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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്
മലയാാളഭാാഷ,സാാഹിിത്യംം�,സംംസ്കാാരംം എന്നിിവയിിലൂന്നിി നടക്കുന്ന
ഗവേ�ഷണങ്ങളെ�യുംം പഠനങ്ങളെ�യുംം സൂക്ഷ്മമാായിി ഉൾക്കൊ�ൊള്ളത്ത
ക്കവിിധമാാണ്് ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ ഓരോ�ോ ലക്കവുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുന്നത്്.
കൃത്യയമാായ രീീതിിശാാസ്ത്രവുംം സൂക്ഷ്മമാായ എഡിിറ്റോ�ോറിിയൽ പരിിശോ�ോധ
നകളുംം പാാലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് മലയാാളത്തിിൽ ഇത്തരമൊ�ൊരു ജേ�ണൽ
എന്നതാാണ്് ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ പ്രസിിദ്ധീീകരണോ�ോദ്ദേ�ശ്യംം�. സർവ്വകലാാ
ശാാലകളിിലെ� വിിവിിധ പഠനവകുപ്പുകളിിൽനിിന്നുണ്ടാാകുന്ന കാാതലാായ
ഗവേ�ഷണഫലങ്ങൾ കൃത്യയമാായിി അക്കാാദമിികസമൂഹത്തിിനുമുന്നിിലേ�
ക്ക്് എത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. നമ്മുടെെ സർവ്വകലാാശാാലകളിിൽ ഈ രംംഗത്തു
നടക്കുന്ന ഗവേ�ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരിിക എന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം ഗവേ�ഷ
ണങ്ങളിിലേ�ർപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നവർക്ക്് സഹാായകമാായിി വർത്തിി
ക്കുക എന്നതുംം ഇത്തരംം ജേ�ർണലുകളുടെെ കർത്തവ്യയമാാണ്്.
ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ ക്ഷണിിക്കുകയുംം ലഭ്യയമാായ ലേ�ഖനങ്ങൾ
അതതുമേ�ഖലകളിിൽ വിിദദ്ധരാായ ആളുകളെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് പരിിശോ�ോ
ധിിപ്പിിക്കുകയുംം നിിർദ്ദേ�ശിിക്കപ്പെ�ടുന്ന തിിരുത്തുകൾ വരുത്തിിക്കൊ�ൊ
ണ്ട്് ഓരോ�ോ ലക്കങ്ങളുംം പുറത്തിിറക്കുക എന്നതുംം ശ്രമകരമാായ
ജോ�ോലിിയാാണ്്. ഇത്തരത്തിിലുള്ള അക്കാാദമിികപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്രമമാായുംം തുടർച്ചയാായുംം നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടത്് അക്കാാദമിികമാായ
ആവശ്യയമാാണ്്. ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ നാാലാം�ം ലക്കംം വാായനക്കാാർക്കാായിി
സമർപ്പിിക്കുന്നു.
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ഉള്ളടക്കംം
സാാധാാരണീീകരണവുംം അനുഭവങ്ങളുടെെ സ്പൈൈറൽഘടനയുംം
ഷൂബ കെ�. എസ്്.
ഛന്ദസ്സിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിിയ കവിിത
നന്ത്യയത്ത്് ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ
ആധുനിിക ലോ�ോകബോ�ോധംം ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസത്തിിൽ
വിി. ദേ�വീീപ്രസാാദ്്
ആഖ്യാാ�നത്തിിനുള്ളിിലെ� ആധുനിികഭാാഷ്യംം�	
ജയകുമാാർ എസ്്.എസ്്.
ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രവുംം വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാന്തവുംം:
ശരത്് ചന്ദ്രൻ
തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ: മൊ�ൊഴിിയുംം പൊ�ൊരുളുംം
ശ്രീീധരൻ അഞ്ചുമൂർത്തിി
പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിി
അക്ഷയ ടിി.എസ്സ്്.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിിനിിവേ�ശവുംം മാാതൃഭാാഷയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയവുംം
അശ്വവനിി എ.പിി.
പ്രവാാസംം: അറിിവനുഭവങ്ങൾ ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്് ’ മുന്നിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം
ബിിജലിി പിി.
ഭാാഷ-ചരിിത്രംം-പുതുശ്ശേ�രിി
ആർ. രാാജേ�ഷ്്
ആവിിഷ്കാാരവുംം സമരമാാണ്്
ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയുടെെ ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയെ� മുൻനിിർത്തിി ഒരു പഠനംം
ധീീന പിി.പിി.
ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠന സിിദ്ധാാന്തവുംം സാാഹിിത്യയസമീീപനവുംം
ഹരിിദാാസ്് കെ�.
മീീശയിിലെ� രുചിിയുംം മണവുംം: ധൈൈഷണിിക അപഗ്രഥനംം
സിി. ഹുസ്സൈൈൻ
ലീീലാാതിിലകംം: ഭാാഷ, ദേ�ശീീയത
കെ�.എസ്്. ഇന്ദുലേ�ഖ
ലിംം�ഗഭേ�ദത്തെ� അപ്രസക്തമാാക്കിി ഒരു പാാരിിസ്ഥിിതിിക യാാത്ര	
ലേ�ഖ എൻ.കെ�.
ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ
പിി.എസ്്. രാാജേ�ഷ്് കുമാാർ	
ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്തയുംം മാാർക്സിിസ്റ്റ്്പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം കെ�. ദാാമോ�ോദരന്റെ� വാായനകളിിൽ
ആതിിര കുഞ്ഞുമോ�ോൻ
ദലിിത്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം: പുറമ്പോ�ോക്കിിലെ� കുടിില്ജീീവിിതംം: ചിില എതിിരനുഭവങ്ങൾ
ഷീീബാാ ദിിവാാകരൻ
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പിി.കുഞ്ഞിിരാാമന്നാായരുടെെ കവിിതയിിലെ� വിിത്തുംം വിിതയുംം
പത്മനാാഭന് എംം.വിി.
ട്രാാവല് ഹിിസ്റ്ററിി, ദേ�ശവിിചാാരംം
പ്രജിിത പിി.
ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയംം - ഒരു സൂക്ഷ്മനിിരീീക്ഷണംം
ശീീതൾ. വിി. എസ്്
പുത്തന് സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുംം കടലോ�ോരവുംം
രജനിി. പിി.ടിി
പ്രതിിബോ�ോധത്തിിന്റെ� പെ�ണ്കഥകൾ
ആശാാ മത്താായിി
ചലച്ചിിത്ര വാായനയിിലെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക പരിിസരംം
ശരൺ ചന്ദ്രൻ എൻ.
ദേ�ശീീയ സ്വവത്വവരൂപീീകരണവുംം ‘ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്’ എന്ന സ്ത്രീീ യാാത്രാാവിിവരണഗ്രന്ഥവുംം
ഷർമിിയ നൂറുദ്ദീീൻ
സ്ഥലപശ്ചാാത്തല വര്ണ്ണന: എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� ചെ�റുകഥകളിിൽ
അജിികുമാാര് ബിി.
ചിിറക്കൽ മിിഷനുംം പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രരചനയുംം
സുജാാത പിി.
പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിലെ� പ്രതിിരോ�ോധവുംം മുന്നേ�റ്റവുംം
ലിിറ്റിി പയസ്്
ആൺകാാഴ്ചയിിലെ� സ്ത്രീീ (ശരീീരംം കാാമന): സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രന്റെ� ‘തല്പംം’ എന്ന കഥയിിൽ
ശ്രീീയ പിി.ജിി.
അനുഭൂതിി: സൈൈദ്ധാാന്തിികസമീീപനംം
വിിജയകുമാാർ എ.
‘വീീണ പൂവ്് കൺമുമ്പിിൽ’—അധിിവിിമർശ വാായന
സ്മിിത കെ�.പിി.
ഭാാസനാാടക വിിവർത്തനംം മലയാാളത്തിിൽ
സിിന്ധു സിി.എസ്്.
ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മയുംം ആവേ�ദക മൊ�ൊഴിികളുംം നാാട്ടറിിവു പഠനത്തിിൽ
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സാാധാാരണീീകരണവുംം അനുഭവങ്ങളുടെെ സ്പൈൈറൽഘടനയുംം
ഷൂബ കെ�. എസ്്.

അദ്ധ്യാാ�പകൻ, തിിരുവനന്തപുരംംഗവൺമെെൻ്്റ്് വനിിതാാ കോ�ോളെ�ജ്്.

കാാവ്യാാ�സ്വാാ�ദനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഇന്ത്യയൻ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട സംംജ്ഞയാാണ്്
സാാധാാരണീീകരണംം. കലയിിലെ� അനുഭവത്തെ� വിിശദീീകരിിക്കാാനാാണ്് ഇത്് രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. സ്പൈൈറൽ
എന്നത്് DNA-യുടെെ ഘടനയെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്. ഇടത്് വലതാാകുന്നതുംം വലതു ഇടതാാകുന്ന
തുംം ആ രീീതിിയിിൽ നിിരന്തരംം മാാറുന്നതുമാായ ഘടന. സൈൈക്കിിളിിന്റെ� സഞ്ചാാരപഥംം. മുകൾ ഭാാഗംം
താാഴെെയാാകുകയുംം താാഴെെ ഭാാഗംം മുകളിിലാാകുകയുംം ചെ�യ്യുകയുംം നിിരന്തരംം സഞ്ചരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
ഘടന. അനുഭവങ്ങൾക്ക്് ഈ ഘടന ഉണ്ടെ�ന്നുംം സാാധാാരണീീകരണ പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് ഈ അനുഭവ
ഘടനയുമാായിി ബന്ധമുണ്ടെ�ന്നുമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്.

കലയുംം ജീീവിിതവുംം
കലാാനുഭവവുംം ജീീവിിതാാനുഭവവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുംം വിിച്ഛേ�ദങ്ങളുംം എന്തൊ�ൊക്കെ� എന്നതാാണ്്
എല്ലാാ കലാാ ചിിന്തകരെെയുംം അലട്ടിിയ പ്രശ്നംം. രാാമയണത്തിിലെ� ദുഃഃഖവുംം ശകുന്തളയുടെെ പ്രണയവുംം
ഈഡിിപ്പസിിന്റെ� സത്യാാ�ന്വേ�േഷണവുംം ഒക്കെ� ജീീവിിതാാനുഭവത്തിിൽ നിിന്നുംം എങ്ങനെ� വ്യയത്യാാ�സ
പ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് ചോ�ോദ്യം�ം. ഒരു ദുരന്തനാാടകംം കണ്ട്് കരഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് ഇറങ്ങിി വരുന്നു,
നല്ല നാാടകംം ഒന്നുംം കൂടിി കാാണേ�ണ്ടതാാണ്് എന്ന്് സന്ദർഭത്തിിൽ ഇല്ലാായിിരുന്ന കൂട്ടുകാാരനോ�ോട്്
പറയുന്നു. മരണ വീീട്ടിിൽ നിിന്നുംം ഇറങ്ങിി വരുന്ന നമ്മൾ നല്ലമരണംം ഈ വീീട്ടിിലേ�ക്ക്് ഒരു വരവ്്
കൂടിിവരണംം എന്ന്് പറയുന്നിില്ല. എന്താാണ്് അനുഭവങ്ങളിിലെ� വ്യയത്യാാ�സംം? ഇതാാണ്് കലാാചിിന്തകരെെ
കുഴക്കിിയത്്.
പലരുംം പലരീീതിിയിിൽ ചിിന്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സാാധാാരണീീകരണംം എന്ന സംംജ്ഞയാാണ്് ഇന്ത്യയൻ
ഉത്തരംം. കാാവ്യാാ�നുഭവത്തിിന്് മാാത്രമാായിി ഒരു സംംജ്ഞ രൂപപ്പെ�ടുത്തിി എന്നതുംം ഇന്ത്യയക്കാാരുടെെ
സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ആ വാാക്കാാണ്് ‘രസംം’. അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നാാട്യയശാാസ്ത്രകാാരന്റെ� വിിശദീീകര
ണത്തിിൽ തന്നെ� കലാാനുഭവവുംം ജീീവിിതാാനുഭവവുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സത്തിിന്റെ� പ്രാാഥമിികതലംം
ഒളിിഞ്ഞിിരുപ്പുണ്ട്്. പല കറിികൾ കൂട്ടിി ചോ�ോറുണ്ണുന്ന പ്രക്രിിയയോ�ോടുംം പല വ്യയഞ്ജനങ്ങൾ ചേ�ർത്ത്്
രസംം ഉണ്ടാാക്കുന്ന പ്രക്രിിയയോ�ോടുമാാണ്് കാാവ്യാാ�നുഭവത്തെ� ഭരതമുനിിസാാദൃശ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. 1
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കാാവ്യാാ�നുഭവംം ഒരു പ്രക്രിിയയാാണ്്, എന്ന സങ്കല്പംം നാാട്യയശാാസ്ത്രകാാരനിിൽ കാാണാംം�. മുളക്് പൊ�ൊടിി
എന്ന പലവ്യയഞ്ജനംം കഴിിക്കാാൻ നമുക്ക്് ബുദ്ധിിമുട്ടുണ്ട്്, ചോ�ോറ്് മാാത്രംം കഴിിക്കാാനുംം ബുദ്ധിിമുട്ടുണ്ട്്.
എന്നാാൽ പല കറിികൾ ചേ�രുന്ന പ്രക്രിിയയിിൽപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ, പുളിിയുംം മഞ്ഞളുംം വെ�ള്ളവുംം മറ്റുംം
ഒരു പ്രത്യേ�േക അളവിിൽ ചേ�രുന്ന പ്രക്രിിയയിിൽ പെ�ടുമ്പോ�ോൾ മുളക്് പൊ�ൊടിി സഹ്യയമാായിിത്തീീരുന്നു.
ജീീവിിതത്തിിലെ� ദുഃഃഖംം കൃതിിയിിലെ� ദുഃഃഖമാാകുമ്പോ�ോൾ മേ�ശപ്പുറത്തിിരിിക്കുന്ന മുളക്് പൊ�ൊടിി രസത്തിിലെ�
മുളക്് പൊ�ൊടിിയാായിി മാാറുന്നു. രാാമാായണത്തിിലെ� ദുഃഃഖംം, ഈഡിിപ്പസ്് രാാജാാവിിന്റെ� ദുഃഃഖംം രസത്തിിലെ�
മുളക്് പൊ�ൊടിിയാാകുന്നു.
നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിലെ� ഉദാാഹരണത്തിിൽ നിിന്നുംം നമുക്ക്് ഇങ്ങനെ� നിിരീീക്ഷിിയ്ക്കാംം� എന്നല്ലാാതെ�
കലയിിൽ വിികാാരങ്ങൾക്ക്് സംംഭവിിക്കുന്ന മാാറ്റംം വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. അതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
പല സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാായത്്. മുളക്് പൊ�ൊടിി തന്നെ�യാാണ്് രസംം എന്ന്് ലൊ�ൊല്ലsൻ പറഞ്ഞു,2
രസത്തിിലെ� മുളക്് പൊ�ൊടിിയെ�, ചിിത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം കുതിിരയെ� ഊഹിിക്കുംം പോ�ോലെ� അനുമിിച്ചെ�ടുക്കു
ന്നതാാണ്് രസപ്രക്രിിയ എന്ന്് ശങ്കുകൻ3പറഞ്ഞു. രസത്തെ� ഒരു പ്രക്രിിയയാായിി അദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നു
എന്നത്് പ്രധാാനമാാണ്്. നമ്മുടെെ ഉള്ളിിലെ� ‘മുളക്്പൊ�ൊടിിഅനുഭവ’ത്തെ� അഭിിവ്യയക്തമാാക്കുന്നതാാണ്്
രസാാസ്വാാ�ദനംം എന്ന്് അഭിിനവ ഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു. 4 അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� പുസ്തകത്തിിലാാണ്്, അഭിിന
വഭാാരതിിയിിലാാണ്് കലയിിലെ� ദുഃഃഖത്തിിന്് എന്ത്് മാാറ്റമാാണുള്ളത്് എന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഏതാാണ്ട്് പതിിനൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്നയാാളാാണ്് അഭിിനവ ഗുപ്തൻ. പിിന്നീീട്് പല നൂറ്റാാ
ണ്ടുകളിിൽ അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� നിിലപാാടുകൾക്ക്് പ്രാാമുഖ്യംം� ലഭിിച്ചു.

അഭിിനവഗുപ്തന്റെ� സാാധാാരണീീകരണംം
ദുഃഃഖംം ദുഃഃഖമാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുന്നത്് അനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള വ്യയക്തിി ബന്ധമാാണ്് എന്ന്് അഭിിനവ
ഗുപ്തൻ കരുതിി. കൂട്ടുകാാരന്റെ� മകൻ മരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ദുഃഃഖംം തോ�ോന്നുന്നതിിന്് കാാരണംം ദുഃഃഖത്തെ�
വൈൈയക്തിികമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന കൂട്ടുകാാരൻ എന്ന ഇടക്കണ്ണിി ഉള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. മനസിിനെ�
ഇഹലോ�ോകവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന സത്വവരജതമോ�ോഗുണങ്ങൾ അകന്ന്്, വ്യയക്തിിസ്പർശമിില്ലാാതെ�
നമ്മുടെെ ഉള്ളിിലുള്ള സ്ഥാായിിഭാാവങ്ങളിിൽ ആത്മ പ്രകാാശമേ�ൽക്കുന്നതാാണ്്, ആ ആനന്ദമാാണ്്
കാാവ്യാാ�നുഭവമെെന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കരുതിി. ആത്മാാവ്് ,ശരീീരംം ഇങ്ങനെ�യുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഒക്കെ�
അദ്ദേ�ഹംം മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്നു. ശൈൈവാാദ്വൈൈ�തിിയാാണ്് അഭിിനവ ഗുപ്തൻ. ഈ ശൈൈവാാദ്വൈൈ�തതവുംം
അദ്വൈൈ�തസിിദ്ധാാന്തവുംം തമ്മിിൽ വലിിയ വ്യയത്യാാ�സമിില്ലെ�ന്ന്് അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� ജീീവചരിിത്രമെെഴുതിിയ
ജിി. ടിി. ദേ�ശ്്പാാണ്ഡെ� പറയുന്നുണ്ട്്. 5 അദ്വൈൈ�തത്തിിലെ� ബ്രഹ്മസാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിന്റെ� ഒരു ചെ�റു
പതിിപ്പാായാാണ്് കാാവ്യാാ�നുഭവത്തെ� അഭിിനവഗുപ്തൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. ബ്രഹ്മാാനന്ദ സഹോ�ോദരംം
എന്നുംം കാാവ്യാാ�നുഭവത്തെ� വിിളിിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ�ോ. 6 കരിിയുംം പൊ�ൊടിിയുംം തുടച്ചു വൃത്തിിയാാക്കിി കൂടുതൽ
തെ�ളിിച്ചംം തേ�ടുന്ന റാാന്തൽ വിിളക്ക്് പോ�ോലെ�യാാണ്് അഭിിനവ ഗുപ്തന്് വാായന. ആത്മാാവ്് ദീീപമാാണ്്.
അത്് പ്രകാാശമുള്ളതുംം ആനന്ദദാായകവുമാാണ്്. പക്ഷെ� കരിിയുംം പൊ�ൊടിിയുംം ചിില്ലുഗ്ലാാസ്സുംം അതിിനെ�
മൂടിിയിിരിിക്കുന്നു. കാാമക്രോ�ോധലോ�ോഭമോ�ോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന തമസ്സുംം, (അതാായത്് കരിിയുംം) രജസ്സുംം
(അതാായത്് പൊ�ൊടിിയുംം) താാരതമ്യേ�േന മെെച്ചമാായ സത്വവഗുണവുംം (അതാായത്് ഗ്ലാാസുംം) ആത്മപ്രകാാശ
ത്തെ� മൂടിിയിിരിിക്കുന്നു. കരിിയുംം പൊ�ൊടിിയുംം തുടച്ച്് വൃത്തിിയാാക്കുന്ന, സ്ഥലകാാലവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന
രജതമോ�ോഗുണങ്ങൾ മാാറുന്ന—ആത്മാാവിിന്് മേ�ലുള്ള ആവരണങ്ങൾ നീീങ്ങുന്ന—പ്രക്രിിയയാാണ്്
സാാധാാരണീീകരണംം അഥവാാ ആസ്വാാ�ദനപ്രക്രിിയ. 7 അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയ
സ്തമാായിി കലയിിൽ ദുഃഃഖംം സുഖമാായിി മാാറുന്നത്്. സീീതയുടെെ ദുഃഃഖംം അപ്പോ�ോൾ നമ്മൾ ചരിിത്രവുംം സ്ഥല
കാാലവുംം എല്ലാം�ം മാാറ്റിി വച്ച്് നമ്മുടെെ ഉള്ളിിലുള്ള ദുഃഃഖംം എന്ന കേ�വല അനുഭവമാാക്കിി അനുഭവിിക്കുന്നു.
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ദുരന്ത വാാർത്തകൾ ടിി. വിി. യിിൽ എല്ലാം�ം മറന്ന്് ചിിലർ ആസ്വവദിിക്കുംം പോ�ോലെ�യാാണോ�ോ കലയിിൽ
ദുഃഃഖംം ആസ്വവദിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നതാാണ്് വിിഷയംം.

സാംം�ഖ്യയമതവുംം സാാധാാരണീീകരണവുംം
സത്യയത്തിിൽ സാാധാാരണീീകരണംം എന്ന വാാക്കിിന്് അഭിിനവ ഗുപ്തൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥമല്ല ഉള്ളത്്.
ഈ സിിദ്ധാാന്തംം അഭിിനവ ഗുപ്തന്റേ�തുമല്ല. ഭട്ടനാായകന്റേ�താാണ്്. അതൊ�ൊരു തരംം അനുകരണ
മാാണ്്. അഭിിനവ ഗുപ്തൻ ഭട്ടനാായകന്റേ�ത്് എന്ന്് ഉദ്ധരണിി കൊ�ൊടുക്കുന്നുണ്ട്്. പക്ഷെ� ഭട്ടനാായകൻ
പറഞ്ഞതിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെ� മറച്ചു പിിടിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് വിിപരീീതമാായിി പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്്. ഭട്ടനാാ
യകൻ തന്റെ� സിിദ്ധാാന്തംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്് അദ്വൈൈ�ത സിിദ്ധാാന്തത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയല്ല, നേ�ർ
വിിരുദ്ധമെെന്ന്് പറയാാവുന്ന സാംം�ഖ്യയ സിിദ്ധാാന്തത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്്. 8 അഭിിനവ ഭാാരതിിയിിൽ
സാംം�ഖ്യയരുടെെ അഭിിപ്രാായങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കാാതെ� പറഞ്ഞവരുടെെ പേ�രു പോ�ോലുംം പറയാാതെ�പരിി
ഹസിിച്ചു തള്ളിിക്കളയുന്ന അഭിിനവ ഗുപ്തനാാണ്് 9 ഭട്ടനാായകനെ� വിിപരീീതമാായിി അനുകരിിക്കുന്നത്്.
സാംം�ഖ്യയ സിിദ്ധാാന്തമാാണ്് ഭട്ടനാായകന്റേ�ത്് എന്ന്് History of Sanskrit poetics എന്ന കൃതിി
എഴുതിിയ എസ്്.കെ�. ഡെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്് 10 സാംം�ഖ്യയത്തിിലെ� സത്വവരജത മോ�ോഗുണ സങ്ക
ങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. മനശ്ശാാസ്ത്രംം, ചരിിത്രംം, ഭൗ�തിിക ശാാസ്ത്രംം, നരവംംശശാാസ്ത്രംം, പാാരിിസ്ഥിിതിിക
ശാാസ്ത്രംം, സ്ത്രീീവാാദംം തുടങ്ങിിയവയുമാായൊ�ൊക്കെ� ബന്ധിിപ്പിിക്കാാവുന്ന സിിദ്ധാാന്തമാാണത്്. 11 പ്രകൃ
യുടെെയുംം മനസ്സിിന്റെ�യുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഒക്കെ� ഉത്്പത്തിി പരിിണാാമങ്ങളാാണ്് സാംം�ഖ്യയത്തിിൽ
ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്്. സത്വവഗുണവുംം തമോ�ോഗുണവുംം വിിപരീീത ദ്വവന്ദ്വവങ്ങളാാണ്്, നന്മയുടെെയുംം തിിന്മയുടെെ
യുംം. രാാമനുംം രാാവണനുംം,സീീതയുംം ശൂർപ്പണഖയുംം, നല്ലവനാായ രാാജാാവ്്/കുറ്റവാാളിി എന്നൊ�ൊക്കെ�
പറയുംം പോ�ോലെ�. രജോ�ോഗുണമാാണ്് ഈ രണ്ട്് വിിപരീീത ഗുണങ്ങളെ�യുംം ചലന സന്നദ്ധമാാക്കുന്നത്്.
12 പ്രകൃതിിയുടെെ ഉത്്പത്തിി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനസ്സിിന്റെ� ഉത്്പത്തിി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യയ
വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ഉത്്പത്തിി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ� ഈ രീീതിിയിിലാാണ്് സാംം�ഖ്യയത്തിിൽ നിിർവ
ചിിക്കുന്നത്്. അങ്ങനെ� സത്വവഗുണവുംം തമോ�ോഗുണവുംം രജോ�ോ ഗുണത്താാൽ ചലന സന്നദ്ധമാാകുകയുംം
ഒപ്പംം മൂന്ന്് ഗുണങ്ങളുംം പരിിവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ആ ഗുണപരിിണാാമമാാണ്് ജീീവിിതത
ത്വവമാായിി സാംം�ഖ്യയ സൈൈദ്ധാാന്തിികർ കാാണുന്നത്്. അതാായത്് വിികാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള മോ�ോചനമല്ല
വിികാാര പരിിവർത്തനമാാണ്് ഇവിിടെെ നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. അതാായത്് അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� സിിദ്ധാാന്ത
മല്ല ഇത്് എന്ന്് വ്യയക്തമാാണല്ലോ�ോ. മാാത്രമല്ല ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ� കാാലത്ത്് ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ,പത്താംം�
നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഉത്തരാാർദ്ധത്തിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ഭട്ട നാായകൻ അക്കാാലത്ത്് തന്നെ� പ്രചരിിച്ചിിരുന്ന
അഭിിവ്യയക്തിിവാാദത്തെ� എതിിർത്തിിരുന്നു. അഭിിനവ ഗുപ്തൻ അത്് പിിന്നീീടാാണ്് സ്ഥാാപിിക്കുന്നതെ�ങ്കിി
ലുംം. ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ� നിിലപാാടുകളെ� എതിിർത്ത്് ‘ഹൃദയദർപ്പണംം’ എന്ന പുസ്തകവുംം അദ്ദേ�ഹംം
എഴുതീീട്ടുണ്ട്്. അതുപോ�ോലെ� അഭിിനവഗുപ്തൻ ലോ�ോചനത്തിിൽ ഉദ്ധരിിക്കുന്ന ഭട്ടനാായകന്റെ� ഒരു അഭിി
പ്രാായമുണ്ട്്. ’വാാക്കാാകുന്ന പശു സഹൃദയനാാകുന്ന കുട്ടിിക്ക്് രസംം സ്വവയംം ചുരത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കുന്നു.
അതു കൊ�ൊണ്ട്് യോ�ോഗിിമാാർ ഏറെെ പണിിപ്പെ�ട്ട്് കറന്നെ�ടുക്കുന്ന ബ്രഹ്മാാനന്ദ രസവുംം ഇതിിനോ�ോട്്
കിിടനിിൽക്കുന്നിില്ല’ എന്ന്് ഭട്ട നാായകൻ പറയുന്നു. 13 ബ്രഹ്മാാനന്ദരസത്തെ�ക്കാാൾ മെെച്ചമാാണ്്
കാാവ്യാാ�നുഭവംം എന്നാാണ്് ഭട്ടനാായകന്റെ� നിിലപാാട്്. അതാായത്് സ്ഥലകാാലനിിർമുക്തമാായ, ബ്രഹ്മാാ
നന്ദസഹോ�ോദരമാായ ഒരനുഭവമല്ല സാാധാാരണീീകരണംം എന്നത്് കൊ�ൊണ്ട്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്് എന്ന്്
മനസ്സിിലാാകുന്നു.

സാാധാാരണീീകരണവുംം അനുഭവങ്ങളുടെെ സർപ്പിിളസ്വവഭാാവവുംം.
പിിന്നെ� എന്താാണ്് സാാധാാരണീീകരണംം എന്ന്് മനസിിലാാക്കാാൻ ഭട്ട നാായകന്റെ� പുസ്തകംം ലഭ്യയമല്ല.
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എന്നാാൽ സാംം�ഖ്യയമതത്തിിലെ� ഗുണപരിിണാാമംം എന്ന സങ്കല്പംം വച്ച്് സാാധാാരണീീകരണംം മനസിിലാാ
ക്കാാൻ പ്രയാാസമിില്ല. സത്വവഗുണമെെന്നത്് ഒരു വ്യയവസ്ഥയിിൽ പ്രാാമുഖ്യംം� നേ�ടുന്ന മൂല്യയങ്ങളുംം വ്യയവഹാാ
രങ്ങളുംം ആശയലോ�ോകങ്ങളുംം ആണ്്. അങ്ങനെ� നേ�ടാാൻ അപരമാാക്കപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്് തമോ�ോഗുണംം.
സത്വവഗുണംം വെ�ളുപ്പുംം തമോ�ോഗുണംം കറുപ്പുമാാണെ�ങ്കിിൽ അവയെ� നിിറങ്ങളാാക്കിി മാാറ്റുന്ന മഴവിില്ലുകളാാ
ക്കിി മാാറ്റുന്ന പ്രക്രിിയയാാണ്് സൃഷ്ടിിയിിൽ, പ്രകൃതിിയിിൽ നടക്കുന്നത്്. വെ�ളുപ്പുംം കറുപ്പുംം അപരങ്ങൾ
മാാത്രമാാണ്്. എല്ലാാ നിിറവുംം പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്നത്് വെ�ളുപ്പുംം എല്ലാാ നിിറവുംം അടഞ്ഞുകൂടുന്നത്് കറുപ്പുംം
ആണ്്. അവ ക്രിിയാാത്മകമാാകുമ്പോ�ോൾ പല നിിറങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നു, പല കൃതിികൾ ഉണ്ടാാകുന്നു.
പല സംംസ്കാാരമുണ്ടാാകുന്നു എന്നുംം പറയാംം�. റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് പറയുന്ന Dominant, Residual,
Emergent എന്നീീ സങ്കല്് പങ്ങൾ പോ�ോലെ�യാാണിിത്്. 14 Dominantസത്വവഗുണവുംം Residual
തമോ�ോഗുണവുംം Emergent രജോ�ോഗുണവുംം ആണ്് എന്നിിങ്ങനെ� ഒരു രീീതിിയിിൽ അതിിനെ� ബന്ധിിപ്പിി
ക്കാംം�. ഒരു വ്യയക്തിിയെ� ചലിിപ്പിിക്കുന്നത്്, സംംസ്കാാരത്തെ� ചലിിപ്പിിക്കുന്നത്് ഈ എമർജിംം�ഗ്് ഫോ�ോർസ്്
ആണ്്. ’രജസിി പ്രലയംം ഗത്വാാ�കർമ്മംംസംംഗിിഷ്ഠ ജാായതേ�’15 എന്നാാണ്്, ‘രജോ�ോഗുണംം വർദ്ധിി
രിിക്കുമ്പോ�ോൾ മരിിക്കുന്നവർ കർമ്മത്തോ�ോട്് ആസക്തിിയുള്ളവരുടെെ ഇടയിിൽ ജനിിക്കുംം’ എന്നാാണ്്
ഭഗവത്് ഗീീതയിിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്്. അതാായത്് വിിപ്ലവകാാരിികൾ മരിിച്ചാാലുംം മരിിക്കുന്നിില്ല എന്ന്്
പറയുമല്ലോ�ോ. വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ നന്മതിിന്മകളെ� അഥവാാ വ്യയവസ്ഥയാാൽ ഡോ�ോമിിനേ�റ്റ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ടു
ന്ന ആശയലോ�ോകത്തെ�യുംം ആ ലോ�ോകംം ചുരുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന അനുഭവ ലോ�ോകത്തെ�യുംം ഒക്കെ�, അടിിമ
/ഉടമ ബന്ധങ്ങളെ� ഒക്കെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്ത്് കൊ�ൊണ്ട്് എമർജ്് ചെ�യ്യുന്ന ഒരു സർഗ്ഗാാത്മലോ�ോകത്തിിന്റെ�
അഥവാാ ആ പ്രക്രിിയയുടെെ സൂചകമാാണ്് ഇവിിടെെ രജോ�ോഗുണംം എന്നത്്. നവോ�ോത്ഥാാന കൃതിികൾ
ഒക്കെ� അതാാണ്്. രജോ�ോഗുണ പ്രധാാനമാാണ്് ലീീല എന്ന്് ആശാാൻ തന്നെ� പറയുന്നുണ്ട്്. സാംം�ഖ്യയ
ദർശനത്തെ� മുൻനിിർത്തിി ആശാാൻ കവിിത പഠിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. 16 സന്യാാ�സിി/വേ�ശ്യയ, സന്യാാ�സിി
കാാമുകൻ, സന്യാാ�സിി/കാാമുകിി, വേ�ശ്യയ/കാാമുകിി, പതിിവ്രത/വേ�ശ്യയ തുടങ്ങിിയ ഡോ�ോമിിനന്റാായതുംം അല്ലാാ
ത്തതുമാായ ഗുണങ്ങളെ� ചലന സന്നദ്ധമാാക്കുകയാാണ്് ആശാാൻ ചെ�യ്തത്്. വാാല്മീീകിിയുംം അതാാണ്്
ചെ�യ്യുന്നത്്. നല്ല മനുഷ്യയൻ ആര്് എന്നതിിന്റെ� ഉത്തരംം അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്് വാാല്മീീകിി. നല്ല രാാമൻ/
രാാക്ഷസ രാാവണൻ എന്ന ദ്വവന്ദ്വംം� ഉണ്ട്്. കൊ�ൊല്ലാാത്ത നാാഗരിികൻ/കൊ�ൊല്ലുന്ന കാാട്ടാാളൻ എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വംം�
മാാനിിഷാാദ പാാടുന്ന കവിിയുടെെ മുന്നിിൽ ഉണ്ട്്.
എന്നാാൽ ഇതിിനെ� ചലന സന്നദ്ധമാാക്കുന്ന രജോ�ോഗുണമാാണ്് സൃഷ്ടിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഉള്ളത്്.
അപ്പോ�ോൾ ആ വ്യയവസ്ഥയിിൽ ഗുണവാാനാായ രാാമൻ ഏറ്റവുംം മോ�ോശപ്പെ�ട്ടവൻ എന്ന്് പറയുന്നവൻ
ചെ�യ്യുന്നു എന്ന്് പറയപ്പെ�ടുന്ന കാാര്യയങ്ങളേ�ക്കാാൾ ക്രൂരതകൾ ചെ�യ്യുന്ന ആളാാണ്് ,എന്ന്് മനസിിലാാ
കുന്നത്്. നല്ലവനാായ, രാാജാാവാായ താാൻതന്നെ�യാാണ്് കുറ്റവാാളിി എന്ന്് ഈഡിിപ്പസ്് മനസിിലാാക്കുന്നു.
അതിിന്് പ്രേ�രകമാായ ഹമേ�ർഷ്യയ ഉണ്ട്് അതാാണ്് കഥാാപാാത്രത്തെ� മുൻനിിർത്തിി പറയുമ്പോ�ോൾ രജോ�ോ
ഗുണംം എന്ന്് പറയുന്നത്്. നളചരിിതത്തിിൽ ആ സർഗ്ഗാാത്മകമാായ എമർജിംം�ഗ്് ക്യാാ�രക്ടർ എന്നത്്
കലിിയാാണ്്. രാാജാാവാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴല്ല സാാത്വിി�ക ഗുണവാാനാാകുമ്പോ�ോഴല്ല കാാട്ടിിൽ ബാാഹുകനാാകു
മ്പോ�ോഴാാണ്് നളന്് ജീീവിിതംം എന്തെ�ന്നറിിയുന്നത്്. തന്റെ� പ്രണയംം എന്താായിിരുന്നു എന്നറിിയുന്നത്്.
(ഭയങ്കരമാായിി താാൻ പ്രണയിിക്കുന്നു എന്ന്് കരുതുന്ന ദമയന്തിിയെ� അർദ്ധരാാത്രിി തനിിക്ക്് ഉപേ�ക്ഷിി
ക്കാാൻ കഴിിയുംം എന്ന്് നളൻ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു). ഉണ്ണാാനുംം ഉടുക്കാാനുംം കൊ�ൊടുക്കാാൻ ശേ�ഷിിയുള്ള നല്ല
രാാജാാവ്്, നല്ല ഭർത്താാവ്് എന്നീീ സാാത്വിി�ക വേ�ഷങ്ങൾ ഇല്ലാാതാാകുമ്പോ�ോൾ അപകർഷത അനുഭവിി
ക്കുന്ന നളൻ അർദ്ധരാാത്രിി കാാട്ടിിൽ തന്റെ� പ്രിിയപ്പെ�ട്ട ദമയന്തിിയെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്നു. രാാമനുംം ഒക്കെ�
ഇങ്ങനെ�സ്നേ�ഹിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ കഴിിയുംം. ഇതാാണ്് സാാത്വിി�ക സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�
പ്രശ്നംം. സമ്പത്തിില്ലെ�ങ്കിിൽ, അധിികാാരമിില്ലെ�ങ്കിിൽ, മുദ്രമോ�ോതിിരംം ഇല്ലെ�ങ്കിിൽ, അടയാാളങ്ങളിില്ലെ�ങ്കിിൽ
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അനുരാാഗമിില്ല. നളചരിിതത്തിിലെ� കാാട്ടാാളവേ�ഷംം നളന്റെ� അപരരൂപമാാണ്്, താാൻ രക്ഷകനാായതു
കൊ�ൊണ്ട്് എന്നെ� സ്നേ�ഹിിക്കണംം എന്നാാണ്് കാാട്ടാാളൻ പറയുന്നത്്. സാാത്വിി�ക ഗുണവുംം തമോ�ോഗുണവുംം
ചലന സന്നദ്ധമാാകുകയുംം പരസ്പര ബന്ധംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുകയുംം ആ ഗുണങ്ങൾക്ക്് പരിിവർത്തനംം സംംഭ
വിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സാാത്വിി�ക ഗുണത്തിിന്റെ� പച്ചവേ�ഷവുംം തമോ�ോഗുണത്തിിന്റെ� കരിിവേ�ഷവുംം
അല്ലാാതെ� മറ്റൊ�ൊരു ബാാഹുക വേ�ഷംം—ബാാഹുകന്് മറ്റൊ�ൊരു വേ�ഷമാാണല്ലോ�ോ നീീല നിിറംം—വേ�ണ്ടിി
വരുന്നത്് രജോ�ോഗുണത്തിിന്റെ� കടന്ന്് വരവാാണ്്. കലിിക്കുംം മാാറ്റംം ഉണ്ടാാകുന്നു. സർപ്പംം കലിിയെ�
കൊ�ൊത്തുന്നത്് അതാാണ്്. എല്ലാാ മാാതൃകകളുംം—രാാജാാവ്് നല്ല സാാത്വിി�കനാായ മനുഷ്യയൻ കാാട്ടാാളൻ
തമോ�ോഗുണമുള്ള, ഇണപ്പക്ഷിിയെ� ഒക്കെ� അമ്പെ�യ്ത്് വീീഴ്ത്തുന്ന വൃത്തിികെ�ട്ടവൻ എന്ന ദ്വവന്ദ്വംം� ഇല്ലാാ
താാകുന്നു. കാാട്ടാാളനല്ല, രാാമനുംം നളനുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ക്രൗൗഞ്ചമിിഥുനങ്ങളെ� അമ്പെ�യ്തു കൊ�ൊല്ലുന്നത്്
എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്് രജോ�ോഗുണത്തിിന്റെ� എമർജിംം�ഗ്് സാാനിിധ്യയമാാണ്്. ഈഡിിപ്പസിിലുംം ഇതൊ�ൊ
ക്കെ�ത്തന്നെ�. ഈഡിിപ്പസ്് രാാജാാവിിനുള്ള നല്ലവൻ എന്ന അസ്തിിത്വംം� പ്രജയ്ക്ക്് കിിട്ടുന്നു. പ്രജയുടെെ
കുറ്റവാാളിി എന്ന അസ്തിിത്വംം� ഈഡിിപ്പസിിന്് കിിട്ടുന്നു.
അതുപോ�ോലെ� വ്യയക്തിിപരമാായ ഗുണങ്ങളുടെെ അധിികാാര സംംബന്ധിിയാായ പരിിണാാമങ്ങൾ
അറിിയുന്നു. പ്രണയംം എന്ന വ്യയക്തിിപരമാായ അനുഭവത്തിിന്് പിിന്നിിലെ� അധിികാാരംം മനസിിലാാകു
ന്നു. പ്രമദവനത്തിിലിിരുന്ന്് അരയന്നങ്ങളെ� പിിടിിക്കുകയുംം കൊ�ൊല്ലാാതെ� വെ�റുതെ� വിിടുകയുംം ചെ�യ്ത്്
മഹാാനാായിി ഇരുന്നെ�ങ്കിിൽ താാൻ എന്താാണ്് എന്ന്് തനിിക്ക്് തന്നെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയിി
ല്ലാായിിരുന്നു. രാാജാാവ്് വെ�റുതെ� ഇരിിക്കുന്ന നമ്മെ� കൊ�ൊല്ലാാതിിരിിക്കുന്നതു തന്നെ�യാാണ്് സ്നേ�ഹംം .
കാാരണംം കൊ�ൊല്ലാാനുള്ള അധിികാാരമുണ്ടാായിിരിിക്കെ� കൊ�ൊല്ലാാതിിരിിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ�ോ. അധിികാാരമിില്ലാാ
തിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ സ്നേ�ഹത്തിിന്് എന്ത്് സംംഭവിിക്കുംം എന്നതാാണ്് പ്രശ്നംം. അതാായത്് സ്നേ�ഹംം
എന്ന അനുഭവത്തിിന്് പിിന്നിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയംം ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
സാാമൂഹിികമാായ ഗുണങ്ങളുടെെ വ്യയക്തിിപരമാായ ദുരന്താാവസ്ഥകൾ കാാണുന്നു. രാാമനുംം
ഈഡിിപ്പസുംം രാാജ്യയത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി എന്നു കരുതിി ചെ�യ്യുന്ന, സാാമൂഹിികമാായിി ഗുണകരമെെന്ന്്
കരുതിി ചെ�യ്യുന്ന കാാര്യയങ്ങൾ വ്യയക്തിിപരമാായ ദുരന്തങ്ങളാായിി മാാറുന്നു. അതാായത്് വ്യയക്തിിഗുണ
ങ്ങൾ അധിികാാര ഗുണങ്ങളിിലേ�യ്ക്കുംം മറിിച്ചുംം സ്പൈൈറൽഘടനയിിൽ സഞ്ചരിിക്കുന്നു. വ്യയക്തിിപരമാായ
അനുഭവങ്ങൾ സാാമൂഹിികവുംം ചരിിത്രപരവുമാാകുകയുംം ചരിിത്രപരവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ അനുഭവ
ങ്ങൾ വൈൈയക്തിികമാാകുകയുംം ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് ഗുണപരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കുന്നു. അതാാണ്് ജീീവിി
തത്തിിലെ� ദുഃഃഖത്തേ�ക്കാാൾ കലയിിലെ� ദുഃഃഖംം ആസ്വാാ�ദ്യയമാാകുന്നത്്. ഗുണപാാഠകഥകളിിൽ അച്ഛനെ�
അനുസരിിക്കുന്ന രാാമൻ നല്ലത്്; രാാവണൻ ചീീത്ത, അമ്മ പറഞ്ഞാാൽ കേ�ൾക്കുന്ന അപ്പു നല്ലത്്,
അങ്ങനെ�യല്ലാാത്ത ദൊ�ൊപ്പു ചീീത്ത (കളിിക്കുടുക്ക) എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വംം� കാാണുംം
ഗുണപാാഠകഥകൾ വലിിയ എഴുത്തുകാാരിിൽ എത്തുമ്പോ�ോൾ അഗാാധാാനുഭവമാായിി മാാറുന്നത്്
ഗുണ പരിിണാാമംം കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. വഴിിപിിഴച്ച പെ�ണ്ണിിന്് മരണംം ഉണ്ടാാകമെെന്ന ഗുണപാാഠകഥയാാണ്്
ഷേ�ക്സ്്പ്പിിയറിിന്റെ� ട്രാാജഡിി, ഒഥല്ലോ�ോയ്ക്ക്് പ്രേ�രകംം. പക്ഷെ� നാാടകംം അതല്ലല്ലോ�ോ അതിിന്് കാാരണംം
ഈ ഗുണപരിിണാാമമാാണ്്. അനുഭവങ്ങൾക്ക്് ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്ന സ്പൈൈറൽ
ഘടനയാാണ്്.
ബുദ്ധകഥയിിൽ മകൻ മരിിച്ച ദുഃഃഖംം താാങ്ങാാനാാവാാതെ� ബുദ്ധന്റെ� അടുത്തു വരുന്ന അമ്മയുണ്ട
ല്ലോ�ോ അമ്മയോ�ോട്് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്് നമുക്കറിിയാംം�. മരിിക്കാാത്ത വീീട്ടിിൽ നിിന്നുംം കടുകുമണിി കൊ�ൊണ്ട്്
വരാാനാാണ്്. കടുകുമണിിയിില്ലാാതെ� അമ്മ മടങ്ങിി വരുമ്പോ�ോൾ, അമ്മയ്ക്ക്് ദുഃഃഖംം കൂടുന്നു, പക്ഷെ� അത്്
താാങ്ങാാൻ, ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ ,മനസിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുന്നു. വ്യയക്ത്യയനുഭവംം സാാമൂഹ്യാാ�നുഭവവുമാായിി
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ഇടഞ്ഞ്് പരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ എന്ന ദൈൈവസങ്കല്പവുംം സാാമൂഹിികാാനുഭവുംം ഇല്ലാാതാാ
കുന്നു. തന്റെ� മകനെ� ജീീവിിപ്പിിക്കാാൻ അമ്മ പിിന്നീീട്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നിില്ല. ഇങ്ങനെ� വൈൈകാാരിിക
ദ്വവന്ദ്വവമാാതൃകകളെ�യെ�ല്ലാം�ം ഇല്ലാാതാാകുന്ന, സത്വവ-തമോ�ോഗുണങ്ങൾക്കുംം അതിിനെ� ചലന സന്നദ്ധമാാ
ക്കുന്ന രജോ�ോഗുണത്തിിനുംം ഒക്കെ� ഗുണ പരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കുന്നതാാണ്് കലയിിൽ സംംഭവിിക്കുന്നത്്
അതാാണ്് സാാധാാരണീീകരണംം. അനുഭവങ്ങളുടെെ സ്പൈൈറൽ ഘടനയെ�യുംം ഗുണ പരിിണാാമത്തെ�യുംം
വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്ന പ്രക്രിിയയാാണത്്.

കുറിിപ്പുകൾ.
1. ശർക്കര മുതലാായ ദ്രവ്യയങ്ങളുംം വ്യയഞ്ജനങ്ങളുംം ഓഷധിികളുംം കൊ�ൊണ്ട്് ഷാാഡവംം മുതലാായ രസംം ഉണ്ടാാക്കുംം പോ�ോലെ�
എന്ന്് ഭരതമുനിി. നാാട്യയശാാസ്ത്രംം 6-3.

2 പോ�ോഷിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട സ്ഥാായിി ഭാാവംം തന്നെ�യാാണ്് രസംം, അത്് കഥാാപാാത്രത്തിിലാാണ്് എന്ന്് ലൊ�ൊല്ലടൻ. രസഭാാരതിി
1985, പു 54

3 കലാാത്മകമാായ അനുഭൂതിിയിിൽ വാാസ്തവിികതയുടെെയുംം അവാാസ്തവിികതയുടെെയുംം കലർപ്പുണ്ടാാകുമെെന്ന്് ശങ്കുക
നിിലപാാടിിനെ� മുൻനിിർത്തിി വേ�ദ ബന്ധു. അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� രസ സിിദ്ധാാന്തംം 1986, പു. 36

4 സ്ഥാായിി ഭാാവത്തിിന്റെ� അഭിിവ്യയക്തമാാകലാാണ്് ,വ്യയഞ്ജനയാാണ്് അഭിിനവഗുപ്തന്് രസാാസ്വാാ�ദനംം. “. . ഭോ�ോജകത്വവത്തെ�
വെ�ടിിഞ്ഞ്് ആ സ്ഥാാനത്ത്് ആനന്ദവർദ്ധനാാചാാര്യയർ കാാവ്യയത്തിിലെ� ശബ്ദത്തിിനുംം അർത്ഥത്തിിനുംം ഉള്ളതാായിി കല്പിിച്ച
വ്യയഞ്ജനയെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അത്രമാാത്രംം” സാാഹിിത്യയഭൂഷണംം. 1991പു. 236) എന്ന്് മാാരാാര്്. സ്ഥാായിി ഭാാവ
ത്തിിന്റെ� പരിിവർത്തന മിില്ല, അഭിിവ്യയക്തമാാകൽ മാാത്രംം

5 അഭിിനവ ഗുപ്തൻ,സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി 2004 പു. 31
6 ഭട്ടനാായകന്റേ�ത്് എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ബ്രഹ്മാാനന്ദസഹോ�ോദര സങ്കല്പംം അഭിിനവ ഗുപ്തൻ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ’’ഭട്ടനാാ
യകൻ പറഞ്ഞതെ�ല്ലാം�ം പേ�രു മാാറ്റിി അഭിിനവൻ അംംഗീീകരിിക്കുന്നു. ’’ എന്നുംം ‘’ ഭട്ടനാായകന്റെ� രസഭോ�ോഗത്തെ� ചിില
ചിില്ലറ പരിിഷ്കാാരത്തോ�ോടു കൂടിി അഭിിനവൻ സ്വീീ�കരിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്് ‘’ എന്നുംം വേ�ദ ബന്ധു നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. മറ്റ്്
ആചാാര്യയന്മാാർ പറഞ്ഞിിട്ടിില്ലാാത്ത സിിദ്ധാാന്തമാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്് എന്ന കാാരണംം പറഞ്ഞാാണ്് ഭട്ടനാായകനെ�
അഭിിനവൻ എതിിർക്കുന്നത്്. ഇക്കാാര്യം�ം ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടിി അഭിിനവഗുപ്തൻ പറയുന്ന വാാദംം ബാാലിിശമാാണെ�ന്നുംം തനിി
ക്കിിഷ്ടപ്പെ�ട്ട ചിില സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഭട്ടനാായകസിിദ്ധാാന്തത്തെ� ബലപൂർവ്വംം തിിരുകിി കയറ്റിിയത്് യുക്തമാായിില്ല
എന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നുണ്ട്്. ‘അഭിിനവ ഗുപ്തന്റെ� രസസിിദ്ധാാന്തംം’ പു88,89,90. അതിിനർത്ഥംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ�
വ്യയവസ്ഥാാനുകൂലമാായിി പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുകയാായിിരുന്നു അഭിിനവഗുപ്ത ദൗ�ത്യംം� എന്നാാണ്്. ബ്രഹ്മാാനന്ദ സഹോ�ോദരംം എന്നത്്
അഭിിനവന്റെ� പേ�രിിൽ പറയുമെെങ്കിിലുംം വ്യയവസ്ഥാാനുകൂലമാായ നിിലപാാട്് എന്നേ� അർത്ഥമുള്ളൂ

7 പൂജപ്പുര കൃഷ്ണൻ നാായർ, രസകൗൗമുദിി 1996, പു. 72
8 ആത്മീീയവാാദ വിിരുദ്ധമാാണ്് സാംം�ഖ്യംം�. ആത്മീീവാാദംം എന്നതിിന്് നൽകിി വരുന്ന ,വേ�ദ പ്രമാാണങ്ങളെ� അംംഗീീ
കരിിക്കുക, നിിശ്ചല രീീതിിയിിലുംം സത്തക്ക്് മുൻപ്്; അതീീതംം എന്ന നിിലയിിലുംം ആത്മാാവ്് എന്ന സങ്കല്പത്തെ�
അംംഗീീകരിിക്കുക ഇതു രണ്ടുംം സാംം�ഖ്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഇല്ല. സാംം�ഖ്യയത്തിിലെ� പുരുഷ സങ്കല്പംം പിിൽക്കാാലത്ത്്
കുട്ടിിച്ചേ�ർത്തതാാണ്്. പുരുഷൻ നിിർഗുണ പരബ്രഹ്മമാാണെ�ന്ന നിിലപാാടുംം. ഇനിി പുരുഷ സങ്കല്പത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കു
മ്പോ�ോൾത്തന്നെ� ഇത്തരംം ഒരു സങ്കല്പത്തിിന്് വ്യയത്യയസ്ത വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം സാാധ്യയമാാണ്്. പ്രകൃതിിയിിൽത്തന്നെ�യുള്ള കർതൃത്വവ
സാാന്നിിധ്യയത്തിിന്് നല്കുന്ന ഒരു പരിികല്പനയാാണത്്. സത്വവ-തമോ�ോഗുണങ്ങളുടെെ ക്രിിയാാ സാാന്നിിധ്യയമാായിി രജോ�ോഗുണത്തെ�
സങ്കല്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ സൃഷ്ടിിക്ക്് പ്രകൃതിി ബാാഹ്യയമാായ ഒന്നുംം കല്പിിക്കുന്നിില്ല എന്ന്് കാാണാംം�. സാംം�ഖ്യയരുടെെ പഞ്ചഭൂത
സങ്കല്പങ്ങളുംം ആത്മീീയ വാാദത്തെ� എതിിർക്കാാനാാണ്് കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നത്്. പ്രകൃതിിയുടെെ തന്നെ� പരിിണാാമ കർതൃ
ത്വവത്തിിന്റെ� അടയാാളമാായാാണ്് പുരുഷൻ എന്ന സങ്കല്പംം അപ്പോ�ോൾ മാാറുന്നത്്. പ്രകൃതിിയ്ക്കുംം സൃഷ്ടിിക്കുംം കാാരണമാായ
നിിർഗുണ പരബ്രഹ്മംം എന്ന സങ്കല്പമല്ല ഇവിിടെെയുള്ളത്്. കാാരണംം പ്രകൃതിി തന്നെ�യാാണ്് സൃഷ്ടിിക്ക്് കാാരണമാായിി
സാംം�ഖ്യയർ കരുതുന്നത്്.

9 പൂർവ്വാാചാാര്യയന്മാാരുടെെ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ നേ�രാം�ംവണ്ണംം ചേ�ർത്തിിണക്കിിയാാൽ മൗ�ലിിക സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ സ്ഥാാപിി
ക്കുന്ന ഗുണംം കിിട്ടുംം എന്നു പറഞ്ഞു (രസഭാാരതിി - 87) താാൻ ഒരു സിിദ്ധാാന്തവുംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടിില്ല എന്ന്് സ്വവയംം
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മനസ്സിിലാാക്കിിയിിട്ടുള്ള ആളാാണ്് അഭിിനവ ഗുപ്തൻ. എന്നാാൽ സ്വവന്തമാായിി സിിദ്ധാാന്തംം ഉണ്ടാാക്കിിയവരെെ പേ�രു പോ�ോലുംം
സൂചിിപ്പിിക്കാാതെ� അദ്ദേ�ഹംം പരിിഹസിിക്കുന്നുണ്ട്്. (രസഭാാരതിി - 78,79. )അതാായത്് വ്യയവസ്ഥാാനുകൂലമാാക്കിി ചുരുക്കിി
എടുത്തുംം അങ്ങനെ�യാാവാാത്തവയെ� അവഗണിിച്ചുമാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം മുന്നേ�റുന്നത്്.

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 “സാാത്വിി�ക ഏകാാദശക: പ്രവർത്തതേ� വൈൈകൃതാാദഹംം കാാരാാൽ / ഭൂതാാ ദേ� സസൂന്മാാത്ര: സതാാമസ സ്തൈൈജസാാദുയ”
എന്ന സാംം�ഖ്യയകാാരിിക

12

ംഖ്യയത്തിിലെ� പ്രകൃതിിഗുണ പരിിണാാമ നിിലപാാട്് അഗാാധമാായ പാാരിിസ്ഥിിതിിക സങ്കല്പത്തിിൽ നിിന്നുംം പിിറക്കു
താാണ്്. പ്രകൃതിിയുടെെ ഗുണ പരിിണാാമത്തെ�യാാണ്് പരിിസ്ഥിിതിി എന്നു പറയുന്നത്്. കുളവുംം വയലുംം കൃഷിിയുംം പാാലവുംം
പ്രകൃതിിയിിൽ മനുഷ്യയൻ വരുത്തുന്ന ഗുണ പരിിണാാമമാാണ്്. അതേ�സമയംം പണമുള്ളവർക്ക്് മാാത്രംം സഞ്ചരിിക്കാാൻ
കഴിിയുന്ന എക്്സ്പ്രസ്് ഹൈൈവേ� ചിിലപ്പോ�ോൾ പരിിസ്ഥിിതിി വിിരുദ്ധമാാകാംം�. അതുപോ�ോലെ� പണത്തിിന്റെ� പേ�രിിലോ�ോ
മതത്തിിന്റെ� പേ�രിിലോ�ോ ഇച്ഛാാ രഹിിതമാായിി സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഭൂമിി പരിിസ്ഥിിതിി വിിരുദ്ധമാാകാംം�. പ്രകൃതിിയുടെെ മേ�ൽ
നടത്തുന്ന ഇച്ഛാാത്മകമാായ ഗുണ പരിിണാാമമാാണ്് പരിിസ്ഥിിതിി പ്രവർത്തനംം. അവിിടെെ പ്രകൃതിിയുടെെയുംം മനുഷ്യയന്റെ�യുംം
കർതൃത്വവമുണ്ട്്. ഈ സങ്കല്പംം സാംം�ഖ്യയത്തിിൽ ഉണ്ട്്. എന്നാാൽ നിിർഗുണ പരബ്രഹ്മമാായ പുരുഷൻ എന്ന സങ്കല്പംം
സ്വീീ�കരിിച്ചാാൽ അത്് പരിിസ്ഥിിതിി വിിരുദ്ധംം തന്നെ�യാാണ്്

	സാംം�ഖ്യയത്തിിലെ� പ്രകൃതിി/പുരുഷ സങ്കല്പത്തിിലെ� പുരുഷൻ, സ്ത്രീീ/പുരുഷനിിലെ� പുരുഷനല്ല. പ്രകൃതിി ഘടകങ്ങളുടെെ പ്ര
തിിപ്രവർത്തനംം, പരിിണാാമംം എന്നീീ പ്രക്രിിയകളുടെെ സൂചകമാാണ്് പുരുഷൻ. പ്രകൃതിി - കർമ്മംം പുരുഷൻ -കർത്താാവ്്
എന്ന നിിലയല്ല സാംം�ഖ്യയത്തിിൽ. പ്രകൃതിി - കർമ്മംം , പുരുഷൻ -കർത്താാവ്് എന്ന ആത്മീീയ വാാദനിിലപാാടിിൽ നിിന്നാാണ്്
സ്ത്രീീ സഹിിക്കേ�ണ്ടവൾ / പുരുഷൻ ഭരിിക്കുന്നവൻ എന്ന സങ്കല്പംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇതാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ബ്രാാഹ്മണആ
ത്മീീയ അധിികാാര വ്യയവസ്ഥ സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാാകാാൻ കാാരണംം. സ്ത്രീീ,പ്രകൃതിിയാാണ്്, കർമ്മസ്ഥാാനത്തുള്ളവളാാണ്്,
അതാാണ്് നല്ലത്് എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇക്കോ�ോ ഫെ�മിിനിിസവുംം അതുപോ�ോലെ� സ്ത്രീീവിിരുദ്ധമാാണ്്. ഗ്രിിഗർ മെെന്റലിിന്്
ശേ�ഷംം പ്രകൃതിിയുടെെയുംം സ്ത്രീീയുടെെയുംം കർതൃ സ്ഥാാനത്തെ� സംംശയിിക്കരുത്് (തലമുറകളുടെെ സൃഷ്ടിിയിിൽ പ്രുരുഷനുംം
സ്ത്രീീയ്ക്കുംം ഒരു പോ�ോലെ� പങ്കുണ്ട്് എന്ന കണ്ടെ�ത്തലിിനെ� തുടർന്ന്്) എന്നു പറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടു സ്ത്രീീയുടെെയുംം പ്രകൃതിിയുടെെയുംം
കർതൃത്വവത്തെ� പുനരാാനയിിക്കാാനാാണ്് സിിമോ�ോണ്ട്് ദ ബുവ്വ ശ്രമിിച്ചത്്. സാംം�ഖ്യംം� സ്ത്രീീ കർതൃത്വവത്തെ� മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്നു
എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീപക്ഷ തത്ത്വവചിിന്തയാായിി മാാറുന്നു.
13 “വാാഗ്്ധേ�നുർദുഗ്്ധ ഏതംം
	രസംം യദ്് ബാാലതൃഷ്ണയാാ
	തേ�നനാാ സ്യയ സമഃഃ സ സ്വാാ�ദ്്
	ദുഹ്യയ തേ� യോ�ോഗിിഭിിർഹിി യഃഃ”’
			ധ്വവന്യാാ�ലോ�ോകലോ�ോചനംം
14 Marxism and Literature 2016, p. 121-12
15 ഭഗവദ്് ഗീീത 14-1
16 ആശാാൻ ക ത –സ്ത്രീീ പുരുഷ സമവാാക്യയങ്ങളിിലെ� കലാാപംം: എസ്്. സുധീീഷ്് -ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് 2015.

ഷൂബ കെ�. എസ്്.

ഇപ്പോ�ോൾ തിിരുവനന്തപുരംംഗവൺമെെൻ്്റ്് വനിിതാാകോ�ോളെ�ജിിലെ� അദ്ധ്യാാ�പകൻ. കൃതിികൾ:
രസധ്വവനിി സിിദ്ധാാന്തംം ഉപേ�ക്ഷിിക്കുക, 25 അധിിനിിവേ�ശ രാാഷ്ട്രീീയ കഥകൾ (പഠനംം, സമാാഹരണംം,
നൗൗഷാാദ്് എസിിനൊ�ൊപ്പംം) വാാസവദത്ത ബഹുപാാഠങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുകയാാണ്് (സംംസ്കാാരപഠനംം), എംം.
എൻ. വിിജയന്റെ� ലോ�ോകങ്ങൾ (പഠനംം സമാാഹരണംം), ആഗോ�ോളീീകരണ കാാലത്തെ� കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാര്്
(പഠനംം), ചൂലുംം ചുംംബനവുംം –ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതാാ വിിമർശംം (സംംസ്കാാരപഠനംം) ഫാാസിിസ്റ്റ്് വിിരുദ്ധ
സമരങ്ങളുടെെ ഫാാസിിസ്റ്റ്് സ്വവഭാാവവുംം ഉപഭോ�ോഗമുതലാാളിിത്തവുംം (പഠനംം), മിിത്തുകളുടെെ നിിർമ്മിിതിി
യുംം ഉത്തരാാധുനിികതയുംം (സംംസ്കാാരപഠനംം) നവോ�ോത്ഥാാന ആധുനിികതയുംം വ്യയവസാായിിക ആധുനിികതയുംഃഃ�സാാഹിിത്യംം�.
സിിനിിമ. തത്ത്വവചിിന്ത

ഛന്ദസ്സിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിിയ കവിിത
നന്ത്യയത്ത്് ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മഹാാത്മാാ ഗാാന്ധിി കോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതകൾ പുതുകാാലത്തോ�ോടു സംംവദിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം മാാത്രാാഗണാാദിിനിിയമംം
തെ�റ്റാാതെ� സഞ്ചരിിക്കാാൻ കൊ�ൊതിിക്കുന്ന പഴമസൂക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഛന്ദോ�ോബദ്ധത പാാരമ്പര്യയരൂപ
മാാതൃകയാായിി അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളെ� നിിർണയിിക്കുന്നു. കവിിതയുടെെ ഉള്ളടക്കംം കൊ�ൊണ്ടുംം
അത്് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാൻ സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ബിംം�ബപ്രയോ�ോഗങ്ങൾകൊ�ൊണ്ടുംം വാാങ്്മയചിിത്രങ്ങളുടെെ
ഉപയോ�ോഗംംകൊ�ൊണ്ടുംം പുതിിയ ഭാാവുകത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിച്ച കവിിയാാണ്് പ്രഭാാവർമ്മ. സംംവേ�ദനതലത്തിിൽ
സമകാാലിികനാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആവിിഷ്കാാരതലത്തിിൽ പൈൈതൃകമാായ വൃത്തശാാസ്ത്രത്തെ�
പിിന്തുടരുന്നത്്. വൃത്തബദ്ധമാായിി കവിിത എഴുതുന്നത്് നമ്മുടെെ കാാവ്യയപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ശക്തമാായ
പിിന്തുടർച്ചയാാണെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് ജന്മസഹജമാായിി
കൈൈവന്ന താാളബോ�ോധവുംം വൃത്തശിിക്ഷയുമാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളുടെെ ഛന്ദോ�ോബദ്ധതയെ�
നിിർണയിിക്കുന്നത്്. അത്് അക്കാാദമിിക വൃത്തവ്യുുത്്പത്തിിൽ നിിന്നു വരുന്നതല്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
വൃത്തംം അകൃത്രിിമമാായിി കവിിതയുടെെ ആവരണമാാവുകയുംം ഉള്ളടക്കത്തെ� ഭാാവസമ്പന്നമാാക്കുന്ന
രൂപമൂലകമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സമകാാലിികരിിൽ നിിന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� ഭിിന്നനാാക്കുന്ന പ്രധാാനസ്വവ
ഭാാവംം വൃത്തപരിിചയവുംം അതദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകളിിൽ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന താാളഭേ�ദവുമാാണ്്. ഇതു പ്ര
ഭാാവർമ്മയുടെെ ഭാാവനയുടെെ വിിശേ�ഷസ്വവഭാാവമാാണ്്. പഠിിച്ചെ�ടുത്ത വൃത്തംം പാാലിിക്കാാനുള്ള ആയാാസംം
അദ്ദേ�ഹംം അനുഭവിിക്കുന്നിില്ല. ആധുനിികതയുംം ഉത്തരാാധുനിികതയുംം സൃഷ്ടിിച്ച ഭാാവുകത്വവവ്യയതിിയാാനംം
അനുഭവിിച്ചറിിഞ്ഞ പ്രഭാാവർമ്മ തന്റെ� കാാവ്യയമാാതൃക ശരിിയെ�ന്നു വിിശ്വവസിിക്കുകയുംം അത്് സ്ഥാാപിിച്ചെ�
ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. വൃത്തനിിരാാസത്തിിന്റെ� കാാലത്ത്് വൃത്തംം കവിിതയുടെെ നിിയാാമകഘടകമാാണെ�ന്ന്്
ചങ്കൂറ്റത്തോ�ോടെെ വിിളിിച്ചു പറയാാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിനു സാാധിിച്ചു. പദ്യയങ്ങളുടെെ (കവിിത) കെ�ട്ടുപാാടുതന്നെ�
വൃത്തമാാണെ�ന്നുംം1 ബാാഹ്യയമാായ വൃത്തസംംവിിധാാനത്തിിന്റെ� ഊടുംം പാാവുംം കവിിതയുടെെ ആന്തരിികസ
ത്ത ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നതിിൽ എത്രമാാത്രംം സഹാായകമാായിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നുംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ കവിിയാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം. കവിിതയിിലെ� ഭാാവപ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� വളർച്ചയിിൽ വൃത്തപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മപ്രവർ
ത്തനംം എങ്ങനെ� സഹാായിിക്കുമെെന്ന്് സ്വവന്തംം കവിിതയെ� മുന്നിിൽ നിിർത്തിി അദ്ദേ�ഹംം സ്ഥാാപിിച്ചു.
മുക്തഛന്ദസ്സുമാാത്രമേ� കവിിതയാായിി അംംഗീീകരിിക്കൂ എന്നു വാാശിിപിിടിിച്ച സമകാാലകവിിതയിിലെ�
പ്രമാാണിിമാാർക്കുള്ള മറുപടിിയാായിിരുന്നു അത്്. സമകാാലിികരുടെെ പാാരമ്പര്യയനിിഷേ�ധത്തോ�ോടുള്ള
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പ്രതിിഷേ�ധംം കൂടിിയാായിി വൃത്തബദ്ധമാായ കവിിതയെ� തിിരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരുവാാനുള്ള പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ
യത്നത്തെ� കാാണണംം. പൈൈതൃകസ്വവത്തിിനെ� പരിിപാാലിിക്കാാനുള്ള സാംം�സ്കാാരിിക ദൗ�ത്യയമാാണ്് നഷ്ട
പ്പെ�ടുന്ന നിിയതതാാളരൂപങ്ങളുടെെ വീീണ്ടെ�ടുപ്പിിലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം നടത്തിിയത്്.
ആധുനിികതയുടെെ കാാലത്താാണ്് വൃത്തനിിരാാസംം വ്യാാ�പകമാായിി തുടങ്ങിിയത്്. സൗൗന്ദര്യയപര
മാായ നിിലപാാടിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിരുന്നു അവർക്ക്് വൃത്തനിിഷേ�ധവുംം ഗദ്യാ�ാത്മകതയുംം. വൃത്തത്തിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളെ� ക്കുറിിച്ച്് ഉന്നതമാായ ധാാരണകൾ വച്ചുപുലർത്തിിയിിരുന്ന അയ്യപ്പപ്പണിിക്കരെെ പോ�ോലു
ള്ളവരാാണ്് അതിിനു നേ�തൃത്വംം� നല്കിിയത്്. കവിിതയുടെെ ആന്തരിികസത്തയെ� വിിഴുങ്ങുന്നവിിധത്തിിൽ
വൃത്തംം ഒരു കവചമാായിി മാാറിിയപ്പോ�ോഴാാണ്് ഭാാവുകത്വവ നവീീകരണത്തിിനു വൃത്തരഹിിതമാായ പരീീ
ക്ഷണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്. കവിിതയെ�ന്ന പേ�രിിൽ ഛന്ദോ�ോബദ്ധമാായ പദ്യയമെെഴുതിി ക്രീീഡിിക്കുന്ന
കാാവ്യയവ്യാാ�പാാരിികൾക്കുള്ള അടിിയാായിിരുന്നു അത്്. പക്ഷേ� വൃത്തശാാസ്ത്രാാഭിിജ്ഞരാായുള്ള പ്രതിിഭകളെ�
പിിന്തുടർന്നു വന്ന പലരുംം വൃത്തത്തിിന്റെ�യുംം ഛന്ദസ്സിിന്റെ�യുംം ബാാലപാാഠമറിിയാാത്തവരുംം കാാവ്യാാ�ല
ങ്കാാരത്തിിൽ വൃത്തപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു ധാാരണയുമിില്ലാാത്തവരുമാായിിരുന്നു.
താാളഭേ�ദങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം വൃത്തവൈൈവിിധ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ� സൂക്ഷ്മമാായ സൗൗന്ദര്യോ�ോ�ത്്പാാദന
കൃത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അനഭിിജ്ഞന്മാാരാായിിരുന്ന ഒരു കൂട്ടംം ആളുകൾ വൃത്തജ്ഞാാനംം ഒരു മോ�ോശപ്പെ�ട്ട
യോ�ോഗ്യയതയാാണെ�ന്നു സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുത്തു. അത്് മലയാാളകവിിതയുടെെ വിികാാസത്തെ� പൈൈതൃകത്തിിൽ
നിിന്നുംം വിിടുവിിക്കുകയുംം വിിരസമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ഇക്കാാരണംം കൊ�ൊണ്ടാാകാംം� വൃത്തപരിിചയംം
സിിദ്ധിിച്ചവരാാണ്് വൃത്തലംംഘനംം നടത്തിി കവിിതയെ�ഴുതേ�ണ്ടതെ�ന്ന്് ഉത്തരാാധുനിികനാായിി നിിലകൊ�ൊ
ള്ളുന്ന സച്ചിിദാാനന്ദനെ� പോ�ോലുള്ള കവിികൾക്ക്് ഇപ്പോ�ോൾ തോ�ോന്നിിത്തുടങ്ങിിയത്്. വൃത്താാപേ�ക്ഷ രചന
കവിിതയാായിിക്കൊ�ൊള്ളണമെെന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം കവിിതാാശരീീരത്തിിലെ� ഒരു ഘടകംം മാാത്രമാാണതെ�ങ്കിിലുംം2
കാാവ്യയത്തെ� രസാാനുഭൂതിിയിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നതിിൽ സുപ്രധാാനമാായ പങ്ക്് വൃത്തത്തിിനുണ്ടെ�ന്ന്്
പലരുംം ഇന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്.
പ്രതീീകങ്ങളിിലൂടെെയുംം ബിംം�ബങ്ങളിിലൂടെെയുംം ആദിിരൂപവ്യയഞ്ജനയിിലൂടെെയുംം ഭാാഷയിിലുംം
ആഖ്യാാ�നത്തിിലുംം പുതുമകൊ�ൊണ്ടുവരാാനുള്ള ആധുനിികരുടെെ പ്രതിിജ്ഞാാബദ്ധതയാാണ്് നിിയതവൃ
ത്തത്തെ� പുറംം തള്ളാാൻ കാാരണമാായത്്. പരിിചയപ്പെ�ട്ട കാാവ്യയരൂപങ്ങളിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യാാ�സമുള്ള
കവിിതകളാാണ്് ആധുനിിക കാാലത്തുണ്ടാായത്്. വൃത്തനിിരാാസംം കവിിയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രമാായിി
വിികസിിച്ചത്് ആധുനിികതയ്ക്ക്് പിിന്നാാലെ� വന്ന കവിികളിിലാാണ്്. എന്നാാൽ വൃത്തരാാഹിിത്യയവുംം മുക്ത
ഛന്ദസ്സുംം അനിിവാാര്യയതയാായിി ആധുനിികരിിൽ പലരുംം കരുതിിയിിരുന്നു. രൂപപരവുംം ഭാാവപരവുമാായ
സമ്പൂർണമാാറ്റംം വന്ന സമകാാലകവിിത വൃത്തനിിരാാസത്തെ� ലക്ഷണമാായിി കാാണുന്നുണ്ട്്. കവിിത
കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മവുംം ഇഴമുറുക്കമുള്ളതുമാായിി മാാറുകയുംം ഭാാവപരമാായിി കരുത്താാർജ്ജിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യു
കയാായിിരുന്നു ഇതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. പക്ഷേ� ഒരു കാാര്യം�ം ഓർക്കണംം. ഈ കവിികൾ നമ്മുടെെ പാാരമ്പ
ര്യയത്തിിലെ� വൃത്താാനുസാാരിിയാായ ഉജ്ജ്വവലകവിികളുടെെ പാാരമ്പര്യയത്തോ�ോട്് ബഹുമാാനമിില്ലാാത്തവരല്ല.
“ചക്ഷുശ്രവണഗളസ്ഥമാം�ം ദർദ്ദുരംം ഭക്ഷണത്തിിന്നപേ�ക്ഷിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ�
കാാലാാഹിിനാാ പരിിഗ്രസ്ഥമാം�ം ലോ�ോകവുംം ആലോ�ോലചേ�തസ്സാാ ഭോ�ോഗങ്ങൾ തേ�ടുന്നു”
എന്നെ�ഴുതുന്ന എഴുത്തച്ഛന്റെ� വൃത്തപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� ശക്തിിയെ� മാാനിിക്കുന്നവരാായിിരുന്നു.
‘ചരമഗിിരിി ശിിരസ്സിി രവിിയുംം പ്രവേ�ശിിച്ചിിതു/ചാാരുലങ്കാാഗോ�ോപുരാാഗ്രേ� കവീീന്ദ്രനുംം’ എന്നവണ്ണമുള്ള പ്രാാ
സവൃത്താാദിികളുടെെ സാാധ്യയത മനസ്സിിലാാക്കിിയവരുമാായിിരുന്നു ഇവരിിൽ പ്രതിിഭാാധനന്മാാർ ഏറെെയുംം.
‘സന്തതംം മിിഹിിരനാാത്മശോ�ോഭയുംം സ്വവന്തമാം�ം മധുകൊ�ൊതിിച്ച വണ്ടിിനുംം ചന്തമാാർന്നരുളിി നിില്ക്കുമോ�ോ
മലേ� ഹന്തധന്യയമിിഹ നിിന്റെ� ജീീവിിതംം.’ എന്നത്് ഇന്നുംം സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� രൂപമേ�റിിനിില്ക്കുന്നത്് അവർ
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തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിരുന്നു. എന്നാാലവർ വൃത്തനിിരാാസത്തെ� കവിിതയുടെെ രൂപകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ കൊ�ൊണ്ടു
വരുകയുംം സർവ്വവിിധ അസ്വാാ�തന്ത്ര്യയങ്ങളെ�യുംം നിിരാാകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ജീീവിിതാാവസ്ഥയുടെെ
സൂക്ഷ്മയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� അതിിസാാധാാരണമെെന്ന മട്ടിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതാായിിരുന്നു ഇന്നത്തെ�
കവിിതയാായിി പ്രചാാരംം നേ�ടിിയത്്. വൃത്തരഹിിതമാായിി,ഗദ്യയമാായിി തന്നെ�, എഴുതുന്നവയാായിിരുന്നു
അത്്. ‘വക്കൊ�ൊടിിഞ്ഞമുറംം പേ�റ്റിിക്കളഞ്ഞ കല്ലിിനേ�യുംം പതിിരിിനേ�യുമോ�ോർത്ത്് തന്നെ�ത്താാൻ താാളംം
പിിടിിച്ചു.’(എംം.ആർ.രേ�ണുകുമാാർ) എന്ന്് ലളിിതമാായ ഗദ്യയത്തിിൽ ആവിിഷ്കാാരംം കണ്ടെ�ത്തിി. ‘നിിനക്കു
പനിിയുള്ള ദിിവസംം തന്നെ� എനിിക്കു പനിി വന്നാാൽ അതറിിയാാൻ നാം�ം പരസ്പരംം എങ്ങനെ� പോ�ോകുംം.
പൊ�ൊള്ളുന്ന വിിരൽകൊ�ൊണ്ട്് ഞാാൻ നിിന്റെ� നെ�റ്റിി തൊ�ൊട്ടുനോ�ോക്കുംം. നെ�റ്റിി അപ്പോ�ോൾ തണുത്തിിരിിക്കുംം.
നിിനക്ക്് എന്റെ� നെ�റ്റിിയുംം തണുത്തിിരിിക്കുംം. പരസ്പരംം കാാണിിക്കാാൻ പനിിയിില്ലാാതെ� നാം�ം കുഴഞ്ഞു
നാാണിിച്ചുപോ�ോകുംം’(വീീരാാൻകുട്ടിി). ഇന്നത്തെ� കവിിതയുടെെ സവിിശേ�ഷത ഛന്ദസ്സിിന്റെ� ചൊ�ൊൽവടിി
വിിലൊ�ൊതുങ്ങാാതെ� ഭാാവശക്തിി ആവാാഹിിക്കാംം� എന്ന വിിശ്വാാ�സമാാണ്്. ഗദ്യയത്തിിന്റെ� താാളത്തിിൽ
ആലാാപനംം സാാധ്യയമാാക്കാാനുള്ള പരിിശ്രമംം ചിിലരിിലുണ്ട്്. മന്ത്രസ്ഥാായിിയിിൽ ചൊ�ൊല്ലിിയെ�ടുക്കുന്നവയു
മുണ്ട്്. കവിിത അതിിന്റെ� ഉള്ളുറപ്പുകൊ�ൊണ്ടു സൃഷ്ടിിക്കുന്ന താാളത്തിിൽ പുതിിയ കവിികളിിലേ�റെെപ്പേ�രുംം
തൃപ്തരുമാാണ്്. കൊ�ൊച്ചു വാാക്കുകളിിൽ തീീവ്രമാായ ആന്തരിികാാനുഭവത്തെ� വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുവാാൻ
അതു പരിിശ്രമിിക്കുന്നു. രൂപംം ആന്തരിികമാായ തീീവ്രാാനുഭവത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫലനംം മാാത്രമാാണവിിടെെ.
പ്രഭാാവർമ്മ ഈ വഴിിവിിട്ടാാണ്് സഞ്ചരിിച്ചത്് എന്നു പറഞ്ഞു. വാാക്കുകളിിൽ സഞ്ചയിിച്ച കാാവ്യാാ�നു
ഭവവുംം വൃത്തബദ്ധമാായ ബാാഹ്യയരൂപവുമാായിി സംംസിിക്തതയിിലാായിിരിിക്കുംം എന്ന ബോ�ോധ്യയമാാണ്്
അദ്ദേ�ഹത്തെ� നയിിക്കുന്നത്്. വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്ന
ആശയലോ�ോകവുംം അതിിന്് അനുഭവതലംം നല്കുന്ന ബിംം�ബങ്ങളുംം പ്രതീീകങ്ങളുംം സൂചനാാവാാക്യയങ്ങ
ളുംം പാാരമ്പര്യയവഴിിയുമാായിി കൈൈകോ�ോർത്തുകൊ�ൊണ്ട്് നീീങ്ങുന്ന കാാഴ്ചയാാണ്് പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിത
നല്കുന്നത്്. ആധുനിികോ�ോത്തരമാായ സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് വൃത്തബദ്ധമാായ കവിിത രചിിക്കുക
എന്നുള്ളതുതന്നെ� ഗൃഹാാതുരമാായൊ�ൊരു കാാല്പനിികസാാഹസമാാണ്്. പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കാാവ്യയജീീവിിത
ത്തിിലാാകമാാനംം കാാണുന്ന ഈ സ്വവഭാാവംം ശ്യാാ�മ മാാധവത്തിിൽ അതിിന്റെ� പൂർണഫലംം നല്കുന്നു
ണ്ടെ�ന്നു പറയാംം�.
കാാവ്യയരൂപത്തിിന്റെ� ബാാഹ്യയഘടനയിിൽ പ്രകടമാാകുന്ന താാളംം ഇതിിവൃത്തവുമാായിി ചേ�ർന്നാാണ്്
പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതകളിിൽ കാാണുന്നത്്. പല വൃത്തങ്ങൾക്കുംം അടിിസ്ഥാാനഭാാവങ്ങളുണ്ട്്. പല
ഭാാവങ്ങളെ�യുംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുന്ന വൃത്തങ്ങളുമുണ്ട്്. സർഗശക്തിിയുള്ള കവിി വൃത്തത്തെ�
ആവിിഷ്കൃത ഭാാവത്തിിന്് അനുരോ�ോധമാാക്കിിത്തീീർക്കാാറുണ്ട്്.
“വേ�ണ്ടാാ രാാജ്യയമരണ്യയവാാസമതിിനെ�ക്കാാളുംം മഹത്ത്വംം�തരുംം
കാാര്യയതന്നെ�, തടഞ്ഞിിടൊ�ൊല്ല ഗുരുവാം�ം നീീയെ�ന്നു ധർമ്മാാത്മജൻ
പാാരംം നിിസ്വവതയോ�ോടെെയോ�ോതിി,യധിികാാരത്തിിന്റെ� ചെ�ങ്കോ�ോലു,
മശ്രീീതാാവുന്നകിിരീീടവുംം നിിണമെെഴുംം കാാല്ക്കൽ സമർപ്പിിക്കയാായ്്.”3
ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതംം ധർമ്മപുത്രരുടെെ ദുരന്തബോ�ോധവുംം വിിരക്തിിയുംം ഭദ്രമാായിി വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുക
യാാണ്്. പാാരമ്പര്യയവഴിിയിിൽ ചുവടുറപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വർത്തമാാന ഭാാവുകത്വവത്തിിലേ�ക്കു കുതിിക്കാാനുള്ള
കൗൗശലംം സ്വാാ�യത്തമാാക്കിിയ കവിിയാാണ്് പ്രഭാാവർമ്മ. കവിിതയ്ക്ക്് ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിികവുമാായ
താാളമുണ്ടെ�ന്നറിിയുന്ന അദ്ദേ�ഹംം ബാാഹ്യയതാാളത്തിിന്റെ� നിിയാാമകഘടകങ്ങൾ ഭാാവാാനുസാാരിിയാായ
ശബ്ദങ്ങളുടെെ ഔചിിത്യയപൂർവ്വമാായ ഒത്തിിരിിപ്പുംം സമീീചീീനമാായ ഛന്ദസ്സുമാാണെ�ന്നറിിഞ്ഞുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് രചനനിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്. കവിിതയിിൽ ആന്തരിികതാാളംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഉള്ളടക്കംം
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സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകമാായ ഭാാവനകൊ�ൊണ്ട്് ദർശനമാായിി വിികസിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്. എന്നാാൽ കവിിതയുടെെ
സൃഷ്ടിിവേ�ളയിിൽ കവിി അനുഭവിിക്കുന്ന ഭാാവോ�ോന്മീീലനമാാണ്് അപൂർവ്വ പദരചനയിിലൂടെെയുംം പ്ര
തീീക,പ്രതിിരൂപങ്ങളിിലൂടെെയുംം ബിംം�ബങ്ങളാായുംം അലങ്കാാരകല്പനകളാായുംം ആവിിർഭവിിക്കുന്നത്്.
സൃഷ്ട്യുുന്മുഖമാായ കവിി ഹൃദയംം സ്പന്ദിിക്കുന്ന തോ�ോതാാണ്് താാളവുംം വൃത്തവുമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നത്്.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് സർഗ്ഗധനനാായ കവിിയുടെെ രചനയുടെെ സൗൗന്ദര്യയദർശനത്തെ� (ആന്തരതാാളത്തെ�)
നിിർണയിിക്കുന്നതുംം വൃത്തത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നതുംം ഉദ്്ഗ്രഥിിതമാായ പ്രതിിഭയുടെെ പ്രക്രിിയയാാണ്്.
പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതയുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു അകവുംം പുറവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ�യാാണ്് പ്ര
ദർശിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ‘ശ്യാാ�മമാാധവംം,അപരിിഗ്രഹംം പോ�ോലെ�യുള്ള സമാാഹാാരങ്ങളിിലെ� കവിിതകളിിൽ
സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുംം ദ്രാാവിിഡവൃത്തങ്ങളുംം വഴിിയാംം�വണ്ണംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ
പൊ�ൊതുവേ� അയവിില്ലാാത്തവയാാണ്്. വർണസംംഖ്യയയുടെെ കാാര്യയത്തിിൽ കൃത്യയത നിിലനിിർത്തുന്നവ
യാാണവ. അവ ഛന്ദോ�ോബദ്ധരൂപങ്ങളാാണ്്. താാളഗതിി ,അക്ഷരവിിന്യാാ�സംം,മാാത്രാാസംംഖ്യയ എന്നീീ
കാാര്യയങ്ങളിിൽ ഛന്ദോ�ോബദ്ധരൂപങ്ങൾക്ക്് ചിില ചിിട്ടയുംം കണക്കുമുണ്ട്്. അക്ഷരസംംഖ്യാാ�വൃത്തങ്ങ
ളാായ സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾ അതുകൊ�ൊണ്ട്് കണിിശത്തോ�ോടെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കണംം. അക്ഷരസംംഖ്യയ
മാാത്രാാസംംഖ്യയ ,യതിി ഇവയൊ�ൊക്കെ� നിിയതമാായിി വരേ�ണ്ട ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതംം,വസന്തതിിലകംം,
കുസുമമഞ്ജരിി,സ്രഗ്ദ്ധര,തുടങ്ങിിയ സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളുംം,കുറച്ചൊ�ൊക്കെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പല കവിികളുംം
എടുത്തിിട്ടുള്ള അനുഷ്ടുപ്പുംം അദ്ദേ�ഹംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഉപവൃത്തങ്ങളുംം വൃത്തഭേ�ദങ്ങളുമുണ്ടാായിിട്ടുള്ള
ഒരു വൃത്തമാാണിിത്്. മാാത്രാാസംംഖ്യയയ്ക്ക്് കൃത്യയത വരാാറിില്ല ഇതിിൽ പലപ്പോ�ോഴുംം. ഇക്ഷുദണ്ഡിികയിിൽ
അല്പസ്വവല്പംം വ്യയതിിയാാനങ്ങൾ വരുത്തിിയിിട്ടുള്ളതുംം ഹരിിനാാമകീീർത്തനവൃത്തത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവമുള്ള
തുമാായ ദണ്ഡകംം ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിൽ കാാണാംം�. മലയാാളത്തിിലെ� പ്രമുഖ കവിികൾ പലരുംം പ്രകാാ
രഭേ�ദമുള്ള ദണ്ഡകങ്ങൾ പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ദ്രാാവിിഡഭാാഷാാവൃത്തങ്ങളിിൽ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്ന
കാാകളിിഗണത്തിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയമാാണ്് ഈ കൃതിിയിിൽ കാാണുന്ന മറ്റൊ�ൊരു വൃത്തസവിിശേ�ഷത.
എഴുത്തച്ഛൻ ദീീക്ഷിിച്ചതാാണ്് കാാകളിി. കിിളിിപ്പാാട്ടിിലെ� പ്രധാാനവൃത്തമാാണിിത്്. മൂവക്ഷരഗണപദ്ധ
തിിയാാണ്് കാാകളിി. പന്ത്രണ്ട്് അക്ഷരമുള്ള വരിിയാാണിിതിിൽ. ഏതുവിിധത്തിിലുള്ള ആഖ്യാാ�നത്തിിനുംം
വഴങ്ങുന്ന ഭാാവസംംവേ�ദനശക്തിിയതിിനുണ്ട്്. പ്രഭാാവർമ്മയുംം കാാകളിിവൃത്തത്തെ� ഫലപ്രദമാായിി
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ധർമ്മസംംഗരംം എന്ന ഭാാഗത്തെ� രണ്ടു ശ്ലോ�ോകങ്ങളൊ�ൊഴിിച്ചുള്ളവ കാാകളീീ വൃത്ത
ത്തിിലാാണ്് നിിബന്ധിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. കാാകളിി അവാാന്തരവിിഭാാഗങ്ങളുള്ള വൃത്തമാാണ്്. അക്ഷരങ്ങൾക്ക്്
ഊനംം അനുവദനീീയമാാണ്്.
“കാാലംം കനിിഞ്ഞു തരുന്ന നിിമിിഷങ്ങളളോ�ോരോ�ോന്നുമോ�ോർത്താാൽ ദുരന്തദിിനങ്ങളാം�ം
ആയതിിൻ ദൈൈർഘ്യംം� കുറയ്ക്കാാനെ�ളുതല്ല;
സാാദ്ധ്യയ,മാായുസ്സു സ്വവയംം കുറയ്ക്കുന്നതാം�ം”.
ഇതിിൽ ഉത്തരഭാാഗത്തെ� രണ്ടാംം� പാാദത്തിിൽ സകാാരസംംയോ�ോഗംം ഉച്ചാാരണത്തിിൽ തടസ്സംം സൃഷ്ടിി
ക്കുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ശ്യാാ�മമാാധവന്റെ� അന്തസ്സംംഘർഷത്തെ�ശക്തമാായിി പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കാാൻ കാാകളിി
ഛന്ദസ്സിിനു കഴിിയുന്നു.
അക്ഷരകാാലാാടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള ഒത്തുനിില്പുംം പ്രാാസത്തിിന്റെ� ശക്തിിയുംം താാളത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദ
ര്യയവുംം കൂടിി ലയിിച്ച്് ഭാാവത്തെ� ഭദ്രമാാക്കുന്ന പ്രക്രിിയ പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ കവിിതകളിിലെ� (പ്രഭാാവർമ്മ,
ഡിി.സിി.ബുക്ക്്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2017) വൃത്തപ്രയോ�ോഗത്തിിലുണ്ട്്. ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിൽ നടത്തിിയിിട്ടു
ള്ളത്് ഈ നിിപുണമാായ പ്രവർത്തനമാാണ്്. പതിിനഞ്ച്് ഭാാഗങ്ങളാാണ്് ശ്യാാ�മ മാാധവത്തിിലുള്ളത്്.
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കൃഷ്ണാായനമാാണ്് ഒന്നാംം� ഭാാഗംം. ‘കാാണെ�ക്കാാണെ�യെ�രിിഞ്ഞെ�രിിഞ്ഞു കനലാായ്് ത്തീീരുന്ന ദു:ഖങ്ങ
ളാാൽ ഏകാാകിിയ്് വനമഹാാഗർഭത്തിിൽ’ കഴിിയുന്ന കൃഷ്ണനെ�യാാണ്് ആഖ്യാാ�താാവ്് ഇവിിടെെ കണ്ടെ�
ത്തുന്നത്്. ഗർഭസമാാധിിതൊ�ൊട്ട്് അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി വന്ന ദു:ഖങ്ങളാാൽ ശ്യാാ�മമാായ ഹരിിയെ�യാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നത്്. ഇതിിനു ശക്തമാായ വൃത്തമാാണ്് ആഖ്യാാ�നത്തിിലെ� രൂപംം. അതിിധൃതിി
ഛന്ദസ്സിിൽ കെ�ട്ടുപാാടുള്ള ശാാർദ്ദൂല വിിക്രീീഡിിതംം എന്ന വൃത്തമാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ഒരു
പാാദത്തിിൽ പത്തൊ�ൊമ്പത്് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വൃത്തമാാണിിത്്. അതിിധൃതിി ഛന്ദസ്സിിൽ പത്തിില
ധിികംം പിിരിിവുകള് ഏ.ആർ.രാാജരാാജവർമ്മ ഇതിിന്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ശാാർദ്ദൂലത്തിിന്് കടുവ
എന്ന്് അർത്ഥമുണ്ട്്. കടുവയുടെെ ചാാട്ടത്തിിന്് സമാാനമാായ ശക്തിിപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� പ്രതീീതിി ഈ
വൃത്തത്തിിന്് സൃഷ്ടിിക്കാാൻ കഴിിയുംം.
‘പാാടിിപ്പാാടിി രസിിപ്പതുണ്ടുപലരുംം രാാധാാസമേ�തംം ഭവാാൻ നീീലാാരണ്യയ
നിികുഞ്ജമൊ�ൊന്നിിലൊ�ൊളിിവിിൽ പങ്കിിട്ടൊ�ൊരസന്ധ്യയയെ�;
ആയർപെ�ൺകൊ�ൊടിിമാാരുമൊ�ൊത്തു കളിിയാാടിിപ്പോ�ോന്ന നേ�രത്തെ�;
യെ�ന്നാാലെ�ൻ നേ�രിിതറിിഞ്ഞുകൊ�ൊൾക;ഹൃദിി ഞാാൻ കാാൺമീീലിിതേ�തൊ�ൊന്നുമേ�’.
ഈ ശ്ലോ�ോകത്തിിൽ ഓരോ�ോപാാദത്തിിലുംം മഗണംം, സഗണംം, ജഗണംം, സ ഗണംം, തഗണംം, തഗണംം
പിിന്നെ� രണ്ടു ഗുരു എന്നാാണ്് കണക്ക്്. ‘പന്ത്രണ്ടാാൽ മസജംംസതംംത ഗുരുവുംം ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതംം
എന്ന്് ഏ.ആർ. തമ്പുരാാന് ഈ വൃത്തത്തിിനു ലക്ഷണംം പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. വിിഖ്യാാ�തമാായ പല കാാവ്യയ
ങ്ങളുംം മലയാാളത്തിില് ഈ വൃത്തത്തിിൽ കെ�ട്ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിലെ� ഒന്നാംം� ഭാാഗമാായ കൃഷ്ണാാ
യനത്തിിലെ� ഒന്നാംം� പദ്യം�ം ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതത്തിിൽ നിിബന്ധിിച്ചിിട്ടുള്ളതാാണ്്. ‘ചേ�തോ�ോദർപ്പണംം
ഇങ്ങു മേ�ഖമയിിലിിൻ നീീലത്തഴച്ഛാായതൻ’ എന്ന്് ‘ചേ�തോ�ോദർപ്പണമിിങ്ങു’ എന്ന പദത്തിിലെ� സന്ധിി
ഒഴിിവാാക്കിിയതോ�ോടെെ അന്ത്യയഗുരു വരുന്ന സഗണംം നഷ്ടമാായിി വൃത്തഭംംഗമുണ്ടാാവുന്നു. ആദ്യയലഘുവാായ
യ ഗണമാാണ്് ‘സ’ ഗണത്തിിനു പകരംം വന്നിിരിിക്കുന്നത്്. രണ്ടുംം മൂന്നുംം നാാലുംം പാാദങ്ങളിില്
ഈ പ്രശ്നമിില്ല. രണ്ടാംം� ഗണമാായിി സ ഗണംം തന്നെ�യാാണ്് വന്നിിരിിക്കുന്നത്്. അതിിനർത്ഥംം ആദ്യയ
പാാദത്തിിലെ� മർമ്മപദമാായ ചേ�തോ�ോദർപ്പണ(മനക്കണ്ണാാടിി)ത്തിിന്് ഊന്നൽ നല്കുകയാായിിരുന്നു
കവിിയുടെെ ഉദ്ദേ�ശ്യംം�. പക്ഷേ� ഇതുമൂലംം യതിിയുടെെ(വിിരാാമംം) സ്ഥാാനംം തെ�റ്റിിക്കുന്നതുംം താാളഭംംഗംം
വരുത്തുന്നതുംം പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതാായിിരുന്നു. കവിിക്ക്് ഇത്തരംം സ്വാാ�തന്ത്യയങ്ങളുണ്ട്്. വൃത്തത്തിിലെ�
പരമ്പരാാഗതമാാത്രാാവ്യയവസ്ഥ കവിിതയുടെെ കാാമ്പ്് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നതിിനു തടസ്സമാാകുമ്പോ�ോൾ
കവിി ചിില സ്വാാ�തന്ത്ര്യയങ്ങൾ എടുക്കാാറുണ്ട്്. കാാവ്യയസംംസാാരത്തിിലെ�യെ�ന്നപോ�ോലെ� വൃത്തവ്യാാ�പാാ
രത്തിിലെ�യുംം പ്രജാാപതിി കവിിയാാണ്് എന്ന തത്ത്വംം� പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടത്് തന്നെ�യാാണ്്. “ചിില്ലറ
ഗുരു ലഘുവിിപര്യയയങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുംം ഓരോ�ോ വൃത്തത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗത്തിിലുംം. അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാന
ത്തിിൽ വൃത്തംം വേ�റൊ�ൊന്നാാണ്് എന്നു പറയുക ശരിിയല്ല.” എന്നു കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമാാരാാരുംം പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.
വൃത്തങ്ങൾക്ക്് പൊ�ൊതുവിിൽ ചിില ആലാാപനരീീതിികൾ പിിന്തുടരുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഓരോ�ോവൃത്തത്തിി
നുംം നിിശ്ചിിത ആലാാപനരീീതിികൾ തന്നെ� പിിന്തുടരണമെെന്നിില്ല എന്ന കാാര്യയവുംം വസ്തുതയാാണ്്.
‘പ്രാാധാാനംം ഗാാനരീീതിിതാാൻ’ എന്നു പണ്ഡിിതമതമുള്ള ദ്രാാവിിഡവൃത്തങ്ങൾക്കാാണ്് ഇത്് കൂടുതൽ
ഇണങ്ങുന്നത്്. ഗാാനരീീതിിക്കു ചേ�രുമീീരടിിയാായാാണ്് അവ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ‘പല താാളത്തിിലുംം
പല ശ്രുതിിയിിലുംം പല തരംം ആരോ�ോഹണാാവരോ�ോഹണപ്പൊ�ൊരുത്തമുണ്ടാാക്കിിയുംം ഒരു വൃത്തംം തന്നെ�
പല മട്ടിിൽ ചൊ�ൊല്ലാാമെെന്ന്് ഭാാഷാാവൃത്തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു പരിിജ്ഞാാനമുള്ളവർ പറഞ്ഞുവച്ചിിട്ടുണ്ട്്.’ ഈ
തത്ത്വംം� വൃത്തത്തിിലെ� അക്ഷരസംംഖ്യയയുംം മാാത്രാാസംംഖ്യയയുംം കർക്കശമാായിി പാാലിിക്കുന്ന മിിക്ക
സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിിലുംം സാാധ്യയമല്ല താാനുംം. അങ്ങനെ� ചെ�യ്താാൽ പ്രധാാന സംംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്ക്്
ഭംംഗമുണ്ടാാകാംം�. ഈ കാാവ്യയത്തിിലെ� ഒന്നാംം� ഭാാഗത്തു തുടർന്നു വരുന്ന ശ്ലോ�ോകങ്ങള് ഈ കുറവ്്
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നേ�രിിടുന്നിില്ല. ശാാർദ്ദൂല വിിക്രീീഡതത്തിിന്റെ� വർണ,മാാത്രാാക്രമങ്ങൾ പാാലിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്തിിട്ടുള്ളത്്.
“മേ�ഘംം നിിന്റെ� മനസ്സ്്; വാാർന്നു പടരുംം കാാളിിന്ദിി നിിൻ കണ്ണുനീീർ
വ്യോ�ോ�മംം നിിന്റെ� ഹൃദന്തംം; ഈറയിിളകുംം നാാദങ്ങൾ നിിൻഗദ്്ഗദംം;
താാരംം താാവകസ്വവപ്നംം; ഇന്ദുകല നിിൻ നേ�ർത്തുള്ള രൂപംം;
മഹാാ-കാാലംം നിിന്നുടെെ വാാഴ്വ്്;നീീലമയിിലേ� നീീ രാാധ തൻ സങ്കടംം”
എന്ന രാാധാാമാാധവത്തിിലെ� മനോ�ോഹര ശ്ലോ�ോകംം ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതത്തിിലുള്ളതാാണ്്. ഉറവയുടെെ
പദവാാക്യയഛന്ദസ്സിിലുള്ള സ്വവതസിിദ്ധമാായ ഒഴുക്കാാണ്് ഇത്തരംം ഭാാവസമ്പൂർത്തിികളെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്.
ദ്വാ�ാരകാാവർത്തമെെന്ന രണ്ടാംം� ഭാാഗംം തുടങ്ങുന്നത്് വസന്തതിിലകത്തിിലാാണ്്.
“എല്ലാം�ം കഴിിഞ്ഞു;യുഗധർമ്മ പരീീക്ഷതീീർന്നൂ;
ഇല്ലാാതെ�യാായവനിികർമ്മമശേ�ഷമൊ�ൊന്നാായ്്.
ചിിന്താാഭരംം മനമൊ�ൊടന്നു യുഗപ്രഭാാവൻ
ചെ�ന്നാാൻ;വനത്തിിലൊ�ൊരുവേ�ള തപിിച്ചിിരുന്നാാന്.”
സിംം�ഹോ�ോന്നത,ഉദ്ധർഷിിണിി, സിംം�ഹോ�ോദ്ധതാാ എന്നൊ�ൊക്കെ� പേ�രുകളുള്ള സംംസ്കൃത വൃത്തമാാണ്്
വസന്തതിിലകംം. പതിിനാാലക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന ശക്വവരിി ഛന്ദസ്സിിലുള്ള വൃത്തമാാണിിത്്. തഭജംംജഗംംഗംം
എന്ന ഗണക്രമമാാണിിതിിൽ ദീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. ഏകാാന്തതയെ� അഭയംം പ്രാാപിിച്ച കൃഷ്ണനെ� താാളത്തിി
ലൂടെെ പ്രതീീകവൽക്കരിിക്കാാൻ ഉതകുന്ന വൃത്തമാാണിിത്്. രണ്ടാംം� ഭാാഗത്ത്് ഒടുവിിലത്തെ� ശ്ലോ�ോകംം
ശാാർദ്ദൂലവിിക്രീീഡിിതത്തിിലാാണ്് നിിബന്ധിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. സ്തംംഭനാാവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് ഒരു നിിമിിഷംം നീീങ്ങുന്ന
കൃഷ്ണനെ�യാാണ്് ഈ ഭാാഗത്ത്് അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ഇതുകൂടാാതെ� ദണ്ഡകവുംം അനുഷ്ടുപ്പുംം ‘ദ്വാ�ാര
കാാവൃത്ത’ത്തിിലുപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരുപാാദത്തിിൽ ഇരുപത്തിിയാാറിിനുമേ�ൽ അക്ഷരമുള്ള സമവൃ
ത്തങ്ങളാാണവ എന്ന്് ഏ.ആർ പറയുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അക്ഷരനിിയമങ്ങൾ തെ�റ്റാാറുണ്ട്്. ദണ്ഡകങ്ങൾ
കവിിക്ക്് രചനാാസ്വാാ�തന്ത്യംം� നല്കുന്ന വൃത്തമാാണ്്. മലയാാള കവിിതയിിൽ ക്ലാാസിിക്ക്് കാാലഘട്ടംം
മുതലിിങ്ങോ�ോട്ടുള്ള ചിില പ്രമുഖ കവിികളുംം ഈ വൃത്തംം എടുത്തുപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
‘ക്ഷോ�ോണീീന്ദ്രപത്നിിയുടെെ വാാണീംം� നിിശമ്യയപുനരേ�ണീീ വിിലോ�ോചന
നടുങ്ങീീ മിിഴിിയിിണ കലങ്ങീീവിിവശതയിിൽ മുങ്ങീീ പല തടവുമതിിനുപുനരവളൊ�ൊടുപറഞ്ഞളവു പരുഷമൊ�ൊഴിികേ�ട്ടുടനടങ്ങീീ’
എന്ന കീീചകവധത്തിിലെ� ദണ്ഡകംം വളരെെ പ്രശസ്തമാാണ്്. സുദേ�ഷ്ണയുടെെ വാാക്കുകൾ കേ�ട്ടു തകർ
ന്നുപോ�ോകുന്ന പാാഞ്ചാാലിിയുടെെ അവസ്ഥ വർണിിക്കുകയാാണ്് ഇരയിിമ്മൻ തമ്പിി ഈ ദണ്ഡകംം വഴിി.
പ്രഭാാവർമ്മ
“ഏതോ�ോ നിിഷാാദനറിിയാാതേ� തൊ�ൊടുത്ത കണകാാലിിൽ
തുളച്ചുകയറുന്നൂ. കഴലിിടറിിടുന്നോ�ോ? മിിഴിിയുഴറിിടുന്നോ�ോ?
നിില്ക്കുന്ന നിില്പിിലൊ�ൊരു ചിിത്തഭ്രമച്ചുഴലിിമധ്യേ�േ കറങ്ങിിയടിിയുന്നോ�ോ”
എന്നെ�ഴുതുമ്പോ�ോൾ ഒടുവിിലൊ�ൊറ്റയാാകുന്ന കൃഷ്ണന്റെ� തകർച്ച തീീവ്രമാാകുന്നു. ദണ്ഡകംം ഇത്തരത്തിിൽ
വേ�റെെ സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം ഈ കവിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഉണ്ണാായിിവാാര്യയരെെപ്പോ�ോലുള്ളവർ ആട്ടക്കഥ
കളിിൽ സമർത്ഥമാായിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയ ദണ്ഡകമെെന്ന കാാവ്യയസങ്കേ�തംം വർത്തമാാനകാാല
ത്തിിലുംം പ്രസക്തമാാണെ�ന്നു സ്ഥാാപിിച്ചിിരിിക്കുകയാാണ്് പ്രഭാാവർമ്മ.
ഗാായത്രീീ പോ�ോലുള്ള ഛന്ദസ്സുകൾ വേ�ദകാാലംം തൊ�ൊട്ട്് പ്രയോ�ോഗിിച്ചുവരുന്നതാാണ്്. ‘ഗാായത്രീീ
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ത്രിിപദാാദേ�വീീഛന്ദോ�ോഭിിൽഖദിിരേ�ഷു’ എന്ന്് മേ�ദിിനിി എന്ന ശബ്ദകോ�ോശംം പറയുന്നു. ഒരു പാാദത്തിിൽ
ആറക്ഷരമുള്ള ഈ ഛന്ദോ�ോഗണത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താാവുന്നതാാണ്് അനുഷ്ടുപ്പ്്. രണ്ടക്ഷരംം ഒരു
പാാദത്തിിൽ കൂടിിയാാൽ മതിി. ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിൽ ആവർത്തിിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളിിൽ പ്രധാാനമാായ ഒന്ന്്
അനുഷ്ടുപ്പാാണ്്. എട്ടക്ഷരമാാണ്് അനുഷ്ടുപ്പിിനുള്ളത്്. ആദ്യയക്ഷരംം ഗുരുവോ�ോ ലഘുവോ�ോ ആകാാമെെങ്കിിലുംം
പിിന്നത്തെ� മൂന്നക്ഷരംം നഗണമോ�ോ സഗണമോ�ോ ആകരുതെ�ന്ന്് നിിർബന്ധമുണ്ട്്. അതിിനുശേ�ഷംം
ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഗണമാാകാംം�. സമപാാദങ്ങളിിൽ നാാലാം�ം അക്ഷരത്തിിനുമേ�ൽ മൂന്ന്് അക്ഷരംം ജഗണ
മാായിിരിിക്കണമെെന്നുംം വിിഷമപാാദങ്ങളിില് ആ സ്ഥാാനത്ത്് ജഗണവുംം സഗണവുംം ആകരുത്് എന്നുംം
വൃത്തമഞ്ജരിികാാരൻ പറയുന്നു. എന്നാാല് ഈ നിിയമമൊ�ൊക്കെ� ചിില വിിട്ടുവീീഴ്ചകൾക്കു വിിധേ�യമാാകു
ന്നതാാണെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തിിനു തന്നെ� അറിിയാാമാായിിരുന്നു. തീീവ്രപ്രയത്നമുള്ള ചിില്ലുകൾ വരുമ്പോ�ോൾ
അവ ഒരക്ഷരത്തിിന്റെ� ധ്വവനിിമൂല്യംം� നേ�ടാാറുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ ശക്തിി പ്രകടിിപ്പിിക്കുവാാൻ കവിിയുന്ന
വൃത്തമാാണ്് അനുഷ്ടുപ്പിിവിിടെെ.
“ഒക്കെ�യുംം കാാൺകയാാൽ കൃഷ്ണ
നിിന്റെ� കൺകൾ നിിറഞ്ഞുവോ�ോ?
അല്ലെ�ങ്കിി,ലുൾക്കനൽച്ചൂടാാൽ
കണ്ണുനീീരുംം വരണ്ടുവോ�ോ?”
എന്നു കവിി തന്റെ� കൃഷ്ണസങ്കല്പത്തിിലെ� പുതുക്കാാഴ്ച എണ്ണത്തിിൽ കുറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളിിൽ പരാാവർ
ത്തനംം ചെ�യ്യുന്നതിിൽ വിിജയിിക്കുന്നു. പിിതൃയാാനത്തിിലെ� കവിിതകളിിലുംം മറ്റുംം വിിഷ്ണുനാാരാായണൻ
നമ്പൂതിിരിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മാാതൃകയിിലുള്ള അനുഷ്ടുഭംം പ്രഭാാവർമ്മയുംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നതുകാാണാംം�.
“ഒടുവിിൽ ഭൂമിിയെ� പിിന്നിിൽ
വെ�ടിിഞ്ഞേ� പോ�ോകയാായവന്.
പൊ�ൊഴിിയാാൻ ബാാക്കിിയാായ്്, ഇന്നീീ
നിിഴല് ; കൃഷ്ണനിിതോ�ോർക്കയാായ്്.”
വൃത്തവുംം സങ്കല്പവുംം ഇഴുകിി ഒന്നിിക്കുന്ന സന്ദർഭമാാണിിത്്. ഏ.ആർ തമ്പുരാാൻ ദണ്ഡകത്തിിന്റെ�
പിിരിിവാായിി പരിിഗണിിച്ചിിട്ടുള്ള ഇക്ഷുദണ്ഡിികയുടെെ ചിില ഭേ�ദങ്ങൾ വന്ന വൃത്തവുംം പ്രഭാാവർമ്മ ശ്യാാ�
മമാാധവത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വിിഷാാദപർവ്വത്തിിലെ� ആദ്യയ ശ്ലോ�ോകംം ഇത്തരത്തിിലുള്ളതാാണ്്.
“ഇല്ലാാ, തിിരിിച്ചു വരവിില്ലാാ,വചസ്സുമൊ�ൊരുവിില്ലെ�യ്തൊ�ൊരമ്പുമൊ�ൊരുപോ�ോൽ.
രണ്ടുംം തറച്ചു കയറുംം; ചെ�ന്നുഹൃത്തടമതെ�ന്നുംം മുറിിച്ചുതറയുംം. പണ്ടേ�യറിിഞ്ഞ
കഥ;യെ�ന്നാാകയാാലെ�യിിതിിലിില്ലാാ വിിഷാാദമണുവുംം. എന്നാാലു
മോ�ോർമ്മകളിിലൂടെെത്തിി നെ�ഞ്ചിിലതുവിിസ്ഫോ�ോടമെെത്ര തുടരുംം.”
എന്ന്് ഗണനിിയമത്തിിൽ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമെെടുത്തു കാാണുന്നു. ഇക്ഷുദണ്ഡിികയുടെെ പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവമനുസ
രിിച്ച്് ഒന്നുംം മൂന്നുംം പാാദങ്ങൾക്കുംം രണ്ടുംം നാാലുംം പാാദങ്ങൾക്കുംം ലക്ഷണംം തുല്യയമാായിിരിിക്കുംം. ഹരിി
നാാമകീീർത്തനവൃത്തത്തിിന്് സമാാനമാാണിിത്്. പ്രഭാാവർമ്മ ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിൽ പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്ന
മറ്റൊ�ൊരു വൃത്തംം സ്രഗ്ദ്ധരയാാണ്്. ഓരോ�ോ പാാദത്തിിലുംം മഗണംം,രഗണംം,ഭഗണംം,നഗണംം,യഗണംം,
യഗണംം,യഗണംം എന്ന്് ക്രമത്തിിൽ ഗുരു,ലഘുക്കളെ� ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ള ഗണംം നിിബന്ധിിച്ചിിട്ടുള്ള
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വൃത്തമാാണിിത്്. ഏഴക്ഷരംം വീീതമുള്ള മൂന്നു ഘണ്ഡങ്ങളാാണിിതിിനുള്ളത്്. പലപ്പോ�ോഴുംം ഏഴേ�ഴ്് അക്ഷ
രങ്ങളിിൽ വിിരാാമംം വരുത്തുവാാൻ പല കവിികൾക്കുംം പ്രയാാസംം നേ�രിിടാാറുണ്ട്്. എന്നാാൽ പ്രഭാാവർമ്മ
അത്് കൃത്യയമാായിി ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നു.
“ഒന്നുംം ചോ�ോദിിച്ചതിില്ലിില്ലൊ�ൊരുകുറിിയൊ�ൊരു വാാക്കുംം തിിരിിച്ചോ�ോതിിയിില്ലാാ.
ഒന്നുംം സ്ഥാാപിിക്കുവാാനാായ്് ഇരുവരവരിിലാാരുംം ശ്രമംം ചെ�യ്തുമിില്ലാാ.
എന്നാാലാാരാാരുമോ�ോരാാതവനിിലൊ�ൊരു കനൽച്ചെ�മ്പിിൽ നിിന്നെ�ന്ന വണ്ണംം
തള്ളിിത്തൂവുന്ന കണ്ണീീർ തുടരെെയൊ�ൊഴുകിിയോ�ോ കർണ്ണ; നിിൻ നേ�ർക്കമന്ദംം.”
വൃത്തംം ഭാാവവുമാായിി സമ്യയക്കാായിി ലയിിച്ചു ചേ�രുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാാണിിത്്. കുസുമമഞ്ജരിിയാാണ്് കവിി
അയത്ന ലളിിതമാായിി പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു വൃത്തംം.
“ആരുമാാരുമറിിയാാതെ�,യാാദിിമനിിനാാദമിിന്നു ഘനമൗ�നമാം�ം വ്യോ�ോ�മഗർഭമതിിലാാ,യലിിഞ്ഞു കലരുന്നു,ഘോ�ോരനിിനദങ്ങൾ തൻ
മാായയാംം� കടലുനീീന്തിി,യെ�ന്നതറിിയുന്നു മാാധവനൊ�ൊടുക്കമീീവേ�ളയിിൽ നിിജസമാാധിിതൻ
നിിറുകയേ�റിിയെ�ത്തുമൊ�ൊരു മാാത്രയിില്.”.
കുസുമമഞ്ജരിിയിിലുള്ള മറ്റൊ�ൊരു ശ്ലോ�ോകത്തിിൽ കൃഷ്ണന്റെ� ജനനംംപോ�ോലുംം ദുഃഃഖത്തിിലാാണെ�ന്നു ഓർമ്മിി
പ്പിിക്കുന്നു..
“കാാളമേ�ഘമലറുന്ന രാാവിിലിിടവിിട്ടിിടാാത്ത ഘനമാാരിിയിിൽ
കാാരിിരുമ്പറയിിലാായിി നിിന്റെ�
ഭുവനപ്രവേ�ശമതു ദു:ഖദംം.”
രഗണംം നഗണംം,രഗണംം നഗണംം എന്നിിങ്ങനെ� ആവർത്തിിക്കുകയാാണ്് ഈ വൃത്തത്തിിലെ�
ഗണവ്യയവസ്ഥ. സംംസ്കൃതവൃത്തവുംം ദ്രാാവിിഡവൃത്തവുംം ഒരേ� ഭാാഗത്തു തന്നെ� മിിശ്രസ്വവഭാാവത്തിിൽ
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ശാാർദ്ദൂല വിിക്രീീഡിിതത്തിിൽ രചിിച്ചിിട്ടുള്ള സുന്ദരമാായൊ�ൊരു വിിവരണത്തോ�ോടുകൂ
ടിിയാാണ്് അഞ്ചാംം�ഭാാഗംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്.
“വാാനിിൽ കാാർമ്മുകിിലിിൻ കരാാള
നയനംം പെ�യ്യുംം തമസ്സാാണ്്; ഭൂലോ�ോകത്തേ�രകയുദ്ധമുഗ്രപടഹംം
താാക്കുംം മുഴക്കങ്ങളുംം.
ഏകാാന്തത്തിിലൊ�ൊരല്പമാാത്ര മരണത്തോ�ോടുന്മുഖംം നിില്ക്കെ� നിിൻ നേ�രേ� നിില്പൂ ജയദ്രഥൻ;
രുധിിരസംംപൃക്തന്; ചലന്മാാനസന്.”
അയവിില്ലാാത്ത ഈ സംംസ്കൃതവൃത്തംം കൃത്യയതയോ�ോടെെ പിിന്തുടർന്നിിരിിക്കുന്ന ഈ ആഖ്യാാ�നംം രുധിി
രാാഭിിഷിിക്തനാായ ജയദ്രഥനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഔചിിത്യയത്തോ�ോടെെ കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു. തുടർന്ന്്
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കാാകളിി വൃത്തത്തിിലേ�ക്കു കവിി മാാറുന്നു. ജയദ്രഥനോ�ോടു ചെ�യ്ത പാാതകങ്ങൾക്ക്് പശ്ചാാത്തപിിക്കുന്നത്്
കാാകളിിയിിലാാണ്്.
“ആരാായിിരുന്നൂ ജയദ്രഥൻ; പോ�ോരിിന്റെ�
വീീറേ�റ്റു സൂര്യയനെ�പ്പോ�ോലുജ്ജ്വവലിിച്ചവൻ;
നന്ദിിഘോ�ോഷത്തെ�ത്തകർക്കാാൻ കുതിിച്ചിിടുംം
സ്യയന്ദനത്താാൽ കുരുക്ഷേ�ത്രംം നടുക്കിിയോ�ോൻ.”
ഈ ഭാാഷാാവൃത്തത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതയെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തലാാണ്്. വ്യയത്യയസ്തമാായ ഓർമ്മകളുംം
നൊ�ൊമ്പരങ്ങളുംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ യോ�ോജിിച്ച വൃത്തത്തിിലേ�ക്ക്് പദവാാക്യയങ്ങൾ ശബ്ദസൗൗന്ദ
ര്യയത്തോ�ോടെെ പകർന്നു വയ്ക്കുന്നതിിന്് പ്രഭാാവർമ്മ വൈൈഭവംം കാാണിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇത്് ബാാഹ്യയരൂപവുംം
ആന്തരിികഭാാവവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം മനസ്സിിലാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള പരിിശ്രമമാായിിരുന്നു. ഒരു ഭാാഗംം
മുഴുവൻ ഒരു വൃത്തത്തിിൽ തന്നെ� നിിബന്ധിിക്കണമെെന്ന വാാശിിയൊ�ൊന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കാാട്ടിിയിിട്ടിില്ല.
ശ്യാാ�മമാാധവത്തിിലെ� പതിിനഞ്ച്് ഭാാഗങ്ങളിിലുംം പല വൃത്തങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� കാാണാംം�. മുമ്പു സൂചിി
പ്പിിച്ചതുപോ�ോലെ� ചിില സ്വാാ�തന്ത്ര്യയങ്ങളെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്് പാാരമ്പര്യയവൃത്തനിിയമങ്ങളെ� അനുസരിിക്കുക
യുംം അതിിവർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള ശ്രമവുംം പ്രഭാാവർമ്മയുടെെ ഭാാഗത്തു നിിന്നുണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.
പലരാാലുംം അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ട്് ഊർദ്ധ്വവൻ വലിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ഛന്ദസ്സുകളുടെെയുംം താാളവൃത്തങ്ങ
ളുടെെയുംം വീീണ്ടെ�ടുപ്പു കൂടിിയാാണിിത്്.
1 ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ, വൃത്തമഞ്ജരിി, നാാഷണൽ ബുക്ക്്സ്റ്റാാൾ, കോ�ോട്ടയംം, 2005, പുറംം18. (http://books.
sayahna.org/ml/pdf/vm-main.pdf)

2 പിി.നാാരാായണക്കുറുപ്പ്്, മലയാാളവൃത്തപഠനംം, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 2015, പുറംം.7.
3 ശ്യാാ�മമാാധവംം, പ്രാാഭാാവർമ്മ, ഡിി.സിി.ബുക്ക്്സ്്, കോ�ോട്ടയംം2017, പുറംം. 57.

കുറിിപ്പുകൾ
സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങള്
അമരകോ�ോശംം (പാാരമേ�ശ്വവരീീവ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം), കേ�രളസാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിി, തൃശൂര്.
വൃത്തമഞ്ജരിി, ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ, നാാഷണൽ ബുക്ക്്സ്റ്റാാൾ, കോ�ോട്ടയംം, 2005.
പിി.നാാരാായണക്കുറുപ്പ്്, മലയാാളവൃത്തപഠനംം, കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം, 2015.
ശ്യാാ�മമാാധവംം, പ്രഭാാവർമ്മ, ഡിി.സിി.ബുക്ക്്സ്്, കോ�ോട്ടയംം2017.
അപരിിഗ്രഹംം, പ്രഭാാവർമ്മ, മാാതൃഭൂമിി ബുക്ക്്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, 2015.

ഡോ�ോ.നന്ത്യയത്ത്് ഗോ�ോപാാലകൃഷ്ണൻ
കൊ�ൊട്ടാാരക്കര സ്വവദേ�ശംം. എൻ.എസ്്.എസിിന്റെ� വിിവിിധ കോ�ോളെ�ജുകളിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�
പകൻ. ഇപ്പോ�ോൾ തിിരുവനന്തപുരംം മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി കോ�ോളെ�ജിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. 2015-ൽ സിി.കെ�.
പിി. പ്ലാാറ്റിിനംം ജൂബിിലിി പുരസ്കാാരംം കാാല്പനിികതയുംം മലയാാള നോ�ോവലുംം എന്ന കൃതിിക്ക്് ലഭിിച്ചു. നോ�ോവലുംം
കാാല്പനിികതയുംം എന്ന കൃതിിക്ക്് 2017-ലെ� വൈൈജ്ഞാാനിിക സാാഹിിത്യയത്തിിനുള്ള തുളസീീവന പുരസ്കാാരംം,
2018-ലെ� പിി.കെ�. പരമേ�ശ്വവരൻ നാായർ ട്രസ്റ്റിിന്റെ� എസ്്. ഗുപ്തൻ നാായർ നിിരൂപണ പുരസ്കാാരംം എന്നിിവ
ലഭിിച്ചു. തിിരുപ്പാാണൻ (കാാവ്യയനാാടകംം–പ്രഭാാത്് ബുക്ക്് ഹൗൗസ്്, തിിരുവനന്തപുരംം), സംംസ്കൃതിിയുടെെ പാാഠാാന്തരങ്ങൾ, പ്ര
ബുദ്ധതയുംം പ്രതിിബദ്ധതയുംം (വ്യാാ�സാാ ബുക്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം), ഇന്ദുലേ�ഖ: വിിമർശനവുംം വിിധിിയെ�ഴുത്തുംം (കേ�രള ഭാാഷാാ
ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം) എന്നിിവയാാണ്് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ.

ആധുനിിക ലോ�ോകബോ�ോധംം
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസത്തിിൽ
വിി. ദേ�വീീപ്രസാാദ്്

റീീജിിയണൽ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഓഫ്് എഡ്യൂൂക്കേ�ഷൻ, മാാനസഗംംഗോ�ോത്രിി മൈൈസൂർ

ജ്ഞാാനപീീഠ പുരസ്കൃതനാായ അക്കിിത്തത്തിിന്റെ� ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം ഷഷ്ടിി
പൂർത്തിി പിിന്നിിട്ടിിരിിക്കുന്നു. പേ�രുകൊ�ൊണ്ടു കാാലപരമാായ ബൃഹദാാകാാരത്വവമുള്ള ഈ കൃതിി കവിിയുടെെ
വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ഇതിിഹാാസവുംം അതേ�സമയംം ഒരു നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� സാാകല്യേ�േനയുള്ള
അനുഭവവുമാാണ്്. ഈ ഇതിിഹാാസ രചനയിിൽ ആധുനിിക ലോ�ോകബോ�ോധംം എങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം
അറിിവടയാാളങ്ങളാായിി മാാറുന്നു എന്നാാണിിവിിടെെ അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്.
അനുഷ്ടുപ്പ്് എന്ന ഹ്രസ്വവവൃത്തത്തിിൽ ആകെ� 190 പദ്യയങ്ങളുള്ള ഒരു കാാവ്യയമാാണിിത്്. ഉപക്രമ
ത്തിിലെ� മൂന്നുംം ഉപസംംഹാാരത്തിിലെ� രണ്ടുംം പദ്യയങ്ങളൊ�ൊഴിിച്ചാാൽ പിിന്നെ�യുള്ള 185 പദ്യയങ്ങൾ സ്വവർഗ്ഗംം,
നരകംം, പാാതാാളംം, ഭൂമിി എന്നീീ നാാലു ഭാാഗങ്ങളിിലാായിി ഉള്ളടങ്ങുന്നു. കവിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിലെ� നാാലു
ദശകങ്ങളിിലെ� അനുഭവങ്ങളാാണ്് ഇവയിിൽ ഓരോ�ോന്നിിലുംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
“ഒരു കണ്ണീീർക്കണംം മറ്റുള്ളവർക്കാായ്് ഞാാൻ പൊ�ൊഴിിക്കവേ�
ഉദിിക്കയാാണെ�ന്നാാത്മാാവിിലാായിിരംം സൗൗരമണ്ഡലംം.
ഒരു പുഞ്ചിിരിി ഞാാൻ മറ്റുള്ളവർക്കാായ്് ചെ�ലവാാക്കവേ�
ഹൃദയത്തിിലുലാാവാാവുന്നു
നിിത്യയ നിിർമല പൗൗർണമിി”
എന്നീീ മുഖവചനങ്ങളോ�ോടെെയാാണ്് ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്.
ഈ മുഖക്കുറിിപ്പിിൽ തന്നെ� കാാവ്യയത്തിിന്റെ� ഉള്ളടക്കത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള സൂചനകൾ കാാണാംം�. കണ്ണീീ
രിിന്റെ�യുംം പുഞ്ചിിരിിയുടെെയുംം വൈൈരുദ്ധ്യയവുംം തുലനവുംം ഇതിിലുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. രണ്ടു പ്രവൃത്തിികളിിൽ
നിിന്നുംം കവിിയുടെെ ഹൃദയത്തിിലുണ്ടാാകുന്നതു പ്രകാാശമാാണ്്. കരയുമ്പോ�ോഴുംം ചിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം കവിി
പുളകോ�ോദ്്മകാാരിിയാാവുന്നു. സ്വാാ�ർത്ഥത്തിിനല്ല, പാാർത്ഥത്തിിനാാണു കരയുന്നത്്. വൃഷ്ടിി എന്ന കവിി
സമഷ്ടിിയിിൽ ലയിിക്കാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്നു.
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“അറിിഞ്ഞീീലിിത്രനാാളുംം ഞാാനിി
ദ്ദിിവ്യയ പുളകോ�ോദ്്ഗമംം
ആ മഹാാ നഷ്ടമോ�ോർത്തോ�ോർത്തു
കുലുങ്ങിിക്കരയുന്നു ഞാാൻ".
മുമ്പ്് മർത്ത്യയദുഃഃഖത്തിിൽ പങ്കുചേ�രാാൻ കഴിിഞ്ഞിില്ലല്ലോ�ോ എന്ന പശ്ചാാത്താാപംം കവിിക്കുണ്ട്്.
ആ മഹാാനഷ്ടമോ�ോർത്ത്് അദ്ദേ�ഹംം കുലുങ്ങിിക്കരയുന്നു. അങ്ങനെ� പശ്ചാാത്താാപവിിവശനാായ ഒരു
കാാൽപനിിക കവിിയുടെെ പ്രാായശ്ചിിത്തമാാകുന്നു. ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം.

സ്വവർഗ്ഗംം
സ്വവർഗ്ഗമെെന്ന ഒന്നാംം�ഘട്ടത്തിിൽ സുഖത്തിിൽ നിിന്നു ദുഃഃഖത്തിിലേ�ക്കു പ്രയാാണംം ചെ�യ്യുന്ന കവിി
മനസ്സിിനെ� കാാണാംം�. ശൈൈശവത്തിിൽ തനിിക്കുണ്ടാായിിരുന്ന സുഖംം മുറ്റിിയ നാാളുകൾ ഗൃഹാാതുരത
യോ�ോടെെ കവിി സ്മരിിക്കുന്നു.
“അമ്മതൻ മധുരോ�ോദാാര
വാാത്സല്യയസ്രുതിി തൻപത
ഇന്നുമുണ്ടെ�ൻ പുകയിിലക്കറ കേ�റിിയ ചുണ്ടിിലുംം”.
അമ്മയുടെെ വാാത്സല്യയദുഗ്ദ്ധത്തിിന്റെ� പത യൗൗവനകാാലത്തുംം ചുണ്ടിിൽ വറ്റിിയിിട്ടിില്ല. യൗൗവനംം പുകയിി
ലക്കറ കേ�റിിയ ചുണ്ടാാണ്്. കൂട്ടുകാാരുമാായിി ചെ�യ്ത പലവിിധ കളിികൾ, ഉത്സവത്തിിന്റെ� നിിർഭരഭംംഗിി,
ഉദയാാസ്തമയങ്ങൾ.... എല്ലാം�ം കവിി ഓർക്കുന്നു. ഇങ്ങിിനിി വരാാത്തവണ്ണംം നഷ്ടമാായ സ്വവർഗ്ഗലോ�ോകംം
തീീർത്ത ജീീവിിതമോ�ോർത്ത്് അദ്ദേ�ഹംം ദുഃഃഖിിക്കുന്നു.
“പോ�ോയതോ�ോർത്തിിടരാാർന്നന്ധ
നാായൊ�ൊരെെൻ നയനങ്ങളിിൽ
ഊറിിടുന്നു, രണ്ടു ചാാലാാ
യൊ�ൊലിിച്ചീീടുന്നു കണ്ണുനീീർ".
ബാാല്യയകൗൗമാാര ശൈൈശവങ്ങൾ കാാലത്തിിൽ കൈൈമോ�ോശംം വന്നത്് ഓർത്തു കവിി വേ�ദനിിക്കുന്നു.
പിിന്നെ� അവശേ�ഷിിക്കുന്നതു യൗൗവനമാാണ്്. പുകകേ�റിിയചുണ്ട്് എന്ന ബിംം�ബത്തിിലൂടെെ യൗൗവനംം
അസുന്ദരമാാണെ�ന്നു സൂചിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. അപ്പോ�ോൾ ഇരു ചാാലാായൊ�ൊലിിച്ചിിറങ്ങിിയ കണ്ണീീരിിന്റെ�
പുളിിയല്ല ദുഃഃഖമാാണയാാൾ അറിിയുന്നത്്. ശൈൈശവത്തെ� യൗൗവനത്തോ�ോടാാണിിവിിടെെ ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നത്്. പിിന്നീീട്് അതിിനെ�ത്തന്നെ� വാാർദ്ധക്യയത്തോ�ോടുംം ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�. അതൊ�ൊരു
ചാാക്രിികതയാാണ്്. ഈ പരിിണാാമത്തിിൽ പലതുംം കാാലത്തിിലേ�ക്കു നഷ്ടപ്പെ�ടാം�ം, കാാലത്തിിൽ നിിന്നു
തിിരിിച്ചു കിിട്ടാം�ം.
പൗൗരാാണിിക ബിംം�ബങ്ങളിിൽ ഗണപതിി ശൈൈശവ പ്രതീീകമാാണ്്. തന്നെ� പരിിഹസിിച്ചു ചിിരിിച്ച
നിിശാാനാാഥനെ� ‘ഇദ്ദിിനംം നീീ ദുശ്ശകുന’മെെന്നു ശപിിക്കുന്നു. ഈ ശാാപകഥ പുരാാണത്തിിലുള്ളതാാ
ണെ�ങ്കിിലുംം ഇവിിടെെ ശൈൈശവങ്ങളുടെെ മേ�ൽ കാാലംം വർഷിിക്കുന്ന ശാാപമാായിിത്തീീരുന്നു. അഭിിശപ്ത
ശൈൈശവമാാണ്് യൗൗവനമാായിിത്തീീരുന്നത്്. ശൈൈശവംം ആനന്ദമാാണ്്, സുഖമാാണ്്. യൗൗവനംം
ദുഃഃഖമാാണ്്, നരകമാാണ്്.

നരകംം
യൗൗവനത്തിിലാാണു നരകംം തുടങ്ങുന്നത്്. ചുറ്റുപാാടുംം കാാണുന്ന ദൃശ്യയങ്ങൾ കവിിയെ� ദുഃഃഖിിതനാാക്കുന്നു.

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

27

“അതാാ, വിിളർത്തുപോ�ോയ്് ബാാല
മനസ്സിിൻ ശോ�ോണ ഭാാവന
ആനന്ദതുഹിിനംം വറ്റീീ
ജ്ഞാാനമാം�ം വെ�യ്്ലറയ്ക്കവേ�".
തുഹിിനംം ശൈൈശവത്തെ�യുംം ജ്ഞാാനമാം�ം വെ�യിിൽ യൗൗവനത്തേ�യുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. ബാാല
മനസ്സിിന്റെ� ശോ�ോണ ഭാാവന വിിളർത്തുപോ�ോയിി. പിിന്നെ�യുള്ളത്് തരുണ മനസ്സാാണ്്. തരുണ മനസ്സ്്
അറിിവിിന്റെ� അവസ്ഥയിിൽ ഉള്ളതാാണല്ലോ�ോ. അറിിവ്് ആനന്ദത്തെ� നശിിപ്പിിക്കുന്നു. അതിിനാാൽ
ആനന്ദമാാണു വേ�ണ്ടത്്. ഇവിിടെെ ആഹ്ലാാദ വിികാാസഭാാസുരമാായിിരുന്ന ബാാല്യയത്തെ� വിിഷാാദയൗൗവ
നനാായ കവിി തിിരിിഞ്ഞു നോ�ോക്കുന്നു.
ഉരുണ്ടതെ�ങ്കിിലിിബ്്ഭൂമിി
കുഴിിച്ചാാലെ�ത്തിിടുംം ദൃഢംം
മറുഭാാഗത്തു; വെ�മ്പീീ ഞാാ
നെ�ല്ലാം�ം തിിട്ടപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ”.
ശൈൈശവ കൗൗമാാരങ്ങളിിൽ ഭൂമിി പരന്നതാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുംം. ഉരുണ്ടതാാണുലകമെെന്നറിിയു
ന്നത്് യൗൗവനത്തിിലാാണ്്. ഉരുണ്ടതാാകുമ്പോ�ോൾ കുഴിിച്ചാാൽ മറുകരയണയാംം�.
അതിിരിില്ലാാത്തവാാനവുംം അഴിിവിില്ലാാത്ത വൃക്ഷലതാാദിികളുംം കവിിയെ� ചിിന്തയിിലാാഴ്ത്തിി. ദൃശ്യയവുംം
അദൃശ്യയവുമാായ ജീീവകോ�ോടിികളെ� അനുസ്മരിിക്കുന്നു കവിി.
“അവനെ�ക്കാാട്ടിിലുംം മീീതെ�
ക്കാാൺമു മറ്റൊ�ൊരു ജീീവിിയെ�
ഇരുകാാലിിൽബ്്ഭൂമിി കൈൈവിി
ട്ടെെഴുന്നേ�റ്റ മനുഷ്യയനെ�”.
യൗൗവനത്തിിലെ� അറിിവാായിിട്ടാാണിിവിിടെെ പരിിണാാമകഥ (മനുഷ്യയകഥ) പറയുന്നത്്. ഡാാർവിിന്റെ�,
ഏകകോ�ോശജീീവിിസ്പന്ദനത്തിിൽ നിിന്നുംം മനുഷ്യയനോ�ോളംം വളർന്നെ�ത്തിിയ പരിിണാാമ സംംബന്ധിി
യാായ സിിദ്ധാാന്തത്തെ� ഭാാരതീീയമാായ രീീതിിയിിൽ ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു ഇവിിടെെ. ഒരു നമ്പൂതിിരിിയുടെെ
വേ�ദ-മനസ്സിിലൂടെെ ഡാാർവ്വീീനിിയൻ സിിദ്ധാാന്തംം മുഴുകിി ബിംം�ബീീകൃതമാാവുകയാാണ്്. ഡാാർവ്വീീനിിയൻ
സിിദ്ധാാന്തംം കേ�വലശാാസ്ത്രമാായല്ല പറയുന്നത്്. മറിിച്ച്് പ്രാായോ�ോഗിിക സത്യംം� എന്ന നിിലയ്ക്കാാണ്്.
അഥവാാ കവിി, മനുഷ്യയനെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനാാണിിവയൊ�ൊക്കെ� പറയുന്നത്്. ഇവിിടെെ സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നത്് കവിി കൂടിിയാാണ്്. അയാാൾ തന്നെ�ത്തന്നെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� ഒരേ�സമയംം കവിി സൃഷ്ടിിയുംം
സ്രഷ്ടാാവുമാായിി മാാറുന്നു.
എല്ലാാവരുംം അസ്വവതന്ത്രതയാാൽ ദുഃഃഖിികളാാണ്്. ഏതു മഹാാനുംം ജനിിമൃതിികളുണ്ട്്.
“എന്നാാരംംഭിിച്ചതീീക്കർമ്മ
ചക്രംം തിിരിിയലെ�ന്നതുംം
നിിലയ്ക്കുമോ�ോ നിിലയ്ക്കാാമെെ
ന്നാാകിിലെ�, ന്നെ�ന്തിിനെ�ന്നതുംം”
എന്നു കവിി ചോ�ോദിിക്കുന്നു. കർമ്മചക്രംം എന്നതാാണു ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്യയ. ചക്രംം എന്ന
ബിംം�ബംം ആവർത്തനത്തെ� കാാണിിക്കുന്നു. അനന്തര ജന്മങ്ങളിിലെ� കർമ്മത്തിിനേ� ചാാക്രിികമാാകാാൻ
കഴിിയൂ. അതൊ�ൊരു ദാാർശനിിക സമയസ്യയയാായിിത്തീീരുന്നത്് അതിിനെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന ചിില അറിി
വിില്ലാായ്മകളിിൽ നിിന്നാാണ്്. സമസ്യയയെ� ജ്ഞാാനത്തോ�ോടു ചേ�ർത്താാൽ അതുപിിന്നെ� സമസ്യയയല്ല.
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മഹാാഭാാരതത്തിിൽ ധർമ്മപുത്രരോ�ോടു യക്ഷൻ ചോ�ോദിിച്ചത്് സമസ്യയയാായിിരുന്നു. ആധുനിിക മനുഷ്യയനെ�
ധർമ്മപുത്രരെെ എന്നപോ�ോലെ� ഈ കവിിതയിിൽ സമസ്യയകൾ നേ�രിിടുന്നു. സമസ്യയയുടെെ ബിംം�ബമാാണ്്
കർമ്മ ചക്രംം. ജ്ഞാാനപ്പാാനയുടെെ കർത്താാവാായ പൂന്താാനത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗമാാണിിത്്. പൂന്താാനംം
പ്രസ്തുത സമസ്യയയ്ക്ക്് ഉത്തരംം കണ്ടെ�ത്തിി. പക്ഷേ� ആധുനിിക മനുഷ്യയന്് അതിിനു കഴിിയുന്നിില്ല. അക്കിി
ത്തവുംം പൂന്താാനവുംം വ്യയത്യയസ്തരാാകുന്നത്് ഇവിിടെെയാാണ്്.
“മരണത്തെ� നിിലപ്പിിക്കുമൗ�ഷധംം കണ്ടു കിിട്ടിിയാാൽ
ജയിിൽവാാസംം നിിത്യയമാായീീ”
എന്നു കവിി പറയുന്നു. മരണംം ഒരു സമസ്യയയാാണ്്. അതിിനെ� ഇല്ലാാതാാക്കിിയാാൽ ജയിിൽവാാസംം.
ജയിിൽ മനുഷ്യയ ജീീവിിതംം തന്നെ�യാാണ്്.
മനുഷ്യയൻ ഗോ�ോളാാന്തരങ്ങളെ� കീീഴടക്കുന്നു. എന്നിിട്ടുംം അവൻ വിിജയിിക്കുന്നിില്ല. അനന്ത വിിശാാ
ലതയ്ക്ക്് മുന്നിിൽ മനുഷ്യയൻ നിിസ്സാാരൻ ആകുന്നു. മനുഷ്യയഹൃദയത്തിിലെ� ഞാാനെ�ന്ന ഭാാവത്തെ� കവിി
കാാണുന്നു. ചിിരിിക്കുന്ന മനുഷ്യയന്റെ� മറക്കാാൻ ഉള്ള ശക്തിി, കരയുന്ന മനുഷ്യയന്റെ� സഹജീീവാാനുകമ്പ...
എല്ലാം�ം ഉണ്ടാാകുന്നത്് അഹംം ബോ�ോധത്താാലാാകുന്നു. നാാഗരിികതയുടെെ വളർച്ചയുടെെ ചിിത്രമാാണിിത്്.
നക്ഷത്ര പ്രപഞ്ചത്തിിൽ നിിന്നു കൃഷിിഭൂമിിയിിലേ�ക്കെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ സഹജാാതരെെ മൃഗതുല്യയരാാ
ക്കുവോ�ോളംം സംംസ്കാാരംം അധഃഃപതിിച്ചു. പാാടംം, താാന്തനാായ കർഷകൻ, അവന്റെ� വിിശപ്പ്്, അവനെ�
ചൂഷണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാം�ം തുടർന്നു കാാണാംം�. ഈ കർഷകൻ കേ�രളീീയ കർഷക
നാാണ്്. അത്് ഈ കാാവ്യയത്തിിന്് കേ�രളീീയതയുടെെ മാാനങ്ങളേ�കുന്നു. കർഷകന്റെ� കരിിനിിഴലെ�ന്റെ�
മാാനസഭിിത്തിിയിിലുണ്ടെ�ന്നു കവിി പറയുന്നു. കർഷകന്റെ� നെ�ടുവീീർപ്പുകൾ നെ�ല്ലോ�ോലകളാാണ്്.
അവന്റെ� കണ്ണിിൽ നിിന്നിിറ്റു വീീഴുന്ന രക്തകണങ്ങൾ നെ�ന്മണിികളുംം. ഈ ഭാാഗത്ത്് ‘ഇതെ�ന്റെ�
ശരീീര’മെെന്നു പറഞ്ഞ ക്രിിസ്തുദേ�വന്റെ� സ്മരണയുണരുന്നു. കുരിിശു ചുമക്കുന്ന കർഷകൻ ക്രിിസ്തു
തന്നെ�യല്ലേ�.
“അവ ഭക്ഷിിച്ചു പോ�ോരുന്ന
തവനല്ലെ�ന്ന വാാസ്തവംം
അറിിഞ്ഞ ദിിവസംം കെ�ട്ടു
പോ�ോയെ�ൻ കരളിിലമ്പിിളിി”,
കർഷകൻ അവനുണ്ടാാക്കുന്ന അന്നംം ഭക്ഷിിക്കുന്നിില്ല (രക്തസാാക്ഷിിയുടെെ ലക്ഷണമാാണിിത്് ).
അതറിിഞ്ഞ ദിിവസംം കവിിയുടെെ കരളിിലമ്പിിളിി കെ�ട്ടുപോ�ോയിി. അമ്പിിളിി കവിി മനസ്സിിലെ� ഭാാവാാനന്ദ
ത്തിിന്റെ� ബിംം�ബമാാണ്് (കാാവ്യാാ�രംംഭത്തിിലെ� ഹൃദയത്തിിലുലാാവുന്നു നിിത്യയനിിർമല പൗൗർണമിി എന്ന
ഭാാഗംം ഓർക്കുക). അതോ�ോടെെ അയാാൾ ദുഃഃഖിിതനാായിി. ആദ്യയകാാല കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
സഹയാാത്രിികനാായിിരുന്നല്ലോ�ോ അക്കിിത്തംം. ഈ കവിിതയുടെെ പിിറവിിക്കു പിിന്നിിൽ ഒരു സാാമൂഹിിക
ചോ�ോദനയുണ്ടെ�ങ്കിിൽ അത്് ആദ്യയകാാല കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ചിിന്തയല്ലാാതെ� മറ്റൊ�ൊന്നല്ല.
ഭീീമാാകാാരരാായ യന്ത്രത്തറിികളിിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ നെ�യ്യുന്നവർ എത്രയെ�ങ്കിിലുമുണ്ട്്. എന്നാാൽ ആ
രോ�ോമപ്പട്ടുടയാാടകളാാൽ തണുപ്പകറ്റുന്നത്് നെ�യ്ത്തുകാാരല്ല (ഇതുംം മുമ്പു കണ്ട പോ�ോലെ�യൊ�ൊരു വിിരുദ്ധത
യാാണ്്). അതറിിഞ്ഞ രാാത്രിി കവിിക്ക്് കാാള രാാത്രിിയാായിിരുന്നു. മനസ്സിിലെ� അമ്പിിളിി കെ�ട്ടുപോ�ോയാാൽ
പിിന്നെ� കാാളരാാത്രിിയാാണല്ലോ�ോ. രണ്ടു സാാമ്പത്തിിക വർഗ്ഗങ്ങളുടെെ ഉദയമാാണിിവിിടെെയുണ്ടാാകുന്നത്്.
അതിിൽ തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ ചൂഷണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു എന്ന ബോ�ോധംം കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് ആശയത്തിിൽ
നിിന്നുംം ലഭിിച്ചതാാണ്്.
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സമ്പന്നവർഗ്ഗംം സ്വവർണ്ണക്കണ്ണടയുംം, സിിൽക്ക്് ജുബ്ബയുംം, ഗോ�ോൾഡ്് ഫ്ലേ�ക്ക്് സിിഗരറ്റുംം, ഫേ�വർ
ലൂബ വാാച്ചുംം, വൈൈര മോ�ോതിിരവുംം, കളസവുംം, ഷൂസുമണിിഞ്ഞ്് അന്ധകാാരങ്ങളിിൽ ഉലാാത്തുന്നു. സുഖ
ഭോ�ോഗങ്ങളുടെെ നേ�രെെ എതിിർ ഭാാഗത്ത്് ഒരു ക്ഷുദ്രലോ�ോകംം കൂടിിയുണ്ട്്.
“നിിരത്തിിൽ കാാക്ക കൊ�ൊത്തുന്നു
ചത്ത പെ�ണ്ണിിന്റെ� കണ്ണുകൾ മുല
ചപ്പിി വലിിക്കുന്നു നരവർഗ്ഗ നവാാതിിഥിി”.
ബീീഭത്സമാായ നഗരത്തിിന്റെ� ചിിത്രമാാണിിത്്. നഗരത്തിിന്റെ� നിിർദ്ദതയുടെെ, കരുണ ഇല്ലാായ്മയുടെെ
ചിിത്രംം. ഇതിിലുംം ഭീീകരമാായ ഒരു ചിിത്രംം മറ്റേ�തൊ�ൊരു ആധുനിിക കവിിതയിിലുംം നമുക്കു കാാണാാനാാവിില്ല.
നഗരംം കരുണയിില്ലാാത്തതാാണെ�ന്നറിിഞ്ഞതു മുതൽ കവിിയുടെെ നാാഡിിയിിൽ നരകാാനലജിിഹ്വവകൾ
ആളുന്നു. ഇവിിടെെ കവിിയുടെെ ബോ�ോധംം നരകമാാണ്്. നഗരത്തിിൽ വച്ച്് അയാാൾക്ക്് നരകംം ലഭിിക്കുന്നു.
“അരിിവെ�പ്പോ�ോന്റെ� തീീയിിൽച്ചെ�
ന്നീീയാാമ്പാാറ്റ പതിിക്കയാാൽ
പിിറ്റേ�ന്നിിടവഴിിക്കുണ്ടിിൽക്കാാൺമൂ ശിിശുശവങ്ങളെ�".
കണ്ണിില്ലാാത്ത കാാമത്തിിന്റെ� ഫലമാായിി അനേ�കംം ശിിശുഹത്യയകൾ നടക്കുന്നു. മൂല്യയച്യുുതിി ബാാധിിച്ച
ആധുനിിക സമൂഹത്തിിന്റെ� നിിഷ്ഠുരമാായ കറുത്ത വിിശ്വവരൂപത്തെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയബോ�ോധത്തോ�ോടെെ കവിി
ഇവിിടെെ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
“കരഞ്ഞു ചൊ�ാന്നേ�ൻ ഞാാനന്നു
ഭാാവിിപൗൗരനൊ�ൊടിിങ്ങനെ�
വെ�ളിിച്ചംം ദുഃഃഖമാാണുണ്ണീീ
തമസ്സല്ലോ�ോ സുഖപ്രദംം.
ഈ നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആത്മാാവിിൽ അസ്വവസ്ഥതയുടെെ ചിിറകടിിയുയർത്താാവുന്ന ഗീീതോ�ോപദേ�ശമാാണിിത്്.
അർത്ഥകാാമങ്ങൾ ധർമ്മത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് ആവിിർഭവിിക്കുന്നതെ�ന്നറിിഞ്ഞിിട്ടുംം മനുഷ്യയൻ ധർമ്മത്തെ�
ആചരിിക്കുന്നിില്ലല്ലോ�ോ എന്നു ഇരുകൈൈയുംം ശിിരസ്സിിനുമേ�ൽ ഉയർത്തിി വേ�ദവ്യാാ�സൻ വിിലപിിക്കുന്നു
ണ്ടല്ലോ�ോ? ഈ വ്യാാ�സ സ്വവരൂപംം. ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസകാാരനുംം ലഭിിക്കുന്നു. ഈ
ഭാാഗത്ത്് കവിിത ഭാാവിിയോ�ോടുള്ള കവിി ഭാാഷണമാായിിത്തീീരുന്നു.
വെ�ളിിച്ചംം ദുഃഃഖമാാണെ�ന്നുംം, തമസ്സു സുഖപ്രദമാാണെ�ന്നുമുള്ള കണ്ടെ�ത്തൽ ബൃഹദാാരണ്യയകോ�ോ
പനിിഷത്് മന്ത്രത്തോ�ോടു സാാദൃശ്യംം� വഹിിക്കുന്നു. തമസ്സിിൽ മൃത്യുുവുംം ജ്യോ�ോ�തിിസ്സിിൽ അമൃതത്വവവുമാാണ്്
ഋഷിി ദർശിിച്ചത്്. അതാാകട്ടെെ ജീീവിിതംം മനോ�ോഹരമാായിിരുന്ന ഒരുകാാലത്തെ� പ്രാാർത്ഥനയാായിിരുന്നു.
സന്ദിിഗ്ദ്ധതയുടെെ ഈ ശൈൈശവത്തിിൽ വെ�ളിിച്ചംം ദുഃഃഖവുംം തമസ്സു സുഖപ്രദവുംം ആയിി തോ�ോന്നുന്ന
തിിൽ അസാംം�ഗത്യയമിില്ല. ഉപനിിഷത്് മന്ത്രംം ഉരുവിിട്ടു പഠിിച്ച കവിി മനസ്സിിൽ അതേ� മന്ത്രംം തന്നെ�
ഇന്നത്തെ� അവസ്ഥയിിൽ വിിരുദ്ധമാായിിത്തീീരുകയാാണ്്. ഇതാാണ്് ആധുനിിക കാാലത്തെ� ഉപനിിഷത്്
മന്ത്രംം; ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� സത്യയദർശനംം.

പാാതാാളംം
കവിിത ഏറ്റവുംം ആത്മനിിഷ്ഠമാാകുന്നത്് ഈ ഖണ്ഡത്തിിലാാണ്്. ക്രൂരത കൊ�ൊണ്ടു ക്രൂരതയെ� തളയ്ക്കാാമെെ
ന്നു വ്യാാ�മോ�ോഹിിച്ചു പാാതാാളത്തിിൽ പതിിച്ച മനുഷ്യയനാാണിിതിിലെ� പ്രമേ�യംം. കവിി, തന്നെ� പാാലൂട്ടിിയ
അമ്മയോ�ോട്്
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“കടുന്നൽക്കുത്തേ�റ്റു നീീറിി
നീീർകെ�ട്ടിിയ മനസ്സോ�ോടെെ”
സംംസാാരിിക്കുന്നു.
“ഒരു പേ�നാാക്കത്തിിയാാലൊ�ൊ
രിിളന്നീീർക്കണ്ണുമാാതിിരിി
പകയാാലെ�ൻ മനുഷ്യയത്വവ
തനിിചെ�ത്തിിത്തുറന്നു ഞാാൻ".
ഇതൊ�ൊരാാത്മനിിവേ�ദനമാാണ്്. കമ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് സഹയാാത്രിികനാായ ഒരു കവിിയുടെെ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് വിിമർ
ശനമാാണ്്. അതിിനാാൽ വ്യയക്തിിനിിഷ്ഠംം എന്നതിിലുപരിി ഇത്് പ്രസ്ഥാാനനിിഷ്ഠമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുത
ന്നെ� വസ്തുനിിഷ്ഠവുമാാണ്്. എന്നാാൽ കമ്മ്യൂൂണിിസത്തോ�ോടുള്ള അനാാദരവല്ല മറിിച്ച്് സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ
കയറിിക്കൂടിിയ ഹിംം�സാാത്മകതയോ�ോടാാണ്് കവിി പ്രതിികരിിക്കുന്നത്്.
വിിപ്ലവകാാരിി അവനിിലെ� ജീീവപ്രേ�മമെെന്ന പൂർവ്വ വാാസനകളെ� വാാറ്റിിക്കളഞ്ഞു. അതോ�ോടെെ
സ്വവപ്നംം കാാണാാൻ, കരയാാൻ, ചിിരിിക്കാാൻ, വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ� മാാനിിക്കാാൻ... അവൻ മറന്നു.
“തീീസിിസ്സിിനോ�ോടേ�ൽപിിതാാന്റിി
ത്തീീസിിസ്സെ�ന്നൊ�ൊരു സാാധനംം
അതിിൽ നിിന്നു ജനിിപ്പൂസിിന്തെ�സിിസ്സാംം� നാാകമുർവ്വിിയിിൽ".
ഹെ�ഗലിിന്റെ� വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മക സമീീപനത്തിിന്റെ� സമവാാക്യയമാാണിിത്്. വിിരുദ്ധാാശയങ്ങളുടെെ
സംംഘർഷത്തിിൽ നിിന്ന്് മൂന്നാാമതൊ�ൊന്നു ജനിിക്കുന്നു. എന്നതാാണതിിന്റെ� രീീതിി. മറ്റൊ�ൊരു വിിധത്തിിൽ
പറഞ്ഞാാൽ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ട തത്ത്വവവുംം അതിിന്റെ� എതിിർ തത്ത്വവവുംം അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം
ഇവ തമ്മിിലുള്ള വൈൈരുധ്യംം� പരിിഹരിിക്കുന്നതിിലൂടെെ അതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട യാാഥാാർഥ്യംം� (സത്യംം�)
മനസ്സിിലാാക്കാംം� എന്നതാാണ്് വൈൈരുധ്യാാ�ത്മക വാാദത്തിിനടിിസ്ഥാാനംം. ഈ സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� പരിി
വർത്തിിത രൂപംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിിക വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമെെന്ന പേ�രിിൽ പിിന്നീീട്് മാാർക്സിിസത്തിിന്റെ�
വിിശ്വാാ�സ പ്രമാാണങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായിി മാാറിി. ഹെ�ഗലിിന്റെ� പ്രസ്തുത Dialectical materialism-നെ�
കവിി പരിിഹസിിക്കുന്നു. ഈ പരിിഹാാസംം മലയാാള കവിിതയുടെെ തനിിമയാാണ്്.
“നശിിച്ചീീടേ�ണ്ട വർഗ്ഗത്തിിൽ
ജനിിച്ചോ�ോരിിരുകൂട്ടരുംം
നമ്മളോ�ോ മർദ്ദിിതർക്കെ�ന്നുംം
മുന്നണിിപ്പടയാാളിികൾ”.
സാാധാാരണ തലത്തിിൽ മാാർക്സിിസ്റ്റു ചിിന്ത എങ്ങനെ� നിിർവ്വചിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്നതിിനുദാാഹരണ
മാാണിിത്്. മുതലാാളിിയുംം പെ�റ്റിി ബൂർഷ്വാാ�യുംം കമ്യൂൂണിിസ്റ്റു ചിിന്തയിിലെ� രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളാാണ്്. ഇതിിൽ
പെ�റ്റിി ബൂർഷ്വാാ�വർഗ്ഗത്തിിലാാണ്് കവിിയുൾപ്പെ�ടുന്നത്്. അവിിടെെ നിിന്നാാണല്ലോ�ോ നേ�താാക്കന്മാാരുംം
സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാരുംം പിിറക്കുന്നത്്. ആ മധ്യയവർഗ്ഗത്തിിൽ നിിന്നുണ്ടാാകുന്ന നേ�താാവ്് തൊ�ൊഴിിലാാളിിയെ�
വിിപ്ലവത്തിിനു നയിിക്കുംം. തൊ�ൊഴിിലാാളിി വർഗ്ഗത്തോ�ോട്് അവന്റെ� യാാതനകളോ�ോട്് ഒക്കെ� ഒരു പ്രണയംം
പോ�ോലുള്ള വിികാാരംം ഈ വരിികളിിലുണ്ട്്. പെ�റ്റിി ബൂർഷ്വാാ� തൊ�ൊഴിിലാാളിി വർഗ്ഗത്തോ�ോടു ബദ്ധനാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടാാകണംം കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിിൽ വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ പെ�റ്റീീ ബൂർഷ്വാാ� ഒരു തൊ�ൊഴിിലാാളിി
പ്പെ�ണ്ണിിനെ� സ്നേ�ഹിിക്കുന്നത്്.
അങ്ങാാടിികളിിലാാപ്പീീസിിൽ, കുളക്കടവിിൽ, കൊ�ൊയ്ത്തുപാാടത്ത്് , മിില്ലിിനുള്ളിിൽ, ബീീഡിി
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കത്തിിക്കാാനുള്ള നിിരത്തിിൽ എല്ലാം�ം ആദർശ ബോ�ോധമുള്ള യുവാാക്കളെ� സോ�ോഷ്യയലിിസംം സൃഷ്ടിിക്കാാ
നുള്ള പ്രവൃത്തിികളെ�പ്പറ്റിി കവിി/വിിപ്ലവകാാരിി പഠിിപ്പിിച്ചു. വിിപ്ലവകാാരിികളെ� വാാർത്തെ�ടുക്കുകയാായിി
രുന്നു അതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ആദ്യം�ം യുവാാക്കളുടെെ ജഠരാാഗ്നിിക്കു വിിശ്വവ പ്രേ�മമാാകുന്ന നൽപാാലുകൊ�ൊ
ടുത്തു. കാാലക്രമത്തിിൽ അതിിൽ വിിദ്വേ�േഷത്തിിന്റെ� വിിഷംം, വർഗ്ഗ ശത്രുവിിനോ�ോട്് വിിദ്വേ�േഷിിക്കാാനുള്ള
വിിഷംം ചേ�ർത്തു. വിിദ്വേ�േഷമാാണു ദിിവ്യയ മാാർഗ്ഗമെെന്നവർ പഠിിച്ചു. അവർക്ക്് യുക്തിിചിിന്ത നഷ്ടമാായിി.
ആധിിപത്യയഭ്രമംം കാായ്ക്കുന്ന അന്ധവിിശ്വാാ�സമുൾച്ചെ�ടിി നട്ട കവിി അവരുടെെ നാായകനാായിി. ചരിിത്ര
ദൗ�ത്യയമേ�റ്റെെടുക്കാാൻ നാാടുതോ�ോറുംം പിിരിിവു തുടങ്ങിി. നമ്പൂതിിരിി സമുദാായത്തിിൽ നിിന്നനവധിിപേ�ർ
കമ്യൂൂണിിസ്റ്റുകാാരാായിി.
“കുളിിയിില്ലാാത്തൊ�ൊരാാത്മാാവിിനിിണങ്ങുന്ന ശരീീരവുംം
നാാട്ടുകാാരെെ പ്രകോ�ോപിിപ്പിി
ക്കാാവുന്ന ലഘുലേ�ഖയുംം”
ആദ്യയകാാല കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് പ്രസ്ഥാാനത്തിിനു സംംഭവിിച്ച ചിില പാാളിിച്ചകളുംം അതിിൽ തന്നെ� ഉരുത്തിിരിി
ഞ്ഞു വരുന്ന കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് വിിരുദ്ധ സ്വവഭാാവങ്ങളുംം ഇവിിടെെ വിിചാാരണ ചെ�യ്യുന്നതിിനാാണ്് കവിിയുടെെ
ശ്രമംം, നിിർദ്ധനരാായ കൃഷിിക്കാാരുടെെ ജീീവിിതങ്ങളെ� അഗ്നിിയിിൽ ഹോ�ോമിിച്ചവരാാണെ�ന്റെ� ശിിഷ്യയരാായ
പരമാാർത്ഥിികൾ എന്ന്് ആത്മനിിന്ദാാ രൂപത്തിിൽ കവിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.
കൊ�ൊടിിയുംം പന്തവുമാായിി ഘോ�ോഷയാാത്രകൾ നീീങ്ങിിത്തുടങ്ങിി. മുദ്രാാവാാക്യയങ്ങളുടെെയുംം പ്രസംംഗ
ങ്ങളുടെെയുംം പെ�രുവെ�ള്ളപ്പാാച്ചിിൽ തുടർന്നു. കൃത്രിിമ ചിിരിിയോ�ോടെെ നാായകൻ കേ�രളമെെമ്പാാടുമലഞ്ഞു.
സാായുധ വിിപ്ലവംം പൊ�ൊട്ടിിപ്പുറപ്പെ�ട്ടു. നാാടുതോ�ോറുംം പോ�ോലീീസിിന്റെ� നരനാായാാട്ടു മുറുകിി. പർവ്വത പ്രാാ
ന്തത്തിിലുംം കടലോ�ോരത്തുംം കവിിയുടെെ ശബ്ദമുയർന്നു. സാായുധ വിിപ്ലവത്തിിന്് ആ ശബ്ദംം ജനങ്ങളെ�
ആഹ്വാാ�നംം ചെ�യ്തു.
പകയുടെെ കാാളമേ�ഘങ്ങൾ ഇടിിവെ�ട്ടിി പെ�യ്തു തുടങ്ങിി. ഭീീതിിയുടെെ ചക്രവാാതങ്ങൾ ചീീറിിയടിിച്ചു.
പ്രളയാാഗമനത്താാലെ�ന്ന വിിധംം ഭൂമിി വിിറകൊ�ൊണ്ടു. അനേ�കംം ജീീവിിതങ്ങൾ ബയണറ്റിിന്റെ� തുമ്പിിൽ
ഹോ�ോമിിക്കപ്പെ�ട്ടു. തന്റെ� കാാതിിൽ ദീീന മനുഷ്യയരോ�ോദനംം വന്നലയ്ക്കുന്നതുംം കാാലിിൽ മനുഷ്യയത്തലയോ�ോ
ടുകൾ തറയ്ക്കുന്നതുംം കവിി അറിിഞ്ഞു. ആയാാൾ ആത്മചൈൈതന്യയ പരപീീഡിിതനാായിി വിിലപിിച്ചു.
“തലയുംം കൈൈകളുംം കാാലുംം
മുലയുംം ചെ�വിി നാാസയുംം
മിിഴിിയുംം വിിരലുംം പല്ലുംം
നെ�ഞ്ചുംം പൊ�ൊയ്പോ�ോയ ജീീവിികൾ”
എന്ന്് രക്തസാാക്ഷിികളുടെെ വെ�ളിിപാാടുണ്ടാാകുന്നു കവിിക്ക്്. വെ�ളിിപാാടിിന്റെ� രക്തത്താാൽ കവിിയുംം
രക്തസാാക്ഷിിയാായിിത്തീീരുന്നു. ഇവിിടെെ കവിി തന്നെ�ത്തന്നെ� ഒരു തൃതീീയ പുരുഷ (Third Person)
നാാക്കിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. കാാല്പനിിക ഗീീതത്തിിൽ ‘ഞാാൻ’ ആണെ�ങ്കിിൽ ഇവിിടെെ ‘അവൻ’
ആണുള്ളത്്, (വീീണു പോ�ോയാാനവൻ). കവിിയിിലെ� ഞാാൻ മാാറിി നിിന്ന്് സ്വവയംം നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ അവൻ
ആയിിത്തീീരുന്നു. അങ്ങനെ� കവിിത അകാാൽപനിികമാാകുന്നു. മാാത്രമല്ല 'ഞാാൻ' എന്നുപറയുന്ന
അസ്ഥിിത്വവ (Identity) വുംം കവിിയ്ക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു. രക്തസാാക്ഷിികളുടെെ മരണംം പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
തന്നെ� മരണമാായിിത്തീീരുന്നു. അതോ�ോടെെ പ്രസ്ഥാാനത്തിിൽ നിിന്നുംം ചരിിത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം കവിി
ബഹിിഷ്കൃതനാാകുന്നു; അന്യയൻ ആകുന്നു. ആ അന്യയയുടെെ മുദ്രയാാകുന്നു അവൻ.
“മോ�ോഹമുണ്ടന്തരാാത്മാാവിി
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ന്നിിരുട്ടിിൽത്തല തല്ലവേ�
കേ�ഴുവാാനവനുംം; പൊ�ൊങ്ങീീ
ലൊ�ൊച്ച സൂര്യോ�ോ�ദയംം വരെെ”.
രക്തസാാക്ഷിികൾ മിിണ്ടുന്നിില്ല. എന്നാാൽ ഇടയ്ക്കിിടെെ പനചീീന്തുന്നതുപോ�ോലെ� അവർ തേ�ങ്ങിിക്കരയു
ന്നത്് കേ�ൾക്കാംം�. കവിിയുംം കേ�ഴുവാാനാാഗ്രഹിിച്ചു. എന്നാാൽ സൂര്യോ�ോ�ദയംം വരെെ ഒച്ച പൊ�ൊങ്ങിിയിില്ല.
ഇരുട്ട്്, സൂര്യോ�ോ�ദയംം എന്നീീ ബിംം�ബങ്ങളുടെെ ചിിത്രീീകരണത്തോ�ോടെെയാാണ്് മൂന്നാംം� ഖണ്ഡംം അവസാാനിി
ക്കുന്നത്് എന്നതു ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഇരുട്ട്് യാാതൊ�ൊരു പ്രതീീക്ഷയുംം നൽകുന്നിില്ല. സൂര്യോ�ോ�ദയമാാകട്ടെെ
പ്രതീീക്ഷയുടെെ ഒരു പുലരിിയെ� നൽകുന്നു.

ഭൂമിി
സ്നേ�ഹലേ�പനത്താാലേ� തിിന്മ നശിിക്കൂ എന്ന കണ്ടെ�ത്തലാാണ്് ഭൂമിി. വ്യയക്തിി വിിശുദ്ധിിയിിലൂടെെയേ�
സാാമൂഹിിക അനാാചാാരങ്ങളുംം അസമത്വവങ്ങളുംം തുടച്ചു മാാറ്റപ്പെ�ടൂ എന്ന ദർശനവുംം ഈഖണ്ഡംംഉൾ
ക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. പാാതാാളത്തിിന്റെ� ഒടുവിിൽ കണ്ട സൂര്യോ�ോ�ദയംം ഭൂമിിയിിലേ�ക്കു വ്യാാ�പിിക്കുന്നു. കവിിതന്നെ�
തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. പകയോ�ോടെെ നിിറതോ�ോക്കുമാായിി സമത്വവസുന്ദരോ�ോദ്യാ�ാനംം തേ�ടിിയലയുകയാായിിരുന്നു
ഇതുവരെെ താാനാാകുന്ന പാാതാാളഭൈൈരവൻ. ചോ�ോരയുള്ള മനുഷ്യയരെെ നിിഷ്കരുണംം ബലിികഴിിച്ചു. പ്രപ
ഞ്ചത്തെ� കൈൈവെ�ള്ളയിിൽ ഒതുക്കാാമെെന്ന്് വ്യാാ�മോ�ോഹിിച്ചു. മനസ്സിിന്റെ� വാാതിിലടച്ച്് ഉള്ളിിൽ അയാാൾ
ആഭിിചാാരംം ആരംംഭിിച്ചു. സമൂഹ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� വൈൈകൃതത്തിിൽ കുപിിതനാായിി വിിഷവൃക്ഷത്തിിന്റെ�
ബീീജംം വിിതച്ചാാലുംം കല്പവൃക്ഷംം മുളയ്ക്കുമെെന്ന ചിിന്ത തെ�റ്റാായിിരുന്നു എന്ന്് കവിിക്ക്് ബോ�ോധ്യയമാായിി.
കാാവ്യയ നാായകൻ തന്റെ� പരാാജയംം തുറന്നു സമ്മതിിക്കുന്നു.
“എന്റെ� കണ്ണുതുറപ്പിിച്ച
ദിിവ്യയ സ്നേ�ഹ ഗുരുക്കളേ�
നിിത്യയജീീവിിതരാായിിത്തീീർന്നു
നിിങ്ങൾ; ഞാാൻ മൃതനിിത്യയനുംം".
മുൻ ഖണ്ഡത്തിിലെ� രക്തസാാക്ഷിികൾ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രക്തസാാക്ഷിിയാായ കവിിയുടെെ ഗുരുവാായിി
വന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� പ്രസ്ഥാാന രഹസ്യംം� പഠിിപ്പിിക്കുന്നു. മൃതരാായവർ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവരുടെെ ഗുരു
ക്കന്മാാരാാകുന്നു എന്ന ദുരന്ത സങ്കല്പംം (Tragic Sense) ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസത്തിി
ലുടനീീളംം കാാണാംം�.
താാൻ നിിത്യയമാായ മൃതിിയോ�ോടുകൂടിിയവനാാണെ�ന്നുംം മറ്റുള്ളവർ നിിത്യയജീീവിിതമുള്ളവരാാണെ�ന്നുംം
കവിി പറയുന്നു. കവിിക്ക്് തന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ� തിിരിിച്ചു കിിട്ടുന്നു. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� വഴിിപിിഴച്ച യുക്തിികളെ�
നിിരാാകരിിക്കുന്ന, പൂർവ്വ നിിശ്ചിിതമാായ ഒരു തത്ത്വവശാാസ്ത്രത്തിിനുംം അടിിപണിിയാാൻ കൂട്ടാാക്കാാത്ത
മനുഷ്യയഭാാവനയെ� അത്ഭുതാാദരങ്ങളോ�ോടെെ നോ�ോക്കിികാാണുകയുംം, ഒരു കലാാശംം ചവിിട്ടിി കവിി കാാല്പ
നിികതയിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചു പോ�ോകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്രസ്തുത കാാവ്യയ രചനയ്ക്കു ശേ�ഷവുംം അക്കിിത്തംം
കാാല്പനിികനാായിിരിിക്കുന്നുവല്ലോ�ോ.
കാാവ്യാാ�വസാാനത്തിിൽ ‘സ്നേ�ഹ’മെെന്ന പദംം പലപാാട്് ആവർത്തിിക്കുന്നു. അത്് അനേ�ക
ബിംം�ബങ്ങളാായിിത്തീീരുന്നു. സ്നേ�ഹംം ഗുരുവാാകുന്നു, ഗോ�ോപുരമാാകുന്നു, അഴകാാകുന്നു, കലപ്പയാാകുന്നു,
ദീീപമാാകുന്നു, അണ്ഡമാാകുന്നു. സ്നേ�ഹംം ദ്വേ�േഷത്തിിന്റെ� നിിഷേ�ധമാാണ്്. ആ നിിഷേ�ധത്തെ� കവിി കല്പാാ
ന്തത്തിിൽ വരിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� ദേ�ഷ്വാാ�ധിിഷ്ഠിിതമാായ തന്റെ� വിിപ്ലവപൂർവ്വാാശ്രമത്തെ� അക്കിിത്തംം
തിിരസ്കരിിക്കുന്നു.
“ജീീവിിത പ്രേ�മമേ� നിിന്റെ�

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

33

കുരിിശെ�ൻ നെ�ഞ്ചിിലാാഴവേ�
പശ്ചാാത്താാപ വചസ്സാാമീീ
നിിണംം വാാർന്നൊ�ൊഴുകീീടവേ�"
കവിി പരാാജയംം സമ്മതിിച്ചു പശ്ചാാത്തപിിക്കുന്നു. സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� വിില അറിിയുന്നു. സ്നേ�ഹംം പ്രേ�മമാാ
യിിത്തീീരുന്നു. ജീീവിിത പ്രേ�മമാാകുന്ന കുരിിശ്് നെ�ഞ്ചിിലാാഴ്ന്ന്് നിിണംം വാാർന്നൊ�ൊഴുകുമ്പോ�ോഴുംം ആത്മാാവിിൽ
നീീല രക്തഞരമ്പുകൾ ക്ഷീീണിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അയാാൾക്ക്് സുഖംം തോ�ോന്നുന്നു. ഇനിി “മുച്ചൂടൊ�ൊന്നുറങ്ങിി
യുണരാാവു ഞാാൻ” എന്നിിങ്ങനെ� കവിിത, ഉയിിർത്തെ�ഴുന്നേ�ലിിന്റെ� ശുഭപ്രതീീക്ഷയിിൽ പര്യയവസാാ
നിിക്കുന്നു.
കേ�രളത്തിിലെ� കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാാനത്തിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകുന്ന ഒരു കവിി മനസ്സിിനു
സംംഭവിിച്ച പരിിണാാമമാാണല്ലോ�ോ ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസത്തിിന്റെ� ഇതിിവൃത്തംം.
എങ്കിിൽത്തന്നെ�യുംം അതൊ�ൊരു പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� പൂർണ്ണ ചരിിത്രമാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞുകൂടാാ. കവിിയുടെെ
ജീീവിിതത്തിിലെ� ഋതുക്കളോ�ോട്് സമാാനമാായിിട്ടാാണ്് ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാാന
ത്തിിന്റെ� ഗതിി. അതിിനാാൽ "കവിിയുടെെ യൗൗവനാാനുഭവംം” എന്നിിതിിനെ� വിിളിിക്കാംം�. യൗൗവനത്തോ�ോടു
ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ചിിന്തിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആ പ്രസ്ഥാാനത്തെ� തന്നിിലൂടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണാാൻ
അക്കിിത്തത്തിിനു സാാധിിക്കുന്നത്്. കാാല്പനിികനാായ കവിിയുടെെ തരുണഹൃദയംം ഒരു പ്രസ്ഥാാനത്തിി
ന്റെ� മൂർച്ചയിിൽ മുറിിപ്പെ�ടുന്നതുംം ആ മുറിിവിിലൂടെെ പ്രസ്ഥാാനംം ഒഴുകിിപ്പോ�ോകുന്നതുംം കാാവ്യയത്തിിൽ നിിന്നു
നമുക്കു വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരു രക്തസാാക്ഷിിയാാണു കവിി. അദ്ദേ�ഹംം രക്തസാാക്ഷിിത്വംം�
എന്ന ആത്മബിംം�ബംം കവിിതയിിൽ വാാർക്കുകയുംം ആത്മരക്തത്താാൽ പ്രസ്ഥാാനത്ത അഭിിഷേ�കംം
ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നമ്മുടെെ പ്രിിയപ്പെ�ട്ട അക്കിിത്തംം, സമാാഹരണംം കടവനാാട്് കുട്ടിികൃഷ്ണൻ, ചൊ�ൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിി, സിി.
രാാധാാകൃഷ്ണൻ, എൻ.ബിി.എസ്്, കോ�ോട്ടയംം, 1986
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം -എഴുത്ത്്, വാായന, പുനർ വാായന, എഡിിറ്റർ പിി. എംം.
നാാരാായണൻ, വള്ളത്തോ�ോൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, എടപ്പാാൾ, 2008.

ഡോ�ോ.വിി. ദേ�വീീപ്രസാാദ്്
ജനനംം ആലപ്പുഴ ജിില്ലയിിലെ� കാാര്ത്തിികപ്പള്ളിിയിിൽ. എംം.എ.ഫിിൽ, പിി.എച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദങ്ങള്. കേ�രള
സര്വ്വകലാാശാാലയുടെെ അന്താാരാാഷ്ട്ര കേ�രള പഠനകേ�ന്ദ്രത്തിിലുംം ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വ്വക
ലാാശാാലയിിലുംം ജോ�ോലിി ചെ�യ്തു. ഇപ്പോ�ോള് മൈൈസൂരിിലെ� എൻ.സിി.ആര്.ടിി. റീീജിിയണൽ സെ�ന്ററിിൽ
മലയാാളംം പ്രൊ�ൊഫസര്. മസ്സൂരിിയിിലെ� ‘ലാാൽബഹദൂര്ശാാസ്ത്രിി നാാഷണൽ അക്കാാദമിി ഓഫ്് അഡ്മിിനിി
സ്ട്രേ�ഷ’നിിൽ മലയാാളംം അദ്ധ്യാാ�പകനാായിി ജോ�ോലിി നോ�ോക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഭാാരതസര്ക്കാാറിിന്റെ� ‘അഫ്്ഗാാനിി
സ്ഥാാൻ അദ്ധ്യാാ�പക പരിിശീീലന’ത്തിിന്റെ� ജനറൽ കോ�ോ-ഓര്ഡിിനേ�റ്റർ ആയിിരുന്നു. ഏഴുംം ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം
അനവധിി ലേ�ഖനങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു. കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിിയുടെെ തുഞ്ചൻ സമ്മാാനംം, ആഗമാാനന്ദപുരസ്കാാരംം.

ആഖ്യാാ�നത്തിിനുള്ളിിലെ� ആധുനിികഭാാഷ്യംം�
ജയകുമാാർ എസ്്.എസ്്.

അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പിി.എംം.ഗവ.കോ�ോളേ�ജ്്, ചാാലക്കുടിി.

