിയുംചെടിയുംം ഉദയാന
ചെ�യുംം വിാസംവിദത്തയുംചെടിയുംം ഒഥനോല്ലാായുംചെടിയുംം ഡിസം്ഡിിനോമാണയുംചെടിയുംം കഥകളിലൂചെടിയുംം മറ്റുംം 
ആവിർത്തിച്ചാവിർത്തിച്ച് പിാഠഭാാഗംങ്ങളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. 

“സ്ത്രീ അഹിിംസംയുംചെടി അവിതാരാമാണ്. അഹിിംസം എന്നിാൽ അപിരാിനോമയാമായാ നോ�ഹിമാണ്. 
അതിചെ� അർത്ഥം അപിരാിനോമയാമായാ പിീഡിാനുഭാവിനോശ�ിചെയാന്നിാണ്. മനു�യമാതാവിായാ മാനിനി
യാിലല്ലാാചെത മറ്റാരാിലാണ് ഈ നോശ�ി അനോങ്ങയാറ്റം കാണാൻ കഴിിയുംക? ഗംർഭാത്തിൽ ശിശുവിിചെന 
വിഹിിക്കുനോമ്പാഴും ഒമ്പതുമാസംം അതിചെന പുലർത്തുനോമ്പാഴും അതിചെ� നോക്ലാശത്തിൽ നിന്നുളവിാ
കുന്നി സംനോന്ത്യാ�മനുഭാവിിക്കുനോമ്പാഴും അവിളത് കാണിക്കുന്നു. പ്രസംവിനോവിദനയുംചെടി നോനാവിിലും 
ഉപിരാി മചെറ്റചെന്ത്യാരും നോനാവിാണുള്ളത്. സൃഷ്ടിിയുംചെടി സംനോന്ത്യാ�ത്തിൽ അവിൾ അതുനോപിാലും 
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മറിന്നുനോപിാകുന്നു. സംവന്ത്യം ശിശു അനുദിനം വിളർച്ച പ്രാപിി�ാൻ നോവിണ്ട്ി തയാഗംം അനുഭാവിിക്കുന്നി
താരാാണ്. അവിളുംചെടി നോ�ഹിം മാനവിരാാശി�് പികർന്നു നൽകചെപ്പംടിചെട്ടി. പുരും�ചെ� വിി�നോയാ�യ്ക്ക്് 
അവിൾ ഇരായാായാിനോപ്പംാചെയാന്നിതും ഇരായാാനോയാക്കുചെമന്നിതും അവിൾ വിിസ്മിരാിക്കുമാറിാകചെട്ടി. പുരും�ചെ� 
അന്ത്യികത്തിൽ അവിചെ� അമ്മിയാായാി, സ്രഷ്ടിാവിായാി, നിശബ്ദ നോനതാവിായാി അന്ത്യസ്സുംറ്റ സ്ഥിാനം 
അവിൾ അലങ്കരാിക്കും. ആത്മതയാഗംചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം എന്നും പുരും�നോന�ാൾ ഉയാർ
ന്നിത് സ്ത്രീയാാണ് എന്നി് ഞാാൻ കരുംതുന്നു. സ്ത്രീചെയാ ദുഃർബല ഇന്നു ഞാാൻ വിിളി�ില്ലാ സ്ത്രീകചെളനോന്നി 
ഞാാൻ വിിളിക്കുകയുംള്ളൂ. സ്ത്രീകളാണ് ഈ രാണ്ടു വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ മഹിത്തരാം. എചെന്ത്യന്നിാൽ ഇന്നും 
തയാഗംത്തിചെ�യുംം, നിശബ്ദമായാ പിീഡിാനുഭാവിത്തിചെ�യുംം, വിിനയാ-വിിശവാസംങ്ങളുംചെടിയുംം വിിജ്ഞാംാ
നത്തിചെ�യുംം മൂർത്തിമത്ഭാാവിം അവിർ മാത്രംമാണ്” എന്നി ഗംാന്ധി�ിയുംചെടി അഭാിപ്രായാം ആ 
കാലഘട്ടിത്തിചെല അംഗംീകൃതധാരാണയാാണ് (പുറിം-16, 1970).

സംഹിനത്തിചെ�യുംം തയാഗംത്തിചെ�യുംം ക്ഷമയുംചെടിയുംം മൂർത്തീരൂപിമായാി സ്ത്രീ പ്രതിഷ്ഠി�ചെപ്പംടു
ന്നിത് പിലനോപ്പംാഴും മാതൃതവചെമന്നി സംവിിനോശ�തചെയാ പിിൻപിറ്റിയാാണ്. മാതൃതവചെമന്നി ധർമ്മിത്തിചെ� 
നോപിരാിൽ സ്ത്രീചെയാ ആദർശവിത്കരാിച്ച് മഹിത്തരാമായാ സ്ഥിാനവുംം പിദവിിയുംചെമല്ലാാം കൽപ്പംിച്ചു ചെകാടു
ക്കുന്നിതിലൂചെടി സ്ത്രീചെയാ ആതയന്ത്യികമായാി വിീടിിനുള്ളിൽ തളച്ചിടുകചെയാന്നി പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� 
തന്ത്ര്യമാണ് സംാക്ഷാത്കരാി�ചെപ്പംടുന്നിത്. രാണ്ട്ാം ക്ലാാസംിചെല പിാഠപുസ്തകത്തിചെല ‘അമ്മി’ എന്നി 
പിാഠഭാാഗംം നോനാ�ാം

“നിങ്ങചെള ഓമനിച്ചു വിളർത്താൻ പിലരുംം ഉണ്ട്്. എങ്കിലും അമ്മിയ്ക്ക്ാണ് നിങ്ങനോളാടി് അധികം 
ഇഷ്ടിം. വിിശക്കുനോമ്പാൾ അമ്മി നിങ്ങൾ�് ആഹിാരാം തരുംന്നു. കളി�ാൻ കളിപ്പംാട്ടിങ്ങൾ 
തരുംന്നിതും അമ്മിയാനോല്ലാ? ശരാീരാത്തിൽ അഴുക്കും ചെപിാടിിയുംം പുരാളുംനോമ്പാൾ അമ്മി കുളിപ്പംിക്കുന്നു. 
നിങ്ങൾ� ്ഉറി�ം വിരുംനോമ്പാൾ അമ്മി പിാട്ടു പിാടിി ഉറിക്കുന്നു. അമ്മി ചെചായ്യുന്നി ഉപികാരാം എത്രം 
വിലുതാണ.് ചെകാച്ചുകുട്ടിികൾ� ്താചെന ഒന്നും ചെചായ്യാൻ ശക്തിിയാില്ലാ. നോവിണ്ട്തു നോചാാദി�ാനും 
പിറിയാാനും കഴിിവിില്ലാ. വിിശന്നിാലും ദാഹിിച്ചാലും കരായാാൻ മാത്രംനോമ കഴിിവുംള്ളു. എന്ത്യിനാണ് 
കുഞ്ഞു കരായുംന്നിത് എന്നി് അമ്മി അറിിയുംം. അമ്മി കുഞ്ഞിിചെന ലാളിക്കും. അതിനു നോവിണ്ട്തു 
ചെകാടുക്കും. കുഞ്ഞിിചെ� കരാച്ചിൽ മാറ്റുംകയുംം ചെചായ്യും. പിിച്ച നില്ക്കാനും നടി�ാനും അമ്മിയാനോല്ലാ 
നിങ്ങചെള ശീലിപ്പംിച്ചത്. അമ്മി പിറിയുംന്നിത് നോകട്ടിാണ് നിങ്ങൾ പിറിയാാനും പിഠിച്ചത്. അമ്മി 
തചെന്നി നിങ്ങചെള മുണ്ടുടു�ാനും ഉടുപ്പം് ഇടിാനും പിഠിപ്പംിച്ചു” (പുറിം- 116, 2018). 
“അമ്മി എനി�് കാച്ചിയാ പിാൽ തരുംം. അത് കുടിി�ാഞ്ഞിാൽ അമ്മി കരായുംം. എന്ത്യിനാണ് 
അമ്മി കരായുംന്നിത്? ഞാാൻ അ�നോനാളം വിലുതാവിണം. അതാണ് അമ്മിയ്ക്ക്് ഇഷ്ടിം”(പുറിം- 
12,2018).

ഇത്തംരത്തംിൽ സ്ഥാാപനിവ്യതാ്കാരിക്കപ്പെ�ട്ടി മാാതൃതാവത്തംിപ്പെ� കൃതായമാായ അെയാളാപ്പെ�ടുത്തംലുംകാൾ 
പാഠപുസ്തകാങ്ങളാിൽ സുലിംഭാമാാണ്്. കുഞ്ഞുങ്ങപ്പെളാ പ്രസ്വവ്യിക്കുന്ന, കുട്ടിികാപ്പെളാ വ്യളാർത്തംി വ്യലുംതാാ
ക്കുന്ന, ഭാർത്തംാവ്യിപ്പെനി ന്നോസ്വവ്യിക്കുന്ന, ഭാർത്തംാവ്യിനു ന്നോവ്യണ്ട്ി വ്യീട്ടുകാാരയങ്ങൾ ന്നോനിാക്കി നിെത്തുന്ന 
ഒരുപകാരണ്മാാണ്് സ്ത്രീകാൾ. വ്യീെിനു പുറിത്തുള്ള വ്യയവ്യഹാാരങ്ങളാിപ്പെലിംാന്നിലും� സ്ത്രീക്ക് സ്ഥാാനിമാി�. 
സ്ത്രീയുപ്പെെ ചലിംനിങ്ങളും� പ്രവൃത്തംികാളും� വ്യീെിപ്പെ� അകാപ്പെത്തം മാാത്രം� ന്നോകാന്ദ്രീീകാരിച്ചുള്ളവ്യയാണ്്. 
കുടു�ബത്തംിനികാപ്പെത്തം ലിംി�ഗപരമാായ പ്പെതാാഴിിൽ വ്യിഭാജീനിപ്പെത്തം പാഠപുസ്തകാങ്ങൾ കൃതായമാായി 
അഭാിസ്വ�ന്നോബാധിനി പ്പെചയ്യുന്നുംണ്ട്്. നിാലിംാ� ക്ലാാസ്വിപ്പെലിം പാഠപുസ്തകാത്തംിപ്പെലിം ‘പുലിംർകാാലിം�’ എന്ന 
പാഠഭാാഗ� ന്നോനിാക്കാ�.
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“നോചാചെലഴുചെമാരും ചെചാറുചെമാന്ത്യയാിലങ്ങചെന, പിാലു കറിക്കുകയാാണമ്മി... 
വിലിയാ തണുപ്പംാചെണങ്കിലുമ�ൻ വിയാലിൽപ്പംണിയുംണ്ട്തു നോനാ�ാൻ.
വിടിിയുംചെമടുത്തു വിടിക്കുവിശചെത്ത പിടിികളിറിങ്ങി നടിക്കുന്നു”

(പുറിം 131, 2018). 

തുടിർന്നി് പിശുവിിചെന കറിന്നു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി അമ്മിയുംചെടി ചാിത്രംവുംം ചെകാടുത്തിട്ടുണ്ട്്. 

“അമ്മി ചെതാഴുത്ത് വൃത്തിയാാക്കും. നോചാച്ചിനോയാാ അമ്മിനോയാാ പിരുംത്തിക്കുരും അരായ്ക്കും” (പുറിം-
581,2018).  സംമാനമായാ പിരാാമർശങ്ങൾ പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാവുംന്നിതാണ്. വിീട്ടുപിണികളുംചെടി 
നടിത്തിപ്പുകാരാായാ സ്ത്രീകൾ അതുകഴിിഞ്ഞി് മചെറ്റചെന്ത്യങ്കിലും ചെതാഴിിലിനോലർചെപ്പംടുന്നുചെണ്ട്ങ്കിൽ അത് 
തികച്ചും ഗംാർഹിികാന്ത്യരാീക്ഷവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടു നില്ക്കുന്നി ചെതാഴിിലുകളിലായാിരാിക്കുചെമന്നിത് എടുത്തു 
പിറിനോയാണ്ട് വിസ്തുതയാാണ്. പുരും�ന്മാർ പുറിത്തിറിങ്ങി ചെതാഴിിചെലടുക്കുനോമ്പാൾ സ്ത്രീകൾ�് വിീട്ടുപിരാിസം
രാത്ത് കന്നുകാലികചെളയുംം നോകാഴിികചെളയുംം വിളർത്തി തൃപ്തരാാനോകണ്ട്ി നോവിണ്ട്ിവിന്നു. ഇതിൽനിന്നി് വിയ
തയസ്തമായാി കൃ�ിപ്പംണിയുംചെടി ഭാാഗംത്ത് സ്ത്രീ കടിന്നുവിരുംന്നിതിചെ� ഒരും സൂചാന മാത്രംം പിാഠഭാാഗംത്തുണ്ട്്. 

“നിചെ�പിണി�ാർ വിളചെരാ ഉത്സാഹിനോത്താചെടി കൂടിി പിണിചെയാടുക്കുന്നുണ്ട്നോല്ലാാ. എടുത്ത 
പിണി�് നല്ലാ ചെവിടിിപ്പുമുണ്ട്്. എന്ത്യാണിവിർ�് കൂലി?. ആണുങ്ങൾ�് അഞ്ചംിടിങ്ങഴിി. 
ചെപിണ്ണുങ്ങൾ�് നാലും” (പുറിം-654, 2018). 

മുഖയമായുംം വിീട്ടുപ്പംണികളിലും ഗംാർഹിികവൃത്തിയുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി ചെതാഴിിലുകളിനോലർചെപ്പംടുന്നി 
സ്ത്രീകചെള വിീട്ടുപിരാിസംരാത്തു നിന്നു മാറിിയുംള്ള ചെതാഴിിലിൽ പിങ്കാളിയാാ�ിയാിരാിക്കുന്നിത് കൃ�ി�ാരുംചെടി 
കൂട്ടിത്തിൽ മാത്രംമാണ്. അവിിചെടിയുംം സ്ത്രീ-പുരും� ലിംഗം വിിനോവിചാനം നിലനിൽക്കുന്നുചെണ്ട്ന്നിതിചെ� 
ചെതളിവിാണ് കൂലിയാിലുള്ള ഉയാർച്ചതാഴ്ചകൾ. വിീടിിനു പുറിചെത്ത പ്രതിഫലമുള്ള നോ�ാലികളിനോലർചെപ്പം
ടുന്നി പുരും�ൻ പിണത്തിചെ� അധികാരാിയുംം സംർവ്വസംവതന്ത്ര്യനുമായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ വിീടിിനകചെത്ത 
പ്രതിഫലമില്ലാാത്ത നോ�ാലികളിനോലർചെപ്പംടുന്നി സ്ത്രീ�് പുരും�ചെന ആശ്രീയാിച്ച് �ീവിിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നു. 
വിീടിിനു പുറിത്തിറിങ്ങി സ്ത്രീകൾ ചെതാഴിിൽ ചെചായ്യുന്നിതിചെന കുറിിച്ചുള്ള ഗംാന്ധി�ിയുംചെടി അഭാിപ്രായാം 
നിരാീക്ഷി�ാം:

“ദശലക്ഷ�ണ�ിന് സ്ത്രീകൾ അവിരുംചെടി അടു�ള വിിട്ടി് ഭാക്ഷയ സംമ്പാദനം നോനടിാൻ നിർ
ബന്ധിതരാാവുംകയാാചെണങ്കിൽ അത് ചെതറ്റാണ്. പിനോക്ഷ നോതാക്കു ചുമലിനോലനോറ്റണ്ട്ിവിരുംന്നിതു 
നോപിാചെലതചെന്നി ചെതറ്റല്ലാ. ചെതാഴിിലിനു സംവാഭാാവിികമായാി അപിരാിഷ്കൃതചെമാന്നുമില്ലാ. വിീടി് 
ഭാരാിക്കുനോമ്പാൾത്തചെന്നി സ്ത്രീകൾ വിയാലിൽ സംവനോമധയാാ പിണിചെയാടുക്കുന്നിതിൽ എനി�് 
യാാചെതാരും അപിരാിഷ്കൃതതവവുംം നോതാന്നുന്നിില്ലാ. എചെ� ഭാാവിനയാിലുള്ള പുതിയാ സംാമൂഹിയക്രമ
ത്തിൽ എല്ലാാവിരുംം തങ്ങളുംചെടി പ്രവൃത്തി�നുസംരാിച്ച് വിരുംമാനത്തിന് നോവിണ്ട്ി കഴിിവിനുസം
രാിച്ച് നോ�ാലി ചെചായ്യും .പുതിയാ ക്രമത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ദിവിനോസംന കുറിച്ചുസംമയാം മാത്രംം നോ�ാലി 
ചെചായ്യുന്നിവിരാായാിരാിക്കും. അവിരുംചെടി പ്രാഥമിക വൃത്തി ഗൃഹിഭാരാണം ആണ്” (പുറിം-58, 1962). 
“എചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ സ്ത്രീകചെള അടു�ള വിിടിാനും ആ അടു�ളയുംചെടി സംംരാക്ഷണത്തി
നായാി നോതാക്കു ചുമ�ാനും നോപ്രരാിപ്പംിക്കുകനോയാാ ആഹിവാനം ചെചായ്യുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നിത് സ്ത്രീക്കും 
പുരും�നും ഒരുംനോപിാചെല അവിമാനകരാമാണ്. അത് കാടിത്തത്തിനോലക്കുള്ള തിരാിച്ചുനോപിാക്കും, 
അവിസംാനത്തിചെ� ആരാംഭാവുംമായാിരാിക്കും. പുരും�ൻ സംവിാരാി ചെചായ്യുന്നി കുതിരായുംചെടി തചെന്നി 
മുകളിലിരുംന്നി് സംവിാരാി ചെചായ്യാൻ ശ്രീമിച്ചാൽ അവിൾ അവിചെളയുംം അവിചെനയുംം താചെഴി വിീഴ്ത്തും” 
(പുറിം-247, 1962). 

അധികാരാവുംം പിദവിിയുംം നിർണയാിക്കുന്നിതിൽ പിണത്തിനുള്ള പിങ്ക് വിലുതാണ്. പിണത്തിചെ� 
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ഉടിമസ്ഥിരാിലാണ് അധികാരാം നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്നിത്. പുരും�ാധിപിതയ വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽ പിണത്തിചെ� 
അധികാരാി പുരും�നാണ് .പിണം ചെചാലവിഴിിക്കുന്നി പ്രവിർത്തികളിചെലല്ലാാം പുരും�ൻ സംന്നിിഹിിത
നായാിരാിക്കും. ചാില പിാഠഭാാഗംങ്ങൾ നിരാീക്ഷി�ാം.

“അ�ൻ എവിിചെടി നിന്നിാണ് വിരുംന്നിത് .ആ ചെകാല്ലാചെ� ആലയാിൽ നിന്നിാനോണാ? എനി�് 
ചെകാണ്ട്് തരാാചെമന്നി് പിറിഞ്ഞിിരുംന്നി നോപിന�ത്തി ചെകാണ്ടു വിന്നിിട്ടുനോണ്ട്ാ?” (പുറിം-152, 2018).
“ചെകാച്ചുതലമുടിി ചാീകി-യാമ്മി-യുംമ്മിവിയ്ക്കുന്നി ദിവിസംം, ഓണത്തിന�ചെനടുത്ത പിാവുംമുണ്ടുടുക്കുന്നി 
ദിവിസംം”. (പുറിം-102, 2018).
“ശരാി ഞാാൻ ഇവിിചെടി ഇരാി�ാം. അ�ൻ നോപിായാി ടിി�റ്റ ്വിാങ്ങി ചെകാണ്ടു വിരൂ”(പുറിം-142,2018). 
“പിിറിന്നിാൾ സംമ്മിാനമായാി ഒരും സ്പൈസം�ിൾ വിാങ്ങിത്തരാാചെമന്നി് അ�ൻ പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്” 
(പുറിം-692, 2018). 

സ്ത്രീകചെള അനോപിക്ഷിച്ച് ചെതാഴിിൽസംവാതന്ത്ര്യയവുംം സംാമ്പത്തികസംവാതന്ത്ര്യയവുംചെമല്ലാാം പുരും�ന്മാർ�ാ
ണുള്ളത്. ഗൃഹിനാഥനായാ പുരും�നാണ് കുടുംബ കാരായങ്ങളുംചെടി നടിത്തിപ്പംിനുള്ള പിണം ചെചാലവിഴിിക്കു
ന്നിത്. പിണത്തിന് ആവിശയമുള്ള സംന്ദർഭാങ്ങളിചെലല്ലാാം കുടുംബാംഗംങ്ങൾ ഗൃഹിനാഥനായാ പുരും�ചെന 
ആശ്രീയാിക്കുന്നി അവിസ്ഥിയാാണ് പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചാിത്രംീകരാി�ചെപ്പംടുന്നിത്. പിണം ചെകാടുത്ത് 
വിാങ്ങിനോ�ണ്ട് വിസ്തു�ൾ കുട്ടിികൾ ആവിശയചെപ്പംടുന്നിത് പിണം സ്പൈകവിശമുള്ള അ�നോനാടിാണ്. പ്ര
തിഫലമില്ലാാത്ത വിീട്ടുപിണികൾ ചെചായ്തു �ീവിിക്കുന്നി അമ്മിയുംചെടി സ്പൈകവിശം പിണമില്ലാാത്തതിനാൽ 
പിണചെച്ചലവിില്ലാാത്ത കഥപിറിച്ചിലും ലാളനയുംം മാത്രംമാണ് അമ്മിനോയാാടു കുട്ടിി ആവിശയചെപ്പംടുന്നിത്. 
ഇത്തരാത്തിൽ കുടുംബത്തിചെല സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പുരും�ചെ�യുംം സംാമ്പത്തിക ബലചെത്തയുംം അത് 
നൽകുന്നി അധികാരാചെത്തയുംം ആശ്രീിതതവചെത്തയുംം വിയക്തിമായാി പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവിതരാി
പ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്.

പുറിനോത്തക്കുള്ള യാാത്രംകളിലും പുതുമയുംള്ള വിി�യാങ്ങൾ സ്പൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നിതിലും പുതിയാ 
അറിിവുംകൾ പികർന്നു നൽകുന്നിതിലും വിാഹിനങ്ങൾ ഓടിിക്കുന്നി ചാിത്രംങ്ങളിലുചെമല്ലാാം പുരും�ൻ 
മാത്രംമാണ് സംന്നിിഹിിതനായാിരാിക്കുന്നിത്. സ്ത്രീയുംചെടി നിഴിൽനോപിാലും അവിിചെടിചെയാാന്നും കാണാനില്ലാ. 
സ്ത്രീവിിദയാഭായാസംചെത്ത കുറിിച്ചുള്ള പിരാാമർശം പിാഠഭാാഗംത്ത് ചെകാടുത്തിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും വിിദയാഭായാസംം 
നോനടുന്നിതിനോന�ാളുംം സ്ത്രീകൾ പ്രഥമ പിരാിഗംണന നൽനോകണ്ട്ത് വിീടുപിണികളുംചെടി നിർവിഹിണത്തി
നാചെണന്നി് പിറിഞ്ഞുവിയ്ക്കുന്നു.

“പ്രധാനാദ്ധീയാപിിക: നമ്മിൾ ചാില നിഷ്ഠകൾ എല്ലാാം നിശ്ചായാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. രാണ്ടുമണിക്കൂർ 
വിീട്ടുനോ�ാലി. രാണ്ടുമണിക്കൂർ കളി. ഒരുംമണിക്കൂർ പിത്രംം വിായാന. ഉം, ഒരും മണിക്കൂർ പുസ്തകം വിായാി
നോച്ചാചെട്ടി” (പുറിം-216, 2018). ഇവിിചെടി വിീട്ടുപിണി�് ചെചാലവിഴിിക്കുന്നി സംമയാം നോപിാലും പിഠനത്തിന് 
ചെചാലവിഴിി�ണചെമന്നി് അഭാിപ്രായാമില്ലാ. ചെപിണ്കുട്ടിികചെള സംംബന്ധിച്ച് വിീട്ടുപിണി പിഠിക്കുകയാാണ് 
പ്രധാന കർത്തവിയം. പുസ്തകം വിായാിച്ചു സംമയാം പിാഴിാ�രുംചെതന്നുള്ള ശാസംനയാാണ് പിാഠഭാാഗം
ത്തിലൂചെടി പികർന്നു നൽകചെപ്പംടുന്നിത്.

നിലവിിലുള്ള ചാരാിത്രംം പുരും�ചെ� ചാരാിത്രംമാണ്. പ്രതിസംന്ധികചെള അതി�ീവിിച്ച് മുഖയധാരാാ 
ഇടിങ്ങളിൽനിന്നി് നോപിാരാാടിിയാ ധീരാ വിനിതകൾ ഒനോട്ടിചെറിയുംചെണ്ട്ങ്കിലും എഴുതചെപ്പംട്ടി ചാരാിത്രംങ്ങചെളല്ലാാം 
അവിചെരാ അവിഗംണിക്കുന്നി കാഴ്ചയാാണുള്ളത്. ചാരാിത്രംത്തിൽ സ്ത്രീകൾ�് സംംഭാവിിച്ച അദൃശയത പിാഠ
പുസ്തകങ്ങളിലും ദൃശയമാണ്. സംവാതിതിരുംനാൾ, നോവിലുത്തമ്പിദളവി, ശക്തിൻതമ്പുരാാൻ, ഗംാന്ധി�ി, 
ചെനനോപ്പംാളിയാൻ, ചെലനിൻ, ശിവിാ�ി, �വിഹിർലാൽചെനഹി്റു, വിാ�ിംഗം്ടിണ്, വിിനോനാബാഭാാനോവി, 
ആനോരാാമൽനോചാകവിർ, തനോച്ചാളിചാന്തു, മുഹിമ്മിദ്നബി, ഭാീമൻ, മഹിാബലി, നോയാശു, ശ്രീീരാാമൻ, ബുദ്ധീൻ 
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തുടിങ്ങിയാ മഹിത് വിയക്തിികചെള കുറിിച്ച് പിരാാമർശി�ാൻ അധയായാങ്ങൾ തചെന്നി പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 
മാറ്റിചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അക്കൂട്ടിത്തിൽ സ്ത്രീ വിർഗ്ഗാത്തിൽചെപ്പംട്ടി ധീരാവിനിതകളുംചെടി നോപിരുംനോപിാലും ഉൾചെ�ാ
ള്ളിച്ചിട്ടിില്ലാ. ഉണ്ണിയാാർച്ചയുംം സംീതയുംമാണ് പിാഠഭാാഗംത്ത് കടിന്നുവിരുംന്നി സ്ത്രീ വിയക്തിിതവങ്ങൾ.   
അവിചെരാ എപ്രകാരാമാണ് ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിചെതന്നി് നോനാ�ാം.   

“പുലരുംവിാനോനഴിരാ രാാവുംള്ളനോപ്പംാൾ, ചെഞാട്ടിിയുംണരുംന്നു ഉണ്ണിയാാർച്ച.
കാർകൂന്ത്യൽ നന്നിായാി കുടിഞ്ഞുചെകട്ടിി, ആടികൾ നന്നിായാി കുടിഞ്ഞുടുത്തു.
പുലർച്ചയ്ക്ക്് വിിളക്കുനോമ ചെകാളുംത്തുന്നുണ്ട്്, പൂനോങ്കാഴിിച്ചാത്തചെ� കൂവിൽനോകട്ടി്
പിടികാളി മുറ്റത്തും ചെചാന്നിിറിങ്ങി മണ്ട്കത്തിചെ�യാരാിചെക ചെചാന്നു
ഭൂമിയുംം ചെതാട്ടു നിറുകിൽവിച്ചു,  സൂരായഭാഗംവിാചെനസ്പൈക വിഴിങ്ങി 
 മുറ്റമടിിക്കുന്നി ചൂചെലടുത്ത് മുറ്റമടിിയുംം കഴിിക്കുന്നുണ്ട്്, 
അടിിതളിപൂ� കഴിിച്ചവിളുംം എരുംദാഹി�ഞ്ഞിിക്കു ചെവിള്ളം നോകാരാി 
നോവിഗംത്തിൽ  നോപിാരുംന്നു   ചെപിണ്കിടിാവുംം
അഴുവിൻ ചെകാണ്ട്ഞ്ഞിാഴിി അരാിചെയാടുത്തു
നീറ്റിൽ�ഴുകിപ്പംതം വിരുംത്തി, പിാലിൽ�ഴുകിപ്പംതം വിരുംത്തി,
അരാിയുംനോമ നോവിഗംത്തിൽ അടുപ്പംത്താ�ി
അതിചെനാരും കറിിയുംചെമാരും�ി ചെപിണ്ണ്.”    (പുറിം158, 2018).

“കാനനത്തിൻ ശരാൽ�ാല ചാാരും ഭാംഗംികൾ നോനാ�ിയുംം
കായുംം കനികളുംം പൂവുംം തളിരുംം നോതടിിനോയാാടിിയുംം,
ഓമൽ ചാിത്രംാംബരാം കാറ്റിൽ    പിാറിിച്ചു ഹിന്ത്യ സുന്ദരാീ 
ഉല്ലാസംിച്ചാളങ്ങു മണ്ടുചെമാരും പൂമ്പാറ്റ നോപിാലവിൾ”.   (പുറിം-669, 2018).

ധീരാന്മാരാായാ പുരും�ന്മാരുംചെടി വിീരാകൃതയങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നി പിാഠഭാാഗംങ്ങൾ ധാരാാളമുണ്ട്്. 
അതിചെന അനോപിക്ഷിച്ച് ധീരാവിനിതകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിരാാമർശം പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കുറിവിാണ്. 
ചാരാിത്രംത്തിചെല ധീരാവിനിതകളായാ ഉണ്ണിയാാർച്ചയുംം സംീതയുംം പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു
ചെണ്ട്ങ്കിലും പുരും�ചെ� കാഴ്ചപ്പംാടിിലുള്ള സ്ത്രീബിംബത്തിചെ� ചാിത്രംീകരാണമാണ് പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 
ഉൾചെപ്പംടുത്തിയാിരാിക്കുന്നിത്. വിടി�ൻ പിാട്ടിിചെല വിീരാതവവുംം ശൂരാതയുംമുള്ള പുരും�ന്മാനോരാാചെടിാപ്പംം നിൽ
ക്കുന്നി കഥാപിാത്രംമാണ് ഉണ്ണിയാാർച്ച. ഉണ്ണിയാാർച്ചയുംചെടി വിീരാ പിരാാക്രമങ്ങളുംം ആത്മസ്പൈധരായവുംം 
വിാഴ്ത്തുന്നിതിന് പികരാം അടു�ള�ാരാിയാായാ ചെപിണ്ണിചെ� നിലയാിൽ പിാഠഭാാഗംത്ത് ആവിിഷ്കാരാി�ചെപ്പം
ടുനോമ്പാൾ ധീരാതയുംം സംാമർത്ഥയവുംചെമചെന്ത്യാചെ�യുംചെണ്ട്ങ്കിലും സ്ത്രീ ആതയന്ത്യികമായാി അടു�ള�ാരാി 
മാത്രംമാണ് എന്നി ആണധികാരാവിയവിസ്ഥിയുംചെടി യുംക്തിിയാാണ് ഇവിിചെടി സ്ഥിാപിി�ചെപ്പംടുന്നിത്. 
ശ്രീീരാാമചെ� നന്മയുംം മഹിതവവുംം പ്രതിപിാദി�ചെപ്പംടുനോമ്പാൾ സംീതയുംചെടി സം�ന്ദരായവിർണ്ണനയാാണ് 
പിാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നിത്. സ്ത്രീകൾ പിരാാമർശവിിനോധയാമാകുന്നി സംന്ദർഭാങ്ങളുംചെടി 
പിരാിസംരാചെമന്നിത് സ്പൈവിയാക്തിികമായാ നോനട്ടിങ്ങനോളാ കഴിിവുംകനോളാ ഒന്നും പിരാിഗംണി�ാചെത സം�ന്ദരായ
ത്തിചെ�യുംം സംവഭാാവി സംവിിനോശ�തകളുംചെടിയുംം അടിിസ്ഥിാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഇതിന് സംമാനമായാ 
അളവുംനോകാലുകൾ തചെന്നിയാാണ് സ്ത്രീ ലിംഗംത്തിൽചെപ്പംട്ടി പിക്ഷിമൃഗംാദികചെള കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കു
ന്നിിടിത്തും കാണാനാകുന്നിത്. സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പുരും�ചെ�യുംം സംവതവചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള വിയവിസ്ഥിാപിിത 
ധാരാണകൾ തചെന്നിയാാണ് സ്ത്രീ ലിംഗംത്തിലും പുല്ലാിംഗംത്തിലുംചെപ്പംട്ടി പിക്ഷിമൃഗംാദികചെളക്കുറിിച്ചുള്ള 
ആഖയാനങ്ങളിലും പ്രതിഫലി�ചെപ്പംടുന്നിത്. പിാഠഭാാഗംങ്ങൾ നോനാ�ാം.
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 “ഇതുനോകട്ടി് ആണ് കുറു�ൻ പിറിഞ്ഞു. പുലിയാ�ാ നോകൾ�ണം ഞാാൻ ആണ്. ഇവിൾ 
ചെപിണ്ണ്. ഞാാൻ പിറിഞ്ഞിത് ഇവിൾ അനുസംരാി�ചെണ്ട്?” (പുറിം-30, 2018).

ആണിചെ� താൽപിരായങ്ങൾ�നുസൃതമായാി, ആണിചെന അനുസംരാിച്ച് �ീവിിനോ�ണ്ട്വിളാണ് ചെപിണ്ണ് 
എന്നി പുരും�ാധികാരാ സംമൂഹിത്തിചെ� നിലപിാടുകളാണിവിിചെടി സ്ഥിാപിി�ചെപ്പംടുന്നിത്. 

“എചെ� വിീട്ടിിൽ രാണ്ടു നോകാഴിിയുംണ്ട്്. ഒന്നി് പൂവിൻ. ഒന്നി് പിിടി. ഉണർന്നിാൽ പൂവിന് ഒരും 
നോ�ാലിയുംണ്ട്്. ചാിറികു കുടിഞ്ഞി് അവിൻ തല ഉയാർത്തി പിിടിിക്കും. ചെകാ�നോ�ാ- നോകാ എന്നി് 
ഉറിചെ� ശബ്ദിക്കും. സംമയാം അറിിയാി�ൽ മാത്രംമല്ലാ പൂവിചെ� നോ�ാലി. തലപ്പംാവുംചെവിച്ച ഒരും 
നോപിാലീസുകാരാചെന നോപിാചെല അവിൻ നിൽക്കുന്നിത ്കണ്ട്ിട്ടിിനോല്ലാ. അവിചെ� കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിിടിയുംചെടി 
കൂചെടി നടിക്കുന്നുണ്ട്്. പിരുംന്ത്യ് കണ്ട്ാൽ തട്ടിിചെ�ാണ്ടു നോപിാകും. പിരുംന്ത്യിചെന കണ്ട്ാൽ ഉടിചെന 
ചെകാ�നോ�ാ എന്നി് കൂകും. ഈ ശബ്ദം നോകട്ടിാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ�് കാരായം മനസ്സിിലാകും. അവി 
ഓടിിവിന്നി് പിിള്ളയുംചെടി ചാിറികിനുള്ളിൽ ഒളിക്കും.” (പുറിം- 41,2018).  
“ഒരും വിീട്ടിിൽ ഒരും പൂവിൻനോകാഴിിയുംം ഒരും പിിടിനോ�ാഴിിയുംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. പൂവിൻ ചെവിളുംപ്പംിന് 
ഉറി�മുണരുംം. ഉച്ചത്തിൽ കൂകി വിീട്ടിിലുള്ളവിചെരാ വിിളിച്ചുണർത്തും. നോനരാം പുലർന്നിാൽ 
പിിടിനോ�ാഴിി മുറ്റത്തുള്ള അഴുക്കുകൾ ചെകാത്തിചെപ്പംറു�ി വൃത്തിയാാക്കും”.  (പുറിം - 575, 
2018). 
“ആരാാ ചെനല്ലുകുത്തി അരാിയാാ�ിയാത്? നോകാഴിിയാമ്മി. ആരാാ അരാി ചെപിാടിിച്ചത്? നോകാഴിിയാമ്മി. 
ആരാാ അപ്പംം ചുട്ടിത്. നോകാഴിിയാമ്മി.” 

(പുറിം - 577, 2018). 
“സ്പൈകസംർ എന്നിാണ് എചെ� നായായുംചെടി നോപിരാ്. സ്പൈകസംർ ഒരും ചുണക്കുട്ടിിയാാണ്. വിീട്ടു
പിറിമ്പിൽ അയാൽവി�ചെത്ത നായാനോയാാ നോകാഴിിനോയാാ ആനോടിാ പിശുനോവിാ വിന്നിാൽ അവിൻ 
അവിിചെടി പിാചെഞ്ഞിത്തും. അനോപ്പംാൾ അവി പ്രാണനുംചെകാണ്ട്് ഓടിിചെയാാളിക്കും. അവിചെയാ 
ഓടിിച്ചിനോട്ടി അവിൻ മടിങ്ങു. വിീട്ടിിൽ ആരും വിന്നിാലും അവിൻ കുരാച്ച് ഞാങ്ങചെള അറിിയാിക്കും 
ഞാങ്ങളറിിയാാചെത ആചെരായുംം വിീട്ടിിനകത്തു കടി�ാൻ അവിൻ സംമ്മിതിക്കുകയാില്ലാ” 

(പുറിം-584,2018).

വിയതയസ്ത ക്ലാാസ്സുംകളിചെല പിാഠഭാാഗംങ്ങളാണിവി. ആണധികാരാവിയവിസ്ഥി നിർവിചാിച്ചു ചെവിച്ചിട്ടുള്ള 
സ്ത്രീയുംചെടിയുംം പുരും�ചെ�യുംം സംവതവചെത്ത കുറിിച്ചുള്ള സംങ്കല്പനങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ലിംഗംത്തിലും പുല്ലാിംഗംത്തി
ലുംചെപ്പംട്ടി പിക്ഷിമൃഗംാദികളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നിത്. പൂവിൻനോകാഴിിനോയായുംം നായാചെയായുംം അധി
കാരാത്തിചെ�യുംം ശക്തിിയുംനോടിയുംം വിിനോശ�ണങ്ങളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംിക്കുനോമ്പാൾ പിിടിനോ�ാഴിിചെയാ 
ആശ്രീിതയുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംചെടി സംംരാക്ഷകയുംം വിീട്ടുപിണി�ാരാിയുംം ആണിനോന�ാൾ താഴ്ന്ന്വിളുംമായാ 
നിലയാിലാണ് ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്.  ആണ്നോകായ്മ നിർമ്മിിചെച്ചടുത്ത ആണ്/ചെപിണ് ലിംഗംവിയതയാ
സംത്തിചെ� തലങ്ങളാണിവിിചെടി പ്രകടിമാകുന്നിത്. ആണധികാരാനോലാകത്തിചെ� കാഴ്ചപ്പംാടുകൾ�നു
സൃതമായാ സ്ത്രീസംവതവസംങ്കൽപ്പംനത്തിചെ� ആവിിഷ്ക്കരാണമാണ് പിാഠപുസ്തകങ്ങളിലുടിനീളമുള്ളചെതന്നി് 
കചെണ്ട്ത്താവുംന്നിതാണ്.

നനോവിാത്ഥാന സംാമൂഹിയപിരാിഷ്കാരാണമുനോന്നിറ്റങ്ങളുംം നോദശീയാപ്രസ്ഥിാനവുംം മുനോന്നിാട്ടുചെവിച്ച 
സ്ത്രീ സംങ്കല്പചെത്ത ആദയകാല പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃതയമായാി അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. 
ആണ്നോകായ്മ നിർവ്വചാിച്ചു ചെവിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്നി നിലയാിലും ഉത്തമ കുടുംബിനി എന്നി നില
യാിലുമുള്ള സ്പൈസ്ത്രണതാ സംങ്കല്പങ്ങചെള അനോതപിടിി പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീ�് 
സംവാതന്ത്ര്യയം നൽകണം,  സ്ത്രീ�് വിിദയാഭായാസംം നൽകണം, സ്ത്രീ�് സംാമ്പത്തിക സുരാക്ഷിതതവം 
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ഉണ്ട്ാകണം എചെന്നിാചെ� പിരാിഷ്കാരാണ വിാദിയാായാ പുരും�ൻ വിാദിച്ചത് സംവന്ത്യം അധികാരാങ്ങൾക്കും 
നിയാന്ത്ര്യണങ്ങൾക്കുമപ്പുറിം സ്ത്രീ സംവാതന്ത്ര്യയനോത്താചെടി �ീവിി�ണചെമന്നി ആഗ്രഹിം ചെകാണ്ട്ായാിരും
ന്നിില്ലാ. സ്ത്രീയുംചെടി പിക്ഷത്താചെണന്നി നോബാധം �നിപ്പംിച്ച്, സ്ത്രീകർത്തവിയങ്ങചെള ആദർശവിത്കരാിച്ച് 
സ്ത്രീയുംചെടിഇടിം, ചുമതലകൾ, ഉത്തരാവിാദിതവങ്ങൾ, പിാലി�ചെപ്പംനോടിണ്ട് ധർമ്മിങ്ങൾ എന്നിിവിചെയാ പുരും
�ാധികാരാത്തിചെ� താൽപിരായങ്ങൾ�നുസൃതമായാി പിാകചെപ്പംടുത്തിചെയാടു�ാൻ നോവിണ്ട്ിയാായാിരുംന്നു 
ആതയന്ത്യികമായാി സ്ത്രീയുംചെടി ഇടിം കുടുംബമാചെണന്നും പുരും� സംംരാക്ഷണത്തിലും അധികാരാത്തിലും 
�ീവിിനോ�ണ്ട്വിളാചെണന്നും ഭാർത്താവിിചെനയുംം കുഞ്ഞുങ്ങചെളയുംം പിരാിചാരാിച്ച്, വിീട്ടുകാരായങ്ങൾ നോനാ�ി
നടിത്തി, വിീടിിചെ� കാവിൽ�ാരാിയാായാിരാിക്കുകയാാണ് സ്ത്രീയുംചെടി ധർമ്മിചെമന്നുമുള്ള ധാരാണകൾ സ്ഥിാ
പിി�ചെപ്പംട്ടു. അത്തരാത്തിൽ നിർമ്മിി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുള്ള സ്ത്രീ സംവതവത്തിചെ� ആവിിഷ്കാാരാമാണ് പിാഠപുസ്തക
ങ്ങളിലുള്ളത്. ആണ്നോകായ്മയുംചെടി കൽപ്പംനയ്ക്ക്് അനുസൃതമായാ സ്ത്രീ സംവതവചെത്ത ഉറിപ്പംിക്കുന്നിതിൽ ഒരും 
പ്രതയയാശാസ്ത്രഉപികരാണമായാി പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിർത്തിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്നി് നിരാീക്ഷി�ാവുംന്നിതാണ്.
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അശവനി എ.പിി.
ഗംനോവി�ക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി.

ആമുഖംം
ചാിന്ത്യിക്കുന്നി സംമൂഹിം എന്നി നിലയാിൽ മനു�യരാാശിയുംചെടി ചാരാിത്രംം ഭാാ�യുംചെടി ചാരാിത്രംം കൂടിിയാാണ്. 
ഇതരാ �ീവിിവിർഗ്ഗാങ്ങളിൽ നിന്നി് ഭാിന്നിമായാ അനുഭാവി-ആവിിഷ്കാാരാ പിരാിസംരാചെത്ത നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കു
ന്നിതിൽ ഭാാ� വിഹിിച്ച പിങ്ക് ചെചാറുതല്ലാ. ആധുനിക സംമൂഹിം എന്നി നിലയാിൽ മനു�യകുലചെത്ത 
പിരുംവിചെപ്പംടുത്തിചെയാടുത്തതിൽ ഭാാ�നോയാാളം, പ്രനോതയകിച്ച് മാതൃഭാാ�നോയാാളം പിങ്കു വിഹിിച്ച മചെറ്റാന്നിില്ലാ 
എന്നു പിറിയാാം. ആശയാവിിനിമയാത്തിനുള്ള ഉപിാധി എന്നി നിലയാിൽ പ്രാഥമികമായാി ഭാാ�ചെയാ 
വിിലയാിരുംത്തുനോമ്പാഴും അതിചെനല്ലാാം അപ്പുറിം നിൽക്കുന്നി വിയവിഹിാരാ പിരാിസംരാം മാതൃഭാാ�യുംചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാത്തിന് വിയതയസ്തമാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അത്തരാത്തിൽ സംാംസ്കാാരാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രക്രിയായാായാി 
മാറുന്നി ഭാാ�യുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം അതിചെ� നോകവില നിർവിചാനങ്ങചെള അപ്രസംക്തിമാക്കുകയുംം സൂക്ഷ്മ 
രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രക്രിയാ എന്നി നിലയാിൽ പുതിയാ വിയാഖയാനങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു ഈചെയാാരും 
ഘട്ടിത്തിലാണ് മാതൃഭാാ�ചെയാ മുൻനിർത്തിയുംള്ള നിരാവിധി നോചാാദയങ്ങൾ ഉയാർന്നു വിരുംന്നിത്. 
എന്ത്യാണ് മാതൃഭാാ� എന്നും അതിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം സംമൂഹിനിർമ്മിിതിയാിൽ എപ്രകാരാം പ്രവിർത്തി
ക്കുന്നു എന്നുമുള്ള അനോനവ�ണമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.

I
�നങ്ങൾ പ്രധാനമായുംം അവിരുംചെടി �ീവിി�ാനുള്ള കരുംത്ത് പ്രകടിമാകുന്നിത് സംവന്ത്യം ഭാാ�യാി
ലൂചെടിയാാണ്. സംവയാം ആവിിഷ്ക്കരാി�ാനും നിർവിചാി�ാനും വിയാഖയാനി�ാനുമുള്ള നിരാവിധി സംാധയ
തകൾ പ്രതയക്ഷമായുംം പിനോരാാക്ഷമായുംം നൽകുന്നുണ്ട്് ഭാാ�. ചാിത്രംവുംം ദൃശയവുംം ആംഗംയവുംം നിറിഞ്ഞി 
ഭാാ�യുംചെടി സംാധയതകൾ ബഹുമുഖമാചെണങ്കിലും ശബ്ദ-വിർണ-ലിപിി സൂചാിക സൂചാിതങ്ങളുംചെടി 
അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ഒരും സംമൂഹിത്തിനിടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലിരാിക്കുന്നി വിയവിഹിാരാ മാർഗംം എന്നി 
നിലയാിലാണ് ഭാാ�ചെയാ ഈ പ്രബന്ധം സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ഉച്ചാരാണ പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടിനോയാാ 
ലിപിിയാിലൂചെടിനോയാാ വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നി മാധയമചെമന്നി നിലയാിൽ ഭാാ�ചെയാ പിരാിഗംണിക്കുന്നു. ഇത്ത
രാത്തിൽ മനു�യൻ നിർമ്മിിചെച്ചടുത്ത ഭാാ� �നിതകമായാി (genetically) സ്പൈകവിന്നി ഒന്നില്ലാ. 
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ചെതാട്ടിടുത്ത സംാമൂഹിിക പിരാിസംരാങ്ങളിൽ നിന്നി് മനു�യർ ആർ�ിചെച്ചടുക്കുന്നിതാണ് ഭാാ�. ഭാാ� 
�ന്മസംിദ്ധീമാചെണന്നി് പിറിയുംന്നിതിചെ� അർത്ഥം എല്ലാാ മനു�യർക്കും ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംി�ാനുള്ള 
നോശ�ി ഉണ്ട്് എന്നിതാണ്. ഈചെയാാരും അവിസംരാത്തിലാണ് മാതൃഭാാ� എന്നിാൽ എന്ത്യാണ് എന്നു 
നാം നിർവിചാിനോ�ണ്ട്തായാി വിരുംന്നിത്.

നോലാകനനോവിാത്ഥാനത്തിചെ� നായാകന്മാരാിൽ ഒരാാളായാ ദാചെന്ത്യയാാണ് മാതൃഭാാ�ചെയാ 
സംാമൂഹിയമായാ അർത്ഥത്തിൽ ആദയമായാ് നിർവിചാിച്ചത്. ‘ഡിി വിൾഗംാരാി ഇലകവൻ�യ’ (1306, 
പ്രസംിദ്ധീീകരാണം 1529) എന്നി പ്രബന്ധത്തിലാണ് ദാചെന്ത്യ ഇ�ാരായം പിറിയുംന്നിത്. ‘ഏചെതാരും 
ഭാാ�യാാനോണാ നാം ശിശു�ളായാിരുംന്നി കാലത്ത് നമ്മുചെടി ആയാമാർ നനോമ്മിാടി് സംംസംാരാിച്ചിരുംന്നിത്, 
ആ ഭാാ�യാാണ് മാതൃഭാാ�’ എന്നിാണ് അനോ�ഹിം നിർവിചാിച്ചത്. കൃതയമായാി വിയാകരാണം പിഠിച്ചു 
നാം ഉണ്ട്ാ�ിചെയാടുക്കുന്നി ലത്തീനല്ലാ, പികരാം സംാമൂഹിയമായാി ആർ�ിക്കുന്നി ഇറ്റാലിയാനായാിരും
ന്നു ദാന്ത്യചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം മാതൃഭാാ�. ദാചെന്ത്യയുംചെടി വിീക്ഷണത്തിൽ ശിശു ആദയമായാി 
ആർ�ിചെച്ചടുക്കുന്നി ഭാാ�യാാണ് മാതൃഭാാ�യാായാി പിരാിഗംണിനോ�ണ്ട്ത്. തികച്ചും സംാമൂഹിികമായാ ഒരും 
നിർമിതി ആണ് ഭാാ� എന്നി് സംാരാം. എന്നിാൽ അത് സംാമൂഹിികമായാിരാിചെ�ത്തചെന്നി അതിചെ� 
പ്രവിർത്തനം അനോബാധവുംമാണ്’ (പിവിിത്രംൻ പിി., 2014: 18). മാതൃഭാാ� എന്നി ആശയാചെത്ത മുൻനിർ
ത്തി ചാിന്ത്യിക്കുനോമ്പാൾ ഒരും വിയക്തിി സംമൂഹിത്തിൽ നിന്നി് ആദയമായാി ആർജ്ജിിക്കുന്നി ഭാാ� എന്നി് 
സംാമാനയമായാി നിർവിചാി�ാം. മറ്റുംള്ള ഭാാ�കൾ ആർജ്ജിിക്കുവിാനുള്ള കഴിിവിിന് മാതൃഭാാ�യുംമായാി 
ബന്ധമുണ്ട്്. ആശയാചെത്ത ഗ്രഹിിക്കുന്നിതും അറിിവി് ആർജ്ജിിക്കുന്നിതും മാതൃഭാാ�യാിലൂചെടിയാാണ്. 
ആകയാാൽ ഇതരാ ഭാാ�കൾ ആർജ്ജിിചെച്ചടുക്കുവിാനുള്ള സൂക്ഷ്മ മാധയമമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നിതും 
മാതൃഭാാ� തചെന്നി.

അധികാരാചെത്ത സംവാഭാാവിികമായാ രാീതിയാിൽ ഉറിപ്പംിചെച്ചടു�ാൻ അധികാരാ ശക്തിികൾ 
എ�ാലവുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നി ഘടികങ്ങളിൽ ഒന്നി് ഭാാ�യാാണ്. �നങ്ങളുംചെടി വിയവിഹിാരാഭാാ� 
ഏചെതന്നി് നിശ്ചായാിക്കുവിാനുള്ള അവികാശം സ്പൈക�ലാകുന്നി പ്രവിണത നോലാകചെത്ത എല്ലാാ 
അധിനിനോവിശ ചാരാിത്രംത്തിലും കാണാവുംന്നിതാണ്. കീഴിടി�ലിചെ�യുംം കീഴി്ചെപ്പംടുത്തലിചെ�യുംം 
മാധയമമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നി ഭാാ�യുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ഉള്ളടി�ചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള തിരാിച്ചറിിവി് ഭാാ�ാ
പിഠനപ്രക്രിയാ�് നിരാവിധി മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്്. ആശയാവിിനിമയാത്തിനുള്ള ഉപിാധി എന്നി
തിപുറിം സംംസ്കാാരാ പിഠനത്തിചെ� ഉപിാധിയാായുംം ഭാാ� പ്രവിർത്തിക്കുന്നു (പിവിിത്രംൻ പിി., 2014).
ചെകാനോളാണിയാൽ അധികാരാശക്തിി അത്തരാത്തിൽ മാതൃഭാാ� കീഴിടി�ിചെ�ാണ്ട്് നിർമ്മിിചെച്ചടുത്ത 
അധികാരാ ചാരാിത്രംം ഭാാ�യാിൽ ഊന്നിിനിൽക്കുന്നിതാണ് എന്നിതിന് നിരാവിധി ഉദാഹിരാണങ്ങൾ 
കാണാം. എൻ ഗൂഗംി മനസ്സിിചെ� അപിനോകാളനീകരാണം എന്നി പുസ്തകത്തിൽ ഇ�ാരായം വിയക്തി
മാക്കുന്നുണ്ട്്. നോകാളനി ഭാരാണം അവിസംാനിച്ച് ആറി് പിതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിിഞ്ഞിിട്ടും പിനോരാാക്ഷമായാ 
ആധിപിതയചെമന്നി നിലയാിൽ ഇന്ത്യയയുംചെടി വിയവിഹിാരാ മ�ലങ്ങളിൽ (ഭാരാണം, വിിദയാഭായാസംം, 
നോകാടിതി) ഇന്നും ഇംഗ്ലാീ�് നോനടിിചെയാടുത്തിരാിക്കുന്നി ആധിപിതയചെത്ത പ്രശ്നവിത്�രാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

വിിദയാഭായാസംത്തിൽ നിന്നും ഭാരാണത്തിൽ നിന്നും നോകാടിതി വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരും 
�നതയുംചെടി മാതൃഭാാ�ചെയാ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നിത് നോകാളനി ഭാരാണത്തിചെ� നയാങ്ങളിൽ 
ഒന്നിായാിരുംന്നു. വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ നിന്നി് മാറ്റി നിർത്തചെപ്പംടുന്നി പിക്ഷം ഭാാ��് വിികസംിക്കുവിാൻ 
കഴിിയാാചെത വിരുംന്നു. ഭാാ�യുംചെടി പ്രനോയാാഗം സംാധയതകൾ നിനോ�ധിച്ചുചെകാണ്ട്് �നതചെയാ അടിിമ
കളാക്കുക എന്നിതായാിരുംന്നു ബ്രിട്ടിീ�് അധിനിനോവിശ ശക്തിികളുംചെടി മാർഗ്ഗാങ്ങളിൽ ഒന്നി്. നോകാളനി 
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ഭാരാണത്തിചെ� ഇത്തരാം തന്ത്ര്യങ്ങൾ തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിനോതാചെടിയാാണ് മൂന്നിാംനോലാക സംമൂഹിങ്ങളുംചെടി 
പ്രതിനോരാാധം ആരാംഭാിക്കുന്നിത്. ഭാാ�ാപിരാമായാ മനു�യാവികാശചെത്ത നിനോ�ധിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ് 
ചെകാനോളാണിയാൽ അധികാരാ ശക്തിികൾ അവിരുംചെടി ആധിപിതയം നോനടിിചെയാടുത്തത്. ഇതിന് നല്ലാ 
ഉദാഹിരാണം എൻ ഗൂഗംി എഴുതുന്നുണ്ട്്.

“പിഠന മാധയമം ഇംഗ്ലാീ�ായാനോപ്പംാൾ എല്ലാാ വിി�യാങ്ങളുംം ഇംഗ്ലാീ�ിൽ എഴുതണം. ഇംഗ്ലാീ�് 
ഭാാ�യാിൽ നോതാൽക്കുന്നി ആർക്കും തചെന്നി പിരാീക്ഷയാിൽ �യാി�ാൻ കഴിിയുംമായാിരുംന്നിില്ലാ. 
1954-ൽ എചെ� ക്ലാാസ്സിിചെല ഒരും കുട്ടിി ഇംഗ്ലാീ�് ഒഴിിചെക എല്ലാാത്തിലും ഉന്നിത വിി�യാം 
നോനടിിയാത ്ഞാാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇംഗ്ലാീ�ിൽ ആ കുട്ടിി നോതാറ്റുംനോപിായാി. അതിനാൽ അവിൻ മുഴുവിൻ 
പിരാീക്ഷയുംം നോതാറ്റും. അവിൻ പിഠനം മതിയാാ�ി ഒരും കമ്പനി ബസ്സിിൽ പികരാ�ാരാനായാി 
നോ�ാലി�് നോചാർന്നു. മറ്റും വിി�യാങ്ങളിൽ നോകവില വിി�യാം നോനടിിയാ എനി�് ഇംഗ്ലാീ�ിൽ നല്ലാ 
മാർക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നിതിനാൽ അധിനിനോവിശ താവിളമായാ ചെകനിയായാിൽ ആഫ്രി��ാർ�് 
നോവിണ്ട്ി നടിത്തചെപ്പംട്ടി ഏറ്റവുംം ഉന്നിത നിലവിാരാമുള്ള സ്ഥിാപിനങ്ങളിൽ ഒന്നിായാ അലയാൻസം് 
സ്കൂളിൽ പ്രനോവിശനം തരാചെപ്പംട്ടു. മറ്റുംള്ള ഭാാ�കൾക് എത്രം തചെന്നി മാർ�് നോനടിിയാാലും 
ഇംഗ്ലാീ�ിൽ മികവി് കാട്ടിിയാാൽ മാത്രംനോമ ഒരും വിിദയാർത്ഥി�് ചുവിന്നി ഗം�ണ് ലഭാിക്കുമായാി
രുംന്നുള്ളു. ഇംഗ്ലാീ�ിന് നോകവില വിി�യാം മാത്രംം നോപിാരാാ–അനോപ്പംാൾ ഈ നോവി�ം ഇല്ലാാതാകും. 
ഇംഗ്ലാീ�ിൽ അനിതരാസംാധാരാണ വിി�യാം സ്പൈകവിരാിച്ചാൽ മാത്രംനോമ ഈ പിിരാമിഡിിചെ� 
(ഇംഗ്ലാീ�് വിിദയാഭായാസം സംമ്പ്രദായാം) ഏറ്റവുംം അസൂയാാവിഹിമായാ സ്ഥിാനത്ത് എത്തിനോച്ചരാാൻ 
ആവുംകയുംള്ളൂ. ആംഗംനോലയാ ഭാാ�യുംചെടി അഭാിമാനപിത്രംം ലഭാിച്ച വിയക്തിികൾനോ� വിിശിഷ്ടിമായാ 
സ്ഥിാനങ്ങൾ ലഭാിച്ചിരുംന്നുള്ളു” (എൻഗൂഗംി–മനസ്സിിചെ� അപിനോകാളനിവിൽ�രാണം, 33-34).

ഇത്തരാത്തിൽ ഭാാ�പിരാമായാ ആധിപിതയം നോനടിിചെയാടുത്ത നോകാളനി ശക്തിികൾ ഭാാ�ചെയാ മാർഗം
മാ�ിചെകാണ്ട്് കഴിിവുംള്ള വിിദയാർത്ഥികചെള, ഇംഗ്ലാീ�ിൽ പ്രാവിീണയരാചെല്ലാന്നിതുചെകാണ്ട്് അറിിവിിടിങ്ങ
ളിൽ നിന്നും ചെപിാതു ഇടിങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടിരാാകുന്നു എന്നിാണ് എൻഗൂഗംി വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. 
ഇതിന് സംമാനമായാ അന്ത്യരാീക്ഷം നോകരാളത്തിചെല ഐ.സംി.എസം്.സംി., സംി ബി.എസ്സി്.സംി. (നോകന്ദ്ര 
വിിദയാലയാങ്ങൾ ഉൾചെപ്പംചെടി) സ്കൂളുംകൾ തുടിരുംന്നി കാഴ്ച നമു�് കാണാനാകുന്നിതാണ്. മലയാാളം 
സംംസംാരാിച്ചാൽ പിിഴി ഈടിാക്കുന്നി ഇത്തരാം സ്കൂളുംകൾ നോകാളനി വിാഴ്ചയുംചെടി തുടിർച്ചയാായാി തികച്ചും 
സംവാഭാാവിികം എന്നി നിലയാിൽ ഇവിിചെടി തുടിരുംകയാാണ്. എൻ ഗൂഗംി മനസ്സിിചെ� അപി നോകാളനിവിൽ
�രാണത്തിൽ (Decolonising the Mind) ഗംികുയും ഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്നിത് ഏറ്റവുംം നോമ്ലാ�മായാ 
പ്രവിർത്തിയാായാി കാണുകയുംം ഗംികുയും സംംസംാരാിക്കുന്നിവിർ�് സ്പൈഫൻ ചുമത്തുകയുംം ചെചായ്ത്ിരുംന്നു 
എന്നി് നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരാത്തിൽ എൻഗൂഗംിയുംചെടി അനുഭാവിവുംമായാി നോചാർത്തുവിച്ച് വിിലയാി
രുംത്തിയാാൽ ഇത്തരാത്തിൽ മാതൃഭാാ�യ്ക്ക്് ഭ്രഷ്ടി് കൽപ്പംിക്കുന്നി വിിദയാലയാങ്ങൾ വിിദയാർത്ഥിയുംചെടി 
ആത്മവിിശവാസംചെത്ത തല്ലാിചെ�ടുത്തുകയുംം വിിദയാർത്ഥികചെള ഉത്സാഹിികളാക്കുന്നിതിന് പികരാം 
വിിനോധയാനോരാാ വിിവിർത്തകനോരാാ ആയാി ചുരുംക്കുകയുംമാണു ചെചായ്യുന്നിത്. ഭാാ�ാ പ്രവിർത്തകരുംചെടി 
പ്രതിനോ�ധം ഉയാർന്നു വിന്നിനോതാചെടി മലയാാളം സംംസംാരാി�ാൻ അനുവിദി�ില്ലാ എന്നി നോബാർഡുകൾ 
മാറ്റി അവിർ ആ ആശയാം ഒന്നു കൂടിി തന്ത്ര്യപിരാമായാി അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ‘Love Malayalam, 
Speak English’ എന്നി ചെമ�ാചെള ബുദ്ധീിയാിലൂചെടി ഇംഗ്ലാീഷുകാർക്കു നോവിണ്ട് ശിപിായാികചെള നിർ
മ്മിിചെച്ചടുക്കുകയാാണ് തങ്ങചെളന്നി് അത്തരാം സ്കൂളുംകൾ പിറിഞ്ഞു ചെവിയ്ക്കുന്നു.

സംാമൂഹിിക ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംരുംചെടി അഭാിപ്രായാത്തിൽ വിയവിഹിാരാ ഇടിങ്ങളിൽ നിന്നി് ഒരും 
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ഭാാ�ചെയാ അകറ്റി നിർത്തുന്നി പിക്ഷം ആ ഭാാ�യുംചെടി വിികസംിക്കുവിാനുള്ള നോശ�ി നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നു. 
ചെ�.എ. ഫി�് മാചെന (Joshua Aaron Fishman ) നോപിാലുള്ള സംാമൂഹിിക ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംർ 
ഇ�ാരായം എടുത്തു പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ഭാാ� പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി വിികസംിക്കുന്നിതാചെണന്നും പ്രനോയാാഗം 
സ്പൈശലീസംന്ദർഭാങ്ങചെളയുംം ഘടിനകചെളയുംം അടിിസ്ഥിാനമാ�ി വിയവിഹിാരാ മ�ലങ്ങചെള (Domains 
of disourse) നിർവിചാി�ാചെമന്നും അക്കൂട്ടിർ വിാദിക്കുന്നു. വിയവിഹിാരാ മ�ലചെത്തക്കുറിിച്ച് പിറിയും
നോമ്പാൾ ചെ�.എ. ഫി�് മാൻ മുനോന്നിാട്ടി് വിയ്ക്കുന്നി അറിിവിിചെ� ഭൂപിടിം (cognitive map) എന്നി സംങ്കല്പനം 
ഇവിിചെടി പ്രനോതയകം പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നു. ഓനോരാാ ഭാാ�ാ സംമൂഹിത്തിചെ�യുംം വിികാസംം അത്തരാ 
ത്തിൽ അതിചെല വിയവിഹിാരാ മ�ലചെത്ത അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാായാിരാിക്കും മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകുക.
വിിദയാഭായാസംം-നോകാടിതി-ഭാരാണം തുടിങ്ങിയാ എല്ലാാ സംാം�ാരാിക-സംാമൂഹിിക ബന്ധങ്ങളിലും ഭാാ� 
നിരാന്ത്യരാം പ്രനോയാാഗംിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. അത്തരാത്തിൽ നിരാന്ത്യരാ പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി പുതു�ചെപ്പംടുകയുംം 
കരുംത്താർജ്ജിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നിതിലൂചെടിയാാണ് ഭാാ� നിലനിൽക്കുന്നിതും വിികസംിക്കുന്നിതും.

ഒരും �നതചെയാ വിിനോധയാതവത്തിനുള്ളിൽ പിിടിിച്ചിടിാനുള്ള ഉത്തമ ഉപിാധി അവിരുംചെടി ഭാാ�ചെയാ 
കീഴിടി�ലാചെണന്നി് ഇംഗ്ലാീ�് ഭാാ�യുംചെടി ചാരാിത്രംം തചെന്നി നമു�് കാട്ടിിത്തന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഒന്നി്. ഇംഗ്ലാണ്ട്് 
നോനാർമ്മിൻ ആധിപിതയത്തിനു കീഴിിലായാിരുംന്നി കാലത്ത് ഫ്രഞ്ചം്/ലാറ്റിൻ ഭാാ�യുംചെടി ആധിപിതയം 
എങ്ങചെനയാാണ് ഇംഗ്ലാണ്ട്ിചെ� വിയവിഹിാരാ മ�ലങ്ങളിൽ വിാണിരുംന്നിചെതന്നും ‘ഇംഗ്ലാണ്ട്ിചെല 
മാതൃഭാാ�’ എന്നി നിലയാിൽ പിിൽ�ാലത്ത് ‘ഇംഗ്ലാീ�് ’ അത്തരാം വിയവിഹിാരാ ഇടിങ്ങചെള പിിടിിചെച്ച
ടു�ാൻ നടിത്തിയാ ശ്രീമങ്ങനോളവിചെയാന്നും ചാരാിത്രംം നോനാ�ിയാാൽ വിയക്തിമാകും. രാണ്ട്്. തങ്ങൾ�് 
കീഴിിലുള്ള നോകാളനി പ്രനോദശങ്ങളിൽ ഭാാ�ാപിരാമായാ ആധിപിതയം നോനടിിചെയാടുക്കുന്നിതിലൂചെടി �നതചെയാ 
വിിനോധയാന്മാരാാ�ി ഭാരാിക്കുന്നി തന്ത്ര്യം പിിൽ�ാല ചാരാിത്രംത്തിൽ ഇംഗ്ലാണ്ട്് ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചു. അത്തരാ
ത്തിൽ നോകാളനിവിൽ�രാി�ചെപ്പംട്ടി ഇടിങ്ങളിൽ എല്ലാാം ഭാാ�യാിലൂചെടി തങ്ങളുംചെടി ആധിപിതയം 
ഇന്നും അവിർ പിനോരാാക്ഷമായാി തുടിർന്നു വിരുംന്നിത് നമു�് കാണാം.

I I
ഇന്ത്യയയാിൽ ഇംഗ്ലാീ�് വിിദയാഭായാസംത്തിചെ� അടിിത്തറി ചെമ�ാചെളയുംചെടി മിനിടി്സംായാിരുംന്നു (1835). വിയ
വിഹിാരാമ�ലചെമന്നി നിലയാിൽ വിിജ്ഞാംാന ഭാാ�ചെയാ സ്പൈകയ്യടി�ിചെ�ാണ്ട്് ഇംഗ്ലാീ�് വിിദയാഭായാസം 
പിരാിനോപ്രക് �യം ഇവിിചെടി അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു.അത്തരാത്തിൽ അധിനിനോവിശത്തിചെ� തന്ത്ര്യങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയൻ �നതചെയാ കീഴിടിക്കുചെമന്നി ഘട്ടിത്തിലാണ് ഇന്ത്യയൻ നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ രൂപിചെപ്പംടുന്നി
തും ഭാാ�ാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ നോദശീയാതയ്ക്ക്് പുതിയാ അർത്ഥ പിരാിസംരാങ്ങൾ രൂപിചെപ്പംടുന്നിതും. നോദശീയാ 
പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ നോദശീയാ വിിദയാഭായാസംം എന്നി ആശയാത്തിന് പ്രാധാനയം നൽകി. ഈചെയാാരും ഘട്ടി
ത്തിൽ തചെന്നിയാാണ് നാട്ടുഭാാ�ാ വിിദയാഭായാസംം എന്നി ആശയാവുംം സംവനോദശീയാ �നത ഉയാർത്തി 
പിിടിിക്കുന്നിത് (അതിനു മുനോന്നി തചെന്നി മി�ണറിിമാരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ നാട്ടുഭാാ�യ്ക്ക്് പ്രാധാ
നയമുണ്ട്ായാിരുംന്നു). 1947-ൽ ഇന്ത്യയ ബ്രിട്ടിീ�് ഭാരാണത്തിൽ സംവതന്ത്ര്യമായാതിന് നോശ�ം

സംവാതന്ത്ര്യയത്തിനുനോശ�ം ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദയാഭായാസംമാധയമം തനോ�ശീയാ ഭാാ�യാിലാ�ാനുള്ള 
ശ്രീമങ്ങൾ ആരാംഭാിച്ചു. 1950-കളിൽ ഭാരാണഘടിനയാിൽത്തചെന്നി ഇന്ത്യയയുംചെടി ഔനോദയാഗംിക ഭാാ� ഹിിന്ദി
യാാചെണന്നി് പ്രഖയാപിിച്ചു.ഇനോതാചെടിാപ്പംം ഉന്നിത വിിദയാഭായാസംത്തിചെ� മാധയമം ഹിിന്ദിയാാകണചെമന്നി 
വിാദം ഇന്ത്യയയുംചെടി പില നോകാണുകളിൽ നിന്നി് ഉയാർന്നി് വിന്നു. ഹിിന്ദിയാിൽ സംാനോങ്കതിക പിദങ്ങൾ 
നിർമ്മിി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങളുംം ആരാംഭാിച്ചു. ഇതിനിടിയാിലാണ് ഭാാ�ാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ സംംസ്ഥിാനങ്ങൾ 
രൂപിം ചെകാള്ളുന്നിത്.
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നോകരാള സംംസ്ഥിാന രൂപിീകരാണനോത്താചെടി 1957-ൽ ഇ.എം.എസം്. അധികാരാത്തിൽ വിരാികയുംം 
ഭാരാണഭാാ� മലയാാളമായാിരാി�ണചെമന്നി് നിർനോ�ശിക്കുകയുംം ഉണ്ട്ായാി.ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാാണ് 
1957-ൽ നോകാമാട്ടിിൽ അചാുതനോമനോനാചെ� നോനതൃതവത്തിൽ രൂപിം ചെകാണ്ട് കമ്മിിറ്റി 1958-ൽ ഭാരാണ
ഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി് പ്രവിർത്തന റിിനോപ്പംാർട്ടി് നൽകി. 1969-ൽ മലയാാളം ഭാരാണഭാാ�യാാക്കു
വിാനുള്ള ആക്ട് നിയാമസംഭാ പിാസംാ�ി. 1973-ൽ ഇതിനു നോഭാദഗംതി വിരുംത്തി. ഭാാ�ാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ 
സംംസ്ഥിാനങ്ങൾ രൂപിം ചെകാണ്ട്തിനു നോശ�മാണ് വിിദയാഭായാസം നോമഖലചെയാക്കുറിിച്ച് പിഠിക്കുവിാൻ 
നോകാത്താരാി കമ്മിീ�ൻ നിലവിിൽ വിന്നിത്.

രാാ�ഭാരാണകാലത്ത് വിിളംബരാങ്ങളുംം ശാസംനങ്ങളുംം നീട്ടുകളുംം എഴുതാൻ നാട്ടുഭാാ�യാാണ് 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നിത്.മലബാർ പൂർണമായുംം ഇംഗ്ലാീ�് ആധിപിതയത്തിന് കീഴിിലാകുന്നി 1792-നു 
നോശ�വുംം നാടുവിാഴിികൾ കമ്പനിചെ�ഴുതിയാ കത്തുകൾ മലയാാളത്തിലായാിരുംന്നു എന്നിതിന് 
തലനോ�രാി നോരാഖകളുംം പിഴി�ി നോരാഖകളുംം ചെതളിവി് നൽകുന്നുണ്ട്്. മലബാറിിചെല ഹിജൂർ കനോച്ചരാികളിലും 
താലൂ�് കനോച്ചരാികളിലും മലയാാളം ഉപിനോയാാഗംി�ണചെമന്നി് 1828-ൽ തചെന്നി ബ്രിട്ടിീ�് ഗംവിണ്ചെമൻറി് 
ഉത്തരാവിിറി�ിയാിരുംന്നിതും ശ്രീദ്ധീിനോ�ണ്ട്താണ് (ദിനോനശൻ ഇ., 2010, 11). തിരും-ചെകാച്ചി സംംസ്ഥിാ
നചെത്ത സ്പൈഹിനോ�ാടിതി നടിപിടിിക്രമങ്ങൾ 1950 �നുവിരാി 26 മുതൽ മലയാാളത്തിലാ�ി ചെകാണ്ടുള്ള 
ഉത്തരാവുംം പ്രസംക്തിമാണ്.

നോകരാള സംംസ്ഥിാന രൂപിീകരാണത്തിനു നോശ�ം നോകാമാട്ടിിൽ അചാുതനോമനോനാചെ� നോനതൃതവത്തിൽ 
രൂപിം ചെകാണ്ട് കമ്മിീ�ൻ ഭാരാണം, വിിദയാഭായാസംം, നോകാടിതി വിയവിഹിാരാങ്ങൾ എന്നിിവിയ്ക്ക്് പ്രാധാനയം 
നൽകി. 1957 ആഗംസ്റ്റ്് 31-ന് നോകാമാട്ടിിൽ അചാുതനോമനോനാൻ ചെചായാർമാനായാ കമ്മിിറ്റിയാിൽ ചെക. 
ഭാാ�രാൻ നായാർ, ചെക. ദാനോമാദരാൻ, പിി.റ്റി. ഭാാസ്കാരാപ്പംണി�ർ, എൽ.സംി ഐസം�് എന്നിിവിരാായാി
രുംന്നു മറ്റ് അംഗംങ്ങൾ. 1958-ൽ കമ്മിിറ്റി സംമർപ്പംിച്ച ഭാരാണ റിിനോപ്പംാർട്ടിിൽ �നങ്ങൾക്കു നോവിണ്ട്ിയുംള്ള 
�നങ്ങളുംചെടി ഭാരാണം നിർബന്ധമായുംം �നങ്ങളുംചെടി ഭാാ�യാിലായാിരാി�ണചെമന്നി് നിർനോ�ശിച്ചിരാിക്കു
ന്നു. ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി ഒരും ഭാരാണഭാാ�ാ പിദ നോകാശവുംം നിർമ്മിിച്ചു. എന്നിാൽ കമ്മിിറ്റി മുനോന്നിാട്ടി് 
വിച്ച നിർനോ�ശങ്ങൾ�് നോവിണ്ട് രാീതിയാിൽ തുടിർച്ചയുംണ്ട്ായാില്ലാ. 1965-ൽ ഔനോദയാഗംിക ഭാാ�ാ ഉനോദയാ
ഗംസ്ഥിചെന നിയാമിക്കുന്നിനോതാചെടി വിീണ്ടും കമ്മിിറ്റി വിച്ച നിർനോ�ശങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംടുകയുംണ്ട്ായാി. 
1965 ഒനോക്ടാബർ 19-ന് ഇറിങ്ങിയാ ഉത്തരാവുംം 1966-ൽ ഇറിങ്ങിയാ ഉത്തരാവുംം പ്രകാരാം പിഞ്ചംായാത്ത് 
മുതൽ ചെപിാതുഭാരാണത്തിചെ� വിിവിിധ നോമഖലകളിലും �യാിൽ, രാ�ിനോ��ൻ, വിിദയാഭായാസംം തുടിങ്ങിയാ 
വികുപ്പുകളിലും മലയാാളം ഉപിനോയാാഗംി�ണചെമന്നി നിർനോ�ശമുണ്ട്ായാി. എന്നിാൽ ഔനോദയാഗംിക രാംഗംം 
ഈ ഉത്തരാവിിചെനയുംം നോവിണ്ട് രാീതിയാിൽ പിരാിഗംണിച്ചില്ലാ എന്നു കാണാം.

തുടിർന്നി് 1969-ൽ ഔനോദയാഗംിക ഭാാ�ാ നിയാമം നിലവിിൽ വിന്നു. മലയാാളവുംം ഇംഗ്ലാീഷും 
സംംസ്ഥിാനത്തിചെ� ഔനോദയാഗംിക ഭാാ�കളായാി തീരുംമാനി�ചെപ്പംട്ടു. 1973-ൽ ആക്ടിൽ ചാില 
നോഭാദഗംതികൾ വിന്നു. ഇതിൻ പ്രകാരാം ഔനോദയാഗംിക ആവിശയങ്ങൾ�് മലയാാളനോമാ ഇംഗ്ലാീനോ�ാ 
ഉപിനോയാാഗംി�ാചെമന്നി് വിന്നു. നൂനപിക്ഷ ഭാാ�കൾ എന്നി നിലയാിൽ തമിഴും കന്നിടിയുംം അംഗംീകരാി
�ചെപ്പംട്ടു. 1977-ൽ ഭാാ�ാ വിിഭാാഗംം പ്രവിർത്തനമാരാംഭാിച്ചു. 1978 ൽ നോകരാള നിയാമസംഭായാിൽ ആദയമായാി 
മലയാാളത്തിൽ ബിൽ അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടു. 1978-ൽ ഭാരാണഭാാ� മലയാാളമാക്കുന്നിതിനു നോവിണ്ട്ി 
അഞ്ചം് വിർ� പിദ്ധീതി സംർ�ാർ നടിപ്പംിലാ�ി.എന്നിാൽ ഇവിയാിചെല നിർനോ�ശങ്ങൾ ഉനോദയാഗംസ്ഥിർ 
നോവിണ്ട് രാീതിയാിൽ പിാലിക്കുകയുംണ്ട്ായാില്ലാ. 1999-ൽ ഔനോദയാഗംിക ഭാാ�ാ പിരാിശീലന പിരാിപിാടിികൾ 
ആരാംഭാിച്ചു. 2003-ൽ ഔനോദയാഗംിക ഭാാ�ാ നിയാമസംഭാാ സംമിതി രൂപിം ചെകാണ്ടു. താലൂ�്-�ില്ലാ 
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-സംംസ്ഥിാന തലങ്ങൾ നോചാർന്നി് സംമിതി രൂപിീകരാി�ചെപ്പംട്ടു. ഇത്തരാത്തിൽ മികച്ച നിർനോ�ശങ്ങളുംം 
പ്രവിർത്തന പിദ്ധീതികളുംം അടിങ്ങിയാ പിദ്ധീതികൾ ആസൂത്രംണം ചെചായ്യചെപ്പംചെട്ടിങ്കിലും നിർബന്ധിത
മായാി നടിപ്പംിൽ വിരുംത്തുവിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാില്ലാ. ഔനോദയാഗംിക തലത്തിചെല വിനോരാണയനോബാധം 
‘നോകവില ആചാാരാം’ എന്നിതിനപ്പുറിനോത്ത�് പ്രാനോയാാഗംിക സംാധയതകൾ കചെണ്ട്ത്തിയാില്ലാ എന്നിത് 
ഇത്തരാം പിദ്ധീതികൾ�് തുടിർച്ചയുംണ്ട്ാകാതിരാി�ാൻ കാരാണമായാി.

1956-ലാണ് നോകരാള സംംസ്ഥിാനം രൂപിചെപ്പംടുന്നിചെതങ്കിലും അതിന് മുൻചെപി തചെന്നി നാട്ടുഭാാ�
യാിലൂചെടിയുംള്ള വിിദയാഭായാസംം എന്നി ആശയാത്തിന് ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിിയുംണ്ട്ായാിരുംന്നു. 19-ആം നൂറ്റാ
ണ്ട്ിചെ� ആദയ പികുതി മുതൽ ആധുനിക രാീതിയാിലുള്ള വിിദയാഭായാസം പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ഇവിിചെടി നടിന്നു 
എന്നി് പിറിയാാം. അതിനു മുൻപും ആലത്തൂർ മണിപ്രവിാളം, നോയാാഗംാമൃതം, അഷ്ടിാംഗംഹൃദയാം, കണക്കു 
സംാരാം കണക്കു നോചാാദയം, ആരായഭാടിീയാം തുടിങ്ങിയാ കൃതികൾ ഇവിിചെടി ഉണ്ട്ായാിരുംചെന്നിങ്കിൽ നോപിാലും 
ഇന്നി ്പ്രചാാരാത്തിലിരാിക്കുന്നി വിിദയാസംമ്പ്രദായാത്തിചെ�യുംം വിിജ്ഞാംാന ഭാാ�യുംചെടിയുംം ആദയ രൂപിങ്ങൾ 
19-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ആരാംഭാിച്ചു. ഒന്നിാം പിാഠപുസ്തക കമ്മിിറ്റിയുംചെടി ഭാാഗംമായാി നടിന്നി പ്രവിർത്തന
ങ്ങൾ (തിരുംവിിതാംകൂർ-ചെകാച്ചി-മലബാർ നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് നടിന്നി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ), മാസംികകൾ 
നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് നടിന്നി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ, വിയക്തിിപിരാമായാി നടിത്തിയാ പ്രവിർത്തനങ്ങൾ എന്നിിങ്ങചെന 
അവിചെയാ മൂന്നിായാി തിരാി�ാം. ആയാിലയം തിരുംനാൾ മഹിാരാാ�ാവിിചെ� കാലഘട്ടിത്തിൽ തുടിങ്ങിയാ 
ഒന്നിാം പിാഠപുസ്തക കമ്മിിറ്റി (1867) യുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ പിിൽ�ാലത്ത് നോകരാളവിർമ്മി വിലി
യാനോകായാിതമ്പുരാാൻ ഏചെറ്റടുക്കുകയുംം ഏ.ആർ. രാാ�രാാ� വിർമ്മിയുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ മലയാാള 
ഭാാ�യുംചെടി ആസൂത്രംണത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാന യുംക്തിികൾ രൂപിചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്തു. മി�ണറിിമാരുംചെടി 
പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം ഇക്കൂട്ടിത്തിൽ എടുത്തു പിറിനോയാണ്ട്താണ്. 1883-ൽ നോഫ്രാണ് നോമയാർ രാചാിച്ച പ്രകൃതി 
ശാസ്ത്രം ആധുനിക രാീതിയാിലുള്ള ശാസ്ത്ര പിഠനത്തിന് അടിിത്തറി പിാകിയാ പുസ്തകമാണ്. 1867-ന് 
മുൻപി് നടിന്നി ചാില ഒറ്റചെപ്പംട്ടി ശ്രീമങ്ങചെളയുംം എടുത്തു പിറിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. റിവി ഇട്ടിിനോയാാ ചെകാച്ചു പിാദ്രി 
രാചാിച്ച പിണ�ാരായവിർണ്ണനവുംം (1861), മാവിനാൻ മാപ്പംിള ചെസംയാ്ദ് മഹിമ്മിദ് ആശാൻ രാചാിച്ച 
കണ�ധികാരാം (1862) എന്നിിവി എ�ാലചെത്തയുംം എടുത്തു പിറിനോയാണ്ട് കൃതികളാണ്. അതായാത് 
ചെകാനോളാണിയാൽ കാലഘട്ടിത്തിചെല ഭാാ�ാ നയാത്തിൽ നിന്നി് കൂടുതൽ �നാധിപിതയത്തിനോലയ്ക്ക്് 
ഭാാ�ചെയാ എത്തി�ാൻ നടിത്തിയാ ശ്രീമങ്ങൾ കാണുന്നിത് ഈചെയാാരും ഘട്ടിത്തിലാണ്. നനോവിാത്ഥാന 
നായാകന്മാർ അ�ാലത്ത് മാതൃഭാാ�യ്ക്ക്് നൽകിയാ പ്രാധാനയം ചെചാറുതല്ലാ. നോ�ാർ�് മാത്തൻ, മക്തിി 
തങ്ങൾ, സംനോഹിാദരാൻ അയ്യപ്പംൻ തുടിങ്ങിയാവിർ സംാമൂഹിിക നനോവിാത്ഥാനം മാതൃഭാാ�യാിലൂചെടി
യാാണ് യാാഥാർത്ഥയമാകുന്നിചെതന്നി് വിിശവസംിച്ചു.

1964-66 കാലത്ത് നോകാത്താരാി കമ്മിീ�ൻ ഉന്നിത വിിദയാഭായാസംം മാതൃഭാാ�യാിലാ�ാനുള്ള 
ശുപിാർശ നൽകി. 1968-ൽ നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് രൂപിീകരാി�ചെപ്പംട്ടു. ശാസ്ത്രവുംം സംാനോങ്കതിക 
വിിദയയുംം അടി�മുള്ള വിി�യാങ്ങൾ പിഠനമാധയമം മലയാാളത്തിലാക്കുവിാൻ നോവിണ്ട്ി സംാനോങ്കതിക 
പിദാവിലികൾ നിർമ്മിിക്കുകയുംം വിിജ്ഞാംാന ഭാാ� നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കുകയുംമായാിരുംന്നു ലക്ഷയം. 1969-ൽ 
വിിജ്ഞാംാനശബ്ദാവിലി എന്നി കൃതി പ്രസംിദ്ധീീകരാി�ചെപ്പംട്ടു. ശാസ്ത്ര പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിിവിർ
ത്തന പ്രക്രിയായ്ക്ക്് വിിനോധയാമാക്കുനോമ്പാൾ മൂന്നു തരാം പിദ സംവീകരാണരാീതിയാാണ് പ്രധാനമായുംം 
ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് സംവീകരാിച്ചിരുംന്നിത്. ഒന്നി്: അന്ത്യർനോ�ശീയാമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നി പിദങ്ങൾ 
അതുനോപിാചെല ഉപിനോയാാഗംിക്കുക, രാണ്ട്്: സംംസ്കൃത പിദങ്ങളുംചെടി സംവീകരാണം, മൂന്നി്: ദ്രാവിിഡി പിദങ്ങളുംചെടി 
അഥവിാ നാട്ടുഭാാ�ാ പിദങ്ങളുംചെടി സംവീകരാണം. ഇത്തരാത്തിൽ തത്ഭാവിമായുംം തത്സമമായുംം പിദങ്ങചെള 
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സംവീകരാിക്കുന്നി രാീതിയാാണ് വിിവിർത്തനത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നിത്. നോമൽപ്പംറിഞ്ഞിവിയാിൽ 30 
ശതമാനം പിദങ്ങൾ ഇംഗ്ലാീ�ിൽ നിന്നി് അനോതപിടിി സംവീകരാി�ചെപ്പംടുകയുംം 60 ശതമാനം പിദങ്ങൾ  
സംംസ്കൃത �നയവുംം 10 ശതമാനം പിദങ്ങൾ നാട്ടുഭാാ�ാപിദങ്ങളുംമായാിരുംന്നു. (വിാസുക്കുട്ടിൻ ചെക.എ., 
1991, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് പിശ്ചാാത്തലവുംം പ്രവിർത്തനവുംം) ഇത്തരാത്തിൽ വിിവിർത്തനം 
ചെചായ്യചെപ്പംട്ടി പിദങ്ങൾ അധികവുംം സംംസ്കൃത �ടിിലമായാതിനാൽ ഈ പിദങ്ങൾ വിായാന�ാരാിൽ 
നിന്നി് അകന്നു നിൽക്കുന്നിവിയാായാിരുംന്നു. എന്നിാൽ ഇത്തരാത്തിൽ നിർമ്മിിച്ച പിദങ്ങചെള പിരാിഷ്ക്കരാി
�ാനുള്ള നോവിണ്ട്ത്രം ശ്രീമങ്ങൾ പിിൽ�ാലത്ത് നോവിണ്ട് രാീതിയാിൽ നടിന്നിില്ലാ എന്നിതും വിാസ്തവിമാണ്.

1975-ഓടു കൂടിി നോകരാളത്തിചെല സംർവ്വകലാശാലകൾ പ്രീഡിിഗ്രി (പിതിചെനാന്നിം പിന്ത്ര്യണ്ടും 
ക്ലാാസുകൾ) ക്ലാാസംിചെല പിരാീക്ഷകൾ മലയാാള മാധയമത്തിൽ എഴുതുവിാൻ അനുമതി നൽകി. അന്നി് 
30 % വിിദയാർത്ഥികൾ സംാമൂഹിികശാസ്ത്ര വിി�യാങ്ങളുംം, 5% വിിദയാർത്ഥികൾ ശാസ്ത്ര വിി�യാങ്ങളുംം 
മലയാാള മാധയമത്തിൽ എഴുതി. എന്നിാൽ പിിൽ�ാലത്ത് അത്തരാം പ്രവിണതകൾ നോപ്രാത്സാഹിി
�ചെപ്പംടിാചെത നോപിായാി (പിവിിത്രംൻ പിി., 2014. പിിഎച്ച്.ഡിി തലം വിചെരാ മലയാാളത്തിൽ എഴുതുവിാൻ 
അനുവിദി�ണചെമന്നി നിർനോ�ശം 2008-ൽ യും.ആർ. അനന്ത്യമൂർത്തിയുംചെടി നോനതൃതവത്തിലുള്ള സംമിതി 
ഉന്നിതവിിദയാഭായാസം ക�ണ്സംിലിന് നൽകി. തുടിർന്നി് മഹിാത്മാഗംാന്ധി സംർവികലാശാല ബിരുംദ 
ബിരുംദാനന്ത്യരാ പിരാീക്ഷകൾ മലയാാളത്തിൽ എഴുതാം എന്നി തീരുംമാനചെമടുത്തു. 2012-ൽ നിലവിിൽ 
വിന്നി തുഞ്ചംചെത്തഴുത്ത�ൻ മലയാാളം സംർവ്വകലാശാല ഗംനോവി�ണ തലം വിചെരായുംള്ള പിഠനമാധയമം 
മലയാാളമായാിരാി�ണചെമന്നി് പ്രഖയാപിിച്ചു. ശാസ്ത്രമുൾചെപ്പംചെടിയുംള്ള ഏത് വിി�യാവുംം മലയാാളത്തിൽ 
പിഠിക്കുവിാൻ കഴിിയുംന്നി സംർവ്വകലാശാല എന്നി നിലയാിൽ മലയാാള സംർവ്വകലാശാല വിിഭാാവിനം 
ചെചായ്യചെപ്പംട്ടിത്. ഭാാ�ാ പ്രവിർത്തകരുംചെടി പ്രവിർത്തനമാണ് നീറ്റ് പിരാീക്ഷചെയാക്കൂടിി ലക്ഷയം ചെവിച്ചു 
ചെകാണ്ട്് 2017-ൽ പിതിചെനാന്നി്, പിന്ത്ര്യണ്ട്് (ഹിയാർ ചെസം��റിി) ക്ലാാസുകളിചെല പിാഠപുസ്തകങ്ങൾ 
മലയാാളത്തിനോല�് വിിവിർത്തനം ചെചായ്യാൻ തീരുംമാനിക്കുകയുംണ്ട്ായാി. (പിവിിത്രംൻ പിി.  2014 മാതൃ
ഭാാ�യ്ക്കുനോവിണ്ട്ിയുംള്ള സംമരാം). 2011 മുതൽ ഹിയാർ ചെസം��റിി തലത്തിചെല പിരാീക്ഷകൾക്കു് മലയാാ
ളത്തിലും നോചാാദയങ്ങൾ ലഭായമാക്കുകയുംം ഉത്തരാം മലയാാളത്തിചെലഴുതിയാാലും മാർ�് ചെകാടു�ണ
ചെമന്നി ഭാാ�ാ പ്രവിർത്തകരുംചെടി നിർനോ�ശം ഗംവിണ്ചെമ�് നടിപ്പംിലാക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ഈ തീരുംമാനം 
വിലിചെയാാരും ശതമാനം വിിദയാർത്ഥികൾ�് ആശവാസംകരാമായാിരുംന്നു. ഇതിചെ� തുടിർച്ചചെയാനോന്നിാണം 
നീറ്റ് (National Eligibility and Entrance Test) പിരാീക്ഷചെയാക്കൂടിി ലക്ഷയം ചെവിച്ചുചെകാണ്ട്് ഹിയാർ 
ചെസം��റിി ശാസ്ത്ര വിി�യാങ്ങൾ മലയാാളത്തിലും ലഭായമാക്കുക എന്നി ലക്ഷയനോത്താചെടി പിാഠപുസ്തക
ങ്ങൾ വിിവിർത്തനം ചെചായ്തു തുടിങ്ങിയാത്. 2019-ൽ എസം്.ഇ.ആർ.ടിി.യുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ പിന്ത്ര്യണ്ട്ാം 
തലത്തിചെല ശാസ്ത്ര പിാഠപുസ്തകങ്ങളുംചെടി വിിവിർത്തനം പൂർത്തിയാാ�ി വിരാികയാാണ്. ഈ തീരുംമാനം 
വിലിചെയാാരും വിിഭാാഗംം ശാസ്ത്ര വിിദയാർത്ഥികൾക്കും ആശവാസംകരാമാചെണന്നി് കാണാം. എന്നിാൽ, 
ഇനോപ്പംാൾ വിിവിർത്തനം ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നി പുസ്തകത്തിചെല, സംാനോങ്കതിക പിദങ്ങളിൽ വിലിചെയാാരും 
വിിഭാാഗംവുംം ചെസം��റിി തലത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ച പിദങ്ങൾ അചെല്ലാന്നും 1969-ൽ ഭാാ� ഇൻസ്റ്റ്ി
റ്റൂട്ടി് പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച വിിജ്ഞാംാനശബ്ദാവിലിയാിൽ നിന്നി് സംവീകരാിച്ചതാചെണന്നുമുള്ള ആനോക്ഷപിം 
ഉയാർന്നിതിനാൽ എസം്.സംി.ഇ.ആർ.ടിി. വിീണ്ടും പുസ്തകം ശില്പശാലകളിലൂചെടി തിരുംത്തി നിർമ്മിി
ക്കുകയാാണ് എന്നിത് ഏചെറി പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. 1975-ൽ പ്രീഡിിഗ്രി പിരാീക്ഷ മലയാാളത്തിൽ 
എഴുതാചെമന്നു നിയാമം വിന്നിനോപ്പംാൾ 5 ശതമാനം ശാസ്ത്ര വിിദയാർത്ഥികളുംം 30 ശതമാനം സംാമൂഹിിക 
ശാസ്ത്ര വിിദയാർത്ഥികളുംം മലയാാളത്തിൽ പിരാീക്ഷ എഴുതുകയുംണ്ട്ായാി. തുടിർന്നുള്ള വിർ�ങ്ങളിൽ 
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അത്തരാം പ്രവിണതകൾ നോപ്രാത്സാഹിിപ്പംി�ചെപ്പംടിാചെത നോപിായാതിചെ� കാരാണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായാി 
വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. നീണ്ട് വിർ�ചെത്ത ഇടിനോവിളയ്ക്കു നോശ�ം ഹിയാർ ചെസം��റിി മലയാാളം പിാഠ
പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയാ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു എന്നി് നിസ്സിംശയാം പിറിയാാം. 2019 ആഗംസ്റ്റ്്-ചെസംപ്തംബർ 
മാസംത്തിൽ പിി.എസം്.സംി. ഓഫീസംിനു മുന്നിിൽ ഐകയമലയാാള പ്രസ്ഥിാനം നടിത്തിയാ നിരാാഹിാരാ 
സംമരാം ചെതാഴിിൽ രാംഗംചെത്ത ഭാാ�യുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത ഉയാർത്തി കാട്ടുന്നു. സംാനോങ്കതിക പിദങ്ങചെള 
മുൻനിർത്തിയുംം വിയവിഹിാരാ ഇടിങ്ങചെള മുൻനിർത്തിയുംം മാതൃഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ച് നിരാവിധി ചാർച്ചകൾ 
ഉണ്ട്ാകാൻ സംമരാം കാരാണമായാി. നോകാളനി വിാഴ്ചയുംചെടി നോവിരുംകൾ ഇന്നും നചെമ്മി ഭാരാിക്കുന്നിതിചെ� 
ഉത്തമ ഉദാഹിരാണങ്ങളാണ് നമ്മുചെടി ചെതാഴിിലിടിത്തിചെ� മാധയമം എന്ത്യായാിരാി�ണം എന്നി നോചാാദയം 
ഉയാർന്നു വിന്നിനോപ്പംാൾ പിി.എസം്.സംി. എടുത്ത നിലപിാടി്.

ഉപസംംഹാാരംം
ഭാാ�ാപിരാമായാ അധിനിനോവിശവുംം ഭാാ�ാപിരാമായാസംമ്പർ�വുംം തമ്മിിലുള്ള വിയതയാസംം കൃതയമായാി 
തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. സംമ്പർ�ത്തിലൂചെടിയാാണ് ഭാാ�ാ വിികസംിക്കുന്നിത്. അധിനിനോവിശത്തിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാം (സംംസ്കൃതമായാാലും ഇംഗ്ലാീ�് ആയാാലും) പ്രശ്നവിത്�രാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്,പ്രതിനോരാാധിനോ�ണ്ട്
തുണ്ട്്. അതായാത് അറിിഞ്ഞു ചെകാണ്ട്് പ്രതിനോരാാധിനോ�ണ്ട് ഒന്നിാണ് ഭാാ�ാ പിരാമായാ അധിനിനോവിശം. 
വിയവിഹിാരാ ഇടിങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുക എന്നിതാണ് പ്രധാനം. ഭാാ� പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നിതിലൂചെടി വിികസംിക്കു
ന്നു. പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നിതിലൂചെടി ഭാാ� തിരുംത്തചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. സംാനോങ്കതിക പിദനിർമ്മിാണവുംം 
പ്രനോയാാഗംവുംം ഒനോരാ നിലയാിൽ തുടിനോരാണ്ട്തുണ്ട്്. വിിവിർത്തനത്തിന് കൃതയമായാ നയാം രൂപിീകരാിക്കുക
യുംം എല്ലാാ നോമഖലകളിലും അത് നിർബന്ധമായുംം നടിപ്പംിൽ വിരുംത്തുകയുംം ചെചാനോയ്യണ്ട്തുണ്ട്്.മലയാാളീ
കരാി�ാൻ കഴിിയുംന്നി പിദങ്ങചെള മലയാാളീകരാിക്കുക.ലിപിയന്ത്യരാ സംാധയതകൾ പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്താം. 
പ്രനോയാാഗം സംാധയതയ്ക്ക്് പ്രാധാനയം ചെകാടുക്കുക.ഭാരാണം, വിിദയാഭായാസംം, നോകാടിതി, ചെതാഴിിൽ, പിത്രം-ദൃശയ 
മാധയമങ്ങൾ തുടിങ്ങി എല്ലാാ രാംഗംത്തും ഭാാ�യ്ക്ക്് പ്രനോയാാഗം സംാധയതയുംണ്ട്ാകണം. പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി 
കൂടുതൽ �നാധിപിതയവിത്�രാിക്കുകയാാണ് നോവിണ്ട്ത് എന്നി് പിറിഞ്ഞു നിർത്താം.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
 നോ�ാഹിനാസം് നോഫ്രാണ്, 1883, പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം, ബാസംൽ മി�ൻ, മംഗംലാപുരാം.

 തായാാട്ടി് ശങ്കരാൻ, 1981, ഭാാരാതീയാ വിിദയാഭായാസംം :ചാരാിത്രംവുംം വിർത്തമാനകാല പ്രശ്നങ്ങളുംം, നോകരാള ശാസ്ത്ര സംാഹിിതയ 
പിരാിത്ത്, തൃശ്ശൂർ.

 ദിനോന�് ഇ, 2009, ഭാരാണഭാാ�, മലയാാള ഐകയനോവിദി ആദയ കാല നോരാഖകൾ.

 പിവിിത്രംൻ പിി, 2014, മാതൃഭാാ�യ്ക്ക്് നോവിണ്ട്ി സംമരാം, മലയാാള ഐകയനോവിദി, ചെചാറുതുരുംത്തി.

 ബാലകൃഷ്ണൻ കാവുംമ്പായാി,, 2007, ശാസ്ത്രസംാഹിിതയ പ്രസ്ഥിാനം ഒരും പിഠനം, നോകരാള ശാസ്ത്രസംാഹിിതയ പിരാി�ത്ത്, 
തൃശ്ശൂർ.

 വിാസുക്കുട്ടിൻ ചെക.എ, 1991, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് പിശ്ചാാത്തലവുംം പ്രവിർത്തനവുംം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്.

അശവനി എ.പിി.
ചെകാല്ലാം �ില്ലായാിചെല കടിയ്ക്ക്ലിൽ �നിച്ചു. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്നി് 
എം.ഫിൽ. നോലഖനങ്ങൾ വിിവിിധ ആനുകാലികങ്ങളിലും പുസ്തകങ്ങളിലുമായാി പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ഇനോപ്പംാൾ ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണം ചെചായ്യുന്നു. കവിിതാ സംമാഹിാരാം: 
വിിരാൽചെച്ചാരും�്. വിിലാസംം: അശവനി നിവിാസം്, ചെകാടിിഞ്ഞിം, കുറ്റി�ാടി് പിി.ഒ., കടിയ്ക്ക്ൽ, ചെകാല്ലാംഇ-
ചെമയാിൽ: aswanikdl@gmail.com



പ്രവിാസംം: അറിിവിനുഭാവിങ്ങൾ 
‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’ മുൻനിർത്തിയുംള്ള പിഠനം

ബി�ലി പിി.
അസംിസ്റ്റ്�് ചെപ്രാഫസംർ, ശ്രീീനാരാായാണനോകാനോള�്, കണ്ണൂർ

മനു�യ�ീവിിതത്തിചെ� സംമസ്തതലങ്ങളുംം ഏറ്റവുംം ശക്തിമായാി ആവിിഷ്കാരാി�ാൻ കഴിിയുംന്നി 
സംാഹിിതയ�നുസ്സിാണ് നോനാവിൽ. രൂപിഭാാവിതലങ്ങളിൽ പുതുമ നിറിച്ചും കാലഘട്ടിത്തിചെ� സംമൂഹിിക 
സംാംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹിചാരായങ്ങനോളാടി് സംംവിദിച്ചും �ീവിിതചെത്ത അതിചെ� സംമഗ്രതയാിൽ 
ആവിിഷ്കാരാി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നി നോനാവിലുകൾ കാലഘട്ടിത്തിചെ� ചാരാിത്രംനോരാഖകൾ’ കൂടിിയാാണ്. സംാഹിി
തയചാരാിത്രംത്തിൽ ശ്രീദ്ധീി�ചെപ്പംട്ടി നോനാവിലുകൾ മി�തും സംമകാലിക�ീവിിതത്തിചെല സംാമൂഹിയപ്രശ്ന
ങ്ങൾ വിി�യാമാ�ിയാവിയാാണ്. ഇത്തരാം ഇടിചെപിടിലുകൾ വിഴിിയാാണ് നോനാവിലുകൾ സംാമൂഹിികവുംം 
ചാരാിത്രംപിരാവുംമായാ ദ�തയം നിർവ്വഹിിക്കുന്നിത്.

ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായാി നോലാകത്തിചെ� വിിവിിധ ഇടിങ്ങളിൽ അധിവിസംിക്കുന്നി ഒരും കൂട്ടിം മനു�യ
രുംചെടി �ീവിിതത്തിചെ� ശാരാീരാികവുംം മാനസംികവുംമായാ സംംഘർ�ങ്ങൾ അടുക്കും ചാിട്ടിനോയാാടും കൂടിി 
വിളചെരാ സൂക്ഷ്മമായാി സംംഗ്രഹിിച്ചവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നി നോനാവിലാണ് യുംവിഎഴുത്തുകാരാനായാ അനിൽ 
നോദവിസ്സിിയുംചെടി യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’. മനു�യചെ� നിസ്സിഹിായാത റിിയാലിസ്റ്റ്ി�ായാി പികർത്തിയാ 
ഈ കൃതി പ്രവിാസംത്തിചെ� കാഴ്ചപ്പംാടുകളിൽ പിരാിനോശാധി�ാനുള്ള ശ്രീമമാണ് ഈ പിഠനം.

സ്ഥിലകാലങ്ങളിലൂചെടിയുംള്ള സംങ്കീർണ്ണമായാ യാാത്രംയാാണ് പ്രവിാസംം. ഉപി�ീവിനത്തിനും 
അതി�ീവിനത്തിനും നോവിണ്ട്ി നാടും വിീടും ഉനോപിക്ഷിച്ച് യാാത്രം ചെചായ്യാൻ നിർബന്ധിതരാായാിത്തീർന്നി 
ഒരുംകൂട്ടിം മനു�യാത്മാ�ളുംചെടി ശാരാീരാികവുംം മാനസംികവുംമായാ അനുഭാവിങ്ങചെള പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നി 
വിാ�ാണ് പ്രവിാസംം എന്നിത്. ‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസംി’ൽ അത്തരാം അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നു
നോപിാകുന്നിവിരുംചെടി നിലവിിളികൾ ധാരാാളമുണ്ട്്.

മനു�യ�ീവിിതം യാാത്രംകൾചെകാണ്ട്് സംമ്പന്നിമാണ്. ആ യാാത്രംകൾ നൽകുന്നി അനുഭാവി
പിാഠങ്ങൾ �ീവിിതം എചെന്ത്യന്നി് വിിളിനോച്ചാതുന്നിവിയാാണ്. മനു�യ�ീവിിതത്തിൽ �നനം എന്നി 
യാാഥാർത്ഥയം കഴിിഞ്ഞിാൽ പിിചെന്നി ഉറിപ്പുള്ള ഒനോരാ ഒരും കാരായം മരാണമാണ്. ഈയാർത്ഥത്തിൽ 
�ീവിിതചെമന്നിത് �നനമരാണങ്ങൾ�ിടിയാിചെല യാാത്രംയാാചെണന്നി് വിയവിഹിരാിക്കുന്നിതിൽ ചെതറ്റില്ലാ. 
ഈ യാാത്രംയാിലുടിനീളം സംചെൈൻസം് ആണ്. പ്രവിചാനാതീതമാണ് കാരായങ്ങൾ. നോനാവിൽ വിായാി
ക്കുനോമ്പാൾ വിായാന�ാരാചെ� കണക്കുകൂട്ടിലുകൾ ചെതറ്റിച്ച് കഥാഗംതി മാറുന്നു. നോനാവിലിചെ� 
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സൂക്ഷ്മശരാീരാത്തിൽ പിരാാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഓനോരാാ വിസ്തുതയുംം കൃതയമായാ ഉനോ�ശയലക്ഷയങ്ങനോളാടി് കൂടിിയാതും 
ഇ�ാരായം അടിിവിരായാിട്ടുറിപ്പംിക്കുന്നിതുമാണ്. കഥാപിാത്രംങ്ങളിൽ പിലരുംം മരാണചെപ്പംടുന്നു. അവിനോശ
�ിക്കുന്നിവിർ മരാി�ാനായാി �ീവിിക്കുന്നു.

സംമകാലിക പിരാിനോതാവിസ്ഥിയാിൽ നോലാകത്ത് നടിക്കുന്നി സംംഭാവിവിികാസംങ്ങൾചെ�ാപ്പംം 
പ്രവിാസംത്തിലൂചെടി താൻ തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിതും സുഹൃത്തു�ൾ വിഴിി മനസ്സിിലാ�ിയാതുമായാ അനുഭാവി
ങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളിച്ചുചെകാണ്ട്് അനിൽ നോദവിസ്സിി രാചാിച്ച നോനാവിൽ പ്രവിാസംത്തിചെ� ശാരാീരാികവുംം 
മാനസംികവുംമായാ അനുഭാവിാവിിഷ്കാരാണമാണു്. നോലാകമാസംകലം ചാരാിത്രംാതീതകാലം മുതൽതചെന്നി 
നോദശാന്ത്യരാഗംമനം നടിന്നിിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും സംമീപികാലത്താണ് പ്രവിാസംം എന്നി സംംജ്ഞാം ചെകാണ്ട്് 
നോദശാന്ത്യരാഗംമനവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി എല്ലാാ അനുഭാവിങ്ങചെളയുംം നാം വിയവിഹിരാിക്കുന്നിത്. ഇടിങ്ങളിചെല 
മാറ്റ �ീവിിതചെത്ത പ്രവിാസംം എന്നി് വിയവിഹിരാി�ാറുചെണ്ട്ന്നി് ‘കഥകളിചെല നോദശാന്ത്യരാചെമഴുത്തുകൾ’ 
എന്നി നോലഖനത്തിൽ വിി.എ.അനോശാകൻ നിരാീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ബഹിവർത്ഥ വിയാപ്തിയുംള്ള വിാ�ാണ് 
പ്രവിാസംം. വിീടുവിിട്ടുള്ള പിാർപ്പം്, താത്കാലികവിിരാഹിം എചെന്നിാചെ� ശബ്ദതാരാാവിലിയാിൽ അർത്ഥം 
ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്നി പ്രവിാസംം ഡിയാനോൈാറി എന്നി ഗ്രീ�് പിദത്തിന് സംമാനമായാാണ് പ്രവിാസംപി
ഠനത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. ചാിതറുക, വിിത്തുപിാറ്റുംക എചെന്നിാചെ�യാാണ് ഡിയാനോൈാറിയുംചെടി 
അർത്ഥം. ഒരും നോദശത്തിൽ ഉൾചെപ്പംടുന്നിവിരുംം ചെപിാതുസംംസ്കാാരാം പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നിതുമായാ �നത 
പില കാലങ്ങളിൽ പില കാരാണങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് ചാിതറിിനോപ്പംായാി അവിിടിങ്ങളിൽ അതി�ീവിിക്കുന്നി 
അവിസ്ഥിയാാണിത്. പ്രവിാസംം ചാരാിത്രംത്തിൽ സ്പൈബബിൾകാലം മുതൽ തചെന്നിയുംണ്ട്്. അത് ജൂതസം
മൂഹിത്തിചെ� ചാരാിത്രംമാണ്. ബാബിനോലാണിചെ� പിതനചെത്തത്തുടിർന്നുള്ള നരാകയാാതനകളുംചെടി ഒരും 
നോലാകം തചെന്നിയാാണത്. പുറിപ്പംാടി്, കുടിിനോയാറ്റം, അന്ത്യാരാാഷ്ട്രീ �നപ്രവിാഹിം, നാടി് വിിട്ടുള്ള പിാർ�ൽ, 
വിീടി് വിിട്ടുള്ള പിാർ�ൽ, നാടുകടിത്തൽ, നാടി് ഉനോപിക്ഷിച്ച് നോപിാകൽ എന്നിീ അവിസ്ഥികചെളാചെ� 
ഉൾചെകാള്ളുന്നി വിാ�ാണ് പ്രവിാസംം. അതി�ീവിനത്തിനിടിയാിൽ മനു�യാവികാശങ്ങൾ നിനോ�ധി
�ചെപ്പംട്ടി്, നരാവിംശപിരാമായാ പിരാിഗംണനകൾ ലഭാി�ാചെത നോപിാകുന്നി മനു�യപ്രതിനിധാനങ്ങളുംചെടി 
സംങ്കടിഗംാഥ പ്രവിാസംത്തിലുണ്ട്്. ‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’ ഇത്തരാം ദാരുംണാനുഭാവിങ്ങൾ ഒത്തിരാി
യുംള്ള നോനാവിലാണ്. പ്രവിാസംം ചാിലനോപ്പംാൾ സംമ്പന്നിപ്രവിാസംമാവിാറുചെണ്ട്ങ്കിലും ഈ നോനാവിലിൽ 
ദരാിദ്രപ്രവിാസംമാണ്. ദുഃരാിതസംങ്കടിങ്ങളുംചെടി കടിലിൽചെപ്പംട്ടുഴിലുന്നി മനു�യാത്മാ�ൾ വിന്നു നിറിഞ്ഞി 
നോനാവിലാണ് ‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’.

വിിഭാിന്നിസംമൂഹിചെത്തയുംം സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം ഉൾചെ�ാള്ളുകയുംം ചെകാടു�ൽ വിാങ്ങലുകൾ 
നടിത്തുകയുംം ചെചായ്യുനോമ്പാഴിാണ് പ്രവിാസംചെമന്നി സംാമൂഹിയപ്രതിഭാാസംം ഉടിചെലടുക്കുന്നിത്. പ്രവിാസം
ത്തിചെല ആദാനപ്രദാനങ്ങളുംചെടി അളവി് കൂടുന്നിതിനും കുറിയുംന്നിതിനുമനുസംരാിച്ച് അനുഭാവിനോവിദയമാ
കുന്നി പ്രവിാസംത്തിലും വിയതയാസംം കാണും. ഇരായാാ�ചെപ്പംടുന്നിവിചെ� പ്രവിാസംവുംം അധവാനാധിഷ്ഠി
തമായാ പ്രവിാസംവുംം നോനാവിലിൽ നാം തിരാിച്ചറിിയുംന്നി തീക്ഷ്ണ യാാഥാർത്ഥയങ്ങളാണ്. പ്രവിാസംത്തിന് 
കാരാണങ്ങനോളചെറിയുംണ്ട്്. ഇരാനോതടിൽ, രാാഷ്ട്രീീയാ കാരാണം, പ്രകൃതിനോകാപിം, യുംദ്ധീം, ചെമച്ചനോമറിിയാ 
നോമച്ചിൽപ്പുറിം, കാലാവിസ്ഥി, പ്രണയാം എന്നിിവിചെയാാചെ� പ്രവിാസംത്തിനുള്ള പ്രനോകാപിനങ്ങളാചെണ
ന്നി് ബാബു ഭാരാദവാ�് അഭാിപ്രായാചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഈ കാരാണങ്ങചെളല്ലാാം തചെന്നിയുംം ഈ നോനാവിലിചെല 
പ്രവിാസംത്തിലും കചെണ്ട്ത്താനാവുംന്നുണ്ട്്.

അധീശക്തിിയുംചെടി ആജ്ഞാം ചെതറ്റിച്ചതിന് പിറുദീസംയാിൽ നിന്നി് പുറിത്താ�ചെപ്പംട്ടി ആദവുംം ഹിവ്വ
യുംമാവിണം ആദയപ്രവിാസംികൾ. ചുരും�ിപ്പംറിഞ്ഞിാൽ മ�യാിൽ നിന്നി് മദീനയാിനോലക്കുള്ള മുഹിമ്മിദ് 
നബിയുംചെടി പിലായാനത്തിൽ, രാാമായാണത്തിൽ രാാമചെന കാട്ടിിനോല�് പിറിഞ്ഞിയാക്കുന്നിതിൽ, 
സംീതചെയാ വിീചെണ്ട്ടു�ാൻ ശ്രീീരാാമൻ ലങ്കയാിചെലത്തുന്നിതിൽ, മഹിാഭാാരാതത്തിൽ പിാ�വിരുംചെടി 
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അജ്ഞാംാതവിാസംത്തിൽ ഒചെ� പ്രവിാസംം ദർശി�ാം. ആംഗംനോലയാകവിിയാായാ മിൽട്ടിചെ� ‘പിാരാ
സ്പൈഡിനോ�ാസ്റ്റ്ിലും’ കാളിദാസംചെ� ‘നോമഘസംനോന്ദശ’ത്തിലും ‘ശാകുന്ത്യള’ത്തിലുചെമാചെ� പ്രവിാസംം 
നമു�് കചെണ്ട്ത്താനാവുംം. സംനോന്ദശകാവിയങ്ങളിൽ മി�തിലും വിിരാഹിവുംം പ്രവിാസംവുംം തചെന്നിയാാണ് 
മുഖയപ്രനോമയാം. എന്നിിരാി�ിലും അ�ാലത്ത് പ്രവിാസംം എന്നി പിദം നാം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടിില്ലാ. 1990 
മുതലാണ് പ്രവിാസംപിഠനം വിയാപികമായാത്. എഴുത്തുകാരാിൽ ആഭായന്ത്യരാ ബാഹിയ പ്രവിാസം അനുഭാവിം 
പികർന്നു തന്നിവിർ ധാരാാളം നോപിരുംണ്ട്്. സ്പൈവി�ം മുഹിമ്മിദ് ബ�ീർ, നോകാവിിലൻ, നന്ത്യനാർ, എസം്.
ചെക.ചെപിാറ്റ�ാടി്, എം.ചെക.നോമനോനാൻ, പിാറിപ്പുറിം, സ്പൈവിശാഖൻ, ആനന്ദ്, മുകുന്ദൻ, ശിഹിാബു�ീൻ 
ചെപിായ്ത്തുംകടിവി്, ഖദീ� മുംതാസം്, ചെബനയാമിൻ, അ�റിഫ് പുറിവൂർ, ശാഹുൽ വിളപിട്ടിണം, റി�ീദ് 
പിാറി�ൽ, സംാദിഖ് കാവിിൽ, കൃഷ്ണദാസം്, ചെക.പിി. സുധീരാ തുടിങ്ങി നിരാവിധി നോപിർ... ആ ശൃംംഖലയാിൽ 
ഇനിയുംം അനിൽ നോദവിസ്സിിചെയാനോപ്പംാചെല നിരാവിധി നോപിർ കണ്ണിനോച്ചർ�ചെപ്പംടിാൻ ഉണ്ട്ാവുംം. കാരാണം 
പ്രവിാസംം അത്രംനോമൽ ബൃഹിത്തായാ സംാമൂഹിയപ്രതിഭാാസംമായാി മാറിിയാിരാിക്കുന്നു.

അനിൽ നോദവിസ്സിി ‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസംിൽ’ ദുഃബായാ് നഗംരാം നോകന്ദ്രമാ�ി, സംിറിിയാ, തുർ�ി, 
കാനഡി, ഈ�ിപ്ത്, ശ്രീീലങ്ക എന്നിീ വിിവിിധ നോദശങ്ങളിചെല മനു�യരുംചെടി �ീവിിതാവിസ്ഥികൾ റിിയാ
ലിസ്റ്റ്ി�ായാി ആവിിഷ്കാരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ആനോഗംാളവിത്കരാണത്തിചെ� വിർത്തമാനകാലത്ത് നോലാകം ഒരും 
ഗ്രാമമായാി ചുരുംങ്ങുനോമ്പാൾ ഒചെരാാറ്റ ഇടിത്തിൽ വിിവിിധ നോദശ�ാർ അധിവിസംിക്കുന്നു. ആശയാവിിനിമ
യാവുംം അനുഭാവിവിിനിമയാവുംം സംാംസ്കാാരാിക വിിനിമയാവുംം സംംഭാവിിക്കുന്നു. പ്രാനോദശികവുംം വിംശീയാവുംമായാ 
സംവതവവുംം പിാരാമ്പരായവുംം നിലനിൽക്കുനോമ്പാൾതചെന്നി വിിശവമാനവിികതയുംചെടി വിസുസ്പൈധവികുടുംബകം 
എന്നി ഒരും തലം വിച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട്് പ്രവിാസംം. നോനാവിലിൽ നാം പിരാിചായാചെപ്പംടുന്നി കഥാപിാത്രം
ങ്ങളായാ അതുരാതരാംഗം, നളിനകാന്ത്യി, അൽനോത്തബ്, നോഡിാക്ടർ നിനോ�ാളസം്, നിനോ�ാളസംിചെ� 
ഭാാരായ നോറിയാ്ച്ചൽ, മാർഗംരാറ്റ് മാലാഖ എന്നിിവിചെരാാചെ� മാനവിികതയുംം മനസ്സിാക്ഷിയുംം ഉള്ളവിരാാണ്. 
ഒരും പിനോക്ഷ ഇവിചെരാചെയാാചെ� ഒരും ചാരാടിിചെലനോന്നിാണം ബന്ധിപ്പംിച്ച ആ ശക്തിി വിിനോശ�ം അത് 
പ്രവിാസംം തചെന്നിയുംമാകാം.

�നനം ചെകാണ്ട്് സംിറിിയാ�ാരാചെനങ്കിലും പ്രവിാസംിയാായാി ദുഃബായാിൽ കഴിിയുംന്നി അൽനോത്ത
ബിചെന ചുറ്റിപ്പംറ്റിയാാണ് കഥവിികസംിക്കുന്നിത്. അവിചെ� ചാിന്ത്യകളുംം സുഹൃത്തു�ളുംം കുടുംബാംഗംങ്ങളുംം 
കഥാസംാമഗ്രികളായാി പിരാിണമിക്കുന്നു. അവിന് വിരുംന്നിതും അവിൻ തിരാിച്ചയാക്കുന്നിതുമായാ വിാട്ടി്സംാ
പ്പം് ചെമനോസംജുകളുംം ഇചെമയാിലുകളുംം കഥാഗംതിചെയാ മുനോന്നിാട്ടി് നയാിക്കുന്നു. ബാബ, മാമ, അൽനോത്തബ്, 
അൽനോത്തസം് ഇത്രംയുംം നോപിരാാണ് അൽനോത്തബിചെ� കുടുംബത്തിലുള്ളത്. സംിവിിൽ എഞ്ചംിനീയാ
റിായാിരുംന്നി ബാബയ്ക്ക്് സംാലറിിയാായാി കിട്ടുന്നി നചെല്ലാാരും തുകയുംണ്ട്്. അതിനുപുറിചെമ �ീവിി�ാൻ 
ഫർണിച്ചർ നോ�ാപ്പും വിീടി് വിാടികയ്ക്ക്് ചെകാടുത്ത വികയാിൽ ലഭാിച്ച കാശും ഉണ്ട്്. എന്നിിട്ടും അവിചെ� 
ബാബ അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി സംമ്പന്നിനാവിാൻ നോവിണ്ട്ി അവിചെന ദുഃബായാിലയാച്ചതാണ്. വിിമനനോസ്സിാ
ചെടിയാാണ് അൽനോത്തബ് യാാത്രം തിരാിച്ചചെതങ്കിലും ബാബ അന്നി് പിറിഞ്ഞിതിചെ�ചെയാാചെ� ചെപിാരുംൾ 
കാലം അൽനോത്തബിന് അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കാണിച്ചുചെകാടുത്തു. പിിൽ�ാലത്ത് നോനരാിട്ടി ചെപിാള്ളുന്നി 
പില പ്രശ്നങ്ങചെളയുംം നോനരാിടുന്നിതിനുള്ള ഗൃഹിപിാഠങ്ങളായാിരുംന്നു പ്രവിാസംത്തിലൂചെടി നോനടിിയാ ‘പുതിയാ 
അനുഭാവിങ്ങൾ’ ഒരും ഇറിാനിയുംചെടി എ.സംി.ചെമയാി�നൻസം് കമ്പനിയാിചെല ക്ലാാർ�ായാിട്ടിായാിരുംന്നു 
നിയാമനം. കൂചെടി രാണ്ട്് പിാ�ിസ്ഥിാനികൾ. ഇറിാനിയുംചെടി ചൂ�ണം ചെതാഴിിൽപിരാം മാത്രംമല്ലാ, ശാരാീ
രാകമായുംം മാനസംികവുംം കൂടിിയാായാിരുംന്നു. ബാബ വിിനോദശത്ത് നോപിാകുന്നി മകചെന ഉപിനോദശിക്കുന്നിത് 
ഇപ്രകാരാമാണ് ‘പിണത്തിനുചെമാചെ� അപ്പുറിത്ത് ചാില കാരായങ്ങളുംണ്ട്്. �ീവിിതം, മരാണം, സം�ഹൃദ
ങ്ങൾ, സംനോന്ത്യാ�ങ്ങൾ അങ്ങചെന എണ്ണിയാാൽത്തീരാാത്ത അവിസ്ഥികളുംണ്ട്്. കണ്ട്ാലും മതിവിരാാത്ത 
കാഴ്ചകളുംണ്ട്്. ഇനിചെയാാരാി�ലും കാണരുംനോത എന്നി് പ്രാർത്ഥിച്ചുനോപിാകുന്നി കാഴ്ചകളുംണ്ട്്. അങ്ങചെന 
എത്രംചെയാത്രം അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാനോകണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു മനു�യ�ീവിിതം. പുതിയാ സ്ഥിലങ്ങൾ, 
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പുതിയാ ആളുംകചെള പിരാിചായാചെപ്പംടുക, പുതിയാ ഭാാ�കൾ പിഠിക്കുക, പുതിയാ രുംചാിക്കൂട്ടുകൾ രാസംിക്കുക 
അങ്ങചെന എന്തുമാത്രംം സംാധയതകളാണ്.... സംവയാം ഉടിച്ചുവിാർ�ാൻ കിട്ടുന്നി അവിസംരാങ്ങളാണ് ’. 
(‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’). പുതിയാ അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി തുടി�ം അവിിടിം മുതൽ ആരാംഭാിച്ചു. പിിന്നിീടി് 
നോ�ാലി ചെചായ്ത് ടി�ി റിിസംർച്ച് സ്റ്റ്ഡിി ചെസം�ർ പ്രദാനം ചെചായ്ത് അനുഭാവിം മചെറ്റാരും തരാത്തിലുള്ളതാണ്. 
റിിസംർച്ചിചെ� മറിവിിൽ തീവ്രവിാദമാചെണങ്കിലും ഒന്നും പ്രതികരാി�ാനാവിാചെത നിൽനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്നു

ദുഃബായാിൽ നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നുചെവിങ്കിലും അനോ�ഹിത്തിചെ� മനസ്സി് നിറിചെയാ മാതൃരാാ�യമായാ 
സംിറിിയായാാണ്. അൽനോത്തബ് പ്രവിാസംത്തിചെ� ഭാാഗംമായുംള്ള ഗൃഹിാതുരാത ഏചെറി മനസ്സിിൽ ചെകാണ്ടു 
നടിക്കുന്നിവിനാണ് പ്രവിാസംത്തിനിടിയാിലുള്ള ഒരാിടിനോവിളയാിൽ നാട്ടിിചെലത്തിയാനോപ്പംാൾ നാടിിന് വിന്നി 
മാറ്റം കണ്ട്് വിയഥിതമനസ്കാനാവുംന്നുണ്ട്്. എന്നിാലും നാടി് അനോ�ഹിത്തിന് നിറിവിാണ്. അൽനോത്തബ് 
അതുരാതരാംഗംനോയാാടി് പിറിയുംന്നിത് നോനാക്കുക ‘എല്ലാാം സംാധിക്കും ഒന്നുമിനോല്ലാലും നിങ്ങൾ�് നോപിാവിാൻ 
ഒരാിടിമുണ്ട്നോല്ലാാ.... വിീടുണ്ട്നോല്ലാാ... വിീട്ടുകാരുംണ്ട്നോല്ലാാ പിിചെന്നിന്ത്യാണ് നോവിണ്ട്ത്’. ചെമച്ചചെപ്പംട്ടി നോമച്ചിൽപ്പുറിം 
നോതടിി ദുഃബായാിചെലത്തിയാ ഇന്ത്യയ�ാരാി നളിനകാന്ത്യിയുംം ശ്രീീലങ്ക�ാരാൻ അതുരാതരാംഗംയുംം പ്രണയാിച്ച് 
കാത്തിരുംന്നി് സംങ്കടിങ്ങൾ�ിടിയാിൽ ഒന്നിിക്കുന്നുണ്ട്്. അൽനോത്തബാണവിരുംചെടി ആശ്രീയാം. ഇരുംവിരും
ചെടിയുംം ലീവി് സംമയാത്ത് വിിവിാഹിം നടിത്താൻ തീരുംമാനിച്ചതാണ്. അവിധി സംമയാത്ത് നളിനകാന്ത്യി
യുംചെടി പിപ്പംായുംചെടി മരാണം കാരാണം നിശ്ചായാിച്ച വിിവിാഹിം മുടിങ്ങി. ലീവി് തീർന്നി് ഇരുംവിരുംം തിരാിചെക 
പ്രവിാസം�ീവിിതത്തിനോല�് വിീണ്ടും മടിങ്ങുന്നു. പിിന്നിീടി് ആ വിിവിാഹിം നടിന്നിത് അൽനോത്തബിചെ� 
മുറിിയാിൽ വിച്ചാണ്. അവിർ ആദയമായാി താമസംിച്ചതും അവിിചെടിത്തചെന്നി. ഒനോരാ കമ്പനിയാിചെല ക്ലാീനിംഗം് 
സ്റ്റ്ാഫായാി നോ�ാലി നോനാക്കുന്നിവിരാാണവിർ. അവിചെരാ നാട്ടിിനോല�യാക്കുനോമ്പാൾ അൽനോത്തബ് പിറിയും
ന്നിത് ശ്രീദ്ധീിച്ചാൽ പ്രവിാസംം വിയക്തിി�് നഷ്ടിചെപ്പംടുത്തുന്നി നാട്ടുനന്മകചെളക്കുറിിച്ചറിിയാാൻ സംാധിക്കും. 
‘സംവന്ത്യം നാടിിചെ� മണവുംം രുംചാിയുംം വിായുംവുംം സംനോന്ത്യാ�ങ്ങളുംം ആസംവദിച്ച് മടിങ്ങിവിരൂ’ എന്നിാണ്. 
വിിവിാഹിാനന്ത്യരാം രാണ്ട്ിടിങ്ങളിൽ കഴിിഞ്ഞുനോപിാന്നി അവിർ�് അനുഗ്രഹിാശിസ്സുംകനോളാചെടി ‘കിളിക്കൂടി് ’ 
നൽകി സംാന്ത്യവനമായാി മാറിിയാവിരാാണ് �ർമ്മിൻകാരാനായാ നോഡിാക്ടർ നിനോ�ാളസ്സുംം ഭാാരായ നോറിയാ്ച്ചലും. 
ഏകമകൻ ചെഫലിക്സി് കാനഡിയാിൽ ചെവിച്ച് അതിദാരുംണമായാി ഇല്ലാാതായാനോതാചെടി കടുത്ത ഏകാ
ന്ത്യതയാിനോലക്കും �ീവിിതസംങ്കടിങ്ങളിനോലക്കും അവിർ എടുചെത്തറിിയാചെപ്പംട്ടു. അത് നളിനകാന്ത്യിചെയായുംം 
അതുരാ തരാംഗംചെയായുംം വിളചെരായാധികം ബാധിക്കുകയുംം ചെചായ്തു.

നോനാവിലിചെല മചെറ്റാരും പ്രധാനകഥാപിാത്രംമായാ മാർഗംരാറ്റിചെ�യുംം അവിളുംചെടി താത്തായാ്, 
നാന്നിായാ്, സ്പൈമ�ിൾ എന്നിിവിരുംൾചെപ്പംട്ടി കുടുംബത്തിചെ�യുംം അനുഭാവിങ്ങളുംം ദുഃരാന്ത്യം നിറിഞ്ഞിവി
യാാണ്. പ്രശ്നപിരാിഹിാരാത്തിനായാി കുടുംബത്തിനുനോവിണ്ട്ി അധവാനിച്ച അവിൾ ചെചാന്നു പിതിച്ചതും 
ദുഃരാന്ത്യത്തിചെ� അഗംാധഗംർത്തത്തിൽത്തചെന്നി. അൽനോത്തബിചെ� കൂട്ടുകാരാിയാായാ മാർഗംരാറ്റ് ശരാീരാം 
വിിറ്റ് �ീവിിക്കുന്നിവിളാണ്. ചെകാക്കൂസം് എന്നി ഇടിനില�ാരാനാണ് മാർഗംരാറ്റിചെന കുഴിപ്പംത്തിലാ�ി
യാത്. പിച്ചിറിച്ചി കച്ചവിടിത്തിന് തയ്യാറിാവുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും മനസ്സിിൽ നന്മയുംള്ള കഥാപിാത്രംമാണവിർ. 
ചെവിറു�ാൻ കഴിിയാാത്ത കഥാപിാത്രംം.

നോനാവിലിചെല ഏറിിയാ പിങ്കും സംിറിിയാൻ �നത നോനരാിടുന്നി ക്രൂരാതകളുംം പിീഡിനങ്ങളുംമാണ്. 
നോവിശയാവൃത്തി, മയാക്കുമരുംന്നി്, വിയാ� സംി.ഡിി ബിസംിനസ്സി്, നോഫ�് കറിൻസംി, ഭാീകരാ പ്രവിർത്തന
ങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട്ിംഗം്, അധികാരാത്തിചെ�യുംം ചെപിാളിറ്റിക്സിിചെ�യുംം കുതന്ത്ര്യങ്ങൾ, ആഭായന്ത്യരാ കലാപിം 
എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള ഒത്തിരാി സ്പൈവിറിസ്സുംകചെളയുംം അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്രകാരാം അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി 
ഒരും വിലിയാ ഭൂഖ�ം തചെന്നി കാഴ്ചചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്് ഈ കൃതി.

നവിമാധയമങ്ങളുംചെടി സംവാധീനം �ന�ീവിിതചെത്ത നിർണ്ണയാിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി ഉത്ത
രാാധുനിക കാലഘട്ടിത്തിൽ എന്ത്യിചെനയുംം ദൃശയവിത്കരാി�ാനുള്ള പ്രവിണത പ്രബലമാണ്. 
ഒരും കുടുംബത്തിൽ നിന്നി് ചാിതറിി പില വിഴിി�ായാിനോപ്പംായാ അൽനോത്തബിചെ� കുടുംബത്തിചെ� 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 478

�ീവിശവാസംവുംം ഹൃദയാതാളവുംമാണ് ‘അമൽ’ എന്നി ഫാമിലി വിാട്ടി്സംാപ്പം് ഗ്രൂപ്പം്. അൽനോത്തബ്, 
ബാബ, മാമ, അൽനോത്തസം് എന്നിിവിചെരാാന്നിിക്കുന്നി ‘ഇടിം’ ഈ ‘നവിമാധയമഇടി’മാണ്. പ്രവിാസം
ത്തിനിടിയാിചെല ഏകാന്ത്യതയ്ക്ക്് പിരാിഹിാരാമാണ് ഈ പുതിയാ ‘ഇടിം’. കഥാഗംതിയാിൽ നവിമാധയമം 
മുഖയപിങ്ക് വിഹിിച്ചിട്ടുണ്ട്് എന്നിത് ആഖയാനത്തിചെല പുതുമയാാണ്. മാമയുംചെടി ഒരും വിാട്ടി്സംാപ്പം് സംനോന്ദശം 
നോനാ�ാം. ‘നമ്മിളിങ്ങചെന നോലാകത്തിചെ� പില മൂലകളിനോല�് ചാിതറിിനോപ്പംാകാൻ മാത്രംം പിാപിം ചെചായ്ത്
വിരാാനോണാ. മാമയ്ക്ക്് നിങ്ങചെള കാണാൻ ചെകാതിയാാവുംന്നു. ബാബയുംചെടി കയ്യിൽ പിിടിിച്ച് നടി�ാൻ 
ചെകാതിയാാവുംന്നു. അൽനോത്തസംിചെനയുംം അൽനോത്തബിചെനയുംം മടിിയാിൽ കിടിത്തി താരാാട്ടി് പിാടിിയും
റി�ാൻ ചെകാതിയാാവുംന്നു..... നിങ്ങചെളാചെ� എത്രം വിലുതായാാലും നിങ്ങചെളന്നും കുട്ടിികൾ തചെന്നി
യാനോല്ലാ.... വിിധി നമ്മിചെള കീഴിടിക്കുന്നിതിന് മുമ്പ് നമു�ിനി കാണാനാവുംനോമാ? (പുറിം 17) ബാബയുംം 
അൽനോത്തസും മരാണചെപ്പംടുന്നിത് നാം മനസ്സിിലാക്കുനോമ്പാൾ ഈ നോചാാദയം ഒരും നോനാവിായാിത്തീരുംന്നു.

ജീീവ്യിതാപ്പെമാന്നതാ് ചിലിം സ്വവപ്നങ്ങളും� പ്രതാീക്ഷകാളും� പ്രതായാശാകാളും� ഒപ്പെക്കയാണ്്. അപ്ര
താീക്ഷിതാമാായി വ്യന്നുംന്നോചരുന്ന അനുഭാവ്യങ്ങളാിലൂപ്പെെ ജീീവ്യിതാ� എപ്പെ�ന്ന് കാഥാാനിായകാൻ താിരി
ച്ചറിിയുന്നും. ജീീവ്യിതാ� ജീീവ്യിച്ചുതാീർന്നോക്കണ്ട് ബാധിയതാ ഒന്നുംപ്പെകാാണ്ട്് മാാത്രം� ജീീവ്യിക്കുന്നവ്യനിാണ്് 
കാഥാാനിായകാനിായ അൽന്നോത്തംബ്. മാനുഷ്വയവ്യയഥാകാളാിൽ മുഖ്യയസ്ഥാാനിത്തം് നിിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്് 
പ്രവ്യാസ്വ�. അതാിപ്പെ� വ്യയഥായു� കാഠിനിതായു� ഈ ന്നോനിാവ്യലിംിൽ ആന്നോവ്യാളാമുണ്ട്്. ഒടുക്കത്തംിൽ തുെങ്ങി 
തുെക്കത്തംിൽ അവ്യസ്വാനിിക്കുന്ന അസ്വാധിാരണ്മാായ ഈ ന്നോനിാവ്യലിംിപ്പെ� ഓന്നോരാ അണുവ്യിലും� 
ചുട്ടുപ്പെപാള്ളിക്കുന്ന അനുഭാവ്യങ്ങൾ നിിറിഞ്ഞിിരിക്കുന്നും. ന്നോനിാവ്യലിംിൽ ഒരു പൂച്ചയുപ്പെെ ദാരുണ്മാായ 
അവ്യസ്ഥാ ഒടുക്കത്തംിലും� തുെക്കത്തംിലും� ഉണ്ട്്. വ്യർഗ്ഗശാത്രുക്കളാായ പൂച്ചപ്പെയയു� എലിംിപ്പെയയു� ഒരു 
കൂട്ടിിലിംിട്ടിിട്ടു� വ്യിശാ�ിപ്പെ� ഉൾവ്യിളാി ഏപ്പെറി ഉണ്ട്ായിട്ടു� സ്വ�യമാനിവു� താിരിച്ചറിിവു� കാാണ്ിക്കുന്ന 
ജീന്തുജീന്മം� നിപ്പെമ്മി അത്ഭുതാപ്പെ�ടുത്തുന്നും. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഈ താിരിച്ചറിിവ്യ് കൂെി ഇ�ാപ്പെതായായി
ന്നോ�ാകുന്ന മാനുഷ്വയജീന്മംത്തംിപ്പെ� ന്നോനിർക്കാണ്് എഴുത്തുകാാരൻ തൂലിംികാ ചലിംി�ിച്ചതാ്.

ആശയാഗംാംഭാീരായം ചെകാണ്ടും ആഖയാനമികവി് ചെകാണ്ടും കലാസുഭാഗംത ചെകാണ്ടും ഒരും സുന്ദ
രാശില്പമായാി പിരാിലസംിക്കുന്നി കൃതിയാാണ് അനിൽനോദവിസ്സിിയുംചെടി ‘യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം് ’. ഈ 
അറിബി ശബ്ദത്തിന് ഓ എചെ� സ്പൈദവിനോമ’ എന്നി അർത്ഥമാണുള്ളത്. അപ്രതീക്ഷിതമായാ അനുഭാ
വിങ്ങൾ വിന്നുചെപിടുനോമ്പാൾ നിസ്സിഹിായാനായാ മനു�യൻ ആ അനുഭാവിങ്ങചെള അടിയാാളചെപ്പംടുത്താൻ 
പിറിയുംന്നി വിാ�ാണിത്. പ്രവിാചാകന്മാരുംചെടി പുസ്തകമായാ ‘യാാ ഇലാഹിിയാി’ൽ പിലവിിധ പ്രശ്നങ്ങളാൽ 
നീറുന്നി �ീവിിതം മുന്നിിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ‘ആ കൃതി വിായാിച്ചനോതാടുകൂടിി ബാബ ‘സ്പൈദവിനോത്താടുള്ള എചെ� 
പിരാാതികളുംം പിരാിഭാവിങ്ങളുംം അനോതാചെടി ഇല്ലാാതായാി’ (പുറിം 120) എന്നുകുറിിക്കുന്നു. അന്നുമുതൽ
�ാവിണം മാതൃരാാ�യത്ത് കിടിന്നി് മരാിച്ചാലും ഹൃദയാശൂനയർചെ�ാപ്പംമിചെല്ലാന്നി തീരുംമാനത്തിൽ 
ബാബ എത്തിയാത്. തകർന്നുവിീണ ചെകട്ടിിടിങ്ങൾ�ിടിയാിൽ നിന്നി് ലഭാിച്ച ‘യാാ ഇലാഹിി’ചെയാന്നി 
പുസ്തകം ബാബയുംചെടി �ീവിിതസംങ്കടിം ഇല്ലാാതാക്കുകയുംം �ീവിിതനിനോയാാഗംം എന്ത്യാചെണന്നി് തിരാിച്ച
റിിയുംന്നിതിന് സംഹിായാിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. സ്പൈദവിനോത്താടുള്ള പിരാാതികളുംം പിരാിഭാവിങ്ങളുംം അനോതാചെടി
യാില്ലാാതായാി. ചാിന്ത്യകചെള ഇപ്രകാരാം ഉടിച്ചുവിാർക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ‘എചെ� ദുഃരാിതങ്ങൾ അത് മചെറ്റാരും 
�നതയുംചെടി സംമാധാനമാകുചെമങ്കിൽ.... ഞാാനനുഭാവിിക്കുന്നി വിരാൾച്ച അത് മചെറ്റാരും �നതയുംചെടി 
സംമൃദ്ധീിയാാകുചെമങ്കിൽ... എചെ� സംങ്കടിങ്ങൾ മചെറ്റാരും �നതയുംചെടി സംനോന്ത്യാ�മാകുചെമങ്കിൽ എചെ� 
ദാരാിദ്രയം അത് മചെറ്റാരും �നതചെയാ സംമ്പന്നിരാാക്കുചെമങ്കിൽ എചെ� പിട്ടിിണി അത് മചെറ്റാരും �നതയുംചെടി 
വിയാറി് നിറിയ്ക്കുചെമങ്കിൽ... എചെ� അനാനോരാാഗംയം അത് ആനോരാാഗംയമുള്ള മചെറ്റാരും �നതചെയാ സൃഷ്ടിിക്കുചെമ
ങ്കിൽ.... ഞാാനിചെതല്ലാാം സംനോന്ത്യാ�നോത്താചെടി ഏചെറ്റടുക്കുന്നു’. (പുറിം 120) പ്രായാം ചെകാണ്ടും അനുഭാവിം 
ചെകാണ്ടും മറ്റുംള്ളവിനോരാ�ാൾ �ീവിിതം കണ്ട് ആ വിനോയാാധികൻ മനു�യനോ�ഹിത്തിലധിഷ്ഠിതമായാ 
�ീവിിതദർശനമാണ് പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നിത്. ഇതിന് നോപ്രരാണയാായാത് പ്രവിാചാകന്മാരുംചെടി പുസ്തകമായാ ‘യാാ 
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ബി�ലി പിി.
കണ്ണൂർ �ില്ലായാിൽ അഞ്ചംരാ�ണ്ട്ി പിാളയാം എന്നി സ്ഥിലത്ത് �നിച്ചു. കണ്ണൂർ ശ്രീീനാരാായാണനോകാനോള�്, 
തലനോ�രാി ഗംവിചെ��് ബ്രണ്ണൻ നോകാനോള�് എന്നിിവിിടിങ്ങളിൽനിന്നി് ബിരുംദവുംം ബിരുംദാനന്ത്യരാബിരുംദ
വുംം പൂർത്തിയാാ�ി. ഇനോപ്പംാൾ കണ്ണൂർ ശ്രീീനാരാായാണനോകാനോള�ിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ അസംിസ്റ്റ്�് 
ചെപ്രാഫസംർ ആണ്.

ഇലാഹിി’യാാണ്. ഇതുനോപിാചെലത്തചെന്നി അൽനോത്തബിചെ� �ീവിിതത്തിലും സംവാധീനം ചെചാലുത്താൻ 
ഒരും പുസ്തകത്തിന് സംാധിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ആചെരാഴുതിചെയാന്നിറിിയാാത്ത ആ കുഞ്ഞുകൃതി അൽനോത്തബിന് 
അപ്രതീക്ഷിതമായാി ടി�ി റിിസംർച്ച് ചെസം�റിിൽ നിന്നി് ലഭാിച്ചതായാിരുംന്നു. അവിിചെടിയുംള്ള മറ്റ് 
കൃതികളിൽ നിചെന്നിാചെ� തികച്ചും വിയതയസ്തമായാിരുംന്നു ഇതിചെ� ഉള്ളടി�ം. മനു�യനന്മയാിൽ 
വിിശവസംിക്കുന്നി അൽനോത്തബിന് ഈ പുസ്തകം നൽകിയാ ഉൾ�രുംത്ത് ചെചാറുതല്ലാ. അതുചെകാണ്ട്് 
തചെന്നി നോനാവിലിസ്റ്റ്് അതിചെന ഉദാത്തവിൽ�രാിക്കുന്നു. ഉത്തമകൃതികൾ മനു�യമനസ്സിിചെന 
സംവാധീനിക്കും എന്നിതാണ് ഇതിലൂചെടി വിായാന�ാർ തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട് വിസ്തുത. ‘ഞാങ്ങൾ പിരാൈരാം 
നോ�ഹിിച്ചു, ഞാങ്ങൾ�ിടിയാിൽ നോവിർതിരാിവുംകളുംചെടി മതിലുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാായാിരുംന്നു. ഞാങ്ങചെളത്രം 
അനുഗ്രഹിീതർ’. പുറിം 125

സംതയവുംം സം�ന്ദരായവുംം നന്മയുംം ഉൾചെ�ാള്ളുനോമ്പാഴിാണ് സംാഹിിതയം സംാർത്ഥകമാവുംന്നിത്. 
പിരാൈരാം നോ�ഹിിക്കുകയുംം സംഹികരാിക്കുകയുംം ഹൃദയമായാി ചെപിരുംമാറുകയുംം ചെചായ്യുന്നിതിനപ്പുറിം �ീവിി
തത്തിന് വിലിയാ അർത്ഥങ്ങചെളാന്നുമില്ലാ. എത്രം കഠിനമായാ ദുഃഃഖത്തിൽചെപ്പംട്ടി് കഷ്ടിചെപ്പംടുനോമ്പാഴും 
പിതറിാചെത പിിടിിച്ചുനിൽക്കുന്നിിടിത്താണ് അതി�ീവിനം എന്നി വിാ�് പ്രസംക്തിമാകുന്നിത്. പ്രവിാസം
�ീവിിത സംംഘർ�ത്തിചെ� ബഹുമുഖതലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവുംം സംതയസംന്ധവുംമായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നിതിൽ 
ഈ കൃതി വിി�യാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അനിൽ നോദവിസ്സിി -യാാ ഇലാഹിി സ്പൈടിംസം്, 2018, ഡിി.സംി. ബുക്സി്

ബാലകൃഷ്ണൻ പിി.ചെക -നോനാവിൽസംിദ്ധീിയുംം സംാധനയുംം, 2017, ഡിി.സംി.ബുക്സി്

ചെബനയാമിൻ - കുടിിനോയാറ്റം പ്രവിാസംത്തിചെ� മലയാാളിവിഴിികൾ, 2016, ഡിി.സംി.ബുക്സി്

നോഡിാ: ശിവിദാസം്.ചെക.ചെക - പ്രവിാസംവുംം പ്രതിനിധാനവുംം സംർഗ്ഗാാത്മകതയുംം, 2019, ഇൻസ്പൈസംറ്റ് പിബ്ലിി�ാ

നോഡിാ. നോശാഭാ വിി. (സംമ്പാ.) വിീടി് മാറുന്നിവിർ, 2014, ഗ്രീൻ ബുക്സി്
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അനോസംാ. ചെപ്രാഫസംർ,  മലയാാളവിിഭാാഗംം, എൻ.എസം്.എസം്. നോകാനോള�്, പിന്ത്യളം.

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� പികുതിയാിൽ സംവാതന്ത്ര്യയ സംമരാത്തിചെ� സംഹിനവിഴിികളിലും പിിന്നിീടി് സംവ
തന്ത്ര്യയാനന്ത്യരാ കാലഘട്ടിത്തിചെല സംവപ്നംഭാംഗംങ്ങളിൽ നിന്നുയാർന്നി കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് സംമരാവിഴിികളിലും 
തീവ്രതനോയാാചെടിയുംം സംമർപ്പംണനോത്താചെടിയുംം നിലചെകാണ്ട് വിയക്തിിയാായാിരുംന്നു പുതുനോ�രാി രാാമചാ
ന്ദ്രൻ. നവിതിവിചെരാ നീണ്ട് �ീവിിതകാലയാളവിിൽ അനോ�ഹിം എത്തിനോച്ചർന്നി  കർമ്മിനോമഖലകളുംചെടി 
സ്പൈവിവിിധയവുംം ആഴിവുംം ഏചെതാരാാചെളയുംം അമ്പരാപ്പംിക്കും. സംവാതന്ത്ര്യയസംമരാ നോസംനാനി, കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് 
പിാർട്ടിി പ്രവിർത്തകൻ,  വിിദയാർത്ഥി സംംഘടിനാ നോനതാവി്, കവിി, ഭാാ�ാപി�ിതൻ, ചാരാിത്രംഗംനോവി
�കൻ,  പിരാിഭാാ�കൻ, അദ്ധീയാപികൻ, സംംഘാടികൻ, വിാഗ്മിി,  എന്നിിങ്ങചെന  പുതുനോ�രാി എത്തി
ചെപ്പംടിാത്ത രാാഷ്ട്രീീയാ,  സംാഹിിതയ, സംാമൂഹിയ, സംാംസ്കാാരാിക നോമഖലകൾ വിിരാളമായാിരുംന്നു. ദീർഘമായാ  
ആ �ീവിിത കാലയാളവിിചെല ആദയ കർമ്മികാ�ം രാാഷ്ട്രീീയാം തചെന്നിയാായാിരുംന്നു.

സംവാതന്ത്ര്യയദാഹിവുംം സംമതവദർശനവുംമാണ് അനോ�ഹിത്തിചെല വിിപ്ലവികാരാിചെയാ രൂപിചെപ്പംടുത്തി
ചെയാടുത്തത്. കവിറ്റ് ഇന്ത്യയാ സംമരാകാലത്ത്    വിിദയാർത്ഥി പ്രസ്ഥിാനത്തിലൂചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രവിർത്തക
നായാ പുതുനോ�രാി, വിിദയാർത്ഥി നോകാണ്ഗ്രസ്സി് മാനോവിലി�രാ താലൂ�് പ്രസംിഡിന്റുംം  തിരുംവിിതാംകൂർ 
വിിദയാർത്ഥി നോകാണ്ഗ്രസ്സി് ആക്ഷൻ കമ്മിിറ്റി അംഗംവുംം  ആയാിരുംന്നു. 1947- ൽ തിരുംവിനന്ത്യപുരാത്ത് 
ഉണ്ട്ായാ നോപിാലീസം് ചെവിടിിചെവിയാ്പ്പംിൽ ഒരും വിിദയാർത്ഥി ചെകാല്ലാചെപ്പംട്ടിതിചെന തുടിർന്നി് ഭാരാണി�ാവി് 
സ്ക്കൂളിൽ പ്രതിനോ�ധ �ാഥ നടിത്തിയാതിചെന തുടിർന്നി്  അനോ�ഹിചെത്ത സ്ക്കൂളിൽ നിന്നി് 1947 ജൂണ് 
മുതൽ ചെസംപ്തംബർ വിചെരാ  പുറിത്താ�ി.  ശൂരാനാടി് കലാപിചെത്ത തുടിർന്നുള്ള ഘട്ടിത്തിൽ കമ്മിൂണിസ്റ്റ്്  
പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� നോനതാ�ചെളല്ലാാം ഒളിവിിലും �യാിലിലും ആയാനോപ്പംാൾ പുതുനോ�രാി പ്രസ്ഥിാനചെത്ത 
നയാിച്ചു. ഈ വിിപ്ലവിത്തിചെ� പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 1948-ൽ അനോ�ഹിത്തിന് വിിദയാർത്ഥി നോകാണ്ഗ്രസം് 
വിിനോടിണ്ട്തായാി  വിന്നു. സംവാതന്ത്ര്യയസംമരാ തടിവുംകാചെരാ 1948- ൽ നോമാചാിപ്പംിച്ചു. എന്നിാൽ പുന്നിപ്ര-വിയാലാ
റുമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി നോകസുകൾ പിിൻവിലിച്ചില്ലാ. മാത്രംമല്ലാ പ്രനോക്ഷാഭാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി് �യാിലിലുള്ള 
തടിവുംകാചെരാ വിിട്ടിയ്ക്ക്ാനും സംർ�ാർ തയ്യാറിായാില്ലാ.  ഈ കിരാാത നടിപിടിികൾചെ�തിചെരാ  സംമൂഹിത്തി
ചെ�  അടിിത്തട്ടിിൽ നിന്നും നിരാവിധി പ്രതിനോ�ധങ്ങൾ ഉയാർന്നി് വിന്നു. ദളിതർ തങ്ങളുംചെടി പ്രതിനോ�
ധങ്ങളുംമായാി സംമൂഹിത്തിചെ� മുൻനിരായാിനോല�്  വിരുംന്നി ഒരും കാലഘട്ടിമായാിരുംന്നു അത്.  ഈ ഒരും 
സംന്ദർഭാത്തിൽ നോതാപ്പംിൽ ഭാാസംിയുംം കാമ്പിനോ�രാിയുംം പുതുനോ�രാിയുംം  ഉൾചെപ്പംചെടിയുംള്ളവിർ കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് 
പിാർട്ടിിയാിനോല�് മാറിി. ദളിത് പ്രനോക്ഷാഭാങ്ങളുംചെടി മുൻനിരായാിൽ തചെന്നി  പുതുനോ�രാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
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സ്കൂൾ വിിദയാഭായാസം നോശ�ം ചെകാല്ലാം എസം്.എൻ. നോകാനോള�് പിഠനകാലത്ത് പുതുനോ�രാി സംമരാരാംഗംത്ത് 
സം�ീവിമായാി. കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് നോനതാവുംം അമ്മിാവിനുമായാ പുതുനോ�രാി രാാഘവിചെ� സംവാധീനവുംം ഇതിൽ 
നിർണ്ണായാകമാണ്. വിിദയാർത്ഥി സംമരാത്തിന് നോനതൃതവം നൽകിയാതിന് ഒ. മാധവിനോനാചെടിാപ്പംം 
പുതുനോ�രാി അറിസ്റ്റ്ിലാവുംകയുംം ക്രൂരാമായാ നോലാ�പ്പം് മർ�നത്തിന് ഇരായാാവുംകയുംം  ചെചായ്തു. എസം്.എൻ. 
നോകാനോള�് സംമരാം പിാർട്ടിി  ചാരാിത്രംത്തിൽ ഒരും നിർണ്ണായാക സംംഭാവിം ആയാിരുംന്നു. ഇതിചെന തുടിർന്നി് 
പുതുനോ�രാിയുംം സുഹൃത്തു�ളുംം പൂ�പ്പുരാ �യാിൽ അക്രമിക്കുന്നിതിനും, ചെകാല്ലാത്ത്  ചെറിയാിൽപ്പംാളം 
ഇള�ി മാറ്റുംന്നിതിനും പിദ്ധീതിയാിട്ടു.  എന്നിാൽ പിാർട്ടിി നിർനോദശവുംം, ആയാിരാ�ണ�ിന് ആളുംകളുംചെടി 
�ീവിൻ നഷ്ടിചെപ്പംടുചെമന്നി ചാിന്ത്യയുംം ഈ സംമരാ മാർഗ്ഗാത്തിൽ നിന്നി്  അവിചെരാ പിിൻതിരാിപ്പംിച്ചു. 

ഇരുംപിതാം ദശകത്തിചെ� പികുതിയാിൽ മലയാാള കവിിതയാിൽ  മാനവിികതചെയാ ഉയാർത്തി
പ്പംിടിിച്ചുചെകാണ്ട്് നോകരാളീയാ നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ� തുടിർച്ചചെയാ തവരാിതചെപ്പംടുത്തുന്നിതിൽ മുഖയപിങ്ക് 
വിഹിിക്കുവിാനും  അനോ�ഹിത്തിന് കഴിിഞ്ഞു. ഒ.എൻ.വിി, പിി.ഭാാസ്കാരാൻ, വിയാലാർ, ചെകടിാമംഗംലം 
പിപ്പുകുട്ടിി, പുനലൂർ ബാലൻ, ചെക.പിി.�ി. നമ്പൂതിരാി, തുടിങ്ങി ചാങ്ങമ്പുഴി�് നോശ�മുള്ള ഒരും സംംഘം 
കവിികൾ�് ഒപ്പംമാണ് മലയാാള സംാഹിിതയചാരാിത്രംം അനോ�ഹിചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. സംാമ്പ്ര
ദായാിക ഇടിതുകവിികളിൽനിന്നി് വിയതയസ്തനായാി ചാിന്ത്യിക്കുകയുംം പ്രവിർത്തിക്കുകയുംം ചെചായ്ത് പുതുനോ�രാി 
നോദശീയാസംവാതന്ത്ര്യയസംമരാപ്രസ്ഥിാനത്തിൽ നിന്നി് ഊർജ്ജിം  ഉൾചെ�ാണ്ട്് നോദശാഭാിമാന കവിിതകളുംം 
വിിപ്ലവി കവിിതകളുംം രാചാിച്ചു. കൃതയമായാ ഉനോ�ശനോത്താചെടിയാല്ലാാചെത താൻ ഒരും  വിരാി കവിിതയുംം എഴുതി
യാിട്ടിില്ലാ എന്നി് അനോ�ഹിം തചെന്നി പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ചൂ�ണത്തിനിരായാാകുന്നി സ്ത്രീ വിർഗ്ഗാത്തിനും, ഒറ്റചെപ്പംട്ടു
നോപിായാവിർക്കുംനോവിണ്ട്ി അനോ�ഹിം എഴുതി. ‘ചെതരുംവിിചെല ചെപിങ്ങൾ’, ‘പിാവിക്കൂത്ത്’, ‘അശ്രീമത്തിചെ� 
കണ്ണുനീർ ‘തുടിങ്ങിയാ കവിിതകചെളല്ലാാം ഇവിയ്ക്ക്് ഉദാഹിരാണങ്ങളാണ്.  മണ്ണിനോനാടും മനു�യനോനാടുമുള്ള 
അതിരുംകളില്ലാാത്ത നോ�ഹിമായാിരുംന്നു ആ കവിിതയുംചെടി കരുംത്ത്. 

