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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

അറിിവിിചെ� വിിവിിധ അടിരുംകൾ സംംസ്കാാരാചെത്ത രൂപിീകരാിക്കുന്നതിൽ 
ഗംണ്യയമായാ പിങ്കുവിഹിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ദീീർഘകാലചെത്ത ജീീവിിതശൈശലിചെകാ
ണ്ടുംം അനുഭാവിപിരാിചായാം ചെകാണ്ടുംം വിയതയസ്തസംമൂഹിങ്ങൾ രൂപിചെ�ടു
ത്തിയാ നാട്ടറിിവുകൾ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്യ്. പ്രകൃതിനോയാാടുള്ള ഇടിചെപി
ടിലുകൾ, സംഹിജീീവിിനോ�ഹിം, വിയക്തിിയുംം കുടുംബവും സംമുദീായാാംഗംങ്ങളുംം 
തമ്മിിലുള്ള പിാരാസ്പരായം - ഇങ്ങചെന വിിവിിധ തലങ്ങളിൽ സംവിിനോശ�മായാ 
മൂലയനോബാധവും വിഴിക്കങ്ങളുംം വിിലക്കുകളുംം നാട്ടുകൂട്ടായ്മകൾ രൂപിചെ�
ടുത്തിചെയാടുത്തിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിക ശാസ്ത്രവിികാസംവും സംാനോങ്കതിക 
പുനോരാാഗംതിയുംം ഒന്നിച്ചനോ�ാൾ യുംക്തിിനോബാധനോത്താടുകൂടിിയുംള്ള നില
പിാടുകൾ വിയവിസ്ഥചെ�ടുകയുംം അമൂർത്തവും ഭാാവിനപ്രധാനവുമായാ 
നാട്ടറിിവുകൾ അപ്രസംക്തിമാവുകയുംം ചെചായ്തു. വിികസംനചെമന്ന നോപിരാിൽ 
മനു�യകുലം എത്തിനോച്ചർന്ന വിളർച്ച യാഥാർത്ഥത്തിൽ നോപ്രാത്സാാഹിി�ി
ക്കചെ�നോടിണ്ട്തായാിരുംന്നുനോവിാ എന്ന സംംശയാം, സംമീപികാലചെത്ത  പിാരാി
സ്ഥിതികദുരാന്തങ്ങളുംം നോരാാഗംഭാീതിയുംം   ഉണ്ട്ാക്കിയാിട്ടുണ്ട്്. വിിനോശ�ിച്ചുംം  
ശൈവിറിസം് ആക്രമണ്യം. ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ ഉണ്ട്ാകുന്ന തിരാിച്ചറിിവുകൾ 
സംാംസ്കാാരാികമായാ തിരാിച്ചുംനോപിാക്കിന് ഊന്നൽ ചെകാടുക്കുന്നു എന്നത് 
അവിഗംണ്യിക്കാനാവിാത്ത സംാഹിചാരായത്തിലാണ്യ് കൂട്ടായ്മയുംചെടി ജ്ഞാംാ
നനോമഖലകചെള ആധാരാമാക്കിയാ പ്രബന്ധങ്ങൾ നോചാർത്തുചെകാണ്ട്് 
ചെചാങ്ങഴിി റിിസംർച്ച് നോജീണ്യലിചെ� അഞ്ചാംാം ലക്കം പുറിത്തിറിങ്ങുന്നത്. 
ഈ പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്യം യും.ജീി.സംി. ചെകയാർ ലിസ്റ്റിിൽ ഉൾചെ�ട്ടുചെവിന്നത് 
വിലിചെയാാരും അംഗംീകാരാം തചെന്നയാാണ്യ്. ആ സംനോന്താ�ം പിങ്കുചെവിച്ചും
ചെകാണ്ട്് ചെചാങ്ങഴിിയുംചെടി പുതിയാ ലക്കം വിായാനക്കാർക്ക് സംമർ�ിക്കുന്നു. 

 

കാലടിി ചെപ്രാഫ. ചെക. ആർ. സംജീിത,

18-04-2021   ഇ�ു എഡിിറ്റർ
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പുരാാവൃത്തപിഠനം : ശൈസംദ്ധീാന്തിക സംമീപിനങ്ങളുംം 
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നോഡിാ. എം. ഐ. പുന്നൂസം്
അനോ�ാസംിയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂ.സംി.നോകാനോളജീ്, ആലുവി

വിിവിിധ വിിജ്ഞാംാന നോമഖലകചെള ഒരുംനോപിാചെല ആകർ�ിക്കുകയുംം പ്രനോചാാദീി�ിക്കുകയുംം ചെചായ്തിിട്ടുള്ള 
വിി�യാമാണ്യ് പുരാാവൃത്ത പിഠനം. സംംഘാവിനോബാധത്തിചെ� സൃഷ്ടിികളാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങചെളന്ന
തുചെകാണ്ട്് എല്ലാ സംാമൂഹിികശാസ്ത്ര വിി�യാങ്ങൾക്കും ഇചെതാരും പ്രധാന പിഠന വിി�യാമാണ്യ്. 
പുരാാവൃത്തങ്ങചെള സൃഷ്ടിിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംമൂഹി മന�ാണ്യ്. ശൈവിയാക്തിികമായാ 
അനുഭാവിങ്ങൾക്കിവിിചെടി വിലിയാ പ്രസംക്തിി ഇല്ല. സംമൂഹിത്തിചെ� സംംപ്നങ്ങളുംം പ്രതീക്ഷകളുംമാണ്യ് 
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ആയാി പുനർജ്ജനിക്കുന്നത്. പുരാാവൃത്തങ്ങളങ്ങചെന ഒരും സംാമൂഹിികാനുഭാവി 
പ്രക്രിയായുംചെടി പുനരാാഖയാനങ്ങളായാി മാറുകാണ്യ്. തന്മൂലം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി അപിഗ്രഥനവും വിിശ
കലനവും നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിലും ചാരാിത്രത്തിലും മനോനാവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിലും മറ്റ് സംാമൂഹിയ 
വിി�യാങ്ങളിലും ഒന്നുനോപിാചെല പ്രസംക്തിമായാി മാറുന്നു. ആൻഡ്രൂ ലാങ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി ബഹു 
വിി�യാബന്ധം സൂചാി�ിച്ചുംചെകാണ്ട്് ഇങ്ങചെന നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു: “The early physicist thought that 
myth concealed a physical philosophy; the early etymologist saw in it a confusion of language; 
the early political speculator supposed that myth was an invention of legislators; the literary 
Euemerus found the secret of myths in the course of an imaginary voyage to a fabled island” 
(Andrew Lang: 1993)

പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി പ്രസംക്തിിചെയായുംം പ്രനോയാാഗംചെത്തയുംം സംംബന്ധിച്ച കാഴ്ച�ാടുകളിൽ 
അന്തരാമുണ്ട്ായാിരാിക്കുനോമ്പാഴുംം വിിവിിധ വിിജ്ഞാംാന നോമഖലകളിൽ മിത്തുകളുംചെടി പിഠനം എത്രനോമൽ 
പ്രസംക്തിമായാിരാിക്കുന്നുചെവിന്നയാാഥാർത്ഥയം കൂടിി ഇത് വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. പുരാാവൃത്തപിഠനത്തിലു
ണ്ട്ായാിട്ടുള്ള പ്രസംക്തിമായാ വിയവിഹിാരാസംമീപിനങ്ങളുംം വിിശകലന പിദ്ധീതികളുംമാണ്യിവിിചെടി പിഠന
വിിനോധയാമാക്കുന്നത്.

മനോനാവിിശകലന സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംം പുരാാവൃത്തവും
മനഃശാസ്ത്രപിഠനങ്ങളിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങൾക്ക് വിലിയാ പ്രാധാനയമുണ്ട്്. ശരാീരാത്തിചെ� 
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അധിനോകാർജ്ജചെത്ത ചാാലുതിരാിച്ചുംവിിടുന്നതിനുള്ള ഉപിാധികളായാാണ്യ് കലകചെളയുംം പുരാാവൃത്താ
വിിഷ്കാാരാങ്ങചെളയുംം മന:ശാസ്ത്രപിഠനം കണ്യക്കാക്കുന്നത്. ഒരും ഊർനോജ്ജാല്പാദീന നോകന്ദ്രംം ജീലപിാ
തത്തിചെ� ശക്തിിയാിൽനിന്ന് ശൈവിദീുനോതാർജ്ജം സൃഷ്ടിിക്കുനോമ്പാചെലാരും സൃഷ്ടിുന്മുഖ കർമ്മിമാണ്യ് 
കലാപ്രവിർത്തനചെമന്ന് കാൾയുംങ്് നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. യുംങ്് എഴുംതുന്നു: “Then can be no doubt 
that this is a canalization of energy and its transference to an analogue of the original object 
by means of the dance...”. (Carl Jung: 1969)

‘ഒന്നും ഒന്നും നോചാർന്നാൽ ഇമ്മിിണ്യി ബലയ ഒന്ന് ’ എന്ന ബ�ീറിിയാൻ നിരാീക്ഷണ്യത്തിലടിങ്ങി
യാിരാിക്കുന്നതും സംംഘശക്തിിയുംചെടി അധിനോകാർജ്ജചെത്ത സംംബന്ധിക്കുന്ന തതംശാസ്ത്രമാണ്യ്. ഒറ്റയ്ക്ക്് 
നിൽക്കുനോമ്പാൾ ഏചെറി ഭാീരുംതംമുള്ളവിർ നോപിാലും സംംഘം നോചാരുംനോമ്പാൾ ഏത് സംാഹിസംപ്രവൃത്തിയുംം 
ചെചായ്യാാൻ തയ്യാാറിാവുന്നത് സംംഘ നോബാധത്തിചെ� അധിനോകാർജ്ജം ഏറ്റുവിാങ്ങുന്നത് മൂലമാണ്യ്. വിയ
ക്തിികൾ ഒത്തു നോചാരുംനോമ്പാൾ ഉണ്ട്ാകുന്ന അധിനോകാർജ്ജത്തിചെ� ചാാലകനോശ�ി സംമൂഹിമന�് പില 
ചാാനലുകളിലൂചെടി തിരാിച്ചും വിിടുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. നോഫാക് നോലാർ ആവിിഷ്കാാരാങ്ങചെളാചെക്ക ഇത്തരാം 
കനാൽ പ്രവിാഹിങ്ങളാചെണ്യന്ന് നിരാീക്ഷിക്കാനാവും. പുരാാവൃത്തങ്ങചെള മന:ശാസ്ത്ര പിഠന വിി�യാ
ചെമന്ന നിലയാിൽ പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തിയാവിരാിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖർ നോ�ായാിഡുംം കാൾ യുംങുമാണ്യ്.

നോ�ായാ്ഡിിയാൻ സംമീപിനം
സംമൂഹിമന�ിചെ� സംംപ്നങ്ങളായാി മിത്തുകചെളവിിവിക്ഷിച്ച നോ�ായാ്ഡിിയാൻ പിഠനം മിത്തുകൾക്ക് 
മനഃശാസ്ത്രപിഠനങ്ങളിൽ ഉള്ള സംംാധീനം വിയക്തിമാക്കിയാിട്ടുണ്ട്്. അന്തർനോബാധ മണ്ഡലത്തിചെ� 
പ്രതിഫലനങ്ങചെളന്ന നിലയാിലാണ്യ് (reflections of inner psyche) മിത്തുകചെള അനോ�ഹിം കണ്ട്ത്. 
മരാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംം നോമാക്ഷചെത്തക്കുറിിച്ചുംം മറ്റുമുള്ള ശക്തിമായാ ഉൾക്കാഴ്ചയുംചെടിയുംം അന്തർസംംഘർ
�ങ്ങളുംചെടിയുംം പ്രതീകാത്മകാവിിഷ്കാാരാങ്ങളാണ്യ് മിത്തുകൾ. മനോനാമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിർലീനമായാിരാി
ക്കുന്ന ശൈലംഗംിക സംമ്മിർ�ങ്ങളുംചെടിയുംം താദൃശമായാ അടിിസ്ഥാനവിാസംനകളുംചെടിയുംം (basic instincts) 
ഒരും മുൻനിർത്തലായാിട്ടാണ്യ് (projection) പുരാാവൃത്തങ്ങചെള നോ�ായാ്ഡി് കാണുന്നത്.

ഉറിവിിടിങ്ങളിനോലക്കുള്ള മടിങ്ങിനോ�ാക്ക്
മിത്തുകളുംചെടി അപിഗ്രഥനവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് നോ�ായാ്ഡിിയാൻ ചാിന്തകളിൽ വിരുംന്ന മചെറ്റാരും പ്രധാന 
ആശയാമാണ്യ് ഉറിവിിടിങ്ങളിനോലക്കുള്ള മടിങ്ങിനോ�ാക്ക് (going back to the origin). ഇത്തരാചെമാരും തംരാ 
അടിിസ്ഥാനപിരാമായാ മനു�യപ്രകൃതിയുംചെടി ഭാാഗംമാചെണ്യന്ന് നോ�ായാ്ഡി് കരുംതുന്നുണ്ട്്. ഗൃഹിാതുരാത 
എന്ന ആശയാ സംങ്കല്പനം ഇതിചെ� ഭാാഗംമാണ്യ്. ആദീി പ്രകൃതിയാിനോലക്ക് മടിങ്ങിനോ�ാകാനുള്ള 
അദീമയമായാ വിാസംന മനു�യപ്രകൃതിയാിലുണ്ട്്. ‘പ്രകൃതിയാിനോലക്ക് മടിങ്ങുക’ എന്ന റൂനോ�ാവിിയാൻ 
ആശയാത്തിലും സംംർഗ്ഗരാാജീയത്തിചെലത്താൻ ശിശുക്കചെളനോ�ാചെലയാാനോകണ്ട്തുചെണ്ട്ന്ന ക്രിസ്തുവിിചെ� 
ഉപിനോദീശത്തിലും ഈ മടിങ്ങിനോ�ാക്കിനുള്ള ആഹിംാനം പ്രതിധംനിക്കുന്നുണ്ട്്.

സംംർഗ്ഗതുലയമായാ ഈ പ്രാഗംവിസ്ഥകളിനോലക്ക് ഭാ�തികമായാ ഒരും മടിങ്ങിനോ�ാക്ക് സംാധയമല്ല. 
അങ്ങചെന വിരുംനോമ്പാൾ മടിങ്ങിനോ�ാക്കിനുള്ള അദീമയമായാ വിാസംനകചെള മന�ിലടിക്കിചെവിനോയ്ക്ക്ണ്ട്ി 
വിരുംന്നു. ഇത് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സംംഘർ�മൂർച്ഛകളിൽനിന്ന് നോമാചാനം ലഭാിക്കുന്നത് മാനസംികമായാ 
തിരാിച്ചും നോപിാക്കുകളിലൂചെടിയാാണ്യ്. ഇതിനുള്ള മാധയമങ്ങൾ എന്ന നിലയാിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങചെളയാാണ്യ് 
സംമൂഹിമന�് പ്രധാനമായുംം ആശ്രീയാിക്കുന്നത്. മിത്തുകൾ ഇപ്രകാരാം ശൈശശവിനിഷ്കാളങ്കതയാിനോല
യ്ക്കുംം സംംർഗ്ഗകാമ നകളിനോലയ്ക്കുംചെമാചെക്ക സംമൂഹിമന�ിചെന കൂട്ടിചെക്കാണ്ടും നോപിാകുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. 
ഇത്തരാത്തിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങചെള അസംംതൃപ്തമായാ അടിിസ്ഥാന വിാസംനകളുംചെടി പ്രതീകാത്മക 
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പൂരാണ്യങ്ങളായാി കണ്യക്കാക്കി നോ�ായാ്ഡി് നടിത്തിയാ പിഠനങ്ങൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി സംാമൂഹിിക 
പ്രസംക്തിി വിർദ്ധീി�ിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ന്നു പിറിയാാം.

കാൾ യുംങ്ങിചെ� സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ
മനഃശാസ്ത്ര നോമഖലയാിൽ മാത്രമല്ല സംാമൂഹിികശാസ്ത്രത്തിലും നാനോടിാടിി വിിജ്ഞാംാനീയാത്തിലും 
ഒരുംനോപിാചെല വിിപ്ലവികരാമായാ വിിചാാരാവിിനോ�ാടിനങ്ങൾക്ക് തുടിക്കമിട്ടവിയാാണ്യ് കാൾ യുംങ്ിചെ� 
സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ. ഒരാാളുംചെടി വിയക്തിിസംത്തയുംചെടി സംമഗ്രതചെയാ ശൈസംനോക്ക (psyche) എന്നാണ്യ് യുംങ്് 
വിയവിഹിരാിക്കുന്നത്. ശൈസംനോക്കയാിൽ രാണ്ടുംതരാം അനോബാധതലങ്ങൾ ഉണ്ട്്. ഒരാാളിൽ തചെന്ന ശൈവിയാ
ക്തിികമായാ അനോബാധതലവും സംമഷ്ടിയനോബാധതലവും ഉണ്ട്്. വിയക്തിിപിരാമായാ അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സ്മി
രാണ്യാനഷ്ടിമാണ്യ് വിയക്തിയനോബാധതലത്തിലുള്ളത്. കുട്ടിക്കാലചെത്ത സ്മിരാണ്യകളുംം അനുഭാവിങ്ങളുംം 
വിർത്തമാനകാലത്ത ്പ്രസംക്തിമല്ലാതായാി മന�ിചെ� അനോബാധതലങ്ങളിനോലക്ക ്സുപ്താവിസ്ഥയാിൽ 
നിനോക്ഷപിിക്കചെ�ടുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. കമ്പൂട്ടർ ഭാാ�യാിൽ അതയാവിശയമില്ലാത്ത ഫയാലുകൾ 
റിീശൈസംക്കിൾബിന്നിൽ നിനോക്ഷപിിക്കചെ�ടുനോമ്പാചെലാരും പ്രവൃത്തിയാാണ്യത്. ഇപ്രകാരാം വിയക്തിിയുംചെടി 
അനോബാധതലത്തിൽ നിനോക്ഷപിിക്കചെ�ടുന്ന അനുഭാവിാംശങ്ങചെള സംന്ദർഭാ സംാഹിചാരായങ്ങളുംചെടി നോപ്ര
രാണ്യമൂലമായാി നോബാധാവിസ്ഥയുംമായാി സംംനോയാാജീി�ിക്കാൻ കഴിിയുംചെമന്നും യുംങ്് സംിദ്ധീാന്തിക്കുന്നു
ണ്ട്്. എന്നാൽ വിയക്തിിയുംചെടി സംമഷ്ടിയനോബാധതലവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടാണ്യ് പുരാാവൃത്തപിഠനങ്ങൾ 
പ്രസംക്തിമാകുന്നത് .

സംമഷ്ടിയനോബാധതലം (Collective unconscious)
ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി സംമഷ്ടിയനോബാധതലം അയാാളുംചെടി ആത്മീയാസംത്തയാിലാണ്യ് (psychic existence) 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നചെതന്ന് യുംങ്് പിറിയുംന്നു. ചെഭാ�തികസംത്തയാിലിതിന് (physical existence) വിലിയാ 
പ്രസംക്തിിയാില്ല. ആത്മീയാസംത്തചെയാന്നതു ചെകാണ്ട്ിവിിചെടി അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരും ജീനസംമൂഹിത്തി
ചെ� ചെപിാതുവിായാ മതദീർശനങ്ങചെളയുംം പുരാാവൃത്തകലാവിിഷ്ക്കാാരാങ്ങചെളയുംമാണ്യ്. ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� 
അവിനോബാധങ്ങചെളയുംം സംംസ്കാാരാമരായാദീകചെളയുംം അദൃശയമായാി സംംാധീനിക്കുന്ന സംമൂഹിസംത്തയുംചെടി 
പിാരാമ്പരായ സ്മൃതിചാിഹ്നങ്ങളാണ്യിതിലുള്ളത്. യുംങ്് എഴുംതിന്നു: “It is the store house of Latent 
memories of our human and prehuman ancestry, it consists of instincts and archetypes 
that we inherit as possibilities and that often affect our behaviour” (Carl Jung: 1969) 
ഈ സംമഷ്ടിയനോബാധമണ്ഡലമാണ്യ് ആദീിപ്രരൂപിങ്ങചെള (archetypes) സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്. മനുനോ�യാല്പ
ത്തി കാലനോത്താളം പിഴിക്കമുള്ള നോഗംാത്രസ്മിരാണ്യകളുംം (collective memories) വിാസംനകളുംമാണ്യ് 
ഈ പ്രരൂപിങ്ങചെള സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്. പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിൽ യുംങ്ിചെ� ആദീിപ്രരൂപിസംങ്കല്പനം 
ഒഴിിവിാക്കിനോ�ാകാനാർക്കും കഴിിയാില്ല.

ആദീിപ്രരൂപിങ്ങൾ (Archetypes)
എല്ലാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടിയുംം ഒഴിിച്ചുംകൂടിാനാവിാത്ത ഘടികചെമന്ന നിലയാിലാണ്യ് യുംങ്് ആദീിപ്രരൂപി
ങ്ങചെള കാണുന്നത്.യുംങ്്എഴുംതുന്നു: “The essential content of all mythologies and all religions 
and all isms is archetypal. The archetype is spirit or pseudo spirit: What is ultimately 
proves to be depends on the attitude of the human mind” (Carl Jung: 1969). സംാർവ്വ
ല�കികമായാി സംമൂഹിമന�ിചെ� അടിിത്തട്ടിൽ നിലചെകാള്ളുന്ന പ്രാഗം്ബിംബങ്ങചെളയാാണ്യ് ആദീി
പ്രരൂപിങ്ങചെളന്നതുചെകാണ്ട്് (archetypes) യുംങ്് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മിത്തുകളുംചെടി അടിിസ്ഥാന 
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നിയാാമകങ്ങചെളന്ന (constituents) നിലയാിലാണ്യ് ഈ ആദീിപ്രരൂപിങ്ങൾ നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാ 
പിഠനത്തിൽ പ്രസംക്തി മാകുന്നത്. മനശ്ശാാസ്ത്രവും മതവുചെമന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യുംങ്് ആദീിപ്രരൂപിങ്ങചെള 
കൃതയതനോയാാചെടി ഇങ്ങചെന നിർവിചാിക്കുന്നു: “Forms or images of a collective nature which 
occur practically all over the earth as constituents of myths and at the same time 
as autochthonous individual products of unconscious origin” (Carl Jung: 1992).

ആദീിപ്രരൂപിങ്ങൾക്ക് സംാർവ്വല�കിക സംംഭാാവിമാണുള്ളത്. രാക്ഷകനായാ ശൈദീവിം എന്ന 
ആദീിപ്രരൂപിം നോലാകചെത്തല്ലാ സംമൂഹിങ്ങളിലും ഏചെതങ്കിലും നിലകളിൽ നിലചെകാള്ളുന്നത് ഉദീാ
ഹിരാണ്യമായാി ചൂണ്ട്ിക്കാണ്യിക്കചെ�ടുന്നുണ്ട്്. നി�ഹിായാതകളുംചെടിയുംം അരാക്ഷിതനോബാധത്തിചെ�യുംം 
സംാർവ്വല�കിക മനു�യാനുഭാവിമാണ്യ് ഈ പ്രാഗ്രൂപിത്തിചെ� പിിന്നിലുള്ളത്. പുരാാവൃത്ത പിഠന
ത്തിൽ ഏചെറി പ്രസംക്തിവും പ്രയുംക്തിവുമായാ സംിദ്ധീാന്തങ്ങളാണ്യ് കാൾയുംങ്് അവിതരാി�ിച്ചിട്ടുള്ളത്.

II ഘടിനാവിാദീസംമീപിനങ്ങളുംം സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംം
ചെഫർഡിിന�് ചെസംാസ്സൂറിിചെ� ഭാാ�ാശാസ്ത്ര സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം ഇതരാ ശൈവിജ്ഞാംാനിക 
നോമഖലകളിലും സംവിിനോശ� ചാലനങ്ങളുംണ്ട്ാക്കുകയുംണ്ട്ായാി. ഏകകാലിക പിഠന സംമീപിനവും 
ഘടിനവിാദീ പിഠനവും നരാവിംശശാസ്ത്രത്തിലും നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിലും പുതിയാ പിഠനസംാ
ധയതകൾ തുറിന്നു. പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിൽ ഘടിനാവിാദീത്തിചെല രാീതിശാസ്ത്രസംാധയതകൾ പ്രനോയാാ
ജീനചെ�ടുത്തിയാവിരാിൽ വി്ളാഡിിമർ നോപ്രാ�്, ചെലവിിനോ�ാസം്, ചെറിാളാങ്് ബാർത്ത് എന്നിവിർ ഏചെറി 
ശ്രീനോദ്ധീയാരാാണ്യ്. പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ ഉൾക്കാഴ്ചകളാണ്യ് ഇവിരുംചെടി അപിഗ്രഥന
സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ നല്കുന്നത്.

ചെലവിിനോ�ാസംിചെ� പുരാാവൃത്തദീർശനം
�ഞ്ചാം് നരാവിംശശാസ്ത്രജ്ഞാംനായാിരുംന്ന നോ�ാഡി് ചെലവിിനോ�ാസം് പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിലും ഭാാ�ാശാ
സ്ത്രത്തിലുചെമാചെക്ക ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ സംംഭാാവിനകളാണ്യ് നൽകിയാിട്ടുള്ളത്. പുരാാവൃത്തങ്ങചെള ഘടിനാപി
രാമായാ അപിഗ്രഥനത്തിന് വിിനോധയാമാക്കിയാവിരാിൽ പ്രധാനിയാാണ്യ് അനോ�ഹിം. 1955ൽ ചെലവിിനോ�ാസം് 
പ്രസംിദ്ധീചെ�ടുത്തിയാ മിത്തുകളുംചെടി ഘടിനാത്മകപിഠനം (The structural study of Myth) എന്ന 
പ്രബന്ധം പുരാാവൃത്തപിഠനത്തിൽ വിളചെരാ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ചെതക്കനനോമരാിക്കൻ, ഇന്തയൻ സംംസ്കാാ
രാങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിലും ഗ്രീക്ക് മിത്തുകചെള അടിിസ്ഥാനചെ�ടുത്തിയുംം അനോ�ഹിം നടിത്തിയാ 
ഘടിനാപിഗ്രഥനപിഠനം പുരാാവൃത്തപിഠനത്തിൽ പുതിയാ മാതൃകയാായാിരുംന്നു.

ചെസംാസ്സൂർ ഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിലാവിിഷ്ക്കാരാിച്ച ഘടിനാത്മക വിിശകലനരാീതി പുരാാവൃത്താപിഗ്രഥന
ത്തിനോലക്കും വിയാപിി�ിക്കുകയാാണ്യ് ചെലവിിനോ�ാസം് ചെചായ്തിത്. പ്രാചാീനവും ആധുനികവും പ്രാകൃതവും 
നാഗംരാികവുമായാ എല്ലാ മാനു�ിക മാനസംിക വൃത്തികളുംം ഘടിനാത്മക വിിശകലനത്തിലൂചെടി 
ഫലപ്രദീമായാി വിിശദീീകരാിക്കാനാവുചെമന്ന് ചെലവിിനോ�ാസം് ചൂണ്ട്ിക്കാണ്യിക്കുന്നുണ്ട്്.

മിനോത്താളജീീസം് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൂറുകണ്യക്കിന് മിത്തുകചെള പിഠനവിിനോധയാമാക്കുന്ന 
ചെലവി്നോ�ാസം് ആ മിത്തുകളിൽ യുംക്തിിപിരാമായാ ഒരും സംംവിിധാനക്രമമുചെണ്ട്ന്ന് നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. 
ഭാാ�നോപിാചെല തചെന്ന പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം ഒരുംപിാടി് അർത്ഥനിയാാമകങ്ങളായാ അടിിസ്ഥാന കഥാ
മാത്രകൾ(constituent units) ചെകാണ്ട്് സൃഷ്ടിിചെച്ചടുക്കുന്ന ഒരും വിയവിസ്ഥയാാണ്യ്. ചെലവിിനോ�ാസം് 
എഴുംതുന്നു: “The myth will be treated as an orchestra score would be if it were unwittingly 
considered as a unilinear series; our task is to re-establish the correct arrangement” 
(Levi Strauss: 1963). സംംനിമങ്ങളുംം (phonemes) രൂപിിമങ്ങളുംം (morphemes) വിാകയങ്ങളുംം 
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ഭാാ�യുംചെടി ഘടിന നിർണ്യയാിക്കുന്നത് നോപിാചെല പുരാാവൃത്തങ്ങൾ രൂഢാാകാരാങ്ങളാൽ (gross 
constituents) നിർണ്യയാിക്കചെ�ടുന്നുചെണ്ട്ന്ന് ചെലവിിനോ�ാസം് സംമർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അടിിസ്ഥാന 
മാത്രകചെള മിത്തീം (mytheme) എന്നാണ്യ് നോ�ാസം് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. മിത്തുകചെള അവിയ്ക്ക്് 
പുരാാവൃത്തഘടിനയാിലുള്ള ധർമ്മിമനുസംരാിച്ച് ഒരും ചാാർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് ചാിത്രീകരാിക്കാനാവുചെമന്നും 
ഘടിനാപിരാമായാ ഇത്തരാം വിർഗ്ഗീകരാണ്യത്തിലൂചെടി പുരാാവൃത്ത പിാഠനോഭാദീങ്ങളുംചെടി പിഠനം കൂടുതൽ 
ഫലപ്രദീമാകുചെമന്നുള്ള ചെലവിിനോ�ാസംിയാൻ നിരാീക്ഷണ്യം ഏചെറി പ്രസംക്തിമാണ്യ്. പിിന്നീടി് ചെലവിി
നോ�ാസംിചെ� ഈ ഘടിനാത്മക വിിശകലരാീതി പിലരുംം പിിന്തുടിർന്നു. യൂജീിൻ നോഡിാർഫിൻ മാൻ 
(Eugene Dorfman) എന്ന പിണ്ഡിതൻ ‘നരാീംസം് ’ എന്ന അടിിസ്ഥാന ഏകകചെത്ത�റ്റിയുംം 
അലൻഡിൻഡിിസം് ‘നോമാട്ടിഫിം’ എന്ന ഏകകചെത്ത�റ്റിയുംം പിരാാമർശിക്കുന്നതിൽ ചെലവിിനോ�ാ
സംിയാൻ മാതൃകയുംചെടി സംംാധീനമുണ്ട്്. മലയാാളത്തിൽ പിടിയാണ്യിപുരാാവൃത്തചെത്ത ചെലവിിനോ�ാസംിയാൻ 
ഘടിനാപിഗ്രഥന മാതൃകയാിൽ ചെക.വിിദീയാസംാഗംർ പിഠനവിിനോധയാമാക്കിയാിട്ടുണ്ട്് (വിിദീയാസംാഗംർ: 1998). 
ചെകനോ�ാൻ പിാട്ടിചെ� പുരാാവൃത്തം നോഡിാ.എ.ചെക.നമ്പയാരുംം ഇനോത ഘടിനാപിഗ്രഥമാതൃകയാിൽ 
വിിശകലനം ചെചായ്തിിട്ടുണ്ട്് (നമ്പയാർ എ.ചെക: 2002).

മിത്തിചെ� സംനോങ്കതങ്ങൾ (code) ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന വിിരുംദ്ധീദീംന്ദകല്പനകചെള (binary 
oppositions) കചെണ്ട്ത്തി അപിഗ്രഥിക്കുന്നതിലാണ്യ് ചെലവിിനോ�ാസം് ശ്രീദ്ധീ ചെവിച്ചത്. ശൈവിരുംദ്ധീയ
ങ്ങചെള അതിജീീവിിക്കുന്നതിന് സംഹിായാകമായാ യുംക്തിിബദ്ധീതയുംള്ള ആഖയാനപിാഠങ്ങളായാാണ്യ് 
അനോ�ഹിം പുരാാവൃത്തങ്ങചെള കണ്യക്കാക്കുന്നത്. “The purpose of a myth is to provide a logical 
model capable of overcoming a contradiction” (Levi Strauss:1955)

ചെറിാളാങ്് ബാർത്തും മിത്തുകളുംചെടി വിിശകലനവും
1950 മുതൽ 1980 വിചെരായുംള്ള മുന്നുദീശകങ്ങളിലാണ്യ് ബാർത്ത് ചാിഹ്ന വിിജീാഞാാനവുമായാി ബന്ധചെ�
ട്ട ആഖയാനപിാഠങ്ങളിൽ മുഴുംകിയാിരുംന്നത്. ചെലസം് ചെലനോറ്റഴ്സ്് നോനാചെവിചെല്ലസം് (Less letters Novellus) 
എന്ന നോജീർണ്യലിൽ 1954 മുതൽ 56 വിചെരായുംള്ള കാലത്ത് പ്രസംിദ്ധീചെ�ടുത്തിയാ പ്രബന്ധങ്ങളുംചെടി 
സംമാഹിാരാമാണ്യ് മിനോത്താളജീീസം് (mythologies) എന്ന വിിഖയാതമായാ ഗ്രന്ഥം. സംാമൂഹിിക ജീീവിി
തത്തിചെല പില ശൈവിരുംദ്ധീയങ്ങചെളയുംം സംമനംയാി�ിക്കുകചെയാന്ന ധർമ്മിം പുരാാവൃത്തങ്ങൾ അനുഷ്ഠാി
ക്കുന്നുചെണ്ട്ന്ന് ബാർത്ത് നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്(Roland Barthes Quote: 2003). ചാരാിത്രപിരാവും 
സംാംസ്കാാരാികവുമായാി പ്രസംക്തിമായാ ഒരും ആശയാചെത്ത ആധുനിക നോലാക ക്രമങ്ങൾക്കനുഗുണ്യമായാ 
മുലയവിയവിസ്ഥകളിനോലയ്ക്ക്് സംംവിഹിിക്കുകയാാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ചെചായ്യുന്നത്.

അധിനിനോവിശ പ്രക്രിയായ്ക്കുംള്ള (processes of colonialization) ഉപികരാണ്യങ്ങചെളന്ന 
നിലയാിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സംംാധീനം ചെചാലുത്താറുണ്ട്്. നോവിണ്ട്ത്ര ഭാക്ഷണ്യ ലഭായത നോപിാലുമില്ലാത്ത 
അൾജീീരാിയാ തുടിങ്ങിയാ രാാജീയങ്ങളിനോലയ്ക്ക്് അവിർക്ക് നി�ിദ്ധീമായാ ശൈവിൻ ധാരാാളമായാി ഇറിക്കു
മതി ചെചായ്യുന്ന �ാൻസം്, പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി അധിനിനോവിശം കൂടിി നടിത്തുന്നതായാി ബാർത്ത് 
നടിത്തുന്ന നിരാീക്ഷണ്യം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ഇത്തരാത്തിൽ ആധുനിക സംമൂഹിത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക 
ചാിഹ്നങ്ങൾക്കു പിിന്നിൽ അദൃശയമായാിരാിക്കുന്ന പുരാാവൃത്തതലം മിനോത്താളജീീസം്, കയാമറി ലൂസംിഡി 
എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബാർത്ത് വിിശകലന വിിനോധയാമാക്കുന്നുണ്ട്്.

ചെസംാസ്സൂറിിയാൻ ഘടിനാപിഠനങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിലാണ്യ് ബാർത്ത് പുരാാവൃത്തങ്ങചെള 
അപിഗ്രഥിക്കുന്നത്. സൂചാകസൂചാിതങ്ങൾക്ക് ഭാാ�ാവിയവിസ്ഥയാിൽ ആനോപിക്ഷികമായാ ബന്ധം 
മാത്രമാണുള്ളത് എന്നനോപിാചെല ഒരും പുരാാവൃത്തത്തിചെ� ചാിഹ്നവിയവിസ്ഥയാിലുള്ള സൂചാകസൂചാത 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 514

ബന്ധവും ആനോപിക്ഷികമാചെണ്യന്നും നിരാവിധി അർത്ഥപിരാികല്പനകൾ ഒനോരാ പുരാാവൃത്തത്തിന് 
കാലനോദീശനോഭാദീം ചെകാണ്ടുംണ്ട്ാവുചെമന്നും ബാർത്തിചെ� പിഠനങ്ങൾ വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. ഇപ്രകാരാം 
കാലനോദീശനോഭാദീങ്ങൾ ക്കനുസൃതമായാി അർത്ഥതലങ്ങചെള പുതുക്കിമാറ്റാൻ പിാകത്തിൽ നിരാന്തരാമായാ 
ഒരും ചാിഹ്നന പ്രക്രിയായ്ക്ക്് (signification Process) ഓനോരാാ പുരാാവൃത്തവും വിിനോധയാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. അതു
ചെകാണ്ട്ാണ്യ് മിത്തിചെന ഒരും അതിഭാാ�ചെയാന്ന് (meta language) ബാർത്ത് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. 
ശിഥിലമാക്കചെ�ടിാൻ നോവിണ്ട്ി നിർമ്മിിക്കുന്നവിയാാണ്യ് പുരാാവൃത്ത സംഞ്ചാംയാങ്ങചെളന്നും വിിഘടിി�ി
ക്കചെ�ട്ട അംശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയാ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുചെമന്നും �ാൻസം് ചെബാവിാസം് 
അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നിടിത്തും മിത്തുകളുംചെടി ശ്ലഥസംംഭാാവിം തചെന്നയാാണ്യ് പ്രകടിമാകുന്നത്. നിലനിന്നി
രുംന്ന അർത്ഥമാനങ്ങൾക്ക് പുതിയാ ഭാാ�യം ചാമയ്ക്ക്ാൻ കഴിിയുംന്ന ഭാാ�ാപിരാമായാ വിഴിക്കം ഭാാ�ാവൃ
ത്തങ്ങൾക്കുചെണ്ട്ന്ന് പിറിയുംനോമ്പാൾ മിത്തുകളുംചെടി അപിദുരൂഹിവിത്കരാണ്യമാണ്യ് (demystification) 
ബാർത്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി പുനർവിായാനാ സംാധയതകൾ വിയക്തിമാക്കുകവിഴിി 
പുരാാവൃത്തപിഠനത്തിൽ നിർണ്ണായാകമായാ പിഠനസംാധയതകളാണ്യ് ചെറിാളാങ്് ബാർത്ത് തുറിന്നിട്ടത്.

വ്ലാാഡ്മിിർ നോപ്രാ�ിചെ� ഘടിനാപിഗ്രഥന മാതൃക
ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാവും ചാരാിത്രപിരാവുമായാ പിഠനസംമ്പ്രദീായാങ്ങചെള വിിമർശിച്ചും ചെകാണ്ട്ാണ്യ് നോപ്രാ�് കഥാ
ഖയാനങ്ങളുംചെടി ഘടിന വിിശകലനം ചെചായ്തിത്. ഭാിന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളിലൂചെടി സംഞ്ചാംരാിച്ച് കഥയുംചെടി 
നിരുംക്തിി അനോനം�ിക്കുന്നതിന് പികരാം കഥാഘടിനയാിൽ നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് നോപ്രാ�് നടിത്തിയാ 
പിഠനം കൂടുതൽ രൂപിനിഷ്ഠാമായാ ഒന്നായാിരുംന്നു. നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാ സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംചെടി 
ഭാാഗംമായാി നോപ്രാ�ിചെ� അപിഗ്രഥന സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ നമ്മുചെടി നോഫാക് നോലാർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതയ
ക്ഷചെ�ട്ടിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും നമ്മുചെടി നോഫാക് നോലാർ വിസ്തുതകളുംചെടി ചെവിളിച്ചത്തിൽ ആ രാീതിശാസ്ത്രം ഇനിയുംം 
കാരായമായാി പിരാീക്ഷിക്കചെ�ട്ടിട്ടില്ല. നോപ്രാ�ിചെ� സംംഭാാവിനകചെള�റ്റി അലൻ ഡിൻഡിിസം് എഴുംതുന്നു: 
“Prop’s invaluable contribution, from a theoretical point of view, is that he more 
adequately defined a unit form, the function, he demonstrated the fixed nature of the 
sequence of a number of his units in a folktale; and he showed how tales of apparently 
totally different content could in fact belong to an identical structural type, defined 
by stable morphological criteria” (Alan Dundes: 1964)

നിരാവിധി ആധുനിക ഗംനോവി�ണ്യപിഠനങ്ങളിലും നോപ്രാ�് സംംാധീനം ചെചാലുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 
ശൈബബിളിചെല പിഴിയാനിയാമ പുരാാവൃത്ത കഥകചെള ഘടിനാത്മക വിിശകലന മാതൃകയാിൽ 
അപിഗ്രഥിച്ചും പിഠിക്കുന്ന പിമീല മിലചെ� പിഠനം ഇതിന് നചെല്ലാരും ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ് (പിമീല മിലൻ: 
1988). നോപ്രാ�ിചെ� പിഠന മാതൃക പിിന്തുടിർന്ന പ്രശസ്തനായാ ഇസ്രനോയാലി നോഫാക് നോലാറിിസ്റ്റിാണ്യ് 
ചെഹിഡിാ നോജീസംൺ. ജൂംതപിാരാമ്പരായത്തിൽ ചെപിട്ട പിതിന്നാല് പുരാാവൃത്തങ്ങചെള അവിർ നോപ്രാ�ിയാൻ 
മാതൃകയാിൽ ഘടിനപിഗ്രഥന വിിനോധയാമാക്കിയാിട്ടുണ്ട്്. റി�യൻ-അനോമരാിക്കൻ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
മാത്രമല്ല, മധയ കിഴിക്കൻ രാാജീയങ്ങളിചെല നാനോടിാടിിക്കഥകളിലും നോപ്രാ�ിചെ� രാീതിശാസ്ത്രം പ്രയും
ക്തിമാചെണ്യന്ന് നോജീസംൺ ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ട്്. (Heda Jason: 1965) ജൂംഹിചെപി�ിചെക്കയ്നൻ (Juha 
Pentikainen) സംാറ്റുഅനോ�ാ (Satu Apo) എന്നിവിർ നോചാർചെന്നഴുംതിയാ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മരാീന ടിക്കാനോലാ 
എന്ന മുത്തശ്ശാി പിറിഞ്ഞുചെകാടുത്ത 34 കഥകചെളയാാണ്യ് നോപ്രാ�ിയാൻ ഘടിനാപിഗ്രഥന മാതൃകയാിൽ 
പിഠനവിിനോധയാമാക്കിയാിരാിക്കുന്നത്. വിീരാാപിദീാനപിരാമായാ നാനോടിാടിിക്കഥകളിൽ നോപ്രാ�ിചെ� പിഠനം 
കൂടുതൽ പ്രസംക്തിമാചെണ്യന്നവിർ ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ട്്.

നോപ്രാ�ിചെ� പിഠന മാതൃക പിരാീക്ഷിച്ച മചെറ്റാരും പ്രശസ്തയാാണ്യ് നോമരാി ചെജീയാ്ൻ ചെ�ൻക് 
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(Mary Jane Shenck). ഇവിചെരാകൂടിാചെത നോവിാൾഫ്ഗംാംഗം് നോറിാത്ത് (Wolfgang Roth) നോറിാബർട്ട് 
നോകാഫിംഗ്നൽ (Robert Couffignal) നോസംവിയർ ഡിുറി� ് (Xavier Durand) നോജീാസംഫ് ചെ�ൻകിൻ
നോസംാ�് (Joseph Blenkinsopp) ജീാക്ക് എം സംാ�ൻ (Jack .M. Sasson) നോറിാബർട്ട് സംി. കുള്ളി 
(Robert C. Culley) തുടിങ്ങിയാ ആധുനിക നോഫാക് നോലാർ ഗംനോവി�കചെരായുംം നോപ്രാ�ിയാൻപിഠനം 
ഏചെറി സംംാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

III താരാതമയാത്മകപിഠനസംമീപിനവും അനുബന്ധ സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംം
മിത്തുകചെള ആഴിമുള്ള പിഠനത്തിന് വിിനോധയാമാക്കിയാ നിരാവിധി സംാമൂഹിിക ശാസ്ത്രജ്ഞാംന്മാാരുംം 
മനഃശാസ്ത്രജ്ഞാംമാരുംം നരാവിംശശാസ്ത്രജ്ഞാംമാരുംം നോഫാക് നോലാറിിസ്റ്റുകളുംമുണ്ട്്. നോബ്രാാണ്യിസ്ലാാവി് മലി
നോനാവി്സ്കാി (Bronislaw Malinowski) മാക്സ്് മുള്ളർ(Max Muller) ആൻഡ്രൂലാങ്് (Andrew Lang) 
സംർ. ചെജീ. ജീി. നോ�സംൻ (Sir J. G. Frazer) എന്നിവിരുംചെടി പുരാാവൃത്ത സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ പുരാാവൃത്ത 
പിഠനത്തിൽ ഏചെറി ശ്രീനോദ്ധീയാങ്ങളാണ്യ്.

മാക്സ്് മുള്ളർ (1823-1900)
താരാതമയാത്മക പുരാാവൃത്ത പിഠനങ്ങൾക്ക് തുടിക്കം കുറിിച്ചവിരാിൽ മാക്സ്് മുള്ളർക്ക് പ്രാധാന സ്ഥാന
മാണുള്ളത്. ഓക്സ്്നോഫാർഡി് സംർവ്വകലാശാലാ ചെപ്രാഫസംറിായാിരുംന്ന മുള്ളറുചെടി പ്രധാന പിഠന
നോമഖല സംംസ്കൃത സംാഹിിതയവും പുരാാണ്യങ്ങളുംമായാിരുംന്നു. താരാതമയഭാാ�ാശാസ്ത്ര (Comparative 
philology) പിഠനങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിലാണ്യ് അനോ�ഹിത്തിചെ� പുരാാവൃത്ത സംിദ്ധീാന്തങ്ങൾ 
രൂപിചെ�ട്ടത്. 1856ൽ എഴുംതിയാ താരാതമയാത്മക പുരാാവൃത്ത പിഠനം (Comparative mythology) 
പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിൽ ഏചെറി ചാർച്ച ചെചായ്യാചെ�ട്ട ഒരും കൃതിയാാണ്യ്.

 പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ഭാാ�യുംചെടി നോരാാഗംമാചെണ്യന്ന നിരാീക്ഷണ്യം മുള്ളർ നടിത്തുന്നുണ്ട്്. പ്രാചാീന 
ജീനത പ്രതീകാത്മകമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംവിന്ന ഭാാ�യുംം ബിംബങ്ങളുംം പിിന്നീടി് വിയതയസ്ത സംാഹിചാരായ
ങ്ങളിൽ വിിഭാിന്ന അർത്ഥമാനങ്ങളിൽ വിയാഖയാനിക്കചെ�ട്ടതു മൂലമാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങളുംണ്ട്ായാചെത
ന്ന് അനോ�ഹിം നിരാീക്ഷിച്ചും. ഭാാ�യുംചെടി നോരാാഗംമാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങചെളന്നു വിയവിഹിരാിക്കാൻ ഇതാണ്യ് 
മുള്ളചെറി നോപ്രരാി�ിച്ചത്. മുള്ളർ എഴുംതുന്നു: “Mythology is there for a disease of language, most 
of the…Heathen Gods are nothing but poetical names, which were gradually allowed 
to assume a divine personality never contemplated by their original inventors!” (Max 
Muller: 1880)

രാണ്ട്് തരാത്തിലാണ്യ് ഭാാ�ാനോരാാഗംം പുരാാവൃത്തങ്ങളിലൂചെടി പ്രകാശിതമാകുന്നചെതന്ന് മുള്ളർ 
നിരാീക്ഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് നോപിാളിനോനാമി (Polynomy). ഒരും വിാക്ക് വിയതയസ്ത അർത്ഥമാനങ്ങനോളാചെടി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കലാണ്യിവിിചെടി സംംഭാവിിക്കുന്നത്. മചെറ്റാന്ന് നോഹിാനോമാണ്യിമിയാാണ്യ് (Homonymy). 
ഇവിിചെടി ഒരും ആശയാം(Idea) വിിഭാിന്ന വിാക്കുകളിലൂചെടി സംംനോയാാജീിക്ക�ടുകയാാണ്യ്. ഉദീാഹിരാണ്യ
ത്തിന് സംർവ്വവിയാപിിയാായാ ഈശംരാസംത്തചെയാ സൂരായൻ, വിായും, ആകാശം, നക്ഷത്രം, പ്രഭാാതം, 
പ്രകാശം തുടിങ്ങിയാ ഭാിന്ന ബിംബങ്ങളിലൂചെടി പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സംാക്ഷാത്കരാിക്കുന്നു. മാക്സ്് മുള്ളറുചെടി 
പുരാാവൃത്ത സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംചെടി കൂട്ടത്തിൽ വിരുംന്ന ഒരും പ്രധാന ആശയാമാണ്യ് സം�രാ പുരാാവൃത്ത 
സംിദ്ധീാന്തം (Solar Theory)

സം�രാപുരാാവൃത്ത സംിദ്ധീാന്തം
ആകാശനോഗംാളങ്ങളുംചെടി വിിസ്മിയാനീയാമായാ ഗംതിക്രമങ്ങൾ ആദീിമ മനു�യരാിലുണ്ട്ാക്കിയാ 
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ഭാാവിസംംത്രാസംങ്ങളിൽ നിന്നാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നചെതന്നാണ്യ് ഇത് സംിദ്ധീാന്തിക്കു
ന്നത്. സൂരായചാന്ദ്രംാദീി നക്ഷത്ര ജീാലങ്ങചെള കുറിിച്ച് നോലാകചെമമ്പാടും സംമാനസംംഭാാവിമുള്ള പുരാാവൃ
ത്തങ്ങൾ നിലചെകാള്ളുന്നത് ഇത്തരാചെമാരും നിരാീക്ഷണ്യത്തിചെ� സംാംഗംതയം വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. 
കാലിനോഫാർണ്യിയായാിചെല പ്രാചാീന വിർഗ്ഗക്കാർക്കിടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുള്ള ഒരും സം�രാപുരാാവൃത്തം 
ആൻഡ്രുലാങ്് ഉദ്ധീരാിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദീാഹിരാണ്യമാചെയാടുക്കാം (Andrew Lang: 1993) . ഈ പുരാാവൃ
ത്തത്തിൽ സൂരായചാന്ദ്രംന്മാാർ ഭാാരായഭാർത്താക്കന്മാാർ ആണ്യ്. അവിരുംചെടി മക്കളാണ്യ് നക്ഷത്രജീാലങ്ങൾ. 
സൂരായൻ വിിശക്കുനോമ്പാചെഴിാചെക്ക മക്കചെള പിിടിിച്ചും തിന്നും. അതുചെകാണ്ട്് നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂരായചെ� 
വിഴിികൾ നിചെന്നാഴിിഞ്ഞുനിൽക്കും. സൂരായചെ� പികൽ യാാത്രയ്ക്ക്ിടിയാിൽ നക്ഷത്രങ്ങചെള കാണ്യാത്തത് 
അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ്. സൂരായൻ മറിഞ്ഞു കഴിിയുംനോമ്പാൾ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആർത്തുല്ലസംിച്ച് പ്രതയ
ക്ഷചെ�ടുകയുംം ചെചായ്യും. മാനു�ികമായാ അനുഭാവി പിരാിസംരാങ്ങളുംചെടിയുംം യുംക്തിിനോബാധത്തിചെ�യുംം 
അടിിസ്ഥാനത്തിൽ ആകാശചെവിളിച്ചങ്ങചെള വിിശദീീകരാിക്കുന്ന ഇതിന് സംമാനമായാ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ 
നോലാകചെമമ്പാടുമുണ്ട്്.

നോബ്രാാണ്യിനോസ്ലാാവി് മലിനോനാവി്സ്കാിയുംചെടി പിഠനങ്ങളുംം പുരാാവൃത്ത പിഠനത്തിൽ ഏചെറി പ്രസംക്തി
ങ്ങളാണ്യ്. മിത്തുകൾക്ക് പ്രാകൃത സംമൂഹിത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന സ്ഥാനചെത്തയുംം സംംാധീനചെത്തയുംം 
കുറിിച്ച് മലിനോനാവി്സ്കാി പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ട്്. ഭൂത വിർത്തമാനകാലങ്ങചെള കൂട്ടിയാിണ്യക്കുന്ന കണ്ണി
യാായാാണ്യ് അനോ�ഹിം പുരാാവൃത്തങ്ങചെള കണ്യക്കാക്കുന്നത്. “The Myth in a Primitive Society 
that is in its original living form is not a mere tale told but a reality lived… It was 
the recognition of the link between past and present established by myth in daily life” 
(Quote, Andrew Lotterrell: 1979)

ആൻഡ്രൂലാങ്്
 താരാതമയാത്മകമായാ നരാവിംശ വിിജ്ഞാംാനീയാത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങചെള വിയാ
ഖയാനിച്ചവിരാിൽ പ്രമുഖനാണ്യ് ആൻഡ്രൂലാങ്്. 1887ലാണ്യ് ആൻഡ്രൂലാങ്് മിത്ത്: അനുഷ്ഠാാനവും 
മതവുചെമന്ന (Myth: Ritual and Religion) ഗ്രന്ഥം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചത്. എല്ലാ മതങ്ങളുംം അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നുചെവിന്ന് അനോ�ഹിം സംമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്്. 
യുംക്തിിയുംചെടിയുംം അയുംക്തിിയുംചെടിയുംം രാണ്ട്് അംശങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് സംംതുലിതമാക്കചെ�ടുന്ന ആഖയാന
രൂപിമാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങൾക്കുള്ളത്. അയുംക്തിികമായാതിചെന യുംക്തിിപിരാമായാി വിിശദീമാക്കാനുള്ള 
ശ്രീമഫലമായാിട്ടാണ്യ് ആ സംംതുലനം പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സംാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിരാിഷ്കൃതമതങ്ങൾ 
നോഗംാത്രാരാാധനാക്രമങ്ങചെള അബദ്ധീചെമന്നും പ്രാകൃതചെമന്നും അപിഹിസംിക്കുന്നതിചെ� ശൈവിരുംദ്ധീയം 
ലാങ്് ചൂണ്ട്ിക്കാണ്യിക്കുന്നുണ്ട്്.

ആൻഡ്രൂലാങ്ിചെന കൂടിാചെത ഹിീബ്രു അനുഷ്ഠാാനങ്ങചെള മുൻനിർത്തി പിഠനം നിർവിഹിിച്ച 
ചെസ്പൻസംർ (Spencer) പുരാാവൃത്തത്തിചെല അയുംക്തിികാംശങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിഠനം നടിത്തിയാ 
�ഞ്ചാം് പിണ്ഡിതൻ ചെഫാചെണ്ട്ചെനൽ (Fontenelle) , ഡിി നോബ്രാാസം�് (De Brossess) തുടിങ്ങി
യാവിരുംം നരാവിംശ വിിജ്ഞാംാനീയാ സംിദ്ധീാന്തങ്ങളുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ പുരാാവൃത്തപിഠനം നിർവി
ഹിിച്ചവിരാാണ്യ്.

ചെജീ.ജീി. നോ�സംർ
ആചാാരാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് നോലാകചെമമ്പാടുമുള്ള മിത്തുകചെളയുംം വിിശംാസംങ്ങചെളയുംം 
താരാതമയാത്മക വിിശകലനത്തിനും പിഠനത്തിനും വിിനോധയാമാ ക്കിയാവിരാിൽ പ്രമുഖനാണ്യ് സംർ 
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ചെജീയാിംസം് നോജീാർജീ് നോ�സംർ. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ബ�ദ്ധീികതലങ്ങചെള കാരായമായാി സംംാധീനി
ച്ച കൃതികളിചെലാന്നാണ്യ് നോ�സംറുചെടി “ദീി നോഗംാൾഡിൻ നോബാ” (The Golden Bough). വിിചാിത്രചെമന്നു 
നോതാന്നി�ിക്കുന്ന നാനാതരാം പ്രാകൃതാനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളയുംം അവിയ്ക്കും പിിന്നിലുള്ള പ്രാഗം്ജീനതയുംചെടി 
മാനസംിക വിയാപിാരാങ്ങചെളയുംം സംാമൂഹിിക ശാസ്ത്രജ്ഞാംചെ� ദൃഷ്ടിിയാിലൂചെടി വിിലയാിരുംത്തുന്ന ഒരും ഗ്ര
ന്ഥമാണ്യിത്. വൃക്ഷാരാാധനാരാീതികൾ, മ�വിാദീം,ഉർവ്വരാാരാാധനാരാീതികൾ, ഭൂമിപൂജീ, ബാനോധാ
ച്ചാടിനകർമ്മിങ്ങൾ (Expulsion of Evils) സൂരായചാന്ദ്രംന്മാാർ, മഴി,കാറ്റ് തുടിങ്ങിയാ പ്രകൃതിപ്രതിഭാാസം
ങ്ങളിലുള്ള വിിശംാസംങ്ങൾ, വിിലക്കു വിയവിസ്ഥകൾ (taboos) അഗ്നിനൃത്തങ്ങൾ (fire festivals) 
തുടിങ്ങിയാ ശൈമത്തികാനുഷ്ഠാാനങ്ങളാണ്യ് നോ�സംർ പ്രധാനമായുംം പിഠന വിിനോധയാമാക്കിയാിട്ടുള്ളത്. 
ഇത്തരാം വിി�യാങ്ങൾക്കുള്ള സംാർവില�കികമാനം അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നുണ്ട്്. ഉദീാഹിരാണ്യത്തിന് 
അഗ്നിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുള്ള ഉത്സാവിാനോഘാ�ങ്ങൾക്ക ്സംാർവ്വ കാലികവും സംാർവില�കികവുമായാ 
പ്രസംക്തിിയുംചെണ്ട്ന്ന് നോ�സംർ നിരാീക്ഷിക്കുന്നു.

അഗ്നിചെയാ ശുദ്ധീീകരാണ്യത്തിചെ�യുംം (purificatory) നശീകരാണ്യത്തിചെ�യുംം (destructive 
power) ശക്തിി വിിനോശ�മായാി കരുംതി വിന്ന അടിിസ്ഥാന വിാസംനകളുംചെടി തുടിർച്ചകളാണ്യ് ഇത്തരാം 
അഗ്നി ആനോഘാ�ങ്ങൾക്ക് പിിന്നിലുള്ളത്. കൽവിിളക്കുകളിൽ തിരാിചെതളിച്ചുംം ചെമഴുംകുതിരാികൾ 
ചെകാളുംത്തിയുംം വിിവിിധ രാീതികളിൽ അഗ്നിനോയാാടുള്ള ഉപിാസംന നമ്മുചെടി മത സംങ്കൽ�ങ്ങൾ ഇന്നും 
തുടിർന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. ഉത്സാവിാനോഘാ�ങ്ങളിചെലല്ലാം സംാർവ്വത്രികമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ആധുനിക 
ശൈവിദീുതാലങ്കാരാ ദീീപിവിിതാനങ്ങചെളാചെക്ക ഈ അഗ്നിചെവിളിച്ച കാഴ്ച�ാടുകളുംചെടി ഒരും വിിപുലനമായാി 
(extension) വിിലയാിരുംത്താൻ കഴിിയുംം. പിന്തം ചെകാളുംത്തി പ്രകടിനങ്ങളിൽ അഗ്നിശക്തിിയുംചെടി 
സംംഘാവിനോബാധവും കരുംത്തുമാണ്യ് സംതയത്തിൽ പ്രകടിമാകുന്നത്. പ്രപിഞ്ചാംചെത്ത വിയാഖയാനിക്കുന്ന 
അപിഗ്രതന സംമീപിനങ്ങചെളന്ന നിലയാിൽ മതവും മ�വും ശാസ്ത്രവും ഒനോരാ ധർമ്മിമാണ്യ് നിർവ്വഹിിക്കു
ന്നചെതന്ന് നോ�സംർ കരുംതുന്നുണ്ട്്. പ്രാചാീനമിത്തുകളിചെല സംംപ്നങ്ങൾ പിലതും ശാസ്ത്രനോലാകം പിിന്നീടി് 
യാാഥാർത്ഥയമാക്കിയാത് നോപിാചെല നവിീന ചാിന്താനോലാകം ഇനിയുംം പില അത്ഭുതങ്ങളുംം സൃഷ്ടിിക്കുചെമന്ന 
നിഗംമനത്തിലാണ്യ് നോ�സംർ എത്തിയാിട്ടുള്ളത്.

ആധുനിക സംമീപിനങ്ങൾ മിർ�യ ഏലിയാഡി് (Mircea Eliade)

പുരാാവൃത്തങ്ങചെള ഇതരാ സംാമൂഹിിക വിി�യാങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി താരാതമയാത്മക പിഠനം 
നിർവ്വഹിിച്ച ആധുനികരാിൽ പ്രമുഖനാണ്യ് മിർ�യ ഏലിയാഡി് (Mircea Eliade). മിത്തുകചെള പ്രതീകാ
ത്മക പ്രതിനിധാനങ്ങളായാാണ്യ് (Symbolic representation) മിർ�യ കാണുന്നത്. മാനു�ികമായാ 
പിരാിമിതികചെള അതിലംഘിച്ച് സംംപ്നനോലാകങ്ങചെള സംാക്ഷാത്ക്കരാിക്കാനാണ്യ് മിത്തുകൾ ശ്രീമിക്കു
ന്നത്. പ്രപിഞ്ചാംനിഗൂഢാതകളിലും അപിരാിനോമയാതകളിലും അഭാിരാമിക്കാനുള്ള മനു�യവിാസംനകളുംചെടി 
പൂരാണ്യമാണ്യ് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ. ശൈനസംർഗ്ഗികമായാ ഒരും സംർഗ്ഗാത്മക വിയാപിാരാത്തിചെ� പ്രതിഫ
ലനമാണ്യവി. അതുചെകാണ്ട്് പുരാാവൃത്തങ്ങചെള നിരാക്ഷരാ സംമൂഹിത്തിചെ� ഭാാവിനവിയാപിാരാങ്ങളായാി 
മാത്രമല്ല മിർ�യ വിിലയാിരുംത്തുന്നത്. ഏതുകാലത്തും മനു�യചെന നിഴിൽനോപിാചെല പുരാാവൃത്തഭാാ
വിനകൾ പ്രനോചാാദീി�ിക്കുക തന്ന ചെചായ്യുചെമന്ന് പിറിയുംന്ന മിർ�യ, മിത്തുകചെള കൂടിാചെത മനു�യന് 
നിലനിൽക്കാൻ തചെന്ന കഴിിയാിചെല്ലന്നാണ്യ് നിരാീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആതയന്തിക സംതയങ്ങചെളയുംം യാാഥാർഥയങ്ങചെളയുംംപിറ്റിയുംള്ള സംമഷ്ടിി നോചാത�ിചെ� വിയാഖയാ
നങ്ങളാണ്യ് മിത്തുകചെളന്നും പ്രപിഞ്ചാംനിഗൂഢാതകൾ ഒരും പ്രനോഹിളികയാായാി തുടിരുംന്ന കാലനോത്താളം 
മിത്തുകൾ ഉണ്ട്ായാി ചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കുചെമന്നുള്ള മിർ�യയുംചെടി നിരാീക്ഷണ്യം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംചെടി സംാർ
വ്വകാലിക പ്രസംക്തിിയുംം പ്രാധാനയവുമാണ്യ് ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നത്.
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ചെബട്ടക്കുറുബരുംചെടി പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം കലകളുംം; 
നോഗംാത്രജീീവിിതത്തിചെ� വിയതിരാിക്തിത

നോഡിാ.ഇന്ദു നോമനോനാൻ
ചെലകച്ാറിർ, നരാവിംശശാസ്ത്ര ഗംനോവി�ണ്യ നോകന്ദ്രംം

താാക്കോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: ശൈകനോവിലകൾ, പുരാാവൃത്തങ്ങൾ, കാടി് ചെകയ്ത്തചെള

മൺപിാത്ര നിർമ്മിാണ്യം, മരാ�ണ്യി, നോലാഹി�ണ്യികൾ, കല്ലുപിണ്യി, നിർമ്മിാണ്യ�ണ്യി, ചെകാട്ട�ണ്യി, 
ചെനയ്ത്തുപിണ്യി, ചുണ്ണാമ്പു നീറ്റൽ, ക്ഷുരാകവൃത്തി എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള നിരാവിധി ശൈകനോവിലകൾ സംംന്തമാ
യുംള്ള നോഗംാത്രവിിഭാാഗംമാണ്യ് ചെബട്ടക്കുറുബർ. നീലഗംിരാിയ്ക്കും ചുറ്റുമായാി കർണ്ണാടിക, നോകരാള, തമിഴി് നാടി് 
എന്നിങ്ങചെന മൂന്നു സംംസ്ഥാനങ്ങളിലായാി വിയാപിിച്ചും ചെകാണ്ട്് ചെബട്ടക്കുറുമൻ, ചെവിട്ടക്കുറുമൻ, ഊരാാളി, 
ഊരാാളിക്കുറുമൻ, ചെബട്ടക്കുറുമ്പൻ, ചെബട്ടകുറുബറു, ചെബട്ട്ർബറി് വിിവിിധങ്ങളായാ നോപിരുംകളിൽ ഈ 
നോഗംാത്രം അറിിയാചെ�ട്ടു. 2002-ചെല ഭാരാണ്യഘടിനാ നോഭാദീഗംതിവിരുംന്നതുവിചെരാ നോഗംാത്രപിട്ടികയാിൽ കുറുമൻ 
എന്ന ഒറ്റനോ�രാിൽ മുള്ളുക്കുറുമനും ചെബട്ടക്കുറുമനും ഒന്നിച്ചാണ്യ് ഉൾചെ�ട്ടിരുംന്നത്. പില ചെസംൻസംസ്സു
കളിലും ഇടുക്കിയാിചെല ഊരാാളി നോഗംാത്രവുമായാിനോച്ചർത്തുചെകാണ്ട്് ചെതറ്റായാ രാീതിയാിൽ ജീനസംംഖയ 
കണ്യക്കാക്കി. ഇചെതല്ലാം നോഗംാത്രത്തിചെ� വിികസംനപ്രക്രിയാചെയാ ബാധിച്ച സംംഗംതികളായാിരുംന്നു.

“1703 കുടുംബങ്ങളിലായാി 6482 നോപിരാാണ്യ് നോകരാളത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ 3193 ആണുങ്ങളുംം 
3289 ചെപിണ്ണുങ്ങളുംമുണ്ട്്. 1000 പുരും�നു 1030 സ്ത്രീചെയാന്നതാണ്യ് സ്ത്രീ-പുരും�ാനുപിാതം.”