ആധുനിികകേ�രളീീയ ചരിിത്രസന്ദർഭത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധമാായ ആവിിഷ്ക്കാാരങ്ങളാാണ്് വിി.പിി.
ശിിവകുമാാറിിന്റെ� ഭൂരിിപക്ഷംം കഥകളുംം. കേ�രളീീയസാാമൂഹിികഘടനയിിൽ ഇടത്തരക്കാാരന്റെ�
ജീീവിിതസംംഘർഷങ്ങളെ� കൃത്യയമാായിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനാാണ്് ശിിവകുമാാർ തന്റെ� കഥകളിിലൂടെെ
ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ആ കഥകളിിൽ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� എല്ലാാ കടുരസങ്ങളുമുണ്ടാാകുംം. കേ�രളീീയസമൂഹ
ത്തിിലെ� വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ�യുംം വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളെ�യുംം സൂക്ഷ്മമാായിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്ന ആ കഥകളിിലെ�
വിിമർശനംം രൂക്ഷമാാണു്്. ‘പൊ�ൊതുവേ� കയ്പൻ കഥകളാാണ്് തന്റേ�തെ�ന്ന്്’1 ശിിവകുമാാർ പറയുന്നുണ്ട്്.
ആ കയ്പ്് സമകാാലിികജീീവിിതത്തെ� ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ അനിിവാാര്യയ മാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ശിിവകുമാാർ
കരുതിിയിിരുന്നു. ഭാാരതീീയകഥാാപാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� കഥാാഖ്യാാ�നരൂപങ്ങളെ� കഥാാഘടനയിിൽ പാാരഡിി
ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സമകാാലിിക സാാമൂഹിിക ചരിിത്രത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്ന കഥകൾ ശിിവകുമാാർ
രചിിച്ചത്്. ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാായിി ജോ�ോൺ ബാാർത്ത്് പാാരഡിിയെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കു
ന്നുണ്ട്്2. ഇത്് ഹാാസ്യാാ�നുകരണംം എന്ന പഴയ സ്വവഭാാവംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച പാാരഡിിയാാണ്്. എഴുത്തുകാാരന്്
ഇനിി പുതുതാായിി രചനാാശൈൈലിികൾ കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിഞ്ഞെ�ന്നു വരിില്ല. അവയെ�ല്ലാം�ം നേ�രത്തേ�
ഉപയോ�ോഗിിച്ചു കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. നിിസ്തുലമാായ രചനാാരീീതിികൾ ഇതിിനു മുമ്പേ� നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ടു
കഴിിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ�യാാണ്് ബാാർത്ത്് ചിിന്തിിക്കുന്നത്്. ശിിവകുമാാർ തന്റെ� കഥകളുടെെ ഇതിിവൃത്തത്തിി
ന്റെ� പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവത്തിിൽ നിിന്നുംം വഴിിമാാറിി നടന്ന ചിില രചനകളിിൽ ക്രാാന്തദർശിിത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിക്കു
ന്നതു കാാണാംം�. പഞ്ചതന്ത്രത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നരൂപത്തെ� പാാരഡിിചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് രൂപഘടനയിിൽ
മിിശ്രരചനയുടെെ (Pastiche) സ്വവഭാാവംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കഥകൾ രചനാാകാാല
ത്തിിൽ നിിന്ന്് മുന്നോ�ോട്ട്് കുതിിച്ച്് ഭാാവിിദർശനത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഭാാരതീീയനാാടോ�ോടിിസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം മിികച്ച മാാതൃകകളാാണ്് പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ.
മഹിിളാാരോ�ോപ്യംം� എന്ന രാാജ്യയത്ത്് അമരശക്തിി എന്ന രാാജാാവുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹ
ത്തിിന്് ബഹുശക്തിി. ഉഗ്രശക്തിി, അനന്തശക്തിി എന്നിിങ്ങനെ� മന്ദന്മാാരാായ മൂന്നു മക്കളുണ്ടാായിി
രുന്നുവെ�ന്നുംം അവരെെ ബുദ്ധിിമാാന്മാാരുംം വിിവേ�കശാാലിികളുമാാക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി വിിഷ്ണുശർമ്മ എന്ന
പണ്ഡിിതബ്രാാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു കൊ�ൊടുത്ത കഥകളാാണ്് പഞ്ചതന്ത്രമെെന്നുംം ആ കൃതിിയിിൽ തന്നെ�
പറയുന്നു. കഥാാഖ്യാാ�നകലയിിൽ ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� വിിളക്കുമരമാാണ്് വിിഷ്ണുശർമ്മയുടെെ
പഞ്ചതന്ത്രകഥകൾ. ഫേ�ബിിൾ (Fable) അഥവാാ ജന്തുകഥകളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്് ഈ
കഥകൾ. ജന്തുക്കൾ, പുരാാണജീീവിികൾ, സസ്യയങ്ങൾ, അചേ�തനവസ്തുക്കൾ, പ്രകൃതിിശക്തിികൾ

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

35

തുടങ്ങിിയവ മനുഷ്യാാ�രോ�ോപിിത കഥാാപാാത്രങ്ങളാായിി വരുന്നതുംം കഥാാന്ത്യയത്തിിൽ നീീതിിവാാക്യയ
(maxim) രൂപത്തിിൽ ഒരു ഗുണപാാഠംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതുമാായ ലഘുകഥയാാണ്് ഫേ�ബിിൾ.
കഥാാഖ്യാാ�നചരിിത്രത്തിിലെ� പ്രാാചീീനദീീപങ്ങളാാണവ. പുരാാണവുംം ഐതിിഹ്യയവുംം പുരാാവൃത്തവുംം
യക്ഷിിക്കഥയുംം അമ്മൂമ്മക്കഥയുംം അന്യാാ�പദേ�ശവുംം അനുഭവകഥനവുംം പോ�ോലെ� ഫേ�ബിിളുംം നമ്മുടെെ
കഥാാസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മഹത്താായ പൈൈതൃകങ്ങളാാണ്്; മനുഷ്യയന്റെ� കഥപറച്ചിിൽ ശീീലത്തിിന്റെ�
ശൈൈശവരൂപങ്ങൾ.
പാാശ്ചാാത്യയരുടെെ ഈസോ�ോപ്പുകഥകളുമാായിി പഞ്ചതന്ത്രകഥകൾക്ക്് അസാാധാാരണമാായ സാാദൃ
ശ്യയമുണ്ട്്. ഫ്രഞ്ച്് വിിമർശകനാായ ലാാ ഫൊ�ൊണ്ടെ�യ്്ൻ3ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ� പഞ്ചതന്ത്രകഥ
കൾക്ക്് രണ്ട്് ഭാാഗങ്ങളുണ്ട്്; ശരീീരവുംം ആത്മാാവുംം. കഥയാാണ്് ശരീീരംം, ഗുണപാാഠംം ആത്മാാവുംം. ലാാളിി
ത്യയമാാണ്് ഈ കഥകളുടെെ മുഖമുദ്ര. ആദിിയുംം മധ്യയവുംം അന്ത്യയവുമുള്ള ലളിിതഘടന. കഥാാന്ത്യയത്തിിൽ
എല്ലാാവരുംം അറിിയേ�ണ്ടതുംം പഠിിക്കേ�ണ്ടതുമാായ ഒരു തത്ത്വംം� മുന്നറിിയിിപ്പോ�ോ ഉപദേ�ശമോ�ോ പോ�ോലെ�
കൂട്ടിിയിിണക്കുന്നതോ�ോടെെ ആ കഥകളിിലെ� ജന്തുലോ�ോകംം മനുഷ്യയന്റെ� പാാഠപുസ്തകങ്ങളാായിിത്തീീരു
ന്നു. അന്യാാ�പദേ�ശവൽക്കരണംം (Allegorisation) എന്ന വിിഭാാഗത്തിിലാാണ്് അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
പഞ്ചതന്ത്രംം പോ�ോലുള്ള ആഖ്യാാ�നങ്ങളെ� ഉൾപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്4 ഫ്രെ�യിംം� സ്റ്റോ�ോറിി (Frame story) യുടെെ
ഉപയോ�ോഗംം, സാാന്മാാർഗ്ഗിിക മൂല്യയങ്ങൾക്ക്് ഊന്നൽ നല്കുക, ആക്ഷേ�പഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� മൃദുവാായ
പ്രയോ�ോഗംം, ജന്തുകഥാാപാാത്രങ്ങളിിലുടെെയുള്ള മനുഷ്യയജീീവിിതാാവിിഷ്ക്കാാരംം എന്നിിങ്ങനെ� അന്യാാ�പദേ�ശ
(Allegory)ത്തിിന്റെ� മുഖ്യയസ്വവഭാാവങ്ങൾ ഈ കഥകൾ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിിക കാാലത്ത്്
പല ലോ�ോകഭാാഷകളിിലെ�യുംം കഥകൾ പഞ്ചതന്ത്രകഥകളുടെെ ആഖ്യാാ�നരീീതിി പിിന്തുടരുന്നുണ്ട്്.
ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ സ്വവഭാാവങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ പാാരഡിി ചമയ്ക്കുന്നതിിനാായിി പല കഥാാകാാരന്മാാരുംം
പഞ്ചതന്ത്രകഥകളെ� കൂട്ടുപിിടിിക്കുന്നുണ്ട്്. വിി.പിി. ശിിവകുമാാറിിന്റെ� കാാകോ�ോലൂകീീയംം എന്ന കഥയുടെെ
ആഖ്യാാ�നതന്ത്രത്തെ� മുൻനിിർത്തിി സമകാാലിിക ചരിിത്രത്തിിന്റെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമാായിി ആ കഥ മാാറുന്ന
തെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നു പരിിശോ�ോധിിക്കാാനാാണ്് ഈ ലേ�ഖനംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
പഞ്ചതന്ത്രത്തിിലെ� മൂന്നാംം�തന്ത്രമാാണ്് കാാകോ�ോലൂകീീയംം. കാാക്കകളുംം ഉലൂകങ്ങളുംം (മൂങ്ങ)
തമ്മിിലുള്ള ശത്രുതയെ� ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ളതാാണ്് മൂന്നാംം�തന്ത്രത്തിിലെ� കഥകൾ. പ്രകൃത്യാാ�
ശത്രുക്കളാായവർ മിിത്രങ്ങളാായിിത്തീീർന്നാാൽ സംംഭവിിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ഇതിിൽ
പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നത്്. അമരശക്തിിയുടെെ അവിിവേ�കിികളാായ മക്കളെ� യുക്തിിബോ�ോധമുള്ളവരാാക്കിി
രാാജ്യയഭരണത്തിിന്് പ്രാാപ്തരാാക്കാാൻ വിിഷ്ണുശർമ്മ പറയുന്നതാാണ്് പഞ്ചതന്ത്രത്തിിലെ� കഥകളെ�ന്നു
സൂചിിപ്പിിക്കുകയുണ്ടാായിി. ധർമ്മവുംം അധർമ്മവുംം ആ കഥകളിിൽ മുഖാാമുഖംം നിില്ക്കുന്നു. കീീഴടക്കലുംം
അധിിനിിവേ�ശവുംം സാാമ്രാാജ്യയസ്ഥാാപനവുംം നിിശാാഹത്യയകളുംം അതിിന്റെ� വലിിയ പ്രതാാപത്തിിൽ ഈ
കഥകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പഞ്ചതന്ത്രംം കഥകൾ രാാഷ്ടമീീമാം�ംസയുടെെ എക്കാാ
ലത്തെ�യുംം അർത്ഥ ശാാസ്ത്രമാായിി മാാറിിയത്്. വിി.പിി. ശിിവകുമാാർ കാാകോ�ോലൂകീീയംം5 എന്ന കഥയിിലൂടെെ
ഭാാരതീീയ കഥാാഖ്യാാ�നപാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� ബൃഹദ്്ഭാാവനയ്ക്ക്് ആധുനിികഭാാഷ്യംം� ചമയ്ക്കാാനാാണ്് ശ്രമിി
ക്കുന്നത്്.
നഗരത്തിിന്റെ� വ്രണംം പോ�ോലെ� നിിന്ന ഒരു പേ�രാാലിിൽ, സ്രഷ്ടാാവിിന്റെ� ഗൂഢമാായ ഒരു താാൽപ
ര്യയത്തെ� സാാധൂകരിിക്കാാനെ�ന്നവണ്ണംം ഏതാാനുംം കാാക്കകൾ കുടിിയേ�റിിപ്പാാർത്തിിരുന്നു. ആയിിടയ്ക്ക്് ഒരു
കത്തുന്ന പകലിിൽ ഒറ്റപ്പെ�ട്ട ഒരു മൂങ്ങ ആ വൃക്ഷത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്നു. ശത്രുവിിന്റെ� പാാളയംം കണ്ട്്
അമ്പരന്നു. പിിന്നെ� പേ�രാാലിിൽ അങ്ങിിങ്ങാായിിരുന്ന ചിില കാാക്കകളെ� അടുത്ത്് വിിളിിച്ച്് ചോ�ോദിിച്ചു.
“നിിങ്ങളിിൽ പ്രാായപൂർത്തിിയാായവരെെത്ര? കുട്ടിികൾ എത്ര? സ്ത്രീീകൾ എത്ര? പുരുഷന്മാാ രെെത്ര?
വിിദ്യാ�ാസമ്പന്നർ എത്ര? ചെ�റുകിിട വ്യയവസാായിികളെ�ത്ര? സാാങ്കേ�തിിക ജോ�ോലിികളിിൽ താാൽപര്യയമു
ള്ളവരെെത്ര?”6
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നഗരംം ക്ഷാാമംം കൊ�ൊണ്ട്് പൊ�ൊറുതിിമുട്ടിിയ ഒരു അവസ്ഥയിിലാാണ്് മൂങ്ങ അവിിടെെ എത്തിിച്ചേ�ർ
ന്നതെ�ന്ന്് പ്രത്യേ�േകംം ശ്രദ്ധിിക്കണംം. ക്ഷാാമംം ജനങ്ങളെ� നിിസ്സഹാായരുംം നിിരാാലംംബരുമാാക്കുന്നു.
പട്ടിിണിിയുംം രോ�ോഗവുംം ആളുകളെ� എപ്പോ�ോഴുംം ഭീീതിിയിിലേ�ക്ക്് തള്ളിിവിിടുംം. “അത്് വ്യയക്തിികളെ� ശാാരീീ
രിികമാായിി പീീഡിിപ്പിിക്കുന്നു. മാാനസിികമാായിി ഉലയ്ക്കുന്നു”.7 മൂങ്ങയുടേ�ത്് പോ�ോലുള്ള കണക്കെ�ടുപ്പുകൾ
ഭരണകൂടങ്ങൾ പലപ്പോ�ോഴുംം പിിന്തുടർന്നിിരുന്നത്് അടിിച്ചമർത്തലിിന്റെ�യുംം നിിയന്ത്രണത്തിിന്റെ�യുംം
വംംശഹത്യയയുടെെയുംം ആയുധ പ്രയോ�ോഗത്തിിനാായാാണ്്. ജനങ്ങളെ� നിിരീീക്ഷിിക്കാാനുംം നിിയന്ത്രിിക്കാാനുംം
അവരെെക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരശേ�ഖരണംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുക എന്നത്് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇന്നുംം സ്വീീ�കരിി
ക്കുന്ന മാാർഗ്ഗംംതന്നെ�യാാണ്്. ഫ്യൂൂഡലിിസത്തിിൽ നിിന്നുംം ആധുനിികതയിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റത്തിിന്റെ�
ചരിിത്രരേ�ഖ കൂടിിയാായ തകഴിിയുടെെ കയർ എന്ന നോ�ോവൽ ആരംംഭിിക്കുന്നതുംം കണക്കെ�ടുപ്പിിനുംം ഭൂമിി
അളന്ന്് തിിട്ടപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുമാായിി എത്തിിയ ക്ലാാസിിപ്പേ�രിിനോ�ോടുള്ള പഴയ തലമുറയുടെെ ഭീീതിിയെ�
അവതരിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് എന്നത്് ഇതിിനോ�ോട്് കൂട്ടിി വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
ദുരന്തങ്ങൾ എപ്പോ�ോഴുംം അവിിശ്വവസനീീയമാായ ആകസ്മിികതയോ�ോടെെയാാണ്് നടന്നു വരാാറ്്
.അന്നു രാാത്രിി അനേ�കംം മൂങ്ങകൾ, ആ പേ�രാാലിിൽ എത്ര കാാക്കകളുണ്ടോ�ോ അത്രയുംം എണ്ണംം ശബ്ദ
മുണ്ടാാക്കാാതെ� വ്യൂൂഹങ്ങളാായിി പറന്നടുത്തു. നിിമിിഷങ്ങൾക്കകംം ആ പേ�രാാലിിൽ നിിന്ന്് കാാക്കകളുടെെ
മരണക്കരച്ചിിൽ ഉരുൾപൊ�ൊട്ടിി. മുറിിവേ�റ്റുംം കഴുത്തൊ�ൊടിിഞ്ഞുംം അടർന്നുവീീണ്് നിിലത്തു ചിിതറിിക്കിിടക്കു
ന്ന ശത്രുക്കളെ� മാാറിി നിിന്ന്് എണ്ണിി അവസാാനത്തെ� കാാക്കയുംം വീീണു എന്നു മൂങ്ങക്കു ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ട്ടു.
തുടർന്ന്് എല്ലാാ പാാതകങ്ങളെ�യുംം നിിഴൽ പോ�ോലെ� അനുഗമിിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക പ്രസ്താാവന
യുടെെ ആഭാാസകരമാായ സ്വവരത്തിിൽ ഒരു രാാഷ്ട്രീീയമീീമാം�ംസാാതത്ത്വംം� മൂങ്ങ വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിി. അത്്
ഇങ്ങനെ�യാായിിരുന്നു. “ഭരണയന്ത്രത്തിിന്റെ� സുഗമമാായ പ്രവർത്തനമാാണ്് പ്രധാാന പ്രശ്നംം. അതിിന്്
സ്ഥിിതിിവിിവരക്കണക്കുകൾ എത്ര കൃത്യയമാായിി ഉതകുന്നു എന്ന്് നോ�ോക്കൂ”8
വംംശഹത്യയയ്ക്ക്് ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങളുടെെ പക്കലുള്ള രേ�ഖകൾ എങ്ങനെ� ദുരുപയോ�ോഗംം
ചെ�യ്യുന്നു എന്ന്് ഈ വാാക്കുകൾ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഈ നിിശാാഹത്യയ ഇതിിഹാാസത്തിിലെ�
മറ്റൊ�ൊരു നിിശാാഹത്യയയെ�യുംം അതിിലേ�ക്കു നയിിച്ച സന്ദർഭത്തെ�യുംം ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. കുരു
ക്ഷേ�ത്രയുദ്ധത്തിിന്റെ� അന്ത്യയനിിമിിഷത്തിിൽ ദുര്യോ�ോ�ധനനെ�യുംം വീീഴ്ത്തിിയ പാാണ്ഡവർ ജയഘോ�ോഷ
ത്തോ�ോടെെ കൂടാാരത്തിിൽ തിിരിിച്ചെ�ത്തുന്നു. പടക്കളത്തിിൽ തുടചതഞ്ഞ്് മൃതപ്രാാണനാായിി മണ്ണിിൽ
കിിടക്കുന്ന ദുര്യോ�ോ�ധനനെ�ക്കാാണാാൻ കൃപ-കൃതവർമ്മാാശ്വവത്ഥാാമാാക്കൾ എത്തുന്നു. ദുര്യോ�ോ�ധനന്റെ�
സ്ഥിിതിി അശ്വവത്ഥാാമാാവിിനെ� വല്ലാാതെ� ഉലച്ചു കളഞ്ഞു. അവശേ�ഷിിക്കുന്ന പാാണ്ഡവരെെ മുഴുവൻ
താാൻ കൊ�ൊന്നൊ�ൊടുക്കുമെെന്ന്് അശ്വവത്ഥാാമാാവ്് പ്രതിിജ്ഞ ചെ�യ്തു. തുടർന്ന്് അസ്തമയനേ�രത്ത്്
പാാണ്ഡവപാാഞ്ചാാലരുടെെ കൂടാാരങ്ങൾക്കടുത്തെ�ത്തിി. രാാത്രിിയാാവാാൻ കാാത്തിിരുന്നു. വലിിയൊ�ൊരു
പേ�രാാൽ വൃക്ഷത്തിിന്റെ� ചുവട്ടിിലെ�ത്തിി ചുറ്റുംം കണ്ണോ�ോടിിച്ചു. “ആ പേ�രാാലിിന്മേ�ൽ ആയിിരമാായിിരംം
കാാക്കകൾ ചേ�ക്കണഞ്ഞ്് ഉറങ്ങിിയിിരുന്നു. ആ സമയത്ത്് ഭയങ്കരനാായ ഒരു കൂമൻ പതുക്കെ� മൂളിി
ക്കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ആ ഉറങ്ങുന്ന കാാക്കകളെ� കൊ�ൊത്തിിക്കൊ�ൊന്നു തുടങ്ങിി. ചിിലവയുടെെ ചിിറക്് മുറിിച്ചു,
ചിിലവയുടെെ കഴുത്ത്്, ചിിലവയുടെെ കാാല്്, ക്ഷണനേ�രംം കൊ�ൊണ്ട്് കണ്ണിിൽക്കണ്ട കാാക്കകളുടെെയെ�ല്ലാം�ം
കഥ കഴിിച്ചു. ആ പേ�രാാലിിന്റെ� കീീഴ്്ഭാാഗംം മുഴുക്കെ� കാാക്കകളുടെെ ശരീീരാാവയവങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടു മൂടിി”.9
ഈ കൂട്ടക്കുരുതിിയുടെെ കാാഴ്ചയാാണ്് അശ്വവത്ഥാാമാാവിിനെ� രാാത്രിിയുടെെ കനത്ത ഇരുട്ടിിന്റെ� മറവിിൽ
പാാണ്ഡവരുടെെ കുടീീരത്തിിൽ കടന്ന്് കൂട്ടക്കുരുതിി നടത്താാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. ചരിിത്രത്തിിന്റെ� വലിിയ
പാാഠമാാണ്് മഹാാഭാാരതത്തിിലെ� ഈ സന്ദർഭംം. എതിിരാാളിിയെ� ഇല്ലാാതാാക്കാാനുള്ള ആലോ�ോചനകൾ
വ്യയക്തിികളെ� എത്ര അധഃഃപതനത്തിിലേ�ക്കാാണ്് നയിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് അശ്വവത്ഥാാമാാവിിന്റെ� പ്രവൃത്തിി
സൂചിിപ്പിി ക്കുന്നുണ്ട്്. “മനുഷ്യയൻ കീീഴ്്പ്പോ�ോട്ട്് വീീഴാാൻ തുടങ്ങിിയാാൽ അങ്ങേ� അറ്റത്തെ�ത്തിിയേ� നിിൽക്കൂ
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എന്നാാണോ�ോ വ്യാാ�സൻ ഇതു കൊ�ൊണ്ടുദ്ദേ�ശിിക്കുന്നതെ�ന്ന്്” കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ ഈ സന്ദർഭ ത്തെ� വിില
യിിരുത്തുന്നുണ്ട്്.10 ഭാാരതീീയസങ്കല്പപ്രകാാരമുള്ള സപ്തചിിരഞ്ജീീവിികളിിൽ പ്രമുഖനാാണ്് അശ്വവത്ഥാാമാാവ്്.
ശപിിക്കപ്പെ�ട്ടവൻ എന്ന വിിശേ�ഷണത്തിിന്് യോ�ോഗ്യയനാായ അശ്വവ ത്ഥാാമാാവിിനെ� ചിിരഞ്ജീീവിിയാായിി
പരിിഗണിിക്കുന്നതിിനു പിിന്നിിലെ� യുക്തിിയുംം മാാരാാർ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്. “സ്നേ�ഹംം കൊ�ൊണ്ട്്
ഒന്നാായവർ തമ്മിിൽപ്പോ�ോലുംം കാാരണാാന്തരങ്ങളാാൽ ഉണ്ടാായിിത്തീീരുന്ന ദ്വേ�േഷമത്സരങ്ങൾ ആഘാാ
തപ്രത്യാാ�ഘാാതരൂപേ�ണ വളർന്നു വളർന്നു കൊ�ൊടിിയ യുദ്ധങ്ങളാായിി പരിിണമിിച്ച്് തലമുറകളിിലൂടെെ
വീീണ്ടുംം പ്രതിികാാരേ�ച്ഛയാായിി ഈട്ടംംകൂടിി തനിിക്കുള്ള അനർഘമാായ രത്നംം പോ�ോയ്്പ്പോ�ോയാാലുംം എതിി
രാാളിിക്കു മൂലോ�ോച്ഛേ�ദംം വരുത്തിിയേ� നിിൽക്കൂ എന്നു വാാശിിയാായിി വേ�രുറയ്ക്കുന്ന ‘ആ പക, പക’ എന്നു
പറയുന്ന മനുഷ്യയശാാപമുണ്ടല്ലോ�ോ, അതിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയല്ലാാതെ� മറ്റൊ�ൊന്നുമല്ല ഈ ചെ�കുത്താാൻ.
അതിിനെ�, അവനെ�, എപ്പോ�ോഴുംം എവിിടെെയുംം കരുതിിയിിരുന്നുകൊ�ൊള്ളുക എന്ന താാക്കീീതാാണ്്, അശ്വവ
ത്ഥാാമാാവിിനെ� ചിിരഞ്ജീീവിിയുംം സർവ്വവ്യാാ�പിിയുമാായിി കല്പിിച്ചതിിനർത്ഥംം.11
ഇരുട്ടിിന്റെ� മറവിിൽ നടക്കുന്ന വംംശഹത്യയകൾ, കൂട്ടക്കൊ�ൊലകൾ എന്നിിവ ചരിിത്രത്തിിലൂടെെ
സഞ്ചരിിച്ച്് ഇന്നുംം ആവർത്തിിക്കുന്നു എന്നതു തന്നെ�യാാണ്് കാാകോ�ോലൂകീീയംം എന്ന കഥയെ� സമകാാ
ലിികതയുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്തതിിലൂടെെ വിി.പിി.ശിിവകുമാാറുംം പറയാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
പഞ്ചതന്ത്രവുംം മഹാാഭാാരതവുംം പോ�ോലുള്ള ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിലൂടെെ ആധുനിിക കഥാാഖ്യാാ�നരൂപ
ത്തിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ കാാക്കയുടെെയുംം ഉലൂകത്തിിന്റെ�യുംം കഥയ്ക്ക്് പുതിിയ രൂപഭാാവങ്ങൾ കൈൈവരുന്നു.
ആധുനിികതയുടെെ ഭാാവംം ആ കഥ കൈൈവരിിക്കുന്നു. ആഖ്യാാ�നഭാാഷയിിലൂടെെ പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ�
സമസ്യയകളെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുള്ള പേ�ശീീദാാർഢ്യംം� വിി.പിി. ശിിവകുമാാർ കഥയ്ക്ക്് നല്കുന്നു. നഗരത്തിിന്റെ�
വ്രണംം പോ�ോലെ�, ചെ�റുകിിട വ്യയവസാായിികൾ, സാാങ്കേ�തിിക ജോ�ോലിികളിിൽ താാൽപര്യയമുള്ളവർ, നഗര
ത്തിിന്റെ� മനസ്സാാക്ഷിി, ഏ.ഡിി.2000 എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ശിിവകുമാാറിിന്റെ� കഥയ്ക്ക്്
ആധുനിികകാാലത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം നൽകുന്നുണ്ട്്. പഞ്ചതന്ത്ര ത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നഘടനയ്ക്കുള്ളിിൽ
പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാരൂപത്തെ�, സന്നിിവേ�ശിി പ്പിിക്കുകയാാണ്് ശിിവകുമാാർ ചെ�യ്തതെ�ന്നു
പറയാംം�.
അന്യാാ�പദേ�ശമെെന്ന ആഖ്യാാ�നഘടനയാാണ്് കാാകോ�ോലൂകീീയത്തിിന്റെ� രചനാാതന്ത്ര മാായിി
ശിിവകുമാാർ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. പഞ്ചതന്ത്രത്തിിലെ� തിിര്യയഗ്് കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലൂടെെ ചരിിത്രത്തെ�
സാാർവകാാലിികതലത്തിിൽ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണ്് ശിിവകുമാാർ ചെ�യ്യുന്നത്്. പാാർശ്വവ
വത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കറുത്ത ജനവിിഭാാഗങ്ങളുടെെയുംം കീീഴാാളവർഗ്ഗ ത്തിിന്റെ�യുംം പ്രതിിനിിധിി
കൂടിിയാായിി കാാക്കയെ� മനസ്സിിലാാക്കാംം�. അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ടുന്ന കറുത്ത മക്കളെ�ക്കുറിിച്ച്് ‘കുറത്തിി’യിിൽ
കടമ്മനിിട്ട പാാടുന്നുണ്ട്്:
നിിങ്ങളെ�ന്റെ� കറുത്ത മക്കളെ� ചുട്ടു തിിന്നുന്നോ�ോ?
നിിങ്ങളവരുടെെ കറുത്ത കണ്ണുകൾ ചുഴന്നെ�ടുക്കുന്നോ�ോ?12
കറുത്തവരെെ എങ്ങനെ� അടിിമകളുംം പട്ടിിണിിക്കോ�ോലങ്ങളുമാായിി ഭരണവർഗ്ഗംം മാാറ്റിിയെ�ന്നുംം തുടർന്ന്്
കടമ്മനിിട്ട പറയുന്നു. ടിി.പത്മനാാഭന്റെ� കറുത്ത കുട്ടിി, സാാറാാ ജോ�ോസഫിിന്റെ� വെ�ളുത്ത നിിർമ്മിിതിി
കളുംം കറുത്ത കണ്ണാാടിിയുംം അർഷാാദ്് ബത്തേ�രിിയുടെെ പെ�ൺകാാക്ക എന്നീീ കഥകളിിൽ കറുപ്പുംം
കാാക്കയുംം കീീഴാാളതയുടെെയുംം പാാർശ്വവവത്്ക്കരണത്തിിന്റെ�യുംം സൂചകമാായിി ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ കടന്നു
വരുന്നുണ്ട്്. സംംഘബോ�ോധമുള്ള പക്ഷിി കൂടിിയാാണ്് കാാക്ക. കാാക്കയുടെെ സംംഘടിിതശക്തിിയെ�
മൂങ്ങ ഭയക്കുന്നുമുണ്ട്്. ‘ശത്രുവിിന്റെ� പാാളയംം കണ്ട്് മൂങ്ങ അമ്പരന്നു’ എന്ന്് കഥയിിൽ പറയുന്നത്്
ഇതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ഈ സംംഘബോ�ോധത്തെ� തകർക്കാാനാാണ്് കാാക്കകളിിൽ ചിിലരെെ മാാത്രംം അടു
ത്തുവിിളിിച്ച്് മൂങ്ങ കണക്കെ�ടുക്കുന്നത്്. ഈ സംംഘടിിതശക്തിിയെ�യാാണ്് ഇരുട്ടിിന്റെ� മറവിിൽ മൂങ്ങ
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തകർത്തുകളയുന്നത്്. ഭിിന്നിിപ്പിിച്ച്് കീീഴടക്കൽ എന്ന തന്ത്രംം ഇന്നുംം ഭരണകൂടങ്ങൾ എടുത്തുപയോ�ോ
ഗിിക്കുന്ന ആയുധംം തന്നെ�യാാണ്്. ചുരുക്കത്തിിൽ ഭാാരതീീയ കഥാാഖ്യാാ�നപാാരമ്പര്യയത്തെ� അസ്ഥിിവാാ
രമാായിി നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയകാാല രാാഷ്ട്രീീയസമസ്യയകളെ� അപഗ്രഥിിക്കുന്ന കഥാാശിില്പമാായിി
വിി.പിി.ശിിവകുമാാറിിന്റെ� കാാകോ�ോലൂകീീയംം എന്ന രചന മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു.
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ന്ററിി മലയാാളംം പാാഠപുസ്തക സമിിതിി, ടീീച്ചർ ടെെക്്സ്റ്റ്് കമ്മിിറ്റിി എന്നിിവയിിൽ അംംഗമാാണ്്. അദ്ധ്യാാ�പന
പരിിശീീലന രംംഗത്ത്് നിിരവധിി വർഷത്തെ� പരിിചയംം
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സങ്കല്പനവ്യയവസ്ഥയെ� കണ്ടെ�ത്താാനുമാാണ്് പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അതിിലൂടെെ കുന്തകന്റെ�
വക്രോ�ോക്തിിസങ്കല്പത്തിിലടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്ന ധൈൈഷണിികവ്യയത്തിികളെ� കണ്ടെ�ത്തിി വിിവിിധ വക്രതകൾ
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രസധ്വവനിിസിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ�ന്നപോ�ോലെ� സംംസ്കൃതസാാഹിിത്യയമീീമാം�ംസയിിൽനിിന്നുംം വേ�ണ്ടത്ര
കാാര്യയക്ഷമമാായിി മലയാാളത്തിിൽ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്താാതെ�പോ�ോയ ഒരു പദ്ധതിിയാാണ്് വക്രോ�ോക്തിി.
വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാന്തത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വിിവിിധ ആലങ്കാാരിികന്മാാർക്ക്് (ഭാാമഹൻ, ദണ്ഡിി, വാാമനൻ,
രുദ്രടൻ തുടങ്ങിിയവർ) വ്യയത്യയസ്ത അഭിിപ്രാായങ്ങളാാണുണ്ടാായിിരുന്നത്്. കുന്തകനുമുമ്പ്് കേ�വലംം ഒരു
അലങ്കാാരമാായുംം വളച്ചുകെ�ട്ടിിപ്പറച്ചിിലാായുംം കണക്കാാക്കിിയിിരുന്ന വക്രോ�ോക്തിിയെ� ഒരു സിിദ്ധാാന്തപ
ദവിിയിിലേ�ക്ക്് ഉയർത്താാൻ “വക്രോ�ോക്തിിജീീവിിത”ത്തിിലൂടെെ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിിക മലയാാളസാാ
ഹിിത്യയത്തിിലാാണ്് കുറെെയെ�ങ്കിിലുംം വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകൾ തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്് നിിരീീ
ക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. എന്നാാൽ, പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യാാ�പഗ്രഥനരീീതിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ
ശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനംം (Stylistics) വക്രോ�ോക്തിിയുമാായിി താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ വിിപുലമാായ
രീീതിിയിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�. അതുവരെെ സാാഹിിത്യയകൃതിികളെ� നിിരൂപണംം ചെ�യ്തിിട്ടുള്ള
പദ്ധതിികളിിലെ� ആത്മനിിഷ്ഠമാായ ഘടകങ്ങളെ� പൂർണമാായുംം ഒഴിിവാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് വസ്തുനിിഷ്ഠമാായിി
സാാഹിിത്യയത്തെ� സമീീപിിക്കുവാാനുംം, അതിിന്റെ� മൂല്യംം� നിിർണയിിക്കുവാാനുംം ശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനത്തിിലൂടെെ
കഴിിഞ്ഞു. എന്നാാൽ ഇവിിടെെ തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ട വസ്തുത, ശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വീീക്ഷ
ണങ്ങളിിൽ പലതുംം വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാന്തവുമാായിി ഏറെെ അടുത്തുനിില്ക്കുന്നു എന്നതാാണ്്. ശൈൈലീീവിി
ജ്ഞാാനംം പ്രധാാനമാായുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിൽ അധിിഷ്ഠിിതമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്നു എന്നതുപോ�ോലെ�തന്നെ�
വക്രോ�ോക്തിിയുംം ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുനിില്ക്കുന്ന സങ്കല്പംം തന്നെ�യാാണ്്. ഒരുതരത്തിിൽ പറഞ്ഞാാൽ
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ഇന്ത്യയൻ ശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനമാാണ്് വക്രോ�ോക്തിി എന്നുകാാണാംം�. ആധുനിികശൈൈലീീവിിജ്ഞാാനത്തിിൽ
പറയുന്ന പലകാാര്യയങ്ങളുംം വക്രോ�ോക്തിിയുമാായിി അടുത്ത ബന്ധംം പുലർത്തുന്നു. വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാ
ന്തത്തിിലൂടെെ കുന്തകൻ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളുടെെ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രപരമാായ ഘടകങ്ങളെ�
കണ്ടെ�ത്തുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അതിിന്റെ� സങ്കല്പനതലത്തിിൽ ഉള്ളടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്ന ധൈൈഷണിികസവിി
ശേ�ഷതകളെ� വിിലയിിരുത്താാനുമാാണ്് പ്രബന്ധംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അതിിനാായിി പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തു
ന്നത്് ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്ര (Cognitive Poetics) ത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രമാാണ്്.
ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്ര (Cognitive Linguistics) ത്തിിന്റെ� പരിികല്പനകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് സാാഹിിത്യയഭാാഷയെ� പഠിിക്കുന്ന ശാാഖയാാണ്് ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം. മനുഷ്യയന്റെ� പൊ�ൊതു
ധൈൈഷണിികവ്യയത്തിി(General Cognitive Process) കളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ച്്
പഠിിക്കുകയാാണ്് ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ഭാാഷാാർജ്ജനംം തന്നെ� ധൈൈഷണിികമാാ
യിിക്കാാണുന്നു. ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന ധൈൈഷണിികവൃത്തിികളാായ വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധംം,
പൂർവ്വധാാരണ, സങ്കല്പനലക്ഷകംം, ഉപാാദാാനലക്ഷണ, വർഗ്ഗീീകരണംം എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ഇതിിൽ
പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്. ഭാാഷയിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന ഇത്തരംം സങ്കല്പനതന്ത്രങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്
മനുഷ്യയർ അർഥത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നതുംം വിിനിിമയംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്്. അർഥവ്യാാ�പ്തിിയുംം
ആശയതീീവ്രതയുംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ�, ഇവകൂടാാതെ� പുതിിയ കാാര്യയ
ങ്ങളെ� ഭാാഷയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ സാാധ്യയമല്ല. കുന്തകൻ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള വക്രതകളുംം ഇത്തരംം
സങ്കല്പനപ്രക്രിിയകളാാണ്് എന്ന പരിികല്പനയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് പ്രബന്ധംം മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോ
കുന്നത്്. അതിിനാായിി കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുള്ള ചിില വക്രതകളെ� ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാ
സ്ത്രത്തിിന്റെ� പരിികല്പനകൾ അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ചർച്ച ചെ�യ്യാാനാാണ്് തുടർന്ന്് ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ഓരോ�ോ
വക്രതകൾക്കുംം കുന്തകൻ നല്കിിയിിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിിൽ നിിന്നുതന്നെ�യാാണ്് വക്രോ�ോക്തിിയിിൽ ഉള്ള
ടങ്ങിിയിിട്ടുള്ള സങ്കല്പനതലത്തെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്. വക്രോ�ോക്തിിസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� ആഴവുംം പരപ്പുംം
എന്നതുപോ�ോലെ�തന്നെ�യാാണ്് ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� പരിികല്പനകളുടെെ വ്യാാ�പ്തിിയുംം. ഒരു
പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� പരിിമിിതിികളെ�ക്കൂടിി കണക്കിിലെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്് ഉപാാദാാനലക്ഷണ, വസ്തുപശ്ചാാത്ത
ലബന്ധംം എന്നീീ ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്ര പരിികല്പനകൾ വിിവിിധ വക്രതകളിിൽ എങ്ങനെ�യാാണ്്
കടന്നുവരുന്നതെ�ന്നാാണ്് തുടർന്ന്് ചർച്ചചെ�യ്യുന്നത്്.

ഉപാാദാാനലക്ഷണയുംം വക്രതകളുംം
“വാാച്യാാ�ർഥത്തിിനുപുറമേ� മറ്റൊ�ൊരു ആശയത്തെ�ക്കൂടിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് ഉപാാദാാനലക്ഷ
ണയെ�ന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി പറയാംം�” (ഗിിരീീഷ്്, 2012: 79). മെെറ്റോ�ോണമിി എന്ന ആശയത്തിിനെ�ക്കുറിി
ക്കാാനാാണ്് മലയാാളത്തിിൽ ഉപാാദാാനലക്ഷണ എന്ന പദംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഉപാാദാാനലക്ഷ
ണയുടെെ പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവംം അംംശംംകൊ�ൊണ്ട്് സാാകല്യയത്തെ�ക്കുറിിക്കുകയോ�ോ സാാകല്യംം� കൊ�ൊണ്ട്്
അംംശത്തെ�ക്കുറിിക്കുകയോ�ോ ആണ്്. സങ്കല്പനവ്യയവസ്ഥയെ� ശക്തമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന
ഉപാാദാാനലക്ഷണയുടെെ പൊ�ൊതുഗുണങ്ങളാായിി പിി.എംം.ഗിിരീീഷ്് (2012) എടുത്തു കാാട്ടുന്നത്്:
1. ഉപാാദാാനലക്ഷണ വാാച്യാാ�ർഥത്തിിൽനിിന്ന്് പൂർണമാായുംം ലക്ഷ്യാാ�ർഥത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുന്നിില്ല.
2. ആശയങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാനുള്ള ധൈൈഷണിികതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനവൃത്തിിയാാണ്് ഉപാാ
ദാാനലക്ഷണ.
3. അർഥവ്യാാ�പനത്തിിന്് കാാരണമാാകുന്നു. (പുറംം: 79)
അർഥവ്യാാ�പനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനപ്രക്രിിയകളിിലൊ�ൊന്നാായ ഉപാാദാാനലക്ഷണയ്ക്ക്് ഉദാാഹരണംം:
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“എന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ ഹന്ത! കഥിിച്ചു വീീണ്ടുംം
സുതാം�ംഗഭംംഗാാർദിിതയാായ ദേ�വിി.”
(ശിിഷ്യയനുംം മകനുംം –വള്ളത്തോ�ോൾ) ‘

എന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ’ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് തുറന്നു പറഞ്ഞാാലുണ്ടാാകുന്നതിിലധിികംം കാാര്യയങ്ങൾ സൂചിി
പ്പിിക്കുകയാാണ്് (ഉണിിത്തിിരിി, 2001: 98). ഉദാാഹരണത്തിിൽ എന്തൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ എന്ന അംംശംം
ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സന്ദർഭത്തിിനൊ�ൊത്ത്് പറയേ�ണ്ടതിിനെ� പറയാാതെ� വലിിയൊ�ൊരു സാാകല്യയ
ത്തെ� ധ്വവനിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഈ ഉപാാദാാനലക്ഷണയുടെെ സ്വവഭാാവമാാണ്് കുന്തകന്റെ�
സംംവൃതിിവക്രതയിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്.
“യത്ര സംംവ്രിിയതേ� വസ്തു വൈൈചിിത്ര്യയസ്യയ വിിവക്ഷയാാ
സർവനാാമാാദിിഭിി: കൈൈശ്ചിിത്് സോ�ോക്താാ സംംവൃതിിവക്രതാാ”
(അച്യുുതനുണ്ണിി, 2009: 270)

“സന്ദർഭത്തിിനൊ�ൊത്ത്് ഉൽക്കർഷംംകൊ�ൊണ്ടോ�ോ നിികർഷംംകൊ�ൊണ്ടോ�ോ പറയേ�ണ്ടത്് അങ്ങനെ�
തന്നെ� പറയാാതെ� സർവനാാമങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് മൂടിിവെ�ക്കുന്നത്് സംംവൃതിിവക്രത” (ഉണിിത്തിിരിി, 2001:
97) എന്നാാണ്് കുന്തകൻ നിിർവചിിക്കുന്നത്്. സർവനാാമങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് മൂടിിവെ�ക്കുന്നത്് ഉപാാദാാനല
ക്ഷണയുടെെ അംംശംം കൊ�ൊണ്ട്് സാാകല്യംം� കുറിിക്കുന്ന വകഭേ�ദമാാണ്് എന്നു വ്യയക്തംം.
കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരുതരംം വക്രതയാാണ്് കാാരകവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത. കർത്താാവ്്,
കർമംം, സാാക്ഷിി, സ്വാാ�മിി, കരണംം, അധിികരണംം എന്നിിങ്ങനെ� പലതരംം കാാരകങ്ങളുണ്ട്്. അതിിൽ
കർത്ത്യയകാാരകമൊ�ൊഴിിച്ചുള്ളവയെ� മുഖ്യയതയാാരോ�ോപിിച്ചു പ്രധാാനമാായുംം മുഖ്യയമാായ കർത്ത്യയകാാരകത്തെ�
അമുഖ്യയമാായുംം നിിബന്ധിിച്ച്് കാാരകങ്ങളുടെെ ഗൗൗണമുഖ്യയഭാാവങ്ങളെ� അന്യോ�ോ�ന്യംം� മാാറ്റിി കാാവ്യയഭംംഗിിയു
ളവാാക്കുന്ന കവിി കൗൗശലമാാണ്് കാാരകവക്രത. ഉദാാഹരണംം:
“അത്ഭുതംം! ഫയലുകൾ ജാാഥയാായ്് നീീങ്ങിി സർക്കാാ രാാപ്പീീസിിൽനിിന്നുംം തലസ്ഥാാനത്തു; സത്യംം� സത്യംം�.
(ജാാഥ –ചെ�മ്മനംം ചാാക്കോ�ോ)
(കൃഷ്ണൻ നാായർ, 2003: 302)

കർമസ്ഥാാനത്തു നിിൽക്കേ�ണ്ട ഫയലുകളെ� കർത്തൃസ്ഥാാനത്തു നിിബന്ധിിച്ചതാാണ്് ഇതിിലെ�
വക്രത. എന്നാാൽ ഫയലുകൾ തനിിയെ� നീീങ്ങുകയിില്ല എന്നുംം അതിിനെ� ചലിിപ്പിിക്കാാൻ വ്യയക്തിികൾ
പിിന്നിിലുണ്ടെ�ന്നുമാാണ്് അർഥംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ഇത്് ഫയലുകൾ എന്ന അംംശംം ഉപയോ�ോഗിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വ്യയക്തിി എന്ന സാാകല്യയത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഉപാാദാാനലക്ഷണയുടെെ സ്വവഭാാവമാാണ്്
കാാണിിക്കുന്നത്്.
ക്രിിയാാവൈൈചിിത്ര്യയവക്രതകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ചയിിലാാണ്് കുന്തകൻ കർത്തുരത്യയന്തരംംഗത്വവ
വക്രതയെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. നാാമങ്ങൾക്ക്് ക്രിിയയോ�ോടുള്ള സംംബന്ധമാാണ്് കാാരകംം.
പലതരംം കാാരകങ്ങളുണ്ടെ�ന്നുംം അവയിിൽ സ്വവതന്ത്രവുംം പ്രധാാനവുമാാണ്് കർത്ത്യയകാാരകമെെന്നുംം
കണ്ടു. കർത്ത്യയകാാരക സ്ഥാാനത്തു നിില്ക്കുന്ന പദാാർഥമാാണു കർത്താാവ്്. കർത്താാവിിനെ� ആശ്രയിി
ച്ചാാണ്് ക്രിിയ നടക്കുന്നത്്. കർത്താാവിില്ലാാതെ� വ്യാാ�പാാരമൊ�ൊന്നുമിില്ലാാത്തതിിനാാൽ കർത്ത്യയനിിബന്ധ
നത്തിിലെ� വൈൈചിിത്ര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചു സംംശയംം വരാം�ം. ക്രിിയ നടത്തുന്നതിിൽ കർത്താാവിിന്റെ� അത്യയന്ത
മാായ അന്തരംംഗത്വവമാാണ്് കർത്ത്യയനിിബന്ധനത്തിിലെ� വക്രതയിിലൂടെെ കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
ഉദാാഹരണത്തിിന്്: ശൈൈവചാാപംം ഭഞ്ജിിച്ച്് ജനകനന്ദിിനിിയെ� നേ�ടിി ബന്ധുജനങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
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ശ്രീീരാാമൻ അയോ�ോധ്യയയിിലേ�ക്കു മടങ്ങവേ� കോ�ോപിിച്ചടുത്ത പരശുരാാമന്റെ� വാാക്യംം�.
“രേ�രേ� കാാകുത്സ്ഥ, ശാാർവംം ധനുരതുലമൊ�ൊടിി ച്ചിിങ്ങനേ� മാാമിിദാാനീീ മാാരാാന്നിിന്ദിിക്കുമിിന്നിിൻ തലഝടിിതിി നഖംം കൊ�ൊണ്ടുതന്നേ� വിിലുമ്പൻ”
(ഭാാഷാാരാാമാായണചമ്പു –പുനംം നമ്പൂതിിരിി)

നഖംംകൊ�ൊണ്ടു തലനുള്ളുമെെന്ന പ്രഖ്യാാ�പനംം സ്വവഭുജബലത്തിിൽ പരശുരാാമനുള്ള ഗർവാാ
ധിിക്യയത്തെ� പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്നു. തന്നെ� നിിന്ദിിച്ചതിിൽ ക്രോ�ോധിിച്ച്് ബ്രഹ്മാാവിിന്റെ� തലനുള്ളിിയ ശ്രീീമ
ഹാാദേ�വന്റെ� ശിിഷ്യയനാാകയാാൽ ഇതിിനു ആലോ�ോചനാാമ്യയതത്വവമുണ്ട്് (കൃഷ്ണൻ നാായർ, 2003: 293).
ഇവിിടെെ നഖംംകൊ�ൊണ്ടു തലനുള്ളുമെെന്ന അംംശത്തെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കർത്താാവ്് എന്ന
സാാകല്യയത്തെ� വ്യയക്തമാാക്കിിത്തരുന്നത്്. ഒപ്പംംതന്നെ� അതിിനു പിിന്നിിലുള്ള മറ്റൊ�ൊരു സംംഭവകഥകൂടിി
വാായനക്കാാർക്ക്് മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിിൽ ഭാാഷയിിൽ വിിപുലമാായ
അർഥപ്രദാാനശേ�ഷിി സൃഷ്ടിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ധൈൈഷണിികവൃത്തിിയാാണ്് ഉപാാദാാനലക്ഷണ.
കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്ന വാാക്യയവക്രതകളിിൽ വലിിയ ശതമാാനംം ഉപാാദാാനലക്ഷണകളാാണുള്ളത്്.
വാാക്യയവക്രതകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ചയിിലാാണ്് അലങ്കാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. അലങ്കാാ
രങ്ങളിിൽ പലതരത്തിിലുള്ള ബിംം�ബങ്ങൾ കടന്നുവരിികയുംം, പരമ്പരാാഗതമാായ ഒരു ബിംം�ബത്തെ�
ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ കാാര്യയങ്ങളെ� ഭാാഷയിിലേ�ക്ക്് ആവിിഷ്കരിിക്കുവാാനുമാാണ്് ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
ഇത്തരംം ബിംം�ബങ്ങളെ� എഴുത്തിിലുപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ അർഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനെ�
ബിംം�ബലക്ഷകങ്ങൾ (Image Metaphor) എന്നുപറയുന്നു. ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം വ്യയക്ത
മാാക്കുന്ന ബിംം�ബലക്ഷകങ്ങളിിലധിികവുംം ഉപാാദാാനലക്ഷണ കടന്നുവരുന്നു. ഒരു വസ്തുവിിനെ� മറ്റൊ�ൊരു
വസ്തുവുമാായിി ദൃശ്യയപരമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന ബിംം�ബലക്ഷകങ്ങളിിൽ അലങ്കാാരങ്ങളാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഉപമ ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള അലങ്കാാരങ്ങളിിൽ അംംശ-സാാകല്യയവ്യയവസ്ഥയിിലൂടെെ
യാാണ്് ലോ�ോകബോ�ോധത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.

വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധംം
ദൃശ്യയത്തിിന്റെ� അല്ലെ�ങ്കിിൽ ആശയത്തിിന്റെ� പദാാർഥനിിഷ്ഠമാായ സവിിശേ�ഷതകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിി
ലാാണ്് വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധംം എന്ന സങ്കല്പനരൂപീീകരണവൃത്തിി നടക്കുന്നത്്. സമഗ്രമന:ശ്ശാാസ്ത്ര
ത്തിിന്റെ� ഈ പരിികല്പനയെ� ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിലേ�ക്ക്് അവതരിിപ്പിിച്ചത്് ടാാൽമിിയാാണ്്.
ഏതൊ�ൊരു വസ്തുവിിനെ�യുംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ ആശയത്തെ�യുംം ഒരു പശ്ചാാത്തലത്തിിലൂടെെയല്ലാാതെ�
മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കാാൻ സാാധ്യയമല്ല എന്നാാണ്് ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
എന്തിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് വർണിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം, ഏതൊ�ൊന്നിിനെ� ശ്രദ്ധിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അതിിൽ മുഴച്ചുനിില്ക്കുന്ന
വസ്തുവോ�ോ ആശയമോ�ോ കൂടുതൽ പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാാകുകയുംം ശേ�ഷിിക്കുന്നവ അതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തല
മാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അതാായത്്, ഒരു പ്രത്യേ�േക സാാഹചര്യയത്തിിൽ ഒരാാളുടെെ ശ്രദ്ധ ഏതൊ�ൊ
ന്നിിലാാണോ�ോ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് അത്് വസ്തുവുംം, അതിിനെ�ച്ചുറ്റിിപ്പറ്റിി നിില്ക്കുന്നതുംം അതുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളുംം ആശയങ്ങളുംം അതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലമാായിി മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഒരു നിിമിിഷത്തിിൽ വസ്തുവാായിി നിില്ക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധയുടെെ മാാറ്റംംകൊ�ൊണ്ട്് പശ്ചാാത്തലമാായിി മാാറുകയുംം
മറ്റൊ�ൊന്ന്് വസ്തുവാായിിത്തീീരുകയുംം ചെ�യ്യാംം�. ദൃശ്യയപരമാായ ധാാരണയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്്
ഇത്് മുഖ്യയമാായുംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ നടക്കുന്നത്്. ഒരു പ്രത്യേ�േക ദൃശ്യയത്തിിന്റെ� ചിില സവിിശേ�ഷതകൾ
പശ്ചാാത്തലത്തിിന്് വിിരുദ്ധമാായിി നിില്ക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുന്നത്്. വസ്തുപശ്ചാാ
ത്തലബന്ധത്തിിനുള്ള ചിില ദൃഷ്ടാാന്തങ്ങൾ:

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

43

“രഘുകുലത്തിിൽ ആരെെങ്കിിലുംം എപ്പോ�ോഴാാണ്്
ആരെെയെ�ങ്കിിലുംം സേ�വിിക്കുവാാൻ
തലയിിൽ കൂപ്പുകൈൈ ചേ�ർത്തിിട്ടുള്ളത്് ?
അതെ�ല്ലാം�ം ഞാാൻ ചെ�യ്തു; എന്നിിട്ടുംം
സമുദ്രംം വഴങ്ങുന്നതേ�യിില്ല;
ഇനിിയിിപ്പോ�ോൾ വേ�റെെ എന്തുചെ�യ്യാാനാാണ്് എന്റെ� കൈൈ പൊ�ൊടുന്നന്നെ�
വിില്ലുതൊ�ൊടുവാാൻ കുതിിയ്ക്കുകയാാണ്്”
(അച്യുുതനുണ്ണിി, 2009: 312)
നിിരവധിി കാാര്യയങ്ങൾ ഇവിിടെെ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം, വിില്ലെ�ടുക്കാാൻ തുടങ്ങുന്ന രംംഗത്തിിൽ
രാാജാാവിിന്റെ� കൈൈയ്യിിനെ� കൂടുതൽ ഊന്നിിപ്പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നതിിനാാൽ ശേ�ഷിിക്കുന്നവ പശ്ചാാത്തല
മാായിിട്ടാാണിിവിിടെെ കടന്നുവരുന്നത്്. വിില്ലിിനെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ അതിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകളെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ ആണ്്
കൂടുതൽ വ്യയക്തതയോ�ോടെെ ഊന്നിിപ്പറഞ്ഞതെ�ങ്കിിൽ വസ്തുപശ്ചാാത്തലങ്ങൾ മാാറിിമറിിയുകയുംം ചെ�യ്യുംം.
ഒരേ�സമയത്ത്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നതോ�ോ, കാാണുന്നതോ�ോ ആയ ദൃശ്യയങ്ങളിിൽ ഏതിിനാാണോ�ോ കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധ കൊ�ൊടുക്കുന്നത്്, അത്് വസ്തുവാാകുകയുംം ശേ�ഷിിക്കുന്നവ അതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലമാായിിത്തീീരുക
യുംം ചെ�യ്യുന്നു. കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്ന കാാരകവൈൈചിിത്ര്യയവക്രതയിിൽ വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധംം
എന്ന സങ്കല്പനപ്രക്രിിയ കൂടിി നടക്കുന്നു.
“യത്രകാാരകസാാമാാന്യംം� പ്രാാധാാന്യേ�േന നിിബധ്യയതേ�
തത്ത്വാാ�ധ്യാാ�രോ�ോപണാാൻമുഖ്യയഗുണഭാാവാാഭിിധാാനത:
പരിിപോ�ോഷയിിതുംം കാംം�ചിിദ്് ഭംംഗീീഭണിിതിിരമ്യയതാം�ം
കാാരകാാണാംം� വിിപര്യാ�ാസ: സോ�ോക്താാ കാാരകവക്രതാാ”
(ഏതുതരംം വക്രതയിിൽ അപൂർവമാായ ഭംംഗീീഭണിിതിിയുടെെ രാാമണീീയകംം പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കുവാാൻ
വേ�ണ്ടിി, കാാരകസാാമാാന്യയത്തെ� പ്രാാധാാന്യയമാാരോ�ോപിിച്ച്് മുഖ്യയമാായിി നിിബന്ധിിച്ചുംം പ്രധാാനമാായതിിൽ
ഗുണഭാാവമാാരോ�ോപിിച്ചു നിിബന്ധിിച്ചുംം കാാരകങ്ങളെ� മാാറ്റിിമറിിക്കുന്നുവോ�ോ അതാാണ്് കാാരകവക്രത
എന്നുപറയുന്നത്് ) (അച്യുുതനുണ്ണിി, 2009: 310). പ്രധാാനവുംം അപ്രധാാനവുമാായ കാാരകങ്ങളെ�
പരസ്പരംം മാാറ്റിിവയ്ക്കുന്ന ഈ വക്രതയിിൽ വസ്തുപശ്ചാാത്താാലബന്ധംം എന്ന സങ്കല്പനപ്രക്രിിയയിി
ലൂടെെയാാണ്് ഭാാഷയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. കൈൈ എന്ന അംംശംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് രാാജാാവ്്
എന്ന സാാകല്യയത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു എന്നതിിനാാൽ ഇതിിൽ ഉപാാദാാനലക്ഷണയുംം കടന്നുവരുന്നു.
ഇതിിലൂടെെ കാാരകവൈൈചിിത്ര്യയവക്രതയിിൽ ഒരേ� സമയംം വിിവിിധ സങ്കല്പനപ്രക്രിിയകൾ നടക്കുന്നു
എന്നു വ്യയക്തമാാകുന്നു.
കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്ന ലിംം�ഗവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത, പുരുഷവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത എന്നിിവയിിലെ�
ല്ലാം�ം വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കു
ന്നത്്. പുംം-സ്ത്രീീ-നപുംംസകലിംം�ഗങ്ങളുടെെ വിിശിിഷ്ട പ്രയോ�ോഗംംകൊ�ൊണ്ട്് കാാവ്യയത്തിിന്് രമണീീയതയുള
വാാക്കുന്നതാാണ്് ലിംം�ഗവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത. വ്യാാ�കരണശാാസ്ത്രമനുസരിിച്ചുള്ള ഉത്തമ- മധ്യയമ- പ്രഥമ
പുരുഷന്മാാരിിൽ ഒന്നു പ്രയോ�ോഗിിക്കേ�ണ്ടിിടത്ത്് വേ�റൊ�ൊന്നു പ്രയോ�ോഗിിച്ചു വർധിിച്ച കാാവ്യയസൗൗന്ദര്യയമു
ളവാാക്കുന്നതാാണ്് പുരുഷവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത. വാാക്യയവക്രതകളെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയക്തമാാക്കുന്ന ഭാാഗത്ത്്
കുന്തകൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്ന ഇരുപത്തൊ�ൊന്നലങ്കാാരങ്ങളിിൽ പലതുംം വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കുന്നവയാാണ്്. ഉദാാഹരണത്തിിന്് കുന്തകൻ അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്ന ദീീപകംം എന്ന അലങ്കാാരംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ; ഔപമ്യം�ം വ്യയഞ്ജിിക്കുമാാറ്് പ്രക്യയതാാപ്രകൃതങ്ങളെ�
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ഏകധർമത്തിിൽ അന്വവയിിക്കുന്നതാാണ്് ദീീപകംം. സാാധാാരണധർമംം ഗുണരൂപമോ�ോ ക്രിിയാാരൂപമോ�ോ
ആകാംം�. പോ�ോലെ� തുടങ്ങിിയ സാാദൃശ്യയവാാചിിയാായ ശബ്ദങ്ങൾ ദീീപകത്തിിൽ കാാണുകയിില്ല. അതിിനാാൽ
സാാദൃശ്യംം� നിിയമേ�ന വ്യംം�ഗ്യയമാായിിരിിക്കുംം. കുന്തകൻ ദീീപകത്തെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്് :
“ഔചിിത്യാാ�വഹമമ്ലാാനംം തദ്വിി�ദാാഹ്ലാാദകാാരണംം
അശക്തംം ധർമമർഥാാനാം�ം ദീീപയദ്വവസ്തുദീീപകംം”
(ഉണിിത്തിിരിി, 2001: 117).

ഔചിിത്യയപൂർണവുംം പുതുമയുള്ളതുംം സഹ്യയദയഹൃദയാാഹ്ലാാദകാാരിിയുംം അസ്പഷ്ടവുമാായ വർണ്യയ
വിിഷയ ധർമങ്ങളെ� പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്ന അലങ്കാാരംം ദീീപകമാാകുന്നു. ഉദാാഹരണംം:
“വന്നിില്ലവിിശ്വാാ�സമെെങ്കിിൽ വളഞ്ഞുതാാൻ
നിിന്നുകൊ�ൊള്ളട്ടെെ നിിൻ വിില്ലൊ�ൊളിിച്ചിില്ലിികൾ,
എന്തുകൊ�ൊണ്ടെ�ന്നാാൽ മിിഴിിയ്ക്കുമധുരമാം�ം
മുന്തിിരിിങ്ങാാക്കുഴമ്പാാണിിരുവസ്തുമേ�;
കാാലേ� വിിരിിയുന്ന രക്താാരവിിന്ദവുംം
കേ�ളിികോ�ോപത്താാൽത്തുടുത്ത നിിൻ ഗണ്ഡവുംം”
(മുന്തിിരിിങ്ങാാക്കുഴമ്പ്് - വള്ളത്തോ�ോൾ)

നാായിികയെ�ക്കുറിിച്ച്് വർണിിക്കുന്ന ഭാാഗത്ത്് ചെ�ന്താാമരപ്പൂവിിനെ� വസ്തുവാാക്കുകയുംം, അതിിന്റെ�
പ്രത്യേ�േകതകൾ വർണിിച്ച്് നാായിികയെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അവളുടെെ
പ്രത്യേ�േകതകളുംം സാാദൃശ്യയവുമാായിി വ്യയഞ്ജിിപ്പിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്. ഇതിിലൂടെെ വിിപുലമാായ
അർഥസാാധ്യയതകൾ വാായനക്കാാർക്ക്് പ്രധാാനംം ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുന്നു. പരമ്പരാാഗതമാായ ഒരു
ബിംം�ബംംഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് മറ്റൊ�ൊരു വസ്തുവിിനെ� വർണിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ഇത്തരംം അലങ്കാാരങ്ങൾ
മുൻപ്് സൂചിിപ്പിിച്ച ബിംം�ബലക്ഷകങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്്. സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിലെ�
സങ്കല്പനപ്രക്രിിയകളെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ചചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ ഇത്തരംം ബിംം�ബലക്ഷകങ്ങളെ�
ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്തതാാണ്് . ഇത്തരത്തിിൽ ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന
നിിരവധിി ധൈൈഷണിികവൃത്തിികളിിലൂടെെയാാണ്് കുന്തകന്റെ� വക്രോ�ോക്തിിസങ്കല്പംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് എന്നുകാാണാംം�. അതാായത്് പൊ�ൊതുധൈൈഷണിികവ്യയത്തിികൾ തന്നെ�യാാണ്്
വക്രതകൾ. ഉപാാദാാനലക്ഷണ, വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധംം എന്നീീ ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്ര
പരിികല്പനകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഏതാാനുംം വക്രതകളെ� പരിിശോ�ോധിിച്ചതിിൽനിിന്നുംം
കണ്ടെ�ത്തിിയ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഉപദർശനങ്ങൾ ചുവടെെ ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കുന്നു.

ഉപദർശനങ്ങൾ
രാാജാാനകകുന്തകൻ “വക്രോ�ോക്തിിജീീവിിതംം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന വക്രോ�ോക്തിിസ
ങ്കല്പങ്ങൾ ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� പരിികല്പനകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ രൂപംംപ്രാാപിിച്ച,
ധൈൈഷണിികകാാവ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രമുപയോ�ോഗിിച്ച്് ചർച്ചചെ�യ്യാാനുംം, അവ സങ്കല്പനപരമാാ
ണെ�ന്നു സ്ഥാാപിിക്കാാനുമാാണ്് പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിച്ചത്്. അതിിനാായിി ഉപാാദാാനലക്ഷണ, വസ്തുപ
ശ്ചാാത്തലബന്ധംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള രണ്ടു ധൈൈഷണിികവൃത്തിികളെ�യുപയോ�ോഗിിച്ച്് കുന്തകന്റെ� ചിില
വക്രതകളെ� പരിിശോ�ോധിിച്ചതിിൽനിിന്നുംം വ്യയക്തമാാകുന്ന പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഉപദർശനങ്ങൾ ഇവയാാണ്്:
കുന്തകൻ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന വിിവിിധ വക്രതകൾ സങ്കല്പനപരമാാണ്്. സംംവ്യയതിിവക്രത, കാാരകവ
ക്രത, കർത്തുരത്യയന്തരംംഗത്വവവക്രത, വിിവിിധ വാാക്യയവക്രതകൾ എന്നിിവയിിലെ�ല്ലാം�ം അംംശ-സാാകല്യയ
വ്യയവസ്ഥയിിലൂടെെ ആശയംം വ്യയക്തമാാക്കുന്ന ഉപാാദാാനലക്ഷണയാാണ്് കടന്നുവരുന്നത്്. കാാര്യയങ്ങളെ�
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വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിിലൂടെെ മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കുക എന്നത്് ബുദ്ധിിയുടെെ ലക്ഷണമാാണ്്.
കുന്തകന്റെ� കാാരകവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത, ലിംം�ഗവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത, പുരുഷവൈൈചിിത്ര്യയവക്രത, വിിവിിധ
തരത്തിിലുള്ള വാാക്യയവക്രതകൾ എന്നിിവയിിലെ�ല്ലാം�ം വസ്തുപശ്ചാാത്തലബന്ധത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിലാാണ്് ആശയങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ന്നുകാാണാംം�. കാാരകവൈൈചിിത്ര്യയവക്രതകൾ
പോ�ോലുള്ളവയിിൽ ഒരേ�സമയംം വിിവിിധ ധൈൈഷണിികവ്യയത്തിികളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെയാാണ്്
ആശയങ്ങളെ� വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാൻ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്് എന്നുംം കാാണാംം�.
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ശരത്് ചന്ദ്രൻ

കോ�ോട്ടയംം സ്വവദേ�ശിി. ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽനിിന്നു എംം.എ., മദ്രാാസ്് സർവ്വ
കലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു എംം.ഫിിൽ. ബിിരുദങ്ങൾ നേ�ടിി. ഇപ്പോ�ോൾ മദ്രാാസ്് സർവകലാാശാാല മലയാാള
വിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷകൻ. 2019-ൽ കേ�രള സർവ്വകലാാശാാല മലയാാളവിിഭാാഗംം മിികച്ച ലേ�ഖനത്തിിന്്
ഏർപ്പെ�ടുത്തിിയ ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത നൂറ്റാാണ്ടു പുരസ്കാാരംം, 2018-ൽ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാല
വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീർ ചെ�യർ ഏർപ്പെ�ടുത്തിിയ ബഷീീർ പുരസ്കാാരംം, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാല
സംംസ്കൃത വിിഭാാഗത്തിിൽനിിന്നുംം പ്രൊ�ൊഫ. എംം.എസ്്. മേ�നോ�ോൻ എൻഡോ�ോവ്്മെെന്റ് ് അവാാർഡ്് എന്നിിവ
ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. Email : sarathnjallothu@gmail.com

തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ: മൊ�ൊഴിിയുംം പൊ�ൊരുളുംം
ശ്രീീധരൻ അഞ്ചുമൂർത്തിി

മലയാാളംം അദ്ധ്യാാ�പകൻ, കോ�ോട്ടാായിി ഗവണ്മെെന്റ്് ഹയർ സെ�ക്കൻഡറിി സ്കൂൾ, പാാലക്കാാട്്.

പൗൗരസ്ത്യയ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ സംംസ്കൃതത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പരിിഗണനയർഹിിക്കുന്നവയാാണ്്
തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ. പഴന്തമിിഴ്് പാാട്ടുകളുടെെ കാാലത്ത്് രൂപംംകൊ�ൊണ്ട തമിിഴ്് സാാഹിി
ത്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� അടിിത്തറ തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയമാാണ്്. ഇന്നത്തെ� കേ�രളംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന തെ�ക്കേ�
ഇന്ത്യയയുടെെ പ്രാാചീീന പൊ�ൊതു പൈൈതൃകംം എന്ന നിിലയ്ക്കാാണ്് പഴന്തമിിഴ്് പാാട്ടുകളുംം തൊ�ൊൽകാാപ്പിി
യവുംം പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിലെ� പൊ�ൊരുളതിികാാരംം എന്ന ഭാാഗത്താാണ്് തമിിഴ്്
സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്്
കിിഴക്കുംം പടിിഞ്ഞാാറുംം കാാവ്യയസിിദ്ധാാന്തവുംം സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തവുംം ആദ്യയകാാലത്ത്് ഒന്നുതന്നെ�
യാായിിരുന്നു. സംംസ്കൃത കാാവ്യയമീീമാം�ംസ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാാത്രംം ശീീലിിച്ചു വന്ന മലയാാള ഭാാവുകത്വവത്തിിന്്
പാാശ്ചാാത്യയ സാാഹിിത്യയ സമ്പർക്ക ഫലമാായിിട്ടാാണ്് സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തംം എന്ന വാാക്ക്് പരിിചിിതമാാ
കുന്നത്്. ഇരുപതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടോ�ോടുകൂടിി കാാവ്യംം� കാാവ്യയമീം�ംമാം�ംസ എന്നിിവ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തമെെന്ന
പേ�രിിലേ�ക്ക്് മാാറിിയതോ�ോടെെ അത്് വിിജ്ഞാാന ചക്രവാാളത്തിിന്റേ�യുംം അനുഭൂതലോ�ോകങ്ങളുടെെയുംം
കഥയാായിിമാാറിി. ഇന്ന്് സാാഹിിത്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം സംംസ്കാാരത്തിിലേ�ക്ക്് സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ വളർന്നുകൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് ഏതാാണ്ട്് 1500 വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറംം പഴക്കമുള്ള തമിിഴ്്
സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. തൊ�ൊല്കാാപ്പിിയംം എന്ന ഗ്രന്ഥമാാണ്് പഴന്തമിിഴ്്
സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ� പ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന ആദ്യയകൃതിി.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം
സംംഘസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ആധാാരഗ്രന്ഥമാാണ്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം. നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്് സമാാനമാായ
ഈ കൃതിി വ്യാാ�കരണംം. ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം, അലങ്കാാരശാാസ്ത്രംം, ഛന്ദശാാസ്ത്രംം, കാാവ്യയമീീമാം�ംസ, തമിിഴ
കത്തെ� സാാമൂഹ്യയജീീവിിതംം എന്നിിവ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു. ഒപ്പംം മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ� അതിിന്റെ� പശ്ചാാ
ത്തലവുംം പ്രേ�രകശക്തിിയുമാായ ഭൂപ്രകൃതിിയോ�ോടുംം കാാലാാവസ്ഥയോ�ോടുംം ബന്ധപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ദ്രാാവിിഡ
കാാവ്യയമീീമാം�ംസ അഥവാാ തിിണസങ്കല്പംം തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിലെ� പൊ�ൊരുളതിികാാരംം എന്ന മൂന്നാംം�
ഭാാഗത്ത്് ഒമ്പത്് അദ്ധ്യാാ�യങ്ങളിിലാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു
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അധിിനിിവേ�ശകാാലഘട്ടത്തിിൽ പഠനഗവേ�ഷണങ്ങൾ വ്യാാ�കരണത്തിിലുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിലു
മാാണ്് മുഖ്യയമാായുംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചിിരുന്നത്്; കാാവ്യയമീീമാം�ംസസിിലാായിിരുന്നിില്ല.1 ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
ആദ്യയദശകങ്ങളിിൽ ഇന്ത്യയൻ പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകൾ സംംസ്കൃതകാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ� ആഗിിരണംം ചെ�യ്തുംം
പാാശ്ചാാത്യയനിിരൂപണപദ്ധതിികളിിൽ നിിന്നുംം ആശയംം സ്വീീ�കരിിച്ചുംം പുതിിയ സിിദ്ധാാന്തവഴക്കങ്ങൾ
ഉണ്ടാാക്കിി.2 സ്വാാ�തന്ത്യയത്തിിനുശേ�ഷമാാകട്ടെെ സംംസ്കൃതസ്വാാ�ധീീനംം ക്രമേ�ണ കുറഞ്ഞ്്, പാാശ്ചാാത്യയ
ആധുനിികത സൈൈദ്ധാാന്തിികാാധിിനിിവേ�ശംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തു.
1970-കളിിലാാണ്് സ്വവകീീയമാായ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്ത നവീീകരണത്തിിന്് കൃഷ്ണരാായൻ തുടക്കംം
കുറിിക്കുന്നത്്. സ്വവന്തംം പാാരമ്പര്യയത്തിിലൂന്നിിയ സിിദ്ധാാന്തതാാരതമ്യയ നവീീകരണ പദ്ധതിിയുംം അവയുടെെ
പ്രയോ�ോഗതലങ്ങളുംം കൃഷ്ണരാായൻ അവതരിിപ്പിിച്ചു. (Suggestion and statement inpoerty
(1972), Text and Sub Text (1987), The Burning Bush (1988), Sahithya a theory for
Indian Critical Practice (1990) (എന്നിിവയാാണ്് കൃഷ്ണരാാന്റെ� കൃതിികൾ) മലയാാളത്തിിൽ
കെ�.അയ്യപ്പണിിക്കർ (ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തംം പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം 1999), സിി.പിി.
അച്യുുതനുണ്ണിി (താാരതമ്യയസാാഹിിത്യയപരിിചയംം 2000), എൻ.ആർ.ഗോ�ോപിിനാാഥപിിള്ള (കാാവ്യയമീീമാം�ംസ
പാാശ്ചാാത്യയവുംം പൗൗരസ്ത്യയവുംം 2001) എന്നിിവർ ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിലൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള സിിദ്ധാാന്ത
നവീീകരണ-താാരതമ്യയയോ�ോഗ മാാതൃകകൾ അവതരിിപ്പിിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് തിിണസിിദ്ധാാന്തംം
പ്രസക്തമാാകുന്നത്്, കേ�വലംം പുനരാാഖ്യാാ�നത്തിിനപ്പുറംം പ്രയോ�ോഗക്ഷമമാായ സാാഹിിത്യയ-സാംം�സ്കാാ
രിിക-സിിദ്ധാാന്തമാായിി തിിണസിിദ്ധാാന്തത്തെ� ആധുനിിക സാാഹിിത്യയ പഠനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന
തിിലൂടെെ പരമ്പരാാഗതമാായ വിിമർശന ദർശനങ്ങളെ� നവീീകരിിക്കാാൻകഴിിയുംം എന്നതാാണ്് ഈ
പഠനത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിി.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയ-തിിണസങ്കല്പപഠനങ്ങൾ
1949-ൽ എസ്്.സുബ്രഹ്മണ്യയശാാസ്ത്രിിയാാണ്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിനുള്ള തന്റെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�
നത്തിിൽ തിിണസങ്കല്പത്തെ� ‘തമിിഴ്് കാാവ്യയമീീമാം�ംസ എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ചത്്.3 1961-ൽ ടിി.പിി.
മീീനാാക്ഷിിസുന്ദരൻ തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിലെ� കാാവ്യയസിിദ്ധാാന്തംം’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിലൂടെെ സഹൃദ
യലോ�ോകത്തിിന്റെ� ശ്രദ്ധ ഈ രംംഗത്തേ�ക്ക്് ക്ഷണിിച്ചു. തുടർന്ന്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിന്് നേ�രിിട്ടുള്ള
പഠനങ്ങളുംം തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിന്് നർച്ചിിനർക്കിിനിിയാാർ, ഇളംംപരണർ തുടങ്ങിിയവർ എഴുതിിയ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾക്കുള്ള പഠനങ്ങളുംം പുറത്തുവന്നു. ചിില പ്രധാാന പഠനങ്ങൾ ഇവയാാണ്്. ‘തൊ�ൊൽക്കാാ
പ്പിിയരുടെെ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ’ (ടിി.പിി.മീീനാാക്ഷിി സുന്ദരൻ: 1966), ആദ്യയകാാല തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ (ജിി. സുന്ദരമൂർത്തിി:1974), തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരംം ഭാാഗംം-1 (വരദരാാജ
അയ്യർ: 1948), തമിിഴിിലെ� സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ (ഇന്ദ്രമാാനുവൽ: 1997).
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിലെ� കാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള പഠനങ്ങൾ മലയാാളത്തിിൽ 90കളിിൽത്തന്നെ� പുറത്തുവന്നിിട്ടുണ്ട്്. ‘തിിണസങ്കല്പംം’ (ഡിി. വിിനയചന്ദ്രൻ: 1994), ‘സാാഹിിത്യയനിിരൂപ
ണത്തിിന്റെ� ദ്രാാവിിഡമുഖംം’ (എംം.ലീീലാാവതിി: 2000), ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തംം പ്രസക്തിിയുംം
സാാധ്യയതയുംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലെ� തിിണയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ലേ�ഖനങ്ങൾ (അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ
1999), ‘തിിണസങ്കല്പംം’ (നെ�ല്ലിിക്കൽ മുരളീീധരൻ: 2003) എന്നിിവയാാണ്് അവ.

തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ പശ്ചാാത്തലവുംം പ്രസക്തിിയുംം
പതിിനേ�ഴാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് മെെഷിിനറിിമാാരാാണ്് തമിിഴ്് വ്യാാ�കരണപഠനങ്ങൾക്ക്് പുതിിയ
തുടക്കംം കുറിിച്ചത്്. കൊ�ൊച്ചിിയിിൽ നിിന്നുംം 1579-ൽ തമിിഴ്് ലിിപിിയിിലുള്ള ആദ്യയപുസ്തകംം അച്ചടിിച്ചു.
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പതിിനേ�ഴാം�ം ശതകത്തിിൽ ഇറ്റാാലിിയൻ ജെ�സ്യൂൂട്ട്്, റോ�ോബർട്ട്് ഡിി.നോ�ോബിിലിി, ജർമ്മൻകാാരനാായ
ബെ�ർഹലോം�ം� സ്വീീ�ഹൻബർഗ്് എന്നിിവരാാണ്് ഇത്് തുടങ്ങിിവെ�ച്ചത്്. കാാൽഡ്വവൽ, എഫ്്.ഡബ്ല്യുു.
എല്ലിിസ്്, എംം.ബിി.എമിിനോ�ോ, കമിിൽ സ്വവലേ�ബിിൽ, ആന്ദ്രന്യോ�ോ�വ്് തുടങ്ങിിയവയുടെെ ദ്രാാവിിഡ
പഠനങ്ങളുടെെ ഫലമാായിി സംംസ്കൃത വിിജ്ഞാാനശാാഖയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ദ്രാാവിിഡ വിിജ്ഞാാനശാാഖയ്ക്കുംം
പ്രാാധാാന്യംം�കിിട്ടിി. എന്നാാൽ പഠനഗവേ�ഷണങ്ങളൊ�ൊക്കെ� നടന്നത്് തമിിഴ്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തെ�പ്പറ്റിി
മാാത്രമാാണ്്. തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം ശ്രദ്ധയിിൽപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോൾ തന്നെ�, അതിിലെ� പൊ�ൊരുളതിികാാരംം അവഗ
ണിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്്.
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിന്റെ� പഴയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കളാായ എംം.രാാഘവ അയ്യങ്കാാർ, സുബ്രഹ്മണ്യയ
പിിള്ള എന്നിിവരുംം പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിലെ� കാാവ്യയചിിന്തകളെ� സ്പർശിിച്ചിില്ല. തമിിഴിിൽതന്നെ� 1920കളോ�ോടെെയാാണ്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിികളിിൽ പഠനവിിഷയമാാകുന്നത്്. തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം
പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിന്് തമിിഴ്് കാാവ്യയമാം�ംസ (Tamil Poetics) എന്ന്് പേ�രിിട്ട്് മൂന്ന്് ഭാാഗങ്ങളുള്ള
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം പുറത്തിിറക്കിിയത്് ദിി കുപ്പുസ്വാാ�മിി ശാാസ്ത്രിി റിിസർച്ച്് ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ആണ്്. 1949, 52, 56
എന്നീീ വർഷങ്ങളിിൽ പിി.എസ്്. സുബ്രഹ്മണ്യയശാാസ്ത്രിിയുടെെ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിവർത്തന പഠന വ്യാാ�ഖ്യാാ�ന
മാായാാണ്് ഇത്് പുറത്തുവന്നത്്. ദ്രാാവിിഡ കാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ� ബഹുജനപക്ഷംം അവതരിിപ്പിിക്കാാനുള്ള
ആദ്യയശ്രമംം ഇതാായിിരുന്നു. തുടർന്ന്് 1961-ൽ ടിി.പിി. മീീനാാക്ഷിിസുന്ദരന്റെ� ‘തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിലെ�
കാാവ്യയശാാസ്ത്രംം’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ കുറെെക്കൂടിി ആഴത്തിിൽ സിിദ്ധാാന്തത്തെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയു
ണ്ടാായിി. ടിി.എസ്്.നടരാാജന്് (1974), പെ�രിിയകറുപ്പൻ (1976), സുന്ദരമൂർത്തിി (1975), അരുണാാചലംം
(1975), കാാദിിർ മഹാാദേ�വൻ (1977) തുടങ്ങിിയ പണ്ഡിിതന്മാാർ തമിിഴ്് കാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ�പ്പറ്റിി പഠനംം
നടത്തിി. ഇന്ദ്രമാാനുവൽ എഴുതിിയ തമിിഴിിലെ� സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥമാാണ്് ഏറ്റവുംം
ഒടുവിിലുണ്ടാായത്്. സംംസ്കൃത പാാശ്ചാാത്യയ സാാഹിിത്യയതത്ത്വവങ്ങളുമാായിി തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയപരിികൽപ്പന
കളെ� താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്തിിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. അപ്രകാാശിിതഗവേ�ഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുംം
സമാാഹരിിക്കാാത്തലേ�ഖനങ്ങളുമാായിി നിിരവധിി തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയ പഠനങ്ങൾ തമിിഴ്് കാാവ്യയമീീമാം�ം
സയെ� മുഖ്യയധാാരയിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ സഹാായിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇന്ന്് സംംസ്കൃതത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തമിിഴുംം ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം
അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിി അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. രണ്ടു ഭാാഷകളുംം സംംസ്കാാരങ്ങളുംം സമാാന്തരങ്ങളാാണ്്.
തമിിഴിിലെ� കാാവ്യയമീീമാം�ംസയുടെെ വീീണ്ടെ�ടുപ്പിിനുപിിന്നിിൽ ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഗുപ്തമാായിിരുന്ന
പ്രാാദേ�ശിികമുഖംം അനാാവരണംംചെ�യ്യാാനുംം, പാാശ്ചാാത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾക്ക്് ഒരു ബദൽ കണ്ടെ�ത്താാ
നുമുള്ള ശ്രമമാാണുള്ളത്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തിിന്റെ� ഫലമാായ സംംസ്കാാരിികാാധിിനിിവേ�ശത്തെ�
അത്് പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� ഹരിിതരാാഷ്ട്രീീയമാാണ്് ദ്രാാവിിഡകാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ�
ഭാാരതീീയ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഇന്ന്് പ്രസക്തമാാക്കുന്നത്്.

സംംഘസാാഹിിത്യയവുംം തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയവുംം
സംംഘകാാലത്തിിന്റെ� സുവർണ്ണഘട്ടത്തിിലുണ്ടാായ കൃതിിയാാണ്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം. തമിിഴ്് ഭാാഷയുടേ�യുംം
സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാന തത്വവങ്ങളെ� സൂക്ഷ്മമാായിി അപഗ്രഥിിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാാണിിത്്. ഇതിിൽ
വ്യാാ�കരണവുംം കാാവ്യയമീീമാം�ംസയുംം ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു. ഭാാഷക്ക്് വ്യാാ�കരണവുംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്്
മീീമാം�ംസയുംം ഉണ്ടാാവുന്നത്് അവ വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാാകുമ്പോ�ോഴാാണ്്. അത്തരംം ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിൽ
ഉണ്ടാായ തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിന്് വ്യാാ�കരണ വിിചാാരത്തിിൽ പാാണിിനീീയത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനവുംം, സൗൗന്ദ
ര്യയശാാസ്ത്രത്തിിൽ നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനവുമാാണ്് തമിിഴിിലുള്ളത്്.
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തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയകാാരന്റെ� യഥാാർത്ഥനാാമധേ�യംം അജ്ഞാാതമാാണ്്. തൊ�ൊൽ (പ്രാാചീീനമാായ) കാാപ്പിി
യക്കുടിിയിിൽ ജനിിച്ചത്് കൊ�ൊണ്ട്് ആ പേ�ർ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് സിിദ്ധിിച്ചുവത്രെ�. നാാച്ചിിനാാർക്കിിനിിയാാരുടെെ
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തിിൽ തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയർ ജമദഗ്നിിയുടെെ പുത്രനാായിിരുന്നുവെ�ന്നുംം തൃണ
ധുമാാഗ്നിി എന്ന പേ�രോ�ോടുകൂടിിയ അദ്ദേ�ഹംം അഗസ്ത്യയരുടെെ പന്ത്രണ്ടു ശിിഷ്യയരിിൽ ഒരാാളാായിിരുന്നു
വെ�ന്നുമുളള ഐതിിഹ്യയമുണ്ട്്. ഒന്നാംം� സംംഘത്തിിലെ� അഗത്തിിയർ (അഗസ്ത്യയമുനിി) ചിിറ്റകത്തിിയംം
(കാാവ്യാാ�ലങ്കാാരശാാസ്ത്രംം), പേ�രകത്തിിയംം (യോ�ോഗശാാസ്ത്രഗ്രന്ഥംം) എന്നീീ രണ്ട്് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
അതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഉണ്ടാായ ആദിിതൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം എന്നഗ്രന്ഥംം കണ്ടുകിിട്ടിിയിിട്ടിില്ല. ‘ഐന്തിിരംം
നിിറൈൈന്ത തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ’ - ഐന്ദ്രവ്യാാ�കരണ പണ്ഡിിതനാായ തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയർ - എന്ന്് ചിില
പ്പതിികാാരത്തിിൽ പറഞ്ഞതിിനെ� ആധാാരമാാക്കിി ഇന്ദ്രദത്തന്റെ� അവതാാരമാാണദ്ദേ�ഹമെെന്ന്് ഒരു
ഐതിിഹ്യയവുമുണ്ട്്. വ്യാാ�കരണപണ്ഡിിതൻ മാാത്രമല്ല, കവിി, ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞൻ, ചരിിത്രകാാരൻ,
സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ബഹുമുഖ്യയവ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� ഉടമയാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹംം.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം-ഗ്രന്ഥസംംജ്ഞ
തൊ�ൊൽ (പഴയ) കാാവ്യംം� (കൃതിി) ആയതുകൊ�ൊണ്ട്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം എന്ന പേ�രുണ്ടാായിി എന്നു
കരുതുന്ന ധാാരാാളംം പണ്ഡിിതന്മാാരുണ്ട്്. തൊ�ൊൽ എന്ന പദംം എന്താാണ്് കുറിിക്കുന്നത്് എന്ന്് ഈ
കൃതിിയിിലെ� പൊ�ൊരുളതിികാാരംം 539-ാം�ം സൂത്രത്തിിൽ പറയുന്നുണ്ട്്.
“ഇഴുമെെൻ മൊ�ൊഴിിയാാൽ മിിഴുമിിയതുനുവലിിനുംം പറന്തമൊ�ൊഴിിയാാൽ
അടിിനിിമിിർന്തൊ�ൊഴുകിിനുംം തോ�ോലനമൊ�ൊഴിിപ തൊ�ൊൽനെ�റിിപ്പുലവർ”
ഈ നിിർവചനപ്രകാാരംം തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിന്് ആ സംംജ്ഞ അനുയോ�ോജ്യയമാാണെ�ന്നു പറയാംം�.
കാാപ്പിിയംം എന്ന വാാക്കിിനെ� കാാപ്പുഇയംം എന്നിിങ്ങനെ� സന്ധിി പിിരിിച്ചുപറയാാറുണ്ട്്. തൊ�ൊൽകാാ
പ്പ്്-ഇയംം എന്നുംം ആവാം�ം. ഇയംം എന്നാാൽ വാാക്ക്്, ശബ്ദംം, സ്വവരംം, സംംഗീീതംം എന്നൊ�ൊക്കെ�
അർത്ഥമുണ്ട്്. ഭാാഷയുടെെ ഈ തലങ്ങളെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനെ�യാാണ്് കാാപ്പിിയംം എന്നു പറയു
ന്നത്്. അപ്പോ�ോൾ തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം എന്നാാൽ ഭാാഷയുടെെയുംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം പാാരമ്പര്യയത്തെ�
സംംരക്ഷിിക്കുന്ന കൃതിി എന്ന്് അർത്ഥംം കിിട്ടുന്നു.4
വാാക്കിിന്റെ�യുംം എഴുത്തിിന്റെ�യുംം മാാത്രമല്ല ജിിവിിതത്തിിന്റെ� വ്യാാ�കരണംം കൂടിി തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയ
ത്തിിലുണ്ട്്. ശിിവാാനനബോ�ോധത്തിിന്റെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാവാായ ശിിവാാനനമുനിിവർ തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തെ�
‘കാാപ്പിിയസമുദ്രംം’ എന്നാാണ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിന്റെ� പല ഭാാഗങ്ങളുംം പിിൽ
ക്കാാലത്ത്് കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്തതാാണെ�ന്നുംം മതാാന്തരമുണ്ട്്.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം-കാാലംം
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയരുടെെ കാാലംം ക്രിിസ്തുവിിന്് മുമ്പ്് നാാലാം�ം ശതകത്തിിലാാണെ�ന്ന്് അഭിിപ്രാായമുള്ള
പണ്ഡിിതന്മാാരുമുണ്ട്്. വയ്യാാപുരിിപിിള്ളയുടെെ നിിഗമനംം ക്രിിസ്തുവിിന്് മുമ്പ്് അഞ്ചാംം� ശതകമെെ
ന്നാാണ്്. ഇതിിനു രണ്ടിിനുമിിടയ്ക്കാാണ്് മറ്റുള്ളവരുടെെ കാാലഗണന. ആധുനിിക തമിിഴ്് ഗവേ�ഷകരാായ
ഷണ്മുഖംം, രാാജാാറാം�ം എന്നിിവർ ക്രിിസ്തുവിിന്് പിിമ്പ്് രണ്ടാംം� ശതകമാാണ്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയകാാരന്റെ�
കാാലമെെന്ന്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.* ‘ഐന്തിിരംം നിിറൈൈന്ത തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ’എന്ന്് ചിിലപ്പതിികാാര
ത്തിിൽ പറഞ്ഞതിിനെ� ആധാാരമാാക്കിിയുംം തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിലെ� സംംസ്കൃത ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
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പരാാമർശങ്ങളുംം കണക്കിിലെ�ടുത്ത്് ആര്യയസംംസ്കാാരവുംം സംംസ്കൃതഭാാഷയുംം ദ്രാാവിിഡരുടെെ ഇടയിിൽ
പ്രചരിിച്ച കാാലമാാണ്് തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിന്റെ�ത്് എന്നുപറയാംം�.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം - ഗ്രന്ഥരൂപംം
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിൽ 1612- നുർപറക്കൾ അഥവാാ സുത്രങ്ങളുണ്ട്് ‘ഇശൈൈതമിിഴ്് ’ (സംംഗീീതംം)
നാാടകത്തമിിൾ (നൃത്തവുംം നാാടകവുംം) എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ചയിില്ല. ഇയൽത്തമിിഴിി (സാാഹിിത്യംം�)
നെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ചയാാണ്് ഇതുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എഴുത്തതിികാാരംം, ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം, പൊ�ൊരുള
തിികാാരംം എന്നീീ മൂന്ന്് ഭാാഗങ്ങളുണ്ട്്. ഓരോ�ോ അതിികാാരവുംം ഒമ്പത്് ഇയലുകളാായിി വിിഭജിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
നിിയമങ്ങളെ�ല്ലാം�ം സൂത്രങ്ങളാായിിട്ടാാണ്്, ക്രോ�ോഡീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.

എഴുത്തതിികാാരംം
അക്ഷരങ്ങളുടെെ സാാമാാന്യയലക്ഷണംം, ഉത്്പത്തിി, പദത്തിിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെെ ലക്ഷണംം.
സന്ധിിയുടെെ സാാമാാന്യയലക്ഷണംം. സന്ധിി നിിയമങ്ങൾ എന്നിിവയുൾപ്പെ�ടുന്ന ഈ ഭാാഗത്ത്് 484 സൂത്ര
ങ്ങളുണ്ട്്. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിന്റെ� രചനാാകാാലത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് മുപ്പതോ�ോളംം പണ്ഡിിതന്മാാരുടെെ
നിിഗമനങ്ങളെ� വിി.ടിി. മാാണിിക്യംം� പട്ടിികയാായിി കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. ബിി.സിി. 6000 മുതൽ എ.ഡിി. 500
വരെെയുള്ള നൂറ്റാാണ്ടുകളാാണ്് സുചിിതമാായിിരിിക്കുന്നത്്.

ചൊ�ൊല്ലതിികാാരംം
പദങ്ങൾ, വിിഭക്തിികൾ, നാാമത്തിിന്റെ� ലക്ഷണങ്ങൾ, ക്രിിയാാലക്ഷണങ്ങൾ, ദ്യോ�ോ�തകങ്ങൾ, ഭേ�ദക
ങ്ങൾ എന്നിിവയെ�പ്പറ്റിി പ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന ഈ ഭാാഗത്ത 463 സൂത്രങ്ങളുണ്ട്്.

പൊ�ൊരുളതിികാാരംം
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയത്തിിന്് സമകാാലിിക പ്രസക്തിി നൽകുന്ന തിിണസങ്കല്പംം അതിിന്റെ� ബീീജരൂപത്തിി
ലുള്ളത്് ഈ മൂന്നാംം� അദ്ധ്യാാ�യത്തിിലാാണ്്. ഒമ്പത്് ഇയലുകളിിൽ 656 സൂത്രങ്ങളിിലാായിി ദ്രാാവഡകാാ
വ്യയമീീമാം�ംസയുടെെ അടിിസ്ഥാാന തത്വവങ്ങൾ വിിവരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. വാാക്കുംം അർത്ഥവുംം സംംപൃക്തമാാകുന്ന
സാാഹിിത്യയവുംം ജീീവിിതവുമാാണ്് ഇതിിന്റെ� ഉള്ളടക്കംം പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിന്റെ� അദ്ധ്യാാ�യവിിഭജനത്തെ�
ഇപ്രകാാരംം സംംഗ്രഹിിക്കാംം�.

അകത്തിിണൈ� ഇയൽ
അകത്തിിണയുടെെ സ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുപറയുന്ന ഈ ഭാാഗത്ത്് 58 സൂത്രങ്ങളുണ്ട്്. ഐന്തിിണയുടെെ
ഘടകങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ അദ്ധ്യാാ�യത്തിിലാാണ്്.

പുറത്തിിണൈ� ഇയൽ
പുറത്തിിണയുടെെ സ്വവഭാാവങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്ന ഇയലാാണിിത്്, 29 സൂത്രങ്ങളിിലാായിി പുറംംകാാ
വ്യയങ്ങളിിലെ� സാാമാാന്യയവർണ്യയ വിിഷയങ്ങൾ വിിവരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. അകത്തിിണകളെ� പൂരിിപ്പിിക്കുന്ന
പുറത്തിിണകളാാണ്് ഈ ഭാാഗത്തുള്ളത്്.

കർപ്പിിയൽ
അംംഗീീകൃത ജീീവിിതത്തിിന്റെ�, ദാാമ്പത്യയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� വിിവിിധ ഘടകങ്ങൾ വിിവരിിക്കുന്ന ഈ
ഭാാഗത്ത്് 52 സൂത്രങ്ങളുണ്ട്്.
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പൊ�ൊരുളിിയൽ
കഴിിഞ്ഞ നാാലു ഇയലുകളിിൽ പറയാാതെ� ശേ�ഷിിച്ച അകപ്പൊ�ൊരുൾ പുറപ്പൊ�ൊരുളുകളെ�പ്പറ്റിി പറയുന്ന
ഈ ഭാാഗത്ത്് 49- സൂത്രങ്ങളുണ്ട്്.

മെെയ്്പ്പാാട്ടിിയൽ
ഈ ഭാാഗത്ത്് 26 സൂത്രങ്ങളിിലൂടെെ 8 ഭാാവങ്ങളെ�പ്പെ�റ്റിിയുംം 8 രസങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുംം പ്രേ�മാാവസ്ഥകളെ�
പ്പറ്റിിയുംം പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നു.

ഉവമൈൈ ഇയൽ
സാാമ്യയമൂലകങ്ങളാായ കല്പനാാവൈൈചിിത്രങ്ങളെ� വിിവരിിക്കുന്ന ഈ ഭാാഗത്ത്് പ്രധാാനമാായുംം ഉപമയെ�
പ്പറ്റിിയാാണ്് പറയുന്നത്്. ആകെ� 37 സൂത്രങ്ങളുണ്ട്്.

ചെ�യ്യുളിിയൽ
വൃത്തങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുംം മറ്റ്് മുപ്പത്തിിമുന്നോ�ോളംം പദ്യയത്തിിന്റെ� അംംഗങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുംം ഇതിിൽ ചർച്ച
ചെ�യ്യുന്നു. സുദീീർഘമാായ ഈ അദ്ധ്യാാ�യത്തിിൽ 234 സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു.

മരപിിയൽ
11 സൂത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ അദ്ധ്യാാ�യത്തിിൽ പദങ്ങളുടെെ സാാങ്കേ�തിികാാർത്ഥംം, ഉക്തിിദോ�ോഷങ്ങൾ,
ഉക്തിിഗുണങ്ങൾ എന്നിിവ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു.

തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം-പൊ�ൊരുളതിികാാര വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ
ഇളംംപൂരണർ (എ.ഡിി. 1-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ട്്) പേ�രാാചിിരിിയർ (എ.ഡിി. 14-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ട്്) നാാച്ചിിനർക്കിിനിിയർ
(എ.ഡിി. 15-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ട്്) എന്നിിവരാാണ്് പ്രമുഖ തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കൾ. ഇതിിൽ ഇളംം
പൂരണർ പൊ�ൊരുളതിികാാരംം പൂർണ്ണമാായുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചു. പേ�രാാചിിരിിയരുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തിിൽ ഒടുവ
ലത്തെ� നാാല്് അധ്യാാ�യമേ� ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ളൂ. നാാച്ചിിനാാർക്കിിനിിയർ ആദ്യയത്തെ� അഞ്ച്് അധ്യാാ�യങ്ങളുംം
എട്ടാാമത്തെ� ചെ�യ്യുളിിയലുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇളംം പുരണരുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം ലളിിതമാാകുമ്പോ�ോൽ
നാാച്ചിിനാാര്്ക്കിിനിിയാാരുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം കൂടുതൽ വിിശദീീകരണ സ്വവഭാാവംം ഉള്ളതാാണ്്.

തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരംം
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയുംം സൂത്രംം 509-ൽ (ഇളയപെ�രുമാാ 1961: 348) പൊ�ൊരുളിിനെ� ഇപ്രകാാരംം നിിർവ്വചിി
ക്കുന്നു. “ഇതു ഇന്ന തിിണക്കുമാാത്രമെെ യോ�ോജിിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു പറയാാൻ സാാധിിക്കാാത്ത വിിധംം
എല്ലാാ തിിണകൾക്കുംം പൊ�ൊതുവെ� യോ�ോജിിക്കുന്ന സുഖംം, ദുഃഃഖംം, ചേ�ർച്ച, വേ�ർപാാട്്, ജീീവിിത രീീതിി മുത
ലാായവക്ക്് പൊ�ൊരുൾ എന്നുപറയുംം”. ഈ ഭാാഗത്ത്് മർമ്മ പ്രധാാനങ്ങളാായ സാാഹിിത്യയതത്ത്വവങ്ങളെ�
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയർ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. രൂപ ശിിൽപ്പവുംം ഭാാവശിിൽപ്പവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സമഗ്ര
സാാഹിിത്യയതത്ത്വവചിിന്ത പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിലുണ്ട്്. വൃത്തശാാസ്ത്രവുംം അലങ്കാാരശാാസ്ത്രവുംം ശൈൈലിിചിി
ന്തകളുംം രൂപശിിൽപ്പത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ മെെയ്്പ്പാാട്് അകംംപുറംം വിിഭജനവുംം കർപ്പ്് കളവ്്
ഉള്ളുറ ഇറൈൈച്ചിി എന്നിിവയുംം ഭാാവശിിൽപ്പത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. സ്നേ�ഹംം പ്രേ�മംം എന്നിിവ (അകംം)
മനുഷ്യയവിികാാരങ്ങളുടെെ കേ�ന്ദ്രമാായിി പരിിഗണിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� വീീരഭയാാനകങ്ങളേ�യുംം (പുറംം) 34
പരാാമർശിിക്കുന്നു. കളവുംം കർപ്പുംം പ്രേ�മാാവസ്ഥകളാായിി ഉള്ളടക്കത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നു. ഒടുവിില
ത്തെ� ഇയലാായ മരപ്പിിയലിിൽ പറയുന്ന സിിദ്ധാാന്ത ബാാഹ്യയമാായ കാാര്യയങ്ങൾ ജീീവിിതത്തെ�പ്പറ്റിിയുംം
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പ്രപഞ്ചത്തെ�പ്പറ്റിിയുമുള്ള വീീക്ഷണങ്ങളാാണ്്. അവയെ� സിിദ്ധാാന്തവിിചാാരവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കാാവു
ന്നതുമാാണ്്. പൊ�ൊരുപടലംം എന്ന പേ�രുള്ള പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിൽ (1) സാാഹിിത്യയങ്ങൾ (2) ഉള്ള
ടക്കംം (Content) (3) ആശയംം (4) ശിിൽപംം എന്നിിവ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�
ചൊ�ൊല്ലതിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം എഴുത്തതിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം ഉചിിതമാായ തുടർച്ചയാാണിിത്്.

തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്ന സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ� പൊ�ൊതുവെ�
അകംംസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ. പുറംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ, അകപ്പുറംം സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ�
തിിരിിക്കാംം�.

അകംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
അകത്തിിണിിയൽ, കളവിിയൽ, കർപ്പിിയൽ, പൊ�ൊരുളിിയലിിലെ� സൂത്രങ്ങൾ എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാാണ്്
അകംംസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നത്്. അകത്തിിണ, കളവ്് (വിിവാാഹപൂർവ്വപ്രേ�മംം) കർപ്പ്് (വിിവാാ
ഹനന്തരപ്രേ�മംം) എന്നിിവയാാണ്് അകംംസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ. അകംം എന്നാാൽ പ്രേ�മവിിഷയകമാായ മാാന
സിികഭാാവങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യയമുള്ളത്് എന്നാാണർത്ഥംം. അതിിനാാൽ ഇവ മൂന്നുംം അനുപൂരകങ്ങളാായിി
നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിനുശേ�ഷംം ഇറൈൈനർപ്പൊ�ൊരുൾ, തമിിൾനേ�രിിവിിളക്കംം, കളവിി
യർകാാരിികൈൈ, വീീരചോ�ോഴിിയംം, അകപ്പൊ�ൊരുൾവിിളക്കംം, മാാരനകപ്പൊ�ൊരുൾ, ഇലക്കണവിിളക്കംം
തുടങ്ങിിയ കൃതിികൾ അകംംസിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.

പുറംംസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
പുറത്തിിണ ഇയലുംം പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിലെ� ചിില സൂത്രങ്ങളുംം പുറംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
താാണ്്. മനസ്സിിന്റെ� ബാാഹ്യയവ്യാാ�പാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കാാര്യയങ്ങളാായതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവ പുറംം
എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. പ്രേ�മവിിഷയകമല്ലാാത്തതെ�ന്തുംം പുറത്തിിൽപ്പെ�ടുത്താംം�. അകംംസിിദ്ധാാന്ത
ത്തിിൽ വൈൈയക്തിികതലവുംം പുറംം സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ സാാമൂഹിികതലവുംം കടന്നുവരുന്നു. അകംംസിി
ദ്ധാാന്തങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ� പുറംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിനുശേ�ഷംം
പുറപ്പൊ�ൊരുൾവെ�മ്പമാാലൈൈ, വീീരചോ�ോഴിിയംം, തൊ�ൊന്നുൽവിിളക്കംം പുറപ്പൊ�ൊരുൾവെ�മ്പലമാാലൈൈ,
വീീരചോ�ോഴിിയംം, തൊ�ൊന്നുൽവിിളക്കംം തുടങ്ങിിയ കൃതിികൾ വെ�ട്്ചിി, വഞ്ചിി, വാാക, ഉഴിിഞ്ഞ, തുമ്പ
തുടങ്ങിിയ പുറംം കാാര്യയങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്.

അകപ്പുറംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
കരുപ്പൊ�ൊരുൾ ഘടകങ്ങളിിൽ അന്തർലീീനങ്ങളാായ ഇതര സാാഹിിത്യയ തത്വവങ്ങൾ കൂടിി വിിശകലനംം
അർഹിിക്കുന്നു. ഉള്ളുറൈൈ, ഉവമംം, ഇറൈൈച്ചിി, മെെയ്പാാട്്, നകൈൈ, എച്ചംം, കുറിിപ്പ്് തുടങ്ങിിയവയാാണ്്
അവ.

ഉള്ളുറൈൈ ഉവമംം
തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം ഒന്നാംം� അദ്ധ്യാാ�യത്തിിൽ 49-50-51 സൂത്രങ്ങളുംം ഏഴാം�ം അദ്ധ്യാാ�ത്തിിൽ 294-295-296
സൂത്രങ്ങളുംം ഉള്ളുറൈൈ ഉവമത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. കരിിപ്പൊ�ൊരുളിിനകത്ത്് ഒളിിച്ചുവെ�ക്കുന്ന
പൊ�ൊരുളാാണ്് ഉള്ളുറൈൈ ഉവമംം, ഇന്നതിിനെ� ഇന്നത്് അർത്ഥമെെന്ന്് ആലോ�ോചിിച്ചാാൽ വ്യയക്തമാാകു
മാാറ്് താാൻ പറയുന്ന വാാക്കുകളിിൽ ഒരു ഉപമ വെ�ച്ച്് സംംസാാരിിക്കുന്നതിിന്് ഉള്ളുറൈൈ ഉപമംം എന്നു
പറയുംം. (സൂത്രംം 51) ഉള്ളിിൽ ഉറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നത്് അഥവാാ ധ്വവനിിച്ചു കിിട്ടുന്നത്് എന്നർത്ഥത്തിിൽ
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അർത്ഥസാാന്ദ്രമാായ പദമാാണ്് ഉള്ളുറൈൈ. ദ്രാാവിിഡത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം അർത്ഥപുഷ്ടിിയുള്ള, പൊ�ൊലിിമ
യുള്ള ധാാതുവാാണ്് ഉൾ എന്നുംം അതിിൽ ഉള്ള്്, അകംം, കാാവ്യയബിംം�ബങ്ങൾ, സൂചകങ്ങൾ, ചിിഹ്ന
ങ്ങൾ, ആന്തരാാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിിവ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.
ഉള്ളുറൈൈ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� അവാാന്തര വിിഭാാഗങ്ങൾ.
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരംം പൊ�ൊരുളിിയൽ സൂത്രംം 338ൽ ഉള്ളുറഉപമത്തിിന്റെ�
അവാാന്തര വിിഭാാഗങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ഇങ്ങിിനെ� പറയുന്നു:
1. ഉടനുറൈൈ (വസ്തുധ്വവനിി) - കൂടെെയുളള ഒന്നിിനെ�പ്പറ്റിി മറ്റൊ�ൊരു അർത്ഥംം ധ്വവനിിക്കുമാാറ്് പറയു
ന്നത്്.
2. ഉവമംം (ഉവമാാധ്വവനിി) - ഉപമേ�യത്തെ� എടുത്തുപറയാാതെ� ഉപമാാനത്തെ� മാാത്രംം പറയുന്നത്്.
3. ചുട്ടു (അർത്ഥാാന്തരന്യാാ�സധ്വവനിി) - ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്ഥമാായിി മറ്റൊ�ൊന്നിിനെ�
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നത്്.
4. നകൈൈ (ഭാാവധ്വവനിി) – കോ�ോപംം, വെ�റുപ്പ്്, നിിന്ദ തുടങ്ങിിയവയെ� ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
5.	ചിിറപ്പു (രസധ്വവനിി) - നാായിികയുടെെ മുഖംം പോ�ോലെ� വിിടരുന്ന താാമര എന്നപോ�ോലെ� ഉയർത്തിി
പ്പറയുന്നത്്.
ഇവയുടെെ ധർമ്മംം ആശയംം വ്യയക്തമാാക്കൽ മാാത്രമല്ല സന്തോ�ോഷംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യലാാണെ�ന്നുംം
239-ാം�ം സൂത്രത്തിിൽ പറയുന്നുണ്ട്്. അതാായത്് ഉള്ളുറ ചമൽക്കാാരകാാരിിയാാണ്്. ഇത്് രസധ്വവനിിയെ�
സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തിി, ഫലംം, അവയവംം, നിിറംം, ഉൽഭവംം ഇവയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്്
ഉള്ളുറ ഉപമംം വരുന്നത്്.
ഉള്ളുറൈൈ ഉവമംം വരുന്ന കരുപ്പൊ�ൊരുളിിന്് മുതൽപ്പൊ�ൊരുളിിനോ�ോടുംം ഉരിിപ്പൊ�ൊരുളിിനോ�ോടുംം
ബന്ധമുണ്ട്്. ഘടനാാപരമാായ അർത്ഥോ�ോൽപ്പാാദനശക്തിിയുള്ള ഇത്് മറ്റലങ്കാാരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയ
സ്തമാാണ്്. സൂചക സൂചിിതങ്ങൾ ഒരേ� വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുകയുംം താാദാാൽത്മ്യയഭാാവംം കൈൈകൊ�ൊള്ളുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. ഉള്ളുറ ഉപമത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരുതലമാാണ്് എനൈൈ ഉവമംം. ഉപമാാകാാര്യയത്തെ� വ്യയക്തമാായിി
പറയുന്നതാാണ്് എനൈൈ ഉവമംം (സൂഗ്രംം 52) ഉള്ളുറൈൈ ഉവമത്തിിന്റെ� നിിർവചനംം, വിിഭാാഗങ്ങൾ, കാാര
ണങ്ങൾ എന്നിിവ വിിവരിിച്ച ശേ�ഷംം ദ്വവന്ദ്വാാ�ത്മകമാായ അതിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സൂത്രംം 294-ൽ
പറയുന്നു. “ഉവമേ�യത്തെ� എടുത്തു പറയാാതെ� വരുന്ന ഉള്ളുറൈൈ ഉവമംം ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്ന അർത്ഥംം
പണ്ഡിിതന്മാാർ യോ�ോജിിച്ച രീീതിിയിിൽ ഊഹിിച്ചെ�ടുക്കുംം”. പിിൽക്കാാലത്ത്് ഇതിിനെ� സംംസ്കൃതത്തിിലെ�യുംം
ലോ�ോകസാാഹിിത്യയത്തിിലേ�യുംം ഇതര പരിികൽപ്പനകളോ�ോട്് താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ
ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.

ഇറൈൈച്ചിി
ഇറൈൈച്ചിിയെ� ഇളംംപൂരണർ കരുപ്പൊ�ൊരുളിിലുംം നാാച്ചിിനാാർക്കിിനിിയാാർ ഉരിിപ്പൊ�ൊരുളിിലുംം പെ�ടുത്തുന്നു.
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയത്തിിലെ� പൊ�ൊരുളിിയൽ, കർപ്പിിയൽ, പെ�യറിിയൽ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ ഇറൈൈച്ചിിയെ�
പ്പറ്റിിയുള്ള പരാാമർശങ്ങൾ കാാണാംം�. അഞ്ചു തിിണകളിിൽ ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരിിടത്തു മാാത്രംം കാാണുന്ന
പക്ഷിി-മൃഗാാദിികളെ�പ്പറ്റിി മറ്റൊ�ൊരർത്ഥംം ധ്വവനിിക്കത്തക്ക രീീതിിയിിൽ സംംസാാരിിക്കുന്നതാാണ്് ഇറൈൈച്ചിി
എന്നുംം (സൂത്രംം 225) അതു ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്ന അർത്ഥംം ചിിന്തിിക്കുന്നവർക്ക്് വ്യയക്തമാാകുമെെന്നുംം (സൂത്രംം
226) പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അകംം കവിിതകളിിലെ� പ്രേ�മഭാാവത്തെ� ഉദ്ദീീപിിപ്പിിക്കുന്ന ഇറൈൈച്ചിി കരുപ്പൊ�ൊരുൾ
ഘടകങ്ങളിിലാാണ്് ധ്വവനിിച്ചുവരുന്നത്്. (സൂത്രംം 227) കരുപ്പൊ�ൊരുളിിലെ� തന്നെ� 14 ഘടകങ്ങളിിൽ
വെ�ച്ച്് സസ്യയജന്തുജാാലങ്ങളിിലാാണ്് ഇറൈൈച്ചിി ലയിിച്ചു കിിടക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയസ്വവഭാാവങ്ങൾക്കുംം
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വിികാാരങ്ങൾക്കുംം പ്രകൃതിിയിിൽ സമാാനതകൾ കണ്ടെ�ത്തുമ്പോ�ോഴാാണ്് ഇറൈൈച്ചിി ഉണ്ടാാകുന്നത്്.
പൊ�ൊരുളതിികാാരംം കർപ്പിിയൽ സൂത്രംം 148-ൽ ഇതു സംംബന്ധിിച്ച സൂചനയുണ്ട്്. കളവുകാാലത്ത്്
നാായകനുമൊ�ൊത്ത്് ഒളിിച്ചോ�ോടിിയപ്പോ�ോൾ താാൻ വഴിിയിിൽ കണ്ട പക്ഷിി-മൃഗാാദിികളേ�യുംം അവയുടെെ
പ്രവൃത്തിികളേ�യുംം അതുകാാരണമാായിി നാായകൻ തന്നോ�ോട്് കാാണിിച്ച അതിിരറ്റ സ്നേ�ഹത്തേ�യുംം
കുറിിച്ച്് ‘കർപ്പു’ കാാലത്ത്് നാായിിക വീീട്ടിിൽ വെ�ച്ചു പറയുന്നത്് അയാാളുടെെ വേ�ർപാാടിിൽ നാായിികയ്ക്കുള്ള
ഭയത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുംം. (പു. 270) ഇവിിടെെ കരുപ്പൊ�ൊരുൾ ഘടകങ്ങളാായ പക്ഷിി-മൃഗാാദിികളുടെെ
പ്രവൃത്തിികൾ ആദ്യം�ം സ്നേ�ഹംം ഉദ്ദീീപിിപ്പിിക്കുകയുംം പിിന്നീീട്് ഭയത്തിിന്് കാാരണമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഇപ്രകാാരംം ഭാാവങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� വരുന്നതാാണ്് ഇറൈൈച്ചിി . കലിിത്തൊ�ൊകൈൈ 11-ൽ കാാണുന്ന
തുപോ�ോലെ� ചിിലപ്പോ�ോൾ കരുപ്പൊ�ൊരുൾ ആകെ� ഇറൈൈച്ചിിയാായിി മാാറാാറുണ്ട്്.
ഇറൈൈച്ചിി ധ്വവനിിരൂപകമാായിി മാാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുംം വിിരളമല്ല. നെ�റ്റിിണൈ� 21, കുറുന്തൊ�ൊകൈൈ
221 എന്നീീ പാാട്ടുകൾ ഉദാാഹരണമാാണ്്. ഉള്ളുറൈൈ, ഇറൈൈച്ചിി, ധ്വവനിി എന്നിിവയുടെെ താാരതമ്യയപഠനംം
നിിർവ്വഹിിച്ച മരുതനാായകംം ഉള്ളുറൈൈയേ�ക്കാാൾ ഇറൈൈച്ചിിക്കാാണ്് ധ്വവനിിയോ�ോട്് ബന്ധംം എന്നു പറയു
ന്നുണ്ട്്.* ചുരുക്കത്തിിൽ ഇറൈൈച്ചിിക്ക്് ധ്വവനിിയുടെെ സ്ഥാാനമാാണ്് ഉള്ളത്്.

മെെയ്പാാട്്
സ്ഥാായിിഭാാവങ്ങൾ സാാത്വിി�കഭാാവങ്ങളിിലൂടെെ ആവിിഷ്കൃതമാാകുമ്പോ�ോൾ അവയെ� മെെയ്പാാട്് എന്ന്്
പറയുന്നു. മെെയ്് അഥവാാ ശരീീരത്തിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്് എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് തൊ�ൊൽക്കാാ
പ്പിിയർ രസത്തിിന്് സമാാനമാായിി മെെയ്പാാട്് എന്ന പദംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� വൈൈകാാരിിക
തലങ്ങൾക്ക്് ഭാാഷ നൽകുന്നത്് മെെയ്യാാണ്്. തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരംം അധ്യാാ�യംം ആറ്്മെെ
യ്്പ്പാാട്ടിിയൽ എന്ന ഭാാഗത്താാണ്് ഇതിിനെ�പ്പറ്റിി പരാാമർശിിക്കുന്നത്്. കൂടാാതെ� ചെ�യ്യുളിിയലിിലെ� സൂത്രംം
505, 506 എന്നിിവയിിലുംം അധിികംം ആലോ�ോചിിക്കാാതെ� തന്നെ� ഒരു കവിിത കേ�ട്ടമാാത്രയിിൽ അതിിൽ
നിിന്നുംം സ്പഷ്ടമാാവുന്ന രസത്തിിന്് മെെയ്പാാട്് എന്ന്് പറയുംം എന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. 32 കാാരണങ്ങൾ
കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാവുന്ന 8 രസങ്ങളുംം അവയുടെെ ഭാാവങ്ങളുമാാണ്് തൊ�ൊൽക്കാാപ്പിിയർ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കു
ന്നത്്. ഹാാസ്യംം� (നകൈൈ), ശോ�ോകംം (അഴുകൈൈ), ബീീഭത്സംം (ഇളിിവരൽ), അത്ഭുതംം (മരുട്്കൈൈ),
ഭയംം (അച്ചംം), വീീരംം (പെ�രുമിിതംം), കോ�ോപംം (വെ�ക്്ളിി), ശൃംംഗാാരംം (ഉവകൈൈ) എന്നിിവയാാണ്് എട്ടുര
സങ്ങൾ, ശാാന്തത്തെ� (നടുവംംനിിലൈൈ) രസമാായിി പരിിഗണിിച്ചിിട്ടിില്ല.

എച്ചംം
വാാക്കുകളിിൽനിിന്നോ�ോ ലക്ഷണങ്ങളിിൽനിിന്നോ�ോ ലഭിിക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരർത്ഥമാാണ്് എച്ചംം. (സൂത്രംം 507)

കുറിിപ്പു
പറഞ്ഞതിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായ മറ്റൊ�ൊന്നിിനെ� ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാാണ്് കുറിിപ്പു എന്നു പറയുന്നത്്.
തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയർ തനിിക്കുമുമ്പുള്ള സിിദ്ധാാന്തശകലങ്ങളെ� ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കുകയുംം തലമുറയിിൽ
നിിന്നുംം തലമുറയിിലേ�ക്കുള്ള കാാവ്യയസിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� തുടർച്ചയെ� ‘പുലനേ�രിി വഴക്കംം’ എന്ന
സംംജ്ഞകൊ�ൊണ്ട്് സൂചിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയംം പൊ�ൊരുളതിികാാരത്തിിലെ� കാാവ്യയസിിദ്ധാാ
ന്തത്തിിന്് തുടർച്ച വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമാായുംം വിിശദീീകരണമാായുംം പിിൽക്കാാല നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ പകർന്നുകിിട്ടിി.
അകത്തിിണ, പുറത്തിിണ, യാാപ്പു (ഛന്ദശ്ശാാസ്ത്രംം) എനൈൈ (അലങ്കാാര ശാാസ്ത്രംം) പാാട്ടു (സാാഹിിത്യയ
ശാാഖാാവിിഭജനംം) മരപുക്ക്് അഥവാാ വഴക്കംം (ശിില്പംം) എന്നീീ തലങ്ങൾ സവിിശേ�ഷശ്രദ്ധയോ�ോടെെ
വിികസിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. എട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലുണ്ടാായ ഇറൈൈയനാാർ അകപ്പൊ�ൊരുൾ മുതൽ ഇരുപതാം�ം

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

55

നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഒടുവിിലുണ്ടാായ യാാപ്പുനുൽ വരെെ മുകളിിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വിിഭാാഗങ്ങളിിലാായിി മുപ്പത്തിി
നാാലോ�ോളംം കൃതിികൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. തൊ�ൊൽകാാപ്പിിയസിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ� കാാലഘട്ടത്തിിനനുസരിിച്ച്്
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ച്് പരിിഷ്കരിിക്കാാൻ ഈ കൃതിികൾക്കു കഴിിഞ്ഞു. അലങ്കാാര ശാാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാായ എനൈൈ,
ഇയൽ, ഛന്ദഃഃശാാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാായ മാാപുരാാണംം, ഭൂതപുരാാണംം എന്നിിവ കണ്ടുകിിട്ടിിയിിട്ടിില്ല. സംംഗീീത
സാാഹിിത്യയനാാടകാാദിിലക്ഷണകൃതിികളാായിി പദ്യയരൂപത്തിിലുള്ള ഏഴുവിിധംം സാാഹിിത്യയലക്ഷണകൃതിി
കളുംം തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം തമിിഴിിലെ� പ്രാാചീീനനിിഘണ്ടുവാായ തിിവാാകരവുംം തൊ�ൊൽകാാ
പ്പിിയ കാാവ്യാാ�ലങ്കാാര പദ്ധതിികളെ� പിിൻതുടരുന്നുണ്ട്്. സംംഘകാാലത്തിിനുശേ�ഷംം സംംസ്കൃതവുമാായുള്ള
നിിരന്തരസമ്പർക്കംം നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സ്വവന്തംം വഴിിക്കുള്ള നാാടകവഴക്കംം, ഉലകിിയൽ
വഴക്കംം, പുലനെ�റിിവഴക്കംം എന്നിിവയിിലൂടെെ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തപരാാമ്പര്യം�ം അഭംംഗുരംം നിിലനിിർ
ത്താാൻ തമിിഴിിന്് കഴിിഞ്ഞു.

പിിൻകുറിിപ്പുകൾ
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.

അധിികവാായനയ്ക്ക്്
1.	കെ�. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ, ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തംം പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം (കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്
തിിരുവനന്തപുരംം 1999),
2.

ശ്രീീധരൻ അഞ്ചുമൂർത്തിി, തിിണസിിദ്ധാാന്തംം ചരിിത്രവുംം, വർത്തമാാനവുംം, (തത്ത്വവ ബുക്ക്്സ്് കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് 2010)

ഡോ�ോ. ശ്രീീധരൻ അഞ്ചുമൂർത്തിി
കാാലിിക്കറ്റ്് സർവകലാാശാായിിൽ നിിന്ന്് 2006 ൽ ഡോ�ോക്ടേ�റേ�റ്റ്്. ഡോ�ോ ചാാത്തനാാത്ത്് അച്യുുതനുണ്ണിി
മാാഷാാണ്് ഗുരു. 2010-ൽ തിിണ സിിദ്ധാാന്തംം—ചരിിത്രവുംം വർത്തമാാനവുംം എന്ന ഗ്രന്ഥംം പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിച്ചു. 2011-ൽ കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിിയുടെെ സ്ക്കോ�ോളർഷിിപ്പോ�ോടെെ പഴന്തമിിഴ്്പ്പാാട്ടുകളിിലെ�
കേ�രളീീയതയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഗവേ�ഷണംം നടത്തിി. ഇപ്പോ�ോൾ തമിിഴ്് ശൈൈവിിസത്തിിൽ തുടർ ഗവേ�ഷണംം
നടത്തുന്നു. വിിവിിധ യൂനിിവേ�ഴ്സിിറ്റിികളിിലാായിി തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ പന്ത്രണ്ടോ�ോളംം
സെ�മിിനാാർ പ്രബന്ധങ്ങൾ.

പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിി
അക്ഷയ ടിി.എസ്സ്്.
ഗവേ�ഷക, യു.സിി. കോ�ോളേ�ജ്്, ആലുവ.

അധിികാാരപരമാായ വ്യയവഹാാരങ്ങളാാൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നതാാണ്് ലിംം�ഗപരമാായ സ്വവത്വംം�
എന്ന തിിരിിച്ചറിിവിിലൂടെെയാാണ്് സമകാാലിിക പഠനങ്ങൾ മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോകുന്നത്്. ആണത്തംം,
പെ�ണ്ണത്തംം എന്നിിവയെ� സംംബന്ധിിച്ച പതിിവു സങ്കല്പനങ്ങളെ� പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതിികൊ�ൊണ്ട്് അവ
പ്രകൃതിിനിിർണ്ണിിത ഗുണങ്ങളല്ലെ�ന്നുംം സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക പ്രക്രിിയകളിിലൂടെെ നിിർമ്മിിച്ചെ�
ടുക്കപ്പെ�ടുന്നതാാണെ�ന്നുമുള്ള യാാഥാാർത്ഥ്യംം� അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ആൺ-പെ�ൺ എന്നിിവ
കൂടാാതെ� വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ സ്വവത്വവത്തിിനുള്ളിിൽ മറ്റൊ�ൊരു സ്വവത്വംം� പേ�റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിക്കുന്ന
ട്രാാൻസ്്ജെ�ൻസർ, ട്രാാൻസ്്സെ�ക്്ഷ്വവൽ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ലിംം�ഗപരമാായ വ്യയത്യയസ്തവിിഭാാഗ
ങ്ങളെ�യുംം ലിംം�ഗപദവിിപഠനങ്ങൾ ഇന്നു പരിിഗണിിക്കുന്നുണ്ട്്. ലിംം�ഗംം ജീീവശാാസ്ത്രപരമാായിി
നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാാണെ�ങ്കിിലുംം ലിംം�ഗപരമാായ സ്വവത്വംം� സമൂഹത്തിിലെ� അധിികാാര
ബന്ധങ്ങളിിലൂടെെയുംം വിിവിിധങ്ങളാായ സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലൂടെെയുംം നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�
ടുന്നതാാണെ�ന്ന്്പറയാം�ം.

സ്ത്രീീസ്വവത്വംം�സ്വാാ�ഭാാവിികമല്ല, നിിർമ്മിിതിിയാാണ്്
‘ഒരാാൾസ്ത്രീീയാായിി ജനിിക്കുകയല്ല. സ്ത്രീീയാായിിത്തീീരുകയാാണ്് ’ എന്ന സിിമോ�ോങ്് ഡിി ബൂവ്വറുടെെ ആശയംം
സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വംം� സാാമൂഹിിക നിിർമ്മിിതിിയാാണെ�ന്ന വസ്തുതയെ� ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തിി. ജെ�. ദേ�വിിക
‘സ്ത്രീീവാാദംം’ എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ ‘പുരുഷാാധിികാാരംം എന്നാാൽ പിിതാാക്കന്മാാരുടെെ അധിികാാരമാാണ്്.
ബലപ്രയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ടുംം നേ�രിിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദംം കൊ�ൊണ്ടുംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ അനുഷ്ഠാാനംം, പാാരമ്പര്യം�ം,
നിിയമംം എന്നിിവകൊ�ൊണ്ടുംം ഒപ്പംം ഭാാഷ, ആചാാരങ്ങൾ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, മര്യാ�ാദ, അദ്ധ്വാാ�നവിിഭജനംം
എന്നിിവ കൊ�ൊണ്ടുംം സ്ത്രീീകളുടെെ പങ്കിിനെ� പുരുഷന്മാാർ നിിർണ്ണയിിക്കുന്ന കുടുംംബപരമാായ, സാാമൂഹ്യയ
മാായ, പ്രത്യയയശാാസ്ത്രപരമാായ രാാഷ്ട്രീീയ വ്യയവസ്ഥ. ഇതിിൽ സ്ത്രീീ പുരുഷന്് കീീഴ്്പ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു’.എന്ന്്
ആൻഡ്രിിയൽ റിിച്ച്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നതാായിി പറയുന്നുണ്ട്്. (പുറംം17, 2000). ഇത്തരത്തിിലുള്ള
പുരുഷാാധിികാാര സമൂഹത്തിിന്റെ� താാല്പര്യയങ്ങൾക്ക നുസൃതമാായാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വംം� നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�
ടുന്നത്്. പുരുഷാാധിികാാര വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽലിംം�ഗപരമാായ മേ�ധാാവിിത്വംം� പുരുഷനാാണ്്. പുരുഷനിിൽ
അധിികാാരംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുകയുംം പുറത്തിിന്റെ� ഉടമപുരുഷനാാവുകയുംം കുടുംംബത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കാാ
നുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പുരുഷൻ കയ്യടക്കുകയുംം ചെ�യ്തതോ�ോടെെ പുരുഷനെ� ആശ്രയിിച്ച്് വീീടിിനകത്ത്്
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ഒതുങ്ങിികഴിിയേ�ണ്ടവളാാണ്് സ്ത്രീീയെ�ന്ന്് പഠിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. സ്ത്രീീയുടെെ പ്രവൃത്തിികളുംം ചലനങ്ങളുംം രൂപ
ഭാാവങ്ങളുംം മനോ�ോവിിചാാരങ്ങളുമെെല്ലാം�ം എപ്രകാാരമാായിിരിിക്കണമെെന്ന്് പുരുഷാാധിികാാരവ്യയവസ്ഥിിതിി
നിിർണ്ണയിിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിിലെ� അധിികാാരസ്ഥാാപനങ്ങളുംം വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ ധാാരണകളുംം
വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്കങ്ങളുംം മറ്റു സാംം�സ്കാാരിികവ്യയവഹാാര രൂപങ്ങളുമെെല്ലാം�ം പുരുഷന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിലുള്ള
സ്ത്രീീ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിി നിിർവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിിൽപാാഠ്യയപദ്ധതിിയുംം അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിിവർ
ത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീയുടെെയുംം പുരുഷന്റെ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പുരുഷാാധിികാാരസമൂഹത്തിിന്റെ�
കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ ബോ�ോധപൂർവ്വമാായോ�ോ അബോ�ോധപൂർവ്വമാായോ�ോ പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലൂടെെ പകർന്നുനൽ
കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കേ�രളസംംസ്ഥാാന രൂപീീകരണത്തിിനുശേ�ഷംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട (1957, 1958,
1961, 1971, 1979) രണ്ട്്, മൂന്ന്്,നാാല്്, അഞ്ച്് ക്ലാാസ്സുകളിിലെ� കേ�രളപാാഠാാവലിി മലയാാള പാാഠപു
സ്തകങ്ങളെ� അപഗ്രഥന വിിധേ�യമാാക്കിി സ്ത്രീീ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയിിൽ പാാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക്്
കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര ഘട്ടത്തിിലെ� ആദ്യയകാാല പാാഠപുസ്തകങ്ങളാാണ്് പഠനത്തിിന്് തിിരഞ്ഞെ�
ടുത്തിിട്ടുള്ളത്് എന്നതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� നവോ�ോത്ഥാാന സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുംം മിിഷണിിപ്ര
വർത്തനങ്ങളുംം ദേ�ശീീയപ്രസ്ഥാാനവുംം മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ച്ച സ്ത്രീീ സമീീപനത്തിിന്റെ� വിിവക്ഷകളെ� രീീതിി
പദ്ധതിിയാായിി ഈ പ്രബന്ധംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്.

വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസവുംം സമൂഹവുംം
ഒരു ജനതയുടെെ സംംസ്കാാരത്തെ� വാാർത്തെ�ടുക്കുന്നതിിൽ നിിർണ്ണാായക ശക്തിിയാായിി വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. അറിിവ്് പകർന്നു നൽകുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സമൂഹത്തിിലെ� വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായ
ധാാരണകളുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹ്യയ മൂല്യയങ്ങൾ, വിിശ്വാാ�സ
ങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ, പെ�രുമാാറ്റരീീതിികൾ, സ്ഥാാപനവത്്കൃതമാായിിത്തീീർന്ന ആശയങ്ങൾ തുട
ങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യുന്നതുംം നിിലനിിർത്തുന്നതുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെയാാണ്്. ഒരു
ജനസമൂഹത്തിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്താായിിരിിക്കണമെെന്നുംം എന്താായിിരിിക്കരുതെ�ന്നുംം തീീരുമാാനിി
ക്കുന്നത്് ആ സമൂഹത്തിിലെ� അധിികാാരശക്തിികളാാണ്്. ഏതൊ�ൊരു സമൂഹത്തിിലുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
അധീീശവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� അധിികാാര താാൽപര്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായാാണ്് പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. അത്്
നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നതാാട്ടെെ പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്. ‘വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം തത്വവവുംം പ്രയോ�ോഗവുംം’
എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരനാായ ലോ�ോക്കിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ
മനുഷ്യയമനസ്സ്് യാാതൊ�ൊന്നുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടിില്ലാാത്ത ശൂന്യയമാായ ഒരു സ്ലേ�റ്റ്് പോ�ോലെ�യാാണ്്.
അതിിൽ ഭരണകൂടത്തിിനുംം അതിിന്റെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുംം അനുസരിിച്ച്് എങ്ങനെ� വേ�ണമെെങ്കിിലുംം
അവരെെ മാാറ്റിിയെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയുംം’ എന്ന്്. സമൂഹനന്മയ്ക്കുതകുംം വിിധംം അധിികാാരശക്തിികളുടെെ കാാഴ്ച
പ്പാാടുകൾക്കനുസൃതമാായ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങളാായിി കുട്ടിികളെ� വാാർത്തെ�ടുക്കുകയാാണ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ�
ലക്ഷ്യംം� എന്നു വരുമ്പോ�ോൾ അതിിൽ സമൂഹവുംം ഭരണകൂടവുംം ഇടപെ�ടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെ�ന്ന്്
നിിരീീക്ഷിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
ജാാതിി കേ�ന്ദ്രിിതമാായിി നിിലനിിന്നിിരുന്ന എല്ലാാ വ്യയവഹാാരങ്ങളെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്്
വ്യയക്തിി കേ�ന്ദ്രീീകൃത വ്യയവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് കേ�രളീീയ സമൂഹത്തെ� മാാറ്റിിയെ�ടുത്തത്് നവോ�ോത്ഥാാന-ആധു
നിികതാാ പരിിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാാണ്്. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ ജാാതിി അപ്രധാാനമാാവുകയുംം ജാാതിി
ഭേ�ദമന്യേ�േ മനുഷ്യയരെെല്ലാം�ം ഒന്നാാണെ�ന്ന ധാാരണ അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അതേ�സമയംം മനുഷ്യയരെെ
ന്നാാൽ ആൺ-പെ�ൺ വിിഭജനംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണെ�ന്ന്് ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സാാമൂഹ്യയ
നവോ�ോത്ഥാാന പരിിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുംം മിിഷനറിി പ്രവർത്തനങ്ങളുംം സ്ത്രീീ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം�
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നൽകുകയുംം ലഭ്യയമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തുവെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ� മറുവശംം പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്് കീീഴിിലാാണ്്
സ്ത്രീീയുടെെ സ്ഥാാനമെെന്നുംം പുരുഷനെ� സേ�വിിച്ചുംം ഗൃഹത്തെ� പരിിപാാലിിച്ചുംം ശിിശുക്കളെ� സംംരക്ഷിിച്ചുംം
വീീടിിന്റെ� കാാവല്ക്കാാരിിയാായിിരിിക്കുകയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ ധർമ്മമെെന്നുമുള്ള സമീീപനമാാണ്് കൈൈക്കൊ�ൊ
ണ്ടത്് എന്നുള്ളതാാണ്് ജെ�. ദേ�വിികയുടെെ നിിരീീക്ഷണംം ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്ത്് വെ�യ്ക്കാംം�. ‘സ്ത്രീീയുടെെയുംം
പുരുഷന്റെ�യുംം ശാാരീീരിിക പ്രത്യേ�േകതകൾക്കിിണങ്ങുന്ന സ്വവഭാാവഗുണങ്ങളുംം മനോ�ോഗതിിയുംം പ്രകൃതിി
തന്നെ� അവർക്ക്് നൽകിിയിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നുംം ഇവയിിലൂടെെയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെയുംം പുരുഷന്റെ�യുംം സാാമൂ
ഹിികനിില നിിർണയിിക്കേ�ണ്ടതുമെെന്നുംം മിിഷനറിിമാാരുംം മറ്റു പരിിഷ്കരണകുതുകിികളുംം ഒരുപോ�ോലെ�
വാാദിിച്ചു. ഇതുപ്രകാാരംം സ്ത്രീീയുടെെ ശരിിയാായ ഇടംം ഗൃഹമാാണെ�ന്നു കൽപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. വീീട്ടുജോ�ോലിി,
പ്രസവിിക്കൽ, കുട്ടിികളെ� വളർത്തൽ, തുടങ്ങിിയ കർമ്മങ്ങളുംം പൊ�ൊതുവേ� വിികാാരങ്ങളിിലൂടെെ കുടുംം
ബാംം�ഗങ്ങളെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ച്് നല്ല വഴിിക്ക്് നടത്താാനുള്ള ഉത്തരവാാദിിത്വവവുംം സ്ത്രീീക്കുള്ളതാാണെ�ന്നുംം
വന്നു. പുറംംലോ�ോകത്തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി മദമത്സരമിില്ലാാത്ത, സമാാധാാനവുംം സ്നേ�ഹവുംം നിില
നിിൽക്കേ�ണ്ട ഇടമാാണ്് ഗൃഹമെെന്നുംം അതിിനു തക്കതാായ മനോ�ോഗുണങ്ങൾ ഓരോ�ോ സ്ത്രീീയിിലുംം പ്രകൃതിി
തന്നെ� നിിക്ഷേ�പിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്നുമാാണ്് അവർ വാാദിിച്ചത്് ’ (പുറംം-76, 2010). ഈ സമീീപനത്തിിന്റെ�
തുടർച്ച തന്നെ�യാാണ്് വ്യയത്യയസ്ത രൂപഭാാവങ്ങളോ�ോടെെ ദേ�ശീീയതയിിലുംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്. പിിതൃ
കേ�ന്ദ്രിിതമാായ പുതിിയൊ�ൊരു ഗാാർഹിികവ്യയവസ്ഥ രൂപംംകൊ�ൊണ്ടു. സഹനത്തിിന്റെ�യുംം ത്യാാ�ഗത്തിിന്റെ�
യുംം ആത്മീീയമൂല്യയങ്ങളുടെെയുംം മൂർത്തിിരൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ സ്ത്രീീയെ� ആദർശവത്്കരിിച്ചു. സ്ത്രീീയുടെെ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്നിിവയ്ക്ക്് വേ�ണ്ടിി നിിലകൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴുംം ആത്യയന്തിികമാായിി സ്ത്രീീയുടെെ
ഇടംം ഗൃഹമാാണെ�ന്നുംം ഗാാർഹിിക ധർമ്മങ്ങൾ നിിറവേ�റ്റുകയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ പരമമാായ ലക്ഷ്യയമെെന്നുംം
പഠിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഇത്തരത്തിിൽ മിിഷനറിി നവോ�ോത്ഥാാന പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ദേ�ശീീയതയുംം നിിർമ്മിിച്ചെ�
ടുത്ത നവസ്ത്രീീസങ്കൽപത്തിിന്റെ� വിിവക്ഷകൾ പേ�റുന്ന പാാഠഭാാഗങ്ങളാാണ്് പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലൂടെെ
വിിനിിമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്്.

പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീ
കാാരണവരാായ പുരുഷാാധിികാാരിിയിിൽ നിിന്നുംം കുടുംംബനാാഥനാായ പുരുഷനിിലേ�ക്ക്് അധിികാാരംം
കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആധുനിിക കുടുംംബങ്ങൾ രൂപംം കൊ�ൊണ്ടത്്. അത്് നിിലവിിലുള്ള
പുരുഷത്വവ സങ്കൽപ്പത്തിിനത്തിിന്റെ� പുതിിയ നിിർമ്മിിതിികളുടെെ രൂപപ്പെ�ടൽ കൂടിിയാായിിരുന്നു.
അപ്രകാാരംം രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ആധുനിിക പുരുഷൻ പ്രത്യയക്ഷമാായ അധിികാാര പ്രകടനങ്ങളൊ�ൊന്നുമിി
ല്ലാാതെ� പുരുഷൻ സ്ത്രീീയെ� ചേ�ർത്തുനിിർത്തുകയുംം സ്വവന്തംം താാൽപര്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി കുടുംംബ
ത്തെ�യുംം കുട്ടിികളെ�യുംം പരിിചരിിക്കാാനുള്ള ഉത്തരവാാദിിത്വംം� ആദരവോ�ോടെെ ഏൽപ്പിിച്ച്് കൊ�ൊടുക്കുകയുംം
സ്ത്രീീയുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള പരിിഷ്കാാരങ്ങളിിൽ മുന്നിിട്ടിിറങ്ങുകയുംം
ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയെ� കുടുംംബത്തിിന്റെ� കാാവൽക്കാാരിിയാാക്കിിത്തീീർക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്്. കുടുംം
ബത്തിിലെ� പുരുഷാാധിികാാരത്തെ� വിിധേ�യത്വവത്തോ�ോടെെ അംംഗീീകരിിച്ച്് ഭർത്താാവിിനെ� സേ�വിിച്ചുംം
കുഞ്ഞുങ്ങളെ� പ്രസവിിച്ചുംം വീീടിിനകത്തിിരിിക്കുന്ന ഉത്തമ കുടുംംബിിനിികളെ�യാാണ്് പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ
കാാണുന്നത്്. രണ്ടാംം� ക്ലാാസ്സിിലെ� ‘ഞങ്ങളുടെെ വീീട്്’ എന്ന പാാഠഭാാഗംം നോ�ോക്കാംം�.
‘ഞങ്ങളുടെെ വീീട്് വലുതാാണ്്. മൂത്തത്് അച്ഛൻ പിിന്നെ� അമ്മ. അച്ഛന്റെ� തൊ�ൊഴിിൽ കച്ചവടമാാണ്്.
രാാവിിലെ� 9 മണിിക്ക്് കടയിിൽ പോ�ോകുംം. രാാത്രിി 9 മണിിക്ക്് മടങ്ങിിവരുംം. ഞങ്ങൾക്കു ഉടുപ്പ്്
പുസ്തകംം മുതലാായവ അച്ഛനാാണ്് വാാങ്ങിി തരുന്നത്്. വീീട്ടിിലെ� മറ്റു കാാര്യയങ്ങൾ അമ്മയുംം
അമ്മാായിിയുംം നോ�ോക്കുംം’ (പുറംം 13, 2018).
തുടർന്ന്് കൈൈ കെ�ട്ടിിനിിൽക്കുന്ന അച്ഛനുംം കുഞ്ഞിിനെ� എടുത്തു നിിൽക്കുന്ന അമ്മയുംം അമ്മയോ�ോട്്
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ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുന്ന കുട്ടിികളുമടങ്ങിിയ കുടുംംബത്തിിന്റെ� ചിിത്രവുംം കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. പുരുഷാാധിികാാര
വ്യയവസ്ഥിിതിി രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ ആധുനിിക കുടുംംബത്തിിന്റെ� കൃത്യയമാായ ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് പാാഠഭാാ
ഗത്തുള്ളത്്. വീീട്ടിിലെ� മൂത്തയാാൾ അച്ഛനാാണെ�ന്ന്് പറയുന്നതിിലൂടെെ വീീടിിന്റെ� അധിികാാരിി പുരുഷ
നാാണെ�ന്നുംം വരുമാാനമുള്ള തൊ�ൊഴിിൽ ചെ�യ്യുന്നതുംം ആവശ്യയ സാാമഗ്രിികൾ വാാങ്ങിി കൊ�ൊടുക്കുന്നതുംം
അച്ഛനാാണെ�ന്ന്് പറയുന്നതിിലൂടെെ പുറത്തിിന്് ഉടമ പുരുഷനാാണെ�ന്നുംം കുടുംംബത്തിിലെ� മറ്റുള്ളവർ
പണത്തിിന്റെ� ഉടമസ്ഥനാായ പുരുഷനെ� ആശ്രയിിച്ച്് ജീീവിിക്കേ�ണ്ടവരാാണെ�ന്നുംം വീീട്ടിിലെ� മറ്റു
പണിികൾ അമ്മ നോ�ോക്കുംം എന്ന്് പറയുന്നതിിലൂടെെ വീീട്ടിിലെ� അടുക്കളപ്പണിിയുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ
പരിിചരണവുംം ഭർതൃശുശ്രൂഷയുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ഉത്തമയാായ കുടുംംബസ്ത്രീീയുടെെ ധർമ്മമെെന്നുംം പറഞ്ഞു
വയ്ക്കുന്നു. മൂന്നാംം� ക്ലാാസിിലെ� പാാഠപുസ്തകത്തിിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുടെെ ‘ശീീലാാവതിി ‘എന്ന കൃതിിയിിലെ�
ഒരു ഭാാഗംം ‘ഒരു നല്ല സ്ത്രീീ ‘ എന്ന പാാഠഭാാഗമാായിി കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ട്്.
“കാാലത്തെ� നേ�രത്തെ�ഴുന്നേ�റ്റു വൈൈകാാതെ�, ചോ�ോലയിിൽ ചെ�ന്നു കുളിിച്ചു വന്നു.
കേ�വലംം തന്നുടെെ ഭർത്താാവിിനാാദരാാൽ ദേ�വകാാര്യയത്തിിന്റെ� കോ�ോപ്പുകൂട്ടിി.
വെ�ള്ളവുംം കാാച്ചിി കുളിിപ്പിിച്ചു കാാന്തനെ� വേ�ദന കൂടാാതെ� മെെല്ലെ�മെെല്ലെ�.
ഇഞ്ചപ്പതകൊ�ൊണ്ടു തേ�ച്ചു വ്രണമെെല്ലാം�ം ഈടാാർന്ന ശോ�ോധന ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാൾ.
മുങ്ങിിക്കുളിിപ്പിിച്ചു തോ�ോർത്തിിവഴിിപോ�ോലെ� ഭംംഗിിവരുത്തിി വണങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടാാൾ.
ചന്ദനംം പുഷ്പംം ജലവുംം നിിവേ�ദ്യയവുംം ഒന്നൊ�ൊഴിിയാാതെ� സമീീപത്താാക്കിി.
നല്ല വരിിനെ�ല്ലു കുത്തിിയരിിയാാക്കിി മെെല്ലവേ� പാാകത്തിിൽ വച്ചുണ്ടാാക്കിി.
ലന്തക്കുരുകൊ�ൊണ്ടു കൂട്ടാാനുമുണ്ടാാക്കിി ചന്തത്തിിൽ വേ�ണ്ടുന്ന കോ�ോപ്പുകൂട്ടിി.
ആട്ടിിന്റെ� പാാലു കറന്നു തിിളപ്പിിച്ചു കൂട്ടിിക്കുഴച്ചങ്ങു ചോ�ോറു നൽകിി.
ഇഷ്ടങ്ങളെ�ല്ലാാമനുസരിിച്ചങ്ങനെ� പെ�ട്ടെെന്ന്് ശുശ്രൂഷ ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാൾ.”
(പുറംം-205, 2018).
പുരുഷാാധിിപത്യയ സമൂഹത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ ‘ഒരു നല്ലസ്ത്രീീ’ എന്താായിിരിിക്കണമെെന്നതിിന്റെ� വിിശദീീ
കരണമാാണിിത്്. ഗൃഹപരിിപാാലനവുംം ഭർതൃസേ�വനവുംം അടുക്കളപ്പണിിയുംം കഴിിച്ച്് ജീീവിിതംം ജീീവിിച്ചു
തീീർക്കുന്നവരെെയാാണ്് നല്ല സ്ത്രീീയാായിി പുരുഷാാധിിപത്യയസമൂഹംം അംംഗീീകരിിക്കുന്നത്്. ഭർത്താാവിിനെ�
യുംം കുടുംംബത്തെ�യുംം പരിിപാാലിിക്കുകയാാണ്് ഉത്തമയാായ കുടുംംബിിനിിയുടെെ ജീീവിിത ധർമ്മമെെന്നുംം
അവളുടെെ ലോ�ോകംം തന്നെ� വീീടിിന്റെ� അകമാാണെ�ന്നുംം സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
പതിിയെ� ദൈൈവതുല്യയമാായിി കരുതുന്നതാാണ്് പത്നീീധർമ്മമെെന്നുംം സ്വവന്തംം ജീീവൻ പണയ
പ്പെ�ടുത്തിിയുംം ഭർത്താാവിിന്റെ� ജീീവൻ സംംരക്ഷിിക്കുകയാാണ്് ഭാാര്യയയുടെെ പരമമാായ കർത്തവ്യയമെെന്നുംം
ശരീീരവുംംമനസ്സുംം ഭർത്താാവിിൽ സമർപ്പിിച്ച്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഇംംഗിിതങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി ജീീവിി
ക്കുകയാാണ്്പതിിവ്രതയാായ സ്ത്രീീയുടെെ കർമ്മമെെന്നുംം സത്യയവാാന്റെ�യുംം സാാവിിത്രിിയുടെെയുംം ഉദയന
ന്റെ�യുംം വാാസവദത്തയുടെെയുംം ഒഥല്ലോ�ോയുടെെയുംം ഡസ്്ഡിിമോ�ോണയുടെെയുംം കഥകളിിലൂടെെയുംം മറ്റുംം
ആവർത്തിിച്ചാാവർത്തിിച്ച്് പാാഠഭാാഗങ്ങളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
“സ്ത്രീീ അഹിംം�സയുടെെ അവതാാരമാാണ്്. അഹിംം�സ എന്നാാൽ അപരിിമേ�യമാായ സ്നേ�ഹമാാണ്്.
അതിിന്റെ� അർത്ഥംം അപരിിമേ�യമാായ പീീഡാാനുഭവശേ�ഷിിയെ�ന്നാാണ്്. മനുഷ്യയമാാതാാവാായ മാാനിിനിി
യിിലല്ലാാതെ� മറ്റാാരിിലാാണ്് ഈ ശേ�ഷിി അങ്ങേ�യറ്റംം കാാണാാൻ കഴിിയുക? ഗർഭത്തിിൽ ശിിശുവിിനെ�
വഹിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഒമ്പതുമാാസംം അതിിനെ� പുലർത്തുമ്പോ�ോഴുംം അതിിന്റെ� ക്ലേ�ശത്തിിൽ നിിന്നുളവാാ
കുന്ന സന്തോ�ോഷമനുഭവിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അവളത്് കാാണിിക്കുന്നു. പ്രസവവേ�ദനയുടെെ നോ�ോവിിലുംം
ഉപരിി മറ്റെെന്തൊ�ൊരു നോ�ോവാാണുള്ളത്്. സൃഷ്ടിിയുടെെ സന്തോ�ോഷത്തിിൽ അവൾ അതുപോ�ോലുംം
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മറന്നുപോ�ോകുന്നു. സ്വവന്തംം ശിിശു അനുദിിനംം വളർച്ച പ്രാാപിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി ത്യാാ�ഗംം അനുഭവിിക്കുന്ന
താാരാാണ്്. അവളുടെെ സ്നേ�ഹംം മാാനവരാാശിിക്ക്് പകർന്നു നൽകപ്പെ�ടട്ടെെ. പുരുഷന്റെ� വിിഷയേ�ച്ഛയ്ക്ക്്
അവൾ ഇരയാായിിപ്പോ�ോയെ�ന്നതുംം ഇരയാായേ�ക്കുമെെന്നതുംം അവൾ വിിസ്മരിിക്കുമാാറാാകട്ടെെ. പുരുഷന്റെ�
അന്തിികത്തിിൽ അവന്റെ� അമ്മയാായിി, സ്രഷ്ടാാവാായിി, നിിശബ്ദ നേ�താാവാായിി അന്തസ്സുറ്റ സ്ഥാാനംം
അവൾ അലങ്കരിിക്കുംം. ആത്മത്യാാ�ഗത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം എന്നുംം പുരുഷനേ�ക്കാാൾ ഉയർ
ന്നത്് സ്ത്രീീയാാണ്് എന്ന്് ഞാാൻ കരുതുന്നു. സ്ത്രീീയെ� ദുർബല ഇന്നു ഞാാൻ വിിളിിക്കിില്ല സ്ത്രീീകളെ�ന്നേ�
ഞാാൻ വിിളിിക്കുകയുള്ളൂ. സ്ത്രീീകളാാണ്് ഈ രണ്ടു വിിഭാാഗങ്ങളിിൽ മഹത്തരംം. എന്തെ�ന്നാാൽ ഇന്നുംം
ത്യാാ�ഗത്തിിന്റെ�യുംം, നിിശബ്ദമാായ പീീഡാാനുഭവത്തിിന്റെ�യുംം, വിിനയ-വിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെയുംം വിിജ്ഞാാ
നത്തിിന്റെ�യുംം മൂർത്തിിമത്ഭാാവംം അവർ മാാത്രമാാണ്് ” എന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ അഭിിപ്രാായംം ആ
കാാലഘട്ടത്തിിലെ� അംംഗീീകൃതധാാരണയാാണ്് (പുറംം-16, 1970).
സഹനത്തിിന്റെ�യുംം ത്യാാ�ഗത്തിിന്റെ�യുംം ക്ഷമയുടെെയുംം മൂർത്തീീരൂപമാായിി സ്ത്രീീ പ്രതിിഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നത്് പലപ്പോ�ോഴുംം മാാതൃത്വവമെെന്ന സവിിശേ�ഷതയെ� പിിൻപറ്റിിയാാണ്്. മാാതൃത്വവമെെന്ന ധർമ്മത്തിിന്റെ�
പേ�രിിൽ സ്ത്രീീയെ� ആദർശവത്്കരിിച്ച്് മഹത്തരമാായ സ്ഥാാനവുംം പദവിിയുമെെല്ലാം�ം കൽപ്പിിച്ചു കൊ�ൊടു
ക്കുന്നതിിലൂടെെ സ്ത്രീീയെ� ആത്യയന്തിികമാായിി വീീടിിനുള്ളിിൽ തളച്ചിിടുകയെ�ന്ന പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ�
തന്ത്രമാാണ്് സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. രണ്ടാംം� ക്ലാാസിിലെ� പാാഠപുസ്തകത്തിിലെ� ‘അമ്മ’ എന്ന
പാാഠഭാാഗംം നോ�ോക്കാംം�
“നിിങ്ങളെ� ഓമനിിച്ചു വളർത്താാൻ പലരുംം ഉണ്ട്്. എങ്കിിലുംം അമ്മയ്ക്കാാണ്് നിിങ്ങളോ�ോട്് അധിികംം
ഇഷ്ടംം. വിിശക്കുമ്പോ�ോൾ അമ്മ നിിങ്ങൾക്ക്് ആഹാാരംം തരുന്നു. കളിിക്കാാൻ കളിിപ്പാാട്ടങ്ങൾ
തരുന്നതുംം അമ്മയല്ലേ�? ശരീീരത്തിിൽ അഴുക്കുംം പൊ�ൊടിിയുംം പുരളുമ്പോ�ോൾ അമ്മ കുളിിപ്പിിക്കുന്നു.
നിിങ്ങൾക്ക്് ഉറക്കംം വരുമ്പോ�ോൾ അമ്മ പാാട്ടു പാാടിി ഉറക്കുന്നു. അമ്മ ചെ�യ്യുന്ന ഉപകാാരംം എത്ര
വലുതാാണ്്. കൊ�ൊച്ചുകുട്ടിികൾക്ക്് താാനെ� ഒന്നുംം ചെ�യ്യാാൻ ശക്തിിയിില്ല. വേ�ണ്ടതു ചോ�ോദിിക്കാാനുംം
പറയാാനുംം കഴിിവിില്ല. വിിശന്നാാലുംം ദാാഹിിച്ചാാലുംം കരയാാൻ മാാത്രമേ� കഴിിവുള്ളു. എന്തിിനാാണ്്
കുഞ്ഞു കരയുന്നത്് എന്ന്് അമ്മ അറിിയുംം. അമ്മ കുഞ്ഞിിനെ� ലാാളിിക്കുംം. അതിിനു വേ�ണ്ടതു
കൊ�ൊടുക്കുംം. കുഞ്ഞിിന്റെ� കരച്ചിിൽ മാാറ്റുകയുംം ചെ�യ്യുംം. പിിച്ച നിില്ക്കാാനുംം നടക്കാാനുംം അമ്മയല്ലേ�
നിിങ്ങളെ� ശീീലിിപ്പിിച്ചത്്. അമ്മ പറയുന്നത്് കേ�ട്ടാാണ്് നിിങ്ങൾ പറയാാനുംം പഠിിച്ചത്്. അമ്മ
തന്നെ� നിിങ്ങളെ� മുണ്ടുടുക്കാാനുംം ഉടുപ്പ്് ഇടാാനുംം പഠിിപ്പിിച്ചു” (പുറംം- 116, 2018).
“അമ്മ എനിിക്ക്് കാാച്ചിിയ പാാൽ തരുംം. അത്് കുടിിക്കാാഞ്ഞാാൽ അമ്മ കരയുംം. എന്തിിനാാണ്്
അമ്മ കരയുന്നത്്? ഞാാൻ അച്ഛനോ�ോളംം വലുതാാവണംം. അതാാണ്് അമ്മയ്ക്ക്് ഇഷ്ടംം”(പുറംം12,2018).
ഇത്തരത്തിിൽ സ്ഥാാപനവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട മാാതൃത്വവത്തിിന്റെ� കൃത്യയമാായ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലുകൾ
പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ സുലഭമാാണ്്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ� പ്രസവിിക്കുന്ന, കുട്ടിികളെ� വളർത്തിി വലുതാാ
ക്കുന്ന, ഭർത്താാവിിനെ� സേ�വിിക്കുന്ന, ഭർത്താാവിിനു വേ�ണ്ടിി വീീട്ടുകാാര്യയങ്ങൾ നോ�ോക്കിി നടത്തുന്ന
ഒരുപകരണമാാണ്് സ്ത്രീീകൾ. വീീടിിനു പുറത്തുള്ള വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലൊ�ൊന്നിിലുംം സ്ത്രീീക്ക്് സ്ഥാാനമിില്ല.
സ്ത്രീീയുടെെ ചലനങ്ങളുംം പ്രവൃത്തിികളുംം വീീടിിന്റെ� അകത്തെ� മാാത്രംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ളവയാാണ്്.
കുടുംംബത്തിിനകത്തെ� ലിംം�ഗപരമാായ തൊ�ൊഴിിൽ വിിഭജനത്തെ� പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യയമാായിി
അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. നാാലാം�ം ക്ലാാസിിലെ� പാാഠപുസ്തകത്തിിലെ� ‘പുലർകാാലംം’ എന്ന
പാാഠഭാാഗംം നോ�ോക്കാംം�.
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“ചേ�ലെ�ഴുമൊ�ൊരു ചെ�റുമൊ�ൊന്തയിിലങ്ങനെ�, പാാലു കറക്കുകയാാണമ്മ...
വലിിയ തണുപ്പാാണെ�ങ്കിിലുമച്ഛൻ വയലിിൽപ്പണിിയുണ്ടതു നോ�ോക്കാാൻ.
വടിിയുമെെടുത്തു വടക്കുവശത്തെ� പടിികളിിറങ്ങിി നടക്കുന്നു”
(പുറംം 131, 2018).
തുടർന്ന്് പശുവിിനെ� കറന്നു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന അമ്മയുടെെ ചിിത്രവുംം കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ട്്.
“അമ്മ തൊ�ൊഴുത്ത്് വൃത്തിിയാാക്കുംം. ചേ�ച്ചിിയോ�ോ അമ്മയോ�ോ പരുത്തിിക്കുരു അരയ്ക്കുംം” (പുറംം581,2018). സമാാനമാായ പരാാമർശങ്ങൾ പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ കാാണാാവുന്നതാാണ്്. വീീട്ടുപണിികളുടെെ
നടത്തിിപ്പുകാാരാായ സ്ത്രീീകൾ അതുകഴിിഞ്ഞ്് മറ്റെെന്തെ�ങ്കിിലുംം തൊ�ൊഴിിലിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിൽ അത്്
തിികച്ചുംം ഗാാർഹിികാാന്തരീീക്ഷവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിില്ക്കുന്ന തൊ�ൊഴിിലുകളിിലാായിിരിിക്കുമെെന്നത്് എടുത്തു
പറയേ�ണ്ട വസ്തുതയാാണ്്. പുരുഷന്മാാർ പുറത്തിിറങ്ങിി തൊ�ൊഴിിലെ�ടുക്കുമ്പോ�ോൾ സ്ത്രീീകൾക്ക്് വീീട്ടുപരിിസ
രത്ത്് കന്നുകാാലിികളെ�യുംം കോ�ോഴിികളെ�യുംം വളർത്തിി തൃപ്തരാാകേ�ണ്ടിി വേ�ണ്ടിിവന്നു. ഇതിിൽനിിന്ന്് വ്യയ
ത്യയസ്തമാായിി കൃഷിിപ്പണിിയുടെെ ഭാാഗത്ത്് സ്ത്രീീ കടന്നുവരുന്നതിിന്റെ� ഒരു സൂചന മാാത്രംം പാാഠഭാാഗത്തുണ്ട്്.
“നിിന്റെ�പണിിക്കാാർ വളരെെ ഉത്സാാഹത്തോ�ോടെെ കൂടിി പണിിയെ�ടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ�ോ. എടുത്ത
പണിിക്ക്് നല്ല വെ�ടിിപ്പുമുണ്ട്് . എന്താാണിിവർക്ക്് കൂലിി?. ആണുങ്ങൾക്ക്് അഞ്ചിിടങ്ങഴിി.
പെ�ണ്ണുങ്ങൾക്ക്് നാാലുംം” (പുറംം-654, 2018).
മുഖ്യയമാായുംം വീീട്ടുപ്പണിികളിിലുംം ഗാാർഹിികവൃത്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട തൊ�ൊഴിിലുകളിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്ന
സ്ത്രീീകളെ� വീീട്ടുപരിിസരത്തു നിിന്നു മാാറിിയുള്ള തൊ�ൊഴിിലിിൽ പങ്കാാളിിയാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്് കൃഷിിക്കാാരുടെെ
കൂട്ടത്തിിൽ മാാത്രമാാണ്്. അവിിടെെയുംം സ്ത്രീീ-പുരുഷ ലിംം�ഗ വിിവേ�ചനംം നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നതിിന്റെ�
തെ�ളിിവാാണ്് കൂലിിയിിലുള്ള ഉയർച്ചതാാഴ്ചകൾ. വീീടിിനു പുറത്തെ� പ്രതിിഫലമുള്ള ജോ�ോലിികളിിലേ�ർപ്പെ�
ടുന്ന പുരുഷൻ പണത്തിിന്റെ� അധിികാാരിിയുംം സർവ്വസ്വവതന്ത്രനുമാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോൾ വീീടിിനകത്തെ�
പ്രതിിഫലമിില്ലാാത്ത ജോ�ോലിികളിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീക്ക്് പുരുഷനെ� ആശ്രയിിച്ച്് ജീീവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നു.
വീീടിിനു പുറത്തിിറങ്ങിി സ്ത്രീീകൾ തൊ�ൊഴിിൽ ചെ�യ്യുന്നതിിനെ� കുറിിച്ചുള്ള ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ അഭിിപ്രാായംം
നിിരീീക്ഷിിക്കാംം�:
“ദശലക്ഷക്കണക്കിിന്് സ്ത്രീീകൾ അവരുടെെ അടുക്കള വിിട്ട്് ഭക്ഷ്യയ സമ്പാാദനംം നേ�ടാാൻ നിിർ
ബന്ധിിതരാാവുകയാാണെ�ങ്കിിൽ അത്് തെ�റ്റാാണ്്. പക്ഷേ� തോ�ോക്കു ചുമലിിലേ�റ്റേ�ണ്ടിിവരുന്നതു
പോ�ോലെ�തന്നെ� തെ�റ്റല്ല. തൊ�ൊഴിിലിിനു സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി അപരിിഷ്കൃതമൊ�ൊന്നുമിില്ല. വീീട്്
ഭരിിക്കുമ്പോ�ോൾത്തന്നെ� സ്ത്രീീകൾ വയലിിൽ സ്വവമേ�ധയാാ പണിിയെ�ടുക്കുന്നതിിൽ എനിിക്ക്്
യാാതൊ�ൊരു അപരിിഷ്കൃതത്വവവുംം തോ�ോന്നുന്നിില്ല. എന്റെ� ഭാാവനയിിലുള്ള പുതിിയ സാാമൂഹ്യയക്രമ
ത്തിിൽ എല്ലാാവരുംം തങ്ങളുടെെ പ്രവൃത്തിിക്കനുസരിിച്ച്് വരുമാാനത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി കഴിിവനുസ
രിിച്ച്് ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുംം .പുതിിയ ക്രമത്തിിൽ സ്ത്രീീകൾ ദിിവസേ�ന കുറച്ചുസമയംം മാാത്രംം ജോ�ോലിി
ചെ�യ്യുന്നവരാായിിരിിക്കുംം. അവരുടെെ പ്രാാഥമിിക വൃത്തിി ഗൃഹഭരണംം ആണ്്” (പുറംം-58, 1962).
“എന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ സ്ത്രീീകളെ� അടുക്കള വിിടാാനുംം ആ അടുക്കളയുടെെ സംംരക്ഷണത്തിി
നാായിി തോ�ോക്കു ചുമക്കാാനുംം പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയോ�ോ ആഹ്വാാ�നംം ചെ�യ്യുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നത്് സ്ത്രീീക്കുംം
പുരുഷനുംം ഒരുപോ�ോലെ� അവമാാനകരമാാണ്്. അത്് കാാടത്തത്തിിലേ�ക്കുള്ള തിിരിിച്ചുപോ�ോക്കുംം,
അവസാാനത്തിിന്റെ� ആരംംഭവുമാായിിരിിക്കുംം. പുരുഷൻ സവാാരിി ചെ�യ്യുന്ന കുതിിരയുടെെ തന്നെ�
മുകളിിലിിരുന്ന്് സവാാരിി ചെ�യ്യാാൻ ശ്രമിിച്ചാാൽ അവൾ അവളെ�യുംം അവനെ�യുംം താാഴെെ വീീഴ്ത്തുംം”
(പുറംം-247, 1962).
അധിികാാരവുംം പദവിിയുംം നിിർണയിിക്കുന്നതിിൽ പണത്തിിനുള്ള പങ്ക്് വലുതാാണ്്. പണത്തിിന്റെ�
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ഉടമസ്ഥരിിലാാണ്് അധിികാാരംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നത്്. പുരുഷാാധിിപത്യയ വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ പണത്തിിന്റെ�
അധിികാാരിി പുരുഷനാാണ്് .പണംം ചെ�ലവഴിിക്കുന്ന പ്രവർത്തിികളിിലെ�ല്ലാം�ം പുരുഷൻ സന്നിിഹിിത
നാായിിരിിക്കുംം. ചിില പാാഠഭാാഗങ്ങൾ നിിരീീക്ഷിിക്കാംം�.
“അച്ഛൻ എവിിടെെ നിിന്നാാണ്് വരുന്നത്് .ആ കൊ�ൊല്ലന്റെ� ആലയിിൽ നിിന്നാാണോ�ോ? എനിിക്ക്്
കൊ�ൊണ്ട്് തരാാമെെന്ന്് പറഞ്ഞിിരുന്ന പേ�നക്കത്തിി കൊ�ൊണ്ടു വന്നിിട്ടുണ്ടോ�ോ?” (പുറംം-152, 2018).
“കൊ�ൊച്ചുതലമുടിി ചീീകിി-യമ്മ-യുമ്മവയ്ക്കുന്ന ദിിവസംം, ഓണത്തിിനച്ഛനെ�ടുത്ത പാാവുമുണ്ടുടുക്കുന്ന
ദിിവസംം”. (പുറംം-102, 2018).
“ശരിി ഞാാൻ ഇവിിടെെ ഇരിിക്കാംം�. അച്ഛൻ പോ�ോയിി ടിിക്കറ്റ്് വാാങ്ങിി കൊ�ൊണ്ടു വരൂ”(പുറംം-142,2018).
“പിിറന്നാാൾ സമ്മാാനമാായിി ഒരു സൈൈക്കിിൾ വാാങ്ങിിത്തരാാമെെന്ന്് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്”
(പുറംം-692, 2018).
സ്ത്രീീകളെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് തൊ�ൊഴിിൽസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം സാാമ്പത്തിികസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുമെെല്ലാം�ം പുരുഷന്മാാർക്കാാ
ണുള്ളത്്. ഗൃഹനാാഥനാായ പുരുഷനാാണ്് കുടുംംബ കാാര്യയങ്ങളുടെെ നടത്തിിപ്പിിനുള്ള പണംം ചെ�ലവഴിിക്കു
ന്നത്്. പണത്തിിന്് ആവശ്യയമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം കുടുംംബാംം�ഗങ്ങൾ ഗൃഹനാാഥനാായ പുരുഷനെ�
ആശ്രയിിക്കുന്ന അവസ്ഥയാാണ്് പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പണംം കൊ�ൊടുത്ത്്
വാാങ്ങിിക്കേ�ണ്ട വസ്തുക്കൾ കുട്ടിികൾ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്് പണംം കൈൈവശമുള്ള അച്ഛനോ�ോടാാണ്്. പ്ര
തിിഫലമിില്ലാാത്ത വീീട്ടുപണിികൾ ചെ�യ്തു ജീീവിിക്കുന്ന അമ്മയുടെെ കൈൈവശംം പണമിില്ലാാത്തതിിനാാൽ
പണച്ചെ�ലവിില്ലാാത്ത കഥപറച്ചിിലുംം ലാാളനയുംം മാാത്രമാാണ്് അമ്മയോ�ോടു കുട്ടിി ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഇത്തരത്തിിൽ കുടുംംബത്തിിലെ� സ്ത്രീീയുടെെയുംം പുരുഷന്റെ�യുംം സാാമ്പത്തിിക ബലത്തെ�യുംം അത്്
നൽകുന്ന അധിികാാരത്തെ�യുംം ആശ്രിിതത്വവത്തെ�യുംം വ്യയക്തമാായിി പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവതരിി
പ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പുറത്തേ�ക്കുള്ള യാാത്രകളിിലുംം പുതുമയുള്ള വിിഷയങ്ങൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നതിിലുംം പുതിിയ
അറിിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിിലുംം വാാഹനങ്ങൾ ഓടിിക്കുന്ന ചിിത്രങ്ങളിിലുമെെല്ലാം�ം പുരുഷൻ
മാാത്രമാാണ്് സന്നിിഹിിതനാായിിരിിക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീയുടെെ നിിഴൽപോ�ോലുംം അവിിടെെയൊ�ൊന്നുംം കാാണാാനിില്ല.
സ്ത്രീീവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള പരാാമർശംം പാാഠഭാാഗത്ത്് കൊ�ൊടുത്തിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
നേ�ടുന്നതിിനേ�ക്കാാളുംം സ്ത്രീീകൾ പ്രഥമ പരിിഗണന നൽകേ�ണ്ടത്് വീീടുപണിികളുടെെ നിിർവഹണത്തിി
നാാണെ�ന്ന്് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.
“പ്രധാാനാാദ്ധ്യാാ�പിിക: നമ്മൾ ചിില നിിഷ്ഠകൾ എല്ലാം�ം നിിശ്ചയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. രണ്ടുമണിിക്കൂർ
വീീട്ടുജോ�ോലിി. രണ്ടുമണിിക്കൂർ കളിി. ഒരുമണിിക്കൂർ പത്രംം വാായന. ഉംം, ഒരു മണിിക്കൂർ പുസ്തകംം വാായിി
ച്ചോ�ോട്ടെെ” (പുറംം-216, 2018). ഇവിിടെെ വീീട്ടുപണിിക്ക്് ചെ�ലവഴിിക്കുന്ന സമയംം പോ�ോലുംം പഠനത്തിിന്്
ചെ�ലവഴിിക്കണമെെന്ന്് അഭിിപ്രാായമിില്ല. പെ�ൺകുട്ടിികളെ� സംംബന്ധിിച്ച്് വീീട്ടുപണിി പഠിിക്കുകയാാണ്്
പ്രധാാന കർത്തവ്യംം�. പുസ്തകംം വാായിിച്ചു സമയംം പാാഴാാക്കരുതെ�ന്നുള്ള ശാാസനയാാണ്് പാാഠഭാാഗ
ത്തിിലൂടെെ പകർന്നു നൽകപ്പെ�ടുന്നത്്.
നിിലവിിലുള്ള ചരിിത്രംം പുരുഷന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്്. പ്രതിിസന്ധിികളെ� അതിിജീീവിിച്ച്് മുഖ്യയധാാരാാ
ഇടങ്ങളിിൽനിിന്ന്് പോ�ോരാാടിിയ ധീീര വനിിതകൾ ഒട്ടേ�റെെയുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം എഴുതപ്പെ�ട്ട ചരിിത്രങ്ങളെ�ല്ലാം�ം
അവരെെ അവഗണിിക്കുന്ന കാാഴ്ചയാാണുള്ളത്്. ചരിിത്രത്തിിൽ സ്ത്രീീകൾക്ക്് സംംഭവിിച്ച അദൃശ്യയത പാാഠ
പുസ്തകങ്ങളിിലുംം ദൃശ്യയമാാണ്്. സ്വാാ�തിിതിിരുനാാൾ, വേ�ലുത്തമ്പിിദളവ, ശക്തൻതമ്പുരാാൻ, ഗാാന്ധിിജിി,
നെ�പ്പോ�ോളിിയൻ, ലെ�നിിൻ, ശിിവാാജിി, ജവഹർലാാൽനെ�ഹ്്റു, വാാഷിംം�ഗ്്ടൺ, വിിനോ�ോബാാഭാാവേ�,
ആരോ�ോമൽചേ�കവർ, തച്ചോ�ോളിിചന്തു, മുഹമ്മദ്്നബിി, ഭീീമൻ, മഹാാബലിി, യേ�ശു, ശ്രീീരാാമൻ, ബുദ്ധൻ
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തുടങ്ങിിയ മഹത്് വ്യയക്തിികളെ� കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കാാൻ അധ്യാാ�യങ്ങൾ തന്നെ� പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ
മാാറ്റിിവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അക്കൂട്ടത്തിിൽ സ്ത്രീീ വർഗ്ഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട ധീീരവനിിതകളുടെെ പേ�രുപോ�ോലുംം ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളിിച്ചിിട്ടിില്ല. ഉണ്ണിിയാാർച്ചയുംം സീീതയുമാാണ്് പാാഠഭാാഗത്ത്് കടന്നുവരുന്ന സ്ത്രീീ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങൾ.
അവരെെ എപ്രകാാരമാാണ്് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് നോ�ോക്കാംം�.
“പുലരുവാാനേ�ഴര രാാവുള്ളപ്പോ�ോൾ, ഞെ�ട്ടിിയുണരുന്നു ഉണ്ണിിയാാർച്ച.
കാാർകൂന്തൽ നന്നാായിി കുടഞ്ഞുകെ�ട്ടിി, ആടകൾ നന്നാായിി കുടഞ്ഞുടുത്തു.
പുലർച്ചയ്ക്ക്് വിിളക്കുമേ� കൊ�ൊളുത്തുന്നുണ്ട്്, പൂങ്കോ�ോഴിിച്ചാാത്തന്റെ� കൂവൽകേ�ട്ട്്
പടകാാളിി മുറ്റത്തുംം ചെ�ന്നിിറങ്ങിി മണ്ടകത്തിിന്റെ�യരിികെ� ചെ�ന്നു
ഭൂമിിയുംം തൊ�ൊട്ടു നിിറുകിിൽവച്ചു, സൂര്യയഭഗവാാനെ�കൈൈ വഴങ്ങിി
മുറ്റമടിിക്കുന്ന ചൂലെ�ടുത്ത്് മുറ്റമടിിയുംം കഴിിക്കുന്നുണ്ട്്,
അടിിതളിിപൂജ കഴിിച്ചവളുംം എരുദാാഹക്കഞ്ഞിിക്കു വെ�ള്ളംം കോ�ോരിി
വേ�ഗത്തിിൽ പോ�ോരുന്നു പെ�ൺകിിടാാവുംം
അഴുവൻ കൊ�ൊണ്ടഞ്ഞാാഴിി അരിിയെ�ടുത്തു
നീീറ്റിിൽക്കഴുകിിപ്പതംം വരുത്തിി, പാാലിിൽക്കഴുകിിപ്പതംം വരുത്തിി,
അരിിയുമേ� വേ�ഗത്തിിൽ അടുപ്പത്താാക്കിി
അതിിനൊ�ൊരു കറിിയുമൊ�ൊരുക്കിി പെ�ണ്ണ്്.”			
(പുറംം158, 2018).
“കാാനനത്തിിൻ ശരൽക്കാാല ചാാരു ഭംംഗിികൾ നോ�ോക്കിിയുംം
കാായുംം കനിികളുംം പൂവുംം തളിിരുംം തേ�ടിിയോ�ോടിിയുംം,
ഓമൽ ചിിത്രാംം�ബരംം കാാറ്റിിൽ പാാറിിച്ചു ഹന്ത സുന്ദരീീ
ഉല്ലസിിച്ചാാളങ്ങു മണ്ടുമൊ�ൊരു പൂമ്പാാറ്റ പോ�ോലവൾ”. 		

(പുറംം-669, 2018).

ധീീരന്മാാരാായ പുരുഷന്മാാരുടെെ വീീരകൃത്യയങ്ങൾ പ്രകീീർത്തിിക്കുന്ന പാാഠഭാാഗങ്ങൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്.
അതിിനെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് ധീീരവനിിതകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പരാാമർശംം പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ കുറവാാണ്്.
ചരിിത്രത്തിിലെ� ധീീരവനിിതകളാായ ഉണ്ണിിയാാർച്ചയുംം സീീതയുംം പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ കടന്നുവരുന്നു
ണ്ടെ�ങ്കിിലുംം പുരുഷന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിലുള്ള സ്ത്രീീബിംം�ബത്തിിന്റെ� ചിിത്രീീകരണമാാണ്് പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. വടക്കൻ പാാട്ടിിലെ� വീീരത്വവവുംം ശൂരതയുമുള്ള പുരുഷന്മാാരോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നിിൽ
ക്കുന്ന കഥാാപാാത്രമാാണ്് ഉണ്ണിിയാാർച്ച. ഉണ്ണിിയാാർച്ചയുടെെ വീീര പരാാക്രമങ്ങളുംം ആത്മധൈൈര്യയവുംം
വാാഴ്ത്തുന്നതിിന്് പകരംം അടുക്കളക്കാാരിിയാായ പെ�ണ്ണിിന്റെ� നിിലയിിൽ പാാഠഭാാഗത്ത്് ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�
ടുമ്പോ�ോൾ ധീീരതയുംം സാാമർത്ഥ്യയവുമെെന്തൊ�ൊക്കെ�യുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സ്ത്രീീ ആത്യയന്തിികമാായിി അടുക്കളക്കാാരിി
മാാത്രമാാണ്് എന്ന ആണധിികാാരവ്യയവസ്ഥയുടെെ യുക്തിിയാാണ്് ഇവിിടെെ സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
ശ്രീീരാാമന്റെ� നന്മയുംം മഹത്വവവുംം പ്രതിിപാാദിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ സീീതയുടെെ സൗൗന്ദര്യയവർണ്ണനയാാണ്്
പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. സ്ത്രീീകൾ പരാാമർശവിിധേ�യമാാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുടെെ
പരിിസരമെെന്നത്് വൈൈയക്തിികമാായ നേ�ട്ടങ്ങളോ�ോ കഴിിവുകളോ�ോ ഒന്നുംം പരിിഗണിിക്കാാതെ� സൗൗന്ദര്യയ
ത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവ സവിിശേ�ഷതകളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ളതാാണ്്. ഇതിിന്് സമാാനമാായ
അളവുകോ�ോലുകൾ തന്നെ�യാാണ്് സ്ത്രീീ ലിംം�ഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട പക്ഷിിമൃഗാാദിികളെ� കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കു
ന്നിിടത്തുംം കാാണാാനാാകുന്നത്്. സ്ത്രീീയുടെെയുംം പുരുഷന്റെ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വ്യയവസ്ഥാാപിിത
ധാാരണകൾ തന്നെ�യാാണ്് സ്ത്രീീ ലിംം�ഗത്തിിലുംം പുല്ലിംം�ഗത്തിിലുംംപ്പെ�ട്ട പക്ഷിിമൃഗാാദിികളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലുംം പ്രതിിഫലിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പാാഠഭാാഗങ്ങൾ നോ�ോക്കാംം�.
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“ഇതുകേ�ട്ട്് ആൺ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞു. പുലിിയച്ഛാാ കേ�ൾക്കണംം ഞാാൻ ആൺ. ഇവൾ
പെ�ണ്ണ്്. ഞാാൻ പറഞ്ഞത്് ഇവൾ അനുസരിിക്കണ്ടെ�?” (പുറംം-30, 2018).
ആണിിന്റെ� താാൽപര്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി, ആണിിനെ� അനുസരിിച്ച്് ജീീവിിക്കേ�ണ്ടവളാാണ്് പെ�ണ്ണ്്
എന്ന പുരുഷാാധിികാാര സമൂഹത്തിിന്റെ� നിിലപാാടുകളാാണിിവിിടെെ സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
“എന്റെ� വീീട്ടിിൽ രണ്ടു കോ�ോഴിിയുണ്ട്്. ഒന്ന്് പൂവൻ. ഒന്ന്് പിിട. ഉണർന്നാാൽ പൂവന്് ഒരു
ജോ�ോലിിയുണ്ട്്. ചിിറകു കുടഞ്ഞ്് അവൻ തല ഉയർത്തിി പിിടിിക്കുംം. കൊ�ൊക്കക്കോ�ോ- കോ�ോ എന്ന്്
ഉറക്കെ� ശബ്ദിിക്കുംം. സമയംം അറിിയിിക്കൽ മാാത്രമല്ല പൂവന്റെ� ജോ�ോലിി. തലപ്പാാവുവെ�ച്ച ഒരു
പോ�ോലീീസുകാാരനെ� പോ�ോലെ� അവൻ നിിൽക്കുന്നത്് കണ്ടിിട്ടിില്ലേ�. അവന്റെ� കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിിടയുടെെ
കൂടെെ നടക്കുന്നുണ്ട്്. പരുന്ത്് കണ്ടാാൽ തട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുംം. പരുന്തിിനെ� കണ്ടാാൽ ഉടനെ�
കൊ�ൊക്കക്കോ�ോ എന്ന്് കൂകുംം. ഈ ശബ്ദംം കേ�ട്ടാാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്് കാാര്യം�ം മനസ്സിിലാാകുംം. അവ
ഓടിിവന്ന്് പിിള്ളയുടെെ ചിിറകിിനുള്ളിിൽ ഒളിിക്കുംം.” (പുറംം- 41,2018).
“ഒരു വീീട്ടിിൽ ഒരു പൂവൻകോ�ോഴിിയുംം ഒരു പിിടക്കോ�ോഴിിയുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. പൂവൻ വെ�ളുപ്പിിന്്
ഉറക്കമുണരുംം. ഉച്ചത്തിിൽ കൂകിി വീീട്ടിിലുള്ളവരെെ വിിളിിച്ചുണർത്തുംം. നേ�രംം പുലർന്നാാൽ
പിിടക്കോ�ോഴിി മുറ്റത്തുള്ള അഴുക്കുകൾ കൊ�ൊത്തിിപ്പെ�റുക്കിി വൃത്തിിയാാക്കുംം”.
(പുറംം-575,
2018).
“ആരാാ നെ�ല്ലുകുത്തിി അരിിയാാക്കിിയത്്? കോ�ോഴിിയമ്മ. ആരാാ അരിി പൊ�ൊടിിച്ചത്്? കോ�ോഴിിയമ്മ.
ആരാാ അപ്പംം ചുട്ടത്്. കോ�ോഴിിയമ്മ.”
(പുറംം - 577, 2018).
“കൈൈസർ എന്നാാണ്് എന്റെ� നാായയുടെെ പേ�ര്്. കൈൈസർ ഒരു ചുണക്കുട്ടിിയാാണ്്. വീീട്ടു
പറമ്പിിൽ അയൽവക്കത്തെ� നാായയോ�ോ കോ�ോഴിിയോ�ോ ആടോ�ോ പശുവോ�ോ വന്നാാൽ അവൻ
അവിിടെെ പാാഞ്ഞെ�ത്തുംം. അപ്പോ�ോൾ അവ പ്രാാണനുംംകൊ�ൊണ്ട്് ഓടിിയൊ�ൊളിിക്കുംം. അവയെ�
ഓടിിച്ചിിട്ടേ� അവൻ മടങ്ങു. വീീട്ടിിൽ ആരു വന്നാാലുംം അവൻ കുരച്ച്് ഞങ്ങളെ� അറിിയിിക്കുംം
ഞങ്ങളറിിയാാതെ� ആരെെയുംം വീീട്ടിിനകത്തു കടക്കാാൻ അവൻ സമ്മതിിക്കുകയിില്ല”
(പുറംം-584,2018).
വ്യയത്യയസ്ത ക്ലാാസ്സുകളിിലെ� പാാഠഭാാഗങ്ങളാാണിിവ. ആണധിികാാരവ്യയവസ്ഥ നിിർവചിിച്ചു വെ�ച്ചിിട്ടുള്ള
സ്ത്രീീയുടെെയുംം പുരുഷന്റെ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളാാണ്് സ്ത്രീീ ലിംം�ഗത്തിിലുംം പുല്ലിംം�ഗത്തിി
ലുംംപ്പെ�ട്ട പക്ഷിിമൃഗാാദിികളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പൂവൻകോ�ോഴിിയേ�യുംം നാായയെ�യുംം അധിി
കാാരത്തിിന്റെ�യുംം ശക്തിിയുടേ�യുംം വിിശേ�ഷണങ്ങളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ പിിടക്കോ�ോഴിിയെ�
ആശ്രിിതയുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ സംംരക്ഷകയുംം വീീട്ടുപണിിക്കാാരിിയുംം ആണിിനേ�ക്കാാൾ താാഴ്ന്നവളുമാായ
നിിലയിിലാാണ്് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ആൺകോ�ോയ്മ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത ആൺ/പെ�ൺ ലിംം�ഗവ്യയത്യാാ�
സത്തിിന്റെ� തലങ്ങളാാണിിവിിടെെ പ്രകടമാാകുന്നത്്. ആണധിികാാരലോ�ോകത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾക്കനു
സൃതമാായ സ്ത്രീീസ്വവത്വവസങ്കൽപ്പനത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്ക്കരണമാാണ്് പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലുടനീീളമുള്ളതെ�ന്ന്്
കണ്ടെ�ത്താാവുന്നതാാണ്്.
നവോ�ോത്ഥാാന സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കരണമുന്നേ�റ്റങ്ങളുംം ദേ�ശീീയപ്രസ്ഥാാനവുംം മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ച്ച
സ്ത്രീീ സങ്കല്പത്തെ� ആദ്യയകാാല പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യയമാായിി അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
ആൺകോ�ോയ്മ നിിർവ്വചിിച്ചു വെ�ച്ചിിട്ടുള്ള ഉത്തമ സ്ത്രീീ എന്ന നിിലയിിലുംം ഉത്തമ കുടുംംബിിനിി എന്ന നിില
യിിലുമുള്ള സ്ത്രൈൈണതാാ സങ്കല്പങ്ങളെ� അതേ�പടിി പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീക്ക്്
സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നൽകണംം, സ്ത്രീീക്ക്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നൽകണംം, സ്ത്രീീക്ക്് സാാമ്പത്തിിക സുരക്ഷിിതത്വംം�
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ഉണ്ടാാകണംം എന്നൊ�ൊക്കെ� പരിിഷ്കരണ വാാദിിയാായ പുരുഷൻ വാാദിിച്ചത്് സ്വവന്തംം അധിികാാരങ്ങൾക്കുംം
നിിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുമപ്പുറംം സ്ത്രീീ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തോ�ോടെെ ജീീവിിക്കണമെെന്ന ആഗ്രഹംം കൊ�ൊണ്ടാായിിരു
ന്നിില്ല. സ്ത്രീീയുടെെ പക്ഷത്താാണെ�ന്ന ബോ�ോധംം ജനിിപ്പിിച്ച്്, സ്ത്രീീകർത്തവ്യയങ്ങളെ� ആദർശവത്്കരിിച്ച്്
സ്ത്രീീയുടെെഇടംം, ചുമതലകൾ, ഉത്തരവാാദിിത്വവങ്ങൾ, പാാലിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ട ധർമ്മങ്ങൾ എന്നിിവയെ� പുരു
ഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ� താാൽപര്യയങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി പാാകപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാായിിരുന്നു
ആത്യയന്തിികമാായിി സ്ത്രീീയുടെെ ഇടംം കുടുംംബമാാണെ�ന്നുംം പുരുഷ സംംരക്ഷണത്തിിലുംം അധിികാാരത്തിിലുംം
ജീീവിിക്കേ�ണ്ടവളാാണെ�ന്നുംം ഭർത്താാവിിനെ�യുംം കുഞ്ഞുങ്ങളെ�യുംം പരിിചരിിച്ച്്, വീീട്ടുകാാര്യയങ്ങൾ നോ�ോക്കിി
നടത്തിി, വീീടിിന്റെ� കാാവൽക്കാാരിിയാായിിരിിക്കുകയാാണ്് സ്ത്രീീയുടെെ ധർമ്മമെെന്നുമുള്ള ധാാരണകൾ സ്ഥാാ
പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അത്തരത്തിിൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് പാാഠപുസ്തക
ങ്ങളിിലുള്ളത്്. ആൺകോ�ോയ്മയുടെെ കൽപ്പനയ്ക്ക്് അനുസൃതമാായ സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നതിിൽ ഒരു
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രഉപകരണമാായിി പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ വർത്തിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
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ഗവേ�ഷക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

ആമുഖംം
ചിിന്തിിക്കുന്ന സമൂഹംം എന്ന നിിലയിിൽ മനുഷ്യയരാാശിിയുടെെ ചരിിത്രംം ഭാാഷയുടെെ ചരിിത്രംം കൂടിിയാാണ്്.
ഇതര ജീീവിിവർഗ്ഗങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഭിിന്നമാായ അനുഭവ-ആവിിഷ്കാാര പരിിസരത്തെ� നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കു
ന്നതിിൽ ഭാാഷ വഹിിച്ച പങ്ക്് ചെ�റുതല്ല. ആധുനിിക സമൂഹംം എന്ന നിിലയിിൽ മനുഷ്യയകുലത്തെ�
പരുവപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുത്തതിിൽ ഭാാഷയോ�ോളംം, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് മാാതൃഭാാഷയോ�ോളംം പങ്കു വഹിിച്ച മറ്റൊ�ൊന്നിില്ല
എന്നു പറയാംം�. ആശയവിിനിിമയത്തിിനുള്ള ഉപാാധിി എന്ന നിിലയിിൽ പ്രാാഥമിികമാായിി ഭാാഷയെ�
വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോഴുംം അതിിനെ�ല്ലാം�ം അപ്പുറംം നിിൽക്കുന്ന വ്യയവഹാാര പരിിസരംം മാാതൃഭാാഷയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്് വ്യയത്യയസ്തമാാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അത്തരത്തിിൽ സാംം�സ്കാാരിിക-രാാഷ്ട്രീീയ പ്രക്രിിയയാായിി
മാാറുന്ന ഭാാഷയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം അതിിന്റെ� കേ�വല നിിർവചനങ്ങളെ� അപ്രസക്തമാാക്കുകയുംം സൂക്ഷ്മ
രാാഷ്ട്രീീയ പ്രക്രിിയ എന്ന നിിലയിിൽ പുതിിയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു ഈയൊ�ൊരു
ഘട്ടത്തിിലാാണ്് മാാതൃഭാാഷയെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള നിിരവധിി ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്്.
എന്താാണ്് മാാതൃഭാാഷ എന്നുംം അതിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം സമൂഹനിിർമ്മിിതിിയിിൽ എപ്രകാാരംം പ്രവർത്തിി
ക്കുന്നു എന്നുമുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.

I
ജനങ്ങൾ പ്രധാാനമാായുംം അവരുടെെ ജീീവിിക്കാാനുള്ള കരുത്ത്് പ്രകടമാാകുന്നത്് സ്വവന്തംം ഭാാഷയിി
ലൂടെെയാാണ്്. സ്വവയംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാനുംം നിിർവചിിക്കാാനുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുമുള്ള നിിരവധിി സാാധ്യയ
തകൾ പ്രത്യയക്ഷമാായുംം പരോ�ോക്ഷമാായുംം നൽകുന്നുണ്ട്് ഭാാഷ. ചിിത്രവുംം ദൃശ്യയവുംം ആംംഗ്യയവുംം നിിറഞ്ഞ
ഭാാഷയുടെെ സാാധ്യയതകൾ ബഹുമുഖമാാണെ�ങ്കിിലുംം ശബ്ദ-വർണ-ലിിപിി സൂചിിക സൂചിിതങ്ങളുടെെ
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഒരു സമൂഹത്തിിനിിടയിിൽ പ്രചാാരത്തിിലിിരിിക്കുന്ന വ്യയവഹാാര മാാർഗംം എന്ന
നിിലയിിലാാണ്് ഭാാഷയെ� ഈ പ്രബന്ധംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഉച്ചാാരണ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെയോ�ോ
ലിിപിിയിിലൂടെെയോ�ോ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന മാാധ്യയമമെെന്ന നിിലയിിൽ ഭാാഷയെ� പരിിഗണിിക്കുന്നു. ഇത്ത
രത്തിിൽ മനുഷ്യയൻ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത ഭാാഷ ജനിിതകമാായിി (genetically) കൈൈവന്ന ഒന്നല്ല.
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തൊ�ൊട്ടടുത്ത സാാമൂഹിിക പരിിസരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് മനുഷ്യയർ ആർജിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതാാണ്് ഭാാഷ. ഭാാഷ
ജന്മസിിദ്ധമാാണെ�ന്ന്് പറയുന്നതിിന്റെ� അർത്ഥംം എല്ലാാ മനുഷ്യയർക്കുംം ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനുള്ള
ശേ�ഷിി ഉണ്ട്് എന്നതാാണ്്. ഈയൊ�ൊരു അവസരത്തിിലാാണ്് മാാതൃഭാാഷ എന്നാാൽ എന്താാണ്് എന്നു
നാം�ം നിിർവചിിക്കേ�ണ്ടതാായിി വരുന്നത്്.
ലോ�ോകനവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� നാായകന്മാാരിിൽ ഒരാാളാായ ദാാന്തെ�യാാണ്് മാാതൃഭാാഷയെ�
സാാമൂഹ്യയമാായ അർത്ഥത്തിിൽ ആദ്യയമാായ്് നിിർവചിിച്ചത്്. ‘ഡിി വൾഗാാരിി ഇലക്വവൻഷ്യയ’ (1306,
പ്രസിിദ്ധീീകരണംം 1529) എന്ന പ്രബന്ധത്തിിലാാണ്് ദാാന്തെ� ഇക്കാാര്യം�ം പറയുന്നത്്. ‘ഏതൊ�ൊരു
ഭാാഷയാാണോ�ോ നാം�ം ശിിശുക്കളാായിിരുന്ന കാാലത്ത്് നമ്മുടെെ ആയമാാർ നമ്മോ�ോട്് സംംസാാരിിച്ചിിരുന്നത്്,
ആ ഭാാഷയാാണ്് മാാതൃഭാാഷ’ എന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം നിിർവചിിച്ചത്്. കൃത്യയമാായിി വ്യാാ�കരണംം പഠിിച്ചു
നാം�ം ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന ലത്തീീനല്ല, പകരംം സാാമൂഹ്യയമാായിി ആർജിിക്കുന്ന ഇറ്റാാലിിയനാായിിരു
ന്നു ദാാന്തയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം മാാതൃഭാാഷ. ദാാന്തെ�യുടെെ വീീക്ഷണത്തിിൽ ശിിശു ആദ്യയമാായിി
ആർജിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഭാാഷയാാണ്് മാാതൃഭാാഷയാായിി പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടത്്. തിികച്ചുംം സാാമൂഹിികമാായ ഒരു
നിിർമിിതിി ആണ്് ഭാാഷ എന്ന്് സാാരംം. എന്നാാൽ അത്് സാാമൂഹിികമാായിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� അതിിന്റെ�
പ്രവർത്തനംം അബോ�ോധവുമാാണ്്’ (പവിിത്രൻ പിി., 2014: 18). മാാതൃഭാാഷ എന്ന ആശയത്തെ� മുൻനിിർ
ത്തിി ചിിന്തിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരു വ്യയക്തിി സമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് ആദ്യയമാായിി ആർജ്ജിിക്കുന്ന ഭാാഷ എന്ന്്
സാാമാാന്യയമാായിി നിിർവചിിക്കാംം�. മറ്റുള്ള ഭാാഷകൾ ആർജ്ജിിക്കുവാാനുള്ള കഴിിവിിന്് മാാതൃഭാാഷയുമാായിി
ബന്ധമുണ്ട്്. ആശയത്തെ� ഗ്രഹിിക്കുന്നതുംം അറിിവ്് ആർജ്ജിിക്കുന്നതുംം മാാതൃഭാാഷയിിലൂടെെയാാണ്്.
ആകയാാൽ ഇതര ഭാാഷകൾ ആർജ്ജിിച്ചെ�ടുക്കുവാാനുള്ള സൂക്ഷ്മ മാാധ്യയമമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നതുംം
മാാതൃഭാാഷ തന്നെ�.
അധിികാാരത്തെ� സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ രീീതിിയിിൽ ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ അധിികാാര ശക്തിികൾ
എക്കാാലവുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന ഘടകങ്ങളിിൽ ഒന്ന്് ഭാാഷയാാണ്്. ജനങ്ങളുടെെ വ്യയവഹാാരഭാാഷ
ഏതെ�ന്ന്് നിിശ്ചയിിക്കുവാാനുള്ള അവകാാശംം കൈൈക്കലാാകുന്ന പ്രവണത ലോ�ോകത്തെ� എല്ലാാ
അധിിനിിവേ�ശ ചരിിത്രത്തിിലുംം കാാണാാവുന്നതാാണ്്. കീീഴടക്കലിിന്റെ�യുംം കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തലിിന്റെ�യുംം
മാാധ്യയമമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ഭാാഷയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ഉള്ളടക്കത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തിിരിിച്ചറിിവ്് ഭാാഷാാ
പഠനപ്രക്രിിയക്ക്് നിിരവധിി മാാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്്. ആശയവിിനിിമയത്തിിനുള്ള ഉപാാധിി എന്ന
തിിപുറംം സംംസ്കാാര പഠനത്തിിന്റെ� ഉപാാധിിയാായുംം ഭാാഷ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു (പവിിത്രൻ പിി., 2014).
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാരശക്തിി അത്തരത്തിിൽ മാാതൃഭാാഷ കീീഴടക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത
അധിികാാര ചരിിത്രംം ഭാാഷയിിൽ ഊന്നിിനിിൽക്കുന്നതാാണ്് എന്നതിിന്് നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങൾ
കാാണാംം�. എൻ ഗൂഗിി മനസ്സിിന്റെ� അപകോ�ോളനീീകരണംം എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ ഇക്കാാര്യം�ം വ്യയക്ത
മാാക്കുന്നുണ്ട്്. കോ�ോളനിി ഭരണംം അവസാാനിിച്ച്് ആറ്് പതിിറ്റാാണ്ടുകൾ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുംം പരോ�ോക്ഷമാായ
ആധിിപത്യയമെെന്ന നിിലയിിൽ ഇന്ത്യയയുടെെ വ്യയവഹാാര മണ്ഡലങ്ങളിിൽ (ഭരണംം, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം,
കോ�ോടതിി) ഇന്നുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് നേ�ടിിയെ�ടുത്തിിരിിക്കുന്ന ആധിിപത്യയത്തെ� പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിൽ നിിന്നുംം ഭരണത്തിിൽ നിിന്നുംം കോ�ോടതിി വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഒരു
ജനതയുടെെ മാാതൃഭാാഷയെ� അകറ്റിി നിിർത്തുക എന്നത്് കോ�ോളനിി ഭരണത്തിിന്റെ� നയങ്ങളിിൽ
ഒന്നാായിിരുന്നു. വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് മാാറ്റിി നിിർത്തപ്പെ�ടുന്ന പക്ഷംം ഭാാഷക്ക്് വിികസിിക്കുവാാൻ
കഴിിയാാതെ� വരുന്നു. ഭാാഷയുടെെ പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതകൾ നിിഷേ�ധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ജനതയെ� അടിിമ
കളാാക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധിിനിിവേ�ശ ശക്തിികളുടെെ മാാർഗ്ഗങ്ങളിിൽ ഒന്ന്്. കോ�ോളനിി
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ഭരണത്തിിന്റെ� ഇത്തരംം തന്ത്രങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞതോ�ോടെെയാാണ്് മൂന്നാംം�ലോ�ോക സമൂഹങ്ങളുടെെ
പ്രതിിരോ�ോധംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷാാപരമാായ മനുഷ്യാാ�വകാാശത്തെ� നിിഷേ�ധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാര ശക്തിികൾ അവരുടെെ ആധിിപത്യംം� നേ�ടിിയെ�ടുത്തത്്. ഇതിിന്് നല്ല
ഉദാാഹരണംം എൻ ഗൂഗിി എഴുതുന്നുണ്ട്്.
“പഠന മാാധ്യയമംം ഇംംഗ്ലീീഷാായപ്പോ�ോൾ എല്ലാാ വിിഷയങ്ങളുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ എഴുതണംം. ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷയിിൽ തോ�ോൽക്കുന്ന ആർക്കുംം തന്നെ� പരീീക്ഷയിിൽ ജയിിക്കാാൻ കഴിിയുമാായിിരുന്നിില്ല.
1954-ൽ എന്റെ� ക്ലാാസ്സിിലെ� ഒരു കുട്ടിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഒഴിികെ� എല്ലാാത്തിിലുംം ഉന്നത വിിജയംം
നേ�ടിിയത്് ഞാാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ആ കുട്ടിി തോ�ോറ്റുപോ�ോയിി. അതിിനാാൽ അവൻ മുഴുവൻ
പരീീക്ഷയുംം തോ�ോറ്റു. അവൻ പഠനംം മതിിയാാക്കിി ഒരു കമ്പനിി ബസ്സിിൽ പകരക്കാാരനാായിി
ജോ�ോലിിക്ക്് ചേ�ർന്നു. മറ്റു വിിഷയങ്ങളിിൽ കേ�വല വിിജയംം നേ�ടിിയ എനിിക്ക്് ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ നല്ല
മാാർക്കുണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ അധിിനിിവേ�ശ താാവളമാായ കെ�നിിയയിിൽ ആഫ്രിിക്കക്കാാർക്ക്്
വേ�ണ്ടിി നടത്തപ്പെ�ട്ട ഏറ്റവുംം ഉന്നത നിിലവാാരമുള്ള സ്ഥാാപനങ്ങളിിൽ ഒന്നാായ അലയൻസ്്
സ്കൂളിിൽ പ്രവേ�ശനംം തരപ്പെ�ട്ടു. മറ്റുള്ള ഭാാഷകൾക്് എത്ര തന്നെ� മാാർക്ക്് നേ�ടിിയാാലുംം
ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ മിികവ്് കാാട്ടിിയാാൽ മാാത്രമേ� ഒരു വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിക്ക്് ചുവന്ന ഗൗൗൺ ലഭിിക്കുമാായിി
രുന്നുള്ളു. ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് കേ�വല വിിജയംം മാാത്രംം പോ�ോരാാ–അപ്പോ�ോൾ ഈ വേ�ഷംം ഇല്ലാാതാാകുംം.
ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ അനിിതരസാാധാാരണ വിിജയംം കൈൈവരിിച്ചാാൽ മാാത്രമേ� ഈ പിിരമിിഡിിന്റെ�
(ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായംം) ഏറ്റവുംം അസൂയാാവഹമാായ സ്ഥാാനത്ത്് എത്തിിച്ചേ�രാാൻ
ആവുകയുള്ളൂ. ആംംഗലേ�യ ഭാാഷയുടെെ അഭിിമാാനപത്രംം ലഭിിച്ച വ്യയക്തിികൾക്കേ� വിിശിിഷ്ടമാായ
സ്ഥാാനങ്ങൾ ലഭിിച്ചിിരുന്നുള്ളു” (എൻഗൂഗിി–മനസ്സിിന്റെ� അപകോ�ോളനിിവൽക്കരണംം, 33-34).
ഇത്തരത്തിിൽ ഭാാഷപരമാായ ആധിിപത്യംം� നേ�ടിിയെ�ടുത്ത കോ�ോളനിി ശക്തിികൾ ഭാാഷയെ� മാാർഗ
മാാക്കിികൊ�ൊണ്ട്് കഴിിവുള്ള വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളെ�, ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ പ്രാാവീീണ്യയരല്ലെ�ന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അറിിവിിടങ്ങ
ളിിൽ നിിന്നുംം പൊ�ൊതു ഇടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഭ്രഷ്ടരാാകുന്നു എന്നാാണ്് എൻഗൂഗിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്.
ഇതിിന്് സമാാനമാായ അന്തരീീക്ഷംം കേ�രളത്തിിലെ� ഐ.സിി.എസ്്.സിി., സിി ബിി.എസ്സ്്.സിി. (കേ�ന്ദ്ര
വിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെ�ടെെ) സ്കൂളുകൾ തുടരുന്ന കാാഴ്ച നമുക്ക്് കാാണാാനാാകുന്നതാാണ്്. മലയാാളംം
സംംസാാരിിച്ചാാൽ പിിഴ ഈടാാക്കുന്ന ഇത്തരംം സ്കൂളുകൾ കോ�ോളനിി വാാഴ്ചയുടെെ തുടർച്ചയാായിി തിികച്ചുംം
സ്വാാ�ഭാാവിികംം എന്ന നിിലയിിൽ ഇവിിടെെ തുടരുകയാാണ്്. എൻ ഗൂഗിി മനസ്സിിന്റെ� അപ കോ�ോളനിിവൽ
ക്കരണത്തിിൽ (Decolonising the Mind) ഗിികുയു ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്നത്് ഏറ്റവുംം മ്ലേ�ച്ഛമാായ
പ്രവർത്തിിയാായിി കാാണുകയുംം ഗിികുയു സംംസാാരിിക്കുന്നവർക്ക്് ഫൈൈൻ ചുമത്തുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു
എന്ന്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിൽ എൻഗൂഗിിയുടെെ അനുഭവവുമാായിി ചേ�ർത്തുവച്ച്് വിിലയിി
രുത്തിിയാാൽ ഇത്തരത്തിിൽ മാാതൃഭാാഷയ്ക്ക്് ഭ്രഷ്ട്് കൽപ്പിിക്കുന്ന വിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിയുടെെ
ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തെ� തല്ലിിക്കെ�ടുത്തുകയുംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളെ� ഉത്സാാഹിികളാാക്കുന്നതിിന്് പകരംം
വിിധേ�യരോ�ോ വിിവർത്തകരോ�ോ ആയിി ചുരുക്കുകയുമാാണു ചെ�യ്യുന്നത്്. ഭാാഷാാ പ്രവർത്തകരുടെെ
പ്രതിിഷേ�ധംം ഉയർന്നു വന്നതോ�ോടെെ മലയാാളംം സംംസാാരിിക്കാാൻ അനുവദിിക്കിില്ല എന്ന ബോ�ോർഡുകൾ
മാാറ്റിി അവർ ആ ആശയംം ഒന്നു കൂടിി തന്ത്രപരമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ‘Love Malayalam,
Speak English’ എന്ന മെെക്കാാളെ� ബുദ്ധിിയിിലൂടെെ ഇംംഗ്ലീീഷുകാാർക്കു വേ�ണ്ട ശിിപാായിികളെ� നിിർ
മ്മിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് തങ്ങളെ�ന്ന്് അത്തരംം സ്കൂളുകൾ പറഞ്ഞു വെ�യ്ക്കുന്നു.
സാാമൂഹിിക ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞരുടെെ അഭിിപ്രാായത്തിിൽ വ്യയവഹാാര ഇടങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഒരു
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ഭാാഷയെ� അകറ്റിി നിിർത്തുന്ന പക്ഷംം ആ ഭാാഷയുടെെ വിികസിിക്കുവാാനുള്ള ശേ�ഷിി നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു.
ജെ�.എ. ഫിിഷ്്മാാനെ� (Joshua Aaron Fishman ) പോ�ോലുള്ള സാാമൂഹിിക ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞർ
ഇക്കാാര്യം�ം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്്. ഭാാഷ പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ വിികസിിക്കുന്നതാാണെ�ന്നുംം പ്രയോ�ോഗ
ശൈൈലീീസന്ദർഭങ്ങളെ�യുംം ഘടനകളെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി വ്യയവഹാാര മണ്ഡലങ്ങളെ� (Domains
of disourse) നിിർവചിിക്കാാമെെന്നുംം അക്കൂട്ടർ വാാദിിക്കുന്നു. വ്യയവഹാാര മണ്ഡലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയു
മ്പോ�ോൾ ജെ�.എ. ഫിിഷ്്മാാൻ മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്ന അറിിവിിന്റെ� ഭൂപടംം (cognitive map) എന്ന സങ്കല്പനംം
ഇവിിടെെ പ്രത്യേ�േകംം പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു. ഓരോ�ോ ഭാാഷാാ സമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം വിികാാസംം അത്തര
ത്തിിൽ അതിിലെ� വ്യയവഹാാര മണ്ഡലത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാായിിരിിക്കുംം മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുക.
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം-കോ�ോടതിി-ഭരണംം തുടങ്ങിിയ എല്ലാാ സാംം�സ്ക്കാാരിിക-സാാമൂഹിിക ബന്ധങ്ങളിിലുംം ഭാാഷ
നിിരന്തരംം പ്രയോ�ോഗിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. അത്തരത്തിിൽ നിിരന്തര പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ പുതുക്കപ്പെ�ടുകയുംം
കരുത്താാർജ്ജിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിലൂടെെയാാണ്് ഭാാഷ നിിലനിിൽക്കുന്നതുംം വിികസിിക്കുന്നതുംം.
ഒരു ജനതയെ� വിിധേ�യത്വവത്തിിനുള്ളിിൽ പിിടിിച്ചിിടാാനുള്ള ഉത്തമ ഉപാാധിി അവരുടെെ ഭാാഷയെ�
കീീഴടക്കലാാണെ�ന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയുടെെ ചരിിത്രംം തന്നെ� നമുക്ക്് കാാട്ടിിത്തന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഒന്ന്്. ഇംംഗ്ലണ്ട്്
നോ�ോർമ്മൻ ആധിിപത്യയത്തിിനു കീീഴിിലാായിിരുന്ന കാാലത്ത്് ഫ്രഞ്ച്്/ലാാറ്റിിൻ ഭാാഷയുടെെ ആധിിപത്യംം�
എങ്ങനെ�യാാണ്് ഇംംഗ്ലണ്ടിിന്റെ� വ്യയവഹാാര മണ്ഡലങ്ങളിിൽ വാാണിിരുന്നതെ�ന്നുംം ‘ഇംംഗ്ലണ്ടിിലെ�
മാാതൃഭാാഷ’ എന്ന നിിലയിിൽ പിിൽക്കാാലത്ത്് ‘ഇംംഗ്ലീീഷ്്’ അത്തരംം വ്യയവഹാാര ഇടങ്ങളെ� പിിടിിച്ചെ�
ടുക്കാാൻ നടത്തിിയ ശ്രമങ്ങളേ�വയെ�ന്നുംം ചരിിത്രംം നോ�ോക്കിിയാാൽ വ്യയക്തമാാകുംം. രണ്ട്്. തങ്ങൾക്ക്്
കീീഴിിലുള്ള കോ�ോളനിി പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ഭാാഷാാപരമാായ ആധിിപത്യംം� നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നതിിലൂടെെ ജനതയെ�
വിിധേ�യന്മാാരാാക്കിി ഭരിിക്കുന്ന തന്ത്രംം പിിൽക്കാാല ചരിിത്രത്തിിൽ ഇംംഗ്ലണ്ട്് ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചു. അത്തര
ത്തിിൽ കോ�ോളനിിവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഇടങ്ങളിിൽ എല്ലാം�ം ഭാാഷയിിലൂടെെ തങ്ങളുടെെ ആധിിപത്യംം�
ഇന്നുംം അവർ പരോ�ോക്ഷമാായിി തുടർന്നു വരുന്നത്് നമുക്ക്് കാാണാംം�.