പുതുനോ�രാിയുംചെടി ആദയ കവിിത ‘ഉണരുംവിിൻ’  പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചത് കാമ്പിനോശരാിയുംചെടി  പിത്രംാധി
പിതയത്തിലുള്ള ഭാാരാതചെതാഴിിലാളി എന്നി കചെയ്യഴുത്ത് മാസംികയുംചെടി ആദയ ല�ത്തിലൂചെടിയാാണ്. 
ഗ്രാമീണ ഗംായാകൻ, ആവുംന്നിത്രം ഉച്ചത്തിൽ, പുതിയാ ചെകാല്ലാനും പുതിചെയാാരാാലയുംം, ശക്തിി പൂ� , 
അകലും നോതാറും,  ആനോഗ്നിയാ സംവാഹിാഃ തുടിങ്ങിയാ കവിിതാ സംമാഹിാരാങ്ങളിലൂചെടി അനോ�ഹിം തചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാവുംം  സംാമൂഹിികവുംമായാ കാഴ്ചപ്പംാടുകൾ പ്രഖയാപിിച്ചു. നോകാട്ടിയാത്ത് സംാഹിിതയ പിരാി�ത്ത് 
സംനോമ്മിളനത്തിന് വിായാിച്ച  പുതിയാ ചെകാല്ലാനും പുതിചെയാാരാാലയുംം എന്നി കവിിത സ്പൈവിനോലാപ്പംിള്ളിയും
ചെടിയുംം, ബാലാമണിയാമ്മിയുംനോടിയുംം പ്രശംസം നോനടിി. ഇന്ത്യയയുംചെടി ‘ഇന്നിചെല’കളുംചെടിയുംം ‘ഇന്നിിചെ�’യുംം 
കഥകളുംം ‘നാചെള’ചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള മഹിിത സംവപ്നംങ്ങളുംം തങ്ങളുംചെടി പിണിയാാലയാിൽ ചെവിച്ച് ഉരും�ി 
വിാർത്ത് ഇന്നിാട്ടിിചെല  �നതതിചെയാ  ഉൽകർ�ത്തിനോലക്കു നയാി�ണചെമന്നി ഉൽകണ്ഠയാാണ് 
ഈ ചെകാച്ചു കവിിതയുംചെടി തീക്ഷ്ണമായാ ഊഷ്മളത എന്നി് നോഡിാ. എം. ലീലാവിതി അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. 
പിാവിക്കൂത്തിചെല സംീത നോചാാനോദയാത്തരാങ്ങളാൽ രാാമായാണകഥചെയാ അപിനിർമ്മിിക്കുകയുംം വിയതയസ്ത
മായാ പിാരാായാണ സംാധയത തുറിന്നിിടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. ‘വിരുംനോമാ വിീണ്ടും  മാനോവിലി’, ‘കത്തും മറുപിടിിയുംം’  
തുടിങ്ങിയാ അനോ�ഹിത്തിചെ� കവിിതകൾ മണ്ണിനോനാടും മനു�യനോനാടും സ്പൈനസംർഗ്ഗാിക ഭാാ�യാിൽ സംംവി
ദിക്കുന്നിവിയാാണ്. ആവുംന്നിത്രം ഉച്ചത്തിൽ എന്നി കവിിത പുതുനോ�രാിയുംചെടി വിയക്തിിതവത്തിചെ� രൂപികം 
കൂടിിയാാണ്. രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രവിർത്തനത്തിചെ� ഭാാഗംം എന്നി നിലയാിലാണ് കവിിതാവിഴിിയാിനോലക്കുള്ള 
അനോ�ഹിത്തിചെ� രാംഗംപ്രനോവിശം. മറ്റ് എല്ലാാ തിരാക്കുകളുംചെടി ഇടിയാിലും അനോ�ഹിം തചെ� ഉള്ളിചെല 
കവിിതചെയാ  കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 482

ഓച്ചിറിപ്പംടിനിലമിനോതാർമ്മിയുംചെടി ചുരുംളും
കളിൽ ഒരും മഹിാവിിസ്മിയാമായാി  വിിടിരുംന്നു 

എന്നി് അനോ�ഹിം പിടിനിലത്തു നിന്നി് ഒരും പിാട്ടി് എന്നി കവിിതയാിൽ എഴുതുന്നു. 1950- ൽ 
എഴുതിയാ പിടിയാാളിചെപ്പംണ്ണ് സംാമ്രാാ�യതവ കനോമ്പാളാധിപിതയത്തിൽ ചെഞാരാിയുംന്നി മൂന്നിാം നോലാക  
ചെപിണ്വിർഗ്ഗാത്തിചെ� പ്രതിനിധിയാായാി മാറിി. ആഫ്രി�ൻ കവിിതകളുംം റി�യൻ കവിിതകളുംം അനോ�ഹിം 
മലയാാളത്തിനോല�് ചെമാഴിിമാറ്റി. ഈ വിിവിർത്തനങ്ങളിൽ പുനഃസൃഷ്ടിിയുംചെടി കരുംത്ത് കാണാം.   
അന്നി അഹ്മനോത്തവിയുംചെടി കൃതികൾ പുതുനോ�രാിയുംചെടി വിിവിർത്തനങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് മലയാാളത്തിൽ 
എത്തിയാത്.  പിത്ത് സംമാഹിാരാങ്ങളിലായാി അനോ�ഹിം മുന്നൂറിിനോലചെറി കവിിതകൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചു. 
ഈ സംമാഹിാരാങ്ങളിലൂചെടി അനോ�ഹിം കവിിതയുംചെടി ചുവിന്നി ദശകത്തിചെ� മുന്നിണിയാിൽ സ്ഥിാനം 
നോനടിി.  മാത്രംമല്ലാ കുലനോശഖരാ ആഴ്വ്ാരുംചെടി  ചെപിരുംമാൾ തിരുംചെമാഴിി (പ്രാചാീന തമിഴി് കാവിയം) ചെനദിയാ 
(ഗ്രീ�് ദുഃരാന്ത്യകാവിയം)  എന്നിിവി മലയാാളത്തിചെല�് വിിവിർത്തനം ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. 

കവിിതയാിൽ എന്നും മാനവിികതയുംചെടി പിക്ഷത്ത് നിലയുംറിപ്പംിച്ച കവിിയാായാിരുംചെന്നിങ്കിലും 
പിിൽ�ാല കർമ്മിരാംഗംങ്ങളുംചെടി ഗംരാിമയുംം പ്ര�ഢംിയുംം ചെകാണ്ട്് അർഹിിക്കുന്നി ആദരാവി് അനോ�ഹിത്തി
ചെ� കാവിയസംംഭാാവിനകൾ�് ലഭാിച്ചിട്ടുനോണ്ട്ാ എന്നിത് സംംശയാമാണ്. എന്നും  മനു�യപിക്ഷത്ത് നിന്നി് 
വിാദി�ാൻ അനോ�ഹിത്തിന് കഴിിഞ്ഞു. �ീവിി�ാനായാി ചെതരുംവിിൽ ഇറിനോങ്ങണ്ട്ി വിന്നി നിസ്സിഹിായാ 
ആയാ ചെപിണ്കുട്ടിിനോയാാടുള്ള  കവിിയുംചെടി ഉദാത്തമായാ മാനവിിക നോബാധത്തിന് ഉദാഹിരാണമാണ് 
ചെതരുംവിിചെല ചെപിങ്ങൾ. 

ചെതരുംവിിചെല ചെകാച്ചുചെപിങ്ങചെള ഈ ഞാാൻ 

വികയാിൽ നിന്നിാങ്ങളയാനോല്ലാ.

എന്നിാണ് കവിിയുംചെടി തന്മയാീഭാാവിം. ഇ.എം.എസം് സംർ�ാരാിചെ� കാലത്ത് ചാന്ദനനോത്താപ്പംിൽ 
സംമരാം ചെചായ്ത് കശുവിണ്ട്ി ചെതാളിലാളികൾ�് നോനചെരാ നിറിചെയാാഴിിച്ച നടിപിടിിയാിൽ പ്രതിനോ�ധി�ാൻ 
തയ്യാറിായാതും തീ ചെപിയ്യരുംനോത മഴിമുകിചെല എചെന്നിഴുതിയാതും, തനിക്കു പ്രതിബദ്ധീത �ീവിി�ാൻ 
ചെപിാരുംതുന്നി മനു�യരാാശിനോയാാടു മാത്രംമാചെണന്നി പ്രഖയാപിനമാണ്. ഇനോത ഭാാവിം തചെന്നിയാാണ് 
ഉദയാം, മൂങ്ങയുംം പിാണന്മാരുംം എന്നി കവിിതകളിലും  ചെതളിയുംന്നിത്. സ്പൈചാന റിിപ്പംബ്ലിി�് ആയാനോപ്പംാൾ 
ഉദയാം എന്നി കവിിത എഴുതിയാാണ് കവിി ആഹ്ലാാദം പിങ്കുചെവിച്ചത്. എന്നിാൽ തികഞ്ഞി ഇടിത് പിക്ഷ
�ാരാൻ ആയാിട്ടും 1989- ൽ ടിിയാനൻ ചെമൻ സ്കാവയാറിിൽ �നാധിപിതയവിാദികചെള ചെകാചെന്നിാടു�ിയാ 
ഭാരാണകൂടി ഭാീകരാതചെയാ വിിമർശിച്ച് മൂങ്ങയുംം പിാണന്മാരുംം  എന്നി കവിിത എഴുതാൻ അനോ�ഹിം  
തയ്യാറിായാി. 

നോചാാറു  നോചാാദിക്കുന്നിതക്രമം

നോമയാ് നോവിർത്തകൂലി നോചാാദിക്കുന്നി-

തട്ടിിമറിിപ്പുകൾ

പിിനോള്ളർ�് വിിശക്കുന്നിതക്രമം

ചെപിണ്ണിന് മുണ്ട്ില്ലാാത്തതക്രമം

 എന്നിിങ്ങചെന മനു�യാവിസ്ഥിയാിലുള്ള  നോരാാ�പ്രകടിനങ്ങൾ  ആ കാവിയനോലാകത്ത് എമ്പാടുമു
ണ്ട്്.  ചാങ്ങമ്പുഴിയുംചെടി കാവിയശീലുകളിൽ ആകൃഷ്ടിരാായാി കടിന്നുവിരാികയുംം പിിന്നിീടി് ആ മായാികകവിചാം 
കുടിഞ്ഞു കളയുംകയുംം ചെചായ്ത്  മലയാാളത്തിചെല അരുംണകവിികൾ എന്നി വിിനോശ�ണത്തിന് അർഹി
രാായാവിരാിൽ ഒരാാളായാിരുംന്നു പുതുനോ�രാിയുംം. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി കാല്പനികമായാ നനുത്ത ഭാാവിവുംം 



83
2020 July-December  
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

അതിനനുസൃതമായാ മസൃണമായാ കാവിയഭാാ�യുംം  അനോ�ഹിത്തിചെ� ആദയകാല കവിിതകളിൽ 
കാണാം. 

മാം പൂമണം ചെകാണ്ടുവിന്നി കാനോറ്റ
എചെ� മാടിപ്രാവിിചെനകനോണ്ട്ാ നീ 

എന്നിതരാത്തിലുള്ള കവിിതകൾ ഇവിിചെടി ഓർ�ാവുംന്നിതാണ്. ഓണത്തിചെനക്കുറിിനോച്ചാർക്കുനോമ്പാൾ, 
കിനാവുംകൾ നുള്ളുനോമ്പാൾ, നിതയകാമുകൻ,  എന്നിിങ്ങചെന കാൽപിനികഭാംഗംി തുളുംമ്പുന്നി ഒനോട്ടിചെറി 
കവിിതകൾ ആ ഗംണത്തിൽ കാണാം. എന്നിാൽ പിിന്നിീടി്  മണവുംം മധുവുംം മാസ്മിരാികതയുംം 
ഇല്ലാാത്ത പിരുംത്ത �ീവിിത പ്രതലങ്ങനോളാടുള്ള മമത ആ കാവിയനോലാകത്തിചെ� മുഖമുദ്രയാായാി മാറിി. 
അതുചെകാണ്ട്് തചെന്നിയാാണ് വിാഴ്ത്തിാൻ എടുത്തനോപ്പംാഴും ചെനയ്യാമ്പലുകചെളയുംം ചെചാന്ത്യാമരാകചെളയുംം 
കനകാംബരാങ്ങചെളയുംം സ്പൈകചെയ്യാഴിിഞ്ഞി് ദശപുഷ്പംങ്ങചെള അനോ�ഹിം  സംവീകരാിച്ചത്. നിലം പിറ്റി 
വിളരുംന്നി നിലംപിനകൾ, തിരുംതാളികൾ, മുയാൽചെചാവിികൾ, ചെചാറൂളകൾ എന്നിിങ്ങചെന അറിിയാ
ചെപ്പംടുന്നി ദശപുഷ്പംങ്ങൾ ആരുംം നട്ടുനനച്ച് വിളർത്താചെത തചെന്നി ചെതാടിിയാിൽ താനോന ചെപിാടിിച്ചു 
വിരുംന്നിവിയാാണ്. മാടിിവിിളിക്കുന്നി മദഗംന്ധനോമാ, നോതടിിവിരാത്ത�വിിധം മധുനോവിാ, കണ്ണഞ്ചംിപ്പംിക്കുന്നി 
വിർണ്ണ ശബളതനോയാാ  അവിയ്ക്ക്ില്ലാ. അത്തപ്പൂ�ളം അലങ്കരാിക്കുന്നിവിർ�് അവി ആവിശയമില്ലാ. പിചെക്ഷ 
വിർണ്ണ പുഷ്പംങ്ങൾ�ില്ലാാത്ത ഒന്നി് ആ ദശപുഷ്പംത്തിനുണ്ട്്. ഇവി ഔ�ധവിീരായം ഉള്ളതാണ്. ഇവിചെരാ 
അനാസംക്തിരാായാ നോയാാഗംികൾ തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ആരാാലും ശ്രീദ്ധീി�ചെപ്പംടിാചെത എന്നിാൽ  സംമൂഹി 
നിർമ്മിിതി നടിത്തുന്നി അടിിസ്ഥിാന വിർഗ്ഗാനോത്താടുള്ള കവിിയുംചെടി പ്രണയാമാണ് ഒരാർത്ഥത്തിൽ 
കവിിയുംചെടി ശ്രീദ്ധീചെയാ ദശപുഷ്പംങ്ങളിനോല�് തിരാിച്ചത്. അത് നോകവിലം യാാദൃശ്ചാികമചെല്ലാന്നി് സംാരാം. 

കാവിയരാംഗംചെത്ത ഒചെട്ടിാചെ� സ്പൈകചെയ്യാഴിിഞ്ഞി് ഭാാ�ാ, ചാരാിത്രം, ഗംനോവി�ണത്തിൽ ശ്രീദ്ധീിച്ച 
പുതുനോ�രാി അനയാദൃശമായാ അനോനവ�ണബുദ്ധീിയുംം അപിഗ്രഥനപിാടിവിവുംം ആ രാംഗംത്ത് ചെതളിയാിച്ചു. 
എന്തുചെകാണ്ട്് കവിിതയാിൽ നിന്നി് അല്പചെമങ്കിലും അകന്നി് ഗംനോവി�ണ നോമഖലയാിൽ സംഞ്ചംരാിച്ചു എന്നി 
നോചാാദയത്തിന് സംവതസംിദ്ധീമായാ സ്പൈശലിയാിൽ തൃപ്തികരാമായാ മറുപിടിി അനോ�ഹിം നൽകുന്നുണ്ട്്. തചെ� 
സംാന്നിിദ്ധീയം  ഇചെല്ലാങ്കിലും മലയാാളകവിിത ഇനോന്നിനോപ്പംാചെല തുടിരുംം എന്നിാൽ ഭാാ�ാഗംനോവി�ണത്തി
ചെ� സംമകാലിക സ്ഥിിതി അതല്ലാ. ചുരും�ത്തിൽ സംാഹിിതയത്തിൽ അലങ്കാരാ വിിളക്കുകൾ തൂക്കു
ന്നിതിനോന�ാൾ ഭാാ�യ്ക്ക്് അസ്ഥിിവിാരാം ഇടിാനാണ് തചെ� ശ്രീമവുംം ആഗ്രഹിവുംചെമന്നും അനോ�ഹിം 
പിിൽ�ാലത്ത് വിയക്തിമാക്കുകയുംണ്ട്ായാി. മലയാാളത്തിന് 2300 വിർ�ത്തിലധികം പിഴി�മുചെണ്ട്ന്നി 
വിാദം ചെതളിയാി�ാൻ പുതുനോ�രാി അധയക്ഷനായാ  സംമിതി�് സംാധിച്ചത് മൂലമാണ് നോശ്രീഷ്ഠഭാാ�ാ 
പിദവിി ലഭാിച്ചത്. ബി. സംി 300 ആണ്ട്ിൽ ഇവിിചെടിചെയാത്തിയാ സ്പൈ�നന്മാരാാണ് ലിപിി ചെകാണ്ടുവിന്നി
ചെതന്നും അവി വിയാനാട്ടിിചെലാചെ� കാണചെപ്പംടുന്നി ലിഖിതങ്ങളാചെണന്നും  അവിയാിൽ നിന്നിാണ്  
കണ്ണ�ൻമാരുംം പിിന്നിീടി് എഴുത്ത�നുചെമാചെ� ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിച്ചചെതന്നുമുള്ള വിാദങ്ങൾ തചെ� 
ഗംനോവി�ണത്തിലൂചെടി  സംാധൂകരാി�ാൻ അനോ�ഹിത്തിന് കഴിിഞ്ഞു. 

കവിിചെയാന്നി നിലയാിൽ മാത്രംമല്ലാ ഭാാ�ാചാരാിത്രംകാരാൻ, ഗംനോവി�കൻ തുടിങ്ങിയാ നിലകളിലും 
ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ സംംഭാാവിനകൾ പുതുനോ�രാി മലയാാളത്തിന് നൽകിയാിട്ടുണ്ട്്. സ്കൂൾ പിാഠയപിദ്ധീതിയാിൽ 
മലയാാളം ഒന്നിാംഭാാ�യാാക്കുന്നിതിനും, മലയാാളത്തിന് ക്ലാാസംിക് ഭാാ�ാപിദവിി നോനടിിചെയാടുക്കുന്നിതി
നുമുള്ള അശ്രീാന്ത്യ പിരാിശ്രീമങ്ങളിൽ പുതുനോ�രാി  മുൻനിരായാിൽതചെന്നി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ശിലാശാസംനക
ചെളക്കുറിിച്ചും, ചെചാനോപ്പംടുകചെളക്കുറിിച്ചും അനോ�ഹിം നടിത്തിയാ ഗംനോവി�ണങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്. ആയാിരാം 
വിർ�ം പിഴി�മുള്ള തമിഴി് കലർന്നി മലയാാളത്തിചെല  ശാസംനങ്ങൾ ഇന്നിചെത്ത ഭാാ�യാിനോല�ാ�ി 
. ഈ പ്രയാത്നം മലയാാളത്തിന് ക്ലാാസംിക് പിദവിി നോനടിിചെ�ാടുത്തു. രാാ�യാന്ത്യരാ ദ്രാവിിഡി ഭാാ�ാ 
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പിഠനനോകന്ദ്രം തയ്യാറിാ�ിയാ ഇരുംന്നൂറി് വിർ�ചെത്ത ഭാാ�ാചാരാിത്രംനോരാഖകളാണ്  മലയാാളത്തിന് 
നോശ്രീഷ്ഠഭാാ�ാപിദവിി ലഭാിക്കുന്നിതിന് നിർണ്ണായാക കാരാണമായാിത്തീർന്നിത്. പുതുനോ�രാിയുംചെടി 
നോനതൃതവത്തിലായാിരുംന്നു ഈ പിരാിശ്രീമം നടിന്നിതും. 1977 ൽ ഒന്നിാം നോലാക മലയാാള സംനോമ്മിളനം 
വിി�യാകരാമായാി  തിരുംവിനന്ത്യപുരാത്ത് സംംഘടിിപ്പംിച്ചത്  അനോ�ഹിത്തിചെ� ഉത്സാഹിത്തിലായാിരുംന്നു.  
മലയാാളത്തിചെല  സ്ഥിലനാമപിഠനങ്ങൾ�ായാി 1983- ൽ പ്ലാൻസം് ചെപ്ലയാ്സം് ചെനയാിം ചെസംാസ്പൈസംറ്റി 
ആരാംഭാിച്ചു. പുതുനോ�രാി  ആയാിരുംന്നു അതിചെ� പ്രസംിഡി�്. ട്രാിവിാൻഡ്രിം തിരുംവിനന്ത്യപുരാമായുംം, 
കാലി�ട്ടി് നോകാഴിിനോ�ാടിായുംം, ചെകായാ്നോലാണ് ചെകാല്ലാമായുംം മുഖം മാറ്റിയാത് ഈ സ്ഥിലനാമ പിഠന 
നോകന്ദ്രത്തിചെ� ശ്രീമത്തിലായാിരുംന്നു. 

പ്രാചാീന-മധയകാല മലയാാളത്തിലും ആദയകാല നോകരാളചാരാിത്രംത്തിലും പുതുനോ�രാിയുംചെടി 
സംംഭാാവിനകൾ അമൂലയമാണ്. കണ്ണ� രാാമായാണത്തിചെല ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചു് ആദയമായാി ഗംനോവി�ണം  
നടിത്തിയാതും കണ്ണ�രാാമായാണത്തിചെല യുംദ്ധീകാ�ം താളിനോയാാലയാിൽ നിന്നി് പികർത്തി 
ഭാാ�ചെയായുംം സംാമൂഹിയശാസ്ത്രചെത്തയുംം അടിിസ്ഥിാനമാ�ി പിഠനം  നടിത്തിയാതും അനോ�ഹിമാണ്.  
മാത്രംമല്ലാ കണ്ണ�കവിിത്രംയാത്തിചെല മലയാിൻകീഴി് മാധവിപ്പംണി�രുംചെടി ഭാാ�ാഭാഗംവിത്ഗംീതയുംം 
അനോ�ഹിത്തിചെ� നോനതൃതവത്തിൽ പുറിത്തിറിങ്ങി. ഇതിചെന തുടിർന്നി് ദ്രാവിിഡി സംാഹിിതയശാഖയാിൽ 
തല്പരാനായാ അനോ�ഹിം ദ്രാവിിഡിിയാൻ ലിറ്റനോറിച്ചർ അനോസംാസംിനോയാ�ന് രൂപിം നൽകി.  കണ്ണ�രാാമാ
യാണത്തിചെ�  വിിവിരാണാത്മകമായാ പിഠനം എന്നി  പ്രബന്ധം പിിന്നിീടി് ലാംനോഗംവ�്സം് ഓഫ് മിഡിിൽ 
മലയാാളം എന്നി നോപിരാിൽ പുസ്തകമായാി. കണ്ട്ത്തിൽ വിർഗ്ഗാീസം് മാപ്പംിളയുംചെടി പിത്രംാധിപിതയത്തിലുള്ള 
ഭാാ�ാനോപിാ�ിണിയുംചെടി ആദയ ല�ങ്ങൾ വിഴിിയാാണ്  കണ്ണ�രാാമായാണം അച്ചടിി�ചെപ്പംട്ടിത്.  ഇംഗ്ലാീ
ഷുകാരാൻ ഫ്രാൻസംിസം് സ്പൈവിറ്റ് എല്ലാഡിിചെ� പ്രബന്ധചെത്ത അധികരാിച്ച് പുതുനോ�രാി തയ്യാറിാ�ിയാ 
എഫ്.ഡിബ്ലിു. എല്ലാിസം്  ഓണ് മലയാാളം ലാംനോഗംവ�് എന്നി ഗ്രന്ഥം ഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരും മുതൽ
കൂട്ടിാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂചെടിയാാണ് ദ്രവിിഡിഭാാ�ാ കുടുംബ സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� ഉപിജ്ഞാംാതാവിായാ 
എല്ലാിസം് നോകരാളത്തിചെല ഭാാ�ാഗംനോവി�കർ�ിടിയാിൽ ശ്രീദ്ധീ നോനടുന്നിത്. നോകരാള സംംസ്കാാരാം രൂപിചെപ്പം
ടുത്തുന്നിതിൽ സ്പൈ�ന ബുദ്ധീമതങ്ങൾ വിഹിിച്ച പിങ്കിചെനക്കുറിിച്ച് തയ്യാറിാ�ിയാ പ്രാചാീന മലയാാളം,  
നോകരാള ചാരാിത്രംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാന നോരാഖകൾ എന്നിീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ രാംഗംചെത്ത  മ�ലിക സംംഭാാ
വിനകളാണ്. ആ ബൃഹിത് വിാലയത്തിൽ പ്രാചാീന മലയാാളത്തിചെല  പില പുരാാനോരാഖകളുംം ആധുനിക  
മലയാാളത്തിലാ�ി ഉൾചെപ്പംടുത്തി.  മാത്രംമല്ലാ അവിയ്ക്ക്് ഭാാ�ാശാസ്ത്ര പിരാമായുംം ചാരാിത്രം പിരാവുംമായാ 
വിിശദീകരാണങ്ങളുംം എഴുതി. 

ചെടിക്സിസം് , നോമാനോസ്കാാ, ചെലനിൻ ഗ്രാഡി് തുടിങ്ങിയാ വിിവിിധ സംർവ്വകലാശാലകളിൽ വിിസംിറ്റിംഗം് 
ചെപ്രാഫസംറിായാി പുതുനോ�രാി നോസംവിനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംർവ്വകലാശാല ചെസംനറ്റ് അംഗംം, സംിൻഡിിനോ�
റ്റ് അംഗംം, നോബാർഡി് ഓഫ് സ്റ്റ്ഡിീസം് ചെചായാർമാൻ, സംാഹിിതയ  പ്രവിർത്തക സംഹികരാണ സംംഘം 
ഡിയാറിക്ടർ, ദ്രാവിിഡിിയാൻ, ലിംഗംവസ്റ്റ്ിക് അനോസംാസംിനോയാ�ൻ സ്ഥിാപിക ഡിയാറിക്ടർ, യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി 
ടിീനോച്ചഴ്സി് ചെഫഡിനോറി�ൻ സ്ഥിാപിക പ്രസംിഡി�് എന്നിീ നിലകളിചെലല്ലാാം അനോ�ഹിം പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

എഴുത്ത�ൻ പുരാസ്കാാരാം, നോകരാള സംാഹിിതയ അ�ാദമി വിിശിഷ്ടിാംഗംതവം, സംമഗ്രസംംഭാാവിനാ 
പുരാസ്കാാരാം, വിള്ളനോത്താൾ പുരാസ്കാാരാം, ആശാൻ പുരാസ്കാാരാം, ഉള്ളൂർ അവിാർഡി്, മൂലൂർ പുരാസ്കാാരാം, 
പിി.കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാർ അവിാർഡി് , ആകാശവിാണി നോദശീയാ അവിാർഡി് തുടിങ്ങി നിരാവിധി 
അവിാർഡുകൾ അനോ�ഹിത്തിന് ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. പുനോരാാഗംമന സംാംസ്കാാരാിക മുനോന്നിറ്റങ്ങളുംചെടി മുൻനിരാ
യാിൽ നിന്നി കവിിയുംം വിിവിർത്തകനും അദ്ധീയാപികനും, സംാംസ്കാാരാിക പ്രവിർത്തകനുമായാ പുതുനോ�രാി 
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�ീവിിതകാലമത്രംയുംം പുനോരാാഗംമന പ്രസ്ഥിാനനോത്താടി് ഉള്ള ഹൃദയാ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. മികച്ച 
അധയാപികൻ, തികഞ്ഞി ഗംനോവി�കൻ, എന്നിീ നിലകളിലുള്ള നോസംവിനങ്ങൾ മലയാാളത്തിന് ഏചെറി 
മുതൽക്കൂട്ടിാണ്. 

നോനർത്തു നോനർത്തു നവിരാാഗംത്തിന് തരാിയാായാി 
കാറ്റിചെ� ചെനറുകയാിൽ കസ്തുരാിക്കുറിിയാായാി 
ഉള്ളിനുള്ളിലുചെമാരും കുളിരാിൻ കുളിരാായാി  
വിള്ളികുന്നിചെത്ത വിയാനോലാലകളിലലയുംം ഞാാൻ 

ഹിരാിചാന്ദനം എന്നി കവിിതയാിൽ പിാടിിയാതുനോപിാചെല  പുതുനോ�രാി നടിന്നി വിഴിികൾ മലയാാളത്തിനും 
മലയാാളിക്കും ഗംരാിമയുംം പ്ര�ഢംിയുംം നൽകി.

സംഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പുതുനോ�രാി രാാമചാന്ദ്രചെ� കവിിതകൾ -എൻ.ബി.എസം്., നോകാട്ടിയാം, 1988

നോകരാള ചാരാിത്രംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനനോരാഖകൾ -നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം 2007

പുതുനോശരാി കവിിതകൾ -കറി�് ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2008

തിളച്ച മണ്ണിൽ കാൽനടിയാായാി -ചാിന്ത്യാ പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്, തിരുംനവിനന്ത്യപുരാം, 2017

നോഡിാ. ആർ. രാാനോ��് 
ആലപ്പുഴി �ില്ലായാിൽ ഹിരാിപ്പംാടി് സംവനോദശി. പിന്ത്യളം എൻ.എസ്സി്.എസ്സി്.  നോകാനോള�്, ചാങ്ങനാനോ�രാി എസം്.ബി. 
നോകാനോള�്  എന്നിിവിിടിങ്ങളിലായാി വിിദയാഭായാസംം. 1993 മുതൽ 1997 വിചെരാ മാതൃഭൂമി പിത്രംത്തിൽ നോലഖകൻ. 
1997 മുതൽ വിിവിിധ എൻ.എസ്സി്.എസ്സി്. നോകാനോളജുകളിൽ മലയാാളം അദ്ധീയാപികൻ. ഇനോപ്പംാൾ പിന്ത്യളം 
എൻ.എസ്സി്.എസ്സി് നോകാനോള�് മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അനോസംാ: ചെപ്രാഫസംറിായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. ‘ഓണാ

ട്ടുകരായുംചെടി സംാഹിിതയ സംംഭാാവിനകൾ’  എന്നി വിി�യാത്തിൽ നോകരാള സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നി് പിി.എച്ച്ഡിി ബിരുംദം 
നോനടിി.  അനുഷ്ഠാന കലകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനത്തിന് യും.�ി.സംി. യാിൽ നിന്നും നോമ�ർ റിിസംർച്ച് ചെഫനോലാ�ിപ്പം് ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
പിലരുംം പിലതും (നോലഖന സംമാഹിാരാം),  �ീവിിതനോയാറുന്നി നോദവിതകൾ (പിഠനം) എന്നിിവി കൃതികൾ, നമ്പയാർ കവിിതാ 
പിഠനമായാ കിഞ്ചംനവിർത്തമാനം, സംിനിമാ സംംബന്ധിയാായാ സംിനിമ; ഭാാ�യുംം വിയാകരാണവുംം എന്നിീ പുസ്തകങ്ങളുംചെടി 
എഡിിറ്ററിാണ്.



ആവിിഷ്കാാരാവുംം സംമരാമാണ് 
ദിവിയ ഭാാരാതിയുംചെടി നോഡിാകുചെമ�റിിചെയാ മുൻനിർത്തി ഒരും പിഠനം

ധീന പിി.പിി.
ഗംനോവി�ക, തുഞ്ചംചെത്തഴുത്ത�ൻ മലയാാള സംർവികലാശാല, തിരൂർ

ഏകാധിപിതയ രാാ�യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാർ നോനരാിട്ടി ഇരുംണ്ട് ചാരാിത്രംചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തിയാ
തിനോനാടി് �നാധിപിതയ രാാ�യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാർ നോനരാിടുന്നി പ്രശ്നങ്ങചെള കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത് ചാരാിത്രംചെത്ത 
പുതുനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്നിത് വിളചെരാ വിിചാിത്രംമായാ യാാഥാർത്ഥയം തചെന്നിയാാണ്.  കലയുംം സംർഗംാത്മക
തയുംം എ�ാലചെത്തയുംം പ്രതിനോരാാധമാർഗംങ്ങൾ തചെന്നിയാാണ്. അതുചെകാണ്ട്് അധികാരാവിർഗ്ഗാം 
ഇതിനോനാടി് അസംഹിിഷ്ണുത പുലർത്തിയാത് ശാരാീരാിക മാനസംിക മർ�നോനാപിാധികൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു 
തചെന്നിയാാണ്. നാടുകടിത്തലും പിലായാനവുംം എ�ാലത്തും എഴുത്തുകാർ�് അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ിവി
ന്നിിട്ടുണ്ട്്. ആവിിഷ്കാാരാ സംവാതന്ത്ര്യത്തിനുനോമൽ വിിലങ്ങു വിീഴുനോമ്പാൾ സംമൂഹിത്തിചെ� പ്രതിനോലാമാത്മ
കമായാ സംമീപിനമാണ് ഉറിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നിത്. അത് പുനോരാാഗംതിയാിൽ നിന്നുള്ള വിിപിരാിണാമമാണ്. 
ആവിിഷ്കാാരാസംവാതന്ത്ര്യത്തിനുനോവിണ്ട്ി മുറിവിിളി കൂട്ടുകയുംം തങ്ങൾ വിിമർശനങ്ങൾ�തീതരാാണ് എന്നു 
നിലപിാചെടിടുക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നി വിിരുംദ്ധീകാഴ്ചപ്പംാടി് ഭാരാണകൂടി-മത-�ാതി വിിഭാാഗംങ്ങൾ എ�ാലവുംം 
സ്പൈകചെ�ാള്ളുന്നി സംമീപിനമാണ്. വിിമർശനാത്മകത സംർഗംാത്മകതയുംചെടി ഉയാർന്നി തലമാണ്. ഇത് 
സ്ഥിിരാതനോയാാടി് ഏറ്റുംമുട്ടുന്നു. സംാഹിിതയത്തിചെ�യുംം കലകളുംചെടിയുംം മറ്റുംം മ�ലം വിനോരാണയതയാിൽനി
ന്നും സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� നോമഖലയാിനോല�് അതിചെ� ഇടിം പിരാിവിർത്തിപ്പംിച്ച സംാഹിചാരായത്തിൽ 
പുതുമകളുംള്ള തുടിർച്ചയാാണ് സംർഗംാത്മകത ആവിശയചെപ്പംടുന്നിത്. ഭാാ�യ്ക്ക്് കാഴി്ച്ചയ്ക്ക്് നോകൾവിി�് 
എല്ലാാം സംാധയതകളുംം പിരാിമിതികളുംം ഉണ്ട്്. ആവിിഷ്കാരാണത്തിനുനോമലുള്ള അധികാരാ പ്രനോയാാഗംവുംം 
വിിനോധയാതവവുംം എഴുത്തുകാരാനോനയുംം വിായാന�ാരാനോനയുംം സംമ്മിർ�ത്തിലാക്കുന്നു. അതിന് നോദശകാല 
അതിർത്തികൾ ഇല്ലാ. 2017 ജൂണ് 14-ന് പ്രദർശി�ചെപ്പംട്ടി ദിവിയ ഭാാരാതിയുംചെടി ‘കക്കൂസം് ’ എന്നി 
നോഡിാകുചെമ�റിി ഫിലിമിനും നിരാവിധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നിിട്ടുണ്ട്്.

തമിഴി് നാട്ടിിൽ വിലിയാ സംംവിാദങ്ങൾ�് വിഴിിചെതളിച്ച പ്രദർശനമായാിരുംന്നു കക്കൂസംിനോ�ത്. 
109 മിനിറ്റ് സ്പൈദർഘയമുള്ള ചാിത്രംം മനു�യമാലിനയം സ്പൈകചെകാണ്ട്് വൃത്തിയാാക്കുന്നി മനു�യരുംചെടി 
യാഥാർത്ഥ ചാിത്രംീകരാണമാണ്. തമിഴി് നാട്ടിിചെല ഭാരാണകൂടി അഴിിമതി, ദളിത് �നതനോയാാടുളള ഗംവിണ്മ
�ിനോ�യുംം ചെപിാതു�നങ്ങളുംനോടിയുംം മനോനാഭാാവിം, അവിസംാനിചെച്ചന്നുകരുംതുന്നി �ാതിവിയവിസ്ഥിയുംചെടി 
സ്ഥിിരാത, നോകന്ദ്രഗംവിണ്ചെമ�് ഉയാർത്തി�ാണിക്കുന്നി നോനട്ടിങ്ങളിചെല ചെപിാള്ളത്തരാങ്ങൾ, ഭാരാണഘ
ടിനയുംചെടി പിരാിരാക്ഷനോപിാലും ലഭായമാകാത്ത �നത എന്നിീ രാാഷ്ട്രീീയാപ്രശ്നങ്ങൾ ചാിത്രംം ഉയാർത്തുന്നുണ്ട്്.  
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ചാിത്രംത്തിചെ� പിശ്ചാാത്തലം തമിഴി് നാട്ടിിചെല ഇരുംപിത്തിയാഞ്ചം് പ്രധാനനഗംരാങ്ങളാണ്. ചെസംപി്റ്റിക് 
ടിാങ്കിൽ നോ�ാലി ചെചായ്ത്ിരുംന്നി രാണ്ടു �ീവിന�ാർ മധുരായാിൽ നോ�ാലി�ിടിയാിൽ മരാി�ാൻ ഇടിയാായാി. 
നഗംരാസംഭാാ �ീവിന�ാർ മൃതശരാീരാം പുറിനോത്ത� ്കിടിത്തിയാനോപ്പംാൾ കണ്ടുനിന്നിവിചെരാല്ലാാം അറിനോപ്പംാചെടി 
അകന്നുമാറിി.  സംമാന സംാഹിചാരായത്തിൽ ഒരും ദളിതൻ മരാിച്ചനോപ്പംാൾ അയാാളുംചെടി മൃതശരാീരാം 
നോമാർച്ചറിിയാിൽ സൂക്ഷി�ാൻ അനുവിദി�ാചെത ആശുപിത്രംി �ീവിന�ാർ വിലിച്ചു പുറിനോത്ത�ിട്ടു. 
ഈ ദൃശയങ്ങൾ�് സംാക്ഷിയാാനോകണ്ട്ിവിന്നി ദിവിയ ഭാാരാതി തചെ� നിയാമപിരാിജ്ഞാംാനത്തിചെ� പിശ്ചാാ
ത്തലത്തിൽ 2013ൽ സുപ്രീംനോകാടിതി വിിധി അനുസംരാിച്ച് മാനവൽ സ്കാാനോവി�ിങ്ങിനിടിയാിൽ മരാിക്കുന്നി
വിർ�് നഷ്ടിപിരാിഹിാരാമായാി പിത്തു ലക്ഷം രൂപി ലഭാിക്കുന്നിതിനായുംള്ള നിയാമ നോപിാരാാട്ടിത്തിനിറിങ്ങി. 
മൂന്നി് ദിവിസംങ്ങളിൽ ഈ ചെതാഴിിലിൽ ഏർചെപ്പംട്ടി നൂറുകണ�ിനാളുംകചെള കണ്ടുമുട്ടുകയുംം, അവിരുംചെടി 
ദയാനീയാാവിസ്ഥിയുംചെടി ആഴിം മനസ്സിിലാക്കുകയുംം ചെചായ്ത്നോപ്പംാഴിാണ് അതിചെനതിചെരാ നോപിാരാാടിാൻ 
കക്കൂസം് എന്നി നോഡിാകുചെമ�റിി ചാിത്രംീകരാി�ാൻ ദിവിയ ഭാാരാതി തീരുംമാനചെമടുക്കുന്നിത്.

�ാതിവിിനോവിചാനചെത്തയുംം ഭാരാണകൂടി അഴിിമതിചെയായുംം നോചാാദയം ചെചായ്ത്് ആവിിഷ്കാാരാങ്ങൾ നടിത്തി
യാതിചെ� നോപിരാിൽ സംംവിിധായാികയ്ക്ക്് നോനരാിനോടിണ്ട്ിവിന്നി പ്രതയാഘാതങ്ങൾ എത്രംനോയാാ വിലുതാണ്. 
�ാതിവിിഭാാഗംങ്ങൾ ദിവിയചെ�തിചെരാ തിരാിഞ്ഞു. ‘പുതിയാ തമിഴികം’ എന്നി രാാഷ്ട്രീീയാ പിാർട്ടിിയുംചെടി 
നോനതാവിായാ കൃഷ്ണസംവാമിയാാണ് നോകസം് ചെകാടുത്തത്. നോതാട്ടിിപ്പംണി ചെചായ്യുന്നി പിള്ളർ എന്നി �ാതിചെയാ  
അപിമാനിച്ചു എന്നിാണ് നോകസം്. ഒരും ദളിത് പിാർട്ടിി തചെന്നി ദളിത് വിി�യാചെത്ത പ്രശ്നവിൽ�രാിച്ച 
നോഡിാകുചെമ�റിിചെ�തിചെരാ പിരാാതി ചെകാടുക്കുക എന്നി സ്പൈവിചാിത്രംയം ഇവിിചെടി ഉണ്ട്്. സംാമൂഹിിക 
വിിരുംദ്ധീ അംശങ്ങൾ ഉചെണ്ട്ന്നി നോപിരാിൽ പ്രദർശനാനുമതി നിനോ�ധിച്ചു. നക്സിസ്പൈലറ്റ്, നോദശവിിരുംദ്ധീ 
എന്നിീ ആനോരാാപിണങ്ങൾ ഉന്നിയാിച്ചു.  ദിവിയയുംചെടി നോഫാണ് നമ്പർ സംാമൂഹിിക മാധയമങ്ങളിലൂചെടി 
പുറിത്തുവിിട്ടി് പിരാസംയമായാി അവിചെരാ ആക്രമി�ാൻ ആഹിവാനം ചെചായ്തു. ആസംിഡി് ഒഴിിക്കും, ചെപിനോട്രാാൾ 
നോബാബ് എറിിയുംം, സ്പൈലംഗംികമായാി പിീഡിിപ്പംിക്കും തുടിങ്ങി അസംഭായവിർ�നോത്താചെടി നോഫാണ്വിിളികളുംം 
സംനോന്ദശങ്ങളുംം വിന്നു തുടിങ്ങി. നോപിാലിസംിചെല ഉന്നിതാധികാരാികൾ�് പിരാാതി നൽകി. അവിർ�് 
നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നി പ്രശ്നങ്ങളിൽ അല്ലാ നോപിാലീസം് നോകസം് എടുത്തത്. പികരാം 2009-ൽ വിിദയാർത്ഥി 
ആയാിരുംന്നിനോപ്പംാൾ പിാമ്പുകടിിനോയാറ്റ വിിദയാർത്ഥി�് ശരാിയാായാ ചാികിത്സ ലഭാി�ാത്തതിചെ� നോപിരാിൽ 
സംമരാം ചെചായ്ത്തിന് നോഡിാക്ടചെറി നോ�ാലിയാിൽ തടിസ്സിചെപ്പംടുത്തി എന്നി ആനോരാാപിണം ഉന്നിയാിച്ച് അറിസ്റ്റ്് 
ചെചായ്യുകയാാണ് ഉണ്ട്ായാത്.  രാാഷ്ട്രീീയാ പിക്ഷപിാതിതവത്തിന് അതീതമായാി സംതയസംന്ധമായാി ആവിി
ഷ്കാരാിക്കുന്നി എന്ത്യിനോനയുംം എതിർക്കുക എന്നി ചെപിാതുപ്രവിണത  സംമീപികാലത്ത് വിർധിച്ചു വിരും
ന്നിതായാി കാണാം.

‘കക്കൂസം്’ എന്നി നോപിരുംതചെന്നി വിിമർശനവിിനോധയാമായാിരുംന്നു. നോമാടിിപിിടിിപ്പംി�ലുകളില്ലാാചെത 
ബാഹിയവുംം ആന്ത്യരാികവുംമായാ യാാഥാർത്ഥയചെത്ത സൂചാിതമാക്കുന്നിതാണ് ഈ തലചെ�ട്ടി്. ദിവിയയുംചെടി 
ഭാാ�യാിൽ പിറിഞ്ഞിാൽ കക്കൂസം് എന്നി വിാ�് തചെന്നി പിറിയാാൻ മടിിക്കുന്നി �നസംാമാനയത്തിനു 
നടു�് കക്കൂസം് ഉപി�ീവിനമാ�ിയാ, കക്കൂസംിൽ കിടിന്നു മരാിക്കുന്നി, കക്കൂസം് എന്നി ഇരാട്ടിനോപ്പംരാ് 
വിിളി�ചെപ്പംടുന്നി ആൾ�ാരുംചെടി കഥയ്ക്ക്് ഉചാിതമായാ മചെറ്റാരും തലചെ�ട്ടിില്ലാ.

ഇന്ത്യയയാിൽ ആകമാനം വിയാപിിച്ച ബ്രാഹ്മണവില്ക്കരാണം തമിഴി് നാട്ടിിൽ എത്തിയാനോപ്പംാൾ 
ഭൂവിിഭാാഗംങ്ങൾ�നുസംരാിച്ച് �ീവിിച്ചിരുംന്നി �നവിിഭാാഗംം �നന സംമയാത്തുതചെന്നി �ാതിനോപ്പംനോരാാചെടി 
അറിിയാചെപ്പംട്ടു തുടിങ്ങി. തമിഴി് ഗ്രന്ഥമായാ ചെതാൽ�ാപ്പംിയാത്തിൽ നോവിദകാലഘട്ടിത്തിചെല വിർണ്ണാശ്രീമ 
ധർമ്മിങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പ്രതിപിാദിക്കുന്നുണ്ട്്. ബുദ്ധീ-സ്പൈ�ന മതങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണയത്തിൽനിന്നും ചെതനോ� 
ഇന്ത്യയചെയാ നോമാചാിപ്പംി�ാൻ ശ്രീമിച്ചുചെവിങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർ ഭൂവുംടിമകളുംം നിയാമനിർമ്മിാതാ�ളുംമായാി 
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മാറിി,  ഭൂരാഹിിതരാായാ ഒരും വിിഭാാഗംചെത്ത സൃഷ്ടിിച്ചു. ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ നിലവിിൽ വിന്നു. താഴ്ന്ന് �ാതി�ാർ 
ഉയാർന്നി �ാതി�ാചെരാ പിരാിചാരാി�ാനുള്ളവിരാാചെണന്നി സ്ഥിിതി വിന്നു. �ാതികചെളയുംം ഉപി�ാതിക
ചെളയുംം അതി�ീവിി�ാൻ മധയകാലത്തു തചെന്നി ശ്രീമങ്ങൾ ആരാംഭാിച്ചിരുംന്നു. വിിശിഷ്ടിാസ്പൈദവത സ്ഥിാ
പികനായാ രാാമാനു�ൻ, സംിദ്ധീാർസം്, ക്രിസ്തയൻ മി�ണറിിമാർ, സ്പൈവികു�സംവാമികൾ, രാാമലിംഗംർ, 
പി�ിറ്റ് അനോയാാതിദാസം്, ഭാാരാതി തുടിങ്ങിയാ നീണ്ട്നിരാ തചെന്നി �ാതിവിയവിസ്ഥിചെ�തിചെരാ നോപിാരാാടിി. 
ഇന്നി് ഏകനോദശം പിചെത്താമ്പത് ശതമാനനോത്താളം ദളിത് �നങ്ങളാണ് തമിഴി് നാട്ടിിൽ ഉള്ളത്. 
അവിരാിൽ ഭൂരാിഭാാഗംം �നങ്ങളുംം അവിശവിിഭാാഗംം തചെന്നിയാാണ്. സംാമൂഹിയ-മത ഘടിനയ്ക്ക്കത്താണ് 
�ാതി പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത.് യാാചെതാരും പുനോരാാഗംതിയുംം ഇല്ലാാചെത �ാതിയുംചെടി നോപിരാ ്പിറിഞ്ഞി ്വിിനോവിചാനം 
നോനരാിടുന്നി ചാ�ിലിയാാർ (അരുംന്ധതിയാാർ) തുടിങ്ങിയാ �ാതി വിിഭാാഗംത്തിചെ� �ീവിിതാവിസ്ഥികളാണ് 
കക്കൂസം് അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്.

�ാതി ഭൂതകാലത്ത് നിലനിന്നിതാണ്, വിർത്തമാനകാലത്ത് സംംവിരാണാനുകൂലയങ്ങളുംചെടി 
രൂപിത്തിൽ മാത്രംനോമ �ാതി നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു എന്നിതാണ് ചെപിാതുനോബാധം. ഈ ചെപിാതുനോബാധ 
നിർമ്മിിതി ഒരും ബ്രാഹ്മണി�ൽ അ�ണ്ട് കൂടിിയാാണ്. പ്രകടിമായാി ഭാരാണഘടിനയുംം അനോബാധത്തിൽ 
മനുസ്മൃതിയുംം അധീശതവം പുലർത്തുന്നി സംമൂഹിത്തിൽ �ാതിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ചകൾ അടിിച്ചമ
ർത്തുക എന്നിത് സംവാഭാാവിികമാണ്. ശുദ്ധീിനോയായുംം അശുദ്ധീിനോയായുംം �ാതിനോമൽനോ�ായ്മാ സംമൂഹിം 
എല്ലാായാ്നോപ്പംാഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്്. 

ആവിിഷ്കാാരാസംവാതന്ത്ര്യയത്തിൻനോമൽ കടിന്നുകയാറുന്നി നിനോരാാധനത്തിചെ� നീണ്ട് ചാരാിത്രംം തചെന്നി 
ഇന്ത്യയക്കുണ്ട്്. ദൃശയാവിിഷ്ക്കാരാത്തിൽ തമിഴി് ഭാാ�യാിലും ചെസംൻസംറിിങ്ങ് ധാരാാളമാണ്. ശിവിാ�ി 
ഗംനോണശചെ� അരാനോങ്ങറ്റ ചാിത്രംമായാ പിരാാശക്തിി (1952) ബ്രാഹ്മണനോരായുംം ഹിിന്ദു ആചാാരാങ്ങനോളയുംം 
അവിതരാിപ്പംിച്ചതിനാൽ വിിവിാദം നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നു. ഉന്നിത�ാതി സംമൂഹിത്തിചെ� എതിർപ്പംിചെന
തുടിർന്നി് ചാിത്രംം നിനോരാാധിച്ചു. ഒനോരാ ഒരും ഗ്രാമത്തിസ്പൈല, ദ ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി്, ഡിാം 999, മദ്രാസം് 
കനോഫ, ഇനം സംിനോലാണ് എന്നിിങ്ങചെന വിയതയസ്ത കഥകൾ വിയതയസ്ത കാരാണം ചെകാണ്ട്് തടിയാ
ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്.  ഇരുംപിനോതാളം നോഡിാകുചെമ�റിികൾ സംംവിിധാനം ചെചായ്ത്  തമിഴി് ആക്റ്റിിവിിസ്റ്റ്ായാ പിി. 
അമുദൻ രാാമലിംഗം പുഷ്പംം 2003ൽ  പിീ (shit) എന്നി നോപിരാിൽ മനു�യമാലിനയങ്ങൾ വൃത്തിയാാക്കുന്നി 
മാരാിയാമ്മിൻ എന്നി ദളിത് സ്ത്രിയുംചെടി ഒരും ദിവിസംചെത്ത �ീവിിതം ചാിത്രംീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് നി�ബ്ദ നോഡിാകു
ചെമ�റിി ചാിത്രംം തയ്യാറിാ�ിയാിരുംന്നു. മധുരായാിചെല നോകാർപ്പംനോറി�നിചെല നോ�ാലി�ാരാിയാായാ ഇവിർ 
തുടിർച്ചയാായാി  ഇരുംപിത്തിയാഞ്ചു വിർ�ം ഇനോത നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. അന്നി് സംാമൂഹിിക പ്രാധാനയ
മുളള വിി�യാം എന്നു വിിലയാിരുംത്തചെപ്പംടുകയുംം നിരാവിധി പുരാസ്കാാരാങ്ങൾ കരാസ്ഥിമാക്കുകയുംം ചെചായ്തു 
പിീ.  ദിവിയ ഭാാരാതിയുംചെടി കക്കൂസം് ഇരാകളുംചെടി പ്രശ്നങ്ങൾ കൃതയമായാി ഉന്നിയാിക്കുകയുംം കാരാണ�ാചെരാ 
തുറിന്നു കാണിക്കുകയുംം ചെചായ്തു എന്നിത് വിിവിാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു.

കക്കൂസംിചെല കാഴി്ച്ചകൾ താചെഴി പിറിയുംന്നിവിയാാണ്. 1950-ചെല ഭാരാണഘടിന വിിധിപ്രകാരാം 
മാനവൽ സ്കാാചെവിൻ�ിങ്് മനു�യൻ ചെചായ്യുന്നിത് തടിയാചെപ്പംട്ടിിരുംന്നു. എന്നിാൽ ചാ�ിലിയാർ, അരുംന്ധതി
യാാർ, ഒറ്റർ, പിള്ളർ, കുറിവിർ, ആദിദ്രാവിിഡിർ തുടിങ്ങിയാവിർ �ാതിയുംചെടി നോപിരാിൽ ഈ നോ�ാലി ചെചായ്തു
ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. ഇവിചെരാചെയാല്ലാാം അരുംന്ധതിയാാർ എന്നി �ാതിനോപ്പംരാിൽ കന്നിടി, ചെതലുങ്ക് ഭാാ� 
സംംസംാരാിക്കുന്നി അനയസംംസ്ഥിാന�ാരാാചെണന്നി് പിറിഞ്ഞി് അപികടിമരാണം ഉണ്ട്ായാാൽനോപിാലും 
ഗം�നി�ാറിില്ലാ. അഴുകിചാീഞ്ഞി ശവിശരാീരാങ്ങളുംം മാലിനയകൂമ്പാരാങ്ങളുംം മലിന�ല ഓടികളുംം  ഒരുംവിിധ 
അടിിസ്ഥിാന ഉപികരാണങ്ങളുംം കൂടിാചെത സ്പൈകചെകാണ്ട്് വൃത്തിയാാക്കുന്നു. 2013-ൽ നോകാടിതി മാനവൽ 
സ്കാാചെവിൻ�ിങ്് എന്ത്യാചെണന്നി് നിർവിചാിക്കുകയുംം അവിരുംചെടി കണചെ�ടു�ാൻ നിർനോ�ശിക്കുകയുംം 
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ചെചായ്തു. തമിഴി് നാടി് സംർ�ാർ ഇരുംപിത്തിമൂന്നി് നോകാടിി ചാിലവിിൽ നടിത്തിയാ ചെസംൻസംസംിൽ 468 
നോപിചെരായാാണ് ഉൾചെപ്പംടുത്തിയാത്. നോഡിാകുചെമ�റിി ചാിത്രംീകരാണത്തിൽ തചെന്നി ആയാിരാ�ണ�ിന് 
ആളുംകചെള ചെതാഴിിലിടിങ്ങളിൽ ചെവിച്ച് കാണാനാവുംം.  44 അടിിസ്ഥിാന ഉപികരാണങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംി
നോച്ച നോ�ാലി ചെചായ്യാവും എന്നി വിിധിയുംചെടി ഭാാഗംമായാി നോകാണ്ട്രാാക്ടർ സംാധനങ്ങൾ ചെകാണ്ടുവിന്നി് അവി 
ചെകാടുക്കുന്നിതായാി നോഫാനോട്ടിാ എടുത്തതിന് നോശ�ം തിരാിച്ചു ചെകാണ്ടുനോപിായാതായാി ചെതാഴിിലാളികൾ 
പിറിയുംന്നു. യാന്ത്ര്യങ്ങളുംചെടി വിില കൂടുതലാചെണന്നു പിറിഞ്ഞി് മനു�യചെരാചെ�ാണ്ടു തചെന്നി ഈ നോ�ാലി 
ചെചായ്യിക്കുന്നു.  ബ്ലിീച്ചിങ്് പി�ഡിർ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു ശരാീരാം വൃത്തിയാാ�ിയുംം മാലിനയത്തിൽ ഇറിങ്ങിയുംം 
മാറിാനോരാാഗംങ്ങൾ അവിരുംചെടി കൂടിപിിറിപ്പംായാി.  സ്ത്രീകളുംചെടി അവിസ്ഥി വിളചെരാ ദയാനീയാമാണ്. ഇവിർക്കു
നോനചെരാ സ്പൈലംഗംിക അതിക്രമങ്ങളുംം നടി�ാറുണ്ട്്. ഏറ്റവുംം കുറിഞ്ഞി നോവിതനത്തിൽ നോ�ാലി ചെചായ്യാൻ 
ദളിത് വിിഭാാഗംങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. ഇരുംപിതു വിർ�മായാി നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നിവിരുംം 226 രൂപി 
ദിവിസംവിരുംമാനത്തിലാണ് ഇന്നും പിണിചെയാടുക്കുന്നിത്. നോ�ാലി�ിടിയാിൽ അപികടിം സംംഭാവിി
�ാവിിച്ചാൽ അതിചെ� ചാിലവുംം സംവന്ത്യം സ്പൈകയ്യിൽനിന്നും വിഹിി�ണം. സംർ�ാർ നോമഖലയാിൽ 
നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നിവിചെരാ അനധികൃതമായാി പിിരാിച്ചുവിിടുന്നിതും പിതിവിാണ്. ഈ ക്രൂരാതയുംചെടി ഫലമായാി 
ആത്മഹിതയ�് ശ്രീമിച്ചവിരുംം ഇവിരുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽ ഉണ്ട്്. തൂപ്പുനോ�ാലി�് നിയാമനം ലഭാിച്ച ഉയാർന്നി 
�ാതി�ാർ കക്കുസം് വൃത്തിയാാ�ൽ നോപിാലുളള നോ�ാലികൾ ഇവിചെരാചെ�ാണ്ട്് ചെചായ്യിച്ച് ഉയാർന്നി 
ശമ്പളം വിാങ്ങി നോ�ാലിയാിൽ തുടിരുംന്നു. സംാമുഹിികമായാ യാാചെതാരും പിരാിഗംണയുംം ഈ ചെതാഴിിലാ
ളികൾ�് ലഭാി�ാറിില്ലാ. മറ്റും നോ�ാലികൾ ചെകാടു�ാറിില്ലാ. ചെപിാതു ഇടിങ്ങളിൽ പ്രനോവിശിപ്പംി�ാറിില്ലാ. 
ബാങ്കുകൾ നോലാണ് ചെകാടു�ില്ലാ. വിിദയാഭായാസംമുള്ള പുതുതലമുറി സംർ�ാർ നോ�ാലികൾ�് അനോപി
ക്ഷിച്ചാൽ �ാതി സംർട്ടിിഫി�റ്റ് പിരാിനോശാധിച്ച് അവിർ�് കക്കൂസം് കഴുകുന്നി നോ�ാലി മാത്രംനോമ 
ചെകാടുക്കു. ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ നിലനിൽക്കുന്നിതിനാൽ ബസ്സിിൽ കയാറ്റില്ലാ. വിീടിിചെ�നോയാാ കടികളുംചെടിനോയാാ 
പിിന്നിാമ്പുറിങ്ങളിൽ മാറ്റിവിച്ച പിാത്രംങ്ങളിൽ മാത്രംനോമ ആഹിാരാം നല്കിാറുള്ളു. യാാചെതാരും ചെതാഴിിൽ 
സംംരാക്ഷണവുംമില്ലാാത്ത ഇവിർ മുഴുവിൻ സംമയാവുംം നോ�ാലിചെചായ്യുന്നിതിനാൽ നോഹിാട്ടിലിൽ ബാ�ി 
വിരുംന്നി ഭാക്ഷണസംാധനങ്ങളാണ് കഴിിച്ചു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിത്. പുറിനോമ്പാ�ിചെല വിീടുകളിൽ (120 
സ്കാവയാർഫീറ്റ് ) യാാചെതാരുംവിിധ സം�കരായങ്ങളുംമില്ലാ.  സ്കൂളുംകളിൽ പ്രനോവിശി�ചെപ്പംടുന്നി കുട്ടിികൾ�് 
വിിനോവിചാനം നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിരുംന്നു. അനയസംംസ്ഥിാനങ്ങളിൽനിന്നും നോ�ാലി�് വിരുംന്നിവിരുംചെടി 
അവിസ്ഥി ഇതിലും ദാരുംണമാണ്. ചെസംപി്റ്റി�് ടിാങ്കിചെല വിി�വിാതകം ശവസംിച്ച് മരാണപ്പംട്ടിവിചെരാ 
അസംവഭാാവിിക മരാണമായാി ചാിത്രംീകരാിച്ചാണ് മാധയമങ്ങളുംം നോപിാലീസും �നമധയത്തിൽ എത്തിക്കു
ന്നിത്. സംവ�് ഭാാരാത് അഭാിയാാചെ� ഭാാഗംമായാി നിർമ്മിി�ചെപ്പംടുന്നി ശ�ചാാലയാങ്ങൾ വൃത്തിയാാനോ�ണ്ട് 
നോ�ാലിയുംം ഈ �നവിിഭാാഗംങ്ങളിൽ എത്തചെപ്പംടും എന്നിതിൽ യാാചെതാരും സംംശയാവുംം നോവിണ്ട്. മനു
�യചെ� വിിസംർ�യം മനു�യൻ തചെന്നി വൃത്തിയാാക്കുന്നിത് ഒരും ചെതാഴിിലാനോണാ അപിമാനമനോല്ലാ എന്നി 
നോചാാദയം ഉന്നിയാിക്കുന്നുണ്ട്് ഈ നോഡിാകുചെമ�റിി.

ഇന്ത്യയ ഒട്ടിാചെക മാനവൽ സ്കാാചെവിൻ�ിങ്ിൽ ഏർചെപ്പംട്ടി പിാർശവവിൽകൃത �നതയുംചെടി വിിലാപി
ങ്ങൾ വിയതയസ്ത മാധയമങ്ങളിലൂചെടി ആവിിഷ്കാരാി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിൽ ‘നോതാട്ടിിയുംചെടി മകനാ’ണ് 
നമ്മുചെടി ശ്രീദ്ധീയാിൽ ആദയം ഈ വിി�യാം ചെകാണ്ടുവിന്നിത്. ചെപിാള്ളിക്കുന്നി വിി�യാത്തിചെ� ആളി�
ത്തൽ എത്രംനോത്താളമുചെണ്ട്ന്നി് ഇതുമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി് വിന്നി വിിവിിധ വിയവിഹിാരാങ്ങൾ ചെതളിയാിക്കുന്നു
ണ്ട്്. അദൃശയഭാാരാത് (ശ്രീീലത),  ദുഃർഗംന്ധം വിമിക്കുന്നി ഇന്ത്യയ (ഗംീത രാാമസംവാമി),  സംവ�ഭാാരാതത്തിചെല 
നോതാട്ടിിപിണി�ാർ (ഭാാ�ാസംിങ്്, വിി.എം. ഇബ്രാഹിിം) തുടിങ്ങി നിരാവിധി രാചാനകൾ ഉണ്ട്്. സംർവ്വ
കലാശാലാതലത്തിചെല സംാമൂഹിയശാസ്ത്ര ഗംനോവി�ണങ്ങൾക്കും ചാ�ിലിയാർ വിിഭാാഗംവുംം അവിരുംചെടി 
സംാമൂഹിികാവിസ്ഥിയുംം വിി�യാമാകുന്നുണ്ട്്.
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നോകരാളത്തിൽ മാനവൽ സ്കാാചെവിൻ�ിങ്ങിചെനക്കുറിിച്ച് 2016 ഡിിസംംബർ 11-ന് പ്രദർശിപ്പംിച്ച 
ചാിത്രംമാണ് ‘മാൻനോഹിാൾ’. വിിധു വിിൻചെസം�ിചെ� ഈ ചാിത്രംമാണ് നോകരാളത്തിൽ രൂഢംമൂലമായാ 
�ാതിനോയായുംം നോതാട്ടിിപ്പംണി�ാരുംചെടി �ീവിിതചെത്തയുംം സംമീപികാല ചാർച്ചയാിൽ സം�ീവിമാ�ിയാത്. 
‘വൃത്തിയുംചെടി �ാതി’ എന്നി നോഡിാകുചെമ�റിിയുംചെടി സംിനിമാവിിഷ്ക്കാരാമാണ് മാൻനോഹിാൾ. മികച്ച 
സംിനിമക്കുള്ള അംഗംീകാരാനോത്താചെടിാപ്പംം നോകരാള സംർ�ാറിിചെ� ബ�റ്റിൽ പിത്തുനോകാടിി രൂപി 
വികയാിരുംത്തുന്നിതിനോലക്കും മാൻനോഹിാൾ വിഴിി ചെതളിച്ചു. എന്നിാൽ അവിരുംചെടി അവിസ്ഥിയാിൽ 
വിലിയാമാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും സ്പൈകവിരാി�ാനായാിട്ടിില്ലാ. സംാനോങ്കതികപ്രശ്നം പിറിഞ്ഞി് �ാതിസംർട്ടിിഫി�റ്റ് 
നിനോ�ധിക്കുന്നിതിചെനതിചെരാ  ചെകാല്ലാം കളക്ട്രറ്റിനു മുമ്പിൽ നടിത്തിയാ  പ്രതിനോ�ധസംമരാം മുഖയധാരാ 
മാധയമങ്ങൾ കാണാചെത നോപിായാത് ഒരും ഉദാഹിരാണമാണ്. നിനോരാാധിച്ച നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നി 13,687 
നോപിരുംചെടി അവിസ്ഥി മറ്റും സംംസ്ഥിാനങ്ങചെള അനോപിക്ഷിച്ചു നോനാക്കുനോമ്പാൾ ആശവാസംകരാമാചെണന്നു 
നോതാന്നുചെമങ്കിലും സംംവിരാണത്തിൽനിന്നും പുറിത്താ�ചെപ്പംട്ടി ഇവിർ�് യാാചെതാരുംവിിധ പിരാിഗം
ണനയുംം ലഭാിക്കുന്നിില്ലാ. നോകരാള ഗംവിണ്മ�് �ൻനോറിാനോബാട്ടിിക്സി് എന്നി കമ്പനിയുംമായാി ബാൻറിികൂട്ടി് 
എന്നി മാൻനോഹിാൾ വൃത്തിയാാക്കുന്നി നോറിാനോബാട്ടിിചെ� നോസംവിനത്തിനായാി ധാരാണാപിത്രംം ഒപ്പംിട്ടിത് 
ഏചെറി പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.  ഇനി മുതൽ വൃത്തിഹിീനമായാ പിരാിസംരാത്ത് സ്പൈകചെകാണ്ട്് പിണി എടു
നോ�ണ്ട്ി വിരാില്ലാ എന്നി് പ്രതയാശി�ാം. എന്നിാലും �ാതയാൽ ഉള്ളത് തൂത്താൽ നോപിാകിലനോല്ലാാ. �ാതി 
വിിനോവിചാനം മാറുനോമാ എന്നിതാണ് വിലിയാ പ്രശ്നം.

ഒരും �നതയുംചെടി �ീവിിതം അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടി് കാഴ്ച�ാചെരാ മുഴുവിൻ പിിടിിച്ചുകുലു�ിചെ�ാണ്ട്് നൂറ്റാ
ണ്ടുകളായാി തുടിരുംന്നി അന്ധതയാിനോലക്കു ചെവിളിച്ചം വിീശിയാനോപ്പംാൾ ഈ നോപിാരാാട്ടിചെത്ത ഏചെറ്റടുത്ത ്വിി�
യാിപ്പംിക്കുന്നിതിനുപികരാം കൂട്ടിമായാ ആക്രമണത്തിചെല കൂട്ടുപ്രതിയാാകുകയാാണ് സംമൂഹിവുംം ഉത്തരാവിാ
ദചെപ്പംട്ടി ഭാരാണകൂടിവുംം ചെചായ്യുന്നിത്. തമിഴി് നാട്ടിിൽ തിരുംമുരുംകൻ ഗംാന്ധിയുംം വിളർമതിയുംചെമാചെ� ദിവിയ 
ഭാാരാതിചെയാനോപ്പംാചെല നോവിട്ടിയാാടിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹിചാരായമാണ് നിലനിൽക്കുന്നിത്. 
സ്ത്രീ-ദളിത് കർതൃതവം ദിവിയഭാാരാതിയ്ക്ക്് സ്പൈകകാരായം ചെചായ്ത് വിി�യാത്തിചെ� തീവ്രതനോപിാചെലത്തചെന്നി 
ആക്രമണങ്ങൾ�് പ്രധാനകാരാണമായാി. തമിഴി് നാടിിന് അപിമാനകരാമാണ് കക്കൂസംിചെല ദൃശയങ്ങൾ 
എന്നിാണ് ഭാരാണകക്ഷികളുംചെടി വിാദം. ‘എവിിചെടി തിരാിഞ്ഞിാലും വിഴിി വിിലങ്ങുന്നി ഭാീകരാൻ �ാതിയാാണ്’ 
എന്നി അംനോബദ്കർ വിചാനത്തിചെ� ചെപിാരുംളിന് ഇനോപ്പംാഴും പ്രാധാനയം ഉണ്ട്്. തങ്ങളുംചെടി രാാഷ്ട്രീിയാ 
നിലപിാടിിചെനക്കുറിിച്ചു ധാരാണ ഇല്ലാാത്ത ദളിത് നോനതാവി് ദളിത് നയാനോരാഖയ്ക്ക്് അപ്പുറിത്തുനിന്നുചെകാണ്ട്് 
നോഡിാകുചെമ�റിിചെയാ നി�ബ്ദമാ�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നിനോതാളം ലജ്ജിാകരാം മചെറ്റാന്നിില്ലാ. വിർത്തമാന 
കാലചെത്ത അനിനോ�ധയമായാ സംതയചെത്ത ഭാരാണകൂടിം ഭായാക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിൽ ആ വിയവിസ്ഥി അത്രം 
സുതാരായമായാ ഒന്നില്ലാ എന്നുറിപ്പംാണ്. അതുചെകാണ്ട്ാണ് ദിവിയ ഭാാരാതിയുംചെടി ‘ഒരുംത്തരുംം വിനോരാലാ’ 
എന്നി നോഡിാകുചെമ�റിിയുംചെടി ടിീസംർ പുറിത്തിറിങ്ങിയാനോപ്പംാഴും സംമാനഭാീ�ണികൾ നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നിത്.

�നാധിപിതയവിിമർശനനോബാധമാണ് ആവിിഷ്കാാരാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനമായാി വിർത്തിക്കുന്നിത്. 
കാഴി്ച്ച�ാരാനും �നാധിപിതയവിാദിയാായാിരുംന്നിാൽ മാത്രംനോമ അതിചെ� യാഥാർത്ഥമാനങ്ങചെള 
വിിലയാിരുംത്താനാവും.  ജൂലിയാ ക്രിനോസ്തവി തചെ� ഒരും കൃതിയാിൽ  “ഈ കാലഘട്ടിം ബഹിിഷ്കൃതരുംനോടി
താചെണന്നും സംവന്ത്യം രാാ�യനോത്താടും ഭാാ�നോയാാടും ലിംഗംനോത്താടും സംവതവനോത്താടും അപിരാിചാിതതവം 
വിളർത്തിചെയാടുത്തുചെകാണ്ടു മാത്രംനോമ സംാമാനയനോബാധങ്ങളുംചെടി ചാതുപ്പു നിലങ്ങളിൽ താണുനോപിാകു
ന്നിതിൽനിന്നി് നമു�് രാക്ഷനോനടിാനാവും” എന്നു പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ദിവിയയുംം ഇത്തരാം ഒരും തലത്തിൽ 
നിന്നുചെകാണ്ട്ാണ് സംർഗംാത്മകതയുംചെടി, സംമരാത്തിചെ� ഒരും ഇടിം ഉണ്ട്ാ�ി എടുക്കുന്നിത്. 
അത് സംമരാസംചെപ്പംടുന്നിതിനോ�തല്ലാ. സംാമാനയനോബാധത്തിൽ നിന്നും പുറിത്തുകടി�ാത്തവിരാാണ് 
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ആവിിഷ്കാരാണങ്ങൾക്കു നോമൽ വിിമർശനങ്ങൾ ഉന്നിയാിക്കുന്നിവിർ. സ്ത്രീകളുംചെടി സംർഗംാത്മക ആവിിഷ്കാാ
രാങ്ങചെള അംഗംീകരാി�ാൻ തയ്യാറിാവിാത്ത പുരും�നോമൽനോ�ായ്മാസംമൂഹിത്തിചെ� സ്ത്രീ വിിരുംദ്ധീതകൂടിി 
ദിവിയഭാാരാതിയുംചെടി ആവിിഷ്കാാരാ സംവാതന്ത്ര്യത്തിന് അതിർവിരാമ്പിടിാൻ കാരാണമായാിട്ടുണ്ട്ാകാം. സ്ത്രീയുംചെടി 
സംാമൂഹിികപിദവിിയുംചെടികൂടിി പ്രശ്നമാണത്. യാഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിനോലാമശക്തിികളാണ് ഭാീ�ണി 
ഉയാർത്തുന്നിചെതങ്കിലും കക്കൂസം് നോചാാദയങ്ങൾ ഉന്നിയാിക്കുന്നിത് ദളിത് വിാദികനോളാടും പുനോരാാഗംമന
വിാദികനോളാടുമാണ്. വിിമർശനപ്രനോയാാഗംത്തിലുചെടി  ആവിിഷ്കാരാി�ചെപ്പംട്ടി് വിിനോമാചാനം ആവിശയചെപ്പം
ടുന്നി കലാസൃഷ്ടിി എന്നി നിലയാിൽ കക്കൂസംിനും പുതിയാകാലം ആവിശയചെപ്പംടുന്നി വിിനോമാചാനകാരാി 
എന്നി നിലയാിൽ ദിവിയ ഭാാരാതിയ്ക്കും വിളചെരാ അധികം പ്രസംക്തിിയുംണ്ട്്. ആശയാങ്ങളുംം സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യിക 
യുംക്തിിയുംം നിരാത്തി ചെപിാരുംതുന്നിതിനോന�ാൾ നോഡിാകുചെമ�റിി ഫിലിം എന്നി ആവിിഷ്കാരാണത്തിന്  
അതിനോലചെറി ശക്തിിയുംണ്ട്് എന്നിാണ് നിലവിിചെല വിിവിാദങ്ങൾ ചെതളിയാിക്കുന്നിത്

ഗ്രന്ഥസംഹാായി
 പ്രസംാദ് പിന്നിയൻ, 2017, എനോഡിവർഡി് ചെസംയാ്ദ് പി�രാസ്തയം പിാശ്ചാാതയം കർത്തൃതവത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം, നാ�ണൽ 

ബു�് സ്റ്റ്ാൾ, നോകാട്ടിയാം

 സംീന ഇ.ചെക, 2014, പ്രതിനോരാാധ സംംസ്കാാരാം സംിദ്ധീാന്ത്യവുംം പ്രനോയാാഗംവുംം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി്, തിരുംവിന്ത്യപുരാം

 Jai shankar prasad,2017, Indian Dalit Ethnography, Centrum press, New Delhi

ധീീന പിി.പിി.

ഗംനോവി�ക 
സംാഹിിതയ പിഠനം 
തുഞ്ചംചെത്തഴുത്ത�ൻ മലയാാള സംർവികലാശാല 
തിരൂർ



ഭാിന്നിനോശ�ിപിഠന സംിദ്ധീാന്ത്യവുംം സംാഹിിതയസംമീപിനവുംം
(Disability Study Theories and Literary Approach)

ഹിരാിദാസം് ചെക.
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, നോകരാള നോകന്ദ്രസംർവികലാശാല, കാസംർനോഗംാഡി്.

സ്വാഹാിതായപഠനിത്തംിനി് ഉപന്നോയാഗിക്കുന്ന സ്വിദ്ധാാ�ങ്ങളുംപ്പെെ ഒരു പ്രമുഖ്യധിാര സ്വാമൂഹാികാവ്യി
ന്നോവ്യചനിങ്ങളാിൽനിിന്ന് ഉരുത്തംിരിഞ്ഞി് വ്യരുന്നതു� സ്വാമൂഹാികാ വ്യിമാർശാനിാത്മകാവു� ആണ്്. 
ദളാിതാ്, കാീഴിാളാ, സ്ത്രീപക്ഷസ്വമാീപനിങ്ങളും� പരിസ്ഥാിതാി, വ്യ�ശാീയ പഠനിങ്ങളും� ലിംി�ഗന്നോഭാദപ
ഠനിങ്ങളും� മാ�് സ്വവതാവരാഷ്ട്രീീയപഠനിന്നോമാഖ്യലിംകാളും� ഉൾപ്പെ�ടുന്ന വ്യിമാർശാനിാത്മകാസൈസ്വദ്ധാാ�ി
കാപദ്ധാതാിയുപ്പെെ ഭാാഗമാായി ഇക്കാലിംത്തം് വ്യികാസ്വിച്ചുവ്യന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്് ഭാിന്നന്നോശാഷ്വിപഠനി� 
അഥാവ്യാ പരിമാിതാിപഠനി�.

പിരാിമിതിപിഠനം (Disability studies) അഥവിാ ഭാിന്നിനോശ�ിപിഠനം സംാഹിിതയവുംം 
സംംസ്കാാരാവുംം ഉൾചെപ്പംചെടിയുംള്ള എല്ലാാ നോമഖലയാിചെലയുംം ഇന്ദ്രിയാപിരാതചെയാ മനു�യബന്ധങ്ങളുംചെടി 
അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ വിയാഖയാനിക്കുന്നി ശാഖയാാണ്. അംഗംപിരാിമിതിചെയാ സംംബന്ധിച്ചുള്ള നില
പിാടുകചെള സംാമൂഹിികതനോയാാടു ബന്ധിപ്പംിച്ച് സംാമൂഹിികശാസ്ത്രപിരാമായാ ഒരും സംമീപിനമാ�ി 
വിികസംിപ്പംിക്കുകയാാണ് ഇത് ചെചായ്യുന്നിത്. അങ്ങചെന അംഗംപിരാിമിതിചെയാ രാാഷ്ട്രീീയാവില്ക്കരാിക്കുക
യുംം ചാരാിത്രംവില്ക്കരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുക എന്നി അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാ പ്രക്രിയാ പിരാിമിതിപിഠനശാഖ 
ഏചെറ്റടുക്കുന്നു.

പിരാിമിതിപിഠനം അചെല്ലാങ്കിൽ ഭാിന്നിനോശ�ിപിഠനം അടിഞ്ഞി ഒരും പിഠനശാഖയാല്ലാ. അത് 
സംാമൂഹിികമായാ വിിനോവിചാനങ്ങളിലൂന്നിിചെ�ാണ്ടുള്ള ഏചെതാരും വിിമർശനപിദ്ധീതിചെയായുംം ഒരും 
കുടി�ീഴിിൽ അണിനിരാത്തുന്നി പിരാികല്പന(umbrella concept)യാാണ്. സ്ത്രീപിക്ഷപിഠനങ്ങളുംം 
വിർഗ്ഗാബഹു�നപ്രസ്ഥിാന നിലപിാടുകളുംം �ാതി, നോഗംാത്രംം, വിംശീയാത തുടിങ്ങിയാവിചെയാ അടിി
സ്ഥിാനചെപ്പംടുത്തിയാ സംമീപിനങ്ങളുംം ഇതരാലിംഗം സംവതവരാാഷ്ട്രീീയാ നിലപിാടുകളുംം ചെപിാതുനോവി 
പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നി ഭാ�തികവുംം സംാമൂഹിികവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ വിിഭാവിവിിനയാസംങ്ങളിചെല അസംന്തു
ലിതതവം എന്നി പ്രശ്നനോത്താടി് പിരാിമിതിപിഠനം എങ്ങചെന താദാത്മയചെപ്പംടുന്നു എന്നിതാണ് ആ 
പിഠനനോമഖലചെയാ സംമകാലികമാക്കുന്നി ഒരും ഘടികം. “ആധുനികതയുംചെടി പില ഘടികങ്ങളുംം 
അടിിസ്ഥിാനചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നിത് ചാില ശരാീരാങ്ങൾ�് (Bodies) ഇതരാ ശരാീരാങ്ങൾക്കുനോമൽ 
അസംന്തുലിതമായാി മൂലയം നിർണയാിക്കുന്നിതിലാണ് എന്നി് സംങ്കല്പി�ാനും അത് എങ്ങചെന 
സംംഭാവിിക്കുന്നു എന്നു കചെണ്ട്ത്താനും പിരാിമിതിപിഠനം നചെമ്മി പ്രാപ്തരാാക്കുന്നു’ (Davidson 
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2008;171). ഈയാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നി് വിയാപികമായാി പ്രനോയാാഗംി�ചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി പില 
സംാമൂഹിികശാസ്ത്ര സ്പൈവിജ്ഞാംാനിക സംമീപിനങ്ങൾക്കും തുലയമാനോയാാ അതിനോനാടി് ബന്ധചെപ്പം
ടുത്തിനോയാാ ഉപിനോയാാഗംി�ാവുംന്നി ഒരും പിഠനോനാപികരാണമായാി പിരാിമിതിപിഠനനോമഖല മാറുന്നു. 
പൂർണത എന്നി സംങ്കല്പചെത്ത അടിിസ്ഥിാനചെപ്പംട്ടിിട്ടുള്ള ഏചെതാരും മനു�യതവനിർമിതിയുംം ചാില 
മനു�യചെരാ പൂർണതയാില്ലാാത്തവിരാായാി നോവിർതിരാിക്കുകയുംം ഇത് സംാമൂഹിികമായാ പിലതരാം 
വിിനോവിചാനങ്ങൾ�് അടിിസ്ഥിാനമാക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നി ഏചെതാരും സംാമൂഹിിക സംന്ദർഭാത്തിചെ�യുംം 
വിിമർശനങ്ങചെള ഐകയചെപ്പംടുത്താൻ ഈ പിരാികല്പനയ്ക്ക്് കഴിിയുംം. അങ്ങചെനചെയാാരാർത്ഥത്തിൽ 
ഇത് ശാരാീരാികമായാ അംഗംപിരാിമിതിയുംചെടി പ്രശ്നചെമന്നി നിലയാിലല്ലാ, മനു�യൻ എന്നി നോകവിലനിർ
മിതിയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാവിിമർശനചെമന്നി നിലയാിൽത്തചെന്നിയാാണ് വിി�യാങ്ങചെള സംമീപിിക്കുന്നിത്. 
അങ്ങചെന പുനരാധിവിാസംം നോപിാചെലയുംള്ള സംങ്കല്പനങ്ങളിലടിങ്ങിയാിട്ടുള്ള വിി�യാവുംം വിി�യാിയും
ചെമന്നി സംാമ്പ്രദായാിക രാീതിയാിലുള്ള ബന്ധഘടിനയ്ക്കു പികരാം നോകായ്മയുംള്ള പിഠനസംമീപിനങ്ങചെള 
ആത്മപിരാിനോശാധനയ്ക്കു നോപ്രരാിപ്പംിക്കുന്നി നിലയാിനോല�് ഊന്നിലുകൾ മാറുന്നു. അങ്ങചെന അത് 
നോകവിലമനു�യവിാദ(Liberal Humanism)ത്തിചെ� വിിനോവിചാനപിരാമായാ ധാരാണകൾചെ�തിചെരാ
യുംള്ള വിിമർശനപിദ്ധീതികചെളചെയാല്ലാാം ഐകയചെപ്പംടുത്തിനിർത്താൻ കഴിിയുംന്നി ഒന്നിായാിത്തീരുംന്നു.

പിരാിമിതിപിഠനം എന്നിത് കഴിിവിില്ലാായ്മയുംചെടി അർത്ഥം, സംവഭാാവിം, അനന്ത്യരാഫലങ്ങൾ 
എന്നിിവിചെയാ വിിശദീകരാിക്കുന്നി അ�ാദമികപിഠനശാഖയാാണ്. ഈ പിഠനനോമഖല “അംഗംപി
രാിമിതി’ (impurement) “കഴിിവിില്ലാായ്മ’ (Disability) എന്നിിവി തമ്മിിലുള്ള ബന്ധസ്പൈവി�ാ
തയങ്ങചെള പിഠനവിിനോധയാമാക്കുന്നു. “അംഗംപിരാിമിതി’ എന്നിത് ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി ശരാീരാഭാാഗം
ങ്ങൾനോ�ാ മനസ്സിിനോനാ ഉണ്ട്ാകുന്നി ഭാ�തികമായാ വിയതയസ്തതയാാചെണങ്കിൽ ‘കഴിിവിില്ലാായ്മ’ 
എന്നിത് ഒരും സംാമൂഹിികനിർമിതിയാാണ് എന്നി് ഈ പിഠനശാഖ ഉന്നിയാിക്കുന്നു. അങ്ങചെന 
പിരാിമിതികചെള സ്പൈവിദയശാസ്ത്രപിരാമായാതും സംാമൂഹിികശാസ്ത്രപിരാമായാതുചെമന്നി് നോവിർതിരാിക്കുന്നു. 
1980-കളിൽ യും.എസം്.എ, യും.ചെക, കാനഡി എന്നിിവിിടിങ്ങളിൽ ആരാംഭാിച്ച പിരാിമിതിപിഠനശാഖ 
ചെതാണ്ണൂറുകളുംചെടി അവിസംാനനോത്താചെടി അ�ാദമിക പിഠനങ്ങളുംൾചെപ്പംചെടി വിിവിിധ നോമഖലകളിൽ 
വിളർന്നു. 1994-ൽ സംിറിാകുസം് യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിലാണ് പിരാിമിതിപിഠനം ഒരും അ�ാദമിക 
പിഠനവിി�യാചെമന്നി നിലയാിൽ പ്രവിർത്തനമാരാംഭാിക്കുന്നിത്. 1997-ൽ പിരാിമിതിപിഠന റിീഡിർ 
പുറിത്തിറിങ്ങുകയുംം പിിന്നിീടി് 2005 ആകുനോമ്പാൾ നോമാനോഡിണ് ലാംനോഗംവ�് അനോസംാസംിനോയാ�ൻ 
പിരാിമിതിപിഠനചെത്ത ഒരും പ്രനോതയകപിഠനനോമഖലയാായാി അംഗംീകരാിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. “പിരാിമിതി
യുംചെടി ഭൂപിരാിധി’ (Landscape of impairment) നോയായുംം അതു ബന്ധചെപ്പംട്ടുനില്ക്കുന്നി സംാമൂഹിിക 
സംന്ദർഭാങ്ങനോളയുംം പുനസ്സിങ്കല്പിക്കുന്നിതിനുള്ള സംാധയത നൽകുന്നിതാണ് പിരാിമിതിപിഠനനോമഖല 
മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നി സംാംസ്കാാരാികമാതൃക {Sharon Snyder and David Mitchell, 2006:12). 
പിരാിമിതിപിഠനനോമഖല എന്നിത് സംാംസ്കാാരാിക പിഠനമാകാചെത വിയ്യ. പിരാിമിതിപിഠനം ഒനോരാ 
സംമയാം തചെന്നി പിരാിമിതിയുംചെടി ഭൂപിരാിധിനോയായുംം അതിചെ� സംാമൂഹിികബന്ധങ്ങനോളയുംം പിഠന
വിിനോധയാമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതുചെകാണ്ട്് അത് സംംസ്കാാരാപിഠനമാണ്.

പിരാിമിതിപിഠനം എന്നി പിദം “ഡിിസംബിലിറ്റി സ്റ്റ്ഡിീസം് ‘ എന്നി പിാശ്ചാാതയപിഠനശാഖയുംചെടി 
മലയാാള സംമാനപിദം എന്നി നിലയാിലാണ് ഇവിിചെടി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ളത്. ‘ഡിിനോസംബിലിറ്റി’ 
(Disability) എന്നി വിാ�ിചെനാപ്പംം ചാില പി�ിതർ “ചെഡിബിലിറ്റി’ (Debility) എന്നി വിാ�് 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. “ചെഡിബിലിറ്റി’ എന്നി വിാ�ിന് നിഘണ്ടു നൽകുന്നി അർത്ഥം ശാരാീരാി
കമാനോയാാ മാനസംികമാനോയാാ ദുഃർബലമായാിരാിക്കുന്നി അവിസ്ഥി എന്നിാചെണങ്കിലും അതിന് 
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രാണ്ട്ാമചെതാരും അർത്ഥം കൂടിിയുംണ്ട്്. രാാഷ്ട്രീീയാവുംം സംാമൂഹിികവുംം സംാമ്പത്തികവുംമായാ ദുഃർബലത 
എന്നി അർത്ഥം. അതുചെകാണ്ട്് �സം്ബിർ പുവിാർ ഈ വിാ�് ‘ആനോഗംാളമായാി ചാില വിയക്തിിശരാീ
രാങ്ങളുംചെടി ചെചാലവിിൽ മറ്റും ചാില വിയക്തിിശരാീരാങ്ങൾ പുനോരാാഗംതിയുംചെടി ആനുകൂലയം അനുഭാവിിക്കുന്നി’ 
അവിസ്ഥിചെയാ സൂചാിപ്പംി�ാൻ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു. “ചെഡിബിലിറ്റി’ മുതലാളിത്തത്തിന് ഗുണകരാമായാ 
അവിസ്ഥിചെയാന്നി് അവിർ വിിലയാിരുംത്തി (Jesbir Puar 2012;153) പിാശ്ചാാതയസംമീപിനങ്ങളിൽ 
ഈ രാണ്ടു പിദങ്ങൾ (Disability, Debility) ആ പിഠനനോമഖലയുംചെടി ചാക്രവിാളങ്ങൾ വിികസംി
പ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. മചെറ്റാരും പിദം ചെകാണ്ട്് ഈ വിയതയസ്താർത്ഥങ്ങൾ സൂചാിപ്പംി�ാവുംന്നി തരാത്തിൽ 
മലയാാളത്തിചെല ഭാാ�ാപിരാമായാ സംാധയതകൾ ഇനിയുംം വിികസംിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

ഭാിന്നിനോശ�ിചെയാ നിർണയാിക്കുന്നി ശരാീരാപിരാമായാ വിയതയാസംങ്ങൾ അന്ധത, ബധിരാത, 
അസ്ഥിിപിരാമായാ സ്പൈവികലയങ്ങൾ, ചാലനനോശ�ി സ്പൈവികലയങ്ങൾ, സംംസംാരാസ്പൈവികലയങ്ങൾ, 
ചെസംറിിബ്രൽ പിാഴ്സിി നോപിാചെലയുംള്ള സ്പൈവികലയങ്ങൾ തുടിങ്ങി നിരാവിധിയാായാ ശാരാീരാികാവിസ്ഥി
കളിൽ നിന്നി് ഉണ്ട്ാകുന്നുണ്ട്്. ഈ പ്രബന്ധം അന്ധത എന്നി വിയതയസ്താവിസ്ഥിചെയാ അടിിസ്ഥിാ
നചെപ്പംടുത്തിചെ�ാണ്ടുള്ള ഒരും ഭാിന്നിനോശ�ി സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യിക സംമീപിനത്തിചെ� മാതൃക വിികസംി
പ്പംി�ാനാണ് ശ്രീമിക്കുന്നിത്.

മനു�യൻ ഇതരാ�ീവിികളിൽനിന്നും വിയതയസ്തതയുംള്ള മചെറ്റാരും �ീവിിയാായാി ഉരുംത്തിരാി
യുംന്നി ഘട്ടിം മുതൽതചെന്നി കാഴ്ച നിർണായാകമായാിത്തീരുംന്നിതിചെനക്കുറിിച്ച് ചാരാിത്രംകാരാന്മാർ 
സൂചാനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്്. ഘ്രാാണശക്തിിചെയാ ആശ്രീയാിക്കുക എന്നിത് എല്ലാാ നാല്ക്കാലി മൃഗംങ്ങ
ളുംചെടിയുംം സംവിിനോശ�തയാാണ്. രാണ്ടുകാലിൽ എഴുനോന്നിറ്റുംനില്കുന്നി നില ഘ്രാാണശക്തിിയാിലുള്ള 
ഊന്നിലിൽ നിന്നി് കാഴ്ചശക്തിിയാിലുള്ള ഊന്നിലിനോലക്കുള്ള പിരാിവിർത്തനചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു 
എന്നും ഗംന്ധാനുഭാവിചെത്ത ആശ്രീയാിച്ചിരുംന്നി പിഴിയാ തലനോച്ചാറിിനു പികരാം കാഴ്ചചെയാ വിയാഖയാനി
ച്ചു മനസ്സിിലാക്കുന്നി തലനോച്ചാറിിനോലക്കുള്ള മാറ്റവുംം ഇതുൾചെ�ാള്ളുന്നു എന്നും എറിിക് നോഫാം, 
സംിഗ്മിണ്ട്് നോഫ്രായാ്ഡിിചെ� സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള വിയാഖയാനിക്കുന്നി ഘട്ടിത്തിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്് 
(erich fromm, 1973:462) കാഴ്ചയ്ക്ക്് പികരാം ഗംന്ധചെത്ത ആശ്രീയാിക്കുന്നി മനു�യകർതൃതവം 
മനു�യസംങ്കല്പത്തിൽനിന്നി് ഭാിന്നിമായാതും പിരാിമിതിയുംള്ളതുമായാി സംങ്കല്പിക്കുന്നിതിലൂചെടി വിിനോവി
ചാനപിരാമായാ കാഴ്ചപ്പംാടി് രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിതിനുള്ള പിശ്ചാാത്തലചെമാരുംങ്ങുന്നു. ഇങ്ങചെന ചാരാിത്രംം 
ചെകാണ്ടുതചെന്നി ചാരാിത്രംത്തിൽനിന്നി് പുറിത്താകുന്നി അനുഭാവിം ഒരുംതരാം ‘ഉപിമാനവിീകരാണം’ 
(Subhumanisation) സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. പിരാിമിതിയാില്ലാാത്ത പൂർണതയുംള്ള മനു�യചെന രാാഷ്ട്രീീയാ
മായാി സംങ്കല്പിചെച്ചടുക്കുന്നിതിനുനോവിണ്ട്ിയാാണ് വിാസ്തവിത്തിൽ പിരാിമിതികചെള വിിനോവിചാനപിരാമായാി 
നോവിർതിരാിക്കുന്നി സംങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നിത്. പിതിനാറിാംനൂറ്റാണ്ട്ിനുമുമ്പ് യൂനോറിാപ്പംിൽ ഭ്രാ
ന്ത്യാലയാങ്ങൾ (Mental Asylum) ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ എന്നി് ഫൂനോ�ാ പിറിയുംന്നുണ്ട്് (Michel 
Fouccult, 2001;5). ആധുനിക മനു�യചെന കുറിവുംകളില്ലാാത്ത, യുംക്തിി Reason) യുംള്ള, സംാധാ
രാണതവ(Normal)മുള്ള മനു�യനായാി സംങ്കല്പിചെച്ചടുക്കുന്നിതിനുനോവിണ്ട്ിയാാണ് ഇചെതാന്നുമല്ലാാത്ത 
ഭ്രാന്ത്യൻ എന്നി കർതൃതവം സംങ്കല്പി�ചെപ്പംട്ടിത് എന്നിതാണ് ഫൂനോ�ാ സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിത് ‘ഒരും 
ഭ്രാന്ത്യചെന അന്ധൻ എന്നു നോവിണചെമങ്കിലും വിിളി�ാം’ എന്നും ഫൂനോ�ാ പിറിയുംന്നുണ്ട്് (William 
R Paulson 1987;4). അങ്ങചെന കല്പിതമാനവിികതയുംചെടി പൂർണതാസംങ്കല്പത്തിനു പുറിത്തുള്ള 
കർതൃതവങ്ങളായാി നിർമി�ചെപ്പംടുന്നിതിലൂചെടി അപിരാവില്ക്കരാി�ചെപ്പംടുന്നിതിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാമാണ് 
എല്ലാാത്തരാം പിരാിമിതികളുംചെടിയുംം സംാമൂഹിികവിിനോവിചാനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പംിക്കുന്നിത്.
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ഒനോരാസംമയാം ശരാീരാത്തിചെ� ഒരാവിസ്ഥിയുംം സൂചാകപിരാമായാ പ്രവിർത്തനവുംമാണ് എന്നി് 
അന്ധതചെയാ നിർവിചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. (William R Paulson 1987;4) സൂചാകപിരാമായാ പ്രവിർത്തനം 
എന്നി നിർവിചാനത്തിൽ അതു ഭാാ�നോയാാടി് അവിിഭാാ�യമായാ ഒന്നിായാിത്തീരുംന്നു. അന്ധത അതി
ചെനക്കുറിിച്ച് സംംസംാരാിക്കുകയുംം എഴുതുകയുംം ചെചായ്യുന്നിവിരാാൽ ഒരും സംാംസ്കാാരാിക സംംവിർഗ്ഗാമായാി 
(Cultural Category) പിരാിഗംണി�ചെപ്പംടുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും അത് വിളചെരാ വിയതയസ്തമാണ്. അതി
നുമപ്പുറിം വിയതയസ്തകാലങ്ങളിലും സ്ഥിലങ്ങളിലും  ആഖയാനങ്ങളിലുമുള്ളതാണത് (William R 
Paulson 1987;4). ഈ വിയതയസ്തത എങ്ങചെന ഉണ്ട്ാകുന്നു എന്നിതാണ് ഇവിിചെടി അഭാിമുഖീകരാി
ക്കുന്നി പ്രശ്നം. അന്ധത വിയതയസ്തമാകുന്നിത് എന്ത്യിനോനാടിാണ്? അത് നോകവിലമായാ ഒന്നിിനോനാടില്ലാ 
എന്നി് നോമല്പറിഞ്ഞി പിരാാമർശംതചെന്നി ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ട്്. കാലനോദശപിരാമായാി വിയതയസ്തമായാ 
ഒന്നിാകുന്നിത് അതിചെ� അപിരാം കാലനോദശപിരാമായാി വിയതയസ്തമായാതുചെകാണ്ട്ാണ് എന്നി 
അർത്ഥത്തിൽ അത് സംാംസ്കാാരാികമായാി നിർണയാി�ചെപ്പംടുന്നു എന്നിാണ് പിറിഞ്ഞിതിചെ� 
ചെപിാരുംൾ. അന്ധതചെയാ സംംബന്ധിച്ച് ഈ വിിമർശപിരാമായാ നിലപിാടി് ശരാീരാചെത്ത ഭാാ�യാിലൂചെടി 
നോനടിിചെയാടു�ാവുംന്നിചെതന്നി നിലയാിലും ശരാീരാം ഭാാ�ചെയാ അതിവിർത്തിക്കുന്നി രാീതികചെള കൂടിി 
കണ�ിചെലടുക്കുന്നി വിിധത്തിലും പിരാിമിതിപിഠനനോമഖലചെയാ അപിഗ്രഥനക്ഷമമായാ ഒന്നിാക്കു
ന്നുണ്ട്്. അതായാത് ഭാാ�യാിലൂചെടി സംമീപിി�ാൻ കഴിിയുംന്നി ശരാീരാം എന്നി നിലയാിലും ശരാീരാം 
ഭാാ�ചെയാ മറിികടിക്കുന്നി രാീതികചെളക്കൂടിി പിരാിഗംണിക്കുന്നി നിലയാിലും വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ 
പിരാിമിതിപിഠനനോമഖല പിരായാപ്തമാകുന്നു എന്നിർത്ഥം (William R Paulson 1987;5).

അന്ധത എന്നി പിരാികല്പനയുംചെടി സ്പൈവിവിിധയങ്ങചെള സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിതിന് നോപിാൾസംണ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത് പിതിചെനട്ടി്- പിചെത്താമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിചെല ഫ്രഞ്ചം് ആഖയാനങ്ങളാണ്. 
അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു – ‘അന്ധൻ’ (Blind) എന്നി വിാ�ിചെ� വിയതയസ്തമായാ അർത്ഥങ്ങളിനോല
�് നോനാ�ിയാാൽ ഇതു വിയക്തിമാകും. ഫൂനോ�ാ തചെന്നി ഭ്രാന്ത്യചെന അന്ധൻ എന്നു വിിളിക്കുക 
സംാധയമാണ് എന്നു പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. നാം ഒരാാചെള അന്ധൻ എന്നുവിിളിക്കുന്നിത് അന്ധതചെയാ 
സംംബന്ധിച്ച് നാം രൂപിചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുള്ള ധാരാണകചെള അടിിസ്ഥിാനചെപ്പംടുത്തിയാാണ്. 
പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല ഫ്രഞ്ചം് സംാഹിിതയത്തിൽ അന്ധത എന്നിത് പിരാിഹിരാി�ാവുംന്നി 
കാഴ്ചയുംചെടി പിരാിമിതി ആയാിരുംചെന്നിങ്കിൽ പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല ഫ്രഞ്ചം് സംാഹിിതയ
ത്തിൽ അത് അപിരാിഹിാരായമായാ കാഴ്ചയുംചെടി നഷ്ടിം ആയാി നോരാഖചെപ്പംടുത്തചെപ്പംട്ടു” (William R 
Paulson 1987;4). ഒരും ഭാാ�യാിൽ പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നി അന്ധത എന്നി പിരാികല്പന 
തചെന്നി കാലഘട്ടിങ്ങളിലൂചെടി ഇത്തരാം സ്പൈവിരുംധയങ്ങളിനോല�് പിരാിണമി�ാചെമങ്കിൽ വിയതയസ്ത
മായാ സ്ഥിലങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും അചെതങ്ങചെന വിയതയസ്തമായാിരാിക്കുന്നു എന്നിത് അതാതു 
സംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക ഉല്പന്നിങ്ങചെളന്നി നിലയാിലുള്ള സംാഹിിതയചെത്ത പിരാിനോശാധിക്കു
ന്നിതിൽ സുപ്രധാനമായാ ഉപികരാണമാകും എന്നി് മനസ്സിിലാ�ാവുംന്നിതാണ്.

ഏതു തരാത്തിലുള്ള പിരാിമിതിചെയാ സംംബന്ധിച്ചും ബാധകമായാ ഒരും കാരായമാണ് അത് 
എങ്ങചെനയാാണ് സംാംസ്കാാരാികമായാ ഒരും നിർമിതിയാാകുന്നിത് എന്നിത്. മിനോ�ൽ ഫൂനോ�ായുംചെടി 
വിയാഖയാനങ്ങചെള പിരാാമർശിച്ചുചെകാണ്ട്് നോസ്റ്റ്�ർ പിറിയുംന്നു “ഒരും ചാിന്ത്യാവിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്് അകത്തു
നിന്നുചെകാണ്ട്ല്ലാാചെത ചാിന്ത്യയുംചെടി ചാരാിത്രംം ഉണ്ട്ാവുംകയാില്ലാ. ഭാാ�യുംചെടി വിയവിസ്ഥിയ്ക്ക്കത്തുനിന്നി
ല്ലാാചെത ഭാാ�ണമുണ്ട്ാവുംകയാില്ലാ. ആത്മീയാതയുംചെടി ഒരും ഘടിനയ്ക്ക്കത്തുനിന്നില്ലാാചെത ആത്മീ
യാതയുംണ്ട്ാകുന്നിില്ലാ. പിരാിമിതിചെയാ സംംബന്ധിച്ച കൃതയമായാ സംാമൂഹിിക, സംാംസ്കാാരാിക 
നിർമിതികൾ�കത്തു നിന്നില്ലാാചെത പിരാിമിതിനോയാാ പിരാിമിതിയുംള്ള വിയക്തിിനോയാാ ഉണ്ട്ാകുന്നിില്ലാ 
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(Sticker 1999: 14). പൂർണ്ണമായുംം സംാമൂഹിികനിർമിതിയുംചെടി രൂപിത്തിലല്ലാാചെത അന്ധതനോയാാ 
അന്ധവിയക്തിിനോയാാ മനസ്സിിലാ�ചെപ്പംടുക സംാധയമല്ലാ എന്നിതാണ് ഈ പിറിഞ്ഞിതിചെ� അർത്ഥം. 
അങ്ങചെന ഏചെതാരും സംാമൂഹിികനിർമിതിയുംം എന്നിതുനോപിാചെല തചെന്നി ഭാാ�യാിൽ പ്രതീക
ങ്ങളാൽ പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നി അന്ധതയ്ക്ക്് മറ്റ് ഏചെതാരും കർതൃതവനോത്താടുചെമന്നിതു 
നോപിാചെലയുംള്ള പ്രതീകാത്മകബന്ധമാണ് ഉള്ളത് എന്നി് മനസ്സിിലാ�ാം. അതായാത് അന്ധത 
എന്ത്യിനോനാചെടില്ലാാം പികരാം വിയ്ക്ക്ചെപ്പംടുന്നു എന്നിതാണ് അതിചെ� സംാംസ്കാാരാികനിർണയാനം 
എന്നിർത്ഥം.

കാഴ്ചയുംചെടി സംംസ്കാാരാം അന്ധതചെയാ എങ്ങചെന മനസ്സിിലാക്കുന്നു എന്നി പിരാിനോശാധന 
അന്ധതയുംചെടി സംങ്കല്പനചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്രശ്നമാണ്. അന്ധത അനുഭാവിപിരാമായാി 
അത് അനുഭാവിിക്കുന്നി മുൻവിിധികൾ സംമൂഹിത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പംിക്കുകയുംം സംംരാക്ഷിച്ചുനിർത്തുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നി വിിനോവിചാനങ്ങളാണ് അവിനോയാാടുള്ള സംാമൂഹിികവിിമർശനങ്ങളുംചെടി സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികാടിി
ത്തറി രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. മനു�യചെ� നോവിദനകളിൽനിന്നിാണ് സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നിത് 
എന്നി് ചെബൽ ഹുക്സി് പിറിയുംന്നിത് ഇങ്ങചെനചെയാാരാർത്ഥത്തിലാണ് (bell hooks, 1994). അങ്ങചെന 
വിിനോവിചാനപിരാമായാ സംാമൂഹിികവിിഭാവിവിിനയാസംനോത്താടുള്ള വിിമർശനങ്ങൾ നോകന്ദ്രത്തിൽ വിരുംന്നി 
സംാഹിിതയാഖയാനങ്ങൾ ചെപിാതുവിായാി പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നി ഒരും വിിമർശനപിദ്ധീതിയാാണ് പിരാിമിതിപിഠ
നങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്.

അന്ധത എന്നി പിരാിമിതി കാഴ്ചയുംചെടി വിിനോധയാകർതൃതവം മാത്രംമായാിരാിക്കുന്നി ഒരാവിസ്ഥി
യാായാി മനസ്സിിലാ�ിയാാൽ കാഴ്ചാകർതൃതവം കയ്യാളുംന്നി ചെപിാതുസംമൂഹിനോത്താടുള്ള ഒരും സ്പൈവിരും
ധയത്തിചെ� രൂപിത്തിലാണ് ഇവിിചെടി ഭാിന്നിനോശ�ിയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത് എന്നു 
മനസംിലാകും. ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിചെ� കാഴ്ചാപിരാമായാ ചെപിാതുനോബാധങ്ങചെള ആത്മപിരാിനോശാധന
യ്ക്കു വിിനോധയാമാക്കുന്നിതിനും വിിമർശിക്കുന്നിതിനുമുള്ള ഒരും ഉപികരാണമായാി വിിമർശനം മാറുന്നിത് 
പിരാിമിതിപിഠനത്തിചെ� പിരാിധിയാിൽ പ്രനോവിശിക്കുനോമ്പാഴിാണ്. നോവിറിിട്ടി ഒരും വിിമർശനപിദ്ധീതി 
എന്നി നിലയാിൽ പിരാിമിതിപിഠനചെത്ത വിിജ്ഞാംാന{critique)മാ�ിത്തീർക്കുന്നിതും ഈ വിസ്തുത 
തചെന്നിയാാണ്.

നോമൽവിിവിരാിച്ച തരാത്തിലുള്ള ഏചെതാരും സംമീപിനചെത്തയുംം സംാഹിിതയനോത്താടു ബന്ധി
പ്പംിക്കുന്നിതിന് സംാഹിിതയത്തിന് പ്രതിനിധാനപിരാമായാ പിങ്കുണ്ട്് എന്നിത് അംഗംീകരാി�ാചെത 
കഴിിയാില്ലാ. സംാഹിിതയത്തിചെ� പ്രതിനിധാനപിരാത ആധുനികാനന്ത്യരാഘട്ടിത്തിലും അതിചെ� 
തുടിർച്ചയാിലും ഏചെതല്ലാാം തരാത്തിൽ വിിമർശനാത്മകസ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യിക സംമീപിനങ്ങളിലൂന്നിിയും
ള്ള വിായാനകൾ സംാധയമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്് എന്നിതിനോനാടു ബന്ധചെപ്പംടുത്തിയാാണ്. അതുചെകാണ്ട്് 
സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികസംമീപിനചെമന്നി നിലയാിൽ പിരാിമിതിപിഠനത്തിചെ� പ്രസംക്തിിയുംം സംാധയതയുംം 
തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. അങ്ങചെന ആധുനികാനന്ത്യരാഘട്ടിത്തിലും അതിചെ� തുടിർച്ചയാിലും സംാഹിി
തയചെത്തയുംം കലചെയായുംം പ്രതിനിധാനപിരാമായാി തിരാിച്ചറിിയുംകയുംം വിയാഖയാനിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നി 
സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികസംമീപിനങ്ങൾക്കു സംമാനമായാി പിരാിമിതിപിഠനം മനസ്സിിലാ�ചെപ്പംനോടിണ്ട്തുണ്ട്്. 
സംാഹിിതയം ഒരും സംാംസ്കാാരാികഉല്പന്നിനോമാ ഒരും സംാംസ്കാാരാികവിിഭാവിനോമാ ആണ് എന്നി ധാരാണ 
അംഗംീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് മാത്രംനോമ ഇത്തരാത്തിൽ സംാഹിിതയത്തിചെ� പ്രതിനിധാനപിരാതചെയാ 
വിിശദീകരാി�ാൻ കഴിിയുംകയുംള്ളൂ. വിയതയസ്തമായാ ഭാാ�യാിലും വിയതയസ്തമായാ സംംസ്കാാരാത്തിലും 
പിരാിമിതികളുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി വിിനോവിചാനങ്ങൾ വിയതയസ്തമായാ രാീതിയാിലാണ് പ്രനോയാാഗംി�
ചെപ്പംടുന്നിചെതന്നും അവിനോയാാനോരാാന്നിിചെ�യുംം സംവിിനോശ�തകൾ അതാത് സംാംസ്കാാരാിക 
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സംന്ദർഭാങ്ങളിൽനിന്നി് വിിശദീകരാി�ചെപ്പംടുകനോയാാ വിയാഖയാനി�ചെപ്പംടുകനോയാാ ചെചാനോയ്യണ്ട്താണ് 
എന്നും മനസ്സിിലാ�ാം. അങ്ങചെന സംാമൂഹിികമായാി അധികാരാബന്ധങ്ങളുംചെടി പ്രതിനിധാനം 
ആഖയാനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി രൂപിത്തിൽ എങ്ങചെന നിർമി�ചെപ്പംടുന്നു എന്നി് പിരാി
നോശാധി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നിതുചെകാണ്ട്് പിരാിമിതിപിഠനം സ്ഥിലകാലപിരാമായുംള്ള അധികാരാബന്ധ
ങ്ങളുംചെടി പിഠനം കൂടിിയാാണ് എന്നിതാണ് അതിചെന സ്ത്രീവിാദത്തിചെ�യുംം ലിംഗംനോഭാദത്തിചെ�യുംം 
�ാതിവിംശീയാ പിഠനങ്ങളുംചെടിയുംം നോമഖലനോയാാടി് ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നിത്. ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങനോളാ
നോരാാന്നും ചാരാിത്രംപിരാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാി നിർണയാി�ചെപ്പംടുന്നിതും നിരാന്ത്യരാം പിരാിണാമ
ത്തിനു വിിനോധയാമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിതുമാണ് എന്നി നിലപിാടിിൽ ഇത് ചാരാിത്രംത്തിചെ�യുംം 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം പിഠനംകൂടിിയാായാിത്തീരുംന്നുണ്ട്്. ഇങ്ങചെന വിിവിിധ സംമീപിനങ്ങളുംചെടി 
സംാധയതകൾ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്തുന്നിതിലൂചെടി ഇത് ബഹുവിിജ്ഞാംാനീയാ (multidisciplinary) 
പിഠനവുംമാകുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് ഒരും സംങ്കല്പനക്കുടി’ (Umbrella concept) എന്നി നിലയാിൽ 
വിിവിിധങ്ങളായാ സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികസംമീപിനങ്ങചെള ഐകയചെപ്പംടുത്തി ഒരും കുടി�ീഴിിൽ അണിനി
രാത്തുകയുംം അതിചെനാപ്പംം തചെന്നി അവിനോയാാനോരാാന്നിിചെ�യുംം സംാധയതകളുംം രാീതിശാസ്ത്രങ്ങളുംം 
ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്തി വിിമർശനപിദ്ധീതിചെയാന്നി നിലയാിൽ രൂപിചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്തുചെകാണ്ട്് 
അകത്തുനിന്നും പുറിത്തുനിന്നും ഒനോരാസംമയാം പ്രവിർത്തിക്കുന്നി ഒരും രാീതിശാസ്ത്രപിദ്ധീതിയാായാി 
പിരാിമിതിപിഠനനോമഖല ഇതിനകം മാറിി�ഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1. Orientation by smell is characteristic of all four-legged mammals, and that the erect posture 

implies the change from orientation by smell to orientation by sight. The change in function 
of the old olfactory brain would correspond to the same transformation of orientation.

2. പിന്ത്ര്യണ്ടുമുതൽ പിതിനാറി് വിചെരായുംള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കുഷ്ഠനോരാാഗംികചെള പിാർപ്പംിക്കുന്നിതിനുനോവിണ്ട്ി നിർമിച്ചിരുംന്നി 
രാണ്ട്ായാിരാനോത്താളം ഏകാന്ത്യസ്ഥിലങ്ങളാണ് പിിന്നിീടി് ഭ്രാന്ത്യാലയാങ്ങളായാി മാറിിയാത് എന്നി് എനോ�ാ പിറിയുംന്നു.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
1.  Bell Hooks, ‘Teaching to Transgress- Education as the Practice of Freedom’, Rout ledge, London 

1994

2.  Bolt David, From Blindness to Visual impairment: Terminological Typology and The Social 
Model of Disability, Disability and Society, 20.5 2005 

3. Caeton, D A, Blindness, Keywords for Disability Studies, New York University Press, London, 
2015.

 4. Davidson Michel, Concerto for the Left Hand: Disability and the Defamiliar body; Ann Arbor, 
University of Michigan Press. 2008. 

5. Erich Fromm, In The Anatomy of Human Distructiveness; Holt Rinehart and winston, New 
York, Chicago and San Francisco. 1973 

6. Erving Goffman, ‘Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Simon & Schuster Inc, 
New York. 1986. 

7. Foucault, Michel Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason,’Rout 
ledge, London. 2001. 

8. Jasbir Puar, The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability, ‘Duke University Press, 2017. 

9. Jeremy Bentham, Panopticon’Or, The Inspection house, T Payne, At the NewsGate, London.1791

10. Lennard J. Davis (Edi), “The Disability Studies Reader, Rout ledge, London. 2006. 

11. Philip G Meggs, Alston W Purvis History of Graphic Design, ‘Sixth Edition, John Wiley & Sons, 
Inc., Hoboken, New Jersey, 2016. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 498

ഹരിദാാസ്് കെ�.

1975-ൽ ഇടു�ി�ില്ലായാിചെല മൂലമറ്റത്ത് �നനം. മൂലമറ്റം ചെസം�്നോ�ാസംഫ്സ്് നോകാനോള�ിൽ ധനതതവശാ
സ്ത്രത്തിൽ ബിരുംദവുംം എറിണാകുളം മഹിാരാാ�ാസം് നോകാനോള�ിൽ മലയാാളം ബിരുംദാനന്ത്യരാ ബിരുംദവുംം 
പൂർത്തിയാാ�ി. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവികലാശാലയാിൽ ‘അന്ധതയുംം സംാഹിിതയവുംം’ 
എന്നി വിി�യാത്തിൽ ചെ�.ആർ.എനോഫാടുകൂടിി ഗംനോവി�ണം. 2009 മുതൽ 2016 വിചെരാ ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ 
സംംസ്കൃതസംർവികലാശാലയാിൽ ഗംസ്റ്റ്് അധയാപികനായാിരുംന്നു. 2016 മുതൽ കാസംർനോഗംാഡി് നോകന്ദ്ര 

സംർവികലാശാലയാിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ അധയാപികനായാി നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നു. ഭാാരായ നോഡിാ.അനിത എം.എ., മകൻ 
ബിലഹിരാി.  haridas.k4@gmail.com

12.  Rod Michalko, The Two-in-one: Walking with Smokie, Walking with Blindness, Temple University 
Press, Philadelphia, 1999 

13. Sharon Snyder and David Mitchell, Cultural Locations of Disability, University of Chicago Press, 
London. 2006. 

14. Sharon Snyder and David Mitchell, The Body and Physical Difference: Discourses of Disability, 
University of Michigan Press. Ann Arbor. 2004

15. Sharon Snyder and David Mitchell, The Matter of Disability, Journal of Biotethical Inquiry 
13 - (4):487-492 (2016).

16. William R Paulson, Enlightenment, Romanticism, and the Blind in France, ‘Princeton University 
Press, New jersey, 1987.



 

മീശയാിചെല രുംചാിയുംം മണവുംം: സ്പൈധ�ണിക അപിഗ്രഥനം
സംി. ഹുസ്പൈസ്സിൻ

അസംിസ്റ്റ്�്  ചെപ്രാഫസംർ, കല്ലാി�ണ്ട്ി എൻ.എ.എം.  നോകാനോള�്.

മനു�യർ ഭാാ� എങ്ങചെന ഉൾചെ�ാള്ളുന്നുചെവിന്നും മനസ്സിിലാക്കുന്നുചെവിന്നും വിയവിസ്ഥിാപിിത മായാി 
അനോനവ�ണം നടിത്തുന്നി നൂതനഭാാ�ാശാസ്ത്രപിഠനനോമഖലയാാണ് സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രം 
(Cognitive Linguistics). മനു�യരുംചെടി ചെപിാതുസ്പൈധ�ണികനോശ�ികനോളാടി് ഭാാ�ാപ്രക്രിയാ
കചെള നോചാർത്തുനിർത്തിചെ�ാണ്ടുള്ള അനോനവ�ണമാണ് സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രം നടിത്തുന്നിത്. 
മനു�യർ�് അറിിവുംകൾ നൽകുന്നിതിൽ ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങൾ പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നു.ചുറ്റുംപിാടുകളും
മായാി പിനോഞ്ചംന്ദ്രിയാങ്ങൾ സംംവിദിക്കുന്നിതിചെ� ഫലമായാിട്ടിാണ് ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നിത്. 
വിയക്തിിയുംം ചുറ്റുംപിാടുകളുംം ഉൾചെ�ാള്ളുന്നി നോലാകാവിനോബാധമാണ് ജ്ഞാംാനം. ഇവി നോനടുന്നിത് സംങ്ക
ല്പനം (Conceptulisation) വിഴിിയുംം. സ്പൈധ�ണികഭാാ�ാശാസ്ത്രം സംങ്കല്പനം എന്നി അറിിവിാർ�നരാീ
തിചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാാണ് അതിചെ� പിരാികൽപിനകചെള വിികസംിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്.അതിനാൽ 
സംങ്കല്പനം ഈ പിഠനനോമഖലയാിൽ വിളചെരായാധികം പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നു. 

പുതിയാ അറിിവുംകചെള പിരാിചാിതത്തിനോല�് നോചാർത്തുചെവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയാ അറിിവിിചെ� 
വിികാസംത്തിൽ പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നു. അപിരാിചാിതമായാതിചെന ലഘൂകരാിക്കുകയാാണിവിിചെടി ചെചായ്യു
ന്നിത്. ചെപിാതുചെവിയുംള്ളത്/പിരാിചാിതമായാത്, ചെപിാതുചെവിയാല്ലാാത്തത്/അപിരാിചാിതം എന്നി നോവിർതിരാിവി് 
പിരാിഹിരാി�ാനുള്ള ഉപിാധിയുംം കൂടിിയാായാി നോവിണം ഈ കാരായചെത്ത മനസ്സിിലാ�ാൻ. കാണുക, 
നോകൾക്കുക, മണക്കുക, രുംചാിക്കുക, ൈർശിക്കുക തുടിങ്ങിയാ ഇന്ദ്രിയാ പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ഈ വിിധത്തി
ലാണ് മസ്തിഷ്കാം സംജ്ജിീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. അതായാത് നിലവിിലുള്ള ഓർമകളുംമായാി/അറിിവുംകളുംമായാി 
അപിരാിചാിതമായാതിചെന തട്ടിിച്ചു നോനാക്കുകയുംം അതിചെന അടിിസ്ഥിാനമാ�ി കാരായങ്ങചെള ഉൾചെ�ാ
ള്ളുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അറിിവുംകചെള ഓർമ്മികളായാി സൂക്ഷിക്കുന്നിതിൽ വിർഗംീകരാണം, അതായാത് 
എല്ലാാ കാരായങ്ങചെളയുംം വിർഗംീകരാിച്ച് എളുംപ്പംത്തിൽ മനസ്സിിലാ�ൽ സ്പൈധ�ണിക പ്രക്രിയായാാണ്.

നാനാർത്ഥവുംം സംർഗംാത്മകതയുംം
കഥ, നോനാവിൽ തുടിങ്ങിയാ സംാഹിിതയരൂപിങ്ങളിചെല സം�ന്ദരായം രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിതിൽ നാനാർത്ഥ
ങ്ങളുംം പിരായായാപിദങ്ങളുംം വിളചെരായാധികം പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നു.സൂക്ഷ്മവുംം കൃതയതനോയാാചെടിയുംമുള്ള 
വിിനിമയാം സംാധയമാക്കുന്നിതിലും ഇവി നിർണായാകമാണ്. പിരായായാപിദം എന്നു പിറിഞ്ഞിാൽ രാനോണ്ട്ാ 
അതിലധികനോമാ വിാക്കുകൾ�് ഒനോരാ അർത്ഥം കൽപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നി പ്രതിഭാാസംം. വിാകയത്തിചെ� 
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അർത്ഥം മാറിിനോപ്പംാകാചെത ഉപിനോയാാഗംി�ാവുംന്നി വിാക്കുകളാണിവി. ഉദാ-: കണ്ണ്- നോനത്രംം, നയാനം, 
നോലാചാനം (നോഗംാപിിനാഥപിിള്ള, 2001). കണ്ണ് എന്നു പിറിയുംന്നിതും നയാനം എന്നുള്ളതും ഒനോരാ അർത്ഥ
മാചെണങ്കിലും അതുളവിാക്കുന്നി ചാമത്കാരാം പ്രാധാനയമുള്ളതാണ്. (വിനോക്രാക്തിി സംിദ്ധീാന്ത്യം ഈ 
കാരായങ്ങചെള സൂക്ഷ്മമായാി അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നുണ്ട്്). എന്നിാൽ വിയതയസ്ത അർത്ഥങ്ങചെളക്കുറിിക്കുന്നി 
ഏകഭാാ�ാരൂപിചെത്ത നാനാർത്ഥം എന്നി് സംാമാനയമായാിപിറിയാാം. ഒരും പിദരൂപിത്തിൽ ഒന്നിിൽക്കൂ
ടുതൽ വിസ്തു�നോളനോയാാ വിസ്തുതകനോളനോയാാ സ്ഥിാനചെപ്പംടുത്തുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. മചെറ്റാരും വിിധത്തിൽ 
പിറിഞ്ഞിാൽ ഒരും ശബ്ദത്തിന് വിയതയസ്തവുംം ശ്രീനോദ്ധീയാവുംമായാ അർത്ഥങ്ങളുംള്ള ഏകപിദചെത്ത 
നാനാർത്ഥം എന്നി് പിറിയുംന്നു. ഉദാ: കവിരുംക. ഇതിചെ� വിയതയസ്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് അപിഹിരാിക്കുക, 
ആകർ�ിക്കുക, പിിടിിചെച്ചടുക്കുക എന്നിിവി (നോഗംാപിിനാഥപിിള്ള, 2001).

ഭാാ� അറിിവിിചെന വിിനിമയാം ചെചായ്യാനുള്ള ഏറ്റവുംം മികച്ച ഉപിാധിയാാണ്. വിയക്തിി ആർ�ി
ചെച്ചടുത്ത ജ്ഞാംാനം ഏറ്റവുംം മികവിിലും കൃതയതനോയാാടുംകൂടിി മറ്റുംള്ളവിരാിനോല�് എത്തിക്കുന്നിതിന് 
നാനാർത്ഥം സംഹിായാകരാമാകുന്നു. നിശ്ചാിത അറിിവിിചെന ഊന്നിൽ നൽകി വിിനിമയാം ചെചായ്യലാണ് 
ഇവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്നിത്. നാനാർത്ഥം ലക്ഷകങ്ങളുംംകൂടിിയാാണ്. അതിനാൽതചെന്നി ചാിന്ത്യയുംചെടി 
വിിനിമയാ പൂർത്തീകരാണം ലക്ഷയമാക്കുകയാാണ് നാനാർത്ഥങ്ങളിലൂചെടി. ഇതുമൂലം ഭാാ�യ്ക്ക്് വിയാപ്തിയുംം 
വിഴി�വുംം സംാധയമാകുന്നു. നാനാർത്ഥം വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ വിികസംിച്ച് വിരുംന്നിതിനനുസംരാിച്ച് സംംനോവി
ദനത്തിൽ സ്പൈവിവിിധയവുംം ആസംവാദനത്തിൽ ചാമത്�ാരാവുംം ശക്തിമാകുന്നു. പിദപ്രനോയാാഗംത്തിലും 
ആസംവാദനത്തിലും ചെതരാചെഞ്ഞിടുപ്പംിനുള്ള സം�കരായം വിർദ്ധീിക്കുന്നിതുമൂലം ഭാാ� സംർഗംാത്മകമായാി 
അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിതിന് നാനാർത്ഥങ്ങൾ വിളചെരായാധികം സംഹിായാകരാമാണ്. മുകളിൽ സൂചാിപ്പംിച്ച 
നാനാർത്ഥം അപിഗ്രഥിച്ച് ഈ കാരായചെത്ത വിയക്തിമാ�ാം.

കവിരുംക–അപിഹിരാിക്കുക, ആകർ�ിക്കുക, പിിടിിചെച്ചടുക്കുക; എന്നിിവിയാാണ് നാനാർത്ഥങ്ങൾ.

കവിരുംക–അപിഹിരാിക്കുക (കവിർച്ച) ഭാ�ാരാം കവിർന്നു. പ്രതികചെള നോപിാലീസം് പിിടിികൂടിി’.ഇവിിചെടി 
ഭാ�ാരാം ചെകാള്ളയാടിിക്കുക എന്നി അർത്ഥത്തിലാണ് ‘കവിരുംക’എന്നി പിദം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കു
ന്നിത്. ശക്തിമായാ പ്രതിനോരാാധം മറിികടിന്നുചെകാണ്ടുള്ള നോമാ�ണമാണ് കവിർച്ച. നോമാ�ണം നോപിാചെല’ 
എളുംപ്പംമുള്ള പ്രവൃത്തിയാല്ലാ കവിർച്ച. ഉയാർന്നി മൂലയം കൽപ്പംിക്കുന്നി വിസ്തുവിിചെന പ്രതിനോരാാധം മറിി
കടിന്നി് അപിഹിരാി�ലാണ് കവിർച്ച. അതിനാൽ രാണ്ട്്കാരായങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നു. 
മൂലയംകൂടിിയാവിസ്തു, സുരാക്ഷിത സ്ഥിാനം എന്നിിവി. ഇനി ഇതിചെന ലക്ഷകവിൽ�രാിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള 
പ്രനോയാാഗംം എങ്ങചെന എന്നി് പിരാിനോശാധി�ാം’. അവിൻ അവിളുംചെടി ഹൃദയാം കവിർന്നു’. മുകളിൽ 
സൂചാിപ്പംിച്ച അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാിന്ത്യാപിരാമായാ സംവിിനോശ�ത ഇതിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിിട്ടുണ്ട്്. 
ഇഷ്ടിമായാി എന്നി് പിറിയുംന്നിതിൽനിന്നി് വിയതയസ്തമായാിട്ടുള്ള സംങ്കൽപിനമാണ് ഹൃദയാം കവിരാലിൽ 
വിരുംന്നിത്. നോവിറിിട്ടി് നിൽക്കുന്നി ചാമത്�ാരാമുണ്ട്തിന്. ചാിന്ത്യാപിരാമായാ സംവിിനോശ�ത ഉൾചെ�ാ
ള്ളുന്നിനോതാചെടിാപ്പംം നോശ്രീാതാവിിചെ� ആസംവാദനത്തിൽ മാറ്റം വിരാികയുംം ചെചായ്യുന്നു. ശക്തിമായാ 
പ്രതിനോരാാധത്തിൽനിന്നി് ഇഷ്ടിം നോനടിിചെയാടുക്കുന്നി അനുഭാവിചെത്ത അവിതരാിപ്പംിക്കുകയാാണ് ’ഹൃദയാം
കവിർച്ച’യാിൽ വിരുംന്നിത്. അതായാത് എളുംപ്പംത്തിൽ പ്രണയാം ഉടിചെലടുക്കുകയാല്ലാ, മറിിച്ച് അൽപ്പംം 
സംാഹിസംചെപ്പംട്ടിാണ് നോ�ഹിം നോനടിിചെയാടുക്കുന്നിത്. ഇവിിചെടി പ്രണയാത്തിചെ� തീവ്രതയുംം അതിന് 
നോവിണ്ട്ിയാിട്ടുള്ള സംാഹിസംികതയുംം വിായാന�ാരാനിൽ/ നോശ്രീാതാവിിൽ സംങ്കൽപിനചെമാരുംക്കുന്നിത് 
ഹൃദയാം കവിർന്നു എന്നി സംവിിനോശ�പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടിയാാണ്. ഹൃദയാം എന്നിത് നോ�ഹിത്തിചെ� 
മചെറ്റാരും അർത്ഥമാണ്. ഈ അർത്ഥങ്ങചെള നാനാർത്ഥങ്ങളായാി മനസ്സിിലാക്കുനോമ്പാഴിാണ് 
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ആശയാസംമഗ്രത ലഭാിക്കുന്നിത്. ഹൃദയാം-നോ�ഹിം, കവിർച്ച-സംാഹിസംചെപ്പംട്ടി് നോനടിൽ. പ്രതിനോരാാധം 
മറിികടിന്നി് നോ�ഹിം നോനടിിചെയാടു�ലാണ് ഹൃദയാം കവിരാൽ.

സംർഗംാത്മകത സംങ്കീർണമായാ സ്പൈധ�ണികപ്രക്രിയാമൂലം രൂപിചെമടുക്കുന്നിവിയാാണ്. സംവിി
നോശ�മായാ സംർഗംാത്മകതയുംം സംാമാനയമായാ സംർഗംാത്മകതയുംം ഉണ്ട്്. ഓനോരാാവിയക്തിിക്കും സംർഗംാ
ത്മകത വിയതയസ്ത നോമഖലകളിലാചെണങ്കിലും നിശ്ചാിത അനുപിാതത്തിൽ ഉണ്ട്ായാിരാിക്കും. എന്നിാൽ 
അപൂർവ്വമായാി കാണുന്നി സംർഗംാത്മകതയാാണ് സംവിിനോശ�സംർഗംാത്മകത. സംാഹിിതയം, കല 
തുടിങ്ങിയാ നോമഖലകളിൽ മാത്രംമല്ലാ ശാസ്ത്രനോമഖലകളിലും സംർഗംാത്മകത വിരുംന്നു. ചെപിാതുസംമൂഹിം 
അംഗംീകാരാം നൽകുന്നി സംർഗംാത്മകതയാാണ് സംവിിനോശ�സംർഗംാത്മകത. ചാരാിത്രംപിരാമായാസംർ
ഗംാത്മകത (Historical Creativity) എന്നും ഇതിചെന വിിനോശ�ിപ്പംിക്കുന്നു. സംമൂഹിം ഒന്നിടിങ്കം 
അംഗംീകരാിക്കുന്നി തരാത്തിൽ പ്രതിഭാാശാലികൾ കാഴ്ചചെവിയ്ക്കുന്നി സൃഷ്ടിികൾ�് പിിന്നിിചെല സംർഗംാ
ത്മകതയാാണ് ചാരാിത്രംപിരാമായാ സംർഗംാത്മകത (എൻ.എം.മുഹിമ്മിദലി,2012). കാളിദാസംനും, കുമാ
രാനാശാനും, ടിാനോഗംാറുചെമല്ലാാം സംവിിനോശ� സംർഗംാത്മകത പ്രകടിിപ്പംിച്ചവിരാാണ്. ഒരും സൃഷ്ടിി സംർഗംാ
ത്മകമാനോണാ അല്ലാനോയാാ എന്നിതിന് മൂന്നു മാനദ�ങ്ങൾ ഉണ്ട്്- നൂതനതവം,ഉപിനോയാാഗം നോയാാഗംയത, 
വിിനോശ�ാൽ സ്പൈവിദഗ്ദ്ധയത്തിചെ� പ്രകടിത (2012). ആശാചെ� വിീണപൂവി് സംർഗംാത്മക കാവിയമായാി 
കാണാനുള്ള കാരാണം വിിനോശ�സ്പൈവിദഗ്ദ്ധയവുംം നൂതനതവവുംം നോചാർന്നുവിരുംന്നിതു ചെകാണ്ട്ാണ്. വിാക്കു
കളുംചെടി ചെതരാചെഞ്ഞിടുപ്പും ചാമത്കാരാനോത്താചെടി അടു�ി ചെവി�ാനുള്ള നോശ�ിയുംം ഉള്ളത് ചെകാണ്ട്ാണ് 
സംാഹിിതയ സൃഷ്ടിിയാിൽ ഇവി സംാധയമാകുന്നിത്. ഭാാ�യുംചെടി സംർഗംാത്മകത സംമൂഹിനിർമ്മിിതിയാാണ്. 
സംമൂഹിനിർമ്മിിതിയാായാ ഇവി സംവിിനോശ�മായാി ഭാാ�കർ ഉപിനോയാാഗംിക്കുനോമ്പാഴിാണ് കൃതി നൂതനതവ
മാകുന്നിതും ചാരാിത്രംപിരാമായാ സംർഗംാത്മകതയാാകുന്നിതും. ഭാാ�ചെയാ സംംബന്ധിച്ച് അത് സംാധയമാകു
ന്നിത് നാനാർത്ഥവുംം പിരായായാപിദങ്ങളുംം സംമനാമതയുംം ഉള്ളതിനാലാണ്. 

ഇന്ദ്രിയാപ്രവിർത്തനങ്ങളുംം സ്പൈധ�ണികതയുംം
ഭാാ�ാവിിഷ്കാാരാ സം�ന്ദരായരൂപിങ്ങൾ മനു�യർ സംങ്കല്പനം ചെചായ്യുന്നിത് ഇന്ദ്രിയാ പ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി 
ഫലമായാി സംംഭാവിിക്കുന്നി സ്പൈധ�ണികപ്രക്രിയായാിലൂചെടിയാാണ്. അനുഭാവിത്തിലൂചെടിയാാണ് അനുഭൂതി 
സംാധയമാകുന്നിത്. അതിനാൽ തചെന്നി സംാഹിിതയാസംവാദനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാ പ്രക്രിയാകളായാ കാഴ്ച, 
മണം, രുംചാി എന്നിിവിയുംചെടി ബഹുതല അനുഭാവിങ്ങചെള ഉൾചെ�ാള്ളൽ അനിവിാരായമാണ്. നാവിിൽ 
അനുഭാവിചെപ്പംടുന്നി ഊർജ്ജിചെത്ത അവിയാിലുള്ള നാഡിീനോകാശങ്ങൾ പിരാിവിർത്തനം ചെചായ്ത്് സ്പൈവിദു
നോതാർജ്ജിമാ�ി മാറ്റുംന്നു. ഊർജ്ജിപിരാിവിർത്തനം എന്നി പ്രക്രിയായാിലൂചെടിയാാണ് ഇത് സംാധയമാകു
ന്നിത്. ഈ തരാംഗംങ്ങൾ മസ്തിഷ്ക്കത്തിചെല രുംചാി നോകന്ദ്രത്തിൽ എത്തുനോമ്പാൾ രുംചാി�ൽ എന്നി ഇന്ദ്രിയാ 
അനുഭാവിം ഉണ്ട്ാകുന്നു. ഇത് നോപിാചെലയാാണ് ൈർശം, ഘ്രാാണം എന്നിീ ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങൾ ഉണ്ട്ാ
കുന്നിത്. പിനോഞ്ചംന്ദ്രിയാ അനുഭാവിങ്ങളാണ് അറിിവിിനടിിസ്ഥിാനം. ഏത് വിിധത്തിലുള്ള ആവിിഷ്കാാരാങ്ങ
ളായാാലും ഉൾചെ�ാള്ളൽ സംാധയമാക്കുന്നിത് ജ്ഞാംാനനോബാധമാണ്. അതായാത് പിനോഞ്ചംന്ദ്രിയാങ്ങൾ 
നൽകുന്നി നോലാകാവിനോബാധം ജ്ഞാംാനോനാൽപ്പംാദനത്തിലും ആസംവാദനത്തിലും പ്രാധാനയമുള്ളതാണ്.

മനു�യമസ്തിഷ്കാം സം�ന്ദരായാസംവാദനത്തിന് ഉതകുംവിിധമാണ്. എന്നിാൽ ജ്ഞാംാനാർജ്ജിനവും
മായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടിാണ് ആസംവാദന കഴിിവി് വിികാസംം പ്രാപിിക്കുന്നിത്. മസ്തിഷ്കാത്തിചെല ദൃശയ, ശ്രീാവിയ, 
രുംചാി നോമഖലയാിൽ ഉനോത്ത�നം വിരുംനോമ്പാഴിാണ് അവി പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത്. ഈ കഴിിവുംകൾ സംവിിനോശ
�ഗുണങ്ങളായാി നിലനിൽക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അതിനാൽതചെന്നി ഓനോരാാ ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തി
ലും കാഴ്ച, നോകൾവിി, മണം, രുംചാി എന്നിിവിചെയാല്ലാാം ഏകമാനരൂപിത്തിലല്ലാ ജ്ഞാംാനോനാല്പാദനം നടിത്തു
ന്നിത്. ഇവിചെയാ വിയതയസ്തങ്ങളായാി ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. മചെറ്റാരുംവിിധത്തിൽ പിറിഞ്ഞിാൽ ഇവിചെയാല്ലാാം 
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നാനാർത്ഥങ്ങളായാി മാറുന്നു. സംാഹിിതയകൃതികളിലും മറ്റുംം നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നി ആസംവാദനരൂപിങ്ങചെള
ല്ലാാം ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലം മാറുനോമ്പാൾ ഗ്രഹിി�ൽ വിയതയസ്തമാകുന്നിത് അതുചെകാണ്ട്ാണ്.

രുംചാിയുംം മണവുംം ‘മീശ’യാിൽ
പിവിിയാാൻ എന്നി പുലയാ ക്രിസ്തയാനിയുംചെടി മകനായാ വിാവിച്ചൻ എന്നി മീശ�ാരാചെന നോകന്ദ്രകഥാ
പിാത്രംമാ�ി എസം്.ഹിരാീ�് രാചാിച്ച നോനാവിലാണ് മീശ. സ്പൈലംഗംികത, ഹിിംസം, ഭാക്ഷണസംംസ്കാാരാം 
തുടിങ്ങിയാവിനോയാാചെടിാപ്പംം സ്പൈ�വിികനോലാകചെത്തയുംം പ്രാധാനയനോത്താചെടി ആവിിഷ്കാരാിച്ചിട്ടുണ്ട്് ഈ 
നോനാവിലിൽ. മണം, രുംചാി തുടിങ്ങിയാവി ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലങ്ങൾ അനുസംരാിച്ച് ഉൾചെ�ാള്ളൽ 
കാരായങ്ങചെള മനസ്സിിലാക്കുന്നിതിന്/ആസംവാദനത്തിന് അനിവിാരായമാണ്. വിളചെരാ സ്പൈവിവിിധയനോത്താചെടി 
നിലനിൽക്കുന്നി ഈ കാരായങ്ങളാണ് നാനാർത്ഥങ്ങളുംചെടി സ്പൈധ�ണികസംവഭാാവിവുംമായാി ബന്ധി
പ്പംിച്ച് അപിഗ്രഥിക്കുന്നിത്. ഉദാഹിരാണമായാി ഗംന്ധം സ്പൈലംഗംികതയുംചെടി അവിനോബാധചെത്ത അടിയാാ
ളചെപ്പംടുത്തുന്നിത് നോനാവിലിൽ ഈ വിിധമാണ്. ‘ചെവിളുംത്ത് ചെകാഴുത്ത് ചെവിളുംത്തുള്ളിയുംചെടി മണമുള്ള 
ചെതയ്യാമയുംചെടി പിട്ടിയുംചെടി കൂർത്ത മുൻഭാാഗംം ശരാീരാത്തിൽ ഉരാസംിയാനോപ്പംാൾ തമിഴികം മുഴുവിൻ നടിന്നി് 
ഒരുംപിാടി് ചെപിണ്ണുങ്ങളുംചെടി മനസ്സി് കണ്ട് എഴുത്ത�ചെ� നിയാന്ത്ര്യണം വിിട്ടുനോപിായാി. പിനോക്ഷ, ആർക്കും 
പിിടിിചെകാടുക്കുന്നി തരാ�ാരാിയാായാിരുംന്നിില്ലാ ചെതയ്യാമ’.(പുറിം,37). ചുറ്റുംപിാടുള്ള നിരാവിധി ഗംന്ധങ്ങചെള 
തിരാിച്ചറിിയാാനുള്ള കഴിിവി് മനു�യർക്കുണ്ട്് ചെവിളുംത്തുള്ളിയുംചെടി മണം സ്പൈലംഗംികാർ�ണം വിരുംത്തുന്നി 
ഗംന്ധമാണ്. ഇവിിചെടി സ്പൈലംഗംികത എന്നി ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ നിന്നിാണ് അർനോത്ഥാല്പാ
ദനം നടിക്കുന്നിത്. മനു�യശരാീരാം ഗംന്ധങ്ങചെള ഉൽപ്പംാദിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ ഓനോരാാ 
വിയക്തിിക്കും നോവിറിിട്ടി് നിൽക്കുന്നി ശരാീരാഗംന്ധം തചെന്നിയുംണ്ട്്. നായാ നോപിാലുള്ള �ീവിികൾ�് ഇവി 
നോവിറിിട്ടി് തിരാിച്ചറിിയാാനുള്ള നോശ�ി വിളചെരായാധികമാണ്. ഒരുംപിരാിധിവിചെരാ മനു�യരുംം ഗംന്ധം നോവിറിിട്ടി് 
മനസ്സിിലാക്കുന്നു. എന്നിാൽ ഇനോതാചെടിാപ്പംംതചെന്നി ചെപിാതുവിായാ ചാില ശരാീരാഗംന്ധങ്ങളുംം നിലനിൽ
ക്കുന്നു. ഈ നോനാവിലിൽ ഈചെയാാരും സംാധയത പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തിചെ�ാണ്ട്ാണ് ചെവിളുംത്തുള്ളി 
ഗംന്ധം സ്പൈലംഗംികാകർ�ണ വിസ്തുവിായാി അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ചെതയ്യാമയുംചെടി സംവിിനോശ�ത 
വിിവിരാിക്കുന്നിിടിത്ത് ചെവിളുംത്തുള്ളി മണമുള്ള ചെതയ്യാമ മചെറ്റാരും കഥാപിാത്രംമായാ എഴുത്ത�നിൽ 
ആകർ�ണം വിരുംത്തുന്നിത് സം�ന്ദരായംചെകാണ്ട്് മാത്രംമല്ലാ ഈ ഗംന്ധംകൂടിിയുംള്ളതുചെകാണ്ട്ാണ്. 
സ്ത്രീപുരും� സ്പൈലംഗംിക ആകർ�ണത്തിൽ ശരാീരാഘടിനനോയാാചെടിാപ്പംം ശരാീരാം ഉൽപ്പംാദിപ്പംിക്കുന്നി 
ഗംന്ധത്തിനും പ്രാധാനയമുണ്ട്്. ഗംന്ധം അസംഹിയമാകുനോമ്പാൾ ആകർ�ണം ചെവിറുപ്പംിചെ� തലത്തി
നോല�് മാറുന്നു. ശരാീരാഘടിനയുംംമറ്റുംം ആകർ�ണീയാമാചെണങ്കിൽ നോപിാലും രൂക്ഷഗംന്ധം ചെപിാതുചെവി 
വിികർ�ണം വിരുംത്തുന്നിതിന് കാരാണമാകുന്നു. ഇവിിചെടി ആകർ�ണത്തിന് ആധാരാം ഗംന്ധമാണ്. 
ചെവിളുംത്തുള്ളിയുംചെടി ഗംന്ധം സ്പൈലംഗംികാകർ�ണം വിരുംത്തുന്നു. അതായാത് സ്പൈലംഗംികത എന്നി 
ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ ചെവിളുംത്തുള്ളി സ്പൈലംഗംികാകർ�ണ വിസ്തു എന്നി അർത്ഥത്തിലാണ് 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്.

ഭാക്ഷണം എന്നി ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ (Domain) ചെവിളുംത്തുള്ളി ഭാക്ഷണത്തിചെല 
ഘടികപിദാർത്ഥ (Ingredient) മാണ്. ഉദാഹിരാണമായാി കറിിയാിൽ ചെവിളുംത്തുള്ളി നോചാർത്ത് 
പിാചാകം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ രുംചാിയാിലും ഗംന്ധത്തിലും മാറ്റംവിരുംന്നു.രുംചാി ഗംന്ധവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടിി
രാിക്കുന്നു. നിശ്ചാിത ആഹിാരാത്തിനോല�് ആകർ�ിക്കുന്നിതിന് ഈ ഗംന്ധം കാരാണമാകുന്നു. ഈ 
ആകർ�ണം സ്പൈവിയാക്തിികമാണ് (എല്ലാാവിരുംം ആകർ�ി�ചെപ്പംടിണചെമന്നിില്ലാ). സംാർവില�കികം 
(Universal) എന്നി നിലയാിൽ ഭാക്ഷയപിദാർത്ഥത്തിചെ� രുംചാി വിർദ്ധീനവിിൽ ചെവിളുംത്തുള്ളി പ്രാധാനയ
ചെപ്പംടുകയാാണിവിിചെടി, ആകർ�ണം നിയാന്ത്ര്യിക്കുന്നിത് ഗംന്ധവുംം. ചെവിളുംത്തുള്ളി ‘ആനോരാാഗംയം’ എന്നി 
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ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ ഔ�ധം (Medicine) എന്നി അറിിവി് ഉൽപ്പംാദിപ്പംിക്കുന്നു. ഭാക്ഷണം 
ഔ�ധമാണ് എങ്കിൽനോപ്പംാലും ഔ�ധം എന്നി കൃതയതനോയാാചെടി വിിവിക്ഷിക്കുന്നി ജ്ഞാംാനഘടിനയാിൽ 
ചെവിളുംത്തുള്ളി ഔ�ധക്കൂട്ടിായാി മാറുന്നു. നിരാവിധി നോരാാഗംങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിയാായാി ചെവിളുംത്തുള്ളി 
വിീട്ടുസ്പൈവിദയത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംി�ാറുണ്ട്്. ഔ�ധം എന്നി ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ നിന്നി് 
നോവിറിിചെട്ടിാരും ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലമായാി വിീട്ടുസ്പൈവിദയം പിരാിഗംണിച്ചാൽ ഒറ്റമൂലി എന്നി അർത്ഥ
ത്തിനോല�് ചെവിളുംത്തുള്ളി വിരുംന്നു. ഇവിിചെടി ഔ�ധം, ഒറ്റമൂലി എന്നിീ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ രാണ്ട്് 
ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലം നൽകുന്നു.

ക്ഷുദ്ര�ീവിികചെള അകറ്റിനിർത്താനുള്ള (പിാമ്പ് മുതലായാവി) വിി� വിസ്തുവിാണ് ചെവിളുംത്തു
ള്ളി. പിാമ്പുകളുംചെടിയുംം മറ്റുംം ശലയം ഒഴിിവിാ�ാൻ ചെവിളുംത്തുള്ളി ചാതച്ച് ചെവിള്ളത്തിൽ നോചാർത്ത് 
രൂക്ഷഗംന്ധമുള്ള ലായാനിയാാ�ിമാറ്റുംന്നു. നിശ്ചാിത ഇടിങ്ങളിൽ ഇവി തളിക്കുനോമ്പാൾ പിാമ്പുകൾ�് 
വിി�വിസ്തുവിായാി അനുഭാവിചെപ്പംടുന്നു. യാഥാർത്ഥത്തിൽ പിാമ്പുകൾ തുടിങ്ങിയാ �ീവിികൾ�ാണ് വിി�
പിദാർത്ഥചെമങ്കിലും ഈ കാരായചെത്ത അടിിസ്ഥിാനചെപ്പംടുത്തിയുംള്ള വിിനോശ�ണത്തിലാണ് സംങ്കല്പനം 
വിരുംന്നിത്. അതായാത് ഇവിിചെടി അർത്ഥം എന്നി് പിറിയുംന്നിത് വിി�വിസ്തു എന്നിനിലയാിലാണ്. ഈ 
ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലത്തിൽ ചെവിളുംത്തുള്ളിയുംചെടി അറിിവി് ‘വിി�ം’ എന്നിതായാി മാറുന്നു. ഈ വിിധത്തിൽ 
ചെവിളുംത്തുള്ളി�് മണം രുംചാി എന്നിിവി വിിവിിധ അർത്ഥങ്ങളാണ് നൽകുന്നിത്.

ചെവിളുംത്തുള്ളിയുംചെടി ഉത്തമസ്പൈധ�ണികമാതൃക (Ideaized Cognitive Model) ഭാക്ഷയവിസ്തു
വിാണ്. ഇതിനോനാടി് നോചാർന്നുള്ള അനുബന്ധം ജ്ഞാംാനഘടിനയാായാി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ അറിി
വുംകളുംചെടിചെയാല്ലാാം നീട്ടിലാണ് നാനാർത്ഥങ്ങളായാി മാറുന്നിത്. അതായാത് ജ്ഞാംാനപിശ്ചാാത്തലം 
മാറുന്നിതിനനുസംരാിച്ച് അറിിവുംകളുംം/ അർത്ഥങ്ങളുംം മാറുന്നു.

ഗംന്ധവുംംനാനാർത്ഥവുംം
കപ്പം വിാട്ടുന്നി മണം നോപിാചെലയാിനോല്ലാ? ‘മൂർഖചെ�യാാ. അവിൻ വിാ ചെപിാളിക്കുന്നി മണം’ (പുറിം 58). ഭാക്ഷയ
വിസ്തുവിായാ കപ്പം (Tapioca) നോവിവിിക്കുകനോയാാ അചെല്ലാങ്കിൽ സംംസ്കാരാിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുനോമ്പാൾ (പുഴുങ്ങി 
ഉണ�ി സൂക്ഷി�ൽ) സംവിിനോശ�മായാ ഗംന്ധം ഉണ്ട്ാകുന്നു. പിച്ചകപ്പംയാിൽനിന്നി് ഏചെറി നോവിറിിട്ടി് 
നിൽക്കുന്നി ഗംന്ധമാണ് നോവിവിിക്കുനോമ്പാൾ ഉണ്ട്ാവുംക. ഈ ഗംന്ധം പിാമ്പുകളിചെല ഒരും വിർഗംമായാ 
മൂർഖൻ വിാ ചെപിാളിക്കുനോമ്പാൾ പുറിനോത്ത�് വിരുംന്നി ഗംന്ധത്തിനോനാടി് സംാമയതയുംണ്ട്്. ഇത്തരാം ഗംന്ധം 
ചുറ്റുംപിാടുകളിൽനിന്നി് വിരുംന്നിതായാി അനുഭാവിിക്കുനോമ്പാൾ അവിിചെടി മൂർഖൻ പിാമ്പുകളുംചെടി സംാന്നിി
ദ്ധീയചെത്ത തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ഈ കാരായചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നി സംന്ദർഭാമാണ് നോനാവിലിലുള്ളത്. വിാവിച്ചചെന 
തിരാഞ്ഞി് വിന്നി നായാർ യുംവിാ�ൾ തമ്മിിലുള്ള സംംഭാാ�ണത്തിനിടിയാിൽ മൂർഖൻ പിാമ്പിചെ� സംാന്നിി
ദ്ധീയചെത്ത കപ്പംവിാട്ടുന്നി മണത്താൽ തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. മൂർഖൻ പിാമ്പിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ അവിർ�് 
ഭായാം നൽകുന്നു. പിാമ്പിചെ� വിായാിൽനിന്നി് വിരുംന്നി ഗംന്ധചെത്ത അതിനോന�ാൾ പിരാിചാിതമായാ 
അറിിവിിനോല�് ചെകാണ്ടുവിന്നി് ആശയാവിിനിമയാം സംാധയമാക്കുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. കപ്പം വിാട്ടുന്നി 
മണംനോപിാചെലയാിനോല്ലാ? എന്നിാണ് യുംവിാവി് നോചാാദിക്കുന്നിത്. പിരാിചാിതമായാ ജ്ഞാംാനവുംമായാി തട്ടിിച്ചുനോനാ
�ി കാരായങ്ങൾ മനസ്സിിലാ�ിചെയാടുക്കുന്നു. ഈ കഥാസംന്ദർഭാചെത്ത അറിിഞ്ഞി് ആസംവദി�ാൻ ഈ 
ഗംന്ധചെത്ത അറിിയാൽ അനിവിാരായമാണ്. ഈ ഗംന്ധങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച് അറിിവുംള്ള ഭാാ�കരുംചെടി 
സ്പൈധ�ണികഘടിനയാിൽ നാനാർത്ഥമായാിട്ടിാണ് ഈ മണം നിലചെകാള്ളുന്നിത്. കപ്പം വിാട്ടുന്നി 
ഗംന്ധവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി് നിൽക്കുന്നി ഗംന്ധത്തിന് ഭാക്ഷയവിസ്തുവിിചെ� രുംചാിയുംമായാി നോചാർന്നിിരുംന്നി 
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അറിിവിാണുള്ളത്. കപ്പം വിാട്ടുനോമ്പാൾ വിരുംന്നി ഗംന്ധത്തിന് വിയതയസ്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് സ്പൈകവിരുംന്നിത്. 
ഒനോരാ അനുഭാവിചെത്ത നോവിറിിട്ടി് നിൽക്കുന്നി അറിിവുംകളായാി ഉൾചെ�ാള്ളുന്നിതിന് വിസ്തുപിശ്ചാാത്തലബ
ന്ധം കാരാണമായാി മാറുകയാാണിവിിചെടി. അടിിസ്ഥിാനഗുണം അഥവിാ ആന്ത്യരാികജ്ഞാംാനമാതൃക 
ഒന്നി് തചെന്നിയാായാതിനാൽ നാനാർത്ഥങ്ങളുംചെടി സ്പൈധ�ണികഘടിനയ്ക്ക്് തുലയമായാി നോവിണം ഇതിചെന 
കരുംതാൻ.

‘പുതിയാ വിീട്ടിിൽ താമസംം തുടിങ്ങിയാനോപ്പംാൾ സംീതയ്ക്കുണ്ട്ായാ മാറ്റം നോനാ�ിനിൽ
ക്കുകയാായാിരുംന്നു.ചുരുംണ്ട്് നോലശം ചെചാമ്പൻ നിറിമായാിരുംന്നി മുടിി സ്പൈകയ്യനയവുംം 
സ്പൈമലാഞ്ചംിയുംം ഇടിിച്ചു പിിഴിിഞ്ഞി നീരും നോചാർത്തു മു�ിയാ ചെവിളിചെച്ചണ്ണ നോതച്ചനോപിാചെല 
കറുത്തിരുംണ്ട്് ആർത്തുവിന്നു. വിിയാർപ്പംിന് ക്ഷാരാഗംന്ധം മാറിി പിഴുത്ത ആത്തച്ച�യുംചെടി 
മണമായാി’(മീശ, പുറിം: 102). 

ആത്തച്ച�യുംചെടി ഗംന്ധം വിിയാർപ്പംിചെ� ഗംന്ധമായാി പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തി പുതിചെയാാരും ആസംവാദനതലം 
രൂപിചെപ്പംടുത്തിയാിരാിക്കുകയാാണിവിിചെടി. നിലവിിൽ സംീത എന്നി കഥാപിാത്രംത്തിചെ� വിിയാർപ്പംിചെ� 
ഗംന്ധം ക്ഷാരാഗുണനോത്താടുകൂടിിയുംള്ളതാണ്.’പിരാിചാിതവുംം’ കുനോറിക്കൂടിി രൂക്ഷഗംന്ധം കുറിഞ്ഞിതുമായാ 
ഒരും ഗംന്ധമാണ് ആവിശയം. പിഴുത്ത ആത്തച്ച�യുംചെടി മണം ക്ഷാരാഗംന്ധം നോപിാചെല രൂക്ഷത വിരുംന്നി 
ഒന്നില്ലാ. കൂനോറിക്കൂടിി സ്പൈനർമലയം നോതാന്നുന്നി ഒരും ഗംന്ധമാണ്. വിിയാർപ്പംിചെ� ഗംന്ധത്തിനുള്ള ആകർ
�ണീയാത വിയക്തിിനോയാാടുള്ള ഇഷ്ടിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു. അതിനാൽ കഥാപിാത്രംത്തിൽ 
സംംഭാവിിച്ച ‘നല്ലാ’ മാറ്റചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുന്നിതിചെ� സംാധയതയാാണ് ഇവിിചെടി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കു
ന്നിത്. അതിന് നോവിണ്ട്ി പുതിചെയാാരും ഗംന്ധം ചെകാണ്ടുവിന്നു. ഒരും തരാത്തിൽ കൃതയമായാ ഊന്നിൽ 
നൽകലാണ് ഇവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്നിത്. വിിയാർപ്പംിചെ� ഗംന്ധം സ്പൈവിയാക്തിികമാണ്. പിനോക്ഷ, സംാമയ
തയുംചെടി സംാധയതചെയാ അടിിസ്ഥിാനചെപ്പംടുത്തി തിരാിച്ചറിിയാാനുള്ള ശ്രീമം നടിത്തുകയാാണിവിിചെടി. 
അതിനാലാണ് പിഴുത്ത ആത്തച്ച�യുംചെടി ഗംന്ധം ചെകാണ്ടുവിരുംന്നിത്. വിിയാർപ്പംിചെ� ഗംന്ധം മാറിി 
എനോന്നിാ, അചെല്ലാങ്കിൽ രൂക്ഷത കുറിഞ്ഞു എനോന്നിാ പിറിഞ്ഞിാൽ വിയക്തിതയുംം കൃതയതയുംം ഇല്ലാാചെത 
നോപിാവുംന്നു. അത് സംാന്ദർഭാികമായാി വിരുംത്താവുംന്നി ആസംവാദന സം�ന്ദരായചെത്ത കുറിയ്ക്കുകയാാണ് 
ചെചായ്യുന്നിത്.വിിയാർപ്പംിന് സുഗംന്ധം വിന്നു എനോന്നിാ ആകർ�ഗംന്ധമായാി മാറിി എനോന്നിാ പിറിയുംന്നിതി
നോന�ാൾ ചാമത്�ാരാം വിരുംത്താവുംന്നി സംങ്കല്പനം ചെകാണ്ടുവിരാികയാാണിവിിചെടി. ക്ഷാരാഗംന്ധം/
പിഴുത്ത ആത്തച്ച�യുംചെടി ഗംന്ധം അവിതരാണത്തിലൂചെടി ശ്രീമിക്കുന്നിത.് വിിയാർപ്പംിചെ� വിയതയസ്ത 
ഗംന്ധങ്ങചെള പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തൽ മാത്രംമല്ലാ അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി ഓർമചെപ്പംടുത്തലുകളുംം കൂടിിയാാണ് ഇത്. 
ഇവിിചെടി പ്രാധാനയമുള്ള കാരായം ഒരും അടിിസ്ഥിാനതലത്തിൽ നിന്നി് ആവിിർഭാവിിക്കുന്നി വിയതയസ്ത 
ഗംന്ധങ്ങളല്ലാ ഇവി, അതിനാൽ നാനാർത്ഥസ്പൈധ�ണിക സംവിിനോശ�തയാിലല്ലാ ഇവി വിരുംന്നിത്. 
സംമനാമതയുംചെടി സ്പൈധ�ണിക സംവഭാാവിനോത്താടിാണു് സംാമയതയുംള്ളത്. മാത്രംമല്ലാ ലക്ഷകവിത്�രാ
ണചെമന്നി നാനാർത്ഥ സംവിിനോശ�തയുംം വിരുംന്നിില്ലാ.

സംീതയുംം മീശയുംം തമ്മിിലുള്ള കൂടിി�ാഴ്ചയാിൽ സംീതയുംചെടി സംാമീപിയചെത്ത പ്രധാനമാ�ിചെ�ാണ്ടുള്ള 
ആവിിഷ്ക്കാരാം നോനാവിലിൽ ഈ വിിധമാണ്.

‘അവിളുംചെടി കക്ഷത്തിലും കഴുത്തിലും നിന്നി് നോതാട്ടുചെവിള്ളത്തിചെ�യുംം വിിയാർപ്പംിചെ�യുംം 
മണം ഒന്നിിച്ചുചെപിാങ്ങി. കനം തിങ്ങിയാ മുടിി പുഴി� ചെനല്ലാിചെ� ആവിി വിമിപ്പംിച്ചു. കപ്പംയും
ചെടിയുംം കഞ്ഞിിചെവിള്ളത്തിചെ�യുംം മണം മാത്രംം നോവിഗംത്തിൽ തിരാിച്ചറിിയാാൻ നിർമ്മിി�
ചെപ്പംട്ടി അവിചെ� മൂ�് ഇത്രംയുംം അടുത്ത് ആദയമായാിട്ടിാണ് നോവിറിിട്ടി ഗംന്ധം ശവസംിക്കുന്നിത്’ 
(പുറിം: 107).



105
2020 July-December  
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

പുഴു�ചെനല്ലാിചെ� ഗംന്ധചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ജ്ഞാംാനം ആസംവാദനത്തിൽ ഇവിിചെടി വിളചെരായാധികം പ്രാധാ
നയമുള്ളതാണ്. പുഴു�ചെനല്ലാിചെ� ഗംന്ധവുംം നോനാവിൽ കഥാപിാത്രംമായാ സംീതയുംചെടി മുടിിയുംചെടി മണവുംം 
തമ്മിിൽ ബന്ധിപ്പംിച്ചുള്ള ആവിിഷ്ക്കാരാമാണ് നടിത്തിയാിരാിക്കുന്നിത്. പുഴു� ചെനല്ലാിചെ� ഗംന്ധചെമചെന്ത്യ
ന്നുള്ള തിരാിച്ചറിിവി് പുതിചെയാാരും ഗംന്ധചെത്ത പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തുന്നിതിനോല�് എത്തിക്കുകയാാണ്. ഒരും 
മണത്തിന് ഒന്നിിൽക്കൂടുതൽ ജ്ഞാംാനം ഉണ്ട്ാകുന്നു.അതിനാൽ നാനാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിിചെടിയുംള്ള 
ഗംന്ധവിിശദീകരാണം എന്നി് പിറിയാാം. മുടിിയുംചെടി ഗംന്ധം പുഴു�ചെനല്ലാിചെ� ഗംന്ധം. ഭാക്ഷയഉൽപിന്നിഗം
ന്ധം മചെറ്റാന്നി് ശരാീരാഘടികത്തിചെ� ഗംന്ധം. ഇവി നോവിറിിട്ടി് നിൽക്കുന്നി അറിിവുംകളാണ്. അനോത സംമയാം 
ഏകീകരാിച്ച് നിൽക്കുന്നി ആന്ത്യരാിക സംവഭാാവിസംവിിനോശ�ത (ആന്ത്യരാികജ്ഞാംാനം) നിലനിൽക്കുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു. അടിിസ്ഥിാന ഗംന്ധമായാ പുഴു�ചെനല്ലാിചെ� മണത്തിന് കൂടുതൽ അറിിവുംകൾ/ അർത്ഥങ്ങ
ളായാി സൂചാിപ്പംിക്കുകയാാണിവിിചെടി. പുഴു�ചെനല്ലാിചെ� മണം അറിിയുംന്നി ആസംവാദകർ�് സംീതയുംചെടി 
മുടിിയുംചെടി ഇനോപ്പംാഴിചെത്ത ഗംന്ധം എന്ത്യാചെണന്നി് ഉൾചെ�ാള്ളാൻ സംാധിക്കുന്നു. നാനാർത്ഥങ്ങളുംചെടി 
സംവിിനോശ�തയുംം ഇനോത വിിധത്തിലാണുള്ളത്. ചുറ്റുംപിാടുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള അവിനോബാധമാണ് ഭാാ�കർ
�് നാനാർത്ഥങ്ങചെള മനസ്സിിലാ�ാൻ സംാധിക്കുന്നിത്. അറിിവിാണ് അർത്ഥചെത്തയുംം നാനാർത്ഥ
ങ്ങചെളയുംം ഉൾചെ�ാളളലിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നിത്. അറിിവി് ചുറ്റുംപിാടുകചെളക്കുറിിച്ചുള്ള അവിനോബാധമാണ്.