വിിട്ടം, വിിടിരാി, വിിണ്ടും എന്ന വിാക്കിൽ നിന്നുണ്ട്ായാതാണ്യ് ചെബട്ട, ചെബാട്ട എന്ന വിാക്ക്. 
അതിചെ� അർത്ഥം കുന്ന് എന്നാണ്യ്. കുന്നിചെല കുറുമർ എന്നതാണ്യ് ചെബട്ടക്കുറുമ എന്ന നാമത്തിചെ� 
നിരുംക്തിി. നോഗംാത്രത്തിചെ� സംമുദീാനോയാാത്പിത്തിചെയാ�റ്റിയുംം ധാരാാളം കഥകൾ പ്രചാരാിക്കുന്നുണ്ട്്. 
പ്രാനോദീശികമായാ വിയതിയാാനങ്ങനോളാചെടി ഓനോരാാ ചെബട്ടക്കുറുബ സംമുദീായാക്കാരാനും തങ്ങളുംചെടി വിംനോശാ
ത്പിത്തി കഥ പിറിയുംന്നു. ജീനനം മുതൽ മരാണ്യം വിചെരാ നോഗംാത്രകഥാധിഷ്ഠാിതമാണു ചെബട്ടക്കുറുബരുംചെടി 
കാരായങ്ങൾ. ഊരാാളിയാായാചെതങ്ങചെന? ഉയാിചെരാടുത്തചെതങ്ങചെന? തുടിങ്ങിയാ നോചാാദീയങ്ങളുംമായാി വിയതയ
സ്തപുരാാവൃത്തങ്ങൾ അവിർക്കിടിയാിൽ പ്രചാരാിച്ചും.

നോവിടിരാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി പിിന്മുറിക്കാരാായാ ചാിലർ ഒരും യുംദ്ധീത്തിൽ പിരാാജീിതരാായാി രാാജീതംം 
നഷ്ടിചെ�ട്ടു സംാധാരാണ്യ മനു�യരാായാി മാറിി. ജീീവിിതവൃത്തിയ്ക്ക്ായാി ശൈകനോവിലകൾ പിഠിച്ച് വിിദീഗ്ദ്ധരാായാി, 
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ഊരാിചെ� എല്ലാ ആവിശയങ്ങളുംം നിറിനോവിറ്റുന്നവിരാായാി മാറിി. പിതിചെയാ ഊരാിചെന ആളുംവിാനാരാഭാിച്ച് 
ഊരാാളികളായാി മാറിി. എന്നാൽ മചെറ്റാരും കൂട്ടർ പിറിയുംന്നത്, മുള്ളുക്കുറുമചെ� അമ്മിശൈദീവിമായാ മുത്തയ
ശ്ശായമ്മിയുംചെടി ഭൂമിയാിചെല ഊരാായ്മക്കാരാായാതിനാചെലചെത്ര ഇവിർ ഊരാാളിക്കുറുമരാായാത് എന്നാണ്യ്.

മചെറ്റാരും കഥ പിഴിശ്ശാിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ്. പിഴിശ്ശാിയുംചെടി വിയാനാടിൻ ജീീവിിതത്തിൽ 
യുംദ്ധീത്തിനായാ് സംഹിായാിച്ച കുറിിചായ, കുറുമ നോപിാരാാളികൾക്ക് ആവിശയമായാ ആയുംധങ്ങചെളല്ലാം -- 
ശൂലം, കുന്തം, കുറിിചായക്കത്തി, ചെമാട്ടമ്പ്, കത്തിയാമ്പ്, വിില്ല് ഒചെക്ക-- ചെബട്ടക്കുറുമരാാണ്യ് ഉണ്ട്ാക്കി 
നൽകിയാിരുംന്നത്. ആയാിടിയ്ക്ക്ാണ്യ് അതിസുന്ദരാനായാ ചെബട്ടക്കുറുമനുമായാി പിയാ്ച്ചിയുംചെടി മകളായാ 
രാാജീകുമാരാി നോപ്രമത്തിലായാത്. നോകാപിിഷ്ഠാനായാ പിഴിശ്ശാി ആ യുംവിാവിിചെന നിർ�ാക്ഷിണ്യയം ചെകാന്ന് 
മറ്റ് ചെബട്ടക്കുറുമചെരാ നാടു കടിത്തി. നോപിാചെകനോ�ാചെക രാാജീയത്ത് ആയുംധങ്ങളുംം കലങ്ങളുംം മരായുംരും
�ടിികളുംം ഇല്ലാതായാി. നാട്ടുകാരുംം നോയാാദ്ധീാക്കളുംം ഒരുംനോപിാചെല പ്രശ്നത്തിലായാി. ഒടുവിിൽ പിഴിശ്ശാി 
തചെന്ന നോനരാിട്ടുനോപിായാി പിാലായാനം ചെചായ്തി ചെബട്ടക്കുറുമചെരാ തിരാിചെക ചെകാണ്ടുംവിന്ന് ഊരാിൽ സ്ഥലവും 
സ്ഥാനവും ചെകാടുത്തു. ഊരാിചെന ആഴ്ന്ന അവിർ പിിന്നീടി് ഊരാാളികളായാി. ചെനർ�ിചെബാട്ടു അഥവിാ 
നീലഗംിരാിയാിലാണ്യ് മനു�യരുംചെടി ആദീിനോഗംാത്രങ്ങളായാ ചെബാട്ട്കുറുമർ ഉണ്ട്ായാചെതന്ന് അവിരുംചെടി 
ഉത്പിത്തി പുരാാവൃത്തം പിറിയുംന്നു.

കൂട്ടമായാി മാത്രനോമ ചെബട്ടക്കുറുമർ താമസംിയ്ക്ക്ാറുള്ളു. ചെമാദീ്കീചെറി എന്നാണ്യീ സംനോങ്കതം അറിി
യാചെ�ടുന്നത്. ചാിലരാിതിചെന പിാടിിചെയാന്നും ഹിാടിിചെയാന്നും വിിളിയ്ക്കുംന്നു. ഒറ്റവിീടുകൾ കീചെരാചെയാന്നാണ്യ് 
അറിിയാചെ�ടുന്നത് കുഞ്ഞിിക്കുടിിലുകളാകചെട്ട കുടി്ള് എന്നറിിയാചെ�ടുന്നു. കരാക�ശലചാാതുരാിയുംം 
ശൈകനോവിലമിടുക്കും വിീടുകളുംചെടി നിർമ്മിിതിയാിലും കാണ്യാം. പൂർവ്വികാത്മാക്കളുംചെടി ആവിാസ്ഥാനമായാ 
അമ്പാള നോഗംാത്രനിർമ്മിിതിയുംചെടി സംങ്കീർണ്ണതയുംം മനോനാഹിാരാിതയുംം വിിളിനോച്ചാതുന്നവിയാാണ്യ് .

ചെബട്ടക്കുറുമരുംചെടി കലാപിാരാമ്പരായം
ജീീവിിതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട എല്ലാ സംംഗംതികളിലും പിരാിപൂർണ്ണത ആഗ്രഹിിക്കുന്നവിരാാണ്യ്. സൂക്ഷ്മ
തയുംം സം�ന്ദരായവും ഒത്തുനോചാർന്ന ശൈകനോവിലകളുംം കരാക�ശലങ്ങളുംം ചാിത്രചാാതുരാികളുംം ചെബട്ടക്കുറു
മചെരാ മറ്റു നോഗംാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിിഭാിന്നമാക്കുന്നു. സം�ന്ദരായാത്മകതനോയാാടുള്ള ഈ ശൈജീവിികകൂറി് 
അവിരുംചെടി നൃത്തത്തിലും വിരാചെമാഴിികളിലും സംംഗംീതത്തിലും കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. മൃഗംാനുകരാണ്യക
ലകളുംം വൃത്താകൃതിയാിൽ നിന്നുള്ള സംംഘമായുംള്ള ആഹ്ലാാദീ നൃത്തങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാന നൃത്തങ്ങളുംം 
കാർ�ിക നൃത്തങ്ങളുംം ഇവിർക്കിടിയാിൽ ഉണ്ട്്. ദീവി്ളാട്ട, പിിത്ത്രാാട്ട, നോതാ�ിയാാട്ടാ, ഉശ്ശ്രാാട്ടാ, അൾക്കാ
ട്ടാ, ഓൾഗ്ഗാട്ടാ, നോകയം കഥാട്ടാ, മൂംകചെദീ, കളാൾ ചെഗംതിയാ്, തൂക്കാട്ട, ചെകാഞ്ജാാചെട്ട, അയാ്ലാചെട്ട 
തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്യ് പ്രധാനചെ�ട്ട കലാരൂപിങ്ങൾ.

ദീവി്ളാട്ടാ
ദീവി്ളാട്ടാ എന്നാൽ ചാർമ്മി വിാനോദീയാപികരാണ്യമായാ ദീവി്ൾ/ദീ�ൾ ചെകാട്ടി ചെക്കാണ്ട്് പുരും�ന്മാാർ മാത്രം 
നോചാർന്ന് വിട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്ന കളിയാാണ്യ്. ദീവി്ളിചെ� താളത്തിചെനാ�ിച്ച് കളാൾ വിായാിക്കുന്നു. 
കളാളിചെ� സംംഗംീതത്തിൽ മുഴുംകി ശൈകകളുംയാർത്തി വിട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്നു. പിാട്ടുകൾ ഇല്ല. ഉപിക
രാണ്യസംംഗംീതം മാത്രം. കാലുകളിൽ ചെകട്ടിയാ മണ്യികളുംചെടി ഒച്ചയുംം കളാളിചെ� ശബ്ദവും ദീവി്ളിചെ� 
താളവും ടിംടിി ചെകാട്ടും നോചാരുംനോമ്പാൾ കീചെറിയാിചെല ഓനോരാാ പുരും�നും ആട്ടമാടിിനോ�ാവുന്നു. എത്രനോപിർ
ക്ക് നോവിണ്യചെമങ്കിലും എത്ര സംമയാം നോവിണ്യചെമങ്കിലും കളിയ്ക്ക്ാം. ഇഷ്ടിമുള്ളനോ�ാൾ നിർത്താം. ഇത് 
കളിയുംചെടി ഘടിനനോയാനോയാാ ഭാംഗംിനോയാനോയാാ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. കളത്തിചെ� മധയത്തിൽ ചെകാടി്കളാൽ 
വിായാിച്ചും ചെകാണ്ടുംം ദീവി്ളും ചെകാട്ടിചെക്കാണ്ടുംം കിചെജീചെയാന്ന ചാിലങ്കയുംപിനോയാാഗംിച്ചും ചെകാണ്ടുംം നൃത്തം 
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പിലതാളത്തിൽ ആടുന്നു. ദീവി്ളാണ്യ് നൃത്തത്തിചെ� താളവും നോവിഗംവും തീരുംമാനിയ്ക്കുംക. പുലരുംം വിചെരാ 
മാറിി മാറിി ആളുംകൾ നൃത്തം ചാവിിട്ടിചെക്കാനോണ്ട്യാിരാിയ്ക്കുംന്നു. ദീവി്ളിനു കാളാളിനും കിചെജീയ്ക്കുംം ടിംടിിയ്ക്കുംം 
വിിശ്രീമമില്ല.

ഉശ്ശ്രാാട്ടാ/ഉച്ചാറിാട്ടാ
ദീവി്ളാട്ട തചെന്നയാാണ്യ് ഉശ്ശ്രാാട്ടാ. ഉച്ചാറിിനു കളിയ്ക്കുംന്നതിനാൽ ഉശ്ശ്രാാട്ടാ എന്ന നോപിരും വിന്നു. കളി നയാി
ക്കുന്നത് ചെകാട്ടുവിാദീയമായാി ദീവി്ൾ തചെന്നയാാണ്യ്. കുംഭാമാസംം ഒന്നിനാണ്യ് ഉച്ചാർ/ ഉച്ചാൽ/ ഉച്ചാറിൽ. 
ഇചെതാരും ചെകായ്ത്തുത്സാവിമാണ്യ്. ഒക്കൽക്കളം വിിശുദ്ധീമാക്കി മുള്ളുനോകറ്റി ഋതുമതിയാായാ ചെനൽക്ക
തിരാിചെന നോമട്ടിയാിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചെവിച്ചും മടിങ്ങുന്നു. ഋതുമതിചെയാ അപിരാിചാിതർ കാണ്യാൻ 
പിാടിില്ല. രാജീസംംലയാായാ ചെനല്ലിചെനയുംമചെത. ഒരും കർ�കനും ഒക്കൽക്കളത്തിനോലയ്ക്കും പിിചെന്ന പ്രനോവി
ശിയ്ക്ക്ില്ല. മുള്ളു ചെവിച്ച് മടിങ്ങുന്നു. ആ ദീിവിസംങ്ങളിലാണ്യ് ഉശ്ശ്രാാട്ടാ ഗംംഭാീരാമാവുന്നത്. പിാക്കം മുള്ളുക്കുറുമ 
കുടിിയാിചെല ഉച്ചാറിിനാണ്യ് ആചാാരാപിരാമായാ ഉച്ചാറിാട്ട ഉള്ളത്. നോചാകാടിി, ചാാലിഗംദ്ധീ, മണ്യിനോക്കാടി്, 
ചെനയ്ക്കും� ഇല്ലിയാമ്പം, നോമട്ടിക്കല്ല് സംനോങ്കതങ്ങളിൽ നിന്നും ചെബട്ടക്കുറുമർ കളാൾ വിായാിച്ചുംം ദീവി്ളും 
ചെകാട്ടിയുംം നൃത്താമാടിി വിരുംന്നു. മുള്ളുക്കുറുമൻ ത�ചെയാന്ന വിാനോദീയാപികരാണ്യം ചെകാട്ടുന്നു.

അടി്കളാളാണ്യ് ഇവിിചെടി വിായാിക്കുക. പുല്ലാങ്കുഴിൽ രൂപിിയാായാ അടി്കളാളിചെ� സംംഗംീതമാണ്യ് 
പ്രധാനം. നാദീസംംരാരൂപിിയാായാ ചെകാടി്കളാൾ വിായാിക്കുന്നത് നിന്ദാകരാമായാി കണ്യക്കാക്കുന്നു. 
കളാളിചെ� ഒച്ച നോകൾചെക്ക പിാക്കചെത്തയ്യാം ചെബട്ടക്കുറുബചെരാക്കാണ്യാൻ തീയുംമായാി താനോഴിക്കുടിി
യാിൽ നിന്നും ഓടിി വിരുംന്നു. അനുഗ്രാഹിാശിസ്സുകനോളാചെടി തീചെക്കാള്ളി അവിർക്ക് സംമ്മിാനിക്കുന്നു. 
അതുചെകാണ്ട്് തീക്കുണ്ട്ം കത്തിച്ച് ഉശ്ശ്രാാട്ടായാാരാംഭാിക്കുകയാാണ്യ്. അടുത്ത ദീിവിസംം ശൈവികുനോന്നരാം 
വിചെരാ നീണ്ടുംനില്ക്കുന്ന നൃത്തമാണ്യിത്. ഉശ്ശ്രാാട്ടാക്കാർ ക്ഷീണ്യിക്കുനോമ്പാൾ മുള്ളുക്കുറുമർ കയാറിി വിരുംം. 
ത�ക്കളിയുംം ചാവിിട്ടുകളിയുംം കമ്പുകളിയുംമായാി അവിർ കളത്തിലുണ്ട്ാകും. ഉച്ചാറിിനു ആചാാരാ ഭാക്ഷ
ണ്യമായാി മുടിനോച്ചാറും ചെകൽ�്ട്ടും ചെബല്ലിയുംം കിട്ടും.

പിിത്ത്രാാട്ടാ/പിിത് റിാട്ടാ
കാർ�ിനോകാത്സാവിമായാ പിിത് റിി അഥവിാ പുത്തരാിനോയാാടിനുബന്ധിച്ച് നടിക്കുന്ന നൃത്തമാണ്യ് 
പിിത് റിാട്ടാ. തുലാം പിത്തിനു രാാവിിചെല പുത്തൻ കതിരും വിീട്ടിൽ നോകറ്റുന്നു. കൂളിയാൻ ശൈദീവിത്തിനു 
പുത്തൻ നോകാളും ചെകാടുക്കുന്നു. പ്രനോതയക നോനർച്ചനോയാാചെടി നോചാാറു ചെവിയ്ക്കുംന്നു. ഈ നോചാാറി് പിിത് റിി നിച്ച് 
എന്നാണ്യറിിയാചെ�ടുന്നത്. നോശ�ം ദീവി്ളുംം കളാളുംം കിചെജീയുംം ടിംടിിയുംം നോചാർന്ന് നഗംമൻച്ചചെനയുംം നങ്ക
ളക്കചെനയുംം പിിതിറിാട്ട ആടിിയ്ക്കുംന്നു. വിട്ടത്തിൽ സംംയാം കറിങ്ങിയുംം തുള്ളിയുംം ശൈകകൾ നോമൽനോ�ാട്ടുയാർ
ത്തി ഭ്രമണ്യം ചെചായ്യുന്ന ദീവി്ളാട്ടയുംചെടി അനോത ശൈശലി തചെന്നയാാണ്യിത്. നോതാ�ിയാാട്ടാ, ചെബാളുംആട്ട, 
തൂക്കാട്ട, അയാ്ലാട്ടാ എന്നിങ്ങചെന ഇനോത നൃത്തം പില സംന്ദർഭാത്തിൽ കളിയ്ക്കുംനോമ്പാൾ നോപിരുംകൾ 
മാറുന്നു. നോതാ�ി കൃ�ിയാിൽ ചെകായ്ത്തു കഴിിഞ്ഞിനോശ�ം നൃത്തമാടുനോമ്പാളത് നോതാ�ിയാാട്ടയാാകുന്നു.

നോകയം കഥാട്ടാ
കചെഥ എന്നാൽ ചെബട്ടക്കുറുമ ഭാാ�യാിൽ പിാട്ട് എന്നാണ്യർത്ഥം. നോകയംകചെഥ നൃത്തം ആടുന്നത് സ്ത്രീ
കളാണ്യ്. സ്ത്രീകൾ തചെന്ന പിാടിി സ്ത്രീകൾ തചെന്ന നൃത്തം ചെചായ്യുന്നു. ശൈകചെകാട്ടിക്കളി നോപിാചെല തചെന്ന 
വിട്ടത്തിൽ നിന്നു പിരാമ്പരാാഗംത വിസ്ത്രങ്ങളണ്യിഞ്ഞി് വിട്ടത്തിൽ കളിയ്ക്കുംന്നു. ഉറിചെക്ക ചെബട്ടക്കുറുബ 
ഭാാ�യാിൽ പില പിാട്ടുകളുംം പിാടുന്നു. എത്ര നോപിർക്കു നോവിണ്യചെമങ്കിലും ഇത് കളിയ്ക്ക്ാം. നിതയജീീവിിത 
സംംഭാവിങ്ങനോളാ പ്രകൃതിയുംചെടി ഭാംഗംിനോയാാ കുടുംബ പ്രശ്നനോമാ എന്തു നോവിണ്യചെമങ്കിലുമാകാം പിാട്ടിചെ� 
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പ്രനോമയാം. അമ്പാള്ലയാിൽ കൂട്ടം കൂടിിയാിരുംന്നു വിർത്തമാനം പിറിഞ്ഞും കളാളൂത്ത് നോകട്ടും കഥകൾ 
പിറിഞ്ഞും നോകയം കഥ നൃത്ത ചുവിടുകൾ ചെവിച്ചുംം ശൈകചെകാട്ടി�ാടിിയാാടിി ചെപിണ്ണുങ്ങൾ സംംഘജീീവിിത
ചെത്ത ആഹ്ലാാദീകരാമാക്കുന്നു.

നോകയം കഥാ പിാട്ടുകൾ 1: കാടി് ചെകത്ത്ലയാ്
കാടി് ചെകത്ത്ലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ.
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ള്
നോതാ�ി ചെകത്ത്ലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
താചെമ ചെകത്ത്ലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
നൂചെണ്യ ചെകത്ത്ലയാ് നീനു ബാനോറിന്നകാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
ബത്ത ചെകത്ത്ലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
കാടി് നോകാലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ കീൽ കില്ല്
നോതാ�ി നോകാലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
താചെമ ചെകാലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
നൂചെണ്യ നോകാലയാ് നീനു ബാനോറിന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്
ബത്ത നോകാലയാ് നീനു ബാനോന്നങ്കാ
നീനു ബന്തിലി മീ. കീൽ കില്ല്

പിാട്ടിചെ� സംാരാാംശം
അലസംരുംം പിണ്യിമടിിയാരുംമായാ മനു�യചെരാ കളിയാാക്കിചെകാണ്ടുംള്ളതാണ്യ് ഈ നോകയം കഥ/പിാട്ടിചെ� 
പ്രനോമയാം. പുനം കൃ�ിയ്ക്ക്ായാി കാടുചെകാത്തിയാിളക്കിയാിടിണ്യം. പ്രായാനോമറിിയാ ചാില മടിിയാന്മാാർ ആ 
പിണ്യിയ്ക്ക്് വിന്നില്ല. ചെബട്ടക്കുറുമത്തികൾ പിരാാതി രൂപിത്തിൽ ഇതവിതരാി�ിക്കുന്നു. കാടി് കിളച്ചിറിക്കു
വിാനായാ് നിചെന്ന വിിളിച്ചും. നീ വിന്നില്ലനോല്ലാ. മുത്താറിി, ചാാമ, ചെനല്ല് ഇവി വിിതയ്ക്കുംവിാനായാ് വിിളിച്ചനോ�ാൾ 
നീ വിന്നില്ലനോല്ലാ. അതുനോപിാചെല ഇവിചെയാാചെക്ക ചെകായ്തി് എടുക്കാൻ വിിളിച്ചനോ�ാഴുംം നീ വിന്നില്ലനോല്ലാ.
മടിിയാരാായാ വിയക്തിികചെള പിരാസംയമായാി വിിമർശിക്കുകയുംം കളിയാാക്കി നാണ്യം ചെകടുത്തുകയുംം 
ചെചായ്യുന്ന രാീതിയാാണ്യ് ഈ കയാംകചെഥ. കീൽ കീല്ല് എന്നത് താളചെമാ�ിക്കുവിാൻ പിാടുന്ന വിായ്ത്താരാി 
ശീലുകളാണ്യ്.

നോകയം കചെഥ 2: മണ്ണു്കല നീറി്കല
ലാലലാനോല ലലലല്ലലാ.. ലാല
മണ്ണുകല നീരാ്കല നൽദീായാ് പുരാിചെയാ കുനോളള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
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പുട്ട്കല ചെപിായ്മൻ കല നൽദീായാ് ഹി്ണ്യീനോയാ കുനോള്ള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
ഏക്കിർകല ചെപിായ്മൂൻ കല നൽദീായാ് ഹി്ണ്യീനോയാ കുനോള്ള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
കായാ്ൽ ചെപിാചെണ്യ കർചെഗംാൺചെണ്ട് ഉ�് ഹി്ണ്യീചെയാ കുചെള്ള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
മീൻകിചെക്ക ഹ്നിനോയ്നാചെടി നാ ചെപിാൺണ്ട്്ത് കുചെള്ള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
പിാചെ�ാചെറി ചെപിായ്മുൻചെപിാചെറി നാൽദീായാ് ഹി്ണ്യീനോയാ കുനോള്ള
ലാലലാനോല ലലലാനോല.. ലല
പിാട്ടിചെ� സംാരാാംശം

പുതിയാ ദീമ്പതിമാർ പുതിയാ വിീട്ടിനോലയ്ക്ക്് പുതിയാ സംാധനസംാമഗ്രികൾ വിാങ്ങി താമസംം മാറുകയാാണ്യ് 
ഒക്ക്നോചാരുംഗം് എന്നാണ്യിത് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ആ അവിസംരാത്തിൽ അമ്മിായാിയാമ്മി മരുംമകനോളാടി് 
നോ�ഹിനോത്താചെടി പിറിയുംകയാാണ്യ് ഓനോരാാനോരാാ സംാധനങ്ങളുംമായാ് ചാിട്ടനോയാാചെടി എടുത്തു ചെവിയ്ക്ക്ാൻ. 
ഇതിനായാ് ഓനോരാാ സംാധനങ്ങളുംനോടിയുംം നോപിർ ചെചാാല്ലി ഈണ്യത്തിൽ പിാടുന്നു. വിളചെരാ സൂക്ഷ്മതനോയാാ
ടുകൂടിി ഓനോരാാ സംാധനങ്ങളുംം അടുക്കി വിയ്ക്ക്ണ്യചെമന്നാണ്യ് ഉനോ�ശിക്കുന്നത്.

കുനോള്ള, കുള്ളീ എചെന്നചെക്ക ചെബട്ടക്കുറുമ ഭാാ�യാിൽ അമ്മിായാിയാമ്മി മരുംമകചെള വിിളിക്കുന്ന 
നോപിരാാണ്യ്. മണ്ണ്കലം, ചെവിള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്ന കലം നന്നായാ് പിിടിിക്കനോണ്യ കുനോള്ള. റിാഗംിമു� അഥവിാ 
പുട്ട് ഉണ്ട്ാക്കുന്ന പുട്ട് കലവും പുതിയാതാണ്യ്. അത് നന്നായാ് എടുത്ത് ചെവിയ്ക്കൂ കുനോള്ള. കറിിക്കലവും പുതു
പുത്തൻ തചെന്നയാാണ്യ്. സൂക്ഷിച്ച് ചെപിാട്ടാചെത അതുചെമടുത്ത് ചെവിയ്ക്കൂ. ഉ�ിട്ടുചെവിയ്ക്കുംവിാനുള്ള മുളപിാത്രം 
നീ സൂക്ഷിക്കചെണ്യ. മീൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന കിചെക്ക അഥവിാ കൂടി ഞാാനാണ്യ് ചെനയ്തിത്. പിായാചെകട്ട് 
കനോണ്ട്ാ അതും പുതിയാതാണ്യ്. നന്നായാി ശ്രീദ്ധീനോയാാചെടി അചെതടുത്ത് അതിചെ� സ്ഥലത്തു ചെവിയ്ക്കൂ കുട്ടീ.

കചെഥ 3: കീരാിചെപിായാ്നോമ്പ
കീരാി ചെപിായാ്നോമ്പ നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാതന്ത് താനൂ
കിരാീ മുക്ട്ട് നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ..
ബണ്ണ ബനോള നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ
കാൽചെശചെങ്കചെല നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ
കീ നോമാതറിാ നാ തന്ത് താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ
മണ്ട്ിക്ക ബുകിരാീ നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ
ബണ്ണ തികചെഞ്ഞി നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ
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ബണ്ണ പിാവിനോടി നാ തന്ത്താ
നങ്കളക്ക നാ തന്ത് താനൂ

പിാട്ടിചെ� സംാരാാംശം
ഇഷ്ടിചെ�ട്ട ചെപിണ്ണിചെന ചെചാറുക്കൻ വിശത്താക്കാൻ നോവിണ്ട്ി വിസ്ത്രങ്ങളുംം ആഭാരാണ്യങ്ങളുംം വിാങ്ങി ചെകാടു
ക്കുകയുംം അതിചെനക്കുറിിച്ച് വിർണ്ണിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. ചെചാറിിയാ ചെവിറ്റിലസംഞ്ചാംി ഞാാൻ തന്നതനോല്ലാ? 
ഞാങ്ങളുംചെടി അക്കൻ (ഞാങ്ങളുംചെടി സംമുദീായാത്തിചെല ചെപിനോണ്ണ). ഞാാൻ തന്നത് തചെന്നയാാണ്യ് നിചെ� 
ചെചാറിിയാ മൂക്കുത്തി. ഞാാൻ തന്നത്, എചെ� ചെപിനോണ്ണ ഞാാൻ തന്നത് തചെന്ന. കാലിചെല ചെകാലുസുകൾ 
ഞാാൻ തന്നതനോല്ല. തിളങ്ങുന്ന വിളകൾ ഞാാൻ തന്നതനോല്ല. അചെത ഞാാൻ തന്നതുതചെന്നയാാണ്യ് നീ 
ധരാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. തലമുടിിയാിൽ അഴികായാിരാിക്കുന്ന ബുകിരാിയുംം നീ ഉടുത്തുചെകട്ടിയാ നിറിമുള്ള നോചാലയുംം 
നിചെ� തിളങ്ങുന്ന പിാവിാടിയുംം ഞാാൻ തന്നതനോല്ല. ചെപിണ്ണ് താൻ വിാങ്ങിചെക്കാടുത്തവി തചെന്നയാാണ്യ് 
ധരാിച്ചിരാിക്കുന്നചെതന്ന് ഉറിപ്പു വിരുംത്തുന്നു. ഇതിലൂചെടി അവിൾ തനോ�താചെണ്യന്ന് ഉറിപ്പുവിരുംത്താനുള്ള 
ഒരും വിയഗ്രതയാാണ്യ് കാണുന്നത്.

കളാൽ ചെഗംതിയാ്
കളാൽ ചെഗംതിയ്യാ് നൃത്തമവിതരാി�ിക്കുക ചെബട്ടക്കുറുമപുരും�ന്മാാരാാണ്യ്. പുല്ലാങ്കുഴിലിചെ� താളത്തിലും 
ഈണ്യത്തിലുമലിഞ്ഞു ചെകാണ്ട്് അതിമനോനാഹിരാമായാ ഗംാനങ്ങൾ പിാടുന്നു.. സംംഘക്കാരാത് ഏറ്റുപിാടു
ന്നു. മു�ത് നാൽ�ത് നോപിർ നോചാർന്ന് ചാടുലമായാ ചുവിടുകനോളാചെടി നൃത്തമാടുന്നു. കമ്പളജീാടി ്ചെകചെത്ത 
അഥവിാ കമ്പളകൃ�ി/ പൂനംകൃ�ി നടിത്തുന്ന അവിസംരാങ്ങളിൽ കൃ�ിയാിറിക്കുനോമ്പാഴുംം ചെകായ്ത്തവിസം
രാങ്ങളിലുചെമാചെക്ക കളാൽഗംതിചെയ്യാ നടിത്തുന്നു. അമ്പാള്ലയാിൽ / ശൈദീവിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടിത്തു
ന്ന ചാടിങ്ങുകൾ , ആനോഘാ�ങ്ങൾ, കിർമാടിഗം്, കല്ലയാണ്യം, മൺഗ്ഗ ആശൈട്ട/ ശൈദീവിത്തറിയാിചെല 
പൂജീകൾ ഇവിചെയ്ക്ക്ാചെക്ക കളാൽചെഗംതിയ്യാ് നടിത്തുക പിതിവിാണ്യ്. നോമഗംാള്ൺനും നോമഗംാള്ത്തിയുംം 
വിചെന്നത്തിക്കഴിിഞ്ഞിാൽ അടി്കളാൾ എന്ന വിലിയാ പുല്ലാങ്കുഴിൽ വിായാിക്കുവിാനാരാംഭാിക്കും. വിലിയാ 
മരാങ്ങൾ ചെവിട്ടിചെക്കാണ്ട്് വിന്ന് തീയ്യാിട്ടുണ്ട്ാക്കുന്ന തിച്ചിചെ� ചെവിളിച്ചത്തിൽ രാാത്രിയാിലാണ്യ് ഇത് 
നടിത്തുക. പുലരുംം വിചെരാ ആട്ടം തുടിരുംന്നു. മൺചെഗ്ഗ ആചെട്ടകളിചെല മാരാമ്മിൻ മൺചെഗം, നൂറിാളീശംരാ, 
മൂ�്, ചെകത്തി, ഗുണ്ട്ചെറി മഗംമ്മി, മുടി്റി് കുലശൈദീവിങ്ങൾ, പൂർവ്വപിിതാക്കളായാ അജ്ജനജ്ജിമാചെരാാചെക്ക 
കളാൾചെഗംതിയ്യാ് നോകട്ട് ആനന്ദിക്കുചെമന്നാണ്യ് ചെവി�്.

കളാൾ ചെഗംതിചെയാ ഗംാനം 1: ഇക്കിപിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ
ഇക്കിപിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല്ബട്ടിക്കാ ബാനോറി
നോപിാഗം്ബറില്ലി കുള്ളി നോപിാഗം്ബറില്ലി കുള്ളി
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലാലലാലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
നോതാ�ി പിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല് ബട്ടിക്കാ ബാനോഗം
നോപിാഗം്ബറില്ലി കുള്ളാ നോപിാഗം്ബറില്ലി കുള്ളാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലാലലാലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
ബത്തചെപിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല് ബട്ടിക്കാ ബാനോറി
നോപിാഗം്ബറില്ലി അക്കൂ നോപിാഗം്ബറില്ലി അക്കൂ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
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കാംങ്ക്പിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല് ബട്ടിക്ക ബാനോറി
നോപിാഗം്ബറില്ലി അണ്ണൂ നോപിാഗം്ബറില്ലി അണ്ണൂ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലാലലാലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
മുതിരാിക്ക് പിൺചെണ്ട്ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല് ബട്ടിക്ക ബാനോറി
നോപിാഗം്ബറില്ലി കാലീ നോപിാഗം്ബറില്ലി കാലീ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലാലലാലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
തിൺണ്ട്ി പിൺചെണ്ട് ചെപിാറ്റ്നൂ ചാില്ല് ബട്ടിക്ക ബാനോറി
നോപിാഗം്ബറിലി നോസംാമാ നോപിാഗം്ബറില്ലി നോസംാമാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലലലാ
ഗംിൽ ലാലലാലാ ഗംിൽ ലാലലാലാ

പിാട്ടിചെ� സംാരാാംശം
ഈ പിാട്ട് ഒരും പ്രണ്യയാ അഭായർത്ഥനയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ്. അരാി, റിാഗംി, ചെനല്ല്, കാട്ടുകിഴിങ്ങ് 
വിർഗ്ഗങ്ങൾ, മുത്താറിി, പിലതരാത്തിലുള്ള പിലഹിാരാങ്ങൾ ഇവിചെയാല്ലാം നോശഖരാിച്ച് ചെകട്ടുകളാക്കി 
ഇടിവിഴിിയാിനോലയ്ക്ക്് ഞാാൻ വിരാാം. നീയുംം അവിിനോടിയ്ക്ക്് വിരാണ്യചെമന്ന് നോപിരാ്ചെചാാല്ലി വിിളിച്ച് വിായ്ത്താരാി കൂട്ടി
നോചാർത്ത് ഓടിക്കുഴിലൂതി ഈണ്യത്തിൽ പിാടുന്നു.

അൽക്കാചെട്ട
അൽക്കചെയാന്നാൽ ഉലയ്ക്ക്. ബാംബൂ നൃത്തം നോപിാചെലയാാണ്യിത്. കുറിച്ചും നോപിർ ഉലയ്ക്ക് പിിടിിയ്ക്കുംന്നു. 
ആളുംകൾ ഉലക്കചെയാ ചാാടിിക്കടിന്നു നൃത്തം ചെചായ്യുന്നു. സ്ത്രീകളാണ്യ് നൃത്തം ചെചായ്യുക. നന്നായാി പിരാി
ശീലിച്ചവിർക്ക് മാത്രനോമ ഇത് കളിയ്ക്കുംവിാനാകൂ. ഇന്നിത് സംനോങ്കതങ്ങളിൽ കാണുവിാൻ കൂടിിയാില്ല. ഈ 
കലാരൂപിം പൂർണ്ണമായുംം നശിച്ചും നോപിായാിരാിക്കുന്നു.

മൂംകചെദീ
മൂളിമൂളിനോക്കൾക്കുന്ന കഥയുംം പിാട്ടും നോചാർന്ന ഒരും കലാരൂപിമാണ്യിത്. ഒരാാൾ ഈണ്യനോത്താചെടിയുംം 
ഭാാവിനോത്താചെടിയുംം അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ ചുറ്റുമിരാിക്കുന്നവിർ ഈണ്യത്തിൽ മൂളിചെക്കാണ്ട്് ഇതിൽ 
ഭാാഗംഭാാക്കാവുന്നു.

ചെബട്ടക്കുറുബരുംചെടി സംംഗംീനോതാപികരാണ്യങ്ങൾ

പിഞ്ചാം് ചെല
മുളചെകാണ്ടുംം ഇരുംമ്പു ചെകാണ്ടുംം ഉണ്ട്ാക്കുന്ന, സ്ത്രീകൾ മാത്രം വിായാിക്കുന്ന ചെചാറിിയാ ഉപികരാണ്യമാ
ണ്യിത്. പിഞ്ചാം് ചെലയുംചെടി കട്ടി കൂടുന്നതിനും കുറിയുംന്നതിചെനയുംം ആശ്രീയാിച്ചും സംംരാസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിി 
വിരുംന്നു. മുളയുംചെടി ചെതാലി പ്രനോതയകമായാി ചാീന്തിചെയാടുത്ത ചെകബ്ബലി ചെകാണ്ട്ാണ്യ് പിഞ്ചാം് ചെല ഉണ്ട്ാ
ക്കുക.

കളാൾ
കുഴിൽ എന്നാണ്യ് കളാളിനർത്ഥം. കുഴിൽരൂപിിയാായാ തുളകളുംള്ള സു�ിരാവിാദീയം. ഇതിചെ� ഉത്പിത്തി 
പുരാാവൃത്തം രാസംകരാമാണ്യ്. നോകയമളും മനോണ്ട്ാടും പിീ�ാടിനും എന്നാണ്യീ പുരാാവൃത്തം അറിിയാചെ�ടുന്നത്.
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“ആകാശത്ത് നിന്നും വിന്ന നോകാമറിചെത്ത കാത്ത് മു�ിഞ്ഞി ഒരും അജ്ജൻ എഴുംനോന്നറ്റ് പിതുചെക്ക 
നടിക്കാൻ തുടിങ്ങി. നടിന്ന് നടിന്ന് ഒരും നോകയമളും മനോണ്ട്ാടിിചെ� മുമ്പിചെലത്തി. മാനം മുട്ടുന്ന ഉയാരാമു
ള്ള മുളകൾ. ഉർ ഉർ ശബ്ദത്തിൽ ആടുന്നു. ചെപിാടുന്നചെന അജ്ജൻ മനോനാഹിരാമായാ ഒരും സംംരാം 
നോകട്ട് സ്തബ്ധനായാ് നിന്നു. നോനാക്കിയാനോ�ാൾ ഒരും കിരാി പിീ�ാടിൻ ചെചാറുവിണ്ട്ത്താൻ മൂത്ത് നില്ക്കുന്ന 
മുളയാിൽ തുളയാിടുന്നു. ഒന്നല്ല രാണ്ട്ല്ല ഏനോഴിാളം തുളകൾ. ആ തുളകളിലൂചെടി കാറ്റ് കയാറിിയാിറിങ്ങുന്നു. 
അതിമധുരാതരാമായാ സംംഗംീതം ചെപിാഴിിയുംന്നു. അജ്ജൻ ഓടിിനോ�ായാി മറ്റ് അജ്ജന്മാാചെരായുംം ചെകാണ്ട്് 
വിന്നു. അവിരുംം നിശ്ചാലരാായാി. പ്രപിഞ്ചാം സൃഷ്ടിിയ്ക്ക്് നോശ�ം ഇത്രനോമൽ മധുരാമാചെയാാരും ശബ്ദം സംംഗംീതം 
അവിരാാരുംം തചെന്ന നോകട്ടിരുംന്നില്ല. ഒരാജ്ജൻ ഓടിിനോ�ായാി കത്തി ചെകാണ്ട്് മുള മുറിിച്ചും. പിീ�ാടിൻ തുളച്ച 
ചെചാറുദീംാരാത്തിനോലക്ക് ചുണ്ട്് നോചാർത്ത് ഊതി. അജ്ജ്ന്മാാർ തിരാിചെക ചെചാന്നു. മരാത്തിൻ ചുവിട്ടിൽ നിന്ന് 
കളാളൂതി. നോകാമറി അതിൽ ആകൃഷ്ടിനായാി . മരാത്തിനു മുകളിൽ നിന്നും താനോഴിയ്ക്ക്് വിന്നു. നോകാമറി 
വിന്നനോതാചെടി ഉടിലിൽ ബീരാി വിന്നു. ബിചെഞ്ജാ നന്നായാ് നടിക്കുവിാൻ ആരാംഭാിച്ചും. ഒരാജ്ജൻ കിജ്ജി 
ചെകട്ടിയാ ബിചെഞ്ജാ ചെമറിയുംണ്ട്ാക്കി കിലുക്കി. മണ്യികളിൽ നിന്നും മാ�ിക ശബ്ദം പുറിത്തു വിന്നു. 
ചെബട്ടക്കുറുമ സംമുദീായാത്തിനു ബിചെഞ്ജാ സംംന്തമായാി”

അടി്കളാൾ
മുളചെകാണ്ടുംം ഓടിചെകാണ്ടുംം നിർമ്മിിക്കുന്ന സംാധാരാണ്യ പുല്ലങ്കുഴിലാണ്യിത്. നാട്ടിലുള്ള പുല്ലാങ്കുഴിലിനു 
സംമാനമാണ്യ്. നാട്ട് മഗംനു എന്നാണ്യ് നാട്ടിചെല പുല്ലാങ്കുഴിലിചെന വിിളിയ്ക്കുംക. സംാധാരാണ്യ കളാളിനോന
യ്ക്ക്ാളുംം വിിശുദ്ധീമാണ്യിതചെത്ര.

ചെകാടി്കളാൽ
നാദീസംംരാ സംദൃശതയുംള്ള കുഴിലാണ്യിത്. നാദീസംംരാം വിായാിക്കുന്നത് നോപിാചെല തചെന്നയാാ ണ്യ് വിായാിക്കു
ന്നതും.അടി്കളാളിചെ� അത്ര വിിശുദ്ധീമായാി ചെകാടി്കളാൾ കണ്യക്കാക്കുന്നില്ല. ഉച്ചാറിിനു തിരുംനോമാത്ത് 
പിാക്കം കുടിിയാിൽ ചെകാടി്കളാൾ വിായാിക്കുന്നത് ശൈദീവിനിന്ദയാായാി കണ്യക്കാക്കചെ�ടുന്നു. എന്നാല
തിനു പ്രനോതയക യുംക്തിിനോയാാ കാരാണ്യനോമാ ഇല്ല.

ദീവി്ൾ
തുകൽചെകാണ്ട്് നിർമ്മിിക്കുന്ന ഒരും ചെകാട്ടുവിാദീയമാണ്യിത്. ഇരുംവിശത്തും നോതാൽ വിലിച്ച് ഇടിന്തലയുംമ്മി് 
വിലന്തലയുംം തയ്യാാറിാക്കും. കയാറു വിലിച്ച് ചുറ്റിചെക്കട്ടി മുറുക്കും. നോതാളിലിട്ട് ശൈക ചെകാണ്ട്ാണ്യ് വിാദീനം. 
കാട്ടാടിിചെ� നോതാൽ, മാൻനോതാൽ എന്നിവിയുംപിനോയാാഗംിച്ച് പുലയാസംമുദീായാക്കാരാാണ്യിത് നിർമ്മിിക്കുക. 
അതിനാലിത് ഉണ്ട്ാക്കിയാ ഉടി്ചെന ചെബട്ടക്കുറുമർ സ്പർശിക്കുകയാില്ല.. അശുദ്ധീമാചെണ്യന്നതിനാൽ 
ചെമാദീ്ക്കീചെറിയാിനോലയ്ക്കുംള്ള വിഴിിയാിൽ ചെകാണ്ട്് ചെവിയ്ക്കുംന്നു. ഇതിചെന ചെവിള്ളത്തിലിട്ട് ശുദ്ധീം ചെചായ്യുന്നു. 
ചെവിള്ളത്തിലിടിാനായാി കഴുംത്തിലിട്ട വിയക്തിി 7 തവിണ്യ ജീലത്തിൽ മുങ്ങി നീർന്നാചെല ശുദ്ധീമാകൂചെയാ
ന്നാണ്യ് നോഗംാത്രവിിശംാസംം.

ദീവി്ളിചെ� ഉത്പിത്തി പുരാാവൃത്തം
“കളാളിചെ� ഉത്പിത്തി നോപിാചെല തചെന്ന പ്രധാനമാണു ദീവി്ളിചെ� ഉത്പിത്തിയുംം. ബിചെഞ്ജായുംം ചാില 
ബിർദ്ദുകളുംം കിട്ടിചെയാങ്കിലും എനോന്താ ഒരും കുറിവി് സംമുദീായാ ത്തിനുള്ളതായാ് അജ്ജമാർക്കനുഭാവിചെ�ട്ടു. 
അകാശത്ത് നിന്നും താനോഴിക്ക് വിരാാനായാി ഇനിയുംം അസംംഖയം ബിർദ്ദുകൾ തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നതായാ് 
അവിർക്ക് നോബാധയം വിന്നു. എന്താണ്യീ അപൂർണ്ണതയ്ക്ക്് കാരാണ്യചെമന്നനോനം�ിച്ചനോ�ാൾ താളമി
ല്ലായ്മയാാണു പ്രശ്നചെമന്നവിർക്ക് മന�ിലായാി. താളരാഹിിതമായാ ഒരും സംമൂഹിമായാി തുടിരുംവിാൻ 
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താത്പിരായമില്ലാതിരുംന്ന അവിർ താളത്തിചെ� രാഹിസംയം ദീവി്ളാചെണ്യന്ന് തിരാിച്ചറിിഞ്ഞു. എന്നാൽ 
അവിിചെടി വിലിചെയാാരും പ്രശ്നം ദീവി്ളിചെ� നിർമ്മിാണ്യമാണ്യ്. ശുദ്ധീിയുംം വൃത്തിയുംം വ്രതവുമുള്ള ചെബട്ടക്കു
റുമ പൂർവ്വികർ നോഗംാത്രപൂണൂൽ ധരാിക്കുന്നവിരാാചെണ്യചെത്ര. മറ്റ് നോഗംാത്രങ്ങനോളക്കാൾ ഉയാർന്ന നോഗംാത്ര
ക്കാരാാണ്യിവിർ. ദീവി്ളിചെ� നോതാലിനായാ് മൂരാിനോയാനോയാാ നോപിാത്തിനോനനോയാാ സ്പർശിച്ച് അതിചെ� നോതാൽ 
ഉരാിചെച്ചടുക്കണ്യം. ഇവിചെയാ സ്പർശിച്ചാൽ ശുദ്ധീം മുറിിയുംകയുംം ചെബട്ടക്കുറുമ മഹിതംം മറിയുംകയുംം ചെചായ്യും. 
എങ്ങചെന ഈ പ്രശ്നം പിരാിഹിരാിക്കാചെമന്ന് ചാിന്തിച്ച് നില്ക്കുനോമ്പാൾ ഒരും മൂരാിക്കിടിാവി് പ്രതയക്ഷമായാി. 
ദീവി്ളിനു പിാകമായാ നോതാലായാിരുംന്നു അതിനോ�ത്. അത് അജ്ജമാചെരാ കാത്ത് നിന്നു. മറ്റജ്ജമാ
രുംചെടി വിാക്ക് വിിശംസംിച്ച് കല്ക്കീീർ നോമഗംാള്ൺന് മൂരാിചെയാ സ്പർശിക്കുവിാൻ തയ്യാാറിായാി. ശുദ്ധീം തിരാിചെക 
നല്കാാചെമന്നായാിരുംന്നു അജ്ജമാരുംചെടി വിാഗ്ദാാനം. അത് വിിശംസംിച്ച് കല്ക്കീീർ നോമഗംാളന് മൂരാിചെയാ ചെതാട്ട് 
നോതാലുരാിഞ്ഞു. ജീീവിനുള്ള മൂരാിയാിൽ ഉടിൻതചെന്ന നോതാലു ചെപിാടിിച്ചും വിന്നു. ഒരും ക�ണ്യം മരാചെമടുത്ത് 
ചെചാത്തി ഇരുംവിശത്തും നോതാൽ പിിടിി�ിച്ചനോ�ാൾ ദീവി്ള് തയ്യാാറിായാി.

എന്നാൽ അശുദ്ധീിയാായാ കല്ക്കീീർ നോമഗംാള്ൺ നോഗംാത്രത്തിനോലക്കുള്ള പ്രനോവിശനം നിനോ�
ധിക്കചെ�ട്ടു. ദീവി്ചെളാന്നിച്ച് നോമഗംാള്ൺന് 7 ദീിവിസംം പുഴിയാിൽ മുങ്ങി ശുദ്ധീമാകുവിാന് മറ്റജ്ജമാർ 
ആവിശയചെ�ട്ടു. നോമഗംാള്ൺന് അതിനും തയ്യാാറിായാി. ഏഴിായാി,എട്ടായാി, പിത്തായാി ഒടുവിിന് 11 ദീിവിസംം 
അജ്ജ്ന്മാാരുംചെടി വിിളി വിന്നു “ചെകാണ്ട്് വിാ നിചെ� ഒച്ച” അവിർ കല്�ിച്ചും. കല്ക്കീീറി് നോമഗംാള്ൺന് 
ദീവി്ചെളാ�ം ഈറിനുടുത്ത് കയാറിി വിന്നു. പിന്തമുഴിിഞ്ഞി് പൂജീചെവിച്ച് ശുദ്ധീമായാ ദീവി്ളിൽ ചെകാട്ടി. മാള്ത്തീ
ശത് ഉണ്ട്ായാി. ഭായാാനകമായാ ശബ്ദം. ഈ ശബ്ദം ഭൂമിനോയായുംം ആകാശനോത്തയുംം പിിടിിച്ച് കുലുക്കി. 
അവിനോശ�ിച്ച ഓനോരാാനോരാാ ആചാാരാങ്ങൾ ഭൂമിയാിനോലക്കിറിങ്ങി വിന്നു. അഢാ് കളാളിചെ� സംംഗംീതത്തിൽ 
മയാങ്ങിയാ ശൈദീവിം അജ്ജന്മാാനോരാാചെടിാ�ം കൂടിി.

അശുദ്ധീം മാറിിചെയാങ്കിലും അജ്ജന്മാാനോരാാചെടിാ�ം നില്ക്കീാനുള്ള ശുദ്ധീി കല്ക്കീീറി് നോമഗംാള്ൺന് 
നഷ്ടിചെ�ട്ടു. നോഗംാത്ര ഭ്രഷ്ടിനായാ പുലയാ ശൈദീവിമായാ ചാിക്കമ്മിന് നോദീവിി അയാാചെള തനിചെക്കാ�ം കൂട്ടി. 
കല്ക്കീീർ നോമഗംാള്ൺന് നോഗംാത്രം നഷ്ടിചെ�ട്ട് പുലയാനായാ് മാറിി. കല്ക്കീീർ നോമഗംാളൺചെ� കുലക്കാചെരാ 
ചെബട്ടക്കുറുമർ രാണ്ട്ാം തരാമായാ് മാത്രം കണ്യക്കാക്കി.

കിചെജ്ജ
മണ്യിനോകാർത്തു ചെകട്ടിയാ ഒരും തരാം ചാിലങ്ക. ഇത് കിലുക്കി താളമുണ്ട്ാക്കുന്നു. ശൈകത്താളമായുംം 
കയ്യാിലും കാലിലും ചെകട്ടിയുംം ഇതുപിനോയാാഗംിക്കും.

ടിംടിി
ഒരും വിശം ചെകാട്ടുന്ന ഒരും താളവിാദീയം. നോകാലുചെകാണ്ട്ടിിച്ചാണ്യ് ചെകാട്ടുന്നത്.

നൃത്തങ്ങളിചെല നോവി�ഭൂ�ാദീികൾ
സ്ത്രീകൾ ചെവിളുംത്ത് മുണ്ട്് മാറിിനു മീചെത കക്ഷത്തിലൂചെടി എടുത്ത് വിലത് ഭാാഗംത്തായാി ചുറ്റിചെക്കട്ടുന്ന
താണ്യ് തികചെത്ത. ഈ മുണ്ടുംടു�ിചെന തികത്ത്ടിിച്ച്ണു എന്നു പിറിയുംന്നു. നോചാലയുംടുക്കുചെന്ന എചെന്ന 
അർത്ഥമുള്ളു. ഇടിത് ഭാാഗംത്ത് ഒരും ചെഞാാറിി മുനോന്നാട്ട് കിടിക്കും. ���് ഇടിിചെല്ലങ്കിലും മാറിിടിം 
മറിയ്ക്ക്ാനുള്ളതാണ്യീ ചെഞാാറിികൾ. നോതാൾ മറിച്ചും ചെകാണ്ട്് ചെചാറിിയാ മുണ്ട്ിട്ട് അറ്റം ചെകട്ടും ഇത് നോതയാൺ
ചെകട്ട്ണ്യിചെഗം/നോതയാൺ ചെകട്ട്ണു എചെന്നല്ലാം അറിിയാചെ�ടുന്നു. ചെമാനിയാ് മാചെല/ ഗുണ്ട്് മാചെല 
കഴുംത്തിൽ, നോതാളിൽ നോതാൾ ബചെളയുംം കാതിൽ തിരുംനോ�ല കമ്മിലും/കടി്ചെക്ക, ഓള�ാർ എന്ന 
മാട്ടിയുംമണ്യിയുംന്നു. മൂക്കിൽ ഇടിതായാി മൂഗ്ഗചെട്ട എന്ന മൂക്കുത്തി . ദീമ്പചെട്ടചെയാന്ന അരാ�, മിഞ്ചാംചെയാന്ന 
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കാൽനോമാതിരാം. മുടിി കു�ചെത്താട്ട് അഥവിാ കുടുക്കുകൾ പിിരാിച്ചുംണ്ട്ാക്കുന്ന ചെഗംാചെണ്ട് ഉപിനോയാാഗംിച്ച്, 
എണ്ണ് നോതച്ച് മിനുക്കിയാ നോശ�ം വിാർന്നു ചെകട്ടുന്നു, മചെണ്ട് ചെകട്ടുക എന്നിതറിിയാചെ�ടുന്നു. എല്ലാ 
ചെപിണ്ണുങ്ങളുംം ഉടിലിൽ പിച്ചകുത്തുന്നു

പുരും�ന്മാാരുംചെടി നോവി�ങ്ങൾ
ചെവിളുംത്ത ഒറ്റമുണ്ട്ാണ്യ് പുരും�ന്മാാരുംചെടി നോവി�ം മുട്ടുമറിയുംന്ന രാീതിയാിൽ വിലനോത്താടിം കരായാാക്കിയുംടു
ക്കുന്നു. അരായാിൽ നോതാർത്തു ചെകട്ടുകയുംം ചെചായ്യും. പിണ്ടും കാലത്ത് തലയ്ക്കും മുമ്പിചെല മുടിി പൂർണ്ണമായുംം 
വിടിിച്ച് അവിനോശ�ിക്കുന്ന മുടിി പുറികിനോലയ്ക്ക്് നീട്ടി കുടുമിയാായാി ചെവിയ്ക്കുംമായാിരുംന്നു. മുടിി മുഴുംവിൻ ചെവിട്ടി
ക്കൂടിാ. അത് വിിലക്കാണ്യ്.

ഉപിസംംഹിാരാം
ബിചെഞ്ജാ, ബളുംവി്, ചെതായാംാടുചെഗം, അനോജ്ജയാടുചെക എന്നിവിചെയാല്ലാം അനുഷ്ഠാാന കലാരൂപിങ്ങളായാി 
ചെതറ്റിദ്ധീരാിക്കാറുണ്ട്്. ഇവി കലാ രൂപിങ്ങളല്ല. നോഗംാത്ര പൂർവ്വികരുംം ശൈദീവിങ്ങളുംം ഉടിലിൽ ആവിാഹിി
ക്കുന്ന �ാമനികപ്രക്രിയാകൾ മാത്രമാണ്യ്. ഇതിനു സുസ്ഥിരാമായാ ഒരും നൃത്തശൈശലിയാില്ല. പിാട്ടുകൾ 
പിാടിാറുചെണ്ട്ന്നു മാത്രം. നോപ്രതാനോവിശിതനായാ വിയക്തിിയുംചെടി സം�കരായപൂർവ്വമായാ ചാലനങ്ങൾ 
മാത്രമാണ്യിതിലുള്ളത്. കലാരൂപിങ്ങളല്ല ഇവിചെയാാന്നും. നിലവിിൽ എല്ലാത്തരാം കലാരൂപിങ്ങളുംം 
ഇല്ലാതായാിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഒരും വിലിയാ പ്രതിസംന്ധിയാാണ്യ് നോഗംാത്രങ്ങൾ നോനരാിടുന്നത്. നോപിരും 
നോപിാലും മറിന്നു നോപിാകുന്ന തരാം അനയവിത്കരാണ്യത്തിനിനി ഏചെറി നാളുംകളില്ല.

ആനോവിദീകർ
ചാീങ്കീർ നോചായമി

കാലി

നാൺചാി നോശാമി

ചാീങ്കീർ ചെബാമ്മിൻ

കുചെ�ാശ് കാള്ൺ

കാള്ൺ

നോചാാമൻ

മാറിൻ

ചെബാമ്മി്ക്കൻ

ബാൾക്കീറി് കൃഷ്ണൻ

ചെമാതുവിക്കൻ

മാറി്ക്കൻ.
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ഇന്ദുനോമനോനാൻ
ഗുരുംവിായൂരാ�ൻ നോകാനോളജീിൽ നിന്ന്് മലയാാളത്തിലും നോസംാനോ�യാളജീിിയാിലും രാണ്ട്ാം റിാനോങ്കാചെടി ബിരുംദീം. 
മൂന്നാം റിാനോങ്കാചെടി നോസംാനോ�യാളജീിയാിൽ ബിരുംദീാനന്തരാ ബിരുംദീം. കണ്ണൂർ യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റിയാിൽ നിന്നു നോഗംാത്ര 
മിത്തുകചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള പിഠനത്തിൽ നോഡിാക്ടനോറിറ്റ്്. കഥയ്ക്ക്്് നോകന്ദ്രം സംാാഹിിതയ അക്കാദീമി യുംവിപുരാസ്കാാരാം, 
നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കാദീമി ഗംീതാഹിിരാണ്യയൻ പുരാസ്കാാരാം, എന്നിവി ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്്. നോകരാള സംർക്കാരാിചെ� 

നരാവിംശശാസ്ത്ര ഗംനോവി�ണ്യ നോകന്ദ്രംത്തിൽ ലക്്ചാറിർ ആയാി നോജീാലി ചെചായ്യുന്നു.



കൂട്ടറിിവിിചെല സംംസ്കൃതിയുംം 
നാട്ടറിിവിിചെല ചാരാിത്രവും

നോഡിാ. നുജൂംം
ചെപ്രാഫസംർ, ആധുനികഭാാരാതീയാഭാാ�ാവിിഭാാഗംം, അലീഗംഢാ്  മുസ്ലാീം സംർവ്വകലാശാല, അലീഗംഢാ്

 

 

വിാ-വിരാചെമാഴിികൾ, നോഗംാത്ര-നഗംരാങ്ങൾ, ചെപിൺ-ആണ്യാളുംകൾ എന്നീ ദീംന്ദംസംങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് 
സംമാന്തരാമായാ സംങ്കൽപിനങ്ങളാണ്യ് കൂട്ടറിിവുകളുംം-വിിജ്ഞാംാനവും. നാട്ടറിിവിാകചെട്ട നാഗംരാികമായാ 
അറിിവിിചെ�, അതായാത് വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� ഒരുംനോപിാൽപിന്നമായാിട്ടാണ്യ് നിലചെകാള്ളുന്നത്. 
വിാചെമാഴിി, നോഗംാത്രം, ചെപിണ്ണ്, സംംസ്കൃതി എന്നിവിനോയാാടി് നോചാർന്നുനിൽക്കുന്ന കൂട്ടറിിവിിചെ� പ്രഭാാവികാ
ലത്തുള്ള ജീീവിിതാവിസ്ഥയാിനോലയ്ക്ക്് തിരാിച്ചുംനോപിാകുക സംാധയമല്ല. ചാരാിത്രാതീതകാലം വിരാചെമാഴിിയുംചെടി 
കാലത്തിനു മുമ്പുള്ളതാണ്യ്. അതായാത് ലിഖിതഭാാ�യാാണ്യ് ചാരാിത്രചെത്ത സംംസ്ക്കാാരാത്തിൽ നിന്ന് 
നിഷ്പാാദീി�ിക്കുന്നത്. സംംസ്ക്കാാരാമാകചെട്ട ചാരാിത്രാതീതകാലത്തും ചാരാിത്രഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കു
ന്നതാണ്യ്. ചാരാിത്രവും ലിഖിതഭാാ�യുംം ഒരാിടിത്തുനിന്നാണ്യ് ഉദീ്ഭാവിിക്കുന്നത്. അലിഖിതമായാതിചെന 
നാം ചാരാിത്രചെമന്നു വിിളിക്കുന്നില്ല. അത് സംംസ്ക്കാാരാമാണ്യ്. ആധുനിക-ഉത്തരാാധുനികതകളിൽ നാം 
നിൽക്കുനോമ്പാഴിാണ്യ് കൂട്ടറിിവുകചെളയുംം നാട്ടറിിവുകചെളയുംം നാം അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നത്. മനു�യബന്ധ
ങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ച മാറ്റം മനു�യചെ� കൂട്ടായാജീീവിിതത്തിൽ നിന്നുണ്ട്ായാ മാറ്റമാണ്യ്. നാഗംരാികതകൾ 
രൂപിചെ�ട്ട് വിികസംിച്ചനോ�ാൾ നഗംരാജീീവിിതത്തിനോലയ്ക്ക്് നിർബന്ധിക്കചെ�ടുന്ന അവിസ്ഥയാിനോലയ്ക്ക്് നാം 
എത്തിനോച്ചരുംകയാായാിരുംന്നു. 

പ്രാചാീനനാഗംരാികതകളിൽ രൂപിചെ�ടിാൻ തുടിങ്ങിയാ വിയക്തിിപിരാികൽപിന അതിചെ� സംവിി
നോശ�മായാ അസ്തിതംം (സംംതംം) പ്രഖയാപിിക്കുന്ന ആധുനികനാഗംരാികതയാിനോലയ്ക്കുംള്ള പിരാിണ്യാമം 
ചാരാിത്രത്തിൽ യൂനോറിാനോകന്ദ്രംിതമായാി സംംഭാവിിക്കുകയാായാിരുംന്നു. നോഗംാത്രം, കുലം, ജീാതി, മതം എന്നി
ങ്ങചെനയുംള്ള കൂട്ടുജീീവിിതത്തിനകത്തു തചെന്ന കുടുംബം, അണുകുടുംബം, വിയക്തിി എന്നിങ്ങചെന അനു
ക്രമമായാി  ശകലീകരാിക്കചെ�ടുകയാായാിരുംന്നു. സംാമ്പത്തികമായാ വിളർച്ച അതിനനുസംരാിച്ച് വിയവി
ഹിാരാമണ്ഡലചെത്ത നിരാന്തരാം സംംവിാദീാത്മകമായാിചെക്കാണ്ട്ിരുംന്നു. അച്ചടിിയാിലും പിിൽക്കാലത്ത് 
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ഇ�ർചെനറ്റിലുചെമത്തി നിൽക്കുന്ന സംംനോവിദീനമുറികൾ അതിചെ� വിാഹികമായാി. സംമകാലികവിയവി
ഹിാരാമണ്ഡലം അതിചെ� പിരാിണ്യതഫലമാണ്യ്. പ്രതിവിയവിഹിാരാങ്ങൾക്ക് ഇടിമുചെണ്ട്ങ്കിലും അതിന് പ്ര
തയയാശാസ്ത്രപിരാമായാ നിയാ�ണ്യങ്ങളുംമുണ്ട്്. ഇവിിചെടി നാഗംരാികതകളുംചെടി ചാരാിത്രപിരാമായാ പിരാിണ്യാമം 
ഒരും യാാഥാർത്ഥയമാവുകയാാണ്യ്. സുനോമറിിയാൻ, ഈജീിപി്�യൻ, ശൈസംന്ധവി,  നാഗംരാികതകൾ ചാരാി
ത്രത്തിചെ� അനിവിാരായതകളായാിരുംന്നു. അതിനുമുൻപി് രൂപിചെ�ട്ടിരുംന്ന നോഗംാത്ര, കുല, ഗ്രാമജീീവിിത
രാീതികളുംം അങ്ങചെനതചെന്ന. നോഗംാത്രീയാതയുംചെടി വിളർച്ചയാിൽ നിന്ന് രൂപിംചെകാണ്ട് നാഗംരാികതകൾ 
പിിന്നീടി് അക്ഷരാമാലകളുംചെടിയുംം അതിലധിഷ്ഠാിതമായാ അറിിവിിചെ� പിരാിണ്യാത്തിലൂചെടിയുംമാണ്യതിചെ� 
ചാരാിത്രം നിർമ്മിിക്കുന്നത്. ഇതിനിടിയാിലാണ്യ് നാം സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനരൂപിചെമന്നുതചെന്ന 
പിറിയാാവുന്ന കൂട്ടറിിവിിചെന (നോഫാക് നോലാർ) ചാരാിത്രത്തിൽ അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നത്. ഈ കൂട്ടറിിവിിചെ� 
സംങ്കീർണ്ണമായാ സംംഭാാവിവും അതിചെ� ശൈവിപുലയവും പിരാിചായാചെ�ടിാചെത അത് സംാംസ്ക്കാാരാചെത്ത 
സംർഗ്ഗാത്മകമാക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്നും  ചാരാിത്രചെത്ത നിർമ്മിിക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്നും വിിശദീീക
രാിക്കാനാവിില്ല.  