II
ഇന്ത്യയയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� അടിിത്തറ മെെക്കാാളെ�യുടെെ മിിനിിട്്സാായിിരുന്നു (1835). വ്യയ
വഹാാരമണ്ഡലമെെന്ന നിിലയിിൽ വിിജ്ഞാാന ഭാാഷയെ� കൈൈയ്യടക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
പരിിപ്രേ�ക്് ഷ്യംം� ഇവിിടെെ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു.അത്തരത്തിിൽ അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� തന്ത്രങ്ങൾ
ഇന്ത്യയൻ ജനതയെ� കീീഴടക്കുമെെന്ന ഘട്ടത്തിിലാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുന്ന
തുംം ഭാാഷാാടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ദേ�ശീീയതയ്ക്ക്് പുതിിയ അർത്ഥ പരിിസരങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നതുംം. ദേ�ശീീയ
പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ ദേ�ശീീയ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്ന ആശയത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിി. ഈയൊ�ൊരു ഘട്ട
ത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് നാാട്ടുഭാാഷാാ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്ന ആശയവുംം സ്വവദേ�ശീീയ ജനത ഉയർത്തിി
പിിടിിക്കുന്നത്് (അതിിനു മുന്നേ� തന്നെ� മിിഷണറിിമാാരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽ നാാട്ടുഭാാഷയ്ക്ക്് പ്രാാധാാ
ന്യയമുണ്ടാായിിരുന്നു). 1947-ൽ ഇന്ത്യയ ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണത്തിിൽ സ്വവതന്ത്രമാായതിിന്് ശേ�ഷംം
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുശേ�ഷംം ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമാാധ്യയമംം തദ്ദേ�ശീീയ ഭാാഷയിിലാാക്കാാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ ആരംംഭിിച്ചു. 1950-കളിിൽ ഭരണഘടനയിിൽത്തന്നെ� ഇന്ത്യയയുടെെ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷ ഹിിന്ദിി
യാാണെ�ന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു.ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� മാാധ്യയമംം ഹിിന്ദിിയാാകണമെെന്ന
വാാദംം ഇന്ത്യയയുടെെ പല കോ�ോണുകളിിൽ നിിന്ന്് ഉയർന്ന്് വന്നു. ഹിിന്ദിിയിിൽ സാാങ്കേ�തിിക പദങ്ങൾ
നിിർമ്മിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുംം ആരംംഭിിച്ചു. ഇതിിനിിടയിിലാാണ്് ഭാാഷാാടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സംംസ്ഥാാനങ്ങൾ
രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
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കേ�രള സംംസ്ഥാാന രൂപീീകരണത്തോ�ോടെെ 1957-ൽ ഇ.എംം.എസ്്. അധിികാാരത്തിിൽ വരിികയുംം
ഭരണഭാാഷ മലയാാളമാായിിരിിക്കണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം ഉണ്ടാായിി.ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്്
1957-ൽ കോ�ോമാാട്ടിിൽ അച്യുുതമേ�നോ�ോന്റെ� നേ�തൃത്വവത്തിിൽ രൂപംം കൊ�ൊണ്ട കമ്മിിറ്റിി 1958-ൽ ഭരണ
ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രവർത്തന റിിപ്പോ�ോർട്ട്് നൽകിി. 1969-ൽ മലയാാളംം ഭരണഭാാഷയാാക്കു
വാാനുള്ള ആക്ട്് നിിയമസഭ പാാസാാക്കിി. 1973-ൽ ഇതിിനു ഭേ�ദഗതിി വരുത്തിി. ഭാാഷാാടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ
സംംസ്ഥാാനങ്ങൾ രൂപംം കൊ�ൊണ്ടതിിനു ശേ�ഷമാാണ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലയെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠിിക്കുവാാൻ
കോ�ോത്താാരിി കമ്മീീഷൻ നിിലവിിൽ വന്നത്്.
രാാജഭരണകാാലത്ത്് വിിളംംബരങ്ങളുംം ശാാസനങ്ങളുംം നീീട്ടുകളുംം എഴുതാാൻ നാാട്ടുഭാാഷയാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്്.മലബാാർ പൂർണമാായുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ആധിിപത്യയത്തിിന്് കീീഴിിലാാകുന്ന 1792-നു
ശേ�ഷവുംം നാാടുവാാഴിികൾ കമ്പനിിക്കെ�ഴുതിിയ കത്തുകൾ മലയാാളത്തിിലാായിിരുന്നു എന്നതിിന്്
തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളുംം പഴശ്ശിി രേ�ഖകളുംം തെ�ളിിവ്് നൽകുന്നുണ്ട്്. മലബാാറിിലെ� ഹജൂർ കച്ചേ�രിികളിിലുംം
താാലൂക്ക്് കച്ചേ�രിികളിിലുംം മലയാാളംം ഉപയോ�ോഗിിക്കണമെെന്ന്് 1828-ൽ തന്നെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഗവൺമെെൻറ്്
ഉത്തരവിിറക്കിിയിിരുന്നതുംം ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്് (ദിിനേ�ശൻ ഇ., 2010, 11). തിിരു-കൊ�ൊച്ചിി സംംസ്ഥാാ
നത്തെ� ഹൈൈക്കോ�ോടതിി നടപടിിക്രമങ്ങൾ 1950 ജനുവരിി 26 മുതൽ മലയാാളത്തിിലാാക്കിി കൊ�ൊണ്ടുള്ള
ഉത്തരവുംം പ്രസക്തമാാണ്്.
കേ�രള സംംസ്ഥാാന രൂപീീകരണത്തിിനു ശേ�ഷംം കോ�ോമാാട്ടിിൽ അച്യുുതമേ�നോ�ോന്റെ� നേ�തൃത്വവത്തിിൽ
രൂപംം കൊ�ൊണ്ട കമ്മീീഷൻ ഭരണംം, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, കോ�ോടതിി വ്യയവഹാാരങ്ങൾ എന്നിിവയ്ക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം�
നൽകിി. 1957 ആഗസ്റ്റ്് 31-ന്് കോ�ോമാാട്ടിിൽ അച്യുുതമേ�നോ�ോൻ ചെ�യർമാാനാായ കമ്മിിറ്റിിയിിൽ കെ�.
ഭാാസ്ക്കരൻ നാായർ, കെ�. ദാാമോ�ോദരൻ, പിി.റ്റിി. ഭാാസ്കരപ്പണിിക്കർ, എൽ.സിി ഐസക്ക്് എന്നിിവരാായിി
രുന്നു മറ്റ്് അംംഗങ്ങൾ. 1958-ൽ കമ്മിിറ്റിി സമർപ്പിിച്ച ഭരണ റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ ജനങ്ങൾക്കു വേ�ണ്ടിിയുള്ള
ജനങ്ങളുടെെ ഭരണംം നിിർബന്ധമാായുംം ജനങ്ങളുടെെ ഭാാഷയിിലാായിിരിിക്കണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേ�ശിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നു. ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ഒരു ഭരണഭാാഷാാ പദ കോ�ോശവുംം നിിർമ്മിിച്ചു. എന്നാാൽ കമ്മിിറ്റിി മുന്നോ�ോട്ട്്
വച്ച നിിർദ്ദേ�ശങ്ങൾക്ക്് വേ�ണ്ട രീീതിിയിിൽ തുടർച്ചയുണ്ടാായിില്ല. 1965-ൽ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷാാ ഉദ്യോ�ോ�
ഗസ്ഥനെ� നിിയമിിക്കുന്നതോ�ോടെെ വീീണ്ടുംം കമ്മിിറ്റിി വച്ച നിിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയുണ്ടാായിി.
1965 ഒക്ടോ�ോബർ 19-ന്് ഇറങ്ങിിയ ഉത്തരവുംം 1966-ൽ ഇറങ്ങിിയ ഉത്തരവുംം പ്രകാാരംം പഞ്ചാായത്ത്്
മുതൽ പൊ�ൊതുഭരണത്തിിന്റെ� വിിവിിധ മേ�ഖലകളിിലുംം ജയിിൽ, രജിിസ്ട്രേ�ഷൻ, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം തുടങ്ങിിയ
വകുപ്പുകളിിലുംം മലയാാളംം ഉപയോ�ോഗിിക്കണമെെന്ന നിിർദ്ദേ�ശമുണ്ടാായിി. എന്നാാൽ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക രംംഗംം
ഈ ഉത്തരവിിനെ�യുംം വേ�ണ്ട രീീതിിയിിൽ പരിിഗണിിച്ചിില്ല എന്നു കാാണാംം�.
തുടർന്ന്് 1969-ൽ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷാാ നിിയമംം നിിലവിിൽ വന്നു. മലയാാളവുംം ഇംംഗ്ലീീഷുംം
സംംസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷകളാായിി തീീരുമാാനിിക്കപ്പെ�ട്ടു. 1973-ൽ ആക്ടിിൽ ചിില
ഭേ�ദഗതിികൾ വന്നു. ഇതിിൻ പ്രകാാരംം ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ആവശ്യയങ്ങൾക്ക്് മലയാാളമോ�ോ ഇംംഗ്ലീീഷോ�ോ
ഉപയോ�ോഗിിക്കാാമെെന്ന്് വന്നു. ന്യൂൂനപക്ഷ ഭാാഷകൾ എന്ന നിിലയിിൽ തമിിഴുംം കന്നടയുംം അംംഗീീകരിി
ക്കപ്പെ�ട്ടു. 1977-ൽ ഭാാഷാാ വിിഭാാഗംം പ്രവർത്തനമാാരംംഭിിച്ചു. 1978 ൽ കേ�രള നിിയമസഭയിിൽ ആദ്യയമാായിി
മലയാാളത്തിിൽ ബിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. 1978-ൽ ഭരണഭാാഷ മലയാാളമാാക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി
അഞ്ച്് വർഷ പദ്ധതിി സർക്കാാർ നടപ്പിിലാാക്കിി.എന്നാാൽ ഇവയിിലെ� നിിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർ
വേ�ണ്ട രീീതിിയിിൽ പാാലിിക്കുകയുണ്ടാായിില്ല. 1999-ൽ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷാാ പരിിശീീലന പരിിപാാടിികൾ
ആരംംഭിിച്ചു. 2003-ൽ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷാാ നിിയമസഭാാ സമിിതിി രൂപംം കൊ�ൊണ്ടു. താാലൂക്ക്്-ജിില്ല
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-സംംസ്ഥാാന തലങ്ങൾ ചേ�ർന്ന്് സമിിതിി രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഇത്തരത്തിിൽ മിികച്ച നിിർദ്ദേ�ശങ്ങളുംം
പ്രവർത്തന പദ്ധതിികളുംം അടങ്ങിിയ പദ്ധതിികൾ ആസൂത്രണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടെെങ്കിിലുംം നിിർബന്ധിിത
മാായിി നടപ്പിിൽ വരുത്തുവാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാായിില്ല. ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക തലത്തിിലെ� വരേ�ണ്യയബോ�ോധംം
‘കേ�വല ആചാാരംം’ എന്നതിിനപ്പുറത്തേ�ക്ക്് പ്രാായോ�ോഗിിക സാാധ്യയതകൾ കണ്ടെ�ത്തിിയിില്ല എന്നത്്
ഇത്തരംം പദ്ധതിികൾക്ക്് തുടർച്ചയുണ്ടാാകാാതിിരിിക്കാാൻ കാാരണമാായിി.
1956-ലാാണ്് കേ�രള സംംസ്ഥാാനംം രൂപപ്പെ�ടുന്നതെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്് മുൻപെ� തന്നെ� നാാട്ടുഭാാഷ
യിിലൂടെെയുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്ന ആശയത്തിിന്് ഇവിിടെെ പ്രസക്തിിയുണ്ടാായിിരുന്നു. 19-ആംം നൂറ്റാാ
ണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയ പകുതിി മുതൽ ആധുനിിക രീീതിിയിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിിടെെ നടന്നു
എന്ന്് പറയാംം�. അതിിനു മുൻപുംം ആലത്തൂർ മണിിപ്രവാാളംം, യോ�ോഗാാമൃതംം, അഷ്ടാംം�ഗഹൃദയംം, കണക്കു
സാാരംം കണക്കു ചോ�ോദ്യം�ം, ആര്യയഭടീീയംം തുടങ്ങിിയ കൃതിികൾ ഇവിിടെെ ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ പോ�ോലുംം
ഇന്ന്് പ്രചാാരത്തിിലിിരിിക്കുന്ന വിിദ്യാ�ാസമ്പ്രദാായത്തിിന്റെ�യുംം വിിജ്ഞാാന ഭാാഷയുടെെയുംം ആദ്യയ രൂപങ്ങൾ
19-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ആരംംഭിിച്ചു. ഒന്നാംം� പാാഠപുസ്തക കമ്മിിറ്റിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി നടന്ന പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ (തിിരുവിിതാം�ംകൂർ-കൊ�ൊച്ചിി-മലബാാർ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ), മാാസിികകൾ
കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യയക്തിിപരമാായിി നടത്തിിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ�
അവയെ� മൂന്നാായിി തിിരിിക്കാംം�. ആയിില്യംം� തിിരുനാാൾ മഹാാരാാജാാവിിന്റെ� കാാലഘട്ടത്തിിൽ തുടങ്ങിിയ
ഒന്നാംം� പാാഠപുസ്തക കമ്മിിറ്റിി (1867) യുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിിൽക്കാാലത്ത്് കേ�രളവർമ്മ വലിി
യകോ�ോയിിതമ്പുരാാൻ ഏറ്റെെടുക്കുകയുംം ഏ.ആർ. രാാജരാാജ വർമ്മയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ മലയാാള
ഭാാഷയുടെെ ആസൂത്രണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാന യുക്തിികൾ രൂപപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. മിിഷണറിിമാാരുടെെ
പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ഇക്കൂട്ടത്തിിൽ എടുത്തു പറയേ�ണ്ടതാാണ്്. 1883-ൽ ഫ്രോ�ോൺ മേ�യർ രചിിച്ച പ്രകൃതിി
ശാാസ്ത്രംം ആധുനിിക രീീതിിയിിലുള്ള ശാാസ്ത്ര പഠനത്തിിന്് അടിിത്തറ പാാകിിയ പുസ്തകമാാണ്്. 1867-ന്്
മുൻപ്് നടന്ന ചിില ഒറ്റപ്പെ�ട്ട ശ്രമങ്ങളെ�യുംം എടുത്തു പറയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. റവ ഇട്ടിിയോ�ോ കൊ�ൊച്ചു പാാദ്രിി
രചിിച്ച പണക്കാാര്യയവർണ്ണനവുംം (1861), മാാവനാാൻ മാാപ്പിിള സെ�യ്്ദ്് മഹമ്മദ്് ആശാാൻ രചിിച്ച
കണക്കധിികാാരംം (1862) എന്നിിവ എക്കാാലത്തെ�യുംം എടുത്തു പറയേ�ണ്ട കൃതിികളാാണ്്. അതാായത്്
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഭാാഷാാ നയത്തിിൽ നിിന്ന്് കൂടുതൽ ജനാാധിിപത്യയത്തിിലേ�യ്ക്ക്്
ഭാാഷയെ� എത്തിിക്കാാൻ നടത്തിിയ ശ്രമങ്ങൾ കാാണുന്നത്് ഈയൊ�ൊരു ഘട്ടത്തിിലാാണ്്. നവോ�ോത്ഥാാന
നാായകന്മാാർ അക്കാാലത്ത്് മാാതൃഭാാഷയ്ക്ക്് നൽകിിയ പ്രാാധാാന്യംം� ചെ�റുതല്ല. ജോ�ോർജ്് മാാത്തൻ, മക്തിി
തങ്ങൾ, സഹോ�ോദരൻ അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിിയവർ സാാമൂഹിിക നവോ�ോത്ഥാാനംം മാാതൃഭാാഷയിിലൂടെെ
യാാണ്് യാാഥാാർത്ഥ്യയമാാകുന്നതെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിച്ചു.
1964-66 കാാലത്ത്് കോ�ോത്താാരിി കമ്മീീഷൻ ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം മാാതൃഭാാഷയിിലാാക്കാാനുള്ള
ശുപാാർശ നൽകിി. 1968-ൽ കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ശാാസ്ത്രവുംം സാാങ്കേ�തിിക
വിിദ്യയയുംം അടക്കമുള്ള വിിഷയങ്ങൾ പഠനമാാധ്യയമംം മലയാാളത്തിിലാാക്കുവാാൻ വേ�ണ്ടിി സാാങ്കേ�തിിക
പദാാവലിികൾ നിിർമ്മിിക്കുകയുംം വിിജ്ഞാാന ഭാാഷ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുകയുമാായിിരുന്നു ലക്ഷ്യംം�. 1969-ൽ
വിിജ്ഞാാനശബ്ദാാവലിി എന്ന കൃതിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ശാാസ്ത്ര പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിിവർ
ത്തന പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് വിിധേ�യമാാക്കുമ്പോ�ോൾ മൂന്നു തരംം പദ സ്വീീ�കരണരീീതിിയാാണ്് പ്രധാാനമാായുംം
ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്നത്്. ഒന്ന്്: അന്തർദ്ദേ�ശീീയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന പദങ്ങൾ
അതുപോ�ോലെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുക, രണ്ട്്: സംംസ്കൃത പദങ്ങളുടെെ സ്വീീ�കരണംം, മൂന്ന്്: ദ്രാാവിിഡ പദങ്ങളുടെെ
അഥവാാ നാാട്ടുഭാാഷാാ പദങ്ങളുടെെ സ്വീീ�കരണംം. ഇത്തരത്തിിൽ തത്ഭവമാായുംം തത്സമമാായുംം പദങ്ങളെ�
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സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന രീീതിിയാാണ്് വിിവർത്തനത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്്. മേ�ൽപ്പറഞ്ഞവയിിൽ 30
ശതമാാനംം പദങ്ങൾ ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ നിിന്ന്് അതേ�പടിി സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം 60 ശതമാാനംം പദങ്ങൾ
സംംസ്കൃത ജന്യയവുംം 10 ശതമാാനംം പദങ്ങൾ നാാട്ടുഭാാഷാാപദങ്ങളുമാായിിരുന്നു. (വാാസുക്കുട്ടൻ കെ�.എ.,
1991, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് പശ്ചാാത്തലവുംം പ്രവർത്തനവുംം) ഇത്തരത്തിിൽ വിിവർത്തനംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട പദങ്ങൾ അധിികവുംം സംംസ്കൃത ജടിിലമാായതിിനാാൽ ഈ പദങ്ങൾ വാായനക്കാാരിിൽ
നിിന്ന്് അകന്നു നിിൽക്കുന്നവയാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ ഇത്തരത്തിിൽ നിിർമ്മിിച്ച പദങ്ങളെ� പരിിഷ്ക്കരിി
ക്കാാനുള്ള വേ�ണ്ടത്ര ശ്രമങ്ങൾ പിിൽക്കാാലത്ത്് വേ�ണ്ട രീീതിിയിിൽ നടന്നിില്ല എന്നതുംം വാാസ്തവമാാണ്്.
1975-ഓടു കൂടിി കേ�രളത്തിിലെ� സർവ്വകലാാശാാലകൾ പ്രീീഡിിഗ്രിി (പതിിനൊ�ൊന്നംം പന്ത്രണ്ടുംം
ക്ലാാസുകൾ) ക്ലാാസിിലെ� പരീീക്ഷകൾ മലയാാള മാാധ്യയമത്തിിൽ എഴുതുവാാൻ അനുമതിി നൽകിി. അന്ന്്
30 % വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ സാാമൂഹിികശാാസ്ത്ര വിിഷയങ്ങളുംം, 5% വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ ശാാസ്ത്ര വിിഷയങ്ങളുംം
മലയാാള മാാധ്യയമത്തിിൽ എഴുതിി. എന്നാാൽ പിിൽക്കാാലത്ത്് അത്തരംം പ്രവണതകൾ പ്രോ�ോത്സാാഹിി
ക്കപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോയിി (പവിിത്രൻ പിി., 2014. പിിഎച്ച്്.ഡിി തലംം വരെെ മലയാാളത്തിിൽ എഴുതുവാാൻ
അനുവദിിക്കണമെെന്ന നിിർദ്ദേ�ശംം 2008-ൽ യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തിിയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിലുള്ള സമിിതിി
ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ കൗൗൺസിിലിിന്് നൽകിി. തുടർന്ന്് മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവകലാാശാാല ബിിരുദ
ബിിരുദാാനന്തര പരീീക്ഷകൾ മലയാാളത്തിിൽ എഴുതാം�ം എന്ന തീീരുമാാനമെെടുത്തു. 2012-ൽ നിിലവിിൽ
വന്ന തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാളംം സർവ്വകലാാശാാല ഗവേ�ഷണ തലംം വരെെയുള്ള പഠനമാാധ്യയമംം
മലയാാളമാായിിരിിക്കണമെെന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു. ശാാസ്ത്രമുൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ഏത്് വിിഷയവുംം മലയാാളത്തിിൽ
പഠിിക്കുവാാൻ കഴിിയുന്ന സർവ്വകലാാശാാല എന്ന നിിലയിിൽ മലയാാള സർവ്വകലാാശാാല വിിഭാാവനംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടത്്. ഭാാഷാാ പ്രവർത്തകരുടെെ പ്രവർത്തനമാാണ്് നീീറ്റ്് പരീീക്ഷയെ�ക്കൂടിി ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് 2017-ൽ പതിിനൊ�ൊന്ന്്, പന്ത്രണ്ട്് (ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി) ക്ലാാസുകളിിലെ� പാാഠപുസ്തകങ്ങൾ
മലയാാളത്തിിലേ�ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യാാൻ തീീരുമാാനിിക്കുകയുണ്ടാായിി. (പവിിത്രൻ പിി. 2014 മാാതൃ
ഭാാഷയ്ക്കുവേ�ണ്ടിിയുള്ള സമരംം). 2011 മുതൽ ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി തലത്തിിലെ� പരീീക്ഷകൾക്കു്് മലയാാ
ളത്തിിലുംം ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ലഭ്യയമാാക്കുകയുംം ഉത്തരംം മലയാാളത്തിിലെ�ഴുതിിയാാലുംം മാാർക്ക്് കൊ�ൊടുക്കണ
മെെന്ന ഭാാഷാാ പ്രവർത്തകരുടെെ നിിർദ്ദേ�ശംം ഗവൺമെെന്റ്് നടപ്പിിലാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ തീീരുമാാനംം
വലിിയൊ�ൊരു ശതമാാനംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് ആശ്വാാ�സകരമാായിിരുന്നു. ഇതിിന്റെ� തുടർച്ചയെ�ന്നോ�ോണംം
നീീറ്റ്് (National Eligibility and Entrance Test) പരീീക്ഷയെ�ക്കൂടിി ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഹയർ
സെ�ക്കന്ററിി ശാാസ്ത്ര വിിഷയങ്ങൾ മലയാാളത്തിിലുംം ലഭ്യയമാാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ പാാഠപുസ്തക
ങ്ങൾ വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തു തുടങ്ങിിയത്്. 2019-ൽ എസ്്.ഇ.ആർ.ടിി.യുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ പന്ത്രണ്ടാംം�
തലത്തിിലെ� ശാാസ്ത്ര പാാഠപുസ്തകങ്ങളുടെെ വിിവർത്തനംം പൂർത്തിിയാാക്കിി വരിികയാാണ്്. ഈ തീീരുമാാനംം
വലിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗംം ശാാസ്ത്ര വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്കുംം ആശ്വാാ�സകരമാാണെ�ന്ന്് കാാണാംം�. എന്നാാൽ,
ഇപ്പോ�ോൾ വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിിലെ�, സാാങ്കേ�തിിക പദങ്ങളിിൽ വലിിയൊ�ൊരു
വിിഭാാഗവുംം സെ�ക്കന്ററിി തലത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ച പദങ്ങൾ അല്ലെ�ന്നുംം 1969-ൽ ഭാാഷ ഇൻസ്റ്റിി
റ്റ്യൂൂട്ട്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച വിിജ്ഞാാനശബ്ദാാവലിിയിിൽ നിിന്ന്് സ്വീീ�കരിിച്ചതാാണെ�ന്നുമുള്ള ആക്ഷേ�പംം
ഉയർന്നതിിനാാൽ എസ്്.സിി.ഇ.ആർ.ടിി. വീീണ്ടുംം പുസ്തകംം ശിില്പശാാലകളിിലൂടെെ തിിരുത്തിി നിിർമ്മിി
ക്കുകയാാണ്് എന്നത്് ഏറെെ പ്രതീീക്ഷ നൽകുന്നു. 1975-ൽ പ്രീീഡിിഗ്രിി പരീീക്ഷ മലയാാളത്തിിൽ
എഴുതാാമെെന്നു നിിയമംം വന്നപ്പോ�ോൾ 5 ശതമാാനംം ശാാസ്ത്ര വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുംം 30 ശതമാാനംം സാാമൂഹിിക
ശാാസ്ത്ര വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുംം മലയാാളത്തിിൽ പരീീക്ഷ എഴുതുകയുണ്ടാായിി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിിൽ
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അത്തരംം പ്രവണതകൾ പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോയതിിന്റെ� കാാരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാായിി
വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. നീീണ്ട വർഷത്തെ� ഇടവേ�ളയ്ക്കു ശേ�ഷംം ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി മലയാാളംം പാാഠ
പുസ്തകങ്ങൾ പുതിിയ പ്രതീീക്ഷ നൽകുന്നു എന്ന്് നിിസ്സംംശയംം പറയാംം�. 2019 ആഗസ്റ്റ്്-സെ�പ്തംംബർ
മാാസത്തിിൽ പിി.എസ്്.സിി. ഓഫീീസിിനു മുന്നിിൽ ഐക്യയമലയാാള പ്രസ്ഥാാനംം നടത്തിിയ നിിരാാഹാാര
സമരംം തൊ�ൊഴിിൽ രംംഗത്തെ� ഭാാഷയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� ഉയർത്തിി കാാട്ടുന്നു. സാാങ്കേ�തിിക പദങ്ങളെ�
മുൻനിിർത്തിിയുംം വ്യയവഹാാര ഇടങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തിിയുംം മാാതൃഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ച്് നിിരവധിി ചർച്ചകൾ
ഉണ്ടാാകാാൻ സമരംം കാാരണമാായിി. കോ�ോളനിി വാാഴ്ചയുടെെ വേ�രുകൾ ഇന്നുംം നമ്മെ� ഭരിിക്കുന്നതിിന്റെ�
ഉത്തമ ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്് നമ്മുടെെ തൊ�ൊഴിിലിിടത്തിിന്റെ� മാാധ്യയമംം എന്താായിിരിിക്കണംം എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം
ഉയർന്നു വന്നപ്പോ�ോൾ പിി.എസ്്.സിി. എടുത്ത നിിലപാാട്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ഭാാഷാാപരമാായ അധിിനിിവേ�ശവുംം ഭാാഷാാപരമാായസമ്പർക്കവുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം കൃത്യയമാായിി
തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. സമ്പർക്കത്തിിലൂടെെയാാണ്് ഭാാഷാാ വിികസിിക്കുന്നത്്. അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയംം (സംംസ്കൃതമാായാാലുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ആയാാലുംം) പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്,പ്രതിിരോ�ോധിിക്കേ�ണ്ട
തുണ്ട്്. അതാായത്് അറിിഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ട്് പ്രതിിരോ�ോധിിക്കേ�ണ്ട ഒന്നാാണ്് ഭാാഷാാ പരമാായ അധിിനിിവേ�ശംം.
വ്യയവഹാാര ഇടങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുക എന്നതാാണ്് പ്രധാാനംം. ഭാാഷ പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിലൂടെെ വിികസിിക്കു
ന്നു. പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിലൂടെെ ഭാാഷ തിിരുത്തപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സാാങ്കേ�തിിക പദനിിർമ്മാാണവുംം
പ്രയോ�ോഗവുംം ഒരേ� നിിലയിിൽ തുടരേ�ണ്ടതുണ്ട്്. വിിവർത്തനത്തിിന്് കൃത്യയമാായ നയംം രൂപീീകരിിക്കുക
യുംം എല്ലാാ മേ�ഖലകളിിലുംം അത്് നിിർബന്ധമാായുംം നടപ്പിിൽ വരുത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതുണ്ട്്.മലയാാളീീ
കരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന പദങ്ങളെ� മലയാാളീീകരിിക്കുക.ലിിപ്യയന്തര സാാധ്യയതകൾ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്താംം�.
പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതയ്ക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുക്കുക.ഭരണംം, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, കോ�ോടതിി, തൊ�ൊഴിിൽ, പത്ര-ദൃശ്യയ
മാാധ്യയമങ്ങൾ തുടങ്ങിി എല്ലാാ രംംഗത്തുംം ഭാാഷയ്ക്ക്് പ്രയോ�ോഗ സാാധ്യയതയുണ്ടാാകണംം. പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ
കൂടുതൽ ജനാാധിിപത്യയവത്്ക്കരിിക്കുകയാാണ്് വേ�ണ്ടത്് എന്ന്് പറഞ്ഞു നിിർത്താംം�.
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അശ്വവനിി എ.പിി.
കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിലെ� കടയ്ക്കലിിൽ ജനിിച്ചു. കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്്
എംം.ഫിിൽ. ലേ�ഖനങ്ങൾ വിിവിിധ ആനുകാാലിികങ്ങളിിലുംം പുസ്തകങ്ങളിിലുമാായിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇപ്പോ�ോൾ ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു. കവിിതാാ സമാാഹാാരംം:
വിിരൽച്ചൊ�ൊരുക്ക്്. വിിലാാസംം: അശ്വവനിി നിിവാാസ്്, കൊ�ൊടിിഞ്ഞംം, കുറ്റിിക്കാാട്് പിി.ഒ., കടയ്ക്കൽ, കൊ�ൊല്ലംംഇമെെയിിൽ: aswanikdl@gmail.com

പ്രവാാസംം: അറിിവനുഭവങ്ങൾ

‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്് ’ മുന്നിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം
ബിിജലിി പിി.
അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, ശ്രീീനാാരാായണകോ�ോളേ�ജ്്, കണ്ണൂർ

മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്തതലങ്ങളുംം ഏറ്റവുംം ശക്തമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കാാന് കഴിിയുന്ന
സാാഹിിത്യയജനുസ്സാാണ്് നോ�ോവൽ. രൂപഭാാവതലങ്ങളിിൽ പുതുമ നിിറച്ചുംം കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� സമൂഹിിക
സാംം�സ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയങ്ങളോ�ോട്് സംംവദിിച്ചുംം ജീീവിിതത്തെ� അതിിന്റെ� സമഗ്രതയിിൽ
ആവിിഷ്കരിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്ന നോ�ോവലുകൾ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ചരിിത്രരേ�ഖകൾ’ കൂടിിയാാണ്്. സാാഹിി
ത്യയചരിിത്രത്തിിൽ ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ട നോ�ോവലുകൾ മിിക്കതുംം സമകാാലിികജീീവിിതത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയപ്രശ്ന
ങ്ങൾ വിിഷയമാാക്കിിയവയാാണ്്. ഇത്തരംം ഇടപെ�ടലുകൾ വഴിിയാാണ്് നോ�ോവലുകൾ സാാമൂഹിികവുംം
ചരിിത്രപരവുമാായ ദൗ�ത്യംം� നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്.
ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായിി ലോ�ോകത്തിിന്റെ� വിിവിിധ ഇടങ്ങളിിൽ അധിിവസിിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടംം മനുഷ്യയ
രുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ സംംഘർഷങ്ങൾ അടുക്കുംം ചിിട്ടയോ�ോടുംം കൂടിി
വളരെെ സൂക്ഷ്മമാായിി സംംഗ്രഹിിച്ചവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന നോ�ോവലാാണ്് യുവഎഴുത്തുകാാരനാായ അനിിൽ
ദേ�വസ്സിിയുടെെ യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്്’. മനുഷ്യയന്റെ� നിിസ്സഹാായത റിിയലിിസ്റ്റിിക്കാായിി പകർത്തിിയ
ഈ കൃതിി പ്രവാാസത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിൽ പരിിശോ�ോധിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഈ പഠനംം.
സ്ഥലകാാലങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള സങ്കീീർണ്ണമാായ യാാത്രയാാണ്് പ്രവാാസംം. ഉപജീീവനത്തിിനുംം
അതിിജീീവനത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി നാാടുംം വീീടുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് യാാത്ര ചെ�യ്യാാന് നിിർബന്ധിിതരാായിിത്തീീർന്ന
ഒരുകൂട്ടംം മനുഷ്യാാ�ത്മാാക്കളുടെെ ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ അനുഭവങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന
വാാക്കാാണ്് പ്രവാാസംം എന്നത്്. ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സിി’ൽ അത്തരംം അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നു
പോ�ോകുന്നവരുടെെ നിിലവിിളിികൾ ധാാരാാളമുണ്ട്്.
മനുഷ്യയജീീവിിതംം യാാത്രകൾകൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണ്്. ആ യാാത്രകൾ നൽകുന്ന അനുഭവ
പാാഠങ്ങൾ ജീീവിിതംം എന്തെ�ന്ന്് വിിളിിച്ചോ�ോതുന്നവയാാണ്്. മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിൽ ജനനംം എന്ന
യാാഥാാർത്ഥ്യംം� കഴിിഞ്ഞാാൽ പിിന്നെ� ഉറപ്പുള്ള ഒരേ� ഒരു കാാര്യം�ം മരണമാാണ്്. ഈയർത്ഥത്തിിൽ
ജീീവിിതമെെന്നത്് ജനനമരണങ്ങൾക്കിിടയിിലെ� യാാത്രയാാണെ�ന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കുന്നതിിൽ തെ�റ്റിില്ല.
ഈ യാാത്രയിിലുടനീീളംം സസ്പെ�ന്സ്് ആണ്്. പ്രവചനാാതീീതമാാണ്് കാാര്യയങ്ങൾ. നോ�ോവൽ വാായിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ വാായനക്കാാരന്റെ� കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെ�റ്റിിച്ച്് കഥാാഗതിി മാാറുന്നു. നോ�ോവലിിന്റെ�
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സൂക്ഷ്മശരീീരത്തിിൽ പരാാമർശിിച്ചിിട്ടുള്ള ഓരോ�ോ വസ്തുതയുംം കൃത്യയമാായ ഉദ്ദേ�ശ്യയലക്ഷ്യയങ്ങളോ�ോട്് കൂടിിയതുംം
ഇക്കാാര്യം�ം അടിിവരയിിട്ടുറപ്പിിക്കുന്നതുമാാണ്്. കഥാാപാാത്രങ്ങളിിൽ പലരുംം മരണപ്പെ�ടുന്നു. അവശേ�
ഷിിക്കുന്നവർ മരിിക്കാാനാായിി ജീീവിിക്കുന്നു.
സമകാാലിിക പരിിതോ�ോവസ്ഥയിിൽ ലോ�ോകത്ത്് നടക്കുന്ന സംംഭവവിികാാസങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം
പ്രവാാസത്തിിലൂടെെ താാന് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞതുംം സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിി മനസ്സിിലാാക്കിിയതുമാായ അനുഭവ
ങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അനിിൽ ദേ�വസ്സിി രചിിച്ച നോ�ോവൽ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� ശാാരീീരിികവുംം
മാാനസിികവുമാായ അനുഭവാാവിിഷ്കരണമാാണു്്. ലോ�ോകമാാസകലംം ചരിിത്രാാതീീതകാാലംം മുതൽതന്നെ�
ദേ�ശാാന്തരഗമനംം നടന്നിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സമീീപകാാലത്താാണ്് പ്രവാാസംം എന്ന സംംജ്ഞ കൊ�ൊണ്ട്്
ദേ�ശാാന്തരഗമനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാ അനുഭവങ്ങളെ�യുംം നാം�ം വ്യയവഹരിിക്കുന്നത്്. ഇടങ്ങളിിലെ�
മാാറ്റ ജീീവിിതത്തെ� പ്രവാാസംം എന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കാാറുണ്ടെ�ന്ന്് ‘കഥകളിിലെ� ദേ�ശാാന്തരമെെഴുത്തുകൾ’
എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ വിി.എ.അശോ�ോകന് നിിരീീക്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ബഹ്വവർത്ഥ വ്യാാ�പ്തിിയുള്ള വാാക്കാാണ്്
പ്രവാാസംം. വീീടുവിിട്ടുള്ള പാാർപ്പ്്, താാത്്കാാലിികവിിരഹംം എന്നൊ�ൊക്കെ� ശബ്ദതാാരാാവലിിയിിൽ അർത്ഥംം
കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്ന പ്രവാാസംം ഡയസ്പോ�ോറ എന്ന ഗ്രീീക്ക്് പദത്തിിന്് സമാാനമാായാാണ്് പ്രവാാസപ
ഠനത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ചിിതറുക, വിിത്തുപാാറ്റുക എന്നൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ഡയസ്പോ�ോറയുടെെ
അർത്ഥംം. ഒരു ദേ�ശത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നവരുംം പൊ�ൊതുസംംസ്കാാരംം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമാായ ജനത
പല കാാലങ്ങളിിൽ പല കാാരണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ചിിതറിിപ്പോ�ോയിി അവിിടങ്ങളിിൽ അതിിജീീവിിക്കുന്ന
അവസ്ഥയാാണിിത്്. പ്രവാാസംം ചരിിത്രത്തിിൽ ബൈൈബിിൾകാാലംം മുതൽ തന്നെ�യുണ്ട്്. അത്് ജൂതസ
മൂഹത്തിിന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്്. ബാാബിിലോ�ോണിിന്റെ� പതനത്തെ�ത്തുടർന്നുള്ള നരകയാാതനകളുടെെ ഒരു
ലോ�ോകംം തന്നെ�യാാണത്്. പുറപ്പാാട്്, കുടിിയേ�റ്റംം, അന്താാരാാഷ്ട്ര ജനപ്രവാാഹംം, നാാട്് വിിട്ടുള്ള പാാർക്കൽ,
വീീട്് വിിട്ടുള്ള പാാർക്കൽ, നാാടുകടത്തൽ, നാാട്് ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് പോ�ോകൽ എന്നീീ അവസ്ഥകളൊ�ൊക്കെ�
ഉൾകൊ�ൊള്ളുന്ന വാാക്കാാണ്് പ്രവാാസംം. അതിിജീീവനത്തിിനിിടയിിൽ മനുഷ്യാാ�വകാാശങ്ങൾ നിിഷേ�ധിി
ക്കപ്പെ�ട്ട്്, നരവംംശപരമാായ പരിിഗണനകൾ ലഭിിക്കാാതെ� പോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയപ്രതിിനിിധാാനങ്ങളുടെെ
സങ്കടഗാാഥ പ്രവാാസത്തിിലുണ്ട്്. ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്്’ ഇത്തരംം ദാാരുണാാനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിിരിി
യുള്ള നോ�ോവലാാണ്്. പ്രവാാസംം ചിിലപ്പോ�ോൾ സമ്പന്നപ്രവാാസമാാവാാറുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഈ നോ�ോവലിിൽ
ദരിിദ്രപ്രവാാസമാാണ്്. ദുരിിതസങ്കടങ്ങളുടെെ കടലിിൽപ്പെ�ട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യാാ�ത്മാാക്കൾ വന്നു നിിറഞ്ഞ
നോ�ോവലാാണ്് ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്്’.
വിിഭിിന്നസമൂഹത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുകയുംം കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങലുകൾ
നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴാാണ്് പ്രവാാസമെെന്ന സാാമൂഹ്യയപ്രതിിഭാാസംം ഉടലെ�ടുക്കുന്നത്്. പ്രവാാസ
ത്തിിലെ� ആദാാനപ്രദാാനങ്ങളുടെെ അളവ്് കൂടുന്നതിിനുംം കുറയുന്നതിിനുമനുസരിിച്ച്് അനുഭവവേ�ദ്യയമാാ
കുന്ന പ്രവാാസത്തിിലുംം വ്യയത്യാാ�സംം കാാണുംം. ഇരയാാക്കപ്പെ�ടുന്നവന്റെ� പ്രവാാസവുംം അധ്വാാ�നാാധിിഷ്ഠിി
തമാായ പ്രവാാസവുംം നോ�ോവലിിൽ നാം�ം തിിരിിച്ചറിിയുന്ന തീീക്ഷ്ണ യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളാാണ്്. പ്രവാാസത്തിിന്്
കാാരണങ്ങളേ�റെെയുണ്ട്്. ഇരതേ�ടൽ, രാാഷ്ട്രീീയ കാാരണംം, പ്രകൃതിികോ�ോപംം, യുദ്ധംം, മെെച്ചമേ�റിിയ
മേ�ച്ചിിൽപ്പുറംം, കാാലാാവസ്ഥ, പ്രണയംം എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� പ്രവാാസത്തിിനുള്ള പ്രകോ�ോപനങ്ങളാാണെ�
ന്ന്് ബാാബു ഭരദ്വാ�ാജ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഈ കാാരണങ്ങളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�യുംം ഈ നോ�ോവലിിലെ�
പ്രവാാസത്തിിലുംം കണ്ടെ�ത്താാനാാവുന്നുണ്ട്്.
അധീീശക്തിിയുടെെ ആജ്ഞ തെ�റ്റിിച്ചതിിന്് പറുദീീസയിിൽ നിിന്ന്് പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട ആദവുംം ഹവ്വ
യുമാാവണംം ആദ്യയപ്രവാാസിികൾ. ചുരുക്കിിപ്പറഞ്ഞാാൽ മക്കയിിൽ നിിന്ന്് മദീീനയിിലേ�ക്കുള്ള മുഹമ്മദ്്
നബിിയുടെെ പലാായനത്തിിൽ, രാാമാായണത്തിിൽ രാാമനെ� കാാട്ടിിലേ�ക്ക്് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിിൽ,
സീീതയെ� വീീണ്ടെ�ടുക്കാാന് ശ്രീീരാാമന് ലങ്കയിിലെ�ത്തുന്നതിിൽ, മഹാാഭാാരതത്തിിൽ പാാണ്ഡവരുടെെ
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അജ്ഞാാതവാാസത്തിിൽ ഒക്കെ� പ്രവാാസംം ദർശിിക്കാംം�. ആംംഗലേ�യകവിിയാായ മിിൽട്ടന്റെ� ‘പാാര
ഡൈൈസ്ലോ�ോസ്റ്റിിലുംം’ കാാളിിദാാസന്റെ� ‘മേ�ഘസന്ദേ�ശ’ത്തിിലുംം ‘ശാാകുന്തള’ത്തിിലുമൊ�ൊക്കെ� പ്രവാാസംം
നമുക്ക്് കണ്ടെ�ത്താാനാാവുംം. സന്ദേ�ശകാാവ്യയങ്ങളിിൽ മിിക്കതിിലുംം വിിരഹവുംം പ്രവാാസവുംം തന്നെ�യാാണ്്
മുഖ്യയപ്രമേ�യംം. എന്നിിരിിക്കിിലുംം അക്കാാലത്ത്് പ്രവാാസംം എന്ന പദംം നാം�ം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടിില്ല. 1990
മുതലാാണ്് പ്രവാാസപഠനംം വ്യാാ�പകമാായത്്. എഴുത്തുകാാരിിൽ ആഭ്യയന്തര ബാാഹ്യയ പ്രവാാസ അനുഭവംം
പകർന്നു തന്നവർ ധാാരാാളംം പേ�രുണ്ട്്. വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീർ, കോ�ോവിിലന്, നന്തനാാർ, എസ്്.
കെ�.പൊ�ൊറ്റക്കാാട്്, എംം.കെ�.മേ�നോ�ോന്, പാാറപ്പുറംം, വൈൈശാാഖന്, ആനന്ദ്്, മുകുന്ദന്, ശിിഹാാബുദ്ദീീന്
പൊ�ൊയ്ത്തുംംകടവ്്, ഖദീീജ മുംംതാാസ്്, ബെ�ന്യാാ�മിിന്, അഷറഫ്് പുറവൂർ, ശാാഹുൽ വളപട്ടണംം, റഷീീദ്്
പാാറക്കൽ, സാാദിിഖ്് കാാവിിൽ, കൃഷ്ണദാാസ്്, കെ�.പിി. സുധീീര തുടങ്ങിി നിിരവധിി പേ�ർ... ആ ശൃംംഖലയിിൽ
ഇനിിയുംം അനിിൽ ദേ�വസ്സിിയെ�പ്പോ�ോലെ� നിിരവധിി പേ�ർ കണ്ണിിച്ചേ�ർക്കപ്പെ�ടാാന് ഉണ്ടാാവുംം. കാാരണംം
പ്രവാാസംം അത്രമേ�ൽ ബൃഹത്താായ സാാമൂഹ്യയപ്രതിിഭാാസമാായിി മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു.
അനിിൽ ദേ�വസ്സിി ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സിിൽ’ ദുബാായ്് നഗരംം കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി, സിിറിിയ, തുർക്കിി,
കാാനഡ, ഈജിിപ്ത്്, ശ്രീീലങ്ക എന്നീീ വിിവിിധ ദേ�ശങ്ങളിിലെ� മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതാാവസ്ഥകൾ റിിയ
ലിിസ്റ്റിിക്കാായിി ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആഗോ�ോളവത്്കരണത്തിിന്റെ� വർത്തമാാനകാാലത്ത്് ലോ�ോകംം ഒരു
ഗ്രാാമമാായിി ചുരുങ്ങുമ്പോ�ോൾ ഒരൊ�ൊറ്റ ഇടത്തിിൽ വിിവിിധ ദേ�ശക്കാാർ അധിിവസിിക്കുന്നു. ആശയവിിനിിമ
യവുംം അനുഭവവിിനിിമയവുംം സാംം�സ്കാാരിിക വിിനിിമയവുംം സംംഭവിിക്കുന്നു. പ്രാാദേ�ശിികവുംം വംംശീീയവുമാായ
സ്വവത്വവവുംം പാാരമ്പര്യയവുംം നിിലനിിൽക്കുമ്പോ�ോൾതന്നെ� വിിശ്വവമാാനവിികതയുടെെ വസുധൈൈവകുടുംംബകംം
എന്ന ഒരു തലംം വച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ട്് പ്രവാാസംം. നോ�ോവലിിൽ നാം�ം പരിിചയപ്പെ�ടുന്ന കഥാാപാാത്ര
ങ്ങളാായ അതുരതരംംഗ, നളിിനകാാന്തിി, അൽത്തേ�ബ്്, ഡോ�ോക്ടർ നിിക്കോ�ോളസ്്, നിിക്കോ�ോളസിിന്റെ�
ഭാാര്യയ റേ�യ്്ച്ചൽ, മാാർഗരറ്റ്് മാാലാാഖ എന്നിിവരൊ�ൊക്കെ� മാാനവിികതയുംം മനസ്സാാക്ഷിിയുംം ഉള്ളവരാാണ്്.
ഒരു പക്ഷേ� ഇവരെെയൊ�ൊക്കെ� ഒരു ചരടിിലെ�ന്നോ�ോണംം ബന്ധിിപ്പിിച്ച ആ ശക്തിി വിിശേ�ഷംം അത്്
പ്രവാാസംം തന്നെ�യുമാാകാംം�.
ജനനംം കൊ�ൊണ്ട്് സിിറിിയക്കാാരനെ�ങ്കിിലുംം പ്രവാാസിിയാായിി ദുബാായിിൽ കഴിിയുന്ന അൽത്തേ�
ബിിനെ� ചുറ്റിിപ്പറ്റിിയാാണ്് കഥവിികസിിക്കുന്നത്്. അവന്റെ� ചിിന്തകളുംം സുഹൃത്തുക്കളുംം കുടുംംബാംം�ഗങ്ങളുംം
കഥാാസാാമഗ്രിികളാായിി പരിിണമിിക്കുന്നു. അവന്് വരുന്നതുംം അവന് തിിരിിച്ചയക്കുന്നതുമാായ വാാട്ട്്സാാ
പ്പ്് മെെസേ�ജുകളുംം ഇമെെയിിലുകളുംം കഥാാഗതിിയെ� മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിക്കുന്നു. ബാാബ, മാാമ, അൽത്തേ�ബ്്,
അൽത്തേ�സ്് ഇത്രയുംം പേ�രാാണ്് അൽത്തേ�ബിിന്റെ� കുടുംംബത്തിിലുള്ളത്്. സിിവിിൽ എഞ്ചിിനീീയ
റാായിിരുന്ന ബാാബയ്ക്ക്് സാാലറിിയാായിി കിിട്ടുന്ന നല്ലൊ�ൊരു തുകയുണ്ട്്. അതിിനുപുറമെെ ജീീവിിക്കാാന്
ഫർണിിച്ചർ ഷോ�ോപ്പുംം വീീട്് വാാടകയ്ക്ക്് കൊ�ൊടുത്ത വകയിിൽ ലഭിിച്ച കാാശുംം ഉണ്ട്്. എന്നിിട്ടുംം അവന്റെ�
ബാാബ അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ സമ്പന്നനാാവാാന് വേ�ണ്ടിി അവനെ� ദുബാായിിലയച്ചതാാണ്്. വിിമനസ്സോ�ോ
ടെെയാാണ്് അൽത്തേ�ബ്് യാാത്ര തിിരിിച്ചതെ�ങ്കിിലുംം ബാാബ അന്ന്് പറഞ്ഞതിിന്റെ�യൊ�ൊക്കെ� പൊ�ൊരുൾ
കാാലംം അൽത്തേ�ബിിന്് അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കാാണിിച്ചുകൊ�ൊടുത്തു. പിിൽക്കാാലത്ത്് നേ�രിിട്ട പൊ�ൊള്ളുന്ന
പല പ്രശ്നങ്ങളെ�യുംം നേ�രിിടുന്നതിിനുള്ള ഗൃഹപാാഠങ്ങളാായിിരുന്നു പ്രവാാസത്തിിലൂടെെ നേ�ടിിയ ‘പുതിിയ
അനുഭവങ്ങൾ’ ഒരു ഇറാാനിിയുടെെ എ.സിി.മെെയിിന്റനന്സ്് കമ്പനിിയിിലെ� ക്ലാാർക്കാായിിട്ടാായിിരുന്നു
നിിയമനംം. കൂടെെ രണ്ട്് പാാക്കിിസ്ഥാാനിികൾ. ഇറാാനിിയുടെെ ചൂഷണംം തൊ�ൊഴിിൽപരംം മാാത്രമല്ല, ശാാരീീ
രകമാായുംം മാാനസിികവുംം കൂടിിയാായിിരുന്നു. ബാാബ വിിദേ�ശത്ത്് പോ�ോകുന്ന മകനെ� ഉപദേ�ശിിക്കുന്നത്്
ഇപ്രകാാരമാാണ്് ‘പണത്തിിനുമൊ�ൊക്കെ� അപ്പുറത്ത്് ചിില കാാര്യയങ്ങളുണ്ട്്. ജീീവിിതംം, മരണംം, സൗൗഹൃദ
ങ്ങൾ, സന്തോ�ോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ� എണ്ണിിയാാൽത്തീീരാാത്ത അവസ്ഥകളുണ്ട്്. കണ്ടാാലുംം മതിിവരാാത്ത
കാാഴ്ചകളുണ്ട്്. ഇനിിയൊ�ൊരിിക്കലുംം കാാണരുതേ� എന്ന്് പ്രാാർത്ഥിിച്ചുപോ�ോകുന്ന കാാഴ്ചകളുണ്ട്്. അങ്ങനെ�
എത്രയെ�ത്ര അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു മനുഷ്യയജീീവിിതംം. പുതിിയ സ്ഥലങ്ങൾ,
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പുതിിയ ആളുകളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുക, പുതിിയ ഭാാഷകൾ പഠിിക്കുക, പുതിിയ രുചിിക്കൂട്ടുകൾ രസിിക്കുക
അങ്ങനെ� എന്തുമാാത്രംം സാാധ്യയതകളാാണ്്.... സ്വവയംം ഉടച്ചുവാാർക്കാാന് കിിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാാണ്്’.
(‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്്’). പുതിിയ അനുഭവങ്ങളുടെെ തുടക്കംം അവിിടംം മുതൽ ആരംംഭിിച്ചു. പിിന്നീീട്്
ജോ�ോലിി ചെ�യ്ത ടന്റിി റിിസർച്ച്് സ്റ്റഡിി സെ�ന്റർ പ്രദാാനംം ചെ�യ്ത അനുഭവംം മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിലുള്ളതാാണ്്.
റിിസർച്ചിിന്റെ� മറവിിൽ തീീവ്രവാാദമാാണെ�ങ്കിിലുംം ഒന്നുംം പ്രതിികരിിക്കാാനാാവാാതെ� നിിൽക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു
ദുബാായിിൽ ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മനസ്സ്് നിിറയെ� മാാതൃരാാജ്യയമാായ
സിിറിിയയാാണ്്. അൽത്തേ�ബ്് പ്രവാാസത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായുള്ള ഗൃഹാാതുരത ഏറെെ മനസ്സിിൽ കൊ�ൊണ്ടു
നടക്കുന്നവനാാണ്് പ്രവാാസത്തിിനിിടയിിലുള്ള ഒരിിടവേ�ളയിിൽ നാാട്ടിിലെ�ത്തിിയപ്പോ�ോൾ നാാടിിന്് വന്ന
മാാറ്റംം കണ്ട്് വ്യയഥിിതമനസ്കനാാവുന്നുണ്ട്്. എന്നാാലുംം നാാട്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് നിിറവാാണ്്. അൽത്തേ�ബ്്
അതുരതരംംഗയോ�ോട്് പറയുന്നത്് നോ�ോക്കുക ‘എല്ലാം�ം സാാധിിക്കുംം ഒന്നുമിില്ലേ�ലുംം നിിങ്ങൾക്ക്് പോ�ോവാാന്
ഒരിിടമുണ്ടല്ലോ�ോ.... വീീടുണ്ടല്ലോ�ോ... വീീട്ടുകാാരുണ്ടല്ലോ�ോ പിിന്നെ�ന്താാണ്് വേ�ണ്ടത്്’. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട മേ�ച്ചിിൽപ്പുറംം
തേ�ടിി ദുബാായിിലെ�ത്തിിയ ഇന്ത്യയക്കാാരിി നളിിനകാാന്തിിയുംം ശ്രീീലങ്കക്കാാരന് അതുരതരംംഗയുംം പ്രണയിിച്ച്്
കാാത്തിിരുന്ന്് സങ്കടങ്ങൾക്കിിടയിിൽ ഒന്നിിക്കുന്നുണ്ട്്. അൽത്തേ�ബാാണവരുടെെ ആശ്രയംം. ഇരുവരു
ടെെയുംം ലീീവ്് സമയത്ത്് വിിവാാഹംം നടത്താാന് തീീരുമാാനിിച്ചതാാണ്്. അവധിി സമയത്ത്് നളിിനകാാന്തിി
യുടെെ പപ്പാായുടെെ മരണംം കാാരണംം നിിശ്ചയിിച്ച വിിവാാഹംം മുടങ്ങിി. ലീീവ്് തീീർന്ന്് ഇരുവരുംം തിിരിികെ�
പ്രവാാസജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് വീീണ്ടുംം മടങ്ങുന്നു. പിിന്നീീട്് ആ വിിവാാഹംം നടന്നത്് അൽത്തേ�ബിിന്റെ�
മുറിിയിിൽ വച്ചാാണ്്. അവർ ആദ്യയമാായിി താാമസിിച്ചതുംം അവിിടെെത്തന്നെ�. ഒരേ� കമ്പനിിയിിലെ� ക്ലീീനിംം�ഗ്്
സ്റ്റാാഫാായിി ജോ�ോലിി നോ�ോക്കുന്നവരാാണവർ. അവരെെ നാാട്ടിിലേ�ക്കയക്കുമ്പോ�ോൾ അൽത്തേ�ബ്് പറയു
ന്നത്് ശ്രദ്ധിിച്ചാാൽ പ്രവാാസംം വ്യയക്തിിക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തുന്ന നാാട്ടുനന്മകളെ�ക്കുറിിച്ചറിിയാാന് സാാധിിക്കുംം.
‘സ്വവന്തംം നാാടിിന്റെ� മണവുംം രുചിിയുംം വാായുവുംം സന്തോ�ോഷങ്ങളുംം ആസ്വവദിിച്ച്് മടങ്ങിിവരൂ’ എന്നാാണ്്.
വിിവാാഹാാനന്തരംം രണ്ടിിടങ്ങളിിൽ കഴിിഞ്ഞുപോ�ോന്ന അവർക്ക്് അനുഗ്രഹാാശിിസ്സുകളോ�ോടെെ ‘കിിളിിക്കൂട്്’
നൽകിി സാാന്ത്വവനമാായിി മാാറിിയവരാാണ്് ജർമ്മന്കാാരനാായ ഡോ�ോക്ടർ നിിക്കോ�ോളസ്സുംം ഭാാര്യയ റേ�യ്്ച്ചലുംം.
ഏകമകന് ഫെ�ലിിക്സ്് കാാനഡയിിൽ വെ�ച്ച്് അതിിദാാരുണമാായിി ഇല്ലാാതാായതോ�ോടെെ കടുത്ത ഏകാാ
ന്തതയിിലേ�ക്കുംം ജീീവിിതസങ്കടങ്ങളിിലേ�ക്കുംം അവർ എടുത്തെ�റിിയപ്പെ�ട്ടു. അത്് നളിിനകാാന്തിിയെ�യുംം
അതുര തരംംഗയെ�യുംം വളരെെയധിികംം ബാാധിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
നോ�ോവലിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു പ്രധാാനകഥാാപാാത്രമാായ മാാർഗരറ്റിിന്റെ�യുംം അവളുടെെ താാത്താായ്്,
നാാന്നാായ്്, മൈൈക്കിിൾ എന്നിിവരുൾപ്പെ�ട്ട കുടുംംബത്തിിന്റെ�യുംം അനുഭവങ്ങളുംം ദുരന്തംം നിിറഞ്ഞവ
യാാണ്്. പ്രശ്നപരിിഹാാരത്തിിനാായിി കുടുംംബത്തിിനുവേ�ണ്ടിി അധ്വാാ�നിിച്ച അവൾ ചെ�ന്നു പതിിച്ചതുംം
ദുരന്തത്തിിന്റെ� അഗാാധഗർത്തത്തിിൽത്തന്നെ�. അൽത്തേ�ബിിന്റെ� കൂട്ടുകാാരിിയാായ മാാർഗരറ്റ്് ശരീീരംം
വിിറ്റ്് ജീീവിിക്കുന്നവളാാണ്്. കൊ�ൊക്കൂസ്് എന്ന ഇടനിിലക്കാാരനാാണ്് മാാർഗരറ്റിിനെ� കുഴപ്പത്തിിലാാക്കിി
യത്്. പച്ചിിറച്ചിി കച്ചവടത്തിിന്് തയ്യാാറാാവുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മനസ്സിിൽ നന്മയുള്ള കഥാാപാാത്രമാാണവർ.
വെ�റുക്കാാന് കഴിിയാാത്ത കഥാാപാാത്രംം.
നോ�ോവലിിലെ� ഏറിിയ പങ്കുംം സിിറിിയന് ജനത നേ�രിിടുന്ന ക്രൂരതകളുംം പീീഡനങ്ങളുമാാണ്്.
വേ�ശ്യാാ�വൃത്തിി, മയക്കുമരുന്ന്്, വ്യാാ�ജ സിി.ഡിി ബിിസിിനസ്സ്്, ഫേ�ക്ക്് കറന്സിി, ഭീീകര പ്രവർത്തന
ങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടിംം�ഗ്്, അധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം പൊ�ൊളിിറ്റിിക്സിിന്റെ�യുംം കുതന്ത്രങ്ങൾ, ആഭ്യയന്തര കലാാപംം
എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ഒത്തിിരിി വൈൈറസ്സുകളെ�യുംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്രകാാരംം അനുഭവങ്ങളുടെെ
ഒരു വലിിയ ഭൂഖണ്ഡംം തന്നെ� കാാഴ്ചവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്് ഈ കൃതിി.
നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ജനജീീവിിതത്തെ� നിിർണ്ണയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഉത്ത
രാാധുനിിക കാാലഘട്ടത്തിിൽ എന്തിിനെ�യുംം ദൃശ്യയവത്്കരിിക്കാാനുള്ള പ്രവണത പ്രബലമാാണ്്.
ഒരു കുടുംംബത്തിിൽ നിിന്ന്് ചിിതറിി പല വഴിിക്കാായിിപ്പോ�ോയ അൽത്തേ�ബിിന്റെ� കുടുംംബത്തിിന്റെ�
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ജീീവശ്വാാ�സവുംം ഹൃദയതാാളവുമാാണ്് ‘അമൽ’ എന്ന ഫാാമിിലിി വാാട്ട്്സാാപ്പ്് ഗ്രൂപ്പ്്. അൽത്തേ�ബ്്,
ബാാബ, മാാമ, അൽത്തേ�സ്് എന്നിിവരൊ�ൊന്നിിക്കുന്ന ‘ഇടംം’ ഈ ‘നവമാാധ്യയമഇട’മാാണ്്. പ്രവാാസ
ത്തിിനിിടയിിലെ� ഏകാാന്തതയ്ക്ക്് പരിിഹാാരമാാണ്് ഈ പുതിിയ ‘ഇടംം’. കഥാാഗതിിയിിൽ നവമാാധ്യയമംം
മുഖ്യയപങ്ക്് വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് എന്നത്് ആഖ്യാാ�നത്തിിലെ� പുതുമയാാണ്്. മാാമയുടെെ ഒരു വാാട്ട്്സാാപ്പ്് സന്ദേ�ശംം
നോ�ോക്കാംം�. ‘നമ്മളിിങ്ങനെ� ലോ�ോകത്തിിന്റെ� പല മൂലകളിിലേ�ക്ക്് ചിിതറിിപ്പോ�ോകാാന് മാാത്രംം പാാപംം ചെ�യ്ത
വരാാണോ�ോ. മാാമയ്ക്ക്് നിിങ്ങളെ� കാാണാാന് കൊ�ൊതിിയാാവുന്നു. ബാാബയുടെെ കയ്യിിൽ പിിടിിച്ച്് നടക്കാാന്
കൊ�ൊതിിയാാവുന്നു. അൽത്തേ�സിിനെ�യുംം അൽത്തേ�ബിിനെ�യുംം മടിിയിിൽ കിിടത്തിി താാരാാട്ട്് പാാടിിയു
റക്കാാന് കൊ�ൊതിിയാാവുന്നു..... നിിങ്ങളൊ�ൊക്കെ� എത്ര വലുതാായാാലുംം നിിങ്ങളെ�ന്നുംം കുട്ടിികൾ തന്നെ�
യല്ലേ�.... വിിധിി നമ്മളെ� കീീഴടക്കുന്നതിിന്് മുമ്പ്് നമുക്കിിനിി കാാണാാനാാവുമോ�ോ? (പുറംം 17) ബാാബയുംം
അൽത്തേ�സുംം മരണപ്പെ�ടുന്നത്് നാം�ം മനസ്സിിലാാക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ ചോ�ോദ്യം�ം ഒരു നോ�ോവാായിിത്തീീരുന്നു.
ജീീവിിതമെെന്നത്് ചിില സ്വവപ്നങ്ങളുംം പ്രതീീക്ഷകളുംം പ്രത്യാ�ാശകളുംം ഒക്കെ�യാാണ്്. അപ്ര
തീീക്ഷിിതമാായിി വന്നുചേ�രുന്ന അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ ജീീവിിതംം എന്തെ�ന്ന്് കഥാാനാായകന് തിിരിി
ച്ചറിിയുന്നു. ജീീവിിതംം ജീീവിിച്ചുതീീർക്കേ�ണ്ട ബാാധ്യയത ഒന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രംം ജീീവിിക്കുന്നവനാാണ്്
കഥാാനാായകനാായ അൽത്തേ�ബ്്. മനുഷ്യയവ്യയഥകളിിൽ മുഖ്യയസ്ഥാാനത്ത്് നിിൽക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്
പ്രവാാസംം. അതിിന്റെ� വ്യയഥയുംം കഠിിനതയുംം ഈ നോ�ോവലിിൽ ആവോ�ോളമുണ്ട്്. ഒടുക്കത്തിിൽ തുടങ്ങിി
തുടക്കത്തിിൽ അവസാാനിിക്കുന്ന അസാാധാാരണമാായ ഈ നോ�ോവലിിന്റെ� ഓരോ�ോ അണുവിിലുംം
ചുട്ടുപൊ�ൊള്ളിിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിിറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. നോ�ോവലിിൽ ഒരു പൂച്ചയുടെെ ദാാരുണമാായ
അവസ്ഥ ഒടുക്കത്തിിലുംം തുടക്കത്തിിലുംം ഉണ്ട്്. വർഗ്ഗശത്രുക്കളാായ പൂച്ചയെ�യുംം എലിിയെ�യുംം ഒരു
കൂട്ടിിലിിട്ടിിട്ടുംം വിിശപ്പിിന്റെ� ഉൾവിിളിി ഏറെെ ഉണ്ടാായിിട്ടുംം സംംയമനവുംം തിിരിിച്ചറിിവുംം കാാണിിക്കുന്ന
ജന്തുജന്മംം നമ്മെ� അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് കൂടിി ഇല്ലാാതെ�യാായിി
പ്പോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയജന്മത്തിിന്റെ� നേ�ർക്കാാണ്് എഴുത്തുകാാരന് തൂലിിക ചലിിപ്പിിച്ചത്്.
ആശയഗാം�ംഭീീര്യം�ം കൊ�ൊണ്ടുംം ആഖ്യാാ�നമിികവ്് കൊ�ൊണ്ടുംം കലാാസുഭഗത കൊ�ൊണ്ടുംം ഒരു സുന്ദ
രശിില്പമാായിി പരിിലസിിക്കുന്ന കൃതിിയാാണ്് അനിിൽദേ�വസ്സിിയുടെെ ‘യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്് ’. ഈ
അറബിി ശബ്ദത്തിിന്് ഓ എന്റെ� ദൈൈവമേ�’ എന്ന അർത്ഥമാാണുള്ളത്്. അപ്രതീീക്ഷിിതമാായ അനുഭ
വങ്ങൾ വന്നുപെ�ടുമ്പോ�ോൾ നിിസ്സഹാായനാായ മനുഷ്യയന് ആ അനുഭവങ്ങളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാന്
പറയുന്ന വാാക്കാാണിിത്്. പ്രവാാചകന്മാാരുടെെ പുസ്തകമാായ ‘യാാ ഇലാാഹിിയിി’ൽ പലവിിധ പ്രശ്നങ്ങളാാൽ
നീീറുന്ന ജീീവിിതംം മുന്നിിട്ടുനിിൽക്കുന്നു. ‘ആ കൃതിി വാായിിച്ചതോ�ോടുകൂടിി ബാാബ ‘ദൈൈവത്തോ�ോടുള്ള എന്റെ�
പരാാതിികളുംം പരിിഭവങ്ങളുംം അതോ�ോടെെ ഇല്ലാാതാായിി’ (പുറംം 120) എന്നുകുറിിക്കുന്നു. അന്നുമുതൽ
ക്കാാവണംം മാാതൃരാാജ്യയത്ത്് കിിടന്ന്് മരിിച്ചാാലുംം ഹൃദയശൂന്യയർക്കൊ�ൊപ്പമിില്ലെ�ന്ന തീീരുമാാനത്തിിൽ
ബാാബ എത്തിിയത്്. തകർന്നുവീീണ കെ�ട്ടിിടങ്ങൾക്കിിടയിിൽ നിിന്ന്് ലഭിിച്ച ‘യാാ ഇലാാഹിി’യെ�ന്ന
പുസ്തകംം ബാാബയുടെെ ജീീവിിതസങ്കടംം ഇല്ലാാതാാക്കുകയുംം ജീീവിിതനിിയോ�ോഗംം എന്താാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ച
റിിയുന്നതിിന്് സഹാായിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ദൈൈവത്തോ�ോടുള്ള പരാാതിികളുംം പരിിഭവങ്ങളുംം അതോ�ോടെെ
യിില്ലാാതാായിി. ചിിന്തകളെ� ഇപ്രകാാരംം ഉടച്ചുവാാർക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ‘എന്റെ� ദുരിിതങ്ങൾ അത്് മറ്റൊ�ൊരു
ജനതയുടെെ സമാാധാാനമാാകുമെെങ്കിിൽ.... ഞാാനനുഭവിിക്കുന്ന വരൾച്ച അത്് മറ്റൊ�ൊരു ജനതയുടെെ
സമൃദ്ധിിയാാകുമെെങ്കിിൽ... എന്റെ� സങ്കടങ്ങൾ മറ്റൊ�ൊരു ജനതയുടെെ സന്തോ�ോഷമാാകുമെെങ്കിിൽ എന്റെ�
ദാാരിിദ്ര്യംം� അത്് മറ്റൊ�ൊരു ജനതയെ� സമ്പന്നരാാക്കുമെെങ്കിിൽ എന്റെ� പട്ടിിണിി അത്് മറ്റൊ�ൊരു ജനതയുടെെ
വയറ്് നിിറയ്ക്കുമെെങ്കിിൽ... എന്റെ� അനാാരോ�ോഗ്യംം� അത്് ആരോ�ോഗ്യയമുള്ള മറ്റൊ�ൊരു ജനതയെ� സൃഷ്ടിിക്കുമെെ
ങ്കിിൽ.... ഞാാനിിതെ�ല്ലാം�ം സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ ഏറ്റെെടുക്കുന്നു’. (പുറംം 120) പ്രാായംം കൊ�ൊണ്ടുംം അനുഭവംം
കൊ�ൊണ്ടുംം മറ്റുള്ളവരേ�ക്കാാൾ ജീീവിിതംം കണ്ട ആ വയോ�ോധിികന് മനുഷ്യയസ്നേ�ഹത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ
ജീീവിിതദർശനമാാണ്് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്്. ഇതിിന്് പ്രേ�രണയാായത്് പ്രവാാചകന്മാാരുടെെ പുസ്തകമാായ ‘യാാ
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ഇലാാഹിി’യാാണ്്. ഇതുപോ�ോലെ�ത്തന്നെ� അൽത്തേ�ബിിന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്താാന്
ഒരു പുസ്തകത്തിിന്് സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആരെെഴുതിിയെ�ന്നറിിയാാത്ത ആ കുഞ്ഞുകൃതിി അൽത്തേ�ബിിന്്
അപ്രതീീക്ഷിിതമാായിി ടന്റിി റിിസർച്ച്് സെ�ന്ററിിൽ നിിന്ന്് ലഭിിച്ചതാായിിരുന്നു. അവിിടെെയുള്ള മറ്റ്്
കൃതിികളിിൽ നിിന്നൊ�ൊക്കെ� തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിിരുന്നു ഇതിിന്റെ� ഉള്ളടക്കംം. മനുഷ്യയനന്മയിിൽ
വിിശ്വവസിിക്കുന്ന അൽത്തേ�ബിിന്് ഈ പുസ്തകംം നൽകിിയ ഉൾക്കരുത്ത്് ചെ�റുതല്ല. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
തന്നെ� നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് അതിിനെ� ഉദാാത്തവൽക്കരിിക്കുന്നു. ഉത്തമകൃതിികൾ മനുഷ്യയമനസ്സിിനെ�
സ്വാാ�ധീീനിിക്കുംം എന്നതാാണ്് ഇതിിലൂടെെ വാായനക്കാാർ തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ട വസ്തുത. ‘ഞങ്ങൾ പരസ്പരംം
സ്നേ�ഹിിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കിിടയിിൽ വേ�ർതിിരിിവുകളുടെെ മതിിലുകൾ ഒന്നുംം ഇല്ലാായിിരുന്നു. ഞങ്ങളെ�ത്ര
അനുഗ്രഹീീതർ’. പുറംം 125
സത്യയവുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം നന്മയുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴാാണ്് സാാഹിിത്യംം� സാാർത്ഥകമാാവുന്നത്്.
പരസ്പരംം സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം സഹകരിിക്കുകയുംം ഹൃദ്യയമാായിി പെ�രുമാാറുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിനപ്പുറംം ജീീവിി
തത്തിിന്് വലിിയ അർത്ഥങ്ങളൊ�ൊന്നുമിില്ല. എത്ര കഠിിനമാായ ദുഃഃഖത്തിിൽപ്പെ�ട്ട്് കഷ്ടപ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴുംം
പതറാാതെ� പിിടിിച്ചുനിിൽക്കുന്നിിടത്താാണ്് അതിിജീീവനംം എന്ന വാാക്ക്് പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. പ്രവാാസ
ജീീവിിത സംംഘർഷത്തിിന്റെ� ബഹുമുഖതലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവുംം സത്യയസന്ധവുമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നതിിൽ
ഈ കൃതിി വിിജയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അനിിൽ ദേ�വസ്സിി -യാാ ഇലാാഹിി ടൈംം�സ്്, 2018, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്
ബാാലകൃഷ്ണന് പിി.കെ� -നോ�ോവൽസിിദ്ധിിയുംം സാാധനയുംം, 2017, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്
ബെ�ന്യാാ�മിിന് - കുടിിയേ�റ്റംം പ്രവാാസത്തിിന്റെ� മലയാാളിിവഴിികൾ, 2016, ഡിി.സിി.ബുക്സ്്
ഡോ�ോ: ശിിവദാാസ്്.കെ�.കെ� - പ്രവാാസവുംം പ്രതിിനിിധാാനവുംം സർഗ്ഗാാത്മകതയുംം, 2019, ഇന്സൈൈറ്റ്് പബ്ലിിക്കാാ
ഡോ�ോ. ശോ�ോഭ വിി. (സമ്പാാ.) വീീട്് മാാറുന്നവർ, 2014, ഗ്രീീന് ബുക്സ്്

ബിിജലിി പിി.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിൽ അഞ്ചരക്കണ്ടിി പാാളയംം എന്ന സ്ഥലത്ത്് ജനിിച്ചു. കണ്ണൂർ ശ്രീീനാാരാായണകോ�ോളേ�ജ്്,
തലശ്ശേ�രിി ഗവണ്മെ�ന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ബിിരുദവുംം ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദ
വുംം പൂർത്തിിയാാക്കിി. ഇപ്പോ�ോൾ കണ്ണൂർ ശ്രീീനാാരാായണകോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ അസിിസ്റ്റന്റ്്
പ്രൊ�ൊഫസർ ആണ്്.

ഭാാഷ-ചരിിത്രംം-പുതുശ്ശേ�രിി
ആർ. രാാജേ�ഷ്്

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാളവിിഭാാഗംം, എൻ.എസ്്.എസ്്. കോ�ോളേ�ജ്്, പന്തളംം.

ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പകുതിിയിിൽ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ സമരത്തിിന്റെ� സഹനവഴിികളിിലുംം പിിന്നീീട്് സ്വവ
തന്ത്ര്യാാ�നന്തര കാാലഘട്ടത്തിിലെ� സ്വവപ്നഭംംഗങ്ങളിിൽ നിിന്നുയർന്ന കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് സമരവഴിികളിിലുംം
തീീവ്രതയോ�ോടെെയുംം സമർപ്പണത്തോ�ോടെെയുംം നിിലകൊ�ൊണ്ട വ്യയക്തിിയാായിിരുന്നു പുതുശ്ശേ�രിി രാാമച
ന്ദ്രൻ. നവതിിവരെെ നീീണ്ട ജീീവിിതകാാലയളവിിൽ അദ്ദേ�ഹംം എത്തിിച്ചേ�ർന്ന കർമ്മമേ�ഖലകളുടെെ
വൈൈവിിധ്യയവുംം ആഴവുംം ഏതൊ�ൊരാാളെ�യുംം അമ്പരപ്പിിക്കുംം. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമര സേ�നാാനിി, കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്്
പാാർട്ടിി പ്രവർത്തകന്, വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി സംംഘടനാാ നേ�താാവ്്, കവിി, ഭാാഷാാപണ്ഡിിതൻ, ചരിിത്രഗവേ�
ഷകന്, പരിിഭാാഷകൻ, അദ്ധ്യാാ�പകൻ, സംംഘാാടകൻ, വാാഗ്മിി, എന്നിിങ്ങനെ� പുതുശ്ശേ�രിി എത്തിി
പ്പെ�ടാാത്ത രാാഷ്ട്രീീയ, സാാഹിിത്യയ, സാാമൂഹ്യയ, സാംം�സ്കാാരിിക മേ�ഖലകൾ വിിരളമാായിിരുന്നു. ദീീർഘമാായ
ആ ജീീവിിത കാാലയളവിിലെ� ആദ്യയ കർമ്മകാാണ്ഡംം രാാഷ്ട്രീീയംം തന്നെ�യാായിിരുന്നു.
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയദാാഹവുംം സമത്വവദർശനവുമാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിലെ� വിിപ്ലവകാാരിിയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തിി
യെ�ടുത്തത്്. ക്വിി�റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� സമരകാാലത്ത്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി പ്രസ്ഥാാനത്തിിലൂടെെ രാാഷ്ട്രീീയ പ്രവർത്തക
നാായ പുതുശ്ശേ�രിി, വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി കോ�ോൺഗ്രസ്സ്് മാാവേ�ലിിക്കര താാലൂക്ക്് പ്രസിിഡന്റുംം തിിരുവിിതാം�ംകൂർ
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി കോ�ോൺഗ്രസ്സ്് ആക്ഷൻ കമ്മിിറ്റിി അംംഗവുംം ആയിിരുന്നു. 1947- ൽ തിിരുവനന്തപുരത്ത്്
ഉണ്ടാായ പോ�ോലീീസ്് വെ�ടിിവെ�യ്്പ്പിിൽ ഒരു വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ട്ടതിിനെ� തുടർന്ന്് ഭരണിിക്കാാവ്്
സ്ക്കൂളിിൽ പ്രതിിഷേ�ധ ജാാഥ നടത്തിിയതിിനെ� തുടർന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� സ്ക്കൂളിിൽ നിിന്ന്് 1947 ജൂൺ
മുതൽ സെ�പ്തംംബർ വരെെ പുറത്താാക്കിി. ശൂരനാാട്് കലാാപത്തെ� തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തിിൽ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്്
പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� നേ�താാക്കളെ�ല്ലാം�ം ഒളിിവിിലുംം ജയിിലിിലുംം ആയപ്പോ�ോൾ പുതുശ്ശേ�രിി പ്രസ്ഥാാനത്തെ�
നയിിച്ചു. ഈ വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ 1948-ൽ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി കോ�ോൺഗ്രസ്്
വിിടേ�ണ്ടതാായിി വന്നു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമര തടവുകാാരെെ 1948- ൽ മോ�ോചിിപ്പിിച്ചു. എന്നാാൽ പുന്നപ്ര-വയലാാ
റുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കേ�സുകൾ പിിൻവലിിച്ചിില്ല. മാാത്രമല്ല പ്രക്ഷോ�ോഭവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ജയിിലിിലുള്ള
തടവുകാാരെെ വിിട്ടയ്ക്കാാനുംം സർക്കാാർ തയ്യാാറാായിില്ല. ഈ കിിരാാത നടപടിികൾക്കെ�തിിരെെ സമൂഹത്തിി
ന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ നിിന്നുംം നിിരവധിി പ്രതിിഷേ�ധങ്ങൾ ഉയർന്ന്് വന്നു. ദളിിതർ തങ്ങളുടെെ പ്രതിിഷേ�
ധങ്ങളുമാായിി സമൂഹത്തിിന്റെ� മുൻനിിരയിിലേ�ക്ക്് വരുന്ന ഒരു കാാലഘട്ടമാായിിരുന്നു അത്്. ഈ ഒരു
സന്ദർഭത്തിിൽ തോ�ോപ്പിിൽ ഭാാസിിയുംം കാാമ്പിിശ്ശേ�രിിയുംം പുതുശ്ശേ�രിിയുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ളവർ കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്്
പാാർട്ടിിയിിലേ�ക്ക്് മാാറിി. ദളിിത്് പ്രക്ഷോ�ോഭങ്ങളുടെെ മുൻനിിരയിിൽ തന്നെ� പുതുശ്ശേ�രിി ഉണ്ടാായിിരുന്നു.
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സ്കൂൾ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ ശേ�ഷംം കൊ�ൊല്ലംം എസ്്.എൻ. കോ�ോളേ�ജ്് പഠനകാാലത്ത്് പുതുശ്ശേ�രിി സമരരംംഗത്ത്്
സജീീവമാായിി. കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് നേ�താാവുംം അമ്മാാവനുമാായ പുതുശ്ശേ�രിി രാാഘവന്റെ� സ്വാാ�ധീീനവുംം ഇതിിൽ
നിിർണ്ണാായകമാാണ്്. വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി സമരത്തിിന്് നേ�തൃത്വംം� നൽകിിയതിിന്് ഒ. മാാധവനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
പുതുശ്ശേ�രിി അറസ്റ്റിിലാാവുകയുംം ക്രൂരമാായ ലോ�ോക്കപ്പ്് മർദ്ദനത്തിിന്് ഇരയാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. എസ്്.എൻ.
കോ�ോളേ�ജ്് സമരംം പാാർട്ടിി ചരിിത്രത്തിിൽ ഒരു നിിർണ്ണാായക സംംഭവംം ആയിിരുന്നു. ഇതിിനെ� തുടർന്ന്്
പുതുശ്ശേ�രിിയുംം സുഹൃത്തുക്കളുംം പൂജപ്പുര ജയിിൽ അക്രമിിക്കുന്നതിിനുംം, കൊ�ൊല്ലത്ത്് റെെയിിൽപ്പാാളംം
ഇളക്കിി മാാറ്റുന്നതിിനുംം പദ്ധതിിയിിട്ടു. എന്നാാൽ പാാർട്ടിി നിിർദേ�ശവുംം, ആയിിരക്കണക്കിിന്് ആളുകളുടെെ
ജീീവൻ നഷ്ടപ്പെ�ടുമെെന്ന ചിിന്തയുംം ഈ സമര മാാർഗ്ഗത്തിിൽ നിിന്ന്് അവരെെ പിിൻതിിരിിപ്പിിച്ചു.
ഇരുപതാം�ം ദശകത്തിിന്റെ� പകുതിിയിിൽ മലയാാള കവിിതയിിൽ മാാനവിികതയെ� ഉയർത്തിി
പ്പിിടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കേ�രളീീയ നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� തുടർച്ചയെ� ത്വവരിിതപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ മുഖ്യയപങ്ക്്
വഹിിക്കുവാാനുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞു. ഒ.എൻ.വിി, പിി.ഭാാസ്കരൻ, വയലാാർ, കെ�ടാാമംംഗലംം
പപ്പുകുട്ടിി, പുനലൂർ ബാാലൻ, കെ�.പിി.ജിി. നമ്പൂതിിരിി, തുടങ്ങിി ചങ്ങമ്പുഴക്ക്് ശേ�ഷമുള്ള ഒരു സംംഘംം
കവിികൾക്ക്് ഒപ്പമാാണ്് മലയാാള സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം അദ്ദേ�ഹത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. സാാമ്പ്ര
ദാായിിക ഇടതുകവിികളിിൽനിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തനാായിി ചിിന്തിിക്കുകയുംം പ്രവർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത പുതുശ്ശേ�രിി
ദേ�ശീീയസ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരപ്രസ്ഥാാനത്തിിൽ നിിന്ന്് ഊർജ്ജംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട്് ദേ�ശാാഭിിമാാന കവിിതകളുംം
വിിപ്ലവ കവിിതകളുംം രചിിച്ചു. കൃത്യയമാായ ഉദ്ദേ�ശത്തോ�ോടെെയല്ലാാതെ� താാൻ ഒരു വരിി കവിിതയുംം എഴുതിി
യിിട്ടിില്ല എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം തന്നെ� പറയുന്നുണ്ട്്. ചൂഷണത്തിിനിിരയാാകുന്ന സ്ത്രീീ വർഗ്ഗത്തിിനുംം, ഒറ്റപ്പെ�ട്ടു
പോ�ോയവർക്കുംംവേ�ണ്ടിി അദ്ദേ�ഹംം എഴുതിി. ‘തെ�രുവിിലെ� പെ�ങ്ങൾ’, ‘പാാവക്കൂത്ത്്’, ‘അശ്രമത്തിിന്റെ�
കണ്ണുനീീർ ‘തുടങ്ങിിയ കവിിതകളെ�ല്ലാം�ം ഇവയ്ക്ക്് ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്. മണ്ണിിനോ�ോടുംം മനുഷ്യയനോ�ോടുമുള്ള
അതിിരുകളിില്ലാാത്ത സ്നേ�ഹമാായിിരുന്നു ആ കവിിതയുടെെ കരുത്ത്്.
പുതുശ്ശേ�രിിയുടെെ ആദ്യയ കവിിത ‘ഉണരുവിിന്’ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചത്് കാാമ്പിിശേ�രിിയുടെെ പത്രാാധിി
പത്യയത്തിിലുള്ള ഭാാരതതൊ�ൊഴിിലാാളിി എന്ന കയ്യെ�ഴുത്ത്് മാാസിികയുടെെ ആദ്യയ ലക്കത്തിിലൂടെെയാാണ്്.
ഗ്രാാമീീണ ഗാായകൻ, ആവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിിൽ, പുതിിയ കൊ�ൊല്ലനുംം പുതിിയൊ�ൊരാാലയുംം, ശക്തിി പൂജ ,
അകലുംം തോ�ോറുംം, ആഗ്നേ�യ സ്വാാ�ഹാഃഃ� തുടങ്ങിിയ കവിിതാാ സമാാഹാാരങ്ങളിിലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു. കോ�ോട്ടയത്ത്് സാാഹിിത്യയ പരിിഷത്ത്്
സമ്മേ�ളനത്തിിന്് വാായിിച്ച പുതിിയ കൊ�ൊല്ലനുംം പുതിിയൊ�ൊരാാലയുംം എന്ന കവിിത വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയു
ടെെയുംം, ബാാലാാമണിിയമ്മയുടേ�യുംം പ്രശംംസ നേ�ടിി. ഇന്ത്യയയുടെെ ‘ഇന്നലെ�’കളുടെെയുംം ‘ഇന്നിിന്റെ�’യുംം
കഥകളുംം ‘നാാളെ�’യെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള മഹിിത സ്വവപ്നങ്ങളുംം തങ്ങളുടെെ പണിിയാാലയിിൽ വെ�ച്ച്് ഉരുക്കിി
വാാർത്ത്് ഇന്നാാട്ടിിലെ� ജനതതിിയെ� ഉൽകർഷത്തിിലേ�ക്കു നയിിക്കണമെെന്ന ഉൽകണ്ഠയാാണ്്
ഈ കൊ�ൊച്ചു കവിിതയുടെെ തീീക്ഷ്ണമാായ ഊഷ്മളത എന്ന്് ഡോ�ോ. എംം. ലീീലാാവതിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
പാാവക്കൂത്തിിലെ� സീീത ചോ�ോദ്യോ�ോ�ത്തരങ്ങളാാൽ രാാമാായണകഥയെ� അപനിിർമ്മിിക്കുകയുംം വ്യയത്യയസ്ത
മാായ പാാരാായണ സാാധ്യയത തുറന്നിിടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ‘വരുമോ�ോ വീീണ്ടുംം മാാവേ�ലിി’, ‘കത്തുംം മറുപടിിയുംം’
തുടങ്ങിിയ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കവിിതകൾ മണ്ണിിനോ�ോടുംം മനുഷ്യയനോ�ോടുംം നൈൈസർഗ്ഗിിക ഭാാഷയിിൽ സംംവ
ദിിക്കുന്നവയാാണ്്. ആവുന്നത്ര ഉച്ചത്തിിൽ എന്ന കവിിത പുതുശ്ശേ�രിിയുടെെ വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� രൂപകംം
കൂടിിയാാണ്്. രാാഷ്ട്രീീയ പ്രവർത്തനത്തിിന്റെ� ഭാാഗംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്് കവിിതാാവഴിിയിിലേ�ക്കുള്ള
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� രംംഗപ്രവേ�ശംം. മറ്റ്് എല്ലാാ തിിരക്കുകളുടെെ ഇടയിിലുംം അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� ഉള്ളിിലെ�
കവിിതയെ� കാാത്തുസൂക്ഷിിച്ചു.
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ഓച്ചിിറപ്പടനിിലമിിതോ�ോർമ്മയുടെെ ചുരുളു
കളിിൽ ഒരു മഹാാവിിസ്മയമാായിി വിിടരുന്നു
എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം പടനിിലത്തു നിിന്ന്് ഒരു പാാട്ട്് എന്ന കവിിതയിിൽ എഴുതുന്നു. 1950- ൽ
എഴുതിിയ പടയാാളിിപ്പെ�ണ്ണ്് സാാമ്രാാജ്യയത്വവ കമ്പോ�ോളാാധിിപത്യയത്തിിൽ ഞെ�രിിയുന്ന മൂന്നാംം� ലോ�ോക
പെ�ൺവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയാായിി മാാറിി. ആഫ്രിിക്കൻ കവിിതകളുംം റഷ്യയൻ കവിിതകളുംം അദ്ദേ�ഹംം
മലയാാളത്തിിലേ�ക്ക്് മൊ�ൊഴിിമാാറ്റിി. ഈ വിിവർത്തനങ്ങളിിൽ പുനഃഃസൃഷ്ടിിയുടെെ കരുത്ത്് കാാണാംം�.
അന്ന അഹ്മത്തേ�വയുടെെ കൃതിികൾ പുതുശ്ശേ�രിിയുടെെ വിിവർത്തനങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് മലയാാളത്തിിൽ
എത്തിിയത്്. പത്ത്് സമാാഹാാരങ്ങളിിലാായിി അദ്ദേ�ഹംം മുന്നൂറിിലേ�റെെ കവിിതകൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു.
ഈ സമാാഹാാരങ്ങളിിലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം കവിിതയുടെെ ചുവന്ന ദശകത്തിിന്റെ� മുന്നണിിയിിൽ സ്ഥാാനംം
നേ�ടിി. മാാത്രമല്ല കുലശേ�ഖര ആഴ്വാാരുടെെ പെ�രുമാാൾ തിിരുമൊ�ൊഴിി (പ്രാാചീീന തമിിഴ്് കാാവ്യംം�) നെ�ദിിയ
(ഗ്രീീക്ക്് ദുരന്തകാാവ്യംം�) എന്നിിവ മലയാാളത്തിിലെ�ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്.
കവിിതയിിൽ എന്നുംം മാാനവിികതയുടെെ പക്ഷത്ത്് നിിലയുറപ്പിിച്ച കവിിയാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം
പിിൽക്കാാല കർമ്മരംംഗങ്ങളുടെെ ഗരിിമയുംം പ്രൗൗഢിിയുംം കൊ�ൊണ്ട്് അർഹിിക്കുന്ന ആദരവ്് അദ്ദേ�ഹത്തിി
ന്റെ� കാാവ്യയസംംഭാാവനകൾക്ക്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ടോ�ോ എന്നത്് സംംശയമാാണ്്. എന്നുംം മനുഷ്യയപക്ഷത്ത്് നിിന്ന്്
വാാദിിക്കാാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞു. ജീീവിിക്കാാനാായിി തെ�രുവിിൽ ഇറങ്ങേ�ണ്ടിി വന്ന നിിസ്സഹാായ
ആയ പെ�ൺകുട്ടിിയോ�ോടുള്ള കവിിയുടെെ ഉദാാത്തമാായ മാാനവിിക ബോ�ോധത്തിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്്
തെ�രുവിിലെ� പെ�ങ്ങള്.
തെ�രുവിിലെ� കൊ�ൊച്ചുപെ�ങ്ങളെ� ഈ ഞാാൻ
വകയിിൽ നിിന്നാാങ്ങളയല്ലേ�.
എന്നാാണ്് കവിിയുടെെ തന്മയീീഭാാവംം. ഇ.എംം.എസ്് സർക്കാാരിിന്റെ� കാാലത്ത്് ചന്ദനത്തോ�ോപ്പിിൽ
സമരംം ചെ�യ്ത കശുവണ്ടിി തൊ�ൊളിിലാാളിികൾക്ക്് നേ�രെെ നിിറയൊ�ൊഴിിച്ച നടപടിിയിിൽ പ്രതിിഷേ�ധിിക്കാാൻ
തയ്യാാറാായതുംം തീീ പെ�യ്യരുതേ� മഴമുകിിലെ� എന്നെ�ഴുതിിയതുംം, തനിിക്കു പ്രതിിബദ്ധത ജീീവിിക്കാാൻ
പൊ�ൊരുതുന്ന മനുഷ്യയരാാശിിയോ�ോടു മാാത്രമാാണെ�ന്ന പ്രഖ്യാാ�പനമാാണ്്. ഇതേ� ഭാാവംം തന്നെ�യാാണ്്
ഉദയംം, മൂങ്ങയുംം പാാണന്മാാരുംം എന്ന കവിിതകളിിലുംം തെ�ളിിയുന്നത്്. ചൈൈന റിിപ്പബ്ലിിക്ക്് ആയപ്പോ�ോൾ
ഉദയംം എന്ന കവിിത എഴുതിിയാാണ്് കവിി ആഹ്ലാാദംം പങ്കുവെ�ച്ചത്്. എന്നാാൽ തിികഞ്ഞ ഇടത്് പക്ഷ
ക്കാാരൻ ആയിിട്ടുംം 1989- ൽ ടിിയനൻ മെെൻ സ്ക്വവയറിിൽ ജനാാധിിപത്യയവാാദിികളെ� കൊ�ൊന്നൊ�ൊടുക്കിിയ
ഭരണകൂട ഭീീകരതയെ� വിിമർശിിച്ച്് മൂങ്ങയുംം പാാണന്മാാരുംം എന്ന കവിിത എഴുതാാൻ അദ്ദേ�ഹംം
തയ്യാാറാായിി.
ചോ�ോറു ചോ�ോദിിക്കുന്നതക്രമംം
മേ�യ്് വേ�ർത്തകൂലിി ചോ�ോദിിക്കുന്നതട്ടിിമറിിപ്പുകൾ
പിിള്ളേ�ർക്ക്് വിിശക്കുന്നതക്രമംം
പെ�ണ്ണിിന്് മുണ്ടിില്ലാാത്തതക്രമംം
എന്നിിങ്ങനെ� മനുഷ്യാാ�വസ്ഥയിിലുള്ള രോ�ോഷപ്രകടനങ്ങൾ ആ കാാവ്യയലോ�ോകത്ത്് എമ്പാാടുമു
ണ്ട്്. ചങ്ങമ്പുഴയുടെെ കാാവ്യയശീീലുകളിിൽ ആകൃഷ്ടരാായിി കടന്നുവരിികയുംം പിിന്നീീട്് ആ മാായിികകവചംം
കുടഞ്ഞു കളയുകയുംം ചെ�യ്ത മലയാാളത്തിിലെ� അരുണകവിികൾ എന്ന വിിശേ�ഷണത്തിിന്് അർഹ
രാായവരിിൽ ഒരാാളാായിിരുന്നു പുതുശ്ശേ�രിിയുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കാാല്പനിികമാായ നനുത്ത ഭാാവവുംം
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അതിിനനുസൃതമാായ മസൃണമാായ കാാവ്യയഭാാഷയുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ആദ്യയകാാല കവിിതകളിിൽ
കാാണാംം�.
മാം�ം പൂമണംം കൊ�ൊണ്ടുവന്ന കാാറ്റേ�
എന്റെ� മാാടപ്രാാവിിനെ�കണ്ടോ�ോ നീീ
എന്നതരത്തിിലുള്ള കവിിതകൾ ഇവിിടെെ ഓർക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഓണത്തിിനെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോർക്കുമ്പോ�ോൾ,
കിിനാാവുകൾ നുള്ളുമ്പോ�ോൾ, നിിത്യയകാാമുകന്, എന്നിിങ്ങനെ� കാാൽപനിികഭംംഗിി തുളുമ്പുന്ന ഒട്ടേ�റെെ
കവിിതകള് ആ ഗണത്തിിൽ കാാണാംം�. എന്നാാൽ പിിന്നീീട്് മണവുംം മധുവുംം മാാസ്മരിികതയുംം
ഇല്ലാാത്ത പരുത്ത ജീീവിിത പ്രതലങ്ങളോ�ോടുള്ള മമത ആ കാാവ്യയലോ�ോകത്തിിന്റെ� മുഖമുദ്രയാായിി മാാറിി.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ�യാാണ്് വാാഴ്ത്താാൻ എടുത്തപ്പോ�ോഴുംം നെ�യ്യാാമ്പലുകളെ�യുംം ചെ�ന്താാമരകളെ�യുംം
കനകാംം�ബരങ്ങളെ�യുംം കൈൈയ്യൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് ദശപുഷ്പങ്ങളെ� അദ്ദേ�ഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. നിിലംം പറ്റിി
വളരുന്ന നിിലംംപനകൾ, തിിരുതാാളിികൾ, മുയൽചെ�വിികൾ, ചെ�റൂളകൾ എന്നിിങ്ങനെ� അറിിയ
പ്പെ�ടുന്ന ദശപുഷ്പങ്ങൾ ആരുംം നട്ടുനനച്ച്് വളർത്താാതെ� തന്നെ� തൊ�ൊടിിയിിൽ താാനേ� പൊ�ൊടിിച്ചു
വരുന്നവയാാണ്്. മാാടിിവിിളിിക്കുന്ന മദഗന്ധമോ�ോ, തേ�ടിിവരത്തക്കവിിധംം മധുവോ�ോ, കണ്ണഞ്ചിിപ്പിിക്കുന്ന
വർണ്ണ ശബളതയോ�ോ അവയ്ക്കിില്ല. അത്തപ്പൂക്കളംം അലങ്കരിിക്കുന്നവർക്ക്് അവ ആവശ്യയമിില്ല. പക്ഷെ�
വർണ്ണ പുഷ്പങ്ങൾക്കിില്ലാാത്ത ഒന്ന്് ആ ദശപുഷ്പത്തിിനുണ്ട്്. ഇവ ഔഷധവീീര്യം�ം ഉള്ളതാാണ്്. ഇവരെെ
അനാാസക്തരാായ യോ�ോഗിികൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ആരാാലുംം ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ടാാതെ� എന്നാാൽ സമൂഹ
നിിർമ്മിിതിി നടത്തുന്ന അടിിസ്ഥാാന വർഗ്ഗത്തോ�ോടുള്ള കവിിയുടെെ പ്രണയമാാണ്് ഒരർത്ഥത്തിിൽ
കവിിയുടെെ ശ്രദ്ധയെ� ദശപുഷ്പങ്ങളിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചത്്. അത്് കേ�വലംം യാാദൃശ്ചിികമല്ലെ�ന്ന്് സാാരംം.
കാാവ്യയരംംഗത്തെ� ഒട്ടൊ�ൊക്കെ� കൈൈയ്യൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് ഭാാഷാാ, ചരിിത്ര, ഗവേ�ഷണത്തിിൽ ശ്രദ്ധിിച്ച
പുതുശ്ശേ�രിി അന്യാാ�ദൃശമാായ അന്വേ�േഷണബുദ്ധിിയുംം അപഗ്രഥനപാാടവവുംം ആ രംംഗത്ത്് തെ�ളിിയിിച്ചു.
എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് കവിിതയിിൽ നിിന്ന്് അല്പമെെങ്കിിലുംം അകന്ന്് ഗവേ�ഷണ മേ�ഖലയിിൽ സഞ്ചരിിച്ചു എന്ന
ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് സ്വവതസിിദ്ധമാായ ശൈൈലിിയിിൽ തൃപ്തിികരമാായ മറുപടിി അദ്ദേ�ഹംം നൽകുന്നുണ്ട്്. തന്റെ�
സാാന്നിിദ്ധ്യംം� ഇല്ലെ�ങ്കിിലുംം മലയാാളകവിിത ഇന്നേ�പ്പോ�ോലെ� തുടരുംം എന്നാാൽ ഭാാഷാാഗവേ�ഷണത്തിി
ന്റെ� സമകാാലിിക സ്ഥിിതിി അതല്ല. ചുരുക്കത്തിിൽ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ അലങ്കാാര വിിളക്കുകൾ തൂക്കു
ന്നതിിനേ�ക്കാാൾ ഭാാഷയ്ക്ക്് അസ്ഥിിവാാരംം ഇടാാനാാണ്് തന്റെ� ശ്രമവുംം ആഗ്രഹവുമെെന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം
പിിൽക്കാാലത്ത്് വ്യയക്തമാാക്കുകയുണ്ടാായിി. മലയാാളത്തിിന്് 2300 വർഷത്തിിലധിികംം പഴക്കമുണ്ടെ�ന്ന
വാാദംം തെ�ളിിയിിക്കാാൻ പുതുശ്ശേ�രിി അധ്യയക്ഷനാായ സമിിതിിക്ക്് സാാധിിച്ചത്് മൂലമാാണ്് ശ്രേ�ഷ്ഠഭാാഷാാ
പദവിി ലഭിിച്ചത്്. ബിി. സിി 300 ആണ്ടിിൽ ഇവിിടെെയെ�ത്തിിയ ജൈൈനന്മാാരാാണ്് ലിിപിി കൊ�ൊണ്ടുവന്ന
തെ�ന്നുംം അവ വയനാാട്ടിിലൊ�ൊക്കെ� കാാണപ്പെ�ടുന്ന ലിിഖിിതങ്ങളാാണെ�ന്നുംം അവയിിൽ നിിന്നാാണ്്
കണ്ണശ്ശൻമാാരുംം പിിന്നീീട്് എഴുത്തച്ഛനുമൊ�ൊക്കെ� ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിച്ചതെ�ന്നുമുള്ള വാാദങ്ങൾ തന്റെ�
ഗവേ�ഷണത്തിിലൂടെെ സാാധൂകരിിക്കാാൻ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞു.
കവിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ മാാത്രമല്ല ഭാാഷാാചരിിത്രകാാരൻ, ഗവേ�ഷകൻ തുടങ്ങിിയ നിിലകളിിലുംം
ശ്രദ്ധേ�യമാായ സംംഭാാവനകൾ പുതുശ്ശേ�രിി മലയാാളത്തിിന്് നൽകിിയിിട്ടുണ്ട്്. സ്കൂൾ പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിൽ
മലയാാളംം ഒന്നാംം�ഭാാഷയാാക്കുന്നതിിനുംം, മലയാാളത്തിിന്് ക്ലാാസിിക്് ഭാാഷാാപദവിി നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നതിി
നുമുള്ള അശ്രാാന്ത പരിിശ്രമങ്ങളിിൽ പുതുശ്ശേ�രിി മുൻനിിരയിിൽതന്നെ� ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ശിിലാാശാാസനക
ളെ�ക്കുറിിച്ചുംം, ചെ�പ്പേ�ടുകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം അദ്ദേ�ഹംം നടത്തിിയ ഗവേ�ഷണങ്ങൾ പ്രധാാനമാാണ്്. ആയിിരംം
വർഷംം പഴക്കമുള്ള തമിിഴ്് കലർന്ന മലയാാളത്തിിലെ� ശാാസനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ� ഭാാഷയിിലേ�ക്കാാക്കിി
. ഈ പ്രയത്നംം മലയാാളത്തിിന്് ക്ലാാസിിക്് പദവിി നേ�ടിിക്കൊ�ൊടുത്തു. രാാജ്യാാ�ന്തര ദ്രാാവിിഡ ഭാാഷാാ
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പഠനകേ�ന്ദ്രംം തയ്യാാറാാക്കിിയ ഇരുന്നൂറ്് വർഷത്തെ� ഭാാഷാാചരിിത്രരേ�ഖകളാാണ്് മലയാാളത്തിിന്്
ശ്രേ�ഷ്ഠഭാാഷാാപദവിി ലഭിിക്കുന്നതിിന്് നിിർണ്ണാായക കാാരണമാായിിത്തീീർന്നത്്. പുതുശ്ശേ�രിിയുടെെ
നേ�തൃത്വവത്തിിലാായിിരുന്നു ഈ പരിിശ്രമംം നടന്നതുംം. 1977 ൽ ഒന്നാംം� ലോ�ോക മലയാാള സമ്മേ�ളനംം
വിിജയകരമാായിി തിിരുവനന്തപുരത്ത്് സംംഘടിിപ്പിിച്ചത്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഉത്സാാഹത്തിിലാായിിരുന്നു.
മലയാാളത്തിിലെ� സ്ഥലനാാമപഠനങ്ങൾക്കാായിി 1983- ൽ പ്ലാാൻസ്് പ്ലെ�യ്്സ്് നെ�യിംം� സൊ�ൊസൈൈറ്റിി
ആരംംഭിിച്ചു. പുതുശ്ശേ�രിി ആയിിരുന്നു അതിിന്റെ� പ്രസിിഡന്റ്്. ട്രിിവാാൻഡ്രംം തിിരുവനന്തപുരമാായുംം,
കാാലിിക്കട്ട്് കോ�ോഴിിക്കോ�ോടാായുംം, കൊ�ൊയ്്ലോ�ോൺ കൊ�ൊല്ലമാായുംം മുഖംം മാാറ്റിിയത്് ഈ സ്ഥലനാാമ പഠന
കേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ� ശ്രമത്തിിലാായിിരുന്നു.
പ്രാാചീീന-മധ്യയകാാല മലയാാളത്തിിലുംം ആദ്യയകാാല കേ�രളചരിിത്രത്തിിലുംം പുതുശ്ശേ�രിിയുടെെ
സംംഭാാവനകൾ അമൂല്യയമാാണ്്. കണ്ണശ്ശ രാാമാായണത്തിിലെ� ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചു്് ആദ്യയമാായിി ഗവേ�ഷണംം
നടത്തിിയതുംം കണ്ണശ്ശരാാമാായണത്തിിലെ� യുദ്ധകാാണ്ഡംം താാളിിയോ�ോലയിിൽ നിിന്ന്് പകർത്തിി
ഭാാഷയെ�യുംം സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി പഠനംം നടത്തിിയതുംം അദ്ദേ�ഹമാാണ്്.
മാാത്രമല്ല കണ്ണശ്ശകവിിത്രയത്തിിലെ� മലയിിൻകീീഴ്് മാാധവപ്പണിിക്കരുടെെ ഭാാഷാാഭഗവത്്ഗീീതയുംം
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നേ�തൃത്വവത്തിിൽ പുറത്തിിറങ്ങിി. ഇതിിനെ� തുടർന്ന്് ദ്രാാവിിഡ സാാഹിിത്യയശാാഖയിിൽ
തല്പരനാായ അദ്ദേ�ഹംം ദ്രാാവിിഡിിയൻ ലിിറ്ററേ�ച്ചർ അസോ�ോസിിയേ�ഷന്് രൂപംം നൽകിി. കണ്ണശ്ശരാാമാാ
യണത്തിിന്റെ� വിിവരണാാത്മകമാായ പഠനംം എന്ന പ്രബന്ധംം പിിന്നീീട്് ലാം�ംഗ്വേ�േജ്്സ്് ഓഫ്് മിിഡിിൽ
മലയാാളംം എന്ന പേ�രിിൽ പുസ്തകമാായിി. കണ്ടത്തിിൽ വർഗ്ഗീീസ്് മാാപ്പിിളയുടെെ പത്രാാധിിപത്യയത്തിിലുള്ള
ഭാാഷാാപോ�ോഷിിണിിയുടെെ ആദ്യയ ലക്കങ്ങൾ വഴിിയാാണ്് കണ്ണശ്ശരാാമാായണംം അച്ചടിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. ഇംംഗ്ലീീ
ഷുകാാരൻ ഫ്രാാൻസിിസ്് വൈൈറ്റ്് എല്ലഡിിന്റെ� പ്രബന്ധത്തെ� അധിികരിിച്ച്് പുതുശ്ശേ�രിി തയ്യാാറാാക്കിിയ
എഫ്്.ഡബ്ല്യുു. എല്ലിിസ്് ഓൺ മലയാാളംം ലാം�ംഗ്വേ�േജ്് എന്ന ഗ്രന്ഥംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്് ഒരു മുതൽ
കൂട്ടാാണ്്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിിലൂടെെയാാണ്് ദ്രവിിഡഭാാഷാാ കുടുംംബ സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� ഉപജ്ഞാാതാാവാായ
എല്ലിിസ്് കേ�രളത്തിിലെ� ഭാാഷാാഗവേ�ഷകർക്കിിടയിിൽ ശ്രദ്ധ നേ�ടുന്നത്്. കേ�രള സംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�
ടുത്തുന്നതിിൽ ജൈൈന ബുദ്ധമതങ്ങൾ വഹിിച്ച പങ്കിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് തയ്യാാറാാക്കിിയ പ്രാാചീീന മലയാാളംം,
കേ�രള ചരിിത്രത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാന രേ�ഖകൾ എന്നീീ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഈ രംംഗത്തെ� മൗ�ലിിക സംംഭാാ
വനകളാാണ്്. ആ ബൃഹത്് വാാല്യയത്തിിൽ പ്രാാചീീന മലയാാളത്തിിലെ� പല പുരാാരേ�ഖകളുംം ആധുനിിക
മലയാാളത്തിിലാാക്കിി ഉൾപ്പെ�ടുത്തിി. മാാത്രമല്ല അവയ്ക്ക്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്ര പരമാായുംം ചരിിത്ര പരവുമാായ
വിിശദീീകരണങ്ങളുംം എഴുതിി.
ടെെക്സസ്് , മോ�ോസ്കോ�ോ, ലെ�നിിൻ ഗ്രാാഡ്് തുടങ്ങിിയ വിിവിിധ സർവ്വകലാാശാാലകളിിൽ വിിസിിറ്റിം�ംഗ്്
പ്രൊ�ൊഫസറാായിി പുതുശ്ശേ�രിി സേ�വനമനുഷ്ഠിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സർവ്വകലാാശാാല സെ�നറ്റ്് അംംഗംം, സിിൻഡിിക്കേ�
റ്റ്് അംംഗംം, ബോ�ോർഡ്് ഓഫ്് സ്റ്റഡീീസ്് ചെ�യർമാാൻ, സാാഹിിത്യയ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംംഘംം
ഡയറക്ടർ, ദ്രാാവിിഡിിയൻ, ലിംം�ഗ്വവസ്റ്റിിക്് അസോ�ോസിിയേ�ഷൻ സ്ഥാാപക ഡയറക്ടർ, യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി
ടീീച്ചേ�ഴ്സ്് ഫെ�ഡറേ�ഷൻ സ്ഥാാപക പ്രസിിഡന്റ്് എന്നീീ നിിലകളിിലെ�ല്ലാം�ം അദ്ദേ�ഹംം പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാാരംം, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി വിിശിിഷ്ടാംം�ഗത്വംം�, സമഗ്രസംംഭാാവനാാ
പുരസ്കാാരംം, വള്ളത്തോ�ോൾ പുരസ്കാാരംം, ആശാാൻ പുരസ്കാാരംം, ഉള്ളൂർ അവാാർഡ്്, മൂലൂർ പുരസ്കാാരംം,
പിി.കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായർ അവാാർഡ്് , ആകാാശവാാണിി ദേ�ശീീയ അവാാർഡ്് തുടങ്ങിി നിിരവധിി
അവാാർഡുകൾ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പുരോ�ോഗമന സാംം�സ്കാാരിിക മുന്നേ�റ്റങ്ങളുടെെ മുൻനിിര
യിിൽ നിിന്ന കവിിയുംം വിിവർത്തകനുംം അദ്ധ്യാാ�പകനുംം, സാംം�സ്കാാരിിക പ്രവർത്തകനുമാായ പുതുശ്ശേ�രിി

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

85

ജീീവിിതകാാലമത്രയുംം പുരോ�ോഗമന പ്രസ്ഥാാനത്തോ�ോട്് ഉള്ള ഹൃദയ ബന്ധംം കാാത്തു സൂക്ഷിിച്ചു. മിികച്ച
അധ്യാാ�പകൻ, തിികഞ്ഞ ഗവേ�ഷകൻ, എന്നീീ നിിലകളിിലുള്ള സേ�വനങ്ങൾ മലയാാളത്തിിന്് ഏറെെ
മുതൽക്കൂട്ടാാണ്്.
നേ�ർത്തു നേ�ർത്തു നവരാാഗത്തിിന്് തരിിയാായിി
കാാറ്റിിന്റെ� നെ�റുകയിിൽ കസ്തുരിിക്കുറിിയാായിി
ഉള്ളിിനുള്ളിിലുമൊ�ൊരു കുളിിരിിൻ കുളിിരാായിി
വള്ളിികുന്നത്തെ� വയലോ�ോലകളിിലലയുംം ഞാാൻ
ഹരിിചന്ദനംം എന്ന കവിിതയിിൽ പാാടിിയതുപോ�ോലെ� പുതുശ്ശേ�രിി നടന്ന വഴിികൾ മലയാാളത്തിിനുംം
മലയാാളിിക്കുംം ഗരിിമയുംം പ്രൗൗഢിിയുംം നൽകിി.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പുതുശ്ശേ�രിി രാാമചന്ദ്രന്റെ� കവിിതകൾ -എൻ.ബിി.എസ്്., കോ�ോട്ടയംം, 1988
കേ�രള ചരിിത്രത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനരേ�ഖകൾ -കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം 2007
പുതുശേ�രിി കവിിതകൾ -കറന്റ്് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2008
തിിളച്ച മണ്ണിിൽ കാാൽനടയാായിി -ചിിന്താാ പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്, തിിരുനവനന്തപുരംം, 2017

ഡോ�ോ. ആർ. രാാജേ�ഷ്്
ആലപ്പുഴ ജിില്ലയിിൽ ഹരിിപ്പാാട്് സ്വവദേ�ശിി. പന്തളംം എൻ.എസ്സ്്.എസ്സ്്. കോ�ോളേ�ജ്്, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എസ്്.ബിി.
കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാായിി വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. 1993 മുതല് 1997 വരെെ മാാതൃഭൂമിി പത്രത്തിിൽ ലേ�ഖകൻ.
1997 മുതൽ വിിവിിധ എൻ.എസ്സ്്.എസ്സ്്. കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ മലയാാളംം അദ്ധ്യാാ�പകൻ. ഇപ്പോ�ോൾ പന്തളംം
എൻ.എസ്സ്്.എസ്സ്് കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസോ�ോ: പ്രൊ�ൊഫസറാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. ‘ഓണാാ
ട്ടുകരയുടെെ സാാഹിിത്യയ സംംഭാാവനകള്’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ കേ�രള സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് പിി.എച്ച്്ഡിി ബിിരുദംം
നേ�ടിി. അനുഷ്ഠാാന കലകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനത്തിിന്് യു.ജിി.സിി. യിിൽ നിിന്നുംം മേ�ജർ റിിസർച്ച്് ഫെ�ലോ�ോഷിിപ്പ്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പലരുംം പലതുംം (ലേ�ഖന സമാാഹാാരംം), ജീീവിിതയേ�റുന്ന ദേ�വതകൾ (പഠനംം) എന്നിിവ കൃതിികള്, നമ്പ്യാാ�ർ കവിിതാാ
പഠനമാായ കിിഞ്ചനവർത്തമാാനംം, സിിനിിമാാ സംംബന്ധിിയാായ സിിനിിമ; ഭാാഷയുംം വ്യാാ�കരണവുംം എന്നീീ പുസ്തകങ്ങളുടെെ
എഡിിറ്ററാാണ്്.

ആവിിഷ്കാാരവുംം സമരമാാണ്്

ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയുടെെ ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയെ� മുൻനിിർത്തിി ഒരു പഠനംം
ധീീന പിി.പിി.
ഗവേ�ഷക, തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛന് മലയാാള സര്വകലാാശാാല, തിിരൂര്

ഏകാാധിിപത്യയ രാാജ്യയങ്ങളിില് എഴുത്തുകാാർ നേ�രിിട്ട ഇരുണ്ട ചരിിത്രത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ
തിിനോ�ോട്് ജനാാധിിപത്യയ രാാജ്യയങ്ങളിില് എഴുത്തുകാാർ നേ�രിിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ� കൂട്ടിിച്ചേ�ര്ത്ത്് ചരിിത്രത്തെ�
പുതുക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നത്് വളരെെ വിിചിിത്രമാായ യാാഥാാര്ത്ഥ്യംം� തന്നെ�യാാണ്്. കലയുംം സര്ഗാാത്മക
തയുംം എക്കാാലത്തെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധമാാര്ഗങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് അധിികാാരവര്ഗ്ഗംം
ഇതിിനോ�ോട്് അസഹിിഷ്ണുത പുലര്ത്തിിയത്് ശാാരീീരിിക മാാനസിിക മര്ദ്ദനോ�ോപാാധിികൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
തന്നെ�യാാണ്്. നാാടുകടത്തലുംം പലാായനവുംം എക്കാാലത്തുംം എഴുത്തുകാാര്ക്ക്് അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിിവ
ന്നിിട്ടുണ്ട്്. ആവിിഷ്കാാര സ്വാാ�തന്ത്രത്തിിനുമേ�ൽ വിിലങ്ങു വീീഴുമ്പോ�ോൾ സമൂഹത്തിിന്റെ� പ്രതിിലോ�ോമാാത്മ
കമാായ സമീീപനമാാണ്് ഉറപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അത്് പുരോ�ോഗതിിയിില് നിിന്നുള്ള വിിപരിിണാാമമാാണ്്.
ആവിിഷ്കാാരസ്വാാ�തന്ത്രത്തിിനുവേ�ണ്ടിി മുറവിിളിി കൂട്ടുകയുംം തങ്ങൾ വിിമര്ശനങ്ങള്ക്കതീീതരാാണ്് എന്നു
നിിലപാാടെെടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വിിരുദ്ധകാാഴ്ചപ്പാാട്് ഭരണകൂട-മത-ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങള് എക്കാാലവുംം
കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സമീീപനമാാണ്്. വിിമര്ശനാാത്മകത സര്ഗാാത്മകതയുടെെ ഉയര്ന്ന തലമാാണ്്. ഇത്്
സ്ഥിിരതയോ�ോട്് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം കലകളുടെെയുംം മറ്റുംം മണ്ഡലംം വരേ�ണ്യയതയിില്നിി
ന്നുംം സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് അതിിന്റെ� ഇടംം പരിിവര്ത്തിിപ്പിിച്ച സാാഹചര്യയത്തിില്
പുതുമകളുള്ള തുടര്ച്ചയാാണ്് സര്ഗാാത്മകത ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഭാാഷയ്ക്ക്് കാാഴ്്ച്ചയ്ക്ക്് കേ�ള്വിിക്ക്്
എല്ലാം�ം സാാധ്യയതകളുംം പരിിമിിതിികളുംം ഉണ്ട്്. ആവിിഷ്കരണത്തിിനുമേ�ലുള്ള അധിികാാര പ്രയോ�ോഗവുംം
വിിധേ�യത്വവവുംം എഴുത്തുകാാരനേ�യുംം വാായനക്കാാരനേ�യുംം സമ്മര്ദ്ദത്തിിലാാക്കുന്നു. അതിിന്് ദേ�ശകാാല
അതിിര്ത്തിികൾ ഇല്ല. 2017 ജൂണ് 14-ന്് പ്രദര്ശിിക്കപ്പെ�ട്ട ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയുടെെ ‘കക്കൂസ്് ’ എന്ന
ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിി ഫിിലിിമിിനുംം നിിരവധിി പ്രതിിബന്ധങ്ങൾ നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നിിട്ടുണ്ട്്.
തമിിഴ്്നാാട്ടിില് വലിിയ സംംവാാദങ്ങള്ക്ക്് വഴിിതെ�ളിിച്ച പ്രദര്ശനമാായിിരുന്നു കക്കൂസിിന്റേ�ത്്.
109 മിിനിിറ്റ്് ദൈൈര്ഘ്യയമുള്ള ചിിത്രംം മനുഷ്യയമാാലിിന്യംം� കൈൈകൊ�ൊണ്ട്് വൃത്തിിയാാക്കുന്ന മനുഷ്യയരുടെെ
യഥാാര്ത്ഥ ചിിത്രീീകരണമാാണ്്. തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� ഭരണകൂട അഴിിമതിി, ദളിിത്് ജനതയോ�ോടുളള ഗവണ്മ
ന്റിിന്റേ�യുംം പൊ�ൊതുജനങ്ങളുടേ�യുംം മനോ�ോഭാാവംം, അവസാാനിിച്ചെ�ന്നുകരുതുന്ന ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ
സ്ഥിിരത, കേ�ന്ദ്രഗവണ്മെെന്റ്് ഉയര്ത്തിിക്കാാണിിക്കുന്ന നേ�ട്ടങ്ങളിിലെ� പൊ�ൊള്ളത്തരങ്ങൾ, ഭരണഘ
ടനയുടെെ പരിിരക്ഷപോ�ോലുംം ലഭ്യയമാാകാാത്ത ജനത എന്നീീ രാാഷ്ട്രീീയപ്രശ്നങ്ങൾ ചിിത്രംം ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്്.
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ചിിത്രത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലംം തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� ഇരുപത്തിിയഞ്ച്് പ്രധാാനനഗരങ്ങളാാണ്്. സെ�പ്്റ്റിിക്്
ടാാങ്കിില് ജോ�ോലിി ചെ�യ്തിിരുന്ന രണ്ടു ജീീവനക്കാാർ മധുരയിിൽ ജോ�ോലിിക്കിിടയിിൽ മരിിക്കാാൻ ഇടയാായിി.
നഗരസഭാാ ജീീവനക്കാാര് മൃതശരീീരംം പുറത്തേ�ക്ക്് കിിടത്തിിയപ്പോ�ോൾ കണ്ടുനിിന്നവരെെല്ലാം�ം അറപ്പോ�ോടെെ
അകന്നുമാാറിി. സമാാന സാാഹചര്യയത്തിില് ഒരു ദളിിതൻ മരിിച്ചപ്പോ�ോൾ അയാാളുടെെ മൃതശരീീരംം
മോ�ോര്ച്ചറിിയിിൽ സൂക്ഷിിക്കാാൻ അനുവദിിക്കാാതെ� ആശുപത്രിി ജീീവനക്കാാർ വലിിച്ചു പുറത്തേ�ക്കിിട്ടു.
ഈ ദൃശ്യയങ്ങള്ക്ക്് സാാക്ഷിിയാാകേ�ണ്ടിിവന്ന ദിിവ്യയ ഭാാരതിി തന്റെ� നിിയമപരിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� പശ്ചാാ
ത്തലത്തിില് 2013ല് സുപ്രീംം�കോ�ോടതിി വിിധിി അനുസരിിച്ച്് മാാന്വവല് സ്കാാവേ�ജിിങ്ങിിനിിടയിില് മരിിക്കുന്ന
വര്ക്ക്് നഷ്ടപരിിഹാാരമാായിി പത്തു ലക്ഷംം രൂപ ലഭിിക്കുന്നതിിനാായുള്ള നിിയമ പോ�ോരാാട്ടത്തിിനിിറങ്ങിി.
മൂന്ന്് ദിിവസങ്ങളിില് ഈ തൊ�ൊഴിിലിിൽ ഏര്പ്പെ�ട്ട നൂറുകണക്കിിനാാളുകളെ� കണ്ടുമുട്ടുകയുംം, അവരുടെെ
ദയനീീയാാവസ്ഥയുടെെ ആഴംം മനസ്സിിലാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോഴാാണ്് അതിിനെ�തിിരെെ പോ�ോരാാടാാന്
കക്കൂസ്് എന്ന ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിി ചിിത്രീീകരിിക്കാാൻ ദിിവ്യയ ഭാാരതിി തീീരുമാാനമെെടുക്കുന്നത്്.
ജാാതിിവിിവേ�ചനത്തെ�യുംം ഭരണകൂട അഴിിമതിിയെ�യുംം ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്ത്് ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾ നടത്തിി
യതിിന്റെ� പേ�രിിൽ സംംവിിധാായിികയ്ക്ക്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിിവന്ന പ്രത്യാാ�ഘാാതങ്ങൾ എത്രയോ�ോ വലുതാാണ്്.
ജാാതിിവിിഭാാഗങ്ങള് ദിിവ്യയക്കെ�തിിരെെ തിിരിിഞ്ഞു. ‘പുതിിയ തമിിഴകംം’ എന്ന രാാഷ്ട്രീീയ പാാര്ട്ടിിയുടെെ
നേ�താാവാായ കൃഷ്ണസ്വാാ�മിിയാാണ്് കേ�സ്് കൊ�ൊടുത്തത്്. തോ�ോട്ടിിപ്പണിി ചെ�യ്യുന്ന പള്ളര് എന്ന ജാാതിിയെ�
അപമാാനിിച്ചു എന്നാാണ്് കേ�സ്്. ഒരു ദളിിത്് പാാര്ട്ടിി തന്നെ� ദളിിത്് വിിഷയത്തെ� പ്രശ്നവല്ക്കരിിച്ച
ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിക്കെ�തിിരെെ പരാാതിി കൊ�ൊടുക്കുക എന്ന വൈൈചിിത്ര്യംം� ഇവിിടെെ ഉണ്ട്്. സാാമൂഹിിക
വിിരുദ്ധ അംംശങ്ങള് ഉണ്ടെ�ന്ന പേ�രിിൽ പ്രദര്ശനാാനുമതിി നിിഷേ�ധിിച്ചു. നക്സലൈൈറ്റ്്, ദേ�ശവിിരുദ്ധ
എന്നീീ ആരോ�ോപണങ്ങള് ഉന്നയിിച്ചു. ദിിവ്യയയുടെെ ഫോ�ോണ് നമ്പർ സാാമൂഹിിക മാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ
പുറത്തുവിിട്ട്് പരസ്യയമാായിി അവരെെ ആക്രമിിക്കാാന് ആഹ്വാാ�നംം ചെ�യ്തു. ആസിിഡ്് ഒഴിിക്കുംം, പെ�ട്രോ�ോള്
ബോ�ോബ്് എറിിയുംം, ലൈം�ംഗിികമാായിി പീീഡിിപ്പിിക്കുംം തുടങ്ങിി അസഭ്യയവര്ഷത്തോ�ോടെെ ഫോ�ോണ്വിിളിികളുംം
സന്ദേ�ശങ്ങളുംം വന്നു തുടങ്ങിി. പോ�ോലിിസിിലെ� ഉന്നതാാധിികാാരിികള്ക്ക്് പരാാതിി നല്കിി. അവര്ക്ക്്
നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളിില് അല്ല പോ�ോലീീസ്് കേ�സ്് എടുത്തത്്. പകരംം 2009-ല് വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിി
ആയിിരുന്നപ്പോ�ോൾ പാാമ്പുകടിിയേ�റ്റ വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിിക്ക്് ശരിിയാായ ചിികിിത്സ ലഭിിക്കാാത്തതിിന്റെ� പേ�രിിൽ
സമരംം ചെ�യ്തതിിന്് ഡോ�ോക്ടറെെ ജോ�ോലിിയിില് തടസ്സപ്പെ�ടുത്തിി എന്ന ആരോ�ോപണംം ഉന്നയിിച്ച്് അറസ്റ്റ്്
ചെ�യ്യുകയാാണ്് ഉണ്ടാായത്്. രാാഷ്ട്രീീയ പക്ഷപാാതിിത്വവത്തിിന്് അതീീതമാായിി സത്യയസന്ധമാായിി ആവിി
ഷ്കരിിക്കുന്ന എന്തിിനേ�യുംം എതിിര്ക്കുക എന്ന പൊ�ൊതുപ്രവണത സമീീപകാാലത്ത്് വര്ധിിച്ചു വരു
ന്നതാായിി കാാണാംം�.
‘കക്കൂസ്്’ എന്ന പേ�രുതന്നെ� വിിമര്ശനവിിധേ�യമാായിിരുന്നു. മോ�ോടിിപിിടിിപ്പിിക്കലുകളിില്ലാാതെ�
ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിികവുമാായ യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തെ� സൂചിിതമാാക്കുന്നതാാണ്് ഈ തലക്കെ�ട്ട്്. ദിിവ്യയയുടെെ
ഭാാഷയിില് പറഞ്ഞാാൽ കക്കൂസ്് എന്ന വാാക്ക്് തന്നെ� പറയാാൻ മടിിക്കുന്ന ജനസാാമാാന്യയത്തിിനു
നടുക്ക്് കക്കൂസ്് ഉപജീീവനമാാക്കിിയ, കക്കൂസിിൽ കിിടന്നു മരിിക്കുന്ന, കക്കൂസ്് എന്ന ഇരട്ടപ്പേ�ര്്
വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ആൾക്കാാരുടെെ കഥയ്ക്ക്് ഉചിിതമാായ മറ്റൊ�ൊരു തലക്കെ�ട്ടിില്ല.
ഇന്ത്യയയിില് ആകമാാനംം വ്യാാ�പിിച്ച ബ്രാാഹ്മണവല്ക്കരണംം തമിിഴ്്നാാട്ടിില് എത്തിിയപ്പോ�ോൾ
ഭൂവിിഭാാഗങ്ങള്ക്കനുസരിിച്ച്് ജീീവിിച്ചിിരുന്ന ജനവിിഭാാഗംം ജനന സമയത്തുതന്നെ� ജാാതിിപ്പേ�രോ�ോടെെ
അറിിയപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിി. തമിിഴ്് ഗ്രന്ഥമാായ തൊ�ൊല്ക്കാാപ്പിിയത്തിിൽ വേ�ദകാാലഘട്ടത്തിിലെ� വര്ണ്ണാാശ്രമ
ധര്മ്മങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നുണ്ട്്. ബുദ്ധ-ജൈൈന മതങ്ങള് ബ്രാാഹ്മണ്യയത്തിിൽനിിന്നുംം തെ�ക്കേ�
ഇന്ത്യയയെ� മോ�ോചിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം ബ്രാാഹ്മണർ ഭൂവുടമകളുംം നിിയമനിിര്മ്മാാതാാക്കളുമാായിി
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മാാറിി, ഭൂരഹിിതരാായ ഒരു വിിഭാാഗത്തെ� സൃഷ്ടിിച്ചു. തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ നിിലവിില് വന്നു. താാഴ്ന്ന ജാാതിിക്കാാര്
ഉയര്ന്ന ജാാതിിക്കാാരെെ പരിിചരിിക്കാാനുള്ളവരാാണെ�ന്ന സ്ഥിിതിി വന്നു. ജാാതിികളെ�യുംം ഉപജാാതിിക
ളെ�യുംം അതിിജീീവിിക്കാാന് മധ്യയകാാലത്തു തന്നെ� ശ്രമങ്ങൾ ആരംംഭിിച്ചിിരുന്നു. വിിശിിഷ്ടാാദ്വൈൈ�ത സ്ഥാാ
പകനാായ രാാമാാനുജന്, സിിദ്ധാാര്സ്്, ക്രിിസ്ത്യയന് മിിഷണറിിമാാർ, വൈൈകുണ്ഡസ്വാാ�മിികൾ, രാാമലിംം�ഗർ,
പണ്ഡിിറ്റ്് അയോ�ോതിിദാാസ്്, ഭാാരതിി തുടങ്ങിിയ നീീണ്ടനിിര തന്നെ� ജാാതിിവ്യയവസ്ഥക്കെ�തിിരെെ പോ�ോരാാടിി.
ഇന്ന്് ഏകദേ�ശംം പത്തൊ�ൊമ്പത്് ശതമാാനത്തോ�ോളംം ദളിിത്് ജനങ്ങളാാണ്് തമിിഴ്്നാാട്ടിിൽ ഉള്ളത്്.
അവരിില് ഭൂരിിഭാാഗംം ജനങ്ങളുംം അവശവിിഭാാഗംം തന്നെ�യാാണ്്. സാാമൂഹ്യയ-മത ഘടനയ്ക്കകത്താാണ്്
ജാാതിി പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്്. യാാതൊ�ൊരു പുരോ�ോഗതിിയുംം ഇല്ലാാതെ� ജാാതിിയുടെെ പേ�ര്് പറഞ്ഞ്് വിിവേ�ചനംം
നേ�രിിടുന്ന ചക്കിിലിിയാാർ (അരുന്ധതിിയാാര്) തുടങ്ങിിയ ജാാതിി വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ജീീവിിതാാവസ്ഥകളാാണ്്
കക്കൂസ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
ജാാതിി ഭൂതകാാലത്ത്് നിിലനിിന്നതാാണ്്, വര്ത്തമാാനകാാലത്ത്് സംംവരണാാനുകൂല്യയങ്ങളുടെെ
രൂപത്തിില് മാാത്രമേ� ജാാതിി നിിലനിില്ക്കുന്നുള്ളു എന്നതാാണ്് പൊ�ൊതുബോ�ോധംം. ഈ പൊ�ൊതുബോ�ോധ
നിിര്മ്മിിതിി ഒരു ബ്രാാഹ്മണിിക്കൽ അജണ്ട കൂടിിയാാണ്്. പ്രകടമാായിി ഭരണഘടനയുംം അബോ�ോധത്തിില്
മനുസ്മൃതിിയുംം അധീീശത്വംം� പുലര്ത്തുന്ന സമൂഹത്തിിൽ ജാാതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകൾ അടിിച്ചമ
ര്ത്തുക എന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. ശുദ്ധിിയേ�യുംം അശുദ്ധിിയേ�യുംം ജാാതിിമേ�ല്ക്കോ�ോയ്മാാ സമൂഹംം
എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം നിിലനിിര്ത്തുന്നുണ്ട്്.
ആവിിഷ്കാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്മേ�ൽ കടന്നുകയറുന്ന നിിരോ�ോധനത്തിിന്റെ� നീീണ്ട ചരിിത്രംം തന്നെ�
ഇന്ത്യയക്കുണ്ട്്. ദൃശ്യാാ�വിിഷ്ക്കാാരത്തിില് തമിിഴ്് ഭാാഷയിിലുംം സെ�ന്സറിിങ്ങ്് ധാാരാാളമാാണ്്. ശിിവാാജിി
ഗണേ�ശന്റെ� അരങ്ങേ�റ്റ ചിിത്രമാായ പരാാശക്തിി (1952) ബ്രാാഹ്മണരേ�യുംം ഹിിന്ദു ആചാാരങ്ങളേ�യുംം
അവതരിിപ്പിിച്ചതിിനാാല് വിിവാാദംം നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നു. ഉന്നതജാാതിി സമൂഹത്തിിന്റെ� എതിിര്പ്പിിനെ�
തുടര്ന്ന്് ചിിത്രംം നിിരോ�ോധിിച്ചു. ഒരേ� ഒരു ഗ്രാാമത്തിിലൈൈ, ദ ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്്, ഡാംം� 999, മദ്രാാസ്്
കഫേ�, ഇനംം സിിലോ�ോണ് എന്നിിങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്ത കഥകൾ വ്യയത്യയസ്ത കാാരണംം കൊ�ൊണ്ട്് തടയ
പ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഇരുപതോ�ോളംം ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിികള് സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്ത തമിിഴ്് ആക്റ്റിിവിിസ്റ്റാായ പിി.
അമുദന് രാാമലിംം�ഗ പുഷ്പംം 2003ല് പീീ (shit) എന്ന പേ�രിില് മനുഷ്യയമാാലിിന്യയങ്ങൾ വൃത്തിിയാാക്കുന്ന
മാാരിിയമ്മന് എന്ന ദളിിത്് സ്ത്രിിയുടെെ ഒരു ദിിവസത്തെ� ജീീവിിതംം ചിിത്രീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നിിശ്ശബ്ദ ഡോ�ോക്യുു
മെെന്ററിി ചിിത്രംം തയ്യാാറാാക്കിിയിിരുന്നു. മധുരയിിലെ� കോ�ോര്പ്പറേ�ഷനിിലെ� ജോ�ോലിിക്കാാരിിയാായ ഇവർ
തുടര്ച്ചയാായിി ഇരുപത്തിിയഞ്ചു വര്ഷംം ഇതേ� ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. അന്ന്് സാാമൂഹിിക പ്രാാധാാന്യയ
മുളള വിിഷയംം എന്നു വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുകയുംം നിിരവധിി പുരസ്കാാരങ്ങള് കരസ്ഥമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തു
പീീ. ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയുടെെ കക്കൂസ്് ഇരകളുടെെ പ്രശ്നങ്ങള് കൃത്യയമാായിി ഉന്നയിിക്കുകയുംം കാാരണക്കാാരെെ
തുറന്നു കാാണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു എന്നത്് വിിവാാദങ്ങള് സൃഷ്ടിിച്ചു.
കക്കൂസിിലെ� കാാഴ്്ച്ചകൾ താാഴെെ പറയുന്നവയാാണ്്. 1950-ലെ� ഭരണഘടന വിിധിിപ്രകാാരംം
മാാന്വവല് സ്കാാവെ�ന്ജിിങ്് മനുഷ്യയൻ ചെ�യ്യുന്നത്് തടയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. എന്നാാല് ചക്കിിലിിയർ, അരുന്ധതിി
യാാര്, ഒറ്റർ, പള്ളർ, കുറവർ, ആദിിദ്രാാവിിഡർ തുടങ്ങിിയവർ ജാാതിിയുടെെ പേ�രിിൽ ഈ ജോ�ോലിി ചെ�യ്തു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ഇവരെെയെ�ല്ലാം�ം അരുന്ധതിിയാാര് എന്ന ജാാതിിപ്പേ�രിിൽ കന്നട, തെ�ലുങ്ക്് ഭാാഷ
സംംസാാരിിക്കുന്ന അന്യയസംംസ്ഥാാനക്കാാരാാണെ�ന്ന്് പറഞ്ഞ്് അപകടമരണംം ഉണ്ടാായാാൽപോ�ോലുംം
ഗൗൗനിിക്കാാറിില്ല. അഴുകിിചീീഞ്ഞ ശവശരീീരങ്ങളുംം മാാലിിന്യയകൂമ്പാാരങ്ങളുംം മലിിനജല ഓടകളുംം ഒരുവിിധ
അടിിസ്ഥാാന ഉപകരണങ്ങളുംം കൂടാാതെ� കൈൈകൊ�ൊണ്ട്് വൃത്തിിയാാക്കുന്നു. 2013-ൽ കോ�ോടതിി മാാന്വവല്
സ്കാാവെ�ന്ജിിങ്് എന്താാണെ�ന്ന്് നിിര്വചിിക്കുകയുംം അവരുടെെ കണക്കെ�ടുക്കാാൻ നിിര്ദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം
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ചെ�യ്തു. തമിിഴ്്നാാട്് സര്ക്കാാർ ഇരുപത്തിിമൂന്ന്് കോ�ോടിി ചിിലവിില് നടത്തിിയ സെ�ന്സസിില് 468
പേ�രെെയാാണ്് ഉള്പ്പെ�ടുത്തിിയത്്. ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിി ചിിത്രീീകരണത്തിിൽ തന്നെ� ആയിിരക്കണക്കിിന്്
ആളുകളെ� തൊ�ൊഴിിലിിടങ്ങളിില് വെ�ച്ച്് കാാണാാനാാവുംം. 44 അടിിസ്ഥാാന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിി
ച്ചേ� ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാവു എന്ന വിിധിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി കോ�ോണ്ട്രാാക്ടർ സാാധനങ്ങള് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് അവ
കൊ�ൊടുക്കുന്നതാായിി ഫോ�ോട്ടോ�ോ എടുത്തതിിന്് ശേ�ഷംം തിിരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയതാായിി തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ
പറയുന്നു. യന്ത്രങ്ങളുടെെ വിില കൂടുതലാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞ്് മനുഷ്യയരെെക്കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ഈ ജോ�ോലിി
ചെ�യ്യിിക്കുന്നു. ബ്ലീീച്ചിിങ്് പൗൗഡര് ഉപയോ�ോഗിിച്ചു ശരീീരംം വൃത്തിിയാാക്കിിയുംം മാാലിിന്യയത്തിിൽ ഇറങ്ങിിയുംം
മാാറാാരോ�ോഗങ്ങള് അവരുടെെ കൂടപിിറപ്പാായിി. സ്ത്രീീകളുടെെ അവസ്ഥ വളരെെ ദയനീീയമാാണ്്. ഇവര്ക്കു
നേ�രെെ ലൈം�ംഗിിക അതിിക്രമങ്ങളുംം നടക്കാാറുണ്ട്്. ഏറ്റവുംം കുറഞ്ഞ വേ�തനത്തിില് ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാന്
ദളിിത്് വിിഭാാഗങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ഇരുപതു വര്ഷമാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നവരുംം 226 രൂപ
ദിിവസവരുമാാനത്തിിലാാണ്് ഇന്നുംം പണിിയെ�ടുക്കുന്നത്്. ജോ�ോലിിക്കിിടയിില് അപകടംം സംംഭവിി
ക്കാാവിിച്ചാാൽ അതിിന്റെ� ചിിലവുംം സ്വവന്തംം കൈൈയ്യിിൽനിിന്നുംം വഹിിക്കണംം. സര്ക്കാാർ മേ�ഖലയിിൽ
ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നവരെെ അനധിികൃതമാായിി പിിരിിച്ചുവിിടുന്നതുംം പതിിവാാണ്്. ഈ ക്രൂരതയുടെെ ഫലമാായിി
ആത്മഹത്യയക്ക്് ശ്രമിിച്ചവരുംം ഇവരുടെെ കൂട്ടത്തിില് ഉണ്ട്്. തൂപ്പുജോ�ോലിിക്ക്് നിിയമനംം ലഭിിച്ച ഉയര്ന്ന
ജാാതിിക്കാാര് കക്കുസ്് വൃത്തിിയാാക്കൽ പോ�ോലുളള ജോ�ോലിികൾ ഇവരെെക്കൊ�ൊണ്ട്് ചെ�യ്യിിച്ച്് ഉയര്ന്ന
ശമ്പളംം വാാങ്ങിി ജോ�ോലിിയിില് തുടരുന്നു. സാാമുഹിികമാായ യാാതൊ�ൊരു പരിിഗണയുംം ഈ തൊ�ൊഴിിലാാ
ളിികള്ക്ക്് ലഭിിക്കാാറിില്ല. മറ്റു ജോ�ോലിികള് കൊ�ൊടുക്കാാറിില്ല. പൊ�ൊതു ഇടങ്ങളിില് പ്രവേ�ശിിപ്പിിക്കാാറിില്ല.
ബാാങ്കുകള് ലോ�ോണ് കൊ�ൊടുക്കിില്ല. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമുള്ള പുതുതലമുറ സര്ക്കാാർ ജോ�ോലിികള്ക്ക്് അപേ�
ക്ഷിിച്ചാാൽ ജാാതിി സര്ട്ടിിഫിിക്കറ്റ്് പരിിശോ�ോധിിച്ച്് അവര്ക്ക്് കക്കൂസ്് കഴുകുന്ന ജോ�ോലിി മാാത്രമേ�
കൊ�ൊടുക്കു. തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ നിിലനിില്ക്കുന്നതിിനാാൽ ബസ്സിിൽ കയറ്റിില്ല. വീീടിിന്റെ�യോ�ോ കടകളുടെെയോ�ോ
പിിന്നാാമ്പുറങ്ങളിിൽ മാാറ്റിിവച്ച പാാത്രങ്ങളിില് മാാത്രമേ� ആഹാാരംം നല്കാാറുള്ളു. യാാതൊ�ൊരു തൊ�ൊഴിില്
സംംരക്ഷണവുമിില്ലാാത്ത ഇവർ മുഴുവന് സമയവുംം ജോ�ോലിിചെ�യ്യുന്നതിിനാാൽ ഹോ�ോട്ടലിില് ബാാക്കിി
വരുന്ന ഭക്ഷണസാാധനങ്ങളാാണ്് കഴിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. പുറമ്പോ�ോക്കിിലെ� വീീടുകളിില് (120
സ്ക്വവയര്ഫീീറ്റ്് ) യാാതൊ�ൊരുവിിധ സൗൗകര്യയങ്ങളുമിില്ല. സ്കൂളുകളിില് പ്രവേ�ശിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കുട്ടിികള്ക്ക്്
വിിവേ�ചനംം നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വരുന്നു. അന്യയസംംസ്ഥാാനങ്ങളിില്നിിന്നുംം ജോ�ോലിിക്ക്് വരുന്നവരുടെെ
അവസ്ഥ ഇതിിലുംം ദാാരുണമാാണ്്. സെ�പ്്റ്റിിക്ക്് ടാാങ്കിിലെ� വിിഷവാാതകംം ശ്വവസിിച്ച്് മരണപ്പട്ടവരെെ
അസ്വവഭാാവിിക മരണമാായിി ചിിത്രീീകരിിച്ചാാണ്് മാാധ്യയമങ്ങളുംം പോ�ോലീീസുംം ജനമധ്യയത്തിിൽ എത്തിിക്കു
ന്നത്്. സ്വവച്ഛ്് ഭാാരത്് അഭിിയാാന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിിര്മ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ശൗൗചാാലയങ്ങൾ വൃത്തിിയാാക്കേ�ണ്ട
ജോ�ോലിിയുംം ഈ ജനവിിഭാാഗങ്ങളിിൽ എത്തപ്പെ�ടുംം എന്നതിില് യാാതൊ�ൊരു സംംശയവുംം വേ�ണ്ട. മനു
ഷ്യയന്റെ� വിിസര്ജ്യംം� മനുഷ്യയൻ തന്നെ� വൃത്തിിയാാക്കുന്നത്് ഒരു തൊ�ൊഴിിലാാണോ�ോ അപമാാനമല്ലേ� എന്ന
ചോ�ോദ്യം�ം ഉന്നയിിക്കുന്നുണ്ട്് ഈ ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിി.
ഇന്ത്യയ ഒട്ടാാകെ� മാാന്വവൽ സ്കാാവെ�ന്ജിിങിില് ഏര്പ്പെ�ട്ട പാാര്ശ്വവവല്കൃത ജനതയുടെെ വിിലാാപ
ങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്ത മാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. മലയാാളത്തിില് ‘തോ�ോട്ടിിയുടെെ മകനാാ’ണ്്
നമ്മുടെെ ശ്രദ്ധയിില് ആദ്യം�ം ഈ വിിഷയംം കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്. പൊ�ൊള്ളിിക്കുന്ന വിിഷയത്തിിന്റെ� ആളിിക്ക
ത്തൽ എത്രത്തോ�ോളമുണ്ടെ�ന്ന്് ഇതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് വന്ന വിിവിിധ വ്യയവഹാാരങ്ങള് തെ�ളിിയിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. അദൃശ്യയഭാാരത്് (ശ്രീീലത), ദുര്ഗന്ധംം വമിിക്കുന്ന ഇന്ത്യയ (ഗീീത രാാമസ്വാാ�മിി), സ്വവച്ഛഭാാരതത്തിിലെ�
തോ�ോട്ടിിപണിിക്കാാര് (ഭാാഷാാസിിങ്്, വിി.എംം. ഇബ്രാാഹിംം�) തുടങ്ങിി നിിരവധിി രചനകള് ഉണ്ട്്. സര്വ്വ
കലാാശാാലാാതലത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്ര ഗവേ�ഷണങ്ങള്ക്കുംം ചക്കിിലിിയർ വിിഭാാഗവുംം അവരുടെെ
സാാമൂഹിികാാവസ്ഥയുംം വിിഷയമാാകുന്നുണ്ട്്.
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കേ�രളത്തിില് മാാന്വവൽ സ്കാാവെ�ൻജിിങ്ങിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് 2016 ഡിിസംംബര് 11-ന്് പ്രദര്ശിിപ്പിിച്ച
ചിിത്രമാാണ്് ‘മാാന്ഹോ�ോൾ’. വിിധു വിിന്സെ�ന്റിിന്റെ� ഈ ചിിത്രമാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ രൂഢമൂലമാായ
ജാാതിിയേ�യുംം തോ�ോട്ടിിപ്പണിിക്കാാരുടെെ ജീീവിിതത്തെ�യുംം സമീീപകാാല ചര്ച്ചയിിൽ സജീീവമാാക്കിിയത്്.
‘വൃത്തിിയുടെെ ജാാതിി’ എന്ന ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയുടെെ സിിനിിമാാവിിഷ്ക്കാാരമാാണ്് മാാന്ഹോ�ോൾ. മിികച്ച
സിിനിിമക്കുള്ള അംംഗീീകാാരത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കേ�രള സര്ക്കാാറിിന്റെ� ബജറ്റിില് പത്തുകോ�ോടിി രൂപ
വകയിിരുത്തുന്നതിിലേ�ക്കുംം മാാന്ഹോ�ോൾ വഴിി തെ�ളിിച്ചു. എന്നാാല് അവരുടെെ അവസ്ഥയിില്
വലിിയമാാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുംം കൈൈവരിിക്കാാനാായിിട്ടിില്ല. സാാങ്കേ�തിികപ്രശ്നംം പറഞ്ഞ്് ജാാതിിസര്ട്ടിിഫിിക്കറ്റ്്
നിിഷേ�ധിിക്കുന്നതിിനെ�തിിരെെ കൊ�ൊല്ലംം കളക്ട്രറ്റിിനു മുമ്പിില് നടത്തിിയ പ്രതിിഷേ�ധസമരംം മുഖ്യയധാാര
മാാധ്യയമങ്ങൾ കാാണാാതെ� പോ�ോയത്് ഒരു ഉദാാഹരണമാാണ്്. നിിരോ�ോധിിച്ച ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്ന 13,687
പേ�രുടെെ അവസ്ഥ മറ്റു സംംസ്ഥാാനങ്ങളെ� അപേ�ക്ഷിിച്ചു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോള് ആശ്വാാ�സകരമാാണെ�ന്നു
തോ�ോന്നുമെെങ്കിിലുംം സംംവരണത്തിിൽനിിന്നുംം പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട ഇവര്ക്ക്് യാാതൊ�ൊരുവിിധ പരിിഗ
ണനയുംം ലഭിിക്കുന്നിില്ല. കേ�രള ഗവണ്മന്റ്് ജന്റോ�ോബോ�ോട്ടിിക്സ്് എന്ന കമ്പനിിയുമാായിി ബാാന്റിികൂട്ട്്
എന്ന മാാന്ഹോ�ോള് വൃത്തിിയാാക്കുന്ന റോ�ോബോ�ോട്ടിിന്റെ� സേ�വനത്തിിനാായിി ധാാരണാാപത്രംം ഒപ്പിിട്ടത്്
ഏറെെ പ്രതീീക്ഷ നല്കുന്നു. ഇനിി മുതല് വൃത്തിിഹീീനമാായ പരിിസരത്ത്് കൈൈകൊ�ൊണ്ട്് പണിി എടു
ക്കേ�ണ്ടിി വരിില്ല എന്ന്് പ്രത്യാാ�ശിിക്കാംം�. എന്നാാലുംം ജാാത്യാാ�ല് ഉള്ളത്് തൂത്താാൽ പോ�ോകിിലല്ലോ�ോ. ജാാതിി
വിിവേ�ചനംം മാാറുമോ�ോ എന്നതാാണ്് വലിിയ പ്രശ്നംം.
ഒരു ജനതയുടെെ ജീീവിിതംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ട്് കാാഴ്ചക്കാാരെെ മുഴുവന് പിിടിിച്ചുകുലുക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് നൂറ്റാാ
ണ്ടുകളാായിി തുടരുന്ന അന്ധതയിിലേ�ക്കു വെ�ളിിച്ചംം വീീശിിയപ്പോ�ോള് ഈ പോ�ോരാാട്ടത്തെ� ഏറ്റെെടുത്ത്് വിിജ
യിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുപകരംം കൂട്ടമാായ ആക്രമണത്തിിലെ� കൂട്ടുപ്രതിിയാാകുകയാാണ്് സമൂഹവുംം ഉത്തരവാാ
ദപ്പെ�ട്ട ഭരണകൂടവുംം ചെ�യ്യുന്നത്്. തമിിഴ്്നാാട്ടിില് തിിരുമുരുകൻ ഗാാന്ധിിയുംം വളര്മതിിയുമൊ�ൊക്കെ� ദിിവ്യയ
ഭാാരതിിയെ�പ്പോ�ോലെ� വേ�ട്ടയാാടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയമാാണ്് നിിലനിില്ക്കുന്നത്്.
സ്ത്രീീ-ദളിിത്് കര്തൃത്വംം� ദിിവ്യയഭാാരതിിയ്ക്ക്് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്ത വിിഷയത്തിിന്റെ� തീീവ്രതപോ�ോലെ�ത്തന്നെ�
ആക്രമണങ്ങള്ക്ക്് പ്രധാാനകാാരണമാായിി. തമിിഴ്്നാാടിിന്് അപമാാനകരമാാണ്് കക്കൂസിിലെ� ദൃശ്യയങ്ങള്
എന്നാാണ്് ഭരണകക്ഷിികളുടെെ വാാദംം. ‘എവിിടെെ തിിരിിഞ്ഞാാലുംം വഴിി വിിലങ്ങുന്ന ഭീീകരന് ജാാതിിയാാണ്് ’
എന്ന അംംബേ�ദ്്കര് വചനത്തിിന്റെ� പൊ�ൊരുളിിന്് ഇപ്പോ�ോഴുംം പ്രാാധാാന്യംം� ഉണ്ട്്. തങ്ങളുടെെ രാാഷ്ട്രിിയ
നിിലപാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ചു ധാാരണ ഇല്ലാാത്ത ദളിിത്് നേ�താാവ്് ദളിിത്് നയരേ�ഖയ്ക്ക്് അപ്പുറത്തുനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്്
ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയെ� നിിശ്ശബ്ദമാാക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതോ�ോളംം ലജ്ജാാകരംം മറ്റൊ�ൊന്നിില്ല. വര്ത്തമാാന
കാാലത്തെ� അനിിഷേ�ധ്യയമാായ സത്യയത്തെ� ഭരണകൂടംം ഭയക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിില് ആ വ്യയവസ്ഥ അത്ര
സുതാാര്യയമാായ ഒന്നല്ല എന്നുറപ്പാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയുടെെ ‘ഒരുത്തരുംം വരേ�ലാാ’
എന്ന ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിിയുടെെ ടീീസര് പുറത്തിിറങ്ങിിയപ്പോ�ോഴുംം സമാാനഭീീഷണിികൾ നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നത്്.
ജനാാധിിപത്യയവിിമര്ശനബോ�ോധമാാണ്് ആവിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമാായിി വര്ത്തിിക്കുന്നത്്.
കാാഴ്്ച്ചക്കാാരനുംം ജനാാധിിപത്യയവാാദിിയാായിിരുന്നാാല് മാാത്രമേ� അതിിന്റെ� യഥാാര്ത്ഥമാാനങ്ങളെ�
വിിലയിിരുത്താാനാാവു. ജൂലിിയ ക്രിിസ്തേ�വ തന്റെ� ഒരു കൃതിിയിില് “ഈ കാാലഘട്ടംം ബഹിിഷ്കൃതരുടേ�
താാണെ�ന്നുംം സ്വവന്തംം രാാജ്യയത്തോ�ോടുംം ഭാാഷയോ�ോടുംം ലിംം�ഗത്തോ�ോടുംം സ്വവത്വവത്തോ�ോടുംം അപരിിചിിതത്വംം�
വളര്ത്തിിയെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ� സാാമാാന്യയബോ�ോധങ്ങളുടെെ ചതുപ്പു നിിലങ്ങളിിൽ താാണുപോ�ോകു
ന്നതിിൽനിിന്ന്് നമുക്ക്് രക്ഷനേ�ടാാനാാവു” എന്നു പറയുന്നുണ്ട്്. ദിിവ്യയയുംം ഇത്തരംം ഒരു തലത്തിില്
നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സര്ഗാാത്മകതയുടെെ, സമരത്തിിന്റെ� ഒരു ഇടംം ഉണ്ടാാക്കിി എടുക്കുന്നത്്.
അത്് സമരസപ്പെ�ടുന്നതിിന്റേ�തല്ല. സാാമാാന്യയബോ�ോധത്തിില് നിിന്നുംം പുറത്തുകടക്കാാത്തവരാാണ്്
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ആവിിഷ്കരണങ്ങള്ക്കു മേ�ൽ വിിമര്ശനങ്ങൾ ഉന്നയിിക്കുന്നവർ. സ്ത്രീീകളുടെെ സര്ഗാാത്മക ആവിിഷ്കാാ
രങ്ങളെ� അംംഗീീകരിിക്കാാന് തയ്യാാറാാവാാത്ത പുരുഷമേ�ല്ക്കോ�ോയ്മാാസമൂഹത്തിിന്റെ� സ്ത്രീീ വിിരുദ്ധതകൂടിി
ദിിവ്യയഭാാരതിിയുടെെ ആവിിഷ്കാാര സ്വാാ�തന്ത്രത്തിിന്് അതിിര്വരമ്പിിടാാൻ കാാരണമാായിിട്ടുണ്ടാാകാംം�. സ്ത്രീീയുടെെ
സാാമൂഹിികപദവിിയുടെെകൂടിി പ്രശ്നമാാണത്്. യഥാാര്ത്ഥത്തിിൽ പ്രതിിലോ�ോമശക്തിികളാാണ്് ഭീീഷണിി
ഉയര്ത്തുന്നതെ�ങ്കിിലുംം കക്കൂസ്് ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഉന്നയിിക്കുന്നത്് ദളിിത്് വാാദിികളോ�ോടുംം പുരോ�ോഗമന
വാാദിികളോ�ോടുമാാണ്്. വിിമര്ശനപ്രയോ�ോഗത്തിിലുടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വിിമോ�ോചനംം ആവശ്യയപ്പെ�
ടുന്ന കലാാസൃഷ്ടിി എന്ന നിിലയിിൽ കക്കൂസിിനുംം പുതിിയകാാലംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന വിിമോ�ോചനകാാരിി
എന്ന നിിലയിില് ദിിവ്യയ ഭാാരതിിയ്ക്കുംം വളരെെ അധിികംം പ്രസക്തിിയുണ്ട്്. ആശയങ്ങളുംം സൈൈദ്ധാാന്തിിക
യുക്തിിയുംം നിിരത്തിി പൊ�ൊരുതുന്നതിിനേ�ക്കാാള് ഡോ�ോക്യുുമെെന്ററിി ഫിിലിംം� എന്ന ആവിിഷ്കരണത്തിിന്്
അതിിലേ�റെെ ശക്തിിയുണ്ട്് എന്നാാണ്് നിിലവിിലെ� വിിവാാദങ്ങള് തെ�ളിിയിിക്കുന്നത്്

ഗ്രന്ഥസഹാായിി
പ്രസാാദ്് പന്ന്യയന്, 2017, എഡ്വേ�േര്ഡ്് സെ�യ്്ദ്് പൗൗരസ്ത്യംം� പാാശ്ചാാത്യംം� കര്ത്തൃത്വവത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം, നാാഷണല്
ബുക്ക്് സ്റ്റാാള്, കോ�ോട്ടയംം
	സീീന ഇ.കെ�, 2014, പ്രതിിരോ�ോധ സംംസ്കാാരംം സിിദ്ധാാന്തവുംം പ്രയോ�ോഗവുംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇന്സ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവന്തപുരംം
Jai shankar prasad,2017, Indian Dalit Ethnography, Centrum press, New Delhi

ധീീന പിി.പിി.
ഗവേ�ഷക
സാാഹിിത്യയ പഠനംം
തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാള സർവകലാാശാാല
തിിരൂർ

ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠന സിിദ്ധാാന്തവുംം സാാഹിിത്യയസമീീപനവുംം
(Disability Study Theories and Literary Approach)
ഹരിിദാാസ്് കെ�.
അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കേ�രള കേ�ന്ദ്രസർവകലാാശാാല, കാാസർഗോ�ോഡ്്.

സാാഹിിത്യയപഠനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ഒരു പ്രമുഖധാാര സാാമൂഹിികവിി
വേ�ചനങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞ്് വരുന്നതുംം സാാമൂഹിിക വിിമർശനാാത്മകവുംം ആണ്്.
ദളിിത്്, കീീഴാാള, സ്ത്രീീപക്ഷസമീീപനങ്ങളുംം പരിിസ്ഥിിതിി, വംംശീീയ പഠനങ്ങളുംം ലിംം�ഗഭേ�ദപ
ഠനങ്ങളുംം മറ്റ്് സ്വവത്വവരാാഷ്ട്രീീയപഠനമേ�ഖലകളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന വിിമർശനാാത്മകസൈൈദ്ധാാന്തിി
കപദ്ധതിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി ഇക്കാാലത്ത്് വിികസിിച്ചുവന്നിിട്ടുള്ള ഒന്നാാണ്് ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം
അഥവാാ പരിിമിിതിിപഠനംം.
പരിിമിിതിിപഠനംം (Disability studies) അഥവാാ ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം സാാഹിിത്യയവുംം
സംംസ്കാാരവുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള എല്ലാാ മേ�ഖലയിിലെ�യുംം ഇന്ദ്രിിയപരതയെ� മനുഷ്യയബന്ധങ്ങളുടെെ
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്ന ശാാഖയാാണ്്. അംംഗപരിിമിിതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചുള്ള നിില
പാാടുകളെ� സാാമൂഹിികതയോ�ോടു ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രപരമാായ ഒരു സമീീപനമാാക്കിി
വിികസിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഇത്് ചെ�യ്യുന്നത്്. അങ്ങനെ� അംംഗപരിിമിിതിിയെ� രാാഷ്ട്രീീയവല്ക്കരിിക്കുക
യുംം ചരിിത്രവല്ക്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക എന്ന അടിിസ്ഥാാനപരമാായ പ്രക്രിിയ പരിിമിിതിിപഠനശാാഖ
ഏറ്റെെടുക്കുന്നു.
പരിിമിിതിിപഠനംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ ഭിിന്നശേ�ഷിിപഠനംം അടഞ്ഞ ഒരു പഠനശാാഖയല്ല. അത്്
സാാമൂഹിികമാായ വിിവേ�ചനങ്ങളിിലൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഏതൊ�ൊരു വിിമർശനപദ്ധതിിയെ�യുംം ഒരു
കുടക്കീീഴിിൽ അണിിനിിരത്തുന്ന പരിികല്പന(umbrella concept)യാാണ്്. സ്ത്രീീപക്ഷപഠനങ്ങളുംം
വർഗ്ഗബഹുജനപ്രസ്ഥാാന നിിലപാാടുകളുംം ജാാതിി, ഗോ�ോത്രംം, വംംശീീയത തുടങ്ങിിയവയെ� അടിി
സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയ സമീീപനങ്ങളുംം ഇതരലിംം�ഗ സ്വവത്വവരാാഷ്ട്രീീയ നിിലപാാടുകളുംം പൊ�ൊതുവേ�
പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഭൗ�തിികവുംം സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ വിിഭവവിിന്യാാ�സങ്ങളിിലെ� അസന്തു
ലിിതത്വംം� എന്ന പ്രശ്നത്തോ�ോട്് പരിിമിിതിിപഠനംം എങ്ങനെ� താാദാാത്മ്യയപ്പെ�ടുന്നു എന്നതാാണ്് ആ
പഠനമേ�ഖലയെ� സമകാാലിികമാാക്കുന്ന ഒരു ഘടകംം. “ആധുനിികതയുടെെ പല ഘടകങ്ങളുംം
അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്് ചിില ശരീീരങ്ങൾക്ക്് (Bodies) ഇതര ശരീീരങ്ങൾക്കുമേ�ൽ
അസന്തുലിിതമാായിി മൂല്യംം� നിിർണയിിക്കുന്നതിിലാാണ്് എന്ന്് സങ്കല്പിിക്കാാനുംം അത്് എങ്ങനെ�
സംംഭവിിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെ�ത്താാനുംം പരിിമിിതിിപഠനംം നമ്മെ� പ്രാാപ്തരാാക്കുന്നു’ (Davidson
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2008;171). ഈയർത്ഥത്തിിൽ ഇന്ന്് വ്യാാ�പകമാായിി പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന പല
സാാമൂഹിികശാാസ്ത്ര വൈൈജ്ഞാാനിിക സമീീപനങ്ങൾക്കുംം തുല്യയമാായോ�ോ അതിിനോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�
ടുത്തിിയോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന ഒരു പഠനോ�ോപകരണമാായിി പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖല മാാറുന്നു.
പൂർണത എന്ന സങ്കല്പത്തെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള ഏതൊ�ൊരു മനുഷ്യയത്വവനിിർമിിതിിയുംം ചിില
മനുഷ്യയരെെ പൂർണതയിില്ലാാത്തവരാായിി വേ�ർതിിരിിക്കുകയുംം ഇത്് സാാമൂഹിികമാായ പലതരംം
വിിവേ�ചനങ്ങൾക്ക്് അടിിസ്ഥാാനമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഏതൊ�ൊരു സാാമൂഹിിക സന്ദർഭത്തിിന്റെ�യുംം
വിിമർശനങ്ങളെ� ഐക്യയപ്പെ�ടുത്താാൻ ഈ പരിികല്പനയ്ക്ക്് കഴിിയുംം. അങ്ങനെ�യൊ�ൊരർത്ഥത്തിിൽ
ഇത്് ശാാരീീരിികമാായ അംംഗപരിിമിിതിിയുടെെ പ്രശ്നമെെന്ന നിിലയിിലല്ല, മനുഷ്യയൻ എന്ന കേ�വലനിിർ
മിിതിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയവിിമർശനമെെന്ന നിിലയിിൽത്തന്നെ�യാാണ്് വിിഷയങ്ങളെ� സമീീപിിക്കുന്നത്്.
അങ്ങനെ� പുനരധിിവാാസംം പോ�ോലെ�യുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളിിലടങ്ങിിയിിട്ടുള്ള വിിഷയവുംം വിിഷയിിയു
മെെന്ന സാാമ്പ്രദാായിിക രീീതിിയിിലുള്ള ബന്ധഘടനയ്ക്കു പകരംം കോ�ോയ്മയുള്ള പഠനസമീീപനങ്ങളെ�
ആത്മപരിിശോ�ോധനയ്ക്കു പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് ഊന്നലുകൾ മാാറുന്നു. അങ്ങനെ� അത്്
കേ�വലമനുഷ്യയവാാദ(Liberal Humanism)ത്തിിന്റെ� വിിവേ�ചനപരമാായ ധാാരണകൾക്കെ�തിിരെെ
യുള്ള വിിമർശനപദ്ധതിികളെ�യെ�ല്ലാം�ം ഐക്യയപ്പെ�ടുത്തിിനിിർത്താാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാായിിത്തീീരുന്നു.
പരിിമിിതിിപഠനംം എന്നത്് കഴിിവിില്ലാായ്മയുടെെ അർത്ഥംം, സ്വവഭാാവംം, അനന്തരഫലങ്ങൾ
എന്നിിവയെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്ന അക്കാാദമിികപഠനശാാഖയാാണ്്. ഈ പഠനമേ�ഖല “അംംഗപ
രിിമിിതിി’ (impurement) “കഴിിവിില്ലാായ്മ’ (Disability) എന്നിിവ തമ്മിിലുള്ള ബന്ധവൈൈജാാ
ത്യയങ്ങളെ� പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു. “അംംഗപരിിമിിതിി’ എന്നത്് ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ശരീീരഭാാഗ
ങ്ങൾക്കോ�ോ മനസ്സിിനോ�ോ ഉണ്ടാാകുന്ന ഭൗ�തിികമാായ വ്യയത്യയസ്തതയാാണെ�ങ്കിിൽ ‘കഴിിവിില്ലാായ്മ’
എന്നത്് ഒരു സാാമൂഹിികനിിർമിിതിിയാാണ്് എന്ന്് ഈ പഠനശാാഖ ഉന്നയിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ�
പരിിമിിതിികളെ� വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രപരമാായതുംം സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രപരമാായതുമെെന്ന്് വേ�ർതിിരിിക്കുന്നു.
1980-കളിിൽ യു.എസ്്.എ, യു.കെ�, കാാനഡ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ ആരംംഭിിച്ച പരിിമിിതിിപഠനശാാഖ
തൊ�ൊണ്ണൂറുകളുടെെ അവസാാനത്തോ�ോടെെ അക്കാാദമിിക പഠനങ്ങളുൾപ്പെ�ടെെ വിിവിിധ മേ�ഖലകളിിൽ
വളർന്നു. 1994-ൽ സിിറാാക്യുുസ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിലാാണ്് പരിിമിിതിിപഠനംം ഒരു അക്കാാദമിിക
പഠനവിിഷയമെെന്ന നിിലയിിൽ പ്രവർത്തനമാാരംംഭിിക്കുന്നത്്. 1997-ൽ പരിിമിിതിിപഠന റീീഡർ
പുറത്തിിറങ്ങുകയുംം പിിന്നീീട്് 2005 ആകുമ്പോ�ോൾ മോ�ോഡേ�ൺ ലാം�ംഗ്വേ�േജ്് അസോ�ോസിിയേ�ഷൻ
പരിിമിിതിിപഠനത്തെ� ഒരു പ്രത്യേ�േകപഠനമേ�ഖലയാായിി അംംഗീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. “പരിിമിിതിി
യുടെെ ഭൂപരിിധിി’ (Landscape of impairment) യേ�യുംം അതു ബന്ധപ്പെ�ട്ടുനിില്ക്കുന്ന സാാമൂഹിിക
സന്ദർഭങ്ങളേ�യുംം പുനസ്സങ്കല്പിിക്കുന്നതിിനുള്ള സാാധ്യയത നൽകുന്നതാാണ്് പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖല
മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികമാാതൃക {Sharon Snyder and David Mitchell, 2006:12).
പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖല എന്നത്് സാംം�സ്കാാരിിക പഠനമാാകാാതെ� വയ്യ. പരിിമിിതിിപഠനംം ഒരേ�
സമയംം തന്നെ� പരിിമിിതിിയുടെെ ഭൂപരിിധിിയേ�യുംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹിികബന്ധങ്ങളേ�യുംം പഠന
വിിധേ�യമാാക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് അത്് സംംസ്കാാരപഠനമാാണ്്.
പരിിമിിതിിപഠനംം എന്ന പദംം “ഡിിസബിിലിിറ്റിി സ്റ്റഡീീസ്് ‘ എന്ന പാാശ്ചാാത്യയപഠനശാാഖയുടെെ
മലയാാള സമാാനപദംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഇവിിടെെ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ‘ഡിിസേ�ബിിലിിറ്റിി’
(Disability) എന്ന വാാക്കിിനൊ�ൊപ്പംം ചിില പണ്ഡിിതർ “ഡെ�ബിിലിിറ്റിി’ (Debility) എന്ന വാാക്ക്്
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. “ഡെ�ബിിലിിറ്റിി’ എന്ന വാാക്കിിന്് നിിഘണ്ടു നൽകുന്ന അർത്ഥംം ശാാരീീരിി
കമാായോ�ോ മാാനസിികമാായോ�ോ ദുർബലമാായിിരിിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്്
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രണ്ടാാമതൊ�ൊരു അർത്ഥംം കൂടിിയുണ്ട്്. രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ ദുർബലത
എന്ന അർത്ഥംം. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ജസ്്ബിിർ പുവാാർ ഈ വാാക്ക്് ‘ആഗോ�ോളമാായിി ചിില വ്യയക്തിിശരീീ
രങ്ങളുടെെ ചെ�ലവിിൽ മറ്റു ചിില വ്യയക്തിിശരീീരങ്ങൾ പുരോ�ോഗതിിയുടെെ ആനുകൂല്യംം� അനുഭവിിക്കുന്ന’
അവസ്ഥയെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാൻ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു. “ഡെ�ബിിലിിറ്റിി’ മുതലാാളിിത്തത്തിിന്് ഗുണകരമാായ
അവസ്ഥയെ�ന്ന്് അവർ വിിലയിിരുത്തിി (Jesbir Puar 2012;153) പാാശ്ചാാത്യയസമീീപനങ്ങളിിൽ
ഈ രണ്ടു പദങ്ങൾ (Disability, Debility) ആ പഠനമേ�ഖലയുടെെ ചക്രവാാളങ്ങൾ വിികസിി
പ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. മറ്റൊ�ൊരു പദംം കൊ�ൊണ്ട്് ഈ വ്യയത്യയസ്താാർത്ഥങ്ങൾ സൂചിിപ്പിിക്കാാവുന്ന തരത്തിിൽ
മലയാാളത്തിിലെ� ഭാാഷാാപരമാായ സാാധ്യയതകൾ ഇനിിയുംം വിികസിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ഭിിന്നശേ�ഷിിയെ� നിിർണയിിക്കുന്ന ശരീീരപരമാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ അന്ധത, ബധിിരത,
അസ്ഥിിപരമാായ വൈൈകല്യയങ്ങൾ, ചലനശേ�ഷിി വൈൈകല്യയങ്ങൾ, സംംസാാരവൈൈകല്യയങ്ങൾ,
സെ�റിിബ്രൽ പാാഴ്സിി പോ�ോലെ�യുള്ള വൈൈകല്യയങ്ങൾ തുടങ്ങിി നിിരവധിിയാായ ശാാരീീരിികാാവസ്ഥ
കളിിൽ നിിന്ന്് ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ട്്. ഈ പ്രബന്ധംം അന്ധത എന്ന വ്യയത്യയസ്താാവസ്ഥയെ� അടിിസ്ഥാാ
നപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭിിന്നശേ�ഷിി സൈൈദ്ധാാന്തിിക സമീീപനത്തിിന്റെ� മാാതൃക വിികസിി
പ്പിിക്കാാനാാണ്് ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
മനുഷ്യയൻ ഇതരജീീവിികളിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തതയുള്ള മറ്റൊ�ൊരു ജീീവിിയാായിി ഉരുത്തിിരിി
യുന്ന ഘട്ടംം മുതൽതന്നെ� കാാഴ്ച നിിർണാായകമാായിിത്തീീരുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ചരിിത്രകാാരന്മാാർ
സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്്. ഘ്രാാണശക്തിിയെ� ആശ്രയിിക്കുക എന്നത്് എല്ലാാ നാാല്ക്കാാലിി മൃഗങ്ങ
ളുടെെയുംം സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. രണ്ടുകാാലിിൽ എഴുന്നേ�റ്റുനിില്കുന്ന നിില ഘ്രാാണശക്തിിയിിലുള്ള
ഊന്നലിിൽ നിിന്ന്് കാാഴ്ചശക്തിിയിിലുള്ള ഊന്നലിിലേ�ക്കുള്ള പരിിവർത്തനത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു
എന്നുംം ഗന്ധാാനുഭവത്തെ� ആശ്രയിിച്ചിിരുന്ന പഴയ തലച്ചോ�ോറിിനു പകരംം കാാഴ്ചയെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിി
ച്ചു മനസ്സിിലാാക്കുന്ന തലച്ചോ�ോറിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റവുംം ഇതുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു എന്നുംം എറിിക്് ഫോം�ം�,
സിിഗ്മണ്ട്് ഫ്രോ�ോയ്്ഡിിന്റെ� സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്
(erich fromm, 1973:462) കാാഴ്ചയ്ക്ക്് പകരംം ഗന്ധത്തെ� ആശ്രയിിക്കുന്ന മനുഷ്യയകർതൃത്വംം�
മനുഷ്യയസങ്കല്പത്തിിൽനിിന്ന്് ഭിിന്നമാായതുംം പരിിമിിതിിയുള്ളതുമാായിി സങ്കല്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെ വിിവേ�
ചനപരമാായ കാാഴ്ചപ്പാാട്് രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുള്ള പശ്ചാാത്തലമൊ�ൊരുങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ� ചരിിത്രംം
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ചരിിത്രത്തിിൽനിിന്ന്് പുറത്താാകുന്ന അനുഭവംം ഒരുതരംം ‘ഉപമാാനവീീകരണംം’
(Subhumanisation) സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. പരിിമിിതിിയിില്ലാാത്ത പൂർണതയുള്ള മനുഷ്യയനെ� രാാഷ്ട്രീീയ
മാായിി സങ്കല്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് വാാസ്തവത്തിിൽ പരിിമിിതിികളെ� വിിവേ�ചനപരമാായിി
വേ�ർതിിരിിക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നത്്. പതിിനാാറാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിനുമുമ്പ്് യൂറോ�ോപ്പിിൽ ഭ്രാാ
ന്താാലയങ്ങൾ (Mental Asylum) ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല എന്ന്് ഫൂക്കോ�ോ പറയുന്നുണ്ട്് (Michel
Fouccult, 2001;5). ആധുനിിക മനുഷ്യയനെ� കുറവുകളിില്ലാാത്ത, യുക്തിി Reason) യുള്ള, സാാധാാ
രണത്വവ(Normal)മുള്ള മനുഷ്യയനാായിി സങ്കല്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഇതൊ�ൊന്നുമല്ലാാത്ത
ഭ്രാാന്തൻ എന്ന കർതൃത്വംം� സങ്കല്പിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് എന്നതാാണ്് ഫൂക്കോ�ോ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് ‘ഒരു
ഭ്രാാന്തനെ� അന്ധൻ എന്നു വേ�ണമെെങ്കിിലുംം വിിളിിക്കാംം�’ എന്നുംം ഫൂക്കോ�ോ പറയുന്നുണ്ട്് (William
R Paulson 1987;4). അങ്ങനെ� കല്പിിതമാാനവിികതയുടെെ പൂർണതാാസങ്കല്പത്തിിനു പുറത്തുള്ള
കർതൃത്വവങ്ങളാായിി നിിർമിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിലൂടെെ അപരവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയമാാണ്്
എല്ലാാത്തരംം പരിിമിിതിികളുടെെയുംം സാാമൂഹിികവിിവേ�ചനങ്ങൾ ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
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ഒരേ�സമയംം ശരീീരത്തിിന്റെ� ഒരവസ്ഥയുംം സൂചകപരമാായ പ്രവർത്തനവുമാാണ്് എന്ന്്
അന്ധതയെ� നിിർവചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. (William R Paulson 1987;4) സൂചകപരമാായ പ്രവർത്തനംം
എന്ന നിിർവചനത്തിിൽ അതു ഭാാഷയോ�ോട്് അവിിഭാാജ്യയമാായ ഒന്നാായിിത്തീീരുന്നു. അന്ധത അതിി
നെ�ക്കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കുകയുംം എഴുതുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവരാാൽ ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക സംംവർഗ്ഗമാായിി
(Cultural Category) പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അത്് വളരെെ വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. അതിി
നുമപ്പുറംം വ്യയത്യയസ്തകാാലങ്ങളിിലുംം സ്ഥലങ്ങളിിലുംം ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലുമുള്ളതാാണത്് (William R
Paulson 1987;4). ഈ വ്യയത്യയസ്തത എങ്ങനെ� ഉണ്ടാാകുന്നു എന്നതാാണ്് ഇവിിടെെ അഭിിമുഖീീകരിി
ക്കുന്ന പ്രശ്നംം. അന്ധത വ്യയത്യയസ്തമാാകുന്നത്് എന്തിിനോ�ോടാാണ്്? അത്് കേ�വലമാായ ഒന്നിിനോ�ോടല്ല
എന്ന്് മേ�ല്പറഞ്ഞ പരാാമർശംംതന്നെ� തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാലദേ�ശപരമാായിി വ്യയത്യയസ്തമാായ
ഒന്നാാകുന്നത്് അതിിന്റെ� അപരംം കാാലദേ�ശപരമാായിി വ്യയത്യയസ്തമാായതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് എന്ന
അർത്ഥത്തിിൽ അത്് സാംം�സ്കാാരിികമാായിി നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്നാാണ്് പറഞ്ഞതിിന്റെ�
പൊ�ൊരുൾ. അന്ധതയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ഈ വിിമർശപരമാായ നിിലപാാട്് ശരീീരത്തെ� ഭാാഷയിിലൂടെെ
നേ�ടിിയെ�ടുക്കാാവുന്നതെ�ന്ന നിിലയിിലുംം ശരീീരംം ഭാാഷയെ� അതിിവർത്തിിക്കുന്ന രീീതിികളെ� കൂടിി
കണക്കിിലെ�ടുക്കുന്ന വിിധത്തിിലുംം പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖലയെ� അപഗ്രഥനക്ഷമമാായ ഒന്നാാക്കു
ന്നുണ്ട്്. അതാായത്് ഭാാഷയിിലൂടെെ സമീീപിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ശരീീരംം എന്ന നിിലയിിലുംം ശരീീരംം
ഭാാഷയെ� മറിികടക്കുന്ന രീീതിികളെ�ക്കൂടിി പരിിഗണിിക്കുന്ന നിിലയിിലുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ
പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖല പര്യാ�ാപ്തമാാകുന്നു എന്നർത്ഥംം (William R Paulson 1987;5).
അന്ധത എന്ന പരിികല്പനയുടെെ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് പോ�ോൾസൺ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്് പതിിനെ�ട്ട്്- പത്തൊ�ൊമ്പത്് നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലെ� ഫ്രഞ്ച്് ആഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്്.
അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു – ‘അന്ധൻ’ (Blind) എന്ന വാാക്കിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ അർത്ഥങ്ങളിിലേ�
ക്ക്് നോ�ോക്കിിയാാൽ ഇതു വ്യയക്തമാാകുംം. ഫൂക്കോ�ോ തന്നെ� ഭ്രാാന്തനെ� അന്ധൻ എന്നു വിിളിിക്കുക
സാാധ്യയമാാണ്് എന്നു പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. നാം�ം ഒരാാളെ� അന്ധൻ എന്നുവിിളിിക്കുന്നത്് അന്ധതയെ�
സംംബന്ധിിച്ച്് നാം�ം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുള്ള ധാാരണകളെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് .
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഫ്രഞ്ച്് സാാഹിിത്യയത്തിിൽ അന്ധത എന്നത്് പരിിഹരിിക്കാാവുന്ന
കാാഴ്ചയുടെെ പരിിമിിതിി ആയിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഫ്രഞ്ച്് സാാഹിിത്യയ
ത്തിിൽ അത്് അപരിിഹാാര്യയമാായ കാാഴ്ചയുടെെ നഷ്ടംം ആയിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടു” (William R
Paulson 1987;4). ഒരു ഭാാഷയിിൽ പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന അന്ധത എന്ന പരിികല്പന
തന്നെ� കാാലഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ ഇത്തരംം വൈൈരുധ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പരിിണമിിക്കാാമെെങ്കിിൽ വ്യയത്യയസ്ത
മാായ സ്ഥലങ്ങളിിലുംം കാാലങ്ങളിിലുംം അതെ�ങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്തമാായിിരിിക്കുന്നു എന്നത്് അതാാതു
സംംസ്കാാരങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക ഉല്പന്നങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിലുള്ള സാാഹിിത്യയത്തെ� പരിിശോ�ോധിിക്കു
ന്നതിിൽ സുപ്രധാാനമാായ ഉപകരണമാാകുംം എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാാവുന്നതാാണ്്.
ഏതു തരത്തിിലുള്ള പരിിമിിതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചുംം ബാാധകമാായ ഒരു കാാര്യയമാാണ്് അത്്
എങ്ങനെ�യാാണ്് സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഒരു നിിർമിിതിിയാാകുന്നത്് എന്നത്്. മിിഷേ�ൽ ഫൂക്കോ�ോയുടെെ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളെ� പരാാമർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്റ്റേ�ക്കർ പറയുന്നു “ഒരു ചിിന്താാവ്യയവസ്ഥയ്ക്ക്് അകത്തു
നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടല്ലാാതെ� ചിിന്തയുടെെ ചരിിത്രംം ഉണ്ടാാവുകയിില്ല. ഭാാഷയുടെെ വ്യയവസ്ഥയ്ക്കകത്തുനിിന്ന
ല്ലാാതെ� ഭാാഷണമുണ്ടാാവുകയിില്ല. ആത്മീീയതയുടെെ ഒരു ഘടനയ്ക്കകത്തുനിിന്നല്ലാാതെ� ആത്മീീ
യതയുണ്ടാാകുന്നിില്ല. പരിിമിിതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച കൃത്യയമാായ സാാമൂഹിിക, സാംം�സ്കാാരിിക
നിിർമിിതിികൾക്കകത്തു നിിന്നല്ലാാതെ� പരിിമിിതിിയോ�ോ പരിിമിിതിിയുള്ള വ്യയക്തിിയോ�ോ ഉണ്ടാാകുന്നിില്ല
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(Sticker 1999: 14). പൂർണ്ണമാായുംം സാാമൂഹിികനിിർമിിതിിയുടെെ രൂപത്തിിലല്ലാാതെ� അന്ധതയോ�ോ
അന്ധവ്യയക്തിിയോ�ോ മനസ്സിിലാാക്കപ്പെ�ടുക സാാധ്യയമല്ല എന്നതാാണ്് ഈ പറഞ്ഞതിിന്റെ� അർത്ഥംം.
അങ്ങനെ� ഏതൊ�ൊരു സാാമൂഹിികനിിർമിിതിിയുംം എന്നതുപോ�ോലെ� തന്നെ� ഭാാഷയിിൽ പ്രതീീക
ങ്ങളാാൽ പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന അന്ധതയ്ക്ക്് മറ്റ്് ഏതൊ�ൊരു കർതൃത്വവത്തോ�ോടുമെെന്നതു
പോ�ോലെ�യുള്ള പ്രതീീകാാത്മകബന്ധമാാണ്് ഉള്ളത്് എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. അതാായത്് അന്ധത
എന്തിിനോ�ോടെെല്ലാം�ം പകരംം വയ്ക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്നതാാണ്് അതിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികനിിർണയനംം
എന്നർത്ഥംം.
കാാഴ്ചയുടെെ സംംസ്കാാരംം അന്ധതയെ� എങ്ങനെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു എന്ന പരിിശോ�ോധന
അന്ധതയുടെെ സങ്കല്പനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പ്രധാാനപ്രശ്നമാാണ്്. അന്ധത അനുഭവപരമാായിി
അത്് അനുഭവിിക്കുന്ന മുൻവിിധിികൾ സമൂഹത്തിിൽ ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുകയുംം സംംരക്ഷിിച്ചുനിിർത്തുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന വിിവേ�ചനങ്ങളാാണ്് അവയോ�ോടുള്ള സാാമൂഹിികവിിമർശനങ്ങളുടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിികാാടിി
ത്തറ രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� വേ�ദനകളിിൽനിിന്നാാണ്് സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നത്്
എന്ന്് ബെ�ൽ ഹുക്സ്് പറയുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരർത്ഥത്തിിലാാണ്് (bell hooks, 1994). അങ്ങനെ�
വിിവേ�ചനപരമാായ സാാമൂഹിികവിിഭവവിിന്യാാ�സത്തോ�ോടുള്ള വിിമർശനങ്ങൾ കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ വരുന്ന
സാാഹിിത്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ പൊ�ൊതുവാായിി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വിിമർശനപദ്ധതിിയാാണ്് പരിിമിിതിിപഠ
നങ്ങൾക്കുംം ഉള്ളത്്.
അന്ധത എന്ന പരിിമിിതിി കാാഴ്ചയുടെെ വിിധേ�യകർതൃത്വംം� മാാത്രമാായിിരിിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ
യാായിി മനസ്സിിലാാക്കിിയാാൽ കാാഴ്ചാാകർതൃത്വംം� കയ്യാാളുന്ന പൊ�ൊതുസമൂഹത്തോ�ോടുള്ള ഒരു വൈൈരു
ധ്യയത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിലാാണ്് ഇവിിടെെ ഭിിന്നശേ�ഷിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് എന്നു
മനസിിലാാകുംം. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചാാപരമാായ പൊ�ൊതുബോ�ോധങ്ങളെ� ആത്മപരിിശോ�ോധന
യ്ക്കു വിിധേ�യമാാക്കുന്നതിിനുംം വിിമർശിിക്കുന്നതിിനുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമാായിി വിിമർശനംം മാാറുന്നത്്
പരിിമിിതിിപഠനത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽ പ്രവേ�ശിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്. വേ�റിിട്ട ഒരു വിിമർശനപദ്ധതിി
എന്ന നിിലയിിൽ പരിിമിിതിിപഠനത്തെ� വിിജ്ഞാാന{critique)മാാക്കിിത്തീീർക്കുന്നതുംം ഈ വസ്തുത
തന്നെ�യാാണ്്.
മേ�ൽവിിവരിിച്ച തരത്തിിലുള്ള ഏതൊ�ൊരു സമീീപനത്തെ�യുംം സാാഹിിത്യയത്തോ�ോടു ബന്ധിി
പ്പിിക്കുന്നതിിന്് സാാഹിിത്യയത്തിിന്് പ്രതിിനിിധാാനപരമാായ പങ്കുണ്ട്് എന്നത്് അംംഗീീകരിിക്കാാതെ�
കഴിിയിില്ല. സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനപരത ആധുനിികാാനന്തരഘട്ടത്തിിലുംം അതിിന്റെ�
തുടർച്ചയിിലുംം ഏതെ�ല്ലാം�ം തരത്തിിൽ വിിമർശനാാത്മകസൈൈദ്ധാാന്തിിക സമീീപനങ്ങളിിലൂന്നിിയു
ള്ള വാായനകൾ സാാധ്യയമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്് എന്നതിിനോ�ോടു ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
സൈൈദ്ധാാന്തിികസമീീപനമെെന്ന നിിലയിിൽ പരിിമിിതിിപഠനത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിിയുംം സാാധ്യയതയുംം
തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. അങ്ങനെ� ആധുനിികാാനന്തരഘട്ടത്തിിലുംം അതിിന്റെ� തുടർച്ചയിിലുംം സാാഹിി
ത്യയത്തെ�യുംം കലയെ�യുംം പ്രതിിനിിധാാനപരമാായിി തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
സൈൈദ്ധാാന്തിികസമീീപനങ്ങൾക്കു സമാാനമാായിി പരിിമിിതിിപഠനംം മനസ്സിിലാാക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
സാാഹിിത്യംം� ഒരു സാംം�സ്കാാരിികഉല്പന്നമോ�ോ ഒരു സാംം�സ്കാാരിികവിിഭവമോ�ോ ആണ്് എന്ന ധാാരണ
അംംഗീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രമേ� ഇത്തരത്തിിൽ സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനപരതയെ�
വിിശദീീകരിിക്കാാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ. വ്യയത്യയസ്തമാായ ഭാാഷയിിലുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ സംംസ്കാാരത്തിിലുംം
പരിിമിിതിികളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിവേ�ചനങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്തമാായ രീീതിിയിിലാാണ്് പ്രയോ�ോഗിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നതെ�ന്നുംം അവയോ�ോരോ�ോന്നിിന്റെ�യുംം സവിിശേ�ഷതകൾ അതാാത്് സാംം�സ്കാാരിിക
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സന്ദർഭങ്ങളിിൽനിിന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യേ�ണ്ടതാാണ്്
എന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കാംം�. അങ്ങനെ� സാാമൂഹിികമാായിി അധിികാാരബന്ധങ്ങളുടെെ പ്രതിിനിിധാാനംം
ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങളുടെെ രൂപത്തിിൽ എങ്ങനെ� നിിർമിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്ന്് പരിി
ശോ�ോധിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് പരിിമിിതിിപഠനംം സ്ഥലകാാലപരമാായുള്ള അധിികാാരബന്ധ
ങ്ങളുടെെ പഠനംം കൂടിിയാാണ്് എന്നതാാണ്് അതിിനെ� സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ�യുംം ലിംം�ഗഭേ�ദത്തിിന്റെ�യുംം
ജാാതിിവംംശീീയ പഠനങ്ങളുടെെയുംം മേ�ഖലയോ�ോട്് ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങളോ�ോ
രോ�ോന്നുംം ചരിിത്രപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായിി നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം നിിരന്തരംം പരിിണാാമ
ത്തിിനു വിിധേ�യമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതുമാാണ്് എന്ന നിിലപാാടിിൽ ഇത്് ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം പഠനംംകൂടിിയാായിിത്തീീരുന്നുണ്ട്്. ഇങ്ങനെ� വിിവിിധ സമീീപനങ്ങളുടെെ
സാാധ്യയതകൾ ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലൂടെെ ഇത്് ബഹുവിിജ്ഞാാനീീയ (multidisciplinary)
പഠനവുമാാകുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരു സങ്കല്പനക്കുട’ (Umbrella concept) എന്ന നിിലയിിൽ
വിിവിിധങ്ങളാായ സൈൈദ്ധാാന്തിികസമീീപനങ്ങളെ� ഐക്യയപ്പെ�ടുത്തിി ഒരു കുടക്കീീഴിിൽ അണിിനിി
രത്തുകയുംം അതിിനൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� അവയോ�ോരോ�ോന്നിിന്റെ�യുംം സാാധ്യയതകളുംം രീീതിിശാാസ്ത്രങ്ങളുംം
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിി വിിമർശനപദ്ധതിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ രൂപപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്്
അകത്തുനിിന്നുംം പുറത്തുനിിന്നുംം ഒരേ�സമയംം പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ഒരു രീീതിിശാാസ്ത്രപദ്ധതിിയാായിി
പരിിമിിതിിപഠനമേ�ഖല ഇതിിനകംം മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.

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.	പന്ത്രണ്ടുമുതൽ പതിിനാാറ്് വരെെയുള്ള നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ കുഷ്ഠരോ�ോഗിികളെ� പാാർപ്പിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി നിിർമിിച്ചിിരുന്ന
രണ്ടാായിിരത്തോ�ോളംം ഏകാാന്തസ്ഥലങ്ങളാാണ്് പിിന്നീീട്് ഭ്രാാന്താാലയങ്ങളാായിി മാാറിിയത്് എന്ന്് എക്കോ�ോ പറയുന്നു.
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1975-ല് ഇടുക്കിിജിില്ലയിിലെ� മൂലമറ്റത്ത്് ജനനംം. മൂലമറ്റംം സെ�ന്റ്്ജോ�ോസഫ്സ്് കോ�ോളേ�ജിില് ധനതത്വവശാാ
സ്ത്രത്തിില് ബിിരുദവുംം എറണാാകുളംം മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജിില് മലയാാളംം ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം
പൂര്ത്തിിയാാക്കിി. കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസര്വകലാാശാാലയിില് ‘അന്ധതയുംം സാാഹിിത്യയവുംം’
എന്ന വിിഷയത്തിില് ജെ�.ആര്.എഫോ�ോടുകൂടിി ഗവേ�ഷണംം. 2009 മുതല് 2016 വരെെ ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ
സംംസ്കൃതസര്വകലാാശാാലയിില് ഗസ്റ്റ്് അധ്യാാ�പകനാായിിരുന്നു. 2016 മുതല് കാാസര്ഗോ�ോഡ്് കേ�ന്ദ്ര
സര്വകലാാശാാലയിില് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിില് അധ്യാാ�പകനാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു. ഭാാര്യയ ഡോ�ോ.അനിിത എംം.എ., മകന്
ബിിലഹരിി. haridas.k4@gmail.com

മീീശയിിലെ� രുചിിയുംം മണവുംം: ധൈൈഷണിിക അപഗ്രഥനംം
സിി. ഹുസ്സൈൈൻ

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, കല്ലിിക്കണ്ടിി എൻ.എ.എംം. കോ�ോളേ�ജ്്.