ഉപിസംംഹിാരാം
മനു�യരുംചെടി സ്പൈധ�ണികതയാിൽ മണം, രുംചാി തുടിങ്ങിയാ ഇന്ദ്രിയാവൃത്തികൾ വിളചെരായാധികം സംവിി
നോശ�തകനോളാടുകൂടിിയാാണ് നിലചെകാള്ളുന്നിത്. സ്പൈധ�ണിക ഭാാ�ാശാസ്ത്ര പിഠനനോമഖലയുംമായാി 
ബന്ധചെപ്പംടുത്തി ഇ�ാരായങ്ങചെള അപിഗ്രഥിക്കുനോമ്പാൾ മണം, രുംചാി തുടിങ്ങിയാവിയ്ക്ക്് നാനാർത്ഥം, 
സംമനാമത എന്നിിവിയുംചെടി സ്പൈധ�ണികസംവഭാാവി സംാമയത കാണുന്നു. മനു�യർ രുംചാിയുംം മണവും
ചെമല്ലാാം നാനാർത്ഥങ്ങളുംം സംമനാമതയുംമായാി ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. മീശയാിചെല മണവുംം രുംചാിയുംം ഒരും 
സ്പൈധ�ണിക അപിഗ്രഥനം എന്നി പിഠനത്തിൽനിന്നി് ലഭായമായാ നിഗംമനങ്ങചെള താചെഴി നോക്രാഡിീക
രാിച്ചിരാിക്കുന്നു. 

1. മനു�യരുംചെടി ഐ�ികവൃത്തികളായാ മണം, രുംചാി എന്നിിവി പൂർണാർത്ഥത്തിൽ 
ഭാാ�യാിലൂചെടി വിിനിമയാം ചെചായ്യാൻ സംാധയമല്ലാ. അതിനാൽ നാനാർത്ഥം, പിരായായാപിദം 
എന്നിീ സംവിിനോശ�തകളിൽ നിലനിന്നുചെകാണ്ട്് പിരാമാവിധി ജ്ഞാംാനങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംി
ക്കുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. 

2. ഭാാ�ാപിരാമായാ സംവിിനോശ�തകൾ മാത്രംമല്ലാ നാനാർത്ഥങ്ങൾ മറിിച്ച് അറിിവിിചെ� സ്പൈധ�
ണികഘടിനയാാണ്.

3. നാനാർത്ഥം, പിരായായാപിദം എന്നിീ നിലകളിൽ മാത്രംമല്ലാ സംമാനതയുംചെടി രൂപിത്തിലും 
അനുഭാവിങ്ങൾ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നുണ്ട്്.

4. അറിിവിിചെ� വിികസംിത രൂപിത്തിനനുസംരാിച്ചാണ് നാനാർത്ഥങ്ങചെള ഭാാ�കർ മനസ്സിി
ലാക്കുന്നിതും ഉൾചെ�ാള്ളുന്നിതും. ഈ ഘടിന തചെന്നിയാാണ് മണം, രുംചാി തുടിങ്ങിയാ 
ജ്ഞാംാനചെത്ത തിരാിച്ചറിിയുംന്നിതും സംാഹിിതയാസംവാദനത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നിതും.
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ലീലാതിലകം: ഭാാ�, നോദശീയാത
കെ�.എസ്്. ഇന്ദുലേ�ഖ

ഗലേ�ഷ�, മ�യാാള �ിഭാാഗം, ശ്രീീശങ്കരാചാരയ സ്ംസ്കൃത്സ്ർവ്വ��ാശാ�, �ാ�ടിി.

രാാഷ്ട്രീീയാപ്രതയയാശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഭാരാണകൂടിങ്ങൾക്കുമപ്പുറിത്ത് ഭാാ�, സംാഹിിതയം തുടിങ്ങിയാ ഘടിക
ങ്ങൾക്കും ഒരും �നതയുംചെടി നോദശീയാതാനോബാധരൂപിീകരാണത്തിൽ പിങ്കുണ്ട്്. കാലങ്ങളായാി �നത
ക്കുള്ളിൽ അധികാരാവുംം നോമൽനോ�ായ്മയുംം പുലർത്തിയാിരുംന്നി ഒരും അനയഭാാ�യ്ക്കും അതിചെല സംാഹിി
തയസംം�ാരാത്തിനും ബദലായാി സംവന്ത്യം ഭാാ�യുംം സംാഹിിതയസംം�ാരാവുംം രൂപിീകരാിച്ചു ചെകാണ്ട്് 
ആ �നത നടിത്തുന്നി സംാമൂഹിയാവിനോബാധ നിർമ്മിിതി ഇത്തരാത്തിൽ നോദശീയാതയുംചെടി ഭാാഗംമായാി 
മാറുന്നു. ഭാാ�യുംം അതിചെല വിയവിഹിാരാങ്ങളുംം നോചാർന്നു് സൃഷ്ടിിക്കുന്നി രാാഷ്ട്രീത്തിചെ� (Nationness) 
സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിനിധാനങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് Nation and Narration എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നോഹിാമി.
ചെ�.ഭാാഭാ സൂചാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്.(1999: 2). രാാഷ്ട്രീത്തിചെ� പിാഠരൂപിങ്ങളായാാണ് ഇവിിചെടി സംാഹിിതയചെത്ത 
കാനോണണ്ട്ി വിരുംന്നിത്. ചെബനഡിിക്ട് ആൻനോഡിഴ്സിണ് ‘കല്പിത സംമൂഹി’ങ്ങചെളന്നി നിലയാിൽ നോദശീയാ
തനോയായുംം രാാഷ്ട്രീനോത്തയുംം വിിഭാാവിനം ചെചായ്ത് പിഠനത്തിചെ� (1983) സംവാധീനം ഭാാഭായുംചെടി നിരാീക്ഷണ
ങ്ങളിലുണ്ട്്.

ആൻനോഡിഴ്സിചെണയുംം ഭാാഭാനോയായുംം പിിൻപിറ്റി ആധുനികതയുംചെടി ഉല്പന്നിമാണ് നോദശരാാഷ്ട്രീചെമ
ന്നി് ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നുണ്ട്് (2001:15). എന്നിാൽ അച്ചീ ചാരാിതങ്ങളുംചെടി കാലം 
മുതലിനോങ്ങാട്ടി് മലനാട്ടുകാരുംചെടി സംാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയാാനോബാധത്തിൽ നോദശം / നോദശീയാത തുടിങ്ങിയാ 
സംങ്കല്പങ്ങൾ രൂപിചെപ്പംട്ടു തുടിങ്ങിയാിരുംന്നുചെവിന്നിതിന് പ്രാചാീന മധയകാല കൃതികൾ ചെതളിവുംതരുംം. 
ഉണ്ണിയാാടിീചാരാിതം മുതലായാ കൃതികളിൽ പിരാനോദശം എന്നി പിദം നോപിാലും പ്രയുംക്തിമായാിട്ടുണ്ട്്. 
അപിരാത്തിൽ നിന്നി് വിയതയസ്തമായാി ഭാാ�, ആചാാരാങ്ങൾ, �ീവിിതരാീതികൾ, രാാഷ്ട്രീീയാം മുതലായാ 
ഘടികങ്ങളിൽ തനതായാ അസ്തിതവം പുലർത്തുന്നി ഒരും നോദശസംങ്കല്പം നമ്മുചെടി കാവിയകർത്താ�ൾ 
വിിഭാാവിനം ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. ഇങ്ങചെന രൂപിചെപ്പംട്ടു തുടിങ്ങിയാ നോദശാതിർത്തികളുംചെടി സ്ഥിാപിനം ഉറിപ്പുവി
രുംത്തുകയാാണ് ലീലാതിലകകാരാൻ ചെചായ്ത്ത്.

പ്രാനോദശികതയ്ക്ക്് നോദശസംംസ്കൃതിയുംചെടി ഉള്ളിൽ പിലനോപ്പംാഴും ഒരാപിരാമായാി പ്രവിർത്തിനോ�
ണ്ട്ിവിരാാറുണ്ട്് –ഭാാ�യാായാാലും സംം�ാരാത്തിചെ� മനോറ്റത് പിാഠരൂപിമായാാലും. രാാഷ്ട്രീീയാാധികാരാം 
സ്പൈകയാാളിയാിരുംന്നി ഒരും അനയഭാാ�യ്ക്ക്് ബദലായാി പ്രാനോദശികഭാാ� സ്പൈകവിരാിക്കുന്നി ആധികാരാിക
തയുംചെടി �നകീയാമുഖം മണിപ്രവിാളത്തിൽ പ്രകടിമായാി വിരുംന്നിതിചെ� ചാിത്രംമാണ് ലീലാതിലകം 
മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നിത് എന്നു പിറിയാാൻ കഴിിയുംന്നി പിശ്ചാാത്തലമിതാണ്. മണിപ്രവിാളസംാഹിിതയം 
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അ�ാലത്ത് നിലവിിലിരുംന്നി മതാത്മക  പുരാാനോണതിഹിാസംങ്ങളിൽനിന്നു ഭാിന്നിമായാി നോകരാളീയാ
തയുംചെടി നിരാവിധി സംാംസ്കാാരാിക വിയവിഹിാരാങ്ങചെള–ഭൂമിശാസ്ത്രം, സംാമൂഹിയമ�ലം, �ീവിിതരാീതികൾ 
മുതലായാവി –ഒരും �നസംമൂഹിത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക ഭൂമികയാാക്കുന്നിതിചെ� സംാഹിചാരായവുംം മചെറ്റാന്നി
ല്ലാ. ചെതലുങ്ക്, മറിാത്തി തുടിങ്ങിയാ ഇന്ത്യയൻ പ്രാനോദശിക ഭാാ�കളുംചെടി സംവതവസ്ഥിാപിനം നടിന്നിതും ഈ 
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തചെന്നിയാാണ്. ആന്ധ്രശബ്ദചാിന്ത്യാമണി, ജ്ഞാംാനോനശവരാി എന്നിീ കൃതികൾ ഇതിനു 
സംാക്ഷയം വിഹിിക്കുന്നു. (G.N. Devy, 2009, ch-7). ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭാാ�ചെയാ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള 
നോകരാളനോദശീയാതാനോബാധത്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രം മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുകയാാണ് ലീലാതിലകം ചെചായ്യുന്നിത്.

ഭാാ�ചെയാന്നി് ലീലാതിലകകാരാൻ വിിളിക്കുന്നിതു നോപിാലും നോകരാളഭാാ�ചെയായാാണ്. സംാഹിി
തയപിദവിിയാിനോലക്കുള്ള നോകരാളഭാാ�യുംചെടി കടിന്നുവിരാവിിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാമാണ് ലീലാതിലകം മുനോന്നിാ
ട്ടുവിയ്ക്കുന്നിത്. ഇത് യൂനോറിാപിയൻ നോദശീയാതചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനത്തിൽ ചെബനഡിിക്ട് ആൻനോഡിഴ്സിൻ 
ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കുന്നി ഒരാാശയാനോത്താടി് നോചാർത്ത് നമുക്കു കാണാൻ കഴിിയുംം. ലാറ്റിചെ� പ്രതിസംന്ധി, 
നവിീകരാണം, പ്രാനോദശികഭാാ�കൾ ഭാരാണഭാാ�കളായാി മാറിിയാത്, അച്ചടിി മുതലാളിത്തം തുടിങ്ങി 
പിലവിിധ കാരാണങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് യൂനോറിാപിയൻ ഭാാ�കൾ�് സ്പൈകവിന്നി നോമൽസ്പൈ� - മുഖയമായുംം 
പിത്രംം, നോനാവിൽ എന്നിിവിയാിലൂചെടി - നോദശീയാതയുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക പിാഠരൂപിങ്ങൾ�് �ന്മം നൽകി
യാതിചെനക്കുറിിച്ചാണ് ആൻനോഡിഴ്സിണ് പിറിയുംന്നിത് (1983: ch-3).

ലീലാതിലകത്തിചെ� വിരാവി്, സംവാധീനം
മണിപ്രവിാളലക്ഷണഗ്രന്ഥമായാ ലീലാതിലകം എഴുതചെപ്പംടുന്നിത് പിതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട്ിലാചെണങ്കി
ലും അത് ഭാാ�ാപിഠിതാ�ളുംചെടി ശ്രീദ്ധീയാിൽചെപ്പംടുന്നിത് ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാനോത്താചെടി
യാാണ്. 1909- 10 കാലത്താണ് മംഗംനോളാദയാം മാസംികയാിൽ അപ്പംൻ തമ്പുരാാചെ� പിരാിഭാാ�നോയാാടുകൂടിി 
ലീലാതിലകം ഒന്നിാംശില്പം പുറിത്തു വിരുംന്നിത്. എന്നിാൽ ഒരും വിയാകരാണഗ്രന്ഥചെമന്നി നിലയാിൽ 
ഈ കൃതി ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നിത് 1917- ൽ ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പംി�ാരാടിിയുംചെടി സംമ്പൂർണ്ണ ലീലാതിലക 
തർജ്ജിമയാിലൂചെടിയാാണ്. പിിൽ�ാലത്ത് ചെക.വിാസുനോദവിൻ മൂസ്സിതിചെ�യുംം ശൂരാനാട്ടി് കുഞ്ഞിൻ
പിിള്ളയുംനോടിയുംം ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപിിള്ളയുംനോടിയുംം ലീലാതിലക പിരാിഭാാ�കളുംം വിയാഖയാനങ്ങളുംം 
ഭാാ�ാപി�ിതരുംചെടി ശ്രീദ്ധീ പിിടിിച്ചു പിറ്റി. ലീലാതിലകത്തിചെ� ആദയചെത്ത മൂന്നു ശില്പങ്ങചെള മാത്രംം 
വിയാഖയാനിച്ചു ചെകാണ്ടുവിന്നി വിിവിർത്തനങ്ങളുംം കുറിവില്ലാ. 1973- ൽ പിി.വിി. കൃഷ്ണൻ നായാരുംനോടിതായാി 
പുറിത്തു വിന്നി തർജ്ജിമ ഇത്തരാത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. വിാസ്തവിത്തിൽ ഒരാലങ്കാരാശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായാ 
ലീലാതിലകം വിയാകരാണഗ്രന്ഥമായാി ഒതു�ചെപ്പംട്ടിതിനു പിിന്നിിൽ ഈ മൂന്നുശില്പങ്ങചെള മുൻനിർത്തി
യുംള്ള ചാർച്ചകൾ വിഹിിച്ച പിങ്ക് ചെചാറുതല്ലാ. (ലീലാതിലകത്തിചെല ആദയവിാകയം ശ്രീദ്ധീിക്കുക–അലങ്കാ
രാശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാചെണന്നി സൂചാന).

ആചെക എട്ടു ശില്പങ്ങളുംള്ള ലീലാതിലകത്തിചെ� ആദയചെത്ത മൂന്നു ശില്പങ്ങളിലും മണിപ്രവിാള
ത്തിചെ� ബാഹിയശരാീരാമായാ ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ചാണ് ചാർച്ച നടിക്കുന്നിത്. അഞ്ചു മുതൽ എട്ടുവിചെരായുംള്ള 
ശില്പങ്ങളിലായാി ഗുണനോദാ�ങ്ങളുംം രാസംാലങ്കാരാങ്ങളുംം ചാർച്ചാവിി�യാമാകുന്നു. എന്നിാൽ ആദയചെത്ത 
മൂന്നു ശില്പങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടുണ്ട്ായാ വിയാപികമായാ പിഠനങ്ങളുംം വിയാഖയാനങ്ങളുംം ലീലാതിലക
ചെത്ത ഒരും വിയാകരാണഗ്രന്ഥചെമന്നി നിലയാിൽ ഉറിപ്പംിച്ചു നിർത്താൻ കാരാണമായാി. നോകരാളപിാണിനീ
യാത്തിചെ� പിീഠികയാിൽ മലയാാളത്തിചെല ആദയചെത്ത വിയാകരാണഗ്രന്ഥമാണ് ലീലാതിലകചെമന്നു 
പിറിയുംന്നി എ.ആർ.രാാ�രാാ�വിർമ്മിമുതൽ ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപിിള്ളവിചെരായുംള്ളവിചെരാല്ലാാം വിയാക
രാണദൃഷ്ടിിനോയാാചെടി മാത്രംം ലീലാതിലകചെത്ത വിയാഖയാനി�ാൻ ശ്രീമിച്ചവിരാാണ്. ഇളംകുളം ഒരും 
പിടിികൂടിി കടിന്നി് സംാമൂഹിയശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായാി ലീലാതിലകചെത്ത വിയാഖയാനി�ാൻ ശ്രീമിച്ചുചെവിന്നി് 
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എം.ആർ.രാാഘവിവിാരായർ പിറിയുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും അതിചെ� സംാധുത എത്രംമാത്രംമാചെണന്നി് സംംശയാി
നോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. വിനോരാണയമായാ ചാരാിത്രംനോബാധം പ്രകടിിപ്പംിച്ചിരുംന്നുചെവിന്നി് എം.ആർ. തചെന്നി 
സംമ്മിതിക്കുന്നി ഇളംകുളത്തിന് മണിപ്രവിാളചെമന്നിാൽ നോവിശയാസംാഹിിതയമായാിരുംന്നുചെവിന്നി് തീർച്ച
യാാണ്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഇളംകുളത്തിചെ� ലീലാതിലകവിായാനയാിൽ ചാില പ്രശ്നങ്ങൾ കടിന്നു 
വിരുംന്നു. എന്നിിരുംന്നിാലും പിരാമ്പരാാഗംതമായാ വിായാനാരാീതികൾ�് ബദലാകാൻ ഇളംകുളത്തിചെ� 
പിഠനത്തിന് കഴിിഞ്ഞുചെവിന്നി യാാഥാർത്ഥയം കാണാതിരുംന്നുകൂടിാ.

ലീലാതിലകചെത്തക്കുറിിച്ചു വിന്നിിട്ടുള്ള നോമൽപിറിഞ്ഞി പിഠനങ്ങചെളല്ലാാം ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ചുചെകാ
ണ്ട്് ഉദയാകുമാർ പിറിയുംന്നി ഒരും കാരായം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. മലയാാള ഭാാ�യുംചെടി ഉത്പിത്തിചെയാക്കുറിിച്ച് 
ലീലാതിലകം നൽകുന്നി ചെതളിവുംകളാണത്. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പംി�ാരാടിി തചെ� ഭാാ�ാസംാഹിിതയചാ
രാിത്രംത്തിൽ (1925-36) ഈ നിരാീക്ഷണം മുനോന്നിാട്ടു വിയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. മലയാാളം സംംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നി് 
ഉണ്ട്ായാി എന്നി വിാദചെത്ത നിരാാകരാിച്ചു ചെകാണ്ട്് ലീലാതിലകത്തിചെല ‘നോകരാള ഭാാ�’ തമിഴിിചെ� 
വികനോഭാദമാചെണന്നും മലയാാളഭാാ�യുംചെടി രൂപിീകരാണം ആ വിഴിി�ാണ് നടിന്നിിട്ടുള്ളചെതന്നും ആറ്റൂർ 
വിാദിക്കുന്നു (Udayakumar, 2010, 36-38). പിിൽ�ാലത്ത് നിരാവിധി വിയാഖയാനങ്ങളുംം പിഠനങ്ങ
ളുംം ലീലാതിലകത്തിന് ഉണ്ട്ാചെയാങ്കിലും അവിയാിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാത് എസം്.വിി.�ണ്മുഖത്തിചെ� 
‘ലീലാതിലകം: സംാമൂഹിികഭാാ�ാശാസ്ത്രദൃഷ്ടിിയാിൽ’ എന്നി ഗ്രന്ഥം മാത്രംമാണ്. ലീലാതിലകത്തിചെ� 
സംാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത സൂക്ഷ്മമായാി വിിശകലനം ചെചായ്ത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം വിയാകരാണ രാചാന�് 
പിിന്നിിചെല സംാമൂഹിിക, രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹിചാരായചെത്ത സംംബന്ധിച്ച പുതിയാ സംങ്കല്പനങ്ങളവിതരാിപ്പംിച്ചു. 
നിലവിിലിരുംന്നി സംമീപിന രാീതികളിൽ നിന്നി് വിയതയസ്തമായാി പുതിചെയാാരും സംമീപിന രാീതി മുനോന്നിാട്ടുവിച്ച 
ഈ പിഠനചെത്ത ലീലാതിലക വിായാനയുംചെടി രാണ്ട്ാമചെത്ത ഘട്ടിമായാി പിരാിഗംണി�ണം.

“...... നോകരാളഭാാ�യാിൽ ലീലാതിലകം ചെചായ്ത്താകചെട്ടി വിളരുംന്നി ഭാാ�യ്ക്ക്് വിഴിി കാട്ടുകയാാണ്. 
പിാട്ടി്, മണിപ്രവിാളം എന്നി് രാണ്ടു സ്പൈകവിഴിികളിലായാിരുംന്നി സംാഹിിതയരാീതിചെയാ ഒന്നിായാിണ�ി 
നോകരാളീയാ നോദശീയാസംാഹിിതയസൃഷ്ടിി ഉരുംത്തിരാിയാാൻ ലീലാതിലകം തുണയാരുംളിയാിരാി�ണം. പിതു
ചെ�പ്പംതുചെ� നോകരാള ഭാാ� കൂടിി എഴുതാൻ കഴിിവുംനോനടിിയാ ആരായ എഴുത്തായാി ഇവിിടുചെത്ത ലിപിി 
സംമ്പ്രദായാം “ (എസം്.വിി. �ണ്മുഖം, 1995:35). ഇപ്രകാരാം സംവതന്ത്ര്യമായാ അസ്തിതവം പ്രകടിിപ്പംിച്ച 
ഒരും ഭാാ�യുംം അതിലൂചെടി രൂപിചെപ്പംട്ടു വിന്നി നോദശനോബാധവുംം ലീലാതിലകചെത്ത പുതിയാ നോദശീയാതാ
നോബാധത്തിചെ� സൃഷ്ടിിയാാ�ി മാറ്റി.

�ണ്മുഖം അവിതരാിപ്പംിച്ച ആശയാപിരാിസംരാത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടു് ലീലാതിലകം ഉൾചെ�ാണ്ട് 
രാാഷ്ട്രീീയാനോബാധചെത്ത അനോനവ�ിച്ച എം.ആർ. രാാഘവിവിാരായരുംചെടി ‘വിയാകരാണത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം: 
നോകരാളീയാതാനോബാധത്തിചെ� നോവിരുംകചെളപ്പംറ്റി ഒരാനോനവ�ണം’ എന്നി നോലഖനവുംം ഇവിിചെടി എടുത്തു 
പിറിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. സംവഭാാ� /പിരാഭാാ�, സംവനോദശം/പിരാനോദശം എന്നിീ ദവന്ദങ്ങചെള സ്ഥിാപിിചെച്ചടുക്കുന്നിതി
ലൂചെടി ലീലാതിലകം രൂപിചെപ്പംടുത്തിചെയാടുക്കുന്നി നോദശീയാതാനോബാധചെത്ത ആധുനികതാവിാദത്തിചെ� 
പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ മനസ്സിിലാക്കുകയാാണ് എം. ആറിിചെ� നോലഖനം ചെചായ്യുന്നിത്. പ്രാനോദശികഭാാ
�യുംചെടി സംവതവചെത്തയുംം അതുവിഴിി ‘പ്രാനോദശിക’ നോബാധചെത്ത തചെന്നിയുംം കരുംപ്പംിടിിപ്പംിക്കുന്നിതിൽ 
ലീലാതിലകം വിഹിിച്ച പിങ്കിചെനക്കുറിിച്ച് അനോനവ�ിക്കുന്നി രാാഘവിവിാരായർ ആധുനികതയുംചെടി ചാരാി
ത്രംനോബാധയങ്ങനോളാടി് ലീലാതിലകചെത്ത നോചാർത്തുനിർത്തുന്നുണ്ട്്.

ഭാാ�ാചാരാിത്രംം, അലങ്കാരാം, മണിപ്രവിാള സംാഹിിതയം, വിയാകരാണം തുടിങ്ങിയാ നോമഖല
കളിൽ മാത്രംമല്ലാ ലീലാതിലകത്തിചെ� സംാം�ാരാികപ്രഭാാവിം പ്രകടിമാവുംന്നിത്. ആധുനിക 
സംാഹിിതയവിിമർശനത്തിൽ പ്രധാനിയാായാ ചെക.പിി.അപ്പംൻ, തചെ� സംാഹിിതയ വിിമർശനനോബാധം 
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രൂപിചെപ്പംടുത്തിയാതിൽ ലീലാതിലകത്തിനുള്ള പിങ്ക് ചൂണ്ട്ി�ാണിക്കുന്നിത് ക�തുകകരാമാണ്. ഇന്നി
ചെലകളിചെല അനോനവ�ണ പിരാിനോശാധനകൾ (2000) എന്നി നോലഖന സംമാഹിാരാത്തിൽ അനോ�ഹിം 
പിറിയുംന്നു:

“അചെതാരും പിഴിയാ ഗ്രന്ഥം തചെന്നി. എന്നിാൽ നമ്മുചെടി സം�ന്ദരായനോബാധചെത്ത നിർ
വിചാി�ാൻ ശ്രീമിച്ച ആദയചെത്ത ഗ്രന്ഥമാണത്. പൂർവ്വപിക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നി് നിഗംമന
ങ്ങളിനോല�് വിരുംന്നി രാീതിയാിൽ പ്രാചാീനചാിന്ത്യയുംചെടി അലങ്കാരാശിഖ നാം കാണുന്നു. 
സംാഹിിതയദർശനത്തിചെല ചാില നോഗംാർഡിിയാൻ കുരുംക്കുകചെള ഒറ്റചെവിട്ടിിന് നോചാാദിച്ചുചെകാ
ണ്ട്് കാരായങ്ങചെള ആ പ്രാചാീനപ്രതിഭാ വിിശവസംനീയാമാം വിണ്ണം സംമർത്ഥിക്കുന്നി രാീതി 
എചെന്നി ആകർ�ിച്ചിരുംന്നു. സംാഹിിതയവിിമർശകൻ അയാാൾ എഴുതുന്നി വിാക്കുകളിലൂചെടി 
ആശയാങ്ങചെള മാത്രംമല്ലാ അയാാളുംചെടി മനസ്സിിൽ പിതഞ്ഞു ചെപിാങ്ങുന്നി സം�ന്ദരായനോത്ത
യുംം അയാാളുംചെടി വിിശവാസംത്തിചെ� ദൃഢംസംവരാനോത്തയുംം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നു. ഇത് എചെ� 
രാചാന അഭാില�ിക്കുന്നി തതവചാിന്ത്യയാാണ്. ഇതിനുള്ള പിാഠം ഹൃദയമാചെയാാരും ഞാടു�ം 
തരുംന്നിതുനോപിാചെല ലീലാതിലകം എനിക്കു തന്നു. പുതിചെയാാരും നോവിലിനോയാറ്റചെത്ത നിരാീ
ക്ഷിക്കുന്നിതു നോപിാചെലയാാണ് ‘ലീലാതിലക’ത്തിചെല പിരാിമള ചാർച്ച ഞാാൻ വിായാിച്ചത്. 
പിരാിമളം മണിപ്രവിാളത്തിചെ� ഗുണമാചെന്നിന്നു പിറിഞ്ഞി പ്രതിനോയാാഗംിചെയാ എതിർക്കുന്നി 
ലീലാതിലകകാരാചെ� വിാദങ്ങചെള പിരാിനോശാധിച്ചതിനു നോശ�ം സം�രാഭായചെമന്നും മാധുരായ
ചെമന്നും പിറിയാാചെമന്നി് ചെപ്രാഫസംർ. ഇളംകുളം ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ചത് പ്രതീക്ഷി�ാത്ത 
ആകാശത്തു നിന്നു കിട്ടിിയാ ഞാടു�മായാിരുംന്നു. ഇചെതാരും ബാലപിാഠമായാിരുംന്നു. 
എന്നിാൽ സംാഹിിതയവിിമർശനത്തിചെ� ഭാാ�യ്ക്ക്് പ്രക്ഷുബ്ധമായാ വിികാസംം നൽകാൻ 
ഇതിന് എനിചെ�ാരും നോപ്രരാണയാായാി” (2000: 55).

ഈ വിിധം ലീലാതിലകം നിർവ്വഹിിച്ച വിിവിിധങ്ങളായാ ഭാാ�ാ, സംാഹിിതയ ധർമ്മിങ്ങളുംചെടി ആചെക
ത്തുകചെയാനോന്നിാണം നമുക്കു ചൂണ്ട്ി�ാണി�ാൻ കഴിിയുംന്നി ഒന്നിാണ് മലയാാളനോദശീയാതാ നോബാധ
ത്തിചെ� നിർമ്മിിതിയാിൽ ഈ കൃതി വിഹിിച്ച പിങ്ക്.

ലീലാതിലകം: പിാഠസംവരൂപിം
‘ഭാാ�ാ സംംസ്കൃതനോയാാനോഗംാ മണിപ്രവിാളം’ (ഒന്നിാം ശില്പം, സൂത്രംം ഒന്നി്) എന്നി് മണിപ്രവിാളത്തിചെ� 
ലക്ഷണം വിിശദീകരാിക്കുനോമ്പാൾ ഭാാ�ചെയാന്നിാൽ നോകരാളഭാാ�യാാചെണന്നി് ലീലാതിലകകാരാൻ 
വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൽ മണിപ്രവിാള സംാഹിിതയചെത്തക്കുറിിച്ച് ചാർച്ച ചെചായ്യുനോമ്പാൾ ആനു
�ംഗംികമായാി മാത്രംനോമ നോകരാളഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്നുള്ളുചെവിന്നി് തിരുംചെനല്ലൂർ കരുംണാ
കരാൻ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. (1996: 31). ഈ വിാദത്തിൽ ചാില പിാകപ്പംിഴികൾ ഉണ്ട്്. മണിപ്രവിാള 
സംാഹിിതയചെത്തക്കുറിിച്ച് ചാർച്ചചെചായ്യുന്നി കൂട്ടിത്തിൽ ആനു�ംഗംികമായാി നോകരാള ഭാാ�ചെയാക്കുറിിച്ച് 
പിറിഞ്ഞു നോപിാകുന്നിതല്ലാ ലീലാതിലകകാരാൻ. സംംസ്കൃതം നോപിാലുള്ള വിനോരാണയഭാാ�കൾ�് ബദലായാി 
നോകരാളഭാാ� എചെന്നിാരും സംങ്കല്പചെത്ത അവിതരാിപ്പംിക്കുകചെയാന്നി വിയക്തിമായാ ലക്ഷയം ലീലാതിലക
കാരാന് ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിിരാി�ണം. കൂന്ത്യൽ, ചെകാങ്ക, കുഴിൽ മുതലായാ പിദങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടു 
വിരുംന്നി ചാർച്ചകൾ ഇതിന് ഉദാഹിരാണമാണ്. കൂന്ത്യൽവിാദചെമന്നി് പിിൽ�ാല പിഠിതാ�ൾ നോപിരാിട്ടു 
വിിളിച്ച ഈ സംംവിാദം സംംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നി് വിിടുതൽ നോനടിി സംവതന്ത്ര്യാസ്തിതവം സംവരൂപിി�ാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നി നോകരാള ഭാാ�യുംചെടി സംവതവസൂചാന നൽകുന്നു. കൂന്ത്യൽ, ചെകാങ്ക, കുഴിൽ എന്നിീ പിദങ്ങൾ 
നോചാാളഭാാ�യാിലും മണിപ്രവിളത്തിലും ഒരുംനോപിാചെല കാണുന്നിതുചെകാണ്ട്് മണിപ്രവിാളത്തിൽ നോകരാള 
ഭാാ�യ്ക്കു പുറിനോമ നോചാാളഭാാ�ാപിദങ്ങളുംമുചെണ്ട്ന്നി വിാദവുംം അതിചെനതിരാായാി ലീലാതിലകകാരാൻ 
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ഉന്നിയാിക്കുന്നി പ്രതിവിാദവുംമാണ് കൂന്ത്യൽവിാദചെമന്നി നോപിരാിൽ അറിിയാചെപ്പംടുന്നിത്.

“ഭാാ�ചെയാന്നിാൽ നോകരാളഭാാ�ചെയാന്നിാണർത്ഥചെമന്നും മചെറ്റാരും ഭാാ�യുംമചെല്ലാന്നും 
പിറിഞ്ഞു. അതിനു സംംസ്കൃതചെമാഴിിച്ചു നോവിചെറിാരും ഭാാ�നോയാാടും സംംനോയാാഗംം അംഗംീകരാി
ച്ചിട്ടുമില്ലാ. അങ്ങചെന നോകരാളഭാാ�ാസംംസ്കൃതനോയാാഗംം മാത്രംമാണ് മണിപ്രവിാളം എന്നി് 
വിന്നുകൂടുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് ഈ ലക്ഷണം നിർനോ�ാ�മാചെണന്നി് നോതാന്നുന്നിില്ലാ. മണി
പ്രവിാളത്തിൽ നോചാാളഭാാ�ാപിദവുംമുണ്ട്്. കൂന്ത്യൽ, കുഴിൽ, ചെകാങ്ക ഇതയാദി പിദങ്ങൾ 
കാണുന്നിില്ലാ ?” (ലീലാതിലകം, 1985: 35)

പൂർവ്വപിക്ഷത്തിചെ� ഈ വിാദചെത്ത ഖ�ിച്ചുചെകാണ്ട്് ലീലാതിലകകാരാൻ നടിത്തുന്നി ദീർഘമായാ 
സംംവിാദം ഭാാ�ാപിരാമായാ ഒരും അനയചെത്ത സൃഷ്ടിിച്ചുചെകാണ്ട്് നോകരാള ഭാാ�യുംചെടി അസ്തിതവചെത്ത 
സ്ഥിാപിി�ാനുള്ള നോബാധപൂർവ്വമായാ ഇടിചെപിടിലിചെ� ഭാാഗംമാണ്. നോദശീയാതയുംചെടി ആന്ത്യരാികയും
ക്തിികളിചെലാന്നിായാ ഭാാ�യുംചെടി സംവതവചെത്ത നിർമ്മിിചെച്ചടു�ാനും തചെ� വിാദങ്ങൾ�് കൂടുതൽ 
ബലം നൽകാനുമാകണം ലീലാതിലകകാരാൻ പൂർവ്വപിക്ഷചെമചെന്നിാരും സംങ്കല്പചെത്ത അവിതരാിപ്പംി
ച്ചതു നോപിാലും. പൂർവ്വപിക്ഷചെത്ത ഖ�ി�ാനായാി ലീലാതിലകകാരാൻ നിരാത്തുന്നി യുംക്തിികൾ ഈ 
വിാദചെത്ത സംമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്്.

“നോഹി, മഹിാപി�ിതനായാ മണിപ്രവിാളകവിീ, തചെ� ഈ പ്രലപിനം ഒട്ടും പിന്ത്യിയാ
ല്ലാ. നോനാക്കൂ...... നോദശഭാാ�ാശബ്ദങ്ങളുംം സംംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുംം എല്ലാാം വിയവിസ്ഥിയുംള്ളവി 
തചെന്നിയാാണ്. ആളുംകൾ�് എന്നിനോപിാചെല ചാില ശബ്ദങ്ങൾ�് മറ്റുംചാില ശബ്ദങ്ങനോളാടി് 
സംാദൃശയമുണ്ട്ായാിരാി�ാം. അവി ഭാാ�ാശബ്ദങ്ങചെളന്നു വിിചാാരാിക്കുന്നിതു ശരാിയാല്ലാ.......”. 

അ�ാദമിക പിഠനരാംഗംത്ത് നോകവിലം വിയാകരാണവിി�യാമായാി ചാർച്ചചെചായ്യചെപ്പംടുന്നി കൂന്ത്യൽവിാദം, 
സംംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും ഇതരാ പ്രാനോദശികഭാാ�കളിൽനിന്നും വിിടുതൽ നോനടിി സംവതന്ത്ര്യമായാ ഒരും 
നോകരാളഭാാ�യുംം അതുവിഴിി പുതിയാ ഒരും വിയവിഹിാരാനോമഖലയുംം സംങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നി് ഇതിൽനിന്നും 
വിയക്തിമാണ്. സ്പൈവിദികപിരാിനോവി�മുള്ള ക്ലാാസ്സിി�ൽ ഭാാ�കൾ പ്രാനോദശികഭാാ�കൾ�് വിഴിിമാറിി 
ചെകാടുക്കുന്നിനോതാചെടി നോദശഭാാ� ഒരും പ്രനോതയക വിിഭാാഗംത്തിചെ� സംവതവചാിഹ്നമായാി മാറുന്നുചെവിന്നി 
നിരാീക്ഷണം (രാാമകൃഷ്ണൻ. ഇ.വിി., 2001:88) ഈ ആശയാചെത്ത സംാധൂകരാിക്കും.

കൂന്ത്യൽചാർച്ചകൾ സം�ീവിമാകുനോമ്പാൾ ലീലാതിലകകാരാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി പ്രധാനചെപ്പംട്ടി 
സംങ്കല്പനങ്ങളാണ് വിിനോശ�വിയവിഹിാരാം, സംാമാനയവിയവിഹിാരാം എന്നിിവി. നോകരാളരുംചെടി സംാമാനയ
വിയവിഹിാരാത്തിൽ കാണാത്തതുചെകാണ്ട്് കൂന്ത്യൽ മുതലായാ പിദങ്ങൾ നോകരാളഭാാ�യാചെല്ലാന്നി് സംമർ
ത്ഥി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നി പൂർവ്വപിക്ഷചെത്ത എതിർത്തുചെകാണ്ട്് വിിനോശ�ം/സംാമാനയം എചെന്നിാരും 
വിിഭാ�നം കല്പിനോ�ണ്ട്തിചെല്ലാന്നി് ലീലാതിലകകാരാൻ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. നിഘണ്ടു-വിയാകരാണങ്ങചെള 
അപ്രസംക്തിമാ�ിചെ�ാണ്ട്് സംാഹിിതയ വിയവിഹിാരാങ്ങൾ�് പ്രാധാനയം നൽകുന്നി ഈ നടിപിടിി 
നോകരാളഭാാ�യുംചെടി സ്ഥിാപിനചെത്ത സുഗംമമാ�ാൻ നോവിണ്ട്ിയാാചെണന്നി് കരുംതണം. പിിന്നിീടി് നടിക്കു
ന്നി ലീലാതിലക ചാർച്ചകളിൽ നോകരാളഭാാ�യ്ക്ക്് ലഭാിക്കുന്നി പ്രാധാനയം കണ�ിചെലടുത്താൽ ഈ 
വിാദത്തിചെ� സംാധയതകൾ നോബാധയചെപ്പംടും.

‘തദുഃത്തമം ഭാാ�ാരാസം പ്രാധാനോനയ’
   (ശില്പം ഒന്നി്, സൂത്രംം രാണ്ട്്)
‘നൂനനോതവ അധമം’
   (ശില്പം ഒന്നി്, സൂത്രംം പിത്ത്)
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നോകരാളഭാാ�യ്ക്ക്് ലഭാിക്കുന്നി പ്രാധാനയത്തിചെ� സൂചാനയാാണ് ഈ സൂത്രംങ്ങളിൽ വിയക്തിമാകു
ന്നിത്. നോനരാചെത്ത സൂചാിപ്പംിച്ചതുനോപിാചെല അപിരാചെത്ത മുൻനിർത്തി നോകരാളഭാാ�യ്ക്ക്് അതിചെ� സംവതവം 
രൂപിചെപ്പംടുന്നിതിചെ� സൂചാനയാാണ് കാണാൻ കഴിിയുംന്നിത്. ഈ പുതിയാ മാറ്റത്തിചെ� കാരാണചെമ
ന്ത്യാചെണന്നി് എം.ആർ. രാാഘവിവിാരായർ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. (1997: 112). ഉല്പാദനവിയവിസ്ഥിയാിൽ വിന്നി 
സംവയാംപിരായാപ്തതയുംം രാാഷ്ട്രീീയാമായാി ഉണ്ട്ായാ പുതിയാ മാറ്റങ്ങളുംം നോചാരാ- നോചാാള - പിാ�യർ ഒരുംമിച്ചു 
ഭാരാിച്ചിരുംന തമിഴികചെത്ത വിയതയസ്ത നോദശങ്ങളായാി മാറ്റി നിർത്താൻ കാരാണമാവുംകയുംം ഈ വിിഭാ�നം 
ഭാാ�ാവിിതാനത്തിൽ പുതിയാ പ്രതിസംന്ധി സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. സംാമ്പത്തികമായാി സംവതന്ത്ര്യമായാ 
പുതിയാ നോദശങ്ങൾ�് സംവന്ത്യമായാി ഭാാ� ആവിശയമായാി വിന്നു. ഇങ്ങചെന രൂപിചെപ്പംട്ടു വിരുംന്നി നോകരാള 
ഭാാ�യുംചെടി ഉത്ഭാവി ചാരാിത്രംമാണ് ലീലാതിലകത്തിൽ കാണാൻ കഴിിയുംന്നിത്.

ഭാാ�ാപിദങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നി രാണ്ട്ാം ശില്പത്തിചെ� ആരാംഭാത്തിലും ഇത്തരാത്തി
ലുള്ള ചാില സംാംസ്കാാരാികസൂചാനകൾ കാണാനാകും. അനാദിയാായാ സംംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നി് പിരാി
ണമിച്ച് വിന്നിചെതന്നി് ലീലാതിലകകാരാൻ പിറിയുംന്നി നോകരാളഭാാ� സംവതന്ത്ര്യാസ്തിതവം നോനടുന്നിതിചെ� 
സൂചാനയാാണ് ശുദ്ധീഭാാ�ാസംങ്കല്പത്തിലൂചെടി അനോ�ഹിം മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നിത്. ഭാാ�ാശബ്ദങ്ങചെള പ്രാഥമി
കമായാി നോദശി, സംംസ്കൃതഭാവിം, സംംസ്കൃത രൂപിം, എന്നിിങ്ങചെന വിിഭാ�ിക്കുന്നിതിൽ നോദശി ശബ്ദങ്ങൾ�് 
വിീണ്ടും ശുദ്ധീം, ഭാാ�ാന്ത്യരാഭാവിം, ഭാാ�ാന്ത്യരാസംമം എന്നിിങ്ങചെന ഉൾപ്പംിരാിവുംകൾ കല്പിക്കുന്നു.

 “സംാ ചാ ത്രംിധാഃ ശുദ്ധീ, ഭാാ�ാന്ത്യരാഭാവി, ഭാാ�ാന്ത്യരാസംമാചാ” 

   (ശില്പം രാണ്ട്്, സൂത്രംം പിന്ത്ര്യണ്ട്് ) .

സംംസ്കൃതപിദങ്ങനോളാടും പ്രതയയാങ്ങനോളാടും പ്രതയക്ഷമായുംം പിനോരാാക്ഷമായുംം ബന്ധചെപ്പംടുന്നിവി, 
ശുദ്ധീമായാ നോദശഭാാ�ാരൂപിത്തിൽ നിൽക്കുന്നിവി എന്നിിങ്ങചെന ഭാാ�ാപിദങ്ങൾ�് നൽകുന്നി 
വിിഭാ�നവുംം വിിശദീകരാണവുംം സംംസ്കൃതാധിപിതയമുള്ള ഭാാ�യാിൽ നിന്നി് മലനാട്ടുഭാാ�യ്ക്കുണ്ട്ായാ 
പിരാിണാമത്തിചെ� സൂചാന നൽകുന്നു. രാണ്ട്ാം ശില്പത്തിചെ� അവിസംാനഭാാഗംത്ത് ഭാാ�ാസംവഭാാവി
ത്തിന് നോചാരാാത്ത സംംസ്കൃത പ്രനോയാാഗംങ്ങചെള ഭാാ�ാന്ത്യരാം ചെചായ്ത്ാലുള്ള അഭാംഗംി വിിശദീകരാിക്കുന്നു
ണ്ട്്. സംംസ്കൃതം ഭാാ�യുംചെടി നോമൽ ആധിപിതയംനോനടിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നിതിചെ�യുംം നാട്ടുഭാാ� അതിചെന 
പ്രതിനോരാാധിച്ച് ഭാാ�ാസംവതവത്തിചെ� തനിമചെയാ നിലനിർത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നിതിചെ�യുംം സൂചാനയാാണ് 
അചെതന്നി് എസം്.വിി.�ണ്മുഖം വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്് (1995:59).

പുതിയാ സംാമൂഹിിക പിരാിസംരാങ്ങളുംചെടി സംാന്നിിധയത്തിൽ രൂപിചെപ്പംട്ടു വിന്നി നോകരാളഭാാ� പിനോക്ഷ 
സൂക്ഷ്മമായാ വിർഗ്ഗാസംവഭാാവിം പ്രദർശിപ്പംിച്ചിരുംന്നുചെവിന്നിതിചെ� സൂചാനയാാണ് ഉത്കൃഷ്ടി - അപികൃഷ്ടി 
ഭാാ�ാസംങ്കല്പം. ലീലാതിലകം രാണ്ട്ാം ശില്പം പിതിനോനഴിാം സൂത്രംത്തിൽ ‘നോസംയാംദവിധാ, അപികൃ
നോഷ്ടിാത്കൃഷ്ടിാ ചാ’ എന്നി് പിറിഞ്ഞിനോശ�ം പിാമരാ�നങ്ങളുംചെടി ഭാാ�ചെയാ അപികൃഷ്ടിചെമന്നും സ്പൈത്രം
വിർണ്ണികരുംചെടി ഭാാ�ചെയാ ഉത്കൃഷ്ടിചെമന്നും വിിശദീകരാിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായാി പിരാിനോശാധിക്കുനോമ്പാൾ 
ഇത്തരാചെമാരും വിിഭാ�നം ലീലാതിലകകാരാൻ സംവീകരാിക്കുന്നിത് ഭാാരാതീയാപിാരാമ്പരായങ്ങളുംചെടി ചെപിാതു 
പിശ്ചാാത്തലത്തിലാചെണന്നു കാണാം. കുനോറിക്കൂടിി വിിശദമാ�ിയാാൽ സംംസ്കൃത വിയാകരാണത്തിചെ� 
അളവുംനോകാലായാ ഉത്കൃഷ്ടി - അപികൃഷ്ടി സംങ്കല്പചെത്തയാാണ് നോകരാളഭാാ�യുംചെടി സ്ഥിാപിനത്തിനു 
നോവിണ്ട്ി ലീലാതിലകകാരാൻ സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ആരായന്മാരുംചെടി ആഗംമനനോത്താചെടി ശക്തിമായാി
ത്തുടിങ്ങിയാ ബ്രാഹ്മണാധിപിതയവുംം വിർണ്ണ വിയവിസ്ഥിയുംം സൃഷ്ടിിച്ച പുതിയാ സംാമൂഹിികസംാഹിചാരായത്തി
ലാണ് ലീലാതിലകകാരാചെ� ഭാാ�ാസംങ്കല്പം നിലനിൽക്കുന്നിത്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രംിയാർ, സ്പൈവിശയർ, 
ശൂദ്രർ എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള വിിഭാ�നത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുംം ക്ഷത്രംിയാരുംം സ്പൈവിശയരുംമടി�മുള്ളവിരുംചെടി 
ഭാാ�ചെയായാാണ് നോകരാളഭാാ� എന്നിതുചെകാണ്ട്് ലീലാതിലകകാരാൻ സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിത്. ബ്രാഹ്മണർ 
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മാത്രംം പ്രബലശക്തിികളായാിരുംന്നി നോകരാളനോദശത്തിന് സ്പൈത്രംവിർണ്ണികർ എചെന്നിാരും സംങ്കല്പം തചെന്നി 
അപിരാിചാിതമാണ്. പ്രാചാീന നോകരാളീയാ ശാസംനങ്ങളിചെലാന്നും സ്പൈത്രംവിർണ്ണികപിദം ഉപിനോയാാഗംിച്ചു 
കാണുന്നിില്ലാ. മാത്രംമല്ലാ ലീലാതിലകകാരാൻ അപികൃഷ്ടിഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി പിാമരാരാായാി കരുംതി
യാിരുംന്നിത് നോതങ്ക, മാങ്ക എന്നുച്ചരാിക്കുന്നി കൂട്ടിചെരായാാണ്. എന്നിാൽ ഉണ്ണിയാാടിീചാരാിതം, അനന്ത്യപുരാവിർ
ണ്ണനം തുടിങ്ങിയാ കൃതികളിചെല അങ്ങാടിിവിർണ്ണനകളിൽ നോതങ്ങ, മാങ്ങ എന്നിിങ്ങചെന ഉപിനോയാാഗംിച്ചു 
കാണുന്നുണ്ട്്.

മരാ�ലത്തിനോന്മൽ വിന്നി ചാരാക്കു പില �ാതിയുംം
എടുത്തു പിപ്പംരാസ്പൈ�യാർ നടിപ്പംിചെതാരും വിീതിയാിൽ
ചെനല്ലാിന്നിരാിചാിതാചെവിന്റും ചെചാാല്ലാിച്ചിലരാഴിയ്ക്ക്യുംം
നോതങ്ങാ താ ചെവിറ്റിലചെയ്ക്ക്ന്റുംം മാങ്ങാ തരുംവിചെനൻ കയ്യം

     (അനന്ത്യപുരാവിർണ്ണനം)

നമ്പൂതിരാിമാരാല്ലാാത്ത ഹിീന�ാതി�ാരാാണ് അങ്ങാടിികളിൽ സംർവ്വസംാധാരാണചെമന്നിിരാിചെ� 
ആചെരായാാണ് പിാമരാരാായാി ലീലാതിലകകാരാൻ മാറ്റി നിർത്തിയാചെതന്നി കാരായത്തിൽ സംംശയാമുണ്ട്്. 
സംംസ്കൃതനോത്താടി് നോചാർന്നി് നിൽക്കുന്നി പിദാവിലികൾ നോകരാളഭാാ�ാവിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ ഉറിച്ചു കഴിിഞ്ഞിി
രുംന്നുചെവിന്നും അതിന് സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികഅടിിത്തറി നൽകുകയാാണ് ലീലാതിലകകാരാൻ ചെചായ്ത്ചെത
ന്നും ഇതിൽ നിന്നും വിയക്തിമാണ്. ചാരാിത്രംയാാഥാർത്ഥയം എന്തുതചെന്നിയാായാാലും സ്പൈത്രംവിർണ്ണികർ 
എചെന്നിാരും കൂട്ടിർ സംാംസ്കാാരാിക ഘടികങ്ങളുംചെടി ഉടിമകളായാി സംമൂഹിത്തിചെ� ഉന്നിത നോശ്രീണിയാിൽ 
പ്രതിഷ്ഠ നോനടിിയാിരുംന്നുചെവിന്നി എം.ആറിിചെ� അഭാിപ്രായാം (1997: 117) അംഗംീകരാിക്കുകയാാണ് ഇവിിചെടി 
യുംക്തിിസംഹിമായാിട്ടുള്ളത്.

ഭാാ�ാപിരാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ ചെകാടു�ൽ വിാങ്ങലുകളിലൂചെടി രൂപിചെപ്പംട്ടുവിന്നി നോകരാള 
ഭാാ�യ്ക്ക്് കൃതയമായാ വിയവിസ്ഥി ഉണ്ട്ായാി വിരുംന്നിതിചെ� സൂചാനയാാണ് ലിപിി സംമ്പ്രദായാം. മാത്രംമല്ലാ, 
എഴുത്തുസംമ്പ്രദായാം നോകരാളനോദശത്ത് ഉറിച്ചു കഴിിഞ്ഞുചെവിന്നിതിചെ� സൂചാനയുംം ഇതു നൽകുന്നുണ്ട്്. 
ഈചെയാാരും സംാഹിചാരായമാണ് രാണ്ട്ാംശില്പത്തിചെല അധികാക്ഷരാ നിരൂപിണം എന്നി ഭാാഗംത്ത് 
ലീലാതിലകകാരാൻ ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നിത്. സംംസ്കൃതഭാാ�യാിൽ ഇല്ലാാത്ത �, റ്റ, റി, ഴി എന്നിീ അക്ഷ
രാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവി് വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. ചെകാല്ലാം ഒന്നിാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെലഴുതചെപ്പംട്ടി 
വിാഴിപ്പംള്ളിശാസംനം നോപിാലുള്ള പ്രാചാീന നോരാഖകളിലാവിചെട്ടി അധികാക്ഷരാങ്ങളുംചെടി സംാന്നിിധയം 
വിയാപികമായാി കാണുന്നുണ്ട്്.

‘നമ�ിവിായാഃ ശ്രീീരാാ�രാാ�ാധിരാാ� പിരാനോമശവരാ
ഭാട്ടിാരാക രാാ�നോശഖരാ നോദവിർക്കു ചെച്ചല്ലാാനി� യാാണ്ടു
പിന് (നി ) രാണ്ടു അവി് _
വിാണ്ടു തി (രും ) വിാറ്റുംവിായാ് പിതിചെനട്ടു നാട്ടിാരുംമ്
(തൃ)സ്പൈ��ീഴി് സ്പൈവിത്തു ചെചായ്ത്ചെച്ചം’

     വിാഴിപ്പംള്ളി ശാസംനം

സംംസ്കൃതത്തിന് സംമാന്ത്യരാമായാി ദക്ഷിനോണന്ത്യയയാിൽ പ്രചാരാിച്ചിരുംന്നി ഇതരാ പ്രാനോദശിക ഭാാ�കളിൽ
നിന്നും അക്ഷരാങ്ങചെള സംവീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് രൂപിചെപ്പംട്ടുവിന്നി നോകരാളഭാാ�ാ ലിപിികൾ അ�ാലത്ത് 
നടിപ്പംിലുണ്ട്ായാിരുംന്നി സംാം�ാരാികവിിനിമയാത്തിചെ� സൂചാന നൽകുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരാം സംാം�ാരാിക 
വിിനിമയാങ്ങളിലൂചെടി നോകരാളഭാാ� നിർമ്മിിചെച്ചടുത്ത വിയവിസ്ഥിാരൂപിങ്ങളുംം അതിലൂചെടി രൂപിചെപ്പംട്ടുവിന്നി 
സംവതവനോബാധവുംം പുതിചെയാാരും നോദശ നിർമ്മിിതി�് വിഴിിചെയാാരും�ി.
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കെ�.എസ്്. ഇന്ദുലേ�ഖ 
തൃശ്ശൂർ �ില്ലായാിചെല ഇരാിഞ്ഞിാലക്കുടിയാിൽ 1991 ൽ �നനം. തൃശ്ശൂർ വിിമലാ നോകാനോള�ിൽ  നിന്നി് മലയാാ
ളത്തിൽ ബിരുംദവുംം കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നി് ബിരുംദാനന്ത്യരാ  
ബിരുംദവുംം നോനടിി. നിലവിിൽ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിചെല മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�കയാാണ്. 
2018-19 കാലയാളവിിൽ സംഹിാപിീഡിിയാ-യുംനനോസ്കാാ ചെഫനോല്ലാാ�ിനോപ്പംാചെടി ചെകാച്ചി-മുസംിരാിസം് ബിനാചെല
ചെയാക്കുറിിച്ച് പിഠനം നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്്.ഇചെമയാിൽ: ks.indulekha@gmail.com

ഇപ്രകാരാം സംംസ്കൃതത്തിചെ�യുംം പ്രാനോദശിക ഭാാ�കളുംചെടിയുംം സംവാധീനത്തിൽ നിന്നി് വിിടുതൽ
നോനടിി രൂപിചെപ്പംട്ടുവിന്നി നോകരാളഭാാ�യുംചെടി സംവതവനിർമ്മിിതിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചാനകൾ നൽകുന്നി പ്രമാ
ണപിാഠചെമന്നി നിലയാിൽ ലീലാതിലകചെത്ത വിായാിചെച്ചടു�ാൻ കഴിിയുംം. ഭാാ�കചെള പ്രനോതയക സംമൂ
ഹിങ്ങളുംചെടി സൃഷ്ടിികളായാി കാണാനാവിിചെല്ലാന്നി് റുനോഡിാൾഫ് നോറിാ�ർ പിറിയുംന്നുണ്ട്് (രാാമകൃ�ണൻ, 
ഇ.വിി, 2001: 64). എങ്കിലും അവി നോദശീയാതനോയാാടി് ബന്ധചെപ്പംടുന്നിത് പി�രാാണികവിയവിസ്ഥിനോയാാടി് 
കലഹിിക്കുനോമ്പാഴിാണ്. ഇവിിചെടി സംംസ്കൃതഭാാ�നോയാാടും ദ്രാവിിഡിഭാാ�കനോളാടുമുള്ള കലഹിമാണ് 
നോകരാള ഭാാ�ചെയാ നോദശീയാതയുംചെടി സൃഷ്ടിിയാാ�ി മാറ്റിയാത് എന്നിതിന് ലീലാതിലകം ചെതളിവും തരുംം.
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ലിംഗംനോഭാദചെത്ത അപ്രസംക്തിമാ�ി ഒരും പിാരാിസ്ഥിിതിക യാാത്രം
നോലഖ എൻ.ചെക.

ഗംനോവി�ക, നോകരാള സംാഹിിതയ അ�ാദമി

പിരാിസ്ഥിിതിയുംം മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം അനുദിനം വിികലമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി 
ഒരും സ്ഥിിതിവിിനോശ�മാണ് ഇന്നുള്ളത്. വിയാവിസംായാിക വിളർച്ചയുംം വിർദ്ധീിച്ചുവിരുംന്നി ഉപിനോഭാാഗം
സംംസ്കാാരാവുംം വിഴിിവിിട്ടി വിികസംനവുംചെമാചെ�യാായാി പിരാിസ്ഥിിതിവിിനാശത്തിചെ� വി�ിൽ എത്തി 
നിൽക്കുനോമ്പാഴും സംവാർഥിയാായാ മനു�യന് മതിയാാകുന്നിില്ലാ എന്നിതാണ് ഏചെറി ദ�ർഭാാഗംയകരാം. 
ഉരുംൾചെപിാട്ടിലും മചെണ്ണാലിപ്പും വിരാൾച്ചയുംം പ്രളയാവുംചെമാചെ�യാായാി ഭൂമുഖചെത്ത ഓനോരാാ ഭാാഗംങ്ങൾ 
നശിച്ചു വിരുംന്നിത് കാണുനോമ്പാചെഴിങ്കിലും ഒരും തിരാിച്ചറിിവി് ഉണ്ട്ാനോകണ്ട്താണ്. പ്രകൃതിയുംം മനു�യനും 
നോവിറിിട്ടു നിൽനോ�ണ്ട്തചെല്ലാന്നും പ്രകൃതിനോയാാടിിണങ്ങി �ീവിിക്കുനോമ്പാൾ മാത്രംനോമ മനു�യകുലത്തിനും 
നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുമുള്ള നോബാധയത്തിലൂചെടിനോയാ ഇതിചെനാരും പിരാിഹിാരാം ഉണ്ട്ാവുംകയുംള്ളു . ഈ ഒരും 
പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധം പികർന്നുതരുംന്നി കൃതിയാാണ് സു�ാത നോദവിിയുംചെടി ‘കാടുകളുംചെടി താളം 
നോതടിി’ എന്നി യാാത്രംാവിിവിരാണം. പിരാിസ്ഥിിതി പ്രവിർത്തകയുംം കവിിയുംമായാ തചെ� സംനോഹിാദരാി 
സുഗംതകുമാരാി�് എഴുതുന്നി കത്തുകളുംചെടി രൂപിത്തിലാണ് യാാത്രംാഖയാനത്തിചെ� രാചാന. അതുചെകാ
ണ്ടുതചെന്നി വിായാന�ാരുംമായാി എളുംപ്പംത്തിൽ സംംവിദി�ാൻ ഈ കൃതി�് കഴിിയുംന്നു.

നോലാകത്തിചെല പിർവ്വതങ്ങളിൽ ഉന്നിത ശീർ�നായാ ഹിിമാലയാചെത്തക്കുറിിച്ച് ധാരാാളം 
യാാത്രംാവിിവിരാണങ്ങൾ മലയാാളത്തിൽ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. തീർഥാടിനയാാത്രംാ സംംഘങ്ങളിൽ ഉൾചെപ്പംട്ടി് 
ഭാർത്താവിിചെനാപ്പംവുംം അല്ലാാചെതയുംം യാാത്രം ചെചാചെയ്ത്ത്തിയാ സ്ത്രീകളുംചെടി രാചാനകളുംം കുറിവില്ലാ. എന്നിാൽ 
യാാചെതാരും വിിധ സം�കരായങ്ങളുംമില്ലാാചെത കാട്ടിിൽ രാണ്ടു മാസംനോത്താളം ഒരും സ്ത്രീ തനിച്ചുതാമസംിക്കു
കയുംം തനിക്കുണ്ട്ായാ അനുഭാവിങ്ങൾ പിങ്കിടുകയുംം ചെചായ്യുക എന്നിത് അപൂർവ്വ�ാഴ്ച തചെന്നി. മധയ
വിയാസ്സി് കഴിിഞ്ഞി ഒരും സ്ത്രീയാാണിചെതന്നിതും ഇവിിചെടി ശ്രീദ്ധീയാർഹിിക്കുന്നു. നിലവിിലുള്ള ലിംഗംപിദവിി 
ധാരാണകചെളചെയാല്ലാാം ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്നി തികച്ചും അസംാധാരാണവുംം സംാഹിസംികവുംം ആയാ ആ 
വിനയാാത്രംയുംചെടി ആഖയാനമാണ് ‘കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി’.

അതിമനോനാഹിരാമായാ കാഴ്ചകളുംചെടിയുംം അനോനക സ്പൈവിവിിധയങ്ങളുംചെടിയുംം സംംഗംമഭൂമിയാായാ 
ഹിിമാലയാത്തിനോല�് കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി പുറിചെപ്പംടുന്നി യാാത്രംിക കാടിിചെ� �ീവിതാളത്തിൽ 
ലയാിക്കുന്നു. അതിചെ� അവിതാളം അവിരുംചെടി ഹൃദയാചെത്ത മുറിിചെപ്പംടുത്തുന്നു. ആ ഒരും നോവിദനയാാണ് 
കടുത്തപിരാിഹിാസംങ്ങളുംം നർമ്മിത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞി വിിമർശനങ്ങളായുംചെമാചെ� പുറിത്തു വിരുംന്നിത്. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 4116

‘ചെവിറുചെത കണ്ണുചെകാണ്ട്് കാണുന്നിചെതാചെ� കണ്ട്്, നോകൾ�ാവുംന്നിചെതാചെ� നോകട്ടി് തിരാിച്ചു നോപിാകുന്നു. 
പിനോക്ഷ കടുത്ത മണങ്ങൾ കാറ്റിൽ നിറിച്ചുള്ളനോപ്പംാൾ കുചെറിചെയാാചെ� മണത്തറിിയാാതിരാി�ാൻ 
വിയ്യചെല്ലാാ’ (പുറിം 23) എന്നിവിർ കുറിിക്കുന്നു. അങ്ങചെന മണത്തറിിഞ്ഞി സംതയങ്ങളുംചെടി സംതയസംന്ധമായാ 
നോരാഖചെപ്പംടുത്തൽ ആണ് സു�ാതാ നോദവിി നടിത്തുന്നിത്.

ഹിിമാലയാത്തിചെല വിനയമൃഗംസംംരാക്ഷണ നോകന്ദ്രങ്ങളുംചെടി നിലനിൽപ്പും ചുറ്റുംമുള്ള �നങ്ങളുംചെടി 
സംാമൂഹിിക സംാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുംം എന്നി വിി�യാത്തിൽ ഡിൽഹിിയാിചെല ശാസ്ത്ര സംാനോങ്കതിക 
നോകന്ദ്രത്തിചെ� സംഹിായാനോത്താചെടി നടിത്തിയാ രാണ്ടു മാസംചെത്ത പിഠന യാാത്രംയുംചെടി വിിവിരാണമാണ് 
ഈ കൃതി. ഉത്തർപ്രനോദശിലും ഹിിമാചാൽ പ്രനോദശിലുമുള്ള നോകദാർനാഥ്, നോഗംാവിിന്ദ് പിശുവിിഹിാർ, 
ദർലാഘട്ടി്, മ�ാത്തൽ, സ്പൈചാൽ, കനാവിർ, �ിംലാ കാച്ച്ചെമ� ്, രാാ�ാ�ി നാ�ണൽ പിാർ�് 
എന്നിീ സംംരാക്ഷിത വിനങ്ങളാണ് അവിർ പിഠനത്തിനു നോവിണ്ട്ി തിരാചെഞ്ഞിടുത്തത്. ഇതിനുമുൻപും 
പില പ്രാവിശയം ഹിിമാലയാം സംന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സു�ാതാനോദവിി അതിൽ നിചെന്നില്ലാാം തീർത്തും വിയതയ
സ്തമായാ അനുഭാവിങ്ങളാണ് ഈചെയാാരും യാാത്രം നൽകിയാചെതന്നി് പിറിയുംന്നു. ചെചാറിിയാ ഇനോ�ാള�ി 
പിഠനമായാി ഉനോ�ശിച്ച യാാത്രം ഒരും വിലിയാ �ീവിിതാനുഭാവിമായാി മാറിിയാതായുംം അവിർ കുറിിക്കുന്നു. ഈ 
അനുഭാവിപിാഠങ്ങളാണ് ഓനോരാാ സ്ത്രീ യാാത്രംാവിിവിരാണങ്ങചെളയുംം പ്രസംക്തിമാക്കുന്നിത്.

അപ്രസംക്തിമാകുന്നി ലിംഗംപിദവിി
ഇരുംട്ടി്, വിി�നത, സംാഹിസംികത തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം പുരും�നു മാത്രംമായാി പിതിച്ചു നൽകിയാ വിയവി
സ്ഥിിതിചെയാ നോചാാദയം ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാണ് സു�ാത നോദവിിയുംചെടി വിനയാാത്രം. സ്ത്രീയുംചെടി സംഞ്ചംാരാത്തിനും 
സ്ഥിലത്തിനും സംമയാത്തിനും ഒചെ� പിലവിിധ വിിലക്കുകളുംം നിയാന്ത്ര്യണങ്ങളുംം ഏർചെപ്പംടുത്തുന്നി 
ഒരും സംമൂഹിത്തിൽ ഇത്തരാം ഒരും യാാത്രം വിയവിസ്ഥിിതിനോയാാടുള്ള ധി�ാരാമാണ്. അതുചെകാണ്ടുത
ചെന്നി ലിംഗംപിരാമായാ കടുത്ത അസംമതവത്തിചെ� തിക്തിഫലങ്ങൾ പില സംന്ദർഭാങ്ങളിലും അവിർ�് 
അഭാിമുഖീകരാിനോ�ണ്ട്ി വിരുംന്നു.

പി�രാനോബാധം
യാാത്രംയുംചെടി തുടി�ംമുതൽ പിലവിിധ നിയാമക്കുരുംക്കുകൾ സു�ാത നോദവിിചെയാ പിിന്ത്യിരാിപ്പംി�ാൻ 
ശ്രീമിച്ചു ചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. എന്നിാൽ പിഠനം നടിത്തിനോയാ മടിങ്ങൂചെവിന്നി് മനസ്സുംചെകാണ്ടുറിച്ച അവിർ തചെ� 
നിലപിാടിിൽനിന്നി് വിയതിചാലിക്കുന്നിില്ലാ. ‘ഒരും സ്ത്രീയാായാിനോപ്പംായാതുചെകാണ്ട്് ചെവിറുനോത കുതിരാകയാറിാ
ചെമന്നിായാിരാിക്കും. കാനോണണ്ട്ചെതാചെ� കണ്ട്ിനോട്ടി ഞാാൻ മടിങ്ങൂ’ (പു.17) എന്നി നിശ്ചായാദാർഢംയം 
ഒരും സ്ത്രീയാിൽനിന്നി് സംമൂഹിം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിില്ലാ. ആർക്കും തന്നിിഷ്ടിപ്രകാരാം കുതിരാകയാറിാവുംന്നി 
ഒന്നിായാി സ്ത്രീചെയാ കാണുന്നി സംമൂഹിത്തിചെ� മനോനാഭാാവിം കൂടിി ഇവിിചെടി സൂചാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. 
‘ക്രിമിനൽ ചെറിനോ�ാർഡി് ഇല്ലാാത്ത ഒരും ഇന്ത്യയൻ പി�രാന് കാരാണമില്ലാാചെത അടിിസ്ഥിാനാവികാ
ശങ്ങൾ നിനോ�ധി�ാൻ കാരാണമറിിയാണമചെല്ലാാ’. (പുറിം. 17) എന്നി് അവിർ അതിചെന നോചാാദയം 
ചെചായ്യുകയാാണ്. ലിംഗംനോഭാദത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലുള്ള ഈ വിിനോവിചാനം കാലാകാലങ്ങളായാി 
നാം അനുഭാവിിച്ചു വിരുംന്നിതാണ്. അടിിസ്ഥിാന അവികാശങ്ങൾ സ്ത്രീക്കും പുരും�നും ഒന്നു തചെന്നി. 
അതിചെന നിനോ�ധി�ാൻ ആർക്കും അവികാശമില്ലാ. ഇന്ത്യയൻ ഭാരാണഘടിന വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നി 
മ�ലികാവികാശങ്ങളിൽ ഒന്നിാണ് സ്ത്രീപുരും� തുലയത. എന്നിാൽ ഇന്നും അത് അസംാധയമായാി 
തുടിരുംകയാാണ്. ഈ ഒരും സംാഹിചാരായത്തിലാണ് ഏചെതാരും ഇന്ത്യയൻ പി�രാചെ�യുംം അവികാശങ്ങൾ 
ഉള്ള വിയക്തിിയാാണ് താചെനന്നും അതിചെലാരും വിിട്ടുവിീഴ്ചയുംമിചെല്ലാന്നും സു�ാത നോദവിി ഉറിപ്പംിച്ച് പിറിയും
ന്നിത്. ലിംഗംപിദവിി സംംബന്ധമായാ പില അലിഖിത നിയാമങ്ങളുംം ഇവിിചെടി തകർന്നു വിീഴുകയാാണ്. 
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ഏചെതാരും സംാധാരാണ പി�രാചെ�യുംം അവികാശങ്ങളുംം അധികാരാങ്ങളുംം ഉള്ള വിയക്തിിയാായാിട്ടിാണ് 
സു�ാതാ നോദവിി യാാത്രംയാിലുടിനീളം തചെ� സംവതവചെത്ത പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നിത്. ഈ ഒരും പി�രാനോബാധം 
ആണ് ഓനോരാാ സ്ത്രീയാിലും, യാാത്രംികയാിലും, എഴുത്തുകാരാിലും ആത്മാഭാിമാനവുംം ആത്മനോബാധവുംം 
നിറിയ്ക്കുന്നിത്.

സംാഹിസംികത
ഹിിമാലയായാാത്രം ചെപിാതുചെവി സംാഹിസംികമായാ ഒന്നിാണനോല്ലാാ. ഒരും സ്ത്രീ തനിച്ച് ഹിിമാലയാൻ കാടു
കളിനോല�് നടിത്തുന്നി ഈ യാാത്രംാഖയാനവുംം സംാഹിസംികയാാത്രംയുംചെടി ഗംണത്തിൽ ചെപിടുത്താവും
ന്നി ഒന്നിാണ്. സംാഹിസംികത പുരും�ഗുണം ആയാിട്ടിാണ് ഇതുവിചെരായുംം കണ്ടു ശീലിച്ചു നോപിാന്നിത്. 
സംാഹിസംികയാാത്രംകളുംം പുരും�നോ�തു മാത്രംമായാിരുംന്നു. യാാത്രംകചെള ഹിരാമാ�ി മാറ്റിയാ പുതുതലമുറി 
ലിംഗംനോഭാദങ്ങളില്ലാാചെത ഒരുംമിച്ച് ഒനോരാ അനുഭാവിങ്ങൾ ഏറ്റുംവിാങ്ങി യാാത്രംകൾ ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൽ 
ഇത്തരാം ഒരും സം�ഹൃക്കൂട്ടിങ്ങളുംചെടിയുംം പിിൻബലമില്ലാാചെത ആണ് സു�ാത നോദവിി 1992 ൽ മുന്നിിൽ 
നടിന്നി് വിഴിി കാണിച്ചത് എന്നിത് ഇവിിചെടി ഏചെറി പ്രാധാനയനോത്താചെടി കാനോണണ്ട്താണ്. ലിംഗംപിദവിി 
അപ്രസംക്തിമാ�ി അവിർ നടിത്തിയാ യാാത്രംാനുഭാവിവിിവിരാണം അതുവിചെരായുംണ്ട്ായാിട്ടുള്ള യാാത്രംാ
ഖയാനത്തിചെ� ചാരാിത്രംചെത്ത തിരുംത്തി എഴുതുന്നിതായാിരുംന്നു. ‘രാാത്രംിയാിൽ വിനയത ചുറ്റുംം ഉചെണ്ട്ന്നി് 
നോതാന്നിിയാനോതയാില്ലാ. അചെല്ലാങ്കിൽ ഇവിിചെടി എന്തു വിനയത’ എന്നിവിർ നോചാാദിക്കുന്നു. കാട്ടിിനോല�ാൾ 
നാട്ടിിലാണ് വിനയത എന്നി് തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി പ്രകൃതിനോ�ഹിിയുംചെടി വിാക്കുകൾ ആയാിട്ടു നോവിണം 
ഇതിചെന കണ�ാ�ാൻ. ആ ഒരും സ്പൈധരായമായാിരാി�ാം ഒറ്റയ്ക്ക്് ഒരും കാട്ടിിനോല�് പുറിചെപ്പംടിാനും 
യാാചെതാരുംവിിധ മുൻവിിധികളില്ലാാചെത, അരാക്ഷിതാവിസ്ഥിയുംചെടി ഭായാപ്പംാടുകളില്ലാാചെത കാടിനുഭാവിചെത്ത 
സംവന്ത്യമാ�ാനും നോപ്രരാിപ്പംിച്ചത്.

ഹിിമാലയാത്തിനോലക്കുള്ള കഠിനയാാത്രംയാിൽ ഒരും സ്ത്രീക്കു കൽപിിച്ചിരാിക്കുന്നി അബലതവനോമാ 
തചെ� ശാരാീരാികാവിസ്ഥികനോളാ അവിചെരാ അല്പംനോപിാലും തളർത്തുന്നിില്ലാ. ഒരും സ്ത്രീയുംചെടി ശാരാീരാിക 
മാനസംിക ലിംഗംനിലചെയാ നിരാാകരാിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ് സു�ാതാ നോദവിിയുംചെടി യാാത്രം. ‘കുതിരായ്ക്കും 
കടി�ാനാവിാത്ത വിഴിിയാായാിരുംന്നു ബാ�ിയുംള്ളത്. പിിന്നിീടി് ഒരും മണിക്കൂർ കാലുചെകാണ്ട്് ഗ്രാഫ് 
വിരാച്ചനോശ�ം മാഠിനാളയുംചെടി കരായാിചെല മരാക്കുടിിലിചെലത്തി’ എന്നി് ഒറ്റചെപ്പംടിലിചെ� നോവിറിിട്ടി അനുഭാവി
ചെത്ത അവിർ അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നിത്. അനോശ�ം കൂസംലില്ലാാചെത അതിചെന നർമത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞി് 
അവിതരാിപ്പംിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.

നല്ലാ കാറ്റുംം മഴിയുംം എല്ലു തുളയ്ക്കുന്നി തണുപ്പുള്ള ഒരും സ്പൈവികുനോന്നിരാം കുലുവിിചെലത്തിയാ സു�ാത 
നോദവിി�് വിനം വികുപ്പം് ഗംസ്റ്റ്് ഹി�സംിൽ താമസംം ഒരും�ിയാ അനുഭാവിം അവിർ പിങ്കു വിയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരും 
പൂച്ചക്കുഞ്ഞുനോപിാലും ഇല്ലാാത്ത ആ ഗംസ്റ്റ്് ഹി�സംിൽ വിിളക്കും ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാചെത്രം. അവിിചെടിനിന്നി് 
നോടിാർച്ച് ചെതളിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക്് പുറിത്തുനോപിായാി ഭാക്ഷണം കഴിിച്ചു വിന്നിതിചെനപ്പംറ്റി പിറിയുംനോമ്പാൾ അവിർ ഒരും 
സ്ത്രീ ആയാിരുംന്നു എന്നി് വിിശവസംി�ാൻ പ്രയാാസംം. സംാഹിസംിക അനുഭാവിങ്ങൾ പി�രും�ത്തിചെ� 
പ്രനോതയകതകളായാി കണ്ടും നോകട്ടും അനുഭാവിിച്ചും ശീലിച്ച് രൂപിചെപ്പംട്ടി ലിംഗംനോബാധമാണ് ഇത്തരാം 
ചാിന്ത്യകളിനോല�് നയാിക്കുന്നിത്. ഇവിിചെടിയാാണ് ഒരും സ്ത്രീ �നിക്കുകയാല്ലാ എന്നി വിാക്കുകൾ 
അർത്ഥവിത്താകുന്നിത്. യാാത്രംയുംം അനുഭാവിങ്ങളുംം ലിംഗംസംമതവം പ്രഖയാപിിക്കുന്നിതും. ഭാക്ഷണം 
കഴിിച്ചു തിരാിച്ചുവിരുംനോമ്പാഴിാണ് ഇരുംട്ടിിൽ ഉറിങ്ങികിടിക്കുന്നി ആരുംമില്ലാാത്ത ചെകട്ടിിടിത്തിൽ താചെന 
വിന്നു കയാറുന്നിത് ഒരും തണുത്ത വിഴുക്കുന്നി അനുഭാവിമാണ്. ‘ഏകാന്ത്യത ഒരും പിാമ്പിചെന നോപിാചെല 
നചെമ്മി വിിഴുങ്ങുന്നു. ഉറി�ചെമന്നി കാട്ടിാളൻ രാക്ഷചെ�ത്തുംവിചെരാ’ (പുറിം.76) എന്നിാണ് ഒറ്റചെപ്പംടിലിചെ� 
നോവിറിിട്ടി അനുഭാവിചെത്ത അവിർ അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നിത്. ഇത് നോകവിലം സ്പൈസ്ത്രണ അനുഭാവിത്തിചെ� 
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നോരാഖചെപ്പംടുത്തലായാിട്ടില്ലാ കാനോണണ്ട്ത്. ആണായാാലും ചെപിണ്ണായാാലും ഏകാന്ത്യതയുംചെടി നോനാവി് 
തുലയം തചെന്നി. എന്നിാൽ ഒരും സ്ത്രീ യാാത്രംികയ്ക്കും ഇത്തരാചെമാരും അനുഭാവിം ഉണ്ട്ാവിില്ലാ. ഉറി�ം എന്നി 
കാട്ടിാളൻ ആണ് അവിസംാനം സു�ാത നോദവിിയുംചെടി രാക്ഷയ്ക്ക്് എത്തുന്നിത്. കാടിിചെന ആളുംന്നിവിൻ 
ആണ് കാട്ടിിചെല �ന്തു �ീവി�ാലങ്ങളുംചെടി എല്ലാാം രാക്ഷാധികാരാി എന്നി പിരാിസ്ഥിിതി ചാിന്ത്യയുംം ഇവിിചെടി 
കടിന്നുവിരുംന്നു.

പിരും�ൻ �ീവിിതപിാഠങ്ങൾ
പിതിനായാിരാം അടിി ഉയാരാത്തിൽ ഒരും ചാായാ�ടിയാിൽ തീ കാഞ്ഞി് ഇരുംന്നുചെകാണ്ട്് സു�ാത നോദവിി 
നോ�യഷ്ഠത്തി�് കത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്്. ഒരും സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക്് യാാത്രം ചെചായ്യുക എന്നിത് നോപിാലും ചാിന്ത്യി�ാൻ 
പ്രയാാസംം ആയാിരുംന്നി കാലത്താണ് മധയവിയാസ്സും പിിന്നിിട്ടി അവിർ മഞ്ഞും മഴിയുംം വികവിയ്ക്ക്ാചെത 
ഇത്രംയുംം മുകളിലിരുംന്നി് വിളചെരാ ലാഘവിനോത്താചെടി ‘മുകളിലചെത്ത നോമഖലയാിനോല�് കടി�ാൻ വിയ്യ. 
ആലിപ്പംഴിം ചെപിാഴിിയാൽ, മഞ്ഞുചെപിയ്യൽ, ഇചെതാന്നും നോപിാരാാത്തത് നോപിാചെല വിാരാിക്കൂട്ടിി തറിയാിൽ 
അടിി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നി കംസംൻ കാറ്റുംം’ (പുറിം.33) എന്നി് പിറിയുംന്നിത്. എല്ലാ് തുളയ്ക്കുന്നി അവിിടിചെത്ത 
തണുപ്പംിൽ ചാായാ�ടി�ാരാൻ മാത്രംമാണ് ഏക ശരാണം ആയാിട്ടുള്ളത് എന്നിവിർ പിറിയുംനോമ്പാൾ 
ഏചെതാരും സ്ത്രീയുംം പ്രനോതയകിച്ച് മലയാാളി സ്ത്രീകൾ അത്ഭുതചെപ്പംട്ടു നോപിാകും. തനോലന്നി് ഒരും ചാായാ
�ടിയാിലാണ് ഉറിങ്ങിയാത് എന്നുകൂടിി പിറിയുംനോമ്പാൾ, വിീടിിചെ�യുംം ആണ്പിിറിന്നിവിന്മാരുംചെടിയുംം 
സുരാക്ഷിത കവിചാത്തിൽ ഒതുങ്ങി �ീവിിതം മുഴുമിപ്പംിച്ച് സംംതൃപ്തിയാടിയുംന്നി നോകരാളീയാ മങ്കമാർ ഒചെട്ടിാന്നു 
നാണി�ാചെത തരാമില്ലാ. ‘സ്പൈപിൻമരാപ്പംലകകൾചെകാണ്ട്് നിർമ്മിിച്ച ചെകട്ടിിടിം രാണ്ടുനിലയാാണ്. താചെഴി 
ആടുകൾക്കും വിിറികിനും ഇടിം. മുകളിലും മനു�യവിാസംം പിതിവിില്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഉള്ളിൽ 
കട്ടിിലില്ലാ, ചെമത്തയാില്ലാ. രാ�ായാി, കമ്പിളി തുടിങ്ങിയാ അതയാവിശയ സംാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാ. ഒരും നാറിിയാ 
ചാാ�് തറിയാിൽ വിിരാിച്ച് അതിനു മുകളിൽ �ീപിിംഗം് ബാഗം് നിവിർത്തി, ചെകാണ്ടുവിന്നി വിസ്ത്രചെമാചെ� 
ഒന്നിിനു മുകളിൽ ഒന്നിായാി ധരാിച്ച് കിടിന്നു.’ ഇത്തരാം പിരും�ൻ �ീവിിതപിാഠങ്ങളാണ് സംാഹിചാരായ
ങ്ങൾ�് അനുസംരാിച്ച് �ീവിി�ാനും പ്രതിസംന്ധികളിൽ തളരാാചെത മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകാനും ഒരാാചെള 
പ്രാപ്തരാാക്കുന്നിത്.

‘ഗംതികിട്ടിാത്ത ഒരാാത്മാവിിചെ� കുറിവി് തീർ�ാൻ എന്നിനോപിാചെല, ഈ കാറ്റിലൂചെടി, മഴിയാിലൂചെടി 
ഞാാചെനാരും രാണ്ടുഫർനോലാങ്ങ് നോപിായാി. ഇത്തിരാി മറിവുംള്ള ഒരാിടിം നോതടിി. കക്കൂസും കുളിമുറിിയുംചെമാന്നും 
അതയാവിശയങ്ങളിൽ ചെപിടുന്നി ഭൂവിിഭാാഗംങ്ങൾ അല്ലാനോല്ലാാ ഇചെതാന്നും.’ (പുറിം.34) എന്നിിങ്ങചെന സ്ത്രീഅ
നുഭാവിങ്ങൾ�് അപിരാിചാിതമായാ പില സംാഹിചാരായങ്ങളിലൂചെടിയുംം സു�ാത നോദവിി�് കടിന്നുനോപിാനോകണ്ട്ി 
വിരുംന്നു. എന്നിാൽ യാാത്രംയാിചെല ലിംഗംനോഭാദചെത്തക്കുറിിച്ച് ചാിന്ത്യിനോ�ണ്ട് ആവിശയം നോപിാലും ഇല്ലാാത്തത് 
ചെകാണ്ട്ാവിാം അവിർ അതിചെനക്കുറിിചെച്ചാന്നും നോവിവിലാതിചെപ്പംടുന്നിില്ലാ. ‘വിീനോണടിം വിിഷ്ണുനോലാകം’ 
എന്നി മട്ടിിൽ സംാഹിചാരായങ്ങനോളാടി് ഇണങ്ങിനോപ്പംാവുംകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. മ�ാത്തയാിചെല ധർമ്മി
ശാലയാിൽ താമസംിക്കുന്നിതിനിടിയാിലും പ്രാഥമികആവിശയങ്ങൾ�് കാടിിചെനത്തചെന്നി ആശ്രീയാി
നോ�ണ്ട് അവിസ്ഥി വിന്നിതായാി എഴുത്തുകാരാി പിറിയുംന്നു. ഏറ്റവുംം അതയാവിശയമായാി കരുംതിയാിരുംന്നി 
കക്കൂസം് എന്നിത് കാട്ടിിചെല ആവിശയം നോപിാലും അല്ലാ എന്നി് മനസ്സിിലാ�ിയാത് ചെകാണ്ട്ാവിാം പിിന്നിീടി് 
അതിചെനയുംം വിളചെരാ ലാഘവിനോത്താചെടി കാണാൻ അവിർ�് സംാധിച്ചത്. കനാവിർ സംാങ്്ചാവറിിക്കു
ള്ളിലുള്ള ഗ്രഹിണ് എന്നി ഗ്രാമത്തിൽ പിതിവുംനോപിാചെല രാാവിിചെലയുംള്ള നിതയകർമ്മിങ്ങൾക്കു വിന്നി 
ബുദ്ധീിമുട്ടി് ‘പികൽ ഗ്രാമത്തിചെ� കിടിപ്പു കണ്ട്നോപ്പംാനോഴി കാലത്ത് അത് നിതയകർമ്മിങ്ങൾ പ്രശ്നമാകു
ചെമന്നി് ഞാാൻ ഊഹിിച്ചു. ഏചെറി ഉയാരാത്തിൽ ഉള്ള ഗ്രാമം ആയാതുചെകാണ്ട്് അടുചെത്തങ്ങും കാടിിൻ 
മറിവിില്ലാ. അതുചെകാണ്ട്് സ്പൈവികും മുൻപു തചെന്നി കുചെറി അകചെലയുംള്ള രാണ്ടു മൂന്നു മരാങ്ങൾ നോനാ�ി 
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ചെവിച്ചു. അതിരാാവിിചെല എഴുനോന്നിറ്റ് ഒരും വിലിയാ മഗ്ഗാ് ചെവിള്ളവുംമായാി അനോങ്ങാട്ടി് തിരാിച്ചു. ഈ നാട്ടിിൽ 
ചെവിളുംക്കും മുൻനോപി ചെവിളിച്ചമാണ്. ഞാാൻ ചെവിച്ചു പിിടിിച്ചു നടിന്നു. ഏതാണ്ട്് മരാങ്ങളുംചെടി അടുചെത്ത
ത്താറിായാനോപ്പംാൾ എനോന്ത്യാ ശബ്ദം നോകട്ടി് തിരാിഞ്ഞു നോനാ�ി. സ്പൈദവിനോമ! ഇചെതന്ത്യ? വിി.ചെക. എചെ� 
കഥനോയാാ! ഒരും പിത്തുപിതിനഞ്ചം് ചാിടുങ്ങ് പിിനോള്ളർ വിരാിയാായാി എചെന്നി പിിന്തുടിരുംന്നു. ‘എചെന്ത്യാരും �ന്തു. 
ഇചെതന്ത്യിന് വിന്നു’ എന്നി ഭാാവിമാണ് മുഖത്ത്. എചെ� കയ്യിൽ ഒരും ചെകാടിി ഉണ്ട്ായാിരുംചെന്നിങ്കിൽ �ാഥ 
നയാി�ാമായാിരുംന്നു. എന്തുചെചായ്യണചെമന്നി് ഒന്നി് പിതറിി. പിിചെന്നി നോനചെരാ നടിന്നു ചെചാന്നി് ആലിചെ� 
മുൻപിിൽ നിന്നു. മഗ്ഗാിചെല ചെവിള്ളം അതിചെ� മൂട്ടിിചെലാഴിിച്ച് താണു ചെതാഴുത് തിരാിച്ചുനടിന്നു. അന്ത്യംവിിട്ടി 
പിിനോള്ളർ പുറിചെകയുംം." എന്നിിങ്ങചെന ഹിാസംയാത്മകമായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുനോമ്പാൾ ഇചെതല്ലാാം ഭാാവിനാ 
സൃഷ്ടിികൾ മാത്രംമാനോണാ എന്നി് സംംശയാം നോതാന്നും. ‘വിി.ചെക.എൻ കൃതികൾ വിായാിക്കുന്നി അനുഭാവിം 
തചെന്നിയാാണ് വിായാന�ാരാിൽ ഉണ്ട്ാകുന്നിചെതന്നും എടുത്തുപിറിനോയാണ്ട്താണ്.

സ്ത്രീ ആയാതുചെകാണ്ടു മാത്രംം നിനോ�ധി�ചെപ്പംനോടിണ്ടുന്നി കാഴ്ചകനോളാ നോകൾവിികനോളാ അനുഭാവി
ങ്ങനോളാ ഒരും യാാത്രംയാിൽ ഇല്ലാ എന്നി് തചെന്നിയാാണ് സു�ാത നോദവിി ഇവിിചെടി ചെതളിയാിക്കുന്നിത്. ഏതു 
സംാഹിചാരായങ്ങചെളയുംം പ്രതിബന്ധങ്ങചെളയുംം തരാണം ചെചായ്തു മുനോന്നിറുന്നി പുരും�യാാത്രംകനോളാടി് കിടിപിി
ടിിക്കുന്നി ഈ യാാത്രംാനുഭാവികൃതി ചെപിണ്യാാത്രംാഖയാനങ്ങളുംചെടി നോവിറിിട്ടി മുഖമാണ് വിയക്തിമാക്കുന്നിത്. 
യാാത്രം നൽകിയാ പിരും�ൻ �ീവിിത പിാഠങ്ങചെള സു�ാതാ നോദവിി സംവീകരാിക്കുന്നിത് ഒരും ചെപിണ്ണിചെ� 
അനുഭാവിതലത്തിൽ നിന്നു മാത്രംം നോനാ�ി�ാണാൻ ആവിില്ലാ. പ്രാഥമിക ആവിശയങ്ങൾ�് നോപിാലും 
ഇടിമില്ലാാത്ത കാട്ടിിൽ ഒരും സ്ത്രീ തനിച്ചു �ീവിിക്കുക എന്നിത് നോകരാളീയാ സ്ത്രീകൾചെ�ല്ലാാം അപിരാിചാിത
മായാ സംാഹിസംികത തചെന്നി. ഇങ്ങചെന പുരും�നോ�തു മാത്രംമായാിരുംന്നി ഇടിങ്ങളിനോല�്, സ്ഥിലകാ
ലങ്ങളിനോല�് അനുഭാവിനോലാകങ്ങളിനോല�് ഇടിിച്ചുകയാറുന്നി ചെപിണ്ണ് വിയവിസ്ഥിിതിസൃഷ്ടിമായാ സ്ത്രീയുംചെടി 
വിാർപ്പുമാതൃകകചെള തച്ചുടിയ്ക്കുന്നു. പുതിചെയാാരും നോലാകനോബാധത്തിനോല�് സ്പൈകപിിടിിച്ചാനയാിക്കുന്നു.

പിാരാിസ്ഥിിതിക അവിനോബാധം
കൃതിയാിൽ നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നി പിാരാിസ്ഥിിതികഅവിനോബാധമാണ് മറ്റും ഹിിമാലയാ യാാത്രംാവിിവിരാണ
ങ്ങളിൽനിന്നി് ഇതിചെന വിയതിരാിക്തിമാക്കുന്നി ഘടികം. മണ്മറിഞ്ഞു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി സ്പൈ�വിസംത്ത
കചെള കുറിിച്ചും പിരാിസ്ഥിിതിനാശചെത്തക്കുറിിച്ചും നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നി പ്രാനോദശിക സംം�ാരാചെത്തപ്പംറ്റിയുംമുള്ള 
നോബാധം, മനു�യൻ പ്രകൃതിയുംമായാി ഇണങ്ങി �ീവിിനോ�ണ്ട്തിചെ� ആവിശയകത ഇചെതല്ലാാമാണ് 
പിാരാിസ്ഥിിതിക അവിനോബാധം എന്നിതുചെകാണ്ടുനോ�ശിക്കുന്നിത്. ഹിിമാലയാൻ വിനങ്ങളിചെല നഷ്ടിമാ
വുംന്നി പിാരാിസ്ഥിിതികവുംം സംാം�ാരാികവുംമായാ സംത്തകചെളക്കുറിിച്ചാണ് കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി 
എന്നി യാാത്രംാഖയാനത്തിൽ പിറിയുംന്നിത്. വിികസംനത്തിചെ� നോപിരാിൽ പ്രാനോദശിക ആവിാസംവിയവി
സ്ഥിയ്ക്ക്് നോകാട്ടിം തട്ടുകയുംം അതിചെ� സംാം�ാരാികത്തനിമ നഷ്ടിമാവുംകയുംം ചെചായ്യുന്നിത് അവിചെരാ 
ആശങ്കചെപ്പംടുത്തുന്നു. മനു�യനും പ്രകൃതിയുംം തമ്മിിലുള്ള സ്പൈ�വിബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിനോ�ണ്ട്തിചെ� 
ആവിശയകതചെയാപ്പംറ്റി ആവിർത്തിച്ചുറിപ്പംിക്കുന്നു.

പ്രകൃതി സംംരാക്ഷണം
കാടുകളുംചെടി താളം ചെതറ്റുംന്നിചെതങ്ങചെനചെയാാചെ�യാാചെണന്നിറിിയാാനും സംാമ്പത്തികവുംം സംാമൂഹിി
കവുംമായാ താളപ്പംിഴികൾ പ്രകൃതിയുംചെടി താളം ചെതറ്റിക്കുന്നിചെതങ്ങിചെനയാാചെണന്നു നോനരാിൽ കണ്ട്
റിിയാാനുമാണ് സു�ാതാ നോദവിി കാട്ടിിചെലത്തിയാത്. അത് കണ്ടും ചെകാണ്ടും അറിിഞ്ഞിതായാി അവിർ 
നോവിദനനോയാാചെടി പിറിയുംന്നു. ആനോണ്ട്ാടിാണ്ട്് വിർദ്ധീിച്ചു വിരുംന്നി മനു�യരുംം കന്നുകാലികളുംം ആണ് 
കാടു ചുരുംങ്ങി വിരാാൻ ഒരും കാരാണചെമന്നിാണവിർ പിറിയുംന്നിത്. ‘കലപ്പംയുംന്ത്യി കലപ്പംയുംന്ത്യി കൃ�ിഭൂമി 
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മുകളിനോലക്കു കയാറുനോന്ത്യാറും കാടുകൾ ആകാശനോത്ത�് അപ്രതയക്ഷമാവുംന്നു. ഈ ഹിിമാലയാൻ 
ഗ്രാമങ്ങൾ ഇങ്ങചെന വിളർന്നു വിികസംിച്ചാൽ ഹിിമാലയാം ബാ�ിയുംണ്ട്ാവുംനോമാ?’ എന്നി ആധിയുംം 
സു�ാത നോദവിി പിങ്കു വിയ്ക്കുന്നു. ഉരുംകാത്ത മഞ്ഞി് തമ്പടിിച്ചിരാിക്കുന്നിതുചെകാണ്ട്ാണചെത്രം എവിറിസ്റ്റ്ിചെ� 
മുടിി വിചെരാ ഈ �നവിാസംനോകന്ദ്രങ്ങൾ എത്താത്തത്. ദീർഘദൃഷ്ടിിനോയാാചെടി ഇതിചെനാരും പിരാിഹിാരാം 
കചെണ്ട്ത്താൻ പിറിനോയാണ്ട് കാലം നോപിാലും അതിക്രമിച്ചു നോപിായാതിൽ അവിർ ദുഃഃഖിക്കുന്നു. ‘ഉരുംൾ
ചെപിാട്ടിലിചെ�യുംം മചെണ്ണാലിപ്പംിചെ�യുംം ഒത്ത നടുവിിൽ വിചെന്നിത്തിയാിട്ടും ഒന്നും കണ്ടും നോകട്ടുമിചെല്ലാന്നി് 
ഭാാവിിച്ച് വിിചെത്തടുത്തുണ്ണുന്നി വിിഡ്ഢിിത്തത്തിൽ നാം മുഴുകുന്നി’ തിചെല ബുദ്ധീിശൂനയതചെയാപ്പംറ്റി ഓർമ്മിി
പ്പംിക്കുന്നു. വിയവിസംായാവിത്�രാണനോത്താടിനുബന്ധിച്ചുണ്ട്ായാ കനോമ്പാളസംം�ാരാമാണ് പ്രകൃതിചെയാ 
കാർന്നുതിന്നി് മുനോന്നിറുന്നി മചെറ്റാരും ഘടികം. ഉരുംൾചെപിാട്ടിൽനോപിാചെല, അഗ്നിിപിർവ്വതംനോപിാചെല നമ്മുചെടി 
നോമൽ വിന്നിിറിങ്ങുന്നി കനോമ്പാള സംം�ാരാത്തള്ളിച്ചചെയാ തടിത്തുനിർത്താൻ നോപിാന്നി ശക്തിമായാ ആയും
ധചെമാന്നും �നങ്ങളുംചെടി സ്പൈകയാിലില്ലാ’ ( പുറിം. 31) എന്നി് അവിർ പിറിയുംന്നു.

പ്രകൃതിനോ�ഹിിയാായാ സു�ാതാ നോദവിി, സംർ�ാരാിചെ� വിനസംംരാക്ഷണത്തിനോനാടും വിികസംന 
നയാനോത്താടുമുള്ള രൂക്ഷമായാ എതിർപ്പം് ഇതിൽ നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു. അത് ചാിലനോപ്പംാൾ കടുത്ത 
പിരാിഹിാസംങ്ങളായുംം നർമ്മിത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞി വിിമർശന ശരാങ്ങളായുംമാണ് പുറിത്തുവിരുംന്നിത്. 
ഗ്രാമീണചെ� പുനരാധിവിാസംത്തിനുള്ള പിണവുംം സ്ഥിലവുംം കണ്ട്ത്താനും സംംഗംതി നടിപ്പംിൽ വിരുംത്താ
നുമുള്ള ദൃഢംനിശ്ചായാം ഭാരാിക്കുന്നിവിർ�് ഇല്ലാാത്തതിചെനപ്പംറ്റി ‘വിനം അവിർ�് അനയം, ഗ്രാമീണൻ 
അവിർ�് അനയൻ. നോ�ാപ്പംിങ്് നോകാംപ്ലക്സുകൾ ചെകട്ടുന്നിതിചെ� പികുതി താൽപിരായം ഇ�ാരായങ്ങളിൽ 
ഉണ്ട്ായാിരുംചെന്നിങ്കിൽ’ (പുറിം.50) എന്നിവിർ നോരാാ�ം ചെകാള്ളുന്നു. നോവിാട്ടുമാത്രംം നോനാ�ിയാാണ് രാാഷ്ട്രീീ
യാപിാർട്ടിികൾ ഇത്തരാം കാരായങ്ങളിൽ ഇടിചെപിടുന്നിചെതന്നി സംതയവുംം അവിർ തുറിന്നു കാണിക്കുന്നു. 
ഏതു നാട്ടിിലായാാലും ഇത്തരാം കാരായങ്ങളിൽ വിയതയാസംചെമാന്നുമില്ലാ. ‘ഭാരാണ തവരാ കൂടുനോമ്പാഴിാണ് 
സംവഭാാവിസ്പൈവികലയങ്ങൾ അധികമാവുംക എന്നി് നോതാന്നുന്നു’ (പുറിം. 55) എന്നി് അവിർ കുറിിക്കുന്നു.

വിനംചെകാള്ളയുംം കള്ളത്തടിിവിയവിസംായാവുംചെമാചെ� തകൃതിയാായാി നടിക്കുന്നി കാടിിനുള്ളിൽ 
ഗ്രാമീണചെ� ആവിശയങ്ങൾക്കും അതിലപ്പുറിവുംം സംവന്ത്യചെമന്നി നോപിരാിൽ സ്പൈകയാടിക്കുന്നി അവിസ്ഥിയാിൽ 
പിരാിസ്ഥിിതി സംംരാക്ഷണചെമന്നി വിാ�ിനു നോപിാലും പ്രസംക്തിിയാില്ലാാതാവുംകയാാണ്. കാടിിചെ� മാത്രംല്ലാ 
മലയുംചെടി ആയുംസ്സുംം മചെണ്ണാലിപ്പും മലയാിടിിച്ചിലുമായാി തകർന്നിിറിങ്ങുന്നിതും സു�ാതാ നോദവിിചെയാ 
ദുഃഃഖിപ്പംിക്കുന്നു... ‘മല തൂർന്നിിറിങ്ങുന്നിതിചെനാപ്പംം, പുഴി വിാർന്നു നോപിാകുന്നിതിചെനാപ്പംം നോവിരും ചാീഞ്ഞു
നോപിാകുന്നിതും ഞാാൻ കാണുന്നു’ (പുറിം. 50) എന്നിവിർ കുറിിക്കുന്നു. വിികസംനത്തിചെ� നോപിരാിൽ കാടു 
നാടിാ�ി ഗ്രാമം നഗംരാമാ�ിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുനോമ്പാൾ നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നി സ്പൈ�വിസ്പൈവിവിിദ്ധീയങ്ങളുംം തനോ�ശീ
യാരുംചെടി പ്രാനോദശികസംം�ാരാവുംചെമാചെ� തിരാിച്ചുപിിടിി�ാനാവിാത്ത അമൂലയ സംമ്പത്തു�ളാചെണന്നി് 
എന്നിാണ് തിരാിച്ചറിിയുംക എന്നി് അവിർ ആധിചെകാള്ളുന്നു. ‘ഈ പിീനം വിളചെരാ വിിജ്ഞാംാനപ്രദവുംം 
രാസംകരാവുംമായാ അനുഭാവിമാ�ി തചെന്നിങ്കിലും എചെ�യുംള്ളിൽ ബാ�ി നിന്നി പ്രതീക്ഷയുംചെടി ചാില 
നാമ്പുകൾ നോപിാലും യാാഥാർഥയത്തിചെ� കുളമ്പടിിയാിൽചെപ്പംട്ടു ചാതഞ്ഞിരാഞ്ഞു നോപിായാി’ (പുറിം.120) 
എന്നി് ഏചെറി നോവിദനനോയാാചെടി നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു. അതിർത്തിസംംരാക്ഷണത്തിന് ചെകാടുക്കുന്നി പ്രാ
ധാനയചെമങ്കിലും വിനസംംരാക്ഷണത്തിന് ചെകാടു�ണചെമന്നിവിർ പിറിയുംന്നു. സംവന്ത്യം നിലനിൽപ്പംിചെ� 
പ്രശ്നമായാി കചെണ്ട്ങ്കിലും ഈ വിാക്കുകൾ വിിലചെയ്ക്ക്ടുത്ത് സംതവരാനടിപിടിികൾ സംവീകരാിനോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കു
ന്നു. ‘വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� മന്ത്ര്യവിാകയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നോപിറുന്നി സ്പൈ�വിനോലാകത്തിചെ� സംങ്കീർണ്ണതയുംചെടി 
ആഴിങ്ങൾ ഒരും നോനാചെ�ങ്കിലും കണ്ട്റിിഞ്ഞിവിർ�് അതു പിരാിരാക്ഷി�ാചെത വിയ്യ’ (പുറിം.124) എന്നി് 
തചെ� നിലപിാടി് വിയക്തിമാക്കുന്നു.
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ചാിപി്നോകാ പ്രസ്ഥിാനം
ഒരും കാലത്ത് ഹിിമാലയാൻ ഗ്രാമങ്ങളുംചെടി രാക്ഷാമാർഗ്ഗാമായാി ചെതളിഞ്ഞി ചാിപി്നോകാ പ്രസ്ഥിാനം ഇന്നി് 
�നങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നി് ഒറ്റചെപ്പംട്ടു നോപിായാതായാി സു�ാതാ നോദവിി പിറിയുംന്നു. 1975 മുതൽ 85 വിചെരാ
യാായാിരുംന്നു ചാിപി്നോകാ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� സുവിർണ്ണകാലം. സംവന്ത്യം �ീവിിതം തചെന്നി ഉഴിിഞ്ഞുവിച്ച് 
ഇതിനായാി പ്രവിർത്തിച്ച പിലരുംചെടിയുംം ദാരുംണമായാ അവിസ്ഥി അവിരാിൽ വിി�മമുണ്ട്ാക്കുന്നു. 
വിൻകിടി അണചെ�ട്ടുകൾ�് തടിസംം പിിടിി�ാൻ ശ്രീമിച്ച സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണചെയാ നാടിിചെ� 
ഏറ്റവുംം വിലിയാ ശത്രുവിായാി ചാിത്രംീകരാിച്ച് കണ്ട്ത് സു�ാതാ നോദവിിചെയാ ആശ്ചാരായചെപ്പംടുത്തുന്നു. സംമ്പ
ന്നിചെരായുംം അധികാരാികചെളയുംം ആരാാധനനോയാാചെടിയുംം അസൂയാനോയാാചെടിയുംം നോനാക്കുന്നി വിയക്തിമായാ 
നിലപിാനോടിാ ധാർമ്മിികമായാ കാഴ്ചപ്പംാനോടിാ ഒന്നും അവികാശചെപ്പംടിാനില്ലാാത്ത ഇവിർ ശത്രുസ്ഥിാനത്ത് 
നിർത്തുന്നിത് ഗംാന്ധി�ിചെയായുംം പിരാിസ്ഥിിതി സംംരാക്ഷകചെരായുംമാണ്. ചാിപി്നോകാ പ്രസ്ഥിാനം �ന�ീവിി
തത്തിചെ� അവിിഭാാ�യഘടികമായാി എന്നി് പിറിയുംന്നിചെതാചെ� ചെവിറുചെതയാാണചെത്രം’. നോലഖനങ്ങളുംചെടി 
സുരാക്ഷിതനോമഖലയാിൽനിന്നി് �ീവിിക്കുന്നി ഗ്രാമങ്ങളുംചെടി യാാഥാർഥയത്തിനോല�് ഇറിങ്ങിചെച്ചല്ലുനോമ്പാൾ 
കാണുന്നി കാരായങ്ങൾ�് അല്പചെമാരും ഫലിതഛായായാാണ് ’ എന്നിവിർ കുറിിക്കുന്നു (പുറിം.27). 
നോനതാ�ചെള നോതടിിചെയാത്തിയാ ബഹുമതികളുംം പ്രശസ്തിയുംചെമാചെ� ഈ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� ക്ഷയാ
ത്തിന് കാരാണമായാതായുംം സു�ാതാ നോദവിി കചെണ്ട്ത്തുന്നു.

പ്രാനോദശിക സംംസ്കാാരാം
‘പിഴിയാസംംസ്കാാരാങ്ങൾ നമ്മുചെടി ചുറ്റുംം നിഷ്കാരുംണം പിിഴുചെതറിിയാചെപ്പംടുകയാാണ്. നിൽ�ള്ളിയാില്ലാാചെത 
പ്രധാന സംംസ്കാാരാപ്രവിാഹിത്തിനോല�് അവിരുംം വിീണു നോപിാവുംകയാാണ്. മലചെവിള്ളംനോപിാചെല 
തള്ളി�യാറുന്നി ആധുനീകരാണം ഇന്നിചെല്ലാങ്കിൽ നാചെള ഈ ഇവിചെരാചെയാാചെ� വിിഴുങ്ങി കളയുംചെമന്നി് 
ഓർക്കുന്നിനോത നോവിദനയാാണ്.’ ( പുറിം.115) വിികസംനത്തിചെ� നോപിരാിൽ പ്രാനോദശികസംം�ാരാത്തിചെ� 
തനിമ നഷ്ടിചെപ്പംടുത്തുകയുംം തനോ�ശവിാസംികളുംചെടി �ീവിിതം ദുഃരാിതപൂർണ്ണമാക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നിതിചെന 
പ്രതിനോരാാധി�ാനും ഈ പിരാിസ്ഥിിതി പ്രതിസംന്ധിചെയാ മറിികടി�ാനും കഴിിചെഞ്ഞിങ്കിൽ മാത്രംനോമ 
നാചെള നമുക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളു . എല്ലാാ കുറ്റങ്ങളുംം ഗ്രാമീണചെ� തലയാിൽ ചാാരാി രാക്ഷചെപ്പംടിാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നിവിനോരാാടി് ‘പ്രകൃതിയ്ക്ക്് നോകാട്ടിമണയ്ക്കുന്നിത് നമ്മിൾ പിട്ടിണവിാസംികളാചെണന്നിാണ് എചെ� 
എളിയാ കുറ്റസംമ്മിതം.’ എന്നിാണ് സു�ാത നോദവിി പിറിയുംന്നിത്.

‘കാടിിചെ� താളവുംം ആദിവിാസംിയുംചെടി �ീവിിതത്തിചെ� താളവുംം അടുത്തകാലംവിചെരാ അനോഭാ
ദയമായാി ഇണങ്ങിനോപ്പംായാിരുംന്നു. പിനോക്ഷ, നഗംരാ�ീവിിതത്തിചെ� ഭ്രാന്ത്യതാളങ്ങൾ കാട്ടിിനുള്ളിനോല�് 
കടിന്നുവിരുംന്നിനോതാചെടി അവിരുംചെടി ശാന്ത്യതാളങ്ങളിലും താളപ്പംിഴികളായാി ‘ (പുറിം.57) മാറിിയാതായാി 
അവിർ ചൂണ്ട്ി�ാട്ടുന്നു. പ്രകൃതിനോയാാടിിണങ്ങി �ീവിിക്കുന്നി നാനോടിാടിികളാണ് ഗുജ്ജിർ, കിന്നിരാർ, 
ഗം�ികൾ, നോഭാാട്ടിിയാർ തുടിങ്ങിയാവിർ. വിർ�ത്തിചെ� പികുതി ഹിിമാലയാത്തിചെ� മുകൾപ്പംരാപ്പംിലും ബാ�ി 
ആറു മാസംം മഞ്ഞു ചെപിയ്യാത്ത താഴ്ന്ന് തലങ്ങളിചെല കൃ�ിയാിടിങ്ങളിലും തമ്പടിിക്കുന്നി ഇവിർ പ്രകൃ
തി�് വിലിചെയാാരും പ്രശ്നമായാി മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണചെത്രം. അതുചെകാണ്ട്് ഇവിചെരാ കാടിിനു 
പുറിത്താ�ാനാണ് വിനം വികുപ്പംിചെ� നീ�ം. പിനോക്ഷ ഇവിരുംചെടി പുനരാധിവിാസംം നടിക്കുന്നിില്ലാ. 
ഒരാിടിത്ത് താമസംമുറിപ്പംി�ാൻ ഇവിർ�് താല്പരായമില്ലാ എന്നിതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരാണം. 
സ്ഥിിരാമാചെയാാരും നോകാണ്ക്രീറ്റ് വിീടി് ഇവിർ�് അരാക്ഷിതതവമാണ് നൽകുന്നിതചെത്രം.’ നാനോടിാടിി �ീവിി
തത്തിചെ� കാഠിനയത്തിൽ നിന്നികന്നി് നാഗംരാിക �ീവിിതത്തിചെ� ആയാാസംരാാഹിിതയത്തിനോല�് 
കടി�ാനുള്ള ആഗ്രഹിം അവിർക്കുണ്ട്്’ (പുറിം.117). കാടി് സംംരാക്ഷിനോ�ണ്ട്ത് �ീവിൽ പ്രശ്നമാചെണന്നി് 
മനസ്സിിലായാനോതാചെടി എല്ലാാം ഗ്രാമീണചെ� തലയാിൽ ചാാരാി അവിചെ� നോനചെരാ തിരാിയുംന്നി ആധുനിക 
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ആസൂത്രംകൻ നഗംരാവിത്�രാണം കുറിയ്ക്ക്ണചെമനോന്നിാ പിട്ടിണവിാസംികളുംചെടി സുഖനോഭാാഗംങ്ങൾ കുറിയ്ക്ക്
ണചെമനോന്നിാ പിറിയുംന്നിില്ലാനോല്ലാാ എന്നി് സു�ാത നോദവിി നോചാാദിക്കുന്നു.

‘ഗ്രാമീണർ�് പിറിഞ്ഞിാൽ തീരാാത്ത ദുഃഃഖകഥകളാണുള്ളത്. ഉരുംൾചെപിാട്ടിലിചെ�യുംം ഭൂകമ്പ
ത്തിചെ�യുംം കഥകളായാിരുംന്നു അതിനോലചെറിയുംം എന്നി് സു�ാതാ നോദവിി ഓർക്കുന്നു.’ ഈ ഗ്രാമീണർ 
ചാിലർ കണ്ണുനിറിഞ്ഞും ചാിലർ നോകാപിം ചെകാണ്ടും മറ്റും ചാിലർ മഞ്ഞുനോപിാചെല ഉറിഞ്ഞി പു�ചെമടുത്തു 
കുത്തിയുംം പിറിഞ്ഞിചെതാചെ� സംതയങ്ങളാണ്. അത് നചെമ്മി ചെപിാള്ളിക്കുന്നു. കുത്തി മുറിിനോവിൽപ്പംി
ക്കുന്നു. ഭായാചെപ്പംടുത്തുന്നു" (പുറിം.40) എന്നിവിർ കുറിിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളുംചെടി അനുഭാവിപിാഠങ്ങളുംചെടി 
വിിജ്ഞാംാനഭാ�ാരാങ്ങളുംമായാി �ീവിിക്കുന്നി അവിരുംചെടി അടുത്ത് നമ്മുചെടി കാൽ�ഴിഞ്ചം് പുസ്തകജ്ഞാംാ
നവുംമായാി ചെചാല്ലാരുംചെതന്നിാണ് സു�ാതാ നോദവിി�് പിറിയാാനുള്ളത്. ‘ലജ്ജിയാില്ലാാത്തവിർക്കു മാത്രംനോമ 
ഗ്രാമീണനോനാടി്, നാനോടിാടിിനോയാാടി്, ഇടിയാനോനാടി്, പ്രകൃതിസംംരാക്ഷണം പ്രസംംഗംി�ാനാവൂ (‘പുറിം. 119) 
എന്നി നോനരാറിിവിിചെന സംവീകരാിക്കുന്നു.

പിക്ഷിനിരാീക്ഷണം
‘പുഴിയാിചെല പിാറിചെ�ട്ടിിൽ നമ്മുചെടി വിണ്ണാത്തിചെയാ�ാളുംം ഇത്തിരാി കൂടിി നോപിാന്നി റിിവിർ ചാാറ്റ് 

അഥവിാ ചെവിള്ള ചെതാപ്പംി�ാരാൻ ചുവിപ്പംൻ സ്റ്റ്ാർട്ടി് ഇരാനോതടിി നിൽപ്പുണ്ട്്. കരാിം ചുവിപ്പു വിാലും 
വിയാറും കരാിനീല നോദഹിവുംം ചാിറികുമുള്ള ഒരും ഉണ്ട്�ിളി. തലയാിൽ ചെവിണ്ണ ചെപിാത്തിയാത് നോപിാചെല 
അല്പം ചെവിളുംപ്പും. അടുത്ത് തചെന്നിയുംണ്ട്് പ്ലംബസം് ചെറിഡി്സ്റ്റ്ാർട്ടി് എന്നി അൽപിം കൂചെടി ചെചാറിിയാ മചെറ്റാരും 
പുഴി�രാവിാസംൻ. അവിനും നിറിം ഏതാണ്ട്ിങ്ങചെന തചെന്നി. തലയുംം കറുപ്പംാചെണന്നു മാത്രംം. മചെറ്റാരും 
അരുംവിിയുംചെടി തീരാത്ത് ബ്ര�ണ് ഡിിപ്പംർ എന്നി മുറിിവിാലൻ ഉണ്ട്�ിളിചെയാ കണ്ടു. ചെവിള്ളത്തിനോല�് 
ഇനോപ്പംാൾ ചാാടും എന്നിമട്ടിിൽ നില്പാണ്. ഈ ചെകാച്ചു പിക്ഷികൾ ഇരാ കാത്ത് ക്ഷമനോയാാചെടി പുഴി�രാ
യാിൽ ഇരാിക്കുനോമ്പാചെല തചെന്നി നമുക്കും ഇവിചെയാ നോനാ�ി മചെറ്റല്ലാാം മറിന്നി് എത്രംനോനരാം നോവിണചെമങ്കി
ലും അങ്ങചെന ഇരാി�ാൻ നോതാന്നും. സം�ന്ദരായത്തിചെ� തുടിിക്കുന്നി തുള്ളികളിൽ മനസ്സിലിഞ്ഞു നോചാർന്നി് 
തുള്ളി�ളിക്കുന്നി അനുഭാവിം’ (പുറിം. 36, 37). വിനയാാത്രംയുംചെടി എല്ലാാ വിിധ സംനോന്ത്യാ�വുംം ഒത്തുനോചാരുംന്നി 
ഇത്തരാം അപൂർവ്വ നിമി�ങ്ങളുംം സു�ാതാ നോദവിി പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. കാട്ടിിചെല പിക്ഷികളുംമായാി പിരാി
ചായാത്തിലാവുംകയുംം സം�ഹൃദം പിങ്കിടുകയുംം ചെചായ്യുന്നി അവിർ കാടുമായുംം പിക്ഷികളുംമായുംചെമാചെ� 
നിരാന്ത്യരാം സംമ്പർ�ത്തിൽ ഏർചെപ്പംട്ടിിരുംന്നി ഒരും യാഥാർത്ഥ പ്രകൃതിനോ�ഹിി തചെന്നി ആയാിരുംന്നു. 
‘കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി ‘എന്നി ഈ ചെകാച്ചു യാാത്രംാവിിവിരാണഗ്രന്ഥത്തിൽ പിക്ഷി നോലാകത്തിന് 
നൽകുന്നി സ്ഥിാനം തചെന്നി അതിന് ചെതളിവിാണ്.

‘ഹിിമാലയാത്തിലും കാ�യുംണ്ട്്. അവിർചെ�ാചെ� �ലനോദാ�വുംം ചെതാണ്ട്നോവിദനയുംം ആണ്. 
എന്നിാലും ഗംാനാലാപിനത്തിന് ശ്രീമമാണ്. അലനോയ്ക്ക്ണ്ട്, കർണകനോഠാരാമായാിരാിക്കുന്നു നിങ്ങളുംചെടി 
അടിച്ച ശബ്ദം. ചെകാള്ളാവുംന്നി കാ�കൾ ചെതാള്ള തുറിക്കുന്നിത് ധാരാാളം നോകട്ടിിട്ടുണ്ട്് എചെന്നിാചെ� 
പിറിഞ്ഞു നോനാ�ിചെയാങ്കിലും ഫലിച്ചില്ലാ’ (പുറിം.371). എന്നിവിർ പിറിയുംനോമ്പാൾ പിക്ഷിമൃഗംാദികചെളാചെ� 
കാഴ്ചയുംം നോകൾവിിയുംം ഉള്ള മനു�യരുംമായാി ഇടിപിഴികി സം�ഹിാർ�പൂർവ്വം �ീവിിക്കുന്നി, �ീവിിനോ�ണ്ടു
ന്നിവിരാാചെണന്നി് തചെന്നിയാാണ് മനസ്സിിലാവുംക. അത്രംഅടുപ്പംമുള്ളവിനോരാാടി് സംംസംാരാിക്കുന്നി അന�പി
ചാാരാിക ഭാാ�യാിലാണ് സു�ാത നോദവിി പ്രകൃതിയാിചെല �ന്തു�ീവി�ാലങ്ങനോളാടി് സംംസംാരാിക്കുന്നിത്. 
മനു�യനോരാ�ാൾ മൃഗംങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അടുത്തു ചെപിരുംമാറിാൻ ചെകാള്ളാവുംന്നിവിർ എന്നും അവിർ 
മനസ്സിിലാ�ിയാിരാിക്കുന്നു.

ഹിിമാലയാത്തിചെല ഒരുംപിാടി് പിക്ഷികചെള പിറ്റി സു�ാത നോദവിി യാാത്രംാവിിവിരാണത്തിൽ 
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പിറിയുംന്നുണ്ട്്. പിടിത്തിൽ മാത്രംം കണ്ട്ിട്ടുള്ള ചാില പിക്ഷികചെള നോനരാിട്ടി് കാണാൻ ഇടിവിന്നിത് സംിനി
മാഭ്രാന്ത്യർ�് താരാദർശനം നോപിാചെല ആഹ്ലാാദം ഉണ്ട്ാ�ിയാതായാി അവിർ പിറിയുംന്നു.’ അവിചെയാ 
കുനോറിക്കൂടിി അടുത്തു കാണാനും ഓനോട്ടിാഗ്രാഫിനു പികരാം ഒരും തൂവിൽ ചെപിാഴിിഞ്ഞുകിട്ടിാൻ ആഗ്രഹിി
ച്ചതുചെമാചെ� നോരാഖചെപ്പംടുത്തുനോമ്പാൾ ആ നല്ലാ പിക്ഷിനോപ്രമിചെയാ നാം അടുത്തറിിയുംന്നു. നോകദാരാത്തിലും 
പിശു വിിഹിാറിിലുചെമാചെ� കണ്ട് പുതിയാ പിക്ഷികചെളക്കുറിിച്ച് അവിർ കുറിിച്ചു വിച്ചിട്ടുള്ളതായുംം പിറിയും
ന്നുണ്ട്്. പില പിക്ഷികചെളയുംം തിരാിച്ചറിിയാാൻ സു�ാതാ നോദവിിചെയാ സംഹിായാിച്ചത് സംാലിം അലിയുംചെടി 
ഹിിമാലയാൻ സ്പൈഗംഡിാണചെത്രം. യാാത്രംയാിൽ ഏചെറി സംനോന്ത്യാ�ം പികർന്നി ഈ പിക്ഷി വിിനോശ�ങ്ങൾ 
നാട്ടിിചെലത്തി നീലകണ്ഠൻ സംാറിിനോനാടി് പിറിയാാൻ തിടു�ചെപ്പംടുകയാാണ് പ്രകൃതി നോ�ഹിിയാായാ 
എഴുത്തുകാരാി. ഒരും പുലർചെച്ച ആണ്മയാിലിചെ� നൃത്തവുംം അത് ആസംവദിച്ചു നിൽക്കുന്നി പിിടിയുംം 
അവിരുംചെടി കാഴ്ചകൾ�് വിിരുംനോന്നികിയാതായാി പിറിയുംന്നു. കാടിിചെ� നടുവിിചെല അഴിനോകറിിയാ ഈ 
പിീലി�ാവിടിിയുംം അതിചെന തകർ�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നി കാട്ടുനോകാഴിികചെളയുംചെമാചെ� കണ്ടുനിന്നി 
സു�ാത നോദവിി ‘പിക്ഷിമൃഗംാദികചെള താല്പരായനോത്താചെടി വിീക്ഷിച്ചാൽ പിലനോപ്പംാഴും മനു�യസംവഭാാവിങ്ങൾ 
ഉള്ളതായാി നോതാന്നുചെമന്നി് ’ കചെണ്ട്ത്തുന്നു. ഇതിന് ചെതളിവിായാി ദില്ലാി മൃഗംശാലയാിചെല പിക്ഷി സംനോങ്ക
തത്തിൽ വിച്ച് തനിക്കുണ്ട്ായാ ഒരും അനുഭാവിം അവിർ നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നുമുണ്ട്്. പിക്ഷിനിരാീക്ഷണം 
ഒരും വിിനോനാദമായാി തചെന്നി അവിർ ചെകാണ്ടു നടിക്കുന്നു എന്നിതിന് ചെതളിവിാണിത്.’പികചെലാചെ� 
പിക്ഷികചെള അനോനവ�ിച്ചു നടിക്കുകയാായാിരുംന്നു. പുതിയാ പിക്ഷികചെള ഒന്നും കണ്ട്ില്ലാ. ബുൾബുളുംം 
പുള്ളിപ്രാ�ളുംം മരാംചെകാത്തികളുംചെമാചെ� ധാരാാളം ഉണ്ട്്. പിലയാിടിത്തും ഹിിമാലയാൻ ഓലഞ്ഞിാ
ലിചെയാ കണ്ടു’ (പുറിം. 60). എന്നിിങ്ങചെന അവിരുംചെടി യാാത്രം പിക്ഷിനിരാീക്ഷകയുംചെടി യാാത്രംയാാവുംന്നു. 
യാാത്രംാവിിവിരാണം പിക്ഷി ഗംനോവി�ണ നോരാഖയുംം.

വിനയമൃഗംസംംരാക്ഷണ പിാഠങ്ങൾ
കാടിിചെ� വിിസ്തൃതി കുറിഞ്ഞു വിരുംം നോതാറും മനു�യനും മൃഗംങ്ങളുംം തമ്മിിൽ നിലനിൽപ്പംിനുള്ള മത്സരാം 
ഏറിി വിരുംന്നിതായാി സു�ാത നോദവിി നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. മനു�യനും ആടും പിശുവുംം ഒചെ� കാട്ടിിൽ കയാറിി 
നോമയാാൻ തുടിങ്ങിയാനോപ്പംാഴിാണ് വിനയമൃഗംങ്ങൾ നാട്ടിിനോല�് ഇറിങ്ങാനും മനു�യചെരായുംം മൃഗംങ്ങചെള
യുംം ആക്രമി�ാനും തുടിങ്ങിയാത്. സംർ�ാർ ഈ വിനയമൃഗംങ്ങചെള സംംരാക്ഷിക്കുന്നിത് ചെകാണ്ട്് 
ഗ്രാമീണർ�് ഇവിനോയാാടി് ശത്രുതയാാണ്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി വിംശനാശത്തിചെ� വി�ിചെലത്തി 
നിൽക്കുന്നി വിനയ�ീവിികചെള സംംരാക്ഷിക്കുന്നിതിചെന�ാൾ ഇല്ലാാതാ�ാനാണ് ഗ്രാമീണർ ശ്രീമി
ക്കുന്നിത് . അവിരുംചെടി �ീവിനും സംവത്തിനും ആശങ്കയുംണ്ട്ാക്കുന്നു എന്നിതാണ് അതിന് കാരാണം. 
‘നോകദാരാത്തിചെല ഒരും ഗ്രാമത്തിൽ ഒരും പുലി ഒറ്റരാാത്രംിചെകാണ്ട്് ഇരുംപിനോത്തഴി് ആടുകചെള ചെകാന്നു. 
ഇചെതാരും ചെറിനോ�ാർഡി് ചെകാല ആനോണാ എന്നിറിിയാില്ലാ എന്ത്യായാാലും ഈ റിിപ്പംർ പുലിചെയാ അനോനവ
�ിച്ചിറിങ്ങിയാ ഗ്രാമീണർ നിർനോദാ�ികളായാ പിതിനഞ്ചം് പുലികചെള ചെകാന്നിാണ് പിക തീർത്തത്. 
ഒടുവിിൽ പുള്ളിചെയാന്നു സംംശയാിക്കുന്നി പുലിചെയാ എങ്ങചെനനോയാാ ഒരും വിീടിിനകത്ത് അകചെപ്പംടുത്തി 
അതിചെന അവിിചെടിയാിട്ടിവിർ തീചെവിച്ചു ചെകാന്നു’ (പുറിം 43) ഇങ്ങചെനചെയാാരും സംംഭാവിം മതി ഇവിനോയാാടി് 
ഗ്രാമീണർക്കുള്ള മനോനാഭാാവിം മനസ്സിിലാ�ാൻ.

വിനയ�ീവിികനോളാടുള്ള മനു�യചെ� ഭായാം മാത്രംമല്ലാ അവി കുറ്റിയാറ്റും നോപിാകാൻ കാരാണം എന്നിാണ് 
സു�ാത നോദവിിയുംചെടി പിക്ഷം. അന്ത്യർനോദശീയാ കനോമ്പാളത്തിൽ കസ്തൂരാിക്കുളള പ്രിയാമാണ് കസ്തൂരാിമാ
നുകളുംചെടിവിംശനാശത്തിന് കാരാണം. ഔ�ധം എന്നി നിലയാിലും സുഗംന്ധദ്രവിയം എന്നി നിലയാിലും 
ഏചെറി വിിലചെപ്പംട്ടി കസ്തൂരാി പില അസുഖങ്ങളുംചെടിയുംം ചാികിത്സയ്ക്ക്ായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. കസ്തൂരാി നോമാഹി 
വിിലയ്ക്ക് ്വിാങ്ങാൻ ആളുംകൾ ഉള്ളതുചെകാണ്ട്ാണ ്മാനുകൾ നിഷ്കാരുംണം ചെകാല്ലാചെപ്പംടുന്നിചെതന്നി ്അവിർ 
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ചൂണ്ട്ി�ാട്ടുന്നു. മുതിർന്നി ആണ്മാനിൽ നിന്നു മാത്രംനോമ കസ്തൂരാി ലഭാിക്കുന്നുള്ളൂചെവിങ്കിലും ചാത്തതിനു
നോശ�മാണ് ആണിചെനയുംം ചെപിണ്ണിചെനയുംം കുട്ടിിചെയായുംം ഒചെ� തിരാിച്ചറിിയുംക എന്നിതിനാൽ അവി 
കൂട്ടിനോത്താചെടി ചെകാല്ലാചെപ്പംടുന്നു. പുറിചെത്താരും കൂനുമായാി ചാാടിിച്ചാടിി നടിക്കുന്നി അവിചെയാ ചെവിടിിചെവിച്ചു 
വിീഴ്ത്തിാനും എളുംപ്പംമാണചെത്രം. കസ്തൂരാിമാനുകചെള ചെകാല്ലുന്നിത് അന്ത്യർനോദശീയാ കള്ള�ടിത്ത് സംംഘ
ങ്ങളുംചെടി ആൾ�ാരാാണ് എന്നിാണ് സു�ാത നോദവിി പിറിയുംന്നിത്. ഉന്നിത ഉനോദയാഗംസ്ഥിന്മാചെരാ പ്രീതി
ചെപ്പംടുത്താനും മദയ സംൽ�ാരാത്തിനും മാനും മാവുംം കാട്ടുനോപിാത്തുചെമാചെ� ചെകാല്ലാചെപ്പംടുനോമ്പാൾ 
അതിനു പിലതിനും നോകസം് നോപിാലും ഇല്ലാാതാകുന്നു എന്നി സംതയവുംം അവിർ തുറിന്നുകാട്ടുന്നു മൃഗംങ്ങചെള 
കാണാനായാി പില ദിവിസംങ്ങളിലും ശ്രീമിച്ചുചെവിങ്കിലും സംാധി�ാചെത തിരാിച്ചു നോപിാനോരാണ്ട്ി വിന്നിതായാി 
പിറിയുംന്നി സു�ാതാ നോദവിി മൃഗംദർശനം സംാധയമായാ അസുലഭാ നിമി�ങ്ങചെളയുംം പികർത്തുന്നുണ്ട്്. 
ഐ ചെബക്സി് എന്നി ചെകാമ്പൻ കാട്ടിാടി്, നോ�ാചെലനോപ്പംർഡി് എന്നിഹിിമ വിയാഘ്രാം, കസ്തൂരാി മാൻ, ബ്ര�ണ് 
കരാടിി, ചെസംനോറിാ എന്നി ഇരുംണ്ട് വിലിയാ മാനാടി്, ഥാർ എന്നി വിരായാാടി് അങ്ങചെന വിളചെരാനോയാചെറി 
മൃഗംങ്ങചെള കനാവിറിിൽ അവിർ കാണുന്നു. ‘ഥാറും,നോഗംാറിലും ചാിലനോപ്പംാൾ കസ്തൂരാി മാനും മഞ്ഞിിനു 
താനോഴിയുംം ഉണ്ട്ാവുംചെമന്നുള്ളതുചെകാണ്ട്് ഞാങ്ങൾ ഭാാഗംയപിരാീക്ഷണത്തിനു നോപിായാി. ആറ്റിനു കുറുചെക 
വിീണ മരാത്തിലൂചെടി പിിടിിച്ചു പിിടിിച്ച്, ചെതന്നുന്നി ചെചാരുംവുംകളിൽ നാലു കാലിൽ, വിഴിിമുടി�ി വിീണു 
കിടിക്കുന്നി നോദവിദാരുംവിിൽത്തചെന്നി ചെവിട്ടിിയുംണ്ട്ാ�ിയാ പിടിവുംകളിലൂചെടി പിചെയ്യപ്പംചെയ്യ. അങ്ങചെനചെയാാരും 
രാണ്ടു മണിക്കൂർ കരാിമലകയാറ്റം’ (പുറിം.83) ഇങ്ങചെനയാാത്രം ചെചായ്യാൻ പിരാിസ്ഥിിതി പിഠനചെമന്നി ഒറ്റ 
ലക്ഷയം മാത്രംമല്ലാ സു�ാതാ നോദവിിചെയാ നോപ്രരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുക. പ്രകൃതിയാിചെല �ീവി�ാലങ്ങചെളപ്പംറ്റി 
ആകാംക്ഷയുംം ക�തുകവുംമുള്ള ഒരും സംഞ്ചംാരാിയുംചെടി യാാത്രംയാാണിചെതന്നി് ചെതളിയാിക്കുന്നിതാണ് 
ഈ അനുഭാവി പിാഠങ്ങൾ.

ഒരും പുലർചെച്ച നോഗംാറിലുകചെള കാണാൻ നോപിായാ അനുഭാവിം അവിർ പിങ്കുചെവിക്കുന്നു. ശാന്ത്യപ്രകൃ
തികളായാ നോഗംാറിൽ ഹിിമാലയാത്തിചെ� സംവന്ത്യം മൃഗംം ആയാാണ് അറിിയാചെപ്പംടുന്നിത്. നോപിടിമാനുകളുംചെടി 
നോപിടിിചെയാ�ാളുംം എത്രംനോയാാ മടിങ്ങ് നോപിടിിയാാണ് അവിയുംചെടി കണ്ണുകളിൽ നിഴിലിച്ചു നിന്നിത്. ഇത് 
കണ്ട്നോപ്പംാൾ കാട്ടിിലും നോമട്ടിിലും കയാറിി ഇവിചെയാ ഉപിദ്രവിി�ാൻ നമു�് എന്ത്യ് അധികാരാമാണു
ള്ളത് എന്നി് അവിർ�് നോതാന്നിിയാതായാി പിറിയുംന്നു. ‘ആ കണ്ണിചെല നോപിടിി എചെ� മനസ്സിിൽ നിറിഞ്ഞു 
നിൽക്കുന്നു. എത്രംനോയാാവിട്ടിം നോവിട്ടിയാാടിചെപ്പംട്ടിതിചെ� നോപിടിി. സംഹി�ീവിികൾ പിിടിഞ്ഞു മരാിക്കുന്നിതുക
ണ്ട്തിചെ� നോപിടിി’ എന്നിിങ്ങചെന ആ രാംഗംങ്ങചെള സു�ാത നോദവിി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നു.

കാടുകളുംചെടി താളം നോതടുന്നി ഈ യാാത്രംാഖയാനത്തിൽ അ�ഗം� ചാരാിതങ്ങൾ വിളചെരാ വിിസ്തരാിച്ചു 
തചെന്നി പിറിയുംന്നുണ്ട്്. കാടു മുടിിക്കുന്നിതിൽപ്രധാന പിങ്കുവിഹിിക്കുന്നിത് ആടുകൾ ആണനോത്രം. ‘ആടി് 
ഒരും മഹിാശലയമാണ്. അതു ചെചായ്യുന്നിിടിനോത്താളം പ്രകൃതി ധവംസംനം ഇലക്ട്രിസംിറ്റിനോബാർഡുകാർ 
നോപിാലും ചെചായ്യുന്നിിചെല്ലാന്നുള്ളതാണ് ശരാിയാായാ പിാഠം’ (പുറിം 84) എന്നി് സു�ാതാനോദവിി പിറിയുംനോമ്പാൾ 
ശാന്ത്യ സംവഭാാവിികളായാ ആടുകചെളപ്പംറ്റിത്തചെന്നിയാാനോണാ എന്നി് സംംശയാം നോതാന്നും. ‘ നോകാലാടി് രാണ്ടു 
കാലിൽ നിന്നി് ചെചാടിികളുംം ചെചാറു മരാങ്ങളുംം പിടി പിടിചെയാന്നി് അരാിഞ്ഞിരാിഞ്ഞു തിന്നുന്നിത് ഹൃദയാനോഭാദ
കമായാ കാഴ്ചയാാണ്. ഒരും സ്പൈ�നമത�ാരാനു നോപിാലും അതു കണ്ട്ാൽ ഇവിചെയാ അറുത്തു ചെപിാരാിച്ചു 
തിന്നിണചെമന്നു നോതാന്നിിനോപ്പംാകും’ (പുറിം.85) എന്നി വിാക്കുകളിചെല സംതയചെത്ത ചെതളിയാി�ാനായാി 
അ� ചാരാിതം തചെന്നി അവിർ വിിവിരാിക്കുന്നു. ഇവി മൂലം നാടും കാടും ഒരുംനോപിാചെല കാലിച്ചന്ത്യയാായാി 
മാറുന്നുചെവിചെത്രം.

ആനകൾ�് പ്രസംിദ്ധീമായാ ചാില്ലാാ സംാങ്്ച്ചറിിയാിൽ എത്തിയാ ദിവിസംം തചെന്നി �ലസ്പൈവിദുത 
പിദ്ധീതിയുംചെടി റിിസംർനോവിായാറിിൽ കുടുങ്ങിയാ ഒരാാനചെയാ രാക്ഷി�ാനുള്ള ശ്രീമം കാണാനിടിവിന്നു. 
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വിളചെരാ ദയാനീയാമായാ ആ കാഴ്ച’ മുകളിൽ നിന്നി് ഒരും സ്പൈക തന്നിാനോല ഒഴു�ിൽചെപ്പംട്ടിവിന് കരാക
യാറിാനാവൂ, അനോല്ലാ? ചെവിള്ളം കുടിിച്ചു മുങ്ങിചെപ്പംാങ്ങുന്നിത് കണ്ടു രാസംി�ാനാണ് ഭാാവിചെമങ്കിൽ എന്തു 
ചെചായ്യാനാവുംം? മത്ത വിാരാണമായാാലും പൂച്ചക്കുഞ്ഞിായാാലും ഭാവിസംാഗംരാത്തിചെ� തിരാത്തള്ളലിൽചെപ്പം
ട്ടിാൽ കഥ ഒന്നു തചെന്നി’. എന്നി തതവചാിന്ത്യയാിനോല�ാണ് അവിചെരാ നയാിച്ചത്. എന്ത്യായാാലും ആ ആന 
രാക്ഷചെപ്പംട്ടു. മചെറ്റാരാി�ൽ ഒരും ആനയുംചെടി മുന്നിിൽ ചെചാന്നുചെപിട്ടി അനുഭാവിം അവിർ വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്’. 
ചുള്ളി ചെഞാരാിയുംന്നി ശബ്ദം. അനോതാചെടിാപ്പംം ഉള്ളിൽ നിചെന്നിാരും തുമ്പി ചെപിാങ്ങുന്നിതും കണ്ടു. പിിചെന്നി 
ഒരും മസ്തകത്തിചെ� ഭാാഗംവുംം. ഒറ്റയാാനാണ്. നോപിടിി ചെതാണ്ട്യാിനോല�് ഇരാച്ചുകയാറിി. ഭാാഗംയത്തിന് 
കാറ്റ് എനി�് അനുകൂലമായാിട്ടിാണ്. ആന�് മണംകിട്ടിിയാില്ലാ. പിതുചെ� ആനചെയാ നോനാ�ി 
പുറിനോകാട്ടു നടിന്നു. പിിചെന്നി ശബ്ദമുണ്ട്ാ�ാചെത നോവിഗംം നോവിഗംം നടിന്നു. കുറിച്ചു ദൂരാം എത്തിയാനോശ�ം 
തിരാിനോഞ്ഞിാടിിയാ അനുഭാവിം അവിർ പിങ്കുചെവിക്കുനോമ്പാൾ ആ നിമി�ങ്ങളിലൂചെടി വിായാന�ാരാനും 
നി�ബ്ദ യാാത്രം നടിത്തും. പുരും�ചെന ചെവില്ലുന്നി അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി ഇത്തരാം ആവിിഷ്ക്കാരാങ്ങളാണ് 
ഈ യാാത്രംാഖയാനചെത്ത നോവിറിിട്ടു നിർത്തുന്നിത്. ‘അനുഭാവിം കഴിിയുംനോമ്പാൾ നോപിടിി ഒരും സുഖമാനോണ’ 
എന്നി് പിറിയുംന്നിിടിനോത്താളം ഈ സ്ത്രീയാാത്രംിക വിളർന്നു കഴിിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. പിണ്ട്് പിറിമ്പിക്കുളത്ത് 
ഒരും ഒറ്റയാാചെ� മുൻപിിൽ ചെചാന്നു ചാാടിിയാ അനുഭാവിവുംം അവിർ കുറിിക്കുന്നുണ്ട്്.

ആന�മ്പം കൂടിീട്ടിാവിാം ആന�ാരായം പിറിഞ്ഞിാലും പിറിഞ്ഞിാലും തീരാാത്തത് എന്നിവിർ 
പിറിയുംനോമ്പാൾ ആന�മ്പ�ാരാായാ പുരും�ന്മാരുംചെടി മുഖം മാത്രംമാണ് നമ്മുചെടി മനസ്സിിൽ ചെതളിയുംക. 
ഈചെയാാരും നോബാധയചെത്ത തകർക്കുകയാാണ് സു�ാതാ നോദവിി തചെ� ആന ഭ്രാന്ത്യിചെ� കഥകളിലൂചെടി. 
ഭാക്ഷണം നോതടിിയുംം ഇരാനോതടിിയുംം ഒരും കാട്ടിിൽ നിന്നി് മചെറ്റാരും കാട്ടിിനോല�് ആനകൾ നോപിാകാറുണ്ട്്. 
ഇത്തരാം ഗം� സംംക്രമണങ്ങചെള കുറിിച്ചറിിയാാൻ ആനകചെള നോറിഡിിനോയാാ നോകാളറിിങ്് ചെചായ്യുന്നി പുതിയാ 
പിഠനരാീതിയുംചെടി ഗുണനോദാ�ങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് അവിർ സംംശയാം പ്രകടിിപ്പംിക്കുന്നു. വിലിയാ നോകാഴിിക്കൂട്ടിിചെല 
നോകാഴിികചെളനോപ്പംാചെല ആനചെയായുംം കടുവിചെയായുംചെമാചെ� സംംരാക്ഷിതവിനങ്ങളിൽ പിാർപ്പംിച്ചിട്ടും 
അവിിചെടിയുംം അവിർ�് സ്പൈസംവരായം ചെകാടു�ാത്ത അവിസ്ഥിയാാണ് ഇന്നുള്ളത്. വിികസംനത്തിചെ� 
നോപിരാിൽ കാടു നാടിാക്കുനോമ്പാൾ ഈ വിനയമൃഗംങ്ങൾ ഇനി എവിിനോടി�ാണ് അപ്രതയക്ഷരാാനോവിണ്ട്ത്? 
എന്നി നോചാാദയത്തിന് ഉത്തരാം കചെണ്ട്നോത്തണ്ട്ത് ഓനോരാാ മാനവിനുമാണ്.

യാാത്രംയുംം ടൂറിിസംവുംം
ഒരും പ്രനോദശത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക തനിമചെയാ നശിപ്പംിക്കുന്നിതിൽ ടൂറിിസംത്തിന് വിലിയാ പിങ്കുണ്ട്്. 
കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി എന്നി കൃതിയാിൽ യാാത്രംചെയാ വിിപിണിവിത്�രാിക്കുന്നി ടൂറിിസംചെത്ത സു�ാത 
നോദവിി കണ�ിനു പിരാിഹിസംിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗ്രാമാന്ത്യരാങ്ങളിലും വിനാന്ത്യരാങ്ങളിലും വിചെരാ പുതിയാ ടൂറിിസ്റ്റ്് 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� നോരാാഗംബാധ കടിന്നു കയാറിിയാിട്ടുണ്ട്് എന്നി് ഏചെറി നോഖദനോത്താചെടി അവിർ പിറിയുംന്നു. 
ഹിിമാലയാത്തിചെല കാടുകളിൽ കാടുകളുംചെടി താളം നോതടിി എത്തിയാ സു�ാത നോദവിിചെയാ ഒരുംപിാടി് 
നിയാമപ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധീിമുട്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൽ വിിനോനാദസംഞ്ചംാരാികൾ കാണാനും നാടുകാണാൻ 
പ്രനോതയകിച്ച് ആരുംചെടിയുംം അനുവിാദം നോവിണ്ട് എന്നിത് അവിചെരാ ചെചാാടിിപ്പംിക്കുന്നു. ‘അവിർ�് ഇഷ്ടി
മുള്ളിടിചെത്താചെ� കയാറിി ഇറിങ്ങുനോമ്പാൾ വിളർത്താനോനാ ചെകാല്ലാാനോനാ എന്നി് നോപിാലും ആരുംം 
നോചാാദി�ാറിില്ലാ. നമ്മുചെടി പുതിയാ സ്പൈദവിമനോല്ലാ ടൂറിിസ്റ്റ്്. വിിനോദശ ടൂറിിസ്റ്റ്് സംവിർണ്ണസ്പൈദവിചെമങ്കിൽ 
സംവനോദശി കുട്ടിിച്ചാത്ത� വികുപ്പംിൽചെപ്പംടുമായാിരാിക്കും’(പുറിം.16). എന്നി് പിറിയുംന്നിതിചെല ഹിാസംയം 
അതിനുമപ്പുറിത്ത് പുതിയാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� പിിന്നിാമ്പുറിങ്ങളിനോല�് കൂടിി ശ്രീദ്ധീ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
പിണ്ടുചെതാനോട്ടി ടൂറിിസംചെത്ത ആശ്രീയാിച്ചു കഴിിയുംന്നി ഒരും സംംസ്ഥിാനമാണ് യുംപിി. തീർഥാടിനനോകന്ദ്രങ്ങൾ 
നിറിഞ്ഞി അവിിടുചെത്ത മലമുകളിചെല നോക്ഷത്രംങ്ങളിനോല�് കുതിരാപ്പുറിത്തും കുട്ടിയാിലുചെമാചെ�യാായാി 
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തീർത്ഥാടികചെരാ എത്തിച്ചാണ് ഈ പ്രനോദശത്തുള്ള പുരും�ന്മാരാിൽ ഭൂരാിഭാാഗംവുംം �ീവിിതമാർഗംം 
കചെണ്ട്ത്തുന്നിത്. സ്പൈദവിത്തിചെ� നോപിരാിലാണിത് എന്നിതിനാലും ചെചാലവിാ�ാൻ മടിിയാില്ലാാത്ത 
ആളുംകളാണ് എത്തുന്നിത് എന്നിതിനാലും ഗ്രാമീണർ�് ഇചെതാരും നല്ലാ വിരുംമാനമാർഗ്ഗാമാണ്. ടൂറിിസ്റ്റ്് 
മാസംങ്ങളിൽ കിണഞ്ഞു പിണിത് പിഞ്ഞി മാസംങ്ങളിനോല�് കരുംതിചെവിക്കുന്നി ഈ പുരും�ന്മാർ 
ബാ�ി സംമയാം മുഴുവിൻ വിലിച്ചും കുടിിച്ചും കളയുംകയാാണ്. ടൂറിിസംം കുട്ടിികളിലും മറ്റുംം ചെചാലുത്തുന്നി 
സംവാധീനം ഇതിലും കഷ്ടിമനോത്രം. പുതിചെയാാരും മുഖം കണ്ട്ാൽ ഉടിൻ സ്പൈകനീട്ടുന്നിതിനുപിിന്നിിൽ 
വിിശപ്പംല്ലാ, ശീലമാണ് കാരാണം എന്നി് അവിർ പിറിയുംന്നു. ഇവിരുംം കച്ചവിടിതന്ത്ര്യങ്ങൾ എല്ലാാം 
പിഠിച്ചിരാിക്കുന്നു. എന്തും വിാങ്ങാനും വിിൽ�ാനും മിടു�രാായാി കഴിിഞ്ഞു. വിഴിിയാിചെലാരാിടിത്ത് കുത്ത
ചെനയുംള്ള കുന്നിിറിങ്ങാൻ ഒരും വിടിി തിരാഞ്ഞി സു�ാതാ നോദവിി�്, കാട്ടിിൽ വിിറിചെകാടിി�ാൻ വിന്നി 
ചെപിണ്കുട്ടിികൾ വിടിി ചെകാടുത്ത് സംഹിായാിച്ചതും ചെപിണ്കുട്ടിികൾ മൂന്നുനോപിരുംം അഞ്ചു രൂപി വിീതം 
ആവിശയചെപ്പംട്ടി സംംഭാവിം ഉദാഹിരാണമായാി ചൂണ്ട്ി�ാട്ടുന്നു. പിണി ചെചായ്യാചെത പിണം കിട്ടിണചെമന്നി 
മനഃസ്ഥിിതിയാാണ് പുതിയാ ടൂറിിസംം കൾച്ചർ വിളർത്തിചെയാടുക്കുന്നിത്. എന്നിാൽ യുംപിിയാിചെല�ാളുംം 
പിട്ടിിണി�ാർ ആചെണന്നി് നോതാന്നിിയാ ഹിിമാചാൽ പ്രനോദശിൽ ടൂറിിസംം അത്രംകണ്ട്് ബാധിച്ചിട്ടിില്ലാ. 
ഇവിിടിചെത്ത അതിഥി സംൽ�ാരാം സംവീകരാിക്കുനോമ്പാൾ, ടൂറിിസംത്തിചെ� തള്ളൽ വിചെന്നിത്താത്തതു
ചെകാണ്ട്ാണ് ഇനോപ്പംാഴും എചെന്ത്യാ ഒരും വിിശുദ്ധീി ബാ�ി നിൽക്കുന്നിത് എന്നി് സു�ാത നോദവിി പിറിയുംന്നു.

യാാത്രംയ്ക്ക്ിടിയാിൽ ‘ഒറ്റയ്ക്ക്് യാാത്രം ചെചായ്യുന്നി ഏനോതാ ഒരും ടൂറിിസ്റ്റ്് എന്നി് കരുംതിയാാവുംം �നം 
ബഹുമാനപൂർവ്വം ചെപിരുംമാറിിയാചെതന്നി് അവിർ കുറിിക്കുന്നു. ടൂറിിസ്റ്റുകചെള മതി നാട്ടുകാർ�്. എന്നിിട്ടി് 
കാടുമുടിിക്കുന്നു എന്നി പിരാാതിയുംം. ഹിിമാചാൽ പ്രനോദശചെത്ത പ്രസംിദ്ധീമായാ ടൂറിിസ്റ്റ്് നോകന്ദ്രമായാ മണി
കർണ്ണത്തിൽ ടൂറിിസ്റ്റുകളുംചെടി ബഹിളമാണ്. ഇവിിചെടി മുറിി ഇംഗ്ലാീ�ിൽ കള്ള�ഥകൾ പിറിഞ്ഞു ചെവിള്ള
�ാചെരാ ചെകാള്ളയാടിിക്കുന്നി വിിരുംതന്മാരുംം ധാരാാളമുണ്ട്ചെത്രം. മണികർണ്ണത്തിചെല ചൂടുചെവിള്ളത്തിൽ 
കുളി�ാൻ അടുത്തുതചെന്നി ഒരും ടൂറിിസ്റ്റ്് നോകന്ദ്രവുംം ബംഗ്ലാാവുംം ഉണ്ട്നോത്രം. ഇങ്ങചെന അനുദിനം ടൂറിിസ്റ്റ്് 
നോകന്ദ്രമായാി മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിനോതാചെടിാപ്പംം വിിശുദ്ധീിയുംം പിാവിനതയുംം നഷ്ടിചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ട്ിരാി
ക്കുന്നി ഹിിമാലയാത്തിചെല തീർത്ഥാടിനനോകന്ദ്രങ്ങചെളപിറ്റിയുംം വിനഗ്രാമങ്ങചെളപിറ്റിയുംം സു�ാത നോദവിി 
ആശങ്കചെപ്പംടുന്നു. എന്നിാൽ ഇതിചെനപ്പംറ്റി ഒന്നും പിറിയാാനുള്ള അവികാശം നോകരാളീയാർ�് ഇചെല്ലാന്നും 
അവിർ കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നു. നമ്മുചെടി നോകാവിളത്തിനപ്പുറിം ഒരും സ്ഥിലത്തിനും അധഃപിതി�ാൻ ആവിി
ചെല്ലാന്നി് അവിർ പിറിയുംന്നു. വിിനോദശനാണയം എന്നി പ്രനോലാഭാനത്തിൽ വിഴിങ്ങി അമ്മി ചെപിങ്ങന്മാചെരാ 
വിിറ്റും തിന്നുന്നി വിയവിസംായാത്തിന് ടൂറിിസംം എന്നി നോപിരാ് നൽകി സംർ�ാർ ഓമനിച്ചു വിളർത്തുകയാനോല്ലാ 
എന്നി് ഇതിചെന രൂക്ഷമായാി വിിമർശിക്കുന്നു.

ചെപിണ്ണവിസ്ഥി
‘ഗ്രാമീണർ എങ്ങചെന �ീവിി�ണം എന്നി് പിട്ടിണവിാസംി നിശ്ചായാിക്കുനോമ്പാൾ, ഭാാരായ എങ്ങചെന 
�ീവിി�ണചെമന്നി് ഭാർത്താവി് നിശ്ചായാിക്കുനോമ്പാൾ, മൂന്നിാം നോലാകം എങ്ങചെന �ീവിി�ണം എന്നി് 
മുൻനിരാ�ാർ നിശ്ചായാിക്കുനോമ്പാഴുചെമാചെ� സംവരാചെമന്നില്ലാ വിാക്കുകളുംം ഒന്നുതചെന്നി. നിചെ� ഗുണത്തിനു
നോവിണ്ട്ി എചെന്നി അനുസംരാിക്കുക’ (പുറിം. 116). ഈചെയാാരും അധികാരാ ഭാാവിമാണ് സംകല സംാമൂഹിിക 
സംാം�ാരാിക പിാരാിസ്ഥിിതിക പ്രശ്നങ്ങളുംചെടിയുംം അടിിസ്ഥിാനം. ആണ്നോകായ്മാ വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽ 
�ീവിിക്കുന്നി ചെപിണ്ണിചെ� അവിസ്ഥി ഏചെതാരും നാട്ടിിലും സംമാനമായാിരാിക്കും. ഹിിമാലയാത്തിചെല 
ചെപിണ്�ീവിിതത്തിചെ� നോനർച്ചിത്രംം പികർത്താൻ സു�ാതാ നോദവിി�് കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. പ്രകൃതിചെയാ 
ചൂ�ണം ചെചായ്യുന്നി ആധുനികനായാ മനു�യൻ പുരും�ൻ തചെന്നിയാാചെണന്നും അവിൻ സ്ത്രീചെയായുംം 
ചൂ�ണം ചെചായ്ത്് സുഖനോലാലുപി�ീവിിതം നയാി�യാാചെണന്നും അവിർ കചെണ്ട്ത്തുന്നു. പിണി ചെചായ്യാൻ 
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നോവിണ്ട്ി മാത്രംം പിിറിന്നി ഉത്തനോരാന്ത്യയൻ സ്ത്രീയുംചെടി �ീവിിതം വിരാച്ചിടുന്നിതിങ്ങചെനയാാണ്. ‘പുലരുംം 
മുൻപി് വിലിയാ കുട്ടിയുംമായാി കാട്ടിിനോലക്കു പുറിചെപ്പംടുന്നിവിൾ നടുനിവിർത്തുന്നിത് രാാനോവിചെറി ചെചാന്നിതിനു 
നോശ�മാണ്. വിിറികുചെവിട്ടിണം, കൃ�ിപ്പംണി ചെചായ്യണം, പുല്ലാരാിയാണം, പിച്ചിലവിളം നോശഖരാി�ണം, 
വിീട്ടുനോ�ാലികൾ നോനാ�ണം, കുട്ടിികചെള വിളർത്തണം, പ്രായാമായാവിചെരാ പിരാിചാരാി�ണം, അടുമാടു
കചെള നോപിാറ്റണം അങ്ങചെന നോപിാകുന്നു അവിളുംചെടി അന്ത്യമില്ലാാത്ത ദിനചാരായ’.

പിലയാിടിത്തും സ്ത്രീ അവിസ്ഥികചെളപ്പംറ്റി പിഞ്ഞുചെവിങ്കിലും മതിയാാവിാചെത പിർവ്വത നന്ദിനിമാചെരാ
പ്പംറ്റി ദീർഘമായാ വിിവിരാണം നൽകിചെ�ാണ്ട്ാണ് സു�ാതനോദവിി യാാത്രംാവിിവിരാണം അവിസംാനിപ്പംി
ക്കുന്നിത്. ഒരും ചെപിണ്ണിചെ� യാാത്രം കാണിച്ചുതരുംന്നി മിഴിിവുംറ്റ ചെപിണ്ചാിത്രംങ്ങൾ.’ എനി�് അവിചെരാ 
ഇഷ്ടിമായാി. തനോ�ടിമുണ്ട്ിവിർ�്, മന�രുംത്തുണ്ട്്, ചെമയ്യുറിപ്പുണ്ട്്, ലാളിതയമുണ്ട്്, ആത്മാർത്ഥതയുംണ്ട്്. 
ഇതിൽ പികുതിചെയാങ്കിലും സംാക്ഷരാ നോകരാളത്തിചെല സംാംസ്കാാരാിക നോകന്ദ്രങ്ങളിചെല മഹിതിമാർക്കു
നോണ്ട്ാ?’ (പുറിം 121) എന്നിവിർ നോചാാദിക്കുന്നു. പിരും�ൻ �ീവിിതവുംമായാി മല്ലാിട്ടി് പിരുംപിരുംത്തു നോപിായാ 
�ീവിിതം അല്ലാ അവിരുംനോടിത് എന്നിതാണ് ഏചെറി ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ കാരായം. മലമടിക്കുകളിചെല കഠിന
�ീവിിതം നയാിച്ചിട്ടും ഇവിരുംചെടി ഉള്ളിചെല പിാട്ടിിചെ� ഉറിവും വിറ്റുംന്നിില്ലാ. സ്ത്രീ �ീവിിതത്തിചെ� സ്പൈദനയത 
അവിരുംചെടി പിാട്ടുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ദൂചെരാ കുന്നുകളിൽ പുല്ലാരാിയുംന്നി സ്ത്രീകൾ ചെകാടും കാടിിചെ� 
ഭായാാനകത മറി�ാനും മൃഗംങ്ങചെള ശബ്ദംചെകാണ്ട്് അകറ്റി നിർത്താനും അടുത്ത കുന്നിിചെല കൂട്ടുകാ
രാിചെയാ താനിവിിചെടിയുംണ്ട്് എന്നിറിിയാി�ാനുചെമാചെ�യാാണ് അവിർ പിാടുന്നിത്. ചെപിണ്ണിചെ� പിാടും പിരാി
വിട്ടിവുംമാണ് ഇതിചെലല്ലാാം വിി�യാമാകുന്നിത്. വിനപിാലകചെരാ പിരാിഹിസംിക്കുന്നി പിാട്ടുകളുംം ഉണ്ട്ചെത്രം. 
ബസംിനുള്ളിൽ നോപിാലും ഇവിരുംചെടി സംംഘഗംാനം നോകൾ�ാനിടിയാായാ അനുഭാവിം സു�ാതാനോദവിി 
പിങ്കുവിയ്ക്കുന്നു. അതിമധുരാമായാ ആ പിാട്ടിിചെ� പില്ലാവിി ഇനോപ്പംാഴും ഓർമ്മിയാിൽ ഓളം തുളുംമ്പുന്നുണ്ട്ചെത്രം. 
‘ലജ്ജിയുംം ആവിശയമില്ലാാത്ത മാനാഭാിമാന പ്രശ്നങ്ങളുംമില്ലാാചെത, സംനോന്ത്യാ�വുംം സംങ്കടിവുംചെമാചെ� 
പിാട്ടിിലൂചെടി തുറിചെന്നിാഴു�ി വിിടുന്നി ഈ കിന്നിരാികൾ എചെന്നി ഏചെറി ആഹ്ലാാദിപ്പംിച്ചു. മലയാാളി�് 
എനോപ്പംാചെഴിങ്കിലും മനസ്സും തുറിന്നു ആടിാനോനാ പിാടിാനോനാ കഴിിയുംനോമാ’ എന്നിവിർ നോചാാദിക്കുന്നു. തലമുറി
കളായുംള്ള മലകയാറ്റവുംം ഭാാരാം നോപിറിിയുംള്ള നടിപ്പുചെമാചെ� ചെകാണ്ട്ാവിാം സുന്ദരാമായാ ശരാീരാവിടിിവുംള്ള 
അവിരുംചെടി നടിത്തം ഏചെറി ആകർ�കമായാി എഴുത്തുകാരാി�് നോതാന്നുന്നു. ഏതു നോനരാത്തും പിാടിത്തും 
വിീട്ടിിലും കാട്ടിിലും ചെതാഴുത്തിലും ഒചെ� പിണിയുംന്നിത് സ്ത്രീകൾ തചെന്നി എന്നിത് സു�ാത നോദവിിചെയാ 
അത്ഭുതചെപ്പംടുത്തുന്നു. നോകരാളത്തിചെല സ്ത്രീകളുംമായാി ഇവിചെരാ പിലനോപ്പംാഴും താരാതമയം ചെചായ്യുന്നുമുണ്ട്്. 