നോഫാക് നോലാറിിനോനാടുള്ള ചാരാിത്രപിരാവും സംാംസ്ക്കാാരാികവും സംാമ്പത്തികവുമായാ സംമീപിനങ്ങ
ളിചെല രാാഷ്ട്രീീയാം അതിചെന സംംബന്ധിച്ച കൃതയമായാ ഒരും നിർവ്വചാനവും പിരാിചാിന്തനവും ആവിശയചെ�
ടുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് നോകരാളത്തിചെ� ബ�ദ്ധീികമായാ പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ സംംത�മായാി അതിചെന 
അപിനിർമ്മിിക്കുകയാാണ്യ് അനിവിാരായമായാിട്ടുള്ളത്. നോഫാക് നോലാറിിചെ� മലയാാളത്തിചെല മറുപിദീചെമന്ന 
നിലയാിൽ ഇവിിചെടി കൂട്ടറിിവി് എന്ന സൂചാകമാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീീ�ിൽ നോഫാക് നോലാർ 
എന്ന് പിറിയുംന്ന വിാക്കിന് മലയാാളത്തിൽ പികരാംവിയ്ക്ക്ാവുന്ന അനോനകം പിദീങ്ങളുംണ്ട്്. നാനോടിാടിിവിി
ജ്ഞാംാനം, നാട്ടുവിിജ്ഞാംാനം, നാനോടിാടിിക്കല, നാട്ടറിിവി് എന്നിങ്ങചെന ഏത് പിദീം ഉപിനോയാാഗംിച്ചാലും 
സംാന്ദർഭാികമായാ ഒരാർത്ഥം അതിനു ലഭാിനോച്ചക്കാം. എന്നാൽ ആ പിദീങ്ങൾചെക്കല്ലാം അതിനോ�തായാ 
അർത്ഥതലത്തിലുള്ള മുൻകാലബാധയതകൾ നോവിചെറിയുംമുണ്ട്്. കൂട്ടം, നാടി് എന്നീ പിരാികൽപിനകൾ 
അതിൽ വിിശദീീകരാണ്യം അർഹിിക്കുന്നവിയാാണ്യ്. നമ്മുചെടി ഗംനോവി�കർ ഭൂരാിപിക്ഷവും നാനോടിാടിിവിി
ജ്ഞാംാനം എനോന്നാ നാട്ടറിിവി് എനോന്നാ ആണ്യ് നോഫാകിനോലാറിിചെന പിരാിഭാാ�ചെ�ടുത്തുന്നത്. സംംസ്ക്കാാ
രാത്തിചെ� ഭാിന്നതകചെള സംംാംശീകരാിക്കുന്നതാണ്യ് ഭാാ� എന്ന നയായാം അതിനു പിറിയാാചെമങ്കിലും 
കൂട്ടം എന്ന ഒരും വിാക്ക് ഉണ്ട്ായാിരാിചെക്ക നാടി് എന്ന വിാക്കിചെന പികരാം വിയ്ക്കുംന്നതിചെ� സംാംഗംതയം 
വിിചാിത്രമായാിനോതാന്നുന്നു. (ഓനോരാാനോരാാ കൂട്ടങ്ങൾ, കൂട്ടക്കാരാ്, കൂനോട്ടാം കുനോലാം നോഗംാനോത്രാം തുടിങ്ങിയാ 
ശൈശലികൾ നമ്മുചെടി മലയാാളത്തിലുണ്ട്്. അവിിചെടി ഒരും നാടിിചെ� നോപിരാിലല്ല ഈ കൂട്ടം വിിവിക്ഷി
ക്കുന്നത്.)  നോഫാക്കിചെന നാം പിലനോ�ാഴുംം നാനോടിാടിി, നാടി് എന്നീ പിരാികൽപിനകൾ ചെകാണ്ട്ാണ്യ് 
പിരാിഭാാ�ചെ�ടുത്തുന്നത്. ഇവിിചെടി കൂട്ടവും (നോഫാക് ) നാടും (നോപ്ലസം് ) തമ്മിിലുള്ള അർത്ഥപിരാമായാ 
അകലം നാം അംഗംീകരാിക്കണ്യം. പിരാസ്പരാമുള്ള മാനസംികമായാ അനോഭാദീാവിസ്ഥയാിൽ നിന്നാണ്യ് 
കൂട്ടം ശൈജീവിികമാകുന്നത്. നാടിാകചെട്ട സ്ഥലത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തുള്ള സംംസ്ക്കാാരാപ്രവിണ്യതകചെള 
കാണ്യിക്കുന്നു. നാടിില്ലാചെത അലഞ്ഞുനടിന്ന് ജീീവിിക്കുന്നവിരുംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന നാടി് നഷ്ടിമാകുന്നവിരുംം 
നോപിറുന്ന അറിിവിിചെനയാാണ്യ് നാനോടിാടിിചെയാന്ന് വിിവിക്ഷിക്കുന്നത്, വിിവിക്ഷിനോക്കണ്ട്ത്. അതുചെകാണ്ട്് 
നോഫാക് നോലാറിിന് അത്തരാം അർത്ഥബാധയതകളില്ലാത്ത കൂട്ടറിിവി് എന്ന സൂചാിതമാണ്യ്  ഉചാിതമാകുക.

അനോതസംമയാം ഇൻഡിിജീനസം ്നോനാളജീ ്എന്ന പിദീത്തിനും അത ്സംംവിഹിിക്കുന്ന ശരാാശരാി സൂചാി
തത്തിനും നാട്ടുവിിജ്ഞാംാനം എന്ന് പിരാിഭാാ�ചെ�ടുത്താവുന്നനോതയുംള്ളു. കൂട്ടറിിവി് എനോ�ാഴുംം മനു�യചെരാ 
നോകന്ദ്രംീകരാിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിചെ� ചെപിാതുനോബാധചെത്തയുംം അതിചെ� ഉൽപിന്നമായാ അറിിവിിചെനയുംം 
നോകന്ദ്രംീകരാിക്കുന്ന ഒന്നാണ്യ്. നാട്ടറിിവിാകചെട്ട നാട്ടുസ്ഥലചെത്തയാാണ്യ് നോകന്ദ്രംീകരാിക്കുന്നത്. അവിിചെടി 
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നിർണ്ണായാകം നാടിാണ്യ്. കൂട്ടവും സ്ഥലവും തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിയവിസ്ഥിതതംമുണ്ട്്. പ്രാചാീ
നനോഗംാത്രങ്ങൾ ഒരും പ്രനോതയകസ്ഥലത്ത് കുചെറിനാളുംകൾ പിാർത്തിരാിക്കാം. അനോതസംമയാം അതിചെ� 
ഫലമായുംള്ള സംഞ്ചാംരാിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന നോഗംാത്രങ്ങളുംം സംാധാരാണ്യമായാിരുംന്നു. അനോതസംമയാം നാഗം
രാികതകൾ രൂപിചെ�ടുന്നനോതാചെടി സംഞ്ചാംാരാവും പിലായാനവും രൂപിചെ�ടുകയാായാി. നാഗംരാികതയുംചെടി 
മുഖമുദ്രകളിചെലാന്ന് സംഞ്ചാംാരാമാണ്യ്. ചാരാിത്രത്തിചെല എല്ലാ നാഗംരാികതകളുംം ആയാിരാക്കണ്യക്കിനു 
ശൈമലുകൾ കരാവിഴിിയുംം കടിൽവിഴിിയുംം പുഴിവിഴിിയുംം സംഞ്ചാംരാിക്കുന്ന സംംഘങ്ങളുംള്ളവിരാായാിരുംന്നു. 
പ്രാചാീനനാഗംരാികതകൾ തമ്മിിലുള്ള ചെകാടുക്കൽ-വിാങ്ങലുകൾ സംാധാരാണ്യമായാിരുംന്നുവിനോല്ലാ. 
അതുചെകാണ്ട്് സ്ഥലബദ്ധീമായാിരുംന്നു കൂട്ടങ്ങൾ എന്നു പിറിയാാനാവിില്ല. നോഫാക് നോലാർ എന്ന പിദീം 
ചെകാണ്ട്് വിിവിക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥം നാനോടിാടിിചെകാനോണ്ട്ാ, നാട്ടറിിവു ചെകാനോണ്ട്ാ ലഭാിക്കുന്നില്ല തചെന്ന. 
മാത്രമല്ല അവി നാഗംരാികതകളുംചെടി കചെണ്ട്ത്തലാണ്യ്. നാടി് എന്ന പിരാികൽപിന പിലായാനചെത്തനോയാാ 
സംഞ്ചാംാരാചെത്തനോയാാ സംംനോമധയാാ സംംവിഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവിിചെടി നമ്മുചെടി വിയവിഹിാരാസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ 
നോഫാക് നോലാറിിചെനയുംം അതിചെ� മറുപിദീമായാി മുനോന്നാട്ടുവിയാക്കുന്ന കൂട്ടറിിവിിചെനയുംം മാത്രമല്ല തനോ�
ശങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിൽ വിയവിനോശ്ചാദീിക്കുന്ന ഇന്ഡിിജീനസം് നോനാളജീിചെനയുംം അതിചെ� മറുഭാാ
�ാപിദീങ്ങചെളന്ന നിലയാിൽ അംഗംീകരാിക്കാവുന്ന നാനോടിാടിി-നാട്ടറിിവിിചെനയുംം അവിസംനോരാാചാിതമായാി 
പുനർനിർമ്മിിനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്.       

കൂട്ടറിിവിിന് (നോഫാക് നോലാർ) ഒരുംചാിതമായാ വിയാഖയാനം നൽകുകയാാചെണ്യങ്കിൽ അതിങ്ങചെനയാാ
യാിരാിക്കും: നോബാധരൂപിത്തിനോലാ ഓർമ്മിയാിനോലാ തുടിർജീീവിിതം നയാിച്ചുംചെകാണ്ട്്, അനുസംൂതമായാ 
കൂട്ടായ്മയാിചെല മനു�യരാിൽ, ബഹുകർത്തൃതംത്തിലുള്ളതും മാറ്റത്തിനുവിിനോധയാമാകുന്നതും പിാരാമ്പ
രായമായാി നിലനിന്ന് പ്രസംരാിക്കചെ�ടുന്നതുമായാ വിാചെമാഴിിനോയാാ (ചാിത്ര-ലിപിിനിഷ്ഠാമായാ ഭാാ�യാിൽ 
നോരാഖചെ�ടിാത്തത്) ശൈകനോവിലനോയാാ, കലനോയാാ, ആചാാരാനോമാ, അനുഷ്ഠാാനനോമാ, അറിിനോവിാ, ഇവിയാിടിക
ലർന്നനോതാ ആയാ അനുശീലനങ്ങചെള അഥവിാ വിഴിക്കങ്ങചെള നോഫാക് നോലാർ അഥവിാ കൂട്ടറിിചെവിന്ന് 
തിരാിച്ചറിിയാാവുന്നതാണ്യ്.  

കൂട്ടറിിവിിചെന നാം അത് നിലനിൽക്കുന്ന ഇടിത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടുംനോവിണ്യം ആദീയം തിരാിച്ച
റിിനോയാണ്ട്ത്. അതായാത് അക്ഷരാജ്ഞാംാനചെത്ത ആശ്രീയാിക്കാത്തതും നോവിണ്ട്ിവിന്നാൽ വിാചെമാഴിി 
ഭാാ�ചെയാ ആശ്രീയാിക്കുന്നതുമായാ ഒരും കൂട്ടത്തിന്, കുലത്തിന് അവിരുംചെടി വിഴിക്കങ്ങചെള ‘അറിിചെവി’ന്ന 
നിലയാിൽ ജീീവിിതത്തിൽ നിന്ന് നോവിർതിരാിച്ച് കാണ്യാനാവിില്ല. അറിിവി് എന്നത് നാഗംരാികതയുംചെടി 
വി്സ്തുനിഷ്ഠാവും യുംക്തിിപൂർവ്വകവുമായാ ഒരും അമൂർത്തപിരാികൽപിനയാാണ്യ്. ആയാിത്തീർന്നുചെകാണ്ട്ിരാി
ക്കുന്ന (ബീയാിംഗം് ) ഒരാവിസ്ഥയാിൽ നിന്ന് നോഭാദീബുദ്ധീിയുംചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിൽ നോവിർതിരാിക്കചെ�ടുന്ന 
അതിചെ� സംിദ്ധീാന്തപിരാമായാ സൂചാകവിയവിസ്ഥചെയായാാണ്യ് അറിിചെവിന്നു വിിളിക്കുന്നത്.  സംമഗ്രതയാിൽ 
നിലനിൽക്കുന്ന ‘കൂട്ടറിിവിി’ചെന നാഗംരാിനോകാപിാധികൾ അവിയുംചെടി അമൂർത്തമായാ ജ്ഞാംാനരാീതിശാ
സ്ത്രത്തിൽ കചെണ്ട്ൺടുത്ത് സംംാംശീകരാിക്കുനോമ്പാഴിാണ്യ് അത് അറിിചെവിന്ന ഉൽപിന്നമായാി മാറുന്നത്. 
അത് കൂട്ടായ്മയുംചെടി സംംസ്ക്കാാരാശരാീരാത്തിൽ വിഴിക്കമായാി വിിലയാിച്ചുംനിൽക്കുകയാായാിരുംന്നു. നാഗംരാിക
തയാിചെല പ്രനോയാാജീനവിാദീികളായാ സംാക്ഷരാസംമൂഹിം വിഴിക്കത്തിൽ നിന്ന് ‘അറിിവിി’ചെന മാത്രമായാി 
അതിചെ� സംംാഭാാവിികയാിടിത്തിൽ നിന്നും അതിചെ� ശൈജീവിികതയാിൽ നിന്നും നോവിർചെപിടുത്തിക്കാണു
ന്നു. നാഗംരാികനോബാധത്തിൽ അത് മനപ്പൂർവ്വം സംംരൂപിിക്കുന്നുചെവിന്ന് സംാരാം. അതിചെ� ഭാാഗംമായാി
ട്ടാണ്യ് ഭാാ�ചെയാ  ഒരുംപിാധിയാായുംം അതിചെല എഴുംത്തിചെന ഒരുംപികരാണ്യമായുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. 
അക്ഷരാാധിഷ്ഠാിതവിിദീയാഭായാസംമാണ്യ് അതിനോലയ്ക്കുംള്ള മാർഗ്ഗമായാി വിർത്തിക്കുന്നത്.

അങ്ങചെന കൂട്ടായ്മയാിൽ ലയാിച്ചുംനിൽക്കുന്ന ‘കൂട്ടറിിവിി’ചെന പിഠിതാക്കൾ നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കുനോമ്പാൾ 
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നാമതിചെന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോവിർചെപിടുത്തുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. നോവിർചെപിടുത്തചെ�ടുനോമ്പാൾ അത് 
അറിിവിിചെ� ഗംണ്യത്തിൽ ചെപിടുകയാായാി.  കൂട്ടത്തിനോ�തായാിരുംന്ന ഒരും വിഴിക്കത്തിൽ നിന്ന് അറിിവിിചെന 
നോവിർതിരാിച്ച് പ്രചാരാി�ിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിനു പുറിത്തായാിരാിക്കുമനോല്ലാ. അനോ�ാൾ കൂട്ടത്തിചെ� പുറിത്തു
ള്ള ഇടിത്തിനോലയ്ക്ക്്, നാട്ടിനോലയ്ക്ക്് അത് സംംാംശീകരാിക്കചെ�ടുന്നു. ഉദീാഹിരാണ്യത്തിന് നോകരാളത്തിചെല 
തൃശൂരാിചെല ഐവിർകളി പിടിന്നസംമുദീായാക്കാരുംചെടി കൂട്ടുകലയാാണ്യ്. ആ ഐവിർകളിചെയാക്കുറിിച്ച് 
വിി.വിി.വിിജീയാൻ നാട്ടറിിവിിചെ� നിനവി് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. അനോ�ഹിം അതിചെ� 
ഉൽപിത്തി, അരാങ്ങും ചാടിങ്ങും, വിാദീയം തുടിങ്ങിയാകാരായങ്ങൾ വിിശദീീകരാിക്കുന്നണ്ട്് . വിാദീയത്തിചെ� 
ഭാാഗംം വിിശദീീകരാിക്കുനോമ്പാൾ ഇങ്ങചെന എഴുംതുന്നു: 

‘ഇലത്താളവും ചെപിാന്തി (ഏകനോദീശം 30 ചെസം�ിമീറ്റർ നീളമുള്ള മരാദീണ്ഡിൻനോമൽ പിിച്ചളവിള
യാങ്ങൾ നോകാർത്തിട്ട ഉപികരാണ്യം) യുംമാണ്യ് പ്രധാന വിാനോദീയാപികരാണ്യങ്ങൾ. പിാട്ടിനനുസൃതമായാി 
ഇത് കിലുക്കുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുക. (എന്നാൽ ഒരാാൾ ചെപിാന്തിയുംം രാണ്ട്ാമചെത്ത ആൾ ഇലത്താളവും 
മറ്റു മൂവിർ ഈരാണ്ട്് നോകാലുകൾ വിീതവും താളത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുചെമന്ന് പ്രായാനോമറിിയാവിർ 
പിറിയുംന്നു. തിരുംവിാണ്യിക്കാവിിലും പിതിയാാംകുളങ്ങരായുംം ഈ പിതിവിില്ല) ഗംണ്യപിതിസ്തുതിനോയാാചെടി 
ആശാൻ (ഗുരും) പിാട്ടു തുടിങ്ങുന്നു. സംംഘാംഗംങ്ങൾ അകാരാത്തിൽ മൂളിചെക്കാണ്ട്് പിാട്ടു തുടിങ്ങുന്നു. 
ഗുരും പിാടുകയുംം മറ്റുള്ളവിർ ഏറ്റുപിാടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കൽത്തറിയാിൽ ഒരും വൃത്തത്തിചെലന്നനോപിാചെല 
നിരാന്നു നിന്ന് ചുവിടുവിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് പിാടുന്നത്. കളിസ്തുതിഗംീതങ്ങൾ കഴിിഞ്ഞിാൽ പിാട്ടുകൾക്ക് 
ക്രമമില്ല. കാളിദീാരാിക കഥയാാണ്യ് പ്രധാന വിി�യാം.’ 

ഇവിിചെടി കൂട്ടറിിവിിചെല പ്രനോയാാഗംരൂപിങ്ങളിചെലാന്നായാ ആ അനുഷ്ഠാാനകല അതിചെ� പ്രനോതയ
കകാലത്തിൽ, പ്രതയകസ്ഥലത്തിൽ, പ്രനോതയക സംന്ദർഭാത്തിൽ വിഴിക്കമായാി അരാനോങ്ങറുന്നതിചെ� 
ഒരും ചാിത്രീകരാണ്യമാണ്യ്, അതിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാണ്യമാണ്യ്, അറിിവിാണ്യ് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. 
അചെതാരും ചാരാിത്രാഖയാനമാണ്യ്. ശൈജീവിികമായാി നിലനിൽക്കുന്ന കൂട്ടറിിവി് സംംസ്ക്കാാരാമാചെണ്യങ്കിൽ 
അതിചെ� ഒരും ആഖയാനചെത്ത ചാരാിത്രമാണ്യ് എന്നും പിറിയാാം. അചെതഴുംത്തുരൂപിത്തിലാണു താനും. 
അറിിചെവിന്ന രൂപിത്തിൽ ഏചെതങ്കിലും കൂട്ടറിിവിിചെനക്കുറിിച്ച ്ആചെരാങ്കിലും പിറിഞ്ഞിാനോലാ എഴുംതിയാാനോലാ 
അതനുഭാവിിക്കുന്ന ‘കൂട്ട’ത്തിന് പുറിത്ത് വിയഹിരാിക്കചെ�ടുന്ന ഒന്നായാി അത് സംവിിനോശ�മായാി വിസ്തുവി
ൽക്കരാിക്കചെ�ടുന്നു, മാറുന്നു. അതിന് കൂട്ടത്തിചെ� അനുഭാവിപിരാതയാില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥലത്തിചെ� 
പിരാിധിയാിനോലയ്ക്ക്്, അതായാത് നാടിിചെ� നോപിരാിൽ അറിിയാ�ടുന്ന നിലയാിനോലയ്ക്ക്് അത് മാറുന്നു. ഈ 
നാടിിനുമുകളിൽ, നാടിിചെന സംംാംശീകരാിച്ചുംചെകാണ്ടും  നിലനിൽക്കുന്ന ഒരാതീതശക്തിിയുംചെടി സംംാംശീ
കരാണ്യം അദൃശയങ്ങളിൽ നടിക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരും നാടിിചെ�യാല്ല, അനോനകം നാടുകളുംചെടി നിർണ്ണയാനങ്ങചെള 
നിർവ്വഹിിച്ചുംകഴിിഞ്ഞി ഒരും നോകന്ദ്രംീകരാണ്യം നടിന്നിട്ടുണ്ട്്. ആ നോകന്ദ്രംീകൃതശക്തിിചെയായാാണ്യ് നിലവിിചെല 
നാഗംരാികതചെയാന്നു വിിളിനോക്കണ്ട്ത്. അതിചെ� ആളുംകചെളയുംം അവിരുംചെടി വിാസംസ്ഥലചെത്തയുംം 
നഗംരാചെമന്നും വിിളിക്കാം. നാഗംരാികതയുംം നഗംരാസംങ്കൽപിവും നോചാർന്നാണ്യ് നാടി് എന്ന അപിരാചെത്ത 
നിർമ്മിിക്കുന്നത്. ആ നാടുകൾ നഗംരാചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഇരായുംചെടിനോയാാ വിസ്തുവിിചെ�നോയാാ 
അപിരാസ്ഥലങ്ങളാണ്യ്. ഈ രാണ്ട്് പിരാികൽപിനകളുംം കുറിഞ്ഞും ഏറിിയുംമുള്ള അളവുകളിൽ നോപിറിി
നടിക്കുന്നവിരാാണ്യ് വിർത്തമാനകാലമനു�യർ. അവിർ തരാാതരാംനോപിാചെല നാട്ടുകാരുംം (നോഗംാത്രം) 
നാഗംരാികരുംം (നാഗംരാികത) ആയാി മാറിിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കും. 

ഐവിർകളിയുംചെടി കാരായത്തിൽ അത് പിടിന്നസംമുദീായാം പിാരാമ്പരായപിരാമായാി ഒരും വിഴിക്കചെമന്ന 
നിലയാിൽ അനുഷ്ഠാിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന കലാരൂപിചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള അറിിവിാണ്യ് നാട്ടറിിവിായാി പിങ്കുവി
യ്ക്ക്ചെ�ടുന്നത്. നോമൽപിറിഞ്ഞി രാണ്ട്് സംംതംങ്ങളുംം അവിരാിലും പ്രകടിമാകുനോമ്പാഴിാണ്യ് അത് ഒനോരാസംമയാം 
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കൂട്ടറിിവും നാട്ടറിിവുമായാി തരാംമാറുന്നത്. ഇന്ന് ഐവിർകളി അതിചെ� നോഗംാത്രസംംഭാാവിത്തിൽ നിന്ന് 
ക്രനോമണ്യ നാഗംരാികസംംഭാാവിം കൂടിിയാിടികലരുംന്ന അവിസ്ഥയാിനോലയ്ക്ക്് മാറുന്നുണ്ട്്. അവിിചെടി അത് 
കൂട്ടറിിവിിചെ� അവിസ്ഥയാിൽ നിന്ന് നോരാഖചെ�ടുന്ന നാട്ടറിിവിായാി മാറുന്നു. നോരാഖചെ�ടുനോമ്പാൾ അത് 
ഔപിചാാരാികമായാ മചെറ്റാരും വിയവിഹിാരാമണ്ഡലത്തിനോലയ്ക്ക്് മാറുകയാാണ്യ്. അതിന് നാഗംരാികതയുംചെടി 
(നഗംരാത്തിചെ�)  വിയവിഹിാരാഘടിനയാാണ്യ് ഉണ്ട്ാവുക. ഇവിിചെടി അതിചെ� പിഠിതാവി്  നാഗംരാികരൂ
പിങ്ങൾക്കുള്ള ഉപിനോയാാഗംത്തിനായാി അച്ചടിിയാിലൂചെടി പിരുംവിചെ�ടുത്തുകയാായാിരുംന്നുചെവിന്ന് സംാരാം.

കൂട്ടറിിവിിൽ നിന്നുണ്ട്ാക്കുന്ന നാട്ടറിിവിിചെന നാഗംരാികവിയവിഹിാരാം സംംാംശീകരാിക്കുനോമ്പാൾ 
അത് വിിജ്ഞാംാനമായാി മാറുന്നു. ഐവിർകളിയുംചെടി നാട്ടറിിവിിൽ നിന്ന് ഏചെതങ്കിലും ഘടികങ്ങൾ 
നാടികത്തിനോലാ സംിനിമയാിനോലാ പിാട്ടിനോലാ ആധുനികകലാവിയവിഹിാരാത്തിനോലാ ഉപിനോയാാഗംിക്കചെ�
ടുനോമ്പാൾ അത് വിിജ്ഞാംാനമായാി പിരാിവിർത്തിക്കുന്നു. വിാചെമാഴിിയാിനോലാ ഓർമ്മിയാിനോലാ നിലനിന്ന 
അനുഷ്ഠാാനകലാവിഴിക്കം വിരാചെമാഴിിയാിനോലയ്ക്ക്് സംംാംശീകരാിക്കചെ�ട്ടുചെകാണ്ട്് ആധുനിവിയവിഹിാരാമ
ണ്ഡലത്തിനോലയ്ക്ക്് മാറുനോമ്പാൾ അത് വിിജ്ഞാംാനമായാി മാറുന്നു. ആ നിലയാിൽ നോഫാക് നോലാറിിചെ� 
എല്ലാ ലിഖിതവും ചാിത്രീകരാണ്യവും ശബ്ദനോലഖനവുമടിങ്ങുന്ന പികർപ്പുനോരാഖകളുംം ഏകപിക്ഷീയാമായാി 
വിസ്തുവിൽക്കരാിക്കചെ�ട്ട നാഗംരാികമായാ രൂപിങ്ങളാണ്യ്.  കൂട്ടറിിവിിചെന ഒരാിക്കലും അതിചെ� സംമഗ്ര
തയാിൽ നാട്ടറിിവിാക്കാനാവിില്ല, നോരാഖചെ�ടുത്താനുമാവിില്ല. കാരാണ്യം അത് മൂർത്തവും സംമഗ്രവും 
ശൈജീവിികവുമായാ പ്രകൃതിയുംചെടി സംർഗ്ഗാത്മകമായാ ആയാിത്തീരാലാണ്യ്. കാറ്റു വിീശുന്നനോപിാചെല, 
മഴിജീലം പ്രവിഹിിക്കുന്നനോപിാചെല, കാറ്റിൽ ഇലയാാടുന്നനോപിാചെല ഒരും ശൈനസംർഗ്ഗികത അതിൽ 
ആന്തരാികമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. 

ഐവിർകളിയാിൽ വിാദീയങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും പിറിഞ്ഞുവിനോല്ലാ. ചെപിാന്തിയുംം ഇലത്താളവുമാണ്യവി. അവി 
ഉണ്ട്ാക്കാനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന പ്രകൃതിവിസ്തുക്കൾ, അത് സംംരൂപിിക്കുന്ന രാീതി, അതിചെന പിരുംവിചെ�
ടുത്തി ഉപികരാണ്യമാക്കുന്ന രാീതി, അത് ശൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന സംമുദീായാം, അവിർക്ക് അതുമായുംള്ള 
പൂർവ്വബന്ധം, ആ ഉപികരാണ്യങ്ങൾ പ്രവിർത്തി�ിക്കുന്ന രാീതി, അതിചെ� പിരാിശീലനം, അതുപിനോയാാ
ഗംിച്ചുംണ്ട്ാക്കുന്ന ശബ്ദവിിനയാസംം തുടിങ്ങിയാവി ഐവിർകളിയുംചെടി കൂട്ടറിിവിിൽ ലയാിച്ചുംകിടിക്കുന്നുണ്ട്്. 
അതുനോപിാചെല ആ കലാനുഷ്ഠാാനത്തിചെല അനുഭാവിാത്മകതയുംം കാലവും സംാമൂഹിികസംന്ദർഭാവും അനു
ഷ്ഠാാനാനുഭാവിവും അടിയാാളചെ�ടുത്താനാവിില്ല. ‘നോഫാക്കറിിവിി’ചെ� സംർഗ്ഗപിരാമായാ ‘ആയാിത്തീരാലി’ 
അനുഭാവിവും അതിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള അറിിവും രാണ്ട്് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ്യ് സംംഭാവിിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ 
നോഫാക്കറിിവിിചെന ഒരും പിഠിതാവിിചെ� വിീക്ഷണ്യനോത്താചെടി വിസ്തുവിൽക്കരാിക്കാചെത അതിചെല അറിിവി് 
നിർദ്ധീരാിക്കുക സംാധയമല്ല. പിഠിതാവിിന് അതിചെ� അരാനോങ്ങറ്റത്തിൽ, ആയാിത്തീരാലിൽ  പിങ്കാളിയാാ
വിാൻ സംാധയമല്ല. ഒരാപിരാനായാി നിന്നുചെകാണ്ടും മാത്രനോമ യാഥാർത്ഥ കൂട്ടറിിവിിൽ നിന്ന് അറിിവിിചെന 
നിർദ്ധീരാിക്കനാവുകയുംള്ളു. ആ അപിരാചെ� നോബാധപൂർവ്വമായാ അനുഭാാവിം മാത്രമാണ്യ് അതിനോനാടി് 
അയാാൾ പ്രകടിി�ിക്കുന്ന താത്പിരായം.   

ഒരും കൂട്ടറിിവിിചെന അനുകരാിച്ച് മചെറ്റാരും സംന്ദർഭാത്തിൽ എചെന്തങ്കിലും നാട്ടറിിവുകൾ അരാനോങ്ങ
റുനോമ്പാഴുംം ഇതു തചെന്നയാാണ്യ് സംംഭാവിിക്കുന്നത്. ഒരും നാടിൻകലചെയാ അതിചെ� സ്രാത�ായാ 
കൂട്ടറിിവിിൽ നിന്ന് ഒരും കലാരൂപിചെമന്ന നിലയാിനോലയ്ക്ക്് നിർദ്ധീരാിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്യ് അവിിചെടി സംംഭാ
വിിക്കുന്നത്. അവിിചെടിയുംം യാഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതിചെ� ശൈജീവിസംന്ദർഭാത്തിൽ നിന്ന്, അതായാത് 
സംംാഭാാവിികകാലത്തിൽനിന്നും സംംാഭാാവിികകൂട്ടായ്മയുംചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ നിന്നും അതിചെന വിസ്തുനിഷ്ഠാ
മായാി കണ്ട്് ആവിശയാനുസൃതം വിിവിരാിക്കുകയാാണ്യ് വിിവിരാണ്യാത്മകമായാി പികർത്തുകയാാണ്യ് ചെചായ്യു
ന്നത്. നഗംരാത്തിചെല കാണ്യികൾക്ക് അചെതാരും കലാരൂപിം മാത്രമായാിരാിക്കും. യാഥാർത്ഥത്തിലുള്ള 
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കൂട്ടറിിവുരൂപിത്തിൽ കാണ്യികൾക്ക് അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാ, അനുഭാവിാത്മകമായാ കൂട്ടായ്മാനുഭാവിം 
(നോഫാക്ന�്) ഉണ്ട്ായാിരാിക്കും. യാഥാർത്ഥ തിറിയുംം നോസ്റ്റിജീിചെല തിറിയുംം തമ്മിിലുള്ള വിയതയാസംം അതാ
യാിരാിക്കും.   

നാട്ടുശൈവിദീയവും അതിചെ� നാട്ടറിിവും രാണ്ട്നുഭാവിങ്ങളാണ്യ് നമുക്ക് തരുംന്നത്. പ്രതിഫലനോമതുമി
ല്ലാചെത ഒരാനുഷ്ഠാാനചെമന്നനോപിാചെല ശ്രീീമതി രാത്നാാമണ്യി നടിത്തുന്ന പിാരാമ്പരായവിി�ചാികിത്സാചെയാക്കുറിിച്ച് 
ഒരാാനോവിദീകൻ എഴുംതുന്നു: 

ഔ�ധം ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ് ചാികിത്സാാരാീതി. ചാികിത്സാകചെന വിി�ഹിാരാി എന്നാണ്യ് പിറിയുംക. 
പ്രാണ്യനും ദൂതനും (സംർ�ദീംശനനോമറ്റയാാളുംം കൂചെടി വിരുംന്നയാാളുംം) നിമിത്തങ്ങളുംം നോജീയാതി�പിരാ
മായാ വിിശംാസംങ്ങളുംം നാട്ടറിിവി് നോരാഖചെ�ടുത്തി വിരുംന്നനോതാചെടി ചാികിത്സാ തയ്യാാറിാകുന്നു. വിി�ഹിാരാി 
(വിി�ഹിാരാിണ്യിയുംചെടി) മന�ിൽ എനോ�ാഴുംം ഒരും രാാശി ചാക്രമുണ്ട്്. ദൂതൻ വിിവിരാം പിറിയുംവിാൻ വിരുംന്ന 
ദീിക്ക് (ദീിശ) രാാശിചാക്രത്തിലൂചെടി മന�ിലാക്കി അപികടികരാനോമാചെയാന്ന്  ആദീയം മന�ിലാക്കുന്നു. 
നോമടിം മുതൽ മീനം വിചെരാ പി�ണ്ട്് രാാശികളുംം വിി�ത്തിചെ� കാഠിനയത്തിചെ� ആനോരാാഹിണ്യാവിനോരാാ
ഹിണ്യങ്ങൾ സൂചാി�ിക്കുന്നതിനാൽ നോരാാഗംിയുംചെടി സ്ഥിതി ആശങ്കാജീനകനോമാ അല്ലനോയാാ എന്ന് 
വിി�ഹിാരാിണ്യി മന�ിലാക്കിയാിരാിക്കും. ദൂതൻ വിിവിരാം പിറിയുംവിാൻ വിായാ് തുറിക്കുന്നനോതാചെടി 
എത്ര പില്ലുകൾ ചെകാണ്ടുംള്ള കടിിയാാണ്യ് എറ്റിരാിക്കുന്നചെതന്നുമറിിയാാം. മുമ്പിനാൽ ചെചാാചെന്നാരാക്ഷരാം 
ചെകാണ്ട്ിതറിിയാാചെമന്ന് ശ്രീീമതി രാത്നാമണ്യി പിറിയുംന്നു.  

ഇവിിചെടി വിി�ഹിാരാിണ്യി അയാാളുംച്ചരാിക്കുന്ന ആദീയാക്ഷരാചെത്ത സൂചാനയാായാി കണ്ട്് ദീംശന
ത്തിചെ� തരാവും ആഴിവും മറ്റും മന�ിലാക്കുന്നു എന്ന് പിറിയുംന്നുണ്ട്്. ആധുനികതയ്ക്ക്് നോചാരാാത്ത ആ 
അനുഭാവിചെത്ത എങ്ങിചെനയാാണ്യ് മചെറ്റാരാാൾക്ക് ആവിിഷ്ക്കാരാിക്കാനാവുക? അചെതാരും നിസംർഗ്ഗമായാ 
നോഗംാത്രാനുഭാവിമാണ്യ്. അതിചെന നാഗംരാികതയുംചെടി യുംക്തിിശാസ്ത്രത്തിചെ� വിയവിഹിാരാഘടിനയാിനോലയ്ക്ക്് 
മാറ്റുവിാൻ ചെടിലി�തിനോപിാലുള്ള സംങ്കൽപിങ്ങളുംചെടി സംഹിായാം നോവിണ്ട്ിവിരുംന്നു. നോഫാക് നോലാർ എന്ന 
പിരാികൽപിന തചെന്ന ഒരും നാഗംരാിക (അക്കാദീമിക)സംങ്കൽപിനമാണ്യ്. നോഫാക് നോലാർപിഠനം 
എന്നത് ഒരും നാഗംരാിക (അക്കാദീമിക)വിിജ്ഞാംാനരൂപിമാണ്യ്. സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെല സംവിിനോശ�മായാ 
ഒനോരാടിിചെനയാാണ്യ് ആധുനികനാഗംരാികത നോഫാക് നോലാർ എന്നു വിിളിക്കുന്നത്. ആ ഏടി് കൃതയമായുംം 
ഏതാചെണ്യന്നതാണ്യ് ഇവിിടിചെത്ത വിി�യാം.   

കൂട്ടറിിവിിൽ നിക്ഷിപ്തമായാിരുംന്ന ശൈവിദീയചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തുനോമ്പാൾ അത് അറിിവിായുംം, കൂട്ടം 
(നോഫാക് ) വിിടുന്ന ശൈവിദീയത്തിചെ� നാട്ടറിിവിായുംം മാറുന്നു. അനോ�ാഴിത് നിവിിലുള്ള യുംക്തിിയുംചെടിയുംം 
ശാസ്ത്രത്തിചെ�യുംം വിയവിഹിാരാമണ്ഡലത്തിനോലയ്ക്ക്് പ്രനോവിശിക്കുന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ നോഗംാത്രത്തിലും 
മനു�യരുംചെടി നോഗംാത്രനോബാധത്തിലും (ഉദീാ-അടുക്കള, അമ്മൂമ്മിശൈവിദീയങ്ങൾ) അന�പിചാാരാികമായാി 
നിസംർഗ്ഗമാകുന്ന ശൈവിദീയചെത്ത മുൻകാലഭാാ�കളുംചെടി നാഗംരാികതകൾ സംംരൂപിിച്ചിട്ടുണ്ട്്.  ആയുംർനോവ്വദീ
വും യൂനാനിയുംം സംിദ്ധീശൈവിദീയവും നോഗംാത്രശൈവിദീയവുചെമല്ലാം അതിചെ� ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളാണ്യ്.  അവിിചെടി 
അത് സംവിിനോശ�മായാ വിി�യാമായാി മാറിിയാിരുംന്നു. ഇന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിചെ� വിയവിഹിാരാഘടി
നയാിനോലക്കാണ്യ് അത് സംംാംശീകരാിക്കചെ�ടുന്നത്. ആയുംർനോവ്വദീത്തിനും യൂനാനിയ്ക്കുംം നോപിാലും ഇന്ന് 
ആധുനികശാസ്ത്രത്തിചെ� വിയവിഹിാരാമാതൃകകളുംചെടി അംഗംീകാരാം നോവിണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിയാ 
യൂനോറിാപിയൻ അധിനിനോവിശകാലത്തു തചെന്ന ഇവിിചെടി ആരാംഭാിച്ചിരുംന്നു. സംസംയങ്ങളുംചെടി തനോ�ശീയാമായാ 
കൂട്ടറിിവിിചെന നാട്ടറിിവിാക്കി സംംരൂപിിച്ച്, അവിചെയാ ആയുംർനോവ്വദീമാക്കി ക്രമീകരാിക്കുന്നതിനും പുറിനോമ 
ആധുനികസംസംയശാസ്ത്രം അതിചെന സംസംയരാസംത�പിരാമായാി പിരാിവിർത്തിക്കുനോമ്പാൾ ആധുനി
കവിിജ്ഞാംാനമായാി മാറുന്നു. 
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ചെതയ്യാത്തിചെ�യുംം തിറിയുംചെടിയുംം പിടിയാണ്യിയുംചെടിയുംം മറ്റും കൂട്ടറിിവുകചെള നോവിർതിരാിച്ച് നാട്ടറിിവുക
ളാക്കി, ആധുനികത അതിചെല പില ഘടികങ്ങചെള കഥകളിയാിനോലാ നാടികത്തിനോലാ കവിിതയാിനോലാ 
ചാിത്രകലയാിനോലാ സംിനിമയാിനോലാ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുചെവിന്നു പിറിയുംനോമ്പാൾ കാരായം കൂടുതൽ വിയക്തി
മാകുന്നു. കഥകളി നോകാളനീകരാണ്യത്തിനു നോശ�ം നോകരാളചെമന്ന രാാഷ്ട്രീരൂപിീകരാണ്യാഭാിലാ�ത്തിചെ� 
നോപ്രരാണ്യയാിൽ രൂപിചെ�ട്ടു വിന്ന കലാരൂപിമായാിരുംന്നു. കൂത്ത്, കൂടിിയാാട്ടം എന്നീ ലിഖിതാധിഷ്ഠാിതമായാ  
നാഗംരാികകലകളിചെലയുംം ചെതയ്യാം, തിറി തുടിങ്ങിയാ കൂട്ടറിിവുകലകളിചെലയുംം ചാില ഘടികങ്ങചെള 
നിർദ്ധീരാിച്ചുംചെകാണ്ടുംള്ളതായാിരുംന്നു കഥകളി. നോകരാളത്തിനോ�തായാ ഒരും കലാരൂപിം നോവിണ്യചെമന്നുള്ള 
ചെകാട്ടാരാക്കരാ തമ്പുരാാചെ�യുംം മറ്റുരാാജീപ്രഭുക്കളുംചെടിയുംം അഭാിലാ�ത്തിൽ നിന്നാണ്യ് അതുണ്ട്ാകുന്നത്. 
പ്രഭുക്കളുംം സംവിർണ്ണരുംം തമ്പുരാാക്കളുംചെമന്ന നിലയാിൽ ഇംഗ്ലീീഷുകാരുംമായുംം മറ്റു വിിനോദീശികളുംമായും
ണ്ട്ായാ സംമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീീ�് മാതൃകയാിൽ അതിനുതചെന്നയുംള്ള ബദീൽ സംാംസ്കാാരാി
കനോദീശീയാതയുംചെടി  സംംപ്നം അതിചെ� ബീജീാവിസ്ഥയാിൽ അവിിചെടി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
നളചാരാിതത്തിചെല നളനും ദീമയാന്തിയുംം ആധുനികനോകരാളത്തിചെ� മാനു�ികസംങ്കൽപിത്തിചെല പ്രാ
ഗ്രൂപിങ്ങളായാിരുംന്നിരാിക്കണ്യം. ലിഖിതമായാ സംാഹിിതയവും അഭാിനയാത്തിചെല നാടിയശാസ്ത്രനിയാമങ്ങളുംം 
അതിചെന നാഗംരാികമാക്കിത്തീർത്തു. അനോത സംമയാം നമ്മുചെടി കൂട്ടു-നാട്ടുകലകളുംചെടി പില ഘടികങ്ങളുംം 
അതിനോലയ്ക്ക്് സംംാംശീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്നോല്ലാ. ചെതയ്യാം തിറികളിൽ നിന്ന് നിർദ്ധീരാിചെച്ചടുത്ത അറിിവുകൾ 
കലയുംചെടി നാട്ടറിിവിാകുകയുംം അത് കഥകളിയ്ക്ക്് ഉപിനോയാാഗംിക്കാൻ പിാകത്തിലാവുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.        

അറിിവി്, അനുഭാവിാത്മകമായാി മനു�യചെ� ശൈശശവിദീശമുതൽ തചെന്ന സംംാഭാാവിികമായാി 
ലഭാിക്കുന്ന ഒന്നാണ്യ്. ‘അറിിവി് ’ എന്ന പിരാികൽപിനയാിൽചെപിടിാത്തവിിധം, ആ നിലയാിൽ തിരാിച്ച
റിിയാചെ�ടിാനാവിാത്തവിിധം ജീീവിിതത്തിലും സംംസ്ക്കാാരാത്തിലും ലയാിച്ചുംകിടിക്കുന്നതും സംംന്തം നിലനി
ൽപിിനോലയ്ക്ക്് മനു�യചെന നയാിക്കുന്നതുമായാ ഒന്നാണ്യ്. നോഗംാത്രീയാതയാിൽ അറിിയുംകചെയാന്നല്ലാചെത ആ 
പ്രക്രിയായാിൽ നിന്ന് ലഭാിക്കുന്ന ഒന്നിചെന അറിിവി് എന്ന നിലയാിൽ പിരാിനോച്ഛദീിക്കുന്നില്ല. അക്ഷരാജ്ഞാംാ
നനോമാ വിായാനനോയാാ അദ്ധീയാപിനനോമാ ലഭാിക്കാചെത തചെന്ന നാം ജീീവിിക്കുനോമ്പാൾ അതിചെ� ആവിശയം 
നോപിാലുമില്ല.  വിിലക്കുകനോളാ, നിയാ�ണ്യങ്ങനോളാ ഒന്നും ബാധകമല്ലാത്തതും സംംയാം നിയാ�ിതവും 
നിർലക്ഷയവുമാണ്യത്. നാഗംരാികതയാിചെല പ്രവിണ്യതകൾ ബാധിക്കാത്ത നോഗംാത്രങ്ങളുംചെടിയുംം മനു�യ
ചെ�തചെന്ന വിയവിസ്ഥാരാഹിിതമായാ ശൈശശവിാവിസ്ഥയുംചെടിയുംം ഘട്ടങ്ങളിചെല അനുഭാവിരൂപിങ്ങളിൽ 
നമുക്ക് കാണ്യാനാവുന്നത് കൂട്ടറിിവിിചെ� സംാന്നിധയയാമാണ്യ്. 

മനു�യനുൾ�ചെടിയുംള്ള പ്രകൃതിഘടികങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരാന്തരാസംമ്പർക്കത്തിലൂചെടി ആർജ്ജി
ക്കുന്ന അറിിവിിന് നോരാഖചെ�ടിലുകളില്ല, വിയവിസ്ഥയുംമില്ല. മനു�യരുംചെടി കൂട്ടായ്മയാിൽ അത് തങ്ങിനി
ൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുംചെടി രാീതി തചെന്നയാാണ്യതിന് ഉണ്ട്ാവുക. ഈ ഘടിനയാിലാണ്യ് കൂട്ടറിിവുകൾ 
എല്ലാക്കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നത്. നാട്ടറിിവിിചെല നാടി് എന്നത് ആധുനികതയാിചെല നഗംരാത്തിൽ 
അലിഞ്ഞിില്ലാതായാിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന നാടിാണ്യ്. സ്ഥലബദ്ധീവും അതിലുപിരാി ഗംണ്യബദ്ധീവുമായാ 
ആദീിമമനു�യരുംചെടി കൂട്ടറിിവുകളുംചെടി ആഖയാനങ്ങൾ സംംാഭാാവിികമായുംം ആധുനികതയാിൽ നാട്ടറിിവിി
ചെ� മാതൃകകളായാിരാിക്കും. ആ കൂട്ടറിിവി് നോരാഖചെ�ടുനോമ്പാൾ നാട്ടറിിവിായാിത്തീരുംന്നു. ആ സംംഭാാവിഘടിന
യാിലുള്ള അറിിവും അതിചെ� കാലങ്ങളിലൂചെടിയുംള്ള തുടിർച്ചയുംം സംംസ്ക്കാാരാത്തിലുണ്ട്്. നാഗംരാികതകളുംചെടി 
ആധിപിതയങ്ങൾ ആ അറിിവിിചെന അവിരുംചെടി വിയവിസ്ഥക്കും വിരുംതിയ്ക്കുംമുള്ളിലാക്കുന്നു. അനോ�ാൾ ആ 
അറിിവുകൾ സംംാംശീകരാണ്യപ്രക്രിയാകൾക്കിടിയാിൽ രൂപിമാറ്റത്തിന് വിിനോധയാമാകുന്നു. നോശ�ിക്കുന്നത് 
തമസ്ക്കാരാിക്കചെ�ടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കാരാണ്യം, നാഗംരാികതകളുംചെടി ആധിപിതയത്തിന് കൂട്ടറിിവിിചെ� 
വിിനയാസംവും അതിചെ� ഘടിനയുംം തടി�മാകുന്നു.
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നാഗംരാികതകൾ ഒന്നിചെനാന്ന് സംങ്കലിതവും വിയാപികവുമാകുന്നനോതാചെടി തനതായാ കൂട്ടറിി
വുകൾക്ക് അസ്തിതംവും ഇടിവും നഷ്ടിമാകുന്നു. അനോ�ാഴിാണ്യവി നാട്ടറിിവിായാി അതിജീീവിിക്കുവിാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നത്. നാഗംരാികമായാ, ലിപിിയാധിഷ്ഠാിതമായാ നാഗംരാികജ്ഞാംാനവിിജ്ഞാംാനങ്ങൾക്ക് സംമാന്ത
രാമായാി തനിയാറിിവുകളുംചെടി നോലാകം സംംഘടിിക്കുകയുംം നാട്ടറിിചെവിന്ന നിലയാിൽ ആധുനികതയാിൽ 
പിിടിിച്ചുംനിൽക്കാൻ ശ്രീമിക്കുകയുംം ചെചായ്യുകയാാണ്യ്. ഇന്ന് നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിന് സംമാന്തരാമായാി 
നാം കാണുന്നത് അതാണ്യ്. നോഫാക് നോലാർ പിഠനം ആധുനിക വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുനോമ്പാൾ 
നാട്ടറിിവി് അതിനു സംമാന്തരാമായാി രൂപിചെ�ടുന്ന പ്രതിനോരാാധചെമന്ന നിലയാിലും പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ടു
ന്നുണ്ട്്. കൂട്ടം പിിരാിയുംന്നിടിത്ത് കൂട്ടറിിവിിന് നിലനിൽപുണ്ട്ാകുന്നില്ല.  എന്നാലത് നോരാഖചെ�ടുനോമ്പാൾ 
അവി സംംാഭാാവിികമായുംം ആധുനികതയുംചെടി (നാഗംരാികതകളുംചെടി) വിയവിഹിാരാഭാാഗംമായാി മാറുന്നു. നിഷ്പാ
ക്ഷവും സംംത�വുമായാ വിയവിഹിാരാഘടിനയാിൽത്തചെന്ന പ്രതയയാശാസ്ത്രബാഹിയമായാി അറിിവിിചെന 
നിലനിർത്താനുള്ള ഒരും ശ്രീമം മാത്രമാണ്യ് പ്രതിനോരാാധാത്മകമായാ നാട്ടറിിവി്. നാഗംരാികയാറിിവുകളുംചെടി 
രാീതിശാസ്ത്രത്തിൽ വിിട്ടുവിീഴ്ചകളില്ല. നോഗംാത്രാത്മകമായാ കൂട്ടറിിവുകളിലുപിരാി ചെചാറുതും വിലുതുമായാ നോലാക
നാഗംരാികതകൾ മഹിാനാഗംരാികതകളിനോലയ്ക്ക്് സംംാംശീകരാിക്ക�ടുക എന്നതും സംാധാരാണ്യമാണ്യ്. 

നാഗംരാികതയുംചെടി അപിരാദീംന്ദംമായാി ആ നിലയാിൽ നോഗംാത്രീയാത മാറുന്നു. നാഗംരാിയാറിിവിിചെ� 
(എഴുംത്തറിിവി് ) അപിരാം കൂട്ടറിിചെവിന്നും (വിാചെമാഴിിയാറിിവി് ) നാഗംരാികതകളുംചെടി യുംക്തിിയാധിഷ്ഠാിതമായാ 
അറിിവിിചെന ജ്ഞാംാനചെമന്നും യുംക്തിയതീതമായാ നോഗംാത്രയാറിിവിിചെന അറിിചെവിന്നും നാം വിിളിക്കുന്നു. 
നോഗംാത്രയാറിിവിിൽ യുംക്തിിയാില്ല എന്ന നിലയാിലല്ല, മറിിച്ച് യുംക്തിി പ്രശ്നവിത്ക്കരാിക്കചെ�ടിാത്ത, 
അതായാത് യുംക്തിിചെയാ ഒരുംപികരാണ്യനോമാ ഉപിാധിനോയാാ ആക്കാചെതയുംള്ള അറിിവിാണ്യത്. അങ്ങചെന 
നോനാക്കുനോമ്പാൾ യുംക്തിിബാഹിയമായാ അറിിവും യുംക്തിിനിഷ്ഠാമായാ അറിിവും എന്നിങ്ങചെന രാണ്ടുംത
രാത്തിൽ അതിചെന കാണ്യാം. അവി യാഥാക്രമം നോഗംാത്രീയാവും നാഗംരാികവുമാണ്യ്. നാഗംരാികമായാ 
അറിിവിിചെന നമുക്ക് ജ്ഞാംാനം എന്ന് വിിളിക്കാം. തതംചാിന്തയാിനോലാ ആത്മീയാതയാിനോലാ ജ്ഞാംാനത്തി
നുള്ള അർത്ഥമല്ല ഇവിിചെടി അതിനുള്ളത്. ഇവിിചെടി അറിിവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ചാില പിരാികൽപിനകൾ 
അതിചെ� സൂചാകങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണ്ണയാിക്കചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്്. അറിിവി് എന്ന പിദീം 
സംംസ്കൃതത്തിചെ� (ചാാതുർവിർണ്ണയനാഗംരാികതയുംചെടി) ഇടിചെപിടിലിനുപുറിത്ത് ഭാാ�യാിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന 
സൂചാകമായാതിനാലാണ്യ് നാഗംരാികബാഹിയമായാ അറിിവിിചെന തനചെതന്ന നിലയാിൽ അടിയാാളചെ�
ടുത്തുന്നത്.

സംാക്ഷരാതയാിലധിഷ്ഠാിതമായാ നാഗംരാികജ്ഞാംാനരൂപിങ്ങളിചെല പിരാികൽപിനകളാണ്യ് ഇവിിചെടി 
വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്ന സൂചാകങ്ങചെളല്ലാം. ലിപിിനിഷ്ഠാമായാ ലിഖിതജ്ഞാംാനത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തി
ലുള്ള എല്ലാ സൂചാകങ്ങളുംം അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി നാഗംരാികമാണ്യ്. ഗംനോവി�ണ്യവും പിഠനവും നിർവ്വഹിി
ക്കചെ�ടുന്ന നാഗംരാികമായാ വിിദീയാഭായാസംത്തിചെ� നിർമ്മിിതികളാണ്യീ സൂചാകങ്ങൾ. വിസ്തുനിഷ്ഠാമായാി 
നിരാീക്ഷിച്ച് ആശയാങ്ങചെള പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തുക എന്നതാണ്യ് അതിചെ� ലക്ഷയം. നോഫാക് നോലാറും 
കൂട്ടറിിവും അറിിവും ജ്ഞാംാനവുചെമല്ലാം നാഗംരാികമായാ അപിഗ്രഥനോനാപികരാണ്യങ്ങളുംചെടി സൂചാകങ്ങൾ 
തചെന്നയാാണ്യ്.   

നാഗംരാികതയുംചെടി ഘടിനയാിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് തിരാിച്ചറിിയാചെ�ടുകയുംം യൂനോറിാനോകന്ദ്രംിതമായാ 
നാഗംരാികതയാിൽ ഒരും വിി�യാമായാി രൂപിം ചെകാള്ളുകയുംം ചെചായ്തി പിരാികൽപിനയാാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ. 
നാഗംരാികതയുംചെടി പിരാിണ്യാമനോഭാദീങ്ങളിൽ, അവിസംാനഘട്ടങ്ങളിൽ കാണ്യചെ�ടുന്ന ആധുനിക-ഉത്ത
രാാധുനിക വിയവിഹിാരാമണ്ഡലങ്ങളിൽ അർത്ഥവിികാസംം സംംഭാവിിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഒരും സൂചാകമാ
ണ്യിത്. എല്ലാ സൂചാകങ്ങൾക്കും സ്ഥിരാമായാ സൂചാിതമുണ്ട്ാവിിചെല്ലന്നും അത് (ചാരാിത്ര) സംാന്ദർഭാികമായാി 
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മാറിിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്നുചെവിന്നും നാം മന�ിലാക്കുന്നു. നോഫാക് നോലാറിിചെ� കാരായത്തിലും അത് 
ബാധകമാണ്യ്. ആ നിലയാിൽ ഇവിിചെടി വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്ന നിശ്ചാിത സംന്ദർഭാത്തിലുള്ള സൂചാിതം 
(ആശയാം, അർത്ഥം, ചെപിാരുംൾ) നിർണ്ണയാിക്കചെ�ടുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്.  

സംംസ്കൃതിയുംം ചാരാിത്രവും യാഥാക്രമം നോഗംാത്രായ്മയുംചെടിയുംം നഗംരാത്തിചെ�യുംം ഉൽപിന്നങ്ങളാണ്യ്. 
ചാരാിത്രചെമന്നാൽ നാഗംരാികതയുംചെടി സംവിിനോശ�മായാ നോരാഖചെ�ടുത്തലാണ്യ്. അത് ഏകപിക്ഷീയാവും 
അധികാരാ-പ്രതയയാശാസ്ത്ര നോകന്ദ്രംിതവുമാണ്യ്. സംംസ്ക്കാാരാം ബഹുലവും   വിയാഖയാനാതീതവുമാണ്യ്. 
അതിചെ� അടിിസ്ഥാനം തചെന്ന കൂട്ടായ്മയാാണ്യ്. നോകന്ദ്രംരാഹിിതമായാ അതിചെനാരാിക്കലും ഏകനോകന്ദ്രംി
തമാകാൻ കഴിിയാില്ല. അത് ഏകനോകന്ദ്രംിതമാകുനോമ്പാൾ പ്രതയയാശാസ്ത്രമായുംം ചാരാിത്രമായുംം മാറുന്നു.  
അതിചെന അതിചെ� സംമഗ്രതനോയാാചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തുക സംാധയമല്ല. സംംസ്ക്കാാരാം മൂർത്തവും സംമഗ്രവു
മാണ്യ്. അതിൽ നോഗംാത്രായ്മയുംം നാഗംരാികതയുംം സംനോമ്മിളിക്കുന്നു.

സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെലയുംം അതിചെല തചെന്ന ചാരാിത്രത്തിചെലയുംം നാഗംരാികതയ്ക്കും മുമ്പും അതിനുനോശ
�വും രൂപിപിരാിണ്യാമങ്ങൾക്കു വിിനോധയാമായാി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരും കൂട്ടായ്മാനോബാധമാണ്യതിചെ� 
നോസ്രാത�്. വിാചെമാഴിിയാിനോലാ (ലിഖിതഭാാ�യാല്ലാത്തത്) ഭാാ�ചെയാന്ന നിലയാിൽ ഒരും വിിധത്തിലും 
പൂർണ്ണമായുംം നോരാഖചെ�ടിാത്തനോതാ ആയാ പിാരാമ്പരായവിഴിക്കത്തിചെ� കർമ്മിരൂപിങ്ങളാണ്യ് അത്. 
അവിിചെടി കർത്തൃതംം വിയക്തിിയാിലല്ല, കൂട്ടായ്മയാിലാണ്യ്. അനോബാധാത്മകമായാ അനുശീലനത്തിലൂചെടി 
അത് ബാഹിയവിത്ക്കരാിക്കചെ�ടുന്നു, നിർലക്ഷയമായാി ആവിിഷ്ക്കാരാിക്കചെ�ടുന്നു. (ഒരും പൂവി് വിിടിരുംന്ന
നോപിാചെല)  അനുഷ്ഠാാനം, ആചാാരാം, വിിശംാസംം എന്നിവി അതിചെ� മുഖമുദ്രകളാണ്യ്. ഏചെതങ്കിലും 
തരാത്തിലുള്ള വിംശീയാത അത് പ്രകടിി�ിക്കുന്നു. ആ വിംശീയാതചെയാ അതാത് കൂട്ടായ്മകൾ നിർണ്ണയാി
ക്കുന്നു. ചാിലനോ�ാൾ അത് ജീനിതകത്തുടിർച്ചയാിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാാകാം. മറ്റു ചാിലനോ�ാൾ മാനസംികനോമാ 
ആത്മീയാനോമാ ആയാ കൂട്ടായ്മകളാകാം. ഏതായാാലും ആ കൂട്ടായ്മകൾ ജീീവിിതചെത്തയുംം നോലാകചെത്ത
യുംചെമല്ലാം അതിചെ� സംമഗ്രതയാിൽ അനുഭാവിിക്കുന്നു. നാഗംരാികമല്ലാത്തചെതന്ന നിലയാിലും പ്രകൃതി
സംഹിജീമായാ ജീീവിിതരാീതിചെയാന്ന നിലയാിലും കൂട്ടറിിവിിചെന (നോഫാക് നോലാറിിചെന) നിർണ്ണയാിക്കുന്നത് 
അതിചെന അപിരാമായാി കാണുന്ന നാഗംരാികവിിജ്ഞാംാനമാണ്യ്. 

അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാി ഏചെതങ്കിലും ഒരും നോഗംാത്രനോമാ കൂട്ടനോമാ പിാടിിയാാടിിയാിരുംന്നതിചെ� 
സംാഹിിതയവും സംംഗംീതവും മാത്രം നിർദ്ധീരാിക്കുനോമ്പാൾ അത് കൂട്ടം വിിട്ട് നാടിൻപിാചെട്ടന്ന നാട്ടറിിവിായാി 
മാറുന്നു. നഗംരാത്തിൽ പിിചെന്ന അത് അവിരാവിരുംചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ പിാടിാവുന്നനോതയുംള്ളു. അതിചെന 
നാടിൻപിാട്ടാക്കി നിർദ്ധീരാിചെച്ചടുത്തവിർക്ക് അതിചെ� നോപിരാിൽ നോപിറ്റൻറിിന് അവികാശമുണ്ട്ായാിരാി
ക്കാം. അനോ�ാഴിത് കൂട്ടത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിരുംന്നിടിത്തു നിന്ന് നാഗം
രാികതയാിചെല വിയക്തിിയുംചെടി സംംത്തായാി മാറുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുക. ഇനി ആ പിാട്ട് സംിനിമയാിനോലനോയ്ക്ക്ാ, 
ആൽബത്തിനോലനോയ്ക്ക്ാ മാറുനോമ്പാഴുംം അത് വിയക്തിിയുംചെടി (വിയക്തിികളുംചെടിയുംമാകാം) നോപിരാിൽ ഉടിമസ്ഥ
ചെ�ടുന്നു.

നാട്ടറിിവിിചെ� വിയാവിസംായാികമൂലയം അതിചെ� വിയാവിഹിാരാികപ്രാധാനയനോത്താചെടി കചെണ്ട്
ടുക്കചെ�ടുകയാാണ്യ് നോകാളനികാലനോത്താചെടി സംംഭാവിിച്ചത്. അതിചെന പ്രനോതയക വിി�യാമായാി 
നോബാട്ടണ്യി, നോസംാനോ�യാളജീി എന്ന നോപിാചെല ശാസ്ത്രീയാമായാി വിയാവിസംായാികവിയവിഹിാരാത്തിൽ പ്ര
നോവിശി�ിക്കുകയാായാിരുംന്നു.  ആംഗംനോലയാ ചെകാനോളാണ്യിയാൽ ബ�ദ്ധീികത അതിചെന അക്കാദീമിക
മായാി നോഫാക് നോലാർ (കൂട്ടറിിവി് ) എന്ന് വിിളിച്ചും. കൂട്ടറിിചെവിന്ന് മലയാാളത്തിൽ മറുപിദീം വിയ്ക്ക്ാവുന്ന 
വിിധത്തിൽ നോഫാക് നോലാർ നോകരാളത്തിലും നോകാളനി ചാിന്താപിദ്ധീതികൾ ആവിിഷ്ക്കാരാിച്ചും. നോഫാക് എന്ന 
വിാക്കിൽ സ്ഥലചെത്ത ഒഴിിവിാക്കിയുംള്ള, എന്നാൽ സ്ഥലത്തിൽ അതിജീീവിിക്കുന്ന കൂട്ടചെത്തയാാണ്യ് 
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നോകാളനിബുദ്ധീി വിിവിക്ഷിക്കുന്നത്. നോകാളനീകരാണ്യം നോഗംാത്രബദ്ധീമായാ അറിിവുകചെള വിിനോമാചാി�ിച്ച് 
വിയവിസംായാവിത്ക്കരാിക്കുന്ന പ്രക്രിയായാാണ്യനോല്ലാ ചാരാിത്രപിരാമായാി നിർവ്വഹിിച്ചിട്ടുള്ളത്. നോകാളനീകരാി
ക്കചെ�ടുന്ന ജീനതചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം നോഗംാത്രായ്മയാിൽ നിന്ന് പുറിത്തുകടിക്കുനോമ്പാനോഴിയ്ക്കുംം 
അവിരുംചെടി അറിിവുകൾ നഷ്ടിചെ�ടുകയാായാി. നിലനിൽപിിചെ� അറിിവുകൾ നഷ്ടിമാകുനോമ്പാനോഴിയ്ക്കുംം 
വിയവിസംായാനാഗംരാികതയുംചെടി അറിിവുകൾ സംംീകരാിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നു. അതാകചെട്ട 
മുതലാളിത്ത വിയാവിസംായാികതനോയാാടും നോകന്ദ്രംീകൃതമായാ അധികാരാനോത്താടും വിിനോധയാമാനോകണ്ട് 
അവിസ്ഥയുംണ്ട്ാക്കുന്നു. നോഗംാത്രായ്മയ്ക്കും പുറിത്ത് പിിചെന്ന ആശ്രീയാിക്കാനുള്ളത് തനോ�ശീയാതചെയായാാണ്യ്. 
അവിിചെടി പിരാിസ്ഥിതിപിരാമായാ നോബാധം ഉടിചെലടുക്കുകയുംം സംംന്തം നാടി് എന്നുള്ള വിികാരാചെത്ത 
ആശ്രീയാിക്കുന്ന മാനസംികാവിസ്ഥ ഉണ്ട്ാകുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അചെതാരുംതരാം രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രതിനോരാാധ
മായാി മാറിാവുന്നതാണ്യ്. അവിിചെടി നോഗംാത്രവും വിംശവും ജീാതിയുംം മതവും വിിട്ട് മനു�യൻ കുനോറിക്കൂടിി 
സംാമൂഹിയമായാി പിരാിവിർത്തിക്കുന്നു. പിിചെന്ന സ്ഥലപിരാിസംരാത്തിൽ നിന്നുള്ള വിിടുതി സംങ്കൽപിിക്കാൻ 
അവിർ ഇഷ്ടിചെ�ടുന്നില്ല. നോകാളനിഭാാ�യാിൽ കൂട്ടറിിവിാണ്യ് നോഫാക് നോലാറിിചെ� മറുപിദീചെമങ്കിലും തനോ�ശീ
യാചെരാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം നാട്ടറിിവിചെവിന്ന നിലയാിൽ മാത്രനോമ അതിചെന കാണ്യാനാവുകയുംള്ളു. 
നോകാളനിയുംചെടി അജീണ്ട്യാായാ പിിടിിചെച്ചടുക്കനോലാ, കനോയ്യാറ്റനോമാ ജീനതയുംചെടി സംംന്തം നാടിിചെനയാാണ്യ് 
അനയവിത്ക്കരാിക്കുന്നത്. അവിിചെടി തനോ�ശീയാർ അതിചെന നാട്ടറിിചെവിന്ന് പ്രതിനോരാാധിക്കുകയാാണ്യ് 
ചെചായ്യുന്നത്. നാട്ടറിിവിാകുനോമ്പാനോഴിയ്ക്കുംം അത് നോരാഖചെ�ടുന്നുചെവിന്നത് അതിചെ� വിിധിയാാണ്യ്.  

അറിിവി്, കൂട്ടായാമയുംചെടി ജീീവിിതമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ അവിരുംചെടി നോബാധത്തിലും അനോബാധത്തിലും 
നിലചെകാണ്ട്ിരുംന്ന വിഴിക്കത്തിൽ നിന്ന് നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കചെ�ടുന്നത് നോകവിലമായാ അറിിവിായാി 
മാറുന്നു. പ്രതയയാശാസ്ത്രബാഹിയമായാ എല്ലാ വിിവിരാങ്ങചെളയുംം അറിിചെവിന്നു പിറിയാാം. നിലനിൽപിിചെ� 
സംംത�നോസ്രാത�ായാി അചെതല്ലാക്കാലവും ഉണ്ട്ാകുന്നു. മചെറ്റാരാർത്ഥത്തിൽ അത് മൃഗംസംഹിജീ
മായാ തിരാിച്ചറിിവുകളാണ്യ്. ചെവിള്ളം കുടിിയ്ക്ക്ാനുള്ളതാണ്യ് എന്നത് അത്തരാത്തിലുള്ള അറിിവിാണ്യ്. 
കൂട്ടറിിവിിൽ നിന്ന് നാഗംരാികതയുംചെടി താത്പിരായാർത്ഥമുള്ള അറിിവിിചെ� നിർദ്ധീാരാണ്യമാചെണ്യങ്കിൽ 
അത് യുംക്തിിബദ്ധീമായാിരാിക്കും. അല്ലാത്തവി യുംക്തിിബാഹിയവുമായാിരാിക്കും. അത് കൂട്ടായ്മയാിൽ നിന്ന് 
സംംത�മായാി പ്രസംരാിക്കുന്നു. 