മനുഷ്യയർ ഭാാഷ എങ്ങനെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുവെ�ന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നുവെ�ന്നുംം വ്യയവസ്ഥാാപിിത മാായിി
അന്വേ�േഷണംം നടത്തുന്ന നൂതനഭാാഷാാശാാസ്ത്രപഠനമേ�ഖലയാാണ്് ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം
(Cognitive Linguistics). മനുഷ്യയരുടെെ പൊ�ൊതുധൈൈഷണിികശേ�ഷിികളോ�ോട്് ഭാാഷാാപ്രക്രിിയ
കളെ� ചേ�ർത്തുനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്് ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം നടത്തുന്നത്്.
മനുഷ്യയർക്ക്് അറിിവുകൾ നൽകുന്നതിിൽ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങൾ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു.ചുറ്റുപാാടുകളു
മാായിി പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങൾ സംംവദിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഫലമാായിിട്ടാാണ്് ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നത്്.
വ്യയക്തിിയുംം ചുറ്റുപാാടുകളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ലോ�ോകാാവബോ�ോധമാാണ്് ജ്ഞാാനംം. ഇവ നേ�ടുന്നത്് സങ്ക
ല്പനംം (Conceptulisation) വഴിിയുംം. ധൈൈഷണിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം സങ്കല്പനംം എന്ന അറിിവാാർജനരീീ
തിിയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് അതിിന്റെ� പരിികൽപനകളെ� വിികസിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.അതിിനാാൽ
സങ്കല്പനംം ഈ പഠനമേ�ഖലയിിൽ വളരെെയധിികംം പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു.
പുതിിയ അറിിവുകളെ� പരിിചിിതത്തിിലേ�ക്ക്് ചേ�ർത്തുവെ�ക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിിയ അറിിവിിന്റെ�
വിികാാസത്തിിൽ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു. അപരിിചിിതമാായതിിനെ� ലഘൂകരിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ ചെ�യ്യു
ന്നത്്. പൊ�ൊതുവെ�യുള്ളത്്/പരിിചിിതമാായത്്, പൊ�ൊതുവെ�യല്ലാാത്തത്്/അപരിിചിിതംം എന്ന വേ�ർതിിരിിവ്്
പരിിഹരിിക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയുംം കൂടിിയാായിി വേ�ണംം ഈ കാാര്യയത്തെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ. കാാണുക,
കേ�ൾക്കുക, മണക്കുക, രുചിിക്കുക, സ്പർശിിക്കുക തുടങ്ങിിയ ഇന്ദ്രിിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വിിധത്തിി
ലാാണ്് മസ്തിിഷ്കംം സജ്ജീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അതാായത്് നിിലവിിലുള്ള ഓർമകളുമാായിി/അറിിവുകളുമാായിി
അപരിിചിിതമാായതിിനെ� തട്ടിിച്ചു നോ�ോക്കുകയുംം അതിിനെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി കാാര്യയങ്ങളെ� ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അറിിവുകളെ� ഓർമ്മകളാായിി സൂക്ഷിിക്കുന്നതിിൽ വർഗീീകരണംം, അതാായത്്
എല്ലാാ കാാര്യയങ്ങളെ�യുംം വർഗീീകരിിച്ച്് എളുപ്പത്തിിൽ മനസ്സിിലാാക്കൽ ധൈൈഷണിിക പ്രക്രിിയയാാണ്്.

നാാനാാർത്ഥവുംം സർഗാാത്മകതയുംം
കഥ, നോ�ോവൽ തുടങ്ങിിയ സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിലെ� സൗൗന്ദര്യം�ം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ നാാനാാർത്ഥ
ങ്ങളുംം പര്യാ�ായപദങ്ങളുംം വളരെെയധിികംം പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു.സൂക്ഷ്മവുംം കൃത്യയതയോ�ോടെെയുമുള്ള
വിിനിിമയംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നതിിലുംം ഇവ നിിർണാായകമാാണ്്. പര്യാ�ായപദംം എന്നു പറഞ്ഞാാൽ രണ്ടോ�ോ
അതിിലധിികമോ�ോ വാാക്കുകൾക്ക്് ഒരേ� അർത്ഥംം കൽപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പ്രതിിഭാാസംം. വാാക്യയത്തിിന്റെ�
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അർത്ഥംം മാാറിിപ്പോ�ോകാാതെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന വാാക്കുകളാാണിിവ. ഉദാാ-: കണ്ണ്്- നേ�ത്രംം, നയനംം,
ലോ�ോചനംം (ഗോ�ോപിിനാാഥപിിള്ള, 2001). കണ്ണ്് എന്നു പറയുന്നതുംം നയനംം എന്നുള്ളതുംം ഒരേ� അർത്ഥ
മാാണെ�ങ്കിിലുംം അതുളവാാക്കുന്ന ചമത്്കാാരംം പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാാണ്്. (വക്രോ�ോക്തിി സിിദ്ധാാന്തംം ഈ
കാാര്യയങ്ങളെ� സൂക്ഷ്മമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്). എന്നാാൽ വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥങ്ങളെ�ക്കുറിിക്കുന്ന
ഏകഭാാഷാാരൂപത്തെ� നാാനാാർത്ഥംം എന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിിപറയാംം�. ഒരു പദരൂപത്തിിൽ ഒന്നിിൽക്കൂ
ടുതൽ വസ്തുക്കളേ�യോ�ോ വസ്തുതകളേ�യോ�ോ സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊരു വിിധത്തിിൽ
പറഞ്ഞാാൽ ഒരു ശബ്ദത്തിിന്് വ്യയത്യയസ്തവുംം ശ്രദ്ധേ�യവുമാായ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഏകപദത്തെ�
നാാനാാർത്ഥംം എന്ന്് പറയുന്നു. ഉദാാ: കവരുക. ഇതിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥങ്ങളാാണ്് അപഹരിിക്കുക,
ആകർഷിിക്കുക, പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുക എന്നിിവ (ഗോ�ോപിിനാാഥപിിള്ള, 2001).
ഭാാഷ അറിിവിിനെ� വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാനുള്ള ഏറ്റവുംം മിികച്ച ഉപാാധിിയാാണ്്. വ്യയക്തിി ആർജിി
ച്ചെ�ടുത്ത ജ്ഞാാനംം ഏറ്റവുംം മിികവിിലുംം കൃത്യയതയോ�ോടുംംകൂടിി മറ്റുള്ളവരിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുന്നതിിന്്
നാാനാാർത്ഥംം സഹാായകരമാാകുന്നു. നിിശ്ചിിത അറിിവിിനെ� ഊന്നൽ നൽകിി വിിനിിമയംം ചെ�യ്യലാാണ്്
ഇവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. നാാനാാർത്ഥംം ലക്ഷകങ്ങളുംംകൂടിിയാാണ്്. അതിിനാാൽതന്നെ� ചിിന്തയുടെെ
വിിനിിമയ പൂർത്തീീകരണംം ലക്ഷ്യയമാാക്കുകയാാണ്് നാാനാാർത്ഥങ്ങളിിലൂടെെ. ഇതുമൂലംം ഭാാഷയ്ക്ക്് വ്യാാ�പ്തിിയുംം
വഴക്കവുംം സാാധ്യയമാാകുന്നു. നാാനാാർത്ഥംം വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ വിികസിിച്ച്് വരുന്നതിിനനുസരിിച്ച്് സംംവേ�
ദനത്തിിൽ വൈൈവിിധ്യയവുംം ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ ചമത്്ക്കാാരവുംം ശക്തമാാകുന്നു. പദപ്രയോ�ോഗത്തിിലുംം
ആസ്വാാ�ദനത്തിിലുംം തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പിിനുള്ള സൗൗകര്യം�ം വർദ്ധിിക്കുന്നതുമൂലംം ഭാാഷ സർഗാാത്മകമാായിി
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് നാാനാാർത്ഥങ്ങൾ വളരെെയധിികംം സഹാായകരമാാണ്്. മുകളിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ച
നാാനാാർത്ഥംം അപഗ്രഥിിച്ച്് ഈ കാാര്യയത്തെ� വ്യയക്തമാാക്കാംം�.
കവരുക–അപഹരിിക്കുക, ആകർഷിിക്കുക, പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുക; എന്നിിവയാാണ്് നാാനാാർത്ഥങ്ങൾ.
കവരുക–അപഹരിിക്കുക (കവർച്ച) ഭണ്ഡാാരംം കവർന്നു. പ്രതിികളെ� പോ�ോലീീസ്് പിിടിികൂടിി’.ഇവിിടെെ
ഭണ്ഡാാരംം കൊ�ൊള്ളയടിിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് ‘കവരുക’എന്ന പദംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്്. ശക്തമാായ പ്രതിിരോ�ോധംം മറിികടന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മോ�ോഷണമാാണ്് കവർച്ച. മോ�ോഷണംം പോ�ോലെ�’
എളുപ്പമുള്ള പ്രവൃത്തിിയല്ല കവർച്ച. ഉയർന്ന മൂല്യംം� കൽപ്പിിക്കുന്ന വസ്തുവിിനെ� പ്രതിിരോ�ോധംം മറിി
കടന്ന്് അപഹരിിക്കലാാണ്് കവർച്ച. അതിിനാാൽ രണ്ട്്കാാര്യയങ്ങൾ ഇതിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു.
മൂല്യംം�കൂടിിയവസ്തു, സുരക്ഷിിത സ്ഥാാനംം എന്നിിവ. ഇനിി ഇതിിനെ� ലക്ഷകവൽക്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള
പ്രയോ�ോഗംം എങ്ങനെ� എന്ന്് പരിിശോ�ോധിിക്കാംം�’. അവൻ അവളുടെെ ഹൃദയംം കവർന്നു’. മുകളിിൽ
സൂചിിപ്പിിച്ച അർത്ഥത്തിിൽ നിിന്നുള്ള ചിിന്താാപരമാായ സവിിശേ�ഷത ഇതിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിട്ടുണ്ട്്.
ഇഷ്ടമാായിി എന്ന്് പറയുന്നതിിൽനിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിിട്ടുള്ള സങ്കൽപനമാാണ്് ഹൃദയംം കവരലിിൽ
വരുന്നത്്. വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കുന്ന ചമത്്ക്കാാരമുണ്ടതിിന്്. ചിിന്താാപരമാായ സവിിശേ�ഷത ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ശ്രോ�ോതാാവിിന്റെ� ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ മാാറ്റംം വരിികയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ശക്തമാായ
പ്രതിിരോ�ോധത്തിിൽനിിന്ന്് ഇഷ്ടംം നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്ന അനുഭവത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്’ഹൃദയംം
കവർച്ച’യിിൽ വരുന്നത്്. അതാായത്് എളുപ്പത്തിിൽ പ്രണയംം ഉടലെ�ടുക്കുകയല്ല, മറിിച്ച്് അൽപ്പംം
സാാഹസപ്പെ�ട്ടാാണ്് സ്നേ�ഹംം നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെ പ്രണയത്തിിന്റെ� തീീവ്രതയുംം അതിിന്്
വേ�ണ്ടിിയിിട്ടുള്ള സാാഹസിികതയുംം വാായനക്കാാരനിിൽ/ ശ്രോ�ോതാാവിിൽ സങ്കൽപനമൊ�ൊരുക്കുന്നത്്
ഹൃദയംം കവർന്നു എന്ന സവിിശേ�ഷപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെയാാണ്്. ഹൃദയംം എന്നത്് സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�
മറ്റൊ�ൊരു അർത്ഥമാാണ്്. ഈ അർത്ഥങ്ങളെ� നാാനാാർത്ഥങ്ങളാായിി മനസ്സിിലാാക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്
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ആശയസമഗ്രത ലഭിിക്കുന്നത്്. ഹൃദയംം-സ്നേ�ഹംം, കവർച്ച-സാാഹസപ്പെ�ട്ട്് നേ�ടൽ. പ്രതിിരോ�ോധംം
മറിികടന്ന്് സ്നേ�ഹംം നേ�ടിിയെ�ടുക്കലാാണ്് ഹൃദയംം കവരൽ.
സർഗാാത്മകത സങ്കീീർണമാായ ധൈൈഷണിികപ്രക്രിിയമൂലംം രൂപമെെടുക്കുന്നവയാാണ്്. സവിി
ശേ�ഷമാായ സർഗാാത്മകതയുംം സാാമാാന്യയമാായ സർഗാാത്മകതയുംം ഉണ്ട്്. ഓരോ�ോവ്യയക്തിിക്കുംം സർഗാാ
ത്മകത വ്യയത്യയസ്ത മേ�ഖലകളിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം നിിശ്ചിിത അനുപാാതത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം. എന്നാാൽ
അപൂർവ്വമാായിി കാാണുന്ന സർഗാാത്മകതയാാണ്് സവിിശേ�ഷസർഗാാത്മകത. സാാഹിിത്യംം�, കല
തുടങ്ങിിയ മേ�ഖലകളിിൽ മാാത്രമല്ല ശാാസ്ത്രമേ�ഖലകളിിലുംം സർഗാാത്മകത വരുന്നു. പൊ�ൊതുസമൂഹംം
അംംഗീീകാാരംം നൽകുന്ന സർഗാാത്മകതയാാണ്് സവിിശേ�ഷസർഗാാത്മകത. ചരിിത്രപരമാായസർ
ഗാാത്മകത (Historical Creativity) എന്നുംം ഇതിിനെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നു. സമൂഹംം ഒന്നടങ്കംം
അംംഗീീകരിിക്കുന്ന തരത്തിിൽ പ്രതിിഭാാശാാലിികൾ കാാഴ്ചവെ�യ്ക്കുന്ന സൃഷ്ടിികൾക്ക്് പിിന്നിിലെ� സർഗാാ
ത്മകതയാാണ്് ചരിിത്രപരമാായ സർഗാാത്മകത (എൻ.എംം.മുഹമ്മദലിി,2012). കാാളിിദാാസനുംം, കുമാാ
രനാാശാാനുംം, ടാാഗോ�ോറുമെെല്ലാം�ം സവിിശേ�ഷ സർഗാാത്മകത പ്രകടിിപ്പിിച്ചവരാാണ്്. ഒരു സൃഷ്ടിി സർഗാാ
ത്മകമാാണോ�ോ അല്ലയോ�ോ എന്നതിിന്് മൂന്നു മാാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്്- നൂതനത്വംം�,ഉപയോ�ോഗ യോ�ോഗ്യയത,
വിിശേ�ഷാാൽ വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയത്തിിന്റെ� പ്രകടത (2012). ആശാാന്റെ� വീീണപൂവ്് സർഗാാത്മക കാാവ്യയമാായിി
കാാണാാനുള്ള കാാരണംം വിിശേ�ഷവൈൈദഗ്ദ്ധ്യയവുംം നൂതനത്വവവുംം ചേ�ർന്നുവരുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. വാാക്കു
കളുടെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പുംം ചമത്്കാാരത്തോ�ോടെെ അടുക്കിി വെ�ക്കാാനുള്ള ശേ�ഷിിയുംം ഉള്ളത്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
സാാഹിിത്യയ സൃഷ്ടിിയിിൽ ഇവ സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. ഭാാഷയുടെെ സർഗാാത്മകത സമൂഹനിിർമ്മിിതിിയാാണ്്.
സമൂഹനിിർമ്മിിതിിയാായ ഇവ സവിിശേ�ഷമാായിി ഭാാഷകർ ഉപയോ�ോഗിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് കൃതിി നൂതനത്വവ
മാാകുന്നതുംം ചരിിത്രപരമാായ സർഗാാത്മകതയാാകുന്നതുംം. ഭാാഷയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് അത്് സാാധ്യയമാാകു
ന്നത്് നാാനാാർത്ഥവുംം പര്യാ�ായപദങ്ങളുംം സമനാാമതയുംം ഉള്ളതിിനാാലാാണ്്.

ഇന്ദ്രിിയപ്രവർത്തനങ്ങളുംം ധൈൈഷണിികതയുംം
ഭാാഷാാവിിഷ്കാാര സൗൗന്ദര്യയരൂപങ്ങൾ മനുഷ്യയർ സങ്കല്പനംം ചെ�യ്യുന്നത്് ഇന്ദ്രിിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ
ഫലമാായിി സംംഭവിിക്കുന്ന ധൈൈഷണിികപ്രക്രിിയയിിലൂടെെയാാണ്്. അനുഭവത്തിിലൂടെെയാാണ്് അനുഭൂതിി
സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. അതിിനാാൽ തന്നെ� സാാഹിിത്യാാ�സ്വാാ�ദനത്തിിൽ ഇന്ദ്രിിയ പ്രക്രിിയകളാായ കാാഴ്ച,
മണംം, രുചിി എന്നിിവയുടെെ ബഹുതല അനുഭവങ്ങളെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളൽ അനിിവാാര്യയമാാണ്്. നാാവിിൽ
അനുഭവപ്പെ�ടുന്ന ഊർജ്ജത്തെ� അവയിിലുള്ള നാാഡീീകോ�ോശങ്ങൾ പരിിവർത്തനംം ചെ�യ്ത്് വൈൈദ്യുു
തോ�ോർജ്ജമാാക്കിി മാാറ്റുന്നു. ഊർജ്ജപരിിവർത്തനംം എന്ന പ്രക്രിിയയിിലൂടെെയാാണ്് ഇത്് സാാധ്യയമാാകു
ന്നത്്. ഈ തരംംഗങ്ങൾ മസ്തിിഷ്ക്കത്തിിലെ� രുചിി കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ എത്തുമ്പോ�ോൾ രുചിിക്കൽ എന്ന ഇന്ദ്രിിയ
അനുഭവംം ഉണ്ടാാകുന്നു. ഇത്് പോ�ോലെ�യാാണ്് സ്പർശംം, ഘ്രാാണംം എന്നീീ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാാ
കുന്നത്്. പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയ അനുഭവങ്ങളാാണ്് അറിിവിിനടിിസ്ഥാാനംം. ഏത്് വിിധത്തിിലുള്ള ആവിിഷ്കാാരങ്ങ
ളാായാാലുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളൽ സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്് ജ്ഞാാനബോ�ോധമാാണ്്. അതാായത്് പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങൾ
നൽകുന്ന ലോ�ോകാാവബോ�ോധംം ജ്ഞാാനോ�ോൽപ്പാാദനത്തിിലുംം ആസ്വാാ�ദനത്തിിലുംം പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാാണ്്.
മനുഷ്യയമസ്തിിഷ്കംം സൗൗന്ദര്യാ�ാസ്വാാ�ദനത്തിിന്് ഉതകുംംവിിധമാാണ്്. എന്നാാൽ ജ്ഞാാനാാർജ്ജനവു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ആസ്വാാ�ദന കഴിിവ്് വിികാാസംം പ്രാാപിിക്കുന്നത്്. മസ്തിിഷ്കത്തിിലെ� ദൃശ്യയ, ശ്രാാവ്യയ,
രുചിി മേ�ഖലയിിൽ ഉത്തേ�ജനംം വരുമ്പോ�ോഴാാണ്് അവ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. ഈ കഴിിവുകൾ സവിിശേ�
ഷഗുണങ്ങളാായിി നിിലനിിൽക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അതിിനാാൽതന്നെ� ഓരോ�ോ ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിി
ലുംം കാാഴ്ച, കേ�ൾവിി, മണംം, രുചിി എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ഏകമാാനരൂപത്തിിലല്ല ജ്ഞാാനോ�ോല്പാാദനംം നടത്തു
ന്നത്്. ഇവയെ� വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായിി ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. മറ്റൊ�ൊരുവിിധത്തിിൽ പറഞ്ഞാാൽ ഇവയെ�ല്ലാം�ം
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നാാനാാർത്ഥങ്ങളാായിി മാാറുന്നു. സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിലുംം മറ്റുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്ന ആസ്വാാ�ദനരൂപങ്ങളെ�
ല്ലാം�ം ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലംം മാാറുമ്പോ�ോൾ ഗ്രഹിിക്കൽ വ്യയത്യയസ്തമാാകുന്നത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.

രുചിിയുംം മണവുംം ‘മീീശ’യിിൽ
പവിിയാാൻ എന്ന പുലയ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിിയുടെെ മകനാായ വാാവച്ചൻ എന്ന മീീശക്കാാരനെ� കേ�ന്ദ്രകഥാാ
പാാത്രമാാക്കിി എസ്്.ഹരീീഷ്് രചിിച്ച നോ�ോവലാാണ്് മീീശ. ലൈം�ംഗിികത, ഹിംം�സ, ഭക്ഷണസംംസ്കാാരംം
തുടങ്ങിിയവയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ജൈൈവിികലോ�ോകത്തെ�യുംം പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് ഈ
നോ�ോവലിിൽ. മണംം, രുചിി തുടങ്ങിിയവ ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലങ്ങൾ അനുസരിിച്ച്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളൽ
കാാര്യയങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിന്്/ആസ്വാാ�ദനത്തിിന്് അനിിവാാര്യയമാാണ്്. വളരെെ വൈൈവിിധ്യയത്തോ�ോടെെ
നിിലനിിൽക്കുന്ന ഈ കാാര്യയങ്ങളാാണ്് നാാനാാർത്ഥങ്ങളുടെെ ധൈൈഷണിികസ്വവഭാാവവുമാായിി ബന്ധിി
പ്പിിച്ച്് അപഗ്രഥിിക്കുന്നത്്. ഉദാാഹരണമാായിി ഗന്ധംം ലൈം�ംഗിികതയുടെെ അവബോ�ോധത്തെ� അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് നോ�ോവലിിൽ ഈ വിിധമാാണ്്. ‘വെ�ളുത്ത്് കൊ�ൊഴുത്ത്് വെ�ളുത്തുള്ളിിയുടെെ മണമുള്ള
തെ�യ്യാാമയുടെെ പട്ടയുടെെ കൂർത്ത മുൻഭാാഗംം ശരീീരത്തിിൽ ഉരസിിയപ്പോ�ോൾ തമിിഴകംം മുഴുവൻ നടന്ന്്
ഒരുപാാട്് പെ�ണ്ണുങ്ങളുടെെ മനസ്സ്് കണ്ട എഴുത്തച്ഛന്റെ� നിിയന്ത്രണംം വിിട്ടുപോ�ോയിി. പക്ഷേ�, ആർക്കുംം
പിിടിികൊ�ൊടുക്കുന്ന തരക്കാാരിിയാായിിരുന്നിില്ല തെ�യ്യാാമ’.(പുറംം,37). ചുറ്റുപാാടുള്ള നിിരവധിി ഗന്ധങ്ങളെ�
തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള കഴിിവ്് മനുഷ്യയർക്കുണ്ട്് വെ�ളുത്തുള്ളിിയുടെെ മണംം ലൈം�ംഗിികാാർഷണംം വരുത്തുന്ന
ഗന്ധമാാണ്്. ഇവിിടെെ ലൈം�ംഗിികത എന്ന ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് അർത്ഥോ�ോല്പാാ
ദനംം നടക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയശരീീരംം ഗന്ധങ്ങളെ� ഉൽപ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. സൂക്ഷ്മാാർത്ഥത്തിിൽ ഓരോ�ോ
വ്യയക്തിിക്കുംം വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കുന്ന ശരീീരഗന്ധംം തന്നെ�യുണ്ട്്. നാായ പോ�ോലുള്ള ജീീവിികൾക്ക്് ഇവ
വേ�റിിട്ട്് തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള ശേ�ഷിി വളരെെയധിികമാാണ്്. ഒരുപരിിധിിവരെെ മനുഷ്യയരുംം ഗന്ധംം വേ�റിിട്ട്്
മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. എന്നാാൽ ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംംതന്നെ� പൊ�ൊതുവാായ ചിില ശരീീരഗന്ധങ്ങളുംം നിിലനിിൽ
ക്കുന്നു. ഈ നോ�ോവലിിൽ ഈയൊ�ൊരു സാാധ്യയത പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് വെ�ളുത്തുള്ളിി
ഗന്ധംം ലൈം�ംഗിികാാകർഷണ വസ്തുവാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. തെ�യ്യാാമയുടെെ സവിിശേ�ഷത
വിിവരിിക്കുന്നിിടത്ത്് വെ�ളുത്തുള്ളിി മണമുള്ള തെ�യ്യാാമ മറ്റൊ�ൊരു കഥാാപാാത്രമാായ എഴുത്തച്ഛനിിൽ
ആകർഷണംം വരുത്തുന്നത്് സൗൗന്ദര്യം�ംകൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രമല്ല ഈ ഗന്ധംംകൂടിിയുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
സ്ത്രീീപുരുഷ ലൈം�ംഗിിക ആകർഷണത്തിിൽ ശരീീരഘടനയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ശരീീരംം ഉൽപ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്ന
ഗന്ധത്തിിനുംം പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ഗന്ധംം അസഹ്യയമാാകുമ്പോ�ോൾ ആകർഷണംം വെ�റുപ്പിിന്റെ� തലത്തിി
ലേ�ക്ക്് മാാറുന്നു. ശരീീരഘടനയുംംമറ്റുംം ആകർഷണീീയമാാണെ�ങ്കിിൽ പോ�ോലുംം രൂക്ഷഗന്ധംം പൊ�ൊതുവെ�
വിികർഷണംം വരുത്തുന്നതിിന്് കാാരണമാാകുന്നു. ഇവിിടെെ ആകർഷണത്തിിന്് ആധാാരംം ഗന്ധമാാണ്്.
വെ�ളുത്തുള്ളിിയുടെെ ഗന്ധംം ലൈം�ംഗിികാാകർഷണംം വരുത്തുന്നു. അതാായത്് ലൈം�ംഗിികത എന്ന
ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ വെ�ളുത്തുള്ളിി ലൈം�ംഗിികാാകർഷണ വസ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
ഭക്ഷണംം എന്ന ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ (Domain) വെ�ളുത്തുള്ളിി ഭക്ഷണത്തിിലെ�
ഘടകപദാാർത്ഥ (Ingredient) മാാണ്്. ഉദാാഹരണമാായിി കറിിയിിൽ വെ�ളുത്തുള്ളിി ചേ�ർത്ത്്
പാാചകംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ രുചിിയിിലുംം ഗന്ധത്തിിലുംം മാാറ്റംംവരുന്നു.രുചിി ഗന്ധവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിി
രിിക്കുന്നു. നിിശ്ചിിത ആഹാാരത്തിിലേ�ക്ക്് ആകർഷിിക്കുന്നതിിന്് ഈ ഗന്ധംം കാാരണമാാകുന്നു. ഈ
ആകർഷണംം വൈൈയക്തിികമാാണ്് (എല്ലാാവരുംം ആകർഷിിക്കപ്പെ�ടണമെെന്നിില്ല). സാാർവലൗൗകിികംം
(Universal) എന്ന നിിലയിിൽ ഭക്ഷ്യയപദാാർത്ഥത്തിിന്റെ� രുചിി വർദ്ധനവിിൽ വെ�ളുത്തുള്ളിി പ്രാാധാാന്യയ
പ്പെ�ടുകയാാണിിവിിടെെ, ആകർഷണംം നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്് ഗന്ധവുംം. വെ�ളുത്തുള്ളിി ‘ആരോ�ോഗ്യംം�’ എന്ന
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ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഔഷധംം (Medicine) എന്ന അറിിവ്് ഉൽപ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നു. ഭക്ഷണംം
ഔഷധമാാണ്് എങ്കിിൽപ്പോ�ോലുംം ഔഷധംം എന്ന കൃത്യയതയോ�ോടെെ വിിവക്ഷിിക്കുന്ന ജ്ഞാാനഘടനയിിൽ
വെ�ളുത്തുള്ളിി ഔഷധക്കൂട്ടാായിി മാാറുന്നു. നിിരവധിി രോ�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റമൂലിിയാായിി വെ�ളുത്തുള്ളിി
വീീട്ടുവൈൈദ്യയത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. ഔഷധംം എന്ന ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ നിിന്ന്്
വേ�റിിട്ടൊ�ൊരു ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലമാായിി വീീട്ടുവൈൈദ്യം�ം പരിിഗണിിച്ചാാൽ ഒറ്റമൂലിി എന്ന അർത്ഥ
ത്തിിലേ�ക്ക്് വെ�ളുത്തുള്ളിി വരുന്നു. ഇവിിടെെ ഔഷധംം, ഒറ്റമൂലിി എന്നീീ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ രണ്ട്്
ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലംം നൽകുന്നു.
ക്ഷുദ്രജീീവിികളെ� അകറ്റിിനിിർത്താാനുള്ള (പാാമ്പ്് മുതലാായവ) വിിഷ വസ്തുവാാണ്് വെ�ളുത്തു
ള്ളിി. പാാമ്പുകളുടെെയുംം മറ്റുംം ശല്യംം� ഒഴിിവാാക്കാാൻ വെ�ളുത്തുള്ളിി ചതച്ച്് വെ�ള്ളത്തിിൽ ചേ�ർത്ത്്
രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ലാായനിിയാാക്കിിമാാറ്റുന്നു. നിിശ്ചിിത ഇടങ്ങളിിൽ ഇവ തളിിക്കുമ്പോ�ോൾ പാാമ്പുകൾക്ക്്
വിിഷവസ്തുവാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ പാാമ്പുകൾ തുടങ്ങിിയ ജീീവിികൾക്കാാണ്് വിിഷ
പദാാർത്ഥമെെങ്കിിലുംം ഈ കാാര്യയത്തെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയുള്ള വിിശേ�ഷണത്തിിലാാണ്് സങ്കല്പനംം
വരുന്നത്്. അതാായത്് ഇവിിടെെ അർത്ഥംം എന്ന്് പറയുന്നത്് വിിഷവസ്തു എന്നനിിലയിിലാാണ്്. ഈ
ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ വെ�ളുത്തുള്ളിിയുടെെ അറിിവ്് ‘വിിഷംം’ എന്നതാായിി മാാറുന്നു. ഈ വിിധത്തിിൽ
വെ�ളുത്തുള്ളിിക്ക്് മണംം രുചിി എന്നിിവ വിിവിിധ അർത്ഥങ്ങളാാണ്് നൽകുന്നത്്.
വെ�ളുത്തുള്ളിിയുടെെ ഉത്തമധൈൈഷണിികമാാതൃക (Ideaized Cognitive Model) ഭക്ഷ്യയവസ്തു
വാാണ്്. ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്നുള്ള അനുബന്ധംം ജ്ഞാാനഘടനയാായിി നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഈ അറിി
വുകളുടെെയെ�ല്ലാം�ം നീീട്ടലാാണ്് നാാനാാർത്ഥങ്ങളാായിി മാാറുന്നത്്. അതാായത്് ജ്ഞാാനപശ്ചാാത്തലംം
മാാറുന്നതിിനനുസരിിച്ച്് അറിിവുകളുംം/ അർത്ഥങ്ങളുംം മാാറുന്നു.

ഗന്ധവുംംനാാനാാർത്ഥവുംം
കപ്പ വാാട്ടുന്ന മണംം പോ�ോലെ�യിില്ലേ�? ‘മൂർഖന്റെ�യാാ. അവൻ വാാ പൊ�ൊളിിക്കുന്ന മണംം’ (പുറംം 58). ഭക്ഷ്യയ
വസ്തുവാായ കപ്പ (Tapioca) വേ�വിിക്കുകയോ�ോ അല്ലെ�ങ്കിിൽ സംംസ്കരിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ (പുഴുങ്ങിി
ഉണക്കിി സൂക്ഷിിക്കൽ) സവിിശേ�ഷമാായ ഗന്ധംം ഉണ്ടാാകുന്നു. പച്ചകപ്പയിിൽനിിന്ന്് ഏറെെ വേ�റിിട്ട്്
നിിൽക്കുന്ന ഗന്ധമാാണ്് വേ�വിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാാവുക. ഈ ഗന്ധംം പാാമ്പുകളിിലെ� ഒരു വർഗമാായ
മൂർഖൻ വാാ പൊ�ൊളിിക്കുമ്പോ�ോൾ പുറത്തേ�ക്ക്് വരുന്ന ഗന്ധത്തിിനോ�ോട്് സാാമ്യയതയുണ്ട്്. ഇത്തരംം ഗന്ധംം
ചുറ്റുപാാടുകളിിൽനിിന്ന്് വരുന്നതാായിി അനുഭവിിക്കുമ്പോ�ോൾ അവിിടെെ മൂർഖൻ പാാമ്പുകളുടെെ സാാന്നിി
ദ്ധ്യയത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ഈ കാാര്യയത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന സന്ദർഭമാാണ്് നോ�ോവലിിലുള്ളത്്. വാാവച്ചനെ�
തിിരഞ്ഞ്് വന്ന നാായർ യുവാാക്കൾ തമ്മിിലുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിനിിടയിിൽ മൂർഖൻ പാാമ്പിിന്റെ� സാാന്നിി
ദ്ധ്യയത്തെ� കപ്പവാാട്ടുന്ന മണത്താാൽ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. മൂർഖൻ പാാമ്പിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ അവർക്ക്്
ഭയംം നൽകുന്നു. പാാമ്പിിന്റെ� വാായിിൽനിിന്ന്് വരുന്ന ഗന്ധത്തെ� അതിിനേ�ക്കാാൾ പരിിചിിതമാായ
അറിിവിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ആശയവിിനിിമയംം സാാധ്യയമാാക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. കപ്പ വാാട്ടുന്ന
മണംംപോ�ോലെ�യിില്ലേ�? എന്നാാണ്് യുവാാവ്് ചോ�ോദിിക്കുന്നത്്. പരിിചിിതമാായ ജ്ഞാാനവുമാായിി തട്ടിിച്ചുനോ�ോ
ക്കിി കാാര്യയങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുക്കുന്നു. ഈ കഥാാസന്ദർഭത്തെ� അറിിഞ്ഞ്് ആസ്വവദിിക്കാാൻ ഈ
ഗന്ധത്തെ� അറിിയൽ അനിിവാാര്യയമാാണ്്. ഈ ഗന്ധങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച്് അറിിവുള്ള ഭാാഷകരുടെെ
ധൈൈഷണിികഘടനയിിൽ നാാനാാർത്ഥമാായിിട്ടാാണ്് ഈ മണംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. കപ്പ വാാട്ടുന്ന
ഗന്ധവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് നിിൽക്കുന്ന ഗന്ധത്തിിന്് ഭക്ഷ്യയവസ്തുവിിന്റെ� രുചിിയുമാായിി ചേ�ർന്നിിരുന്ന
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അറിിവാാണുള്ളത്്. കപ്പ വാാട്ടുമ്പോ�ോൾ വരുന്ന ഗന്ധത്തിിന്് വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥങ്ങളാാണ്് കൈൈവരുന്നത്്.
ഒരേ� അനുഭവത്തെ� വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കുന്ന അറിിവുകളാായിി ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതിിന്് വസ്തുപശ്ചാാത്തലബ
ന്ധംം കാാരണമാായിി മാാറുകയാാണിിവിിടെെ. അടിിസ്ഥാാനഗുണംം അഥവാാ ആന്തരിികജ്ഞാാനമാാതൃക
ഒന്ന്് തന്നെ�യാായതിിനാാൽ നാാനാാർത്ഥങ്ങളുടെെ ധൈൈഷണിികഘടനയ്ക്ക്് തുല്യയമാായിി വേ�ണംം ഇതിിനെ�
കരുതാാൻ.
‘പുതിിയ വീീട്ടിിൽ താാമസംം തുടങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ സീീതയ്ക്കുണ്ടാായ മാാറ്റംം നോ�ോക്കിിനിിൽ
ക്കുകയാായിിരുന്നു.ചുരുണ്ട്് ലേ�ശംം ചെ�മ്പൻ നിിറമാായിിരുന്ന മുടിി കൈൈയ്യന്യയവുംം
മൈൈലാാഞ്ചിിയുംം ഇടിിച്ചു പിിഴിിഞ്ഞ നീീരു ചേ�ർത്തു മുക്കിിയ വെ�ളിിച്ചെ�ണ്ണ തേ�ച്ചപോ�ോലെ�
കറുത്തിിരുണ്ട്് ആർത്തുവന്നു. വിിയർപ്പിിന്് ക്ഷാാരഗന്ധംം മാാറിി പഴുത്ത ആത്തച്ചക്കയുടെെ
മണമാായിി’(മീീശ, പുറംം: 102).
ആത്തച്ചക്കയുടെെ ഗന്ധംം വിിയർപ്പിിന്റെ� ഗന്ധമാായിി പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിി പുതിിയൊ�ൊരു ആസ്വാാ�ദനതലംം
രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ. നിിലവിിൽ സീീത എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� വിിയർപ്പിിന്റെ�
ഗന്ധംം ക്ഷാാരഗുണത്തോ�ോടുകൂടിിയുള്ളതാാണ്്.’പരിിചിിതവുംം’ കുറേ�ക്കൂടിി രൂക്ഷഗന്ധംം കുറഞ്ഞതുമാായ
ഒരു ഗന്ധമാാണ്് ആവശ്യംം�. പഴുത്ത ആത്തച്ചക്കയുടെെ മണംം ക്ഷാാരഗന്ധംം പോ�ോലെ� രൂക്ഷത വരുന്ന
ഒന്നല്ല. കൂറേ�ക്കൂടിി നൈൈർമല്യംം� തോ�ോന്നുന്ന ഒരു ഗന്ധമാാണ്്. വിിയർപ്പിിന്റെ� ഗന്ധത്തിിനുള്ള ആകർ
ഷണീീയത വ്യയക്തിിയോ�ോടുള്ള ഇഷ്ടവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. അതിിനാാൽ കഥാാപാാത്രത്തിിൽ
സംംഭവിിച്ച ‘നല്ല’ മാാറ്റത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� സാാധ്യയതയാാണ്് ഇവിിടെെ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്്. അതിിന്് വേ�ണ്ടിി പുതിിയൊ�ൊരു ഗന്ധംം കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. ഒരു തരത്തിിൽ കൃത്യയമാായ ഊന്നൽ
നൽകലാാണ്് ഇവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. വിിയർപ്പിിന്റെ� ഗന്ധംം വൈൈയക്തിികമാാണ്്. പക്ഷേ�, സാാമ്യയ
തയുടെെ സാാധ്യയതയെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിി തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള ശ്രമംം നടത്തുകയാാണിിവിിടെെ.
അതിിനാാലാാണ്് പഴുത്ത ആത്തച്ചക്കയുടെെ ഗന്ധംം കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നത്്. വിിയർപ്പിിന്റെ� ഗന്ധംം മാാറിി
എന്നോ�ോ, അല്ലെ�ങ്കിിൽ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞു എന്നോ�ോ പറഞ്ഞാാൽ വ്യയക്തതയുംം കൃത്യയതയുംം ഇല്ലാാതെ�
പോ�ോവുന്നു. അത്് സാാന്ദർഭിികമാായിി വരുത്താാവുന്ന ആസ്വാാ�ദന സൗൗന്ദര്യയത്തെ� കുറയ്ക്കുകയാാണ്്
ചെ�യ്യുന്നത്്.വിിയർപ്പിിന്് സുഗന്ധംം വന്നു എന്നോ�ോ ആകർഷഗന്ധമാായിി മാാറിി എന്നോ�ോ പറയുന്നതിി
നേ�ക്കാാൾ ചമത്്ക്കാാരംം വരുത്താാവുന്ന സങ്കല്പനംം കൊ�ൊണ്ടുവരിികയാാണിിവിിടെെ. ക്ഷാാരഗന്ധംം/
പഴുത്ത ആത്തച്ചക്കയുടെെ ഗന്ധംം അവതരണത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത.്് വിിയർപ്പിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്ത
ഗന്ധങ്ങളെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തൽ മാാത്രമല്ല അനുഭവങ്ങളുടെെ ഓർമപ്പെ�ടുത്തലുകളുംം കൂടിിയാാണ്് ഇത്്.
ഇവിിടെെ പ്രാാധാാന്യയമുള്ള കാാര്യം�ം ഒരു അടിിസ്ഥാാനതലത്തിിൽ നിിന്ന്് ആവിിർഭവിിക്കുന്ന വ്യയത്യയസ്ത
ഗന്ധങ്ങളല്ല ഇവ, അതിിനാാൽ നാാനാാർത്ഥധൈൈഷണിിക സവിിശേ�ഷതയിിലല്ല ഇവ വരുന്നത്്.
സമനാാമതയുടെെ ധൈൈഷണിിക സ്വവഭാാവത്തോ�ോടാാണു്് സാാമ്യയതയുള്ളത്്. മാാത്രമല്ല ലക്ഷകവത്്ക്കര
ണമെെന്ന നാാനാാർത്ഥ സവിിശേ�ഷതയുംം വരുന്നിില്ല.
സീീതയുംം മീീശയുംം തമ്മിിലുള്ള കൂടിിക്കാാഴ്ചയിിൽ സീീതയുടെെ സാാമീീപ്യയത്തെ� പ്രധാാനമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള
ആവിിഷ്ക്കാാരംം നോ�ോവലിിൽ ഈ വിിധമാാണ്്.
‘അവളുടെെ കക്ഷത്തിിലുംം കഴുത്തിിലുംം നിിന്ന്് തോ�ോട്ടുവെ�ള്ളത്തിിന്റെ�യുംം വിിയർപ്പിിന്റെ�യുംം
മണംം ഒന്നിിച്ചുപൊ�ൊങ്ങിി. കനംം തിിങ്ങിിയ മുടിി പുഴക്ക നെ�ല്ലിിന്റെ� ആവിി വമിിപ്പിിച്ചു. കപ്പയു
ടെെയുംം കഞ്ഞിിവെ�ള്ളത്തിിന്റെ�യുംം മണംം മാാത്രംം വേ�ഗത്തിിൽ തിിരിിച്ചറിിയാാൻ നിിർമ്മിിക്ക
പ്പെ�ട്ട അവന്റെ� മൂക്ക്് ഇത്രയുംം അടുത്ത്് ആദ്യയമാായിിട്ടാാണ്് വേ�റിിട്ട ഗന്ധംം ശ്വവസിിക്കുന്നത്്’
(പുറംം: 107).

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

105

പുഴുക്കനെ�ല്ലിിന്റെ� ഗന്ധത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ജ്ഞാാനംം ആസ്വാാ�ദനത്തിിൽ ഇവിിടെെ വളരെെയധിികംം പ്രാാധാാ
ന്യയമുള്ളതാാണ്്. പുഴുക്കനെ�ല്ലിിന്റെ� ഗന്ധവുംം നോ�ോവൽ കഥാാപാാത്രമാായ സീീതയുടെെ മുടിിയുടെെ മണവുംം
തമ്മിിൽ ബന്ധിിപ്പിിച്ചുള്ള ആവിിഷ്ക്കാാരമാാണ്് നടത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. പുഴുക്ക നെ�ല്ലിിന്റെ� ഗന്ധമെെന്തെ�
ന്നുള്ള തിിരിിച്ചറിിവ്് പുതിിയൊ�ൊരു ഗന്ധത്തെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുകയാാണ്്. ഒരു
മണത്തിിന്് ഒന്നിിൽക്കൂടുതൽ ജ്ഞാാനംം ഉണ്ടാാകുന്നു.അതിിനാാൽ നാാനാാർത്ഥങ്ങളാാണ്് ഇവിിടെെയുള്ള
ഗന്ധവിിശദീീകരണംം എന്ന്് പറയാംം�. മുടിിയുടെെ ഗന്ധംം പുഴുക്കനെ�ല്ലിിന്റെ� ഗന്ധംം. ഭക്ഷ്യയഉൽപന്നഗ
ന്ധംം മറ്റൊ�ൊന്ന്് ശരീീരഘടകത്തിിന്റെ� ഗന്ധംം. ഇവ വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കുന്ന അറിിവുകളാാണ്്. അതേ� സമയംം
ഏകീീകരിിച്ച്് നിിൽക്കുന്ന ആന്തരിിക സ്വവഭാാവസവിിശേ�ഷത (ആന്തരിികജ്ഞാാനംം) നിിലനിിൽക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. അടിിസ്ഥാാന ഗന്ധമാായ പുഴുക്കനെ�ല്ലിിന്റെ� മണത്തിിന്് കൂടുതൽ അറിിവുകൾ/ അർത്ഥങ്ങ
ളാായിി സൂചിിപ്പിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ. പുഴുക്കനെ�ല്ലിിന്റെ� മണംം അറിിയുന്ന ആസ്വാാ�ദകർക്ക്് സീീതയുടെെ
മുടിിയുടെെ ഇപ്പോ�ോഴത്തെ� ഗന്ധംം എന്താാണെ�ന്ന്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ സാാധിിക്കുന്നു. നാാനാാർത്ഥങ്ങളുടെെ
സവിിശേ�ഷതയുംം ഇതേ� വിിധത്തിിലാാണുള്ളത്്. ചുറ്റുപാാടുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അവബോ�ോധമാാണ്് ഭാാഷകർ
ക്ക്് നാാനാാർത്ഥങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നത്്. അറിിവാാണ്് അർത്ഥത്തെ�യുംം നാാനാാർത്ഥ
ങ്ങളെ�യുംം ഉൾക്കൊ�ൊളളലിിന്് പ്രാാപ്തമാാക്കുന്നത്്. അറിിവ്് ചുറ്റുപാാടുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അവബോ�ോധമാാണ്്.

ഉപസംംഹാാരംം
മനുഷ്യയരുടെെ ധൈൈഷണിികതയിിൽ മണംം, രുചിി തുടങ്ങിിയ ഇന്ദ്രിിയവൃത്തിികൾ വളരെെയധിികംം സവിി
ശേ�ഷതകളോ�ോടുകൂടിിയാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ധൈൈഷണിിക ഭാാഷാാശാാസ്ത്ര പഠനമേ�ഖലയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ഇക്കാാര്യയങ്ങളെ� അപഗ്രഥിിക്കുമ്പോ�ോൾ മണംം, രുചിി തുടങ്ങിിയവയ്ക്ക്് നാാനാാർത്ഥംം,
സമനാാമത എന്നിിവയുടെെ ധൈൈഷണിികസ്വവഭാാവ സാാമ്യയത കാാണുന്നു. മനുഷ്യയർ രുചിിയുംം മണവു
മെെല്ലാം�ം നാാനാാർത്ഥങ്ങളുംം സമനാാമതയുമാായിി ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. മീീശയിിലെ� മണവുംം രുചിിയുംം ഒരു
ധൈൈഷണിിക അപഗ്രഥനംം എന്ന പഠനത്തിിൽനിിന്ന്് ലഭ്യയമാായ നിിഗമനങ്ങളെ� താാഴെെ ക്രോ�ോഡീീക
രിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
1. മനുഷ്യയരുടെെ ഐച്ഛിികവൃത്തിികളാായ മണംം, രുചിി എന്നിിവ പൂർണാാർത്ഥത്തിിൽ
ഭാാഷയിിലൂടെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാൻ സാാധ്യയമല്ല. അതിിനാാൽ നാാനാാർത്ഥംം, പര്യാ�ായപദംം
എന്നീീ സവിിശേ�ഷതകളിിൽ നിിലനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് പരമാാവധിി ജ്ഞാാനങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിി
ക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
2. ഭാാഷാാപരമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ മാാത്രമല്ല നാാനാാർത്ഥങ്ങൾ മറിിച്ച്് അറിിവിിന്റെ� ധൈൈഷ
ണിികഘടനയാാണ്്.
3.	നാാനാാർത്ഥംം, പര്യാ�ായപദംം എന്നീീ നിിലകളിിൽ മാാത്രമല്ല സമാാനതയുടെെ രൂപത്തിിലുംം
അനുഭവങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
4. അറിിവിിന്റെ� വിികസിിത രൂപത്തിിനനുസരിിച്ചാാണ്് നാാനാാർത്ഥങ്ങളെ� ഭാാഷകർ മനസ്സിി
ലാാക്കുന്നതുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതുംം. ഈ ഘടന തന്നെ�യാാണ്് മണംം, രുചിി തുടങ്ങിിയ
ജ്ഞാാനത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നതുംം സാാഹിിത്യാാ�സ്വാാ�ദനത്തിിൽ നിിലനിില്ക്കുന്നതുംം.
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സിി. ഹുസ്സൈൈൻ
മദ്രാാസ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിൽ പിിഎച്്.ഡിി. ബിിരുദംം.
ഇപ്പോ�ോൾ കല്ലിിക്കണ്ടിി എൻ.എ.എംം. കോ�ോളേ�ജിിൽ അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ
ആണ്്.

ലീീലാാതിിലകംം: ഭാാഷ, ദേ�ശീീയത
കെ�.എസ്്. ഇന്ദുലേ�ഖ

ഗവേ�ഷക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

രാാഷ്ട്രീീയപ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങൾക്കുംം ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്ത്് ഭാാഷ, സാാഹിിത്യംം� തുടങ്ങിിയ ഘടക
ങ്ങൾക്കുംം ഒരു ജനതയുടെെ ദേ�ശീീയതാാബോ�ോധരൂപീീകരണത്തിിൽ പങ്കുണ്ട്്. കാാലങ്ങളാായിി ജനത
ക്കുള്ളിിൽ അധിികാാരവുംം മേ�ൽക്കോ�ോയ്മയുംം പുലർത്തിിയിിരുന്ന ഒരു അന്യയഭാാഷയ്ക്കുംം അതിിലെ� സാാഹിി
ത്യയസംംസ്ക്കാാരത്തിിനുംം ബദലാായിി സ്വവന്തംം ഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയസംംസ്ക്കാാരവുംം രൂപീീകരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്്
ആ ജനത നടത്തുന്ന സാാമൂഹ്യാാ�വബോ�ോധ നിിർമ്മിിതിി ഇത്തരത്തിിൽ ദേ�ശീീയതയുടെെ ഭാാഗമാായിി
മാാറുന്നു. ഭാാഷയുംം അതിിലെ� വ്യയവഹാാരങ്ങളുംം ചേ�ർന്നു്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� (Nationness)
സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് Nation and Narration എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ ഹോ�ോമിി.
ജെ�.ഭാാഭ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.(1999: 2). രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� പാാഠരൂപങ്ങളാായാാണ്് ഇവിിടെെ സാാഹിിത്യയത്തെ�
കാാണേ�ണ്ടിി വരുന്നത്്. ബെ�നഡിിക്ട്് ആൻഡേ�ഴ്സൺ ‘കല്പിിത സമൂഹ’ങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിൽ ദേ�ശീീയ
തയേ�യുംം രാാഷ്ട്രത്തേ�യുംം വിിഭാാവനംം ചെ�യ്ത പഠനത്തിിന്റെ� (1983) സ്വാാ�ധീീനംം ഭാാഭയുടെെ നിിരീീക്ഷണ
ങ്ങളിിലുണ്ട്്.
ആൻഡേ�ഴ്സണെ�യുംം ഭാാഭയേ�യുംം പിിൻപറ്റിി ആധുനിികതയുടെെ ഉല്പന്നമാാണ്് ദേ�ശരാാഷ്ട്രമെെ
ന്ന്് ഇ.വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (2001:15). എന്നാാൽ അച്ചീീ ചരിിതങ്ങളുടെെ കാാലംം
മുതലിിങ്ങോ�ോട്ട്് മലനാാട്ടുകാാരുടെെ സാാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയാാബോ�ോധത്തിിൽ ദേ�ശംം / ദേ�ശീീയത തുടങ്ങിിയ
സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിിയിിരുന്നുവെ�ന്നതിിന്് പ്രാാചീീന മധ്യയകാാല കൃതിികൾ തെ�ളിിവുതരുംം.
ഉണ്ണിിയാാടീീചരിിതംം മുതലാായ കൃതിികളിിൽ പരദേ�ശംം എന്ന പദംം പോ�ോലുംം പ്രയുക്തമാായിിട്ടുണ്ട്്.
അപരത്തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി ഭാാഷ, ആചാാരങ്ങൾ, ജീീവിിതരീീതിികൾ, രാാഷ്ട്രീീയംം മുതലാായ
ഘടകങ്ങളിിൽ തനതാായ അസ്തിിത്വംം� പുലർത്തുന്ന ഒരു ദേ�ശസങ്കല്പംം നമ്മുടെെ കാാവ്യയകർത്താാക്കൾ
വിിഭാാവനംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. ഇങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിിയ ദേ�ശാാതിിർത്തിികളുടെെ സ്ഥാാപനംം ഉറപ്പുവ
രുത്തുകയാാണ്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ ചെ�യ്തത്്.
പ്രാാദേ�ശിികതയ്ക്ക്് ദേ�ശസംംസ്കൃതിിയുടെെ ഉള്ളിിൽ പലപ്പോ�ോഴുംം ഒരപരമാായിി പ്രവർത്തിിക്കേ�
ണ്ടിിവരാാറുണ്ട്് –ഭാാഷയാായാാലുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� മറ്റേ�ത്് പാാഠരൂപമാായാാലുംം. രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരംം
കൈൈയാാളിിയിിരുന്ന ഒരു അന്യയഭാാഷയ്ക്ക്് ബദലാായിി പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷ കൈൈവരിിക്കുന്ന ആധിികാാരിിക
തയുടെെ ജനകീീയമുഖംം മണിിപ്രവാാളത്തിിൽ പ്രകടമാായിി വരുന്നതിിന്റെ� ചിിത്രമാാണ്് ലീീലാാതിിലകംം
മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്് എന്നു പറയാാൻ കഴിിയുന്ന പശ്ചാാത്തലമിിതാാണ്്. മണിിപ്രവാാളസാാഹിിത്യംം�
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അക്കാാലത്ത്് നിിലവിിലിിരുന്ന മതാാത്മക പുരാാണേ�തിിഹാാസങ്ങളിിൽനിിന്നു ഭിിന്നമാായിി കേ�രളീീയ
തയുടെെ നിിരവധിി സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളെ�–ഭൂമിിശാാസ്ത്രംം, സാാമൂഹ്യയമണ്ഡലംം, ജീീവിിതരീീതിികൾ
മുതലാായവ –ഒരു ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക ഭൂമിികയാാക്കുന്നതിിന്റെ� സാാഹചര്യയവുംം മറ്റൊ�ൊന്ന
ല്ല. തെ�ലുങ്ക്്, മറാാത്തിി തുടങ്ങിിയ ഇന്ത്യയൻ പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകളുടെെ സ്വവത്വവസ്ഥാാപനംം നടന്നതുംം ഈ
നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ തന്നെ�യാാണ്്. ആന്ധ്രശബ്ദചിിന്താാമണിി, ജ്ഞാാനേ�ശ്വവരിി എന്നീീ കൃതിികൾ ഇതിിനു
സാാക്ഷ്യംം� വഹിിക്കുന്നു. (G.N. Devy, 2009, ch-7). ഈ അർത്ഥത്തിിൽ ഭാാഷയെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള
കേ�രളദേ�ശീീയതാാബോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുകയാാണ്് ലീീലാാതിിലകംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
ഭാാഷയെ�ന്ന്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ വിിളിിക്കുന്നതു പോ�ോലുംം കേ�രളഭാാഷയെ�യാാണ്്. സാാഹിി
ത്യയപദവിിയിിലേ�ക്കുള്ള കേ�രളഭാാഷയുടെെ കടന്നുവരവിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയമാാണ്് ലീീലാാതിിലകംം മുന്നോ�ോ
ട്ടുവയ്ക്കുന്നത്്. ഇത്് യൂറോ�ോപ്യയൻ ദേ�ശീീയതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനത്തിിൽ ബെ�നഡിിക്ട്് ആൻഡേ�ഴ്സൻ
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്ന ഒരാാശയത്തോ�ോട്് ചേ�ർത്ത്് നമുക്കു കാാണാാൻ കഴിിയുംം. ലാാറ്റിിന്റെ� പ്രതിിസന്ധിി,
നവീീകരണംം, പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകൾ ഭരണഭാാഷകളാായിി മാാറിിയത്്, അച്ചടിി മുതലാാളിിത്തംം തുടങ്ങിി
പലവിിധ കാാരണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് യൂറോ�ോപ്യയൻ ഭാാഷകൾക്ക്് കൈൈവന്ന മേ�ൽക്കൈ� - മുഖ്യയമാായുംം
പത്രംം, നോ�ോവൽ എന്നിിവയിിലൂടെെ - ദേ�ശീീയതയുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക പാാഠരൂപങ്ങൾക്ക്് ജന്മംം നൽകിി
യതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ആൻഡേ�ഴ്സൺ പറയുന്നത്് (1983: ch-3).

ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� വരവ്്, സ്വാാ�ധീീനംം
മണിിപ്രവാാളലക്ഷണഗ്രന്ഥമാായ ലീീലാാതിിലകംം എഴുതപ്പെ�ടുന്നത്് പതിിനാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലാാണെ�ങ്കിി
ലുംം അത്് ഭാാഷാാപഠിിതാാക്കളുടെെ ശ്രദ്ധയിിൽപ്പെ�ടുന്നത്് ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തോ�ോടെെ
യാാണ്്. 1909- 10 കാാലത്താാണ്് മംംഗളോ�ോദയംം മാാസിികയിിൽ അപ്പൻ തമ്പുരാാന്റെ� പരിിഭാാഷയോ�ോടുകൂടിി
ലീീലാാതിിലകംം ഒന്നാംം�ശിില്പംം പുറത്തു വരുന്നത്്. എന്നാാൽ ഒരു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമെെന്ന നിിലയിിൽ
ഈ കൃതിി ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്് 1917- ൽ ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിിഷാാരടിിയുടെെ സമ്പൂർണ്ണ ലീീലാാതിിലക
തർജ്ജമയിിലൂടെെയാാണ്്. പിിൽക്കാാലത്ത്് കെ�.വാാസുദേ�വൻ മൂസ്സതിിന്റെ�യുംം ശൂരനാാട്ട്് കുഞ്ഞൻ
പിിള്ളയുടേ�യുംം ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ളയുടേ�യുംം ലീീലാാതിിലക പരിിഭാാഷകളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം
ഭാാഷാാപണ്ഡിിതരുടെെ ശ്രദ്ധ പിിടിിച്ചു പറ്റിി. ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� ആദ്യയത്തെ� മൂന്നു ശിില്പങ്ങളെ� മാാത്രംം
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുവന്ന വിിവർത്തനങ്ങളുംം കുറവല്ല. 1973- ൽ പിി.വിി. കൃഷ്ണൻ നാായരുടേ�താായിി
പുറത്തു വന്ന തർജ്ജമ ഇത്തരത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. വാാസ്തവത്തിിൽ ഒരലങ്കാാരശാാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാായ
ലീീലാാതിിലകംം വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാായിി ഒതുക്കപ്പെ�ട്ടതിിനു പിിന്നിിൽ ഈ മൂന്നുശിില്പങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തിി
യുള്ള ചർച്ചകൾ വഹിിച്ച പങ്ക്് ചെ�റുതല്ല. (ലീീലാാതിിലകത്തിിലെ� ആദ്യയവാാക്യംം� ശ്രദ്ധിിക്കുക–അലങ്കാാ
രശാാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാാണെ�ന്ന സൂചന).
ആകെ� എട്ടു ശിില്പങ്ങളുള്ള ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� ആദ്യയത്തെ� മൂന്നു ശിില്പങ്ങളിിലുംം മണിിപ്രവാാള
ത്തിിന്റെ� ബാാഹ്യയശരീീരമാായ ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ചർച്ച നടക്കുന്നത്്. അഞ്ചു മുതൽ എട്ടുവരെെയുള്ള
ശിില്പങ്ങളിിലാായിി ഗുണദോ�ോഷങ്ങളുംം രസാാലങ്കാാരങ്ങളുംം ചർച്ചാാവിിഷയമാാകുന്നു. എന്നാാൽ ആദ്യയത്തെ�
മൂന്നു ശിില്പങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുണ്ടാായ വ്യാാ�പകമാായ പഠനങ്ങളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം ലീീലാാതിിലക
ത്തെ� ഒരു വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമെെന്ന നിിലയിിൽ ഉറപ്പിിച്ചു നിിർത്താാൻ കാാരണമാായിി. കേ�രളപാാണിിനീീ
യത്തിിന്റെ� പീീഠിികയിിൽ മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� വ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥമാാണ്് ലീീലാാതിിലകമെെന്നു
പറയുന്ന എ.ആർ.രാാജരാാജവർമ്മമുതൽ ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞൻപിിള്ളവരെെയുള്ളവരെെല്ലാം�ം വ്യാാ�ക
രണദൃഷ്ടിിയോ�ോടെെ മാാത്രംം ലീീലാാതിിലകത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചവരാാണ്്. ഇളംംകുളംം ഒരു
പടിികൂടിി കടന്ന്് സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി ലീീലാാതിിലകത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചുവെ�ന്ന്്
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എംം.ആർ.രാാഘവവാാര്യയർ പറയുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ� സാാധുത എത്രമാാത്രമാാണെ�ന്ന്് സംംശയിി
ക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. വരേ�ണ്യയമാായ ചരിിത്രബോ�ോധംം പ്രകടിിപ്പിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്ന്് എംം.ആർ. തന്നെ�
സമ്മതിിക്കുന്ന ഇളംംകുളത്തിിന്് മണിിപ്രവാാളമെെന്നാാൽ വേ�ശ്യാാ�സാാഹിിത്യയമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് തീീർച്ച
യാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഇളംംകുളത്തിിന്റെ� ലീീലാാതിിലകവാായനയിിൽ ചിില പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു
വരുന്നു. എന്നിിരുന്നാാലുംം പരമ്പരാാഗതമാായ വാായനാാരീീതിികൾക്ക്് ബദലാാകാാൻ ഇളംംകുളത്തിിന്റെ�
പഠനത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞുവെ�ന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� കാാണാാതിിരുന്നുകൂടാാ.
ലീീലാാതിിലകത്തെ�ക്കുറിിച്ചു വന്നിിട്ടുള്ള മേ�ൽപറഞ്ഞ പഠനങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ട്് ഉദയകുമാാർ പറയുന്ന ഒരു കാാര്യം�ം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. മലയാാള ഭാാഷയുടെെ ഉത്്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്്
ലീീലാാതിിലകംം നൽകുന്ന തെ�ളിിവുകളാാണത്്. ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിിഷാാരടിി തന്റെ� ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയച
രിിത്രത്തിിൽ (1925-36) ഈ നിിരീീക്ഷണംം മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. മലയാാളംം സംംസ്കൃതത്തിിൽ നിിന്ന്്
ഉണ്ടാായിി എന്ന വാാദത്തെ� നിിരാാകരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ലീീലാാതിിലകത്തിിലെ� ‘കേ�രള ഭാാഷ’ തമിിഴിിന്റെ�
വകഭേ�ദമാാണെ�ന്നുംം മലയാാളഭാാഷയുടെെ രൂപീീകരണംം ആ വഴിിക്കാാണ്് നടന്നിിട്ടുള്ളതെ�ന്നുംം ആറ്റൂർ
വാാദിിക്കുന്നു (Udayakumar, 2010, 36-38). പിിൽക്കാാലത്ത്് നിിരവധിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം പഠനങ്ങ
ളുംം ലീീലാാതിിലകത്തിിന്് ഉണ്ടാായെ�ങ്കിിലുംം അവയിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാായത്് എസ്്.വിി.ഷൺമുഖത്തിിന്റെ�
‘ലീീലാാതിിലകംം: സാാമൂഹിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രദൃഷ്ടിിയിിൽ’ എന്ന ഗ്രന്ഥംം മാാത്രമാാണ്്. ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ�
സാാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� സൂക്ഷ്മമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്ത പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥംം വ്യാാ�കരണ രചനക്ക്്
പിിന്നിിലെ� സാാമൂഹിിക, രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച പുതിിയ സങ്കല്പനങ്ങളവതരിിപ്പിിച്ചു.
നിിലവിിലിിരുന്ന സമീീപന രീീതിികളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി പുതിിയൊ�ൊരു സമീീപന രീീതിി മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച
ഈ പഠനത്തെ� ലീീലാാതിിലക വാായനയുടെെ രണ്ടാാമത്തെ� ഘട്ടമാായിി പരിിഗണിിക്കണംം.
“...... കേ�രളഭാാഷയിിൽ ലീീലാാതിിലകംം ചെ�യ്തതാാകട്ടെെ വളരുന്ന ഭാാഷയ്ക്ക്് വഴിി കാാട്ടുകയാാണ്്.
പാാട്ട്്, മണിിപ്രവാാളംം എന്ന്് രണ്ടു കൈൈവഴിികളിിലാായിിരുന്ന സാാഹിിത്യയരീീതിിയെ� ഒന്നാായിിണക്കിി
കേ�രളീീയ ദേ�ശീീയസാാഹിിത്യയസൃഷ്ടിി ഉരുത്തിിരിിയാാൻ ലീീലാാതിിലകംം തുണയരുളിിയിിരിിക്കണംം. പതു
ക്കെ�പ്പതുക്കെ� കേ�രള ഭാാഷ കൂടിി എഴുതാാൻ കഴിിവുനേ�ടിിയ ആര്യയ എഴുത്താായിി ഇവിിടുത്തെ� ലിിപിി
സമ്പ്രദാായംം “ (എസ്്.വിി. ഷൺമുഖംം, 1995:35). ഇപ്രകാാരംം സ്വവതന്ത്രമാായ അസ്തിിത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിച്ച
ഒരു ഭാാഷയുംം അതിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന ദേ�ശബോ�ോധവുംം ലീീലാാതിിലകത്തെ� പുതിിയ ദേ�ശീീയതാാ
ബോ�ോധത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിിയാാക്കിി മാാറ്റിി.
ഷൺമുഖംം അവതരിിപ്പിിച്ച ആശയപരിിസരത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടു്് ലീീലാാതിിലകംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട
രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധത്തെ� അന്വേ�േഷിിച്ച എംം.ആർ. രാാഘവവാാര്യയരുടെെ ‘വ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം:
കേ�രളീീയതാാബോ�ോധത്തിിന്റെ� വേ�രുകളെ�പ്പറ്റിി ഒരന്വേ�േഷണംം’ എന്ന ലേ�ഖനവുംം ഇവിിടെെ എടുത്തു
പറയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. സ്വവഭാാഷ /പരഭാാഷ, സ്വവദേ�ശംം/പരദേ�ശംം എന്നീീ ദ്വവന്ദങ്ങളെ� സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിി
ലൂടെെ ലീീലാാതിിലകംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന ദേ�ശീീയതാാബോ�ോധത്തെ� ആധുനിികതാാവാാദത്തിിന്റെ�
പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ മനസ്സിിലാാക്കുകയാാണ്് എംം. ആറിിന്റെ� ലേ�ഖനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. പ്രാാദേ�ശിികഭാാ
ഷയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�യുംം അതുവഴിി ‘പ്രാാദേ�ശിിക’ ബോ�ോധത്തെ� തന്നെ�യുംം കരുപ്പിിടിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ
ലീീലാാതിിലകംം വഹിിച്ച പങ്കിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അന്വേ�േഷിിക്കുന്ന രാാഘവവാാര്യയർ ആധുനിികതയുടെെ ചരിി
ത്രബോ�ോധ്യയങ്ങളോ�ോട്് ലീീലാാതിിലകത്തെ� ചേ�ർത്തുനിിർത്തുന്നുണ്ട്്.
ഭാാഷാാചരിിത്രംം, അലങ്കാാരംം, മണിിപ്രവാാള സാാഹിിത്യംം�, വ്യാാ�കരണംം തുടങ്ങിിയ മേ�ഖല
കളിിൽ മാാത്രമല്ല ലീീലാാതിിലകത്തിിന്റെ� സാംം�സ്ക്കാാരിികപ്രഭാാവംം പ്രകടമാാവുന്നത്്. ആധുനിിക
സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിൽ പ്രധാാനിിയാായ കെ�.പിി.അപ്പൻ, തന്റെ� സാാഹിിത്യയ വിിമർശനബോ�ോധംം
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രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയതിിൽ ലീീലാാതിിലകത്തിിനുള്ള പങ്ക്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നത്് കൗൗതുകകരമാാണ്്. ഇന്ന
ലെ�കളിിലെ� അന്വേ�േഷണ പരിിശോ�ോധനകൾ (2000) എന്ന ലേ�ഖന സമാാഹാാരത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം
പറയുന്നു:
“അതൊ�ൊരു പഴയ ഗ്രന്ഥംം തന്നെ�. എന്നാാൽ നമ്മുടെെ സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തെ� നിിർ
വചിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ച ആദ്യയത്തെ� ഗ്രന്ഥമാാണത്്. പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് നിിഗമന
ങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വരുന്ന രീീതിിയിിൽ പ്രാാചീീനചിിന്തയുടെെ അലങ്കാാരശിിഖ നാം�ം കാാണുന്നു.
സാാഹിിത്യയദർശനത്തിിലെ� ചിില ഗോ�ോർഡിിയൻ കുരുക്കുകളെ� ഒറ്റവെ�ട്ടിിന്് ചോ�ോദിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ട്് കാാര്യയങ്ങളെ� ആ പ്രാാചീീനപ്രതിിഭ വിിശ്വവസനീീയമാം�ം വണ്ണംം സമർത്ഥിിക്കുന്ന രീീതിി
എന്നെ� ആകർഷിിച്ചിിരുന്നു. സാാഹിിത്യയവിിമർശകൻ അയാാൾ എഴുതുന്ന വാാക്കുകളിിലൂടെെ
ആശയങ്ങളെ� മാാത്രമല്ല അയാാളുടെെ മനസ്സിിൽ പതഞ്ഞു പൊ�ൊങ്ങുന്ന സൗൗന്ദര്യയത്തേ�
യുംം അയാാളുടെെ വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� ദൃഢസ്വവരത്തേ�യുംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നു. ഇത്് എന്റെ�
രചന അഭിിലഷിിക്കുന്ന തത്വവചിിന്തയാാണ്്. ഇതിിനുള്ള പാാഠംം ഹൃദ്യയമാായൊ�ൊരു ഞടുക്കംം
തരുന്നതുപോ�ോലെ� ലീീലാാതിിലകംം എനിിക്കു തന്നു. പുതിിയൊ�ൊരു വേ�ലിിയേ�റ്റത്തെ� നിിരീീ
ക്ഷിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ�യാാണ്് ‘ലീീലാാതിിലക’ത്തിിലെ� പരിിമള ചർച്ച ഞാാൻ വാായിിച്ചത്്.
പരിിമളംം മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ� ഗുണമാാന്നെ�ന്നു പറഞ്ഞ പ്രതിിയോ�ോഗിിയെ� എതിിർക്കുന്ന
ലീീലാാതിിലകകാാരന്റെ� വാാദങ്ങളെ� പരിിശോ�ോധിിച്ചതിിനു ശേ�ഷംം സൗൗരഭ്യയമെെന്നുംം മാാധുര്യയ
മെെന്നുംം പറയാാമെെന്ന്് പ്രൊ�ൊഫസർ. ഇളംംകുളംം ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചത്് പ്രതീീക്ഷിിക്കാാത്ത
ആകാാശത്തു നിിന്നു കിിട്ടിിയ ഞടുക്കമാായിിരുന്നു. ഇതൊ�ൊരു ബാാലപാാഠമാായിിരുന്നു.
എന്നാാൽ സാാഹിിത്യയവിിമർശനത്തിിന്റെ� ഭാാഷയ്ക്ക്് പ്രക്ഷുബ്ധമാായ വിികാാസംം നൽകാാൻ
ഇതിിന്് എനിിക്കൊ�ൊരു പ്രേ�രണയാായിി” (2000: 55).
ഈ വിിധംം ലീീലാാതിിലകംം നിിർവ്വഹിിച്ച വിിവിിധങ്ങളാായ ഭാാഷാാ, സാാഹിിത്യയ ധർമ്മങ്ങളുടെെ ആകെ�
ത്തുകയെ�ന്നോ�ോണംം നമുക്കു ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാാണ്് മലയാാളദേ�ശീീയതാാ ബോ�ോധ
ത്തിിന്റെ� നിിർമ്മിിതിിയിിൽ ഈ കൃതിി വഹിിച്ച പങ്ക്്.

ലീീലാാതിിലകംം: പാാഠസ്വവരൂപംം
‘ഭാാഷാാ സംംസ്കൃതയോ�ോഗോ�ോ മണിിപ്രവാാളംം’ (ഒന്നാംം� ശിില്പംം, സൂത്രംം ഒന്ന്്) എന്ന്് മണിിപ്രവാാളത്തിിന്റെ�
ലക്ഷണംം വിിശദീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഭാാഷയെ�ന്നാാൽ കേ�രളഭാാഷയാാണെ�ന്ന്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ
വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ മണിിപ്രവാാള സാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ച ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ ആനു
ഷംംഗിികമാായിി മാാത്രമേ� കേ�രളഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്നുള്ളുവെ�ന്ന്് തിിരുനെ�ല്ലൂർ കരുണാാ
കരൻ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. (1996: 31). ഈ വാാദത്തിിൽ ചിില പാാകപ്പിിഴകൾ ഉണ്ട്്. മണിിപ്രവാാള
സാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ചചെ�യ്യുന്ന കൂട്ടത്തിിൽ ആനുഷംംഗിികമാായിി കേ�രള ഭാാഷയെ�ക്കുറിിച്ച്്
പറഞ്ഞു പോ�ോകുന്നതല്ല ലീീലാാതിിലകകാാരൻ. സംംസ്കൃതംം പോ�ോലുള്ള വരേ�ണ്യയഭാാഷകൾക്ക്് ബദലാായിി
കേ�രളഭാാഷ എന്നൊ�ൊരു സങ്കല്പത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുകയെ�ന്ന വ്യയക്തമാായ ലക്ഷ്യംം� ലീീലാാതിിലക
കാാരന്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിിരിിക്കണംം. കൂന്തൽ, കൊ�ൊങ്ക, കുഴൽ മുതലാായ പദങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു
വരുന്ന ചർച്ചകൾ ഇതിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്്. കൂന്തൽവാാദമെെന്ന്് പിിൽക്കാാല പഠിിതാാക്കൾ പേ�രിിട്ടു
വിിളിിച്ച ഈ സംംവാാദംം സംംസ്കൃതത്തിിൽ നിിന്ന്് വിിടുതൽ നേ�ടിി സ്വവതന്ത്രാാസ്തിിത്വംം� സ്വവരൂപിിക്കാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്ന കേ�രള ഭാാഷയുടെെ സ്വവത്വവസൂചന നൽകുന്നു. കൂന്തൽ, കൊ�ൊങ്ക, കുഴൽ എന്നീീ പദങ്ങൾ
ചോ�ോളഭാാഷയിിലുംം മണിിപ്രവളത്തിിലുംം ഒരുപോ�ോലെ� കാാണുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് മണിിപ്രവാാളത്തിിൽ കേ�രള
ഭാാഷയ്ക്കു പുറമേ� ചോ�ോളഭാാഷാാപദങ്ങളുമുണ്ടെ�ന്ന വാാദവുംം അതിിനെ�തിിരാായിി ലീീലാാതിിലകകാാരൻ
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ഉന്നയിിക്കുന്ന പ്രതിിവാാദവുമാാണ്് കൂന്തൽവാാദമെെന്ന പേ�രിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
“ഭാാഷയെ�ന്നാാൽ കേ�രളഭാാഷയെ�ന്നാാണർത്ഥമെെന്നുംം മറ്റൊ�ൊരു ഭാാഷയുമല്ലെ�ന്നുംം
പറഞ്ഞു. അതിിനു സംംസ്കൃതമൊ�ൊഴിിച്ചു വേ�റൊ�ൊരു ഭാാഷയോ�ോടുംം സംംയോ�ോഗംം അംംഗീീകരിി
ച്ചിിട്ടുമിില്ല. അങ്ങനെ� കേ�രളഭാാഷാാസംംസ്കൃതയോ�ോഗംം മാാത്രമാാണ്് മണിിപ്രവാാളംം എന്ന്്
വന്നുകൂടുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഈ ലക്ഷണംം നിിർദ്ദോ�ോഷമാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നിില്ല. മണിി
പ്രവാാളത്തിിൽ ചോ�ോളഭാാഷാാപദവുമുണ്ട്്. കൂന്തൽ, കുഴൽ, കൊ�ൊങ്ക ഇത്യാാ�ദിി പദങ്ങൾ
കാാണുന്നിില്ല ?” (ലീീലാാതിിലകംം, 1985: 35)
പൂർവ്വപക്ഷത്തിിന്റെ� ഈ വാാദത്തെ� ഖണ്ഡിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ നടത്തുന്ന ദീീർഘമാായ
സംംവാാദംം ഭാാഷാാപരമാായ ഒരു അന്യയത്തെ� സൃഷ്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കേ�രള ഭാാഷയുടെെ അസ്തിിത്വവത്തെ�
സ്ഥാാപിിക്കാാനുള്ള ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഇടപെ�ടലിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. ദേ�ശീീയതയുടെെ ആന്തരിികയു
ക്തിികളിിലൊ�ൊന്നാായ ഭാാഷയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം തന്റെ� വാാദങ്ങൾക്ക്് കൂടുതൽ
ബലംം നൽകാാനുമാാകണംം ലീീലാാതിിലകകാാരൻ പൂർവ്വപക്ഷമെെന്നൊ�ൊരു സങ്കല്പത്തെ� അവതരിിപ്പിി
ച്ചതു പോ�ോലുംം. പൂർവ്വപക്ഷത്തെ� ഖണ്ഡിിക്കാാനാായിി ലീീലാാതിിലകകാാരൻ നിിരത്തുന്ന യുക്തിികൾ ഈ
വാാദത്തെ� സമർത്ഥിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“ഹേ�, മഹാാപണ്ഡിിതനാായ മണിിപ്രവാാളകവീീ, തന്റെ� ഈ പ്രലപനംം ഒട്ടുംം പന്തിിയ
ല്ല. നോ�ോക്കൂ...... ദേ�ശഭാാഷാാശബ്ദങ്ങളുംം സംംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുംം എല്ലാം�ം വ്യയവസ്ഥയുള്ളവ
തന്നെ�യാാണ്്. ആളുകൾക്ക്് എന്നപോ�ോലെ� ചിില ശബ്ദങ്ങൾക്ക്് മറ്റുചിില ശബ്ദങ്ങളോ�ോട്്
സാാദൃശ്യയമുണ്ടാായിിരിിക്കാംം�. അവ ഭാാഷാാശബ്ദങ്ങളെ�ന്നു വിിചാാരിിക്കുന്നതു ശരിിയല്ല.......”.
അക്കാാദമിിക പഠനരംംഗത്ത്് കേ�വലംം വ്യാാ�കരണവിിഷയമാായിി ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന കൂന്തൽവാാദംം,
സംംസ്കൃതത്തിിൽനിിന്നുംം ഇതര പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകളിിൽനിിന്നുംം വിിടുതൽ നേ�ടിി സ്വവതന്ത്രമാായ ഒരു
കേ�രളഭാാഷയുംം അതുവഴിി പുതിിയ ഒരു വ്യയവഹാാരമേ�ഖലയുംം സങ്കല്പിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന്് ഇതിിൽനിിന്നുംം
വ്യയക്തമാാണ്്. വൈൈദിികപരിിവേ�ഷമുള്ള ക്ലാാസ്സിിക്കൽ ഭാാഷകൾ പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകൾക്ക്് വഴിിമാാറിി
കൊ�ൊടുക്കുന്നതോ�ോടെെ ദേ�ശഭാാഷ ഒരു പ്രത്യേ�േക വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� സ്വവത്വവചിിഹ്നമാായിി മാാറുന്നുവെ�ന്ന
നിിരീീക്ഷണംം (രാാമകൃഷ്ണൻ. ഇ.വിി., 2001:88) ഈ ആശയത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുംം.
കൂന്തൽചർച്ചകൾ സജീീവമാാകുമ്പോ�ോൾ ലീീലാാതിിലകകാാരൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട
സങ്കല്പനങ്ങളാാണ്് വിിശേ�ഷവ്യയവഹാാരംം, സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരംം എന്നിിവ. കേ�രളരുടെെ സാാമാാന്യയ
വ്യയവഹാാരത്തിിൽ കാാണാാത്തതുകൊ�ൊണ്ട്് കൂന്തൽ മുതലാായ പദങ്ങൾ കേ�രളഭാാഷയല്ലെ�ന്ന്് സമർ
ത്ഥിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തെ� എതിിർത്തുകൊ�ൊണ്ട്് വിിശേ�ഷംം/സാാമാാന്യംം� എന്നൊ�ൊരു
വിിഭജനംം കല്പിിക്കേ�ണ്ടതിില്ലെ�ന്ന്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ പറയുന്നുണ്ട്്. നിിഘണ്ടു-വ്യാാ�കരണങ്ങളെ�
അപ്രസക്തമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് സാാഹിിത്യയ വ്യയവഹാാരങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്ന ഈ നടപടിി
കേ�രളഭാാഷയുടെെ സ്ഥാാപനത്തെ� സുഗമമാാക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാാണെ�ന്ന്് കരുതണംം. പിിന്നീീട്് നടക്കു
ന്ന ലീീലാാതിിലക ചർച്ചകളിിൽ കേ�രളഭാാഷയ്ക്ക്് ലഭിിക്കുന്ന പ്രാാധാാന്യംം� കണക്കിിലെ�ടുത്താാൽ ഈ
വാാദത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകൾ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുംം.
‘തദുത്തമംം ഭാാഷാാരസ പ്രാാധാാന്യേ�േ’
			
(ശിില്പംം ഒന്ന്്, സൂത്രംം രണ്ട്്)
‘ന്യൂൂനത്വേ�േ അധമംം’
			
(ശിില്പംം ഒന്ന്്, സൂത്രംം പത്ത്്)
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കേ�രളഭാാഷയ്ക്ക്് ലഭിിക്കുന്ന പ്രാാധാാന്യയത്തിിന്റെ� സൂചനയാാണ്് ഈ സൂത്രങ്ങളിിൽ വ്യയക്തമാാകു
ന്നത്്. നേ�രത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ചതുപോ�ോലെ� അപരത്തെ� മുൻനിിർത്തിി കേ�രളഭാാഷയ്ക്ക്് അതിിന്റെ� സ്വവത്വംം�
രൂപപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� സൂചനയാാണ്് കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്. ഈ പുതിിയ മാാറ്റത്തിിന്റെ� കാാരണമെെ
ന്താാണെ�ന്ന്് എംം.ആർ. രാാഘവവാാര്യയർ പറയുന്നുണ്ട്്. (1997: 112). ഉല്പാാദനവ്യയവസ്ഥയിിൽ വന്ന
സ്വവയംംപര്യാ�ാപ്തതയുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായിി ഉണ്ടാായ പുതിിയ മാാറ്റങ്ങളുംം ചേ�ര- ചോ�ോള - പാാണ്ഡ്യയർ ഒരുമിിച്ചു
ഭരിിച്ചിിരുന തമിിഴകത്തെ� വ്യയത്യയസ്ത ദേ�ശങ്ങളാായിി മാാറ്റിി നിിർത്താാൻ കാാരണമാാവുകയുംം ഈ വിിഭജനംം
ഭാാഷാാവിിതാാനത്തിിൽ പുതിിയ പ്രതിിസന്ധിി സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സാാമ്പത്തിികമാായിി സ്വവതന്ത്രമാായ
പുതിിയ ദേ�ശങ്ങൾക്ക്് സ്വവന്തമാായിി ഭാാഷ ആവശ്യയമാായിി വന്നു. ഇങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ട്ടു വരുന്ന കേ�രള
ഭാാഷയുടെെ ഉത്ഭവ ചരിിത്രമാാണ്് ലീീലാാതിിലകത്തിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്.
ഭാാഷാാപദങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ച ചെ�യ്യുന്ന രണ്ടാംം� ശിില്പത്തിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിലുംം ഇത്തരത്തിി
ലുള്ള ചിില സാംം�സ്കാാരിികസൂചനകൾ കാാണാാനാാകുംം. അനാാദിിയാായ സംംസ്കൃതത്തിിൽ നിിന്ന്് പരിി
ണമിിച്ച്് വന്നതെ�ന്ന്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ പറയുന്ന കേ�രളഭാാഷ സ്വവതന്ത്രാാസ്തിിത്വംം� നേ�ടുന്നതിിന്റെ�
സൂചനയാാണ്് ശുദ്ധഭാാഷാാസങ്കല്പത്തിിലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്്. ഭാാഷാാശബ്ദങ്ങളെ� പ്രാാഥമിി
കമാായിി ദേ�ശിി, സംംസ്കൃതഭവംം, സംംസ്കൃത രൂപംം, എന്നിിങ്ങനെ� വിിഭജിിക്കുന്നതിിൽ ദേ�ശിി ശബ്ദങ്ങൾക്ക്്
വീീണ്ടുംം ശുദ്ധംം, ഭാാഷാാന്തരഭവംം, ഭാാഷാാന്തരസമംം എന്നിിങ്ങനെ� ഉൾപ്പിിരിിവുകൾ കല്പിിക്കുന്നു.
“സാാ ച ത്രിിധാഃഃ� ശുദ്ധ, ഭാാഷാാന്തരഭവ, ഭാാഷാാന്തരസമാാച”
			

(ശിില്പംം രണ്ട്്, സൂത്രംം പന്ത്രണ്ട്് ) .

സംംസ്കൃതപദങ്ങളോ�ോടുംം പ്രത്യയയങ്ങളോ�ോടുംം പ്രത്യയക്ഷമാായുംം പരോ�ോക്ഷമാായുംം ബന്ധപ്പെ�ടുന്നവ,
ശുദ്ധമാായ ദേ�ശഭാാഷാാരൂപത്തിിൽ നിിൽക്കുന്നവ എന്നിിങ്ങനെ� ഭാാഷാാപദങ്ങൾക്ക്് നൽകുന്ന
വിിഭജനവുംം വിിശദീീകരണവുംം സംംസ്കൃതാാധിിപത്യയമുള്ള ഭാാഷയിിൽ നിിന്ന്് മലനാാട്ടുഭാാഷയ്ക്കുണ്ടാായ
പരിിണാാമത്തിിന്റെ� സൂചന നൽകുന്നു. രണ്ടാംം� ശിില്പത്തിിന്റെ� അവസാാനഭാാഗത്ത്് ഭാാഷാാസ്വവഭാാവ
ത്തിിന്് ചേ�രാാത്ത സംംസ്കൃത പ്രയോ�ോഗങ്ങളെ� ഭാാഷാാന്തരംം ചെ�യ്താാലുള്ള അഭംംഗിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. സംംസ്കൃതംം ഭാാഷയുടെെ മേ�ൽ ആധിിപത്യംം�നേ�ടാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതിിന്റെ�യുംം നാാട്ടുഭാാഷ അതിിനെ�
പ്രതിിരോ�ോധിിച്ച്് ഭാാഷാാസ്വവത്വവത്തിിന്റെ� തനിിമയെ� നിിലനിിർത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതിിന്റെ�യുംം സൂചനയാാണ്്
അതെ�ന്ന്് എസ്്.വിി.ഷൺമുഖംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്് (1995:59).
പുതിിയ സാാമൂഹിിക പരിിസരങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യയത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന കേ�രളഭാാഷ പക്ഷേ�
സൂക്ഷ്മമാായ വർഗ്ഗസ്വവഭാാവംം പ്രദർശിിപ്പിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്നതിിന്റെ� സൂചനയാാണ്് ഉത്്കൃഷ്ട - അപകൃഷ്ട
ഭാാഷാാസങ്കല്പംം. ലീീലാാതിിലകംം രണ്ടാംം� ശിില്പംം പതിിനേ�ഴാം�ം സൂത്രത്തിിൽ ‘സേ�യംംദ്വിി�ധാാ, അപകൃ
ഷ്ടോ�ോത്്കൃഷ്ടാാ ച’ എന്ന്് പറഞ്ഞശേ�ഷംം പാാമരജനങ്ങളുടെെ ഭാാഷയെ� അപകൃഷ്ടമെെന്നുംം ത്രൈൈ
വർണ്ണിികരുടെെ ഭാാഷയെ� ഉത്്കൃഷ്ടമെെന്നുംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമാായിി പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ
ഇത്തരമൊ�ൊരു വിിഭജനംം ലീീലാാതിിലകകാാരൻ സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് ഭാാരതീീയപാാരമ്പര്യയങ്ങളുടെെ പൊ�ൊതു
പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണെ�ന്നു കാാണാംം�. കുറേ�ക്കൂടിി വിിശദമാാക്കിിയാാൽ സംംസ്കൃത വ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ�
അളവുകോ�ോലാായ ഉത്്കൃഷ്ട - അപകൃഷ്ട സങ്കല്പത്തെ�യാാണ്് കേ�രളഭാാഷയുടെെ സ്ഥാാപനത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി ലീീലാാതിിലകകാാരൻ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ആര്യയന്മാാരുടെെ ആഗമനത്തോ�ോടെെ ശക്തമാായിി
ത്തുടങ്ങിിയ ബ്രാാഹ്മണാാധിിപത്യയവുംം വർണ്ണ വ്യയവസ്ഥയുംം സൃഷ്ടിിച്ച പുതിിയ സാാമൂഹിികസാാഹചര്യയത്തിി
ലാാണ്് ലീീലാാതിിലകകാാരന്റെ� ഭാാഷാാസങ്കല്പംം നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. ബ്രാാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിിയർ, വൈൈശ്യയർ,
ശൂദ്രർ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള വിിഭജനത്തിിൽ ബ്രാാഹ്മണരുംം ക്ഷത്രിിയരുംം വൈൈശ്യയരുമടക്കമുള്ളവരുടെെ
ഭാാഷയെ�യാാണ്് കേ�രളഭാാഷ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ബ്രാാഹ്മണർ
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മാാത്രംം പ്രബലശക്തിികളാായിിരുന്ന കേ�രളദേ�ശത്തിിന്് ത്രൈൈവർണ്ണിികർ എന്നൊ�ൊരു സങ്കല്പംം തന്നെ�
അപരിിചിിതമാാണ്്. പ്രാാചീീന കേ�രളീീയ ശാാസനങ്ങളിിലൊ�ൊന്നുംം ത്രൈൈവർണ്ണിികപദംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
കാാണുന്നിില്ല. മാാത്രമല്ല ലീീലാാതിിലകകാാരൻ അപകൃഷ്ടഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പാാമരരാായിി കരുതിി
യിിരുന്നത്് തേ�ങ്ക, മാാങ്ക എന്നുച്ചരിിക്കുന്ന കൂട്ടരെെയാാണ്്. എന്നാാൽ ഉണ്ണിിയാാടീീചരിിതംം, അനന്തപുരവർ
ണ്ണനംം തുടങ്ങിിയ കൃതിികളിിലെ� അങ്ങാാടിിവർണ്ണനകളിിൽ തേ�ങ്ങ, മാാങ്ങ എന്നിിങ്ങനെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
കാാണുന്നുണ്ട്്.
മരക്കലത്തിിന്മേ�ൽ വന്ന ചരക്കു പല ജാാതിിയുംം
എടുത്തു പപ്പരക്കൈ�യർ നടപ്പിിതൊ�ൊരു വീീതിിയിിൽ
നെ�ല്ലിിന്നരിിചിിതാാവെ�ന്റു ചൊ�ൊല്ലിിച്ചിിലരഴയ്ക്കയുംം
തേ�ങ്ങാാ താാ വെ�റ്റിിലയ്ക്കെ�ന്റുംം മാാങ്ങാാ തരുവനെ�ൻ കയ്യംം
					

(അനന്തപുരവർണ്ണനംം)

നമ്പൂതിിരിിമാാരല്ലാാത്ത ഹീീനജാാതിിക്കാാരാാണ്് അങ്ങാാടിികളിിൽ സർവ്വസാാധാാരണമെെന്നിിരിിക്കെ�
ആരെെയാാണ്് പാാമരരാായിി ലീീലാാതിിലകകാാരൻ മാാറ്റിി നിിർത്തിിയതെ�ന്ന കാാര്യയത്തിിൽ സംംശയമുണ്ട്്.
സംംസ്കൃതത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുന്ന പദാാവലിികൾ കേ�രളഭാാഷാാവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഉറച്ചു കഴിിഞ്ഞിി
രുന്നുവെ�ന്നുംം അതിിന്് സൈൈദ്ധാാന്തിികഅടിിത്തറ നൽകുകയാാണ്് ലീീലാാതിിലകകാാരൻ ചെ�യ്തതെ�
ന്നുംം ഇതിിൽ നിിന്നുംം വ്യയക്തമാാണ്്. ചരിിത്രയാാഥാാർത്ഥ്യംം� എന്തുതന്നെ�യാായാാലുംം ത്രൈൈവർണ്ണിികർ
എന്നൊ�ൊരു കൂട്ടർ സാംം�സ്കാാരിിക ഘടകങ്ങളുടെെ ഉടമകളാായിി സമൂഹത്തിിന്റെ� ഉന്നത ശ്രേ�ണിിയിിൽ
പ്രതിിഷ്ഠ നേ�ടിിയിിരുന്നുവെ�ന്ന എംം.ആറിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം (1997: 117) അംംഗീീകരിിക്കുകയാാണ്് ഇവിിടെെ
യുക്തിിസഹമാായിിട്ടുള്ളത്്.
ഭാാഷാാപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങലുകളിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്ന കേ�രള
ഭാാഷയ്ക്ക്് കൃത്യയമാായ വ്യയവസ്ഥ ഉണ്ടാായിി വരുന്നതിിന്റെ� സൂചനയാാണ്് ലിിപിി സമ്പ്രദാായംം. മാാത്രമല്ല,
എഴുത്തുസമ്പ്രദാായംം കേ�രളദേ�ശത്ത്് ഉറച്ചു കഴിിഞ്ഞുവെ�ന്നതിിന്റെ� സൂചനയുംം ഇതു നൽകുന്നുണ്ട്്.
ഈയൊ�ൊരു സാാഹചര്യയമാാണ്് രണ്ടാംം�ശിില്പത്തിിലെ� അധിികാാക്ഷര നിിരൂപണംം എന്ന ഭാാഗത്ത്്
ലീീലാാതിിലകകാാരൻ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്്. സംംസ്കൃതഭാാഷയിിൽ ഇല്ലാാത്ത ന്റ, റ്റ, റ, ഴ എന്നീീ അക്ഷ
രങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ഗ്രന്ഥകർത്താാവ്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. കൊ�ൊല്ലംം ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ�ഴുതപ്പെ�ട്ട
വാാഴപ്പള്ളിിശാാസനംം പോ�ോലുള്ള പ്രാാചീീന രേ�ഖകളിിലാാവട്ടെെ അധിികാാക്ഷരങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം�
വ്യാാ�പകമാായിി കാാണുന്നുണ്ട്്.
‘നമശ്ശിിവാായഃഃ ശ്രീീരാാജരാാജാാധിിരാാജ പരമേ�ശ്വവര
ഭട്ടാാരക രാാജശേ�ഖര ദേ�വർക്കു ച്ചെ�ല്ലാാനിിന്റ യാാണ്ടു
പന്് (നിി ) രണ്ടു അവ്് _
വാാണ്ടു തിി (രു ) വാാറ്റുവാായ്് പതിിനെ�ട്ടു നാാട്ടാാരുമ്്
(തൃ)ക്കൈ�ക്കീീഴ്് വൈൈത്തു ചെ�യ്തച്ചെം�ം’
					വാാഴപ്പള്ളിി ശാാസനംം
സംംസ്കൃതത്തിിന്് സമാാന്തരമാായിി ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിൽ പ്രചരിിച്ചിിരുന്ന ഇതര പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകളിിൽ
നിിന്നുംം അക്ഷരങ്ങളെ� സ്വീീ�കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്ന കേ�രളഭാാഷാാ ലിിപിികൾ അക്കാാലത്ത്്
നടപ്പിിലുണ്ടാായിിരുന്ന സാംം�സ്ക്കാാരിികവിിനിിമയത്തിിന്റെ� സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരംം സാംം�സ്ക്കാാരിിക
വിിനിിമയങ്ങളിിലൂടെെ കേ�രളഭാാഷ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത വ്യയവസ്ഥാാരൂപങ്ങളുംം അതിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്ന
സ്വവത്വവബോ�ോധവുംം പുതിിയൊ�ൊരു ദേ�ശ നിിർമ്മിിതിിക്ക്് വഴിിയൊ�ൊരുക്കിി.
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ഇപ്രകാാരംം സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ�യുംം പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകളുടെെയുംം സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ നിിന്ന്് വിിടുതൽ
നേ�ടിി രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്ന കേ�രളഭാാഷയുടെെ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്ന പ്രമാാ
ണപാാഠമെെന്ന നിിലയിിൽ ലീീലാാതിിലകത്തെ� വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയുംം. ഭാാഷകളെ� പ്രത്യേ�േക സമൂ
ഹങ്ങളുടെെ സൃഷ്ടിികളാായിി കാാണാാനാാവിില്ലെ�ന്ന്് റുഡോ�ോൾഫ്് റോ�ോക്കർ പറയുന്നുണ്ട്് (രാാമകൃഷണൻ,
ഇ.വിി, 2001: 64). എങ്കിിലുംം അവ ദേ�ശീീയതയോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുന്നത്് പൗൗരാാണിികവ്യയവസ്ഥയോ�ോട്്
കലഹിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്. ഇവിിടെെ സംംസ്കൃതഭാാഷയോ�ോടുംം ദ്രാാവിിഡഭാാഷകളോ�ോടുമുള്ള കലഹമാാണ്്
കേ�രള ഭാാഷയെ� ദേ�ശീീയതയുടെെ സൃഷ്ടിിയാാക്കിി മാാറ്റിിയത്് എന്നതിിന്് ലീീലാാതിിലകംം തെ�ളിിവു തരുംം.
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കെ�.എസ്്. ഇന്ദുലേ�ഖ
തൃശ്ശൂർ ജിില്ലയിിലെ� ഇരിിഞ്ഞാാലക്കുടയിിൽ 1991 ൽ ജനനംം. തൃശ്ശൂർ വിിമലാാ കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാ
ളത്തിിൽ ബിിരുദവുംം കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര
ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. നിിലവിിൽ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷകയാാണ്്.
2018-19 കാാലയളവിിൽ സഹാാപീീഡിിയ-യുനസ്കോ�ോ ഫെ�ല്ലോ�ോഷിിപ്പോ�ോടെെ കൊ�ൊച്ചിി-മുസിിരിിസ്് ബിിനാാലെ�
യെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠനംം നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.ഇമെെയിിൽ: ks.indulekha@gmail.com

ലിംം�ഗഭേ�ദത്തെ� അപ്രസക്തമാാക്കിി ഒരു പാാരിിസ്ഥിിതിിക യാാത്ര
ലേ�ഖ എൻ.കെ�.

ഗവേ�ഷക, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി

പരിിസ്ഥിിതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം അനുദിിനംം വിികലമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന
ഒരു സ്ഥിിതിിവിിശേ�ഷമാാണ്് ഇന്നുള്ളത്്. വ്യാാ�വസാായിിക വളർച്ചയുംം വർദ്ധിിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോ�ോഗ
സംംസ്കാാരവുംം വഴിിവിിട്ട വിികസനവുമൊ�ൊക്കെ�യാായിി പരിിസ്ഥിിതിിവിിനാാശത്തിിന്റെ� വക്കിിൽ എത്തിി
നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴുംം സ്വാാ�ർഥിിയാായ മനുഷ്യയന്് മതിിയാാകുന്നിില്ല എന്നതാാണ്് ഏറെെ ദൗ�ർഭാാഗ്യയകരംം.
ഉരുൾപൊ�ൊട്ടലുംം മണ്ണൊ�ൊലിിപ്പുംം വരൾച്ചയുംം പ്രളയവുമൊ�ൊക്കെ�യാായിി ഭൂമുഖത്തെ� ഓരോ�ോ ഭാാഗങ്ങൾ
നശിിച്ചു വരുന്നത്് കാാണുമ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം ഒരു തിിരിിച്ചറിിവ്് ഉണ്ടാാകേ�ണ്ടതാാണ്്. പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം
വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കേ�ണ്ടതല്ലെ�ന്നുംം പ്രകൃതിിയോ�ോടിിണങ്ങിി ജീീവിിക്കുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമേ� മനുഷ്യയകുലത്തിിനുംം
നിിലനിിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുമുള്ള ബോ�ോധ്യയത്തിിലൂടെെയേ� ഇതിിനൊ�ൊരു പരിിഹാാരംം ഉണ്ടാാവുകയുള്ളു . ഈ ഒരു
പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധംം പകർന്നുതരുന്ന കൃതിിയാാണ്് സുജാാത ദേ�വിിയുടെെ ‘കാാടുകളുടെെ താാളംം
തേ�ടിി’ എന്ന യാാത്രാാവിിവരണംം. പരിിസ്ഥിിതിി പ്രവർത്തകയുംം കവിിയുമാായ തന്റെ� സഹോ�ോദരിി
സുഗതകുമാാരിിക്ക്് എഴുതുന്ന കത്തുകളുടെെ രൂപത്തിിലാാണ്് യാാത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� രചന. അതുകൊ�ൊ
ണ്ടുതന്നെ� വാായനക്കാാരുമാായിി എളുപ്പത്തിിൽ സംംവദിിക്കാാൻ ഈ കൃതിിക്ക്് കഴിിയുന്നു.
ലോ�ോകത്തിിലെ� പർവ്വതങ്ങളിിൽ ഉന്നത ശീീർഷനാായ ഹിിമാാലയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ധാാരാാളംം
യാാത്രാാവിിവരണങ്ങൾ മലയാാളത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. തീീർഥാാടനയാാത്രാാ സംംഘങ്ങളിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ട്്
ഭർത്താാവിിനൊ�ൊപ്പവുംം അല്ലാാതെ�യുംം യാാത്ര ചെ�യ്തെ�ത്തിിയ സ്ത്രീീകളുടെെ രചനകളുംം കുറവല്ല. എന്നാാൽ
യാാതൊ�ൊരു വിിധ സൗൗകര്യയങ്ങളുമിില്ലാാതെ� കാാട്ടിിൽ രണ്ടു മാാസത്തോ�ോളംം ഒരു സ്ത്രീീ തനിിച്ചുതാാമസിിക്കു
കയുംം തനിിക്കുണ്ടാായ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിിടുകയുംം ചെ�യ്യുക എന്നത്് അപൂർവ്വക്കാാഴ്ച തന്നെ�. മധ്യയ
വയസ്സ്് കഴിിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീീയാാണിിതെ�ന്നതുംം ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധയർഹിിക്കുന്നു. നിിലവിിലുള്ള ലിംം�ഗപദവിി
ധാാരണകളെ�യെ�ല്ലാം�ം പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്ന തിികച്ചുംം അസാാധാാരണവുംം സാാഹസിികവുംം ആയ ആ
വനയാാത്രയുടെെ ആഖ്യാാ�നമാാണ്് ‘കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി’.
അതിിമനോ�ോഹരമാായ കാാഴ്ചകളുടെെയുംം അനേ�ക വൈൈവിിധ്യയങ്ങളുടെെയുംം സംംഗമഭൂമിിയാായ
ഹിിമാാലയത്തിിലേ�ക്ക്് കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി പുറപ്പെ�ടുന്ന യാാത്രിിക കാാടിിന്റെ� ജീീവതാാളത്തിിൽ
ലയിിക്കുന്നു. അതിിന്റെ� അവതാാളംം അവരുടെെ ഹൃദയത്തെ� മുറിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ആ ഒരു വേ�ദനയാാണ്്
കടുത്തപരിിഹാാസങ്ങളുംം നർമ്മത്തിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞ വിിമർശനങ്ങളാായുമൊ�ൊക്കെ� പുറത്തു വരുന്നത്്.
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‘വെ�റുതെ� കണ്ണുകൊ�ൊണ്ട്് കാാണുന്നതൊ�ൊക്കെ� കണ്ട്്, കേ�ൾക്കാാവുന്നതൊ�ൊക്കെ� കേ�ട്ട്് തിിരിിച്ചു പോ�ോകുന്നു.
പക്ഷേ� കടുത്ത മണങ്ങൾ കാാറ്റിിൽ നിിറച്ചുള്ളപ്പോ�ോൾ കുറെെയൊ�ൊക്കെ� മണത്തറിിയാാതിിരിിക്കാാൻ
വയ്യല്ലൊ�ൊ’ (പുറംം 23) എന്നവർ കുറിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� മണത്തറിിഞ്ഞ സത്യയങ്ങളുടെെ സത്യയസന്ധമാായ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തൽ ആണ്് സുജാാതാാ ദേ�വിി നടത്തുന്നത്്.
ഹിിമാാലയത്തിിലെ� വന്യയമൃഗസംംരക്ഷണ കേ�ന്ദ്രങ്ങളുടെെ നിിലനിിൽപ്പുംം ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളുടെെ
സാാമൂഹിിക സാാമ്പത്തിിക പ്രശ്നങ്ങളുംം എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ഡൽഹിിയിിലെ� ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക
കേ�ന്ദ്രത്തിിന്റെ� സഹാായത്തോ�ോടെെ നടത്തിിയ രണ്ടു മാാസത്തെ� പഠന യാാത്രയുടെെ വിിവരണമാാണ്്
ഈ കൃതിി. ഉത്തർപ്രദേ�ശിിലുംം ഹിിമാാചൽ പ്രദേ�ശിിലുമുള്ള കേ�ദാാർനാാഥ്്, ഗോ�ോവിിന്ദ്് പശുവിിഹാാർ,
ദർലാാഘട്ട്്, മജാാത്തൽ, ചൈൈൽ, കനാാവർ, ഷിംം�ലാാ കാാച്ച്്മെെന്റ് ്, രാാജാാജിി നാാഷണൽ പാാർക്ക്്
എന്നീീ സംംരക്ഷിിത വനങ്ങളാാണ്് അവർ പഠനത്തിിനു വേ�ണ്ടിി തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തത്്. ഇതിിനുമുൻപുംം
പല പ്രാാവശ്യംം� ഹിിമാാലയംം സന്ദർശിിച്ചിിട്ടുള്ള സുജാാതാാദേ�വിി അതിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം തീീർത്തുംം വ്യയത്യയ
സ്തമാായ അനുഭവങ്ങളാാണ്് ഈയൊ�ൊരു യാാത്ര നൽകിിയതെ�ന്ന്് പറയുന്നു. ചെ�റിിയ ഇക്കോ�ോളജിി
പഠനമാായിി ഉദ്ദേ�ശിിച്ച യാാത്ര ഒരു വലിിയ ജീീവിിതാാനുഭവമാായിി മാാറിിയതാായുംം അവർ കുറിിക്കുന്നു. ഈ
അനുഭവപാാഠങ്ങളാാണ്് ഓരോ�ോ സ്ത്രീീ യാാത്രാാവിിവരണങ്ങളെ�യുംം പ്രസക്തമാാക്കുന്നത്്.

അപ്രസക്തമാാകുന്ന ലിംം�ഗപദവിി
ഇരുട്ട്്, വിിജനത, സാാഹസിികത തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം പുരുഷനു മാാത്രമാായിി പതിിച്ചു നൽകിിയ വ്യയവ
സ്ഥിിതിിയെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സുജാാത ദേ�വിിയുടെെ വനയാാത്ര. സ്ത്രീീയുടെെ സഞ്ചാാരത്തിിനുംം
സ്ഥലത്തിിനുംം സമയത്തിിനുംം ഒക്കെ� പലവിിധ വിിലക്കുകളുംം നിിയന്ത്രണങ്ങളുംം ഏർപ്പെ�ടുത്തുന്ന
ഒരു സമൂഹത്തിിൽ ഇത്തരംം ഒരു യാാത്ര വ്യയവസ്ഥിിതിിയോ�ോടുള്ള ധിിക്കാാരമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുത
ന്നെ� ലിംം�ഗപരമാായ കടുത്ത അസമത്വവത്തിിന്റെ� തിിക്തഫലങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം അവർക്ക്്
അഭിിമുഖീീകരിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു.

പൗൗരബോ�ോധംം
യാാത്രയുടെെ തുടക്കംംമുതൽ പലവിിധ നിിയമക്കുരുക്കുകൾ സുജാാത ദേ�വിിയെ� പിിന്തിിരിിപ്പിിക്കാാൻ
ശ്രമിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. എന്നാാൽ പഠനംം നടത്തിിയേ� മടങ്ങൂവെ�ന്ന്് മനസ്സുകൊ�ൊണ്ടുറച്ച അവർ തന്റെ�
നിിലപാാടിിൽനിിന്ന്് വ്യയതിിചലിിക്കുന്നിില്ല. ‘ഒരു സ്ത്രീീയാായിിപ്പോ�ോയതുകൊ�ൊണ്ട്് വെ�റുതേ� കുതിിരകയറാാ
മെെന്നാായിിരിിക്കുംം. കാാണേ�ണ്ടതൊ�ൊക്കെ� കണ്ടിിട്ടേ� ഞാാൻ മടങ്ങൂ’ (പു.17) എന്ന നിിശ്ചയദാാർഢ്യംം�
ഒരു സ്ത്രീീയിിൽനിിന്ന്് സമൂഹംം പ്രതീീക്ഷിിക്കുന്നിില്ല. ആർക്കുംം തന്നിിഷ്ടപ്രകാാരംം കുതിിരകയറാാവുന്ന
ഒന്നാായിി സ്ത്രീീയെ� കാാണുന്ന സമൂഹത്തിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവംം കൂടിി ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
‘ക്രിിമിിനൽ റെെക്കോ�ോർഡ്് ഇല്ലാാത്ത ഒരു ഇന്ത്യയൻ പൗൗരന്് കാാരണമിില്ലാാതെ� അടിിസ്ഥാാനാാവകാാ
ശങ്ങൾ നിിഷേ�ധിിക്കാാൻ കാാരണമറിിയണമല്ലൊ�ൊ’. (പുറംം. 17) എന്ന്് അവർ അതിിനെ� ചോ�ോദ്യം�ം
ചെ�യ്യുകയാാണ്്. ലിംം�ഗഭേ�ദത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള ഈ വിിവേ�ചനംം കാാലാാകാാലങ്ങളാായിി
നാം�ം അനുഭവിിച്ചു വരുന്നതാാണ്്. അടിിസ്ഥാാന അവകാാശങ്ങൾ സ്ത്രീീക്കുംം പുരുഷനുംം ഒന്നു തന്നെ�.
അതിിനെ� നിിഷേ�ധിിക്കാാൻ ആർക്കുംം അവകാാശമിില്ല. ഇന്ത്യയൻ ഭരണഘടന വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്ന
മൗ�ലിികാാവകാാശങ്ങളിിൽ ഒന്നാാണ്് സ്ത്രീീപുരുഷ തുല്യയത. എന്നാാൽ ഇന്നുംം അത്് അസാാധ്യയമാായിി
തുടരുകയാാണ്്. ഈ ഒരു സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് ഏതൊ�ൊരു ഇന്ത്യയൻ പൗൗരന്റെ�യുംം അവകാാശങ്ങൾ
ഉള്ള വ്യയക്തിിയാാണ്് താാനെ�ന്നുംം അതിിലൊ�ൊരു വിിട്ടുവീീഴ്ചയുമിില്ലെ�ന്നുംം സുജാാത ദേ�വിി ഉറപ്പിിച്ച്് പറയു
ന്നത്്. ലിംം�ഗപദവിി സംംബന്ധമാായ പല അലിിഖിിത നിിയമങ്ങളുംം ഇവിിടെെ തകർന്നു വീീഴുകയാാണ്്.
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ഏതൊ�ൊരു സാാധാാരണ പൗൗരന്റെ�യുംം അവകാാശങ്ങളുംം അധിികാാരങ്ങളുംം ഉള്ള വ്യയക്തിിയാായിിട്ടാാണ്്
സുജാാതാാ ദേ�വിി യാാത്രയിിലുടനീീളംം തന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നത്്. ഈ ഒരു പൗൗരബോ�ോധംം
ആണ്് ഓരോ�ോ സ്ത്രീീയിിലുംം, യാാത്രിികയിിലുംം, എഴുത്തുകാാരിിലുംം ആത്മാാഭിിമാാനവുംം ആത്മബോ�ോധവുംം
നിിറയ്ക്കുന്നത്്.

സാാഹസിികത
ഹിിമാാലയയാാത്ര പൊ�ൊതുവെ� സാാഹസിികമാായ ഒന്നാാണല്ലോ�ോ. ഒരു സ്ത്രീീ തനിിച്ച്് ഹിിമാാലയൻ കാാടു
കളിിലേ�ക്ക്് നടത്തുന്ന ഈ യാാത്രാാഖ്യാാ�നവുംം സാാഹസിികയാാത്രയുടെെ ഗണത്തിിൽ പെ�ടുത്താാവു
ന്ന ഒന്നാാണ്്. സാാഹസിികത പുരുഷഗുണംം ആയിിട്ടാാണ്് ഇതുവരെെയുംം കണ്ടു ശീീലിിച്ചു പോ�ോന്നത്്.
സാാഹസിികയാാത്രകളുംം പുരുഷന്റേ�തു മാാത്രമാായിിരുന്നു. യാാത്രകളെ� ഹരമാാക്കിി മാാറ്റിിയ പുതുതലമുറ
ലിംം�ഗഭേ�ദങ്ങളിില്ലാാതെ� ഒരുമിിച്ച്് ഒരേ� അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുവാാങ്ങിി യാാത്രകൾ ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ
ഇത്തരംം ഒരു സൗൗഹൃക്കൂട്ടങ്ങളുടെെയുംം പിിൻബലമിില്ലാാതെ� ആണ്് സുജാാത ദേ�വിി 1992 ൽ മുന്നിിൽ
നടന്ന്് വഴിി കാാണിിച്ചത്് എന്നത്് ഇവിിടെെ ഏറെെ പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ കാാണേ�ണ്ടതാാണ്്. ലിംം�ഗപദവിി
അപ്രസക്തമാാക്കിി അവർ നടത്തിിയ യാാത്രാാനുഭവവിിവരണംം അതുവരെെയുണ്ടാായിിട്ടുള്ള യാാത്രാാ
ഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� ചരിിത്രത്തെ� തിിരുത്തിി എഴുതുന്നതാായിിരുന്നു. ‘രാാത്രിിയിിൽ വന്യയത ചുറ്റുംം ഉണ്ടെ�ന്ന്്
തോ�ോന്നിിയതേ�യിില്ല. അല്ലെ�ങ്കിിൽ ഇവിിടെെ എന്തു വന്യയത’ എന്നവർ ചോ�ോദിിക്കുന്നു. കാാട്ടിിലേ�ക്കാാൾ
നാാട്ടിിലാാണ്് വന്യയത എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ പ്രകൃതിിസ്നേ�ഹിിയുടെെ വാാക്കുകൾ ആയിിട്ടു വേ�ണംം
ഇതിിനെ� കണക്കാാക്കാാൻ. ആ ഒരു ധൈൈര്യയമാായിിരിിക്കാംം� ഒറ്റയ്ക്ക്് ഒരു കാാട്ടിിലേ�ക്ക്് പുറപ്പെ�ടാാനുംം
യാാതൊ�ൊരുവിിധ മുൻവിിധിികളിില്ലാാതെ�, അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയുടെെ ഭയപ്പാാടുകളിില്ലാാതെ� കാാടനുഭവത്തെ�
സ്വവന്തമാാക്കാാനുംം പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്.
ഹിിമാാലയത്തിിലേ�ക്കുള്ള കഠിിനയാാത്രയിിൽ ഒരു സ്ത്രീീക്കു കൽപിിച്ചിിരിിക്കുന്ന അബലത്വവമോ�ോ
തന്റെ� ശാാരീീരിികാാവസ്ഥകളോ�ോ അവരെെ അല്പംംപോ�ോലുംം തളർത്തുന്നിില്ല. ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ ശാാരീീരിിക
മാാനസിിക ലിംം�ഗനിിലയെ� നിിരാാകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സുജാാതാാ ദേ�വിിയുടെെ യാാത്ര. ‘കുതിിരയ്ക്കുംം
കടക്കാാനാാവാാത്ത വഴിിയാായിിരുന്നു ബാാക്കിിയുള്ളത്്. പിിന്നീീട്് ഒരു മണിിക്കൂർ കാാലുകൊ�ൊണ്ട്് ഗ്രാാഫ്്
വരച്ചശേ�ഷംം മാാഠിിനാാളയുടെെ കരയിിലെ� മരക്കുടിിലിിലെ�ത്തിി’ എന്ന്് ഒറ്റപ്പെ�ടലിിന്റെ� വേ�റിിട്ട അനുഭവ
ത്തെ� അവർ അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നത്്. അശേ�ഷംം കൂസലിില്ലാാതെ� അതിിനെ� നർമത്തിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞ്്
അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
നല്ല കാാറ്റുംം മഴയുംം എല്ലു തുളയ്ക്കുന്ന തണുപ്പുള്ള ഒരു വൈൈകുന്നേ�രംം കുലുവിിലെ�ത്തിിയ സുജാാത
ദേ�വിിക്ക്് വനംം വകുപ്പ്് ഗസ്റ്റ്് ഹൗൗസിിൽ താാമസംം ഒരുക്കിിയ അനുഭവംം അവർ പങ്കു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരു
പൂച്ചക്കുഞ്ഞുപോ�ോലുംം ഇല്ലാാത്ത ആ ഗസ്റ്റ്് ഹൗൗസിിൽ വിിളക്കുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ലത്രെ�. അവിിടെെനിിന്ന്്
ടോ�ോർച്ച്് തെ�ളിിച്ച്് ഒറ്റയ്ക്ക്് പുറത്തുപോ�ോയിി ഭക്ഷണംം കഴിിച്ചു വന്നതിിനെ�പ്പറ്റിി പറയുമ്പോ�ോൾ അവർ ഒരു
സ്ത്രീീ ആയിിരുന്നു എന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കാാൻ പ്രയാാസംം. സാാഹസിിക അനുഭവങ്ങൾ പൗൗരുഷത്തിിന്റെ�
പ്രത്യേ�േകതകളാായിി കണ്ടുംം കേ�ട്ടുംം അനുഭവിിച്ചുംം ശീീലിിച്ച്് രൂപപ്പെ�ട്ട ലിംം�ഗബോ�ോധമാാണ്് ഇത്തരംം
ചിിന്തകളിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെയാാണ്് ഒരു സ്ത്രീീ ജനിിക്കുകയല്ല എന്ന വാാക്കുകൾ
അർത്ഥവത്താാകുന്നത്്. യാാത്രയുംം അനുഭവങ്ങളുംം ലിംം�ഗസമത്വംം� പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുന്നതുംം. ഭക്ഷണംം
കഴിിച്ചു തിിരിിച്ചുവരുമ്പോ�ോഴാാണ്് ഇരുട്ടിിൽ ഉറങ്ങിികിിടക്കുന്ന ആരുമിില്ലാാത്ത കെ�ട്ടിിടത്തിിൽ താാനെ�
വന്നു കയറുന്നത്് ഒരു തണുത്ത വഴുക്കുന്ന അനുഭവമാാണ്്. ‘ഏകാാന്തത ഒരു പാാമ്പിിനെ� പോ�ോലെ�
നമ്മെ� വിിഴുങ്ങുന്നു. ഉറക്കമെെന്ന കാാട്ടാാളൻ രക്ഷക്കെ�ത്തുംംവരെെ’ (പുറംം.76) എന്നാാണ്് ഒറ്റപ്പെ�ടലിിന്റെ�
വേ�റിിട്ട അനുഭവത്തെ� അവർ അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നത്്. ഇത്് കേ�വലംം സ്ത്രൈൈണ അനുഭവത്തിിന്റെ�
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രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലാായിിട്ടല്ല കാാണേ�ണ്ടത്്. ആണാായാാലുംം പെ�ണ്ണാായാാലുംം ഏകാാന്തതയുടെെ നോ�ോവ്്
തുല്യംം� തന്നെ�. എന്നാാൽ ഒരു സ്ത്രീീ യാാത്രിികയ്ക്കുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു അനുഭവംം ഉണ്ടാാവിില്ല. ഉറക്കംം എന്ന
കാാട്ടാാളൻ ആണ്് അവസാാനംം സുജാാത ദേ�വിിയുടെെ രക്ഷയ്ക്ക്് എത്തുന്നത്്. കാാടിിനെ� ആളുന്നവൻ
ആണ്് കാാട്ടിിലെ� ജന്തു ജീീവജാാലങ്ങളുടെെ എല്ലാം�ം രക്ഷാാധിികാാരിി എന്ന പരിിസ്ഥിിതിി ചിിന്തയുംം ഇവിിടെെ
കടന്നുവരുന്നു.

പരുക്കൻ ജീീവിിതപാാഠങ്ങൾ
പതിിനാായിിരംം അടിി ഉയരത്തിിൽ ഒരു ചാായക്കടയിിൽ തീീ കാാഞ്ഞ്് ഇരുന്നുകൊ�ൊണ്ട്് സുജാാത ദേ�വിി
ജ്യേ�േഷ്ഠത്തിിക്ക്് കത്ത്് എഴുതുന്നുണ്ട്്. ഒരു സ്ത്രീീ ഒറ്റയ്ക്ക്് യാാത്ര ചെ�യ്യുക എന്നത്് പോ�ോലുംം ചിിന്തിിക്കാാൻ
പ്രയാാസംം ആയിിരുന്ന കാാലത്താാണ്് മധ്യയവയസ്സു പിിന്നിിട്ട അവർ മഞ്ഞുംം മഴയുംം വകവയ്ക്കാാതെ�
ഇത്രയുംം മുകളിിലിിരുന്ന്് വളരെെ ലാാഘവത്തോ�ോടെെ ‘മുകളിിലത്തെ� മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് കടക്കാാൻ വയ്യ.
ആലിിപ്പഴംം പൊ�ൊഴിിയൽ, മഞ്ഞുപെ�യ്യൽ, ഇതൊ�ൊന്നുംം പോ�ോരാാത്തത്് പോ�ോലെ� വാാരിിക്കൂട്ടിി തറയിിൽ
അടിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന കംംസൻ കാാറ്റുംം’ (പുറംം.33) എന്ന്് പറയുന്നത്്. എല്ല്് തുളയ്ക്കുന്ന അവിിടത്തെ�
തണുപ്പിിൽ ചാായക്കടക്കാാരൻ മാാത്രമാാണ്് ഏക ശരണംം ആയിിട്ടുള്ളത്് എന്നവർ പറയുമ്പോ�ോൾ
ഏതൊ�ൊരു സ്ത്രീീയുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് മലയാാളിി സ്ത്രീീകൾ അത്ഭുതപ്പെ�ട്ടു പോ�ോകുംം. തലേ�ന്ന്് ഒരു ചാായ
ക്കടയിിലാാണ്് ഉറങ്ങിിയത്് എന്നുകൂടിി പറയുമ്പോ�ോൾ, വീീടിിന്റെ�യുംം ആൺപിിറന്നവന്മാാരുടെെയുംം
സുരക്ഷിിത കവചത്തിിൽ ഒതുങ്ങിി ജീീവിിതംം മുഴുമിിപ്പിിച്ച്് സംംതൃപ്തിിയടയുന്ന കേ�രളീീയ മങ്കമാാർ ഒട്ടൊ�ൊന്നു
നാാണിിക്കാാതെ� തരമിില്ല. ‘പൈൈൻമരപ്പലകകൾകൊ�ൊണ്ട്് നിിർമ്മിിച്ച കെ�ട്ടിിടംം രണ്ടുനിിലയാാണ്്. താാഴെെ
ആടുകൾക്കുംം വിിറകിിനുംം ഇടംം. മുകളിിലുംം മനുഷ്യയവാാസംം പതിിവിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഉള്ളിിൽ
കട്ടിിലിില്ല, മെെത്തയിില്ല. രജാായിി, കമ്പിിളിി തുടങ്ങിിയ അത്യാാ�വശ്യയ സാാധനങ്ങൾ ഒന്നുമിില്ല. ഒരു നാാറിിയ
ചാാക്ക്് തറയിിൽ വിിരിിച്ച്് അതിിനു മുകളിിൽ സ്ലീീപിംം�ഗ്് ബാാഗ്് നിിവർത്തിി, കൊ�ൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രമൊ�ൊക്കെ�
ഒന്നിിനു മുകളിിൽ ഒന്നാായിി ധരിിച്ച്് കിിടന്നു.’ ഇത്തരംം പരുക്കൻ ജീീവിിതപാാഠങ്ങളാാണ്് സാാഹചര്യയ
ങ്ങൾക്ക്് അനുസരിിച്ച്് ജീീവിിക്കാാനുംം പ്രതിിസന്ധിികളിിൽ തളരാാതെ� മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകാാനുംം ഒരാാളെ�
പ്രാാപ്തരാാക്കുന്നത്്.
‘ഗതിികിിട്ടാാത്ത ഒരാാത്മാാവിിന്റെ� കുറവ്് തീീർക്കാാൻ എന്നപോ�ോലെ�, ഈ കാാറ്റിിലൂടെെ, മഴയിിലൂടെെ
ഞാാനൊ�ൊരു രണ്ടുഫർലോ�ോങ്ങ്് പോ�ോയിി. ഇത്തിിരിി മറവുള്ള ഒരിിടംം തേ�ടിി. കക്കൂസുംം കുളിിമുറിിയുമൊ�ൊന്നുംം
അത്യാാ�വശ്യയങ്ങളിിൽ പെ�ടുന്ന ഭൂവിിഭാാഗങ്ങൾ അല്ലല്ലോ�ോ ഇതൊ�ൊന്നുംം.’ (പുറംം.34) എന്നിിങ്ങനെ� സ്ത്രീീഅ
നുഭവങ്ങൾക്ക്് അപരിിചിിതമാായ പല സാാഹചര്യയങ്ങളിിലൂടെെയുംം സുജാാത ദേ�വിിക്ക്് കടന്നുപോ�ോകേ�ണ്ടിി
വരുന്നു. എന്നാാൽ യാാത്രയിിലെ� ലിംം�ഗഭേ�ദത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കേ�ണ്ട ആവശ്യംം� പോ�ോലുംം ഇല്ലാാത്തത്്
കൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം അവർ അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചൊ�ൊന്നുംം വേ�വലാാതിിപ്പെ�ടുന്നിില്ല. ‘വീീണേ�ടംം വിിഷ്ണുലോ�ോകംം’
എന്ന മട്ടിിൽ സാാഹചര്യയങ്ങളോ�ോട്് ഇണങ്ങിിപ്പോ�ോവുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. മജാാത്തയിിലെ� ധർമ്മ
ശാാലയിിൽ താാമസിിക്കുന്നതിിനിിടയിിലുംം പ്രാാഥമിികആവശ്യയങ്ങൾക്ക്് കാാടിിനെ�ത്തന്നെ� ആശ്രയിി
ക്കേ�ണ്ട അവസ്ഥ വന്നതാായിി എഴുത്തുകാാരിി പറയുന്നു. ഏറ്റവുംം അത്യാാ�വശ്യയമാായിി കരുതിിയിിരുന്ന
കക്കൂസ്് എന്നത്് കാാട്ടിിലെ� ആവശ്യംം� പോ�ോലുംം അല്ല എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കിിയത്് കൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം പിിന്നീീട്്
അതിിനെ�യുംം വളരെെ ലാാഘവത്തോ�ോടെെ കാാണാാൻ അവർക്ക്് സാാധിിച്ചത്്. കനാാവർ സാാങ്്ച്വവറിിക്കു
ള്ളിിലുള്ള ഗ്രഹൺ എന്ന ഗ്രാാമത്തിിൽ പതിിവുപോ�ോലെ� രാാവിിലെ�യുള്ള നിിത്യയകർമ്മങ്ങൾക്കു വന്ന
ബുദ്ധിിമുട്ട്് ‘പകൽ ഗ്രാാമത്തിിന്റെ� കിിടപ്പു കണ്ടപ്പോ�ോഴേ� കാാലത്ത്് അത്് നിിത്യയകർമ്മങ്ങൾ പ്രശ്നമാാകു
മെെന്ന്് ഞാാൻ ഊഹിിച്ചു. ഏറെെ ഉയരത്തിിൽ ഉള്ള ഗ്രാാമംം ആയതുകൊ�ൊണ്ട്് അടുത്തെ�ങ്ങുംം കാാടിിൻ
മറവിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ട്് വൈൈകുംം മുൻപു തന്നെ� കുറെെ അകലെ�യുള്ള രണ്ടു മൂന്നു മരങ്ങൾ നോ�ോക്കിി
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വെ�ച്ചു. അതിിരാാവിിലെ� എഴുന്നേ�റ്റ്് ഒരു വലിിയ മഗ്ഗ്് വെ�ള്ളവുമാായിി അങ്ങോ�ോട്ട്് തിിരിിച്ചു. ഈ നാാട്ടിിൽ
വെ�ളുക്കുംം മുൻപേ� വെ�ളിിച്ചമാാണ്്. ഞാാൻ വെ�ച്ചു പിിടിിച്ചു നടന്നു. ഏതാാണ്ട്് മരങ്ങളുടെെ അടുത്തെ�
ത്താാറാായപ്പോ�ോൾ എന്തോ�ോ ശബ്ദംം കേ�ട്ട്് തിിരിിഞ്ഞു നോ�ോക്കിി. ദൈൈവമേ�! ഇതെ�ന്ത? വിി.കെ�. എന്റെ�
കഥയോ�ോ! ഒരു പത്തുപതിിനഞ്ച്് ചിിടുങ്ങ്് പിിള്ളേ�ർ വരിിയാായിി എന്നെ� പിിന്തുടരുന്നു. ‘എന്തൊ�ൊരു ജന്തു.
ഇതെ�ന്തിിന്് വന്നു’ എന്ന ഭാാവമാാണ്് മുഖത്ത്്. എന്റെ� കയ്യിിൽ ഒരു കൊ�ൊടിി ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ ജാാഥ
നയിിക്കാാമാായിിരുന്നു. എന്തുചെ�യ്യണമെെന്ന്് ഒന്ന്് പതറിി. പിിന്നെ� നേ�രെെ നടന്നു ചെ�ന്ന്് ആലിിന്റെ�
മുൻപിിൽ നിിന്നു. മഗ്ഗിിലെ� വെ�ള്ളംം അതിിന്റെ� മൂട്ടിിലൊ�ൊഴിിച്ച്് താാണു തൊ�ൊഴുത്് തിിരിിച്ചുനടന്നു. അന്തംംവിിട്ട
പിിള്ളേ�ർ പുറകെ�യുംം." എന്നിിങ്ങനെ� ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഇതെ�ല്ലാം�ം ഭാാവനാാ
സൃഷ്ടിികൾ മാാത്രമാാണോ�ോ എന്ന്് സംംശയംം തോ�ോന്നുംം. ‘വിി.കെ�.എൻ കൃതിികൾ വാായിിക്കുന്ന അനുഭവംം
തന്നെ�യാാണ്് വാായനക്കാാരിിൽ ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ന്നുംം എടുത്തുപറയേ�ണ്ടതാാണ്്.
സ്ത്രീീ ആയതുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രംം നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടുന്ന കാാഴ്ചകളോ�ോ കേ�ൾവിികളോ�ോ അനുഭവ
ങ്ങളോ�ോ ഒരു യാാത്രയിിൽ ഇല്ല എന്ന്് തന്നെ�യാാണ്് സുജാാത ദേ�വിി ഇവിിടെെ തെ�ളിിയിിക്കുന്നത്്. ഏതു
സാാഹചര്യയങ്ങളെ�യുംം പ്രതിിബന്ധങ്ങളെ�യുംം തരണംം ചെ�യ്തു മുന്നേ�റുന്ന പുരുഷയാാത്രകളോ�ോട്് കിിടപിി
ടിിക്കുന്ന ഈ യാാത്രാാനുഭവകൃതിി പെ�ൺയാാത്രാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ വേ�റിിട്ട മുഖമാാണ്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
യാാത്ര നൽകിിയ പരുക്കൻ ജീീവിിത പാാഠങ്ങളെ� സുജാാതാാ ദേ�വിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് ഒരു പെ�ണ്ണിിന്റെ�
അനുഭവതലത്തിിൽ നിിന്നു മാാത്രംം നോ�ോക്കിിക്കാാണാാൻ ആവിില്ല. പ്രാാഥമിിക ആവശ്യയങ്ങൾക്ക്് പോ�ോലുംം
ഇടമിില്ലാാത്ത കാാട്ടിിൽ ഒരു സ്ത്രീീ തനിിച്ചു ജീീവിിക്കുക എന്നത്് കേ�രളീീയ സ്ത്രീീകൾക്കെ�ല്ലാം�ം അപരിിചിിത
മാായ സാാഹസിികത തന്നെ�. ഇങ്ങനെ� പുരുഷന്റേ�തു മാാത്രമാായിിരുന്ന ഇടങ്ങളിിലേ�ക്ക്്, സ്ഥലകാാ
ലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് അനുഭവലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഇടിിച്ചുകയറുന്ന പെ�ണ്ണ്് വ്യയവസ്ഥിിതിിസൃഷ്ടമാായ സ്ത്രീീയുടെെ
വാാർപ്പുമാാതൃകകളെ� തച്ചുടയ്ക്കുന്നു. പുതിിയൊ�ൊരു ലോ�ോകബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് കൈൈപിിടിിച്ചാാനയിിക്കുന്നു.

പാാരിിസ്ഥിിതിിക അവബോ�ോധംം
കൃതിിയിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിികഅവബോ�ോധമാാണ്് മറ്റു ഹിിമാാലയ യാാത്രാാവിിവരണ
ങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ഇതിിനെ� വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്ന ഘടകംം. മൺമറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ജൈൈവസത്ത
കളെ� കുറിിച്ചുംം പരിിസ്ഥിിതിിനാാശത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന പ്രാാദേ�ശിിക സംംസ്ക്കാാരത്തെ�പ്പറ്റിിയുമുള്ള
ബോ�ോധംം, മനുഷ്യയൻ പ്രകൃതിിയുമാായിി ഇണങ്ങിി ജീീവിിക്കേ�ണ്ടതിിന്റെ� ആവശ്യയകത ഇതെ�ല്ലാാമാാണ്്
പാാരിിസ്ഥിിതിിക അവബോ�ോധംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ടുദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. ഹിിമാാലയൻ വനങ്ങളിിലെ� നഷ്ടമാാ
വുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിികവുംം സാംം�സ്ക്കാാരിികവുമാായ സത്തകളെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി
എന്ന യാാത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ പറയുന്നത്്. വിികസനത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ പ്രാാദേ�ശിിക ആവാാസവ്യയവ
സ്ഥയ്ക്ക്് കോ�ോട്ടംം തട്ടുകയുംം അതിിന്റെ� സാംം�സ്ക്കാാരിികത്തനിിമ നഷ്ടമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്് അവരെെ
ആശങ്കപ്പെ�ടുത്തുന്നു. മനുഷ്യയനുംം പ്രകൃതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള ജൈൈവബന്ധംം കാാത്തുസൂക്ഷിിക്കേ�ണ്ടതിിന്റെ�
ആവശ്യയകതയെ�പ്പറ്റിി ആവർത്തിിച്ചുറപ്പിിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിി സംംരക്ഷണംം
കാാടുകളുടെെ താാളംം തെ�റ്റുന്നതെ�ങ്ങനെ�യൊ�ൊക്കെ�യാാണെ�ന്നറിിയാാനുംം സാാമ്പത്തിികവുംം സാാമൂഹിി
കവുമാായ താാളപ്പിിഴകൾ പ്രകൃതിിയുടെെ താാളംം തെ�റ്റിിക്കുന്നതെ�ങ്ങിിനെ�യാാണെ�ന്നു നേ�രിിൽ കണ്ട
റിിയാാനുമാാണ്് സുജാാതാാ ദേ�വിി കാാട്ടിിലെ�ത്തിിയത്്. അത്് കണ്ടുംം കൊ�ൊണ്ടുംം അറിിഞ്ഞതാായിി അവർ
വേ�ദനയോ�ോടെെ പറയുന്നു. ആണ്ടോ�ോടാാണ്ട്് വർദ്ധിിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യയരുംം കന്നുകാാലിികളുംം ആണ്്
കാാടു ചുരുങ്ങിി വരാാൻ ഒരു കാാരണമെെന്നാാണവർ പറയുന്നത്്. ‘കലപ്പയുന്തിി കലപ്പയുന്തിി കൃഷിിഭൂമിി
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മുകളിിലേ�ക്കു കയറുന്തോ�ോറുംം കാാടുകൾ ആകാാശത്തേ�ക്ക്് അപ്രത്യയക്ഷമാാവുന്നു. ഈ ഹിിമാാലയൻ
ഗ്രാാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ� വളർന്നു വിികസിിച്ചാാൽ ഹിിമാാലയംം ബാാക്കിിയുണ്ടാാവുമോ�ോ?’ എന്ന ആധിിയുംം
സുജാാത ദേ�വിി പങ്കു വയ്ക്കുന്നു. ഉരുകാാത്ത മഞ്ഞ്് തമ്പടിിച്ചിിരിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണത്രെ� എവറസ്റ്റിിന്റെ�
മുടിി വരെെ ഈ ജനവാാസകേ�ന്ദ്രങ്ങൾ എത്താാത്തത്്. ദീീർഘദൃഷ്ടിിയോ�ോടെെ ഇതിിനൊ�ൊരു പരിിഹാാരംം
കണ്ടെ�ത്താാൻ പറയേ�ണ്ട കാാലംം പോ�ോലുംം അതിിക്രമിിച്ചു പോ�ോയതിിൽ അവർ ദുഃഃഖിിക്കുന്നു. ‘ഉരുൾ
പൊ�ൊട്ടലിിന്റെ�യുംം മണ്ണൊ�ൊലിിപ്പിിന്റെ�യുംം ഒത്ത നടുവിിൽ വന്നെ�ത്തിിയിിട്ടുംം ഒന്നുംം കണ്ടുംം കേ�ട്ടുമിില്ലെ�ന്ന്്
ഭാാവിിച്ച്് വിിത്തെ�ടുത്തുണ്ണുന്ന വിിഡ്ഢിിത്തത്തിിൽ നാം�ം മുഴുകുന്ന’ തിിലെ� ബുദ്ധിിശൂന്യയതയെ�പ്പറ്റിി ഓർമ്മിി
പ്പിിക്കുന്നു. വ്യയവസാായവത്്ക്കരണത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ചുണ്ടാായ കമ്പോ�ോളസംംസ്ക്കാാരമാാണ്് പ്രകൃതിിയെ�
കാാർന്നുതിിന്ന്് മുന്നേ�റുന്ന മറ്റൊ�ൊരു ഘടകംം. ഉരുൾപൊ�ൊട്ടൽപോ�ോലെ�, അഗ്നിിപർവ്വതംംപോ�ോലെ� നമ്മുടെെ
മേ�ൽ വന്നിിറങ്ങുന്ന കമ്പോ�ോള സംംസ്ക്കാാരത്തള്ളിിച്ചയെ� തടത്തുനിിർത്താാൻ പോ�ോന്ന ശക്തമാായ ആയു
ധമൊ�ൊന്നുംം ജനങ്ങളുടെെ കൈൈയിിലിില്ല’ ( പുറംം. 31) എന്ന്് അവർ പറയുന്നു.
പ്രകൃതിിസ്നേ�ഹിിയാായ സുജാാതാാ ദേ�വിി, സർക്കാാരിിന്റെ� വനസംംരക്ഷണത്തിിനോ�ോടുംം വിികസന
നയത്തോ�ോടുമുള്ള രൂക്ഷമാായ എതിിർപ്പ്് ഇതിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. അത്് ചിിലപ്പോ�ോൾ കടുത്ത
പരിിഹാാസങ്ങളാായുംം നർമ്മത്തിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞ വിിമർശന ശരങ്ങളാായുമാാണ്് പുറത്തുവരുന്നത്്.
ഗ്രാാമീീണന്റെ� പുനരധിിവാാസത്തിിനുള്ള പണവുംം സ്ഥലവുംം കണ്ടത്താാനുംം സംംഗതിി നടപ്പിിൽ വരുത്താാ
നുമുള്ള ദൃഢനിിശ്ചയംം ഭരിിക്കുന്നവർക്ക്് ഇല്ലാാത്തതിിനെ�പ്പറ്റിി ‘വനംം അവർക്ക്് അന്യംം�, ഗ്രാാമീീണൻ
അവർക്ക്് അന്യയൻ. ഷോ�ോപ്പിിങ്് കോം�ം�പ്ലക്സുകൾ കെ�ട്ടുന്നതിിന്റെ� പകുതിി താാൽപര്യം�ം ഇക്കാാര്യയങ്ങളിിൽ
ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ’ (പുറംം.50) എന്നവർ രോ�ോഷംം കൊ�ൊള്ളുന്നു. വോ�ോട്ടുമാാത്രംം നോ�ോക്കിിയാാണ്് രാാഷ്ട്രീീ
യപാാർട്ടിികൾ ഇത്തരംം കാാര്യയങ്ങളിിൽ ഇടപെ�ടുന്നതെ�ന്ന സത്യയവുംം അവർ തുറന്നു കാാണിിക്കുന്നു.
ഏതു നാാട്ടിിലാായാാലുംം ഇത്തരംം കാാര്യയങ്ങളിിൽ വ്യയത്യാാ�സമൊ�ൊന്നുമിില്ല. ‘ഭരണ ത്വവര കൂടുമ്പോ�ോഴാാണ്്
സ്വവഭാാവവൈൈകല്യയങ്ങൾ അധിികമാാവുക എന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു’ (പുറംം. 55) എന്ന്് അവർ കുറിിക്കുന്നു.
വനംംകൊ�ൊള്ളയുംം കള്ളത്തടിിവ്യയവസാായവുമൊ�ൊക്കെ� തകൃതിിയാായിി നടക്കുന്ന കാാടിിനുള്ളിിൽ
ഗ്രാാമീീണന്റെ� ആവശ്യയങ്ങൾക്കുംം അതിിലപ്പുറവുംം സ്വവന്തമെെന്ന പേ�രിിൽ കൈൈയടക്കുന്ന അവസ്ഥയിിൽ
പരിിസ്ഥിിതിി സംംരക്ഷണമെെന്ന വാാക്കിിനു പോ�ോലുംം പ്രസക്തിിയിില്ലാാതാാവുകയാാണ്്. കാാടിിന്റെ� മാാത്രല്ല
മലയുടെെ ആയുസ്സുംം മണ്ണൊ�ൊലിിപ്പുംം മലയിിടിിച്ചിിലുമാായിി തകർന്നിിറങ്ങുന്നതുംം സുജാാതാാ ദേ�വിിയെ�
ദുഃഃഖിിപ്പിിക്കുന്നു... ‘മല തൂർന്നിിറങ്ങുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം, പുഴ വാാർന്നു പോ�ോകുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം വേ�രു ചീീഞ്ഞു
പോ�ോകുന്നതുംം ഞാാൻ കാാണുന്നു’ (പുറംം. 50) എന്നവർ കുറിിക്കുന്നു. വിികസനത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ കാാടു
നാാടാാക്കിി ഗ്രാാമംം നഗരമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന ജൈൈവവൈൈവിിദ്ധ്യയങ്ങളുംം തദ്ദേ�ശീീ
യരുടെെ പ്രാാദേ�ശിികസംംസ്ക്കാാരവുമൊ�ൊക്കെ� തിിരിിച്ചുപിിടിിക്കാാനാാവാാത്ത അമൂല്യയ സമ്പത്തുക്കളാാണെ�ന്ന്്
എന്നാാണ്് തിിരിിച്ചറിിയുക എന്ന്് അവർ ആധിികൊ�ൊള്ളുന്നു. ‘ഈ പീീനംം വളരെെ വിിജ്ഞാാനപ്രദവുംം
രസകരവുമാായ അനുഭവമാാക്കിി തന്നെ�ങ്കിിലുംം എന്റെ�യുള്ളിിൽ ബാാക്കിി നിിന്ന പ്രതീീക്ഷയുടെെ ചിില
നാാമ്പുകൾ പോ�ോലുംം യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� കുളമ്പടിിയിിൽപ്പെ�ട്ടു ചതഞ്ഞരഞ്ഞു പോ�ോയിി’ (പുറംം.120)
എന്ന്് ഏറെെ വേ�ദനയോ�ോടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. അതിിർത്തിിസംംരക്ഷണത്തിിന്് കൊ�ൊടുക്കുന്ന പ്രാാ
ധാാന്യയമെെങ്കിിലുംം വനസംംരക്ഷണത്തിിന്് കൊ�ൊടുക്കണമെെന്നവർ പറയുന്നു. സ്വവന്തംം നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ�
പ്രശ്നമാായിി കണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഈ വാാക്കുകൾ വിിലയ്ക്കെ�ടുത്ത്് സത്വവരനടപടിികൾ സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കു
ന്നു. ‘വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� മന്ത്രവാാക്യയങ്ങൾ ഉള്ളിിൽ പേ�റുന്ന ജൈൈവലോ�ോകത്തിിന്റെ� സങ്കീീർണ്ണതയുടെെ
ആഴങ്ങൾ ഒരു നോ�ോക്കെ�ങ്കിിലുംം കണ്ടറിിഞ്ഞവർക്ക്് അതു പരിിരക്ഷിിക്കാാതെ� വയ്യ’ (പുറംം.124) എന്ന്്
തന്റെ� നിിലപാാട്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
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ചിിപ്്കോ�ോ പ്രസ്ഥാാനംം
ഒരു കാാലത്ത്് ഹിിമാാലയൻ ഗ്രാാമങ്ങളുടെെ രക്ഷാാമാാർഗ്ഗമാായിി തെ�ളിിഞ്ഞ ചിിപ്്കോ�ോ പ്രസ്ഥാാനംം ഇന്ന്്
ജനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അകന്ന്് ഒറ്റപ്പെ�ട്ടു പോ�ോയതാായിി സുജാാതാാ ദേ�വിി പറയുന്നു. 1975 മുതൽ 85 വരെെ
യാായിിരുന്നു ചിിപ്്കോ�ോ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� സുവർണ്ണകാാലംം. സ്വവന്തംം ജീീവിിതംം തന്നെ� ഉഴിിഞ്ഞുവച്ച്്
ഇതിിനാായിി പ്രവർത്തിിച്ച പലരുടെെയുംം ദാാരുണമാായ അവസ്ഥ അവരിിൽ വിിഷമമുണ്ടാാക്കുന്നു.
വൻകിിട അണക്കെ�ട്ടുകൾക്ക്് തടസംം പിിടിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ച സുന്ദർലാാൽ ബഹുഗുണയെ� നാാടിിന്റെ�
ഏറ്റവുംം വലിിയ ശത്രുവാായിി ചിിത്രീീകരിിച്ച്് കണ്ടത്് സുജാാതാാ ദേ�വിിയെ� ആശ്ചര്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. സമ്പ
ന്നരെെയുംം അധിികാാരിികളെ�യുംം ആരാാധനയോ�ോടെെയുംം അസൂയയോ�ോടെെയുംം നോ�ോക്കുന്ന വ്യയക്തമാായ
നിിലപാാടോ�ോ ധാാർമ്മിികമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടോ�ോ ഒന്നുംം അവകാാശപ്പെ�ടാാനിില്ലാാത്ത ഇവർ ശത്രുസ്ഥാാനത്ത്്
നിിർത്തുന്നത്് ഗാാന്ധിിജിിയെ�യുംം പരിിസ്ഥിിതിി സംംരക്ഷകരെെയുമാാണ്്. ചിിപ്്കോ�ോ പ്രസ്ഥാാനംം ജനജീീവിി
തത്തിിന്റെ� അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിി എന്ന്് പറയുന്നതൊ�ൊക്കെ� വെ�റുതെ�യാാണത്രെ�’. ലേ�ഖനങ്ങളുടെെ
സുരക്ഷിിതമേ�ഖലയിിൽനിിന്ന്് ജീീവിിക്കുന്ന ഗ്രാാമങ്ങളുടെെ യാാഥാാർഥ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങിിച്ചെ�ല്ലുമ്പോ�ോൾ
കാാണുന്ന കാാര്യയങ്ങൾക്ക്് അല്പമൊ�ൊരു ഫലിിതഛാായയാാണ്് ’ എന്നവർ കുറിിക്കുന്നു (പുറംം.27).
നേ�താാക്കളെ� തേ�ടിിയെ�ത്തിിയ ബഹുമതിികളുംം പ്രശസ്തിിയുമൊ�ൊക്കെ� ഈ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ക്ഷയ
ത്തിിന്് കാാരണമാായതാായുംം സുജാാതാാ ദേ�വിി കണ്ടെ�ത്തുന്നു.

പ്രാാദേ�ശിിക സംംസ്കാാരംം
‘പഴയസംംസ്കാാരങ്ങൾ നമ്മുടെെ ചുറ്റുംം നിിഷ്കരുണംം പിിഴുതെ�റിിയപ്പെ�ടുകയാാണ്്. നിിൽക്കള്ളിിയിില്ലാാതെ�
പ്രധാാന സംംസ്കാാരപ്രവാാഹത്തിിലേ�ക്ക്് അവരുംം വീീണു പോ�ോവുകയാാണ്്. മലവെ�ള്ളംംപോ�ോലെ�
തള്ളിിക്കയറുന്ന ആധുനീീകരണംം ഇന്നല്ലെ�ങ്കിിൽ നാാളെ� ഈ ഇവരെെയൊ�ൊക്കെ� വിിഴുങ്ങിി കളയുമെെന്ന്്
ഓർക്കുന്നതേ� വേ�ദനയാാണ്്.’ ( പുറംം.115) വിികസനത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ പ്രാാദേ�ശിികസംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ�
തനിിമ നഷ്ടപ്പെ�ടുത്തുകയുംം തദ്ദേ�ശവാാസിികളുടെെ ജീീവിിതംം ദുരിിതപൂർണ്ണമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിനെ�
പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനുംം ഈ പരിിസ്ഥിിതിി പ്രതിിസന്ധിിയെ� മറിികടക്കാാനുംം കഴിിഞ്ഞെ�ങ്കിിൽ മാാത്രമേ�
നാാളെ� നമുക്കുംം നിിലനിിൽപ്പുള്ളു . എല്ലാാ കുറ്റങ്ങളുംം ഗ്രാാമീീണന്റെ� തലയിിൽ ചാാരിി രക്ഷപ്പെ�ടാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്നവരോ�ോട്് ‘പ്രകൃതിിയ്ക്ക്് കോ�ോട്ടമണയ്ക്കുന്നത്് നമ്മൾ പട്ടണവാാസിികളാാണെ�ന്നാാണ്് എന്റെ�
എളിിയ കുറ്റസമ്മതംം.’ എന്നാാണ്് സുജാാത ദേ�വിി പറയുന്നത്്.
‘കാാടിിന്റെ� താാളവുംം ആദിിവാാസിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� താാളവുംം അടുത്തകാാലംംവരെെ അഭേ�
ദ്യയമാായിി ഇണങ്ങിിപ്പോ�ോയിിരുന്നു. പക്ഷേ�, നഗരജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭ്രാാന്തതാാളങ്ങൾ കാാട്ടിിനുള്ളിിലേ�ക്ക്്
കടന്നുവരുന്നതോ�ോടെെ അവരുടെെ ശാാന്തതാാളങ്ങളിിലുംം താാളപ്പിിഴകളാായിി ‘ (പുറംം.57) മാാറിിയതാായിി
അവർ ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു. പ്രകൃതിിയോ�ോടിിണങ്ങിി ജീീവിിക്കുന്ന നാാടോ�ോടിികളാാണ്് ഗുജ്ജർ, കിിന്നരർ,
ഗദ്ദിികൾ, ഭോ�ോട്ടിിയർ തുടങ്ങിിയവർ. വർഷത്തിിന്റെ� പകുതിി ഹിിമാാലയത്തിിന്റെ� മുകൾപ്പരപ്പിിലുംം ബാാക്കിി
ആറു മാാസംം മഞ്ഞു പെ�യ്യാാത്ത താാഴ്ന്ന തലങ്ങളിിലെ� കൃഷിിയിിടങ്ങളിിലുംം തമ്പടിിക്കുന്ന ഇവർ പ്രകൃ
തിിക്ക്് വലിിയൊ�ൊരു പ്രശ്നമാായിി മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണത്രെ�. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇവരെെ കാാടിിനു
പുറത്താാക്കാാനാാണ്് വനംം വകുപ്പിിന്റെ� നീീക്കംം. പക്ഷേ� ഇവരുടെെ പുനരധിിവാാസംം നടക്കുന്നിില്ല.
ഒരിിടത്ത്് താാമസമുറപ്പിിക്കാാൻ ഇവർക്ക്് താാല്പര്യയമിില്ല എന്നതാാണ്് ഇതിിന്് പ്രധാാന കാാരണംം.
സ്ഥിിരമാായൊ�ൊരു കോ�ോൺക്രീീറ്റ്് വീീട്് ഇവർക്ക്് അരക്ഷിിതത്വവമാാണ്് നൽകുന്നതത്രെ�.’ നാാടോ�ോടിി ജീീവിി
തത്തിിന്റെ� കാാഠിിന്യയത്തിിൽ നിിന്നകന്ന്് നാാഗരിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആയാാസരാാഹിിത്യയത്തിിലേ�ക്ക്്
കടക്കാാനുള്ള ആഗ്രഹംം അവർക്കുണ്ട്്’ (പുറംം.117). കാാട്് സംംരക്ഷിിക്കേ�ണ്ടത്് ജീീവൽ പ്രശ്നമാാണെ�ന്ന്്
മനസ്സിിലാായതോ�ോടെെ എല്ലാം�ം ഗ്രാാമീീണന്റെ� തലയിിൽ ചാാരിി അവന്റെ� നേ�രെെ തിിരിിയുന്ന ആധുനിിക
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ആസൂത്രകൻ നഗരവത്്ക്കരണംം കുറയ്ക്കണമെെന്നോ�ോ പട്ടണവാാസിികളുടെെ സുഖഭോ�ോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്ക
ണമെെന്നോ�ോ പറയുന്നിില്ലല്ലോ�ോ എന്ന്് സുജാാത ദേ�വിി ചോ�ോദിിക്കുന്നു.
‘ഗ്രാാമീീണർക്ക്് പറഞ്ഞാാൽ തീീരാാത്ത ദുഃഃഖകഥകളാാണുള്ളത്്. ഉരുൾപൊ�ൊട്ടലിിന്റെ�യുംം ഭൂകമ്പ
ത്തിിന്റെ�യുംം കഥകളാായിിരുന്നു അതിിലേ�റെെയുംം എന്ന്് സുജാാതാാ ദേ�വിി ഓർക്കുന്നു.’ ഈ ഗ്രാാമീീണർ
ചിിലർ കണ്ണുനിിറഞ്ഞുംം ചിിലർ കോ�ോപംം കൊ�ൊണ്ടുംം മറ്റു ചിിലർ മഞ്ഞുപോ�ോലെ� ഉറഞ്ഞ പുച്ഛമെെടുത്തു
കുത്തിിയുംം പറഞ്ഞതൊ�ൊക്കെ� സത്യയങ്ങളാാണ്്. അത്് നമ്മെ� പൊ�ൊള്ളിിക്കുന്നു. കുത്തിി മുറിിവേ�ൽപ്പിി
ക്കുന്നു. ഭയപ്പെ�ടുത്തുന്നു" (പുറംം.40) എന്നവർ കുറിിക്കുന്നു. നൂറ്റാാണ്ടുകളുടെെ അനുഭവപാാഠങ്ങളുടെെ
വിിജ്ഞാാനഭണ്ഡാാരങ്ങളുമാായിി ജീീവിിക്കുന്ന അവരുടെെ അടുത്ത്് നമ്മുടെെ കാാൽക്കഴഞ്ച്് പുസ്തകജ്ഞാാ
നവുമാായിി ചെ�ല്ലരുതെ�ന്നാാണ്് സുജാാതാാ ദേ�വിിക്ക്് പറയാാനുള്ളത്്. ‘ലജ്ജയിില്ലാാത്തവർക്കു മാാത്രമേ�
ഗ്രാാമീീണനോ�ോട്്, നാാടോ�ോടിിയോ�ോട്്, ഇടയനോ�ോട്്, പ്രകൃതിിസംംരക്ഷണംം പ്രസംംഗിിക്കാാനാാവൂ (‘പുറംം. 119)
എന്ന നേ�രറിിവിിനെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു.

പക്ഷിിനിിരീീക്ഷണംം
‘പുഴയിിലെ� പാാറക്കെ�ട്ടിിൽ നമ്മുടെെ വണ്ണാാത്തിിയെ�ക്കാാളുംം ഇത്തിിരിി കൂടിി പോ�ോന്ന റിിവർ ചാാറ്റ്്
അഥവാാ വെ�ള്ള തൊ�ൊപ്പിിക്കാാരൻ ചുവപ്പൻ സ്റ്റാാർട്ട്് ഇരതേ�ടിി നിിൽപ്പുണ്ട്്. കരിം�ം ചുവപ്പു വാാലുംം
വയറുംം കരിിനീീല ദേ�ഹവുംം ചിിറകുമുള്ള ഒരു ഉണ്ടക്കിിളിി. തലയിിൽ വെ�ണ്ണ പൊ�ൊത്തിിയത്് പോ�ോലെ�
അല്പംം വെ�ളുപ്പുംം. അടുത്ത്് തന്നെ�യുണ്ട്് പ്ലംംബസ്് റെെഡ്്സ്റ്റാാർട്ട്് എന്ന അൽപംം കൂടെെ ചെ�റിിയ മറ്റൊ�ൊരു
പുഴക്കരവാാസൻ. അവനുംം നിിറംം ഏതാാണ്ടിിങ്ങനെ� തന്നെ�. തലയുംം കറുപ്പാാണെ�ന്നു മാാത്രംം. മറ്റൊ�ൊരു
അരുവിിയുടെെ തീീരത്ത്് ബ്രൗൗൺ ഡിിപ്പർ എന്ന മുറിിവാാലൻ ഉണ്ടക്കിിളിിയെ� കണ്ടു. വെ�ള്ളത്തിിലേ�ക്ക്്
ഇപ്പോ�ോൾ ചാാടുംം എന്നമട്ടിിൽ നിില്പാാണ്്. ഈ കൊ�ൊച്ചു പക്ഷിികൾ ഇര കാാത്ത്് ക്ഷമയോ�ോടെെ പുഴക്കര
യിിൽ ഇരിിക്കുമ്പോ�ോലെ� തന്നെ� നമുക്കുംം ഇവയെ� നോ�ോക്കിി മറ്റെെല്ലാം�ം മറന്ന്് എത്രനേ�രംം വേ�ണമെെങ്കിി
ലുംം അങ്ങനെ� ഇരിിക്കാാൻ തോ�ോന്നുംം. സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� തുടിിക്കുന്ന തുള്ളിികളിിൽ മനസ്സലിിഞ്ഞു ചേ�ർന്ന്്
തുള്ളിിക്കളിിക്കുന്ന അനുഭവംം’ (പുറംം. 36, 37). വനയാാത്രയുടെെ എല്ലാാ വിിധ സന്തോ�ോഷവുംം ഒത്തുചേ�രുന്ന
ഇത്തരംം അപൂർവ്വ നിിമിിഷങ്ങളുംം സുജാാതാാ ദേ�വിി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. കാാട്ടിിലെ� പക്ഷിികളുമാായിി പരിി
ചയത്തിിലാാവുകയുംം സൗൗഹൃദംം പങ്കിിടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന അവർ കാാടുമാായുംം പക്ഷിികളുമാായുമൊ�ൊക്കെ�
നിിരന്തരംം സമ്പർക്കത്തിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഒരു യഥാാർത്ഥ പ്രകൃതിിസ്നേ�ഹിി തന്നെ� ആയിിരുന്നു.
‘കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി ‘എന്ന ഈ കൊ�ൊച്ചു യാാത്രാാവിിവരണഗ്രന്ഥത്തിിൽ പക്ഷിി ലോ�ോകത്തിിന്്
നൽകുന്ന സ്ഥാാനംം തന്നെ� അതിിന്് തെ�ളിിവാാണ്്.
‘ഹിിമാാലയത്തിിലുംം കാാക്കയുണ്ട്്. അവർക്കൊ�ൊക്കെ� ജലദോ�ോഷവുംം തൊ�ൊണ്ടവേ�ദനയുംം ആണ്്.
എന്നാാലുംം ഗാാനാാലാാപനത്തിിന്് ശ്രമമാാണ്്. അലയ്ക്കേ�ണ്ട, കർണകഠോ�ോരമാായിിരിിക്കുന്നു നിിങ്ങളുടെെ
അടച്ച ശബ്ദംം. കൊ�ൊള്ളാാവുന്ന കാാക്കകൾ തൊ�ൊള്ള തുറക്കുന്നത്് ധാാരാാളംം കേ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്് എന്നൊ�ൊക്കെ�
പറഞ്ഞു നോ�ോക്കിിയെ�ങ്കിിലുംം ഫലിിച്ചിില്ല’ (പുറംം.371). എന്നവർ പറയുമ്പോ�ോൾ പക്ഷിിമൃഗാാദിികളൊ�ൊക്കെ�
കാാഴ്ചയുംം കേ�ൾവിിയുംം ഉള്ള മനുഷ്യയരുമാായിി ഇടപഴകിി സൗൗഹാാർദ്ദപൂർവ്വംം ജീീവിിക്കുന്ന, ജീീവിിക്കേ�ണ്ടു
ന്നവരാാണെ�ന്ന്് തന്നെ�യാാണ്് മനസ്സിിലാാവുക. അത്രഅടുപ്പമുള്ളവരോ�ോട്് സംംസാാരിിക്കുന്ന അനൗൗപ
ചാാരിിക ഭാാഷയിിലാാണ്് സുജാാത ദേ�വിി പ്രകൃതിിയിിലെ� ജന്തുജീീവജാാലങ്ങളോ�ോട്് സംംസാാരിിക്കുന്നത്്.
മനുഷ്യയരേ�ക്കാാൾ മൃഗങ്ങളാാണ്് കൂടുതൽ അടുത്തു പെ�രുമാാറാാൻ കൊ�ൊള്ളാാവുന്നവർ എന്നുംം അവർ
മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നു.
ഹിിമാാലയത്തിിലെ� ഒരുപാാട്് പക്ഷിികളെ� പറ്റിി സുജാാത ദേ�വിി യാാത്രാാവിിവരണത്തിിൽ
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പറയുന്നുണ്ട്്. പടത്തിിൽ മാാത്രംം കണ്ടിിട്ടുള്ള ചിില പക്ഷിികളെ� നേ�രിിട്ട്് കാാണാാൻ ഇടവന്നത്് സിിനിി
മാാഭ്രാാന്തർക്ക്് താാരദർശനംം പോ�ോലെ� ആഹ്ലാാദംം ഉണ്ടാാക്കിിയതാായിി അവർ പറയുന്നു.’ അവയെ�
കുറേ�ക്കൂടിി അടുത്തു കാാണാാനുംം ഓട്ടോ�ോഗ്രാാഫിിനു പകരംം ഒരു തൂവൽ പൊ�ൊഴിിഞ്ഞുകിിട്ടാാൻ ആഗ്രഹിി
ച്ചതുമൊ�ൊക്കെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ആ നല്ല പക്ഷിിപ്രേ�മിിയെ� നാം�ം അടുത്തറിിയുന്നു. കേ�ദാാരത്തിിലുംം
പശു വിിഹാാറിിലുമൊ�ൊക്കെ� കണ്ട പുതിിയ പക്ഷിികളെ�ക്കുറിിച്ച്് അവർ കുറിിച്ചു വച്ചിിട്ടുള്ളതാായുംം പറയു
ന്നുണ്ട്്. പല പക്ഷിികളെ�യുംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ സുജാാതാാ ദേ�വിിയെ� സഹാായിിച്ചത്് സാാലിംം� അലിിയുടെെ
ഹിിമാാലയൻ ഗൈൈഡാാണത്രെ�. യാാത്രയിിൽ ഏറെെ സന്തോ�ോഷംം പകർന്ന ഈ പക്ഷിി വിിശേ�ഷങ്ങൾ
നാാട്ടിിലെ�ത്തിി നീീലകണ്ഠൻ സാാറിിനോ�ോട്് പറയാാൻ തിിടുക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് പ്രകൃതിി സ്നേ�ഹിിയാായ
എഴുത്തുകാാരിി. ഒരു പുലർച്ചെ� ആൺമയിിലിിന്റെ� നൃത്തവുംം അത്് ആസ്വവദിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന പിിടയുംം
അവരുടെെ കാാഴ്ചകൾക്ക്് വിിരുന്നേ�കിിയതാായിി പറയുന്നു. കാാടിിന്റെ� നടുവിിലെ� അഴകേ�റിിയ ഈ
പീീലിിക്കാാവടിിയുംം അതിിനെ� തകർക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന കാാട്ടുകോ�ോഴിികളെ�യുമൊ�ൊക്കെ� കണ്ടുനിിന്ന
സുജാാത ദേ�വിി ‘പക്ഷിിമൃഗാാദിികളെ� താാല്പര്യയത്തോ�ോടെെ വീീക്ഷിിച്ചാാൽ പലപ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയസ്വവഭാാവങ്ങൾ
ഉള്ളതാായിി തോ�ോന്നുമെെന്ന്്’ കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ഇതിിന്് തെ�ളിിവാായിി ദിില്ലിി മൃഗശാാലയിിലെ� പക്ഷിി സങ്കേ�
തത്തിിൽ വച്ച്് തനിിക്കുണ്ടാായ ഒരു അനുഭവംം അവർ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്. പക്ഷിിനിിരീീക്ഷണംം
ഒരു വിിനോ�ോദമാായിി തന്നെ� അവർ കൊ�ൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നതിിന്് തെ�ളിിവാാണിിത്്.’പകലൊ�ൊക്കെ�
പക്ഷിികളെ� അന്വേ�േഷിിച്ചു നടക്കുകയാായിിരുന്നു. പുതിിയ പക്ഷിികളെ� ഒന്നുംം കണ്ടിില്ല. ബുൾബുളുംം
പുള്ളിിപ്രാാക്കളുംം മരംംകൊ�ൊത്തിികളുമൊ�ൊക്കെ� ധാാരാാളംം ഉണ്ട്്. പലയിിടത്തുംം ഹിിമാാലയൻ ഓലഞ്ഞാാ
ലിിയെ� കണ്ടു’ (പുറംം. 60). എന്നിിങ്ങനെ� അവരുടെെ യാാത്ര പക്ഷിിനിിരീീക്ഷകയുടെെ യാാത്രയാാവുന്നു.
യാാത്രാാവിിവരണംം പക്ഷിി ഗവേ�ഷണ രേ�ഖയുംം.

വന്യയമൃഗസംംരക്ഷണ പാാഠങ്ങൾ
കാാടിിന്റെ� വിിസ്തൃതിി കുറഞ്ഞു വരുംം തോ�ോറുംം മനുഷ്യയനുംം മൃഗങ്ങളുംം തമ്മിിൽ നിിലനിിൽപ്പിിനുള്ള മത്സരംം
ഏറിി വരുന്നതാായിി സുജാാത ദേ�വിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. മനുഷ്യയനുംം ആടുംം പശുവുംം ഒക്കെ� കാാട്ടിിൽ കയറിി
മേ�യാാൻ തുടങ്ങിിയപ്പോ�ോഴാാണ്് വന്യയമൃഗങ്ങൾ നാാട്ടിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങാാനുംം മനുഷ്യയരെെയുംം മൃഗങ്ങളെ�
യുംം ആക്രമിിക്കാാനുംം തുടങ്ങിിയത്്. സർക്കാാർ ഈ വന്യയമൃഗങ്ങളെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നത്് കൊ�ൊണ്ട്്
ഗ്രാാമീീണർക്ക്് ഇവയോ�ോട്് ശത്രുതയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� വംംശനാാശത്തിിന്റെ� വക്കിിലെ�ത്തിി
നിിൽക്കുന്ന വന്യയജീീവിികളെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനെ�ക്കാാൾ ഇല്ലാാതാാക്കാാനാാണ്് ഗ്രാാമീീണർ ശ്രമിി
ക്കുന്നത്് . അവരുടെെ ജീീവനുംം സ്വവത്തിിനുംം ആശങ്കയുണ്ടാാക്കുന്നു എന്നതാാണ്് അതിിന്് കാാരണംം.
‘കേ�ദാാരത്തിിലെ� ഒരു ഗ്രാാമത്തിിൽ ഒരു പുലിി ഒറ്റരാാത്രിികൊ�ൊണ്ട്് ഇരുപത്തേ�ഴ്് ആടുകളെ� കൊ�ൊന്നു.
ഇതൊ�ൊരു റെെക്കോ�ോർഡ്് കൊ�ൊല ആണോ�ോ എന്നറിിയിില്ല എന്താായാാലുംം ഈ റിിപ്പർ പുലിിയെ� അന്വേ�േ
ഷിിച്ചിിറങ്ങിിയ ഗ്രാാമീീണർ നിിർദോ�ോഷിികളാായ പതിിനഞ്ച്് പുലിികളെ� കൊ�ൊന്നാാണ്് പക തീീർത്തത്്.
ഒടുവിിൽ പുള്ളിിയെ�ന്നു സംംശയിിക്കുന്ന പുലിിയെ� എങ്ങനെ�യോ�ോ ഒരു വീീടിിനകത്ത്് അകപ്പെ�ടുത്തിി
അതിിനെ� അവിിടെെയിിട്ടവർ തീീവെ�ച്ചു കൊ�ൊന്നു’ (പുറംം 43) ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു സംംഭവംം മതിി ഇവയോ�ോട്്
ഗ്രാാമീീണർക്കുള്ള മനോ�ോഭാാവംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ.
വന്യയജീീവിികളോ�ോടുള്ള മനുഷ്യയന്റെ� ഭയംം മാാത്രമല്ല അവ കുറ്റിിയറ്റു പോ�ോകാാൻ കാാരണംം എന്നാാണ്്
സുജാാത ദേ�വിിയുടെെ പക്ഷംം. അന്തർദേ�ശീീയ കമ്പോ�ോളത്തിിൽ കസ്തൂരിിക്കുളള പ്രിിയമാാണ്് കസ്തൂരിിമാാ
നുകളുടെെവംംശനാാശത്തിിന്് കാാരണംം. ഔഷധംം എന്ന നിിലയിിലുംം സുഗന്ധദ്രവ്യംം� എന്ന നിിലയിിലുംം
ഏറെെ വിിലപ്പെ�ട്ട കസ്തൂരിി പല അസുഖങ്ങളുടെെയുംം ചിികിിത്സയ്ക്കാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. കസ്തൂരിി മോ�ോഹ
വിിലയ്ക്ക്് വാാങ്ങാാൻ ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മാാനുകൾ നിിഷ്കരുണംം കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന്് അവർ
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ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു. മുതിിർന്ന ആൺമാാനിിൽ നിിന്നു മാാത്രമേ� കസ്തൂരിി ലഭിിക്കുന്നുള്ളൂവെ�ങ്കിിലുംം ചത്തതിിനു
ശേ�ഷമാാണ്് ആണിിനെ�യുംം പെ�ണ്ണിിനെ�യുംം കുട്ടിിയെ�യുംം ഒക്കെ� തിിരിിച്ചറിിയുക എന്നതിിനാാൽ അവ
കൂട്ടത്തോ�ോടെെ കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ടുന്നു. പുറത്തൊ�ൊരു കൂനുമാായിി ചാാടിിച്ചാാടിി നടക്കുന്ന അവയെ� വെ�ടിിവെ�ച്ചു
വീീഴ്ത്താാനുംം എളുപ്പമാാണത്രെ�. കസ്തൂരിിമാാനുകളെ� കൊ�ൊല്ലുന്നത്് അന്തർദേ�ശീീയ കള്ളക്കടത്ത്് സംംഘ
ങ്ങളുടെെ ആൾക്കാാരാാണ്് എന്നാാണ്് സുജാാത ദേ�വിി പറയുന്നത്്. ഉന്നത ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥന്മാാരെെ പ്രീീതിി
പ്പെ�ടുത്താാനുംം മദ്യയ സൽക്കാാരത്തിിനുംം മാാനുംം മാാവുംം കാാട്ടുപോ�ോത്തുമൊ�ൊക്കെ� കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ
അതിിനു പലതിിനുംം കേ�സ്് പോ�ോലുംം ഇല്ലാാതാാകുന്നു എന്ന സത്യയവുംം അവർ തുറന്നുകാാട്ടുന്നു മൃഗങ്ങളെ�
കാാണാാനാായിി പല ദിിവസങ്ങളിിലുംം ശ്രമിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം സാാധിിക്കാാതെ� തിിരിിച്ചു പോ�ോരേ�ണ്ടിി വന്നതാായിി
പറയുന്ന സുജാാതാാ ദേ�വിി മൃഗദർശനംം സാാധ്യയമാായ അസുലഭ നിിമിിഷങ്ങളെ�യുംം പകർത്തുന്നുണ്ട്്.
ഐ ബെ�ക്സ്് എന്ന കൊ�ൊമ്പൻ കാാട്ടാാട്്, സ്നോ�ോലെ�പ്പേ�ർഡ്് എന്നഹിിമ വ്യാാ�ഘ്രംം, കസ്തൂരിി മാാൻ, ബ്രൗൗൺ
കരടിി, സെ�റോ�ോ എന്ന ഇരുണ്ട വലിിയ മാാനാാട്്, ഥാാർ എന്ന വരയാാട്് അങ്ങനെ� വളരെെയേ�റെെ
മൃഗങ്ങളെ� കനാാവറിിൽ അവർ കാാണുന്നു. ‘ഥാാറുംം,ഗോ�ോറലുംം ചിിലപ്പോ�ോൾ കസ്തൂരിി മാാനുംം മഞ്ഞിിനു
താാഴേ�യുംം ഉണ്ടാാവുമെെന്നുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് ഞങ്ങൾ ഭാാഗ്യയപരീീക്ഷണത്തിിനു പോ�ോയിി. ആറ്റിിനു കുറുകെ�
വീീണ മരത്തിിലൂടെെ പിിടിിച്ചു പിിടിിച്ച്്, തെ�ന്നുന്ന ചെ�രുവുകളിിൽ നാാലു കാാലിിൽ, വഴിിമുടക്കിി വീീണു
കിിടക്കുന്ന ദേ�വദാാരുവിിൽത്തന്നെ� വെ�ട്ടിിയുണ്ടാാക്കിിയ പടവുകളിിലൂടെെ പയ്യെ�പ്പയ്യെ�. അങ്ങനെ�യൊ�ൊരു
രണ്ടു മണിിക്കൂർ കരിിമലകയറ്റംം’ (പുറംം.83) ഇങ്ങനെ�യാാത്ര ചെ�യ്യാാൻ പരിിസ്ഥിിതിി പഠനമെെന്ന ഒറ്റ
ലക്ഷ്യംം� മാാത്രമല്ല സുജാാതാാ ദേ�വിിയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുക. പ്രകൃതിിയിിലെ� ജീീവജാാലങ്ങളെ�പ്പറ്റിി
ആകാംം�ക്ഷയുംം കൗൗതുകവുമുള്ള ഒരു സഞ്ചാാരിിയുടെെ യാാത്രയാാണിിതെ�ന്ന്് തെ�ളിിയിിക്കുന്നതാാണ്്
ഈ അനുഭവ പാാഠങ്ങൾ.
ഒരു പുലർച്ചെ� ഗോ�ോറലുകളെ� കാാണാാൻ പോ�ോയ അനുഭവംം അവർ പങ്കുവെ�ക്കുന്നു. ശാാന്തപ്രകൃ
തിികളാായ ഗോ�ോറൽ ഹിിമാാലയത്തിിന്റെ� സ്വവന്തംം മൃഗംം ആയാാണ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. പേ�ടമാാനുകളുടെെ
പേ�ടിിയെ�ക്കാാളുംം എത്രയോ�ോ മടങ്ങ്് പേ�ടിിയാാണ്് അവയുടെെ കണ്ണുകളിിൽ നിിഴലിിച്ചു നിിന്നത്്. ഇത്്
കണ്ടപ്പോ�ോൾ കാാട്ടിിലുംം മേ�ട്ടിിലുംം കയറിി ഇവയെ� ഉപദ്രവിിക്കാാൻ നമുക്ക്് എന്ത്് അധിികാാരമാാണു
ള്ളത്് എന്ന്് അവർക്ക്് തോ�ോന്നിിയതാായിി പറയുന്നു. ‘ആ കണ്ണിിലെ� പേ�ടിി എന്റെ� മനസ്സിിൽ നിിറഞ്ഞു
നിിൽക്കുന്നു. എത്രയോ�ോവട്ടംം വേ�ട്ടയാാടപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ� പേ�ടിി. സഹജീീവിികൾ പിിടഞ്ഞു മരിിക്കുന്നതുക
ണ്ടതിിന്റെ� പേ�ടിി’ എന്നിിങ്ങനെ� ആ രംംഗങ്ങളെ� സുജാാത ദേ�വിി ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു.
കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടുന്ന ഈ യാാത്രാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ അജഗജ ചരിിതങ്ങൾ വളരെെ വിിസ്തരിിച്ചു
തന്നെ� പറയുന്നുണ്ട്്. കാാടു മുടിിക്കുന്നതിിൽപ്രധാാന പങ്കുവഹിിക്കുന്നത്് ആടുകൾ ആണത്രേ�. ‘ആട്്
ഒരു മഹാാശല്യയമാാണ്്. അതു ചെ�യ്യുന്നിിടത്തോ�ോളംം പ്രകൃതിി ധ്വംം�സനംം ഇലക്ട്രിിസിിറ്റിിബോ�ോർഡുകാാർ
പോ�ോലുംം ചെ�യ്യുന്നിില്ലെ�ന്നുള്ളതാാണ്് ശരിിയാായ പാാഠംം’ (പുറംം 84) എന്ന്് സുജാാതാാദേ�വിി പറയുമ്പോ�ോൾ
ശാാന്ത സ്വവഭാാവിികളാായ ആടുകളെ�പ്പറ്റിിത്തന്നെ�യാാണോ�ോ എന്ന്് സംംശയംം തോ�ോന്നുംം. ‘ കോ�ോലാാട്് രണ്ടു
കാാലിിൽ നിിന്ന്് ചെ�ടിികളുംം ചെ�റു മരങ്ങളുംം പട പടയെ�ന്ന്് അരിിഞ്ഞരിിഞ്ഞു തിിന്നുന്നത്് ഹൃദയഭേ�ദ
കമാായ കാാഴ്ചയാാണ്്. ഒരു ജൈൈനമതക്കാാരനു പോ�ോലുംം അതു കണ്ടാാൽ ഇവയെ� അറുത്തു പൊ�ൊരിിച്ചു
തിിന്നണമെെന്നു തോ�ോന്നിിപ്പോ�ോകുംം’ (പുറംം.85) എന്ന വാാക്കുകളിിലെ� സത്യയത്തെ� തെ�ളിിയിിക്കാാനാായിി
അജ ചരിിതംം തന്നെ� അവർ വിിവരിിക്കുന്നു. ഇവ മൂലംം നാാടുംം കാാടുംം ഒരുപോ�ോലെ� കാാലിിച്ചന്തയാായിി
മാാറുന്നുവെ�ത്രെ�.
ആനകൾക്ക്് പ്രസിിദ്ധമാായ ചിില്ലാാ സാാങ്്ച്ചറിിയിിൽ എത്തിിയ ദിിവസംം തന്നെ� ജലവൈൈദ്യുുത
പദ്ധതിിയുടെെ റിിസർവോ�ോയറിിൽ കുടുങ്ങിിയ ഒരാാനയെ� രക്ഷിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം കാാണാാനിിടവന്നു.
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വളരെെ ദയനീീയമാായ ആ കാാഴ്ച’ മുകളിിൽ നിിന്ന്് ഒരു കൈൈ തന്നാാലേ� ഒഴുക്കിിൽപ്പെ�ട്ടവന്് കരക
യറാാനാാവൂ, അല്ലേ�? വെ�ള്ളംം കുടിിച്ചു മുങ്ങിിപ്പൊ�ൊങ്ങുന്നത്് കണ്ടു രസിിക്കാാനാാണ്് ഭാാവമെെങ്കിിൽ എന്തു
ചെ�യ്യാാനാാവുംം? മത്ത വാാരണമാായാാലുംം പൂച്ചക്കുഞ്ഞാായാാലുംം ഭവസാാഗരത്തിിന്റെ� തിിരത്തള്ളലിിൽപ്പെ�
ട്ടാാൽ കഥ ഒന്നു തന്നെ�’. എന്ന തത്വവചിിന്തയിിലേ�ക്കാാണ്് അവരെെ നയിിച്ചത്്. എന്താായാാലുംം ആ ആന
രക്ഷപ്പെ�ട്ടു. മറ്റൊ�ൊരിിക്കൽ ഒരു ആനയുടെെ മുന്നിിൽ ചെ�ന്നുപെ�ട്ട അനുഭവംം അവർ വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്’.
ചുള്ളിി ഞെ�രിിയുന്ന ശബ്ദംം. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഉള്ളിിൽ നിിന്നൊ�ൊരു തുമ്പിി പൊ�ൊങ്ങുന്നതുംം കണ്ടു. പിിന്നെ�
ഒരു മസ്തകത്തിിന്റെ� ഭാാഗവുംം. ഒറ്റയാാനാാണ്്. പേ�ടിി തൊ�ൊണ്ടയിിലേ�ക്ക്് ഇരച്ചുകയറിി. ഭാാഗ്യയത്തിിന്്
കാാറ്റ്് എനിിക്ക്് അനുകൂലമാായിിട്ടാാണ്്. ആനക്ക്് മണംംകിിട്ടിിയിില്ല. പതുക്കെ� ആനയെ� നോ�ോക്കിി
പുറകോ�ോട്ടു നടന്നു. പിിന്നെ� ശബ്ദമുണ്ടാാക്കാാതെ� വേ�ഗംം വേ�ഗംം നടന്നു. കുറച്ചു ദൂരംം എത്തിിയശേ�ഷംം
തിിരിിഞ്ഞോ�ോടിിയ അനുഭവംം അവർ പങ്കുവെ�ക്കുമ്പോ�ോൾ ആ നിിമിിഷങ്ങളിിലൂടെെ വാായനക്കാാരനുംം
നിിശ്ശബ്ദ യാാത്ര നടത്തുംം. പുരുഷനെ� വെ�ല്ലുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെെ ഇത്തരംം ആവിിഷ്ക്കാാരങ്ങളാാണ്്
ഈ യാാത്രാാഖ്യാാ�നത്തെ� വേ�റിിട്ടു നിിർത്തുന്നത്്. ‘അനുഭവംം കഴിിയുമ്പോ�ോൾ പേ�ടിി ഒരു സുഖമാാണേ�’
എന്ന്് പറയുന്നിിടത്തോ�ോളംം ഈ സ്ത്രീീയാാത്രിിക വളർന്നു കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. പണ്ട്് പറമ്പിിക്കുളത്ത്്
ഒരു ഒറ്റയാാന്റെ� മുൻപിിൽ ചെ�ന്നു ചാാടിിയ അനുഭവവുംം അവർ കുറിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ആനക്കമ്പംം കൂടീീട്ടാാവാം�ം ആനക്കാാര്യം�ം പറഞ്ഞാാലുംം പറഞ്ഞാാലുംം തീീരാാത്തത്് എന്നവർ
പറയുമ്പോ�ോൾ ആനക്കമ്പക്കാാരാായ പുരുഷന്മാാരുടെെ മുഖംം മാാത്രമാാണ്് നമ്മുടെെ മനസ്സിിൽ തെ�ളിിയുക.
ഈയൊ�ൊരു ബോ�ോധ്യയത്തെ� തകർക്കുകയാാണ്് സുജാാതാാ ദേ�വിി തന്റെ� ആന ഭ്രാാന്തിിന്റെ� കഥകളിിലൂടെെ.
ഭക്ഷണംം തേ�ടിിയുംം ഇരതേ�ടിിയുംം ഒരു കാാട്ടിിൽ നിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു കാാട്ടിിലേ�ക്ക്് ആനകൾ പോ�ോകാാറുണ്ട്്.
ഇത്തരംം ഗജ സംംക്രമണങ്ങളെ� കുറിിച്ചറിിയാാൻ ആനകളെ� റേ�ഡിിയോ�ോ കോ�ോളറിിങ്് ചെ�യ്യുന്ന പുതിിയ
പഠനരീീതിിയുടെെ ഗുണദോ�ോഷങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് അവർ സംംശയംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. വലിിയ കോ�ോഴിിക്കൂട്ടിിലെ�
കോ�ോഴിികളെ�പ്പോ�ോലെ� ആനയെ�യുംം കടുവയെ�യുമൊ�ൊക്കെ� സംംരക്ഷിിതവനങ്ങളിിൽ പാാർപ്പിിച്ചിിട്ടുംം
അവിിടെെയുംം അവർക്ക്് സ്വൈ�ൈര്യം�ം കൊ�ൊടുക്കാാത്ത അവസ്ഥയാാണ്് ഇന്നുള്ളത്്. വിികസനത്തിിന്റെ�
പേ�രിിൽ കാാടു നാാടാാക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ വന്യയമൃഗങ്ങൾ ഇനിി എവിിടേ�ക്കാാണ്് അപ്രത്യയക്ഷരാാവേ�ണ്ടത്്?
എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ഉത്തരംം കണ്ടെ�ത്തേ�ണ്ടത്് ഓരോ�ോ മാാനവനുമാാണ്്.

യാാത്രയുംം ടൂറിിസവുംം
ഒരു പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക തനിിമയെ� നശിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ ടൂറിിസത്തിിന്് വലിിയ പങ്കുണ്ട്്.
കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി എന്ന കൃതിിയിിൽ യാാത്രയെ� വിിപണിിവത്്ക്കരിിക്കുന്ന ടൂറിിസത്തെ� സുജാാത
ദേ�വിി കണക്കിിനു പരിിഹസിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗ്രാാമാാന്തരങ്ങളിിലുംം വനാാന്തരങ്ങളിിലുംം വരെെ പുതിിയ ടൂറിിസ്റ്റ്്
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� രോ�ോഗബാാധ കടന്നു കയറിിയിിട്ടുണ്ട്് എന്ന്് ഏറെെ ഖേ�ദത്തോ�ോടെെ അവർ പറയുന്നു.
ഹിിമാാലയത്തിിലെ� കാാടുകളിിൽ കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി എത്തിിയ സുജാാത ദേ�വിിയെ� ഒരുപാാട്്
നിിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിിമുട്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ വിിനോ�ോദസഞ്ചാാരിികൾ കാാണാാനുംം നാാടുകാാണാാൻ
പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ആരുടെെയുംം അനുവാാദംം വേ�ണ്ട എന്നത്് അവരെെ ചൊ�ൊടിിപ്പിിക്കുന്നു. ‘അവർക്ക്് ഇഷ്ട
മുള്ളിിടത്തൊ�ൊക്കെ� കയറിി ഇറങ്ങുമ്പോ�ോൾ വളർത്താാനോ�ോ കൊ�ൊല്ലാാനോ�ോ എന്ന്് പോ�ോലുംം ആരുംം
ചോ�ോദിിക്കാാറിില്ല. നമ്മുടെെ പുതിിയ ദൈൈവമല്ലേ� ടൂറിിസ്റ്റ്്. വിിദേ�ശ ടൂറിിസ്റ്റ്് സവർണ്ണദൈൈവമെെങ്കിിൽ
സ്വവദേ�ശിി കുട്ടിിച്ചാാത്തന്റ വകുപ്പിിൽപ്പെ�ടുമാായിിരിിക്കുംം’(പുറംം.16). എന്ന്് പറയുന്നതിിലെ� ഹാാസ്യംം�
അതിിനുമപ്പുറത്ത്് പുതിിയ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� പിിന്നാാമ്പുറങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കൂടിി ശ്രദ്ധ ക്ഷണിിക്കുന്നു.
പണ്ടുതൊ�ൊട്ടേ� ടൂറിിസത്തെ� ആശ്രയിിച്ചു കഴിിയുന്ന ഒരു സംംസ്ഥാാനമാാണ്് യുപിി. തീീർഥാാടനകേ�ന്ദ്രങ്ങൾ
നിിറഞ്ഞ അവിിടുത്തെ� മലമുകളിിലെ� ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കുതിിരപ്പുറത്തുംം കുട്ടയിിലുമൊ�ൊക്കെ�യാായിി
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തീീർത്ഥാാടകരെെ എത്തിിച്ചാാണ്് ഈ പ്രദേ�ശത്തുള്ള പുരുഷന്മാാരിിൽ ഭൂരിിഭാാഗവുംം ജീീവിിതമാാർഗംം
കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്. ദൈൈവത്തിിന്റെ� പേ�രിിലാാണിിത്് എന്നതിിനാാലുംം ചെ�ലവാാക്കാാൻ മടിിയിില്ലാാത്ത
ആളുകളാാണ്് എത്തുന്നത്് എന്നതിിനാാലുംം ഗ്രാാമീീണർക്ക്് ഇതൊ�ൊരു നല്ല വരുമാാനമാാർഗ്ഗമാാണ്്. ടൂറിിസ്റ്റ്്
മാാസങ്ങളിിൽ കിിണഞ്ഞു പണിിത്് പഞ്ഞ മാാസങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കരുതിിവെ�ക്കുന്ന ഈ പുരുഷന്മാാർ
ബാാക്കിി സമയംം മുഴുവൻ വലിിച്ചുംം കുടിിച്ചുംം കളയുകയാാണ്്. ടൂറിിസംം കുട്ടിികളിിലുംം മറ്റുംം ചെ�ലുത്തുന്ന
സ്വാാ�ധീീനംം ഇതിിലുംം കഷ്ടമത്രേ�. പുതിിയൊ�ൊരു മുഖംം കണ്ടാാൽ ഉടൻ കൈൈനീീട്ടുന്നതിിനുപിിന്നിിൽ
വിിശപ്പല്ല, ശീീലമാാണ്് കാാരണംം എന്ന്് അവർ പറയുന്നു. ഇവരുംം കച്ചവടതന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം�ം
പഠിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. എന്തുംം വാാങ്ങാാനുംം വിിൽക്കാാനുംം മിിടുക്കരാായിി കഴിിഞ്ഞു. വഴിിയിിലൊ�ൊരിിടത്ത്് കുത്ത
നെ�യുള്ള കുന്നിിറങ്ങാാൻ ഒരു വടിി തിിരഞ്ഞ സുജാാതാാ ദേ�വിിക്ക്്, കാാട്ടിിൽ വിിറകൊ�ൊടിിക്കാാൻ വന്ന
പെ�ൺകുട്ടിികൾ വടിി കൊ�ൊടുത്ത്് സഹാായിിച്ചതുംം പെ�ൺകുട്ടിികൾ മൂന്നുപേ�രുംം അഞ്ചു രൂപ വീീതംം
ആവശ്യയപ്പെ�ട്ട സംംഭവംം ഉദാാഹരണമാായിി ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നു. പണിി ചെ�യ്യാാതെ� പണംം കിിട്ടണമെെന്ന
മനഃഃസ്ഥിിതിിയാാണ്് പുതിിയ ടൂറിിസംം കൾച്ചർ വളർത്തിിയെ�ടുക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ യുപിിയിിലെ�ക്കാാളുംം
പട്ടിിണിിക്കാാർ ആണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിയ ഹിിമാാചൽ പ്രദേ�ശിിൽ ടൂറിിസംം അത്രകണ്ട്് ബാാധിിച്ചിിട്ടിില്ല.
ഇവിിടത്തെ� അതിിഥിി സൽക്കാാരംം സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ, ടൂറിിസത്തിിന്റെ� തള്ളൽ വന്നെ�ത്താാത്തതു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇപ്പോ�ോഴുംം എന്തൊ�ൊ ഒരു വിിശുദ്ധിി ബാാക്കിി നിിൽക്കുന്നത്് എന്ന്് സുജാാത ദേ�വിി പറയുന്നു.
യാാത്രയ്ക്കിിടയിിൽ ‘ഒറ്റയ്ക്ക്് യാാത്ര ചെ�യ്യുന്ന ഏതോ�ോ ഒരു ടൂറിിസ്റ്റ്് എന്ന്് കരുതിിയാാവുംം ജനംം
ബഹുമാാനപൂർവ്വംം പെ�രുമാാറിിയതെ�ന്ന്് അവർ കുറിിക്കുന്നു. ടൂറിിസ്റ്റുകളെ� മതിി നാാട്ടുകാാർക്ക്്. എന്നിിട്ട്്
കാാടുമുടിിക്കുന്നു എന്ന പരാാതിിയുംം. ഹിിമാാചൽ പ്രദേ�ശത്തെ� പ്രസിിദ്ധമാായ ടൂറിിസ്റ്റ്് കേ�ന്ദ്രമാായ മണിി
കർണ്ണത്തിിൽ ടൂറിിസ്റ്റുകളുടെെ ബഹളമാാണ്്. ഇവിിടെെ മുറിി ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞു വെ�ള്ള
ക്കാാരെെ കൊ�ൊള്ളയടിിക്കുന്ന വിിരുതന്മാാരുംം ധാാരാാളമുണ്ടത്രെ�. മണിികർണ്ണത്തിിലെ� ചൂടുവെ�ള്ളത്തിിൽ
കുളിിക്കാാൻ അടുത്തുതന്നെ� ഒരു ടൂറിിസ്റ്റ്് കേ�ന്ദ്രവുംം ബംംഗ്ലാാവുംം ഉണ്ടത്രേ�. ഇങ്ങനെ� അനുദിിനംം ടൂറിിസ്റ്റ്്
കേ�ന്ദ്രമാായിി മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വിിശുദ്ധിിയുംം പാാവനതയുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിി
ക്കുന്ന ഹിിമാാലയത്തിിലെ� തീീർത്ഥാാടനകേ�ന്ദ്രങ്ങളെ�പറ്റിിയുംം വനഗ്രാാമങ്ങളെ�പറ്റിിയുംം സുജാാത ദേ�വിി
ആശങ്കപ്പെ�ടുന്നു. എന്നാാൽ ഇതിിനെ�പ്പറ്റിി ഒന്നുംം പറയാാനുള്ള അവകാാശംം കേ�രളീീയർക്ക്് ഇല്ലെ�ന്നുംം
അവർ കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നു. നമ്മുടെെ കോ�ോവളത്തിിനപ്പുറംം ഒരു സ്ഥലത്തിിനുംം അധഃഃപതിിക്കാാൻ ആവിി
ല്ലെ�ന്ന്് അവർ പറയുന്നു. വിിദേ�ശനാാണ്യംം� എന്ന പ്രലോ�ോഭനത്തിിൽ വഴങ്ങിി അമ്മ പെ�ങ്ങന്മാാരെെ
വിിറ്റു തിിന്നുന്ന വ്യയവസാായത്തിിന്് ടൂറിിസംം എന്ന പേ�ര്് നൽകിി സർക്കാാർ ഓമനിിച്ചു വളർത്തുകയല്ലേ�
എന്ന്് ഇതിിനെ� രൂക്ഷമാായിി വിിമർശിിക്കുന്നു.