പുരും�ാധിപിതയ സംാമൂഹിിക വിയവിസ്ഥിയുംചെടി ചൂ�ണവുംം അധികാരാതന്ത്ര്യങ്ങളുംം മൂലം ദുഃരാിതം 
അനുഭാവിിക്കുന്നി സ്ത്രീകളുംചെടി ചാിത്രംങ്ങളുംം അവിർ വിരാച്ചു നോചാർക്കുന്നു. പുത്രംചെന പ്രസംവിിച്ച് കുടുംബത്തിന് 
സംവർഗ്ഗാം ഉറിപ്പംാനോ�ണ്ട്തുള്ളതുചെകാണ്ട്് അഞ്ചംാമചെത്ത ചെപിണ്കുട്ടിിചെയാ പ്രസംവിിച്ചിട്ടും കുടുംബാസൂ
ത്രംണം നടിത്താൻ അനുവിാദം ലഭാി�ാചെത വിീർത്ത വിയാറുമായാി നിൽക്കുന്നി സ്ത്രീ, അൻപിതുകാരാ
നായാ ഭാർത്താവിിചെ� ഇരുംപിതുകാരാിയാായാ രാണ്ട്ാം ഭാാരായ , കയ്യിചെല സ്പൈമലാഞ്ചംി നോചാാപ്പം് നോനാ�ിനിന്നി് 
അടു�ളപ്പംണി മറിന്നുനോപിാകുന്നി പിതിമൂന്നുകാരാി വിധു ... ഇങ്ങചെന നരാക�ീവിിതം നയാിക്കുന്നി ചെപിണ്ണു
ങ്ങൾ അവിിചെടി ഏചെറിയുംണ്ട്്. എന്നിാൽ ക്ഷമചെകട്ടി ചെപിണ്ണുങ്ങൾ ശക്തിമായാി തിരാിച്ചടിിച്ച കഥയുംം 
സു�ാതാ നോദവിി പിറിയുംന്നു. ചെകാല്ലും ചെകാലയുംം ബലാത്സംഗംവുംമായാി അഴിിഞ്ഞിാടിി ഇരുംന്നി ഒരുംവിചെന 
അധികാരാവുംം നീതിനയായാവുംചെമാചെ� ചെവിറുചെത വിിട്ടിനോപ്പംാൾ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകൾ ഒറ്റചെ�ട്ടിായാിനിന്നി് 
ഇതിചെനതിചെരാ ശക്തിമായാി പ്രതികരാിച്ചു. �നകീയാ വിിചാാരാണയുംചെടി കഠിനനയായാ നോബാധനോത്താചെടി 
കുറ്റ�ാരാചെന നിഷ്കാരുംണം വിധിച്ച് അയാാളുംചെടി ശരാീരാം ചെവിട്ടിിനുറു�ി നിയാമപിാലകർ�് അയാച്ചു
ചെകാടുത്തുവിനോത്രം. “സംാക്ഷരാരാായാ നമു�് സംവപ്നംം കാണാനാകാത്ത സംവാതന്ത്ര്യയ പ്രഖയാപിനങ്ങളാണ് 
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ഇചെതാചെ�. രാാഷ്ട്രീീയാ പികനോപിാ�ലുകളുംചെടി അരാാ�കതവമല്ലാ വിയക്തിമായാ സംമൂഹി നോബാധത്തിചെ� 
ശക്തിമായാ സംദാചാാരാമാണ് ഈ സ്ത്രീകളിൽ പ്രകടിമായാത്” (പുറിം. 123) എന്നി് സു�ാത നോദവിി പിറിയും
നോമ്പാൾ അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംട്ടി സ്പൈസ്ത്രണ നോചാതന ഉയാർചെത്തഴുനോന്നിൽക്കുന്നി അനുഭാവിമാണ് ഉണ്ട്ാവുംക.

ചെപിണ്ണും പ്രകൃതിയുംം:
“സ്ത്രീനോയാാടും പ്രകൃതിനോയാാടും ഒനോരാ സംമീപിനം. ഉടിമസ്ഥിാവികാശവുംം ചൂ�ണവുംം” (പുറിം.48) 
എന്നിത് ഹിിമാലയാ വിനഗ്രാമങ്ങളിൽ സു�ാതാ നോദവിി കണ്ടും അനുഭാവിിച്ചും അറിിഞ്ഞി സംതയമാണ്. 
ആധിപിതയം, അധിനിനോവിശം, ചൂ�ണം, എന്നിിവി പ്രകൃതിക്കും ചെപിണ്ണിനും നോനചെരാ ഒന്നുനോപിാചെല പ്ര
നോയാാഗംി�ചെപ്പംടുന്നു എന്നി ചാിന്ത്യയാിൽ നിന്നി് രൂപിം ചെകാണ്ട് പിരാിസ്ഥിിതി സ്ത്രീവിാദത്തിചെ� ചാിന്ത്യാധാരാ
കളാണ് ഇവിിചെടി കാണാൻ കഴിിയുംന്നിത്. പിരാിസ്ഥിിതിവിാദവുംം സ്ത്രീവിാദവുംം സംമനവയാിക്കുന്നി ഒന്നിാണ് 
പിാരാിസ്ഥിിതിക സ്ത്രീവിാദം. സ്ത്രീചെയാ എന്നിതുനോപിാചെല പ്രകൃതിചെയായുംം നോകവിലം ഉപിനോഭാാഗംവിസ്തുവിായാി 
കാണുന്നി പുരും�ചെ� ആധിപിതയത്തിനു കീഴിിൽ ഇവി രാണ്ട്ിനും ക്ഷയാം മാത്രംനോമ ഉണ്ട്ാവൂ. തചെ� 
ഇ�ാനുസംരാണം നോവിണ്ടും നോപിാചെല ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി ഈ വിസ്തു�ചെളപ്പംറ്റി അവിൻ ഒരാി�ലും 
ആശങ്കാകുലനുമാകുന്നിില്ലാ. അതിചെ� നാശം അവിചെ� ഭാാഗംനോധയാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്നിിചെല്ലാന്നി 
മിത്ഥയാനോബാധത്തിൽ �ീവിിക്കുകയാാണ്. ചെപിണ്ണിചെനയുംം പ്രകൃതിനോയായുംം ഒരും നോപിാചെല കീഴിടി�ി 
അവിൻ പിടുത്തുയാർത്തുന്നി ആധുനിക സംം�ാരാത്തിചെ� ചെകട്ടുറിപ്പംിന് തീചെരാ ബലം നോപിാചെരാന്നി് 
തിരാിച്ചറിിയുംന്നി നാളുംകൾ അത്രം വിിദൂരാമല്ലാ. “ചൂ�ണം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നി സ്ത്രീചെയാനോപ്പംാചെല പ്രകൃതിയുംം 
ഗ്രാമങ്ങളുംചെടി കടിന്നിാക്രമണത്തിൽ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വിരുംന്നി”തായാി അവിർ നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു 
(പുറിം.49). പ്രകൃതിചെയായുംം സ്ത്രീചെയായുംം തചെ� സുഖത്തിനും ആഹ്ലാാദത്തിനും നോവിണ്ട്ി സംമൃദ്ധീമായാി 
ഉപിനോയാാഗംി�ാവുംന്നി ഒന്നിായാി കാണുന്നി പുരും�ചെ� ആധിപിതയ പ്രവിണതചെയായാാണ് ഇവിിചെടി 
വിിമർശന വിിനോധയാമാക്കുന്നിത്. ഇത്തരാം അധികാരാ വിിനോധയാതവ സംങ്കല്പങ്ങൾ ചെപിാളിച്ചുപിണി
താൽ മാത്രംനോമ പിരാിസ്ഥിിതി സം�ഹിാർ�പിരാമായാ ഒരും അന്ത്യരാീക്ഷം സംം�ാതമാകൂ. പ്രകൃതിയുംം 
പുരും�നും, പുരും�നും സ്ത്രീയുംം നോവിറിിട്ടി് നിൽനോ�ണ്ട് ദവന്ദവങ്ങളചെല്ലാന്നി തിരാിച്ചറിിവിാണ് ഉണ്ട്ാനോകണ്ട്ത്. 
വിയവിസ്ഥിിതിയുംചെടി പുനർനിർമ്മിിതിയാിലൂചെടി മാത്രംനോമ ചൂ�ണരാഹിിതമായാ സംമതവപൂർണ്ണമായാ ഒരും 
സംാമൂഹിിക ക്രമം രൂപിചെപ്പംടുകയുംള്ളു. അതു തചെന്നിയാാണ് ലിംഗംനോഭാദചെത്ത തകർത്തു ചെകാണ്ടുള്ള 
സു�ാതാനോദവിിയുംചെടി ഈ പിരാിസ്ഥിിതി യാാത്രംയുംം ലക്ഷയമിടുന്നിത്.

നർമ്മിത്തിചെ� നോമചെമ്പാടിി വിിതറിിയാാണ് പിരുംപിരുംത്ത സംതയങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത് 
എന്നിതും ഈ യാാത്രംാവിിവിരാണത്തിചെ� പ്രനോതയകതയാാണ്. യാാത്രം�ിടിയാിൽ പില ആനോരാാഗംയ പ്ര
ശ്നങ്ങളുംം കുഴി�ിയാനോപ്പംാൾ ഇത്രംയുംം വിലിയാ സംംഘചെത്തയുംം നോതാളിനോലറ്റി എങ്ങചെന ഹിിമാലയാം 
കയാറുചെമന്നി് അവിർ നോചാാദിക്കുന്നു. “മനസ്സിിനുള്ളിൽ നിന്നു നോകൾക്കുന്നി പിാട്ടി് ലൿലന�വിിൽ 
നിനോന്നിാ ഹൃദയാത്തിചെ� താളനോമാ, അനോപ്പംാനോഴി പിറിഞ്ഞിിനോല്ലാ നോപിാരാണ്ട്ാ നോപിാരാണ്ട്ാന്നി്.... നോപിാരാണ്ട്ാ 
നോപിാരാണ്ട്ാന്നി്” (പുറിം .35) എന്നിിങ്ങചെന പില സംന്ദർഭാങ്ങളിലും അവിരുംചെടി നർമ്മിനോബാധം കടിന്നു 
വിരുംന്നുണ്ട്് .ഹിാസംയചെത്ത സംാമൂഹിയ വിിമർശനത്തിനുള്ള ഏറ്റവുംം മൂർച്ചനോയാറിിയാ ആയുംധമാ�ാചെമന്നി് 
ചെതളിയാിച്ച പൂർവ്വപ്രതിഭാകൾ നമുക്കുണ്ട്ചെല്ലാാ. മികച്ച കാവിയാത്മക ഭാാ�യുംം അനുഭാവിവിിവിരാണ
ത്തിചെ� സംതയസംന്ധതയുംം പൂർവിികരാിൽ നിന്നി് പികർന്നു കിട്ടിിയാ ആർജ്ജിവിവുംചെമല്ലാാം സു�ാത 
നോദവിിയുംചെടി എഴുത്തിചെന മികവുംറ്റതാക്കുന്നു. ചെപിണ് യാാത്രംാഖയാന ചാരാിത്രംത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടിാവുംന്നി 
ഈ കൃതി ഒരും നല്ലാ പിാരാിസ്ഥിിതിക പിാഠം കൂടിിയാാണ്.
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നോവിണുനോഗംാപിാലൻ ചെക.എം. (എഡിി.), നോകരാളം - സ്പൈലംഗംികത, ലിംഗംനീതി, സ്പൈസംൻ ബുക്സി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.

നോലഖ എൻ.ചെക.

എറിണാകുളം �ില്ലായാിൽ ചെപിായ്ക്ക്ാട്ടുനോ�രാിയാിൽ  �നനം, കണ്ണൂർ യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റിയുംചെടി നോകരാള 

സംാഹിിതയ അ�ാദമി ചെസം�റിിൽ ഗംനോവി�ക.



ഭാാനോ�ാല്പത്തി സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിചെല പ്രശ്നങ്ങൾ
 നോഡിാ.പിി.എസം്.രാാനോ��് കുമാർ 

അനോസംാസംിനോയാറ്റ്  ചെപ്രാഫസംർ , മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി നോകാനോള�്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം

മലയാാളഭാാ�യുംചെടി ഉല്പത്തിചെയാക്കുറിിച്ച് ഭാിന്നിാഭാിപ്രായാങ്ങളുംചെടി ഒരും പിരാമ്പരാതചെന്നി നിലവിിലു
ണ്ട്്. അവിിശവസംനീയാമായാ കല്പിത കഥകളിൽ തുടിങ്ങി അതികഠിനമായാ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിൽ ചെചാചെന്നി
ത്തുന്നു ഈ ‘ഗംനോവി�ണങ്ങൾ’. ഈ ഭാാനോ�ാല്പത്തി പ്രസ്താവിങ്ങൾ പിഠി�ാൻ ശ്രീമിക്കുനോമ്പാൾ 
അവിയാിൽ എല്ലാാം തചെന്നി, എനോന്ത്യാ ഒരും കുറിവി് പ്രഥമദൃഷ്ടിിയാിൽ തചെന്നി നമു�് അനുഭാവിനോവിദയമാ
കുന്നുമുണ്ട്്. അതിനാൽ ശരാിയാായാ ഒരും നിഗംമനത്തിൽ എത്തിനോച്ചരാാൻ ഒരും ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംനും 
ഇതുവിചെരാ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുമില്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഈ ഭാാനോ�ാല്പത്തിവിാദമുഖങ്ങചെള വിിമർ ശനാത്മക
മായാി വിിലയാിരുംനോത്തണ്ട്ത് അതയാവിശയവുംമാണ്. മലയാാളത്തിചെ� ഉല്പത്തിചെയാപ്പംറ്റി പ്രധാനമായുംം 
ആറി് അഭാിപ്രായാങ്ങൾ നിലവിിലുണ്ട്്. സംംസ്കൃത�നയവിാദം, തമിഴി്�നയവിാദം, പ്രാകൃതഭാാ�ാവിാദം, 
മിശ്രീഭാാ�ാവിാദം, സംംക്രമണവിാദം, മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�ാവിാദം എന്നിിങ്ങചെന. ഇവി ഓനോരാാന്നിിനോനയുംം 
മൂലയനിർ ണ്ണയാം ചെചായ്യാം.

സംംസ്കൃത�നയവിാദം
സംംസ്കൃത�നയവിാദത്തിചെ� ആദിവിക്തിാവി് നോകാവുംണ്ണിചെനടുങ്ങാടിിയാാണ്. അനോ�ഹിം തചെ� നോകരാള
ക�മുദിയാിൽ (1875).

“സംംസ്കൃതഹിിമഗംിരാി ഗംളിതാ
ദ്രാവിിഡിവിാണീ കളിന്ദ�ാമിളിതാ
നോകരാളഭാാ�ാഗംംഗംാ
വിിഹിരുംതു നോമ ഹൃൽസംരാസംവദാസംംഗംാ”

എചെന്നിാരും പിദയം കുറിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഈ കല്പനാസ്പൈവിചാിത്ർയാമായാ വിരാികൾ അല്ലാാചെത മചെറ്റാന്നും തചെന്നി 
നോകാവുംണ്ണി നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുമില്ലാ. സംംസ്കൃതത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നിിരുംന്നി വിടിക്കുംകൂറും തചെ� സംംസ്കൃതാ
ഭാിമുഖയം പ്രകടിിപ്പംി�ാനാവിണം മലയാാളഭാാ�യുംചെടി മാതൃതവം സംംസ്കൃതത്തിനു നൽകിയാത്. സംി.വിി.
വിാസുനോദവിഭാട്ടിതിരാിയുംം സംംസ്കൃതാഭാിനിനോവിശം മൂലം മലയാാളത്തിചെ� മാതാവി് സംംസ്കൃതമാചെണന്നു 
പിറിയുംന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും അവിസംാനം തചെ� പ്രസ്താവിത്തിചെ� ദ�ർ ബലയം മനസ്സിിലാ�ി സംംസ്കൃത�
നയവിാദത്തിൽനിന്നും പിിൻമാറുന്നുണ്ട്്. സംംസ്കൃതത്തിചെ�യുംം മലയാാളത്തിചെ�യുംം അക്ഷരാമാലയുംചെടി 
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വിിനയസംനം ഒന്നുനോപിാചെലയാാണ്, സംംസ്കൃതത്തിചെല സംാഹിിതയരൂപിങ്ങളുംചെടി ചുവിചെടിാപ്പംിച്ചാണ് 
ആദയകാല മലയാാള സംാഹിിതയരൂപിങ്ങൾ നിർ മ്മിി�ചെപ്പംട്ടിത് തുടിങ്ങിയാ അഭാിപ്രായാങ്ങൾ സംംസ്കൃ
ത�നയവിാദ�ാർ  നിരാത്തിചെയാങ്കിലും അതിചെ� ആരാംഭാഘട്ടിത്തിൽതചെന്നി മലയാാള ഭാാ�ാനോപ്ര
മികൾ സംംസ്കൃത�നയവിാദചെത്ത പൂർ ണ്ണമായുംം നിരാാകരാിച്ചു. ഇന്ത്യയയാിചെല പ്രാനോദശിക ഭാാ�കൾക്കും 
സംംസ്കൃതത്തിനും തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം നോകവിലം ആദാനപ്രദാനം മാത്രംമാണ്; സംംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും 
പ്രാനോദശിക ഭാാ�കൾ എചെന്ത്യല്ലാാം സംവീകരാിച്ചിട്ടുനോണ്ട്ാ അതിലധികം പ്രാനോദശികഭാാ�കളിൽനിന്നും 
സംംസ്കൃതം സംവീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇൻനോഡിാ യൂനോറിാപിയൻ ഭാാ�കളിൽ സംംസ്കൃതത്തിന് ഒരാി�ൽ കൂടുതൽ 
ഓ�സം് ഉണ്ട്ായാത് ഈ പ്രാനോദശികഭാാ�കളുംചെടി സംമ്പർ �ത്താലാണ്. മറ്റും ഭാാ�കളിൽ നിന്നും 
പിദങ്ങളുംം പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം പ്രനോമയാവുംം രാചാനാതന്ത്ര്യവുംം എന്ത്യിന് �ീവിിതംനോപിാലും സംവീകരാിച്ചാണ് 
സംംസ്കൃതം ഒരും കാലത്ത് നോദവിഭാാ�യാായാി വിിരാാ�ിച്ചത്. മറ്റും ഭാാ�ാ സംമ്പർ �ം തചെന്നിയാാണ് 
ഇംഗ്ലാീ�ിനോനയുംം മികവുംറ്റ ഭാാ�യാാ�ിയാത് എന്നി വിസ്തുതയുംം വിിസ്മിരാി�ാനാവിില്ലാ. മലയാാളത്തിൽ 
നിന്നുനോപിാലും അനല്പമായാ സംംഭാാവിന സംംസ്കൃതവുംം ഇംഗ്ലാീഷും സംവീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അതിനാൽ സംംസ്കൃ
തത്തിന് മലയാാളത്തിചെ� മാതൃതവത്തിന് യാാചെതാരും അർ ഹിതയുംമില്ലാ. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഏറ്റവുംം 
പിരാിഹിാസംയമായാ വിാദമുഖവുംം സംംസ്കൃത�നയവിാദമാണ്.

തമിഴി്�നയവിാദം
മലയാാള ഭാാനോ�ാൽപ്പംത്തി പ്രസ്താവിങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം ഗംനോവി�ണാത്മകവുംം സുഘടിിതവുംം തമിഴി്�നയ
വിാദമാണ്. നോഡിാ.കാൽഡിവൽ, പിി.നോഗംാവിിന്ദപ്പംിള്ള, ഏ.ആർ .രാാ�രാാ�വിർ മ്മി, എൽ.വിി.രാാമസംവാമി 
അയ്യർ  തുടിങ്ങിവിർ  മലയാാളം തമിഴിിചെ� സംന്ത്യതിയാാചെണന്നി് വിസ്തുനിഷ്ഠമായാി സ്ഥിാപിിക്കുവിാൻ 
ശ്രീമിച്ചു. നോഡിാ. കാൽഡിവലിചെ� ‘Comparative Grammar of Dravidian or South Indian 
Family of Languages’ എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിൽ “Malayalam being, as I conceive a very 
ancient off shoot of Tamil differing from it chiefly at present by its disuse of 
personal terminations of the verbs and the larger amount of Sanskrit derivations 
it has availed itself of I might perhaps be regarded rather as a dialect of Tamil 
than as a distinct member of the Dravidian family”1 എന്നിിങ്ങചെന തചെ� തമിഴി്�നയ
വിാദം അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു. തുടിർ ന്നി് തമിഴി്�നയവിാദത്തിചെ� മുഖയ സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികനായാ ഏ.ആർ .
രാാ�രാാ�വിർ മ്മി ‘മസ്പൈലനാടിായാ മലയാാളത്തിചെല ആദിമനിവിാസംികൾ തമിഴിരുംം അവിരുംചെടി ഭാാ� 
തമിഴും ആയാിരുംന്നു. എന്നിാൽ എല്ലാാ�ാലത്തും ഗ്രന്ഥഭാാ� അചെല്ലാങ്കിൽ വിരാചെമാഴിി, നാനോടിാടിിഭാാ� 
അചെല്ലാങ്കിൽ വിാചെയ്മാഴിി എന്നി് ഒരും വിയതയാസംം എല്ലാാ �ീവിത്ഭാാ�കളിലും ഉള്ളതുനോപിാചെല ഈ 
തമിഴിിലും ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഗ്രന്ഥഭാാ�യ്ക്ക്് ‘ചെചാന്ത്യമിഴി് ’ എന്നും നാനോടിാടിിഭാാ�യ്ക്ക്് ‘ചെകാടുന്ത്യമിഴി് ’ എന്നും 
ആണ് തമിഴി്ഗ്രന്ഥകാരാന്മാർ  നോപിരാിട്ടിിരാിക്കുന്നിത്. പിലവിക ചെകാടുന്ത്യമിഴുകൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിതിൽ 
ഒന്നിാണ് നമ്മുചെടി മലയാാളമായാിത്തീർ ന്നിത് ’2 എന്നി് അനോ�ഹിം നോകരാളപിാണിനീയാം പിീഠികയാിൽ 
കുറിിക്കുന്നു. തചെന്നിയുംമല്ലാ തചെ� ആറുനയാങ്ങളിലൂചെടി തമിഴി്�നയവിാദചെത്ത ശാസ്ത്രീയാമാക്കുവിാൻ 
അനോ�ഹിം ശ്രീമിക്കുന്നുമുണ്ട്്; എന്നിാൽ. ഏ.ആർ . ഒരാി�ലും സംംസ്കൃതാധിനിനോവിശചെത്ത നിരാാകരാി
ക്കുന്നിില്ലാ. “ഇനോപ്പംാഴിചെത്ത നിലയാിൽ സംംസ്കൃതത്തിചെ� മണിയാം പിലതും മലയാാളഭാാ�യാിൽ കയാറിി 
ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്്.”3 “ദ്രാവിിഡിനോഗംാത്രം�ാതയാായാ സം�ഭാാഗംയവിതി നോകരാളഭാാ�, ആർയാവിംശാലങ്കാരാഭൂത
നായാ ചാിരാഞ്ജീവിി സംംസ്കൃതവിരാചെ� സംവയാംവിരാ വിധുവിായാ് ചാമഞ്ഞി് നോമൽക്കുനോമൽ ഉല്ലാസംിക്കുന്നു.”4 
“തമിഴും സംംസ്കൃതവുംം കലർ ന്നുണ്ട്ായാ ഭാാ�യാാണ് മലയാാളനാട്ടിിൽ ഇന്നും നടിന്നുവിരുംന്നി ഗ്ര
ന്ഥഭാാ�”5 ഈ സംന്ദർ ഭാങ്ങളിൽ ഏ.ആർ . തമിഴി് പിക്ഷപിാതിയാാചെണന്നു പിറിയുംനോമ്പാൾനോപിാലും 
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സംംസ്കൃതാഭാിമുഖയം അനോ�ഹിത്തിചെ� നിരാീക്ഷണങ്ങളിൽ ഫണം വിിടിർ ത്തി നിൽക്കുന്നു.

തമിഴി്�നയവിാദം ശരാിയാാകണചെമങ്കിൽ നോകരാളീയാർ ക്കു തമിഴിിനോനാടി് ഒരും സ്പൈവികാരാികത 
ഉണ്ട്ാനോവിണ്ട്തനോല്ലാ? അത് ഒരും കാലത്തുമുണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. തമിഴി് സംാഹിിതയചെത്ത മലയാാളി ഒരുംകാ
ലത്തും പിിൻതുടിർ ന്നിിരുംന്നുമില്ലാ. എന്ത്യിന് സംംസ്കൃതനോത്താനോടിാ ഇംഗ്ലാീ�ിനോനാനോടിാ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിനോതാ 
അചെല്ലാങ്കിൽ ഇനോപ്പംാഴുള്ളനോതാ ആയാ affection (അഭാിനിനോവിശം) തമിഴിിനോനാടി് ഒരും കാലത്തും നമുക്കു
ണ്ട്ായാിട്ടിില്ലാ. അതിനാൽ തമിഴിിൽനിന്നുമാണ് മലയാാളം രൂപിചെപ്പംട്ടിത് എന്നുപിറിയുംന്നിത് പൂർ ണ്ണമാ
യുംം ശരാിയുംമല്ലാ. തചെന്നിയുംമല്ലാ പ്രാകൃത തമിഴിിചെന തമിഴിന്മാർ നോപിാലും തമിഴിായാി അംഗംീകരാി�ാത്ത 
സംാഹിചാർയാത്തിൽ, ആ തമിഴിിൽ നിന്നുമാണ് മലയാാളം രൂപിചെപ്പംട്ടിത് എന്നി മലയാാളികളുംചെടി വിാദം 
പിരാിഹിാസംം �നിപ്പംിക്കുന്നിതനോല്ലാ?

പ്രാകൃതഭാാ�ാവിാദം
മലയാാളഭാാ�യുംചെടി ഉല്പത്തിചെയാക്കുറിിച്ച് വിയതയസ്തമായാ ഒരും നിരാീക്ഷണമാണ് പിി. ശങ്കരാൻ നമ്പയാർ  
തചെ� മലയാാള സംാഹിിതയചാരാിത്രംസംംഗ്രഹിത്തിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംിച്ചത്. “നോകരാളത്തിചെല ആദിമനി
വിാസംികൾ സംംസംാരാിച്ചിരുംന്നി ഒരുംതരാം പ്രാകൃതഭാാ�യുംം മറ്റും ദ്രാവിിഡിഭാാ�കളുംം നോചാർ ന്നുണ്ട്ാ
യാതാണ് മലയാാളം; ഇതിചെന പ്രാകൃതഭാാ�ാവിാദചെമന്നി് നമു�് നോപിരാിടിാം.”6 എന്നിാൽ തചെ� 
അഭാിപ്രായാത്തിന് ഉനോപിാൽബലകമായാ ചെതളിവുംകൾ അനോ�ഹിം അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിില്ലാ. തനോന്നിയുംമല്ലാ 
മലയാാളഭാാ�നോയാാടി് എന്നും നോചാർ ന്നുനിന്നി സംംസ്കൃതചെത്ത പൂർ ണ്ണമായുംം അവിഗംണിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള 
ഒരും ഭാാനോ�ാല്പത്തി വിിചാാരാം കടുത്ത തമിഴി്ഭാക്തിനോരാാ മലയാാളപ്രിയാനോരാാനോപിാലും അംഗംീകരാിക്കുക
യുംമില്ലാ. ഇ�ാരാണത്താലാകാം മചെറ്റാരും ഭാാ�ാചാിന്ത്യകനും ശങ്കരാൻ നമ്പയാരുംചെടി വിാദഗംതിചെയാ 
അനുഗംമി�ാതിരുംന്നിത്.

മിശ്രീഭാാ�ാവിാദം
മലയാാളം, സംംസ്കൃതവുംം തമിഴും നോചാർ ന്നുണ്ട്ായാതാണ് എന്നിതാണ് മിശ്രീഭാാ�ാവിാദത്തിചെ� 
അടിിസ്ഥിാനം. സംംസ്കൃത�നയപിക്ഷചെത്തനോപ്പംാചെല ഈ വിാദഗംതിയുംം ആദയം അവിതരാിപ്പംിച്ചത് 
നോകാവുംണ്ണി ചെനടുങ്ങാടിിയാാണ്. നോകരാളക�മുദിയാിൽ തചെന്നി അനോ�ഹിം

‘ആർയാദ്രാവിിഡിവിാഗം്�ാതാ
നോകരാളീനോയാാക്തിി കനയക” 

എന്നി് എഴുതിനോച്ചർ ത്തിട്ടുണ്ട്്. ആർയാദ്രാവിിഡി സംംനോയാാഗം (സംംസ്കൃത-തമിഴി് നോചാർ ച്ച) മായാ മിശ്രീഭാാ�
യാിൽ നിന്നിാണ് മലയാാളം രൂപിചെമടുത്തത് എന്നിാണനോല്ലാാ ഇതിചെ� അർ ത്ഥം. പിനോക്ഷ അനോ�ഹിം 
മിശ്രീഭാാ�ാവിാദം എന്നു നാമകരാണം ചെചായ്ത്ിരുംന്നിില്ലാ. അതുചെകാണ്ട്ാണ് മിശ്രീഭാാ�ാവിാദ�ാരാൻ 
ഇളംകുളം കുഞ്ഞിൻപിിള്ളയാാചെണന്നി് നാം ഇനോപ്പംാഴും ചെതറ്റായാി പിറിയുംന്നിത്. ഇളംകുളത്തിചെ� അഭാി
പ്രായാത്തിൽ “നമ്പൂതിരാിമാരുംചെടി പ്രാമാണയവുംം മിശ്രീഭാാ�യുംചെടി നോപ്രരാണയുംം മാത്രംമാണ് മലനാട്ടു 
തമിഴി് പ്രനോതയക ഭാാ�യാായാിത്തീരുംവിാൻ കാരാണം”7 സംംസ്കൃതം ബി.ഏ. ഓനോണഴ്സുകാരാനായാിരുംന്നു 
ഇളംകുളം. മലയാാളകൃതികചെള വിയാഖയാനിച്ചനോപ്പംാൾനോപ്പംാലും ഈ സംംസ്കൃതത്തിചെ� നിലപിാടുതറി 
അനോ�ഹിം ഫലപ്രദമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു; അതിൽ വില്ലാാചെത അഭാിരാമിച്ചു. അതിനാൽ, സംംസ്കൃത�
നയവിാദം അതിചെ� ആരാംഭാത്തിൽ തചെന്നി ചെപിാളിഞ്ഞിില്ലാായാിരുംന്നുചെവിങ്കിൽ ഇളംകുളം അതിചെ� 
ഉന്നിതനായാ പ്രവിാചാകനാകുമായാിരുംന്നു. മിശ്രീഭാാ�ാവിാദത്തിൽ, തചെ� സംംസ്കൃതാഭാിനിനോവിശചെത്ത 
കുറിച്ച് ഒതു�ി വിച്ച്, കൂടുതൽ സംംസ്കൃതവുംം അല്പം തമിഴും കലർ ന്നി ഭാാ�യാിൽനിന്നും മലയാാളമു
ണ്ട്ായാി എന്നി വിാദമുഖം അവിതരാിപ്പംിക്കുകയാാണ് അനോ�ഹിം ചെചായ്ത്ത്. തചെ� സംവിിനോശ�മായാ 
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ഗംനോവി�ണാത്മകതയാിനോലക്കുയാരുംവിാൻ ഇളംകുളത്തിന്, മിശ്രീഭാാ�ാവിാദത്തിലൂചെടി കഴിിഞ്ഞിില്ലാ. 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി മിശ്രീഭാാ�ാവിാദം അത് അർ ഹിിക്കുന്നി അനുപിാതത്തിൽതചെന്നി തമസ്കാരാി�
ചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്തു.

ഭാാ�ാസംംക്രമണവിാദം
ചെപ്രാഫ. സംി.എൽ. ആ�ണിയാാണ് ഭാാ�ാസംംക്രമണവിാദത്തിചെ� അവിതാരാകൻ. അനോ�ഹിത്തിചെ� 
ഭാാനോ�ാല്പത്തി വിാദമുഖം. “ചെചാന്ത്യമിഴിിനോലക്കും സംംസ്കൃതത്തിനോലക്കും നോകരാളത്തിചെല വിയവിഹിാരാഭാാ� 
കയാറിിപ്പംറ്റി അവിയുംചെടി ആധിപിതയം ശിഥിലമാ�ിയാതിനുനോശ�ം യാഥാകാലം സംവാതന്ത്യ്ർയാം പ്ര
ഖയാപിനം ചെചായ്കയാാണുണ്ട്ായാചെതന്നു പിറിനോയാണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ഇതിന് ഭാാ�ാസംംക്രമണവിാദചെമന്നു 
നോപിരാിടിാചെമന്നു നോതാന്നുന്നു”8 എന്നിതാണ്. തനോന്നിയുംമല്ലാ, സംംസ്കൃതത്തിലും ചെചാന്ത്യമിഴിിലും നോകരാളീയാർ , 
കൃതികൾ രാചാിച്ചുചെകാണ്ട്ിരുംന്നി ഏ.ഡിി. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടുവിചെരായുംള്ള കാലഘട്ടിത്തിന് പിരാതന്ത്യ്ർയാഘ
ട്ടിചെമന്നും, ഏ.ഡിി.ഒമ്പതുമുതൽ പിതിനോനഴിാം നൂറ്റാണ്ടുവിചെരായുംള്ള വിയവിഹിാരാഭാാ�യുംചെടി നുഴിഞ്ഞുക
യാറ്റ�ാലത്തിന് സംംക്രമണഘട്ടിചെമന്നും അതിനുനോശ�മുള്ള കാലത്തിനു സംവതന്ത്ര്യഘട്ടിചെമന്നു”9 
അനോ�ഹിം കാലഗംണന നടിത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. എന്നിാൽ പിഴിന്ത്യമിഴിിൽ (Proto Tamil) നിന്നും 
ക്രിസ്തു വിർ �ാംരാംഭാം മുതൽ ഭാിന്നിിച്ച് മലയാാളം രൂപിചെപ്പംട്ടു എന്നിതും, ഉപിരാിവിർ ഗ്ഗാത്തിചെ� ഭാാ�യാായാ 
സംംസ്കൃതനോത്തയുംം ഭാരാണവിർ ഗ്ഗാത്തിചെ� ഭാാ�യാായാ തമിഴിിനോനയുംം കടിന്നുകയാറിി ആക്രമിച്ച്, ശിഥില
മാക്കുന്നിതിനുള്ള നോശ�ി അന്നിചെത്ത സംാധാരാണ�ാരുംചെടി വിയവിഹിാരാഭാാ�യ്ക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നി 
പ്രസ്താവിവുംം വിിശവാസംനോയാാഗംയമല്ലാ. തനോന്നിയുംമല്ലാ ക്രിസ്തുവിർ �ാരാംഭാം മുതൽ തചെന്നി മലയാാളമുണ്ട്ായാി 
എന്നി അഭാിപ്രായാവുംം സംവീകാർയാമല്ലാ.

മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�ാവിാദം
മലയാാളഭാാ�യുംചെടി ഉല്പത്തിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ആദയവിാദം മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�ാവിാദമാണ്. അതിനുകാ
രാണം ലീലാതിലകകാരാൻ തചെന്നിയാാണ് ഈ നിഗംമനത്തിന് പ്രാരാംഭാം കുറിിച്ചത് എന്നിതാണ്. 
ലീലാതിലകത്തിൽ മലയാാളത്തിചെ� സംവതന്ത്ര്യനില പ്രതിപിാദിക്കുനോമ്പാൾ സംംസ്കൃതത്തിൽനിന്നും 
നോചാാളഭാാ�യാിൽനിന്നും മറ്റുംമുള്ള വിയതയാസംം സംവിിസ്തരാം അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നിത് മലയാാളത്തിചെ� 
മാതാവി് മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�യാാണ് എന്നിതിനോല�ാണ്. എന്നിാൽ ഈ ഭാാനോ�ാല്പത്തിവിാദചെത്ത 
സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികമായാി വിിലയാിരുംത്തി അവിതരാിപ്പംിച്ചത് ആറ്റൂർ  കൃഷ്ണപിി�ാരാടിിയാാണ്; ഉള്ളൂരുംം നോഗംാദ
വിർ മ്മിയുംം ചെക.എം. നോ�ാർ ജ്ജുംം ഇതിചെ� ഉന്നിതരാായാ വിക്തിാ�ളുംമായാി. ആദിമകാലചെത്ത ദക്ഷി
നോണന്ത്യയയാിചെല ഭാാ�യാാണ് മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�ചെയാന്നും, ഇതിൽ നിന്നും രൂപിചെമടുത്ത ഭാാ�കളാണ് 
തമിഴി്, ചെതലുങ്ക്, കന്നിടിം, മലയാാളം എന്നിിവി എന്നും അതിനാൽ മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�യാിൽനിന്നും 
ഉരുംവിചെപ്പംട്ടി സംവതന്ത്ര്യഭാാ�യാാണ് മലയാാളം എന്നിതാണ് ആറ്റൂരാിചെ�യുംം പിിൻതുടിർ ച്ച�ാരുംനോടിയുംം 
ഭാാനോ�ാല്പത്തി നിഗംമനങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനം. തമിഴി്�നയവിാദത്തിനോ�യുംം മറ്റുംം ദുഃർ ബലമായാ പ്രസ്താ
വിനകളുംചെടി ഇളകിയാ അടിിത്തറിയാിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുമാത്രംം അവിതരാിപ്പംിച്ച ഈ ഭാാനോ�ാല്പത്തിവിാദം 
ഭാാ�ാഭാിമാനികൾ�് സംനോന്ത്യാ�നോമകിചെയാങ്കിലും നോവിണ്ട്ത്രം ശാസ്ത്രീയാമായാ ചെതളിവുംകളുംചെടി അഭാാവി
ത്തിൽ വിി�യാിച്ചില്ലാ. തചെന്നിയുംമല്ലാ ആദിദ്രാവിിഡിഭാാ� എചെന്നിാരും ഭാാ� ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നിതിന് 
യാാചെതാരും ചെതളിവുംമില്ലാ. നോഡിാ.ചെക.എം. നോ�ാർ ജ്ജി് തചെ� ‘വിളരുംന്നി സ്പൈകരാളി’യാിൽ തമിഴി് �നയ
വിാദചെത്ത തിരാസ്കാരാിക്കുവിാൻ ഏ.ആറിിചെ� പുരും�നോഭാദനിരാാസംം നിരാാസംമല്ലാ അഭാാവിമാചെണന്നു 
പിറിഞ്ഞി് നിരാാകരാിക്കുനോമ്പാൾ ‘സംി.എൽ. ആ�ണി ആറുനയാങ്ങളിചെല ഏറ്റവുംം ശക്തിമായാ നയാം 
പുരും�നോഭാദനിരാാസംമാചെണന്നി് വിാദിക്കുന്നു.”10 അതിനാൽ മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�ാവിാദവുംം നോകവിലം
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സംാങ്കല്പികം മാത്രംമാചെണന്നിാണ് ഭാാ�ാപിഠിതാ�ൾ കരുംതുന്നിത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഈ ആറി് 
ഭാാനോ�ാല്പത്തിവിാദമുഖങ്ങചെളയുംം ഒന്നു നോക്രാഡിീകരാിനോ�ണ്ട്തുമുണ്ട്.് മലയാാളചെത്ത ഏറ്റവുംമധികം സംവാ
ധീനിച്ച സംാഹിിതയം സംംസ്കൃതമാണ്; എന്നിാൽ സംംസ്കൃതഭാാ�യാിൽ നിന്നിാണ് മലയാാളഭാാ�യുംണ്ട്ാ
യാത് എന്നി വിാദമുഖം യുംക്തിിസംഹിമല്ലാ. പ്രാകൃതഭാാ�യാിൽനിന്നുമാണ് മലയാാളമുണ്ട്ായാത് എന്നു 
ശങ്കരാൻനമ്പയാർ  അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുനോമ്പാൾ, അങ്ങചെന ഒരും പ്രാകൃതഭാാ� ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നിതിനു 
യാാചെതാരും അടിിസ്ഥിാനവുംമില്ലാ. മൂലദ്രാവിിഡിഭാാ�യുംചെടി നിലയുംം ഇതുതചെന്നി. ദക്ഷിനോണന്ത്യയയാിൽ 
ആകമാനം ഒരും ആദിദ്രാവിിഡിഭാാ� ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നിതും വിസ്തുതകളുംചെടി അഭാാവിത്താൽ 
അയുംക്തിികമാണ്. മിശ്രീഭാാ�ാവിാദത്തിൽ ഇളംകുളം പ്രസ്താവിിക്കുന്നി നാമമാത്രംമായാ തമിഴും സംംസ്കൃ
താതിപ്രസംരാവുംമുള്ള മിശ്രീഭാാ� സൂക്ഷ്മാർ ത്ഥത്തിൽ സംംസ്കൃത�നയവിാദത്തിചെ� പുനരാാവിർ ത്തനം 
മാത്രംമാകയാാൽ അതും അവിഗംണി�ചെപ്പംട്ടു. ചെചാന്ത്യമിഴിിനോലക്കും സംംസ്കൃതത്തിനോലക്കും നോകരാളത്തിചെല 
വിയവിഹിാരാഭാാ� സംംക്രമിച്ച് അവിചെയാ ശിഥിലമാ�ിയുംണ്ട്ായാ ഭാാ�യാാണ് മലയാാളം എന്നു സംി.എൽ.
ആ�ണി കുറിിക്കുനോമ്പാൾ അ�ാലചെത്ത ഭാരാണഭാാ�യാായാ തമിഴിിനോനനോയാാ ഉപിരാിവിർ ഗ്ഗാഭാാ�യാായാ 
സംംസ്കൃതനോത്തനോയാാ ആക്രമിച്ച് കീഴി്ചെപ്പംടുത്തുവിാനുള്ള മികവി് മലയാാളത്തിനില്ലാാത്തതിനാൽ 
സംംക്രമണ ഭാാ�ാവിാദവുംം നിരാാകരാി�ചെപ്പംനോടിണ്ട്തുതചെന്നി. അതുനോപിാചെലതചെന്നി, പ്രാകൃത തമിഴിിചെന 
തമിഴിന്മാർ നോപിാലും തമിഴിായാി പിരാിഗംണി�ാതിരാിക്കുനോമ്പാൾ ആ തമിഴിിൽ നിന്നുമാണ് മലയാാളം 
രൂപിചെപ്പംട്ടിചെതന്നി് എങ്ങചെന പിറിയുംവിാൻ കഴിിയുംം? അതിനാൽ മലയാാളഭാാ�യുംചെടി ഉല്പത്തിചെയാ
ക്കുറിിച്ച് നോമൽപ്പംറിഞ്ഞി ആറി് അഭാിപ്രായാങ്ങളുംം യുംക്തിിസംഹിനോമാ സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികനോമാ അല്ലാ. അതു
ചെകാണ്ടുതചെന്നി അവി സംവീകാർയാവുംമല്ലാ; അതിനാൽ പുതിചെയാാരും ഭാാനോ�ാല്പത്തി നിരാീക്ഷണവുംം 
ഗംനോവി�ണവുംം ആവിശയവുംമാണ്.

നോകരാളീയാരുംചെടി പൂർ വ്വികർ  ദ്രാവിിഡിരുംം അവിരുംചെടി ഭാാ� തമിഴുമായാിരുംന്നു. അതിനാൽ 
ഏതാനും സംഹിസ്രാബ്ദങ്ങൾ തമിഴി് നോകരാളത്തിചെല വിയവിഹിാരാഭാാ�യുംമായാിരുംന്നു. എന്നിാൽ 
ആർയാാധിനിനോവിശനോത്താടുകൂടിി സംംസ്കൃതം വിയാപികമായാി നോകരാളത്തിൽ പ്രചാരാിച്ചു. അങ്ങചെന 
തമിഴും സംംസ്കൃതവുംം യാനോഥാചാിതം നോചാർ ന്നി് ഒരും ഭാാ� രൂപിചെപ്പംട്ടു. പ്രസ്തുത ഭാാ� ദ്രാവിിഡിർ  
ഉപിനോയാാഗംിക്കുനോമ്പാൾ തമിഴ്പദങ്ങളുംം തമിഴി് പ്രതയയാങ്ങളുംം വിയാപികമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുവിന്നു. 
അതുനോപിാചെല ആർയാന്മാർ  ഈ ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിച്ചനോപ്പംാൾ സംംസ്കൃതപിദങ്ങളുംം അതിചെ� പ്രതയ
യാങ്ങളുംം കൂടുതലായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു. അ�ാലചെത്ത ഭാാ�യുംചെടി ഉപിനോയാാക്തിാ�ളിൽ കൂടുതൽ 
തമിഴിർ  ആയാിരുംന്നിതിനാൽ തമിഴിിന് പ്രാമുഖയം കൂടിിയാതും സംംസ്കൃതത്തിന് പ്രാധാനയം കുറിഞ്ഞി
തുമായാ ഒരും ഭാാ�ാ കാലാന്ത്യരാത്തിൽ ഉണ്ട്ായാി. ഈ തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�യാിൽ നിന്നുമാണ് 
മലയാാളം രൂപിചെപ്പംട്ടിത്. അതിനാൽ മലയാാളഭാാ� തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയമാണ്. സംംസംാരാഭാാ�
യാിൽ തമിഴിിനും സംാഹിിതയഭാാ�യാിൽ സംംസ്കൃതത്തിനും പ്രാധാനയമുള്ളതായാിരുംന്നു ഈ തമിഴി് 
സംംസ്കൃതഭാാ�. മലയാാളത്തിചെ� മാതാവിായാ തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�യാിചെല തനോ�ശീയാഭാാ� 
തമിഴിായാിരുംന്നിതിനാൽ തമിഴിിനായാിരുംന്നു പ്രാധാനയം കൂടുതൽ. ആർയാന്മാരാാണ് തങ്ങനോള�ാൾ 
പിരാിഷ്കാാരാികചെളന്നി് അ�ാലചെത്ത ദ്രാവിിഡിർ �് തചെന്നി നോതാന്നുകയാാൽ അവിരുംം വിയാപികമായാി 
സംംസ്കൃതപിഠനത്തിനോലർ ചെപ്പംട്ടു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിിന്നിിട്ടിനോപ്പംാൾ തമിഴിിചെ� പ്രാധാനയം നോകരാളനോദശത്ത് 
ക്രനോമണ ക്ഷയാിച്ചു. തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�യാിൽ 75 ശതമാനനോത്താളം തമിഴും 25 ശതമാനം 
സംംസ്കൃതവുംമായാിരുംന്നു. എ.ഡിി.7-ാം ശതകത്തിൽ രൂപിംചെകാണ്ട് ഈ സംങ്കരാഭാാ� ഏകനോദശം രാണ്ടു 
നൂറ്റാനോണ്ട്ാളം സംംസംാരാഭാാ�യാായാി തചെന്നി നിലനിന്നു. ഈ സംങ്കരാഭാാ�യാിൽ നിന്നിാണ് മലയാാളം 
രൂപിചെമടുത്തത്. ഏ.ഡിി. 9-ാം ശതകത്തിൽ ആദയം സംംസംാരാഭാാ�യാിലൂചെടി മാത്രംം 100 വിർ �നോത്താളം 
പ്രചാാരാമുണ്ട്ായാിരുംന്നി മലയാാളത്തിന് ഏ.ഡിി. 10-ാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാചെടി ലിപിി രൂപിചെപ്പംടുകയുംം തുടിർ ന്നി് 
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ആദിമ മലയാാളസംാഹിിതയം ഉരുംവിചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്തു. ഏ.ഡിി. 10-ാം നൂറ്റാണ്ട്ിലാണ് നോചാരാസംാമ്രാാ�യം 
അവിസംാനിച്ചത്. അതിനാൽ തമിഴിിന് രാാ�ഭാാ�/അധികാരാഭാാ�/ഭാരാണഭാാ� എന്നി സ്ഥിാനം 
നഷ്ടിചെപ്പംട്ടു. അതിനാൽ തമിഴി് നോകരാളത്തിൽനിന്നും പിിൻവിാങ്ങുകയുംം പുതുതായാി രൂപിചെപ്പംട്ടി മലയാാ
ളത്തിന് വിയാപികമായാ പ്രചാാരാം ഉണ്ട്ാവുംകയുംം ചെചായ്തു.

മലയാാളത്തിചെ� ഉല്പത്തി തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�യാിൽ നിന്നിാചെണന്നി് പിറിയുംനോമ്പാൾ 
എന്ത്യാണ് ആ ഭാാ�ചെയാന്നി് അറിിനോയാണ്ട്തുണ്ട്്. ഭാാ�ാപ്രകൃതം ചെവിച്ചു നോനാക്കുനോമ്പാൾ ഏകനോദശം 
75% തമിഴും 25% സംംസ്കൃതവുംം നോചാർ ന്നി ഭാാ�യാാണ് ഈ സംങ്കരാഭാാ�. അനോപ്പംാൾ മിശ്രീഭാാ�ാവിാദവുംം 
തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�ാവിാദവുംം ഒന്നിനോല്ലാ എന്നു സംംശയാം നോതാന്നുക സംവാഭാാവിികം. എന്നിാൽ 
ഒന്നില്ലാ. മിശ്രീഭാാ�ാവിാദത്തിൽ ഇളംകുളം സംംസ്കൃതത്തിനാണ് പ്രാധാനയം ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്നിത്. 
എന്നിാൽ തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയ ഭാാ�ാവിാദത്തിൽ തമിഴിിനാണ് പ്രാമുഖയം. മലയാാളത്തിചെ� 
നിഷ്പംത്തിയാിൽ സംംസ്കൃതനോത്ത�ാൾ സംവാധീനം തമിഴിിനാചെണന്നി വിസ്തുത നിസ്തർ �മാണനോല്ലാാ.
രാാമചാരാിതം, ഉണ്ണിയാച്ചിചാരാിതം, ഉണ്ണിച്ചിരുംനോതവിി ചാരാിതം, ഉണ്ണിയാാടിീചാരാിതം തുടിങ്ങിയാവി ആദയകാല 
കാവിയങ്ങളിൽനോപ്പംാലും സംംസ്കൃതപിദങ്ങചെള�ാൾ പിലമടിങ്ങാണ് ദ്രാവിിഡിപിദങ്ങൾ. തചെന്നിയുംമല്ലാ 
രാാമചാരാിതത്തിൽ തചെന്നി സംംസ്കൃതപിദങ്ങചെള ഭാാ�ീകരാിക്കുന്നിതും കാണാം. ഇത് ദ്രാവിിഡിഭാാ�യുംചെടി 
പ്രാധാനയചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നിതാണ്.

ഇന്നും നോകരാളത്തിൽ രാണ്ടു പ്രധാന ഭാാ�കൾ ഉണ്ട്്. മലയാാളവുംം ഇംഗ്ലാീഷും. ഇവി കൂടിിനോചാർ
 ന്നിാൽ എന്ത്യാണ് സംംഭാവിിക്കുക?. ഭാാ�യാിചെല പിദങ്ങളുംം പ്രതയയാങ്ങളുംം കൂടുതൽ മലയാാളത്തി
നോ�താകും അക്ഷരാമാലയുംം മലയാാളമാകും. അതായാത് സംംസംാരാഭാാ�യാിൽ മലയാാളത്തിനാകും 
പ്രാധാനയം. എന്നിാൽ സംാഹിിതയത്തിൽ, പുത്തൻ പ്രവിണതകളുംചെടി ആവിിഷ്കാാരാത്തിലും രാചാനാതന്ത്ര്യ
ത്തിലും ഇംഗ്ലാീ�ിനാകും പ്രാമുഖയം. ഇതുതചെന്നിയാാണ് അന്നും സംംഭാവിിച്ചത്; പിദങ്ങളുംം പ്രതയയാങ്ങളുംം 
അക്ഷരാങ്ങളുംം മലയാാളത്തിനോ�തും കാവിയസംവഭാാവിം സംംസ്കൃതത്തിനോ�തും. എഴുത്ത�ചെ� രാചാനകൾ 
തചെന്നി ഉദാഹിരാണം. തമിഴി് സംംസ്കൃത�നയഭാാ�യാിൽ നിന്നും മലയാാളചെത്ത പൂർ ണ്ണമായുംം സംവതന്ത്ര്യ
നാ�ിയാത് എഴുത്ത�നാണ്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി മലയാാളത്തിചെ� പിിതാവി് എന്നി സ്ഥിാനത്തിന് 
അനോ�ഹിം സംർ വ്വഥാ നോയാാഗംയനുമാണ്.
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ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യയുംം മാർക്സിിസ്റ്റ്്പ്രതയയാശാസ്ത്രവുംം  
ചെക. ദാനോമാദരാചെ� വിായാനകളിൽ

ആതിരാ കുഞ്ഞുനോമാൻ
ഗംനോവി�ക, എസം്.ബി. നോകാനോള�്, ചാങ്ങനാനോ�രാി

ഇന്ത്യയയുംചെടി തത്തവചാിന്ത്യാപിാരാമ്പരായം ബഹുമുഖമാണ്. ആശയാവിാദം, ഭാ�തികവിാദം, 
മത-ഈശവരാവിിരുംദ്ധീവിാദങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ നിരാവിധി ധാരാകൾ തമ്മിിലുള്ള സംംഘർ�ങ്ങളിലൂചെടിയുംം 
ഏകീകരാണത്തിലൂചെടിയുംമാണ് ഭാാരാതീയാദർശനങ്ങളുംചെടി വിളർച്ചയുംം തുടിർച്ചയുംം സംാധയമായാത്. 
ഈ സ്പൈവിവിിധയങ്ങചെളചെയാല്ലാാം തമസ്കാരാിച്ചുചെകാണ്ട്് ആത്മീയാവിാദചെത്ത ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യ
യുംചെടി ചെപിാതുപ്രതിനിധീകരാണമായാി മുഖയധാരാാദാർശനികചാരാിത്രംം ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നു. മാത്രംമല്ലാ 
ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യയുംചെടി തുടിർ�ീവിിതത്തിചെ� ചാർച്ചകനോളയുംം അത് ഒഴിിവിാ�ി. ആധയാത്മികത 
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി നോകന്ദ്രമായാിമാറുന്നി ബ്രാഹ്മണി�ൽ-ചെകാനോളാണിയാൽ അധിനിനോവിശവിയാപി
നപ്രക്രിയായുംം അതിചെനതിചെരായുംള്ള പ്രതിനോരാാധശബ്ദങ്ങളുംം ദാർശനികചാരാിത്രംനോത്താടു കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത് 
വിായാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. നിരാന്ത്യരാം പിാർശവവില്ക്കരാി�ചെപ്പംടുന്നി ഭാ�തികവിാദധാരാകളുംചെടി പുനരാനോനവ�ണം 
സംാംസ്കാാരാികപ്രതിനോരാാധത്തിനുള്ള ഉപിാധിയാാകുന്നു. ആയാതിനാൽ ബഹുസംവരാവുംം ചാലനാത്മ
കവുംമായാ ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി അനോനവ�ണം സംാംസ്കാാരാികചാരാിത്രംത്തിചെ� വിിശദീകരാണവുംം 
വിിമർശനവുംമാകുന്നു.

ചെകാനോളാണിയാൽ ആധുനികതയുംചെടി ചാരാിത്രംസംന്ദർഭാങ്ങളിലാണ് ആദയമായാി ഇന്ത്യയൻ തത്തവ
ചാിന്ത്യചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ സംാധയമാകുന്നിത്. ചെകാനോളാണിയാൽവിായാനയുംചെടി അപിാകതകചെള 
നോഡിാ. എൻ.വിി.പിി. ഉണ്ണിത്തിരാി വിിശദീകരാിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി സ്പൈവിവിിധയങ്ങചെള 
അപ്രധാനമാ�ി, ആധയാത്മികതചെയായാത് നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആധയാത്മികതയുംചെടി 
അധീശതവം സംാധയമാകുന്നി ചാരാിത്രംപ്രക്രിയായാകചെള ചെകാനോളാണിയാൽവിായാന ഒഴിിവിാ�ി (2006: 13). 
ആ ത്മീയാവിാദചെത്ത മുൻനിർത്തിയാാണ് ചെകാനോളാണിയാൽവിായാന ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങചെള അടിയാാള
ചെപ്പംടുത്തിയാത്. മാക്സി് മുള്ളറുചെടി സംിക്സി് സംിസ്റ്റ്ംസം് ഓഫ് ഇന്ത്യയൻഫിനോലാസംഫി (1899) എന്നി പിഠനം 
തചെന്നി ഉദാഹിരാണം. ആസ്തികദർശനങ്ങളായാ സംാംഖയം, നോയാാഗംം, നയായാം, സ്പൈവിനോശ�ികം, മീമാംസം, 
നോവിദാന്ത്യം എന്നിീ ആറി ്ദർശനങ്ങളുംചെടി വിിശദീകരാണമാണ ്ഗ്രന്ഥചെമങ്കിലും അവിയാിചെല ഭാ�തികപിക്ഷം 
മാക്സി് മുളളർ കണ�ിചെലടുക്കുന്നിില്ലാ. അധിനിനോവിശ ഭാരാണകൂടിത്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രതാല്പരായങ്ങൾ 
സംാധൂകരാിക്കുന്നി പിാഠങ്ങളായാിരുംന്നു ചെകാനോളാണിയാൽ വിായാനയുംചെടിത്. ആത്മീയാവിാദം ഇന്ത്യയൻ 
തത്തവചാിന്ത്യയുംചെടി ചെപിാതുപ്രതിനിധീകരാണമായാി മാറിി. നാസ്തികദർശനങ്ങളുംം ഭാ�തികവിാദചാിന്ത്യയുംം 
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തമസ്കാരാി�ചെപ്പംടുകയുംം അവിയുംചെടി പുനരാനോനവ�ണസംാധയതകൾ അപ്രതയക്ഷമാകുകയുംം ചെചായ്തു.

പി�രാസ്തയവിാദം നിർമ്മിിച്ച വിിചാാരാമാതൃകകചെള പിിൻപിറ്റുംന്നിവിയാായാിരുംന്നു ഇന്ത്യയൻദർശ
നങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച് പിിന്നിീടുണ്ട്ായാ പിഠനങ്ങളിലധികവുംം. രാണ്ടു വിാലയങ്ങളുംള്ള നോഡിാ. എസം്. 
രാാധാകൃഷ്ണചെ� ഇന്ത്യയൻഫിനോലാസംഫി (1923, 1927) എന്നി പുസ്തകത്തിൽ നാസ്തികദർശനങ്ങളായാ 
ബ�ദ്ധീ-സ്പൈ�ന-ചാാർവിാക ദർശനങ്ങളുംചെടി വിിവിരാണം കൂടിിയുംണ്ട്്. എം. ഹിരാിയാണ്ണയുംചെടി ഔട്ടി് സ്പൈലൻ 
ഓഫ് ഇന്ത്യയൻഫിനോലാസംഫി (1932), എചെസംൻ�യൽസം് ഓഫ് ഇന്ത്യയൻഫിനോലാസംഫി (1949) അഞ്ചം് 
വിാലയങ്ങളുംള്ള എസം്. എൻ. ദാസം് ഗുപ്തയുംചെടി എ ഹിിസ്റ്റ്റിി ഓഫ് ഇന്ത്യയൻ ഫിനോലാസംഫി (1922-1955) 
എന്നിീ കൃതികളുംം ഉള്ളടി�ത്തിൽ സ്പൈവിപുലയമുള്ളവിചെയാങ്കിലും സംമാന വിിശകലനരാീതികളുംപിനോയാാഗംി
ച്ചുള്ളവിയാാണ്. ഈ പിഠനങ്ങചെളല്ലാാം ആധയാത്മിക-ഈശവരാവിാദ ഘടികങ്ങചെള നോകന്ദ്രീകരാിക്കുകയുംം 
ഭാ�തികവിാദപിാരാമ്പരായചെത്ത അവിഗംണിക്കുകയുംം ചെചായ്തു.

ആത്മീയാവിാദം ഭാ�തികവിാദം എന്നി ദവന്ദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി വിിഭാ�നനോത്തയുംം 
പ്രശ്നവില്ക്കരാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. ആസ്തികദർശനങ്ങളിൽ ഭാ�തികത കചെണ്ട്ത്താവുംന്നിതാണ്. പ്രാചാീന ഭാാരാ
തീയാചാിന്ത്യയുംചെടി തുടിർ�ീവിിതം മധയകാലഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനത്തിനോലയ്ക്കും പിചെത്താൻപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല 
നനോവിാത്ഥാനശ്രീമങ്ങളിനോലയ്ക്കും വിയാപിിക്കുന്നുണ്ട്്. സംാംസ്കാാരാികചാരാിത്രംനോത്താടി് ബന്ധചെപ്പംടുത്തിയുംള്ള 
വിായാനകൾ�് മാത്രംചെമ ഇത്തരാം അപിാകതകൾ പിരാിഹിരാി�ാനാവുംകയുംള്ളൂ. വിസ്തുനിഷ്ഠവുംം സംമഗ്ര
വുംമായാ അനോനവ�ണങ്ങൾ ഇന്ത്യയൻ തത്തവചാിന്ത്യയ്ക്ക്് ആവിശയമായാ സംന്ദർഭാമിതാണ്. ബഹുമുഖമായാ 
ഇന്ത്യയൻ ദർശനസ്പൈവിവിിധയങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണി�ൽ അധീശതവപ്രക്രിയാനോയാാടി ്എപ്രകാരാമാണ ്കലഹിി
ക്കുകയുംം പ്രതിനോരാാധനോമർചെപ്പംടുത്തുകയുംം ചെചായ്ത്ചെതന്നി വിിശകലനം ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയൻ തത്തവചാിന്ത്യചെയാ മാർക്സിിസ്റ്റ്് പിരാിനോപ്രക്ഷയമുപിനോയാാഗംിച്ച് പുനർവിായാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. 
വിാൾടിർ റൂബൻ, എസം.് എ. ഡിാനോങ്ക, രാാഹുൽ സംാംകൃതയായാൻ, ഡിി.ഡിി. ചെകാസംാംബി തുടിങ്ങയാവിരുംചെടി 
ഈ രാംഗംചെത്ത സംംഭാാവിനകൾ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. ഭാ�തികവിാദചെത്ത നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്ത് നിർത്തി 
ചാർച്ചചെചായ്യുന്നിത് നോദബീപ്രസംാദ് ചാനോതാപിാധയായായാാണ്. പൂർണമായാ അർഥത്തിലുള്ള ഭാാരാതീയാ
ദർശനത്തിചെ� വിിശദമായാ പിഠനത്തിന് തുടി�ം കുറിിച്ചത് ചെക. ദാനോമാദരാനാണ്. അനോ�ഹിത്തിചെ� 
ഇന്ത്യയയുംചെടി ആത്മാവി് (1958) കുചെറിക്കൂടിി വിിപുലമാ�ിയാ ഭാാരാതീയാചാിന്ത്യ (1973) എന്നിീ പുസ്തകങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യാപിദ്ധീതികചെള മാർക്സിിസ്റ്റ്്പിരാിനോപ്രക്ഷയചെത്ത മുൻനിർത്തി വിിശദീകരാിക്കുന്നു. 
ഇത് ഏറ്റവുംം പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഒരും അനോനവ�ണമാചെണന്നി് പിി. നോഗംാവിിന്ദപ്പംിള്ള എഴുതുന്നു. ഇന്ത്യയയുംചെടി 
ദാർശനികപിാരാമ്പരായചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ചെക. ദാനോമാദരാചെ� പിഠനങ്ങൾ�് ഇന്ത്യയയാിചെല മാർക്സിിസ്റ്റ്്ചാി
ന്ത്യാചാരാിത്രംത്തിൽതചെന്നി അനനയമായാ പിദവിിയാാണുള്ളത.് 1958-ൽ പുറിത്തുവിന്നി ഇന്ത്യയയുംചെടി ആത്മാവി് 
മാർക്സിിസ്റ്റ് ്വിീക്ഷണത്തിലൂചെടി ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങചെള വിിലയാിരുംത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നി ആദയഗ്രന്ഥമാണ.് 
ഇന്ത്യയൻ ഭാ�തികവിാദചെത്തക്കുറിിച്ച ്ചാർച്ചചെചായ്യുന്നി നോദബീപ്രസംാദ ്ചാനോതാപിാധയായായുംചെടി നോലാകായാത 
പുറിത്തുവിരുംന്നിത് 1959-ലാണ്. അതാകചെട്ടി ഇന്ത്യയൻഭാ�തികവിാദചെത്ത മാത്രംനോമ പിരാിഗംണിച്ചുളളൂ. 
നോദബീപ്രസംാദിചെ� മചെറ്റാരും പ്രാമാണികഗ്രന്ഥമായാ ‘വിാട്ടി് ഈസം് ലിവിിംഗം് ആൻഡി് വിാട്ടി് ഈസം് 
ചെഡിഡി് ഇൻ ഇന്ത്യയൻ ഫിനോലാസംഫി’ പുറിത്തുവിരുംന്നിത് 1976-ലാണ്. ഇന്ത്യയൻ ചാിന്ത്യാപിാരാമ്പരായചെത്ത
യാപ്പംാചെടി സംമഗ്രപിരാിനോശാധനയ്ക്കു വിിനോധയാമാക്കുന്നി ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയൻ ഫിനോലാസംഫി എ നോപിാപ്പുലർ 
ഇൻനോട്രാാഡിക് �ൻ 1984-ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചു. ഇതിചെനല്ലാാം മുൻപി് ഇന്ത്യയൻ ചാിന്ത്യാപിാരാമ്പരായചെത്ത 
മാർക്സിിസ്റ്റ്് വിീക്ഷണത്തിലൂചെടി പിരാിനോശാധനയ്ക്കു വിിനോധയാമാക്കുന്നി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദാനോമാദരാൻ എഴുതി 
കഴിിഞ്ഞു. ദാനോമാദരാചെ� പിഠനങ്ങളാണ് പ്രഥമവുംം പ്രസംക്തിവുംം (2012: 207).

സംാംസ്കാാരാികചാരാിത്രംനോത്താടി ്ബന്ധചെപ്പംടുത്തിയാാണ ്ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യചെയാ ചെക. ദാനോമാദരാൻ 
പുനർവിായാിക്കുന്നിത്. ആദിമനിവിാസംികളുംചെടി നോഗംാത്രം�ീവിിതത്തിൽ നിന്നിാണ് അനോ�ഹിം തചെ� 
വിിചാിന്ത്യനം ആരാംഭാിക്കുന്നിത്. നോഗംാത്രം�ീവിിതത്തിനോലക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണരുംചെടി ആഗംമനം പിരാൈരാ 
സംംഘർ�ത്തിനോല� ്വിഴിിചെതളിച്ചു. പ്രപിഞ്ചംചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്നി ഇവിരുംചെടി ആശയാങ്ങളുംം പിരാൈരാം 
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കലഹിിച്ചു. പിലതും സംംനോയാാ�ിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. പ്രപിഞ്ചംചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്നി വിിശകലനങ്ങളുംചെടി 
വിിഭാ�നാടിിസ്ഥിാനം നോവിദങ്ങളുംചെടി പ്രാമാണികതചെയാ അംഗംീകരാിക്കുനോന്നിാ ഇല്ലാനോയാാ എന്നിതായാിരുംന്നു. 
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച ്ചെക. ദാനോമാദരാചെ� ഈ നിരാീക്ഷണത്തിന ്ഏചെറി പ്രസംക്തിിയുംണ്ട്.് 
പിാശ്ചാാതയതത്തവചാിന്ത്യയുംചെടി വിിഭാ�നമാനദ�ം ആത്മീയാവിാദം ഭാ�തികവിാദം എന്നിതാണ.് ഇന്ത്യയൻ 
ദർശനങ്ങചെള കൃതയമായാി ഈ വിിഭാ�നത്തിൽ കടിത്തിചെ�ാണ്ടുവിരാിക സംാധയമല്ലാ. നോവിദങ്ങളുംചെടി 
പ്രാമാണികത അംഗംീകരാിക്കുന്നുനോണ്ട്ാ എന്നിതാണ് ആസ്തിക നാസ്തികവിിഭാ�നാടിിസ്ഥിാനം. 
ആസ്തി കദർശനങ്ങളിൽ ഭാ�തികവിാദപിരാവുംം നിരാീശവരാ- മതരാഹിിതപിരാവുംമായാ പിരാാമർശങ്ങൾ 
ഉണ്ട്്. നാസ്തികദർശനങ്ങളിൽ ആത്മസംാക്ഷാത്കാരാത്തിനുള്ള ഉപിാധികൾ വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. 
നോലാകായാതം തീർത്തും ഭാ�തികവിാദപിരാമാണ്. ഈ ദർശനങ്ങളിചെലല്ലാാം ഇഴിനോചാർന്നു കിടിക്കുന്നി 
ഭാ�തികവിാദപിരാാമർശങ്ങളാണ് ചെക ദാനോമാദരാൻ കചെണ്ട്ത്തുന്നിത്.

ആസ്തികദർശനങ്ങളായാ സംാംഖയം, നയായാം, സ്പൈവിനോശ�ികം, നോയാാഗംം, മീമാംസം, നോവിദാന്ത്യം 
എന്നിിവി ചെക.ദാനോമാദരാൻ വിിശകലനവിിനോധയാമാക്കുന്നു. സംാംഖയദർശനം യുംക്തിിചാിന്ത്യാപിരാമാചെണന്നി് 
അനോ�ഹിം സ്ഥിാപിിക്കുന്നു. സംാംഖയദർശനത്തിചെ� ഉപിജ്ഞാംാതാവിായാ കപിിലൻ ശ്രീീബുദ്ധീനാചെണന്നി് 
അനുമാനിച്ചുചെകാണ്ട്് അതിചെല ഭാ�തികവിാദപിരാവുംം നിരാീശവരാപിരാവുംമായാ ഘടികങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തു
ന്നു. നോയാാഗംദർശനമാകചെട്ടി ഫലത്തിൽ സംാംഖയദർശനചെത്ത അംഗംീകരാിക്കുന്നു. നോയാാഗംത്തിചെല 
ഈശവരാൻ അസ്പൈദവതനോവിദാന്ത്യത്തിചെല ഈശവരാനിൽ നിന്നും വിിഭാിന്നിമാണ്. ഗം�തമമഹിർ�ിയുംചെടി 
നയായാം, കണാദചെ� സ്പൈവിനോശ�ികം, സ്പൈ�മിനിയുംചെടി മീമാംസം തുടിങ്ങിയാവിയുംം ചെക. ദാനോമാദരാൻ 
സംമാനനിലയാിലാണ ്പുനർവിായാിക്കുന്നിത.് ഇന്ത്യയയുംചെടി ആത്മാവിിൽ നിന്നും ഭാാരാതീയാചാിന്ത്യയാിചെലത്തു
നോമ്പാൾ, നോവിദങ്ങളിലും ഉപിനി�ത്തുകളിലുമുള്ള �ീവിിതവിീക്ഷണം അനോ�ഹിം വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു. 
ഭാ�തിക�ീവിിതം പുനോരാാഗംതിപ്രാപിിക്കുവിാനുള്ള ഉപിാധികചെളന്നി നിലയാിലാണ് ഉപിനി�ത്ത്ദർ
ശനങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംന്നിത്. ഭാ�തികവിാദഘടികങ്ങളുംചെടി അനോനവ�ണം നോവിദസംാഹിിതയത്തിനോലയ്ക്കും 
ചെക.ദാനോമാദരാൻ സംാധയമാക്കുന്നു. �ീവിിതപുനോരാാഗംതി�ായുംള്ള ഉപിാധികൾ എന്നി നിലയാിൽ 
നിന്നും നോവിദപിാരാമ്പരായത്തിചെല പ്രാപിഞ്ചംികനിരാീക്ഷണങ്ങൾ സംാംസ്കാാരാിക അധീശതവത്തിനോലയ്ക്ക്് 
വിഴിിമാറുന്നിതിചെ� കാഴ്ചകൾ അനോ�ഹിം വിിശദീകരാിക്കുന്നു. പി�നോരാാഹിിതയാധികാരാവിയാപിനമാണ് 
ആത്മീയാവിാദത്തിചെ� നോകന്ദ്രീകരാണത്തിനോല�് നയാിച്ചത്. ഈ പ്രക്രിയായ്ക്ക്് പ്രഹിരാനോമൽപ്പംിച്ചത് 
നാസ്തികദർശനങ്ങളായാിരുംന്നു. ബ�ദ്ധീ-സ്പൈ�നദർശനങ്ങളുംം നോലാകായാതവുംം ഈ പിരാിനോപ്രക്ഷയ
ത്തിലാണ് അനോ�ഹിം വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്.

ബ്രാഹ്മണനോമധാവിിതവത്തിചെനതിരാായാ സംാമൂഹിയവിിപ്ലവിചെമന്നിാണ് ബുദ്ധീമതചെത്ത വിിനോശ
�ിപ്പംിക്കുന്നിത്. ബുദ്ധീമതം ആത്മീയാനോമാ ഭാ�തികനോമാ ആയാ യാാചെതാരും മൂലപിദാർത്ഥചെത്തയുംം 
അംഗംീകരാിക്കുന്നിില്ലാ. ശൂനയവിാദമാണത് എന്നിാണ് ചെക.ദാനോമാദരാചെ� പിക്ഷം. ക്ഷണികവിാദമായാി 
ബ�ദ്ധീദർശനചെത്ത വിിലയാിരുംത്തിയാതിചെന സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം വിിമർശക്കുന്നു. ബുദ്ധീദർശനചെത്ത 
പ്രാചാീനഇന്ത്യയയാിചെല വിികസംിച്ചു വിരുംന്നി അടിിമയുംടിമ സംാമ്രാാ�യങ്ങളുംചെടി ആശയാവിയവിസ്ഥിയാായാി 
പിരാിഗംണിക്കുന്നി നിലപിാടി് അനോങ്ങയാറ്റം യാാന്ത്ര്യികമാണ് (2018:226). ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യാചാരാി
ത്രംത്തിൽ ബ�ദ്ധീദർശനം പ്രധാനമാണ്. ഈശവരാ-മത സംങ്കല്പങ്ങചെള അത് നോചാാദയം ചെചായ്യുകയുംം 
ബ്രാഹ്മണാധിപിതയനോത്താടി് നിരാന്ത്യരാം കലഹിിക്കുകയുംം ചെചായ്തു.

നോലാകായാതം എന്നിാൽ സംാമാനയ�നത്തിനോ�താണ്. ചെപിാതു�നങ്ങളുംചെടി ദർശനമാണത്. 
നോലാകായാതദർശനമനുസംരാിച്ച ്ഭൂമി, വിായും, ചെവിള്ളം, അഗ്നിി എന്നിീ നാലുഭൂതങ്ങളാണ ്പ്രപിഞ്ചംത്തിചെ� 
മ�ലികഘടികങ്ങൾ. ഈ മ�ലികപിദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടിിനോചാർന്നിാണ ്പ്രകൃതിയുംം സംർവിചാരാാചാരാങ്ങളുംം 
ഉണ്ട്ാകുന്നിത്. അതായാത് ഭാ�തികപിാദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നി് �ീവിൻ വിരുംന്നു. പ്രതയക്ഷ ജ്ഞാംാനം 
മാത്രംമാണ് യാഥാർത്ഥജ്ഞാംാനം. ബ്രാഹ്മണപ്രമാണിത്തം, പൂ�, യാാഗംം, ബലി, തുടിങ്ങിയാവി 
നോലാകായാതദർശനത്താൽ ചെവില്ലുവിിളി�ചെപ്പംട്ടു. ഇനോത കാരാണമാണ് നോലാകായാതഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
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ചുട്ടുകരാി�ചെപ്പംടിാൻ ഇടിയാായാതും.

ഗുപ്തകാലഘട്ടിം ഹിിന്ദുതവത്തിചെ� സുവിർണഘട്ടിമായാിരുംന്നു. ആത്മീയാവിാദത്തിചെ� പ്രതിഷ്ഠാ
പിനം സംാധയമായാത് ഈ കാലഘട്ടിത്തിലായാിരുംന്നു. ശങ്കരാാചാാരായർ നോവിദാന്ത്യത്തിന് വിയാഖയാനം 
ചാമച്ചു. സ്പൈദവതഭാാവിനകചെള മറിികടിക്കുന്നി സംമതവദർശനം അസ്പൈദവതത്തിൽ ഇഴിനോചാർന്നു കിടിന്നിിട്ടും 
ഹിിന്ദുമതത്തിചെ� വിിഭാ�നസംവഭാാവിചെത്ത സംാധൂകരാിക്കുന്നി വിിധത്തിലായാിരുംന്നു ശങ്കരാാചാാരായർ 
നോവിദാന്ത്യചെത്ത വിയാഖയാനിച്ചത്. ശങ്കരാമതചെത്ത വിിമർശിക്കുന്നി ദാനോമാദരാൻ അസ്പൈദവതത്തിചെല 
സംമഭാാവിനചെയാ ഉയാർത്തി കാട്ടുന്നു. ഫൂഡിൽ കാലഘട്ടിത്തിലുണ്ട്ായാ ശങ്കരാൻ, രാാമാനു�ൻ, മാധവൻ, 
വില്ലാഭാൻ മുതലായാവിരുംചെടി ഭാാ�യങ്ങളുംം വിയാഖയാനങ്ങളുംമാണ് യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിിന്ദുമതത്തിചെ� 
താതവികാടിിത്തറിയാായാിത്തീർന്നിത്.

മധയകാലഘട്ടിത്തിചെല ഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനം ഹിിന്ദുതവത്തിനോനറ്റ പ്രഹിരാമായാി ദാനോമാദരാൻ വിിലയാി
രുംത്തുന്നു. ഭാക്തിിയുംം സംാഹിിതയവുംം അതിചെ� സംാമൂഹിയപ്രസംക്തിിയുംം അനോ�ഹിം വിിശദീകരാിക്കുന്നു. 
ഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനം ചെപിാതുവിിൽ �ാതിയുംനോടിയുംം മതത്തിചെ�യുംം നോമൽനോകായ്മചെയാ നോചാാദയംചെചായ്തു 
മനു�യതവത്തിനു പ്രാധാനയം ചെകാടുത്തു. മതാതീതമായാ ആത്മീയാത ലക്ഷയംചെവിക്കുന്നി സംമതവനോബാ
ധമാണ് ഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനം പ്രതിഫലിപ്പംിച്ചത്.

നോദശീയാപ്രസ്ഥിാനത്തിചെ�യുംം നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ�യുംം കാലമായാ പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ട്ിൽ 
തത്തവചാിന്ത്യചെയാങ്ങചെനയാാണ് പുനർവിായാി�ചെപ്പംട്ടിചെതന്നി് ചെക.ദാനോമാദരാൻ ചാർച്ചചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. 
നോവിദങ്ങളിനോല�് മടിങ്ങുകചെയാന്നി ദയാാനന്ദസംരാസംവതിയുംചെടി നിലപിാടിിചെന അനോ�ഹിം നോചാാദയംചെചായ്തു. 
വിിനോവികാനന്ദൻ, തിലകൻ, അരാവിിന്ദനോഘാ�്, ടിാനോഗംാർ, ഗംാന്ധി എന്നിിവിരുംചെടി ദർശനവിിചാാരാങ്ങളുംം 
അനോ�ഹിം വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു. ഇന്ത്യയൻ ആധുനീകരാണത്തിന ്തത്തവചാിന്ത്യയുംചെടി പുനരാാഖയാനചെത്ത 
പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തുകയാാണിവിർ ചെചായ്ത്ത്.

 മാർക്സിിസ്റ്റ്്പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിലുള്ള ദാനോമാദരാചെ� വിായാന രാണ്ടു തരാത്തിൽ പ്രാധാനയമർ
ഹിിക്കുന്നിതായാി സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നു. ആത്മീയാതചെയാ നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്തു 
സ്ഥിാപിിക്കുന്നി ഹിിന്ദുതവവിീക്ഷണചെത്ത അട്ടിിമറിിക്കുകയുംം ഇന്ത്യയൻചാിന്ത്യചെയാ മുഴുവിൻ ആത്മീയാവിാ
ദമായാി കണ�ാക്കുന്നി യാാന്ത്ര്യികവിീക്ഷണനോത്താടി് അത് സംംവിദിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. (2018: 226). 
ബ്രാഹ്മണികതയ്ക്ക്് എതിചെരായുംള്ള പ്രതിനോരാാധശബ്ദമുയാർത്തുന്നി നോലാകായാതം സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി 
അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ആസ്തികദർശനങ്ങളുംചെടി മ�ലികത ഭാ�തികവിാദപിരാമാചെണന്നു 
സ്ഥിാപിിക്കുവിാനാണ് അനോ�ഹിം കൂടുതൽ ശ്രീമിച്ചത്. ആത്മീയാവിാദത്തിചെ� പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിനോല�് 
എത്തിനോച്ചർന്നി ആസ്തികദർശനങ്ങചെള അതിചെ� മ�ലികതയാിൽ അനോ�ഹിം തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ഹിിന്ദു
മതത്തിചെ� പുനരുംദ്ധീാരാണം സംാധയമാകുന്നി ഗുപ്തകാലഘട്ടിത്തിചെല ഫൂഡിൽവിയവിഹിാരാങ്ങളാണ് 
നോവിദാന്ത്യം അടി�മുള്ള ദർശനങ്ങചെള ആത്മീയാവിാദത്തിനോല� ്എത്തിച്ചത.് സ്പൈഹിന്ദവിാധീശതവത്തിന് 
ബ�ദ്ധീ-സ്പൈ�ന ദർശനങ്ങൾ അടി�ം കീഴി്ചെപ്പംടുന്നി കാഴ്ചയാാണ് ദാനോമാദരാൻ വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. 
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി തുടിർ�ീവിിതം വിിശദീകരാിക്കുന്നിിടിത്തും ഇത് വിയക്തിമാണ്. നനോവിാത്ഥാന
സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ നോവിദാന്ത്യം പുനർവിായാി�ചെപ്പംട്ടിചെതങ്ങചെനചെയാന്നിാണ് ദാനോമാദരാചെ� ആനോലാചാന. 
വിിനോവികാനന്ദൻ നൽകുന്നി വിിശദീകരാണത്തിന ്ശങ്കരാഭാാ�യചെത്ത�ാൾ മഹിിമയുംചെണ്ട്ന്നി ്ദാനോമാദരാൻ 
പിറിയുംന്നിത് അതിനാലാണ്. നാരാായാണഗുരുംവിിചെലത്തിനോച്ചരുംനോമ്പാൾ നോവിദാന്ത്യം �ീവിിതഗംന്ധിയാായാി 
മാറുന്നിതു കാണാചെമന്നും ദാനോമാദരാൻ പിറിയുംന്നു. അസ്പൈദവതനോവിദാന്ത്യ ചാിന്ത്യചെയാ മുൻനിർത്തിയാാണ് 
മധയകാലഫൂഡിൽ സംമൂഹിത്തിൽ ഹിിന്ദുതവം സ്ഥിാപിി�ചെപ്പംട്ടിചെതങ്കിൽ, നനോവിാത്ഥാനസംന്ദർഭാത്തിൽ 
ഹിിന്ദുതവത്തിചെ� വിിഭാാഗംീയാവുംം അധീശപിരാവുംമായാ നിലപിാടുകചെള നോചാാദയംചെചായ്യാൻ അസ്പൈദവതനോവി
ദാന്ത്യം പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തുന്നുണ്ട്്.

നിരാന്ത്യരാം തമസ്കാരാി�ചെപ്പംടുന്നി നോലാകായാതചെത്ത മുഖയധാരായാിചെലത്തിക്കുക എന്നി ദ�തയം 
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ദാനോമാദരാനില്ലാ. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങചെള അതിചെ� വിിശാല പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിലവിതരാിപ്പംിക്കുകയാാണ് 
അനോ�ഹിം ചെചായ്യുന്നിത്. ആത്മീയാവിാദത്തിചെല ഭാ�തികതയ്ക്ക്ാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� പിരാിഗംണന. 
നോലാകായാതത്തിനു പുനരുംജ്ജിീവിനം നൽകുന്നി നോദബീപ്രസംാദ് ചാനോതാപിാധയയായുംചെടി വിിശകലനം 
നോപിാചെല ബദൽ അനോനവ�ണമല്ലാ ദാനോമാദരാചെ� മാർഗ്ഗാം. ഇന്ത്യയൻതത്തവചാിന്ത്യയാിചെല സ്പൈഹിന്ദവി
പുനചെരാഴുത്തുകൾക്കു പ്രഹിരാനോമൽപ്പംിച്ച് ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുംചെടി �നായാത്തവില്ക്കരാണമാണ് ചെക. 
ദാനോമാദരാൻ സംാധയമാക്കുന്നിത്. സംാമൂഹിികനീതിദർശനചെമന്നി നിലയാിൽ ക്രിസ്തുമതനോത്തയുംം ഇ�ാം
മതദർശനനോത്തയുംം ചെക.ദാനോമാദരാൻ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങചെള മതാതീതമായാ 
പിരാിനോപ്രക്ഷയത്തിനോല�് ദാനോമാദരാൻ കടിത്തിചെ�ാണ്ടുവിന്നു. ഇന്ത്യയൻ സ്പൈവിവിിധയങ്ങൾ നിരാന്ത്യരാം 
തമസ്കാരാി�ചെപ്പംടുകയുംം നോദശീയാമായാി ഏകീകരാി�ചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്യുന്നി സംമകാലികസംന്ദർഭാത്തിൽ 
ചെക. ദാനോമാദരാചെ� മാർഗ്ഗാം സംാംസ്കാാരാികപ്രതിനോരാാധത്തിനുള്ള ഉപിാധിയാാണ്.
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ആത്ിര കുഞ്ഞുലേമാൻ
നോകാട്ടിയാം �ില്ലായാിചെല പുതുപ്പംള്ളി നോതാട്ടിയ്ക്ക്ാടി് സംവനോദശിനി. മഹിാത്മാഗംാന്ധി സംർവികലാശാലയാിൽ 
നിന്നും എം.എ. ഇ�നോണാമിക്സി്, എം.എം. മലയാാളം എം.ഫിൽ. എന്നിിവി നോനടിിയാിട്ടുണ്ട്്. ‘മാർക്സിിയാൻ 
സംവാധീനം ഉത്തരാാധുനികവിിമർശനത്തിൽ’ എന്നി വിി�യാത്തിൽ ചാങ്ങനാനോ�രാി എസം് .ബി. നോകാനോള�് 
നോകന്ദ്രമാ�ി ഇനോപ്പംാൾ ഗംനോവി�ണം ചെചായ്യുന്നു.



ദലിത് വിിദയാഭായാസംം: പുറിനോമ്പാ�ിചെല കുടിിൽ�ീവിിതം: 
ചാില എതിരാനുഭാവിങ്ങൾ

�ീബാ ദിവിാകരാൻ
അനോസ്സിാസ്സിിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, ഗംവി. ആർടി്സം് &സംയാൻസം് നോകാനോള�്, നോകാഴിിനോ�ാടി്.

വിിദയചെകാണ്ട്് പ്രബുദ്ധീരാാകുവിിൻ! എന്നിത് നോകരാളീയാനനോവിാത്ഥാനകാലചെത്ത മുഴി�നോമറിിയാ മുദ്രാവിാ
കയമായാിരുംന്നു. അറിിവിധികാരാത്തിലൂചെടി മാത്രംനോമ അധഃസ്ഥിിതവിിനോമാചാനം സംാധയമാകൂ എന്നിതിചെ� 
നോബാധയചെപ്പംടിലായാിരുംന്നു അത്. 1907-ൽ രൂപിംചെകാണ്ട് സംാധു�നപിരാിപിാലനസംംഘത്തിചെ� 
സംമ്മിർ�ഫലമായാി അനോത വിർ�ംതചെന്നി അയാിത്ത�ാതി�ാർ�് സ്ക്കൂൾ പ്രനോവിശനമനുവിദിച്ചു
ചെകാണ്ട്് തിരുംവിിതാംകൂർരാാ�യത്ത് ഉത്തരാവുംണ്ട്ായാി. പിനോക്ഷ ഉത്തരാവി് നടിപ്പംാ�ാൻ പിിചെന്നിയുംം 
നോവിണ്ട്ിവിന്നു, നിരാവിധി പ്രനോക്ഷാഭാങ്ങൾ. 1915-ൽ പിഞ്ചംമി എന്നി പുലയാബാലികയുംമായാി ഊരൂട്ടിമ്പലം 
സ്ക്കൂളിചെലത്തിയാ അയ്യങ്കാളിചെയാ നിരാവിധിനോപിർ പിതിയാിരുംന്നിാക്രമിച്ചു. അത് വിലിയാ സംമരാമായാി മാറിി. 
അധഃസ്ഥിിതർ കയാറിി ‘അശുദ്ധീ’മാ�ിയാ സ്ക്കൂൾ, സ്കൂളുംടിമ ചെകാച്ചപ്പംിപ്പംിള്ള തചെന്നി തീവിച്ചു നശിപ്പംിച്ചു. 
ഞാങ്ങളുംചെടി കുട്ടിികചെള സ്ക്കൂളിൽ നോചാർത്തിചെല്ലാങ്കിൽ നിങ്ങളുംചെടി ഭൂമിയാിൽ ഞാങ്ങൾ കൃ�ി�ിറിങ്ങില്ലാ 
എന്നി് �ന്മികചെള ഭാീ�ണിചെപ്പംടുത്തിയുംം സംവന്ത്യമായാി സ്ക്കൂൾ ചെകട്ടിിയുംണ്ട്ാ�ിയുംചെമാചെ�യാാണ് ദലിത് 
കുട്ടിികൾ പിതിചെയാ വിിദയയാഭായസംിച്ചു തുടിങ്ങിയാത്. സംാർവിത്രംികവിിദയാഭായാസംം എന്നിത് ആരുംചെടിയുംം 
ഔദാരായമായാിരുംന്നിിചെല്ലാങ്കിലും സംവിർണാധികാരാധാർഷ്ടിയത്തിചെനതിചെരാ അധഃസ്ഥിിത�നത ഇ�ാദാ
ർഢംയനോത്താചെടി നിലചെകാണ്ട്തിചെ� ഫലമായാാണ് അത് നടിപ്പംിലായാത്. ‘ഏകലവിയചെ� ചെപിരുംവിിരാൽ‘ 
ഒരും മിത്തല്ലാ, എന്നിാണ് നോകരാളത്തിചെ� വിിദയാഭായാസംചാരാിത്രംം നചെമ്മി ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുന്നിത്.

വിയക്തിിയുംചെടി സംമതവത്തിനും വിിദയാഭായാസംത്തിനും നോവിണ്ട്ിയുംള്ള അവികാശം ഭാരാണഘടിനയാിൽ 
മ�ലികാവികാശമായാി ഉറിപ്പുവിരുംത്തിയാിട്ടി് മു�ാൽ നൂറ്റാണ്ട്ായാിട്ടും അധഃസ്ഥിിത�നതയുംചെടി വിിദയാ
ഭായാസംസംാഹിചാരായങ്ങളുംം തീരുംമാനചെമടു�ൽ പ്രക്രിയായാിലുള്ള അധികാരാപിങ്കാളിത്തവുംം ഇനിയുംം 
സംവാഭാാവിികമായാി സംംഭാവിി�ാത്തചെതന്തുചെകാണ്ട്് എന്നി നോചാാദയമാണ് ചെപ്രാഫ. എം. കുഞ്ഞിാമചെ� 
ആത്മകഥ, എതിരാ് ഉയാർത്തുന്നിത്. ഇത് 2020-ൽ പ്രസംിദ്ധീീകൃതമായാ കൃതിയാാണ്. വിിദയാഭായാസംാ
വികാശത്തിനുനോവിണ്ട്ിയുംം ചെതാഴിിലിനുനോവിണ്ട്ിയുംം പിാണസംമുദായാത്തിൽചെപ്പംട്ടി കുഞ്ഞിാമൻ നോനരാിട്ടി 
യാാതനകളുംചെടിയുംം അപിമാനങ്ങളുംചെടിയുംം വിിവിരാണമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോകരാളത്തിചെല 
അധഃസ്ഥിിത�നതയുംചെടി വിിദയാഭായാസം അവികാശനോപ്പംാരാാട്ടിചാരാിത്രംനോത്താടി് നോചാർത്തുവിയ്ക്ക്ാവുംന്നി 
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സംമകാലകൃതിയാായാിത്തീരുംന്നുണ്ട്്, ഇത്. യും.�ി.സംി.യുംചെടി ഉന്നിതാധികാരാസംമിതിയാിൽവിചെരാ എത്തി
നോച്ചർന്നി കുഞ്ഞിാമൻ, ഉദാരാമാനവിികതാവിാദം ഉന്നിത വിിദയാഭായാസംനോമഖലയാിൽ തീർത്തും ദലിത് 
വിിരുംദ്ധീമായാ ഒരാാശയാമാണ് എന്നി് സംവാനുഭാവിങ്ങൾചെകാണ്ട്് സംമർത്ഥിക്കുന്നു.

‘അടിിമുടിി രാാഷ്ട്രീീയാവിൽ�രാി�ചെപ്പംട്ടി ഒരും സംമൂഹിത്തിൽ, മുഴുവിൻ വിയവിസ്ഥിിതിയുംം മാറിി
ചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുനോമ്പാൾ അതിനകചെത്ത ഒരും ഉപിവിയവിസ്ഥിിതി ഒരുംതരാത്തിലുമുള്ള മാറ്റവുംമില്ലാാചെത 
നിലനിൽക്കുന്നു. അവിരുംചെടി കാരായത്തിൽ രാാഷ്ട്രീീയാനോമാ സംാമ്പത്തികനോമാ സംാംസ്കാാരാികനോമാ ആയാ 
ഒരും മാറ്റവുംം സംംഭാവിിക്കുന്നിില്ലാ. അത് എനി�് ഒരും അതിശയാമായാി നോതാന്നുന്നു. അത് ഒന്നു 
പിഠിച്ചാൽചെ�ാള്ളാചെമന്നുണ്ട്് ’ (പു.28). എംഫിൽ പ്രനോവിശനത്തിനുള്ള അഭാിമുഖപ്പംരാീക്ഷയാിൽ 
നോബാർഡിംഗംങ്ങനോളാടി് കുഞ്ഞിാമൻ പിറിയുംന്നി കാരായമാണിത്. ഇ�ാരായം തചെന്നിയാാണ് കുഞ്ഞിാമൻ 
തചെ� വിിദയാർത്ഥി�ീവിിതത്തിലും അദ്ധീയാപിക�ീവിിതത്തിലും പിഠിച്ചുചെകാണ്ട്ിരുംന്നിത് എന്നി് എതിരാ് 
സംാക്ഷയം പിറിയുംം.

ക്രൂരാമായാ ദാരാിദ്രയചെത്ത അപിാരാമായാ ഇ�ാശക്തിിചെകാണ്ട്് നോനരാിട്ടുചെകാണ്ട്ാണ് കുഞ്ഞിാമൻ 
വിിദയാർഥി�ീവിിതം ആരാംഭാിക്കുന്നിത്. പുസ്തകവുംം നോ�റ്റുംം �ർട്ടുമില്ലാാചെത ചെവിറും പിിഞ്ഞിാണം മാത്രം
ചെമടുത്ത് സ്കൂളിൽനോപ്പംായാ കാലം അനോ�ഹിം ഓർക്കുന്നുണ്ട്്. ‘നീ കഞ്ഞിികുടിി�ാനാണ് വിരുംന്നിത്, 
പിഠി�ാനല്ലാ’ എന്നി് അധയാപികൻതചെന്നി പിരാിഹിസംിച്ചനോപ്പംാഴിാണ്, കഞ്ഞിികുടിി�ാനല്ലാ, വിരുംന്നിചെത
ന്നും പിഠിനോച്ചപിറ്റൂ എന്നുമുള്ള തിരാിച്ചറിിവി് അനോ�ഹിത്തിനുണ്ട്ായാത്. അത്തരാം ശകാരാവിാക്കുകൾനോകട്ടി് 
പിഠനംനിർത്തിയാ ഒരുംപിാടി് കുട്ടിികളുംണ്ട്ാവിാം. കുഞ്ഞിാമനാകചെട്ടി അതി�ീവിി�ണചെമന്നി വിാശി 
വിളരുംകയാാണ് ചെചായ്ത്ത്. ഉച്ച�് സം��നയകഞ്ഞിികുടിി നിർത്തി വിാടിാനംകുറിി�ി വിായാനശാലയാി
ൽനിന്നി് പുസ്തകം എടുത്തുവിായാി�ാൻതുടിങ്ങിയാതും അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി. ഉച്ച�് പിച്ചചെവിള്ളവുംം 
പിച്ചമാങ്ങയുംം കഴിിച്ച് വിിശപ്പംടി�ിയാ ബാലയകാലം അനോ�ഹിചെത്ത ക്ഷീണിപ്പംി�ാതിരുംന്നിതും പിഠി
�ണചെമന്നി അദമയമായാ നോമാഹിത്തിചെ� പിിൻബലത്താലാവിണം. പിട്ടിിണിചെയാന്നി ഭാീകരായാാഥാർഥയ
ത്തിനുമുന്നിിൽ പികച്ചുനിൽ�ാചെത അതിചെന അതി�ീവിിച്ചുകയാറിാനുള്ള മന�രുംത്തുണ്ട്ായാതുചെകാ
ണ്ട്ാണ് തചെ� �ാതിയാിൽചെപ്പംട്ടി പിലചെരായുംംനോപിാചെല വിിദയാഭായാസംം അവിസംാനിപ്പംിച്ചുപിിന്ത്യിരാിയാാചെത 
അതു തുടിർന്നുചെകാണ്ടുനോപിാകാൻ ചെപ്രാഫ. കുഞ്ഞിാമന് കഴിിഞ്ഞിത്. നോകാനോള�ിചെലത്തിയാനോതാചെടി 
വിിപുലമായാ വിായാനയാിനോല�് കടിന്നു. മാർക്സി്, റിസ്സിൽ, വിിനോവികാനന്ദൻ തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി കൃതിക
ചെളല്ലാാം വിായാിച്ചത് അ�ാലത്താണ്. അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംട്ടി സംാമൂഹിികവിയവിസ്ഥിയാിൽനിന്നി് രാക്ഷ 
നോനടുക, ചുറ്റുംപിാടുകചെളക്കുറിിച്ചും നോലാകചെത്തക്കുറിിച്ചും അറിിയുംക എന്നിീ ഉനോ�ശയങ്ങളാണ് അന്നി് 
വിായാനക്കുപിിന്നിിലുണ്ട്ായാിരുംന്നിത്. അ�ാലത്ത് കഥകളുംം നോലഖനങ്ങളുംചെമാചെ� എഴുതുകയുംം 
ചെചായ്ത്ിരുംന്നു. വിയവിസ്ഥിിതിനോയാാടുള്ള ചെവില്ലുവിിളി പ്രനോമയാമായാ രാണ്ടുരാംഗംമുചെള്ളാരും നാടികം എഴുതി 
നോകാനോള�ിൽ അവിതരാിപ്പംിച്ചതിചെ� ഓർമ ആത്മകഥയാിൽ അനോ�ഹിം പിങ്കുചെവിക്കുന്നുണ്ട്്.

സ്കൂളിൽ ഉപ്പുമാവുംണ്ട്ാക്കുന്നി ലക്ഷ്മിനോയാടിത്തി സ്പൈഹിസ്കൂൾവിിദയാഭായാസംകാലത്ത് ചെചാറിിയാ 
കടിലാസംിൽചെപിാതിഞ്ഞി് മാറ്റിചെവിക്കുമായാിരുംന്നി ഉപ്പുമാവി് ആരുംം കാണാചെത മൂത്രംപ്പുരായാിൽ 
ചെകാണ്ടുനോപിായാി കഴിിച്ചിരുംന്നിത് അനോ�ഹിം ഓർക്കുന്നുണ്ട്്. അന്നി് സ്പൈഹിസ്കൂൾക്ലാാസ്സിിൽ സം��നയ 
ഉച്ചഭാക്ഷണമുണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. എൽ. പിി ക്ലാാസ്സിിൽപിഠിക്കുനോമ്പാൾ അർഹിമായാ സം��നയഉച്ചഭാക്ഷണം 
കഴിിച്ചതിന് കളിയാാ�ിയാ അധയാപികനും ഈ ലക്ഷ്മിനോയാടിത്തിയുംം അനോ�ഹിത്തിചെ� മനസ്സിിൽ വിിരും
ദ്ധീധ്രുവിങ്ങളിൽ പിതിഞ്ഞുകിടിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇങ്ങചെന ആരുംചെടിചെയാാചെ�നോയാാ കരുംണയാാണ് അന്നി് 
അതി�ീവിനത്തിന് നിമിത്തമായാത് എന്നി് അനോ�ഹിം ഓർക്കുന്നു. ഒരുംനോനരാചെത്ത ഭാക്ഷണംനോപിാലും 
അവിർ�് വിലിയാ പ്രശ്നംതചെന്നിയാായാിരുംന്നു. വിിശപ്പുമാറ്റുംന്നിതിന് പ്രഥമപിരാിഗംണന നൽകണചെമന്നി 
തിരാിച്ചറിിവി് ഇന്നി് നമുക്കുണ്ട്്.
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മലബാറിിൽ പിട്ടിാമ്പി�ടുത്ത് വിാടിാനംകുറിി�ിയാിൽ ഒരും ചാാളയാിലായാിരുംന്നു, അനോ�ഹിത്തി
ചെ� കുട്ടിി�ാല�ീവിിതം. (പിിൽ�ാലത്ത് അനോ�ഹിത്തിചെ� മ�ലമായാ ‘സംർവികലാശാല’യാിചെല 
‘ശാല’തചെന്നിയാാണ് ‘ചാാള’ എനോന്നിാർ�ാം.) ചെചാനോറിാണയുംചെടിയുംം അയ്യപ്പംചെ�യുംം മകനായാി 
പിാണസംമുദായാത്തിലാണ് അനോ�ഹിം പിിറിന്നിത്. ചാാളയാിൽ ആചെക ഒരും മചെണ്ണണ്ണവിിളക്കുമാത്രംനോമ 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്നുള്ളൂ. നിരാക്ഷരാരാായാിരുംന്നു, മാതാപിിതാ�ൾ. എച്ചിചെലടുത്തും അതു തിന്നുമായാിരുംന്നു, 
�ീവിിതം മുനോന്നിാട്ടുചെകാണ്ടുനോപിായാിരുംന്നിത്. സംഹിപിാഠികളുംചെടി വിീട്ടിിൽനിന്നുനോപിാലും എച്ചിചെലടുക്കു
കയുംം തിന്നുകയുംം ചെചാനോയ്യണ്ട്ിവിന്നിിട്ടുണ്ട്്. ലജ്ജി നോതാന്നുമായാിരുംചെന്നിങ്കിലും എല്ലാാ ലജ്ജികചെളയുംം 
ശമിപ്പംിക്കുന്നിതായാിരുംന്നു, വിിശപ്പംിചെ� കാളൽ എന്നി് അനോ�ഹിം ഓർക്കുന്നു.

�ാതിചെയാക്കുറിിച്ച് പിറിയുംന്നിതും �ാതി സംവയാംഅനുഭാവിിക്കുന്നിതും രാണ്ടുവിിധത്തിലുള്ള അനു
ഭാവിങ്ങളാണ് എന്നി് സംതീ�് നോദശ്പിാചെ� നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. (2017:54) അനുഭാവിത്തിൽനിന്നി് 
സംിദ്ധീാന്ത്യവിൽ�രാണത്തിനോലചെ�ത്തുന്നി സംമീപിനമാണ് ചെപ്രാഫസംർ കുഞ്ഞിാമൻ സംവീകരാി
ക്കുന്നിത്. കുട്ടിി�ാലത്ത് �ാതീയാമായാ വിിനോവിചാനം സംങ്കൽപിി�ാവുംന്നിതിലും അപ്പുറിമായാിരുംന്നു 
എന്നി് അനോ�ഹിം എഴുതുന്നുണ്ട്്. വിിശന്നി് ചെകാടുമ്പിരാിചെ�ാള്ളുനോമ്പാൾ �ന്മിയുംചെടി വിീടുകളിൽനോപിായാി 
പിരുംങ്ങിനിൽക്കുകയാായാിരുംന്നു, പിതിവി്. കഞ്ഞിിനോപിാലും പിാത്രംത്തിൽ നൽകിയാിരുംന്നിില്ലാ. മണ്ണിൽ 
കുഴിികുഴിിച്ച് ഇലയാിട്ടി് അതിൽ ഒഴിിച്ചുചെകാടുക്കും. നായ്ക്ക്നോളാചെടിാപ്പംം കഞ്ഞിികുടിിനോ�ണ്ട്ിവിന്നി അനുഭാ
വിങ്ങളുംം വിിരാളമല്ലാ. എല്ലാാം ചെകാണ്ടും ഇരുംട്ടുനിറിഞ്ഞികാലമായാിരുംന്നു, അനോ�ഹിത്തിചെ� കുട്ടിി�ാലം. 
ശരാീരാത്തിന് നിവിർന്നുനിൽ�ാൻ കഴിിയുംന്നി സംമയാം തു�മായാിരുംന്നു എന്നും പിാടിത്തും ചാാളയാിലും 
അത് വിിനോധയാതവനോത്താചെടി അടിങ്ങിചെയാാതുങ്ങി�ഴിിഞ്ഞു എന്നും അനോ�ഹിം തുറിചെന്നിഴുതി.

സംമുദായാത്തിന് നോപിടിിമാത്രംമായാിരുംന്നു, സ്പൈകമുതലായുംണ്ട്ായാിരുംന്നിത്. മർ�ി�ചെപ്പംടുനോമാ 
എന്നി നോപിടിി. ഒരുംദിവിസംം സ്കൂളിചെല അധയാപികചെ� വിീട്ടിിൽനോപിായാനോപ്പംാൾ അനോ�ഹിത്തിചെ� മ�ൾ 
കഴിിച്ചു ബാ�ിവിച്ച നോപ്ലറ്റിൽ ഭാാരായ കുറിച്ച് ചെവിള്ളചെമാഴിിച്ച് ചെകാടുത്തത് കുടിിച്ചതിന് സ്കൂളിൽവിച്ച് 
അധയാപികൻ മർ�ിച്ച അനുഭാവിം ആത്മകഥയാിൽ അനോ�ഹിം നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. തചെ� മ�ളുംചെടി 
എച്ചിൽ കഴിി�ാൻനോപിാലും ഒരും ദലിതന് അർഹിതയാിചെല്ലാന്നി് ആ അധയാപികൻ ആത്മാർഥമായാി 
വിിശവസംിച്ചിരുംന്നു! ഭായാം, അപികർ�താനോബാധം, ആത്മവിിശവാസംമില്ലാായ്മ, സ്പൈധരായമില്ലാായ്മ ഇചെതല്ലാാം, 
�ീവിിതസംാഹിചാരായങ്ങചെളല്ലാാം മാറിിയാിട്ടും തചെന്നി വിിട്ടുനോപിാവുംന്നിില്ലാ എന്നി് ചെപ്രാഫ. കുഞ്ഞിാമൻ 
പിറിയുംന്നുണ്ട്്. സംാമൂഹിികവുംം ചാരാിത്രംപിരാവുംമായാ കാരാണങ്ങളാൽ ദലിത് വിിഭാാഗംങ്ങൾ അടിിമമനോനാ
ഭാാവിം പുലർത്തുന്നുചെവിന്നും ചെപിചെട്ടിന്നി് അവിർ�് അതിൽനിന്നി് മുക്തിിനോനടിാൻ കഴിിയാിചെല്ലാന്നുമുള്ള 
അംനോബദ്കറിിചെ� നിരാീക്ഷണം പ്രസംക്തിമാണ്. ദലിതർ മുഴുവിൻ ആത്മാഭാിമാനം വിീചെണ്ട്ടുത്ത് 
ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിചെനാപ്പംചെമത്താൻ പ്രാപ്തി സ്പൈകവിരാിക്കുന്നിതിചെനക്കുറിിച്ചാണ്, അനോ�ഹിം ചാിന്ത്യി
ച്ചത്. കുഞ്ഞിാമചെ� കാരായത്തിലും ഈ വിി�യാം ഏചെറി ഗം�രാവിമുള്ളതാചെണന്നും ഈ മനോനാഘടിന
യുംചെടി സംങ്കീർണതകൾ ദലിതരാല്ലാാത്തവിർ�് മനസ്സിിലാവിണചെമന്നിിചെല്ലാന്നും ആ അവിസ്ഥിയുംചെടി 
തീക്ഷ്ണത അനുഭാവിത്തിൽത്തചെന്നിനോയാ ഉൾചെ�ാള്ളാനാവുംകയുംള്ളൂ എന്നും ഈ ആത്മകഥചെയ്ക്ക്ഴുതിയാ 
അവിതാരാികയാിൽ ചെക. നോവിണു നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്.

 പിഴിയാകാലത്ത് അടിിച്ചമർത്തിയാവിരുംചെടി പിിന്മുറി�ാർ വിളചെരാ ബഹുമാനനോത്താചെടിയാാണ് 
ഇനോപ്പംാൾ സംംസംാരാി�ാറുള്ളചെതന്നും പിനോക്ഷ ഓർമകൾ നോവിട്ടിയാാടിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു എന്നും 
കുഞ്ഞിാമൻ എഴുതുന്നു. കാരായങ്ങൾ കുനോറിചെയാാചെ� മാറിിയാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും ഉള്ളിലൂചെടി �ാതി പ്രവിർത്തി
ക്കുന്നിതിചെ� അടിയാാളങ്ങൾ ഇനോപ്പംാഴുമുചെണ്ട്ന്നി് ഉന്നിതവിിദയാഭായാസംനോമഖലയാിചെല അനുഭാവിങ്ങളി
ലൂചെടി അനോ�ഹിം ചെവിളിചെപ്പംടുത്തുന്നു. ഇതിന ്ഉത്തനോമാദാഹിരാണമാണ,് ‘ഉന്നിതവിിദയാഭായാസംനോമഖലയുംചെടി 
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പുറിനോമ്പാ�ിൽ കുടിിൽചെകട്ടിി �ീവിിക്കുന്നി ഒരും ചാാത്തനാണ്, ഞാാൻ. എചെന്നിനോപ്പംാചെലയുംള്ളവിർ 
അവിിചെടി എന്നും ചാാത്തനും പുലയാനുമാണ്. ഇവിിചെടി ഞാങ്ങൾ�് നിൽ�ാൻപിറ്റില്ലാ’ എന്നി അഭാി
പ്രായാപ്രകടിനം. പിാർശവവിത്കൃതസംാമൂഹിികവിിഭാാഗംങ്ങളിൽനിന്നി് കൂടുതൽനോപിർ മുഖയധാരായാിൽ 
എത്തിചെപ്പംടുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർ തുടിങ്ങിയാ നോമലാളന്മാർ�ാണ്, കൂടുതൽ പ്രാതിനിധയചെമന്നും 
അവിരാാണ് നയാങ്ങൾ തീരുംമാനിക്കുന്നിചെതന്നും അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു.

 സ്കൂൾക്ലാാസ്സുംകളിൽ �ാതിനോപ്പംരുംമാത്രംംപിറിയുംന്നി അധയാപികരുംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നി് 
അനോ�ഹിം ഓർക്കുന്നു. നോബാർഡിിൽ കണചെ�ഴുതി ‘പിാണൻ പിറിചെയാടിാ’ എന്നുപിറിഞ്ഞിനോപ്പംാൾ 
‘എചെന്നി �ാതിനോപ്പംരുംവിിളി�രുംത് ’ എന്നുപിറിഞ്ഞിതിനും അടിിയാായാിരുംന്നു ശിക്ഷ. കുട്ടിി�ാലം മുത
ൽതചെന്നി അവിരുംചെടി പ്രതികരാണനോശ�ി നോചാാർത്തി�ളയുംമായാിരുംന്നു. അവിർ പിഠി�ാനർഹിരാല്ലാ 
എന്നി ധവനിയാിലുള്ള സംംസംാരാം പിലനോകാണുകളിൽനിന്നും ഉയാർന്നുനോകട്ടിിരുംന്നു. നോകാനോള�ിൽപിഠിക്കു
നോമ്പാൾ �ാതീയാപ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായാിരുംന്നിിചെല്ലാങ്കിലും ദലിത് വിിദയാർഥികൾ�് സംംവിരാണവിിഭാാഗംം 
എന്നി നിലയാിൽ കളിയാാ�ലുകൾ നോകൾനോ�ണ്ട്ിവിന്നിിരുംന്നു. സംംവിരാണത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി ലഭാിക്കു
ന്നി ലംപ്സംംഗ്രാൻറുനോപിാലും പിഠനാവിശയത്തിന് ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ വികയുംണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. പിലനോപ്പംാഴും 
വിീട്ടിിചെല പിട്ടിിണിമാറിാൻ അതു പ്രനോയാാ�നചെപ്പംട്ടു. പിത്തിൽ പിഠിക്കുനോമ്പാൾ ലംപ്സംംഗ്രാൻറി് ഒപ്പംി
ട്ടുവിാങ്ങി നോപിാവിാൻതുനിഞ്ഞി അ�നിൽനിന്നി് 40 രൂപി ക്ലാാസ്സിദ്ധീയാപികൻ തിരാിച്ചുവിാങ്ങി. ‘നിചെ� 
സ്പൈകയാിൽവിച്ചാൽ ഇതുചെകാണ്ട്് അരാി വിാങ്ങും. ഇത് ഇവിചെന അടുത്തചെകാല്ലാം നോകാനോള�ിലയാ�ാ
ൻനോവിണ്ട്ിയുംള്ളതാ’ചെണന്നുപിറിഞ്ഞി് അത് സൂക്ഷിച്ചുവിച്ചു. തനിക്കും നോകാനോള�ിൽ പിഠി�ാൻ പിറ്റുംം 
എന്നി അറിിവി് കുഞ്ഞിാമനുണ്ട്ായാത് അന്നിാണ്. വിിശവാസംം വിരാാചെത ‘എനിചെ�ാചെ� നോകാനോള�ിൽ 
നോപിാകാൻ പിറ്റുംനോമാ’ എന്നി് അനോ�ഹിം മാനോ�ാടി് നോചാാദിച്ചനോത്രം. ‘നിന�് പിറ്റുംം, നീ ഉയാനോരാണ്ട്വിനാണ്’ 
എന്നി ആത്മവിിശവാസംം പികർന്നി ആ അധയാപികചെന ലക്ഷ്മിനോയാടിത്തിചെയാനോപ്പംാചെലതചെന്നി 
അനോ�ഹിം ഉള്ളിൽചെകാണ്ടുനടിക്കുന്നു.

ദാരാിദ്രയംചെകാണ്ട്് ഉഴിലുന്നി അ�ന് അന്നിന്നിചെത്ത �ീവിിതംതചെന്നിയാായാിരുംന്നു, പ്രധാനം. 
അധയാപികൻ സൂക്ഷിച്ചുവിച്ച സ്പൈപിസംയാിൽനിന്നി് അ�ൻ പിലനോപ്പംാഴിായാി കടിം വിാങ്ങി. നോകാനോള�ി
ൽനോചാരാാൻനോനരാത്ത് ചെവിറും രാണ്ടുരൂപിമാത്രംനോമ ബാ�ിയുംണ്ട്ായാിരുംന്നുള്ളൂ. എം.എ �് റിാങ്ക് കിട്ടിി
യാനോപ്പംാൾ അനുനോമാദനനോയാാഗംത്തിൽവിച്ച് ലഭാിച്ച സംവർണചെമഡിൽ നോപിാലും �ിവിി�ാൻനോവിണ്ട്ി 
വിിൽനോ�ണ്ട്ിവിന്നു, ആ കുടുംബത്തിന്. റിാങ്ക് എന്നിാൽ എന്ത്യായാിരുംന്നു എന്നുനോപിാലും തചെ� സംമുദാ
യാത്തിനറിിയാില്ലാായാിരുംന്നു എന്നി് കുഞ്ഞിാമൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരും ചാായാക്കുനോപിാലും ഉപികരാി�ാത്തത് 
എന്നിായാിരുംന്നു, ചാിന്ത്യ.

 പിാടിത്ത് കന്നുപൂട്ടുന്നി അ�ചെ� അടുനോത്ത�് നോകാനോള�ിൽ നോചാരാാൻനോപിാകുന്നി കാരായം 
പിറിയാാചെനത്തിയാനോപ്പംാൾ സംനോന്ത്യാ�ഭാരാിതനായാ അനോ�ഹിം തചെ� സംമ്പാദയം എടുനോത്താളാൻ 
പിറിഞ്ഞി്, ചെവിച്ച സ്ഥിലം പിറിഞ്ഞുചെകാടുക്കുന്നുണ്ട്്. കഴുനോ�ാലിചെ� വിടിക്കുപിടിിഞ്ഞിാറുഭാാഗംത്തു 
തപ്പംിചെയാടുത്ത ചെപിാതിയാിൽ ആചെകയുംണ്ട്ായാിരുംന്നിത് 37 സ്പൈപിസം മാത്രംം! പിണമില്ലാാത്തതിനാൽ 
അഡ്മിി�ൻദിവിസംം സ്പൈവികുനോന്നിരാംവിചെരാ ഒരും ഭാക്ഷണവുംം കഴിിച്ചില്ലാ. നോകാനോള�ിൽ നോചാരാാൻകഴിിഞ്ഞി
തുതചെന്നി വിലിയാ അത്ഭുതവുംം ആഗ്രഹിസംാഫലയവുംമായാിരുംന്നു. തടിസ്സിങ്ങചെളചെയാല്ലാാം തട്ടിിമാറ്റി 
നോകാനോള�ിചെ� പിടിികയാറുകചെയാന്നിത് ഒരും ദലിത് വിിദയാർഥി�് ആനോലാചാി�ാൻകഴിിയുംന്നി കാരായ
മായാിരുംന്നിില്ലാ. അതുചെകാണ്ട്ാണ്, നോകാനോള�ിൽ നോചാർന്നി് തിരാിച്ചുവിന്നി കുഞ്ഞിാമനോനാടി് ‘നോകാനോള�് 
ഒന്നി് കണ്ടു അനോല്ലാ’ എന്നി് ചാായാ�ടി�ാരാൻ കളിയാാ�ി നോചാാദിക്കുന്നിത്. നടി�ാത്ത കാരായചെമന്നി 
മട്ടിിൽ മറ്റുംള്ളവിർ പിരാിഹിസംിക്കുന്നിത്. പ്രീ-ഡിിഗ്രി നല്ലാ മാർനോ�ാചെടി പിാസ്സിായാ അനോ�ഹിനോത്താടി് ഏത് 
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സംബ്ജക്ട് ആണ് നോപിായാത് എന്നി് �ന്മിയുംചെടി മകൾ നോചാാദിക്കുന്നിത്.... ഇങ്ങചെന നിരുംത്സാഹിചെപ്പംടുത്തു
ന്നി വിാക്കുകൾമാത്രംം നോകൾക്കുനോമ്പാഴും പിിടിിച്ചുനിൽ�ാനുള്ള തത്രംപ്പംാടി് കാണിച്ചതുചെകാണ്ട്ാണ്, 
ഏനോതാ കാലത്ത് അവിസംാനിപ്പംിനോ�ണ്ട്ിയാിരുംന്നി വിിദയാഭായാസം�ീവിിതം തുടിർന്നുചെകാണ്ടുനോപിാവിാൻ 
കുഞ്ഞിാമന് കഴിിഞ്ഞിത്.

 എം. എ �് റിാങ്ക് കിട്ടിിയാിട്ടും നോ�ാലി കിട്ടുക എളുംപ്പംമായാിരുംന്നിില്ലാ. പിാരാലൽനോകാനോളജു
കളിൽ നോ�ാലിനോനാ�ി അലഞ്ഞു. ഒരും പ്രനോയാാ�നവുംമില്ലാാത്ത സംർട്ടിിഫി�റ്റുംകൾ കത്തി�ാ
ൻതുടിങ്ങിയാ സംന്ദർഭാംനോപിാലുമുണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. ദാരാിദ്രയത്തിചെ� മൂർദ്ധീനയകാലത്ത് നോ�ാലിയാായാിരുംന്നു, 
പ്രധാനം. സംംവിരാണംപിാലി�ണം എന്നി നിർബന്ധം വിന്നിനോപ്പംാഴിാണ് പിലയാിടിങ്ങളിലും ദലിതർ�് 
കയാറിാനായാത് എന്നി് അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ഗംനോവി�കവിിദയാർഥികൾ�് സ്പൈഗംഡിാവിാൻനോപിാലും 
അധയാപികചെരാകിട്ടിിയാത് അതിചെനത്തുടിർന്നിാണ്. പിലതരാത്തിൽ ദലിത് വിിദയാർഥികൾ അവിഗം
ണി�ചെപ്പംട്ടു. പിിഎ�്.ഡിി �് അഡ്മിി�ൻ കിട്ടിിയാനോശ�ം ചെഫനോല്ലാാ�ിപ്പം് കൃതയമായാികിട്ടിാനായാി 
പിട്ടിിക�ാതിവിികസംനവികുപ്പുഡിയാറിക്ടചെറി കണ്ട്നോപ്പംാൾ അനോ�ഹിം അപിമരായാദയാായാി ചെപിരുംമാറിിയാ
കാരായം ചെപ്രാഫ. കുഞ്ഞിാമൻ എഴുതിയാിട്ടുണ്ട്്. അർഹിമായാ ആവിശയങ്ങൾക്കുനോപിാലും പിലനോപ്പംാഴും 
പിലരുംചെടിയുംം മുന്നിിൽ ഓ�ാനിച്ചുനിൽനോ�ണ്ട്ിവിന്നു.

 32 അനോപിക്ഷകരാിൽ ഒന്നിാം റിാങ്ക് കിട്ടിിയാിട്ടും �ാതിവിിനോവിചാനത്താൽ നോകരാളസംർവികലാശാ
ലയാിൽ ലക്ചാറിർ തസ്തികയാിനോല�് അനോ�ഹിത്തിന് അവിസംരാം ലഭാിക്കുകയുംണ്ട്ായാില്ലാ. നിയാമസംഭാ
യാിൽ നോചാാദയമായാിനോപ്പംാലും ഈ പ്രശ്നം ഉന്നിയാി�ചെപ്പംട്ടു. പിിന്നിീടി് സംർവികലാശാല ഇ�നോണാമിക്സി് 
വികുപ്പംിൽ സൂപ്പംർനൂമറിറിി തസ്തികയുംണ്ട്ാ�ി, അത് പിട്ടിിക�ാതി-വിിഭാാഗംത്തിന് സംംവിരാണംചെചാ
യ്ത്ാണ് അനോ�ഹിചെത്ത നിയാമിച്ചത്. ഒരും ഓപ്പംണ് നോവി�ൻസംിയാിൽ അനോപിക്ഷിച്ച് ഒന്നിാം റിാങ്ക് ലഭാി
ച്ചയാാചെള അതിൽ നിയാമി�ാചെത പുതിചെയാാരും എസം്.സംി എസം് ടിി സംംവിരാണതസ്തികയുംണ്ട്ാ�ി 
അതിൽ നിയാമിച്ച് ഓപ്പംണ് തസ്തികയുംചെടി ‘മാനംകാത്ത’തിചെ� പിരാിഹിാസംയതയാാണ് ചെപ്രാഫ. 
കുഞ്ഞിാമൻ വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. ചാ�ാലബാലിക പ്രനോവിശിച്ചതുചെകാണ്ട്് അശുദ്ധീമാചെയാന്നുപിറി
ഞ്ഞി് സ്കൂൾ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞി അധികൃതരാിൽനിന്നി്, ചാ�ാലൻ ചെപിാതുവിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പംടുന്നിതല്ലാ 
എന്നു പിറിഞ്ഞി് കുഞ്ഞിാമചെന സംർവികലാശാലയാിൽനിന്നു പുറിത്തുനിർത്തിയാ സംർവികലാശാല 
അധികൃതരാിനോലക്കുള്ള ദൂരാം അധികമില്ലാ എന്നുകൂടിിയാാണ് ഈ �ീവിിതസംന്ദർഭാം ധവനിപ്പംിക്കുന്നിത്.

യും.�ി.സംി. അംഗംവുംം റിീഡിറുമായാിരാിചെ� യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി ഡിിപ്പംാർട്ടുചെമൻറിിൽ ചെപ്രാഫസംർ 
നോപിാസ്റ്റ്ിന് അനോപിക്ഷിച്ചനോപ്പംാൾ �ാതിയുംചെടി നോപിരാിൽ തഴിയാചെപ്പംട്ടി അനുഭാവിവുംം അനോ�ഹിം പിങ്കുചെവി
ക്കുന്നുണ്ട്്. അന്നി് എല്ലാാ സംർവികലാശാലാകമ്മിറ്റികളിൽനിന്നും രാാ�ിവിച്ചാണ് അനോ�ഹിം പ്രതി
നോ�ധിച്ചത്.

ഉന്നിതവിിദയാഭായാസംരാംഗംത്ത് എം.ഫിൽ പ്രനോവിശനത്തിനുവിചെരാ �ാതീയാമായാ മാറ്റിനിർത്തലു
കൾ ഉണ്ട്ാകാറുണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നി് അനോ�ഹിം എഴുതുന്നു. റിിസംർച്ച് സ്പൈഗംഡിാകാൻ അധയാപികർ 
വിിസംമ്മിതിക്കുന്നി അവിസ്ഥിയുംമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഇനോപ്പംാഴിാകചെട്ടി, വിളചെരാ പിാവിചെപ്പംട്ടിവിരുംം അനുസംരാ
ണനോശ�ിയുംള്ളവിരുംമായാ ദലിതർ�് ഒരും കുഴിപ്പംവുംമില്ലാ എന്നും ബുദ്ധീിപിരാമായാി ഉയാർന്നുവിരാാൻ 
കഴിിവുംള്ളവിരാാണ് പ്രശ്നങ്ങളനുഭാവിിക്കുന്നിചെതന്നും നോരാാഹിിത് ചെവിമുലയുംചെടി ഉദാഹിരാണം ചൂണ്ട്ി�ാ
ണിച്ച് അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു.

തുൽ�ാപ്പൂരാിൽ അഞ്ചുമാസംം കാമ്പസം് നോമധാവിിയാായാിരുംന്നു, ചെപ്രാഫ. കുഞ്ഞിാമൻ. സംഹിപ്ര
വിർത്തകരാിൽ ചാിലർ �ാതീയാമായാി കാണാൻ തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി സ്ഥിാനം രാാ�ിവിച്ച് അനോ�ഹിം 
ചെപ്രാഫസംറിായാി തുടിർന്നു. എം. എൽ. എ ചെയാനോപ്പംാലും ഹിരാി�ൻ എം.എൽ.എ എന്നു വിിനോശ�ിപ്പംിച്ച 
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മുഖയമന്ത്ര്യി ഇവിിചെടി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നി് ഓർമിപ്പംിക്കുന്നിതിലൂചെടി വിിദയാഭായാസംംനോനടിി ഉന്നിതസ്ഥിാ
നചെത്തത്തിയാാലും �ാതി വിിചെട്ടിാഴിിയാില്ലാ, എന്നി യാാഥാർഥയചെത്ത ഉറിപ്പംിക്കുകയാാണ്, കുഞ്ഞിാമൻ. 
ഈ വിിശവാസംം വിച്ചുപുലർത്തുനോമ്പാൾത്തചെന്നി, ദലിതരാിൽനിന്നും ആദിവിാസംികളിൽനിന്നും സംമ്പ
ന്നിരുംണ്ട്ാവുംന്നിനോതാചെടി ദലിത് മുതലാളിത്തത്തിചെ� കാലം വിരുംം എന്നി് അനോ�ഹിം പ്രതയാശിക്കുന്നു. 
അത് ചെപിാള്ളയാായാ ആത്മവിിശവാസംമാചെണന്നി് ചെതളിയാിക്കുന്നി ദലിത്പിഠനങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. 
ദലിതചെരാ മുതലാളിത്തസംവപ്നംങ്ങൾ കാട്ടിി പ്രനോലാഭാിപ്പംിക്കുന്നി ചെവിറുചെമാരും ക�ശലം മാത്രംമാണ് 
ദലിത് മുതലാളിത്തം എന്നി സംങ്കല്പനചെമന്നും കാശുകിട്ടിിയാാൽ തീരുംന്നിതല്ലാ ദലിതതവചെമന്നും സൂരാ�് 
യാങ്്നോദചെയാനോപ്പംാലുള്ള പിഠിതാ�ൾ നിരാീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്് (2019).

‘ഞാാൻ കുഞ്ഞിാമചെന നോകരാളസ്പൈവിസം്ചാാൻസംലറിാ�ാൻ വിിചാാരാിച്ചതാണ് ’ എന്നു പിറിഞ്ഞി 
നോഡിാ. നോതാമസം് ഐസം�ിനോനാടി് കുഞ്ഞിാമൻ പിറിയുംന്നി മറുപിടിി ഇതാണ്: ‘ഞാാൻ ഒരും കപ്പം് 
ചാായാക്കും കാപ്പംിക്കും നോവിണ്ട്ി മറ്റുംള്ളവിനോരാാടി് ഇരാന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഈ പിദവിിക്കുനോവിണ്ട്ി ഞാാൻ താങ്കചെള 
സംമീപിിച്ചിരുംന്നുനോവിാ? ഈ മാതിരാിയുംള്ള ആത്മാർഥതയാില്ലാാത്ത വിാക്കുകൾ പിറിയുംന്നിചെതന്ത്യി
നാണ്?’—ഇത്തരാം ആർ�വിമുള്ള വിാക്കുകളുംം സംമീപിനങ്ങളുംമാണ് കുഞ്ഞിാമചെ� �ീവിിതചെത്ത 
മ�ലികമാക്കുന്നിത്. അധികാരാനോത്താടി് വിിനോധയാചെപ്പംടുന്നിില്ലാ എന്നുമാത്രംമല്ലാ, പിറിനോയാണ്ട്കാരായം 
പിറിനോയാണ്ട് സംമയാത്ത് പിറിനോയാണ്ട്രാീതിയാിൽ പിറിനോഞ്ഞിാ എന്നിാനോലാചാിച്ച് അസംവസ്ഥിനാകുനോമ്പാഴിാണ് 
ശരാിയാായാ വിിദയാർഥിയുംം അധയാപികനും രൂപിചെപ്പംടുന്നിത് എന്നും എതിരാ് സംമർഥിക്കുന്നുണ്ട്്.

നോകരാളചാരാിത്രംത്തിൽ എഴുതചെപ്പംട്ടി വിിദയാഭായാസംപിരാിശ്രീമങ്ങചെളല്ലാാം ഉന്നിതകുല�ാതരുംമായാി 
ബന്ധചെപ്പംട്ടിതായാിരുംന്നു. കാഴ്ചയ്ക്കും നോകൾവിിക്കുമപ്പുറിം വിലിചെയാാരും �നസംമൂഹിം അന്നിിവിിചെടിയുംണ്ട്ാ
യാിരുംന്നു - പിിറിന്നി കുലത്തിചെ� നോപിരാിൽ മാറ്റിനിർത്തചെപ്പംട്ടിവിർ; പൂർണമായാി അടിിച്ചമർത്തചെപ്പം
ട്ടിവിർ. വിിദയാഭായാസംപിരാമായാ ഉയാരാൽ എളുംപ്പംമല്ലാാതിരുംന്നി ഈ വിിഭാാഗംത്തിചെ� പ്രതിനിധിയാാണ് 
അപിാരാമായാ ആഗ്രഹിവുംം കഠാനാധവാനവുംംചെകാണ്ടുമാത്രംം ഔന്നിതയത്തിനോലചെ�ത്തിയാ ചെപ്രാഫ. 
എം. കുഞ്ഞിാമൻ. ആനോഘാ�ി�ചെപ്പംടിാചെതനോപിായാ മചെറ്റാരും വിിദയാഭായാസംചാരാിത്രംം കൂടിി നോകരാളത്തി
നുചെണ്ട്ന്നി് അനോ�ഹിത്തിചെ� ഈ ആത്മകഥ ചെതളിയാിക്കുന്നു.

റിഫറിൻസം്:
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നോഡിാ. �ീബാദിവിാകരാൻ
നോകാഴിിനോ�ാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് &സംയാൻസം് നോകാനോള�ിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ. 

കാലി�റ്റ് യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി മുൻ ചെസംനറ്റ് അംഗംം. മികച്ച എൻഎസം്എസം് നോപ്രാഗ്രാം ഓഫീസംർക്കുള്ള നോദശീ

യാപുരാസ്കാാരാം നോനടിി. ചെപിണ്കവിിത മലയാാളത്തിൽ (പിഠനം), ഗംീതാഹിിരാണയൻ, ഇടിനോ�രാി (�ീവിചാരാിത്രംങ്ങൾ), 

രാാവിിചെല അടു�ളയാിൽ (കവിിതാസംമാഹിാരാം) എന്നിിവി പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ.



പിി.കുഞ്ഞിിരാാമൻനായാരുംചെടി കവിിതയാിചെല വിിത്തും വിിതയുംം
പിത്മനാഭാൻ എം.വിി. 

അസംി.ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പിയ്യന്നൂർ നോകാനോള�്.

ആമുഖം
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� പികുതിക്കുനോശ�ം പുതുനാഗംരാികത സംാംസ്കാാരാികമനസ്സിിചെന സം�ീവിമാക്കു
ന്നിത് മലയാാളകവിിതയാിലും കാണാം. യാന്ത്ര്യവില്ക്കൃതമാ�ചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ട്ിരുംന്നി പുതിയാ ചെതാഴിിലിടി
ങ്ങളുംം അച്ചടിിയുംം സംാക്ഷരാതയുംം വിരാചെമാഴിിയുംചെടി ബാഹുലയത്തിനിടിയാാ�ി. വിിപിണിയുംചെടി സംവഭാാവിം 
മാറിിയാനോതാചെടി അധിനിനോവിശത്തിചെ� അർത്ഥവുംം ആകാരാവുംം മാറിി. അധികാരാ രൂപിങ്ങളുംചെടിയുംം 
ഭാരാണരാീതികളുംചെടിയുംം ശീലങ്ങൾ മാറിി. ക്രനോമണ ഗ്രാമീണപിാരാമ്പരായം കൂടുതൽ ദുഃർബലചെപ്പംട്ടു. വിയാവി
സംായാിക വിിപ്ലവിചെത്ത തുടിർന്നി് ഉല്പാദനത്തിചെ�യുംം വിിപിണനത്തിചെ�യുംം സംവഭാാവിത്തിൽ വിമ്പിച്ച 
മാറ്റം വിന്നുചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. ആധുനിക നഗംരാവിത്കരാണത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക വിഴിികൾ പിഴിയാതിൽ 
നിന്നും പിാചെടി വിയതയസ്തമായാി. ചെതാഴിിലിചെ� സംവഭാാവിത്തിലും വിലിയാ മാറ്റങ്ങളുംണ്ട്ായാി. മലയാാളി
യുംചെടി �ീവിിതപിരാിസംരാത്തിൽ പില പുതുമകളുംം അനുഭാവിചെപ്പംട്ടു. ഗംതാഗംതമാർഗ്ഗാങ്ങൾ, പിഠനസംമ്പ്ര
ദായാങ്ങൾ, ചെതാഴിിലുകൾ, ചെതാഴിിൽസ്ഥിാപിനങ്ങൾ വിിദയാഭായാസംസ്ഥിാപിനങ്ങൾ, പിണമിടിപിാടു 
സ്ഥിാപിനങ്ങൾ തുടിങ്ങി എല്ലാാറ്റിലും മാറ്റം വിന്നു. സംിനിമ നോപിാലുള്ള മാധയമങ്ങളാൽ സംാംസ്കാാരാിക
രാംഗംവുംം മചെറ്റാരും തരാത്തിൽ സംമ്പന്നിമായാിത്തീർന്നു.

 പിാശ്ചാാതയ അധിനിനോവിശത്തിചെ� രൂപിഭാാവിാദികളിൽ നാടിിനും നഗംരാത്തിനും വിന്നി മാറ്റങ്ങൾ 
കവിിതകൾ ധാരാാളമായാി അടിയാാളചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. അത്തരാം അനോലാചാനകളുംം ധാരാാളം പിഠനങ്ങ
ളുംം ഉണ്ട്ായാിട്ടുമുണ്ട്്. പിി. കുഞ്ഞിിരാാമൻനായാരുംചെടി കവിിത അധീശരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെനതിചെരാ നിലപിാടു 
സ്പൈകചെകാളളുംന്നിചെതങ്ങചെനചെയാന്നി അനോനവ�ണമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി ലക്ഷയമാക്കുന്നിത്. 
അനോ�ഹിത്തിചെ� കാർ�ികപ്രനോമയാങ്ങളുംളള ഏതാനും കവിിതകൾമാത്രംം അതിനായാി ഉപിയുംക്തി
മാക്കുന്നു. ‘പിി. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാരുംചെടി തിരാചെഞ്ഞിടുത്ത കവിിതകൾ’ എന്നി സംമാഹിാരാത്തിചെല 
കാലവിർ�വുംം കർ�കരുംം കൃ�ിയുംം സ്പൈകനോവിലകളുംം മറ്റനുബന്ധചെതാഴിിലുകളുംം നിറിയുംന്നി കതിരുംം 
പിതിരുംം, കാലവിർ�നോമ നന്ദി, തനോപിാവിനം, കതിരാ് കതിനോരാാ കതിരാ്, കീർത്തിമുദ്ര,

ഉദയാതാരാക, കവിിയുംചെടിപൂനോന്ത്യാട്ടിം, ഇന്നിചെത്ത പിത്രംവിായാന, എന്നിീ കവിിതകളാണ് ഈ 
പിഠനത്തിനായാി സംവീകരാിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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അധിനിനോവിശം
 പിാശ്ചാാതയ അധിനിനോവിശസംവാധീനം എല്ലാാ രാംഗംത്തും വിയാപിിച്ചനോതാചെടി തനത് പിാരാമ്പരായവുംം അറിിവുംം 
കൂടിി അടിിയാറിവിയ്ക്ക്ചെപ്പംട്ടു. കാർ�ികരാംഗംചെത്ത പില നാട്ടിറിിവുംകളുംം പിാശ്ചാാതയരാീതികൾ�് വിഴിിമാറിി. 
കാർ�ിക സംർവ്വകലാശാലയാിനോലക്കും ഗംനോവി�ണരാംഗംങ്ങളിനോലക്കും ആ പ്രവിണത വിയാപിരാിച്ച
നോതാചെടി അറിിവിിചെ�യുംം കുത്തകവില്ക്കരാണം നടിപ്പംിലായാി. വിയവിസംായാവിൽ�രാണം ലിഖിതമായാ 
അറിിവിിചെ� വിിപുലീകരാണത്തിനും അലിഖിതമായാവിയുംചെടി തിനോരാാഭാവിി�ലിനും ഇടിയാാ�ി. ആളുംകൾ 
കൂട്ടുകുടുംബവിയവിസ്ഥിയാിൽ നിന്നികന്നി് അണുകുടുംബങ്ങളായാത് നാനോടിാടിി �ീവിിതസംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
തുറികചെള ഒഴിിവിിടിമാ�ിമാറ്റി. പുതിയാതരാം മാധയമങ്ങളുംചെടി വിരാനോവിാചെടി നാട്ടിറിിവുംകൾ�് വിീടുകളിൽ 
ഇടിമില്ലാാതായാി.

കാർ�ികരാംഗംചെത്ത നോശ�ിപ്പുകളുംം അറിിവുംകളുംം അധിനിനോവിശത്തിനിരായാായാി മാറുന്നിതിൽ 
പിി. കവിിതകൾ പിരാിതപിിക്കുന്നു. പിാചാകം, കൃ�ി, സ്പൈകനോവിലകൾ നാട്ടിറിിവുംകൾ, പ്രകൃതിപിാഠ
ങ്ങൾ, കാർ�ികവിിജ്ഞാംാനം, നാനോടിാടിിസ്പൈവിദയം, നാടിൻനോവിലകൾ, മഴിയാറിിവുംകൾ, വിളപ്രനോയാാഗംം 
എന്നിിവിചെയാല്ലാാം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനും സംർവ്വകലാശാലാ അറിിവിിനും ഇടിം മാറിിചെ�ാടുത്തു. 
നാട്ടിിൽനിന്നും നാടിൻ അഭാിരുംചാികൾ തിനോരാാഭാവിിച്ചു. ഇനോത സംമയാം ചെതാട്ടി് തചെന്നി നാഗംരാികതയുംചെടി 
കടിന്നിാക്രമണങ്ങൾക്കുനോനചെരാ ഗ്രാമീണതചെയാ നിരാന്ത്യരാം ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുകയാായാിരുംന്നു പിി.യുംചെടി 
കവിിതകൾ. സംമൂഹിത്തിചെല നോമൽപ്പംന്ത്യിയാിൽ കർ�കചെന പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നി ആ കവിിതകൾ കൃ�ിയുംചെടി 
മഹിതവചെത്തക്കൂടിി പ്രകീർത്തിക്കുന്നിതുകാണാം. പിി.യുംചെടി രാചാനകളിചെല പിാരാമ്പരായത്തിചെ� പ്ര
തിനിധാനത്തിൽ നചെല്ലാാരുംഭാാഗംം കാർ�ിക ബിംബങ്ങളിലൂചെടിയാാചെണന്നി് കാണാം. സംവരാാ�്, 
ഗംാന്ധിസംം എന്നിീ ആശയാധാരാകളുംചെടി പിിൻബലവുംം പിി.യാിചെല കർ�കകവിിചെയാ നോപിാ�ിപ്പംിച്ചു. 
അപൂർവ്വമാചെയാാരും �ീവിിതസംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഈടുവിയ്പുകളായാി അനോ�ഹിം കാർ�ിക സംംസ്കാാരാചെത്ത 
കാണുന്നുണ്ട്്.

“വിിശവപ്രകൃതിചെയാത്തള്ളി നരാൻചെപിാക്കു-
മാകാശനോ�ാട്ടികളാചെക
ചെപിറ്റമ്മിചെയാപുറിന്ത്യള്ളി പുനോരാാഗംതി
പിറ്റുംന്നി പിദ്ധീതിയാാചെക
ആത്മനാശത്തിൻകുഴിികൾ,മദനോലാഭാ-
നോമാഹിനരാകക്കുഴിികൾ”
    (കതിരുംം പിതിരുംം പു.745)

ഇത്തരാം നോമാഹിനരാകക്കുഴിികൾ കുഴിിച്ച് കാത്തിരാിക്കുന്നി മനു�യ�ീവിിതത്തിൽ പിരാിതപിിക്കുന്നി കവിി 
കതിരുംകളാചെക പിതിരാായാിനോപ്പംാചെയാന്നി് പ്രഖയാപിിക്കുന്നു. നാടിൻപിഴിങ്ങൾ നഗംരാത്തിൽ ഫ്രൂട്ടി്സം് 
ആയാിമാറുന്നു. ചാ�യുംം മാങ്ങയുംം മറ്റും നാടിൻപിഴിങ്ങളുംം പുതിയാ രൂപിഭാാവിാദികളിൽ മാർ�റ്റിചെലത്തി 
നചെമ്മി ത്തചെന്നിനോനാക്കുന്നു. നാടിൻ ഭാക്ഷണ രാീതികൾ വിൻകിടിനോഹിാട്ടിലുകളിചെല നോബാർഡുകളിൽ 
നോപിാലും വിർദ്ധീിതപ്രാധാനയനോത്താചെടി സ്ഥിാനം പിിടിിക്കുന്നു. നവിനോലാകക്രമത്തിൽ ഇറിക്കുമതി ചെചായ്യ
ചെപ്പംട്ടി യാന്ത്ര്യങ്ങൾ ന�ിത്തുടിച്ച വിയാനോലലകളിൽ കവിി ഖിന്നിനാകുന്നുണ്ട്്. ‘കറിവിപ്പംശു നോപിായാ 
ആലനോപിാചെല ഗ്രാമം’ എന്നിാചെണാരും പ്രനോയാാഗംം തചെന്നി.

“നുഴിഞ്ഞുനോകറിിയാിനാടു
പിിടിിക്കും ശീമവിിത്തുകൾ
നോതാക്കും പിാട്ടും നീട്ടിിയൂട്ടിി
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മതം മാറ്റുംന്നു മണ്ണിചെന”
     (കാലവിർ�നോമ നന്ദി. പു. 565-66)

പിി.യുംചെടി കവിിത ഭൂതകാലം ഓർചെത്തടുക്കുന്നിതിലൂചെടി വിർത്തമാനത്തിചെ� വിിമർശം സംവയാംസംംഭാവിി
ക്കുന്നു. ചെകായ്ത്തും വിിത്തും വിിതയുംം വിയാലും ചെനല്ലും പുല്ലും കർ�കനും കാളയുംം കലപ്പംയുംം കാ�യുംം 
ചെകാക്കും തത്തയുംം പിച്ച�ിളിയുംം പുൽച്ചാടിിയുംം നിറിയുംന്നി കവിിതയുംചെടി പിാടിം ഉഴുചെതാരുംക്കുന്നി 
വിാക്കുകൾ കാർ�ികസംംസ്കൃതിയുംചെടി ചാരാിത്രംമാണ്. അതിർത്തി�പ്പുറിത്ത് നിചെന്നിത്തിയാ വിിത്തി
നങ്ങളുംം സംാനോങ്കതികവിിദയയുംം ഒരും കാർ�ികസംംസ്കാാരാികത ഉണ്ട്ാ�ിചെയാടുത്തതിചെ� ചാിത്രംം കവിി 
പ്രതിനോ�ധസംവരാത്തിലറിിയാിക്കുന്നുമുണ്ട്്.

“നാടിൻ കർ�കഗംാനത്തിൽ എല്ലുതല്ലാിനുറുക്കുവിാൻ
പിാചെഞ്ഞിത്തും കൃ�ിയാന്ത്ര്യങ്ങൾ ചാീറിിപ്പംായുംന്നു പിാതയാിൽ!”
      (കാലവിർ� നോമ നന്ദി. പു. 565)

നാഗംരാികസംംസ്കാാരാവുംം ഗ്രാമീണസംംസ്കാാരാവുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സരാം നാഗംരാികതചെയാ വിി�യാിപ്പംിച്ചു. 
ഭാാ�യാിലും ഈ സ്ഥിിതിവിിനോശ�ം കാണാവുംന്നിതാണ്. നാഗംരാികഭാാ�കൾ നാട്ടുഭാാ�കചെള വിിഴു
ങ്ങിയാതുനോപിാചെല നാടിൻകാർ�ികവൃത്തിചെയായുംം നാഗംരാികകൃ�ിസൂത്രംങ്ങൾ കീഴിടി�ി.. കൃ�ിയുംം 
കൃ�ിയാിടിവുംം കർ�കനും കാളയുംം വിിത്തും സ്പൈകനോ�ാട്ടും പിി.കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാരുംചെടി കവിിതയാിൽ 
സുലഭാമായാി പ്രനോയാാഗംി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. കർ�കചെ� കലാസൃഷ്ടിി, കർ�കഗംാനം, പൂക്കുല, മണ്കുടി
ത്തിചെ� വിില, ചെകായ്ത്തുകാലം, മുല്ലാപ്പൂ�ൾ, നോകരാളഗംാനം, ദൂനോതാപിാസംന, കാലവിർ�ം, ശാരാദാപൂ�, 
ഗംിരാി�നഗംാനം, മലനാടിിചെ� മധുരാസംനോന്ദശം, മധുരാനാരാങ്ങ, അഖ�നോകരാളം, പിിറിന്നി മണ്ണിൽ, 
നോകരാള�ാള, കടിനനയ്ക്കുക, ആദയചെത്ത മഴിത്തുള്ളി, ഉഴിവുംകാളകൾ, മലനാട്ടിിചെ� മഹിാകവിി. പിറിന്നു
നോപിായാപൂത്തിരുംവിാതിരാ, പ്രപിഞ്ചംം, ചെവിള്ള ചെവിള്ളം, നിൻനോതാപ്പംിൽ പൂ�ളുംനോണ്ട്ാ?, പൂരാത്തിന് 
നോപിായാിട്ടി്, അരായാാലില, കുറിവിചെ� കിളി, പൂ�ളം, മുങ്ങിക്കുളിച്ചില്ലാ, കാട്ടിരുംവിിയുംചെടി നോതക്കുപിാട്ടി്, 
പൂമഴി, കന്നിിപ്പുലരാി, കൃ�ി�ാരാചെ� പിാട്ടി്, പൂമാല, പുല്ലുമാടിത്തിചെ� പിാട്ടി്, പൂചെമാട്ടിിചെ� കണി, കുളി
ച്ചുചെതാഴിാചെത, കാടിിചെ� മടിിയാിൽ, പിറിചെയാടുപ്പം്, കാലവിർ�നോമ നന്ദി, കളപിറിി�ാരാി, കവിിചെ�ാരും 
പൂചെച്ചണ്ട്്, വിയാൽ�രായാിൽ, മാമ്പൂമണം, നോതാണിപ്പുരായാിൽ, വിിഷുപ്പംക്ഷിയുംചെടി പിാട്ടി്, ഇരുംണ്ട് മാനം 
വിരാണ്ട് ഭൂമി, ആതിരാനിലാവി്, കതിരാ് കതിനോരാാ കതിരാ്, പൂങ്കാവിനം കാട്ടുമുല്ലായുംചെടി പിാട്ടി്, കതിരുംം 
പിതിരുംം, മലനാടിിചെ� ദീപിശിഖ, പൂനിലാനോവി വിാ, ചാന്ത്യ�ിളി, രാനോഥാത്സവിം, ചെകാടുത്തുമുടിിഞ്ഞി 
മാവി് എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള കവിിതകളിൽ കവിിചെയാ കർ�കനായുംം കർ�കചെന കവിിയാായുംം പിി. 
കാണുന്നുണ്ട്്. നോമൽപ്പംറിഞ്ഞി കവിിതകളുംചെടി തലചെ�ട്ടുകൾതചെന്നി നിറിഞ്ഞുവിിരാിഞ്ഞി ഹിരാിതഭാംഗംി
യുംചെടി ഓർമ്മിക്കുറിിപ്പുകളാകുന്നു. കതിരുംം പിതിരുംം നാനാവിിധം വിിത്തുകളുംം പൂ�ളുംം ചെചാടിികളുംം 
കവിിതകചെള സം�ീവിമാക്കുന്നു. സംവശ്രീയാതവത്തിചെ�യുംം അഭാിമാനനോബാധത്തിചെ�യുംം ഉത്തമവിിള
നിലമാണ് പിി കവിിതകളിചെല പിാടിങ്ങൾ.

“ഗ്രാമസംദ് വൃത്തിതൻ �ീവിിതം ചാീന്തുന്നു
മാനു�തവത്തിൻമുറിി വിച്ചുചെകട്ടുവിാൻ!”
    (തനോപിാവിനം പു. 51)

എന്നിാണ് കവിി കാണുന്നിത്. പിി. കവിിതയാിൽ കൃ�ി അനുഭൂതിയുംം വിിളകൾ കർ�കകുടുംബാംഗം
ങ്ങളുംം നോകരാളം കാർ�ികനോക്ഷത്രംവുംം പിാടിങ്ങൾ കർ�കചെ� വിിശവവിിദയാലയാവുംം കർ�കർ മികച്ച 
പിാട്ടുകാരുംം ആകുന്നു . ചെതാഴുത്ത്, കന്നുകാലി, ഗംളമണിചെയാാച്ചകൾ, നോഗംാ�ൾ, സ്പൈപി�ിടിാങ്ങൾ, 
തുളസംി, നോതാട്ടിം, പൂ�ൾ, വിാഴിയാില, നോതച്ചുകളി, നോവിലിപ്പംടിർപ്പം്, പിനിനീരാ്, പിച്ചിലചാാർത്ത്, പിിറിാവി്, 
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പൂനോങ്കാഴിി, എന്നിിങ്ങചെന കാർ�ികബിംബങ്ങളുംചെടി സംമൃദ്ധീി പിി. കവിിതകളിൽ കാണാനാവുംം.
“ആന്ത്യരാ�ീവിിതമിനോക്ഷത്രംഭൂമിക്കു
ശാന്ത്യിധനനാം തപിസംവിയാികർ�കൻ”
     (തനോപിാവിനം പു. 52)

കാർ�ികവൃത്തി സംമൂഹിത്തിന് �ീവിിതവുംം ഉത്സവിവുംം ഉത്സാഹിവുംം അനോതസംമയാം പിീഡിനവുംം 
ആയാിരുംന്നു. പിീഡിിതരാാനോണലും പിീഡികചെരാ തിരാിച്ചറിിയാാത്ത അടിിമത്തനോബാധമുണ്ട്്. അതു ഊട്ടിി
യുംറിപ്പംിച്ച നോമധാവിിതവശക്തിികളുംം ചാരാിത്രംത്തിലുണ്ട്്. നിലനിൽപ്പംിചെ� ആധിയുംം അതിനാലുണ്ട്ാകുന്നി 
വിയാധിയുംം കീഴിാള�നത ഇന്നും അനുഭാവിിക്കുന്നി പ്രശ്നമാണ.് കർ�കചെത്താഴിിലാളികളായാ പുലയാരുംം 
ചെചാറുമരുംം പിറിയാരുംം പിി. കവിിതകളിൽ ഇടിം നോനടിിയാവിരാാണ്. നോനരാിട്ടും അല്ലാാചെതയുംം കാർ�ിക 
സംംസ്കൃതിചെയാ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നി കവിിതകളിൽ കീഴിാള�നത കടിന്നുവിരുംന്നിത് പുലരാിയാായുംം 
പികലായുംം ഇരുംളായുംം മാസംങ്ങളായുംചെമാചെ�യാാണ്. വിാഴിയുംം നോതാപ്പംിചെല ചെചാടിികളുംം പിലനോപ്പംാഴും 
പ്രാതിനിതയസംവഭാാവിത്തിൽ പിണി�ാരാായാി പിരാാമർശി�ചെപ്പംടുന്നുണ്ട്് പില കവിിതയാിലും.

“ഇരുംളിൽ തങ്കപ്പുലരാികൾ ചെനയ്യും
അടിിമ�ാർ ഞാങ്ങൾ
ചെചാളിയാിൽ കനക�തിരുംകൾ ചെകായ്യും
ചെചാറുമ�ൾ ഞാങ്ങൾ
ചെപിറ്റമണ്ണിൽ കഴിലുകളുംഴിിയുംം
കാ�പ്പൂം ചെചാടിികൾ
ചെപിറ്റനാടിിൻനോവിർപ്പംിൽ വിീർപ്പംിലു
ചെമാഴുകുനോന്നിാർ ഞാങ്ങൾ”
   (കതിരാ് കതിനോരാാ കതിരാ് പു.724)

പിാല�ാടി് പ്രനോദശചെത്ത കതിരുംത്സവിമാണ്, ചെകായ്ത്ത്് പ്രനോമയാമായാ “കതിരാ് കതിനോരാാ കതിരാ്” എന്നി 
കവിിതയാിലുള്ളത്. ആനന്ദലഹിരാിയാിൽ കതിർക്കുലനോത്തരാ് നോതാളിനോലറ്റി നോദശചെച്ചറുമ�ൾ ആണും 
ചെപിണ്ണുമിടികലർന്നി് തട്ടികചെത്ത ഭാദ്രകാളി�ാവിിൽ ആർത്തുവിിളിച്ചു കലിതുള്ളി, ഓടിിനോ�റുന്നു. 
നടിയാിൽ ഉടിനീളം കുമ്പിട്ടു വിീണുകിടിക്കുന്നി കതിർക്കുലകൂമ്പാരാത്തിനുചുറ്റുംം വിട്ടിമിട്ടു പിാടിിയാാടുന്നു.

“പുഞ്ചംവിയാലിൻ കൂരാച്ചാളയാിലടിിയുംനോന്നിാർ ഞാങ്ങൾ
പിരാൽമീനും ചാാറും കപ്പംയുംചെമാപ്പംം പുലരുംനോന്നിാർഞാങ്ങൾ
അന്ത്യി�ള്ള് ചാിരാട്ടിയാിൽനോമാന്ത്യി�ീറിപ്പംായ്ത്തുണ്ട്ിൽ
കാവിിലമ്മിചെയാ സ്പൈകകൂപ്പംിത്തലചാായ്ക്കുനോന്നിാർ ഞാങ്ങൾ”
     (കതിരാ് കതിനോരാാ കതിരാ്, പു. 724)

�ീവിിതത്തിചെ� ആഹ്ലാാദാരാവിങ്ങളിനോല�്, അധവാനിക്കുന്നിവിരുംചെടി ആസ്പൈത്മകയത്തിനോല�് എത്തു
വിാനുള്ള നോപ്രരാണ ഈ കവിിതയാിൽ നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്്.

കർ�കൻ
നോകരാളം കവിി�് ചെവിറും നാടുമാത്രംമല്ലാ, ‘കർ�കനോക്ഷത്രം’മാണ്. കവിിതയാിൽ പിലയാിടിത്തും അപിരാി
മിതമായാ അർത്ഥതലത്തിലാണ് “നോക്ഷത്രംം” കടിന്നുവിരുംന്നിത്. വിയാൽ, വിരാമ്പ്, ഞാാറി്, നാട്ടിി, കന്നി് 
പൂട്ടിൽ, കളപിറിി�ൽ, കാള, പിശു, ചാളി, പിാടിം, പിിടിിത്താള്, കഞ്ഞിിചെവിള്ളം, കലപ്പം, കട്ടി, കട്ടി
ചെപിാട്ടിിക്കുന്നിചെപിണ്ണുങ്ങൾ, ഞാാറി് നടുന്നിചെപിണ്ണുങ്ങൾ, ചാാണകം, വിളമിടുന്നി പിണി, വിിത്തിടിൽ, 
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വിിള കാ�ൽ, ചെകായ്ത്ത്്, ചെനല്ലാ്ചാി�ൽ, ചെനല്ലുണ�ൽ, പുല്ലാ് തല്ലാൽ, പുല്ലുണ�ൽ, പുരാ നോമയാൽ, 
പുൻമാടിം, മാടിത്തിചെല വിിള�്, മഴി, മഞ്ഞി്, ചെവിയാിൽ, ഇളം ചെവിയാിൽ, രാാത്രംി, മലയാാളമാസംങ്ങൾ 
എന്നിിങ്ങചെന മലയാാളി�ീവിിതത്തിചെ� സംർവിതലൈർശിയാായാ കാർ�ികബിംബങ്ങൾ കടിന്നുവി
രാികയുംം കവിിതയാിചെല കൃ�ിയാിടിത്തിൽ നിറിയുംകയുംം ചെചായ്യുന്നിത് കുഞ്ഞിിരാാമൻനായാരുംചെടി കവിിതക
ളിചെല കലയാാകുന്നു. ആരാാണ് പിി.കവിിതയാിചെല കർ�കൻ എന്നി നോചാാദയത്തിന് പില ഉത്തരാങ്ങൾ 
ലഭാിക്കും.

“രാത്നഗംർഭാതൻകനിവിിന്നിിതാനടും
യാത്നചെമാചെ�യുംംനോലാകപിാന്ഥർക്കുതണലാ�ി
അല്പമാംക്ഷുദ്രസംവാർത്ഥഗംർവ്വത്തിന്നിാജ്ഞാംാകരാ-
നല്ലാ ഞാാൻ, സ്പൈദവിാലിന്നു മാനിയാാം കൃ�ി�ാരാൻ”

അയാാൾ ക്ഷുദ്രസംവാർത്ഥഗംർവ്വത്തിന്നിാജ്ഞാംാകാരാനല്ലാ, മറിിച്ച് മാനയനായാ കർ�കനാണ്. പിി.യുംചെടി 
തചെന്നി വിാക്കുകളിൽ തൂമ്പ, കലപ്പം, കാള, വിാഴി, തിന, ചാാമ എന്നിിവിർ കർ�കചെ� കുടുംബാംഗം
ങ്ങളചെത്രം. പിാടിങ്ങൾ അയാാളുംചെടി വിിശവവിിദയാലയാത്തിചെല പിാട്ടുകാരാാണ്. അയാാളുംം ഗംായാകനാണ്

“ഇരുംട്ടുകാക്കുന്നി കിഴി�ൻ മാമല
നിരായാിലൂചെടിയാി കൃശഗംാത്രംൻ വിന്നു
അവിനിനന്ദനവിനമായാ് മാറ്റുംവിാ
നഭാിനവിമതപ്രവിാചാകൻ വിന്നു”
    (ഉദയാതാരാകപു.397 )

ഇവിിചെടി കർ�കൻ സൂരായസംമാനനാണ്. അയാാൾ കൃശഗംാത്രംനും അധരാത്തിൽ മധുമാസംസുമം വിിടി
ർത്തുന്നി അഭാിനവിമതപ്രവിാചാകനാണ്. ‘കർ�കമതം’ ആണാ മതം. അയാാൾ കരുംണാമയാനാണ്. 
ദുഃരാിതഗംർത്തങ്ങളിൽ വിിള�് കാണിക്കുന്നിവിനാണ്. ചാരാാചാരാനടിനരാംഗംമായാ അഖിനോലശചെ� ഭൂമി 
ഇനി ഇരുംളിനോ�തല്ലാ. ധർമ്മിം വിിതച്ചു നോപിാകുന്നി നവിയുംഗംദൂതനായാ നവികർ�കനോ�താണ്.