നോഗംാത്രം,  വിാചെമാഴിിരൂപിത്തിലുള്ള ഭാാ�യാിൽ മാത്രമായാി നിലനിൽക്കുന്ന, ജീീവിിച്ചുംനോപിാരുംന്ന 
വിംശനോമാ, കൂട്ടനോമാ ആണ്യ്. അതിചെ� നിലനിൽപിിചെ� ആധാരാം കൂട്ടറിിവുകളായാിരാിക്കും. നാഗംരാി
കതയുംചെടി ഇടിചെപിടിലുകനോളാടി് വിിനോധയാമായുംം രാമയചെ�ട്ടും പ്രതിനോരാാധിച്ചുംം അവി നിലനിൽക്കുന്നു. 
നാഗംരാികതനോയാാടി്  രാമയചെ�ട്ട് ക്രനോമണ്യ നാഗംരാികതയാായാി അത് പിരാിവിർത്തിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. 
നാഗംരാികയുംക്തിിയുംചെടിയുംം ആസൂത്രണ്യത്തിചെ�യുംം മുമ്പിൽ നോഗംാത്രങ്ങൾക്ക് പിിടിിച്ചും നിൽക്കാനാവിില്ല.   
നാട്ടുമ്പുറിചെത്ത മനു�യരാിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നോഗംാത്രാത്മകമായാ പ്രവിണ്യതകചെളയുംം മനോനാഭാാവി
ചെത്തയുംം നാനോടിാടിീയാതചെയാന്നു പിറിയാാം. ഗ്രാമങ്ങൾ നോഗംാത്രീയാതയുംചെടിയുംം നാഗംരാികതയുംചെടിയുംം ഒരും 
മിശ്രീിതമായാിരാിക്കും. അതിൽ നോഗംാത്രീയാതയുംചെടി അംശമായാിരാിക്കും നാനോടിാടിീയാതയാാകുന്നത്.   

നാഗംരാികതയുംചെടി നോകന്ദ്രംീകരാണ്യം പ്രകൃതിയാിൽ സംംഭാവിിക്കുനോമ്പാൾ ഉണ്ട്ാകുന്ന മാറ്റനോത്താടുകൂ
ടിിയാ പിരാിസ്ഥിതിചെയാ നഗംരാം എന്നു പിറിയാാം. ശൈസംന്ധവിനാഗംരാികതയാിലും വിടിനോക്ക അനോമരാിക്കയാിചെല  
മായാൻ നാഗംരാികതയാിലുചെമല്ലാം നഗംരാങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. യുംക്തിിപൂർവ്വകമായാ ശാസ്ത്രത്തിചെ� 
പ്രനോയാാഗംം അവിിചെടിയാല്ലാം കാണുവിാൻ കഴിിയുംന്നു. സംാമ്പത്തികവും സംാംക്കാരാികവുമായാ പിരാിണ്യ
തികൾ അവിിചെടി നോകന്ദ്രംീകരാിക്കുന്നു. അവിിചെടി കൂട്ടായ്മയുംചെടി ഘടിന വിയക്തിിനോകന്ദ്രംിതമായാി പുനോരാാഗം
മിക്കുന്നതു കാണ്യാം. നാഗംരാികതയ്ക്കുംം അതിചെ� പിരാിണ്യതിയാായാ നഗംരാങ്ങൾക്കും ചാരാിത്രപിരാമായാ 
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വിളർച്ച ആയാിരാക്കണ്യക്കിനു വിർ�ങ്ങൾ ചെകാണ്ടുംണ്ട്ാകുന്നു. നോഗംാത്രം സംമൂഹിമായുംം പി�രാന്മാാരാായുംം 
പിരാിണ്യമിക്കുന്നത് നഗംരാങ്ങളിലാണ്യ്.  

നാഗംരാികത, മനു�യനോബാധത്തിചെല കൂട്ടായ്മയുംചെടി പ്രകൃതി യുംക്തിിബദ്ധീമായാി പിരാിണ്യമിച്ചും
ണ്ട്ാകുന്ന മനോനാഭാാവിമാണ്യ്. അത് അക്ഷരാനിഷ്ഠാമായാ ഭാാ�യുംചെടി ഉപിനോയാാഗംത്തിൽ നിന്ന് ക്രനോമണ്യ 
വിളർന്നുവിരുംന്ന ചാരാിത്രരൂപിമാണ്യ്. യുംക്തിി, ശാസ്ത്രം, ഗംണ്യിതം, കല തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം അതിചെ� 
ചാിന്താവിഴിികളാണ്യ്, നോബാധതലത്തിചെല പുന�ംഘാടിനോനാപിാധികളാണ്യ്.

ചാരാിത്രത്തിചെല സംാക്ഷരാ നാഗംരാികതകൾക്ക് അതിചെ� പിരാിണ്യാമഘട്ടങ്ങളുംണ്ട്്. മനു�യനോനാടും 
പ്രകൃതിനോയാാടുമുള്ള അതിചെ� സംമീപിനങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഘട്ടങ്ങചെള വിർഗ്ഗീകരാിക്കാൻ 
കഴിിയുംം. നോഗംാത്രീയാതയാിൽ അറിിവി് നോവിർതിരാിയാാത്തതിനാൽ അതിന് പിരാിണ്യാമമില്ല. എല്ലാക്കാ
ലത്തും നോഗംാത്രങ്ങൾക്ക് സംമഗ്രമായാ തരാത്തിലുള്ള പ്രകൃതി-മനു�യ സംമീപിനനോമ ഉണ്ട്ാകുന്നുള്ളു. 
അത് പ്രകൃതിനോയാാടി് അവിിഭാാജീയമായാി നിന്നുചെകാണ്ടുംള്ള വിംശീയാതയാിൽ അധിഷ്ഠാിതമായാിരാിക്കുന്നു. 
വിംശീയാതയാിൽ പിാരാിമാണ്യികമായാ വിികാസംം സംംഭാവിിനോച്ചയ്ക്ക്ാം. നാഗംരാികതകളുംചെടി ഇടിചെപിടിൽ 
ചെകാണ്ട്് നോഗംാത്രീയാത ജീാതിയാാനോയാാ മതമാനോയാാ മാനവിികതയാാനോയാാ വിികസംപിരാിണ്യാമങ്ങൾക്കു 
വിിനോധയാമാനോയാക്കാം. നാഗംരാികതകൾ നോഗംാത്രീയാതയാിലും അതിചെല വിംശീയാതയാിലും ഇടിചെപിട്ട് 
അതിചെന തീക്ഷ്ണവും ഹിിംസംാത്മകവുമാക്കുന്നുചെവിന്നതാണ്യ് ചാരാിത്രം. ഇന്തയയാിചെല നോഗംാത്രങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ജീാതിസംമൂഹിങ്ങൾ രൂപിാന്തരാചെ�ടുന്നത് ബ്രാാഹ്മണ്യാധിപിതയത്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രനിർമ്മിി
തിനോയാാചെടിയാാണ്യ്.  നോകരാളത്തിചെ� നോഗംാത്രനോബാധത്തിൽ നാഗംരാികതകൾ ഇടിചെപിട്ട് വിംശീയാതചെയാ 
പിലപ്രകാരാങ്ങളിൽ നിർവ്വചാിക്കാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അതിൽ ഇന്തയയുംചെടി സംംസ്ക്കാാരാചെത്ത മുഴുംവിൻ 
ഗ്രസംിച്ച നാഗംരാികപ്രതയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മുഖയമാണ്യ് ചാാതുർവിർണ്ണയ പ്രതയയാശാസ്ത്രം. ഇന്തയയാിചെല 
ബഹുശതം നോഗംാത്രങ്ങചെളയുംം പിലജീാതികളിലായാി അത് വിയവിസ്ഥചെ�ടുത്തി. അതുചെകാണ്ട്് 
നോലാകത്തിചെല മനോറ്റതു സംംസ്ക്കാാരാങ്ങനോളക്കാളുംം അത് സംങ്കീർണ്ണമായാിത്തീർന്നു.   

ജ്ഞാംാനവും നാനവും
ബ്രാാഹ്മണ്യൻ, ക്ഷത്രിയാൻ, ശൈവിശയൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങചെന നാലുജീാതികളിലുള്ളവിർ മാത്രമാണ്യ് 
മനു�യരാായാി ജീീവിിക്കാൻ അർഹിതയുംള്ളവിർ. അവിർ സംവിർണ്ണരാാണ്യ്. ബാക്കി മുഴുംവിൻ ജീാതിസംമു
ദീായാങ്ങളുംം അവിർണ്ണരാാണ്യ്. സംവിർണ്ണർക്ക് അവിർണ്ണർ പിാദീനോസംവിചെചായ്യാണ്യം. തമ്മിിൽ ചെതാടിാൻ 
പിാടിില്ല, വിിവിാഹിനോമാ, സംമ്പർക്കനോമാ പിാടിില്ല. അറിിവിാർജ്ജിക്കാൻ പിാടിില്ല. ചാാതുർവിർണ്ണയത്തിൽ 
അറിിവി് ബ്രാാഹ്മണ്യർക്ക് മാത്രമായാി വിിധിക്കചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു. നോവിദീം നോകൾക്കാൻ നോപിാലും പിാടിില്ലാത്ത 
ബ്രാാഹ്മനോണ്യതരാരാായാ വിിഭാാഗംങ്ങൾ. അതിനു ബദീലായാി ഇന്തയയാിലുണ്ട്ായാതാണ്യ് ബുദ്ധീദീർശനം. 
അറിിവിിചെന ഒരും നൂനപിക്ഷത്തിനു മാത്രമായാി നിർബന്ധിത സംംവിരാണ്യം ഏർചെ�ടുത്തുന്നതിചെന
തിരാായാി അത് അറിിവിിചെന പ്രചാരാി�ിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ടും തചെന്ന ജീാതിനോഭാദീം താതംികമായാി 
നിനോ�ധിക്കചെ�ടുന്നു. അവിിചെടി അറിിവിിനോനാടുള്ള സംമീപിനത്തിൽ രാണ്ടും ധ്രുവിങ്ങളിൽ നിൽക്കു
ന്ന രാണ്ട്് പ്രതയയാശാസ്ത്രങ്ങചെളയാാണ്യവി പിിന്തുടിരുംന്നത്. ഒന്ന് വിംശീയാവിാദീചെത്തയുംം രാണ്ട്ാമനോത്തത് 
മാനവിികതചെയായുംം മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്കുംന്നു. 

ചാാതുർവിർണ്ണയം അറിിവിിചെന ജ്ഞാംാനചെമന്ന നിലയാിൽ ബ്രാാഹ്മനോണ്യതരാർക്ക് നിനോ�ധി
ക്കുനോമ്പാൾ ബുദ്ധീൻ അറിിവിിചെന നാനം എന്ന നിലയാിൽ എല്ലാവിർക്കുമായാി സംംത�മാക്കുന്നു. 
അനോ�ാഴുംം വിാചെമാഴിിയാായാിരുംന്നു കീഴി്ജീാതികളുംചെടി കൂട്ടറിിവുകചെള പുലർത്തിയാിരുംന്നത്. എന്നാൽ 
കൂട്ടറിിവിിചെ� രാീതിശാസ്ത്രചെത്ത വിികസംി�ിക്കുവിാനാണ്യ് ബുദ്ധീൻ ശ്രീമിച്ചത്. ബുദ്ധീൻ ലക്ഷയമാക്കിയാ 
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പ്രതിനോരാാധനാഗംരാികത കൂട്ടറിിവിിചെ� മനോനാഘടിനയാിലുള്ള, ഭാാ�ാരാീതിയാിലുള്ള ഒന്നായാിരുംന്നു. കൂട്ട
റിിവിിചെ� ഘടിനയാക്ക് പ്രകൃതിചെയാ അപിരാിമിതമായാി വിിനിനോയാാഗംിക്കാനുള്ള സംാധയതയുംണ്ട്ാവുന്നില്ല. 
സംംകാരായസംംചെത്തന്ന ആർത്തിയുംം നോഗംാത്രമന�ിൽ വിരുംന്നില്ല. ബുദ്ധീൻ അത് പ്രചാരാി�ിച്ചില്ല. 
നോഗംാത്രചെമന്നനോപിാചെല ബുദ്ധീനും സംംകാരായസംംത്തിൽ അഭാിരാമിച്ചില്ല. അനോതസംമയാം ഭാ�തികവിയാനോമാ
ഹിങ്ങളില്ലാത്ത വിിധത്തിൽ ജീീവിിതചെത്തയുംം പ്രപിഞ്ചാംചെത്തയുംം കുറിിച്ചുംള്ള നോബാധം നോനടുകയുംമാവിാം. 
അനോ�ഹിത്തിചെ� ദീർശനത്തിൽ സംാധാരാണ്യ നാഗംരാികതയാിചെല മനു�യചെ� അനന്തമായാ ആഗ്രഹി
ങ്ങൾ പിരാിമിതചെ�ടുന്നതായാി അനോ�ഹിം മന�ിലാക്കിയാിരുംന്നു. അത് ഹിിംസംചെയാ പ്രതിനോരാാധിക്കു
ചെമന്നും അനോ�ഹിം കരുംതിയാിരുംന്നു. നോഗംാത്രനോബാധചെത്ത വിിപുലചെ�ടുത്തി സംംസ്ക്കാരാിക്കുക മാത്രമാണ്യ് 
മനു�യന് ശാശംതമായാി നിലനിൽക്കാനുള്ള വിഴിിചെയാന്ന തിരാിച്ചറിിവിാണ്യ് അറിിവിിചെ� വിിനോമാചാനവും 
സംംാത�യവും എന്ന നിലപിാടിിൽ അനോ�ഹിചെത്ത എത്തിക്കുന്നത്. മധയമമാർഗ്ഗം എന്നിടിത്ത് നില
നിൽപിിനായുംള്ളതു മാത്രം പ്രകൃതിയാിൽ നിചെന്നടുക്കാനുള്ള നിർനോ�ശമാണ്യ് നാം കാനോണ്യണ്ട്ത്. 
അത് ആനോപിക്ഷികമാണുതാനും. മനു�യചെന ദുരാാഗ്രഹിിയാാക്കുന്നതാണ്യ് നാഗംരാികതയുംചെടി ദീ�ർബ
ലയചെമന്നും അത് ഹിിംസംയാിനോലയ്ക്കും നയാിക്കുചെവിന്നും അനോ�ഹിം കണ്ടും. അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് അനോ�ഹിം 
രാാജീയവും സുഖങ്ങളുംം ഉനോപിക്ഷിക്കുന്നത്. അനോശാകചാക്രവിർത്തി ചാരാിത്രത്തിൽ നിസംംനു സംമമായാി 
ജീീവിിക്കുന്നതും അതിചെ� നോപ്രരാണ്യയാിലാണ്യ്.

എഴുംത്തുഭാാ�യാിലൂചെടി ആർജ്ജിക്കുവിാൻ കഴിിയുംന്ന ബ്രാാഹ്മണ്യനോകന്ദ്രംിതമായാ നാഗംരാികത 
അനയവിംശ മനു�യനോരാാടി് ഹിിംസംാത്മകമായാ ദൂരാം പിാലിച്ചിരുംന്നു. എഴുംത്തിചെന അവിർ മനു�യ
രാിൽ പിരാസ്പരാം ദൂരാമുണ്ട്ാക്കാനുള്ള ഉപിാധിയാായാിട്ടാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംിച്ചത്. ബുദ്ധീനാകചെട്ട ഒന്നും 
എഴുംതിയാിരുംന്നുമില്ല. എഴുംത്ത് പിിൽക്കാലത്ത് പികരാം വിച്ചാൽ ഹിിംസംാത്മകശക്തിികൾക്ക് അത് 
പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്താൻ കഴിിയുംചെമന്നു മാത്രമല്ല സംതയം ആനോപിക്ഷികമാകയാാൽ അത് എഴുംതചെ�ടു
ന്നതിൽ അർത്ഥമിചെല്ലന്ന് അനോ�ഹിം വിിശംസംിച്ചും.   എഴുംത്തിനോനക്കാൾ തനോ�ശീയാമായാ പിറിച്ചിലാണ്യ് 
നോഭാദീചെമന്ന് അനോ�ഹിം വിിശംസംിച്ചും. താൻ വിിഭാാവിന ചെചായ്യുന്ന നാഗംരാികത സുഖനോഭാാഗംങ്ങളിലല്ല, 
നോബാധത്തിലും കരുംണ്യയാിലും നിർവ്വാണ്യത്തിലും ഊന്നുന്നതാചെണ്യന്ന് അനോ�ഹിം കണ്ടും. ആയാി
ത്തീരുംകചെയാന്നതാണ്യ് പ്രധാനം.  അതിന് എഴുംത്തിനോനക്കാൾ പ്രനോയാാഗംവും അതിചെ� വിഴിക്കവും 
മനു�യചെ� നോഗംാത്രനോബാധത്തിൽ രൂപിചെ�ടുത്തുകയാാണ്യ് നോവിണ്ട്ത്. അതിനാണ്യ് അനോ�ഹിം ശ്രീമി
ച്ചത്. അതുചെകാണ്ടും തചെന്ന സംതയചെത്ത സംംവിാദീങ്ങളിലൂചെടി നിർദ്ധീരാിക്കുവിാൻ മുതിർന്നു. ഇവിിചെടി 
നോഫാക്നോബാധചെത്ത, കൂട്ടായ്മചെയാ നോബാധതലത്തിൽ (എഴുംത്തിൻറിയാല്ല) സൃഷ്ടിിക്കുകയാായാിരുംന്നു 
പ്രധാനം. വിാചെമാഴിിയാിനോലയ്ക്ക്് ജീീവിിത സംതയചെത്ത പ്രസംരാി�ിച്ചുംം, വിിനോക്ഷപിിച്ചുംം ചെകാണ്ടുംള്ള നോബാധ
ത്തിചെ� (അറിിവിി�യാല്ല) ശൈകമാറ്റമായാിരുംന്നു അനോ�ഹിം നിർവ്വഹിിച്ചിരുംന്നത്. സംംവിാദീരൂപിം 
തചെന്ന ഭാാ�ണ്യചെത്ത ആശ്രീയാിച്ചായാിരുംന്നു നിർവ്വഹിിച്ചിരുംന്നത്. ബുദ്ധീൻ മാത്രമല്ല, പിിൽക്കാല
ത്ത് ജീീസംസും മുഹിമ്മിദും എഴുംത്തിലല്ല ഊന്നിയാത്, ഭാാ�ണ്യത്തിലായാിരുംന്നു. നോസംാക്രട്ടീസംിചെനയുംം 
നോപ്ലനോറ്റാചെയായുംം ഡിയാണ്യീ�യസംിചെനനോ�ാലുള്ളവിരുംം ഭാാ�ണ്യചെത്തയാാണ്യ് ആശയാവിിനിമയാത്തിന് 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചത്. നോബാധനോത്താടി് നോബാധം സംംവിദീിക്കുന്ന രാീതിയാിൽ എഴുംത്ത് വിിശംാസംയമായാ 
ഒന്നായാിരുംന്നില്ല. ഒരുംതരാം ശൈദീവിികമായാ ദീിവിയതംം എഴുംത്തിൽ ചെകാണ്ടുംവിരാാൻ പുനോരാാഹിിതൻമാ
ർക്ക് എളും�ത്തിൽ കഴിിഞ്ഞിിരുംന്നു. ബ്രാാഹ്മണ്യ മതമാകചെട്ട, ജൂംത മതചെത്തനോ�ാചെല ജ്ഞാംാനചെത്ത 
എഴുംത്തിൽ നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് ആ അറിിവുകൾ അവിരുംചെടി മാത്രം വിളർച്ചയ്ക്കുംം വിികാസംത്തിനും 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയാായാിരുംന്നു. എഴുംത്തിചെന അവിർക്കുമാത്രമുതകുന്ന ജ്ഞാംാനത്തിനും അധികാരാചെത്ത 
നിലനിർത്താനുള്ള ആത്മീയാതയ്ക്കുംം ഭാാ�യാാക്കി മാറ്റുകയാായാിരുംന്നു. 
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ജ്ഞാംാനം മതപി�നോരാാഹിിതയത്തിന് വിിനോധയാമായാിട്ടാണ്യ്  പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ട്ടിരുംന്നത്. അതു
ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ബ്രാാഹ്മണ്യമതം അക്ഷരാവിിദീയചെയാ നിയാ�ിക്കുന്നത്. അക്ഷരാവിിദീയയുംചെടി സംംഹിാരാാത്മ
കതയുംം നിർമ്മിാണ്യാത്മകതയുംം ഒരുംനോപിാചെല അവിർ മന�ിലാക്കിയാിരുംന്നു. അക്ഷരാം അതിചെ� 
തുടിക്കം മുതൽതചെന്ന മതത്തിചെ� വിരുംതിയാിലായാിരുംന്നുചെവിന്ന് എബ്രാഹിാമിചെ�യുംം നോമാസംസംിചെ�
യുംം പിത്തു കൽപിനകൾ നോബാധയചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്നോല്ലാ. എഴുംതചെ�ടുന്ന കൽപിനകളുംം നിയാമങ്ങളുംം 
അനിനോ�ധയമാചെണ്യന്ന് മതം നിഷ്ക്കാർ�ിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് ജ്ഞാംാനമണ്ഡലത്തിചെ� വിികാസംം 
മതത്തിചെ� പുനോരാാഹിിതാഖയാനങ്ങചെള നിനോ�ധിക്കുന്നതാകരുംതനോല്ലാ. ഗംലീലിനോയാായുംചെടി കഥയാിൽ 
ആ പിാഠമുണ്ട്്. മനുസ്മൃതിയുംചെടി എഴുംതചെ�ട്ട നിയാമങ്ങളിനോലയ്ക്ക്് ബ്രാാഹ്മണ്യമതം സുരാക്ഷിതമാകുന്നത് 
എഴുംത്തറിിവിിചെന പൂർണ്ണമായുംം നിയാ�ിക്കുന്നതിലൂചെടിയാാണ്യ്. ചാരാിത്രത്തിൽ എഴുംത്തറിിവിിചെന മതാ
ത്മകമാക്കി തുറുങ്കിലടിയാക്കുന്ന ഒരും പ്രതിഭാാസംം ചാാതുർവിർണ്ണയത്തിചെ� മാത്രം സംംന്തമാണ്യ്. 

ബുദ്ധീദീർശനം പിിൽക്കാലത്ത് മതമാകുന്നനോതാചെടി നിയാമങ്ങൾക്കു വിിനോധയാമായാിരാിക്കാം. 
എന്നാൽ ബുദ്ധീദീർശനം മനു�യരാാശിചെയാ മുഴുംവിൻ ഒരും നോഗംാത്രമായാി കാണുകയുംം കൂട്ടറിിവിിൽ നിന്ന് 
അറിിവിിചെന നോവിർതിരാിക്കുന്നതിനോനക്കാൾ നോഗംാത്രനോബാധത്തിൽ സുരാക്ഷിതമായാ നിലനിൽപിിചെ� 
വിഴിക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുവിാൻ ശ്രീമിച്ചും.  നിരാന്തരാമായാ സംംവിാദീത്തിലൂചെടിയാാണ്യ് ബുദ്ധീനും അനുയാായാി
കളുംം ജീനങ്ങനോളാടി് സംംവിദീിച്ചത്. നോസംാക്രട്ടീസംിചെനയുംം മറ്റു പിാശ്ചാാതയരാായാ താതംികചെരായുംം നോപിാചെല 
ബുദ്ധീൻ തതംങ്ങൾ പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്് ഒരാിടിത്തിരാിക്കുകയാായാിരുംന്നില്ല. നോലാകത്തിനോലക്കിറിങ്ങി 
നിരാന്തരാം സംഞ്ചാംരാിച്ച് പില രാാജീയങ്ങളിചെല മനു�യരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ അവിരുംചെടി തനോ�ശീയാമായാ 
ഭാാ�യാിലൂചെടി  ഇടിചെപിട്ടുചെകാണ്ട്് യുംക്തിിയാിലും മനു�യനോ�ഹിത്തിലും ഊന്നുന്ന ഒരും ജീീവിിതമാതൃക 
സൃഷ്ടിിക്കുകയാായാിരുംന്നു. അതായാത്, നോഗംാത്രായ്മയാിചെല മനു�യനോ�ഹിത്തിൽ യുംക്തിി ചെചാലുത്തി 
ശൈസംദ്ധീാന്തികമായാി വിംശീയാനാഗംരാികതകചെള എതിരാിടിാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ട്ാക്കുകയാായാിരുംന്നു 
ബുദ്ധീൻ. അതായാത് മചെറ്റാരാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടറിിവിിചെല പ്രപിഞ്ചാംനോബാധചെത്ത അതിചെ� നോഗംാത്രായ്മ
യുംചെടി ചാട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് നാഗംരാികതയുംചെടി ഘടിനയാിനോലയ്ക്ക്് സംന്നിനോവിശി�ിക്കുന്ന പ്രക്രിയായാാണ്യ് 
ബുദ്ധീൻ നിർവ്വഹിിക്കുന്നത്. നോഗംാത്രത്തിൽ ലയാിച്ചുംനോചാർന്നിരാിക്കുന്ന തിരാിച്ചറിിയാചെ�ടിാത്ത ഐകയ
നോബാധചെത്ത നിർദ്ധീരാിച്ചും സംംവിാദീക്ഷമമാക്കി. നാഗംരാികതയുംചെടി ഉപികരാണ്യങ്ങളിലും പിഠനമനന
ങ്ങളിലും നിനോക്ഷപിിച്ച് ഈടുറ്റതാക്കി.  

എന്നാൽ അതിൽനിന്ന് തീർത്തും എതിർദീിശയാിൽ നിന്നിരുംന്ന ബ്രാാഹ്മണ്യ-ചാാതുർവിർണ്ണയ
മതം ബുദ്ധീദീർശനത്തിചെ� സംംത�വിിഹിാരാചെത്ത ഇന്തയയാിൽ പൂർണ്ണമായുംം ഇല്ലാതാക്കാൻ 
നിരാന്തരാം ശ്രീമിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. ബുദ്ധീമതം, പിിറിന്നനാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങചെനയാാണ്യ് അപ്രതയക്ഷ
മാകുന്നത്. എന്നാൽ ബുദ്ധീദീർശനം പിലരൂപിങ്ങളിൽ സംംസ്ക്കാാരാത്തിൽ അവിനോശ�ിച്ചും. അതിചെ� 
പിരാിസ്ഫുരാണ്യം കാലാകാലങ്ങളിൽ സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെല അറിിവിിചെ� വിിനോമാചാനത്തിനായുംം മാനവിിക
പ്രകൃതിയ്ക്ക്ായുംം പ്രവിർത്തിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു. അംനോബദീ്ക്കർ, ശ്രീീനാരാായാണ്യഗുരും, തമിഴി് നാട്ടിചെല 
ചെപിരാിയാാർ തുടിങ്ങിയാവിർ നനോവിാത്ഥാനകാലചെത്ത ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളാണ്യ്. 

ബുദ്ധീദീർശനത്തിൽ ബ്രാാഹ്മണ്യപിദീം ഒരാിക്കലും ജീന്മാനിഷ്ഠാനോമാ വിംശീയാനോമാ ആയാിരുംന്നില്ല. അത് 
ബുദ്ധീഭാിക്ഷുവിാചെണ്യന്നാണ്യ് ധർമ്മിപിദീം നോബാധയചെ�ടുത്തുന്നത്. ജീനങ്ങളിൽ സംംാധീനം ചെചാലുത്തി 
നിന്നിരുംന്ന ആ ബുദ്ധീദീർശനപ്രചാാരാകചെരാ ആരായൻ എന്നാണ്യ് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിിളിച്ചിരുംന്നത്. 
ബുദ്ധീദീർശനത്തിചെ� പ്രചാാരാം അവിസംാനി�ിക്കുന്ന ത�ങ്ങളിചെലാന്ന് ബ്രാാഹ്മണ്യചെരാ ആരായൻ എന്ന 
സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠാിച്ചും ചെകാണ്ടുംള്ള പ്രവിർത്തനമായാിരുംന്നു. അനോ�ാൾ ജീനങ്ങളുംചെടി സംംീകാരായത 
അവിർക്ക് ലഭാിച്ചും. അനോതസംമയാം ബുദ്ധീമതചെത്തയുംം മതഗ്രന്ഥങ്ങചെളയുംം ഇല്ലാതാക്കുവിാനുള്ള എല്ലാ 
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മുറികളുംം അവിർ പിയാറ്റി. ബ്രാാഹ്മണ്യൻ എന്നതിന് ബുദ്ധീദീർശനം നൽകുന്ന വിയാഖയാനം ബ്രാാഹ്മണ്യ
മതം മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന ഒന്നിന് വിിരുംദ്ധീമായാിരുംന്നു. ധർമ്മിപിദീം ബ്രാാഹ്മണ്യചെന ജീനനംചെകാണ്ട്ല്ല 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നത്. മറിിച്ച് ആർക്കും ബ്രാാഹ്മണ്യനാകാം. അതിന് ലക്ഷണ്യങ്ങളുംണ്ട്്. ധർമ്മിപിദീ
ത്തിചെല 26-ാം അധയായാത്തിൽ 11-ാം പിദീം ഇങ്ങചെന പിറിയുംന്നു: 

ന ജീടിാഹിി ന നോഗംാനോത്തന ജീച്ചാനോഹിാതി ബ്രാാഹ്മനോണ്യാ 
യാമ്ഹിി സംച്ചഞ്ചാം ധനോമ്മിാ ചാ നോസംാ സുചാീ നോസംാ ചാ ബ്രാാഹ്മനോണ്യാ

(സംംസ്കൃതം:
ന ജീടിാഭാിർ ന നോഗംാത്രണ്യ ന ജീാതയാ ന ഭാവിതി ബ്രാാഹ്മണ്യഃ
യാസ്മിിൻ സംതയം ചാ ധർമ്മിം ചാ സം ശുചാിഃ സം ചാ ബ്രാാഹ്മണ്യഃ) 

(ഒരും മനു�യൻ ജീടിചെകാനോണ്ട്ാ നോഗംാത്രം ചെകാനോണ്ട്ാ ജീനനം ചെകാനോണ്ട്ാ ബ്രാാഹ്മണ്യനായാിത്തീരുംന്നില്ല. 
യാാവിചെനാരുംത്തനിൽ സംതയവും ധർമ്മിവും ഭാവിിക്കുന്നനോവിാ അവിനാകുന്നു പിരാിശുദ്ധീനായാിട്ടുള്ളത്. 
അവിൻ തചെന്നയാാകുന്നു ബ്രാാഹ്മണ്യനായാിട്ടുള്ളത്.) 

പുറിത്തുമാത്രം ശുദ്ധീിയുംള്ളതുചെകാണ്ട്് ഒരാാൾ ബ്രാാഹ്മണ്യനാകുന്നില്ല. നോദീഹിത്തിൽ ചെപിാടിിയാണ്യി
ഞ്ഞും ചെമലിഞ്ഞും ധമനികളാൽ ചുറ്റചെ�ട്ടും വിനത്തിലിരുംന്ന് ധയാനിച്ചുംം വിരുംന്ന ഒരാാചെളയാാണ്യ് 
ഞാാൻ ബ്രാാഹ്മണ്യചെനന്ന് വിിളിക്കുന്നത്. തുടിർന്ന് ബുദ്ധീൻ ഒന്നുകൂടിി 14-ാം പിദീത്തിൽ കൃതയമായാി 
വിിശദീീകരാിക്കുന്നു. 

ന ചാാഹിം ബ്രാാഹ്മണ്യം ബ്രൂമി നോയാാനിജീം മത്തി സംംഭാവിം 
നോഭാാവിാദീീ നാമ നോസംാ നോഹിാതി സംനോചാ നോഹിാതി സംകിഞ്ചാംനോനാ
അകിഞ്ചാംനം അനാദീാനം തമഹിം ബ്രൂമി ബ്രാാഹ്മണ്യം

(സംംസ്കൃതം:
ന ചാാഹിം ബ്രാാഹ്മണ്യം ബ്രാവിീമി നോയാാനിജീം മാതൃസംംഭാവിം
നോഭാാ വിാദീീ നാമ ഭാവിതി സം ശൈവി ഭാവിതി സംകിഞ്ചാംനഃ
അകിഞ്ചാംനമനാദീാനം തമഹിം ബ്രാവിീമി ബ്രാാഹ്മണ്യം) 

(ഒരുംവിൻ ധനികനും അഹിംഭാാവിിയുംമാചെണ്യങ്കിൽ ബ്രാാഹ്മണ്യീഗംർഭാത്തിൽ ജീനിച്ചതുചെകാണ്ടും മാത്രം 
അവിചെന ഞാാൻ ബ്രാാഹ്മണ്യചെനന്നു പിറിയുംകയാില്ല. ദീരാിദ്രനും ആശാതീതനുമായാ ഒരാാചെളയാാണ്യ് ഞാാൻ 
ബ്രാാഹ്മണ്യചെനന്നു പിറിയുംക). 

നോദീം�വും രാാഗംവും തൃഷ്ണയുംം അസംന്തുഷ്ടിിയുംം മുറിിച്ച് അവിിദീയചെയാ നീക്കുന്ന ജ്ഞാംാനിചെയാ, 
അതായാത് ബുദ്ധീചെനയാാണ്യ് താൻ ബ്രാാഹ്മണ്യചെനന്നു പിറിയുംന്നചെതന്ന് ബുദ്ധീൻ (പിദീം16) അടിിവിരാ
യാിടുന്നു. ആ അധയായാത്തിചെല 41 പിദീങ്ങളുംം ബുദ്ധീചെനയാാണ്യ് ബ്രാാഹ്മണ്യൻ എന്ന് വിിശദീീകരാിക്കുന്നത്. 
ഇവിിചെടി ബ്രാാഹ്മണ്യൻ എന്ന സൂചാകചെത്ത ബുദ്ധീഭാിക്ഷുവിിൽ ഉറി�ിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്യ് ബുദ്ധീൻ ചെചായ്യു
ന്നത്. ഈ ബുദ്ധീചെന (ബ്രാാഹ്മണ്യചെന) യാാണ്യ് ധമ്മിപിദീം എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരായൻ  എന്നു വിിളിക്കുന്നത്.    

ഏതായാാലും ബുദ്ധീദീർശനം സൃഷ്ടിിച്ച വിയവിഹിാരാത്തിചെ� ഇടിത്തിലാണ്യ് പിിൽക്കാലത്ത് 
ചാാതുർവിർണ്ണയം അതിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രം പുനർവിിനയസംിച്ചത്. അവിനോശ�ിച്ച ബുദ്ധീമതത്തിചെ� 
ഇടിത്തിലാണ്യ് ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാാംമതവും ഇന്തയയാിൽ പ്രചാാരാം നോനടുന്നത്. മനു�യനോ�ഹിചെത്തയുംം 
കരുംണ്യചെയായുംം ഉപിാധിയുംം ലക്ഷയവുമാക്കുന്ന ഇസ്ലാാംമതസ്ഥചെരാ ബ�ദ്ധീർ (ൻ)  എന്ന് നോകരാളത്തിൽ 
വിിളിക്കചെ�ട്ടിരുംന്നതായാി ചാരാിത്രമുണ്ട്്. ക്രിസ്തുമതം നോഗംാത്രനോബാധത്തിനോലയ്ക്ക്് പുതിയാ വിിശംാസംം 
സംന്നിനോവിശി�ിച്ച്  പുതിയാ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ ചെകാണ്ടുംവിന്നു. വിംശപിരാമായാ നോഗംാത്രനോബാധചെത്ത 
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അതിചെ� ജീനിതകത്തുടിർച്ചയാിൽ നിന്ന് മാറ്റി വിിശംാസംചെത്ത പ്രതിഷ്ഠാിച്ചും. 

മതത്തിൽ വിിശംസംിക്കുന്നവിചെരാല്ലാം ഒരും വിംശം എന്ന നിലയാിനോലയ്ക്ക്് നോഗംാത്രനോബാധചെത്ത 
നാഗംരാികമായാി പുനർനിർമ്മിിച്ചും. അത് മതനാഗംരാികതയുംചെടി ശക്തിമായാ പുനർനിർമ്മിിതിയാായാി
രുംന്നു. സംാമ്പ്രദീായാികമായാ ക്രിസ്തുമതവും സംാമ്പ്രദീായാികമായാ ഇസ്ലാാംമതവും അതുതചെന്നയാാണ്യ് 
ചെചായ്തിത്. ഭാാഗംികമായാിചെട്ടങ്കിലും വിംശീയാവിാദീപിരാമായാ ആ മതഘടിനയാിനോലയ്ക്ക്് ബുദ്ധീദീർശനം 
മാറിിത്തീരാാത്തതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇന്തയയാിൽ നിന്ന് അത് തിനോരാാധാനം ചെചായ്യാചെ�ട്ടത്. അതായാത് 
ബുദ്ധീമതത്തിൽ വിിശംസംിക്കുന്നവിചെരാല്ലാം ഒരും വിംശമായാി മാറുകചെയാന്ന പ്രക്രിയായാിനോലയ്ക്ക്് അതു 
മാറിിയാില്ല. അനോ�ാനോഴിയ്ക്കുംം അത് സംാമ്പ്രദീായാികമതമാകുമായാിരുംന്നു എന്നാണ്യർത്ഥം. ശൈചാനയാിലും 
തിബറ്റിലും ജീ�ാനിലുചെമല്ലാം ബുദ്ധീദീർശനം മതമായാി രൂപിാന്തരാചെ�ട്ടിരുംന്നു. അവിിചെടി അതിചെന 
എതിർക്കാൻ ചാാതുർവിർണ്ണയം നോപിാചെലാരും തീവ്രവിംശീയാവിാദീമതം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല. ജൂംതമതവും 
ചാാതുർവിർണ്ണയമതങ്ങളുംമാണ്യ് വിംശീയാതചെയാ മതവിിശംാസംത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനമൂലകമാക്കുന്ന 
രാണ്ട്് പ്രബലമതങ്ങൾ. ബുദ്ധീമതവും ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാാംമതവും ജീന്മാനാ വിംശീയാതചെയാ അടിി
സ്ഥാനമാക്കുന്നവിയാല്ല. എന്നാൽ വിംശീയാവിാദീത്തിചെ� ഇടിചെപിടിൽ അതിചെന പിലതാക്കുന്നുണ്ട്്.  
വിംശീയാവിാദീചെത്ത വിംശീയാവിാദീം ചെകാണ്ട്് പ്രതിനോരാാധിക്കുക എന്ന പില്ലിനു പികരാം പില്ല് നയായാം 
ബുദ്ധീമതചെത്ത നിലനിർത്തുമായാിരുംന്നു. ജീനിതകതലത്തിൽ നിന്നും വിംശീയാത എന്ന പിരാികൽപിന 
വിിശംാസംത്തിചെ� തലത്തിനോലയ്ക്ക്് സംംക്രമിക്കുകയാായാിരുംന്നു പിിൽക്കാലമതങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ചത്.  
ശൈചാനയാിലും ജീ�ാനിലും ബർമ്മിയാിലുചെമല്ലാം അത് മതഘടിനയാിനോലയ്ക്ക്് വിിശംാസംചെമന്ന നിലയാിൽ 
പിരാിവിർത്തിച്ചതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് അവിിചെടി ബുദ്ധീമതമുള്ളത്. എന്നാൽ ബുദ്ധീധർമ്മിം/ദീർശനം ഇന്തയൻ 
സംമൂഹിത്തിൽ മതചെമന്ന നിലയാിലല്ലാചെത നോഗംാത്രനോബാധത്തിൽ സംന്നിനോവിശിക്കചെ�ട്ടിരുംന്നു. അതി
വിിടിചെത്ത അവിർണ്ണചെരാന്നു മുദ്രകുത്തിയാ വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ മാനവിികതയാായാി നിലചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. 
അതിചെ� ശൈസംദ്ധീാന്തിക സംംവിാദീമാണ്യ് അംനോബദീ്ക്കറിിലും ചെപിരാിയാാറിിലും ശ്രീീനാരാായാണ്യഗംരും
വിിലും മറ്റും നനോവിാത്ഥാനകാലത്ത് പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടത്. അത് അറിിവിിചെ� വിിനോമാചാനത്തിനും മാനവി
സംംാത�യത്തിനും ഉറിവിിടിമായാി നിലചെകാള്ളുന്നുണ്ട്്. 

ചാരാിത്രഗംതിയാിചെല സംംസ്ക്കാാരാപിരാിണ്യാമങ്ങളിൽ നാഗംരാികതകളിലും അവിനോശ�ിക്കുന്ന നോഗംാത്ര
നോബാധത്തിൽ സംന്നിനോവിശിക്കചെ�ട്ട് ബുദ്ധീസൃഷ്ടിമായാ വിഴിക്കങ്ങളിൽ നിലനിന്ന നിരാനോപിക്ഷവും പ്ര
തയയാശാസ്ത്രബാഹിയവുമായാ സംംത�വുമായാ അറിിവിിചെനയാാണ്യ് നാം നാനം എന്ന് തിരാിച്ചറിിയുംന്നത്.  
അത് മതനിഷ്ഠാമായാ എല്ലാ ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതികചെളയുംം പ്രതിനോരാാധിച്ചുംചെകാനോണ്ട്യാിരാിക്കുന്നതായാിരാി
ക്കും. ഇന്നും ഇന്തയൻജീനതചെയാ, അതിലുപിരാി നോലാകജീനതചെയാ മാനവിികമായാി ഏകാത്മകമാക്കുന്ന 
നോബാധധാരായുംം വിഴിക്കവും ബുദ്ധീദീർശനങ്ങളിലുണ്ട്്. 

പ്രതയയാശാസ്ത്രനിബദ്ധീമായാ ജ്ഞാംാനരൂപിങ്ങൾ ആധുനികവിിജ്ഞാംാനത്തിന് വിഴിിമാറുകയാാ
യാിരുംന്നു നോകാളനിവിത്ക്കരാണ്യത്തിചെ�യുംം അതിചെ� അനന്തരാഫലമായാി വിരുംന്ന നനോവിാത്ഥാ
നത്തിചെ�യുംം ഘട്ടങ്ങളിൽ. നാനം വിീണ്ടുംം മചെറ്റാരും രൂപിത്തിൽ സംർഗ്ഗാത്മകമായാിത്തീരുംന്നത് 
മതനിബദ്ധീമല്ലാത്തതും മാനവിികതയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാവിയവിഹിാരാം സംജീീവിമാകുകയുംം ചെചായ്യുന്ന ഒരും 
കാലത്താണ്യ്. അതിചെന നമുക്ക് ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിചെ� സംമൃദ്ധീമായാ വിയവിഹിാരാകാലം  എന്നു 
വിിളിക്കാം.      

അറിിവും വിിജ്ഞാംാനവും
എല്ലാക്കാലത്തും സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെ� അടിിത്തട്ടിൽ കൂട്ടറിിവി് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്ാവും. 
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നോഗംാത്രകാലം മുതലുണ്ട്ാകുന്ന കൂട്ടറിിവുകളുംചെടി ഇടിത്തിൽ ചാാതുർവിർണ്ണയത്തിചെ�യുംം തുടിർന്ന് 
ബുദ്ധീദീർശനത്തിചെ�യുംം പിരാസ്പരാവിിരുംദ്ധീമായാ അറിിവുരാീതികളുംം സംമീപിനങ്ങളുംം ഇടിചെപിടുന്നുണ്ട്്. 
ഒന്ന് വിംശീയാതചെയായുംം രാണ്ട്ാമനോത്തത് മാനവിികതചെയായുംം അവി പ്രവിർത്തനനിരാതമാക്കുന്നു, 
ലക്ഷയമാക്കുന്നു. സംംഘകാലസംംസ്ക്കാാരാം മിക്കവിാറും ബുദ്ധീൻ സൃഷ്ടിിച്ച അറിിവിിചെ� സംംാത�യം 
ഉൾചെക്കാണ്ട്ിരുംന്ന ഒന്നായാിരുംന്നു. അനോ�ാഴുംം സംംാംശീകരാിക്കചെ�ടിാത്ത കൂട്ടറിിവുകളുംണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
ചാാതുർവിർണ്ണയം ജീന്മാിസംമ്പ്രദീായാമായാി മാറിിയാനോശ�ം വിീണ്ടുംം ഒരും മാറ്റത്തിനു വിിനോധയാമാകുന്നത് 
നോകാളനീകരാണ്യത്തിചെ�യുംം തുടിർന്നുള്ള നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ�യുംം അറിിവുരാീതികൾ വിരുംന്നനോതാ
ചെടിയാാണ്യ്. ചെപിാതുമണ്ഡലം രൂപിചെ�ടുകയുംം വിിഭാാഗംീയാതകൾക്കപ്പുറിത്ത് മനു�യചെരാന്ന നിലയാിൽ 
ഏവിർക്കും വിയവിഹിരാിക്കാവുന്ന ഒരും തലം ആധുനികതയാിൽ കടിന്നു വിരുംന്നു. 

യൂനോറിാനോകന്ദ്രംിതമായാ അധിനിനോവിശം നമ്മുചെടി ഫൂഡിൽ ജ്ഞാംാനമണ്ഡലചെത്ത ഒരും ഭാാഗംത്ത് 
സംംാംശീകരാിക്കുനോമ്പാൾ മറുഭാാഗംത്ത് നനോവിാത്ഥാനം ആ ജ്ഞാംാനമണ്ഡലചെത്ത ചെപിാതുമണ്ഡലത്തി
നോലയ്ക്ക്് സംംത�മാക്കുകയാായാിരുംന്നു. രാണ്ട്ായാാലും അവിിചെടി സംാമ്പ്രദീായാിക ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതികൾ 
വിിജ്ഞാംാനമായാി രൂപിാന്തരാചെ�ടുകയാായാിരുംന്നു. വിിജ്ഞാംാനം ഇരുംതലമൂർച്ചയുംള്ള ഒരാായുംധം
നോപിാചെല അധിനിനോവിശചെത്തയുംം പ്രതിനോരാാധചെത്തയുംം സംജീീവിമാക്കി. യൂനോറിാപിയൻ ശാസ്ത്രനോബാധ
ത്തിനോലയ്ക്കുംം വിയവിസംായാവിത്ക്കരാണ്യത്തിനോലയ്ക്കുംം നമ്മുചെടി വിയവിഹിാരാം പ്രനോവിശിക്കുന്നനോതാചെടിയാാണ്യ് 
അത് സംംഭാവിിക്കുന്നത്. അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് കുമാരാനാശാന് ചെവിള്ളക്കാരാിൽ നിന്ന് പിട്ടും വിളയുംം 
വിാങ്ങാനുള്ള ചാരാിത്രസംന്ധിയുംണ്ട്ാകുന്നത്. സംവിർണ്ണർക്ക് മന�ിലാകാൻ പ്രയാാസംമുള്ള സംാമൂഹിയ
സംംാത�യം അവിർണ്ണർക്ക് പ്രദീാനം ചെചായ്യുന്നതാണ്യതിന് കാരാണ്യം.  

ബുദ്ധീൻ ജീന്മാിപൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പ്രചാരാി�ിച്ചുംവിന്ന നാനചെത്ത (സംംത�മായാ അറിിവിിചെന) 
ജീാതിഫൂഡിൽ വിയവിസ്ഥ തകർത്തിരുംന്നു. ബുദ്ധീമതചെത്തയുംം ബുദ്ധീമതവിിശംാസംികചെളയുംം പിലപ്ര
കാരാങ്ങളിൽ അതു പിിറിന്ന രാാജീയത്ത് ഉൻമൂലനം ചെചായ്തിിരുംന്നു.  നോകാളനിവിത്കൃത-നനോവിാത്ഥാന 
കാലങ്ങളിൽ ജീാതിമതവിിനോവിചാനങ്ങൾ തകർത്തുചെകാണ്ട്് പിാശ്ചാാതയമായാ ജീനാധിപിതയ സംങ്കൽപിം  
അറിിവിിചെന ബുദ്ധീകാലചെത്തന്നനോപിാചെല സംംത�മാക്കുന്നു. കീഴി്ജീാതിക്കാരാനും പിഠിക്കാനുള്ള സംംാ
ത�യം ശൈകവിരുംന്നു. സംംസ്കൃതഭാാ�യുംചെടി അധീശതംത്തിൽ സംാധാരാണ്യക്കാരാന് വിിലക്കചെ�ട്ട 
ജ്ഞാംാനം യൂനോറിാപിയൻമാരുംചെടി വിരാവിിൽ വിിജ്ഞാംാനമാകുന്നനോതാചെടി സംംത�മാകുകയാായാിരുംന്നു.

നാനചെത്ത തമസ്ക്കാരാിച്ച് ജ്ഞാംാനം ആധിപിതയം ചെചാലുത്തുനോമ്പാഴുംം ജ്ഞാംാനചെത്ത യൂനോറിാനോകന്ദ്രംി
തനാഗംരാികത വിിജ്ഞാംാനമാക്കി പിരാിവിർത്തിക്കുനോമ്പാഴുംം കൂട്ടറിിവുകൾ അതിചെ� മണ്ഡലത്തിൽ, 
സംംസ്ക്കാാരാത്തിചെ� അടിിത്തട്ടിൽ അവിനോശ�ിക്കുന്നുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ശൈവിദീയത്തിൽ ജ്ഞാംാനികളായാിരുംന്ന 
ഇട്ടി അചാുതചെനനോ�ാചെലയുംള്ള ശൈവിദീയൻമാരുംചെടി സംഹിായാനോത്താചെടി നോകരാളത്തിചെല മുഴുംവിൻ സംസംയ
ങ്ങളുംചെടി നോഗംാത്രയാറിിവുകളുംം  സംംരൂപിിച്ച് ജ്ഞാംാനവിത്ക്കരാിച്ച നോശ�ം ഡിച്ചുംഭാാ�യാിചെല നോഹിാർത്തുസം് 
മലബാറിിക്കചെസംന്ന ഗ്രന്ഥമായാി വിിജ്ഞാംാനവിത്ക്കരാിക്കുകയാായാരുംന്നു. അതായാത് തനോ�ശീയാമായാ 
കൂട്ടറിിവുകളിൽ നിന്ന് നാട്ടറിിവിായാി പികർത്തിയുംം പിഠിച്ചുംം നിർദ്ധീരാിചെച്ചടുത്ത്  ശാസ്ത്രീയാമായാ ആധുനി
കപിദീാവിലികനോളാചെടി വിിജ്ഞാംാനമാക്കി മാറ്റുകയാായാിരുംന്നു. നോകരാളത്തിചെ� നോകാളനിപൂർവ്വകാലത്തു് 
പ്രധാനമായുംം പിനനോയാാലകളിലും മറ്റുമായാിരുംന്നു എഴുംത്ത് നിർവ്വഹിിക്കചെ�ട്ടിരുംന്നത്. വിിജ്ഞാംാന
ത്തിചെ� വിരാനോവിാചെടി നോപി�റും പുസ്തകവും കടിന്നുവിരാികയാായാി. നോകാളനികാല വിയവിഹിാരാങ്ങചെളയുംം 
നനോവിാത്ഥാനകാലചെത്ത വിയവിഹിാരാങ്ങചെളയുംം അഭൂതപൂർവ്വമാക്കിയാത് നോപി�റും മ�ിയുംം അതിചെല 
ശൈകചെയാഴുംത്തും അച്ചടിിയുംമായാിരുംന്നു. ഐതിഹിയമാലയുംം മറ്റും അതിനുദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. അപിഗ്ര
ഥനാത്മകപിഠനചെമന്ന നിലയാിൽ അവി വിിജ്ഞാംാനമണ്ഡലത്തിലാണ്യ് വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്നത്.
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ശാസ്ത്രചെത്ത എന്തിനും മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠാിക്കുന്ന ആധുനികതയുംചെടി ഭാ�തികമായാ ഉൽപിത്തി 
വിയാവിസംായാിക നാഗംരാികനോയാാചെടിയാാണ്യ് സംംഭാവിിക്കുന്നത്. വിയക്തിിനിഷ്ഠാ സംാമ്പത്തികശാസ്ത്രവിികാ
സംവും   അതിചെ� ഉൽപിന്നമായാ മുതലാളിത്ത പി�രാനോബാധവും ആധുനികതയുംചെടി സംംസ്ക്കാാരാചെത്ത 
പുനർനിർമ്മിിക്കുകയാായാിരുംന്നു.  ആധുനികതയാിചെല ശാസ്ത്രവിിചാാരാത്തിൽ പിരാിണ്യാമപിരാമായാ 
വിികാസംങ്ങളുംണ്ട്ായാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും വിർത്തമാനകാലത്തിലും അത് മുഖയധാരാചെയാ നയാിക്കുന്നു. അതു
ചെകാണ്ടുംതചെന്ന വിിജ്ഞാംാനം എന്ന വിയാവിസംായാികപിരാികൽപിനയാിൽ അടിിസ്ഥാനപിരാമായാ മാറ്റം 
വിരുംന്നില്ല. സംാനോങ്കതിക വിിപ്ലവിത്തിചെ� ഫലമായാി വിിജ്ഞാംാനം വിിവിരാങ്ങളായാി രൂപിാന്തരാചെ�ട്ടുചെകാ
ണ്ട്് വിയവിസംായാത്തിൽ അത് ഉൽപിന്നമായാി മാറുന്നുണ്ട്്. എഴുംത്തിചെ� ഉപികരാണ്യത്തിൽ വിന്ന മാറ്റം 
അറിിവിിചെന വിീണ്ടുംം സംംത�മാക്കുകയാായാിരുംന്നു, ചാരാക്കുവിൽക്കരാിക്കുകയാായാിരുംന്നു. 

വിിവിരാവിിജ്ഞാംാനം-തിരാവിിജ്ഞാംാനം

വിിവിരാവിിജ്ഞാംാനവും  തിരാവിിജ്ഞാംാനവും പിരാസ്പരാവൂരാകമായാ രാണ്ട്് പിരാികൽപിനകളാണ്യ്. 
വിിജ്ഞാംാനം വിിവിരാങ്ങളായാി ലഘൂകരാിക്കചെ�ടുത്തുകയാാണ്യ് തിരാവിിജ്ഞാംാനം ചെചായ്യുന്നത്. ആധുനിക
ശാസ്ത്രചെത്ത നോകന്ദ്രംത്തിൽ നിർത്തിചെക്കാണ്ടുംള്ള അക്കാദീമികവിയവിഹിാരാത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രത്തിൽ 
മാറ്റം വിരുംത്തുന്നില്ല. ജ്ഞാംാനം വിിജ്ഞാംാനമായാനോ�ാൾ മതത്തിചെ� നോകന്ദ്രംസ്ഥാനത്തുണ്ട്ായാിരുംന്ന 
അറിിവിിചെ� നിൽപി് ശാസ്ത്രത്തിചെ� നോകന്ദ്രംസ്ഥാനത്തിനോലയ്ക്കും മാറുകയാായാിരുംന്നു. ശാസ്ത്രത്തിചെ� വിികാ
സംപിരാിണ്യാമങ്ങളുംചെടി ഗംതിവിിഗംതികൾ, പ്രനോതയകിച്ച് സംാനോങ്കതികവിിദീയയുംചെടി വിികാസംപിരാിണ്യാമങ്ങൾ 
നോലാക സംാമ്പത്തികഗംതിചെയാ നിർണ്ണയാിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വിന്നിട്ടില്ല. വിിവിരാവിിജ്ഞാംാനവും 
തിരാവിിജ്ഞാംാനവും ഇന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിചെ� ഉനോപിാൽപിന്നമായാ സംാനോങ്കതികശാസ്ത്രചെത്ത
യാാണ്യ് വിിപുലചെ�ടുത്തുന്നത്. ഇവിിചെടിയുംം കൂട്ടറിിവുകളുംചെടി സംാന്നിധയം പിഴിയാതിചെ� അവിശിഷ്ടിം എന്ന 
നിലയാിലും നാഗംരാികതകളിനോലയ്ക്ക്് സംംാംശീകരാിക്കചെ�ടുന്നുചെവിന്ന നിലയാിലും അതിചെ� സംാന്നിധയം 
അറിിയാിക്കുന്നുണ്ട്്.  

നാനവും ജ്ഞാംാനവും വിിജ്ഞാംാനവും തിരാവിിജ്ഞാംാനവും പിരാസ്പരാം ഇഴിനോചാർന്നും രാമയചെ�ട്ടും 
ശൈവിരുംദ്ധീയാത്മകമായുംം സംംഘർ�ാത്മകമായുംചെമാചെക്ക കുഴിഞ്ഞുമറിിയാാറുണ്ട്്. സംംസ്ക്കാാരാചെമന്നത് 
ഇവിയുംചെടി സംങ്കലമനമായാിരാിക്കും. ഇ�റിഞ്ഞിചെതല്ലാം ഏറിിയുംം കുറിഞ്ഞുമുള്ള അളവിിൽ സംംസ്ക്കാാരാ
ചെത്ത അതിചെ� ഉള്ളിൽ നിരാന്തരാം അവിയവിസ്ഥിതചെ�ടുത്തിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു.  അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് 
സംംസ്ക്കാാരാം നിരാന്തരാം സംംഘർ�ാത്മകമായാി മാറിിചെക്കാൺണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്, ചാലനാത്മകമായാിചെക്കാ
ണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്. വിയവിഹിാരാവിയവിസ്ഥകൾ പിരാസ്പരാം ഇടികലരുംനോമ്പാൾത്തചെന്ന നാഗംരാികതയുംചെടി വിയാ
പിനമനുസംരാിച്ച് കൂട്ടറിിവി്  നാട്ടറിിവിാകുകയുംം അതിചെന ജ്ഞാംാന, വിിജ്ഞാംാന, വിിവിരാ-വിിജ്ഞാംാനങ്ങൾ 
സംംാംശീകരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കൂട്ടറിിവിാകചെട്ട നാഗംരാികജ്ഞാംാന വിിജ്ഞാംാനങ്ങചെളയുംം അതിചെ� 
വിയവിഹിാരാമാതൃകയാിനോലയ്ക്ക്്, വിാചെമാഴിിച്ചിട്ടകളിനോലയ്ക്ക്് മാറുന്നുണ്ട്്. അചെതാരും സംംാംശീകരാണ്യമല്ല, 
നിർബന്ധിതസംംഭാാവിത്തിലുള്ള സംംീകരാണ്യം മാത്രമാണ്യ്. ആധുനികജീീവിിതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട 
വിാക്കുകൾ ആദീിവിാസംികൾ തങ്ങളുംചെടി വിാചെമാഴിിയാിനോലയ്ക്ക്് സംംീകരാിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കചെ�ടുന്ന
തിചെന ഉദീാഹിരാണ്യമായാി എടുക്കാം. 

 നാനം, ജ്ഞാംാനം, വിിജ്ഞാംാനം, തിരാവിിജ്ഞാംാനം എന്നീ സൂചാകങ്ങൾ നോകരാളത്തിചെ� 
വിയതയസ്ത ചാരാിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ പുനർനിർണ്ണയാിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരുംന്ന മഹിാനാഗംരാികതകളുംചെടി അറിിവുമാ
തൃകകളായാി കണ്യക്കാക്കാം.  നോകരാളചെത്ത ചാരാിത്രപിരാമായാി പുനർനിർണ്ണയാിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരുംന്ന അവി 
പ്രധാനമായുംം ബുദ്ധീനാഗംരാികത, ബ്രാാഹ്മണ്യ-ജീന്മാിനാഗംരാികത, യൂനോറിാനാഗംരാികത, ആനോഗംാളീയാത 
എന്നിവിയാാണ്യ്. ഇതിൽ ആദീയചെത്ത രാണ്ടുംം (നാനവും ജ്ഞാംാനവും) ശൈവിരുംദ്ധീയാത്മകമായാി 
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പ്രതിപ്രവിർത്തിച്ചുംചെകണ്ട്ിരുംന്നു. പിിന്നീടുള്ള രാണ്ടുംം (വിിജ്ഞാംാനവും വിിവിരാവിിജ്ഞാംാനവും)  അതുനോപിാചെല 
തചെന്ന പിരാസ്പരാം പ്രതിപ്രവിർത്തിച്ചുംചെകാണ്ട്ി രാിക്കുന്നു. ആദീയ ദീംന്ദംം സംഹിസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂചെടിയുംം 
(ബിസംി 300 മുതൽ) രാണ്ട്ാമചെത്ത ദീംന്ദംം നൂറ്റാണ്ടുംകളിലൂചെടിയുംം (എഡിി 15-ാം നൂറ്റാണ്ടുംമുതൽ) 
സംംഭാവിിക്കുന്നു. ആധുനികതയുംം ആനോഗംാളീയാതയുംം ഭാ�തികശാസ്ത്രത്തിചെ� വിിജ്ഞാംാന വിിപ്ലവിതീ
വ്രതചെകാണ്ട്ാണ്യ് കുറിഞ്ഞി കാലയാളവിിനുള്ളിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നത്. സംംസ്ക്കാാരാചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന 
അറിിവിിചെ� നാഗംരാി (ലിപിി) യാധിഷ്ഠാിതമായാ ചാരാിത്രപിരാിണ്യാമചെത്ത നിരാീക്ഷിക്കാനായാി ഈ സൂചാ
കങ്ങൾ സംഹിായാിക്കും. ഓനോരാാ നാഗംരാികതകൾക്കും അതിനോ�തായാ വിയവിഹിാരാവിയവിസ്ഥകളുംണ്ട്്. 
അത് ആ നാഗംരാികതകളുംചെടി നോലാകവിീക്ഷണ്യം നിർമ്മിിക്കുകയുംം നിലനിർത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്ന 
വിിധത്തിലുള്ളവിയാായാിരാിക്കും. ചാാതുർവിർണ്ണയ പ്രതയയാശാസ്ത്രം സംംവിഹിിക്കുന്ന ബ്രാാഹിമണ്യമതം 
അതിന് മികച്ച ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. 

നാനം, ജ്ഞാംാനം, വിിജ്ഞാംാനം, വിിവിരാ (തിരാ) വിിജ്ഞാംാനം എന്നിങ്ങചെന നോരാഖചെ�ടുന്ന അറിിവി് 
തുടിചെരാത്തുടിചെരാ വിിവിരാ-തിരാവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� വിയവിഹിാരാഘടിനയാിനോലയാക്ക് ഇന്ന് മാറിിചെക്കാണ്ട്ിരാി
ക്കുകയാാണ്യ്. അവിിചെടി ഭാാ�കൾതമ്മിിലുള്ള അകലം അകലമല്ലാതായാി. ഭാാ�കളുംചെടി അതിരുംകൾ 
വിിട്ട് അറിിവി് വിിവിരാങ്ങളായാി നോലാകത്തിൻചെറി അതിരുംകചെള നിരാത്തുന്നതായാി മാറുകയാാണ്യ്. വിിവിിധ 
അക്ഷരാമാലകളുംള്ള ഭാാ�കൾ പിരാസ്പരാമുള്ള വിായാനയുംം വിിവിർത്തനവും ലിപിിയുംചെടിയുംം ശ്ബദീശാ
സ്ത്രത്തിചെ�യുംം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിചെ�യുംം അതിരുംകചെള നോഭാദീിക്കുന്നു. ഇന്ന് നോലാകചെമമ്പാടുമുള്ള 
ഭാാ�കളിചെല അറിിവിിചെന ആർക്കും ഇഷ്ടിാനുസൃതം ഉപിനോയാാഗംിക്കാചെമന്ന ഒരാവിസ്ഥ നിലനിൽക്കു
ന്നുണ്ട്്. ഭാരാണ്യകൂടിത്തിനോനാ സംമാന്തരാ അധികാരാശക്തിികൾനോക്കാ പ്രതിനോരാാധശക്തിികൾനോക്കാ 
വിിവിരാവിിജ്ഞാംാനചെത്ത വിിനിനോയാാഗംിക്കാചെമന്ന ഒരാവിസ്ഥയാാണ്യിന്നുള്ളത്. പിരാിഭാാ�ാ സംാനോങ്കതി
കവിിദീയകൾ വിയാപികമാകുന്നനോതാചെടി ഭാാ�യുംചെടി ശൈവിവിിധയം അറിിവിിചെന ആനോഗംാളമാക്കുന്നതിന് 
തടി�മായാി നിൽക്കുന്ന അവിസ്ഥ ലഘൂകരാിക്കചെ�ടുന്നു.  

കൂട്ടറിിവുകൾ-നാട്ടറിിവുകൾ
കൂട്ടറിിവുകൾ പിനോഞ്ചാംന്ദ്രംിയാങ്ങളുംചെടി പിങ്കാളിത്തത്തിൽ അനുശീലിക്കുന്ന വിഴിക്കങ്ങളാണ്യ്. വിാഭാാ�യുംം 
ആംഗംയഭാാ�യുംം അവിയുംചെടി ആശയാവിിനിമത്തിനുള്ള ഉപിാധികളാണ്യ്. ശരാീരാത്തിചെ�യുംം മന�ിചെ�
യുംം പിങ്കാളിത്തചെമന്ന നിലയാിൽ അവി നോവിർതിരാിയുംന്നില്ല. വിിവിിധനോവിലകൾ ശരാീരാത്തിനോ�താണ്യ്. 
ആരാാധനനോപിാലും നോവിലയാായാിട്ടാണ്യ് കാണ്യചെ�ടുന്നത്. മരാംനോകറുന്നതിനും ചാക്രംചാവിിട്ടുന്നതിനും 
ചെമതിക്കുന്നതിനുചെമല്ലാം കാൽവിഴിക്കം നോവിണ്യം. അത് ക്രനോമണ്യ പിരാിശീലിക്കുന്നതാണ്യ്. കാലുകളുംചെടി 
വിഴിക്കവും ചാടുലതയുംം പിറിയാാവുന്ന അറിിവില്ല. കാൽനോവിലകൾ സംാധാരാണ്യഗംതിയാിൽ പിരാിശീലി
ക്കുന്ന നൃത്തങ്ങളിചെലയുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിചെലയുംം ചുവിടുകൾ കാലിചെ� വിിനയസംനത്തിലുള്ളതാണ്യ്. 
അതിന് കാലിലണ്യിയുംന്ന നോതാടികനോളാ മറ്റാഭാരാണ്യങ്ങനോളാ ഒചെക്ക ഉണ്ട്ാകുന്നു. കാൽ എന്ന നോപിാചെല 
ശരാീരാത്തിചെ� ഒനോരാാ ഭാാഗംത്തിനും കൂട്ടറിിവിിൽ പിങ്കാളിത്തമുണ്ട്ായാിരാിക്കും. അരാചെക്കട്ട്, വിയാർ, 
ചെനഞ്ചാം്, കഴുംത്ത്, ശിരാ�്, ശൈകകൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയ്ക്ക്ല്ലാം കൂട്ടറിിവുകളിൽ ഉപിാധിയാായാിത്തീരാാം. 
കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ചയ്ക്കുംം വിളചെരാ പ്രാധാനയമുണ്ട്ായാിരാിക്കും. ചെതാഴിിലുകളിൽ അവിയ്ക്കുംള്ള ഇടിം സുപ്ര
ധാനമാണ്യ്. ചെചാവിിയ്ക്കുംം അതുനോപിാചെല തചെന്ന. നോവിട്ടയാിലും ചെപിറുക്കലിലും ഈ അവിയാവിങ്ങൾക്ക് 
സംവിിനോശ� പ്രാധാനയമുണ്ട്്.