പെ�ണ്ണവസ്ഥ
‘ഗ്രാാമീീണർ എങ്ങനെ� ജീീവിിക്കണംം എന്ന്് പട്ടണവാാസിി നിിശ്ചയിിക്കുമ്പോ�ോൾ, ഭാാര്യയ എങ്ങനെ�
ജീീവിിക്കണമെെന്ന്് ഭർത്താാവ്് നിിശ്ചയിിക്കുമ്പോ�ോൾ, മൂന്നാംം� ലോ�ോകംം എങ്ങനെ� ജീീവിിക്കണംം എന്ന്്
മുൻനിിരക്കാാർ നിിശ്ചയിിക്കുമ്പോ�ോഴുമൊ�ൊക്കെ� സ്വവരമെെന്നല്ല വാാക്കുകളുംം ഒന്നുതന്നെ�. നിിന്റെ� ഗുണത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി എന്നെ� അനുസരിിക്കുക’ (പുറംം. 116). ഈയൊ�ൊരു അധിികാാര ഭാാവമാാണ്് സകല സാാമൂഹിിക
സാംം�സ്ക്കാാരിിക പാാരിിസ്ഥിിതിിക പ്രശ്നങ്ങളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനംം. ആൺകോ�ോയ്മാാ വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ
ജീീവിിക്കുന്ന പെ�ണ്ണിിന്റെ� അവസ്ഥ ഏതൊ�ൊരു നാാട്ടിിലുംം സമാാനമാായിിരിിക്കുംം. ഹിിമാാലയത്തിിലെ�
പെ�ൺജീീവിിതത്തിിന്റെ� നേ�ർച്ചിിത്രംം പകർത്താാൻ സുജാാതാാ ദേ�വിിക്ക്് കഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. പ്രകൃതിിയെ�
ചൂഷണംം ചെ�യ്യുന്ന ആധുനിികനാായ മനുഷ്യയൻ പുരുഷൻ തന്നെ�യാാണെ�ന്നുംം അവൻ സ്ത്രീീയെ�യുംം
ചൂഷണംം ചെ�യ്ത്് സുഖലോ�ോലുപജീീവിിതംം നയിിക്കയാാണെ�ന്നുംം അവർ കണ്ടെ�ത്തുന്നു. പണിി ചെ�യ്യാാൻ
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വേ�ണ്ടിി മാാത്രംം പിിറന്ന ഉത്തരേ�ന്ത്യയൻ സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിതംം വരച്ചിിടുന്നതിിങ്ങനെ�യാാണ്്. ‘പുലരുംം
മുൻപ്് വലിിയ കുട്ടയുമാായിി കാാട്ടിിലേ�ക്കു പുറപ്പെ�ടുന്നവൾ നടുനിിവർത്തുന്നത്് രാാവേ�റെെ ചെ�ന്നതിിനു
ശേ�ഷമാാണ്്. വിിറകുവെ�ട്ടണംം, കൃഷിിപ്പണിി ചെ�യ്യണംം, പുല്ലരിിയണംം, പച്ചിിലവളംം ശേ�ഖരിിക്കണംം,
വീീട്ടുജോ�ോലിികൾ നോ�ോക്കണംം, കുട്ടിികളെ� വളർത്തണംം, പ്രാായമാായവരെെ പരിിചരിിക്കണംം, അടുമാാടു
കളെ� പോ�ോറ്റണംം അങ്ങനെ� പോ�ോകുന്നു അവളുടെെ അന്തമിില്ലാാത്ത ദിിനചര്യയ’.
പലയിിടത്തുംം സ്ത്രീീ അവസ്ഥകളെ�പ്പറ്റിി പഞ്ഞുവെ�ങ്കിിലുംം മതിിയാാവാാതെ� പർവ്വത നന്ദിിനിിമാാരെെ
പ്പറ്റിി ദീീർഘമാായ വിിവരണംം നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് സുജാാതദേ�വിി യാാത്രാാവിിവരണംം അവസാാനിിപ്പിി
ക്കുന്നത്്. ഒരു പെ�ണ്ണിിന്റെ� യാാത്ര കാാണിിച്ചുതരുന്ന മിിഴിിവുറ്റ പെ�ൺചിിത്രങ്ങൾ.’ എനിിക്ക്് അവരെെ
ഇഷ്ടമാായിി. തന്റേ�ടമുണ്ടിിവർക്ക്്, മനക്കരുത്തുണ്ട്്, മെെയ്യുറപ്പുണ്ട്്, ലാാളിിത്യയമുണ്ട്്, ആത്മാാർത്ഥതയുണ്ട്്.
ഇതിിൽ പകുതിിയെ�ങ്കിിലുംം സാാക്ഷര കേ�രളത്തിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിലെ� മഹതിിമാാർക്കു
ണ്ടോ�ോ?’ (പുറംം 121) എന്നവർ ചോ�ോദിിക്കുന്നു. പരുക്കൻ ജീീവിിതവുമാായിി മല്ലിിട്ട്് പരുപരുത്തു പോ�ോയ
ജീീവിിതംം അല്ല അവരുടേ�ത്് എന്നതാാണ്് ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യമാായ കാാര്യം�ം. മലമടക്കുകളിിലെ� കഠിിന
ജീീവിിതംം നയിിച്ചിിട്ടുംം ഇവരുടെെ ഉള്ളിിലെ� പാാട്ടിിന്റെ� ഉറവു വറ്റുന്നിില്ല. സ്ത്രീീ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ദൈൈന്യയത
അവരുടെെ പാാട്ടുകളിിൽ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നു. ദൂരെെ കുന്നുകളിിൽ പുല്ലരിിയുന്ന സ്ത്രീീകൾ കൊ�ൊടുംം കാാടിിന്റെ�
ഭയാാനകത മറക്കാാനുംം മൃഗങ്ങളെ� ശബ്ദംംകൊ�ൊണ്ട്് അകറ്റിി നിിർത്താാനുംം അടുത്ത കുന്നിിലെ� കൂട്ടുകാാ
രിിയെ� താാനിിവിിടെെയുണ്ട്് എന്നറിിയിിക്കാാനുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് അവർ പാാടുന്നത്്. പെ�ണ്ണിിന്റെ� പാാടുംം പരിി
വട്ടവുമാാണ്് ഇതിിലെ�ല്ലാം�ം വിിഷയമാാകുന്നത്്. വനപാാലകരെെ പരിിഹസിിക്കുന്ന പാാട്ടുകളുംം ഉണ്ടത്രെ�.
ബസിിനുള്ളിിൽ പോ�ോലുംം ഇവരുടെെ സംംഘഗാാനംം കേ�ൾക്കാാനിിടയാായ അനുഭവംം സുജാാതാാദേ�വിി
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതിിമധുരമാായ ആ പാാട്ടിിന്റെ� പല്ലവിി ഇപ്പോ�ോഴുംം ഓർമ്മയിിൽ ഓളംം തുളുമ്പുന്നുണ്ടത്രെ�.
‘ലജ്ജയുംം ആവശ്യയമിില്ലാാത്ത മാാനാാഭിിമാാന പ്രശ്നങ്ങളുമിില്ലാാതെ�, സന്തോ�ോഷവുംം സങ്കടവുമൊ�ൊക്കെ�
പാാട്ടിിലൂടെെ തുറന്നൊ�ൊഴുക്കിി വിിടുന്ന ഈ കിിന്നരിികൾ എന്നെ� ഏറെെ ആഹ്ലാാദിിപ്പിിച്ചു. മലയാാളിിക്ക്്
എപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം മനസ്സു തുറന്നു ആടാാനോ�ോ പാാടാാനോ�ോ കഴിിയുമോ�ോ’ എന്നവർ ചോ�ോദിിക്കുന്നു. തലമുറ
കളാായുള്ള മലകയറ്റവുംം ഭാാരംം പേ�റിിയുള്ള നടപ്പുമൊ�ൊക്കെ� കൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം സുന്ദരമാായ ശരീീരവടിിവുള്ള
അവരുടെെ നടത്തംം ഏറെെ ആകർഷകമാായിി എഴുത്തുകാാരിിക്ക്് തോ�ോന്നുന്നു. ഏതു നേ�രത്തുംം പാാടത്തുംം
വീീട്ടിിലുംം കാാട്ടിിലുംം തൊ�ൊഴുത്തിിലുംം ഒക്കെ� പണിിയുന്നത്് സ്ത്രീീകൾ തന്നെ� എന്നത്് സുജാാത ദേ�വിിയെ�
അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ� സ്ത്രീീകളുമാായിി ഇവരെെ പലപ്പോ�ോഴുംം താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുമുണ്ട്്.
പുരുഷാാധിിപത്യയ സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥയുടെെ ചൂഷണവുംം അധിികാാരതന്ത്രങ്ങളുംം മൂലംം ദുരിിതംം
അനുഭവിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകളുടെെ ചിിത്രങ്ങളുംം അവർ വരച്ചു ചേ�ർക്കുന്നു. പുത്രനെ� പ്രസവിിച്ച്് കുടുംംബത്തിിന്്
സ്വവർഗ്ഗംം ഉറപ്പാാക്കേ�ണ്ടതുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് അഞ്ചാാമത്തെ� പെ�ൺകുട്ടിിയെ� പ്രസവിിച്ചിിട്ടുംം കുടുംംബാാസൂ
ത്രണംം നടത്താാൻ അനുവാാദംം ലഭിിക്കാാതെ� വീീർത്ത വയറുമാായിി നിിൽക്കുന്ന സ്ത്രീീ, അൻപതുകാാര
നാായ ഭർത്താാവിിന്റെ� ഇരുപതുകാാരിിയാായ രണ്ടാംം� ഭാാര്യയ , കയ്യിിലെ� മൈൈലാാഞ്ചിി ചോ�ോപ്പ്് നോ�ോക്കിിനിിന്ന്്
അടുക്കളപ്പണിി മറന്നുപോ�ോകുന്ന പതിിമൂന്നുകാാരിി വധു ... ഇങ്ങനെ� നരകജീീവിിതംം നയിിക്കുന്ന പെ�ണ്ണു
ങ്ങൾ അവിിടെെ ഏറെെയുണ്ട്്. എന്നാാൽ ക്ഷമകെ�ട്ട പെ�ണ്ണുങ്ങൾ ശക്തമാായിി തിിരിിച്ചടിിച്ച കഥയുംം
സുജാാതാാ ദേ�വിി പറയുന്നു. കൊ�ൊല്ലുംം കൊ�ൊലയുംം ബലാാത്സംംഗവുമാായിി അഴിിഞ്ഞാാടിി ഇരുന്ന ഒരുവനെ�
അധിികാാരവുംം നീീതിിന്യാാ�യവുമൊ�ൊക്കെ� വെ�റുതെ� വിിട്ടപ്പോ�ോൾ ഗ്രാാമീീണ സ്ത്രീീകൾ ഒറ്റക്കെ�ട്ടാായിിനിിന്ന്്
ഇതിിനെ�തിിരെെ ശക്തമാായിി പ്രതിികരിിച്ചു. ജനകീീയ വിിചാാരണയുടെെ കഠിിനന്യാാ�യ ബോ�ോധത്തോ�ോടെെ
കുറ്റക്കാാരനെ� നിിഷ്കരുണംം വധിിച്ച്് അയാാളുടെെ ശരീീരംം വെ�ട്ടിിനുറുക്കിി നിിയമപാാലകർക്ക്് അയച്ചു
കൊ�ൊടുത്തുവത്രേ�. “സാാക്ഷരരാായ നമുക്ക്് സ്വവപ്നംം കാാണാാനാാകാാത്ത സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ പ്രഖ്യാാ�പനങ്ങളാാണ്്
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ഇതൊ�ൊക്കെ�. രാാഷ്ട്രീീയ പകപോ�ോക്കലുകളുടെെ അരാാജകത്വവമല്ല വ്യയക്തമാായ സമൂഹ ബോ�ോധത്തിിന്റെ�
ശക്തമാായ സദാാചാാരമാാണ്് ഈ സ്ത്രീീകളിിൽ പ്രകടമാായത്്” (പുറംം. 123) എന്ന്് സുജാാത ദേ�വിി പറയു
മ്പോ�ോൾ അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ട സ്ത്രൈൈണ ചേ�തന ഉയർത്തെ�ഴുന്നേ�ൽക്കുന്ന അനുഭവമാാണ്് ഉണ്ടാാവുക.

പെ�ണ്ണുംം പ്രകൃതിിയുംം:
“സ്ത്രീീയോ�ോടുംം പ്രകൃതിിയോ�ോടുംം ഒരേ� സമീീപനംം. ഉടമസ്ഥാാവകാാശവുംം ചൂഷണവുംം” (പുറംം.48)
എന്നത്് ഹിിമാാലയ വനഗ്രാാമങ്ങളിിൽ സുജാാതാാ ദേ�വിി കണ്ടുംം അനുഭവിിച്ചുംം അറിിഞ്ഞ സത്യയമാാണ്്.
ആധിിപത്യംം�, അധിിനിിവേ�ശംം, ചൂഷണംം, എന്നിിവ പ്രകൃതിിക്കുംം പെ�ണ്ണിിനുംം നേ�രെെ ഒന്നുപോ�ോലെ� പ്ര
യോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നു എന്ന ചിിന്തയിിൽ നിിന്ന്് രൂപംം കൊ�ൊണ്ട പരിിസ്ഥിിതിി സ്ത്രീീവാാദത്തിിന്റെ� ചിിന്താാധാാര
കളാാണ്് ഇവിിടെെ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്. പരിിസ്ഥിിതിിവാാദവുംം സ്ത്രീീവാാദവുംം സമന്വവയിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്
പാാരിിസ്ഥിിതിിക സ്ത്രീീവാാദംം. സ്ത്രീീയെ� എന്നതുപോ�ോലെ� പ്രകൃതിിയെ�യുംം കേ�വലംം ഉപഭോ�ോഗവസ്തുവാായിി
കാാണുന്ന പുരുഷന്റെ� ആധിിപത്യയത്തിിനു കീീഴിിൽ ഇവ രണ്ടിിനുംം ക്ഷയംം മാാത്രമേ� ഉണ്ടാാവൂ. തന്റെ�
ഇച്ഛാാനുസരണംം വേ�ണ്ടുംം പോ�ോലെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെ�പ്പറ്റിി അവൻ ഒരിിക്കലുംം
ആശങ്കാാകുലനുമാാകുന്നിില്ല. അതിിന്റെ� നാാശംം അവന്റെ� ഭാാഗധേ�യത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്ന
മിിത്ഥ്യാാ�ബോ�ോധത്തിിൽ ജീീവിിക്കുകയാാണ്്. പെ�ണ്ണിിനെ�യുംം പ്രകൃതിിയേ�യുംം ഒരു പോ�ോലെ� കീീഴടക്കിി
അവൻ പടുത്തുയർത്തുന്ന ആധുനിിക സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടുറപ്പിിന്് തീീരെെ ബലംം പോ�ോരെെന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയുന്ന നാാളുകൾ അത്ര വിിദൂരമല്ല. “ചൂഷണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീയെ�പ്പോ�ോലെ� പ്രകൃതിിയുംം
ഗ്രാാമങ്ങളുടെെ കടന്നാാക്രമണത്തിിൽ ക്ഷീീണിിച്ച്് ക്ഷീീണിിച്ച്് വരുന്ന”താായിി അവർ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു
(പുറംം.49). പ്രകൃതിിയെ�യുംം സ്ത്രീീയെ�യുംം തന്റെ� സുഖത്തിിനുംം ആഹ്ലാാദത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി സമൃദ്ധമാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന ഒന്നാായിി കാാണുന്ന പുരുഷന്റെ� ആധിിപത്യയ പ്രവണതയെ�യാാണ്് ഇവിിടെെ
വിിമർശന വിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്. ഇത്തരംം അധിികാാര വിിധേ�യത്വവ സങ്കല്പങ്ങൾ പൊ�ൊളിിച്ചുപണിി
താാൽ മാാത്രമേ� പരിിസ്ഥിിതിി സൗൗഹാാർദ്ദപരമാായ ഒരു അന്തരീീക്ഷംം സംംജാാതമാാകൂ. പ്രകൃതിിയുംം
പുരുഷനുംം, പുരുഷനുംം സ്ത്രീീയുംം വേ�റിിട്ട്് നിിൽക്കേ�ണ്ട ദ്വവന്ദ്വവങ്ങളല്ലെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് ഉണ്ടാാകേ�ണ്ടത്്.
വ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെ പുനർനിിർമ്മിിതിിയിിലൂടെെ മാാത്രമേ� ചൂഷണരഹിിതമാായ സമത്വവപൂർണ്ണമാായ ഒരു
സാാമൂഹിിക ക്രമംം രൂപപ്പെ�ടുകയുള്ളു. അതു തന്നെ�യാാണ്് ലിംം�ഗഭേ�ദത്തെ� തകർത്തു കൊ�ൊണ്ടുള്ള
സുജാാതാാദേ�വിിയുടെെ ഈ പരിിസ്ഥിിതിി യാാത്രയുംം ലക്ഷ്യയമിിടുന്നത്്.
നർമ്മത്തിിന്റെ� മേ�മ്പൊ�ൊടിി വിിതറിിയാാണ്് പരുപരുത്ത സത്യയങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്
എന്നതുംം ഈ യാാത്രാാവിിവരണത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. യാാത്രക്കിിടയിിൽ പല ആരോ�ോഗ്യയ പ്ര
ശ്നങ്ങളുംം കുഴക്കിിയപ്പോ�ോൾ ഇത്രയുംം വലിിയ സംംഘത്തെ�യുംം തോ�ോളിിലേ�റ്റിി എങ്ങനെ� ഹിിമാാലയംം
കയറുമെെന്ന്് അവർ ചോ�ോദിിക്കുന്നു. “മനസ്സിിനുള്ളിിൽ നിിന്നു കേ�ൾക്കുന്ന പാാട്ട്് ലൿലനൗൗവിിൽ
നിിന്നോ�ോ ഹൃദയത്തിിന്റെ� താാളമോ�ോ, അപ്പോ�ോഴേ� പറഞ്ഞിില്ലേ� പോ�ോരണ്ടാാ പോ�ോരണ്ടാാന്ന്്.... പോ�ോരണ്ടാാ
പോ�ോരണ്ടാാന്ന്്” (പുറംം .35) എന്നിിങ്ങനെ� പല സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം അവരുടെെ നർമ്മബോ�ോധംം കടന്നു
വരുന്നുണ്ട്് .ഹാാസ്യയത്തെ� സാാമൂഹ്യയ വിിമർശനത്തിിനുള്ള ഏറ്റവുംം മൂർച്ചയേ�റിിയ ആയുധമാാക്കാാമെെന്ന്്
തെ�ളിിയിിച്ച പൂർവ്വപ്രതിിഭകൾ നമുക്കുണ്ടല്ലൊ�ൊ. മിികച്ച കാാവ്യാാ�ത്മക ഭാാഷയുംം അനുഭവവിിവരണ
ത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധതയുംം പൂർവിികരിിൽ നിിന്ന്് പകർന്നു കിിട്ടിിയ ആർജ്ജവവുമെെല്ലാം�ം സുജാാത
ദേ�വിിയുടെെ എഴുത്തിിനെ� മിികവുറ്റതാാക്കുന്നു. പെ�ൺ യാാത്രാാഖ്യാാ�ന ചരിിത്രത്തിിന്് മുതൽക്കൂട്ടാാവുന്ന
ഈ കൃതിി ഒരു നല്ല പാാരിിസ്ഥിിതിിക പാാഠംം കൂടിിയാാണ്്.
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ഗ്രന്ഥസൂചിി:
ഗീീതാാഞ്ജലിി കൃഷ്ണൻ, പെ�ൺയാാത്രകൾ, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, 2017.
ഗീീത, പ്രണയംം ലൈം�ംഗിികത അധിികാാരംം, കറന്റ്് ബുക്സ്് , തൃശ്ശൂർ, 2006.
ഗണേ�ഷ്് കെ�.എൻ. ‘ലിംം�ഗഭേ�ദങ്ങൾ’, കേ�രളത്തിിന്റെ� ഇന്നലെ�കൾ, സാംം�സ്ക്കാാരിിക പ്രസിിദ്ധീീകരണ വകുപ്പ്്, കേ�രള
സർക്കാാർ, 1997.
ദേ�വിിക ജെ�., പെ�ണ്ണൊ�ൊരുമ്പെ�ട്ടാാൽ ലോ�ോകംം മാാറുന്നു - ലിംം�ഗനീീതിിയുടെെ വിിപ്ലവങ്ങൾ, റീീഡ്മിി ബുക്ക്്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം,
2017.
ശോ�ോഭ പിി.വിി., ഡോ�ോ., ലിംം�ഗഭേ�ദവുംം സാാമൂഹിികതയുംം, ശ്രദ്ധ, പട്ടാാമ്പിി, 2012.
സുജാാത ദേ�വിി, കാാടുകളുടെെ താാളംം തേ�ടിി, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, 2015.
വേ�ണുഗോ�ോപാാലൻ കെ�.എംം. (എഡിി.), കേ�രളംം - ലൈം�ംഗിികത, ലിംം�ഗനീീതിി, സൈൈൻ ബുക്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

ലേ�ഖ എൻ.കെ�.
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിൽ പൊ�ൊയ്ക്കാാട്ടുശ്ശേ�രിിയിിൽ ജനനംം, കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയുടെെ കേ�രള
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി സെ�ന്ററിിൽ ഗവേ�ഷക.

ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലെ� പ്രശ്നങ്ങൾ
ഡോ�ോ.പിി.എസ്്.രാാജേ�ഷ്് കുമാാർ

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളേ�ജ്്, തിിരുവനന്തപുരംം

മലയാാളഭാാഷയുടെെ ഉല്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഭിിന്നാാഭിിപ്രാായങ്ങളുടെെ ഒരു പരമ്പരതന്നെ� നിിലവിിലു
ണ്ട്്. അവിിശ്വവസനീീയമാായ കല്പിിത കഥകളിിൽ തുടങ്ങിി അതിികഠിിനമാായ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ ചെ�ന്നെ�
ത്തുന്നു ഈ ‘ഗവേ�ഷണങ്ങൾ’. ഈ ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി പ്രസ്താാവങ്ങൾ പഠിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോൾ
അവയിിൽ എല്ലാം�ം തന്നെ�, എന്തോ�ോ ഒരു കുറവ്് പ്രഥമദൃഷ്ടിിയിിൽ തന്നെ� നമുക്ക്് അനുഭവവേ�ദ്യയമാാ
കുന്നുമുണ്ട്്. അതിിനാാൽ ശരിിയാായ ഒരു നിിഗമനത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�രാാന് ഒരു ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞനുംം
ഇതുവരെെ കഴിിഞ്ഞിിട്ടുമിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഈ ഭാാഷോ�ോല്പത്തിിവാാദമുഖങ്ങളെ� വിിമർശനാാത്മക
മാായിി വിിലയിിരുത്തേ�ണ്ടത്് അത്യാാ�വശ്യയവുമാാണ്്. മലയാാളത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിിയെ�പ്പറ്റിി പ്രധാാനമാായുംം
ആറ്് അഭിിപ്രാായങ്ങൾ നിിലവിിലുണ്ട്്. സംംസ്കൃതജന്യയവാാദംം, തമിിഴ്്ജന്യയവാാദംം, പ്രാാകൃതഭാാഷാാവാാദംം,
മിിശ്രഭാാഷാാവാാദംം, സംംക്രമണവാാദംം, മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷാാവാാദംം എന്നിിങ്ങനെ�. ഇവ ഓരോ�ോന്നിിനേ�യുംം
മൂല്യയനിിർണ്ണയംം ചെ�യ്യാംം�.

സംംസ്കൃതജന്യയവാാദംം
സംംസ്കൃതജന്യയവാാദത്തിിന്റെ� ആദിിവക്താാവ്് കോ�ോവുണ്ണിിനെ�ടുങ്ങാാടിിയാാണ്്. അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� കേ�രള
കൗൗമുദിിയിിൽ (1875).
“സംംസ്കൃതഹിിമഗിിരിി ഗളിിതാാ
ദ്രാാവിിഡവാാണീീ കളിിന്ദജാാമിിളിിതാാ
കേ�രളഭാാഷാാഗംംഗാാ
വിിഹരുതു മേ� ഹൃൽസരസ്വവദാാസംംഗാാ”
എന്നൊ�ൊരു പദ്യം�ം കുറിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈ കല്പനാാവൈൈചിിത്്ർയമാായ വരിികൾ അല്ലാാതെ� മറ്റൊ�ൊന്നുംം തന്നെ�
കോ�ോവുണ്ണിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുമിില്ല. സംംസ്കൃതത്തിിൽ മുങ്ങിി നിിന്നിിരുന്ന വടക്കുംംകൂറുംം തന്റെ� സംംസ്കൃതാാ
ഭിിമുഖ്യംം� പ്രകടിിപ്പിിക്കാാനാാവണംം മലയാാളഭാാഷയുടെെ മാാതൃത്വംം� സംംസ്കൃതത്തിിനു നൽകിിയത്്. സിി.വിി.
വാാസുദേ�വഭട്ടതിിരിിയുംം സംംസ്കൃതാാഭിിനിിവേ�ശംം മൂലംം മലയാാളത്തിിന്റെ� മാാതാാവ്് സംംസ്കൃതമാാണെ�ന്നു
പറയുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അവസാാനംം തന്റെ� പ്രസ്താാവത്തിിന്റെ� ദൗ�ർബല്യംം� മനസ്സിിലാാക്കിി സംംസ്കൃതജ
ന്യയവാാദത്തിിൽനിിന്നുംം പിിന്മാാറുന്നുണ്ട്്. സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ�യുംം മലയാാളത്തിിന്റെ�യുംം അക്ഷരമാാലയുടെെ
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വിിന്യയസനംം ഒന്നുപോ�ോലെ�യാാണ്്, സംംസ്കൃതത്തിിലെ� സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുടെെ ചുവടൊ�ൊപ്പിിച്ചാാണ്്
ആദ്യയകാാല മലയാാള സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് തുടങ്ങിിയ അഭിിപ്രാായങ്ങൾ സംംസ്കൃ
തജന്യയവാാദക്കാാർ നിിരത്തിിയെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ� ആരംംഭഘട്ടത്തിിൽതന്നെ� മലയാാള ഭാാഷാാപ്രേ�
മിികൾ സംംസ്കൃതജന്യയവാാദത്തെ� പൂർണ്ണമാായുംം നിിരാാകരിിച്ചു. ഇന്ത്യയയിിലെ� പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകൾക്കുംം
സംംസ്കൃതത്തിിനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം കേ�വലംം ആദാാനപ്രദാാനംം മാാത്രമാാണ്്; സംംസ്കൃതത്തിിൽനിിന്നുംം
പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകൾ എന്തെ�ല്ലാം�ം സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ടോ�ോ അതിിലധിികംം പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകളിിൽനിിന്നുംം
സംംസ്കൃതംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ഡോ�ോ യൂറോ�ോപ്യയന് ഭാാഷകളിിൽ സംംസ്കൃതത്തിിന്് ഒരിിക്കൽ കൂടുതൽ
ഓജസ്് ഉണ്ടാായത്് ഈ പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകളുടെെ സമ്പർക്കത്താാലാാണ്്. മറ്റു ഭാാഷകളിിൽ നിിന്നുംം
പദങ്ങളുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം പ്രമേ�യവുംം രചനാാതന്ത്രവുംം എന്തിിന്് ജീീവിിതംംപോ�ോലുംം സ്വീീ�കരിിച്ചാാണ്്
സംംസ്കൃതംം ഒരു കാാലത്ത്് ദേ�വഭാാഷയാായിി വിിരാാജിിച്ചത്്. മറ്റു ഭാാഷാാ സമ്പർക്കംം തന്നെ�യാാണ്്
ഇംംഗ്ലീീഷിിനേ�യുംം മിികവുറ്റ ഭാാഷയാാക്കിിയത്് എന്ന വസ്തുതയുംം വിിസ്മരിിക്കാാനാാവിില്ല. മലയാാളത്തിിൽ
നിിന്നുപോ�ോലുംം അനല്പമാായ സംംഭാാവന സംംസ്കൃതവുംം ഇംംഗ്ലീീഷുംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അതിിനാാൽ സംംസ്കൃ
തത്തിിന്് മലയാാളത്തിിന്റെ� മാാതൃത്വവത്തിിന്് യാാതൊ�ൊരു അർഹതയുമിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഏറ്റവുംം
പരിിഹാാസ്യയമാായ വാാദമുഖവുംം സംംസ്കൃതജന്യയവാാദമാാണ്്.

തമിിഴ്്ജന്യയവാാദംം
മലയാാള ഭാാഷോ�ോൽപ്പത്തിി പ്രസ്താാവങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം ഗവേ�ഷണാാത്മകവുംം സുഘടിിതവുംം തമിിഴ്്ജന്യയ
വാാദമാാണ്്. ഡോ�ോ.കാാൽഡ്വവൽ, പിി.ഗോ�ോവിിന്ദപ്പിിള്ള, ഏ.ആർ.രാാജരാാജവർമ്മ, എൽ.വിി.രാാമസ്വാാ�മിി
അയ്യർ തുടങ്ങിിവർ മലയാാളംം തമിിഴിിന്റെ� സന്തതിിയാാണെ�ന്ന്് വസ്തുനിിഷ്ഠമാായിി സ്ഥാാപിിക്കുവാാന്
ശ്രമിിച്ചു. ഡോ�ോ. കാാൽഡ്വവലിിന്റെ� ‘Comparative Grammar of Dravidian or South Indian
Family of Languages’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ “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 എന്നിിങ്ങനെ� തന്റെ� തമിിഴ്്ജന്യയ
വാാദംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. തുടർന്ന്് തമിിഴ്്ജന്യയവാാദത്തിിന്റെ� മുഖ്യയ സൈൈദ്ധാാന്തിികനാായ ഏ.ആർ.
രാാജരാാജവർമ്മ ‘മലൈൈനാാടാായ മലയാാളത്തിിലെ� ആദിിമനിിവാാസിികൾ തമിിഴരുംം അവരുടെെ ഭാാഷ
തമിിഴുംം ആയിിരുന്നു. എന്നാാൽ എല്ലാാക്കാാലത്തുംം ഗ്രന്ഥഭാാഷ അല്ലെ�ങ്കിിൽ വരമൊ�ൊഴിി, നാാടോ�ോടിിഭാാഷ
അല്ലെ�ങ്കിിൽ വാായ്മൊ�ൊഴിി എന്ന്് ഒരു വ്യയത്യാാ�സംം എല്ലാാ ജീീവത്ഭാാഷകളിിലുംം ഉള്ളതുപോ�ോലെ� ഈ
തമിിഴിിലുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഗ്രന്ഥഭാാഷയ്ക്ക്് ‘ചെ�ന്തമിിഴ്്’ എന്നുംം നാാടോ�ോടിിഭാാഷയ്ക്ക്് ‘കൊ�ൊടുന്തമിിഴ്്’ എന്നുംം
ആണ്് തമിിഴ്്ഗ്രന്ഥകാാരന്മാാർ പേ�രിിട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. പലവക കൊ�ൊടുന്തമിിഴുകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നതിിൽ
ഒന്നാാണ്് നമ്മുടെെ മലയാാളമാായിിത്തീീർന്നത്് ’2 എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കേ�രളപാാണിിനീീയംം പീീഠിികയിിൽ
കുറിിക്കുന്നു. തന്നെ�യുമല്ല തന്റെ� ആറുനയങ്ങളിിലൂടെെ തമിിഴ്്ജന്യയവാാദത്തെ� ശാാസ്ത്രീീയമാാക്കുവാാന്
അദ്ദേ�ഹംം ശ്രമിിക്കുന്നുമുണ്ട്്; എന്നാാൽ. ഏ.ആർ. ഒരിിക്കലുംം സംംസ്കൃതാാധിിനിിവേ�ശത്തെ� നിിരാാകരിി
ക്കുന്നിില്ല. “ഇപ്പോ�ോഴത്തെ� നിിലയിിൽ സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� മണിിയംം പലതുംം മലയാാളഭാാഷയിിൽ കയറിി
ഫലിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.”3 “ദ്രാാവിിഡഗോ�ോത്രജാാതയാായ സൗൗഭാാഗ്യയവതിി കേ�രളഭാാഷ, ആർയവംംശാാലങ്കാാരഭൂത
നാായ ചിിരഞ്ജീീവിി സംംസ്കൃതവരന്റെ� സ്വവയംംവര വധുവാായ്് ചമഞ്ഞ്് മേ�ൽക്കുമേ�ൽ ഉല്ലസിിക്കുന്നു.”4
“തമിിഴുംം സംംസ്കൃതവുംം കലർന്നുണ്ടാായ ഭാാഷയാാണ്് മലയാാളനാാട്ടിിൽ ഇന്നുംം നടന്നുവരുന്ന ഗ്ര
ന്ഥഭാാഷ”5 ഈ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ ഏ.ആർ. തമിിഴ്് പക്ഷപാാതിിയാാണെ�ന്നു പറയുമ്പോ�ോൾപോ�ോലുംം
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സംംസ്കൃതാാഭിിമുഖ്യംം� അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണങ്ങളിിൽ ഫണംം വിിടർത്തിി നിിൽക്കുന്നു.
തമിിഴ്്ജന്യയവാാദംം ശരിിയാാകണമെെങ്കിിൽ കേ�രളീീയർക്കു തമിിഴിിനോ�ോട്് ഒരു വൈൈകാാരിികത
ഉണ്ടാാവേ�ണ്ടതല്ലേ�? അത്് ഒരു കാാലത്തുമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. തമിിഴ്് സാാഹിിത്യയത്തെ� മലയാാളിി ഒരുകാാ
ലത്തുംം പിിന്തുടർന്നിിരുന്നുമിില്ല. എന്തിിന്് സംംസ്കൃതത്തോ�ോടോ�ോ ഇംംഗ്ലീീഷിിനോ�ോടോ�ോ ഉണ്ടാായിിരുന്നതോ�ോ
അല്ലെ�ങ്കിിൽ ഇപ്പോ�ോഴുള്ളതോ�ോ ആയ affection (അഭിിനിിവേ�ശംം) തമിിഴിിനോ�ോട്് ഒരു കാാലത്തുംം നമുക്കു
ണ്ടാായിിട്ടിില്ല. അതിിനാാൽ തമിിഴിിൽനിിന്നുമാാണ്് മലയാാളംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്് എന്നുപറയുന്നത്് പൂർണ്ണമാാ
യുംം ശരിിയുമല്ല. തന്നെ�യുമല്ല പ്രാാകൃത തമിിഴിിനെ� തമിിഴന്മാാർപോ�ോലുംം തമിിഴാായിി അംംഗീീകരിിക്കാാത്ത
സാാഹചർയത്തിിൽ, ആ തമിിഴിിൽ നിിന്നുമാാണ്് മലയാാളംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്് എന്ന മലയാാളിികളുടെെ വാാദംം
പരിിഹാാസംം ജനിിപ്പിിക്കുന്നതല്ലേ�?

പ്രാാകൃതഭാാഷാാവാാദംം
മലയാാളഭാാഷയുടെെ ഉല്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തമാായ ഒരു നിിരീീക്ഷണമാാണ്് പിി. ശങ്കരന് നമ്പ്യാാ�ർ
തന്റെ� മലയാാള സാാഹിിത്യയചരിിത്രസംംഗ്രഹത്തിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചത്്. “കേ�രളത്തിിലെ� ആദിിമനിി
വാാസിികൾ സംംസാാരിിച്ചിിരുന്ന ഒരുതരംം പ്രാാകൃതഭാാഷയുംം മറ്റു ദ്രാാവിിഡഭാാഷകളുംം ചേ�ർന്നുണ്ടാാ
യതാാണ്് മലയാാളംം; ഇതിിനെ� പ്രാാകൃതഭാാഷാാവാാദമെെന്ന്് നമുക്ക്് പേ�രിിടാം�ം.”6 എന്നാാൽ തന്റെ�
അഭിിപ്രാായത്തിിന്് ഉപോ�ോൽബലകമാായ തെ�ളിിവുകൾ അദ്ദേ�ഹംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നിില്ല. തന്നേ�യുമല്ല
മലയാാളഭാാഷയോ�ോട്് എന്നുംം ചേ�ർന്നുനിിന്ന സംംസ്കൃതത്തെ� പൂർണ്ണമാായുംം അവഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള
ഒരു ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി വിിചാാരംം കടുത്ത തമിിഴ്്ഭക്തരോ�ോ മലയാാളപ്രിിയരോ�ോപോ�ോലുംം അംംഗീീകരിിക്കുക
യുമിില്ല. ഇക്കാാരണത്താാലാാകാംം� മറ്റൊ�ൊരു ഭാാഷാാചിിന്തകനുംം ശങ്കരന് നമ്പ്യാാ�രുടെെ വാാദഗതിിയെ�
അനുഗമിിക്കാാതിിരുന്നത്്.

മിിശ്രഭാാഷാാവാാദംം
മലയാാളംം, സംംസ്കൃതവുംം തമിിഴുംം ചേ�ർന്നുണ്ടാായതാാണ്് എന്നതാാണ്് മിിശ്രഭാാഷാാവാാദത്തിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനംം. സംംസ്കൃതജന്യയപക്ഷത്തെ�പ്പോ�ോലെ� ഈ വാാദഗതിിയുംം ആദ്യം�ം അവതരിിപ്പിിച്ചത്്
കോ�ോവുണ്ണിി നെ�ടുങ്ങാാടിിയാാണ്്. കേ�രളകൗൗമുദിിയിിൽ തന്നെ� അദ്ദേ�ഹംം
‘ആർയദ്രാാവിിഡവാാഗ്്ജാാതാാ
കേ�രളീീയോ�ോക്തിി കന്യയക”
എന്ന്് എഴുതിിച്ചേ�ർത്തിിട്ടുണ്ട്്. ആർയദ്രാാവിിഡ സംംയോ�ോഗ (സംംസ്കൃത-തമിിഴ്് ചേ�ർച്ച) മാായ മിിശ്രഭാാഷ
യിിൽ നിിന്നാാണ്് മലയാാളംം രൂപമെെടുത്തത്് എന്നാാണല്ലോ�ോ ഇതിിന്റെ� അർത്ഥംം. പക്ഷേ� അദ്ദേ�ഹംം
മിിശ്രഭാാഷാാവാാദംം എന്നു നാാമകരണംം ചെ�യ്തിിരുന്നിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മിിശ്രഭാാഷാാവാാദക്കാാരന്
ഇളംംകുളംം കുഞ്ഞന്പിിള്ളയാാണെ�ന്ന്് നാം�ം ഇപ്പോ�ോഴുംം തെ�റ്റാായിി പറയുന്നത്്. ഇളംംകുളത്തിിന്റെ� അഭിി
പ്രാായത്തിിൽ “നമ്പൂതിിരിിമാാരുടെെ പ്രാാമാാണ്യയവുംം മിിശ്രഭാാഷയുടെെ പ്രേ�രണയുംം മാാത്രമാാണ്് മലനാാട്ടു
തമിിഴ്് പ്രത്യേ�േക ഭാാഷയാായിിത്തീീരുവാാന് കാാരണംം”7 സംംസ്കൃതംം ബിി.ഏ. ഓണേ�ഴ്സുകാാരനാായിിരുന്നു
ഇളംംകുളംം. മലയാാളകൃതിികളെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചപ്പോ�ോൾപ്പോ�ോലുംം ഈ സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� നിിലപാാടുതറ
അദ്ദേ�ഹംം ഫലപ്രദമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു; അതിിൽ വല്ലാാതെ� അഭിിരമിിച്ചു. അതിിനാാൽ, സംംസ്കൃതജ
ന്യയവാാദംം അതിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിൽ തന്നെ� പൊ�ൊളിിഞ്ഞിില്ലാായിിരുന്നുവെ�ങ്കിിൽ ഇളംംകുളംം അതിിന്റെ�
ഉന്നതനാായ പ്രവാാചകനാാകുമാായിിരുന്നു. മിിശ്രഭാാഷാാവാാദത്തിിൽ, തന്റെ� സംംസ്കൃതാാഭിിനിിവേ�ശത്തെ�
കുറച്ച്് ഒതുക്കിി വച്ച്്, കൂടുതൽ സംംസ്കൃതവുംം അല്പംം തമിിഴുംം കലർന്ന ഭാാഷയിിൽനിിന്നുംം മലയാാളമു
ണ്ടാായിി എന്ന വാാദമുഖംം അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം ചെ�യ്തത്്. തന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ
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ഗവേ�ഷണാാത്മകതയിിലേ�ക്കുയരുവാാന് ഇളംംകുളത്തിിന്്, മിിശ്രഭാാഷാാവാാദത്തിിലൂടെെ കഴിിഞ്ഞിില്ല.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മിിശ്രഭാാഷാാവാാദംം അത്് അർഹിിക്കുന്ന അനുപാാതത്തിിൽതന്നെ� തമസ്കരിിക്ക
പ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു.

ഭാാഷാാസംംക്രമണവാാദംം
പ്രൊ�ൊഫ. സിി.എൽ. ആന്റണിിയാാണ്് ഭാാഷാാസംംക്രമണവാാദത്തിിന്റെ� അവതാാരകന്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി വാാദമുഖംം. “ചെ�ന്തമിിഴിിലേ�ക്കുംം സംംസ്കൃതത്തിിലേ�ക്കുംം കേ�രളത്തിിലെ� വ്യയവഹാാരഭാാഷ
കയറിിപ്പറ്റിി അവയുടെെ ആധിിപത്യംം� ശിിഥിിലമാാക്കിിയതിിനുശേ�ഷംം യഥാാകാാലംം സ്വാാ�തന്ത്്ർയംം പ്ര
ഖ്യാാ�പനംം ചെ�യ്കയാാണുണ്ടാായതെ�ന്നു പറയേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ഇതിിന്് ഭാാഷാാസംംക്രമണവാാദമെെന്നു
പേ�രിിടാാമെെന്നു തോ�ോന്നുന്നു”8 എന്നതാാണ്്. തന്നേ�യുമല്ല, സംംസ്കൃതത്തിിലുംം ചെ�ന്തമിിഴിിലുംം കേ�രളീീയർ,
കൃതിികൾ രചിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ഏ.ഡിി. 9-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെയുള്ള കാാലഘട്ടത്തിിന്് പരതന്ത്്ർയഘ
ട്ടമെെന്നുംം, ഏ.ഡിി.ഒമ്പതുമുതൽ പതിിനേ�ഴാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെയുള്ള വ്യയവഹാാരഭാാഷയുടെെ നുഴഞ്ഞുക
യറ്റക്കാാലത്തിിന്് സംംക്രമണഘട്ടമെെന്നുംം അതിിനുശേ�ഷമുള്ള കാാലത്തിിനു സ്വവതന്ത്രഘട്ടമെെന്നു”9
അദ്ദേ�ഹംം കാാലഗണന നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. എന്നാാൽ പഴന്തമിിഴിിൽ (Proto Tamil) നിിന്നുംം
ക്രിിസ്തു വർഷാംം�രംംഭംം മുതൽ ഭിിന്നിിച്ച്് മലയാാളംം രൂപപ്പെ�ട്ടു എന്നതുംം, ഉപരിിവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� ഭാാഷയാായ
സംംസ്കൃതത്തേ�യുംം ഭരണവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� ഭാാഷയാായ തമിിഴിിനേ�യുംം കടന്നുകയറിി ആക്രമിിച്ച്്, ശിിഥിില
മാാക്കുന്നതിിനുള്ള ശേ�ഷിി അന്നത്തെ� സാാധാാരണക്കാാരുടെെ വ്യയവഹാാരഭാാഷയ്ക്കുണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന
പ്രസ്താാവവുംം വിിശ്വാാ�സയോ�ോഗ്യയമല്ല. തന്നേ�യുമല്ല ക്രിിസ്തുവർഷാാരംംഭംം മുതൽ തന്നെ� മലയാാളമുണ്ടാായിി
എന്ന അഭിിപ്രാായവുംം സ്വീീ�കാാർയമല്ല.

മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷാാവാാദംം
മലയാാളഭാാഷയുടെെ ഉല്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആദ്യയവാാദംം മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷാാവാാദമാാണ്്. അതിിനുകാാ
രണംം ലീീലാാതിിലകകാാരന് തന്നെ�യാാണ്് ഈ നിിഗമനത്തിിന്് പ്രാാരംംഭംം കുറിിച്ചത്് എന്നതാാണ്്.
ലീീലാാതിിലകത്തിിൽ മലയാാളത്തിിന്റെ� സ്വവതന്ത്രനിില പ്രതിിപാാദിിക്കുമ്പോ�ോൾ സംംസ്കൃതത്തിിൽനിിന്നുംം
ചോ�ോളഭാാഷയിിൽനിിന്നുംം മറ്റുമുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം സവിിസ്തരംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് മലയാാളത്തിിന്റെ�
മാാതാാവ്് മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷയാാണ്് എന്നതിിലേ�ക്കാാണ്്. എന്നാാൽ ഈ ഭാാഷോ�ോല്പത്തിിവാാദത്തെ�
സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായിി വിിലയിിരുത്തിി അവതരിിപ്പിിച്ചത്് ആറ്റൂർകൃഷ്ണപിിഷാാരടിിയാാണ്്; ഉള്ളൂരുംം ഗോ�ോദ
വർമ്മയുംം കെ�.എംം. ജോ�ോർജ്ജുംം ഇതിിന്റെ� ഉന്നതരാായ വക്താാക്കളുമാായിി. ആദിിമകാാലത്തെ� ദക്ഷിി
ണേ�ന്ത്യയയിിലെ� ഭാാഷയാാണ്് മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷയെ�ന്നുംം, ഇതിിൽ നിിന്നുംം രൂപമെെടുത്ത ഭാാഷകളാാണ്്
തമിിഴ്്, തെ�ലുങ്ക്്, കന്നടംം, മലയാാളംം എന്നിിവ എന്നുംം അതിിനാാൽ മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷയിിൽനിിന്നുംം
ഉരുവപ്പെ�ട്ട സ്വവതന്ത്രഭാാഷയാാണ്് മലയാാളംം എന്നതാാണ്് ആറ്റൂരിിന്റെ�യുംം പിിന്തുടർച്ചക്കാാരുടേ�യുംം
ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി നിിഗമനങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനംം. തമിിഴ്്ജന്യയവാാദത്തിിന്റേ�യുംം മറ്റുംം ദുർബലമാായ പ്രസ്താാ
വനകളുടെെ ഇളകിിയ അടിിത്തറയിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം അവതരിിപ്പിിച്ച ഈ ഭാാഷോ�ോല്പത്തിിവാാദംം
ഭാാഷാാഭിിമാാനിികൾക്ക്് സന്തോ�ോഷമേ�കിിയെ�ങ്കിിലുംം വേ�ണ്ടത്ര ശാാസ്ത്രീീയമാായ തെ�ളിിവുകളുടെെ അഭാാവ
ത്തിിൽ വിിജയിിച്ചിില്ല. തന്നെ�യുമല്ല ആദിിദ്രാാവിിഡഭാാഷ എന്നൊ�ൊരു ഭാാഷ ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്നതിിന്്
യാാതൊ�ൊരു തെ�ളിിവുമിില്ല. ഡോ�ോ.കെ�.എംം. ജോ�ോർജ്ജ്് തന്റെ� ‘വളരുന്ന കൈൈരളിി’യിിൽ തമിിഴ്് ജന്യയ
വാാദത്തെ� തിിരസ്കരിിക്കുവാാന് ഏ.ആറിിന്റെ� പുരുഷഭേ�ദനിിരാാസംം നിിരാാസമല്ല അഭാാവമാാണെ�ന്നു
പറഞ്ഞ്് നിിരാാകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ‘സിി.എൽ. ആന്റണിി ആറുനയങ്ങളിിലെ� ഏറ്റവുംം ശക്തമാായ നയംം
പുരുഷഭേ�ദനിിരാാസമാാണെ�ന്ന്് വാാദിിക്കുന്നു.”10 അതിിനാാൽ മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷാാവാാദവുംം കേ�വലംം

134

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi
Volume I Number 4

സാാങ്കല്പിികംം മാാത്രമാാണെ�ന്നാാണ്് ഭാാഷാാപഠിിതാാക്കൾ കരുതുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഈ ആറ്്
ഭാാഷോ�ോല്പത്തിിവാാദമുഖങ്ങളെ�യുംം ഒന്നു ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കേ�ണ്ടതുമുണ്ട്്. മലയാാളത്തെ� ഏറ്റവുമധിികംം സ്വാാ�
ധീീനിിച്ച സാാഹിിത്യംം� സംംസ്കൃതമാാണ്്; എന്നാാൽ സംംസ്കൃതഭാാഷയിിൽ നിിന്നാാണ്് മലയാാളഭാാഷയുണ്ടാാ
യത്് എന്ന വാാദമുഖംം യുക്തിിസഹമല്ല. പ്രാാകൃതഭാാഷയിിൽനിിന്നുമാാണ്് മലയാാളമുണ്ടാായത്് എന്നു
ശങ്കരന്നമ്പ്യാാ�ർഅഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ, അങ്ങനെ� ഒരു പ്രാാകൃതഭാാഷ ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്നതിിനു
യാാതൊ�ൊരു അടിിസ്ഥാാനവുമിില്ല. മൂലദ്രാാവിിഡഭാാഷയുടെെ നിിലയുംം ഇതുതന്നെ�. ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിൽ
ആകമാാനംം ഒരു ആദിിദ്രാാവിിഡഭാാഷ ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്നതുംം വസ്തുതകളുടെെ അഭാാവത്താാൽ
അയുക്തിികമാാണ്്. മിിശ്രഭാാഷാാവാാദത്തിിൽ ഇളംംകുളംം പ്രസ്താാവിിക്കുന്ന നാാമമാാത്രമാായ തമിിഴുംം സംംസ്കൃ
താാതിിപ്രസരവുമുള്ള മിിശ്രഭാാഷ സൂക്ഷ്മാാർത്ഥത്തിിൽ സംംസ്കൃതജന്യയവാാദത്തിിന്റെ� പുനരാാവർത്തനംം
മാാത്രമാാകയാാൽ അതുംം അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ചെ�ന്തമിിഴിിലേ�ക്കുംം സംംസ്കൃതത്തിിലേ�ക്കുംം കേ�രളത്തിിലെ�
വ്യയവഹാാരഭാാഷ സംംക്രമിിച്ച്് അവയെ� ശിിഥിിലമാാക്കിിയുണ്ടാായ ഭാാഷയാാണ്് മലയാാളംം എന്നു സിി.എൽ.
ആന്റണിി കുറിിക്കുമ്പോ�ോൾ അക്കാാലത്തെ� ഭരണഭാാഷയാായ തമിിഴിിനേ�യോ�ോ ഉപരിിവർഗ്ഗഭാാഷയാായ
സംംസ്കൃതത്തേ�യോ�ോ ആക്രമിിച്ച്് കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തുവാാനുള്ള മിികവ്് മലയാാളത്തിിനിില്ലാാത്തതിിനാാൽ
സംംക്രമണ ഭാാഷാാവാാദവുംം നിിരാാകരിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതുതന്നെ�. അതുപോ�ോലെ�തന്നെ�, പ്രാാകൃത തമിിഴിിനെ�
തമിിഴന്മാാർപോ�ോലുംം തമിിഴാായിി പരിിഗണിിക്കാാതിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആ തമിിഴിിൽ നിിന്നുമാാണ്് മലയാാളംം
രൂപപ്പെ�ട്ടതെ�ന്ന്് എങ്ങനെ� പറയുവാാന് കഴിിയുംം? അതിിനാാൽ മലയാാളഭാാഷയുടെെ ഉല്പത്തിിയെ�
ക്കുറിിച്ച്് മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ ആറ്് അഭിിപ്രാായങ്ങളുംം യുക്തിിസഹമോ�ോ സൈൈദ്ധാാന്തിികമോ�ോ അല്ല. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അവ സ്വീീ�കാാർയവുമല്ല; അതിിനാാൽ പുതിിയൊ�ൊരു ഭാാഷോ�ോല്പത്തിി നിിരീീക്ഷണവുംം
ഗവേ�ഷണവുംം ആവശ്യയവുമാാണ്്.
കേ�രളീീയരുടെെ പൂർവ്വിികർ ദ്രാാവിിഡരുംം അവരുടെെ ഭാാഷ തമിിഴുമാായിിരുന്നു. അതിിനാാൽ
ഏതാാനുംം സഹസ്രാാബ്ദങ്ങൾ തമിിഴ്് കേ�രളത്തിിലെ� വ്യയവഹാാരഭാാഷയുമാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ
ആർയാാധിിനിിവേ�ശത്തോ�ോടുകൂടിി സംംസ്കൃതംം വ്യാാ�പകമാായിി കേ�രളത്തിിൽ പ്രചരിിച്ചു. അങ്ങനെ�
തമിിഴുംം സംംസ്കൃതവുംം യഥോ�ോചിിതംം ചേ�ർന്ന്് ഒരു ഭാാഷ രൂപപ്പെ�ട്ടു. പ്രസ്തുത ഭാാഷ ദ്രാാവിിഡർ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുമ്പോ�ോൾ തമിിഴ്പദങ്ങളുംം തമിിഴ്് പ്രത്യയയങ്ങളുംം വ്യാാ�പകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുവന്നു.
അതുപോ�ോലെ� ആർയന്മാാർ ഈ ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിച്ചപ്പോ�ോൾ സംംസ്കൃതപദങ്ങളുംം അതിിന്റെ� പ്രത്യയ
യങ്ങളുംം കൂടുതലാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു. അക്കാാലത്തെ� ഭാാഷയുടെെ ഉപയോ�ോക്താാക്കളിിൽ കൂടുതൽ
തമിിഴർ ആയിിരുന്നതിിനാാൽ തമിിഴിിന്് പ്രാാമുഖ്യംം� കൂടിിയതുംം സംംസ്കൃതത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� കുറഞ്ഞ
തുമാായ ഒരു ഭാാഷാാ കാാലാാന്തരത്തിിൽ ഉണ്ടാായിി. ഈ തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷയിിൽ നിിന്നുമാാണ്്
മലയാാളംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. അതിിനാാൽ മലയാാളഭാാഷ തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയമാാണ്്. സംംസാാരഭാാഷ
യിിൽ തമിിഴിിനുംം സാാഹിിത്യയഭാാഷയിിൽ സംംസ്കൃതത്തിിനുംം പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാായിിരുന്നു ഈ തമിിഴ്്
സംംസ്കൃതഭാാഷ. മലയാാളത്തിിന്റെ� മാാതാാവാായ തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷയിിലെ� തദ്ദേ�ശീീയഭാാഷ
തമിിഴാായിിരുന്നതിിനാാൽ തമിിഴിിനാായിിരുന്നു പ്രാാധാാന്യംം� കൂടുതൽ. ആർയന്മാാരാാണ്് തങ്ങളേ�ക്കാാൾ
പരിിഷ്കാാരിികളെ�ന്ന്് അക്കാാലത്തെ� ദ്രാാവിിഡർക്ക്് തന്നെ� തോ�ോന്നുകയാാൽ അവരുംം വ്യാാ�പകമാായിി
സംംസ്കൃതപഠനത്തിിലേ�ർപ്പെ�ട്ടു. നൂറ്റാാണ്ടുകൾ പിിന്നിിട്ടപ്പോ�ോൾ തമിിഴിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� കേ�രളദേ�ശത്ത്്
ക്രമേ�ണ ക്ഷയിിച്ചു. തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷയിിൽ 75 ശതമാാനത്തോ�ോളംം തമിിഴുംം 25 ശതമാാനംം
സംംസ്കൃതവുമാായിിരുന്നു. എ.ഡിി.7-ാം�ം ശതകത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ഈ സങ്കരഭാാഷ ഏകദേ�ശംം രണ്ടു
നൂറ്റാാണ്ടോ�ോളംം സംംസാാരഭാാഷയാായിി തന്നെ� നിിലനിിന്നു. ഈ സങ്കരഭാാഷയിിൽ നിിന്നാാണ്് മലയാാളംം
രൂപമെെടുത്തത്്. ഏ.ഡിി. 9-ാം�ം ശതകത്തിിൽ ആദ്യം�ം സംംസാാരഭാാഷയിിലൂടെെ മാാത്രംം 100 വർഷത്തോ�ോളംം
പ്രചാാരമുണ്ടാായിിരുന്ന മലയാാളത്തിിന്് ഏ.ഡിി. 10-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ോടെെ ലിിപിി രൂപപ്പെ�ടുകയുംം തുടർന്ന്്
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ആദിിമ മലയാാളസാാഹിിത്യംം� ഉരുവപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. ഏ.ഡിി. 10-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലാാണ്് ചേ�രസാാമ്രാാജ്യംം�
അവസാാനിിച്ചത്്. അതിിനാാൽ തമിിഴിിന്് രാാജഭാാഷ/അധിികാാരഭാാഷ/ഭരണഭാാഷ എന്ന സ്ഥാാനംം
നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു. അതിിനാാൽ തമിിഴ്് കേ�രളത്തിിൽനിിന്നുംം പിിന്വാാങ്ങുകയുംം പുതുതാായിി രൂപപ്പെ�ട്ട മലയാാ
ളത്തിിന്് വ്യാാ�പകമാായ പ്രചാാരംം ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തു.
മലയാാളത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിി തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷയിിൽ നിിന്നാാണെ�ന്ന്് പറയുമ്പോ�ോൾ
എന്താാണ്് ആ ഭാാഷയെ�ന്ന്് അറിിയേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഭാാഷാാപ്രകൃതംം വെ�ച്ചു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ ഏകദേ�ശംം
75% തമിിഴുംം 25% സംംസ്കൃതവുംം ചേ�ർന്ന ഭാാഷയാാണ്് ഈ സങ്കരഭാാഷ. അപ്പോ�ോൾ മിിശ്രഭാാഷാാവാാദവുംം
തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷാാവാാദവുംം ഒന്നല്ലേ� എന്നു സംംശയംം തോ�ോന്നുക സ്വാാ�ഭാാവിികംം. എന്നാാൽ
ഒന്നല്ല. മിിശ്രഭാാഷാാവാാദത്തിിൽ ഇളംംകുളംം സംംസ്കൃതത്തിിനാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്നത്്.
എന്നാാൽ തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയ ഭാാഷാാവാാദത്തിിൽ തമിിഴിിനാാണ്് പ്രാാമുഖ്യംം�. മലയാാളത്തിിന്റെ�
നിിഷ്പത്തിിയിിൽ സംംസ്കൃതത്തേ�ക്കാാൾ സ്വാാ�ധീീനംം തമിിഴിിനാാണെ�ന്ന വസ്തുത നിിസ്തർക്കമാാണല്ലോ�ോ.
രാാമചരിിതംം, ഉണ്ണിിയച്ചിിചരിിതംം, ഉണ്ണിിച്ചിിരുതേ�വിി ചരിിതംം, ഉണ്ണിിയാാടീീചരിിതംം തുടങ്ങിിയവ ആദ്യയകാാല
കാാവ്യയങ്ങളിിൽപ്പോ�ോലുംം സംംസ്കൃതപദങ്ങളെ�ക്കാാൾ പലമടങ്ങാാണ്് ദ്രാാവിിഡപദങ്ങൾ. തന്നെ�യുമല്ല
രാാമചരിിതത്തിിൽ തന്നെ� സംംസ്കൃതപദങ്ങളെ� ഭാാഷീീകരിിക്കുന്നതുംം കാാണാംം�. ഇത്് ദ്രാാവിിഡഭാാഷയുടെെ
പ്രാാധാാന്യയത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്്.
ഇന്നുംം കേ�രളത്തിിൽ രണ്ടു പ്രധാാന ഭാാഷകൾ ഉണ്ട്്. മലയാാളവുംം ഇംംഗ്ലീീഷുംം. ഇവ കൂടിിചേ�ർ
ന്നാാൽ എന്താാണ്് സംംഭവിിക്കുക?. ഭാാഷയിിലെ� പദങ്ങളുംം പ്രത്യയയങ്ങളുംം കൂടുതൽ മലയാാളത്തിി
ന്റേ�താാകുംം അക്ഷരമാാലയുംം മലയാാളമാാകുംം. അതാായത്് സംംസാാരഭാാഷയിിൽ മലയാാളത്തിിനാാകുംം
പ്രാാധാാന്യംം�. എന്നാാൽ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ, പുത്തന് പ്രവണതകളുടെെ ആവിിഷ്കാാരത്തിിലുംം രചനാാതന്ത്ര
ത്തിിലുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിനാാകുംം പ്രാാമുഖ്യംം�. ഇതുതന്നെ�യാാണ്് അന്നുംം സംംഭവിിച്ചത്്; പദങ്ങളുംം പ്രത്യയയങ്ങളുംം
അക്ഷരങ്ങളുംം മലയാാളത്തിിന്റേ�തുംം കാാവ്യയസ്വവഭാാവംം സംംസ്കൃതത്തിിന്റേ�തുംം. എഴുത്തച്ഛന്റെ� രചനകൾ
തന്നെ� ഉദാാഹരണംം. തമിിഴ്് സംംസ്കൃതജന്യയഭാാഷയിിൽ നിിന്നുംം മലയാാളത്തെ� പൂർണ്ണമാായുംം സ്വവതന്ത്ര
നാാക്കിിയത്് എഴുത്തച്ഛനാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മലയാാളത്തിിന്റെ� പിിതാാവ്് എന്ന സ്ഥാാനത്തിിന്്
അദ്ദേ�ഹംം സർവ്വഥാാ യോ�ോഗ്യയനുമാാണ്്.
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ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്തയുംം മാാർക്സിിസ്റ്റ്്പ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം
കെ�. ദാാമോ�ോദരന്റെ� വാായനകളിിൽ
ആതിിര കുഞ്ഞുമോ�ോൻ

ഗവേ�ഷക, എസ്്.ബിി. കോ�ോളേ�ജ്്, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി

ഇന്ത്യയയുടെെ തത്ത്വവചിിന്താാപാാരമ്പര്യം�ം ബഹുമുഖമാാണ്് . ആശയവാാദംം, ഭൗ�തിികവാാദംം,
മത-ഈശ്വവരവിിരുദ്ധവാാദങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ നിിരവധിി ധാാരകൾ തമ്മിിലുള്ള സംംഘർഷങ്ങളിിലൂടെെയുംം
ഏകീീകരണത്തിിലൂടെെയുമാാണ്് ഭാാരതീീയദർശനങ്ങളുടെെ വളർച്ചയുംം തുടർച്ചയുംം സാാധ്യയമാായത്്.
ഈ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം തമസ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആത്മീീയവാാദത്തെ� ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്ത
യുടെെ പൊ�ൊതുപ്രതിിനിിധീീകരണമാായിി മുഖ്യയധാാരാാദാാർശനിികചരിിത്രംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. മാാത്രമല്ല
ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്തയുടെെ തുടർജീീവിിതത്തിിന്റെ� ചർച്ചകളേ�യുംം അത്് ഒഴിിവാാക്കിി. ആധ്യാാ�ത്മിികത
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ കേ�ന്ദ്രമാായിിമാാറുന്ന ബ്രാാഹ്മണിിക്കൽ-കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിിനിിവേ�ശവ്യാാ�പ
നപ്രക്രിിയയുംം അതിിനെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിിരോ�ോധശബ്ദങ്ങളുംം ദാാർശനിികചരിിത്രത്തോ�ോടു കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്ത്്
വാായിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. നിിരന്തരംം പാാർശ്വവവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഭൗ�തിികവാാദധാാരകളുടെെ പുനരന്വേ�േഷണംം
സാംം�സ്കാാരിികപ്രതിിരോ�ോധത്തിിനുള്ള ഉപാാധിിയാാകുന്നു. ആയതിിനാാൽ ബഹുസ്വവരവുംം ചലനാാത്മ
കവുമാായ ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ അന്വേ�േഷണംം സാംം�സ്കാാരിികചരിിത്രത്തിിന്റെ� വിിശദീീകരണവുംം
വിിമർശനവുമാാകുന്നു.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികതയുടെെ ചരിിത്രസന്ദർഭങ്ങളിിലാാണ്് ആദ്യയമാായിി ഇന്ത്യയൻ തത്ത്വവ
ചിിന്തയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽവാായനയുടെെ അപാാകതകളെ�
ഡോ�ോ. എൻ.വിി.പിി. ഉണ്ണിിത്തിിരിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ�
അപ്രധാാനമാാക്കിി, ആധ്യാാ�ത്മിികതയെ�യത്് കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു. ആധ്യാാ�ത്മിികതയുടെെ
അധീീശത്വംം� സാാധ്യയമാാകുന്ന ചരിിത്രപ്രക്രിിയയകളെ� കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽവാായന ഒഴിിവാാക്കിി (2006: 13).
ആ ത്മീീയവാാദത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽവാായന ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളെ� അടയാാള
പ്പെ�ടുത്തിിയത്്. മാാക്സ്് മുള്ളറുടെെ സിിക്സ്് സിിസ്റ്റംംസ്് ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻഫിിലോ�ോസഫിി (1899) എന്ന പഠനംം
തന്നെ� ഉദാാഹരണംം. ആസ്തിികദർശനങ്ങളാായ സാംം�ഖ്യംം�, യോ�ോഗംം, ന്യാാ�യംം, വൈൈശേ�ഷിികംം, മീീമാം�ംസ,
വേ�ദാാന്തംം എന്നീീ ആറ്് ദർശനങ്ങളുടെെ വിിശദീീകരണമാാണ്് ഗ്രന്ഥമെെങ്കിിലുംം അവയിിലെ� ഭൗ�തിികപക്ഷംം
മാാക്സ്് മുളളർ കണക്കിിലെ�ടുക്കുന്നിില്ല. അധിിനിിവേ�ശ ഭരണകൂടത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രതാാല്പര്യയങ്ങൾ
സാാധൂകരിിക്കുന്ന പാാഠങ്ങളാായിിരുന്നു കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ വാായനയുടെെത്്. ആത്മീീയവാാദംം ഇന്ത്യയൻ
തത്ത്വവചിിന്തയുടെെ പൊ�ൊതുപ്രതിിനിിധീീകരണമാായിി മാാറിി. നാാസ്തിികദർശനങ്ങളുംം ഭൗ�തിികവാാദചിിന്തയുംം
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തമസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അവയുടെെ പുനരന്വേ�േഷണസാാധ്യയതകൾ അപ്രത്യയക്ഷമാാകുകയുംം ചെ�യ്തു.
പൗൗരസ്ത്യയവാാദംം നിിർമ്മിിച്ച വിിചാാരമാാതൃകകളെ� പിിൻപറ്റുന്നവയാായിിരുന്നു ഇന്ത്യയൻദർശ
നങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച്് പിിന്നീീടുണ്ടാായ പഠനങ്ങളിിലധിികവുംം. രണ്ടു വാാല്യയങ്ങളുള്ള ഡോ�ോ. എസ്്.
രാാധാാകൃഷ്ണന്റെ� ഇന്ത്യയൻഫിിലോ�ോസഫിി (1923, 1927) എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ നാാസ്തിികദർശനങ്ങളാായ
ബൗൗദ്ധ-ജൈൈന-ചാാർവാാക ദർശനങ്ങളുടെെ വിിവരണംം കൂടിിയുണ്ട്്. എംം. ഹരിിയണ്ണയുടെെ ഔട്ട്്ലൈൈൻ
ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻഫിിലോ�ോസഫിി (1932), എസെ�ൻഷ്യയൽസ്് ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻഫിിലോ�ോസഫിി (1949) അഞ്ച്്
വാാല്യയങ്ങളുള്ള എസ്്. എൻ. ദാാസ്് ഗുപ്തയുടെെ എ ഹിിസ്റ്ററിി ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻ ഫിിലോ�ോസഫിി (1922-1955)
എന്നീീ കൃതിികളുംം ഉള്ളടക്കത്തിിൽ വൈൈപുല്യയമുള്ളവയെ�ങ്കിിലുംം സമാാന വിിശകലനരീീതിികളുപയോ�ോഗിി
ച്ചുള്ളവയാാണ്്. ഈ പഠനങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ആധ്യാാ�ത്മിിക-ഈശ്വവരവാാദ ഘടകങ്ങളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുകയുംം
ഭൗ�തിികവാാദപാാരമ്പര്യയത്തെ� അവഗണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
ആത്മീീയവാാദംം ഭൗ�തിികവാാദംം എന്ന ദ്വവന്ദങ്ങളിിൽ ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ വിിഭജനത്തേ�യുംം
പ്രശ്നവല്ക്കരിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ആസ്തിികദർശനങ്ങളിിൽ ഭൗ�തിികത കണ്ടെ�ത്താാവുന്നതാാണ്്. പ്രാാചീീന ഭാാര
തീീയചിിന്തയുടെെ തുടർജീീവിിതംം മധ്യയകാാലഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനത്തിിലേ�യ്ക്കുംം പത്തൊ�ൊൻപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ�
നവോ�ോത്ഥാാനശ്രമങ്ങളിിലേ�യ്ക്കുംം വ്യാാ�പിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാംം�സ്കാാരിികചരിിത്രത്തോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയുള്ള
വാായനകൾക്ക്് മാാത്രമെെ ഇത്തരംം അപാാകതകൾ പരിിഹരിിക്കാാനാാവുകയുള്ളൂ. വസ്തുനിിഷ്ഠവുംം സമഗ്ര
വുമാായ അന്വേ�േഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയൻ തത്ത്വവചിിന്തയ്ക്ക്് ആവശ്യയമാായ സന്ദർഭമിിതാാണ്്. ബഹുമുഖമാായ
ഇന്ത്യയൻ ദർശനവൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ ബ്രാാഹ്മണിിക്കൽ അധീീശത്വവപ്രക്രിിയയോ�ോട്് എപ്രകാാരമാാണ്് കലഹിി
ക്കുകയുംം പ്രതിിരോ�ോധമേ�ർപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്തതെ�ന്ന വിിശകലനംം ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയൻ തത്ത്വവചിിന്തയെ� മാാർക്സിിസ്റ്റ്് പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയമുപയോ�ോഗിിച്ച്് പുനർവാായിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
വാാൾടർ റൂബൻ, എസ്്. എ. ഡാാങ്കേ�, രാാഹുൽ സാംം�കൃത്യാാ�യൻ, ഡിി.ഡിി. കൊ�ൊസാംം�ബിി തുടങ്ങയവരുടെെ
ഈ രംംഗത്തെ� സംംഭാാവനകൾ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഭൗ�തിികവാാദത്തെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് നിിർത്തിി
ചർച്ചചെ�യ്യുന്നത്് ദേ�ബീീപ്രസാാദ്് ചതോ�ോപാാധ്യാാ�യയാാണ്്. പൂർണമാായ അർഥത്തിിലുള്ള ഭാാരതീീയ
ദർശനത്തിിന്റെ� വിിശദമാായ പഠനത്തിിന്് തുടക്കംം കുറിിച്ചത്് കെ�. ദാാമോ�ോദരനാാണ്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
ഇന്ത്യയയുടെെ ആത്മാാവ്് (1958) കുറെെക്കൂടിി വിിപുലമാാക്കിിയ ഭാാരതീീയചിിന്ത (1973) എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ
ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്താാപദ്ധതിികളെ� മാാർക്സിിസ്റ്റ്്പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തെ� മുൻനിിർത്തിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
ഇത്് ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരു അന്വേ�േഷണമാാണെ�ന്ന്് പിി. ഗോ�ോവിിന്ദപ്പിിള്ള എഴുതുന്നു. ഇന്ത്യയയുടെെ
ദാാർശനിികപാാരമ്പര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കെ�. ദാാമോ�ോദരന്റെ� പഠനങ്ങൾക്ക്് ഇന്ത്യയയിിലെ� മാാർക്സിിസ്റ്റ്്ചിി
ന്താാചരിിത്രത്തിിൽതന്നെ� അനന്യയമാായ പദവിിയാാണുള്ളത്്. 1958-ൽ പുറത്തുവന്ന ഇന്ത്യയയുടെെ ആത്മാാവ്്
മാാർക്സിിസ്റ്റ്് വീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളെ� വിിലയിിരുത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ആദ്യയഗ്രന്ഥമാാണ്്.
ഇന്ത്യയൻ ഭൗ�തിികവാാദത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചർച്ചചെ�യ്യുന്ന ദേ�ബീീപ്രസാാദ്് ചതോ�ോപാാധ്യാാ�യയുടെെ ലോ�ോകാായത
പുറത്തുവരുന്നത്് 1959-ലാാണ്്. അതാാകട്ടെെ ഇന്ത്യയൻഭൗ�തിികവാാദത്തെ� മാാത്രമേ� പരിിഗണിിച്ചുളളൂ.
ദേ�ബീീപ്രസാാദിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു പ്രാാമാാണിികഗ്രന്ഥമാായ ‘വാാട്ട്് ഈസ്് ലിിവിംം�ഗ്് ആൻഡ്് വാാട്ട്് ഈസ്്
ഡെ�ഡ്് ഇൻ ഇന്ത്യയൻ ഫിിലോ�ോസഫിി’ പുറത്തുവരുന്നത്് 1976-ലാാണ്്. ഇന്ത്യയൻ ചിിന്താാപാാരമ്പര്യയത്തെ�
യപ്പാാടെെ സമഗ്രപരിിശോ�ോധനയ്ക്കു വിിധേ�യമാാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥംം ഇന്ത്യയൻ ഫിിലോ�ോസഫിി എ പോ�ോപ്പുലർ
ഇൻട്രോ�ോഡക്്ഷൻ 1984-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു. ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം മുൻപ്് ഇന്ത്യയൻ ചിിന്താാപാാരമ്പര്യയത്തെ�
മാാർക്സിിസ്റ്റ്് വീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ പരിിശോ�ോധനയ്ക്കു വിിധേ�യമാാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദാാമോ�ോദരൻ എഴുതിി
കഴിിഞ്ഞു. ദാാമോ�ോദരന്റെ� പഠനങ്ങളാാണ്് പ്രഥമവുംം പ്രസക്തവുംം (2012: 207).
സാംം�സ്കാാരിികചരിിത്രത്തോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്തയെ� കെ�. ദാാമോ�ോദരൻ
പുനർവാായിിക്കുന്നത്്. ആദിിമനിിവാാസിികളുടെെ ഗോ�ോത്രജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ�
വിിചിിന്തനംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ോത്രജീീവിിതത്തിിലേ�ക്കുള്ള ബ്രാാഹ്മണരുടെെ ആഗമനംം പരസ്പര
സംംഘർഷത്തിിലേ�ക്ക്് വഴിിതെ�ളിിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന ഇവരുടെെ ആശയങ്ങളുംം പരസ്പരംം
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കലഹിിച്ചു. പലതുംം സംംയോ�ോജിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. പ്രപഞ്ചത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന വിിശകലനങ്ങളുടെെ
വിിഭജനാാടിിസ്ഥാാനംം വേ�ദങ്ങളുടെെ പ്രാാമാാണിികതയെ� അംംഗീീകരിിക്കുന്നോ�ോ ഇല്ലയോ�ോ എന്നതാായിിരുന്നു.
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച്് കെ�. ദാാമോ�ോദരന്റെ� ഈ നിിരീീക്ഷണത്തിിന്് ഏറെെ പ്രസക്തിിയുണ്ട്്.
പാാശ്ചാാത്യയതത്ത്വവചിിന്തയുടെെ വിിഭജനമാാനദണ്ഡംം ആത്മീീയവാാദംം ഭൗ�തിികവാാദംം എന്നതാാണ്്. ഇന്ത്യയൻ
ദർശനങ്ങളെ� കൃത്യയമാായിി ഈ വിിഭജനത്തിിൽ കടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരിിക സാാധ്യയമല്ല. വേ�ദങ്ങളുടെെ
പ്രാാമാാണിികത അംംഗീീകരിിക്കുന്നുണ്ടോ�ോ എന്നതാാണ്് ആസ്തിിക നാാസ്തിികവിിഭജനാാടിിസ്ഥാാനംം.
ആസ്തിി കദർശനങ്ങളിിൽ ഭൗ�തിികവാാദപരവുംം നിിരീീശ്വവര- മതരഹിിതപരവുമാായ പരാാമർശങ്ങൾ
ഉണ്ട്്. നാാസ്തിികദർശനങ്ങളിിൽ ആത്മസാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിനുള്ള ഉപാാധിികൾ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ലോ�ോകാായതംം തീീർത്തുംം ഭൗ�തിികവാാദപരമാാണ്്. ഈ ദർശനങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഇഴചേ�ർന്നു കിിടക്കുന്ന
ഭൗ�തിികവാാദപരാാമർശങ്ങളാാണ്് കെ� ദാാമോ�ോദരൻ കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്.
ആസ്തിികദർശനങ്ങളാായ സാംം�ഖ്യംം�, ന്യാാ�യംം, വൈൈശേ�ഷിികംം, യോ�ോഗംം, മീീമാം�ംസ, വേ�ദാാന്തംം
എന്നിിവ കെ�.ദാാമോ�ോദരൻ വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു. സാംം�ഖ്യയദർശനംം യുക്തിിചിിന്താാപരമാാണെ�ന്ന്്
അദ്ദേ�ഹംം സ്ഥാാപിിക്കുന്നു. സാംം�ഖ്യയദർശനത്തിിന്റെ� ഉപജ്ഞാാതാാവാായ കപിിലൻ ശ്രീീബുദ്ധനാാണെ�ന്ന്്
അനുമാാനിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അതിിലെ� ഭൗ�തിികവാാദപരവുംം നിിരീീശ്വവരപരവുമാായ ഘടകങ്ങളെ� കണ്ടെ�ത്തു
ന്നു. യോ�ോഗദർശനമാാകട്ടെെ ഫലത്തിിൽ സാംം�ഖ്യയദർശനത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കുന്നു. യോ�ോഗത്തിിലെ�
ഈശ്വവരൻ അദ്വൈൈ�തവേ�ദാാന്തത്തിിലെ� ഈശ്വവരനിിൽ നിിന്നുംം വിിഭിിന്നമാാണ്്. ഗൗൗതമമഹർഷിിയുടെെ
ന്യാാ�യംം, കണാാദന്റെ� വൈൈശേ�ഷിികംം, ജൈൈമിിനിിയുടെെ മീീമാം�ംസ തുടങ്ങിിയവയുംം കെ�. ദാാമോ�ോദരൻ
സമാാനനിിലയിിലാാണ്് പുനർവാായിിക്കുന്നത്്. ഇന്ത്യയയുടെെ ആത്മാാവിിൽ നിിന്നുംം ഭാാരതീീയചിിന്തയിിലെ�ത്തു
മ്പോ�ോൾ, വേ�ദങ്ങളിിലുംം ഉപനിിഷത്തുകളിിലുമുള്ള ജീീവിിതവീീക്ഷണംം അദ്ദേ�ഹംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഭൗ�തിികജീീവിിതംം പുരോ�ോഗതിിപ്രാാപിിക്കുവാാനുള്ള ഉപാാധിികളെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഉപനിിഷത്ത്്ദർ
ശനങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നത്്. ഭൗ�തിികവാാദഘടകങ്ങളുടെെ അന്വേ�േഷണംം വേ�ദസാാഹിിത്യയത്തിിലേ�യ്ക്കുംം
കെ�.ദാാമോ�ോദരൻ സാാധ്യയമാാക്കുന്നു. ജീീവിിതപുരോ�ോഗതിിക്കാായുള്ള ഉപാാധിികൾ എന്ന നിിലയിിൽ
നിിന്നുംം വേ�ദപാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� പ്രാാപഞ്ചിികനിിരീീക്ഷണങ്ങൾ സാംം�സ്കാാരിിക അധീീശത്വവത്തിിലേ�യ്ക്ക്്
വഴിിമാാറുന്നതിിന്റെ� കാാഴ്ചകൾ അദ്ദേ�ഹംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. പൗൗരോ�ോഹിിത്യാാ�ധിികാാരവ്യാാ�പനമാാണ്്
ആത്മീീയവാാദത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രീീകരണത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ചത്്. ഈ പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് പ്രഹരമേ�ൽപ്പിിച്ചത്്
നാാസ്തിികദർശനങ്ങളാായിിരുന്നു. ബൗൗദ്ധ-ജൈൈനദർശനങ്ങളുംം ലോ�ോകാായതവുംം ഈ പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയ
ത്തിിലാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്.
ബ്രാാഹ്മണമേ�ധാാവിിത്വവത്തിിനെ�തിിരാായ സാാമൂഹ്യയവിിപ്ലവമെെന്നാാണ്് ബുദ്ധമതത്തെ� വിിശേ�
ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ബുദ്ധമതംം ആത്മീീയമോ�ോ ഭൗ�തിികമോ�ോ ആയ യാാതൊ�ൊരു മൂലപദാാർത്ഥത്തെ�യുംം
അംംഗീീകരിിക്കുന്നിില്ല. ശൂന്യയവാാദമാാണത്് എന്നാാണ്് കെ�.ദാാമോ�ോദരന്റെ� പക്ഷംം. ക്ഷണിികവാാദമാായിി
ബൗൗദ്ധദർശനത്തെ� വിിലയിിരുത്തിിയതിിനെ� സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം വിിമർശക്കുന്നു. ബുദ്ധദർശനത്തെ�
പ്രാാചീീനഇന്ത്യയയിിലെ� വിികസിിച്ചു വരുന്ന അടിിമയുടമ സാാമ്രാാജ്യയങ്ങളുടെെ ആശയവ്യയവസ്ഥയാായിി
പരിിഗണിിക്കുന്ന നിിലപാാട്് അങ്ങേ�യറ്റംം യാാന്ത്രിികമാാണ്് (2018:226). ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്താാചരിി
ത്രത്തിിൽ ബൗൗദ്ധദർശനംം പ്രധാാനമാാണ്്. ഈശ്വവര-മത സങ്കല്പങ്ങളെ� അത്് ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുകയുംം
ബ്രാാഹ്മണാാധിിപത്യയത്തോ�ോട്് നിിരന്തരംം കലഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
ലോ�ോകാായതംം എന്നാാൽ സാാമാാന്യയജനത്തിിന്റേ�താാണ്്. പൊ�ൊതുജനങ്ങളുടെെ ദർശനമാാണത്്.
ലോ�ോകാായതദർശനമനുസരിിച്ച്് ഭൂമിി, വാായു, വെ�ള്ളംം, അഗ്നിി എന്നീീ നാാലുഭൂതങ്ങളാാണ്് പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ�
മൗ�ലിികഘടകങ്ങൾ. ഈ മൗ�ലിികപദാാർത്ഥങ്ങൾ കൂടിിചേ�ർന്നാാണ്് പ്രകൃതിിയുംം സർവചരാാചരങ്ങളുംം
ഉണ്ടാാകുന്നത്്. അതാായത്് ഭൗ�തിികപാാദാാർത്ഥത്തിിൽ നിിന്ന്് ജീീവൻ വരുന്നു. പ്രത്യയക്ഷ ജ്ഞാാനംം
മാാത്രമാാണ്് യഥാാർത്ഥജ്ഞാാനംം. ബ്രാാഹ്മണപ്രമാാണിിത്തംം, പൂജ, യാാഗംം, ബലിി, തുടങ്ങിിയവ
ലോ�ോകാായതദർശനത്താാൽ വെ�ല്ലുവിിളിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഇതേ� കാാരണമാാണ്് ലോ�ോകാായതഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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ചുട്ടുകരിിക്കപ്പെ�ടാാൻ ഇടയാായതുംം.
ഗുപ്തകാാലഘട്ടംം ഹിിന്ദുത്വവത്തിിന്റെ� സുവർണഘട്ടമാായിിരുന്നു. ആത്മീീയവാാദത്തിിന്റെ� പ്രതിിഷ്ഠാാ
പനംം സാാധ്യയമാായത്് ഈ കാാലഘട്ടത്തിിലാായിിരുന്നു. ശങ്കരാാചാാര്യയർ വേ�ദാാന്തത്തിിന്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം
ചമച്ചു. ദ്വൈൈ�തഭാാവനകളെ� മറിികടക്കുന്ന സമത്വവദർശനംം അദ്വൈൈ�തത്തിിൽ ഇഴചേ�ർന്നു കിിടന്നിിട്ടുംം
ഹിിന്ദുമതത്തിിന്റെ� വിിഭജനസ്വവഭാാവത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന വിിധത്തിിലാായിിരുന്നു ശങ്കരാാചാാര്യയർ
വേ�ദാാന്തത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചത്്. ശങ്കരമതത്തെ� വിിമർശിിക്കുന്ന ദാാമോ�ോദരൻ അദ്വൈൈ�തത്തിിലെ�
സമഭാാവനയെ� ഉയർത്തിി കാാട്ടുന്നു. ഫ്യൂൂഡൽ കാാലഘട്ടത്തിിലുണ്ടാായ ശങ്കരൻ, രാാമാാനുജൻ, മാാധ്വവൻ,
വല്ലഭൻ മുതലാായവരുടെെ ഭാാഷ്യയങ്ങളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുമാാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ഹിിന്ദുമതത്തിിന്റെ�
താാത്വിി�കാാടിിത്തറയാായിിത്തീീർന്നത്്.
മധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനംം ഹിിന്ദുത്വവത്തിിനേ�റ്റ പ്രഹരമാായിി ദാാമോ�ോദരൻ വിിലയിി
രുത്തുന്നു. ഭക്തിിയുംം സാാഹിിത്യയവുംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയപ്രസക്തിിയുംം അദ്ദേ�ഹംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനംം പൊ�ൊതുവിിൽ ജാാതിിയുടേ�യുംം മതത്തിിന്റെ�യുംം മേ�ൽകോ�ോയ്മയെ� ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്തു
മനുഷ്യയത്വവത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുത്തു. മതാാതീീതമാായ ആത്മീീയത ലക്ഷ്യംം�വെ�ക്കുന്ന സമത്വവബോ�ോ
ധമാാണ്് ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനംം പ്രതിിഫലിിപ്പിിച്ചത്്.
ദേ�ശീീയപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം കാാലമാായ പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിൽ
തത്ത്വവചിിന്തയെ�ങ്ങനെ�യാാണ്് പുനർവാായിിക്കപ്പെ�ട്ടതെ�ന്ന്് കെ�.ദാാമോ�ോദരൻ ചർച്ചചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
വേ�ദങ്ങളിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങുകയെ�ന്ന ദയാാനന്ദസരസ്വവതിിയുടെെ നിിലപാാടിിനെ� അദ്ദേ�ഹംം ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്തു.
വിിവേ�കാാനന്ദൻ, തിിലകൻ, അരവിിന്ദഘോ�ോഷ്്, ടാാഗോ�ോർ, ഗാാന്ധിി എന്നിിവരുടെെ ദർശനവിിചാാരങ്ങളുംം
അദ്ദേ�ഹംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇന്ത്യയൻ ആധുനീീകരണത്തിിന്് തത്ത്വവചിിന്തയുടെെ പുനരാാഖ്യാാ�നത്തെ�
പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുകയാാണിിവർ ചെ�യ്തത്്.
മാാർക്സിിസ്റ്റ്് പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിലുള്ള ദാാമോ�ോദരന്റെ� വാായന രണ്ടു തരത്തിിൽ പ്രാാധാാന്യയമർ
ഹിിക്കുന്നതാായിി സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. ആത്മീീയതയെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തു
സ്ഥാാപിിക്കുന്ന ഹിിന്ദുത്വവവീീക്ഷണത്തെ� അട്ടിിമറിിക്കുകയുംം ഇന്ത്യയൻചിിന്തയെ� മുഴുവൻ ആത്മീീയവാാ
ദമാായിി കണക്കാാക്കുന്ന യാാന്ത്രിികവീീക്ഷണത്തോ�ോട്് അത്് സംംവദിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. (2018: 226).
ബ്രാാഹ്മണിികതയ്ക്ക്് എതിിരെെയുള്ള പ്രതിിരോ�ോധശബ്ദമുയർത്തുന്ന ലോ�ോകാായതംം സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ആസ്തിികദർശനങ്ങളുടെെ മൗ�ലിികത ഭൗ�തിികവാാദപരമാാണെ�ന്നു
സ്ഥാാപിിക്കുവാാനാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം കൂടുതൽ ശ്രമിിച്ചത്്. ആത്മീീയവാാദത്തിിന്റെ� പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിലേ�ക്ക്്
എത്തിിച്ചേ�ർന്ന ആസ്തിികദർശനങ്ങളെ� അതിിന്റെ� മൗ�ലിികതയിിൽ അദ്ദേ�ഹംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ഹിിന്ദു
മതത്തിിന്റെ� പുനരുദ്ധാാരണംം സാാധ്യയമാാകുന്ന ഗുപ്തകാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഫ്യൂൂഡൽവ്യയവഹാാരങ്ങളാാണ്്
വേ�ദാാന്തംം അടക്കമുള്ള ദർശനങ്ങളെ� ആത്മീീയവാാദത്തിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചത്്. ഹൈൈന്ദവാാധീീശത്വവത്തിിന്്
ബൗൗദ്ധ-ജൈൈന ദർശനങ്ങൾ അടക്കംം കീീഴ്്പ്പെ�ടുന്ന കാാഴ്ചയാാണ്് ദാാമോ�ോദരൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്.
ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ തുടർജീീവിിതംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നിിടത്തുംം ഇത്് വ്യയക്തമാാണ്്. നവോ�ോത്ഥാാന
സന്ദർഭങ്ങളിിൽ വേ�ദാാന്തംം പുനർവാായിിക്കപ്പെ�ട്ടതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നാാണ്് ദാാമോ�ോദരന്റെ� ആലോ�ോചന.
വിിവേ�കാാനന്ദൻ നൽകുന്ന വിിശദീീകരണത്തിിന്് ശങ്കരഭാാഷ്യയത്തെ�ക്കാാൾ മഹിിമയുണ്ടെ�ന്ന്് ദാാമോ�ോദരൻ
പറയുന്നത്് അതിിനാാലാാണ്്. നാാരാായണഗുരുവിിലെ�ത്തിിച്ചേ�രുമ്പോ�ോൾ വേ�ദാാന്തംം ജീീവിിതഗന്ധിിയാായിി
മാാറുന്നതു കാാണാാമെെന്നുംം ദാാമോ�ോദരൻ പറയുന്നു. അദ്വൈൈ�തവേ�ദാാന്ത ചിിന്തയെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്്
മധ്യയകാാലഫ്യൂൂഡൽ സമൂഹത്തിിൽ ഹിിന്ദുത്വംം� സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ടതെ�ങ്കിിൽ, നവോ�ോത്ഥാാനസന്ദർഭത്തിിൽ
ഹിിന്ദുത്വവത്തിിന്റെ� വിിഭാാഗീീയവുംം അധീീശപരവുമാായ നിിലപാാടുകളെ� ചോ�ോദ്യം�ംചെ�യ്യാാൻ അദ്വൈൈ�തവേ�
ദാാന്തംം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.
നിിരന്തരംം തമസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ലോ�ോകാായതത്തെ� മുഖ്യയധാാരയിിലെ�ത്തിിക്കുക എന്ന ദൗ�ത്യംം�

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

141

ദാാമോ�ോദരനിില്ല. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളെ� അതിിന്റെ� വിിശാാല പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിലവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ആത്മീീയവാാദത്തിിലെ� ഭൗ�തിികതയ്ക്കാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പരിിഗണന.
ലോ�ോകാായതത്തിിനു പുനരുജ്ജീീവനംം നൽകുന്ന ദേ�ബീീപ്രസാാദ്് ചതോ�ോപാാധ്യയയയുടെെ വിിശകലനംം
പോ�ോലെ� ബദൽ അന്വേ�േഷണമല്ല ദാാമോ�ോദരന്റെ� മാാർഗ്ഗംം. ഇന്ത്യയൻതത്ത്വവചിിന്തയിിലെ� ഹൈൈന്ദവ
പുനരെെഴുത്തുകൾക്കു പ്രഹരമേ�ൽപ്പിിച്ച്് ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളുടെെ ജനാായത്തവല്ക്കരണമാാണ്് കെ�.
ദാാമോ�ോദരൻ സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്. സാാമൂഹിികനീീതിിദർശനമെെന്ന നിിലയിിൽ ക്രിിസ്തുമതത്തേ�യുംം ഇസ്ലാംം�
മതദർശനത്തേ�യുംം കെ�.ദാാമോ�ോദരൻ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇന്ത്യയൻദർശനങ്ങളെ� മതാാതീീതമാായ
പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് ദാാമോ�ോദരൻ കടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യയൻ വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ നിിരന്തരംം
തമസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ദേ�ശീീയമാായിി ഏകീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സമകാാലിികസന്ദർഭത്തിിൽ
കെ�. ദാാമോ�ോദരന്റെ� മാാർഗ്ഗംം സാംം�സ്കാാരിികപ്രതിിരോ�ോധത്തിിനുള്ള ഉപാാധിിയാാണ്്.
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ആതിിര കുഞ്ഞുമോ�ോൻ
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നിിന്നുംം എംം.എ. ഇക്കണോ�ോമിിക്സ്്, എംം.എംം. മലയാാളംം എംം.ഫിിൽ. എന്നിിവ നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. ‘മാാർക്സിിയൻ
സ്വാാ�ധീീനംം ഉത്തരാാധുനിികവിിമർശനത്തിിൽ’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എസ്്.ബിി. കോ�ോളേ�ജ്്
കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി ഇപ്പോ�ോൾ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

ദലിിത്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം: പുറമ്പോ�ോക്കിിലെ� കുടിില്ജീീവിിതംം:
ചിില എതിിരനുഭവങ്ങൾ
ഷീീബാാ ദിിവാാകരൻ

അസ്സോ�ോസ്സിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, ഗവ. ആര്ട്്സ്് &സയന്സ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

വിിദ്യയകൊ�ൊണ്ട്് പ്രബുദ്ധരാാകുവിിന്! എന്നത്് കേ�രളീീയനവോ�ോത്ഥാാനകാാലത്തെ� മുഴക്കമേ�റിിയ മുദ്രാാവാാ
ക്യയമാായിിരുന്നു. അറിിവധിികാാരത്തിിലൂടെെ മാാത്രമേ� അധഃഃസ്ഥിിതവിിമോ�ോചനംം സാാധ്യയമാാകൂ എന്നതിിന്റെ�
ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടലാായിിരുന്നു അത്്. 1907-ല് രൂപംംകൊ�ൊണ്ട സാാധുജനപരിിപാാലനസംംഘത്തിിന്റെ�
സമ്മര്ദ്ദഫലമാായിി അതേ� വര്ഷംംതന്നെ� അയിിത്തജാാതിിക്കാാര്ക്ക്് സ്ക്കൂള് പ്രവേ�ശനമനുവദിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് തിിരുവിിതാം�ംകൂര്രാാജ്യയത്ത്് ഉത്തരവുണ്ടാായിി. പക്ഷേ� ഉത്തരവ്് നടപ്പാാക്കാാന് പിിന്നെ�യുംം
വേ�ണ്ടിിവന്നു, നിിരവധിി പ്രക്ഷോ�ോഭങ്ങള്. 1915-ല് പഞ്ചമിി എന്ന പുലയബാാലിികയുമാായിി ഊരൂട്ടമ്പലംം
സ്ക്കൂളിിലെ�ത്തിിയ അയ്യങ്കാാളിിയെ� നിിരവധിിപേ�ര് പതിിയിിരുന്നാാക്രമിിച്ചു. അത്് വലിിയ സമരമാായിി മാാറിി.
അധഃഃസ്ഥിിതര് കയറിി ‘അശുദ്ധ’മാാക്കിിയ സ്ക്കൂള്, സ്കൂളുടമ കൊ�ൊച്ചപ്പിിപ്പിിള്ള തന്നെ� തീീവച്ചു നശിിപ്പിിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെെ കുട്ടിികളെ� സ്ക്കൂളിില് ചേ�ര്ത്തിില്ലെ�ങ്കിില് നിിങ്ങളുടെെ ഭൂമിിയിില് ഞങ്ങള് കൃഷിിക്കിിറങ്ങിില്ല
എന്ന്് ജന്മിികളെ� ഭീീഷണിിപ്പെ�ടുത്തിിയുംം സ്വവന്തമാായിി സ്ക്കൂള് കെ�ട്ടിിയുണ്ടാാക്കിിയുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ദലിിത്്
കുട്ടിികള് പതിിയെ� വിിദ്യയയഭ്യയസിിച്ചു തുടങ്ങിിയത്്. സാാര്വത്രിികവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്നത്് ആരുടെെയുംം
ഔദാാര്യയമാായിിരുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം സവര്ണാാധിികാാരധാാര്ഷ്ട്യയത്തിിനെ�തിിരെെ അധഃഃസ്ഥിിതജനത ഇച്ഛാാദാാ
ര്ഢ്യയത്തോ�ോടെെ നിിലകൊ�ൊണ്ടതിിന്റെ� ഫലമാായാാണ്് അത്് നടപ്പിിലാായത്്. ‘ഏകലവ്യയന്റെ� പെ�രുവിിരല്‘
ഒരു മിിത്തല്ല, എന്നാാണ്് കേ�രളത്തിിന്റെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസചരിിത്രംം നമ്മെ� ഓര്മ്മിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
വ്യയക്തിിയുടെെ സമത്വവത്തിിനുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള അവകാാശംം ഭരണഘടനയിില്
മൗ�ലിികാാവകാാശമാായിി ഉറപ്പുവരുത്തിിയിിട്ട്് മുക്കാാല് നൂറ്റാാണ്ടാായിിട്ടുംം അധഃഃസ്ഥിിതജനതയുടെെ വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസസാാഹചര്യയങ്ങളുംം തീീരുമാാനമെെടുക്കല് പ്രക്രിിയയിിലുള്ള അധിികാാരപങ്കാാളിിത്തവുംം ഇനിിയുംം
സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി സംംഭവിിക്കാാത്തതെ�ന്തുകൊ�ൊണ്ട്് എന്ന ചോ�ോദ്യയമാാണ്് പ്രൊ�ൊഫ. എംം. കുഞ്ഞാാമന്റെ�
ആത്മകഥ, എതിിര്് ഉയര്ത്തുന്നത്്. ഇത്് 2020-ല് പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാായ കൃതിിയാാണ്്. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസാാ
വകാാശത്തിിനുവേ�ണ്ടിിയുംം തൊ�ൊഴിിലിിനുവേ�ണ്ടിിയുംം പാാണസമുദാായത്തിില്പ്പെ�ട്ട കുഞ്ഞാാമന് നേ�രിിട്ട
യാാതനകളുടെെയുംം അപമാാനങ്ങളുടെെയുംം വിിവരണമാാണ്്. ആ അര്ത്ഥത്തിില് കേ�രളത്തിിലെ�
അധഃഃസ്ഥിിതജനതയുടെെ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ അവകാാശപ്പോ�ോരാാട്ടചരിിത്രത്തോ�ോട്് ചേ�ര്ത്തുവയ്ക്കാാവുന്ന
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സമകാാലകൃതിിയാായിിത്തീീരുന്നുണ്ട്്, ഇത്്. യു.ജിി.സിി.യുടെെ ഉന്നതാാധിികാാരസമിിതിിയിില്വരെെ എത്തിി
ച്ചേ�ര്ന്ന കുഞ്ഞാാമന്, ഉദാാരമാാനവിികതാാവാാദംം ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിില് തീീര്ത്തുംം ദലിിത്്
വിിരുദ്ധമാായ ഒരാാശയമാാണ്് എന്ന്് സ്വാാ�നുഭവങ്ങള്കൊ�ൊണ്ട്് സമര്ത്ഥിിക്കുന്നു.
‘അടിിമുടിി രാാഷ്ട്രീീയവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു സമൂഹത്തിില്, മുഴുവന് വ്യയവസ്ഥിിതിിയുംം മാാറിി
ക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുമ്പോ�ോള് അതിിനകത്തെ� ഒരു ഉപവ്യയവസ്ഥിിതിി ഒരുതരത്തിിലുമുള്ള മാാറ്റവുമിില്ലാാതെ�
നിിലനിില്ക്കുന്നു. അവരുടെെ കാാര്യയത്തിില് രാാഷ്ട്രീീയമോ�ോ സാാമ്പത്തിികമോ�ോ സാംം�സ്കാാരിികമോ�ോ ആയ
ഒരു മാാറ്റവുംം സംംഭവിിക്കുന്നിില്ല. അത്് എനിിക്ക്് ഒരു അതിിശയമാായിി തോ�ോന്നുന്നു. അത്് ഒന്നു
പഠിിച്ചാാല്ക്കൊ�ൊള്ളാാമെെന്നുണ്ട്് ’ (പു.28). എംംഫിില് പ്രവേ�ശനത്തിിനുള്ള അഭിിമുഖപ്പരീീക്ഷയിില്
ബോ�ോര്ഡംംഗങ്ങളോ�ോട്് കുഞ്ഞാാമന് പറയുന്ന കാാര്യയമാാണിിത്്. ഇക്കാാര്യം�ം തന്നെ�യാാണ്് കുഞ്ഞാാമന്
തന്റെ� വിിദ്യാ�ാര്ത്ഥിിജീീവിിതത്തിിലുംം അദ്ധ്യാാ�പകജീീവിിതത്തിിലുംം പഠിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നത്് എന്ന്് എതിിര്്
സാാക്ഷ്യംം� പറയുംം.
ക്രൂരമാായ ദാാരിിദ്ര്യയത്തെ� അപാാരമാായ ഇച്ഛാാശക്തിികൊ�ൊണ്ട്് നേ�രിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കുഞ്ഞാാമന്
വിിദ്യാ�ാര്ഥിിജീീവിിതംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. പുസ്തകവുംം സ്ലേ�റ്റുംം ഷര്ട്ടുമിില്ലാാതെ� വെ�റുംം പിിഞ്ഞാാണംം മാാത്ര
മെെടുത്ത്് സ്കൂളിില്പ്പോ�ോയ കാാലംം അദ്ദേ�ഹംം ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്്. ‘നീീ കഞ്ഞിികുടിിക്കാാനാാണ്് വരുന്നത്്,
പഠിിക്കാാനല്ല’ എന്ന്് അധ്യാാ�പകന്തന്നെ� പരിിഹസിിച്ചപ്പോ�ോഴാാണ്്, കഞ്ഞിികുടിിക്കാാനല്ല, വരുന്നതെ�
ന്നുംം പഠിിച്ചേ�പറ്റൂ എന്നുമുള്ള തിിരിിച്ചറിിവ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിനുണ്ടാായത്്. അത്തരംം ശകാാരവാാക്കുകള്കേ�ട്ട്്
പഠനംംനിിര്ത്തിിയ ഒരുപാാട്് കുട്ടിികളുണ്ടാാവാം�ം. കുഞ്ഞാാമനാാകട്ടെെ അതിിജീീവിിക്കണമെെന്ന വാാശിി
വളരുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്്. ഉച്ചക്ക്് സൗൗജന്യയകഞ്ഞിികുടിി നിിര്ത്തിി വാാടാാനംംകുറിിശ്ശിി വാായനശാാലയിി
ല്നിിന്ന്് പുസ്തകംം എടുത്തുവാായിിക്കാാന്തുടങ്ങിിയതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�. ഉച്ചക്ക്് പച്ചവെ�ള്ളവുംം
പച്ചമാാങ്ങയുംം കഴിിച്ച്് വിിശപ്പടക്കിിയ ബാാല്യയകാാലംം അദ്ദേ�ഹത്തെ� ക്ഷീീണിിപ്പിിക്കാാതിിരുന്നതുംം പഠിി
ക്കണമെെന്ന അദമ്യയമാായ മോ�ോഹത്തിിന്റെ� പിിന്ബലത്താാലാാവണംം. പട്ടിിണിിയെ�ന്ന ഭീീകരയാാഥാാര്ഥ്യയ
ത്തിിനുമുന്നിില് പകച്ചുനിില്ക്കാാതെ� അതിിനെ� അതിിജീീവിിച്ചുകയറാാനുള്ള മനക്കരുത്തുണ്ടാായതുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് തന്റെ� ജാാതിിയിില്പ്പെ�ട്ട പലരെെയുംംപോ�ോലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം അവസാാനിിപ്പിിച്ചുപിിന്തിിരിിയാാതെ�
അതു തുടര്ന്നുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകാാന് പ്രൊ�ൊഫ. കുഞ്ഞാാമന്് കഴിിഞ്ഞത്്. കോ�ോളേ�ജിിലെ�ത്തിിയതോ�ോടെെ
വിിപുലമാായ വാായനയിിലേ�ക്ക്് കടന്നു. മാാര്ക്സ്്, റസ്സല്, വിിവേ�കാാനന്ദന് തുടങ്ങിിയവരുടെെ കൃതിിക
ളെ�ല്ലാം�ം വാായിിച്ചത്് അക്കാാലത്താാണ്്. അടിിച്ചമര്ത്തപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിികവ്യയവസ്ഥയിില്നിിന്ന്് രക്ഷ
നേ�ടുക, ചുറ്റുപാാടുകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം ലോ�ോകത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അറിിയുക എന്നീീ ഉദ്ദേ�ശ്യയങ്ങളാാണ്് അന്ന്്
വാായനക്കുപിിന്നിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്്. അക്കാാലത്ത്് കഥകളുംം ലേ�ഖനങ്ങളുമൊ�ൊക്കെ� എഴുതുകയുംം
ചെ�യ്തിിരുന്നു. വ്യയവസ്ഥിിതിിയോ�ോടുള്ള വെ�ല്ലുവിിളിി പ്രമേ�യമാായ രണ്ടുരംംഗമുള്ളൊ�ൊരു നാാടകംം എഴുതിി
കോ�ോളേ�ജിില് അവതരിിപ്പിിച്ചതിിന്റെ� ഓര്മ ആത്മകഥയിില് അദ്ദേ�ഹംം പങ്കുവെ�ക്കുന്നുണ്ട്്.
സ്കൂളിില് ഉപ്പുമാാവുണ്ടാാക്കുന്ന ലക്ഷ്മിിയേ�ടത്തിി ഹൈൈസ്കൂള്വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസകാാലത്ത്് ചെ�റിിയ
കടലാാസിില്പൊ�ൊതിിഞ്ഞ്് മാാറ്റിിവെ�ക്കുമാായിിരുന്ന ഉപ്പുമാാവ്് ആരുംം കാാണാാതെ� മൂത്രപ്പുരയിില്
കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി കഴിിച്ചിിരുന്നത്് അദ്ദേ�ഹംം ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്്. അന്ന്് ഹൈൈസ്കൂള്ക്ലാാസ്സിില് സൗൗജന്യയ
ഉച്ചഭക്ഷണമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. എല്. പിി ക്ലാാസ്സിില്പഠിിക്കുമ്പോ�ോള് അര്ഹമാായ സൗൗജന്യയഉച്ചഭക്ഷണംം
കഴിിച്ചതിിന്് കളിിയാാക്കിിയ അധ്യാാ�പകനുംം ഈ ലക്ഷ്മിിയേ�ടത്തിിയുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മനസ്സിില് വിിരു
ദ്ധധ്രുവങ്ങളിില് പതിിഞ്ഞുകിിടക്കുന്നുണ്ട്്. ഇങ്ങനെ� ആരുടെെയൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ കരുണയാാണ്് അന്ന്്
അതിിജീീവനത്തിിന്് നിിമിിത്തമാായത്് എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം ഓര്ക്കുന്നു. ഒരുനേ�രത്തെ� ഭക്ഷണംംപോ�ോലുംം
അവര്ക്ക്് വലിിയ പ്രശ്നംംതന്നെ�യാായിിരുന്നു. വിിശപ്പുമാാറ്റുന്നതിിന്് പ്രഥമപരിിഗണന നല്കണമെെന്ന
തിിരിിച്ചറിിവ്് ഇന്ന്് നമുക്കുണ്ട്്.
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മലബാാറിില് പട്ടാാമ്പിിക്കടുത്ത്് വാാടാാനംംകുറിിശ്ശിിയിില് ഒരു ചാാളയിിലാായിിരുന്നു, അദ്ദേ�ഹത്തിി
ന്റെ� കുട്ടിിക്കാാലജീീവിിതംം. (പിില്ക്കാാലത്ത്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മണ്ഡലമാായ ‘സര്വകലാാശാാല’യിിലെ�
‘ശാാല’തന്നെ�യാാണ്് ‘ചാാള’ എന്നോ�ോര്ക്കാംം�.) ചെ�റോ�ോണയുടെെയുംം അയ്യപ്പന്റെ�യുംം മകനാായിി
പാാണസമുദാായത്തിിലാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം പിിറന്നത്്. ചാാളയിില് ആകെ� ഒരു മണ്ണെ�ണ്ണവിിളക്കുമാാത്രമേ�
ഉണ്ടാായിിരുന്നുള്ളൂ. നിിരക്ഷരരാായിിരുന്നു, മാാതാാപിിതാാക്കള്. എച്ചിിലെ�ടുത്തുംം അതു തിിന്നുമാായിിരുന്നു,
ജീീവിിതംം മുന്നോ�ോട്ടുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിിരുന്നത്്. സഹപാാഠിികളുടെെ വീീട്ടിില്നിിന്നുപോ�ോലുംം എച്ചിിലെ�ടുക്കു
കയുംം തിിന്നുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടിിവന്നിിട്ടുണ്ട്്. ലജ്ജ തോ�ോന്നുമാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം എല്ലാാ ലജ്ജകളെ�യുംം
ശമിിപ്പിിക്കുന്നതാായിിരുന്നു, വിിശപ്പിിന്റെ� കാാളല് എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം ഓര്ക്കുന്നു.
ജാാതിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്നതുംം ജാാതിി സ്വവയംംഅനുഭവിിക്കുന്നതുംം രണ്ടുവിിധത്തിിലുള്ള അനു
ഭവങ്ങളാാണ്് എന്ന്് സതീീഷ്് ദേ�ശ്്പാാണ്ഡെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. (2017:54) അനുഭവത്തിില്നിിന്ന്്
സിിദ്ധാാന്തവല്ക്കരണത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്ന സമീീപനമാാണ്് പ്രൊ�ൊഫസര് കുഞ്ഞാാമന് സ്വീീ�കരിി
ക്കുന്നത്്. കുട്ടിിക്കാാലത്ത്് ജാാതീീയമാായ വിിവേ�ചനംം സങ്കല്പിിക്കാാവുന്നതിിലുംം അപ്പുറമാായിിരുന്നു
എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം എഴുതുന്നുണ്ട്്. വിിശന്ന്് കൊ�ൊടുമ്പിിരിിക്കൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോള് ജന്മിിയുടെെ വീീടുകളിില്പോ�ോയിി
പരുങ്ങിിനിില്ക്കുകയാായിിരുന്നു, പതിിവ്്. കഞ്ഞിിപോ�ോലുംം പാാത്രത്തിില് നല്കിിയിിരുന്നിില്ല. മണ്ണിില്
കുഴിികുഴിിച്ച്് ഇലയിിട്ട്് അതിില് ഒഴിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കുംം. നാായ്ക്കളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കഞ്ഞിികുടിിക്കേ�ണ്ടിിവന്ന അനുഭ
വങ്ങളുംം വിിരളമല്ല. എല്ലാം�ം കൊ�ൊണ്ടുംം ഇരുട്ടുനിിറഞ്ഞകാാലമാായിിരുന്നു, അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കുട്ടിിക്കാാലംം.
ശരീീരത്തിിന്് നിിവര്ന്നുനിില്ക്കാാന് കഴിിയുന്ന സമയംം തുച്ഛമാായിിരുന്നു എന്നുംം പാാടത്തുംം ചാാളയിിലുംം
അത്് വിിധേ�യത്വവത്തോ�ോടെെ അടങ്ങിിയൊ�ൊതുങ്ങിിക്കഴിിഞ്ഞു എന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം തുറന്നെ�ഴുതിി.
സമുദാായത്തിിന്് പേ�ടിിമാാത്രമാായിിരുന്നു, കൈൈമുതലാായുണ്ടാായിിരുന്നത്്. മര്ദ്ദിിക്കപ്പെ�ടുമോ�ോ
എന്ന പേ�ടിി. ഒരുദിിവസംം സ്കൂളിിലെ� അധ്യാാ�പകന്റെ� വീീട്ടിില്പോ�ോയപ്പോ�ോള് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മക്കള്
കഴിിച്ചു ബാാക്കിിവച്ച പ്ലേ�റ്റിില് ഭാാര്യയ കുറച്ച്് വെ�ള്ളമൊ�ൊഴിിച്ച്് കൊ�ൊടുത്തത്് കുടിിച്ചതിിന്് സ്കൂളിില്വച്ച്്
അധ്യാാ�പകന് മര്ദ്ദിിച്ച അനുഭവംം ആത്മകഥയിില് അദ്ദേ�ഹംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. തന്റെ� മക്കളുടെെ
എച്ചിില് കഴിിക്കാാന്പോ�ോലുംം ഒരു ദലിിതന്് അര്ഹതയിില്ലെ�ന്ന്് ആ അധ്യാാ�പകന് ആത്മാാര്ഥമാായിി
വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നു! ഭയംം, അപകര്ഷതാാബോ�ോധംം, ആത്മവിിശ്വാാ�സമിില്ലാായ്മ, ധൈൈര്യയമിില്ലാായ്മ ഇതെ�ല്ലാം�ം,
ജീീവിിതസാാഹചര്യയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം മാാറിിയിിട്ടുംം തന്നെ� വിിട്ടുപോ�ോവുന്നിില്ല എന്ന്് പ്രൊ�ൊഫ. കുഞ്ഞാാമന്
പറയുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹിികവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ കാാരണങ്ങളാാല് ദലിിത്് വിിഭാാഗങ്ങള് അടിിമമനോ�ോ
ഭാാവംം പുലര്ത്തുന്നുവെ�ന്നുംം പെ�ട്ടെെന്ന്് അവര്ക്ക്് അതിില്നിിന്ന്് മുക്തിിനേ�ടാാന് കഴിിയിില്ലെ�ന്നുമുള്ള
അംംബേ�ദ്്കറിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണംം പ്രസക്തമാാണ്്. ദലിിതര് മുഴുവന് ആത്മാാഭിിമാാനംം വീീണ്ടെ�ടുത്ത്്
പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിനൊ�ൊപ്പമെെത്താാന് പ്രാാപ്തിി കൈൈവരിിക്കുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്, അദ്ദേ�ഹംം ചിിന്തിി
ച്ചത്്. കുഞ്ഞാാമന്റെ� കാാര്യയത്തിിലുംം ഈ വിിഷയംം ഏറെെ ഗൗൗരവമുള്ളതാാണെ�ന്നുംം ഈ മനോ�ോഘടന
യുടെെ സങ്കീീര്ണതകള് ദലിിതരല്ലാാത്തവര്ക്ക്് മനസ്സിിലാാവണമെെന്നിില്ലെ�ന്നുംം ആ അവസ്ഥയുടെെ
തീീക്ഷ്ണത അനുഭവത്തിില്ത്തന്നെ�യേ� ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളാാനാാവുകയുള്ളൂ എന്നുംം ഈ ആത്മകഥയ്ക്കെ�ഴുതിിയ
അവതാാരിികയിില് കെ�. വേ�ണു നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പഴയകാാലത്ത്് അടിിച്ചമര്ത്തിിയവരുടെെ പിിന്മുറക്കാാര് വളരെെ ബഹുമാാനത്തോ�ോടെെയാാണ്്
ഇപ്പോ�ോള് സംംസാാരിിക്കാാറുള്ളതെ�ന്നുംം പക്ഷേ� ഓര്മകള് വേ�ട്ടയാാടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നുംം
കുഞ്ഞാാമന് എഴുതുന്നു. കാാര്യയങ്ങള് കുറേ�യൊ�ൊക്കെ� മാാറിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഉള്ളിിലൂടെെ ജാാതിി പ്രവര്ത്തിി
ക്കുന്നതിിന്റെ� അടയാാളങ്ങള് ഇപ്പോ�ോഴുമുണ്ടെ�ന്ന്് ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിിലെ� അനുഭവങ്ങളിി
ലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഇതിിന്് ഉത്തമോ�ോദാാഹരണമാാണ്്, ‘ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയുടെെ
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പുറമ്പോ�ോക്കിില് കുടിില്കെ�ട്ടിി ജീീവിിക്കുന്ന ഒരു ചാാത്തനാാണ്്, ഞാാന്. എന്നെ�പ്പോ�ോലെ�യുള്ളവര്
അവിിടെെ എന്നുംം ചാാത്തനുംം പുലയനുമാാണ്്. ഇവിിടെെ ഞങ്ങള്ക്ക്് നിില്ക്കാാന്പറ്റിില്ല’ എന്ന അഭിി
പ്രാായപ്രകടനംം. പാാര്ശ്വവവത്്കൃതസാാമൂഹിികവിിഭാാഗങ്ങളിില്നിിന്ന്് കൂടുതല്പേ�ര് മുഖ്യയധാാരയിില്
എത്തിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ബ്രാാഹ്മണർ തുടങ്ങിിയ മേ�ലാാളന്മാാര്ക്കാാണ്്, കൂടുതല് പ്രാാതിിനിിധ്യയമെെന്നുംം
അവരാാണ്് നയങ്ങള് തീീരുമാാനിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു.
സ്കൂള്ക്ലാാസ്സുകളിില് ജാാതിിപ്പേ�രുമാാത്രംംപറയുന്ന അധ്യാാ�പകരുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന്്
അദ്ദേ�ഹംം ഓര്ക്കുന്നു. ബോ�ോര്ഡിില് കണക്കെ�ഴുതിി ‘പാാണന് പറയെ�ടാാ’ എന്നുപറഞ്ഞപ്പോ�ോള്
‘എന്നെ� ജാാതിിപ്പേ�രുവിിളിിക്കരുത്്’ എന്നുപറഞ്ഞതിിനുംം അടിിയാായിിരുന്നു ശിിക്ഷ. കുട്ടിിക്കാാലംം മുത
ല്തന്നെ� അവരുടെെ പ്രതിികരണശേ�ഷിി ചോ�ോര്ത്തിിക്കളയുമാായിിരുന്നു. അവര് പഠിിക്കാാനര്ഹരല്ല
എന്ന ധ്വവനിിയിിലുള്ള സംംസാാരംം പലകോ�ോണുകളിില്നിിന്നുംം ഉയര്ന്നുകേ�ട്ടിിരുന്നു. കോ�ോളേ�ജിില്പഠിിക്കു
മ്പോ�ോള് ജാാതീീയപ്രശ്നങ്ങള് രൂക്ഷമാായിിരുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ദലിിത്് വിിദ്യാ�ാര്ഥിികള്ക്ക്് സംംവരണവിിഭാാഗംം
എന്ന നിിലയിില് കളിിയാാക്കലുകള് കേ�ള്ക്കേ�ണ്ടിിവന്നിിരുന്നു. സംംവരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ലഭിിക്കു
ന്ന ലംംപ്സംംഗ്രാാന്റുപോ�ോലുംം പഠനാാവശ്യയത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാന് വകയുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. പലപ്പോ�ോഴുംം
വീീട്ടിിലെ� പട്ടിിണിിമാാറാാന് അതു പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ട്ടു. പത്തിില് പഠിിക്കുമ്പോ�ോള് ലംംപ്സംംഗ്രാാന്റ്് ഒപ്പിി
ട്ടുവാാങ്ങിി പോ�ോവാാന്തുനിിഞ്ഞ അച്ഛനിില്നിിന്ന്് 40 രൂപ ക്ലാാസ്സദ്ധ്യാാ�പകന് തിിരിിച്ചുവാാങ്ങിി. ‘നിിന്റെ�
കൈൈയിില്വച്ചാാല് ഇതുകൊ�ൊണ്ട്് അരിി വാാങ്ങുംം. ഇത്് ഇവനെ� അടുത്തകൊ�ൊല്ലംം കോ�ോളേ�ജിിലയക്കാാ
ന്വേ�ണ്ടിിയുള്ളതാാ’ണെ�ന്നുപറഞ്ഞ്് അത്് സൂക്ഷിിച്ചുവച്ചു. തനിിക്കുംം കോ�ോളേ�ജിില് പഠിിക്കാാന് പറ്റുംം
എന്ന അറിിവ്് കുഞ്ഞാാമനുണ്ടാായത്് അന്നാാണ്്. വിിശ്വാാ�സംം വരാാതെ� ‘എനിിക്കൊ�ൊക്കെ� കോ�ോളേ�ജിില്
പോ�ോകാാന് പറ്റുമോ�ോ’ എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം മാാഷോ�ോട്് ചോ�ോദിിച്ചത്രേ�. ‘നിിനക്ക്് പറ്റുംം, നീീ ഉയരേ�ണ്ടവനാാണ്്’
എന്ന ആത്മവിിശ്വാാ�സംം പകര്ന്ന ആ അധ്യാാ�പകനെ� ലക്ഷ്മിിയേ�ടത്തിിയെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ�
അദ്ദേ�ഹംം ഉള്ളിില്കൊ�ൊണ്ടുനടക്കുന്നു.
ദാാരിിദ്ര്യംം�കൊ�ൊണ്ട്് ഉഴലുന്ന അച്ഛന്് അന്നന്നത്തെ� ജീീവിിതംംതന്നെ�യാായിിരുന്നു, പ്രധാാനംം.
അധ്യാാ�പകന് സൂക്ഷിിച്ചുവച്ച പൈൈസയിില്നിിന്ന്് അച്ഛന് പലപ്പോ�ോഴാായിി കടംം വാാങ്ങിി. കോ�ോളേ�ജിി
ല്ചേ�രാാന്നേ�രത്ത്് വെ�റുംം രണ്ടുരൂപമാാത്രമേ� ബാാക്കിിയുണ്ടാായിിരുന്നുള്ളൂ. എംം.എ ക്ക്് റാാങ്ക്് കിിട്ടിി
യപ്പോ�ോള് അനുമോ�ോദനയോ�ോഗത്തിില്വച്ച്് ലഭിിച്ച സ്വവര്ണമെെഡല് പോ�ോലുംം ജിിവിിക്കാാന്വേ�ണ്ടിി
വിില്ക്കേ�ണ്ടിിവന്നു, ആ കുടുംംബത്തിിന്്. റാാങ്ക്് എന്നാാല് എന്താായിിരുന്നു എന്നുപോ�ോലുംം തന്റെ� സമുദാാ
യത്തിിനറിിയിില്ലാായിിരുന്നു എന്ന്് കുഞ്ഞാാമന് ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരു ചാായക്കുപോ�ോലുംം ഉപകരിിക്കാാത്തത്്
എന്നാായിിരുന്നു, ചിിന്ത.
	പാാടത്ത്് കന്നുപൂട്ടുന്ന അച്ഛന്റെ� അടുത്തേ�ക്ക്് കോ�ോളേ�ജിില് ചേ�രാാന്പോ�ോകുന്ന കാാര്യം�ം
പറയാാനെ�ത്തിിയപ്പോ�ോള് സന്തോ�ോഷഭരിിതനാായ അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� സമ്പാാദ്യം�ം എടുത്തോ�ോളാാന്
പറഞ്ഞ്്, വെ�ച്ച സ്ഥലംം പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുന്നുണ്ട്്. കഴുക്കോ�ോലിിന്റെ� വടക്കുപടിിഞ്ഞാാറുഭാാഗത്തു
തപ്പിിയെ�ടുത്ത പൊ�ൊതിിയിില് ആകെ�യുണ്ടാായിിരുന്നത്് 37 പൈൈസ മാാത്രംം! പണമിില്ലാാത്തതിിനാാല്
അഡ്മിിഷന്ദിിവസംം വൈൈകുന്നേ�രംംവരെെ ഒരു ഭക്ഷണവുംം കഴിിച്ചിില്ല. കോ�ോളേ�ജിില് ചേ�രാാന്കഴിിഞ്ഞ
തുതന്നെ� വലിിയ അത്ഭുതവുംം ആഗ്രഹസാാഫല്യയവുമാായിിരുന്നു. തടസ്സങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം തട്ടിിമാാറ്റിി
കോ�ോളേ�ജിിന്റെ� പടിികയറുകയെ�ന്നത്് ഒരു ദലിിത്് വിിദ്യാ�ാര്ഥിിക്ക്് ആലോ�ോചിിക്കാാന്കഴിിയുന്ന കാാര്യയ
മാായിിരുന്നിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്, കോ�ോളേ�ജിില് ചേ�ര്ന്ന്് തിിരിിച്ചുവന്ന കുഞ്ഞാാമനോ�ോട്് ‘കോ�ോളേ�ജ്്
ഒന്ന്് കണ്ടു അല്ലേ�’ എന്ന്് ചാായക്കടക്കാാരന് കളിിയാാക്കിി ചോ�ോദിിക്കുന്നത്്. നടക്കാാത്ത കാാര്യയമെെന്ന
മട്ടിില് മറ്റുള്ളവര് പരിിഹസിിക്കുന്നത്്. പ്രീീ-ഡിിഗ്രിി നല്ല മാാര്ക്കോ�ോടെെ പാാസ്സാായ അദ്ദേ�ഹത്തോ�ോട്് ഏത്്
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സബ്ജക്ട്് ആണ്് പോ�ോയത്് എന്ന്് ജന്മിിയുടെെ മകള് ചോ�ോദിിക്കുന്നത്്.... ഇങ്ങനെ� നിിരുത്സാാഹപ്പെ�ടുത്തു
ന്ന വാാക്കുകള്മാാത്രംം കേ�ള്ക്കുമ്പോ�ോഴുംം പിിടിിച്ചുനിില്ക്കാാനുള്ള തത്രപ്പാാട്് കാാണിിച്ചതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്,
ഏതോ�ോ കാാലത്ത്് അവസാാനിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്ന വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസജീീവിിതംം തുടര്ന്നുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവാാന്
കുഞ്ഞാാമന്് കഴിിഞ്ഞത്്.
	എംം. എ ക്ക്് റാാങ്ക്് കിിട്ടിിയിിട്ടുംം ജോ�ോലിി കിിട്ടുക എളുപ്പമാായിിരുന്നിില്ല. പാാരലല്കോ�ോളേ�ജു
കളിില് ജോ�ോലിിനോ�ോക്കിി അലഞ്ഞു. ഒരു പ്രയോ�ോജനവുമിില്ലാാത്ത സര്ട്ടിിഫിിക്കറ്റുകള് കത്തിിക്കാാ
ന്തുടങ്ങിിയ സന്ദര്ഭംംപോ�ോലുമുണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. ദാാരിിദ്ര്യയത്തിിന്റെ� മൂര്ദ്ധന്യയകാാലത്ത്് ജോ�ോലിിയാായിിരുന്നു,
പ്രധാാനംം. സംംവരണംംപാാലിിക്കണംം എന്ന നിിര്ബന്ധംം വന്നപ്പോ�ോഴാാണ്് പലയിിടങ്ങളിിലുംം ദലിിതര്ക്ക്്
കയറാാനാായത്് എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നുണ്ട്്. ഗവേ�ഷകവിിദ്യാ�ാര്ഥിികള്ക്ക്് ഗൈൈഡാാവാാന്പോ�ോലുംം
അധ്യാാ�പകരെെകിിട്ടിിയത്് അതിിനെ�ത്തുടര്ന്നാാണ്്. പലതരത്തിില് ദലിിത്് വിിദ്യാ�ാര്ഥിികള് അവഗ
ണിിക്കപ്പെ�ട്ടു. പിിഎച്ഛ്്.ഡിി ക്ക്് അഡ്മിിഷന് കിിട്ടിിയശേ�ഷംം ഫെ�ല്ലോ�ോഷിിപ്പ്് കൃത്യയമാായിികിിട്ടാാനാായിി
പട്ടിികജാാതിിവിികസനവകുപ്പുഡയറക്ടറെെ കണ്ടപ്പോ�ോള് അദ്ദേ�ഹംം അപമര്യാ�ാദയാായിി പെ�രുമാാറിിയ
കാാര്യം�ം പ്രൊ�ൊഫ. കുഞ്ഞാാമന് എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. അര്ഹമാായ ആവശ്യയങ്ങള്ക്കുപോ�ോലുംം പലപ്പോ�ോഴുംം
പലരുടെെയുംം മുന്നിില് ഓച്ഛാാനിിച്ചുനിില്ക്കേ�ണ്ടിിവന്നു.
32 അപേ�ക്ഷകരിില് ഒന്നാംം� റാാങ്ക്് കിിട്ടിിയിിട്ടുംം ജാാതിിവിിവേ�ചനത്താാല് കേ�രളസര്വകലാാശാാ
ലയിില് ലക്്ചറര് തസ്തിികയിിലേ�ക്ക്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് അവസരംം ലഭിിക്കുകയുണ്ടാായിില്ല. നിിയമസഭ
യിില് ചോ�ോദ്യയമാായിിപ്പോ�ോലുംം ഈ പ്രശ്നംം ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ട്ടു. പിിന്നീീട്് സര്വകലാാശാാല ഇക്കണോ�ോമിിക്സ്്
വകുപ്പിില് സൂപ്പര്ന്യൂൂമററിി തസ്തിികയുണ്ടാാക്കിി, അത്് പട്ടിികജാാതിി-വിിഭാാഗത്തിിന്് സംംവരണംംചെ�
യ്താാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� നിിയമിിച്ചത്്. ഒരു ഓപ്പണ് വേ�ക്കന്സിിയിില് അപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഒന്നാംം� റാാങ്ക്് ലഭിി
ച്ചയാാളെ� അതിില് നിിയമിിക്കാാതെ� പുതിിയൊ�ൊരു എസ്്.സിി എസ്് ടിി സംംവരണതസ്തിികയുണ്ടാാക്കിി
അതിില് നിിയമിിച്ച്് ഓപ്പണ് തസ്തിികയുടെെ ‘മാാനംംകാാത്ത’തിിന്റെ� പരിിഹാാസ്യയതയാാണ്് പ്രൊ�ൊഫ.
കുഞ്ഞാാമന് വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. ചണ്ഡാാലബാാലിിക പ്രവേ�ശിിച്ചതുകൊ�ൊണ്ട്് അശുദ്ധമാായെ�ന്നുപറ
ഞ്ഞ്് സ്കൂള് കത്തിിച്ചുകളഞ്ഞ അധിികൃതരിില്നിിന്ന്്, ചണ്ഡാാലന് പൊ�ൊതുവിിഭാാഗത്തിില്പ്പെ�ടുന്നതല്ല
എന്നു പറഞ്ഞ്് കുഞ്ഞാാമനെ� സര്വകലാാശാാലയിില്നിിന്നു പുറത്തുനിിര്ത്തിിയ സര്വകലാാശാാല
അധിികൃതരിിലേ�ക്കുള്ള ദൂരംം അധിികമിില്ല എന്നുകൂടിിയാാണ്് ഈ ജീീവിിതസന്ദര്ഭംം ധ്വവനിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
യു.ജിി.സിി. അംംഗവുംം റീീഡറുമാായിിരിിക്കെ� യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി ഡിിപ്പാാര്ട്ടുമെെന്റിില് പ്രൊ�ൊഫസര്
പോ�ോസ്റ്റിിന്് അപേ�ക്ഷിിച്ചപ്പോ�ോള് ജാാതിിയുടെെ പേ�രിില് തഴയപ്പെ�ട്ട അനുഭവവുംം അദ്ദേ�ഹംം പങ്കുവെ�
ക്കുന്നുണ്ട്്. അന്ന്് എല്ലാാ സര്വകലാാശാാലാാകമ്മറ്റിികളിില്നിിന്നുംം രാാജിിവച്ചാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം പ്രതിി
ഷേ�ധിിച്ചത്്.
ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസരംംഗത്ത്് എംം.ഫിിൽ പ്രവേ�ശനത്തിിനുവരെെ ജാാതീീയമാായ മാാറ്റിിനിിര്ത്തലു
കള് ഉണ്ടാാകാാറുണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം എഴുതുന്നു. റിിസര്ച്ച്് ഗൈൈഡാാകാാന് അധ്യാാ�പകര്
വിിസമ്മതിിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടാായിിരുന്നു. ഇപ്പോ�ോഴാാകട്ടെെ, വളരെെ പാാവപ്പെ�ട്ടവരുംം അനുസര
ണശേ�ഷിിയുള്ളവരുമാായ ദലിിതര്ക്ക്് ഒരു കുഴപ്പവുമിില്ല എന്നുംം ബുദ്ധിിപരമാായിി ഉയര്ന്നുവരാാന്
കഴിിവുള്ളവരാാണ്് പ്രശ്നങ്ങളനുഭവിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം രോ�ോഹിിത്് വെ�മുലയുടെെ ഉദാാഹരണംം ചൂണ്ടിിക്കാാ
ണിിച്ച്് അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു.
തുല്ജാാപ്പൂരിില് അഞ്ചുമാാസംം കാാമ്പസ്് മേ�ധാാവിിയാായിിരുന്നു, പ്രൊ�ൊഫ. കുഞ്ഞാാമന്. സഹപ്ര
വര്ത്തകരിില് ചിിലര് ജാാതീീയമാായിി കാാണാാന് തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ സ്ഥാാനംം രാാജിിവച്ച്് അദ്ദേ�ഹംം
പ്രൊ�ൊഫസറാായിി തുടര്ന്നു. എംം. എല്. എ യെ�പ്പോ�ോലുംം ഹരിിജന് എംം.എല്.എ എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ച
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മുഖ്യയമന്ത്രിി ഇവിിടെെ ഉണ്ടാായിിരുന്നു എന്ന്് ഓര്മിിപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംംനേ�ടിി ഉന്നതസ്ഥാാ
നത്തെ�ത്തിിയാാലുംം ജാാതിി വിിട്ടൊ�ൊഴിിയിില്ല, എന്ന യാാഥാാര്ഥ്യയത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുകയാാണ്്, കുഞ്ഞാാമന്.
ഈ വിിശ്വാാ�സംം വച്ചുപുലര്ത്തുമ്പോ�ോള്ത്തന്നെ�, ദലിിതരിില്നിിന്നുംം ആദിിവാാസിികളിില്നിിന്നുംം സമ്പ
ന്നരുണ്ടാാവുന്നതോ�ോടെെ ദലിിത്് മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� കാാലംം വരുംം എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം പ്രത്യാാ�ശിിക്കുന്നു.
അത്് പൊ�ൊള്ളയാായ ആത്മവിിശ്വാാ�സമാാണെ�ന്ന്് തെ�ളിിയിിക്കുന്ന ദലിിത്്പഠനങ്ങള് ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.
ദലിിതരെെ മുതലാാളിിത്തസ്വവപ്നങ്ങള് കാാട്ടിി പ്രലോ�ോഭിിപ്പിിക്കുന്ന വെ�റുമൊ�ൊരു കൗൗശലംം മാാത്രമാാണ്്
ദലിിത്് മുതലാാളിിത്തംം എന്ന സങ്കല്പനമെെന്നുംം കാാശുകിിട്ടിിയാാല് തീീരുന്നതല്ല ദലിിതത്വവമെെന്നുംം സൂരജ്്
യങ്്ദേ�യെ�പ്പോ�ോലുള്ള പഠിിതാാക്കള് നിിരീീക്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് (2019).
‘ഞാാന് കുഞ്ഞാാമനെ� കേ�രളവൈൈസ്്ചാാന്സലറാാക്കാാന് വിിചാാരിിച്ചതാാണ്്’ എന്നു പറഞ്ഞ
ഡോ�ോ. തോ�ോമസ്് ഐസക്കിിനോ�ോട്് കുഞ്ഞാാമന് പറയുന്ന മറുപടിി ഇതാാണ്്: ‘ഞാാന് ഒരു കപ്പ്്
ചാായക്കുംം കാാപ്പിിക്കുംം വേ�ണ്ടിി മറ്റുള്ളവരോ�ോട്് ഇരന്നിിട്ടുണ്ട്്. ഈ പദവിിക്കുവേ�ണ്ടിി ഞാാന് താാങ്കളെ�
സമീീപിിച്ചിിരുന്നുവോ�ോ? ഈ മാാതിിരിിയുള്ള ആത്മാാര്ഥതയിില്ലാാത്ത വാാക്കുകള് പറയുന്നതെ�ന്തിി
നാാണ്് ?’—ഇത്തരംം ആര്ജവമുള്ള വാാക്കുകളുംം സമീീപനങ്ങളുമാാണ്് കുഞ്ഞാാമന്റെ� ജീീവിിതത്തെ�
മൗ�ലിികമാാക്കുന്നത്്. അധിികാാരത്തോ�ോട്് വിിധേ�യപ്പെ�ടുന്നിില്ല എന്നുമാാത്രമല്ല, പറയേ�ണ്ടകാാര്യം�ം
പറയേ�ണ്ട സമയത്ത്് പറയേ�ണ്ടരീീതിിയിില് പറഞ്ഞോ�ോ എന്നാാലോ�ോചിിച്ച്് അസ്വവസ്ഥനാാകുമ്പോ�ോഴാാണ്്
ശരിിയാായ വിിദ്യാ�ാര്ഥിിയുംം അധ്യാാ�പകനുംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നുംം എതിിര്് സമര്ഥിിക്കുന്നുണ്ട്്.
കേ�രളചരിിത്രത്തിില് എഴുതപ്പെ�ട്ട വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസപരിിശ്രമങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഉന്നതകുലജാാതരുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാായിിരുന്നു. കാാഴ്ചയ്ക്കുംം കേ�ള്വിിക്കുമപ്പുറംം വലിിയൊ�ൊരു ജനസമൂഹംം അന്നിിവിിടെെയുണ്ടാാ
യിിരുന്നു - പിിറന്ന കുലത്തിിന്റെ� പേ�രിില് മാാറ്റിിനിിര്ത്തപ്പെ�ട്ടവര്; പൂര്ണമാായിി അടിിച്ചമര്ത്തപ്പെ�
ട്ടവര്. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസപരമാായ ഉയരല് എളുപ്പമല്ലാാതിിരുന്ന ഈ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയാാണ്്
അപാാരമാായ ആഗ്രഹവുംം കഠാാനാാധ്വാാ�നവുംംകൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം ഔന്നത്യയത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തിിയ പ്രൊ�ൊഫ.
എംം. കുഞ്ഞാാമന്. ആഘോ�ോഷിിക്കപ്പെ�ടാാതെ�പോ�ോയ മറ്റൊ�ൊരു വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസചരിിത്രംം കൂടിി കേ�രളത്തിി
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ഡോ�ോ. ഷീീബാാദിിവാാകരന്
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആര്ട്്സ്് &സയന്സ്് കോ�ോളേ�ജിില് മലയാാളവിിഭാാഗംം അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസര്.
കാാലിിക്കറ്റ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി മുന് സെ�നറ്റ്് അംംഗംം. മിികച്ച എന്എസ്്എസ്് പ്രോ�ോഗ്രാംം� ഓഫീീസര്ക്കുള്ള ദേ�ശീീ
യപുരസ്കാാരംം നേ�ടിി. പെ�ണ്കവിിത മലയാാളത്തിില് (പഠനംം), ഗീീതാാഹിിരണ്യയന്, ഇടശ്ശേ�രിി (ജീീവചരിിത്രങ്ങള്),
രാാവിിലെ� അടുക്കളയിില് (കവിിതാാസമാാഹാാരംം) എന്നിിവ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച പുസ്തകങ്ങള്.

പിി.കുഞ്ഞിിരാാമന്നാായരുടെെ കവിിതയിിലെ� വിിത്തുംം വിിതയുംം
പത്മനാാഭന് എംം.വിി.

അസിി.പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പയ്യന്നൂര് കോ�ോളേ�ജ്്.

ആമുഖംം
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പകുതിിക്കുശേ�ഷംം പുതുനാാഗരിികത സാംം�സ്കാാരിികമനസ്സിിനെ� സജീീവമാാക്കു
ന്നത്് മലയാാളകവിിതയിിലുംം കാാണാംം�. യന്ത്രവല്്ക്കൃതമാാക്കപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന പുതിിയ തൊ�ൊഴിിലിിട
ങ്ങളുംം അച്ചടിിയുംം സാാക്ഷരതയുംം വരമൊ�ൊഴിിയുടെെ ബാാഹുല്യയത്തിിനിിടയാാക്കിി. വിിപണിിയുടെെ സ്വവഭാാവംം
മാാറിിയതോ�ോടെെ അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� അർത്ഥവുംം ആകാാരവുംം മാാറിി. അധിികാാര രൂപങ്ങളുടെെയുംം
ഭരണരീീതിികളുടെെയുംം ശീീലങ്ങൾ മാാറിി. ക്രമേ�ണ ഗ്രാാമീീണപാാരമ്പര്യം�ം കൂടുതൽ ദുര്ബലപ്പെ�ട്ടു. വ്യാാ�വ
സാായിിക വിിപ്ലവത്തെ� തുടര്ന്ന്് ഉല്പാാദനത്തിിന്റെ�യുംം വിിപണനത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവത്തിില് വമ്പിിച്ച
മാാറ്റംം വന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ആധുനിിക നഗരവത്്കരണത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക വഴിികള് പഴയതിിൽ
നിിന്നുംം പാാടെെ വ്യയത്യയസ്തമാായിി. തൊ�ൊഴിിലിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തിിലുംം വലിിയ മാാറ്റങ്ങളുണ്ടാായിി. മലയാാളിി
യുടെെ ജീീവിിതപരിിസരത്തിിൽ പല പുതുമകളുംം അനുഭവപ്പെ�ട്ടു. ഗതാാഗതമാാർഗ്ഗങ്ങൾ, പഠനസമ്പ്ര
ദാായങ്ങൾ, തൊ�ൊഴിിലുകൾ, തൊ�ൊഴിിൽസ്ഥാാപനങ്ങൾ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസ്ഥാാപനങ്ങൾ, പണമിിടപാാടു
സ്ഥാാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിി എല്ലാാറ്റിിലുംം മാാറ്റംം വന്നു. സിിനിിമ പോ�ോലുള്ള മാാധ്യയമങ്ങളാാൽ സാംം�സ്കാാരിിക
രംംഗവുംം മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ സമ്പന്നമാായിിത്തീീര്ന്നു.
പാാശ്ചാാത്യയ അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� രൂപഭാാവാാദിികളിിൽ നാാടിിനുംം നഗരത്തിിനുംം വന്ന മാാറ്റങ്ങൾ
കവിിതകൾ ധാാരാാളമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. അത്തരംം അലോ�ോചനകളുംം ധാാരാാളംം പഠനങ്ങ
ളുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുമുണ്ട്്. പിി. കുഞ്ഞിിരാാമന്നാായരുടെെ കവിിത അധീീശരാാഷ്ട്രീീയത്തിിനെ�തിിരെെ നിിലപാാടു
കൈൈകൊ�ൊളളുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നത്്.
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കാാര്ഷിികപ്രമേ�യങ്ങളുളള ഏതാാനുംം കവിിതകള്മാാത്രംം അതിിനാായിി ഉപയുക്ത
മാാക്കുന്നു. ‘പിി. കുഞ്ഞിിരാാമന് നാായരുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിിതകള്’ എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ�
കാാലവർഷവുംം കർഷകരുംം കൃഷിിയുംം കൈൈവേ�ലകളുംം മറ്റനുബന്ധതൊ�ൊഴിിലുകളുംം നിിറയുന്ന കതിിരുംം
പതിിരുംം, കാാലവര്ഷമേ� നന്ദിി, തപോ�ോവനംം, കതിിര്് കതിിരോ�ോ കതിിര്്, കീീര്ത്തിിമുദ്ര,
ഉദയതാാരക, കവിിയുടെെപൂന്തോ�ോട്ടംം, ഇന്നത്തെ� പത്രവാായന, എന്നീീ കവിിതകളാാണ്് ഈ
പഠനത്തിിനാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
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അധിിനിിവേ�ശംം
പാാശ്ചാാത്യയ അധിിനിിവേ�ശസ്വാാ�ധീീനംം എല്ലാാ രംംഗത്തുംം വ്യാാ�പിിച്ചതോ�ോടെെ തനത്് പാാരമ്പര്യയവുംം അറിിവുംം
കൂടിി അടിിയറവയ്ക്കപ്പെ�ട്ടു. കാാര്ഷിികരംംഗത്തെ� പല നാാട്ടറിിവുകളുംം പാാശ്ചാാത്യയരീീതിികൾക്ക്് വഴിിമാാറിി.
കാാര്ഷിിക സര്വ്വകലാാശാാലയിിലേ�ക്കുംം ഗവേ�ഷണരംംഗങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ആ പ്രവണത വ്യാാ�പരിിച്ച
തോ�ോടെെ അറിിവിിന്റെ�യുംം കുത്തകവല്ക്കരണംം നടപ്പിിലാായിി. വ്യയവസാായവല്ക്കരണംം ലിിഖിിതമാായ
അറിിവിിന്റെ� വിിപുലീീകരണത്തിിനുംം അലിിഖിിതമാായവയുടെെ തിിരോ�ോഭവിിക്കലിിനുംം ഇടയാാക്കിി. ആളുകള്
കൂട്ടുകുടുംംബവ്യയവസ്ഥയിില് നിിന്നകന്ന്് അണുകുടുംംബങ്ങളാായത്് നാാടോ�ോടിി ജീീവിിതസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
തുറകളെ� ഒഴിിവിിടമാാക്കിിമാാറ്റിി. പുതിിയതരംം മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ വരവോ�ോടെെ നാാട്ടറിിവുകള്ക്ക്് വീീടുകളിില്
ഇടമിില്ലാാതാായിി.
കാാര്ഷിികരംംഗത്തെ� ശേ�ഷിിപ്പുകളുംം അറിിവുകളുംം അധിിനിിവേ�ശത്തിിനിിരയാായിി മാാറുന്നതിില്
പിി. കവിിതകള് പരിിതപിിക്കുന്നു. പാാചകംം, കൃഷിി, കൈൈവേ�ലകള് നാാട്ടറിിവുകള്, പ്രകൃതിിപാാഠ
ങ്ങള്, കാാര്ഷിികവിിജ്ഞാാനംം, നാാടോ�ോടിിവൈൈദ്യം�ം, നാാടന്വേ�ലകള്, മഴയറിിവുകള്, വളപ്രയോ�ോഗംം
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ആധുനിിക ശാാസ്ത്രത്തിിനുംം സര്വ്വകലാാശാാലാാ അറിിവിിനുംം ഇടംം മാാറിിക്കൊ�ൊടുത്തു.
നാാട്ടിില്നിിന്നുംം നാാടന് അഭിിരുചിികള് തിിരോ�ോഭവിിച്ചു. ഇതേ� സമയംം തൊ�ൊട്ട്് തന്നെ� നാാഗരിികതയുടെെ
കടന്നാാക്രമണങ്ങള്ക്കുനേ�രെെ ഗ്രാാമീീണതയെ� നിിരന്തരംം ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുകയാായിിരുന്നു പിി.യുടെെ
കവിിതകൾ. സമൂഹത്തിിലെ� മേ�ല്പ്പന്തിിയിില് കര്ഷകനെ� പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്ന ആ കവിിതകള് കൃഷിിയുടെെ
മഹത്വവത്തെ�ക്കൂടിി പ്രകീീര്ത്തിിക്കുന്നതുകാാണാംം�. പിി.യുടെെ രചനകളിിലെ� പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� പ്ര
തിിനിിധാാനത്തിിൽ നല്ലൊ�ൊരുഭാാഗംം കാാര്ഷിിക ബിംം�ബങ്ങളിിലൂടെെയാാണെ�ന്ന്് കാാണാംം�. സ്വവരാാജ്്,
ഗാാന്ധിിസംം എന്നീീ ആശയധാാരകളുടെെ പിിന്ബലവുംം പിി.യിിലെ� കര്ഷകകവിിയെ� പോ�ോഷിിപ്പിിച്ചു.
അപൂര്വ്വമാായൊ�ൊരു ജീീവിിതസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഈടുവയ്പുകളാായിി അദ്ദേ�ഹംം കാാര്ഷിിക സംംസ്കാാരത്തെ�
കാാണുന്നുണ്ട്്.
“വിിശ്വവപ്രകൃതിിയെ�ത്തള്ളിി നരന്പൊ�ൊക്കുമാാകാാശക്കോ�ോട്ടകളാാകെ�
പെ�റ്റമ്മയെ�പുറന്തള്ളിി പുരോ�ോഗതിി
പറ്റുന്ന പദ്ധതിിയാാകെ�
ആത്മനാാശത്തിിന്കുഴിികള്,മദലോ�ോഭമോ�ോഹനരകക്കുഴിികള്”
				
(കതിിരുംം പതിിരുംം പു.745)
ഇത്തരംം മോ�ോഹനരകക്കുഴിികള് കുഴിിച്ച്് കാാത്തിിരിിക്കുന്ന മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിില് പരിിതപിിക്കുന്ന കവിി
കതിിരുകളാാകെ� പതിിരാായിിപ്പോ�ോയെ�ന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുന്നു. നാാടന്പഴങ്ങള് നഗരത്തിില് ഫ്രൂട്ട്്സ്്
ആയിിമാാറുന്നു. ചക്കയുംം മാാങ്ങയുംം മറ്റു നാാടൻപഴങ്ങളുംം പുതിിയ രൂപഭാാവാാദിികളിില് മാാര്ക്കറ്റിിലെ�ത്തിി
നമ്മെ� ത്തന്നെ�നോ�ോക്കുന്നു. നാാടൻ ഭക്ഷണ രീീതിികൾ വൻകിിടഹോ�ോട്ടലുകളിിലെ� ബോ�ോർഡുകളിിൽ
പോ�ോലുംം വർദ്ധിിതപ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ സ്ഥാാനംം പിിടിിക്കുന്നു. നവലോ�ോകക്രമത്തിില് ഇറക്കുമതിി ചെ�യ്യ
പ്പെ�ട്ട യന്ത്രങ്ങള് നക്കിിത്തുടച്ച വയലേ�ലകളിില് കവിി ഖിിന്നനാാകുന്നുണ്ട്്. ‘കറവപ്പശു പോ�ോയ
ആലപോ�ോലെ� ഗ്രാാമംം’ എന്നാാണൊ�ൊരു പ്രയോ�ോഗംം തന്നെ�.
“നുഴഞ്ഞുകേ�റിിയിിനാാടു
പിിടിിക്കുംം ശീീമവിിത്തുകള്
തോ�ോക്കുംം പാാട്ടുംം നീീട്ടിിയൂട്ടിി
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മതംം മാാറ്റുന്നു മണ്ണിിനെ�”
					

(കാാലവർഷമേ� നന്ദിി. പു. 565-66)

പിി.യുടെെ കവിിത ഭൂതകാാലംം ഓര്ത്തെ�ടുക്കുന്നതിിലൂടെെ വര്ത്തമാാനത്തിിന്റെ� വിിമര്ശംം സ്വവയംംസംംഭവിി
ക്കുന്നു. കൊ�ൊയ്ത്തുംം വിിത്തുംം വിിതയുംം വയലുംം നെ�ല്ലുംം പുല്ലുംം കര്ഷകനുംം കാാളയുംം കലപ്പയുംം കാാക്കയുംം
കൊ�ൊക്കുംം തത്തയുംം പച്ചക്കിിളിിയുംം പുല്ച്ചാാടിിയുംം നിിറയുന്ന കവിിതയുടെെ പാാടംം ഉഴുതൊ�ൊരുക്കുന്ന
വാാക്കുകള് കാാര്ഷിികസംംസ്കൃതിിയുടെെ ചരിിത്രമാാണ്്. അതിിര്ത്തിിക്കപ്പുറത്ത്് നിിന്നെ�ത്തിിയ വിിത്തിി
നങ്ങളുംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുംം ഒരു കാാര്ഷിികസംംസ്കാാരിികത ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ടുത്തതിിന്റെ� ചിിത്രംം കവിി
പ്രതിിഷേ�ധസ്വവരത്തിിലറിിയിിക്കുന്നുമുണ്ട്്.
“നാാടന് കര്ഷകഗാാനത്തിില് എല്ലുതല്ലിിനുറുക്കുവാാന്
പാാഞ്ഞെ�ത്തുംം കൃഷിിയന്ത്രങ്ങള് ചീീറിിപ്പാായുന്നു പാാതയിില്!”
						
(കാാലവർഷ മേ� നന്ദിി. പു. 565)
നാാഗരിികസംംസ്കാാരവുംം ഗ്രാാമീീണസംംസ്കാാരവുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സരംം നാാഗരിികതയെ� വിിജയിിപ്പിിച്ചു.
ഭാാഷയിിലുംം ഈ സ്ഥിിതിിവിിശേ�ഷംം കാാണാാവുന്നതാാണ്്. നാാഗരിികഭാാഷകള് നാാട്ടുഭാാഷകളെ� വിിഴു
ങ്ങിിയതുപോ�ോലെ� നാാടന്കാാര്ഷിികവൃത്തിിയെ�യുംം നാാഗരിികകൃഷിിസൂത്രങ്ങള് കീീഴടക്കിി.. കൃഷിിയുംം
കൃഷിിയിിടവുംം കര്ഷകനുംം കാാളയുംം വിിത്തുംം കൈൈക്കോ�ോട്ടുംം പിി.കുഞ്ഞിിരാാമന് നാായരുടെെ കവിിതയിില്
സുലഭമാായിി പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. കര്ഷകന്റെ� കലാാസൃഷ്ടിി, കര്ഷകഗാാനംം, പൂക്കുല, മണ്കുട
ത്തിിന്റെ� വിില, കൊ�ൊയ്ത്തുകാാലംം, മുല്ലപ്പൂക്കള്, കേ�രളഗാാനംം, ദൂതോ�ോപാാസന, കാാലവര്ഷംം, ശാാരദാാപൂജ,
ഗിിരിിജനഗാാനംം, മലനാാടിിന്റെ� മധുരസന്ദേ�ശംം, മധുരനാാരങ്ങ, അഖണ്ഡകേ�രളംം, പിിറന്ന മണ്ണിില്,
കേ�രളക്കാാള, കടനനയ്ക്കുക, ആദ്യയത്തെ� മഴത്തുള്ളിി, ഉഴവുകാാളകള്, മലനാാട്ടിിന്റെ� മഹാാകവിി. പറന്നു
പോ�ോയപൂത്തിിരുവാാതിിര, പ്രപഞ്ചംം, വെ�ള്ള വെ�ള്ളംം, നിിന്തോ�ോപ്പിില് പൂക്കളുണ്ടോ�ോ?, പൂരത്തിിന്്
പോ�ോയിിട്ട്്, അരയാാലിില, കുറവന്റെ� കിിളിി, പൂക്കളംം, മുങ്ങിിക്കുളിിച്ചിില്ല, കാാട്ടരുവിിയുടെെ തേ�ക്കുപാാട്ട്്,
പൂമഴ, കന്നിിപ്പുലരിി, കൃഷിിക്കാാരന്റെ� പാാട്ട്്, പൂമാാല, പുല്ലുമാാടത്തിിന്റെ� പാാട്ട്്, പൂമൊ�ൊട്ടിിന്റെ� കണിി, കുളിി
ച്ചുതൊ�ൊഴാാതെ�, കാാടിിന്റെ� മടിിയിില്, പറയെ�ടുപ്പ്്, കാാലവര്ഷമേ� നന്ദിി, കളപറിിക്കാാരിി, കവിിക്കൊ�ൊരു
പൂച്ചെ�ണ്ട്്, വയല്ക്കരയിില്, മാാമ്പൂമണംം, തോ�ോണിിപ്പുരയിില്, വിിഷുപ്പക്ഷിിയുടെെ പാാട്ട്്, ഇരുണ്ട മാാനംം
വരണ്ട ഭൂമിി, ആതിിരനിിലാാവ്്, കതിിര്് കതിിരോ�ോ കതിിര്്, പൂങ്കാാവനംം കാാട്ടുമുല്ലയുടെെ പാാട്ട്്, കതിിരുംം
പതിിരുംം, മലനാാടിിന്റെ� ദീീപശിിഖ, പൂനിിലാാവേ� വാാ, ചന്തക്കിിളിി, രഥോ�ോത്സവംം, കൊ�ൊടുത്തുമുടിിഞ്ഞ
മാാവ്് എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള കവിിതകളിിൽ കവിിയെ� കര്ഷകനാായുംം കര്ഷകനെ� കവിിയാായുംം പിി.
കാാണുന്നുണ്ട്്. മേ�ല്പ്പറഞ്ഞ കവിിതകളുടെെ തലക്കെ�ട്ടുകള്തന്നെ� നിിറഞ്ഞുവിിരിിഞ്ഞ ഹരിിതഭംംഗിി
യുടെെ ഓര്മ്മക്കുറിിപ്പുകളാാകുന്നു. കതിിരുംം പതിിരുംം നാാനാാവിിധംം വിിത്തുകളുംം പൂക്കളുംം ചെ�ടിികളുംം
കവിിതകളെ� സജീീവമാാക്കുന്നു. സ്വവശ്രയത്വവത്തിിന്റെ�യുംം അഭിിമാാനബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ഉത്തമവിിള
നിിലമാാണ്് പിി കവിിതകളിിലെ� പാാടങ്ങള്.
“ഗ്രാാമസദ്് വൃത്തിിതന് ജീീവിിതംം ചീീന്തുന്നു
മാാനുഷത്വവത്തിിന്മുറിി വച്ചുകെ�ട്ടുവാാന്!”
				
(തപോ�ോവനംം പു. 51)
എന്നാാണ്് കവിി കാാണുന്നത്്. പിി. കവിിതയിിൽ കൃഷിി അനുഭൂതിിയുംം വിിളകള് കര്ഷകകുടുംംബാംം�ഗ
ങ്ങളുംം കേ�രളംം കാാര്ഷിികക്ഷേ�ത്രവുംം പാാടങ്ങള് കര്ഷകന്റെ� വിിശ്വവവിിദ്യാ�ാലയവുംം കര്ഷകര് മിികച്ച
പാാട്ടുകാാരുംം ആകുന്നു . തൊ�ൊഴുത്ത്്, കന്നുകാാലിി, ഗളമണിിയൊ�ൊച്ചകള്, ഗോ�ോക്കള്, പൈൈക്കിിടാാങ്ങള്,
തുളസിി, തോ�ോട്ടംം, പൂക്കള്, വാാഴയിില, തേ�ച്ചുകളിി, വേ�ലിിപ്പടര്പ്പ്്, പനിിനീീര്്, പച്ചിിലചാാര്ത്ത്്, പിിറാാവ്്,
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പൂങ്കോ�ോഴിി, എന്നിിങ്ങനെ� കാാര്ഷിികബിംം�ബങ്ങളുടെെ സമൃദ്ധിി പിി. കവിിതകളിിൽ കാാണാാനാാവുംം.
“ആന്തരജീീവിിതമിിക്ഷേ�ത്രഭൂമിിക്കു
ശാാന്തിിധനനാം�ം തപസ്വിി�യിികര്ഷകന്”
					
(തപോ�ോവനംം പു. 52)
കാാര്ഷിികവൃത്തിി സമൂഹത്തിിന്് ജീീവിിതവുംം ഉത്സവവുംം ഉത്സാാഹവുംം അതേ�സമയംം പീീഡനവുംം
ആയിിരുന്നു. പീീഡിിതരാാണേ�ലുംം പീീഡകരെെ തിിരിിച്ചറിിയാാത്ത അടിിമത്തബോ�ോധമുണ്ട്്. അതു ഊട്ടിി
യുറപ്പിിച്ച മേ�ധാാവിിത്വവശക്തിികളുംം ചരിിത്രത്തിിലുണ്ട്്. നിിലനിില്പ്പിിന്റെ� ആധിിയുംം അതിിനാാലുണ്ടാാകുന്ന
വ്യാാ�ധിിയുംം കീീഴാാളജനത ഇന്നുംം അനുഭവിിക്കുന്ന പ്രശ്നമാാണ്്. കർഷകത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളാായ പുലയരുംം
ചെ�റുമരുംം പറയരുംം പിി. കവിിതകളിില് ഇടംം നേ�ടിിയവരാാണ്്. നേ�രിിട്ടുംം അല്ലാാതെ�യുംം കാാര്ഷിിക
സംംസ്കൃതിിയെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന കവിിതകളിില് കീീഴാാളജനത കടന്നുവരുന്നത്് പുലരിിയാായുംം
പകലാായുംം ഇരുളാായുംം മാാസങ്ങളാായുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്. വാാഴയുംം തോ�ോപ്പിിലെ� ചെ�ടിികളുംം പലപ്പോ�ോഴുംം
പ്രാാതിിനിിത്യയസ്വവഭാാവത്തിില് പണിിക്കാാരാായിി പരാാമര്ശിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് പല കവിിതയിിലുംം.
“ഇരുളിില് തങ്കപ്പുലരിികള് നെ�യ്യുംം
അടിിമക്കാാര് ഞങ്ങള്
ചെ�ളിിയിില് കനകക്കതിിരുകള് കൊ�ൊയ്യുംം
ചെ�റുമക്കള് ഞങ്ങള്
പെ�റ്റമണ്ണിില് കഴലുകളുഴിിയുംം
കാാക്കപ്പൂംം ചെ�ടിികള്
പെ�റ്റനാാടിിന്വേ�ര്പ്പിില് വീീര്പ്പിിലു
മൊ�ൊഴുകുന്നോ�ോര് ഞങ്ങള്”
			
(കതിിര്് കതിിരോ�ോ കതിിര്് പു.724)
പാാലക്കാാട്് പ്രദേ�ശത്തെ� കതിിരുത്സവമാാണ്്, കൊ�ൊയ്ത്ത്് പ്രമേ�യമാായ “കതിിര്് കതിിരോ�ോ കതിിര്്” എന്ന
കവിിതയിിലുള്ളത്്. ആനന്ദലഹരിിയിില് കതിിര്ക്കുലത്തേ�ര്് തോ�ോളിിലേ�റ്റിി ദേ�ശച്ചെ�റുമക്കള് ആണുംം
പെ�ണ്ണുമിിടകലര്ന്ന്് തട്ടകത്തെ� ഭദ്രകാാളിിക്കാാവിില് ആര്ത്തുവിിളിിച്ചു കലിിതുള്ളിി, ഓടിിക്കേ�റുന്നു.
നടയിില് ഉടനീീളംം കുമ്പിിട്ടു വീീണുകിിടക്കുന്ന കതിിര്ക്കുലകൂമ്പാാരത്തിിനുചുറ്റുംം വട്ടമിിട്ടു പാാടിിയാാടുന്നു.
“പുഞ്ചവയലിിന് കൂരച്ചാാളയിിലടിിയുന്നോ�ോര് ഞങ്ങള്
പരല്മീീനുംം ചാാറുംം കപ്പയുമൊ�ൊപ്പംം പുലരുന്നോ�ോര്ഞങ്ങള്
അന്തിിക്കള്ള്് ചിിരട്ടയിില്മോ�ോന്തിിക്കീീറപ്പാായ്ത്തുണ്ടിില്
കാാവിിലമ്മയെ� കൈൈകൂപ്പിിത്തലചാായ്ക്കുന്നോ�ോര് ഞങ്ങള്”
					
(കതിിര്് കതിിരോ�ോ കതിിര്്, പു. 724)
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആഹ്ലാാദാാരവങ്ങളിിലേ�ക്ക്്, അധ്വാാ�നിിക്കുന്നവരുടെെ ആത്മൈ�ക്യയത്തിിലേ�ക്ക്് എത്തു
വാാനുള്ള പ്രേ�രണ ഈ കവിിതയിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നുണ്ട്്.

കര്ഷകന്
കേ�രളംം കവിിക്ക്് വെ�റുംം നാാടുമാാത്രമല്ല, ‘കര്ഷകക്ഷേ�ത്ര’മാാണ്്. കവിിതയിില് പലയിിടത്തുംം അപരിി
മിിതമാായ അര്ത്ഥതലത്തിിലാാണ്് “ക്ഷേ�ത്രംം” കടന്നുവരുന്നത്്. വയല്, വരമ്പ്്, ഞാാറ്്, നാാട്ടിി, കന്ന്്
പൂട്ടല്, കളപറിിക്കല്, കാാള, പശു, ചളിി, പാാടംം, പിിടിിത്താാള്്, കഞ്ഞിിവെ�ള്ളംം, കലപ്പ, കട്ട, കട്ട
പൊ�ൊട്ടിിക്കുന്നപെ�ണ്ണുങ്ങള്, ഞാാറ്് നടുന്നപെ�ണ്ണുങ്ങള്, ചാാണകംം, വളമിിടുന്ന പണിി, വിിത്തിിടല്,
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വിിള കാാക്കല്, കൊ�ൊയ്ത്ത്്, നെ�ല്ല്്ചിിക്കല്, നെ�ല്ലുണക്കല്, പുല്ല്് തല്ലല്, പുല്ലുണക്കല്, പുര മേ�യല്,
പുന്മാാടംം, മാാടത്തിിലെ� വിിളക്ക്്, മഴ, മഞ്ഞ്്, വെ�യിില്, ഇളംം വെ�യിില്, രാാത്രിി, മലയാാളമാാസങ്ങള്
എന്നിിങ്ങനെ� മലയാാളിിജീീവിിതത്തിിന്റെ� സര്വതലസ്പര്ശിിയാായ കാാര്ഷിികബിംം�ബങ്ങള് കടന്നുവ
രിികയുംം കവിിതയിിലെ� കൃഷിിയിിടത്തിില് നിിറയുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്് കുഞ്ഞിിരാാമന്നാായരുടെെ കവിിതക
ളിിലെ� കലയാാകുന്നു. ആരാാണ്് പിി.കവിിതയിിലെ� കര്ഷകന് എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് പല ഉത്തരങ്ങള്
ലഭിിക്കുംം.
“രത്നഗര്ഭതന്കനിിവിിന്നിിതാാനടുംം
യത്നമൊ�ൊക്കെ�യുംംലോ�ോകപാാന്ഥര്ക്കുതണലാാക്കിി
അല്പമാം�ംക്ഷുദ്രസ്വാാ�ര്ത്ഥഗര്വ്വത്തിിന്നാാജ്ഞാാകരനല്ല ഞാാന്, ദൈൈവാാലിിന്നു മാാനിിയാംം� കൃഷിിക്കാാരന്”
അയാാള് ക്ഷുദ്രസ്വാാ�ര്ത്ഥഗര്വ്വത്തിിന്നാാജ്ഞാാകാാരനല്ല, മറിിച്ച്് മാാന്യയനാായ കര്ഷകനാാണ്്. പിി.യുടെെ
തന്നെ� വാാക്കുകളിില് തൂമ്പ, കലപ്പ, കാാള, വാാഴ, തിിന, ചാാമ എന്നിിവര് കര്ഷകന്റെ� കുടുംംബാംം�ഗ
ങ്ങളത്രെ�. പാാടങ്ങള് അയാാളുടെെ വിിശ്വവവിിദ്യാ�ാലയത്തിിലെ� പാാട്ടുകാാരാാണ്്. അയാാളുംം ഗാായകനാാണ്്
“ഇരുട്ടുകാാക്കുന്ന കിിഴക്കന് മാാമല
നിിരയിിലൂടെെയിി കൃശഗാാത്രന് വന്നു
അവനിിനന്ദനവനമാായ്് മാാറ്റുവാാ
നഭിിനവമതപ്രവാാചകന് വന്നു”
				
(ഉദയതാാരകപു.397 )
ഇവിിടെെ കര്ഷകന് സൂര്യയസമാാനനാാണ്്. അയാാള് കൃശഗാാത്രനുംം അധരത്തിില് മധുമാാസസുമംം വിിട
ര്ത്തുന്ന അഭിിനവമതപ്രവാാചകനാാണ്്. ‘കർഷകമതംം’ ആണാാ മതംം. അയാാള് കരുണാാമയനാാണ്്.
ദുരിിതഗര്ത്തങ്ങളിില് വിിളക്ക്് കാാണിിക്കുന്നവനാാണ്്. ചരാാചരനടനരംംഗമാായ അഖിിലേ�ശന്റെ� ഭൂമിി
ഇനിി ഇരുളിിന്റേ�തല്ല. ധര്മ്മംം വിിതച്ചു പോ�ോകുന്ന നവയുഗദൂതനാായ നവകര്ഷകന്റേ�താാണ്്.
“ഇരുനിിറമോ�ോലുംം വൃഷഭത്തിിന് ഗളമണിിനിിനദത്താാല് നനുത്ത തേ�ന്തൂകിി
പശിിയകറ്റുന്ന ചരാാചരപ്രേ�മകൃഷിിതന് വിിത്തേ�ന്തിി കൃഷിിക്കാാരന് വന്നൂ.”
					
(ഉദയതാാരക. 397)
നവപ്രഭാാതത്തിിന്റെ� തെ�ളിിദീീപമാാണ്് കര്ഷകന്. വയല്വിിളവിിനു തെ�ളിിയുന്ന കര്ഷകന്റെ� ഹൃദയ
സംംഗീീതംം ഉറന്നൊ�ൊഴുകട്ടെെ എന്ന ആശയിിലൂടെെ പ്രകൃതിിഗാായകനാായിി കര്ഷകനെ� പിി. ഉയര്ത്തിി
വയ്ക്കുന്നു. കര്ഷകഗാാനത്തിില് എന്നുംം നിിത്യയദാാരിിദ്ര്യയ രോ�ോഗബാാധകളൊ�ൊഴിിക്കാാന് കെ�ല്പുള്ളയാാളാായുംം
കര്ഷകനെ� കവിി കാാണുന്നു. പ്രകൃതിിയെ� വാാഴ്ത്താാനുംം കാാരുണ്യയക്കനിി നീീട്ടിിയോ�ോമനിിക്കുവാാന് നിില്ക്കു
ന്ന രത്നഗര്ഭയാായിിക്കാാണാാനുംം പുണ്യയവൃത്തിിയാായിി കൃഷിിയെ� ഘോ�ോഷിിക്കാാനുംം ദേ�വകല്പകവൃഷ്ടിി
യാായിി കൃഷിിക്കാാരന്റെ� മഹത്വവത്തെ� വളര്ത്താാനുംം പിി. ഓർമ്മിിക്കുന്നു.
അധിിനിിവേ�ശാാവബോ�ോധംം തനതു കൃഷിിരീീതിികളെ� അവഗണിിക്കുന്നു. ശീീമവിിദ്യയകള് മാാത്രംം
കലാാലയങ്ങളിില് അഭ്യയസിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാാല് നവയുവത കൃഷീീവലരല്ല. മനുഷ്യയപ്പരിിഷ്കൃതിിയുടെെ
മാായാാവിിലാാസത്തിില് മുങ്ങിിയ നാാഗരിിക ജീീവിിതപ്പുതുമകളെ� കവിി ശ്ലാാഘിിക്കാാന് മടിിക്കുന്നു. “ദൂരദൂരംം
മറഞ്ഞുപോ�ോയ്് തോ�ോപ്പിിതിിന് തേ�ന്നുകര്ന്നു പറന്ന നൂറ്റാാണ്ടുകൾ” (കവിിയുടെെ പൂന്തോ�ോട്ടംം. പു.84)
എന്നു പരിിതപിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. കര്ഷകനുംം വയലുംം പിിതൃ-മാാതൃബിംം�ബങ്ങളാായിി പ്രാാചീീനകാാലംം മുതലേ�
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പാാട്ടുകളിിലുംം കവിിതകളിിലുംം ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഊഷരമാായ ഭൂമിിയെ� ഉര്വ്വരതയാാക്കുന്ന
അനുഷ്ഠാാനങ്ങള് നാാട്ടു സംംസ്കൃതിിയിിലുമുണ്ട്്. പുരുഷപ്രകൃതിിയുംം സ്ത്രീീപ്രകൃതിിയുമാായിി കര്ഷകനെ�യുംം
മണ്ണിിനെ�യുംം പിി.കവിിതകളിില് കല്പിിച്ചതാായിി കാാണാംം�.

നവനാാഗരിികത
നവനാാഗരിികതയെ� പുൽകിിയുംം ആവേ�ശംം പൂണ്ടുംം ശക്തിിനഷ്ടപ്പെ�ട്ട മലയാാളിിയുടെെ ജീീവിിതചിി
ത്രണമാാണ്് പിി കവിിതകളിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു പ്രമേ�യംം. കാായിികാാധ്വാാ�നത്തിില്നിിന്നുംം വിിടുതല്നേ�ടിി
നഗരജീീവിിതമാാഗ്രഹിിച്ചുംം അന്വേ�േഷിിച്ചുംം തലമുറകള് മാാറിിപ്പോ�ോയതിിന്റെ� വിിഹ്വവലതകള് കവിിതകളിില്
നിിറയെ� കാാണാംം�.
“എണ്ണമറ്റൊ�ൊരുനാാണ്യംം� ചെ�ലവാായ്്; പിിറന്നോ�ോരു
മണ്ണിിനെ� മറക്കുവാാനദ്ധ്വാാ�നംം വെ�റുക്കുവാാന്!”
					
(കീീർത്തിിമുദ്ര. പു. 386)
വീീട്ടുചോ�ോറു കിിട്ടാാത്ത കാാലത്തിിന്റെ� കണക്കെ�ഴുത്താാണിിത്്. സ്വവന്തമാായതെ�ല്ലാം�ം കളഞ്ഞ്് എന്തിിനെ�യുംം
അനുകരിിക്കാാന്വെ�മ്പുന്ന ഇന്ത്യയയെ� കാാര്ഷിിക സംംസ്കൃതിിയുടെെ പകല് വെ�ളിിച്ചത്തിില് വീീണ്ടുംം
വരയ്ക്കാാന് വെ�മ്പുന്നുണ്ട്് പിി. ‘ഉല്പാാദന’മെെന്ന്് ഉറക്കെ�പ്പറയുകയുംം ഉല്പാാദനവിിരുദ്ധമാായ മാാന്യയതാാ
ബോ�ോധത്തെ� വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഗവണ്മെെന്റിിന്റെ� കാാര്ഷിികനയത്തെ�ത്തന്നെ�
വിിമര്ശനവിിധേ�യമാാക്കുന്നതുംം കാാണാംം�.
“ഉല്പാാദനംം, വീീണ്ടുമുല്പാാദന,മെെങ്ങുമുല്പാാദനംംമന്ത്രിിമുഖ്യയര് കഥിിയ്ക്കയാംം�
വൃത്താാന്ത പത്രത്തിിലെ�ന്നല്ല, യാാപ്പീീസുഭിിത്തിിയിില്, കമ്പോ�ോള വാാതിില്പ്പടിികളിില്
പട്ടണപ്പാാതതന് രണ്ടുപുറങ്ങളിില്
വിിത്തിിട്ടുപോ�ോല് വനഭാാരതത്തിിന് കൃഷിി!”
				
(ഇന്നത്തെ� പത്രവാായന. പു. 450)
പാാടത്തു നിിന്നുംം പുരയിിടത്തിിലേ�ക്കുംം പുരയിിടത്തിില് നിിന്നുംം സര്ക്കാാരാാപ്പീീസിിലേ�ക്കുംം സര്ക്കാാ
രാാപ്പീീസിിലെ� മേ�ശപ്പുറത്തെ� കടലാാസിിലേ�ക്കുംം മാാറിിപ്പോ�ോയ കൃഷിിയെ�യുംം ഉല്പാാദന വ്യയഗ്രതയെ�യുംം
കണക്കറ്റ്് കളിിയാാക്കുന്നതാാണീീ കവിിത. പരിിഷ്കാാരഹുങ്കിിനെ�യുംം യുവജനത കാാര്ഷിികവൃത്തിികളിില്
നിിന്നുംം അകലുന്നതു കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാകുന്ന അപകടങ്ങളെ�യുംം പിി.ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു.എന്തിില്ലാാതാാകുന്നു
എന്ന്് പറയുവാാന് എന്തുണ്ടാാകുന്നു എന്ന്് പകരംംവയ്ക്കുന്ന രചനാാ തന്ത്രംം പിി. കവിിതകളിിൽ അനു
ഭവപ്പെ�ടുന്നു. നാാഗരിികതയുടെെ കടന്നുകയറ്റത്തിില് പാാരമ്പര്യയത്തെ� പിിന്പറ്റാാതെ� യുവത സ്വാാ�ത
ന്ത്ര്യാാ�നന്തര ഇന്ത്യയയിില് പുതിിയ മേ�ച്ചിില്പ്പുറങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ചേ�ക്കേ�റിി. പുതുതലമുറയുടെെ പ്രശ്നങ്ങളെ�
അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്ന കവിിതയിിലൂടെെ കാാര്ഷിികാാഭിിവൃദ്ധിിയുടെെ യഥാാര്ത്ഥ പാാടംം വിിളയുന്നത്്
കാായിികാാധ്വാാ�നത്തിിലാാണെ�ന്ന പഴയസത്യയത്തെ� പ്രകീീര്ത്തിിക്കുകയാാണ്് കവിി. കവിി- അവന്
സാാക്ഷാാല് കര്ഷകനാാണ്് തരിിശുനിിലംം പച്ച പിിടിിപ്പിിക്കുന്ന കര്ഷകന്.’ എന്നാാണ്് കവിി സ്വവയംം
വിിശ്വവസിിക്കുന്നത്്.
പൂര്വ്വിികള് സൂക്ഷിിച്ചുപോ�ോന്ന വീീരകേ�രള സംംസ്കാാരബീീജമാാണ്് കുഞ്ഞിിരാാമന് നാായരുടെെ
കവിിതയിിലെ� വിിത്ത്്. കര്ഷകകന്യയയാാണ്് കവിിതയിിലെ� പാാട്ടുകാാരിി. കാാര്ഷിികസംംസ്കൃതിിയുടെെ
ഉള്ളറകള് കേ�വലമാായ അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ�ത്് മാാത്രമല്ല. കൂട്ടാായ്മയുടെെയുംം കുടിിയിിരുത്തലിിന്റെ�യുംം
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കുടിിയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കലിിന്റേ�തുമാാണത്്. കാായിികാാധ്വാാ�നത്തിിന്റെ�യുംം മെെയ്ക്കരുത്തിിന്റെ�യുംം അഴകിിന്റെ�യുംം
ആഹ്്ളാാദത്തിിന്റെ�യുംം കൂടിി വിിളനിിലമാാകുന്നുണ്ട്് പാാടംം. ബോ�ോധംം വിിളയേ�ണ്ടുന്ന തലച്ചോ�ോറുകൾ
തരിിശുനിിലമാാകുമ്പോ�ോൾ അവിിടമുഴുത്് വിിത്തിിറക്കിി വിിതകാാക്കുന്നവരാാണ്് കവിികൾ എന്നതുംം
ഇവിിടെെ ഓർക്കാാവുന്നതാാണ്്.

പിി. കവിിതയിിലെ� ഭാാവനാാഭൂതകാാലംം
ചരിിത്രപരമാായ തിിരിിച്ചറിിവിില് നിിന്നുംം വര്ത്തമാാനത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനാായാാല് അത്് രാാഷ്ട്രീീയ
വാായനയുടെെ പാാഠമാായിിരിിക്കുംം. ഇത്തരത്തിിലൊ�ൊരു വാായന സാാധ്യയമാാക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് വിിത്തുംം
കൈൈക്കോ�ോട്ടുംം. ഭാാവനാാഭൂതകാാലമാാണ്് ഈ കവിിതയിില് വര്ത്തമാാനത്തിിനെ� വിിചാാരണ ചെ�യ്യുവാാന്
പിി. കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നത്്. പൂക്കളുംം ചെ�ടിികളുംം വള്ളിികളുംം വൃക്ഷങ്ങളുംം പ്രകൃതിിസ്വവരൂപങ്ങളാായിിരിിക്കെ�
ത്തന്നെ� പുലരിികളുംം രാാത്രിികളുംം, ദിിവസങ്ങളുംം മാാസങ്ങളുംം ജീീവനാാര്ന്നു നിിറയുന്ന ഈകവിിതയിില്
പ്രകൃതിിരാാഷ്ട്രീീയംം വ്യംം�ഗ്യയമാായുംം മനുഷ്യയരാാഷ്ട്രീീയംം വാാച്യയമാായുംം തന്നെ� കാാണാംം�. ചരിിത്രപരതയാാണ്്
പ്രകൃതിിമാാറ്റങ്ങള്ക്കുപോ�ോലുംം അടിിസ്ഥാാനമാായിി കവിി കാാണുന്നത്്. ആയതിിനാാല് മനുഷ്യയത്വാാ�രോ�ോ
പമുള്ള പ്രകൃതിി ചാാരുതകളുംം രൂപങ്ങളുംം മനുഷ്യയചരിിത്രത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�ന നിിര്വഹണത്തിിന്റെ�
മുതല്കൂട്ടുകളാാകുന്നുണ്ടീീ കവിിതകളിില്. പോ�ോയ കാാലത്തിിന് മേ�നിി പറഞ്ഞ്് മടുപ്പിിക്കാാതെ�യുംം നിില
വിിളിിക്കാാതെ�യുംം വരുവാാനുള്ള കാാലത്തിിന്റെ� ഭംംഗിിയെ� കാാത്തിിരിിക്കുന്ന കവിിയെ� പിി യിില് കാാണാംം�.
മുതലാാളിിത്ത ആധുനിികത, യന്ത്രപ്പരിിഷ്കൃതിിയാായിി തന്റെ� ചുറ്റുംം പരന്ന്് വിിശ്വവകുടുംംബൈൈക്യയക്ഷേ�
മത്തിിന്റെ� പ്രേ�മവുമാായിി കഴിിഞ്ഞിിരുന്ന ഒരു ദേ�ശത്തിിന്റെ� പ്രാാണഞരമ്പു മുറിിക്കുന്നു. ഒരാാളിിന്റെ� തൃഷ്ണ
തീീര്ക്കുന്നതിിനാായിി പരശ്ശതംം തൊ�ൊണ്ടുകള്ക്കുള്ളിിലെ� ചോ�ോരയൂറ്റിിക്കുടിിക്കുന്നതാാണാാ കാാഴ്ച. ചൂഷണ
ത്തിിന്റെ�യുംം അധിിനിിവേ�ശാാനന്തരപീീഡനങ്ങളുടെെയുംം അസ്വാാ�തന്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം കുരുക്കിില് പിിടയുന്ന
സാാധാാരണ കര്ഷകരാാണിിവിിടെെ തൊ�ൊണ്ടുകള്. അവരുടെെ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ചോ�ോര യന്ത്രപ്പരിിഷ്കൃതിി
ഊറ്റിിക്കുടിിക്കുന്നു. കീീഴാാളജീീവിിതപ്രതിിനിിധാാനംം നിിര്വ്വഹിിക്കുന്ന തെ�ക്കുവടക്ക്് വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ�
ഏറെെക്കാാലമാായിി പ്രചരിിച്ചുവരുന്ന നിിരവധിി പാാട്ടുകളുടെെ പഠനംം വിിവിിധതലങ്ങളിില് നടന്നിിട്ടുണ്ട്്.
പിിന്നിിട്ട കാാലത്തിിന്റെ� തിിരസ്കൃതമാായ ഭൂമിികയിിലൂടെെയുള്ള സമൂഹജീീവിിതയാാത്രയാാണ്് നാാടോ�ോടിിസ്വവ
ഭാാവമുള്ള പാാട്ടുകളിില് അനാാവൃതമാാകുക. നിിരവധിിയാായ നാാട്ടറിിവുകളെ� അകത്തുസൂക്ഷിിക്കുന്ന
ഇത്തരംം പാാട്ടുകള്ക്ക്് വ്യയവസ്ഥാാപിിതചരിിത്രത്തോ�ോട്് പല തിിരുത്തലുകളുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനുണ്ടാാകുംം.
ചുരുക്കത്തിില്, പാാശ്ചാാത്യയമുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� കടന്നുകയറ്റത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം നവനാാ
ഗരിികതയുംം അതുണ്ടാാക്കിിയ എല്ലാാത്തരംം സാാമൂഹ്യയപ്രതിിധ്വവനിികളുംം സാാഹിിത്യയത്തെ� സാാരമാായിി
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് കാാണാംം�. ഇങ്ങനെ� അധിിനിിവേ�ശാാനന്തരഭാാരതത്തിിന്റെ�യുംം അതിില്തന്നെ�
കേ�രളത്തിിന്റെ�യുംം ചിിത്രീീകരണംം പിി.കവിിതകളിില് വെ�ളിിവാാക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. പിി.യിിലെ� കവിി മനു
ഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ദൈൈനംംദിിന വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഭാാഗഭാാക്കാാക്കുന്നു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ജീീവിിതത്തിി
ന്റെ� സമസ്തമേ�ഖലകളെ�യുംം പ്രകൃതിിയെ�യുംം കവിിതയിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പിി
കവിിതയുടെെ ‘രാാഷ്ട്രീീയംം’ പുതിിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്് അങ്ങനെ�യാാണ്്. ചരിിത്രത്തെ�
പുതുക്കിിപ്പണിിതു കൊ�ൊണ്ട്് അറിിവിിന്റെ� ജനാാധിിപത്യയലോ�ോകത്തെ� സാാധ്യയമാാക്കാാൻ അത്് പര്യാ�ാപ്ത
മാാവുന്നുണ്ട്്.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങള്
1.

കുഞ്ഞിിരാാമന് നാായര് പിി. തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിിതകള്, ഡിി സിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം 2011 (2006)

2.

കുഞ്ഞിിരാാമന് നാായര് പിി. കവിിയുടെെ കാാല്പാാടുകള്,ഡിി സിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം. 2006.

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

155

3.

ഗിിരീീഷ്് കുമാാര് എസ്്.പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയല് സാാഹിിത്യംം� ഒരാാമുഖംം ,ചിിന്ത പബ്്ളിിഷേ�ഷ്്സ്്, തിിരുവനന്തപുരംം. 2016.

4.

രവീീന്ദ്രന് പിി പിി ഇടപെ�ടലുകള്, ഡിി സിി.ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 1997.

5.

രാാജഗോ�ോപാാലന് ഇ പിി.കവിിതയുടെെ ഗ്രാാമങ്ങള്, കറന്റ്് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.2004.

6.

രാാമകൃഷ്ണൻ.ഇ.വിി.വാാക്കിിലെ� സമൂഹംം.ഡിി സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 1997.

7.

രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി.ദേ�ശീീയതകളുംം സാാഹിിത്യയവുംം.ഡിി സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2001

8.

ശശിിധരൻ എൻ.വാാക്കിിൽ പാാകപ്പെ�ടുത്തിിയ ചരിിത്രംം. സാംം�സ്കാാരിിക പ്രസിിദ്ധീീകരണ വകുപ്പ്്, തിിരുവനന്തപുരംം. 2000.

9.

സന്തോ�ോഷ്് മാാനിിച്ചേ�രിി. വിിജയിിച്ച പുരുഷൻ പരാാജിിതനാായ കാാമുകൻ, കറൻറ്് ബുക്സ്് ,2015.

ഡോ�ോ. പത്മനാാഭൻ എംം.വിി.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� കാാവുമ്പാായിിയാാണ്് സ്വവദേ�ശംം. പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസിി.
പ്രൊ�ൊഫസർ. ‘കവിിതയിിലെ� ദേ�ശംം—പിി. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായരുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിിതകൾ മുൻനിിർത്തിി
യുള്ള പഠനംം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം. മുറിിഞ്ഞു
വീീഴുന്ന വെ�യിിൽ കവിിതാാസമാാഹാാരംം. കടത്തനാാട്ട്് മാാധവിിയമ്മ സ്മാാരക കവിിതാാ പുരസ്കാാരംം ലഭിിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാ
ശാാലയിിൽ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി ക്ഷേ�മംം ഡയരക്ടർ ആയിി പ്രവർത്തിിച്ചു. കേ�രള ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ അക്കാാദമിി നിിർവാാഹക സമിിതിി
അംംഗമാായുംം തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാള സർവ്വകലാാശാാല നിിർവാാഹക സമിിതിി അംംഗമാായുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. കേ�രള
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി ജനറൽ കൗൗൺസിിൽ മെെമ്പറാാണ്്.