“ഇരുംനിറിനോമാലും വൃ�ഭാത്തിൻ ഗംള-
മണിനിനദത്താൽ നനുത്ത നോതൻതൂകി
പിശിയാകറ്റുംന്നി ചാരാാചാരാനോപ്രമ-
കൃ�ിതൻ വിിനോത്തന്ത്യി കൃ�ി�ാരാൻ വിന്നൂ.”
     (ഉദയാതാരാക. 397)

നവിപ്രഭാാതത്തിചെ� ചെതളിദീപിമാണ് കർ�കൻ. വിയാൽവിിളവിിനു ചെതളിയുംന്നി കർ�കചെ� ഹൃദയാ
സംംഗംീതം ഉറിചെന്നിാഴുകചെട്ടി എന്നി ആശയാിലൂചെടി പ്രകൃതിഗംായാകനായാി കർ�കചെന പിി. ഉയാർത്തി
വിയ്ക്കുന്നു. കർ�കഗംാനത്തിൽ എന്നും നിതയദാരാിദ്രയ നോരാാഗംബാധകചെളാഴിി�ാൻ ചെകല്പുംള്ളയാാളായുംം 
കർ�കചെന കവിി കാണുന്നു. പ്രകൃതിചെയാ വിാഴ്ത്തിാനും കാരുംണയ�നി നീട്ടിിനോയാാമനിക്കുവിാൻ നിൽക്കു
ന്നി രാത്നഗംർഭായാായാി�ാണാനും പുണയവൃത്തിയാായാി കൃ�ിചെയാ നോഘാ�ി�ാനും നോദവികല്പകവൃഷ്ടിി
യാായാി കൃ�ി�ാരാചെ� മഹിതവചെത്ത വിളർത്താനും പിി. ഓർമ്മിിക്കുന്നു.

അധിനിനോവിശാവിനോബാധം തനതു കൃ�ിരാീതികചെള അവിഗംണിക്കുന്നു. ശീമവിിദയകൾ മാത്രംം 
കലാലയാങ്ങളിൽ അഭായസംിപ്പംിക്കുന്നിതിനാൽ നവിയുംവിത കൃ�ീവിലരാല്ലാ. മനു�യപ്പംരാിഷ്കൃതിയുംചെടി 
മായാാവിിലാസംത്തിൽ മുങ്ങിയാ നാഗംരാിക �ീവിിതപ്പുതുമകചെള കവിി �ാഘി�ാൻ മടിിക്കുന്നു. “ദൂരാദൂരാം 
മറിഞ്ഞുനോപിായാ് നോതാപ്പംിതിൻ നോതൻനുകർന്നു പിറിന്നി നൂറ്റാണ്ടുകൾ” (കവിിയുംചെടി പൂനോന്ത്യാട്ടിം. പു.84) 
എന്നു പിരാിതപിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. കർ�കനും വിയാലും പിിതൃ-മാതൃബിംബങ്ങളായാി പ്രാചാീനകാലം മുതനോല 
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പിാട്ടുകളിലും കവിിതകളിലും ആവിിഷ്കാരാി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഊ�രാമായാ ഭൂമിചെയാ ഉർവ്വരാതയാാക്കുന്നി 
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നാട്ടു സംംസ്കൃതിയാിലുമുണ്ട്്. പുരും�പ്രകൃതിയുംം സ്ത്രീപ്രകൃതിയുംമായാി കർ�കചെനയുംം 
മണ്ണിചെനയുംം പിി.കവിിതകളിൽ കല്പിച്ചതായാി കാണാം.

നവിനാഗംരാികത
നവിനാഗംരാികതചെയാ പുൽകിയുംം ആനോവിശം പൂണ്ടും ശക്തിിനഷ്ടിചെപ്പംട്ടി മലയാാളിയുംചെടി �ീവിിതചാി
ത്രംണമാണ് പിി കവിിതകളിചെല മചെറ്റാരും പ്രനോമയാം. കായാികാധവാനത്തിൽനിന്നും വിിടുതൽനോനടിി 
നഗംരാ�ീവിിതമാഗ്രഹിിച്ചും അനോനവ�ിച്ചും തലമുറികൾ മാറിിനോപ്പംായാതിചെ� വിിഹിവലതകൾ കവിിതകളിൽ 
നിറിചെയാ കാണാം.

“എണ്ണമചെറ്റാരുംനാണയം ചെചാലവിായാ്; പിിറിനോന്നിാരും
മണ്ണിചെന മറിക്കുവിാനദ്ധീവാനം ചെവിറുക്കുവിാൻ!”
     (കീർത്തിമുദ്ര. പു. 386)

വിീട്ടുനോചാാറു കിട്ടിാത്ത കാലത്തിചെ� കണചെ�ഴുത്താണിത.് സംവന്ത്യമായാചെതല്ലാാം കളഞ്ഞി ്എന്ത്യിചെനയുംം 
അനുകരാി�ാൻചെവിമ്പുന്നി ഇന്ത്യയചെയാ കാർ�ിക സംംസ്കൃതിയുംചെടി പികൽ ചെവിളിച്ചത്തിൽ വിീണ്ടും 
വിരായ്ക്ക്ാൻ ചെവിമ്പുന്നുണ്ട്് പിി. ‘ഉല്പാദന’ചെമന്നി് ഉറിചെ�പ്പംറിയുംകയുംം ഉല്പാദനവിിരുംദ്ധീമായാ മാനയതാ
നോബാധചെത്ത വിിനിമയാം ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്യുന്നി ഗംവിണ്ചെമൻറിിചെ� കാർ�ികനയാചെത്തത്തചെന്നി 
വിിമർശനവിിനോധയാമാക്കുന്നിതും കാണാം.

“ഉല്പാദനം, വിീണ്ടുമുല്പാദന,ചെമങ്ങു-
മുല്പാദനംമന്ത്ര്യിമുഖയർ കഥിയ്ക്ക്യാാം
വൃത്താന്ത്യ പിത്രംത്തിചെലന്നില്ലാ, യാാപ്പംീസു-
ഭാിത്തിയാിൽ, കനോമ്പാള വിാതിൽപ്പംടിികളിൽ
പിട്ടിണപ്പംാതതൻ രാണ്ടുപുറിങ്ങളിൽ
വിിത്തിട്ടുനോപിാൽ വിനഭാാരാതത്തിൻ കൃ�ി!”
    (ഇന്നിചെത്ത പിത്രംവിായാന. പു. 450)

പിാടിത്തു നിന്നും പുരായാിടിത്തിനോലക്കും പുരായാിടിത്തിൽ നിന്നും സംർ�ാരാാപ്പംീസംിനോലക്കും സംർ�ാ
രാാപ്പംീസംിചെല നോമശപ്പുറിചെത്ത കടിലാസംിനോലക്കും മാറിിനോപ്പംായാ കൃ�ിചെയായുംം ഉല്പാദന വിയഗ്രതചെയായുംം 
കണ�റ്റ് കളിയാാക്കുന്നിതാണീ കവിിത. പിരാിഷ്കാാരാഹുങ്കിചെനയുംം യുംവി�നത കാർ�ികവൃത്തികളിൽ 
നിന്നും അകലുന്നിതു ചെകാണ്ടുണ്ട്ാകുന്നി അപികടിങ്ങചെളയുംം പിി.ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നു.എന്ത്യില്ലാാതാകുന്നു 
എന്നി് പിറിയുംവിാൻ എന്തുണ്ട്ാകുന്നു എന്നി് പികരാംവിയ്ക്കുന്നി രാചാനാ തന്ത്ര്യം പിി. കവിിതകളിൽ അനു
ഭാവിചെപ്പംടുന്നു. നാഗംരാികതയുംചെടി കടിന്നുകയാറ്റത്തിൽ പിാരാമ്പരായചെത്ത പിിൻപിറ്റാചെത യുംവിത സംവാത
ന്ത്ര്യയാനന്ത്യരാ ഇന്ത്യയയാിൽ പുതിയാ നോമച്ചിൽപ്പുറിങ്ങളിനോല�് നോചാനോ�റിി. പുതുതലമുറിയുംചെടി പ്രശ്നങ്ങചെള 
അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്യുന്നി കവിിതയാിലൂചെടി കാർ�ികാഭാിവൃദ്ധീിയുംചെടി യാഥാർത്ഥ പിാടിം വിിളയുംന്നിത് 
കായാികാധവാനത്തിലാചെണന്നി പിഴിയാസംതയചെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുകയാാണ് കവിി. കവിി- അവിൻ 
സംാക്ഷാൽ കർ�കനാണ് തരാിശുനിലം പിച്ച പിിടിിപ്പംിക്കുന്നി കർ�കൻ.’ എന്നിാണ് കവിി സംവയാം 
വിിശവസംിക്കുന്നിത്.

പൂർവ്വികൾ സൂക്ഷിച്ചുനോപിാന്നി വിീരാനോകരാള സംംസ്കാാരാബീ�മാണ് കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാരുംചെടി 
കവിിതയാിചെല വിിത്ത്. കർ�കകനയയാാണ് കവിിതയാിചെല പിാട്ടുകാരാി. കാർ�ികസംംസ്കൃതിയുംചെടി 
ഉള്ളറികൾ നോകവിലമായാ അധവാനത്തിചെ�ത് മാത്രംമല്ലാ. കൂട്ടിായ്മയുംചെടിയുംം കുടിിയാിരുംത്തലിചെ�യുംം 
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കുടിിചെയാാഴിിപ്പംി�ലിനോ�തുമാണത്. കായാികാധവാനത്തിചെ�യുംം ചെമയ്ക്ക്രുംത്തിചെ�യുംം അഴികിചെ�യുംം 
ആഹി്ളാദത്തിചെ�യുംം കൂടിി വിിളനിലമാകുന്നുണ്ട്് പിാടിം. നോബാധം വിിളനോയാണ്ടുന്നി തലനോച്ചാറുകൾ 
തരാിശുനിലമാകുനോമ്പാൾ അവിിടിമുഴുത് വിിത്തിറി�ി വിിതകാക്കുന്നിവിരാാണ് കവിികൾ എന്നിതും 
ഇവിിചെടി ഓർ�ാവുംന്നിതാണ്.

പിി. കവിിതയാിചെല ഭാാവിനാഭൂതകാലം
ചാരാിത്രംപിരാമായാ തിരാിച്ചറിിവിിൽ നിന്നും വിർത്തമാനചെത്ത വിയാഖയാനി�ാനായാാൽ അത് രാാഷ്ട്രീീയാ
വിായാനയുംചെടി പിാഠമായാിരാിക്കും. ഇത്തരാത്തിചെലാരും വിായാന സംാധയമാക്കുന്നി കവിിതയാാണ് വിിത്തും
സ്പൈകനോ�ാട്ടും. ഭാാവിനാഭൂതകാലമാണ് ഈ കവിിതയാിൽ വിർത്തമാനത്തിചെന വിിചാാരാണ ചെചായ്യുവിാൻ 
പിി. ചെകാണ്ടുവിരുംന്നിത്. പൂ�ളുംം ചെചാടിികളുംം വിള്ളികളുംം വൃക്ഷങ്ങളുംം പ്രകൃതിസംവരൂപിങ്ങളായാിരാിചെ�
ത്തചെന്നി പുലരാികളുംം രാാത്രംികളുംം, ദിവിസംങ്ങളുംം മാസംങ്ങളുംം �ീവിനാർന്നു നിറിയുംന്നി ഈകവിിതയാിൽ 
പ്രകൃതിരാാഷ്ട്രീീയാം വിയംഗംയമായുംം മനു�യരാാഷ്ട്രീീയാം വിാചായമായുംം തചെന്നി കാണാം. ചാരാിത്രംപിരാതയാാണ് 
പ്രകൃതിമാറ്റങ്ങൾക്കുനോപിാലും അടിിസ്ഥിാനമായാി കവിി കാണുന്നിത്. ആയാതിനാൽ മനു�യതവാനോരാാ
പിമുള്ള പ്രകൃതി ചാാരുംതകളുംം രൂപിങ്ങളുംം മനു�യചാരാിത്രംത്തിചെ� ആഖയാന നിർവിഹിണത്തിചെ� 
മുതൽകൂട്ടുകളാകുന്നുണ്ട്ീ കവിിതകളിൽ. നോപിായാ കാലത്തിൻ നോമനി പിറിഞ്ഞി് മടുപ്പംി�ാചെതയുംം നില
വിിളി�ാചെതയുംം വിരുംവിാനുള്ള കാലത്തിചെ� ഭാംഗംിചെയാ കാത്തിരാിക്കുന്നി കവിിചെയാ പിി യാിൽ കാണാം.

മുതലാളിത്ത ആധുനികത, യാന്ത്ര്യപ്പംരാിഷ്കൃതിയാായാി തചെ� ചുറ്റുംം പിരാന്നി് വിിശവകുടുംസ്പൈബകയനോക്ഷ
മത്തിചെ� നോപ്രമവുംമായാി കഴിിഞ്ഞിിരുംന്നി ഒരും നോദശത്തിചെ� പ്രാണഞാരാമ്പു മുറിിക്കുന്നു. ഒരാാളിചെ� തൃഷ്ണ 
തീർക്കുന്നിതിനായാി പിരാ�തം ചെതാണ്ടുകൾക്കുള്ളിചെല നോചാാരായൂറ്റിക്കുടിിക്കുന്നിതാണാ കാഴ്ച. ചൂ�ണ
ത്തിചെ�യുംം അധിനിനോവിശാനന്ത്യരാപിീഡിനങ്ങളുംചെടിയുംം അസംവാതന്ത്ര്യത്തിചെ�യുംം കുരും�ിൽ പിിടിയുംന്നി 
സംാധാരാണ കർ�കരാാണിവിിചെടി ചെതാണ്ടുകൾ. അവിരുംചെടി �ീവിിതത്തിചെ� നോചാാരാ യാന്ത്ര്യപ്പംരാിഷ്കൃതി 
ഊറ്റിക്കുടിിക്കുന്നു. കീഴിാള�ീവിിതപ്രതിനിധാനം നിർവ്വഹിിക്കുന്നി ചെതക്കുവിടി�് വിയതയാസംമില്ലാാചെത 
ഏചെറി�ാലമായാി പ്രചാരാിച്ചുവിരുംന്നി നിരാവിധി പിാട്ടുകളുംചെടി പിഠനം വിിവിിധതലങ്ങളിൽ നടിന്നിിട്ടുണ്ട്്. 
പിിന്നിിട്ടി കാലത്തിചെ� തിരാസ്കൃതമായാ ഭൂമികയാിലൂചെടിയുംള്ള സംമൂഹി�ീവിിതയാാത്രംയാാണ് നാനോടിാടിിസംവ
ഭാാവിമുള്ള പിാട്ടുകളിൽ അനാവൃതമാകുക. നിരാവിധിയാായാ നാട്ടിറിിവുംകചെള അകത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നി 
ഇത്തരാം പിാട്ടുകൾ�് വിയവിസ്ഥിാപിിതചാരാിത്രംനോത്താടി് പില തിരുംത്തലുകളുംം നോരാഖചെപ്പംടുത്താനുണ്ട്ാകും.

ചുരും�ത്തിൽ, പിാശ്ചാാതയമുതലാളിത്തത്തിചെ� കടിന്നുകയാറ്റത്തിചെ� ചാരാിത്രംവുംം നവിനാ
ഗംരാികതയുംം അതുണ്ട്ാ�ിയാ എല്ലാാത്തരാം സംാമൂഹിയപ്രതിധവനികളുംം സംാഹിിതയചെത്ത സംാരാമായാി 
സംവാധീനിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നി് കാണാം. ഇങ്ങചെന അധിനിനോവിശാനന്ത്യരാഭാാരാതത്തിചെ�യുംം അതിൽതചെന്നി 
നോകരാളത്തിചെ�യുംം ചാിത്രംീകരാണം പിി.കവിിതകളിൽ ചെവിളിവിാ�ചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. പിി.യാിചെല കവിി മനു
�യ�ീവിിതത്തിചെ� സ്പൈദനംദിന വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ ഭാാഗംഭാാ�ാക്കുന്നു. അനോതാചെടിാപ്പംം �ീവിിതത്തി
ചെ� സംമസ്തനോമഖലകചെളയുംം പ്രകൃതിചെയായുംം കവിിതയാിൽ അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. പിി 
കവിിതയുംചെടി ‘രാാഷ്ട്രീീയാം’ പുതിയാ അർത്ഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നിത് അങ്ങചെനയാാണ്. ചാരാിത്രംചെത്ത 
പുതു�ിപ്പംണിതു ചെകാണ്ട്് അറിിവിിചെ� �നാധിപിതയനോലാകചെത്ത സംാധയമാ�ാൻ അത് പിരായാപ്ത
മാവുംന്നുണ്ട്്.

സംഹിായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാർ പിി. തിരാചെഞ്ഞിടുത്ത കവിിതകൾ, ഡിി സംി ബുക്സി് നോകാട്ടിയാം 2011 (2006)

2. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാർ പിി. കവിിയുംചെടി കാല്പാടുകൾ,ഡിി സംി ബുക്സി് നോകാട്ടിയാം. 2006.
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3. ഗംിരാീ�് കുമാർ എസം്.നോപിാസ്റ്റ്് ചെകാനോളാണിയാൽ സംാഹിിതയം ഒരാാമുഖം ,ചാിന്ത്യ പിബ്ളിനോ��്സം്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം. 2016.

4. രാവിീന്ദ്രൻ പിി പിി ഇടിചെപിടിലുകൾ, ഡിി സംി.ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 1997.

5. രാാ�നോഗംാപിാലൻ ഇ പിി.കവിിതയുംചെടി ഗ്രാമങ്ങൾ, കറിൻറി് ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം.2004.

6. രാാമകൃഷ്ണൻ.ഇ.വിി.വിാ�ിചെല സംമൂഹിം.ഡിി സംി ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 1997.

7. രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി.നോദശീയാതകളുംം സംാഹിിതയവുംം.ഡിി സംി ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2001

8. ശശിധരാൻ എൻ.വിാ�ിൽ പിാകചെപ്പംടുത്തിയാ ചാരാിത്രംം. സംാംസ്കാാരാിക പ്രസംിദ്ധീീകരാണ വികുപ്പം്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം. 2000.

9. സംനോന്ത്യാ�് മാനിനോച്ചരാി. വിി�യാിച്ച പുരും�ൻ പിരാാ�ിതനായാ കാമുകൻ, കറിൻറി് ബുക്സി് ,2015.

നോഡിാ. പിത്മനാഭാൻ എം.വിി. 
കണ്ണൂർ �ില്ലായാിചെല കാവുംമ്പായാിയാാണ് സംവനോദശം. പിയ്യന്നൂർ നോകാനോള�ിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അസംി.
ചെപ്രാഫസംർ. ‘കവിിതയാിചെല നോദശം—പിി. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നായാരുംചെടി തിരാചെഞ്ഞിടുത്ത കവിിതകൾ മുൻനിർത്തി
യുംള്ള പിഠനം’ എന്നി വിി�യാത്തിൽ കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നും ഗംനോവി�ണ ബിരുംദം. മുറിിഞ്ഞു 

വിീഴുന്നി ചെവിയാിൽ കവിിതാസംമാഹിാരാം. കടിത്തനാട്ടി് മാധവിിയാമ്മി സ്മിാരാക കവിിതാ പുരാസ്കാാരാം ലഭാിച്ചു. കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാ
ശാലയാിൽ വിിദയാർത്ഥി നോക്ഷമം ഡിയാരാക്ടർ ആയാി പ്രവിർത്തിച്ചു. നോകരാള നോഫാക് നോലാർ അ�ാദമി നിർവിാഹിക സംമിതി 
അംഗംമായുംം തുഞ്ചംചെത്തഴുത്ത�ൻ മലയാാള സംർവ്വകലാശാല നിർവിാഹിക സംമിതി അംഗംമായുംം പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. നോകരാള 
സംാഹിിതയ അ�ാദമി �നറിൽ ക�ണ്സംിൽ ചെമമ്പറിാണ്.



ട്രാാവിൽ ഹിിസ്റ്റ്റിി, നോദശവിിചാാരാം- അൻവിർ അലിയുംചെടി
ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസംിചെനക്കുറിിച്ച്

പ്ര�ിത പിി.
അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം നോമധാവിി, പിയ്യന്നൂർ നോകാനോള�്

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹിം
അൻവിർഅലിയുംചെടി ‘ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് - ഒരും �ീവിിത നോരാഖ’ എന്നി കവിിതചെയാ മുൻ നിർത്തി 
സംമകാലിക ഇന്ത്യയൻ നോദശീയാതചെയാ പ്രശ്നവിൽ�രാിക്കുന്നു. ചെമഹി്ബൂബ് ഒരും നൂനപിക്ഷ സംമുദായാചെത്ത 
പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നി ഇന്ത്യയൻപി�രാനാണ്. ചെമഹി്ബൂബ് അനോ�ഹിത്തിൻചെറി വിലുപ്പംയുംചെടിയുംം �ീവിിതാ
നുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാകുന്നു. ഇന്ത്യയ ഒരാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംം തചെന്നിയാാണ്. 
എക്സ്പ്രസം് ഓടുന്നിതിൻചെറി താളത്തിനോല�് സംന്നിിനോവിശിപ്പംിച്ച രാാക്ഷ്ട്രീീയാമുദ്രാവിാകയങ്ങളുംം വിായ്ത്ത്ാരാിക
ളുംം തചെന്നിയാാണ് ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം്- ഒരും �ീവിിതനോരാഖ എന്നി നോപിരാിചെന പ്രതിഫലിപ്പംിക്കുന്നിത്. 
കവിിതയാിൽ ആവിിഷ്ക്കരാി�ചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നി ചെമഹി്ബൂബിൻചെറി ട്രാാവിൽ ഹിിസ്റ്റ്റിിയാിലൂചെടി കചെണ്ട്ത്തുന്നി 
ഇന്ത്യയ ഇന്നി് എല്ലാാ വിിഭാാഗംം ആൾ�ാനോരായുംം ഉൾചെ�ാളളുംന്നുനോണ്ട്ാ എന്നിതാണ് സംമകാലികമായാി 
അഭാിമുഖീകരാിനോ�ണ്ട് പ്രസംക്തിമായാ നോചാാദയം. പി�രാന്മാർ�ിടിയാിൽ സംാമൂഹിികനീതി ഉറിപ്പുവിരുംനോത്ത
ണ്ട്താചെണന്നി രാാക്ഷട്രാീയാനോബാധയചെത്ത നിരാവിധി ചാരാിത്രംഘട്ടിങ്ങളുംചെടി പിിൻബലനോത്താചെടി കവിിതയാിൽ 
സ്ഥിാപിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിൻചെറി ഒരും വിിശകലനം തചെന്നിയാാണ് ഈ പിഠനത്തിൽ നിർവ്വഹിിച്ചിരാി
ക്കുന്നിത്.

സംങ്കല്പന പിദങ്ങൾ: സംവതവം, പി�രാതവം, നോദശരാാഷ്ട്രീം, നോദശം, നോദശീയാത, പ്രതിനിധാനം, ആഖയാനം

ചാരാിത്രം രൂപിീകരാണ പ്രക്രിയാ എന്നി നിലയാിൽ കവിിതയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം കടിന്നുനോപിാകുന്നി വിഴിികളിൽ 
സംവതവം പി�രാതവം തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങൾ നിർണ്ണായാകമാവുംകയാാണ്. നോദശനോത്താടി് നോചാർന്നി്നിന്നും 
വിിനോയാാ�ിച്ചും ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിൽ വിയക്തിി എന്നി നിലയാിൽ അനുഭാവിിക്കുന്നി സംംഘർ�ങ്ങൾ 
തചെന്നിയാാണ് കവിിതയാിനോലക്കും കുടിിനോയാറുന്നിത്. പ്രനോദശം സ്പൈദനംദിന അനുഭാവിങ്ങളിൽ ഓനോരാാ 
ക്ലാസ്റ്റ്ർ എന്നി നിലയാിലാണ് അടിയാാളചെപ്പംടുന്നിചെതങ്കിലും അവിയ്ക്ക്് നോദശരാാഷ്ട്രീവുംമായുംം നോലാകവുംമായുംം 
സുദൃഢംമായാ ബന്ധമുണ്ട്്.ബൃഹിത് ആഖയാനങ്ങളുംചെടി പിരാിസംരാത്തിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയചെയാ 
കൂട്ടിിയാിണ�ിയാിരുംന്നി രൂപികമാണ് തീവിണ്ട്ിയുംം ചെറിയാിൽനോവിയുംം. ആന്ത്യരാീക സ്പൈദർഘയം ചെകാണ്ട്് 
ചെമഹി്ബൂബ് എക്സിപ്രസ്സി് നോദശത്തിൻചെറി രാാഷ്ട്രീീയാ �ീവിിതത്തിൻചെറി സംമകാലികതചെയാ സംാംശീക
രാിക്കുന്നു.

“നോദശം എങ്ങചെന വിിഭാാവിനം ചെചായ്യചെപ്പംടുന്നു എന്നിതാണ് പ്രധാനം. കഴിിഞ്ഞി ഏതാനും 
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ദശകങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം അധികം ഉദ്ധീരാി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുളള പിദസംമുച്ചയാങ്ങളിൽ ഒന്നിാണ് നോദശം 
എന്നിത്, ‘ഒരുംവിിഭാാവിനം ചെചായ്യചെപ്പംട്ടി സംമൂഹിമാണ്’ എന്നി ചെബനഡിിക് ആൻനോറിഴ്സിൻചെറി പ്രനോയാാഗംം.
(ആൻനോറിഴ്സിണ് 1991,�മഴില 3)ഇതിനർത്ഥം നോദശം എന്നിത് ഒരുംസംാങ്കൽപ്പംികമായാ വിർഗ്ഗാം എന്നില്ലാ. 
ഐ�ാസം് അഹിമ്മിദ് ചൂണ്ട്ികാണിക്കുന്നിത് നോപിാചെല ഇമാ�ിൻഡി് കമ്മിൂണിറ്റി എന്നി് മാത്രംം 
പിറിഞ്ഞിാൽ നോപിാരാാ നോദശം എന്നിത് ആൻനോറിഴ്സിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം തിരാശ്ചാീനമായാ സുഹൃദ് 
സംമൂഹിമാണ്. (അി ശാമഴിശിമഹി രാീാാ�ിനോശയ ീള വിീ�ശവീിനോമഹി രാീാ�മറിലചെവിശു) നോദശീയാതയുംചെടി 
വിയവിഹിാരാം നോദശചെത്ത വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നിത് പിരാൈരാസംാനോഹിാദരായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാചെയാാരും 
സംമുദായാമായാിട്ടിാണ്.(ഐ�ാസം് അഹിമ്മിദ് 2007:40) ധാരാാളം അസംമതവങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നി ഒരും 
സംമൂഹിത്തിൽ �ീവിിക്കുനോമ്പാഴും തങ്ങചെള ഒരുംമിപ്പംിക്കുന്നി ഭാ�തീകപിരാിമിതികചെള അനുവിർത്തിക്കു
ന്നി ഒരും തലചെത്ത കചെണ്ട്ടു�ാൻ കഴിിയുംന്നിതാണ് നോദശചെത്ത സംാധയമാക്കുന്നിത്.രാാഷ്ട്രീീയാപിരാമായാ 
ഒരും സംംവിർഗംചെത്ത രാാഷ്ട്രീീയാവുംം ചാരാിത്രംപിരാവുംമായാ വിയവിഹിാരാത്തിനോല�് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാാണ് 
ആൻനോറിഴ്സിൻ (രാാമകൃഷ്ണൻ, ഇവിി 2017 :28). ഇന്ത്യയനോപിാചെലയുംളള ഒരും സംമൂഹിത്തിൽ നാനാതവത്തിൽ 
ഏകതവം എന്നി ആശയാം നോപിാലും അതിൻചെറി ബഹുസംവരാത നഷ്ടിചെപ്പംട്ടി സ്പൈവിവിിധയങ്ങചെള ഇല്ലാാതാ�ി
ചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുനോമ്പാഴിാണ് അൻവിർ അലിയുംചെടി ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് രാാഷ്ട്രീീയാ ശ്രീദ്ധീപിിടിിച്ചു പിറ്റും
ന്നിത്. അസംമതവങ്ങളുംം അസംന്തുലിതതവങ്ങളുംം പി�രാതവനോഭാദഗംതിയുംചെടി സംാമുദായാിക സംവതവത്തിൻചെറി 
നോപിരാിലാകുനോമ്പാൾ ഉയാർന്നുവിരുംന്നി ബദലാണ് ചെമഹി്ബുബ് എക്സ്പ്രസം് എന്നി കവിിത. ആൻനോഡി
ഴ്സിണ് പിറിയുംന്നിതുനോപിാചെല സംാംസ്കാാരാികവുംം ചാരാിത്രംപിരാവുംമായാ വിയവിഹിാരാത്തിനോല�് ഇന്ത്യയചെയാ 
കചെണ്ട്ത്തലിചെന, കചെണ്ട്ത്തചെപ്പംനോടിണ്ടുന്നി ഇന്ത്യയചെയാ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാാണ് അൻവിർ അലി.

കവിിതയാിലും ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് ദീർഘ കവിിതാപിാരാമ്പരായത്തിൻചെറി തിരാിച്ചു വിരാവിിചെന 
അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നുണ്ട്.് മനോനാ� ്കുറൂറിിൻചെറി ‘നോകാമ’, ‘സുനോഡിാക്കു’. വിി എം ഗംിരാി�യുംചെടി ‘മൂന്നി ്ദീർഘ 
കവിിതകൾ’, മാധവിൻ പുറിനോച്ചരാിയുംചെടി ‘വിർ�ിയുംചെടി ചെവിളിപിാടി് പുസ്തകം’, ചെക ആർ നോടിാണിയുംചെടി 
പ്ലനോമനമ്മിായാി തുടിങ്ങിയാവിയുംചെടി നിരായാിൽ നിൽക്കുന്നിതാണ് അൻവിർഅലിയുംചെടി ചെമഹി്ബൂബ് 
എക്സ്പ്രസം്. സ്പൈദർഘയനോമറിിയാ ഒരും �ീവിിതചെത്ത ആവിിഷ്ക്കരാി�ാൻ തചെന്നിയാാവിണം ഇത്തരാം വിലിപ്പംം 
സംവീകരാി�ചെപ്പംട്ടിത്. കവിിതയുംചെടി ആന്ത്യരാിക സ്പൈദർഘയം ചാർച്ചചെചായ്ത്ാലും ചെമഹി്ബൂബ് എന്നി വിയക്തിി 
നോ�ാലിയാിൽ പ്രനോവിശിച്ചനാൾ മുതൽ ചെപിൻ�ൻ ആയാതുവിചെരായുംളള കാലം ഇതിൽ പിരാാമർശി
ക്കുന്നുണ്ട്്. അ�ാലയാളവിിൽ ഇന്ത്യയയാിൽ നടിന്നി പ്രധാനചെപ്പംട്ടി രാാഷ്ട്രീീയാ സംംഭാവിവിികാസംങ്ങൾ 
എല്ലാാം കവിിതയുംചെടി സ്ഥിലിയാിൽ അടിയാാളചെപ്പംടുന്നു. ചെമഹി്ബൂബിൻചെറി കാഴ്ചയാിൽ കവിിതയുംചെടി 
താളം ചെട്രായാിനിൻചെറി താളത്തിനനുസംരാിച്ചാണ്. ട്രാാവിൽ ഹിിസ്റ്റ്റിി കവിിതയുംചെടി രൂപിചെത്തയുംം 
ഉളളടി�ചെത്തയുംം നിർണയാിക്കുന്നി ക്രാഫ്റ്റ്് ആയാിട്ടിാണ് പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത്. ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി 
ചാരാിത്രംം എങ്ങചെനയാാണ് ഒരും നോദശത്തിൻചെറി, രാാഷ്ട്രീത്തിൻചെറി ചാരാിത്രംമാവുംന്നിത് എന്നിാണ് ഈ 
കവിിതയാിൽ അനോനവ�ിക്കുന്നിത്. ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം്- ഒരും �ീവിിതനോരാഖ. ആരാാണ് ചെമഹി്ബൂബ്? 
എക്സ്പ്രസം് എന്ത്യിൻചെറി പ്രതിനിധാനമാണ്? കവിിത, കാവിയഭാാ�, കാവിയയുംക്തിി ഇവി തമ്മിിലുളള 
ബന്ധം സുദൃഢംമാണ്.മട്ടിാനോഞ്ചംരാിയാിൽ �ീവിിച്ച പ്രശസ്തനായാ ഗംസംൽ ഗംായാകൻചെറി നോപിരാ് ചെതരാ
ചെഞ്ഞിടുത്തതിലൂചെടി എക്സ്പ്രസംിൻചെറി താളചെത്ത, സംംഗംീതവുംമായാി ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നി കാവിയയുംക്തിി 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയാിൽ ഉടിനീളം നോദശരാാക്ഷ്ട്രീചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നിത് ഓനോരാാനോരാാ
കാലഘട്ടിങ്ങളിൽ മുഴിങ്ങിനോ�ട്ടി ഈരാടിികളിലൂചെടിയാാണ്. ഇത്തരാത്തിൽ ഒരും ആഖയാനതന്ത്ര്യം എന്നി 
നിലയ്ക്ക്് കൂടിി പ്രാധാനയമുളളതാണ് ചെമഹി്ബൂബ് എന്നി നോപിരാ്.

ഇന്ത്യയൻ നോദശങ്ങൾ ഈ കവിിതയാിൽ പ്രധാനചെപ്പംട്ടിതാണ്. അവിിടിങ്ങളിൽ നോ�ാലി ചെചായ്യുന്നിത് 
ചെമഹി്ബൂബ്മാരാാണ്. ചെമഹി്ബൂബ് വിിഭാ�നാനന്ത്യരാ ഇന്ത്യയയാിചെല നൂനപിക്ഷ സംമുദായാത്തിൻചെറി ഒരും 
പ്രതിനിധാനം കൂടിിയാായാി ആഖയാനത്തിൽ നിറിയുംന്നു. ഒരും �ീവിിത നോരാഖതചെന്നിയാാണ് ചെമഹി്ബൂബ് 
എക്സ്പ്രസം്. ട്രാാവിൽ ഹിിസ്റ്റ്റിിയുംം ഓനോട്ടിാ ബനോയാാഗ്രാഫിയുംം നോചാർത്ത് ചെവിച്ച് പിടിചെച്ചടുത്തത്. ഒരും 
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ഗ്രാഫിചെലന്നി നോപിാചെല ചെമഹി്ബൂബിൻചെറി സംഞ്ചംാരാപിഥം നമു�് അടിയാാളചെപ്പംടുത്താൻ കഴിിയുംം.

ചെകാല്ലാം: ചെകാല്ലാത്തിൻചെറി അതിരാായാ, അഷ്ടിമുടിി�ായാൽ ആണ് ചെമഹി്ബൂബ് കവിിതയാിൽ 
ആദയം കയ്യടിക്കുന്നിത്.ചെമഹി്ബൂബിൻചെറി തചെന്നി ശരാീരാമാണ്, പ്രതിനിധാനമാണ് ചെമഹി്ബൂബ് 
എക്സ്പ്രസം്. പില കാലങ്ങളിൽ ഓടിി തീർന്നി മഹിാനഗംരാങ്ങളിലൂചെടി ഒറ്റ ചെസംട്രാച്ചിൽ ഓടുന്നി ഒരും 
പ്രതിനിധാനമായാി ചെമഹി്ബൂബ് എന്നി കർതൃതവം ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് ആയാി മാറുന്നു.

ദില്ലാി: ചെമഹി്ബൂബ്� ദില്ലായാിൽ എത്തിയാിട്ടി് നാട്ടിിനോല�് അയാക്കുന്നി കത്താണ് ഇവിിചെടി 
പ്രതിപിാദയം. നോദശീയാതയുംചെടി വിികാസംനോമാ സംനോങ്കാ�നോമാ രാാ�യത്ത് ഉടിനീളം എല്ലാാ ഘട്ടിത്തിലും 
ഒരുംനോപിാചെല ആയാിരുംന്നിില്ലാ എന്നി് ഈ കത്ത് സംാക്ഷയചെപ്പംടുത്തുന്നുണ്ട്്. “നോകായാി ബഡിാ നോപിടി് ഗംിർതാ 
സ്പൈഹി നോതാ ധർത്തീ നോതാടിീ ഹിിൽത്തീ സ്പൈഹി... എന്നും പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്ാണ് ഇവിിചെടി ചെട്രായാിനുകൾ 
ഓടുന്നിത് എന്നി ദില്ലാിയാിചെല രാാഷ്ട്രീീയാ കലാവിസ്ഥി ചെമഹി്ബൂബ് കത്തിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നു. 1984 
ൽ ഇന്ദിരാാഗംാന്ധി വിധചെത്ത തുടിർന്നി് ദില്ലാിയാിൽ ഉണ്ട്ായാ സംിഖ് കൂട്ടിചെ�ാലചെയാക്കുറിിച്ച് രാാ�ീവി് 
ഗംാന്ധി നടിത്തിയാ പ്രസ്താവിനയാാണ് ഹിിന്ദിയാിചെല ഈ പിറിച്ചിലിന്, രാാക്ഷട്രാീയാ മുദ്രാവിാകയത്തിന് 
ആധാരാം. അതായാത് വിൻമരാചെമാന്നി് മറിിഞ്ഞിാൽ..... മണ്തലചെമാട്ടുകുലുങ്ങും. ഇന്ദിരാാഗംാന്ധി എന്നി 
വിൻമരാം വിീഴുനോമ്പാൾ അതിൻചെറി സംവാഭാാവിികമായാ അനുരാണനമായാാണ് സംിഖ് കൂട്ടിചെ�ാല നടിന്നിത് 
എന്നി് വിയാഖയാനി�ചെപ്പംട്ടു. നോകരാളത്തിൽ നിന്നി് ചെമഹി്ബൂബി� നോകട്ടിിരുംന്നിത് ‘സംി പിി ഐ ൽ നോചാരൂ 
റി�യയാിൽ നോപിാവിാം’ ‘ഗംാന്ധി എന്ത്യാ�ി ഇന്ത്യയചെയാ മാന്ത്യി പുണ്ണാ�ി’ തുടിങ്ങിയാ കാലം ചെതറ്റിയുംളള 
മുദ്രാവിാകയങ്ങളായാിരുംന്നു. നോകരാളത്തിൽ ഇരുംന്നി് മനസ്സിിലാ�ിയാിരുംന്നി ഇന്ത്യയയാല്ലാ യാഥാർത്ഥ ഇന്ത്യയ 
എന്നി് ദില്ലാിയാിൽ ഇരുംന്നി് ചെമഹി്ബൂബി� തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ചെമഹി്ബൂബി�യുംചെടി ‘നോപിടി് ’ മലയാാളത്തീ
വിണ്ട്ികൾ മാത്രംം ഓടിിയാിരുംന്നി പിാളങ്ങൾ�് കുറുചെക കടിപുഴികി വിീണു എന്നിാണ് കവിിതയാിൽ 
ഇതിചെനക്കുറിിച്ച് പിറിയുംന്നിത്. ‘അപ്പം തീവിണ്ട്ികൾ ഹിിന്ദിയാിൽ ഓടും അനോല്ലാ?’എന്നി നാട്ടിി ൽ നിന്നു
മുളള മറുപിടിി നോദശീയാതചെയാ സംാംശീകരാിക്കുന്നിതിൽ ഒനോരാ രാാ�യത്തിൻചെറി തചെന്നി വിിവിിധ സംംസ്ഥിാന
ങ്ങളിലുളള വിയതയാസംചെത്ത എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്്. മചെറ്റാരാർത്ഥത്തി ൽ, ഈ മുദ്രവിാകയത്തിൻചെറി 
അനുരാണനം നോകരാളത്തിൽ എൻ എസം് മാധാവിൻചെറി ‘വിൻമരാങ്ങൾ വിീഴുനോമ്പാൾ’ എന്നി കഥയാി ൽ 
പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്് എന്നിതും ഇതിനോനാടി് നോചാർത്ത് വിായാിനോ�ണ്ട്താണ്.

സംിയാാച്ചിൻ: ഇന്ത്യയയുംചെടി വിടിക്കുകിഴി�ൻ അതിരാ്. എൻചെറി വിന്മരാം വിീചെണടിാ... ... വിലയാപ്പം 
ലാനോഹിാറിിലായാിരുംന്നു. വിിഭാ�നത്തിൽ ഇപ്പുറിനോത്ത�് വിന്നു. കടുത്ത നോദശീയാവിാദി ഇത്രംയുംം വിിവി
രാങ്ങൾ കവിിതയാിൽ നിന്നി് ലഭായമാണ്. തീവിണ്ട്ിയുംചെടി വിായ്ത്ത്ാരാി അനോപ്പംാൾ അങ്ങചെനയാായാിരുംന്നു. 
ചെമഹി്ബൂബി� ദില്ലാിയാിൽ നിന്നി് സംിയാാച്ചിനിനോല�് ട്രാാൻ�റിായാി. തൻചെറി ഭൂതകാലം വിലുപ്പംയാി
ലൂചെടി ഓർചെത്തടുക്കുന്നിതാണ് ഇവിിചെടി സംന്ദർഭാം. ഒരും ഇന്ത്യയൻ മു�ീംമിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
വിൻമരാം അനോന്നി വിീണിരുംന്നു. ഇന്ത്യയാ വിിഭാ�നം ആണ ്ഇവിിചെടി വിൻ മരാം വിീഴിൽ എന്നി അർത്ഥത്തിൽ 
പിറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നിത്. പിാ�ിസ്ഥിാൻ, ഹിിന്ദുസ്ഥിാൻ, പിഞ്ചംാബിൻചെറി സംവതന്ത്ര്യ ഖാലിസ്ഥിാൻ എന്നിീ 
വിാദങ്ങൾ നടിന്നികാലചെത്ത വിലുപ്പംയാിലൂചെടി സൂചാിപ്പംിക്കുന്നു. വിലുപ്പം തീവിണ്ട്ിഭാാ� വിായാി�ാൻ 
പിഠിച്ച സംന്ദർഭാം ആണിത്. തീപിിടിിച്ച് ഇന്ത്യയൻ യൂണിയാനി ൽചെപിട്ടി മി�ീങ്ങൾ ഓടുന്നി കാലം. ഇന്ത്യയ 
മനോതതരാതവം മുനോന്നിാട്ടി് ചെവിച്ച സംവിിനോശ� സംന്ദർഭാം.

പിാ�ിസ്ഥിാൻ പിാർട്ടിീ�യൻ
പിാ�ിസ്ഥിാൻ പിാർട്ടിീ�യൻ’

മനോതതരാതവം ഇന്ത്യയ, പിാ�ിസ്ഥിാൻ, ഹിിന്ദുസ്ഥിാൻ, ഖാലിസ്ഥിാൻ എന്നി തീവിണ്ട്ിയാിൽ “വിലയാപ്പം
യാാണനോല്ലാ നിങ്ങചെള തീവിണ്ട്ിഭാാ� വിായാി�ാൻ പിഠിപ്പംിച്ചത്?

തീവിണ്ട്ികളാണ് പിഠിപ്പംിച്ചത്
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വിലയാപ്പംയുംം ഒരും തീ പിിടിിച്ച വിണ്ട്ി..

ഇന്ത്യയൻ യൂണിയാനിൽചെപ്പംട്ടി ഒരും മു�ീംപി�രാൻ തീപിിടിിച്ച വിണ്ട്ി, തീവിണ്ട്ി എന്നി നോപിായാറ്റിക് 
(ഹിീഴിശരാ) തചെന്നിയാാണ് ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് എന്നി നോപിരാിന് പിിറികിലുളളത്. വിലയാപ്പം മുതൽ 
ചെമഹി്ബൂബ് വിചെരായുംളള എല്ലാാ തലമുറിയുംം തീ പിിടിിച്ച വിണ്ട്ികൾ തചെന്നി.

അഹിമ്മിദാബാദ്, അമൃത്സർ, നോടിാൾപൂർ, ഗംാങ്ങ്നോടിാ�് തുടിങ്ങി ചെമഹി്ബൂബി� തീയുംം പുക
യുംമില്ലാാചെത അലഞ്ഞി �ീവിിത നോരാഖ ഏറ്റവുംം ചുരും�ി ഇവിിചെടി പിറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി 
ചാരാിത്രംം, �ീവിിതനോരാഖ നോദശരാാ�യത്തിൻനോറിത് തചെന്നിയാായാി പിരാിണമിക്കുന്നിതാണ് ഈ ഭാാഗംത്ത് 
കാണാനാവുംന്നിത്. ചെമഹി്ബൂബി� തീയുംം പുകയുംമില്ലാാചെത അലഞ്ഞു. ചെപിണ്ണു ചെകട്ടിാൻ നോപിാലും 
വിന്നിില്ലാ. അവിധി�് സംബർമതിയാിനോലക്കും �യാ്സംാൽ മീറിിനോലക്കും നോമഘാലയാങ്ങളിനോലക്കും വിണ്ട്ി
പിിടിിച്ചു. ഇതിനിചെടി യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി സ്പൈലബ്രറിിയാിചെല പുസ്തകങ്ങളിലും നാഗംമ്പടിം പിാലത്തിനടിിയാിചെല 
കഞ്ചംാവിിലും ധയാനിച്ച് ധയാനിച്ച് എൻചെറി തലയാിൽ നോവിചെറിയുംം ശകടിങ്ങൾ മൂളിപ്പംറി�ാൻ തുടിങ്ങിയാി
രുംന്നു. അത് ദളിതവാദം ആയാിരുംന്നു. യും പിി യാിചെല ദളിത് നോനതാവി് കൻ�ിറിാം 1981 ൽ സ്ഥിാപിിച്ച 
കീഴിാളസംമരാസംമിതിയാാണ് ഉടി4 അഥവിാ ഉടിടിടിടി(ഉമഹിനോശ ചെവിീചെവിനോശ ചെമാമ� ടിമിഴിവിമൃചെവി 
ചെമാശനോശ) താക്കൂർ, ബ്രാഹ്മണർ, ബനിയാകചെളാഴിിചെക മചെറ്റല്ലാാരുംം ‘ഡിിചെയാനോ�ാർ’ അതിൻചെറി 
പ്രധാന മുദ്രാവിാകയമായാി സംവീകരാിച്ച് കീഴിാള സംമരാസംമിതിയാിൽ ഒരുംമിച്ചു. ഇന്ത്യയ �ാതിരാാഷ്ട്രീീയാ
ചെത്ത പ്രതയക്ഷത്തിൽ തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി കാലഘട്ടിംകൂടിിയാാണ് ഇത്. നിരാവിധി ദളിത് മുനോന്നിറ്റങ്ങൾ ആ 
കാലഘട്ടിത്തിൽ ചാരാിത്രംം നമു�് കാണിച്ച് തരാികയുംണ്ട്ായാി.

ഉടി4 സൃഷ്ടിിച്ച ചാലനത്തിൻചെറി തുടിർച്ചയാായാി 1984-ൽ ബഹു�ൻ സംമാ�് പിാർട്ടിി (BSP) യുംം 
മുദ്രാവിാകയത്തിൻചെറി ആക്രമണാത്മകമായാ തുടിർച്ചചെയാനോന്നിാണം ‘കുറിിചെയാ ത്രംാസംിചെന വിാളിചെനയുംം 
ചെചാരുംചെപ്പംടുത്തങ്ങടിി�ണം’ എന്നി ശീലമുണ്ട്ായാി.ഇന്ത്യയയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംം തചെന്നിയാാണ് ഇവിിചെടി 
അനാവൃതമാകുന്നിത്.

“തീവിണ്ട്ിപ്പംാതയാില്ലാാത്ത കിഴി�ൻ മലകളിചെല
 വിടി�്, കുനാനിചെല നോപിാചെഷ്പംാറിയാിചെല
അടിിവിയാറുകളിൽ കല്ലാിച്ചുകിടിക്കുന്നി നിശബ്ദതചെയാ
നിങ്ങള് നോകട്ടിിട്ടിില്ലാ ചെമഹി്ബൂബി�
 അതിന് എൻചെറി നോദശീയാഗംാനം തീവിണ്ട്ിയാചെല്ലാടിാ ഹിമുനോ�...

1991-ൽ ഇന്ത്യയൻ സ്പൈസംനികരാാൽ കൂട്ടി ബാലാൽസംംഘത്തിനിരായാായാ കാശ്മീീരാി ഗ്രാമങ്ങളുംചെടി ഈ 
നിശബ്ദതയുംചെടി നോദശീയാഗംാനം കവിിതയാിൽ അവിസംാനം വിീണ്ടും വിരുംന്നുണ്ട്്. സംമാനമായാ മചെറ്റാരും 
സംംഭാവിത്തിൽ പിട്ടിാളനടിപിടിിയുംചെടി അനന്ത്യരാഫലമായാി ശ്രീീചെപിരുംമ്പത്തൂരാിൽ 1991 ൽ രാാ�ീവി് 
ഗംാന്ധി ചെകാല്ലാചെപ്പംട്ടു

‘ശ്രീീചെപിരുംമ്പത്തൂർ ശ്രീീചെപിരുംമ്പത്തൂർ’ എന്നി് പിാമ്പൻ പിാലം കടിന്നി് ഇഴിയുംന്നി ചാാനോവിറുവിണ്ട്ി
ചെയാപ്പംറ്റിയാാണ് കവിിതയാിൽ പിറിയുംന്നിത്.

‘ഇചെമയാിലുകൾ അദൃശയരാായാ തീവിണ്ട്ികളാചെണടിാ
2003 ൽ അഹിമ്മിദാബാദിൽ നിന്നി് ’

ചെമഹി്ബൂബി� ണഒ ഓഡിൻചെറി സ്പൈനറ്റ് ചെമയാിൽ എന്നി കവിിതയാിചെല വിരാികൾ ഇങ്ങചെന വിിവി
ർത്തനം ചെചായ്തു.

“മുസംൽമാൻ കാ ഏക് സ്പൈഹിസ്ഥിാൻ
പിാകിസ്ഥിാൻ യാാ ഖബറിിസ്ഥിാൻ
നോഗംാധ്ര ഗുൽബർഗം് നനോരാാദപിാടിയ
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ദില്ലാിയാിൽ നിന്നുളള ഇലക്ട്രിക് ചെട്രായാിനുകൾ നാലുകാലിൽ ‘നോഗംാമാതാ കീ യുംദ്ധീ് ’ എന്നി് 
അമറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിചെ� 2015 സംംപ്തംബചെറിാടുവിിൽ ചെമഹി്ബൂബി� ചെപിൻ�നായാി. നാട്ടിിൽ വിാങ്ങിയാ 
ഒറ്റയാാൾ ഫ്ളാറ്റിനോല�് മടി�ം. �ീവിിത നോരാഖയാിചെല ഒരും പ്രധാനസംംഭാവിമാണിത്. സംർവ്വീസംിൽ 
ഇരുംന്നിതിൻചെറി ബാ�ിയാായാ സംവപ്നംംകണ്ട്ത് മഹിാത്മ�ീസം് പിാൻനോ�ാപ്പം് തുറി�ണം. രാാത്രംി ഞാാൻ 
അനോങ്ങനോരാാടി് ഏറ്റുംനോപിായാി.

‘2017 ജൂണ് 19
തീവിണ്ട്ിയുംചെടി കടികടി
നോലാകത്തിചെല എല്ലാാ ശബ്ദങ്ങളിനോലക്കും
 വിിവിർത്തനം ചെചായ്യാൻ പിഠിപ്പംിച്ച
ചെമഹി്ബൂബി�യ്ക്ക്രാിചെക.
ചെകാച്ചിൻ ചെമനോട്രാായുംചെടി ഒരും പുതിയാാപ്ലനോ�ാച്ചിൽ
 ഞാാൻ ചെചാവിി കൂർപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നു.’
 ഒന്നും മിണ്ട്ാചെതയാാ ഈ ചെട്രായാിൻ ഓടിണത് സംതയം
ശബ്ദമില്ലാാത്ത സ്റ്റ്ീൽ നോവിഗംം
ശബ്ദം ചെകാച്ചി�ായാലി വിീണുനോപിാചെയാനോടിയാ് ’

 കാവിയയുംക്തിി�പ്പുറിം എല്ലാാം നിശബ്ദമാ�ചെപ്പംട്ടു. ഫാസംിസംം അതിൻചെറി തനത് ശക്തിി ചെതളിയാിച്ച് 
രാാ�യത്ത് ആധിപിതയം കുറിിച്ചു. പ്രതികരാണങ്ങചെള നിശബ്ദമാ�ി. ഇതിൽ പിരാാമർശിച്ചിരാിക്കുന്നി 
ചാരാിത്രം വിസ്തുതകൾ നോദശീയാമായുംം ബഹുകാലികമായുംം വിിശകലനം ചെചായ്ത്് നോനാ�ാം. ഫാസംിസം
ത്തിൻചെറി വിരാവി് നോരാഖചെപ്പംടുത്താനുളള വിിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാാമുണ്ട്് ഇതിൽ.

‘നി�ബ്ദതയുംചെടി നോദശീയാഗംാനം മുഴിങ്ങി
ഞാങ്ങൾ കലൂരാിലിറിങ്ങി
ചാതുപ്പംിൽ എരാകപ്പുല്ലു നോപിാചെല ചെപിാന്ത്യിയാ
അപ്പംാർട്ടി്ചെമൻറുകളിചെലാന്നിിനോല�്
ചെമഹി്ബൂബി� നടിന്നുനോപിായാി.
ഫുടി്പിാത്തിൽ
അടുത്ത കങ്കാണിവിണ്ട്ിക്കു കാക്കുന്നി
ദ്രാവിിഡിഉത്�ലവിംഗംനാടുകൾ�ിടിയാിലൂചെടി

ഫുടി്പിാടിത്തിചെല ബംഗംാളികൾ�ിടിയാിലൂചെടി, നമ്മിചെള സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഇതരാ സംംസ്ഥിാന 
ചെതാഴിിലാളികൾ�ിടിയാിലൂചെടി, ചെമഹി്ബൂബ് ഫ്ളാറ്റിനോല�് നടിന്നു കയാറിി. പിഴിയാ ചെകാച്ചിയാല്ലാ ഫ്ളാ
റ്റുംകളുംം ബംഗംാളികളുംമുളള ചെകാച്ചി. ചെമഹി്ബൂബ് സംവാതന്ത്ര്യയത്തിൻചെറി സംന്ത്യതിയാാണ്. അനോതാചെടിാപ്പംം 
ഐകയനോകരാളം രൂപിീകരാിച്ചതിൻചെറി സംന്ത്യതിയാാണ്. ചെകാല്ലാം, ചെകാച്ചി തചെന്നിയാാണ് ഇതിൻചെറി 
കൂട്ടിിനോയാാ�ിപ്പംി�ാവുംന്നി ബിന്ദു�ൾ. ഇന്ത്യയയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംം നോകാറിിയാിട്ടി കവിിത.

സ്പൈനതികത പിരാാ�യാചെപ്പംടുന്നിിടിത്താണ് രാാഷ്ട്രീീയാ സംംഭാവി വിിവികാസംങ്ങളിൽ അട്ടിിമറിി 
നോരാഖചെപ്പംടുത്തചെപ്പംട്ടിിട്ടുളളത്. തീവിണ്ട്ിയുംചെടി താളവുംം നിശബ്ദതയുംചെടി നോദശീയാഗംാനവുംം നോദശരാാഷ്ട്രീ
മായുംം നോലാകമായുംം ചെമഹി്ബൂബിൻചെറി �ീവിിത നോരാഖയാിൽ ധവനിക്കുന്നുണ്ട്്. പി�രാന്മാർ�ിടിയാിൽ 
സംാമൂഹിികനീതി ഉറിപ്പുവിരുംനോത്തണ്ട്താചെണന്നി രാാഷ്ട്രീീയാനോബാധയചെത്ത നിരാവിധി ചാരാിത്രംഘട്ടിങ്ങളുംചെടി 
പിിൻബലനോത്താചെടി സ്ഥിാപിിച്ചിരാിക്കുന്നു ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം് എന്നി കവിിത.
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സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. അൻവിർ അലി, 2020, ചെമഹി്ബൂബ് എക്സ്പ്രസം്, ഡിി. സംി ബുക്സി് നോകാട്ടിയാം.

2. രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ വിി, 2017 നോദശീയാതകളുംം സംാഹിിതയവുംം, ഡിി. സംി ബുക്സി് നോകാട്ടിയാം.

നോഡിാ. പ്ര�ിത പിി.
അന്നൂർ സംവനോദശി. പിയ്യന്നൂർ നോകാനോള�്, ഗംവിണ്ചെമൻറി് ബ്രണ്ണൻ നോകാനോള�് ധർമ്മിടിം, ഗംവിണ്ചെമ
ൻറി് ബ്രണ്ണൻ നോകാനോള�് ഓഫ് ടിീച്ചർ എഡിുനോ��ൻ തലനോ�രാി എന്നിിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദയാഭായാസംം. 
‘പിാർശവവിൽകൃത സംമൂഹിങ്ങളുംം നോകരാള നനോവിാത്ഥാനവുംം - സംവാമി ആനന്ദതീർത്ഥചെന അടിിസ്ഥിാ
നമാ�ി ഒരും പിഠനം’ എന്നി വിി�യാത്തിൽ കണ്ണൂർ യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിൽ നിന്നി് പിിച്ച്. ഡിി ബിരുംദം 
നോനടിി. പുസ്തകം: സംംസ്കാാരാത്തിൻചെറി വിർത്തമാനം നോദശം വിാനോമാഴിി വിരാചെമാഴിി



ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാനീയാം - ഒരും സൂക്ഷ്മനിരാീക്ഷണം
ശീതൾ വിി.എസം്.

മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീ നോകരാളവിർമ്മി നോകാനോള�്.

ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി (semiotics) ചാരാിത്രംം
ചാിഹ്നങ്ങൾ ഒരും സംമൂഹിത്തിചെല അക്ഷരാമാലചെയായുംം ചുറ്റുംപിാടുമുള്ള �ീവിിതചെത്തതചെന്നിയുംം നിർ
ണയാിക്കുന്നി സംവാധീനശക്തിികളാചെണന്നി് ഗംനോവി�കർ പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ഇത് ഒരും ജ്ഞാംാനവിയവിസ്ഥി
യാായാിത്തചെന്നിവിളർന്നുവിന്നു. ഇത്തരാം നോകാഡുകൾ മനു�യചെ� ചാിന്ത്യാപിരാമായാ സംംനോവിദനക്ഷമ
തചെയായാാണ് സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിത്. ചാിഹ്നങ്ങൾ സംതയമാചെണന്നി് നോപ്ലനോറ്റാചെയാനോപിാലുള്ള മഹിാരാഥന്മാർ 
പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാന പിഠനചെത്ത �ാമിതീയാം (geometrical) എന്നി് വിിനോശ�ിപ്പംി�ാം. 
അങ്ങചെന നോനാക്കുനോമ്പാൾ വിീടുകളുംചെടി നിർമിതിയാിലും മറ്റുംം പ്രകൃതിയാിൽ കാണുന്നി പിർവിതങ്ങളും
ചെടിയുംം മറ്റുംം ത്രംിനോകാണ രൂപിചെത്ത മനു�യർ സംവാംശീകരാിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നി് മനസ്സിിലാകും. പ്രകൃതിചെയാ 
ചാിഹ്നങ്ങളിൽ ഒതു�ാനാണ് ആദിമമനു�യർ ഓനോരാാരുംത്തരുംം ശ്രീമിച്ചത്. ഈ വിസ്തുത ചാിഹ്നശാ
സ്ത്രത്തിചെ� പിഠന - ഗംനോവി�ണങ്ങൾ�് സംഹിായാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. പിടിയാണി, പൂതൻകളി, ചെതയ്യം, കുമ്മിാട്ടിി, 
കൃഷ്ണനാട്ടിം എന്നിിവിയാിചെല പുരാാവൃത്തപ്രരൂപിം, മാന്ത്ര്യിക-�യാമിതീയാ പ്രരൂപിം അലങ്കാരാപ്രരൂപിം, 
മുഖാംഗംപ്രരൂപിം എന്നിിവിചെയാപ്പംറ്റി ഗംനോവി�കർ വിിശകലനം നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്് 1. പിടിയാണിയുംചെടി 
പിച്ചപ്പംാളമുഖങ്ങളിൽ താചെഴിപിറിയുംന്നി നാട്ടുനോപിരുംകൾ ചാിത്രംകാരാൻമാർ വിരായ്ക്ക്ാറുണ്ട്്. വിണ്ട്റിക്, മുടിിവി
ണ്ട്റിക്, പിിരാിവിണ്ട്റിക്, മഞ്ഞിത്താരാ, ചുവിന്നിവിരാ, തുണവിരാ, അരാിമ്പ് - കുത്ത്, കണ്ണ് - അ�ാകൃതി, 
ചെപിാട്ടി്, പിീലി, കമത്ത്, താമരാ�ാത്, ചെചാാ�് - ചെനല്ലാ് പിിറിക്കുക, അല്ലാിവിയ്ക്കുക2.

ആധുനിക കാലത്തുണ്ട്ായാ കൃതികൾ ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാനീയാ പിഠനചെത്ത ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്തി
യാിട്ടുണ്ട്്. ഏറ്റവുംം നല്ലാ ഉദാഹിരാണം ഡിാൻ ബ്ര�ണിചെ� ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി് എന്നി നോനാവിൽ ആണ്. 
അനോ�ഹിത്തിചെ� കൃതിയുംചെടി മുഖചാിത്രംത്തിൽ ആദിമഭാാ�യുംചെടി ചാിഹ്നങ്ങളുംം ലിപിികളുംം കാണാം. 
ഇതുനോപിാചെല അനവിധി ഉദാഹിരാണങ്ങളുംണ്ട്്. എഴുതചെപ്പംട്ടി കൃതികളുംം ചെപിയാി�ിങ്ങുകളുംം നിലചെമഴു
ത്തുകളുംചെമല്ലാാം ചാിഹ്നങ്ങളാണ്. രൂപി�ളം (നോദവിീ നോദവിന്മാരുംചെടി രൂപിങ്ങൾ വിരായ്ക്കുന്നിത്), പിത്മ�ളം 
(രൂപിങ്ങൾക്കു പികരാം പില വിലുപ്പംത്തിലുള്ള ചാതുരാങ്ങളുംം ത്രംിനോകാണങ്ങളുംം വിരായ്ക്കുന്നിത്), എന്നിിവി 
ഉദാഹിരാണം. നമ്മുചെടി എല്ലാാ നാടിൻ കലാരൂപിങ്ങളിലും പിലതരാത്തിലുള്ള ചാിഹ്നങ്ങൾ കാണാം. 
ഇങ്ങചെന നോനാ�ിയാാൽ മനു�യചെന നോവിട്ടിയാാടുന്നി പ്രതിഭാാസംമാണ് അടിയാാളങ്ങൾ എന്നി് കാണാൻ 
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സംാധിക്കും. അക്ഷരാമാല മാത്രംമല്ലാ വിയതയസ്ത മതചാിഹ്നങ്ങളുംം മനു�യരുംചെടി ചാിഹ്നനോബാധചെത്ത
യാാണ് കാണിക്കുന്നിത്. ഇങ്ങചെന നോനാക്കുനോമ്പാൾ പ്രതീകങ്ങളുംം (symbols) ചാിഹ്നങ്ങളുംം (signs) 
രാഹിസംയനോകാഡുകളുംം(secret codes) സ്പൈകമുദ്രകളുംം (hand symbols) ആകൃതികളുംം (shapes) 
അടിങ്ങിയാ വിലിയാ വിി�യാമാണ് ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാനീയാം അഥവിാ സംിംബനോയാാള�ി. ചെമാണാലിസംയുംചെടി 
ഗൂഢംസ്മിിതത്തിചെ� ചെപിാരുംൾനോതടിൽ ഇന്നും അവിസംാനിച്ചട്ടിില്ലാ. അത്തരാം ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി അർത്ഥം 
അനോനവ�ിക്കുകയാാണ് ആധുനികർ. രാാമായാണത്തിൽ ബാലി മരാചെ�ാമ്പിലിരുംന്നി് പ്രകൃതി ചാിഹ്ന
ങ്ങളുംചെടി ധവനി എചെന്ത്യന്നി് അനോനവ�ിക്കുന്നുണ്ട്് (ബാലിവിധം). ചാിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങചെനയുംണ്ട്ായാി 
എന്നി് അത്ഭുതനോത്താചെടി അനോനവ�ിക്കുകയാാണ് മനു�യൻ.

ദൃശയനരാവിംശനോബാധം (visual anthropology)
മാനവിരാാശിയുംചെടി ഏറ്റവുംം വിലിയാ കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങളിചെലാന്നിാണ് പ്രതീകങ്ങളിലൂചെടിയുംള്ള പ്രതിനി
ധാനം (representation). കൂറ്റൻ മായാൻ നോക്ഷത്രംങ്ങളുംം പിിരാമിഡുകളുംം പിണിതത് ഇതുചെകാണ്ടു 
തചെന്നിയാാണ്. ഈ ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി മാതൃക മനസ്സിിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നി നരാവിംശ നോബാധത്തിൽനിന്നു
മുണ്ട്ായാതാണ്. ഇതു കൂടിാചെത ഇന്നി് സംിംബനോയാാള�ിയുംചെടി ശാഖകൾ വിികസംിക്കുകയാാണ് ചെചായ്യു
ന്നിത്. ആചെകക്കൂടിി നോനാ�ിയാാൽ മനു�യ സംത്തയുംചെടി ഭാാഗംമാണ് ഈ വിയവിസ്ഥി. പിറിയാൻകളി 
മുതൽ പിടിയാണിവിചെരാ ഏത് കലയാിലും ആട്ടിത്തിലും ഈ വിയവിസ്ഥി പിിന്തുടിരുംന്നിതായാികാണാം. 
സംിംബൽ, രൂപികം എന്നിിവി ഉണ്ട്ായാത് ഇങ്ങചെനയാാണ്. പ്രതീകങ്ങൾ, അടിയാാളങ്ങൾ, ഭാാ�, 
സ്പൈകനോവിലകളുംചെടി രൂപി മാതൃകകൾ എന്നിിവിചെയാല്ലാാം വിികസംിച്ചുവിന്നിത് മനു�യചെ� ഈ ചാിഹ്ന
നോബാധത്തിൽനിന്നുതചെന്നിയാാണ്. ഇന്നി് നോകൾവിിനോയാ�ാൾ പ്രാധാനയം ദൃശയങ്ങൾ�ാണ്. ദൃശയം 
സംിനിമയാിൽ ദൃശയങ്ങൾ�്, കാഴ്ചകൾ�് വിലിയാ പ്രാധാനയമുണ്ട്്. സംിനിമ കണ്ണിചെ� കലയാാണ്. 
നോലാകത്തിൽ ഉണ്ട്ായാ എല്ലാാദൃശയകലകളുംചെടിയുംം ആരാംഭാം ചാിഹ്നങ്ങളിൽനിന്നിാണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ട്് 
ദൃശയത്തിനാണ് പ്രാധാനയം നൽകുന്നിത് എന്നിവിസ്തുതചെയാ സംാധൂകരാിക്കുന്നിതാണ് നോമൽപിറിഞ്ഞി 
നയായാം. എത്രം വിലിയാ കാരായങ്ങളായാാലും ചെചാറിിയാ ചാിഹ്നങ്ങളിലൂചെടി, കാഴ്ചയാിലൂചെടി അവി വിളചെരാ 
നോവിഗംം മനു�യരാിനോലചെ�ത്തുന്നു. വിാക്കുകനോള�ാൾ സംംനോവിദനക്ഷമത ചാിത്രംങ്ങൾക്കുണ്ട്്. ട്രാാഫിക് 
ചാിഹ്നങ്ങൾ ഇതിന് നചെല്ലാാരുംദാഹിരാണമാണ്.

കലകൾ രാണ്ടു തരാം
കലകചെള ചെപിാതുചെവി രാണ്ട്ായാി തരാംതിരാി�ാറുണ്ട്്, ദൃശയ-ശ്രീാവിയ കലകൾ. ഭാരാതമുനിയുംചെടി നാടിയശാ
സ്ത്രം മുതൽ ഈ വിിഭാ�നം കാണാം. ഇടി�ാലത്ത് പിാശ്ചാാതയ കലകളിൽ നോകൾവിി�് പ്രാധാനയം 
ലഭാിച്ചു. എന്നിാൽ പി�രാസ്തയനോദശങ്ങളിലാവിചെട്ടി നോകൾവിിനോയാാചെടിാപ്പംം ദൃശയകലകളുംം വിളർന്നു. ആട്ടി�
ഥകൾ�് കഥകളിയുംം തുള്ളൽ സംാഹിിതയത്തിന് ഓട്ടിൻതുള്ളലും ഉണ്ട്ായാതിചെ� കാരാണം മചെറ്റാന്നി
ല്ലാ. ഈ സംാഹിചാരായത്തിൽ രാഹിസംയനോകാഡുകൾ�് പ്രാധാനയം ഏറിിവിരാികയാാണ്. ചെലവിിനോ�ാസം് 
സംീക്രട്ടി് നോകാഡി് എന്നിാണ് ഇത്തരാം ചാിഹ്നങ്ങചെള വിിളിക്കുന്നിത്. അത്തരാം രാഹിസംയനോകാഡുകളുംചെടി 
ചെപിാരുംൾ നോതടിിയാിറിങ്ങുകയാാണ് ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി് എന്നി കൃതിയാിലൂചെടി ഡിാൻ ബ്ര�ണ് ചെചായ്യുന്നിത്. 
ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിൽ സ്ക്രിിപി്നോറ്റാള�ി ഒരും വിലിയാ വിിഭാാഗംമാണ്.

ദൃശയ വിയവിസംായാം
ആധുനിക കാലത്ത് ദൃശയ വിയവിസംായാവുംം വിളർന്നു വിന്നിിട്ടുണ്ട്്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി പ്രതീകങ്ങൾ 
കച്ചവിടിത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി. സംമൂഹിത്തിൽ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ വിിറ്റഴിിയുംന്നി ഒന്നിായാി ചാിഹ്നങ്ങൾ 
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മാറിി�ഴിിഞ്ഞു. പിരാസംയ ചാിഹ്നങ്ങൾ മനു�യമനസ്സിിചെന വിളചെരായാധികം സംവാധീനിക്കുന്നുണ്ട്്. നടിക്കു
നോമ്പാൾ, യാാത്രം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ, നോഫാണിൽ നോനാക്കുനോമ്പാൾ അങ്ങചെന വിിവിിധ സംന്ദർഭാങ്ങളിലായാി 
ഒരും ദിവിസംം എത്രംനോയാാ ചാിഹ്നങ്ങളാണ് നമ്മുചെടി കണ്ണിലൂചെടി മിന്നിിമറിയുംന്നിത് ! നോഘാ�യാാത്രംയാിചെല 
നാടിൻകലാരൂപിങ്ങൾ മുതൽ നോ�ാപ്പുകളിചെല കണ്ണാടിികൾ വിചെരാ, നോസംാപ്പുമുതൽ കാറുകളുംചെടി വിിവിി
ധചാിത്രംങ്ങൾവിചെരാ ഇന്നി് തീരുംമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നിതിൽ ചെപിാതുനോബാധചെത്ത വിലിയാനോതാതിൽ 
സംവാധീനിക്കുന്നു. ഓണ�ാലത്ത് കുടിവിയാറിൻ മാനോവിലി ഒരും ചാിഹ്നമായാി മാറിി. �നങ്ങളുംചെടി സുഭാി
ക്ഷതചെയായാാണ് കുടിവിയാർചെകാണ്ട്് അർത്ഥമാക്കുന്നിത്.

ഉമ്പർനോട്ടിാ എനോ�ായുംം ചെസംമിനോയാാട്ടിിക്സും
വിയവിസംായാനഗംരാങ്ങളിൽ സംഞ്ചംരാിച്ച് അതിചെനക്കുറിിച്ച് സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ രൂപിീകരാിച്ച ആളാണ് ഉമ്പർ
നോട്ടിാ എനോ�ാ. മൂസംിയാങ്ങൾ മുതൽ കൃത്രംിമ വിനങ്ങൾ വിചെരാ അനോ�ഹിം സംന്ദർശിച്ചു. വിയവിസംായാ 
നഗംരാങ്ങൾ രൂപിചെപ്പംട്ടിതും വിളർന്നുവിന്നിതും ചാിഹ്നങ്ങചെള അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാാചെണന്നി് സംവന്ത്യം 
കൃതികളിലൂചെടി പിറിഞ്ഞിയാാളാണ് വിിഖയാത പി�ിതനായാ ഉമ്പർനോട്ടിാ എനോ�ാ. ഇത് ഗംനോവി�ക
ചെരാാചെ� സംമ്മിതിക്കുന്നുണ്ട്്. കുട്ടിികചെള നോവിട്ടിയാാടുന്നി പിരാസംയങ്ങളുംം ദാഹിമുണ്ട്ാക്കുന്നി ചെകാ�നോകാള 
നോപിാലുള്ള ശീതളപിാനീയാങ്ങളുംചെടി പിരാസംയങ്ങളുംം വിയവിസംായാ ഉൽപിന്നിങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമാണ്. മനു�യ
രുംചെടി ഇഷ്ടിാനിഷ്ടിങ്ങചെള സംവാധീനിക്കുകയുംം അവിരുംചെടി സംവതന്ത്ര്യമായാ തിരാചെഞ്ഞിടുപ്പുകചെള വിില
ക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്് ഇത്തരാം ചാിഹ്നങ്ങൾ. നാടിൻകലകളുംചെടി പ്രസംക്തിി ഇവിിചെടിയാാണ്. ഓനോരാാ 
ആട്ടിവുംം അപ്പംനോപ്പംാൾ സംംഭാവിിക്കുന്നി ആകസ്മിികതയാാണ്. കഴിിഞ്ഞി വിർ�ചെത്ത ചാലനങ്ങളല്ലാ പുതിയാ 
വിർ�ചെത്ത ചാലനങ്ങൾ. കല ആകസ്മിികതയാാചെണന്നി് പിലരുംം പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ചാിഹ്നവിിജ്ഞാംാനീ
യാത്തിചെ� കാലികപ്രസംക്തിി ഇവിിചെടിയാാണ്.

ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി്
പിാരാീസംിചെല ലൂവി്റി് മൂസംിയാം നോകന്ദ്രമാ�ി ഡിാൻ ബ്ര�ണ് എഴുതിയാ നോനാവിലാണ് ഡിാവിിഞ്ചംി 
നോകാഡി്. ഇത് പിിന്നിീടി് സംിനിമയാാകുകയുംം ചെചായ്തു. മൂസംിയാങ്ങൾ ദുഃരൂഹിതകൾ നിറിഞ്ഞിതാണ്. 
ആ നിലയ്ക്ക്് ഗ്രാ� ് ഗംാലറിിയുംചെടി രാഹിസംയവിാതിൽ തുറിക്കുകയാാണ് നോനാവിലിസ്റ്റ്്. നോറിാബർട്ടി് ലാങ്്ഡിൻ 
എന്നി ചെപ്രാഫസംറുചെടി പ്രനോതയക പിഠനമാതൃകകചെള അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാാണ് നോനാവിൽ മുനോമ്പാ
ട്ടുനോപിാകുന്നിത്. സംമൂഹിത്തിചെല ചാിഹ്നങ്ങചെളപ്പംറ്റി ആനോന്ത്ര്യാനോപിാള�ിസ്റ്റുകളുംം നോഫാക് നോലാറിിസ്റ്റുക
ളുംം ചെസംമിനോയാാട്ടിിക്കുകളുംം പിഠിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംിംബനോയാാള�ി മഹിത്തായാ വിിജ്ഞാംാനശാഖയാാണ്. 
സംമൂഹിത്തിലും മതത്തിലും മറ്റ് സംാമൂഹിയസ്ഥിാപിനങ്ങളിലും ധാരാാളം അടിയാാളങ്ങൾ കാണുന്നു. 
കമ്പൂട്ടിർ ചാിഹ്നങ്ങൾ, ഭാാ�ാചാിഹ്നങ്ങൾ, സംാമൂഹിയമാധയമങ്ങളുംചെടി ചാിഹ്നങ്ങൾ തുടിങ്ങി പിലയാിടി
ത്തും ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി കാണാം. ദുഃരൂഹിമായാ ചാിഹ്നങ്ങൾ പ്രാചാീനമായാ കലയാിലും ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ഇത് വിിപുലമായാ ഒരും വിി�യാമാണ്. ഒന്നുകൂടിി വിിശദമായാിപിറിഞ്ഞിാൽ സംാഹിിതയത്തിലും ദൃശയക
ലയാിലും ആംബിഗ്രാം, ചെസംമിനോയാാട്ടിിക്സി്, സ്ക്രിിപി്നോറ്റാള�ി, സ്പൈസംൻ ലാംനോഗംവ�്, മുദ്രകൾ, ബിംബങ്ങൾ, 
അലങ്കാരാങ്ങൾ, രൂപികങ്ങൾ, ആനോദശരൂപികങ്ങൾ, വിരാകൾ തുടിങ്ങി അനവിധി ചാിഹ്നക്കൂട്ടിങ്ങളും
ണ്ട്്. ചാിത്രംകാരാൻമാർനോപിാലും അവിരുംചെടി ചെപിയാി�ിംഗംിൽ ധാരാാളം നോകാഡുകൾ അടിയാാളചെപ്പംടു
ത്താറുണ്ട്്. ലിനോയാാനാർനോഡിാ ഡിാവിിഞ്ചംിയുംം സ്പൈമ�ലാഞ്ചംനോലായുംം രാവിിവിർമ്മിയുംം ചെക. സംി എസം് 
പിണി�രുംം മറ്റുംം ചാിത്രംകലയാിലും ശിൽപികലയാിലും മറ്റുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ച ചാിഹ്നങ്ങൾ ഇനിയുംം 
പിഠിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. കവിികളുംപിനോയാാഗംിക്കുന്നി സംിംബലുകളുംചെടി വിയാഖയാനങ്ങളുംം ഇതുനോപിാചെലതചെന്നി. 
കാളിദാസംനും നോ�ക്സി്പിിയാറും ധാരാാളം നോകാഡുകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ട്്. നോ�ക്സി്പിിയാർ നിരാവിധി 
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ചാിഹ്നങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച കൃതിയാാണ് ജൂലിയാസം് സംീസംർ. പിാലി ത്രംിപിിടികങ്ങളിലും ഖുറിാനിലും 
മറ്റുംം കാണചെപ്പംടുന്നി മതപിരാമായാ, തതവചാിന്ത്യാപിരാമായാ അർത്ഥങ്ങളുംചെടി അടിരുംകളുംം ഇപ്രകാരാം 
കചെണ്ട്ത്താവുംന്നിതാണ്. സംാമൂഹിയരൂപികങ്ങചെള നോകാഡുകൾ എന്നി രാീതിയാിൽ വിയാഖയാനിക്കുവിാ
നാണ് ആനോന്ത്ര്യാനോപിാള�ിസ്റ്റുകൾ�ിഷ്ടിം. ഇപ്രകാരാം നോകാഡുകളുംചെടി പിരാൈരാ ബന്ധചെത്തപ്പംറ്റി, 
സ്പൈവിരുംദ്ധീയങ്ങചെളപ്പംറ്റി, സംനോന്ദശങ്ങചെളപ്പംറ്റി പില നോലഖനങ്ങളുംം നോക്ലാാഡി് ചെലവിിനോ�ാസം് എഴുതിയാിട്ടുണ്ട്്.

സംനോന്ദശങ്ങൾ ഉൾചെ�ാള്ളുന്നി ചെവിറും ആശയാനിനോവിദന സംംവിിധാനമല്ലാ നോകാഡുകൾ. നില 
നിന്നിിരുംന്നി സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥിിതിചെയ്ക്ക്തിരാായാ പ്രതിനോരാാധതന്ത്ര്യങ്ങളുംം സംവന്ത്യം വിിഭാാഗംത്തിചെ� 
രാഹിസംയ നിലപിാടുകളുംം നോകാഡുകളിൽ നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു. നോനാവിലിചെല നായാികയാായാ നോസംാഫി 
ചെനചെവിയുംചെടി മുത്ത�ൻ നോലാകത്തിചെല ഏറ്റവുംം പിഴി�ം ചെചാന്നി രാഹിസംയസംമൂഹിങ്ങളിചെലാന്നിായാ 
പ്രയാറിി എന്നി സംംഘത്തിചെല പ്രധാനിയാായാിരുംന്നു. അനോ�ഹിത്തിചെ� മരാണചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള 
അനോനവ�ണത്തിലൂചെടി ഈ നോനാവിൽ മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകുന്നു. പ്രയാറിിചെയാനോപിാലുള്ള രാഹിസംയ സംമൂഹി
ങ്ങൾ എല്ലാ�ാലത്തുമുണ്ട്്. അവിരുംപിനോയാാഗംിക്കുന്നി രാഹിസംയ നോകാഡുകൾ ചെപിാതു സംമൂഹിത്തിന് 
പിലനോപ്പംാഴും മനസ്സിിലാ�ാൻ സംാധി�ണചെമന്നിില്ലാ. ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി ‘ദി ലാസ്റ്റ്്  സംപ്പംർ‘ എന്നി 
ചാിത്രംത്തിചെ� പുതിയാ വിയാഖയാനവുംം നോനാവിലിസ്റ്റ്്  നിർവിഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. നോറിാബർട്ടി് ലാങ്്ഡിണ്, 
നോസംാഫിചെനചെവി തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി �ിജ്ഞാംാസംചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാാണ് ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി് 
മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകുന്നിത്. ഒരും മൂസംിയാം ചെവിറും കാഴ്ചബംഗ്ലാാവില്ലാ. അത് മൂസംിയാമായാി തീരുംന്നിതുവിചെരാ 
ഒരുംപിാടി് രാഹിസംയങ്ങൾ അടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. ഹിാർവിാർഡി് സംർവികലാശാലയാിചെല മതചാിഹ്നശാസ്ത്ര 
ചെപ്രാഫസംറിാണ് നോറിാബർട്ടി് ലാങ്്ഡിണ്. അയാാളുംചെടി വിയാഖയാനങ്ങൾ സംമൂഹിചെത്തയുംം മതഗ്രന്ഥ
ങ്ങചെളയുംം ചെപിയാി�ിങ്ങുകചെളയുംം പുതിയാ രാീതിയാിൽ വിയാഖയാനി�ാനും മനസ്സിിലാ�ാനും നചെമ്മി 
നോപ്രരാിപ്പംിക്കുന്നു. ഴിാക് ചെസംാനീയാർ (നോസംാഫി ചെനചെവിയുംചെടി മുത്ത�ൻ) എന്നി കൂനോറിറ്ററുചെടി അവിിചാാ
രാിതമായാ മരാണചെത്തപ്പംറ്റി അനോനവ�ി�ാൻ എത്തിയാതാണ് നോബസു ഫാചെ� എന്നി നോപിാലീസം് 
ഉനോദയാഗംസ്ഥിൻ. മരാിക്കുന്നിതിനുമുമ്പ് തചെ� ശരാീരാം ചെകാണ്ടും തറിയാിചെലഴുതിയാ സംനോന്ദശം ചെകാണ്ടും 
ഒരുംപിാടു സൂചാനകൾ നൽകിയാാണ് ഴിാക് ചെസംാനീയാർ മരാണത്തിന് കീഴിടിങ്ങിയാത്.

O, Draconian devil
Oh, lame saint
P.S find Robert Langdon
(P.S നോറിാബർട്ടി് ലാങ്ങ്ഡിചെണ കണ്ടുപിിടിിക്കുക). 

ഇങ്ങചെനചെയാാരും സംനോന്ദശം മരാണസ്ഥിലത്ത് കുറിിച്ചിട്ടിതിനു നോശ�മാണ് ഴിാചെക്സിാനീയാർ മരാണ
ത്തിന് കീഴിടിങ്ങിയാത്. എന്നിാൽ നോബസുഫാചെ� അവിസംാന വിരാി മായാ്ച്ചുകളഞ്ഞിതിനുനോശ�മാണ് 
നോറിാബർട്ടി് ലാങ്്ഡിചെന ഴിാചെക്സിാനീയാറിിചെ� മൃതശരാീരാത്തിനരാികിൽ എത്തിച്ചത്. ലാങ്്ഡിചെ� നോപിരാ് 
ചെസംാനീയാർ നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാതിനു പിിന്നിിൽ അനോ�ഹിത്തിചെ� മരാണത്തിൽ ലാങ്്ഡിചെ� പിങ്കാണ് 
വിയക്തിമാക്കുന്നിത് എന്നി് ഫാചെ� ഉറിച്ചുവിിശവസംിച്ചു. എന്നിാൽ P.S. എന്നിത് ‘Princess Sophy’ എന്നി് 
ഴിാക് ചെസംാനീയാർ തചെ� ചെകാച്ചുമകളായാ നോസംാഫി ചെനചെവിചെയാ വിിളിച്ചിരുംന്നി നോപിരാായാിരുംന്നു. അതു 
മനസ്സിിലാ�ിയാ നോസംാഫി ഫാചെ�യുംചെടി കണ്ണുചെവിട്ടിിച്ച് ലൂവി്റി് മൂസംിയാത്തിൽ നിന്നി് ലാങ്്ഡിചെന 
അത്ഭുതകരാമായാി രാക്ഷചെപ്പംടുത്തുന്നു. പിിന്നിീടുള്ള അവിരുംചെടി യാാത്രംകളുംം ചെസംാനീയാർ നോരാഖചെപ്പംടു
ത്തിയാ ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി കുരും�ഴിി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങളുംം വിളചെരാ പ്രയാാസംനോമറിിയാതായാിരുംന്നു. അവിർ 
നോപിാകുന്നിിടിചെത്തല്ലാാം ഫാചെ� അവിചെരാ പിിൻതുടിർന്നുചെകാനോണ്ട്യാിരുംന്നു. നോസംാഫി തചെ� മുത്ത�
ചെനക്കുറിിച്ചും അനോ�ഹിം രാഹിസംയമായാി പിിന്തുടിർന്നിിരുംന്നി ആചാാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും നിർണായാകമായാ 
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പില വിിവിരാങ്ങളുംം ലാങ്്ഡിണുമായാി പിങ്കുചെവിച്ചു. അതിൽനിന്നും ലാങ്്ഡിണ് പില നിഗംമനങ്ങളിനോല
ചെ�ത്തുകയുംം അത് നോസംാഫിയുംമായാി പിങ്കുചെവിച്ച് ലക്ഷയത്തിനോലചെ�ത്തുകയുംം ചെചായ്തു. ഇതിനിടിയാിൽ 
നോസംാഫിയുംം ലാങ്്ഡിണും തങ്ങൾ മനസ്സിിലാ�ിയാ കാരായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിയക്തിത വിരുംത്തുന്നിതിനു
നോവിണ്ട്ി ലീ ടിീബിങ്ങ് എചെന്നിാരാാചെള സംമീപിിച്ചു. തിരും�ാസംചെയാക്കുറിിച്ച് ധാരാാളം പിഠിച്ച ഒരും വിയക്തിി 
എന്നി നിലയാിലാണ് ലാങ്്ഡിണ് നോസംാഫിചെയായുംം കൂട്ടിി ലീചെയാ കാണാചെനത്തിയാത്. മുത്ത�ൻ 
തനോന്നിാടി് ലാങ്്ഡിചെണ കചെണ്ട്ത്താനാണ് പിറിഞ്ഞിത്. അതു ചെകാണ്ടുതചെന്നി മൂന്നിാമചെതാരാാചെള 
അതിൽ ഉൾചെപ്പംടുത്താൻ നോസംാഫിയ്ക്ക്് ഇഷ്ടിമുണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. പിനോക്ഷ അവിർക്കു മുന്നിിൽ ലീചെയാ 
സംമീപിിക്കുകയാല്ലാാചെത മറ്റും വിഴിികളില്ലാായാിരുംന്നു.

ഡിാവിിഞ്ചംിനോകാഡിിചെ� ഡിി-നോകാഡിിങ്ങ്
സ്പൈമ�ലാഞ്ചംചെലാ, ഡിാവിിഞ്ചംി തുടിങ്ങിയാ ചാിത്രംകാരാൻമാരുംചെടിയുംം ചാിത്രംങ്ങളുംചെടിയുംം പിിന്നിിചെല 
രാഹിസംയങ്ങൾ വിിവിരാിക്കുന്നു എന്നിതാണ് ഈ നോനാവിലിചെ� സം�ന്ദരായ ശാസ്ത്രപിരാമായാ സംവിിനോശ�ത. 
കവിികചെളനോപ്പംാചെല ചാിത്രംകാരാൻമാരുംം രാഹിസംയ കഥകൾ ചാിത്രംങ്ങളിൽ ആനോലഖനം ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ദ 
ലാസ്റ്റ്്  സംപ്പംർ, വിിട്രൂവിിയാൻ മാൻ, ചെമാണാലിസം എന്നിിവിയുംചെടി ചാിത്രംരാഹിസംയങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തുക 
എന്നിത് പ്രയാാസംമാണ്. ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി ദ ലാസ്റ്റ്് സംപ്പംർ എന്നി പ്രസംിദ്ധീ ചാിത്രംത്തിന് പുതിയാ 
വിയാഖയാനം നൽകുന്നു എന്നിത് നോനാവിലിചെ� ഒരും സംവിിനോശ�തയാാണ്. ആധുനിക മനു�യന് 
നഷ്ടിചെപ്പംട്ടി ഈ ഭാാ�ചെയാ കചെണ്ട്ടുക്കുക, വിയാഖയാനിക്കുക എന്നിതാണ് ചെവില്ലുവിിളി. ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി 
പിരാൈരാ ബന്ധചെത്തപ്പംറ്റിയാാണ് നോനാവിൽ പിറിയുംന്നിചെതന്നി് ഈ വിാചാകത്തിൽ നിന്നി് മനസ്സിിലാ
�ാം. “സൂചാനകളുംചെടി പ്രതിരൂപിാത്മകത കൃതയമായാി ഇഴിനോചാർന്നിിരാിക്കുന്നു - പിഞ്ചംാഗ്രി, വിിട്രുവിിയാൻ 
മനു�യൻ, ഡിാവിിഞ്ചംി, നോദവിി, ഫിബാണച്ചി അനുക്രമം. സുദൃഢംമായാ ചാിഹ്നഗംണം. നോവിർചെപിടുത്താനാ
വിാത്തവിിധം എല്ലാാം ബന്ധിച്ചിരാിക്കുന്നു” 3 (പുറിം. 89). കലാചാരാിത്രംത്തിചെല പ്രതിരൂപിാത്മകതചെയാ 
വിയാഖയാനി�ാനാണ് ലാങ്്ഡിൻ എന്നി ചെപ്രാഫസംർ�ിഷ്ടിം. അയാാൾ സംംഖയാചാരാിത്രംത്തിലൂചെടി 
അക്ഷരാങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തുന്നി വിിദഗ്ദ്ധനാണ്. ക്ലാാസം്റൂമുകളിചെല സംംഭാാ�ണങ്ങളിലൂചെടി ഇത് 
നോനാവിലിൽ വിയക്തിമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. പ്രകൃതിയുംചെടി മഹിത്തായാ കലചെയാപ്പംറ്റി മതങ്ങളുംം സ്പൈദവിങ്ങളുംം 
ഉടിചെലടുക്കുന്നിതിനുമുമ്പ് ഭൂമിചെയാ ആരാാധിച്ചിരുംന്നി നോഗംാത്രം �നതചെയാപ്പംറ്റിയുംം നോനാവിലിൽ പിറിയും
ന്നുണ്ട്്. ലാങ്്ഡിൻ ഇത് വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിയാിചെല പില ചാടിങ്ങുകളുംചെടിയുംം ഉത്സവിങ്ങളും
ചെടിയുംം ചെപിാരുംൾ മാത്രംമല്ലാ, നോഗംാത്രം സംമൂഹിങ്ങളുംചെടിയുംം ആദിമചാിന്ത്യ കചെണ്ട്ത്തുവിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. 
ഈ രാഹിസംയങ്ങൾ മനസ്സിിലാ�ിയാാൽ നിഗൂഢംമായാ രാഹിസംയനോകാഡുകൾ ചെവിളിചെപ്പംടുന്നു.

സംാധാരാണയാായാി അഞ്ചം് മുനകളുംള്ള നക്ഷത്രംങ്ങചെള വിരായ്ക്ക്ാറുണ്ട്്. ഇത് ഒരും അലങ്കരാണ 
നോമാട്ടിിഫ ്ആണ.് ഇതിചെന നാരാീപിവിിത്രംതയുംചെടിയുംം സ്ത്രീയുംചെടി പൂർണതയുംചെടിയുംം ചാിഹ്നമായാി കണ�ാ
ക്കുന്നുചെവിന്നി് ലാങ്്ടിണ് നോനാവിലിൽ പിറിയുംന്നു. സ്ത്രീ-പ്രകൃതി-പൂർണത. ചാിഹ്നവുംം സംംസ്കാാരാവുംം തമ്മിി
ലുള്ള ബന്ധചെത്തപ്പംറ്റി നോനാവിലിസ്റ്റ്് വിിശദമാക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവിിചെടി ഈഫൽ നോഗംാപുരാചെത്ത ഉദ്ധൃതലിം
ഗംമായുംം പിഞ്ചംാഗ്രി(നക്ഷത്രം സംമാനമായാ ചാിഹ്നം)ചെയാ നാരാീപിവിിത്രംതയാായുംം വിയാഖയാനിക്കുന്നുണ്ട്്. 
ഇത്തരാം വിയാഖയാനങ്ങൾ എല്ലാാസംംസ്കാാരാത്തിലും സംവീകാരായമാകണചെമന്നിില്ലാ.

ഴിാക് ചെസംാനീയാറിിചെ� കിടിപ്പംിചെ� �യാമിതിചെയാ പിഞ്ചംാഗ്രിയുംമായാി ബന്ധിപ്പംിച്ചുചെകാണ്ട്് 
നോനാവിലിൽ വിിവിരാിക്കുന്നി രാംഗംം നോനാക്കുക :

“പ്രണയാത്തിചെ�യുംം സം�ന്ദരായത്തിചെ� നോദവിതയുംചെടിയുംം ഗംതി.

“ചെകാള്ളാം.” ഫാചെ� സ്പൈകകാകുലകൾ വിിടിർന്നുകിടിക്കുന്നി ശവിശരാീരാത്തിനോലക്കു നോനാ�ി -
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“ഇതിചെ� കിടിപ്പംിചെനക്കുറിിച്ച് എന്ത്യാണു നിങ്ങൾക്കു പിറിയാാനുള്ളത്?”

“ഈ കിടിപ്പം് പിഞ്ചംാഗ്രിനോയാാടും നാരാീപിവിിത്രംതനോയാാടുമുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിിയുംറിപ്പംിക്കുന്നിതാണ്.”

“മനസ്സിിലായാില്ലാ.”

“ആവിർത്തനം. അർത്ഥം ശക്തിമാ�ാനുള്ള ഏറ്റവുംം എളുംപ്പംമാർഗംം ചാിഹ്നത്തിചെ� ആവിർത്തന
മാണ്. ഴിാക് ചെസംാനീയാർ ഒരും പിഞ്ചംാഗ്രി നക്ഷത്രംത്തിചെ� രൂപിത്തിൽ കിടിക്കുന്നു.” ഒരും പിഞ്ചംാഗ്രി 
നല്ലാതാചെണങ്കിൽ, രാചെണ്ട്ണ്ണം ഏചെറി നന്നിാണ്.

ചെസംാനീയാറിിചെ� ശരാീരാത്തിചെ� പിഞ്ചംാഗ്രങ്ങൾ - കാലുകളുംം സ്പൈകകളുംം തലയുംം - ഫാചെ� 
പിരാിനോശാധിച്ചു. “രാസംകരാമായാ വിിശകലനം.” ഫാചെ� തുടിർന്നു “അനോപ്പംാൾ നഗ്നിതയുംചെടി അർത്ഥ
ചെമന്ത്യാണ്?” പ്രായാം ചെചാന്നി പുരും� നഗ്നിത ഫാചെ�യാിൽ അറിപ്പുളവിാ�ിയാതുനോപിാചെലയുംണ്ട്്. 
“എന്ത്യിനാണ് അനോ�ഹിം വിസ്ത്രങ്ങചെളല്ലാാം മാറ്റിയാത്?”

അടിിചെപിാളി നോചാാദയം. നോഫാനോട്ടിാ കണ്ട്നോപ്പംാൾ മുതൽ ലാങ്്ഡിണും ഇതുതചെന്നി ആനോലാചാിക്കുകയാാ
യാിരുംന്നു. മനു�യ നഗ്നിത - വിീനസുമായുംള്ള ബന്ധമായാിരാി�ാം, ഇതും. മനു�യസ്പൈലംഗംികതയുംചെടി 
നോദവിതയാാണനോല്ലാാ വിീനസം് ... അതിനോലചെ�ാന്നും കടിനോ�ചെണ്ട്ന്നു ലാങ്്ഡിണ് നിശ്ചായാിച്ചു.

“മിസ്റ്റ്ർ ഫാചെ�, ചെസംാനീയാർ എന്തുചെകാണ്ട്് തചെ� നോദഹിത്തു തചെന്നി ഇങ്ങചെനചെയാാരും ചാിഹ്നം 
വിരാച്ചുചെവിനോന്നിാ ഇത്തരാത്തിൽ കിടിന്നിത് എന്തുചെകാചെണ്ട്നോന്നിാ എനിക്കു പിറിയാാനാവിില്ലാ. എന്നിാൽ 
ഒരും കാരായം ഉറിപ്പംാണ്; ചെസംാറിീയാറിിചെനനോപിാചെലചെയാാരാാൾ പിഞ്ചംാഗ്രിചെയാ നോദവിിയുംചെടി ചാിഹ്നമായാി
ട്ടിാണ് കരുംതുക. ഈ ചാിഹ്നവുംം നാരാീപിവിിത്രംതയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം കലാചാരാിത്രംകാരാൻമാർ
ക്കും ചാിഹ്നശാസ്ത്രജ്ഞാംർക്കും നന്നിായാി അറിിയാാവുംന്നിതാണ്” 4 (പുറിം 42). ഇവിിചെടി നോഫ്രായാിഡിിചെ� 
ലിബിചെഡിാ (libido)ചെയാ പിറ്റിയുംള്ള വിയാഖയാനങ്ങളുംമായാി നോയാാ�ിച്ചുനോപിാകുന്നുണ്ട്്. മനു�യമനസ്സിിചെ� 
അടിിസ്ഥിാന വിികാരാങ്ങൾ നോനാവിലിൽ വിയാഖയാനി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്.

ഫ്രഞ്ചുകാർ ചെകാട്ടിാരാങ്ങളിൽ പിദപ്രശ്നവിിദഗ്ദ്ധൻമാചെരാ നിയാമി�ാറുണ്ട്്. ജൂതൻമാർ�് 
അവിരുംചെടി പിള്ളികളിചെല സംമസംയകൾ അറിിയാാമായാിരുംന്നു. ഹിീബ്രുഭാാ�യാിലുള്ള പിദപ്രശ്ന
ങ്ങ(puzzles)ളുംം ആദിമർ�് അറിിയാാമിയാിരുംന്നു. വിാക്കുകൾ പ്രനോതയക ക്രമത്തിൽ തിരാിച്ചിട്ടി് 
വിായാിചെച്ചടുനോ�ണ്ട്താണ്. അങ്ങചെനയാാണ് ആധുനികമായാ ആംബിഗ്രാമുകൾ �ൻമചെമടുത്തത്. 
ഇന്നി് ആംബിഗ്രാമുകൾ വിിൽപിനയ്ക്കുണ്ട്്, പ്രനോതയകിച്ച് അർത്ഥതലചെമാന്നും ഇചെല്ലാങ്കിലും. കാളിദാസം 
കവിിതയാിൽ സംമസംയാപൂരാണങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. പിദങ്ങളുംചെടി ഈ ക്രമീകരാണ സംാധയത അറിി
യാാവുംന്നിതുചെകാണ്ട്ാണ് നോനാവിലിൽ ലാങ്്ഡിന് Oh, Draconian devil! എന്നിത് Leonardo 
da vinci! എന്നും O, lame saint എന്നിത് The Monalisa എന്നും വിായാി�ാൻ കഴിിഞ്ഞിത്. 
ഇപ്രകാരാം ചെമാണാലിസംയ്ക്കുള്ള വിയാഖയാനവുംം ലാങ്്ടിണ് വിായാിക്കുന്നുണ്ട്്. ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി 
ചെമാണാലിസംയുംചെടി ‘പുഞ്ചംിരാി’യ്ക്കുള്ള അർത്ഥവുംം അനോ�ഹിം ഇങ്ങചെനയാാണ് വിയാഖയാനിക്കുന്നിത്. 
ചെമാണാലിസം എന്നിാൽ സ്ത്രീയുംം പുരും�നും കൂടിിനോച്ചർന്നിത് എന്നിർത്ഥം. Amon പുരും�ൻ, Lisa 
എന്നിാൽ നോദവിിയുംചെടി പുരാാതന നോരാഖാചാിത്രംം. ചെമാണാലിസംയുംചെടി പുഞ്ചംിരാിയാിചെല നിഗൂഢംഭാാവിചെത്ത
ക്കുറിിച്ച് ലാങ്്ടിണ് അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നിത് ഇപ്രകാരാമാണ്. ചെമാണാലിസംചെയാപ്പംറ്റി ഈ നോനാവിലിൽ 
നൽകുന്നി വിയാഖയാനങ്ങൾ ആധുനിക തലമുറിയ്ക്ക്് പില പുതിയാ കാഴ്ചപ്പംാടുകളുംം നൽകുന്നുണ്ട്്. താഴും 
താനോ�ാലും നോപിാലുള്ള അനുപിാതം ഓനോരാാ ചാിഹ്നപ്രതീകങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്ായാിരാി�ാം. ഇപ്രകാരാം 
മി� കഥകചെളയുംം എഴുത്തുകാരാൻ വിിലയാിരുംത്തുന്നുണ്ട്ാകാം. മൃഗംകഥകളിൽ പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നി 
സംിംഹിം, മുയാൽ എന്നിീ പ്രതീകങ്ങൾ ആവിർത്തിക്കുന്നിതായാികാണാം. ഇത് നിരാീക്ഷണങ്ങചെള 
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സംഹിായാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്.

സ്ത്രീകനോളാടുള്ള ക്രൂരാത
ഈ നോനാവിലിചെല മചെറ്റാരും നിരാീക്ഷണം സ്ത്രീകനോളാടുള്ള ക്രൂരാതയാാണ്. ഹിവ്വ മുതൽ സ്ത്രീകൾ എങ്ങ
ചെനയാാണ് പിലവിിധ പിീഡിനങ്ങൾ�് ഇരായാായാചെതന്നി് നോനാവിലിൽ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. മന്ത്ര്യവിാദിനികളുംം 
പിച്ചമരുംന്നി് പിറിിക്കുന്നിവിരുംം പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നിത് പിാഗംനിസം(സംഭായ്ക്കുമുമ്പുണ്ട്ായാിരുംന്നി കാലം)
ചെത്തയാാണ്. സംഭായ്ക്കു മുമ്പുണ്ട്ായാിരുംന്നി പ്രാചാീന മതങ്ങളിചെല ചാിഹ്നവിയവിസ്ഥിചെയാ പ്രതിനിധീക
രാിക്കുന്നിതാണ് പ്രാചാീനകല. അവി വിീചെണ്ട്ടുക്കുന്നിതിനാണ് ആനോന്ത്ര്യാനോപിാള�ിസ്റ്റുകളുംം നോഫാക് 
നോലാറിിസ്റ്റുകളുംം ശ്രീമിച്ചത്. പുരും�ാധിപിതയം നിറിഞ്ഞിതായാിരുംന്നു സംഭാ. മധയകാലഘട്ടിത്തിൽ ചെപിയാി
�ിംഗുകൾ�് വിലിയാ സ്ഥിാനമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. മറിിയാവുംം ഉണ്ണിനോയാശുവുംം �ാപികനോയാാഹിന്നിാനും - 
ഇങ്ങചെന ബിബ്ലിി�ൽ സംന്ദർഭാങ്ങചെളല്ലാാം അന്നിചെത്ത ചാിത്രംകാരാൻമാ ർ വിരാച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംാഹിിതയചെത്ത
�ാൾ കാലഘട്ടിചെത്ത നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാ ഈ ചാിത്രംങ്ങൾ�് വിലിയാ മൂലയമുണ്ട്്. അതുചെകാണ്ട്ാണ് 
ചാിത്രംങ്ങൾ നോമാഷ്ടിിക്കുന്നിത് ഒരും ഫാ�നായാി മാറിിയാത്. സ്പൈബബിളിനോനാളം പ്രാധാനയമുള്ളതാണ് 
ബിബ്ലിി�ൽ ചാിത്രംങ്ങളുംം. ആധുനികകാലത്ത് റിബ്രന്റുംം വിാൻനോഗംാഗും നോപിാൾ നോഗംാഗംിനും പുതിയാ 
വിയാഖയാനങ്ങനോളാചെടി ചാിത്രംങ്ങൾ വിരാച്ചിട്ടുണ്ട്്. പിണ്ട്് പിള്ളികളുംചെടി നോഡിാമുകളിലാണ് ചാിത്രംങ്ങൾ 
വിരായ്ക്കുക പിതിവി്. അതിചെന ചെഫറിനോസ്കാാ എന്നിാണ് പിറിഞ്ഞിിരുംന്നിത്. നോകരാളത്തിൽ ഒല്ലൂർ പിള്ളിയാിൽ 
ഇനോപ്പംാഴും ചെഫറിനോസ്കാാ ഉണ്ട്്. പിലയാിടിത്തും ചെവിള്ളപൂശിയാനോപ്പംാൾ ഇത് മാഞ്ഞുനോപിായാി. സംിനിമയാിൽ 
ചാിത്രംകലചെയാ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പംടുത്താറുണ്ട്്. ചാിത്രംകലയാിചെല കാഴ്ചയുംചെടി സംംവിിധാനമാണ് സംിനിമാ 
സംംവിിധായാകൻ പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തിയാത്.

സംർഗ്ഗാാത്മക സൃഷ്ടിികൾ വിായാിക്കുനോമ്പാൾ മുചെന്നിാരും�ങ്ങളുംചെടി ആവിശയം വിരാാറിില്ലാ. എന്നിാൽ 
ഡിാൻ ബ്ര�ണിചെ� വിിശവപ്രസംിദ്ധീ നോനാവിലായാ ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി് വിായാിക്കുനോമ്പാൾ ചാില കാരായങ്ങ
ചെളക്കുറിിച്ചുള്ള അടിിസ്ഥിാനധാരാണകൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്നിത് നല്ലാതാണ്. ചാിഹ്നശാസ്ത്രം, നോകാഡുഭാാ�കൾ, 
ചാിത്രംകല എന്നിിവിചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള സംാമാനയധാരാണ നോനാവിൽ ആവിശയചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. ‘മനോഡിാണ 
ഓഫ് ദ നോറിാക്സി് ’ എന്നി വിിഖയാതചാിത്രംചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവിരാണം നോനാവിലിചെല ഒരും ഭാാഗംമാണ്. 
ഭാാവിനാശാലിയാായാ ലിയാനാർനോഡിാ ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി പ്രശസ്തമായാ ഈ ചാിത്രംം ‘ചെവിള്ളം നോചാർത്ത’ 
ചെവിർ�ിൻ ഓഫ് ദി നോറിാക്സി് ആയാി മാറിിയാതിചെനക്കുറിിച്ചാണ് നോനാവിലിൽ പിറിയുംന്നിത് (നോപി. 133)5. 
ചാിത്രംത്തിചെല കനയാമറിിയാത്തിചെ�യുംം ഉറിിനോയാൽ മാലാഖയുംചെടിയുംം സ്പൈകകൾ വിരാച്ചതിചെല പ്രനോതയകത
യാാണ് ഈ ചാിത്രംങ്ങചെള വിയതയാസംചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. ആസംവാദനദൂരാം, കാഴ്ചവിട്ടിം തുടിങ്ങിയാ നാമങ്ങളുംള്ള 
ചാിത്രംകലയുംചെടി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രമറിിയാാചെത പിാശ്ചാാതയ ചെപിയാി�ിങ്ങുകൾ മനസ്സിിലാ�ാനാവിില്ലാ. 
മൂസംിയാങ്ങളിൽ അവിനോശ�ിക്കുന്നി ചെപിയാി�ിങ്ങുകചെള അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയാാണ് ഡിാൻ ബ്ര�ണ് 
ഈ നോനാവിൽ എഴുതിയാിരാിക്കുന്നിത്.

വിത്തി�ാനിചെല അൽബാൻ കുന്നുകളുംചെടി കാഴ്ച നോനാവിലിസ്റ്റ്്  വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അവിിചെടി 
നോഗംാത്രം പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� ശിലകൾ ഉയാർന്നിിരുംന്നു.

ക്രിസ്തീയാ മതത്തിൽ ഏചെറി ചാർച്ചയ്ക്കു വിിനോധയാമായാ ‘സംാൻഗ്രിയാാലി’ചെനക്കുറിിച്ചുള്ള ചാർച്ച 
ഏചെറിരാസംകരാമാണ്. ഈ വിാ�ിന് ൈാനി�് വിാ�ായാ ‘സംാൻനോഗ്ര’യുംമായാി ബന്ധമുചെണ്ട്ന്നി് 
വിിശവസംി�ചെപ്പംടുന്നു. നോഹിാളിചെഗ്രയാ്ൽ - തിരും�ാസം തുടിങ്ങിയാവുംമായാി ഇത് ബന്ധചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു. 
ക്രിസ്തീയാ മതത്തിലുള്ള രാഹിസംയ നോകാഡുകൾ വിായാി�ാനുള്ള ശ്രീമമാണ് നോനാവിലിസ്റ്റ്്  നടിത്തുന്നിത്.

ലാങ്്ടിണും നോസംാഫിയായുംം തമ്മിിലുള്ള സംംവിാദമാണ് ക്രിസ്തീയാ വിാസ്തു കലയുംചെടി രാഹിസംയങ്ങൾ 
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തുറിക്കുന്നിത്. ആണി�ല്ലും കമാനാകൃതിയുംം പ്രധാനചെപ്പംട്ടി വിാസ്തുവിിദയാതന്ത്ര്യമായാി കരുംതുന്നു. 
പിഴിയാപിള്ളികളുംചെടിയുംം കമാനങ്ങളുംചെടിയുംം വിാസ്തുകലയുംചെടിയുംം അർത്ഥതലങ്ങൾ, പ്രതീകങ്ങൾ 
തുടിങ്ങിയാവി പുതിയാ തലമുറിയ്ക്ക്റിിഞ്ഞുകൂടിാ. ‘നോറിാസം് ’ എന്നിത് സ്ത്രീതവത്തിചെ�യുംം രാഹിസംയത്തിചെ�
യുംം പ്രതീകമാണ് എന്നിാണ് നോനാവിലിൽ പിറിയുംന്നിത്. അഞ്ചംിതളുംകളുംള്ള നോറിാസം് മറിിയാചെത്ത 
പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നു. ഇവി ചെവിറും അലങ്കരാണ ചാിഹ്നങ്ങളല്ലാ. പിഴിയാ ആശാരാിമാർ ചെകാത്തുന്നി 
ചാിഹ്നങ്ങൾ അവിയുംചെടി പുരാാവൃത്തബന്ധങ്ങളാണ് വിയക്തിമാക്കുന്നിചെതന്നി് നാം മനസ്സിിലാ�ണം. 
നോകാട്ടികളുംചെടിയുംം വിാതിലുകളുംചെടിയുംം കാമനങ്ങളുംചെടിയുംം വിാസ്തുശില്പരാഹിസംയങ്ങൾ തിരാിച്ചറിിയാണം. 
അവി ഒരും താനോ�ാലാണ്. പ്രധാന ആണി�ല്ലുകളാണ്. പിള്ളിവിാസ്തുകലയാിൽ കാണുന്നി ആണി
�ല്ലുകളുംചെടി താനോ�ാലുകൾ രാഹിസംയനോകാഡുകളാണ്. പ്രയാറിിചെയാ അറിിയാാനുള്ള വിഴിികാട്ടിിയാാണ്. 
നോറിാസംിചെ� അഞ്ചംിതളുംകൾതമ്മിി ൽ പിഞ്ചംനോകാണ്പ്പംാരുംത്തമുള്ളതും നോനർനോരാഖയുംമാണ്. ഇപ്രകാരാം 
ചുരുംൾചാിത്രംങ്ങളുംചെടിയുംം നോകാഡുകളുംചെടിയുംം രാഹിസംയമഴിിക്കുകയാാണ് ലാങ്്ടിണും നോസംാഫി ചെനചെവിയുംം 
നോനാവിലിൽ ചെചായ്യുന്നിത്.

സൂരായാരാാധന
ഇതിൽ ടിീബിങ്ങ് എന്നി ചാിഹ്നശാസ്ത്രജ്ഞാംനും ചാരാിത്രംകാരാനുമായാ സ്പൈചാന�ാരാൻ പിറിയുംന്നി കാരായ
ങ്ങൾ ശ്രീദ്ധീിനോ�ണ്ട്താണ്. നോകാണ്സ്റ്റ്സ്പൈ�ൻ ആണ് സൂരായാരാാധന തുടിങ്ങിയാചെതന്നി് പിറിയാചെപ്പം
ടുന്നു. നോറിാമിൽ ഇന്നും ഒരും സൂരായനോക്ഷത്രംമുണ്ട്്. ഒരാി�ലും തകർ�ാനാവിാത്ത വിാസ്തുവിിദയയാായാി 
ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നു. മുകൾഭാാഗംത്ത് സൂരായചെ� വിരാവുംം നോപിാക്കും ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നി വിലിയാ 
ദവാരാം മാത്രംം. കരാിങ്കല്ലുചെകാണ്ടു പിണിത വിലിയാ തൂണുകൾ. ഇത്രംയുംമാണ് വിാസ്തുവിിദയ. അനോ�ഹിം 
തചെന്നിയാാണ് സ്പൈബബിൾ എഡിിറ്റും ചെചായ്ത്ചെതന്നി് വിിശവസംി�ചെപ്പംടുന്നു. ക്രിസ്തീയാ മതവുംം പിഴിയാ സൂരായാ
രാാധനയുംം സംങ്കലനം ചെചായ്ത്് ആളുംകചെള കൂട്ടിാൻ നോകാണ്സ്റ്റ്സ്പൈ�ൻ ശ്രീമിച്ചിരുംന്നുവിചെത്രം. ഇന്നും 
ക്രിസ്തുമതത്തിൽ കാണുന്നി ദിവിയപ്രകാശം, അൾത്താരാ, സ്തുതിപ്പുകൾ, ദിവിയകുർബാന സംവീകരാണം 
എന്നിിവി പിഴിയാ സൂരായാരാാധനയാിൽ നിന്നി് സംവീകരാിച്ചതാചെണന്നി് പിറിയാചെപ്പംടുന്നു.

ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി വിിശകലനം
നോനാവിലിചെല ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി വിിശകലനങ്ങൾ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. പുരും� സ്ത്രീ മുദ്രകളുംചെടി നോമാട്ടിിഫുകൾ 
വിരാച്ചുചെകാണ്ട്് അവി വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത് താന്ത്ര്യികകലചെയാ ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുന്നിതാണ്. ‘ ̂  ’ ഈ 
ചാിഹ്നം പുരും�ചെനയുംം ‘ v ’ ഇത് സ്ത്രീചെയായുംമാണ് സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിത്. പുരും� ചാിഹ്നം ലിംഗംചെത്തയുംം 
സ്ത്രീയുംചെടി ചാിഹ്നം ഉർവ്വരാതചെയായുംം ഗംർഭാപിാത്രംചെത്തയുംം പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നു. പിഴിയാ ഗുഹിാ
ചാിത്രംങ്ങൾ ഇപ്രകാരാം ത്രംിനോകാണാകൃതികളായാതിൽ അത്ഭുതമില്ലാ. ഇന്ത്യയയാിചെല വിർളി(warli 
paintings)ചാിത്രംങ്ങൾ �ാമിതീയാമായാതും ചെവിറുചെതയാല്ലാ. ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി സംാമൂഹിിക പ്രസംക്തിിചെയാ
യാാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നിത്. നോഗംാത്രംസംമൂഹിങ്ങളിൽ ഇന്നും ഈ രാീതി പിിന്തുടിരുംന്നു.

അന്ത്യയ അത്താഴിം
നോയാശുവിിചെ� അവിസംാനചെത്ത അത്താഴിം എന്നിറിിയാചെപ്പംടുന്നി ലിനോയാാനാർനോഡിാ ചാിത്രംത്തിന് 
പുതിയാ വിയാഖയാനം ചെകാടുക്കുന്നുചെവിന്നിതാണ് ഈ നോനാവിലിചെല ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ മചെറ്റാരും ഭാാഗംം. 
അന്ത്യയഅത്താഴിത്തിൽ പിതിമൂന്നി് ശി�യൻമാചെരാ ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നുചെവിന്നിാണ് വിിശവസംിക്കുന്നിത്. 
എന്നിാൽ അതിൽ നോയാശുവിിചെ� വിലതുഭാാഗംത്തുനിൽക്കുന്നിത് ഒരും സ്ത്രീയാാചെണന്നി് സൂക്ഷ്മനോനാട്ടി
ത്തിൽ തിരാിച്ചറിിയാാം. അത് മഗ്ദലനമറിിയാമാണ് എന്നി് നോനാവിലിചെല ടിീബിങ്ങ് എന്നി കഥാപിാത്രംം 
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പിറിയുംന്നു. തിരും�ാസംയുംചെടി ചാിത്രംവുംം ഈ വിിശകലനത്തിലൂചെടി ചെതളിഞ്ഞു വിരുംന്നു. ചാിത്രംകാരാൻ
മാർ ചാിത്രംത്തിൽ വിരുംത്തുന്നി ചെടിക്നിിക്കുകൾ�് ഉത്തനോമാദാഹിരാണമാണ് അവിസംാന അത്താഴിം 
(The Last supper) എന്നി ചെപിയാി�ിംഗം്. പില ചാിത്രംരാഹിസംയവുംം വിായാി�ാനാകുന്നു എന്നിതാണ് 
ഡിാവിിഞ്ചംിനോകാഡിി’ചെ� പ്രനോതയകത. ഡിാവിിഞ്ചംി തചെ� ചാിത്രംത്തിൽ ഒളിപ്പംിച്ചുവിച്ച രാഹിസംയങ്ങളുംചെടി 
ചുരുംളഴിിയുംകയാാണ്. ടിീബിങ്ങിചെ� വിിശദീകരാണത്തിലൂചെടി ചാിത്രംത്തിചെ� വിിശദാംശങ്ങളിനോല�് 
കടിക്കുനോമ്പാൾ നോസംാഫിചെനചെവി അത്ഭുതചെപ്പംടുന്നു. ചാിത്രംത്തിൽ ഒളിപ്പംിച്ചുചെവിച്ച ചാിഹ്നങ്ങളുംം അക്ഷ
രാങ്ങളുംം രാഹിസംയങ്ങചെള പിിന്തുടിരാാൻ അവിചെരാ നോപ്രരാിപ്പംിക്കുന്നു. മാത്രംമല്ലാ തങ്ങൾ തിരായുംന്നിചെതനോന്ത്യാ 
അത് സംമീപിചെമത്തിചെയാന്നി് അവിർ�് നോതാന്നുന്നു.

ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡിിചെല കഥ
ഫ്രാൻസംിചെല പ്രസംിദ്ധീമായാ ലൂവി്റി് മൂസംിയാത്തിചെല കൂനോറിറ്ററുചെടി മരാണനോത്താചെടിയാാണ് കഥ ആരാംഭാി
ക്കുന്നിത്. ലൂവി്റി് മൂസംിയാത്തിലാണ് ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി പ്രസംിദ്ധീ ചെപിയാി�ിംഗുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
അനോതാചെടിാപ്പംം രാഹിസംയങ്ങളുംം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ലൂവി്റി് മൂസംിയാത്തിൽ നിന്നി് തുടിങ്ങി ലൂവി്റി് മൂസംിയാ
ത്തിൽ അവിസംാനിക്കുന്നി ചാാക്രികത ഈ നോനാവിലിൽ കാണാം. അതിനിടിയാിൽ ലാങ്്ടിചെ�യുംം 
നോസംാഫിചെനചെവിയുംചെടിയുംം അനോനവ�ണയാാത്രംകളുംം സംംഭാവിങ്ങളുംമാണ് വിിവിരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഥ സംവിസം് 
ബാങ്ക്, ഇംഗ്ലാണ്ട്് എന്നിിവിിടിങ്ങളിലും എത്തുന്നുണ്ട്്. ഇതിനിടിയാിലാണ് ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി വിിവിരാണം. 
പി�രാസ്തയർ�് മന്ത്ര്യങ്ങൾ എന്നിതുനോപിാചെല പിാശ്ചാാതയനോലാകത്തിന് പ്രിയാചെപ്പംട്ടിതാണ് ചാിഹ്ന
ങ്ങൾ. നോഗംാത്രംകാലഘട്ടിം മുതൽ പിിന്തുടിരുംന്നി ചാിഹ്നങ്ങൾ വിായാി�ാനും കചെണ്ട്ത്താനുമാണ് ഈ 
നോനാവിലിലൂചെടി ഡിാൻബ്ര�ണ് ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധുനികസംമൂഹിത്തിലുള്ള ചാിഹ്നങ്ങളുംചെടി സംാമൂ
ഹിയശാസ്ത്രവുംം ഫാസംിസ്റ്റ്്  മനോനാഭാാവിവുംം ഉമ്പർനോട്ടിാ എനോ�ാചെയാ നോപിാലുള്ളവിർ വിയക്തിമാ�ിയാിട്ടുണ്ട്്. 
‘നോകാഡുകളുംചെടി കത്തീഡ്രിൽ‘ എന്നിറിിയാചെപ്പംടുന്നി നോറിാ�ിൻ ചാാപ്പംലിൽ വിച്ചാണ് നോസംാഫിചെനചെവിയ്ക്ക്് 
തചെ� �ീവിിത രാഹിസംയങ്ങളുംചെടി കുരും�ഴിിഞ്ഞുകിട്ടുന്നിത്. അനാഥമാചെയാന്നു കരുംതുന്നി �ീവിിതം 
ഒചെരാാറ്റ രാാത്രംിയുംചെടി ഇടിനോവിളയാിൽ സംനാഥമാകുന്നു. നോവിശയചെയാന്നു മുദ്രകുത്തചെപ്പംട്ടി മഗ്ദലന മറിിയാ
ത്തിചെ� �ീവിിതരാഹിസംയങ്ങളിനോലക്കുള്ള യാാത്രംകൂടിിയാാണ് ഡിാവിിഞ്ചംി നോകാഡി്. വിിക്ടർ യൂനോഗംായുംചെടി 
നോനാട്ടിർഡിാമിചെല കൂനൻ, ചെമാസംാർട്ടിിചെ� സംിംഫണികൾ എന്നിിവിയുംം അതീവി രാഹിസംയങ്ങൾ നിറി
ഞ്ഞിവിയാാണ്. ‘വിിശുദ്ധീപിാനപിാത്രം’ത്തിചെ� (തിരും�ാസം) രാഹിസംയങ്ങൾ അനോനവ�ിക്കുകയാാണ് 
ഡിാൻബ്ര� ണ് ചെചായ്യുന്നിത്. ചാില പ്രാചാീന ആചാാരാങ്ങളുംം ഈ നോനാവിലിൽ വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അതി
ചെലാന്നിാണ് ‘ഹിയാ്നോറിാസം് ഗംാനോമാസം് ’. പ്രാചാീന സംമൂഹിത്തിചെല രാഹിസംയ സംംഘടിനകചെളപ്പംറ്റിയുംള്ള 
പിഠനങ്ങൾ ഓർമ്മിിപ്പംിക്കുന്നിതാണ് ഈ വിിവിരാണങ്ങൾ. നോഗംാത്രംസംമൂഹിത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും 
രാഹിസംയ സംംഘടിനകൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. പ്രയാറിി, ഓം പുസം് നോദയാി എന്നിിവി ഉദാഹിരാണങ്ങൾ. നോറിാമിൽ 
ബ്ലിാ�് സ്പൈബബിൾ നോപിാലുമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. വിിവിിധ ഭാാ�കൾ, സംംസ്കാാരാങ്ങൾ, സ്പൈബബിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ 
എന്നിിവി സംന്ധിക്കുന്നി സ്ഥിലമാണ് നോറിാം.

നോസംാഫിചെനചെവിയാാണ് ഈ നോനാവിലിചെല പില നോകാഡുകളുംചെടിയുംം ചുരുംൾ അഴിിക്കുന്നിത്. 
അവിളുംചെടി മുത്ത�ൻ ഴിാക് ചെസംാനീയാർ പിറിഞ്ഞുചെകാടുത്ത ചെപിാരുംളുംകളുംചെടി അർത്ഥതലങ്ങൾ പിിടിി
കിട്ടുന്നിത് ലാങ്്ടിചെ� അനോനവ�ണതവരായാിൽ നിന്നിാണ്. ഒരും കുറ്റാനോനവ�ണ കഥയുംചെടി സംവഭാാവിം 
ഈ നോനാവിലിനുണ്ട്്. പിഴിയാകാലത്തുണ്ട്ായാിരുംന്നി ആശാരാിമാരുംചെടി ശിൽപികലാ നോമാട്ടിിഫുകൾക്കു
ണ്ട്ായാിരുംന്നി രാഹിസംയതലങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് രാണ്ടുനോപിരുംം അതിശയാചെപ്പംടുന്നു.

ഡിാവിിഞ്ചംിയുംചെടി ‘വിിട്രൂവിിയാൻ മാൻ‘ എന്നി ചാിത്രംത്തിന് വിയാഖയാനം ചെകാടുക്കുന്നുചെവിന്നിതാണ് 
ഈ നോനാവിലിചെ� മചെറ്റാരും പ്രനോതയകത. കണക്കുശാസ്ത്രംകൂടിി അറിിഞ്ഞിിരുംന്നിാനോല ഈ നോനാവിൽ 
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പൂർണമായാി മനസ്സിിലാ�ാൻ സംാധിക്കുകയുംള്ളൂ. എന്ത്യായാാലും രാണ്ടു ഭാാഗംനോത്തക്കും സ്പൈകകൾനീട്ടിി 
നിൽക്കുന്നി വിിട്രൂവിിയാൻമാൻ സൃഷ്ടിിക്കുന്നി ഓറിചെയാക്കുറിിച്ച്, അവിർ രാചാിക്കുന്നി സ്ഥിലരാചാനചെയാക്കുറിിച്ച് 
ആധുനികർ മനസ്സിിലാ�ാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥിലരാചാനചെയാപ്പംറ്റി ഒരും മനു�യൻ സൃഷ്ടിിക്കുന്നി പുതിയാ 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ അവിതരാിപ്പംിക്കുവിാൻ പ്രാപ്തിയുംള്ള ഒന്നിാണ് വിിട്രൂവിിയാൻമാൻ എന്നി ചാിത്രംം.

ഒരും സംചെൈൻസം് ത്രംില്ലാർ സംിനിമയാിചെലന്നിനോപിാചെല വിായാന�ാചെരാ ചാിഹ്നങ്ങളിനോലക്കും 
അക്ഷരാങ്ങളിനോലക്കും പ്രതീകങ്ങളിനോലക്കും അവി നൽകുന്നി വിയാഖയാനങ്ങളിനോലക്കും ചെകാണ്ടു 
നോപിാകുകയാാണ് നോനാവിലിസ്റ്റ്് . ഒരും രാഹിസംയത്തിചെ� ചുരുംളഴിിയുംന്നിത് മചെറ്റാരും രാഹിസംയത്തിനോല�ാണ്. 
ഒരും നോകാഡി് തുറിന്നു കിട്ടുന്നിതാകചെട്ടി മചെറ്റാരും നോകാഡിിനോലക്കും. അങ്ങചെന രാസംകരാമാചെയാാരും കളി 
നോപിാചെല നോനാവിൽ മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകുന്നു. പ്രശസ്തമായാ ഈ നോനാവിൽ ഒരും ‘നോമ�ർ നോമാ�ൻ‘ സംിനി
മയാായാത് അതുചെകാണ്ട്ാണ്. സ്ത്രീ, പ്രകൃതി, കലാസൃഷ്ടിി തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം ഈ നോനാവിലിലൂചെടി 
വിാഴ്ത്തിചെപ്പംടുന്നു. കലാകാരാൻ പ്രപിഞ്ചം രാഹിസംയങ്ങളുംചെടി, സംതയങ്ങളുംചെടി സ്രഷ്ടിാവിായാി മാറുന്നു എന്നി് 
നോനാവിൽ സംാക്ഷയചെപ്പംടുത്തുന്നു.
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പുത്തൻ സംാനോങ്കതിക വിിദയയുംം കടിനോലാരാവുംം
രാ�നി. പിി.ടിി

ഗംനോവി�ക (എം.�ി.യും.), നോകരാള സംാഹിിതയ അ�ാദമി നോകന്ദ്രം, തൃശ്ശൂർ

കരാചെയാ കടിൽ തിരാിചെകചെയാടുക്കുന്നി കാലമാണിത്. വിളചെരാ അപികടിം നിറിഞ്ഞി കടിനോലാരാ�ീവിിത
ചെത്ത മുനോന്നിാട്ടി് നയാിക്കുന്നിത് പിരാമ്പരാാഗംതമായാ അറിിവുംകൾ കൂടിിയാാണ്. ആനോഗംാളീകരാണത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാി പില സംാനോങ്കതികതയുംം കടിനോലാരാചെത്ത ചെതാഴിിൽനോമഖല എളുംപ്പംമാ�ിചെയാങ്കിലും അവി 
കടിലിചെന പിലതരാത്തിൽ നശിപ്പംിക്കുന്നുമുണ്ട്്. എണ്ണിയാാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കടിനോലാരാ പിാരാമ്പരായചെത്ത 
അപ്പംാചെടി ഇല്ലാാതാക്കുനോമാചെയാന്നി ആശങ്കയുംം ഇതിലുണ്ട്്. പുത്തൻ സംാനോങ്കതികവിിദയകൾ കടിനോലാരാ
ത്ത് ഉണ്ട്ാകുന്നി മാറ്റങ്ങളുംം സംം�ാരാത്തിൽ വിന്നി മാറ്റവുംമാണ് പിഠന വിി�യാം.പിരാമ്പരാാഗംതമായാി 
സ്പൈകവിന്നി കടിലറിിവുംകളിലൂചെടി ആധുനികകാലത്ത് കടിലും കടിലിചെന നോ�ഹിിക്കുന്നി ആളുംകളുംം 
അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നി പ്രശ്നങ്ങൾ സംമൂഹിത്തിന് മുന്നിിൽ തുറിന്നു കാണിക്കുന്നി കടിലറിിവുംകൾ എന്നി 
വിാടി്സംാപ്പം് കൂട്ടിായ്മയാിചെല സുഹൃത്തുകളുംചെടി അറിിവുംകളുംം അഭാിപ്രായാങ്ങളുംം പ്രതികരാണങ്ങളുംം 
പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നോലഖനങ്ങളിൽ നിന്നും പിത്രംങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭാിച്ച അറിിവുംകളുംമാണ് ഈ 
പ്രബന്ധത്തിന് നോവിണ്ട്ി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുളളത്.

കടിനോലാരാത്തിചെ� മട്ടും ഭാാവിവുംം തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിവിരാാണ് കടിലിചെ� മ�ൾ. കടിലിചെ� ഒഴുക്കും 
കാറ്റിചെ� ഗംതിയുംം മീനിചെ� വിരാവുംം ചാാകരായുംം തിരാമാലയുംചെടി സംവഭാാവിവുംം മഴിയുംം മനസ്സിിലാ�ാൻ 
അവിർ പിാരാമ്പരായമായാി കിട്ടിിയാ അറിിവുംകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. നാചെള സംമൂഹിം കടിലിചെനയുംം 
കടിനോലാരാചെത്തയുംം കഥയാായാി ശ്രീവിിനോ�ണ്ട്ി വിരുംനോമാ എന്നി് ആശങ്കചെപ്പംട്ടുനോപിാകും വിിധം കടിലും 
കടിനോലാരാവുംം മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാി�യാാണ്

കടിൽ കടിന്നു വിന്നിവിർ കച്ചവിടി�നോണ്ണാചെടി മാത്രംമാണ് കടിനോലാരാചെത്ത കണ്ട്ത്. ഏറ്റവുംം വിിഭാ
വിസംമൃദ്ധീമായാ ഒരാിടിം. അതാണ് അവിർ�് കടിനോലാരാം. സംമൂഹിത്തിചെ� പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഒരും ചെതാഴിിൽ 
നോസ്രാതസ്സുംകൂടിിയാായാ കടിനോലാരാചെത്ത പ്രധാന ചെതാഴിിൽ മത്സയബന്ധനം ആചെണങ്കിലും വില ചെനയ്ത്തും 
മീൻ കച്ചവിടിവുംം ഉപ്പു കുറു�ലുചെമല്ലാാം ഉപിചെതാഴിിലായാി ഇവിർ സംവീകരാിച്ചിരുംന്നു. കടിൽ ഒരും പ്രധാ
നചെപ്പംട്ടി ചെതാഴിിൽ നോമഖല കൂടിിയാാണ് ,എണ്ണ�ിണറുകളുംം ഇന്ധനങ്ങളുംം പ്രകൃതി വിാതകങ്ങളുംം 
എല്ലാാം കടിലിചെ� അടിിത്തട്ടിിൽ നിന്നിാണ് ലഭാിക്കുന്നിത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നിയാാണ് കടിൽ ഒരും 
വിരുംമാന മാർഗ്ഗാം കൂടിിയാാണ് എന്നി് പിറിയുംന്നിത്. മത്സയത്തിൽ നിന്നു ലഭാിക്കുന്നി മീചെനണ്ണയുംം നോസംാപ്പും 
ഗുളികയുംം വിളവുംചെമല്ലാാം ഈ വിരുംമാന പിരാിധിയാിൽചെപിടുന്നു. ഏത് തരാത്തിൽ നോനാ�ിയാാലും ഏറ്റവുംം 
സംമൃദ്ധീമായാ വിിഭാവിസംമ്പത്താണ് കടിൽ. സംാനോങ്കതികവിിദയകൾ, അതയാധുനിക മത്സയബന്ധന 
ഉപികരാണങ്ങൾ, യാന്ത്ര്യവിത്കൃത നോബാട്ടുകൾ, ടൂറിിസ്റ്റ്് നോകന്ദ്രങ്ങൾ, കടിനോലാരാ വിിൽപ്പംനശാലകൾ, 
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റിനോസ്റ്റ്ാറിന്റുംകൾ, ഉഴിിച്ചിൽ നോകന്ദ്രങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി കടിനോലാരാത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വിന്നു തുടിങ്ങിയാതിചെ� 
അടിയാാളങ്ങളാണ്.

കചെല്ലാറിിഞ്ഞി് മത്സയം പിിടിിക്കുന്നി കാലത്തിൽ നിന്നു ക്രനോമണ അമ്പിചെ� മചെറ്റാരും രൂപിമായാ 
ചെതറ്റാലിയാിനോല�് മാറിി. ചൂണ്ട്, കവിനോണറി്, കാട്ടുവിളളി, ഒറ്റാൽ എന്നിിവിയുംം അതിനു പിിന്നിാചെല 
നീണ്ടുവില, വിീശുമല, നോകാരുംവില, നോസംാനാവില, കുത്തുവില, ചൂണ്ട്വില, കമ്പാവില, ചെവിപ്പുവില, 
വിടിിവില തുടിങ്ങിയാവിയുംം നൂലുചെകാണ്ട്് നിർമ്മിിച്ച വിലയുംം മത്സയബന്ധനത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു 
തുടിങ്ങി. ആദയകാലത്ത് കരായാിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടുതചെന്നി ആളുംകൾ വിലവിീശുമായാിരുംന്നു. ഇങ്ങചെന 
കരായാിൽനിന്നുവിീശാൻ വിീശുവിലയാാണ് ഉപിനോയാാഗംിച്ചത്. നീട്ടു വിലയ്ക്ക്് മുമ്പുതചെന്നി നോസംാനാവില രൂപിം 
ചെകാണ്ട്ിരാി�ാൻ സംാധയതയുംണ്ട്്. വിളളത്തിൽ പിടിിഞ്ഞിാറുനോപിായാി മീൻ പിിടിി�ാൻ നോകാരുംവില 
പ്രാബലയത്തിൽ വിന്നു ഇതിനിടിയാിൽ പിലനോപ്പംാഴിായാി ഓനോരാാ തരാം മീൻ പിിടിി�ാനും വിയതയസ്തമായാ 
വിലകൾ രൂപിം ചെകാണ്ടു. മത്സയബന്ധനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി വിലകളുംചെടി എണ്ണവുംം രാീതിയുംം 
ഉപിനോയാാഗംങ്ങളുംം ക്രനോമണ മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരുംന്നു.

മത്സയബന്ധനത്തിൽ ആദയകാലത്ത് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നിത് കട്ടിമരാമാണ് .നാലഞ്ചു തടിികൾ 
ഒന്നിിച്ച് നോചാർത്ത് കട്ടിമരാം എന്നു നോപിരുംളള രാണ്ടുതരാം താങ്ങികൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മരാത്തടിികചെള 
ബന്ധിപ്പംിക്കും ഏഴി് അടിി നീളവുംം 41 അടിി വിീതിയുംമാണ് ഈ മരാത്തടിികൾക്കുണ്ട്ാവുംക. മചെറ്റാരും 
മത്സയബന്ധന ഉപികരാണം ഓടിമാണ്. അയാനി, മാവി്, ചാീനി എന്നിീ മരാങ്ങൾചെകാണ്ട്് ഒറ്റത്തടിിയാിൽ 
തീർക്കുന്നിതാണ് ഓടിം. ഒരും ഓടിത്തിന് ഏകനോദശം 34 മുതൽ 42 അടിിവിചെരാ നീളം ഉണ്ട്ാകും. ചെചാറിിയാ 
ഒറ്റത്തടിി ഓടിവുംം വിലിയാ ഒറ്റത്തടിി ഓടിവുംം ചാീനി ഓടിവുംമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. പിിന്നിീടു വിന്നിതാണ് ചെകട്ടുവി
ളളം. ഓടിങ്ങളുംചെടി അരാികിൽ മരാപ്പംലകകൾ ചെചാമ്പാണിയുംം കയാറും ചെകാണ്ട്് ബന്ധിപ്പംിച്ചുണ്ട്ാക്കുന്നി 
നോബാട്ടുകൾ ചെകട്ടുവിളളം എന്നിറിിയാചെപ്പംടുന്നു. 28 മുതൽ 32 അടിി വിചെരാ നീളമുളള ഈ ചെകട്ടുവിളളങ്ങൾ 
വിർ�ം മുഴുവിൻ മീൻ പിിടിി�ാനുപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. വിീശുവിലയുംം നോകാരുംവിലയുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മീൻ 
പിിടിിക്കുന്നി ചെകട്ടുവിളളം 20 വിർ�ം വിചെരാ ഈടു നിന്നിിരുംന്നു. സ്പൈഫബർ നോബാട്ടുകളുംം യാന്ത്ര്യവിൽകൃത 
നോബാട്ടുകളുംം വിിനോദശ�പ്പംലുകളുംംപിിന്നിീടി് മത്സയ നോമഖലയാിൽ സം�ീവിമായാി. കടിലിചെല ചെചാറു മത്സയ
ങ്ങചെള വിചെരാ പിിടിിച്ചു ചെകാണ്ടു നോപിാവുംന്നിതിന് ഇത് കാരാണമായാി. വിിനോദശ കപ്പംലുകൾ�് കടിൽ 
തുറിന്നു ചെകാടുത്തനോതാചെടി വിലിയാ നോട്രാാളറുകൾ ഘടിിപ്പംിച്ച കപ്പംലുകൾ കടിൽസംമ്പത്ത് അടിിവിചെരാ 
ഊറ്റിചെ�ാണ്ടു നോപിാവുംന്നി സ്ഥിിതിയാായാി. മത്സയങ്ങൾ എന്നു മാത്രംമല്ലാ കടിലിചെല മറ്റും �ീവിികളുംചെടി 
നാശത്തിനും ഇത് കാരാണമായാി. ഇങ്ങചെന നടിത്തുന്നി മത്സയചെ�ായ്ത്ത്് വിാണി�യാടിിസ്ഥിാന
ത്തിലായാി മാറിി. ഇത്തരാം മത്സയബന്ധനരാീതി തുടിർച്ചയാായാനോതാചെടി കടിലിചെല പില മത്സയങ്ങളുംം 
അപ്രതയക്ഷമാവിാൻ തുടിങ്ങി. അതിചെലാന്നിാണ് മത്തി. 

പിാരാമ്പരായരാീതിയാിൽ മത്സയങ്ങളുംചെടി ഓനോരാാ ചാലനവുംം മനസ്സിിലാ�ിയാാണ് മത്സയം പിിടിിച്ചത്. 
കടിനോലാരാചെത്ത ആവിാസംവിയവിസ്ഥിയുംം പിാരാമ്പരായവിിജ്ഞാംാനവുംം, അറിിവുംകളുംം പിാനോടി അവിഗംണി
ച്ചുചെകാണ്ടുളള പുതിയാ മത്സയ ബന്ധനരാീതികൾ കടിനോലാരാചെത്ത ആചെക പ്രതിസംന്ധിയാിനോല�് 
തളളിവിിട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. 590 കിനോലാമീറ്റർ ദൂരാമുളള നോകരാളത്തിചെ� കടിനോലാരാത്ത് വിന്നി മാറ്റം 
മത്സയചെത്താഴിിലാളികളുംചെടി ചെതാഴിിൽമനോനാഭാാവിചെത്തനോപ്പംാലും ബാധിച്ചു. ഇവിർ� ്ആദയകാലങ്ങളിൽ 
�ീവിനോനാപിാധി മാത്രംമായാിരുംന്നു മത്സയബന്ധനം. പുത്തൻ സംനോങ്കതികതയുംചെടി കടിന്നുവിരാനോവിാചെടി 
വിാണി�യാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ മീൻ പിിടിി�ാനും കയാറ്റി അയാ�ാനും തുടിങ്ങി . തുടി�ത്തിൽ ചെമച്ചം 
ഉണ്ട്ാ�ിചെയാങ്കിലും മുഴുപ്പംട്ടിിണിയാിനോല�് ആണ് പിിന്നിീടി് അത് അവിചെരാ നയാിച്ചത്.

ഇതിനിടിയാിൽ �ല�ീവിികചെളക്കുറിിച്ചു പിലപിഠനങ്ങളുംം നടിചെന്നിങ്കിലും ഇവി 
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പിരാിസ്ഥിിതിചെയാക്കുറിിച്ചു കാരായമായാി ഒന്നും മനസ്സിിലാ�ിയാില്ലാ. പിരാമ്പരാാഗംത അറിിവുംകചെള പിാനോടി 
തളളി�ളയാാചെത സം�ഹിാർ�പിരാമായാ ഒരാന്ത്യരാീക്ഷം സൃഷ്ടിിചെച്ചടുത്താനോല മത്സയ സംമ്പത്ത് തിരാിചെക 
ചെകാണ്ടു വിരുംവിാൻ ഒരും പിരാിധി വിചെരാ കഴിിയുംകയുംളളും. നിലവിിലുളള അറിിവുംകചെള ഗം�നി�ാചെത 
പുത്തൻ സംാനോങ്കതിക വിിദയകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മത്സയബന്ധനത്തിൽ ഏർചെപ്പംടുനോമ്പാൾ ഒരുംപിാടി് 
വിിപിത്തുകൾ വിന്നു നോചാരുംന്നുണ്ട്്. പുത്തൻ സംനോങ്കതിക വിിദയകൾ കടിന്നു വിരുംന്നിതിൽ ചെതറ്റില്ലാ. 

നിലവിിലുളള അവിസ്ഥിചെയാ പിാനോടി അവിഗംണിച്ചു ചെകാണ്ട്് വിരുംന്നി ആധുനികവില്ക്കരാണം ഒരും 
സംമൂഹിത്തിചെ� മുഖ�ായാ തചെന്നി ഇല്ലാായ്മ ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. നോട്രാാളറുകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുളള മത്സയബ
ന്ധനം വിരുംമാനം വിർദ്ധീിപ്പംിച്ചുചെവിങ്കിലും അത് അവിിടിചെത്ത സംാധാരാണ �ീവിിതം പിാനോടി മാറ്റുംന്നി 
നിലയാിനോല�് വിന്നു. വിലിയാ മത്സയബന്ധനയാാനങ്ങളിൽ നിന്നു പുറിന്ത്യളളുംന്നി എണ്ണയുംം പ്ലാസ്റ്റ്ിക് 
മാലിനയങ്ങളുംം, സ്പൈനനോലാണ് വിലകളുംചെടി അവിശിഷ്ടിങ്ങളുംം മറ്റും മാലിനയങ്ങളുംം കടിലിചെല മത്സയങ്ങൾ
ക്കും മറ്റും �ീവി�ാലങ്ങൾക്കും ഭാീ�ണിയാായാി. മത്സയ സംമ്പത്ത് കുറിഞ്ഞിനോതാചെടി കടിനോലാരാചെത്ത 
ഏറ്റവുംം വിലിയാ വിരുംമാന നോസ്രാതസ്സിായാ ചെതാഴിിൽനോമഖല വിലിയാ നഷ്ടിത്തിലായാി. യാന്ത്ര്യവിൽകൃത 
ചെതാഴിിലാളി�് മത്സയസംമ്പത്തിചെ� കുറിവുംമൂലം നോ�ാലി ഇല്ലാാത്ത അവിസ്ഥിയാാണ്. പുതുതലമുറി 
കുലചെത്താഴിിൽ വിിട്ടി് നിർമ്മിാണനോമഖലയാിനോല�് നീങ്ങിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ഒരും 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� നാശം കൂടിിയാാണ് വിന്നു നോചാരുംന്നിത്.

നോകാൾഡി് നോസ്റ്റ്ാനോറിജും ഐസം് പ്ലാന്റുംം ചെ�ഡുകളുംം ക്ഷയാനോരാാഗംാശുപിത്രംിയുംം മാതൃശിശു സംംരാ
ക്ഷണനോകന്ദ്രവുംം നോനാർവിി�ിയാൻ പിദ്ധീതി പ്രകാരാം കടിനോലാരാത്ത് നടിപ്പംാ�ിയാ പിദ്ധീതികളാണ്. 
ആനോറിഴുവിർ�ം ചെകാണ്ട്് ഇതിൽ കുചെറിചെയാാചെ� നടിപ്പംിൽ വിരുംത്തിചെയാങ്കിലും അടിി�ടിിയുംളള 
പ്രകൃതിനോക്ഷാഭാങ്ങളുംം കടിൽ മലീനികരാണവുംം കടിനോലാരാമലീനികരാണവുംം ഈ പിദ്ധീതികളുംചെടി 
വിി�യാചെത്തബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ടൂറിിസംം വിയവിസംായാ താൽപിരായങ്ങളുംം ഇടിനില�ാരുംചെടി കടിന്നു വിരാവുംം 
മത്സയബന്ധനചെതാഴിിലാളി�് കടിനോലാരാം അനയമാകാൻ കാരാണമായാി. ഒന്നിിന് പുറിനോക ഒന്നിായാി 
വിരുംന്നി പ്രകൃതി പ്രതിഭാാസംങ്ങൾ കണ്ട്ൽ കാടുകളുംചെടി നാശം, കടിലിചെല മലീനികരാണം,പുത്തൻ 
സംാനോങ്കതിക വിിദയയുംചെടി അമിത ചൂ�ണം ഇവിചെയാല്ലാാം കടിൽ�രാചെയാ ഇല്ലാാതാ�ി ചെകാണ്ട്ിരാി�
യാാണ്. കടിനോലാരാം സംംരാക്ഷിക്കുന്നിതിന് നോവിണ്ട്ി പിലസ്ഥിലങ്ങളിലും ഭാിത്തികൾ ചെകട്ടിിചെയാങ്കിലും 
ശക്തിമായാ തിരാമാലകൾ അടിിച്ചു കയാറിി കരാിങ്കൽ ഭാിത്തികൾ കടിചെലടുത്തു ചെകാണ്ട്ിരാി�യാാണ്. 
ഇത്തരാം അവിസ്ഥി കടിനോലാരാത്തിചെ� ആവിാസംവിയവിസ്ഥിചെയാത്തചെന്നി തകിടിം മറിിക്കുന്നു. 

പിാരാമ്പരായമായാി സ്പൈകമാറിിവിന്നി ചെതളിമയുംളളതും സംതയസംന്ധവുംമായാ ഒരും സംംസ്കാാരാം 
കടിനോലാരാത്ത് നിലനിന്നിിരുംന്നു. എന്നിാൽ ആധുനികവിത്കരാണത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി ഭാാ�യാിലും 
ഭാക്ഷണത്തിലും പിാർപ്പംിടിരാീതിയാിലും വിസ്ത്രധാരാണ രാീതിയാിലും കലാ രാംഗംങ്ങളിലും വിലിയാ മാറ്റങ്ങൾ 
വിന്നു നോചാർന്നിതായാി കാണാൻ കഴിിയുംം.ടൂറിിസംത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി വിന്നി റിനോസ്റ്റ്ാറിന്റുംകളുംം തട്ടുകടികളുംം 
കടിനോലാരാചെത്ത സംാധാരാണ �നങ്ങളുംചെടി പിാരാമ്പരായ ഭാക്ഷണരാീതിയാിൽ വിലിയാ സംവാധീനം ചെചാലുത്തി. 
ഭാാ�യാിൽ വിന്നി മാറ്റവുംം വിളചെരാ പ്രധാനമാണ്. ഭാാ� ഒരും സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഏറ്റവുംം പ്രധാനചെപ്പംട്ടി 
ചാിഹ്നമാണ്. ചെപിട്ടിന്നി് മറ്റുംള്ളവിർ�് നോകട്ടിാൽ മനസ്സിിലാകാത്ത ഭാാ�യുംം സ്പൈശലിയുംമാണ് കടിപ്പുറിം 
ഭാാ�. ലത്തീൻ ഭാാ�യുംചെടിയുംം നോപിാർച്ചുഗംീസം് ഭാാ�യുംചെടിയുംം ഒരും സംവാധീനവുംം കടിപ്പുറിം ഭാാ�യാിൽ 
കാണാം പ്രാനോദശിക ഭാാ�യാിൽ നിന്നു തികച്ചും ഭാിന്നിമാണ് കടിപ്പുറിം ഭാാ�. എഴുത്തു ഭാാ�യാില്ലാാത്ത 
കടിനോലാരാ ഭാാ� ഇനോപ്പംാൾ സംാഹിിതയത്തിലും കടിന്നു വിന്നിിട്ടുണ്ട്്. �ീവിിതത്തിൽ നിന്നു തചെന്നിയാാണ് 
ഇത്തരാം ഭാാ�കൾ ശക്തിിയാാർജ്ജിിക്കുന്നിത്. ആ ഭാാ�യാിൽ അവിരുംചെടി നോ�ഹിവുംം ആത്മാർത്ഥത
യുംം സംതയസംന്ധതയുംം �ീവിിതത്തിചെല ഓനോരാാ ചാലനവുംം ഉണ്ട്് 
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പിാരാമ്പരായ മത്സയചെത്താഴിിലാളികൾ അവിരുംചെടി ചെതാഴിിചെലടുക്കുന്നിതിചെ� സം�കരായാർത്ഥം 
കടിലിനോനാടി് നോചാർന്നു വിീടുകൾ ചെവിക്കുന്നിവിരാാണ്. ആദയകാലങ്ങളിൽ കടിനോലാരാത്ത് ആളുംകൾ തിങ്ങി
പിാർക്കുകയാാണ് ചെചായ്ത്ത്. എന്നിാൽ അടിി�ടിിയുംള്ള പ്രകൃതിനോക്ഷാഭാങ്ങൾ കാരാണം കടിനോലാരാം 
കടിൽ എടുത്തുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. ഈ വിൻ നാശം അവിിചെടിയുംള്ള വിീടുകചെള പിാചെടി ഇല്ലാാതാ�ി. 
തീരാനോദശ പിരാിപിാലനചാട്ടിപ്രകാരാം 200 മീറ്ററിിനു പുറിനോത്ത വിീടി് നിർമ്മിി�ാൻ നിലവിിൽ അധി
കാരാമുള്ളു. എല്ലാാവിർക്കും താമസംി�ാൻ സ്ഥിലമില്ലാാത്തത് കടിനോലാരാത്തുനിന്നും പുറിനോത്ത�് 
�ീവിിതം പിറിിച്ചുനടുവിാൻ കാരാണമായാി. പിാരാമ്പരായമായാി മത്സയബന്ധനം മാത്രംം ചെതാഴിിലായാി ചെചായ്ത്് 
�ീവിിച്ചുനോപിാരുംന്നി ഇവിർ പുറിനോത്ത�് നോപിാവുംനോമ്പാൾ ഒരും സംംസ്കാാരാവുംം സംമൂഹിവുംം ഇല്ലാാതായാി
ത്തീരുംന്നു. 1991- ചെല നിയാമം വിീടുകൾ പിണിയുംന്നിതിൽ നിയാമതടിസ്സിം സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. നിലവിിൽ 
പിഴിയാ വിീടുകൾ ചെപിാളിച്ചുപിണിയാാൻനോപിാലും പിറ്റാത്ത അവിസ്ഥിയാാണ്.

കടിനോലാരാനോറിാഡിിനോനാടു നോചാർന്നി് ടൂറിിസംത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി റിിനോസംാർട്ടുകളുംം, റിനോസ്റ്റ്ാറിന്റുംകളുംം 
നിറിയുംന്നിനോതാചെടി പിാരാമ്പരായ മത്സയചെത്താഴിിലാളികൾ�് വില ചെകട്ടിാനും, മീൻ ഉണ�ാനും, വിള്ള
ങ്ങൾ കയാറ്റിചെകട്ടിാനുമുള്ള സ്ഥിലങ്ങൾ നഷ്ടിമാവുംം ഇത് അവിരുംചെടി ചെതാഴിിലിചെന പ്രതികൂലമായാി 
ബാധിക്കുകയുംം ചെചായ്യും. 

ആദയകാലത്ത് കടിനോലാരാ മത്സയബന്ധനത്തിനു നോപിായാിരുംന്നിത് അരായാൻമാരാായാിരുംന്നു 
(പിാരാമ്പരായ മത്സയബന്ധനചെത്താഴിിലിൽ ഏർചെപ്പംട്ടി മുക്കുവി, പിരാവി, മീനവിർ, വിാലൻമാർ തുടിങ്ങി
യാവിർ) ഇവിർ സംവന്ത്യമായാ ആചാാരാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുംം വിിശവാസംങ്ങളുംം മുറുനോക പിിടിിച്ചവിർ ആയാിരുംന്നു. 
എന്നിാൽ കടിനോലാരാത്തു പുത്തൻ സംാനോങ്കതികതയുംചെടി കടിന്നുവിരാവി് ഈ നോമഖലയാിനോല�് മറ്റും ചെതാഴിി
ലാളികളുംം വിന്നു നോചാരുംന്നിതിന് കാരാണമായാി (ക്രിസ്തയൻ, മു�ീം, തിയ്യ). ഇങ്ങചെനയുംളള കടിന്നു വിരാവി് 
ഒരും ചെപിാതു സംംസ്കാാരാം മത്സയ കടിനോലാരാത്ത് ഉണ്ട്ാകുവിാൻ കാരാണമായാി. നോവി�ത്തിലും ഭാാ�യാിലും, 
ഭാക്ഷണരാീതിയാിലുംകടിനോലാരാത്തുണ്ട്ായാ മാറ്റത്തിന് ടൂറിിസംത്തിനു വിലിയാ പിങ്കുണ്ട്്. ഇങ്ങചെന സംംസ്കാാ
രാത്തിൽ കടിന്നു വിന്നിിട്ടുളള മാറ്റം എന്ത്യിചെനയുംം ഉൾചെ�ാളളാം എന്നി നിലയാിനോല�് കടിനോലാരാചെത്ത 
മാറ്റി മറിിച്ചു. ഇതു സംമൂഹിത്തിലും അവിരുംചെടി സംംസ്കാാരാത്തിലും ദൂരാവിയാപികമായാ ചാലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. 
കടിനോലാരാം നശി�ാചെത സൂക്ഷിനോ�ണ്ട്തു സംമൂഹിത്തിചെ� കൂടിി കടിമയാാണ്. 
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പ്രതിനോബാധത്തിചെ� ചെപിണ്കഥകൾ
ആശാ മത്തായാി

അസംിസ്റ്റ്�് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മാർ അത്തനോന�യസം് നോകാനോള�്, നോകാതമംഗംലം

മനു�യാനുഭാവിങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിതിലൂചെടി സംാംസ്കാാരാിക വിിമർശനംകൂടിി നിർവ്വഹിിക്കുന്നി 
ആഖയാനമായാി സംമകാലിക മലയാാള ചെചാറുകഥ വിളർന്നിിട്ടുണ്ട്്. നോകായ്മകചെള നിരാാകരാിക്കുന്നി സംവതവ
നോബാധമുള്ള നിലപിാടുകളായാി അവി വിായാി�ചെപ്പംടുന്നു. അക്കൂട്ടിത്തിൽ വിയവിഹിാരാങ്ങളിചെല അധീ
ശയുംക്തിികൾചെ�തിചെരാ ബദൽ മാർഗ്ഗാങ്ങൾ കചെണ്ട്ടുക്കുന്നി കഥകളാണ് �ാഹിിന ഇ.ചെകയുംചെടി 
ഫാ�ംബാത്ത്, ബ്ലിാ�് വിിനോഡിാ, ഉത്സവിഭൂമി എന്നിിവി. സംമൂഹിത്തിചെ� ചെപിാതുനോബാധത്തിലും 
പ്രതീതിയാാഥാർത്ഥയത്തിലും ഉള്ള ചെപിണ്വിിരുംദ്ധീതചെയാ ഈ കഥകൾ ചെചാറുക്കുന്നിചെതങ്ങചെന എന്നി 
അനോനവ�ണമാണ് പ്രബന്ധം. 

ഫാ�ം ബാത്ത്
പിഴിചെമാഴിികളുംം വിാർത്തകളുംം പിലമട്ടിിൽ ചെപിണ്ണിചെനതിരാായാ നോകായ്മകചെള ഉറിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. അവി പിങ്കു
വിയ്ക്കുന്നിതും ഓർമ്മിചെപ്പംടുത്തുന്നിതും പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� ചെപിാതുനോബാധമാണ് എന്നി് പിലനോപ്പംാഴും 
തിരാിച്ചറിിയാചെപ്പംടുന്നിില്ലാ. ഈ സംാഹിചാരായത്തിലാണ് ഫാ�ം ബാത്ത് എന്നി കഥ ശ്രീദ്ധീ നോനടുന്നിത്. 
പുതിയാ കാലത്ത് ചെപിണ്ണ് നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിരുംന്നി ചെവില്ലുവിിളികൾ തീവ്രയാാഥാർത്ഥയമായാി അവിതരാിപ്പംി
ക്കുന്നിതിനോനാചെടിാപ്പംം അവിചെയാ ഭാാവിനാത്മകമായാി നോനരാിടുന്നിതാണ് കഥ.

നോ�ാലിക്കുനോപിായാ വിീട്ടിിചെല കുളിമുറിിയാിൽ ഇലക്ട്രീ�യൻ കയാമറി ഒളിപ്പംിച്ചുചെവിച്ച വിാർത്ത 
അ�നിൽ ഉണ്ട്ാക്കുന്നി അങ്കലാപ്പുകചെള മറിികടിന്നിാണ് കൂട്ടുകാരാി �ിതചെയ്ക്ക്ാപ്പംം ഇ�ർവിൂവിിൽ 
പിചെങ്കടു�ാൻ ഫാ�ം ബാത്തിചെല കഥാപിാത്രംം തിരുംവിനന്ത്യപുരാത്ത് എത്തുന്നിത്. സംമൂഹിത്തിചെ� 
മുൻവിിധികൾ അവിചെള പിിന്തുടിരുംന്നിത് കഥയുംചെടി ആദയഭാാഗംത്തു കാണാം. ഓനോട്ടിാ പിാർ�ിൽനിന്നി് 
നോഹിാട്ടിലിചെ� നോപിരും പിറിഞ്ഞി് വിണ്ട്ിയാിൽ കയാറുനോമ്പാൾ സ്പൈഡ്രിവിറുചെടി നോനാട്ടിത്തിൽ അവിൾ�് 
സംംശയാം നോതാന്നിി. നോഹിാട്ടിലിൽ ഒറ്റചെപ്പംട്ടി മുറിിയാാണ് കിട്ടിിയാത് എന്നിതും കഥാപിാത്രംചെത്ത അസംവ
സ്ഥിയാാക്കുന്നുണ്ട്്. കുളിച്ച് വിിശ്രീമി�ാൻ മുറിിചെയാടുത്ത അവിളിൽ വിീട്ടിിൽ വിച്ചു നോകട്ടി വിാർത്ത അനു
രാണനങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്നു. കുളിമുറിിയാിൽ കയാറിാൻ തുടിങ്ങുനോമ്പാൾ അവിൾ സ്പൈലറ്റ് ഓഫാക്കുന്നിത് 
അതുചെകാണ്ട്ാണ്. എന്നിാൽ ഇരുംട്ടിിലും കണ്ണുള്ള കയാമറിയുംണ്ട്്, ഒളിനോച്ചാടിാനാവിില്ലാ എന്നി് �ിത 
ഓർമ്മിചെപ്പംടുത്തിയാനോതാചെടി കുളിമുറിിയുംചെടി കാണാമൂലയാിചെല ഒറ്റ�ണ്ണ് തചെ� സംവകാരായതയാത്രംയുംം 
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ആസംക്തിിയുംചെടി നോലാകത്തു ചാിതറിിച്ചിടും എന്നി നോതാന്നിൽ അവിൾക്കുണ്ട്ാകുന്നു.