ശൈകനോവിലകൾ കൂട്ടറിിവുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയാതാണ്യ്. ഒരും പിനോക്ഷ എല്ലാ നോവിലകൾക്കും 
ശൈകകൾ അനിവിാരായമാണ്യ്. ശൈകവിഴിക്കമില്ലാത്ത കൂട്ടറിിവുകൾ വിിരാളം. വിിരാലുകളുംചെടി വിഴിക്കം മനു
�യനാണ്യ് ഏറ്റവുമധികമുള്ളത്.  അത് മാനവിരാാശിയുംചെടി ഭാ�തികപുനോരാാഗംതിയ്ക്ക്് ഏറ്റവും സംഹിായാിച്ച 
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ഘടികമാണ്യ്. നോവിട്ട, ചെപിറുക്കൽ, ചെനയ്ത്ത്, ചെകായ്ത്ത്, ഭാക്ഷണ്യചെമാരുംക്കൽ, സംംഗംീതം, നൃത്തം, കൃ�ി 
തുടിങ്ങിചെയാല്ലാറ്റിനും ശൈകകൾ നോവിണ്യം. ശരാീരാത്തിചെ� അനോബാധത്തിൽ ഈ വൃത്തികൾ അനുശീല
നമായാി ലയാിച്ചുംകിടിക്കുന്നു. നാഗംരാികതകളിൽ യാ�ങ്ങൾ ഏചെറ്റടുക്കുന്നതുചെകാണ്ട്് മിക്ക വൃത്തികളുംം 
ലഘൂകരാിക്കചെ�ട്ടു. 

അതീന്ദ്രംിയാവും ആധിഭാ�തികവുമായാ അനുഭാവിങ്ങചെള ഭാ�തികവിത്ക്കരാിക്കുന്ന നോഗംാത്രവിഴി
ക്കങ്ങൾ കൂട്ടറിിവിിചെല ഭാ�തികമായാ അതിജീീവിനത്തിചെ� അപിരാദീംന്ദംമാണ്യ്. അതിജീീവിനത്തിചെ� 
ഭാ�തികചെമന്നും ആത്മീയാചെമന്നും വിിളിക്കാവുന്ന ഈ ദീംന്ദംസംങ്കൽപിനങ്ങൾ അനിവിാരായതകളുംചെടി 
ഫലമായാിരുംന്നു. ഇന്ദ്രംിയാപിരാവും ശരാീരാപിരാവുമായാ മുഴുംകലുകളിലൂചെടി അതീന്ദ്രംിയാതചെയാ സംന്നിഹിിത
മാക്കാചെത നോഗംാത്രങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാനാവിില്ലായാിരുംന്നു. മനു�യചെ� ബുദ്ധീിസംവിിനോശ�തകൾ 
ഉന്നയാിക്കുന്ന പ്രാപിഞ്ചാംികമായാ സംനോന്ദഹിങ്ങൾക്ക് പിരാിഹിാരാം കചെണ്ട്ത്തുകയാായാിരുംന്നു പ്രാചാീന 
മനു�യർ. പിിൽക്കാലത്ത് നാഗംരാികതകളിചെല മതങ്ങൾ ഏചെറ്റടുക്കുന്നത് ആ സംനോന്ദഹിങ്ങചെളയാാ
യാിരുംന്നു. 

അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടിയുംം ആചാാരാങ്ങളുംചെടിയുംം കലകളുംചെടിയുംം നോപിരാിൽ പിറിയാാവുന്ന സംാം
സ്ക്കാാരാികരൂപിങ്ങൾ നോഗംാത്രങ്ങളുംചെടി ആത്മീയാതകൂടിിയാാണ്യ് പ്രകാശി�ിക്കുന്നത്. മ�വിാദീങ്ങളുംം 
ആരാാധനകളുംം ഉറിയാലുകളുംം അതിൽചെപിടുന്നു. വിാഭാാ�യുംചെടി രൂപിചെ�ടിലിലും അതിചെ� വിയതയസ്ത 
വിിനയാസംങ്ങളിലും വിായായുംം ആന്തരാാവിയാവിങ്ങളുംം ചാിന്തകളുംം വിികാരാങ്ങളുംം പിചെങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്്. ആ 
നിലയാിൽ ഭാാ�യുംചെടി സംർഗ്ഗപിരാമായാ ശൈജീവിികപ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം അതിചെ� ശ്രീവിണ്യവും സൃഷ്ടിിച്ച 
വിഴിക്കങ്ങൾ കൂട്ടറിിവിിചെന സംമൃദ്ധീമാക്കി. പിനോഞ്ചാംന്ദ്രംിയാങ്ങളുംം മനു�യനോബാധവും സംനോമ്മിളിക്കുന്നകലാ
നുഭാവിങ്ങൾ അതിചെന സംവിിനോശ�മാക്കി. അതീന്ദ്രംിയാതയുംം ആധിഭാ�തികതയുംം ആവിിഷ്ക്കാരാിക്കാനുള്ള 
അതിഭാാ�ചെയാ അത് കൂട്ടറിിവിിചെ� അവിിഭാാജീയ ഘടികമാക്കി. യൂനോറിാനാഗംരാികതയാിൽ കൂട്ടറിിവി് ആദീയം 
അടിയാാളചെ�ടുന്നത് അതിചെ� അതിഭാാ�യുംചെടി നോപിരാിലാണ്യ്. നോഫാക് കലകളുംം അനുഷ്ഠാാനാചാാരാ
ങ്ങളുംമായാി അത് സംാമൂഹിയശാസ്ത്രത്തിൽ അടിയാാളചെ�ട്ടു.  കൂട്ടറിിവിിൽ പിരാസ്പരാം നോവിർതിരാിയാാചെതകി
ടിക്കുന്ന അവിചെയാ നാഗംരാികമാക്കുന്നത് നാട്ടറിിവിിചെ� ആഖയാനത്തിലൂചെടിയാാണ്യ്. ചെതാണ്ണൂറുകളിൽ 
മലയാാളത്തിൽ വിയാപികമായാി സംംഭാവിിച്ച നാട്ടറിിവു നോശഖരാണ്യം അത് നചെമ്മി നോബാധയചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. 
സംംസ്ക്കാാരാചെത്ത അനോതപിടിി നോകചെട്ടഴുംതാനാവിില്ല, സംംസ്ക്കാാരാത്തിൽ നിന്ന് ചാരാിത്രചെത്ത ഉത്പിാദീി�ി
ക്കാനാവും. നോകരാളത്തിചെല നാട്ടറിിവിിചെ� നോശഖരാണ്യങ്ങളിൽ സംംഭാവിിച്ചത് മചെറ്റാന്നല്ല. അവിിചെടി രാണ്ടും 
ചാരാിത്രവിീക്ഷണ്യങ്ങൾ മുഖയമായുംം പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

നോകരാളീയാതയുംചെടി നാട്ടറിിവി്
ഒന്ന്: നോകരാളീയാതയുംചെടി നാട്ടറിിവി് എന്ന നോപിരാിൽ നോകരാളത്തിചെ� കൂട്ടറിിവുകളിൽ നിന്ന് അറിിവുകൾ 
നോശഖരാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്്. ആ നോശഖരാണ്യത്തിചെ� ലക്ഷയം യൂനോറിാനാഗംരാികതയുംചെടി വിയാവിസംായാികവിി
ജ്ഞാംാനം യാാ�ികമായാി നിർമ്മിിച്ച് പ്രചാരാി�ിക്കുന്ന പുതിയാ ഉപിനോഭാാഗം ഉൽപിന്നങ്ങൾചെക്കതിരാായാി 
നമ്മുചെടി പിാരാമ്പരായത്തിചെല വിഴിക്കങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തി പ്രതിനോരാാധിക്കുകയാായാിരുംന്നു. ആ വിഴിക്കങ്ങ
ളുംചെടി നോരാഖചെ�ടുത്തലായാ നാട്ടറിിവുകചെള മുഖയധാരായാിൽ വിയവിഹിരാിക്കുക എന്നതുമായാിരുംന്നു. ഉപിരാി
വിർഗ്ഗ ചാരാിത്രചെത്ത സ്ഥാപിിക്കുന്നതിന് ബദീലായാി അടിിസ്ഥാനവിർഗ്ഗ ചാരാിത്രചെത്ത ഉൽപിാദീി�ിച്ച് 
പ്രചാരാി�ിക്കുക എന്നതും. അധീശചാരാിത്ര നിർമ്മിിതിയ്ക്ക്് ബദീൽ പ്രതിനോരാാധ ചാരാിത്രനിർമ്മിിതിചെയാന്ന 
പ്രവിർത്തനം നാട്ടറിിവുകളുംചെടി നോശഖരാണ്യത്തിലും പിഠനങ്ങളിലും ലക്ഷയമിട്ടിട്ടുണ്ട്്. അങ്ങചെന മു�തി
ലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ്യ് തുടിർച്ചയാായാി നാട്ടറിിവി് പിഠനനോകന്ദ്രംം പുറിത്തിറിക്കിയാത്.
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രാണ്ട്്

നോകാളനിചാരാിത്രകാരാന്മാാരുംചെടി അക്കാദീമികപിരാികൽപിനകളിൽ നാട്ടറിിവുകൾ എന്നത് വിയവിസംായാ
ത്തിനോലയ്ക്ക്് സംംാംശീകരാിക്കാവുന്ന അറിിവിിചെ� ഖനികളാണ്യ്. നാഗംരാികവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� കമ്മിട്ടത്തി
നോലയ്ക്ക്് പിരാിവിർത്തിക്കചെ�ടുന്ന നാട്ടറിിവുകൾ മനോറ്റതു വിിജ്ഞാംാനങ്ങചെളയുംം നോപിാചെല ചാരാക്കുവിൽക്കരാി
ക്കചെ�ടുക സംംാഭാാവിികമാണ്യ്. അക്കാദീമികളുംം യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റികളുംം വിഴിി അവി ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ 
തുറിന്നുവിയ്ക്ക്ചെ�ടുന്നു. വിയാവിസംായാിക ബുദ്ധീിജീീവിികൾക്ക് അചെതാരും പിഠനവിസ്തുമാത്രം. അനോനകം 
പിഠനപ്രബന്ധങ്ങൾ നാട്ടറിിവിിചെന ലിഖിതമായാ നാഗംരാികവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� കമ്മിട്ടത്തിനോലയ്ക്ക്് 
പിരുംവിചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ഒനോരാസംമയാം അത് ചാരാിത്രവിത്ക്കരാിക്കചെ�ടുകയുംം (അധീശചാരാിത്രത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാിത്തീർന്നുചെകാണ്ട്് ) വിിജ്ഞാംാനചെമന്ന വിിഭാവിനോശഖരാത്തിനോലയ്ക്ക്് വിിനിനോയാാഗം സംന്നദ്ധീമാ
കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. പ്രകൃതിയാിചെല കാടുകളുംം ഖനികളുംം മറ്റുവിിഭാവിങ്ങളുംം ആനോഗംാളമുതലാളിത്തം 
മൂലധനവിത്ക്കരാിക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം നോഗംാത്രനോബാധത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായാിരുംന്ന കൂട്ടറിിവുകചെള 
നാട്ടറിിവുകളാക്കി ചെതളിച്ചുംനോപിാകുന്നു. അവിിചെടി സംംസ്ക്കാാരാചെത്ത ഗംണ്യിതാത്മകമായാ ചാരാിത്രമായാി 
അപിനിർമ്മിിക്കുന്നു.

നോമൽസൂചാി�ിച്ച രാണ്ടുംം ചാരാിത്രവിീക്ഷണ്യങ്ങളാണ്യ് എന്നതിനാൽ അവിയ്ക്ക്് ഒനോരാാ പ്രതയയാശാ
സ്ത്രങ്ങളുംണ്ട്ാവും. അവി ചാരാിത്രത്തിൽ പിരാസ്പരാം നിരാന്തരാം  അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നവിയാാണ്യ്. ഒന്ന് അധീ
ശപ്രതയയാശാസ്ത്രവും മനോറ്റത് പ്രതിനോരാാധത്തിചെ� പ്രതയശാസ്ത്രവുമാണ്യ്. കൂട്ടറിിവി്, അതിൽ നിന്നുള്ള 
നാട്ടറിിവി് നിർമ്മിിതിയാിലൂചെടി നഗംരാവിത്ക്കരാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്് എന്നു പിറിയാാതിരാിക്കാനാവിില്ല.
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8. നോപിജീ്  194, ധർമ്മിപിദീം,
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ആരായൻ എന്ന് അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്യുന്നത് അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ്.
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പിരാമായാ മുതലാളിത്തമൂലധന സംങ്കൽപിത്തിചെ� ഫലമാണ്യ്.

15. സംാപിിയാൻസം് കണ്ടുംപിിടിിച്ച സംങ്കൽപിിചെച്ചടുത്ത യാാഥാർത്ഥയങ്ങളുംചെടി വിിപുലമായാ ശൈവിവിിദ്ധീയവും തത്ഫലമായും

ള്ള ചെപിരുംമാറിറിരാീതികളുംചെടി ശൈവിവിിദ്ധീയവും സംംസ്ക്കാാരാങ്ങൾ എന്നു നാം വിിളിക്കുന്നവിയുംചെടി  പ്രധാന ഘടികങ്ങൾ 

ആണ്യ്. ഒരാിക്കൽ സംംസ്ക്കാാരാങ്ങൾ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടുകഴിിഞ്ഞിനോ�ാൾ, അവിയാക്കു മാറ്റമുണ്ട്ാക്കുന്നതിലും വിികാസംം പ്രാ

പിിക്കുന്നതിലും ഒരും അവിസംാനമുണ്ട്ായാില്ല. അവിസംാനി�ിക്കാൻ കഴിിയാാത്ത ആ മാറ്റങ്ങചെളയാാണ്യ് നാം ചാരാിത്രം 

എന്നു വിിളിക്കുന്നത്. അങ്ങചെന വിരുംനോമ്പാൾ ചാരാിത്രം ജീീവിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് സംംാത�യം പ്രഖയാപിിച്ച ഘട്ടമാണ്യ് 

ജ്ഞാംാനവിിപ്ലവിം. -57, സംാപിിയാൻസം്,യുംവിാൽ ചെനാവിാ ഹിരാാരാി, പിരാി: ചെസംനുകുരായൻ നോജീാർജീ്,  മഞ്ജുൾ പിബ്ളി�ിംഗം് 

ഹി�സം്, നോഭാാ�ാൽ-2019.

16. പിരാിസ്ഥിതി സം�ന്ദരായശാസ്ത്രത്തിചെനാരും മുഖവുരാ, ടിി.പിി.സുകുമാരാൻ, 

17. നോകരാളീയാകയുംചെടി നാട്ടറിിവി്, കാട്ടറിിവി്, നാട്ടറിിവി് പിഠനനോകന്ദ്രംം, തൃശൂർ, 1995, ജീനറിൽ എഡിിറ്റർ,  സംിആർ. രാാജീ

നോഗംാപിാലൻ.

നുജൂംം എ.
ചെപ്രാഫസംർ മലയാാളം, ഡിി�ാർട്ട്ചെമ� ് ഓഫ് ഇന്തയൻ ലാങ്്നോഗംംജീസം്, അലിഗംഢാ് മുസ്ലാിം സംർവ്വകലാശാല.



മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി ശൈവിദീയം: അറിിവും പ്രനോയാാഗംവും
ബിജു ചെക.ചെക.

അധ്യാാാപകൻ, ജിി.വാി.എച്ച്്.എസ്്.എസ്്. വാാക്കോകര

എല്ലാ സംമൂഹിങ്ങളുംം തങ്ങളുംചെടി അനുദീിന ജീീവിിത പ്രശ്നങ്ങൾ പിരാിഹിരാിക്കുന്നതിനുള്ള 
ഉപിാധികൾ കചെണ്ട്ത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. അവിയാിൽ പ്രധാനചെ�ട്ടതാണ്യ് ശൈവിദീയം. ഈ നോമഖലയാിൽ മുള്ള
ക്കുറുമരുംചെടി ധാരാണ്യകൾ വിിപുലമാണ്യ്. നോഗംാത്രസംമൂഹിം എന്നനിലയാിൽ വിംശീയാശൈവിദീയത്തിചെ� 
സംമ്പന്നവും വിിപുലവുമായാ അറിിവുകൾ വിശമുള്ളവിരാാണു മുള്ളക്കുറുമർ. പിാരാമ്പരായസംിദ്ധീമാണു ചാികി
ത്സാാമുറികൾ. മിക്ക നോരാാഗംങ്ങൾക്കും സംവിിനോശ�മായാ മരുംന്നുകൾ ഇക്കൂട്ടർക്കിടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലു
ണ്ട്്. ഇവിരുംചെടി വിംശീയാശൈവിദീയത്തിചെ� പ്രകടിമായാ സംവിിനോശ�ത ഇതിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത് 
അധികവും പിച്ചമരുംന്നുകളാണ്യ് എന്നതാണ്യ്. നോവിണ്യചെമങ്കിൽ ചാികിത്സായുംചെടി ഭാാഗംമായാി മ�പ്രനോയാാ
ഗംവുമുണ്ട്്. മരുംന്നും മ�വും ഒരുംമിച്ചും നോചാർത്തും ഒറ്റയ്ക്കുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന തനതു ചാികിത്സാാരാീതിയാാണ്യ് 
ഇവിർ പിിന്തുടിരുംന്നത്. മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി മരുംന്നറിിവുകൾ, നോരാാഗംനോഹിതുവിിചെനകുറിിച്ചുംളള വിിശദീീകരാണ്യം, 
ചാികിൽസംകൻ എന്ന നിലയാിൽ കർത്തൃതംം എങ്ങചെന രൂപിചെ�ടുന്നുചെവിന്നുമാണ്യ് ഈ പിഠനത്തിൽ 
ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നത്.

ലിഖിതസംാഹിിതയമുള്ള ആദീിവിാസംി ജീനവിിഭാാഗംമാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ. ലിഖിതരൂപിത്തിലും 
വിാചെമാഴിിയാായുംം ധാരാാളം പിാട്ടുകൾ ഇവിർക്കുണ്ട്്. ആനോഘാ�പിരാമായുംം അനുഷ്ഠാാനപിരാമായുംം 
നടിത്തുന്ന കളികളുംചെടി പിാട്ടുകൾ ആണ്യിവി. പിാട്ടുകൾക്കു പുറിചെമ ശൈവിദീയം, നോജീയാതി�ം എന്നീ 
ശൈവിജ്ഞാംാനികനോമഖലയാിലും ഗ്രാഹിയമുള്ളവിരാാണ്യ് ഇക്കൂട്ടർ. താളിനോയാാലകളിലാണ്യ് ഇവിർ 
പിാട്ടുകളുംം ശൈവിദീയവിിധികളുംം നോജീയാതി�വും എഴുംതി സൂക്ഷിച്ചിരുംന്നത്. സംാഹിിതയശൈവിജ്ഞാംാനിക 
നോമഖലകളിൽ സംമ്പന്നമായാ വിാചെമാഴിി വിരാചെമാഴിി പിാരാമ്പരായം അവികാശചെ�ടിാൻ കഴിിയുംന്നവിരാാണ്യ് 
മുള്ളക്കുറുമർ.

വിയാനാടി് ജീില്ലയാിചെല സുൽത്താൻ ബനോത്തരാി താലൂക്കിലും അതിനടുത്തുള്ള പ്രനോദീശങ്ങളി
ലും മാത്രമാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ അധിവിസംിക്കുന്നത്. ഇവിർ മറ്റ് ആദീിവിാസംി വിിഭാാഗംത്തിൽനിന്ന് 
വിയതയസ്തമായാ ജീീവിിതനിലവിാരാം പുലർത്തുന്നവിരാാണ്യ്. ഇവിർക്ക് തനതായാ ആചാാരാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം 
സംവിിശ�മായാ ജീീവിിതസംംസ്കാാരാവുമുണ്ട്്.

നായാാട്ടും കൃ�ിയുംം കാലിവിളർത്തലുമാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി വിംശപിരാമായാ ചെതാഴിിൽ. കുടിി 
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എന്നു വിിളിക്കുന്ന ധാരാാളം വിീടുകളടിങ്ങിയാ ആവിാസംനോകന്ദ്രംങ്ങളിൽ കൂട്ടമായാാണ്യ് ഇവിർ കഴിിഞ്ഞിി
രുംന്നത്. ഒനോരാാ കുടിിയുംം സംംയാം സംമ്പൂർണ്ണമായാിരുംന്നു. നിക്ഷിപ്താധികാരാങ്ങളുംള്ള കുടിിമൂ�നാണ്യ് 
കുടിിയാിചെല നോനതാവി്.

മറ്റ് ആദീിവിാസംി നോഗംാത്രജീനതയാിൽനിന്ന് വിയതയസ്തമായാി വിംശീയാവും അല്ലാത്തതുമായാ പ്ര
നോതയകതകൾ ഇവിർക്കുണ്ട്്. “മുളളക്കുറുമർ നോപ്രാനോട്ടാആ�നോലായാ്ഡി് വിംശത്തിൽ ചെപിട്ടവിരാാണ്യ് 
“ (ചെക. എസം്. സംിംഗം്, 1994: 665). ശരാീരാഘടിനയാിൽ മറ്റ് ആദീിവിാസംികളിൽനിന്ന് വിയതയസ്തമായാ 
പ്രനോതയകതയുംളളവിരാാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ. “ചെപിാതുചെവി മറ്റ് ആദീിവിാസംികളുംചെടി ശരാീരാലക്ഷണ്യങ്ങളല്ല 
ഇവിർക്കുള്ളത്” (ചെനട്ടൂർ പിി. ദീാനോമാദീരാൻ, 1974: 75). വിംനോശാല്പത്തിചാരാിത്രംമുതൽ വിർത്തമാനകാ
ലചെത്ത സംാമൂഹിിക ജീീവിിതംവിചെരായുംള്ള കാരായങ്ങൾ പിരാിനോശാധിച്ചാൽ മറ്റ് ആദീിവിാസംികളിൽ നിന്ന് 
വിിഭാിന്നമായാ പ്രനോതയകതകൾ കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. പൂർവ്വകാലത്ത് പൂതാടിി ആസ്ഥാനമാക്കി വിയാനാടി് 
ഭാരാിച്ചിരുംന്ന നോവിടിരാാജീവിംശത്തിചെ� പിിൻമുറിക്കാരാാണ്യ് തങ്ങചെളന്ന അവികാശവിാദീം മുള്ളക്കുറുമർ 
ഉന്നയാിക്കുന്നു. ശൈഹിന്ദവി പുരാാണ്യങ്ങളുംമായാി ഇവിർക്കുള്ള ബന്ധം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ഇവിരുംചെടി പുരാാ
വൃത്തങ്ങൾക്ക് ഇതിഹിാസംങ്ങളുംമായാി ബന്ധമുണ്ട്്. ഉൽ�ത്തി കഥകൾക്ക് പ്രാനോദീശികനോഭാദീങ്ങളുംണ്ട്്.

ആദീിവിാസംികൾ ചെപിാതുസംമൂഹിനോത്താടി് ഇടിചെപിടിാൻ മടിിച്ചുംനിന്നിരുംന്ന കാലത്തും മുള്ളക്കുറുമർ 
പുറിം സംമൂഹിവുമായാി ബന്ധം പുലർത്തിയാിരുംന്നു. പുകയാിലകൃ�ി, കാ�ികൃ�ി, പുറിംനാട്ടിചെല കച്ച
വിടിക്കാരുംമായുംള്ള ചാരാക്കു ശൈകമാറ്റം തുടിങ്ങിയാവി പുറിം സംമൂഹിവുമായാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന ബന്ധത്തി
ചെ� സൂചാനകളാണ്യ്. ഇചെതല്ലാമായാിരാിക്കും ഈചെയാാരും വിിഭാാഗംചെത്ത മറ്റ് ആദീിവിാസംികളിൽനിന്ന് 
നോവിർതിരാിച്ചുംനിലനിർത്തുന്നത്.

അറിിയാാൻകഴിിയുംന്ന കാലം മുതൽതചെന്ന മലയാാളഭാാ� സംംസംാരാിക്കുകയുംം എഴുംതുകയുംം 
ചെചായ്യുന്ന നോകരാളത്തിചെല ഏക ആദീിവിാസംി നോഗംാത്രസംമൂഹിമാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ. മലയാാളലിപിിയാി
ലാണ്യ് ഇവി എഴുംതിയാിട്ടുള്ളത്. മ�ങ്ങളിൽ സംംസ്കൃതത്തിചെ� സംംാധീനവും കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. 
നൂറ്റാണ്ടുംകൾ മുൻനോപി ഇവിർ വിരാചെമാഴിി വിശമാക്കിയാിരുംന്നു. മണ്യചെലഴുംത്താണ്യ് പിാരാമ്പരായമായാി പിിന്തു
ടിർന്നനോപിാന്ന പിഠനരാീതി. പിഠിച്ചവിർ പിാട്ടുകളുംം, ചാികിൽസംാരാീതികളുംം മ�ങ്ങളുംം മലയാാളത്തിൽ 
താളിനോയാാലകളിൽ എഴുംതി സൂക്ഷിച്ചിരുംന്നു. മലയാാളഭാാ�യുംമായാി ബന്ധമുള്ളതാണ്യ് ഇവിരുംചെടി 
വിരാചെമാഴിി.

മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി ശൈവിജ്ഞാംാനികഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശൈവിദീയം, നോജീയാതി�ം എന്നീ നോമഖലകളുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ്. ചാികിത്സാാവിിധികളുംം മ�ങ്ങളുംം ഉൾചെ�ടുന്നതാണ്യ് ശൈവിദീയം. ഈ നോമഖലയാിചെല 
ഇവിരുംചെടി അറിിവുരൂപിങ്ങചെള രാണ്ടും നിലയാിൽ പിരാിഗംണ്യിക്കാം. നോരാഖചെ�ടുത്തിചെവിച്ചവിയുംം 
വിാചെമാഴിിയാായാി നിലനിൽക്കുന്നവിയുംം. ഈ വിിജ്ഞാംാനം ശൈകകാരായംചെചായ്യുന്നതിന് പിരാിശീലനവും 
പിഠനവും ആവിശയമാണ്യ് കുടിിയാിചെല പ്രനോതയക വിയക്തിികൾമാത്രം പിാരാമ്പരായമായാി ശൈകകാരായംചെചാ
യ്യുന്നു എന്നതാണ്യിതിചെ� സംവിിനോശ�ത.

ശരാീരാചെത്ത ബാധിക്കുന്ന ഒചെട്ടല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ചാികിത്സാകൾ ഇവിർക്കുണ്ട്്, പ്രനോതയക 
കാരാണ്യങ്ങളാലാണ്യ് നോരാാഗംംവിരുംന്നചെതന്ന കാഴ്ച�ാടിാണ്യ് ഇവിർ പുലർത്തുന്നത് “സംാംസ്കാാരാിക 
ക്രമത്തിലുണ്ട്ാകുന്ന അനുനോയാാജീയമല്ലാത്ത മാറ്റമാണ്യ് നോരാാഗംാവിസ്ഥയുംചെടി കാരാണ്യം. നോരാാഗംാവി
സ്ഥചെയാക്കുറിിച്ച് ഓനോരാാ സംാംസ്കാാരാത്തിനും തനതായാ വിിവിരാണ്യങ്ങളുംചെണ്ട്ന്നു” ജീിൻ കാമനോറിാഫ്, 
നോഫാർചെട്ടസം് എന്നിവിർ പിറിഞ്ഞിതായാി നോറിാബിൻ ഡിി.ത്രിഭുവിൻ നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് (1998: 33). 
ആയുംർനോവിദീഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ശരാിയാല്ലാത്ത ജീീവിിതരാീതിചെകാണ്ട്ാണു നോരാാഗംം ഉണ്ട്ാകുന്നചെതന്ന കാഴ്ച�ാ
ടിാണ്യ് പുലർത്തുന്നത്. ‘ആഹിാരാം, വിിഹിാരാം, മിത്ഥയാചാാരാം’ ഇവിയാാണ്യ് ശരാിയാല്ലാത്ത ജീീവിിതരാീതി 
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എന്നതുചെകാണ്ട്് ഉനോ�ശിക്കുന്നത് . ആദീിവിാസംികൾ ചെപിാതുചെവി നോരാാഗംകാരാണ്യമായാി കചെണ്ട്ത്തുന്നത് 
ദുരാാത്മാക്കളുംചെടി (Evil spirits) പ്രവിർത്തന ഫലമാചെണ്യന്നു നോറിാബിൻ ഡിി ത്രിഭുവിൻ നിരാീക്ഷി
ക്കുന്നുണ്ട്് (1998: 66) നോകരാളത്തിചെല ആദീിവിാസംികളുംം ചെപിാതുചെവി നോരാാഗംകാരാണ്യം ബാധ (Evil 
spirits) യാാചെണ്യന്നു വിിശംസംിക്കുന്നതായാി എൻ. വിിശംനാഥൻ നായാർ പിറിയുംന്നുണ്ട്്. “നോരാാഗംം വിരും
ന്നതിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള ആദീിവിാസംികളുംചെടി വിിശംാസംചെത്ത പ്രധാനമായുംം രാണ്ട്ായാി തരാംതിരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
സംംാഭാാവിിക നോരാാഗംങ്ങൾ, പിനോരാതാത്മാക്കളുംചെടി നോകാപിം/ശൈദീവിനോകാപിം എന്നീ കാരാണ്യങ്ങളാലുണ്ട്ാ
കുന്ന നോരാാഗംങ്ങൾ (2008: 247) അനോത സംമയാം മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി ആനോരാാഗംയ പ്രശ്നങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള 
വിിവിരാണ്യത്തിൽ നോമൽ�റിഞ്ഞി കാരാണ്യം സൂചാി�ിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രീദ്ധീിനോക്കണ്ട്തുണ്ട്് (Ibid 216).

മുള്ളക്കുറുമർ ചെപിാതുചെവി നോരാാഗംകാരാണ്യങ്ങളായാി വിിവിരാിക്കുന്നത് അണുക്കൾ വിർധിക്കു
ന്നത്, ഇരുംമ്പു കാത്സായത്തിചെ� കുറിവി് എന്നിവിയാാണ്യ് . ഈ കാരാണ്യങ്ങൾ പിരാിഹിരാിക്കുന്നതിലൂചെടി 
നോരാാഗംാവിസ്ഥ ഇല്ലാതാവും എന്ന കാഴ്ച�ാടിാണ്യ് ഇവിരുംചെടി ചാികിൽസംയുംചെടി ആധാരാം. ഇവിർ 
നോരാാഗംകാരാണ്യമായാി വിിശദീീകരാിക്കുന്ന കാരായങ്ങൾ പിരാമ്പരാാഗംതമല്ല. എന്നാൽ ആയുംർനോവിദീം 
സൂക്ഷ്മജീീവിികചെള നോരാാഗംകാരാികളായാി കണ്ട്ിരുംന്നു. “വിി�കൃമികൾ (pathogenic worms) വിി�
വിായുംക്കൾ (viruses) പിിശാചുക്കൾ അഥവിാ സൂക്ഷ്മ ശരാീരാികൾ തുടിങ്ങിയാവി മൂലമാണ്യ് നോരാാഗം 
സംംക്രമണ്യചെമന്നനോത്ര ആയുംർനോവിദീത്തിചെല വിിവിക്ഷ. അവിചെയാ ഹിനിക്കുവിാനുള്ള ഔ�ധങ്ങനോളക്കാൾ 
അവിചെയാ പ്രതിനോരാാധിക്കുവിാൻ ശക്തിമാക്കുന്നതിലായാിരുംന്നു അവിർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ ചെകാടുത്തി
രുംന്നചെതന്നുമാത്രം. ഇവിിചെടി അണുജീീവിികചെള പിറിയുംന്നനോതാചെടിാ�ം നോരാാഗംകാരാണ്യക്കാരാായാി ഒരും 
സൂക്ഷ്മശരാീരാികചെളകൂടിി പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്നോല്ലാ. അത് ആയൂർനോവിദീശാസ്ത്രത്തിചെല ഒരും പ്രനോതയകതയാാണ്യ് 
വിി�ജീീവിാണുക്കൾ പിാദീങ്ങളില്ലാത്തവിയുംം വൃത്തകാരാത്തിലും ചുവിന്ന നിറിത്തിലുള്ളവിയുംം അതി 
സൂക്ഷ്മങ്ങളാകയാാൽ നഗ്നനോനത്രങ്ങൾക്കു കാണ്യാൻ കഴിിയാാത്തവിയുംമാചെണ്യന്നു പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്”. (വിി. 
എം. കുട്ടികൃഷ്ണനോമനോനാൻ, 1997:350). ആയുംർനോവിദീത്തിചെ� സംംാധീനവും ആധുനിക ശൈവിദീയശാസ്ത്രവുമാ
യുംള്ള പിരാിചായാവുമാകാം ഇവിർ നോരാാഗംകാരാണ്യചെത്ത ഇത്തരാത്തിൽ വിിശദീീകരാിക്കുന്നതിനുപിിന്നിൽ.

നോഗംാത്രശൈവിദീയചെന ‘ശൈവിദീയക്കാരാൻ’ എന്നാണ്യ് വിിളിക്കുക. ശൈവിദീയൻമാർ രാണ്ടുംതരാത്തിലുണ്ട്്. 
ഏചെതങ്കിലും പ്രനോതയക നോരാാഗംത്തിനുമാത്രം ചാികിത്സാ നടിത്തുന്നവിർ, ശാരാീരാികവും മാനസംികവുമായാ 
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതിവിിധി നിശ്ചായാിക്കുന്നവിർ എന്നിങ്ങചെന നോവിർതിരാിക്കാം. ഒരും പ്രനോതയ
കനോരാാഗംത്തിനുമാത്രം ചാികിത്സാനടിത്തുന്നവിർ വിാചെമാഴിി അറിിവി് രൂപിങ്ങങ്ങചെള മുൻനിർത്തുന്നു. 
മചെറ്റല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ചാികിത്സാനിർണ്ണയാിക്കുന്നത് ശൈവിദീയഗ്രന്ഥചെത്ത അടിിസ്ഥാന ചെ�ടുത്തിയാാണ്യ്. 
അസ്ഥിഭാംഗംം–ചാന്ദ്രംൻ ഓണ്യിമൂല, വിി�ചാികിത്സാ–ശിവിൻ ചാിറിമൂല, പില്ലുനോവിദീന– രാാഘവിൻ കാട്ടി
ചെക്കാല്ലി. ഈ വിയക്തിികൾ ഒരും നോരാാഗംത്തിചെ� ചാികിത്സായാിൽമാത്രം പ്രാവിീണ്യയം നോനടിിയാവിരാാണ്യ്. 
എല്ലാവിിധനോരാാഗംത്തിനും ചാികിൽത്സാനടിത്തുന്ന ആളാണ്യ് ചെവിള്ളൻ മടൂർ. പിാരാമ്പരായമായാി ലഭാിച്ച 
ഒരും താളിനോയാാലഗ്രന്ഥചെത്ത അടിിസ്ഥാനചെ�ടുത്തിയാാണ്യ് ഇനോ�ഹിം ചാികിത്സാ നിശ്ചായാിക്കുന്നത്.

1. അസ്ഥിഭാംഗംം
തലമുറികളായാി അസ്ഥിസംംബന്ധമായാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ചാികിത്സാനടിത്തുന്ന കുടിിക്കാരാാണ്യ് ഓണ്യി
മൂലക്കാർ. ഇനോ�ാൾ ചാികിത്സാ നടിത്തുന്നത് ചാന്ദ്രംൻ എന്ന വിയക്തിിയാാണ്യ്. ചാികിത്സായുംചെടി ഉൽ�
ത്തിചെയാ�റ്റി രാണ്ട്് പിാഠങ്ങളാണ്യ് നിലവിിലുള്ളത്. “തലമുറികൾക്കുമുമ്പ്, സംംപ്നത്തിൽ ശൈദീവിം പ്ര
തയക്ഷചെ�ട്ടു പിറിഞ്ഞുചെകാടുത്തതാണ്യ്. ആശുപിത്രികചെളാന്നുമില്ലാതിരുംന്ന ആ കാലത്തു ശൈകനോയ്യാാ, 
കാനോലാ ഒടിിഞ്ഞിാൽ ഇന്ന മരുംന്ന് ചെകട്ടിവിച്ചാൽ മതിചെയാന്നാണ്യനോത്ര ശൈദീവിത്തിചെ� അരുംള�ാടി് ”. 
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അങ്ങചെനയുംണ്ട്ായാ അറിിവിാണ്യ് ചാികിത്സാക്കായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നചെതന്നാണ്യ് ആനോവിദീകചെ� ഒന്നാ
മചെത്ത അഭാിപ്രായാം.

മരുംന്നറിിവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട പിഴിയാകാലം മുതൽ ഒരും കഥ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്്. അതിങ്ങചെന
യാാണ്യ്, ഒരാിക്കൽ നായാാട്ടിനുനോപിായാ ഒരാാൾ തനിക്കുകിട്ടിയാ ഇറിച്ചി ക�ണ്യങ്ങളാക്കി ഇലയാിൽ 
ചെപിാതിഞ്ഞുചെകാണ്ടുംവിന്നു. വിീട്ടിചെലത്തി ചെപിാതിയാഴിിച്ചനോ�ാൾ ഇറിച്ചിക്കഷ്ണങ്ങചെളല്ലാം കൂടിിനോച്ചർ
ചെന്നന്നും ഇലയുംചെടി ഔ�ധവിീരായം തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി് മുറിിവിിനും എല്ലുചെപിാട്ടുന്നതിനും ചാികിത്സാതുടിങ്ങി 
എന്നുമാണ്യ് രാണ്ട്ാമചെത്ത കഥ.

ഇവിർക്കിടിയാിൽ പ്രചാാരാമുള്ളതും മറ്റാളുംകൾ ഉണ്മചെയാന്നു വിിശംസംിക്കുന്നതും രാണ്ട്ാമചെത്ത വിിവി
രാണ്യമാണ്യ് . ഇതിനിവിരുംചെടി അനുദീിനജീീവിിതനോത്താടു ബന്ധമുണ്ട്്. നായാാട്ടുമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി 
വിിശദീീകരാിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്ാകാം ഈ ആഖയാനത്തിനു കൂടുതൽ പ്രചാാരാംലഭാിച്ചത്. ഇറിച്ചി ഒട്ടിനോച്ചർ
ന്നു എന്ന ഒരാനുഭാവിം ആയാിരാിക്കില്ല ഈ സംസംയത്തിചെ� ഔ�ധ പ്രാധാനയം കചെണ്ട്ത്താൻ 
ഇടിയാായാ സംാഹിചാരായം. ആദീിവിാസംി ശൈവിദീയചെത്തക്കുറിിച്ചും നോബബിചാാലിൽ ഇങ്ങചെന നോരാഖചെ�ടുത്തി
യാിട്ടുണ്ട്്. “ആദീിവിാസംി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� മചെറ്റാരും സംമ്പന്നനോമഖലയാാണ്യ് നാട്ടറിിവു ചാികിത്സാാമുറികൾ. 
പിരാമ്പരാാഗംത നാട്ടറിിവുശൈവിദീയത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനം പ്രകൃതിയാിലൂചെടി ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞി ഉൾക്കാഴ്ചകളുംം 
വിിശംസംവുമാണ്യ്. ഈ ചാികിത്സാാസംമ്പ്രദീായാത്തിൽ പ്രാകൃതവും അഭാ�മവുമായാ മാതൃകകളുംണ്ട്്. ഈ 
രാണ്ടും ചാികിത്സാാമുറികളുംം പ്രകൃതിയുംമായുംള്ള ബന്ധത്തിൽനിന്നും രൂപിചെ�ട്ടിട്ടുള്ളതാണ്യ്. പ്രാകൃത
ചാികിത്സാ അസുഖത്തിചെ� പ്രതയക്ഷ ലക്ഷണ്യങ്ങളിൽ ഊന്നിനിന്നുചെകാണ്ടുംള്ളതാണ്യ്.” (നോബബി 
ചാാലിൽ, 1999: 117) പ്രകൃതിയുംമായാി മുള്ളക്കുറുമർക്കുണ്ട്ായാിരുംന്ന അടുത്ത ബന്ധം ആയാിരാിക്കണ്യം 
മരുംന്നു സംംബന്ധമായാ അറിിവു ലഭാിച്ച സംാഹിചാരായചെമന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ഇവിർക്കു പ്രകൃതിയുംമായാി ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന ബന്ധം ഏചെറി വിിപുലമാണ്യ്. ഭാക്ഷണ്യം, പിാർ�ിടിം 
തുടിങ്ങി ആവിശയമായാചെതല്ലാം പ്രകൃതിയാിൽ നിന്നായാിരുംന്നു ലഭാിച്ചിരുംന്നത്. “പ്രകൃതിയാിൽനിന്നും 
ഭൂമിയാിൽനിന്നും അറ്റുനോപിാകാത്ത ആദീിവിാസംിയുംചെടി ഉൾക്കണ്ണ് കചെണ്ട്ത്തിയാ അനുഭാവിസംിദ്ധീമായാ 
ജ്ഞാംാനമാണ്യ് വിംശീയാശൈവിദീയത്തിചെ� ആധാരാം. ചുരുംക്കത്തിൽ ശൈദീവിദീത്തമായാ അറിിവി് പ്രകൃ
തിദീത്തമായാതുതചെന്നയാാണ്യ്. പ്രകൃതിയാിൽ നിന്നകലുനോമ്പാൾ അറിിവുകളുംചെടി അനയവില്കാരാണ്യമാണ്യ് 
സംംഭാവിിക്കുന്നത്. നാട്ടറിിവു ശൈവിദീയങ്ങൾക്കു നിയാതമായാ ചാട്ടക്കൂടുകനോളാ മാർഗ്ഗങ്ങനോളാ ഇല്ല. മനു�യൻ 
എത്രമാത്രം ശൈജീവി പ്രകൃതിയുംമായാി അടുത്തിടിപിഴികുന്നുനോവിാ അതനുസംരാിച്ച് അവിനിചെല /അവിളിചെല 
അകക്കണ്ണ് ‘ചെവിളിചെ�ടുത്തലുകൾ‘ നടിത്തിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കും ഇതാണ്യ് വിംശീയാ ശൈവിദീയസംംസ്കൃതി
യുംചെടി അകചെ�ാരുംൾ.” (Ibid, 117) പ്രകൃതിയുംമായാി അടുത്തിടിപിഴികിക്കഴിിഞ്ഞിി രുംന്ന കാലത്ത് 
ഇവിർ ഓനോരാാ സംസംയത്തിനോ�യുംം ഗുണ്യങ്ങൾ മന�ിലാക്കി സൂക്ഷ്മനിരാീക്ഷണ്യ ത്തിനു വിിനോധയാമാ
ക്കിയാിട്ടുണ്ട്ാവിണ്യം. അതിൽനിന്നാകാം ഓനോരാാ സംസംയവും വിയതയസ്ത നോരാാഗംത്തിനുപിനോയാാഗംിക്കാവു
ന്ന മരുംന്നുകളാചെണ്യന്നു മന�ിലാക്കിയാത്. തുടിർന്നു അവി പിാരാമ്പരായമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംനോപിാന്നു. 
കുടിിയാിചെല പ്രാവിിണ്യയം നോനടിിയാ വിയക്തിി (ശൈവിദീയക്കാരാൻ) മാത്രം ചാികിത്സാ ശൈകകാരായം ചെചായ്യാാനും 
തുടിങ്ങിയാിരാിക്കണ്യം.

മരുംന്നുകൾ കചെണ്ട്ത്തുന്നത് ചാിലനോ�ാൾ യാാദൃശ്ചാികമായുംം സംംഭാവിിച്ചിട്ടുണ്ട്്. അസ്ഥിഭാംഗംത്തി
ചെ� ചാികിത്സായ്ക്കുംളള മരുംന്നു കചെണ്ട്ത്തിയാത് ഇത്തരാത്തിലാണ്യ്. ഔ�ധപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� ഉല്പത്തിയും
മായാി ബന്ധചെ�ട്ട കഥ സൂചാി�ിക്കുന്നത് ആകസ്മിികതയാാണ്യ്. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്നയാാണ്യ് അതിചെന 
വിിശദീീകരാിക്കാൻ പുതുതലമുറിയ്ക്കും കഴിിയാാചെതനോപിാകുന്നത്. ചെപിാരുംൾതിരാിക്കാൻ കഴിിയാാത്തതുചെകാ
ണ്ട്ാണ്യ് ഈ മരുംന്ന് ശൈദീവിം സംംപ്നത്തിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടു പിറിഞ്ഞിതാചെണ്യന്നു പുതുതലമുറിയുംം 
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വിയാഖയാനിക്കുന്നത്. വിിശദീീകരാിക്കാൻ കഴിിയാാത്ത സംംഗംതികൾ ശൈദീവിത്തിചെ� നോപിരാിൽ സ്ഥാപിി
ചെച്ചടുക്കുന്നതു സംാധാരാണ്യമാണ്യ്. ഈ മരുംന്നറിിവി് ഏചെറി പിഴിയാതാചെണ്യന്നു കരുംതണ്യം. കാരാണ്യം 
നൂറ്റാണ്ടുംകളായാി ചാികിത്സാിച്ചുംനോപിാരുംന്നു എന്നതുതചെന്ന. ഒരും തലമുറിയാിൽനിന്ന് അടുത്ത തലമുറിയാി
നോലക്കു ചാികിത്സാാമുറികൾ എത്തുന്നത് അന�പിചാാരാികമായാ പിഠനത്തിലൂചെടിയാാണ്യ്. കണ്ട്്, ചെതാട്ട്, 
മണ്യമറിിഞ്ഞി് ഔ�ധചെത്ത തിരാിച്ചറിിയുംന്നതാണ്യ് ഇവിരുംചെടി രാീതി.

2. വിി�ചാികിൽത്സാ
വിാനോകരാി ചാിറിമൂല ശിവിൻ (50 വിയാ�്) ആണ്യ് വിി�ചാികിത്സാ നടിത്തുന്നത്. ചാികിത്സാാരാീതിചെയാ

ക്കുറിിച്ചുംം മരുംന്നിചെനക്കുറിിച്ചുംം അനോ�ഹിം പിറിഞ്ഞിതിങ്ങചെനയാാണ്യ്. ചാികിത്സാിക്കുന്ന വിിവിരാം പിരാസംയ
ചെ�ടുത്താറിില്ല, ആചെരാങ്കിലും ആവിശയചെ�ട്ടുവിന്നാൽ അവിചെരാ ചാികിത്സാിക്കാറുണ്ട്്. അങ്ങചെനയാാണ്യ
നോത്ര ഗുരുംക്കൻമാർ പിറിഞ്ഞിിട്ടുള്ളത്. കടിിച്ചത് ഏതിനം പിാമ്പാചെണ്യന്നു തിരാിച്ചറിിയാാൻ ഇനോ�ഹിത്തിനു 
കഴിിയാാറിില്ല, എല്ലാഇനം പിാമ്പുവിി�ത്തിനും ഒനോരാ മരുംന്നുതചെന്നയാാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. പിഥയം 
നോനാക്കണ്യം, അതുനോപിാചെല വിിശംാസംവും നോവിണ്യചെമന്നാണ്യ് ഇനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാം

അമൽചെപിാരാി (സംർ�ഗംന്ധി-Rauvolfia serpentina), ചെകാട്ട�ടിക്കൻ (നറുനീണ്ട്ി - 
Hemidesmus) ഇവിയുംചെടി കിഴിങ്ങ് തുലയഅളവിിൽ ചെവിള്ളത്തിൽ അരാച്ചും നോയാാജീി�ിച്ചാണ്യ് വിി�
ചാികിത്സാക്കുള്ള മരുംന്ന് തയ്യാാറിാക്കുന്നത്. 10 ഗ്രാം ആണ്യ് ഒരുംനോനരാനോത്തയ്ക്കും നൽകുന്നത്. വിി�ബാധ 
കൂടുതൽ ഏറ്റവിർക്കു കൂടുതൽ മരുംന്ന് ചെകാടുക്കും. മരുംന്നിചെ� അളവു നിർണ്ണയാിക്കുന്നത് നോരാാഗംിചെയാ 
കാണുനോമ്പാളുംണ്ട്ാകുന്ന നോതാന്നലുകൾക്കനു സംരാിച്ചാണ്യ്. പിാരാമ്പരായചാികിത്സാ ആയാതിനാലാവിാം 
ഇത്തരാത്തിൽ മരുംന്നിചെ� അളവി് നിശ്ചായാിക്കുന്നത്. വിി�ത്തിചെ� അളവി് എത്രമാത്രം എന്നു 
നിർണ്ണയാിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇവിർക്കില്ല. നോരാാഗംിയുംചെടി അവിസ്ഥമാത്രമാണ്യ് പിഠനത്തിനായാി 
ഇവിർക്കുമുന്നിലുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിി�നോമറ്റവിർക്ക് അധികം അവിശത എന്ന സംാമാനയ യുംക്തിിയാാണ്യ് 
മരുംന്നിചെ� അളവു നിശ്ചായാിക്കുന്നതിൽ നിദീാനമാക്കുന്നത്. മരുംന്നുകൾ അരാച്ചുംണ്യക്കി ഗുളികകളാ
ക്കി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്്. രാാത്രിയാിൽ വിരുംന്നവിർക്ക് ഇതു ചെവിള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു നൽകുന്നു.

മരുംന്നിചെനാ�ം മ�വും പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്്. നിലത്തിരുംന്ന് നോരാാഗംിചെയാ സ്പർശിച്ച്, ഭൂമിചെതാട്ട് 
ഗുരുംകാരാണ്യവിന്മാാചെരാ ധയാനിച്ചാണ്യ് മ�ം ചെചാാല്ലുന്നത്. വിി�ചാികിത്സാക്കുള്ള മ�ം ഇതാണ്യ്,

ഒചെരാളത്ത് മാഞ്ഞി് നോപിാ
രാണ്ട്ളത്ത് മാഞ്ഞി് നോപിാ
... ...
ഒമ്പചെതളത്ത് മാഞ്ഞി് നോപിാ.

ഈ മ�ം ഒമ്പതുതവിണ്യ ചെചാാല്ലണ്യം. ഒനോരാകാരായം ഒന്നുമുതൽ ഒമ്പതുവിചെരാ ആവിർത്തിക്കുന്നു 
എന്നല്ലാചെത പ്രനോതയകമായാി ഒന്നുംതചെന്ന മ�ത്തിൽ പ്രതിപിാദീിക്കുന്നില്ല. നോരാാഗംിയാിൽ വിിശംാസംം 
ജീനി�ിക്കാനാകണ്യം മ�ം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നചെതന്ന് കരുംതാം.

മുറിിവു കഴുംകയാാണ്യ് ചാികിത്സായുംചെടി ആദീയഘട്ടം. പിാമ്പിചെ� പില്ലുനോണ്ട്ാ എന്ന് പിരാിനോശാധിക്കും. 
പിിന്നീടി് മ�ം ഓതി മരുംന്നു കഴിി�ിക്കും. മുറിിവിിലും മരുംന്ന് നോതയ്ക്കുംം. വിലിയാ മുറിിവിാചെണ്യങ്കിൽ മുറിിവിിൽ 
വിി�ക്കല്ലു വിയ്ക്കുംം. നോരാാഗംിയുംചെടി അവിസ്ഥ മന�ിലാക്കിമാത്രനോമ വിി�ക്കല്ല് വിയ്ക്കൂ. തുടിർന്നു നോരാാഗംിയുംചെടി 
അവിസ്ഥ വിിലയാിരുംത്തും. നോഭാതചെ�ടുന്നുചെണ്ട്ങ്കിൽ മാത്രനോമ പിറിഞ്ഞുവിിടൂ.

ചാികിത്സാ നടിത്തുന്നത്, മരുംന്നു തയ്യാാറിാക്കുന്നത് തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങചെളക്കുറിിച്ചും വിിശദീീകരാി
ച്ചത് ഇങ്ങചെനയാാണ്യ്. വിലിയാച്ഛനിൽനിന്നാണ്യ് ഇനോ�ഹിം ചാികിത്സാാമുറികൾ വിശമാക്കിയാത്. മരുംന്നു 
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നോശഖരാിക്കാനും അരായ്ക്ക്ാനും സംഹിായാിയാായാിനിന്നാണ്യ് ഇതു സംംായാത്തമാക്കിയാത്. വിലിയാച്ഛൻ 
ചെചായ്യുന്നത് അനുകരാിച്ചും പിഠിക്കുകയാാണുണ്ട്ായാത്. താത്പിരായവും സൂക്ഷമനിരാീക്ഷണ്യവും ഇക്കാരായ
ത്തിൽ സംഹിായാകമായാി. പിിന്നീടി് മ�ം അനോ�ഹിത്തിൽനിന്നു പിഠിചെച്ചടുക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ചാികിത്സാാ 
സംംബന്ധമായാ ധാരാണ്യ മുനോന്ന ഉചെണ്ട്ങ്കിലും സംംന്തം നിലയാിൽ ചാികിത്സാിക്കുന്നത് വിലിയാച്ഛചെ� 
മരാണ്യനോശ�മാണ്യ്. നോഗംാത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിിലക്കുകൾചെകാണ്ട്ാകാം സംംന്തമായാി ചാികി
ത്സാിക്കാൻ സംന്നദ്ധീനാകാത്തത്.

പിാരാമ്പരായസംിദ്ധീമാണു മരുംന്നുകൾ, ചാികിത്സാാരാീതികളുംം സംംയാനോമവി പിഠിചെച്ചടുക്കുന്നതാണ്യ്. 
ശൈവിദീയക്കാരാൻ ചെചായ്യുന്നചെതചെന്തന്ന് അടുത്ത അവികാശികൾ, മക്കനോളാ, സംഹിായാിനോയാാ നോനാക്കിക്ക
ണ്ട്് പിഠിക്കുകയാാണ്യ്. ചാികിത്സാനടിത്തുന്നയാാൾ ജീീവിിച്ചിരാിചെക്കത്തചെന്ന മറ്റു പില ആളുംകളുംം മരുംന്നറിിവു
കളുംം ചാികിത്സാാരാീതികളുംം മന�ിലാക്കുന്നുണ്ട്്. ചാികിത്സാ നടിത്തുന്ന ആചെള സംഹിായാിക്കുന്നതിലൂചെടി, 
പ്രനോതയകിച്ചുംം മരുംന്നു നോശഖരാിക്കാൻ സംഹിായാിക്കുന്നതിലൂചെടിയാാണ്യ് ചാികിത്സാാമുറികൾ പിഠിക്കുന്നത്. 
അന�പിചാാരാികപിഠനമാണ്യ് ചാികിത്സായുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് ഇവിർക്കിടിയാിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്.

എട്ടുകാലി, നോതള് എന്നിവിയുംചെടി വിി�ത്തിനും ചാികിത്സാനടിത്തുന്നുണ്ട്്. എന്നാൽ ഇതിചെനല്ലാം 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മരുംന്ന ്പിാമ്പുവിി�ത്തിന ്ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിസ്തുക്കൾ തചെന്നയാാണ്യ.് വിിവിിധയാിനം 
പിാമ്പുകളുംചെടി വിി�ം തിരാിച്ചറിിയുംന്നതിനു സംാധയമല്ല. ഏതിനം പിാമ്പുവിി�ത്തിനും ഒനോരാ മരുംന്നുത
ചെന്നയാാണ്യ് നൽകുന്നത്. ചാികിത്സാകനോനാടുള്ള വിിശംാസംവും പിഥയം പിാലിക്കുന്നതിലുള്ള നിഷ്ഠായുംം 
പ്രധാനചെമന്നാണ്യ് ഇനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാം4.

3. പില്ലുനോവിദീന
പില്ലുനോവിദീനയ്ക്കും മരുംന്നുതയ്യാാറിാക്കി നൽകുന്നത് കൂടില്ലൂർ കാട്ടിചെക്കാല്ലി കുടിിയാിചെല തമ്പിയാാണ്യ്. ഇനോ�
ഹിത്തിനു പിാരാമ്പരായമായാി ലഭാിച്ച മരുംന്നറിിവിാണ്യ് ഇത്. ചെകാക്ക�ാല (Holarhena pubescens) 
യുംചെടി പിടിിഞ്ഞിാനോറിാട്ടുനോപിായാ നോവിരാിചെല ചെതാലി കത്തിചെതാടിാചെത എടുത്ത് അൽപിം ചുണ്ണാമ്പും 
നോചാർത്ത് തിരുംമ്മുക. ഇത് വിായാിലിട്ട് ചെചാറുതായാി ചാവിച്ചനോശ�ം നോവിദീനയുംള്ള ഭാാഗംത്ത് കടിിച്ചുംപിി
ടിിക്കുക. ഇരുംപിതുമിനിട്ടിനുനോശ�ം ചെചാറുചൂടുചെവിള്ളത്തിൽ വിായാ കഴുംകുക. ഇങ്ങചെന രാണ്ടുംനോനരാം 
ചെചായ്യുക. ഈ മരുംന്നു ചെചായ്തിാൽ പിിന്നീചെടിാരാിക്കലും പില്ലുനോവിദീന ഉണ്ട്ാവിിചെല്ലന്നാണ്യ് ഇനോ�ഹിം 
അവികാശചെ�ടുന്നത്. ഈ ഒരും നോരാാഗംത്തിനുമാത്രമാണ്യ് ഇനോ�ഹിത്തിചെ� ചാികിത്സാ.

എന്തുചെകാണ്ട്ാണ്യ് മരുംന്നുകളുംചെടി ഉല്പത്തിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടു ചാില കഥകൾ പ്രചാരാിക്കു
ന്നത്? മരുംന്നിചെനക്കുറിിച്ചുംളള ധാരാണ്യയുംം പിരാിശീലനവും മാത്രം മതിയാാകില്ല ചാികിത്സാാനോവിളയാിൽ. 
കാരാണ്യം ചാികിത്സാനോയാക്കാൾ പ്രാധാനയമുണ്ട്് ശൈവിദീയനോനാടുള്ള വിിശംാസംത്തിന്. ഔ�ധശക്തിിമാ
ത്രംനോപിാരാ, നോരാാഗംം ശമിക്കും എന്ന വിിശംാസംവും ചാികിത്സായാിൽ വിലിയാ സംംാധീനം ചെചാലുത്തുന്നു
ണ്ട്്. അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് മരുംന്നുകളുംചെടി ഉല്പത്തിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട കഥകൾ പ്രസംക്തിമാവുന്നത്. 
ഒ�ം തചെന്ന ഈ വിിദീയ അപിഹിരാിക്കാതിരാിക്കാനും ശൈകമാറ്റം നിയാ�ിക്കുന്നതിനും അറിിവിിചെന 
കുടുംബത്തിനകത്തു നിലനിർത്താനും ഈ കഥകൾ സംഹിായാകമായാിട്ടുണ്ട്ാവിണ്യം. ഇത് ഇവിരാിൽ 
ശൈവിദീയനോനാടും മരുംന്നിനോനാടുമുള്ള വിിശംാസംം ഉറി�ിചെച്ചടുക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാിൽനിന്നും ലഭാിച്ചതാചെണ്യ
ന്നതുചെകാണ്ട്് ഫലപ്രദീമാചെണ്യന്ന നോതാന്നലുമുണ്ട്ാകും. ആധികാരാികത നോചാാദീയം ചെചായ്യാാൻ ആരുംം 
മുതിരാില്ല. കചെണ്ട്ത്തിയാ ആൾക്കുതചെന്ന പിാരാമ്പരായമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കാം തുടിങ്ങിയാ സം�കരായങ്ങൾ 
ഉല്പത്തിക്കഥകൾ നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കുന്നതിലൂചെടി സംാധയമായാിരാിക്കുന്നു.

സംംപ്നത്തിൽ ശൈദീവിം പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടു പിറിഞ്ഞിതാണ്യ് മരുംന്ന്, ശൈജീന സംനയാസംിയാിൽനിന്ന് 
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പൂർവിികർക്ക് ലഭാിച്ചതാണ്യ് താളിനോയാാലഗ്രന്ഥം എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള ആഖയാനങ്ങൾ ചാികിത്സാകൻ 
എന്ന നിലയാിൽ കർത്തൃതംം സ്ഥാപിിചെച്ചടുക്കുന്നതിനു നോബാധപൂർവ്വം നിർമ്മിിച്ചതുമാകാം. സംംപ്നത്തി
ചെ� സംംാധീനഫലമായാി വിയാറ്റാട്ടിയാായാി മാറിിയാ ചെപിാന്നചെയാക്കുറിിച്ചും എൻ. വിിശംനാഥൻ നായാർ 
നല്കുന്ന വിിവിരാണ്യം കാണുക. “അറുപിതിനടുത്ത പ്രായാമുള്ള വിിധവിയാാണ്യ് ചെപിാന്ന. അവിർ ആ പ്ര
നോദീശചെത്ത മുള്ളക്കുറുമർക്കിടിയാിലും മറ്റു സംമുദീായാത്തിലും ഏചെറി അറിിയാചെ�ടുന്നത് കാരായനോശ�ിയുംം 
പിരാിചായാമുള്ള വിയാറ്റാട്ടിയാായാാണ്യ്. 22 മചെത്ത വിയാസ്സു മുതൽ അവിർ പ്രസംവിശുശ്രൂ�കൾ ചെചായ്യാാനാ
രാംഭാിച്ചും. അവിരുംചെടി അമ്മി ഒരും വിയാറ്റാട്ടി ആയാിരുംന്നു. ചെപിാന്ന 16-ാം വിയാ�ിൽ ഒരും അനോലാ�തി 
സൂതികർമ്മിിണ്യി (midwife) യുംചെടി വിീട്ടിൽ നോവിലയ്ക്കുംനിന്നു. ഭാവിനസംന്ദർശന സംമയാത്ത് ചെപിാന്ന 
സൂതികർമ്മിിണ്യിചെയാ സംഹിായാിക്കാറുണ്ട്ായാിരുംന്നു. സംർക്കാർ നോജീാലിയാിൽനിന്നും വിിരാമിച്ചനോ�ാൾ 
സൂതികർമ്മിിണ്യി സംംന്തം നാട്ടിനോലക്കു നോപിായാി. രാണ്ടും വിർ�ത്തിനു നോശ�ം ഒരും രാാത്രിയാിൽ ചെപിാന്ന 
സൂതികർമ്മിിണ്യിചെയാ സംംപ്നം കണ്ടും. സംംപ്നത്തിൽ അവിർ അനുഗ്രഹിിച്ചും പിറിഞ്ഞു. ‘എചെ� മകചെള നീ 
പ്രസംവിശുശ്രൂ�കൾ നടിത്തിനോക്കാളും. നിനചെക്കാരും ഹിാനിയുംം വിരാില്ല’ ആ ദീിവിസംത്തിനു നോശ�ം 
ആത്മവിിശംാസംനോത്താചെടിയുംം ആധികാരാികതനോയാാചെടിയുംം പ്രസംവിശുശ്രൂ�കൾ ആരാംഭാിച്ചും” (2008, 
216, 17).

ചെപിാന്നയുംചെടി അമ്മി വിയാറ്റാട്ടിയാാണ്യ്. പിനോക്ഷ അവിർക്ക് ആത്മവിിശംാസംവും ആധികാരാികത
യുംം ലഭാിക്കുന്നത് സംംപ്നത്തിചെല അനുഗ്രഹിം വിഴിിയാാണ്യ്. തചെ� ചെതാഴിിൽ നോമഖലയാിനോലയ്ക്ക്് ആരുംം 
കടിന്നുവിരാാതിരാിക്കാനുള്ള നോബാധപൂർവ്വമായാ ശ്രീമം ആയാിരാിക്കാം, സംംപ്ന ദീർശനചെത്ത വിിവിരാിക്കു
ന്നതിലൂചെടി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സൂതികർമ്മിിണ്യിയുംചെടി അനുഗ്രഹിം ലഭാിച്ചും എന്നതിലൂചെടി അവിരുംചെടി 
കാരായപ്രാപ്തി തനിക്കുമുചെണ്ട്ന്നു മറ്റുള്ളവിചെരാ വിിശംസംി�ിക്കാൻ ചെപിാന്നയ്ക്കും കഴിിയുംന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ 
ആയാിരാിക്കാം അസ്ഥിചാികിത്സായ്ക്കുംപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മരുംന്നിനോ�യുംം കഥ. ഇതുനോപിാലുള്ള കഥകളിലൂചെടി 
ചാികിത്സാകൻ എന്ന നിലയാിൽ തങ്ങളുംചെടി കർത്തൃതംം രൂപിചെ�ടുത്തുകയാാണ്യ് ഇവിർ ചെചായ്യുന്നത്. 
ശൈവിദീയവിിധി തങ്ങൾക്കുമാത്രം പ്രനോതയകമായാി ലഭാിച്ച അനുഗ്രഹിമാണ്യ്. തന്മൂലം അതിചെ� ഉടിമസ്ഥ
തയുംം തങ്ങൾക്കവികാശചെ�ട്ടതാണ്യ്. അതിനാൽ പിങ്കു വിയ്ക്ക്ലുകൾ ഒഴിിവിാക്കുക എന്നതായാിരാിക്കാം 
ഇതിലൂചെടി ലക്ഷയമാക്കിയാിട്ടുണ്ട്ാവുക.