ട്രാാവല് ഹിിസ്റ്ററിി, ദേ�ശവിിചാാരംം- അന്വര് അലിിയുടെെ
മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസിിനെ�ക്കുറിിച്ച്്
പ്രജിിത പിി.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസര്, മലയാാള വിിഭാാഗംം മേ�ധാാവിി, പയ്യന്നൂര് കോ�ോളേ�ജ്്

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹംം
അന്വര്അലിിയുടെെ ‘മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് - ഒരു ജീീവിിത രേ�ഖ’ എന്ന കവിിതയെ� മുന് നിിര്ത്തിി
സമകാാലിിക ഇന്ത്യയന് ദേ�ശീീയതയെ� പ്രശ്നവല്ക്കരിിക്കുന്നു. മെെഹ്്ബൂബ്് ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷ സമുദാായത്തെ�
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന ഇന്ത്യയന്പൗൗരനാാണ്്. മെെഹ്്ബൂബ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെെ വല്യുുപ്പയുടെെയുംം ജീീവിിതാാ
നുഭവങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകുന്നു. ഇന്ത്യയ ഒരര്ത്ഥത്തിില് ഇന്ത്യയയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രംം തന്നെ�യാാണ്്.
എക്്സ്പ്രസ്് ഓടുന്നതിിന്റെെ താാളത്തിിലേ�ക്ക്് സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ച രാാക്്ഷ്ട്രീീയമുദ്രാാവാാക്യയങ്ങളുംം വാായ്ത്താാരിിക
ളുംം തന്നെ�യാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്്- ഒരു ജീീവിിതരേ�ഖ എന്ന പേ�രിിനെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
കവിിതയിില് ആവിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന മെെഹ്്ബൂബിിന്റെെ ട്രാാവല് ഹിിസ്റ്ററിിയിിലൂടെെ കണ്ടെ�ത്തുന്ന
ഇന്ത്യയ ഇന്ന്് എല്ലാാ വിിഭാാഗംം ആള്ക്കാാരേ�യുംം ഉള്ക്കൊ�ൊളളുന്നുണ്ടോ�ോ എന്നതാാണ്് സമകാാലിികമാായിി
അഭിിമുഖീീകരിിക്കേ�ണ്ട പ്രസക്തമാായ ചോ�ോദ്യം�ം. പൗൗരന്മാാര്ക്കിിടയിില് സാാമൂഹിികനീീതിി ഉറപ്പുവരുത്തേ�
ണ്ടതാാണെ�ന്ന രാാക്ഷട്രീീയബോ�ോധ്യയത്തെ� നിിരവധിി ചരിിത്രഘട്ടങ്ങളുടെെ പിിന്ബലത്തോ�ോടെെ കവിിതയിില്
സ്ഥാാപിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിിന്റെെ ഒരു വിിശകലനംം തന്നെ�യാാണ്് ഈ പഠനത്തിില് നിിര്വ്വഹിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നത്്.
സങ്കല്പന പദങ്ങള്: സ്വവത്വംം�, പൗൗരത്വംം�, ദേ�ശരാാഷ്ട്രംം, ദേ�ശംം, ദേ�ശീീയത, പ്രതിിനിിധാാനംം, ആഖ്യാാ�നംം

ചരിിത്ര രൂപീീകരണ പ്രക്രിിയ എന്ന നിിലയിില് കവിിതയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം കടന്നുപോ�ോകുന്ന വഴിികളിില്
സ്വവത്വംം� പൗൗരത്വംം� തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങള് നിിര്ണ്ണാായകമാാവുകയാാണ്്. ദേ�ശത്തോ�ോട്് ചേ�ര്ന്ന്്നിിന്നുംം
വിിയോ�ോജിിച്ചുംം പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിില് വ്യയക്തിി എന്ന നിിലയിില് അനുഭവിിക്കുന്ന സംംഘര്ഷങ്ങള്
തന്നെ�യാാണ്് കവിിതയിിലേ�ക്കുംം കുടിിയേ�റുന്നത്്. പ്രദേ�ശംം ദൈൈനംംദിിന അനുഭവങ്ങളിില് ഓരോ�ോ
ക്ലസ്റ്റര് എന്ന നിിലയിിലാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുന്നതെ�ങ്കിിലുംം അവയ്ക്ക്് ദേ�ശരാാഷ്ട്രവുമാായുംം ലോ�ോകവുമാായുംം
സുദൃഢമാായ ബന്ധമുണ്ട്്. ബൃഹത്് ആഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ പരിിസരത്തിില് ആധുനിിക ഇന്ത്യയയെ�
കൂട്ടിിയിിണക്കിിയിിരുന്ന രൂപകമാാണ്് തീീവണ്ടിിയുംം റെെയിില്വേ�യുംം. ആന്തരീീക ദൈൈര്ഘ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്്
മെെഹ്്ബൂബ്് എക്സപ്രസ്സ്് ദേ�ശത്തിിന്റെെ രാാഷ്ട്രീീയ ജീീവിിതത്തിിന്റെെ സമകാാലിികതയെ� സാംം�ശീീക
രിിക്കുന്നു.
“ദേ�ശംം എങ്ങനെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു എന്നതാാണ്് പ്രധാാനംം. കഴിിഞ്ഞ ഏതാാനുംം
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ദശകങ്ങളിില് ഏറ്റവുംം അധിികംം ഉദ്ധരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുളള പദസമുച്ചയങ്ങളിില് ഒന്നാാണ്് ദേ�ശംം
എന്നത്്, ‘ഒരുവിിഭാാവനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട സമൂഹമാാണ്്’ എന്ന ബെ�നഡിിക്് ആന്റേ�ഴ്സന്റെെ പ്രയോ�ോഗംം.
(ആന്റേ�ഴ്സണ് 1991,ജമഴല 3)ഇതിിനര്ത്ഥംം ദേ�ശംം എന്നത്് ഒരുസാാങ്കല്പ്പിികമാായ വര്ഗ്ഗംം എന്നല്ല.
ഐജാാസ്് അഹമ്മദ്് ചൂണ്ടിികാാണിിക്കുന്നത്് പോ�ോലെ� ഇമാാജിിന്ഡ്് കമ്മ്യൂൂണിിറ്റിി എന്ന്് മാാത്രംം
പറഞ്ഞാാല് പോ�ോരാാ ദേ�ശംം എന്നത്് ആന്റേ�ഴ്സനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം തിിരശ്ചീീനമാായ സുഹൃദ്്
സമൂഹമാാണ്്. (അിി ശാാമഴശിിമഹ രീാാൗി���ി�ശ്യേ�േ ീീള വീൃൃ�ശ്വീിി��മേ�ഹ രീാൃ��ൃമറലവെ�ശു) ദേ�ശീീയതയുടെെ
വ്യയവഹാാരംം ദേ�ശത്തെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്് പരസ്പരസാാഹോ�ോദര്യയത്തിില് അധിിഷ്ഠിിതമാായൊ�ൊരു
സമുദാായമാായിിട്ടാാണ്്.(ഐജാാസ്് അഹമ്മദ്് 2007:40) ധാാരാാളംം അസമത്വവങ്ങള് നിിലനിില്ക്കുന്ന ഒരു
സമൂഹത്തിില് ജീീവിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം തങ്ങളെ� ഒരുമിിപ്പിിക്കുന്ന ഭൗ�തീീകപരിിമിിതിികളെ� അനുവര്ത്തിിക്കു
ന്ന ഒരു തലത്തെ� കണ്ടെ�ടുക്കാാന് കഴിിയുന്നതാാണ്് ദേ�ശത്തെ� സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്.രാാഷ്ട്രീീയപരമാായ
ഒരു സംംവര്ഗത്തെ� രാാഷ്ട്രീീയവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ വ്യയവഹാാരത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുകയാാണ്്
ആന്റേ�ഴ്സന് (രാാമകൃഷ്ണന്, ഇവിി 2017 :28). ഇന്ത്യയപോ�ോലെ�യുളള ഒരു സമൂഹത്തിില് നാാനാാത്വവത്തിില്
ഏകത്വംം� എന്ന ആശയംം പോ�ോലുംം അതിിന്റെെ ബഹുസ്വവരത നഷ്ടപ്പെ�ട്ട വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ� ഇല്ലാാതാാക്കിി
ക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് അന്വര് അലിിയുടെെ മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് രാാഷ്ട്രീീയ ശ്രദ്ധപിിടിിച്ചു പറ്റു
ന്നത്്. അസമത്വവങ്ങളുംം അസന്തുലിിതത്വവങ്ങളുംം പൗൗരത്വവഭേ�ദഗതിിയുടെെ സാാമുദാായിിക സ്വവത്വവത്തിിന്റെെ
പേ�രിിലാാകുമ്പോ�ോള് ഉയര്ന്നുവരുന്ന ബദലാാണ്് മെെഹ്്ബുബ്് എക്്സ്പ്രസ്് എന്ന കവിിത. ആന്ഡേ�
ഴ്സണ് പറയുന്നതുപോ�ോലെ� സാംം�സ്കാാരിികവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ വ്യയവഹാാരത്തിിലേ�ക്ക്് ഇന്ത്യയയെ�
കണ്ടെ�ത്തലിിനെ�, കണ്ടെ�ത്തപ്പെ�ടേ�ണ്ടുന്ന ഇന്ത്യയയെ� മാാറ്റിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുകയാാണ്് അന്വര് അലിി.
കവിിതയിിലുംം മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് ദീീര്ഘ കവിിതാാപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെെ തിിരിിച്ചു വരവിിനെ�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. മനോ�ോജ്് കുറൂറിിന്റെെ ‘കോ�ോമ’, ‘സുഡോ�ോക്കു’. വിി എംം ഗിിരിിജയുടെെ ‘മൂന്ന്് ദീീര്ഘ
കവിിതകള്’, മാാധവന് പുറച്ചേ�രിിയുടെെ ‘വര്ക്കിിയുടെെ വെ�ളിിപാാട്് പുസ്തകംം’, കെ� ആര് ടോ�ോണിിയുടെെ
പ്ലമേ�നമ്മാായിി തുടങ്ങിിയവയുടെെ നിിരയിില് നിില്ക്കുന്നതാാണ്് അന്വര്അലിിയുടെെ മെെഹ്്ബൂബ്്
എക്്സ്പ്രസ്്. ദൈൈര്ഘ്യയമേ�റിിയ ഒരു ജീീവിിതത്തെ� ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാന് തന്നെ�യാാവണംം ഇത്തരംം വലിിപ്പംം
സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. കവിിതയുടെെ ആന്തരിിക ദൈൈര്ഘ്യംം� ചര്ച്ചചെ�യ്താാലുംം മെെഹ്്ബൂബ്് എന്ന വ്യയക്തിി
ജോ�ോലിിയിില് പ്രവേ�ശിിച്ചനാാള് മുതല് പെ�ന്ഷന് ആയതുവരെെയുളള കാാലംം ഇതിില് പരാാമര്ശിി
ക്കുന്നുണ്ട്്. അക്കാാലയളവിില് ഇന്ത്യയയിില് നടന്ന പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട രാാഷ്ട്രീീയ സംംഭവവിികാാസങ്ങള്
എല്ലാം�ം കവിിതയുടെെ സ്ഥലിിയിില് അടയാാളപ്പെ�ടുന്നു. മെെഹ്്ബൂബിിന്റെെ കാാഴ്ചയിില് കവിിതയുടെെ
താാളംം ട്രെ�യിിനിിന്റെെ താാളത്തിിനനുസരിിച്ചാാണ്്. ട്രാാവല് ഹിിസ്റ്ററിി കവിിതയുടെെ രൂപത്തെ�യുംം
ഉളളടക്കത്തെ�യുംം നിിര്ണയിിക്കുന്ന ക്രാാഫ്റ്റ്് ആയിിട്ടാാണ്് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്്. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ
ചരിിത്രംം എങ്ങനെ�യാാണ്് ഒരു ദേ�ശത്തിിന്റെെ, രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെെ ചരിിത്രമാാവുന്നത്് എന്നാാണ്് ഈ
കവിിതയിില് അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്്- ഒരു ജീീവിിതരേ�ഖ. ആരാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്്?
എക്്സ്പ്രസ്് എന്തിിന്റെെ പ്രതിിനിിധാാനമാാണ്്? കവിിത, കാാവ്യയഭാാഷ, കാാവ്യയയുക്തിി ഇവ തമ്മിിലുളള
ബന്ധംം സുദൃഢമാാണ്്.മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിില് ജീീവിിച്ച പ്രശസ്തനാായ ഗസല് ഗാായകന്റെെ പേ�ര്് തെ�ര
ഞ്ഞെ�ടുത്തതിിലൂടെെ എക്്സ്പ്രസിിന്റെെ താാളത്തെ�, സംംഗീീതവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന കാാവ്യയയുക്തിി
പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയിില് ഉടനീീളംം ദേ�ശരാാക്്ഷ്ട്രത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് ഓരോ�ോരോ�ോ
കാാലഘട്ടങ്ങളിില് മുഴങ്ങിിക്കേ�ട്ട ഈരടിികളിിലൂടെെയാാണ്്. ഇത്തരത്തിില് ഒരു ആഖ്യാാ�നതന്ത്രംം എന്ന
നിിലയ്ക്ക്് കൂടിി പ്രാാധാാന്യയമുളളതാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്് എന്ന പേ�ര്്.
ഇന്ത്യയന് ദേ�ശങ്ങള് ഈ കവിിതയിില് പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അവിിടങ്ങളിില് ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നത്്
മെെഹ്്ബൂബ്്മാാരാാണ്്. മെെഹ്്ബൂബ്് വിിഭജനാാനന്തര ഇന്ത്യയയിിലെ� ന്യൂൂനപക്ഷ സമുദാായത്തിിന്റെെ ഒരു
പ്രതിിനിിധാാനംം കൂടിിയാായിി ആഖ്യാാ�നത്തിില് നിിറയുന്നു. ഒരു ജീീവിിത രേ�ഖതന്നെ�യാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്്
എക്്സ്പ്രസ്്. ട്രാാവല് ഹിിസ്റ്ററിിയുംം ഓട്ടോ�ോ ബയോ�ോഗ്രാാഫിിയുംം ചേ�ര്ത്ത്് വെ�ച്ച്് പടച്ചെ�ടുത്തത്്. ഒരു
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ഗ്രാാഫിിലെ�ന്ന പോ�ോലെ� മെെഹ്്ബൂബിിന്റെെ സഞ്ചാാരപഥംം നമുക്ക്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാന് കഴിിയുംം.
കൊ�ൊല്ലംം: കൊ�ൊല്ലത്തിിന്റെെ അതിിരാായ, അഷ്ടമുടിിക്കാായല് ആണ്് മെെഹ്്ബൂബ്് കവിിതയിില്
ആദ്യം�ം കയ്യടക്കുന്നത്്.മെെഹ്്ബൂബിിന്റെെ തന്നെ� ശരീീരമാാണ്്, പ്രതിിനിിധാാനമാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്്
എക്്സ്പ്രസ്്. പല കാാലങ്ങളിില് ഓടിി തീീര്ന്ന മഹാാനഗരങ്ങളിിലൂടെെ ഒറ്റ സെ�ട്രച്ചിില് ഓടുന്ന ഒരു
പ്രതിിനിിധാാനമാായിി മെെഹ്്ബൂബ്് എന്ന കര്തൃത്വംം� മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് ആയിി മാാറുന്നു.
ദിില്ലിി: മെെഹ്്ബൂബ്്ക്ക ദിില്ലയിില് എത്തിിയിിട്ട്് നാാട്ടിിലേ�ക്ക്് അയക്കുന്ന കത്താാണ്് ഇവിിടെെ
പ്രതിിപാാദ്യം�ം. ദേ�ശീീയതയുടെെ വിികാാസമോ�ോ സങ്കോ�ോജമോ�ോ രാാജ്യയത്ത്് ഉടനീീളംം എല്ലാാ ഘട്ടത്തിിലുംം
ഒരുപോ�ോലെ� ആയിിരുന്നിില്ല എന്ന്് ഈ കത്ത്് സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. “കോ�ോയിി ബഡാാ പേ�ട്് ഗിിര്താാ
ഹൈൈ തോ�ോ ധര്ത്തീീ തോ�ോടീീ ഹിില്ത്തീീ ഹൈൈ... എന്നുംം പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇവിിടെെ ട്രെ�യിിനുകള്
ഓടുന്നത്് എന്ന ദിില്ലിിയിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയ കലാാവസ്ഥ മെെഹ്്ബൂബ്് കത്തിില് വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. 1984
ല് ഇന്ദിിരാാഗാാന്ധിി വധത്തെ� തുടര്ന്ന്് ദിില്ലിിയിില് ഉണ്ടാായ സിിഖ്് കൂട്ടക്കൊ�ൊലയെ�ക്കുറിിച്ച്് രാാജീീവ്്
ഗാാന്ധിി നടത്തിിയ പ്രസ്താാവനയാാണ്് ഹിിന്ദിിയിിലെ� ഈ പറച്ചിിലിിന്്, രാാക്ഷട്രീീയ മുദ്രാാവാാക്യയത്തിിന്്
ആധാാരംം. അതാായത്് വന്മരമൊ�ൊന്ന്് മറിിഞ്ഞാാല്..... മണ്തലമൊ�ൊട്ടുകുലുങ്ങുംം. ഇന്ദിിരാാഗാാന്ധിി എന്ന
വന്മരംം വീീഴുമ്പോ�ോള് അതിിന്റെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായ അനുരണനമാായാാണ്് സിിഖ്് കൂട്ടക്കൊ�ൊല നടന്നത്്
എന്ന്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ട്ടു. കേ�രളത്തിില് നിിന്ന്് മെെഹ്്ബൂബിിക്ക കേ�ട്ടിിരുന്നത്് ‘സിി പിി ഐ ല് ചേ�രൂ
റഷ്യയയിില് പോ�ോവാം�ം’ ‘ഗാാന്ധിി എന്താാക്കിി ഇന്ത്യയയെ� മാാന്തിി പുണ്ണാാക്കിി’ തുടങ്ങിിയ കാാലംം തെ�റ്റിിയുളള
മുദ്രാാവാാക്യയങ്ങളാായിിരുന്നു. കേ�രളത്തിില് ഇരുന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്ന ഇന്ത്യയയല്ല യഥാാര്ത്ഥ ഇന്ത്യയ
എന്ന്് ദിില്ലിിയിില് ഇരുന്ന്് മെെഹ്്ബൂബിിക്ക തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. മെെഹ്്ബൂബിിക്കയുടെെ ‘പേ�ട്്’ മലയാാളത്തീീ
വണ്ടിികള് മാാത്രംം ഓടിിയിിരുന്ന പാാളങ്ങള്ക്ക്് കുറുകെ� കടപുഴകിി വീീണു എന്നാാണ്് കവിിതയിില്
ഇതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്നത്്. ‘അപ്പ തീീവണ്ടിികള് ഹിിന്ദിിയിില് ഓടുംം അല്ലേ�?’എന്ന നാാട്ടിി ല് നിിന്നു
മുളള മറുപടിി ദേ�ശീീയതയെ� സാംം�ശീീകരിിക്കുന്നതിില് ഒരേ� രാാജ്യയത്തിിന്റെെ തന്നെ� വിിവിിധ സംംസ്ഥാാന
ങ്ങളിിലുളള വ്യയത്യാാ�സത്തെ� എടുത്ത്് കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്. മറ്റൊ�ൊരര്ത്ഥത്തിി ല്, ഈ മുദ്രവാാക്യയത്തിിന്റെെ
അനുരണനംം കേ�രളത്തിില് എന് എസ്് മാാധാാവന്റെെ ‘വന്മരങ്ങള് വീീഴുമ്പോ�ോള്’ എന്ന കഥയിി ല്
പ്രതിിഫലിിച്ചിിട്ടുണ്ട്് എന്നതുംം ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ര്ത്ത്് വാായിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
സിിയാാച്ചിിന്: ഇന്ത്യയയുടെെ വടക്കുകിിഴക്കന് അതിിര്്. എന്റെെ വന്മരംം വീീണെ�ടാാ... ... വല്യാാ�പ്പ
ലാാഹോ�ോറിിലാായിിരുന്നു. വിിഭജനത്തിില് ഇപ്പുറത്തേ�ക്ക്് വന്നു. കടുത്ത ദേ�ശീീയവാാദിി ഇത്രയുംം വിിവ
രങ്ങള് കവിിതയിില് നിിന്ന്് ലഭ്യയമാാണ്്. തീീവണ്ടിിയുടെെ വാായ്ത്താാരിി അപ്പോ�ോള് അങ്ങനെ�യാായിിരുന്നു.
മെെഹ്്ബൂബിിക്ക ദിില്ലിിയിില് നിിന്ന്് സിിയാാച്ചിിനിിലേ�ക്ക്് ട്രാാന്സ്ഫറാായിി. തന്റെെ ഭൂതകാാലംം വല്യുുപ്പയിി
ലൂടെെ ഓര്ത്തെ�ടുക്കുന്നതാാണ്് ഇവിിടെെ സന്ദര്ഭംം. ഒരു ഇന്ത്യയന് മുസ്ലീംം�മിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം
വന്മരംം അന്നേ� വീീണിിരുന്നു. ഇന്ത്യാാ� വിിഭജനംം ആണ്് ഇവിിടെെ വന് മരംം വീീഴല് എന്ന അര്ത്ഥത്തിില്
പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നത്്. പാാക്കിിസ്ഥാാന്, ഹിിന്ദുസ്ഥാാന്, പഞ്ചാാബിിന്റെെ സ്വവതന്ത്ര ഖാാലിിസ്ഥാാന് എന്നീീ
വാാദങ്ങള് നടന്നകാാലത്തെ� വല്യുുപ്പയിിലൂടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. വല്യുുപ്പ തീീവണ്ടിിഭാാഷ വാായിിക്കാാന്
പഠിിച്ച സന്ദര്ഭംം ആണിിത്്. തീീപിിടിിച്ച്് ഇന്ത്യയന് യൂണിിയനിി ല്പെ�ട്ട മിിസ്ലീീങ്ങള് ഓടുന്ന കാാലംം. ഇന്ത്യയ
മതേ�തരത്വംം� മുന്നോ�ോട്ട്് വെ�ച്ച സവിിശേ�ഷ സന്ദര്ഭംം.
പാാക്കിിസ്ഥാാന് പാാര്ട്ടീീഷ്യയന്
പാാക്കിിസ്ഥാാന് പാാര്ട്ടീീഷ്യയന്’
മതേ�തരത്വംം� ഇന്ത്യയ, പാാക്കിിസ്ഥാാന്, ഹിിന്ദുസ്ഥാാന്, ഖാാലിിസ്ഥാാന് എന്ന തീീവണ്ടിിയിില് “വല്യാാ�പ്പ
യാാണല്ലേ� നിിങ്ങളെ� തീീവണ്ടിിഭാാഷ വാായിിക്കാാന് പഠിിപ്പിിച്ചത്്?
തീീവണ്ടിികളാാണ്് പഠിിപ്പിിച്ചത്്
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വല്യാാ�പ്പയുംം ഒരു തീീ പിിടിിച്ച വണ്ടിി..
ഇന്ത്യയന് യൂണിിയനിില്പ്പെ�ട്ട ഒരു മുസ്ലീംം�പൗൗരന് തീീപിിടിിച്ച വണ്ടിി, തീീവണ്ടിി എന്ന പോ�ോയറ്റിിക്്
(ഹീീഴശര) തന്നെ�യാാണ്് മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് എന്ന പേ�രിിന്് പിിറകിിലുളളത്്. വല്യാാ�പ്പ മുതല്
മെെഹ്്ബൂബ്് വരെെയുളള എല്ലാാ തലമുറയുംം തീീ പിിടിിച്ച വണ്ടിികള് തന്നെ�.
അഹമ്മദാാബാാദ്്, അമൃത്സര്, ടോ�ോള്പൂര്, ഗാാങ്ങ്്ടോ�ോക്ക്് തുടങ്ങിി മെെഹ്്ബൂബിിക്ക തീീയുംം പുക
യുമിില്ലാാതെ� അലഞ്ഞ ജീീവിിത രേ�ഖ ഏറ്റവുംം ചുരുക്കിി ഇവിിടെെ പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ
ചരിിത്രംം, ജീീവിിതരേ�ഖ ദേ�ശരാാജ്യയത്തിിന്റേ�ത്് തന്നെ�യാായിി പരിിണമിിക്കുന്നതാാണ്് ഈ ഭാാഗത്ത്്
കാാണാാനാാവുന്നത്്. മെെഹ്്ബൂബിിക്ക തീീയുംം പുകയുമിില്ലാാതെ� അലഞ്ഞു. പെ�ണ്ണു കെ�ട്ടാാന് പോ�ോലുംം
വന്നിില്ല. അവധിിക്ക്് സബര്മതിിയിിലേ�ക്കുംം ജയ്്സാാല് മീീറിിലേ�ക്കുംം മേ�ഘാാലയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം വണ്ടിി
പിിടിിച്ചു. ഇതിിനിിടെെ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി ലൈൈബ്രറിിയിിലെ� പുസ്തകങ്ങളിിലുംം നാാഗമ്പടംം പാാലത്തിിനടിിയിിലെ�
കഞ്ചാാവിിലുംം ധ്യാാ�നിിച്ച്് ധ്യാാ�നിിച്ച്് എന്റെെ തലയിില് വേ�റെെയുംം ശകടങ്ങള് മൂളിിപ്പറക്കാാന് തുടങ്ങിിയിി
രുന്നു. അത്് ദളിിത്വാാ�ദംം ആയിിരുന്നു. യു പിി യിിലെ� ദളിിത്് നേ�താാവ്് കന്ഷിിറാം�ം 1981 ല് സ്ഥാാപിിച്ച
കീീഴാാളസമരസമിിതിിയാാണ്് ഉട4 അഥവാാ ഉടടടട(ഉമഹശേ� വെീ�ീവെ�ശേ� മൊ�ൊമഷ ടമിിഴവമൃവെ�
മൊ�ൊശശേ�) താാക്കൂര്, ബ്രാാഹ്മണര്, ബനിിയകളൊ�ൊഴിികെ� മറ്റെെല്ലാാരുംം ‘ഡിിയെ�സ്ഫോ�ോര്’ അതിിന്റെെ
പ്രധാാന മുദ്രാാവാാക്യയമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച്് കീീഴാാള സമരസമിിതിിയിില് ഒരുമിിച്ചു. ഇന്ത്യയ ജാാതിിരാാഷ്ട്രീീയ
ത്തെ� പ്രത്യയക്ഷത്തിില് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ കാാലഘട്ടംംകൂടിിയാാണ്് ഇത്്. നിിരവധിി ദളിിത്് മുന്നേ�റ്റങ്ങള് ആ
കാാലഘട്ടത്തിില് ചരിിത്രംം നമുക്ക്് കാാണിിച്ച്് തരിികയുണ്ടാായിി.
ഉട4 സൃഷ്ടിിച്ച ചലനത്തിിന്റെെ തുടര്ച്ചയാായിി 1984-ല് ബഹുജന് സമാാജ്് പാാര്ട്ടിി (BSP) യുംം
മുദ്രാാവാാക്യയത്തിിന്റെെ ആക്രമണാാത്മകമാായ തുടര്ച്ചയെ�ന്നോ�ോണംം ‘കുറിിയെ� ത്രാാസിിനെ� വാാളിിനെ�യുംം
ചെ�രുപ്പെ�ടുത്തങ്ങടിിക്കണംം’ എന്ന ശീീലമുണ്ടാായിി.ഇന്ത്യയയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രംം തന്നെ�യാാണ്് ഇവിിടെെ
അനാാവൃതമാാകുന്നത്്.
“തീീവണ്ടിിപ്പാാതയിില്ലാാത്ത കിിഴക്കന് മലകളിിലെ�
വടക്ക്്, കുനാാനിിലെ� പോ�ോഷ്പൊ�ൊറയിിലെ�
അടിിവയറുകളിില് കല്ലിിച്ചുകിിടക്കുന്ന നിിശബ്ദതയെ�
നിിങ്ങള്് കേ�ട്ടിിട്ടിില്ല മെെഹ്്ബൂബിിക്ക
അതിിന്് എന്റെെ ദേ�ശീീയഗാാനംം തീീവണ്ടിിയല്ലെ�ടാാ ഹമുക്കേ�...
1991-ല് ഇന്ത്യയന് സൈൈനിികരാാല് കൂട്ട ബാാലാാല്സംംഘത്തിിനിിരയാായ കാാശ്മീീരിി ഗ്രാാമങ്ങളുടെെ ഈ
നിിശബ്ദതയുടെെ ദേ�ശീീയഗാാനംം കവിിതയിില് അവസാാനംം വീീണ്ടുംം വരുന്നുണ്ട്്. സമാാനമാായ മറ്റൊ�ൊരു
സംംഭവത്തിില് പട്ടാാളനടപടിിയുടെെ അനന്തരഫലമാായിി ശ്രീീപെ�രുമ്പത്തൂരിില് 1991 ല് രാാജീീവ്്
ഗാാന്ധിി കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ട്ടു
‘ശ്രീീപെ�രുമ്പത്തൂര് ശ്രീീപെ�രുമ്പത്തൂര്’ എന്ന്് പാാമ്പന് പാാലംം കടന്ന്് ഇഴയുന്ന ചാാവേ�റുവണ്ടിി
യെ�പ്പറ്റിിയാാണ്് കവിിതയിില് പറയുന്നത്്.
‘ഇമെെയിിലുകള് അദൃശ്യയരാായ തീീവണ്ടിികളാാണെ�ടാാ
2003 ല് അഹമ്മദാാബാാദിില് നിിന്ന്്’
മെെഹ്്ബൂബിിക്ക ണഒ ഓഡന്റെെ നൈൈറ്റ്് മെെയിില് എന്ന കവിിതയിിലെ� വരിികള് ഇങ്ങനെ� വിിവ
ര്ത്തനംം ചെ�യ്തു.
“മുസല്മാാന് കാാ ഏക്് ഹൈൈസ്ഥാാന്
പാാകിിസ്ഥാാന് യാാ ഖബറിിസ്ഥാാന്
ഗോ�ോധ്ര ഗുല്ബര്ഗ്് നരോ�ോദപാാട്യയ
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ഖൂന് കാാ ബദ്്ലാാ ഖൂന്
ദിില്ലിിയിില് നിിന്നുളള ഇലക്ട്രിിക്് ട്രെ�യിിനുകള് നാാലുകാാലിില് ‘ഗോ�ോമാാതാാ കീീ യുദ്ധ്് ’ എന്ന്്
അമറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കെ� 2015 സംംപ്തംംബറൊ�ൊടുവിില് മെെഹ്്ബൂബിിക്ക പെ�ന്ഷനാായിി. നാാട്ടിില് വാാങ്ങിിയ
ഒറ്റയാാള് ഫ്്ളാാറ്റിിലേ�ക്ക്് മടക്കംം. ജീീവിിത രേ�ഖയിിലെ� ഒരു പ്രധാാനസംംഭവമാാണിിത്്. സര്വ്വീീസിില്
ഇരുന്നതിിന്റെെ ബാാക്കിിയാായ സ്വവപ്നംംകണ്ടത്് മഹാാത്മജീീസ്് പാാന്ഷോ�ോപ്പ്് തുറക്കണംം. രാാത്രിി ഞാാന്
അങ്ങേ�രോ�ോട്് ഏറ്റുപോ�ോയിി.
‘2017 ജൂണ് 19
തീീവണ്ടിിയുടെെ കടകട
ലോ�ോകത്തിിലെ� എല്ലാാ ശബ്ദങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
വിിവര്ത്തനംം ചെ�യ്യാാന് പഠിിപ്പിിച്ച
മെെഹ്്ബൂബിിക്കയ്ക്കരിികെ�.
കൊ�ൊച്ചിിന് മെെട്രോ�ോയുടെെ ഒരു പുതിിയാാപ്ലക്കോ�ോച്ചിില്
ഞാാന് ചെ�വിി കൂര്പ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.’
ഒന്നുംം മിിണ്ടാാതെ�യാാ ഈ ട്രെ�യിിന് ഓടണത്് സത്യംം�
ശബ്ദമിില്ലാാത്ത സ്റ്റീീല് വേ�ഗംം
ശബ്ദംം കൊ�ൊച്ചിിക്കാായലിി വീീണുപോ�ോയെ�ടേ�യ്്’
കാാവ്യയയുക്തിിക്കപ്പുറംം എല്ലാം�ം നിിശബ്ദമാാക്കപ്പെ�ട്ടു. ഫാാസിിസംം അതിിന്റെെ തനത്് ശക്തിി തെ�ളിിയിിച്ച്്
രാാജ്യയത്ത്് ആധിിപത്യംം� കുറിിച്ചു. പ്രതിികരണങ്ങളെ� നിിശബ്ദമാാക്കിി. ഇതിില് പരാാമര്ശിിച്ചിിരിിക്കുന്ന
ചരിിത്ര വസ്തുതകള് ദേ�ശീീയമാായുംം ബഹുകാാലിികമാായുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്ത്് നോ�ോക്കാംം�. ഫാാസിിസ
ത്തിിന്റെെ വരവ്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനുളള വിിശദാം�ംശങ്ങള് എല്ലാാമുണ്ട്് ഇതിില്.
‘നിിശ്ശബ്ദതയുടെെ ദേ�ശീീയഗാാനംം മുഴങ്ങിി
ഞങ്ങള് കലൂരിിലിിറങ്ങിി
ചതുപ്പിില് എരകപ്പുല്ലു പോ�ോലെ� പൊ�ൊന്തിിയ
അപ്പാാര്ട്ട്്മെെന്റുകളിിലൊ�ൊന്നിിലേ�ക്ക്്
മെെഹ്്ബൂബിിക്ക നടന്നുപോ�ോയിി.
ഫുട്്പാാത്തിില്
അടുത്ത കങ്കാാണിിവണ്ടിിക്കു കാാക്കുന്ന
ദ്രാാവിിഡഉത്്ക്കലവംംഗനാാടുകള്ക്കിിടയിിലൂടെെ
ഫുട്്പാാടത്തിിലെ� ബംംഗാാളിികള്ക്കിിടയിിലൂടെെ, നമ്മളെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഇതര സംംസ്ഥാാന
തൊ�ൊഴിിലാാളിികള്ക്കിിടയിിലൂടെെ, മെെഹ്്ബൂബ്് ഫ്്ളാാറ്റിിലേ�ക്ക്് നടന്നു കയറിി. പഴയ കൊ�ൊച്ചിിയല്ല ഫ്്ളാാ
റ്റുകളുംം ബംംഗാാളിികളുമുളള കൊ�ൊച്ചിി. മെെഹ്്ബൂബ്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെെ സന്തതിിയാാണ്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ഐക്യയകേ�രളംം രൂപീീകരിിച്ചതിിന്റെെ സന്തതിിയാാണ്്. കൊ�ൊല്ലംം, കൊ�ൊച്ചിി തന്നെ�യാാണ്് ഇതിിന്റെെ
കൂട്ടിിയോ�ോജിിപ്പിിക്കാാവുന്ന ബിിന്ദുക്കള്. ഇന്ത്യയയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രംം കോ�ോറിിയിിട്ട കവിിത.
നൈൈതിികത പരാാജയപ്പെ�ടുന്നിിടത്താാണ്് രാാഷ്ട്രീീയ സംംഭവ വിിവകാാസങ്ങളിില് അട്ടിിമറിി
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുളളത്്. തീീവണ്ടിിയുടെെ താാളവുംം നിിശബ്ദതയുടെെ ദേ�ശീീയഗാാനവുംം ദേ�ശരാാഷ്ട്ര
മാായുംം ലോ�ോകമാായുംം മെെഹ്്ബൂബിിന്റെെ ജീീവിിത രേ�ഖയിില് ധ്വവനിിക്കുന്നുണ്ട്്. പൗൗരന്മാാര്ക്കിിടയിില്
സാാമൂഹിികനീീതിി ഉറപ്പുവരുത്തേ�ണ്ടതാാണെ�ന്ന രാാഷ്ട്രീീയബോ�ോധ്യയത്തെ� നിിരവധിി ചരിിത്രഘട്ടങ്ങളുടെെ
പിിന്ബലത്തോ�ോടെെ സ്ഥാാപിിച്ചിിരിിക്കുന്നു മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്് എന്ന കവിിത.

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

161

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങള്
1.

അന്വര് അലിി, 2020, മെെഹ്്ബൂബ്് എക്്സ്പ്രസ്്, ഡിി. സിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം.

2.

രാാമകൃഷ്ണന് ഇ വിി, 2017 ദേ�ശീീയതകളുംം സാാഹിിത്യയവുംം, ഡിി. സിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം.

ഡോ�ോ. പ്രജിിത പിി.
അന്നൂര് സ്വവദേ�ശിി. പയ്യന്നൂര് കോ�ോളേ�ജ്്, ഗവണ്മെെന്റ്് ബ്രണ്ണന് കോ�ോളേ�ജ്് ധര്മ്മടംം, ഗവണ്മെെ
ന്റ്് ബ്രണ്ണന് കോ�ോളേ�ജ്് ഓഫ്് ടീീച്ചര് എഡ്യുുക്കേ�ഷന് തലശ്ശേ�രിി എന്നിിവിിടങ്ങളിില് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം.
‘പാാര്ശ്വവവല്കൃത സമൂഹങ്ങളുംം കേ�രള നവോ�ോത്ഥാാനവുംം - സ്വാാ�മിി ആനന്ദതീീര്ത്ഥനെ� അടിിസ്ഥാാ
നമാാക്കിി ഒരു പഠനംം’ എന്ന വിിഷയത്തിില് കണ്ണൂര് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിില് നിിന്ന്് പിിച്ച്്. ഡിി ബിിരുദംം
നേ�ടിി. പുസ്തകംം: സംംസ്കാാരത്തിിന്റെെ വര്ത്തമാാനംം ദേ�ശംം വാാമോ�ോഴിി വരമൊ�ൊഴിി

ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയംം - ഒരു സൂക്ഷ്മനിിരീീക്ഷണംം
ശീീതൾ വിി.എസ്്.

മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീ കേ�രളവർമ്മ കോ�ോളേ�ജ്്.

ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ (semiotics) ചരിിത്രംം
ചിിഹ്നങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിിലെ� അക്ഷരമാാലയെ�യുംം ചുറ്റുപാാടുമുള്ള ജീീവിിതത്തെ�തന്നെ�യുംം നിിർ
ണയിിക്കുന്ന സ്വാാ�ധീീനശക്തിികളാാണെ�ന്ന്് ഗവേ�ഷകർ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ഇത്് ഒരു ജ്ഞാാനവ്യയവസ്ഥ
യാായിിത്തന്നെ�വളർന്നുവന്നു. ഇത്തരംം കോ�ോഡുകൾ മനുഷ്യയന്റെ� ചിിന്താാപരമാായ സംംവേ�ദനക്ഷമ
തയെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ചിിഹ്നങ്ങൾ സത്യയമാാണെ�ന്ന്് പ്ലേ�റ്റോ�ോയെ�പോ�ോലുള്ള മഹാാരഥന്മാാർ
പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാന പഠനത്തെ� ജാാമിിതീീയംം (geometrical) എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാംം�.
അങ്ങനെ� നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ വീീടുകളുടെെ നിിർമിിതിിയിിലുംം മറ്റുംം പ്രകൃതിിയിിൽ കാാണുന്ന പർവതങ്ങളു
ടെെയുംം മറ്റുംം ത്രിികോ�ോണ രൂപത്തെ� മനുഷ്യയർ സ്വാംം��ശീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാകുംം. പ്രകൃതിിയെ�
ചിിഹ്നങ്ങളിിൽ ഒതുക്കാാനാാണ്് ആദിിമമനുഷ്യയർ ഓരോ�ോരുത്തരുംം ശ്രമിിച്ചത്്. ഈ വസ്തുത ചിിഹ്നശാാ
സ്ത്രത്തിിന്റെ� പഠന - ഗവേ�ഷണങ്ങൾക്ക്് സഹാായിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പടയണിി, പൂതൻകളിി, തെ�യ്യംം, കുമ്മാാട്ടിി,
കൃഷ്ണനാാട്ടംം എന്നിിവയിിലെ� പുരാാവൃത്തപ്രരൂപംം, മാാന്ത്രിിക-ജ്യാാ�മിിതീീയ പ്രരൂപംം അലങ്കാാരപ്രരൂപംം,
മുഖാം�ംഗപ്രരൂപംം എന്നിിവയെ�പ്പറ്റിി ഗവേ�ഷകർ വിിശകലനംം നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്് 1. പടയണിിയുടെെ
പച്ചപ്പാാളമുഖങ്ങളിിൽ താാഴെെപറയുന്ന നാാട്ടുപേ�രുകൾ ചിിത്രകാാരൻമാാർ വരയ്ക്കാാറുണ്ട്്. വണ്ടറക്്, മുടിിവ
ണ്ടറക്്, പിിരിിവണ്ടറക്്, മഞ്ഞത്താാര, ചുവന്നവര, തുണവര, അരിിമ്പ്് - കുത്ത്്, കണ്ണ്് - അണ്ഡാാകൃതിി,
പൊ�ൊട്ട്്, പീീലിി, കമത്ത്്, താാമരക്കാാത്്, ചൊ�ൊക്ക്് - നെ�ല്ല്് പിിറക്കുക, അല്ലിിവയ്ക്കുക2.
ആധുനിിക കാാലത്തുണ്ടാായ കൃതിികൾ ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയ പഠനത്തെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിി
യിിട്ടുണ്ട്്. ഏറ്റവുംം നല്ല ഉദാാഹരണംം ഡാാൻ ബ്രൗൗണിിന്റെ� ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്് എന്ന നോ�ോവൽ ആണ്്.
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കൃതിിയുടെെ മുഖചിിത്രത്തിിൽ ആദിിമഭാാഷയുടെെ ചിിഹ്നങ്ങളുംം ലിിപിികളുംം കാാണാംം�.
ഇതുപോ�ോലെ� അനവധിി ഉദാാഹരണങ്ങളുണ്ട്്. എഴുതപ്പെ�ട്ട കൃതിികളുംം പെ�യിിന്റിിങ്ങുകളുംം നിിലമെെഴു
ത്തുകളുമെെല്ലാം�ം ചിിഹ്നങ്ങളാാണ്്. രൂപക്കളംം (ദേ�വീീ ദേ�വന്മാാരുടെെ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്്), പത്മക്കളംം
(രൂപങ്ങൾക്കു പകരംം പല വലുപ്പത്തിിലുള്ള ചതുരങ്ങളുംം ത്രിികോ�ോണങ്ങളുംം വരയ്ക്കുന്നത്്), എന്നിിവ
ഉദാാഹരണംം. നമ്മുടെെ എല്ലാാ നാാടൻ കലാാരൂപങ്ങളിിലുംം പലതരത്തിിലുള്ള ചിിഹ്നങ്ങൾ കാാണാംം�.
ഇങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിയാാൽ മനുഷ്യയനെ� വേ�ട്ടയാാടുന്ന പ്രതിിഭാാസമാാണ്് അടയാാളങ്ങൾ എന്ന്് കാാണാാൻ
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സാാധിിക്കുംം. അക്ഷരമാാല മാാത്രമല്ല വ്യയത്യയസ്ത മതചിിഹ്നങ്ങളുംം മനുഷ്യയരുടെെ ചിിഹ്നബോ�ോധത്തെ�
യാാണ്് കാാണിിക്കുന്നത്്. ഇങ്ങനെ� നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ പ്രതീീകങ്ങളുംം (symbols) ചിിഹ്നങ്ങളുംം (signs)
രഹസ്യയകോ�ോഡുകളുംം(secret codes) കൈൈമുദ്രകളുംം (hand symbols) ആകൃതിികളുംം (shapes)
അടങ്ങിിയ വലിിയ വിിഷയമാാണ്് ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയംം അഥവാാ സിംം�ബയോ�ോളജിി. മൊ�ൊണാാലിിസയുടെെ
ഗൂഢസ്മിിതത്തിിന്റെ� പൊ�ൊരുൾതേ�ടൽ ഇന്നുംം അവസാാനിിച്ചട്ടിില്ല. അത്തരംം ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ അർത്ഥംം
അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്് ആധുനിികർ. രാാമാായണത്തിിൽ ബാാലിി മരക്കൊ�ൊമ്പിിലിിരുന്ന്് പ്രകൃതിി ചിിഹ്ന
ങ്ങളുടെെ ധ്വവനിി എന്തെ�ന്ന്് അന്വേ�േഷിിക്കുന്നുണ്ട്് (ബാാലിിവധംം). ചിിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ�യുണ്ടാായിി
എന്ന്് അത്ഭുതത്തോ�ോടെെ അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്് മനുഷ്യയൻ.

ദൃശ്യയനരവംംശബോ�ോധംം (visual anthropology)
മാാനവരാാശിിയുടെെ ഏറ്റവുംം വലിിയ കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് പ്രതീീകങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള പ്രതിിനിി
ധാാനംം (representation). കൂറ്റൻ മാായൻ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം പിിരമിിഡുകളുംം പണിിതത്് ഇതുകൊ�ൊണ്ടു
തന്നെ�യാാണ്്. ഈ ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ മാാതൃക മനസ്സിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്ന നരവംംശ ബോ�ോധത്തിിൽനിിന്നു
മുണ്ടാായതാാണ്്. ഇതു കൂടാാതെ� ഇന്ന്് സിംം�ബയോ�ോളജിിയുടെെ ശാാഖകൾ വിികസിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യു
ന്നത്്. ആകെ�ക്കൂടിി നോ�ോക്കിിയാാൽ മനുഷ്യയ സത്തയുടെെ ഭാാഗമാാണ്് ഈ വ്യയവസ്ഥ. പറയൻകളിി
മുതൽ പടയണിിവരെെ ഏത്് കലയിിലുംം ആട്ടത്തിിലുംം ഈ വ്യയവസ്ഥ പിിന്തുടരുന്നതാായിികാാണാംം�.
സിംം�ബൽ, രൂപകംം എന്നിിവ ഉണ്ടാായത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. പ്രതീീകങ്ങൾ, അടയാാളങ്ങൾ, ഭാാഷ,
കൈൈവേ�ലകളുടെെ രൂപ മാാതൃകകൾ എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം വിികസിിച്ചുവന്നത്് മനുഷ്യയന്റെ� ഈ ചിിഹ്ന
ബോ�ോധത്തിിൽനിിന്നുതന്നെ�യാാണ്്. ഇന്ന്് കേ�ൾവിിയേ�ക്കാാൾ പ്രാാധാാന്യംം� ദൃശ്യയങ്ങൾക്കാാണ്്. ദൃശ്യംം�
സിിനിിമയിിൽ ദൃശ്യയങ്ങൾക്ക്്, കാാഴ്ചകൾക്ക്് വലിിയ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. സിിനിിമ കണ്ണിിന്റെ� കലയാാണ്്.
ലോ�ോകത്തിിൽ ഉണ്ടാായ എല്ലാാദൃശ്യയകലകളുടെെയുംം ആരംംഭംം ചിിഹ്നങ്ങളിിൽനിിന്നാാണ്്. ഈ നൂറ്റാാണ്ട്്
ദൃശ്യയത്തിിനാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്നത്് എന്നവസ്തുതയെ� സാാധൂകരിിക്കുന്നതാാണ്് മേ�ൽപറഞ്ഞ
ന്യാാ�യംം. എത്ര വലിിയ കാാര്യയങ്ങളാായാാലുംം ചെ�റിിയ ചിിഹ്നങ്ങളിിലൂടെെ, കാാഴ്ചയിിലൂടെെ അവ വളരെെ
വേ�ഗംം മനുഷ്യയരിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്നു. വാാക്കുകളേ�ക്കാാൾ സംംവേ�ദനക്ഷമത ചിിത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്്. ട്രാാഫിിക്്
ചിിഹ്നങ്ങൾ ഇതിിന്് നല്ലൊ�ൊരുദാാഹരണമാാണ്്.

കലകൾ രണ്ടു തരംം
കലകളെ� പൊ�ൊതുവെ� രണ്ടാായിി തരംംതിിരിിക്കാാറുണ്ട്്, ദൃശ്യയ-ശ്രാാവ്യയ കലകൾ. ഭരതമുനിിയുടെെ നാാട്യയശാാ
സ്ത്രംം മുതൽ ഈ വിിഭജനംം കാാണാംം�. ഇടക്കാാലത്ത്് പാാശ്ചാാത്യയ കലകളിിൽ കേ�ൾവിിക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം�
ലഭിിച്ചു. എന്നാാൽ പൗൗരസ്ത്യയദേ�ശങ്ങളിിലാാവട്ടെെ കേ�ൾവിിയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ദൃശ്യയകലകളുംം വളർന്നു. ആട്ടക്ക
ഥകൾക്ക്് കഥകളിിയുംം തുള്ളൽ സാാഹിിത്യയത്തിിന്് ഓട്ടൻതുള്ളലുംം ഉണ്ടാായതിിന്റെ� കാാരണംം മറ്റൊ�ൊന്ന
ല്ല. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിൽ രഹസ്യയകോ�ോഡുകൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� ഏറിിവരിികയാാണ്്. ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്്
സീീക്രട്ട്് കോ�ോഡ്് എന്നാാണ്് ഇത്തരംം ചിിഹ്നങ്ങളെ� വിിളിിക്കുന്നത്്. അത്തരംം രഹസ്യയകോ�ോഡുകളുടെെ
പൊ�ൊരുൾ തേ�ടിിയിിറങ്ങുകയാാണ്് ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്് എന്ന കൃതിിയിിലൂടെെ ഡാാൻ ബ്രൗൗണ് ചെ�യ്യുന്നത്്.
ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിൽ സ്ക്രിിപ്്റ്റോ�ോളജിി ഒരു വലിിയ വിിഭാാഗമാാണ്്.

ദൃശ്യയ വ്യയവസാായംം
ആധുനിിക കാാലത്ത്് ദൃശ്യയ വ്യയവസാായവുംം വളർന്നു വന്നിിട്ടുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പ്രതീീകങ്ങൾ
കച്ചവടത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി. സമൂഹത്തിിൽ ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ വിിറ്റഴിിയുന്ന ഒന്നാായിി ചിിഹ്നങ്ങൾ
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മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞു. പരസ്യയ ചിിഹ്നങ്ങൾ മനുഷ്യയമനസ്സിിനെ� വളരെെയധിികംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നുണ്ട്്. നടക്കു
മ്പോ�ോൾ, യാാത്ര ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ, ഫോ�ോണിിൽ നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ അങ്ങനെ� വിിവിിധ സന്ദർഭങ്ങളിിലാായിി
ഒരു ദിിവസംം എത്രയോ�ോ ചിിഹ്നങ്ങളാാണ്് നമ്മുടെെ കണ്ണിിലൂടെെ മിിന്നിിമറയുന്നത്്! ഘോ�ോഷയാാത്രയിിലെ�
നാാടൻകലാാരൂപങ്ങൾ മുതൽ ഷോ�ോപ്പുകളിിലെ� കണ്ണാാടിികൾ വരെെ, സോ�ോപ്പുമുതൽ കാാറുകളുടെെ വിിവിി
ധചിിത്രങ്ങൾവരെെ ഇന്ന്് തീീരുമാാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിിൽ പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ� വലിിയതോ�ോതിിൽ
സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു. ഓണക്കാാലത്ത്് കുടവയറൻ മാാവേ�ലിി ഒരു ചിിഹ്നമാായിി മാാറിി. ജനങ്ങളുടെെ സുഭിി
ക്ഷതയെ�യാാണ്് കുടവയർകൊ�ൊണ്ട്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്.

ഉമ്പർട്ടോ�ോ എക്കോ�ോയുംം സെ�മിിയോ�ോട്ടിിക്സുംം
വ്യയവസാായനഗരങ്ങളിിൽ സഞ്ചരിിച്ച്് അതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ രൂപീീകരിിച്ച ആളാാണ്് ഉമ്പർ
ട്ടോ�ോ എക്കോ�ോ. മ്യൂൂസിിയങ്ങൾ മുതൽ കൃത്രിിമ വനങ്ങൾ വരെെ അദ്ദേ�ഹംം സന്ദർശിിച്ചു. വ്യയവസാായ
നഗരങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ട്ടതുംം വളർന്നുവന്നതുംം ചിിഹ്നങ്ങളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണെ�ന്ന്് സ്വവന്തംം
കൃതിികളിിലൂടെെ പറഞ്ഞയാാളാാണ്് വിിഖ്യാാ�ത പണ്ഡിിതനാായ ഉമ്പർട്ടോ�ോ എക്കോ�ോ. ഇത്് ഗവേ�ഷക
രൊ�ൊക്കെ� സമ്മതിിക്കുന്നുണ്ട്്. കുട്ടിികളെ� വേ�ട്ടയാാടുന്ന പരസ്യയങ്ങളുംം ദാാഹമുണ്ടാാക്കുന്ന കൊ�ൊക്കകോ�ോള
പോ�ോലുള്ള ശീീതളപാാനീീയങ്ങളുടെെ പരസ്യയങ്ങളുംം വ്യയവസാായ ഉൽപന്നങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാാണ്്. മനുഷ്യയ
രുടെെ ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടങ്ങളെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുകയുംം അവരുടെെ സ്വവതന്ത്രമാായ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളെ� വിില
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് ഇത്തരംം ചിിഹ്നങ്ങൾ. നാാടൻകലകളുടെെ പ്രസക്തിി ഇവിിടെെയാാണ്്. ഓരോ�ോ
ആട്ടവുംം അപ്പപ്പോ�ോൾ സംംഭവിിക്കുന്ന ആകസ്മിികതയാാണ്്. കഴിിഞ്ഞ വർഷത്തെ� ചലനങ്ങളല്ല പുതിിയ
വർഷത്തെ� ചലനങ്ങൾ. കല ആകസ്മിികതയാാണെ�ന്ന്് പലരുംം പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ചിിഹ്നവിിജ്ഞാാനീീ
യത്തിിന്റെ� കാാലിികപ്രസക്തിി ഇവിിടെെയാാണ്്.

ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്്
പാാരീീസിിലെ� ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയംം കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി ഡാാൻ ബ്രൗൗണ് എഴുതിിയ നോ�ോവലാാണ്് ഡാാവിിഞ്ചിി
കോ�ോഡ്്. ഇത്് പിിന്നീീട്് സിിനിിമയാാകുകയുംം ചെ�യ്തു. മ്യൂൂസിിയങ്ങൾ ദുരൂഹതകൾ നിിറഞ്ഞതാാണ്്.
ആ നിിലയ്ക്ക്് ഗ്രാാന്റ്് ഗാാലറിിയുടെെ രഹസ്യയവാാതിിൽ തുറക്കുകയാാണ്് നോ�ോവലിിസ്റ്റ്്. റോ�ോബർട്ട്് ലാാങ്്ഡൻ
എന്ന പ്രൊ�ൊഫസറുടെെ പ്രത്യേ�േക പഠനമാാതൃകകളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് നോ�ോവൽ മുമ്പോ�ോ
ട്ടുപോ�ോകുന്നത്്. സമൂഹത്തിിലെ� ചിിഹ്നങ്ങളെ�പ്പറ്റിി ആന്ത്രോ�ോപോ�ോളജിിസ്റ്റുകളുംം ഫോ�ോക്് ലോ�ോറിിസ്റ്റുക
ളുംം സെ�മിിയോ�ോട്ടിിക്കുകളുംം പഠിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സിംം�ബയോ�ോളജിി മഹത്താായ വിിജ്ഞാാനശാാഖയാാണ്്.
സമൂഹത്തിിലുംം മതത്തിിലുംം മറ്റ്് സാാമൂഹ്യയസ്ഥാാപനങ്ങളിിലുംം ധാാരാാളംം അടയാാളങ്ങൾ കാാണുന്നു.
കമ്പ്യൂൂട്ടർ ചിിഹ്നങ്ങൾ, ഭാാഷാാചിിഹ്നങ്ങൾ, സാാമൂഹ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ചിിഹ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിി പലയിിട
ത്തുംം ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ കാാണാംം�. ദുരൂഹമാായ ചിിഹ്നങ്ങൾ പ്രാാചീീനമാായ കലയിിലുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇത്് വിിപുലമാായ ഒരു വിിഷയമാാണ്്. ഒന്നുകൂടിി വിിശദമാായിിപറഞ്ഞാാൽ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം ദൃശ്യയക
ലയിിലുംം ആംംബിിഗ്രാംം�, സെ�മിിയോ�ോട്ടിിക്സ്്, സ്ക്രിിപ്്റ്റോ�ോളജിി, സൈൈൻ ലാം�ംഗ്വേ�േജ്്, മുദ്രകൾ, ബിംം�ബങ്ങൾ,
അലങ്കാാരങ്ങൾ, രൂപകങ്ങൾ, ആദേ�ശരൂപകങ്ങൾ, വരകൾ തുടങ്ങിി അനവധിി ചിിഹ്നക്കൂട്ടങ്ങളു
ണ്ട്്. ചിിത്രകാാരൻമാാർപോ�ോലുംം അവരുടെെ പെ�യിിന്റിംം�ഗിിൽ ധാാരാാളംം കോ�ോഡുകൾ അടയാാളപ്പെ�ടു
ത്താാറുണ്ട്്. ലിിയോ�ോനാാർഡോ�ോ ഡാാവിിഞ്ചിിയുംം മൈൈക്കലാാഞ്ചലോ�ോയുംം രവിിവർമ്മയുംം കെ�. സിി എസ്്
പണിിക്കരുംം മറ്റുംം ചിിത്രകലയിിലുംം ശിിൽപകലയിിലുംം മറ്റുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച ചിിഹ്നങ്ങൾ ഇനിിയുംം
പഠിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. കവിികളുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സിംം�ബലുകളുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം ഇതുപോ�ോലെ�തന്നെ�.
കാാളിിദാാസനുംം ഷേ�ക്സ്്പിിയറുംം ധാാരാാളംം കോ�ോഡുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഷേ�ക്സ്്പിിയർ നിിരവധിി
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ചിിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച കൃതിിയാാണ്് ജൂലിിയസ്് സീീസർ. പാാലിി ത്രിിപിിടകങ്ങളിിലുംം ഖുറാാനിിലുംം
മറ്റുംം കാാണപ്പെ�ടുന്ന മതപരമാായ, തത്വവചിിന്താാപരമാായ അർത്ഥങ്ങളുടെെ അടരുകളുംം ഇപ്രകാാരംം
കണ്ടെ�ത്താാവുന്നതാാണ്്. സാാമൂഹ്യയരൂപകങ്ങളെ� കോ�ോഡുകൾ എന്ന രീീതിിയിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുവാാ
നാാണ്് ആന്ത്രോ�ോപോ�ോളജിിസ്റ്റുകൾക്കിിഷ്ടംം. ഇപ്രകാാരംം കോ�ോഡുകളുടെെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിി,
വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളെ�പ്പറ്റിി, സന്ദേ�ശങ്ങളെ�പ്പറ്റിി പല ലേ�ഖനങ്ങളുംം ക്ലോ�ോഡ്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്.
സന്ദേ�ശങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന വെ�റുംം ആശയനിിവേ�ദന സംംവിിധാാനമല്ല കോ�ോഡുകൾ. നിില
നിിന്നിിരുന്ന സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥിിതിിയ്ക്കെ�തിിരാായ പ്രതിിരോ�ോധതന്ത്രങ്ങളുംം സ്വവന്തംം വിിഭാാഗത്തിിന്റെ�
രഹസ്യയ നിിലപാാടുകളുംം കോ�ോഡുകളിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. നോ�ോവലിിലെ� നാായിികയാായ സോ�ോഫിി
നെ�വെ�യുടെെ മുത്തച്ഛൻ ലോ�ോകത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം പഴക്കംം ചെ�ന്ന രഹസ്യയസമൂഹങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ
പ്രയറിി എന്ന സംംഘത്തിിലെ� പ്രധാാനിിയാായിിരുന്നു. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
അന്വേ�േഷണത്തിിലൂടെെ ഈ നോ�ോവൽ മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നു. പ്രയറിിയെ�പോ�ോലുള്ള രഹസ്യയ സമൂഹ
ങ്ങൾ എല്ലക്കാാലത്തുമുണ്ട്്. അവരുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന രഹസ്യയ കോ�ോഡുകൾ പൊ�ൊതു സമൂഹത്തിിന്്
പലപ്പോ�ോഴുംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കണമെെന്നിില്ല. ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ ‘ദിി ലാാസ്റ്റ്് സപ്പർ‘ എന്ന
ചിിത്രത്തിിന്റെ� പുതിിയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നവുംം നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് നിിർവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. റോ�ോബർട്ട്് ലാാങ്്ഡണ്,
സോ�ോഫിിനെ�വെ� തുടങ്ങിിയവരുടെെ ജിിജ്ഞാാസയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്്
മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നത്്. ഒരു മ്യൂൂസിിയംം വെ�റുംം കാാഴ്ചബംംഗ്ലാാവല്ല. അത്് മ്യൂൂസിിയമാായിി തീീരുന്നതുവരെെ
ഒരുപാാട്് രഹസ്യയങ്ങൾ അടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു. ഹാാർവാാർഡ്് സർവകലാാശാാലയിിലെ� മതചിിഹ്നശാാസ്ത്ര
പ്രൊ�ൊഫസറാാണ്് റോ�ോബർട്ട്് ലാാങ്്ഡണ്. അയാാളുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ സമൂഹത്തെ�യുംം മതഗ്രന്ഥ
ങ്ങളെ�യുംം പെ�യിിന്റിിങ്ങുകളെ�യുംം പുതിിയ രീീതിിയിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുംം മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം നമ്മെ�
പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു. ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയർ (സോ�ോഫിി നെ�വെ�യുടെെ മുത്തച്ഛൻ) എന്ന ക്യൂൂറേ�റ്ററുടെെ അവിിചാാ
രിിതമാായ മരണത്തെ�പ്പറ്റിി അന്വേ�േഷിിക്കാാൻ എത്തിിയതാാണ്് ബേ�സു ഫാാഷെ� എന്ന പോ�ോലീീസ്്
ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥൻ. മരിിക്കുന്നതിിനുമുമ്പ്് തന്റെ� ശരീീരംം കൊ�ൊണ്ടുംം തറയിിലെ�ഴുതിിയ സന്ദേ�ശംം കൊ�ൊണ്ടുംം
ഒരുപാാടു സൂചനകൾ നൽകിിയാാണ്് ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയർ മരണത്തിിന്് കീീഴടങ്ങിിയത്്.
O, Draconian devil
Oh, lame saint
P.S find Robert Langdon
(P.S റോ�ോബർട്ട്് ലാാങ്ങ്്ഡണെ� കണ്ടുപിിടിിക്കുക).
ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു സന്ദേ�ശംം മരണസ്ഥലത്ത്് കുറിിച്ചിിട്ടതിിനു ശേ�ഷമാാണ്് ഴാാക്സൊ�ൊനീീയർ മരണ
ത്തിിന്് കീീഴടങ്ങിിയത്്. എന്നാാൽ ബേ�സുഫാാഷെ� അവസാാന വരിി മാായ്്ച്ചുകളഞ്ഞതിിനുശേ�ഷമാാണ്്
റോ�ോബർട്ട്് ലാാങ്്ഡനെ� ഴാാക്സൊ�ൊനീീയറിിന്റെ� മൃതശരീീരത്തിിനരിികിിൽ എത്തിിച്ചത്്. ലാാങ്്ഡന്റെ� പേ�ര്്
സൊ�ൊനീീയർ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയതിിനു പിിന്നിിൽ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� മരണത്തിിൽ ലാാങ്്ഡന്റെ� പങ്കാാണ്്
വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്് എന്ന്് ഫാാഷെ� ഉറച്ചുവിിശ്വവസിിച്ചു. എന്നാാൽ P.S. എന്നത്് ‘Princess Sophy’ എന്ന്്
ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയർ തന്റെ� കൊ�ൊച്ചുമകളാായ സോ�ോഫിി നെ�വെ�യെ� വിിളിിച്ചിിരുന്ന പേ�രാായിിരുന്നു. അതു
മനസ്സിിലാാക്കിിയ സോ�ോഫിി ഫാാഷെ�യുടെെ കണ്ണുവെ�ട്ടിിച്ച്് ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയത്തിിൽ നിിന്ന്് ലാാങ്്ഡനെ�
അത്ഭുതകരമാായിി രക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പിിന്നീീടുള്ള അവരുടെെ യാാത്രകളുംം സൊ�ൊനീീയർ രേ�ഖപ്പെ�ടു
ത്തിിയ ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ കുരുക്കഴിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുംം വളരെെ പ്രയാാസമേ�റിിയതാായിിരുന്നു. അവർ
പോ�ോകുന്നിിടത്തെ�ല്ലാം�ം ഫാാഷെ� അവരെെ പിിൻതുടർന്നുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരുന്നു. സോ�ോഫിി തന്റെ� മുത്തച്ഛ
നെ�ക്കുറിിച്ചുംം അദ്ദേ�ഹംം രഹസ്യയമാായിി പിിന്തുടർന്നിിരുന്ന ആചാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം നിിർണാായകമാായ
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പല വിിവരങ്ങളുംം ലാാങ്്ഡണുമാായിി പങ്കുവെ�ച്ചു. അതിിൽനിിന്നുംം ലാാങ്്ഡണ് പല നിിഗമനങ്ങളിിലേ�
ക്കെ�ത്തുകയുംം അത്് സോ�ോഫിിയുമാായിി പങ്കുവെ�ച്ച്് ലക്ഷ്യയത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. ഇതിിനിിടയിിൽ
സോ�ോഫിിയുംം ലാാങ്്ഡണുംം തങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയ കാാര്യയങ്ങളിിൽ കൂടുതൽ വ്യയക്തത വരുത്തുന്നതിിനു
വേ�ണ്ടിി ലീീ ടീീബിിങ്ങ്് എന്നൊ�ൊരാാളെ� സമീീപിിച്ചു. തിിരുക്കാാസയെ�ക്കുറിിച്ച്് ധാാരാാളംം പഠിിച്ച ഒരു വ്യയക്തിി
എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ലാാങ്്ഡണ് സോ�ോഫിിയെ�യുംം കൂട്ടിി ലീീയെ� കാാണാാനെ�ത്തിിയത്്. മുത്തച്ഛൻ
തന്നോ�ോട്് ലാാങ്്ഡണെ� കണ്ടെ�ത്താാനാാണ്് പറഞ്ഞത്്. അതു കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മൂന്നാാമതൊ�ൊരാാളെ�
അതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താാൻ സോ�ോഫിിയ്ക്ക്് ഇഷ്ടമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. പക്ഷേ� അവർക്കു മുന്നിിൽ ലീീയെ�
സമീീപിിക്കുകയല്ലാാതെ� മറ്റു വഴിികളിില്ലാായിിരുന്നു.

ഡാാവിിഞ്ചിികോ�ോഡിിന്റെ� ഡിി-കോ�ോഡിിങ്ങ്്
മൈൈക്കലാാഞ്ചലൊ�ൊ, ഡാാവിിഞ്ചിി തുടങ്ങിിയ ചിിത്രകാാരൻമാാരുടെെയുംം ചിിത്രങ്ങളുടെെയുംം പിിന്നിിലെ�
രഹസ്യയങ്ങൾ വിിവരിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് ഈ നോ�ോവലിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യയ ശാാസ്ത്രപരമാായ സവിിശേ�ഷത.
കവിികളെ�പ്പോ�ോലെ� ചിിത്രകാാരൻമാാരുംം രഹസ്യയ കഥകൾ ചിിത്രങ്ങളിിൽ ആലേ�ഖനംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ദ
ലാാസ്റ്റ്് സപ്പർ, വിിട്രൂവിിയൻ മാാൻ, മൊ�ൊണാാലിിസ എന്നിിവയുടെെ ചിിത്രരഹസ്യയങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുക
എന്നത്് പ്രയാാസമാാണ്്. ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ ദ ലാാസ്റ്റ്് സപ്പർ എന്ന പ്രസിിദ്ധ ചിിത്രത്തിിന്് പുതിിയ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം നൽകുന്നു എന്നത്് നോ�ോവലിിന്റെ� ഒരു സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ആധുനിിക മനുഷ്യയന്്
നഷ്ടപ്പെ�ട്ട ഈ ഭാാഷയെ� കണ്ടെ�ടുക്കുക, വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുക എന്നതാാണ്് വെ�ല്ലുവിിളിി. ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ
പരസ്പര ബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിിയാാണ്് നോ�ോവൽ പറയുന്നതെ�ന്ന്് ഈ വാാചകത്തിിൽ നിിന്ന്് മനസ്സിിലാാ
ക്കാംം�. “സൂചനകളുടെെ പ്രതിിരൂപാാത്മകത കൃത്യയമാായിി ഇഴചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു - പഞ്ചാാഗ്രിി, വിിട്രുവിിയൻ
മനുഷ്യയൻ, ഡാാവിിഞ്ചിി, ദേ�വിി, ഫിിബാാണച്ചിി അനുക്രമംം. സുദൃഢമാായ ചിിഹ്നഗണംം. വേ�ർപെ�ടുത്താാനാാ
വാാത്തവിിധംം എല്ലാം�ം ബന്ധിിച്ചിിരിിക്കുന്നു” 3 (പുറംം. 89). കലാാചരിിത്രത്തിിലെ� പ്രതിിരൂപാാത്മകതയെ�
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനാാണ്് ലാാങ്്ഡൻ എന്ന പ്രൊ�ൊഫസർക്കിിഷ്ടംം. അയാാൾ സംംഖ്യാാ�ചരിിത്രത്തിിലൂടെെ
അക്ഷരങ്ങളെ� കണ്ടെ�ത്തുന്ന വിിദഗ്ദ്ധനാാണ്്. ക്ലാാസ്്റൂമുകളിിലെ� സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ ഇത്്
നോ�ോവലിിൽ വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. പ്രകൃതിിയുടെെ മഹത്താായ കലയെ�പ്പറ്റിി മതങ്ങളുംം ദൈൈവങ്ങളുംം
ഉടലെ�ടുക്കുന്നതിിനുമുമ്പ്് ഭൂമിിയെ� ആരാാധിിച്ചിിരുന്ന ഗോ�ോത്ര ജനതയെ�പ്പറ്റിിയുംം നോ�ോവലിിൽ പറയു
ന്നുണ്ട്്. ലാാങ്്ഡൻ ഇത്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിിയിിലെ� പല ചടങ്ങുകളുടെെയുംം ഉത്സവങ്ങളു
ടെെയുംം പൊ�ൊരുൾ മാാത്രമല്ല, ഗോ�ോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെെയുംം ആദിിമചിിന്ത കണ്ടെ�ത്തുവാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നു.
ഈ രഹസ്യയങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയാാൽ നിിഗൂഢമാായ രഹസ്യയകോ�ോഡുകൾ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നു.
സാാധാാരണയാായിി അഞ്ച്് മുനകളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ� വരയ്ക്കാാറുണ്ട്്. ഇത്് ഒരു അലങ്കരണ
മോ�ോട്ടിിഫ്് ആണ്്. ഇതിിനെ� നാാരീീപവിിത്രതയുടെെയുംം സ്ത്രീീയുടെെ പൂർണതയുടെെയുംം ചിിഹ്നമാായിി കണക്കാാ
ക്കുന്നുവെ�ന്ന്് ലാാങ്്ടണ് നോ�ോവലിിൽ പറയുന്നു. സ്ത്രീീ-പ്രകൃതിി-പൂർണത. ചിിഹ്നവുംം സംംസ്കാാരവുംം തമ്മിി
ലുള്ള ബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിി നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് വിിശദമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവിിടെെ ഈഫൽ ഗോ�ോപുരത്തെ� ഉദ്ധൃതലിംം�
ഗമാായുംം പഞ്ചാാഗ്രിി(നക്ഷത്ര സമാാനമാായ ചിിഹ്നംം)യെ� നാാരീീപവിിത്രതയാായുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഇത്തരംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ എല്ലാാസംംസ്കാാരത്തിിലുംം സ്വീീ�കാാര്യയമാാകണമെെന്നിില്ല.
ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയറിിന്റെ� കിിടപ്പിിന്റെ� ജ്യാാ�മിിതിിയെ� പഞ്ചാാഗ്രിിയുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
നോ�ോവലിിൽ വിിവരിിക്കുന്ന രംംഗംം നോ�ോക്കുക :
“പ്രണയത്തിിന്റെ�യുംം സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ� ദേ�വതയുടെെയുംം ഗതിി.
“കൊ�ൊള്ളാംം�.” ഫാാഷെ� കൈൈകാാകുലകൾ വിിടർന്നുകിിടക്കുന്ന ശവശരീീരത്തിിലേ�ക്കു നോ�ോക്കിി -
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“ഇതിിന്റെ� കിിടപ്പിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് എന്താാണു നിിങ്ങൾക്കു പറയാാനുള്ളത്്?”
“ഈ കിിടപ്പ്് പഞ്ചാാഗ്രിിയോ�ോടുംം നാാരീീപവിിത്രതയോ�ോടുമുള്ള ബന്ധംം ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്.”
“മനസ്സിിലാായിില്ല.”
“ആവർത്തനംം. അർത്ഥംം ശക്തമാാക്കാാനുള്ള ഏറ്റവുംം എളുപ്പമാാർഗംം ചിിഹ്നത്തിിന്റെ� ആവർത്തന
മാാണ്്. ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയർ ഒരു പഞ്ചാാഗ്രിി നക്ഷത്രത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിൽ കിിടക്കുന്നു.” ഒരു പഞ്ചാാഗ്രിി
നല്ലതാാണെ�ങ്കിിൽ, രണ്ടെ�ണ്ണംം ഏറെെ നന്നാാണ്്.
സൊ�ൊനീീയറിിന്റെ� ശരീീരത്തിിന്റെ� പഞ്ചാാഗ്രങ്ങൾ - കാാലുകളുംം കൈൈകളുംം തലയുംം - ഫാാഷെ�
പരിിശോ�ോധിിച്ചു. “രസകരമാായ വിിശകലനംം.” ഫാാഷെ� തുടർന്നു “അപ്പോ�ോൾ നഗ്നതയുടെെ അർത്ഥ
മെെന്താാണ്് ?” പ്രാായംം ചെ�ന്ന പുരുഷ നഗ്നത ഫാാഷെ�യിിൽ അറപ്പുളവാാക്കിിയതുപോ�ോലെ�യുണ്ട്്.
“എന്തിിനാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം വസ്ത്രങ്ങളെ�ല്ലാം�ം മാാറ്റിിയത്്?”
അടിിപൊ�ൊളിി ചോ�ോദ്യം�ം. ഫോ�ോട്ടോ�ോ കണ്ടപ്പോ�ോൾ മുതൽ ലാാങ്്ഡണുംം ഇതുതന്നെ� ആലോ�ോചിിക്കുകയാാ
യിിരുന്നു. മനുഷ്യയ നഗ്നത - വീീനസുമാായുള്ള ബന്ധമാായിിരിിക്കാംം�, ഇതുംം. മനുഷ്യയലൈം�ംഗിികതയുടെെ
ദേ�വതയാാണല്ലോ�ോ വീീനസ്് ... അതിിലേ�ക്കൊ�ൊന്നുംം കടക്കേ�ണ്ടെ�ന്നു ലാാങ്്ഡണ് നിിശ്ചയിിച്ചു.
“മിിസ്റ്റർ ഫാാഷെ�, സൊ�ൊനീീയർ എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് തന്റെ� ദേ�ഹത്തു തന്നെ� ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു ചിിഹ്നംം
വരച്ചുവെ�ന്നോ�ോ ഇത്തരത്തിിൽ കിിടന്നത്് എന്തുകൊ�ൊണ്ടെ�ന്നോ�ോ എനിിക്കു പറയാാനാാവിില്ല. എന്നാാൽ
ഒരു കാാര്യം�ം ഉറപ്പാാണ്്; സൊ�ൊറീീയറിിനെ�പോ�ോലെ�യൊ�ൊരാാൾ പഞ്ചാാഗ്രിിയെ� ദേ�വിിയുടെെ ചിിഹ്നമാായിി
ട്ടാാണ്് കരുതുക. ഈ ചിിഹ്നവുംം നാാരീീപവിിത്രതയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം കലാാചരിിത്രകാാരൻമാാർ
ക്കുംം ചിിഹ്നശാാസ്ത്രജ്ഞർക്കുംം നന്നാായിി അറിിയാാവുന്നതാാണ്്” 4 (പുറംം 42). ഇവിിടെെ ഫ്രോ�ോയിിഡിിന്റെ�
ലിിബിിഡൊ�ൊ (libido)യെ� പറ്റിിയുള്ള വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുമാായിി യോ�ോജിിച്ചുപോ�ോകുന്നുണ്ട്്. മനുഷ്യയമനസ്സിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാന വിികാാരങ്ങൾ നോ�ോവലിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഫ്രഞ്ചുകാാർ കൊ�ൊട്ടാാരങ്ങളിിൽ പദപ്രശ്നവിിദഗ്ദ്ധൻമാാരെെ നിിയമിിക്കാാറുണ്ട്്. ജൂതൻമാാർക്ക്്
അവരുടെെ പള്ളിികളിിലെ� സമസ്യയകൾ അറിിയാാമാായിിരുന്നു. ഹീീബ്രുഭാാഷയിിലുള്ള പദപ്രശ്ന
ങ്ങ(puzzles)ളുംം ആദിിമർക്ക്് അറിിയാാമിിയിിരുന്നു. വാാക്കുകൾ പ്രത്യേ�േക ക്രമത്തിിൽ തിിരിിച്ചിിട്ട്്
വാായിിച്ചെ�ടുക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. അങ്ങനെ�യാാണ്് ആധുനിികമാായ ആംംബിിഗ്രാാമുകൾ ജൻമമെെടുത്തത്്.
ഇന്ന്് ആംംബിിഗ്രാാമുകൾ വിിൽപനയ്ക്കുണ്ട്്, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് അർത്ഥതലമൊ�ൊന്നുംം ഇല്ലെ�ങ്കിിലുംം. കാാളിിദാാസ
കവിിതയിിൽ സമസ്യാാ�പൂരണങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. പദങ്ങളുടെെ ഈ ക്രമീീകരണ സാാധ്യയത അറിി
യാാവുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് നോ�ോവലിിൽ ലാാങ്്ഡന്് Oh, Draconian devil! എന്നത്് Leonardo
da vinci! എന്നുംം O, lame saint എന്നത്് The Monalisa എന്നുംം വാായിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞത്്.
ഇപ്രകാാരംം മൊ�ൊണാാലിിസയ്ക്കുള്ള വ്യാാ�ഖ്യാാ�നവുംം ലാാങ്്ടണ് വാായിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ
മൊ�ൊണാാലിിസയുടെെ ‘പുഞ്ചിിരിി’യ്ക്കുള്ള അർത്ഥവുംം അദ്ദേ�ഹംം ഇങ്ങനെ�യാാണ്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നത്്.
മൊ�ൊണാാലിിസ എന്നാാൽ സ്ത്രീീയുംം പുരുഷനുംം കൂടിിച്ചേ�ർന്നത്് എന്നർത്ഥംം. Amon പുരുഷൻ, Lisa
എന്നാാൽ ദേ�വിിയുടെെ പുരാാതന രേ�ഖാാചിിത്രംം. മൊ�ൊണാാലിിസയുടെെ പുഞ്ചിിരിിയിിലെ� നിിഗൂഢഭാാവത്തെ�
ക്കുറിിച്ച്് ലാാങ്്ടണ് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്് ഇപ്രകാാരമാാണ്്. മൊ�ൊണാാലിിസയെ�പ്പറ്റിി ഈ നോ�ോവലിിൽ
നൽകുന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ ആധുനിിക തലമുറയ്ക്ക്് പല പുതിിയ കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുംം നൽകുന്നുണ്ട്്. താാഴുംം
താാക്കോ�ോലുംം പോ�ോലുള്ള അനുപാാതംം ഓരോ�ോ ചിിഹ്നപ്രതീീകങ്ങൾക്കുംം ഉണ്ടാായിിരിിക്കാംം�. ഇപ്രകാാരംം
മിിക്ക കഥകളെ�യുംം എഴുത്തുകാാരൻ വിിലയിിരുത്തുന്നുണ്ടാാകാംം�. മൃഗകഥകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന
സിംം�ഹംം, മുയൽ എന്നീീ പ്രതീീകങ്ങൾ ആവർത്തിിക്കുന്നതാായിികാാണാംം�. ഇത്് നിിരീീക്ഷണങ്ങളെ�
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സഹാായിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.

സ്ത്രീീകളോ�ോടുള്ള ക്രൂരത
ഈ നോ�ോവലിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു നിിരീീക്ഷണംം സ്ത്രീീകളോ�ോടുള്ള ക്രൂരതയാാണ്്. ഹവ്വ മുതൽ സ്ത്രീീകൾ എങ്ങ
നെ�യാാണ്് പലവിിധ പീീഡനങ്ങൾക്ക്് ഇരയാായതെ�ന്ന്് നോ�ോവലിിൽ പറയുന്നുണ്ട്്. മന്ത്രവാാദിിനിികളുംം
പച്ചമരുന്ന്് പറിിക്കുന്നവരുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നത്് പാാഗനിിസ(സഭയ്ക്കുമുമ്പുണ്ടാായിിരുന്ന കാാലംം)
ത്തെ�യാാണ്്. സഭയ്ക്കു മുമ്പുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രാാചീീന മതങ്ങളിിലെ� ചിിഹ്നവ്യയവസ്ഥയെ� പ്രതിിനിിധീീക
രിിക്കുന്നതാാണ്് പ്രാാചീീനകല. അവ വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നതിിനാാണ്് ആന്ത്രോ�ോപോ�ോളജിിസ്റ്റുകളുംം ഫോ�ോക്്
ലോ�ോറിിസ്റ്റുകളുംം ശ്രമിിച്ചത്്. പുരുഷാാധിിപത്യംം� നിിറഞ്ഞതാായിിരുന്നു സഭ. മധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ പെ�യിി
ന്റിംം�ഗുകൾക്ക്് വലിിയ സ്ഥാാനമുണ്ടാായിിരുന്നു. മറിിയവുംം ഉണ്ണിിയേ�ശുവുംം സ്നാാപകയോ�ോഹന്നാാനുംം ഇങ്ങനെ� ബിിബ്ലിിക്കൽ സന്ദർഭങ്ങളെ�ല്ലാം�ം അന്നത്തെ� ചിിത്രകാാരൻമാാ ർ വരച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സാാഹിിത്യയത്തെ�
ക്കാാൾ കാാലഘട്ടത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയ ഈ ചിിത്രങ്ങൾക്ക്് വലിിയ മൂല്യയമുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
ചിിത്രങ്ങൾ മോ�ോഷ്ടിിക്കുന്നത്് ഒരു ഫാാഷനാായിി മാാറിിയത്്. ബൈൈബിിളിിനോ�ോളംം പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതാാണ്്
ബിിബ്ലിിക്കൽ ചിിത്രങ്ങളുംം. ആധുനിികകാാലത്ത്് റബ്രന്റുംം വാാൻഗോ�ോഗുംം പോ�ോൾ ഗോ�ോഗിിനുംം പുതിിയ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളോ�ോടെെ ചിിത്രങ്ങൾ വരച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പണ്ട്് പള്ളിികളുടെെ ഡോ�ോമുകളിിലാാണ്് ചിിത്രങ്ങൾ
വരയ്ക്കുക പതിിവ്്. അതിിനെ� ഫെ�റസ്കോ�ോ എന്നാാണ്് പറഞ്ഞിിരുന്നത്്. കേ�രളത്തിിൽ ഒല്ലൂർ പള്ളിിയിിൽ
ഇപ്പോ�ോഴുംം ഫെ�റസ്കോ�ോ ഉണ്ട്്. പലയിിടത്തുംം വെ�ള്ളപൂശിിയപ്പോ�ോൾ ഇത്് മാാഞ്ഞുപോ�ോയിി. സിിനിിമയിിൽ
ചിിത്രകലയെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്താാറുണ്ട്്. ചിിത്രകലയിിലെ� കാാഴ്ചയുടെെ സംംവിിധാാനമാാണ്് സിിനിിമാാ
സംംവിിധാായകൻ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയത്്.
സർഗ്ഗാാത്മക സൃഷ്ടിികൾ വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ മുന്നൊ�ൊരുക്കങ്ങളുടെെ ആവശ്യംം� വരാാറിില്ല. എന്നാാൽ
ഡാാൻ ബ്രൗൗണിിന്റെ� വിിശ്വവപ്രസിിദ്ധ നോ�ോവലാായ ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്് വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ ചിില കാാര്യയങ്ങ
ളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അടിിസ്ഥാാനധാാരണകൾ ഉണ്ടാാക്കുന്നത്് നല്ലതാാണ്്. ചിിഹ്നശാാസ്ത്രംം, കോ�ോഡുഭാാഷകൾ,
ചിിത്രകല എന്നിിവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സാാമാാന്യയധാാരണ നോ�ോവൽ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ‘മഡോ�ോണ
ഓഫ്് ദ റോ�ോക്സ്് ’ എന്ന വിിഖ്യാാ�തചിിത്രത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണംം നോ�ോവലിിലെ� ഒരു ഭാാഗമാാണ്്.
ഭാാവനാാശാാലിിയാായ ലിിയനാാർഡോ�ോ ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ പ്രശസ്തമാായ ഈ ചിിത്രംം ‘വെ�ള്ളംം ചേ�ർത്ത’
വെ�ർജിിൻ ഓഫ്് ദിി റോ�ോക്സ്് ആയിി മാാറിിയതിിനെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് നോ�ോവലിിൽ പറയുന്നത്് (പേ�. 133)5.
ചിിത്രത്തിിലെ� കന്യാാ�മറിിയത്തിിന്റെ�യുംം ഉറിിയേ�ൽ മാാലാാഖയുടെെയുംം കൈൈകൾ വരച്ചതിിലെ� പ്രത്യേ�േകത
യാാണ്് ഈ ചിിത്രങ്ങളെ� വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ആസ്വാാ�ദനദൂരംം, കാാഴ്ചവട്ടംം തുടങ്ങിിയ നാാമങ്ങളുള്ള
ചിിത്രകലയുടെെ സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രമറിിയാാതെ� പാാശ്ചാാത്യയ പെ�യിിന്റിിങ്ങുകൾ മനസ്സിിലാാക്കാാനാാവിില്ല.
മ്യൂൂസിിയങ്ങളിിൽ അവശേ�ഷിിക്കുന്ന പെ�യിിന്റിിങ്ങുകളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ഡാാൻ ബ്രൗൗണ്
ഈ നോ�ോവൽ എഴുതിിയിിരിിക്കുന്നത്്.
വത്തിിക്കാാനിിലെ� അൽബാാൻ കുന്നുകളുടെെ കാാഴ്ച നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അവിിടെെ
ഗോ�ോത്ര പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� ശിിലകൾ ഉയർന്നിിരുന്നു.
ക്രിിസ്തീീയ മതത്തിിൽ ഏറെെ ചർച്ചയ്ക്കു വിിധേ�യമാായ ‘സാാൻഗ്രിിയാാലിി’നെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ച
ഏറെെരസകരമാാണ്്. ഈ വാാക്കിിന്് സ്പാാനിിഷ്് വാാക്കാായ ‘സാാൻഗ്രേ�’യുമാായിി ബന്ധമുണ്ടെ�ന്ന്്
വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഹോ�ോളിിഗ്രെ�യ്്ൽ - തിിരുക്കാാസ തുടങ്ങിിയവുമാായിി ഇത്് ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു.
ക്രിിസ്തീീയ മതത്തിിലുള്ള രഹസ്യയ കോ�ോഡുകൾ വാായിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് നടത്തുന്നത്്.
ലാാങ്്ടണുംം സോ�ോഫിിയയുംം തമ്മിിലുള്ള സംംവാാദമാാണ്് ക്രിിസ്തീീയ വാാസ്തു കലയുടെെ രഹസ്യയങ്ങൾ
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തുറക്കുന്നത്്. ആണിിക്കല്ലുംം കമാാനാാകൃതിിയുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട വാാസ്തുവിിദ്യാ�ാതന്ത്രമാായിി കരുതുന്നു.
പഴയപള്ളിികളുടെെയുംം കമാാനങ്ങളുടെെയുംം വാാസ്തുകലയുടെെയുംം അർത്ഥതലങ്ങൾ, പ്രതീീകങ്ങൾ
തുടങ്ങിിയവ പുതിിയ തലമുറയ്ക്കറിിഞ്ഞുകൂടാാ. ‘റോ�ോസ്് ’ എന്നത്് സ്ത്രീീത്വവത്തിിന്റെ�യുംം രഹസ്യയത്തിിന്റെ�
യുംം പ്രതീീകമാാണ്് എന്നാാണ്് നോ�ോവലിിൽ പറയുന്നത്്. അഞ്ചിിതളുകളുള്ള റോ�ോസ്് മറിിയത്തെ�
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. ഇവ വെ�റുംം അലങ്കരണ ചിിഹ്നങ്ങളല്ല. പഴയ ആശാാരിിമാാർ കൊ�ൊത്തുന്ന
ചിിഹ്നങ്ങൾ അവയുടെെ പുരാാവൃത്തബന്ധങ്ങളാാണ്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നതെ�ന്ന്് നാം�ം മനസ്സിിലാാക്കണംം.
കോ�ോട്ടകളുടെെയുംം വാാതിിലുകളുടെെയുംം കാാമനങ്ങളുടെെയുംം വാാസ്തുശിില്പരഹസ്യയങ്ങൾ തിിരിിച്ചറിിയണംം.
അവ ഒരു താാക്കോ�ോലാാണ്്. പ്രധാാന ആണിിക്കല്ലുകളാാണ്്. പള്ളിിവാാസ്തുകലയിിൽ കാാണുന്ന ആണിി
ക്കല്ലുകളുടെെ താാക്കോ�ോലുകൾ രഹസ്യയകോ�ോഡുകളാാണ്്. പ്രയറിിയെ� അറിിയാാനുള്ള വഴിികാാട്ടിിയാാണ്്.
റോ�ോസിിന്റെ� അഞ്ചിിതളുകൾതമ്മിി ൽ പഞ്ചകോ�ോണ്പ്പാാരുത്തമുള്ളതുംം നേ�ർരേ�ഖയുമാാണ്്. ഇപ്രകാാരംം
ചുരുൾചിിത്രങ്ങളുടെെയുംം കോ�ോഡുകളുടെെയുംം രഹസ്യയമഴിിക്കുകയാാണ്് ലാാങ്്ടണുംം സോ�ോഫിി നെ�വെ�യുംം
നോ�ോവലിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്.

സൂര്യാ�ാരാാധന
ഇതിിൽ ടീീബിിങ്ങ്് എന്ന ചിിഹ്നശാാസ്ത്രജ്ഞനുംം ചരിിത്രകാാരനുമാായ ചൈൈനക്കാാരൻ പറയുന്ന കാാര്യയ
ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. കോ�ോണ്സ്റ്റന്റൈൈൻ ആണ്് സൂര്യാ�ാരാാധന തുടങ്ങിിയതെ�ന്ന്് പറയപ്പെ�
ടുന്നു. റോ�ോമിിൽ ഇന്നുംം ഒരു സൂര്യയക്ഷേ�ത്രമുണ്ട്്. ഒരിിക്കലുംം തകർക്കാാനാാവാാത്ത വാാസ്തുവിിദ്യയയാായിി
ഇന്നുംം അത്് നിിലനിിൽക്കുന്നു. മുകൾഭാാഗത്ത്് സൂര്യയന്റെ� വരവുംം പോ�ോക്കുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന വലിിയ
ദ്വാ�ാരംം മാാത്രംം. കരിിങ്കല്ലുകൊ�ൊണ്ടു പണിിത വലിിയ തൂണുകൾ. ഇത്രയുമാാണ്് വാാസ്തുവിിദ്യയ. അദ്ദേ�ഹംം
തന്നെ�യാാണ്് ബൈൈബിിൾ എഡിിറ്റു ചെ�യ്തതെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ക്രിിസ്തീീയ മതവുംം പഴയ സൂര്യാ�ാ
രാാധനയുംം സങ്കലനംം ചെ�യ്ത്് ആളുകളെ� കൂട്ടാാൻ കോ�ോണ്സ്റ്റന്റൈൈൻ ശ്രമിിച്ചിിരുന്നുവത്രെ�. ഇന്നുംം
ക്രിിസ്തുമതത്തിിൽ കാാണുന്ന ദിിവ്യയപ്രകാാശംം, അൾത്താാര, സ്തുതിിപ്പുകൾ, ദിിവ്യയകുർബാാന സ്വീീ�കരണംം
എന്നിിവ പഴയ സൂര്യാ�ാരാാധനയിിൽ നിിന്ന്് സ്വീീ�കരിിച്ചതാാണെ�ന്ന്് പറയപ്പെ�ടുന്നു.

ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ വിിശകലനംം
നോ�ോവലിിലെ� ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ വിിശകലനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. പുരുഷ സ്ത്രീീ മുദ്രകളുടെെ മോ�ോട്ടിിഫുകൾ
വരച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അവ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്് താാന്ത്രിികകലയെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്. ‘ ^ ’ ഈ
ചിിഹ്നംം പുരുഷനെ�യുംം ‘ v ’ ഇത്് സ്ത്രീീയെ�യുമാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. പുരുഷ ചിിഹ്നംം ലിംം�ഗത്തെ�യുംം
സ്ത്രീീയുടെെ ചിിഹ്നംം ഉർവ്വരതയെ�യുംം ഗർഭപാാത്രത്തെ�യുംം പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നു. പഴയ ഗുഹാാ
ചിിത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാാരംം ത്രിികോ�ോണാാകൃതിികളാായതിിൽ അത്ഭുതമിില്ല. ഇന്ത്യയയിിലെ� വർളിി(warli
paintings)ചിിത്രങ്ങൾ ജാാമിിതീീയമാായതുംം വെ�റുതെ�യല്ല. ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ സാാമൂഹിിക പ്രസക്തിിയെ�
യാാണ്് ഇത്് കാാണിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ോത്രസമൂഹങ്ങളിിൽ ഇന്നുംം ഈ രീീതിി പിിന്തുടരുന്നു.

അന്ത്യയ അത്താാഴംം
യേ�ശുവിിന്റെ� അവസാാനത്തെ� അത്താാഴംം എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന ലിിയോ�ോനാാർഡോ�ോ ചിിത്രത്തിിന്്
പുതിിയ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം കൊ�ൊടുക്കുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് ഈ നോ�ോവലിിലെ� ശ്രദ്ധേ�യമാായ മറ്റൊ�ൊരു ഭാാഗംം.
അന്ത്യയഅത്താാഴത്തിിൽ പതിിമൂന്ന്് ശിിഷ്യയൻമാാരെെ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വവസിിക്കുന്നത്്.
എന്നാാൽ അതിിൽ യേ�ശുവിിന്റെ� വലതുഭാാഗത്തുനിിൽക്കുന്നത്് ഒരു സ്ത്രീീയാാണെ�ന്ന്് സൂക്ഷ്മനോ�ോട്ട
ത്തിിൽ തിിരിിച്ചറിിയാംം�. അത്് മഗ്ദലനമറിിയമാാണ്് എന്ന്് നോ�ോവലിിലെ� ടീീബിിങ്ങ്് എന്ന കഥാാപാാത്രംം

170

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi
Volume I Number 4

പറയുന്നു. തിിരുക്കാാസയുടെെ ചിിത്രവുംം ഈ വിിശകലനത്തിിലൂടെെ തെ�ളിിഞ്ഞു വരുന്നു. ചിിത്രകാാരൻ
മാാർ ചിിത്രത്തിിൽ വരുത്തുന്ന ടെെക്നിിക്കുകൾക്ക്് ഉത്തമോ�ോദാാഹരണമാാണ്് അവസാാന അത്താാഴംം
(The Last supper) എന്ന പെ�യിിന്റിംം�ഗ്്. പല ചിിത്രരഹസ്യയവുംം വാായിിക്കാാനാാകുന്നു എന്നതാാണ്്
ഡാാവിിഞ്ചിികോ�ോഡിി’ന്റെ� പ്രത്യേ�േകത. ഡാാവിിഞ്ചിി തന്റെ� ചിിത്രത്തിിൽ ഒളിിപ്പിിച്ചുവച്ച രഹസ്യയങ്ങളുടെെ
ചുരുളഴിിയുകയാാണ്്. ടീീബിിങ്ങിിന്റെ� വിിശദീീകരണത്തിിലൂടെെ ചിിത്രത്തിിന്റെ� വിിശദാം�ംശങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
കടക്കുമ്പോ�ോൾ സോ�ോഫിിനെ�വെ� അത്ഭുതപ്പെ�ടുന്നു. ചിിത്രത്തിിൽ ഒളിിപ്പിിച്ചുവെ�ച്ച ചിിഹ്നങ്ങളുംം അക്ഷ
രങ്ങളുംം രഹസ്യയങ്ങളെ� പിിന്തുടരാാൻ അവരെെ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു. മാാത്രമല്ല തങ്ങൾ തിിരയുന്നതെ�ന്തോ�ോ
അത്് സമീീപമെെത്തിിയെ�ന്ന്് അവർക്ക്് തോ�ോന്നുന്നു.

ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡിിലെ� കഥ
ഫ്രാാൻസിിലെ� പ്രസിിദ്ധമാായ ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയത്തിിലെ� ക്യൂൂറേ�റ്ററുടെെ മരണത്തോ�ോടെെയാാണ്് കഥ ആരംംഭിി
ക്കുന്നത്്. ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയത്തിിലാാണ്് ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ പ്രസിിദ്ധ പെ�യിിന്റിംം�ഗുകൾ സൂക്ഷിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം രഹസ്യയങ്ങളുംം സൂക്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയത്തിിൽ നിിന്ന്് തുടങ്ങിി ലൂവ്്റ്് മ്യൂൂസിിയ
ത്തിിൽ അവസാാനിിക്കുന്ന ചാാക്രിികത ഈ നോ�ോവലിിൽ കാാണാംം�. അതിിനിിടയിിൽ ലാാങ്്ടന്റെ�യുംം
സോ�ോഫിിനെ�വെ�യുടെെയുംം അന്വേ�േഷണയാാത്രകളുംം സംംഭവങ്ങളുമാാണ്് വിിവരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. കഥ സ്വിി�സ്്
ബാാങ്ക്്, ഇംംഗ്ലണ്ട്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിലുംം എത്തുന്നുണ്ട്്. ഇതിിനിിടയിിലാാണ്് ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ വിിവരണംം.
പൗൗരസ്ത്യയർക്ക്് മന്ത്രങ്ങൾ എന്നതുപോ�ോലെ� പാാശ്ചാാത്യയലോ�ോകത്തിിന്് പ്രിിയപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ചിിഹ്ന
ങ്ങൾ. ഗോ�ോത്രകാാലഘട്ടംം മുതൽ പിിന്തുടരുന്ന ചിിഹ്നങ്ങൾ വാായിിക്കാാനുംം കണ്ടെ�ത്താാനുമാാണ്് ഈ
നോ�ോവലിിലൂടെെ ഡാാൻബ്രൗൗണ് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ആധുനിികസമൂഹത്തിിലുള്ള ചിിഹ്നങ്ങളുടെെ സാാമൂ
ഹ്യയശാാസ്ത്രവുംം ഫാാസിിസ്റ്റ്് മനോ�ോഭാാവവുംം ഉമ്പർട്ടോ�ോ എക്കോ�ോയെ� പോ�ോലുള്ളവർ വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്.
‘കോ�ോഡുകളുടെെ കത്തീീഡ്രൽ‘ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന റോ�ോസ്ലിിൻ ചാാപ്പലിിൽ വച്ചാാണ്് സോ�ോഫിിനെ�വെ�യ്ക്ക്്
തന്റെ� ജീീവിിത രഹസ്യയങ്ങളുടെെ കുരുക്കഴിിഞ്ഞുകിിട്ടുന്നത്്. അനാാഥമാായെ�ന്നു കരുതുന്ന ജീീവിിതംം
ഒരൊ�ൊറ്റ രാാത്രിിയുടെെ ഇടവേ�ളയിിൽ സനാാഥമാാകുന്നു. വേ�ശ്യയയെ�ന്നു മുദ്രകുത്തപ്പെ�ട്ട മഗ്ദലന മറിിയ
ത്തിിന്റെ� ജീീവിിതരഹസ്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള യാാത്രകൂടിിയാാണ്് ഡാാവിിഞ്ചിി കോ�ോഡ്്. വിിക്ടർ യൂഗോ�ോയുടെെ
നോ�ോട്ടർഡാാമിിലെ� കൂനൻ, മൊ�ൊസാാർട്ടിിന്റെ� സിംം�ഫണിികൾ എന്നിിവയുംം അതീീവ രഹസ്യയങ്ങൾ നിിറ
ഞ്ഞവയാാണ്്. ‘വിിശുദ്ധപാാനപാാത്ര’ത്തിിന്റെ� (തിിരുക്കാാസ) രഹസ്യയങ്ങൾ അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്്
ഡാാൻബ്രൗൗ ണ് ചെ�യ്യുന്നത്്. ചിില പ്രാാചീീന ആചാാരങ്ങളുംം ഈ നോ�ോവലിിൽ വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിി
ലൊ�ൊന്നാാണ്് ‘ഹയ്്റോ�ോസ്് ഗാാമോ�ോസ്്’. പ്രാാചീീന സമൂഹത്തിിലെ� രഹസ്യയ സംംഘടനകളെ�പ്പറ്റിിയുള്ള
പഠനങ്ങൾ ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് ഈ വിിവരണങ്ങൾ. ഗോ�ോത്രസമൂഹത്തിിലുംം ക്രിിസ്തുമതത്തിിലുംം
രഹസ്യയ സംംഘടനകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. പ്രയറിി, ഓംം പുസ്് ദേ�യിി എന്നിിവ ഉദാാഹരണങ്ങൾ. റോ�ോമിിൽ
ബ്ലാാക്ക്് ബൈൈബിിൾ പോ�ോലുമുണ്ടാായിിരുന്നു. വിിവിിധ ഭാാഷകൾ, സംംസ്കാാരങ്ങൾ, ബൈൈബിിൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ
എന്നിിവ സന്ധിിക്കുന്ന സ്ഥലമാാണ്് റോം�ം�.
സോ�ോഫിിനെ�വെ�യാാണ്് ഈ നോ�ോവലിിലെ� പല കോ�ോഡുകളുടെെയുംം ചുരുൾ അഴിിക്കുന്നത്്.
അവളുടെെ മുത്തച്ഛൻ ഴാാക്് സൊ�ൊനീീയർ പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുത്ത പൊ�ൊരുളുകളുടെെ അർത്ഥതലങ്ങൾ പിിടിി
കിിട്ടുന്നത്് ലാാങ്്ടന്റെ� അന്വേ�േഷണത്വവരയിിൽ നിിന്നാാണ്്. ഒരു കുറ്റാാന്വേ�േഷണ കഥയുടെെ സ്വവഭാാവംം
ഈ നോ�ോവലിിനുണ്ട്്. പഴയകാാലത്തുണ്ടാായിിരുന്ന ആശാാരിിമാാരുടെെ ശിിൽപകലാാ മോ�ോട്ടിിഫുകൾക്കു
ണ്ടാായിിരുന്ന രഹസ്യയതലങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് രണ്ടുപേ�രുംം അതിിശയപ്പെ�ടുന്നു.
ഡാാവിിഞ്ചിിയുടെെ ‘വിിട്രൂവിിയൻ മാാൻ‘ എന്ന ചിിത്രത്തിിന്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം കൊ�ൊടുക്കുന്നുവെ�ന്നതാാണ്്
ഈ നോ�ോവലിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകത. കണക്കുശാാസ്ത്രംംകൂടിി അറിിഞ്ഞിിരുന്നാാലേ� ഈ നോ�ോവൽ
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പൂർണമാായിി മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താായാാലുംം രണ്ടു ഭാാഗത്തേ�ക്കുംം കൈൈകൾനീീട്ടിി
നിിൽക്കുന്ന വിിട്രൂവിിയൻമാാൻ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഓറയെ�ക്കുറിിച്ച്്, അവർ രചിിക്കുന്ന സ്ഥലരചനയെ�ക്കുറിിച്ച്്
ആധുനിികർ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥലരചനയെ�പ്പറ്റിി ഒരു മനുഷ്യയൻ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പുതിിയ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുവാാൻ പ്രാാപ്തിിയുള്ള ഒന്നാാണ്് വിിട്രൂവിിയൻമാാൻ എന്ന ചിിത്രംം.
ഒരു സസ്പെ�ൻസ്് ത്രിില്ലർ സിിനിിമയിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� വാായനക്കാാരെെ ചിിഹ്നങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
അക്ഷരങ്ങളിിലേ�ക്കുംം പ്രതീീകങ്ങളിിലേ�ക്കുംം അവ നൽകുന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളിിലേ�ക്കുംം കൊ�ൊണ്ടു
പോ�ോകുകയാാണ്് നോ�ോവലിിസ്റ്റ്്. ഒരു രഹസ്യയത്തിിന്റെ� ചുരുളഴിിയുന്നത്് മറ്റൊ�ൊരു രഹസ്യയത്തിിലേ�ക്കാാണ്്.
ഒരു കോ�ോഡ്് തുറന്നു കിിട്ടുന്നതാാകട്ടെെ മറ്റൊ�ൊരു കോ�ോഡിിലേ�ക്കുംം. അങ്ങനെ� രസകരമാായൊ�ൊരു കളിി
പോ�ോലെ� നോ�ോവൽ മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നു. പ്രശസ്തമാായ ഈ നോ�ോവൽ ഒരു ‘മേ�ജർ മോ�ോഷൻ‘ സിിനിി
മയാായത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. സ്ത്രീീ, പ്രകൃതിി, കലാാസൃഷ്ടിി തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഈ നോ�ോവലിിലൂടെെ
വാാഴ്ത്തപ്പെ�ടുന്നു. കലാാകാാരൻ പ്രപഞ്ച രഹസ്യയങ്ങളുടെെ, സത്യയങ്ങളുടെെ സ്രഷ്ടാാവാായിി മാാറുന്നു എന്ന്്
നോ�ോവൽ സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
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ഡോ�ോ. ശീീതൾ വിി.എസ്്
തൃശൂരിിലെ� നെ�ടുപുഴയിിൽ ജനനംം. ശ്രീീ കേ�രളവർമ്മ കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദവുംം ബിിരുദാാനന്തര
ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. കേ�രള സർവകലാാശാാലയിിലെ� മനുസ്ക്രിിപ്്റ്റ്് ലൈൈബ്രറിിയിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിൽ. ബിിരുദവുംം
മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ നിിന്ന്് ഗവേ�ഷണ ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. സാാഹിിത്യംം� കല സമൂഹംം, തിിറയാാട്ടത്തിിലെ�
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ എന്നീീ പുസ്തകങ്ങളുംം ഗവേ�ഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പോ�ോളണ്ടിിലെ�
ബ്രേ�വ്് ഫെ�സ്റ്റിിവലിിൽ പങ്കെ�ടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. ഗ്രീീസിിലെ� ഡെ�ൽഫിിയിിൽവച്ചു നടന്ന അന്താാരാാഷ്ട്ര ഷാാമൻ
സെ�മിിനാാറിിൽ പ്രബന്ധംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ ശ്രീീ കേ�രളവർമ്മ കോ�ോളേ�ജിിൽ ഗസ്റ്റ്് ലക്്ചറർ.

പുത്തന് സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുംം കടലോ�ോരവുംം
രജനിി. പിി.ടിി

ഗവേ�ഷക (എംം.ജിി.യു.), കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി കേ�ന്ദ്രംം, തൃശ്ശൂർ

കരയെ� കടൽ തിിരിികെ�യെ�ടുക്കുന്ന കാാലമാാണിിത്്. വളരെെ അപകടംം നിിറഞ്ഞ കടലോ�ോരജീീവിിത
ത്തെ� മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിക്കുന്നത്് പരമ്പരാാഗതമാായ അറിിവുകൾ കൂടിിയാാണ്്. ആഗോ�ോളീീകരണത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിി പല സാാങ്കേ�തിികതയുംം കടലോ�ോരത്തെ� തൊ�ൊഴിിൽമേ�ഖല എളുപ്പമാാക്കിിയെ�ങ്കിിലുംം അവ
കടലിിനെ� പലതരത്തിിൽ നശിിപ്പിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. എണ്ണിിയാാൽ ഒടുങ്ങാാത്ത കടലോ�ോര പാാരമ്പര്യയത്തെ�
അപ്പാാടെെ ഇല്ലാാതാാക്കുമോ�ോയെ�ന്ന ആശങ്കയുംം ഇതിിലുണ്ട്്. പുത്തന് സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയകൾ കടലോ�ോര
ത്ത്് ഉണ്ടാാകുന്ന മാാറ്റങ്ങളുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിൽ വന്ന മാാറ്റവുമാാണ്് പഠന വിിഷയംം.പരമ്പരാാഗതമാായിി
കൈൈവന്ന കടലറിിവുകളിിലൂടെെ ആധുനിികകാാലത്ത്് കടലുംം കടലിിനെ� സ്നേ�ഹിിക്കുന്ന ആളുകളുംം
അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിിന്് മുന്നിിൽ തുറന്നു കാാണിിക്കുന്ന കടലറിിവുകൾ എന്ന
വാാട്്സാാപ്പ്് കൂട്ടാായ്മയിിലെ� സുഹൃത്തുകളുടെെ അറിിവുകളുംം അഭിിപ്രാായങ്ങളുംം പ്രതിികരണങ്ങളുംം
പുസ്തകങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ലേ�ഖനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം പത്രങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ലഭിിച്ച അറിിവുകളുമാാണ്് ഈ
പ്രബന്ധത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുളളത്്.
കടലോ�ോരത്തിിന്റെ� മട്ടുംം ഭാാവവുംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞവരാാണ്് കടലിിന്റെ� മക്കൾ. കടലിിന്റെ� ഒഴുക്കുംം
കാാറ്റിിന്റെ� ഗതിിയുംം മീീനിിന്റെ� വരവുംം ചാാകരയുംം തിിരമാാലയുടെെ സ്വവഭാാവവുംം മഴയുംം മനസ്സിിലാാക്കാാന്
അവർ പാാരമ്പര്യയമാായിി കിിട്ടിിയ അറിിവുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. നാാളെ� സമൂഹംം കടലിിനെ�യുംം
കടലോ�ോരത്തെ�യുംം കഥയാായിി ശ്രവിിക്കേ�ണ്ടിി വരുമോ�ോ എന്ന്് ആശങ്കപ്പെ�ട്ടുപോ�ോകുംം വിിധംം കടലുംം
കടലോ�ോരവുംം മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കയാാണ്്
കടൽ കടന്നു വന്നവർ കച്ചവടക്കണ്ണോ�ോടെെ മാാത്രമാാണ്് കടലോ�ോരത്തെ� കണ്ടത്്. ഏറ്റവുംം വിിഭ
വസമൃദ്ധമാായ ഒരിിടംം. അതാാണ്് അവർക്ക്് കടലോ�ോരംം. സമൂഹത്തിിന്റെ� പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരു തൊ�ൊഴിിൽ
സ്രോ�ോതസ്സുകൂടിിയാായ കടലോ�ോരത്തെ� പ്രധാാന തൊ�ൊഴിിൽ മത്സ്യയബന്ധനംം ആണെ�ങ്കിിലുംം വല നെ�യ്ത്തുംം
മീീന് കച്ചവടവുംം ഉപ്പു കുറുക്കലുമെെല്ലാം�ം ഉപതൊ�ൊഴിിലാായിി ഇവർ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്നു. കടൽ ഒരു പ്രധാാ
നപ്പെ�ട്ട തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖല കൂടിിയാാണ്് ,എണ്ണക്കിിണറുകളുംം ഇന്ധനങ്ങളുംം പ്രകൃതിി വാാതകങ്ങളുംം
എല്ലാം�ം കടലിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ നിിന്നാാണ്് ലഭിിക്കുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്് കടൽ ഒരു
വരുമാാന മാാർഗ്ഗംം കൂടിിയാാണ്് എന്ന്് പറയുന്നത്്. മത്സ്യയത്തിിൽ നിിന്നു ലഭിിക്കുന്ന മീീനെ�ണ്ണയുംം സോ�ോപ്പുംം
ഗുളിികയുംം വളവുമെെല്ലാം�ം ഈ വരുമാാന പരിിധിിയിിൽപെ�ടുന്നു. ഏത്് തരത്തിിൽ നോ�ോക്കിിയാാലുംം ഏറ്റവുംം
സമൃദ്ധമാായ വിിഭവസമ്പത്താാണ്് കടൽ. സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയകൾ, അത്യാാ�ധുനിിക മത്സ്യയബന്ധന
ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രവത്്കൃത ബോ�ോട്ടുകൾ, ടൂറിിസ്റ്റ്് കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ, കടലോ�ോര വിിൽപ്പനശാാലകൾ,
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റസ്റ്റോ�ോറന്റുകൾ, ഉഴിിച്ചിിൽ കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിിയവ കടലോ�ോരത്ത്് മാാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിിയതിിന്റെ�
അടയാാളങ്ങളാാണ്്.
കല്ലെ�റിിഞ്ഞ്് മത്സ്യംം� പിിടിിക്കുന്ന കാാലത്തിിൽ നിിന്നു ക്രമേ�ണ അമ്പിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു രൂപമാായ
തെ�റ്റാാലിിയിിലേ�ക്ക്് മാാറിി. ചൂണ്ട, കവണേ�റ്്, കാാട്ടുവളളിി, ഒറ്റാാൽ എന്നിിവയുംം അതിിനു പിിന്നാാലെ�
നീീണ്ടുവല, വീീശുമല, കോ�ോരുവല, സോ�ോനാാവല, കുത്തുവല, ചൂണ്ടവല, കമ്പാാവല, വെ�പ്പുവല,
വടിിവല തുടങ്ങിിയവയുംം നൂലുകൊ�ൊണ്ട്് നിിർമ്മിിച്ച വലയുംം മത്സ്യയബന്ധനത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
തുടങ്ങിി. ആദ്യയകാാലത്ത്് കരയിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ആളുകൾ വലവീീശുമാായിിരുന്നു. ഇങ്ങനെ�
കരയിിൽനിിന്നുവീീശാാന് വീീശുവലയാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്്. നീീട്ടു വലയ്ക്ക്് മുമ്പുതന്നെ� സോ�ോനാാവല രൂപംം
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കാാന് സാാധ്യയതയുണ്ട്്. വളളത്തിിൽ പടിിഞ്ഞാാറുപോ�ോയിി മീീന് പിിടിിക്കാാന് കോ�ോരുവല
പ്രാാബല്യയത്തിിൽ വന്നു ഇതിിനിിടയിിൽ പലപ്പോ�ോഴാായിി ഓരോ�ോ തരംം മീീന് പിിടിിക്കാാനുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ
വലകൾ രൂപംം കൊ�ൊണ്ടു. മത്സ്യയബന്ധനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വലകളുടെെ എണ്ണവുംം രീീതിിയുംം
ഉപയോ�ോഗങ്ങളുംം ക്രമേ�ണ മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.
മത്സ്യയബന്ധനത്തിിൽ ആദ്യയകാാലത്ത്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്് കട്ടമരമാാണ്് .നാാലഞ്ചു തടിികൾ
ഒന്നിിച്ച്് ചേ�ർത്ത്് കട്ടമരംം എന്നു പേ�രുളള രണ്ടുതരംം താാങ്ങിികൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മരത്തടിികളെ�
ബന്ധിിപ്പിിക്കുംം ഏഴ്് അടിി നീീളവുംം 41 അടിി വീീതിിയുമാാണ്് ഈ മരത്തടിികൾക്കുണ്ടാാവുക. മറ്റൊ�ൊരു
മത്സ്യയബന്ധന ഉപകരണംം ഓടമാാണ്്. അയനിി, മാാവ്്, ചീീനിി എന്നീീ മരങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്് ഒറ്റത്തടിിയിിൽ
തീീർക്കുന്നതാാണ്് ഓടംം. ഒരു ഓടത്തിിന്് ഏകദേ�ശംം 34 മുതൽ 42 അടിിവരെെ നീീളംം ഉണ്ടാാകുംം. ചെ�റിിയ
ഒറ്റത്തടിി ഓടവുംം വലിിയ ഒറ്റത്തടിി ഓടവുംം ചീീനിി ഓടവുമുണ്ടാായിിരുന്നു. പിിന്നീീടു വന്നതാാണ്് കെ�ട്ടുവ
ളളംം. ഓടങ്ങളുടെെ അരിികിിൽ മരപ്പലകകൾ ചെ�മ്പാാണിിയുംം കയറുംം കൊ�ൊണ്ട്് ബന്ധിിപ്പിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന
ബോ�ോട്ടുകൾ കെ�ട്ടുവളളംം എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. 28 മുതൽ 32 അടിി വരെെ നീീളമുളള ഈ കെ�ട്ടുവളളങ്ങൾ
വർഷംം മുഴുവന് മീീന് പിിടിിക്കാാനുപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. വീീശുവലയുംം കോ�ോരുവലയുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മീീന്
പിിടിിക്കുന്ന കെ�ട്ടുവളളംം 20 വർഷംം വരെെ ഈടു നിിന്നിിരുന്നു. ഫൈൈബർ ബോ�ോട്ടുകളുംം യന്ത്രവൽകൃത
ബോ�ോട്ടുകളുംം വിിദേ�ശക്കപ്പലുകളുംംപിിന്നീീട്് മത്സ്യയ മേ�ഖലയിിൽ സജീീവമാായിി. കടലിിലെ� ചെ�റു മത്സ്യയ
ങ്ങളെ� വരെെ പിിടിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോവുന്നതിിന്് ഇത്് കാാരണമാായിി. വിിദേ�ശ കപ്പലുകൾക്ക്് കടൽ
തുറന്നു കൊ�ൊടുത്തതോ�ോടെെ വലിിയ ട്രോ�ോളറുകൾ ഘടിിപ്പിിച്ച കപ്പലുകൾ കടൽസമ്പത്ത്് അടിിവരെെ
ഊറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോവുന്ന സ്ഥിിതിിയാായിി. മത്സ്യയങ്ങൾ എന്നു മാാത്രമല്ല കടലിിലെ� മറ്റു ജീീവിികളുടെെ
നാാശത്തിിനുംം ഇത്് കാാരണമാായിി. ഇങ്ങനെ� നടത്തുന്ന മത്സ്യയക്കൊ�ൊയ്ത്ത്് വാാണിിജ്യാാ�ടിിസ്ഥാാന
ത്തിിലാായിി മാാറിി. ഇത്തരംം മത്സ്യയബന്ധനരീീതിി തുടർച്ചയാായതോ�ോടെെ കടലിിലെ� പല മത്സ്യയങ്ങളുംം
അപ്രത്യയക്ഷമാാവാാന് തുടങ്ങിി. അതിിലൊ�ൊന്നാാണ്് മത്തിി.
പാാരമ്പര്യയരീീതിിയിിൽ മത്സ്യയങ്ങളുടെെ ഓരോ�ോ ചലനവുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയാാണ്് മത്സ്യംം� പിിടിിച്ചത്്.
കടലോ�ോരത്തെ� ആവാാസവ്യയവസ്ഥയുംം പാാരമ്പര്യയവിിജ്ഞാാനവുംം, അറിിവുകളുംം പാാടേ� അവഗണിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ടുളള പുതിിയ മത്സ്യയ ബന്ധനരീീതിികൾ കടലോ�ോരത്തെ� ആകെ� പ്രതിിസന്ധിിയിിലേ�ക്ക്്
തളളിിവിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. 590 കിിലോ�ോമീീറ്റർ ദൂരമുളള കേ�രളത്തിിന്റെ� കടലോ�ോരത്ത്് വന്ന മാാറ്റംം
മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ തൊ�ൊഴിിൽമനോ�ോഭാാവത്തെ�പ്പോ�ോലുംം ബാാധിിച്ചു. ഇവർക്ക്് ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ
ജീീവനോ�ോപാാധിി മാാത്രമാായിിരുന്നു മത്സ്യയബന്ധനംം. പുത്തന് സങ്കേ�തിികതയുടെെ കടന്നുവരവോ�ോടെെ
വാാണിിജ്യാാ�ടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ മീീന് പിിടിിക്കാാനുംം കയറ്റിി അയക്കാാനുംം തുടങ്ങിി . തുടക്കത്തിിൽ മെെച്ചംം
ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ങ്കിിലുംം മുഴുപ്പട്ടിിണിിയിിലേ�ക്ക്് ആണ്് പിിന്നീീട്് അത്് അവരെെ നയിിച്ചത്്.
ഇതിിനിിടയിിൽ

ജലജീീവിികളെ�ക്കുറിിച്ചു

പലപഠനങ്ങളുംം
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പരിിസ്ഥിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചു കാാര്യയമാായിി ഒന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയിില്ല. പരമ്പരാാഗത അറിിവുകളെ� പാാടേ�
തളളിിക്കളയാാതെ� സൗൗഹാാർദ്ദപരമാായ ഒരന്തരീീക്ഷംം സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുത്താാലേ� മത്സ്യയ സമ്പത്ത്് തിിരിികെ�
കൊ�ൊണ്ടു വരുവാാന് ഒരു പരിിധിി വരെെ കഴിിയുകയുളളു. നിിലവിിലുളള അറിിവുകളെ� ഗൗൗനിിക്കാാതെ�
പുത്തന് സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മത്സ്യയബന്ധനത്തിിൽ ഏർപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ ഒരുപാാട്്
വിിപത്തുകൾ വന്നു ചേ�രുന്നുണ്ട്്. പുത്തന് സങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകൾ കടന്നു വരുന്നതിിൽ തെ�റ്റിില്ല.
നിിലവിിലുളള അവസ്ഥയെ� പാാടേ� അവഗണിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് വരുന്ന ആധുനിികവല്ക്കരണംം ഒരു
സമൂഹത്തിിന്റെ� മുഖച്ഛാായ തന്നെ� ഇല്ലാായ്മ ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ട്രോ�ോളറുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചുളള മത്സ്യയബ
ന്ധനംം വരുമാാനംം വർദ്ധിിപ്പിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം അത്് അവിിടത്തെ� സാാധാാരണ ജീീവിിതംം പാാടേ� മാാറ്റുന്ന
നിിലയിിലേ�ക്ക്് വന്നു. വലിിയ മത്സ്യയബന്ധനയാാനങ്ങളിിൽ നിിന്നു പുറന്തളളുന്ന എണ്ണയുംം പ്ലാാസ്റ്റിിക്്
മാാലിിന്യയങ്ങളുംം, നൈൈലോ�ോണ് വലകളുടെെ അവശിിഷ്ടങ്ങളുംം മറ്റു മാാലിിന്യയങ്ങളുംം കടലിിലെ� മത്സ്യയങ്ങൾ
ക്കുംം മറ്റു ജീീവജാാലങ്ങൾക്കുംം ഭീീഷണിിയാായിി. മത്സ്യയ സമ്പത്ത്് കുറഞ്ഞതോ�ോടെെ കടലോ�ോരത്തെ�
ഏറ്റവുംം വലിിയ വരുമാാന സ്രോ�ോതസ്സാായ തൊ�ൊഴിിൽമേ�ഖല വലിിയ നഷ്ടത്തിിലാായിി. യന്ത്രവൽകൃത
തൊ�ൊഴിിലാാളിിക്ക്് മത്സ്യയസമ്പത്തിിന്റെ� കുറവുമൂലംം ജോ�ോലിി ഇല്ലാാത്ത അവസ്ഥയാാണ്്. പുതുതലമുറ
കുലത്തൊ�ൊഴിിൽ വിിട്ട്് നിിർമ്മാാണമേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് നീീങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. പരമ്പരാാഗതമാായ ഒരു
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� നാാശംം കൂടിിയാാണ്് വന്നു ചേ�രുന്നത്്.
കോ�ോൾഡ്് സ്റ്റോ�ോറേ�ജുംം ഐസ്് പ്ലാാന്റുംം ഷെ�ഡുകളുംം ക്ഷയരോ�ോഗാാശുപത്രിിയുംം മാാതൃശിിശു സംംര
ക്ഷണകേ�ന്ദ്രവുംം നോ�ോർവിിജിിയന് പദ്ധതിി പ്രകാാരംം കടലോ�ോരത്ത്് നടപ്പാാക്കിിയ പദ്ധതിികളാാണ്്.
ആറേ�ഴുവർഷംം കൊ�ൊണ്ട്് ഇതിിൽ കുറെെയൊ�ൊക്കെ� നടപ്പിിൽ വരുത്തിിയെ�ങ്കിിലുംം അടിിക്കടിിയുളള
പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭങ്ങളുംം കടൽ മലീീനിികരണവുംം കടലോ�ോരമലീീനിികരണവുംം ഈ പദ്ധതിികളുടെെ
വിിജയത്തെ�ബാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ടൂറിിസംം വ്യയവസാായ താാൽപര്യയങ്ങളുംം ഇടനിിലക്കാാരുടെെ കടന്നു വരവുംം
മത്സ്യയബന്ധനതൊ�ൊഴിിലാാളിിക്ക്് കടലോ�ോരംം അന്യയമാാകാാന് കാാരണമാായിി. ഒന്നിിന്് പുറകേ� ഒന്നാായിി
വരുന്ന പ്രകൃതിി പ്രതിിഭാാസങ്ങൾ കണ്ടൽ കാാടുകളുടെെ നാാശംം, കടലിിലെ� മലീീനിികരണംം,പുത്തന്
സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുടെെ അമിിത ചൂഷണംം ഇവയെ�ല്ലാം�ം കടൽക്കരയെ� ഇല്ലാാതാാക്കിി കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്ക
യാാണ്്. കടലോ�ോരംം സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിന്് വേ�ണ്ടിി പലസ്ഥലങ്ങളിിലുംം ഭിിത്തിികൾ കെ�ട്ടിിയെ�ങ്കിിലുംം
ശക്തമാായ തിിരമാാലകൾ അടിിച്ചു കയറിി കരിിങ്കൽ ഭിിത്തിികൾ കടലെ�ടുത്തു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കയാാണ്്.
ഇത്തരംം അവസ്ഥ കടലോ�ോരത്തിിന്റെ� ആവാാസവ്യയവസ്ഥയെ�ത്തന്നെ� തകിിടംം മറിിക്കുന്നു.
പാാരമ്പര്യയമാായിി കൈൈമാാറിിവന്ന തെ�ളിിമയുളളതുംം സത്യയസന്ധവുമാായ ഒരു സംംസ്കാാരംം
കടലോ�ോരത്ത്് നിിലനിിന്നിിരുന്നു. എന്നാാൽ ആധുനിികവത്്കരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ഭാാഷയിിലുംം
ഭക്ഷണത്തിിലുംം പാാർപ്പിിടരീീതിിയിിലുംം വസ്ത്രധാാരണ രീീതിിയിിലുംം കലാാ രംംഗങ്ങളിിലുംം വലിിയ മാാറ്റങ്ങൾ
വന്നു ചേ�ർന്നതാായിി കാാണാാന് കഴിിയുംം.ടൂറിിസത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി വന്ന റസ്റ്റോ�ോറന്റുകളുംം തട്ടുകടകളുംം
കടലോ�ോരത്തെ� സാാധാാരണ ജനങ്ങളുടെെ പാാരമ്പര്യയ ഭക്ഷണരീീതിിയിിൽ വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിി.
ഭാാഷയിിൽ വന്ന മാാറ്റവുംം വളരെെ പ്രധാാനമാാണ്്. ഭാാഷ ഒരു സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട
ചിിഹ്നമാാണ്്. പെ�ട്ടന്ന്് മറ്റുള്ളവർക്ക്് കേ�ട്ടാാൽ മനസ്സിിലാാകാാത്ത ഭാാഷയുംം ശൈൈലിിയുമാാണ്് കടപ്പുറംം
ഭാാഷ. ലത്തീീന് ഭാാഷയുടെെയുംം പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് ഭാാഷയുടെെയുംം ഒരു സ്വാാ�ധീീനവുംം കടപ്പുറംം ഭാാഷയിിൽ
കാാണാംം� പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷയിിൽ നിിന്നു തിികച്ചുംം ഭിിന്നമാാണ്് കടപ്പുറംം ഭാാഷ. എഴുത്തു ഭാാഷയിില്ലാാത്ത
കടലോ�ോര ഭാാഷ ഇപ്പോ�ോൾ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം കടന്നു വന്നിിട്ടുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്നു തന്നെ�യാാണ്്
ഇത്തരംം ഭാാഷകൾ ശക്തിിയാാർജ്ജിിക്കുന്നത്്. ആ ഭാാഷയിിൽ അവരുടെെ സ്നേ�ഹവുംം ആത്മാാർത്ഥത
യുംം സത്യയസന്ധതയുംം ജീീവിിതത്തിിലെ� ഓരോ�ോ ചലനവുംം ഉണ്ട്്
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പാാരമ്പര്യയ മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ അവരുടെെ തൊ�ൊഴിിലെ�ടുക്കുന്നതിിന്റെ� സൗൗകര്യാ�ാർത്ഥംം
കടലിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്നു വീീടുകൾ വെ�ക്കുന്നവരാാണ്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ കടലോ�ോരത്ത്് ആളുകൾ തിിങ്ങിി
പാാർക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്്. എന്നാാൽ അടിിക്കടിിയുള്ള പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭങ്ങൾ കാാരണംം കടലോ�ോരംം
കടൽ എടുത്തുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ഈ വന് നാാശംം അവിിടെെയുള്ള വീീടുകളെ� പാാടെെ ഇല്ലാാതാാക്കിി.
തീീരദേ�ശ പരിിപാാലനചട്ടപ്രകാാരംം 200 മീീറ്ററിിനു പുറത്തേ� വീീട്് നിിർമ്മിിക്കാാന് നിിലവിിൽ അധിി
കാാരമുള്ളു. എല്ലാാവർക്കുംം താാമസിിക്കാാന് സ്ഥലമിില്ലാാത്തത്് കടലോ�ോരത്തുനിിന്നുംം പുറത്തേ�ക്ക്്
ജീീവിിതംം പറിിച്ചുനടുവാാന് കാാരണമാായിി. പാാരമ്പര്യയമാായിി മത്സ്യയബന്ധനംം മാാത്രംം തൊ�ൊഴിിലാായിി ചെ�യ്ത്്
ജീീവിിച്ചുപോ�ോരുന്ന ഇവർ പുറത്തേ�ക്ക്് പോ�ോവുമ്പോ�ോൾ ഒരു സംംസ്കാാരവുംം സമൂഹവുംം ഇല്ലാാതാായിി
ത്തീീരുന്നു. 1991- ലെ� നിിയമംം വീീടുകൾ പണിിയുന്നതിിൽ നിിയമതടസ്സംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. നിിലവിിൽ
പഴയ വീീടുകൾ പൊ�ൊളിിച്ചുപണിിയാാന്പോ�ോലുംം പറ്റാാത്ത അവസ്ഥയാാണ്്.
കടലോ�ോരറോ�ോഡിിനോ�ോടു ചേ�ർന്ന്് ടൂറിിസത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി റിിസോ�ോർട്ടുകളുംം, റസ്റ്റോ�ോറന്റുകളുംം
നിിറയുന്നതോ�ോടെെ പാാരമ്പര്യയ മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾക്ക്് വല കെ�ട്ടാാനുംം, മീീന് ഉണക്കാാനുംം, വള്ള
ങ്ങൾ കയറ്റിികെ�ട്ടാാനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടമാാവുംം ഇത്് അവരുടെെ തൊ�ൊഴിിലിിനെ� പ്രതിികൂലമാായിി
ബാാധിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം.
ആദ്യയകാാലത്ത്് കടലോ�ോര മത്സ്യയബന്ധനത്തിിനു പോ�ോയിിരുന്നത്് അരയന്മാാരാായിിരുന്നു
(പാാരമ്പര്യയ മത്സ്യയബന്ധനത്തൊ�ൊഴിിലിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ട മുക്കുവ, പരവ, മീീനവർ, വാാലന്മാാർ തുടങ്ങിി
യവർ) ഇവർ സ്വവന്തമാായ ആചാാര അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം മുറുകേ� പിിടിിച്ചവർ ആയിിരുന്നു.
എന്നാാൽ കടലോ�ോരത്തു പുത്തന് സാാങ്കേ�തിികതയുടെെ കടന്നുവരവ്് ഈ മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് മറ്റു തൊ�ൊഴിി
ലാാളിികളുംം വന്നു ചേ�രുന്നതിിന്് കാാരണമാായിി (ക്രിിസ്ത്യയന്, മുസ്ലീംം�, തിിയ്യ). ഇങ്ങനെ�യുളള കടന്നു വരവ്്
ഒരു പൊ�ൊതു സംംസ്കാാരംം മത്സ്യയ കടലോ�ോരത്ത്് ഉണ്ടാാകുവാാന് കാാരണമാായിി. വേ�ഷത്തിിലുംം ഭാാഷയിിലുംം,
ഭക്ഷണരീീതിിയിിലുംംകടലോ�ോരത്തുണ്ടാായ മാാറ്റത്തിിന്് ടൂറിിസത്തിിനു വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. ഇങ്ങനെ� സംംസ്കാാ
രത്തിിൽ കടന്നു വന്നിിട്ടുളള മാാറ്റംം എന്തിിനെ�യുംം ഉൾക്കൊ�ൊളളാം�ം എന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് കടലോ�ോരത്തെ�
മാാറ്റിി മറിിച്ചു. ഇതു സമൂഹത്തിിലുംം അവരുടെെ സംംസ്കാാരത്തിിലുംം ദൂരവ്യാാ�പകമാായ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു.
കടലോ�ോരംം നശിിക്കാാതെ� സൂക്ഷിിക്കേ�ണ്ടതു സമൂഹത്തിിന്റെ� കൂടിി കടമയാാണ്്.
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4.	ഡോ�ോ.പത്മാാനാാഭന്.കെ�., മുക്കുവരുംം തീീരദേ�ശ സംംസ്കൃതിിയുംം, പുസ്തകഭവന് പയ്യന്നൂർ, ചെ�റുപുഴ പിി.ഒ. കണ്ണൂർ 670
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5. കടലറിിവുകൾ (വാാട്്സാാപ്പ്് കൂട്ടാായ്മ).
6.

കടലറിിവുകൾ, സാാഹിിത്യയ ക്യാാ�മ്പ്്, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി.

രജനിി പിി.ടിി.
സ്വവദേ�ശംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ജിില്ലയിിലെ� നടുവണ്ണൂർ. സ്കൂൾ: നടുവണ്ണൂർ HSS .ഹൈൈസ്കൂൾ
അത്തോ�ോളിി വിി.എച്ച്്.എസ്്.എസ്്. ബിിരുദംം: പിി.ജിി., ബിി.എഡ്്., എംം.ഫിിൽ., കേ�രള
സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിിയിിൽ സിി.ആർ. രാാജഗോ�ോപാാലന്റെ� കീീഴിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

പ്രതിിബോ�ോധത്തിിന്റെ� പെ�ണ്കഥകൾ
ആശാാ മത്താായിി

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, മാാർ അത്തനേ�ഷ്യയസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോതമംംഗലംം

മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെ സാംം�സ്കാാരിിക വിിമർശനംംകൂടിി നിിർവ്വഹിിക്കുന്ന
ആഖ്യാാ�നമാായിി സമകാാലിിക മലയാാള ചെ�റുകഥ വളർന്നിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ോയ്മകളെ� നിിരാാകരിിക്കുന്ന സ്വവത്വവ
ബോ�ോധമുള്ള നിിലപാാടുകളാായിി അവ വാായിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിിൽ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലെ� അധീീ
ശയുക്തിികൾക്കെ�തിിരെെ ബദൽ മാാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെ�ടുക്കുന്ന കഥകളാാണ്് ഷാാഹിിന ഇ.കെ�യുടെെ
ഫാാന്റംംബാാത്ത്്, ബ്ലാാക്ക്് വിിഡോ�ോ, ഉത്സവഭൂമിി എന്നിിവ. സമൂഹത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിലുംം
പ്രതീീതിിയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിലുംം ഉള്ള പെ�ൺവിിരുദ്ധതയെ� ഈ കഥകൾ ചെ�റുക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്ന
അന്വേ�േഷണമാാണ്് പ്രബന്ധംം.

ഫാാന്റംം ബാാത്ത്്
പഴമൊ�ൊഴിികളുംം വാാർത്തകളുംം പലമട്ടിിൽ പെ�ണ്ണിിനെ�തിിരാായ കോ�ോയ്മകളെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അവ പങ്കു
വയ്ക്കുന്നതുംം ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുബോ�ോധമാാണ്് എന്ന്് പലപ്പോ�ോഴുംം
തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുന്നിില്ല. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് ഫാാന്റംം ബാാത്ത്് എന്ന കഥ ശ്രദ്ധ നേ�ടുന്നത്്.
പുതിിയ കാാലത്ത്് പെ�ണ്ണ്് നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വരുന്ന വെ�ല്ലുവിിളിികള് തീീവ്രയാാഥാാർത്ഥ്യയമാായിി അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അവയെ� ഭാാവനാാത്മകമാായിി നേ�രിിടുന്നതാാണ്് കഥ.
ജോ�ോലിിക്കുപോ�ോയ വീീട്ടിിലെ� കുളിിമുറിിയിിൽ ഇലക്ട്രീീഷ്യയൻ ക്യാാ�മറ ഒളിിപ്പിിച്ചുവെ�ച്ച വാാർത്ത
അച്ഛനിിൽ ഉണ്ടാാക്കുന്ന അങ്കലാാപ്പുകളെ� മറിികടന്നാാണ്് കൂട്ടുകാാരിി ജിിതയ്ക്കൊ�ൊപ്പംം ഇന്റർവ്യൂൂവിിൽ
പങ്കെ�ടുക്കാാൻ ഫാാന്റംം ബാാത്തിിലെ� കഥാാപാാത്രംം തിിരുവനന്തപുരത്ത്് എത്തുന്നത്്. സമൂഹത്തിിന്റെ�
മുൻവിിധിികൾ അവളെ� പിിന്തുടരുന്നത്് കഥയുടെെ ആദ്യയഭാാഗത്തു കാാണാംം�. ഓട്ടോ�ോ പാാർക്കിിൽനിിന്ന്്
ഹോ�ോട്ടലിിന്റെ� പേ�രു പറഞ്ഞ്് വണ്ടിിയിിൽ കയറുമ്പോ�ോൾ ഡ്രൈ�വറുടെെ നോ�ോട്ടത്തിിൽ അവൾക്ക്്
സംംശയംം തോ�ോന്നിി. ഹോ�ോട്ടലിിൽ ഒറ്റപ്പെ�ട്ട മുറിിയാാണ്് കിിട്ടിിയത്് എന്നതുംം കഥാാപാാത്രത്തെ� അസ്വവ
സ്ഥയാാക്കുന്നുണ്ട്്. കുളിിച്ച്് വിിശ്രമിിക്കാാൻ മുറിിയെ�ടുത്ത അവളിിൽ വീീട്ടിിൽ വച്ചു കേ�ട്ട വാാർത്ത അനു
രണനങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുന്നു. കുളിിമുറിിയിിൽ കയറാാൻ തുടങ്ങുമ്പോ�ോൾ അവൾ ലൈൈറ്റ്് ഓഫാാക്കുന്നത്്
അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. എന്നാാൽ ഇരുട്ടിിലുംം കണ്ണുള്ള ക്യാാ�മറയുണ്ട്്, ഒളിിച്ചോ�ോടാാനാാവിില്ല എന്ന്് ജിിത
ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തിിയതോ�ോടെെ കുളിിമുറിിയുടെെ കാാണാാമൂലയിിലെ� ഒറ്റക്കണ്ണ്് തന്റെ� സ്വവകാാര്യയതയത്രയുംം
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ആസക്തിിയുടെെ ലോ�ോകത്തു ചിിതറിിച്ചിിടുംം എന്ന തോ�ോന്നൽ അവൾക്കുണ്ടാാകുന്നു.
ആഗോ�ോളവൽകൃത സമൂഹത്തിിൽ വിിപണിി മൂല്യയമുള്ള ഉപഭോ�ോഗവസ്തുവാായുംം പ്രതീീതിിയാാഥാാർ
ത്ഥ്യയമാായുംം പെ�ണ്ണുടൽ മാാറുന്നു. അവിിടെെ പെ�ണ്ണ്് ലൈം�ംഗിിക ശരീീരംം മാാത്രമാാകുന്നു. കമ്പ്യൂൂട്ടർ രംംഗത്ത്്
അവയവങ്ങളുടെെ അങ്ങാാടിിയാായിി സ്ത്രീീശരീീരംം പ്രദർശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു (ജിി. ഉഷാാകുമാാരിി; 2013: 71)
എന്ന നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
കുളിിമുറിിയിിൽ തന്റെ� ദേ�ഹത്തെ� ഉടുപ്പിിൽനിിന്ന്് സ്വവതന്ത്രമാാക്കാാൻ കഴിിയാാതെ� അവൾ
മുറിിവിിട്ട്് ഇറങ്ങിി. തൊ�ൊട്ടടുത്ത ഫാാൻസിിക്കടയിിൽനിിന്ന്് വയലറ്റു നിിറമുള്ള ഫാാന്റത്തിിന്റെ�
മുഖംംമൂടിി വാാങ്ങിി തിിരിിച്ചെ�ത്തുന്നു. കഥയിിൽ ഇങ്ങനെ� വാായിിക്കാംം�:
‘കുളിിമുറിി മൂലയിിൽ ഫാാന്റമാായിി രൂപാാന്തരംംകൊ�ൊണ്ട എന്നെ� നോ�ോക്കിി ജിിത അലറിിച്ചിിരിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. അവളെ� തീീർത്തുമവഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വാാതിിൽചാാരിി ഞാാനെ�ന്റെ� യാാത്രയിിൽ
ചടച്ച ഉടലിിനെ� ഉടുപ്പുകളിിൽ നിിന്നൂരിിയെ�ടുത്തു.
മുഖമിില്ലാാത്ത ശരീീരങ്ങൾക്ക്് ഒന്നുംം ഭയക്കാാനിില്ലെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവോ�ോടെെ പിിന്നെ� ഞാാൻ ഫാാന്റംം
ജലത്തുള്ളിികൾക്കൊ�ൊപ്പംം നൃത്തംം വച്ചുതുടങ്ങിി’ (ഷാാഹിിന ഇ. കെ�, 2017:31)
മുള്ളിിനെ� ഭയക്കുന്ന ഇലയാായിി പെ�ണ്ണിിനെ� മെെരുക്കിിയെ�ടുക്കുന്ന പഴമൊ�ൊഴിിയിിൽ തുടങ്ങുന്നതാാണ്്
പെ�ണ്ണിിനു നേ�രെെയുള്ള ആധിിപത്യംം�. ഒരുവൾ സ്ത്രീീയാായിി ജനിിക്കുകയല്ല. സ്ത്രീീയാാക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്
എന്ന ചിിന്ത ഇതോ�ോടു ചേ�ർത്തു മനസ്സിിലാാക്കാംം�. സ്ത്രീീശരീീരത്തെ�യുംം ലൈം�ംഗിികതയെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച്്
വിിലക്കുകളുംം പരിിമിിതിികളുംം നിിർമ്മിിക്കുകയുംം അത്് അനുസരിിക്കാാൻ സ്ത്രീീയ്ക്ക്് ബാാധ്യയതയുണ്ടെ�ന്ന്് സ്ഥാാ
പിിക്കുകയുമാാണ്് കോ�ോയ്മകളുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം. ആൺകോ�ോയ്മകളുടെെ ഇത്തരംം പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ�
ഉറപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് പഴമൊ�ൊഴിികൾ. അതേ� ധർമ്മംം നിിറവേ�റ്റാാൻ പുതിിയ കാാലത്ത്് മാാധ്യയമങ്ങളിിലെ�
വാാർത്തകൾക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീശരീീരത്തിിനു നേ�ർക്കുള്ള അതിിക്രമങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വാാർത്തകളുംം
ശരീീരംം മാാത്രമാാണ്് സ്ത്രീീ എന്ന ബോ�ോധത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്.
യഥാാർത്ഥ അനുഭവത്തിിനു സമാാന്തരമാായിി ആധുനിിക സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയ രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ
ദൃശ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ പ്രതീീതിിയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ പെ�ണ്ണുടലിിനെ� കാാഴ്ചയുടെെ രതിി അനുഭവമാാക്കിി
ത്തീീർക്കുന്നു. സമീീപകാാലത്ത്് പെ�ണ്ണ്് നേ�രിിടുന്ന ഈ വെ�ല്ലുവിിളിിയാാണ്് കഥ അഭിിസംംബോ�ോധന
ചെ�യ്യുന്നത്്. നഗ്നതയിിലൂടെെ തകർക്കാാവുന്നതാാണോ�ോ പെ�ൺസ്വവത്വംം� എന്ന ചോ�ോദ്യയമാായിി അതിിനെ�
മനസ്സിിലാാക്കാംം�. നോ�ോട്ടത്തിിന്റെ� സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് നഗ്നത വിിഷയമാാകുന്നത്്. വിിവസ്ത്രമാായ അവസ്ഥ
യല്ല, ആൺ നോ�ോട്ടത്തിിനു കീീഴ്്പ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥയാാണ്് അത്്    എന്ന്് ബർജർ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്
ഇതിിനോ�ോടു ബന്ധിിപ്പിിക്കാംം�. വിിപണിിയിിൽ കാാഴ്ചപ്പെ�ടുന്ന ലൈം�ംഗിിക ഉല്പന്നമാായിി തന്റെ� ദേ�ഹംം
മാാറാം�ം എന്ന ചിിന്തയാാണ്് കഥാാപാാത്രത്തെ� ഭയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ജീീവിിതത്തിിലെ� വെ�ല്ലുവിിളിികളെ�
അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� സാാധ്യയമാായ മാാർഗ്ഗംം തുറന്നു ചർച്ചചെ�യ്യുകയുമാാണ്് കഥ.
ജിിതയുടെെ വാാക്കുകൾ കഥയിിൽ ഇപ്രകാാരമാാണ്്:
“അല്ലെ�ങ്കിിൽ ഒരു നഗ്ന ഫോ�ോട്ടോ�ോയ്ക്ക്് തീീർക്കാാൻ പറ്റുന്നത്ര നിിസ്സാാരമാാണോ�ോ നിിന്റെ� ജീീവിിതംം?
ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെ പറയണംം, ഇത്് ഞാാനാാണെ�ന്ന്്. ഇതെ�ന്റെ� സ്വവന്തംം ശരീീരമാാണെ�ന്ന്്
അത്രതന്നെ�” (ഷാാഹിിന ഇ.കെ�., 2017: 30) ജിിത എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിലൂടെെ പെ�ൺ വിിടുതിിക്കാായ്്
സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരുമ്പെ�ട്ട നടത്തംം (Slut Walk) പോ�ോലുള്ള തീീവ്രസമര പരിിപാാടിികളുടെെ സമീീ
പനങ്ങൾ കഥയിിൽ ചേ�ർത്തുവയ്ക്കുകയാാണ്്. കാാഴ്ചയുടെെ കമ്പോ�ോളത്തിിൽ തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവാാത്ത
വിിധംം വ്യയക്തിിമുദ്ര മറയ്ക്കാാൻ ഫാാന്റത്തിിന്റെ� മുഖംംമൂടിി കഥാാപാാത്രത്തെ� സഹാായിിക്കുന്നു. പ്രതീീതിി
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ പെ�ണ്ണുടലിിനെ� സാാമാാന്യയവൽക്കരിിക്കുന്നു. നഗ്നമാായ ഉടലിിൽ മുഖംം ചേ�ർത്തുംം
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പെ�ണ്ണിിനെ�തിിരാായ അതിിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേ�റുന്നുണ്ടെ�ന്ന ധാാരണയെ�ക്കൂടിി കഥ പിിൻപറ്റുന്നുണ്ട്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഉടലിിനെ�ക്കാാൾ മുഖംം പ്രധാാനവുംം സ്വവകാാര്യയതയുടെെ അടയാാളവുമാായിി അനുഭവ
പ്പെ�ടുന്നത്്. സ്ത്രീീ ശരീീരത്തെ� ഇരയാായിി മാാത്രംം കരുതുന്ന കോ�ോയ്മകളുടെെ ലിംം�ഗവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ
നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി ഇരയുടെെ വിിധേ�യത്വവമുള്ള ഉടലിിൽനിിന്ന്് മുഖംംമറച്ച്് സ്വവതന്ത്രയാാവുകയാാണ്്
കഥാാപാാത്രംം. ജീീവശാാസ്ത്രപരമാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം സാംം�സ്കാാരിിക നിിർമ്മിിതിിയാാണ്് ശരീീരംം. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ
ത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവത്വവത്തിിന്റെ�യുംം പ്രഭവകേ�ന്ദ്രമാായ ദേ�ഹംം ലൈം�ംഗിികോ�ോപാാധിിമാാത്രമാായിി കാാഴ്ചപ്പെ�ടുന്ന
ലോ�ോകത്ത്് ഉടലിിൽ ഒരുവൾക്ക്് സ്വവയംം നിിർണയാാവകാാശംം ഇല്ലാാതാാകുന്നു. അവിിടെെ ഉടലിിൽനിിന്ന്്
സ്വവത്വവത്തെ� അടർത്തിി മാാറ്റാാൻ മുഖാാവരണംം അണിിയുന്നിിടത്താാണ്് കഥയുടെെ ഭാാവനാാത്മകമാായ
പ്രതിിരോ�ോധംം. ഇവിിടെെ ശരീീരംം പരിിമിിതിികളെ�യുംം വിിലക്കുകളെ�യുംം മറിികടന്ന്് സ്വവയംം നിിർണാായകവ
കാാശംം നേ�ടുന്നു. കൂടുതൽ ക്രിിയാാത്മകമാായിി മാാറുന്നു. ദേ�ഹംം മറച്ചാാലുംം പ്രതീീതിിയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളുടെെ
കാാഴ്ചവിിരുന്നിിൽ നഗ്നയാായിി മാാറാം�ം എന്നതിിനാാൽ മുഖാാവരണംം അണിിയാാൻ സ്ത്രീീ നിിർബന്ധിിതയാാ
കുന്നതാാണ്് കഥയുടെെ പ്രശ്നമണ്ഡലംം. ഏത്് ഉടലുംം തന്റേ�താായിി കാാഴ്ചപ്പെ�ടാാമെെന്നിിരിിക്കെ� ഭയാാശ
ങ്കകൾ അകറ്റാാൻ കറുത്ത ചിിരിിയുടെെ മുഖാാവരണംം അണിിഞ്ഞ്് അവൾ കോ�ോയ്മകളുടെെ യുക്തിികളെ�
കൊ�ൊഞ്ഞനംം കുത്തുകയാാണ്്.

ബ്ലാാക്ക്് വിിഡോ�ോ
പരമ്പരാാഗത രീീതിിയിിലുള്ള പെ�ണ്ണുകാാണൽ അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ� ധാാർ
ഷ്ട്യയത്തെ� തകർക്കുന്ന കഥയാാണ്് ബ്ലാാക്ക്് വിിഡോ�ോ. അടക്കംം, ഒതുക്കംം, കുലീീനത്വംം�, തൊ�ൊഴിിൽരഹിിത,
പൂമുഖവാാതിിൽക്കൽ സ്നേ�ഹംം വിിടർത്തുംം വീീട്ടമ്മ എന്നീീ ഗുണങ്ങളുള്ള പെ�ണ്ണിിനെ� തിിരയുന്നവനാാണ്്
ശരത്ത്് മാാധവൻ. പെ�ൺകുട്ടിി വളരുന്നത്് വിിവാാഹിിതയാാകാാനാാണ്് എന്ന കുടുംംബത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതു
ധാാരണയുംം മതകേ�ന്ദ്രിിതമാായ വിിധിിവിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ� ഇച്ഛയ്ക്ക്് ഉപരിിയാായിി ജീീവിിതത്തെ�
നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതാായിി കഥയിിൽ സൂചനയുണ്ട്്. ഇരുപത്തിിമൂന്നു കഴിിഞ്ഞാാൽ മുപ്പത്തിിഎട്ടിിലേ�
വിിവാാഹയോ�ോഗമുള്ളൂ എന്ന ജാാതകപ്രവചനമാാണ്് നേ�ഹയുടെെ വീീട്ടിിലെ� പെ�ണ്ണുകാാണൽ ചടങ്ങിിന്്
കാാരണംം.
പുരുഷനെ� സമ്പത്തിിന്റെ� അധിികാാരിിയാായിി കരുതുന്ന കുടുംംബഘടനയിിൽ ലൈം�ംഗിികതയുടെെ
ഉടമസ്ഥയുംം പുരുഷനു മാാത്രമാാണ്്. സ്ത്രീീക്ക്് ശരീീരത്തിിലുംം ലൈം�ംഗിികതയിിലുംം അവകാാശമിില്ലെ�ന്ന
താാതാാധിികാാരത്തിിന്റെ� യുക്തിികളെ� അട്ടിിമറിിക്കുന്ന ചടങ്ങാായിി കഥയിിൽ പെ�ണ്ണുകാാണൽ പരിിണ
മിിച്ചു. പെ�ണ്ണുകാാണലിിന്് ഒടുവിിൽ സ്ത്രീീത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ� വാാർപ്പുരൂപങ്ങൾ
നേ�ഹ എന്ന പെ�ൺകുട്ടിി ഉടയ്ക്കുന്നു.
പെ�ണ്ണുകാാണലിിനിിടയിിൽ ശരത്തിിനോ�ോട്് തനിിക്ക്് ഉടനെ� ഒരു കുഞ്ഞുവേ�ണംം അതുംം
പെ�ൺകുഞ്ഞ്് എന്ന ആഗ്രഹംം നേ�ഹ അറിിയിിക്കുന്നു. “ബ്ലാാക്ക്് വിിഡോ�ോസിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് കേ�ട്ടിിട്ടുണ്ടോ�ോ
ശരത്്? രതിിക്കുശേ�ഷംം ഇണയെ� വിിഴുങ്ങുന്ന എട്ടുകാാലിിപ്പെ�ണ്ണ്്? അങ്ങനെ�യാാവാാനാാണ്് എനിിക്കിി
ഷ്ടംം.. ആ കുഞ്ഞു പിിറന്നാാൽ നീീ ഉണ്ടാാവിില്ല പിിന്നെ�” (ഷാാഹിിന ഇ. കെ�, 2017 :88) എന്ന നേ�ഹയുടെെ
വാാക്കുകളിിലാാണ്് കഥയിിലെ� പെ�ൺപ്രതിിരോ�ോധംം പൂർണമാാകുന്നത്്. പുരുഷനെ� കർത്തൃസ്ഥാാനത്തു
നിിർത്തിി പെ�ണ്ണിിനെ� കാാഴ്ചവസ്തുവാാക്കുന്ന പെ�ണ്ണുകാാണൽ ചടങ്ങിിൽ ലൈം�ംഗിിക തൃഷ്ണ തുറന്നുപറ
യുന്ന പെ�ണ്ണ്് അഭിിമതയാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�? പുരുഷമേ�ൽക്കോ�ോയ്മയുടെെ അഹന്തയെ� ലൈം�ംഗിിക
അഭിിവാാഞ്ഛയിിലൂടെെയാാണ്് നേ�ഹ നേ�രിിട്ടത്്. ഭാാഷയുംം രതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള മനശാാസ്ത്രബന്ധത്തെ�
സമർത്ഥമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ളതാാണ്് നേ�ഹയുടെെ ഭാാഷണംം.
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ഉത്സവഭൂമിി
പെ�ണ്ണുടലിിനെ� ഉത്സവഭൂമിിയാായിി കാാണുന്ന ആൺ ത്വവരകളെ� വിിമർശിിക്കുന്ന കഥയാാണ്് ഉത്സ
വഭൂമിി. ജാാവേ�ദ്്, ജയന്ത്്, കാാസിംം�ക്ക എന്നിിവരിിലൂടെെ പെ�ൺവെ�റിിപൂണ്ട അധീീശത്വവതാാല്പര്യയങ്ങൾ
കഥയിിൽ വിിമർശിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ലൈം�ംഗിിക ഉപഭോ�ോഗവസ്തുമാാത്രമാായിി പെ�ണ്ണിിനെ� കരുതുന്നവരുടെെ
പ്രതിിനിിധിികളാാണ്് ഇവർ. അൻപതാാമത്തെ� പെ�ണ്ണുടൽ തനിിക്കു കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്താാനാാവുന്ന ദിിവസംം
ആഘോ�ോഷമാാക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നയാാളാാണ്് ജയന്ത്്. ലൈം�ംഗിിക വേ�ഴ്ചകൾ മൊ�ൊബൈൈലിിൽ
പകർത്തിി രസിിക്കുന്നവനാാണ്് ജാാവേ�ദ്്.
“ഓരോ�ോ പെ�ൺ ശരീീരവുംം ഒരുത്സവഭൂമിി
ഇതിിനല്ലാാതെ� പെ�ണ്ണുങ്ങളെ� എന്തിിനുകൊ�ൊള്ളാാടാാ?” (ഷാാഹിിന ഇ. കെ�, 2017: 33-34)
എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള അവരുടെെ വാാക്കുകൾ ആൺകോ�ോയ്മയുടെെ പൊ�ൊതുബോ�ോധംം തന്നെ�യാാണ്്.
ശരീീരത്തിിലൂടെെയുംം ലൈം�ംഗിികതയിിലൂടെെയുമാാണ്് അധിികാാരംം സ്ത്രീീയെ� കീീഴ്പെെടുത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്  
ട്രെ�യിിൻ യാാത്രക്കിിടയിിൽ ഫ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമിിൽ ഇറങ്ങിിയ ജാാവേ�ദിിനരിികിിലെ�ത്തിിയ പത്തു വയസ്സു
ള്ള പെ�ൺകുട്ടിി അയാാളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� പിിളർക്കുന്നതാാണ്് കഥയെ� ഹൃദയസ്പർശിിയാാക്കുന്നത്്.
അതുവരെെ പെ�ണ്ണുടൽക്കാാഴ്ചകൾ ആസ്വവദിിച്ചിിരുന്ന അയാാളെ� ഞെ�ട്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ‘വെ�ശന്നിിട്ടാാ ചേ�ട്ടാാ
വെ�റുംം പത്തു രൂപാാമതിി’ (36) എന്നു പറഞ്ഞു കുട്ടിിപ്പാാവാാടയുംം മേ�ൽക്കുപ്പാായവുംം അവൾ അഴിിച്ചിി
ടുന്നു. അപ്പോ�ോൾ പലതാായിി പടരുന്ന പെ�ണ്ണൊ�ൊച്ചകൾ തനിിക്കുചുറ്റുംം മാാറ്റൊ�ൊലിിക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാായുംം
പെ�ണ്ണുടൽ ഉത്സവഭൂമിിയാാണെ�ന്ന ധാാരണയെ� പരിിഹസിിക്കുന്നതാായുംം അയാാൾക്കു തോ�ോന്നിി. വിിശപ്പു
സഹിിച്ച്് ,പത്തുരൂപ യാാചിിച്ച്് തന്റെ� കൈൈത്തുമ്പു തൊ�ൊട്ടുനിിന്ന പെ�ൺകുട്ടിിയുടെെ സ്പർശംം അയാാളെ�
പൊ�ൊള്ളിിക്കുന്നു. അവളുടെെ കുട്ടിിക്കാാലുകളിിൽ മുഖമണച്ച്് തളർന്നു വീീഴുമ്പോ�ോൾ ജീീവിിതത്തിിലാാദ്യയമാായിി
പെ�ണ്ണുടലിിന്റെ� അഗ്നിി അയാാൾ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. പെ�ണ്ണുടലിിൽ ലൈം�ംഗിികാാനന്ദംം മാാത്രംം തേ�ടുന്ന
പുരുഷൻ കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തലിിന്റെ� ആനന്ദമാാണ്് അനുഭവിിക്കുന്നത്്. പെ�ണ്ണുടലിിനെ� ഉത്സവഭൂമിിയാായിി
മാാത്രംം കണ്ട അയാാൾ വിിശന്നിിട്ടു ശരീീരംം പ്രദർശിിപ്പിിച്ച്് പണംം ചോ�ോദിിച്ച പെ�ൺകുഞ്ഞിിനു മുമ്പിിൽ
കീീഴടങ്ങുന്നിിടത്തു ലിംം�ഗാാധിികാാരത്തിിന്റെ� മേ�ൽ/കീീഴ്് യുക്തിികളെ� കഥ തകർക്കുകയാാണ്്.
സമൂഹത്തിിൽ നിിലവിിലുള്ള ലിംം�ഗാാധിികാാരത്തിിന്റെ� യുക്തിികൾക്കുനേ�രെെ പ്രതിിരോ�ോധംം
തീീർക്കാാൻ മലയാാളത്തിിലെ� പെ�ൺ കഥകൾക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ഇതിിനു മിികച്ച തെ�ളിിവാാണ്്
ഷാാഹിിനയുടെെ കഥകൾ. ആസക്തിിയുടെെ കർത്തൃ സ്ഥാാനംം പുരുഷന്് കല്പിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കുമ്പോ�ോൾ
പ്രതിിബോ�ോധംംകൊ�ൊണ്ട്് അവയെ� നേ�രിിടുന്നവയാാണ്് ഫാാന്റംം ബാാത്ത്്, ഉത്സവഭൂമിി, ബ്ലാാക്ക്് വിിഡോ�ോ
എന്നീീ കഥകൾ. പുതിിയകാാലംം ശരീീരത്തെ� സാാമൂഹിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി മാാറ്റിി.
സ്ത്രീീയാാകട്ടെെ അവിിടെെ കാാഴ്ചവസ്തുവുംം. ഇതിിനോ�ോടുള്ള പെ�ണ്ണിിന്റെ� പ്രതിിഷേ�ധംം; നിിലനിിൽപ്പിിനാായിി
കണ്ടെ�ടുക്കുന്ന പുതിിയ മാാർഗങ്ങളാാണ്് കഥയിിലൂടെെ ഭാാവനാാത്മകമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

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

2.

ജോ�ോൺ ബെ�ർജറിിന്റെ� പഠനത്തിിൽ എപ്രകാാരംം പറയുന്നു: “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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ഡോ�ോ. ആശാാ മത്താായിി
സ്വവദേ�ശംം: മുവാാറ്റുപുഴ. മുവാാറ്റുപുഴ നിിർമ്മലാാ കോ�ോളേ�ജിിൽനിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ ബിിരുദംം, കാാലടിി സംംസ്കൃത
സർവ്വകലാാശാാലാാ മുഖ്യയകേ�ന്ദ്രത്തിിൽനിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി
സർവ്വകലാാശാാലയിിൽനിിന്ന്് 2017-ൽ പിിഎച്ച്്.ഡിി., കോ�ോതമംംഗലംം മാാർ അത്തനേ�ഷ്യയസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ 2009
മുതൽ മലയാാള അദ്ധ്യാാ�പിിക.

ചലച്ചിിത്ര വാായനയിിലെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക പരിിസരംം:
‘പോ�ോക്കുവെ�യിിലിി’ലെ� ലക്കാാനിിയൻ കാാഴ്ചകൾ
ശരൺ ചന്ദ്രൻ എൻ.
ഗവേ�ഷകൻ, കേ�രള കേ�ന്ദ്ര സർവകലാാശാാല.

ആമുഖംം
മലയാാള സിിനിിമാാചരിിത്രത്തിിലെ� ഒറ്റപ്പെ�ട്ടതുംം സവിിശേ�ഷവുമാായ ചിിത്രങ്ങളിിൽ ഒന്നാാണ്് പോ�ോക്കു
വെ�യിിൽ (രചന, സംംവിിധാാനംം - ജിി. അരവിിന്ദൻ). വിിഷയ സവിിശേ�ഷതകൊ�ൊണ്ട്് ‘വ്യയക്തിിഗത
സിിനിിമ’ എന്ന വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുത്താാവുന്ന പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ അരവിിന്ദന്റെ� മറ്റു പല ചിിത്രങ്ങളു
ടേ�യുംം ആന്തരിികാംം�ശത്തിിന്റെ� പൂർണത തേ�ടുന്ന ചിിത്രമാാണ്്. അമൂർത്തമാായ മനുഷ്യയമനസ്സിിന്റെ�
ആഴങ്ങളേ�യുംം സ്വവത്വവപരമാായ പ്രതിിസന്ധിികളേ�യുംം ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നതു കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ ആവിിഷ്കരണ പ്രതിിസന്ധിിയുംം ആസ്വാാ�ദന പ്രതിിസന്ധിിയുംം നേ�രിിടുന്നു. എന്നാാൽ
ഈ പ്രതിിസന്ധിി തന്നെ�യാാണ്് ചിിത്രത്തിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ ജീീവനുംം സത്തയുമെെന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നിി
ടത്താാണ്് ‘പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ’ ഒരു ക്ലാാസിിക്് ചിിത്രമാായിി മാാറുന്നത്്.ചിിത്രത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രപ
രവുംം സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രപരവുമാായ പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിിട്ടുണ്ട്്. വിിജയകൃഷ്ണനെ�പ്പോ�ോലെ�യുള്ള
ചലച്ചിിത്രനിിരൂപകർ ഫ്രോ�ോയിിഡിിയൻ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള മനഃഃശാാസ്ത്ര വാായനയുടെെ
സാാധ്യയതകൾ സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കാാര്യയമാായ പഠനങ്ങൾ ഈ മേ�ഖലയിിൽ നടന്നിിട്ടിില്ല.
‘പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ’ എന്ന ചിിത്രംം വിിശാാലമാായ മനഃഃശാാസ്ത്ര വാായനയുടെെ സാാധ്യയതകൾ തുറന്നിി
ടുന്ന ഒന്നാാണെ�ന്നു സമർത്ഥിിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ. ലക്കാാനിിയൻ മനോ�ോവിിശകലന
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെ കേ�ന്ദ്ര കഥാാപാാത്രമാായ ബാാലുവിിന്റെ� അതിിസങ്കീീർണമാായ മാാനസിികാാവസ്ഥ
കളെ� അപഗ്രഥിിച്ച്് അതുവഴിി ചിിത്രത്തിിന്റെ� തന്നെ� അർത്ഥപരിിസരങ്ങളിിലേ�ക്കു കടന്നു ചെ�ല്ലുക
യാാണ്് പ്രബന്ധംം. നേ�രത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ച പ്രതിിസന്ധിി അവിിടെെ ചിിത്രത്തിിന്റെ� ജീീവനാായിി മാാറുന്നു.

‘പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ’
പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ എന്ന പേ�ര്് ചിിത്രത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�ന സ്വവഭാാവത്തേ�യുംം ആത്മാംം�ശത്തേ�യുംം വെ�ളിിവാാ
ക്കുന്നതാാണ്്. ഇരുട്ട്് പലപ്പോ�ോഴുംം പ്രജ്ഞയുടെെ അരണ്ട അവസ്ഥയുടെെ പ്രതീീകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കു
മ്പോ�ോൾ വെ�ളിിച്ചംം/വെ�യിിൽ പ്രജ്ഞയുടെെ സജീീവാാവസ്ഥയുടെെ സൂചകമാാണ്്. ഇരുട്ടിിലേ�ക്ക്് അടുക്കാാ
റാായ തളർന്ന വെ�ളിിച്ചമാാണ്് പോ�ോക്കുവെ�യിിലിിന്റേ�ത്്. പ്രകൃതിിയെ� മനസാായിി താാദാാത്മ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന
ആദിിമ സംംസ്കാാരംം നമുക്കുണ്ട്്. വിിഷാാദാാത്മകതയുടേ�യുംം മൗ�നത്തിിന്റേ�യുംം ഭാാവപരിിസരംം വഹിിക്കുന്ന
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ഒന്നാാണ്് ചിിത്രത്തിിലെ� കേ�ന്ദ്രകഥാാപാാത്രമാായ ബാാലുവിിന്റെ� മനസ്സ്്. ബാാലുവിിന്റെ� മാാനസിികലോ�ോക
ത്തിിലൂടെെയുള്ള യാാത്രയാായ ചിിത്രത്തിിന്് ഏറ്റവുംം ഉചിിതമാായ പേ�രാാകുന്നു പോ�ോക്കുവെ�യിിൽ.

കഥാാപരിിസരംം
കൃത്യയമാായ കഥയോ�ോ സാാമ്പ്രദാായിികമാായ കഥ പറച്ചിിൽ രീീതിിയോ�ോ അല്ല പോ�ോക്കുവെ�യിിലിിനുള്ളത്്.
നിിർവചിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയാാത്ത ആന്തരിിക വ്യയഥയുംം പേ�റിി നടക്കുന്ന കേ�ന്ദ്രകഥാാപാാത്രമാായ
ബാാലുവിിന്റെ� അവസ്ഥാാന്തരങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പമുള്ള പതിിഞ്ഞയാാത്രയാാണ്് ഇതിിവൃത്തംം. സ്വവതവേ�
അന്തർമുഖനാായ ബാാലു അയാാളുടെെ സ്വവകാാര്യയമാായ ചിിന്താാ ലോ�ോകത്തിിൽ മാാത്രംം സഞ്ചരിിക്കുന്ന
വ്യയക്തിിയാാണ്്. അച്ഛൻ, അമ്മ, ജോ�ോസഫ്്, നിിഷ, സുധീീർ എന്നിിവരാാണ്് കുറഞ്ഞ അളവിിലെ�ങ്കിിലുംം
ബാാലുവുമാായിി ഇടപെ�ടലുകൾ നടത്തുന്നവർ. ഈ കഥാാപാാത്രങ്ങളെ�ല്ലാം�ം വ്യയത്യയസ്ത വൈൈചാാരിിക
മണ്ഡലങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നവരാാണ്്. ഭ്രാാന്താാശുപത്രിിയിിൽ എത്തപ്പെ�ട്ട ബാാലുവിിൽ നിിന്ന്്
ആരംംഭിിക്കുന്ന ചിിത്രംം അവസാാനിിക്കുന്നതുംം അവിിടെെ തന്നെ�യാാണ്്. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ ബാാലുവിിന്റെ�
കഴിിഞ്ഞകാാല ജീീവിിതവുംം അയാാൾ ഭ്രാാന്താാശുപത്രിിയിിൽ എത്തുവാാനുമുള്ള സാാഹചര്യയവുമാാണ്് ചിിത്രംം
വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം എൺപതുകളിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയ സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ
താാത്വിി�ക വിിശകലനങ്ങൾ കൂടിി ചിിത്രംം നടത്തുന്നു. സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം വേ�ർപെ�ടുത്തിി വ്യയക്തിിയെ�
പരിിഗണിിക്കാാനാാവിില്ല. ബാാലുവിിന്റെ� വ്യയക്തിിമനസ്സിിന്റെ� അവ്യയവസ്ഥിിതിിയെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന വ്യയവ
സ്ഥീീകൃത ഘടകംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്് സമൂഹംം ചിിത്രത്തിിൽ. വിിഷയീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സാാമൂഹിിക
സംംഭവങ്ങൾക്കുംം അവസ്ഥകൾക്കുംം കേ�വല സംംഭവങ്ങൾ എന്ന നിിലയിിലുള്ള പ്രസക്തിിയേ�യുള്ളു.
സമൂഹമെെന്ന ഉറച്ച പിിതൃ അവസ്ഥയ്ക്കാാണ്് ചിിത്രത്തിിൽ പ്രാാധാാന്യംം�.
ബാാലുവിിന്റെ� ആന്തരിിക ലോ�ോകത്തെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന ചിിത്രത്തിിൽ അയാാളുടെെ വിികാാരവിി
ചാാരങ്ങളെ� സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വളരെെ കുറവാാണ്്. ബോ�ോധംം–
അബോ�ോധംം–ഉപബോ�ോധംം എന്നിിങ്ങനെ� കൃത്യയമാായ വേ�ർതിിരിിവിിന്് വഴങ്ങുന്നതല്ല ബാാലുവിിന്റെ�
മനസ്സ്്. അമൂർത്തമാായ (ഇഴപിിരിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവാാത്ത) മാാനസിിക തലമാാണയാാളുടേ�ത്്. ചിിന്തയുടെെ
അനുസ്യൂൂതമാായ ഇടപെ�ടലിിലൂടെെ വിിഹരിിക്കുകയാാണ്് അയാാൾ. ബാാലുവിിന്റെ� ഈ മാാനസിികാാവ
സ്ഥയുടെെ സൂക്ഷ്മവിിശദീീകരണംം നിിശ്ചലവുംം വിിഷാാദാാത്മകവുമാായ പ്രകൃതിി ദൃശ്യയങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്
അരവിിന്ദൻ നടത്തുന്നത്്. സംംഭാാഷണങ്ങളിിലൂടെെ ബാാലുവിിന്റെ� അവസ്ഥാാന്തരങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിി
ക്കാാനോ�ോ വിിശദീീകരിിക്കാാനോ�ോ ശ്രമിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ അയാാളുടെെ മനോ�ോഭാാവങ്ങൾ തനിിമയിിൽ നിിന്ന്്
അടർന്നു മാാറുകയുംം പ്രതീീകവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതോ�ോ അരിികുവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതോ�ോ ആയ മറ്റൊ�ൊന്നാായിി
മാാറുമാായിിരുന്നു. വചനാാധിിപത്യയ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� കൃത്രിിമാാവസ്ഥയെ�ന്ന ലക്കാാനിിയൻ സങ്കല്പംം
ഇവിിടെെ പ്രകടമാാകുന്നു. വാാക്കുകൾക്ക്് അതു വഴിി പ്രതീീക ക്രമത്തിിന്് പിിടിിതരാാത്ത അന്യയമാായ
എന്നാാൽ ഏറ്റവുംം ആഴത്തിിലുള്ള ശാാശ്വവത സത്യയമാാണ്് ലക്കാാന്് യാാഥാാർത്ഥ്യംം� (Real). “The real
for lacan ja the impossible to say or the impossible to imagine” (2007: 41). യാാഥാാർ
ത്ഥ്യംം� ഭാാഷയാാൽ നിിർവ്വചിിക്കാാനാാവാാത്ത വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്താാനാാവാാത്ത അമൂർത്തതയാാണ്്. യഥാാർത്ഥ
ഉൺമയാാണത്്. ഒഴിിവാാക്കാാനാാവാാത്ത വലിിയ ചോ�ോദ്യയങ്ങളാായുംം ധർമ്മസങ്കടങ്ങളാായുംം യാാഥാാർത്ഥ്യംം�
നമ്മെ� നിിരന്തരംം പിിൻതുടരുന്നതാായിി ലക്കാാൻ പറയുന്നു. ബാാലുവിിന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് സഞ്ചരിി
ക്കുന്ന ക്യാാ�മറ ആദ്യം�ം പകർത്തുന്നത്് പതിിഞ്ഞതാാളത്തിിലുള്ള നീീണ്ട ഒറ്റപ്പെ�ട്ട പ്രകൃതിി ദൃശ്യയങ്ങളാാണ്്.
അയാാളുടെെ മാാനസിികാാവസ്ഥയുടെെ പ്രതിിഫലനമോ�ോ സൂചകങ്ങളോ�ോ ആണവ. തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യയങ്ങൾ
ബാാലുവിിന്റെ� ഏകാാന്തതയുംം വിിഷാാദാാത്മകതയുംം അയാാളെ� കാാഴ്ചയിിൽ ഉറപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�
വിിശദീീകരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നു. ആദ്യയ കാാഴ്ചയിിൽ ഒരു പരിിധിി വരെെ ഏക മുഖമെെന്നു തോ�ോന്നുന്ന
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ബന്ധങ്ങളാാണ്് ബാാലുവിിനുള്ളത്്. എന്നാാൽ ബാാലുവിിന്റെ� സങ്കീീർണമാായ മാാനസിികാാവസ്ഥയാാണ്്
അതിിനു കാാരണമാാവുന്നതെ�ന്നു സൂക്ഷ്മവിിശകലനംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. ബാാലുവിിന്റെ� ബന്ധങ്ങളിിലെ�
ല്ലാം�ം മൗ�നങ്ങൾക്കാാണ്് പരമാാധിികാാരംം.
ബാാലുവിിന്റെ� അവസ്ഥാാന്തരങ്ങളെ� ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുവാാൻ ചിിത്രത്തിിലുടനീീളംം തുടർച്ചയാായിി
ഹരിിപ്രസാാദ്് ചൗൗരസ്യയയുടെെ പശ്ചാാത്തല സംംഗീീതംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്് (യഥാാതഥമാായ ആദ്യയ
സീീക്വവൻസുകളിിലുംം മറ്റു ചിില ചുരുക്കംം സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം മാാത്രമാാണ്് ഇത്് ഒഴിിവാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്).
അനിിർവചനീീയമാായ ഭാാവപരിിസരത്തെ� സംംഗീീതംം നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. ഭ്രമാാത്മകമാായ ചിില സ്വവപ്ന
ദൃശ്യയങ്ങൾ കാാണുന്നെ�ങ്കിിലുംം നേ�രത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ചതു പോ�ോലെ� ബാാലുവിിന്റെ� മാാനസിികാാവസ്ഥ
ഘടനാാപരമാായ വേ�ർതിിരിിവുകൾക്കു വഴങ്ങുന്നതല്ല. അയാാളുടെെ മനസ്സിിന്റെ� സ്ഥലരാാശിികൾ നിിയ
ന്ത്രിിതമാായ സമവാാക്യയങ്ങളാാലോ�ോ ഘടനാാവത്്ക്കരണത്താാലോ�ോ ബന്ധിിതമല്ല. മനുഷ്യയമനസ്സിിന്റെ�
ഘടനയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ലക്കാാൻ അവതരിിപ്പിിച്ച ബോ�ോറോ�ോമിിൻ കുരുക്ക്് എന്ന സങ്കല്പംം ഇതിിനോ�ോടു
ചേ�ർത്തു വയ്ക്കാാവുന്നതാാണ്്. “1973-ലാാണ്് ലക്കാാൻ ‘ബോ�ോറോ�ോമിിയൻ കുരുക്ക്് ’ എന്ന ആശയംം
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മാാനസിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഘടനയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ലക്കാാന്റെ� അന്വേ�േഷണംം
ഈ സവിിശേ�ഷ പ്രതലത്തിിലാാണ്് ചെ�ന്നെ�ത്തുന്നത്്. ഒരു പ്രത്യേ�േക രീീതിിയിിൽ വിിന്യയസിിച്ചിിട്ടുള്ള
മൂന്നു വളയങ്ങളുടെെ സമാാഹാാരമാാണത്്. പരസ്പര ബന്ധിിതമെെങ്കിിലുംം ഒന്ന്് ഒന്നിിനെ� അതിിലംംഘിിച്ചോ�ോ
മറിികടന്നോ�ോ അല്ല ബോ�ോറോ�ോമിിയൻ കുരുക്കിിലെ� വളയങ്ങൾ സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നത്്. എന്നാാൽ
ഒന്നിിനെ� അടർത്തിിമാാറ്റിിയാാൽ മൂന്നുംം ബന്ധങ്ങളറ്റു പോ�ോകുന്ന നിിലയിിലാാകുന്നു. മാാനസിിക വസ്തു
തകളുടെെ നിിലനിിൽപ്പുംം ഇത്തരത്തിിലാാണ്്” (2006: 140). ചലനാാത്മകമാാണ്് ബാാലുവിിന്റെ� മനസ്സ്്.
അയാാൾ അടിിസ്ഥാാന പരമാായിി ഒരു കവിിയാാണ്്.തന്റെ� മാാനസിികാാവസ്ഥകളെ� കവിിതയിിലൂടെെ
വെ�ളിിവാാക്കാാൻ ബാാലു ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. നിിഷയുടെെ മുൻപിിൽ ചൊ�ൊല്ലുന്ന കവിിത ഇതിിനു ദൃഷ്ടാാന്തമത്രേ�.
ഒന്നിിനോ�ോടുംം പൂർണമാായിി പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാാനാാവാാത്ത എന്നാാൽ സമരസപ്പെ�ടാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്ന
കൂടിിപ്പിിണഞ്ഞു കിിടക്കന്ന ശകലിിതാാവസ്ഥയാായിി കവിിതയിിൽ ബാാലു വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നു. എങ്കിിൽ
പോ�ോലുംം കവിിത എഴുത്തുംം ഒരു പരിിധിിയിിലപ്പുറംം സ്വവയംം സാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിന്് ബാാലുവിിനെ� സഹാാ
യിിക്കുന്നിില്ല.

അച്ഛൻ - നിിഷ - ജോ�ോസഫ്് - സുധീീർ
അച്ഛൻ, നിിഷ, കാാമുകിി, ജോ�ോസഫ്് എന്നിിവർ ബാാലുവിിന്റെ� ജീീവിിതത്തിിൽ നിിയന്ത്രണ സ്വാാ�ധീീനംം
ചെ�ലുത്തുന്നവരാാണ്്. വ്യയത്യയസ്ത അവസരങ്ങളിിലാായിി ഈ നാാലുപേ�രുംം അയാാളോ�ോടു വിിടപറയുന്നു.
സംംഘർഷഭരിിതമെെങ്കിിലുംം ഒരു പരിിധിി വരെെ സ്വവച്ഛന്ദമാായിി ഒഴുകുന്ന ബാാലുവിിന്റെ� മനസ്സിിനെ� ഉലയ്ക്കു
ന്നതാാണ്് ഈ വേ�ർപിിരിിയലുകൾ. വ്യയവസ്ഥീീകൃതമാായ സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥിിതിിയോ�ോടു തന്നെ�
സ്വവയംം വിിളക്കിിചേ�ർക്കുന്ന കണ്ണിികളാായിിരുന്നു ബാാലുവിിന്് ഈ ബന്ധങ്ങൾ. എന്നിിരുന്നാാലുംം
അതിിശക്തമാായ സ്വാാ�ധീീനംം ഈ ബന്ധങ്ങൾ ബാാലുവിിൽ ചെ�ലുത്തിിയിിരുന്നിില്ല എന്നു ബാാലുവിിന്റെ�
സ്ഥാായീീഭാാവമാായ വിിഷാാദാാത്മകതയിിൽ നിിന്നു മനസിിലാാക്കാംം�. പൂർണമാായിി ചേ�ർന്നു നിിൽക്കാാൻ
കഴിിയാാത്ത പ്രത്യയക്ഷമല്ലാാത്ത വിിള്ളലുകൾ ഈ ബന്ധങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. നിിഷയുടെെ
കാാര്യം�ം മാാത്രമാാണ്് ഇതിിൽ കുറച്ചെ�ങ്കിിലുംം വ്യയത്യയസ്തംം. സാാമ്പത്തിികാാവസ്ഥ എന്ന ബാാഹ്യയകാാരണംം
ആ ബന്ധത്തിിൽ പ്രകടമാാണ്്. എന്നാാൽ അതിിനുമപ്പുറമുള്ള ചേ�ർച്ചയിില്ലാായ്മയാാണ്് ആ ബന്ധത്തിി
ലേ�യുംം അന്തരാാവസ്ഥയുടെെ കാാരണംം. തനിിക്കു തന്നെ� നിിശ്ചയമിില്ലാാത്ത ബന്ധമാാണ്് ബാാലുവിിന്്
നിിഷയോ�ോടുള്ളത്് (നിിഷയെ� ബാാലുവിിന്റെ� കാാമുകിിയാായിി പരിിഗണിിക്കാംം�) നിിഷ പിിരിിയുകയാാണ്്
എന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� ബോ�ോധ്യയമാാകുന്ന നിിമിിഷംം അപ്രവചനീീയമാായിി ബാാലു പ്രതിികരിിക്കുന്നു.
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ബാാലുവുംം നിിഷയുമൊ�ൊരുമിിച്ചുള്ള രംംഗങ്ങളിിൽ അവർക്കിിsയിിലുള്ള നീീണ്ട നിിശ്ശബ്ദതകളുംം അകല
ങ്ങളുംം ക്യാാ�മറ പിിടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. വാാക്കുകളുടെെ ആശ്രയത്വംം� അവർ തേ�ടുന്നിില്ല. ടേ�പ്പു റെെക്കോ�ോഡ
റിിലെ� ഗാാനങ്ങളാാണ്് അവർക്കിിടയിിലെ� മീീഡിിയേ�റ്റർ. ആ ഗാാനങ്ങൾ പ്രേ�ക്ഷകർ കേ�ൾക്കുന്നുമിില്ല.
ബാാലു-നിിഷ ബന്ധത്തിിലെ� വിിടവുകളുംം വിിശദീീകരണമിില്ലാായ്മയുംം അരവിിന്ദന്റെ� പരാാജയമാായിി
ചൂണ്ടിി കാാണിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. പക്ഷെ� ബാാലുവിിന്റെ� നിിർവചിിക്കാാനാാവാാത്ത മാാനസിികാാവസ്ഥയുടെെ
പ്രതിിഫലനമാായിി ചിിത്രത്തെ� വിിലയിിരുത്തമ്പോ�ോൾ നിിഷയുമാായുള്ള ബന്ധത്തിിന്റെ� സത്തയെ�
വിിശദീീകരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കാാതിിരുന്നത്് ബോ�ോധപൂർവ്വമാാണെ�ന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�. ബാാലുവിിന്് നിിഷ
അപൂർണമാായ സ്നേ�ഹവ്യയഥയാാണ്്. ഒരിിക്കലുംം പൂർണമാായിി സ്പർശിിക്കാാനാാവാാത്ത എന്നാാൽ ബാാലു
നിിരന്തരംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന സ്നേ�ഹസങ്കല്പത്തിിന്റെ� അടരാാണ്് നിിഷ. സ്നേ�ഹസങ്കല്പത്തിിന്റെ� ഈ
അത്യുുന്നതാാവസ്ഥയെ� ‘ജോ�ോയിിസൻസ്് ’ എന്നു ലക്കാാൻ വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നു. “A Jousiness
which compels the prohibitios imposed on his enjoyment, to go beyond pleasure
principle”(2007:40). ഒരിിക്കലുംം പ്രാാപ്യയമിില്ലാാത്ത എന്നാാൽ നാം�ം നിിരന്തരംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന
ആനന്ദവസ്തുവാാണ്് ജോ�ോയിിസൻസ്്. ആനന്ദത്തിിന്റെ� ജഡവസ്തു എന്ന്് ഇതിിനെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാംം�.
ബാാലുവിിന്റെ� ഉള്ളിിലെ� തന്നെ� അപ്രാാപ്യയമാായ ആനന്ദ/സ്നേ�ഹ സങ്കല്പത്തിിന്റെ� മൂർത്തരൂപമാാണ്്
നിിഷ. നിിലനിിന്നിിരുന്നപ്പോ�ോൾ പോ�ോലുംം പൂർണമാായ പ്രാാപ്യയവസ്ഥ അത്് പ്രദാാനംം ചെ�യ്തിിരുന്നിില്ല.
ബാാലുവിിന്റെ� രണ്ടാാമത്തെ� മുഖ്യയ ബന്ധംം വിിപ്ലവകാാരിിയാായ ജോ�ോസഫുമാായാാണ്്. പോ�ോക്കു
വെ�യിിലിിന്റെ� ആന്തരിിക ശിില്പത്തെ� ശക്തിിപ്പെ�ടുത്താാത്ത ‘ടൈൈപ്പു ‘കഥാാപാാത്രമാായിി ജോ�ോസഫിിനെ�
നിിരൂപകർ നോ�ോക്കിി കാാണുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൻ ലാാക്കാാനിിയൻ ചിിന്താാപദ്ധതിിയുടെെ അരിികുപറ്റിി വാായിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ ജോ�ോസഫിിന്റെ� പാാത്രസൃഷ്ടിിയുടെെ സാാധ്യയത മനസിിലാാക്കാംം�. വിിമർശന വിിധേ�യമാായ
ടൈൈപ്പു സങ്കല്പമാാണ്് ജോ�ോസഫിിനെ� പ്രസക്തനാാക്കുന്നത്്. പ്രതീീകക്രമമാാണ്് മനുഷ്യയകർതൃത്വവത്തെ�
നിിർമ്മിിക്കുന്നത്്. നിിലനിിൽക്കുന്ന വ്യയവസ്ഥിിതിിയോ�ോടു കലഹിിക്കുന്ന, ഭൗ�തിികമാായ മാാറ്റംം ആവശ്യയ
പ്പെ�ട്ടുന്ന, വിിപ്ലവകാാരിിയാാണ്് ജോ�ോസഫ്്. ബാാഹ്യയവ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെ മാാറ്റംം ജോ�ോസഫിിനു സംംതൃപ്തിി
നൽകുംം. ബാാലുവിിനെ� വിിപ്ലവസംംഘത്തിിലേ�ക്ക്് ജോ�ോസഫ്് ക്ഷണിിക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ ബാാലുവിിന്്
ജോ�ോസഫ്് വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്ന സമത്വവസുന്ദരലോ�ോകവുംം ഒരു പരിിധിിയിിൽ കൂടുതൽ ആനന്ദംം
നൽകുന്ന ഒന്നല്ല. കാാരണംം ബാാലു ജോ�ോസഫിിന്റെ� പദ്ധതിികളോ�ോട്് കാാര്യയമാായ ആവേ�ശംം കാാണിി
ക്കുന്നിില്ല. ലോ�ോകത്തിിൽ ആയിിരിിക്കാാനുള്ള (Being in the World) ഒരു മാാർഗ്ഗമാാണ്് ബാാലുവിിന്്
ജോ�ോസഫിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങൾ. കോ�ോളേ�ജിിൽ പോ�ോകാാതെ� വീീട്ടിിലിിരിിക്കുന്ന ബാാലുവിിനോ�ോട്് അച്ഛൻ
കാാര്യയമന്വേ�േഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഫീീസ്് കൊ�ൊടുക്കാാതെ� ക്ലാാസിിൽ കയറ്റിില്ല എന്നു പറയുന്ന ബാാലുവിിനെ�
കാാണുന്നു. പക്ഷെ� അത്തരംം സംംഭവ വിികാാസങ്ങൾ ബാാലുവിിനെ� കാാര്യയമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നിില്ല.
ബാാലു ചൊ�ൊല്ലുന്ന കവിിതയിിൽ ജോ�ോസഫിിനോ�ോടുള്ള കുറ്റസമ്മതമുണ്ട്്. ജോ�ോസഫിിലുംം പൂർണമാായ
ആശ്വാാ�സംം കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയിില്ല എന്ന തിിരിിച്ചറിിവുള്ളപ്പോ�ോൾ തന്നെ� അതിിനോ�ോട്് യോ�ോജിിച്ചു
പ്രവർത്തിിക്കാാനുള്ള ദുർബലമാായ താാത്്പര്യം�ം ബാാലു ‘വച്ചു പുലർത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. വിിപ്ലവപര
തയ്ക്കപ്പുറംം വ്യയക്തിി എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ജോ�ോസഫ്് ബാാലുവിിൽ കൂടുതൽ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നത്്.
ഒരിിക്കലുംം പൂർണത ലഭിിക്കാാത്ത ബന്ധശകലംം തന്നെ�യാാണതുംം. നേ�ർത്തതെ�ങ്കിിലുംം ജോ�ോസഫ്്
എന്ന അപരംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ക്രിിയാാത്മകമാായ സാാധ്യയതകൾ അയാാളുടെെ അപ്രത്യയക്ഷമാാകലിിലൂടെെ
ബാാലുവിിന്് അന്യയമാാകുന്നു.
പോ�ോക്കുവെ�യിിലിിലെ� എറ്റവുംം ഊർജ്ജസ്വവലനാായ കഥാാപാാത്രമാാണ്് ബാാലുവിിന്റെ� സുഹൃത്താായ
സുധീീർ. മിികച്ച കാായിിക താാരമാായ അയാാൾ പ്രതിിസന്ധിികളോ�ോടു പടവെ�ട്ടുന്ന വ്യയക്തിിയാാണ്്.
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ഭാാവിിയെ�പ്പറ്റിി വളരെെയധിികംം പ്രതീീക്ഷ അയാാൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നു. സുധീീറിിന്റെ� തകർച്ചയ്ക്കു ശേ�ഷംം
തിികച്ചുംം ഏകാാന്തമാായ സന്ദർഭത്തിിൽ ബാാലു ചിില ആഗ്രഹക്കാാഴ്ചകൾ കാാണുന്നുണ്ട്്. സുധീീർ ഒരു
പക്ഷിി കണക്കെ� ചിിറകുകൾ വീീശിിചലിിക്കുന്നത്് ബാാലു കാാണുന്നു. ബാാലുവിിന്് പ്രചോ�ോദനമോ�ോ
താാത്്പര്യയമോ�ോ ഉണ്ടാാകാാത്ത കാാര്യയങ്ങളാാണിിവ. സുധീീറെെന്ന വ്യയക്തിിയോ�ോടു പുലർത്തുന്ന ഇഴയടു
പ്പത്തിിൽ നിിന്ന്് അയാാളുടെെ സ്വവകാാര്യയഗ്രഹംം ബാാലുവിിന്റെ� കൂടിി ആയിി മാാറുകയാാണു ചെ�യ്യുന്നത്്.
പരസ്പരാാഭിിലാാഷത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികക്രമത്തിിൽ ബാാലുവിിനെ� പിിടിിച്ചു നിിർത്തുന്ന ഒന്നാായിിരുന്നു
അത്്. സുധീീറിിന്റെ� തകർച്ചയോ�ോടെെ അതവസാാനിിക്കുന്നു.
ഒരു വ്യയക്തിി സാാമൂഹീീകരണത്തിിലേ�ക്കുംം സംംസ്കാാരത്തിിലേ�ക്കുംം പ്രവേ�ശിിക്കുന്നത്് നിിയമ
ത്തിിനുംം ഭാാഷയ്ക്കുംം കീീഴെെ ഇച്ഛയെ� അടക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്. ഇച്ഛ എന്നത്് അഭാാവത്തിിന്റെ� തെ�ളിിവാാണ്്.
ഉൺമയുടെെ അഭാാവമാാണത്്. ഇച്ഛയെ� പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുത്താാൻ സാാധിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് മനുഷ്യയ
ജീീവിിതംം സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. ബാാലുവിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യംം� ഒരിിക്കലുംം സാാമൂഹിിക യാാഥാാർത്ഥ്യയമല്ല.
മാാനുഷിിക ലോ�ോകംം പരസ്പര ഇച്ഛയുടെെ വ്യൂൂഹമാാണ്്. കൂട്ടത്തിിലെ� ഓരോ�ോ അംംഗത്തിിന്റേ�യുംം ഇച്ഛ മറ്റൊ�ൊ
രാാളുടെെ ഇച്ഛയിിലേ�ക്കു ചൂണ്ടുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമാാണതിിനെ� മനുഷ്യേ�േച്ഛയാായിി കെ�യ്്വ്്പരിിഗണിിക്കുന്നത്്.
കെ�യ്്വിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണത്തെ� പ്രതീീകക്രമവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് ലക്കാാൻ പുനർനിിർണയിിക്കുന്നു.
സാാമൂഹിിക ക്രമത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന മാാനസിികക്രമമാാണത്്. “പ്രതീീക ക്രമത്തിിന്റെ� ധർമ്മമാാ
യാാണ്് ഇച്ഛയെ� ലക്കാാൻ കാാണുന്നത്്. ഇച്ഛയെ�ന്നത്് ഫ്രാേ�േയിിഡിിന്റെ� ലൈം�ംഗിികേ�ച്ഛയല്ല. അത്്
ഹെ�ഗലിിന്റെ� സങ്കല്പത്തിിലുള്ള അഭാാവവുംം അസന്നിിഹിിതത്വവവുമുള്ളടക്കിിയ ഇച്ഛയാാണ്്. മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ
ഇച്ഛ കൊ�ൊണ്ടുമാാത്രംം പൂർത്തീീകരിിക്കപ്പെ�ടാാവുന്ന അടിിസ്ഥാാനപരമാായ ഒരു അഭാാവമാാണത്്.”
(2006:116)
ജോ�ോസഫ്് - സുധീീർ - നിിഷ എന്നിിവരെെല്ലാം�ം സാാധാാരണ മനുഷ്യയരുടെെ ഇച്ഛ വഹിിക്കുന്നവ
രാാണ്്. കെ�യ്് വുംം -ഹെ�ഗലുംം - ലക്കാാനുംം ചൂണ്ടിി കാാട്ടുന്നതു പോ�ോലെ� ഒരു സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിലെ�
പരസ്പര ബന്ധിിതമാായ ഇച്ഛാാവ്യയവസ്ഥയെ� ആണവർ വഹിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ ബാാലുവിിന്റെ� ഇച്ഛ
സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിനു വിിധേ�യപ്പെ�ടുന്നതല്ല. അയാാൾ ജൈൈവാാവസ്ഥയിിൽ നിിന്നുംം സാാമൂഹിികക്ര
മത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തനപ്പെ�ട്ട വ്യയക്തിിയല്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളിിൽ പോ�ോലുംം
വിിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാാകുന്നത്്. ബാാലുവിിൽ സ്വവയംം പൂർണതയ്ക്കുള്ള ജൈൈവാാഭിിലാാഷമാാണുള്ളത്്. പരസ്പ
രബന്ധത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകതയ്ക്കൂ മുൻപിിൽ ഒരു പരിിധിിയിിലധിികംം ഈ അഭിിലാാഷംം കീീഴടങ്ങാാത്ത
തിിനാാൽ സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിന്റെ� അടിിത്തറയാായ പരസ്പരാാവശ്യംം� അയാാളെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നിില്ല.
ചിിത്രത്തിിന്റെ� അവസാാന രംംഗംം ഈ വാാദങ്ങളെ�യെ�ല്ലാം�ം സാാധൂകരിിക്കുന്നതാാണ്്. ഭ്രാാന്താാശുപത്രിി
യിിൽ തന്നെ� കാാണാാൻ വരുന്ന അമ്മ വസ്ത്രംം മാാറാാൻ പറയുമ്പോ�ോൾ, അല്പംം അലോ�ോചിിച്ചിിട്ടെെങ്കിിലുംം
അതിിനു ബാാലു തയാാറാാകുന്നതുംം, സ്നേ�ഹത്തോ�ോടെെ അമ്മ നൽകുന്ന ഭക്ഷണംം കഴിിക്കുന്നതുംം വ്യയവ
സ്ഥാാപിിതമാായ സാാമൂഹിികക്രമത്തിിലേ�ക്കുള്ള ബാാലുവിിന്റെ� തിിരിിച്ചുവരവിിനെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്.
പക്ഷെ� ഭക്ഷണംം മുഴുവൻ കഴിിക്കാാതെ� തിിരിിച്ചുനൽകിി ബാാലു നിിർവിികാാരതയിിലേ�ക്കു മടങ്ങുന്നു.
ഭ്രൂണാാവസ്ഥയിിലെ�ന്ന പോ�ോലെ� കട്ടിിലിിൽ കിിടക്കുന്ന ബാാലുവിിലാാണ്് ചിിത്രംം അവസാാനിിക്കുന്നത്്.
ബാാലുവിിന്റെ� മാാനസിിക ലോ�ോകത്തിിന്റെ� മുഴുവൻ അവസ്ഥയേ�യുംം ഈ സന്ദർഭംം വെ�ളിിവാാക്കുന്നു.
ശുദ്ധമാായ ജൈൈവാാവസ്ഥയിിലേ�ക്കുള്ള തിിരിിച്ചു പോ�ോക്കാാണത്്. സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിന്റെ� നിിയന്ത്രിി
താാവസ്ഥയോ�ോടു പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാാത്ത ആദിി - ഉൺമയുടെെ അത്യുുന്നത അവസ്ഥയിിലേ�ക്കു ബാാലു
തിിരിികെ� സഞ്ചരിിക്കുന്നു. മുറിിഞ്ഞുപോ�ോയ പശ്ചാാത്തല സംംഗീീതംം വിിദ്യാ�ാത്മകമാായ ഭാാവമാാറ്റത്തോ�ോ
ടുകൂടിി ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്. ബാാലുവിിന്റെ� നിിത്യയശാാന്തിിയുടെെ ഏകമാാർഗ്ഗമാാകുന്നു
ഈ അവസ്ഥ.
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പോ�ോക്കുവെ�യിിലിിന്റെ� ഭാാവപരിിസരത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന വിിദഗ്ദ്ധ സന്നിിവേ�ശമാാണതിിലെ�
വർണ വ്യയവസ്ഥ (colour tones). തവിിട്ടിിന്റെ�യുംം ഇളംം ചുവപ്പിിന്റെ�യുമൊ�ൊക്കെ� ഇടയിിൽ നിിൽക്കുന്ന
ഒരു സങ്കരവർണ വ്യയവസ്ഥ പല സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം അരവിിന്ദൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ശകലിിതവുംം
വിികേ�ന്ദ്രിിതവുമാായ ബാാലുവിിന്റെ� ആന്തരിികാാവസ്ഥയുടെെ പ്രതിിഫലനമെെന്നോ�ോണംം സംംവേ�ദനാാത്മ
കമാായിി നിിറങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്.
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ദേ�ശീീയ സ്വവത്വവരൂപീീകരണവുംം ‘ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്് ’ എന്ന
സ്ത്രീീ യാാത്രാാവിിവരണഗ്രന്ഥവുംം
ഷർമിിയ നൂറുദ്ദീീൻ

ഗവേ�ഷക, സാാഹിിത്യയ പഠനംം, മലയാാളസർവകലാാശാാല, തിിരൂർ

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹംം:
ഒന്നിിൽ നിിന്ന്് പലമകളിിലേ�ക്കുള്ള പടർച്ചകളുടെെയുംം ചിിത്രങ്ങളുടെെയുംം അപരവുമാായുള്ള കൊ�ൊടുക്കൽ
വാാങ്ങലുകളാായിിത്തീീരുന്ന സാംം�സ്കാാരിിക പ്രക്രിിയകളുടെെയുംം ലിിഖിിത രൂപങ്ങളാാണ്് യാാത്രാാവിിവരണ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അവ ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� ഇംംഗിിതത്തിിന്് വഴങ്ങുന്ന സ്ഥല സാംം�സ്കാാരിിക രേ�ഖകളാാകുന്നു.
ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാവനയുടെെയുംം ആഖ്യാാ�നഭാാഷകൾ യാാത്രാാവിിവരണങ്ങളിിലുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�
ടുന്നുണ്ട്്. യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാവനയുടെെയുംം ആഖ്യാാ�നരൂപങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� ദേ�ശീീയത
അവിിഭാാജ്യയഘടകമാാകുന്നു. മുതലാാളിിത്തംം, വ്യയവസാായ വിിപ്ലവംം, ശാാസ്ത്രീീയ കണ്ടുപിിടുത്തങ്ങൾ എന്നീീ
പാാശ്ചാാത്യയ സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഒന്നാാണല്ലോ�ോ ആധുനിികത. ആ ആധുനിികതാാവബോ�ോധത്തിിൽ
നിിന്ന്് ഉരുവംം കൊ�ൊണ്ട ദേ�ശീീയത ഒരർത്ഥത്തിിൽ സ്വവത്വവപരമാായ അന്വേ�േഷണംം കൂടിിയാാണ്്. പത്തൊ�ൊ
മ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇന്ത്യയയിിലുംം ദേ�ശീീയതാാചിിന്തകൾ രൂപമെെടുക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
നിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് വേ�ണംം മലയാാളഗദ്യയസാാഹിിത്യയത്തിിൽ പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട
ആഖ്യാാ�യിികകളെ� പഠന വിിധേ�യമാാക്കാാൻ. പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം, ആ നൂറ്റാാണ്ടിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട മലയാാളയാാ
ത്രാാവിിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളെ�. യാാത്രാാവിിവരണമെെന്ന ജനുസ്സിിൽ നിിന്നുംം പല കാാരണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുംം
പുറത്തേ�ക്ക്് തെ�റിിച്ച്് നിിൽക്കുന്ന പ്രതീീതിി ഉളവാാക്കുന്നവയാാണ്് ഇവ. കോ�ോളനീീകരണ യുക്തിിക്കകത്ത്്
നിിലകൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോൾ പോ�ോലുംം അവയിിൽ നിിന്നുള്ള കുതറലുകളുടെെ പാാതകളുംം ഇവയിിൽ കാാണാംം�.
പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനു ശേ�ഷവുംം മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായ യാാത്രാാവിിവരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ ദേ�ശീീയ
സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� നിിഴൽപ്പാാടുകൾ വ്യയക്തംം.
മലയാാളയാാത്രാാവിിവരണ ചരിിത്രത്തിിൽ സ്ത്രീീകളുടെെ പങ്ക്് ഏറെെക്കുറെെ നിിശ്ശബ്ദമാാണ്്. ഉണ്ടാായതാാവ
ട്ടെെ, ഭക്തിികേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ തീീർത്ഥയാാത്രാാവിിവരണങ്ങളുംം. ഇതിിൽ നിിന്ന്് ഭിിന്നമാായിി എഴുതപ്പെ�ട്ട
കൃതിിയാാണ്് 1936ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച മിിസ്സിിസ്് സിി. കുട്ടൻ നാായരുടെെ ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്. 1935ൽ
ഒരു യൂറോ�ോപ്പ്് വനിിതാാ പര്യയടന സംംഘത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മിിസ്സിിസ്് സിി. കുട്ടൻ നാായർ (കോ�ോച്ചാാട്ടിിൽ
കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മ) നടത്തിിയ യാാത്രകളുടെെ വിിവരണങ്ങളാാണ്് ഈ കൃതിി. ദേ�ശീീയത, സ്വവത്വവ
ബോ�ോധംം, കർത്തൃത്വംം�,എന്നീീ ചിിന്താാപദ്ധതിികളുടെെ ഉത്തരാാധുനിിക പരിിസരത്തെ� ആധാാരമാാക്കിി ഈ
കൃതിിയെ� അപഗ്രഥിിക്കുക എന്നതാാണ്് ഈ പഠനത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. അതു വഴിി കർത്തൃത്വവത്തിിന്റെ�
പല അടരുകൾ എങ്ങനെ� ഈ സ്ത്രീീയാാത്രാാവിിവരണഗ്രന്ഥത്തിിൽ ദേ�ശീീയ സ്വവത്വവത്തെ� രൂപീീകരിിച്ചെ�
ടുക്കുന്നത്് എന്നന്വേ�േഷിിക്കുകയുംം അങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ടുന്ന ദേ�ശീീയസ്വവത്വവത്തിിന്റെ� പ്രശ്നപരിിസരങ്ങളെ�
പഠനവിിധേ�യമാാക്കുകയുമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
താാക്കോ�ോൽ പദങ്ങൾ: സ്വവത്വംം�, കർത്തൃത്വംം�, ദേ�ശീീയത
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‘അവിിശ്വാാ�സിിയെ�ന്നു പലരാാലുംം ഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഞാാൻ, ഈശ്വവര സന്നിിധിിയിിലേ�ക്കു വഴിി
കാാട്ടാാമെെന്നു ഘോ�ോഷിിക്കുന്ന പുരോ�ോഹിിതവർഗത്തോ�ോട്് തെ�ല്ലുംം ബഹുമാാനമിില്ലാാത്ത ഞാാൻ, അദ്ദേ�
ഹത്തോ�ോട്് വിിനീീതയാായിി പറഞ്ഞു: അങ്ങ്് എന്നെ� അനുഗ്രഹിിക്കണംം.
(ഗ്രന്ഥകർത്രിിയുംം റൊ�ൊമെെയ്്ൻ റോ�ോളാാങുമാായുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിൽ നിിന്ന്്,
ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്, 1936: 170)

ദേ�ശീീയതയുംം മലയാാള യാാത്രാാവിിവരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം
രാാഷ്ട്രീീയ സാംം�സ്കാാരിിക അതിിർത്തിികൾക്കകത്താാണ്് ദേ�ശംം. തിികച്ചുംം സാാങ്കല്പിികമാായ ഈ
രേ�ഖകളെ�, അതിിന്റെ� ആനുഭവിിക പരിിസരങ്ങളെ� മറിികടക്കലാാണ്് യാാത്ര. സ്വവദേ�ശ അനുഭവങ്ങളുംം
അനുഭൂതിികളുംം ഉൾവഹിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഒരു യാാത്രിികൻ മറ്റൊ�ൊരു ദേ�ശത്തേ�ക്ക്് പരകാായപ്രവേ�ശംം
ചെ�യ്യുന്നത്്. ഈ വ്യയത്യയസ്ത അനുഭവങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള ഉരച്ചു നോ�ോട്ടങ്ങളാാണ്് ഭൂരിിഭാാഗ യാാത്രാാ
വിിവരണങ്ങളുംം. ഈ മട്ടിിൽ വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കിിയാാൽ മലയാാളയാാത്രാാവിിവരണചരിിത്രവുംം
ഭിിന്നമല്ല എന്ന നിിഗമനത്തിിലെ�ത്താംം�. ദേ�ശത്തിിൽ നിിന്ന്് ദേ�ശീീയതയിിലേ�ക്ക്്, പൗൗരാാണിിക കാാലഘ
ട്ടത്തിിൽ നിിന്ന്് ആധുനിികതയിിലേ�ക്കുള്ള ദൂരംം അത്ര തന്നെ�യുണ്ട്്. ‘പരസ്പരംം അറിിയാാതെ�യുംം സ്വവന്തംം
അസ്തിിത്വവത്തെ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ�യുക്കുറിിച്ച്് ആഴത്തിിൽ ചിിന്തിിക്കാാതെ�യുംം ജീീവിിക്കുന്ന ഒരു സമുദാായംം
അല്ലെ�ങ്കിിൽ ജനത മറ്റുള്ളവരിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി തങ്ങളെ� നിിർവചിിക്കാാൻ തുടങ്ങുന്നേ�ടത്താാണ്്
ദേ�ശീീയതയുടെെ ആരംംഭംം. ഉയർന്നതരത്തിിലുള്ള ആത്മാാവബോ�ോധമാാണ്് ദേ�ശീീയതയിിലൂടെെ പ്രക
ടമാാവുന്നത്്. ദേ�ശമെെന്നത്് പരിിണാാമ വിിധേ�യമാായൊ�ൊരു ഘടനയാായതിിനാാൽ ദേ�ശീീയതയുടെെ
രൂപഭാാവങ്ങളുംം നിിർവചനകളുംം മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം. ദേ�ശീീയതയിിൽ അന്തർഭവിിച്ചു കിിടക്കുന്നത്്
പുതിിയൊ�ൊരു ചരിിത്രബോ�ോധമാാണ്്. ഒരു ജനത ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കുണരുകയുംം പുതിിയൊ�ൊരു ദിിശയിിലൂടെെ
ചലിിക്കാാൻ തുടങ്ങുകയുംം (ദേ�ശത്തിിന്റെ� നിിരുക്തിിയിിൽത്തന്നെ� ദിിശയുണ്ട്് ) ചെ�യ്യുന്നു’(രാാമകൃഷ്ണൻ
ഇ.വിി, 2017:2728).
മലയാാള യാാത്രാാവിിവരണ സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രത്തിിൽ ഗദ്യയത്തിിന്റെ�യുംം പദ്യയത്തിിന്റേ�തുമാായ
സമാാന്തര രേ�ഖകൾ കാാണാംം�. യാാത്രാാകാാവ്യയങ്ങൾ സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ� യുക്തിിയിിൽ സംംവ
ദിിക്കുന്നുവെ�ന്ന വീീക്ഷണംം സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� യുക്തിിയിിൽ അപനിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടാാവുന്നത്്
മാാത്രമാാണ്്. മുഖ്യയധാാര സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിൽ നിിന്ന്് പാാർശ്വവവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട അറബിിമലയാാള
സാാഹിിത്യയത്തിിലാാകട്ടെെ, ‘സർക്കീീട്ട്് പാാട്ടുകൾ’ എന്ന ഉപജനുസ്സിിലൂടെെ ദേ�ശപ്രതിിനിിധാാനങ്ങൾ,
വിിശേ�ഷിിച്ചുംം മലബാാർ കലാാപ പൂർവ്വ പരിിസരബോ�ോധങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഉരുവംം കൊ�ൊണ്ടവ, അടയാാ
ളപ്പെ�ടുന്നു. പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഉത്തരാാർധത്തിിൽ പരദേ�ശിി ക്രൈൈസ്തവ വത്്ക്കരണത്തിി
നെ�തിിരെെ നാാട്ടുക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ നടത്തിിയ പ്രതിിരോ�ോധ മുന്നേ�റ്റ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� നേ�ർരേ�ഖയാാണ്്
പാാറമേ�ക്കാാൽ തോ�ോമാാക്കത്തനാാരുടെെ വർത്തമാാനപ്പുസ്തകംം. 1599 ലെ� ഉദയംംപേ�രൂർ സുനഹദോ�ോസ്്,
1653 ലെ� കൂനൻ കുരിിശ്് സത്യംം� തുടങ്ങിിയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ ചിിന്തകളുടെെയുംം സമരങ്ങളുടെെയുംം ചരിിത്ര
സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് 1778-1786 കാാലത്ത്് പാാറമേ�ക്കാാൽ തോ�ോമാാക്കത്തനാാരുടെെയുംം കരിിയാാറ്റിി
യൗൗസേ�പ്പ്് മല്്പ്പാാന്റെ�യുംം റോ�ോമാായാാത്ര. പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റേ�താായ ആഭ്യയന്തര സംംഘർഷങ്ങളുടെെ
ദേ�ശീീയ ഉള്ളടക്കമാാണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയപ്രാാപ്തിിക്ക്് മുമ്പ്് രചിിക്കപ്പെ�
ട്ട വൈൈദേ�ശിികവുംം ഭാാരതീീയവുമാായ യാാത്രാാ എഴുത്തുകളിിൽ അബോ�ോധപരമാായുംം ബോ�ോധപരമാായുംം
ദേ�ശീീയതയുടെെയുംം ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം സംംവാാദസ്ഥലങ്ങൾ രൂപമെെടുക്കുന്നുണ്ട്്.
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സ്ത്രീീകളുംം ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനവുംം
ഇന്ത്യയയിിലെ� ദേ�ശീീയ വിിചാാരങ്ങളുംം പ്രവർത്തിിമണ്ഡലങ്ങളുംം ഏകശിിലാാരൂപമാായിിരുന്നിില്ല.
അതിിനാാൽ ‘ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനംം’ എന്ന പദംം ബഹുവചനാാർത്ഥത്തോ�ോട്് കൂടിിയാാണ്് ഈ പ്രബ
ന്ധത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. വരേ�ണ്യയമാായ ആൺബോ�ോധ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നാാണ്് ആധുനിികതയുടെെ
പ്രയോ�ോഗമാാതൃകകൾ രൂപമെെടുക്കുന്നത്്. ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയതാാ സങ്കൽപ്പങ്ങളുംം ഇവയിിൽ നിിന്ന്്
ഭിിന്നമല്ല. കല്ലയുംം മാാലയുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച പുലയസ്ത്രീീകൾ, കുപ്പാായവുംം മേ�ൽവസ്ത്രവുംം ധരിിച്ച ചാാന്നാാർ
സ്ത്രീീകൾ, ജാാതിിവിിരുദ്ധാാശയ ആഹ്വാാ�നങ്ങളെ� പ്രതിി വെ�ള്ളവസ്ത്രംം ധരിിച്ച സ്ത്രീീകൾ ഈ മട്ടിിലുള്ള ദലിിത്്
സ്ത്രീീമുന്നേ�റ്റങ്ങൾ, യോ�ോഗക്ഷേ�മസഭയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ നമ്പൂതിിരിി സ്ത്രീീ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ മുന്നേ�റ്റങ്ങൾ,
1921 ലെ� മലബാാർ കലാാപത്തിിലെ� സ്ത്രീീസാാന്നിിദ്ധ്യയങ്ങൾ ഇവയെ�ല്ലാം�ം അധിികാാരത്തിിനെ�തിിരെെയുള്ള
സ്വവത്വവ സംംഘർഷങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. ഈ സമരങ്ങളുടെെയെ�ല്ലാം�ം ഊർജ്ജസ്രോ�ോതസ്സ്് അയ്യൻകാാളിി,
പൊ�ൊയ്കയിിൽ അപ്പച്ചൻ, വിി.ടിി. ഭട്ടതിിരിിപ്പാാട്്, ശ്രീീനാാരാായണഗുരു തുടങ്ങിിയ പുരുഷനേ�തൃത്വവങ്ങൾ
ആയിിരുന്നുവെ�ന്നത്് വസ്തുതയാാണ്്. പല കാാലങ്ങളിിലാായിി സജീീവമാായ ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്യയസ
മരത്തിിന്റെ� ബഹുവിിധപാാതകളിിലുംം സ്ത്രീീപങ്കാാളിിത്തംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രബോ�ോസിിന്റെ�
നേ�തൃത്വവത്തിിലുള്ള ഐ.എൻ.എയുടെെ ഉയർന്ന പദവിികളിിലേ�ക്കുവരെെ സ്ത്രീീകൾ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
എങ്കിിലുംം സ്ത്രീീകളുടെെ വൻപങ്കാാളിിത്തത്തോ�ോടു കൂടിി ദേ�ശീീയതയുടെെയുംം ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം
മുഖ്യയധാാരയിിലേ�ക്ക്് അവരെെ ആനയിിച്ചത്് ഗാാന്ധിി ജിിയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ നടന്ന ദേ�ശീീയ സമര
ങ്ങളാാണ്്.’... സ്ത്രീീകളുടെെ സമര പങ്കാാളിിത്തത്തിിന്റെ� രണ്ടു മാാതൃകകളാാണ്് ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തിിൽ
നിിന്ന്് ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞു വന്നത്്. ഒന്ന്് ‘സ്ത്രീീധർമ്മ’ത്തെ�യുംം’ സ്ത്രീീ സ്വവഭാാവ’ത്തെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി
ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാത്ത രീീതിി. ആധുനിിക കുടുംംബിിനിിയുടെെ ക്ഷമ,ദയ, സ്നേ�ഹംം, അഹിംം�സ ആദിിയാായ
സഹജ ഗുണങ്ങളെ� ദേ�ശീീയ താാത്്പ്പര്യയത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്ന രീീതിിയാായിിരുന്നു ഇത്്.
പുരുഷന്മാാരിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തരാായിി സ്ത്രീീ ഗുണംം തിികഞ്ഞവരാായിി സ്ത്രീീ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ട്ടു. ഈ ‘സ്ത്രീീഗുണങ്ങൾ’ നിിർവ്വചിിക്കാാനുള്ള മാാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ സവർണ ബ്രാാഹ്മണ
ആശയമണ്ഡലങ്ങളിിൽ വേ�രൂന്നിിയവയാായിിരുന്നു’ (ദേ�വിിക .ജെ�, 2015: 224,225) ഇത്തരത്തിിലുള്ള
വിിമർശനാാത്മകമാായ സംംവാാദ ഭൂമിികയ്ക്കകത്താാണ്് ‘ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്’ എന്ന സ്ത്രീീയാാത്രാാവിിവ
രണഗ്രന്ഥംം വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടത്്.