ആനോഗംാളവിൽകൃത സംമൂഹിത്തിൽ വിിപിണി മൂലയമുള്ള ഉപിനോഭാാഗംവിസ്തുവിായുംം പ്രതീതിയാാഥാർ
ത്ഥയമായുംം ചെപിണ്ണുടിൽ മാറുന്നു. അവിിചെടി ചെപിണ്ണ് സ്പൈലംഗംിക ശരാീരാം മാത്രംമാകുന്നു. കമ്പൂട്ടിർ രാംഗംത്ത് 
അവിയാവിങ്ങളുംചെടി അങ്ങാടിിയാായാി സ്ത്രീശരാീരാം പ്രദർശിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നു (�ി. ഉ�ാകുമാരാി; 2013: 71) 
എന്നി നിരാീക്ഷണം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. 

കുളിമുറിിയാിൽ തചെ� നോദഹിചെത്ത ഉടുപ്പംിൽനിന്നി് സംവതന്ത്ര്യമാ�ാൻ കഴിിയാാചെത അവിൾ 
മുറിിവിിട്ടി് ഇറിങ്ങി. ചെതാട്ടിടുത്ത ഫാൻസംി�ടിയാിൽനിന്നി് വിയാലറ്റും നിറിമുള്ള ഫാ�ത്തിചെ� 
മുഖംമൂടിി വിാങ്ങി തിരാിചെച്ചത്തുന്നു. കഥയാിൽ ഇങ്ങചെന വിായാി�ാം: 
‘കുളിമുറിി മൂലയാിൽ ഫാ�മായാി രൂപിാന്ത്യരാംചെകാണ്ട് എചെന്നി നോനാ�ി �ിത അലറിിച്ചിരാിച്ചു
ചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. അവിചെള തീർത്തുമവിഗംണിച്ചുചെകാണ്ട്് വിാതിൽചാാരാി ഞാാചെനചെ� യാാത്രംയാിൽ 
ചാടിച്ച ഉടിലിചെന ഉടുപ്പുകളിൽ നിന്നൂരാിചെയാടുത്തു.
മുഖമില്ലാാത്ത ശരാീരാങ്ങൾ� ്ഒന്നും ഭായാ�ാനിചെല്ലാന്നി തിരാിച്ചറിിനോവിാചെടി പിിചെന്നി ഞാാൻ ഫാ�ം 
�ലത്തുള്ളികൾചെ�ാപ്പംം നൃത്തം വിച്ചുതുടിങ്ങി’ (�ാഹിിന ഇ. ചെക, 2017:31)

മുള്ളിചെന ഭായാക്കുന്നി ഇലയാായാി ചെപിണ്ണിചെന ചെമരും�ിചെയാടുക്കുന്നി പിഴിചെമാഴിിയാിൽ തുടിങ്ങുന്നിതാണ് 
ചെപിണ്ണിനു നോനചെരായുംള്ള ആധിപിതയം. ഒരുംവിൾ സ്ത്രീയാായാി �നിക്കുകയാല്ലാ. സ്ത്രീയാാ�ചെപ്പംടുകയാാണ്  
എന്നി ചാിന്ത്യ ഇനോതാടു നോചാർത്തു മനസ്സിിലാ�ാം. സ്ത്രീശരാീരാചെത്തയുംം സ്പൈലംഗംികതചെയായുംം സംംബന്ധിച്ച് 
വിിലക്കുകളുംം പിരാിമിതികളുംം നിർമ്മിിക്കുകയുംം അത് അനുസംരാി�ാൻ സ്ത്രീയ്ക്ക്് ബാധയതയുംചെണ്ട്ന്നി് സ്ഥിാ
പിിക്കുകയുംമാണ് നോകായ്മകളുംചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രം. ആണ്നോകായ്മകളുംചെടി ഇത്തരാം ചെപിാതുനോബാധചെത്ത 
ഉറിപ്പംിക്കുന്നിതാണ് പിഴിചെമാഴിികൾ. അനോത ധർമ്മിം നിറിനോവിറ്റാൻ പുതിയാ കാലത്ത് മാധയമങ്ങളിചെല 
വിാർത്തകൾ�് കഴിിയുംന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീശരാീരാത്തിനു നോനർക്കുള്ള അതിക്രമങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുള്ള വിാർത്തകളുംം 
ശരാീരാം മാത്രംമാണ് സ്ത്രീ എന്നി നോബാധചെത്ത ഉറിപ്പംിക്കുന്നിതാണ്.

യാഥാർത്ഥ അനുഭാവിത്തിനു സംമാന്ത്യരാമായാി ആധുനിക സംാനോങ്കതികവിിദയ രൂപിചെപ്പംടുത്തിയാ 
ദൃശയനോകന്ദ്രിതമായാ പ്രതീതിയാാഥാർത്ഥയങ്ങൾ ചെപിണ്ണുടിലിചെന കാഴ്ചയുംചെടി രാതി അനുഭാവിമാ�ി
ത്തീർക്കുന്നു. സംമീപികാലത്ത് ചെപിണ്ണ് നോനരാിടുന്നി ഈ ചെവില്ലുവിിളിയാാണ് കഥ അഭാിസംംനോബാധന 
ചെചായ്യുന്നിത്. നഗ്നിതയാിലൂചെടി തകർ�ാവുംന്നിതാനോണാ ചെപിണ്സംവതവം എന്നി നോചാാദയമായാി അതിചെന 
മനസ്സിിലാ�ാം. നോനാട്ടിത്തിചെ� സംന്ദർഭാത്തിലാണ് നഗ്നിത വിി�യാമാകുന്നിത്. വിിവിസ്ത്രമായാ അവിസ്ഥി
യാല്ലാ, ആണ് നോനാട്ടിത്തിനു കീഴി്ചെപ്പംടുന്നി അവിസ്ഥിയാാണ് അത്    എന്നി് ബർ�ർ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നിത് 
ഇതിനോനാടു ബന്ധിപ്പംി�ാം. വിിപിണിയാിൽ കാഴ്ചചെപ്പംടുന്നി സ്പൈലംഗംിക ഉല്പന്നിമായാി തചെ� നോദഹിം 
മാറിാം എന്നി ചാിന്ത്യയാാണ് കഥാപിാത്രംചെത്ത ഭായാചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. �ീവിിതത്തിചെല ചെവില്ലുവിിളികചെള 
അവിതരാിപ്പംിക്കുകയുംം പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� സംാധയമായാ മാർഗ്ഗാം തുറിന്നു ചാർച്ചചെചായ്യുകയുംമാണ് കഥ. 
�ിതയുംചെടി വിാക്കുകൾ കഥയാിൽ ഇപ്രകാരാമാണ്:

“അചെല്ലാങ്കിൽ ഒരും നഗ്നി നോഫാനോട്ടിായ്ക്ക്് തീർ�ാൻ പിറ്റുംന്നിത്രം നിസ്സിാരാമാനോണാ നിചെ� �ീവിിതം? 
ആത്മവിിശവാസംനോത്താചെടി പിറിയാണം, ഇത് ഞാാനാചെണന്നി്. ഇചെതചെ� സംവന്ത്യം ശരാീരാമാചെണന്നി് 
അത്രംതചെന്നി” (�ാഹിിന ഇ.ചെക., 2017: 30) �ിത എന്നി കഥാപിാത്രംത്തിലൂചെടി ചെപിണ് വിിടുതി�ായാ് 
സംംഘടിിപ്പംിക്കുന്നി ഒരുംചെമ്പട്ടി നടിത്തം (Slut Walk) നോപിാലുള്ള തീവ്രസംമരാ പിരാിപിാടിികളുംചെടി സംമീ
പിനങ്ങൾ കഥയാിൽ നോചാർത്തുവിയ്ക്കുകയാാണ്. കാഴ്ചയുംചെടി കനോമ്പാളത്തിൽ തിരാിച്ചറിിയാാനാവിാത്ത
വിിധം വിയക്തിിമുദ്ര മറിയ്ക്ക്ാൻ ഫാ�ത്തിചെ� മുഖംമൂടിി കഥാപിാത്രംചെത്ത സംഹിായാിക്കുന്നു. പ്രതീതി 
യാാഥാർത്ഥയങ്ങൾ ചെപിണ്ണുടിലിചെന സംാമാനയവിൽ�രാിക്കുന്നു. നഗ്നിമായാ ഉടിലിൽ മുഖം നോചാർത്തും 
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ചെപിണ്ണിചെനതിരാായാ അതിക്രമങ്ങൾ അരാനോങ്ങറുന്നുചെണ്ട്ന്നി ധാരാണചെയാക്കൂടിി കഥ പിിൻപിറ്റുംന്നുണ്ട്്. 
അതുചെകാണ്ട്ാണ് ഉടിലിചെന�ാൾ മുഖം പ്രധാനവുംം സംവകാരായതയുംചെടി അടിയാാളവുംമായാി അനുഭാവി
ചെപ്പംടുന്നിത്. സ്ത്രീ ശരാീരാചെത്ത ഇരായാായാി മാത്രംം കരുംതുന്നി നോകായ്മകളുംചെടി ലിംഗംവിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ
നിന്നി് വിയതയസ്തമായാി ഇരായുംചെടി വിിനോധയാതവമുള്ള ഉടിലിൽനിന്നി് മുഖംമറിച്ച് സംവതന്ത്ര്യയാാവുംകയാാണ് 
കഥാപിാത്രംം. �ീവിശാസ്ത്രപിരാമായാിരാിക്കുനോമ്പാഴും സംാംസ്കാാരാിക നിർമ്മിിതിയാാണ് ശരാീരാം. സംവാതന്ത്ര്യയ
ത്തിചെ�യുംം സംവതവത്തിചെ�യുംം പ്രഭാവിനോകന്ദ്രമായാ നോദഹിം സ്പൈലംഗംിനോകാപിാധിമാത്രംമായാി കാഴ്ചചെപ്പംടുന്നി 
നോലാകത്ത് ഉടിലിൽ ഒരുംവിൾ�് സംവയാം നിർണയാാവികാശം ഇല്ലാാതാകുന്നു. അവിിചെടി ഉടിലിൽനിന്നി് 
സംവതവചെത്ത അടിർത്തി മാറ്റാൻ മുഖാവിരാണം അണിയുംന്നിിടിത്താണ് കഥയുംചെടി ഭാാവിനാത്മകമായാ 
പ്രതിനോരാാധം. ഇവിിചെടി ശരാീരാം പിരാിമിതികചെളയുംം വിിലക്കുകചെളയുംം മറിികടിന്നി് സംവയാം നിർണായാകവി
കാശം നോനടുന്നു. കൂടുതൽ ക്രിയാാത്മകമായാി മാറുന്നു. നോദഹിം മറിച്ചാലും പ്രതീതിയാാഥാർത്ഥയങ്ങളുംചെടി 
കാഴ്ചവിിരുംന്നിിൽ നഗ്നിയാായാി മാറിാം എന്നിതിനാൽ മുഖാവിരാണം അണിയാാൻ സ്ത്രീ നിർബന്ധിതയാാ
കുന്നിതാണ് കഥയുംചെടി പ്രശ്നമ�ലം. ഏത് ഉടിലും തനോ�തായാി കാഴ്ചചെപ്പംടിാചെമന്നിിരാിചെ� ഭായാാശ
ങ്കകൾ അകറ്റാൻ കറുത്ത ചാിരാിയുംചെടി മുഖാവിരാണം അണിഞ്ഞി് അവിൾ നോകായ്മകളുംചെടി യുംക്തിികചെള 
ചെകാഞ്ഞിനം കുത്തുകയാാണ്.

ബ്ലിാ�് വിിനോഡിാ
പിരാമ്പരാാഗംത രാീതിയാിലുള്ള ചെപിണ്ണുകാണൽ അവിതരാിപ്പംിച്ചുചെകാണ്ട്് പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� ധാർ
ഷ്ടിയചെത്ത തകർക്കുന്നി കഥയാാണ് ബ്ലിാ�് വിിനോഡിാ. അടി�ം, ഒതു�ം, കുലീനതവം, ചെതാഴിിൽരാഹിിത, 
പൂമുഖവിാതിൽ�ൽ നോ�ഹിം വിിടിർത്തും വിീട്ടിമ്മി എന്നിീ ഗുണങ്ങളുംള്ള ചെപിണ്ണിചെന തിരായുംന്നിവിനാണ് 
ശരാത്ത് മാധവിൻ. ചെപിണ്കുട്ടിി വിളരുംന്നിത് വിിവിാഹിിതയാാകാനാണ് എന്നി കുടുംബത്തിചെ� ചെപിാതു
ധാരാണയുംം മതനോകന്ദ്രിതമായാ വിിധിവിിശവാസംങ്ങളുംം ചെപിണ്ണിചെ� ഇ�യ്ക്ക്് ഉപിരാിയാായാി �ീവിിതചെത്ത 
നിർണ്ണയാിക്കുന്നിതായാി കഥയാിൽ സൂചാനയുംണ്ട്്. ഇരുംപിത്തിമൂന്നു കഴിിഞ്ഞിാൽ മുപ്പംത്തിഎട്ടിിനോല 
വിിവിാഹിനോയാാഗംമുള്ളൂ എന്നി �ാതകപ്രവിചാനമാണ് നോനഹിയുംചെടി വിീട്ടിിചെല ചെപിണ്ണുകാണൽ ചാടിങ്ങിന് 
കാരാണം. 

പുരും�ചെന സംമ്പത്തിചെ� അധികാരാിയാായാി കരുംതുന്നി കുടുംബഘടിനയാിൽ സ്പൈലംഗംികതയുംചെടി 
ഉടിമസ്ഥിയുംം പുരും�നു മാത്രംമാണ്. സ്ത്രീ�് ശരാീരാത്തിലും സ്പൈലംഗംികതയാിലും അവികാശമിചെല്ലാന്നി 
താതാധികാരാത്തിചെ� യുംക്തിികചെള അട്ടിിമറിിക്കുന്നി ചാടിങ്ങായാി കഥയാിൽ ചെപിണ്ണുകാണൽ പിരാിണ
മിച്ചു. ചെപിണ്ണുകാണലിന് ഒടുവിിൽ സ്ത്രീതവചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� വിാർപ്പുരൂപിങ്ങൾ 
നോനഹി എന്നി ചെപിണ്കുട്ടിി ഉടിയ്ക്കുന്നു.

ചെപിണ്ണുകാണലിനിടിയാിൽ ശരാത്തിനോനാടി് തനി�് ഉടിചെന ഒരും കുഞ്ഞുനോവിണം അതും 
ചെപിണ്കുഞ്ഞി് എന്നി ആഗ്രഹിം നോനഹി അറിിയാിക്കുന്നു. “ബ്ലിാ�് വിിനോഡിാസംിചെനക്കുറിിച്ച് നോകട്ടിിട്ടുനോണ്ട്ാ 
ശരാത്? രാതിക്കുനോശ�ം ഇണചെയാ വിിഴുങ്ങുന്നി എട്ടുകാലിചെപ്പംണ്ണ്? അങ്ങചെനയാാവിാനാണ് എനി�ി
ഷ്ടിം.. ആ കുഞ്ഞു പിിറിന്നിാൽ നീ ഉണ്ട്ാവിില്ലാ പിിചെന്നി” (�ാഹിിന ഇ. ചെക, 2017 :88) എന്നി നോനഹിയുംചെടി 
വിാക്കുകളിലാണ് കഥയാിചെല ചെപിണ്പ്രതിനോരാാധം പൂർണമാകുന്നിത്. പുരും�ചെന കർത്തൃസ്ഥിാനത്തു 
നിർത്തി ചെപിണ്ണിചെന കാഴ്ചവിസ്തുവിാക്കുന്നി ചെപിണ്ണുകാണൽ ചാടിങ്ങിൽ സ്പൈലംഗംിക തൃഷ്ണ തുറിന്നുപിറി
യുംന്നി ചെപിണ്ണ് അഭാിമതയാാകുന്നിചെതങ്ങചെന? പുരും�നോമൽനോ�ായ്മയുംചെടി അഹിന്ത്യചെയാ സ്പൈലംഗംിക 
അഭാിവിാഞ്ഛയാിലൂചെടിയാാണ് നോനഹി നോനരാിട്ടിത്. ഭാാ�യുംം രാതിയുംം തമ്മിിലുള്ള മനശാസ്ത്രബന്ധചെത്ത 
സംമർത്ഥമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുള്ളതാണ് നോനഹിയുംചെടി ഭാാ�ണം.
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ഉത്സവിഭൂമി
ചെപിണ്ണുടിലിചെന ഉത്സവിഭൂമിയാായാി കാണുന്നി ആണ് തവരാകചെള വിിമർശിക്കുന്നി കഥയാാണ് ഉത്സ
വിഭൂമി. �ാനോവിദ്, �യാന്ത്യ്, കാസംിം� എന്നിിവിരാിലൂചെടി ചെപിണ്ചെവിറിിപൂണ്ട് അധീശതവതാല്പരായങ്ങൾ 
കഥയാിൽ വിിമർശി�ചെപ്പംടുന്നു. സ്പൈലംഗംിക ഉപിനോഭാാഗംവിസ്തുമാത്രംമായാി ചെപിണ്ണിചെന കരുംതുന്നിവിരുംചെടി 
പ്രതിനിധികളാണ് ഇവിർ. അൻപിതാമചെത്ത ചെപിണ്ണുടിൽ തനിക്കു കീഴി്ചെപ്പംടുത്താനാവുംന്നി ദിവിസംം 
ആനോഘാ�മാ�ാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നിയാാളാണ് �യാന്ത്യ്. സ്പൈലംഗംിക നോവിഴ്ചകൾ ചെമാസ്പൈബലിൽ 
പികർത്തി രാസംിക്കുന്നിവിനാണ് �ാനോവിദ്.

“ഓനോരാാ ചെപിണ് ശരാീരാവുംം ഒരുംത്സവിഭൂമി
ഇതിനല്ലാാചെത ചെപിണ്ണുങ്ങചെള എന്ത്യിനുചെകാള്ളാടിാ?” (�ാഹിിന ഇ. ചെക, 2017: 33-34) 

എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള അവിരുംചെടി വിാക്കുകൾ ആണ്നോകായ്മയുംചെടി ചെപിാതുനോബാധം തചെന്നിയാാണ്. 
ശരാീരാത്തിലൂചെടിയുംം സ്പൈലംഗംികതയാിലൂചെടിയുംമാണ് അധികാരാം സ്ത്രീചെയാ കീചെഴ്പടുത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നിത്  

ചെട്രായാിൻ യാാത്രം�ിടിയാിൽ �ാറ്റ്നോഫാമിൽ ഇറിങ്ങിയാ �ാനോവിദിനരാികിചെലത്തിയാ പിത്തു വിയാസ്സും
ള്ള ചെപിണ്കുട്ടിി അയാാളുംചെടി �ീവിിതചെത്ത പിിളർക്കുന്നിതാണ് കഥചെയാ ഹൃദയാൈർശിയാാക്കുന്നിത്. 
അതുവിചെരാ ചെപിണ്ണുടിൽ�ാഴ്ചകൾ ആസംവദിച്ചിരുംന്നി അയാാചെള ചെഞാട്ടിിച്ചുചെകാണ്ട്് ‘ചെവിശന്നിിട്ടിാ നോചാട്ടിാ 
ചെവിറും പിത്തു രൂപിാമതി’ (36) എന്നു പിറിഞ്ഞു കുട്ടിിപ്പംാവിാടിയുംം നോമൽക്കുപ്പംായാവുംം അവിൾ അഴിിച്ചി
ടുന്നു. അനോപ്പംാൾ പിലതായാി പിടിരുംന്നി ചെപിചെണ്ണാച്ചകൾ തനിക്കുചുറ്റുംം മാചെറ്റാലിചെ�ാള്ളുന്നിതായുംം 
ചെപിണ്ണുടിൽ ഉത്സവിഭൂമിയാാചെണന്നി ധാരാണചെയാ പിരാിഹിസംിക്കുന്നിതായുംം അയാാൾക്കു നോതാന്നിി. വിിശപ്പു 
സംഹിിച്ച് ,പിത്തുരൂപി യാാചാിച്ച് തചെ� സ്പൈകത്തുമ്പു ചെതാട്ടുനിന്നി ചെപിണ്കുട്ടിിയുംചെടി ൈർശം അയാാചെള 
ചെപിാള്ളിക്കുന്നു. അവിളുംചെടി കുട്ടിി�ാലുകളിൽ മുഖമണച്ച് തളർന്നു വിീഴുനോമ്പാൾ �ീവിിതത്തിലാദയമായാി 
ചെപിണ്ണുടിലിചെ� അഗ്നിി അയാാൾ തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ചെപിണ്ണുടിലിൽ സ്പൈലംഗംികാനന്ദം മാത്രംം നോതടുന്നി 
പുരും�ൻ കീഴി്ചെപ്പംടുത്തലിചെ� ആനന്ദമാണ് അനുഭാവിിക്കുന്നിത്. ചെപിണ്ണുടിലിചെന ഉത്സവിഭൂമിയാായാി 
മാത്രംം കണ്ട് അയാാൾ വിിശന്നിിട്ടു ശരാീരാം പ്രദർശിപ്പംിച്ച് പിണം നോചാാദിച്ച ചെപിണ്കുഞ്ഞിിനു മുമ്പിൽ 
കീഴിടിങ്ങുന്നിിടിത്തു ലിംഗംാധികാരാത്തിചെ� നോമൽ/കീഴി് യുംക്തിികചെള കഥ തകർക്കുകയാാണ്.

സംമൂഹിത്തിൽ നിലവിിലുള്ള ലിംഗംാധികാരാത്തിചെ� യുംക്തിികൾക്കുനോനചെരാ പ്രതിനോരാാധം
തീർ�ാൻ മലയാാളത്തിചെല ചെപിണ് കഥകൾ�് കഴിിയുംന്നുണ്ട്്. ഇതിനു മികച്ച ചെതളിവിാണ് 
�ാഹിിനയുംചെടി കഥകൾ. ആസംക്തിിയുംചെടി കർത്തൃ സ്ഥിാനം പുരും�ന് കല്പിച്ചുചെകാടുക്കുനോമ്പാൾ 
പ്രതിനോബാധംചെകാണ്ട്് അവിചെയാ നോനരാിടുന്നിവിയാാണ് ഫാ�ം ബാത്ത്, ഉത്സവിഭൂമി, ബ്ലിാ�് വിിനോഡിാ 
എന്നിീ കഥകൾ. പുതിയാകാലം ശരാീരാചെത്ത സംാമൂഹിിക വിയവിഹിാരാങ്ങളുംചെടി നോകന്ദ്രമാ�ി മാറ്റി. 
സ്ത്രീയാാകചെട്ടി അവിിചെടി കാഴ്ചവിസ്തുവുംം. ഇതിനോനാടുള്ള ചെപിണ്ണിചെ� പ്രതിനോ�ധം; നിലനിൽപ്പംിനായാി 
കചെണ്ട്ടുക്കുന്നി പുതിയാ മാർഗംങ്ങളാണ് കഥയാിലൂചെടി ഭാാവിനാത്മകമായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്.

കുറിിപ്പുകൾ
1. “One is not born but rather becomes a woman” Simone de Beauvoir (2011: 283).

2. നോ�ാണ് ചെബർ�റിിചെ� പിഠനത്തിൽ എപ്രകാരാം പിറിയുംന്നു: “A naked body has to be seen as an object in 
order to become a nude. The sight of it as an object stimulated the use of it as an object” (2019: 54).

3. “The womens body is a terrain on which patriarchy is erected” (Andrienne Rich, 1995: 55).

 “As long as woman is essentially defined by her body and as long as her body is appropriated 

by men , she will all ways have the problem of female” (Miriam Greenspan 1983: 181).
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ലേ�ാ. ആശാ മത്താായാി 
സംവനോദശം: മുവിാറ്റുംപുഴി. മുവിാറ്റുംപുഴി നിർമ്മിലാ നോകാനോള�ിൽനിന്നി് മലയാാളത്തിൽ ബിരുംദം, കാലടിി സംംസ്കൃത 
സംർവ്വകലാശാലാ മുഖയനോകന്ദ്രത്തിൽനിന്നി് മലയാാളത്തിൽ ബിരുംദാനന്ത്യരാ ബിരുംദം, മഹിാത്മാഗംാന്ധി 
സംർവ്വകലാശാലയാിൽനിന്നി് 2017-ൽ പിിഎച്ച്.ഡിി., നോകാതമംഗംലം മാർ അത്തനോന�യസം് നോകാനോള�ിൽ 2009 
മുതൽ മലയാാള അദ്ധീയാപിിക.
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ചാലച്ചിത്രം വിായാനയാിചെല സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യിക പിരാിസംരാം: 
‘നോപിാക്കുചെവിയാിലി’ചെല ല�ാനിയാൻ കാഴ്ചകൾ

ശരാണ് ചാന്ദ്രൻ എൻ.
ഗംനോവി�കൻ, നോകരാള നോകന്ദ്ര സംർവികലാശാല.

ആമുഖം
മലയാാള സംിനിമാചാരാിത്രംത്തിചെല ഒറ്റചെപ്പംട്ടിതും സംവിിനോശ�വുംമായാ ചാിത്രംങ്ങളിൽ ഒന്നിാണ് നോപിാക്കു
ചെവിയാിൽ (രാചാന, സംംവിിധാനം - �ി. അരാവിിന്ദൻ). വിി�യാ സംവിിനോശ�തചെകാണ്ട്് ‘വിയക്തിിഗംത 
സംിനിമ’ എന്നി വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പംടുത്താവുംന്നി നോപിാക്കുചെവിയാിൽ അരാവിിന്ദചെ� മറ്റും പില ചാിത്രംങ്ങളും
നോടിയുംം ആന്ത്യരാികാംശത്തിചെ� പൂർണത നോതടുന്നി ചാിത്രംമാണ്. അമൂർത്തമായാ മനു�യമനസ്സിിചെ� 
ആഴിങ്ങനോളയുംം സംവതവപിരാമായാ പ്രതിസംന്ധികനോളയുംം ആവിിഷ്കാരാി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നിതു ചെകാണ്ടുതചെന്നി 
നോപിാക്കുചെവിയാിൽ ആവിിഷ്കാരാണ പ്രതിസംന്ധിയുംം ആസംവാദന പ്രതിസംന്ധിയുംം നോനരാിടുന്നു. എന്നിാൽ 
ഈ പ്രതിസംന്ധി തചെന്നിയാാണ് ചാിത്രംത്തിചെ� യാഥാർത്ഥ �ീവിനും സംത്തയുംചെമന്നി് തിരാിച്ചറിിയുംന്നിി
ടിത്താണ് ‘നോപിാക്കുചെവിയാിൽ’ ഒരും ക്ലാാസംിക് ചാിത്രംമായാി മാറുന്നിത്.ചാിത്രംത്തിചെ� സം�ന്ദരായശാസ്ത്രപി
രാവുംം സംാമൂഹിികശാസ്ത്രപിരാവുംമായാ പിഠനങ്ങൾ പുറിത്തു വിന്നിിട്ടുണ്ട്്. വിി�യാകൃഷ്ണചെനനോപ്പംാചെലയുംള്ള 
ചാലച്ചിത്രംനിരൂപികർ നോഫ്രായാിഡിിയാൻ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുള്ള മനഃശാസ്ത്ര വിായാനയുംചെടി 
സംാധയതകൾ സൂചാിപ്പംിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും കാരായമായാ പിഠനങ്ങൾ ഈ നോമഖലയാിൽ നടിന്നിിട്ടിില്ലാ.

‘നോപിാക്കുചെവിയാിൽ’ എന്നി ചാിത്രംം വിിശാലമായാ മനഃശാസ്ത്ര വിായാനയുംചെടി സംാധയതകൾ തുറിന്നിി
ടുന്നി ഒന്നിാചെണന്നു സംമർത്ഥിക്കുകയാാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ. ല�ാനിയാൻ മനോനാവിിശകലന 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടി നോകന്ദ്ര കഥാപിാത്രംമായാ ബാലുവിിചെ� അതിസംങ്കീർണമായാ മാനസംികാവിസ്ഥി
കചെള അപിഗ്രഥിച്ച് അതുവിഴിി ചാിത്രംത്തിചെ� തചെന്നി അർത്ഥപിരാിസംരാങ്ങളിനോലക്കു കടിന്നു ചെചാല്ലുക
യാാണ് പ്രബന്ധം. നോനരാചെത്ത സൂചാിപ്പംിച്ച പ്രതിസംന്ധി അവിിചെടി ചാിത്രംത്തിചെ� �ീവിനായാി മാറുന്നു.

‘നോപിാക്കുചെവിയാിൽ’
നോപിാക്കുചെവിയാിൽ എന്നി നോപിരാ് ചാിത്രംത്തിചെ� ആഖയാന സംവഭാാവിനോത്തയുംം ആത്മാംശനോത്തയുംം ചെവിളിവിാ
ക്കുന്നിതാണ്. ഇരുംട്ടി് പിലനോപ്പംാഴും പ്രജ്ഞാംയുംചെടി അരാണ്ട് അവിസ്ഥിയുംചെടി പ്രതീകമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കു
നോമ്പാൾ ചെവിളിച്ചം/ചെവിയാിൽ പ്രജ്ഞാംയുംചെടി സം�ീവിാവിസ്ഥിയുംചെടി സൂചാകമാണ്. ഇരുംട്ടിിനോല�് അടു�ാ
റിായാ തളർന്നി ചെവിളിച്ചമാണ് നോപിാക്കുചെവിയാിലിനോ�ത്. പ്രകൃതിചെയാ മനസംായാി താദാത്മയചെപ്പംടുത്തുന്നി 
ആദിമ സംംസ്കാാരാം നമുക്കുണ്ട്്. വിി�ാദാത്മകതയുംനോടിയുംം മ�നത്തിനോ�യുംം ഭാാവിപിരാിസംരാം വിഹിിക്കുന്നി 
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ഒന്നിാണ് ചാിത്രംത്തിചെല നോകന്ദ്രകഥാപിാത്രംമായാ ബാലുവിിചെ� മനസ്സി്. ബാലുവിിചെ� മാനസംികനോലാക
ത്തിലൂചെടിയുംള്ള യാാത്രംയാായാ ചാിത്രംത്തിന് ഏറ്റവുംം ഉചാിതമായാ നോപിരാാകുന്നു നോപിാക്കുചെവിയാിൽ.

കഥാപിരാിസംരാം
കൃതയമായാ കഥനോയാാ സംാമ്പ്രദായാികമായാ കഥ പിറിച്ചിൽ രാീതിനോയാാ അല്ലാ നോപിാക്കുചെവിയാിലിനുള്ളത്. 
നിർവിചാിചെച്ചടു�ാൻ കഴിിയാാത്ത ആന്ത്യരാിക വിയഥയുംം നോപിറിി നടിക്കുന്നി നോകന്ദ്രകഥാപിാത്രംമായാ 
ബാലുവിിചെ� അവിസ്ഥിാന്ത്യരാങ്ങൾചെ�ാപ്പംമുള്ള പിതിഞ്ഞിയാാത്രംയാാണ് ഇതിവൃത്തം. സംവതനോവി 
അന്ത്യർമുഖനായാ ബാലു അയാാളുംചെടി സംവകാരായമായാ ചാിന്ത്യാ നോലാകത്തിൽ മാത്രംം സംഞ്ചംരാിക്കുന്നി 
വിയക്തിിയാാണ്. അ�ൻ, അമ്മി, നോ�ാസംഫ്, നി�, സുധീർ എന്നിിവിരാാണ് കുറിഞ്ഞി അളവിിചെലങ്കിലും 
ബാലുവുംമായാി ഇടിചെപിടിലുകൾ നടിത്തുന്നിവിർ. ഈ കഥാപിാത്രംങ്ങചെളല്ലാാം വിയതയസ്ത സ്പൈവിചാാരാിക 
മ�ലങ്ങചെള പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നിവിരാാണ്. ഭ്രാന്ത്യാശുപിത്രംിയാിൽ എത്തചെപ്പംട്ടി ബാലുവിിൽ നിന്നി് 
ആരാംഭാിക്കുന്നി ചാിത്രംം അവിസംാനിക്കുന്നിതും അവിിചെടി തചെന്നിയാാണ്. പ്രതയക്ഷത്തിൽ ബാലുവിിചെ� 
കഴിിഞ്ഞികാല �ീവിിതവുംം അയാാൾ ഭ്രാന്ത്യാശുപിത്രംിയാിൽ എത്തുവിാനുമുള്ള സംാഹിചാരായവുംമാണ് ചാിത്രംം 
വിിശദീകരാിക്കുന്നിത്. ഇനോതാചെടിാപ്പംം എണ്പിതുകളിചെല രാാഷ്ട്രീീയാ സംാമൂഹിിക സംാഹിചാരായങ്ങളുംചെടി 
താതവിക വിിശകലനങ്ങൾ കൂടിി ചാിത്രംം നടിത്തുന്നു. സംമൂഹിത്തിൽ നിന്നും നോവിർചെപിടുത്തി വിയക്തിിചെയാ 
പിരാിഗംണി�ാനാവിില്ലാ. ബാലുവിിചെ� വിയക്തിിമനസ്സിിചെ� അവിയവിസ്ഥിിതിചെയാ സംവാധീനിക്കുന്നി വിയവി
സ്ഥിീകൃത ഘടികം എന്നി നിലയാിലാണ് സംമൂഹിം ചാിത്രംത്തിൽ. വിി�യാീകരാി�ചെപ്പംടുന്നി സംാമൂഹിിക 
സംംഭാവിങ്ങൾക്കും അവിസ്ഥികൾക്കും നോകവില സംംഭാവിങ്ങൾ എന്നി നിലയാിലുള്ള പ്രസംക്തിിനോയായുംള്ളു. 
സംമൂഹിചെമന്നി ഉറിച്ച പിിതൃ അവിസ്ഥിയ്ക്ക്ാണ് ചാിത്രംത്തിൽ പ്രാധാനയം.

ബാലുവിിചെ� ആന്ത്യരാിക നോലാകചെത്ത ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നി ചാിത്രംത്തിൽ അയാാളുംചെടി വിികാരാവിി
ചാാരാങ്ങചെള സംംഭാാ�ണങ്ങളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നി സംന്ദർഭാങ്ങൾ വിളചെരാ കുറിവിാണ്. നോബാധം–
അനോബാധം–ഉപിനോബാധം എന്നിിങ്ങചെന കൃതയമായാ നോവിർതിരാിവിിന് വിഴിങ്ങുന്നിതല്ലാ ബാലുവിിചെ� 
മനസ്സി്. അമൂർത്തമായാ (ഇഴിപിിരാിചെച്ചടു�ാനാവിാത്ത) മാനസംിക തലമാണയാാളുംനോടിത്. ചാിന്ത്യയുംചെടി 
അനുസംൂതമായാ ഇടിചെപിടിലിലൂചെടി വിിഹിരാിക്കുകയാാണ് അയാാൾ. ബാലുവിിചെ� ഈ മാനസംികാവി
സ്ഥിയുംചെടി സൂക്ഷ്മവിിശദീകരാണം നിശ്ചാലവുംം വിി�ാദാത്മകവുംമായാ പ്രകൃതി ദൃശയങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് 
അരാവിിന്ദൻ നടിത്തുന്നിത്. സംംഭാാ�ണങ്ങളിലൂചെടി ബാലുവിിചെ� അവിസ്ഥിാന്ത്യരാങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംി
�ാനോനാ വിിശദീകരാി�ാനോനാ ശ്രീമിച്ചിരുംചെന്നിങ്കിൽ അയാാളുംചെടി മനോനാഭാാവിങ്ങൾ തനിമയാിൽ നിന്നി് 
അടിർന്നു മാറുകയുംം പ്രതീകവിത്�രാി�ചെപ്പംട്ടിനോതാ അരാികുവിത്കരാി�ചെപ്പംട്ടിനോതാ ആയാ മചെറ്റാന്നിായാി 
മാറുമായാിരുംന്നു. വിചാനാധിപിതയ നോലാകത്തിചെ� കൃത്രംിമാവിസ്ഥിചെയാന്നി ല�ാനിയാൻ സംങ്കല്പം 
ഇവിിചെടി പ്രകടിമാകുന്നു. വിാക്കുകൾ�് അതു വിഴിി പ്രതീക ക്രമത്തിന് പിിടിിതരാാത്ത അനയമായാ 
എന്നിാൽ ഏറ്റവുംം ആഴിത്തിലുള്ള ശാശവത സംതയമാണ് ല�ാന് യാാഥാർത്ഥയം (Real). “The real 
for lacan ja the impossible to say or the impossible to imagine” (2007: 41). യാാഥാർ
ത്ഥയം ഭാാ�യാാൽ നിർവ്വചാി�ാനാവിാത്ത ചെവിളിചെപ്പംടുത്താനാവിാത്ത അമൂർത്തതയാാണ്. യാഥാർത്ഥ 
ഉണ്മയാാണത്. ഒഴിിവിാ�ാനാവിാത്ത വിലിയാ നോചാാദയങ്ങളായുംം ധർമ്മിസംങ്കടിങ്ങളായുംം യാാഥാർത്ഥയം 
നചെമ്മി നിരാന്ത്യരാം പിിൻതുടിരുംന്നിതായാി ല�ാൻ പിറിയുംന്നു. ബാലുവിിചെ� �ീവിിതത്തിനോല�് സംഞ്ചംരാി
ക്കുന്നി കയാമറി ആദയം പികർത്തുന്നിത് പിതിഞ്ഞിതാളത്തിലുള്ള നീണ്ട് ഒറ്റചെപ്പംട്ടി പ്രകൃതി ദൃശയങ്ങളാണ്. 
അയാാളുംചെടി മാനസംികാവിസ്ഥിയുംചെടി പ്രതിഫലനനോമാ സൂചാകങ്ങനോളാ ആണവി. തുടിർന്നുള്ള ദൃശയങ്ങൾ 
ബാലുവിിചെ� ഏകാന്ത്യതയുംം വിി�ാദാത്മകതയുംം അയാാചെള കാഴ്ചയാിൽ ഉറിപ്പംിച്ചു ചെകാണ്ടു തചെന്നി 
വിിശദീകരാി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. ആദയ കാഴ്ചയാിൽ ഒരും പിരാിധി വിചെരാ ഏക മുഖചെമന്നു നോതാന്നുന്നി 
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ബന്ധങ്ങളാണ് ബാലുവിിനുള്ളത്. എന്നിാൽ ബാലുവിിചെ� സംങ്കീർണമായാ മാനസംികാവിസ്ഥിയാാണ് 
അതിനു കാരാണമാവുംന്നിചെതന്നു സൂക്ഷ്മവിിശകലനം ചെതളിയാിക്കുന്നു. ബാലുവിിചെ� ബന്ധങ്ങളിചെല
ല്ലാാം മ�നങ്ങൾ�ാണ് പിരാമാധികാരാം.

 ബാലുവിിചെ� അവിസ്ഥിാന്ത്യരാങ്ങചെള നോദയാതിപ്പംിക്കുവിാൻ ചാിത്രംത്തിലുടിനീളം തുടിർച്ചയാായാി 
ഹിരാിപ്രസംാദ് ചാ�രാസംയയുംചെടി പിശ്ചാാത്തല സംംഗംീതം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്് (യാഥാതഥമായാ ആദയ 
സംീകവൻസുകളിലും മറ്റും ചാില ചുരും�ം സംന്ദർഭാങ്ങളിലും മാത്രംമാണ് ഇത് ഒഴിിവിാ�ിയാിരാിക്കുന്നിത്). 
അനിർവിചാനീയാമായാ ഭാാവിപിരാിസംരാചെത്ത സംംഗംീതം നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കുന്നു. ഭ്രമാത്മകമായാ ചാില സംവപ്നം 
ദൃശയങ്ങൾ കാണുചെന്നിങ്കിലും നോനരാചെത്ത സൂചാിപ്പംിച്ചതു നോപിാചെല ബാലുവിിചെ� മാനസംികാവിസ്ഥി 
ഘടിനാപിരാമായാ നോവിർതിരാിവുംകൾക്കു വിഴിങ്ങുന്നിതല്ലാ. അയാാളുംചെടി മനസ്സിിചെ� സ്ഥിലരാാശികൾ നിയാ
ന്ത്ര്യിതമായാ സംമവിാകയങ്ങളാനോലാ ഘടിനാവിത്�രാണത്താനോലാ ബന്ധിതമല്ലാ. മനു�യമനസ്സിിചെ� 
ഘടിനചെയാ സംംബന്ധിച്ച് ല�ാൻ അവിതരാിപ്പംിച്ച നോബാനോറിാമിൻ കുരും�് എന്നി സംങ്കല്പം ഇതിനോനാടു 
നോചാർത്തു വിയ്ക്ക്ാവുംന്നിതാണ്. “1973-ലാണ് ല�ാൻ ‘നോബാനോറിാമിയാൻ കുരും�് ’ എന്നി ആശയാം 
അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. മാനസംിക �ീവിിതത്തിചെ� ഘടിനചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള ല�ാചെ� അനോനവ�ണം 
ഈ സംവിിനോശ� പ്രതലത്തിലാണ് ചെചാചെന്നിത്തുന്നിത്. ഒരും പ്രനോതയക രാീതിയാിൽ വിിനയസംിച്ചിട്ടുള്ള 
മൂന്നു വിളയാങ്ങളുംചെടി സംമാഹിാരാമാണത്. പിരാൈരാ ബന്ധിതചെമങ്കിലും ഒന്നി് ഒന്നിിചെന അതിലംഘിനോച്ചാ 
മറിികടിനോന്നിാ അല്ലാ നോബാനോറിാമിയാൻ കുരും�ിചെല വിളയാങ്ങൾ സ്ഥിിതി ചെചായ്യുന്നിത്. എന്നിാൽ 
ഒന്നിിചെന അടിർത്തിമാറ്റിയാാൽ മൂന്നും ബന്ധങ്ങളറ്റും നോപിാകുന്നി നിലയാിലാകുന്നു. മാനസംിക വിസ്തു
തകളുംചെടി നിലനിൽപ്പും ഇത്തരാത്തിലാണ്” (2006: 140). ചാലനാത്മകമാണ് ബാലുവിിചെ� മനസ്സി്. 
അയാാൾ അടിിസ്ഥിാന പിരാമായാി ഒരും കവിിയാാണ്.തചെ� മാനസംികാവിസ്ഥികചെള കവിിതയാിലൂചെടി 
ചെവിളിവിാ�ാൻ ബാലു ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ട്്. നി�യുംചെടി മുൻപിിൽ ചെചാാല്ലുന്നി കവിിത ഇതിനു ദൃഷ്ടിാന്ത്യമനോത്രം. 
ഒന്നിിനോനാടും പൂർണമായാി ചെപിാരുംത്തചെപ്പംടിാനാവിാത്ത എന്നിാൽ സംമരാസംചെപ്പംടിാനാഗ്രഹിിക്കുന്നി 
കൂടിിപ്പംിണഞ്ഞു കിടി�ന്നി ശകലിതാവിസ്ഥിയാായാി കവിിതയാിൽ ബാലു ചെവിളിചെപ്പംടുന്നു. എങ്കിൽ 
നോപിാലും കവിിത എഴുത്തും ഒരും പിരാിധിയാിലപ്പുറിം സംവയാം സംാക്ഷാത്കാരാത്തിന് ബാലുവിിചെന സംഹിാ
യാിക്കുന്നിില്ലാ.

അ�ൻ - നി� - നോ�ാസംഫ് - സുധീർ
അ�ൻ, നി�, കാമുകി, നോ�ാസംഫ് എന്നിിവിർ ബാലുവിിചെ� �ീവിിതത്തിൽ നിയാന്ത്ര്യണ സംവാധീനം 
ചെചാലുത്തുന്നിവിരാാണ്. വിയതയസ്ത അവിസംരാങ്ങളിലായാി ഈ നാലുനോപിരുംം അയാാനോളാടു വിിടിപിറിയുംന്നു. 
സംംഘർ�ഭാരാിതചെമങ്കിലും ഒരും പിരാിധി വിചെരാ സംവ�ന്ദമായാി ഒഴുകുന്നി ബാലുവിിചെ� മനസ്സിിചെന ഉലയ്ക്കു
ന്നിതാണ് ഈ നോവിർപിിരാിയാലുകൾ. വിയവിസ്ഥിീകൃതമായാ സംാമൂഹിിക വിയവിസ്ഥിിതിനോയാാടു തചെന്നി 
സംവയാം വിിള�ിനോചാർക്കുന്നി കണ്ണികളായാിരുംന്നു ബാലുവിിന് ഈ ബന്ധങ്ങൾ. എന്നിിരുംന്നിാലും 
അതിശക്തിമായാ സംവാധീനം ഈ ബന്ധങ്ങൾ ബാലുവിിൽ ചെചാലുത്തിയാിരുംന്നിില്ലാ എന്നു ബാലുവിിചെ� 
സ്ഥിായാീഭാാവിമായാ വിി�ാദാത്മകതയാിൽ നിന്നു മനസംിലാ�ാം. പൂർണമായാി നോചാർന്നു നിൽ�ാൻ 
കഴിിയാാത്ത പ്രതയക്ഷമല്ലാാത്ത വിിള്ളലുകൾ ഈ ബന്ധങ്ങളിചെലല്ലാാം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. നി�യുംചെടി 
കാരായം മാത്രംമാണ് ഇതിൽ കുറിചെച്ചങ്കിലും വിയതയസ്തം. സംാമ്പത്തികാവിസ്ഥി എന്നി ബാഹിയകാരാണം 
ആ ബന്ധത്തിൽ പ്രകടിമാണ്. എന്നിാൽ അതിനുമപ്പുറിമുള്ള നോചാർച്ചയാില്ലാായ്മയാാണ് ആ ബന്ധത്തി
നോലയുംം അന്ത്യരാാവിസ്ഥിയുംചെടി കാരാണം. തനിക്കു തചെന്നി നിശ്ചായാമില്ലാാത്ത ബന്ധമാണ് ബാലുവിിന് 
നി�നോയാാടുള്ളത് (നി�ചെയാ ബാലുവിിചെ� കാമുകിയാായാി പിരാിഗംണി�ാം) നി� പിിരാിയുംകയാാണ് 
എന്നി യാാഥാർത്ഥയം നോബാധയമാകുന്നി നിമി�ം അപ്രവിചാനീയാമായാി ബാലു പ്രതികരാിക്കുന്നു. 
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ബാലുവുംം നി�യുംചെമാരുംമിച്ചുള്ള രാംഗംങ്ങളിൽ അവിർ�ിsയാിലുള്ള നീണ്ട് നി�ബ്ദതകളുംം അകല
ങ്ങളുംം കയാമറി പിിടിിചെച്ചടുക്കുന്നു. വിാക്കുകളുംചെടി ആശ്രീയാതവം അവിർ നോതടുന്നിില്ലാ. നോടിപ്പു ചെറിനോ�ാഡി
റിിചെല ഗംാനങ്ങളാണ് അവിർ�ിടിയാിചെല മീഡിിനോയാറ്റർ. ആ ഗംാനങ്ങൾ നോപ്രക്ഷകർ നോകൾക്കുന്നുമില്ലാ. 
ബാലു-നി� ബന്ധത്തിചെല വിിടിവുംകളുംം വിിശദീകരാണമില്ലാായ്മയുംം അരാവിിന്ദചെ� പിരാാ�യാമായാി 
ചൂണ്ട്ി കാണി�ചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. പിചെക്ഷ ബാലുവിിചെ� നിർവിചാി�ാനാവിാത്ത മാനസംികാവിസ്ഥിയുംചെടി 
പ്രതിഫലനമായാി ചാിത്രംചെത്ത വിിലയാിരുംത്തനോമ്പാൾ നി�യുംമായുംള്ള ബന്ധത്തിചെ� സംത്തചെയാ 
വിിശദീകരാി�ാൻ ശ്രീമി�ാതിരുംന്നിത് നോബാധപൂർവ്വമാചെണന്നു മനസ്സിിലാ�ാം. ബാലുവിിന് നി� 
അപൂർണമായാ നോ�ഹിവിയഥയാാണ്. ഒരാി�ലും പൂർണമായാി ൈർശി�ാനാവിാത്ത എന്നിാൽ ബാലു 
നിരാന്ത്യരാം ആവിശയചെപ്പംടുന്നി നോ�ഹിസംങ്കല്പത്തിചെ� അടിരാാണ് നി�. നോ�ഹിസംങ്കല്പത്തിചെ� ഈ 
അതുന്നിതാവിസ്ഥിചെയാ ‘നോ�ായാിസംൻസം് ’ എന്നു ല�ാൻ വിിനോശ�ിപ്പംിക്കുന്നു. “A Jousiness 
which compels the prohibitios imposed on his enjoyment, to go beyond pleasure 
principle”(2007:40). ഒരാി�ലും പ്രാപിയമില്ലാാത്ത എന്നിാൽ നാം നിരാന്ത്യരാം ആവിശയചെപ്പംടുന്നി 
ആനന്ദവിസ്തുവിാണ് നോ�ായാിസംൻസം്. ആനന്ദത്തിചെ� �ഡിവിസ്തു എന്നി് ഇതിചെന വിിനോശ�ിപ്പംി�ാം. 
ബാലുവിിചെ� ഉള്ളിചെല തചെന്നി അപ്രാപിയമായാ ആനന്ദ/നോ�ഹി സംങ്കല്പത്തിചെ� മൂർത്തരൂപിമാണ് 
നി�. നിലനിന്നിിരുംന്നിനോപ്പംാൾ നോപിാലും പൂർണമായാ പ്രാപിയവിസ്ഥി അത് പ്രദാനം ചെചായ്ത്ിരുംന്നിില്ലാ.

 ബാലുവിിചെ� രാണ്ട്ാമചെത്ത മുഖയ ബന്ധം വിിപ്ലവികാരാിയാായാ നോ�ാസംഫുമായാാണ്. നോപിാക്കു
ചെവിയാിലിചെ� ആന്ത്യരാിക ശില്പചെത്ത ശക്തിിചെപ്പംടുത്താത്ത ‘സ്പൈടിപ്പു ‘കഥാപിാത്രംമായാി നോ�ാസംഫിചെന 
നിരൂപികർ നോനാ�ി കാണുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൻ ലാ�ാനിയാൻ ചാിന്ത്യാപിദ്ധീതിയുംചെടി അരാികുപിറ്റി വിായാി
ക്കുനോമ്പാൾ നോ�ാസംഫിചെ� പിാത്രംസൃഷ്ടിിയുംചെടി സംാധയത മനസംിലാ�ാം. വിിമർശന വിിനോധയാമായാ 
സ്പൈടിപ്പു സംങ്കല്പമാണ് നോ�ാസംഫിചെന പ്രസംക്തിനാക്കുന്നിത്. പ്രതീകക്രമമാണ് മനു�യകർതൃതവചെത്ത 
നിർമ്മിിക്കുന്നിത്. നിലനിൽക്കുന്നി വിയവിസ്ഥിിതിനോയാാടു കലഹിിക്കുന്നി, ഭാ�തികമായാ മാറ്റം ആവിശയ
ചെപ്പംട്ടുന്നി, വിിപ്ലവികാരാിയാാണ് നോ�ാസംഫ്. ബാഹിയവിയവിസ്ഥിിതിയുംചെടി മാറ്റം നോ�ാസംഫിനു സംംതൃപ്തി 
നൽകും. ബാലുവിിചെന വിിപ്ലവിസംംഘത്തിനോല�് നോ�ാസംഫ് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൽ ബാലുവിിന് 
നോ�ാസംഫ് വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നി സംമതവസുന്ദരാനോലാകവുംം ഒരും പിരാിധിയാിൽ കൂടുതൽ ആനന്ദം 
നൽകുന്നി ഒന്നില്ലാ. കാരാണം ബാലു നോ�ാസംഫിചെ� പിദ്ധീതികനോളാടി് കാരായമായാ ആനോവിശം കാണി
ക്കുന്നിില്ലാ. നോലാകത്തിൽ ആയാിരാി�ാനുള്ള (Being in the World) ഒരും മാർഗ്ഗാമാണ് ബാലുവിിന് 
നോ�ാസംഫിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രങ്ങൾ. നോകാനോള�ിൽ നോപിാകാചെത വിീട്ടിിലിരാിക്കുന്നി ബാലുവിിനോനാടി ്അ�ൻ 
കാരായമനോനവ�ിക്കുനോമ്പാൾ ഫീസം് ചെകാടു�ാചെത ക്ലാാസംിൽ കയാറ്റില്ലാ എന്നു പിറിയുംന്നി ബാലുവിിചെന 
കാണുന്നു. പിചെക്ഷ അത്തരാം സംംഭാവി വിികാസംങ്ങൾ ബാലുവിിചെന കാരായമായാി സംവാധീനിക്കുന്നിില്ലാ. 
ബാലു ചെചാാല്ലുന്നി കവിിതയാിൽ നോ�ാസംഫിനോനാടുള്ള കുറ്റസംമ്മിതമുണ്ട്്. നോ�ാസംഫിലും പൂർണമായാ 
ആശവാസംം കചെണ്ട്ത്താൻ കഴിിയാില്ലാ എന്നി തിരാിച്ചറിിവുംള്ളനോപ്പംാൾ തചെന്നി അതിനോനാടി് നോയാാ�ിച്ചു 
പ്രവിർത്തി�ാനുള്ള ദുഃർബലമായാ താത്പിരായം ബാലു ‘വിച്ചു പുലർത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. വിിപ്ലവിപിരാ
തയ്ക്ക്പ്പുറിം വിയക്തിി എന്നി നിലയാിലാണ് നോ�ാസംഫ് ബാലുവിിൽ കൂടുതൽ സംവാധീനം ചെചാലുത്തുന്നിത്. 
ഒരാി�ലും പൂർണത ലഭാി�ാത്ത ബന്ധശകലം തചെന്നിയാാണതും. നോനർത്തചെതങ്കിലും നോ�ാസംഫ് 
എന്നി അപിരാം മുനോന്നിാട്ടുവിയ്ക്കുന്നി ക്രിയാാത്മകമായാ സംാധയതകൾ അയാാളുംചെടി അപ്രതയക്ഷമാകലിലൂചെടി 
ബാലുവിിന് അനയമാകുന്നു.

 നോപിാക്കുചെവിയാിലിചെല എറ്റവുംം ഊർജ്ജിസംവലനായാ കഥാപിാത്രംമാണ ്ബാലുവിിചെ� സുഹൃത്തായാ 
സുധീർ. മികച്ച കായാിക താരാമായാ അയാാൾ പ്രതിസംന്ധികനോളാടു പിടിചെവിട്ടുന്നി വിയക്തിിയാാണ്. 
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ഭാാവിിചെയാപ്പംറ്റി വിളചെരായാധികം പ്രതീക്ഷ അയാാൾ വിച്ചുപുലർത്തുന്നു. സുധീറിിചെ� തകർച്ചയ്ക്കു നോശ�ം 
തികച്ചും ഏകാന്ത്യമായാ സംന്ദർഭാത്തിൽ ബാലു ചാില ആഗ്രഹി�ാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട്്. സുധീർ ഒരും 
പിക്ഷി കണചെ� ചാിറികുകൾ വിീശിചാലിക്കുന്നിത് ബാലു കാണുന്നു. ബാലുവിിന് പ്രനോചാാദനനോമാ 
താത്പിരായനോമാ ഉണ്ട്ാകാത്ത കാരായങ്ങളാണിവി. സുധീചെറിന്നി വിയക്തിിനോയാാടു പുലർത്തുന്നി ഇഴിയാടു
പ്പംത്തിൽ നിന്നി് അയാാളുംചെടി സംവകാരായഗ്രഹിം ബാലുവിിചെ� കൂടിി ആയാി മാറുകയാാണു ചെചായ്യുന്നിത്. 
പിരാൈരാാഭാിലാ�ത്തിചെ� സംാമൂഹിികക്രമത്തിൽ ബാലുവിിചെന പിിടിിച്ചു നിർത്തുന്നി ഒന്നിായാിരുംന്നു 
അത്. സുധീറിിചെ� തകർച്ചനോയാാചെടി അതവിസംാനിക്കുന്നു.

 ഒരും വിയക്തിി സംാമൂഹിീകരാണത്തിനോലക്കും സംംസ്കാാരാത്തിനോലക്കും പ്രനോവിശിക്കുന്നിത് നിയാമ
ത്തിനും ഭാാ�യ്ക്കും കീചെഴി ഇ�ചെയാ അടിക്കുനോമ്പാഴിാണ്. ഇ� എന്നിത് അഭാാവിത്തിചെ� ചെതളിവിാണ്. 
ഉണ്മയുംചെടി അഭാാവിമാണത്. ഇ�ചെയാ പിരാിവിർത്തനചെപ്പംടുത്താൻ സംാധിക്കുനോമ്പാഴിാണ് മനു�യ 
�ീവിിതം സംാധയമാകുന്നിത്. ബാലുവിിചെ� യാാഥാർത്ഥയം ഒരാി�ലും സംാമൂഹിിക യാാഥാർത്ഥയമല്ലാ. 
മാനു�ിക നോലാകം പിരാൈരാ ഇ�യുംചെടി വിൂഹിമാണ്. കൂട്ടിത്തിചെല ഓനോരാാ അംഗംത്തിനോ�യുംം ഇ� മചെറ്റാ
രാാളുംചെടി ഇ�യാിനോലക്കു ചൂണ്ടുനോമ്പാൾ മാത്രംമാണതിചെന മനുനോ�യ�യാായാി ചെകയാ് വി്പിരാിഗംണിക്കുന്നിത്. 
ചെകയാ് വിിചെ� നിരാീക്ഷണചെത്ത പ്രതീകക്രമവുംമായാി ബന്ധിപ്പംിച്ച് ല�ാൻ പുനർനിർണയാിക്കുന്നു. 
സംാമൂഹിിക ക്രമചെത്ത രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നി മാനസംികക്രമമാണത്. “പ്രതീക ക്രമത്തിചെ� ധർമ്മിമാ
യാാണ് ഇ�ചെയാ ല�ാൻ കാണുന്നിത്. ഇ�ചെയാന്നിത് നോഫ്രായാിഡിിചെ� സ്പൈലംഗംിനോക�യാല്ലാ. അത് 
ചെഹിഗംലിചെ� സംങ്കല്പത്തിലുള്ള അഭാാവിവുംം അസംന്നിിഹിിതതവവുംമുള്ളടി�ിയാ ഇ�യാാണ്. മചെറ്റാരാാളുംചെടി 
ഇ� ചെകാണ്ടുമാത്രംം പൂർത്തീകരാി�ചെപ്പംടിാവുംന്നി അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാ ഒരും അഭാാവിമാണത്.” 
(2006:116)

 നോ�ാസംഫ് - സുധീർ - നി� എന്നിിവിചെരാല്ലാാം സംാധാരാണ മനു�യരുംചെടി ഇ� വിഹിിക്കുന്നിവി
രാാണ്. ചെകയാ് വുംം -ചെഹിഗംലും - ല�ാനും ചൂണ്ട്ി കാട്ടുന്നിതു നോപിാചെല ഒരും സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിചെല 
പിരാൈരാ ബന്ധിതമായാ ഇ�ാവിയവിസ്ഥിചെയാ ആണവിർ വിഹിിക്കുന്നിത്. എന്നിാൽ ബാലുവിിചെ� ഇ� 
സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിനു വിിനോധയാചെപ്പംടുന്നിതല്ലാ. അയാാൾ സ്പൈ�വിാവിസ്ഥിയാിൽ നിന്നും സംാമൂഹിികക്ര
മത്തിനോല�് പിരാിവിർത്തനചെപ്പംട്ടി വിയക്തിിയാല്ലാ. അതുചെകാണ്ട്ാണ് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നോപിാലും 
വിിള്ളലുകൾ ഉണ്ട്ാകുന്നിത്. ബാലുവിിൽ സംവയാം പൂർണതയ്ക്കുള്ള സ്പൈ�വിാഭാിലാ�മാണുള്ളത്. പിരാൈ
രാബന്ധത്തിചെ� ആവിശയകതയ്ക്കൂ മുൻപിിൽ ഒരും പിരാിധിയാിലധികം ഈ അഭാിലാ�ം കീഴിടിങ്ങാത്ത
തിനാൽ സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിചെ� അടിിത്തറിയാായാ പിരാൈരാാവിശയം അയാാചെള സംവാധീനിക്കുന്നിില്ലാ. 
ചാിത്രംത്തിചെ� അവിസംാന രാംഗംം ഈ വിാദങ്ങചെളചെയാല്ലാാം സംാധൂകരാിക്കുന്നിതാണ്. ഭ്രാന്ത്യാശുപിത്രംി
യാിൽ തചെന്നി കാണാൻ വിരുംന്നി അമ്മി വിസ്ത്രം മാറിാൻ പിറിയുംനോമ്പാൾ, അല്പം അനോലാചാിച്ചിചെട്ടിങ്കിലും 
അതിനു ബാലു തയാാറിാകുന്നിതും, നോ�ഹിനോത്താചെടി അമ്മി നൽകുന്നി ഭാക്ഷണം കഴിിക്കുന്നിതും വിയവി
സ്ഥിാപിിതമായാ സംാമൂഹിികക്രമത്തിനോലക്കുള്ള ബാലുവിിചെ� തിരാിച്ചുവിരാവിിചെന സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിതാണ്. 
പിചെക്ഷ ഭാക്ഷണം മുഴുവിൻ കഴിി�ാചെത തിരാിച്ചുനൽകി ബാലു നിർവിികാരാതയാിനോലക്കു മടിങ്ങുന്നു. 
ഭ്രൂണാവിസ്ഥിയാിചെലന്നി നോപിാചെല കട്ടിിലിൽ കിടിക്കുന്നി ബാലുവിിലാണ് ചാിത്രംം അവിസംാനിക്കുന്നിത്. 
ബാലുവിിചെ� മാനസംിക നോലാകത്തിചെ� മുഴുവിൻ അവിസ്ഥിനോയായുംം ഈ സംന്ദർഭാം ചെവിളിവിാക്കുന്നു. 
ശുദ്ധീമായാ സ്പൈ�വിാവിസ്ഥിയാിനോലക്കുള്ള തിരാിച്ചു നോപിാ�ാണത്. സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിചെ� നിയാന്ത്ര്യി
താവിസ്ഥിനോയാാടു ചെപിാരുംത്തചെപ്പംടിാത്ത ആദി - ഉണ്മയുംചെടി അതുന്നിത അവിസ്ഥിയാിനോലക്കു ബാലു 
തിരാിചെക സംഞ്ചംരാിക്കുന്നു. മുറിിഞ്ഞുനോപിായാ പിശ്ചാാത്തല സംംഗംീതം വിിദയാത്മകമായാ ഭാാവിമാറ്റനോത്താ
ടുകൂടിി ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. ബാലുവിിചെ� നിതയശാന്ത്യിയുംചെടി ഏകമാർഗ്ഗാമാകുന്നു 
ഈ അവിസ്ഥി.
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ശരാണ് ചാന്ദ്രൻ എൻ. 
പിാലാ ചെസം�് നോതാമസം് നോകാനോള�ിൽ നിന്നു മലയാാള സംാഹിിതയത്തിൽ ബിരുംദവുംം 
ചാങ്ങനാനോ�രാി എൻ.എസം്.എസം് നോകാനോള�ിൽ നിന്നു ബിരുംദാനന്ത്യരാ ബിരുംദവുംം 
ചാങ്ങനാനോ�രാി ബി.എഡി് നോകാനോള�ിൽ നിന്നു ബി.എഡി്. പിഠനവുംം പൂർത്തിയാാ�ി. 
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email: saran.nja@gmail.com

 നോപിാക്കുചെവിയാിലിചെ� ഭാാവിപിരാിസംരാചെത്ത നിർണയാിക്കുന്നി വിിദഗ്ദ്ധ സംന്നിിനോവിശമാണതിചെല 
വിർണ വിയവിസ്ഥി (colour tones). തവിിട്ടിിചെ�യുംം ഇളം ചുവിപ്പംിചെ�യുംചെമാചെ� ഇടിയാിൽ നിൽക്കുന്നി 
ഒരും സംങ്കരാവിർണ വിയവിസ്ഥി പില സംന്ദർഭാങ്ങളിലും അരാവിിന്ദൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. ശകലിതവുംം 
വിിനോകന്ദ്രിതവുംമായാ ബാലുവിിചെ� ആന്ത്യരാികാവിസ്ഥിയുംചെടി പ്രതിഫലനചെമനോന്നിാണം സംംനോവിദനാത്മ
കമായാി നിറിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്.
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നോദശീയാ സംവതവരൂപിീകരാണവുംം ‘ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം്’ എന്നി 
സ്ത്രീ യാാത്രംാവിിവിരാണഗ്രന്ഥവുംം

�ർമിയാ നൂറു�ീൻ
ഗംനോവി�ക, സംാഹിിതയ പിഠനം, മലയാാളസംർവികലാശാല, തിരൂർ

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹിം: 
ഒന്നിിൽ നിന്നി് പിലമകളിനോലക്കുള്ള പിടിർച്ചകളുംചെടിയുംം ചാിത്രംങ്ങളുംചെടിയുംം അപിരാവുംമായുംള്ള ചെകാടു�ൽ 
വിാങ്ങലുകളായാിത്തീരുംന്നി സംാംസ്കാാരാിക പ്രക്രിയാകളുംചെടിയുംം ലിഖിത രൂപിങ്ങളാണ് യാാത്രംാവിിവിരാണ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവി ആഖയാനത്തിചെ� ഇംഗംിതത്തിന് വിഴിങ്ങുന്നി സ്ഥില സംാംസ്കാാരാിക നോരാഖകളാകുന്നു. 
ചാരാിത്രംത്തിചെ�യുംം ഭാാവിനയുംചെടിയുംം ആഖയാനഭാാ�കൾ യാാത്രംാവിിവിരാണങ്ങളിലും ഉപിനോയാാഗംി�ചെപ്പം
ടുന്നുണ്ട്്. യാാഥാർത്ഥയത്തിചെ�യുംം ഭാാവിനയുംചെടിയുംം ആഖയാനരൂപിങ്ങളിചെലല്ലാാം തചെന്നി നോദശീയാത 
അവിിഭാാ�യഘടികമാകുന്നു. മുതലാളിത്തം, വിയവിസംായാ വിിപ്ലവിം, ശാസ്ത്രീയാ കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങൾ എന്നിീ 
പിാശ്ചാാതയ സംന്ദർഭാങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഒന്നിാണനോല്ലാാ ആധുനികത. ആ ആധുനികതാവിനോബാധത്തിൽ 
നിന്നി് ഉരുംവിം ചെകാണ്ട് നോദശീയാത ഒരാർത്ഥത്തിൽ സംവതവപിരാമായാ അനോനവ�ണം കൂടിിയാാണ്. പിചെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ഇന്ത്യയയാിലും നോദശീയാതാചാിന്ത്യകൾ രൂപിചെമടുക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
നിന്നു ചെകാണ്ട്് നോവിണം മലയാാളഗംദയസംാഹിിതയത്തിൽ പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ നിർമ്മിി�ചെപ്പംട്ടി 
ആഖയായാികകചെള പിഠന വിിനോധയാമാ�ാൻ. പ്രനോതയകിച്ചും, ആ നൂറ്റാണ്ട്ിൽ എഴുതചെപ്പംട്ടി മലയാാളയാാ
ത്രംാവിിവിരാണഗ്രന്ഥങ്ങചെള. യാാത്രംാവിിവിരാണചെമന്നി �നുസ്സിിൽ നിന്നും പില കാരാണങ്ങൾ ചെകാണ്ടും 
പുറിനോത്ത�് ചെതറിിച്ച് നിൽക്കുന്നി പ്രതീതി ഉളവിാക്കുന്നിവിയാാണ് ഇവി. നോകാളനീകരാണ യുംക്തിി�കത്ത് 
നിലചെകാള്ളുനോമ്പാൾ നോപിാലും അവിയാിൽ നിന്നുള്ള കുതറിലുകളുംചെടി പിാതകളുംം ഇവിയാിൽ കാണാം.
പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിനു നോശ�വുംം മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാ യാാത്രംാവിിവിരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോദശീയാ 
സംവതവത്തിചെ� നിഴിൽപ്പംാടുകൾ വിയക്തിം.
മലയാാളയാാത്രംാവിിവിരാണ ചാരാിത്രംത്തിൽ സ്ത്രീകളുംചെടി പിങ്ക് ഏചെറിക്കുചെറി നി�ബ്ദമാണ്. ഉണ്ട്ായാതാവി
ചെട്ടി, ഭാക്തിിനോകന്ദ്രീകൃതമായാ തീർത്ഥയാാത്രംാവിിവിരാണങ്ങളുംം. ഇതിൽ നിന്നി് ഭാിന്നിമായാി എഴുതചെപ്പംട്ടി 
കൃതിയാാണ് 1936ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച മിസ്സിിസം് സംി. കുട്ടിൻ നായാരുംചെടി ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം്. 1935ൽ 
ഒരും യൂനോറിാപ്പം് വിനിതാ പിരായടിന സംംഘനോത്താചെടിാപ്പംം മിസ്സിിസം് സംി. കുട്ടിൻ നായാർ (നോകാച്ചാട്ടിിൽ 
കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മി) നടിത്തിയാ യാാത്രംകളുംചെടി വിിവിരാണങ്ങളാണ് ഈ കൃതി. നോദശീയാത, സംവതവ
നോബാധം, കർത്തൃതവം,എന്നിീ ചാിന്ത്യാപിദ്ധീതികളുംചെടി ഉത്തരാാധുനിക പിരാിസംരാചെത്ത ആധാരാമാ�ി ഈ 
കൃതിചെയാ അപിഗ്രഥിക്കുക എന്നിതാണ് ഈ പിഠനത്തിചെ� ലക്ഷയം. അതു വിഴിി കർത്തൃതവത്തിചെ� 
പില അടിരുംകൾ എങ്ങചെന ഈ സ്ത്രീയാാത്രംാവിിവിരാണഗ്രന്ഥത്തിൽ നോദശീയാ സംവതവചെത്ത രൂപിീകരാിചെച്ച
ടുക്കുന്നിത് എന്നിനോനവ�ിക്കുകയുംം അങ്ങചെന രൂപിചെപ്പംടുന്നി നോദശീയാസംവതവത്തിചെ� പ്രശ്നപിരാിസംരാങ്ങചെള 
പിഠനവിിനോധയാമാക്കുകയുംമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.

ത്ാലേ�ാൽ പിദാങ്ങൾ: സംവതവം, കർത്തൃതവം, നോദശീയാത
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‘അവിിശവാസംിചെയാന്നു പിലരാാലും ഗംണി�ചെപ്പംടുന്നി ഞാാൻ, ഈശവരാ സംന്നിിധിയാിനോലക്കു വിഴിി 
കാട്ടിാചെമന്നു നോഘാ�ിക്കുന്നി പുനോരാാഹിിതവിർഗംനോത്താടി് ചെതല്ലും ബഹുമാനമില്ലാാത്ത ഞാാൻ, അനോ�
ഹിനോത്താടി് വിിനീതയാായാി പിറിഞ്ഞു: അങ്ങ് എചെന്നി അനുഗ്രഹിി�ണം.

(ഗ്രന്ഥകർത്രംിയുംം ചെറിാചെമയാ്ൻ നോറിാളാങുമായുംള്ള സംംഭാാ�ണത്തിൽ നിന്നി്, 

ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം്, 1936: 170)

നോദശീയാതയുംം മലയാാള യാാത്രംാവിിവിരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം
രാാഷ്ട്രീീയാ സംാംസ്കാാരാിക അതിർത്തികൾ�കത്താണ് നോദശം. തികച്ചും സംാങ്കല്പികമായാ ഈ 
നോരാഖകചെള, അതിചെ� ആനുഭാവിിക പിരാിസംരാങ്ങചെള മറിികടി�ലാണ് യാാത്രം. സംവനോദശ അനുഭാവിങ്ങളുംം 
അനുഭൂതികളുംം ഉൾവിഹിിച്ച് ചെകാണ്ട്ാണ് ഒരും യാാത്രംികൻ മചെറ്റാരും നോദശനോത്ത�് പിരാകായാപ്രനോവിശം 
ചെചായ്യുന്നിത്. ഈ വിയതയസ്ത അനുഭാവിങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള ഉരാച്ചു നോനാട്ടിങ്ങളാണ് ഭൂരാിഭാാഗം യാാത്രംാ
വിിവിരാണങ്ങളുംം. ഈ മട്ടിിൽ വിിശകലന വിിനോധയാമാ�ിയാാൽ മലയാാളയാാത്രംാവിിവിരാണചാരാിത്രംവുംം 
ഭാിന്നിമല്ലാ എന്നി നിഗംമനത്തിചെലത്താം. നോദശത്തിൽ നിന്നി് നോദശീയാതയാിനോല�്, പി�രാാണിക കാലഘ
ട്ടിത്തിൽ നിന്നി് ആധുനികതയാിനോലക്കുള്ള ദൂരാം അത്രം തചെന്നിയുംണ്ട്്. ‘പിരാൈരാം അറിിയാാചെതയുംം സംവന്ത്യം 
അസ്തിതവചെത്തയുംം സംവതവചെത്തയുംക്കുറിിച്ച് ആഴിത്തിൽ ചാിന്ത്യി�ാചെതയുംം �ീവിിക്കുന്നി ഒരും സംമുദായാം 
അചെല്ലാങ്കിൽ �നത മറ്റുംള്ളവിരാിൽ നിന്നു വിയതയസ്തമായാി തങ്ങചെള നിർവിചാി�ാൻ തുടിങ്ങുനോന്നിടിത്താണ് 
നോദശീയാതയുംചെടി ആരാംഭാം. ഉയാർന്നിതരാത്തിലുള്ള ആത്മാവിനോബാധമാണ് നോദശീയാതയാിലൂചെടി പ്രക
ടിമാവുംന്നിത്. നോദശചെമന്നിത് പിരാിണാമ വിിനോധയാമാചെയാാരും ഘടിനയാായാതിനാൽ നോദശീയാതയുംചെടി 
രൂപിഭാാവിങ്ങളുംം നിർവിചാനകളുംം മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കും. നോദശീയാതയാിൽ അന്ത്യർഭാവിിച്ചു കിടിക്കുന്നിത് 
പുതിചെയാാരും ചാരാിത്രംനോബാധമാണ.് ഒരും �നത ചാരാിത്രംത്തിനോലക്കുണരുംകയുംം പുതിചെയാാരും ദിശയാിലൂചെടി 
ചാലി�ാൻ തുടിങ്ങുകയുംം (നോദശത്തിചെ� നിരുംക്തിിയാിൽത്തചെന്നി ദിശയുംണ്ട്് ) ചെചായ്യുന്നു’(രാാമകൃഷ്ണൻ 
ഇ.വിി, 2017:2728).

മലയാാള യാാത്രംാവിിവിരാണ സംാഹിിതയ ചാരാിത്രംത്തിൽ ഗംദയത്തിചെ�യുംം പിദയത്തിനോ�തുമായാ 
സംമാന്ത്യരാ നോരാഖകൾ കാണാം. യാാത്രംാകാവിയങ്ങൾ സം�ന്ദരായനോബാധത്തിചെ� യുംക്തിിയാിൽ സംംവി
ദിക്കുന്നുചെവിന്നി വിീക്ഷണം സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� യുംക്തിിയാിൽ അപിനിർമ്മിി�ചെപ്പംടിാവുംന്നിത് 
മാത്രംമാണ്. മുഖയധാരാ സംാഹിിതയമ�ലത്തിൽ നിന്നി് പിാർശവവിത്കരാി�ചെപ്പംട്ടി അറിബിമലയാാള 
സംാഹിിതയത്തിലാകചെട്ടി, ‘സംർ�ീട്ടി് പിാട്ടുകൾ’ എന്നി ഉപി�നുസ്സിിലൂചെടി നോദശപ്രതിനിധാനങ്ങൾ, 
വിിനോശ�ിച്ചും മലബാർ കലാപി പൂർവ്വ പിരാിസംരാനോബാധങ്ങളിൽ നിന്നി് ഉരുംവിം ചെകാണ്ട്വി, അടിയാാ
ളചെപ്പംടുന്നു. പിതിചെനട്ടിാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഉത്തരാാർധത്തിൽ പിരാനോദശി സ്പൈക്രസ്തവി വിത്�രാണത്തി
ചെനതിചെരാ നാട്ടുക്രിസ്തയാനികൾ നടിത്തിയാ പ്രതിനോരാാധ മുനോന്നിറ്റ ചാരാിത്രംത്തിചെ� നോനർനോരാഖയാാണ് 
പിാറിനോമ�ാൽ നോതാമാ�ത്തനാരുംചെടി വിർത്തമാനപ്പുസ്തകം. 1599 ചെല ഉദയാംനോപിരൂർ സുനഹിനോദാസം്, 
1653 ചെല കൂനൻ കുരാിശ് സംതയം തുടിങ്ങിയാ സംവാതന്ത്ര്യയ ചാിന്ത്യകളുംചെടിയുംം സംമരാങ്ങളുംചെടിയുംം ചാരാിത്രം 
സംന്ദർഭാത്തിലാണ് 1778-1786 കാലത്ത് പിാറിനോമ�ാൽ നോതാമാ�ത്തനാരുംചെടിയുംം കരാിയാാറ്റി 
യാ�നോസംപ്പം് മല്പ്പംാചെ�യുംം നോറിാമായാാത്രം. പ്രതിനോരാാധത്തിനോ�തായാ ആഭായന്ത്യരാ സംംഘർ�ങ്ങളുംചെടി 
നോദശീയാ ഉള്ളടി�മാണ് ഈ ആഖയാനത്തിചെ� സംവിിനോശ�ത. സംവാതന്ത്ര്യയപ്രാപ്തി�് മുമ്പ് രാചാി�ചെപ്പം
ട്ടി സ്പൈവിനോദശികവുംം ഭാാരാതീയാവുംമായാ യാാത്രംാ എഴുത്തുകളിൽ അനോബാധപിരാമായുംം നോബാധപിരാമായുംം 
നോദശീയാതയുംചെടിയുംം നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ�യുംം സംംവിാദസ്ഥിലങ്ങൾ രൂപിചെമടുക്കുന്നുണ്ട്്.
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സ്ത്രീകളുംം നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനവുംം
ഇന്ത്യയയാിചെല നോദശീയാ വിിചാാരാങ്ങളുംം പ്രവിർത്തിമ�ലങ്ങളുംം ഏകശിലാരൂപിമായാിരുംന്നിില്ലാ. 
അതിനാൽ ‘നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനം’ എന്നി പിദം ബഹുവിചാനാർത്ഥനോത്താടി് കൂടിിയാാണ് ഈ പ്രബ
ന്ധത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. വിനോരാണയമായാ ആണ്നോബാധയങ്ങളിൽ നിന്നിാണ് ആധുനികതയുംചെടി 
പ്രനോയാാഗംമാതൃകകൾ രൂപിചെമടുക്കുന്നിത്. ഇന്ത്യയൻ നോദശീയാതാ സംങ്കൽപ്പംങ്ങളുംം ഇവിയാിൽ നിന്നി് 
ഭാിന്നിമല്ലാ. കല്ലായുംം മാലയുംം ഉനോപിക്ഷിച്ച പുലയാസ്ത്രീകൾ, കുപ്പംായാവുംം നോമൽവിസ്ത്രവുംം ധരാിച്ച ചാാന്നിാർ 
സ്ത്രീകൾ, �ാതിവിിരുംദ്ധീാശയാ ആഹിവാനങ്ങചെള പ്രതി ചെവിള്ളവിസ്ത്രം ധരാിച്ച സ്ത്രീകൾ ഈ മട്ടിിലുള്ള ദലിത് 
സ്ത്രീമുനോന്നിറ്റങ്ങൾ, നോയാാഗംനോക്ഷമസംഭായുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ നമ്പൂതിരാി സ്ത്രീ സംവാതന്ത്ര്യയ മുനോന്നിറ്റങ്ങൾ, 
1921 ചെല മലബാർ കലാപിത്തിചെല സ്ത്രീസംാന്നിിദ്ധീയങ്ങൾ ഇവിചെയാല്ലാാം അധികാരാത്തിചെനതിചെരായുംള്ള 
സംവതവ സംംഘർ�ങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്. ഈ സംമരാങ്ങളുംചെടിചെയാല്ലാാം ഊർജ്ജിനോസ്രാതസ്സി് അയ്യൻകാളി, 
ചെപിായ്കയാിൽ അപ്പംച്ചൻ, വിി.ടിി. ഭാട്ടിതിരാിപ്പംാടി്, ശ്രീീനാരാായാണഗുരും തുടിങ്ങിയാ പുരും�നോനതൃതവങ്ങൾ 
ആയാിരുംന്നുചെവിന്നിത് വിസ്തുതയാാണ്. പില കാലങ്ങളിലായാി സം�ീവിമായാ ഇന്ത്യയൻ സംവാതന്ത്യയസം
മരാത്തിചെ� ബഹുവിിധപിാതകളിലും സ്ത്രീപിങ്കാളിത്തം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. സുഭാാ�് ചാന്ദ്രനോബാസംിചെ� 
നോനതൃതവത്തിലുള്ള ഐ.എൻ.എയുംചെടി ഉയാർന്നി പിദവിികളിനോലക്കുവിചെരാ സ്ത്രീകൾ പിരാിഗംണി�ചെപ്പംട്ടു. 
എങ്കിലും സ്ത്രീകളുംചെടി വിൻപിങ്കാളിത്തനോത്താടു കൂടിി നോദശീയാതയുംചെടിയുംം നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ�യുംം 
മുഖയധാരായാിനോല�് അവിചെരാ ആനയാിച്ചത് ഗംാന്ധി �ിയുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ നടിന്നി നോദശീയാ സംമരാ
ങ്ങളാണ്.’... സ്ത്രീകളുംചെടി സംമരാ പിങ്കാളിത്തത്തിചെ� രാണ്ടു മാതൃകകളാണ് നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനത്തിൽ 
നിന്നി് ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞു വിന്നിത്. ഒന്നി് ‘സ്ത്രീധർമ്മി’ചെത്തയുംം’ സ്ത്രീ സംവഭാാവി’ചെത്തയുംം അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാി 
നോചാാദയം ചെചായ്യാത്ത രാീതി. ആധുനിക കുടുംബിനിയുംചെടി ക്ഷമ,ദയാ, നോ�ഹിം, അഹിിംസം ആദിയാായാ 
സംഹി� ഗുണങ്ങചെള നോദശീയാ താത്പ്പംരായത്തിന് നോവിണ്ട്ി വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നി രാീതിയാായാിരുംന്നു ഇത്. 
പുരും�ന്മാരാിൽ നിന്നു വിയതയസ്തരാായാി സ്ത്രീ ഗുണം തികഞ്ഞിവിരാായാി സ്ത്രീ പ്രവിർത്തകർ പ്രതയക്ഷ
ചെപ്പംട്ടു. ഈ ‘സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ’ നിർവ്വചാി�ാനുള്ള മാനദ�ങ്ങൾ മുഴുവിൻ സംവിർണ ബ്രാഹ്മണ 
ആശയാമ�ലങ്ങളിൽ നോവിരൂന്നിിയാവിയാായാിരുംന്നു’ (നോദവിിക .ചെ�, 2015: 224,225) ഇത്തരാത്തിലുള്ള 
വിിമർശനാത്മകമായാ സംംവിാദ ഭൂമികയ്ക്ക്കത്താണ് ‘ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം് ’ എന്നി സ്ത്രീയാാത്രംാവിിവി
രാണഗ്രന്ഥം വിിശകലന വിിനോധയാമാ�ചെപ്പംനോടിണ്ട്ത്.

സ്ത്രീകളുംം മലയാാള യാാത്രംാവിിവിരാണചെമന്നി �നുസ്സുംം
ആണ്നോകായ്മയാിലധിഷ്ഠിതമായാ സംമൂഹിവിയവിസ്ഥിയാിൽ യാാത്രംയുംചെടി അനുഭാവി നോലാകം സ്ത്രീകൾ�് 
നിശ്ചാിത പിരാിധിയ്ക്ക്പ്പുറിം വിില�ചെപ്പംട്ടി ഒന്നിായാിരുംന്നു. എനോപ്പംാഴും സംംരാക്ഷി�ചെപ്പംനോടിണ്ട് വിസ്തുവിായാി 
മതനോഭാദമനോനയ നിർവിചാി�ചെപ്പംട്ടിതിനാൽ യാാത്രംയുംചെടി ഏകാന്ത്യ നോലാകങ്ങൾ തികച്ചും അനയവുംം. 
(സംമുദ്ര വിിലക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നിതിനാൽ ചാില �ാതി വിിഭാാഗംങ്ങളിചെല പുരും�ന്മാർക്കും വിിനോദശയാാത്രം 
നി�ിദ്ധീമായാിരുംന്നുചെവിന്നിത് വിിസ്മിരാിക്കുന്നിില്ലാ)

ഒരും മലയാാളിസ്ത്രീയുംചെടി ആദയ യാാത്രംാവിിവിരാണം എന്നി നിലയാിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ ഒന്നിാണ് 
തരാവിത്ത് അമ്മിാളുംവിമ്മിയുംചെടി ഒരും തീർത്ഥയാാത്രം (1921) .സംനോഹിാദരാൻ ടിി.എം.നായാരുംചെടി ഭാ�തി
കാവിശിഷ്ടിങ്ങൾ ഗംംഗംയാിൽ നിമജ്ജിനം ചെചായ്യുന്നിതിനായാി കുടുംബസംനോമതം നടിത്തിയാ കാശിയാാ
ത്രംയാാണ് പ്രതിപിാദയം. 1930കൾ മലയാാളനാട്ടിിചെലയുംം ഭാാരാതത്തിചെലയുംം ചെപിാതു ഇടിങ്ങൾ സംവാ
തന്ത്ര്യയ അവികാശനോപ്പംാരാാട്ടിങ്ങളാൽ ശബ്ദമുഖരാിതമായാിരുംന്നു. ഈ കാലയാളവിിലാണ് നോകാച്ചാട്ടിിൽ 
കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മിയുംചെടി യൂനോറിാപ്പം് യാാത്രം. ഒരും മലയാാളിസ്ത്രീയുംചെടി ആദയ വിിനോദശയാാത്രംാവിിവിരാണം 
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എന്നിതിലുപിരാി, പ്രനോമയാപിരാമായുംം രൂപിപിരാമായുംം യാാത്രംാവിിവിരാണം എന്നി �നുസ്സിിചെനത്തചെന്നി 
പ്രശ്നവിത്കരാിക്കുന്നിിടിത്താണ് ഈ കൃതി സംവിിനോശ� അസ്തിതവം നോനടിിചെയാടുക്കുന്നിത്.

നോദശീയാ വിിനിമയാങ്ങൾ ‘ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പംിൽ’
‘യാാത്രം’ചെയാ വിിവിരാിക്കുക എന്നിത് ഏകമുഖമായാ വിയവിഹിാരാമല്ലാ, ഏചെതാരും സംാഹിിതയരൂപിചെത്തയുംം 
നോപിാചെല തചെന്നി ബഹുമുഖവുംം സംങ്കീർണവുംമാണത്. ‘ഞാാൻ” ‘എചെന്നി ‘ത്തചെന്നി അനാവൃതമാക്കുന്നി, 
എചെ� തചെന്നി അംശങ്ങചെള നോബാധപിരാമാനോയാാ അനോബാധപിരാമാനോയാാ പ്രകാശിപ്പംിക്കുകയുംം മൂലയ
നിർണയാനത്തിന് ഉദയമിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നി പിാഠങ്ങളാണ് അവി.’വിി�യാി ‘ എന്നി അടിിസ്ഥിാന 
ഘടികത്തിചെ� തചെന്നി പിലമട്ടിിലുള്ള പ്രകാശനങ്ങളാണ് ഓനോരാാ സംഞ്ചംാരാാനുഭാവി നോരാഖകളുംം.’ഞാാനി’ 
ചെ� പ്രകാശനനോരാഖകൾ എന്നി് സംംശയാനോലശമനോനയ അടിയാാളചെപ്പംടുത്താവുംന്നിവിയാാണ് ഇവി. (പുരും� 
വിയവിഹിാരാ അധീശതവങ്ങളിൽ അഭാിരാമിച്ച, വിിമർശനചെമന്നിത് ആണത്ത പ്രനോയാാഗംങ്ങളിചെലാന്നി് 
എന്നി് തീർച്ചചെപ്പംടുത്തിയാവിർ ചെക. കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മിയുംചെടി ‘ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പംി’ചെന ‘യൂനോറിാപ്പം് 
കണ്ട് ഞാാൻ’ എന്നി് പിരാിഹിാസംരൂനോപിണ പുനർനാമകരാണം ചെചായ്ത്തിൽ അത്ഭുതമില്ലാ. പിാട്രാിയാാർ
�ിയാൽ വിയവിസ്ഥി�കത്ത് സുരാക്ഷിത സ്ഥിാനം കചെണ്ട്ത്തിയാവിചെരാ സ്ത്രീയുംചെടി ‘ഞാാൻ’ ചെവിറിളിപ്പംി
ടിിപ്പംിക്കുക സംവഭാാവിികം.

വിി�യാിയുംചെടി ആന്ത്യരാികവുംം ബാഹിയവുംമായാ നോനാട്ടിങ്ങചെള, അതിനനുസൃതമായാി രൂപിചെപ്പംടുത്തി
ചെയാടുക്കുന്നി ആനുഭാവിിക പിരാിസംരാങ്ങചെള, വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ ബഹുരൂപിിയാായാ കർത്തൃതവചെത്ത 
അടിിസ്ഥിാനമാക്കുകയാാണ് ഈ പിഠനം. മിസ്സിിസം് .സംി .കുട്ടിൻ നായാരുംചെടി ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം് 
എന്നി കൃതിയാിൽ സംഞ്ചംാരാി, സ്ത്രീ സംവതവം, ഇംഗ്ലാീ�് വിിദയാഭായാസംം ആർ�ിച്ച സംവിർണ സ്ത്രീ, എന്നിി
ങ്ങചെന വിിവിിധ കർത്തൃതവങ്ങചെള സൂക്ഷ്മവിായാനയാിൽ വിീചെണ്ട്ടു�ാചെമങ്കിലും ഈ കർത്തൃതവങ്ങളി
ലൂചെടി വിികസംിച്ച് വിരുംന്നി നോദശീയാ സംവതവചെത്ത നോകന്ദ്രാശയാമായാി സംവീകരാിച്ച്ചെകാണ്ട്് വിിശകലനം 
ചെചായ്യാനാണ് ഈ പ്രബന്ധം ഉദയമിക്കുന്നിത്.

1935-ൽ മിസ്സിിസം് ദത്തയുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ ഒരും വിനിതാ സംംഘം നടിത്തിയാ യൂനോറിാപ്പം് 
പിരായടിനമാണ് ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പംിചെല പ്രതിപിാദയം. അഖില വിിദയാർത്ഥി സംംഘത്തിചെ� ആഭാി
മുഖയത്തിൽ നടിന്നി ഈ പിരായടിനത്തിന് ആശംസംകളർപ്പംിച്ച് ചെകാണ്ടും യാാത്രം നോരാഖചെപ്പംടുത്തി ഹിിന്ദു
സ്ഥിാൻ സ്പൈടിംസംിനോല�് അയാ�ാൻ ആവിശയചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ടും, യാാത്രംയുംചെടി ആരാംഭാത്തിൽത്തചെന്നി 
മി.നോദവിദാസം് ഗംാന്ധിയുംചെടി കത്ത് തനി�് ലഭാിച്ചതായാി ഗ്രന്ഥകാരാി പ്രസ്തുത കൃതിയുംചെടി ആമുഖത്തിൽ 
വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. ഈചെയാാരും മുഖവുംരാ തചെന്നി നോദശീയാ ഉത്തരാവിാദിതവം എന്നി നിലയാിനോല�് 
വിിവിക്ഷി�ചെപ്പംടിാവുംന്നി ഒന്നിായാി ഈ യാാത്രംാവിിവിരാണചെത്ത അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നു. ഇറ്റലി, വിിയാന്നി, 
ചെചാനോ�ാനോ�ാവിാകയ, �ർമ്മിനി, ചെബൽ�ിയാം, ലണ്ട്ൻ, നോസ്കാാട്ടി്ലൻഡി്, പിാരാീസം്, നോഹിാളണ്ട്്, സംവി
റ്റ്സംർലണ്ട്്, തുടിങ്ങിയാ സ്ഥിലങ്ങളാണ് പ്രധാന സംന്ദർശന ഇടിങ്ങൾ.

വിസ്തുതാവിിവിരാണം, അനുഭാവി വിിവിരാണം, എന്നിമട്ടിിചെലാചെ�യുംള്ള ഏകഭാാ�ണ മാതൃകകചെള 
നിരാാകരാിച്ച്, അനുഭാവി ഇടിങ്ങചെള നോദശീയാ ചാിന്ത്യകനോളാചെടി അഭാിമുഖീകരാിക്കുകയുംം വിിലയാിരുംത്തു
കയുംമാണ് ആഖയാനത്തിലുടിനീളം അവിലംബിക്കുന്നി രാീതി. ഉദാഹിരാണത്തിന് എസ്സി്.എസ്സി്. 
നോകാണ്ട്ിനോറിാനോസംാ എന്നി യാാത്രംാരാംഭാ കപ്പംലിചെല സ്ത്രീകചെള ഭായാചെപ്പംടുത്തി നടിക്കുന്നി ഇറ്റലി�ാരാ
നായാ സ്റ്റ്ീനോവിഡിിചെന ഗ്രന്ഥകാരാി അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നി സംന്ദർഭാത്തിൽ നോപിാലും, അവിർ തമ്മിിലുള്ള 
സംംഭാാ�ണം തികച്ചും രാാഷ്ട്രീീയാ ഉള്ളടി�നോത്താടി് കൂടിിയുംള്ളതാണ്. മുനോസ്സിാളിനിയുംം ഗംാന്ധിയുംമാണ് 
അവിരുംചെടി സംംഭാാ�ണ നോകന്ദ്രങ്ങൾ. ഇവിിചെടി മാത്രംമല്ലാ യാാത്രംയാിലുടിനീളം സംാധാരാണ�ാനോരാാടിാകചെട്ടി, 
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ഉയാർന്നി സംാമൂഹിിക പിദവിികൾ വിഹിിക്കുന്നിവിനോരാാടിാകചെട്ടി, ഏവിനോരാാടും രാാഷ്ട്രീീയാ സ്ഥിിതിഗംതികൾ 
അനോനവ�ിക്കുവിാനാണ് ബദ്ധീശ്രീദ്ധീ. യാാത്രംകളിചെല ‘നോ�ാപ്പംിങ്് ’ സംാധാരാണ കാരായമാണനോല്ലാാ? 
അത്തരാം സംന്ദർഭാങ്ങളിൽനോപ്പംാലും കച്ചവിടി�ാനോരാാടി് ഫാസംിസ്റ്റ്് സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെളക്കുറിിനോച്ചാ യുംദ്ധീ
പ്രഖയാപിനങ്ങചെളക്കുറിിനോച്ചാ നോചാാദിച്ചറിിയുംവിാൻ യാാചെതാരും മടിിയുംമില്ലാ. യൂനോറിാപ്പംിചെ� വിിവിിധയാിടി
ങ്ങളിൽ, നൃത്ത പ്രദർശനശാലകളിൽ, ചെകാട്ടിാരാ സംന്ദർശനനോവിളകളിൽ, കപ്പംൽയാാത്രംാമനോധയ, 
ചെതരുംവുംകളിൽ, ചെചാനോ�ാനോ�ാവിാകയൻ പ്രസംിഡി�ിചെ� പുത്രംിയാായാ നോഡിാക്ടർ ആലിയാമസംാറിി
�ിചെ� വിിരുംന്നിിൽ തുടിങ്ങി യൂനോറിാപ്പംിചെ� മു�ിലും മൂലയാിലും ഗ്രന്ഥകർത്രംി അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നിതും 
സംംഭാാ�ണങ്ങളിൽ ഏർചെപ്പംടുന്നിതും ഇനോത വിി�യാങ്ങളിനോന്മലാണ്. ഇതു വിഴിി ഇന്ത്യയയാിചെല നോദശീയാ 
സംങ്കൽപ്പംങ്ങളുംം നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനവുംചെമല്ലാാം യൂനോറിാപിയൻ നോദശീയാ വിിചാാരാങ്ങളുംമായാി താരാതമയചെപ്പം
ടുത്തി നിഗംമനങ്ങളിചെലത്താനുള്ള ശ്രീമങ്ങളുംം കാണാം.

യാാത്രംാമനോധയ അഭാിമുഖീകരാി�ചെപ്പംട്ടിവിർ എന്നി നിലയാിലും നോദശീയാസ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യിക ചാർച്ചകളും
മായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി് ആഖയാതാവിാൽ സ്മിരാി�ചെപ്പംടുന്നിവിർ എന്നി നിലയാിലും വിിവിിധ നോദശീയാ വിയക്തിി
തവങ്ങൾ ആഖയാനത്തിൽ കടിന്നി് വിരുംന്നു. യാാത്രംയുംചെടി ആരാംഭാത്തിൽ കപ്പംലിൽ ചെവിച്ചും ബ്രിസ്റ്റ്ൽ 
നോഹിാട്ടിലിൽ ചെവിച്ചും നോരാാഗംാതുരായാായാ കമലാ ചെനഹി്റുവിിചെന കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മി സംന്ദർശിക്കുന്നു. 
ഇനോത അവിസംരാത്തിൽ സുഭാാ�് ചാന്ദ്രനോബാസംിചെനയുംം കാണാനിടിവിരുംന്നു. കമലാ ചെനഹി്റുവിിനാണ് 
പ്രസ്തുത കൃതി സംമർപ്പംി�ചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നിതുതചെന്നി. ഗംാന്ധി, ചെനഹി്റു, �ി.ചെക.നോദവിധാർ തുടിങ്ങിയാവി
രുംചെടി പ്രവിർത്തിമ�ലങ്ങചെള അപിഗ്രഥി�ാനുള്ള ശ്രീമവുംം ആഖയാനത്തിനകത്തുണ്ട്്.

യൂനോറിാപ്പംിചെല വിിദയാഭായാസം സംമ്പ്രദായാചെത്തപ്പംറ്റി വിാചാാലയാാവുംന്നിതിന് ചെതാട്ടുമുമ്പ് ഇന്ത്യയൻ 
വിിദയാഭായാസംചെത്തപ്പംറ്റി ചെക.കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മി നോവിദനാ�നകമായാി പ്രസ്താവിിക്കുന്നു’ ഇവിിടിചെത്ത 
ഭായാങ്കരാമായാ അക്ഷരാജ്ഞാംാനദാരാിദ്രയം, യാഥാർത്ഥ �ീവിിതവുംമായാി യാാചെതാരും ബന്ധവുംമില്ലാാത്ത 
ഒരും തരാം സംംസ്കാാരാനോത്താടു കൂടിിയാ യുംവി�നങ്ങളുംചെടിയാിടിയാിൽ വിർദ്ധീിച്ചു വിരുംന്നി ചെതാഴിിലില്ലാായ്മ, 
വിിദയാർത്ഥി നോലാകത്തിചെ� ക്ഷയാിച്ചു വിരുംന്നി ആനോരാാഗംയം അവിരുംചെടിയാിടിയാിലുള്ള നോദശീയാ നോബാധത്തി
ചെ�യുംം, ഉത്തരാവിാദിതവത്തിചെ�യുംം അഭാാവിം, ഇവിചെയാല്ലാാം നല്ലാനോപിാചെല അറിിയാാവുംന്നി സംംഗംതിക
ളാണ് ’ (മിസ്സിിസം്.സംി. കുട്ടിൻ നായാർ, 1936:180) ഈയാവിസ്ഥിനോയാാടി് താരാതമയചെപ്പംടുത്തി യൂനോറിാപിയൻ 
അവിസ്ഥി വിിശദീകരാി�ചെപ്പംടുന്നു’ ഞാങ്ങൾ സംന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഓനോരാാ യൂനോറിാപിയൻ രാാ�യവുംം, �നങ്ങ
ളുംചെടിയാിടിയാിൽ അക്ഷരാജ്ഞാംാനമില്ലാായ്മ നീ�ം ചെചായ്യുന്നിതിൽ മാത്രംമല്ലാ, അവികാശങ്ങൾ�ായാി 
അവിസംാനം വിചെരാ ചെപിാരുംതുവിാൻ തയ്യാറുള്ള, നോദശഭാക്തിിയുംം മന�രുംത്തുമുള്ള പി�രാന്മാചെരാ സൃഷ്ടിി
ക്കുവിാൻ പ്രാപ്തമായാ വിിദയാഭായാസംം നല്കുന്നിതിലും ബദ്ധീശ്രീദ്ധീരാായാിരാി�യാാണ്’ (മിസ്സിിസം്. സംി.കുട്ടിൻ 
നായാർ,1936:180). അധയാപിികയുംം വിിദയാഭായാസം പ്രവിർത്തകയുംമായാിരുംന്നി കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മി 
വിിദയാഭായാസംചെത്ത നിർവിചാിക്കുന്നിത് നോദശീയാ ചാിന്ത്യകൾ�കത്താണ്.

കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മിയുംചെടി ലിംഗംസംമതവനോബാധയങ്ങചെള ചെവിളിവിാക്കുന്നി ഒന്നിാണ് ‘ഞാാൻ കണ്ട് 
യൂനോറിാപ്പംി’ചെല സ്ത്രീകളുംചെടി സ്ഥിാനം എന്നിദ്ധീയായാം. സംന്ദർശിച്ച രാാ�യങ്ങളിചെല സ്ത്രീ ഇടിങ്ങചെളയുംം 
ലിംഗംപിദവിിചെയായുംം ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീയാവിസ്ഥികളുംമായാി താരാതമയചെപ്പംടുത്തുന്നി ഈ അദ്ധീയായാത്തിലൂചെടി, 
ഇന്ത്യയൻ നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനനോത്താചെടിാപ്പംം വിളർന്നി് വിന്നി അചെല്ലാങ്കിൽ അതിചെ� ഉത്പ്പംന്നിമായാ 
ഒന്നിായാിട്ടിാണ് സ്ത്രീ സംവാതന്ത്ര്യയചെത്ത വിിലയാിരുംത്തുന്നിത്. കാതറിിൻ നോമനോയാാ എന്നി അനോമരാി�ൻ 
സ്പൈവിറ്റ് നാ�ണലിസ്റ്റ്്, 1927 ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ‘മദർ ഇന്ത്യയ’ എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിലൂചെടി ബ്രിട്ടിീ�് 
ഭാരാണത്തിചെനതിചെരായുംള്ള ഇന്ത്യയൻ സംവാതന്ത്ര്യയ നോപിാരാാട്ടിങ്ങചെള വിിമർശിക്കുകയുംണ്ട്ായാി. മൃഗംതുലയ
മായാ സ്ത്രീയാവിസ്ഥി, അധമമായാ �ാതിവിയവിസ്ഥി, സ്പൈലംഗംിക അരാാ�കതവം എന്നിീ കാരാണങ്ങളാൽ 
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സംവയാംഭാരാണ പ്രാപ്തിയാിനോല�് ഇന്ത്യയ വിളർന്നിിട്ടിില്ലാ എന്നിവിർ വിാദിച്ചു. ചെക.കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മിയാാ
വിചെട്ടി, യൂനോറിാപ്പം് സംന്ദർശനനോവിളയാിൽ പിലനോപ്പംാഴിായാി മിസം്.നോമനോയാാ വിിചെ� വിാദങ്ങചെള നിശിതമായാി 
വിിമർശിക്കുന്നു.’ചെപി�രാാണിക ഭാാരാതത്തിൽ പിർ�നോയാാ സ്പൈശശവി വിിവിാഹിനോമാ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. 
പ്രായാപൂർത്തി വിന്നിാൽ അവിർക്കു ഭാർത്താ�ന്മാചെരാ ചെതരാചെഞ്ഞിടുക്കുന്നിതിനുള്ള പൂർണ്ണസംവാത
ന്ത്ര്യയം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു സംവത്തവികാശമുണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്നു തചെന്നിയാല്ലാ, സംാമാനയമായാ 
വിിദയാഭാാസംവുംം പ്രനോതയകിച്ചും സുന്ദരാ കലകളിൽ സംിദ്ധീിച്ചിരുംന്നു. വിിദവാന്മാരാാൽ ബഹുമാനി�ചെപ്പം
ട്ടിവിരാായാിരുംന്നു ഗംാർഗംി, സ്പൈമനോത്രംയാി മുതലായാ തതവജ്ഞാംാനികൾ. ലീലാവിതി പ്രസംിദ്ധീി നോനടിിയാ 
ഗംണിതവിിശാരാദയാായാിരുംന്നു. ഒരും നോമരാി ഇവിാൻസംിന് നോവിണ്ട്ി വിന്നിനോപ്പംാചെല, ഏചെതങ്കിലും ഒരും 
പുരും�ചെ� കള്ളനോപ്പംരാിചെന അഭായാം പ്രാപിി�ാചെത തചെന്നി ഇൻഡിയയാിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പിർ�ക്കുള
ളിൽ നിന്നും വിിനോശ�ചെപ്പംട്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സ്ത്രീകളുംചെടി നിലയ്ക്കും വിിലയ്ക്കും വിലിയാ കുറിവി് 
തട്ടിിയാിട്ടുള്ള അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണു ചാാന്ദ് ബീബി, റിാണി ലക്ഷ്മിഭാായാി, സുൽത്താന റിസംിയാ, 
അഹിലയഭാായാി എന്നിീ ഭാരാണനിപുണകൾ ഇൻഡിയയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്നിത്. അവിരാിൽ ചാിലർ ശത്രു
�നോളാടി് സംസ്പൈധരായം നോപിാരാാടിിയാ കഥയുംം നമു�റിിയാാത്തതല്ലാ’ (മിസ്സിിസം്.സംി. കുട്ടിൻ നായാർ, 
1936:188189). എന്നിിങ്ങചെന ഭാാരാതീയാ പി�രാാണിക കഥകളിലും ചാരാിത്രംത്തിലുമുള്ള സ്ഥിിരാ മഹിദ്സ്ത്രീ 
ചാിഹ്നങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ചെകാണ്ട്് മിസം്. നോമനോയാാവിിചെ� വിാദങ്ങചെള ഖ�ി�ാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു
ണ്ട്ിവിർ. ഇന്ത്യയൻ സംവാതന്ത്ര്യയനോത്താടി് കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത് സ്ത്രീ സംവാതന്ത്ര്യയ സംങ്കല്പ്പംങ്ങചെള വിിശദീകരാി�ാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നി ആനോലാചാനകളാണിവി. ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീ അധ:കൃതാവിസ്ഥിചെയാ ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ച് ഇന്ത്യയൻ 
സംവാതന്ത്ര്യയവിാദചെത്ത നിരാസംിച്ച മിസം്.നോമനോയാാ വിിചെനതിചെരാ ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീ ഉത്കൃഷ്ടിതചെയാക്കുറിിക്കുന്നി 
സംന്ദർഭാങ്ങൾ നിരാത്തുക വിഴിി നോദശീയാ സംവാതന്ത്ര്യയവിാദങ്ങചെള അരാ�ിട്ടുറിപ്പംിക്കുകയാാണ് കലയാണി
ക്കുട്ടിിയാമ്മി. എന്നിാൽ നോദശീയാ അതിർത്തികൾ�ിടിയാിൽ സംാധയമാനോവിണ്ട് സംമാധാനചെത്തക്കുറിിച്ച് 
വിാചാാലനായാ ചെറിാചെമയാ്ൻ ചെറിാളാങ്ിനോനാടി് അനുഗ്രഹിം നോതടുക വിഴിി, പ്രതിനോരാാധ നോദശീയാത�പ്പുറിം 
തീവ്രനോദശീയാ നോബാധത്തിനോല�് പ്രനോവിശിക്കുന്നിില്ലാ അവിരുംചെടി നിലപിാചെടിന്നി് വിയക്തിമാവുംന്നു.

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ഇന്ത്യയയാിൽ സം�ീവിമായാ നോദശീയാ ചാിന്ത്യകൾ വിിവിിധ സംാഹിിതയരൂ
പിങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുകയുംണ്ട്ായാി. മലയാാള സംാഹിിതയത്തിൽ കഥ, കവിിത, നോനാവിൽ, തുടിങ്ങി 
വിയതയസ്ത രൂപിങ്ങളിൽ ശക്തിമായാ നോദശീയാ ഉള്ളടി�മുള്ള കൃതികൾ രാചാി�ചെപ്പംട്ടു. സ്ത്രീ സംാഹിിതയ 
മ�ലത്തിലും ഈ അനുരാണനങ്ങൾ പ്രകടിമായാി.’ ഞാാൻ കണ്ട് യൂനോറിാപ്പം് ‘എന്നി കൃതിയാിലൂചെടി 
യാാത്രംാവിിവിരാണ�നുസ്സിിചെന നോദശീയാതയുംചെടിയുംം നോദശീയാ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ�യുംം സംംവിാദ ഇടിത്തി
നോല�് പിരാിവിർത്തിപ്പംിക്കുകയാായാിരുംന്നു ചെക. കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മി. ആത്മനോബാധമുള്ള സ്ത്രീയുംചെടി, 
സ്പൈധ�ണിക വിിചാാരാങ്ങളുംചെടിയുംം അറിിവിനോനവ�ണ തൃഷ്ണയുംചെടിയുംം യാാത്രം കൂടിിയാാണത്. ഇന്ത്യയൻ 
രാാഷ്ട്രീീയാ ചാരാിത്രംത്തിചെല ഒരും സംവിിനോശ� കാലഘട്ടിചെത്തയാാണ് ഈ യാാത്രംാവിിവിരാണം പ്രതിനി
ധീകരാിക്കുന്നിചെതങ്കിലും ഗ്രന്ഥകർത്രംിയുംചെടി നോദശീയാ സംവതവം �ഡിാവിസ്ഥിയാിൽ തുടിരുംകയാല്ലാ, മറിിച്ച് 
നിയാതമായാ സംാമൂഹിിക,രാാഷ്ട്രീീയാ ചാട്ടിക്കൂടുകചെള റി�് ചെചായ്യുന്നി ആഖയാന സൂചാനകളുംം കൃതിയാിൽ 
പ്രകടിം.
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ഉമർ തറിനോമൽ (നോഡിാ), 2008, തീവിണ്ട്ി ഒരും നോദശീയാ മൃഗംം, ലിപിി പിബ്ലിിനോ��ൻസം്: നോകാഴിിനോ�ാടി്.
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സ്റ്റ്ഡിീസം്: തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.
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�ർമിയാ നൂറു�ീൻ
തൃശൂർ വിാടിാനപ്പംള്ളി സംവനോദശി.

തുഞ്ചംചെത്തഴുത്ത�ൻ മലയാാള സംർവികലാശാലയാിൽ സംാഹിിതയ പിഠന വിിഭാാഗംം 
ഗംനോവി�ക.



സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തല വിർണ്ണന: 
എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� ചെചാറുകഥകളിൽ

അ�ികുമാർ ബി.
ഗംനോവി�കൻ, നിർമ്മിലാ നോകാനോള�്, മൂവിാറ്റുംപുഴി

മലയാാള ചെചാറുകഥാസംാഹിിതയത്തിൽ വിിഭാിന്നി നോദശങ്ങചെള ആധാരാമാ�ി കഥാരാചാന 
നടിത്തിയാ നനോവിാത്ഥാന കാഥികനാണ് എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടി്. അതിരാാണിപ്പംാടിം മുതൽ 
ആഫ്രി�ൻ വിനാന്ത്യരാങ്ങൾ വിചെരായുംള്ള സ്ഥിലങ്ങചെള പിശ്ചാാത്തലമാ�ി നിരാവിധി രാചാനകൾ 
ചെപിാചെറ്റ�ാടി് നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥിലം സംം�ാരാത്തിചെ� ഭൂമികയാാണ്. കഥയാിചെല സ്ഥിലചെമ
ന്നിത് വിസ്തു�ളുംം, കഥാപിാത്രംങ്ങളുംചെടി ചാലനവുംം അവിരുംചെടി �ീവിിതവുംം വിയാപിരാിക്കുന്നി സ്ഥിലം 
തചെന്നിയാാണ്. സ്ഥില വിിവിരാങ്ങനോളാചെടിാപ്പംം തചെന്നി പൂനോന്ത്യാട്ടിങ്ങൾ, മുറിികൾ മുതലായാവിചെയാാചെ� 
ഇതിൽചെപ്പംടുന്നു. കഥയാിചെല കഥാപിാത്രംങ്ങളുംം വിസ്തു�ളുംം നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്നി ഏതു സംാഹിചാരായവുംം 
ഇതിചെ� പിരാിധിയാിൽചെപ്പംടുന്നു.

സ്ഥിലചെത്ത സംാം�ാരാികാനുഭാവിമാ�ി മാറ്റുംന്നിത് രാാഷ്ട്രീം, ഭാാ�, ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായാ സംങ്കല്പം, 
ഇടിം, പ്രനോദശം, ദൃശയം, പിശ്ചാാത്തലം, നോദശം തുടിങ്ങിയാ ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായാ വിിവിിധ ഘടികങ്ങൾ 
കൂടിിനോച്ചർന്നിാണ്. സംാഹിിതയകൃതികളിൽ പ്രകൃതിവിർണ്ണനകളിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര വിിവിരാങ്ങളിലുമായാി 
സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലം ആവിിഷ്ക്കരാി�ചെപ്പംടുന്നു. ചെചാറുനോ�രാിയുംചെടി ‘കൃഷ്ണഗംാഥ’യാിചെല വൃന്ദാവിന വിർണ്ണ
നയുംം, എഴുത്ത�ൻ കൃതികളിചെല പി�രാാണിക സ്ഥിലവിർണ്ണനയുംം, നമ്പയാർ കൃതികളിചെല നാടും 
നഗംരാവുംം �നപിഥങ്ങളുംചെമാചെ�യുംള്ള വിിശദമായാ വിർണ്ണനകളുംമടിങ്ങുന്നി മഹിത്തായാ സംാഹിിതയ 
പിാരാമ്പരായം മലയാാളത്തിനുണ്ട്്.

1930-കനോളാചെടി മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ ആഖയാനസ്ഥിലത്തിനു പ്രാധാനയം സ്പൈകവിന്നു. 
തകഴിി കുട്ടിനാടിിചെനയുംം, ചെപിാൻകുന്നിം വിർ�ി നോകാട്ടിയാചെത്ത മലനോയാാരാ നോമഖലചെയായുംം, എം.ടിി. 
കൂടില്ലൂരാിചെനയുംം പിശ്ചാാത്തലമാ�ി നിരാവിധി കഥകൾ രാചാിച്ചു. എന്നിാൽ ഇവിരാിൽ നിചെന്നില്ലാാം വിയ
തയസ്തമായാി എസം്. ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടി് നോകരാളത്തിനു പുറിനോത്ത�് കഥാസ്ഥിലചെത്ത ചെകാണ്ടുനോപിായാി. 
നോബാംചെബ, ദൽഹിി, നോകരാളം, യൂനോറിാപിയൻ നാടുകൾ, ആഫ്രി�ൻ നാടുകൾ തുടിങ്ങി വിിശാലമായാ 
സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലം എസം്. ചെക. കഥകൾ�് വിി�യാമായാി ഭാവിിച്ചു. “മലയാാളി�് അപിരാിചാിതമായാ 
ഇടിചെത്ത പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തുക എന്നി ലക്ഷയം കൂടിി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിതിനാലാകാം” ഇത്തരാത്തിചെലാരും 
സംമീപിനം ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടി് സ്പൈകചെ�ാണ്ട്ത്.
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ഏചെതാരും നാട്ടിിൽ നടിക്കുന്നി സംംഭാവിചെത്തയുംം എസം്. ചെക. കഥയാിലൂചെടി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുനോമ്പാൾ 
അവിിടിചെത്ത ഭൂപ്രകൃതി, ഭാാ�, ആചാാരാം, നോവി�ം എന്നിിവിചെയാല്ലാാം അതിൽ കടിന്നുകൂടും. “സംഞ്ചംാ
രാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടിതും സംഞ്ചംാരാാനുഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നി് ഉടിചെലടുത്തതുമാണ് എസം്.ചെക.യുംചെടി 
കഥകളിൽ ഏറിിയാ കൂറും” എന്നി പ്രസ്താവിനചെയാ സംാധൂകരാിക്കുന്നിതാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� രാചാനകൾ. 
വിയാനാടും, നോകാഴിിനോ�ാടും, പിാല�ാടും നിരാവിധി കഥകൾ�് പിശ്ചാാത്തലമായാിട്ടുണ്ട്്. ‘അവിളുംചെടി 
നോകരാളം’ എന്നി കഥയാിൽ, കഥ സംംഭാവിിക്കുന്നിത് മലയാാനാട്ടിിലാചെണങ്കിലും നോകരാളചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള 
വിിശദമായാ വിർണ്ണനയുംണ്ട്്. മലയാാനാട്ടിിൽ വിളർന്നി ചെപിണ്കുട്ടിിയാാണ് ഈ കഥയാിചെല നോകന്ദ്രകഥാ
പിാത്രംം. അവിൾ മലയാാളനാടി് കണ്ട്ിട്ടിില്ലാ. നോനാവിലുകളിചെലയുംം ചെചാറുകഥകളിചെലയുംം കഥാപിാത്രംങ്ങ
ളിലൂചെടി നോകരാളചെത്തക്കുറിിച്ചും അവിിടിചെത്ത �ീവിിതരാീതികചെളക്കുറിിച്ചും അവിൾ നോകട്ടിിട്ടുണ്ട്്.

“പിരാശുരാാമൻ എചെന്നിാരും നോയാാദ്ധീാവി് മഴുചെവിറിിഞ്ഞു കടിലിൽ നിന്നു നോകരാളം പിിടിിചെച്ചടുത്തകഥ 
അവിചെളാരാി�ലും മറിക്കുകയാില്ലാ. ആ നാടി് ശാന്ത്യിയുംചെടിയുംം സം�ന്ദരായത്തിചെ�യുംം സംനോങ്കതമാണ്. 
അവിിചെടി പിട്ടിാള�ാർ താവിളമടിിച്ചിട്ടിില്ലാ. നോപിാർ വിിമാനങ്ങൾ വിനനോമഖലയാിൽ നോറിാന്തുചുറ്റുംന്നിില്ലാ, 
അനോത ശാന്ത്യിയുംചെടി നാടിാണ് നോകരാളം. ഹിാ – മലയാാളനാട്ടിിനോല�് ഒന്നു പിറിചെന്നിത്താ ൻ ക ഴിിഞ്ഞിി
രുംന്നുചെവിങ്കിൽ”. എന്നിിപ്രകാരാം ഗൃഹിാതുരാതവമുണർത്തുന്നി വിർണ്ണന കാണാം. നോകരാനോളാല്പത്തിയുംം 
മലയാാള നാടിിചെ� സം�ന്ദരായാതിനോരാകങ്ങളുംം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭാംഗംിയാായാി വിിവിരാി�ാനാവിില്ലാ. 
വിയാനാട്ടിിചെല ചെഞാളിയാമ്പാറിയാിൽ അധയാപികനായാി നിയാമിതനായാ കഥാനായാകചെനയാാണ് ‘മുഴി’ 
എന്നി കഥയാിൽ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. ഏകാന്ത്യ�ീവിിതത്തിനു പിറ്റിയാ സ്ഥിലമായാതുചെകാണ്ട്് ‘മച്ചി
പ്പംട്ടിണ’മായാിട്ടിാണ് ചെഞാളിയാമ്പാറിചെയാ എസം്. ചെക. വിിലയാിരുംത്തുന്നിത്.

“എചെ� മിഴിികൾ വിികസംിച്ചു. എചെന്ത്യാരാൽഭുത രാംഗംം! പ്രകൃതിയുംചെടി നാനാവിശവുംം സംമജ്ഞാം
സംമായാി സംനോമ്മിളിച്ച ശാന്ത്യമാചെയാാരും ഗ്രാമമൂല നിവിർത്തിയാിട്ടി പുത്തൻ പുല്പായാനോപിാചെല കിടിക്കുന്നി 
ചെനല്പാടിങ്ങൾ, കഥകളി നോവി��ാചെരാനോപ്പംാലുള്ള നോചാടിിക്കുന്നുകൾ, അവിയുംചെടി കടിയ്ക്ക്ൽ മുളം കൂട്ടിം
ചെകാണ്ടു ചൂടിി നിൽക്കുന്നി നോമടുകൾ”.

ഏതു സ്ഥിലചെത്ത വിർണ്ണിച്ചാലും എസം്. ചെക. വിാചാാലനാകും. സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലം വിിവിരാിച്ച
തിനുനോശ�നോമ എസം്. ചെക. സംംഭാവി പിരാമ്പരാകളിനോല�് കടിക്കുകയുംള്ളൂ. താൻ കണ്ട് നോകരാളത്തിചെല 
പ്രകൃതിരാമണീയാങ്ങളായാ നോകാമളഗ്രാമങ്ങചെള കഥയുംചെടി ഏചെതങ്കിലും ഭാാഗംത്ത് ഉൾചെപ്പംടുത്തി 
വിർണ്ണിക്കുന്നി രാീതി എസം്. ചെക. ചെപിാതുവിിൽ സംവീകരാി�ാറുണ്ട്്. ഈ കഥയാിൽ പുന്നിയൂർക്കുളം 
എന്നി ഗ്രാമചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള വിർണ്ണനയുംമുണ്ട്്.

‘വിധു’ എന്നി കഥയാിൽ ഇടിപ്പംാതിയാിൽ കുളിച്ചു നില്ക്കുന്നി പിട്ടിാമ്പിചെയായുംം കുറ്റിപ്പുറിചെത്തയുംം 
കുറിിച്ചുള്ള വിർണ്ണനയുംണ്ട്്.

“പിട്ടിാമ്പി-കുറ്റിപ്പുറിം ചെറിയാിൽ മാർഗ്ഗാത്തിചെല കൃചാിക്കുറിിവിരാച്ച വിയാലുകളുംം പിച്ച�ാടിിചെ� 
മൂടുപിടിമിട്ടി നോമടുകളുംം ഫലവൃക്ഷനിബിഡിമായാ പിറിമ്പുകളുംം അപ്പുറിം ഭാാരാതപ്പുഴിയുംചെടി പിാതി മുങ്ങിയാ 
മണൽത്തിട്ടുകളുംം കണ്ടുചെകാണ്ട്് ഞാാനും നോഗംാപിിയുംം നടിന്നു”.

ചെകാച്ചു ഗൃഹിസ്ഥിയാിൽ “മചെറ്റങ്ങും കാണാത്ത ഒരും മനോനാഹിാരാിത മലയാാളത്തിചെല നാട്ടിിൻ 
പുറിങ്ങൾക്കുണ്ട്്”–എന്നി വിർണ്ണനയാിൽ �നിച്ചു വിളർന്നി നാടിിചെനക്കുറിിച്ചുള്ള അഭാിമാനനോബാധം 
പ്രകടിമാകുന്നു. ‘കാട്ടിിചെലപിള്ളി’ എന്നി കഥയാിൽ ആഫ്രി�യാിചെല ആരും�ാപിട്ടിണത്തിനടുത്തുള്ള 
‘ഓൾഡിിയാാനി’ എന്നി ഗ്രാമചെത്ത വിർണ്ണിക്കുനോമ്പാൾ മലബാറിിചെല ഏറിനാടി് താലൂ�ിചെല മലപ്പു
റിത്തിചെ� തനിപ്പംകർപ്പംായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു. ഈ കഥയാിചെല കഥാപിാത്രംമായാ കിഴിവിൻ പിണ്ട്് 
മലബാറിിൽ വിന്നിിട്ടുണ്ട്്. മലബാറിിചെനക്കുറിിച്ച് അയാാൾ പിറിയുംന്നിത് ഇപ്രകാരാമാണ്.
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“മലബാർ–ചെതങ്ങിൻനോതാപ്പുകളുംം പിച്ചചെനൽപ്പംാടിങ്ങളുംം കുന്നുകളുംം അരുംവിികളുംം ചെവിള്ളവിസ്ത്രം 
ധരാിച്ച ആളുംകളുംം എണ്ണ മിനുങ്ങിയാ കറുത്ത തലമുടിിയുംം കരാിമിഴിികളുംമുള്ള സുന്ദരാികളുംമുള്ള നാടി്. 
മലബാറിിചെന ഞാാൻ മറിക്കുകയാില്ലാ”. പിരാനോദശിയുംചെടി മനസ്സിിൽ നോപിാലും നോവിനോരാാടിി നില്ക്കുന്നി മലയാാള
�രാചെയാ കുറിിച്ചുള്ള സ്മിരാണകൾ വിികാരാനോലാപിം കൂടിാചെത അനുവിാചാക മനസ്സിിനോല�് കടിത്തിവിിടിാൻ 
ചെപിാറ്റ�ാട്ടിിനുള്ള സ്പൈവിദഗ്ദ്ധയം മികവുംറ്റതാണ്.

ഭാാരാതീയാ നോദശങ്ങൾ
ഇന്ത്യയയുംചെടി നാനാഭാാഗംത്തും നിരാവിധി സംഞ്ചംാരാങ്ങൾ എസം്. ചെക. ചെപിാറ്റ�ാട്ടി് നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 
ഓനോരാാ യാാത്രംയാിലും താൻ കണ്ട് സ്ഥിലങ്ങചെളയുംം, സംംഭാവിങ്ങചെളയുംം, വിയക്തിികചെളയുംം കുറിിച്ചുള്ള 
വിിശദമായാ വിിവിരാങ്ങൾ എസം്. ചെക. നോനാട്ടുബു�ിൽ കുറിിച്ചു വിയ്ക്കുക പിതിവിാണ്. ആ സംംഭാവിങ്ങൾ 
കാലാന്ത്യരാത്തിൽ ചെചാറുകഥയാായാി രൂപിം ചെകാള്ളുന്നു. ദക്ഷിനോണന്ത്യയയാിചെല യാക്ഷിസംാമ്രാാ�യം എന്നി് 
ചെപിാറ്റ�ാടി് തചെന്നി വിിനോശ�ിപ്പംിച്ച കുടികിചെന പിശ്ചാാത്തലമാ�ിയാാണ് ‘പുള്ളിമാൻ’ എന്നി കഥ 
രാചാിച്ചത്.

“കുടിക് ! നോകാടിചെകാണ്ടു മൂടിി കിടിക്കുന്നി വൃക്ഷ നിബിഡിങ്ങളായാ ചെകാടിിയാ കാടുകൾ; ഒന്നിിനോനാ
ചെടിാന്നുചെതാട്ടു കിടിക്കുന്നി കാടുകൾ; ഒന്നിിനോനാചെടിാന്നുചെതാട്ടു കിടിക്കുന്നി കുന്നിിൻ നിരാകൾ!......... അനോത 
ദക്ഷിനോണന്ത്യയയാിചെല സംാക്ഷാൽ യാക്ഷിസംാമ്രാാ�യമാണ് കുടിക്. സ്പൈമസൂരാിചെ�യുംം മലബാറിിചെ�യുംം 
കർണ്ണാടികത്തിചെ�യുംം ഇടിയാിൽ കുടുങ്ങി�ിടിക്കുന്നി ആ ചെകാച്ചുനാടി് ” എന്നിിപ്രകാരാം സ്ഥിലപി
ശ്ചാാത്തലം ഒരും�ിയാതിനുനോശ�മാണ് കഥാനായാികയാായാ പിാർവിതിചെയാ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. 
നായാികയുംചെടി മനസ്സിിൽ പ്രണയാചെത്ത ഉ�ീപിിപ്പംി�ാൻ പിരായാപ്തമായാ സ്ഥിലമാണിത്. ഇവിിചെടി 
പ്രകൃതിസം�ന്ദരായവുംം നായാികാസം�ന്ദരായവുംം തമ്മിിലുള്ള സംാമഞ്ജസംയം പ്രകടിമാകുന്നു.

‘നോസംതു’ എന്നി കഥയാിചെല രാാനോമശവരാ വിർണ്ണന മികവുംറ്റതാണ്. രാാനോമശവരാം എന്നി സ്ഥിലചെത്ത
ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിശദമായാ വിിവിരാങ്ങൾ ഈ കഥയാിൽ നിന്നി് വിായാന�ാരാനു ലഭാിക്കുന്നു. രാാനോമശവരാത്ത് 
അഭായാം പ്രാപിിച്ച നോകാടിാനുനോകാടിി പിനോരാതാത്മാ�ൾ�് നോമാക്ഷം നൽകാൻ ഭാാരാതത്തിചെ� നാനാ
ഭാാഗംത്തുനിന്നും ഒത്തുകൂടിിയാ സ്പൈഹിന്ദവി �നതചെയാ നാം അവിിചെടി കാണുന്നു. അകചെല പിക്ഷിക്കൂടു
നോപിാചെല കാണുന്നി ധനുനോഷ്കാാടിിയുംം ദൂചെരാ കിഴിനോ�ചാക്രവിാളത്തിനു കീചെഴിയുംള്ള സംിനോലാണ്കരായുംം 
കഥയാിൽ പിരാാമർശവിിനോധയാമാക്കുന്നു.

‘ഡിാൾ തടിാകത്തിൽ’ എന്നി കഥയാിൽ സംവപ്നംസംാമ്രാാ�യമായാ കാശ്മീീരാിചെനയുംം ഡിാൾതടിാ
കചെത്തയുംം കുറിിച്ചുള്ള വിിവിരാണമുണ്ട്്. “ഹിിമഗംിരാികൾ ചെപിാങ്ങി നിൽക്കുന്നു. സ്പൈപിൻമരാങ്ങൾ 
ഇടിതിങ്ങിയാ താഴ്വ്ാരാങ്ങൾ മൂടിൽമഞ്ഞിിലൂചെടി മങ്ങി കാണുന്നു. ചെപിാട്ടിി തകർന്നി വിർണ്ണകണ്ണാടിി 
�ാലകംനോപിാചെല ആകാശത്തിചെ� പിശ്ചാിമഭാാഗംം പ്രനോശാഭാിപ്പംിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനീലത്താളം നോപിാചെല 
ഡിാൾ തടിാകവുംം” ഈ സ്ഥിലവിർണ്ണനയാിൽ കാല്പനികഭാംഗംി നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കാശ്മീീർ ഭൂനോലാ
കത്തിചെല സംവർഗ്ഗാമാചെണന്നി് സംഞ്ചംാരാികൾ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുനോമ്പാൾ, കാശ്മീീർ നിവിാസംികൾ�് 
എതിരാഭാിപ്രായാമാചെണന്നി സംതയംകൂടിി എസം്. ചെക. ഈ കഥയാിൽ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു.

‘മുതല’ എന്നി കഥയാിൽ ഗംംഗംാതീരാമാണ് സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലം. ഭാാരാതത്തിചെ� നാനാഭാാഗംത്തു 
നിന്നും ഭാക്തിി നിർഭാരാമാനസംരാായാി വിന്നു നോചാരുംന്നി ആയാിരാ�ണ�ിനുള്ള സ്പൈഹിന്ദവിതീർത്ഥാടികർ. 
ഭാഗംവിനാമകീർത്തനങ്ങളുംം ഭാ�നസംംഘങ്ങചെള അകമ്പടിി നോസംവിിക്കുന്നി വിാദയസംംഗംീതങ്ങളുംം ഹിരാഹിരാ 
മഹിാനോദവി വിിളികളുംം മാചെറ്റാലി ചെകാള്ളുന്നി അന്ത്യരാീക്ഷം. പിരാിപിാവിനവുംം നോമാക്ഷദായാിനിയുംമായാ 
ഗംംഗം ഈ കഥയാിൽ നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. കഞ്ചംാവി് പുകയ്ക്കുന്നി സംവാമിമാരുംം, സ്ത്രീകളുംചെടി നഗ്നി 
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ശവിത്തിനായാി കാത്തിരാിക്കുന്നി മഗംറും, പിരാിവിാപിനമായാ ഗംംഗംയാിൽ ശവിങ്ങൾ വിലിചെച്ചറിിയുംന്നിതും 
ആത്മീയാതയുംചെടി മറിവിിൽ നടിക്കുന്നി കാപിടിയങ്ങളാണ്.

‘�വാലാമുഖി’യാിൽ കയാംനോബ ഉപിദവീപിിചെല കുംഭാാത്താണ് സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലം. പുരാാണ പ്ര
സംിദ്ധീമായാ ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� ദവാരാക കിടിക്കുന്നിത് അവിിചെടിചെയാന്നിാണ് വിിശവാസംം. എണ്ണ പിരായനോവി�ണ 
നോകന്ദ്രം വിന്നിനോപ്പംാൾ ആ പ്രനോദശത്തിനു മാറ്റം സംംഭാവിിക്കുന്നു. പിട്ടിണത്തിചെ� മുഖ�ായാ ആചെക മാറിി. 
�നങ്ങളുംചെടി സംാം�ാരാിക, സംാമൂഹിിക, സംാമ്പത്തിക രാംഗംങ്ങളിൽ വിന്നി മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി 
അനാവിരാണം ചെചായ്യുന്നു. ‘നോപ്രതം’ എന്നി കഥയാിചെല നാസംി�ിചെല �ാനഘട്ടി വിർണ്ണനയുംം, ‘ചൂലി’ 
എന്നി കഥയാിചെല കാശ്മീീർ വിർണ്ണനയുംം, ‘ശാസ്ത്രജ്ഞാംചെ� പിത്നി’, ‘ഉനോദയാഗംതിമിരാം’, ‘ഭൂതലിംഗംംസംവാ
മികൾ’ എന്നിീ കഥയാിചെല നോബാംചെബ വിർണ്ണനയുംം ‘നൂർ�ഹിാചെ� ചാിത്രംം’, ‘ധർമ്മിശാലയാിൽ’ എന്നിീ 
കഥകളിചെല ആഗ്രാനോകാട്ടി, ബനാറിസം് എന്നിീ വിർണ്ണനകളിലും ചെപിാറ്റ�ാട്ടിിചെ� രാചാനാസം�ഷ്ഠവിം 
വിായാന�ാരാന് അനുഭാവിനോവിദയമാകുന്നു.

സ്പൈവിനോദശിക സ്ഥിലങ്ങൾ
ഇന്ത്യയൻസ്ഥിലങ്ങൾക്കു പുറിനോമ ആഫ്രി�ൻ നാടുകൾ, യൂനോറിാപിയൻ നാടുകൾ എന്നിിവി ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടി് 
കഥാപിശ്ചാാത്തലമായാി സംവീകരാിച്ചു. കവ-നോഹിരാി എന്നി കഥയാിൽ സ്പൈനനോറിാബിയാിചെല ചെകനയയാിലാണ് 
സംംഭാവിങ്ങൾ നടിക്കുന്നിത്. കാപ്പംിരാികൾ ചെവിള്ള�ാർചെ�തിചെരാ നടിത്തുന്നി ഗൂഢംസംംഘടിനാ പ്രവിർ
ത്തനമായാ മൂമൂപ്രസ്ഥിാനചെത്തക്കുറിിച്ചും കഥയാിൽ സൂചാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. ഓനോരാാ പ്രനോദശത്തിചെ�യുംം 
സംാംസ്കാാരാിക മുദ്രകൾ മാത്രംമല്ലാ വിിപ്ലവി സംംഘടിനകചെളക്കുറിിച്ചും എസം്. ചെക. പ്രതിപിാദി�ാറുണ്ട്്. 
‘കലയുംചെടി കണ്ണുകളി’ൽ ഇംഗ്ലാണ്ട്ിചെല നാട്ടിിൻ പുറിങ്ങൾ, നോമനർ ചെകാട്ടിാരാങ്ങൾ, ചാിൽട്ടിൻ കുന്നുകൾ, 
ബ�ിങ്്ഹിാം �യാർ, ഒക്സി്നോഫാർഡി് �യാർ എന്നിീ പ്രനോദശങ്ങചെള കുറിിച്ചുള്ള വിിവിരാണമുണ്ട്്. ചെപിാചെറ്റ
�ാട്ടി് ഇംഗ്ലാണ്ട്ിചെല ചെകാട്ടിാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചു വിർണ്ണിക്കുനോമ്പാൾ അവിിടിചെത്ത ചെകാത്തുപിണികൾ, 
മണിമഞ്ചംങ്ങൾ, ആടിയാാഭാരാണങ്ങൾ, ആയുംധങ്ങൾ, വിിനോനാദസംാമഗ്രികൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാാം ഒരും 
നോകരാളീയാ ചെകാട്ടിാരാത്തിൽ കാണുന്നിനോപിാചെല വിായാന�ാരാൻ ആസംവദിക്കുന്നു. ഏതു നാട്ടിിചെലയുംം 
സംാം�ാരാിക ചാിഹ്നങ്ങചെള മലയാാളിയ്ക്ക്് മനസ്സിിലാകുന്നി രാീതിയാിൽ എസം്. ചെക. ആവിിഷ്കാരാിച്ചു.

‘ഉപിഹിാരാ’ത്തിൽ നോറിാമാനഗംരാത്തിചെല ചെതരുംവിീഥികളുംം, കലാസുഭാഗംങ്ങളായാ ശിലാഗൃഹിങ്ങ
ളുംം കവിിയാായാ ചെ�ല്ലാിയുംചെടി ശവി�ല്ലാറിയുംം വിർണ്ണനയ്ക്കു വിി�യാമാകുന്നു. സംഞ്ചംാരാസംാഹിിതയത്തിൽ 
പ്രതിപിാദിച്ചിട്ടുള്ള യാാത്രംാനുഭാവിങ്ങൾ കഥയാായാി പിരാിണമിയ്ക്കുകയാാണിവിിചെടി. ‘മലയാാളത്തിചെ� 
നോചാാരാ’ എന്നി കഥയാിൽ കവാലാലമ്പൂരാിനടുത്തുള്ള ഉളുംനോഗംാമ്പാ�് ഗ്രാമവുംം ‘കാട്ടിിചെലപിള്ളി’ എന്നി 
കഥയാിൽ ആഫ്രി�യാിചെല ആരൂ�ാപിട്ടിണവുംം സ്ഥിലപിശ്ചാാത്തലമായാി കടിന്നുവിരുംന്നു.

‘നർത്തകി’യാിൽ ബാലിദവീപിാണ് കഥാപിശ്ചാാത്തലം. ബാലിദവീപുകാരുംചെടി നവിവിർ�ാരാംഭാദി
നമാണ് ചെഞാപ്പംി. നോലാകം ആഹ്ലാാദനോത്താചെടി പുതുവിർ�പ്പംിറിവിി ആനോഘാ�ിക്കുനോമ്പാൾ ബാലി�ാ
രുംചെടിപുതുവിർ�പ്പംിറിവിി നി�ബ്ദവുംം നിഗൂഢംവുംമാണ്. പികലും രാാത്രംിയുംം �നങ്ങൾ പുറിത്തിറിങ്ങാറിില്ലാ. 
നോപ്രതങ്ങൾക്കും പിിശാചു�ൾക്കും സ്പൈസംവരായവിിഹിാരാത്തിനായാി ഒഴിിഞ്ഞുചെകാടുക്കുകയാാണ്. ഓനോരാാ 
പ്രനോദശത്തിചെ�യുംം സംാം�ാരാിക തനിമകളുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാനങ്ങളുംം എസം്. ചെക. നോനരാിട്ടു കണ്ട്റിി
ഞ്ഞു പികർത്തുകയാാണിവിിചെടി.

‘രാക്തിബന്ധം’ എന്നി കഥയാിചെല ആഫ്രി�യാിചെല വിിൻനോഡിാഹു�് പിട്ടിണത്തിനടുത്തുള്ള 
കൽഹിാരാി മരുംഭൂമി വിർണ്ണന ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. “കൽഹിാരാി മരുംഭൂമിയുംചെടി അധികഭാാഗംവുംം ഒരും 
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പുൽചെ�ാടിിനോപിാലും മുളയ്ക്ക്ാത്ത വിരാണ്ട് മണലാരാണയമാണ്. അവിിചെടി ചാിലയാിടിങ്ങളിൽ പിച്ചപ്പംടിർ
പ്പുകളുംം തുരുംത്തുകളുംം ഭൂഗംർഭാഉറിവികളുംം വിരാണ്ട് ആറ്റും തീരാങ്ങളിൽ ചാില ഊറ്റുംകുഴിികളുംം ഒളിഞ്ഞു 
കിടിക്കുന്നുണ്ട്്”. എന്നിിങ്ങചെന നീണ്ടുനോപിാകുന്നു ആ സ്ഥിലവിർണ്ണന. ‘കറുത്തകാമനോദവിനി’ചെല 
ആഫ്രി�യാിചെല വിിനോക്ടാറിിയാാചെവിള്ളച്ചാട്ടിം, ‘അന്ത്യർവിാഹിിനി’യാിൽ ചെചാനോ�ാ�ാവിാകയയാിചെല 
‘ചെമാറിാപിയൻഖാർസ്സി’ എന്നി അത്ഭുത ഗുഹി,’ ക്ലാിനോയാാപിാട്രായുംചെടി മുത്തുകളി’ൽ അലക്സിാൻഡ്രിിയാാ
പിട്ടിണം, ‘കങ്കാള’ത്തിൽ പൂർവ്വ ആഫ്രി�യാിചെല സ്പൈനനോറിാബി, ‘കീചാകനിൽ’, ��ാർത്തയാിചെല 
പിസംാർബാറു എന്നിിങ്ങചെന നോപിാകുന്നു എസം്.ചെക. പിശ്ചാാത്തലമാ�ിയാ സ്പൈവിനോദശിക സ്ഥിലങ്ങൾ. 
ഇരുംണ്ട് ഭൂഖ�ചെത്തയുംം അവിിടിചെത്ത പിച്ചയാായാ മനു�യചെരായുംം ആദയമായാി മലയാാളി�് സംാഹിി
തയത്തിലൂചെടി പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തിയാത് എസം്. ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിാണ്.

പിരാിചാിതസ്ഥിലങ്ങചെള അപിരാിചാതമാ�ി കഥയാിൽ സംന്നിിനോവിശിപ്പംിക്കുന്നി രാീതി പിലനോപ്പംാഴും 
എസം്. ചെക. അവിലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ‘പുള്ളിമാനി’ൽ മടി�രായാിചെല ‘സം’ എന്നി ഗ്രാമം, അഭാിമാനത്തിചെ� 
കഥയാിൽ ‘മാ’ പിട്ടിണം, തീവിണ്ട്ിയാിൽ തൃശൂരാിനടുത്തുള്ള ‘നോചാ’ ഗ്രാമം, രാഹിസംയം എന്നി കഥയാിചെല 
വിയാനാട്ടിിചെല ‘ക’ താലൂ�്, നോപ്രതഭൂമി എന്നി കഥയാിൽ ‘നോചാ’ ഗ്രാമം എന്നിിങ്ങചെന ഒരാക്ഷരാത്തിൽ 
സ്ഥിലങ്ങചെള നാമകരാണം ചെചായ്ത്് കഥയാിൽ സംന്നിിനോവിശിപ്പംിക്കുന്നി രാീതി എസം്.ചെക. സംവീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. .

യാാത്രംകളാണ് എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെന കഥാകാരാനാ�ി മാറ്റിയാത്. “യാാത്രം�ിടിയാിൽ 
സംഹിയാാത്രംികരാിൽ നിന്നി്, ചാങ്ങാതിമാരാിൽ നിന്നി്, ഏകാന്ത്യനോദശങ്ങളിൽ വിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നി ചാില 
മനു�യരാിൽ നിന്നി് നോകട്ടിവിയാാണ് ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകളിൽ നചെല്ലാാരുംഭാാഗംം” എന്നി എം. ടിി. യുംചെടി 
പ്രസ്താവിന അർത്ഥവിത്താണ്. സംഞ്ചംാരാത്തിനിടിയാിൽ താൻ കണ്ട്തും നോകട്ടിതുമായാ സംംഭാവിങ്ങളുംം, 
അനുഭാവിങ്ങളുംം, സ്ഥിലങ്ങളുംമാണ് ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകൾ�് ആധാരാമായാി വിർത്തിക്കുന്നിത്.

കുറിിപ്പുകൾ

സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകൾ സംമ്പൂർണ്ണം ഭാാഗംം -1, ഡിി. സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2013

എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകൾ സംമ്പൂർണ്ണം ഭാാഗംം – 2, ഡിി. സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 2013

നോഡിാ. ചെക.എസം്. രാവിികുമാർ (ആമുഖപിഠനം), എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകൾ സംമ്പൂർണ്ണം, ഡിി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം, 
2013

വിി. രാനോമ�് ചാന്ദ്രൻ, ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥാനോലാകം (പിഠനം), നോകരാളസംാഹിിതയ അ�ാദമി, തൃശൂർ, 1990

എം.ടിി. വിാസുനോദവിൻ നായാർ, കാഥികചെ� കല, കറി�് ബുക്സി്, തൃശൂർ, 1984

 1. നോഡിാ. ചെക.എസം്. രാവിികുമാർ (ആമുഖ പിഠനം), എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥകൾ സംമ്പൂർണ്ണം, ഭാാഗംം 1

 2. രാനോമ�് ചാന്ദ്രൻ, ചെപിാചെറ്റ�ാട്ടിിചെ� കഥാനോലാകം (പിഠനം) പുറിം 13

 3. എം.ടിി. വിാസുനോദവിൻ നായാർ, കാഥികചെ� കല, പുറിം 1

അ�ികുമാർ ബി. 
തിരുംവിനന്ത്യപുരാം �ില്ലായാിചെല കല്ലാറി സംവനോദശി. മലയാാള സംാഹിിതയത്തിൽ 
എം.എ. മിതൃമ്മില നോഗംൾസം് ഹിയാർ ചെസം��റിി സ്കൂൾ അദ്ധീയാപികൻ. മഹിാ

ത്മാഗംാന്ധി യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിൽ ഗംനോവി�ണം നടിത്തുന്നു.



ചാിറി�ൽ മി�നും പ്രാനോദശികചാരാിത്രംരാചാനയുംം
സു�ാത പിി.

അസംിസ്റ്റ്�് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സംി.എ.എസം്. നോകാനോള�്,  മാടിായാി

പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാനോണ്ട്ാചെടി ചാരാിത്രംപിഠനം ശാസ്ത്രീയാവുംം വിയവിസ്ഥിാപിിതവുംമായാ വിി�യാമായാി പിരാി
ണമിച്ചനോതാചെടിയാാണ് ചാരാിത്രംരാചാനയുംചെടി രാീതിശാസ്ത്രചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ചാിന്ത്യകളുംം ഉരുംത്തിരാിയുംന്നിത്. 
സംാമ്പത്തിക രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക-സ്പൈധ�ണിക ഘടികങ്ങൾ ചാരാിത്രം രാചാനയാിൽ 
ഇഴിനോചാരുംന്നു. എന്നിിരുംന്നിാലും ചാരാിത്രംം ഭൂതകാലചെത്ത പൂർണ്ണമായാി നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നിില്ലാ. ഭൂതകാല
ചെത്ത അതി�ീവിിക്കുന്നി അടിയാാളങ്ങളിൽത്തചെന്നി ചാരാിത്രംകാരാൻ ചെതരാഞ്ഞിടുപ്പുകൾ നടിത്തുന്നുചെവിന്നു
മാത്രംമല്ലാ, വിർത്തമാനകാല പിരാിസംരാങ്ങളിൽ നിന്നുചെകാണ്ടു കൂടിിയാാണ് അയാാൾ ഭൂതകാലചെത്ത 
നോനാ�ി�ാണുന്നിത്. ഭൂതകാലപുനർനിർമ്മിാണത്തിലൂചെടി മനു�യാനുഭാവിങ്ങചെള പൂർണ്ണമായുംം 
നോരാഖചെപ്പംടുത്തുക എന്നിതാണ് അതിചെ� സംാധയതയുംചെടി പിാരാമയം. ഐതിഹിയങ്ങചെളന്നി നോപിരാിൽ 
തള്ളി�ളയുംന്നി നോകരാളചാരാിത്രംകഥകൾ പിലതും നോകരാളീയാ സംമൂഹിത്തിചെ� ചാരാിത്രംനോബാധ ത്തിചെ� 
ആവിിഷ്ക്കാരാമായാി കണ്ട്് അവിയാിചെല സൂചാനകചെളവിചെരാ അവിധാനപൂർവ്വം വിിലയാിരുംനോത്തണ്ട് ഉത്തരാ
വിാദിത്തം ചാരാിത്രംകാരാനുണ്ട്്. കീഴിാള ചാരാിത്രംം, �നകീയാചാരാിത്രംം, നവിചാരാിത്രംവിാദം, വിാചെമാഴിിചാരാിത്രംം, 
സ്ഥിലനാമ ചാരാിത്രംം, നോഫാക്ചാരാിത്രംം എന്നിിവിചെയാാചെ� ഉത്തരാാധുനിക ചാരാിത്രംരാചാനാരാീതിചെയാ 
പിരാിവിർത്തിപ്പംി�ാൻ ഇടിയാാ�ിയാ രാചാനാമാതൃകകളാണ്. പി�രാസംമൂഹിവുംം അതിചെ� സ്ഥിാപി
നങ്ങളുംമാണ് ചാരാിത്രംത്തിചെ� നിർണ്ണായാക ഘടികങ്ങളായാി മാറുന്നിചെതന്നും അല്ലാാചെത ഭാരാണകൂടിം 
പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നി രാാഷ്ട്രീീയാസംമൂഹിമചെല്ലാന്നും ഉത്തരാാധുനിക ചാിന്ത്യകനായാ അനോ�ാണിനോയാാ 
ഗ്രാം�ി പിറിയുംന്നു. ഉപിരാിതലവിീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുള്ള  വിയവിസ്ഥിാപിിത ചാരാിത്രംരാചാനാ
രാീതിചെ�തിചെരാ ഉയാർന്നുവിന്നി പ്രതിനോ�ധത്തിചെ� പിരാിണതഫലമാണ് ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� 
തുടി�ത്തിൽ അനോധാതല ചാരാിത്രംങ്ങൾ കീഴിാളചാരാിത്രംരാചാനകൾ രൂപിചെപ്പംടുന്നിത്. ഒരും പ്രനോദശ
ത്തിചെ� പ്രനോദശികചാരാിത്രംാനുഭാവിങ്ങളുംം സംാമൂഹിികസംംഭാവിങ്ങളുംം അതിലുണ്ട്്. ചാരാിത്രംപിഠനത്തിൽ 
സംംശയാത്തിചെ�യുംം വിിശാലബുദ്ധീിയുംചെടിയുംം പ്രാധാനയം ചൂണ്ട്ി�ാണിച്ച മിനോ�ൽ ഫൂനോ�ാ തചെ� 
ചാരാിത്രംദർശനത്തിൽ ഓനോരാാ സംംഭാവിപിരാമ്പരാചെയായുംം പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുംള്ള അനോനവ�ണമാ
�ി മാറ്റിചെ�ാണ്ട്് (Problamatisation) വിർത്തമാനകാലവുംമായാി ബന്ധിപ്പംി ക്കുന്നു. പിരാമ്പരാാഗം
തചാരാിത്രംത്തിചെ� ഉള്ളടി�ങ്ങളിൽ  വിിട്ടുകളഞ്ഞി പിലതിചെനയുംം ചാരാിത്രംത്തിനോല�് കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നി 
ഫൂനോ�ാവിിചെ� വിയവിഹിാരാവിിശകലനരാീതിയുംചെടി സംവാംശീകരാണം നോകരാളചാരാിത്രംരാചാനയുംചെടി വിയതയസ്ത 
മാനങ്ങചെള വിിപുലമാക്കും. ചാരാിത്രംരാചാനകളിൽ വിിട്ടുകളഞ്ഞി പ്രാന്ത്യ വില്കൃതകീഴിാളചാരാിത്രംചെത്ത 
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മുഖയധാരാാചാരാിത്രംത്തിചെ� ഭാാഗംമാ�ാനും അതുവിഴിി ഭൂതകാല�ീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സ്പൈവിവിിധയ
മാർന്നി ദർശനങ്ങൾ, അധികാരാം, രാാഷ്ട്രീീയാം എന്നിിവിയുംചെടി ചെവിളിച്ചത്തിൽ വിർത്തമാന കാലചെത്ത 
തിരാിച്ചറിിയാാനുമാകും.

നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം പ്രാനോദശികചാരാിത്രംരാചാന സംങ്കീർണ്ണമാകുന്നിത ്ആന്ത്യരാിക
മായാ ഒരും മാനകീകരാണത്തിന് അത് വിഴിങ്ങാചെത നിൽക്കുന്നിതിനാലാണ്. വിയതയസ്ത തറിവിാടുകൾ  
മുതൽ നോദശ-പ്രാനോദശിക നോമഖലകൾവിചെരായുംള്ള കൂട്ടിായ്മകളുംചെടി പ്രവിർത്തനചെത്ത വിിശകലനം 
ചെചാചെയ്ത്ങ്കിൽ മാത്രംനോമ സംംഘടിിതമായാ സംംനോയാാ�ന-വിിനോയാാ�നചെത്തയുംം ഗ്രാമനോകന്ദ്രീകൃതമായാ 
അപിഗ്രഥനങ്ങചെളയുംം ആവിിഷ്കാരാി�ാനാവുംകയുംള്ളു. ബഹുസംവരാതയുംള്ള നോകരാളസംമൂഹിത്തിൽ ഗ്രാമം 
പിലനോപ്പംാഴും ചെതാഴിിൽ, �ാതി , ആചാാരാം എന്നിിവിയ്ക്ക്നുസംരാിച്ചുള്ള അധിവിാസംക്രമം പുലർത്തുന്നു. 
ഇതിൽനിന്നി് തറിനോയാാ നോദശനോമാ പ്രനോദശനോമാ മാത്രംചെമടുത്ത് വിിശകലനം ചെചായ്യാനാവിില്ലാ എന്നിിടി
ത്താണ് കീഴിാളചാരാിത്രംം എന്നി സംങ്കല്പം പ്രസംക്തിമാവുംന്നിത്. പ്രാനോദശികചാരാിത്രംരാചാനചെയാക്കുറിിച്ച് 
അവിനോബാധം വിന്നിിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും നാടിൻ ചാരാിത്രംാഖയാനങ്ങചെള മാറ്റിനിർത്തിചെ�ാണ്ട്് പിടിിഞ്ഞിാറിൻ 
സംമീപിനങ്ങനോളാടി് ആഭാിമുഖയം കാണിക്കുന്നി നോകാളനീകരാണ വിീക്ഷണങ്ങൾ നോകരാള ചാരാിത്രംരാചാന
യാിൽ പിലവിിധത്തിലും തുടിരുംന്നിതു കാണാം. തറിവിാട്ടുകൂട്ടിായ്മയാിൽനിന്നി് നോദശനോത്തക്കും അവിിചെടി 
നിന്നി് നോദശകൂട്ടിായ്മയാിനോലക്കും മറ്റും നോമഖലകളിനോലക്കും നോകരാളചാരാിത്രംത്തിനോലക്കും ചെചാല്ലുന്നി തരാത്തി
ലുള്ള വിിശകലനരാീതിയുംചെടി ആവിശയകത ഇവിിചെടിയുംണ്ട്്. വിടി�് നോകാലത്തുനാടുമുതൽ ചെത�് 
നോവിണാടി് വിചെരാ പിത്തുപിതിമൂന്നു നാടുകൾ, ഇവിചെയ്ക്ക്ാചെ� ഓനോരാാ നാടുവിാഴിികൾ എന്നിതായാിരുംന്നു 
നോകരാളത്തിചെല അവിസ്ഥി. പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ഉത്തരാാർധം മുതൽ നോകരാളത്തിലുണ്ട്ായാ 
സംാംസ്കാാരാികവുംം മതപിരാവുംമായാ നനോവിാത്ഥാന ഘട്ടിത്തിൽ ചാിറി�ൽ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുനടിന്നി ദളിത് 
മതപിരാിവിർത്തനവുംം അത് ദളിത് സംമൂഹിത്തിലും പുറിത്തും ഉണ്ട്ാ�ിയാ സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക 
പിരാിണതികചെളയുംം മുഖയധാരാാചാരാിത്രംം നോവിണ്ട്പ്രകാരാം അടിയാാളചെപ്പംടുത്തിയാില്ലാ. നോലാകമഹിായും
ദ്ധീം, വിട്ടിനോമശസംനോമ്മിളനം, ആനന്ദതീർഥചെ�യുംം ഹിരാി�ൻനോസംവിാസംംഘത്തിചെ�യുംം സംാന്നിിധയം, 
നോക്ഷത്രംപ്രനോവിശനസംമരാങ്ങൾ എന്നിിവിയുംചെടി കാലത്തുതചെന്നിയാാണ് ചാിറി�ൽസംഭായുംചെടിയുംം പ്രവിർ 
ത്തനങ്ങളുംണ്ട്ാകുന്നിത്. നോദശീയാ-അന്ത്യർനോദശീയാചാരാിത്രംത്തിൽ ഇത്തരാം പ്രാനോദശികചാരാിത്രംങ്ങളുംചെടി 
പ്രസംക്തിിചെയാ പുതിയാകാലം തിരാിച്ചറിിയുംന്നുണ്ട്്. സംാമൂഹിയനോസംവിനത്തിചെ�യുംം മതപിരാിവിർത്തന 
ചാരാിത്രംത്തിചെ�യുംം ഭൂമിക യാിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് മലബാറിിചെല പുലയാസംമുദായാം അന്നും ഇന്നും നോനരാി
ട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി സംവതവസംംഘർ�ം വിിശകലനവിിനോധയാമാകുകയുംം ചാരാിത്രംം അവിചെയാ അടിയാാള
ചെപ്പംടുനോത്തണ്ട്തുമുണ്ട്്. മി�നറിിമാരാായാ ഫാ. ചെകയാ്നോറിാണി, ഫാ.ടിഫനോറിൽ, ഫാ.ചെമാന്ത്യറിാരാി, ഫാ. 
ചെദൽനോസംാനോട്ടിാ, ഫാ ചെവിദ്രമിൻ, ഫാ. സുനോ�ാൾ എന്നിിവിരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങചെളയുംം പ്രതയയാ 
ശാസ്ത്രങ്ങചെളയുംം ഇവിിചെടി വിിശകലനം ചെചായ്യുനോമ്പാനോഴി ഈ ചാരാിത്രംം പൂർണ്ണമാകൂ.