മുള്ളക്കുറുമരാിൽ മരുംന്നറിിവുള്ളവിർ എല്ലാവിരുംം ചാികിത്സാിക്കുന്നില്ല. ചാില ആളുംകളുംചെടി, ചാില 
പ്രനോതയക വിയക്തിികളുംചെടി സംവിിനോശ� അധികാരാനോമാ അവികാശനോമാ ആണ്യ് ചാികിത്സാ എന്നു കാണ്യാം. 
ശൈവിദീയക്കാരാചെ� അവികാശചെത്ത മചെറ്റാരാാൾ നോചാാദീയം ചെചായ്യുകനോയാാ ലംഘിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നില്ല. 
ഇത് നോഗംാത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുംകൾക്കു മുനോമ്പ രൂപിചെ�ട്ട ഏചെതങ്കിലും ചെപിാതുധാരാണ്യയുംചെടി അടിി
സ്ഥാനത്തിൽ ആയാിരാിക്കാം. മരുംന്നിചെനക്കുറിിച്ച് അറിിയാാവുന്ന മറ്റാളുംകൾ ചാികിത്സാിക്കാത്തതും 
പുറിത്തുള്ളവിർക്കു പിറിഞ്ഞു ചെകാടുക്കാത്തതും അതുചെകാണ്ട്ായാിരാിക്കണ്യം. നോഗംാത്രത്തിൽ ആർക്കു 
ചാികിത്സാ ആവിശയമാചെണ്യങ്കിലും ശൈവിദീയക്കാരാൻ ചാികിത്സാിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ട്് നോഗംാത്രത്തിചെല 
മറ്റാളുംകൾക്കു സംംയാം ചാികിത്സാിനോക്കണ്ട് ആവിശയം ഉണ്ട്ാകുന്നില്ല. അതായാത് മരുംന്നറിിവുകൾ 
വിയക്തിി നോകന്ദ്രംിതമായാിത്തചെന്ന തുടിർന്നുനോപിാകുന്നു.

ശക്തിമായാ ഒരും നോഗംാത്രനിയാമം ഇവിർക്കിടിയാിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. ആർക്ക് അതയാഹിിതം 
സംംഭാവിിച്ചാലും ശൈവിദീയക്കാരാൻ ചാികിത്സാിക്കും ആചെരാങ്കിലും സംംയാം ചാികിത്സാിക്കുകനോയാാ പുറിത്തുള്ള 
ആളുംകൾക്ക് മരുംന്നിചെ� രാഹിസംയ സംംഭാാവിം പിറിഞ്ഞുചെകാടുക്കുകനോയാാ ഇല്ല. നോഗംാത്ര നിയാമം കർക്ക
ശമായാതുചെകാണ്ട്് തങ്ങളുംചെടി അധീനതയാിലല്ലാത്ത കാരായങ്ങൾ ആരുംം ചെചായ്യാാറിില്ല. ഒരാാൾ മചെറ്റാ
രാാളുംചെടി പ്രവിർത്തനനോമഖലയാിൽ ഇടിചെപിടുന്ന സംംഭാാവിം ഇവിർക്കിചെല്ലന്നു പിറിയാാം. ചുരുംക്കത്തിൽ 
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ഇവിരുംചെടി കൂട്ടായ്മയാിചെല മരുംന്നറിിവി് ചെപിാതുസംംത്താകുന്നില്ല. കീഴിവിഴിക്കമനുസംരാിച്ച് പിാരാമ്പരായമായാി 
ഒനോരാകുടുംബത്തിചെല വിയക്തിികൾമാത്രം ചാികിത്സാ ശൈകകാരായംചെചായ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന 
വിരുംമാനം ഇവിർക്കുമാത്രം അവികാശചെ�ട്ടതാണ്യ്.

4 ബഹുനോരാാഗംചാികിത്സാ
മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി മരുംന്നറിിവുകൾ വിിപുലമാണ്യ്. ചാികിത്സാാ സംംബന്ധമായാ താളിനോയാാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
ഇവിർക്കിടിയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്്. ചാികിത്സാാവിിവിരാണ്യങ്ങളുംം മ�പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന 
താളിനോയാാലഗ്രന്ഥം മീനങ്ങാടിി മടൂർ കുടിിയാിചെല ശൈവിദീയക്കാരാനായാ ചെവിള്ളൻ എന്ന ആനോവിദീകചെ� 
ശൈകവിശമായാിരുംന്നു ഉണ്ട്ായാിരുംന്നത്. ഇത് പിണ്ടുംകാലത്ത് ഒരും ശൈജീന സംനയാസംിയാിൽനിന്നു 
ലഭാിച്ചതാചെണ്യന്നും തലമുറികൾ ശൈകമാറിി തചെ� ശൈകവിശം എത്തിയാതാചെണ്യന്നുമാണ്യ് ഇനോ�ഹിം 
പിറിഞ്ഞിത്.

മരുംന്ന്, മ�ം, ഇന്ദ്രംജീാലം എന്നിങ്ങചെന വിയതയസ്തമായാ മൂന്ന് പ്രനോയാാഗംതലം ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിചെല വിിവിരാണ്യങ്ങൾ ഉൾചെക്കാള്ളുന്നുണ്ട്്. സംാമൂഹിയജീീവിിതത്തിചെല ഒചെട്ടല്ലാ ശാരാീരാികമാന
സംിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പിരാിഹിാരാങ്ങളായാാണ്യ് ഇവി പ്രാനോയാാഗംിക്കുന്നത്. സംാധാരാണ്യരാീതിയാിൽ 
സംാമൂഹിികജീീവിിതം നയാിക്കുന്ന ആളുംകളുംചെടി ശാരാീരാികവും മാനസംികവുമായാ ബുദ്ധീിമുട്ടുകൾക്കുള്ള 
പിരാിഹിാരാങ്ങൾ എന്ന നിലയാിലായാിരാിക്കണ്യം ഇവി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നചെതന്നു കരുംതാം. സംാമൂഹിിക 
ജീീവിിതത്തിൽ സംാധാരാണ്യമായാി നിരാവിധി പ്രതിസംന്ധിഘട്ടങ്ങചെള അഭാിമുഖീകരാിനോക്കണ്ട്ിവിരാാറുണ്ട്് 
അവി ചാിലനോ�ാൾ നോരാാഗംങ്ങളാവിാം മാനസംികപ്രശ്നങ്ങളാകാം സംാധാരാണ്യയാായാി കണ്ടുംവിരുംന്ന നോരാാഗം
ങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിിധി മുതൽ അസംാധയമായാ കഴിിവുകൾ നോനടിാൻ പിരായാപ്തചെമന്ന് പിറിയാചെ�ടുന്ന 
മ�ങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ ഒട്ടനോനകം കാരായങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിിവിരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

നോരാാഗംങ്ങളുംം മരുംന്നുകളുംം
മുള്ളക്കുറുമർ മരുംന്നായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നവിചെയാല്ലാം പ്രകൃതിയാിൽ വിളരുംന്നവിയാാചെണ്യന്നു പിറിയാാം. 
ഇല, നോവിരാ്, കായാ് തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്യ് മരുംന്നിനായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ചാില സംസംയങ്ങൾ സംമൂലം 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു, മരുംന്നുകളുംചെടി സംാമാനയമായാ സംംഭാാവിവും അവിയുംചെടി പ്രനോയാാഗംരാീതി
യുംം മന�ിലാക്കുന്നതിന് ചാില നോരാാഗംങ്ങളുംം അവിയ്ക്കുംള്ള മരുംന്നുകളുംം വിിവിരാിക്കുന്നു.

4.1. മാതികൻ സൂനോക്കടി്
മാതികൻ സൂനോക്കടി് മൂന്നുതരാം. പ്ര�ർ, പ്രനോമഹിം, മൂത്രക്കല്ല് ഇവിയ്ക്കുംള്ള മരുംന്നുകൾ.

1. “പ്ര�ർ:- വിട്ടചെപിരാകിചെ� (ചെപിരാിങ്ങലം - Clerodendrum viscosum) കുരുംന്ന്, 
ചെനരാിനാരാകം (കാട്ടുനാരാകം - Hesperethusu crenulata) കുരുംന്ന്, കൂർമുള്ളിൻ (കൂറിമുള്ള് 
-  Caesalpinia mimosoides) കുരുംന്ന് മൂന്നുംകൂടിി ഒന്നിച്ച് അരാച്ച് ചെകാടുക്കുക. 6-ാം ദീിവിസംം 
രാണ്ട്് പ്രാവിിശയം കഴിിക്കുക.”

2. “പ്രനോമഹിം:- ഷുഗംറിിന് വിട്ടചെപിരാികിചെ� കുരുംന്നും ചെനരാിനാരാകത്തിചെ� കുരുംന്നും രാണ്ടുംം കൂടിി 
അരാച്ച് കഴിിക്കണ്യം. 6 ദീിവിസംത്തിൽ ഒരാിക്കൽ കഴിിക്കുക വിീണ്ടുംം ആറിാം ദീിവിസംം. ആചെക 
രാണ്ടും നോനരാം.”

3. “മൂത്രക്കല്ല് :- രാണ്ട്രാ ദീിവിസംം അചെല്ലങ്കിൽ അഞ്ചു നോനരാം അഞ്ചാം് കഴിഞ്ചാം് രാാവിിചെലയുംം ശൈവികു
നോന്നരാവും ആനത്തകരാ ( Cassia coffee senna) യുംചെടി നോവിരാിചെല ചെതാലി കാടിി ചെവിള്ള
ത്തിൽ അരാച്ച് കഴിിക്കുക.
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മരുംന്ന് കഴിിക്കുനോമ്പാൾ ഉ�്, പുളി, പിഞ്ചാംസംാരാ ഇവി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംകൂടിാ. പുളി കഴിിച്ചാൽ മരും
ന്നിചെ� ഫലം നോപിാകും.”

രാക്തിസംമ്മിർ�ം, പ്രനോമഹിം, മൂത്രക്കല്ല് ഇവി മൂന്നും മാതികൻ സൂനോക്കടി് എന്ന നോപിരാിലാണ്യ് ഇവിർ
ക്കിടിയാിൽ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ഇവി ഓനോരാാന്നും തിരാിച്ചറിിയുംന്നത് ‘ഞാരാമ്പു പിിടിിച്ചും നോനാക്കിയാാണ്യ് ’. 
കാലങ്ങളായാി നടിത്തിവിന്ന ചാികിത്സായുംചെടി അനുഭാവിങ്ങളിൽനിന്നും നോരാാഗംികചെള സൂക്ഷമമായാി 
നിരാീക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നുമാണ്യ ്നോരാാഗംചെത്ത കൃതയമായാി തിരാിച്ചറിിയുംന്നതും മരുംന്നു നിശ്ചായാിക്കുന്നതും. 
കൂടിാചെത നോരാാഗംി സൂചാി�ിക്കുന്ന നോരാാഗംലക്ഷണ്യങ്ങളുംം അസുഖം ഏതാചെണ്യന്നു വിിനോവിചാിച്ചറിിയാാൻ 
സംഹിായാിക്കുന്നുണ്ട്ാകണ്യം.

രാക്തിസംമ്മിർ�ത്തിനും പ്രനോമഹിത്തിനും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മരുംന്നുകൾ ഏതാണ്ട്് ഒന്നുതചെന്ന
യാാചെണ്യന്നു പിറിയാാം. പ്ര�റിിനു മൂന്നുതരാം സംസംയഭാാഗംങ്ങളാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ഇവിമൂന്നിനോ�യുംം 
നോചാർച്ചയാായാിരാിക്കണ്യം സംവിിനോശ�മായാ ഗുണ്യം ഉണ്ട്ാക്കുന്നത്. പ്രനോമഹിത്തിനു രാണ്ടുംതരാം സംസംയത്തി
ചെ� ഭാാഗംങ്ങൾ. ഒരും നോരാാഗംത്തിനുള്ള മരുംന്ന്, അതിലുള്ള ഒരും ഘടികത്തിചെ� അഭാാവിംചെകാണ്ട്് 
മചെറ്റാരും നോരാാഗംത്തിചെ� മരുംന്നായാി പിരാിണ്യമിക്കുന്നു. പ്ര�ർ രാക്തിസംമ്മിർ�ം വിർദ്ധീിക്കുന്ന അവിസ്ഥ
യാാണ്യ്. ഇതിൽനിന്നുതുനോലാം വിയതയസ്ഥമാണ്യ് പ്രനോമഹിം. ആന്തരാികഗ്രന്ഥിയുംചെടി തകരാാറുമൂലം രാക്തി
ത്തിൽ ഗ്ലൂനോക്കാസം് വിർദ്ധീിക്കുന്ന അവിസ്ഥയാാണ്യ്. രാണ്ട്് അസുഖത്തിനും രാക്തിവുമായാി ബന്ധമുണ്ട്്. 
ഞാരാമ്പുകളിൽ ചെകാഴും�് അടിിഞ്ഞുകൂടുന്നതുചെകാണ്ടുംകൂടിിയാാണ്യ് രാക്തി സംമ്മിർ�ം വിർദ്ധീിക്കുന്നത്. 
രാക്തിവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് ഇവി രാണ്ട്ിനോനയുംം നിയാ�ിക്കാൻ ഈ മരുംന്നുകളുംചെടി നോചാരുംവികൾക്ക് 
കഴിിയുംന്നുണ്ട്ാകണ്യം അതുചെകാണ്ട്ാകണ്യം സംമാനതകളുംള്ള മരുംന്നുകൾ ഈ രാണ്ടും നോരാാഗംത്തിനും 
നല്കുന്നത്.

മൂത്രക്കല്ലിന് ആനത്തകരായുംചെടി നോവിരാിചെല ചെതാലിയാാണ്യ് മരുംന്നായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. 
ഇതു കാടിിചെവിള്ളത്തിൽ, ഓനോരാാ കഴിഞ്ചാം് അരാച്ചും കഴിിക്കണ്യം. മൂന്നു നോനരാംചെകാണ്ടും അസുഖം കുറിയും
ചെമന്നും അഞ്ചുനോനരാം കഴിിക്കുന്നനോതാചെടി കല്ല് ഇളകി നോപിാകുചെമന്നുമാണ്യ് ആനോവിദീകർ പിറിഞ്ഞിത്. 
ഈ അസുഖത്തിന് ഈ ഒറ്റ ഇനം മാത്രമാണ്യ് ഔ�ധമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

മാതികൻ സൂനോക്കടിിനുളള മരുംന്നുകൾ പ്രകൃതിയാിൽ വിളരുംന്നവിയാാണ്യ്. ചാില പ്രനോതയകരാീതി
യാിലും അളവിിലുമുള്ള നോചാർച്ചയാാണ്യ് ഇവിയ്ക്കും നോരാാഗംശമനത്തിനുള്ള നോശ�ി നല്കുന്നത്. മാതികൻ 
സൂനോക്കടിിനുള്ള മരുംന്നു കഴിിക്കുനോമ്പാൾ പിഥയമുണ്ട്്.

4.2. ശൈകവിി�ം
“ആമാശയാത്തിൽ എന്തുണ്ട്ായാാലും ശൈകവിി�ചെമന്നാണ്യ് പിറിയുംക. തുമ്പയാില (Leucas aspera) 
ഇടിിച്ചും പിിഴിിഞ്ഞി നീരാ് ഒരും തുടിം സംംല്പം നചെല്ലണ്ണ (എചെള്ളണ്ണ) നോചാർത്ത് കലക്കി ചെകാടുക്കുക. ചെവിറും 
വിയാറ്റിൽ ചെകാടുക്കണ്യം. 8-ാം ദീിവിസംം 8-ാം ദീിവിസംം മൂന്നുപ്രാവിിശയം ചെകാടുക്കണ്യം ഏത് അൾസംറും 
മാറും” എല്ലാ ഉദീരാനോരാാഗംങ്ങൾക്കും ‘ശൈകവിി�’ ചെമന്ന നോപിരാാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ നല്കാിയാിരാിക്കുന്നത്. 
ഉദീരാസംംബന്ധമായാ എല്ലാ നോരാാഗംങ്ങളുംം ഈ ഒറ്റമരുംന്നു ചെകാണ്ട്് പിരാിഹിരാിക്കാൻ കഴിിയുംചെമ
ന്നാണ്യ് ആനോവിദീകൻ അവികാശചെ�ടുന്നത്. ആയുംർനോവിദീത്തിൽ ശൈകവിി�ത്തിനു നല്കാിയാിരാിക്കുന്ന 
നിർവിചാനം ഇങ്ങചെനയാാണ്യ് “ശൈവിരാനിരായാതനത്തിനു നോവിണ്ട്ി വിധിക്കുവിാനും സംംാർത്ഥലാഭാത്തിനു 
നോവിണ്ട്ി വിശീകരാിക്കുവിാനുംമറ്റും പില ഔ�ദീദ്രവിയങ്ങളുംം നോചാർത്തുചെകാടുക്കുന്നതാണ്യ് ശൈകവിി�ം”. 
(വിി.എം. കുട്ടിക്കൃഷ്ണനോമനോനാൻ, 1997: 342). കൂട്ടുവിി�ചെത്തയാാണ്യ് ആയുംർനോവ്വദീം ശൈകവിി�മായാി വിിശ
ദീീകരാിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിയാർ സംംബന്ധമായാ ഏതസുഖവും മുള്ളക്കുറുമർക്കു ശൈകവിി�മാണ്യ്.
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4.3 പ്രസംവിം ഉണ്ട്ാകാൻ (ഋതു കലക്കിനോരാാഗംം)
1. “ചെചാറുകടിലാടിി (Cyathula prostarata) നോവിരാ്, ചെവിളുംത്ത ആവിണ്യക്കിൻ (Ricinus 

communis) നോവിരാ് രാണ്ടുംം ഓനോരാാ കഴിഞ്ചാം് ഋതുവിായാിട്ടു മൂന്നാം ദീിവിസംം മൂന്നു നോനരാം (1ഒന്നരാ
ദീിവിസംം) ചെകാണ്ട്് കഴിിക്കുക (ഗംർഭാം അലസംാതിരാിക്കാനും നല്ലതാണ്യ്”.

2.  “ചെപിാലച്ചിയാില (പ്ലാശ് - Butea momosprema) ഒറ്റ നിറിമുള്ള പിശുവിിൻ പിാലിൽ അരാച്ച് 
3 നോനരാം കുടിിക്കുക. മച്ചിയാായാ സ്ത്രീയുംം പ്രസംവിിക്കും”.

ചെചാറുകടിലാടിി, ആവിണ്യക്ക്, ചെപിാലച്ചി (പ്ലാശ് ) ഇവി അസംാധാരാണ്യമായാി പൂക്കുകയുംം കായ്ക്കുംകയുംം 
ചെചായ്യുന്നവിയാാണ്യ്. ഇവിയുംചെടി അസംാധാരാണ്യമായാ ഉൽപിാദീനക്ഷമത അത് കഴിികുന്ന വിയക്തിിയാിലും 
ഉണ്ട്ാകുചെമന്ന ധാരാണ്യ ആയാിരാിക്കാം ഇവിചെയാ പ്രതുല്പാദീനത്തിനുള്ള ഔ�ധമായാി സംംീകരാിക്കാൻ 
കാരാണ്യമായാത്.

ആയുംർനോവിദീത്തിചെല പിാഞ്ചാംഭാ�തിക ചാികിത്സായാിൽ ഔ�ധങ്ങചെള ചെതരാചെഞ്ഞിടുക്കുന്നത് 
അവിയുംചെടി ഗുണ്യചെത്ത അടിിസ്ഥാനചെ�ടുത്തിയാാണ്യ്. വിി.എൻ. കുട്ടികൃഷ്ണനോമനോനാൻ വിിവിരാിക്കു
ന്ന ഉദീാഹിരാണ്യം നോനാക്കുക “സംിരാകൾ ചുരുംങ്ങിനോപിാവുകചെയാന്നാൽ (Vaso constriction) 
ആകാശഗുണ്യം കുറിഞ്ഞു നോപിാകുകയാാണ്യ്. അതിന് ആകാശഗുണ്യമുളള ഔ�ധങ്ങൾ (Vaso 
Dialaters) നോവിരാിലും തണ്ട്ിചെ� ഉള്ളിലും മറ്റും ധാരാാളം പിഴുംതുള്ള ദ്രവിയങ്ങൾ ആണ്യ് പ്രതിവിിധി. 
ഇതാണ്യ് പിാഞ്ചാംഭാ�തികമായാ ചാികിൽസം”. (1997; 384) മറ്റുചാില നോരാാഗംങ്ങൾക്കുള്ള മരുംന്നുകൾകൂടിി 
കാണുക.

4.4. വിലിവി്
ആനയാടിിയാൻ (Elephantopus scaber) ഒരും നോവിരാ് ഒരും നോനരാം അരാച്ച് കഴിിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്ാ
കുന്ന വിലിവി് മാറും. കുട്ടികൾക്ക് പിാലിൽ അരാച്ചുംചെകാടുക്കുക. തീചെരാ ചെചാറിിയാ കുട്ടികൾക്ക് മരുംന്ന് 
മുലയാിൽ നോതച്ച് മുലചെകാടുക്കുക. വിലിയാവിർക്ക് മരുംന്ന് നോലശം കൂട്ടി ചെകാടുക്കണ്യം. ചെവിള്ളത്തിൽ 
അരാച്ചുംചെകാടുത്താൽ മതി.

4.5. പിിത്തം
പിഴിയാ ഇരുംമ്പുകീടിൻ ചെപിാടിിച്ച് ശീലചെ�ാടിിയാാക്കി ചെവിള്ളുള്ളിയുംം ജീീരാകവും കൂടിി അരാച്ച് നോചാർത്ത് 
കഴിിക്കുക. 6 ദീിവിസംം കഴിിക്കുക. തണുത്ത സംാധനം ഒന്നും 6 ദീിവിസംനോത്തക്ക് കഴിിക്കരുംത്.

4.6. മൂലക്കുരും
മാൻചുള്ളി (Melastoma malabathricum) ഇല അരാച്ച് കുടിിക്കുക. 3 അചെല്ലങ്കിൽ അഞ്ചുനോനരാം.

4.7. ബീജീം ഉണ്ട്ാകാൻ
ഞാരാളുംം (Cinnamomum malabathricum) നോതാല് ഉണ്യക്കിചെ�ാടിിച്ച് ഓനോരാാ നുള്ള് ചെവിള്ളത്തിൽ
കലക്കി രാനോണ്ട്ാ മൂനോന്നാ ദീിവിസംം കഴിിക്കുക.

4.8. ചെചാാറിി
പുത്തരാിചുണ്ട് (Solanum violaceum) നോവിരാ്, ചെവിള്ളുള്ളി, ജീീരാകം, നന്നാറിി കിഴിങ്ങ് ക�ായാം 
ചെവിച്ചുംകുടിിക്കുക. ഒന്നരാ ലിറ്റർ ചെവിള്ളത്തിൽ ചെതള�ിച്ച് പിാകത്തിന് എടുക്കണ്യം. പിാകം വിാസം
നിച്ചുംനോനാക്കണ്യം. ചെവിള്ളുള്ളിയുംം ജീീരാകവും ചെപിാടിിച്ചുംവിയ്ക്ക്ണ്യം. മരുംന്ന് ചെവിന്തുകഴിിയുംനോമ്പാൾ ഇടുക.
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അടു�ിചെല ചൂടുചാാരാം ചെചാാറിിയുംന്നിടിത്ത് വിിരാലുചെകാണ്ട്് നോതക്കുക. രാക്തിത്തിചെല അണുക്കൾ 
ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇത് ഉണ്ട്ാകുന്നത്. തല്ക്കീാലനോത്തക്ക് മാറും. പൂർണ്ണമായാി മാറിാൻ ക�ായാം 
കുടിിക്കണ്യം.

4.9. കുട്ടികൾക്ക് കൃമിശലയം
പിാറിക (Ficus hispida) ചെവിള്ളം കുനോറിനോച്ച ചെകാടുക്കുക. രാാവിിചെല 8 മണ്യിക്ക് മുമ്പും രാാത്രി 8 മണ്യിക്ക് 
നോശ�വുമാണ്യ് ചെവിള്ളം ഊറിിവിരുംന്നത്. മരാത്തിചെ� നോവിരാ് മുറിിച്ചാണ്യ് ചെവിള്ളം നോശഖരാിക്കുന്നത്.

4.10. ആർത്തവി സംമയാചെത്ത അമിതരാക്തിസ്രാവിം നില്ക്കുവിാൻ
ചെനല്ലിക്ക, കടുക്ക, രാസംാഞ്ജാനം ഇവി ചെപിാടിിച്ച് നല്ല ചെവിള്ളത്തിൽ കുടിിക്കുക. എത്ര പ്രവിഹിിച്ച 
രാക്തിംനോപിാക്കും ഉടിചെന നില്ക്കും.

ശരാപ്പുല്ലിചെ� ഒരും കഴിഞ്ചാം് നോവിരാ് അരാച്ചും അരാിക്കാടിിയാിൽ കുടിിക്കുക. രാക്തിസ്രാവിം നില്ക്കും.

4.11. തീണ്ട്ാരാി ഉണ്ട്ാവിാൻ
എളളിൻനോവിരുംചെകാണ്ട്് ക�ായാമുണ്ട്ാക്കി അതിൽ ഇരാട്ടിമധുരാവും ത്രികടുകും കൂടിി ചെപിാടിിച്ചുംനോചാർത്ത് 
കുടിിക്കാം. തീണ്ട്ാരാി ഇല്ലാത്തവിർക്ക് തീണ്ട്ാരാി ഉണ്ട്ാവും തീർച്ച.

4.12. മുലയാിൽ പിാലുണ്ട്ാവിാൻ
ചെചാറുപിഞ്ചാംമൂലം, കരാിമ്പ്, ആറ്റുദീർഭാ നോവിരാ്, ശതാവിരാിക്കിഴിങ്ങ്, നോകാവിക്കിഴിങ്ങ്, അടിചെപിാതിയാൻ 
കിഴിങ്ങ്, ഇരാട്ടിമധുരാം, കുറുനോന്താട്ടിനോവിരാ്, ഇവി സംമം സംമം ക�ായാം വിച്ച് പിഞ്ചാംസംാരാ നോമചെമ്പാടിി 
നോചാർത്ത് രാാവിിചെലയുംം ശൈവികിട്ടും കുടിിക്കുക. മുലയാിൽ പിാലുണ്ട്ാവും. ഇങ്ങചെന മൂന്ന് ദീിവിസംം 
കുടിിക്കുക.

4.13. നോചാാരാ�രും
ഞാരാളുംം നോതാല് പിച്ചമഞ്ഞിളുംം സംമം അരാച്ച് നോചാർത്ത് ചെപിാട്ടുന്ന ഭാാഗംം (കണ്ണ്) ഒഴിിവിാക്കി ബാക്കി  
ഭാാഗംത്ത് നോതക്കുക.

സംാധാരാണ്യയാായാി ഒരും സംമൂഹിത്തിചെല ആളുംകൾക്ക് അനുഭാവിചെ�ടുന്ന നോരാാഗംങ്ങൾക്കുള്ള 
പ്രതിവിിധികളാണ്യ് ഇവിരുംചെടി താളിനോയാാലഗ്രന്ഥത്തിൽ പിരാാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾ
ക്കും ഉണ്ട്ാകുന്ന നോരാാഗംങ്ങൾക്ക് പ്രനോതയക പിരാിഗംണ്യന നൽകിയാിരാിക്കുന്നു. ആർത്തവിം ഉണ്ട്ാകാൻ, 
ആർത്തവി സംമയാചെത്ത അമിത രാക്തിസ്രാവിം നിലയ്ക്കുംന്നതിന്, പ്രസംവിരാക്ഷയ്ക്ക്്, മുല�ാല് വിർദ്ധീി
ക്കാൻ തുടിങ്ങി സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്ാകുന്ന പ്രതിസംന്ധികൾക്ക് പ്രനോതയകം മരുംന്ന് നിർനോ�ശിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
ഇത് സ്ത്രീകനോളാടുള്ള കരുംതലിചെ� ഭാാഗംമായാിരാിക്കണ്യം. കാരാണ്യം അടുത്ത തലമുറിയുംണ്ട്ാനോവിണ്ട്ത് 
നോഗംാത്രത്തിചെ�തചെന്ന നിലനിൽ�ിന് ആവിശയമാണ്യ്. കൂടിാചെത നോഗംാത്രത്തിചെല എല്ലാവിരുംനോടിയുംം 
ആനോരാാഗംയസംംരാക്ഷണ്യം ഒരും ചെപിാതു ആവിശയമായാി ഈ സംമൂഹിം കരുംതിയാിരാിക്കണ്യം.

5. നോരാാഗംകാരാണ്യങ്ങൾ
മുള്ളക്കുറുമർ ചാില നോരാാഗംങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നതിചെ� കാരാണ്യമായാി പിറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നത് എചെന്താചെക്ക
യാാചെണ്യന്നു നോനാക്കാം.

1. വിലിവി് :- കരാളിചെല രാക്തിത്തിൽ അണുക്കൾ കൂടുനോമ്പാഴിാണ്യ് ശംാസംംമുട്ടുണ്ട്ാകുന്നത് മരുംന്നു 
കഴിിക്കുനോമ്പാൾ അണുക്കൾ കുറിയുംം.
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2. പിനി, തലനോവിദീന:- രാക്തിചാലനത്തിചെ� ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഉണ്ട്ാകുന്നത്. ഓതി ഞാരാമ്പു തണു
�ിച്ചാൽ മാറും.

3. ഋതു കലക്കി നോരാാഗംം:- ഗംർഭാപിാത്രത്തിൽ അണുക്കൾ കൂടുന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇങ്ങചെന 
സംംഭാവിിക്കുന്നത്. മരുംന്ന് കഴിിക്കുനോമ്പാൾ അണുക്കൾ കുറിയുംം.

4. പിിത്തം:- ഇരുംമ്പുകാത്സായത്തിചെ� കുറിവുചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുന്നത്.

മുള്ളക്കുറുമർ നോരാാഗംകാരാണ്യങ്ങളായാി കചെണ്ട്ത്തുന്നത്, അണുക്കൾ വിർദ്ധീിക്കുന്നത്, രാക്തി ചാലനം, 
ഇരുംമ്പുകാത്സായത്തിചെ� (ശൈവിറ്റമിൻ?) കുറിവി് തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്യ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മരുംന്നു കഴിിക്കുന്ന
നോതാചെടി (പ്രതിവിിധി ചെചായ്യുന്നനോതാചെടി) പിരാിഹിരാിക്കചെ�ടുന്നു. ശരാീരാചെത്ത പൂർണ്ണമായാ അർത്ഥത്തിൽ 
പ്രവിർത്തനസംജ്ജമാക്കുകയാാണ്യ് മരുംന്ന് ചെചായ്യുന്നചെതന്നു കരുംതാം. ചുരുംക്കം ചാില മരുംന്നുകൾ 
ഒഴിിചെക മറ്റുള്ളവിചെയാല്ലാം നോരാാഗംബാധയുംള്ള ഭാാഗംം നോകന്ദ്രംീകൃതമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്ന വിയാാചെണ്യന്നു 
നോതാന്നുന്നു. അതായാത് മുഴുംവിൻ ശരാീരാനോത്തയുംം (whole body) ഒറ്റ യൂണ്യിറ്റായാി കാണ്യാചെത ശരാീ
രാഭാാഗംങ്ങചെള ചെചാറിിയാ യൂണ്യിറ്റുകളായാി കണ്ടുംചെകാണ്ട്് ചാികിത്സാ നിശ്ചായാിക്കുന്ന സംമ്പ്രദീായാമാണ്യ് 
മുള്ളക്കുറുമരുംനോടിത് എന്നു പിറിയാാം. ഇത്തരാത്തിൽ ചെചാറുയൂണ്യിറ്റുകളായാി ശരാീരാചെത്ത കാണുന്നതു
ചെകാണ്ട്ായാിരാിക്കാം നോരാാഗംകാരാണ്യമായാി നോമൽ�റിഞ്ഞി വിിശദീീകരാണ്യങ്ങൾ നല്കുന്നത്.

6. മ�ങ്ങൾ
മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി ചാികിത്സാാപിദ്ധീതിയാിചെല പ്രധാനചെ�ട്ട ഒരാിനമാണ്യ് മ�ങ്ങൾ. നിരാവിധി മ�ങ്ങൾ 
ഇവിർ ചാികിത്സായ്ക്ക്ായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിരുംചെടി മ�
ങ്ങചെള വിർഗ്ഗീകരാിക്കാൻ കഴിിയുംം. നോരാാഗംപ്രതിനോരാാധത്തിന്, ഭായാം അകറ്റുന്നതിന്, ചാില പ്രനോതയക 
കാരായങ്ങൾ സംാധിക്കുന്നതിന്, വിശീകരാണ്യത്തിന് ഇങ്ങചെന വിയതയസ്തങ്ങളായാ ആവിശയങ്ങൾക്കു 
നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമർ മ�ങ്ങൾ പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ചാില മ�ങ്ങളുംം അവിയുംചെടി പ്രനോയാാഗംവും 
കാണുക. പ്രനോയാാഗംത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനത്തിൽ മ�ങ്ങചെള ചെപിാതുചെവി രാണ്ട്ായാി തിരാിക്കാം.

1. നിർ�ിഷ്ടി കാരായസംാധയത്തിനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സംംത�മ�ങ്ങൾ. അതായാത് ഉനോ�ശിച്ച 
കാരായം സംാധിക്കുന്നതിനായാി ചെചായ്യുന്ന ക്രിയാകൾക്കുള്ള മ�ങ്ങൾ

2. ആശ്രീിത മ�ങ്ങൾ- ഇത് ഫലം സംിദ്ധീിക്കുന്നതിനായാി മറ്റു വിസ്തുക്കൾചെക്കാ�ം ഉപിനോയാാഗംി
ക്കുന്ന മ�ങ്ങൾ. ഫലം സംിദ്ധീിക്കാൻ പിലനോ�ാഴുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിസ്തുമാത്രം മതിയാാകും 
മ�ത്തിചെ� ആവിശയമില്ല. ഇത്തരാത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മ�ങ്ങചെളയാാണ്യ് ആശ്രീിത
മ�ം എന്നതുചെകാണ്ട്് ഈ പിഠനത്തിൽ ഉനോ�ശിക്കുന്നത്. മുള്ളക്കുറുമർ കാലങ്ങളായാി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചും നോപിാരുംന്നതും അഭാ�മിക ശക്തിിവിിനോശ�ങ്ങൾ ഉചെണ്ട്ന്ന് അവിർ വിിശംസംി
ക്കുന്ന ഉരാിയാാട്ടങ്ങചെളയാാണ്യ് മ�ം എന്നതുചെകാണ്ട്് ഇവിിചെടി ഉനോ�ശിക്കുന്നത്. ഇനി ചാില 
മ�ങ്ങൾ വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നു

പിനി, അപിസ്മിാരാം, നോപിടിിക്ക്, ബാധ ഉപിദ്രവിത്തിന്, മസൂരാി ഇതയാദീി ഏതു നോദീാ�ങ്ങൾക്കും ചാരാടു
ചെകട്ടാനും ഭാസ്മിം ജീപിിച്ചിടുവിാനും മ�ം താചെഴി പിറിയുംന്നു

“ഓം മഹിാനോദീവി, വിലചെത്ത കയ്യാിൽ ആദീിതയൻ ഇടിചെത്ത കയ്യാിൽ ചാന്ദ്രംൻ, മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിൽ 
അഗ്നി ജീംാല എടുത്തുവിന്ന നോനരാത്തു മഹിാനോദീവിൻ ഈശംരാൻ ഞാാനായാി ധയാനിച്ച് എൻ ചെകട്ടുചെകട്ടിയാ 
ജീാതിയുംം ഭൂതവും നോപിയുംം പിിശാചും തീ നോപിാചെല വിന്ന പിടികചെളല്ലാം പൂ നോപിാചെല നോപിാകചെയാാനോന്നൻ. 
ഓം കാളി , ഓം പിിഠാരാി, ഓം തിരാി, ഓം നമ ശിവിായാചെമ ഫലിക്ക മ�ം ഫലിക്ക അടിങ്ങി ചെപിാക 
സംംാഹി”.



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 562

ഈ മ�ം വിിശകലനം ചെചായ്തിാൽ ഇതിൽ ആന്തരാികനോമാ ബാഹിയനോമാആയാ നിഗൂഡിത 
ഒന്നുമില്ല എന്നു കാണ്യാം. ദുർഗ്രാഹിയമായാ പിദീങ്ങനോളാ രാഹിസംയമായാ സംംഭാവിങ്ങനോളാ ഒന്നും ഈ 
മ�ത്തിൽ ഉൾചെക്കാള്ളുന്നില്ല. നോരാാഗംകാരാണ്യമായാി മ�ത്തിൽ സൂചാി�ിക്കുന്നത് ‘ജീാതിയുംം 
ഭൂതവും നോപിയുംം പിിശാചും തീനോപിാചെല വിന്ന പിടികചെളല്ലാ’മാണ്യ് ഈ മ�ം ഉരുംവിിട്ടുചെകാണ്ട്് നൂലിൽ 
ചെകട്ടിടുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. നൂലിൽ ചെകട്ടുകളിടുന്നനോതാചെടി നോരാാഗംകാരാികളായാ നോപിയുംം, പിിശാചും 
ബാധയുംചെമാചെക്ക ബന്ധിക്കചെ�ടുചെമന്നും ബന്ധിക്കചെ�ട്ടുകഴിിഞ്ഞിാൽ പിിചെന്ന അവിയ്ക്ക്് പ്രവിർത്തി
ക്കാൻ ശക്തിി ഉണ്ട്ാവുകയാില്ലന്നും. അങ്ങചെന നോരാാഗംി രാക്ഷചെ�ടുചെമന്നുമായാിരാിക്കണ്യം വിിശംാസംം. 
ചെകട്ടുകളുംചെടി കഴിിവിിചെനക്കുറിിച്ച് സംി.ആർ നോകരാള വിർമ്മി ഇങ്ങചെന നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. ചെകട്ടുക
ൾക്ക് രാക്ഷിക്കാനും ശക്തിിയുംണ്ട്്. കുചെറി ചെകട്ടിട്ട് ഓനോരാാന്നായാി അഴിിച്ചാൽ നോരാാഗംം മാറും നോപിാലും. 
നോരാാഗംം മാറ്റാൻ ചെകട്ടുന്ന രാക്ഷാചാരാടിിൽ ചെകട്ടുകളാണ്യനോല്ലാ അധികവും. ചെകട്ടുകൾ നോരാാഗംനോത്തയുംം 
ബന്ധിക്കുന്നു എന്നായാിരാിക്കാം വിിശംാസംം (നോകരാളവിർമ്മി 1986: 84) ഈ വിിശംാസംം ആയാിരാിക്കണ്യം 
മുള്ളക്കുറുമരുംം പിിന്തുടിരുംന്നത്.

വിയതയസ്തമായാ നോരാാഗംങ്ങൾക്ക്– പിനി, നോപിടിി, അപിസ്മിാരാം, ബാധ, വിസൂരാി– ഈ ഒരും മ�ംത
ചെന്നയാാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓനോരാാ നോരാാഗംത്തിനും മ�ം ജീപിിക്കുന്നതിചെ� എണ്ണം 
വിയതയസ്തമാണ്യ്. ജീപിിച്ചുംചെകട്ടുന്ന ചാരാടി് ഓനോരാാ നോരാാഗംത്തിനും ചെവിചെറിയാാണ്യ്. ആനോവിദീകൻ ഓനോരാാ 
നോരാാഗംത്തിനും മ�ം ജീപിിക്കുന്നതും നൂലുചെകട്ടുന്നതും വിിവിരാിച്ചുംതന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്യ്.

“ഈ മ�ം ചെകാണ്ട്് ചാരാടുചെകട്ടുനോമ്പാൾ മഞ്ഞിചെ�ാടിിയുംം നൂറും നോചാർത്ത് ചാരാടി് ചുവി�ിക്കണ്യം. 
21 ഉരും ജീപിിക്കണ്യം. ഉണ്യക്കലരാിയുംം ഭാസ്മിവും തുളസംിപ്പൂവും ജീപിിച്ച് മൂർദ്ധീാവിിൽ ഇട്ട് ഓതി ചാരാടു
ചെകട്ടുക”.

“അപിസ്മിാരാത്തിനു മ�ംജീപിിച്ചും ചെകട്ടുന്നതിങ്ങചെനയാാണ്യ്- കറ്റാർവിാഴി (agave) നാരാ് എടുത്ത് 
ജീപിിച്ച് ഒമ്പതു ചെകട്ടു ചെകട്ടണ്യം കയ്യാിചെലാ, അരായാിചെലാ, നോദീഹിനോത്താ എവിിചെടിചെയാങ്കിലും ചെകട്ടുക”.

“ബാധ–കറുത്ത ചാരാടി് ജീപിിച്ചുംചെകട്ടണ്യം ഒമ്പത് ഉരും ആദീയം ജീപിിക്കും പിറ്റിയാിചെല്ലങ്കിൽ 21 
ഉരും ജീപിിക്കണ്യം അതിലും നോതാറ്റാൽ 101 ഉരും ജീപിിക്കും. ഇടിയ്ക്ക്് പിച്ചരാി, ചെവിള്ളത്തിൽ (കാടിി) മുഖം 
കഴുംകണ്യം. നമ്മിചെള ശുദ്ധീീകരാിക്കുകയാാണ്യ്”.

ബാധ എന്താചെണ്യന്ന് ആനോവിദീകൻ വിിശദീീകരാിച്ചത് ഇങ്ങചെന ആയാിരുംന്നു. “പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങ
ളിൽ ഒന്ന് നിലനിൽക്കും കാറ്റായാിട്ട് നോപിാകുന്നത് നിലനിൽക്കും. ബാക്കിചെയാല്ലാം നശിച്ചും നോപിാകും. 
അതാണ്യ് ബാധ. എന്നാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. കാറ്റ് കാറ്റിനോലക്കു നോചാരുംകയാാണ്യ്.”

മ�ം ജീപിിക്കുന്നതിനോനാചെടിാ�ം മഞ്ഞിൾചെപിാടിിയുംം നൂറും നോചാർത്ത് നൂല് ചുവി�ിക്കുകകൂടിി 
ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. ഏചെതങ്കിലും തരാത്തിലുള്ള നിഗൂഡിത സൃഷ്ടിിക്കാൻ നോവിണ്ട്ിയാാകാം ഇങ്ങചെന ചെചായ്യു
ന്നത്. ചെവിളുംത്ത നൂല് ചുവിപ്പു നിറിത്തിനോലക്ക് മാറുന്നത് മ�സംിദ്ധീിചെകാണ്ട്ാചെണ്യന്ന് നോരാാഗംി വിിശം
സംിനോച്ചക്കാം. തന്മൂലം മ�ത്തിചെ� സംിദ്ധീിവിിനോശ�ം നൂലിനും ശൈകവിന്നുചെവിന്ന് കരുംതുന്നതിനും 
നോരാാഗംപിരാിഹിാരാത്തിന് നൂല് മതിയാാകുചെമന്നു നോരാാഗംി വിിശംസംിക്കുന്നതിനും നോവിണ്ട്ി നോബാധപൂർവ്വം 
ചെചായ്യുന്നതുമാകാം. നൂലിന് മ�സംിദ്ധീി ലഭാിച്ചുംചെവിന്ന് നോരാാഗംിചെയാ വിിശംസംി�ിക്കുക, അതുവിഴിി 
നോരാാഗംത്തിന് ശമനമുണ്ട്ാകുചെമന്ന് ധരാി�ിക്കുക ഇത്തരാത്തിലുള്ള ഒരും മനശാസ്ത്രചാികിത്സാാ പിദ്ധീ
തിയുംചെടി ഭാാഗംമാകാം. നൂലുചെകട്ടൽ എന്ന് കരുംതാവുന്നതാണ്യ്.

അപിസ്മിാരാനോരാാഗംത്തിന് കറ്റാർവിാഴിനാരാാണ്യ് ജീപിിച്ചും ചെകാടുക്കുന്നത്. ഓനോരാാ ഉരും മ�ം 
ജീപിിക്കുനോമ്പാഴുംം ഒന്ന് വിീതം ചെകട്ടിടുന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ ഒമ്പതുചെകട്ടുകളാണ്യ് ആവിശയം. ഇങ്ങചെന 
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ജീപിിച്ചുംചെകട്ടിട്ട ചാരാടി് കയ്യാിനോലാ, നോദീാഹിനോത്താ, അരായാിനോലാ എവിിചെടിചെയാങ്കിലും ചെകട്ടിയാാൽ നോരാാഗംം 
മാറും. അപിസ്മിാരാ നോരാാഗംികകൾക്ക് ഒരാിക്കൽ ജീപിിച്ചും ചെകട്ടിയാാൽ പൂർണ്ണമായുംം സുഖചെ�ടുചെമന്നും 
പിിന്നീചെടിാരാിക്കലും അപിസ്മിാരാം ഉണ്ട്ാകിചെല്ലന്നുമാണ്യ് ഇവിരുംചെടി വിിശംാസംം.

പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങളിചെലാന്നായാ വിായും (കാറ്റ് ) ആണ്യ് ബാധ. ദ്രവിയത്തിചെ� അഞ്ചാം് ഘടികങ്ങളി
ചെലാന്നായാ വിായുംവിിചെനയാാണ്യ് ഇവിർ ബാധയാായാി പിരാിഗംണ്യിക്കുന്നത്. വിായും ചാലനാത്മകമായാ
തുചെകാണ്ട്് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ്യ് ഇവിരുംചെടി ധാരാണ്യ. മറ്റു ഘടികങ്ങൾ നശിച്ചും നോപിാകുന്നു. 
വിായും ഒഴിിചെക മചെറ്റല്ലാം ഒരും പിരാിധിവിചെരാ മനു�യചെ� നിയാ�ണ്യത്തിനു വിിനോധയാമാണ്യ്. വിായുംവിിചെ� 
ക്രമരാഹിിതമായാ ചാലനങ്ങചെള പ്രനോതയകിച്ചുംം ചുഴിലിക്കാറ്റിചെന വിിശദീീകരാിക്കാൻ പിഴിയാകാലത്ത് 
കഴിിഞ്ഞിിരുംന്നില്ല. വിായുംവിിചെ� അപ്രതീക്ഷിതവും നിയാ�ണ്യമില്ലാത്തതുമായാ പിലതരാം ചാലനങ്ങചെള 
നോപ്രതബാധചെയാന്നാണ്യ് ആളുംകൾ വിിശംസംിച്ചിരുംന്നത്. വിായും അദൃശയമാണ്യ്. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന 
എളും�ത്തിൽ കാറ്റിചെന വിിശദീീകരാിക്കാൻ കഴിിഞ്ഞിിരുംന്നില്ല. ചുഴിലിക്കാറ്റിചെന പിഴിയാകാലചെത്ത 
ആളുംകൾ നോപ്രതബാധചെയാന്നു വിിശംസംിച്ചിരാിക്കണ്യം. യാാദൃശ്ചാികമാചെയാങ്കിലും ചുഴിലിയാിൽ ചെപിട്ടു
നോപിായാാൽ തങ്ങളുംചെടി ശരാീരാത്തിലും ബാധ ആനോവിശിക്കുചെമന്ന് വിിശംസംിച്ചിരുംന്ന (ഭായാചെ�ട്ടിരുംന്ന) 
ആളുംകൾ വിിഭ്രാന്തിക്കടിിമചെ�ടുന്നത് സംംാഭാാവിികമാണ്യ്. ഇത്തരാം വിിഭ്രാന്തികചെള മ�ംജീപിിച്ചും 
ചാരാടുചെകട്ടുന്നതിലൂചെടി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിിയുംം.

മചെറ്റാരും മ�വും അതിചെ� പ്രനോയാാഗംവും കാണുക.
“ഓം ശാനോന്ത - ശാനോന്ത
സംർവ്വാരാിഷ്ടി നാശിനി സംംാഹി:

ഏഴി് കുരുംമുളകും, ഏഴി് കല്ല് ഉപ്പും എടുത്ത് ഈ മ�ം രാണ്ട്് ഉരും ജീപിിച്ച് ചെതാട്ടുരാിയാാടിാചെത രാാവിിചെല 
ചെവിറുംവിയാറ്റിൽ തിന്നാൽ ഏതു വിയാറുനോവിദീനയുംം ചെകാതിയുംം പുളിച്ചുംനോതട്ടലും ഉടിചെനമാറും. ഈ മ�ം 
തലനോവിദീനയ്ക്ക്് കുറിിയാിടുവിാനുംനന്ന്.”

പുളിച്ചുംനോതട്ടൽ, ദീഹിനനോക്കടി് എന്നിവി മാറ്റാൻ കുരുംമുളകും ഉപ്പും നോചാർന്ന മിശ്രീിതത്തിനു 
കഴിിയുംം. ദീീപിനം, പിാചാകം ഈ രാണ്ട്് ഗുണ്യങ്ങളുംള്ള വിസ്തുക്കൾ ദീഹിനനോക്കടിിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കാചെമ
ന്ന് ആയൂർനോവിദീം പിറിയുംന്നു4. കുരുംമുളകിന് ദീംീപിനഗുണ്യമുള്ളതുചെകാണ്ട്് ദീഹിിക്കാചെത കിടിക്കുന്ന 
വിസ്തുക്കചെള ദീഹിി�ിക്കുന്നു. ദീഹിനപ്രക്രിയാ സുഗംമമാകുന്നനോതാചെടി വിയാറുനോവിദീനയുംം പുളിച്ചുംനോതട്ടലും 
മാറുകയുംം ചെചായ്യും. ദീഹിനനോക്കടുചെകാണ്ട്് വിയാറ്റിൽ ഉണ്ട്ാകുന്ന അസംംസ്ഥതകൾക്ക് എല്ലാ നാട്ടുസം
മൂഹിങ്ങളുംം ചെപിാതുചെവി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംനോപിാരുംന്ന പിാരാമ്പരായ അറിിവിാണ്യ് ഇത്. അസുഖം മാറുന്നത് 
മ�ത്തിചെ� ശക്തിിചെകാണ്ട്ല്ല, പികരാം കുരുംമുളകിചെ� ദീീപിനസംംഭാാവിം ചെകാണ്ട്ാണ്യ്. കുരുംമുളകും 
ഉപ്പും കഴിിച്ച് അസുഖം മാറുന്ന നോരാാഗംി വിിശംസംിക്കുന്നതാകചെട്ട മ�ത്തിലുമായാിരാിക്കും അതായാത് 
മരുംന്നിചെ� ഫലചെത്ത മ�ത്തിചെ� ശക്തിിയാാചെണ്യന്നു വിിശംസംി�ിക്കുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്.

യാഥാർത്ഥത്തിൽ മ�ങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് ഫല പ്രാപ്തിയുംണ്ട്ാകുനോമാ? എല്ലാ നാട്ടു സംമൂഹിങ്ങളിലും 
പിാരാമ്പരായമായാി മ�ങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കാറുണ്ട്്. നോരാാഗംത്തിനുള്ള ചാികിത്സാ, പൂജീകൾ, നൂലുചെകട്ട് 
വിിവിിധങ്ങളായാ മ�വിാദീച്ചടിങ്ങുകൾ തുടിങ്ങിയാ സംന്ദർഭാങ്ങളിചെലാചെക്ക മ�ങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കാറു
ണ്ട്്. മ�വിാദീത്തിചെ� ഫലപ്രാപ്തി എത്രനോത്താളം എന്നതിനപ്പുറിം ഇതിചെ� പ്രനോയാാഗംത്തിന് നോലാക
ചെത്തല്ലായാിടിത്തും സംമാനമായാ വിിശംാസംതലമുചെണ്ട്ന്ന് സംി.ആർ. നോകരാളവിർമ്മി സൂചാി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
“ചുരുംക്കത്തിൽ മ�വിാദീം ഒരുംതരാം പ്രകൃതി നിയാമമാണ്യ്. അചെതാരും അലസംിനോ�ാകുന്ന കലചെയാന്ന 
നോപിാചെലതചെന്ന മിഥയയാായാ ശാസ്ത്രവുമാണ്യ്. മനശ്ശാാസ്ത്രജ്ഞാംൻമാർ ആശയാസംംബന്ധം എന്ന 
നോപിരാിൽ അറിിയുംന്ന മന:പ്രവിർത്തന നിയാമത്തിചെ� രാണ്ടുംതരാത്തിലുള്ള ചെതറ്റായാ പ്രനോയാാഗംമാണ്യ് 
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മ�വിാദീത്തിചെ� കാതലായാ രാണ്ടും നിയാമങ്ങളുംം എന്നനോത്ര ഈ പിഠനത്തിൽ നിന്നും മന�ിലാ
ക്കുന്നത്.” (1986: 17)

ശാസ്ത്രീയാമായാ അടിിത്തറിയുംചെണ്ട്ന്ന് ചെതളിയാിക്കാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ്യ് മ�വിാദീം. 
മ�വിാദീപ്രനോയാാഗംംചെകാണ്ട്് ഫലസംിദ്ധീി ഉണ്ട്ാകുചെമന്ന് പിറിയാാനുംവിയ്യാ. പിനോക്ഷ മനു�യമനസംിചെന 
സംംാധീനിക്കാൻ കഴിിയുംന്നു എന്നതു യാാഥാർത്ഥയവുമാണ്യ്. എചെന്തന്നാൽ മന:പ്രവിർത്തന നിയാമ
ത്തിചെ� പ്രനോയാാഗംമാണ്യ് മ�വിാദീം. മ�ത്തിനോലാ, മ�വിാദീിയാിനോലാ ഉളള വിിശംാസംം ആകണ്യം 
നോരാാഗംിക്ക് തുണ്യയാാകുന്നത്. അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് നോരാാഗംശമനത്തിന് മ�ജീപിത്തിനു പുറിചെമ മറ്റു 
വിസ്തുക്കളുംം നൽകുന്നത്. ഉദീഹിരാണ്യമായാി പിനി, നോപിടിി, വിസൂരാി ഇവിയ്ക്കും മ�ം ജീപിിച്ചും ചാരാടു ചെകട്ടുന്നു. 
ദീഹിനനോക്കടിിനു ഉപ്പും കുരുംമുളകും ജീപിിച്ചും ചെകാടുക്കുന്നു.

മുള്ളക്കുറുമർ അവിരുംനോടിതായാ സംാമൂഹിയ സംാംസ്കാാരാികാനുഭാവിങ്ങളിൽനിന്നാണ്യ് നോരാാഗംത്തി
ചെ� കാരാണ്യങ്ങചെള വിിശദീീകരാിക്കുന്നത്. ഇതിനനുനോപിക്ഷണ്യീയാമായാ മരുംന്നുകൾ കചെണ്ട്ത്തുന്നതും 
അവിരുംചെടി അനുഭാവിങ്ങളിൽനിന്നാണ്യ്. ഇതിന് ശാസ്ത്രീയാമായാ ഒരും അടിിത്തറിയുംണ്ട്്. പില മൃഗംങ്ങളുംം 
നോരാാഗംബാധിതരാാകുനോമ്പാൾ പ്രനോതയക സംസംയങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിക്കാനുള്ള പ്രവിണ്യതയ്ക്ക്് ഒരും സംംഭാാവിി
കാടിിസ്ഥാനമുചെണ്ട്ന്ന് അത് ചെതളിയാിക്കുന്നുചെവിന്നും ചാരാകൻ ചൂണ്ട്ിക്കാണ്യിക്കുന്നു. അനോ�ഹിത്തിചെ� 
അഭാിപ്രായാത്തിൽ “ആട്ടിടിയാൻമാർക്കും, വിനനിവിാസംികൾക്കും സംംായാത്തമായാ സംസംയവിിജ്ഞാംാന
ത്തിചെ� അടിിത്തറിയാിലാണ്യ് സംസംയ��ധങ്ങചെള അടിിസ്ഥാനമാക്കി ഒരും ചാികിത്സാാപിദ്ധീതി പിടു
ത്തുയാർത്തിയാിരാിക്കുന്നത്.” (എം.എസം്. വിലയത്താൻ, 2008: 86). ഇത്തരാത്തിൽ നിരാീക്ഷിക്കുനോമ്പാൾ, 
ഇടിയാവൃത്തി ഉപിജീീവിന മാർഗ്ഗമായാി സംംീകരാിച്ചിട്ടുള്ള മുള്ളക്കുറുമർക്കു പ്രകൃതിയുംമായുംള്ള നിരാന്തരാ 
ബന്ധത്തിൽനിന്നാണ്യ് മരുംന്നറിിവുകൾ സംംായാത്തമാക്കാനായാചെതന്ന് ഉറി�ിക്കാം. ചാില അറിിവുകൾ 
യാാദൃശ്ചാികമായുംം ചാിലത് നിരാവിധി പിരാീക്ഷണ്യങ്ങളിൽനിന്നും നോനടിിയാതാണ്യ്. മരുംന്നുചെചാടിിക്ക് 
നോപിരും നല്കുന്നതും, നോരാാഗംത്തിചെ� നോപിരും നിർണ്ണയാിക്കുന്നതുചെമല്ലാം അവിരുംനോടിതായാ ചുറ്റുപിാടുകളിലും 
അനുഭാവിങ്ങളിലുംനിന്നുമാണ്യ്.

മരുംന്ന്, മ�ം, യാ�ം, ജീാലവിിദീയ എന്നിവി ഉൾചെക്കാള്ളുന്നതാണ്യ് മുള്ളക്കുറുമരുംചെടി മരുംന്ന
റിിവുകൾ. ശാരാീരാികമായാി ബാധിക്കുന്ന നോരാാഗംങ്ങൾ മരുംന്നുപ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടിയാാണ്യ് മാറ്റുന്നത്. 
അനോതസംമയാം മാനസംിക പ്രശ്നങ്ങചെള മ�ത്തിലൂചെടി പിരാിഹിരാിക്കാനുളള ശ്രീമമാണു നടിത്തുന്നചെത
ന്നു പിറിയാാം. അതായാത് നോരാാഗംചെത്ത മരുംന്നുപിനോയാാഗംിച്ചുംം നോരാാഗംം എന്ന നോതാന്നലിചെന മ�യാ�
ങ്ങളിലൂചെടിയുംം പിരാിഹിരാിക്കുന്നു. നോരാാഗംം എന്ന നോതാന്നലും നോരാാഗംാവിസ്ഥ സൃഷ്ടിിക്കാറുണ്ട്്. ഇത്തരാം 
നോതാന്നലുകൾ പിരാിഹിരാിക്കാനായാിരാിക്കണ്യം മരുംന്നും മ�വും ഉൾനോച്ചർന്ന ഒരും ചാികിത്സാാപിദ്ധീതി 
മുള്ളക്കുറുമർ വിികസംി�ിചെച്ചടുചെത്തന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ആനോവിദീകർ
1. ചന്ദ്രൻ 65 വയസ്് ഓണിിമൂല, എരുമാാട്് പിി ഒ. പിന്തല്ലൂർ തമാിഴ്നാാട്്

2. രാാഘവൻ 68 വയസ്് കാാട്ടിിക്കൊ�ാല്ലിി, മൂട്ക്കൊ�ാല്ലിി പിി ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേത്താരാി വയനാാട്്

3. ക്കൊവള്ളൻ 71 വയസ്്, മാടൂർ, വാത്തേകാരാി പിി. ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേത്താരാി വയനാാട്്

4. ശിിവൻ 59 വയസ്സ്്, ചിറമൂല വാത്തേകാരാി പിി. ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേത്താരാി വയനാാട്്
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ബിജു ചെക.ചെക.
വിയാനാടി് വിാനോകരാി സംംനോദീശി. കാലടിി സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ നോഡിാ. ചെക വിി ദീിലീപി്കുമാറിിൻചെറി 
കീഴിിൽ ഗംനോവി�ണ്യം പൂർത്തിയാാക്കി. ഗംവി. ചെവിാനോക്ക�ണ്യൽ ഹിയാർ ചെസംക്കണ്ട്റിി സ്കൂൾ വിാനോകരാിയാിൽ 
ശൈഹിസ്കൂൾ വിിഭാാഗംത്തിൽ മലയാാളം അധയാപികൻ. ആദീിവിാസംി സംംയാം ഭാരാണ്യത്തിൽനിന്ന് നോദീശരാാഷ്ട്രീത്തി
നോലക്ക് ആദീയകൃതി.



അനുഷ്ഠാാനം, കല, ആധുനികീകരാണ്യം
ഇ. ദീിനോനശൻ

ഗംനോവി�കൻ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി.

അനുഷ്ഠാാന കലകളുംചെടി ആധുനികീകരാണ്യം പ്രധാനചെ�ട്ട ചാർച്ചാവിി�യാങ്ങളിചെലാന്നാണ്യ്. 
അനുഷ്ഠാാനം, കല എന്ന നോവിർതിരാിവിിന് നിലനില്പുനോണ്ട്ാ, കലാംശമില്ലാതിരാിക്കുക എന്നതാനോണ്യാ 
അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി പ്രനോതയകത, കലയാിൽ നിന്ന് അനുഷ്ഠാാനചെത്തയുംം അനുഷ്ഠാാനത്തിൽ നിന്ന് 
കലചെയായുംം നോവി ർതിരാിക്കാൻ കഴിിയുംനോമാ, തുടിങ്ങി നാനാവിിധമായാ നോചാാദീയങ്ങൾ ഇതുമായാി ബന്ധ
ചെ�ട്ട് ഉന്നയാിക്കചെ�ടിാറുണ്ട്്. സംങ്കീർണ്ണമായാ ഈ നോചാാദീയങ്ങചെള വിിശകലന വിിനോധയാമാക്കുന്നവിർ 
നോപിാലും ചാരാിത്രാനുഭാവിങ്ങചെള മുഴുംവിൻ ഉൾചെക്കാള്ളാൻ ശ്രീമിക്കാതിരാിക്കുന്നതാണ്യ് ചെപിാതു 
അനുഭാവിം. അനുഷ്ഠാാനകലചെയാന്ന ഗംണ്യചെത്ത എങ്ങചെന നോനാക്കിക്കാണ്യാൻ കഴിിയുംം അഥവിാ 
എങ്ങചെന നോനാക്കിക്കാണ്യണ്യം എന്നതിൽ നിന്നാണ്യ് ഇതാരാംഭാിനോക്കണ്ട്ത്. അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി 
കാഴ്ചസ്ഥാനം ഈ അനുഷ്ഠാാനകല പിങ്കുചെവിക്കുന്ന ജീനതയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടതായാിരാിക്കണ്യം. 
അനുഭാവിപിരാമായാി ഒരും ജീനത അതിചെന എങ്ങചെന നോനാക്കിക്കാണുന്നു എന്നത് ഈ വിിശകല
നങ്ങളിൽ പ്രധാനമായാിരാിക്കും. ഇത്തരാചെമാരും കാഴ്ച�ാടിിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് ചെതയ്യാം, തിറി എന്നീ 
അനുഷ്ഠാാനകലകളുംചെടി ആധുനികീകരാണ്യവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എചെന്താചെക്കചെയാന്ന് 
അനോനം�ിക്കാനുള്ള ശ്രീമമാണ്യിത്.

പിരാമ്പരായാായാി തുടിരുംന്ന വിിശംാസംമനുസംരാിച്ച് ചെചായ്തു വിരുംന്ന ‘കർമ്മി’ങ്ങചെളയാാണ്യ് അനുഷ്ഠാാ
നങ്ങൾ എന്നു വിിളിച്ചുംവിരുംന്നത്. വിിശംാസംത്തിചെ� പിിൻബലത്തിലാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നില
നിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയാിചെല സംംഭാവിപിരാമ്പരാകചെള നിയാ�ിക്കുന്നതിനായാി പിഴിയാ കാലം മുതനോല 
മനു�യർ ചാില മാ�ിക ക്രിയാകൾ വിികസംി�ിച്ചിരുംന്നു. ഇങ്ങചെനയാാണ്യ് മ�വിാദീം രൂപിചെ�ട്ടുവിന്നത്. 
കാരായ – കാരാണ്യ ബന്ധത്തിലധിഷ്ഠാിതമായാ പ്രാചാീന യുംക്തിികളിലാണ്യ് മ�വിാദീം വിികസംിക്കുന്നത് 
( നോകരാളവിർമ്മി 1996: 33). മനു�യാതീതമായാ ഒരും ശക്തിിയുംചെടിയുംം അസ്തിതംം മ�വിാദീം അംഗംീക
രാിക്കുന്നില്ല. പ്രപിഞ്ചാംനിയാമങ്ങചെള മന�ിലാക്കി വിയാഖയാനിക്കാനുള്ള ശ്രീമമാണ്യ് മ�വിാദീികൾ 
നടിത്തിയാത്. പ്രകൃതിചെയായുംം മനു�യജീീവിിതചെത്തയുംം നിയാ�ിക്കുന്ന അതീത ശക്തിികളുംചെണ്ട്ന്ന 
വിിശംാസംനോത്താചെടിയാാണ്യ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം ആരാംഭാിക്കുന്നത്. ഈ ശക്തിികചെള പ്രീതിചെ�ടു
ത്തുകനോയാാ അനുകൂലമാക്കി നിർത്തുകനോയാാ ചെചായ്തുചെകാണ്ട്് മുൻനോപിാട്ടുനോപിാകലാണ്യ് അഭാികാമയചെമന്ന 
അഭാിപ്രായാഗംതിയാാണ്യ് മതം. മതത്തിന് സംിദ്ധീാന്തപിരാവും പ്രാനോയാാഗംികവുമായാ രാണ്ടും തലങ്ങൾ 
ഉണ്ട്്. മനു�യാതീത ശക്തിികളിലുള്ള വിിശംാസംവും അവിചെയാ പ്രീതിചെ�ടുത്താനുള്ള ശ്രീമവുമാണ്യ് 
അവി (നോകരാളവിർമ്മി 1996: 34). ഇത്തരാം വിിശംാസം പിദ്ധീതികളുംചെടി പ്രാനോയാാഗംിക ആവിിഷ്കാാരാരൂപി
ങ്ങളായാാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ രൂപിചെ�ട്ടുവിന്നത്.
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ജീനനം മുതൽ മരാണ്യം വിചെരായുംള്ള മനു�യജീീവിിത സംന്ദർഭാങ്ങചെളല്ലാം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംമായാി 
ബന്ധിക്കചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു. ഓനോരാാ സംവിിനോശ� ജീനവിിഭാാഗംത്തിചെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനം മറ്റുള്ളവിരാിൽ 
നിന്ന് വിയതയസ്തമായാിരാിക്കും. ഒരും കൂട്ടായ്മ രൂപിചെ�ട്ടുവിരുംന്ന സംാമൂഹിിക ചാരാിത്ര സംന്ദർഭാങ്ങളുംചെടി 
സംവിിനോശ�തയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടാണ്യ് അവിരുംചെടി വിിശംാസംങ്ങളുംം രൂപിചെ�ടുന്നത്. പ്രകൃതയതീത 
ശക്തിിയാിലുള്ള വിിശംാസംം, അവിചെയാ പ്രീതിചെ�ടുത്തുന്ന രാീതി തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങളിൽ വിയതയസ്തതകൾ 
ഉണ്ട്ാകുന്നത്, ഓനോരാാ ജീനതയുംചെടിയുംം പ്രപിഞ്ചാംനോബാധത്തിചെ� കൂടിി ഭാാഗംമായാാണ്യ്. നോലാകചെത്ത 
മന�ിലാക്കാനും വിയഖയാനിക്കാനും ഓനോരാാ ജീനതയുംം ശ്രീമിക്കുന്നതിലുള്ള വിയതയസ്തതകചെളയുംം 
നിലനിൽക്കുകയുംം തുടിരുംകയുംം ചെചായ്യുന്ന സംാമൂഹിിക ചാരാിത്ര സംന്ദർഭാങ്ങചെളയുംം ആശ്രീയാിച്ചുംള്ള 
ഭാിന്നതകൾ, കൂട്ടായ്മാജീീവിിതത്തിചെല അനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളയുംം നിർണ്ണയാിക്കുന്നുണ്ട്്.

നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങളിൽ സംാർവ്വല�കികമായാി വിർഗംീകരാിച്ചും നോചാർത്ത ജീനുസ്സുകളിചെലാ
ന്നാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനം. അവി പ്രനോദീശങ്ങൾക്കനുസംരാിച്ചുംം ജീനവിിഭാാഗംങ്ങൾക്കനുസംരാിച്ചുംം ശൈവിവിിധയ
ങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവിയാാണ്യ്. കലാംശം ഏറിിയാിരാിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനരൂപിങ്ങചെളയാാണ്യ് അനുഷ്ഠാാന
കലകൾ എന്നു നോഫാക് നോലാർ പിഠിതാക്കൾ നിർവ്വചാിക്കുന്നത്. കലാംശത്തിചെ� ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുക
ളാണ്യ്, അനുഷ്ഠാാനങ്ങചെള, അനുഷ്ഠാാനകലകൾ എന്ന നോപിരാിന്/പിദീവിിക്ക് അർഹിമാക്കുന്നത്. എല്ലാ 
അനുഷ്ഠാാനരൂപിങ്ങളുംം (അനുഷ്ഠാാനകലാരൂപിങ്ങളുംം) നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റു പില ജീനുസ്സുകളുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടുചെകാണ്ട്ാണ്യ്. പുരാാവൃത്തങ്ങളുംമായുംം വിിശംാസംങ്ങളുംമായുംം ബന്ധമില്ലാചെത അനുഷ്ഠാാ
നകലകൾക്ക് നിലനിൽക്കാനാവിില്ല. വിാദീയങ്ങൾ, സംംഗംീതം, നൃത്തം, നാടിൻ കരാവിിരുംതുകൾ, 
നാടികീയാത എന്നിവിയുംചെടി ഘടികങ്ങൾ അനുഷ്ഠാാനകലകളിൽ ധാരാാളമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കചെ�
ടുന്നുണ്ട്്. ഏനോതതു ഘടികവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടാനോണ്യാ ഒരും അനുഷ്ഠാാനരൂപിം നിലനിൽക്കുന്നത് 
അതുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടായാിരാിക്കും കൂട്ടായ്മ ആ അനുഷ്ഠാാനരൂപിത്തിന് നോപിരും വിിളിക്കുന്നത്. അതു
ചെകാണ്ടുംതചെന്ന കൂട്ടായ്മകൾക്ക് അനുഷ്ഠാാനകല എന്ന സംംവിർഗംം തചെന്നയാില്ല എന്നു പിറിയാാം. കൂട്ടായ്മ 
അവിരുംനോടിതായാ നോപിരുംകളിൽ ഓനോരാാന്നിചെനയുംം അതായാിത്തചെന്ന മന�ിലാക്കുന്നു. സൂചാി�ിച്ചത് 
അനുഷ്ഠാാനകല എന്ന സംംവിർഗംം തചെന്ന അക്കാദീമികമായാി സൃഷ്ടിിക്കചെ�ട്ട ഒന്നാണ്യ് എന്നതാണ്യ്. 
ഈ സംംവിർഗംത്തിചെ� ഉപിനോയാാഗംം, കൂട്ടായ്മകളുംചെടി അനുഷ്ഠാാന രൂപിങ്ങചെള നോനാക്കിക്കാണ്യാനുള്ള 
ഒരും ഉപിാധിയാായാി മാത്രമാണ്യിവിിചെടി സംംീകരാിക്കുന്നത്.

കലാംശം ഏറിിയാിരാിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനചെത്തയാാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനകല എന്നു വിിളിക്കുന്നത് 
എന്നു സൂചാി�ിച്ചും. കൂട്ടായ്മകൾ അനുഷ്ഠാാനകലകചെള സംമീപിിക്കുന്നത് കലാരൂപിം എന്ന നിലയാില
ല്ല. അനുഷ്ഠാാനചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന വിിശംാസംമാണ്യ് കൂട്ടായ്മയാിചെല അംഗംങ്ങചെള ഒരുംമി�ിക്കുന്ന 
ഘടികം. മനു�യാതീത ശക്തിികചെള തൃപ്തിചെ�ടുത്താനുള്ള ക്രിയാാംശങ്ങൾ എന്ന നിലയാിലാണ്യ് 
കൂട്ടായ്മ അനുഷ്ഠാാനങ്ങചെള കാണുന്നത്. ഒരും കൂട്ടായ്മചെയാ അതീതനോലാകവുമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തു
ന്ന ഘടികമായുംം ഇതിചെന കാണ്യാം. ഭാ�തിക ജീീവിിതചെത്ത പ്രയാാസംരാഹിിതമാക്കാൻ അതീത 
ശക്തിികചെള പ്രീതിചെ�ടുത്തുക എന്നതാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനവുമായാി ബന്ധചെ�ടുന്ന കൂട്ടായ്മയുംചെടി ലക്ഷയം. 
വിിശംാസംം നഷ്ടിചെ�ടുന്നനോതാടു കൂടിി ആ അനുഷ്ഠാാനരൂപിത്തിനു നിലനിൽ�ില്ല എന്നു വിരുംം.

നോമൽവിിവിരാിച്ച തരാത്തിലുള്ള മാനദീണ്ഡങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാാനകല എന്നു വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്നവി
യാാണ്യ് ചെതയ്യാവും തിറിയുംം. ഈ രാണ്ടും രൂപിങ്ങളുംം ഒന്നല്ല, ഒന്നിചെ� പിാഠനോഭാദീവുമല്ല, വിയതയസ്തമായാ രാണ്ടും 
രൂപിങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്യ്. മലബാറിിചെന ഒരും ഏകകമായാി സംംീകരാിച്ചാൽ കാസംർനോഗംാഡി് ജീില്ലയാിൽ 
ഭൂതവും കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിൽ മാഹിി വിചെരാ ചെതയ്യാവും മാഹിിയ്ക്ക്് ചെതക്കും നോകാഴിിനോക്കാടും തിറിയുംം മലപ്പുറിം 
പിാലക്കാടി് ജീില്ലകളിൽ പൂതനും തിറിയുംം എന്നിങ്ങചെന അനുഷ്ഠാാന രൂപിങ്ങൾ കാണ്യാം (രാാഘവിൻ 
പിയ്യാനാടി് 1998: 21-22). ഇവിയ്ക്ക്് ആസ്പദീമായാ വിിശംാസംങ്ങളിൽ ചാില സംാമയങ്ങൾ കാണ്യാചെമങ്കിലും 
ഇവി ഒന്നിചെ� പിാഠനോഭാദീമായാി മന�ിലാക്കാൻ കഴിിയാില്ല. ഓനോരാാന്നും തനതു രൂപിങ്ങളാണ്യ്. 
നോദീശങ്ങളിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാകുനോമ്പാൾ സംാമൂഹിിക പുനസൃഷ്ടിിക്കു വിിനോധയാമാകുന്ന രൂപിങ്ങളാണ്യ് ഇവി 
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എന്ന് രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി് അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്് (1998: 22). ചെതയ്യാവും തിറിയുംം ചെകട്ടിയാാടുന്നത് 
കാവുകളിലാണ്യ്. പ്രനോദീശികമായാി നോകാട്ടങ്ങൾ, മുണ്ട്യകൾ, കഴികങ്ങൾ, പിള്ളിയാറികൾ എന്നിങ്ങ
ചെനയുംള്ള നോപിരുംകളിലും ഇവി അറിിയാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരാം സ്ഥാനങ്ങൾ തികച്ചുംം പ്രാനോദീശികമായാ 
ആരാാധനാനോകന്ദ്രംങ്ങളായാിരുംന്നു. പിലനോ�ാഴുംം കാവിിചെ� ചുറ്റും ജീീവിിക്കുന്ന ജീനങ്ങളുംചെടിതായാാണ്യ് 
കാവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നചെതങ്കിലും അതിചെ� ഉടിമസ്ഥത വിയതയസ്ത ജീാതി വിിഭാാഗംങ്ങൾനോക്കാ 
കുടുംബങ്ങൾനോക്കാ ആയാിരാിക്കും. വിിപുലമായാ ഭൂസംംത്ത് അധീനതയാിലുള്ള കാവുകളുംം ദീരാിദ്രമായാ 
കാവുകളുംം ഉണ്ട്്. ഒരും വിർ�ത്തിൽ പിലവിിധ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നടിത്തചെ�ടുചെമങ്കിലും ചെതയ്യാം/തിറി 
ഉത്സാവിമാണ്യ് പ്രാധാനയം നോനടുന്നത്.

കാവുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാാനരൂപിത്തിന് പുതിയാ കാലത്ത് ശൈകവിന്ന പിരാി
ണ്യാമചെത്തയാാണ്യ് ആധുനികീകരാണ്യം എന്നതുചെകാണ്ട്് ഇവിിചെടി വിിവിക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രകൃതയതീത 
വിിശംാസംവും അതിചെ� പ്രതയക്ഷീകരാണ്യവും എന്ന നിലയാിലുള്ള ഈ അനുഷ്ഠാാനരൂപിങ്ങൾ ശുദ്ധീവും 
സംംച്ഛവുമായാ ഒരും നോലാകത്തല്ല നിലനിന്നിരുംന്നത്. സംകലവിിധ സംാമൂഹിിക സംമ്മിർ�ങ്ങളുംചെടിയുംം 
ഭാാഗംമായാാണ്യ് ഇത്തരാം രൂപിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയുംം പിരാിണ്യമിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നത്. നോശ്രീണ്യീബദ്ധീ
മായാ ജീാതി ഘടിന ശക്തിമായാിരുംന്ന സംമൂഹിത്തിൽ കീചെഴിക്കിടിയാിചെലന്ന് കൽ�ിക്കചെ�ട്ട മണ്ണാൻ, 
മലയാൻ, മുന്നൂറ്റാൻ, അഞ്ഞൂറ്റാൻ തുടിങ്ങിയാ വിിഭാാഗംക്കാരാായാിരുംന്നു ഈ അനുഷ്ഠാാനകല ചെകട്ടിയാാ
ടിിയാിരുംന്നത്. ഈ ജീാതിവിിഭാാഗംങ്ങളിൽ ചെപിട്ടവിർ കാർ�ിക വൃത്തിയാിൽ ഏർചെ�ട്ടവിരാായാിരുംന്നില്ല. 
അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന മുഖയഉല്പാദീക സംമൂഹിത്തിചെ� ആശ്രീിതരാായാാണ്യ് ഇവിർ കഴിിഞ്ഞുകൂടിിയാത്. 
സംാമൂഹിികമായാ നോമൽനോക്കായ്മ ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന ജീാതിവിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി ആത്മീയാവും ഭാ�തികവുമായാ 
ജീീവിിതത്തിചെ� സുസ്ഥിതിക്കുനോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് ഗ്രാമ സംമൂഹിത്തിൽ ഇവിർക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭായമാ
യാത്. ഒരും കാവിിനു ചുറ്റും വിിവിിധ ജീാതി വിിഭാാഗംങ്ങചെള പിാർ�ിനോക്കണ്ട്ത് അക്കാലചെത്ത സംാമൂഹിിക 
ധർമ്മിങ്ങൾ/ചെതാഴിിലുകൾ നിർവ്വഹിിക്കചെ�ടുന്നതിന് ആവിശയമായാിരുംന്നു. വിയതയസ്ത സംാമൂഹിികധ
ർമ്മിങ്ങൾ നിർവ്വഹിിക്കുന്ന ജീാതി വിിഭാാഗംങ്ങചെള കാവുകളുംചെടി സംമീപിപ്രനോദീശങ്ങളിൽ ചെകാണ്ടുംവിന്ന് 
താമസംി�ിച്ചിരുംന്നതായാി ദീത്തങ്ങൾ സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്. മറ്റു ചെതാഴിിലുകൾ നോപിാചെല തചെന്ന ചെതയ്യാം, 
തിറി നോപിാലുള്ള അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി നിർവ്വഹിണ്യവും ജീാതിപിരാമായാ കടിമയാായാാണ്യ് നിലനിന്നത്. 
ജീാതിനോശ്രീണ്യിയുംചെടി കാലത്ത് ചെതാഴിിലുകളുംചെടി അഭായസംനം പിാരാമ്പരായമായാാണ്യ് നിർവ്വഹിിക്കചെ�
ട്ടത്. അനുഷ്ഠാാനകലകളുംചെടി പിഠനവും ഈ രാീതിയാിൽ പിാരാമ്പരായമായാി തചെന്ന നടിന്നുവിന്ന പ്രക്രി
യായാാണ്യ്. കണ്ടുംം നോകട്ടും ശീലിക്കുക, പിഠിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു രാീതി. നോകാലം ചെകട്ടിയാാടിാനുള്ള 
അണ്യിയാലങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യവും ആട്ടക്കാർ തചെന്നയാാണ്യ് നടിത്തിയാിരുംന്നത്. ഇവിയുംചെടി പിഠനവും 
പിാരാമ്പരായമായാി തചെന്ന നിർവ്വഹിിക്കചെ�ട്ടു. മരാത്തിൽ ചെകാത്തിചെയാടുനോക്കണ്ട്വി, ഇലകളുംം പ്രകൃതി 
ദീത്ത ചെപിാടിികളുംം നോചാർത്ത് ചാായാങ്ങളുംണ്ട്ാക്കി നിറിംപിിടിി�ിക്കുന്നവി, തുണ്യികളിലും മറ്റും തുന്നി
ചെയാടുക്കുന്നവി എന്നിങ്ങചെന പില വിിധത്തിലാണ്യ് അണ്യിയാലങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യം. വിണ്ട്ിൻ നോതാടി് 
സംംസ്കാരാിചെച്ചടുത്ത് കിരാീടിത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുംനോചാർക്കുന്നതിനു നോവിണ്ട് സൂക്ഷ്മതചെയാക്കുറിിച്ച് പില ചെകട്ടിയാാട്ട
ക്കാരുംം ഓർക്കാറുണ്ട്്. മുഖത്തും മാറിിലും എഴുംതുന്നതിനുള്ള അഞ്ചുതരാം (ചുക�്, കറു�്, മഞ്ഞി, പിച്ച, 
ചെവിള്ള) വിർണ്ണചെ�ാടിികളുംം പ്രകൃതി വിസ്തുക്കളിൽ നിന്നായാിരുംന്നു നിർമ്മിിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരുംന്നത്. ഓനോരാാ 
നോകാലത്തിനും പ്രനോതയകമായാ അണ്യിയാലങ്ങളുംണ്ട്്. നോദീവിതയുംചെടി പുരാാവൃത്തമാണ്യ് നോകാലത്തിചെ� 
രൂപിം നിർണ്ണയാിക്കുന്നതിന് ആധാരാം. പിാദീം മുതൽ ശിരാസം് വിചെരാ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന അണ്യിയാ
ലങ്ങളുംചെടിയുംം ഉടുത്തുചെകട്ടിചെ�യുംം രാീതി നോകാലങ്ങൾക്കനുസംരാിച്ച് വിയതയാസംചെ�ടും. നോകവിലമായാ 
സംനോങ്കതപിരാതയുംചെടി സം�ന്ദരായമല്ല, നോകാലത്തിൽ കാണുന്നത്. മറിിച്ച് ആശയാപിരാമായാ ഒരും തലം 
കൂടിി ഇതിനുണ്ട്്. മുഖചെത്തഴുംത്തും ചെമചെയ്യാഴുംത്തും ഈ നിലയാിൽ തചെന്നയാാണ്യ്. നോകാലങ്ങൾക്ക് പ്രനോതയ
കമായാ ആട്ടപ്രകാരാങ്ങളുംമുണ്ട്്, അത് ലിഖിതമല്ല എന്നു മാത്രം. ചാലനങ്ങളുംചെടി ചാിട്ട, സംമയാക്രമം, 
വിിളിച്ചുംചെചാാല്ലലുകൾ, എന്നിവിചെയ്ക്ക്ാചെക്ക ഒരും ചെപിാതു നോശഖരാമുണ്ട്്. ഓനോരാാ നോകാലത്തിനും ഇതിൽ 
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നിന്ന് പ്രനോതയകം ചാിട്ടചെ�ടുത്തിയാ ക്രമങ്ങൾ ദീീക്ഷിക്കുകയാാണ്യ് ആട്ടക്കാർ ചെചായ്യുന്നത്. ഗംണ്യപിതി
യാാട്ടം, ചെതരുംത്തു ചാവിിട്ടു താളം, കുളിർമ്മിക്കലാശം, ഒറിഞ്ഞിാട്ടം, നടിത്ത് കലാശം എന്നിങ്ങചെന 
താളങ്ങൾക്കും പ്രനോതയകം നോപിരുംകളുംണ്ട്്. നോകാലം ചെകട്ടിയാാടുന്നയാാൾക്ക് ചാില സംംാത�യങ്ങൾ 
ലഭായമാകുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ചാിട്ടയുംചെടി വിിശാല സംന്ദർഭാത്തിലാണ്യ് അതും സംാധയമാകുകയുംള്ളൂ.

അനുഷ്ഠാാനകലചെയാന്ന നിലയാിൽ ചെതയ്യാവും തിറിയുംം കാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു എന്നു 
സൂചാി�ിച്ചും. കാവിിചെ� ക്രമങ്ങളുംമായാി നോചാർന്നുചെകാണ്ട്ാണ്യ് അനുഷ്ഠാാനവും നിർവ്വഹിിക്കചെ�ടുന്നത്. 
കാവിിചെല അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി വിിശാലസംന്ദർഭാത്തിനകത്താണ്യ് ഓനോരാാ അനുഷ്ഠാാനരൂപിവും സ്ഥാന
ചെ�ടുന്നത്. ഉദീാഹിരാണ്യമായാി തിറിയാാട്ടക്കാവുകളിൽ ‘നിറിത്തിനു പിണ്യം വിാങ്ങുക’ എന്ന ചാടിനോങ്ങാടും 
കൂടിിയാാണ്യ് ഉത്സാവിാരാംഭാം. ‘നോദീവിചെന മനോണ്ഡാത്തിൽ കൂട്ടുക’ എന്ന ചാടിനോങ്ങാടു കൂടിിയാാണ്യ് ഉത്സാവിം 
അവിസംാനിക്കുന്നത്. ഇത്രയുംമുള്ള വിിശാല അനുഷ്ഠാാനസംന്ദർഭാത്തിനകത്ത് നില്ക്കുന്ന ഒരും തിറിയ്ക്ക്് 
അതിനോ�തുമാത്രമായാ സംന്ദർഭാവുമുചെണ്ട്ന്നു കാണ്യാം. ഉദീാഹിരാണ്യമായാി കരാിയാാത്തൻ തിറി ചെകട്ടി
യാാടുന്ന കാവിിൽ, ഉത്സാവിദീിവിസംം രാാവിിചെല കരാിയാാത്തൻ തറിയ്ക്കും മുമ്പിൽ എടുപ്പു തയ്ക്കുംക എന്ന ചാടിങ്ങു 
നടിത്തി നോതാറ്റം പിാടും. അതിനുനോശ�ം അടുത്ത അനുഷ്ഠാാനഘടികം ആരാംഭാിക്കുന്നത് രാാത്രി ഒരും 
മണ്യിനോയാാചെടിയാാണ്യ.് അത ്ചെവിള്ളചെകട്ടാണ്യ.് അണ്യിയാറിയാിൽ ചെവിള്ളചെകട്ട ്അണ്യിഞ്ഞുചെകാണ്ട്ിരാിനോക്ക 
നോതാറ്റമാരാംഭാിക്കും. നോതാറ്റത്തിലൂചെടി നോദീവിതചെയാ ശരാീരാത്തിലാവിാഹിിച്ച് ആട്ടം നടിക്കുന്നു. ആട്ടത്തിനി
ടിയാിൽ ആയുംധം വിാങ്ങൽ, വിഴിിനടി പിറിയാൽ എന്നിവിയുംമുണ്ട്്. വിീണ്ടുംം പുലർചെച്ച നാലു മണ്യിനോയാാചെടി 
തിറി ആരാംഭാിക്കും. തിറിയ്ക്കുംം മുൻപിറിഞ്ഞി വിിധം അണ്യിയാറിയാിൽ നോതാറ്റമുണ്ട്്, ആയുംധം വിാങ്ങലും 
വിഴിിനടി പിറിയാലും എല്ലാമുണ്ട്്. അതായാത് ഒരും തിറിയുംചെടി സംവിിനോശ�മായാ അനുഷ്ഠാാനത്തിനക
ത്ത് വിിശംാസംവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങളുംണ്ട്് എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണമായുംം വിിശംാസംചെത്ത 
മുൻനിർത്തിയാാണ്യ് കാവിിനകത്ത് ഈ അനുഷ്ഠാാന രൂപിം ക്രമീകരാിക്കചെ�ടുന്നത്. അഥവിാ 
അത് നിർവ്വഹിിക്കുന്ന ധർമ്മിം വിിശംാസംത്തിനോ�താണ്യ്.

ഈ പിറിഞ്ഞിതിനർത്ഥം ചെതയ്യാവും തിറിയുംം യാാചെതാരും ഇളക്കവുമില്ലാത്ത വിിധം തുടിരുംക
യാാചെണ്യന്നല്ല. അവി പിലതരാത്തിൽ മാറിിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്യ്. ഒരും കലാരൂപിചെമന്ന നിലയാിൽ 
ആഹിാരായനോശാഭായ്ക്ക്ായാി അതുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിസ്തുക്കളിലുള്ള മാറ്റം വിളചെരാ പ്രകടിമാണ്യ്. പ്രകൃതി 
ദീത്തമായാ വിസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംള്ള അണ്യിയാല നിർമ്മിാണ്യ രാീതി ഇന്നില്ല. ചാന്തക
ളിൽ ലഭായമാകുന്ന വിർണ്ണക്കടിലാസുകൾ, വിർണ്ണനൂലുകൾ, ചെതർനോമാനോകാൾ തുടിങ്ങിയാ വിസ്തുക്കൾ 
അണ്യിയാല നിർമ്മിാണ്യത്തിന് ഇനോ�ാൾ ധാരാാളമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതി ദീത്ത വിസ്തു
ക്കൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംള്ള ചെമചെയ്യാഴുംത്തും ഇനോ�ാൾ പിഴിയാ മട്ടിൽ തുടിരുംന്നില്ല. നോകാലചെ�ാലിമയ്ക്ക്ാണ്യ് 
ഇന്ന് ഏചെറി പ്രാധാനയം. രൂപിപിരാമായാി തിറിയ്ക്ക്് ചെതയ്യാനോത്താളം നിറി�കിട്ടുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല. 
അതുചെകാണ്ട്് ഇനോ�ാൾ തിറി ചെതയ്യാമായാി രൂപിാന്തരാചെ�ട്ടുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്യ്. മുമ്പ് ചൂട്ടുചെവിളി
ച്ചത്തിചെ� ഇത്തിരാി ചെവിട്ടത്തിലായാിരുംന്നു ഇവി ആടിിചെക്കാണ്ട്ിരുംന്നത്. ഇനോ�ാൾ ശൈവിദീുത ദീീപിാ
ലങ്കാരാങ്ങളുംചെടി പ്രഭാാപൂരാത്തിനോലക്കാണ്യ് ഈ നോകാലങ്ങൾ മിഴിി തുറിക്കുന്നത്. പിലതരാത്തിലുള്ള 
കയാമറികൾ ചാിത്രങ്ങൾ പികർത്തുകയുംം വിീഡിിനോയാാ ചാിത്രീകരാണ്യം നിർവ്വഹിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. 
പുറിത്തു സംംഭാവിിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളാണ്യ് നോകാലത്തിചെ� ആഹിാരായനോശാഭാ പ്രാധാനമാചെണ്യന്ന് 
ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാചെരാ പിഠി�ിക്കുന്നത്. അനുഷ്ഠാാനചാക്രത്തിചെല എല്ലാ അംശങ്ങചെളയുംം പിിൻപിറ്റുനോമ്പാഴുംം 
പിഴിയാ കാർക്കശയം ഇല്ലാതായാിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. കാവുകളിചെല ഇതരാ പിരാിപിാടിികൾക്കനുസം
രാിച്ച് അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി സംമയാക്രമത്തിലും ചാില ക്രമീകരാണ്യങ്ങൾ കാണ്യാം. ഇവിചെയാാചെക്കയുംം 
കാലത്തിനും അഭാിരുംചാികൾക്കുമനുസംരാിച്ച് സംംഭാവിിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്യ്. എന്നാൽ ഇവിചെയാാന്നും 
തചെന്ന അനുഷ്ഠാാനാംശങ്ങചെള ശിഥിലീകരാിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോലക്ക് നയാിക്കുന്നില്ല എന്നതു 
ശ്രീദ്ധീിനോക്കണ്ട്താണ്യ്.
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ജീാതി-ജീന്മാി-നാടുവിാഴിിത്ത ഘടിനയുംചെടി അകത്തായാിരുംന്ന ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാരാൻ ഇന്ന് അത്തരാ
ചെമാരും വിയവിസ്ഥയാിലല്ല ജീീവിിക്കുന്നത്. ജീാതിപിരാമായാി നോവിർതിരാിഞ്ഞു നിന്ന സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിനു 
കാരായമായാ മാറ്റങ്ങളുംണ്ട്ായാി. ജീാതി വിയവിസ്ഥയുംചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ തറിയാവികാശിയാായാ ഒരും തിറിയാാ
ട്ടക്കാരാന് ‘എനിക്കു തിറി ചെകട്ടാൻ കഴിിയാില്ല’ എന്നു പിറിയാാൻ അധികാരാമുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല. കാരാണ്യം 
ഒരും കാവിിനു ചുറ്റും നോശ്രീണ്യീകൃതമായാി ബന്ധി�ിക്കചെ�ട്ട ജീാതി സംമൂഹിത്തിചെല ഒരും കണ്ണിയാാണ്യ് 
അയാാൾ. ആ കാവിിചെല കടിമകൾ നിർവ്വഹിിനോക്കണ്ട് സംമുദീായാാംഗംചെമന്ന നിലയാിലാണ്യ് അയാാളുംചെടി 
നില്പ്. അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ജീന്മാിയുംചെടി ഭൂമിയാിചെല തറിികുത്തി അവികാശമായുംം അരാിയാായുംം ചെവിള്ള
രാിയാായുംം അയാാൾക്ക് നൽകചെ�ടുന്നു. നാടുവിാഴിിത്തഘട്ടത്തിൽ അടിിയാാളർ തിരുംവിായ്ക്ക്് എതിർവിാ
യാില്ലാചെത തചെ� കടിമായാായാിക്കരുംതി നിർവ്വഹിിനോക്കണ്ട്ി വിന്ന പ്രവൃത്തികളായാിരുംന്നു ചെകട്ടിയാാട്ടം. 
എന്നാൽ ആ രാീതി ഇനോ�ാൾ മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന മണ്ണാനും മുന്നൂറ്റാനും മലയാനും 
അഞ്ഞൂറ്റാനും ഇന്ന് പിഴിയാ അടിിയാാളനല്ല, ആത്മനോബാധമുള്ള കലാകാരാനാണ്യ്. ചെകട്ടിയാാടുന്നത് 
തചെ� ഇച്ഛചെയ്ക്ക്ാത്തവിണ്ണമചെല്ലങ്കിലും, അടിിയാാള ജീീവിിതത്തിൽ നിന്ന് അവിർ വിിനോമാചാി�ിക്കചെ�ട്ടിരാി
ക്കുന്നു. മുൻപി് കാവുകളുംചെടി ഊരാാളനായാ ജീന്മാി നീട്ടുന്ന ദീക്ഷിണ്യ വിാങ്ങി പിിരാിഞ്ഞു നോപിായാിരുംന്ന ഇവിർ 
ഇന്ന് നോകാലം ചെകട്ടിയാാടുന്നതിന് കൂലിയാാണ്യ് വിാങ്ങുന്നത്. ദീക്ഷിണ്യയാിൽ നിന്ന് കൂലിയാിനോലക്കുള്ള 
മാറ്റം അടിിയാാളനിൽ നിന്ന് ചെതാഴിിലാളിയാിനോലക്കുള്ള മാറ്റമാണ്യ്. ചെതയ്യാവും തിറിയുംമില്ലാത്ത കാലത്ത് 
മറ്റ് അനുഷ്ഠാാന ക്രിയാകളുംം കുടിനിർമ്മിാണ്യവും തുന്നൽ�ണ്യിയുംം നോപിാലുള്ള ചെതാഴിിലുകളുംമാണ്യ് മുൻപി് 
ഇത്തരാം ജീാതി വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ ചെപിട്ടവിർ ചെചായ്തിിരുംന്നത്. എന്നാൽ ഇനോ�ാൾ ആധുനിക വിിദീയാഭായാ
സംത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി ലഭായമായാ പിലതരാം ചെതാഴിിൽ നോമഖലകളിനോലക്ക് ഈ വിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിട്ടവിർ 
എത്തിനോച്ചർന്നിരാിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രതിഫലം മുൻകൂട്ടി പിറിഞ്ഞുറി�ിച്ച നോശ�നോമ പിലരുംം ചെകട്ടിയാാടിാൻ 
നോപിാകുന്നുള്ളൂ. ഈ മാറ്റം ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാരുംചെടി ആത്മനോബാധത്തിൽ വിന്ന മാറ്റമാണ്യ്. ആധുനിക 
വിയക്തിി നോബാധമാണ്യ് ഇവിിചെടി പ്രകടിമാകുന്നത്.

സംാമൂഹിികമായാ ഈ മാറ്റത്തിചെനാ�മാണ്യ് ഈ അനുഷ്ഠാാനകലാരൂപിങ്ങൾ കാവിിനു പുറി
നോത്തക്ക് സംഞ്ചാംിരാിച്ചത്. ഡിൽഹിിയാിൽ നടിന്ന ഏ�യാഡിിൽ ചെതയ്യാം അവിതരാി�ിച്ചത് അന്ന് പുതുമയാാ
യാിരുംന്നു. ഇതിൽ 400 ചെതയ്യാനോക്കാലക്കാർ ഉത്തരാനോകരാളത്തിൽ നിന്നും പിചെങ്കടുത്തിരുംന്നു (സം ഞ്ജാീവിൻ 
2007: 304). റിി��ിക് ദീിന പിനോരാഡിിലും ചെതയ്യാം സ്ഥിരാമായാി അവിതരാി�ിക്കചെ�ട്ടു തുടിങ്ങി. വിിവിിധ 
രാാഷ്ട്രീീയാ പിാർട്ടികളുംചെടി പ്രചാാരാണ്യങ്ങൾക്കും സംാംസ്കാാരാിക സ്ഥാപിനങ്ങളുംചെടിയുംം സംംഘടിനകളുംചെടി
യുംം പിരാിപിാടിികൾക്കും ചെതയ്യാവും തിറിയുംം ചെതരുംവിിലിറിങ്ങി നടിക്കാൻ തുടിങ്ങി. ഇനോതാചെടി, കാവിിചെ� 
വിട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചെതയ്യാവും തിറിയുംം പുറിത്തുനോപിാകുന്നത് വിിശുദ്ധീിയുംചെടി പ്രശ്നമായാി ഉന്നയാിക്കചെ�ട്ടു. 
കണ്ണൂരാിൽ നോഫാക് നോലാർ അക്കാദീമിയുംചെടി ചെതയ്യാപ്രദീർശനത്തിചെനതിചെരാ പ്രതിനോ�ധ ജീാഥ (1998 
ഒനോക്ടാബർ 27) നടിന്നു. ഉത്തരാനോകരാള മലയാ ഉദ്ധീാരാണ്യ സംംഘം, അനുഷ്ഠാാന കലാ പിഠനനോകന്ദ്രംം 
എന്നീ സംംഘടിനകളാണ്യ് ഇതിന് നോനതൃതംം നൽകിയാത് (സം ഞ്ജാീവിൻ 2007: 305). കാവിിനുപുറി
ത്തുള്ള അവിതരാണ്യങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാാനത്തിചെ� ഘടികങ്ങളല്ല, കലാപിരാതയുംചെടി നോമാട്ടിഫുകളാണ്യ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കചെ�ടുന്നത്. ഒരും ചെതയ്യാത്തിചെ�, തിറിയുംചെടി ഏചെതങ്കിലും ഭാാഗംങ്ങൾ മാത്രമാണ്യ് 
അവിിചെടി പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നത്.

ഇത്തരാത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചെതയ്യാചെത്ത, തിറിചെയാ അനുഷ്ഠാാനപിദീവിി വിിട്ട് കലയാാക്കി മാറ്റി
ചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു എന്നാണ്യ് പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാിക്കുന്നിചെ� അഭാിപ്രായാം (2005: 19-21). ഈ മാറ്റചെത്ത 
“കാലത്തിചെ� പ്രതയയാശാഠയത്തിൽ ചെപിാതിഞ്ഞി ്ചെതയ്യാചെത്ത സംംരാക്ഷിക്കുന്നതിനു പികരാം കാലത്തി
ചെ� പിാഠമായാി വിളർത്തുകചെയാന്ന സംമൂഹിത്തിചെ� ഇച്ഛയുംചെടി സൂചാനയാായാി ഇ. പിി. രാാജീനോഗംാപിാലനും 
വിിലയാിരുംത്തുന്നു (2007: 20). യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരാം മാറ്റങ്ങചെള ഏകമുഖമായാി പുനോരാാഗംമനപി
രാചെമനോന്നാ കലാപിദീവിിയാിനോലക്കുള്ള ആശാസംയമായാ വിളർച്ച എനോന്നാ വിിളിക്കാൻ കഴിിയുംനോമാ? കല 
എന്ന നിലയാിൽ സംംച്ഛമായാ നിലനിൽ�ിനോലക്ക് ഇതു വിളരുംകയാാണ്യ് എന്നു പിറിയാാൻ കഴിിയുംനോമാ? 
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ചെതയ്യാവും തിറിയുംം ഉൾചെ�ചെടിയുംള്ള അനുഷ്ഠാാനരൂപിങ്ങളുംചെടിയുംം അതിചെന നിലനിർത്തുന്ന കാവു 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം മാറ്റം ഏതുതരാം പ്രതയയാശാസ്ത്രചെത്തയാാണ്യ് ഉത്പിാദീി�ിക്കാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്?

ജീാതി ജീന്മാി നാടുവിാഴിിത്ത ഘടിനയാിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമാചെയാാരും സംാമൂഹിിക ക്രമവും അതുല്പാ
ദീി�ിച്ച മൂലയവിയവിസ്ഥകളുംം സംംാംശീകരാിക്കാൻ കഴിിയുംം വിിധം കാവുകൾക്കും കാവിനുഷ്ഠാാനങ്ങളായാ 
ചെതയ്യാം തിറികൾക്കും മാറ്റം വിന്നിരാിക്കുന്നു. ജീാതിപിരാമായാ മർ�നങ്ങൾ, ഭൂപിരാമായാ ആധിപിതയ
ങ്ങൾ എന്നിവിയാിൽ നിന്ന് വിിടുതി നോനടിി ജീനാധിപിതയസംമൂഹിത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി നിലചെകാള്ളാൻ 
കഴിിയുംം വിിധം കാവുകളിൽ മാറ്റം വിന്നിരാിക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തുപിറിനോയാണ്ട്തു തചെന്ന. എന്നാൽ, 
നാടുവിാഴിിത്ത അധികാരാഘടിനയുംചെടി പ്രതയക്ഷീകരാണ്യങ്ങളായാി അവിചെയാ നിലനിർത്തിയാിരുംന്ന 
അംശങ്ങചെള തള്ളുകയുംം പുതിയാ സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിചെ� അധികാരാ രൂപിങ്ങചെള നിർമ്മിിക്കാൻ 
കഴിിയുംന്ന, നിലനിർത്താൻ കഴിിയുംന്ന അംശങ്ങചെള സംംാംശീകരാിക്കുകയുംമാണ്യ് ഈ മാറ്റത്തിലൂചെടി 
സംംഭാവിിക്കുന്നചെതന്നു സൂക്ഷ്മമായാി പിരാിനോശാധിച്ചാൽ കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. ഭൂപിരാമായാ അധികാരാ
ത്തിചെ�യുംം അതുവിഴിി നാട്ടധികാരാത്തിചെ�യുംം നോകായ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപിാധികളായാി 
വിയതയസ്ത ജീാതികൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരുംന്ന കാവുകൾ ഇന്ന് ആ നിലയാിൽ തുടിരുംന്നില്ല. 
മറിിച്ച് അവി പ്രാനോദീശികമായാ അതിചെ� നിലനിൽ�ിചെന ശൈകചെയ്യാാഴിിഞ്ഞി് നോദീശീയാമായാ ഒരും 
വിിതാനത്തിനോലക്ക് മാറുകയാാണ്യ്. ഇതിനനുസംരാിച്ചുംള്ള സംാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളാണ്യ് കാവുകൾ 
രൂപിീകരാിചെച്ചടുക്കുന്നത്. ഇത് വിിപിണ്യിയുംമായുംം വിിപിണ്യി താല്പരായങ്ങളുംമായുംം ബന്ധചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു 
എന്ന് വിയക്തിമാണ്യ്. പ്രാനോദീശികതകചെള ശൈകചെയ്യാാഴിിഞ്ഞുചെകാണ്ട്് ചെതയ്യാവും തിറിയുംം നോനടുന്ന 
നോദീശീയാ പിദീവിി കലയുംചെടി അംഗംീകാരാവും �ാസംിക്കൽ കലാപിദീവിിയുംമായാി വിിലയാിരുംത്താറുണ്ട്്. 
അനോതസംമയാം അതിചെനാ�ം കടിന്നുവിരുംന്ന കനോമ്പാളമൂലയചെത്ത നാം പിരാിഗംണ്യിക്കാറിില്ല. കുടിിയാാന്മാാ
രുംചെടി പിാട്ടം ചെകാണ്ട്ല്ല, ഭാക്തിരുംചെടി സംംഭാാവിനകൾ ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇത്തരാം ആരാാധനാ നോകന്ദ്രംങ്ങളുംചെടി 
ഇന്നചെത്ത നിലനിൽ�്. ഒരും ചെതയ്യാം, തിറിയാാട്ട നോകന്ദ്രംത്തിൽ എത്തിനോച്ചരുംന്ന ആളുംകളുംചെടി എണ്ണവും 
ലഭായമാകുന്ന വിരുംമാനവും തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം ഇവിിചെടി നോകന്ദ്രംസ്ഥാനനോത്തക്കു വിരുംം. അനോതാചെടി 
കൂടുതൽ ആളുംകൾ എത്തിനോച്ചനോരാണ്ട്ത് സംമ്പത്ത് സംമാഹിരാിക്കുന്നതിന് ആവിശയമായാി വിരുംന്നു. 
അനോതാചെടി ഒരും ഭാാഗംത്ത് അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട നോകാലങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെപിാലിമയുംള്ളതും 
നിറി�കിട്ടുള്ളതുമാക്കി കാഴ്ചക്കാചെരാ ആകർ�ിക്കാനുള്ള ശ്രീമം നടിക്കുന്നു. മറുഭാാഗംത്ത് അനുഷ്ഠാാനാം
ശങ്ങൾ ശിഥിലമാകാചെത തചെന്ന സംമയാം ക്രമീകരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് സംമാന്തരാമായാി മറ്റ് സംാംസ്കാാരാിക 
- കലാപിരാിപിാടിികൾ സംംഘടിി�ിനോക്കണ്ട്ി വിരുംന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഒത്തുനോചാരുംന്നതും 
പിരാിപിാടിികൾ ആസംംദീിക്കുന്നതും കാർണ്യിവിൽ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്. 
എന്നാൽ ഈ മാറ്റത്തിനകനോമ ബ്രാാഹ്മണ്യയത്തിചെ�യുംം ആനോഗംാള മാർക്കറ്റിചെ�യുംം ആശയാാവിലി
കൾ ഒനോരാ നോപിാചെല സംന്നിഹിിതമായാിരാിക്കുന്നു എന്നത് കാണ്യാതിരുംന്നുകൂടിാ.

കാവുത്സാവിങ്ങൾ പിഴിയാ കാലം മുതൽ വിിറ്റുവിരാവുള്ള വിമ്പൻ കച്ചവിടി നോകന്ദ്രംങ്ങളായാിരുംന്നു. 
കാർ�ിക സംംസ്കൃതിയുംചെടി ഭാാഗംമായാി നിലനിന്ന വിിവിിധ ജീനവിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി ഉത്പിന്നങ്ങൾ വിിറ്റഴിിക്കു
ന്നതിനുള്ള നോകന്ദ്രംങ്ങളായാിരുംന്നു പിരാമ്പരാാഗംതമായാി ഉത്സാവിചാന്തകൾ. എന്നാൽ പുതിയാ കാലത്ത് 
ചാന്തകളിനോലക്ക് എത്തുന്ന ഉത്പിന്നങ്ങൾ എചെന്താചെക്കയാാചെണ്യന്നു നോനാക്കിയാാൽ ഇതിലുള്ള മാറ്റം 
വിയക്തിമാകും. പ്രാനോദീശികമായാ ഉത്പിന്നങ്ങൾ വിിറ്റുവിന്നിരുംന്നതിനു പികരാമായാി ബഹുരാാഷ്ട്രീകമ്പ
നികളുംചെടി കച്ചവിടി നോകന്ദ്രംങ്ങളായാി കാവുത്സാവിങ്ങൾ മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട കാവുകൾ 
വിയവിസംായാ വിാണ്യിജീയ പ്രദീർശന നോമളകളുംചെടി നോകന്ദ്രംങ്ങളായാി മാറുന്നതിചെനക്കുറിിച്ചുംം സൂചാനകളുംണ്ട്് 
(സം ഞ്ജാീവിൻ 2007: 303). മറുഭാാഗംത്ത് കാവിനുനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ കൂടുതൽക്കൂടുതൽ ബ്രാാഹ്മണ്യവിൽക്കരാിക്ക
ചെ�ടുന്നതിചെ� സൂചാനകളുംം കാണ്യാം. (രാാനോജീ�് നോകാമത്ത് 2013: 95). വിിശംാസംത്തിചെ� പ്രാനോയാാഗംിക 
രൂപിചെമന്ന നിലയാിൽ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തുടിരുംകയുംം അതിചെ� പിദീവിിമൂലയം പുതുക്കി നിർവിചാിനോക്ക
ണ്ട്ിവിരാികയുംം ചെചായ്യുന്നത് ഇതുചെകാണ്ടും കൂടിിയാാണ്യ്. ഈ തിരാിച്ചറിിവിിൽ നിന്നു നോനാക്കുനോമ്പാഴിാണ്യ് 
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ആത്മനോബാധമുള്ള കലാകാരാനായാി, ആട്ടക്കാരാൻ മാറിി എന്നു പിറിയുംന്നതിൽ ഉള്ളടിങ്ങിയാ പിരാി
മിതികചെളയുംം മന�ിലാക്കാൻ കഴിിയുംകയുംള്ളൂ. കലാകാരാൻ/ചെതാഴിിലാളി എന്ന പിദീവിിയാാണ്യ് 
ആട്ടക്കാരാചെ� അടിിസ്ഥാന നോയാാഗംയതചെയാങ്കിൽ, ഏറ്റവും പ്രാവിീണ്യയമുള്ള ആൾ (skilled  Person/ 
Skilled labour) അതിനായാി നിനോയാാഗംിക്കചെ�ടിണ്യം. പിനോക്ഷ നമ്മുചെടി കാവുകളിൽ ഇനോ�ാഴുംം ജീാതി 
തചെന്നയാാണ്യ് ഈ ചെതരാചെഞ്ഞിടു�ിചെ� മാനദീണ്ഡം. അഥവിാ പിാരാമ്പരായമായാി തുടിർന്നുവിരുംന്ന ജീാതി 
വിിഭാാഗംത്തിചെല അംഗംങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്യ് ഇങ്ങചെന തുടിരുംന്നത്. ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ നോപിാലും 
ഇത്തരാം ആവിിഷ്കാാരാങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നവിർ ഈ ജീാതിവിിഭാാഗംത്തിൽ ചെപിട്ടവിരാായാിരാിക്കുകയുംം 
ചെചായ്യും. (അക്കാദീമികൾ നോപിാലുള്ള സ്ഥാപിനങ്ങൾ എന്തുചെകാണ്ട്് ഈ കല പിഠി�ിക്കുന്നതിനുള്ള 
മുൻശൈക എടുക്കുന്നില്ല എന്ന നോചാാദീയം ഇവിിചെടിയാാണ്യ് ഉന്നയാിക്കചെ�ടുന്നത്. അനുഷ്ഠാാനചെത്തയുംം 
കലചെയായുംം നോവിർതിരാിച്ചും നിർത്തി കല പിഠി�ിക്കുന്ന രാീതിയാിലൂചെടി മുനോന്നാട്ടു നോപിാകുന്നതിചെനക്കുറിി
ച്ചുംള്ള സംന്ദിഗ്ദ്ധതയാാവിാം ഇത്തരാം വിി�യാങ്ങളിൽ ഉള്ളടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നത്).

കാവിിൽ അനുഷ്ഠാാനമായാി നടിക്കുന്ന ഒന്ന് പുറിത്ത് അനുഷ്ഠാാനോനതരാമായാി അഥവിാ ‘കല’യാായാി 
സംംീകരാിക്കചെ�ടുന്നു. ഈ രാണ്ട്ിടിത്തും രാണ്ടും തരാത്തിലാണ്യ് കൂട്ടായ്മ ഈ ആവിിഷ്കാാരാചെത്ത വിീക്ഷിക്കു
ന്നത്. കാവിിചെ� സംന്ദർഭാത്തിൽ അത് അനുഷ്ഠാാനമായുംം അതിചെ� പിിൻബലം ഭാക്തിിയാായുംം മാറുന്നു. 
ചെപിാതുനോവിദീികളിൽ അത് ഒരും കാഴ്ചയാാണ്യ്. ‘ഞാങ്ങൾ ചെതയ്യാചെത്തയാല്ല നോകാലചെത്തയാാണ്യ് ചെപിാതുനോവി
ദീികളിനോലക്ക് ചെകാണ്ടുംനോപിാകുന്നത് എന്ന് ’ കണ്ണചെ�രുംവിണ്ണാചെനനോ�ാലുള്ളവിർ പിറിഞ്ഞിത് ഇവിിചെടി 
ഓർക്കാം. ഇതിനർത്ഥം ചെതയ്യാവും തിറിയുംം കാണുന്ന കൂട്ടായ്മയുംചെടി ഭാക്തിി/വിിശംാസംം നഷ്ടിചെ�ട്ടിരാി
ക്കുന്നു എന്നല്ല. മറിിച്ച് വിിശംാസം സംന്ദർഭാങ്ങളുംചെടി പിിൻബലത്തിലാണ്യ് അത് ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിലും 
കനോമ്പാളപിരാസംയങ്ങളിലും ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുന്നത് എന്നതാണ്യ്. പുതിയാ സംാനോങ്കതിക വിിദീയകളുംചെടി 
സംഹിായാനോത്താചെടി ചെവിർചാംൽ റിിയാാലിറ്റിയാായാി ചെതയ്യാം പുനരാവിതരാിക്കുന്നതും അനുഷ്ഠാാനസംന്ദ
ർഭാങ്ങളിചെല ഭാക്തിിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട നോമാട്ടിഫുകളുംചെടി കൂടിി പിിൻബലത്തിലാണ്യ്. ഇതു കൂടുതൽ 
വിയക്തിമാകണ്യചെമങ്കിൽ ഇത്തരാം രൂപിങ്ങളുംചെടി നോമാട്ടിഫുകൾ എത്തരാത്തിലാണ്യ് സംംവിദീിക്കുന്നത് 
എന്നുകൂടിി അനോനം�ിനോക്കണ്ട്ി വിരുംം.

അനുഷ്ഠാാനകലകളുംചെടി ആധുനികീകരാണ്യം ആ കലയുംമായാി മാത്രം ബന്ധചെ�ട്ടു നിൽക്കു
ന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ്യ് പ്രാഥമികമായാി തിരാിച്ചറിിനോയാണ്ട്ത്. അനുഷ്ഠാാനത്തിൽ നിന്ന് ‘കല’ചെയാ 
മാത്രം നോവിർതിരാിചെച്ചടുത്ത് ചാർച്ച ചെചായ്യാാനും കഴിിയുംകയാില്ല. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന ചെതയ്യാവും തിറിയുംം 
ഉൾചെ�ചെടിയുംള്ള രൂപിങ്ങൾക്ക് സംംഭാവിിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കലാപിദീവിിയാിനോലക്കുള്ള മാറ്റമാചെണ്യന്നും 
അത് ആശാസംയവും പുനോരാാഗംമനാത്മകവുമാചെണ്യന്നും വിിലയാിരുംത്തുനോമ്പാൾ ആ കല, കല മാത്രമാ
യാല്ല അതിനു പുറികിലുള്ള വിിശംാസംവുമായുംം ആ വിിശംാസംവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട കൂട്ടായ്മയുംമായുംം 
നോചാർന്നിരാിക്കുന്നു എന്ന കാരായമാണ്യ് വിിസ്മിരാിക്കചെ�ടുന്നത്. അനുഷ്ഠാാന കലകളുംചെടി പിരാിണ്യാമചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ചുംം അവിയുംചെടി ആധുനികീകരാണ്യചെത്ത സംംബന്ധിച്ചുംമുള്ള ഏചെതാരാാനോലാചാനയുംം അത് 
നിലയുംറി�ിക്കുന്ന വിിശംാസംത്തിചെ�യുംം വിിശംാസംചെത്ത സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സംാമൂഹിിക ക്രമത്തിചെ�യുംം 
വിിശകലനത്തിലൂചെടിനോയാ സംാധയമാവുകയുംള്ളൂ എന്ന പിാഠമാണ്യ് വിയക്തിമാകുന്നത്. പ്രനോദീശികാനുഭാവി
ങ്ങളിൽ ഇവി എചെന്തന്ന് വിിലയാിരുംത്താചെത അക്കാദീമിക സംംവിർഗംങ്ങളിചെല മാറ്റങ്ങളുംചെടി പ്രശ്നമായാി 
ഇവിചെയാ മന�ിലാക്കുന്നത് അർത്ഥരാഹിിതമായാിരാിക്കും.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
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    സംഹികരാസംംഘം, നോകാട്ടയാം.
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    നോകാഴിിനോക്കാടി്.

7. സം ഞ്ജാീവിൻ അഴിീനോക്കാടി്  2007 തെ�യ്യത്തിിതെലം ജാാ�ി വാഴക്കംം, കറി�് ബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം.

8. പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്ന്  2005 ഇനംി അനുഷ്ഠാാനംകാലംകാളിില്ല, കാലം മാത്രംം, ഭാാഷാാഫോപാഷാിണിി,   

    (ഏപ്രിൽ ലക്കം).

9. രാാജീനോഗംാപിാലൻ, ഇ. പിി  2005 തെ�യ്യത്തിിതെ� കാലംാപദവാി, മാധ്യയമം ആഴ്ചപ്പ�ിപ്പ് (ചെമയാ് 27)

10. ...................................  2007 തെ�യ്യം ഫോകാാലംവുംം കാാലംവുംം, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ�ിപ്പ്, പുസ്തകം   

    85 ലക്കം 23.

11. ദീിനോനശൻ, ഇ   2006  കാാവുംം സമൂഹംപരിിണിാമവുംം തെകാായിിലംാണ്ടിി ഫോദശതെത്തി   

    കാാവുംകാതെളി ആസ്പദമാക്കംിയുള്ള പഠനംം, അപ്രകാശിത   

    എം.ഫിൽ പ്രബന്ധം, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ   

    സംംസ്കൃത സംർവ്വകാലാശാല, കാലടിി.

ഇ. ദിിക്കോ�ശൻ
നോകാഴിിനോക്കാടി് ജീില്ലയാിചെല ചെകായാിലാണ്ട്ി സംംനോദീശി. കാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികാലാശാല
യാിൽ നിന്ന് മലയാാളത്തിലും നോകാഴിിനോക്കാടി് സംർവ്വകാലശാലയാിൽ നിന്ന് നോഫാക് നോലാറിിലും ബിരുംദീാനന്തരാ 
ബിരുംദീം. സംംസ്കൃത സംർവ്വകാലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാളത്തിൽ എംഫിൽ. ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 
സംർവികാലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്യ പിഠനം നടിത്തുന്നു. സംംസ്കാാരാപിഠനം, നോഫാക് നോലാർ, പ്രാനോദീശിക 

ചാരാിത്രം, വിാചെമാഴിി ചാരാിത്രം, പുരാാതതംശാസ്ത്രം എന്നീ നോമഖലകളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 

നിലവിിൽ സംംസ്ഥാനപുരാാവിസ്തു വികു�ിൽ നോജീാലിചെചായ്യുന്നു. 



മടിവിതിയാിചെല അനുഷ്ഠാാനപിാഠങ്ങൾ
ദീിവിയ എസം്. നോകശവിൻ

മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, പ്രാനോദീശിക നോകന്ദ്രംം, തുറിവൂർ

ആമുഖം
പ്രകൃതി ശക്തിികളിൽ ആരാാധന പുലർത്തുന്നതിചെ� പിിന്നിലുള്ള നോചാനോതാവിികാരാം അവിനോയാാടുള്ള 
ഭായാമാചെണ്യന്നു കരുംതാം. പ്രകൃതിശക്തിികചെളയുംം മറ്റ് വിിപിത്തുകചെളയുംം മ�ം, ത�ം ഇവിചെകാണ്ട്് 
നിയാ�ിക്കുകയുംം നോനരാിടുകയുംം ചെചായ്യാാചെമന്ന വിിശംാസംമാണ്യ് മ�വിാദീത്തിചെ� അടിിസ്ഥാനം. 
പിാണ്യൻ, പിറിയാൻ, മലയാൻ, വിണ്ണാൻ, കാണ്യിക്കാർ തുടിങ്ങിയാ സംമുദീായാങ്ങൾ മ�വിാദീം പിാരാമ്പ
രായമായാി ചെചായ്തുനോപിാന്നവിരാാണ്യ്. ഈ വിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി കുലചെത്താഴിിലാണ്യ് മ�വിാദീം. മടിവിതി എന്ന 
നോപിരാിൽ അറിിയാചെ�ടുന്ന പുലയാരുംചെടി മ�വിാദീം മധയനോകരാളത്തിൽ ഏകനോദീശം ഇരുംപിതു ചെകാല്ലം 
മുൻപു വിചെരായുംം സംജീീവിമായാിരുംന്നു. ഉ�ിഷ്ടികാരായപ്രാപ്തി, സംംത്തുതർക്കം, നോകാടിതിവിയവിഹിാരാ തീർ�്, 
ദീാമ്പതയ സുസ്ഥിരാത, അതിരുംതർക്കം, ബാധചെയാാഴിി�ിക്കൽ, ദൃഷ്ടിിനോദീാ�ം, ശത്രുനോദീാ�ം ഇതയാദീി 
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പിരാിഹിാരാത്തിനായാാണ്യ് മുഖയമായുംം ഈ മ�വിാദീം നടിത്തിയാിരുംന്നത്. രാചാനകളിൽ 
തീചെരാ കാണ്യാനില്ലാത്ത മടിവിതിയുംചെടി ആചാാരാരാീതികൾ (മ�വിാദീച്ചടിങ്ങുകൾ) കാഴ്ചയുംം പിങ്കാളി
ത്തവും ആനോവിദീകരുംചെടി അറിിവുകളുംം മുൻനിർത്തിയാാണ്യ് പിഠനവിിനോധയാമാക്കിയാിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുഴി 
ജീില്ലയാിചെല ചെചാങ്ങന്നൂർ കരാക്കാരുംചെടി പ്രാനോദീശികതയാിചെല ശൈകയാടിക്കത്തിലാണ്യ് പിഠനം 
വിികാസംം പ്രാപിിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നോഫാക് നോലാറും മൂർത്തിയുംം
തലമുറികളിലൂചെടി ശൈകമാറ്റം ചെചായ്യാചെ�ടുന്ന മത - സംാമുദീായാിക പ്രാനോദീശിക - ആചാാരാ - അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങൾ എല്ലാം നോഫാക് നോലാറിിചെ� പിരാിധിയാിൽ ഉൾചെക്കാള്ളുന്നവിയാാണ്യ്. ചാലനാത്മകത 
ആവിശയചെ�ടുന്ന നോഫാക് നോലാർ ചാിരാസ്ഥായാിയാല്ല. അനുഷ്ഠാാനങ്ങനോളാടി് അനോഭാദീയമായാ പിാരാസ്പരായ
മാണ്യ് നോഫാക് നോലാറുകൾചെക്കല്ലാം ഉള്ളത്. മനു�യചെ� ജീനനം മുതൽ മരാണ്യം വിചെരായുംള്ള എല്ലാ 
ശൈജീവിികതയാിലും അനുഷ്ഠാാനത്തിചെ� നോവിരുംകൾ പിടിർന്നിട്ടുള്ളതായാി കാണ്യാം. ഗുഹിാമനു�യർ 
അനുഷ്ഠാാനചെത്ത കാത്തും പിരാിപിാലിച്ചുംം നോപിാന്നിട്ടുള്ളവിരാായാിരാിക്കണ്യം. രാഹിസംയ സംംഭാാവിം സൂക്ഷി
ക്കുന്ന അതിപുരാാതനമായാ യാാചെതാരുംവിിധ നിർവിചാനങ്ങൾക്കുള്ളിലും ഒതുക്കിനിർത്താവുന്ന ഒന്നല്ല 
മ�വിാദീം. അനവിധി ചെകട്ടുപിാടുകളിലാണ്യ് അതിശയാകരാമായാ മ�വിാദീത്തിചെ� ശക്തിിവിിനോശ�ം 
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നോഗംാപിയമായാിരാിക്കുന്നത്. സ്മൃതികളിലൂചെടി സംംരാക്ഷിക്കചെ�ടുന്ന മടിവിതി സംാമ്പ്രദീായാികമായാ ആചാാരാ
ക്രമമാണ്യ് ദീീക്ഷിക്കുന്നത്. ചെചാങ്ങന്നൂരാിചെന സംംബന്ധിച്ച് പ്രസംക്തിമായാ ഒരും കാരായം ഒർണ്യ കൃഷ്ണൻകു
ട്ടി ‘പിറിയാർകുലം-നോഗംാത്രം-സംാമൂഹിിക ജീീവിിതം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരാം പിറിയുംന്നു: “പുലയാർ 
മ�വിാദീത്തിലാണ്യ് കൂടുതൽ ശ്രീദ്ധീ കാട്ടിയാചെതങ്കിൽ പിറിയാർക്ക് കായാികാഭായാസംത്തിലായാിരുംന്നു 
ശ്രീദ്ധീ” (2018;101). മ�വിാദീചെത്ത ഒരും ആചാാരാ അനുഷ്ഠാാനമായാി കരുംതിയാ ജീനത, ജീീവിിതവിിജീയാവും 
ലക്ഷയങ്ങളുംം അർത്ഥസംമ്പുഷ്ടിമാക്കാൻ വിിഘ്നങ്ങചെള ഒഴിിവിാനോക്കണ്ട്താചെണ്യന്നുള്ള തിരാിച്ചറിിവിിൽനി
ന്നാണ്യ് മൂർത്തീസംങ്കല്പത്തിൽ വിയാപിരാിച്ചിട്ടുള്ളചെതന്നു കാണ്യാം.

ഉപിാസംനാമൂർത്തിയുംം ആരാാധനക്രമവും
നോവിദീബന്ധിതമായാ അറിിവുകൾ നോവിദീമ�ങ്ങൾ എന്നാണ്യ് വിിവിക്ഷ. “മ�വിാദീികൾ മ�സംിദ്ധീി
കൾ നടി�ിലാക്കുന്നത് വിയക്തിസംങ്കല്പത്തിലൂചെടിയാാണ്യ്. ഒരും വിസ്തു അചെല്ലങ്കിൽ തത്തംം എപ്രകാരാ
മാനോണ്യാ അപ്രകാരാം തചെന്ന വിിചാാരാിക്കുന്നതിചെ� നോപിരാാണ്യ് സംങ്കല്പം. ഫലസംിദ്ധീിക്ക് വിയക്തിസംങ്കല്പം 
തചെന്ന അനിവിാരായമാണ്യ്. ഈ വിയക്തിസംങ്കല്പം സംാക്ഷാത്കരാിനോക്കണ്ട് ആശയാചെത്ത ഒരാാത്മാവിിൽ 
സംന്നിനോവിശി�ിച്ച് പ്രാണ്യചെ� സംഹിായാനോത്താചെടി ഉനോ�ശയലക്ഷയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. സംാക്ഷാത്ക
രാിനോക്കണ്ട് ആശയാം മ�വിാദീിയുംചെടി സംംയാംസൃഷ്ടിിയാാണ്യ്. ഈ സംംയാംസൃഷ്ടിിക്കുള്ള ഉപിാധി സംംന്തം 
ശരാീനോരാാർജ്ജം തചെന്നയാാണ്യ്. ശരാീനോരാാർജ്ജചെത്ത നിയാ�ിക്കുന്നത് മന�ാണ്യ്. ഈ മന�് ഇച്ഛ
യ്ക്ക്നുസംരാിച്ച് സംംന്തം ശരാീരാത്തിൽനിന്നും മ�വിാദീിയുംചെടി ഊർജ്ജം ഉൾചെക്കാണ്ട്് അതിൽ ആശയാം 
സംന്നിനോവിശി�ിച്ച് ആത്മാവുമായാി ബന്ധിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവിിചെനയുംം ആശയാചെത്തയുംം ഉനോ�ശല
ക്ഷയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പ്രാണ്യനാണ്യ്. ഈ പ്രാണ്യൻ പ്രപിഞ്ചാംത്തിൽ നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിൽ 
ഏത് ഇടിത്തിലും തടി�മില്ലാചെത ബന്ധനാത്മാവിിനും അതിചെന ധരാിച്ചിരാിക്കുന്ന ആശയാത്തിനും 
എത്തിനോച്ചരാാനാകും. അങ്ങചെന മ�സംിദ്ധീി ഫലപ്രാപ്തിയാിചെലത്തുന്നു”(2018:29-30).

ആലപ്പുഴി, പിത്തനംതിട്ട, നോകാട്ടയാം ജീില്ലകളിലാണ്യ് ഏറിിയാകൂറും പുലയാരുംചെടി മ�വിാദീം ശക്തി
മായാിരുംന്നത്. ഏകനോദീശം നാലഞ്ചാം് തലമുറികൾക്കു മുൻനോപി മ�വിാദീം സംജീീവിമായാിരുംന്നു. മാ�ി
കരാിൽ പിലരുംചെടിയുംം ഉപിാസംനാമൂർത്തി മലയാാലപ്പുഴി അമ്മിയുംം ചെകാടുങ്ങല്ലൂരാമ്മിയുംം ആയാിരുംന്നു. 
അത്തരാം കലണ്ട്ർ ചാിത്രങ്ങളിചെല നോദീവിീ-നോദീവിന്മാാരാാൽ അലങ്കരാിക്കചെ�ട്ട പൂജീാമുറിിയാിൽ നിതയവും 
ദീീപിം ചെതളിഞ്ഞുനിന്നു. ഒരും കിണ്ട്ി ചെവിള്ളവും ദീീപിവും ധയാനവും മണ്യികിലുക്കവുചെമാചെക്കയുംള്ള ആരാാ
ധനക്രമം മ�വിാദീികൾക്കു മാനസംിക ബലം നൽകുന്നുചെവിന്നു മന�ിലാക്കാം. കപിാലഹിാരാമണ്യി
ഞ്ഞി ഭാദ്രകാളിയാാണ്യ് നോമലത്താന്മാാരുംചെടി (മ�വിാദീികളുംചെടി) ഇഷ്ടിവിരാദീായാിനിയാായാ മൂർത്തീസംങ്കല്പം. 
പിിതൃക്കളിലും പിിതൃപ്രീതിക്കായുംള്ള കുടിിവി�ിലും/ചെവിള്ളംകുടിിയാിലും (കള്ള്, ചെനല്ല് വിറുത്തുകുത്തിയാ 
അവിിൽ, അരാി വിറുത്തുചെപിാടിിച്ചതും കൂട്ടി നാക്കിലയാിൽ അർ�ിക്കുന്നു) അതീവി ശ്രീദ്ധീാലുക്കളുംം 
തല്പരാരുംമാണ്യ് മ�വിാദീികൾ. കുടുംബപിരാമായാി ഇക്കൂട്ടർ (പുലയാർ) മ�വിാദീം കുലചെത്താഴിിലാക്കി
യാിരുംന്നു. നോമടിത്തിചെല പിത്താമുദീയാം, വിിഷു, കർക്കിടികത്തിചെല വിാവി്, ചാിങ്ങത്തിചെല തിരുംനോവിാണ്യം 
എന്നീ ദീിനങ്ങളിലാണ്യ് പിിതൃക്കൾക്കുള്ള ചെവിള്ളംകുടിി പ്രധാനമായാി നടിത്തുന്നത്. പിരാമ്പരാാഗംത
മായാി ശൈകമാറിി വിരുംന്ന ശംഖുംം മണ്യിയുംമാണ്യ് മ�വിാദീ കുടുംബങ്ങളിചെല സംംത്ത്. ധർമ്മിശൈദീവിവും 
കുലശൈദീവിവും പില മ�വിാദീകുടുംബങ്ങളിലും പ്രാനോദീശികമായാി വിയതയാസംചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു. ചെചാങ്ങന്നൂർ 
താലൂക്കിൽ ചെപിട്ടവിർക്ക് ധർമ്മിശൈദീവിം പിഞ്ചാംപിാണ്ഡവി മഹിാനോക്ഷത്രത്തിചെല മൂർത്തി തചെന്നയാാണ്യ്. 
തൃചെക്കാടിിത്താനം, തൃപ്പുലിയൂർ, തിരുംവിാറിന്മുള, തൃച്ചിറ്റാറ്റ്, തിരുംവിൻവിണ്ടൂർ എന്നിവിയാാണ്യ് പിഞ്ചാം
പിാണ്ഡവി മഹിാനോക്ഷത്രങ്ങൾ. കുലശൈദീവിം മിക്കവിാറുംതചെന്ന ചെചാങ്ങന്നൂർ നോതവിരാാണ്യ്; പിരാനോദീവിത 
മുഖയമായുംം അമ്മിസംങ്കല്പമുള്ള മലയാാലപ്പുഴി അമ്മിയുംം. മ�വിാദീം അനുഷ്ഠാിക്കുന്ന കുടുംബക്കാർ 
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താമസംിക്കുന്ന ചുറ്റുവിട്ടങ്ങളിലുള്ള നോദീവിീനോദീവിന്മാാചെരായുംം നോദീശനോദീവിതകചെളയുംം വിിളിച്ചുംചെചാാല്ലി പ്രാ
ർത്ഥിക്കാറുണ്ട്്. ഒരും ശൈദീവിംവിിളി ഇപ്രകാരാമാണ്യ്:

“എചെ� അ�നപ്പൂ�ന്മാാനോരാ,
ഗംണ്യപിതി ഭാഗംവിാനോന, പിഴിയാാറ്റിൽ ചെപിാന്നനോമ്മി,
തൃപ്പുലിയൂരാ�ാ, അടിിമുറ്റത്തനോമ്മി, മലയാാലപ്പുഴി വിാഴുംം
എചെ� ചെപിാന്നുതമ്പുരാാട്ടി
മണ്ണാറിശാലയാിചെല എചെ� ശൈദീവിങ്ങനോള
നോലാകപിാലകനായാ ഓച്ചിറി പിരാബ്രാഹ്മനോമ
കുലശൈദീവിവും ധർമ്മിശൈദീവിവും പിിതൃക്കളുംം വിന്ന്
എചെ� കളത്തിൽ ചെനറിയാണ്യം, കനിവുണ്ട്ാകണ്യം
ദീിക്കു ചെതളിയാണ്യം, നോദീശം ചെതളിയാണ്യം
നോനരും ചെതളിയാണ്യം.”