സ്ത്രീീകളുംം മലയാാള യാാത്രാാവിിവരണമെെന്ന ജനുസ്സുംം
ആൺകോ�ോയ്മയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ സമൂഹവ്യയവസ്ഥയിിൽ യാാത്രയുടെെ അനുഭവ ലോ�ോകംം സ്ത്രീീകൾക്ക്്
നിിശ്ചിിത പരിിധിിയ്ക്കപ്പുറംം വിിലക്കപ്പെ�ട്ട ഒന്നാായിിരുന്നു. എപ്പോ�ോഴുംം സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ട വസ്തുവാായിി
മതഭേ�ദമന്യേ�േ നിിർവചിിക്കപ്പെ�ട്ടതിിനാാൽ യാാത്രയുടെെ ഏകാാന്ത ലോ�ോകങ്ങൾ തിികച്ചുംം അന്യയവുംം.
(സമുദ്ര വിിലക്കുണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ ചിില ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങളിിലെ� പുരുഷന്മാാർക്കുംം വിിദേ�ശയാാത്ര
നിിഷിിദ്ധമാായിിരുന്നുവെ�ന്നത്് വിിസ്മരിിക്കുന്നിില്ല)
ഒരു മലയാാളിിസ്ത്രീീയുടെെ ആദ്യയ യാാത്രാാവിിവരണംം എന്ന നിിലയിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഒന്നാാണ്്
തരവത്ത്് അമ്മാാളുവമ്മയുടെെ ഒരു തീീർത്ഥയാാത്ര (1921) .സഹോ�ോദരൻ ടിി.എംം.നാായരുടെെ ഭൗ�തിി
കാാവശിിഷ്ടങ്ങൾ ഗംംഗയിിൽ നിിമജ്ജനംം ചെ�യ്യുന്നതിിനാായിി കുടുംംബസമേ�തംം നടത്തിിയ കാാശിിയാാ
ത്രയാാണ്് പ്രതിിപാാദ്യം�ം. 1930കൾ മലയാാളനാാട്ടിിലെ�യുംം ഭാാരതത്തിിലെ�യുംം പൊ�ൊതു ഇടങ്ങൾ സ്വാാ�
തന്ത്ര്യയ അവകാാശപ്പോ�ോരാാട്ടങ്ങളാാൽ ശബ്ദമുഖരിിതമാായിിരുന്നു. ഈ കാാലയളവിിലാാണ്് കോ�ോച്ചാാട്ടിിൽ
കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മയുടെെ യൂറോ�ോപ്പ്് യാാത്ര. ഒരു മലയാാളിിസ്ത്രീീയുടെെ ആദ്യയ വിിദേ�ശയാാത്രാാവിിവരണംം
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എന്നതിിലുപരിി, പ്രമേ�യപരമാായുംം രൂപപരമാായുംം യാാത്രാാവിിവരണംം എന്ന ജനുസ്സിിനെ�ത്തന്നെ�
പ്രശ്നവത്്കരിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് ഈ കൃതിി സവിിശേ�ഷ അസ്തിിത്വംം� നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നത്്.

ദേ�ശീീയ വിിനിിമയങ്ങൾ ‘ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പിിൽ’
‘യാാത്ര’യെ� വിിവരിിക്കുക എന്നത്് ഏകമുഖമാായ വ്യയവഹാാരമല്ല, ഏതൊ�ൊരു സാാഹിിത്യയരൂപത്തെ�യുംം
പോ�ോലെ� തന്നെ� ബഹുമുഖവുംം സങ്കീീർണവുമാാണത്്. ‘ഞാാൻ” ‘എന്നെ� ‘ത്തന്നെ� അനാാവൃതമാാക്കുന്ന,
എന്റെ� തന്നെ� അംംശങ്ങളെ� ബോ�ോധപരമാായോ�ോ അബോ�ോധപരമാായോ�ോ പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുകയുംം മൂല്യയ
നിിർണയനത്തിിന്് ഉദ്യയമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പാാഠങ്ങളാാണ്് അവ.’വിിഷയിി ‘ എന്ന അടിിസ്ഥാാന
ഘടകത്തിിന്റെ� തന്നെ� പലമട്ടിിലുള്ള പ്രകാാശനങ്ങളാാണ്് ഓരോ�ോ സഞ്ചാാരാാനുഭവ രേ�ഖകളുംം.’ഞാാനിി’
ന്റെ� പ്രകാാശനരേ�ഖകൾ എന്ന്് സംംശയലേ�ശമന്യേ�േ അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാവുന്നവയാാണ്് ഇവ. (പുരുഷ
വ്യയവഹാാര അധീീശത്വവങ്ങളിിൽ അഭിിരമിിച്ച, വിിമർശനമെെന്നത്് ആണത്ത പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്്
എന്ന്് തീീർച്ചപ്പെ�ടുത്തിിയവർ കെ�. കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മയുടെെ ‘ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പിി’നെ� ‘യൂറോ�ോപ്പ്്
കണ്ട ഞാാൻ’ എന്ന്് പരിിഹാാസരൂപേ�ണ പുനർനാാമകരണംം ചെ�യ്തതിിൽ അത്ഭുതമിില്ല. പാാട്രിിയാാർ
ക്കിിയൽ വ്യയവസ്ഥക്കകത്ത്് സുരക്ഷിിത സ്ഥാാനംം കണ്ടെ�ത്തിിയവരെെ സ്ത്രീീയുടെെ ‘ഞാാൻ’ വെ�റളിിപ്പിി
ടിിപ്പിിക്കുക സ്വവഭാാവിികംം.
വിിഷയിിയുടെെ ആന്തരിികവുംം ബാാഹ്യയവുമാായ നോ�ോട്ടങ്ങളെ�, അതിിനനുസൃതമാായിി രൂപപ്പെ�ടുത്തിി
യെ�ടുക്കുന്ന ആനുഭവിിക പരിിസരങ്ങളെ�, വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ ബഹുരൂപിിയാായ കർത്തൃത്വവത്തെ�
അടിിസ്ഥാാനമാാക്കുകയാാണ്് ഈ പഠനംം. മിിസ്സിിസ്് .സിി .കുട്ടൻ നാായരുടെെ ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്
എന്ന കൃതിിയിിൽ സഞ്ചാാരിി, സ്ത്രീീ സ്വവത്വംം�, ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ആർജിിച്ച സവർണ സ്ത്രീീ, എന്നിി
ങ്ങനെ� വിിവിിധ കർത്തൃത്വവങ്ങളെ� സൂക്ഷ്മവാായനയിിൽ വീീണ്ടെ�ടുക്കാാമെെങ്കിിലുംം ഈ കർത്തൃത്വവങ്ങളിി
ലൂടെെ വിികസിിച്ച്് വരുന്ന ദേ�ശീീയ സ്വവത്വവത്തെ� കേ�ന്ദ്രാാശയമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച്്കൊ�ൊണ്ട്് വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാനാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം ഉദ്യയമിിക്കുന്നത്്.
1935-ൽ മിിസ്സിിസ്് ദത്തയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ ഒരു വനിിതാാ സംംഘംം നടത്തിിയ യൂറോ�ോപ്പ്്
പര്യയടനമാാണ്് ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പിിലെ� പ്രതിിപാാദ്യം�ം. അഖിില വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി സംംഘത്തിിന്റെ� ആഭിി
മുഖ്യയത്തിിൽ നടന്ന ഈ പര്യയടനത്തിിന്് ആശംംസകളർപ്പിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ടുംം യാാത്ര രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി ഹിിന്ദു
സ്ഥാാൻ ടൈംം�സിിലേ�ക്ക്് അയക്കാാൻ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടുംം, യാാത്രയുടെെ ആരംംഭത്തിിൽത്തന്നെ�
മിി.ദേ�വദാാസ്് ഗാാന്ധിിയുടെെ കത്ത്് തനിിക്ക്് ലഭിിച്ചതാായിി ഗ്രന്ഥകാാരിി പ്രസ്തുത കൃതിിയുടെെ ആമുഖത്തിിൽ
വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ഈയൊ�ൊരു മുഖവുര തന്നെ� ദേ�ശീീയ ഉത്തരവാാദിിത്വംം� എന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്്
വിിവക്ഷിിക്കപ്പെ�ടാാവുന്ന ഒന്നാായിി ഈ യാാത്രാാവിിവരണത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഇറ്റലിി, വിിയന്ന,
ചെ�ക്കോ�ോസ്ലോ�ോവാാക്യയ, ജർമ്മനിി, ബെ�ൽജിിയംം, ലണ്ടൻ, സ്കോ�ോട്ട്്ലൻഡ്്, പാാരീീസ്്, ഹോ�ോളണ്ട്്, സ്വിി�
റ്റ്്സർലണ്ട്്, തുടങ്ങിിയ സ്ഥലങ്ങളാാണ്് പ്രധാാന സന്ദർശന ഇടങ്ങൾ.
വസ്തുതാാവിിവരണംം, അനുഭവ വിിവരണംം, എന്നമട്ടിിലൊ�ൊക്കെ�യുള്ള ഏകഭാാഷണ മാാതൃകകളെ�
നിിരാാകരിിച്ച്്, അനുഭവ ഇടങ്ങളെ� ദേ�ശീീയ ചിിന്തകളോ�ോടെെ അഭിിമുഖീീകരിിക്കുകയുംം വിിലയിിരുത്തു
കയുമാാണ്് ആഖ്യാാ�നത്തിിലുടനീീളംം അവലംംബിിക്കുന്ന രീീതിി. ഉദാാഹരണത്തിിന്് എസ്സ്്.എസ്സ്്.
കോ�ോണ്ടിിറോ�ോസോ�ോ എന്ന യാാത്രാാരംംഭ കപ്പലിിലെ� സ്ത്രീീകളെ� ഭയപ്പെ�ടുത്തിി നടക്കുന്ന ഇറ്റലിിക്കാാര
നാായ സ്റ്റീീവേ�ഡിിനെ� ഗ്രന്ഥകാാരിി അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിിൽ പോ�ോലുംം, അവർ തമ്മിിലുള്ള
സംംഭാാഷണംം തിികച്ചുംം രാാഷ്ട്രീീയ ഉള്ളടക്കത്തോ�ോട്് കൂടിിയുള്ളതാാണ്്. മുസ്സോ�ോളിിനിിയുംം ഗാാന്ധിിയുമാാണ്്
അവരുടെെ സംംഭാാഷണ കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ. ഇവിിടെെ മാാത്രമല്ല യാാത്രയിിലുടനീീളംം സാാധാാരണക്കാാരോ�ോടാാകട്ടെെ,
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ഉയർന്ന സാാമൂഹിിക പദവിികൾ വഹിിക്കുന്നവരോ�ോടാാകട്ടെെ, ഏവരോ�ോടുംം രാാഷ്ട്രീീയ സ്ഥിിതിിഗതിികൾ
അന്വേ�േഷിിക്കുവാാനാാണ്് ബദ്ധശ്രദ്ധ. യാാത്രകളിിലെ� ‘ഷോ�ോപ്പിിങ്് ’ സാാധാാരണ കാാര്യയമാാണല്ലോ�ോ?
അത്തരംം സന്ദർഭങ്ങളിിൽപ്പോ�ോലുംം കച്ചവടക്കാാരോ�ോട്് ഫാാസിിസ്റ്റ്് സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ യുദ്ധ
പ്രഖ്യാാ�പനങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ ചോ�ോദിിച്ചറിിയുവാാൻ യാാതൊ�ൊരു മടിിയുമിില്ല. യൂറോ�ോപ്പിിന്റെ� വിിവിിധയിിട
ങ്ങളിിൽ, നൃത്ത പ്രദർശനശാാലകളിിൽ, കൊ�ൊട്ടാാര സന്ദർശനവേ�ളകളിിൽ, കപ്പൽയാാത്രാാമധ്യേ�േ,
തെ�രുവുകളിിൽ, ചെ�ക്കോ�ോസ്ലോ�ോവാാക്യയൻ പ്രസിിഡന്റിിന്റെ� പുത്രിിയാായ ഡോ�ോക്ടർ ആലിിയമസാാറിി
ക്കിിന്റെ� വിിരുന്നിിൽ തുടങ്ങിി യൂറോ�ോപ്പിിന്റെ� മുക്കിിലുംം മൂലയിിലുംം ഗ്രന്ഥകർത്രിി അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നതുംം
സംംഭാാഷണങ്ങളിിൽ ഏർപ്പെ�ടുന്നതുംം ഇതേ� വിിഷയങ്ങളിിന്മേ�ലാാണ്്. ഇതു വഴിി ഇന്ത്യയയിിലെ� ദേ�ശീീയ
സങ്കൽപ്പങ്ങളുംം ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനവുമെെല്ലാം�ം യൂറോ�ോപ്യയൻ ദേ�ശീീയ വിിചാാരങ്ങളുമാായിി താാരതമ്യയപ്പെ�
ടുത്തിി നിിഗമനങ്ങളിിലെ�ത്താാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുംം കാാണാംം�.
യാാത്രാാമധ്യേ�േ അഭിിമുഖീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടവർ എന്ന നിിലയിിലുംം ദേ�ശീീയസൈൈദ്ധാാന്തിിക ചർച്ചകളു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ആഖ്യാാ�താാവാാൽ സ്മരിിക്കപ്പെ�ടുന്നവർ എന്ന നിിലയിിലുംം വിിവിിധ ദേ�ശീീയ വ്യയക്തിി
ത്വവങ്ങൾ ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ കടന്ന്് വരുന്നു. യാാത്രയുടെെ ആരംംഭത്തിിൽ കപ്പലിിൽ വെ�ച്ചുംം ബ്രിിസ്റ്റൽ
ഹോ�ോട്ടലിിൽ വെ�ച്ചുംം രോ�ോഗാാതുരയാായ കമലാാ നെ�ഹ്്റുവിിനെ� കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മ സന്ദർശിിക്കുന്നു.
ഇതേ� അവസരത്തിിൽ സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രബോ�ോസിിനെ�യുംം കാാണാാനിിടവരുന്നു. കമലാാ നെ�ഹ്്റുവിിനാാണ്്
പ്രസ്തുത കൃതിി സമർപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതുതന്നെ�. ഗാാന്ധിി, നെ�ഹ്്റു, ജിി.കെ�.ദേ�വധാാർ തുടങ്ങിിയവ
രുടെെ പ്രവർത്തിിമണ്ഡലങ്ങളെ� അപഗ്രഥിിക്കാാനുള്ള ശ്രമവുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിനകത്തുണ്ട്്.
യൂറോ�ോപ്പിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായത്തെ�പ്പറ്റിി വാാചാാലയാാവുന്നതിിന്് തൊ�ൊട്ടുമുമ്പ്് ഇന്ത്യയൻ
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�പ്പറ്റിി കെ�.കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മ വേ�ദനാാജനകമാായിി പ്രസ്താാവിിക്കുന്നു’ ഇവിിടത്തെ�
ഭയങ്കരമാായ അക്ഷരജ്ഞാാനദാാരിിദ്ര്യംം�, യഥാാർത്ഥ ജീീവിിതവുമാായിി യാാതൊ�ൊരു ബന്ധവുമിില്ലാാത്ത
ഒരു തരംം സംംസ്കാാരത്തോ�ോടു കൂടിിയ യുവജനങ്ങളുടെെയിിടയിിൽ വർദ്ധിിച്ചു വരുന്ന തൊ�ൊഴിിലിില്ലാായ്മ,
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിി ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ക്ഷയിിച്ചു വരുന്ന ആരോ�ോഗ്യംം� അവരുടെെയിിടയിിലുള്ള ദേ�ശീീയ ബോ�ോധത്തിി
ന്റെ�യുംം, ഉത്തരവാാദിിത്വവത്തിിന്റെ�യുംം അഭാാവംം, ഇവയെ�ല്ലാം�ം നല്ലപോ�ോലെ� അറിിയാാവുന്ന സംംഗതിിക
ളാാണ്്’ (മിിസ്സിിസ്്.സിി. കുട്ടൻ നാായർ, 1936:180) ഈയവസ്ഥയോ�ോട്് താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്തിി യൂറോ�ോപ്യയൻ
അവസ്ഥ വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു’ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിിച്ചിിട്ടുള്ള ഓരോ�ോ യൂറോ�ോപ്യയൻ രാാജ്യയവുംം, ജനങ്ങ
ളുടെെയിിടയിിൽ അക്ഷരജ്ഞാാനമിില്ലാായ്മ നീീക്കംം ചെ�യ്യുന്നതിിൽ മാാത്രമല്ല, അവകാാശങ്ങൾക്കാായിി
അവസാാനംം വരെെ പൊ�ൊരുതുവാാൻ തയ്യാാറുള്ള, ദേ�ശഭക്തിിയുംം മനക്കരുത്തുമുള്ള പൗൗരന്മാാരെെ സൃഷ്ടിി
ക്കുവാാൻ പ്രാാപ്തമാായ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നല്കുന്നതിിലുംം ബദ്ധശ്രദ്ധരാായിിരിിക്കയാാണ്്’ (മിിസ്സിിസ്്. സിി.കുട്ടൻ
നാായർ,1936:180). അധ്യാാ�പിികയുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പ്രവർത്തകയുമാായിിരുന്ന കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മ
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്് ദേ�ശീീയ ചിിന്തകൾക്കകത്താാണ്്.
കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മയുടെെ ലിംം�ഗസമത്വവബോ�ോധ്യയങ്ങളെ� വെ�ളിിവാാക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് ‘ഞാാൻ കണ്ട
യൂറോ�ോപ്പിി’ലെ� സ്ത്രീീകളുടെെ സ്ഥാാനംം എന്നദ്ധ്യാാ�യംം. സന്ദർശിിച്ച രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� സ്ത്രീീ ഇടങ്ങളെ�യുംം
ലിംം�ഗപദവിിയെ�യുംം ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീീയവസ്ഥകളുമാായിി താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഈ അദ്ധ്യാാ�യത്തിിലൂടെെ,
ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വളർന്ന്് വന്ന അല്ലെ�ങ്കിിൽ അതിിന്റെ� ഉത്്പ്പന്നമാായ
ഒന്നാായിിട്ടാാണ്് സ്ത്രീീ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ� വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. കാാതറിിൻ മേ�യോ�ോ എന്ന അമേ�രിിക്കൻ
വൈൈറ്റ്് നാാഷണലിിസ്റ്റ്്, 1927 ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘മദർ ഇന്ത്യയ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലൂടെെ ബ്രിിട്ടീീഷ്്
ഭരണത്തിിനെ�തിിരെെയുള്ള ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ പോ�ോരാാട്ടങ്ങളെ� വിിമർശിിക്കുകയുണ്ടാായിി. മൃഗതുല്യയ
മാായ സ്ത്രീീയവസ്ഥ, അധമമാായ ജാാതിിവ്യയവസ്ഥ, ലൈം�ംഗിിക അരാാജകത്വംം� എന്നീീ കാാരണങ്ങളാാൽ

192

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi
Volume I Number 4

സ്വവയംംഭരണ പ്രാാപ്തിിയിിലേ�ക്ക്് ഇന്ത്യയ വളർന്നിിട്ടിില്ല എന്നവർ വാാദിിച്ചു. കെ�.കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മയാാ
വട്ടെെ, യൂറോ�ോപ്പ്് സന്ദർശനവേ�ളയിിൽ പലപ്പോ�ോഴാായിി മിിസ്്.മേ�യോ�ോ വിിന്റെ� വാാദങ്ങളെ� നിിശിിതമാായിി
വിിമർശിിക്കുന്നു.’പൌ�ൗരാാണിിക ഭാാരതത്തിിൽ പർദ്ദയോ�ോ ശൈൈശവ വിിവാാഹമോ�ോ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.
പ്രാായപൂർത്തിി വന്നാാൽ അവർക്കു ഭർത്താാക്കന്മാാരെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതിിനുള്ള പൂർണ്ണസ്വാാ�ത
ന്ത്ര്യംം� ഉണ്ടാായിിരുന്നു. സ്ത്രീീകൾക്കു സ്വവത്തവകാാശമുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നു തന്നെ�യല്ല, സാാമാാന്യയമാായ
വിിദ്യാ�ാഭാാസവുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം സുന്ദര കലകളിിൽ സിിദ്ധിിച്ചിിരുന്നു. വിിദ്വാ�ാന്മാാരാാൽ ബഹുമാാനിിക്കപ്പെ�
ട്ടവരാായിിരുന്നു ഗാാർഗിി, മൈൈത്രേ�യിി മുതലാായ തത്വവജ്ഞാാനിികൾ. ലീീലാാവതിി പ്രസിിദ്ധിി നേ�ടിിയ
ഗണിിതവിിശാാരദയാായിിരുന്നു. ഒരു മേ�രിി ഇവാാൻസിിന്് വേ�ണ്ടിി വന്നപ്പോ�ോലെ�, ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു
പുരുഷന്റെ� കള്ളപ്പേ�രിിനെ� അഭയംം പ്രാാപിിക്കാാതെ� തന്നെ� ഇൻഡ്യയയിിലുള്ള സ്ത്രീീകൾ പർദ്ദക്കുള
ളിിൽ നിിന്നുംം വിിശേ�ഷപ്പെ�ട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സ്ത്രീീകളുടെെ നിിലയ്ക്കുംം വിിലയ്ക്കുംം വലിിയ കുറവ്്
തട്ടിിയിിട്ടുള്ള അടുത്ത നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലാാണു ചാാന്ദ്് ബീീബിി, റാാണിി ലക്ഷ്മിിഭാായിി, സുൽത്താാന റസിിയ,
അഹല്യയഭാായിി എന്നീീ ഭരണനിിപുണകൾ ഇൻഡ്യയയിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്്. അവരിിൽ ചിിലർ ശത്രു
ക്കളോ�ോട്് സധൈൈര്യം�ം പോ�ോരാാടിിയ കഥയുംം നമുക്കറിിയാാത്തതല്ല’ (മിിസ്സിിസ്്.സിി. കുട്ടൻ നാായർ,
1936:188189). എന്നിിങ്ങനെ� ഭാാരതീീയ പൗൗരാാണിിക കഥകളിിലുംം ചരിിത്രത്തിിലുമുള്ള സ്ഥിിര മഹദ്്സ്ത്രീീ
ചിിഹ്നങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്് മിിസ്്. മേ�യോ�ോവിിന്റെ� വാാദങ്ങളെ� ഖണ്ഡിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നു
ണ്ടിിവർ. ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തോ�ോട്് കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്ത്് സ്ത്രീീ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ സങ്കല്്പ്പങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്ന ആലോ�ോചനകളാാണിിവ. ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീീ അധ:കൃതാാവസ്ഥയെ� ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ച്് ഇന്ത്യയൻ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവാാദത്തെ� നിിരസിിച്ച മിിസ്്.മേ�യോ�ോ വിിനെ�തിിരെെ ഇന്ത്യയൻ സ്ത്രീീ ഉത്്കൃഷ്ടതയെ�ക്കുറിിക്കുന്ന
സന്ദർഭങ്ങൾ നിിരത്തുക വഴിി ദേ�ശീീയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവാാദങ്ങളെ� അരക്കിിട്ടുറപ്പിിക്കുകയാാണ്് കല്യാാ�ണിി
ക്കുട്ടിിയമ്മ. എന്നാാൽ ദേ�ശീീയ അതിിർത്തിികൾക്കിിടയിിൽ സാാധ്യയമാാവേ�ണ്ട സമാാധാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
വാാചാാലനാായ റൊ�ൊമെെയ്്ൻ റൊ�ൊളാാങിിനോ�ോട്് അനുഗ്രഹംം തേ�ടുക വഴിി, പ്രതിിരോ�ോധ ദേ�ശീീയതക്കപ്പുറംം
തീീവ്രദേ�ശീീയ ബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുന്നിില്ല അവരുടെെ നിിലപാാടെെന്ന്് വ്യയക്തമാാവുന്നു.
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇന്ത്യയയിിൽ സജീീവമാായ ദേ�ശീീയ ചിിന്തകൾ വിിവിിധ സാാഹിിത്യയരൂ
പങ്ങളിിലുംം പ്രതിിഫലിിക്കുകയുണ്ടാായിി. മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ കഥ, കവിിത, നോ�ോവൽ, തുടങ്ങിി
വ്യയത്യയസ്ത രൂപങ്ങളിിൽ ശക്തമാായ ദേ�ശീീയ ഉള്ളടക്കമുള്ള കൃതിികൾ രചിിക്കപ്പെ�ട്ടു. സ്ത്രീീ സാാഹിിത്യയ
മണ്ഡലത്തിിലുംം ഈ അനുരണനങ്ങൾ പ്രകടമാായിി.’ ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്് ‘എന്ന കൃതിിയിിലൂടെെ
യാാത്രാാവിിവരണജനുസ്സിിനെ� ദേ�ശീീയതയുടെെയുംം ദേ�ശീീയ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം സംംവാാദ ഇടത്തിി
ലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കുകയാായിിരുന്നു കെ�. കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മ. ആത്മബോ�ോധമുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ,
ധൈൈഷണിിക വിിചാാരങ്ങളുടെെയുംം അറിിവന്വേ�േഷണ തൃഷ്ണയുടെെയുംം യാാത്ര കൂടിിയാാണത്്. ഇന്ത്യയൻ
രാാഷ്ട്രീീയ ചരിിത്രത്തിിലെ� ഒരു സവിിശേ�ഷ കാാലഘട്ടത്തെ�യാാണ്് ഈ യാാത്രാാവിിവരണംം പ്രതിിനിി
ധീീകരിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം ഗ്രന്ഥകർത്രിിയുടെെ ദേ�ശീീയ സ്വവത്വംം� ജഡാാവസ്ഥയിിൽ തുടരുകയല്ല, മറിിച്ച്്
നിിയതമാായ സാാമൂഹിിക,രാാഷ്ട്രീീയ ചട്ടക്കൂടുകളെ� റദ്ദ്് ചെ�യ്യുന്ന ആഖ്യാാ�ന സൂചനകളുംം കൃതിിയിിൽ
പ്രകടംം.

ഗ്രന്ഥസൂചിി:
ഉമർ തറമേ�ൽ (ഡോ�ോ), 2008, തീീവണ്ടിി ഒരു ദേ�ശീീയ മൃഗംം, ലിിപിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്: കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
ദേ�വിിക .ജെ�, 2011, കുലസ്ത്രീീയുംം ചന്തപ്പെ�ണ്ണുംം ഉണ്ടാായതെ�ങ്ങനെ�?, സെ�ന്റർ ഫോ�ോർ ഡെ�വലപ്പ്്മെെന്റ് ്
സ്റ്റഡീീസ്്: തിിരുവനന്തപുരംം.
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പണിിക്കർ.കെ�.എൻ.(ഡോ�ോ), 2010, സംംസ്ക്കാാരവുംം ദേ�ശീീയതയുംം, കറന്റ്് ബുക്സ്്: തൃശൂർ.
മഹേ�ഷ്്.എംം.ആർ, 2011, മലയാാള നോ�ോവലുംം ദേ�ശീീയതയുംം, കേ�രള സർവകലാാശാാല: തിിരുവന
ന്തപുരംം.
മിിസ്സിിസ്് .സിി .കുട്ടൻ നാായർ,1936,ഞാാൻ കണ്ട യൂറോ�ോപ്പ്്, ഭാാരത വിിലാാസംം പ്രസ്സ്്: തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ
രമേ�ഷ്് ചന്ദ്രൻ വിി.(പ്രൊ�ൊഫ), 1989, സഞ്ചാാര സാാഹിിത്യംം� മലയാാളത്തിിൽ, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്:
തിിരുവനന്തപുരംം.
രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി, 2017, മലയാാള നോ�ോവലിിന്റെ� ദേ�ശ കാാലങ്ങൾ, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്: കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.
Nihora prasad yadav(Dr), 2013,Emergence of Nationalism in Modern India, Globus
press:Delhi

ഷർമിിയ നൂറുദ്ദീീൻ
തൃശൂർ വാാടാാനപ്പള്ളിി സ്വവദേ�ശിി.
തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാള സർവകലാാശാാലയിിൽ സാാഹിിത്യയ പഠന വിിഭാാഗംം
ഗവേ�ഷക.

സ്ഥലപശ്ചാാത്തല വര്ണ്ണന:

എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� ചെ�റുകഥകളിിൽ
അജിികുമാാര് ബിി.
ഗവേ�ഷകന്, നിിര്മ്മലാാ കോ�ോളേ�ജ്്, മൂവാാറ്റുപുഴ

മലയാാള ചെ�റുകഥാാസാാഹിിത്യയത്തിിൽ വിിഭിിന്ന ദേ�ശങ്ങളെ� ആധാാരമാാക്കിി കഥാാരചന
നടത്തിിയ നവോ�ോത്ഥാാന കാാഥിികനാാണ്് എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ട്്. അതിിരാാണിിപ്പാാടംം മുതൽ
ആഫ്രിിക്കന് വനാാന്തരങ്ങൾ വരെെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ� പശ്ചാാത്തലമാാക്കിി നിിരവധിി രചനകൾ
പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്് നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥലംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� ഭൂമിികയാാണ്്. കഥയിിലെ� സ്ഥലമെെ
ന്നത്് വസ്തുക്കളുംം, കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ചലനവുംം അവരുടെെ ജീീവിിതവുംം വ്യാാ�പരിിക്കുന്ന സ്ഥലംം
തന്നെ�യാാണ്്. സ്ഥല വിിവരങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� പൂന്തോ�ോട്ടങ്ങൾ, മുറിികൾ മുതലാായവയൊ�ൊക്കെ�
ഇതിിൽപ്പെ�ടുന്നു. കഥയിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം വസ്തുക്കളുംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ഏതു സാാഹചര്യയവുംം
ഇതിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽപ്പെ�ടുന്നു.
സ്ഥലത്തെ� സാംം�സ്ക്കാാരിികാാനുഭവമാാക്കിി മാാറ്റുന്നത്് രാാഷ്ട്രംം, ഭാാഷ, ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ സങ്കല്പംം,
ഇടംം, പ്രദേ�ശംം, ദൃശ്യംം�, പശ്ചാാത്തലംം, ദേ�ശംം തുടങ്ങിിയ ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ വിിവിിധ ഘടകങ്ങൾ
കൂടിിച്ചേ�ര്ന്നാാണ്്. സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിൽ പ്രകൃതിിവര്ണ്ണനകളിിലുംം ഭൂമിിശാാസ്ത്ര വിിവരങ്ങളിിലുമാായിി
സ്ഥലപശ്ചാാത്തലംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ചെ�റുശ്ശേ�രിിയുടെെ ‘കൃഷ്ണഗാാഥ’യിിലെ� വൃന്ദാാവന വര്ണ്ണ
നയുംം, എഴുത്തച്ഛന് കൃതിികളിിലെ� പൗൗരാാണിിക സ്ഥലവര്ണ്ണനയുംം, നമ്പ്യാാ�ര് കൃതിികളിിലെ� നാാടുംം
നഗരവുംം ജനപഥങ്ങളുമൊ�ൊക്കെ�യുള്ള വിിശദമാായ വര്ണ്ണനകളുമടങ്ങുന്ന മഹത്താായ സാാഹിിത്യയ
പാാരമ്പര്യം�ം മലയാാളത്തിിനുണ്ട്്.
1930-കളോ�ോടെെ മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ ആഖ്യാാ�നസ്ഥലത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവന്നു.
തകഴിി കുട്ടനാാടിിനെ�യുംം, പൊ�ൊന്കുന്നംം വര്ക്കിി കോ�ോട്ടയത്തെ� മലയോ�ോര മേ�ഖലയെ�യുംം, എംം.ടിി.
കൂടല്ലൂരിിനെ�യുംം പശ്ചാാത്തലമാാക്കിി നിിരവധിി കഥകൾ രചിിച്ചു. എന്നാാൽ ഇവരിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാം�ം വ്യയ
ത്യയസ്തമാായിി എസ്്. കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ട്് കേ�രളത്തിിനു പുറത്തേ�ക്ക്് കഥാാസ്ഥലത്തെ� കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി.
ബോം�ം�ബെ�, ദൽഹിി, കേ�രളംം, യൂറോ�ോപ്യയന് നാാടുകൾ, ആഫ്രിിക്കന് നാാടുകൾ തുടങ്ങിി വിിശാാലമാായ
സ്ഥലപശ്ചാാത്തലംം എസ്്. കെ�. കഥകൾക്ക്് വിിഷയമാായിി ഭവിിച്ചു. “മലയാാളിിക്ക്് അപരിിചിിതമാായ
ഇടത്തെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യംം� കൂടിി ഉണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാലാാകാംം�” ഇത്തരത്തിിലൊ�ൊരു
സമീീപനംം പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ട്് കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടത്്.
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ഏതൊ�ൊരു നാാട്ടിിൽ നടക്കുന്ന സംംഭവത്തെ�യുംം എസ്്. കെ�. കഥയിിലൂടെെ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ
അവിിടത്തെ� ഭൂപ്രകൃതിി, ഭാാഷ, ആചാാരംം, വേ�ഷംം എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം അതിിൽ കടന്നുകൂടുംം. “സഞ്ചാാ
രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതുംം സഞ്ചാാരാാനുഭവങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഉടലെ�ടുത്തതുമാാണ്് എസ്്.കെ�.യുടെെ
കഥകളിിൽ ഏറിിയ കൂറുംം” എന്ന പ്രസ്താാവനയെ� സാാധൂകരിിക്കുന്നതാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� രചനകൾ.
വയനാാടുംം, കോ�ോഴിിക്കോ�ോടുംം, പാാലക്കാാടുംം നിിരവധിി കഥകൾക്ക്് പശ്ചാാത്തലമാായിിട്ടുണ്ട്്. ‘അവളുടെെ
കേ�രളംം’ എന്ന കഥയിിൽ, കഥ സംംഭവിിക്കുന്നത്് മലയാാനാാട്ടിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം കേ�രളത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
വിിശദമാായ വര്ണ്ണനയുണ്ട്്. മലയാാനാാട്ടിിൽ വളർന്ന പെ�ൺകുട്ടിിയാാണ്് ഈ കഥയിിലെ� കേ�ന്ദ്രകഥാാ
പാാത്രംം. അവൾ മലയാാളനാാട്് കണ്ടിിട്ടിില്ല. നോ�ോവലുകളിിലെ�യുംം ചെ�റുകഥകളിിലെ�യുംം കഥാാപാാത്രങ്ങ
ളിിലൂടെെ കേ�രളത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവിിടത്തെ� ജീീവിിതരീീതിികളെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവൾ കേ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
“പരശുരാാമൻ എന്നൊ�ൊരു യോ�ോദ്ധാാവ്് മഴുവെ�റിിഞ്ഞു കടലിിൽ നിിന്നു കേ�രളംം പിിടിിച്ചെ�ടുത്തകഥ
അവളൊ�ൊരിിക്കലുംം മറക്കുകയിില്ല. ആ നാാട്് ശാാന്തിിയുടെെയുംം സൗൗന്ദര്യയത്തിിന്റെ�യുംം സങ്കേ�തമാാണ്്.
അവിിടെെ പട്ടാാളക്കാാർ താാവളമടിിച്ചിിട്ടിില്ല. പോ�ോർ വിിമാാനങ്ങൾ വനമേ�ഖലയിിൽ റോ�ോന്തുചുറ്റുന്നിില്ല,
അതേ� ശാാന്തിിയുടെെ നാാടാാണ്് കേ�രളംം. ഹാാ – മലയാാളനാാട്ടിിലേ�ക്ക്് ഒന്നു പറന്നെ�ത്താ�ൻ കഴിിഞ്ഞിി
രുന്നുവെ�ങ്കിിൽ”. എന്നിിപ്രകാാരംം ഗൃഹാാതുരത്വവമുണർത്തുന്ന വർണ്ണന കാാണാംം�. കേ�രളോ�ോല്പത്തിിയുംം
മലയാാള നാാടിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യാ�ാതിിരേ�കങ്ങളുംം ഇതിിൽ കൂടുതൽ ഭംംഗിിയാായിി വിിവരിിക്കാാനാാവിില്ല.
വയനാാട്ടിിലെ� ഞെ�ളിിയമ്പാാറയിിൽ അധ്യാാ�പകനാായിി നിിയമിിതനാായ കഥാാനാായകനെ�യാാണ്് ‘മുഴ’
എന്ന കഥയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഏകാാന്തജീീവിിതത്തിിനു പറ്റിിയ സ്ഥലമാായതുകൊ�ൊണ്ട്് ‘മച്ചിി
പ്പട്ടണ’മാായിിട്ടാാണ്് ഞെ�ളിിയമ്പാാറയെ� എസ്്. കെ�. വിിലയിിരുത്തുന്നത്്.
“എന്റെ� മിിഴിികൾ വിികസിിച്ചു. എന്തൊ�ൊരൽഭുത രംംഗംം! പ്രകൃതിിയുടെെ നാാനാാവശവുംം സമജ്ഞ
സമാായിി സമ്മേ�ളിിച്ച ശാാന്തമാായൊ�ൊരു ഗ്രാാമമൂല നിിവർത്തിിയിിട്ട പുത്തൻ പുല്പാായപോ�ോലെ� കിിടക്കുന്ന
നെ�ല്പാാടങ്ങൾ, കഥകളിി വേ�ഷക്കാാരെെപ്പോ�ോലുള്ള ചേ�ടിിക്കുന്നുകൾ, അവയുടെെ കടയ്ക്കൽ മുളംം കൂട്ടംം
കൊ�ൊണ്ടു ചൂടിി നിിൽക്കുന്ന മേ�ടുകൾ”.
ഏതു സ്ഥലത്തെ� വർണ്ണിിച്ചാാലുംം എസ്്. കെ�. വാാചാാലനാാകുംം. സ്ഥലപശ്ചാാത്തലംം വിിവരിിച്ച
തിിനുശേ�ഷമേ� എസ്്. കെ�. സംംഭവ പരമ്പരകളിിലേ�ക്ക്് കടക്കുകയുള്ളൂ. താാൻ കണ്ട കേ�രളത്തിിലെ�
പ്രകൃതിിരമണീീയങ്ങളാായ കോ�ോമളഗ്രാാമങ്ങളെ� കഥയുടെെ ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഭാാഗത്ത്് ഉൾപ്പെ�ടുത്തിി
വർണ്ണിിക്കുന്ന രീീതിി എസ്്. കെ�. പൊ�ൊതുവിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കാാറുണ്ട്്. ഈ കഥയിിൽ പുന്നയൂർക്കുളംം
എന്ന ഗ്രാാമത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുമുണ്ട്്.
‘വധു’ എന്ന കഥയിിൽ ഇടപ്പാാതിിയിിൽ കുളിിച്ചു നിില്ക്കുന്ന പട്ടാാമ്പിിയെ�യുംം കുറ്റിിപ്പുറത്തെ�യുംം
കുറിിച്ചുള്ള വർണ്ണനയുണ്ട്്.
“പട്ടാാമ്പിി-കുറ്റിിപ്പുറംം റെെയിിൽ മാാർഗ്ഗത്തിിലെ� കൃചിിക്കുറിിവരച്ച വയലുകളുംം പച്ചക്കാാടിിന്റെ�
മൂടുപടമിിട്ട മേ�ടുകളുംം ഫലവൃക്ഷനിിബിിഡമാായ പറമ്പുകളുംം അപ്പുറംം ഭാാരതപ്പുഴയുടെെ പാാതിി മുങ്ങിിയ
മണൽത്തിിട്ടുകളുംം കണ്ടുകൊ�ൊണ്ട്് ഞാാനുംം ഗോ�ോപിിയുംം നടന്നു”.
കൊ�ൊച്ചു ഗൃഹസ്ഥയിിൽ “മറ്റെെങ്ങുംം കാാണാാത്ത ഒരു മനോ�ോഹാാരിിത മലയാാളത്തിിലെ� നാാട്ടിിൻ
പുറങ്ങൾക്കുണ്ട്്”–എന്ന വർണ്ണനയിിൽ ജനിിച്ചു വളർന്ന നാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അഭിിമാാനബോ�ോധംം
പ്രകടമാാകുന്നു. ‘കാാട്ടിിലെ�പള്ളിി’ എന്ന കഥയിിൽ ആഫ്രിിക്കയിിലെ� ആരുഷാാപട്ടണത്തിിനടുത്തുള്ള
‘ഓൾഡിിയാാനിി’ എന്ന ഗ്രാാമത്തെ� വർണ്ണിിക്കുമ്പോ�ോൾ മലബാാറിിലെ� ഏറനാാട്് താാലൂക്കിിലെ� മലപ്പു
റത്തിിന്റെ� തനിിപ്പകർപ്പാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ കഥയിിലെ� കഥാാപാാത്രമാായ കിിഴവൻ പണ്ട്്
മലബാാറിിൽ വന്നിിട്ടുണ്ട്്. മലബാാറിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അയാാൾ പറയുന്നത്് ഇപ്രകാാരമാാണ്്.
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“മലബാാർ–തെ�ങ്ങിിൻതോ�ോപ്പുകളുംം പച്ചനെ�ൽപ്പാാടങ്ങളുംം കുന്നുകളുംം അരുവിികളുംം വെ�ള്ളവസ്ത്രംം
ധരിിച്ച ആളുകളുംം എണ്ണ മിിനുങ്ങിിയ കറുത്ത തലമുടിിയുംം കരിിമിിഴിികളുമുള്ള സുന്ദരിികളുമുള്ള നാാട്്.
മലബാാറിിനെ� ഞാാൻ മറക്കുകയിില്ല”. പരദേ�ശിിയുടെെ മനസ്സിിൽ പോ�ോലുംം വേ�രോ�ോടിി നിില്ക്കുന്ന മലയാാള
ക്കരയെ� കുറിിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ വിികാാരലോ�ോപംം കൂടാാതെ� അനുവാാചക മനസ്സിിലേ�ക്ക്് കടത്തിിവിിടാാൻ
പൊ�ൊറ്റക്കാാട്ടിിനുള്ള വൈൈദഗ്ദ്ധ്യംം� മിികവുറ്റതാാണ്്.

ഭാാരതീീയ ദേ�ശങ്ങൾ
ഇന്ത്യയയുടെെ നാാനാാഭാാഗത്തുംം നിിരവധിി സഞ്ചാാരങ്ങൾ എസ്്. കെ�. പൊ�ൊറ്റക്കാാട്ട്് നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
ഓരോ�ോ യാാത്രയിിലുംം താാൻ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ�യുംം, സംംഭവങ്ങളെ�യുംം, വ്യയക്തിികളെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള
വിിശദമാായ വിിവരങ്ങൾ എസ്്. കെ�. നോ�ോട്ടുബുക്കിിൽ കുറിിച്ചു വയ്ക്കുക പതിിവാാണ്്. ആ സംംഭവങ്ങൾ
കാാലാാന്തരത്തിിൽ ചെ�റുകഥയാായിി രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നു. ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിലെ� യക്ഷിിസാാമ്രാാജ്യംം� എന്ന്്
പൊ�ൊറ്റക്കാാട്് തന്നെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ച കുടകിിനെ� പശ്ചാാത്തലമാാക്കിിയാാണ്് ‘പുള്ളിിമാാൻ’ എന്ന കഥ
രചിിച്ചത്്.
“കുടക്് ! കോ�ോടകൊ�ൊണ്ടു മൂടിി കിിടക്കുന്ന വൃക്ഷ നിിബിിഡങ്ങളാായ കൊ�ൊടിിയ കാാടുകൾ; ഒന്നിിനോ�ോ
ടൊ�ൊന്നുതൊ�ൊട്ടു കിിടക്കുന്ന കാാടുകൾ; ഒന്നിിനോ�ോടൊ�ൊന്നുതൊ�ൊട്ടു കിിടക്കുന്ന കുന്നിിൻ നിിരകൾ!......... അതേ�
ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിലെ� സാാക്ഷാാൽ യക്ഷിിസാാമ്രാാജ്യയമാാണ്് കുടക്്. മൈൈസൂരിിന്റെ�യുംം മലബാാറിിന്റെ�യുംം
കർണ്ണാാടകത്തിിന്റെ�യുംം ഇടയിിൽ കുടുങ്ങിിക്കിിടക്കുന്ന ആ കൊ�ൊച്ചുനാാട്്” എന്നിിപ്രകാാരംം സ്ഥലപ
ശ്ചാാത്തലംം ഒരുക്കിിയതിിനുശേ�ഷമാാണ്് കഥാാനാായിികയാായ പാാർവതിിയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
നാായിികയുടെെ മനസ്സിിൽ പ്രണയത്തെ� ഉദ്ദീീപിിപ്പിിക്കാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാായ സ്ഥലമാാണിിത്്. ഇവിിടെെ
പ്രകൃതിിസൗൗന്ദര്യയവുംം നാായിികാാസൗൗന്ദര്യയവുംം തമ്മിിലുള്ള സാാമഞ്ജസ്യംം� പ്രകടമാാകുന്നു.
‘സേ�തു’ എന്ന കഥയിിലെ� രാാമേ�ശ്വവര വർണ്ണന മിികവുറ്റതാാണ്്. രാാമേ�ശ്വവരംം എന്ന സ്ഥലത്തെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിശദമാായ വിിവരങ്ങൾ ഈ കഥയിിൽ നിിന്ന്് വാായനക്കാാരനു ലഭിിക്കുന്നു. രാാമേ�ശ്വവരത്ത്്
അഭയംം പ്രാാപിിച്ച കോ�ോടാാനുകോ�ോടിി പരേ�താാത്മാാക്കൾക്ക്് മോ�ോക്ഷംം നൽകാാൻ ഭാാരതത്തിിന്റെ� നാാനാാ
ഭാാഗത്തുനിിന്നുംം ഒത്തുകൂടിിയ ഹൈൈന്ദവ ജനതയെ� നാം�ം അവിിടെെ കാാണുന്നു. അകലെ� പക്ഷിിക്കൂടു
പോ�ോലെ� കാാണുന്ന ധനുഷ്കോ�ോടിിയുംം ദൂരെെ കിിഴക്കേ�ചക്രവാാളത്തിിനു കീീഴെെയുള്ള സിിലോ�ോൺകരയുംം
കഥയിിൽ പരാാമർശവിിധേ�യമാാക്കുന്നു.
‘ഡാാൾ തടാാകത്തിിൽ’ എന്ന കഥയിിൽ സ്വവപ്നസാാമ്രാാജ്യയമാായ കാാശ്മീീരിിനെ�യുംം ഡാാൾതടാാ
കത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണമുണ്ട്്. “ഹിിമഗിിരിികൾ പൊ�ൊങ്ങിി നിിൽക്കുന്നു. പൈൈൻമരങ്ങൾ
ഇടതിിങ്ങിിയ താാഴ്വാാരങ്ങൾ മൂടൽമഞ്ഞിിലൂടെെ മങ്ങിി കാാണുന്നു. പൊ�ൊട്ടിി തകർന്ന വർണ്ണകണ്ണാാടിി
ജാാലകംംപോ�ോലെ� ആകാാശത്തിിന്റെ� പശ്ചിിമഭാാഗംം പ്രശോ�ോഭിിപ്പിിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രനീീലത്താാളംം പോ�ോലെ�
ഡാാൾ തടാാകവുംം” ഈ സ്ഥലവർണ്ണനയിിൽ കാാല്പനിികഭംംഗിി നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നു. കാാശ്മീീർ ഭൂലോ�ോ
കത്തിിലെ� സ്വവർഗ്ഗമാാണെ�ന്ന്് സഞ്ചാാരിികൾ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ, കാാശ്മീീർ നിിവാാസിികൾക്ക്്
എതിിരഭിിപ്രാായമാാണെ�ന്ന സത്യംം�കൂടിി എസ്്. കെ�. ഈ കഥയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
‘മുതല’ എന്ന കഥയിിൽ ഗംംഗാാതീീരമാാണ്് സ്ഥലപശ്ചാാത്തലംം. ഭാാരതത്തിിന്റെ� നാാനാാഭാാഗത്തു
നിിന്നുംം ഭക്തിി നിിർഭരമാാനസരാായിി വന്നു ചേ�രുന്ന ആയിിരക്കണക്കിിനുള്ള ഹൈൈന്ദവതീീർത്ഥാാടകർ.
ഭഗവനാാമകീീർത്തനങ്ങളുംം ഭജനസംംഘങ്ങളെ� അകമ്പടിി സേ�വിിക്കുന്ന വാാദ്യയസംംഗീീതങ്ങളുംം ഹരഹര
മഹാാദേ�വ വിിളിികളുംം മാാറ്റൊ�ൊലിി കൊ�ൊള്ളുന്ന അന്തരീീക്ഷംം. പരിിപാാവനവുംം മോ�ോക്ഷദാായിിനിിയുമാായ
ഗംംഗ ഈ കഥയിിൽ നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നു. കഞ്ചാാവ്് പുകയ്ക്കുന്ന സ്വാാ�മിിമാാരുംം, സ്ത്രീീകളുടെെ നഗ്ന
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ശവത്തിിനാായിി കാാത്തിിരിിക്കുന്ന മഗറുംം, പരിിവാാപനമാായ ഗംംഗയിിൽ ശവങ്ങൾ വലിിച്ചെ�റിിയുന്നതുംം
ആത്മീീയതയുടെെ മറവിിൽ നടക്കുന്ന കാാപട്യയങ്ങളാാണ്്.
‘ജ്വാാ�ലാാമുഖിി’യിിൽ ക്യാം�ം�ബേ� ഉപദ്വീീ�പിിലെ� കുംംഭാാത്താാണ്് സ്ഥലപശ്ചാാത്തലംം. പുരാാണ പ്ര
സിിദ്ധമാായ ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� ദ്വാ�ാരക കിിടക്കുന്നത്് അവിിടെെയെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. എണ്ണ പര്യയവേ�ഷണ
കേ�ന്ദ്രംം വന്നപ്പോ�ോൾ ആ പ്രദേ�ശത്തിിനു മാാറ്റംം സംംഭവിിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിിന്റെ� മുഖച്ഛാായ ആകെ� മാാറിി.
ജനങ്ങളുടെെ സാംം�സ്ക്കാാരിിക, സാാമൂഹിിക, സാാമ്പത്തിിക രംംഗങ്ങളിിൽ വന്ന മാാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ
അനാാവരണംം ചെ�യ്യുന്നു. ‘പ്രേ�തംം’ എന്ന കഥയിിലെ� നാാസിിക്കിിലെ� സ്നാാനഘട്ട വർണ്ണനയുംം, ‘ചൂലിി’
എന്ന കഥയിിലെ� കാാശ്മീീർ വർണ്ണനയുംം, ‘ശാാസ്ത്രജ്ഞന്റെ� പത്നിി’, ‘ഉദ്യോ�ോ�ഗതിിമിിരംം’, ‘ഭൂതലിംം�ഗംംസ്വാാ�
മിികൾ’ എന്നീീ കഥയിിലെ� ബോം�ം�ബെ� വർണ്ണനയുംം ‘നൂർജഹാാന്റെ� ചിിത്രംം’, ‘ധർമ്മശാാലയിിൽ’ എന്നീീ
കഥകളിിലെ� ആഗ്രാാകോ�ോട്ട, ബനാാറസ്് എന്നീീ വർണ്ണനകളിിലുംം പൊ�ൊറ്റക്കാാട്ടിിന്റെ� രചനാാസൗൗഷ്ഠവംം
വാായനക്കാാരന്് അനുഭവവേ�ദ്യയമാാകുന്നു.

വൈൈദേ�ശിിക സ്ഥലങ്ങൾ
ഇന്ത്യയൻസ്ഥലങ്ങൾക്കു പുറമേ� ആഫ്രിിക്കൻ നാാടുകൾ, യൂറോ�ോപ്യയൻ നാാടുകൾ എന്നിിവ പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ട്്
കഥാാപശ്ചാാത്തലമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു. ക്വവ-ഹേ�രിി എന്ന കഥയിിൽ നൈൈറോ�ോബിിയിിലെ� കെ�ന്യയയിിലാാണ്്
സംംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്്. കാാപ്പിിരിികൾ വെ�ള്ളക്കാാർക്കെ�തിിരെെ നടത്തുന്ന ഗൂഢസംംഘടനാാ പ്രവർ
ത്തനമാായ മൂമൂപ്രസ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം കഥയിിൽ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഓരോ�ോ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം
സാംം�സ്കാാരിിക മുദ്രകൾ മാാത്രമല്ല വിിപ്ലവ സംംഘടനകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം എസ്്. കെ�. പ്രതിിപാാദിിക്കാാറുണ്ട്്.
‘കലയുടെെ കണ്ണുകളിി’ൽ ഇംംഗ്ലണ്ടിിലെ� നാാട്ടിിൻ പുറങ്ങൾ, മേ�നർ കൊ�ൊട്ടാാരങ്ങൾ, ചിിൽട്ടൻ കുന്നുകൾ,
ബക്കിിങ്്ഹാംം� ഷയർ, ഒക്സ്്ഫോ�ോർഡ്് ഷയർ എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളെ� കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണമുണ്ട്്. പൊ�ൊറ്റെെ
ക്കാാട്ട്് ഇംംഗ്ലണ്ടിിലെ� കൊ�ൊട്ടാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു വർണ്ണിിക്കുമ്പോ�ോൾ അവിിടത്തെ� കൊ�ൊത്തുപണിികൾ,
മണിിമഞ്ചങ്ങൾ, ആടയാാഭരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വിിനോ�ോദസാാമഗ്രിികൾ തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഒരു
കേ�രളീീയ കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽ കാാണുന്നപോ�ോലെ� വാായനക്കാാരൻ ആസ്വവദിിക്കുന്നു. ഏതു നാാട്ടിിലെ�യുംം
സാംം�സ്ക്കാാരിിക ചിിഹ്നങ്ങളെ� മലയാാളിിയ്ക്ക്് മനസ്സിിലാാകുന്ന രീീതിിയിിൽ എസ്്. കെ�. ആവിിഷ്കരിിച്ചു.
‘ഉപഹാാര’ത്തിിൽ റോ�ോമാാനഗരത്തിിലെ� തെ�രുവീീഥിികളുംം, കലാാസുഭഗങ്ങളാായ ശിിലാാഗൃഹങ്ങ
ളുംം കവിിയാായ ഷെ�ല്ലിിയുടെെ ശവക്കല്ലറയുംം വർണ്ണനയ്ക്കു വിിഷയമാാകുന്നു. സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യയത്തിിൽ
പ്രതിിപാാദിിച്ചിിട്ടുള്ള യാാത്രാാനുഭവങ്ങൾ കഥയാായിി പരിിണമിിയ്ക്കുകയാാണിിവിിടെെ. ‘മലയാാളത്തിിന്റെ�
ചോ�ോര’ എന്ന കഥയിിൽ ക്വാാ�ലാാലമ്പൂരിിനടുത്തുള്ള ഉളുഗോ�ോമ്പാാക്ക്് ഗ്രാാമവുംം ‘കാാട്ടിിലെ�പള്ളിി’ എന്ന
കഥയിിൽ ആഫ്രിിക്കയിിലെ� ആരൂഷാാപട്ടണവുംം സ്ഥലപശ്ചാാത്തലമാായിി കടന്നുവരുന്നു.
‘നർത്തകിി’യിിൽ ബാാലിിദ്വീീ�പാാണ്് കഥാാപശ്ചാാത്തലംം. ബാാലിിദ്വീീ�പുകാാരുടെെ നവവർഷാാരംംഭദിി
നമാാണ്് ഞെ�പ്പിി. ലോ�ോകംം ആഹ്ലാാദത്തോ�ോടെെ പുതുവർഷപ്പിിറവിി ആഘോ�ോഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ ബാാലിിക്കാാ
രുടെെപുതുവർഷപ്പിിറവിി നിിശ്ശബ്ദവുംം നിിഗൂഢവുമാാണ്്. പകലുംം രാാത്രിിയുംം ജനങ്ങൾ പുറത്തിിറങ്ങാാറിില്ല.
പ്രേ�തങ്ങൾക്കുംം പിിശാാചുക്കൾക്കുംം സ്വൈ�ൈര്യയവിിഹാാരത്തിിനാായിി ഒഴിിഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുകയാാണ്്. ഓരോ�ോ
പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ�യുംം സാംം�സ്ക്കാാരിിക തനിിമകളുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം എസ്്. കെ�. നേ�രിിട്ടു കണ്ടറിി
ഞ്ഞു പകർത്തുകയാാണിിവിിടെെ.
‘രക്തബന്ധംം’ എന്ന കഥയിിലെ� ആഫ്രിിക്കയിിലെ� വിിൻഡോ�ോഹുക്ക്് പട്ടണത്തിിനടുത്തുള്ള
കൽഹാാരിി മരുഭൂമിി വർണ്ണന ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. “കൽഹാാരിി മരുഭൂമിിയുടെെ അധിികഭാാഗവുംം ഒരു
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പുൽക്കൊ�ൊടിിപോ�ോലുംം മുളയ്ക്കാാത്ത വരണ്ട മണലാാരണ്യയമാാണ്്. അവിിടെെ ചിിലയിിടങ്ങളിിൽ പച്ചപ്പടർ
പ്പുകളുംം തുരുത്തുകളുംം ഭൂഗർഭഉറവകളുംം വരണ്ട ആറ്റു തീീരങ്ങളിിൽ ചിില ഊറ്റുകുഴിികളുംം ഒളിിഞ്ഞു
കിിടക്കുന്നുണ്ട്് ”. എന്നിിങ്ങനെ� നീീണ്ടുപോ�ോകുന്നു ആ സ്ഥലവർണ്ണന. ‘കറുത്തകാാമദേ�വനിി’ലെ�
ആഫ്രിിക്കയിിലെ� വിിക്ടോ�ോറിിയാാവെ�ള്ളച്ചാാട്ടംം, ‘അന്തർവാാഹിിനിി’യിിൽ ചെ�ക്കോ�ോസ്ലാാവാാക്യയയിിലെ�
‘മൊ�ൊറാാപ്യയൻഖാാർസ്സ’ എന്ന അത്ഭുത ഗുഹ,’ ക്ലിിയോ�ോപാാട്രയുടെെ മുത്തുകളിി’ൽ അലക്സാാൻഡ്രിിയാാ
പട്ടണംം, ‘കങ്കാാള’ത്തിിൽ പൂർവ്വ ആഫ്രിിക്കയിിലെ� നൈൈറോ�ോബിി, ‘കീീചകനിിൽ’, ജക്കാാർത്തയിിലെ�
പസാാർബാാറു എന്നിിങ്ങനെ� പോ�ോകുന്നു എസ്്.കെ�. പശ്ചാാത്തലമാാക്കിിയ വൈൈദേ�ശിിക സ്ഥലങ്ങൾ.
ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡത്തെ�യുംം അവിിടത്തെ� പച്ചയാായ മനുഷ്യയരെെയുംം ആദ്യയമാായിി മലയാാളിിക്ക്് സാാഹിി
ത്യയത്തിിലൂടെെ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയത്് എസ്്. കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടാാണ്്.
പരിിചിിതസ്ഥലങ്ങളെ� അപരിിചതമാാക്കിി കഥയിിൽ സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി പലപ്പോ�ോഴുംം
എസ്്. കെ�. അവലംംബിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ‘പുള്ളിിമാാനിി’ൽ മടക്കരയിിലെ� ‘സ’ എന്ന ഗ്രാാമംം, അഭിിമാാനത്തിിന്റെ�
കഥയിിൽ ‘മാാ’ പട്ടണംം, തീീവണ്ടിിയിിൽ തൃശൂരിിനടുത്തുള്ള ‘ചേ�’ ഗ്രാാമംം, രഹസ്യംം� എന്ന കഥയിിലെ�
വയനാാട്ടിിലെ� ‘ക’ താാലൂക്ക്്, പ്രേ�തഭൂമിി എന്ന കഥയിിൽ ‘ചേ�’ ഗ്രാാമംം എന്നിിങ്ങനെ� ഒരക്ഷരത്തിിൽ
സ്ഥലങ്ങളെ� നാാമകരണംം ചെ�യ്ത്് കഥയിിൽ സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി എസ്്.കെ�. സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. .
യാാത്രകളാാണ്് എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിനെ� കഥാാകാാരനാാക്കിി മാാറ്റിിയത്്. “യാാത്രക്കിിടയിിൽ
സഹയാാത്രിികരിിൽ നിിന്ന്്, ചങ്ങാാതിിമാാരിിൽ നിിന്ന്്, ഏകാാന്തദേ�ശങ്ങളിിൽ വച്ച്് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചിില
മനുഷ്യയരിിൽ നിിന്ന്് കേ�ട്ടവയാാണ്് പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകളിിൽ നല്ലൊ�ൊരുഭാാഗംം” എന്ന എംം. ടിി. യുടെെ
പ്രസ്താാവന അർത്ഥവത്താാണ്്. സഞ്ചാാരത്തിിനിിടയിിൽ താാൻ കണ്ടതുംം കേ�ട്ടതുമാായ സംംഭവങ്ങളുംം,
അനുഭവങ്ങളുംം, സ്ഥലങ്ങളുമാാണ്് പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകൾക്ക്് ആധാാരമാായിി വർത്തിിക്കുന്നത്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1.	ഡോ�ോ. കെ�.എസ്്. രവിികുമാാര് (ആമുഖ പഠനംം), എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകൾ സമ്പൂര്ണ്ണംം, ഭാാഗംം 1
2.	രമേ�ഷ്് ചന്ദ്രൻ, പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥാാലോ�ോകംം (പഠനംം) പുറംം 13
3.	എംം.ടിി. വാാസുദേ�വൻ നാായർ, കാാഥിികന്റെ� കല, പുറംം 1

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണംം ഭാാഗംം -1, ഡിി. സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2013
എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണംം ഭാാഗംം – 2, ഡിി. സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2013
ഡോ�ോ. കെ�.എസ്്. രവിികുമാാർ (ആമുഖപഠനംം), എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥകൾ സമ്പൂർണ്ണംം, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം,
2013
വിി. രമേ�ഷ്് ചന്ദ്രൻ, പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടിിന്റെ� കഥാാലോ�ോകംം (പഠനംം), കേ�രളസാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ, 1990
എംം.ടിി. വാാസുദേ�വൻ നാായർ, കാാഥിികന്റെ� കല, കറന്റ്് ബുക്സ്്, തൃശൂർ, 1984

അജിികുമാാർ ബിി.
തിിരുവനന്തപുരംം ജിില്ലയിിലെ� കല്ലറ സ്വവദേ�ശിി. മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ
എംം.എ. മിിതൃമ്മല ഗേ�ൾസ്് ഹയർ സെ�ക്കന്ററിി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാാ�പകൻ. മഹാാ
ത്മാാഗാാന്ധിി യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു.

ചിിറക്കൽ മിിഷനുംം പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രരചനയുംം
സുജാാത പിി.

അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സിി.എ.എസ്്. കോ�ോളേ�ജ്്, മാാടാായിി

പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടോ�ോടെെ ചരിിത്രപഠനംം ശാാസ്ത്രീീയവുംം വ്യയവസ്ഥാാപിിതവുമാായ വിിഷയമാായിി പരിി
ണമിിച്ചതോ�ോടെെയാാണ്് ചരിിത്രരചനയുടെെ രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചിിന്തകളുംം ഉരുത്തിിരിിയുന്നത്്.
സാാമ്പത്തിിക രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക-ധൈൈഷണിിക ഘടകങ്ങൾ ചരിിത്ര രചനയിിൽ
ഇഴചേ�രുന്നു. എന്നിിരുന്നാാലുംം ചരിിത്രംം ഭൂതകാാലത്തെ� പൂർണ്ണമാായിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നിില്ല. ഭൂതകാാല
ത്തെ� അതിിജീീവിിക്കുന്ന അടയാാളങ്ങളിിൽത്തന്നെ� ചരിിത്രകാാരൻ തെ�രഞ്ഞടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നുവെ�ന്നു
മാാത്രമല്ല, വർത്തമാാനകാാല പരിിസരങ്ങളിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടു കൂടിിയാാണ്് അയാാൾ ഭൂതകാാലത്തെ�
നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നത്്. ഭൂതകാാലപുനർനിിർമ്മാാണത്തിിലൂടെെ മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങളെ� പൂർണ്ണമാായുംം
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുക എന്നതാാണ്് അതിിന്റെ� സാാധ്യയതയുടെെ പാാരമ്യം�ം. ഐതിിഹ്യയങ്ങളെ�ന്ന പേ�രിിൽ
തള്ളിിക്കളയുന്ന കേ�രളചരിിത്രകഥകൾ പലതുംം കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിന്റെ� ചരിിത്രബോ�ോധ ത്തിിന്റെ�
ആവിിഷ്ക്കാാരമാായിി കണ്ട്് അവയിിലെ� സൂചനകളെ�വരെെ അവധാാനപൂർവ്വംം വിിലയിിരുത്തേ�ണ്ട ഉത്തര
വാാദിിത്തംം ചരിിത്രകാാരനുണ്ട്്. കീീഴാാള ചരിിത്രംം, ജനകീീയചരിിത്രംം, നവചരിിത്രവാാദംം, വാാമൊ�ൊഴിിചരിിത്രംം,
സ്ഥലനാാമ ചരിിത്രംം, ഫോ�ോക്്ചരിിത്രംം എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ഉത്തരാാധുനിിക ചരിിത്രരചനാാരീീതിിയെ�
പരിിവർത്തിിപ്പിിക്കാാൻ ഇടയാാക്കിിയ രചനാാമാാതൃകകളാാണ്്. പൗൗരസമൂഹവുംം അതിിന്റെ� സ്ഥാാപ
നങ്ങളുമാാണ്് ചരിിത്രത്തിിന്റെ� നിിർണ്ണാായക ഘടകങ്ങളാായിി മാാറുന്നതെ�ന്നുംം അല്ലാാതെ� ഭരണകൂടംം
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയസമൂഹമല്ലെ�ന്നുംം ഉത്തരാാധുനിിക ചിിന്തകനാായ അന്റോ�ോണിിയോ�ോ
ഗ്രാംം�ഷിി പറയുന്നു. ഉപരിിതലവീീക്ഷണത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള വ്യയവസ്ഥാാപിിത ചരിിത്രരചനാാ
രീീതിിക്കെ�തിിരെെ ഉയർന്നുവന്ന പ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ� പരിിണതഫലമാാണ്് ഇരുപതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
തുടക്കത്തിിൽ അധോ�ോതല ചരിിത്രങ്ങൾ കീീഴാാളചരിിത്രരചനകൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. ഒരു പ്രദേ�ശ
ത്തിിന്റെ� പ്രദേ�ശിികചരിിത്രാാനുഭവങ്ങളുംം സാാമൂഹിികസംംഭവങ്ങളുംം അതിിലുണ്ട്്. ചരിിത്രപഠനത്തിിൽ
സംംശയത്തിിന്റെ�യുംം വിിശാാലബുദ്ധിിയുടെെയുംം പ്രാാധാാന്യംം� ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ച മിിഷേ�ൽ ഫൂക്കോ�ോ തന്റെ�
ചരിിത്രദർശനത്തിിൽ ഓരോ�ോ സംംഭവപരമ്പരയെ�യുംം പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിിർത്തിിയുള്ള അന്വേ�േഷണമാാ
ക്കിി മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് (Problamatisation) വർത്തമാാനകാാലവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിി ക്കുന്നു. പരമ്പരാാഗ
തചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഉള്ളടക്കങ്ങളിിൽ വിിട്ടുകളഞ്ഞ പലതിിനെ�യുംം ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്ന
ഫൂക്കോ�ോവിിന്റെ� വ്യയവഹാാരവിിശകലനരീീതിിയുടെെ സ്വാംം��ശീീകരണംം കേ�രളചരിിത്രരചനയുടെെ വ്യയത്യയസ്ത
മാാനങ്ങളെ� വിിപുലമാാക്കുംം. ചരിിത്രരചനകളിിൽ വിിട്ടുകളഞ്ഞ പ്രാാന്ത വല്കൃതകീീഴാാളചരിിത്രത്തെ�
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മുഖ്യയധാാരാാചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കാാനുംം അതുവഴിി ഭൂതകാാലജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യയ
മാാർന്ന ദർശനങ്ങൾ, അധിികാാരംം, രാാഷ്ട്രീീയംം എന്നിിവയുടെെ വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ വർത്തമാാന കാാലത്തെ�
തിിരിിച്ചറിിയാാനുമാാകുംം.
കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രരചന സങ്കീീർണ്ണമാാകുന്നത്് ആന്തരിിക
മാായ ഒരു മാാനകീീകരണത്തിിന്് അത്് വഴങ്ങാാതെ� നിിൽക്കുന്നതിിനാാലാാണ്്. വ്യയത്യയസ്ത തറവാാടുകൾ
മുതൽ ദേ�ശ-പ്രാാദേ�ശിിക മേ�ഖലകൾവരെെയുള്ള കൂട്ടാായ്മകളുടെെ പ്രവർത്തനത്തെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്തെ�ങ്കിിൽ മാാത്രമേ� സംംഘടിിതമാായ സംംയോ�ോജന-വിിയോ�ോജനത്തെ�യുംം ഗ്രാാമകേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ
അപഗ്രഥനങ്ങളെ�യുംം ആവിിഷ്കരിിക്കാാനാാവുകയുള്ളു. ബഹുസ്വവരതയുള്ള കേ�രളസമൂഹത്തിിൽ ഗ്രാാമംം
പലപ്പോ�ോഴുംം തൊ�ൊഴിിൽ, ജാാതിി , ആചാാരംം എന്നിിവയ്ക്കനുസരിിച്ചുള്ള അധിിവാാസക്രമംം പുലർത്തുന്നു.
ഇതിിൽനിിന്ന്് തറയോ�ോ ദേ�ശമോ�ോ പ്രദേ�ശമോ�ോ മാാത്രമെെടുത്ത്് വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാനാാവിില്ല എന്നിിട
ത്താാണ്് കീീഴാാളചരിിത്രംം എന്ന സങ്കല്പംം പ്രസക്തമാാവുന്നത്്. പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രരചനയെ�ക്കുറിിച്ച്്
അവബോ�ോധംം വന്നിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം നാാടൻ ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നങ്ങളെ� മാാറ്റിിനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പടിിഞ്ഞാാറൻ
സമീീപനങ്ങളോ�ോട്് ആഭിിമുഖ്യംം� കാാണിിക്കുന്ന കോ�ോളനീീകരണ വീീക്ഷണങ്ങൾ കേ�രള ചരിിത്രരചന
യിിൽ പലവിിധത്തിിലുംം തുടരുന്നതു കാാണാംം�. തറവാാട്ടുകൂട്ടാായ്മയിിൽനിിന്ന്് ദേ�ശത്തേ�ക്കുംം അവിിടെെ
നിിന്ന്് ദേ�ശകൂട്ടാായ്മയിിലേ�ക്കുംം മറ്റു മേ�ഖലകളിിലേ�ക്കുംം കേ�രളചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കുംം ചെ�ല്ലുന്ന തരത്തിി
ലുള്ള വിിശകലനരീീതിിയുടെെ ആവശ്യയകത ഇവിിടെെയുണ്ട്്. വടക്ക്് കോ�ോലത്തുനാാടുമുതൽ തെ�ക്ക്്
വേ�ണാാട്് വരെെ പത്തുപതിിമൂന്നു നാാടുകൾ, ഇവയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� ഓരോ�ോ നാാടുവാാഴിികൾ എന്നതാായിിരുന്നു
കേ�രളത്തിിലെ� അവസ്ഥ. പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഉത്തരാാർധംം മുതൽ കേ�രളത്തിിലുണ്ടാായ
സാംം�സ്കാാരിികവുംം മതപരവുമാായ നവോ�ോത്ഥാാന ഘട്ടത്തിിൽ ചിിറക്കൽ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുനടന്ന ദളിിത്്
മതപരിിവർത്തനവുംം അത്് ദളിിത്് സമൂഹത്തിിലുംം പുറത്തുംം ഉണ്ടാാക്കിിയ സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക
പരിിണതിികളെ�യുംം മുഖ്യയധാാരാാചരിിത്രംം വേ�ണ്ടപ്രകാാരംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിില്ല. ലോ�ോകമഹാായു
ദ്ധംം, വട്ടമേ�ശസമ്മേ�ളനംം, ആനന്ദതീീർഥന്റെ�യുംം ഹരിിജൻസേ�വാാസംംഘത്തിിന്റെ�യുംം സാാന്നിിധ്യംം�,
ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനസമരങ്ങൾ എന്നിിവയുടെെ കാാലത്തുതന്നെ�യാാണ്് ചിിറക്കൽസഭയുടെെയുംം പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുണ്ടാാകുന്നത്്. ദേ�ശീീയ-അന്തർദേ�ശീീയചരിിത്രത്തിിൽ ഇത്തരംം പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രങ്ങളുടെെ
പ്രസക്തിിയെ� പുതിിയകാാലംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹ്യയസേ�വനത്തിിന്റെ�യുംം മതപരിിവർത്തന
ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം ഭൂമിിക യിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മലബാാറിിലെ� പുലയസമുദാായംം അന്നുംം ഇന്നുംം നേ�രിി
ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന സ്വവത്വവസംംഘർഷംം വിിശകലനവിിധേ�യമാാകുകയുംം ചരിിത്രംം അവയെ� അടയാാള
പ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുമുണ്ട്്. മിിഷനറിിമാാരാായ ഫാാ. കെ�യ്്റോ�ോണിി, ഫാാ.ടഫറേ�ൽ, ഫാാ.മൊ�ൊന്തറാാരിി, ഫാാ.
ദെെൽസോ�ോട്ടോ�ോ, ഫാാ വെ�ദ്രമിിൻ, ഫാാ. സുക്കോ�ോൾ എന്നിിവരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ�യുംം പ്രത്യയയ
ശാാസ്ത്രങ്ങളെ�യുംം ഇവിിടെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴേ� ഈ ചരിിത്രംം പൂർണ്ണമാാകൂ.
കേ�രളത്തിിലെ� ക്രൈൈസ്തവപാാരമ്പര്യയത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം കേ�രളത്തിിൽ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ
ഉണ്ടാായതുംം കേ�രളീീയരാായ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിി കൾ ഉണ്ടാായതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ചിിന്തിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�
ന്ന്് ഡോ�ോ.ഡിി. ബാാബുപോ�ോൾ ‘ക്രൈൈസ്തവ പൈൈതൃകംം’ എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ പറയുന്നു ( 2011, പു.
415). കേ�രളവുംം റോ�ോമാാരാാജ്യയവുംം തമ്മിിലുള്ള സുശക്തമാായ വ്യാാ�പാാരബന്ധംം ക്രിി.മു. 100 മുതൽ ക്രിി.
പിി. 100 വരെെയുള്ള കാാലത്ത്് ഉണ്ടാായിിരുന്നു. രണ്ടാായിിരംം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ� വ്യാാ�പാാരാാർത്ഥംം
കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയ യഹൂദരെെത്തേ�ടിിയാായിിരിിക്കണംം തോ�ോമാാശ്ലീീഹ കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയിിരിിക്കുക
യെ�ന്നുംം ആദ്യം�ം ക്രിിസ്തുവിിനെ� സ്വീീ�കരിിച്ചവർ കേ�രളീീയരാായിിരിിക്കാാൻ ഇടയിില്ലെ�ന്നുംം പിിന്നീീടാാവണംം
കേ�രളീീയർ ക്രിിസ്തുമതംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുകയെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നു.
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ഹൈൈന്ദവജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ തുടർച്ചയുംം സ്വാാ�ധീീനവുംം താാത്വിി�ക മാായിി ജാാതിിയിില്ലെ�ന്നു
വിിശ്വവസിിക്കുന്ന കേ�രളക്രൈൈസ്തവരിിൽ പ്രാായോ�ോഗിിക മാായിി നിിലനിിൽക്കുന്നുവെ�ന്ന്് മതപരിിവർത്ത
നചരിിത്രംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. ക്രിിസ്തുമതത്തിിന്റെ� ആശയപരമാായ സ്വാാ�ധീീനങ്ങൾക്കപ്പുറംം സാാമ്പത്തിി
കവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ നിില മെെച്ചപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ദളിിതരുടെെ ശ്രമമാാണ്് അവരെെ മതപരിിവർത്ത
നത്തിിന്് പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. അതേ�പോ�ോലെ� പ്രേ�ഷിിത പ്രവർത്തനത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയമാാകട്ടെെ ക്രൈൈസ്തവമ
നസ്സിിലുരുത്തിിരിിഞ്ഞ സേ�വന പ്രവർത്തനങ്ങളോ�ോ യേ�ശുവിിന്റെ� വാാഗ്ദാാനമാായ അപ്പവുംം സുഖവുംം
പ്രദാാനംംചെ�യ്യലോ�ോ മാാത്രംം ആയിിരുന്നിില്ല. ക്രൈൈസ്തവസഭകളുടെെ അധീീശയുക്തിിയുംം മുൻവിിധിിയുംം
അവിിടെെയുംം പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. തങ്ങളുടേ�തല്ലാാത്ത പഴയ സാംം�സ്കാാരിിക സവിിശേ�ഷതകളെ� മ്ലേ�ച്ഛവുംം
പ്രാാകൃതവുമെെന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് രക്ഷാാധിികാാരിികളാായിി സ്വവയംം അവരോ�ോധിിക്കാാൻ അവർ
ക്കാായിി. മിിഷനറിിമാാരുടെെ പ്രവർത്തനംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഇടപെ�ടലിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു രൂപമാാണ്്.
വ്യാാ�പാാരാാർത്ഥമെെത്തിിയ വാാസ്കോ�ോഡഗാാമയ്ക്കൊ�ൊപ്പംം വന്നവരിിൽ മിിഷനറിികൂടിിയു ണ്ടാായിിരുന്നു.
മിിഷനറിിമാാർ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ നീീതിിബോ�ോധത്തിിന്റയുംം ധാാർമ്മിികബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം പ്രചാാരക
രാായിിരുന്നു. മധ്യയകാാലസാാമൂഹിിക മര്യാ�ാദകളിിലുംം ബോ�ോധരൂപങ്ങളിിലുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായ മാാറ്റ
ങ്ങൾ വരു ത്താാൻ ഇവർക്കാായിി. മിിഷനറിിമാാരുടെെ പിിന്തുണയോ�ോടെെ മതപരമാായ ലക്ഷ്യയവുമാായിി
ചരിിത്രരചന നടത്തിിയ സുവിിശേ�ഷചരിിത്രകാാരൻമാാരുടെെ ശ്രമവുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിിരുന്നിില്ല. ഇന്ത്യയൻ
ജനതയെ� പാാപവിിമുക്തമാാക്കാാൻ പൂർവ്വകല്പിിതമാായ ദൈൈവനിിയോ�ോഗമാാണ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്്
അധിിനിിവേ�ശംം എന്നു പ്രചരിിപ്പിിക്കുകയുംം ക്രൈൈസ്തവമതവിിശ്വാാ�സത്തിിലൂടെെയുംം മിിഷനറിിവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാ
സത്തിിലൂടെെയുംം മാാത്രമേ� ഇന്ത്യയൻ ജനതയ്ക്കു പുരോ�ോഗമിിക്കാാനാാവൂ എന്നുംം ഇവർ ഉദ്്ബോ�ോധിിപ്പിിക്കുന്നു.
കേ�രളസമൂഹത്തിിന്റെ� സമൂല പരിിവർത്തനമാായിിരുന്നിില്ല രാാഷ്ട്രീീയവുംം മതപരവുമാായ ആധിിപത്യയ
മാായിിരുന്നു കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണകൂടത്തിിന്റെ�യുംം മിിഷനറിിമാാരുടെെയുംം മുഖ്യയലക്ഷ്യംം�. കൂടാാതെ�
മതസമുദാായമെെന്ന നിിലയിിലുള്ള പരിിവർത്തനത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലംം കോ�ോളനീീകരണത്തിിന്റെ�
സംംഘടനാാരീീതിിയെ�യുംം പ്രവർത്തനശൈൈലിിയെ�യുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. വംംശീീയത, ജാാതീീയത
തുടങ്ങിിയ വർത്തമാാനകാാല സമസ്യയകളുടെെ ഉത്തരത്തിിലേ�ക്ക്് ഇത്തരംം ഭൂതകാാലാാന്വേ�േഷണങ്ങൾ
നമ്മെ� നയിിക്കുംം.
വ്യാാ�പാാരാാർത്ഥമെെത്തിിയ വാാസ്കോ�ോഡഗാാമയ്ക്കൊ�ൊപ്പംം മതപ്രചരണാാർഥമെെത്തിിയ പെ�ട്രോ�ോ
കോ�ോവിിൽഹാാമാാണ്് മലബാാറിിലെ� പ്രഥമ മിിഷനറിി. തന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിിടെെ അധിികംം
വൈൈകാാതെ� അദ്ദേ�ഹംം വധിിക്കപ്പെ�ട്ടു. തുടർന്ന്് 1501-ൽ ഹവാാവോ�ോ ദിിനോ�ോവയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ
കണ്ണൂരിിലെ�ത്തിിയ പോ�ോർച്ചുഗീീസുകാാർ കോ�ോലത്തിിരിിയെ� കണ്ട്് മതപ്രചരണത്തിിന്് അനുവാാദംം
നേ�ടിി. മിിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിിന്റെ� തുടക്കമെെന്നനിിലയിിൽ കണ്ണൂരിിൽ ഒരു പള്ളിി പണിികഴിിപ്പിി
ച്ചു. ഇതിിനുശേ�ഷംം 1542-ലാാണ്് ഫ്രാാൻസിിസ്് സേ�വ്യയറുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ ഈശോ�ോസഭക്കാാരുടെെ
മതപ്രചാാരണംം തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിൽ ശക്തമാാവുന്നത്്. ഇവർക്കുമുന്നേ�തന്നെ� ഫ്രാാൻസിിസ്കൻ, ഡോ�ോമിി
നിിക്കൻ, അഗസ്റ്റിിയൻ, സന്യാാ�സസഭക്കാാർ മലബാാറിിൽ സുവിിശേ�ഷ പ്രചാാരണംം നടത്തിിയിിരുന്നു.
ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ� കമ്പനിിയാാണ്് തമിിഴ്് വംംശജരുംം ദളിിതരുമാായ തോ�ോട്ടംം തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾക്കു വേ�ണ്ടിി
ആദ്യയമാായിി ഒരു പളളിി (കപ്പേ�ള) മാാനന്തവാാടിിക്കടുത്ത്് നിിർമ്മിിച്ചത്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണംം
മതപരമാായ ആധിിപത്യയത്തെ� ഉറപ്പിിക്കാാൻ നൽകുന്ന സഹാായത്തിിന്് തെ�ളിിവാാണിിത്്. എന്നാാൽ
ഈശോ�ോസഭക്കാാർ പുലയരെെയുംം ചിിറക്കൽ പ്രദേ�ശത്തേ�യുംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചു നടത്തിിയ പ്രേ�ഷിിത
പ്രവർത്തനവുംം അതിിന്റെ� ഫലങ്ങളുംം സമൂഹത്തിിൽ വലിിയ തോ�ോതിിൽ പരിിവർത്തനമുണ്ടാാക്കിി.
എന്നാാൽ ഈശോ�ോസഭക്കാാരുടെെ ഭാാഗമാായ ചിിറക്കൽമിിഷനെ�യുംം ചിിറക്കലിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികച
രിിത്രത്തിിൽ സമൂലമാായ മാാറ്റത്തിിനിിടയാാക്കിിയ പുലയരുടെെ മതപരിിവർത്തന ചരിിത്രത്തെ�യുംം
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സാംം�സ്കാാരിികപരിിണാാമത്തെ�യുംം ചരിിത്രംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാതെ�പോ�ോയ ഒന്നാാണ്്. 1937-നുംം 1997നുംം ഇടയിിൽ ഈ പ്രദേ�ശത്ത്് 27000-ത്തോ�ോളംം പുലയർ മതംം മാാറിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഒരേ� കുടുംംബാംം�ഗങ്ങൾ
തന്നെ� പരിിവർത്തിിതരാായുംം അല്ലാാതെ�യുമിിരുന്നു കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഒരുമിിച്ചുംം സഹകരിിച്ചുംം ജീീവിിക്കുന്ന
സാംം�സ്കാാരിികാാവസ്ഥയാാണ്് ഇവിിടങ്ങളിിലുള്ളത്്. പഴയതുംം പുതിിയതുമാായ സ്വവത്വവങ്ങളെ� തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു
കൊ�ൊണ്ട്് രണ്ടിിന്റെ�യുംം ഭാാഗമാാകേ�ണ്ടിിവരുന്ന സ്വവത്വവസംംഘർഷംം ഇവരിിൽ ഇപ്പോ�ോഴുമുണ്ട്്. സഭയുണ്ടാാ
ക്കിിക്കൊ�ൊടുത്തതെ�ന്നു കരുതുന്ന ജാാത്യയതീീതബോ�ോധത്തിിനപ്പുറത്ത്് ഹൈൈന്ദവജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ
സ്വാാ�ധീീനവുംം തുടർച്ചയുംം സവർണ്ണബോ�ോധവുംം ക്രൈൈസ്തവരുടെെയിിടയിിലേ�ക്ക്് സംംക്രമിിക്കുകയാാണുണ്ടാാ
യത്്. സവർണ്ണരെെന്നു കരുതുന്ന ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ ഈ പുലയക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ� വിിവാാഹത്തിിലൂടെെയോ�ോ
അല്ലാാതെ�യോ�ോ തങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാാക്കാാൻ തയ്യാാറാാവുന്നിില്ല. ജാാത്യയതീീതമാാണെ�ന്നു കരുതുന്ന ക്രൈൈസ്ത
വബോ�ോധത്തിിലെ� ജാാതിിബോ�ോധവുംം വിിവേ�ചനവുംം ഈ പുലയക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുടെെ അനുഭവമാാകുന്നു.
സംംവരണ സംംബന്ധിിയാായിി ആർ.എസ്്. പഥക്് നടത്തിിയ സമീീപകാാല കോ�ോടതിിവിിധിിയിിൽ
‘മതംം മാാറിിയാാലുംം ജാാതിിവ്യയത്യാാ�സംം വരിില്ല’ എന്ന പ്രസ്താാവംം മതപരിിവർത്തനത്തിിന്റെ� പ്രധാാന
ലക്ഷ്യയമെെന്ന്് അവർ ഉദ്്ബോ�ോധിിപ്പിിക്കുന്ന സേ�വനപ്രവർത്തനവുംം സമൂഹിിക സമത്വവവുംം അപ്രസ
ക്തമാായിിത്തീീർന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നു വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
‘കൂനൻകുരിിശു സത്യംം� നടന്നപ്പോ�ോൾ വിിട്ടുനിിന്ന പോ�ോർട്ടുഗീീസുകാാരോ�ോട്് ചേ�ർന്നവരുടേ�താായ
വാാരാാപ്പുഴ അതിിരൂപതയിിലെ� ലത്തീീൻ കത്തോ�ോലിിക്കരുംം സാായിിപ്പ്് വന്നതിിനുശേ�ഷംം മതംം മാാറിിയ
വരടങ്ങുന്ന ശേ�ഷംം ലത്തീീൻകാാരുംം ഇന്നുംം ആഢ്യയത്വവത്തിിന്റെ� വിിഭിിന്ന ശ്രേ�ണിികളിിലാാണ്് പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ടുന്നത്്. പിിൽക്കാാലത്ത്് പ്രൊ�ൊട്ടസ്റ്റന്റ്് മിിഷനറിിമാാർ വർണ്ണ വ്യയവസ്ഥയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവരെെ സഭയിിൽ
സ്വീീ�കരിിച്ചപ്പോ�ോൾ അവർക്ക്് ‘പുലപ്പള്ളിികൾ’ ഉണ്ടാാക്കേ�ണ്ടിിവന്നത്് സുറിിയാാനിി ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളിിൽ
അന്യംം� നിില്ക്കാാതെ� തുടർന്ന ഹൈൈന്ദവ പൈൈതൃകത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്് എന്ന ഡിി. ബാാബു പോ�ോളിിന്റെ�
പ്രസ്താാവംം ചിിറക്കൽ സഭയ്ക്കപ്പുറംം മറ്റു സഭകളിിലേ�യുംം സമാാന അവസ്ഥയെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നു’ (2011:
പുറംം 417). ദളിിത്് ക്രൈൈസ്തവരുടെെ പ്രധാാന ഉപജീീവനമാാർഗ്ഗംം കൃഷിിയുംം അനുബന്ധ ജോ�ോലിികളുമാാ
യിിരുന്നു. മാാട്ടൂലിിലെ� ജന്മിിമാാരുടെെ മുന്നിിൽ തൊ�ൊഴിിലവകാാശ സംംരക്ഷണത്തിിനാായിി ഇവർ നടത്തിിയ
സമരംം കർഷകസമരചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതാാണ്്. തന്നെ� അടിിച്ച
ജന്മിിയെ� തിിരിിച്ചടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അധിികാാരംം മിിഷനറിിമാാരിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നത്് ഇവിിടത്തെ�
ചരിിത്രമാാണ്്. പ്രേ�ഷിിതപ്രവർത്തനത്തിിലൂടെെ ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുത്ത മതബോ�ോധവുംം രക്ഷകബോ�ോധവുംം
അധിികാാരത്തെ� മാാറ്റിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കാാനുംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ മൂല്യയബോ�ോധങ്ങളിിലേ�ക്ക്് അവരെെ
എത്തിിക്കാാനുംം വഴിിവെ�ച്ചു. ആത്മാാഭിിമാാനത്തിിലുംം ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തിിലുംം പിിന്തള്ളപ്പെ�ട്ട, സ്വവന്തംം
ചരിിത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം സംംസ്കാാരത്തിിൽ നിിന്നുംം പിിന്തള്ളപ്പെ�ട്ട ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� സ്വവത്വവസംംഘർഷംം
ഇവരിിൽ ഇന്നുംം നിിലനിിൽക്കുന്നു. ‘ഇല്ലത്തുനിിന്നു പുറപ്പെ�ട്ടു അമ്മാാത്തൊ�ൊട്ടെെത്തിിയുമിില്ല’ എന്ന
ഈ സംംഘർഷംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ടിി.കെ�.സിി. വടുതലയെ�പ്പോ�ോലുള്ളവരുടെെ കഥകളിിൽ കാാണാംം�.
യജമാാനന്മാാർ മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു പക്ഷെ� ‘കോ�ോരനെ�ന്നുംം കുമ്പിിളിിൽത്തന്നെ� കഞ്ഞിി’ എന്ന
ചൊ�ൊല്ല്് അന്വവർത്ഥമാാകുകയാാണ്് ഇവിിടെെ. മുഖ്യയധാാരാാക്രിിസ്തീീയ മതസംംഘടനയിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്ത
മാായിി ഇവർ പുലർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെ�, മനോ�ോഭാാവങ്ങളെ� അപഗ്രഥനംം ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് വടക്കേ�
മലബാാറിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിിക ചരിിത്രവുംം കീീഴാാളചരിിത്രവുംം പുനർനിിർമ്മിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ കോ�ോളനീീകരണപൂർവ്വാാവസ്ഥ ദേ�ശത്തിിനനുസരിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി
രുന്നു. അതിിന്റെ� ചരിിത്രംം മുഴുവൻ കീീഴാാളനിിരാാകരണത്തിിന്റെ�യുംം ചൂഷണത്തിിന്റയുംം ദുരന്തകഥ
കളാായിിമാാത്രംം കാാണാാനാാകിില്ല. ഗ്രാാമസമൂഹത്തിിന്റെ� ഉല്പാാദനോ�ോപകരണമാായ ഭൂമിി സ്വവകാാര്യയ
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സ്വവത്താാക്കിികൊ�ൊണ്ട്്, നിികുതിിയുംം പാാട്ടവുംം പണവുംം ചുമത്തിിയതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, ഉല്പാാദനത്തിിനാായിി
അധ്വാാ�നശക്തിിയാായ കീീഴാാളരെെ തങ്ങൾക്ക്് വഴങ്ങുന്നവരാാക്കിി മാാറ്റാാനാായിി നാാടുവാാഴിികളെ�യുംം മേ�ൽ
ജാാതിിക്കാാരെെയുംം തന്നെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ കോ�ോളനീീകരണത്തിിനു സാാധിിച്ചു. കൃഷിിയുടെെയുംം കാാടിി
ന്റെ�യുംം അന്തിിമാാവകാാശംം കോ�ോളനിിഭരണത്തിിനാായിി മാാറിി. ഈ അവസ്ഥയിിൽ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ
സിിവിിൽ സമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം തൊ�ൊഴിിൽ കമ്പോ�ോളത്തിിന്റെ�യുംം സൃഷ്ടിിക്ക്് ആവശ്യയമാായ ഇടപെ�ടലുക
ളാാണ്് പിിന്നോ�ോക്കജാാതിികളുടെെയുംം ദലിിതരുടെെയുംം കാാര്യയത്തിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷുകാാർ ചെ�യ്തത്്. മതപരിിവർ
ത്തനത്തിിനു വേ�ണ്ടിി വന്നെ�ത്തിിയ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിഷനറിി വിിഭാാഗങ്ങളുംം ഈ അന്തരീീക്ഷ
ത്തിിലാാണ്് അനാാഥരാാക്കപ്പെ�ട്ട അധഃഃസ്ഥിിതരുടെെ ആത്മീീയ നേ�തൃത്വംം� ഏറ്റെെടുക്കുന്നത്് (2014: പു.
219). പിിന്നീീട്് ആഗോ�ോളമൂലധനത്തിിന്റെ�യുംം ഉല്പാാദനത്തിിന്റെ�യുംം അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവത്തിിൽ
വന്നമാാറ്റംം പ്രധാാനമാായുംം ജാാതിി-മത-ഗോ�ോത്രവിിഭാാഗങ്ങളെ� അധിികാാരത്തിിന്റെ� വോ�ോട്ടു ബാാങ്കുകളാാ
ക്കിി മാാറ്റുകയാാണുണ്ടാായത്്. സമീീപകാാലത്ത്് സ്വവയംം കർത്തൃത്വവമാാർജ്ജിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കീീഴാാളജനത
സ്വവതന്ത്ര സ്വവത്വവഭാാവനയിിലേ�ക്കെ�ത്തിിച്ചേ�രാാനുംം ശ്രമിിച്ചു കാാണുന്നു.
ചുരുക്കത്തിിൽ ജാാതിി ഒരേ�സമയംം ധാാർമ്മിികവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം സമ്പദ്് വ്യയവസ്ഥയെ�യുംം ആശ്ര
യിിച്ചുനിിൽക്കുന്ന അധിികാാരത്തെ� പ്രകടമാാക്കുന്നതാാണ്്. സദാാചാാരംം, ലൈം�ംഗിികത എന്നിിവയെ�
സംംബന്ധിിച്ച യാാഥാാർത്ഥ്യംം� പോ�ോലുംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ സദാാചാാരബോ�ോധത്തിിൽ നിിന്നുരുത്തിിരിി
ഞ്ഞതാാണ്്. ഇത്തരംം കാാര്യയങ്ങളെ� വെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വേ�ണംം മതപരിിവർത്തനത്തെ�യുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്്
മലബാാറിിലെ� ദളിിത്് ക്രൈൈസ്തവരെെയുംം കാാണേ�ണ്ടത്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ദളിിത്് ക്രൈൈസ്തവരുടെെ ഉയർ
ച്ചയ്ക്കുംം വളർച്ചയ്ക്കുംം വഴിിവെ�ച്ച, അവർക്കുവേ�ണ്ടിി ആത്മാാർത്ഥമാായിി പ്രവർത്തിിച്ച തദ്ദേ�ശീീയരാായ
വൈൈദിികരെെയുംം അവരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളയുംം പരിിഗണിിക്കാാതിിരിിക്കാാനുമാാവിില്ല. ഇവയൊ�ൊക്കെ�
കണക്കിിലെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ടുള്ള പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്ര രചനയുടെെ പ്രസക്തിി ഇനിിയുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പന്മനരാാമചന്ദ്രൻനാായർ (എഡിി): 2011 കേ�രളസംംസ്കാാരപഠനങ്ങൾ, കറന്റ്് ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
ഗണേ�ഷ്് കെ�.എൻ 1990: കേ�രളത്തിിന്റെ� ഇന്നലെ�കൾ-കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് തിിരുവനന്തപുരംം.
സ്റ്റാാൻലിി പാാട്രിിക്് - 2014: മലബാാറിിലെ� ദളിിത്്-ദളിിത്് ക്രൈൈസ്തവചരിിത്രവുംം വർത്തമാാനവുംം-ബേ�ബിിതെ�ക്കൻ കൊ�ൊരട്ടിി.
ഗംംഗാാധരൻ ടിി.കെ�. 2005: ചരിിത്രരചനാാശാാസ്ത്രംം. കലിിക്കറ്റ്് യൂനിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി സെ�ൻട്രൽ കോ�ോ-ഓപ്പറേ�റ്റീീവ്് സ്റ്റോ�ോർ.
രാാജീീവൻ, ബിി. 2014: വാാക്കുകളുംം വസ്തുതകളുംം ഡിി.സിി.ബുക്സ്്, കേ�രളംം.
ഐസക്ക്് പിിലാാത്തറ, (വിിവ.) 2014 ഫാാ. ജോ�ോസഫ്് ടഫറേ�ൽ എസ്്.ജെ�., ഒരു പാാവംം മിിഷനറിിയുടെെ ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകൾ.

ഡോ�ോ. സുജാാത പിി.

കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാലാാ മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽനിിന്നു്് എംം.എ., എംം.ഫിിൽ. അണ്ണാാമലൈൈ സർവ്വ
കലാാശാാലയിിൽനിിന്നു ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിൽ എംം.എ., കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽനിിന്നു പിിഎച്ച്്.ഡിി.
‘മലയാാള ലിിപിി ചരിിത്രവുംം പരിിഷ്കരണവുംം’ ‘ദ്വിി�ഭാാഷാാനിിഘണ്ടുക്കളിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക സൂചനകൾ: ഗുണ്ടർട്ട്്
നിിഘണ്ടു അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ള പഠനംം’ എന്നീീ ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ. ഇപ്പോ�ോൾ മാാടാായിി കോ�ോളേ�ജ്്
മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� അദ്ധ്യയക്ഷ.

പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിലെ� പ്രതിിരോ�ോധവുംം മുന്നേ�റ്റവുംം
ലിിറ്റിി പയസ്്
തൃശ്ശൂർ

അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ടുകയുംം അരിികുവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ജനവിിഭാാഗത്തെ� പൊ�ൊതുവേ�
‘ദളിിതർ’ എന്ന്് പ്രയോ�ോഗിിച്ചുവരുന്നു. 1930-കളിിൽ ‘ഡിിപ്രസ്്ഡ്് ക്ലാാസ്്’ എന്നതിിന്റെ� തർജ്ജമയാായിി
‘ദളിിത്്’എന്ന പദംം ആദ്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു കാാണുന്നു. ‘ദളിിത്്’ എന്ന പദത്തിിനർത്ഥംം നശിിപ്പിിച്ച,
ചവിിട്ടിിത്താാഴ്ത്തിിയ, ശരണമറ്റവർ എന്നെ�ല്ലാാമാാണ്്. സമൂഹത്തിിലെ� പൊ�ൊതുധാാരയിിൽ നിിന്ന്് മാാറ്റിി
നിിർത്തപ്പെ�ട്ടവർ എന്നു ചുരുക്കംം. ദളിിതരുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം വിിമോ�ോചനവുംം ലക്ഷ്യയമിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്്
1972-ൽ ബോം�ം�ബെ�യിിൽ ദളിിത്് പാാന്തേ�ഴ്സ്് പ്രസ്ഥാാനംം രൂപംം കൊ�ൊണ്ടു. “അയിിത്തംം, സാാമൂഹിിക
-സാാമ്പത്തിിക അസമത്വംം�,ജാാതീീയത, അശാാസ്ത്രീീയവുംം അയുക്തിികവുമാായ മതവിിശ്വാാ�സംം, മാാമൂൽ
പ്രകാാരമുള്ള ദാാസ്യയവൃത്തിി എന്നിിവയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള ഹൈൈന്ദവ സാാമൂഹിിക സംംവിിധാാനംം
പാാടെെ തിിരസ്കരിിക്കുന്നതിിന്് വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ദളിിത്് പ്രസ്ഥാാനംം നിിലകൊ�ൊണ്ടത്്. നഷ്ടപ്പെ�ട്ട ആത്മാാഭിി
മാാനവുംം മാാനുഷിിക പദവിിയുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കുക, എല്ലാാത്തരംം അസ്തിിത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ദളിിത്് ജനതയിിൽ
അവബോ�ോധംം ഉണ്ടാാക്കുക, എല്ലാാത്തരംം അനീീതിികൾക്കുംം അടിിച്ചമർത്തലുകൾക്കുംം എതിിരേ� പ്ര
തിിഷേ�ധിിക്കുക, സംംഘടിിതശക്തിി വർദ്ധിിപ്പിിക്കുക എന്നിിവയാായിിരുന്നു ദളിിത്് പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
മറ്റു ലക്ഷ്യയങ്ങൾ.”1
ദളിിതർക്കു വേ�ണ്ടിി ദളിിതരാാൽ രചിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സാാഹിിത്യയത്തെ�യാാണ്് ദളിിത്് സാാഹിിത്യംം�
എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ ദളിിതരുടെെ അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ടുന്ന ജീീവിിതംം ശക്തമാായിി ആവിിഷ്കരിി
ക്കുന്ന സാാഹിിത്യയകൃതിികൾ ദളിിതരല്ലാാത്തവരുംം രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. തകഴിി, ഉറൂബ്്, ചെ�റുകാാട്് തുടങ്ങിിയ
എഴുത്തുകാാർ അക്കൂട്ടത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യരാാണ്്.
മനുഷ്യയ ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� കുറിിച്ചുള്ള അവബോ�ോധവുംം ചരിിത്രബോ�ോധവുംം ചേ�ർന്ന രചന
കളാാണ്് സിിതാാര എസിിന്റേ�ത്്. പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിന്റെ� പുതിിയ മുഖംം സിിത്താാരയുടെെ രചനകളിിൽ
തെ�ളിിഞ്ഞു കാാണാംം�. വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ സ്ത്രീീകഥാാപാാത്രങ്ങളെ� അതിിശക്തമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുവാാൻ
കഥാാകാാരിിക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു. ദളിിത്് പ്രസ്ഥാാനവുംം പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ഊർജ്ജംം പകർന്ന്്, ദളിിത്്
എന്ന സ്വവത്വവബോ�ോധംം ഉൾവഹിിക്കുന്ന, ശക്തമാായ നിിലപാാട്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ�യാാണ്് സിിതാാര
‘കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി’ എന്ന കഥയിിലൂടെെ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിത്തരുന്നത്്. കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി
എന്ന കഥയിിൽ ദളിിത്്-സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തെ� എപ്രകാാരംം ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്്
ഈ പഠനംം.
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ദളിിത്് സാാഹിിത്യംം�- പശ്ചാാത്തലംം
ദളിിത്് ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആദ്യയപാാഠങ്ങൾ നാാടൻ പാാട്ടുകളിിലുംം നാാടോ�ോടിി ദൃശ്യയ കലാാരൂപങ്ങളിിലുംം
കാാണാാവുന്നതാാണ്്. നാാടോ�ോടിി ദൃശ്യയ കലാാരൂപങ്ങളുടെെ പഠനങ്ങളിിലൂടെെ കീീഴാാളരുടെെ ലോ�ോകവീീക്ഷ
ണത്തെ� കുറിിച്ചുംം പൊ�ൊതു വീീക്ഷണത്തെ� കുറിിച്ചുംം അറിിയാാൻ സാാധിിക്കുംം. “മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിി
ന്റെ� തുടക്കംം മുതൽ ഉപരിിവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചപ്പാാടിിലൂടെെ ലോ�ോകത്തെ� നോ�ോക്കിി കാാണുവാാനാാണ്്
ശ്രമിിച്ചത്്.” സവർണ്ണ സാാമ്പ്രദാായിികതയ്ക്കകത്തു നിിൽക്കുമ്പോ�ോഴുംം എഴുത്തച്ഛനുംം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുംം
പിിൻപറ്റിിയ ജീീവിിതാാന്വേ�േഷണങ്ങൾ സ്ത്രീീകളുംം ദളിിതരുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പുറമ്പോ�ോക്കുനിിവാാസിികളെ�
കുറിിച്ച്് ചിില ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഉന്നയിിക്കുന്നുണ്ട്്. നിിലനിിൽക്കുന്ന ലാാവണ്യയ സങ്കൽപങ്ങൾക്കനുസൃ
തമാായിി രചന നിിർവഹിിച്ചപ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യാാ�സ്തിിത്വവത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച നേ�ർത്ത ആലോ�ോചനക
ളെ�ങ്കിിലുംം അവർ പങ്കുവയ്ക്കാാൻ തയ്യാാറാായിി.”2 എഴുത്തച്ഛൻ ‘ഹരിിനാാമകീീർത്തന’ത്തിിലൂടെെയുംം
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�ർ തുള്ളൽ കൃതിികളിിലൂടെെയുംം സവർണ്ണ സമൂഹത്തെ� പരിിഹാാസവിിധേ�യമാാക്കിി,
അന്നത്തെ� സാാമൂഹിിക ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� ചെ�റിിയ രീീതിിയിിലെ�ങ്കിിലുംം അവതരിിപ്പിിക്കുവാാൻ
ശ്രമിിച്ചു. മലയാാളത്തിിലെ� പുതിിയ സാാഹിിത്യയ രൂപമെെന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്ന നോ�ോവലുകളിിലൂടെെയാാണ്്
ജാാതിി വിിമർശനത്തിിന്റെ� സ്വവരങ്ങൾ ശക്തമാായിി കണ്ടുതുടങ്ങിിയത്്. റിിച്ചാാർഡ്് കോ�ോളിിൻസിിന്റെ�
‘ഘാാതകവധംം (അതാായതു ) കുലപാാതകനെ� കൊ�ൊന്നതു ഒരു കഥ’ എന്ന നോ�ോവലിിൽ സവർണ്ണ
സാാമൂഹിിക സംംവിിധാാനത്തെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� അവസാാന
മാായപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം ദളിിത്് വീീക്ഷണകോ�ോണിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിതത്തെ� നോ�ോക്കിി കാാണാാനുള്ള
ശ്രമംം നോ�ോവലുകളിിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിി. പോ�ോത്തേ�രിി കുഞ്ഞമ്പുവിിന്റെ� ‘സരസ്വവതിിവിിജയംം’ ദളിിത്് പക്ഷ
രചനകളിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഒന്നാാണ്്.
1930-കളിിലാാണ്് ദളിിത്് ജീീവിിതാാന്വേ�േഷണങ്ങൾ ചെ�റുകഥയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്. മൂർക്കോ�ോ
ത്ത്് കുമാാരൻ, വിി കെ� അമ്മുണ്ണിി, എംം നാാരാായണക്കുറുപ്പ്് എന്നിിവരുടെെ കൃതിികൾ ദളിിത്് എഴുത്തിി
ന്റെ� സാാധ്യയതകൾ പ്രകടമാാക്കുന്നവയാാണ്്. സവർണ്ണ സാാമൂഹിിക സംംവിിധാാനത്തെ� പ്രതിിക്കൂട്ടിിലേ�
റ്റിിയ ആദ്യയ കഥയാാണ്് എംം നാാരാായണക്കുറുപ്പിിന്റെ� ‘നീീലിി’. തകഴിിയടക്കമുള്ള നവോ�ോത്ഥാാനകാാല
എഴുത്തുകാാർക്ക്് കാാർഷിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കരണത്തിിൽ നിിന്ന്് ദളിിതരെെ അകറ്റിി നിിർത്തുക
എന്നത്് അസാാധ്യയമാായിിരുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം അകറ്റിി നിിർത്തപ്പെ�ട്ട
ജനതയെ� സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താാതിിരിിക്കുവാാൻ സാാധിിച്ചിിരുന്നിില്ല. കേ�ശവദേ�വ്് കർഷക
മുന്നേ�റ്റങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായാാണ്് ദളിിതരെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്. ദളിിത്് ജീീവിിതാാഖ്യാാ�നംം നിിർവഹിിക്കു
ന്ന കഥകളാാണ്് എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റക്കാാടിിന്റെ� ‘ഭ്രാാന്തൻ നാായ’, ‘വിിപ്ലവ ബീീജംം’, പൊ�ൊൻകുന്നംം
വർക്കിിയുടെെ ‘ചാാത്തന്റെ� മകൾ ‘തുടങ്ങിിയവ. തകഴിിയുംം കേ�ശവദേ�വുംം അടക്കമുള്ള നവോ�ോത്ഥാാന
എഴുത്തുകാാർ ദളിിത്് ജീീവിിതംം കഥയിിലേ�ക്ക്് ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയ കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്് ടിി.കെ�. സിി വടുതല
ജാാതിിയുടെെ പ്രാാമാാണിികത്വവത്തെ� വലിിച്ചെ�റിിയാാനുള്ള ആഹ്വാാ�നവുമാായിി കടന്നുവന്നത്്.’ എണ്ടെ�
വിിതിിയാാ ‘, ‘ചങ്കരാാന്തിി അട’, ‘അച്ചണ്ട വെ�ന്തിിഞ്ഞ ഇന്നാാ’ തുടങ്ങിിയ കഥകൾ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
ദളിിതരുടെെ സാാമൂഹിികജീീവിിതവുംം ആന്തരിിക സംംഘർഷങ്ങളുംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രചനകളാാണിിവ.
സിി. അയ്യപ്പന്റെ�’ രണ്ടു തലമുറ’എന്ന കഥ പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� കഥയാാണ്്. പച്ചയാായ മനുഷ്യയരുടെെ
വൈൈകാാരിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്ക്കരണമാാണ്് ഈ കഥകൾ.
“ടിി.കെ�.സിി. യുടെെ പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� ഊർജ്ജംം കുറുമ്പയെ�പ്പോ�ോലുള്ള സ്ത്രീീകളെ� അവതരിി
പ്പിിക്കുന്നതിിലുംം കാാണാംം�. ‘ഒത്തുതീീർപ്പ്്’ എന്ന കഥയിിൽ മാാത്രമല്ല, ജാാതിിയെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന
മറ്റു കഥകളിിലുംം ജാാതീീയതയെ� അവഗണിിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ�യുള്ള കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� കാാണാംം�.’കുടിി
യിിറക്ക്് ’ എന്ന കഥയിിലെ� കല്യാാ�ണിിക്കുട്ടിിയമ്മയുംം ‘ആത്മാാവിിന്റെ� ആനന്ദ’ത്തിിലെ� കമലയുംം
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‘പ്രതിികാാര’ത്തിിലെ� കമലാാക്ഷിിയുംം ഇതിിനുദാാഹരണമാാണ്്.”3 ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ ശക്തമാായ
സ്ത്രീീശബ്ദങ്ങളുംം കഥകളിിൽ ഇടംം പിിടിിക്കുവാാൻ തുടങ്ങിി.
ആദിിവാാസിി ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സംംഘർഷങ്ങളെ� വാായനക്കാാർക്ക്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയ എഴു
ത്തുകാാരിിയാാണ്് പിി.വത്സല. ആത്മാാഭിിമാാനത്തോ�ോടെെ, മേ�ലാാളനെ� തിിരസ്കരിിക്കുവാാൻ തയ്യാാറാാവുന്ന
കഥയാാണ്് ‘പേ�മ്പിി’. ‘കണ്ണാാമന്റെ� പോ�ോത്തുകൾ’,’ ശത്രു’, ‘ധവളവിിപ്ലവംം’, ‘മണ്ണ്്’, ‘കാാവൽ’ തുടങ്ങിിയ
കഥകളിിലുംം പിി.വത്സല ആദിിവാാസിി ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. നാാരാായന്റെ�
‘പെ�ല മറുത’, ‘കുലദേ�വത’, ‘ഊരുമൂപ്പനുംം ആഭിിചാാരമൂപ്പനുംം’ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള കഥകൾ ഗോ�ോത്ര
ജീീവിിതാാവസ്ഥകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നവയാാണ്്.” ആദിിവാാസിി ജനതയുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക ഇടങ്ങൾ
നാാഗരിിക സമൂഹത്തിിന്് പുതിിയ പാാഠങ്ങളാാണെ�ന്ന്് ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേ�യമാായ കഥകളാാണ്്
കെ�.പിി.രാാമനുണ്ണിിയുടെെ ‘ആദിിവാാസിിക’വുംം സിിതാാര എസിിന്റെ� ‘ കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി’യുംം”.4
പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങളാായിി, ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ഇടപെ�ടലിിലൂടെെ പരുക്കൻ ജീീവിിത
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നവയാാണ്് ദളിിത്് പക്ഷ രചനകൾ.

ദളിിത്് സ്ത്രീീ സ്വവത്വംം�-‘ കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി’യിിൽ
ചരിിത്രബോ�ോധവുംം മനുഷ്യയ ജീീവിിതാാവസ്ഥകളെ� കുറിിച്ചുള്ള അവബോ�ോധവുംം ചേ�ർന്നവയാാണ്്
സിിതാാരയുടെെ കഥകൾ. സ്ത്രീീ മനസ്സിിനെ� ബഹിിർസ്ഫുരണങ്ങൾ ശക്തമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന
കഥയാാണ്് സിിതാാരയുടെെ ‘കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി’. ഇരയാായിി ഒതുങ്ങുവാാനുള്ള എല്ലാാ സാാഹച
ര്യയങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുംം അതിിനോ�ോടു കുതറുകയുംം പോ�ോരാാടുകയുംം ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് മുന്നോ�ോട്ടു പാായുന്ന
നാായിികയെ�യാാണ്് ഈ കഥയിിൽ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
‘ദളിിത്്’ എന്ന പരിിവേ�ഷത്തോ�ോടെെയാാണ്് സിിതാാര നാായിികയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. വ്യയക്തിി
ഗതമാായ ഒരു പേ�ര്് നാായിികയ്ക്ക്് നൽകുന്നിില്ല.”കനലുകളെ� പൊ�ൊതിിയുന്ന മേ�ഘംം പോ�ോലെ�’ ചുവന്നുക
ത്തുന്ന ആത്മാാവിിനുചുറ്റുംം കറുപ്പുനിിറത്തിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു എന്റെ� തൊ�ൊലിി. കൃഷ്ണവർണ എന്നുംം
മറ്റുംം കാാല്പനീീകരിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല; കറുത്തവൾ എന്നു തുറന്നു വിിളിിക്കാംം�. കറുപ്പിിനൊ�ൊപ്പംം പൂർവിികരുടെെ
ശരീീരാാടയാാളങ്ങളുംം പേ�റുന്നവൾ. ദളിിത”5
ഒരു ദളിിതയുടെെ എല്ലാാ അടയാാളങ്ങളുംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടുകൊ�ൊണ്ട്്, സ്വവയംം അംംഗീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
ജീീവിിക്കുന്നവളാാണ്് നാായിിക. തന്റെ� നിിറത്തെ� നിിദ്രാാവിിഷ്ടനാായ സൂര്യയന്റെ� നിിറത്തോ�ോട്് അവൾ സ്വവയംം
ഉപമിിക്കുന്നു. വംംശീീയത, വർണ്ണവിിവേ�ചനംം, ലൈം�ംഗിികചൂഷണംം, അവിിഹിിത മാാതൃത്വംം� എന്നിി
ങ്ങനെ�യുള്ള കദനകഥകളൊ�ൊന്നുംം അവൾക്ക്് പറയാാനിില്ല. പതിിനഞ്ചാംം� വയസ്സിിൽ കോ�ോൺവെ�ന്റ്്
സ്കൂൾ പഠനംം കഴിിഞ്ഞ്് പുറത്തിിറങ്ങിിയതിിനു ശേ�ഷംം സാാധാാരണ ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് അവൾ പ്രവേ�
ശിിച്ചു. “ഞാാൻ ജീീവിിതത്തെ� എന്നിിൽ സഹിിക്കുകയോ�ോ ഓർമ്മകളിിൽ വേ�ദനിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്തിില്ല.”6
പണിിയിില്ലാായ്മയുംം പട്ടിിണിിയുംം അവളുടെെ/അവരുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ പുതുമയല്ലാായിിരുന്നു. എന്നോ�ോ
കുത്തിിനാാട്ടിി വെ�ള്ളമൊ�ൊഴിിക്കുവാാൻ മറന്നുപോ�ോയ രണ്ടു ദരിിദ്രരൂപങ്ങളാായ വാാഴകളിിലൊ�ൊന്നിിന്റെ�
ഉച്ചിിയിിൽ അവൾ ദൈൈവത്തിിന്റെ� ചിിരിി കണ്ടു. മണ്ണിിനെ� കാാലാാന്തരങ്ങളാായിി ഗർഭംം ധരിിപ്പിിച്ച
പൂർവിികരുടെെ വാാത്സല്യംം� അവളുടെെ കണ്ണുകളിിൽ നിിറഞ്ഞു. അന്ന്് സന്ധ്യയയ്ക്ക്് തന്റെ� അനിിയന്റെ�
സഹപാാഠിിയാായിിരുന്ന രാാജീീവനെ� കണ്ടുമുട്ടിി. പുക ചുറ്റിിയ തീീക്ഷ്ണമാായ ചെ�റിിയ കണ്ണുകളോ�ോടെെയുള്ള
അവന്റെ� നോ�ോട്ടംം, അവളുടെെ ഇരുണ്ട ശരീീരത്തെ� കണിിക്കൊ�ൊന്ന മരമാാക്കിി, ശബ്ദഘോ�ോഷങ്ങൾ
നിിറഞ്ഞു പാാടുന്ന കടലാാക്കിി മാാറ്റിി. ദിിവസങ്ങൾക്കു ശേ�ഷംം വീീണ്ടുമൊ�ൊരു സന്ധ്യയയ്ക്ക്് അവൾ ഇരുണ്ട
കാാട്ടുതേ�നിിന്റെ� മധുരമാായിി.അവളുടെെ ഇരുണ്ടുതണുത്ത ഭൂഗർഭങ്ങളിിൽ അവൻ സൂര്യയനാായിി മാാറിി.
ഏതൊ�ൊരു സാാധാാരണ ദളിിത്് യുവതിിയുടെെതുപോ�ോലെ� നീീങ്ങിിയിിരുന്ന അവളുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ
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പുതിിയൊ�ൊരു പ്രതീീക്ഷയാായിി, ആശയമാായിി കടന്നു വന്ന വ്യയക്തിിയാാണ്് രാാജീീവൻ. അവനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
പ്രസംംഗങ്ങൾ കേ�ൾക്കുവാാൻ അവളുംം പോ�ോയിി തുടങ്ങിി.” വർഷങ്ങളാായിി ശ്രമിിച്ചിിട്ടുംം പിിന്നാാമ്പുറക്കാാ
രനാായ ദളിിതനെ� അവർക്കു മുന്നിിലെ�ത്തിിക്കാാൻ കഴിിയാാതിിരുന്നതെ�ന്തേ�? നമ്മളെ� തല്ലിിയൊ�ൊതു
ക്കാാൻ വരുന്നവരുടെെ എണ്ണംം കൂടുന്നു.തല്ലുകൊ�ൊണ്ട്് സഹിികെ�ട്ട്് തിിരിിച്ച്് ഒന്നു തല്ലിിയാാൽ നമ്മളെ�
മാാത്രംം തീീവ്രവാാദിി എന്നു വിിളിിക്കുന്നതെ�ന്തിിന്്?”7 എന്നീീ ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്ക്് മുമ്പിിൽ ഉത്തരമിില്ലാാതെ�
മറ്റുള്ളവർക്കൊ�ൊപ്പംം അവളുംം നിിന്നു. അന്നുവരെെ നിിശ്ചലമാായിിരുന്ന അവളുടെെ ചിിന്തകളെ� തൊ�ൊട്ടു
ണർത്തുന്നവയാായിിരുന്നു ആ വാാക്കുകൾ. അവളറിിയാാതെ� തന്നെ� മനസ്സിിലേ�ക്ക്് പ്രകാാശത്തിിന്റെ�
രശ്മിികൾ കടന്നുവരിികയാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ രാാജീീവനെ�യുംം കൂട്ടരെെയുംം തിിരഞ്ഞുള്ള പോ�ോലീീസുകാാ
രുടെെ നാായാാട്ടിിൽ അവർ തോ�ോറ്റു. പൂർവ്വിികരിിൽ നിിന്നുംം ദാാനമാായിി കിിട്ടിിയ നിിശബ്ദമാായ സഹനംം
അവർ തുടർന്നു. ഒളിിവിിൽ പോ�ോയ രാാജീീവനെ� കാാണുവാാൻ ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ എല്ലാാ വിിവശതയോ�ോ
ടെെയുംം അവൾ വെ�മ്പിി.
എന്നാാൽ ഒരു സന്ധ്യയയ്ക്ക്് ജീീപ്പ്് നിിറയെ� പോ�ോലീീസുകാാർ വന്ന്് അവളെ� വലിിച്ചിിഴച്ചുകൊ�ൊണ്ടു
പോ�ോയിി.” എന്റെ� ഇടറുന്ന കാാലടിികൾക്കിിടയിിൽ ക്ഷീീണിിതനാായ എന്റെ� ഒറ്റവരിിപ്പാാത വിിറച്ചൊ�ൊതു
ങ്ങിി.”8 എന്നാാൽ, പോ�ോലീീസുകാാരുടെെയുംം രാാഷ്ട്രീീയക്കാാരുടെെയുംം മുന്നിിൽ അവൾ തന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ�
മുറുകെ� പിിടിിച്ചു. ഒരു ദളിിത്് സ്ത്രീീയുടെെ ആവേ�ശത്തോ�ോടെെ, കോ�ോൺവെ�ന്റ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നൽകിിയ
ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെ അവൾ പ്രതിികരിിച്ചു.” ദോ�ോസ്് ടൈൈമ്്സ്് ആർ ഗോ�ോൺ വെ�ൻ യു കുഡ്്
ഷാാറ്റെെർ എ മാാൻസ്് കോ�ോൺഫിിഡൻസ്് ബൈൈ കോ�ോളിിങ്് ഹിംം� എ ടെെററിിസ്റ്റ്്.”9 അല്പനേ�രംം പകച്ചു
നിിന്ന പോ�ോലീീസ്് ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരുടെെ ആക്രോ�ോശത്തിിനു മുമ്പിിൽ നിിന്നുംം കാാട്ടുപെ�ണ്ണിിനെ� ആത്മവീീ
ര്യയത്തോ�ോടെെ, മെെയ്്വഴക്കത്തോ�ോടെെ കാാട്ടുമാാനിിന്റെ� വേ�ഗത്തിിൽ അവൾ ഓടിി. അവളുടെെ കറുത്ത
കാാലടിികളുടെെ ഊർജ്ജത്തെ� തോ�ോൽപ്പിിക്കുവാാൻ ഒരു പുരുഷനുംം കഴിിയിില്ല എന്ന്് അവൾക്ക്്
അറിിയാാമാായിിരുന്നു. അവൾ ഓടിിയെ�ത്തിിയത്് ആത്മവീീര്യം�ം പകർന്ന കൈൈകളിിലേ�ക്കാായിിരുന്നു.
കാാട്ടിിലലയുന്ന കാാറ്റ്് പൂർവിികരുടെെ സ്നേ�ഹമാായിി അനുഭവപ്പെ�ട്ടു. അവളുടെെ തണുത്തിിരുണ്ട ശരീീരംം
ചൂടിിലേ�ക്കിിറങ്ങാാൻ വെ�മ്പിി. അവളുടെെ കറുത്ത തൊ�ൊലിിക്കു മുകളിിലേ�ക്ക്് കറുത്ത കുപ്പാായംം എടുത്ത
ണിിഞ്ഞു.
തന്റെ� സമൂഹംം അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന, അനുഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന അടിിച്ചമർത്തലുകൾ
ക്കെ�തിിരെെ പ്രതിികരിിക്കുവാാൻ ശക്തിി നേ�ടുന്ന സ്ത്രീീയെ�യാാണ്് സിിതാാര എസ്് ‘കറുത്ത കുപ്പാായക്കാാരിി’
എന്ന കഥയിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ‘കറുത്തവൾ’, ‘ദളിിത’ എന്നിിങ്ങനെ� സ്വവയംം വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കു
വാാൻ കരുത്തുള്ളവളാാണവൾ. തന്റെ� സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആത്മബോ�ോധംം അവളിിലുണ്ടാായിിരുന്നു.
അനുകൂലവുംം പ്രതിികൂലവുമാായ സാാഹചര്യയങ്ങളിിലൂടെെ അത്് വിികസിിക്കുകയുംം പ്രതിികരണശേ�ഷിിയു
ള്ള, കാാട്ടുപെ�ണ്ണിിന്റെ� ഊർജ്ജമുള്ള ഒരു സ്ത്രീീയാായിി മാാറുകയുംം ചെ�യ്തു. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ
ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തെ� വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു. അത്് അവൾ നേ�ടിിയിിരുന്നു. അതുതന്നെ�യാാണ്് അവളുടെെ
ഉൾക്കരുത്തുംം. കാാട്ടുപെ�ണ്ണിിന്റെ� ഊർജ്ജംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട സ്ത്രീീയാാണവൾ. സ്ഥിിരംം ദളിിത്് കഥകളിിലെ�
ദുരന്തങ്ങളുംം സഹനങ്ങളുംം പീീഡനങ്ങളുംം പേ�റുന്നവളല്ല സിിതാാരയുടെെ നാായിിക. അവയെ�ല്ലാം�ം അതിി
ജീീവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ പുലരിിക്കാായിി കാാത്തിിരിിക്കുന്ന, അതിിനുവേ�ണ്ടിി പോ�ോരാാടുവാാൻ കാാട്ടുമാാനിിന്റെ�
വേ�ഗത്തോ�ോടെെ കുതിിക്കുന്നവളാാണവൾ. ഒരു സാാധാാരണ ആദിിവാാസിിപ്പെ�ണ്ണിിന്റെ� ദുരന്ത കഥയാായിി
ചുരുക്കാാതെ� ഒരു സമൂഹത്തിിനു തന്നെ� ഊർജ്ജംം പകരുന്ന, ആവേ�ശംം നൽകുന്ന കറുത്ത കുപ്പാാ
യക്കാാരിിയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് സിിതാാര എസ്്. ചെ�യ്യുന്നത്്.
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ലിിറ്റിി പയസ്്
തൃശ്ശൂർ കേ�ച്ചേ�രിി സ്വവദേ�ശിി, മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ എംം.എ. ബിിരുദംം. ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ എഴുതാാറു

ണ്ട്്. ഗുരുവാായൂർ ലിിറ്റിിൽ ഫ്ലവർ കോ�ോളേ�ജിിൽ ഗസ്റ്റ്് അദ്ധ്യാാ�പിികയാായിിരുന്നു. നിിരവധിി സെ�മിിനാാറുകളിിൽ
പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ടു്്.

ആൺകാാഴ്ചയിിലെ� സ്ത്രീീ (ശരീീരംം കാാമന):
സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രന്റെ� ‘തല്പംം’ എന്ന കഥയിിൽ
ശ്രീീയ പിി.ജിി.

ഗവേ�ഷക, കണ്ണൂർ സർവകലാാശാാല,

ഒരു പ്രത്യേ�േക കാാലഘട്ടത്തിിലൂടെെയുംം സാാമൂഹിികാാവസ്ഥയിിലൂടെെയുമാാണ്് ഇന്ന്് നാം�ം കടന്നുപോ�ോ
യിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. ഓരോ�ോ കാാലഘട്ടത്തിിനനുസരിിച്ചുംം സാാഹചര്യയങ്ങൾക്കനുസരിിച്ചുമുള്ള പ്ര
തിികരണംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഓരോ�ോ പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം സാാഹിിത്യയത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
ഇത്തരമൊ�ൊരു പ്രതിികരണത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്് ആധുനിികതയിിൽനിിന്ന്് ഉത്തരാാധുനിികതയിിലേ�യ്ക്കു
ള്ള മാാറ്റംം. ലോ�ോകവ്യാാ�പകമാായിിട്ടുണ്ടാായ ആഗോ�ോളവത്്ക്കരണത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫലനങ്ങൾ കേ�രളത്തിി
ലുമുണ്ടാായിി. ടെെലിിവിിഷൻ, കമ്പ്യൂൂട്ടർ, മൊ�ൊബൈൈൽഫോ�ോൺ തുടങ്ങിിയ ദൃശ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ലോ�ോകംം
മലയാാളിികളുടെെ ജീീവിിതത്തെ� മാാറ്റിിമറിിച്ചു.
അനുദിിനംം കച്ചവടവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസആരോ�ോഗ്യയമേ�ഖലകൾ,
ബഹുരാാഷ്ട്രകമ്പനിികളുടെെ കടന്നുവരവ്്, വിിവരസാാങ്കേ�തിികരംംഗത്തുണ്ടാായ കുതിിച്ചുചാാട്ടംം, ഷോ�ോപ്പിി
ങ്്മോ�ോൾ സംംസ്കാാരംം, ഫ്ലാാറ്റുകളുടെെ വരവ്്, ഫാാസ്റ്റ്്ഫുഡ്് തരംംഗംം, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസരംംഗത്തുംം തൊ�ൊഴിിൽരംം
ഗത്തുംം സ്ത്രീീകൾക്കുണ്ടാായ മുന്നേ�റ്റംം തുടങ്ങിിയ വസ്തുതകൾ കേ�രളീീയ ജീീവിിതത്തിിലുണ്ടാായ പ്രധാാന
പരിിണാാമങ്ങളാാണ്്. മാാറ്റങ്ങളെ� വളരെെ വേ�ഗത്തിിൽ സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയരൂപംം എന്ന
നിിലയിിൽ മലയാാള ചെ�റുകഥയിിലുംം ഇവയുടെെ പ്രതിിഫലനങ്ങൾ കാാണാംം�. കൂടാാതെ� പുത്തൻ മാാധ്യയ
മസംംസ്കാാരംം, ഉപഭോ�ോഗസംംസ്കാാരംം, സ്ത്രീീവാാദംം, ദളിിത്് വാാദംം, പരിിസ്ഥിിതിിവാാദംം തുടങ്ങിിയ വിിവിിധ
ആശയങ്ങൾ കഥയ്ക്ക്് വിിഷയമാായിി.
1990-കളോ�ോടെെ ശക്തിിപ്പെ�ട്ട ആഗോ�ോളവത്്ക്കരണംം മനുഷ്യയനെ� ഒരു കമ്പോ�ോളവസ്തുവാാക്കിി
മാാറ്റിി. സ്ത്രീീകൾക്കുംം കുട്ടിികൾക്കുംം എതിിരെെയുള്ള ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ അതിിക്രമങ്ങൾ
വർദ്ധിിച്ചു. കുറ്റക്കാാരാാവുന്നവർ രാാഷ്ട്രീീയ സ്വാാ�ധീീനമോ�ോ മറ്റോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് രക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയ
താാല്പര്യയങ്ങൾക്കോ�ോ വ്യയക്തിി താാല്പര്യയങ്ങൾക്കോ�ോ വേ�ണ്ടിി സ്ത്രീീ ഇരയാാക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഈ കാാലഘട്ടത്തിി
ലുണ്ടാായ കൊ�ൊലപാാതകകേ�സുകളിിലുംം സ്ത്രീീപീീഡനകേ�സുകളിിലുംം മറ്റുംം ഇരയാാക്കപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീക്ക്് നീീതിി
ലഭിിച്ചുവോ�ോ എന്നത്് അന്വേ�േഷിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. മാാതൃകാാപരമാായിി ശിിക്ഷിിക്കാാനുംം ഇനിിയൊ�ൊരു
കുറ്റകൃത്യംം� തടയാാനുംം മാാറിിവരുന്ന ഗവൺമെെന്റുകൾക്കുംം സാാധിിക്കുന്നിില്ല. ഇരയാാക്കപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീ സമൂ
ഹത്തിിൽനിിന്നുംം ഓടിി ഒളിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നു. ഇത്തരംം അവസ്ഥകളുടെെ നേ�ർസാാക്ഷ്യയങ്ങളാാവുകയാാണ്്
മലയാാളചെ�റുകഥകൾ.
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വിിവേ�ചനങ്ങൾക്കുംം അനീീതിിക്കുമെെതിിരെെ പ്രതിികരിിക്കാാൻ തയ്യാാറാാവുന്ന സ്ത്രീീകളുമുണ്ട്്. പല
സമരങ്ങൾക്കുംം സ്ത്രീീമുന്നേ�റ്റങ്ങൾക്കുംം സാാക്ഷ്യംം� വഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന കാാലഘട്ടംം കൂടിിയാാണിിത്്.
മദ്യയവർജ്ജനസമരങ്ങൾ, ആദിിവാാസിി ഭൂസമരങ്ങൾ, പ്ലാാച്ചിിമട സമരംം, നഴ്സ്് സമരംം, തോ�ോട്ടംം
തൊ�ൊഴിിലാാളിി സമരങ്ങൾ, കന്യാാ�സ്ത്രീീസമരങ്ങൾ വരെെയുള്ള സ്ത്രീീസമരങ്ങൾ ഉദാാഹരണംം. ഇത്തരംം
സമരങ്ങളിിലൂടെെയുംം മറ്റുംം സ്ത്രീീകൾ തങ്ങളുടേ�താായ ഇടംം ഉറപ്പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്്.
ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ പ്രമുഖരാായ പല കഥാാകൃത്തുക്കളുംം ഉണ്ടാായിി. പലരുടേ�യുംം കഥകൾ
പ്രമേ�യംം, ആഖ്യാാ�നംം എന്നിിവകൊ�ൊണ്ട്് ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. സമകാാലിികപ്രശ്നങ്ങളുംം മറ്റുംം
കഥകളിിൽ ആവിിഷ്കരിിച്ച എഴുത്തുകാാരനാാണ്് സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� തല്പംം എന്ന
കഥയാാണ്് ഇവിിടെെ പഠനവിിഷയമാാകുന്നത്്. സ്ത്രീീയെ� എങ്ങനെ� ആൺകാാഴ്ച അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു
എന്ന ഘടകമാാണ്് വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്.
പണംം കൊ�ൊടുത്ത്് വാാങ്ങിിയ ഡോ�ോക്ടർ പദവിിയിിൽ വിിരാാജിിക്കുന്ന തോ�ോമസ്് വള്ളോ�ോക്കാാരന്റെ�
ആശുപത്രിിയിിൽ പ്രവേ�ശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട മരണാാസന്നനാായ രോ�ോഗിിയുടെെ മകളാാണ്് കമല. ഡോ�ോക്ടറാാ
കാാൻ മോ�ോഹിിക്കുന്ന കൗൗമാാരക്കാാരിിയാായ കമലയെ� ആംംബുലൻസിിലെ� ശവമഞ്ചത്തിിലെ�ത്തിിച്ച്്
വള്ളോ�ോക്കാാരൻ കാാമപൂർത്തിി നടത്തുന്ന കഥയാാണ്് തല്പംം. കൊ�ൊറിിന അലാാമിില്ലോ�ോ എന്ന കൗൗമാാര
ക്കാാരിിയുടെെ മസ്തിിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിിയയുടെെ രംംഗവുംം ഇതിിൽ ഇഴ ചേ�ർത്തിിരിിക്കുന്നു.
2005 മാാർച്ച്് മാാസത്തിിലാാണ്് കഥ നടക്കുന്നത്്. അമ്മയിില്ലാാത്ത കമലയാാണ്് ആശുപത്രിിയിിൽ
അച്ഛന്് സഹാായിിയാായിി നിിൽക്കുന്നത്്. പഠനത്തിിൽ മിിടുക്കിിയാായ അവളുടെെ പത്താംം�ക്ലാാസ്സ്്
പരീീക്ഷ നടന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. അതിിനിിടയിിലാാണ്് അച്ഛൻ ആശുപത്രിിയിിലാാകുന്നത്്.
അക്കൊ�ൊല്ലംം മുതൽക്കാാണ്് റാാങ്ക്് നിിർത്തലാാക്കുന്നത്്, അല്ലാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ തന്റെ� പടവുംം പത്ര
ത്തിിൽ വരുമാായിിരുന്നെ�ന്ന്് കമല പറയുന്നുണ്ട്്.
കഥയിിലെ� പ്രധാാന കഥാാപാാത്രമാായ തോ�ോമസ്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ സ്ത്രീീയെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നത്്
എങ്ങനെ� എന്നത്് പ്രധാാനമാാണ്്. ഏതു സ്ത്രീീയുംം (കുട്ടിികളാായാാലുംം/ മുതിിർന്നവരാായാാലുംം) അയാാൾക്ക്്
അത്് കേ�വലംം ശരീീരമാാണ്്. ബോ�ോളിിവുഡിിലെ� താാരറാാണിിമാാരാാണ്് അയാാളുടെെ ഓർമ്മകളിിലെ�ത്തു
ന്നത്്.ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ പുരുഷനോ�ോട്ടംം സ്ത്രീീകളെ�യുംം ലോ�ോകത്തെ�യുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന
പ്രവർത്തനമാാണ്്. വിിഷ്വവൽ ആർട്ടുകളിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം പുരുഷലിംം�ഗവുംം ഭിിന്നലിംം�ഗ പരവുമാായ
വീീക്ഷണകോ�ോണിിൽനിിന്ന്് സ്ത്രീീകളെ� ലൈം�ംഗിികവസ്തുക്കളാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം പ്രതിിനിിധീീക
രിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കമലയെ� അയാാൾ കാാണുന്നതുംം ഇതുപോ�ോലെ�ത്തന്നെ�യാാണ്്. കഥയുടെെ
ആദ്യയഖണ്ഡത്തിിൽ തന്നെ� ഇത്് വ്യയക്തമാാകുന്നുണ്ട്്. പെ�ൺകുട്ടിികളെ� അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നതുംം
അതിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്ന രൂപകങ്ങളുംം വളരെെ പ്രസക്തമാാണ്്. ഏതു കൂട്ടത്തിിലുംം അയാാൾ
ഒരു കമലയെ� തേ�ടുന്നുണ്ട്്. അതിിനാാലാാണ്് കമലയുടെെ ഛാായയുള്ള കുട്ടിിയെ� അയാാ!ൾ കണ്ടെ�ത്തുന്ന
തുംം. ആ കാാഴ്ചയിിൽ തന്നെ� അയാാളിിൽ കാാമനകളുണരുന്നുണ്ട്്. അതിിനാാലാാണ്് അയാാളുടെെ കാാഴ്ചകൾ
‘വെ�ളുത്ത യൂണിിഫോ�ോമിിനുള്ളിിൽ ഇവളുടെെ ചെ�ത്തിിപ്പൂ മൊ�ൊട്ടുകളുംം വിിജൃംംഭിിക്കുന്നുണ്ടാാകണംം.’ (സുഭാാ
ഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 197) എന്ന നിിലയിിലാാകുന്നത്്.
കമലയുടെെ ഒരു വശത്തുമാാത്രമാായിി നുണക്കുഴിി മിിന്നിിച്ചുള്ള ചിിരിി വള്ളോ�ോക്കാാരന്റെ� ബോ�ോളിിവുഡ്്
താാരസുന്ദരിി പ്രീീതിി സിിന്റയെ�യാാണ്് ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. കമലയ്ക്കാാകട്ടെെ അച്ഛനെ� ചിികിിത്സിിക്കുന്ന
ഡോ�ോക്ടറോ�ോട്് ആദരവുംം സ്നേ�ഹവുമാാണ്് . എന്നാാൽ വള്ളോ�ോക്കാാരന്് കമലയുടെെ ചിിരിി ആസക്തിിയു
ടേ�താായിി മാാറുന്നു. പുരുഷാാധിിപത്യയലോ�ോകത്തെ� പെ�ണ്ണിിന്റെ� ലോ�ോകകാാഴ്ചകൾക്ക്് തെ�റ്റുപറ്റുന്നു എന്ന
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലാാണ്് കമലയുടെെ നിിഷ്കളങ്കമാായ ചിിരിി.
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ചലച്ചിിത്രനിിരൂപകയാായ ലോ�ോറ മൾവേ�യാാണ്് ആൺകാാഴ്ച എന്ന പദംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്്. സ്ത്രീീക
ളെ�യുംം ലോ�ോകത്തെ�യുംം കാാണാാനുള്ള ഒരു മാാർഗ്ഗമെെന്ന നിിലയിിൽ, പുരുഷനോ�ോട്ടത്തിിന്റെ� മനഃഃശാാസ്ത്രംം
സ്കോ�ോഫോ�ോഫിിലിിയയുടെെ മനശ്ശാാസ്ത്രവുമാായിി താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്താാവുന്നതാാണ്്. കാാണാാനുള്ള ആനന്ദംം
അതിിനാാൽ സ്കോ�ോഫോ�ോഫിിലിിയ, സ്കോ�ോപ്്റ്റോ�ോഫിിലിിയ എന്നീീ പദങ്ങൾ ആരെെയെ�ങ്കിിലുംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ
മറ്റെെന്തെ�ങ്കിിലുംം നോ�ോക്കുന്നതിിലൂടെെ ലഭിിക്കുന്ന സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മക ആനന്ദങ്ങളെ�യുംം ലൈം�ംഗിികസു
ഖങ്ങളെ�യുംം ഉദ്ദേ�ശിിച്ചുള്ളതാാണ്്. ഇത്തരത്തിിലുള്ള ആൺകാാഴ്ചകളാാണ്് വള്ളോ�ോക്കാാരനിിൽനിിന്ന്്
ഉണ്ടാാകുന്നത്് എന്ന്് കാാണാംം�. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കൗൗമാാരക്കാാരിിയാായ കമലയിിൽ അയാാൾക്ക്്
കാാമനകൾ ഉണരുന്നത്്.
സവിിശേ�ഷമാായ ഒരാാഖ്യാാ�നരീീതിിയാാണ്് കഥാാകൃത്ത്് സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. വളരെെ സങ്കീീർ
ണ്ണമാായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിിയയെ� കുറിിച്ചുള്ള ലേ�ഖനഭാാഗങ്ങൾ കഥാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ പലപ്പോ�ോഴാായിി
കടന്നുവരുന്നു. രോ�ോഗിികളൊ�ൊഴിിഞ്ഞ ഇടവേ�ളയിിൽ വള്ളോ�ോക്കാാരൻ നാാഷണൽ ജ്യോ�ോ�ഗ്രഫിിക്്
മാാഗസിിന്റെ� പുതിിയ ലക്കംം വാായിിക്കാാനെ�ടുക്കുന്നു. ലോ�ോസ്് ഏഞ്ചൽസിിലെ� യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി ഓഫ്്
കാാലിിഫോ�ോർണിിയയിിലെ� മെെഡിിക്കൽ സെ�ന്ററിിലെ� രണ്ട്് യുവഡോ�ോക്ടർമാാർ നടത്തിിയ മസ്തിിഷ്ക
ശസ്ത്രക്രിിയയുടെെ ദൃക്സാാക്ഷിി വിിവരണമാാണ്് ലേ�ഖനംം. കൊ�ൊറിിന അലാാമിില്ല എന്ന്് പേ�രുള്ള ഒരു
കൗൗമാാരക്കാാരിിയാായ പെ�ൺകുട്ടിിയുടെെ മസ്തിിഷ്ക്കത്തിിലെ� ‘ബ്രോ�ോക്കയുടെെ ഇടംം’ എന്ന്് ശാാസ്ത്രജ്ഞൻമാാർ
വിിളിിക്കുന്ന ഭാാഷാാസാാമർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� പ്രഭവകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ ഉണ്ടാായ ട്യൂൂമർ മുറിിച്ച്് മാാറ്റുന്നതിിനാാണ്്
ഓപ്പറേ�ഷൻ. കഥയിിൽ പലയിിടങ്ങളിിലാായിി ഓപ്പറേ�ഷന്റെ� വിിശദാം�ംശങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്.
കമലയുടെെ അച്ഛൻ സ്റ്റേ�ഷനറിിക്കട നടത്തുകയാായിിരുന്നു. അതിിന്് തൊ�ൊട്ടുതന്നെ� പല
ചരക്കുകട നടത്തുന്ന ആളാാണ്് ദിിവാാകരൻചേ�ട്ടൻ. കഥയിിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിിൽ കമല ദിിവാാകരൻ
ചേ�ട്ടനെ� കാാണാാൻ പോ�ോകുന്നുണ്ട്്. ദിിവാാകരൻ ചേ�ട്ടന്റെ� കണ്ണുകളിിൽ കമല കുട്ടിിത്തംം, വാാത്സല്യംം�,
സ്നേ�ഹംം, ദീീനാാനുകമ്പ എന്നീീ വിികാാരങ്ങളോ�ോടെെയാാണ്് തെ�ളിിയുന്നത്്. ‘അമ്മയിില്ലാാത്ത കുഞ്ഞ്്,
പാാവംം എന്ന്് മിിഠാായിിക്കടലാാസ്് ശബ്ദിിച്ചു.’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 199)
കലപിില ശബ്ദമുണ്ടാാക്കുന്ന മിിഠാായിിക്കടലാാസിിൽനിിന്ന്് പ്ലാാസ്റ്റിിക്കിിന്റെ� തൊ�ൊപ്പിിവെ�ച്ച മദ്യയ
ക്കുപ്പിിയിിലേ�ക്കാാണ്് രംംഗംം മാാറുന്നത്്. ഭാാര്യയക്കു പകരക്കാാരിിയാാകുന്ന ടെെക്വിി�ലയെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുന്ന
തിിലൂടെെ വള്ളോ�ോക്കാാരന്റെ� ഭാാര്യയയോ�ോടുള്ള സമീീപനംം എന്തെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാകുന്നു. ഭാാര്യയക്കുപകരംം
ടെെക്വിി�ല എന്നു പറയുമ്പോ�ോൾ ഗണിിതയുക്തിിയനുസരിിച്ച്് ടെെക്വിി�ലക്കു സമംം ഭാാര്യയ എന്നു പറയാാമ
ല്ലോ�ോ. ഭാാര്യയ വെ�ക്കേ�ഷന്് സ്വവന്തംം വീീട്ടിിൽ പോ�ോയപ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� കുറവ്് പരിിഹരിിക്കാാനുംം കൂടുതൽ
ആഘോ�ോഷിിക്കാാനുമാാണ്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ ടെെക്വിി�ലയെ�ടുക്കുന്നത്്. ഭാാര്യയ വെ�റുംം ഭോ�ോഗവസ്തുവാാണ
യാാൾക്ക്്. ‘ഭാാര്യയയുംം മോ�ോനുംം വെ�ക്കേ�ഷന്് നാാട്ടിിൽപോ�ോയതിിൽ പിിന്നെ� ഇവളാാ എന്റെ� കൂട്ട്്. രാാത്രിി
രണ്ടെ�ണ്ണംം. ഒരു വലിി വലിിച്ചിിട്ട്് ഉപ്പുചേ�ർത്ത ചെ�റുനാാരങ്ങാാനീീര്് തൊ�ൊട്ടുനക്കുന്നതാാ ഇതിിന്റെ� രീീതിി.’
(സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 199). വള്ളോ�ോക്കാാരൻ സ്ത്രീീവിിഷയതല്പരനുംം ചെ�റിിയ പെ�ൺകുട്ടിികളെ�വരെെ
കാാമാാർത്തിിയോ�ോടെെ നോ�ോക്കുന്നവനുമാാണ്് എന്ന്് ഇതിിൽനിിന്ന്് വ്യയക്തമാാകുന്നു.
ടെെക്വിി�ല കുടിിക്കാാനെ�ത്തുന്ന ഡോ�ോ. സുനിിലുംം അതിിന്റെ� രുചിിയിിൽ ആകൃഷ്ടനാായല്ല, ടെെക്വിി�ല
യിി!ൽ ആകൃഷ്ടനാായാാണ്് എത്തുന്നത്്. ടെെക്വിി�ല എന്ന പേ�ര്് ഒരു കാാലത്ത്് ബിി.ഗ്രേ�ഡ്് മലയാാളസിി
നിിമയിി!ൽ ധാാരാാളമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട ഷക്കീീലയെ�യാാണ്് അയാാളുടെെ ഓർമ്മകളിിൽ നിിറയ്ക്കുന്നത്്.
സ്ത്രീീയെ� വെ�റുംം ശരീീരംം മാാത്രമാായിി കാാണുന്ന അരിികുവല്ക്കരണംം നമുക്ക്് കാാണാംം�. സുഹൃത്തുക്കളാായ
അവരുടെെ സംംസാാരത്തിിൽ ആശുപത്രിിയിിലെ� നഴ്സുമാാരുംം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. നഴ്സുമാാരൊ�ൊക്കെ� തനിിക്ക്്
മടുത്തെ�ന്നുംം ഒരു രോ�ോഗിിയുടെെ മകളാാണ്് തന്റെ� അടുത്ത ഇര എന്നുംം തോ�ോമസ്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ
പറയുന്നു.

212

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi
Volume I Number 4

‘സൂക്ഷിിക്കണേ� മോ�ോനേ� നശിിച്ച പീീഡനക്കേ�സിിലൊ�ൊന്നുംം പോ�ോയിിപ്പെ�ടേ�ണ്ട’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ
2015: 220) എന്ന്് ഡോ�ോ. സുനിിൽ ഉപദേ�ശിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. അതിിൽനിിന്ന്് പീീഡനമല്ല വിിഷയംം,
അതുണ്ടാാക്കുന്ന ‘നശിിച്ചകേ�സാാണ്് ’ എന്ന്് വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. സമകാാലിിക സമൂഹത്തിിൽ
ഏറ്റവുംം അധിികംം ഉണ്ടാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതുംം ദൃശ്യയമാാധ്യയമങ്ങളുംം പത്രമാാസിികകളുംം മറ്റുംം ചർച്ച
ചെ�യ്ത്് ആഘോ�ോഷമാാക്കുന്നതുംം പീീഡനക്കേ�സുകളാാണ്്.
സുനിിലുമാായുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിനിിടയിിൽ കമല തന്നെ� വിിളിിക്കുന്നത്് ‘മശാായ്് ’ എന്നാാ
ണെ�ന്ന്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ പറയുന്നുണ്ട്്. ‘മശാായ്്’ എന്ന വാാക്കിിന്റെ� അർത്ഥംം അറിിയാാത്ത അവർ
പല അനർത്ഥങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ആ വാാക്കിിനെ� കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ അച്ഛൻ സമ്മാാനിിച്ച
‘ആരോ�ോഗ്യയനിികേ�തനംം’ എന്ന നോ�ോവലിിലെ� ‘ജീീവൻ മശാായ്്’ എന്ന കഥാാപാാത്രത്തെ�യാാണ്് കമല
ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. അവൾ ഡോ�ോ. വള്ളോ�ോക്കാാരനെ� മഹത്താായ ഭാാരതീീയ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� കണ്ണിിയിി
ലൊ�ൊന്നാായാാണ്് കണ്ടിിരുന്നത്്. നേ�രെെ മറിിച്ച്് ഡോ�ോക്ടർ അവളെ� കാാമാാസക്തിിയുടെെ കണ്ണിിലൂടെെയാാണ്്
കാാണുന്നത്്. കൂടാാതെ� ഒരു സന്ദർഭത്തിിൽ ‘അതൊ�ൊന്നുമിില്ലെ�ന്നേ�യ്്! കൊ�ൊച്ചിിന്് നല്ല താാത്്പര്യം�ം!
സൗൗകര്യയമാായിിട്ട്് ഒരു സ്ഥലമിില്ലാാത്തതാാ ഞങ്ങളുടെെ പ്രശ്നംം’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ 2015:201) എന്നു വള്ളോ�ോ
ക്കാാരൻ പറയുന്നുണ്ട്്. കൗൗമാാരക്കാാരിിയാായ പെ�ൺകുട്ടിിയുടെെ ആവശ്യയമാായാാണ്് ലൈം�ംഗിികതയെ�
ഇവിിടെെ കാാണിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെയെ�ല്ലാം�ം ആൺകാാഴ്ച സ്ത്രീീയെ� വെ�റുംം ലൈം�ംഗിികോ�ോപാാധിി
യാായിി കണക്കാാക്കുന്നു. ഡോ�ോ. സുനിിലുമാായുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിൽ പരാാമർശമാാക്കുന്ന വിിഷയങ്ങൾ
സമകാാലിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നവരുടെെ തൊ�ൊഴിിൽപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ
അപചയങ്ങളെ� തുറന്ന്് കാാട്ടുന്നു.
അച്ഛനെ� ആശുപത്രിിയിിൽനിിന്ന്് ഡിിസ്്ചാാർജ്ജ്് ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ തിികയാാതെ� വന്നാാൽ
പൊ�ൊട്ടിിക്കാാനാായിി കമല അവളുടെെ മൺകുടുക്ക എടുത്തുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. മൺകുടുക്ക പൊ�ൊട്ടിിക്കുമ്പോ�ോൾ
പകരമാായിി പല നിിറത്തിിലുള്ള പ്ലാാസ്റ്റിിക്് കുടുക്ക സമ്മാാനമാായിി കൊ�ൊടുക്കാാമെെന്ന്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ
കമലയോ�ോട്് ഏറ്റിിരുന്നു. അത്് കൊ�ൊടുക്കാാമെെന്ന്് പറഞ്ഞ്് പ്രലോ�ോഭിിപ്പിിച്ചാാണ്് കമലയെ� ആശുപ
ത്രിിയുടെെ പിിറകിിലുള്ള ഇരുട്ടിിൽ നിിർത്തിിയിിട്ടിിരിിക്കുന്ന ആംംബുലൻസിിലേ�ക്കു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നത്്.
ആ സമയംം അവിിടെെ ഉണ്ടാായിിരുന്ന ‘സിിസ്റ്റർ ലിിസിി ഡോ�ോക്ടറെെ കാാകദൃഷ്ടിിയിിൽ നോ�ോക്കിി
ഒന്നു ചിിരിിച്ചു.’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 203). ഇവിിടെെ സിിസ്റ്റർ ലിിസിിയുംം ഡോ�ോക്ടർ സുനിിലിിനെ�പ്പോ�ോലെ�
വള്ളോ�ോക്കാാരന്് അനുകൂലമാായ സാാഹചര്യയമൊ�ൊരുക്കിി കൊ�ൊടുക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഒരാാൾ മാാന
സിികമാായുംം മറ്റൊ�ൊരാാൾ ഭൗ�തിികമാായുംം എന്ന വ്യയത്യാാ�സംം മാാത്രമേ� ഉള്ളൂ.
‘മലത്തേ�ക്കാാൾ മലിിനമാായിി ഒരു കറുത്ത കാാലത്തിിന്റെ� ബലംം. ഇരുമ്പു മഞ്ചത്തിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം
നിിരാാലംംബയാായിി കിിടന്ന പെ�ൺകുട്ടിിയെ� പിിളർത്തിി. മിിഴാാവുപോ�ോലെ� മുഴങ്ങിിയിിരുന്ന ഓമനത്തമുള്ള
ഒരു കുട്ടിിത്തത്തെ�’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 204) എന്നാാണ്് കഥാാകൃത്തിിന്റെ� വാാക്കുകൾ. ഒരു കൊ�ൊച്ചു
കുഞ്ഞിിന്റെ� ചുണ്ടുംം ഇറച്ചിി തന്നെ�യാാണെ�ന്ന ഭീീകരമാായ കാാമത്തിിന്റെ� കാാലത്തിിലേ�ക്കാാണ്് കഥ
വിിരൽചൂണ്ടുന്നത്്. വർത്തമാാനകാാലത്ത്് ഏറ്റവുംം വാാർത്താാപ്രാാധാാന്യംം� നേ�ടുന്ന ബാാലിികാാപീീഡനംം
മാാത്രമല്ല, ഡോ�ോക്ടർമാാർ ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരാായുള്ള ആളുകളുടെെ സാംം�സ്കാാരിിക തകർച്ച
കൂടിി കഥ ലക്ഷ്യംം�വെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്.
ഈ കഥയെ� പ്രസക്തമാാക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു ഘടകംം കൂടിിയുണ്ട്്. അനുഭവങ്ങളുടെെ യാാഥാാർത്ഥ്യംം�
പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ഭാാഷയുടെെ ശേ�ഷിി നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുപോ�ോകുന്നതിിന്റെ� ചിില കാാഴ്ചകൾ അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നു. ആസുരമാായ വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ ഭാാഷയിിൽനിിന്ന്് മാാനുഷിികഭാാവങ്ങൾ മുറിിഞ്ഞുപോ�ോവുകയോ�ോ
തുടച്ചുനീീക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നു. കൊ�ൊറീീന അലാാമിിലാാക്ക്് ഭാാഷ നഷ്ടപ്പെ�ട്ടപോ�ോലെ� കമലയ്ക്കുംം ഭാാഷ
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നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു. കലങ്ങിിയ ഭാാഷയിിലൂടെെ അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ അവൾ പുരുഷന്റെ� ഉപഭോ�ോഗവസ്തുവാായിി
മാാറ്റപ്പെ�ടുന്നു. പീീഡനത്തിിലൂടെെ നിിശബ്ദമാാവുന്ന/ നിിശബ്ദമാാക്കാാവുന്ന ചരിിത്രവുംം അനുഭവവുമാാണ്്
സ്ത്രീീക്കുള്ളത്് എന്ന പുരുഷബോ�ോധമാാണ്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ പുലർത്തുന്നത്്. ഇതിിൽനിിന്നുംം ഭിിന്നമാായ
നിിലപാാട്് കഥാാകൃത്ത്് പുലർത്തുന്നതാായിി കഥയിിലൂടെെ വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവിില്ല.
‘ഒരാായുഷ്ക്കാാലംം ഛർദ്ദിിച്ചാാലുംം തീീരാാത്ത ഒരോ�ോക്കാാനംം ആത്മാാവിിൽ അമർത്തിിയുംം പച്ചമുളക്്
അരച്ചുതേ�ച്ച കത്തിികൊ�ൊണ്ട്് പച്ചയിിറച്ചിിയിിൽ വരഞ്ഞതുപോ�ോലുള്ള വേ�ദന ഉടലാാകെ� നിിറഞ്ഞുംം
അവൾ ഇരുട്ടിിൽ കരഞ്ഞു’ (സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ: 2015: 205) എന്നാാണ്് ബലാാൽസംംഗത്തിിനുശേ�ഷമുള്ള
കമലയുടെെ അവസ്ഥയെ� കുറിിച്ചുള്ള കഥാാകൃത്തിിന്റെ� വാാക്കുകൾ.
കൊ�ൊറിിനയുടെെ ശസ്ത്രക്രിിയ കഥയിിൽ പ്രസക്തമാാണ്്. ഭാാഷ നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന കമലയിിലേ�ക്ക്്
എത്തുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് ശസ്ത്രക്രിിയാാവിിവരണംം കടന്നുവരുന്നത്്. കൊ�ൊറീീന അലാാമിിലയ്ക്കുംം
കമലയ്ക്കുംം അനുഭവങ്ങൾ പ്രകാാശിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ഭാാഷ നഷ്ടപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ സ്വവത്വവനഷ്ടംം തന്നെ�യാാണ്്
സംംഭവിിക്കുന്നത്്. അപൂർവ്വമാായ സംംവേ�ദനക്ഷമതയുളള രണ്ട്് പെ�ൺകുട്ടിികൾക്ക്് രണ്ടുതരംം തല്പ
ങ്ങളിിൽവെ�ച്ച്് വാാക്ക്് മുട്ടിിപ്പോ�ോകുന്നു. ഒന്ന്് ജീീവൻ നൽകാാൻ ഉത്തരവാാദപ്പെ�ട്ട തല്പംം, മറ്റൊ�ൊന്ന്്
ശവമഞ്ചംം. രണ്ടിിലുംം ഭാാഷ നഷ്ടപ്പെ�ട്ട പെ�ൺകുട്ടിികളെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് അയഥാാർത്ഥാാനുഭവങ്ങൾ പറയിി
ക്കുന്നു. നെ�ക്രോ�ോഫീീലിിയ വെ�റുക്കുന്ന പുരുഷൻ ശവമഞ്ചംം തന്നെ� രതിിപൂർത്തിിക്കാായിി തെ�രഞ്ഞെ�
ടുക്കുന്നു. സ്ത്രീീയ്ക്ക്് രതിിതല്പവുംം ശവമഞ്ചവുംം ഭിിന്നമല്ലാാതാാവുന്നു.
കഥയുടെെ അവസാാനംം കമലയോ�ോട്് വള്ളോ�ോക്കാാരൻ ചോ�ോദിിക്കുന്ന ചോ�ോദ്യം�ം പ്രസക്തമാാണ്്.
രസവിിഹീീനമാായ ദാാമ്പത്യയത്തിിലെ� സുരതച്ചടങ്ങുകളുടെെ ഒടുക്കംം ഭാാര്യയയോ�ോട്് ചോ�ോദിിച്ചിിരുന്ന അതേ�
ചോ�ോദ്യം�ം കമലയോ�ോടുംം ആവർത്തിിക്കുന്നു. ‘സുഖംം’? ശവരതിിയിിൽ താാത്്പര്യയമുള്ള എന്ന്് ഭാാര്യയയെ�
കുറ്റപ്പെ�ടുത്തുന്ന അയാാൾക്ക്് ഭാാര്യയയെ� വേ�ണ്ടവിിധത്തിിൽ തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്താാനാാകുന്നിില്ലാാ എന്ന
കുറ്റബോ�ോധംം ഉള്ളിിൽ നിിറയുന്നുണ്ട്് എന്ന്് ഇതിിലൂടെെ മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുംം. അതിിനാാലാാണ്്
ഓരോ�ോ തവണയുംം അയാാൾക്ക്് ‘സുഖംം?’ എന്ന്് ചോ�ോദിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നത്്. ഇതേ� ചോ�ോദ്യം�ം കമലയോ�ോടുംം
ആവർത്തിിക്കുന്നു.
അതിിനുള്ള ഉത്തരംം കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ട കമല നോ�ോ എന്നാാണ്് കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ടതെ�ങ്കിിലുംം ‘യെ�ണ്ട്്’
എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. ‘യെ�ണ്ട്് ’ എന്ന ഉത്തരംം കഥാാകാാരന്റെ� പേ�നയിിൽ നിിന്നുമുതിിർന്ന വാാക്കാാണ്്
എന്നുകരുതാം�ം. അത്് വാായനക്കാാരെെ ചിിന്തിിപ്പിിക്കുന്നതുംം കൂടിിയാാണ്്.
താാൻ അടക്കമുള്ള ആൺമനസ്സുകൾ രഹസ്യയകാാമനയാായിി വെ�ച്ചിിട്ടുള്ള യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ�
കഥാാരൂപത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ‘തല്പംം’ എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലൂടെെ എന്നാാണ്് കഥാാകൃത്ത്്
ആമുഖത്തിിൽ അവകാാശപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ സവിിശേ�ഷമാായ ആൺനോ�ോട്ടവുംം അതിിലട
ങ്ങിിയ തന്ത്രങ്ങളുംം കഥയിിൽ സൂക്ഷ്മമാായിി വിിവരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
കഥയിിലെ� പ്രധാാന കഥാാപാാത്രമാാണ്് കമല. ഡോ�ോ. വള്ളോ�ോക്കാാരൻ കാാണുന്ന കമല,
ദിിവാാകരേ�ട്ടൻ കാാണുന്ന കമല എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടുവിിധത്തിിലാാണ്് കമലയെ� ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്്. വള്ളോ�ോക്കാാരന്് സ്ത്രീീ വെ�റുമൊ�ൊരു ഭോ�ോഗവസ്തു മാാത്രമാാണ്്. വിിവാാഹംം കഴിിച്ചുംം വശീീകരിിച്ചുംം
ഭീീഷണിിപ്പെ�ടുത്തിിയുംം അയാാൾ സ്ത്രീീയെ� ഭോ�ോഗിിക്കുന്നു. ഇതേ� ഭോ�ോഗവസ്തുവാായ സ്ത്രീീ ദിിവാാകരേ�ട്ടന്റെ�
കണ്ണിിൽ തെ�ളിിയുന്നത്് കുട്ടിിത്തംം, വാാത്സല്യംം�, സ്നേ�ഹംം, അനുകമ്പ, അമ്മയിില്ലാാത്ത കുഞ്ഞ്് എന്നീീ
വിികാാരങ്ങളോ�ോടെെയാാണ്്. രണ്ടുപേ�രുടെെയുംം കാാഴ്ച വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് എന്ന്് കാാണാംം�.
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സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ദേ�വിിക, ജെ�. 2010കുലസ്ത്രീീയുംം ചന്തപെ�ണ്ണുംം ഉണ്ടാായതെ�ങ്ങനെ�? സെ�ന്റർ ഫോ�ോർ ഡെ�വലപ്്മെെന്റ് ് സ്റ്റഡീീസ്്, തിിരുവ
നന്തപുരംം.
രാാമകൃഷ്ണൻ, എംം.കെ�., വേ�ണുഗോ�ോപാാലൻ കെ�.എംം., 1989സ്ത്രീീവിിമോ�ോചനംം ചരിിത്രംം സിിദ്ധാാന്തംം സമീീപനംം, നയന ബുക്സ്്,
പയ്യന്നൂർ.
സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രൻ, 2015, കഥകൾ, ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
റ്റോ�ോജിി വർഗ്ഗീീസ്് റ്റിി., 2017, നവകഥാാദർശനംം, സൗൗപർണ്ണിിക പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ, തിിരുവനന്തപുരംം.

ആനുകാാലിികങ്ങൾ
രാാഹുൽ രാാധാാകൃഷ്ണൻ ബൊ�ൊളാാനോ�ോ സുഭാാഷ്്ചന്ദ്രനെ� വാായിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സമകാാലിിക മലയാാളംം 2018 ജൂൺ 25.

വെ�ബ്്സൈൈറ്റ്്
http://en.m.wikipedia.org/wiki/male-gaze

ശ്രീീയ പിി.ജിി.
തൃശ്ശൂര് ജിില്ലയിിലെ� കൈൈപറമ്പിില് ജനനംം. ഗുരുവാായൂര് ശ്രീീകൃഷ്ണ കോ�ോളേ�ജിില്നിിന്ന്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. മധുര
കാാമരാാജ്് സര്വ്വകലാാശാാലയിില്നിിന്നുംം എംം.ഫിില്. ബിിരുദംം. കണ്ണൂര് സര്വകലാാശാാലയിില് കേ�രളസാാഹിിത്യയ
അക്കാാദമിി സെ�ന്ററാായിി ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

അനുഭൂതിി: സൈൈദ്ധാാന്തിികസമീീപനംം
വിിജയകുമാാർ എ.

എംം.ഫിിൽ. മലയാാളംം, കാാര്യയവട്ടംം ക്യാാ�മ്പസ്്, കേ�രളസർവ്വകലാാശാാല, തിിരുവനന്തപുരംം

ഇന്ദ്രിിയങ്ങളിിലൂടെെ നാാമനുഭവിിക്കുന്ന അനുഭൂതിി കേ�വലമാായ അനുഭവമല്ല. അതിിനു ഇതരവ്യയവഹാാര
ങ്ങളുമാായിി ബന്ധമുണ്ട്്. അനുഭൂതിിയെ� സിിദ്ധാാന്തവത്്കരിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിലു
ള്ളത്്. മാാർക്സിിസ്റ്റു ചിിന്തകനാായ റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് അവതരിിപ്പിിച്ച അനുഭൂതിിഘടന (Structure of
feeling) എന്ന പരിികല്പന അനുഭൂതിിയെ� സിിദ്ധാാന്തവത്്കരിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായിിരുന്നു.
അനുഭൂതിി ഘടന എന്ന പരിികല്പനയെ� കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അതിിനോ�ോടു ബന്ധപ്പെ�ട്ട
ചിില ആശയങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
പ്രബന്ധശരീീരത്തെ� രണ്ടു ഭാാഗമാായിി തിിരിിക്കുന്നു. അനുഭൂതിിഘടന എന്ന പരിികല്പന
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഒന്നാംം� ഭാാഗത്ത്് സംംസ്കാാരപഠനമെെന്താാണെ�ന്നു
ലഘുവാായിി വിിവരിിക്കുകയുംം റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് എന്ന ചിിന്തകനെ� പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
രണ്ടാംം� ഭാാഗത്ത്് അനുഭൂതിി എന്ന പദത്തിിന്റെ� നിിർവചനംം, അനുഭൂതിിഘടന എന്ന പരിികല്പന,
അനുഭൂതിിയുടെെ ചരിിത്രപരത തുടങ്ങിിയവ വിിശദീീകരിിക്കുകയുംം തുടർന്ന്് അനുഭൂതിിയെ� വർഗംം, ഇടംം,
ജനപ്രിിയത തുടങ്ങിിയ സങ്കല്പനങ്ങളുമാായിി എങ്ങനെ� ബന്ധപ്പെ�ടുത്താാമെെന്ന്് ആലോ�ോചിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു.

സംംസ്കാാരപഠനംം
ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനപാാദത്തിിൽ വിികസിിച്ചുവന്ന വിിജ്ഞാാനശാാഖയാാണ്് സംംസ്കാാര
പഠനംം(Cultural Studies). സംംസ്കാാരപഠനമെെന്നാാൽ പേ�രു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ� സംംസ്കാാര
ത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനമല്ല; കല, സാാഹിിത്യംം� ഇത്യാാ�ദിി വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിികപഠനമാാണ്്.
ശബ്ദതാാരാാവലിിയിിൽ സംംസ്കാാരമെെന്ന പദത്തിിന്് ഷോ�ോഡശസംംസ്കാാരമെെന്ന അർത്ഥമാാണ്് നല്കിി
യിിരിിക്കുന്നത്്. സംംസ്കാാരമെെന്ന പദത്തിിനുംം വലിിയ മാാറ്റംം സംംഭവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ കൾച്ചർ
എന്നർഥംം വരുന്ന കുറേ�ക്കൂടിി വിിശാാലമാായ അർത്ഥത്തിിലാാണ്് സംംസ്കാാരമെെന്ന വാാക്കിിനെ� സംംസ്കാാ
രപഠനംം പരിിഗണിിക്കുന്നത്്. സംംസ്കാാരമെെന്ന സങ്കല്പത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ആദ്യയമാായിി ഗൗൗരവത്തിിലുള്ള
പഠനംം നടത്തുന്നത്് മാാത്യുു അർണോ�ോർഡ്് ആണ്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�, സംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ചിിന്തകളാാണ്് കൾച്ചർ ആന്റ്് അനാാർക്കിി എന്ന കൃതിി. അദ്ദേ�ഹംം സംംസ്കാാരത്തെ� വരേ�ണ്യയമാായ
കാാഴ്ചപ്പാാടിിലാാണ്് സമീീപിിച്ചത്്. എന്നാാൽ ഇതിിൽ നിിന്നുംം മാാറിി സംംസ്കാാരത്തെ� സമഗ്ര ജീീവിിതശൈൈലിി
(whole way of life) എന്ന നിിലയിിലാാണ്് സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� വക്താാക്കൾ വിിശദീീകരിിച്ചത്്.
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അവർ സംംസ്കാാരമെെന്ന വാാക്കിിനെ� പാാരമ്പര്യം�ം, അധിികാാരംം, കർത്തൃത്വംം� തുടങ്ങിിയ താാക്കോ�ോൽ
വാാക്കുകളുമാായിി കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്ത്് വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചു.
ബ്രിിട്ടണിിലെ� ബർമിിങ്്ഹാംം� സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ 1964-ൽ സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ട സെ�ന്റർ ഫോ�ോർ
കണ്ടെ�മ്പററിി കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീീസ്് എന്ന സ്ഥാാപനമാാണ്് സംംസ്കാാരപഠനമെെന്ന വിിജ്ഞാാനശാാഖയെ�
വിികസിിപ്പിിച്ചത്്. ഈ സ്ഥാാപനത്തിിന്റെ� പ്രഥമ ഡയറക്ടർ റിിച്ചാാർഡ്് ഹൊ�ൊഗാാർട്ട്് ആയിിരുന്നു. ദിി
യൂസസ്് ഓഫ്് ലിിറ്ററസിി എന്നതാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പ്രധാാനഗ്രന്ഥംം. പിിന്നീീടു വന്ന റെെയ്മണ്ട്്
വിില്യംം�സ്്, ഇ.പിി തോം�ം�സൺ, സ്റ്റുവർട്ട്് ഹാാൾ, തുടങ്ങിിയവർ സംംസ്കാാരപഠനത്തെ� ബ്രിിട്ടണിിലുംം സാാർ
വ്വദേ�ശീീയതലത്തിിലുംം വലിിയ ജ്ഞാാനശാാഖയാായിി വളർത്തിി. മെെയ്ക്കിിങ്് ഓഫ്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് വർക്കിിങ്്
ക്ലാാസ്സ്്, റൊ�ൊമാാന്റിിക്് റ്റു റെെവല്യൂൂഷണറിി, കസ്റ്റംംസ്് ഇൻ കോ�ോമൺ, പോ�ോവർട്ടിി ഓഫ്് തിിയറിി (1978),
വിിഗസ്് ആന്റ്് ഹണ്ടേ�ഴ്സ്് (1975) എന്നിിവയാായിിരുന്നു തോം�ം�സന്റെ� പ്രധാാന കൃതിികൾ. സ്റ്റുവർട്ട്്
ഹാാളിിന്റെ� കൃതിികളാാകട്ടെെ; ഫോ�ോർമേ�ഷൻസ്് ഓഫ്് മൊ�ൊഡേ�ണിിറ്റിി (എഡിിറ്റർ) (1992), പൊ�ൊലിിസിിങ്്
ദിി ക്രൈൈസിിസിി: മഗ്ഗിിങ്്, ദിി സ്റ്റേ�റ്റ്് ആന്റ്് ലോ�ോ ആൻറ്് ഓർഡർ (1978) എന്നിിവയാാണ്്. റെെയ്മണ്ട്്
വിില്യംം�സിിന്റെ� സംംഭാാവനകളെ�പ്പറ്റിി തുടർന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നതിിനാാൽ ഇവിിടെെ പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നിില്ല.
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ഈറ്റിില്ലംം ബ്രിിട്ടണാാണെ�ങ്കിിലുംം ഈ വിിജ്ഞാാനശാാഖ ബ്രിിട്ടണിിൽ
മാാത്രമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്നതല്ല. 1923- ൽ ജർമനിിയിിലെ� ഫ്രാാങ്ക്്ഫർട്ട്് നഗരത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊണ്ട
സാാമൂഹ്യയഗവേ�ഷണ വിിദ്യാ�ാപീീഠവുമാായിി സഹകരിിച്ചു പ്രവർത്തിിച്ച ചിില ചിിന്തകരുടെെ ആശയങ്ങളുംം
സംംസ്കാാരപഠനത്തെ� വലിിയ തോ�ോതിിൽ സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഫ്രാാങ്ക്്ഫർട്ട്് സ്കൂൾ എന്ന പേ�രിിലാാണ്്
അവർ അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. മാാക്സ്്ഹോ�ോർ ഖൈൈമർ, തിിയോ�ോഡോ�ോർ അഡോ�ോണെ�, ജൂർഗൻ
ഹെ�ബർമാാസ്്, എറിിക്് ഫ്രോം�ം�, ഹെ�ർബർട്ട്് മാാർക്യൂൂസ്്, വാാൾട്ടർ ബഞ്ചമിിൻ എന്നിിവരാായിിരുന്നു
അവർ. ഇവരെെക്കൂടാാതെ� ഫ്രാാങ്ക്്ഫർട്ട്് സ്കൂളിിന്റെ� പ്രവർത്തനകാാലത്ത്് വേ�ണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�
ടാാതിിരുന്ന ആന്റോ�ോണിിയോ�ോ ഗ്രാംം�ഷിി എന്ന ചിിന്തകനുമുണ്ടാായിിരുന്നു. അദ്ദേ�ഹംം പിിൽക്കാാലത്ത്്
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� വിികാാസത്തിിൽ വലിിയ പങ്കുവഹിിച്ചു. .
കേ�രളീീയസന്ദർഭത്തിിൽ സംംസ്കാാരപഠനംം എന്ന ജ്ഞാാനപദ്ധതിി ഉടലെ�ടുത്തത്് കാാലടിി ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിലാാണ്്. ഡോ�ോ.സ്കറിിയ സക്കറിിയയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ
പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന മലയാാളപഠനസംംഘമാാണ്് സംംസ്കാാരപഠനത്തെ� കേ�രളത്തിിൽ വ്യാാ�പിിപ്പിിച്ചത്്.
മലയാാളപഠനസംംഘംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘സംംസ്കാാരപഠനംം: ചരിിത്രംം സിിദ്ധാാന്തംം പ്രയോ�ോഗംം ‘എന്ന
പുസ്തകംം സംംസ്കാാരപഠനമെെന്ന വിിഷയത്തെ� അധിികരിിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളിിൽ പരമപ്രധാാനമാാണ്്.
പിി പിി രവീീന്ദ്രന്റെ� സംംസ്കാാരപഠനംം ഒരാാമുഖംം, അജു കെ� നാാരാായണൻ, ചെ�റിി ജേ�ക്കബ്് എന്നിിവർ
ചേ�ർന്നെ�ഴുതിിയ ‘പലവക :സംംസ്കാാരപഠനങ്ങൾ’, ഡോ�ോ. ഷീീബ എംം കുര്യയൻ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്ത ‘സംംസ്കാാ
രപഠനത്തിിന്റെ� പുതുവഴിികൾ’, കെ� എംം അനിിൽ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്ത സംംസ്ക്കാാരനിിർമ്മിിതിി എന്നിിങ്ങനെ�
നിിരവധിി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന്് സംംസ്കാാരപഠനമെെന്ന വിിഷയത്തിിൽ പുറത്തിിറങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ന്് കേ�ര
ളത്തിിലെ� എല്ലാാ സർവ്വകലാാശാാലകളിിലുംം മറ്റ്് അക്കാാദമിിക ഇടങ്ങളിിലുംം സംംസ്കാാരപഠനത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുംം പഠനങ്ങളുംം നടന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
സാാഹിിത്യയവിിമർശനമെെന്ന നിിലയിിൽ നിിന്നുംം സാംം�സ്കാാരിിക വിിമർശനമെെന്ന നിിലയിിലേ�ക്കു
ള്ള നമ്മുടെെ പഠനങ്ങളുടെെ മാാറ്റംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാായ ഗുണങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് അത്് സമൂഹമാായിി അടുത്തിി
ടപഴകുന്നുവെ�ന്നതാാണ്്. അറിിവ്് സാാമൂഹിികമാാണ്് ‘അറിിവധിികാാരംം’ (Power on Knowledge)
എന്ന സങ്കല്പനംം ഇതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഒന്നാാണ്്. അറിിവധിികാാരംം അറിിവിിന്റെ� വിിനിിമയോ�ോ
പാാധിികളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്നു. അറിിവുരൂപീീകരണത്തിിലെ� അധിികാാരബന്ധങ്ങളാാണ്്
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അറിിവധിികാാരസൈൈദ്ധാാന്തിികതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനംം. അതാായത്് , സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ�
ആധാാരസ്വവരൂപംം സമൂഹമാാണ്്. സമൂഹത്തിിന്റെ� ചുറ്റുപാാടുകളുംം ദൈൈനംംദിിനവ്യയവഹാാരങ്ങളുമാാണ്്
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ഉപാാദാാനങ്ങൾ. ദൈൈനംംദിിനത്വംം� അഥവാാ നിിത്യയവൃത്തിി (Everyday)
സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു സങ്കല്പനംം കൂടിിയാാണ്്.” വർത്തമാാനകാാലത്തെ� അതിിസാാധാാര
ണമാായ ദൈൈനംംദിിന സംംഭവങ്ങളുംം വ്യയക്ത്യയനുഭവത്തെ� അഗാാധമാായിി സ്പർശിിക്കുംം എന്നതാാണ്് ഈ
സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� കാാതൽ” (2017:202)എന്ന്് പിി.പിി രവീീന്ദ്രൻ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.
ഘടനാാവാാദാാനന്തര ചിിന്തകളിിൽ പ്രബലമാായ മൂന്ന്് ആശയങ്ങളാാണ്് കർത്താാവ്്, കൃതിി,
പാാഠംം എന്നിിവ. ഈ മൂന്നു സങ്കല്പവുംം സംംസ്കാാരപഠനത്തിിലുംം പ്രധാാനമാാണ്്. എഴുത്തിിന്റെ� ആധിി
കാാരിികത/അധിികാാരിി, സൃഷ്ടിിയിിൽ നിിന്നുംം നിിർമിിതിിയിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റംം, കൃതിിയിിൽ നിിന്നുംം പാാഠ
ത്തിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റംം എന്നിിവ സംംസ്കാാരിികവിിശകലനത്തിിൽ വലിിയ പങ്കുവഹിിക്കുന്നു.
ആധുനിികാാനന്തരവിിമർശനത്തിിലെ� വൈൈജ്ഞാാനിികസമീീപനഭേ�ദങ്ങൾ (Discipline) അന്തർ
വൈൈജ്ഞാാനിികത (Interdisciplinarity), ബഹുവൈൈജ്ഞാാനിികത (Multidisciplinarity)
എന്നിിങ്ങനെ� പല നിിലകളിിലാാണ്്. ഒരു പ്രശ്നത്തിിന്റെ� പരിിഹാാരത്തിിനാായിി വിിഷയത്തിിന്റെ�
അതിിർത്തിികൾ ലംംഘിിക്കാാതെ� ഒന്നിിനു പുറകെ� ഒന്നാായിി പല വിിജ്ഞാാനങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന
സമീീപനമാാണ്് ബഹുവൈൈജ്ഞാാനിികത. എന്നാാൽ അന്തർവൈൈജ്ഞാാനിികതയിിലാാകട്ടെെ, പ്രശ്ന
നിിർധാാരണത്തിിനാായിി വിിഷയത്തിിന്റെ� അതിിർത്തിികൾ ലംംഘിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം പല വിിജ്ഞാാനങ്ങൾ
കൂടിിച്ചേ�രുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. സംംസ്കാാരപഠനംം അന്തർവൈൈജ്ഞാാനിികസമീീപനമാാണ്് കൂടുതലാായുംം
സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് എന്നു പറയാംം�. വിിജ്ഞാാനങ്ങളുടെെ സംംശ്ലേ�ഷണംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാകുന്ന പ്രശ്നപരിി
ഹാാരമാാണ്് സാംം�സ്കാാരിികവിിശകലനത്തിിലുള്ളത്്. ഇത്തരംം വിിജ്ഞാാനങ്ങളുടെെ പട്ടിിക ചരിിത്രംം,
തത്ത്വവചിിന്ത, കലാാപഠനംം, മാാധ്യയമപഠനംം, ജനപ്രിിയപഠനംം, ലിംം�ഗത്വവപഠനംം, ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം, ഭൂമിി
ശാാസ്ത്രംം, രാാഷ്ട്രമീീമാം�ംസ, എന്നിിങ്ങനെ� നീീണ്ടുപോ�ോകുന്നു. ഇവയിിൽ പലതുംം സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ�
ഉപശാാഖയെ�ന്ന നിിലയിിൽ വളർന്നുകഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. പുതിിയ വിിജ്ഞാാനശാാഖകളുടെെ രൂപീീകരണ
വുംം അതിിന്മേ�ലുള്ള പഠനങ്ങളുംം നടന്നു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.ചുരുക്കത്തിിൽ, സംംസ്കാാരപഠനമെെന്നത്്
ഏകശിിലാാത്മകമാായ ഒരു ജ്ഞാാനപദ്ധതിിയല്ല; ബഹുസ്വവരവിിജ്ഞാാനങ്ങളുടെെ ആകെ�ത്തുകയാാണ്്.
സംംസ്കാാരമെെന്ന പദത്തിിന്് ഉചിിതമാായ നിിർവചനംം നൽകിിയത്് റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് ആണ്്.
സംംസ്കാാരമെെന്നാാൽ സമഗ്രജീീവിിത ശൈൈലിിയാാണ്് എന്നതാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നിിർവചനംം.
സംംസ്കാാരമെെന്നാാൽ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരപ്രകാാരങ്ങളാാണെ�ന്നു സാാരംം. ഈ നിിർവചന
ത്തിിന്റെ� പിിൻബലത്തിിലാാണ്് സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികാാടിിത്തറ രൂപപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്്.
ഓക്സ്്ഫോ�ോർഡ്് സർവ്വകലാാശാാലയിിലെ� വയോ�ോജനവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസവിിഭാാഗത്തിിൽ അധ്യാാ�പകനാായിി
രുന്ന അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഇഷ്ടവിിഷയങ്ങൾ കല, സംംസ്കാാരംം എന്നിിവയാായിിരുന്നു. സാാഹിിത്യയപാാഠ
ങ്ങളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് സംംസ്കാാരവുമാായിി ഉൾച്ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്നുംം സാാഹിിത്യയത്തെ�
സംംസ്കാാരത്തിിൽ നിിന്നുംം വേ�റിിട്ട്് കാാണരുതെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം പഠനങ്ങളിിലൂടെെ സൂചിിപ്പിിച്ചു. കലയുംം
സാാഹിിത്യയവുംം സംംസ്കാാരത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുകയല്ല; സംംസ്കാാരത്തെ� ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുകയാാണെ�ന്നുംം
അദ്ദേ�ഹംം സമർത്ഥിിച്ചു.
മാാർക്സിിസ്റ്റു ചിിന്തകനാായിിരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് മാാർക്സിിസത്തിിന്റെ� ചിില ആശയ
ങ്ങളോ�ോട്് വിിയോ�ോജിിപ്പ്് പ്രകടിിപ്പിിച്ചിിരുന്നു. സമ്പത്തിിനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള വർഗസമൂഹ- മുതലാാളിിത്ത
സംംഘർഷംം മാാർക്സിിസത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനധാാരണകളിിലൊ�ൊന്നാായിിരുന്നു. ഈ സാാമ്പത്തിികമാാത്രാാ
വാാദംം പൂർണമാായിി ശരിിയല്ലെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം വിിമർശിിച്ചു. ചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

218

Volume I Number 4

കൂടിി മാാർക്സിിസ്റ്റ്് സമീീക്ഷയുടെെ ഭാാഗമാാകണമെെന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം ആഗ്രഹിിച്ചു. സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ വളർ
ച്ചയുംം കലാാനിിർമ്മിിതിിയുടെെ രൂപവുംം പരസ്പരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടു.
ദിി കൾച്ചർ ആൻറ്് സൊ�ൊസൈൈറ്റിി, ദിി ലോ�ോങ്് റെെവല്യൂൂഷൻ, ദിി കൺട്രിി ആന്റ്് ദിി സിിറ്റിി,
ടെെലിിവിിഷൻ: ടെെക്്നോ�ോളജിി ആൻറ്് കൾച്ചറൽ ഫോം�ം�, മാാർക്സിിസംം ആന്റ്് ലിിറ്ററേ�ച്ചർ, ഡ്രാാമ
ഇൻ പെ�ർഫോ�ോമൻസ്്, കമ്മ്യൂൂണിിക്കേ�ഷൻസ്്, മൊ�ൊഡേ�ൺ ട്രാാജഡിി, ഡ്രാാമ ഫ്രംം ഇസ്്ബെ�ൻ റ്റു
ബ്രെ�ഹ്്ത്്, ദിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് നോ�ോവൽ ഫ്രംം ഡിിക്കൻസ്് റ്റു ലോ�ോറൻസ്് എന്നിിവയാാണ്് പ്രധാാനരചനകൾ.
ഇവ കൂടാാതെ� കീീവേ�ർഡ്്സ്് എന്നൊ�ൊരു നിിഘണ്ടു അദ്ദേ�ഹംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കാാരപ
ഠനംം എന്ന ജ്ഞാാനശാാഖയിിലെ� സംംജ്ഞകളുടെെ നിിരുക്തംം, നിിർവചനംം തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങളാാണ്്
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. മാാർക്സിിസംം ആന്റ്് ലിിറ്ററേ�ച്ചർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം അവതരിിപ്പിിച്ച
ഒരു സങ്കല്പനമാാണ്് അനുഭൂതിിഘടന (Structures of feeling).