നോകരാളത്തിചെല സ്പൈക്രസ്തവിപിാരാമ്പരായചെത്തയുംം സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം നോകരാളത്തിൽ ക്രിസ്തയാനികൾ 
ഉണ്ട്ായാതും നോകരാളീയാരാായാ ക്രിസ്തയാനി കൾ ഉണ്ട്ായാതുമായാി ബന്ധചെപ്പംടുത്തി ചാിന്ത്യിനോ�ണ്ട്താചെണ
ന്നി് നോഡിാ.ഡിി. ബാബുനോപിാൾ ‘സ്പൈക്രസ്തവി സ്പൈപിതൃകം’ എന്നി നോലഖനത്തിൽ പിറിയുംന്നു  ( 2011, പു. 
415). നോകരാളവുംം നോറിാമാരാാ�യവുംം തമ്മിിലുള്ള സുശക്തിമായാ വിയാപിാരാബന്ധം ക്രി.മു. 100 മുതൽ ക്രി. 
പിി. 100 വിചെരായുംള്ള കാലത്ത് ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. രാണ്ട്ായാിരാം വിർ�ങ്ങൾക്കുമുനോമ്പ വിയാപിാരാാർത്ഥം 
നോകരാളത്തിചെലത്തിയാ യാഹൂദചെരാനോത്തടിിയാായാിരാി�ണം നോതാമാ�ീഹി നോകരാളത്തിചെലത്തിയാിരാിക്കുക
ചെയാന്നും ആദയം ക്രിസ്തുവിിചെന സംവീകരാിച്ചവിർ നോകരാളീയാരാായാിരാി�ാൻ ഇടിയാിചെല്ലാന്നും പിിന്നിീടിാവിണം 
നോകരാളീയാർ ക്രിസ്തുമതം സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുകചെയാന്നും അനോ�ഹിം കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നു.
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സ്പൈഹിന്ദവി�ാതിവിയവിസ്ഥിയുംചെടി തുടിർച്ചയുംം സംവാധീനവുംം താതവിക മായാി �ാതിയാിചെല്ലാന്നു 
വിിശവസംിക്കുന്നി നോകരാളസ്പൈക്രസ്തവിരാിൽ പ്രാനോയാാഗംിക മായാി നിലനിൽക്കുന്നുചെവിന്നി് മതപിരാിവിർത്ത
നചാരാിത്രംം ചെതളിയാിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിചെ� ആശയാപിരാമായാ സംവാധീനങ്ങൾ�പ്പുറിം സംാമ്പത്തി 
കവുംം സംാമൂഹിികവുംമായാ നില ചെമച്ചചെപ്പംടുത്താനുള്ള ദളിതരുംചെടി ശ്രീമമാണ് അവിചെരാ മതപിരാിവിർത്ത
നത്തിന് നോപ്രരാിപ്പംിച്ചത്. അനോതനോപിാചെല നോപ്ര�ിത പ്രവിർത്തനത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാമാകചെട്ടി സ്പൈക്രസ്തവിമ
നസ്സിിലുരുംത്തിരാിഞ്ഞി നോസംവിന പ്രവിർത്തനങ്ങനോളാ നോയാശുവിിചെ� വിാഗ്ദാനമായാ അപ്പംവുംം സുഖവുംം 
പ്രദാനംചെചായ്യനോലാ മാത്രംം ആയാിരുംന്നിില്ലാ. സ്പൈക്രസ്തവിസംഭാകളുംചെടി അധീശയുംക്തിിയുംം മുൻവിിധിയുംം 
അവിിചെടിയുംം പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്. തങ്ങളുംനോടിതല്ലാാത്ത പിഴിയാ സംാംസ്കാാരാിക സംവിിനോശ�തകചെള നോമ്ലാ�വുംം 
പ്രാകൃതവുംചെമന്നി് വിയക്തിമാ�ിചെ�ാണ്ട്് രാക്ഷാധികാരാികളായാി സംവയാം അവിനോരാാധി�ാൻ അവിർ
�ായാി. മി�നറിിമാരുംചെടി പ്രവിർത്തനം ചെകാനോളാണിയാൽ ഇടിചെപിടിലിചെ� മചെറ്റാരും രൂപിമാണ്. 
വിയാപിാരാാർത്ഥചെമത്തിയാ വിാനോസ്കാാഡിഗംാമചെയ്ക്ക്ാപ്പംം വിന്നിവിരാിൽ  മി�നറിികൂടിിയും ണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
മി�നറിിമാർ ചെകാനോളാണിയാൽ നീതിനോബാധത്തി�യുംം ധാർമ്മിികനോബാധത്തിചെ�യുംം പ്രചാാരാക
രാായാിരുംന്നു. മധയകാലസംാമൂഹിിക മരായാദകളിലും നോബാധരൂപിങ്ങളിലും അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാ മാറ്റ
ങ്ങൾ വിരും ത്താൻ ഇവിർ�ായാി. മി�നറിിമാരുംചെടി പിിന്തുണനോയാാചെടി മതപിരാമായാ ലക്ഷയവുംമായാി 
ചാരാിത്രംരാചാന നടിത്തിയാ സുവിിനോശ�ചാരാിത്രംകാരാൻമാരുംചെടി ശ്രീമവുംം വിയതയസ്തമായാിരുംന്നിില്ലാ. ഇന്ത്യയൻ 
�നതചെയാ പിാപിവിിമുക്തിമാ�ാൻ പൂർവ്വകല്പിതമായാ സ്പൈദവിനിനോയാാഗംമാണ് ഇന്ത്യയയാിചെല ബ്രിട്ടിീ�് 
അധിനിനോവിശം എന്നു പ്രചാരാിപ്പംിക്കുകയുംം സ്പൈക്രസ്തവിമതവിിശവാസംത്തിലൂചെടിയുംം മി�നറിിവിിദയാഭായാ
സംത്തിലൂചെടിയുംം മാത്രംനോമ ഇന്ത്യയൻ �നതയ്ക്കു പുനോരാാഗംമി�ാനാവൂ എന്നും ഇവിർ ഉദ്നോബാധിപ്പംിക്കുന്നു. 
നോകരാളസംമൂഹിത്തിചെ� സംമൂല പിരാിവിർത്തനമായാിരുംന്നിില്ലാ രാാഷ്ട്രീീയാവുംം മതപിരാവുംമായാ ആധിപിതയ
മായാിരുംന്നു ചെകാനോളാണിയാൽ ഭാരാണകൂടിത്തിചെ�യുംം മി�നറിിമാരുംചെടിയുംം മുഖയലക്ഷയം. കൂടിാചെത 
മതസംമുദായാചെമന്നി നിലയാിലുള്ള പിരാിവിർത്തനത്തിചെ� പിശ്ചാാത്തലം നോകാളനീകരാണത്തിചെ� 
സംംഘടിനാരാീതിചെയായുംം  പ്രവിർത്തനസ്പൈശലിചെയായുംം ഉൾചെ�ാള്ളുന്നു. വിംശീയാത, �ാതീയാത 
തുടിങ്ങിയാ വിർത്തമാനകാല സംമസംയകളുംചെടി ഉത്തരാത്തിനോല�് ഇത്തരാം ഭൂതകാലാനോനവ�ണങ്ങൾ 
നചെമ്മി നയാിക്കും.

വിയാപിാരാാർത്ഥചെമത്തിയാ വിാനോസ്കാാഡിഗംാമചെയ്ക്ക്ാപ്പംം മതപ്രചാരാണാർഥചെമത്തിയാ ചെപിനോട്രാാ
നോകാവിിൽഹിാമാണ് മലബാറിിചെല പ്രഥമ മി�നറിി. തചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങൾ�ിചെടി അധികം 
സ്പൈവികാചെത അനോ�ഹിം വിധി�ചെപ്പംട്ടു. തുടിർന്നി് 1501-ൽ ഹിവിാനോവിാ ദിനോനാവിയുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ 
കണ്ണൂരാിചെലത്തിയാ നോപിാർച്ചുഗംീസുകാർ നോകാലത്തിരാിചെയാ കണ്ട്് മതപ്രചാരാണത്തിന് അനുവിാദം 
നോനടിി. മി�ൻ പ്രവിർത്തനത്തിചെ� തുടി�ചെമന്നിനിലയാിൽ കണ്ണൂരാിൽ ഒരും പിള്ളി പിണികഴിിപ്പംി
ച്ചു. ഇതിനുനോശ�ം 1542-ലാണ് ഫ്രാൻസംിസം് നോസംവിയറുചെടി നോനതൃതവത്തിൽ ഈനോശാസംഭാ�ാരുംചെടി 
മതപ്രചാാരാണം തിരുംവിിതാംകൂറിിൽ ശക്തിമാവുംന്നിത്. ഇവിർക്കുമുനോന്നിതചെന്നി ഫ്രാൻസംിസ്കാൻ, നോഡിാമി
നി�ൻ, അഗംസ്റ്റ്ിയാൻ, സംനയാസംസംഭാ�ാർ മലബാറിിൽ സുവിിനോശ� പ്രചാാരാണം നടിത്തിയാിരുംന്നു. 
ഈസ്റ്റ്ിന്ത്യയാ കമ്പനിയാാണ് തമിഴി് വിംശ�രുംം ദളിതരുംമായാ നോതാട്ടിം ചെതാഴിിലാളികൾക്കു നോവിണ്ട്ി 
ആദയമായാി ഒരും പിളളി (കനോപ്പംള) മാനന്ത്യവിാടിി�ടുത്ത് നിർമ്മിിച്ചത്. ചെകാനോളാണിയാൽ ഭാരാണം 
മതപിരാമായാ ആധിപിതയചെത്ത ഉറിപ്പംി�ാൻ നൽകുന്നി സംഹിായാത്തിന് ചെതളിവിാണിത്. എന്നിാൽ 
ഈനോശാസംഭാ�ാർ പുലയാചെരായുംം ചാിറി�ൽ പ്രനോദശനോത്തയുംം നോകന്ദ്രീകരാിച്ചു നടിത്തിയാ നോപ്ര�ിത
പ്രവിർത്തനവുംം അതിചെ� ഫലങ്ങളുംം സംമൂഹിത്തിൽ വിലിയാ നോതാതിൽ പിരാിവിർത്തനമുണ്ട്ാ�ി. 
എന്നിാൽ ഈനോശാസംഭാ�ാരുംചെടി ഭാാഗംമായാ ചാിറി�ൽമി�ചെനയുംം ചാിറി�ലിചെ� പ്രാനോദശികചാ
രാിത്രംത്തിൽ സംമൂലമായാ  മാറ്റത്തിനിടിയാാ�ിയാ പുലയാരുംചെടി മതപിരാിവിർത്തന ചാരാിത്രംചെത്തയുംം 
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സംാംസ്കാാരാികപിരാിണാമചെത്തയുംം ചാരാിത്രംം അടിയാാളചെപ്പംടുത്താചെതനോപിായാ ഒന്നിാണ്. 1937-നും 1997-
നും ഇടിയാിൽ ഈ പ്രനോദശത്ത് 27000-നോത്താളം പുലയാർ മതം മാറിിയാിട്ടുണ്ട്്. ഒനോരാ കുടുംബാംഗംങ്ങൾ 
തചെന്നി പിരാിവിർത്തിതരാായുംം അല്ലാാചെതയുംമിരുംന്നു ചെകാണ്ടുതചെന്നി ഒരുംമിച്ചും സംഹികരാിച്ചും  �ീവിിക്കുന്നി 
സംാംസ്കാാരാികാവിസ്ഥിയാാണ് ഇവിിടിങ്ങളിലുള്ളത്. പിഴിയാതും പുതിയാതുമായാ സംവതവങ്ങചെള തിരാിച്ചറിിഞ്ഞു
ചെകാണ്ട്് രാണ്ട്ിചെ�യുംം ഭാാഗംമാനോകണ്ട്ിവിരുംന്നി സംവതവസംംഘർ�ം ഇവിരാിൽ ഇനോപ്പംാഴുമുണ്ട്്. സംഭായുംണ്ട്ാ
�ിചെ�ാടുത്തചെതന്നു കരുംതുന്നി �ാതയതീതനോബാധത്തിനപ്പുറിത്ത് സ്പൈഹിന്ദവി�ാതിവിയവിസ്ഥിയുംചെടി 
സംവാധീനവുംം തുടിർച്ചയുംം സംവിർണ്ണനോബാധവുംം സ്പൈക്രസ്തവിരുംചെടിയാിടിയാിനോല� ്സംംക്രമിക്കുകയാാണുണ്ട്ാ
യാത്. സംവിർണ്ണചെരാന്നു കരുംതുന്നി ക്രിസ്തയാനികൾ ഈ പുലയാക്രിസ്തയാനികചെള വിിവിാഹിത്തിലൂചെടിനോയാാ 
അല്ലാാചെതനോയാാ തങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമാ�ാൻ തയ്യാറിാവുംന്നിില്ലാ. �ാതയതീതമാചെണന്നു കരുംതുന്നി സ്പൈക്രസ്ത 
വിനോബാധത്തിചെല �ാതിനോബാധവുംം വിിനോവിചാനവുംം ഈ പുലയാക്രിസ്തയാനികളുംചെടി അനുഭാവിമാകുന്നു. 
സംംവിരാണ സംംബന്ധിയാായാി ആർ.എസം്. പിഥക് നടിത്തിയാ സംമീപികാല നോകാടിതിവിിധിയാിൽ 
‘മതം മാറിിയാാലും �ാതിവിയതയാസംം വിരാില്ലാ’ എന്നി പ്രസ്താവിം മതപിരാിവിർത്തനത്തിചെ� പ്രധാന 
ലക്ഷയചെമന്നി് അവിർ ഉദ്നോബാധിപ്പംിക്കുന്നി നോസംവിനപ്രവിർത്തനവുംം സംമൂഹിിക സംമതവവുംം  അപ്രസം
ക്തിമായാിത്തീർന്നിചെതങ്ങചെനചെയാന്നു ചെവിളിചെപ്പംടുത്തുന്നു. 

‘കൂനൻകുരാിശു സംതയം നടിന്നിനോപ്പംാൾ വിിട്ടുനിന്നി നോപിാർട്ടുഗംീസുകാനോരാാടി് നോചാർന്നിവിരുംനോടിതായാ 
വിാരാാപ്പുഴി അതിരൂപിതയാിചെല ലത്തീൻ കനോത്താലി�രുംം സംായാിപ്പം് വിന്നിതിനുനോശ�ം മതം മാറിിയാ
വിരാടിങ്ങുന്നി നോശ�ം ലത്തീൻകാരുംം ഇന്നും ആഢംയതവത്തിചെ� വിിഭാിന്നി നോശ്രീണികളിലാണ് പ്രതയക്ഷ
ചെപ്പംടുന്നിത്. പിിൽ�ാലത്ത് ചെപ്രാട്ടിസ്റ്റ്�് മി�നറിിമാർ വിർണ്ണ വിയവിസ്ഥിയ്ക്കു പുറിത്തുള്ളവിചെരാ സംഭായാിൽ 
സംവീകരാിച്ചനോപ്പംാൾ അവിർ�് ‘പുലപ്പംള്ളികൾ’ ഉണ്ട്ാനോ�ണ്ട്ിവിന്നിത് സുറിിയാാനി ക്രിസ്തയാനികളിൽ 
അനയം നില്ക്കാചെത തുടിർന്നി സ്പൈഹിന്ദവി സ്പൈപിതൃകത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ് എന്നി ഡിി. ബാബു നോപിാളിചെ� 
പ്രസ്താവിം ചാിറി�ൽ സംഭായ്ക്ക്പ്പുറിം മറ്റും സംഭാകളിനോലയുംം സംമാന അവിസ്ഥിചെയാ ഉറിപ്പംിക്കുന്നു’ (2011:  
പുറിം 417). ദളിത് സ്പൈക്രസ്തവിരുംചെടി പ്രധാന ഉപി�ീവിനമാർഗ്ഗാം കൃ�ിയുംം അനുബന്ധ നോ�ാലികളുംമാ
യാിരുംന്നു. മാട്ടൂലിചെല �ന്മിമാരുംചെടി മുന്നിിൽ ചെതാഴിിലവികാശ സംംരാക്ഷണത്തിനായാി ഇവിർ നടിത്തിയാ 
സംമരാം കർ�കസംമരാചാരാിത്രംവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംടുത്തി വിിശകലനം ചെചാനോയ്യണ്ട്താണ്. തചെന്നി അടിിച്ച 
�ന്മിചെയാ തിരാിച്ചടിിച്ചുചെകാണ്ട്് അധികാരാം മി�നറിിമാരാിനോല�് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നിത് ഇവിിടിചെത്ത 
ചാരാിത്രംമാണ്. നോപ്ര�ിതപ്രവിർത്തനത്തിലൂചെടി ഉറിപ്പംിചെച്ചടുത്ത മതനോബാധവുംം രാക്ഷകനോബാധവുംം 
അധികാരാചെത്ത മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠി�ാനും ചെകാനോളാണിയാൽ മൂലയനോബാധങ്ങളിനോല�് അവിചെരാ 
എത്തി�ാനും വിഴിിചെവിച്ചു. ആത്മാഭാിമാനത്തിലും ആത്മവിിശവാസംത്തിലും പിിന്ത്യള്ളചെപ്പംട്ടി, സംവന്ത്യം 
ചാരാിത്രംത്തിൽ നിന്നും സംംസ്കാാരാത്തിൽ നിന്നും പിിന്ത്യള്ളചെപ്പംട്ടി ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� സംവതവസംംഘർ�ം 
ഇവിരാിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ‘ഇല്ലാത്തുനിന്നു പുറിചെപ്പംട്ടു അമ്മിാചെത്താചെട്ടിത്തിയുംമില്ലാ’ എന്നി 
ഈ സംംഘർ�ം സംാഹിിതയത്തിൽ ടിി.ചെക.സംി. വിടുതലചെയാനോപ്പംാലുള്ളവിരുംചെടി കഥകളിൽ കാണാം. 
യാ�മാനന്മാർ മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു പിചെക്ഷ ‘നോകാരാചെനന്നും കുമ്പിളിൽത്തചെന്നി കഞ്ഞിി’ എന്നി 
ചെചാാല്ലാ് അനവർത്ഥമാകുകയാാണ് ഇവിിചെടി. മുഖയധാരാാക്രിസ്തീയാ മതസംംഘടിനയാിൽ നിന്നും വിയതയസ്ത
മായാി ഇവിർ പുലർത്തുന്നി ഘടികങ്ങചെള, മനോനാഭാാവിങ്ങചെള  അപിഗ്രഥനം ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് വിടിനോ� 
മലബാറിിചെ� പ്രാനോദശിക ചാരാിത്രംവുംം കീഴിാളചാരാിത്രംവുംം പുനർനിർമ്മിിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

�ാതിവിയവിസ്ഥിയുംചെടി നോകാളനീകരാണപൂർവ്വാവിസ്ഥി നോദശത്തിനനുസംരാിച്ച് വിയതയസ്തമായാി
രുംന്നു. അതിചെ� ചാരാിത്രംം മുഴുവിൻ കീഴിാളനിരാാകരാണത്തിചെ�യുംം ചൂ�ണത്തി�യുംം ദുഃരാന്ത്യകഥ
കളായാിമാത്രംം കാണാനാകില്ലാ. ഗ്രാമസംമൂഹിത്തിചെ� ഉല്പാദനോനാപികരാണമായാ ഭൂമി സംവകാരായ 
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സംവത്താ�ിചെകാണ്ട്്, നികുതിയുംം പിാട്ടിവുംം പിണവുംം ചുമത്തിയാനോതാചെടിാപ്പംം, ഉല്പാദനത്തിനായാി 
അധവാനശക്തിിയാായാ കീഴിാളചെരാ തങ്ങൾ�് വിഴിങ്ങുന്നിവിരാാ�ി മാറ്റാനായാി നാടുവിാഴിികചെളയുംം നോമൽ
�ാതി�ാചെരായുംം തചെന്നി ഉപിനോയാാഗംി�ാൻ നോകാളനീകരാണത്തിനു സംാധിച്ചു. കൃ�ിയുംചെടിയുംം കാടിി 
ചെ�യുംം അന്ത്യിമാവികാശം നോകാളനിഭാരാണത്തിനായാി മാറിി. ഈ അവിസ്ഥിയാിൽ ചെകാനോളാണിയാൽ 
സംിവിിൽ സംമൂഹിത്തിചെ�യുംം ചെതാഴിിൽ കനോമ്പാളത്തിചെ�യുംം സൃഷ്ടിി�് ആവിശയമായാ ഇടിചെപിടിലുക
ളാണ് പിിനോന്നിാ��ാതികളുംചെടിയുംം ദലിതരുംചെടിയുംം കാരായത്തിൽ ഇംഗ്ലാീഷുകാർ ചെചായ്ത്ത്. മതപിരാിവിർ
ത്തനത്തിനു നോവിണ്ട്ി വിചെന്നിത്തിയാ ഇംഗ്ലാീ�് ക്രിസ്തയൻ മി�നറിി വിിഭാാഗംങ്ങളുംം ഈ അന്ത്യരാീക്ഷ
ത്തിലാണ് അനാഥരാാ�ചെപ്പംട്ടി അധഃസ്ഥിിതരുംചെടി ആത്മീയാ നോനതൃതവം ഏചെറ്റടുക്കുന്നിത് (2014: പു. 
219). പിിന്നിീടി് ആനോഗംാളമൂലധനത്തിചെ�യുംം ഉല്പാദനത്തിചെ�യുംം അധവാനത്തിചെ�യുംം സംവഭാാവിത്തിൽ 
വിന്നിമാറ്റം പ്രധാനമായുംം �ാതി-മത-നോഗംാത്രംവിിഭാാഗംങ്ങചെള അധികാരാത്തിചെ� നോവിാട്ടു ബാങ്കുകളാ
�ി മാറ്റുംകയാാണുണ്ട്ായാത്. സംമീപികാലത്ത് സംവയാം കർത്തൃതവമാർജ്ജിിച്ചുചെകാണ്ട്് കീഴിാള�നത 
സംവതന്ത്ര്യ സംവതവഭാാവിനയാിനോലചെ�ത്തിനോച്ചരാാനും ശ്രീമിച്ചു കാണുന്നു. 

ചുരും�ത്തിൽ �ാതി ഒനോരാസംമയാം ധാർമ്മിികവിയവിസ്ഥിചെയായുംം സംമ്പദ് വിയവിസ്ഥിചെയായുംം ആശ്രീ
യാിച്ചുനിൽക്കുന്നി അധികാരാചെത്ത പ്രകടിമാക്കുന്നിതാണ്. സംദാചാാരാം, സ്പൈലംഗംികത എന്നിിവിചെയാ 
സംംബന്ധിച്ച യാാഥാർത്ഥയം നോപിാലും ചെകാനോളാണിയാൽ സംദാചാാരാനോബാധത്തിൽ നിന്നുരുംത്തിരാി
ഞ്ഞിതാണ്.  ഇത്തരാം കാരായങ്ങചെള ചെവിച്ചുചെകാണ്ട്് നോവിണം മതപിരാിവിർത്തനചെത്തയുംം പ്രനോതയകിച്ച് 
മലബാറിിചെല ദളിത് സ്പൈക്രസ്തവിചെരായുംം കാനോണണ്ട്ത്. അനോതാചെടിാപ്പംം ദളിത് സ്പൈക്രസ്തവിരുംചെടി ഉയാർ
ച്ചയ്ക്കും വിളർച്ചയ്ക്കും വിഴിിചെവിച്ച, അവിർക്കുനോവിണ്ട്ി  ആത്മാർത്ഥമായാി പ്രവിർത്തിച്ച തനോ�ശീയാരാായാ 
സ്പൈവിദികചെരായുംം  അവിരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളയുംം പിരാിഗംണി�ാതിരാി�ാനുമാവിില്ലാ. ഇവിചെയാാചെ� 
കണ�ിചെലടുത്തുചെകാണ്ടുള്ള പ്രാനോദശികചാരാിത്രം രാചാനയുംചെടി പ്രസംക്തിി ഇനിയുംം നഷ്ടിചെപ്പംട്ടിിട്ടിില്ലാ.

സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പിന്മനരാാമചാന്ദ്രൻനായാർ (എഡിി): 2011 നോകരാളസംംസ്കാാരാപിഠനങ്ങൾ, കറി�് ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം.

ഗംനോണ�് ചെക.എൻ 1990: നോകരാളത്തിചെ� ഇന്നിചെലകൾ-നോകരാളഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റ്ിറ്റൂട്ടി് തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.

സ്റ്റ്ാൻലി പിാട്രാിക് - 2014: മലബാറിിചെല ദളിത്-ദളിത് സ്പൈക്രസ്തവിചാരാിത്രംവുംം വിർത്തമാനവുംം-നോബബിചെത�ൻ ചെകാരാട്ടിി.
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നോഡിാ. സു�ാത പിി.
നോകാഴിിനോ�ാടി് സംർവ്വകലാശാലാ മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽനിന്നു് എം.എ., എം.ഫിൽ. അണ്ണാമസ്പൈല സംർവ്വ
കലാശാലയാിൽനിന്നു ഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിൽ എം.എ., കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽനിന്നു പിിഎച്ച്.ഡിി. 
‘മലയാാള ലിപിി ചാരാിത്രംവുംം പിരാിഷ്കാരാണവുംം’ ‘ദവിഭാാ�ാനിഘണ്ടു�ളിചെല സംാംസ്കാാരാിക സൂചാനകൾ: ഗുണ്ട്ർട്ടി് 
നിഘണ്ടു അടിിസ്ഥിാനമാ�ിയുംള്ള പിഠനം’ എന്നിീ ഗംനോവി�ണപ്രബന്ധങ്ങൾ. ഇനോപ്പംാൾ മാടിായാി നോകാനോള�് 

മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിചെ� അദ്ധീയക്ഷ. 



ചെപിചെണ്ണഴുത്തിചെല പ്രതിനോരാാധവുംം മുനോന്നിറ്റവുംം
ലിറ്റി പിയാസം്

തൃശ്ശൂർ

അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംടുകയുംം അരാികുവില്ക്കരാി�ചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്യുന്നി �നവിിഭാാഗംചെത്ത ചെപിാതുനോവി 
‘ദളിതർ’ എന്നി് പ്രനോയാാഗംിച്ചുവിരുംന്നു. 1930-കളിൽ ‘ഡിിപ്രസം്ഡി് ക്ലാാസം്’ എന്നിതിചെ� തർജ്ജിമയാായാി 
‘ദളിത് ’എന്നി പിദം ആദയമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു കാണുന്നു. ‘ദളിത് ’ എന്നി പിദത്തിനർത്ഥം നശിപ്പംിച്ച, 
ചാവിിട്ടിിത്താഴ്ത്തിിയാ, ശരാണമറ്റവിർ എചെന്നില്ലാാമാണ്. സംമൂഹിത്തിചെല ചെപിാതുധാരായാിൽ നിന്നി് മാറ്റി 
നിർത്തചെപ്പംട്ടിവിർ എന്നു ചുരും�ം. ദളിതരുംചെടി സംവാതന്ത്ര്യയവുംം വിിനോമാചാനവുംം ലക്ഷയമിട്ടുചെകാണ്ട്് 
1972-ൽ  നോബാംചെബയാിൽ ദളിത് പിാനോന്ത്യഴ്സി് പ്രസ്ഥിാനം രൂപിം ചെകാണ്ടു. “അയാിത്തം, സംാമൂഹിിക 
-സംാമ്പത്തിക അസംമതവം,�ാതീയാത, അശാസ്ത്രീയാവുംം അയുംക്തിികവുംമായാ മതവിിശവാസംം, മാമൂൽ 
പ്രകാരാമുള്ള ദാസംയവൃത്തി എന്നിിവിയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലുള്ള സ്പൈഹിന്ദവി സംാമൂഹിിക സംംവിിധാനം 
പിാചെടി തിരാസ്കാരാിക്കുന്നിതിന് നോവിണ്ട്ിയാാണ് ദളിത് പ്രസ്ഥിാനം നിലചെകാണ്ട്ത്. നഷ്ടിചെപ്പംട്ടി ആത്മാഭാി
മാനവുംം മാനു�ിക പിദവിിയുംം വിീചെണ്ട്ടുക്കുക, എല്ലാാത്തരാം അസ്തിതവചെത്തക്കുറിിച്ച് ദളിത് �നതയാിൽ 
അവിനോബാധം ഉണ്ട്ാക്കുക, എല്ലാാത്തരാം അനീതികൾക്കും അടിിച്ചമർത്തലുകൾക്കും എതിനോരാ പ്ര
തിനോ�ധിക്കുക, സംംഘടിിതശക്തിി വിർദ്ധീിപ്പംിക്കുക എന്നിിവിയാായാിരുംന്നു ദളിത് പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� 
മറ്റും ലക്ഷയങ്ങൾ.”1

ദളിതർക്കു നോവിണ്ട്ി ദളിതരാാൽ രാചാി�ചെപ്പംടുന്നി സംാഹിിതയചെത്തയാാണ് ദളിത് സംാഹിിതയം 
എന്നു വിിളിക്കുന്നിത്. എന്നിാൽ ദളിതരുംചെടി അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംടുന്നി �ീവിിതം ശക്തിമായാി ആവിിഷ്കാരാി
ക്കുന്നി സംാഹിിതയകൃതികൾ ദളിതരാല്ലാാത്തവിരുംം രാചാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. തകഴിി, ഉറൂബ്,  ചെചാറുകാടി് തുടിങ്ങിയാ 
എഴുത്തുകാർ അക്കൂട്ടിത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാരാാണ്.

മനു�യ �ീവിിതാവിസ്ഥികചെള കുറിിച്ചുള്ള അവിനോബാധവുംം ചാരാിത്രംനോബാധവുംം നോചാർന്നി രാചാന
കളാണ് സംിതാരാ എസംിനോ�ത്. ചെപിചെണ്ണഴുത്തിചെ� പുതിയാ മുഖം സംിത്താരായുംചെടി രാചാനകളിൽ 
ചെതളിഞ്ഞു കാണാം. വിയതയസ്തങ്ങളായാ സ്ത്രീകഥാപിാത്രംങ്ങചെള അതിശക്തിമായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുവിാൻ 
കഥാകാരാി�് സംാധിക്കുന്നു. ദളിത് പ്രസ്ഥിാനവുംം പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം ഊർജ്ജിം പികർന്നി്, ദളിത് 
എന്നി സംവതവനോബാധം ഉൾവിഹിിക്കുന്നി, ശക്തിമായാ നിലപിാടി് സംവീകരാിക്കുന്നി സ്ത്രീചെയായാാണ് സംിതാരാ 
‘കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി’ എന്നി കഥയാിലൂചെടി പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തിത്തരുംന്നിത്. കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി 
എന്നി കഥയാിൽ ദളിത്-സ്ത്രീ സംവതവചെത്ത എപ്രകാരാം ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്നി അനോനവ�ണമാണ് 
ഈ പിഠനം.
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ദളിത് സംാഹിിതയം- പിശ്ചാാത്തലം
ദളിത് �ീവിിതത്തിചെ� ആദയപിാഠങ്ങൾ നാടിൻ പിാട്ടുകളിലും നാനോടിാടിി ദൃശയ കലാരൂപിങ്ങളിലും 
കാണാവുംന്നിതാണ്. നാനോടിാടിി ദൃശയ കലാരൂപിങ്ങളുംചെടി പിഠനങ്ങളിലൂചെടി കീഴിാളരുംചെടി നോലാകവിീക്ഷ
ണചെത്ത കുറിിച്ചും ചെപിാതു വിീക്ഷണചെത്ത കുറിിച്ചും അറിിയാാൻ സംാധിക്കും. “മലയാാള സംാഹിിതയത്തി
ചെ� തുടി�ം മുതൽ ഉപിരാിവിർഗ്ഗാത്തിചെ� കാഴ്ചപ്പംാടിിലൂചെടി നോലാകചെത്ത നോനാ�ി കാണുവിാനാണ് 
ശ്രീമിച്ചത്.” സംവിർണ്ണ സംാമ്പ്രദായാികതയ്ക്ക്കത്തു നിൽക്കുനോമ്പാഴും എഴുത്ത�നും കുഞ്ചംൻ നമ്പയാരുംം 
പിിൻപിറ്റിയാ �ീവിിതാനോനവ�ണങ്ങൾ സ്ത്രീകളുംം ദളിതരുംം ഉൾചെപ്പംചെടിയുംള്ള പുറിനോമ്പാക്കുനിവിാസംികചെള 
കുറിിച്ച് ചാില നോചാാദയങ്ങൾ ഉന്നിയാിക്കുന്നുണ്ട്്. നിലനിൽക്കുന്നി  ലാവിണയ സംങ്കൽപിങ്ങൾ�നുസൃ
തമായാി രാചാന നിർവിഹിിച്ചനോപ്പംാഴും മനു�യാസ്തിതവചെത്ത സംംബന്ധിച്ച  നോനർത്ത ആനോലാചാനക
ചെളങ്കിലും അവിർ പിങ്കുവിയ്ക്ക്ാൻ തയ്യാറിായാി.”2 എഴുത്ത�ൻ ‘ഹിരാിനാമകീർത്തന’ത്തിലൂചെടിയുംം 
കുഞ്ചംൻ നമ്പയാർ തുള്ളൽ കൃതികളിലൂചെടിയുംം സംവിർണ്ണ സംമൂഹിചെത്ത പിരാിഹിാസംവിിനോധയാമാ�ി, 
അന്നിചെത്ത സംാമൂഹിിക �ീവിിതാവിസ്ഥികചെള ചെചാറിിയാ രാീതിയാിചെലങ്കിലും അവിതരാിപ്പംിക്കുവിാൻ 
ശ്രീമിച്ചു. മലയാാളത്തിചെല പുതിയാ സംാഹിിതയ രൂപിചെമന്നി് വിിനോശ�ിപ്പംിക്കുന്നി നോനാവിലുകളിലൂചെടിയാാണ് 
�ാതി വിിമർശനത്തിചെ�  സംവരാങ്ങൾ ശക്തിമായാി കണ്ടുതുടിങ്ങിയാത്. റിിച്ചാർഡി് നോകാളിൻസംിചെ� 
‘ഘാതകവിധം (അതായാതു ) കുലപിാതകചെന ചെകാന്നിതു ഒരും കഥ’ എന്നി നോനാവിലിൽ സംവിർണ്ണ 
സംാമൂഹിിക സംംവിിധാനചെത്ത നോചാാദയം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല അവിസംാന
മായാനോപ്പംാനോഴിക്കും ദളിത് വിീക്ഷണനോകാണിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് �ീവിിതചെത്ത നോനാ�ി കാണാനുള്ള 
ശ്രീമം നോനാവിലുകളിൽ കണ്ടുതുടിങ്ങി. നോപിാനോത്തരാി കുഞ്ഞിമ്പുവിിചെ� ‘സംരാസംവതിവിി�യാം’ ദളിത് പിക്ഷ 
രാചാനകളിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ ഒന്നിാണ്.

1930-കളിലാണ് ദളിത് �ീവിിതാനോനവ�ണങ്ങൾ ചെചാറുകഥയാിൽ പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നിത്. മൂർനോ�ാ
ത്ത് കുമാരാൻ, വിി ചെക അമ്മുണ്ണി, എം നാരാായാണക്കുറുപ്പം് എന്നിിവിരുംചെടി കൃതികൾ ദളിത് എഴുത്തി
ചെ� സംാധയതകൾ പ്രകടിമാക്കുന്നിവിയാാണ്. സംവിർണ്ണ സംാമൂഹിിക സംംവിിധാനചെത്ത പ്രതിക്കൂട്ടിിനോല 
റ്റിയാ ആദയ കഥയാാണ് എം നാരാായാണക്കുറുപ്പംിചെ� ‘നീലി’. തകഴിിയാടി�മുള്ള നനോവിാത്ഥാനകാല 
എഴുത്തുകാർ�് കാർ�ിക �ീവിിതത്തിചെ� ആവിിഷ്കാരാണത്തിൽ നിന്നി് ദളിതചെരാ അകറ്റി നിർത്തുക 
എന്നിത് അസംാധയമായാിരുംന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി സംമൂഹിത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തചെപ്പംട്ടി 
�നതചെയാ സംാഹിിതയത്തിൽ ഉൾചെപ്പംടുത്താതിരാിക്കുവിാൻ സംാധിച്ചിരുംന്നിില്ലാ. നോകശവിനോദവി് കർ�ക 
മുനോന്നിറ്റങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായാാണ് ദളിതചെരാ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നിത്. ദളിത് �ീവിിതാഖയാനം നിർവിഹിിക്കു
ന്നി കഥകളാണ് എസം്.ചെക. ചെപിാറ്റ�ാടിിചെ� ‘ഭ്രാന്ത്യൻ നായാ’, ‘വിിപ്ലവി ബീ�ം’, ചെപിാൻകുന്നിം 
വിർ�ിയുംചെടി ‘ചാാത്തചെ� മകൾ ‘തുടിങ്ങിയാവി. തകഴിിയുംം നോകശവിനോദവുംം അടി�മുള്ള നനോവിാത്ഥാന 
എഴുത്തുകാർ ദളിത് �ീവിിതം കഥയാിനോല�് ഉൾചെപ്പംടുത്തിയാ കാലഘട്ടിത്തിലാണ് ടിി.ചെക. സംി വിടുതല 
�ാതിയുംചെടി പ്രാമാണികതവചെത്ത വിലിചെച്ചറിിയാാനുള്ള ആഹിവാനവുംമായാി കടിന്നുവിന്നിത്.’ എചെണ്ട് 
വിിതിയാാ ‘, ‘ചാങ്കരാാന്ത്യി അടി’, ‘അച്ചണ്ട് ചെവിന്ത്യിഞ്ഞി ഇന്നിാ’ തുടിങ്ങിയാ കഥകൾ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. 
ദളിതരുംചെടി സംാമൂഹിിക�ീവിിതവുംം ആന്ത്യരാിക സംംഘർ�ങ്ങളുംം അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നി രാചാനകളാണിവി. 
സംി. അയ്യപ്പംചെ�’ രാണ്ടു തലമുറി’എന്നി കഥ പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� കഥയാാണ്. പിച്ചയാായാ മനു�യരുംചെടി 
സ്പൈവികാരാിക �ീവിിതത്തിചെ� ആവിിഷ്ക്കരാണമാണ് ഈ കഥകൾ.

“ടിി.ചെക.സംി. യുംചെടി പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� ഊർജ്ജിം കുറുമ്പചെയാനോപ്പംാലുള്ള സ്ത്രീകചെള അവിതരാി
പ്പംിക്കുന്നിതിലും കാണാം. ‘ഒത്തുതീർപ്പം് ’ എന്നി കഥയാിൽ മാത്രംമല്ലാ, �ാതിചെയാ നോചാാദയം ചെചായ്യുന്നി 
മറ്റും കഥകളിലും �ാതീയാതചെയാ അവിഗംണിക്കുന്നി ഇങ്ങചെനയുംള്ള കഥാപിാത്രംങ്ങചെള കാണാം.’കുടിി
യാിറി�് ’ എന്നി കഥയാിചെല കലയാണിക്കുട്ടിിയാമ്മിയുംം ‘ആത്മാവിിചെ� ആനന്ദ’ത്തിചെല കമലയുംം 
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‘പ്രതികാരാ’ത്തിചെല  കമലാക്ഷിയുംം ഇതിനുദാഹിരാണമാണ്.”3 ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ ശക്തിമായാ 
സ്ത്രീശബ്ദങ്ങളുംം കഥകളിൽ ഇടിം പിിടിിക്കുവിാൻ തുടിങ്ങി.

ആദിവിാസംി �ീവിിതത്തിചെ� സംംഘർ�ങ്ങചെള വിായാന�ാർ�് പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തിയാ എഴു
ത്തുകാരാിയാാണ് പിി.വിത്സല. ആത്മാഭാിമാനനോത്താചെടി, നോമലാളചെന തിരാസ്കാരാിക്കുവിാൻ തയ്യാറിാവുംന്നി 
കഥയാാണ് ‘നോപിമ്പി’. ‘കണ്ണാമചെ� നോപിാത്തുകൾ’,’ ശത്രു’, ‘ധവിളവിിപ്ലവിം’, ‘മണ്ണ്’, ‘കാവിൽ’ തുടിങ്ങിയാ 
കഥകളിലും പിി.വിത്സല ആദിവിാസംി �ീവിിതത്തിചെ� ൈന്ദനങ്ങൾ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു. നാരാായാചെ� 
‘ചെപില മറുത’, ‘കുലനോദവിത’, ‘ഊരുംമൂപ്പംനും ആഭാിചാാരാമൂപ്പംനും’ എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള കഥകൾ നോഗംാത്രം 
�ീവിിതാവിസ്ഥികൾ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിവിയാാണ്.” ആദിവിാസംി �നതയുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക ഇടിങ്ങൾ 
നാഗംരാിക സംമൂഹിത്തിന് പുതിയാ പിാഠങ്ങളാചെണന്നി് ഓർമ്മിചെപ്പംടുത്തുന്നി ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ കഥകളാണ് 
ചെക.പിി.രാാമനുണ്ണിയുംചെടി ‘ആദിവിാസംിക’വുംം സംിതാരാ എസംിചെ� ‘ കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി’യുംം”.4 
പ്രതിനോരാാധത്തിചെ�  അടിയാാളങ്ങളായാി, നോബാധപൂർവ്വമായാ ഇടിചെപിടിലിലൂചെടി പിരും�ൻ �ീവിിത 
യാാഥാർത്ഥയങ്ങൾ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിവിയാാണ് ദളിത് പിക്ഷ രാചാനകൾ.

 ദളിത് സ്ത്രീ സംവതവം-‘ കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി’യാിൽ
ചാരാിത്രംനോബാധവുംം മനു�യ �ീവിിതാവിസ്ഥികചെള കുറിിച്ചുള്ള അവിനോബാധവുംം നോചാർന്നിവിയാാണ് 
സംിതാരായുംചെടി കഥകൾ. സ്ത്രീ മനസ്സിിചെന ബഹിിർസ്ഫുരാണങ്ങൾ ശക്തിമായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നി 
കഥയാാണ് സംിതാരായുംചെടി ‘കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി’. ഇരായാായാി ഒതുങ്ങുവിാനുള്ള എല്ലാാ സംാഹിചാ
രായങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടും അതിനോനാടു കുതറുകയുംം നോപിാരാാടുകയുംം ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് മുനോന്നിാട്ടു പിായുംന്നി 
നായാികചെയായാാണ് ഈ കഥയാിൽ പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തുന്നിത്.

‘ദളിത് ’ എന്നി പിരാിനോവി�നോത്താചെടിയാാണ് സംിതാരാ നായാികചെയാ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. വിയക്തിി
ഗംതമായാ ഒരും നോപിരാ് നായാികയ്ക്ക്് നൽകുന്നിില്ലാ.”കനലുകചെള ചെപിാതിയുംന്നി നോമഘം നോപിാചെല’ ചുവിന്നുക
ത്തുന്നി ആത്മാവിിനുചുറ്റുംം കറുപ്പുനിറിത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു എചെ� ചെതാലി. കൃഷ്ണവിർണ എന്നും 
മറ്റുംം കാല്പനീകരാിനോ�ണ്ട്തില്ലാ; കറുത്തവിൾ എന്നു തുറിന്നു വിിളി�ാം. കറുപ്പംിചെനാപ്പംം പൂർവിികരുംചെടി 
ശരാീരാാടിയാാളങ്ങളുംം നോപിറുന്നിവിൾ. ദളിത”5

ഒരും ദളിതയുംചെടി എല്ലാാ അടിയാാളങ്ങളുംം ഉൾചെ�ാണ്ടുചെകാണ്ട്്,  സംവയാം അംഗംീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്് 
�ീവിിക്കുന്നിവിളാണ് നായാിക. തചെ� നിറിചെത്ത നിദ്രാവിിഷ്ടിനായാ സൂരായചെ� നിറിനോത്താടി് അവിൾ സംവയാം 
ഉപിമിക്കുന്നു. വിംശീയാത,  വിർണ്ണവിിനോവിചാനം,  സ്പൈലംഗംികചൂ�ണം,  അവിിഹിിത മാതൃതവം എന്നിി
ങ്ങചെനയുംള്ള കദനകഥകചെളാന്നും അവിൾ�് പിറിയാാനില്ലാ. പിതിനഞ്ചംാം വിയാസ്സിിൽ നോകാണ്ചെവി�് 
സ്കൂൾ പിഠനം കഴിിഞ്ഞി് പുറിത്തിറിങ്ങിയാതിനു നോശ�ം സംാധാരാണ �ീവിിതത്തിനോല�് അവിൾ പ്രനോവി
ശിച്ചു. “ഞാാൻ �ീവിിതചെത്ത എന്നിിൽ സംഹിിക്കുകനോയാാ ഓർമ്മികളിൽ നോവിദനിക്കുകനോയാാ ചെചായ്ത്ില്ലാ.”6 
പിണിയാില്ലാായ്മയുംം പിട്ടിിണിയുംം അവിളുംചെടി/അവിരുംചെടി �ീവിിതത്തിൽ പുതുമയാല്ലാായാിരുംന്നു. എനോന്നിാ 
കുത്തിനാട്ടിി ചെവിള്ളചെമാഴിിക്കുവിാൻ മറിന്നുനോപിായാ രാണ്ടു ദരാിദ്രരൂപിങ്ങളായാ വിാഴികളിചെലാന്നിിചെ�  
ഉച്ചിയാിൽ അവിൾ സ്പൈദവിത്തിചെ� ചാിരാി കണ്ടു. മണ്ണിചെന കാലാന്ത്യരാങ്ങളായാി ഗംർഭാം ധരാിപ്പംിച്ച 
പൂർവിികരുംചെടി വിാത്സലയം അവിളുംചെടി കണ്ണുകളിൽ നിറിഞ്ഞു. അന്നി് സംന്ധയയ്ക്ക്് തചെ� അനിയാചെ� 
സംഹിപിാഠിയാായാിരുംന്നി രാാ�ീവിചെന കണ്ടുമുട്ടിി. പുക ചുറ്റിയാ തീക്ഷ്ണമായാ ചെചാറിിയാ കണ്ണുകനോളാചെടിയുംള്ള 
അവിചെ� നോനാട്ടിം,  അവിളുംചെടി ഇരുംണ്ട് ശരാീരാചെത്ത കണിചെ�ാന്നി മരാമാ�ി, ശബ്ദനോഘാ�ങ്ങൾ 
നിറിഞ്ഞു പിാടുന്നി കടിലാ�ി മാറ്റി. ദിവിസംങ്ങൾക്കു നോശ�ം വിീണ്ടുചെമാരും സംന്ധയയ്ക്ക്് അവിൾ ഇരുംണ്ട് 
കാട്ടുനോതനിചെ�  മധുരാമായാി.അവിളുംചെടി ഇരുംണ്ടുതണുത്ത ഭൂഗംർഭാങ്ങളിൽ അവിൻ സൂരായനായാി മാറിി.

ഏചെതാരും സംാധാരാണ ദളിത് യുംവിതിയുംചെടിതുനോപിാചെല നീങ്ങിയാിരുംന്നി അവിളുംചെടി �ീവിിതത്തിൽ 
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പുതിചെയാാരും പ്രതീക്ഷയാായാി, ആശയാമായാി കടിന്നു വിന്നി വിയക്തിിയാാണ് രാാ�ീവിൻ. അവിനോനാചെടിാപ്പംം 
പ്രസംംഗംങ്ങൾ നോകൾക്കുവിാൻ അവിളുംം നോപിായാി തുടിങ്ങി.” വിർ�ങ്ങളായാി ശ്രീമിച്ചിട്ടും പിിന്നിാമ്പുറി�ാ
രാനായാ ദളിതചെന അവിർക്കു  മുന്നിിചെലത്തി�ാൻ കഴിിയാാതിരുംന്നിചെതനോന്ത്യ? നമ്മിചെള തല്ലാിചെയാാതു
�ാൻ വിരുംന്നിവിരുംചെടി എണ്ണം കൂടുന്നു.തല്ലുചെകാണ്ട്് സംഹിിചെകട്ടി് തിരാിച്ച് ഒന്നു തല്ലാിയാാൽ നമ്മിചെള 
മാത്രംം തീവ്രവിാദി എന്നു വിിളിക്കുന്നിചെതന്ത്യിന്?”7 എന്നിീ നോചാാദയങ്ങൾ�് മുമ്പിൽ ഉത്തരാമില്ലാാചെത 
മറ്റുംള്ളവിർചെ�ാപ്പംം അവിളുംം നിന്നു. അന്നുവിചെരാ നിശ്ചാലമായാിരുംന്നി അവിളുംചെടി ചാിന്ത്യകചെള ചെതാട്ടു
ണർത്തുന്നിവിയാായാിരുംന്നു ആ വിാക്കുകൾ. അവിളറിിയാാചെത തചെന്നി മനസ്സിിനോല�് പ്രകാശത്തിചെ� 
രാശ്മീികൾ കടിന്നുവിരാികയാായാിരുംന്നു. എന്നിാൽ രാാ�ീവിചെനയുംം കൂട്ടിചെരായുംം തിരാഞ്ഞുള്ള നോപിാലീസുകാ
രുംചെടി നായാാട്ടിിൽ അവിർ നോതാറ്റും. പൂർവ്വികരാിൽ നിന്നും ദാനമായാി കിട്ടിിയാ നിശബ്ദമായാ സംഹിനം 
അവിർ തുടിർന്നു. ഒളിവിിൽ നോപിായാ രാാ�ീവിചെന കാണുവിാൻ ഒരും സ്ത്രീയുംചെടി എല്ലാാ വിിവിശതനോയാാ
ചെടിയുംം അവിൾ ചെവിമ്പി.

 എന്നിാൽ ഒരും സംന്ധയയ്ക്ക്് �ീപ്പം് നിറിചെയാ നോപിാലീസുകാർ വിന്നി് അവിചെള വിലിച്ചിഴിച്ചുചെകാണ്ടു
നോപിായാി.” എചെ� ഇടിറുന്നി കാലടിികൾ�ിടിയാിൽ ക്ഷീണിതനായാ എചെ� ഒറ്റവിരാിപ്പംാത വിിറിചെച്ചാതു
ങ്ങി.”8 എന്നിാൽ, നോപിാലീസുകാരുംചെടിയുംം രാാഷ്ട്രീീയാ�ാരുംചെടിയുംം മുന്നിിൽ അവിൾ തചെ� സംവതവചെത്ത 
മുറുചെക പിിടിിച്ചു. ഒരും ദളിത് സ്ത്രീയുംചെടി ആനോവിശനോത്താചെടി, നോകാണ്ചെവി�് വിിദയാഭായാസംം നൽകിയാ 
ആത്മവിിശവാസംനോത്താചെടി അവിൾ പ്രതികരാിച്ചു.” നോദാസം് സ്പൈടിമ്സം്  ആർ നോഗംാണ് ചെവിൻ യും കുഡി് 
�ാചെറ്റർ എ മാൻസം് നോകാണ്ഫിഡിൻസം് സ്പൈബ നോകാളിങ്് ഹിിം എ ചെടിറിറിിസ്റ്റ്്.”9 അല്പനോനരാം പികച്ചു
നിന്നി നോപിാലീസം് ഉനോദയാഗംസ്ഥിരുംചെടി ആനോക്രാശത്തിനു മുമ്പിൽ നിന്നും കാട്ടുചെപിണ്ണിചെന ആത്മവിീ
രായനോത്താചെടി, ചെമയാ് വിഴി�നോത്താചെടി കാട്ടുമാനിചെ� നോവിഗംത്തിൽ അവിൾ ഓടിി. അവിളുംചെടി കറുത്ത 
കാലടിികളുംചെടി ഊർജ്ജിചെത്ത നോതാൽപ്പംിക്കുവിാൻ ഒരും പുരും�നും കഴിിയാില്ലാ എന്നി് അവിൾ�് 
അറിിയാാമായാിരുംന്നു. അവിൾ ഓടിിചെയാത്തിയാത് ആത്മവിീരായം പികർന്നി സ്പൈകകളിനോല�ായാിരുംന്നു. 
കാട്ടിിലലയുംന്നി കാറ്റ് പൂർവിികരുംചെടി നോ�ഹിമായാി അനുഭാവിചെപ്പംട്ടു. അവിളുംചെടി തണുത്തിരുംണ്ട് ശരാീരാം 
ചൂടിിനോല�ിറിങ്ങാൻ ചെവിമ്പി. അവിളുംചെടി കറുത്ത ചെതാലിക്കു മുകളിനോല�് കറുത്ത കുപ്പംായാം എടുത്ത
ണിഞ്ഞു.

തചെ� സംമൂഹിം അനുഭാവിിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നി, അനുഭാവിിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി അടിിച്ചമർത്തലുകൾ
ചെ�തിചെരാ പ്രതികരാിക്കുവിാൻ ശക്തിി നോനടുന്നി സ്ത്രീചെയായാാണ് സംിതാരാ എസം്  ‘കറുത്ത കുപ്പംായാ�ാരാി’ 
എന്നി കഥയാിലൂചെടി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. ‘കറുത്തവിൾ’, ‘ദളിത’ എന്നിിങ്ങചെന സംവയാം വിിനോശ�ിപ്പംിക്കു
വിാൻ കരുംത്തുള്ളവിളാണവിൾ. തചെ� സംവതവചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ആത്മനോബാധം അവിളിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
അനുകൂലവുംം പ്രതികൂലവുംമായാ സംാഹിചാരായങ്ങളിലൂചെടി അത് വിികസംിക്കുകയുംം പ്രതികരാണനോശ�ിയും
ള്ള, കാട്ടുചെപിണ്ണിചെ� ഊർജ്ജിമുള്ള ഒരും സ്ത്രീയാായാി മാറുകയുംം ചെചായ്തു. വിിദയാഭായാസംം ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി 
ആത്മവിിശവാസംചെത്ത വിർദ്ധീിപ്പംിക്കുന്നു. അത് അവിൾ നോനടിിയാിരുംന്നു. അതുതചെന്നിയാാണ് അവിളുംചെടി 
ഉൾ�രുംത്തും. കാട്ടുചെപിണ്ണിചെ� ഊർജ്ജിം ഉൾചെ�ാണ്ട് സ്ത്രീയാാണവിൾ. സ്ഥിിരാം ദളിത് കഥകളിചെല 
ദുഃരാന്ത്യങ്ങളുംം സംഹിനങ്ങളുംം പിീഡിനങ്ങളുംം നോപിറുന്നിവിളല്ലാ സംിതാരായുംചെടി നായാിക. അവിചെയാല്ലാാം അതി
�ീവിിച്ചുചെകാണ്ട്് പുതിയാ പുലരാി�ായാി കാത്തിരാിക്കുന്നി, അതിനുനോവിണ്ട്ി നോപിാരാാടുവിാൻ കാട്ടുമാനിചെ� 
നോവിഗംനോത്താചെടി കുതിക്കുന്നിവിളാണവിൾ. ഒരും സംാധാരാണ ആദിവിാസംിചെപ്പംണ്ണിചെ� ദുഃരാന്ത്യ കഥയാായാി 
ചുരും�ാചെത ഒരും സംമൂഹിത്തിനു തചെന്നി ഊർജ്ജിം പികരുംന്നി, ആനോവിശം നൽകുന്നി കറുത്ത കുപ്പംാ
യാ�ാരാിചെയാ അവിതരാിപ്പംിക്കുകയാാണ് സംിതാരാ എസം്. ചെചായ്യുന്നിത്.
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�ിറ്റിി പിയാസ്്
തൃശ്ശൂർ നോകനോച്ചരാി സംവനോദശി, മലയാാള സംാഹിിതയത്തിൽ എം.എ. ബിരുംദം. ആനുകാലികങ്ങളിൽ എഴുതാറു
ണ്ട്്. ഗുരുംവിായൂർ ലിറ്റിൽ �വിർ നോകാനോള�ിൽ ഗംസ്റ്റ്് അദ്ധീയാപിികയാായാിരുംന്നു. നിരാവിധി ചെസംമിനാറുകളിൽ 
പ്രബന്ധങ്ങൾ അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

 1 പിരാനോമശവരാൻപിിള്ള എരുംനോമലി,  മലയാാള സംാഹിിതയം കാലഘട്ടിങ്ങളിലൂചെടി,  2013, പു: 745..

 2 അനിൽകുമാർ ടിി.ചെക., ദലിത് സംാഹിിതയം:ചാരാിത്രംവുംം വിർത്തമാനവുംം,  2018, പു: 28.
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ആണ്കാഴ്ചയാിചെല സ്ത്രീ (ശരാീരാം കാമന): 
സുഭാാ�ച്ാന്ദ്രചെ� ‘തല്പം’ എന്നി കഥയാിൽ

ശ്രീീയാ പിി.�ി.
ഗംനോവി�ക, കണ്ണൂർ സംർവികലാശാല,

ഒരും പ്രനോതയക കാലഘട്ടിത്തിലൂചെടിയുംം സംാമൂഹിികാവിസ്ഥിയാിലൂചെടിയുംമാണ് ഇന്നി് നാം കടിന്നുനോപിാ
യാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിത്. ഓനോരാാ കാലഘട്ടിത്തിനനുസംരാിച്ചും സംാഹിചാരായങ്ങൾ�നുസംരാിച്ചുമുള്ള പ്ര
തികരാണം എന്നി നിലയാിലാണ് ഓനോരാാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങളുംം സംാഹിിതയത്തിൽ രൂപിംചെകാള്ളുന്നിത്. 
ഇത്തരാചെമാരും പ്രതികരാണത്തിചെ� ഫലമാണ് ആധുനികതയാിൽനിന്നി് ഉത്തരാാധുനികതയാിനോലയ്ക്കു
ള്ള മാറ്റം. നോലാകവിയാപികമായാിട്ടുണ്ട്ായാ ആനോഗംാളവിത്�രാണത്തിചെ� പ്രതിഫലനങ്ങൾ നോകരാളത്തി
ലുമുണ്ട്ായാി. ചെടിലിവിി�ൻ, കമ്പൂട്ടിർ, ചെമാസ്പൈബൽനോഫാണ് തുടിങ്ങിയാ ദൃശയമാധയമങ്ങളുംചെടി നോലാകം 
മലയാാളികളുംചെടി �ീവിിതചെത്ത മാറ്റിമറിിച്ചു.

അനുദിനം കച്ചവിടിവിത്കരാി�ചെപ്പംട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി വിിദയാഭായാസംആനോരാാഗംയനോമഖലകൾ, 
ബഹുരാാഷ്ട്രീകമ്പനികളുംചെടി കടിന്നുവിരാവി്, വിിവിരാസംാനോങ്കതികരാംഗംത്തുണ്ട്ായാ കുതിച്ചുചാാട്ടിം, നോ�ാപ്പംി
ങ്്നോമാൾ സംംസ്കാാരാം, �ാറ്റുംകളുംചെടി വിരാവി്, ഫാസ്റ്റ്്ഫുഡി് തരാംഗംം, വിിദയാഭായാസംരാംഗംത്തും ചെതാഴിിൽരാം
ഗംത്തും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്ായാ മുനോന്നിറ്റം തുടിങ്ങിയാ വിസ്തുതകൾ നോകരാളീയാ �ീവിിതത്തിലുണ്ട്ായാ പ്രധാന 
പിരാിണാമങ്ങളാണ്. മാറ്റങ്ങചെള വിളചെരാ നോവിഗംത്തിൽ സംവാംശീകരാിക്കുന്നി സംാഹിിതയരൂപിം എന്നി 
നിലയാിൽ മലയാാള ചെചാറുകഥയാിലും ഇവിയുംചെടി പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാം. കൂടിാചെത പുത്തൻ മാധയ
മസംംസ്കാാരാം, ഉപിനോഭാാഗംസംംസ്കാാരാം, സ്ത്രീവിാദം, ദളിത് വിാദം, പിരാിസ്ഥിിതിവിാദം തുടിങ്ങിയാ വിിവിിധ 
ആശയാങ്ങൾ കഥയ്ക്ക്് വിി�യാമായാി.

1990-കനോളാചെടി ശക്തിിചെപ്പംട്ടി ആനോഗംാളവിത്�രാണം മനു�യചെന ഒരും കനോമ്പാളവിസ്തുവിാ�ി 
മാറ്റി. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടിികൾക്കും എതിചെരായുംള്ള ശാരാീരാികവുംം മാനസംികവുംമായാ അതിക്രമങ്ങൾ 
വിർദ്ധീിച്ചു. കുറ്റ�ാരാാവുംന്നിവിർ രാാഷ്ട്രീീയാ സംവാധീനനോമാ മനോറ്റാ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് രാക്ഷചെപ്പംടുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയാ 
താല്പരായങ്ങൾനോ�ാ വിയക്തിി താല്പരായങ്ങൾനോ�ാ നോവിണ്ട്ി സ്ത്രീ ഇരായാാ�ചെപ്പംടുന്നു. ഈ കാലഘട്ടിത്തി
ലുണ്ട്ായാ ചെകാലപിാതകനോകസുകളിലും സ്ത്രീപിീഡിനനോകസുകളിലും മറ്റുംം ഇരായാാ�ചെപ്പംട്ടി സ്ത്രീ�് നീതി 
ലഭാിച്ചുനോവിാ എന്നിത് അനോനവ�ിനോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. മാതൃകാപിരാമായാി ശിക്ഷി�ാനും ഇനിചെയാാരും 
കുറ്റകൃതയം തടിയാാനും മാറിിവിരുംന്നി ഗംവിണ്ചെമന്റുംകൾക്കും സംാധിക്കുന്നിില്ലാ. ഇരായാാ�ചെപ്പംട്ടി സ്ത്രീ സംമൂ
ഹിത്തിൽനിന്നും ഓടിി ഒളിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നു. ഇത്തരാം അവിസ്ഥികളുംചെടി നോനർസംാക്ഷയങ്ങളാവുംകയാാണ് 
മലയാാളചെചാറുകഥകൾ.
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വിിനോവിചാനങ്ങൾക്കും അനീതിക്കുചെമതിചെരാ പ്രതികരാി�ാൻ തയ്യാറിാവുംന്നി സ്ത്രീകളുംമുണ്ട്്. പില 
സംമരാങ്ങൾക്കും സ്ത്രീമുനോന്നിറ്റങ്ങൾക്കും സംാക്ഷയം വിഹിിച്ചുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി കാലഘട്ടിം കൂടിിയാാണിത്. 
മദയവിർജ്ജിനസംമരാങ്ങൾ, ആദിവിാസംി ഭൂസംമരാങ്ങൾ, പ്ലാച്ചിമടി സംമരാം, നഴ്സി് സംമരാം, നോതാട്ടിം 
ചെതാഴിിലാളി സംമരാങ്ങൾ, കനയാസ്ത്രീസംമരാങ്ങൾ വിചെരായുംള്ള സ്ത്രീസംമരാങ്ങൾ ഉദാഹിരാണം. ഇത്തരാം 
സംമരാങ്ങളിലൂചെടിയുംം മറ്റുംം സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുംനോടിതായാ ഇടിം ഉറിപ്പംി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ നടിത്തുന്നുണ്ട്്. 

ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ പ്രമുഖരാായാ പില കഥാകൃത്തു�ളുംം ഉണ്ട്ായാി. പിലരുംനോടിയുംം കഥകൾ 
പ്രനോമയാം, ആഖയാനം എന്നിിവിചെകാണ്ട്് ശ്രീദ്ധീി�ചെപ്പംടുകയുംം ചെചായ്തു. സംമകാലികപ്രശ്നങ്ങളുംം മറ്റുംം 
കഥകളിൽ ആവിിഷ്കാരാിച്ച എഴുത്തുകാരാനാണ് സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ. അനോ�ഹിത്തിചെ� തല്പം എന്നി 
കഥയാാണ് ഇവിിചെടി പിഠനവിി�യാമാകുന്നിത്. സ്ത്രീചെയാ എങ്ങചെന ആണ്കാഴ്ച അടിയാാളചെപ്പംടുത്തുന്നു 
എന്നി ഘടികമാണ് വിിശകലനവിിനോധയാമാക്കുന്നിത്.

പിണം ചെകാടുത്ത് വിാങ്ങിയാ നോഡിാക്ടർ പിദവിിയാിൽ വിിരാാ�ിക്കുന്നി നോതാമസം് വിനോള്ളാ�ാരാചെ� 
ആശുപിത്രംിയാിൽ പ്രനോവിശിപ്പംി�ചെപ്പംട്ടി മരാണാസംന്നിനായാ നോരാാഗംിയുംചെടി മകളാണ് കമല. നോഡിാക്ടറിാ
കാൻ നോമാഹിിക്കുന്നി ക�മാരാ�ാരാിയാായാ കമലചെയാ ആംബുലൻസംിചെല ശവിമഞ്ചംത്തിചെലത്തിച്ച് 
വിനോള്ളാ�ാരാൻ കാമപൂർത്തി നടിത്തുന്നി കഥയാാണ് തല്പം. ചെകാറിിന അലാമിനോല്ലാാ എന്നി ക�മാരാ
�ാരാിയുംചെടി മസ്തിഷ്കാ ശസ്ത്രക്രിയായുംചെടി രാംഗംവുംം ഇതിൽ ഇഴി നോചാർത്തിരാിക്കുന്നു.

2005 മാർച്ച് മാസംത്തിലാണ് കഥ നടിക്കുന്നിത്. അമ്മിയാില്ലാാത്ത കമലയാാണ് ആശുപിത്രംിയാിൽ 
അ�ന് സംഹിായാിയാായാി നിൽക്കുന്നിത്. പിഠനത്തിൽ മിടു�ിയാായാ അവിളുംചെടി പിത്താംക്ലാാസ്സി് 
പിരാീക്ഷ നടിന്നുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്. അതിനിടിയാിലാണ് അ�ൻ ആശുപിത്രംിയാിലാകുന്നിത്. 
അചെ�ാല്ലാം മുതൽ�ാണ് റിാങ്ക് നിർത്തലാക്കുന്നിത്, അല്ലാായാിരുംചെന്നിങ്കിൽ തചെ� പിടിവുംം പിത്രം
ത്തിൽ വിരുംമായാിരുംചെന്നിന്നി് കമല പിറിയുംന്നുണ്ട്്.

കഥയാിചെല പ്രധാന കഥാപിാത്രംമായാ നോതാമസം് വിനോള്ളാ�ാരാൻ സ്ത്രീചെയാ നോനാ�ി�ാണുന്നിത് 
എങ്ങചെന എന്നിത് പ്രധാനമാണ്. ഏതു സ്ത്രീയുംം (കുട്ടിികളായാാലും/ മുതിർന്നിവിരാായാാലും) അയാാൾ�് 
അത് നോകവിലം ശരാീരാമാണ്. നോബാളിവുംഡിിചെല താരാറിാണിമാരാാണ് അയാാളുംചെടി ഓർമ്മികളിചെലത്തു
ന്നിത്.ചെഫമിനിസ്റ്റ്് സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിൽ പുരും�നോനാട്ടിം സ്ത്രീകചെളയുംം നോലാകചെത്തയുംം ചാിത്രംീകരാിക്കുന്നി 
പ്രവിർത്തനമാണ്. വിി�വൽ ആർട്ടുകളിലും സംാഹിിതയത്തിലും പുരും�ലിംഗംവുംം ഭാിന്നിലിംഗം പിരാവുംമായാ 
വിീക്ഷണനോകാണിൽനിന്നി് സ്ത്രീകചെള സ്പൈലംഗംികവിസ്തു�ളായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുകയുംം പ്രതിനിധീക
രാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കമലചെയാ അയാാൾ കാണുന്നിതും ഇതുനോപിാചെലത്തചെന്നിയാാണ്. കഥയുംചെടി 
ആദയഖ�ത്തിൽ തചെന്നി ഇത് വിയക്തിമാകുന്നുണ്ട്്. ചെപിണ്കുട്ടിികചെള അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിതും 
അതിനായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നി രൂപികങ്ങളുംം വിളചെരാ പ്രസംക്തിമാണ്. ഏതു കൂട്ടിത്തിലും അയാാൾ 
ഒരും കമലചെയാ നോതടുന്നുണ്ട്്. അതിനാലാണ് കമലയുംചെടി ഛായായുംള്ള കുട്ടിിചെയാ അയാാ!ൾ കചെണ്ട്ത്തുന്നി
തും. ആ കാഴ്ചയാിൽ തചെന്നി അയാാളിൽ കാമനകളുംണരുംന്നുണ്ട്്. അതിനാലാണ് അയാാളുംചെടി കാഴ്ചകൾ 
‘ചെവിളുംത്ത യൂണിനോഫാമിനുള്ളിൽ ഇവിളുംചെടി ചെചാത്തിപ്പൂ ചെമാട്ടുകളുംം വിിജൃംംഭാിക്കുന്നുണ്ട്ാകണം.’ (സുഭാാ
�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 197) എന്നി നിലയാിലാകുന്നിത്.

കമലയുംചെടി ഒരും വിശത്തുമാത്രംമായാി നുണക്കുഴിി മിന്നിിച്ചുള്ള ചാിരാി വിനോള്ളാ�ാരാചെ� നോബാളിവുംഡി് 
താരാസുന്ദരാി പ്രീതി സംി�ചെയായാാണ് ഓർമ്മിചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. കമലയ്ക്ക്ാകചെട്ടി അ�ചെന ചാികിത്സിക്കുന്നി 
നോഡിാക്ടനോറിാടി് ആദരാവുംം നോ�ഹിവുംമാണ് . എന്നിാൽ വിനോള്ളാ�ാരാന് കമലയുംചെടി ചാിരാി ആസംക്തിിയും
നോടിതായാി മാറുന്നു. പുരും�ാധിപിതയനോലാകചെത്ത ചെപിണ്ണിചെ� നോലാകകാഴ്ചകൾ�് ചെതറ്റുംപിറ്റുംന്നു എന്നി 
ചെവിളിചെപ്പംടുത്തലാണ് കമലയുംചെടി നിഷ്കാളങ്കമായാ ചാിരാി.
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ചാലച്ചിത്രംനിരൂപികയാായാ നോലാറി മൾനോവിയാാണ് ആണ്കാഴ്ച എന്നി പിദം ഉപിനോയാാഗംിച്ചത്. സ്ത്രീക
ചെളയുംം നോലാകചെത്തയുംം കാണാനുള്ള ഒരും മാർഗ്ഗാചെമന്നി നിലയാിൽ, പുരും�നോനാട്ടിത്തിചെ� മനഃശാസ്ത്രം 
നോസ്കാാനോഫാഫിലിയായുംചെടി മന�ാസ്ത്രവുംമായാി താരാതമയചെപ്പംടുത്താവുംന്നിതാണ്. കാണാനുള്ള ആനന്ദം 
അതിനാൽ നോസ്കാാനോഫാഫിലിയാ, നോസ്കാാപി്നോറ്റാഫിലിയാ എന്നിീ പിദങ്ങൾ ആചെരാചെയാങ്കിലും അചെല്ലാങ്കിൽ 
മചെറ്റചെന്ത്യങ്കിലും നോനാക്കുന്നിതിലൂചെടി ലഭാിക്കുന്നി സം�ന്ദരായാത്മക ആനന്ദങ്ങചെളയുംം സ്പൈലംഗംികസു
ഖങ്ങചെളയുംം ഉനോ�ശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇത്തരാത്തിലുള്ള ആണ്കാഴ്ചകളാണ് വിനോള്ളാ�ാരാനിൽനിന്നി് 
ഉണ്ട്ാകുന്നിത് എന്നി് കാണാം. അതുചെകാണ്ട്ാണ് ക�മാരാ�ാരാിയാായാ കമലയാിൽ അയാാൾ�് 
കാമനകൾ ഉണരുംന്നിത്.

സംവിിനോശ�മായാ ഒരാാഖയാനരാീതിയാാണ് കഥാകൃത്ത് സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. വിളചെരാ സംങ്കീർ
ണ്ണമായാ ഒരും ശസ്ത്രക്രിയാചെയാ കുറിിച്ചുള്ള നോലഖനഭാാഗംങ്ങൾ കഥാഖയാനത്തിൽ പിലനോപ്പംാഴിായാി 
കടിന്നുവിരുംന്നു. നോരാാഗംികചെളാഴിിഞ്ഞി ഇടിനോവിളയാിൽ വിനോള്ളാ�ാരാൻ നാ�ണൽ നോ�യാഗ്രഫിക് 
മാഗംസംിചെ� പുതിയാ ല�ം വിായാി�ാചെനടുക്കുന്നു. നോലാസം് ഏഞ്ചംൽസംിചെല യൂണിനോവിഴ്സിിറ്റി ഓഫ് 
കാലിനോഫാർണിയായാിചെല ചെമഡിി�ൽ ചെസം�റിിചെല രാണ്ട്് യുംവിനോഡിാക്ടർമാർ നടിത്തിയാ മസ്തിഷ്കാ 
ശസ്ത്രക്രിയായുംചെടി ദൃക്സിാക്ഷി വിിവിരാണമാണ് നോലഖനം. ചെകാറിിന അലാമില്ലാ എന്നി് നോപിരുംള്ള ഒരും 
ക�മാരാ�ാരാിയാായാ ചെപിണ്കുട്ടിിയുംചെടി മസ്തിഷ്ക്കത്തിചെല ‘നോബ്രാ�യുംചെടി ഇടിം’ എന്നി് ശാസ്ത്രജ്ഞാംൻമാർ 
വിിളിക്കുന്നി ഭാാ�ാസംാമർത്ഥയത്തിചെ� പ്രഭാവിനോകന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ട്ായാ ടിൂമർ മുറിിച്ച് മാറ്റുംന്നിതിനാണ് 
ഓപ്പംനോറി�ൻ. കഥയാിൽ പിലയാിടിങ്ങളിലായാി ഓപ്പംനോറി�ചെ� വിിശദാംശങ്ങൾ കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ട്്.

കമലയുംചെടി അ�ൻ നോസ്റ്റ്�നറിി�ടി നടിത്തുകയാായാിരുംന്നു. അതിന് ചെതാട്ടുതചെന്നി പില 
ചാരാക്കുകടി നടിത്തുന്നി ആളാണ് ദിവിാകരാൻനോചാട്ടിൻ. കഥയാിൽ ഒരും സംന്ദർഭാത്തിൽ കമല ദിവിാകരാൻ 
നോചാട്ടിചെന കാണാൻ നോപിാകുന്നുണ്ട്്. ദിവിാകരാൻ നോചാട്ടിചെ� കണ്ണുകളിൽ കമല കുട്ടിിത്തം, വിാത്സലയം, 
നോ�ഹിം, ദീനാനുകമ്പ എന്നിീ വിികാരാങ്ങനോളാചെടിയാാണ് ചെതളിയുംന്നിത്. ‘അമ്മിയാില്ലാാത്ത കുഞ്ഞി്, 
പിാവിം എന്നി് മിഠായാി�ടിലാസം് ശബ്ദിച്ചു.’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 199) 

കലപിില ശബ്ദമുണ്ട്ാക്കുന്നി മിഠായാി�ടിലാസംിൽനിന്നി് പ്ലാസ്റ്റ്ി�ിചെ� ചെതാപ്പംിചെവിച്ച മദയ
ക്കുപ്പംിയാിനോല�ാണ് രാംഗംം മാറുന്നിത്. ഭാാരായക്കു പികരാ�ാരാിയാാകുന്നി ചെടികവിലചെയാക്കുറിിച്ച് പിറിയുംന്നി
തിലൂചെടി വിനോള്ളാ�ാരാചെ� ഭാാരായനോയാാടുള്ള സംമീപിനം എചെന്ത്യന്നി് വിയക്തിമാകുന്നു. ഭാാരായക്കുപികരാം 
ചെടികവില എന്നു പിറിയുംനോമ്പാൾ ഗംണിതയുംക്തിിയാനുസംരാിച്ച് ചെടികവിലക്കു സംമം ഭാാരായ എന്നു പിറിയാാമ
നോല്ലാാ. ഭാാരായ ചെവിനോ��ന് സംവന്ത്യം വിീട്ടിിൽ നോപിായാനോപ്പംാൾ അതിചെ� കുറിവി് പിരാിഹിരാി�ാനും കൂടുതൽ 
ആനോഘാ�ി�ാനുമാണ് വിനോള്ളാ�ാരാൻ ചെടികവിലചെയാടുക്കുന്നിത്. ഭാാരായ ചെവിറും നോഭാാഗംവിസ്തുവിാണ
യാാൾ�്. ‘ഭാാരായയുംം നോമാനും ചെവിനോ��ന് നാട്ടിിൽനോപിായാതിൽ പിിചെന്നി ഇവിളാ എചെ� കൂട്ടി്. രാാത്രംി 
രാചെണ്ട്ണ്ണം. ഒരും വിലി വിലിച്ചിട്ടി് ഉപ്പുനോചാർത്ത ചെചാറുനാരാങ്ങാനീരാ് ചെതാട്ടുനക്കുന്നിതാ ഇതിചെ� രാീതി.’ 
(സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 199). വിനോള്ളാ�ാരാൻ സ്ത്രീവിി�യാതല്പരാനും ചെചാറിിയാ ചെപിണ്കുട്ടിികചെളവിചെരാ 
കാമാർത്തിനോയാാചെടി നോനാക്കുന്നിവിനുമാണ് എന്നി് ഇതിൽനിന്നി് വിയക്തിമാകുന്നു.

ചെടികവില കുടിി�ാചെനത്തുന്നി നോഡിാ. സുനിലും അതിചെ� രുംചാിയാിൽ ആകൃഷ്ടിനായാല്ലാ, ചെടികവില
യാി!ൽ ആകൃഷ്ടിനായാാണ് എത്തുന്നിത്. ചെടികവില എന്നി നോപിരാ് ഒരും കാലത്ത് ബി.നോഗ്രഡി് മലയാാളസംി
നിമയാി!ൽ ധാരാാളമായാി പ്രതയക്ഷചെപ്പംട്ടി ��ീലചെയായാാണ് അയാാളുംചെടി ഓർമ്മികളിൽ നിറിയ്ക്കുന്നിത്. 
സ്ത്രീചെയാ ചെവിറും ശരാീരാം മാത്രംമായാി കാണുന്നി അരാികുവില്ക്കരാണം നമു�് കാണാം. സുഹൃത്തു�ളായാ 
അവിരുംചെടി സംംസംാരാത്തിൽ ആശുപിത്രംിയാിചെല നഴ്സുമാരുംം കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ട്്. നഴ്സുമാചെരാാചെ� തനി�് 
മടുചെത്തന്നും ഒരും നോരാാഗംിയുംചെടി മകളാണ് തചെ� അടുത്ത ഇരാ എന്നും നോതാമസം് വിനോള്ളാ�ാരാൻ 
പിറിയുംന്നു.
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‘സൂക്ഷി�നോണ നോമാനോന നശിച്ച പിീഡിനനോ�സംിചെലാന്നും നോപിായാിചെപ്പംനോടിണ്ട്’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ 
2015: 220) എന്നി് നോഡിാ. സുനിൽ ഉപിനോദശിക്കുന്നുമുണ്ട്്. അതിൽനിന്നി് പിീഡിനമല്ലാ വിി�യാം, 
അതുണ്ട്ാക്കുന്നി ‘നശിച്ചനോകസംാണ് ’ എന്നി് വിായാി�ാവുംന്നിതാണ്. സംമകാലിക സംമൂഹിത്തിൽ 
ഏറ്റവുംം അധികം ഉണ്ട്ായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നിതും ദൃശയമാധയമങ്ങളുംം പിത്രംമാസംികകളുംം മറ്റുംം ചാർച്ച 
ചെചായ്ത്് ആനോഘാ�മാക്കുന്നിതും പിീഡിനനോ�സുകളാണ്.

സുനിലുമായുംള്ള സംംഭാാ�ണത്തിനിടിയാിൽ കമല തചെന്നി വിിളിക്കുന്നിത് ‘മശായാ് ’ എന്നിാ
ചെണന്നി് വിനോള്ളാ�ാരാൻ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ‘മശായാ് ’ എന്നി വിാ�ിചെ� അർത്ഥം അറിിയാാത്ത അവിർ 
പില അനർത്ഥങ്ങളിനോലക്കും ആ വിാ�ിചെന ചെകാചെണ്ട്ത്തിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി അ�ൻ സംമ്മിാനിച്ച 
‘ആനോരാാഗംയനിനോകതനം’ എന്നി നോനാവിലിചെല ‘�ീവിൻ മശായാ് ’ എന്നി കഥാപിാത്രംചെത്തയാാണ് കമല 
ഉനോ�ശിക്കുന്നിത്. അവിൾ നോഡിാ. വിനോള്ളാ�ാരാചെന മഹിത്തായാ ഭാാരാതീയാ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� കണ്ണിയാി
ചെലാന്നിായാാണ് കണ്ട്ിരുംന്നിത്. നോനചെരാ മറിിച്ച് നോഡിാക്ടർ അവിചെള കാമാസംക്തിിയുംചെടി കണ്ണിലൂചെടിയാാണ് 
കാണുന്നിത്. കൂടിാചെത ഒരും സംന്ദർഭാത്തിൽ ‘അചെതാന്നുമിചെല്ലാനോന്നിയാ് ! ചെകാച്ചിന് നല്ലാ താത്പിരായം! 
സം�കരായമായാിട്ടി് ഒരും സ്ഥിലമില്ലാാത്തതാ ഞാങ്ങളുംചെടി പ്രശ്നം’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ 2015:201) എന്നു വിനോള്ളാ
�ാരാൻ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ക�മാരാ�ാരാിയാായാ ചെപിണ്കുട്ടിിയുംചെടി ആവിശയമായാാണ് സ്പൈലംഗംികതചെയാ 
ഇവിിചെടി കാണിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ഇവിിചെടിചെയാല്ലാാം ആണ്കാഴ്ച സ്ത്രീചെയാ ചെവിറും സ്പൈലംഗംിനോകാപിാധി
യാായാി കണ�ാക്കുന്നു. നോഡിാ. സുനിലുമായുംള്ള സംംഭാാ�ണത്തിൽ പിരാാമർശമാക്കുന്നി വിി�യാങ്ങൾ 
സംമകാലിക സ്പൈവിദയശാസ്ത്രം സ്പൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നിവിരുംചെടി ചെതാഴിിൽപിരാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ 
അപിചായാങ്ങചെള തുറിന്നി് കാട്ടുന്നു.

അ�ചെന ആശുപിത്രംിയാിൽനിന്നി് ഡിിസം്ചാാർജ്ജി് ചെചായ്യുനോമ്പാൾ തികയാാചെത വിന്നിാൽ 
ചെപിാട്ടിി�ാനായാി കമല അവിളുംചെടി മണ്കുടു� എടുത്തുവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. മണ്കുടു� ചെപിാട്ടിിക്കുനോമ്പാൾ 
പികരാമായാി പില നിറിത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റ്ിക് കുടു� സംമ്മിാനമായാി ചെകാടു�ാചെമന്നി് വിനോള്ളാ�ാരാൻ 
കമലനോയാാടി് ഏറ്റിരുംന്നു. അത് ചെകാടു�ാചെമന്നി് പിറിഞ്ഞി് പ്രനോലാഭാിപ്പംിച്ചാണ് കമലചെയാ ആശുപി
ത്രംിയുംചെടി പിിറികിലുള്ള ഇരുംട്ടിിൽ നിർത്തിയാിട്ടിിരാിക്കുന്നി ആംബുലൻസംിനോലക്കു ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്നിത്.

ആ സംമയാം അവിിചെടി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നി ‘സംിസ്റ്റ്ർ ലിസംി നോഡിാക്ടചെറി കാകദൃഷ്ടിിയാിൽ നോനാ�ി 
ഒന്നു ചാിരാിച്ചു.’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 203). ഇവിിചെടി സംിസ്റ്റ്ർ ലിസംിയുംം നോഡിാക്ടർ സുനിലിചെനനോപ്പംാചെല 
വിനോള്ളാ�ാരാന് അനുകൂലമായാ സംാഹിചാരായചെമാരും�ി ചെകാടുക്കുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. ഒരാാൾ മാന
സംികമായുംം മചെറ്റാരാാൾ ഭാ�തികമായുംം എന്നി വിയതയാസംം മാത്രംനോമ ഉള്ളൂ.

‘മലനോത്ത�ാൾ മലിനമായാി ഒരും കറുത്ത കാലത്തിചെ� ബലം. ഇരുംമ്പു മഞ്ചംത്തിലാചെണങ്കിലും 
നിരാാലംബയാായാി കിടിന്നി ചെപിണ്കുട്ടിിചെയാ പിിളർത്തി. മിഴിാവുംനോപിാചെല മുഴിങ്ങിയാിരുംന്നി ഓമനത്തമുള്ള 
ഒരും കുട്ടിിത്തചെത്ത’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 204) എന്നിാണ് കഥാകൃത്തിചെ� വിാക്കുകൾ. ഒരും ചെകാച്ചു
കുഞ്ഞിിചെ� ചുണ്ടും ഇറിച്ചി തചെന്നിയാാചെണന്നി ഭാീകരാമായാ കാമത്തിചെ� കാലത്തിനോല�ാണ് കഥ 
വിിരാൽചൂണ്ടുന്നിത്. വിർത്തമാനകാലത്ത് ഏറ്റവുംം വിാർത്താപ്രാധാനയം നോനടുന്നി ബാലികാപിീഡിനം 
മാത്രംമല്ലാ, നോഡിാക്ടർമാർ ഉൾചെപ്പംചെടിയുംള്ള അഭായസ്തവിിദയരാായുംള്ള ആളുംകളുംചെടി സംാംസ്കാാരാിക തകർച്ച 
കൂടിി കഥ ലക്ഷയംചെവിയ്ക്കുന്നുണ്ട്്.

ഈ കഥചെയാ പ്രസംക്തിമാക്കുന്നി മചെറ്റാരും ഘടികം കൂടിിയുംണ്ട്്. അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി യാാഥാർത്ഥയം 
പ്രതിഫലിപ്പംി�ാനുള്ള ഭാാ�യുംചെടി നോശ�ി നഷ്ടിചെപ്പംട്ടുനോപിാകുന്നിതിചെ� ചാില കാഴ്ചകൾ അവിതരാിപ്പംി
ക്കുന്നു. ആസുരാമായാ വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽ ഭാാ�യാിൽനിന്നി് മാനു�ികഭാാവിങ്ങൾ മുറിിഞ്ഞുനോപിാവുംകനോയാാ 
തുടിച്ചുനീ�ചെപ്പംടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നു. ചെകാറിീന അലാമിലാ�് ഭാാ� നഷ്ടിചെപ്പംട്ടിനോപിാചെല കമലയ്ക്കും ഭാാ� 
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നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നു. കലങ്ങിയാ ഭാാ�യാിലൂചെടി അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി അവിൾ പുരും�ചെ� ഉപിനോഭാാഗംവിസ്തുവിായാി 
മാറ്റചെപ്പംടുന്നു. പിീഡിനത്തിലൂചെടി നിശബ്ദമാവുംന്നി/ നിശബ്ദമാ�ാവുംന്നി ചാരാിത്രംവുംം അനുഭാവിവുംമാണ് 
സ്ത്രീക്കുള്ളത് എന്നി പുരും�നോബാധമാണ് വിനോള്ളാ�ാരാൻ പുലർത്തുന്നിത്. ഇതിൽനിന്നും ഭാിന്നിമായാ 
നിലപിാടി് കഥാകൃത്ത് പുലർത്തുന്നിതായാി കഥയാിലൂചെടി വിായാിചെച്ചടു�ാനാവിില്ലാ.

‘ഒരാായുംഷ്ക്കാലം ഛർ�ിച്ചാലും തീരാാത്ത ഒനോരാാ�ാനം ആത്മാവിിൽ അമർത്തിയുംം പിച്ചമുളക് 
അരാച്ചുനോതച്ച കത്തിചെകാണ്ട്് പിച്ചയാിറിച്ചിയാിൽ വിരാഞ്ഞിതുനോപിാലുള്ള നോവിദന ഉടിലാചെക നിറിഞ്ഞും 
അവിൾ ഇരുംട്ടിിൽ കരാഞ്ഞു’ (സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ: 2015: 205) എന്നിാണ് ബലാൽസംംഗംത്തിനുനോശ�മുള്ള 
കമലയുംചെടി അവിസ്ഥിചെയാ കുറിിച്ചുള്ള കഥാകൃത്തിചെ� വിാക്കുകൾ.

ചെകാറിിനയുംചെടി ശസ്ത്രക്രിയാ കഥയാിൽ പ്രസംക്തിമാണ്. ഭാാ� നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നി കമലയാിനോല�് 
എത്തുന്നിതിനുനോവിണ്ട്ിയാാണ് ശസ്ത്രക്രിയാാവിിവിരാണം കടിന്നുവിരുംന്നിത്. ചെകാറിീന അലാമിലയ്ക്കും 
കമലയ്ക്കും അനുഭാവിങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പംി�ാനുള്ള ഭാാ� നഷ്ടിചെപ്പംടുനോമ്പാൾ സംവതവനഷ്ടിം തചെന്നിയാാണ് 
സംംഭാവിിക്കുന്നിത്. അപൂർവ്വമായാ സംംനോവിദനക്ഷമതയുംളള രാണ്ട്് ചെപിണ്കുട്ടിികൾ�് രാണ്ടുതരാം തല്പ
ങ്ങളിൽചെവിച്ച് വിാ�് മുട്ടിിനോപ്പംാകുന്നു. ഒന്നി് �ീവിൻ നൽകാൻ ഉത്തരാവിാദചെപ്പംട്ടി തല്പം, മചെറ്റാന്നി് 
ശവിമഞ്ചംം. രാണ്ട്ിലും ഭാാ� നഷ്ടിചെപ്പംട്ടി ചെപിണ്കുട്ടിികചെളചെ�ാണ്ട്് അയാഥാർത്ഥാനുഭാവിങ്ങൾ പിറിയാി
ക്കുന്നു. ചെനനോക്രാഫീലിയാ ചെവിറുക്കുന്നി പുരും�ൻ ശവിമഞ്ചംം തചെന്നി രാതിപൂർത്തി�ായാി ചെതരാചെഞ്ഞി
ടുക്കുന്നു. സ്ത്രീയ്ക്ക്് രാതിതല്പവുംം ശവിമഞ്ചംവുംം ഭാിന്നിമല്ലാാതാവുംന്നു.

കഥയുംചെടി അവിസംാനം കമലനോയാാടി് വിനോള്ളാ�ാരാൻ നോചാാദിക്കുന്നി നോചാാദയം പ്രസംക്തിമാണ്. 
രാസംവിിഹിീനമായാ ദാമ്പതയത്തിചെല സുരാതച്ചടിങ്ങുകളുംചെടി ഒടു�ം ഭാാരായനോയാാടി് നോചാാദിച്ചിരുംന്നി അനോത 
നോചാാദയം കമലനോയാാടും ആവിർത്തിക്കുന്നു. ‘സുഖം’? ശവിരാതിയാിൽ താത്പിരായമുള്ള എന്നി് ഭാാരായചെയാ 
കുറ്റചെപ്പംടുത്തുന്നി അയാാൾ�് ഭാാരായചെയാ നോവിണ്ട്വിിധത്തിൽ തൃപ്തിചെപ്പംടുത്താനാകുന്നിില്ലാാ എന്നി 
കുറ്റനോബാധം ഉള്ളിൽ നിറിയുംന്നുണ്ട്് എന്നി് ഇതിലൂചെടി മനസ്സിിലാ�ാൻ സംാധിക്കും. അതിനാലാണ് 
ഓനോരാാ തവിണയുംം അയാാൾ�് ‘സുഖം?’ എന്നി് നോചാാദിനോ�ണ്ട്ിവിരുംന്നിത്. ഇനോത നോചാാദയം കമലനോയാാടും 
ആവിർത്തിക്കുന്നു.

അതിനുള്ള ഉത്തരാം ചെകാടുനോ�ണ്ട് കമല നോനാ എന്നിാണ് ചെകാടുനോ�ണ്ട്ചെതങ്കിലും ‘ചെയാണ്ട്്’ 
എന്നിാണ് പിറിയുംന്നിത്. ‘ചെയാണ്ട്്’ എന്നി ഉത്തരാം കഥാകാരാചെ� നോപിനയാിൽ നിന്നുമുതിർന്നി വിാ�ാണ് 
എന്നുകരുംതാം. അത് വിായാന�ാചെരാ ചാിന്ത്യിപ്പംിക്കുന്നിതും കൂടിിയാാണ്.

താൻ അടി�മുള്ള ആണ്മനസ്സുംകൾ രാഹിസംയകാമനയാായാി ചെവിച്ചിട്ടുള്ള യാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള 
കഥാരൂപിത്തിൽ അവിതരാിപ്പംിക്കുകയാാണ് ‘തല്പം’ എന്നി സംമാഹിാരാത്തിലൂചെടി എന്നിാണ് കഥാകൃത്ത് 
ആമുഖത്തിൽ അവികാശചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നിത്. എന്നിാൽ സംവിിനോശ�മായാ ആണ്നോനാട്ടിവുംം അതിലടി
ങ്ങിയാ തന്ത്ര്യങ്ങളുംം കഥയാിൽ സൂക്ഷ്മമായാി വിിവിരാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

കഥയാിചെല പ്രധാന കഥാപിാത്രംമാണ് കമല. നോഡിാ. വിനോള്ളാ�ാരാൻ കാണുന്നി കമല, 
ദിവിാകനോരാട്ടിൻ കാണുന്നി കമല എന്നിിങ്ങചെന രാണ്ടുവിിധത്തിലാണ് കമലചെയാ ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാിക്കു
ന്നിത്. വിനോള്ളാ�ാരാന് സ്ത്രീ ചെവിറുചെമാരും നോഭാാഗംവിസ്തു മാത്രംമാണ്. വിിവിാഹിം കഴിിച്ചും വിശീകരാിച്ചും 
ഭാീ�ണിചെപ്പംടുത്തിയുംം അയാാൾ സ്ത്രീചെയാ നോഭാാഗംിക്കുന്നു. ഇനോത നോഭാാഗംവിസ്തുവിായാ സ്ത്രീ ദിവിാകനോരാട്ടിചെ� 
കണ്ണിൽ ചെതളിയുംന്നിത് കുട്ടിിത്തം, വിാത്സലയം, നോ�ഹിം, അനുകമ്പ, അമ്മിയാില്ലാാത്ത കുഞ്ഞി് എന്നിീ 
വിികാരാങ്ങനോളാചെടിയാാണ്. രാണ്ടുനോപിരുംചെടിയുംം കാഴ്ച വിയതയസ്തമാണ് എന്നി് കാണാം.
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സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നോദവിിക, ചെ�. 2010കുലസ്ത്രീയുംം ചാന്ത്യചെപിണ്ണും ഉണ്ട്ായാചെതങ്ങചെന? ചെസം�ർ നോഫാർ ചെഡിവിലപി്ചെമ�് സ്റ്റ്ഡിീസം്, തിരുംവി

നന്ത്യപുരാം.
രാാമകൃഷ്ണൻ, എം.ചെക., നോവിണുനോഗംാപിാലൻ ചെക.എം., 1989സ്ത്രീവിിനോമാചാനം ചാരാിത്രംം സംിദ്ധീാന്ത്യം സംമീപിനം, നയാന ബുക്സി്, 

പിയ്യന്നൂർ.
സുഭാാ�്ചാന്ദ്രൻ, 2015, കഥകൾ, ഡിി.സംി. ബുക്സി്, നോകാട്ടിയാം

നോറ്റാ�ി വിർഗ്ഗാീസം് റ്റി., 2017, നവികഥാദർശനം, സം�പിർണ്ണിക പിബ്ലിിനോ��ൻ, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.

ആനുകാലികങ്ങൾ
രാാഹുൽ രാാധാകൃഷ്ണൻ ചെബാളാനോനാ സുഭാാ�്ചാന്ദ്രചെന വിായാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംമകാലിക മലയാാളം 2018 ജൂണ് 25.

ചെവിബ്സ്പൈസംറ്റ്
http://en.m.wikipedia.org/wiki/male-gaze

ശ്രീീയാ പിി.�ി.

തൃശ്ശൂർ �ില്ലായാിചെല സ്പൈകപിറിമ്പിൽ �നനം. ഗുരുംവിായൂർ ശ്രീീകൃഷ്ണ നോകാനോള�ിൽനിന്നി് വിിദയാഭായാസംം. മധുരാ 

കാമരാാ�് സംർവ്വകലാശാലയാിൽനിന്നും എം.ഫിൽ. ബിരുംദം. കണ്ണൂർ സംർവികലാശാലയാിൽ നോകരാളസംാഹിിതയ 

അ�ാദമി ചെസം�റിായാി ഗംനോവി�ണം ചെചായ്യുന്നു.



അനുഭൂതി: സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികസംമീപിനം
വിി�യാകുമാർ എ.

എം.ഫിൽ. മലയാാളം, കാരായവിട്ടിം കയാമ്പസം്, നോകരാളസംർവ്വകലാശാല, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം

ഇന്ദ്രിയാങ്ങളിലൂചെടി നാമനുഭാവിിക്കുന്നി അനുഭൂതി നോകവിലമായാ അനുഭാവിമല്ലാ. അതിനു ഇതരാവിയവിഹിാരാ
ങ്ങളുംമായാി ബന്ധമുണ്ട്്. അനുഭൂതിചെയാ സംിദ്ധീാന്ത്യവിത്കരാി�ാനുള്ള ശ്രീമമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലു
ള്ളത്. മാർക്സിിസ്റ്റു ചാിന്ത്യകനായാ ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് അവിതരാിപ്പംിച്ച അനുഭൂതിഘടിന (Structure of 
feeling) എന്നി പിരാികല്പന അനുഭൂതിചെയാ സംിദ്ധീാന്ത്യവിത്കരാി�ാനുള്ള ശ്രീമങ്ങളിചെലാന്നിായാിരുംന്നു. 
അനുഭൂതി ഘടിന എന്നി പിരാികല്പനചെയാ നോകന്ദ്രമാ�ി നിർത്തിചെ�ാണ്ട്് അതിനോനാടു ബന്ധചെപ്പംട്ടി 
ചാില ആശയാങ്ങൾ അവിതരാിപ്പംി�ാനാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി ശ്രീമിക്കുന്നിത്.

പ്രബന്ധശരാീരാചെത്ത രാണ്ടു ഭാാഗംമായാി തിരാിക്കുന്നു. അനുഭൂതിഘടിന എന്നി പിരാികല്പന 
സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഒന്നിാം ഭാാഗംത്ത് സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്ത്യാചെണന്നു 
ലഘുവിായാി വിിവിരാിക്കുകയുംം ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് എന്നി ചാിന്ത്യകചെന പിരാിചായാചെപ്പംടുത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. 
രാണ്ട്ാം ഭാാഗംത്ത് അനുഭൂതി എന്നി പിദത്തിചെ� നിർവിചാനം, അനുഭൂതിഘടിന എന്നി പിരാികല്പന, 
അനുഭൂതിയുംചെടി ചാരാിത്രംപിരാത തുടിങ്ങിയാവി വിിശദീകരാിക്കുകയുംം തുടിർന്നി് അനുഭൂതിചെയാ വിർഗംം, ഇടിം, 
�നപ്രിയാത തുടിങ്ങിയാ സംങ്കല്പനങ്ങളുംമായാി എങ്ങചെന ബന്ധചെപ്പംടുത്താചെമന്നി് ആനോലാചാിക്കുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു.

സംംസ്കാാരാപിഠനം
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അവിസംാനപിാദത്തിൽ വിികസംിച്ചുവിന്നി വിിജ്ഞാംാനശാഖയാാണ് സംംസ്കാാരാ
പിഠനം(Cultural Studies). സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്നിാൽ നോപിരും സൂചാിപ്പംിക്കുന്നിതു നോപിാചെല സംംസ്കാാരാ
ചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള പിഠനമല്ലാ; കല, സംാഹിിതയം ഇതയാദി വിയവിഹിാരാങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാികപിഠനമാണ്. 
ശബ്ദതാരാാവിലിയാിൽ സംംസ്കാാരാചെമന്നി പിദത്തിന് നോ�ാഡിശസംംസ്കാാരാചെമന്നി അർത്ഥമാണ് നല്കിി
യാിരാിക്കുന്നിത്. സംംസ്കാാരാചെമന്നി പിദത്തിനും വിലിയാ മാറ്റം സംംഭാവിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇംഗ്ലാീ�ിൽ കൾച്ചർ 
എന്നിർഥം വിരുംന്നി കുനോറിക്കൂടിി വിിശാലമായാ അർത്ഥത്തിലാണ് സംംസ്കാാരാചെമന്നി വിാ�ിചെന സംംസ്കാാ
രാപിഠനം പിരാിഗംണിക്കുന്നിത്. സംംസ്കാാരാചെമന്നി സംങ്കല്പചെത്തക്കുറിിച്ച് ആദയമായാി ഗം�രാവിത്തിലുള്ള 
പിഠനം നടിത്തുന്നിത് മാതു അർനോണാർഡി് ആണ്. അനോ�ഹിത്തിചെ�, സംംസ്കാാരാചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള 
ചാിന്ത്യകളാണ് കൾച്ചർ ആ�് അനാർ�ി എന്നി കൃതി. അനോ�ഹിം സംംസ്കാാരാചെത്ത വിനോരാണയമായാ 
കാഴ്ചപ്പംാടിിലാണ് സംമീപിിച്ചത്. എന്നിാൽ ഇതിൽ നിന്നും മാറിി സംംസ്കാാരാചെത്ത സംമഗ്ര �ീവിിതസ്പൈശലി 
(whole way of life) എന്നി നിലയാിലാണ് സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� വിക്തിാ�ൾ വിിശദീകരാിച്ചത്.
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അവിർ സംംസ്കാാരാചെമന്നി വിാ�ിചെന പിാരാമ്പരായം, അധികാരാം, കർത്തൃതവം തുടിങ്ങിയാ താനോ�ാൽ 
വിാക്കുകളുംമായാി കൂട്ടിിനോച്ചർത്ത് വിയാഖയാനി�ാൻ ശ്രീമിച്ചു.

ബ്രിട്ടിണിചെല ബർമിങ്്ഹിാം സംർവ്വകലാശാലയാിൽ 1964-ൽ സ്ഥിാപിി�ചെപ്പംട്ടി ചെസം�ർ നോഫാർ 
കചെണ്ട്മ്പറിറിി കൾച്ചറിൽ സ്റ്റ്ഡിീസം ്എന്നി സ്ഥിാപിനമാണ ്സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്നി വിിജ്ഞാംാനശാഖചെയാ 
വിികസംിപ്പംിച്ചത്. ഈ സ്ഥിാപിനത്തിചെ� പ്രഥമ ഡിയാറിക്ടർ റിിച്ചാർഡി് ചെഹിാഗംാർട്ടി് ആയാിരുംന്നു. ദി 
യൂസംസം് ഓഫ് ലിറ്ററിസംി എന്നിതായാിരുംന്നു അനോ�ഹിത്തിചെ� പ്രധാനഗ്രന്ഥം. പിിന്നിീടു വിന്നി ചെറിയ്മണ്ട്് 
വിിലയംസം്, ഇ.പിി നോതാംസംണ്, സ്റ്റുവിർട്ടി് ഹിാൾ, തുടിങ്ങിയാവിർ സംംസ്കാാരാപിഠനചെത്ത ബ്രിട്ടിണിലും സംാർ
വ്വനോദശീയാതലത്തിലും വിലിയാ ജ്ഞാംാനശാഖയാായാി വിളർത്തി. ചെമയ്ക്ക്ിങ്് ഓഫ് ഇംഗ്ലാീ�് വിർ�ിങ്് 
ക്ലാാസ്സി്, ചെറിാമാ�ിക് റ്റും ചെറിവിലൂ�ണറിി, കസ്റ്റ്ംസം് ഇൻ നോകാമണ്, നോപിാവിർട്ടിി ഓഫ് തിയാറിി (1978), 
വിിഗംസം് ആ�് ഹിനോണ്ട്ഴ്സി് (1975) എന്നിിവിയാായാിരുംന്നു നോതാംസംചെ� പ്രധാന കൃതികൾ. സ്റ്റുവിർട്ടി് 
ഹിാളിചെ� കൃതികളാകചെട്ടി; നോഫാർനോമ�ൻസം് ഓഫ് ചെമാനോഡിണിറ്റി (എഡിിറ്റർ) (1992), ചെപിാലിസംിങ്് 
ദി സ്പൈക്രസംിസംി: മഗ്ഗാിങ്്, ദി നോസ്റ്റ്റ്റ് ആ�് നോലാ ആൻറി് ഓർഡിർ (1978) എന്നിിവിയാാണ്. ചെറിയ്മണ്ട്് 
വിിലയംസംിചെ� സംംഭാാവിനകചെളപ്പംറ്റി തുടിർന്നി് വിിശദീകരാിക്കുന്നിതിനാൽ ഇവിിചെടി പ്രതിപിാദിക്കുന്നിില്ലാ.

സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� ഈറ്റില്ലാം ബ്രിട്ടിണാചെണങ്കിലും ഈ വിിജ്ഞാംാനശാഖ ബ്രിട്ടിണിൽ 
മാത്രംമായാി രൂപിചെപ്പംട്ടു വിന്നിതല്ലാ. 1923- ൽ �ർമനിയാിചെല ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടി് നഗംരാത്തിൽ രൂപിംചെകാണ്ട് 
സംാമൂഹിയഗംനോവി�ണ വിിദയാപിീഠവുംമായാി സംഹികരാിച്ചു പ്രവിർത്തിച്ച ചാില ചാിന്ത്യകരുംചെടി ആശയാങ്ങളുംം 
സംംസ്കാാരാപിഠനചെത്ത വിലിയാ നോതാതിൽ സംവാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഫ്രാങ്ക് ഫർട്ടി് സ്കൂൾ എന്നി നോപിരാിലാണ് 
അവിർ അറിിയാചെപ്പംട്ടിിരുംന്നിത്. മാക്സി്നോഹിാർ സ്പൈഖമർ, തിനോയാാനോഡിാർ അനോഡിാചെണ, ജൂർഗംൻ 
ചെഹിബർമാസം്, എറിിക് നോഫ്രാം, ചെഹിർബർട്ടി് മാർകൂസം്, വിാൾട്ടിർ ബഞ്ചംമിൻ എന്നിിവിരാായാിരുംന്നു 
അവിർ. ഇവിചെരാക്കൂടിാചെത ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടി് സ്കൂളിചെ� പ്രവിർത്തനകാലത്ത് നോവിണ്ട്ത്രം ശ്രീദ്ധീി�ചെപ്പം
ടിാതിരുംന്നി ആനോ�ാണിനോയാാ ഗ്രാം�ി എന്നി ചാിന്ത്യകനുമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. അനോ�ഹിം പിിൽ�ാലത്ത് 
സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� വിികാസംത്തിൽ വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിച്ചു. .

നോകരാളീയാസംന്ദർഭാത്തിൽ സംംസ്കാാരാപിഠനം എന്നി ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതി ഉടിചെലടുത്തത് കാലടിി ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിലാണ്. നോഡിാ.സ്കാറിിയാ സം�റിിയായുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ 
പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നി മലയാാളപിഠനസംംഘമാണ് സംംസ്കാാരാപിഠനചെത്ത നോകരാളത്തിൽ വിയാപിിപ്പംിച്ചത്. 
മലയാാളപിഠനസംംഘം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ‘സംംസ്കാാരാപിഠനം: ചാരാിത്രംം സംിദ്ധീാന്ത്യം പ്രനോയാാഗംം ‘എന്നി 
പുസ്തകം സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്നി വിി�യാചെത്ത അധികരാിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ പിരാമപ്രധാനമാണ്. 
പിി പിി രാവിീന്ദ്രചെ� സംംസ്കാാരാപിഠനം ഒരാാമുഖം, അജു ചെക നാരാായാണൻ, ചെചാറിി നോ��ബ് എന്നിിവിർ 
നോചാർചെന്നിഴുതിയാ ‘പിലവിക :സംംസ്കാാരാപിഠനങ്ങൾ’, നോഡിാ. �ീബ എം കുരായൻ എഡിിറ്റ് ചെചായ്ത് ‘സംംസ്കാാ
രാപിഠനത്തിചെ� പുതുവിഴിികൾ’, ചെക എം അനിൽ എഡിിറ്റ് ചെചായ്ത് സംം�ാരാനിർമ്മിിതി എന്നിിങ്ങചെന 
നിരാവിധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നി് സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്നി വിി�യാത്തിൽ പുറിത്തിറിങ്ങിയാിട്ടുണ്ട്്. ഇന്നി് നോകരാ
ളത്തിചെല എല്ലാാ സംർവ്വകലാശാലകളിലും മറ്റ് അ�ാദമിക ഇടിങ്ങളിലും സംംസ്കാാരാപിഠനചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ചുള്ള ചാർച്ചകളുംം പിഠനങ്ങളുംം നടിന്നുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു.

സംാഹിിതയവിിമർശനചെമന്നി നിലയാിൽ നിന്നും സംാംസ്കാാരാിക വിിമർശനചെമന്നി നിലയാിനോലക്കു
ള്ള നമ്മുചെടി പിഠനങ്ങളുംചെടി മാറ്റം ചെകാണ്ടുണ്ട്ായാ ഗുണങ്ങളിചെലാന്നി് അത് സംമൂഹിമായാി അടുത്തി
ടിപിഴികുന്നുചെവിന്നിതാണ്. അറിിവി് സംാമൂഹിികമാണ് ‘അറിിവിധികാരാം’ (Power on Knowledge) 
എന്നി സംങ്കല്പനം ഇതുമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി ഒന്നിാണ്. അറിിവിധികാരാം അറിിവിിചെ� വിിനിമനോയാാ
പിാധികളുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടു നിൽക്കുന്നു. അറിിവുംരൂപിീകരാണത്തിചെല അധികാരാബന്ധങ്ങളാണ് 
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അറിിവിധികാരാസ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികതയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനം. അതായാത് , സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� 
ആധാരാസംവരൂപിം സംമൂഹിമാണ്. സംമൂഹിത്തിചെ� ചുറ്റുംപിാടുകളുംം സ്പൈദനംദിനവിയവിഹിാരാങ്ങളുംമാണ് 
സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� ഉപിാദാനങ്ങൾ. സ്പൈദനംദിനതവം അഥവിാ നിതയവൃത്തി (Everyday) 
സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� മചെറ്റാരും സംങ്കല്പനം കൂടിിയാാണ്.” വിർത്തമാനകാലചെത്ത അതിസംാധാരാ
ണമായാ സ്പൈദനംദിന സംംഭാവിങ്ങളുംം വിയക്തിയനുഭാവിചെത്ത അഗംാധമായാി ൈർശിക്കും എന്നിതാണ് ഈ 
സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� കാതൽ” (2017:202)എന്നി് പിി.പിി രാവിീന്ദ്രൻ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നു.

ഘടിനാവിാദാനന്ത്യരാ ചാിന്ത്യകളിൽ പ്രബലമായാ മൂന്നി് ആശയാങ്ങളാണ് കർത്താവി്, കൃതി, 
പിാഠം എന്നിിവി. ഈ മൂന്നു സംങ്കല്പവുംം സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിലും പ്രധാനമാണ്. എഴുത്തിചെ� ആധി
കാരാികത/അധികാരാി, സൃഷ്ടിിയാിൽ നിന്നും നിർമിതിയാിനോലക്കുള്ള മാറ്റം, കൃതിയാിൽ നിന്നും പിാഠ
ത്തിനോലക്കുള്ള മാറ്റം എന്നിിവി സംംസ്കാാരാികവിിശകലനത്തിൽ വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിക്കുന്നു.

ആധുനികാനന്ത്യരാവിിമർശനത്തിചെല സ്പൈവിജ്ഞാംാനികസംമീപിനനോഭാദങ്ങൾ (Discipline) അന്ത്യർ
സ്പൈവിജ്ഞാംാനികത (Interdisciplinarity), ബഹുസ്പൈവിജ്ഞാംാനികത (Multidisciplinarity) 
എന്നിിങ്ങചെന പില നിലകളിലാണ്. ഒരും പ്രശ്നത്തിചെ� പിരാിഹിാരാത്തിനായാി വിി�യാത്തിചെ� 
അതിർത്തികൾ ലംഘി�ാചെത ഒന്നിിനു പുറിചെക ഒന്നിായാി പില വിിജ്ഞാംാനങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നി 
സംമീപിനമാണ് ബഹുസ്പൈവിജ്ഞാംാനികത. എന്നിാൽ അന്ത്യർസ്പൈവിജ്ഞാംാനികതയാിലാകചെട്ടി, പ്രശ്ന
നിർധാരാണത്തിനായാി വിി�യാത്തിചെ� അതിർത്തികൾ ലംഘി�ചെപ്പംടുകയുംം പില വിിജ്ഞാംാനങ്ങൾ 
കൂടിിനോച്ചരുംകയുംം ചെചായ്യുന്നു. സംംസ്കാാരാപിഠനം അന്ത്യർസ്പൈവിജ്ഞാംാനികസംമീപിനമാണ് കൂടുതലായുംം 
സംവീകരാിക്കുന്നിത് എന്നു പിറിയാാം. വിിജ്ഞാംാനങ്ങളുംചെടി സംംനോ��ണം ചെകാണ്ടുണ്ട്ാകുന്നി പ്രശ്നപിരാി
ഹിാരാമാണ് സംാംസ്കാാരാികവിിശകലനത്തിലുള്ളത്. ഇത്തരാം വിിജ്ഞാംാനങ്ങളുംചെടി പിട്ടിിക ചാരാിത്രംം, 
തത്തവചാിന്ത്യ, കലാപിഠനം, മാധയമപിഠനം, �നപ്രിയാപിഠനം, ലിംഗംതവപിഠനം, ഭാാ�ാശാസ്ത്രം, ഭൂമി
ശാസ്ത്രം, രാാഷ്ട്രീമീമാംസം, എന്നിിങ്ങചെന നീണ്ടുനോപിാകുന്നു. ഇവിയാിൽ പിലതും സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� 
ഉപിശാഖചെയാന്നി നിലയാിൽ വിളർന്നുകഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. പുതിയാ വിിജ്ഞാംാനശാഖകളുംചെടി രൂപിീകരാണ
വുംം അതിനോന്മലുള്ള പിഠനങ്ങളുംം നടിന്നു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു.ചുരും�ത്തിൽ, സംംസ്കാാരാപിഠനചെമന്നിത് 
ഏകശിലാത്മകമായാ ഒരും ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതിയാല്ലാ; ബഹുസംവരാവിിജ്ഞാംാനങ്ങളുംചെടി ആചെകത്തുകയാാണ്.

സംംസ്കാാരാചെമന്നി പിദത്തിന് ഉചാിതമായാ നിർവിചാനം നൽകിയാത് ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് ആണ്. 
സംംസ്കാാരാചെമന്നിാൽ സംമഗ്ര�ീവിിത സ്പൈശലിയാാണ് എന്നിതാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� നിർവിചാനം. 
സംംസ്കാാരാചെമന്നിാൽ �ീവിിതത്തിചെ� ആവിിഷ്കാാരാപ്രകാരാങ്ങളാചെണന്നു സംാരാം. ഈ നിർവിചാന
ത്തിചെ� പിിൻബലത്തിലാണ് സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� സ്പൈസംദ്ധീാന്ത്യികാടിിത്തറി രൂപിചെപ്പംട്ടിിട്ടുള്ളത്. 
ഓക്സി്നോഫാർഡി് സംർവ്വകലാശാലയാിചെല വിനോയാാ�നവിിദയാഭായാസംവിിഭാാഗംത്തിൽ അധയാപികനായാി
രുംന്നി അനോ�ഹിത്തിചെ� ഇഷ്ടിവിി�യാങ്ങൾ കല, സംംസ്കാാരാം എന്നിിവിയാായാിരുംന്നു. സംാഹിിതയപിാഠ
ങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചാനോയ്യണ്ട്ത് സംംസ്കാാരാവുംമായാി ഉൾനോച്ചർത്തുചെകാണ്ട്ാചെണന്നും സംാഹിിതയചെത്ത 
സംംസ്കാാരാത്തിൽ നിന്നും നോവിറിിട്ടി് കാണരുംചെതന്നും അനോ�ഹിം പിഠനങ്ങളിലൂചെടി സൂചാിപ്പംിച്ചു. കലയുംം 
സംാഹിിതയവുംം സംംസ്കാാരാചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുകയാല്ലാ; സംംസ്കാാരാചെത്ത ഉല്പാദിപ്പംിക്കുകയാാചെണന്നും 
അനോ�ഹിം സംമർത്ഥിച്ചു.

മാർക്സിിസ്റ്റു ചാിന്ത്യകനായാിരുംന്നുചെവിങ്കിലും ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് മാർക്സിിസംത്തിചെ� ചാില ആശയാ
ങ്ങനോളാടി് വിിനോയാാ�ിപ്പം് പ്രകടിിപ്പംിച്ചിരുംന്നു. സംമ്പത്തിചെന നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള വിർഗംസംമൂഹി- മുതലാളിത്ത 
സംംഘർ�ം മാർക്സിിസംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനധാരാണകളിചെലാന്നിായാിരുംന്നു. ഈ സംാമ്പത്തികമാത്രംാ
വിാദം പൂർണമായാി ശരാിയാചെല്ലാന്നി് അനോ�ഹിം വിിമർശിച്ചു. ചാരാിത്രംവുംം സംംസ്കാാരാവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം 
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കൂടിി മാർക്സിിസ്റ്റ്് സംമീക്ഷയുംചെടി ഭാാഗംമാകണചെമന്നി് അനോ�ഹിം ആഗ്രഹിിച്ചു. സംാനോങ്കതികവിിദയയുംചെടി വിളർ
ച്ചയുംം കലാനിർമ്മിിതിയുംചെടി രൂപിവുംം പിരാൈരാം ബന്ധചെപ്പംട്ടിതാചെണന്നും അനോ�ഹിം അഭാിപ്രായാചെപ്പംട്ടു.

ദി കൾച്ചർ ആൻറി് ചെസംാസ്പൈസംറ്റി, ദി നോലാങ്് ചെറിവിലൂ�ൻ, ദി കണ്ട്രാി ആ�് ദി സംിറ്റി, 
ചെടിലിവിി�ൻ: ചെടിക് നോനാള�ി ആൻറി് കൾച്ചറിൽ നോഫാം, മാർക്സിിസംം ആ�് ലിറ്റനോറിച്ചർ, ഡ്രിാമ 
ഇൻ ചെപിർനോഫാമൻസം്, കമ്മിൂണിനോ��ൻസം്, ചെമാനോഡിണ് ട്രാാ�ഡിി, ഡ്രിാമ ഫ്രം ഇസം്ചെബൻ റ്റും 
ചെബ്രഹി്ത്, ദി ഇംഗ്ലാീ�് നോനാവിൽ ഫ്രം ഡിി�ൻസം് റ്റും നോലാറിൻസം് എന്നിിവിയാാണ് പ്രധാനരാചാനകൾ. 
ഇവി കൂടിാചെത കീനോവിർഡി്സം് എചെന്നിാരും നിഘണ്ടു അനോ�ഹിം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കാാരാപി
ഠനം എന്നി ജ്ഞാംാനശാഖയാിചെല സംംജ്ഞാംകളുംചെടി നിരുംക്തിം, നിർവിചാനം തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങളാണ് 
ഉൾചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുള്ളത്. മാർക്സിിസംം ആ�് ലിറ്റനോറിച്ചർ എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനോ�ഹിം അവിതരാിപ്പംിച്ച 
ഒരും സംങ്കല്പനമാണ് അനുഭൂതിഘടിന (Structures of feeling).

2
അനുഭൂതി : പിദം, നിർവിചാനം അനുഭൂതി എന്നി പിദത്തിന് നോചാനോതാവിികാരാം എന്നി അർത്ഥമാണ് 
നിഘണ്ടു�ളിൽ നൽകിയാിരാിക്കുന്നിത്. അതായാത് അനുഭാവിം വിഴിിയുംണ്ട്ാകുന്നി നോചാനോതാവിികാരാ
ചെമന്നി് സംാമാനയമായാി നിർവിചാി�ാം. അനുഭൂതിചെയാന്നിത് മാനസംികമായാ വിയാപിാരാമാചെണന്നി് 
ചുരും�ം. നോകവിലമായാ അനുഭാവിത്തിൽ നിന്നും അനുഭൂതി ഉണ്ട്ാകില്ലാ. അനുഭാവിം തീവ്രമാകുനോമ്പാ
ഴിാണ് അനുഭൂതി �നിക്കുന്നിത്. എല്ലാാ �ന്തു�ളിലും അനുഭൂതി �നിപ്പംിക്കുന്നിതിൽ തീവ്രത എന്നി 
ഘടികത്തിന് വിളചെരാ പ്രാധാനയമുണ്ട്്. തീവ്രതയാില്ലാാത്ത അനുഭാവിം അനുഭൂതിയാല്ലാ. പി�രാസ്തയകാവിയ
ശാസ്ത്രത്തിചെല രാസം സംിദ്ധീാന്ത്യവുംമായാി അനുഭൂതിചെയാ ബന്ധചെപ്പംടുത്താം. ഭായാം, അനുകമ്പ എന്നിീ 
വിികാരാങ്ങളുംചെടി വിിനോരാചാനം വിഴിി വിിമലീകരാണം സംംഭാവിിക്കുന്നു എന്നിതാണ് രാസംസംിദ്ധീാന്ത്യം. 
അനുഭൂതി വിഴിിയുംം ഇനോത വിിനോരാചാനം നടിക്കുന്നുചെവിന്നു പിറിയാാം. കാരാണം അനുഭൂതിയുംം വിികാരാവുംം 
പിരാൈരാം ബന്ധചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു. അനുഭൂതി �നിപ്പംിക്കുന്നിതും വിികാരാം പ്രകടിമാക്കുന്നിതും ഇന്ദ്രി
യാങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്. അതായാത് കണ്ണ്, മൂ�്, തവ�്, ചെചാവിി, നാവി് എന്നിീ ഇന്ദ്രിയാങ്ങളിലൂചെടിയുംള്ള 
വിികാരാപ്രകടിനമാണ് അനുഭൂതിയാായാി പിരാിണമിക്കുന്നിത്. സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 
സംമീപികാലത്ത് വിികസംിച്ചു വിന്നിിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാപിഠനങ്ങളുംചെടി (Sensory studies) വിി�യാങ്ങളി
ചെലാന്നിാണിത്. ഇന്ദ്രിയാങ്ങൾ വിഴിിയുംള്ള അനുസ്പൈഭാവികജ്ഞാംാനചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള ആനോലാചാനകളുംം 
ഇവിിചെടി പ്രധാനമാണ് . രാസംം നോപ്രക്ഷകൻ ഭു�ിക്കുന്നു എന്നു പിറിയുംന്നിതു നോപിാചെല അനുഭൂതിയുംം 
ഭു�ി�ചെപ്പംടുന്നുചെവിന്നു പിറിയാാം. രാസംം തചെന്നിയാാണ് അനുഭൂതി എന്നിർത്ഥം.

അനുഭൂതിഘടിന
മനുനോ�യന്ദ്രിയാങ്ങൾ മാനു�ികമായാിത്തീർന്നി ഇന്ദ്രിയാങ്ങളാചെണന്നും അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവി
ങ്ങൾ ചാരാിത്രംപിരാമാചെണന്നും കാറിൽ മാർക്സി് 1844-ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ‘സംാമ്പത്തികതത്തവശാസ്ത്ര
ക്കുറിിപ്പുകൾ’ എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിൽ പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അനുഭാവിത്തിചെ� ചാരാിത്രംപിരാതചെയാ സംംബന്ധിച്ച 
ഈ നിരാീക്ഷണനോത്താടി് നോചാർത്തുചെവിയ്ക്ക്ാവുംന്നി ഒന്നിാണ് ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് അവിതരാിപ്പംിച്ച അനുഭൂ
തിഘടിന എന്നി സംങ്കല്പനം. കലാപിരാമായാ അനുഭൂതികൾ ചാരാിത്രംപിരാമാചെണന്നും സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം 
അനുഭൂതിചെയായുംം വിിശകലനം ചെചാനോയ്യണ്ട്ത് ചാരാിത്രംപിരാമായാി ആചെണന്നും ഈ സംങ്കല്പനത്തിചെ� 
വിിശദീകരാണത്തിലൂചെടി അനോ�ഹിം സ്ഥിാപിിച്ചു. ഒരും കലാനിർമിതിയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനം അത് 
നൽകുന്നി അനുഭൂതിയാാചെണന്നും ആ അനുഭൂതിയാിൽ ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങൾ ആനോരാാപിി�ാൻ കഴിി
യുംചെമന്നും അനോ�ഹിം പിറിഞ്ഞു. സംംസ്കാാരാസംവരൂപിചെത്ത ഭൂതകാലാനുഭാവിമായാി ചുരും�ിചെയാഴുതുന്നി 
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പ്രവിണതചെയാ മറിികടി�ാനും സം�ന്ദരായാവിിഷ്കാാരാങ്ങൾ അടി�മുള്ളവിചെയാ ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങൾ എന്നി 
നിലയാിൽ നോനാ�ി�ാണാനും സംഹിായാിക്കുന്നി ഒന്നിായാാണ് അനുഭൂതിഘടിന എന്നി പിരാികല്പന 
ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്” (2014:19) എന്നി് സുനിൽ പിി ഇളയാിടിം അഭാിപ്രായാചെപ്പംടു
ന്നുണ്ട്്. ഒരും സംവിിനോശ�ചാരാിത്രംസംന്ദർഭാത്തിന് കലാനിർമ്മിിതിയാിലുള്ള സ്ഥിാനചെമചെന്ത്യന്നി് വിിശദീ
കരാി�ാനും ഈ പിരാികല്പന സംഹിായാകരാമാണ്.

കല നോകവിലമായാ ഒരും യാാഥാർഥയം മാത്രംമല്ലാ; അനുഭൂതി കൂടിിയാാണ്. ആ അനുഭൂതിയാാകചെട്ടി 
ഒറ്റയാായാി നിലനില്ക്കുന്നിതല്ലാ. ഇതരാ�ീവിിതക്രമങ്ങൾ ചെപിചെട്ടിന്നുണ്ട്ാകുന്നി പ്രവൃത്തികളല്ലാ. അത് 
പില കാലങ്ങളിലൂചെടി ആവിർത്തി�ചെപ്പംടുന്നി പ്രവൃത്തികളാണ്. ചാരാിത്രംപിരാമായാി പിരാിണമിച്ചു വിന്നി 
പ്രവൃത്തികളിലൂചെടി അനുഭൂതിയുംം പിരാിണമിക്കുന്നു. അനുഭൂതി ചാരാിത്രംപിരാമാണ് എന്നു പിറിയുംന്നിത് 
ഈ ആവിർത്തനസംവഭാാവിം ചെകാണ്ട്ാണ്. അനുഭൂതികളിൽ സംന്നിിഹിിതമായാിരാിക്കുന്നി �ീവിിതബന്ധ
ങ്ങചെള ചാരാിത്രംപിരാമായാി വിിശകലനം ചെചായ്യുകചെയാന്നിതാണ് അനുഭൂതിഘടിനചെയാന്നി സംങ്കല്പനം. കല 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� പ്രതിനിധാനമല്ലാ; ഉല്പാദനഘടികമാചെണന്നി ആശയാവുംം ഈ സംങ്കല്പത്തിലുണ്ട്്. 
അനുഭൂതിയുംചെടി ചാരാിത്രംപിരാത കല അചെല്ലാങ്കിൽ സംാഹിിതയം ഉല്പാദിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നിത് ഒരും സംവിിനോശ� 
കാലഘട്ടിത്തിലാണ്. അതുചെകാണ്ട്് ആ കാലഘട്ടിത്തിചെല ഇതരാ�ീവിിതയാാഥാർത്ഥയങ്ങനോളാടു 
ബന്ധിപ്പംിച്ചാണ് കല/സംാഹിിതയചെത്ത മനസ്സിിലാനോ�ണ്ട്ത്. ഇതിചെനയാാണ് കല �ീവിിതംതചെന്നി 
എന്നി് കുട്ടിികൃഷ്ണമാരാാർ പിറിഞ്ഞിത്. കലയ്ക്ക്് �ീവിിത യാാഥാർഥയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നോവിറിിചെട്ടിാരും 
അസ്തിതവം നൽകാനാവിില്ലാ. കല സംമൂഹിത്തിചെ� പിരാിനോ�ദമാചെണന്നു സംാരാം. കലാനിർമിതികളുംചെടി 
അനുഭൂതി പിരാതചെയാക്കുറിിച്ച് ചാിന്ത്യി�ാചെത അതിചെ� പ്രതിനിധാനസംവഭാാവിചെത്തക്കുറിിച്ചും പ്രനോമയാ 
പിരാിചാരാണചെത്തക്കുറിിച്ചും ചാിന്ത്യിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള സംാംസ്കാാരാികപിഠനങ്ങളാണ് ഇന്നു നടിക്കുന്നിത്. 
ഇതിചെനാരും ബദൽചാിന്ത്യചെയാന്നി നിലയാിലാണ് അനുഭൂതിയുംചെടി ചാരാിത്രംപിരാത എന്നി ആശയാം നില
ചെകാള്ളുന്നിത്. അതായാത് കലയുംചെടി, സംാഹിിതയത്തിചെ� സം�ന്ദരായാനുഭൂതികളിൽ ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങൾ 
ഉള്ളടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ട്്. അത്തരാം ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങൾ കലയുംചെടി �ീവിിതബന്ധങ്ങൾ തചെന്നിയാാണ്.

ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങൾ കലാനിർമിതികളിൽ സംന്നിിഹിിതമാകുന്നിത് മൂന്നി് വിിധത്തിലാചെണന്നി് 
ചെഫഡ്രിറിിക് �യാിംസംണ് തചെ� രാാഷ്ട്രീീയാാനോബാധം (political unconscious) എന്നി സംങ്കല്പന
ത്തിചെ� വിിശദീകരാണത്തിൽ പിറിയുംന്നിതായാി സുനിൽ പിി ഇളയാിടിം നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു (2004:18). 
അവി പ്രനോമയാതലം, രൂപിതലം, അനുഭൂതിതലം എന്നിിവിയാാണ്. ഈ അനുഭൂതിതലത്തിചെ� വിിശ
കലനമാണ് അനുഭൂതിയുംചെടി ചാരാിത്രംപിരാത എന്നി ആശയാത്തിലുള്ളത്. എന്ത്യിചെനയുംം ചാരാിത്രംവിൽ
�രാിക്കുകചെയാന്നിത് ആധുനികാനന്ത്യരാ സംാംസ്കാാരാികവിിമർശനത്തിചെ� സംവഭാാവിങ്ങളിചെലാന്നിാണ്.

ബി. രാാ�ീവിൻ �നനിബിഡിമായാ ദന്ത്യനോഗംാപുരാം എന്നി ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനുഭൂതികളുംചെടി ചാരാി
ത്രംപിരാത എന്നി ഒരും നോലഖനചെമഴുതിയാിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ദ്രിയാങ്ങൾക്കും വിികാരാങ്ങൾക്കും എപ്രകാരാമാണ് 
മാനു�ികപിദവിി ലഭാിച്ചചെതന്നും ഇന്ദ്രിയാാനുഭൂതികചെളങ്ങചെനയാാണ് മനു�യനോബാധത്തിചെ� ഭാാഗം
മാകുന്നിചെതന്നും ചാരാിത്രംപിരാമായാി അനോ�ഹിം നോലഖനത്തിൽ വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അനുഭൂതികൾ 
ആദയകാഴ്ചയാിൽ ഇന്ദ്രിയാാനുഭൂതികളാചെണന്നും പിിന്നിീടി് അവി ആശയാങ്ങളുംം സംങ്കല്പങ്ങളുംമായാി 
മാനു�ികപിദവിി സ്പൈകവിരാിക്കുകയുംം മനു�യനോബാധത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുകയുംം ചെചായ്യുന്നുചെവിന്നിാണ് 
അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നിത്. ഇത് മനു�യചെ� ചാരാിത്രംപിരാമായാ വിികാസംത്തിചെ� ഫലമാണ്. ഇന്ദ്രിയാങ്ങൾ 
വിഴിിയുംള്ള ആദയ അനുഭാവിത്തിലൂചെടി അത് അനുഭൂതിയാാകില്ലാ. ആവിർത്തന അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് 
അനുഭൂതിയാായാി മാറുന്നിത്. അതായാത് നോകവിലസ്പൈവികാരാികത സുനോബാധാനുഭൂതിയാായാി മാറുന്നു
ചെവിന്നുനോവിണം ഇവിിചെടി കരുംനോതണ്ട്ത്. നോബാധപൂർവ്വമായാ അനുഭൂതികൾ മനു�യവിികാരാങ്ങചെള 
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നോകവിലമല്ലാാതാക്കുന്നു.

അനുഭൂതിയുംം വിർഗംവുംം 
മാർക്സിിസ്റ്റുസംമീക്ഷയുംചെടി അടിിസ്ഥിാന ധാരാണകളിചെലാന്നി് വിർഗംസംമൂഹിമാണ്. ഓനോരാാ വിർഗംസംമൂഹി
വുംം വിർഗം സംവഭാാവിനോത്താടു കൂടിിയാാണ് നിലചെകാള്ളുന്നിത്. കലയുംം സംാഹിിതയവുംമടി�മുള്ള മനു�യ 
നോബാധത്തിചെ� ഏതുല്പന്നിത്തിനും അതിചെ� വിർഗംപിരാമായാ നിലനില്പിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തിമായാി 
നിലനില്ക്കുക സംാധയമചെല്ലാന്നി് ബി. രാാ�ീവിൻ തചെ� നോലഖനത്തിൽ അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നുണ്ട്് (1991). 
കലയുംചെടി അനുഭൂതിയുംചെടി കാരായത്തിലും ഈ വിർഗംസംവഭാാവിമുണ്ട്്. ഉപിരാിവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതിയുംം 
അടിിസ്ഥിാനവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതിയുംം തമ്മിിൽ വിയതയാസംമുണ്ട്്. അടിിച്ചമർത്തചെപ്പംട്ടിവിരുംചെടി 
നോബാധത്തിൽ നിന്നിാണ് അടിിസ്ഥിാനവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതി �നിക്കുന്നിത്. ഇതിൽ അധവാനത്തി
ചെ� വിിയാർപ്പുണ്ട്ാകും. ഉപിരാിവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതിയാാകചെട്ടി, ആധിപിതയത്തിചെ�യുംം ചൂ�ണത്തി
ചെ�യുംം സംവഭാാവിനോത്താടു കൂടിിയാതാണ്. ഈ അനുഭൂതി ചാിലനോപ്പംാൾ ഉപിരാിവിർഗംത്തിചെ� ചാതുരാംഗംം 
നോപിാലുള്ള വിിനോനാദവിയാപിാരാങ്ങചെള ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കും. അടിിസ്ഥിാനവിർഗംം, ഉപിരാിവിർഗംം എന്നിി
ങ്ങചെന തരാംതിരാിച്ചുള്ള അനുഭൂതികളുംചെടി വിയതയാസംങ്ങൾക്കുള്ള മചെറ്റാരും കാരാണം ചെതാഴിിൽവിിഭാ�
നത്തിലധിഷ്ഠിതമായാ സംമൂഹിമാണ്. ഒരാാചെളടുക്കുന്നി ചെതാഴിിലിചെ� സംവഭാാവിമനുസംരാിച്ച് അനുഭൂതിയുംം 
വിയതയാസംചെപ്പംട്ടിിരാിക്കും. ഉപിരാി-അടിിസ്ഥിാന വിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതികചെള നോവിർതിരാിക്കുന്നിത് 
അവിിചെടി പ്രവിർത്തിക്കുന്നി അധികാരാബന്ധങ്ങളാണ്. അനുഭൂതികളിചെല അധീശതവമാണത്. അനു
ഭൂതികളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നി അധികാരാനോബാധം ചാരാിത്രംപിരാമായാി വിിശകലനം ചെചാനോയ്യണ്ട്താണ്. 
അനുഭൂതികചെള രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നി ചാരാിത്രംത്തിൽ വിർഗംസംമൂഹിത്തിനുള്ള പിചെങ്കചെന്ത്യന്നി് ഇതിൽ നിന്നും 
വിയക്തിമാണ്. മാത്രംമല്ലാ, നോശ്രീണീകരാി�ചെപ്പംട്ടി സംമൂഹിത്തിൽ ഓനോരാാ സംാമൂഹിയവിിഭാാഗംത്തിചെ�യുംം 
അനുഭൂതികൾ വിയതയസ്തമാണ്. അതായാത്, കല അചെല്ലാങ്കിൽ സംാഹിിതയം നിർമ്മിി�ചെപ്പംടുന്നി കാല
ഘട്ടിത്തിചെ� ആശയാനോലാകവുംം അനുഭൂതിനോലാകവുംം പ്രധാനമാണ്. അതിലൂചെടി മാത്രംനോമ കലയുംം 
സംാഹിിതയവുംം നിലനില്ക്കുകയുംള്ളൂ.

അനുഭൂതിയുംം ഇടിവുംം
ഫ്രഞ്ചം് ചാിന്ത്യകനായാ ചെഹിൻറിി ലനോഫവിർ ‘ദ ചെപ്രാഡിക് �ൻ ഓഫ് നോൈയാ്സം് ’ എന്നി കൃതിയാിൽ 
ഇടിം (Space) എചെന്നിാരും സംങ്കല്പം വിിശദീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. കാലത്തിനു കിട്ടിിയാിരുംന്നി പ്രാധാനയചെത്ത 
ഇള�ിചെ�ാണ്ട്ാണ് ഇടിം എന്നി സംങ്കല്പനം കടിന്നുവിരുംന്നിത് . ആശയാം, ഘടിന, സംങ്കല്പം തുടിങ്ങിയാ 
ആവിിഷ്കാാരാങ്ങചെള രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിതിൽ ഇടിം എത്രംനോത്താളം പ്രധാനമാണ് എന്നിതാണ് ഈ 
സംങ്കല്പനം.

ലനോഫവിർ ഇടിചെത്ത സംമീപിിച്ചത് ഭാ�തികതലം, മാനസംികതലം, സംാമൂഹിയതലം എന്നിിങ്ങചെന 
അതിചെ� മൂന്നു തലങ്ങചെള വിിശദീകരാിച്ചുചെകാണ്ട്ാചെണന്നി് ടിി എം നോയാശുദാസംൻ അഭാിപ്രായാചെപ്പം
ടുന്നു (2017:141). പ്രപിഞ്ചംവുംം പ്രകൃതിയുംമാണ് ഒന്നിാമചെത്ത തലത്തിചെ� വിി�യാം. വിിജ്ഞാംാനവുംം 
നോലാ�ിക്കും ഭാാവിനയുംം ഉൾചെപ്പംടുന്നിതലമാണ് മാനസംികതലം. മൂന്നിാമചെത്ത തലം ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നിത് 
സംമൂഹിചെത്തക്കുറിിച്ചാണ്. സംമൂഹിത്തിചെല പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം ഇടിങ്ങളുംം പിരാൈരാം ബന്ധചെപ്പംട്ടിാണ് നില
ചെകാള്ളുന്നിത്. എല്ലാാ ഇടിങ്ങളിലും സംാമൂഹിികത കുടിിചെകാള്ളുന്നുണ്ട്്. ഇടിചെത്ത സ്ഥിലത്തിൽ നിന്നും 
നോവിർചെപിടുത്തുന്നിത ്ഈ മൂന്നിാമചെത്ത തലമാണ.് സ്ഥിലചെമന്നിാൽ നോകവിലമായാ ആകാരാം അചെല്ലാങ്കിൽ 
ഘടിന മാത്രംമാണ്. എന്നിാൽ ഇടിമങ്ങചെനയാല്ലാ; ഉ�ചെയാ ഉൾചെ�ാള്ളുന്നി ഒന്നിാണത്. മാത്രംമല്ലാ 
ഇടിചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്നി, മിനോ�ൽ ഫൂനോ�ാ, എനോഡിവർഡി് നോസംായാ എന്നിിവിരുംചെടി നിരാീക്ഷണങ്ങൾ 
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എം.വിി നാരാായാണൻ ‘ഇടിം അവിതരാണം കാഴ്ചവിഴിികൾ’ എന്നി കൃതിയാിൽ അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. 
‘’വിർത്തമാനയുംഗംം മചെറ്റന്ത്യിചെനയുംം�ാൾ ഇടിചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്നി യുംഗംമാചെണന്നും ഇടിത്തിചെ� 
ഒരും ചാരാിത്രംമുണ്ട്ാനോ�ണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു”ചെവിന്നും ഫൂനോ�ാ പിറിയുംന്നിതായാി അനോ�ഹിം നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നു. 
നോസംായായാാകചെട്ടി; നോപിാസ്റ്റ്്ചെമാനോഡിണ് നോ�യാഗ്രഫീസം് എന്നി കൃതിയാിൽ “ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാവുംം ഇടിപിരാ
വുംമായാ ഭാാവിന ഇന്നി് അനിവിാരായമായാിത്തീർന്നിിരാിക്കുന്നു” (2018: 10). ഈ ഇടിം എന്നി സംങ്കല്പനം 
അനുഭൂതിയുംമായാി എങ്ങചെന ബന്ധചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നു എന്നി് ചാിന്ത്യി�ാവുംന്നിതാണ്. അനുഭൂതിചെയാ 
നിർണയാിക്കുന്നി ഇടിങ്ങൾ ഏചെതല്ലാാമാണ്? ഇടിത്തിചെ� സംാമൂഹിികവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ 
സംവിിനോശ�തകൾ അനുഭൂതിചെയാ സംവാധീനിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒറ്റയ്ക്ക്ിരാിക്കുനോമ്പാൾ കിട്ടുന്നി അനുഭൂതിയുംം 
പിറ്റത്തിലിരാിക്കുനോമ്പാൾ കിട്ടുന്നി അനുഭൂതിയുംം വിയതയസ്തമാണ്. ഒറ്റ എന്നിത് ഏകാന്ത്യവുംം അനയവിയ
വിഹിാരാങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോമാചാനവുംമാണ്. പിറ്റം അങ്ങചെനയാല്ലാ; അവിിചെടി അനയവിയവിഹിാരാങ്ങളുംം 
കൂടിി നോചാരുംന്നുണ്ട്്. കലയുംചെടി അരാങ്ങും അരാങ്ങിചെല ആസംവാദകചെ� സ്ഥിാനവുംം എവിിചെടിയാാചെണന്നിത് 
അനുഭൂതിചെയാ സംംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാാ ഇടിങ്ങളുംം സംാമൂഹിികമായാതുചെകാണ്ട്് അനുഭൂ
തികളുംം സംാമൂഹിികമാണ്, സ്പൈവിയാക്തിികമല്ലാ. ഇടിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി ഈ അനുഭൂതിവിിചാാരാം 
ചെതാഴിിലുമായാി നോചാർത്തും ചാിന്ത്യി�ാവുംന്നിതാണ്. ചെതാഴിിലിടിങ്ങളിചെല അനുഭൂതിചെയാപ്പംറ്റി മുകളിൽ 
മചെറ്റാരുംതരാത്തിൽ പിറിഞ്ഞുവിനോല്ലാാ. അനുഭൂതിചെയാ മുൻനിർത്തി ഇടിത്തിന് ചെപിാതുവിിടിം –സംവകാരായ 
ഇടിം, അവിതരാണ ഇടിം - ആസംവാദന ഇടിം എന്നിീ ദവന്ദവങ്ങൾ കല്പി�ാം.

അനുഭൂതിയുംം �നപ്രിയാതയുംം
�നപ്രിയാസംംസ്കാാരാം (Popular culture) അനുഭൂതികചെള നിർമിക്കുന്നിതിൽ വിളചെരാനോയാചെറി സംവാധീ
നിച്ചിട്ടുണ്ട്്. �നപ്രിയാ സംംസ്കാാരാത്തിൽ നമ്മുചെടി വിായാനചെയായുംം നോകൾവിിചെയായുംം ചാിന്ത്യചെയായുംം നിർണ
യാിക്കുന്നിത് അഭാിരുംചാികളാണ്. �നകീയാകൂട്ടിായ്മകളുംം �നപ്രിയാവിാരാികകളുംം നമ്മുചെടി അഭാിരുംചാിചെയാ 
സംവാധീനിച്ചിരുംന്നു. അതായാത് വിായാനശാലകൾ നോപിാലുള്ള വിായാനയാിടിങ്ങളിചെല കൂടിിയാിരുംപ്പുകൾ 
മാത്രംമല്ലാ, ബാർബർനോ�ാപ്പുകളിചെല വിായാനാസംംസ്കാാരാവുംം മലയാാളിയുംചെടി വിായാനാസംംസ്കാാരാചെത്ത 
രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിതിൽ വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിച്ചിരുംന്നു. ചാില സംവിിനോശ�കാലങ്ങളിൽ ചാില കാവിയങ്ങൾ
ക്കും (ഉദാ: രാമണൻ) ചാലച്ചിത്രം ഗംാനങ്ങൾക്കും ലഭാിച്ച വിമ്പിച്ച സംവീകാരായത �നപ്രിയാത എങ്ങചെന 
അനുഭൂതിയുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടു നിൽക്കുന്നുചെവിന്നിതിചെന കാണിക്കുന്നു. അത് ആ സംവിിനോശ�ചാരാിത്രം
സംന്ദർഭാത്തിചെ� അനുഭൂതികൂടിിയാാണ്. അഭാിരുംചാിയ്ക്ക്നുസൃതമായാ അനുഭൂതിനോലാകമാണ് �നപ്രിയാ 
സംംസ്കാാരാത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നിത്. നോറിഡിിനോയാാ, ഗ്രാമനോഫാണ്, കാസംറ്റുംകൾ തുടിങ്ങിയാ സംാനോങ്കതികഘ
ടികങ്ങളുംം അനുഭൂതികചെള �നപ്രിയാമാക്കുന്നിതിൽ വിലിയാ പിങ്കുവിഹിിച്ചിരുംന്നു. 

ഉപിസംംഹിാരാം
പിനോഞ്ചംന്ദ്രിയാങ്ങളിലൂചെടി ലഭാിക്കുന്നി അനുഭൂതിയുംചെടി സം�ന്ദരായാവിിഷ്കാാരാങ്ങചെള ചാരാിത്രംബന്ധങ്ങചെളന്നി 
നിലയാിൽ കാണണചെമന്നിാണ് ചെറിയ്മണ്ട്് വിിലയംസം് അനുഭൂതിഘടിന എന്നി പിരാികല്പനയാിലൂചെടി വിിശ
ദീകരാിച്ചത്. കലയുംം സംാഹിിതയവുംം സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഉല്പാദനമാണ് നടിത്തുന്നിചെതന്നും അതുചെകാണ്ട്് 
കല വിഴിിയുംണ്ട്ാകുന്നി അനുഭൂതി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമാചെണന്നും അനോ�ഹിം പിറിഞ്ഞു. മാത്രംമല്ലാ, 
അനുഭൂതി വിർഗംം, അധികാരാം, ഇടിം, �നപ്രിയാത തുടിങ്ങിയാ സംങ്കല്പനങ്ങനോളാടി് ബന്ധചെപ്പംട്ടു നിൽക്കു
ന്നു. ഉപിരാിവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതിയുംം അടിിസ്ഥിാനവിർഗംത്തിചെ� അനുഭൂതിയുംം വിയതയസ്തമാണ്. 
അധികാരാനോബാധമാണ് ഇവിിചെടി പ്രവിർത്തിക്കുന്നിത്. ഇടിത്തിനാകചെട്ടി, അനുഭൂതിചെയാ മുൻനിർത്തി 
ചെപിാതു ഇടിം, സംവകാരായ ഇടിം, അവിതരാണ ഇടിം, ആസംവാദന ഇടിം എന്നിീ ദവന്ദവങ്ങൾ കല്പി�ാം. 
ഇടിങ്ങളിചെല വിയതയാസംം അനുഭൂതിയാിൽ പ്രകടിമാകുന്നു.
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ഗ്രന്ഥസൂചാി
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�ിജയാകുമാർ എ.
നോകാട്ടിയാം സംവനോദശി. പിാലാ ചെസം�് നോതാമസം് നോകാനോള�ിൽ നിന്നു ബി.എ., കാലടിി സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാ
ശാലയാിൽ നിന്നു എം.എ., നോകരാളസംർവ്വകലാശാല കാരായവിട്ടിം കയാമ്പസംിൽ നിന്നും എം.ഫിൽ എന്നിീ 
ബിരുംദങ്ങൾ നോനടിി. നോകരാളത്തിചെല ഏറ്റവുംം മികച്ച, മലയാാളം എം.എ. പ്രബന്ധത്തിനുള്ള ചെപ്രാഫ. നോമരാി 
ജൂലിയാറ്റ് പുരാസ്കാാരാം (2018) ലഭാിച്ചു.ആനുകാലികങ്ങളിലും ഓണ്സ്പൈലൻ മാഗംസംിനുകളിലും കവിിതകളുംം 
നോലഖനങ്ങളുംം എഴുതാറുണ്ട്്.



‘വിീണ പൂവി് കണ്മുമ്പിൽ’—അധിവിിമർശ വിായാന
സ്മിിത ചെക.പിി.

ഗംനോവി�ക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല

കവിിതയാിൽ വിലിചെയാാരും മാറ്റത്തിന് കുമാരാനാശാചെ� ‘വിീണപൂവി് ’ (1907) കാരാണമായാി. ഒരും 
നൂറ്റാണ്ട്് പിിന്നിിടുനോമ്പാൾ ആസംവാദനം, വിിമർശനം, പിഠനം എന്നിിങ്ങചെനയുംള്ള വിിവിിധ വിായാനകചെള 
അതി�ീവിിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈ കൃതി. മനഃശാസ്ത്ര വിിശകലനം, ചാരാിത്രം-സംാമൂഹിിക നിർധാരാണം 
എന്നുതുടിങ്ങി സംാഹിിതയ നിരൂപിണത്തിചെ� വിിവിിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഴിമാർന്നി അനോനവ�ണ
ങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് വിീണപൂവി് വിായാി�ചെപ്പംടുന്നിത്. �ീവിിതത്തിചെ� ക്ഷണികതചെയാക്കുറിിച്ചും അസ്ഥിി
രാതചെയാക്കുറിിച്ചുമുള്ള അസ്തിതവവിയഥയാാർന്നി വിിലാപികാവിയമായാിട്ടിാണ് പിരാമ്പരാാഗംത സംാഹിിതയനിരൂ
പിണം വിീണപൂവിിചെന മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ അടിയാാളചെപ്പംടുത്തിയാത്. പിിന്നിീടുള്ള വിായാനകൾ 
ആശാചെ� വിയക്തിിഗംത പ്രണയാത്തിചെ�യുംം, പ്രണയാ ഭാംഗംത്തിചെ�യുംം, �ീവിിതസ്പൈനരാാശയത്തിനോ�യുംം 
തലത്തിൽ ചെവിച്ചു ചെകാണ്ട്് അതിചെന അപിഗ്രഥന വിിനോധയാമാ�ി. കൃതിയാിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നി 
ഭാാവിചെത്തക്കുറിിച്ചും ചാർച്ചകൾ സം�ീവിമായാി. മചെറ്റാരും വിശത്ത്, തചെ� ഗുരുംവിായാ, ശ്രീീനാരാായാണഗുരും
വിിചെ� മൃതിയാിൽ വിയഥ പൂണ്ട്് ആശാൻ എഴുതിയാതാചെണന്നും അനുമാനി�ചെപ്പംടുന്നു. സംമീപികാല 
നിരൂപികരാിൽ ചാിലർ വിീണപൂവി് ഏതു പൂവിാചെണന്നി അനോനവ�ണത്തിലാണ്. ആസംവാദകചെ� രുംചാി
നോഭാദങ്ങൾ പിാരാായാണചെത്ത സംവാധീനിക്കുനോമ്പാഴിാണ് വിയതയസ്ത ആശയാങ്ങളുംചെടി ഉത്ഭാവിം നടിക്കുന്നിത്.
അതിൽ നിന്നിാണ് വിയതയസ്ത സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംം രാീതികളുംം രൂപിചെപ്പംടുന്നിത്.

ചെക.എം. ഡിാനിയാലിചെ� ‘വിീണപൂവി് കണ്മുമ്പിൽ’ എന്നി കവിിതാ പിഠനചെത്ത വിിമർശനാ
ത്മകമായാി വിിലയാിരുംത്തുകയാാണിവിിചെടി ചെചായ്യുന്നിത്. അധിവിിമർശം (meta criticism) എന്നി 
വിിമർശന സംമീപിനമാണിതിനുപിനോയാാഗംിക്കുന്നിത്. ഈ സംമീപിന രാീതിയാിൽ എഴുത്തുകാരാനും വിയാ
ഖയാതാവുംം ഒരാി�ലും സംമാനത പുലർത്തുന്നിില്ലാ. തീർത്തും വിയതയസ്തമായാ ഒരും വിായാനയ്ക്ക്ാണ് അധിവിി
മർശം ഇടിം ചെകാടുക്കുന്നിത്. പുനർവിായാനയുംം വിിമർശനാത്മക സംമീപിനവുംം ഒരും പിാഠചെത്ത വിയതയസ്ത 
വിീക്ഷണനോകാണിലൂചെടി നോനാ�ി�ാണുന്നിവിയാാണ്. അവി പിലതരാത്തിലുള്ള പിാഠനിർമ്മിിതി�് 
കാരാണമാകുന്നു. അത്തരാചെമാരും പിാഠനിർമ്മിിതിയാാണ് ഈ വിായാനയാിലൂചെടിയുംം സംാധയമാകുന്നിത്.

ഭാാരാതീയാ കാവിയമീമാംസംചെയായുംം പിാശ്ചാാതയ സംാഹിിതയ വിിമർശനചെത്തയുംം സംമനവയാിപ്പംിച്ചു
ചെകാണ്ടുള്ള വിിമർശന രാീതിയാാണ് ചെക.എം. ഡിാനിയാൽ അവിതരാിപ്പംിച്ചത്. വിീണപൂവിിന് ഗ്രന്ഥരൂ
പിത്തിലുണ്ട്ായാ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ പിഠനമാണിത്.വിീണപൂവിിചെ� പ്രതീകവില്കിരാണങ്ങൾ നിരൂപിണ 
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നോമഖലയാിലും ആസംവാദന നോമഖലയാിലും സം�ീവിമായാിരാിക്കുനോമ്പാഴിാണ് വിികാരാത്തിലൂന്നിിചെ�ാണ്ടുള്ള 
പിഠനവുംമായാി ഡിാനിയാൽ മുനോന്നിാട്ടു വിരുംന്നിത്. വിിലാപി സംവരാമാണ് വിീണപൂവിിലുൾനോചാർന്നിിരാിക്കു
ന്നിത് എന്നി വിിലയാിരുംത്തൽ അന്നി് വിിമർശനത്തിൽ പ്രബലമായാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ചെക.എം. 
ഡിാനിയാൽ തചെ� പിഠനത്തിൽ നിർനോവ്വദം എന്നി വിികാരാചെത്തയാാണ് കവിിതയാിചെല പ്രബല 
വിികാരാമായാി ഉയാർത്തി കാണിക്കുന്നിത്. ‘നിതയാനിതയങ്ങചെള വിിനോവിചാിച്ചറിിയുംന്നിതിനാലുണ്ട്ാകുന്നി 
വിി�യാസ്പൈവിരാാഗംയ’ചെമന്നിാണ് നിർനോവ്വദത്തിന് അനോ�ഹിം ചെകാടുക്കുന്നി നിർവിചാനം. ഈ കൃതിചെയാ 
ഒരും കലാസൃഷ്ടിിയാായാി മാത്രംം വിിലയാിരുംത്തുകയാാണ് ഡിാനിയാൽ ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നിത്. ചെറിാമാ�ിസംിസം
ചെമന്നി സംാഹിിതയ നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ� അടിയാാളചെപ്പംടുത്തലായാിട്ടിാണ് വിീണപൂവിിചെന ഡിാനിയാൽ 
കാണുന്നിത്. കുമാരാനാശാചെ� കവിിതവസംിദ്ധീി പ്രകാശിപ്പംിക്കുക എന്നി ധർമ്മിം വിീണപൂവിിലൂചെടിയാാണ് 
സംാധയമായാത് എന്നിാണ് ഡിാനിയാലിചെ� അഭാിപ്രായാം. ഒരും കൃതിചെയാ സംാക്ഷാത്താക്കുന്നിത് ആ 
കൃതിയാിചെല മുഖയ ഭാാവിമാണ് എന്നി വിിലയാിരുംത്തലിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� 
നിരാീക്ഷണങ്ങൾ മുനോന്നിാട്ടു നോപിാകുന്നിത്. ഒരും വിികാരാത്തിൽ ഊന്നിിചെ�ാണ്ട്് രാചാന നിർവ്വഹിിച്ചാൽ 
മാത്രംനോമ ആസംവാദകന് അത് ആസംവാദയമാകുകയുംള്ളൂ എന്നിനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു. ഒചെരാാറ്റ വിികാരാചെത്ത 
പ്രധാനമായുംം അനുഭാവിിപ്പംിക്കുന്നി കവിിതയാിനോല�ാണ് സംഹൃദയാമനസ്സിിന് ആഴ്ന്ന്ിറിങ്ങാൻ കഴിിയൂ 
എന്നും അനോപ്പംാനോഴി ആസംവാദനം പൂർണ്ണമാകൂ എന്നും അനോ�ഹിം കൂട്ടിിനോച്ചർക്കുന്നു. കവിിതയാിചെല ഇതരാ 
വിികാരാങ്ങചെളല്ലാാം പ്രബലമായാ വിികാരാചെത്ത നോപിാ�ിപ്പംി�ാനുള്ളതാചെണന്നി് കചെണ്ട്ത്തുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു. ഒരുംകാവിയം വിിമർശി�ാൻ പുറിചെപ്പംടുനോമ്പാൾ അതിലുൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നി സ്ഥിായാിയാായാ 
വിികാരാചെത്ത വിിനോവിചാിച്ചറിിയാണചെമന്നി കാഴ്ചപ്പംാടി് അനോ�ഹിംമുനോന്നിാട്ടി് വിയ്ക്കുന്നു.ഈ കാഴ്ചപ്പംാടിിചെന 
മുന്നിിൽ നിർത്തിചെകാണ്ട്ാണ് ഡിാനിയാൽ വിീണപൂവിിചെന വിിശകലന വിിനോധയാമാക്കുന്നിത്.

വിീണപൂവിിൽ അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നി നിർനോവ്വദം എന്നി വിികാരാം പ്രപിഞ്ചംത്തിചെല ചാലിക്കുന്നി
തും ചാലി�ാത്തതുമായാ എല്ലാാറ്റിചെ�യുംം അസ്ഥിിരാമായാ അവിസ്ഥിയാിൽ നിന്നിാണ് ഉടിചെലടുക്കുന്നിചെത
ന്നി് പിറിയുംന്നു. ഭൂത-വിർത്തമാന-ഭാാവിി കാലങ്ങചെള മനസ്സിിൽ ഒരുംനോപിാചെല നിർത്താൻ കഴിിയുംന്നിവിർ
ക്കു മാത്രംനോമ ഈ വിികാരാചെത്ത ഉൾചെ�ാള്ളാൻ കഴിിയൂ എന്നി വിാദം, ആശാൻ വിീണപൂവിിലൂചെടി ഈ 
മൂന്നു കാലങ്ങചെളയുംം ശരാിയാായാ രാീതിയാിൽ അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്നി പ്രനോതയകത ചെകാണ്ട്ാണ്. 
ഈ മൂന്നു കാലങ്ങളിലൂചെടി ഉണ്ട്ാകുന്നി പിരാിണാമാത്മകതയാാണ് നിർനോവ്വദചെത്ത ദീപ്തമാക്കുന്നിത്. 
വിികാരാം അവിതരാിപ്പംി�ാൻ ടിി.എസം്. എലിയാട്ടിിചെ� ഒബ്ജക്റ്റിീവി് നോകാ-റിിനോലറ്റീവി് എന്നി സംിദ്ധീാന്ത്യ
ചെത്തയാാണ് അനോ�ഹിം അടിിസ്ഥിാനമാക്കുന്നിത്. വിസ്തു നിർനോ�ശത്തിനപ്പുറിം കവിിതയുംചെടി സംവിിനോശ
�തയാിലാണ് ഡിാനിയാൽ ശ്രീദ്ധീയൂന്നുന്നിത്. സംാധാരാണ കാണാറുള്ളതുനോപിാചെല കഥ പിറിഞ്ഞു 
നോപിാകാചെത അനുഭാവി സംമ്പന്നിമായാ �ീവിിതചെത്ത സംമഗ്രമായാി വിീണപൂവിിൽ ചാിത്രംീകരാിച്ചിരാി
ക്കുന്നു. സ്പൈവികാരാികമൂലയം നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നി സംന്ദർഭാങ്ങചെള സ്പൈകകാരായം ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നു. ഈ 
സംന്ദർഭാങ്ങചെള ഉചാിതമായാ രാീതിയാിൽ സംന്നിിനോവിശിപ്പംിച്ചത് നിർനോവ്വദചെത്ത ഉദ്നോബാധിപ്പംി�ാനായാി
രുംന്നു എന്നി നിഗംമനത്തിനോല�ാണ് ഡിാനിയാൽ എത്തുന്നിത്. അതായാത്,കാവിയത്തിചെ� പ്രധാന 
കർമ്മിം, ഭാാവിം എല്ലാാം ആദയ നോ�ാകത്തിലൂചെടി വിയക്തിമാകുന്നിനോതാചെടി അവിിചെടി ഉൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നി 
വിികാരാവുംം കാവിയത്തിലുടിനീളം സംവാഭാാവിികമായുംം ഉണ്ട്ാകും. ആദയ നോ�ാകത്തിൽ നിർനോവ്വദമാണ് 
പ്രബലമായാ വിികാരാം എന്നു പിറിയുംന്നിതിലൂചെടി കാവിയത്തിചെല മുഖയ വിികാരാം  നിർനോവ്വദം ആചെണന്നി് 
ഡിാനിയാൽ പിനോരാാക്ഷമായാി സംമർത്ഥിച്ചിരാിക്കുന്നു.