2
അനുഭൂതിി : പദംം, നിിർവചനംം അനുഭൂതിി എന്ന പദത്തിിന്് ചേ�തോ�ോവിികാാരംം എന്ന അർത്ഥമാാണ്്
നിിഘണ്ടുക്കളിിൽ നൽകിിയിിരിിക്കുന്നത്്. അതാായത്് അനുഭവംം വഴിിയുണ്ടാാകുന്ന ചേ�തോ�ോവിികാാര
മെെന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി നിിർവചിിക്കാംം�. അനുഭൂതിിയെ�ന്നത്് മാാനസിികമാായ വ്യാാ�പാാരമാാണെ�ന്ന്്
ചുരുക്കംം. കേ�വലമാായ അനുഭവത്തിിൽ നിിന്നുംം അനുഭൂതിി ഉണ്ടാാകിില്ല. അനുഭവംം തീീവ്രമാാകുമ്പോ�ോ
ഴാാണ്് അനുഭൂതിി ജനിിക്കുന്നത്്. എല്ലാാ ജന്തുക്കളിിലുംം അനുഭൂതിി ജനിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ തീീവ്രത എന്ന
ഘടകത്തിിന്് വളരെെ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. തീീവ്രതയിില്ലാാത്ത അനുഭവംം അനുഭൂതിിയല്ല. പൗൗരസ്ത്യയകാാവ്യയ
ശാാസ്ത്രത്തിിലെ� രസ സിിദ്ധാാന്തവുമാായിി അനുഭൂതിിയെ� ബന്ധപ്പെ�ടുത്താംം�. ഭയംം, അനുകമ്പ എന്നീീ
വിികാാരങ്ങളുടെെ വിിരേ�ചനംം വഴിി വിിമലീീകരണംം സംംഭവിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് രസസിിദ്ധാാന്തംം.
അനുഭൂതിി വഴിിയുംം ഇതേ� വിിരേ�ചനംം നടക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�. കാാരണംം അനുഭൂതിിയുംം വിികാാരവുംം
പരസ്പരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. അനുഭൂതിി ജനിിപ്പിിക്കുന്നതുംം വിികാാരംം പ്രകടമാാക്കുന്നതുംം ഇന്ദ്രിി
യങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്. അതാായത്് കണ്ണ്്, മൂക്ക്്, ത്വവക്ക്്, ചെ�വിി, നാാവ്് എന്നീീ ഇന്ദ്രിിയങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള
വിികാാരപ്രകടനമാാണ്് അനുഭൂതിിയാായിി പരിിണമിിക്കുന്നത്്. സംംസ്കാാരപഠനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
സമീീപകാാലത്ത്് വിികസിിച്ചു വന്നിിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിിയപഠനങ്ങളുടെെ (Sensory studies) വിിഷയങ്ങളിി
ലൊ�ൊന്നാാണിിത്്. ഇന്ദ്രിിയങ്ങൾ വഴിിയുള്ള അനുഭൈൈവകജ്ഞാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകളുംം
ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാാണ്്. രസംം പ്രേ�ക്ഷകൻ ഭുജിിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു പോ�ോലെ� അനുഭൂതിിയുംം
ഭുജിിക്കപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�. രസംം തന്നെ�യാാണ്് അനുഭൂതിി എന്നർത്ഥംം.

അനുഭൂതിിഘടന
മനുഷ്യേ�േന്ദ്രിിയങ്ങൾ മാാനുഷിികമാായിിത്തീീർന്ന ഇന്ദ്രിിയങ്ങളാാണെ�ന്നുംം അതിിനാാൽ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവ
ങ്ങൾ ചരിിത്രപരമാാണെ�ന്നുംം കാാറൽ മാാർക്സ്് 1844-ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘സാാമ്പത്തിികതത്ത്വവശാാസ്ത്ര
ക്കുറിിപ്പുകൾ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. അനുഭവത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപരതയെ� സംംബന്ധിിച്ച
ഈ നിിരീീക്ഷണത്തോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവെ�യ്ക്കാാവുന്ന ഒന്നാാണ്് റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് അവതരിിപ്പിിച്ച അനുഭൂ
തിിഘടന എന്ന സങ്കല്പനംം. കലാാപരമാായ അനുഭൂതിികൾ ചരിിത്രപരമാാണെ�ന്നുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം
അനുഭൂതിിയെ�യുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് ചരിിത്രപരമാായിി ആണെ�ന്നുംം ഈ സങ്കല്പനത്തിിന്റെ�
വിിശദീീകരണത്തിിലൂടെെ അദ്ദേ�ഹംം സ്ഥാാപിിച്ചു. ഒരു കലാാനിിർമിിതിിയുടെെ അടിിസ്ഥാാനംം അത്്
നൽകുന്ന അനുഭൂതിിയാാണെ�ന്നുംം ആ അനുഭൂതിിയിിൽ ചരിിത്രബന്ധങ്ങൾ ആരോ�ോപിിക്കാാൻ കഴിി
യുമെെന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം പറഞ്ഞു. സംംസ്കാാരസ്വവരൂപത്തെ� ഭൂതകാാലാാനുഭവമാായിി ചുരുക്കിിയെ�ഴുതുന്ന
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പ്രവണതയെ� മറിികടക്കാാനുംം സൗൗന്ദര്യാ�ാവിിഷ്കാാരങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയെ� ചരിിത്രബന്ധങ്ങൾ എന്ന
നിിലയിിൽ നോ�ോക്കിിക്കാാണാാനുംം സഹാായിിക്കുന്ന ഒന്നാായാാണ്് അനുഭൂതിിഘടന എന്ന പരിികല്പന
റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്” (2014:19) എന്ന്് സുനിിൽ പിി ഇളയിിടംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടു
ന്നുണ്ട്്. ഒരു സവിിശേ�ഷചരിിത്രസന്ദർഭത്തിിന്് കലാാനിിർമ്മിിതിിയിിലുള്ള സ്ഥാാനമെെന്തെ�ന്ന്് വിിശദീീ
കരിിക്കാാനുംം ഈ പരിികല്പന സഹാായകരമാാണ്്.
കല കേ�വലമാായ ഒരു യാാഥാാർഥ്യംം� മാാത്രമല്ല; അനുഭൂതിി കൂടിിയാാണ്്. ആ അനുഭൂതിിയാാകട്ടെെ
ഒറ്റയാായിി നിിലനിില്ക്കുന്നതല്ല. ഇതരജീീവിിതക്രമങ്ങൾ പെ�ട്ടെെന്നുണ്ടാാകുന്ന പ്രവൃത്തിികളല്ല. അത്്
പല കാാലങ്ങളിിലൂടെെ ആവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പ്രവൃത്തിികളാാണ്്. ചരിിത്രപരമാായിി പരിിണമിിച്ചു വന്ന
പ്രവൃത്തിികളിിലൂടെെ അനുഭൂതിിയുംം പരിിണമിിക്കുന്നു. അനുഭൂതിി ചരിിത്രപരമാാണ്് എന്നു പറയുന്നത്്
ഈ ആവർത്തനസ്വവഭാാവംം കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. അനുഭൂതിികളിിൽ സന്നിിഹിിതമാായിിരിിക്കുന്ന ജീീവിിതബന്ധ
ങ്ങളെ� ചരിിത്രപരമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയെ�ന്നതാാണ്് അനുഭൂതിിഘടനയെ�ന്ന സങ്കല്പനംം. കല
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനമല്ല; ഉല്പാാദനഘടകമാാണെ�ന്ന ആശയവുംം ഈ സങ്കല്പത്തിിലുണ്ട്്.
അനുഭൂതിിയുടെെ ചരിിത്രപരത കല അല്ലെ�ങ്കിിൽ സാാഹിിത്യംം� ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഒരു സവിിശേ�ഷ
കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ആ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഇതരജീീവിിതയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളോ�ോടു
ബന്ധിിപ്പിിച്ചാാണ്് കല/സാാഹിിത്യയത്തെ� മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്. ഇതിിനെ�യാാണ്് കല ജീീവിിതംംതന്നെ�
എന്ന്് കുട്ടിികൃഷ്ണമാാരാാർ പറഞ്ഞത്്. കലയ്ക്ക്് ജീീവിിത യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം മാാറ്റിി വേ�റിിട്ടൊ�ൊരു
അസ്തിിത്വംം� നൽകാാനാാവിില്ല. കല സമൂഹത്തിിന്റെ� പരിിച്ഛേ�ദമാാണെ�ന്നു സാാരംം. കലാാനിിർമിിതിികളുടെെ
അനുഭൂതിി പരതയെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കാാതെ� അതിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനസ്വവഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രമേ�യ
പരിിചരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ചിിന്തിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള സാംം�സ്കാാരിികപഠനങ്ങളാാണ്് ഇന്നു നടക്കുന്നത്്.
ഇതിിനൊ�ൊരു ബദൽചിിന്തയെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് അനുഭൂതിിയുടെെ ചരിിത്രപരത എന്ന ആശയംം നിില
കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. അതാായത്് കലയുടെെ, സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യാ�ാനുഭൂതിികളിിൽ ചരിിത്രബന്ധങ്ങൾ
ഉള്ളടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്. അത്തരംം ചരിിത്രബന്ധങ്ങൾ കലയുടെെ ജീീവിിതബന്ധങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്്.
ചരിിത്രബന്ധങ്ങൾ കലാാനിിർമിിതിികളിിൽ സന്നിിഹിിതമാാകുന്നത്് മൂന്ന്് വിിധത്തിിലാാണെ�ന്ന്്
ഫെ�ഡ്രറിിക്് ജയിംം�സൺ തന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയാാബോ�ോധംം (political unconscious) എന്ന സങ്കല്പന
ത്തിിന്റെ� വിിശദീീകരണത്തിിൽ പറയുന്നതാായിി സുനിിൽ പിി ഇളയിിടംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു (2004:18).
അവ പ്രമേ�യതലംം, രൂപതലംം, അനുഭൂതിിതലംം എന്നിിവയാാണ്്. ഈ അനുഭൂതിിതലത്തിിന്റെ� വിിശ
കലനമാാണ്് അനുഭൂതിിയുടെെ ചരിിത്രപരത എന്ന ആശയത്തിിലുള്ളത്്. എന്തിിനെ�യുംം ചരിിത്രവൽ
ക്കരിിക്കുകയെ�ന്നത്് ആധുനിികാാനന്തര സാംം�സ്കാാരിികവിിമർശനത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്.
ബിി. രാാജീീവൻ ജനനിിബിിഡമാായ ദന്തഗോ�ോപുരംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ അനുഭൂതിികളുടെെ ചരിി
ത്രപരത എന്ന ഒരു ലേ�ഖനമെെഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ദ്രിിയങ്ങൾക്കുംം വിികാാരങ്ങൾക്കുംം എപ്രകാാരമാാണ്്
മാാനുഷിികപദവിി ലഭിിച്ചതെ�ന്നുംം ഇന്ദ്രിിയാാനുഭൂതിികളെ�ങ്ങനെ�യാാണ്് മനുഷ്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഭാാഗ
മാാകുന്നതെ�ന്നുംം ചരിിത്രപരമാായിി അദ്ദേ�ഹംം ലേ�ഖനത്തിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അനുഭൂതിികൾ
ആദ്യയകാാഴ്ചയിിൽ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭൂതിികളാാണെ�ന്നുംം പിിന്നീീട്് അവ ആശയങ്ങളുംം സങ്കല്പങ്ങളുമാായിി
മാാനുഷിികപദവിി കൈൈവരിിക്കുകയുംം മനുഷ്യയബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുവെ�ന്നാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നത്്. ഇത്് മനുഷ്യയന്റെ� ചരിിത്രപരമാായ വിികാാസത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്്. ഇന്ദ്രിിയങ്ങൾ
വഴിിയുള്ള ആദ്യയ അനുഭവത്തിിലൂടെെ അത്് അനുഭൂതിിയാാകിില്ല. ആവർത്തന അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്
അനുഭൂതിിയാായിി മാാറുന്നത്്. അതാായത്് കേ�വലവൈൈകാാരിികത സുബോ�ോധാാനുഭൂതിിയാായിി മാാറുന്നു
വെ�ന്നുവേ�ണംം ഇവിിടെെ കരുതേ�ണ്ടത്്. ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ അനുഭൂതിികൾ മനുഷ്യയവിികാാരങ്ങളെ�
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കേ�വലമല്ലാാതാാക്കുന്നു.

അനുഭൂതിിയുംം വർഗവുംം
മാാർക്സിിസ്റ്റുസമീീക്ഷയുടെെ അടിിസ്ഥാാന ധാാരണകളിിലൊ�ൊന്ന്് വർഗസമൂഹമാാണ്്. ഓരോ�ോ വർഗസമൂഹ
വുംം വർഗ സ്വവഭാാവത്തോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. കലയുംം സാാഹിിത്യയവുമടക്കമുള്ള മനുഷ്യയ
ബോ�ോധത്തിിന്റെ� ഏതുല്പന്നത്തിിനുംം അതിിന്റെ� വർഗപരമാായ നിിലനിില്പിിൽ നിിന്നുംം തിികച്ചുംം മുക്തമാായിി
നിിലനിില്ക്കുക സാാധ്യയമല്ലെ�ന്ന്് ബിി. രാാജീീവൻ തന്റെ� ലേ�ഖനത്തിിൽ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (1991).
കലയുടെെ അനുഭൂതിിയുടെെ കാാര്യയത്തിിലുംം ഈ വർഗസ്വവഭാാവമുണ്ട്്. ഉപരിിവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയുംം
അടിിസ്ഥാാനവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയുംം തമ്മിിൽ വ്യയത്യാാ�സമുണ്ട്്. അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ടവരുടെെ
ബോ�ോധത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് അടിിസ്ഥാാനവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിി ജനിിക്കുന്നത്്. ഇതിിൽ അധ്വാാ�നത്തിി
ന്റെ� വിിയർപ്പുണ്ടാാകുംം. ഉപരിിവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയാാകട്ടെെ, ആധിിപത്യയത്തിിന്റെ�യുംം ചൂഷണത്തിി
ന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവത്തോ�ോടു കൂടിിയതാാണ്്. ഈ അനുഭൂതിി ചിിലപ്പോ�ോൾ ഉപരിിവർഗത്തിിന്റെ� ചതുരംംഗംം
പോ�ോലുള്ള വിിനോ�ോദവ്യാാ�പാാരങ്ങളെ� ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കുംം. അടിിസ്ഥാാനവർഗംം, ഉപരിിവർഗംം എന്നിി
ങ്ങനെ� തരംംതിിരിിച്ചുള്ള അനുഭൂതിികളുടെെ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റൊ�ൊരു കാാരണംം തൊ�ൊഴിിൽവിിഭജ
നത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ സമൂഹമാാണ്്. ഒരാാളെ�ടുക്കുന്ന തൊ�ൊഴിിലിിന്റെ� സ്വവഭാാവമനുസരിിച്ച്് അനുഭൂതിിയുംം
വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുംം. ഉപരിി-അടിിസ്ഥാാന വർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിികളെ� വേ�ർതിിരിിക്കുന്നത്്
അവിിടെെ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന അധിികാാരബന്ധങ്ങളാാണ്്. അനുഭൂതിികളിിലെ� അധീീശത്വവമാാണത്്. അനു
ഭൂതിികളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന അധിികാാരബോ�ോധംം ചരിിത്രപരമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതാാണ്്.
അനുഭൂതിികളെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന ചരിിത്രത്തിിൽ വർഗസമൂഹത്തിിനുള്ള പങ്കെ�ന്തെ�ന്ന്് ഇതിിൽ നിിന്നുംം
വ്യയക്തമാാണ്്. മാാത്രമല്ല, ശ്രേ�ണീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട സമൂഹത്തിിൽ ഓരോ�ോ സാാമൂഹ്യയവിിഭാാഗത്തിിന്റെ�യുംം
അനുഭൂതിികൾ വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. അതാായത്്, കല അല്ലെ�ങ്കിിൽ സാാഹിിത്യംം� നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കാാല
ഘട്ടത്തിിന്റെ� ആശയലോ�ോകവുംം അനുഭൂതിിലോ�ോകവുംം പ്രധാാനമാാണ്്. അതിിലൂടെെ മാാത്രമേ� കലയുംം
സാാഹിിത്യയവുംം നിിലനിില്ക്കുകയുള്ളൂ.

അനുഭൂതിിയുംം ഇടവുംം
ഫ്രഞ്ച്് ചിിന്തകനാായ ഹെ�ൻറിി ലഫേ�വർ ‘ദ പ്രൊ�ൊഡക്്ഷൻ ഓഫ്് സ്പേ�യ്്സ്്’ എന്ന കൃതിിയിിൽ
ഇടംം (Space) എന്നൊ�ൊരു സങ്കല്പംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാലത്തിിനു കിിട്ടിിയിിരുന്ന പ്രാാധാാന്യയത്തെ�
ഇളക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇടംം എന്ന സങ്കല്പനംം കടന്നുവരുന്നത്്. ആശയംം, ഘടന, സങ്കല്പംം തുടങ്ങിിയ
ആവിിഷ്കാാരങ്ങളെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ ഇടംം എത്രത്തോ�ോളംം പ്രധാാനമാാണ്് എന്നതാാണ്് ഈ
സങ്കല്പനംം.
ലഫേ�വർ ഇടത്തെ� സമീീപിിച്ചത്് ഭൗ�തിികതലംം, മാാനസിികതലംം, സാാമൂഹ്യയതലംം എന്നിിങ്ങനെ�
അതിിന്റെ� മൂന്നു തലങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്ന്് ടിി എംം യേ�ശുദാാസൻ അഭിിപ്രാായപ്പെ�
ടുന്നു (2017:141). പ്രപഞ്ചവുംം പ്രകൃതിിയുമാാണ്് ഒന്നാാമത്തെ� തലത്തിിന്റെ� വിിഷയംം. വിിജ്ഞാാനവുംം
ലോ�ോജിിക്കുംം ഭാാവനയുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നതലമാാണ്് മാാനസിികതലംം. മൂന്നാാമത്തെ� തലംം ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്്
സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്. സമൂഹത്തിിലെ� പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം ഇടങ്ങളുംം പരസ്പരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് നിില
കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എല്ലാാ ഇടങ്ങളിിലുംം സാാമൂഹിികത കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. ഇടത്തെ� സ്ഥലത്തിിൽ നിിന്നുംം
വേ�ർപെ�ടുത്തുന്നത്് ഈ മൂന്നാാമത്തെ� തലമാാണ്്. സ്ഥലമെെന്നാാൽ കേ�വലമാായ ആകാാരംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ
ഘടന മാാത്രമാാണ്്. എന്നാാൽ ഇടമങ്ങനെ�യല്ല; ഉണ്മയെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒന്നാാണത്്. മാാത്രമല്ല
ഇടത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന, മിിഷേ�ൽ ഫൂക്കോ�ോ, എഡ്വേ�േർഡ്് സോ�ോയ എന്നിിവരുടെെ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ
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എംം.വിി നാാരാായണൻ ‘ഇടംം അവതരണംം കാാഴ്ചവഴിികൾ’ എന്ന കൃതിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
‘’വർത്തമാാനയുഗംം മറ്റെെന്തിിനെ�യുംംക്കാാൾ ഇടത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന യുഗമാാണെ�ന്നുംം ഇടത്തിിന്റെ�
ഒരു ചരിിത്രമുണ്ടാാക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു”വെ�ന്നുംം ഫൂക്കോ�ോ പറയുന്നതാായിി അദ്ദേ�ഹംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
സോ�ോയയാാകട്ടെെ; പോ�ോസ്റ്റ്്മൊ�ൊഡേ�ൺ ജ്യോ�ോ�ഗ്രഫീീസ്് എന്ന കൃതിിയിിൽ “ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരവുംം ഇടപര
വുമാായ ഭാാവന ഇന്ന്് അനിിവാാര്യയമാായിിത്തീീർന്നിിരിിക്കുന്നു” (2018: 10). ഈ ഇടംം എന്ന സങ്കല്പനംം
അനുഭൂതിിയുമാായിി എങ്ങനെ� ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് ചിിന്തിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. അനുഭൂതിിയെ�
നിിർണയിിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ഏതെ�ല്ലാാമാാണ്് ? ഇടത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ
സവിിശേ�ഷതകൾ അനുഭൂതിിയെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒറ്റയ്ക്കിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ കിിട്ടുന്ന അനുഭൂതിിയുംം
പറ്റത്തിിലിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ കിിട്ടുന്ന അനുഭൂതിിയുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. ഒറ്റ എന്നത്് ഏകാാന്തവുംം അന്യയവ്യയ
വഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള മോ�ോചനവുമാാണ്്. പറ്റംം അങ്ങനെ�യല്ല; അവിിടെെ അന്യയവ്യയവഹാാരങ്ങളുംം
കൂടിി ചേ�രുന്നുണ്ട്്. കലയുടെെ അരങ്ങുംം അരങ്ങിിലെ� ആസ്വാാ�ദകന്റെ� സ്ഥാാനവുംം എവിിടെെയാാണെ�ന്നത്്
അനുഭൂതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് പ്രധാാനമാാണ്്. എല്ലാാ ഇടങ്ങളുംം സാാമൂഹിികമാായതുകൊ�ൊണ്ട്് അനുഭൂ
തിികളുംം സാാമൂഹിികമാാണ്്, വൈൈയക്തിികമല്ല. ഇടവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഈ അനുഭൂതിിവിിചാാരംം
തൊ�ൊഴിിലുമാായിി ചേ�ർത്തുംം ചിിന്തിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. തൊ�ൊഴിിലിിടങ്ങളിിലെ� അനുഭൂതിിയെ�പ്പറ്റിി മുകളിിൽ
മറ്റൊ�ൊരുതരത്തിിൽ പറഞ്ഞുവല്ലോ�ോ. അനുഭൂതിിയെ� മുൻനിിർത്തിി ഇടത്തിിന്് പൊ�ൊതുവിിടംം –സ്വവകാാര്യയ
ഇടംം, അവതരണ ഇടംം - ആസ്വാാ�ദന ഇടംം എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങൾ കല്പിിക്കാംം�.

അനുഭൂതിിയുംം ജനപ്രിിയതയുംം
ജനപ്രിിയസംംസ്കാാരംം (Popular culture) അനുഭൂതിികളെ� നിിർമിിക്കുന്നതിിൽ വളരെെയേ�റെെ സ്വാാ�ധീീ
നിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ജനപ്രിിയ സംംസ്കാാരത്തിിൽ നമ്മുടെെ വാായനയെ�യുംം കേ�ൾവിിയെ�യുംം ചിിന്തയെ�യുംം നിിർണ
യിിക്കുന്നത്് അഭിിരുചിികളാാണ്്. ജനകീീയകൂട്ടാായ്മകളുംം ജനപ്രിിയവാാരിികകളുംം നമ്മുടെെ അഭിിരുചിിയെ�
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിരുന്നു. അതാായത്് വാായനശാാലകൾ പോ�ോലുള്ള വാായനയിിടങ്ങളിിലെ� കൂടിിയിിരുപ്പുകൾ
മാാത്രമല്ല, ബാാർബർഷോ�ോപ്പുകളിിലെ� വാായനാാസംംസ്കാാരവുംം മലയാാളിിയുടെെ വാായനാാസംംസ്കാാരത്തെ�
രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ വലിിയ പങ്കുവഹിിച്ചിിരുന്നു. ചിില സവിിശേ�ഷകാാലങ്ങളിിൽ ചിില കാാവ്യയങ്ങൾ
ക്കുംം (ഉദാാ: രമണൻ) ചലച്ചിിത്ര ഗാാനങ്ങൾക്കുംം ലഭിിച്ച വമ്പിിച്ച സ്വീീ�കാാര്യയത ജനപ്രിിയത എങ്ങനെ�
അനുഭൂതിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്നുവെ�ന്നതിിനെ� കാാണിിക്കുന്നു. അത്് ആ സവിിശേ�ഷചരിിത്ര
സന്ദർഭത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിികൂടിിയാാണ്്. അഭിിരുചിിയ്ക്കനുസൃതമാായ അനുഭൂതിിലോ�ോകമാാണ്് ജനപ്രിിയ
സംംസ്കാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്്. റേ�ഡിിയോ�ോ, ഗ്രാാമഫോ�ോൺ, കാാസറ്റുകൾ തുടങ്ങിിയ സാാങ്കേ�തിികഘ
ടകങ്ങളുംം അനുഭൂതിികളെ� ജനപ്രിിയമാാക്കുന്നതിിൽ വലിിയ പങ്കുവഹിിച്ചിിരുന്നു.

ഉപസംംഹാാരംം
പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളിിലൂടെെ ലഭിിക്കുന്ന അനുഭൂതിിയുടെെ സൗൗന്ദര്യാ�ാവിിഷ്കാാരങ്ങളെ� ചരിിത്രബന്ധങ്ങളെ�ന്ന
നിിലയിിൽ കാാണണമെെന്നാാണ്് റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സ്് അനുഭൂതിിഘടന എന്ന പരിികല്പനയിിലൂടെെ വിിശ
ദീീകരിിച്ചത്്. കലയുംം സാാഹിിത്യയവുംം സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഉല്പാാദനമാാണ്് നടത്തുന്നതെ�ന്നുംം അതുകൊ�ൊണ്ട്്
കല വഴിിയുണ്ടാാകുന്ന അനുഭൂതിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം പറഞ്ഞു. മാാത്രമല്ല,
അനുഭൂതിി വർഗംം, അധിികാാരംം, ഇടംം, ജനപ്രിിയത തുടങ്ങിിയ സങ്കല്പനങ്ങളോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കു
ന്നു. ഉപരിിവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയുംം അടിിസ്ഥാാനവർഗത്തിിന്റെ� അനുഭൂതിിയുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്.
അധിികാാരബോ�ോധമാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. ഇടത്തിിനാാകട്ടെെ, അനുഭൂതിിയെ� മുൻനിിർത്തിി
പൊ�ൊതു ഇടംം, സ്വവകാാര്യയ ഇടംം, അവതരണ ഇടംം, ആസ്വാാ�ദന ഇടംം എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങൾ കല്പിിക്കാംം�.
ഇടങ്ങളിിലെ� വ്യയത്യാാ�സംം അനുഭൂതിിയിിൽ പ്രകടമാാകുന്നു.
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ഗ്രന്ഥസൂചിി
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വിിജയകുമാാർ എ.
കോ�ോട്ടയംം സ്വവദേ�ശിി. പാാലാാ സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്നു ബിി.എ., കാാലടിി സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാ
ശാാലയിിൽ നിിന്നു എംം.എ., കേ�രളസർവ്വകലാാശാാല കാാര്യയവട്ടംം ക്യാാ�മ്പസിിൽ നിിന്നുംം എംം.ഫിിൽ എന്നീീ
ബിിരുദങ്ങൾ നേ�ടിി. കേ�രളത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം മിികച്ച, മലയാാളംം എംം.എ. പ്രബന്ധത്തിിനുള്ള പ്രൊ�ൊഫ. മേ�രിി
ജൂലിിയറ്റ്് പുരസ്കാാരംം (2018) ലഭിിച്ചു.ആനുകാാലിികങ്ങളിിലുംം ഓൺലൈൈൻ മാാഗസിിനുകളിിലുംം കവിിതകളുംം
ലേ�ഖനങ്ങളുംം എഴുതാാറുണ്ട്്.

‘വീീണ പൂവ്് കൺമുമ്പിിൽ’—അധിിവിിമർശ വാായന
സ്മിിത കെ�.പിി.

ഗവേ�ഷക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല

കവിിതയിിൽ വലിിയൊ�ൊരു മാാറ്റത്തിിന്് കുമാാരനാാശാാന്റെ� ‘വീീണപൂവ്് ’ (1907) കാാരണമാായിി. ഒരു
നൂറ്റാാണ്ട്് പിിന്നിിടുമ്പോ�ോൾ ആസ്വാാ�ദനംം, വിിമർശനംം, പഠനംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള വിിവിിധ വാായനകളെ�
അതിിജീീവിിച്ചു നിിൽക്കുന്നു ഈ കൃതിി. മനഃഃശാാസ്ത്ര വിിശകലനംം, ചരിിത്ര-സാാമൂഹിിക നിിർധാാരണംം
എന്നുതുടങ്ങിി സാാഹിിത്യയ നിിരൂപണത്തിിന്റെ� വിിവിിധ തലങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള ആഴമാാർന്ന അന്വേ�േഷണ
ങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് വീീണപൂവ്് വാായിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ക്ഷണിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം അസ്ഥിി
രതയെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള അസ്തിിത്വവവ്യയഥയാാർന്ന വിിലാാപകാാവ്യയമാായിിട്ടാാണ്് പരമ്പരാാഗത സാാഹിിത്യയനിിരൂ
പണംം വീീണപൂവിിനെ� മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയത്്. പിിന്നീീടുള്ള വാായനകൾ
ആശാാന്റെ� വ്യയക്തിിഗത പ്രണയത്തിിന്റെ�യുംം, പ്രണയ ഭംംഗത്തിിന്റെ�യുംം, ജീീവിിതനൈൈരാാശ്യയത്തിിന്റേ�യുംം
തലത്തിിൽ വെ�ച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് അതിിനെ� അപഗ്രഥന വിിധേ�യമാാക്കിി. കൃതിിയിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന
ഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ചർച്ചകൾ സജീീവമാായിി. മറ്റൊ�ൊരു വശത്ത്്, തന്റെ� ഗുരുവാായ, ശ്രീീനാാരാായണഗുരു
വിിന്റെ� മൃതിിയിിൽ വ്യയഥ പൂണ്ട്് ആശാാൻ എഴുതിിയതാാണെ�ന്നുംം അനുമാാനിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. സമീീപകാാല
നിിരൂപകരിിൽ ചിിലർ വീീണപൂവ്് ഏതു പൂവാാണെ�ന്ന അന്വേ�േഷണത്തിിലാാണ്്. ആസ്വാാ�ദകന്റെ� രുചിി
ഭേ�ദങ്ങൾ പാാരാായണത്തെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് വ്യയത്യയസ്ത ആശയങ്ങളുടെെ ഉത്ഭവംം നടക്കുന്നത്്.
അതിിൽ നിിന്നാാണ്് വ്യയത്യയസ്ത സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം രീീതിികളുംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്.
കെ�.എംം. ഡാാനിിയലിിന്റെ� ‘വീീണപൂവ്് കൺമുമ്പിിൽ’ എന്ന കവിിതാാ പഠനത്തെ� വിിമർശനാാ
ത്മകമാായിി വിിലയിിരുത്തുകയാാണിിവിിടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്. അധിിവിിമർശംം (meta criticism) എന്ന
വിിമർശന സമീീപനമാാണിിതിിനുപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഈ സമീീപന രീീതിിയിിൽ എഴുത്തുകാാരനുംം വ്യാാ�
ഖ്യാാ�താാവുംം ഒരിിക്കലുംം സമാാനത പുലർത്തുന്നിില്ല. തീീർത്തുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ ഒരു വാായനയ്ക്കാാണ്് അധിിവിി
മർശംം ഇടംം കൊ�ൊടുക്കുന്നത്്. പുനർവാായനയുംം വിിമർശനാാത്മക സമീീപനവുംം ഒരു പാാഠത്തെ� വ്യയത്യയസ്ത
വീീക്ഷണകോ�ോണിിലൂടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നവയാാണ്്. അവ പലതരത്തിിലുള്ള പാാഠനിിർമ്മിിതിിക്ക്്
കാാരണമാാകുന്നു. അത്തരമൊ�ൊരു പാാഠനിിർമ്മിിതിിയാാണ്് ഈ വാായനയിിലൂടെെയുംം സാാധ്യയമാാകുന്നത്്.
ഭാാരതീീയ കാാവ്യയമീീമാം�ംസയെ�യുംം പാാശ്ചാാത്യയ സാാഹിിത്യയ വിിമർശനത്തെ�യുംം സമന്വവയിിപ്പിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടുള്ള വിിമർശന രീീതിിയാാണ്് കെ�.എംം. ഡാാനിിയൽ അവതരിിപ്പിിച്ചത്്. വീീണപൂവിിന്് ഗ്രന്ഥരൂ
പത്തിിലുണ്ടാായ ശ്രദ്ധേ�യമാായ പഠനമാാണിിത്്.വീീണപൂവിിന്റെ� പ്രതീീകവല്കരണങ്ങൾ നിിരൂപണ
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മേ�ഖലയിിലുംം ആസ്വാാ�ദന മേ�ഖലയിിലുംം സജീീവമാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് വിികാാരത്തിിലൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള
പഠനവുമാായിി ഡാാനിിയൽ മുന്നോ�ോട്ടു വരുന്നത്്. വിിലാാപ സ്വവരമാാണ്് വീീണപൂവിിലുൾചേ�ർന്നിിരിിക്കു
ന്നത്് എന്ന വിിലയിിരുത്തൽ അന്ന്് വിിമർശനത്തിിൽ പ്രബലമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്നു. കെ�.എംം.
ഡാാനിിയൽ തന്റെ� പഠനത്തിിൽ നിിർവ്വേ�ദംം എന്ന വിികാാരത്തെ�യാാണ്് കവിിതയിിലെ� പ്രബല
വിികാാരമാായിി ഉയർത്തിി കാാണിിക്കുന്നത്്. ‘നിിത്യാാ�നിിത്യയങ്ങളെ� വിിവേ�ചിിച്ചറിിയുന്നതിിനാാലുണ്ടാാകുന്ന
വിിഷയവൈൈരാാഗ്യയ’മെെന്നാാണ്് നിിർവ്വേ�ദത്തിിന്് അദ്ദേ�ഹംം കൊ�ൊടുക്കുന്ന നിിർവചനംം. ഈ കൃതിിയെ�
ഒരു കലാാസൃഷ്ടിിയാായിി മാാത്രംം വിിലയിിരുത്തുകയാാണ്് ഡാാനിിയൽ ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നത്്. റൊ�ൊമാാന്റിിസിിസ
മെെന്ന സാാഹിിത്യയ നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലാായിിട്ടാാണ്് വീീണപൂവിിനെ� ഡാാനിിയൽ
കാാണുന്നത്്. കുമാാരനാാശാാന്റെ� കവിിത്വവസിിദ്ധിി പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുക എന്ന ധർമ്മംം വീീണപൂവിിലൂടെെയാാണ്്
സാാധ്യയമാായത്് എന്നാാണ്് ഡാാനിിയലിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം. ഒരു കൃതിിയെ� സാാക്ഷാാത്താാക്കുന്നത്് ആ
കൃതിിയിിലെ� മുഖ്യയ ഭാാവമാാണ്് എന്ന വിിലയിിരുത്തലിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നത്്. ഒരു വിികാാരത്തിിൽ ഊന്നിിക്കൊ�ൊണ്ട്് രചന നിിർവ്വഹിിച്ചാാൽ
മാാത്രമേ� ആസ്വാാ�ദകന്് അത്് ആസ്വാാ�ദ്യയമാാകുകയുള്ളൂ എന്നദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു. ഒരൊ�ൊറ്റ വിികാാരത്തെ�
പ്രധാാനമാായുംം അനുഭവിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതയിിലേ�ക്കാാണ്് സഹൃദയമനസ്സിിന്് ആഴ്ന്നിിറങ്ങാാൻ കഴിിയൂ
എന്നുംം അപ്പോ�ോഴേ� ആസ്വാാ�ദനംം പൂർണ്ണമാാകൂ എന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നു. കവിിതയിിലെ� ഇതര
വിികാാരങ്ങളെ�ല്ലാം�ം പ്രബലമാായ വിികാാരത്തെ� പോ�ോഷിിപ്പിിക്കാാനുള്ളതാാണെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. ഒരുകാാവ്യംം� വിിമർശിിക്കാാൻ പുറപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അതിിലുൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന സ്ഥാായിിയാായ
വിികാാരത്തെ� വിിവേ�ചിിച്ചറിിയണമെെന്ന കാാഴ്ചപ്പാാട്് അദ്ദേ�ഹംംമുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്നു.ഈ കാാഴ്ചപ്പാാടിിനെ�
മുന്നിിൽ നിിർത്തിികൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഡാാനിിയൽ വീീണപൂവിിനെ� വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്.
വീീണപൂവിിൽ അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്ന നിിർവ്വേ�ദംം എന്ന വിികാാരംം പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� ചലിിക്കുന്ന
തുംം ചലിിക്കാാത്തതുമാായ എല്ലാാറ്റിിന്റെ�യുംം അസ്ഥിിരമാായ അവസ്ഥയിിൽ നിിന്നാാണ്് ഉടലെ�ടുക്കുന്നതെ�
ന്ന്് പറയുന്നു. ഭൂത-വർത്തമാാന-ഭാാവിി കാാലങ്ങളെ� മനസ്സിിൽ ഒരുപോ�ോലെ� നിിർത്താാൻ കഴിിയുന്നവർ
ക്കു മാാത്രമേ� ഈ വിികാാരത്തെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയൂ എന്ന വാാദംം, ആശാാൻ വീീണപൂവിിലൂടെെ ഈ
മൂന്നു കാാലങ്ങളെ�യുംം ശരിിയാായ രീീതിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേ�േകത കൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
ഈ മൂന്നു കാാലങ്ങളിിലൂടെെ ഉണ്ടാാകുന്ന പരിിണാാമാാത്മകതയാാണ്് നിിർവ്വേ�ദത്തെ� ദീീപ്തമാാക്കുന്നത്്.
വിികാാരംം അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ ടിി.എസ്്. എലിിയട്ടിിന്റെ� ഒബ്ജക്റ്റീീവ്് കോ�ോ-റിിലേ�റ്റീീവ്് എന്ന സിിദ്ധാാന്ത
ത്തെ�യാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം അടിിസ്ഥാാനമാാക്കുന്നത്്. വസ്തു നിിർദ്ദേ�ശത്തിിനപ്പുറംം കവിിതയുടെെ സവിിശേ�
ഷതയിിലാാണ്് ഡാാനിിയൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്്. സാാധാാരണ കാാണാാറുള്ളതുപോ�ോലെ� കഥ പറഞ്ഞു
പോ�ോകാാതെ� അനുഭവ സമ്പന്നമാായ ജീീവിിതത്തെ� സമഗ്രമാായിി വീീണപൂവിിൽ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നു. വൈൈകാാരിികമൂല്യംം� നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ� കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നു. ഈ
സന്ദർഭങ്ങളെ� ഉചിിതമാായ രീീതിിയിിൽ സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ചത്് നിിർവ്വേ�ദത്തെ� ഉദ്്ബോ�ോധിിപ്പിിക്കാാനാായിി
രുന്നു എന്ന നിിഗമനത്തിിലേ�ക്കാാണ്് ഡാാനിിയൽ എത്തുന്നത്്. അതാായത്്,കാാവ്യയത്തിിന്റെ� പ്രധാാന
കർമ്മംം, ഭാാവംം എല്ലാം�ം ആദ്യയ ശ്ലോ�ോകത്തിിലൂടെെ വ്യയക്തമാാകുന്നതോ�ോടെെ അവിിടെെ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന
വിികാാരവുംം കാാവ്യയത്തിിലുടനീീളംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം ഉണ്ടാാകുംം. ആദ്യയ ശ്ലോ�ോകത്തിിൽ നിിർവ്വേ�ദമാാണ്്
പ്രബലമാായ വിികാാരംം എന്നു പറയുന്നതിിലൂടെെ കാാവ്യയത്തിിലെ� മുഖ്യയ വിികാാരംം നിിർവ്വേ�ദംം ആണെ�ന്ന്്
ഡാാനിിയൽ പരോ�ോക്ഷമാായിി സമർത്ഥിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
കൃതിിയിിലെ� പ്രകൃതിിവർണ്ണനകളെ� നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന സമയത്ത്് പാാശ്ചാാത്യയ കവിികളാായ
വേ�ർഡ്്സ്് വർത്ത്്, മിിൽട്ടൺ,ഷെ�ല്ലിി തുടങ്ങിിയവരുടെെ രചനാാരീീതിിയുടെെ സവിിശേ�ഷതകളുമാായിി
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ആശാാന്റെ� രീീതിിയെ� സദൃശ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഉദാാഹരണങ്ങളിിലൂടെെ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന ഡാാനിിയൽ,
പാാശ്ചാാത്യയ കവിികൾ അവരെെ സ്വാാ�ധീീനിിച്ച പ്രകൃതിി വസ്തുക്കളെ� കുറിിച്ചാാണ്് പറയുന്നതെ�ന്നുംം,
ആശാാൻ വീീണപൂവിിന്റെ� ആരംംഭംം തന്നെ� സചേ�തനംം, അചേ�തനംം എന്ന വേ�ർതിിരിിവിില്ലാാതെ� ഒരേ�
ചൈൈതന്യയമാായിി കാാണുന്നു, പ്രപഞ്ചത്തെ� ഒരു ആദർശ കുടുംംബമാായിി കാാണുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്ന
നിിഗമനത്തിിലാാണ്് എത്തുന്നത്്. നിിർവ്വേ�ദത്തെ� .പോ�ോഷിിപ്പിിക്കുന്നത്് ശോ�ോകംം എന്ന വിികാാരമാാണ്്
എന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിനുള്ളത്്.അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആ ഭാാവത്തിിലൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള വിില
യിിരുത്തൽ ഡാാനിിയൽ നടത്തുന്നത്്. നിിർവ്വേ�ദത്തെ�ഒന്നുകൂടിി ഉറപ്പിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഇത്തരംം
സമീീപനങ്ങൾ അദ്ദേ�ഹംം കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊരു ഭാാഗത്ത്് ഒരു സാാഹിിത്യയകൃതിിയുടെെ ശക്തിി
യേ�റിിയ ഭാാഗങ്ങൾ ആദിിയുംം അന്തവുമാാണ്് എന്ന ആശാാന്റെ� വീീക്ഷണത്തോ�ോടെെ വീീണപൂവിിനെ�
വിിലയിിരുത്തുന്നു. കൃതിിയുടെെ അവസാാന ഭാാഗത്തെ� ഗുണദോ�ോഷ വിിവേ�ചനത്തിിലാാണ്് യഥാാർത്ഥ
നിിരൂപണംം വിിജയിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു. ഒരു ഒരു കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തിിലൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
സാാമാാന്യയമാായിി കൃതിിയെ� അപഗ്രഥിിക്കണംം. ഈയൊ�ൊരു കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ വീീണപൂവിിലെ� കേ�ന്ദ്ര
സ്ഥാാനംം ‘അവനിി വാാഴ്്വ്് കിിനാാവ്്’എന്നതാാണ്്. അതിിൽ നിിന്നുംം ഉണ്ടാാകാാത്തതാായിി ഒന്നുംം തന്നെ�
കവിിതയിിൽ ഇല്ല. പലതരത്തിിൽ കവിി അത്് ആവിിഷ്കരിിച്ചിിട്ടുമുണ്ട്്. ഉദാാഹരണങ്ങളാായിി ഗുണിികളൂ
ഴിിയിിൽ നീീണ്ടു വാാഴാാ, വേ�ഗംം സാാധിിഷ്ഠർ പോ�ോട്ട്്, മേ�ഘജ്യോ�ോ�തിിസ്സുംം തൻ ക്ഷണിിക ജീീവിിതമല്ലിി
കാാവ്യംം�, ഒന്നുമിില്ല നിില, ഉൽപ്പന്നമാായതു നശിിക്കുംം എന്നിിങ്ങനെ� പദങ്ങളെ� എടുത്തുകാാണിിക്കുന്നു.
കാാവ്യയത്തിിലെ� പ്രമുഖമാായ ചിിന്തയെ� ഉയർത്തിി കാാണിിക്കാാൻ ഒരു പദത്തെ�യോ�ോ വാാക്യയത്തെ�യോ�ോ
ആവർത്തിിക്കുന്നത്് പണ്ടുംം ഇന്നുംം സാാധാാരണമാാണ്്. ഈ രീീതിി അവലംംബിിക്കുന്നതിിന്റെ� യുക്തിി,
കവിിതയിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന വിികാാരത്തെ�പറ്റിി വ്യയക്തവുംം, സൂക്ഷ്മവുംം, സന്ദേ�ഹമിില്ലാാത്തതുമാായ
ബോ�ോധംം അനുവാാചകരിിൽ ഉണ്ടാാക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാാണ്്.
ഈ ഒരു വിിശദീീകരണത്തിിലൂടെെ ആശാാൻ എന്താാണ്് സമൂഹമനസ്സിിനോ�ോട്് പറയാാൻ ആഗ്ര
ഹിിച്ചിിരുന്നത്്, അത്് ‘അവനിി വാാഴ്്വ്് കിിനാാവ്്’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ സാാധിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്ന
കണ്ടെ�ത്തലിിലാാണ്് ഡാാനിിയൽ എത്തുന്നത്്. ഇത്തരംം ആവർത്തനങ്ങളിിലൂടെെ നിിത്യാാ�നിിത്യയ വിിവേ�ക
ത്തിിൽ നിിന്ന്് ജനിിക്കുന്ന വിിഷയ വൈൈരാാഗ്യംം� (നിിർവ്വേ�ദംം) കവിിതയിിലെ� പ്രബലമാായ വിികാാരമാായിി
വരുന്നു. ‘കരിിഞ്ഞുമലിിഞ്ഞുമാാശു മണ്ണാാകുമീീ മലരു വിിസ്മൃതമാാകുമിിപ്പോ�ോൾ’ എന്ന പരിിസമാാപ്തിി സഹൃ
ദയരിിൽ വൈൈമനസ്യയമാാണുണ്ടാാക്കുന്നത്്. വൈൈമനസ്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം വൈൈരാാഗ്യംം� ഉണ്ടാാകുന്നു. അതു്്
നിിർവ്വേ�ദത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നു.
കവിിതയിിൽ വരുന്ന മറ്റു വിികാാരങ്ങളെ�ല്ലാം�ം നിിർവ്വേ�ദത്തിിന്് അനുഗുണമാായിി വർത്തിിക്കു
ന്നവയാാണ്്. വീീണപൂവിിൽ അവസാാന ഭാാഗത്ത്് ‘വിിഷാാദച്ഛാായ’ പല നിിരൂപകരുംം പറയുന്നുണ്ട്്.
ഡാാനിിയൽ ഈ വാാദംം അംംഗീീകരിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം വിിഷാാദംം നിിർവ്വേ�ദത്തിിന്് അനുകൂലമാായിി
നിില്ക്കുന്നതാായിിട്ടാാണ്് കാാണുന്നത്്. അദ്ദേ�ഹംം ഒന്നാാമത്തെ� ശ്ലോ�ോകത്തിിലാാവിിഷ്കരിിച്ച നിിർവ്വേ�ദംം
അവസാാനത്തെ� ശ്ലോ�ോകത്തിിലൂടെെ പൂർണ്ണമാാകുന്നു. ഇങ്ങനെ� പദപ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷത
കളിിലൂടെെയുംം, അലങ്കാാര വിിന്യയസനത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകളിിൽ കൂടിിയുംം, പുതിിയ, പുതിിയ അർത്ഥ
കല്പനകൾ ഓരോ�ോ വരിിയിിലുംം കണ്ടെ�ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് വീീണപൂവിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന വിികാാരംം
നിിർവ്വേ�ദമാാണെ�ന്ന വാാദത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നതിിൽ ഡാാനിിയൽ വിിജയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
വീീണപൂവിിന്റെ� പല തരത്തിിലുള്ള ഭാാവങ്ങളുംം, ഉദ്്ബോ�ോധനങ്ങളുംം ആണ്് വ്യയത്യയസ്ത വിിഷയ
ങ്ങളാായിി ഡാാനിിയൽ തന്റെ� പഠനത്തിിൽ ക്രോ�ോഡീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� ഉള്ളടക്ക
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സംംവിിധാാനംം ആശാാന്റെ� വ്യയക്തിിമനസ്സ്്, കവിിമനസ്സ്്, കവിികർമ്മത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത എന്നിിവ
യെ�ല്ലാം�ം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുംംവിിധമാാണ്് എഴുതപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്്. പഠനത്തിിന്റെ� ആദ്യയ ഭാാഗത്ത്്
കവിിതയുടെെ പ്രാാരംംഭശ്ലോ�ോകത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്ത്് മൊ�ൊത്തത്തിിലുള്ള ആശയത്തെ� വാായന
ക്കാാരന്് ഹൃദ്യയമാായുംം, വ്യയക്തമാായുംം മനസ്സിിലാാക്കിിത്തരാാൻ ഡാാനിിയലിിന്റെ� അപഗ്രഥത്തിിന്്
കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ദേ�ശപരവുംം, കാാലപരവുമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടിിലൂടെെയുള്ള വിിശകലനംം കൃതിിയിിലെ� ഭൂത
വർത്തമാാന ഭാാവിികാാലങ്ങളെ� സവിിശേ�ഷതയോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
കവിിയുടെെ ജീീവിിത വീീക്ഷണത്തെ� അറിിഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടുള്ള നിിരൂപണത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടു
ക്കുന്നയാാളാാണ്് ഡാാനിിയൽ. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� കണ്ടെ�ത്തൽ ഇങ്ങനെ� സംംഗ്രഹിിക്കാംം�. ‘ലോ�ോകംം,
ശാാസ്ത്രംം, കാാവ്യംം�, സ്വവന്തംം ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ എന്നിിവ കൊ�ൊണ്ട്് വ്യയക്തമാായ ജീീവിിതദർശനംം
ആശാാനുണ്ട്്. സൗൗന്ദര്യം�ം, സ്വവഭാാവംം, സുഖംം, ദുഃഃഖംം എല്ലാം�ം ക്ഷണിികമാാണ്്. ഏതിിന്റെ�യെ�ങ്കിിലുംം കുറ
വുകൊ�ൊണ്ട്് ദുഃഃഖിിച്ചിിട്ടു കാാര്യയമിില്ല. ലോ�ോക ജീീവിിതംം നശ്വവരമാാണ്്, എല്ലാം�ം ഈശ്വവരന്റെ� കൈൈകളിിലാാണ്്
എന്നു സമാാധാാനിിക്കണംം. ഈ കാാണുന്നതെ�ല്ലാം�ം കിിനാാവാാണെ�ന്നു മറക്കരുത്്.’ സംംക്ഷിിപ്തമാായിി
ഡാാനിിയൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള ഈ നിിരീീക്ഷണംം പഠനത്തെ� ഏറെെ മിികവുള്ളതാാക്കുന്നു.
വീീണപൂവിിന്റെ� അന്യയസാാദൃശ്യയത്തെ�യുംം ഡാാനിിയൽ പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നുണ്ട്് . ആശാാൻ
കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടിിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം നിിരന്തരമാായ മനനത്തിിലൂടെെ കൈൈവന്നവയാാണ്്. കടംംകൊ�ൊ
ണ്ടവയാാണെ�ങ്കിിൽ തന്നെ� അവയെ� പരിിഷ്കരിിച്ച്് ഉചിിതമാായ രീീതിിയിിലുംം, യുക്തമാായ സന്ദർഭത്തിിലു
മാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.’ പ്രതിിഭാാധനരാായ കവിിമനസ്സുകൾ ഒരേ� രീീതിിയിിൽ ചിിന്തിിച്ച്് സമാാന
ആശയങ്ങൾ കൈൈക്കൊ�ൊള്ളാാൻ നിിർബന്ധിിതരാാകുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് സാാമ്യം�ം അനുഭവപ്പെ�ടുന്നത്്.
വീീണപൂവിിലെ� പ്രധാാനവിികാാരമാായിി ഡാാനിിയൽ മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്ന നിിർവ്വേ�ദംം ഒരു വിികാാരമല്ല,
ഭാാവമാാണ്്. പൗൗരസ്ത്യയ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ രസത്തിിന്റെ� മുപ്പത്തിിമൂന്ന്് വ്യയഭിിചാാരിിഭാാവ
ങ്ങളിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടതാാണ്് നിിർവ്വേ�ദംം. ഇത്് എല്ലാാ രസത്തിിനുംം ഒപ്പംം നിില്ക്കുന്നതാായിിട്ടുംം രസത്തെ�
പോ�ോഷിിപ്പിിക്കുന്ന ഒന്നാായിിട്ടുംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. നിിർവ്വേ�ദത്തിിന്റെ� ഈ സ്വവഭാാവമോ�ോ, പ്രത്യേ�േ
കതകളോ�ോ ഡാാനിിയലിിന്റെ� നിിർവ്വചനത്തിിൽ വരുന്നിില്ല.
പല തരത്തിിലുള്ള വിികാാരങ്ങളുടെെ സമ്മേ�ളനമാാണ്് ആസ്വാാ�ദനത്തെ� പൂർണ്ണതയിിലെ�ത്തിിക്കു
ന്നത്്. അങ്ങനെ� വരുമ്പോ�ോൾ ഒറ്റവിികാാരത്തിിലൂന്നിി ക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള അപഗ്രഥനംം പരാാജയമാാകുന്നു. ഒരു
വിികാാരത്തിിന്് ഒറ്റ അർത്ഥത്തെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് കഴിിയുന്നത്്. കവിിതക്ക്് അർത്ഥത്തിിന്റെ�
അതിിർത്തിി നിിശ്ചയിിക്കാാൻ കഴിിയിില്ല. വിിവിിധ വാായനകളിിലൂടെെയുംം, പാാഠ നിിർമ്മിിതിികളിിലൂടെെയുംം
അത്് പുതിിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം. വീീണപൂവിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നത്തിിലൂടെെ
അതിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തെ� സമഗ്രമാായിി മനസ്സിിലാാക്കിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ആ കൃതിി ദൃശ്യയതലത്തിിൽ
നിിന്നുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� ലോ�ോകത്ത്് സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന വിിശദീീകരണംം ഡാാനിി
യലിിന്റെ� പഠനത്തിിൽ വന്നിിട്ടിില്ല. കാാലങ്ങളുടെെയുംം, അറിിവുകളുടെെയുംം ഒരു കൂടിിച്ചേ�രൽ വീീണപൂവിിൽ
കാാണാാൻ കഴിിയുംം. അതിിലേ�യ്ക്ക്് ഈ പഠനംം എത്തിിയിിട്ടിില്ല. കൃതിിയുടെെ വിിശകലനത്തിിന്് അദ്ദേ�ഹംം
കണ്ടെ�ത്തിിയ മാാതൃകകൾ തന്നെ�യാാണ്് അതിിന്റെ� പ്രധാാന കാാരണംം.
കവിിതയെ� നിിർദ്ദിിഷ്ട പരിിധിിയ്ക്കകത്തു നിിർത്തിിയതാാണ്് പഠനത്തിിന്റെ� പോ�ോരാായ്മ. പല തരത്തിി
ലുള്ള കാാഴ്ചപ്പാാടുകളെ� കണ്ടെ�ത്തിി ഒരു സാാമാാന്യയവത്്ക്കരണംം അദ്ദേ�ഹംം നല്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയ്ക്കു
സാാമാാന്യയവത്്ക്കരണംം നടത്തിിയാാൽ അതിിലെ� അനുഭവംം അപ്രസക്തമാാകുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പല തരത്തിിലുള്ള വിിനിിമയങ്ങൾ വീീണ പൂവിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിട്ടുണ്ട്്. പലപ്പോ�ോഴുംം അത്്
ഭാാഷയെ� മറിികടക്കുന്നതാാണ്്. ആ തലത്തിിലേ�യ്ക്കെ�ത്താാൻ പഠനത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ല.
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ഓരോ�ോരുത്തരുംം വാായിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന പാാഠമാാണ്് അവരുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാടിിനെ� രൂപീീകരിിക്കുന്നത്്.
ആ വീീക്ഷണംം പഠനത്തെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുംം. അത്തരമൊ�ൊരു രീീതിി തന്നെ�യാാണ്് ഡാാനിിയലിിന്റെ�
പഠനത്തിിലുംം കാാണുന്നത്്. വീീണപൂവിിനെ� മുൻധാാരണയോ�ോടു കൂടിിയ ഒരു ചട്ടകൂടിിനകത്തു വച്ചു
വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കിിയാാൽ ആ വിിശകലനംം അപൂർണ്ണമാാകുകയേ� ഉള്ളൂ എന്ന്് ഈ പഠനംം
കാാണിിച്ചു തരുന്നു. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സജീീവത നിിലനിിർത്തുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സംംവാാദത്തിിന്റെ�യുംം,
സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം ധാാരയുമാാണ്് വീീണപൂവിിൽ സാാക്ഷാാത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

അനിിൽ വള്ളത്തോ�ോൾ (എഡിി.), 2007. വീീണപൂവ്് പഠനങ്ങൾ, മലയാാള പഠന വിിഭാാഗംം, കാാലിിക്കറ്റ്് സർവ്വകലാാശാാല.
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കൃഷ്ണ പിിള്ള എൻ. 1981. കുമാാരനാാശാാന്റെ� സമ്പൂർണ്ണകൃതിികൾ, എസ്്.പിി.സിി.എസ്്., കോ�ോട്ടയംം.
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ഡാാനിിയൽ കെ�.എംം. 1962. വീീണപൂവ്് കൺമുമ്പിിൽ, പിി.കെ�. ബ്രദേ�ഴ്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

4.

ബാാലകൃഷ്ണൻ പിി.കെ�. 1970. കാാവ്യയകല കുമാാരനാാശാാനിിലൂടെെ, എസ്്.പിി.സിി.എസ്്., കോ�ോട്ടയംം.

5.

ഭാാസ്കരൻ ടിി. 1978. ഭാാരതീീയ കാാവ്യയശാാസ്ത്രംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം.

സ്മിിത കെ�.പിി.
ഒറ്റപ്പാാലംം സ്വവദേ�ശിി. ഗവ.കോ�ോളേ�ജ്് പട്ടാാമ്പിി, എൻ.എസ്്.എസ്്. ട്രെ�യ്നിിങ്ങ്് കോ�ോളേ�ജ്്, ഒറ്റപ്പാാലംം. എന്നിി
വിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ‘സ്ത്രീീ പ്രതിിനിിധാാനംം മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയകാാല ആനുകാാലിികളിിൽ’ എന്ന
വിിഷയത്തിിൽ കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷക.

ഭാാസനാാടക വിിവർത്തനംം മലയാാളത്തിിൽ
സിിന്ധു സിി.എസ്്.

ഗവേ�ഷക, സംംസ്കൃത വേ�ദാാന്ത വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല

ലോ�ോക സാാഹിിത്യയങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഏതാാണ്ട്് ഒരു പോ�ോലെ� ശക്തിിപ്രാാപിിച്ചിിട്ടുള്ള സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങ
ളാാണ്് കാാവ്യയവുംം നാാടകവുംം. മനുഷ്യയകഥാാകഥനമാാണ്് രണ്ടിിലുംം. വേ�ദോ�ോപനിിഷത്തുകളുടെെ കാാലംം
മുതൽക്കുതന്നെ� ഭാാരതത്തിിൽ നാാടകരൂപങ്ങൾ നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണക്രിിയയുടെെ
അനുകരണംം എന്ന്് നാാടകത്തെ� അരിിസ്റ്റോ�ോട്ടിിൽ നിിർവചിിച്ചിിട്ടുള്ളത്് പ്രസിിദ്ധമാാണ്്. അഭിിനയംം,
സംംഭാാഷണംം എന്നിിവയിിലൂടെെ സമ്പൂർണ്ണമാായ ഒരു മനുഷ്യയവ്യാാ�പാാരത്തെ� പ്രേ�ക്ഷകരിിലേ�ക്ക്് എത്തിി
ക്കുന്ന, നാാനാാഭാാവങ്ങളെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന, പലതരംം അവസ്ഥാാ വിിശേ�ഷങ്ങളെ� പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്ന
ഒന്നാാണ്് നാാടകമെെന്ന ഭരതമുനിിയുടെെ നിിർവചനത്തിിൽ നാാടകത്തിിൽ ജീീവിിതാാനുകരണത്തിിനുള്ള
സ്ഥാാനംം വ്യയക്തമാാണ്്.
പ്രാാചീീന ഇന്ത്യയയിിൽ എ.ഡിി. ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന അശ്വവഘോ�ോഷൻ ബുദ്ധമത
പ്രചാാരണത്തിിനാായിി നാാടകത്തെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിി. അദ്ദേ�ഹത്തിിനു ശേ�ഷംം ഭാാസനുംം ശൂദ്രകനുംം
കാാളിിദാാസനുമൊ�ൊക്കെ� നാാടകവേ�ദിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി. കൂടിിയാാട്ടത്തിിലൂടെെ സമ്പന്നമാായ നാാടക പാാര
മ്പര്യം�ം ഉണ്ടാായിിരുന്ന കേ�രളത്തിിൽ സംംസ്കൃത നാാടകങ്ങൾ ധാാരാാളമാായിി പ്രചരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഭാാസനാാടക
കൃതിികളുടെെ വിിവർത്തന പശ്ചാാത്തലത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള ഒരു അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബ
ന്ധത്തിിലൂടെെ നടത്തുന്നത്്.
ഋഗ്വേ�േദത്തിിൽ നിിന്ന്് നൃത്തവുംം യജുർവേ�ദത്തിിൽ നിിന്ന്് അഭിിനയവുംം, സാാമവേ�ദത്തിിൽ നിിന്ന്്
സംംഗീീതവുംം, അഥർവ്വത്തിിൽ നിിന്ന്് രസവുംം സ്വീീ�കരിിച്ച്് ബ്രഹ്മാാവ്് നാാട്യം�ം സൃഷ്ടിിച്ചു എന്ന്് ഭരതമുനിി
നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിൽ പ്രസ്താാവിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� ചതുർവേ�ദങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം പഞ്ചമവേ�ദമാായ നാാട
കമുണ്ടാായിി എന്നാാണ്് ഭരതന്റെ� പക്ഷംം.
സംംസ്കൃത നാാടകങ്ങളുടെെ ഉത്ഭവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയുമ്പോ�ോൾ പാാശ്ചാാത്യയ സാാഹിിത്യയ നിിരൂപക
ന്മാാർ അവയെ� ഗ്രീീക്കുഭാാഷയിിലെ� നാാടകങ്ങളുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്.എന്നാാൽ ഈ ആശയത്തെ�
പൂർണ്ണമാായിി ഉൾകൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയിില്ലെ�ന്നുംം, ചിില അനുമാാനങ്ങളാാണ്് ഇവയ്ക്ക്് പിിന്നിിലെ�ന്നുംം
ഭാാരതീീയ നാാടക ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ അറിിയാാൻ സാാധിിക്കുംം. ‘സംംസ്കൃതനാാടകംം അതിി
പുരാാതന കാാലത്തിിലെ� ആര്യയജനതയുടെെ ഒരു അസംംസ്കൃത വിിനോ�ോദമാായിി ആരംംഭിിച്ച്് അനേ�ക
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ശതവത്സരഗിിരിികൾ തരണംം ചെ�യ്തു ഉറങ്ങിിയുംം, ഉണർന്നുംം, വിിശ്രമിിച്ചുംം, പ്രയത്നിിച്ചുമാാണ്് ഇന്നത്തെ�
നിിലയിിലെ�ത്തിിയത്് ’ എന്ന്്പുത്തൻകാാവ്് മാാത്തൻ തരകൻ പറയുന്നുണ്ട്് (പൗൗരസ്ത്യയനാാടക ദർശനംം,
പുത്തൻകാാവ്് മാാത്തൻ തരകൻ, പേ�ജ്് 15).
ദൃശ്യംം�, ശ്രാാവ്യംം� എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടാായിി തിിരിിച്ചിിട്ടുള്ള കാാവ്യയങ്ങളിിൽ അഭിിനയ പ്രധാാനമാായ,
നാാടകംം എന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി പറയപ്പെ�ടുന്ന, രൂപകംം ദൃശ്യയ വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നു. രൂപകങ്ങളുടെെ
ഉറവിിടംം അന്വേ�േഷിിച്ചാാൽ ചെ�ന്നെ�ത്തിിനിിൽക്കുന്നത്് ഋഗ്വേ�േദസൂക്തങ്ങളിിലാാണ്്. പ്രസ്തുത സൂക്തങ്ങ
ളിിൽ അഭിിനയവുംം, രസങ്ങളുംം ലയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. ഋഗ്വേ�േദംം പല മണ്ഡലങ്ങളാായിിട്ടാാണ്് വിിഭജിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നത്്. ഓരോ�ോ മണ്ഡലത്തിിലുംം പതിിനഞ്ചുഗാാനങ്ങൾ വീീതമുണ്ട്്. ഓരോ�ോ ഗാാനത്തിിലുംം ദിിവ്യയത്വവമുള്ള
കഥാാപാാത്രങ്ങൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു സംംഭാാഷണംം നടത്തുന്നു. ‘ഈ സംംഭാാഷണങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം രൂപകാംം�
ശങ്ങളുടെെ അങ്കുരങ്ങൾ തെ�ളിിഞ്ഞുകാാണാാ’മെെന്നു സംംസ്കൃതനാാടകങ്ങളുംം നാാടകകർത്താാക്കളുംം എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിിൽ കെ�.പിി. കുൽക്കർണിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃതത്തിിലെ� ദൃശ്യയകാാവ്യയങ്ങൾക്കുംം
രൂപകമെെന്ന്് പേ�രുണ്ട്്. നാാടകംം, പ്രകരണംം, ഭാാണംം, പ്രഹസനംം, ഡിിമംം, വ്യാാ�യോ�ോഗംം, വീീഥിി,
സമവകാാരംം, അങ്കംം, ഈഹാാമൃഗംം എന്നിിവയാാണ്് ദശരൂപകങ്ങൾ.
1. ഭാാണംം: ഒരു നടനുംം ഒരങ്കവുംം ആയിിരിിക്കുംം. നാാടകരൂപ പരിിണാാമത്തിിലെ� ആദ്യയദശ.
ഏകനടന പ്രകടനംം.
2.	വീീഥിി: ഭാാണത്തിിലെ� പോ�ോലെ� തന്നെ� ഒരു അങ്കംം മാാത്രമേ� വീീഥിിയ്ക്ക്് ഉള്ളൂ. ഒന്നോ�ോ
രണ്ടോ�ോ നടന്മാാർ ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം.
3. അങ്കംം: ഒരങ്കംം മാാത്രമുള്ള ഈ രൂപകത്തിിന്റെ� ഇതിിവൃത്തംം പ്രഖ്യാാ�തമോ�ോ കല്പിിതമോ�ോ
ആകാംം�. നാായകന്മാാർ സാാധാാരണ മനുഷ്യയർ.
4	വ്യാാ�യോ�ോഗംം: ഒരങ്കംം, പത്തുവരെെ നാായകന്മാാരാാകാംം�. ഒരു രാാത്രിി നടക്കുന്ന കഥാാവസ്തു.
പഞ്ചസന്ധിികളിിലെ� ഗർഭവുംം വിിമർശവുമൊ�ൊഴിിച്ചുള്ളവ.സ്ത്രീീ മൂലമല്ലാാത്ത ഒരു യുദ്ധ
വർണ്ണന.
5 പ്രഹസനംം: ഏകാാങ്കംം. കഥാാവസ്തു വിിപുലമാായിിരിിക്കുംം. മുഖ്യയരസംം ഹാാസ്യംം�.
6	സമവകാാശംം: മൂന്ന്് അങ്കങ്ങൾ, ഇതിിവൃത്തംം സങ്കീീർണ്ണമാായിിരിിക്കുംം.
7 ഡിിമംം: അങ്കങ്ങൾ, ഇതിിവൃത്തംം പ്രഖ്യാാ�തമാായിിരിിക്കുംം, ദേ�വ, ഗന്ധർവ്വന്മാാർ നാായ
കന്മാാർ.
8 ഈഹാാമൃഗംം: സ്ത്രീീക്ക്് വേ�ണ്ടിി മല്ലടിിച്ചോ�ോടിി നടക്കുന്നതിിനാാലാാവാം�ം ഈ പേ�ര്് വന്നത്്.
12 നാായകന്മാാർ ഉണ്ടാായിിരിിക്കുന്ന ഈ രൂപകത്തിിന്് ശൃംംഗാാരമാാണ്് മുഖ്യയരസംം.
9 പ്രകരണംം: പരിിപൂർണ്ണ വളർച്ചയെ�ത്തിിയ രൂപകവിിശേ�ഷങ്ങളാാണ്് പ്രകരണങ്ങൾ.
10	നാാടകംം: ‘ധീീരോ�ോദാാത്തനതിി പ്രതാാപ ഗുണവാാൻ, വിിഖ്യാാ�ത വംംശൻ. ധരാാപാാലൻ
നാായകൻ’1 എന്ന ലക്ഷണമനുസരിിച്ച്് ഉണ്ടാായവ.
ഈ ദശരൂപകങ്ങളിിലുംം കൂടിി ഭരതമുനിി സംംസ്കൃത നാാടകത്തിിന്റെ� ഘടന നിിർവ്വചിിക്കുന്നു.
ഇതിിഹാാസംം, നാായകൻ, രസംം എന്നീീ മൂന്ന്് ഉപാാധിികളെ� അവലംംബിിച്ചാാണ്് രൂപകങ്ങളെ� പ്ര
തിിപാാദിിക്കുന്നത്്. ഇതിിൽ മഹാാഭാാരതവുംം രാാമാായണവുംം പോ�ോലുള്ള ഇതിിഹാാസങ്ങളാാണ്് അങ്കംം,
നാാടകംം, വ്യാാ�യോ�ോഗംം, ഡിിമംം ഈഹാാമൃഗംം, എന്നീീ രൂപകങ്ങൾക്ക്് ആധാാരംം.
ഇന്ന്് പ്രചാാരത്തിിലുള്ള സംംസ്കൃത രൂപകങ്ങളിിൽ ഏറെെയുംം നാാടകംം എന്ന വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�
ടുന്നു. ഗൗൗരവമുള്ള പ്രമേ�യങ്ങളാാണ്് നാാടകംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നത്്. പൗൗരാാണിികവുംം രാാജകീീയവു
മാാണ്് ഇതിിലെ� ഇതിിവൃത്തംം. നാാടകത്തിിൽ രസംം വിികസിിപ്പിിക്കേ�ണ്ട വിിധംം, കഥാാപാാത്രങ്ങൾക്കുള്ള
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വേ�ഷവിിധാാനംം, അവരുപയോ�ോഗിിക്കേ�ണ്ട ഭാാഷ എന്നിിവയിിലൊ�ൊക്കെ� ഭരതമുനിി നിിയമംം കല്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പൊ�ൊതുവെ� സംംസ്കൃത നാാടകങ്ങളെ�ല്ലാം�ം നാാന്ദിി എന്ന്് വിിളിിക്കുന്ന മംംഗളശ്ലോ�ോകത്തോ�ോടെെയാാണ്് ആരംം
ഭിിക്കുന്നത്്. അതിിന്് ശേ�ഷംം അവതരണത്തെ�പ്പറ്റിി പ്രാാഥമിിക ധാാരണ നല്കുന്ന പ്രസ്താാവനയുംം
കാാണാംം�. കൂടാാതെ�, കഥയെ� ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് വേ�ണ്ടിി വിിഷ്കംംഭകങ്ങളോ�ോ, പ്രവേ�ശകങ്ങളോ�ോ
ഇടയ്ക്ക്് കാാണാംം�. ഒരു നാാടകത്തിിലെ� കഥയുടെെ വളർച്ചയ്ക്ക്് മുഖംം, പ്രതിിമുഖംം, ഗർഭംം, അവമർശംം,
നിിർവ്വഹണംം എന്നിിങ്ങനെ� അഞ്ച്് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്്. നാാടകംം അവസാാനിിക്കുന്നത്് ഭരതവാാക്യംം� ചൊ�ൊല്ലിി
യാാവണംം.
സംംസ്കൃത നാാടകത്തിിന്റെ� ഘടന മുൻനിിർത്തിി വളരെെയധിികംം നാാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.
ബുദ്ധമത പ്രചാാരണത്തിിനാായിി അശ്വവഘോ�ോഷൻ രചിിച്ച സംംസ്കൃത നാാടകത്തിിലൂടെെ ആണ്് തുടക്കമെെ
ങ്കിിലുംം സംംസ്കൃത നാാടകത്തിിന്റെ� പിിതാാവാായിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് ഭാാസനാാണ്്. എന്നാാൽ വ്യയക്തമാായ
തെ�ളിിവുകളുടെെ അഭാാവത്തിിൽ ഭാാസകാാലഘട്ടത്തിിലേ�ക്ക്് വെ�ളിിച്ചംം വീീശുന്നത്് പിില്ക്കാാല കവിികളു
ടെെയുംം ആലങ്കാാരിികന്മാാരുടെെയുംം പരാാമർശങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്്. പത്താംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ജീീവിിച്ചിിരുന്ന
രാാജശേ�ഖരന്റെ� കാാവ്യയമീീമാം�ംസയിിൽ ഭാാസനെ� കുറിിച്ച്് പറയുന്നുണ്ട്്. കാാളിിദാാസനാാകട്ടെെ തന്റെ� ആദ്യയ
നാാടകമാായ മാാളവിികാാഗ്നിിമിിത്രത്തിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിൽ “ഭാാസൻ, സൗൗമിില്യയൻ, കവിിപുത്രൻ തുടങ്ങിിയ
വരുടെെ കൃതിികൾ ഉള്ളപ്പോ�ോൾ ആസ്വാാ�ദകർക്ക്് പുതിിയ കവിി കാാളിിദാാസന്റെ� കൃതിികളോ�ോട്് ആദരവ്്
തോ�ോന്നുമോ�ോ” എന്നു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാളിിദാാസൻ പോ�ോലുംം ആദരിിച്ച ഭാാസന്റെ� കൃതിികൾ നിിർഭാാ
ഗ്യയവശാാൽ പിില്ക്കാാലത്തു്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു പോ�ോയിിരുന്നു. എന്നാാൽ ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിൽ
ഈ നാാടകങ്ങൾ കേ�രളത്തിിൽ നിിന്നുംം വീീണ്ടെ�ടുക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞു. 1912-ൽ തിിരുവനന്തപുരത്തുള്ള
താാളിിയോ�ോല ഗ്രന്ഥ ശേ�ഖരത്തിിൽ നിിന്നുംം ക്യുുറേ�റ്റർ ആയിിരുന്ന ഗണപതിിശാാസ്ത്രിിക്ക്് കൂടിിയാാട്ടത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന പതിിമൂന്ന്് സംംസ്കൃത നാാടകങ്ങൾ ലഭിിച്ചു. ഇവയിിൽ ഒന്നിിലുംം നാാടകകൃ
ത്തിിന്റെ� പേ�ര്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. പക്ഷേ�, ഭാാസന്റെ� വിിഖ്യാാ�തമാായ സ്വവപ്നവാാസവാാദത്തംം അതിിൽ
ഉൾപ്പെ�ട്ടതു കൊ�ൊണ്ടുംം ഭാാസനു ശേ�ഷംം രൂപപ്പെ�ട്ട നാാട്യയശാാസ്ത്രനിിയമങ്ങൾ കാാണാാത്തതുകൊ�ൊണ്ടുംം
മേ�ൽ പറഞ്ഞ നാാടകങ്ങൾ ഭാാസന്റേ�താാണെ�ന്ന്് ശാാസ്ത്രിികൾ വാാദിിച്ചു. അങ്ങനെ� കണ്ടെ�ടുത്ത
പതിിമൂന്ന്് നാാടകങ്ങളെ� ഭാാസനാാടകചക്രംം എന്ന പേ�രിിൽ പരിിഗണിിച്ചു പോ�ോരുന്നു.
സ്വവപ്നവാാസവദത്തംം, പ്രതിിജ്ഞാായൗൗഗന്ധരാായണംം, അവിിമാാരകംം, ചാാരുദത്തംം, പ്രതിിമാാ
നാാടകംം, അഭിിഷേ�കനാാടകംം, പഞ്ചരാാത്രംം, മധ്യയമവ്യാാ�യോ�ോഗംം, ദൂതവാാക്യംം�, ദൂതഘടോ�ോത്്കചംം,
കർണ്ണഭാാരംം, ഊരുഭംംഗംം, ബാാലചരിിതംം എന്നിിവയാാണ്് ആ 13 നാാടകങ്ങൾ.
സ്വവപ്നവാാസവദത്തത്തിിലെ�യുംം, പ്രതിിജ്ഞാായൗൗഗന്ധരാായണത്തിിലെ�യുംം പ്രമേ�യങ്ങൾ
പരസ്പരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണിിരിിക്കുന്നത്്. സ്വവന്തംം രാാജ്യയത്തിിന്റെ�യുംം രാാജാാവിിന്റെ�യുംം ഉന്നമനത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി മന്ത്രിിയാായ യൗൗഗന്ധരാായണൻ എടുക്കുന്ന തീീരുമാാനങ്ങളുംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന നടപടിികളുംം
അതിിന്റെ� പരിിണതിികളുംം ഈ കൃതിികളിിൽ പ്രത്യയക്ഷമാാണ്്. സവിിശേ�ഷമാായ ആഖ്യാാ�ന മിികവുകൊ�ൊ
ണ്ടു്് ആദ്യയകാാല നാാടകമാായ സ്വവപ്നവാാസവദത്തംം ശ്രദ്ധനേ�ടുന്നു.
ഭാാസന്റെ� പഞ്ചരാാത്രംം, മധ്യയമവ്യാാ�യോ�ോഗംം, ദൂതവാാക്യംം�, ദൂതഘടോ�ോത്്കചംം, കർണ്ണഭാാരംം,
ഊരുഭംംഗംം എന്നിിങ്ങനെ� ആറ്് നാാടകങ്ങൾ മഹാാഭാാരതകഥയെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി രചിിച്ചവയാാണ്്.
ഇവയിിൽ മൂന്ന്് അങ്കങ്ങളുള്ള പഞ്ചരാാത്രംം ഒഴിികെ� ഇതരകൃതിികളെ�ല്ലാം�ം ഏകാാങ്ക നാാടകങ്ങളാാണ്്.
ഊരുഭംംഗവുംം, കർണഭാാരവുംം, മധ്യയമവ്യാാ�യോ�ോഗവുംം കഴിിഞ്ഞ നാാല്് പതിിറ്റാാണ്ടുകൾക്കിിടയിിൽ,
പലതവണ കേ�രളത്തിിൽ അരങ്ങേ�റുകയുംം, പ്രേ�ക്ഷകരുടെെ അളവറ്റ പ്രശംംസ നേ�ടിിയെ�ടുക്കുകയുംം
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്.
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പ്രതിിമാാനാാടകംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്് വിിച്ഛിിന്നാാഭിിഷേ�കഘട്ടംം മുതലാാണ്്. സീീമന്ത പുത്രനാായ
ശ്രീീരാാമനെ� രാാജാാവാായിി അഭിിഷേ�കംം ചെ�യ്യുവാാൻ ദശരഥൻ മുതിിരുന്നതുംം കൈൈകേ�യിി അത്് തടസ
പ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം അയോ�ോധ്യയയിിൽ മടങ്ങിിയെ�ത്തുന്നതിിനുമുമ്പ്് കാാനനത്തിിൽ വെ�ച്ച്് ശ്രീീരാാമ പട്ടാാഭിി
ഷേ�കംം നടത്തുന്നതുംം ഇതിിൽ പ്രസ്താാവിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ അഭിിഷേ�ക നാാടകത്തിിലെ� പ്രമേ�യാാ
വതരണംം മറ്റൊ�ൊരു രീീതിിയിിലാാണ്്. രാാവണൻ സീീതയെ� അപഹരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയതിിനുശേ�ഷംം
ഉണ്ടാായ ശ്രീീരാാമ സുഗ്രീീവസഖ്യംം� മുതൽക്കാാണ്് അഭിിഷേ�ക നാാടകത്തിിന്റെ� കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്്.
മഹാാഭാാരതത്തിിലെ� ഒരു മുഖ്യയ കഥാാപാാത്രമാായ ശ്രീീകൃഷ്ണനെ� അവംംലബിിച്ച്് രചിിക്കപ്പെ�ട്ട അതിി
ദീീർഘമാായ നാാടകമാാണ്് ബാാലചരിിതംം. ഭാാഗവതപുരാാണത്തിിലെ� കഥയിിൽ നിിന്നുംം വളരെെയേ�റെെ
വ്യയത്യയസ്തമാായ രീീതിിയിിലാാണ്് നാാടകകൃത്ത്് പ്രമേ�യാാവതരണംം നടത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. അവിിമാാരകൻ
എന്ന രാാജകുമാാരനെ� കഥാാനാായകനാാക്കിി രചിിച്ചതിിനാാലാാവണംം അവിിമാാരകംം എന്ന്് നാാടകത്തിിന്്
പേ�രു വന്നത്്.
സംംസ്കൃത നാാടകങ്ങൾക്ക്് പൊ�ൊതുവെ� കാാണപ്പെ�ടുന്ന രീീതിികളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യാാ�സംം പുലർ
ത്തുന്നവയാാണ്് ഭാാസനാാടകങ്ങൾ. സൂത്രധാാരൻ പ്രവേ�ശിിച്ചതിിനു ശേ�ഷമാാണ്് ആശീീർവാാദാാത്മക
മാായ നാാന്ദിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. (ചാാരുദത്ത നാാടകത്തിിൽ നാാന്ദിി അവതരിിപ്പിിച്ചു കാാണുന്നിില്ല,
അതുപോ�ോലെ� ഭരതവാാക്യയവുംം കാാണുന്നിില്ല). 'ആര്യയമിിത്രൻ വിിജ്ഞാാപയാാമീീ' എന്ന സൂത്രധാാര വാാക്യയ
ത്തോ�ോടെെ മിിക്ക നാാടകങ്ങളുംം തുടങ്ങുന്നു. “രാാജസിംം�ഹഃഃ പ്രശാാസ്തുനഃഃ” എന്ന്് ഭരതവാാക്യയത്തോ�ോടെെ
ആണ്് മിിക്ക നാാടകങ്ങളുംം അവസാാനിിക്കുന്നത്്. സൂത്രധാാര വാാക്യയങ്ങൾക്കൊ�ൊടുവിിൽ പ്രസ്താാവനയ്ക്ക്്
പകരംം ‘സ്ഥാാപന’ എന്നു പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. സാാധാാരണയാായിി സംംസ്കൃതനാാടകങ്ങളുടെെ ആരംം
ഭത്തിിൽ കാാണാാറുള്ള പോ�ോലെ� നാാടകകാാരനെ�പ്പറ്റിി യാാതൊ�ൊരു പരാാമർശവുംം ഈ നാാടകങ്ങളിിലിി
ല്ല.2 പൊ�ൊതുവാായിി കാാണപ്പെ�ടുന്ന ചിില സാാദൃശ്യയങ്ങളാാണ്് ഈ നാാടകങ്ങൾ ഭാാസകൃതിികളെ�ന്ന
നിിഗമനത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�രാാൻ ശാാസ്ത്രിികൾക്ക്് വഴിികാാട്ടിിയതെ�ന്ന്് ഭാാസനാാടക മഞ്ജരിിയിിൽ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു. സാാദൃശ്യയങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ മുഖ്യയമാായുംം ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഈ
നാാടകങ്ങളുടെെ രചനയിിൽ പ്രകടമാായിി കാാണപ്പെ�ടുന്ന അപാാണിിനീീയ പ്രയോ�ോഗങ്ങളാാണ്്.3
ഭാാസന്റെ� 13 നാാടകങ്ങൾക്കുംം ഭാാഷാാ വിിവർത്തനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ള ആചാാര്യയനാാണ്് ഡോ�ോ.
വിി.എസ്്. ഇടയ്ക്കിിടത്ത്്. ഇദ്ദേ�ഹത്തെ� കൂടാാതെ� അഞ്ചൽ പ്രസാാദിിന്റെ� വിിവർത്തനവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
ഈ രണ്ട്് വിിവർത്തകരുടെെ ശൈൈലിികളെ� പിിൻതുടരുമ്പോ�ോൾ കാാണാാൻ സാാധിിക്കുന്ന പ്രത്യേ�േകത
പദ്യയങ്ങൾക്കുംം ഗദ്യയവിിവർത്തനമാാണ്് വിി.എസ്്. സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് എന്നാാണ്്. മാാത്രമല്ല, പദ്യയ
ങ്ങളെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി ചെ�റിിയ ചതുര ഖണ്ഡിികകളാാക്കുകയുംം അതാാത്് പദ്യയത്തിിന്റെ�
മൂല്യയത്തിിലുളള അക്കംം കൂടിി ചേ�ർക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നു. പദ്യയങ്ങളുടെെ ആശയവുംം സംംഭാാഷണ
ശൈൈലിിയിിലാാണ്് അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. പദാാനുപദ വിിവർത്തന ശൈൈലിിയല്ല മറിിച്ച്് ആശയംം
വ്യയക്തമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന സംംഭാാഷണ ശൈൈലിിയിിലാാണ്് വിിവർത്തനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്.
കൂടാാതെ� മൂലപദങ്ങൾ വിിട്ടു പോ�ോകാാതെ� അർത്ഥംം പറയുന്നതിിലുംം അവ്യയക്തത പരിിഹരിിക്കുന്നതിിലുംം
വിിവർത്തകൻ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. സംംസ്കൃത പദങ്ങൾ അതുപോ�ോലെ� തന്നെ� മലയാാളത്തിിൽ
പ്രയോ�ോഗിിക്കുകയെ�ന്ന പണ്ഡിിതശൈൈലിി പരമാാവധിി ഒഴിിവാാക്കുകയുംം, ഓരോ�ോ നാാടകത്തിിന്റെ�യുംം
തുടക്കത്തിിൽ ലഘുവാായ ഓരോ�ോ ആമുഖവുംം കഥാാപാാത്ര സൂചനയുംം നൽകുന്നു എന്നതുംം വിി.
എസിിന്റെ� വിിവർത്തനത്തെ� വേ�റിിട്ട ഒന്നാാക്കിിമാാറ്റുന്നു.
മധ്യയമ വ്യാാ�യോ�ോഗംം. ദൂതവാാക്യംം�, ഊരുഭംംഗംം എന്നീീ മൂന്നു ഭാാസനാാടകങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്്
അഞ്ചൽ പ്രസാാദ്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്തിിട്ടുള്ളതെ�ങ്കിിലുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നരീീതിി പദച്ഛേ�ദംം,
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പദ്യയങ്ങളുടെെ അന്വവയംം, വിിഗ്രഹംം, സംംസ്കൃതത്തിിൽ ഭാാവാാർത്ഥംം, ധാാതു പരിിചയംം, വൃത്തംം, അലങ്കാാരംം
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിി കൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
മലയാാള ഭാാഷയ്ക്ക്് ഒരു നാാടക സംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�ടുത്താാൻ സംംസ്കൃത നാാടക വിിവർത്തന
ങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സാാധിിച്ചു എന്നത്് വളരെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരു കാാര്യയമാാണ്്. കാാളിിദാാസനു മുന്നേ�യാാണ്്
ഭാാസന്റെ� ജീീവിിത കാാലമെെങ്കിിലുംം കാാളിിദാാസ നാാടകങ്ങൾക്കു ലഭിിച്ച പ്രചാാരംം ഭാാസനാാടകങ്ങൾക്ക്്
മലയാാളത്തിിൽ ലഭിിച്ചിില്ല. മലയാാളത്തിിൽ ആദ്യയവിിവർത്തനംം വന്നതുംം കാാളിിദാാസന്റെ� നാാടകത്തിി
നാാണ്്.
മലയാാള ഭാാഷയിിൽ നാാടകപ്രസ്ഥാാനംം രൂപപ്പെ�ടാാൻ സാാഹചര്യയമൊ�ൊരുക്കിിയത്് സംംസ്കൃത
നാാടക വിിവർത്തനങ്ങളാാണ്്. ശാാകുന്തളവിിവർത്തനത്തോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് മലയാാളിി നാാടകമെെന്ന
പ്രസ്ഥാാനത്തോ�ോട്് താാല്പര്യം�ം പുലർത്തിിയത്്. കാാളിിദാാസനു മുമ്പേ� സ്വാാ�ധീീനമുറപ്പിിച്ച ഭാാസനാായിിരു
ന്നു മലയാാളനാാടക വിിവർത്തനത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്നത്്. പക്ഷേ�, നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു പോ�ോയ
ഭാാസനാാടക കൃതിികൾ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് ലഭിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്ന പ്രാാധാാന്യംം� ഇല്ലാാതാാക്കിി എന്നത്്
സത്യയമാാണ്്. കൂടിിയാാട്ടത്തിിലൂടെെ മഹത്താായ സംംസ്കൃതനാാടക അഭിിനയ പാാരമ്പര്യം�ം കാാത്തു സൂക്ഷിി
ച്ചിിരുന്ന കേ�രളീീയർ ഭാാസനാാടകങ്ങൾക്കുംം അസാാധാാരണമാായ വീീണ്ടെ�ടുപ്പിിനുള്ള സാാഹചര്യം�ം
ഒരുക്കിി എന്നത്് എടുത്തു പറയേ�ണ്ട കാാര്യയമാാണ്്. ഭാാസനാാടകങ്ങൾക്ക്് പിിൽക്കാാലത്ത്് മലയാാള
ത്തിിലുണ്ടാായ വിിവർത്തനങ്ങളാാകട്ടെെ ഭാാരതീീയവുംം കേ�രളീീയവുമാായ നാാടക സംംസ്കാാരത്തെ� തിിരിിച്ച
റിിയുവാാൻ പര്യാ�ാപ്തവുമാാണ്്. അരങ്ങിിന്റെ� സമ്പന്നമാായ പാാരമ്പര്യയത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ�
മിികവ്് കൂടിി ഒന്നുചേ�രുമ്പോ�ോൾ ഭാാസനാാടകങ്ങളുംം അവയ്ക്ക്് മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായ വിിവർത്തനങ്ങളുംം
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സിിന്ധു സിി.എസ്്.
ഗവേ�ഷക, സംംസ്കൃത വേ�ദാാന്ത വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല. കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിൽ
ഉമയനല്ലൂർ സ്വവദേ�ശിിനിി. എസ്്.എൻ. കോ�ോളേ�ജ്് കൊ�ൊല്ലംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല
പന്മന പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം, തൈൈക്കാാട്് ഗവ: ബിി.എഡ്്. കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാായിി വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം.
ഇപ്പോ�ോൾ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല മുഖ്യയ കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു

ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മയുംം ആവേ�ദക മൊ�ൊഴിികളുംം നാാട്ടറിിവു പഠനത്തിിൽ
ജയലക്ഷ്മിി കെ�.എംം.

ഗവേ�ഷക, മലയാാളവിി ഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

മൊ�ൊഴിി മലയാാളത്തിിന്റെ� നാാട്ടുചന്തത്തെ� ആധിിപത്യയ ഭാാഷകളുടെെ ആഗോ�ോളീീകരണ യുക്തിികൾ
കവർന്നെ�ടുക്കുന്ന കാാലത്ത്് വാാക്ക്് എന്നത്് കേ�വലമൊ�ൊരു പദംം മാാത്രമല്ലെ�ന്നുംം നാാട്ടുവാാക്കുകളുടെെ
ഈണവുംം കുറുകലുംം അഴകുംം ചെ�ന്നെ�ത്തിിനിിൽക്കുന്നത്് കൂട്ടാായ്മാാജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ വാാമൊ�ൊഴിി
വഴക്കങ്ങളിിലേ�ക്കാാണെ�ന്നുംം ഇന്ന്് നാം�ം തിിരിിച്ചറിിയുന്നു. ഒരു ദേ�ശകൂട്ടാായ്മയെ� കുറിിച്ചുള്ളപഠനത്തിിൽ
ഏറ്റവുംം പ്രധാാന്യയമുള്ളതുംം വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങൾക്കാാണ്്. വാാമൊ�ൊഴിി ശേ�ഖരണംംനാാട്ടറിിവു പഠനത്തിി
ന്റെ� കാാതലാായ ഭാാഗമാാണ്്. ആവേ�ദക മൊ�ൊഴിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ഗവേ�ഷകൻ പുലർത്തേ�ണ്ടുന്ന
സമീീപനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ലഭ്യയമാായ ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികൾ ഉദാാഹരിിച്ച്് പരിിശോ�ോധിിക്കാാനാാണ്്
ഈ ലേ�ഖനത്തിിൽ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
ആദ്യയകാാല നിിർവചനങ്ങളിിൽ ഫോ�ോക്�ലോ�ോർ പഠനമെെന്നാാൽ വാാമൊ�ൊഴിി പഠനംം മാാത്രമാായിി
ഒതുങ്ങിിനിിന്നിിരുന്നു. എന്നാാൽ പിിന്നീീട്് മറ്റ്് മേ�ഖലകളിിലേ�ക്ക്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� ആഴവുംം
പരപ്പുംം വർദ്ധിിച്ചെ�ങ്കിി ലുംം വാാമൊ�ൊഴിി പഠനത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� കുറയുന്നിില്ല . കൂട്ടാായ്മയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
പഠനത്തിിൽ ഗവേ�ഷകർ ഉപാാദാാനശേ�ഖരണത്തിിനാായിി വിിവിിധ രീീതിികൾ സ്വീീ�കരിിക്കാാറുണ്ട്്.
വിിഷയാാപഗ്രഥനത്തിിൽ ദത്തശേ�ഖരണത്തിിന്് സവിിശേ�ഷമാായ പ്രാാധാാന്യംം� ഉണ്ട്്. ബാാഹ്യയ
മണ്ഡല പ്രവർത്തനത്തിിന്റെ� (Field work) ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് സമ്പാാദകൻ ആവേ�ദക മൊ�ൊഴിികൾ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. വിിഷയസ്വീീ�ക രണത്തിിന്് ഉതകുമാാറ്് ആചാാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ,
ജീീവിിതരീീതിി തുടങ്ങിിയ മേ�ഖലകളെ�വ്യയക്തതയോ�ോടെെ തിിരിിച്ചറിിയുന്നതിിന്് ബാാഹ്യയമണ്ഡലപ്രവർ
ത്തനംം സമ്പാാദകനെ� സഹാായിിക്കുന്നു.ജനസംംസ്കാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിഷയങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം
ബാാഹ്യയമണ്ഡലപ്രവർത്തനംം സവിിശേ� ഷഗവേ�ഷണരീീതിിയാായിി കരുതപ്പെ�ട്ടു പോ�ോരുന്നു. ജ്ഞാാ
നതൃഷ്ണയോ�ോടുകൂടിിയ അന്വേ�േഷണമാാണ്് ബാാഹ്യയമണ്ഡല പ്രവർത്തനത്തെ� സാാർത്ഥകമാാക്കുന്നത്്.
ആവേ�ദകരെെ കണ്ടെ�ത്തുന്നതുംം അവരുമാായിി ഒരു സൗൗഹൃദാാന്തരീീക്ഷംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംംപ്ര
ധാാനമാാണ്്. കൂട്ടാായ്മയെ� കുറിിച്ചുംം അതിിന്റെ� പാാരമ്പര്യയ രീീതിികളുടെെ വിിശദാം�ംശങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ചുംം
സാാമാാന്യംം� നല്ല ധാാരണയുള്ളആവേ�ദകരാാണെ�ങ്കിിൽ ഗവേ�ഷകന്് ആവശ്യയമാായ ദത്തങ്ങൾ ലഭ്യയമാാ
കുന്നതിിന്് തടസ്സംം നേ�രിിടുന്നിില്ല. പക്ഷേ�, നല്ല അറിിവുള്ള ആൾ ആ കൂട്ടാായ്മയോ�ോട്് ആവേ�ദകനുള്ള
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ആഭിിമുഖ്യയവുംം പ്രധാാന ഘടകമാാണ്്.ആഭ്യയന്തര വൈൈജാാത്യയമുള്ള (Heterogeneous group) കൂട്ടാായ്മ
യിിലെ� പ്രാാതിിനിിധ്യയ സ്വവഭാാവംം ഉറപ്പുവരുത്തിിവേ�ണംം ആവേ�ദകരെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കേ�ണ്ടത്്. ആവേ�
ദകരുമാായിി സംംവദിിക്കുമ്പോ�ോൾ തുറന്നസംംഭാാഷണമാാണ്് അവലംംബിിക്കേ�ണ്ടത്്. ചെ�റിിയ ചെ�റിിയ
ചോ�ോദ്യയങ്ങളിിലൂടെെ ആവേ�ദകന്റെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുംം വിിഷയത്തിിൽ ഉറപ്പിി
ച്ചു നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുംം ഉള്ള ഇടപെ�ടലാാണ്് സമ്പാാദകൻ നടത്തേ�ണ്ടത്്.
ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു പൊ�ൊതു സവിിശേ�ഷത പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടംം വ്യയക്തിികളെ� ഒരു കൂട്ടാായ്മ
യാായിി കണക്കാാക്കണംം. ഒരു കൂട്ടാായ്മയിിൽ ഏറ്റവുംം കുറഞ്ഞത്് രണ്ടു വ്യയക്തിികളെ�ങ്കിിലുംം ഉണ്ടാാകുംം
ഒരുവ്യയക്തിി തന്നെ� പല കൂട്ടാായ്മകളിിലുംം ഉൾപ്പെ�ടാം�ം. ഒരോ�ോ കൂട്ടാായ്മയ്ക്കുംം വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ വിിശ്വാാ�സ
ങ്ങളുംംആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം ഉണ്ടാാകാംം�. ഇത്് കൂട്ടാായ്മ ആർജിിച്ചിിട്ടുള്ള ലോ�ോകാാനുഭവത്തിിന്റേ�യുംം
ജീീവിിതാാനുഭവത്തിിന്റെ�യുംം ആകെ�ത്തുകയാാണ്്. ഓരോ�ോ ആഖ്യാാ�നവുംം ഇതേ� പ്രകാാരംം വൈൈയക്തിി
കമാാണ്്. വക്താാവിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ നിില, ആരോ�ോടാാണോ�ോ പറയുന്നത്് അയാാളോ�ോടുള്ള സാാമൂഹിിക
ബന്ധംം, സംംസാാരംം നടക്കുന്ന സാാമൂഹിികസന്ദർഭംം ഇവയെ�ല്ലാം�ം ആഖ്യാാ�നത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുംം.
സ്റ്റുവർട്ട്് ഹാാളിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ പ്രേ�ക്ഷകനുംം കർതൃത്വംം� ഉണ്ട്്. കേ�ൾക്കുന്ന ആളിിന്റെ� ലോ�ോക
ബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം അനുഭവത്തിിന്റെ�യുംംഅഭിിരുചിിഭേ�ദങ്ങളുടേ�യുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് അത്്.
കൊ�ൊളോ�ാണിിയൽ നരവംംശശാാസ്ത്രംം ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ ദേ�ശകൂട്ടാായ്മാാ പഠനത്തിിൽ പുലർത്തിി
യിിരുന്ന സമീീപനംം ഇന്ന്് പാാടേ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ചിിരിിക്കുന്നു, കൂട്ടാായ്മാാ ജീീവിിതത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് പരമ്പ
രാാഗത അക്കാാദമിിക സമീീപനംം ഉപരിിഘടനയിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് അധോ�ോഘടനയിിലേ�ക്കുള്ള നോ�ോട്ട
മാായിിരുന്നു. ഒരു ഫോ�ോക്കിിൽനിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു ഫോ�ോക്കിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തതയിിലാാണ്് ഇന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനംം ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്്. അതാായത്് ഒരോ�ോ ഫോ�ോക്കിിന്റെ�യുംം അനന്യയതകണ്ടെ�ത്താാനുള്ള ശ്രമംം.
കൂട്ടാായ്മയുടെെ സാാധ്യയമാായ സവിിശേ�ഷതകളെ�പരിിഗണിിച്ചുവേ�ണംം ആവേ�ദകനിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങിിച്ചെ�
ല്ലാാൻ. അതിിലൂടെെ അവരുടെെ ലോ�ോകവീീക്ഷണംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംംഅത്തരമൊ�ൊരു ലോ�ോക
വീീക്ഷണത്തിിലേ�ക്ക്് ആ സംംഘാാതംം എത്തിിച്ചേ�രാാനിിടയാായ സാാമൂഹിികസാാഹചര്യയങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
സമ്പാാദകൻ ചെ�ന്നു നിിൽക്കണംം.
ആദ്യയ കാാലങ്ങളിിൽ കൂട്ടാായ്മ അറിിവു പങ്കുവെ�ച്ചിിരുന്നത്് വാാമൊ�ൊഴിിയിിലൂടെെയാാണ്്. അതാായതു
നാാടൻപാാട്ട്്, നാാടോ�ോടിിക്കഥകൾ, ഐതിിഹ്യയങ്ങൾ, കടങ്കഥകൾ, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ തുടങ്ങിിയ
വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങളാാണ്് ഒരു കാാലത്ത്് മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ� ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നതെ�ന്നു
കാാണാംം�. നിിരന്തരംം മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങൾ അച്ചടിിമഷിിപുരണ്ടതോ�ോടെെ നിിയത
രൂപത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറിി. പിിന്നീീട്് അച്ചടിി പാാഠത്തിിൽ കാാണുന്നതാാണ്് അറിിവ്് എന്ന സ്ഥിിതിി വന്നു.
ഫോ�ോക്�ലോ�ോർ പഠനങ്ങളുടെെ വരവോ�ോടെെ അച്ചടിി പാാഠവുംം വാാമൊ�ൊഴിിയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധമാാണ്്
നാാട്ടറിിവു പഠനംം എന്നുവന്നു. കൂട്ടാായ്മയെ� അറിിവുംം അറിിവു കൂട്ടാായ്മയേ�യുംം നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന കാാഴ്ച പല
സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം കാാണാാൻ കഴിിയുംം. അതാായത്് അറിിവ്് പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന വിിധംം
വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കങ്ങളിിൽ കാാണാാനാാവുംം. ഈ പാാരസ്പര്യയബോ�ോധമാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനങ്ങളിിൽ
നിിഴലിിക്കുന്നത്്.
വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽനിിന്നുംം വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�ക്ക്് വരുമ്പോ�ോൾ ഒരു ആഖ്യാാ�നത്തിിനുണ്ടാാകുന്ന മാാറ്റ
ങ്ങൾ നിിരവധിിയാാണ്്. വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കത്തിിന്റെ� ലാാഘവത്വവവുംം രസിികത്വവവുംം വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�
ക്ക്്പരിിവർത്തനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ സങ്കീീർണ്ണമാാവുക മാാത്രമല്ല ചിില ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തലുകൾക്കുകൂടിി വിിധേ�
യമാാവുന്നു എന്നതാാണ്് അനുഭവംം. കേ� ഴ്്വിി യുടെെ ഇമ്പവുംം അനുഭവവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഘടകമാാണ്്.
ഓരോ�ോ നാാട്ടറിിവുംം ഓരോ�ോ സ്വവത്വവ പ്രകാാശനങ്ങളാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഓരോ�ോ പറച്ചിിലിിനുമുണ്ട്്
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ഓരോ�ോ പ്രത്യേ�േകതകൾ. പറച്ചിിലിിന്റെ� ധ്വവനിിയുംം സ്വവനവിിന്യാാ�സങ്ങളുംം സ്വവരഭേ�ദങ്ങളുംം സംംഭാാഷണ
മധ്യേ�േയുള്ള വിിടവുകളുംം മൗ�നങ്ങളുംം എല്ലാം�ം വാാമൊ�ൊഴിി ആഖ്യാാ�നങ്ങളെ� വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്നു. ഈ
വ്യയതിിരിിക്തത നിിലനിിർത്താാൻ വരമൊ�ൊഴിി സമ്പ്രദാായത്തിിന്് സാാധിിക്കിില്ല. വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യയത്തെ�
വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�ക്ക്് പകർത്തുമ്പോ�ോൾ ആവേ�ദകന്റെ� ഭാാഷയിിലുംം സമ്പാാദകന്റെ� ഭാാഷയിിലുംംമാാറ്റംം
സംംഭവിിക്കുന്നു. ഈ മാാറ്റത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ബോ�ോധംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ� നാാട്ടറിിവു പഠനംംമുന്നോ�ോ ട്ട്്
പോ�ോവുകയുള്ളു. വരമൊ�ൊഴിിയിിൽന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്കങ്ങൾ പ്രകടന കലയുടെെ സ്വവഭാാവംം
കാാണിിക്കുന്നു. പ്രകടനവേ�ളയിിൽ പറയുന്ന–പാാടുന്ന ആളുംം കേ�ൾക്കുന്ന ആളുംം തമ്മിിൽഏർപ്പെ�ടുന്ന
ചാാർച്ചയ്ക്ക്് ഒരടിിയന്തിിര സ്വവഭാാവമുണ്ട്്. ഇടമുറിിയാാതെ� പറഞ്ഞോ�ോ പാാടിിയോ�ോ പോ�ോകണംം രസച്ചരടറ്റു
പോ�ോകാാതിിരിിക്കാാൻ.
ഈ ഒരു രസച്ചരടാാണ്് വാാമൊ�ൊഴിിയുടെെ സൗൗന്ദര്യം�ം. ഇത്് വരമൊ�ൊഴിിക്ക്് അപ്രാാപ്യയമാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� വാാമൊ�ൊഴിിയെ� ലിിഖിിത രൂപത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റുമ്പോ�ോൾ അച്ചടിിയുടേ�താായ പലസാാ
ങ്കേ�തിിക സമ്പ്രദാായങ്ങളുംം സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടതാായിിവരുന്നു. ഓരോ�ോ ആഖ്യാാ�നത്തിിലുംം കൂട്ടാായ്മയുടെെ
അതിിജീീവന തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാവുന്നതാാണ്്.ഭാാഷകൊ�ൊണ്ട്് ഭൂത-വർത്തമാാന-ഭാാവിി കാാലങ്ങളിി
ലേ�ക്ക്് അവർ പകർന്നാാട്ടംം നടത്തുന്നതു കാാണാംം�. ആഖ്യാാ�താാവിിന്റെ� യുക്തിി പ്രയോ�ോഗ കൗൗശലങ്ങൾ
മൊ�ൊഴിികളെ� വൈൈവിിധ്യയമുള്ളതാാക്കുന്നു. ഉരിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണ്് ഓരോ�ോ
ആഖ്യാാ�നവുംം.ഉച്ചാാരണത്തെ� സഹാായിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് പദസംംഗീീതംം. കേ�ൾക്കുമ്പോ�ോഴുള്ള ഇമ്പംം
വാായനയിിൽലഭിിക്കിില്ല. ഈ ആഖ്യാാ�നംം വാായിിക്കുന്ന വ്യയക്തിി, അയാാളുടെെ സാാമൂഹിിക-സാംം�
സ്കാാരിിക പരിിസരത്തു നിിന്നുള്ള ആർജ്ജിിത ബോ�ോധത്തിിന്റെ� തലത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള വിിശ
കലനമാാണ്് നടത്തുന്നത്്. ഇത്് മൊ�ൊഴിിഭേ�ദങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ� തന്നെ� വൈൈവിി ധ്യംം� നിിറഞ്ഞതാാണ്്.
അതാായത്് സംംഭാാഷണമധ്യേ�േ ആവേ�ദകൻ ശബ്ദവ്യയത്യാാ�സത്തോ�ോടെെ പറയുന്നത്്, വേ�ഗത്തിിൽ
പറഞ്ഞുപോ�ോകുന്നത്്, നാാടകീീയത കലർന്ന പറച്ചിിൽ, അപരിിച്ഛിിഹ്നഖണ്ഡങ്ങൾ, ശരീീരഭാാഷ,സംം
ഭാാഷണരൂപത്തിിലുള്ള പറച്ചിിലിിന്റെ� രസിികത്വംം� തുടങ്ങിിയ സന്ദർഭങ്ങൾ വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ—രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിൽ പോ�ോലുംം—വ്യയക്തിി ഭേ�ദമനുസരിിച്ച്് ഇവയുടെെ ആസ്വാാ�ദനംം മാാറുന്നു.
വരമൊ�ൊഴിിക്കവിിതയിിലുംം മറ്റുംം കാാണുന്ന ധ്വവനിികൾ പോ�ോലെ� വാാമൊ�ൊഴിിയിിലുമുണ്ട്് സൂക്ഷ്മസംംവേ�
ദനംം. അതാായത്് ഹാാസ്യംം�, ശൃംംഗാാരംം, ഭക്തിി, നാാടകീീയത, സംംഭാാഷണചാാരുത, യുക്തിിവിിചാാരകൗൗ
ശലംം, പദസംംഗീീതംം, അപരിിച്ഛിിഹ്നഖണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ ഘടകങ്ങൾസവിിശേ�ഷ സങ്കേ�തങ്ങളിി
ലൂടെെ വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽ നിിറഞ്ഞ്് നിിൽക്കുന്നു. വാാക്കുകളെ� മറിികടന്നുള്ളഭാാഷാാതന്ത്രങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്
ഇവ വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽ നിില നിിൽക്കുന്നത്്.
സംംഘാാഭിിമുഖത്തിിന്് ചിില പരിിമിിതിികളുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഒരുപരിിധിിവരെെ പാാഠഭേ�ദങ്ങളെ� പെ�ട്ടെെന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയാാൻ ഇതുവഴിി സാാധിിക്കുംം. ആവേ�ദകന്റെ�അപൂർണ്ണമാായ അറിിവുകളെ� പൂരിിപ്പിിക്കാാൻ
സംംഘാാഭിിമുഖംം സഹാായകമാാണ്്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതിിനേ�ക്കാാൾ വിിഷയത്തോ�ോ ട്് ക്രിിയാാത്മകമാായിി പ്രതിി
കരിിക്കാാനുള്ള പ്രവണത സംംഘമനസ്സിിനു കൂടുതലാാണ്്.ഇതിിനൊ�ൊരു മറുവശവുമുണ്ട്്. അറിിവുകൾ
മറ്റുള്ളവരുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിൽ പ്രകടമാാക്കാാനുള്ള വൈൈമനസ്യയവുംം പലപ്പോ�ോഴുംം പ്രകടമാാവുന്നു.
ഇത്തരംം സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ ആവേ�ദകന്റെ� താാൽപര്യയവുംംസ്വവകാാര്യയതയുംം മാാനിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
ദത്തശേ�ഖരണത്തിിനു മുതിിരേ�ണ്ടത്്. ശബ്ദംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിന്് വിിസമ്മതിിക്കുന്ന ആവേ�ദകരുംം
കുറവല്ല . വിിഷയസംംബന്ധമാായിി ഇടപെ�ടുന്നതൊ�ൊഴിിച്ചാാൽ ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളുടെെ ഒഴുക്ക്് തടസ്സ
പ്പെ�ടാാതെ� സമ്പാാദകൻ ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. .
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മൊ�ൊഴിികൾക്കിിടയിിലെ� അർത്ഥപൂർണ്ണമാായ മൗ�നംം, വിിച്ഛേ�ദംം, വിിഷയസംംബന്ധമാായിി പുലർ
ത്തുന്ന ഭാാഷണതന്ത്രങ്ങൾ, അംംഗവിിക്ഷേ�പങ്ങൾ എന്നിിവയുടെെ അർത്ഥസാാധ്യയതയിിലൂടെെ കൂട്ടാായ്മയെ�
പഠിിക്കാാനുള്ള ക്ഷമത ഗവേ�ഷകനുണ്ടാാവണംം. ഒരു കൂട്ടാായ്മയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന ആവേ�ദകർതന്നെ�
ഒരു വിിഷയത്തെ� എങ്ങനെ� സമീീപിിക്കുന്നു എന്നതുംം ഈ വിിഷയത്തെ� തന്നെ� മറ്റൊ�ൊരുകൂട്ടാായ്മയിിലെ�
ആവേ�ദകർ എപ്രകാാരമാാണ്് നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നത്് എന്നതുംം ശ്രദ്ധാാപൂർവ്വംം നിിരീീക്ഷിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
ലഭ്യയമാായ ദത്തങ്ങളുടെെ വിിമർശനാാത്മക പരിിശോ�ോധനയിിൽ ഔചിിത്യയപൂർവ്വമാായ പുനരവ
ലോ�ോകനംം വേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ സാാമാാന്യയവല്ക്കരണത്തിിലേ�
ക്കെ�ത്തുകഎന്നതാാണ്് അടുത്ത ഘട്ടംം. ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയക്തമാാകുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
സവിിശേ�ഷതകൾ നിിഗമനത്തിിൽ വിിശദീീകരിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� പൊ�ൊതു സവിിശേ�
ഷതകളാായകഥയിിലെ� പരിിണാാമഗതിി, പ്രാാക്തനത, അജ്ഞാാതകർതൃത്വംം�, അപരത്വവനിിർമ്മാാണംം,
ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിലെ� സ്പഷ്ടതയിില്ലാായ്മ , പുരാാവൃത്ത സമാാനത,സ്ഥലനാാമ നിിഷ്പത്തിി, മതനിി
രപേ�ക്ഷതാാബോ�ോധംം,ചരിിത്രത്തിിന്റേ�യുംം ഭാാവനയുടേ�യുംം ഇടകലരൽ എന്നിിവ സോ�ോദോ�ോഹരണംം
വിിശദമാാക്കുകഎന്നത്് പ്രധാാനമാാണ്്.

കഥയിിലെ� പരിിണാാമഗതിി
ഒരു ഫോ�ോക്്സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിില്ക്കുന്ന ഒരു മിിത്തിിന്് പരിിണാാമഗതിിയുണ്ടാാവുക സ്വാാ�ഭാാവിിക
മാാണ്്.ഒരു ഫോ�ോക്്സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിില്ക്കുന്ന കഥയുടെെ ആന്തരിിക ഘടനയ്്ക്ക്് മാാറ്റമിില്ലാാതെ�
നിിലകൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴുംം വ്യയത്യയസ്തരൂപങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിക്കാാനാാവുന്ന ബാാഹ്യയഘടനയെ� ദേ�ശകൂട്ടാായ്മകൾ
നിിരന്തരംം അഴിിച്ചു പണിിയുന്നു. ആന്തരിികമാായിി അടിിസ്ഥാാനപരമാായ കഥ അപ്പോ�ോഴുംം പരിിണാാമ
വിിധേ�യമാാവുന്നിില്ല . ഒരു ദേ�ശസ്വവത്വവത്തിിൽ നിിലനിില്ക്കുന്ന കഥ വ്യയത്യയസ്ത ആവേ�ദകർ അവതരിിപ്പിി
ക്കുമ്പോ�ോഴുംം മുമ്പ്് പറഞ്ഞ ആവേ�ദകർ ആവർത്തിിച്ചു പറയുമ്പോ�ോഴുംം കഥയുടെെ ബാാഹ്യയ വ്യയതിിയാാനംം
സംംഭവിിക്കുന്നു. നാാടോ�ോടിി കഥയിിൽ വരുന്നഈ മാാറ്റംം കാാലപരവുംം ദേ�ശപരവുമാാണ്്.
സ്വീീ�ഡനിിലെ� കാാൾ വിിൽഹംം വോ�ോൺ സിിഡോ�ോവ്് മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഒയിിക്കോ�ോ ടൈൈപ്പ്് എന്ന
സങ്കല്പനത്തെ� ഇവിിടെെ കണ്ടെ�ത്താാനാാകുംം. വ്യാാ�പനത്തിിന്് വിിധേ�യമാായിിക്കഴിിഞ്ഞ ഒരുഫോ�ോ
ക്്ലോ�ോർ രൂപംം പുതുതാായിി എത്തിിച്ചേ�ർന്ന പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളെ� സ്വാംം��ശീീകരിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികവൽക്കരണമാാണ്് ഇവിിടെെ നടക്കുന്നത്്. ഇത്തരംം ഒയിിക്കോ�ോ
ടൈൈപ്പുക ൾ ഫോ�ോക്്സമൂഹങ്ങളെ� പരസ്പരംം ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്റെ� ചിില ഉദാാഹരണങ്ങൾഇവിിടെെ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
“അത്് ദേ�വിിയടെെ ... ഒരു... പ്രതിിപുരുഷൻഎന്നുള്ളതേ�യുള്ളൂ. ഞാാനിിപ്പംം നമ്മളിിപ്പംം അമ്മേ�പോ�ോ യിി
തൊ�ൊഴുതിില്ലിിയോ�ോ ?അപ്പംം അങ്ങ്്..അമ്മേ�ടെെ ആളാായിി ഞാാൻഅപ്പംം . അമ്മയെ�ന്് ത്് പറയുന്നോ�ോ ..
(പട്ടാാഴിി ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മ -ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി).
പിിന്നേ�... പിിന്നേ�... അങ്ങനെ� കാാമ്പിിത്താാന്് ഒടുവിില്് കാാമ്പിിത്താാനുംം , മണ്ണടിിയുടെെ .. ഭരണവുംം
കാാമ്പിിത്താാനാായിിരുന്നു,
(പട്ടാാഴിിദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി )
എളേ�പ്പനുംം കാാമ്പിിത്താാനുംം ഭഗവതിിയുംം ആയിിട്ട്് ഭയങ്കര ..ബന്ധുക്കളാാ. ആ ഇവരീീ മൂന്നുപേ�രുംം
ബന്ധുക്കളാാ.
(മണ്ണടിി ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)
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പ്രാാക്തനത
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്് പ്രാാക്തനത. പാാരമ്പര്യയവുമാായിി
ബന്ധമുള്ളതിിനെ�ല്ലാം�ം പ്രാാക്തനതയുണ്ടാാവുംം. ഭൂതകാാലത്ത്് രൂപപ്പെ�ട്ട ഒരു കഥയ്ക്ക്് സംംഭവിിക്കുന്ന
പാാഠമിിശ്രണങ്ങൾ ആ കഥയുടെെ പ്രാാക്തനതയുടെെ അന്വേ�േഷണത്തെ� തടസ്സപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ദേ�ശ
പരവുംംകാാലപരവുമാായ പരിിണാാമങ്ങൾക്കു വിിധേ�യമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്ക
ത്തിിന്റെ�പ്രാാക്തനത അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്് ശ്രമകരമാാണ്്. ഓരോ�ോ വാാമൊ�ൊഴിി വഴക്കവുംം അത്് നിിലനിി
ല്്ക്കുന്നപ്രദേ�ശവുംം സാാഹചര്യയവുമാായിി ഇഴുകിിചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു. ആവേ�ദകർ തങ്ങൾ പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്ന
അറിിവിിന്റെ�ആധിികാാരിികതയെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ചിില ഭാാഷണതന്ത്രങ്ങൾ
നമുക്കിിവിിടെെ കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയുംം.
പണ്ടു..പണ്ടേ� ..പണ്ടേ� .. പണ്ടേ� .. പണ്ടേ� .. ഉള്ളതാാ അമ്പലംം ഉണ്ടാായകാാലംം തൊ�ൊട്ട്്.. ഇന്നുമത്്..
മുടങ്ങാാതെ� നടത്തിികൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുന്നു.
(പട്ടാാഴിിദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)

അപരത്വവനിിർമ്മാാണംം
ഒരു ദേ�ശകൂട്ടാായ്മ തങ്ങളുടെെ കൂട്ടാായ്മയ്ക്ക്് പുറത്തുള്ളവരെെ അപരരാായിി പരിിഗണിിച്ച്് മാാറ്റിിനിിർത്തുന്ന
പ്രവണത പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഓരു ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ഞങ്ങൾ അവർ എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവ
ങ്ങളിിലൂടെെ അപരനെ� സൃഷ്ടിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഒരോ�ോ ഫോ�ോക്് സമൂഹവുംം തങ്ങളുടെെ സ്വവത്വവ രൂപീീക
രണംംസാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്.
ആ.. മുസ്ലീംം� സിിന്റെ�..ചന്ദനക്കൊ�ൊടത്തിിന്്..അതുംം..ഒക്കെ� ..വിിശേ� ഷമാാ. ഡിിസംംബര്്.. ടൈൈ മിിലാാ.
പഴേ� .. പണ്ടത്തെ� കാാലത്തിിതുപോ�ോലെ� ..ആനവന്ന്് ..പറയെ� ടുക്കുമോ�ോക്കെ� ചെ� യ്യുമാായിിരുന്നു.ഇപ്പംം
..ഞങ്ങള്്..ക്രിിസ്ത്യയൻസാായതോ�ോടുകൂടിി.. ആദ്യയമൊ�ൊക്കെ� ചെ�യ്യുമാായിിരുന്നു. ഇപ്പംം ..പിിന്നത്്..നിിർത്തിി.
(ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി. ക്രിിസ്ത്യയൻ കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)
എല്ലാാ ജാാതിികൾക്കുംം ഉള്ളൊ�ൊരു.. വിിശേ�ഷമാാ.. അത്്. അതെ� .. ഈ ദിിവ സങ്ങളിി ഹിിന്ദുക്കൾക്കുംം
ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്കുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ഞങ്ങടെെ ഈ പെ� രുന്നാാ ൾ.. ദിിവസമൊ�ൊക്കെ�യാായതുകൊ�ൊണ്ടേ�
ഭയങ്കരാാഘോ�ോഷമൊ�ൊക്കെ�യാായിിരിിക്കുംം ഞങ്ങക്കത്്.
(ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി മുസ്ലീംം� കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)

ദേ�വചൈൈതന്യംം�—പുരാാവൃത്ത സമാാനത
ഓരോ�ോ ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മയുംം തങ്ങളുടെെ നാാട്ടുദേ�വതമാാരുടെെ ചൈൈതന്യംം� തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞതിിനെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച്് തലമുറകളാായിി കൈൈമാാറിിവരുന്നതുംം പറഞ്ഞുപോ�ോരുന്നതുമാായ കഥകളിിൽ ഏകതാാനതക
ണ്ടെ�ത്താാനാാകുംം. സ്ഥിിരംം പാാറ്റേ�ണിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അത്തരംം കഥയുടെെ രത്നച്ചുരുക്കംം
ഇപ്രകാാരമാാണ്്.
അങ്ങനെ� ആ.. പിിന്നെ�.. ചവററക്കാാനങ്ങാാണ്ട്് വന്ന്് അങ്ങനെ� അപ്പഴ്് പിിച്ചാാത്തിി തേ�ച്ചപ്പഴ്്
ങ്ങാാണ്ട്് ചോ�ോര. രക്തംം, പൊ�ൊടിിഞ്ഞെ�ന്നോ�ോ അങ്ങനെ� . മണ്ണ്്.. ആ. .ഉംം. പിിന്നേ�.
(മണ്ണടിി ദേ�ശകൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)

ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിിയിിലെ� സ്ഥലനാാമ നിിഷ്പത്തിി
തങ്ങളുടെെ ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മകളുടെെ സ്ഥലനാാമനിിഷ്പത്തിിയേ� സംംബന്ധിിച്ച്് ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിലെ�
പരാാമർശങ്ങൾ പലതുംം ലഭ്യയമാായചരിിത്ര രേ�ഖകളോ�ോടു പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടുന്നതല്ല. ഉല്പത്തിിപുരാാണംം,
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ഐതിിഹ്യയമാാല എന്നീീ കൃൃ�തിികളോ�ോട്് ആവേ�ദക മൊ�ൊഴിികൾ പൊ�ൊതുവേ� വിിയോ�ോജിിക്കുന്നു. അവയിിൽ
പലതുംം അവചപുരാാണങ്ങളുടെെ ഗണത്തിിലാാണ്് പെ�ടുക. ഓരോ�ോ പേ�രുംം അതിിന്റെ� അസ്തിിത്വവത്തിി
ലേ�ക്കുള്ള വഴിികാാട്ടിിയാാണ്്. സ്ഥലനാാമ പഠനത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന Toponymy വിിപുലമാായൊ�ൊ
രു പഠനശാാഖയാാണ്്. പലപ്പോ�ോഴുംം സ്ഥലനാാമങ്ങളിിൽ ഭൂമിിശാാസ്ത്രവുംം സാാമൂഹ്യയശാാസ്തവുംം ചരിിത്രവുംം
ഉള്ളടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു. ഒരു പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കാാനുള്ള വഴിിതുറക്കുക
യാാണ്് സ്ഥലനാാമങ്ങൾ.
സ്ഥലനാാമങ്ങൾ സൂചിിതമാാകുന്ന ചിില ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികൾ ശ്രദ്ധിിക്കുക :
അത്്... ഈ പിിന്നേ� ... അർത്തശ്ശേ�രീീന്നു പറഞ്ഞൊ�ൊ രു..ഒരമ്പലമൊ�ൊണ്ടിിവിിടെെ അർത്തശ്് ശേ�രിി.
ഒരമ്പലംം ഒണ്ടാായതാാണ്്. ആ അമ്പലംം പൊ�ൊളിിച്ചാാണ്് പള്ളിി വെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ആ..സ്ഥലത്ത്്..
അമ്പലംം..നിിന്ന..സ്ഥലത്താാണ്്..പണ്ട്് പള്ളിിവെ�ച്ചത്്. പള്ളിിവെ�ച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അതാാണ്്അർത്ത..
അർത്ത..അർത്തങ്കേ�രീീനൊ�ൊള്ളതിിനെ� ..അർത്തുങ്കെ�ന്ന്്..അങ്ങനങ്ങനെ� പറഞ്ഞു..പറഞ്ഞ്്..വന്ന്്
ആ പേ�രിിലാായതാാ.പിിന്നേ� അറവുകാാട്് അതിിന്റെ� കിിഴക്കുവശത്ത്് ആ അമ്പലംംഅതിിന്റെ�.. കിിഴക്കു..
വശത്ത്്.. ആ.. അമ്പലമൊ�ൊണ്ട്്. അറവുകാാടെെന്ന്് അറവുകാാടമ്പലമെെന്ന്് അതിിനെ� അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
(അർത്തുങ്കൽ ദേ�ശകൂട്ടാായ്മ –ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)
പട്ടുംം.. ആഴിിയുംം. ന്നുച്ചാാ.. ഒരു. പട്ട്്.. ആദ്യയമേ� ഒരു കിി ണറ്റിിന്റവിിടെെ കണ്ടെ� ന്നുംം ആ.. അതിിനകത്തൂടെെ
നോ�ോക്കിിയപ്പഴ്്, സമുദ്രത്തിിന്റെ� പ്രതീീതിിയുണ്ടാായെ�ന്നുംം അങ്ങനെ� പട്ടുംം ആഴിിയുംംഒള്ളതുകൊ�ൊ ണ്ട്് പട്ടാാ
ഴിിയാായെ� ന്നുംം അതല്ലാാ പിിന്നേ�. (ചുമ) വേ�റെെ . ഈ.. ആ.. എന്തോ�ോന്നാാ ആഴിി.. ഭയങ്ക..രമാായ ആഴിി..
പെ�ട്ടെെന്ന്് ഏതോ�ോ .. ഒരു മന്ത്രംം കൊ�ൊണ്ട്് പെ�ട്ടന്നങ്ങു.. നശിിച്ചപ്പഴ്്.. ആഴിി.. പട്ടട.. പട്ടാാഴിിയാായെ�
ന്നുംം. ആഴിി.. പട്ടു.. പട്ടുപോ�ോകുമെെന്ന്് .. പറയിില്ലിിയോ�ോ ?പട്ടുപോ�ോവുകാാന്ന്് നമ്മടെെ പഴ.. മല.. നശിിച്ചു
പോ�ോവുക . അങ്ങനെ� ആഴിി നശിിച്ചുപോ�ോ യതീീഏതോ�ോ ഒരു കർമ്മംം കൊ�ൊ ണ്ട്് തീീ.. നശിിച്ചു പോ�ോയടംം..
പട്ടാാഴിിയാായെ� ന്നുംം പറയുന്നു. അപ്പംംഅതിിനകത്ത്് വ്യയക്തമാായ പിിന്നെ� രൂപമിില്ല , നമ്മടെെ യീീ.. പേ�
രുകൾക്കെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�.അതിിന്്. പിിന്നേ� .. ഉദ്ധരിിച്ചു വന്നിിട്ട്് മറ്റുവിിധത്തിിലാായെ�ന്ന്് പറയുന്നെ�ങ്കിിലുംം,
അതിിപ്പംം ഈ..പത്തുനൂറു കൊ�ൊല്ലംം കൊ�ൊണ്ട്് ഈ ഉച്ചാാരണത്തിിൽ വ്യയത്യാാ�സംം ഒന്നുംം വന്നിിട്ടിില്ല.
ഒണ്ടോ�ോ? (ചിിരിി) അതിിപ്പംം നമ്മളങ്ങ്് വിിശ്വവസിിക്കുവാാ. അതേ�യുള്ളു.. എല്ലാാ.. മ്്.
(പട്ടാാഴിി ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)

ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിലെ� സ്പഷ്ടതയിില്ലാായ്മ
വരമൊ�ൊഴിിയിിൽനിിന്ന്് വാാമൊ�ൊഴിിയെ� വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്് ഭാാഷണത്തിിലെ� ഈണംം, താാളംം, സ്ഥാായിി,
മൗ�നംം തുടങ്ങിിയ ഘടകങ്ങളാാണ്്. ഇവ പറച്ചിിലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള അർത്ഥതലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നമ്മെ�
കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പോ�ോകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിൽ താാൻ പറയുന്നത്് അവർ അംംഗീീക
രിിക്കാാനിിടയുണ്ടോ�ോ എന്ന ശങ്ക പല ആവേ�ദകരുംം പ്രകടമാാക്കുന്നു. ഇതിിനെ� മറിികടക്കാാൻ മറ്റുള്ള
വരോ�ോട്് അങ്ങനെ�യല്ലേ� എന്ന്് ചോ�ോദിിക്കുന്ന നിിരവധിി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്്. ഭേ�ദകങ്ങളുടെെ തുടർച്ചയാായ
ഉപയോ�ോഗംം അനുബന്ധ ചോ�ോദ്യയങ്ങളുടെെ ഉപയോ�ോഗംം എന്നിിവയുംം വ്യാാ�പകമാായിി മൊ�ൊ ഴിികളിിൽനിിന്ന്്
കണ്ടെ�ത്താാനാാകംം.
ഒരേ� .. ദിിവസമല്ലിിയോ�ോ?
ചന്ദനക്കൊ�ൊടംം മുസ്ലിംം�സിിന്റെ� ആനയെ�ഴുന്നള്ളത്ത്് ..ഏഴെെട്ടാാനയിില്ലേ�?
മ്്..ആ.. ഇരുപത്തിിയാാറാം�ം തീീയതിിയാാ. അല്ലെ�.. ഇരുപത്തഞ്ചാംം� തീീയതിി.
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ചന്ദനക്കുടംം ക്രിിസ്സ്്മസ്സ്് ഇരുപത്തഞ്ചാംം� തീീയതിിയല്ലേ� ..ചന്ദനക്കൊ�ൊ ടംം.
പിിന്നേ� ഇരുപത്തിിയേ�ഴാം�ം തീീയതിിയാാണെ�ന്നു തോ�ോന്നുന്നു അവിിടെെ ജാാതിിമതഭേ� ദമെെന്യേ�േ
എല്ലാാർക്കുംം ഊണ്്, സദ്യയ.
(ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി മുസ്ലീംം� കൂട്ടാായ്മ ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)

ദേ�ശക്കൂട്ടാായ്മയുംം മതവുംം
കേ�രളീീയ സാാമൂഹ്യയ ജീീവിിതത്തിിൽ ആഴത്തിിൽ വേ�രോ�ോടിിയിിരിിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനംം
മതബോ�ോധമാാണന്നു പറയാംം�. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്ത വ്യയവഹാാരമേ�ഖലകളേ�യുംം സമഗ്രമാായിി അത്്
സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. മതഭേ�ദങ്ങൾക്കതീീതമാായ സാംം�സ്കാാരിിക പൈൈതൃകത്തിിലേ�ക്ക്്
കൂട്ടാായ്മാാജീീവിിതത്തെ� കാാണിിക്കാാനുള്ള വ്യയഗ്രത ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിൽ പ്രകടമാാണ്്.
അത്്.. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിിയെ�പ്പറ്റിി പറയുകയാാണെ�ങ്കിി .. ഇവിിടെെ മുസ്ലിംം� പള്ളിിയൊ�ൊണ്ട്് ക്രിിസ്ത്യയ
ൻപള്ളിിയൊ�ൊണ്ട്് അമ്പലമൊ�ൊണ്ട്് എല്ലാം�ം ഒന്നിിച്ച്് ഒന്നുപോ�ോലെ� കഴിിയുന്ന സ്ഥലമാാ ഇവിിടംം.

ചരിിത്രവുംം ഭാാവനയുംം
ഒരു കൂട്ടാായ്മ തങ്ങൾ പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്ന അറിിവിിന്റെ� ആധിികാാരിികതയെ� ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി,
ചരിിത്രത്തേ�യുംം ഭാാവനാം�ംശത്തേ�യുംം കൂട്ടിികലർത്തുന്ന പ്രവണത ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിികളിിൽ കണ്ടെ�
ത്താാനാാവുംം. അനുദിിനജീീവിിതാാവശ്യയത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുംം അതിിജീീവനത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുംം കൂട്ടാായ്മചരിി
ത്രമുണ്ടാാക്കുന്നു. ആഖ്യാാ�നത്തിിലൂടെെയുള്ള അതിിജീീവനതന്ത്രമാാണ്് ഓരോ�ോ ആവേ�ദകനുംം സ്വീീ�കരിി
ക്കുന്നത്്. ഭാാഷയ്ക്ക്് വിിവിിധ നിിലകളുണ്ട്്. ആശയവിിനിിമയത്തിിലൂടെെ ഭാാഷകൊ�ൊണ്ട്് കൂട്ടാായ്മലോ�ോകംം
നിിർമ്മിിക്കുന്നു. ഭൂത-വർത്തമാാന-ഭാാവിികാാലങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുന്നു. ആ വിിദ്യയയുടെെ ഭാാഗമാായിിഈ
ചരിിത്രനിിർമ്മാാണത്തെ� കാാണാാവുന്നതാാണ്്. സമ്പാാദകന്റെ� അറിിവിിനേ�യോ�ോ സന്ദേ�ഹത്തേ�യോ�ോ
മറിികടക്കുന്ന ഭാാഷണതന്ത്രങ്ങളിിലൂടെെ ആവേ�ദകൻ തന്റെ� ചരിിത്ര വിിചാാരത്തെ� കൗൗതുകകരമാായിി
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
ഇത്് പണ്ട്്. തിിരുവിിതാം�ംകൂർ എന്ന്് പറയുന്ന രാാജ്യംം� . ഉണ്ടാാകുന്നതിിനുമുൻപ്് നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളാായിി
രുന്നു. കൊ�ൊട്ടാാരക്കര സ്വവരൂപംം കാായംംകുളംം പിിന്നെ� അങ്ങനെ�യിിങ്ങൊ�ൊക്കെ� .അപ്പംം മാാർത്താാണ്ഡ
വർമ്മ. ആ ഈ വേ�ണാാട്് എന്നു പറയുന്നതിിൽനിിന്ന്് തിിരുവിിതാം�ംകൂർഎന്നു പറയുന്ന രാാജ്യയമാായിിട്ട്്
വെ��ട്ടിിപ്പിിടിിച്ച്് എല്ലാം�ം.. സ്ഥാാപിിച്ചപ്പൊ�ൊഴ്് പട്ടാാഴിിയെ�ന്നുള്ള ഭാാഗംം അതിിനെ� ക്ഷേ� ത്രത്തിിന്് വേ�ണ്ടീീട്ട്്
എഴുതിികൊ�ൊടുത്തു. കാാരണംം കാാമ്പിിത്താാൻസഹാായിിച്ചതാാണ്് കാാരണംം. .
(മണ്ണടിിദേ�ശകൂട്ടാായ്മ—ആവേ�ദകമൊ�ൊഴിി)
ഫോ�ോക്് ലോ�ോ ർസവിിശേ�ഷതകളിിൽ ചിിലതുമാാത്രമാാണ്് . ഇവിിടെെ ഉദാാഹരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്് .
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� പഠനമേ�ഖലകൾ വിികസിിച്ചു വരിികയാാണ്്. നാാഗരിിക ഫേ�ക്്ലോ�ോറിിലേ�ക്കാാണ്്
അത്് വിികസിിക്കുന്നത്്. അതിിനനുസരിിച്ച്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം സ്വവയംം നവീീകരിിക്കുന്നു. ഈ പരിിതോ�ോവ
സ്ഥയിിലുംംനഷ്ടബോ�ോധത്തോ�ോടെെ നാാശോ�ോന്മുഖമാായ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� പുനരുജ്ജീീവിിപ്പിിക്കാാനുള്ള
ശ്രമങ്ങളുംംനടക്കുന്നുണ്ട്്. നാാഗരിികവൽക്കരണംം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ക്കുന്ന സാാങ്കേ�തിിക ശാാസ്ത്രവുംം വ്യയ
വസാായവൽക്കരണവുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്ത മേ�ഖലകളേ�യുംം സാാമാാന്യയവൽക്കരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം
ഗതകാാലത്തേ�ക്ക്്തിിരിിഞ്ഞുനോ�ോക്കുക എന്നതു തന്നെ� തിികച്ചുംം പ്രത്യാാ�ശാാജനകംം തന്നെ�. ഓർമ്മ
തന്നെ� ഒരു പ്രതിിരോ�ോധമാാണല്ലോ�ോ.
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പത്തനംംതിിട്ട അടൂര് കുന്നിിട സ്വവദേ�ശംം. ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാല തിിരുവനന്തപുരംം
പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രത്തിില് നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം കാാലടിി മുഖ്യയകേ�ന്ദ്രത്തിില് നിിന്ന്് എംം.ഫിില്.
ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗത്തിില് ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു.

പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയസംംഘത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം
മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിില്
എസ്്. ശ്രീീകുമാാരിി

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, പ്രോ�ോവിിഡൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ പരിിവർത്തനഘട്ടത്തിിലാാണ്് സാാഹിിത്യയ സംംഘടനകൾ
രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എന്നാാല് ഇതിില് നിിന്ന്് തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ ഒരു സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്
പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയസംംഘ൦ രൂപീീകരിിച്ചത്്. അതാായത്്, സാാഹിിത്യയത്തിില് നിിലനിില്ക്കുന്ന
പ്രവണതകളുംം കീീഴ്്വഴക്കങ്ങളുംം പാാടെെ മാാറ്റിി, ചുറ്റുപാാടുകളെ�യുംം സാാമൂഹിിക പ്രശ്്നങ്ങളെ�യുംം
കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് സമൂഹത്തോ�ോട്് കടപ്പാാടുംം ഉത്തരവാാദിിത്വവവുംം ഉള്ളവരാാകണംം എഴുത്തുകാാ
രെെന്ന അഭിിപ്രാായംം സാാഹിിത്യയത്തിില് ഉറപ്പിിക്കുകയാായിിരുന്നു പ്രസ്തുത സംംഘടനയുടെെ രൂപീീകരണ
ലക്ഷ്യംം�. ഗതാാനുഗതിികത്വവ സമ്പ്രദാായംം പിിന്തുടരുന്നതിിനാാല് സാാഹിിത്യംം� സാാധാാരണക്കാാര്ക്ക്്
അപ്രാാപ്യയമാായിിരുന്നു; അന്യയവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുംം വരേ�ണ്യയവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുമാായിിരുന്നു. രാാജാാവുംം
ദേ�വനുംം പ്രഭുവുംം ജന്മിിയുംം കഥാാപാാത്രമാാകുന്ന സാാഹിിത്യയ സപര്യയയാായിിരുന്നല്ലോ�ോ പത്തൊ�ൊന്പതാം�ം
നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അന്ത്യംം� വരെെ മലയാാളക്കര കണ്ടിിരുന്നത്്. ഇത്തരംം പ്രവണതകള് ദൂരീീകരിിച്ച്് കോ�ോമനുംം
ചിിരുതയുംം പപ്പുവുംം ചുടലമുത്തുവുമെെല്ലാം�ം പ്രധാാനമാാകുന്ന പ്രമേ�യംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്് അന്യയമല്ലെ�ന്ന്്
സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം, സാാമൂഹിിക പ്രശ്്നങ്ങള്ക്കുംം അതിിലൂടെെ മനുഷ്യയബന്ധങ്ങള്ക്കുംം കൃതിികളിിൽ
സന്നിിവേ�ശംം നല്കുവാാനുംം എഴുത്തുകാാർ മുന്നോ�ോട്ടുവന്നു. സാാമൂഹിിക പ്രതിിബദ്ധതയാാണ്് സാാഹിി
ത്യയത്തിിന്് മാാറ്റുരക്കുന്ന ഘടകമെെന്ന്് പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� വക്താാക്കള് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു.

ചരിിത്രംം- പശ്ചാാത്തലംം
സാാഹിിത്യയത്തിില് ഒരു പുത്തനുണര്വ്് ഉണ്ടാാകുക എന്ന ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ രാാഷ്ട്രീീയപരമാായിി
പുരോ�ോഗമന ആശയംം വച്ചുപുലര്ത്തുന്ന എഴുത്തുകാാരുംം പ്രവര്ത്തകരുംം ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�
ആദ്യയപാാദത്തിില് ആഗോ�ോളതലത്തിിൽ ഒരുമിിക്കുകയുണ്ടാായിി. ജര്മ്മനിിയിില് അധിികാാരമേ�റ്റ ഹിിറ്റ്്ലര്
കൈൈക്കൊ�ൊണ്ട ജനാാധിിപത്യയ ധ്വവ൦സനത്തിിനെ�തിിരെെ 1933ല് ‘യുറോ�ോപ്യയന് ഫാാസിിസ്റ്റ്് വിിരുദ്ധ
തൊ�ൊഴിിലാാളിി സമ്മേ�ളനവുംം’ (European Anti-facist Worker’s Congress) ആംംസ്റ്റർഡാാമിിൽ
“ഫാാസിിസത്തിിന്നുംം യുദ്ധത്തിിന്നുംം എതിിരാായ സമ്മേ�ളനംം” ( World Congress Against Facisam
And War ) തുടങ്ങിി ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ സംംഘടനകളുംം പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുംം ആഗോ�ോളതലത്തിിൽ
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പ്രവർത്തനമാാരംംഭിിച്ചു. ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ പ്രാാദേ�ശിികമാായ പല സംംഘടനകളുംം സാാമൂഹിികസാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്് ഉണ്ടാാകുന്നുണ്ട്്. നാാനാാദേ�ശീീയരാായ ജനങ്ങള്ക്ക്് പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാാ
പിിക്കുന്നതിിനുംം അതുവഴിി ആശയ കൈൈമാാറ്റംം നടത്തുന്നതിിനുംം ഇത്തരംം സമ്മേ�ളനങ്ങൾ സാാഹ
ചര്യയമൊ�ൊരുക്കിി. 1935-ല് ഫാാസിിസത്തിിനുംം യുദ്ധത്തിിനുമെെതിിരെെ സംംസ്കാാര സംംരക്ഷണത്തിിനാായിി
ഒരു സാാർവദേ�ശീീയ സാാഹിിത്യയ സാംം�സ്കാാരിിക നേ�തൃസമ്മേ�ളനംം പാാരീീസിിൽ ചേ�ര്ന്നു. (Marxist
Cultural Movement In India – Ed. Sudhi Pradhan – Pub – National Book Agency ,
Calcutta) പിിന്തിിരിിപ്പൻ ശക്തിികളുടെെ ആക്രമണത്തിിൽ നിിന്ന്് മനുഷ്യയസംംസ്കാാരത്തെ� രക്ഷിിക്കുക,
എന്ന ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ ആരംംഭിിച്ച പാാരിിസ്് സമ്മേ�ളനത്തിിൽ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� നാാനാാഭാാഗത്തുനിിന്നു
ള്ള സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാർ പങ്കെ�ടുത്തു. മാാക്സിംം�ഗോ�ോർക്കിി, റൊ�ൊമയിിങ്് റോ�ോളഗ്്, തോ�ോമസ്് മാാന് എന്നീീ
പ്രതിിഭാാധനന്മാാരുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ കൂടിിയ പാാരിിസ്് സമ്മേ�ളനത്തിിലെ� ചര്ച്ചകള് ‘അഖിില
ലോ�ോക പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയ സംംഘടന’യുടെെ (World Progressive Writer’s Association)
രൂപീീകരണത്തിിനു കാാരണമാായിി.
ലോ�ോകത്തുണ്ടാായ പുത്തന് ആശയങ്ങളുടെെ പ്രചാാരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി 1936 ഏപ്രിില് 10-ന്്
‘അഖിിലേ�ന്ത്യാാ� പുരോ�ോഗമനസാാഹിിത്യയ സമ്മേ�ളനംം’ നടന്നു. അഖിില ലോ�ോക പുരോ�ോഗമനസാാഹിി
ത്യയത്തിിന്റെ� പ്രവര്ത്തന മാാതൃകകള് പിിന്തുടര്ന്നുകൊ�ൊണ്ട്് നടത്തിിയ പ്രസ്തുത സമ്മേ�ളനത്തിിന്റെ�
സംംഘാാടകരിില് പ്രധാാനിി സജ്ജാാദ്് സാാഹിിര് ആയിിരുന്നു. ലോ�ോക പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ സംംഘ
ത്തിിന്റെ� ഇന്ത്യയന് പ്രതിിനിിധിിയാായിി സാാഹിിര് പങ്കെ�ടുത്തിിരുന്നു. യോ�ോഗാാദ്ധ്യയക്ഷനാായ പ്രേം�ംചന്ദിിനു
പുറമേ� രവീീന്ദ്രനാാഥ്് ടാാഗോ�ോര്, ശരത്്ചന്ദ്ര ചാാറ്റർജിി, പിി.സിി. റോ�ോയ്്, ജവഹർലാാൽ നെ�ഹ്്റു, പ്രമദ
ചൌ�ൌധരിി, രാാമാാനന്ദ ചാാറ്റർജിി, നന്ദന് ലാാല് ബോ�ോസ്് തുടങ്ങിിയ പ്രമുഖ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങൾ ചേ�ർന്ന്്
ഒരു മാാനിിഫെ�സ്റ്റോ�ോയുംം ഒപ്പിിട്ടു, അങ്ങനെ� ഇന്ത്യയൻ സാാഹിിത്യയ സാംം�സ്കാാരിിക രംംഗത്ത്് മാാറ്റത്തിിന്റെ�
സന്ദേ�ശംം പ്രകടമാാക്കിിയ ആദ്യയ യോ�ോഗമാായിിരുന്നു അത്്. സാാഹിിത്യംം� ജീീവിിതഗന്ധിിയുംം ചുറ്റുപാാടുമുള്ള
ജീീവിിതാാനുഭവ ചിിത്രീീകരണംം സാാധ്യയമാാകുന്നതുംം ആയിിരിിക്കണമെെന്നതാാണ്് പുരോ�ോഗമന സാാഹിി
ത്യയത്തിിന്റെ� കാാതലാായ തത്വംം�.
ലഖ്്നൌ�ൌ സമ്മേ�ളനംം ഭാാരതസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനു൦ സമത്വവസുന്ദരമാായ ഭാാവിിക്കുംം വേ�ണ്ടിി പ്രയത്നിി
ക്കുവാാന് ജനതയെ� ആഹ്വാാ�നംം ചെ�യ്തു. പുരോ�ോഗമനവാാദിികളാായ എഴുത്തുകാാരെെല്ലാം�ം ഒരേ� ലക്ഷ്യയ
ത്തോ�ോടെെ മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോകാാൻ തയ്യാാറാാകണമെെന്ന്് തീീരുമാാനിിച്ച ഈ യോ�ോഗംം ഭാാരതീീയ സാാഹിിത്യയ
സാംം�സ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയ രംംഗത്തിിന്ന്് നവോ�ോത്തേ�ജനംം നൽകിി. ഇന്ത്യയയുടെെ മിിക്കവാാറുംം എല്ലാാ
സംംസ്ഥാാനങ്ങളിില്നിിന്നു൦ പ്രതിിനിിധിികള് സമ്മേ�ളനത്തിിൽ പങ്കെ�ടുത്തിിരുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ�
പ്രതിിനിിധിിയാായിിരുന്നു കെ�. ദാാമോ�ോദരന്. പട്ടിിണിി, ദാാരിിദ്രംം, സാാമൂഹിികമാായ പിിന്നോ�ോക്കാാവസ്ഥ,
രാാഷ്ട്രീീയഅടിിമത്തംം തുടങ്ങിിയ പ്രശ്നങ്ങളെ� സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാര് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യണമെെന്നത്്
സംംഘടനയുടെെ പ്രധാാന ലക്ഷ്യയമാായിിരുന്നു. ജനനന്മ ലക്ഷീീകരിിക്കുന്നതുംം രാാജ്യയപുരോ�ോഗതിിക്ക്്
ഉപയുക്തമാാകുന്നതുമാായ തത്ത്വവങ്ങളാാണ്് പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യംം� കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തതെ�ന്ന്്
മനസിിലാാക്കിിയ ജനത ഈ പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി. ജനങ്ങൾക്കിിടയിിൽ മനുഷ്യയസ്നേ�ഹ൦
വളർത്തിിയെ�ടുക്കുവാാനുംം ശാാസ്ത്രബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിക്കുവാാനുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരത്തിിൽ ജനങ്ങളെ�
ആവേ�ശംം കൊ�ൊള്ളിിക്കുവാാനുംം പര്യാ�ാപ്തമാാകുന്ന നോ�ോവൽ, നാാടകംം, കവിിത തുടങ്ങിിയ നിിരവധിി
ശാാഖകളിില്പെ�ട്ട കൃതിികള് രചിിക്കുവാാനുംം സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാര്ക്ക്് നേ�തൃത്വവവുംം പ്രോ�ോത്സാാഹനവുംം
നൽകുവാാനുംം പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞു.
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അഖിിലേ�ന്ത്യയ പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ സംംഘത്തിിന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയയിില് ആകമാാനംം
പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി എല്ലാാ ദേ�ശങ്ങളിിലുംം പുരോ�ോഗമന സംംഘടനകള് ഉണ്ടാായിി.
അതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി കേ�രളത്തിിൽ ഉണ്ടാായ സംംഘടനയാാണ്് ജീീവൽ സാാഹിിത്യയ സംംഘംം. സ്വാാ�ത
ന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം കര്ഷക തൊ�ൊഴിിലാാളിി സമരങ്ങളുടെെയുംം കാാലത്ത്് അവയ്ക്ക്് നേ�തൃത്വംം� നല്കിിയിിരുന്ന
സാാധാാരണക്കാാരാായ ഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്് അനുയോ�ോജ്യയമാായൊ�ൊരു സാാഹചര്യം�ം വളര്ത്തിിയെ�ടുക്കുക
എന്നതാായിിരുന്നു ജീീവൽ സാാഹിിത്യയ സംംഘംം രൂപീീകരണത്തിിലൂടെെ സാാധ്യയമാായത്് എന്ന്് ഇ. എംം.
ശങ്കരന് നമ്പൂതിിരിി സമ്മതിിക്കുന്നു. (പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയവുംം കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് സാാഹിിത്യയവുംം – 1971,
ഏപ്രിില് ലക്കംം ജനയുഗംം വാാരിിക). കെ� ദാാമോ�ോദരന്, ഇ. എംം. ശങ്കരന് നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്, കെ�.
ടിി. ജിി. നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്, എംം വിി ദാാമോ�ോദരന്, എംം. സിി. ശേ�ഖര്, സിി. ചന്ദ്രഹാാസന് , ചെ�റിിയാാന്
മാാഞ്ഞൂരാാന് , കെ�. കെ�. വാാരിിയര് , എ. മാാധവന്, പിി. കേ�ശവദേ�വ്് തുടങ്ങിിയവര് ശ്രദ്ധേ�യരാായ
പ്രവർത്തകരാാണ്്. അഖിിലേ�ന്ത്യയ പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ സംംഘത്തിിന്റെ� പ്രഖ്യാാ�പിിത ലക്ഷ്യയങ്ങള്
മനസിിലാാക്കുക ആയിിരുന്നു ജീീവൽ സാാഹിിത്യയ സംംഘത്തിിന്റെ� പ്രധാാന ലക്ഷ്യംം�. (1944-ല് ജീീവൽ
സാാഹിിത്യയ സംംഘംം പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ സംംഘമാായിിമാാറിി.)

ഉദ്ദേ�ശ്യയ-ലക്ഷ്യയങ്ങള്
പുരോ�ോഗമനസ്വവഭാാവമുള്ള പുസ്തകങ്ങള് നിിര്മ്മിിക്കുകയുംം തര്ജമ ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുക. ദേ�ശീീയ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം സാാമൂഹിിക പുനരുദ്ധാാരണത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി പോ�ോരാാടുക, കലയുംം സാാഹിിത്യയവുംം
സാാധാാരണക്കാാർക്ക്് പ്രാാപ്യയമാാക്കുക, പിിന്തിിരിിപ്പന് ശക്തിികളെ� നിിരുല്സാാഹപ്പെ�ടുത്തുന്ന രീീതിി
യിിലുള്ള സാാഹിിത്യയ വിിമർശനത്തെ�യുംം പുരോ�ോഗമന എഴുത്തുകാാരെെയുംം പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കുക,
അഭിിപ്രാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം പുരോ�ോഗമന എഴുത്തുകാാരുടെെ താാൽപര്യയ സംംരക്ഷണത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി
പോ�ോരാാടുക, പ്രകൃതിിയോ�ോടുംം പരിിസ്ഥിിതിിയോ�ോടുമുള്ള സൗൗഹാാർദ്ദപരമാായ പ്രമേ�യംം സാാഹിിത്യയത്തിില്
അവതരിിപ്പിിക്കുക തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുക്കുന്ന ഒരു സംംഘടനയാാണ്് ജീീവൽ
സാാഹിിത്യയ സംംഘംം എന്നുംം അതിിനാാല് അത്് അടിിസ്ഥാാന വര്ഗങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന
സാാഹിിത്യയരചനകളെ� പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ടന്നുമുള്ള ആശയമാാണ്് സംംഘടനയുടെെ പ്രഖ്യാാ�
പിിത ലക്്ഷ്യംം�.

മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ സ്വാാ�ധീീനംം
ഉപരിിവർഗമോ�ോടിികൾ സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� മൂല്യയനിിര്ണയംം നടത്തിിയിിരുന്ന കാാലത്തുനിിന്ന്് ജനപ
ക്ഷത്തെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന സര്ഗാാത്മക ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് സാാഹിിത്യയമെെന്നുള്ള കാാഴ്്ച്ചപ്പാാ
ടിിലേ�ക്ക്് ഭാാഷയെ�യുംം സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം നയിിച്ചു എന്നുള്ളതാാണ്് പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയസംംഘംം
മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ പ്രധാാനമാായ പരിിവര്ത്തനംം. സമൂഹത്തെ� മാാറ്റിിമറിിക്കാാന്
പോ�ോന്ന ജീീവിിത ചിിത്രങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്കാാരംം സാാധ്യയമാാക്കുന്ന പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ പ്രവർത്തകര്
തൊ�ൊഴിിലാാളിിവർഗ്ഗ സർവാാധിിപത്യംം� എന്ന ആശയത്തിിനാാണ്് പ്രചാാരംം നൽകിിയത്്. അതാായത്്
പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അന്ത്യംം�വരെെ ഭാാഷയിില് നിിലനിിന്നിിരുന്ന ക്ലാാസിിക്്, നിിയോ�ോ-ക്ലാാ
സിിക്് പ്രസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം സാാഹിിത്യയത്തെ� മോ�ോചിിപ്പിിച്ചു രംംഗത്തുവന്ന ജീീവൽ സാാഹിിത്യയ
പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാാക്കിിയ ഉണര്വിിൽ അനേ�കംം എഴുത്തുകാാര് ആകൃഷ്ടരാായിി. മുപ്പതുകളിിൽ
സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ട നിിരവധിി കഥാാപാാത്രങ്ങൾ സാാമൂഹിികയാാഥാാർഥ്യയത്തെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നു.
അങ്ങനെ� നിിയതവുംം സുഭിിക്ഷവുംം ശോ�ോഭനവുമാായ ജീീവിിത ലക്ഷ്യയത്തിില് മനുഷ്യയരാാശിിയെ� എത്തിി
ക്കാാന് ഭാാഷയെ� ഉപകരണമാാക്കിി നടത്തിിയിിരുന്ന പ്രചാാരണ പരിിപാാടിിക്കൊ�ൊപ്പിിച്ച്് ലോ�ോകത്ത്്
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അങ്ങോ�ോളമിിങ്ങോ�ോളംം വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ചുവന്ന നവീീന സാാഹിിത്യയ പദ്ധതിിയെ�യാാണ്് പ്രോ�ാഗ്രസീീവ്്
ലിിറ്ററേ�ച്ചര് അര്ത്ഥമാാക്കിിയത്്.
കൃഷിിഭൂമിി കര്ഷകരുടേ�ത്് ആണെ�ന്നുംം, ദാാരിിദ്യം�ം ഒരു പിിന്നോ�ോക്കാാവസ്ഥ അല്ലെ�ന്നുംം, കര്ഷക
ന്റെ� കുടിിലിിലെ� പെ�ണ്ണ്് ജന്മിിയുടെെ സ്വവത്തല്ലെ�ന്നുംം പഠനവുംം ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്വീീ�കരണവുംം കര്ഷകര്ക്കുംം
മറ്റ്് തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾക്കുംം അവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്നുംം ദേ�ശസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനാായുള്ള പ്രക്ഷോ�ോഭ
ത്തിില് അണിിനിിരക്കേ�ണ്ടത്് ആ ദേ�ശത്തിിലെ� ഓരോ�ോ പൗൗരന്റെ�യുംം ഉത്തരവാാദിിത്തമാാണെ�ന്നുംം
ഉള്ള അവബോ�ോധംം ആ കാാലഘട്ടത്തിില് പുത്തന് സാാഹിിത്യയ കൃതിികള് ഉയര്ത്തിിക്കാാട്ടുകയുണ്ടാായിി.
പാാര്ശ്വവവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവന്റെ� മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമാായിി പുരോ�ോഗമന പ്രസ്ഥാാനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിിച്ചുതു
ടങ്ങിിയതുംം കുടിികിിടപ്പുമാാത്രംം അവകാാശമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്ന കുടിിയാാന് കൈൈവശാാവകാാശമുള്ള
കര്ഷകനാായിി മാാറിിയതുംം ഈ കാാലഘട്ടത്തെ� മാാറ്റിി മറിിച്ചു. വിിവേ�ചനത്തെ� അവഗണിിച്ച്് വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെയുംം പൊ�ൊതു വേ�ദിികളിിലൂടെെയുംം സ്ത്രീീകള് ഉയര്ത്തപ്പെ�ട്ടത്് മറ്റൊ�ൊരു മുന്നേ�റ്റമാായിിരു
ന്നു. ഇങ്ങനെ� സാാമൂഹിികമാായുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം രാാഷ്ടീീയമാായുംം കേ�രളീീയര് അഭിിമുഖീീകരിിച്ച
സവിിശേ�ഷസംംസ്കാാരിികതയിിലാാണ്് പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയ സംംഘത്തിിന്റെ� പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശ്രദ്ധേ�യമാാകുന്നത്്.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങള്
1.

മാാർക്സിിസ്റ്റ്് കൾച്ചറൽ മൂവ്്മെെന്റ് ് ഇൻ ഇന്ത്യയ , സുധീീപ്രദാാൻ - നാാഷണൽ ബുക്ക്് ഏജൻസിി , കൽക്കട്ട . 2.മാാർക്സിിസവുംം
മലയാാള സാാഹിിത്യയവുംം—ഇഎംംഎസ്്. ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്.

2.

പുരോ�ോഗമന സാാഹിിത്യയവുംം കമ്മ്യൂൂണിിസ്റ്റ്് സാാഹിിത്യയവുംം- ഇ. എംം.എസ്്., ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്.

3.

കൈൈരളിിയുടെെ കഥ, എൻ കൃഷ്ണപിിള്ള - എൻ ബിിഎസ്്

4.

രൂപഭദ്രത, മുണ്ടശ്ശേ�രിി മംംഗളോ�ോദയംം-തൃശ്ശൂർ

ഡോ�ോ. എസ്്. ശ്രീീകുമാാരിി
തിിരുവനന്തപുരംം ജിില്ലയിിലെ� കൊ�ൊഞ്ചിിറയിിൽ ജനിിച്ചു. കാാര്യയവട്ടംം ഐ.സിി.കെ�. എസിിൽ നിിന്ന്് ഗവേ�ഷണ
ബിിരുദംം. ഇപ്പോ�ോൾ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് പ്രോ�ോവിിഡൻസ്് കോ�ോളേ�ജിിലെ� അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസ. മലയാാളഭാാ
ഷയുടെെ നവോ�ോത്ഥാാനവുംം സാാഹിിത്യയ സംംഘടനകളുംം , കേ�രളീീയ സ്ത്രീീ നവോ�ോത്ഥാാന ചരിിത്രംം , മാാറുന്ന കാാലംം
മാാറുന്ന സ്ത്രീീ എന്നീീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം മുപ്പതോ�ോളംം ഗവേ�ഷണ ലേ�ഖനങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കുമാാരനാാശാാന്റെ� സാാഹിിത്യയപ്രപഞ്ചംം
—എംം.കെ�. സാാനുവിിന്റെ� വിിമര്ശനങ്ങളിില്
സോ�ോണിിയ ജോ�ോസ്്

മലയാാളവിിഭാാഗംം, പാാവനാാത്മാാകോ�ോളേ�ജ്്, മുരിിക്കാാശ്ശേ�രിി.

സംംഗ്രഹംം
സാാമൂഹിികവുംം സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകവുമാായ പശ്ചാാത്തലത്തിില് കൃതിികളെ� മൂല്യയനിിര്ദ്ധാാരണംം ചെ�യ്ത
നിിരൂപകനാാണ്് എംം.കെ�.സാാനു. സാാഹിിത്യയജീീവിിതത്തിിലുംം വ്യയക്തിിജീീവിിതത്തിിലുംം ഏറെെയാാകര്ഷിിച്ച
കുമാാരനാാശാാന്റെ� കൃതിികളോ�ോരോ�ോന്നുംം പല വീീക്ഷണകോ�ോണിില് അദ്ദേ�ഹംം വിിമര്ശന വിിധേ�യമാാക്കിി..
കവിിതയെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന മൗ�ലിിക പ്രശ്നങ്ങള് ചർച്ചചെ�യ്യുന്ന ഘട്ടത്തിിൽ വിിശദപഠനത്തിിനാായിി
ആശാാൻ കൃതിികൾ തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത സാാനുവിിന്റെ� ആശാാന്പഠനങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവംം വ്യയക്തമാാക്കുക
യാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.

മഹാാഭാാരതംം മുതല് ആധുനിിക കവിിതവരെെ വിിശകലനംംചെ�യ്ത സാാനുവിിന്റെ� പഠനങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം
പ്രാാധാാന്യയമര്ഹിിക്കുന്നത്് ആശാാൻ കൃതിികളാാണ്്. നാാടക സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പൗൗരാാണിിക യാാഥാാ
സ്ഥിിതിിക തലത്തിില്തന്നെ� കുമാാരനാാശാാന്റെ� ‘വിിചിിത്രവിിജയ’ത്തെ� അദ്ദേ�ഹംം വിിശകലനംം ചെ�യ്തു.
ആശാാന്റെ� കാാവ്യയങ്ങളിില് എപ്പോ�ോഴുംം കാാണാാനാാവുന്ന മൂല്യയങ്ങളുംം സവിിശേ�ഷതകളുംം നാാടകത്തിിലുംം
ഉൾപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. വിിചിിത്രവിിജയത്തിിലെ� ദീീര്ഘബാാഹുവിിന്റെ�യുംം പ്രേ�
മലതയുടെെയുംം പ്രണയനിിമിിഷങ്ങളിില് ശാാകുന്തളംം മൂന്നാംം� അങ്കത്തിിന്റെ� പ്രതിിച്ഛാായ അനുഭവപ്പെ�
ടാാമെെന്നിിരിിക്കിിലുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് ആശാാന് കവിിതയിില് സ്ഥാാനംം നേ�ടിിയ പല ഭാാവങ്ങളുടെെയുംം
അങ്കുരംം ഈ നാാടകത്തിിലുണ്ടെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിനുണ്ട്്. കൂടാാതെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലെ�
വിിരുദ്ധഭാാവങ്ങള് നാാടകത്തിിലുടനീീളംം പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നതാായുംം അദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നു. അടിിസ്ഥാാ
നപരമാായിി ആത്മീീയപരിിണാാമത്തിിന്റെ� ചിിത്രമാാണ്് നാാടകംം കാാഴ്ചവെ�ക്കുന്നതെ�ന്നാാണ്് എംം.കെ�.
സാാനു അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� വീീക്ഷണത്തിിൽ ആശാാന്റെ� പിില്ക്കാാല കാാവ്യയ
ങ്ങളിിലുംം ഇക്കാാര്യം�ം കാാണപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. “തിികച്ചുംം ശുഭപര്യയവസാാനിിയാായിി തീീര്ക്കാാവുന്ന നാാടകത്തെ�
ശോ�ോകത്തിില് ആശാാന് അവസാാനിിപ്പിിച്ചതിിനു കാാരണംം ദുരന്തകഥാാരൂപത്തിില് സാാഫല്യംം� കണ്ടെ�
ത്തുന്ന ആശാാന് പ്രതിിഭയ്ക്ക്് നാാടകവുംം ശുഭാാന്തമാായിി രചിിക്കാാന് സാാധിിക്കാാത്തതാാണ്്”(32: 2003).
ജീീവിിതത്തിിന്് അര്ത്ഥംം വേ�ണമെെന്ന്് നിിര്ബന്ധമുണ്ടാാവുകയുംം ആ അര്ഥമെെന്തെ�ന്ന്് തിിരയുകയുംം
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ചെ�യ്യുന്ന മനസ്സിിന്റെ� വിിഹ്വവലതകളാാണ്് ആശാാന്റെ� സ്ത്രോ�ോത്രകൃതിികളിിലെ� പദസംംയോ�ോഗങ്ങള്ക്കു
പിിന്നിിലുള്ളതെ�ന്ന്് സാാനു അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു. ആശാാന്റെ� പിില്ക്കാാല കാാവ്യയങ്ങളിില് കാാണാാനാാവു
ന്ന ലോ�ോകോ�ോക്തിികളുംം കേ�വലാാശയങ്ങളുംം സ്തോ�ോത്രകൃതിികളുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടതാാണ്്.
നവീീനാാഭിിരുചിിയുടെെ വിികസിിത രൂപമെെന്ന നിിലയിില് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട വീീണപൂവിില് വിിലാാപ
ത്തിിന്റെ� സ്വവരമാാണെ�ങ്കിിലുംം ഭാാരതത്തിിന്റെ� ആത്മീീയപൈൈതൃകംം അതിിൽ പ്രധാാനമാാണെ�ന്ന്് സാാനു
കണ്ടെ�ത്തുന്നു. “സാാമൂഹിിക ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രേ�മംം, വിിവാാഹംം, അപവാാദംം തുടങ്ങിിയ
ഘടകങ്ങളിിലൂടെെ അനുരാാഗത്തിിന്റെ� വിിലാാസഭംംഗിികള് പൂവിില് തുടുത്തുനിില്ക്കുന്നു, അത്് രതിിഭാാ
വങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രതീീതിിയുളവാാക്കുന്നു” (156: 2009).
വിിരുദ്ധഗതിിയിിലുള്ള രണ്ടു മനസ്സുകളുടെെ സംംയോ�ോഗമാാണ്് നളിിനിിയുടെെ ഇതിിവൃത്തത്തിിന്റെ�
കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനംം. അതിില് സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി ഉരുത്തിിരിിയുന്ന നാാടകീീയത കാാവ്യയത്തിിന്് പൊ�ൊതുവാായ
പിിരിിമുറുക്കംം നല്കുന്നു. പ്രകൃതിിക്കൊ�ൊപ്പംം ഇതിിവൃത്തഗതിിയിില് അലൗൗകിികമാായ ഒരദൃശ്യയശക്തിിയുടെെ
സ്വാാ�ധീീനംം പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നതാായുംം അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്്. “അലൗൗകിിക ശക്തിിയാാണ്് ഇതിി
വൃത്തത്തിിലെ� ക്രിിയാംം�ശത്തെ� നിിശ്ചിിത ലക്ഷ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നത്്. വാായനയുടെെ വ്യാാ�മോ�ോഹ
ങ്ങളിില്നിിന്നു വിിമുക്തിിനേ�ടിി നിിത്യയതയെ� പ്രാാപിിക്കാാന് വെ�മ്പുന്ന ജീീവാാത്മാാവിിന്റെ� പ്രതീീതിിയാാണ്്
നളിിനിി ജനിിപ്പിിക്കുന്നത്് ”(19: 2011) നളിിനിിയിിലെ� സ്നേ�ഹസങ്കല്പവുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ
വീീണപൂവിിനേ�ക്കാാള് സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� ആത്മീീയഭാാവംം നളിിനിിയാാലാാണെ�ന്ന്് സാാനു അഭിിപ്രാായപ്പെ�
ടുന്നു. ആത്മീീയവുംം ലൗൗകിികവുമാായ സ്നേ�ഹഭാാവങ്ങള്ക്ക്് വൈൈരുദ്ധ്യയമിില്ലെ�ന്ന സങ്കല്പംം കാാവ്യയത്തിില്
കാാണാാനാാവുംം. നളിിനിി സന്യാാ�സിിനിിയാായാാണ്് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതെ�ങ്കിിലുംം ആ രൂപത്തിിനുള്ളിില്
അനിിയന്ത്രിിതമാായ ലൗൗകിികവിികാാരംം നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കുന്നു. എന്നാാല് ദിിവാാകരയോ�ോഗിി നിിലകൊ�ൊ
ള്ളുന്ന ആധിിത്യയകാാസ്ഥാാനംംതന്നെ� വിികാാരസംംയമനത്തിിന്റെ� ഔന്നത്യയത്തെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. “നാായകന് ലൗൗകിിക ഭാാവങ്ങളുടെെ തലത്തിിലേ�ക്ക്് ഇറങ്ങുന്നതാായ പ്രതീീതിി കാാവ്യയത്തിിലിില്ല.
ഹൈൈമവതഭൂവിിലെ� ആധിിത്യയകാാസ്ഥാാനംംപോ�ോലെ� അത്് സാാധാാരണ ജീീവിിതത്തിില് നിിന്നുയര്ന്ന്്
ഏകാാന്തമാായ മണ്ഡലത്തിില് പ്രതിിഷ്ഠിിതമാായിിരിിക്കുന്നു(54: 2003).
‘ആശാാന് ആശയഗംംഭീീരന്’ എന്ന പല്ലവിിയോ�ോട്് തനിിക്കൊ�ൊരിിക്കലുംം യോ�ോജിിക്കാാനാാവിില്ലെ�ന്ന്്
സാാനു വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ആ കവിിതകളുടെെ ചേ�തോ�ോഹാാരിിതയ്ക്ക്് നിിദാാനംം ആശയങ്ങളാാണെ�ന്ന
നിിഗമനംം വാാസ്തവമല്ല. “മറ്റു കവിിതകള്പോ�ോലെ� ആശാാന് കവിിതകളുംം ആകര്ഷകമാാകുന്നത്്
കാാവ്യയഭംംഗിികൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്്. അതാാകട്ടെെ പദങ്ങള്, പദനിിബന്ധത, വാാങ്്മയ ചിിത്രങ്ങള്,
പ്രമേ�യസംംവിിധാാനംം, വിികാാരോ�ോഷ്മാാവ്്, അന്തരീീക്ഷംം തുടങ്ങിിയ ഘടകങ്ങള് ചേ�ര്ന്നു രൂപപ്പെ�ടുന്നതു
മാാണ്്. ഇത്തരംം ഘടകങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിില് ഒന്നുമാാത്രമാാണ്് ആശയങ്ങള്” (59: 1964). വീീണപൂവിില്
കേ�വലംം പത്തുശ്ലോ�ോകങ്ങളിില് മാാത്രമേ� കേ�വലാാശയങ്ങള് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുള്ളുവെ�ന്നുംം അവയ്ക്ക്്
ആനുഷംംഗിികമാായ പ്രാാധാാന്യംം� മാാത്രമാാണ്് കാാവ്യയത്തിിലുള്ളതെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
സ്വവപ്നാാടനകാാവ്യയമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് സാാനു ലീീലയെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. കാാര്യയകാാ
രണബോ�ോധത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനത്ത്് സ്വവപ്നംം ആധിിപത്യംം� സ്ഥാാപിിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാാടുകളിിലെ� ദൃശ്യയങ്ങള്
സ്വവപ്നങ്ങളെ� പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കുന്നു. തോ�ോഴിിയുടെെ കരവലയത്തിിലമര്ന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ലീീല സംംസാാരിി
ക്കുന്നിിടത്തെ� ‘അഗണിിത ദിിവ്യയവിിഭൂതിി’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം എംം.കെ�. സാാനു പ്രത്യേ�േകംം വിിശകലനംം
ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ‘വിിഭൂതിി’ എന്ന വാാക്കിിന്് ഐശ്വവര്യം�ം എന്നാാണര്ഥമെെങ്കിിലുംം ഇവിിടെെ അര്ഥമതിിലൊ�ൊ
തുങ്ങുന്നിില്ല. സ്വവപ്നത്തിില് മാാത്രംം പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്ന സങ്കല്പാാതീീതമാായ ഒരന്തരീീക്ഷത്തെ�യാാണ്് ഈ
പദംം അഭിിവ്യയഞ്ജിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം. അഗണിിതമെെന്ന വിിശേ�ഷണംം

2020 July-December
1195-96 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

247

അതിിന്് താാങ്ങാായിി വര്ത്തിിക്കുന്നു. മാാനുഷിിക ലോ�ോകത്തിിന്് സങ്കല്പിിക്കാാന് സാാധിിക്കാാത്ത ഒരു
അമാാനുഷിിക ചൈൈതന്യംം� അന്തരീീക്ഷത്തിിലുണ്ട്് എന്നുസാാരംം.
പ്രണയകഥയാാണെ�ങ്കിിലുംം പ്രേ�മരംംഗങ്ങളുടെെ പ്രതിിപാാദനംം ലീീലയിില് കാാണാാനിില്ല. രൂപ
ഘടനയിില് ഒതുങ്ങിി നിില്ക്കുന്ന പ്രേ�മരംംഗങ്ങള് ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നത്് കാാവ്യയത്തിിന്റെ� വശ്യയത
വര്ദ്ധിിപ്പിിക്കുംം. എന്നാാല് ‘ലീീല’ എന്ന പ്രേ�മകാാവ്യയത്തിില് ആശാാന് പ്രണയരംംഗങ്ങള്ക്കു സ്ഥാാനംം
നല്കുന്നിില്ല. അനുരാാഗാാവിിഷ്ക്കരണ ചാാതുര്യം�ം ആശാാനുണ്ടെ�ന്നതിിനു തെ�ളിിവാാണ്് വിിചിിത്രവിിജയംം
നാാടകംം. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിില് കാാവ്യയത്തിിന്റെ� മുഖ്യയസ്വവഭാാവംം തീീവ്രതയാാണെ�ങ്കിില്
സംംക്ഷിിപ്തവുംം വൈൈരുദ്ധ്യയത്തിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയവുംം കാാവ്യയത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നേ�തീീരൂ. പ്രതിിപാാദനംം ചുരു
ക്കാാത്തിിടത്ത്് തീീവ്രത നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു. വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യയവുംം കാാവ്യയത്തിിന്റെ� തീീവ്രത നിില
നിിര്ത്തുന്നതിിനനുപേ�ക്ഷണീീയമാാണ്്. മൃദുലുംം തരളവുമാായ അനുരാാഗ വര്ണ്ണനകള്ക്ക്് ലീീലയിില്
സ്ഥാാനമിില്ലാാതാായത്് ഇത്തരത്തിില് നോ�ോക്കുമ്പോ�ോള് സ്വാാ�ഭാാവിികംം മാാത്രമാാണ്്.
നളിിനിി, ലീീല, കരുണ എന്നീീ മൂന്നുകാാവ്യയങ്ങളുംം അനുരാാഗംം എന്ന സൂക്ഷ്മഭാാവത്തിിന്റെ� വ്യയ
ത്യയസ്തമാായ ആവിിഷ്ക്കരണങ്ങളെ�ന്ന നിിലയ്ക്ക്് ഒരേ� വര്ഗത്തിില്പെ�ടുവയാാണ്്. മൂന്നുംം നാായിികാാപ്ര
ധാാനവുമാാണ്്. അനുരാാഗ തീീവ്രതയ്ക്ക്് ഹേ�തുവാായിി ഭവിിക്കുന്നു എന്ന നിിലയ്ക്കാാണ്് നാായകന്മാാരുടെെ
സ്ഥാാനംം. നാായിികമാാര് അനുരാാഗബദ്ധരാാകുന്ന സാാഹചര്യയത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യയമിില്ലാാത്ത രീീതിിയിിലാാണ്്
മൂന്നു കാാവ്യയങ്ങളുടെെയുംം ഘടന. പ്രാാണനാായകനിില്ലാാതെ� ജീീവിിതംം തുടരാാന് സാാധ്യയമല്ലാാത്തവിിധംം
തീീവ്രമാാണ്് നാായിികമാാരുടെെ അനുരാാഗംം. അനുരാാഗ സാാഫല്യയമാാണ്് പരമലക്ഷ്യയമെെങ്കിിലുംം സാാധാാരണ
ഗതിിയിിലുള്ള ദാാമ്പത്യയത്തിിനുംം കുടുംംബജീീവിിതത്തിിനുംം ഇവരുടെെ കാാര്യയത്തിില് സ്ഥാാനമേ�യിില്ല. പകരംം
മരണത്തിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയമുള്ള മോ�ോക്ഷപ്രാാപ്തിിയ്ക്ക്് തുല്യയമാായ ഒരു ലക്ഷ്യയമാാണ്് നാായിികമാാര്ക്കുള്ളത്്.
നാായിികമാാരുടെെ മരണത്തോ�ോടെെയാാണ്് മൂന്നുകാാവ്യയങ്ങളുംം അവസാാനിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം കാാവ്യയങ്ങള്
ശുഭപര്യയവസാായിികളാാണ്്. അന്ത്യയരംംഗങ്ങളിിലെ� അന്തരീീക്ഷസൃഷ്ടിി അനുരാാഗംം നിിത്യയതയിിലേ�ക്കു
നീീളുന്നുവെ�ന്ന പ്രതീീതിി ആസ്വാാ�ദകരിില് ജനിിപ്പിിക്കുന്നു. മൂന്നുനാായിികമാാര്ക്കുംം കാാമുകസമാാഗമംം
ലഭിിക്കുന്നു-മൃത്യുുവുംം. ഈ വേ�ളയിില് ആത്മീീയതയുടെെ ദീീപ്തിി മൂന്നു കാാവ്യയങ്ങളിിലുംം തെ�ളിിഞ്ഞുവരുന്നു.
പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെെ പഞ്ജരത്തിില്നിിന്ന്് ദേ�ഹിി നേ�ടുന്ന പരമമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� അതിിരിില്ലാാത്ത
ആനന്ദംം ആ ദീീപ്തിിയിിലടങ്ങുന്നു. കാാവ്യയങ്ങളുടെെ അന്ത്യയഭാാഗങ്ങളിില് ധിിഷണയുടെെയുംം സര്ഗാാത്മകഭാാ
വനയുടെെയുംം തുല്യയപങ്കാാളിിത്തത്തിിന്റെ� ഒരു സമതുലിിതാാവസ്ഥയുംം എംം.കെ�. സാാനു തിിരിിച്ചറിിയുന്നു.
സ്വവകാാര്യയജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളെ� കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കാാന് ഇഷ്ടമിില്ലാാത്ത കുമാാരനാാശാാന്റെ�
പൊ�ൊതുരീീതിിയിില് നിിന്നുള്ള വ്യയതിിയാാനമാാണ്് ‘ഗ്രാാമവൃക്ഷത്തിിലെ� കുയിില്’ എന്ന അഭിിപ്രാായംം
സാാനുവിിനുണ്ട്്. കേ�വലംം ആശയപരമോ�ോ ബുദ്ധിിപരമോ�ോ ആയ അനുഭവത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്ക്കരണമെെന്ന
നിിലയിിലല്ല ‘പ്രരോ�ോദനംം’ രചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. മറിിച്ച്് എ.ആര്. രാാജരാാജവര്മ്മയുമാായുണ്ടാായിിരു
ന്ന ഹൃദയബന്ധത്തിില് നിിന്നുളവാാകുന്ന വിികാാരംം കവിിതയിില് കലരാാതിിരിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
ആത്മസംംയമനത്തിിന്റെ� അവസ്ഥയിിലാാണ്് ആ കാാവ്യംം� രചിിച്ചത്്. “സ്വവന്തംം വിികാാരംം വസ്തുനിിഷ്ഠ
മാാക്കുന്നതിിനുള്ള സമചിിത്തതയാാണ്് പ്രരോ�ോദനത്തിില് ആധിിപത്യംം� ചെ�ലുത്തുന്നത്് (75:2003).
ഷെ�ല്ലിിയുടെെ അഡൊ�ൊണെ�യ്്സ്് എന്ന വിിലാാപകാാവ്യയത്തെ� പ്രരോ�ോദനംം അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം
അദ്ദേ�ഹംം കൂട്ടിിച്ചേ�ര്ത്തു.
സാാനു സമഗ്രവിിമര്ശനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കിിയ കൃതിിയാാണ്് ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത. അദ്ദേ�
ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിില് നീീതിിമാാനാായ രാാജാാവിിനുംം ഭര്ത്താാവിിനുംം യോ�ോജിിക്കാാത്ത പെ�രു
മാാറ്റമാാണ്് രാാമന്റെ� ഭാാഗത്തുനിിന്നുണ്ടാായത്്. ഇതിിനെ� അനിിഷ്ഠ സംംഭവമാായിി അദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നു
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(27: 2019). കാാരണംം ഫലിിതത്തിില് പലതരംം കഥചൊ�ൊല്ലുംം വിിചക്ഷണര് മാാത്രമുള്ള സദസ്സിില്
നിിന്നുമാാണ്് സീീതയെ�ക്കുറിിച്ച്് അപവാാദംം പരന്നത്്. അവര് ജനങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നിില്ല.
അവരുടെെ കൂട്ടത്തിില്ത്തന്നെ� ഭദ്രനെ�ന്ന ഒരാാള് മാാത്രമാാണ്് ആരോ�ോപണംം ഉന്നയിിച്ചതുംം. ഇതുകേ�ട്ട
രാാമന് ക്ഷണനേ�രംംകൊ�ൊണ്ട്് തീീരുമാാനമെെടുക്കുന്നു. തീീരുമാാനംം നടപടിിയിിലെ�ത്താാനുംം വൈൈകുന്നിില്ല.
സീീതയെ� അവളുടെെ ആഗ്രഹപ്രകാാരംം യാാത്ര അയയ്ക്കുന്നു എന്നു വ്യയക്തമാാക്കിിയ രാാമന് സീീതയെ�
യാാത്രാാവിിവരമറിിയിിക്കുകയോ�ോ കാാണുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നിില്ല. നിിമിിഷനേ�രംംകൊ�ൊണ്ട്് പത്നിിയെ� ഉപേ�
ക്ഷിിക്കാാന് രാാമന് തീീരുമാാനമെെടുത്തത്് വാാല്മീീകിിയുടെെ പ്രതിിഭയിില് രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ഫലിിതമാാണോ�ോ
എന്നുംം വിിമര്ശകന് ചിിന്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ശ്രീീരാാമന്റെ�യുംം സീീതയുടെെയുംം പാാരമ്പര്യയവുംം സംംസ്ക്കാാരവുംം
വിികസിിച്ച സാാഹചര്യയങ്ങള് വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കിിയ എംം.കെ�.സാാനു, നാാഗരിികതയുടെെ കളിി
ത്തൊ�ൊട്ടിിലിില് വളര്ന്ന ശ്രീീരാാമന്റെ� പെ�രുമാാറ്റത്തിില് അത്ഭുതപ്പെ�ടാാനൊ�ൊന്നുമിില്ല എന്നുംം എന്നാാല്
പ്രകൃതിിയുടെെ മകളാായ സീീത അവളുടെെ സംംസ്ക്കാാരത്തിിനിിണങ്ങുംംവിിധമാാണ്് പെ�രുമാാറുന്നതെ�ന്നുംം
വ്യയക്തമാാക്കിി . അപകീീര്ത്തിിയുണ്ടാാകുമെെന്ന ഭയംം തന്നെ�യാാണ്് രാാമന് സീീതയെ� കാാട്ടിിലുപേ�ക്ഷിി
ക്കാാന് കാാരണംം.
സഹജമാായ പദപ്രയോ�ോഗ മിിതത്വംം� ആശാാൻ ദുരവസ്ഥയിില് ദീീക്ഷിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്ന്് സാാനു
വിിലയിിരുത്തുന്നു. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ കഥാാഖ്യാാ�നത്തിിനിിടയിില് തിിരുകിിയ പ്രഭാാ
ഷണങ്ങള് കഥാാഗതിിയുടെെ വിിഘ്നത്തിിനുംം കാാരണമാായിി. ‘ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി’യിില് നാായിികയുടെെ
ആത്മീീയോ�ോല്ക്കര്ഷത്തെ� അവതരിിപ്പിിച്ച ഭാാഗംം ആശാാന്റെ� കവനവൈൈഭവത്തെ� പ്രതിിഫലിിപ്പിി
ക്കുന്നു. എങ്കിിലുംം മന: പരിിവര്ത്തനംം സൂക്ഷ്മതയോ�ോടെെ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാന് ‘കരുണ’യിില് കാാണിിച്ച
വൈൈഭവംം അദ്ദേ�ഹംം ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിിയിില് കാാണിിച്ചിില്ല. ഈശ്വവരഭക്തിി ഉദ്ദീീപിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിത
കളിില് ആത്മാാവിിഷ്ക്കരണമെെന്ന നിിലയിിലല്ലാാതെ� രൂപംം നല്കിിയവ ഹൃദയസ്പര്ശിിയാായിിട്ടിില്ലെ�ന്നുംം
പലതുംം വിിരസത ജനിിപ്പിിക്കുന്നവയാാണെ�ന്നുംം ‘പുഷ്പവാാടിി’ യെ� വിിലയിിരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അദ്ദേ�ഹംം
വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാല് കരിിങ്കല്ല്് മാാധ്യയമമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് മൃദുലഭാാവംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാന് ശ്രമിി
ക്കുന്ന ശിില്പിിയുടെെ കരകൗൗശല ചാാതുര്യം�ം കരുണയിില് സാാനു കണ്ടെ�ത്തുന്നുമുണ്ട്്.
ആശാാന് കവിിതയിിലെ� സജീീവസാാന്നിിധ്യയമാാണ്് ‘സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസങ്കല്പംം’ എന്ന്് വിിലയിിരുത്തുന്ന
സാാനു സാാമൂഹിികമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം വ്യയക്തിിചേ�തനയുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമോ�ോഹവുംം
സ്ത്രോ�ോത്രകൃതിികള് മുതല് ആശാാന്റെ� എല്ലാാ കൃതിികളിിലുംം ഭിിന്നരൂപങ്ങളാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുവെ�
ന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. നളിിനിിയിില് അതിിന്് ദാാര്ശനിിക സ്വവഭാാവമാാണുള്ളത്്. ലീീലയിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോള്
പ്രതിിഷേ�ധംം സമുദാായാാചാാരത്തിിനെ�തിിരെെ ഉയരുന്നു. വേ�ശ്യയയാായ വാാസവദത്ത കുലനയവിിരു
ദ്ധമാായിി സ്ഥിിരാാനുരാാഗത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നത്് അവളുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ പ്രഖ്യാാ�പനമാായിി സാാനു
കരുതുന്നു.
ജീീവിിതവൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളിിൽ കവിിതാാവിിഷയംം കണ്ടെ�ത്തുന്ന വാാസനയാാണ്് ആശാാന് പ്രക
ടിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം സാാനു അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. സന്യാാ�സിി തുല്യയനാായ ദിിവാാകരയോ�ോഗിിയുടെെ
അടുത്ത്് അഞ്ചുവര്ഷത്തിിലേ�റെെക്കാാലംം സംംയമനംം സഞ്ചയിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചു പരാാജയപ്പെ�ട്ട്് അനുരാാ
ഗാാഗ്നിിയിില് എരിിഞ്ഞുനിില്ക്കുന്ന നളിിനിി, താാരതുല്യയയാായിി നിില്ക്കുന്ന ലീീലയ്ക്കരിികെ� വിികലാാത്മാാവുംം
പ്രേ�തസമനുമാായ മദനന്, മാം�ംസപിിണ്ഡംം മാാത്രമാായിി ചുടുകാാട്ടിില് ശയിിക്കുന്ന വാാസവദത്തയുടെെ
ചാാരത്ത്് പ്രത്യാാ�ശയുടെെ മോ�ോഹനവാാഗ്ദാാനംംപോ�ോലെ� നിില്ക്കുന്ന ഉപഗുപ്തന് എന്നിിവര് ഉദാാഹരണംം.
വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുടെെ സമ്മേ�ളനമാാണ്് ആശാാന് കവിിതയെ� ഇത്രമാാത്രംം തീീവ്രവിികാാരഭരിിതവുംം
നാാടകീീയവുമാാക്കിിത്തീീര്ക്കുന്നത്്. കൂടാാതെ� ആശാാന്റെ� കവനവ്യയക്തിിത്വവത്തിിലെ� ആന്തരിികമാായ
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സംംഘട്ടനങ്ങള് തന്നെ�യാാണ്് ഇത്തരംം സ്തോ�ോഭവിിശേ�ഷത്തിിന്് രൂപംം നല്കുന്നതുംം. “ആശാാനിിലെ�
കവിിയുംം സന്യാാ�സിിയുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സരത്തിില് കവിി ജയിിച്ചു. ഇത്തരംം ചപലമാായ അന്തഃഃകരണ
ങ്ങളുംം പ്രതിിനവരസങ്ങളാാല് ഭൂരിിശക്തിികളാായ ലോ�ോകഭോ�ോഗങ്ങളുംം തമ്മിില് നടക്കുന്ന ഉഗ്രമാായ
ഒരു സംംഘട്ടനത്തിിന്റെ� രംംഗമാായിിരുന്നു ആശാാന്റെ� മനസ്സ്്” (24: 2011).
ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി ഒഴിികെ� ആശാാന്റെ� മറ്റെെല്ലാാ കാാവ്യയങ്ങൾക്കുംം പൊ�ൊതുവാായ സ്വവഭാാവമുണ്ടെ�ന്ന്്
സാാനു നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. കഥാാന്ത്യയത്തോ�ോടടുക്കുന്ന ഒരു മുഹൂര്ത്തംം നാാടകീീയമാായവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
ആഖ്യാാ�നംം ആരംംഭിിക്കുന്നു. തുടര്ന്ന്് അനുവാാചകരിില് ഉദ്വേ�േഗംം ജനിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിിയിില് മുഹൂര്ത്തംം
വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിില് തലമുറകളാായിി ദൃഢീീഭവിിച്ചുനിില്ക്കുന്ന വിികലമാായ സദാാചാാര
ബോ�ോധത്തിിന്റെ� അടിിത്തറ തകര്ക്കുംംവിിധത്തിിലുള്ള തത്ത്വവങ്ങള് ആശാാന് കവിിതകളിില് നിിന്നുംം
അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്്. പ്രധാാനമാായുംം ലീീലാാകാാവ്യയത്തിില് നിിന്നുംം. ഈശ്വവരാാഭിിമുഖമാായ ചിിന്ത
ആശാാന്റെ� ആത്മവത്തയുടെെ സജീീവഘടകമാാണ്്. എന്നാാല് ഭൗ�മജീീവിിതത്തിിന്റെ� നേ�ര്ക്ക്് പരാാ
ങ്്മുഖനുമല്ലാാത്ത അദ്ദേ�ഹംം മനുഷ്യയസേ�വനത്തിിലൂടെെയാാണ്് തന്റെ� ഈശ്വവരപൂജ ദര്ശിിക്കുന്നത്്.
സാാമൂഹ്യയപ്രവര്ത്തനങ്ങളിില് സജീീവമാായിിരുന്ന കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്് ആശാാന് തന്റെ� മിികച്ച
കാാവ്യയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം രചിിച്ചതെ�ന്നുംം സാാനു ഓര്ക്കുന്നു. ആശാാന്റെ� കവന വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� സ്ഥിിരമാായിി
വശീീകരിിച്ച പ്രമേ�യംം മരണമാാണെ�ന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം. ആദ്യയകാാലത്തെ�ഴുതിിയ
സ്തോ�ോത്രകൃതിികള് മുതല് എല്ലാാ കാാവ്യയങ്ങളിിലുംം മൃത്യുു സജീീവമാാണ്്. അത്് വാാച്യയമാായിി പ്രതിിപാാ
ദിിക്കുന്ന തരത്തിിലുംം കാാവ്യയശിില്പത്തിില് നിിലീീനമാായിിരിിക്കുന്ന അവസ്ഥയിിലുമുണ്ട്്. കാാവ്യയങ്ങളിില്
സ്നേ�ഹവുംം അനുരാാഗവുംം സാാഫല്യംം� നേ�ടുന്നതുംം മൃത്യുുവിിന്റെ� കവാാടത്തിില് വച്ചാാണ്്. ജീീവിിതവിി
രക്തിിയുംം മരണാാഭിിലാാഷവുംം കുമാാരനാാശാാന്റെ� കാാവ്യയലോ�ോകത്തിില് ഇടകലര്ന്നു പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടു
ന്നു. എന്നാാല് ആത്മഹത്യയയുടെെനേ�രെെ നിിശ്ചിിതമാായ ഒരു നിിലപാാട്് കവിി അവലംംബിിക്കുന്നിില്ല.
ജീീവിിതാാസക്തിിപോ�ോലെ� മരണാാഭിിലാാഷവുംം മനുഷ്യാാ�ത്മാാവിിലെ� സജീീവാം�ംശമാാണെ�ന്നുംം കവിി
തിിരിിച്ചറിിയുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്് (197: 2014).
എംം.കെ�. സാാനുവിിന്റെ� കാാവ്യയവിിമര്ശനങ്ങള് പ്രധാാനമാായുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� വ്യയക്തിിത്വവ
ത്തിിലെ� അടിിസ്ഥാാന ചിിന്തകളാായ മാാനവിികത, സ്വാാ�തന്ത്ര്യയബോ�ോധംം, മരണാാഭിിമുഖ്യംം�, ദുഃഃഖംം
തുടങ്ങിിയവയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് നിിര്വ്വഹിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഗ്രന്ഥങ്ങളിി
ലെ�ല്ലാം�ം ആശാാന് പഠനംം സജീീവമാാണ്്. പൊ�ൊതുവെ� സാാഹിിത്യയലോ�ോകംം വിിമര്ശനത്തിിനു വിിധേ�
യമാാക്കിിയ ആശാാന് സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� ഘടകങ്ങള് എംം.കെ�.സാാനു പ്രത്യേ�േകമാായിി വിിശകലന
വിിധേ�യമാാക്കുകയുംം പൊ�ൊതുധാാരണകളെ� തിിരുത്താാന് ശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ചലനമിില്ലാാ
ത്തവരെെന്ന്് വിിമര്ശകലോ�ോകംം വിിളിിക്കുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്ത്് അവരുടെെ ഭിിന്ന
വ്യയക്തിിത്വവങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചതുംം ആശാാന് ആശയഗംംഭീീരന് എന്ന വിിശേ�ഷണത്തെ�
തിിരുത്താാന് ശ്രമിിച്ചതുംം ഉദാാഹരണമാാണ്്. ആശാാന് കൃതിികളിിലെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തെ�യുംം ദുഃഃഖത്തെ�യുംം
അദ്ദേ�ഹംം പരസ്പരംം ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. മൃത്യുുവിിനെ� ഉപാാസിിച്ച്് മൃത്യുുവിിന്മേ�ല് വിിജയംംവരിിക്കുക
എന്ന ആശയംം ആശാാന്റെ� സര്ഗ്ഗാാത്മക ചേ�തനയിില് എന്നുംം കലര്ന്നിിരുന്നുവെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം
വിിശ്വവസിിക്കുന്നു.
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