കൃതിയാിചെല പ്രകൃതിവിർണ്ണനകചെള നിരാീക്ഷിക്കുന്നി സംമയാത്ത് പിാശ്ചാാതയ കവിികളായാ 
നോവിർഡി് സം് വിർത്ത്, മിൽട്ടിണ്,ചെ�ല്ലാി തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി രാചാനാരാീതിയുംചെടി സംവിിനോശ�തകളുംമായാി 
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ആശാചെ� രാീതിചെയാ സംദൃശയചെപ്പംടുത്തുന്നു. ഉദാഹിരാണങ്ങളിലൂചെടി നിരാീക്ഷിക്കുന്നി ഡിാനിയാൽ,
പിാശ്ചാാതയ കവിികൾ അവിചെരാ സംവാധീനിച്ച പ്രകൃതി വിസ്തു�ചെള കുറിിച്ചാണ് പിറിയുംന്നിചെതന്നും, 
ആശാൻ വിീണപൂവിിചെ� ആരാംഭാം തചെന്നി സംനോചാതനം, അനോചാതനം എന്നി നോവിർതിരാിവിില്ലാാചെത ഒനോരാ 
സ്പൈചാതനയമായാി കാണുന്നു, പ്രപിഞ്ചംചെത്ത ഒരും ആദർശ കുടുംബമായാി കാണുകയുംം ചെചായ്യുന്നു എന്നി 
നിഗംമനത്തിലാണ് എത്തുന്നിത്. നിർനോവ്വദചെത്ത .നോപിാ�ിപ്പംിക്കുന്നിത് നോശാകം എന്നി വിികാരാമാണ് 
എന്നി കാഴ്ചപ്പംാടിാണ് അനോ�ഹിത്തിനുള്ളത്.അതുചെകാണ്ട്ാണ് ആ ഭാാവിത്തിലൂന്നിിചെ�ാണ്ടുള്ള വിില
യാിരുംത്തൽ ഡിാനിയാൽ നടിത്തുന്നിത്. നിർനോവ്വദചെത്തഒന്നുകൂടിി ഉറിപ്പംി�ാൻ നോവിണ്ട്ിയാാണ് ഇത്തരാം 
സംമീപിനങ്ങൾ അനോ�ഹിം സ്പൈകചെ�ാള്ളുന്നിത്. മചെറ്റാരും ഭാാഗംത്ത് ഒരും സംാഹിിതയകൃതിയുംചെടി ശക്തിി
നോയാറിിയാ ഭാാഗംങ്ങൾ ആദിയുംം അന്ത്യവുംമാണ് എന്നി ആശാചെ� വിീക്ഷണനോത്താചെടി വിീണപൂവിിചെന 
വിിലയാിരുംത്തുന്നു. കൃതിയുംചെടി അവിസംാന ഭാാഗംചെത്ത ഗുണനോദാ� വിിനോവിചാനത്തിലാണ് യാഥാർത്ഥ 
നിരൂപിണം വിി�യാിക്കുന്നിചെതന്നി് അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു. ഒരും ഒരും നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്തിലൂന്നിിചെ�ാണ്ട്് 
സംാമാനയമായാി കൃതിചെയാ അപിഗ്രഥി�ണം. ഈചെയാാരും കാഴ്ചപ്പംാടിിൽ വിീണപൂവിിചെല നോകന്ദ്ര
സ്ഥിാനം ‘അവിനി വിാഴി് വി് കിനാവി് ’എന്നിതാണ്. അതിൽ നിന്നും ഉണ്ട്ാകാത്തതായാി ഒന്നും തചെന്നി 
കവിിതയാിൽ ഇല്ലാ. പിലതരാത്തിൽ കവിി അത് ആവിിഷ്കാരാിച്ചിട്ടുമുണ്ട്്. ഉദാഹിരാണങ്ങളായാി ഗുണികളൂ
ഴിിയാിൽ നീണ്ടു വിാഴിാ, നോവിഗംം സംാധിഷ്ഠർ നോപിാട്ടി്, നോമഘനോ�യാതിസ്സുംം തൻ ക്ഷണിക �ീവിിതമല്ലാി 
കാവിയം, ഒന്നുമില്ലാ നില, ഉൽപ്പംന്നിമായാതു നശിക്കും എന്നിിങ്ങചെന പിദങ്ങചെള എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. 
കാവിയത്തിചെല പ്രമുഖമായാ ചാിന്ത്യചെയാ ഉയാർത്തി കാണി�ാൻ ഒരും പിദചെത്തനോയാാ വിാകയചെത്തനോയാാ 
ആവിർത്തിക്കുന്നിത് പിണ്ടും ഇന്നും സംാധാരാണമാണ്. ഈ രാീതി അവിലംബിക്കുന്നിതിചെ� യുംക്തിി, 
കവിിതയാിലൂചെടി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നി വിികാരാചെത്തപിറ്റി വിയക്തിവുംം, സൂക്ഷ്മവുംം, സംനോന്ദഹിമില്ലാാത്തതുമായാ 
നോബാധം അനുവിാചാകരാിൽ ഉണ്ട്ാ�ാൻ നോവിണ്ട്ിയാാണ്.

ഈ ഒരും വിിശദീകരാണത്തിലൂചെടി ആശാൻ എന്ത്യാണ് സംമൂഹിമനസ്സിിനോനാടി് പിറിയാാൻ ആഗ്ര
ഹിിച്ചിരുംന്നിത്, അത് ‘അവിനി വിാഴി് വി് കിനാവി് ’ എന്നി പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി സംാധിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്നി 
കചെണ്ട്ത്തലിലാണ് ഡിാനിയാൽ എത്തുന്നിത്. ഇത്തരാം ആവിർത്തനങ്ങളിലൂചെടി നിതയാനിതയ വിിനോവിക
ത്തിൽ നിന്നി് �നിക്കുന്നി വിി�യാ സ്പൈവിരാാഗംയം (നിർനോവ്വദം) കവിിതയാിചെല പ്രബലമായാ വിികാരാമായാി 
വിരുംന്നു. ‘കരാിഞ്ഞുമലിഞ്ഞുമാശു മണ്ണാകുമീ മലരും വിിസ്മൃതമാകുമിനോപ്പംാൾ’ എന്നി പിരാിസംമാപ്തി സംഹൃ
ദയാരാിൽ സ്പൈവിമനസംയമാണുണ്ട്ാക്കുന്നിത്. സ്പൈവിമനസംയത്തിൽ നിന്നും സ്പൈവിരാാഗംയം ഉണ്ട്ാകുന്നു. അതു് 
നിർനോവ്വദചെത്ത ഉറിപ്പംിക്കുന്നു.

 കവിിതയാിൽ വിരുംന്നി മറ്റും വിികാരാങ്ങചെളല്ലാാം നിർനോവ്വദത്തിന് അനുഗുണമായാി വിർത്തിക്കു
ന്നിവിയാാണ്. വിീണപൂവിിൽ അവിസംാന ഭാാഗംത്ത് ‘വിി�ാദ�ായാ’ പില നിരൂപികരുംം പിറിയുംന്നുണ്ട്്. 
ഡിാനിയാൽ ഈ വിാദം അംഗംീകരാിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും വിി�ാദം നിർനോവ്വദത്തിന് അനുകൂലമായാി 
നില്ക്കുന്നിതായാിട്ടിാണ് കാണുന്നിത്. അനോ�ഹിം ഒന്നിാമചെത്ത നോ�ാകത്തിലാവിിഷ്കാരാിച്ച നിർനോവ്വദം 
അവിസംാനചെത്ത നോ�ാകത്തിലൂചെടി പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇങ്ങചെന പിദപ്രനോയാാഗംങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ�ത
കളിലൂചെടിയുംം, അലങ്കാരാ വിിനയസംനത്തിചെ� പ്രനോതയകതകളിൽ കൂടിിയുംം, പുതിയാ, പുതിയാ അർത്ഥ
കല്പനകൾ ഓനോരാാ വിരാിയാിലും കചെണ്ട്ത്തിചെ�ാണ്ട്് വിീണപൂവിിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിിരാിക്കുന്നി വിികാരാം 
നിർനോവ്വദമാചെണന്നി വിാദചെത്ത ഉറിപ്പംിക്കുന്നിതിൽ ഡിാനിയാൽ വിി�യാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

വിീണപൂവിിചെ� പില തരാത്തിലുള്ള ഭാാവിങ്ങളുംം, ഉദ്നോബാധനങ്ങളുംം ആണ് വിയതയസ്ത വിി�യാ
ങ്ങളായാി ഡിാനിയാൽ തചെ� പിഠനത്തിൽ നോക്രാഡിീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിചെ� ഉള്ളടി� 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 4226

സംംവിിധാനം ആശാചെ� വിയക്തിിമനസ്സി്, കവിിമനസ്സി്, കവിികർമ്മിത്തിചെ� സംവിിനോശ�ത എന്നിിവി
ചെയാല്ലാാം മനസ്സിിലാ�ാൻ കഴിിയുംംവിിധമാണ് എഴുതചെപ്പംട്ടിിട്ടുള്ളത്. പിഠനത്തിചെ� ആദയ ഭാാഗംത്ത് 
കവിിതയുംചെടി പ്രാരാംഭാനോ�ാകചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്ത്് ചെമാത്തത്തിലുള്ള ആശയാചെത്ത വിായാന
�ാരാന് ഹൃദയമായുംം, വിയക്തിമായുംം മനസ്സിിലാ�ിത്തരാാൻ ഡിാനിയാലിചെ� അപിഗ്രഥത്തിന് 
കഴിിയുംന്നുണ്ട്്. നോദശപിരാവുംം, കാലപിരാവുംമായാ കാഴ്ചപ്പംാടിിലൂചെടിയുംള്ള വിിശകലനം കൃതിയാിചെല ഭൂത 
വിർത്തമാന ഭാാവിികാലങ്ങചെള സംവിിനോശ�തനോയാാചെടി അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നു. 

കവിിയുംചെടി �ീവിിത വിീക്ഷണചെത്ത അറിിഞ്ഞു ചെകാണ്ടുള്ള നിരൂപിണത്തിനു പ്രാധാനയം ചെകാടു
ക്കുന്നിയാാളാണ് ഡിാനിയാൽ. അനോ�ഹിത്തിചെ� കചെണ്ട്ത്തൽ ഇങ്ങചെന സംംഗ്രഹിി�ാം. ‘നോലാകം, 
ശാസ്ത്രം, കാവിയം, സംവന്ത്യം �ീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ എന്നിിവി ചെകാണ്ട്് വിയക്തിമായാ �ീവിിതദർശനം 
ആശാനുണ്ട്്. സം�ന്ദരായം, സംവഭാാവിം, സുഖം, ദുഃഃഖം എല്ലാാം ക്ഷണികമാണ്. ഏതിചെ�ചെയാങ്കിലും കുറി
വുംചെകാണ്ട്് ദുഃഃഖിച്ചിട്ടു കാരായമില്ലാ. നോലാക �ീവിിതം നശവരാമാണ്, എല്ലാാം ഈശവരാചെ� സ്പൈകകളിലാണ് 
എന്നു സംമാധാനി�ണം. ഈ കാണുന്നിചെതല്ലാാം കിനാവിാചെണന്നു മറി�രുംത്.’ സംംക്ഷിപ്തമായാി 
ഡിാനിയാൽ അവിതരാിപ്പംിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിരാീക്ഷണം പിഠനചെത്ത ഏചെറി മികവുംള്ളതാക്കുന്നു.

വിീണപൂവിിചെ� അനയസംാദൃശയചെത്തയുംം ഡിാനിയാൽ പിരാിനോശാധിക്കുന്നുണ്ട്്. ആശാൻ 
സ്പൈകചെ�ാണ്ട്ിട്ടുള്ള ആശയാങ്ങചെളല്ലാാം നിരാന്ത്യരാമായാ മനനത്തിലൂചെടി സ്പൈകവിന്നിവിയാാണ്. കടിംചെകാ
ണ്ട്വിയാാചെണങ്കിൽ തചെന്നി അവിചെയാ പിരാിഷ്കാരാിച്ച് ഉചാിതമായാ രാീതിയാിലും, യുംക്തിമായാ സംന്ദർഭാത്തിലു
മാണ് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്.’ പ്രതിഭാാധനരാായാ കവിിമനസ്സുംകൾ ഒനോരാ രാീതിയാിൽ ചാിന്ത്യിച്ച് സംമാന 
ആശയാങ്ങൾ സ്പൈകചെ�ാള്ളാൻ നിർബന്ധിതരാാകുന്നിതു ചെകാണ്ട്ാണ് സംാമയം അനുഭാവിചെപ്പംടുന്നിത്.

വിീണപൂവിിചെല പ്രധാനവിികാരാമായാി ഡിാനിയാൽ മുനോന്നിാട്ടു വിയ്ക്കുന്നി നിർനോവ്വദം ഒരും വിികാരാമല്ലാ, 
ഭാാവിമാണ്. പി�രാസ്തയ സംാഹിിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിൽ രാസംത്തിചെ� മുപ്പംത്തിമൂന്നി് വിയഭാിചാാരാിഭാാവി
ങ്ങളിൽ ഉൾചെപ്പംട്ടിതാണ് നിർനോവ്വദം. ഇത് എല്ലാാ രാസംത്തിനും ഒപ്പംം നില്ക്കുന്നിതായാിട്ടും രാസംചെത്ത 
നോപിാ�ിപ്പംിക്കുന്നി ഒന്നിായാിട്ടും വിിലയാിരുംത്തചെപ്പംട്ടിിട്ടുണ്ട്്. നിർനോവ്വദത്തിചെ� ഈ സംവഭാാവിനോമാ, പ്രനോതയ
കതകനോളാ ഡിാനിയാലിചെ� നിർവ്വചാനത്തിൽ വിരുംന്നിില്ലാ. 

പില തരാത്തിലുള്ള വിികാരാങ്ങളുംചെടി സംനോമ്മിളനമാണ് ആസംവാദനചെത്ത പൂർണ്ണതയാിചെലത്തിക്കു
ന്നിത്. അങ്ങചെന വിരുംനോമ്പാൾ ഒറ്റവിികാരാത്തിലൂന്നിി ചെ�ാണ്ടുള്ള അപിഗ്രഥനം പിരാാ�യാമാകുന്നു. ഒരും 
വിികാരാത്തിന് ഒറ്റ അർത്ഥചെത്ത പ്രതിഫലിപ്പംി�ാനാണ് കഴിിയുംന്നിത്. കവിിത�് അർത്ഥത്തിചെ� 
അതിർത്തി നിശ്ചായാി�ാൻ കഴിിയാില്ലാ. വിിവിിധ വിായാനകളിലൂചെടിയുംം, പിാഠ നിർമ്മിിതികളിലൂചെടിയുംം 
അത് പുതിയാ അർത്ഥതലങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്തിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കും. വിീണപൂവിിചെ� ആഖയാനത്തിലൂചെടി 
അതിചെ� സംവഭാാവിചെത്ത സംമഗ്രമായാി മനസ്സിിലാ�ിയാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും ആ കൃതി ദൃശയതലത്തിൽ 
നിന്നും യാാഥാർത്ഥയത്തിചെ� നോലാകത്ത് സ്ഥിിതി ചെചായ്യുന്നിചെതങ്ങചെനചെയാന്നി വിിശദീകരാണം ഡിാനി
യാലിചെ� പിഠനത്തിൽ വിന്നിിട്ടിില്ലാ. കാലങ്ങളുംചെടിയുംം, അറിിവുംകളുംചെടിയുംം ഒരും കൂടിിനോച്ചരാൽ വിീണപൂവിിൽ 
കാണാൻ കഴിിയുംം. അതിനോലയ്ക്ക്് ഈ പിഠനം എത്തിയാിട്ടിില്ലാ. കൃതിയുംചെടി വിിശകലനത്തിന് അനോ�ഹിം 
കചെണ്ട്ത്തിയാ മാതൃകകൾ തചെന്നിയാാണ് അതിചെ� പ്രധാന കാരാണം. 

കവിിതചെയാ നിർ�ിഷ്ടി പിരാിധിയ്ക്ക്കത്തു നിർത്തിയാതാണ് പിഠനത്തിചെ� നോപിാരാായ്മ. പില തരാത്തി
ലുള്ള കാഴ്ചപ്പംാടുകചെള കചെണ്ട്ത്തി ഒരും സംാമാനയവിത്�രാണം അനോ�ഹിം നല്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയ്ക്കു 
സംാമാനയവിത്�രാണം നടിത്തിയാാൽ അതിചെല അനുഭാവിം അപ്രസംക്തിമാകുകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത്. 
�ീവിിതത്തിചെ� പില തരാത്തിലുള്ള വിിനിമയാങ്ങൾ വിീണ പൂവിിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിിട്ടുണ്ട്്. പിലനോപ്പംാഴും അത് 
ഭാാ�ചെയാ മറിികടിക്കുന്നിതാണ്. ആ തലത്തിനോലചെയ്ക്ക്ത്താൻ പിഠനത്തിന് കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ലാ.
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ഓനോരാാരുംത്തരുംം വിായാിചെച്ചടുക്കുന്നി പിാഠമാണ് അവിരുംചെടി കാഴ്ചപ്പംാടിിചെന രൂപിീകരാിക്കുന്നിത്. 
ആ വിീക്ഷണം പിഠനചെത്ത സംവാധീനിക്കും. അത്തരാചെമാരും രാീതി തചെന്നിയാാണ് ഡിാനിയാലിചെ� 
പിഠനത്തിലും കാണുന്നിത്. വിീണപൂവിിചെന മുൻധാരാണനോയാാടു കൂടിിയാ ഒരും ചാട്ടികൂടിിനകത്തു വിച്ചു 
വിിശകലന വിിനോധയാമാ�ിയാാൽ ആ വിിശകലനം അപൂർണ്ണമാകുകനോയാ ഉള്ളൂ എന്നി് ഈ പിഠനം 
കാണിച്ചു തരുംന്നു. �ീവിിതത്തിചെ� സം�ീവിത നിലനിർത്തുന്നിനോതാചെടിാപ്പംം സംംവിാദത്തിചെ�യുംം, 
നോ�ഹിത്തിചെ�യുംം ധാരായുംമാണ് വിീണപൂവിിൽ സംാക്ഷാത്�രാി�ചെപ്പംടുന്നിത്.
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വിിടിങ്ങളിൽ വിിദയാഭായാസംം. ‘സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം മലയാാളത്തിചെല ആദയകാല ആനുകാലികളിൽ’ എന്നി 
വിി�യാത്തിൽ കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ക.



ഭാാസംനാടിക വിിവിർത്തനം മലയാാളത്തിൽ
സംിന്ധു സംി.എസം്.

ഗംനോവി�ക, സംംസ്കൃത നോവിദാന്ത്യ വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല

നോലാക സംാഹിിതയങ്ങളിചെലല്ലാാം ഏതാണ്ട്് ഒരും നോപിാചെല ശക്തിിപ്രാപിിച്ചിട്ടുള്ള സംാഹിിതയരൂപിങ്ങ
ളാണ് കാവിയവുംം നാടികവുംം. മനു�യകഥാകഥനമാണ് രാണ്ട്ിലും. നോവിനോദാപിനി�ത്തുകളുംചെടി കാലം 
മുതൽക്കുതചെന്നി ഭാാരാതത്തിൽ നാടികരൂപിങ്ങൾ നിലവിിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഒരും പൂർണ്ണക്രിയായുംചെടി 
അനുകരാണം എന്നി് നാടികചെത്ത അരാിനോസ്റ്റ്ാട്ടിിൽ നിർവിചാിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രസംിദ്ധീമാണ്. അഭാിനയാം, 
സംംഭാാ�ണം എന്നിിവിയാിലൂചെടി സംമ്പൂർണ്ണമായാ ഒരും മനു�യവിയാപിാരാചെത്ത നോപ്രക്ഷകരാിനോല�് എത്തി
ക്കുന്നി, നാനാഭാാവിങ്ങചെള ഉൾചെ�ാള്ളുന്നി, പിലതരാം അവിസ്ഥിാ വിിനോശ�ങ്ങചെള പ്രകാശിപ്പംിക്കുന്നി 
ഒന്നിാണ് നാടികചെമന്നി ഭാരാതമുനിയുംചെടി നിർവിചാനത്തിൽ നാടികത്തിൽ �ീവിിതാനുകരാണത്തിനുള്ള 
സ്ഥിാനം വിയക്തിമാണ്.

പ്രാചാീന ഇന്ത്യയയാിൽ എ.ഡിി. ഒന്നിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ �ീവിിച്ചിരുംന്നി അശവനോഘാ�ൻ ബുദ്ധീമത 
പ്രചാാരാണത്തിനായാി നാടികചെത്ത പ്രനോയാാ�നചെപ്പംടുത്തി. അനോ�ഹിത്തിനു നോശ�ം ഭാാസംനും ശൂദ്രകനും 
കാളിദാസംനുചെമാചെ� നാടികനോവിദിയുംചെടി ഭാാഗംമായാി. കൂടിിയാാട്ടിത്തിലൂചെടി സംമ്പന്നിമായാ നാടിക പിാരാ
മ്പരായം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നി നോകരാളത്തിൽ സംംസ്കൃത നാടികങ്ങൾ ധാരാാളമായാി പ്രചാരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഭാാസംനാടിക 
കൃതികളുംചെടി വിിവിർത്തന പിശ്ചാാത്തലചെത്ത മുൻനിർത്തിയുംള്ള ഒരും അനോനവ�ണമാണ് ഈ പ്രബ
ന്ധത്തിലൂചെടി നടിത്തുന്നിത്.

ഋനോഗംവദത്തിൽ നിന്നി് നൃത്തവുംം യാജുർനോവിദത്തിൽ നിന്നി് അഭാിനയാവുംം, സംാമനോവിദത്തിൽ നിന്നി് 
സംംഗംീതവുംം, അഥർവ്വത്തിൽ നിന്നി് രാസംവുംം സംവീകരാിച്ച് ബ്രഹ്മാവി് നാടിയം സൃഷ്ടിിച്ചു എന്നി് ഭാരാതമുനി 
നാടിയശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിിക്കുന്നു. അങ്ങചെന ചാതുർനോവിദങ്ങളിൽ നിന്നും പിഞ്ചംമനോവിദമായാ നാടി
കമുണ്ട്ായാി എന്നിാണ് ഭാരാതചെ� പിക്ഷം.

സംംസ്കൃത നാടികങ്ങളുംചെടി ഉത്ഭാവിചെത്തക്കുറിിച്ച് പിറിയുംനോമ്പാൾ പിാശ്ചാാതയ സംാഹിിതയ നിരൂപിക
ന്മാർ അവിചെയാ ഗ്രീക്കുഭാാ�യാിചെല നാടികങ്ങളുംമായാി ബന്ധിപ്പംി�ാറുണ്ട്്.എന്നിാൽ ഈ ആശയാചെത്ത 
പൂർണ്ണമായാി ഉൾചെകാള്ളാൻ കഴിിയാിചെല്ലാന്നും, ചാില അനുമാനങ്ങളാണ് ഇവിയ്ക്ക്് പിിന്നിിചെലന്നും 
ഭാാരാതീയാ നാടിക ചാരാിത്രംം പിരാിനോശാധിച്ചാൽ അറിിയാാൻ സംാധിക്കും. ‘സംംസ്കൃതനാടികം അതി
പുരാാതന കാലത്തിചെല ആരായ�നതയുംചെടി ഒരും അസംംസ്കൃത വിിനോനാദമായാി ആരാംഭാിച്ച് അനോനക 



229
2020 July-December  
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

ശതവിത്സരാഗംിരാികൾ തരാണം ചെചായ്തു ഉറിങ്ങിയുംം, ഉണർന്നും, വിിശ്രീമിച്ചും, പ്രയാത്നിച്ചുമാണ് ഇന്നിചെത്ത 
നിലയാിചെലത്തിയാത്’ എന്നി്പുത്തൻകാവി് മാത്തൻ തരാക ൻ പിറിയുംന്നുണ്ട്് (പി�രാസ്തയനാടിക ദർശനം, 
പുത്തൻകാവി് മാത്തൻ തരാകൻ, നോപി�് 15).

ദൃശയം, ശ്രീാവിയം എന്നിിങ്ങചെന രാണ്ട്ായാി തിരാിച്ചിട്ടുള്ള കാവിയങ്ങളിൽ അഭാിനയാ പ്രധാനമായാ, 
നാടികം എന്നി് സംാമാനയമായാി പിറിയാചെപ്പംടുന്നി, രൂപികം ദൃശയ വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പംടുന്നു. രൂപികങ്ങളുംചെടി 
ഉറിവിിടിം അനോനവ�ിച്ചാൽ ചെചാചെന്നിത്തിനിൽക്കുന്നിത് ഋനോഗംവദസൂക്തിങ്ങളിലാണ്. പ്രസ്തുത സൂക്തിങ്ങ
ളിൽ അഭാിനയാവുംം, രാസംങ്ങളുംം ലയാിച്ചിരാിക്കുന്നു. ഋനോഗംവദം പില മ�ലങ്ങളായാിട്ടിാണ് വിിഭാ�ിച്ചിരാിക്കു
ന്നിത്. ഓനോരാാ മ�ലത്തിലും പിതിനഞ്ചുഗംാനങ്ങൾ വിീതമുണ്ട്്. ഓനോരാാ ഗംാനത്തിലും ദിവിയതവമുള്ള 
കഥാപിാത്രംങ്ങൾ പ്രതയക്ഷചെപ്പംട്ടു സംംഭാാ�ണം നടിത്തുന്നു. ‘ഈ സംംഭാാ�ണങ്ങളിചെലല്ലാാം രൂപികാം
ശങ്ങളുംചെടി അങ്കുരാങ്ങൾ ചെതളിഞ്ഞുകാണാ’ചെമന്നു സംംസ്കൃതനാടികങ്ങളുംം നാടികകർത്താ�ളുംം എന്നി 
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെക.പിി. കുൽ�ർണി നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതത്തിചെല ദൃശയകാവിയങ്ങൾക്കും 
രൂപികചെമന്നി് നോപിരുംണ്ട്്. നാടികം, പ്രകരാണം, ഭാാണം, പ്രഹിസംനം, ഡിിമം, വിയാനോയാാഗംം, വിീഥി, 
സംമവികാരാം, അങ്കം, ഈഹിാമൃഗംം എന്നിിവിയാാണ് ദശരൂപികങ്ങൾ.

1. ഭാാണം: ഒരും നടിനും ഒരാങ്കവുംം ആയാിരാിക്കും. നാടികരൂപി പിരാിണാമത്തിചെല ആദയദശ. 
ഏകനടിന പ്രകടിനം.

2. വിീഥി: ഭാാണത്തിചെല നോപിാചെല തചെന്നി ഒരും അങ്കം മാത്രംനോമ വിീഥിയ്ക്ക്് ഉള്ളൂ. ഒനോന്നിാ 
രാനോണ്ട്ാ നടിന്മാർ ഉണ്ട്ായാിരാിക്കും.

3. അങ്കം: ഒരാങ്കം മാത്രംമുള്ള ഈ രൂപികത്തിചെ� ഇതിവൃത്തം പ്രഖയാതനോമാ കല്പിതനോമാ 
ആകാം. നായാകന്മാർ സംാധാരാണ മനു�യർ.

4 വിയാനോയാാഗംം: ഒരാങ്കം, പിത്തുവിചെരാ നായാകന്മാരാാകാം. ഒരും രാാത്രംി നടിക്കുന്നി കഥാവിസ്തു. 
പിഞ്ചംസംന്ധികളിചെല ഗംർഭാവുംം വിിമർശവുംചെമാഴിിച്ചുള്ളവി.സ്ത്രീ മൂലമല്ലാാത്ത ഒരും യുംദ്ധീ 
വിർണ്ണന.

5 പ്രഹിസംനം: ഏകാങ്കം. കഥാവിസ്തു വിിപുലമായാിരാിക്കും. മുഖയരാസംം ഹിാസംയം.
6 സംമവികാശം: മൂന്നി് അങ്കങ്ങൾ, ഇതിവൃത്തം സംങ്കീർണ്ണമായാിരാിക്കും.
7 ഡിിമം: അങ്കങ്ങൾ, ഇതിവൃത്തം പ്രഖയാതമായാിരാിക്കും, നോദവി, ഗംന്ധർവ്വന്മാർ നായാ

കന്മാർ.
8 ഈഹിാമൃഗംം: സ്ത്രീ�് നോവിണ്ട്ി മല്ലാടിിനോച്ചാടിി നടിക്കുന്നിതിനാലാവിാം ഈ നോപിരാ് വിന്നിത്. 

12 നായാകന്മാർ ഉണ്ട്ായാിരാിക്കുന്നി ഈ രൂപികത്തിന് ശൃംംഗംാരാമാണ് മുഖയരാസംം.
9 പ്രകരാണം: പിരാിപൂർണ്ണ വിളർച്ചചെയാത്തിയാ രൂപികവിിനോശ�ങ്ങളാണ് പ്രകരാണങ്ങൾ.
10 നാടികം: ‘ധീനോരാാദാത്തനതി പ്രതാപി ഗുണവിാൻ, വിിഖയാത വിംശൻ. ധരാാപിാലൻ 

നായാകൻ’1 എന്നി ലക്ഷണമനുസംരാിച്ച് ഉണ്ട്ായാവി.

ഈ ദശരൂപികങ്ങളിലും കൂടിി ഭാരാതമുനി സംംസ്കൃത നാടികത്തിചെ� ഘടിന നിർവ്വചാിക്കുന്നു. 
ഇതിഹിാസംം, നായാകൻ, രാസംം എന്നിീ മൂന്നി് ഉപിാധികചെള അവിലംബിച്ചാണ് രൂപികങ്ങചെള പ്ര
തിപിാദിക്കുന്നിത്. ഇതിൽ മഹിാഭാാരാതവുംം രാാമായാണവുംം നോപിാലുള്ള ഇതിഹിാസംങ്ങളാണ് അങ്കം, 
നാടികം, വിയാനോയാാഗംം, ഡിിമം ഈഹിാമൃഗംം, എന്നിീ രൂപികങ്ങൾ�് ആധാരാം.

ഇന്നി് പ്രചാാരാത്തിലുള്ള സംംസ്കൃത രൂപികങ്ങളിൽ ഏചെറിയുംം നാടികം എന്നി വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പം
ടുന്നു. ഗം�രാവിമുള്ള പ്രനോമയാങ്ങളാണ് നാടികം സ്പൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നിത്. പി�രാാണികവുംം രാാ�കീയാവും
മാണ് ഇതിചെല ഇതിവൃത്തം. നാടികത്തിൽ രാസംം വിികസംിപ്പംിനോ�ണ്ട് വിിധം, കഥാപിാത്രംങ്ങൾക്കുള്ള 
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നോവി�വിിധാനം, അവിരുംപിനോയാാഗംിനോ�ണ്ട് ഭാാ� എന്നിിവിയാിചെലാചെ� ഭാരാതമുനി നിയാമം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ചെപിാതുചെവി സംംസ്കൃത നാടികങ്ങചെളല്ലാാം നാന്ദി എന്നി് വിിളിക്കുന്നി മംഗംളനോ�ാകനോത്താചെടിയാാണ് ആരാം
ഭാിക്കുന്നിത്. അതിന് നോശ�ം അവിതരാണചെത്തപ്പംറ്റി പ്രാഥമിക ധാരാണ നല്കുന്നി പ്രസ്താവിനയുംം 
കാണാം. കൂടിാചെത, കഥചെയാ ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നിതിന് നോവിണ്ട്ി വിിഷ്കാംഭാകങ്ങനോളാ, പ്രനോവിശകങ്ങനോളാ 
ഇടിയ്ക്ക്് കാണാം. ഒരും നാടികത്തിചെല കഥയുംചെടി വിളർച്ചയ്ക്ക്് മുഖം, പ്രതിമുഖം, ഗംർഭാം, അവിമർശം, 
നിർവ്വഹിണം എന്നിിങ്ങചെന അഞ്ചം് ഘട്ടിങ്ങളുംണ്ട്്. നാടികം അവിസംാനിക്കുന്നിത് ഭാരാതവിാകയം ചെചാാല്ലാി
യാാവിണം.

സംംസ്കൃത നാടികത്തിചെ� ഘടിന മുൻനിർത്തി വിളചെരായാധികം നാടികങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. 
ബുദ്ധീമത പ്രചാാരാണത്തിനായാി അശവനോഘാ�ൻ രാചാിച്ച സംംസ്കൃത നാടികത്തിലൂചെടി ആണ് തുടി�ചെമ
ങ്കിലും സംംസ്കൃത നാടികത്തിചെ� പിിതാവിായാി അറിിയാചെപ്പംടുന്നിത് ഭാാസംനാണ്. എന്നിാൽ വിയക്തിമായാ 
ചെതളിവുംകളുംചെടി അഭാാവിത്തിൽ ഭാാസംകാലഘട്ടിത്തിനോല�് ചെവിളിച്ചം വിീശുന്നിത് പിില്ക്കാല കവിികളും
ചെടിയുംം ആലങ്കാരാികന്മാരുംചെടിയുംം പിരാാമർശങ്ങൾ മാത്രംമാണ്. പിത്താം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ �ീവിിച്ചിരുംന്നി 
രാാ�നോശഖരാചെ� കാവിയമീമാംസംയാിൽ ഭാാസംചെന കുറിിച്ച് പിറിയുംന്നുണ്ട്്. കാളിദാസംനാകചെട്ടി തചെ� ആദയ 
നാടികമായാ മാളവിികാഗ്നിിമിത്രംത്തിചെ� ആരാംഭാത്തിൽ “ഭാാസംൻ, സം�മിലയൻ, കവിിപുത്രംൻ തുടിങ്ങിയാ
വിരുംചെടി കൃതികൾ ഉള്ളനോപ്പംാൾ ആസംവാദകർ�് പുതിയാ കവിി കാളിദാസംചെ� കൃതികനോളാടി് ആദരാവി് 
നോതാന്നുനോമാ” എന്നു സൂചാിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. കാളിദാസംൻ നോപിാലും ആദരാിച്ച ഭാാസംചെ� കൃതികൾ നിർഭാാ
ഗംയവിശാൽ പിില്ക്കാലത്തു് നഷ്ടിചെപ്പംട്ടു നോപിായാിരുംന്നു. എന്നിാൽ ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാത്തിൽ 
ഈ നാടികങ്ങൾ നോകരാളത്തിൽ നിന്നും വിീചെണ്ട്ടു�ാൻ കഴിിഞ്ഞു. 1912-ൽ തിരുംവിനന്ത്യപുരാത്തുള്ള 
താളിനോയാാല ഗ്രന്ഥ നോശഖരാത്തിൽ നിന്നും കുനോറിറ്റർ ആയാിരുംന്നി ഗംണപിതിശാസ്ത്രി�് കൂടിിയാാട്ടിത്തിനു 
നോവിണ്ട്ി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നി പിതിമൂന്നി് സംംസ്കൃത നാടികങ്ങൾ ലഭാിച്ചു. ഇവിയാിൽ ഒന്നിിലും നാടികകൃ
ത്തിചെ� നോപിരാ് ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിില്ലാ. പിനോക്ഷ, ഭാാസംചെ� വിിഖയാതമായാ സംവപ്നംവിാസംവിാദത്തം അതിൽ 
ഉൾചെപ്പംട്ടിതു ചെകാണ്ടും ഭാാസംനു നോശ�ം രൂപിചെപ്പംട്ടി നാടിയശാസ്ത്രനിയാമങ്ങൾ കാണാത്തതുചെകാണ്ടും 
നോമൽ പിറിഞ്ഞി നാടികങ്ങൾ ഭാാസംനോ�താചെണന്നി് ശാസ്ത്രികൾ വിാദിച്ചു. അങ്ങചെന കചെണ്ട്ടുത്ത 
പിതിമൂന്നി് നാടികങ്ങചെള ഭാാസംനാടികചാക്രം എന്നി നോപിരാിൽ പിരാിഗംണിച്ചു നോപിാരുംന്നു.

സംവപ്നംവിാസംവിദത്തം, പ്രതിജ്ഞാംായാ�ഗംന്ധരാായാണം, അവിിമാരാകം, ചാാരുംദത്തം, പ്രതിമാ
നാടികം, അഭാിനോ�കനാടികം, പിഞ്ചംരാാത്രംം, മധയമവിയാനോയാാഗംം, ദൂതവിാകയം, ദൂതഘനോടിാത്കചാം, 
കർണ്ണഭാാരാം, ഊരുംഭാംഗംം, ബാലചാരാിതം എന്നിിവിയാാണ് ആ 13 നാടികങ്ങൾ.

സംവപ്നംവിാസംവിദത്തത്തിചെലയുംം, പ്രതിജ്ഞാംായാ�ഗംന്ധരാായാണത്തിചെലയുംം പ്രനോമയാങ്ങൾ 
പിരാൈരാം ബന്ധചെപ്പംട്ടിാണിരാിക്കുന്നിത്. സംവന്ത്യം രാാ�യത്തിചെ�യുംം രാാ�ാവിിചെ�യുംം ഉന്നിമനത്തിനു
നോവിണ്ട്ി മന്ത്ര്യിയാായാ യാ�ഗംന്ധരാായാണൻ എടുക്കുന്നി തീരുംമാനങ്ങളുംം സംവീകരാിക്കുന്നി നടിപിടിികളുംം 
അതിചെ� പിരാിണതികളുംം ഈ കൃതികളിൽ പ്രതയക്ഷമാണ്. സംവിിനോശ�മായാ ആഖയാന മികവുംചെകാ
ണ്ടു് ആദയകാല നാടികമായാ സംവപ്നംവിാസംവിദത്തം ശ്രീദ്ധീനോനടുന്നു.

ഭാാസംചെ� പിഞ്ചംരാാത്രംം, മധയമവിയാനോയാാഗംം, ദൂതവിാകയം, ദൂതഘനോടിാത്കചാം, കർണ്ണഭാാരാം, 
ഊരുംഭാംഗംം എന്നിിങ്ങചെന ആറി് നാടികങ്ങൾ മഹിാഭാാരാതകഥചെയാ അടിിസ്ഥിാനമാ�ി രാചാിച്ചവിയാാണ്. 
ഇവിയാിൽ മൂന്നി് അങ്കങ്ങളുംള്ള പിഞ്ചംരാാത്രംം ഒഴിിചെക ഇതരാകൃതികചെളല്ലാാം ഏകാങ്ക നാടികങ്ങളാണ്. 
ഊരുംഭാംഗംവുംം, കർണഭാാരാവുംം, മധയമവിയാനോയാാഗംവുംം കഴിിഞ്ഞി നാല് പിതിറ്റാണ്ടുകൾ�ിടിയാിൽ, 
പിലതവിണ നോകരാളത്തിൽ അരാനോങ്ങറുകയുംം, നോപ്രക്ഷകരുംചെടി അളവിറ്റ പ്രശംസം നോനടിിചെയാടുക്കുകയുംം 
ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്.



231
2020 July-December  
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

 പ്രതിമാനാടികം ആരാംഭാിക്കുന്നിത് വിി�ിന്നിാഭാിനോ�കഘട്ടിം മുതലാണ്. സംീമന്ത്യ പുത്രംനായാ 
ശ്രീീരാാമചെന രാാ�ാവിായാി അഭാിനോ�കം ചെചായ്യുവിാൻ ദശരാഥൻ മുതിരുംന്നിതും സ്പൈകനോകയാി അത് തടിസം
ചെപ്പംടുത്തുന്നിതും അനോയാാധയയാിൽ മടിങ്ങിചെയാത്തുന്നിതിനുമുമ്പ് കാനനത്തിൽ ചെവിച്ച് ശ്രീീരാാമ പിട്ടിാഭാി
നോ�കം നടിത്തുന്നിതും ഇതിൽ പ്രസ്താവിിച്ചിരാിക്കുന്നു. എന്നിാൽ അഭാിനോ�ക നാടികത്തിചെല പ്രനോമയാാ
വിതരാണം മചെറ്റാരും രാീതിയാിലാണ്. രാാവിണൻ സംീതചെയാ അപിഹിരാിച്ചു ചെകാണ്ടുനോപിായാതിനുനോശ�ം 
ഉണ്ട്ായാ ശ്രീീരാാമ സുഗ്രീവിസംഖയം മുതൽ�ാണ് അഭാിനോ�ക നാടികത്തിചെ� കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നിത്.

 മഹിാഭാാരാതത്തിചെല ഒരും മുഖയ കഥാപിാത്രംമായാ ശ്രീീകൃഷ്ണചെന അവിംലബിച്ച് രാചാി�ചെപ്പംട്ടി അതി
ദീർഘമായാ നാടികമാണ് ബാലചാരാിതം. ഭാാഗംവിതപുരാാണത്തിചെല കഥയാിൽ നിന്നും വിളചെരാനോയാചെറി 
വിയതയസ്തമായാ രാീതിയാിലാണ് നാടികകൃത്ത് പ്രനോമയാാവിതരാണം നടിത്തിയാിരാിക്കുന്നിത്. അവിിമാരാകൻ 
എന്നി രാാ�കുമാരാചെന കഥാനായാകനാ�ി രാചാിച്ചതിനാലാവിണം അവിിമാരാകം എന്നി് നാടികത്തിന് 
നോപിരും വിന്നിത്.

 സംംസ്കൃത നാടികങ്ങൾ�് ചെപിാതുചെവി കാണചെപ്പംടുന്നി രാീതികളിൽ നിന്നും വിയതയാസംം പുലർ
ത്തുന്നിവിയാാണ് ഭാാസംനാടികങ്ങൾ. സൂത്രംധാരാൻ പ്രനോവിശിച്ചതിനു നോശ�മാണ് ആശീർവിാദാത്മക
മായാ നാന്ദി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നിത്. (ചാാരുംദത്ത നാടികത്തിൽ നാന്ദി അവിതരാിപ്പംിച്ചു കാണുന്നിില്ലാ, 
അതുനോപിാചെല ഭാരാതവിാകയവുംം കാണുന്നിില്ലാ). 'ആരായമിത്രംൻ വിിജ്ഞാംാപിയാാമീ' എന്നി സൂത്രംധാരാ വിാകയ
നോത്താചെടി മി� നാടികങ്ങളുംം തുടിങ്ങുന്നു. “രാാ�സംിംഹിഃ പ്രശാസ്തുനഃ” എന്നി് ഭാരാതവിാകയനോത്താചെടി 
ആണ് മി� നാടികങ്ങളുംം അവിസംാനിക്കുന്നിത്. സൂത്രംധാരാ വിാകയങ്ങൾചെ�ാടുവിിൽ പ്രസ്താവിനയ്ക്ക്് 
പികരാം ‘സ്ഥിാപിന’ എന്നു പ്രനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നു. സംാധാരാണയാായാി സംംസ്കൃതനാടികങ്ങളുംചെടി ആരാം
ഭാത്തിൽ കാണാറുള്ള നോപിാചെല നാടികകാരാചെനപ്പംറ്റി യാാചെതാരും പിരാാമർശവുംം ഈ നാടികങ്ങളിലി
ല്ലാ.2  ചെപിാതുവിായാി കാണചെപ്പംടുന്നി ചാില സംാദൃശയങ്ങളാണ് ഈ നാടികങ്ങൾ ഭാാസംകൃതികചെളന്നി 
നിഗംമനത്തിൽ എത്തിനോച്ചരാാൻ ശാസ്ത്രികൾ�് വിഴിികാട്ടിിയാചെതന്നി് ഭാാസംനാടിക മഞ്ജരാിയാിൽ 
നോരാഖചെപ്പംടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു. സംാദൃശയങ്ങളുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽ മുഖയമായുംം ചൂണ്ട്ി�ാണി�ചെപ്പംടുന്നിത് ഈ 
നാടികങ്ങളുംചെടി രാചാനയാിൽ പ്രകടിമായാി കാണചെപ്പംടുന്നി അപിാണിനീയാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളാണ്.3 

 ഭാാസംചെ� 13 നാടികങ്ങൾക്കും ഭാാ�ാ വിിവിർത്തനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ള ആചാാരായനാണ് നോഡിാ. 
വിി.എസം്. ഇടിയ്ക്ക്ിടിത്ത്. ഇനോ�ഹിചെത്ത കൂടിാചെത അഞ്ചംൽ പ്രസംാദിചെ� വിിവിർത്തനവുംം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്. 
ഈ രാണ്ട്് വിിവിർത്തകരുംചെടി സ്പൈശലികചെള പിിൻതുടിരുംനോമ്പാൾ കാണാൻ സംാധിക്കുന്നി പ്രനോതയകത 
പിദയങ്ങൾക്കും ഗംദയവിിവിർത്തനമാണ് വിി.എസം്. സംവീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നിത് എന്നിാണ്. മാത്രംമല്ലാ, പിദയ
ങ്ങചെളന്നി് തിരാിച്ചറിിയുംന്നിതിനു നോവിണ്ട്ി ചെചാറിിയാ ചാതുരാ ഖ�ികകളാക്കുകയുംം അതാത് പിദയത്തിചെ� 
മൂലയത്തിലുളള അ�ം കൂടിി നോചാർക്കുകയുംം ചെചായ്ത്ിരാിക്കുന്നു. പിദയങ്ങളുംചെടി ആശയാവുംം സംംഭാാ�ണ 
സ്പൈശലിയാിലാണ് അവിതരാിപ്പംിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. പിദാനുപിദ വിിവിർത്തന സ്പൈശലിയാല്ലാ മറിിച്ച് ആശയാം 
വിയക്തിമായാി അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നി സംംഭാാ�ണ സ്പൈശലിയാിലാണ് വിിവിർത്തനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. 
കൂടിാചെത മൂലപിദങ്ങൾ വിിട്ടു നോപിാകാചെത അർത്ഥം പിറിയുംന്നിതിലും അവിയക്തിത പിരാിഹിരാിക്കുന്നിതിലും 
വിിവിർത്തകൻ ശ്രീദ്ധീ പുലർത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃത പിദങ്ങൾ അതുനോപിാചെല തചെന്നി മലയാാളത്തിൽ 
പ്രനോയാാഗംിക്കുകചെയാന്നി പി�ിതസ്പൈശലി പിരാമാവിധി ഒഴിിവിാക്കുകയുംം, ഓനോരാാ നാടികത്തിചെ�യുംം 
തുടി�ത്തിൽ ലഘുവിായാ ഓനോരാാ ആമുഖവുംം കഥാപിാത്രം സൂചാനയുംം നൽകുന്നു എന്നിതും വിി. 
എസംിചെ� വിിവിർത്തനചെത്ത നോവിറിിട്ടി ഒന്നിാ�ിമാറ്റുംന്നു.

 മധയമ വിയാനോയാാഗംം. ദൂതവിാകയം, ഊരുംഭാംഗംം എന്നിീ മൂന്നു ഭാാസംനാടികങ്ങൾ മാത്രംമാണ് 
അഞ്ചംൽ പ്രസംാദ് വിിവിർത്തനം ചെചായ്ത്ിട്ടുള്ളചെതങ്കിലും അനോ�ഹിത്തിചെ� വിയാഖയാനരാീതി പിദനോ�ദം, 
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പിദയങ്ങളുംചെടി അനവയാം, വിിഗ്രഹിം, സംംസ്കൃതത്തിൽ ഭാാവിാർത്ഥം, ധാതു പിരാിചായാം, വൃത്തം, അലങ്കാരാം 
എന്നിിവിചെയാല്ലാാം ഉൾചെപ്പംടുത്തി ചെകാണ്ട്ാണ്.

മലയാാള ഭാാ�യ്ക്ക്് ഒരും നാടിക സംംസ്കാാരാം രൂപിചെപ്പംടുത്താൻ സംംസ്കൃത നാടിക വിിവിർത്തന
ങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് സംാധിച്ചു എന്നിത് വിളചെരാ പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഒരും കാരായമാണ്. കാളിദാസംനു മുനോന്നിയാാണ് 
ഭാാസംചെ� �ീവിിത കാലചെമങ്കിലും കാളിദാസം നാടികങ്ങൾക്കു ലഭാിച്ച പ്രചാാരാം ഭാാസംനാടികങ്ങൾ�് 
മലയാാളത്തിൽ ലഭാിച്ചില്ലാ. മലയാാളത്തിൽ ആദയവിിവിർത്തനം വിന്നിതും കാളിദാസംചെ� നാടികത്തി
നാണ്.

മലയാാള ഭാാ�യാിൽ നാടികപ്രസ്ഥിാനം രൂപിചെപ്പംടിാൻ സംാഹിചാരായചെമാരും�ിയാത് സംംസ്കൃത
നാടിക വിിവിർത്തനങ്ങളാണ്. ശാകുന്ത്യളവിിവിർത്തനനോത്താടു കൂടിിയാാണ് മലയാാളി നാടികചെമന്നി 
പ്രസ്ഥിാനനോത്താടി് താല്പരായം പുലർത്തിയാത്. കാളിദാസംനു മുനോമ്പ സംവാധീനമുറിപ്പംിച്ച ഭാാസംനായാിരും
ന്നു മലയാാളനാടിക വിിവിർത്തനചെത്തയുംം സംവാധീനിനോ�ണ്ട്ിയാിരുംന്നിത്. പിനോക്ഷ, നഷ്ടിചെപ്പംട്ടു നോപിായാ 
ഭാാസംനാടിക കൃതികൾ അനോ�ഹിത്തിന് ലഭാിനോ�ണ്ട്ിയാിരുംന്നി പ്രാധാനയം ഇല്ലാാതാ�ി എന്നിത് 
സംതയമാണ്. കൂടിിയാാട്ടിത്തിലൂചെടി മഹിത്തായാ സംംസ്കൃതനാടിക അഭാിനയാ പിാരാമ്പരായം കാത്തു സൂക്ഷി
ച്ചിരുംന്നി നോകരാളീയാർ ഭാാസംനാടികങ്ങൾക്കും അസംാധാരാണമായാ വിീചെണ്ട്ടുപ്പംിനുള്ള സംാഹിചാരായം 
ഒരും�ി എന്നിത് എടുത്തു പിറിനോയാണ്ട് കാരായമാണ്. ഭാാസംനാടികങ്ങൾ�് പിിൽ�ാലത്ത് മലയാാള
ത്തിലുണ്ട്ായാ വിിവിർത്തനങ്ങളാകചെട്ടി ഭാാരാതീയാവുംം നോകരാളീയാവുംമായാ നാടിക സംംസ്കാാരാചെത്ത തിരാിച്ച
റിിയുംവിാൻ പിരായാപ്തവുംമാണ്. അരാങ്ങിചെ� സംമ്പന്നിമായാ പിാരാമ്പരായനോത്താചെടിാപ്പംം ആഖയാനത്തിചെ� 
മികവി് കൂടിി ഒന്നുനോചാരുംനോമ്പാൾ ഭാാസംനാടികങ്ങളുംം അവിയ്ക്ക്് മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാ വിിവിർത്തനങ്ങളുംം 
കൂടുതൽ പിഠിനോ�ചെപ്പംനോടിണ്ട്താണ്.
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സംിന്ധു സംി.എസം്.
ഗംനോവി�ക, സംംസ്കൃത നോവിദാന്ത്യ വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല. ചെകാല്ലാം �ില്ലായാിൽ 
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പിന്മന പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രം, സ്പൈത�ാടി് ഗംവി: ബി.എഡി്. നോകാനോള�് എന്നിിവിിടിങ്ങളിലായാി വിിദയാഭായാസംം. 
ഇനോപ്പംാൾ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല മുഖയ നോകന്ദ്രത്തിൽ ഗംനോവി�ണം ചെചായ്യുന്നു
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നോദശക്കൂട്ടിായ്മയുംം ആനോവിദക ചെമാഴിികളുംം നാട്ടിറിിവും പിഠനത്തിൽ
�യാലക്ഷ്മി ചെക.എം.

ഗംനോവി�ക, മലയാാളവിി ഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി.

ചെമാഴിി മലയാാളത്തിചെ� നാട്ടുചാന്ത്യചെത്ത ആധിപിതയ ഭാാ�കളുംചെടി ആനോഗംാളീകരാണ യുംക്തിികൾ 
കവിർചെന്നിടുക്കുന്നി കാലത്ത് വിാ�് എന്നിത് നോകവിലചെമാരും പിദം മാത്രംമചെല്ലാന്നും നാട്ടുവിാക്കുകളുംചെടി 
ഈണവുംം കുറുകലും അഴികും ചെചാചെന്നിത്തിനിൽക്കുന്നിത ്കൂട്ടിായ്മാ�ീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ വിാചെമാഴിി 
വിഴി�ങ്ങളിനോല�ാചെണന്നും ഇന്നി് നാം തിരാിച്ചറിിയുംന്നു. ഒരും നോദശകൂട്ടിായ്മചെയാ കുറിിച്ചുള്ളപിഠനത്തിൽ 
ഏറ്റവുംം പ്രധാനയമുള്ളതും വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങൾ�ാണ്. വിാചെമാഴിി നോശഖരാണംനാട്ടിറിിവും പിഠനത്തി
ചെ� കാതലായാ ഭാാഗംമാണ്. ആനോവിദക ചെമാഴിി നോരാഖചെപ്പംടുത്തുനോമ്പാൾ ഗംനോവി�കൻ പുലർനോത്തണ്ടുന്നി 
സംമീപിനചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ലഭായമായാ ആനോവിദകചെമാഴിികൾ ഉദാഹിരാിച്ച് പിരാിനോശാധി�ാനാണ് 
ഈ നോലഖനത്തിൽ ശ്രീമിക്കുന്നിത്.

ആദയകാല നിർവിചാനങ്ങളിൽ നോഫാക ് നോലാർ പിഠനചെമന്നിാൽ വിാചെമാഴിി പിഠനം മാത്രംമായാി 
ഒതുങ്ങിനിന്നിിരുംന്നു. എന്നിാൽ പിിന്നിീടി് മറ്റ് നോമഖലകളിനോല�് നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� ആഴിവുംം 
പിരാപ്പും വിർദ്ധീിചെച്ചങ്കി ലും വിാചെമാഴിി പിഠനത്തിചെ� പ്രാധാനയം കുറിയുംന്നിില്ലാ . കൂട്ടിായ്മചെയാക്കുറിിച്ചുള്ള 
പിഠനത്തിൽ ഗംനോവി�കർ ഉപിാദാനനോശഖരാണത്തിനായാി വിിവിിധ രാീതികൾ സംവീകരാി�ാറുണ്ട്്.

വിി�യാാപിഗ്രഥനത്തിൽ ദത്തനോശഖരാണത്തിന് സംവിിനോശ�മായാ പ്രാധാനയം ഉണ്ട്്. ബാഹിയ
മ�ല പ്രവിർത്തനത്തിചെ� (Field work) ഭാാഗംമായാിട്ടിാണ് സംമ്പാദകൻ ആനോവിദക ചെമാഴിികൾ 
നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നിത്. വിി�യാസംവീക രാണത്തിന് ഉതകുമാറി് ആചാാരാങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, 
�ീവിിതരാീതി തുടിങ്ങിയാ നോമഖലകചെളവിയക്തിതനോയാാചെടി തിരാിച്ചറിിയുംന്നിതിന് ബാഹിയമ�ലപ്രവിർ
ത്തനം സംമ്പാദകചെന സംഹിായാിക്കുന്നു.�നസംംസ്കാാരാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി വിി�യാങ്ങളിചെലല്ലാാം 
ബാഹിയമ�ലപ്രവിർത്തനം സംവിിനോശ �ഗംനോവി�ണരാീതിയാായാി കരുംതചെപ്പംട്ടു നോപിാരുംന്നു. ജ്ഞാംാ
നതൃഷ്ണനോയാാടുകൂടിിയാ അനോനവ�ണമാണ് ബാഹിയമ�ല പ്രവിർത്തനചെത്ത സംാർത്ഥകമാക്കുന്നിത്.

ആനോവിദകചെരാ കചെണ്ട്ത്തുന്നിതും അവിരുംമായാി ഒരും സം�ഹൃദാന്ത്യരാീക്ഷം രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നിതുംപ്ര
ധാനമാണ്. കൂട്ടിായ്മചെയാ കുറിിച്ചും അതിചെ� പിാരാമ്പരായ രാീതികളുംചെടി വിിശദാംശങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ചും 
സംാമാനയം നല്ലാ ധാരാണയുംള്ള  ആനോവിദകരാാചെണങ്കിൽ ഗംനോവി�കന് ആവിശയമായാ ദത്തങ്ങൾ ലഭായമാ
കുന്നിതിന് തടിസ്സിം നോനരാിടുന്നിില്ലാ. പിനോക്ഷ, നല്ലാ അറിിവുംള്ള ആൾ ആ കൂട്ടിായ്മനോയാാടി് ആനോവിദകനുള്ള 
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ആഭാിമുഖയവുംം പ്രധാന ഘടികമാണ്.ആഭായന്ത്യരാ സ്പൈവി�ാതയമുള്ള (Heterogeneous group) കൂട്ടിായ്മ 
യാിചെല പ്രാതിനിധയ സംവഭാാവിം ഉറിപ്പുവിരുംത്തിനോവിണം ആനോവിദകചെരാ ചെതരാചെഞ്ഞിടുനോ�ണ്ട്ത്. ആനോവി
ദകരുംമായാി സംംവിദിക്കുനോമ്പാൾ തുറിന്നിസംംഭാാ�ണമാണ് അവിലംബിനോ�ണ്ട്ത്. ചെചാറിിയാ ചെചാറിിയാ 
നോചാാദയങ്ങളിലൂചെടി ആനോവിദകചെ� സംവാതന്ത്ര്യയചെത്ത തൃപ്തിചെപ്പംടുത്തിചെ�ാണ്ടും വിി�യാത്തിൽ ഉറിപ്പംി
ച്ചു നിർത്തിചെ�ാണ്ടും ഉള്ള ഇടിചെപിടിലാണ് സംമ്പാദകൻ നടിനോത്തണ്ട്ത്.

ഏചെതങ്കിലും ഒരും ചെപിാതു സംവിിനോശ�ത പുലർത്തുന്നി ഒരും കൂട്ടിം വിയക്തിികചെള ഒരും കൂട്ടിായ്മ
യാായാി കണ�ാ�ണം. ഒരും കൂട്ടിായ്മയാിൽ ഏറ്റവുംം കുറിഞ്ഞിത് രാണ്ടു വിയക്തിികചെളങ്കിലും ഉണ്ട്ാകും 
ഒരുംവിയക്തിി തചെന്നി പില കൂട്ടിായ്മകളിലും ഉൾചെപ്പംടിാം. ഒനോരാാ കൂട്ടിായ്മയ്ക്കും വിയതയസ്തങ്ങളായാ വിിശവാസം
ങ്ങളുംംആചാാരാാനുഷ്ഠാനങ്ങളുംം ഉണ്ട്ാകാം. ഇത് കൂട്ടിായ്മ ആർ�ിച്ചിട്ടുള്ള നോലാകാനുഭാവിത്തിനോ�യുംം 
�ീവിിതാനുഭാവിത്തിചെ�യുംം ആചെകത്തുകയാാണ്. ഓനോരാാ ആഖയാനവുംം ഇനോത പ്രകാരാം സ്പൈവിയാക്തിി
കമാണ്. വിക്തിാവിിചെ� സംാമൂഹിയ നില, ആനോരാാടിാനോണാ പിറിയുംന്നിത് അയാാനോളാടുള്ള സംാമൂഹിിക 
ബന്ധം, സംംസംാരാം നടിക്കുന്നി സംാമൂഹിികസംന്ദർഭാം ഇവിചെയാല്ലാാം ആഖയാനചെത്ത നിയാന്ത്ര്യിക്കും. 
സ്റ്റുവിർട്ടി് ഹിാളിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ നോപ്രക്ഷകനും കർതൃതവം ഉണ്ട്്. നോകൾക്കുന്നി ആളിചെ� നോലാക
നോബാധത്തിചെ�യുംം അനുഭാവിത്തിചെ�യുംംഅഭാിരുംചാിനോഭാദങ്ങളുംനോടിയുംം അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് അത്.

ചെകാനോളാണിയാൽ നരാവിംശശാസ്ത്രം ആദയകാലങ്ങളിൽ നോദശകൂട്ടിായ്മാ പിഠനത്തിൽ പുലർത്തി
യാിരുംന്നി സംമീപിനം ഇന്നി് പിാനോടി ഉനോപിക്ഷിച്ചിരാിക്കുന്നു, കൂട്ടിായ്മാ �ീവിിതചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് പിരാമ്പ
രാാഗംത അ�ാദമിക സംമീപിനം ഉപിരാിഘടിനയാിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് അനോധാഘടിനയാിനോലക്കുള്ള നോനാട്ടി
മായാിരുംന്നു. ഒരും നോഫാ�ിൽനിന്നി് മചെറ്റാരും നോഫാ�ിചെ� വിയതയസ്തതയാിലാണ് ഇന്നി് നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനം ശ്രീദ്ധീയൂന്നുന്നിത്. അതായാത് ഒനോരാാ നോഫാ�ിചെ�യുംം അനനയതകചെണ്ട്ത്താനുള്ള ശ്രീമം. 
കൂട്ടിായ്മയുംചെടി സംാധയമായാ സംവിിനോശ�തകചെളപിരാിഗംണിച്ചുനോവിണം ആനോവിദകനിനോല�് ഇറിങ്ങിചെച്ച
ല്ലാാൻ. അതിലൂചെടി അവിരുംചെടി നോലാകവിീക്ഷണം തിരാിച്ചറിിയുംന്നിനോതാചെടിാപ്പംംഅത്തരാചെമാരും നോലാക 
വിീക്ഷണത്തിനോല�് ആ സംംഘാതം എത്തിനോച്ചരാാനിടിയാായാ സംാമൂഹിികസംാഹിചാരായങ്ങളിനോലക്കും 
സംമ്പാദകൻ ചെചാന്നു നിൽ�ണം.

ആദയ കാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിായ്മ അറിിവും പിങ്കുചെവിച്ചിരുംന്നിത് വിാചെമാഴിിയാിലൂചെടിയാാണ്. അതായാതു 
നാടിൻപിാട്ടി്, നാനോടിാടിി�ഥകൾ, ഐതിഹിയങ്ങൾ, കടിങ്കഥകൾ, പിഴിചെഞ്ചംാല്ലുകൾ തുടിങ്ങിയാ 
വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങളാണ് ഒരും കാലത്ത് മനു�യ�ീവിിതചെത്ത ചാിട്ടിചെപ്പംടുത്തിയാിരുംന്നിചെതന്നു 
കാണാം. നിരാന്ത്യരാം മാറിിചെ�ാണ്ട്ിരുംന്നി വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങൾ അച്ചടിിമ�ിപുരാണ്ട്നോതാചെടി നിയാത 
രൂപിത്തിനോല�് മാറിി. പിിന്നിീടി് അച്ചടിി പിാഠത്തിൽ കാണുന്നിതാണ് അറിിവി് എന്നി സ്ഥിിതി വിന്നു. 
നോഫാക ് നോലാർ പിഠനങ്ങളുംചെടി വിരാനോവിാചെടി അച്ചടിി പിാഠവുംം വിാചെമാഴിിയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധമാണ് 
നാട്ടിറിിവും പിഠനം എന്നുവിന്നു. കൂട്ടിായ്മചെയാ അറിിവുംം അറിിവും കൂട്ടിായ്മനോയായുംം നിയാന്ത്ര്യിക്കുന്നി കാഴ്ച പില 
സംന്ദർഭാങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിിയുംം. അതായാത് അറിിവി് ചെപിാതുനോബാധചെത്ത രൂപിചെപ്പംടുത്തുന്നി വിിധം 
വിാചെമാഴിി വിഴി�ങ്ങളിൽ കാണാനാവുംം. ഈ പിാരാൈരായനോബാധമാണ് നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങളിൽ 
നിഴിലിക്കുന്നിത്.

വിാചെമാഴിിയാിൽനിന്നും വിരാചെമാഴിിയാിനോല�് വിരുംനോമ്പാൾ ഒരും ആഖയാനത്തിനുണ്ട്ാകുന്നി മാറ്റ
ങ്ങൾ നിരാവിധിയാാണ്. വിാചെമാഴിി വിഴി�ത്തിചെ� ലാഘവിതവവുംം രാസംികതവവുംം വിരാചെമാഴിിയാിനോല 
�്പിരാിവിർത്തനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ സംങ്കീർണ്ണമാവുംക മാത്രംമല്ലാ ചാില ചാിട്ടിചെപ്പംടുത്തലുകൾക്കുകൂടിി വിിനോധ
യാമാവുംന്നു എന്നിതാണ് അനുഭാവിം. നോക ഴി് വിി യുംചെടി ഇമ്പവുംം അനുഭാവിവുംം പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഘടികമാണ്.
ഓനോരാാ നാട്ടിറിിവുംം ഓനോരാാ സംവതവ പ്രകാശനങ്ങളാണ്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി ഓനോരാാ പിറിച്ചിലിനുമുണ്ട്് 
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ഓനോരാാ പ്രനോതയകതകൾ. പിറിച്ചിലിചെ� ധവനിയുംം സംവനവിിനയാസംങ്ങളുംം സംവരാനോഭാദങ്ങളുംം സംംഭാാ�ണ
മനോധയയുംള്ള വിിടിവുംകളുംം മ�നങ്ങളുംം എല്ലാാം വിാചെമാഴിി ആഖയാനങ്ങചെള വിയതിരാിക്തിമാക്കുന്നു. ഈ 
വിയതിരാിക്തിത നിലനിർത്താൻ വിരാചെമാഴിി സംമ്പ്രദായാത്തിന് സംാധി�ില്ലാ. വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയചെത്ത 
വിരാചെമാഴിിയാിനോല�് പികർത്തുനോമ്പാൾ ആനോവിദകചെ� ഭാാ�യാിലും സംമ്പാദകചെ� ഭാാ�യാിലുംമാറ്റം 
സംംഭാവിിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റചെത്തക്കുറിിച്ചുള്ള നോബാധം ഉൾചെ�ാണ്ടു മാത്രംനോമ നാട്ടിറിിവും പിഠനംമുനോന്നിാ ട്ടി് 
നോപിാവുംകയുംള്ളു. വിരാചെമാഴിിയാിൽന്നി് വിയതയസ്തമായാി വിാചെമാഴിിവിഴി�ങ്ങൾ പ്രകടിന കലയുംചെടി സംവഭാാവിം 
കാണിക്കുന്നു. പ്രകടിനനോവിളയാിൽ പിറിയുംന്നി–പിാടുന്നി ആളുംം നോകൾക്കുന്നി ആളുംം തമ്മിിൽഏർചെപ്പംടുന്നി 
ചാാർച്ചയ്ക്ക്് ഒരാടിിയാന്ത്യിരാ സംവഭാാവിമുണ്ട്്. ഇടിമുറിിയാാചെത പിറിനോഞ്ഞിാ പിാടിിനോയാാ നോപിാകണം രാസംച്ചരാടിറ്റും 
നോപിാകാതിരാി�ാൻ.

ഈ ഒരും രാസംച്ചരാടിാണ് വിാചെമാഴിിയുംചെടി സം�ന്ദരായം. ഇത് വിരാചെമാഴിി�് അപ്രാപിയമാണ്. 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്നി വിാചെമാഴിിചെയാ ലിഖിത രൂപിത്തിനോല�് മാറ്റുംനോമ്പാൾ അച്ചടിിയുംനോടിതായാ പിലസംാ
നോങ്കതിക സംമ്പ്രദായാങ്ങളുംം സംവീകരാിനോ�ണ്ട്തായാിവിരുംന്നു. ഓനോരാാ ആഖയാനത്തിലും കൂട്ടിായ്മയുംചെടി 
അതി�ീവിന തന്ത്ര്യങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താവുംന്നിതാണ്.ഭാാ�ചെകാണ്ട്് ഭൂത-വിർത്തമാന-ഭാാവിി കാലങ്ങളി
നോല�് അവിർ പികർന്നിാട്ടിം നടിത്തുന്നിതു കാണാം. ആഖയാതാവിിചെ� യുംക്തിി പ്രനോയാാഗം ക�ശലങ്ങൾ 
ചെമാഴിികചെള സ്പൈവിവിിധയമുള്ളതാക്കുന്നു. ഉരാിയാാട്ടിത്തിചെ� സ്പൈവിവിിധയം ചെകാണ്ട്് സംമ്പന്നിമാണ് ഓനോരാാ 
ആഖയാനവുംം.ഉച്ചാരാണചെത്ത സംഹിായാിക്കുന്നി ഒന്നിാണ് പിദസംംഗംീതം. നോകൾക്കുനോമ്പാഴുള്ള ഇമ്പം 
വിായാനയാിൽലഭാി�ില്ലാ. ഈ ആഖയാനം വിായാിക്കുന്നി വിയക്തിി, അയാാളുംചെടി സംാമൂഹിിക-സംാം
സ്കാാരാിക പിരാിസംരാത്തു നിന്നുള്ള ആർജ്ജിിത നോബാധത്തിചെ� തലത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുള്ള വിിശ
കലനമാണ് നടിത്തുന്നിത്. ഇത് ചെമാഴിിനോഭാദങ്ങചെളനോപ്പംാചെല തചെന്നി സ്പൈവിവിി ധയം നിറിഞ്ഞിതാണ്. 
അതായാത് സംംഭാാ�ണമനോധയ ആനോവിദകൻ ശബ്ദവിയതയാസംനോത്താചെടി പിറിയുംന്നിത്, നോവിഗംത്തിൽ 
പിറിഞ്ഞുനോപിാകുന്നിത്, നാടികീയാത കലർന്നി പിറിച്ചിൽ, അപിരാി�ിഹ്നഖ�ങ്ങൾ, ശരാീരാഭാാ�,സംം
ഭാാ�ണരൂപിത്തിലുള്ള പിറിച്ചിലിചെ� രാസംികതവം തുടിങ്ങിയാ സംന്ദർഭാങ്ങൾ വിായാിക്കുനോമ്പാൾ—നോരാഖ
ചെപ്പംടുത്തിയാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിൽ നോപിാലും—വിയക്തിി നോഭാദമനുസംരാിച്ച് ഇവിയുംചെടി ആസംവാദനം മാറുന്നു.

വിരാചെമാഴിി�വിിതയാിലും മറ്റുംം കാണുന്നി ധവനികൾ നോപിാചെല വിാചെമാഴിിയാിലുമുണ്ട്് സൂക്ഷ്മസംംനോവി
ദനം. അതായാത് ഹിാസംയം, ശൃംംഗംാരാം, ഭാക്തിി, നാടികീയാത, സംംഭാാ�ണചാാരുംത, യുംക്തിിവിിചാാരാക�
ശലം, പിദസംംഗംീതം, അപിരാി�ിഹ്നഖ�ങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ ഘടികങ്ങൾസംവിിനോശ� സംനോങ്കതങ്ങളി
ലൂചെടി വിാചെമാഴിിയാിൽ നിറിഞ്ഞി് നിൽക്കുന്നു. വിാക്കുകചെള മറിികടിന്നുള്ളഭാാ�ാതന്ത്ര്യങ്ങളിലൂചെടിയാാണ് 
ഇവി വിാചെമാഴിിയാിൽ നില നിൽക്കുന്നിത്.

സംംഘാഭാിമുഖത്തിന് ചാില പിരാിമിതികളുംചെണ്ട്ങ്കിലും ഒരുംപിരാിധിവിചെരാ പിാഠനോഭാദങ്ങചെള ചെപിചെട്ടിന്നി് 
തിരാിച്ചറിിയാാൻ ഇതുവിഴിി സംാധിക്കും. ആനോവിദകചെ�അപൂർണ്ണമായാ അറിിവുംകചെള പൂരാിപ്പംി�ാൻ 
സംംഘാഭാിമുഖം സംഹിായാകമാണ്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതിനോന�ാൾ വിി�യാനോത്താ ടി് ക്രിയാാത്മകമായാി പ്രതി
കരാി�ാനുള്ള പ്രവിണത സംംഘമനസ്സിിനു കൂടുതലാണ്.ഇതിചെനാരും മറുവിശവുംമുണ്ട്്. അറിിവുംകൾ 
മറ്റുംള്ളവിരുംചെടി സംാന്നിിദ്ധീയത്തിൽ പ്രകടിമാ�ാനുള്ള സ്പൈവിമനസംയവുംം പിലനോപ്പംാഴും പ്രകടിമാവുംന്നു. 
ഇത്തരാം സംാഹിചാരായങ്ങളിൽ ആനോവിദകചെ� താൽപിരായവുംംസംവകാരായതയുംം മാനിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ് 
ദത്തനോശഖരാണത്തിനു മുതിനോരാണ്ട്ത്. ശബ്ദം നോരാഖചെപ്പംടുത്തുന്നിതിന് വിിസംമ്മിതിക്കുന്നി ആനോവിദകരുംം 
കുറിവില്ലാ . വിി�യാസംംബന്ധമായാി ഇടിചെപിടുന്നിചെതാഴിിച്ചാൽ ആനോവിദകചെമാഴിികളുംചെടി ഒഴു�് തടിസ്സി
ചെപ്പംടിാചെത സംമ്പാദകൻ ശ്രീദ്ധീിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. .
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ചെമാഴിികൾ�ിടിയാിചെല അർത്ഥപൂർണ്ണമായാ മ�നം, വിിനോ�ദം, വിി�യാസംംബന്ധമായാി പുലർ
ത്തുന്നി ഭാാ�ണതന്ത്ര്യങ്ങൾ, അംഗംവിിനോക്ഷപിങ്ങൾ എന്നിിവിയുംചെടി അർത്ഥസംാധയതയാിലൂചെടി കൂട്ടിായ്മചെയാ 
പിഠി�ാനുള്ള ക്ഷമത ഗംനോവി�കനുണ്ട്ാവിണം. ഒരും കൂട്ടിായ്മയാിൽ ഉൾചെപ്പംടുന്നി ആനോവിദകർതചെന്നി 
ഒരും വിി�യാചെത്ത എങ്ങചെന സംമീപിിക്കുന്നു എന്നിതും ഈ വിി�യാചെത്ത തചെന്നി മചെറ്റാരുംകൂട്ടിായ്മയാിചെല 
ആനോവിദകർ എപ്രകാരാമാണ് നോനാ�ി�ാണുന്നിത് എന്നിതും ശ്രീദ്ധീാപൂർവ്വം നിരാീക്ഷിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്.

ലഭായമായാ ദത്തങ്ങളുംചെടി വിിമർശനാത്മക പിരാിനോശാധനയാിൽ ഔചാിതയപൂർവ്വമായാ പുനരാവി
നോലാകനം നോവിണ്ട്തുണ്ട്്. ആനോവിദകചെമാഴിികളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ സംാമാനയവില്ക്കരാണത്തിനോല
ചെ�ത്തുകഎന്നിതാണ് അടുത്ത ഘട്ടിം. ആനോവിദകചെമാഴിികളിൽ നിന്നി് വിയക്തിമാകുന്നി നോഫാക് നോലാർ 
സംവിിനോശ�തകൾ നിഗംമനത്തിൽ വിിശദീകരാിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്്. നോഫാക് നോലാറിിചെ� ചെപിാതു സംവിിനോശ 
�തകളായാകഥയാിചെല പിരാിണാമഗംതി, പ്രാക്തിനത, അജ്ഞാംാതകർതൃതവം, അപിരാതവനിർമ്മിാണം, 
ആനോവിദകചെമാഴിികളിചെല ൈഷ്ടിതയാില്ലാായ്മ , പുരാാവൃത്ത സംമാനത,സ്ഥിലനാമ നിഷ്പംത്തി, മതനി
രാനോപിക്ഷതാനോബാധം,ചാരാിത്രംത്തിനോ�യുംം ഭാാവിനയുംനോടിയുംം ഇടികലരാൽ എന്നിിവി നോസംാനോദാഹിരാണം 
വിിശദമാക്കുകഎന്നിത് പ്രധാനമാണ്.

കഥയാിചെല പിരാിണാമഗംതി
ഒരും നോഫാക് സംമൂഹിത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നി ഒരും മിത്തിന് പിരാിണാമഗംതിയുംണ്ട്ാവുംക സംവാഭാാവിിക 

മാണ്.ഒരും നോഫാക് സംമൂഹിത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നി കഥയുംചെടി ആന്ത്യരാിക ഘടിനയാ് �് മാറ്റമില്ലാാചെത 
നിലചെകാള്ളുനോമ്പാഴും വിയതയസ്തരൂപിങ്ങൾ സംവീകരാി�ാനാവുംന്നി ബാഹിയഘടിനചെയാ നോദശകൂട്ടിായ്മകൾ 
നിരാന്ത്യരാം അഴിിച്ചു പിണിയുംന്നു. ആന്ത്യരാികമായാി അടിിസ്ഥിാനപിരാമായാ കഥ അനോപ്പംാഴും പിരാിണാമ
വിിനോധയാമാവുംന്നിില്ലാ . ഒരും നോദശസംവതവത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നി കഥ വിയതയസ്ത ആനോവിദകർ അവിതരാിപ്പംി
ക്കുനോമ്പാഴും മുമ്പ് പിറിഞ്ഞി ആനോവിദകർ ആവിർത്തിച്ചു പിറിയുംനോമ്പാഴും കഥയുംചെടി ബാഹിയ വിയതിയാാനം 
സംംഭാവിിക്കുന്നു. നാനോടിാടിി കഥയാിൽ വിരുംന്നിഈ മാറ്റം കാലപിരാവുംം നോദശപിരാവുംമാണ്.

സംവീഡിനിചെല കാൾ വിിൽഹിം നോവിാണ് സംിനോഡിാവി് മുനോന്നിാട്ടു വിയ്ക്കുന്നി ഒയാിനോ�ാ സ്പൈടിപ്പം് എന്നി 
സംങ്കല്പനചെത്ത ഇവിിചെടി കചെണ്ട്ത്താനാകും. വിയാപിനത്തിന് വിിനോധയാമായാി�ഴിിഞ്ഞി ഒരുംനോഫാ
ക് നോലാർ രൂപിം പുതുതായാി എത്തിനോച്ചർന്നി പ്രനോദശത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകചെള സംവാംശീകരാിക്കു
ന്നുണ്ട്്. നോഫാക് നോലാറിിചെ� പ്രാനോദശികവിൽ�രാണമാണ് ഇവിിചെടി നടിക്കുന്നിത്. ഇത്തരാം ഒയാിനോ�ാ
സ്പൈടിപ്പുക ൾ നോഫാക് സംമൂഹിങ്ങചെള പിരാൈരാം ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നിതിചെ� ചാില ഉദാഹിരാണങ്ങൾഇവിിചെടി 
ഉൾചെപ്പംടുത്തുന്നു.

“അത് നോദവിിയാചെടി ... ഒരും... പ്രതിപുരും�ൻഎന്നുള്ളനോതയുംള്ളൂ. ഞാാനിപ്പംം നമ്മിളിപ്പംം അനോമ്മിനോപിാ യാി 
ചെതാഴുതില്ലാിനോയാാ ?അപ്പംം അങ്ങ്..അനോമ്മിചെടി ആളായാി ഞാാൻഅപ്പംം . അമ്മിചെയാന് ത് പിറിയുംനോന്നിാ ..

(പിട്ടിാഴിി നോദശക്കൂട്ടിായ്മ -ആനോവിദകചെമാഴിി).

പിിനോന്നി... പിിനോന്നി... അങ്ങചെന കാമ്പിത്താന് ഒടുവിില് കാമ്പിത്താനും , മണ്ണടിിയുംചെടി .. ഭാരാണവുംം 
കാമ്പിത്താനായാിരുംന്നു,

(പിട്ടിാഴിിനോദശക്കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി )

എനോളപ്പംനും കാമ്പിത്താനും ഭാഗംവിതിയുംം ആയാിട്ടി് ഭായാങ്കരാ ..ബന്ധു�ളാ. ആ ഇവിരാീ മൂന്നുനോപിരുംം 
ബന്ധു�ളാ.

(മണ്ണടിി നോദശക്കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)
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പ്രാക്തിനത
നോഫാക് നോലാറിിചെ� സംവിിനോശ�തകളിൽ പ്രധാനചെപ്പംട്ടിതാണ് പ്രാക്തിനത. പിാരാമ്പരായവുംമായാി 
ബന്ധമുള്ളതിചെനല്ലാാം പ്രാക്തിനതയുംണ്ട്ാവുംം. ഭൂതകാലത്ത് രൂപിചെപ്പംട്ടി ഒരും കഥയ്ക്ക്് സംംഭാവിിക്കുന്നി 
പിാഠമിശ്രീണങ്ങൾ ആ കഥയുംചെടി പ്രാക്തിനതയുംചെടി അനോനവ�ണചെത്ത തടിസ്സിചെപ്പംടുത്തുന്നു. നോദശ
പിരാവുംംകാലപിരാവുംമായാ പിരാിണാമങ്ങൾക്കു വിിനോധയാമായാിചെ�ാണ്ട്ിരാിക്കുന്നി വിാചെമാഴിി വിഴി�
ത്തിചെ�പ്രാക്തിനത അനോനവ�ിക്കുന്നിത് ശ്രീമകരാമാണ്. ഓനോരാാ വിാചെമാഴിി വിഴി�വുംം അത് നിലനി
ല് ക്കുന്നിപ്രനോദശവുംം സംാഹിചാരായവുംമായാി ഇഴുകിനോചാർന്നിിരാിക്കുന്നു. ആനോവിദകർ തങ്ങൾ പിങ്കുചെവിയ്ക്കുന്നി 
അറിിവിിചെ�ആധികാരാികതചെയാ ഉറിപ്പംിക്കുന്നിതിനു നോവിണ്ട്ി സംവീകരാിക്കുന്നി ചാില ഭാാ�ണതന്ത്ര്യങ്ങൾ 
നമു�ിവിിചെടി കചെണ്ട്ത്താൻ കഴിിയുംം.

പിണ്ടു..പിനോണ്ട് ..പിനോണ്ട് .. പിനോണ്ട് .. പിനോണ്ട് .. ഉള്ളതാ അമ്പലം ഉണ്ട്ായാകാലം ചെതാട്ടി്.. ഇന്നുമത്.. 
മുടിങ്ങാചെത നടിത്തിചെകാണ്ടു നോപിാകുന്നു.

(പിട്ടിാഴിിനോദശക്കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

അപിരാതവനിർമ്മിാണം
ഒരും നോദശകൂട്ടിായ്മ തങ്ങളുംചെടി കൂട്ടിായ്മയ്ക്ക്് പുറിത്തുള്ളവിചെരാ അപിരാരാായാി പിരാിഗംണിച്ച് മാറ്റിനിർത്തുന്നി
പ്രവിണത പ്രധാനചെപ്പംട്ടി ഓരും നോഫാക് നോലാർ സംവിിനോശ�തയാാണ്. ഞാങ്ങൾ അവിർ എന്നിീ ദവന്ദവ 
ങ്ങളിലൂചെടി അപിരാചെന സൃഷ്ടിിച്ചുചെകാണ്ട്ാണ് ഒനോരാാ നോഫാക് സംമൂഹിവുംം തങ്ങളുംചെടി സംവതവ രൂപിീക 
രാണംസംാധയമാക്കുന്നിത്.

ആ.. മു�ീം സംിചെ�..ചാന്ദനചെ�ാടിത്തിന്..അതും..ഒചെ� ..വിിനോശ �മാ. ഡിിസംംബരാ്.. സ്പൈടി മിലാ.
പിനോഴി .. പിണ്ട്ചെത്ത കാലത്തിതുനോപിാചെല ..ആനവിന്നി് ..പിറിചെയാ ടുക്കുനോമാചെ� ചെചാ യ്യുമായാിരുംന്നു.ഇപ്പംം 
..ഞാങ്ങള്..ക്രിസ്തയൻസംായാനോതാടുകൂടിി.. ആദയചെമാചെ� ചെചായ്യുമായാിരുംന്നു. ഇപ്പംം ..പിിന്നിത്..നിർത്തി. 

(ചാങ്ങനാനോ�രാി. ക്രിസ്തയൻ കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

എല്ലാാ �ാതികൾക്കും ഉചെള്ളാരും.. വിിനോശ�മാ.. അത്. അചെത .. ഈ ദിവി സംങ്ങളി ഹിിന്ദു�ൾക്കും 
ക്രിസ്തയാനികൾക്കും പ്രനോതയകിച്ച് ഞാങ്ങചെടി ഈ ചെപി രുംന്നിാ ൾ.. ദിവിസംചെമാചെ�യാായാതുചെകാനോണ്ട്
ഭായാങ്കരാാനോഘാ�ചെമാചെ�യാായാിരാിക്കും ഞാങ്ങ�ത്. 

(ചാങ്ങനാനോ�രാി മു�ീം കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

നോദവിസ്പൈചാതനയം—പുരാാവൃത്ത സംമാനത
ഓനോരാാ നോദശക്കൂട്ടിായ്മയുംം തങ്ങളുംചെടി നാട്ടുനോദവിതമാരുംചെടി സ്പൈചാതനയം തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിതിചെന സംംബ
ന്ധിച്ച് തലമുറികളായാി സ്പൈകമാറിിവിരുംന്നിതും പിറിഞ്ഞുനോപിാരുംന്നിതുമായാ കഥകളിൽ ഏകതാനതക
ചെണ്ട്ത്താനാകും. സ്ഥിിരാം പിാനോറ്റണിൽ അവിതരാിപ്പംി�ചെപ്പംടുന്നി അത്തരാം കഥയുംചെടി രാത്നച്ചുരും�ം 
ഇപ്രകാരാമാണ്.

അങ്ങചെന ആ.. പിിചെന്നി.. ചാവിറിറി�ാനങ്ങാണ്ട്് വിന്നി് അങ്ങചെന അപ്പംഴി് പിിച്ചാത്തി നോതച്ചപ്പംഴി്  
ങ്ങാണ്ട്് നോചാാരാ. രാക്തിം, ചെപിാടിിചെഞ്ഞിനോന്നിാ അങ്ങചെന . മണ്ണ്.. ആ. .ഉം. പിിനോന്നി.

(മണ്ണടിി നോദശകൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

ആനോവിദകചെമാഴിിയാിചെല സ്ഥിലനാമ നിഷ്പംത്തി
തങ്ങളുംചെടി നോദശക്കൂട്ടിായ്മകളുംചെടി സ്ഥിലനാമനിഷ്പംത്തിനോയാ സംംബന്ധിച്ച് ആനോവിദകചെമാഴിികളിചെല 
പിരാാമർശങ്ങൾ പിലതും ലഭായമായാചാരാിത്രം നോരാഖകനോളാടു ചെപിാരുംത്തചെപ്പംടുന്നിതല്ലാ. ഉല്പത്തിപുരാാണം, 
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ഐതിഹിയമാല എന്നിീ ക �തികനോളാടി് ആനോവിദക ചെമാഴിികൾ ചെപിാതുനോവി വിിനോയാാ�ിക്കുന്നു. അവിയാിൽ
പിലതും അവിചാപുരാാണങ്ങളുംചെടി ഗംണത്തിലാണ് ചെപിടുക. ഓനോരാാ നോപിരുംം അതിചെ� അസ്തിതവത്തി
നോലക്കുള്ള വിഴിികാട്ടിിയാാണ്. സ്ഥിലനാമ പിഠനചെത്ത സൂചാിപ്പംിക്കുന്നി Toponymy വിിപുലമാചെയാാ 
രും പിഠനശാഖയാാണ്. പിലനോപ്പംാഴും സ്ഥിലനാമങ്ങളിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രവുംം സംാമൂഹിയശാസ്തവുംം ചാരാിത്രംവുംം 
ഉള്ളടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. ഒരും പ്രനോദശത്തിചെ� ചാരാിത്രംത്തിനോല�് പ്രനോവിശി�ാനുള്ള വിഴിിതുറിക്കുക
യാാണ് സ്ഥിലനാമങ്ങൾ.

സ്ഥിലനാമങ്ങൾ സൂചാിതമാകുന്നി ചാില ആനോവിദകചെമാഴിികൾ ശ്രീദ്ധീിക്കുക :

അത്... ഈ പിിനോന്നി ... അർത്തനോ�രാീന്നു പിറിചെഞ്ഞിാ രും..ഒരാമ്പലചെമാണ്ട്ിവിിചെടി അർത്തശ് നോശരാി. 
ഒരാമ്പലം ഒണ്ട്ായാതാണ്. ആ അമ്പലം ചെപിാളിച്ചാണ് പിള്ളി ചെവിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. ആ..സ്ഥിലത്ത്..
അമ്പലം..നിന്നി..സ്ഥിലത്താണ്..പിണ്ട്് പിള്ളിചെവിച്ചത്. പിള്ളിചെവിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. അതാണ്അർത്ത.. 
അർത്ത..അർത്തനോങ്കരാീചെനാള്ളതിചെന ..അർത്തുചെങ്കന്നി്..അങ്ങനങ്ങചെന പിറിഞ്ഞു..പിറിഞ്ഞി്..വിന്നി് 
ആ നോപിരാിലായാതാ.പിിനോന്നി അറിവുംകാടി് അതിചെ� കിഴിക്കുവിശത്ത് ആ അമ്പലംഅതിചെ�.. കിഴിക്കു.. 
വിശത്ത്.. ആ.. അമ്പലചെമാണ്ട്്. അറിവുംകാചെടിന്നി് അറിവുംകാടിമ്പലചെമന്നി് അതിചെന അറിിയാചെപ്പംടുന്നിത്.

(അർത്തുങ്കൽ നോദശകൂട്ടിായ്മ –ആനോവിദകചെമാഴിി)

പിട്ടും.. ആഴിിയുംം. ന്നുച്ചാ.. ഒരും. പിട്ടി്.. ആദയനോമ ഒരും കി ണറ്റി�വിിചെടി കചെണ്ട് ന്നും ആ.. അതിനകത്തൂചെടി 
നോനാ�ിയാപ്പംഴി്, സംമുദ്രത്തിചെ� പ്രതീതിയുംണ്ട്ാചെയാന്നും അങ്ങചെന പിട്ടും ആഴിിയുംംഒള്ളതുചെകാ ണ്ട്് പിട്ടിാ
ഴിിയാാചെയാ ന്നും അതല്ലാാ പിിനോന്നി. (ചുമ) നോവിചെറി . ഈ.. ആ.. എനോന്ത്യാന്നിാ ആഴിി.. ഭായാങ്ക..രാമായാ ആഴിി.. 
ചെപിചെട്ടിന്നി് ഏനോതാ .. ഒരും മന്ത്ര്യം ചെകാണ്ട്് ചെപിട്ടിന്നിങ്ങു.. നശിച്ചപ്പംഴി്.. ആഴിി.. പിട്ടിടി.. പിട്ടിാഴിിയാാചെയാ 
ന്നും. ആഴിി.. പിട്ടു.. പിട്ടുനോപിാകുചെമന്നി് .. പിറിയാില്ലാിനോയാാ ?പിട്ടുനോപിാവുംകാന്നി് നമ്മിചെടി പിഴി.. മല.. നശിച്ചു
നോപിാവുംക . അങ്ങചെന ആഴിി നശിച്ചുനോപിാ യാതീഏനോതാ ഒരും കർമ്മിം ചെകാ ണ്ട്് തീ.. നശിച്ചു നോപിായാടിം.. 
പിട്ടിാഴിിയാാചെയാ ന്നും പിറിയുംന്നു. അപ്പംംഅതിനകത്ത് വിയക്തിമായാ പിിചെന്നി രൂപിമില്ലാ , നമ്മിചെടി യാീ.. നോപി 
രുംകൾചെ�ല്ലാാം തചെന്നി.അതിന്. പിിനോന്നി .. ഉദ്ധീരാിച്ചു വിന്നിിട്ടി് മറ്റുംവിിധത്തിലാചെയാന്നി് പിറിയുംചെന്നിങ്കിലും, 
അതിപ്പംം ഈ..പിത്തുനൂറു ചെകാല്ലാം ചെകാണ്ട്് ഈ ഉച്ചാരാണത്തിൽ വിയതയാസംം ഒന്നും വിന്നിിട്ടിില്ലാ. 
ഒനോണ്ട്ാ? (ചാിരാി) അതിപ്പംം നമ്മിളങ്ങ് വിിശവസംിക്കുവിാ. അനോതയുംള്ളു.. എല്ലാാ.. മ്. 

(പിട്ടിാഴിി നോദശക്കൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

ആനോവിദകചെമാഴിികളിചെല ൈഷ്ടിതയാില്ലാായ്മ
വിരാചെമാഴിിയാിൽനിന്നി് വിാചെമാഴിിചെയാ വിയതയസ്തമാക്കുന്നിത് ഭാാ�ണത്തിചെല ഈണം, താളം, സ്ഥിായാി, 
മ�നം തുടിങ്ങിയാ ഘടികങ്ങളാണ്. ഇവി പിറിച്ചിലുകൾ�പ്പുറിമുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളിനോല�് നചെമ്മി
കൂട്ടിിചെ�ാണ്ട്് നോപിാകുന്നു. മറ്റുംള്ളവിരുംചെടി സംാന്നിിദ്ധീയത്തിൽ താൻ പിറിയുംന്നിത് അവിർ അംഗംീക 
രാി�ാനിടിയുംനോണ്ട്ാ എന്നി ശങ്ക പില ആനോവിദകരുംം പ്രകടിമാക്കുന്നു. ഇതിചെന മറിികടി�ാൻ മറ്റുംള്ള
വിനോരാാടി് അങ്ങചെനയാനോല്ലാ എന്നി് നോചാാദിക്കുന്നി നിരാവിധി സംന്ദർഭാങ്ങളുംണ്ട്്. നോഭാദകങ്ങളുംചെടി തുടിർച്ചയാായാ 
ഉപിനോയാാഗംം അനുബന്ധ നോചാാദയങ്ങളുംചെടി ഉപിനോയാാഗംം എന്നിിവിയുംം വിയാപികമായാി ചെമാ ഴിികളിൽനിന്നി് 
കചെണ്ട്ത്താനാകം.

ഒനോരാ .. ദിവിസംമല്ലാിനോയാാ?

ചാന്ദനചെ�ാടിം മു�ിംസംിചെ� ആനചെയാഴുന്നിള്ളത്ത് ..ഏചെഴിട്ടിാനയാിനോല്ലാ?

മ്..ആ.. ഇരുംപിത്തിയാാറിാം തീയാതിയാാ. അചെല്ലാ.. ഇരുംപിത്തഞ്ചംാം തീയാതി.
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ചാന്ദനക്കുടിം ക്രിസ്സി്മസ്സി് ഇരുംപിത്തഞ്ചംാം തീയാതിയാനോല്ലാ ..ചാന്ദനചെ�ാ ടിം.

പിിനോന്നി ഇരുംപിത്തിനോയാഴിാം തീയാതിയാാചെണന്നു നോതാന്നുന്നു അവിിചെടി �ാതിമതനോഭാ ദചെമനോനയ 
എല്ലാാർക്കും ഊണ്, സംദയ.

(ചാങ്ങനാനോ�രാി മു�ീം കൂട്ടിായ്മ ആനോവിദകചെമാഴിി)

നോദശക്കൂട്ടിായ്മയുംം മതവുംം
നോകരാളീയാ സംാമൂഹിയ �ീവിിതത്തിൽ ആഴിത്തിൽ നോവിനോരാാടിിയാിരാിക്കുന്നി ഘടികങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാനം 
മതനോബാധമാണന്നു പിറിയാാം. �ീവിിതത്തിചെ� സംമസ്ത വിയവിഹിാരാനോമഖലകനോളയുംം സംമഗ്രമായാി അത് 
സംവാധീനിക്കുന്നിതായാി കാണാം. മതനോഭാദങ്ങൾ�തീതമായാ സംാംസ്കാാരാിക സ്പൈപിതൃകത്തിനോല�് 
കൂട്ടിായ്മാ�ീവിിതചെത്ത കാണി�ാനുള്ള വിയഗ്രത ആനോവിദകചെമാഴിികളിൽ പ്രകടിമാണ്.

അത്.. ചാങ്ങനാനോ�രാിചെയാപ്പംറ്റി പിറിയുംകയാാചെണങ്കി .. ഇവിിചെടി മു�ിം പിള്ളിചെയാാണ്ട്് ക്രിസ്തയ 
ൻപിള്ളിചെയാാണ്ട്് അമ്പലചെമാണ്ട്് എല്ലാാം ഒന്നിിച്ച് ഒന്നുനോപിാചെല കഴിിയുംന്നി സ്ഥിലമാ ഇവിിടിം.

ചാരാിത്രംവുംം ഭാാവിനയുംം
ഒരും കൂട്ടിായ്മ തങ്ങൾ പിങ്കുചെവിയ്ക്കുന്നി അറിിവിിചെ� ആധികാരാികതചെയാ ഊട്ടിിയുംറിപ്പംിക്കുന്നിതിനായാി, 
ചാരാിത്രംനോത്തയുംം ഭാാവിനാംശനോത്തയുംം കൂട്ടിികലർത്തുന്നി പ്രവിണത ആനോവിദകചെമാഴിികളിൽ കചെണ്ട്
ത്താനാവുംം. അനുദിന�ീവിിതാവിശയത്തിനു നോവിണ്ട്ിയുംം അതി�ീവിനത്തിനു നോവിണ്ട്ിയുംം കൂട്ടിായ്മചാരാി
ത്രംമുണ്ട്ാക്കുന്നു. ആഖയാനത്തിലൂചെടിയുംള്ള അതി�ീവിനതന്ത്ര്യമാണ് ഓനോരാാ ആനോവിദകനും സംവീകരാി
ക്കുന്നിത്. ഭാാ�യ്ക്ക്് വിിവിിധ നിലകളുംണ്ട്്. ആശയാവിിനിമയാത്തിലൂചെടി ഭാാ�ചെകാണ്ട്് കൂട്ടിായ്മനോലാകം 
നിർമ്മിിക്കുന്നു. ഭൂത-വിർത്തമാന-ഭാാവിികാലങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുന്നു. ആ വിിദയയുംചെടി ഭാാഗംമായാിഈ 
ചാരാിത്രംനിർമ്മിാണചെത്ത കാണാവുംന്നിതാണ്. സംമ്പാദകചെ� അറിിവിിനോനനോയാാ സംനോന്ദഹിനോത്തനോയാാ 
മറിികടിക്കുന്നി ഭാാ�ണതന്ത്ര്യങ്ങളിലൂചെടി ആനോവിദകൻ തചെ� ചാരാിത്രം വിിചാാരാചെത്ത ക�തുകകരാമായാി 
അവിതരാിപ്പംിക്കുന്നു.

ഇത് പിണ്ട്്. തിരുംവിിതാംകൂർ എന്നി് പിറിയുംന്നി രാാ�യം . ഉണ്ട്ാകുന്നിതിനുമുൻപി് നാട്ടുരാാ�യങ്ങളായാി
രുംന്നു. ചെകാട്ടിാരാ�രാ സംവരൂപിം കായാംകുളം പിിചെന്നി അങ്ങചെനയാിചെങ്ങാചെ� .അപ്പംം മാർത്താ�
വിർമ്മി. ആ ഈ നോവിണാടി് എന്നു പിറിയുംന്നിതിൽനിന്നി് തിരുംവിിതാംകൂർഎന്നു പിറിയുംന്നി രാാ�യമായാിട്ടി് 
ചെവി  ട്ടിിപ്പംിടിിച്ച് എല്ലാാം.. സ്ഥിാപിിച്ചചെപ്പംാഴി് പിട്ടിാഴിിചെയാന്നുള്ള ഭാാഗംം അതിചെന നോക്ഷ ത്രംത്തിന് നോവിണ്ട്ീട്ടി് 
എഴുതിചെകാടുത്തു. കാരാണം കാമ്പിത്താൻസംഹിായാിച്ചതാണ് കാരാണം. .

(മണ്ണടിിനോദശകൂട്ടിായ്മ—ആനോവിദകചെമാഴിി)

നോഫാക് നോലാർസംവിിനോശ�തകളിൽ ചാിലതുമാത്രംമാണ്. ഇവിിചെടി ഉദാഹിരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
നോഫാക് നോലാറിിചെ� പിഠനനോമഖലകൾ വിികസംിച്ചു വിരാികയാാണ്. നാഗംരാിക നോഫക് നോലാറിിനോല�ാണ് 
അത് വിികസംിക്കുന്നിത്. അതിനനുസംരാിച്ച് നോഫാക് നോലാറും സംവയാം നവിീകരാിക്കുന്നു. ഈ പിരാിനോതാവി
സ്ഥിയാിലുംനഷ്ടിനോബാധനോത്താചെടി നാനോശാന്മുഖമായാ നോഫാക് നോലാറിിചെന പുനരുംജ്ജിീവിിപ്പംി�ാനുള്ള 
ശ്രീമങ്ങളുംംനടിക്കുന്നുണ്ട്്. നാഗംരാികവിൽ�രാണം മുനോന്നിാട്ടു ചെവിക്കുന്നി സംാനോങ്കതിക ശാസ്ത്രവുംം വിയ
വിസംായാവിൽ�രാണവുംം �ീവിിതത്തിചെ� സംമസ്ത നോമഖലകനോളയുംം സംാമാനയവിൽ�രാിക്കുനോമ്പാഴും 
ഗംതകാലനോത്ത�്തിരാിഞ്ഞുനോനാക്കുക എന്നിതു തചെന്നി തികച്ചും പ്രതയാശാ�നകം തചെന്നി. ഓർമ്മി
തചെന്നി ഒരും പ്രതിനോരാാധമാണനോല്ലാാ. 
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* ആനോവിദക ചെമാഴിികൾ�ിടിയാിൽ നൽകിയാിട്ടുള്ള വിിരാാമ ചാിഹ്നങ്ങൾ ചെമാഴിികൾ�ിടിയാിൽ വിരുംന്നി സംമയാസ്പൈദർഘയം 

വിയക്തിമാ�ാനാണ്.
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�യാലക്ഷ്മി ചെക.എം.
പിത്തനംതിട്ടി അടൂർ കുന്നിിടി സംവനോദശം. ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല തിരുംവിനന്ത്യപുരാം 
പ്രാനോദശിക നോകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നി് ബിരുംദാനന്ത്യരാ ബിരുംദവുംം കാലടിി മുഖയനോകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നി് എം.ഫിൽ. 
ബിരുംദവുംം നോനടിി. ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ണം നടിത്തുന്നു.



പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയസംംഘത്തിചെ� സംവാധീനം  
മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ

എസം്. ശ്രീീകുമാരാി
അനോസംാ. ചെപ്രാഫസംർ, നോപ്രാവിിഡിൻസം് നോകാനോള�്, നോകാഴിിനോ�ാടി്. 

സംാമൂഹിികവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ പിരാിവിർത്തനഘട്ടിത്തിലാണ് സംാഹിിതയ സംംഘടിനകൾ 
രൂപിംചെകാള്ളുന്നിത്. എന്നിാൽ ഇതിൽ നിന്നി് തികച്ചും വിയതയസ്തമായാ ഒരും സംാഹിചാരായത്തിലാണ് 
പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയസംംഘ൦ രൂപിീകരാിച്ചത്. അതായാത്, സംാഹിിതയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നി 
പ്രവിണതകളുംം കീഴി് വിഴി�ങ്ങളുംം പിാചെടി മാറ്റി, ചുറ്റുംപിാടുകചെളയുംം സംാമൂഹിിക പ്രശ് നങ്ങചെളയുംം 
സ്പൈകകാരായം ചെചായ്തുചെകാണ്ട്് സംമൂഹിനോത്താടി് കടിപ്പംാടും ഉത്തരാവിാദിതവവുംം ഉള്ളവിരാാകണം എഴുത്തുകാ
ചെരാന്നി അഭാിപ്രായാം സംാഹിിതയത്തിൽ ഉറിപ്പംിക്കുകയാായാിരുംന്നു പ്രസ്തുത സംംഘടിനയുംചെടി രൂപിീകരാണ 
ലക്ഷയം. ഗംതാനുഗംതികതവ  സംമ്പ്രദായാം പിിൻതുടിരുംന്നിതിനാൽ സംാഹിിതയം സംാധാരാണ�ാർ�് 
അപ്രാപിയമായാിരുംന്നു; അനയവിൽ�രാി�ചെപ്പംട്ടിതും വിനോരാണയവിൽ�രാി�ചെപ്പംട്ടിതുമായാിരുംന്നു. രാാ�ാവുംം 
നോദവിനും പ്രഭുവുംം �ന്മിയുംം കഥാപിാത്രംമാകുന്നി സംാഹിിതയ സംപിരായയാായാിരുംന്നിനോല്ലാാ പിചെത്താൻപിതാം 
നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അന്ത്യയം വിചെരാ മലയാാള�രാ കണ്ട്ിരുംന്നിത.് ഇത്തരാം പ്രവിണതകൾ ദൂരാീകരാിച്ച ്നോകാമനും 
ചാിരുംതയുംം പിപ്പുവുംം ചുടിലമുത്തുവുംചെമല്ലാാം പ്രധാനമാകുന്നി പ്രനോമയാം സംാഹിിതയത്തിന് അനയമചെല്ലാന്നി് 
സ്ഥിാപിിചെച്ചടു�ാനും, സംാമൂഹിിക പ്രശ് നങ്ങൾക്കും അതിലൂചെടി മനു�യബന്ധങ്ങൾക്കും കൃതികളിൽ 
സംന്നിിനോവിശം നൽകുവിാനും എഴുത്തുകാർ മുനോന്നിാട്ടുവിന്നു. സംാമൂഹിിക പ്രതിബദ്ധീതയാാണ് സംാഹിി
തയത്തിന് മാറ്റുംരാക്കുന്നി ഘടികചെമന്നി് പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയത്തിചെ� വിക്തിാ�ൾ പ്രഖയാപിിച്ചു. 

ചാരാിത്രംം- പിശ്ചാാത്തലം
സംാഹിിതയത്തിൽ ഒരും പുത്തനുണർവി് ഉണ്ട്ാകുക എന്നി ലക്ഷയനോത്താചെടി രാാഷ്ട്രീീയാപിരാമായാി 
പുനോരാാഗംമന ആശയാം വിച്ചുപുലർത്തുന്നി എഴുത്തുകാരുംം പ്രവിർത്തകരുംം ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� 
ആദയപിാദത്തിൽ ആനോഗംാളതലത്തിൽ ഒരുംമിക്കുകയുംണ്ട്ായാി. �ർമ്മിനിയാിൽ അധികാരാനോമറ്റ ഹിിറ്റല്ർ 
സ്പൈകചെ�ാണ്ട് �നാധിപിതയ ധവ൦സംനത്തിചെനതിചെരാ 1933ൽ ‘യുംനോറിാപിയൻ ഫാസംിസ്റ്റ്് വിിരുംദ്ധീ 
ചെതാഴിിലാളി സംനോമ്മിളനവുംം’ (European Anti-facist Worker’s Congress) ആംസ്റ്റ്ർഡിാമിൽ 
“ഫാസംിസംത്തിന്നും യുംദ്ധീത്തിന്നും എതിരാായാ സംനോമ്മിളനം” ( World Congress Against Facisam 
And War ) തുടിങ്ങി ചെചാറുതും വിലുതുമായാ സംഘടിനകാളുംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം ആനോഗംാളതലത്തിൽ 
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പ്രവിർത്തനമാരാംഭാിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടിത്തിൽ പ്രാനോദശികമായാ പില സംംഘടിനകളുംം സംാമൂഹിിക- 
സംാംസ്കാാരാിക രാംഗംത്ത് ഉണ്ട്ാകുന്നുണ്ട്്. നാനാനോദശീയാരാായാ �നങ്ങൾ�്  പിരാൈരാബന്ധങ്ങൾ സ്ഥിാ
പിിക്കുന്നിതിനും അതുവിഴിി ആശയാ സ്പൈകമാറ്റം നടിത്തുന്നിതിനും ഇത്തരാം സംനോമ്മിളനങ്ങൾ സംാഹി
ചാരായചെമാരും�ി. 1935-ൽ ഫാസംിസംത്തിനും യുംദ്ധീത്തിനുചെമതിചെരാ സംംസ്കാാരാ സംംരാക്ഷണത്തിനായാി 
ഒരും സംാർവിനോദശീയാ സംാഹിിതയ സംാംസ്കാാരാിക നോനതൃസംനോമ്മിളനം പിാരാീസംിൽ നോചാർന്നു. (Marxist 
Cultural Movement In India – Ed. Sudhi Pradhan – Pub – National Book Agency , 
Calcutta) പിിന്ത്യിരാിപ്പംൻ ശക്തിികളുംചെടി ആക്രമണത്തിൽ നിന്നി് മനു�യസംംസ്കാാരാചെത്ത രാക്ഷിക്കുക, 
എന്നി ലക്ഷയനോത്താചെടി ആരാംഭാിച്ച പിാരാിസം് സംനോമ്മിളനത്തിൽ നോലാകത്തിചെ� നാനാഭാാഗംത്തുനിന്നു
ള്ള സംാഹിിതയകാരാന്മാർ പിചെങ്കടുത്തു. മാക്സിിംനോഗംാർ�ി, ചെറിാമയാിങ്് നോറിാളഗം്, നോതാമസം് മാൻ എന്നിീ 
പ്രതിഭാാധനൻമാരുംചെടി നോനതൃതവത്തിൽ കൂടിിയാ പിാരാിസം് സംനോമ്മിളനത്തിചെല ചാർച്ചകൾ ‘ അഖില 
നോലാക  പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയ സംംഘടിന’യുംചെടി (World Progressive Writer’s Association) 
രൂപിീകരാണത്തിനു കാരാണമായാി.

നോലാകത്തുണ്ട്ായാ പുത്തൻ ആശയാങ്ങളുംചെടി പ്രചാാരാണത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 1936 ഏപ്രിൽ 10-ന് 
‘അഖിനോലന്ത്യയാ പുനോരാാഗംമനസംാഹിിതയ സംനോമ്മിളനം’  നടിന്നു. അഖില നോലാക പുനോരാാഗംമനസംാഹിി
തയത്തിചെ� പ്രവിർത്തന മാതൃകകൾ പിിന്തുടിർന്നുചെകാണ്ട്് നടിത്തിയാ പ്രസ്തുത സംനോമ്മിളനത്തിചെ� 
സംംഘാടികരാിൽ പ്രധാനി സംജ്ജിാദ് സംാഹിിർ ആയാിരുംന്നു. നോലാക പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ സംം ഘ
ത്തിചെ� ഇന്ത്യയൻ പ്രതിനിധിയാായാി സംാഹിിർ പിചെങ്കടുത്തിരുംന്നു. നോയാാഗംാദ്ധീയക്ഷനായാ നോപ്രംചാന്ദിനു 
പുറിനോമ രാവിീന്ദ്രനാഥ് ടിാനോഗംാർ, ശരാത്ചാന്ദ്ര  ചാാറ്റർ�ി, പിി.സംി. നോറിായാ്, �വിഹിർലാൽ ചെനഹി്റു, പ്രമദ 
ചെചാ�ധരാി, രാാമാനന്ദ ചാാറ്റർ�ി, നന്ദൻ ലാൽ നോബാസം് തുടിങ്ങിയാ പ്രമുഖ വിയക്തിിതവങ്ങൾ നോചാർന്നി് 
ഒരും മാനിചെഫനോസ്റ്റ്ായുംം ഒപ്പംിട്ടു, അങ്ങചെന ഇന്ത്യയൻ സംാഹിിതയ സംാംസ്കാാരാിക രാംഗംത്ത് മാറ്റത്തിചെ� 
സംനോന്ദശം പ്രകടിമാ�ിയാ ആദയ നോയാാഗംമായാിരുംന്നു അത്. സംാഹിിതയം �ീവിിതഗംന്ധിയുംം ചുറ്റുംപിാടുമുള്ള 
�ീവിിതാനുഭാവി ചാിത്രംീകരാണം സംാധയമാകുന്നിതും ആയാിരാി�ണചെമന്നിതാണ് പുനോരാാഗംമന സംാഹിി
തയത്തിചെ� കാതലായാ തതവം. 

ലഖ് ചെന� സംനോമ്മിളനം ഭാാരാതസംവാതന്ത്ര്യയത്തിനു൦ സംമതവസുന്ദരാമായാ ഭാാവിിക്കും നോവിണ്ട്ി പ്രയാത്നി
ക്കുവിാൻ �നതചെയാ ആഹിവാനം ചെചായ്തു. പുനോരാാഗംമനവിാദികളായാ എഴുത്തുകാചെരാല്ലാാം ഒനോരാ ലക്ഷയ
നോത്താചെടി മുനോന്നിാട്ടി് നോപിാകാൻ തയ്യാറിാകണചെമന്നി് തീരുംമാനിച്ച ഈ നോയാാഗംം ഭാാരാതീയാ സംാഹിിതയ 
സംാംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാ രാംഗംത്തിന്നി് നനോവിാനോത്ത�നം നൽകി. ഇന്ത്യയയുംചെടി മി�വിാറും എല്ലാാ 
സംംസ്ഥിാനങ്ങളിൽനിന്നു൦ പ്രതിനിധികൾ സംനോമ്മിളനത്തിൽ പിചെങ്കടുത്തിരുംന്നു. നോകരാളത്തിചെല 
പ്രതിനിധിയാായാിരുംന്നു ചെക. ദാനോമാദരാൻ. പിട്ടിിണി, ദാരാിദ്രം, സംാമൂഹിികമായാ പിിനോന്നിാ�ാവിസ്ഥി, 
രാാഷ്ട്രീീയാഅടിിമത്തം തുടിങ്ങിയാ പ്രശ്നങ്ങചെള സംാഹിിതയകാരാൻമാർ സ്പൈകകാരായം ചെചായ്യണചെമന്നിത് 
സംംഘടിനയുംചെടി പ്രധാന ലക്ഷയമായാിരുംന്നു. �നനന്മ ലക്ഷീകരാിക്കുന്നിതും രാാ�യപുനോരാാഗംതി�് 
ഉപിയുംക്തിമാകുന്നിതുമായാ തത്തവങ്ങളാണ് പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയം സ്പൈകകാരായം ചെചായ്ത്ചെതന്നി് 
മനസംിലാ�ിയാ �നത ഈ പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി. �നങ്ങൾ�ിടിയാിൽ മനു�യനോ�ഹി൦ 
വിളർത്തിചെയാടുക്കുവിാനും ശാസ്ത്രനോബാധം സൃഷ്ടിിക്കുവിാനും സംവാതന്ത്ര്യയസംമരാത്തിൽ �നങ്ങചെള 
ആനോവിശം ചെകാള്ളിക്കുവിാനും പിരായാപ്തമാകുന്നി നോനാവിൽ, നാടികം, കവിിത തുടിങ്ങിയാ നിരാവിധി 
ശാഖകളിൽചെപിട്ടി കൃതികൾ രാചാിക്കുവിാനും സംാഹിിതയകാരാന്മാർ�് നോനതൃതവവുംം നോപ്രാത്സാഹിനവുംം 
നൽകുവിാനും പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയത്തിന് കഴിിഞ്ഞു.

�ീവിൽ സംാഹിിതയ സംംഘം
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അഖിനോലന്ത്യയ പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ സംംഘത്തിചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയയാിൽ ആകമാനം 
പ്രചാരാിപ്പംിക്കുന്നിതിചെ� ഭാാഗംമായാി എല്ലാാ നോദശങ്ങളിലും പുനോരാാഗംമന സംംഘടിനകൾ ഉണ്ട്ായാി. 
അതിചെ� ഭാാഗംമായാി നോകരാളത്തിൽ ഉണ്ട്ായാ സംംഘടിനയാാണ് �ീവിൽ സംാഹിിതയ സംംഘം. സംവാത
ന്ത്ര്യയത്തിചെ�യുംം കർ�ക ചെതാഴിിലാളി സംമരാങ്ങളുംചെടിയുംം കാലത്ത് അവിയ്ക്ക്് നോനതൃതവം നൽകിയാിരുംന്നി 
സംാധാരാണ�ാരാായാ ഭൂരാിപിക്ഷത്തിന് അനുനോയാാ�യമാചെയാാരും സംാഹിചാരായം വിളർത്തിചെയാടുക്കുക 
എന്നിതായാിരുംന്നു �ീവിൽ സംാഹിിതയ സംംഘം രൂപിീകരാണത്തിലൂചെടി സംാധയമായാത് എന്നി് ഇ. എം. 
ശങ്കരാൻ നമ്പൂതിരാി സംമ്മിതിക്കുന്നു. (പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയവുംം കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് സംാഹിിതയവുംം – 1971, 
ഏപ്രിൽ ല�ം �നയുംഗംം വിാരാിക). ചെക ദാനോമാദരാൻ, ഇ. എം. ശങ്കരാൻ നമ്പൂതിരാിപ്പംാടി്, ചെക. 
ടിി. �ി. നമ്പൂതിരാിപ്പംാടി്, എം വിി ദാനോമാദരാൻ, എം. സംി. നോശഖർ, സംി. ചാന്ദ്രഹിാസംൻ , ചെചാറിിയാാൻ 
മാഞ്ഞൂരാാൻ , ചെക. ചെക. വിാരാിയാർ , എ. മാധവിൻ, പിി. നോകശവിനോദവി് തുടിങ്ങിയാവിർ ശ്രീനോദ്ധീയാരാായാ 
പ്രവിർത്തകരാാണ്. അഖിനോലന്ത്യയ പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ സംംഘത്തിചെ� പ്രഖയാപിിത ലക്ഷയങ്ങൾ 
മനസംിലാക്കുക ആയാിരുംന്നു �ീവിൽ സംാഹിിതയ സംംഘത്തിചെ� പ്രധാന ലക്ഷയം. (1944-ൽ �ീവിൽ 
സംാഹിിതയ സംംഘം പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ സംംഘമായാിമാറിി.)

ഉനോ�ശയ-ലക്ഷയങ്ങൾ
പുനോരാാഗംമനസംവഭാാവിമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുകയുംം തർ�മ ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്യുക. നോദശീയാ 
സംവാതന്ത്ര്യയത്തിനും സംാമൂഹിിക പുനരുംദ്ധീാരാണത്തിനും നോവിണ്ട്ി നോപിാരാാടുക, കലയുംം സംാഹിിതയവുംം 
സംാധാരാണ�ാർ�് പ്രാപിയമാക്കുക, പിിന്ത്യിരാിപ്പംൻ ശക്തിികചെള നിരുംൽസംാഹിചെപ്പംടുത്തുന്നി രാീതി
യാിലുള്ള സംാഹിിതയ വിിമർശനചെത്തയുംം പുനോരാാഗംമന എഴുത്തുകാചെരായുംം നോപ്രാത്സാഹിിപ്പംിക്കുക, 
അഭാിപ്രായാ സംവാതന്ത്ര്യയത്തിനും പുനോരാാഗംമന എഴുത്തുകാരുംചെടി താൽപിരായ സംംരാക്ഷണത്തിനും നോവിണ്ട്ി 
നോപിാരാാടുക, പ്രകൃതിനോയാാടും പിരാിസ്ഥിിതിനോയാാടുമുള്ള സം�ഹിാർ�പിരാമായാ പ്രനോമയാം സംാഹിിതയത്തിൽ 
അവിതരാിപ്പംിക്കുക തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങൾ�് പ്രാധാനയം ചെകാടുക്കുന്നി ഒരും സംംഘടിനയാാണ് �ീവിൽ 
സംാഹിിതയ സംംഘം എന്നും അതിനാൽ അത് അടിിസ്ഥിാന വിർഗംങ്ങചെള പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നി 
സംാഹിിതയരാചാനകചെള നോപ്രാത്സാഹിിപ്പംിനോ�ണ്ട്തുണ്ട്ന്നുമുള്ള ആശയാമാണ് സംംഘടിനയുംചെടി പ്രഖയാ
പിിത ലക് �യം.

മലയാാള സംാഹിിതയത്തിലുണ്ട്ാ�ിയാ സംവാധീനം
ഉപിരാിവിർഗംനോമാടിികൾ സംാഹിിതയത്തിചെ� മൂലയനിർണയാം നടിത്തിയാിരുംന്നി കാലത്തുനിന്നി് �നപി
ക്ഷചെത്ത പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നി സംർഗംാത്മക ആവിിഷ്കാാരാമാണ് സംാഹിിതയചെമന്നുള്ള കാഴി്ച്ചപ്പംാ
ടിിനോല�് ഭാാ�ചെയായുംം സംാഹിിതയചെത്തയുംം നയാിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയസംംഘം 
മലയാാള സംാഹിിതയത്തിലുണ്ട്ാ�ിയാ പ്രധാനമായാ പിരാിവിർത്തനം. സംമൂഹിചെത്ത മാറ്റിമറിി�ാൻ 
നോപിാന്നി �ീവിിത ചാിത്രംങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്കാാരാം സംാധയമാക്കുന്നി പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ പ്രവിർത്തകർ 
ചെതാഴിിലാളിവിർഗ്ഗാ സംർവിാധിപിതയം എന്നി ആശയാത്തിനാണ് പ്രചാാരാം നൽകിയാത്. അതായാത് 
പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അന്ത്യയംവിചെരാ ഭാാ�യാിൽ നിലനിന്നിിരുംന്നി ക്ലാാസംിക്, നിനോയാാ-ക്ലാാ
സംിക്  പ്രസ്ഥിാനങ്ങളിൽ നിന്നും സംാഹിിതയചെത്ത നോമാചാിപ്പംിച്ചു രാംഗംത്തുവിന്നി �ീവിൽ സംാഹിിതയ 
പ്രവിർത്തകർ ഉണ്ട്ാ�ിയാ ഉണർവിിൽ അനോനകം എഴുത്തുകാർ ആകൃഷ്ടിരാായാി. മുപ്പംതുകളിൽ 
സൃഷ്ടിി�ചെപ്പംട്ടി നിരാവിധി കഥാപിാത്രംങ്ങൾ സംാമൂഹിികയാാഥാർഥയചെത്ത പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നു. 
അങ്ങചെന നിയാതവുംം സുഭാിക്ഷവുംം നോശാഭാനവുംമായാ �ീവിിത ലക്ഷയത്തിൽ മനു�യരാാശിചെയാ എത്തി
�ാൻ ഭാാ�ചെയാ ഉപികരാണമാ�ി നടിത്തിയാിരുംന്നി പ്രചാാരാണ പിരാിപിാടിിചെ�ാപ്പംിച്ച് നോലാകത്ത് 
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അനോങ്ങാളമിനോങ്ങാളം വിികാസംം പ്രാപിിച്ചുവിന്നി നവിീന സംാഹിിതയ പിദ്ധീതിചെയായാാണ് നോപ്രാഗ്രസംീവി് 
ലിറ്റനോറിച്ചർ അർത്ഥമാ�ിയാത് .

കൃ�ിഭൂമി കർ�കരുംനോടിത് ആചെണന്നും, ദാരാിദയം ഒരും പിിനോന്നിാ�ാവിസ്ഥി അചെല്ലാന്നും, കർ�ക
ചെ� കുടിിലിചെല ചെപിണ്ണ് �ൻമിയുംചെടി സംവത്തചെല്ലാന്നും പിഠനവുംം ഉനോദയാഗംസംവീകരാണവുംം കർ�കർക്കും 
മറ്റ് ചെതാഴിിലാളികൾക്കും അവികാശചെപ്പംട്ടിതാചെണന്നും നോദശസംവാതന്ത്ര്യയത്തിനായുംള്ള പ്രനോക്ഷാഭാ
ത്തിൽ അണിനിരാനോ�ണ്ട്ത് ആ നോദശത്തിചെല ഓനോരാാ പി�രാചെ�യുംം ഉത്തരാവിാദിത്തമാചെണന്നും 
ഉള്ള അവിനോബാധം ആ കാലഘട്ടിത്തിൽ പുത്തൻ സംാഹിിതയ കൃതികൾ ഉയാർത്തി�ാട്ടുകയുംണ്ട്ായാി. 
പിാർശവവിൽ�രാി�ചെപ്പംട്ടിവിചെ� മുഴിങ്ങുന്നി ശബ്ദമായാി പുനോരാാഗംമന പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ പ്രവിർത്തിച്ചുതു
ടിങ്ങിയാതും കുടിികിടിപ്പുമാത്രംം അവികാശമായാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നി കുടിിയാാൻ സ്പൈകവിശാവികാശമുള്ള 
കർ�കനായാി മാറിിയാതും ഈ കാലഘട്ടിചെത്ത മാറ്റി മറിിച്ചു. വിിനോവിചാനചെത്ത അവിഗംണിച്ച് വിിദയാ
ഭായാസംത്തിലൂചെടിയുംം ചെപിാതു നോവിദികളിലൂചെടിയുംം സ്ത്രീകൾ ഉയാർത്തചെപ്പംട്ടിത് മചെറ്റാരും മുനോന്നിറ്റമായാിരും
ന്നു. ഇങ്ങചെന സംാമൂഹിികമായുംം സംാംസ്കാാരാികമായുംം രാാഷ്ടിീയാമായുംം നോകരാളീയാർ അഭാിമുഖീകരാിച്ച 
സംവിിനോശ�സംംസ്കാാരാികതയാിലാണ് പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയ സംംഘത്തിചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങൾ 
ശ്രീനോദ്ധീയാമാകുന്നിത്. 

സംഹിായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
1. മാർക്സിിസ്റ്റ്് കൾച്ചറിൽ മൂവി്ചെമ� ് ഇൻ ഇന്ത്യയ , സുധീപ്രദാൻ - നാ�ണൽ ബു�് ഏ�ൻസംി , കൽ�ട്ടി . 2.മാർക്സിിസംവുംം 

മലയാാള സംാഹിിതയവുംം—ഇഎംഎസം്. ചാിന്ത്യ പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്.

2. പുനോരാാഗംമന സംാഹിിതയവുംം കമ്മിൂണിസ്റ്റ്് സംാഹിിതയവുംം- ഇ. എം.എസം്., ചാിന്ത്യ പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്.

3. സ്പൈകരാളിയുംചെടി കഥ, എൻ കൃഷ്ണപിിള്ള - എൻ ബിഎസം്

4. രൂപിഭാദ്രത, മുണ്ട്നോ�രാി മംഗംനോളാദയാം-തൃശ്ശൂർ

നോഡിാ. എസം്. ശ്രീീകുമാരാി
തിരുംവിനന്ത്യപുരാം �ില്ലായാിചെല ചെകാഞ്ചംിറിയാിൽ �നിച്ചു. കാരായവിട്ടിം ഐ.സംി.ചെക. എസംിൽ നിന്നി് ഗംനോവി�ണ 
ബിരുംദം. ഇനോപ്പംാൾ നോകാഴിിനോ�ാടി് നോപ്രാവിിഡിൻസം് നോകാനോള�ിചെല അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസം. മലയാാളഭാാ
�യുംചെടി നനോവിാത്ഥാനവുംം സംാഹിിതയ സംംഘടിനകളുംം , നോകരാളീയാ സ്ത്രീ നനോവിാത്ഥാന ചാരാിത്രംം , മാറുന്നി കാലം 

മാറുന്നി സ്ത്രീ എന്നിീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം മുപ്പംനോതാളം ഗംനോവി�ണ നോലഖനങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 



കുമാരാനാശാചെ� സംാഹിിതയപ്രപിഞ്ചംം 
—എം.ചെക. സംാനുവിിചെ� വിിമർശനങ്ങളിൽ

നോസംാണിയാ നോ�ാസം്
മലയാാളവിിഭാാഗംം, പിാവിനാത്മാനോകാനോള�്, മുരാി�ാനോ�രാി.

സംംഗ്രഹംം
സംാമൂഹിികവുംം സം�ന്ദരായാത്മകവുംമായാ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ കൃതികചെള മൂലയനിർദ്ധീാരാണം ചെചായ്ത് 

നിരൂപികനാണ് എം.ചെക.സംാനു. സംാഹിിതയ�ീവിിതത്തിലും വിയക്തിി�ീവിിതത്തിലും ഏചെറിയാാകർ�ിച്ച 

കുമാരാനാശാചെ� കൃതികനോളാനോരാാന്നും പില വിീക്ഷണനോകാണിൽ അനോ�ഹിം വിിമർശന വിിനോധയാമാ�ി.. 

കവിിതചെയാ സംംബന്ധിക്കുന്നി മ�ലിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചാർച്ചചെചായ്യുന്നി ഘട്ടിത്തിൽ വിിശദപിഠനത്തിനായാി 

ആശാൻ കൃതികൾ തിരാചെഞ്ഞിടുത്ത സംാനുവിിചെ� ആശാൻപിഠനങ്ങളുംചെടി സംവഭാാവിം വിയക്തിമാക്കുക

യാാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിചെ� ലക്ഷയം.

മഹിാഭാാരാതം മുതൽ ആധുനിക കവിിതവിചെരാ വിിശകലനംചെചായ്ത് സംാനുവിിചെ� പിഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം 
പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നിത് ആശാൻ കൃതികളാണ്. നാടിക സംാഹിിതയത്തിചെ� പി�രാാണിക യാാഥാ
സ്ഥിിതിക തലത്തിൽതചെന്നി കുമാരാനാശാചെ� ‘വിിചാിത്രംവിി�യാ’ചെത്ത അനോ�ഹിം വിിശകലനം ചെചായ്തു. 
ആശാചെ� കാവിയങ്ങളിൽ എനോപ്പംാഴും കാണാനാവുംന്നി മൂലയങ്ങളുംം സംവിിനോശ�തകളുംം നാടികത്തിലും 
ഉൾചെപ്പംട്ടിിട്ടുചെണ്ട്ന്നി് അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നു. വിിചാിത്രംവിി�യാത്തിചെല ദീർഘബാഹുവിിചെ�യുംം നോപ്ര
മലതയുംചെടിയുംം പ്രണയാനിമി�ങ്ങളിൽ ശാകുന്ത്യളം മൂന്നിാം അങ്കത്തിചെ� പ്രതി�ായാ അനുഭാവിചെപ്പം
ടിാചെമന്നിിരാി�ിലും പിിൽ�ാലത്ത് ആശാൻ കവിിതയാിൽ സ്ഥിാനം നോനടിിയാ പില ഭാാവിങ്ങളുംചെടിയുംം 
അങ്കുരാം ഈ നാടികത്തിലുചെണ്ട്ന്നി തിരാിച്ചറിിവി് അനോ�ഹിത്തിനുണ്ട്്. കൂടിാചെത കഥാപിാത്രംങ്ങളിചെല 
വിിരുംദ്ധീഭാാവിങ്ങൾ നാടികത്തിലുടിനീളം പ്രവിർത്തിക്കുന്നിതായുംം അനോ�ഹിം കാണുന്നു. അടിിസ്ഥിാ
നപിരാമായാി ആത്മീയാപിരാിണാമത്തിചെ� ചാിത്രംമാണ് നാടികം കാഴ്ചചെവിക്കുന്നിചെതന്നിാണ് എം.ചെക.
സംാനു അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നിത്. അനോ�ഹിത്തിചെ� വിീക്ഷണത്തിൽ ആശാചെ� പിിൽ�ാല കാവിയ
ങ്ങളിലും ഇ�ാരായം കാണചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. “തികച്ചും ശുഭാപിരായവിസംാനിയാായാി തീർ�ാവുംന്നി നാടികചെത്ത 
നോശാകത്തിൽ ആശാൻ അവിസംാനിപ്പംിച്ചതിനു കാരാണം ദുഃരാന്ത്യകഥാരൂപിത്തിൽ സംാഫലയം കചെണ്ട്
ത്തുന്നി ആശാൻ പ്രതിഭായ്ക്ക്് നാടികവുംം ശുഭാാന്ത്യമായാി രാചാി�ാൻ സംാധി�ാത്തതാണ്”(32: 2003). 
�ീവിിതത്തിന് അർത്ഥം നോവിണചെമന്നി് നിർബന്ധമുണ്ട്ാവുംകയുംം ആ അർഥചെമചെന്ത്യന്നി് തിരായുംകയുംം 
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ചെചായ്യുന്നി മനസ്സിിചെ� വിിഹിവലതകളാണ് ആശാചെ� നോസ്ത്രാത്രംകൃതികളിചെല പിദസംംനോയാാഗംങ്ങൾക്കു 
പിിന്നിിലുള്ളചെതന്നി് സംാനു അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നു. ആശാചെ� പിിൽ�ാല കാവിയങ്ങളിൽ കാണാനാവും
ന്നി നോലാനോകാക്തിികളുംം നോകവിലാശയാങ്ങളുംം നോസ്താത്രംകൃതികളുംചെടി സംവാധീനത്തിൽ രൂപിചെപ്പംട്ടിതാണ്.

നവിീനാഭാിരുംചാിയുംചെടി വിികസംിത രൂപിചെമന്നി നിലയാിൽ പ്രതയക്ഷചെപ്പംട്ടി വിീണപൂവിിൽ വിിലാപി
ത്തിചെ� സംവരാമാചെണങ്കിലും ഭാാരാതത്തിചെ� ആത്മീയാസ്പൈപിതൃകം അതിൽ പ്രധാനമാചെണന്നി് സംാനു 
കചെണ്ട്ത്തുന്നു. “സംാമൂഹിിക �ീവിിതവുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി നോപ്രമം, വിിവിാഹിം, അപിവിാദം തുടിങ്ങിയാ 
ഘടികങ്ങളിലൂചെടി അനുരാാഗംത്തിചെ� വിിലാസംഭാംഗംികൾ പൂവിിൽ തുടുത്തുനിൽക്കുന്നു, അത് രാതിഭാാ
വിങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെപ്പംട്ടി പ്രതീതിയുംളവിാക്കുന്നു” (156:  2009).

വിിരുംദ്ധീഗംതിയാിലുള്ള രാണ്ടു മനസ്സുംകളുംചെടി സംംനോയാാഗംമാണ് നളിനിയുംചെടി ഇതിവൃത്തത്തിചെ� 
നോകന്ദ്രസ്ഥിാനം. അതിൽ സംവാഭാാവിികമായാി ഉരുംത്തിരാിയുംന്നി നാടികീയാത കാവിയത്തിന് ചെപിാതുവിായാ 
പിിരാിമുറു�ം നൽകുന്നു. പ്രകൃതിചെ�ാപ്പംം ഇതിവൃത്തഗംതിയാിൽ അല�കികമായാ ഒരാദൃശയശക്തിിയുംചെടി 
സംവാധീനം പ്രവിർത്തിക്കുന്നിതായുംം അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നുണ്ട്്. “അല�കിക ശക്തിിയാാണ് ഇതി
വൃത്തത്തിചെല ക്രിയാാംശചെത്ത നിശ്ചാിത ലക്ഷയത്തിനോല�് നയാിക്കുന്നിത്. വിായാനയുംചെടി വിയാനോമാഹി
ങ്ങളിൽനിന്നു വിിമുക്തിിനോനടിി നിതയതചെയാ പ്രാപിി�ാൻ ചെവിമ്പുന്നി �ീവിാത്മാവിിചെ� പ്രതീതിയാാണ് 
നളിനി �നിപ്പംിക്കുന്നിത്”(19: 2011) നളിനിയാിചെല നോ�ഹിസംങ്കല്പവുംം വിിശകലനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ 
വിീണപൂവിിനോന�ാൾ നോ�ഹിത്തിചെ� ആത്മീയാഭാാവിം നളിനിയാാലാചെണന്നി് സംാനു അഭാിപ്രായാചെപ്പം
ടുന്നു. ആത്മീയാവുംം ല�കികവുംമായാ നോ�ഹിഭാാവിങ്ങൾ�് സ്പൈവിരുംദ്ധീയമിചെല്ലാന്നി സംങ്കല്പം കാവിയത്തിൽ 
കാണാനാവുംം. നളിനി സംനയാസംിനിയാായാാണ് പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നിചെതങ്കിലും ആ രൂപിത്തിനുള്ളിൽ 
അനിയാന്ത്ര്യിതമായാ ല�കികവിികാരാം നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. എന്നിാൽ ദിവിാകരാനോയാാഗംി നിലചെകാ
ള്ളുന്നി ആധിതയകാസ്ഥിാനംതചെന്നി വിികാരാസംംയാമനത്തിചെ� ഔന്നിതയചെത്തയാാണ് സൂചാിപ്പംിക്കു
ന്നിത്. “നായാകൻ ല�കിക ഭാാവിങ്ങളുംചെടി തലത്തിനോല�് ഇറിങ്ങുന്നിതായാ പ്രതീതി കാവിയത്തിലില്ലാ. 
സ്പൈഹിമവിതഭൂവിിചെല ആധിതയകാസ്ഥിാനംനോപിാചെല അത് സംാധാരാണ �ീവിിതത്തിൽ നിന്നുയാർന്നി് 
ഏകാന്ത്യമായാ മ�ലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായാിരാിക്കുന്നു(54: 2003).

‘ആശാൻ ആശയാഗംംഭാീരാൻ’ എന്നി പില്ലാവിിനോയാാടി് തനിചെ�ാരാി�ലും നോയാാ�ി�ാനാവിിചെല്ലാന്നി് 
സംാനു വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. ആ കവിിതകളുംചെടി നോചാനോതാഹിാരാിതയ്ക്ക്് നിദാനം ആശയാങ്ങളാചെണന്നി 
നിഗംമനം വിാസ്തവിമല്ലാ. “മറ്റും കവിിതകൾനോപിാചെല ആശാൻ കവിിതകളുംം ആകർ�കമാകുന്നിത് 
കാവിയഭാംഗംിചെകാണ്ടു തചെന്നിയാാണ്. അതാകചെട്ടി പിദങ്ങൾ, പിദനിബന്ധത, വിാങ്്മയാ ചാിത്രംങ്ങൾ, 
പ്രനോമയാസംംവിിധാനം, വിികാനോരാാഷ്മാവി്, അന്ത്യരാീക്ഷം തുടിങ്ങിയാ ഘടികങ്ങൾ നോചാർന്നു രൂപിചെപ്പംടുന്നിതു
മാണ്. ഇത്തരാം ഘടികങ്ങളുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽ ഒന്നുമാത്രംമാണ് ആശയാങ്ങൾ” (59: 1964). വിീണപൂവിിൽ 
നോകവിലം പിത്തുനോ�ാകങ്ങളിൽ മാത്രംനോമ നോകവിലാശയാങ്ങൾ പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നുള്ളുചെവിന്നും അവിയ്ക്ക്് 
ആനു�ംഗംികമായാ പ്രാധാനയം മാത്രംമാണ് കാവിയത്തിലുള്ളചെതന്നും അനോ�ഹിം നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്.

സംവപ്നംാടിനകാവിയചെമന്നി നിലയാിലാണ് സംാനു ലീലചെയാ വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നിത്. കാരായകാ
രാണനോബാധത്തിചെ� സ്ഥിാനത്ത് സംവപ്നംം ആധിപിതയം സ്ഥിാപിിക്കുന്നു. ചുറ്റുംപിാടുകളിചെല ദൃശയങ്ങൾ 
സംവപ്നംങ്ങചെള പിരാിനോപിാ�ിപ്പംിക്കുന്നു. നോതാഴിിയുംചെടി കരാവിലയാത്തിലമർന്നുചെകാണ്ട്് ലീല സംംസംാരാി
ക്കുന്നിിടിചെത്ത ‘അഗംണിത ദിവിയവിിഭൂതി’ എന്നി പ്രനോയാാഗംം എം.ചെക. സംാനു പ്രനോതയകം വിിശകലനം 
ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. ‘വിിഭൂതി’ എന്നി വിാ�ിന് ഐശവരായം എന്നിാണർഥചെമങ്കിലും ഇവിിചെടി അർഥമതിചെലാ
തുങ്ങുന്നിില്ലാ. സംവപ്നംത്തിൽ മാത്രംം പ്രതയക്ഷമാകുന്നി സംങ്കല്പാതീതമായാ ഒരാന്ത്യരാീക്ഷചെത്തയാാണ് ഈ 
പിദം അഭാിവിയഞ്ജിപ്പംിക്കുന്നിചെതന്നിാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാം. അഗംണിതചെമന്നി വിിനോശ�ണം 
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അതിന് താങ്ങായാി വിർത്തിക്കുന്നു. മാനു�ിക നോലാകത്തിന് സംങ്കല്പി�ാൻ സംാധി�ാത്ത ഒരും 
അമാനു�ിക സ്പൈചാതനയം അന്ത്യരാീക്ഷത്തിലുണ്ട്് എന്നുസംാരാം.

പ്രണയാകഥയാാചെണങ്കിലും നോപ്രമരാംഗംങ്ങളുംചെടി പ്രതിപിാദനം ലീലയാിൽ കാണാനില്ലാ. രൂപി
ഘടിനയാിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നി നോപ്രമരാംഗംങ്ങൾ ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നിത് കാവിയത്തിചെ� വിശയത 
വിർദ്ധീിപ്പംിക്കും. എന്നിാൽ ‘ലീല’ എന്നി നോപ്രമകാവിയത്തിൽ ആശാൻ പ്രണയാരാംഗംങ്ങൾക്കു സ്ഥിാനം 
നൽകുന്നിില്ലാ. അനുരാാഗംാവിിഷ്ക്കരാണ ചാാതുരായം ആശാനുചെണ്ട്ന്നിതിനു ചെതളിവിാണ് വിിചാിത്രംവിി�യാം 
നാടികം. അനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ കാവിയത്തിചെ� മുഖയസംവഭാാവിം തീവ്രതയാാചെണങ്കിൽ 
സംംക്ഷിപ്തവുംം സ്പൈവിരുംദ്ധീയത്തിചെ� സംാന്നിിധയവുംം കാവിയത്തിലുണ്ട്ായാിരുംനോന്നിതീരൂ. പ്രതിപിാദനം ചുരും
�ാത്തിടിത്ത് തീവ്രത നഷ്ടിചെപ്പംടുന്നു. സ്പൈവിരുംദ്ധീയങ്ങളുംചെടി സംാന്നിിധയവുംം കാവിയത്തിചെ� തീവ്രത നില
നിർത്തുന്നിതിനനുനോപിക്ഷണീയാമാണ്. മൃദുഃലും തരാളവുംമായാ അനുരാാഗം വിർണ്ണനകൾ�് ലീലയാിൽ 
സ്ഥിാനമില്ലാാതായാത് ഇത്തരാത്തിൽ നോനാക്കുനോമ്പാൾ സംവാഭാാവിികം മാത്രംമാണ്.

നളിനി, ലീല, കരുംണ എന്നിീ മൂന്നുകാവിയങ്ങളുംം അനുരാാഗംം എന്നി സൂക്ഷ്മഭാാവിത്തിചെ� വിയ
തയസ്തമായാ ആവിിഷ്ക്കരാണങ്ങചെളന്നി നിലയ്ക്ക്് ഒനോരാ വിർഗംത്തിൽചെപിടുവിയാാണ് . മൂന്നും നായാികാപ്ര
ധാനവുംമാണ്. അനുരാാഗം തീവ്രതയ്ക്ക്് നോഹിതുവിായാി ഭാവിിക്കുന്നു എന്നി നിലയ്ക്ക്ാണ് നായാകന്മാരുംചെടി 
സ്ഥിാനം. നായാികമാർ അനുരാാഗംബദ്ധീരാാകുന്നി സംാഹിചാരായത്തിന് പ്രാധാനയമില്ലാാത്ത രാീതിയാിലാണ് 
മൂന്നു കാവിയങ്ങളുംചെടിയുംം ഘടിന. പ്രാണനായാകനില്ലാാചെത �ീവിിതം തുടിരാാൻ സംാധയമല്ലാാത്തവിിധം 
തീവ്രമാണ ്നായാികമാരുംചെടി അനുരാാഗംം. അനുരാാഗം സംാഫലയമാണ ്പിരാമലക്ഷയചെമങ്കിലും സംാധാരാണ 
ഗംതിയാിലുള്ള ദാമ്പതയത്തിനും കുടുംബ�ീവിിതത്തിനും ഇവിരുംചെടി കാരായത്തിൽ സ്ഥിാനനോമയാില്ലാ. പികരാം 
മരാണത്തിചെ� സംാന്നിിധയമുള്ള നോമാക്ഷപ്രാപ്തിയ്ക്ക്് തുലയമായാ ഒരും ലക്ഷയമാണ് നായാികമാർക്കുള്ളത്. 
നായാികമാരുംചെടി മരാണനോത്താചെടിയാാണ് മൂന്നുകാവിയങ്ങളുംം അവിസംാനിക്കുന്നിചെതങ്കിലും കാവിയങ്ങൾ 
ശുഭാപിരായവിസംായാികളാണ്. അന്ത്യയരാംഗംങ്ങളിചെല അന്ത്യരാീക്ഷസൃഷ്ടിി അനുരാാഗംം നിതയതയാിനോലക്കു 
നീളുംന്നുചെവിന്നി പ്രതീതി ആസംവാദകരാിൽ �നിപ്പംിക്കുന്നു. മൂന്നുനായാികമാർക്കും കാമുകസംമാഗംമം 
ലഭാിക്കുന്നു-മൃതുവുംം. ഈ നോവിളയാിൽ ആത്മീയാതയുംചെടി ദീപ്തി മൂന്നു കാവിയങ്ങളിലും ചെതളിഞ്ഞുവിരുംന്നു. 
പിഞ്ചംഭൂതങ്ങളുംചെടി പിഞ്ജരാത്തിൽനിന്നി് നോദഹിി നോനടുന്നി പിരാമമായാ സംവാതന്ത്ര്യയത്തിചെ� അതിരാില്ലാാത്ത 
ആനന്ദം ആ ദീപ്തിയാിലടിങ്ങുന്നു. കാവിയങ്ങളുംചെടി അന്ത്യയഭാാഗംങ്ങളിൽ ധി�ണയുംചെടിയുംം സംർഗംാത്മകഭാാ
വിനയുംചെടിയുംം തുലയപിങ്കാളിത്തത്തിചെ� ഒരും സംമതുലിതാവിസ്ഥിയുംം എം.ചെക. സംാനു തിരാിച്ചറിിയുംന്നു.

സംവകാരായ�ീവിിതാനുഭാവിങ്ങചെള കാവിയവിി�യാമാ�ാൻ ഇഷ്ടിമില്ലാാത്ത കുമാരാനാശാചെ� 
ചെപിാതുരാീതിയാിൽ നിന്നുള്ള വിയതിയാാനമാണ് ‘ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിചെല കുയാിൽ’ എന്നി അഭാിപ്രായാം 
സംാനുവിിനുണ്ട്്.  നോകവിലം ആശയാപിരാനോമാ ബുദ്ധീിപിരാനോമാ ആയാ അനുഭാവിത്തിചെ� ആവിിഷ്ക്കരാണചെമന്നി 
നിലയാിലല്ലാ ‘പ്രനോരാാദനം’ രാചാി�ചെപ്പംട്ടിിരാിക്കുന്നിത്. മറിിച്ച് എ.ആർ. രാാ�രാാ�വിർമ്മിയുംമായുംണ്ട്ായാിരും
ന്നി ഹൃദയാബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവിാകുന്നി വിികാരാം കവിിതയാിൽ കലരാാതിരാി�ാൻ ശ്രീമിച്ചുചെകാണ്ട്് 
ആത്മസംംയാമനത്തിചെ� അവിസ്ഥിയാിലാണ് ആ കാവിയം രാചാിച്ചത്. “സംവന്ത്യം വിികാരാം  വിസ്തുനിഷ്ഠ
മാക്കുന്നിതിനുള്ള സംമചാിത്തതയാാണ് പ്രനോരാാദനത്തിൽ ആധിപിതയം ചെചാലുത്തുന്നിത് (75:2003). 
ചെ�ല്ലാിയുംചെടി അചെഡിാചെണയാ്സം് എന്നി വിിലാപികാവിയചെത്ത പ്രനോരാാദനം അനുസ്മിരാിപ്പംിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്നും 
അനോ�ഹിം കൂട്ടിിനോച്ചർത്തു.

സംാനു സംമഗ്രവിിമർശനത്തിന് വിിനോധയാമാ�ിയാ കൃതിയാാണ് ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത. അനോ�
ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ നീതിമാനായാ രാാ�ാവിിനും ഭാർത്താവിിനും നോയാാ�ി�ാത്ത ചെപിരും
മാറ്റമാണ് രാാമചെ� ഭാാഗംത്തുനിന്നുണ്ട്ായാത്. ഇതിചെന അനിഷ്ഠ സംംഭാവിമായാി അനോ�ഹിം കാണുന്നു 
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(27: 2019). കാരാണം ഫലിതത്തിൽ പിലതരാം കഥചെചാാല്ലും വിിചാക്ഷണർ മാത്രംമുള്ള സംദസ്സിിൽ 
നിന്നുമാണ് സംീതചെയാക്കുറിിച്ച് അപിവിാദം പിരാന്നിത്. അവിർ �നങ്ങചെള പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നിില്ലാ. 
അവിരുംചെടി കൂട്ടിത്തിൽത്തചെന്നി ഭാദ്രചെനന്നി ഒരാാൾ മാത്രംമാണ് ആനോരാാപിണം ഉന്നിയാിച്ചതും. ഇതുനോകട്ടി 
രാാമൻ ക്ഷണനോനരാംചെകാണ്ട്് തീരുംമാനചെമടുക്കുന്നു. തീരുംമാനം നടിപിടിിയാിചെലത്താനും സ്പൈവികുന്നിില്ലാ. 
സംീതചെയാ അവിളുംചെടി ആഗ്രഹിപ്രകാരാം യാാത്രം അയായ്ക്കുന്നു എന്നു വിയക്തിമാ�ിയാ രാാമൻ സംീതചെയാ 
യാാത്രംാവിിവിരാമറിിയാിക്കുകനോയാാ കാണുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നിില്ലാ. നിമി�നോനരാംചെകാണ്ട്് പിത്നിചെയാ ഉനോപി
ക്ഷി�ാൻ രാാമൻ തീരുംമാനചെമടുത്തത് വിാല്മീീകിയുംചെടി പ്രതിഭായാിൽ രൂപിംചെകാണ്ട് ഫലിതമാനോണാ 
എന്നും വിിമർശകൻ ചാിന്ത്യിക്കുന്നുണ്ട്്. ശ്രീീരാാമചെ�യുംം സംീതയുംചെടിയുംം പിാരാമ്പരായവുംം സംം�ാരാവുംം 
വിികസംിച്ച സംാഹിചാരായങ്ങൾ വിിശകലനവിിനോധയാമാ�ിയാ എം.ചെക.സംാനു, നാഗംരാികതയുംചെടി കളി
ചെത്താട്ടിിലിൽ വിളർന്നി ശ്രീീരാാമചെ� ചെപിരുംമാറ്റത്തിൽ അത്ഭുതചെപ്പംടിാചെനാന്നുമില്ലാ എന്നും എന്നിാൽ 
പ്രകൃതിയുംചെടി മകളായാ സംീത അവിളുംചെടി സംം�ാരാത്തിനിണങ്ങുംവിിധമാണ് ചെപിരുംമാറുന്നിചെതന്നും 
വിയക്തിമാ�ി . അപികീർത്തിയുംണ്ട്ാകുചെമന്നി ഭായാം തചെന്നിയാാണ് രാാമൻ സംീതചെയാ കാട്ടിിലുനോപിക്ഷി
�ാൻ കാരാണം.

സംഹി�മായാ പിദപ്രനോയാാഗം മിതതവം ആശാൻ ദുഃരാവിസ്ഥിയാിൽ ദീക്ഷിക്കുന്നിിചെല്ലാന്നി് സംാനു 
വിിലയാിരുംത്തുന്നു. അനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ കഥാഖയാനത്തിനിടിയാിൽ തിരുംകിയാ പ്രഭാാ
�ണങ്ങൾ കഥാഗംതിയുംചെടി വിിഘ്നത്തിനും കാരാണമായാി. ‘ചാ�ാലഭാിക്ഷുകി’യാിൽ നായാികയുംചെടി 
ആത്മീനോയാാൽ�ർ�ചെത്ത അവിതരാിപ്പംിച്ച ഭാാഗംം ആശാചെ� കവിനസ്പൈവിഭാവിചെത്ത പ്രതിഫലിപ്പംി
ക്കുന്നു. എങ്കിലും മന: പിരാിവിർത്തനം സൂക്ഷ്മതനോയാാചെടി ആവിിഷ്ക്കരാി�ാൻ ‘കരുംണ’യാിൽ കാണിച്ച 
സ്പൈവിഭാവിം അനോ�ഹിം ചാ�ാലഭാിക്ഷുകിയാിൽ കാണിച്ചില്ലാ. ഈശവരാഭാക്തിി ഉ�ീപിിപ്പംിക്കുന്നി കവിിത
കളിൽ ആത്മാവിിഷ്ക്കരാണചെമന്നി നിലയാിലല്ലാാചെത രൂപിം നൽകിയാവി ഹൃദയാൈർശിയാായാിട്ടിിചെല്ലാന്നും 
പിലതും വിിരാസംത �നിപ്പംിക്കുന്നിവിയാാചെണന്നും ‘പുഷ്പംവിാടിി’ ചെയാ വിിലയാിരുംത്തിചെ�ാണ്ട്് അനോ�ഹിം 
വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നിാൽ കരാിങ്കല്ലാ് മാധയമമാ�ിചെ�ാണ്ട്് മൃദുഃലഭാാവിം ആവിിഷ്ക്കരാി�ാൻ ശ്രീമി
ക്കുന്നി ശില്പിയുംചെടി കരാക�ശല ചാാതുരായം കരുംണയാിൽ സംാനു കചെണ്ട്ത്തുന്നുമുണ്ട്്.

ആശാൻ കവിിതയാിചെല സം�ീവിസംാന്നിിധയമാണ് ‘സംവാതന്ത്ര്യയസംങ്കല്പം’ എന്നി് വിിലയാിരുംത്തുന്നി 
സംാനു സംാമൂഹിികമായാ സംവാതന്ത്ര്യയം എന്നിതിചെനാപ്പംം വിയക്തിിനോചാതനയുംചെടി സംവാതന്ത്ര്യയനോമാഹിവുംം 
നോസ്ത്രാത്രംകൃതികൾ മുതൽ ആശാചെ� എല്ലാാ കൃതികളിലും ഭാിന്നിരൂപിങ്ങളായാി പ്രതയക്ഷചെപ്പംടുന്നുചെവി
ന്നി് വിയക്തിമാക്കുന്നു. നളിനിയാിൽ അതിന് ദാർശനിക സംവഭാാവിമാണുള്ളത്. ലീലയാിചെലത്തുനോമ്പാൾ 
പ്രതിനോ�ധം സംമുദായാാചാാരാത്തിചെനതിചെരാ ഉയാരുംന്നു. നോവിശയയാായാ വിാസംവിദത്ത കുലനയാവിിരും
ദ്ധീമായാി സ്ഥിിരാാനുരാാഗംത്തിന് വിിനോധയാമാകുന്നിത് അവിളുംചെടി സംവാതന്ത്ര്യയ പ്രഖയാപിനമായാി സംാനു 
കരുംതുന്നു.

�ീവിിതസ്പൈവിരുംദ്ധീയങ്ങളിൽ കവിിതാവിി�യാം കചെണ്ട്ത്തുന്നി വിാസംനയാാണ് ആശാൻ പ്രക
ടിിപ്പംിക്കുന്നിചെതന്നും സംാനു അഭാിപ്രായാചെപ്പംടുന്നുണ്ട്്. സംനയാസംി തുലയനായാ ദിവിാകരാനോയാാഗംിയുംചെടി 
അടുത്ത് അഞ്ചുവിർ�ത്തിനോലചെറി�ാലം സംംയാമനം സംഞ്ചംയാി�ാൻ ശ്രീമിച്ചു പിരാാ�യാചെപ്പംട്ടി് അനുരാാ
ഗംാഗ്നിിയാിൽ എരാിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നി നളിനി, താരാതുലയയാായാി നിൽക്കുന്നി ലീലയ്ക്ക്രാിചെക വിികലാത്മാവുംം 
നോപ്രതസംമനുമായാ മദനൻ, മാംസംപിി�ം മാത്രംമായാി ചുടുകാട്ടിിൽ ശയാിക്കുന്നി വിാസംവിദത്തയുംചെടി 
ചാാരാത്ത് പ്രതയാശയുംചെടി നോമാഹിനവിാഗ്ദാനംനോപിാചെല നിൽക്കുന്നി ഉപിഗുപ്തൻ എന്നിിവിർ ഉദാഹിരാണം. 
സ്പൈവിരുംദ്ധീയങ്ങളുംചെടി സംനോമ്മിളനമാണ് ആശാൻ കവിിതചെയാ ഇത്രംമാത്രംം തീവ്രവിികാരാഭാരാിതവുംം 
നാടികീയാവുംമാ�ിത്തീർക്കുന്നിത്. കൂടിാചെത ആശാചെ� കവിനവിയക്തിിതവത്തിചെല ആന്ത്യരാികമായാ 
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സംംഘട്ടിനങ്ങൾ തചെന്നിയാാണ് ഇത്തരാം നോസ്താഭാവിിനോശ�ത്തിന് രൂപിം നൽകുന്നിതും. “ആശാനിചെല 
കവിിയുംം സംനയാസംിയുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സരാത്തിൽ കവിി �യാിച്ചു. ഇത്തരാം ചാപിലമായാ അന്ത്യഃകരാണ
ങ്ങളുംം പ്രതിനവിരാസംങ്ങളാൽ ഭൂരാിശക്തിികളായാ നോലാകനോഭാാഗംങ്ങളുംം തമ്മിിൽ നടിക്കുന്നി ഉഗ്രമായാ 
ഒരും സംംഘട്ടിനത്തിചെ� രാംഗംമായാിരുംന്നു ആശാചെ� മനസ്സി്” (24: 2011).

ചാ�ാലഭാിക്ഷുകി ഒഴിിചെക ആശാചെ� മചെറ്റല്ലാാ കാവിയങ്ങൾക്കും ചെപിാതുവിായാ സംവഭാാവിമുചെണ്ട്ന്നി് 
സംാനു നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. കഥാന്ത്യയനോത്താടിടുക്കുന്നി ഒരും മുഹൂർത്തം നാടികീയാമായാവിതരാിപ്പംിച്ചുചെകാണ്ട്് 
ആഖയാനം ആരാംഭാിക്കുന്നു. തുടിർന്നി് അനുവിാചാകരാിൽ ഉനോദവഗംം �നിപ്പംിക്കുന്നി രാീതിയാിൽ മുഹൂർത്തം 
വിയക്തിമാക്കുന്നു. സംമൂഹിത്തിൽ തലമുറികളായാി ദൃഢംീഭാവിിച്ചുനിൽക്കുന്നി വിികലമായാ സംദാചാാരാ
നോബാധത്തിചെ� അടിിത്തറി തകർക്കുംവിിധത്തിലുള്ള തത്തവങ്ങൾ ആശാൻ കവിിതകളിൽ നിന്നും 
അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നുണ്ട്്. പ്രധാനമായുംം ലീലാകാവിയത്തിൽ നിന്നും. ഈശവരാാഭാിമുഖമായാ ചാിന്ത്യ 
ആശാചെ� ആത്മവിത്തയുംചെടി സം�ീവിഘടികമാണ്. എന്നിാൽ ഭാ�മ�ീവിിതത്തിചെ� നോനർ�് പിരാാ
ങ്്മുഖനുമല്ലാാത്ത അനോ�ഹിം മനു�യനോസംവിനത്തിലൂചെടിയാാണ് തചെ� ഈശവരാപൂ� ദർശിക്കുന്നിത്. 
സംാമൂഹിയപ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ സം�ീവിമായാിരുംന്നി കാലഘട്ടിത്തിലാണ് ആശാൻ തചെ� മികച്ച 
കാവിയങ്ങചെളല്ലാാം രാചാിച്ചചെതന്നും സംാനു ഓർക്കുന്നു. ആശാചെ� കവിന വിയക്തിിതവചെത്ത സ്ഥിിരാമായാി 
വിശീകരാിച്ച പ്രനോമയാം മരാണമാചെണന്നിാണ് അനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാം. ആദയകാലചെത്തഴുതിയാ 
നോസ്താത്രംകൃതികൾ മുതൽ എല്ലാാ കാവിയങ്ങളിലും മൃതു സം�ീവിമാണ്. അത് വിാചായമായാി പ്രതിപിാ
ദിക്കുന്നി തരാത്തിലും കാവിയശില്പത്തിൽ നിലീനമായാിരാിക്കുന്നി അവിസ്ഥിയാിലുമുണ്ട്്. കാവിയങ്ങളിൽ 
നോ�ഹിവുംം അനുരാാഗംവുംം സംാഫലയം നോനടുന്നിതും മൃതുവിിചെ� കവിാടിത്തിൽ വിച്ചാണ്. �ീവിിതവിി
രാക്തിിയുംം മരാണാഭാിലാ�വുംം കുമാരാനാശാചെ� കാവിയനോലാകത്തിൽ ഇടികലർന്നു പ്രതയക്ഷചെപ്പംടു
ന്നു. എന്നിാൽ ആത്മഹിതയയുംചെടിനോനചെരാ നിശ്ചാിതമായാ ഒരും നിലപിാടി് കവിി അവിലംബിക്കുന്നിില്ലാ. 
�ീവിിതാസംക്തിിനോപിാചെല മരാണാഭാിലാ�വുംം മനു�യാത്മാവിിചെല സം�ീവിാംശമാചെണന്നും കവിി 
തിരാിച്ചറിിയുംകയാാണ് ചെചായ്യുന്നിത് (197: 2014).

എം.ചെക. സംാനുവിിചെ� കാവിയവിിമർശനങ്ങൾ പ്രധാനമായുംം അനോ�ഹിത്തിചെ� വിയക്തിിതവ
ത്തിചെല അടിിസ്ഥിാന ചാിന്ത്യകളായാ മാനവിികത, സംവാതന്ത്ര്യയനോബാധം, മരാണാഭാിമുഖയം, ദുഃഃഖം 
തുടിങ്ങിയാവിയുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ് നിർവ്വഹിിച്ചിരാിക്കുന്നിത്. അനോ�ഹിത്തിചെ� ഗ്രന്ഥങ്ങളി
ചെലല്ലാാം ആശാൻ പിഠനം സം�ീവിമാണ്. ചെപിാതുചെവി സംാഹിിതയനോലാകം വിിമർശനത്തിനു വിിനോധ
യാമാ�ിയാ ആശാൻ സംാഹിിതയത്തിചെല ഘടികങ്ങൾ എം.ചെക.സംാനു പ്രനോതയകമായാി വിിശകലന 
വിിനോധയാമാക്കുകയുംം ചെപിാതുധാരാണകചെള തിരുംത്താൻ ശ്രീമിക്കുകയുംം ചെചായ്ത്ിട്ടുണ്ട്്. ചാലനമില്ലാാ
ത്തവിചെരാന്നി് വിിമർശകനോലാകം വിിളിക്കുന്നി കഥാപിാത്രംങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്ത്് അവിരുംചെടി ഭാിന്നി 
വിയക്തിിതവങ്ങചെള അവിതരാിപ്പംി�ാൻ ശ്രീമിച്ചതും ആശാൻ ആശയാഗംംഭാീരാൻ എന്നി വിിനോശ�ണചെത്ത 
തിരുംത്താൻ ശ്രീമിച്ചതും ഉദാഹിരാണമാണ്. ആശാൻ കൃതികളിചെല സംവാതന്ത്ര്യയചെത്തയുംം ദുഃഃഖചെത്തയുംം 
അനോ�ഹിം പിരാൈരാം ബന്ധിപ്പംിക്കുന്നുണ്ട്്. മൃതുവിിചെന ഉപിാസംിച്ച് മൃതുവിിൻനോമൽ വിി�യാംവിരാിക്കുക 
എന്നി ആശയാം ആശാചെ� സംർഗ്ഗാാത്മക നോചാതനയാിൽ എന്നും കലർന്നിിരുംന്നുചെവിന്നും അനോ�ഹിം 
വിിശവസംിക്കുന്നു.
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