തുടിർന്ന് ശംഖും ചെനനോഞ്ചാംാടു നോചാർത്ത് ചെതാഴുംതു പ്രാർത്ഥിച്ച് നിലത്തുവിച്ചും കറിക്കിയാാണ്യ് മ�വിാദീി 
രാാശി കണ്ടുംപിിടിിക്കുക. പിിന്നീടിാണ്യ് രാാശിഫലവും പ്രശ്നപിരാിഹിാരാവും പിറിയുംന്നത്. പ്രശ്നങ്ങളുംചെടി 
കാഠിനയമനുസംരാിച്ച് പിരാിഹിാരാക്രിയാ നോഹിാമവും കുരുംതി (ഗുരുംതി) യുംം വിചെരാ എത്തിനിൽക്കും. മലയാാ
ലപ്പുഴി നോദീവിിചെയാ പ്രീതിചെ�ടുത്താനായാി നോകാഴിിചെയാ ചെവിട്ടുന്ന പിരാിഹിാരാക്രിയായുംം നിർനോദീശിക്കാറുണ്ട്്. 
അതുനോപിാചെല, സ്ഥലരാക്ഷചെയാ കരുംതിയുംം അതിരാിൽ നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടിമൂർത്തിചെയാ (മാടിചെനയുംം 
മറുതചെയായുംം) പിായാിക്കുവിാനും വിാഴിയാില നോകാതിക്കളഞ്ഞി് നീളത്തിലുള്ള വിാഴിശൈക്ക കഴുംത്തു 
ചെവിട്ടുന്ന മാതിരാി ആനോക്രാശിച്ച് ചെവിട്ടിചെവിട്ടി ദൂനോരാചെക്കറിിയുംന്നു. ഇത്തരാം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾക്ക് 
എഴുംതചെ�ട്ട പിാഠങ്ങൾ നിലവിിലില്ല. ഓനോരാാ നോദീശചെത്തയുംം വിിശംാസംവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടാണ്യ് അവി 
അനുഷ്ഠാിക്കചെ�ടുക.

പ്രശ്നം എടുക്കാൻ (പ്രശ്നമറിിയാാൻ) ആളുംകൾ വിരുംനോമ്പാൾ മ�വിാദീി ഉപിചാാരാപൂർവിം 
സംംീകരാിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ ഒരുംകാരായം, മ�വിാദീി ഭാാരായാപുത്രാദീികനോളാചെടിാ�മാണ്യ് 
ജീീവിിക്കുന്നത്. ഗംാർഹിികതയ്ക്കുംം ല�കികതയ്ക്കുംം നോമൽ മ�വിാദീവും അവിർ നിലനിർത്തിനോ�ാരുംന്നു. 
ബാനോധാപിദ്രവിത്താനോലാ, മനഃനോ�ശത്താനോലാ ഉള്ള പ്രശ്നനിവൃത്തിക്കായാി മ�വിാദീിചെയാ സംമീപിിക്കു
നോമ്പാൾ നോദീശകുലധർമ്മി പിരാനോദീവിതകൾ മ�വിാദീിക്കും പ്രശ്നചെമടുക്കുന്നവിർക്കും തുണ്യയാാകുചെമന്നതും 
ഒരും വിിശംാസംമാണ്യ്. പൂജീകൾക്കായാി ചാാർത്തു നൽകിയാ നോശ�ം സം�കരായപ്രദീമായാ ഒരും ദീിവിസംം 
മ�വിാദീത്തിനായാി ചെതരാചെഞ്ഞിടുക്കുന്നു. പൂജീാദ്രവിയങ്ങൾ, നോഹിാമത്തിനായുംള്ള സംാമഗ്രികൾ, മ�
വിാദീിക്കുള്ള വിസ്ത്രം, ദീക്ഷിണ്യ എന്നിവിചെയാല്ലാം കൃതയമായാി ചാാർത്തിൽ കുറിിച്ചിരാിക്കും.

മ�വിാദീക്കളം
രാക്തിചാാമുണ്ഡിയുംം ഭാദ്രകാളിയുംചെമാചെക്കയാാണ്യ് മ�വിാദീക്കളങ്ങളിചെല പ്രധാന നോദീവിതാസംങ്കല്പ
ങ്ങൾ. ചാിത്രകലയാിൽ ബീഭാത്സാമാർന്ന കാളീരൂപിവും നാഗംരൂപിവും ഒചെക്കനോച്ചർന്ന് ഭായാവും ഭാക്തിിയുംം 
സംമനംയാിക്കചെ�ടുന്നു. മ�വിാദീക്കളത്തിൽ നാലു നോകാണ്യിലും രാണ്ട്രാ അടിി നീളമുള്ള വിാഴി�ിണ്ട്ികൾ 
കുഴിിച്ചിട്ട്, കുരുംനോത്താല പ്രനോതയക രാീതിയാിൽ ചെചാത്തി കൂർ�ിച്ച് വിാഴി�ിണ്ട്ിയാിൽ കുത്തിനിർത്തിയാാണ്യ് 
പ്രാഥമികമായാി അലങ്കാരാങ്ങൾ ഒരുംക്കുന്നത്. രാാത്രിയാിൽ തുടിങ്ങുന്ന മ�വിാദീം പുലർച്ചനോയാാചെടിനോയാ 
അവിസംാനിക്കാറുള്ളൂ. മഞ്ഞിൾചെ�ാടിി, കുങ്കുമചെ�ാടിി, ഉമിക്കരാി, വിാകചെ�ാടിി എന്നിവിചെകാണ്ട്ാണ്യ് 
കാളീ പ്രതിബിംബങ്ങൾ വിരായ്ക്കുംന്നത്. ബീഭാത്സാ രൂപിങ്ങളാണ്യ് മടിവിതിയാിചെല കളങ്ങളിൽ നിറി
യുംന്നത്. ഈ കളത്തിനടുത്താണ്യ് മ�വിാദീി നോദീവിിക്ക് പൂജീ ചെചായ്യുന്നതും പ്രീതിചെ�ടുത്തുന്നതും. 
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കളത്തിൽ ഇഷ്ടിികയാാൽ തീർക്കുന്ന നോമനോലരാിയാിൽ (നോഹിാമകുണ്ഡം) ചെതാണ്ടുംം (ചെപിാതിമടിൽ) 
ചാിരാട്ടയുംം ഇടിംപിിരാി-വിലംപിിരാി ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന അഷ്ടിഗംന്ധങ്ങളുംം ചെനയ്യും ഒഴിിച്ച് അഗ്നി ജീംലി�ി
ക്കുന്നു. ഒ�ം, മനോ�ാച്ചാരാണ്യത്തിചെ� ഉച്ചസ്ഥായാിയാിൽ അഷ്ടിഗംന്ധങ്ങളുംം ഭാസ്മിവും വിലിചെച്ചറിിയുംന്നു. 
മ�വിാദീത്തിചെല പ്രധാന ഇനമായാ നോഹിാമാഗ്നി ഇത്തരാത്തിൽ ഒരും മണ്യിക്കൂനോറിാളം ജീംലിക്കുന്നു. 
തുടിർന്ന് ചുവിന്ന പിട്ടിൽ ദുഷ്ടിമൂർത്തിചെയാ ആവിാഹിിക്കുന്ന നോമലത്താൻ അവിചെയാ പിാൽമരാങ്ങളിൽ 
(ചെചാമ്പകം, പിാല, പ്ലാവി് എന്നിവിയാിൽ ഏചെതങ്കിലും) ചുറ്റിചെക്കട്ടി തളയ്ക്കുംന്നു. കാലക്രനോമണ്യ ഈ പിട്ട് 
ദ്രവിിച്ചുംനോപിാകുന്നനോതാചെടി ദുഷ്ടിമൂർത്തി നശിക്കുന്നു എന്നാണു സംങ്കല്പം. മടിവിതിയുംചെടി അവിസംാനചെത്ത 
ഇനമാണ്യ് നിണ്യബലി. നോകാഴിിചെയാ അറുത്താണ്യ് നിണ്യബലി നടിത്തുക. രാക്തിചാാമുണ്ഡിക്കും ഭാദ്രകാ
ളിക്കുമാണ്യ് ഈ നിണ്യബലി മുഖയമായുംം അർ�ിക്കചെ�ടുന്നത്.

ഉപിസംംഹിാരാം
മ�വിാദീം പ്രാചാീന മാനവി ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്യ്. ശൈവിദീയവും മ�വും ഒരുംമിച്ചും നടിത്തുന്ന 
മ�വിാദീികളുംമുണ്ട്്. മന�ിചെന പ്രകാശി�ിക്കുന്ന ചാിത്രകലയുംചെടി സംന്നിനോവിശം മ�വിാദീചെത്തയുംം 
(മടിവിതിചെയായുംം) രാാത്രിയുംചെടി മുഖം മാറിി പുലരാിയുംചെടി മുഖം നവിഭാാവിചെത്തയുംം പ്രദീാനം ചെചായ്യുന്നു. ഒരും 
ജീനതയുംചെടി വിിശംാസംവും ആചാാരാവും ആയാിരുംന്നത് കാലക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതാചെയാങ്കിലും കണ്ടുംം 
നോകട്ടും അനുഭാവിിച്ചുംനോപിാന്ന നോഫാക് നോലാർ സംംഭാാവിമുള്ള മടിവിതിചെയാ പുതുതലമുറി അറിിയുംന്നത് എഴും
ത്തുപുറിങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്യ്.
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ഗംനോവി�ക, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി. ആർടി്സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കാടി്

അറിിവിിചെ� പുനർനിർമ്മിിതികളുംചെടി സംാധയതചെയാവിികസംി�ിക്കുന്ന അനോനം�ണ്യങ്ങൾ 
കടിലുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് നോകരാളത്തിചെ� തീരാനോമഖലകളിൽ കാണ്യാം. തങ്ങളുംചെടി ജ്ഞാംാന പിാരാമ്പ
രായങ്ങചെള കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായാ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾക്കുള്ള പിരാിസംരാങ്ങളായാി വിിശാലചെ�ടുത്തുന്ന സംമീപിന
ങ്ങൾ തനോ�ശീയാർക്കിടിയാിൽ തചെന്ന ഉയാർന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. അത്തരാചെമാരും സംന്ദർഭാചെത്തയാാണ്യ് പിരാിചാ
യാചെ�ടുത്തുന്നത്. സംമുദ്ര ശൈജീവിശൈവിവിിധയങ്ങൾ ചെകാണ്ടുംം ചാരാിത്ര/സംംസ്കാാരാ പ്രാധാനയമുള്ളതുമായാ 
തീരാപ്രനോദീശമാണ്യ് തിരുംവിനന്തപുരാം ജീില്ലയുംനോടിത്. കടിലിൽ മീനുകൾ കൂട്ടമായാി തങ്ങി നിൽക്കുകയുംം 
ചെപിരുംകുകയുംം ചെചായ്യുന്ന ആവിാസം ഇടിങ്ങളാണ്യ് പിാരുംകൾ (Reef). പുറ്റുകൾ, കടിലിചെ� മഴിക്കാ
ടുകൾ, കണ്ട്ലുകൾ എന്ന് ഇവി വിിളിക്കചെ�ടുന്നു. തിരുംവിനന്തപുരാം തീരാനോമഖലയാിചെല പിാരുംകളുംചെടി 
കൂട്ടങ്ങൾ അനവിധിയാാണ്യ്. കടിലിചെ� അടിിത്തട്ടിചെല പിാറികളുംം മറ്റു ശൈജീവിപിാരുംകളുംം ഈ 
തീരാപ്രനോദീശങ്ങളിചെല പിരാമ്പരാാഗംത മത്സായചെത്താഴിിലാളികളുംചെടി പ്രധാന മീൻപിിടുത്ത നോകന്ദ്രംമാണ്യ്. 
പിാരുംകളിചെല ചൂണ്ട് പിണ്യിയാാണ്യ് കട്ടമരാങ്ങളിൽ നിന്ന് വിള്ളങ്ങളിനോലക്കുള്ള ചാരാിത്രം പിറിയുംന്ന 
ചെതക്കൻ നോമഖലയുംചെടി മത്സായബന്ധന ചാരാിത്രത്തിചെ� പ്രധാന ഭാാഗംങ്ങളിചെലാന്ന്. ഇതുമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട് നോചാലുപിറിച്ചിലിചെല പിാട്ടായുംം കഥയാായുംം ഓർമ്മികളായുംം അറിിവിിചെ� ഒരുംവിയവിഹിാരാം 
വിലിയാതുറി, അഞ്ചുചെതങ്ങ് തുടിങ്ങിയാ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്്. അഞ്ചുചെതങ്ങിചെല പിാരാിചെ� 
ചാിത്രം പികർത്തി അത് ഡിച്ച് ക�ലാചെണ്യന്ന സംാമാനയ ധാരാണ്യചെയാ ആധുനിക വിിജ്ഞാംാനീയാ
ങ്ങളുംചെടി സംമീപിന രാീതിയാിൽ നോചാലുകളിൽ നിന്ന് വിയതിയാാനചെ�ടുത്തിയാ/അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാ 
അന്നാട്ടുകാരാനും ഗംനോവി�കനും ആണ്യ് നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ള. നോചാലുപിറിച്ചിലുകളുംചെടി സംാമൂഹിിക
തയുംചെടി തലചെത്തയുംം അറിിവിിചെ� ക്രമീകരാണ്യചെത്തയുംം പിനി�ിള്ളയുംചെടി അനോനം�ണ്യങ്ങളുംമായാി 
നോചാർത്ത് വിായാിക്കാനാണ്യ് നോലഖനത്തിലൂചെടി ശ്രീമിക്കുന്നത്. അറിിവിിചെ� താത്കാലികതചെയായുംം 
സുസ്ഥിരാതചെയായുംം അട്ടിമറിിക്കുന്ന പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ എന്ന രാീതിയാിലാണ്യ് പിാരുംകചെള നോതടിിയുംള്ള 
നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ളയുംചെടി ഇടിചെപിടിലിചെന നോലഖനത്തിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നത്.
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ചെതാഴിിൽപിരാമായാ ശാരാീരാികാനുഭൂതിയുംചെടി ജ്ഞാംാന രൂപിമായാി നിലനിൽക്കുന്ന ആവിിഷ്കാാരാ
ങ്ങളാണ്യ് നോചാലുപിറിച്ചിൽ. പിാട്ടുകൾ, കഥകൾ,ചെചാാല്ലുകൾ എന്നീ വിാങ്്മയാങ്ങളുംചെടി രൂപിത്തിനോലാ 
സംംാഭാാവിിക സംംഭാാ�ണ്യങ്ങളുംചെടി ശൈശലിയാിനോലാ ഉള്ള ചെതാഴിിൽപിരാമായാ അനുഭാവിങ്ങളാണ്യവി. അനു
ഭാവിത്തിൽ നിന്ന് ആവിിഷ്കാാരാത്തിനോലക്കുള്ള ഈ ഉൾനോച്ചരാൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നത് വിിശാലമായാ 
കടിൽ പ്രനോയാാഗംാധിഷ്ഠാിത സംന്ദർഭാങ്ങചെളയാാണ്യ്. നോചാല് പിറിയുംന്നവിർ എന്നർത്ഥത്തിൽ ‘നോചാലാളികൾ 
‘ എന്ന പ്രനോയാാഗംം തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത മുക്കുവി ക്രിസ്തയാനികൾക്കിടിയാിൽ ഉണ്ട്്. വില പിിരാിയാൽ, 
മീൻ വിില്പന, ചാീട്ടുകളി മുതലായാ സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ നോലാക കാരായങ്ങളുംചെടി വിിവിരാണ്യങ്ങളുംം നോചാർത്ത് 
അന്നന്നചെത്ത കടിലിൽ നോപിാക്കിചെ� അനുഭാവിങ്ങൾ പിങ്കുചെവിക്കുന്നു. കരായാിലും കടിലിലും ഒരുംനോപിാചെല 
ഈ അനുഭാവി വിിവിരാണ്യങ്ങളുംചെടി ശൈകമാറ്റങ്ങൾ നടിക്കാറുണ്ട്് . ഈ കൂടിിനോച്ചരാലുകളിൽ സംാഹിസംികത
യുംചെടിയുംം ആനന്ദങ്ങളുംചെടിയുംം അനോനം�ണ്യങ്ങളായാി അറിിവുകൾ പിരാന്നു നിൽക്കുന്നത് സംക്രിയാമായാ 
ജീീവിിതാവിനോബാധങ്ങളുംചെടി അനുഭൂതികളായാിത്തചെന്ന അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ സംാധിക്കുന്നതാണ്യ് . 
ദ്രാവിക രൂപിത്തിലുള്ളവിചെയാ ഒഴിിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ പിാരുംക എന്ന വിാക്ക് തീരാങ്ങളിൽ 
നോകൾക്കാം. നോപിാരും പിാട്ട് ഇതുമായാി ബന്ധമില്ലാത്ത ചെതക്കൻ ഭാാഗംചെത്ത ഒരും കടിൽ പിാട്ടാണ്യ്. 
കണ്യിയാാംങ്കുളത്ത് നോപിാരാിചെ� പ്രാനോദീശിക രൂപിത്തിലുള്ളത്. പുതിയാ തുറിയാിചെല ക�ൽപിാട്ടുകാരാൻ 
ജീയാിംസം് പിാടുന്ന “ചെനമ്മിീൻ അരാസംനും ചെവിള്ള മീൻ റിാണ്യിയുംം” എന്ന കഥാപ്രസംംഗം ഗംാനം ആ�ി
ക്കൻ രാാജീയങ്ങളിചെല മീനുകൾ തമ്മിിലുള്ള സംംബന്ധത്തിനോ�താണ്യ്. കാലവും പ്രകൃതിയുംമായാിട്ടുള്ള 
ഈ പിാരാസ്പരായമാണ്യ് നോചാലുപിറിച്ചിലിചെ� ഉൾക്കാഴി്ച്ചയാിനോലക്ക് ചെകാണ്ടുംനോപിാകുന്നത്.

ചെചാറുമങ്കരാ�ാരാ്, കരാിമ്പാരാ, വിത്ത�ാരാ, ചെകാഴുംവി�ാരാ, നോവിള�ാരാ, ചാക്കാണ്യി�ാരാ, ചെചാറുമങ്കരാ 
എന്നിങ്ങചെനയാാണ്യ് തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത തീരാനോമഖലയാിചെല പിാരുംകളുംചെടി നോപിരുംകൾ. വിടിക്കൻ ജീില്ല
കളിൽ ഏഴിിമല പിാരാ്, ചെവിള്ളായാി�ാരാ്, മൂ�ൻപിാരാ് തുടിങ്ങിയാവിയുംം. പിലനോ�ാഴുംം ഈ പിാരുംകൾക്ക് 
നോപിരാ് നൽകുന്നത് കണ്യിച്ചം(2) നോനാക്കി അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന സ്ഥലനോ�രാ്, പിാരാ് കചെണ്ട്ത്തുന്ന 
ആളുംചെടി നോപിരാ്, പിാരാിചെ� പ്രകൃതി എന്നിവി നോനാക്കിയാാണ്യ്. പിാരുംകൾക്കും അപൂർവിമായാ പിാരും 
മത്സായങ്ങൾക്കും ഇങ്ങചെനയുംള്ള നോപിരുംകൾ നൽകുന്നത് പിരാമ്പരാാഗംത ആഖയാനങ്ങളിചെല ഭാാ�ാ 
പിരാിചാരാണ്യ രാീതികളുംചെടി ഭാിന്നതരാമായാ പ്രനോതയകതകൾക്കുള്ള വിിശദീീകരാണ്യമാകുന്നു.

നോകരാളത്തിചെല പിരാമ്പരാാഗംത മത്സായബന്ധന നോമഖലയുംചെടി പ്രധാന നോകന്ദ്രംങ്ങളിചെലാന്നായാ 
തിരുംവിനന്തപുരാം വിലിയാതുറിയാിചെല മത്സായചെത്താഴിിലാളി കുടുംബാംഗംമാണ്യ്  നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ള. 
കടിലറിിവുകചെള നോതടിിയുംം മത്സായചെത്താഴിിലാളികളുംചെടി ചെതാഴിിൽ അവികാശ സംമരാരാംഗംങ്ങളിലും 
ദീീർഘകാലം പ്രവിർത്തിച്ച അനോ�ഹിം സംമുദ്ര പിരാിസ്ഥിതി പിഠന രാംഗംചെത്ത പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ 
നിലവിിൽ ഏർചെ�ട്ടുചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുകയാാണ്യ്. ആ രാംഗംചെത്ത അനോനം�ണ്യങ്ങചെളയുംം കടിൽ ജീീവിിത 
സംംസ്കൃതിചെയായുംം അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്ന പിനി�ിള്ള രാചാിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ്യ് ‘കടിലറിിവുകളുംം നോനരാനു
ഭാവിങ്ങളുംം’. ചെചാറുമങ്കരാ�ാരാ് കചെണ്ട്ത്താൻ അച്ഛൻ പിനി�ിള്ളയുംചെടി സംാഹിസംിക അധംാനവും 
എതിരാാളിയാായാ ആനോരാാഗംയ പിീരും സംന്തതിയുംചെടിയുംം കൂട്ടരുംചെടിയുംം ചെചാറുത്തു നിൽപ്പും ഉനോദീംഗംഭാരാി
തമായാി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പിങ്കുചെവിക്കുന്നുണ്ട്്. കട്ടമരാത്തിൽ പിായാചെകട്ടി തൂക്കുപിാത്രവും കന്നാ
സുമായാി പുറിചെ�ടുന്നവിരുംചെടി രാാ�കലില്ലാത്ത അധംാനങ്ങൾ നോകവിലം പ്രസ്താവിനകൾക്കപ്പുറിം 
കടിൽ ജീീവിിതത്തിചെ� ആന്തരാിക താളചെത്ത പുസ്തകത്തിൽ നോരാഖചെ�ടുത്തി ചെവിക്കുന്നു. കടിൽ 
നോലാകചെത്ത അനനയമാക്കുന്ന ഭാാവിനാ വിിലാസംങ്ങൾക്ക് ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളാണ്യ് ചെമാബീഡിിക്കും 
കിഴിവിനും കടിലും നോപിാചെലയുംള്ള നോലാക സംാഹിിതയങ്ങൾ. പിവിിഴിപ്പുറ്റുകളുംചെടിയുംം കണ്ട്ലുകളിചെലയുംം 
വിിവിിധയാിനം മത്സായങ്ങൾ ശാസ്ത്രനോലാകചെത്ത ഗംനോവി�ണ്യ വിി�യാങ്ങളുംമാണ്യ്. ഈ ശൈവിവിിധയങ്ങചെള 
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സംസൂക്ഷ്മം നിരാീക്ഷിക്കുന്ന കടിൽ നോചാലാളരുംചെടി ആഖയാനങ്ങൾ ഇനിയുംം കചെണ്ട്ടുക്കചെ�നോടിണ്ട്തിചെ� 
ആവിശയകതചെയാ ചൂണ്ട്ി കാണ്യിക്കുന്നതാണ്യ്

നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ള ‘കടിലറിിവുകളുംം നോനരാനുഭാവിങ്ങളുംം’ എന്ന പുസ്തത്തിചെല ക�ൽ�ാരാിചെല 
അദീ്ഭുത മത്സായചെത്ത വിിവിരാിക്കുന്ന ഭാാഗംം: “ക�ൽ�ാരാിചെ� അടിിത്തട്ടിൽ കഴിിയുംന്ന ഈ മത്സായചെത്ത 
ഇത്രയുംം കാലത്തിനിചെടി ആർക്കും നോനരാിൽ കാണ്യാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടില്ല. കടിലിചെ� മുകൾഭാാഗംനോത്തക്ക് 
അവിൻ വിരാാറുമില്ല. അപൂർവിമായാി ഇവിചെ� വിായാിൽ നിന്നും രാക്ഷചെ�ട്ടു കിട്ടിയാ മത്സായങ്ങളിചെല 
ലക്ഷണ്യങ്ങൾ ചെവിച്ചും നോനാക്കുനോമ്പാൾ ഇവിന് കൂർത്ത പില്ലുകളില്ല. എന്നാൽ വിളചെരാ വിലിയാ വിായുംള്ള 
ജീീവിിയാാണ്യ്. അൻപിതു ചെസം�ിമീറ്റർ വിീതിയുംള്ള മത്സായങ്ങചെളനോ�ാലും ഒറ്റയാടിിക്ക് ഉള്ളിലാക്കാൻ 
ഇവിന് നിഷ്പ്രയാാസംം കഴിിയുംം. മീനിചെന കടിിച്ചും പിിടിിച്ചും ചെകാണ്ടുംള്ള ഇവിചെ� ഓട്ടമാണ്യ് ഏവിചെരായുംം 
അദീ്ഭുതചെ�ടുത്തുന്ന മചെറ്റാരും പ്രനോതയകത. ശരാിക്കും ഇവിൻ മറ്റ് മത്സായങ്ങൾ ചാലിക്കും നോപിാചെലയാല്ല, 
മറിിച്ച് ഇരുംവിശചെത്തയുംം വിലിയാ ചാിറികുകൾ ചെകാണ്ട്് തുഴിഞ്ഞു നോപിാകും നോപിാചെലയാാണ്യ് എല്ലാവിരുംചെടി
യുംം അനുഭാവിം. അലക്സ്ിചെനനോപിാചെല ചാിലർ ചാങ്ങലയുംം ചൂണ്ട്യുംമായാി ഇവിചെന പിിടിിക്കാൻ ഒറ്റചെ�ട്ട 
ശ്രീമങ്ങൾ നടിത്തിചെയാങ്കിലും അവിചെയാല്ലാം തീർത്തും പിരാാജീയാചെ�ടുകയുംണ്ട്ായാി”. അടിിത്തട്ടിചെല 
ശൈജീവിശൈവിവിിധയങ്ങളുംചെടി പിരാാവിർത്തനങ്ങളായാി മാറുന്നു ഭാാ�യാിൽസൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഈ നോലാകങ്ങൾ.

തചെ� ചുറ്റും നോകട്ട് പിരാിചായാിച്ചതും അനോനം�ിച്ചറിിഞ്ഞിതുമായാ കടിൽആഖയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ചാരാിത്രത്തിനോലക്ക് നടിന്നു കയാറിിയാ പ്രധാന സംംഭാവിങ്ങളിചെലാന്നാണ്യ് ക�ൽ�ാരാിചെന കചെണ്ട്ത്താ
നുള്ള നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ളയുംചെടി ശ്രീമങ്ങൾ.

“സുക്കുറിച്ചൻ കണ്ടും പിിടിിച്ച ക�ൽ�ാരാ്
അതിൽ ഇരായാില്ലാചെത മീൻ പിിടിിച്ചും ചെതക്കൻമാരാ് ”.

പിാരുംകളിൽ ചെചാന്ന് മീൻപിിടിിച്ച പൂർവിികരാിൽ നിന്ന് നോകട്ട് പിരാിചാരാിച്ച ഈ രാണ്ടും വിരാി നോചാല് നോറിാബർട്ട് 
പിനി�ിള്ളചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ക�ൽ�ാരാിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള അനോനം�ണ്യത്തിനോലക്കുള്ള 
പ്രധാന താനോക്കാലായാിരുംന്നു. കാരാണ്യം  സംമുദ്ര ഗംനോവി�ണ്യ വിിവിരാണ്യങ്ങളിനോലാ സംർക്കാർ സ്ഥാപിന 
നോരാഖകളിനോലാ ഇങ്ങചെനചെയാാരും ക�ൽ കടിലിൽ മുങ്ങിക്കിടിക്കുന്നതായാി കാണുന്നിചെല്ലന്ന് ‘കടിലറിി
വുകളുംം നോനരാനുഭാവിങ്ങളുംം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനോ�ഹിം പിറിയുംന്നു.

 മീൻപിിടിിക്കാൻ ശൈവിദീഗ്ദ്ധയമുണ്ട്ായാിരുംന്ന അച്ഛൻ പിനി�ിള്ളയുംചെടിയുംം മറ്റു മത്സായചെത്താഴിി
ലാളി സംനോഹിാദീരാങ്ങളുംചെടിയുംം ദീീർഘകാലചെത്ത പിാരുംകളുംചെടി ഓർമ്മികളിചെല കഥകളിൽ നിന്നും 
അച്ഛൻ തങ്ങചെളനോ�ാറ്റിയാ പിാരുംകളുംചെടി ഭൂപിടിം അനോ�ഹിം ആദീയം തയ്യാാറിാക്കി. പിാരുംകളിൽ മീൻ
പിിടുത്തവുമായാി വിർ�ങ്ങനോളാളം ജീീവിിച്ചവിരുംചെടി പിാരാമ്പരായ ജ്ഞാംാനചെത്ത നോതടിിയുംള്ള നോറിാബർട്ട് 
പിനി�ിള്ളയുംചെടിയുംം സംംഘത്തിചെ�യുംം ഈ യാാത്രയാാണ്യ് അഞ്ചുചെതങ്ങിചെ� നോനചെരാ ഇരുംപിത്തിരാണ്ട്് 
മാറി് ആഴിമുള്ളിടിത്ത് മുങ്ങിയാ ക�ലിചെ� ചാരാിത്രത്തിനോലക്ക് ശ്രീദ്ധീ തിരാിക്കുന്നത്.

ആധുനികമായാ നോലാകത്തിൽ നിന്നു ചെകാണ്ട്് ഈ അറിിവുകചെള വിിശദീീകരാിക്കാൻ നടിത്തിയാ 
ശ്രീമം ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാ നോബാധമായാി പിരാിണ്യമിക്കുന്നിടിത്താണ്യ് നോറിാബർട്ട്പിനി�ിള്ള ക�ൽ�ാരാിചെന 
കചെണ്ട്ത്താൻ ഇറിങ്ങുന്നത്. ഏതാണ്ട്് ചെതാണ്ണൂറുകനോളാചെടിയാാണ്യ് അഞ്ചുചെതങ്ങിചെല പിാരാ് കടിലിൽ 
മുങ്ങി കിടിക്കുന്ന ക�ലാചെണ്യന്ന ചെതാഴിിലാളികളുംചെടി അറിിവിിചെന പിിന്തുടിർന്ന്  അനോ�ഹിം പുറിചെ�ടു
ന്നത്. മത്സായചെത്താഴിിലാളികളുംം മുങ്ങൽ വിിദീഗ്ദ്ധനായാ സുഹൃത്തും അടിങ്ങുന്ന സംംഘത്തിനു നോനതൃതംം 
ചെകാടുത്തുചെകാണ്ട്് ക�ലിചെ� ചാിത്രങ്ങൾ പികർത്തിയാാണ്യ് ആദീയ ദീ�തയം പൂർത്തിയാാക്കിയാത്. 
ഏതു ക�ലാണ്യ് മുങ്ങിയാത്? എങ്ങചെന അതു സംംഭാവിിച്ചും? എന്നീ നോചാാദീയങ്ങളുംമായാി അതിചെ� 
കാലവും ചാരാിത്രവും അനോ�ഹിം പിിന്നീടി് നോതടിിയാിറിങ്ങി. ചെനതർലാൻ്റി് ആർശൈക്കവിിൽ നിന്നും 
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നോശഖരാിച്ച വിിവിരാങ്ങൾ പ്രകാരാവും സ്ഥലനാമ പിഠനങ്ങൾ അടിക്കമുള്ള ചാരാിത്ര ഉപിാദീാനങ്ങളുംചെടി 
പിിൻബലനോത്താചെടിയുംം ഡിച്ച് ഈസ്റ്റിിന്തയാ കമ്പനിയുംചെടി “wimmenum” എന്ന ക�ലായാിരുംന്നു 
അചെതന്നും അനോ�ഹിം കചെണ്ട്ത്തുന്നു. ഈ ക�ൽ മലബാർ തീരാത്തു് 1754-ൽ തീചെവിച്ചും നശി�ിക്ക
ചെ�ട്ടതാചെണ്യന്ന തരാത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വിിവിരാങ്ങളുംം ഇനോതാചെടിാ�ം ലഭായമാക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിക 
ഉപികരാണ്യങ്ങളുംചെടിയുംം മറ്റു സംാനോങ്കതിക സംംവിിധാനങ്ങളുംചെടിയുംം സംഹിായാം ഈ പിരായനോവിക്ഷണ്യ
ത്തിന് സംഹിായാിച്ചിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും കടിലിചെ� പിരാമ്പരാാഗംത രാീതികചെള നിരാീക്ഷിച്ചാണ്യ് പുറിചെ�ടുന്നത്. 
എല്ലാം സംജ്ജമായാിട്ടും കടിൽ കാലാവിസ്ഥ അനുകൂലമാകുന്നതുവിചെരാ കാത്തുനിന്നു. ഇതിൽത്തചെന്ന 
കൃതയമായാ ‘കണ്യിച്ചം’ മനസംിലാക്കിയാതുചെകാണ്ടുംകൂടിിയാാണ്യ് ക�ൽ പിാരാിചെ� സ്ഥലചെത്ത നിർ
ണ്യയാിക്കാൻ സംാധിച്ചചെതന്ന് അനോ�ഹിം അടിിവിരായാിടുന്നു. അറിിവുകളുംചെടി പ്രചാാരാവും പ്രനോയാാഗംവും 
തിരാിച്ചറിിഞ്ഞി് വിയക്തിമായാ ദീിശാനോബാധനോത്താചെടിയാാണ്യ് നോറിാബർട്ട് പിനി�ിള്ളയുംം സംംഘവും ഈ 
ദീ�തയത്തിചെ� വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങചെള സംമീപിിച്ചത്. �ണ്ട്് ഓഫ് ചെമശൈറിൻ ശൈലഫ് എന്ന സംംഘടിന 
സ്ഥാപിിച്ചുംചെകാണ്ടും് കടിലിചെ� അടിിത്തട്ട് നോതടിിയുംള്ള അനോനം�ണ്യങ്ങൾ അനോ�ഹിം ഇന്നും തുടിർന്നു
ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നുണ്ട്്.

കടിലുമായാിട്ടുള്ള  ഇഴുംകിനോച്ചരാൽ അതയന്തം സംങ്കീർണ്യമാണ്യ് അതിൽ പിാരുംകളുംചെടി നോലാകം 
ശൈവിവിിധയമാർന്നതും. വിടിക്കൻ നോമഖലകളിൽ പിാരുംകളിചെല മീൻപിിടുത്തം അത്ര സംജീീവിമല്ല. 
സംംാഭാാവിിക പിാരുംകൾക്ക് കണ്യിച്ചംനോനാക്കുന്നതു നോപിാചെല ആധുനിക സംംവിിധാനങ്ങളായാ ജീി.പിി.
എസും കയാമറിയുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ചാണ്യ് നോ�ാളറുകളുംം വിള്ളങ്ങളുംം പിാരുംകചെള കചെണ്ട്ത്തുന്നത്. ചൂണ്ട്
യാിട്ട് മീൻ പിിടിിക്കുന്നതിനും വിലിയാ പിാറികൾ നോപിാചെലയുംള്ള പിാരുംകളിൽ തട്ടി മത്സായ ബന്ധന 
ഉപികരാണ്യങ്ങൾ നോകടുപിറ്റാചെത ‘ നോനാക്കുന്നതിനും ഇത് സംഹിായാകമാകുന്നു. 

ആവിാസംവിയവിസ്ഥയ്ക്കുംം കടിൽ പിരാിസ്ഥിതിയ്ക്കുംം വിിനാശകരാമായാ മാലിനയങ്ങളുംചെടി കൂട്ടത്തിൽ 
കടിലിചെ� അടിിത്തട്ടിൽ കിടിക്കുന്ന ചാില തകർന്ന ക�ലുകചെളയുംം നോബാട്ടുകളുംചെടിയുംം അവിശിഷ്ടി
ങ്ങചെള കുറിിച്ച് ചാില മത്സായചെത്താഴിിലാളികൾ തങ്ങളുംചെടി ആശങ്കകൾ പിങ്കുചെവിക്കുന്നു:

1. “ചെചാറിിയാ നോബാട്ടാചെരാാചെക്ക പിാരാ് നമ്പ അടിിച്ചിടും ജീി. പിി. എസംിൽ. വില മുറിിയാാണ്ടുംം നോബാട്ട് 
തട്ടാണ്ടുംം നോനാക്കാനാണ്യ്. ചൂണ്ട്ക്കാരാ് മാനോത്ര ഇവിിചെടി പിാരാിൽ നോപിായാി മീൻപിിടിിനോക്കാളും, 
വിലയ നോബാട്ടാരുംം മഞ്ചാംിക്കാരുംം. പിാരാ് നമ്പചെറിാന്നും ആരുംം ആനോരാാടി് പിറിയൂല. അതിചെ� 
ശൈസംഡിിൽക്കൂടിി നോനാക്കി വില വിലിക്കും.”( നോകാഴിിനോക്കാടി് മാറിാടി് സംംനോദീശി: കണ്ണൻ, വിയാ�് 
40)

2. “പിാരുംകളിൽ മീൻ പിിടിിക്കുനോന്നാരാാണ്യ് കടി�റിചെത്ത മിടുക്കൻമാരാ്. പിാരാ് നമ്പചെറിാചെക്ക 
ഇ�ം ഉണ്ട്്. അചെതാചെക്ക ജീി. പിി. എസം് നോനാക്കി നോബാട്ട് കാരാ് പിിടിിക്കണ്യതാണ്യ്. ഇചെതാന്നും 
ഇല്ലാണ്ട്് കടിലിചെന അറിിഞ്ഞി് മീൻപിിടിിനോച്ചാരാാണ്യ് ഞാങ്ങചെള തലമുറി”. (നോകാഴിിനോക്കാടി് 
സംംനോദീശി, പിരാമ്പരാാഗംത മത്സായചെത്താഴിിലാളിയാായാ ലക്ഷ്മണ്യ ൻ, വിയാ�് അറുപിത് )

3. “ചൂണ്ട് പിണ്യിയാാണ്യ്, പിാരുംം നമ്പറും ഒന്നും അറിിയാിചെല്ലങ്കിലും മീൻ ധാരാാളം കിട്ടുന്നത് 
പിാരുംകളിൽ ആണ്യ്.” (നോബപ്പൂരാിചെല നോ�ാളർ നോബാട്ടിൽ ദീിവിസംങ്ങനോളാളം ആഴിക്കടിൽ മത്സായ 
ബന്ധനം നടിത്തുന്ന അനയസംംസ്ഥാന ചെതാഴിിലാളി കിരാൺ, (വിയാ�് 26)  

സംംാഭാാവിിക പിാരുംകളുംചെടി നാശനഷ്ടിചെത്തയുംം ശൈജീവിപ്രകൃതിചെയാ നശി�ിക്കുന്ന കൃത്രിമപിാരും
കളുംം ഈ നോമഖലകളിചെല മത്സായ ബന്ധനചെത്ത സംംഘർ�ഭാരാിതമാക്കുന്നു. വിിവിിധങ്ങളായാ മത്സായ 
ബന്ധന ചെതാഴിിൽ സംംസ്കാാരാം പിിന്തുടിരുംന്നതിചെ� വിയതിരാിക്തികളായാി മാത്രം ഇവിചെയാ കാണ്യാൻ 
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സംാധിക്കില്ല. നൂറിിൽപിരാം വിർ�ങ്ങളായാി ഫി�റിീസം് രാംഗംചെത്ത നയാങ്ങളുംം നടിത്തിപ്പുകളുംം 
പിാരുംകളിചെല മത്സായ ബന്ധനത്തിചെ� ഈ ചാരാിത്രചെത്ത നിർണ്യയാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

പിാട്ടും കഥകളുംം പിറിച്ചിലുമായാി നിലനിന്ന പിാരുംകളുംചെടി നോലാകചെത്ത അറിിവിിചെ� മചെറ്റാരും 
ദീിശയാിനോലക്ക് പിനി�ിള്ള ബന്ധചെ�ടുത്തി. ബ�ദ്ധീികനോമാ അക്കാദീമികനോമാ ആയാ ധാരാകളിൽ ഈ 
അറിിവുകളുംചെടി പ്രാതിനിധയം പ്രാനോദീശികതയുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത ചെതളിച്ചമുള്ളതാക്കുന്നു. 

11. പിാരുംകൾ (Reef): സംംഭാാവിികമായാ വിിവിിധ കല്ലുകളുംം പിാറികളുംം മറ്റു ശൈജീവി വിസ്തുക്കളുംം കൂടിാചെത ക�ലുകളുംം 

നോബാട്ടുകളുംം കടിലിൽത്താഴുംന്നത് പിിന്നീടി് പിരുംകളായാി മത്സായസംമ്പത്ത് വിർധി�ിക്കുന്നു. സംി. എം. എഫ്. ആർ. ഐ 

നിനോക്ഷപിിച്ച കൃത്രിമപിാരുംകളുംം ഉണ്ട്് (കൃത്രിമ മത്സായത്താവിളങ്ങൾ - നോകന്ദ്രം സംമുദ്ര മത്സായ ഗംനോവി�ണ്യ സ്ഥാപിനം, 

വിിജ്ഞാംാന വിയാപിന പിരാമ്പരാ- 8, ചെകാച്ചി-14)

12. കണ്യിച്ചം: കരായാിചെല സ്ഥാനങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തി കടിലിചെല പ്രനോതയക സ്ഥാനം നിർണ്യയാിക്കുന്ന രാീതി.
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ഭുവിനോനശംരാി. ചെക.പിി
നോകാഴിിനോക്കാടി്  മാറിാടി് സംംനോദീശം. നോകാഴിിനോക്കാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് ആ�് സംയാൻസം് നോകാനോളജീ് (കാലിക്കറ്റ് 

യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റി) മലയാാള ഗംനോവി�ണ്യ വിിഭാാഗംത്തിചെല സംീനിയാർ റിിസംർച്ച് ചെഫനോലാ. തീരാനോമഖലചെയാക്കുറിിച്ച് 

ഗംനോവി�ണ്യം നടിത്തുന്നു.



നോകരാളീയാ ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിചെല വിർണ്ണസംംനോയാാജീനം
ആരാതി എ.മാരാാർ,

ഗംനോവി�ക, നോദീവിമാതാനോകാനോളജീ്, കുറിവിിലങ്ങാടി്

മനു�യചെ� നിറിസംങ്കല്പങ്ങൾ അവിചെ� സ്ഥായാിയാായാ ഭാാവിങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുകിടിക്കു
ന്നവിയാാണ്യ്. ഈ നോബാധം പ്രകൃതിയുംമായുംള്ള ഇടിചെപിടിലുകളിലൂചെടിയാാണ്യ് ലഭാിക്കുന്നത്. പിാറിമ
ടിക്കുകളിലും ഗുഹികളിലും ശിലായുംഗംമനു�യർ വിരാച്ച ആദീിമചാിത്രങ്ങളിൽ ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളുംചെടി 
പൂർവ്വമാതൃകകൾ കചെണ്ട്ത്താൻ കഴിിയുംം. വിനയമൃഗംങ്ങൾ, നോവിട്ടയാാടുന്ന പുരും�ന്മാാർ, ആഹ്ലാാദീഭാ
രാിതരാായാി നൃത്തം ചെചായ്യുന്ന മനു�യർ, മാ�ികചാിഹ്നങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി ഉൾചെ�ടുന്ന ആദീിമചാി
ത്രങ്ങൾ പില ഭാാഗംങ്ങളിൽനിന്നായാി കചെണ്ട്ത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. പ്രാചാീനകാലംമുതൽ ഭാാരാതത്തിൽ 
ചുവിർച്ചിത്രരാചാനയ്ക്ക്് സംവിിനോശ�പ്രാധാനയം ലഭാിച്ചിരുംന്നു. ഈ സംമ്പ്രദീായാം വിാസ്തുശില്പകലനോയാാടി് 
അനുബന്ധിച്ച് വിികാസംം പ്രാപിിച്ചതാണ്യ്. വിാല്മീീകിയുംചെടി രാാമായാണ്യത്തിലും ഭാരാതചെ� നാടിയശാ
സ്ത്രത്തിലും അജ്ഞാംാതകർതൃകമായാ നാരാദീശില്പത്തിലും ചുവിർച്ചിത്രങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 
വിിഷ്ണുധർനോമാത്തരാപുരാാണ്യത്തിചെല ചാിത്രസൂത്രം, നോസംാനോമശംരാചെ� അഭാിലാ�ചാിന്താമണ്യി, പിരാമാരാ 
രാാജീാവിായാ നോഭാാജീചെ� സംമരാാംഗംണ്യസൂത്രധാരാ, നോകരാളീയാനായാ ശ്രീീകുമാരാൻ എഴുംതിയാ ശില്പരാത്നാം 
തുടിങ്ങിയാ കൃതികളിൽനിന്ന് ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളുംചെടി ധർമ്മിചെത്തക്കുറിിച്ചുംം ആനോലഖന സംമ്പ്രദീായാങ്ങചെള
ക്കുറിിച്ചുംം വിിവിരാങ്ങൾ ലഭാിക്കുന്നുണ്ട്്. പില്ലവി ഗുഹിാനോക്ഷത്രങ്ങളുംചെടി മാതൃകയാിലുള്ള നോദീവിാലയാങ്ങൾ 
രൂപിംചെകാണ്ട് ഏഴിാംശതകം മുതൽ ചുവിർച്ചിത്രങ്ങൾ നോകരാളത്തിൽ രൂപിംചെകാണ്ടും. ഇവിയാിൽ 
ഏറ്റവും പ്രാചാീനമായാത് കനയാകുമാരാിയാിചെല തിരുംനന്ദിക്കരാ ഗുഹിാനോക്ഷത്രത്തിലുള്ള ചുവിർച്ചി
ത്രങ്ങളാണ്യ്. ശിവി-പിാർവ്വതീ രൂപിങ്ങളാണ്യ് ആനോലഖയം.

ചുവിരാിൽ കുമ്മിായാം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് പിരുംക്കൻ പ്രാഥമികപ്രതലവും അതിനുമീചെത നോനർമയുംള്ള 
ദീംിതീയാപ്രതലവും ഒരുംക്കിയാനോശ�ം വിരായ്ക്കുംന്ന ചാിത്രങ്ങളാണ്യ് സംാനോങ്കതികാർത്ഥത്തിൽ ചുവിർച്ചി
ത്രങ്ങൾ. കാവിിച്ചുംവി�്, കാവിിമഞ്ഞി, പിച്ച, ചുവി�്, ചെവിള്ള, നീലം, ഹിരാിതനീലം, കറു�്, മഞ്ഞി, 
സംംർണ്ണമഞ്ഞി തുടിങ്ങിയാ നിറിങ്ങളാണ്യ് ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. പിച്ചിലച്ചായാങ്ങളുംം, പിഴിച്ചാ
റുകളുംം, മണ്ണിൽനിന്ന് കുഴിിചെച്ചടുക്കുന്ന ധാതുക്കളുംം രാാസംവിസ്തുക്കളുംം ചാായാങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യത്തിന് 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. പ്രനോതയകതരാം ചെവിട്ടുകല്ലുകളിൽനിന്നാണ്യ് കാവിിച്ചുംവിപ്പും കാവിിമഞ്ഞിയുംം തയ്യാാ
റിാക്കിയാിരുംന്നത്. നീലിഅമരാിചെച്ചടിിയുംചെടി ചാാറിിൽനിന്ന് നീലനിറിം ഉണ്ട്ാക്കിയാിരുംന്നു. എരാവിിക്കറി
യാിൽ നീലം കലർത്തിനോയാാ മനനോയാാലയാിൽ നീലച്ചായാം നോചാർനോത്താ പിച്ചനിറിം ഉണ്ട്ാക്കുന്നു. ചാില 
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നിറിങ്ങൾ നിർമ്മിിക്കുവിാൻ ചാായാിലയവും ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. എണ്ണക്കരാിയാിൽനിന്ന് കറുപ്പു നിറിം 
ഉണ്ട്ാക്കുന്നു. പിച്ചയുംം നീലയുംം നിറിങ്ങൾ ചെകാടുനോക്കണ്ട് സ്ഥാനത്ത് ചുവിരാിൽ തുരാിശ് ലായാനി പുരാട്ടി 
കുമ്മിായാത്തിചെ� ഗംാഢാത കുറിയ്ക്കുംന്ന പിതിവുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ചാില ചാായാങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതിനു 
മുൻപി് നാരാങ്ങാനീരാ് പുരാട്ടി ഗംാഢാത കുറിയ്ക്കുംന്ന രാീതിയുംം നിലനിന്നിരുംന്നു. പിാശ്ചാാതയരുംചെടി വിർണ്യ
വിയാകരാണ്യപ്രകാരാം പ്രാഥമികവിർണ്ണങ്ങളായാ ചുവി�്, മഞ്ഞി, നീല എന്നിവിയ്ക്ക്ാണ്യ് പ്രാധാനയം. 
ഈ അടിിസ്ഥാനവിർണ്ണങ്ങളുംചെടി സംങ്കലനത്തിലൂചെടി ദീംിതീയാ വിർണ്ണങ്ങളുംം ത്രിതീയാ വിർണ്ണങ്ങളുംം 
പൂരാണ്യവിർണ്ണങ്ങളുംം അവിസംാനം എല്ലാം നോചാർന്ന കറുപ്പും ലഭാിക്കുന്നു. നിറിം ഇല്ലാത്ത അവിസ്ഥ
യാാണ്യ് ചെവിളും�്.

നോകരാളീയാ ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിചെല നിറിങ്ങൾ പിഞ്ചാംവിർണ്ണസംിദ്ധീാന്തത്തിലധിഷ്ഠാിതവും പ്രതീക
സംംഭാാവിനോത്താടുകൂടിിയാതുമാണ്യ്. കാവിിച്ചുംവി�്, മഞ്ഞിക്കാവിി, ഹിരാിതനീലം, ഇല�ച്ച, എണ്ണക്കറു�് 
എന്നിവിയാാണ്യ് പിഞ്ചാംവിർണ്ണങ്ങൾ. നോകരാളത്തിചെ� ഹിരാിതഭൂപ്രകൃതിയുംമായാി ഇണ്യങ്ങിനോച്ചരുംന്ന 
വിർണ്യപിദ്ധീതിയാാണ്യിത്. ധൂളിചാിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിനോലക്ക് സംംക്രമിച്ച ഈ പിഞ്ചാം
വിർണ്ണപിദ്ധീതിക്ക് ഭാാരാതീയാമായാ കാഴ്ച�ാടും ആത്മീയാ അടിിത്തറിയുംമുണ്ട്്.ശൈവികാരാികാവിസ്ഥകചെള 
സംംയാമനം ചെചായ്തി് ആത്മീയാ തലത്തിൽ ചെകാചെണ്ട്ത്തിക്കുന്നതാണ്യ് ഭാാരാതീയാരുംചെടി പിഞ്ചാംവിർണ്ണപി
ദ്ധീതി. സംതംം, രാജീസം്, തമസം് എന്നീ ഗുണ്യത്രയാങ്ങചെള അടിിസ്ഥാനമാക്കിയുംള്ളതാണ്യ് പിഞ്ചാംവിർണ്ണ
ങ്ങളുംചെടി ഈ താത്തംിക അടിിത്തറി.

സംതംം, രാജീസം്, തമസം് എന്നീ ഗുണ്യത്രയാത്തിലധിഷ്ഠാിതമാണ്യ് പ്രകൃതി. സംാതംികവും ആദീർ
ശവിൽകൃതവും അധമവുമായാ ഈ അവിസ്ഥകൾ പ്രകൃതിപ്രകൃതമാണ്യ്. ശാന്തവും ചാലനാത്മകവും 
നീചാവുമായാ ഈ അവിസ്ഥയാിലൂചെടി പ്രകൃതി അതിചെ� സംന്തുലനാവിസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നു. 
പിഞ്ചാംഭൂതനിർമിതമായാ മനു�യരാിലും ഈ ഗുണ്യത്രയാങ്ങൾ അന്തർലീനമാണ്യ്. ഒരും മനു�യനിൽ 
കുടിിചെകാള്ളുന്ന ഈ സംംഭാാവിങ്ങളിചെലാന്ന് സംാഹിചാരായങ്ങൾക്കനുസംരാിച്ച് പ്രകടിമാകും. സംനാ
തനമായാ സംതംഗുണ്യം മന�ിചെനയുംം ശരാീരാചെത്തയുംം പിരാിസംരാവിിമുക്തിമാക്കുന്നു. തികച്ചുംം ആത്മപ്ര
നോചാാദീിതമായാ ഒരും ഏകാഗ്രവിീക്ഷണ്യത്തിനു സംഹിായാിക്കുന്നു. ജീീവിജീാലങ്ങചെള സംഹിജീീവിികളായാി 
കാണ്യാനും കാരുംണ്യയവും തയാഗംവും സംഹിനശക്തിിയുംം പ്രദീാനം ചെചായ്യാാനും കാരാണ്യമാകുന്നു.ആദീർ
വിൽകൃതമായാ രാനോജീാഗുണ്യം കർനോമാൽസുകമാണ്യ്. ചാിന്തയാിലും വിാക്കിലും പ്രവൃത്തിയാിലും മാതൃകാ
പിരാമായാിരാിക്കാനും നോനതൃതംം വിഹിിക്കാനും ഈ ഗുണ്യം സംഹിായാിക്കുന്നു. അവിതാരാപുരും�ന്മാാരുംം 
ആദീർശപുരും�ന്മാാരുംം ചാക്രവിർത്തിമാരുംം കർമ്മിനോയാാഗംികളുംം സംാമൂഹിികപിരാിഷ്കാർത്താക്കളുംം ഈ 
വിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ടുന്നു. അതയാഗ്രഹിം, സംദീാഉറിക്കം, ശൈദീവിത്തിലുള്ള അവിിശംാസംം, അനാചാാരാം, 
ഭാിക്ഷാടിനം, അജീാഗ്രത, കള്ളം, ചാതി, വിഞ്ചാംന, നോമാ�ണ്യം എന്നിവിയാാണ്യ് തനോമാഗുണ്യസംംഭാാവിങ്ങൾ. 
മനു�യർ കാമനോക്രാധാദീികൾക്ക് അടിിമചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നത് തനോമാഗുണ്യത്താലാണ്യ്.

ഈ ഗുണ്യത്രയാങ്ങചെള അടിിസ്ഥാനമാക്കിയാാണ്യ് നോക്ഷത്രത്തിചെ� ഓനോരാാ ഭാാഗംചെത്തയുംം പ്രതി
മകളുംം ചാിത്രങ്ങളുംം ചെകാണ്ട്ലങ്കരാിക്കുന്നത്. ദീർശനനടിയാിൽ ഇരുംഭാാഗംങ്ങളിലായാി ദീംാരാപിാലകരുംം 
ചെതക്കുഭാാഗംം തനോമാഗുണ്യപ്രധാനമായാതിനാൽ ശിവിൻ, ശൈശവിമൂർത്തികൾ, ഭാദ്രകാളി എന്നിവി
ചെരായുംം ചെതക്കുപിടിിഞ്ഞിാറു ഭാാഗംം രാനോജീാഗുണ്യപ്രധാനമായാതിനാൽ അവിതാരാപുരും�ന്മാാചെരായുംം 
പുരാാണ്യകഥകചെളയുംം ചാിത്രീകരാിക്കുന്നു. സംതംഗുണ്യപ്രധാനമായാ വിടിക്കുഭാാഗംത്ത് വിിഷ്ണുവിിചെനയുംം 
ദീശാവിതാരാങ്ങചെളയുംം ശൈവിഷ്ണവികഥാഭാാഗംങ്ങചെളയുംം ചാിത്രീകരാിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപിക്ഷം പ്രതിഷ്ഠാാ
നോദീവിതയുംചെടി സംംതംഗുണ്യപ്രധാനമായാ ഭാാവിങ്ങൾ ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നു.

ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിൽ മൂർത്തികളുംചെടി വിർണ്ണം നിശ്ചായാിക്കുന്നതും ഈ ഗുണ്യത്രയാചെത്ത 
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അടിിസ്ഥാനമാക്കിയാാണ്യ്. സ്ഥിതികാരാകനായാ മഹിാവിിഷ്ണുവിിന് ഹിരാിതനീലമാണ്യ് വിിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
കായാാംപൂവിിചെ� നീലനിറിമാണ്യ് ശ്രീീകൃഷ്ണന്. ശ്രീീനോദീവിിക്കും പിാർവ്വതിക്കും ചാില ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുർഗംയ്ക്കുംം 
പിച്ചനിറിമാണ്യ് നൽകാറുള്ളത്. രാനോജീാഗുണ്യപ്രകൃതരാായാ ഗംണ്യപിതി, നരാസംിംഹിം തുടിങ്ങിയാവിർക്ക് 
ചുവിപ്പുനിറിം കൽ�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. ശൈശശവിതത്തംമനുസംരാിച്ച് ശിവിൻ സംാതംികമൂർത്തിയാായാതിനാൽ 
സംതംഗുണ്യപ്രതീകമായാ ശുഭ്രവിർണ്ണമാണ്യ് നൽകാറുള്ളത്. രാാക്ഷസംന്മാാർക്ക് കറു�് നിറിം വിിധിച്ചിരാി
ക്കുന്നു. ആർ�ഭാാരാതത്തിചെ� ആത്മീയാപ്രതീകമായാ കാവിിച്ചുംവി�ാണ്യ് നോകരാളീയാചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിൽ 
നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രധാനവിർണ്ണം. ഹിരാിതാഭാമായാ പ്രകൃതിയുംചെടി പൂരാകവിർണ്ണമാണ്യ് വിശയമായാ 
കടുംചുവി�്. ആസ്തികചെ� ഭാക്തിിചെയാ നോപ്രാജ്ജംലിപിിക്കുകചെയാന്ന ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളുംചെടി പ്രതയക്ഷധർമ്മിം 
നിർവ്വഹിിക്കാൻ ഈ നിറിത്തിചെ� ഉപിനോയാാഗംം സംഹിായാിക്കുന്നു. 

രാനോജീാഗുണ്യപ്രധാനമായാ ക്രിയാാശക്തിിചെയാ അനുഷ്ഠാിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മാവിിനും സംരാസംംതിക്കും 
ഗംണ്യപിതിക്കും അരുംണ്യവിർണ്ണം ചെകാടുക്കാറുണ്ട്്. ഭാദ്രകാളിക്ക് നോമഘശയാമവിർണ്ണവും ശിവിന് സംം
യാംവിരാസംമയാത്ത് സംംർണ്ണവിർണ്ണവും നൽകാറുണ്ട്്. ചാില പ്രനോതയകധയാനസംങ്കൽ�ങ്ങളനുസംരാിച്ച് 
വിരായ്ക്കുംന്ന ചാിത്രങ്ങളിൽ ഈ വിർണ്ണവിയവിസ്ഥയാിൽ വിയതയാസംം വിരുംത്താറുണ്ട്്. പ്രകൃതി പ്രകൃതത്തി
ലുള്ള മനു�യരൂപിങ്ങനോളാടി് ഒരാിക്കലും സംാദൃശയചെ�ടുത്താനാകാത്തതാണ്യ് ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിചെല 
വിർണ്യവിയവിസ്ഥ. ഇതരാകലാശാഖകളിൽനിന്ന് ചുവിർച്ചിത്രങ്ങചെള നോവിർതിരാിച്ചുംനിർത്തുന്ന അടിിസ്ഥാ
നഘടികങ്ങളിചെലാന്ന് വിർണ്ണങ്ങളിചെല ഈ പ്രതീകാത്മകതയാാണ്യ്.

പ്രാനോദീശികമായാി ലഭായമായാ അസംംസ്കൃതവിസ്തുക്കൾ നോശഖരാിച്ച് സംംസ്ക്കാരാിച്ചുംണ്ട്ാക്കുന്നവിയാാണ്യ് 
വിർണ്ണങ്ങൾ. ഈ വിർണ്ണചെ�ാടിികചെള ആംഗംലഭാാ�യാിൽ പിിചെ�ൻറി് എന്നു പിറിയുംന്നു. കാഠിനയ
മില്ലാത്തതും ചുവി�് നിറിമുള്ളതുമായാ ഒരാിനം ചെവിട്ടുകല്ല് നോശഖരാിച്ച് രാണ്ടുംനാൾ ജീലത്തിൽ സൂക്ഷി
ക്കുന്നു. നല്ലവിണ്ണം കുതിർന്ന കല്ല് ഓനോരാാന്നാചെയാടുത്ത് അതിൽ പിറ്റി�ിടിിച്ചിരാിക്കുന്ന അഴുംക്ക് 
ആസംകലം ചുരാണ്ട്ിക്കഴുംകിമാറ്റി വിയ്ക്കുംന്നു. കാഴ്ചയാിൽ പൂർണ്ണമായുംം ചുവി�് നിറിമായാ ഈ കല്ല് 
അരായ്ക്ക്ാൻ പിാകത്തിലാക്കുന്നതിന് പിരാന്ന കരാിങ്കല്ലിനോലാ അമ്മിിക്കല്ലിചെ� പുറിനോത്താ സംമാന പ്ര
തലത്തിനോലാ കൂട്ടിവിച്ച് ഒരാിടിത്തരാം ചുറ്റികചെകാണ്ട്് തരാികളാക്കി ചെപിാടിിചെച്ചടുക്കുന്നു. വിീണ്ടുംം ഇതിചെന 
ആവിശയാനുസംരാണ്യം ശുദ്ധീജീലം നോചാർത്ത് നല്ലവിണ്ണം അരാചെച്ചടുക്കുന്നു. ഈ വിർണ്ണനോലപിനചെത്ത 
വിലിയാ പിാത്രത്തിചെലടുത്ത് ചെതളിയാാൻ വിയ്ക്കുംന്നു. പിാത്രത്തിചെല വിർണ്യാംശമുള്ള ജീലം മചെറ്റാന്നിനോല
ക്ക് പികർന്നു മാറ്റുന്നു. അരാമണ്യിക്കൂർ ഇടിവിിട്ട് ഈ പ്രക്രിയാ ഏചെഴിട്ടുപ്രാവിശയം ആവിർത്തിക്കുന്നു. 
അനോ�ാനോഴിക്കും കടുംനിറിം മാറിി തനിക്കാവിിച്ചുംവിപ്പുനിറിം പിാത്രത്തിചെ� അടിിഭാാഗംത്ത് അടിിയുംന്നു. 
ഈ അവിസ്ഥയാിൽ ഏകനോദീശം 12 മണ്യിക്കൂർ വിച്ചിരുംന്നാൽ വിർണ്യാംശം മുഴുംവിൻ പിാത്രത്തിൽ 
അടിിഞ്ഞി് ജീലം മാത്രം മുകളിൽ നിൽക്കും. ഇപ്രകാരാം തയ്യാാറിാക്കുന്ന വിർണ്യങ്ങളാണ്യ് ചുവിർച്ചിത്ര
രാചാനയ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിർണ്ണചെ�ാടിികൾ. 

നോകരാളീയാചുവിർച്ചിത്രങ്ങളുംചെടി കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂർ നോക്ഷത്രത്തിചെല ചാിത്രങ്ങൾ ശ്രീനോദ്ധീയാ
മാണ്യ്. നാടിയശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റും പിറിയുംന്ന 108 കരാണ്യങ്ങളിൽ ഉൾചെ�ടുന്ന തലസംംഘട്ടിതം എന്ന 
നൃത്തമാണ്യ് ഏറ്റുമാനൂരാിചെല താണ്ഡവിത്തിൽ ചാിത്രീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ഒരും താളത്തിചെ� അന്തയ
ത്തിനും മചെറ്റാരും താളത്തിചെ� ആരാംഭാത്തിനും ഇടിയ്ക്കുംള്ള അന്തരാാളഘട്ടചെത്ത ഇത് ആവിിഷ്ക്കാരാിക്കുന്നു. 
നൃത്തം ചെചായ്യുന്ന ശിവിന് പിതിനാറു ശൈകകളുംണ്ട്്. വിിരാിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പൂവിിതളുംകൾനോപിാചെലയാാണ്യ് 
ഇരുംവിശങ്ങളിലായാി എട്ടുനോജീാഡിി ശൈകകൾ വിിനയസംിച്ചിരാിക്കുന്നത്. അല�കികതംം നൽകുവിാ
നാണ്യ് ശൈകകളുംചെടി ഈ വിിവൃദ്ധീി. മാൻ, വിീണ്യ, വിട്ടക, പൂജീാമണ്യി, പിാശം, ഇഷ്ടിി എന്നറിിയാചെ�ടുന്ന 
താനോളാപികരാണ്യം, നന്ദിധംജീം, വിനമാല എന്നിവിയാാണ്യ് ഇടിംശൈകകളിൽ. സംർ�ം, മഴും, കടുന്തുടിി, 
ചാന്ദ്രംക്കല, രുംദ്രാക്ഷമാല, അങ്കുശം, ത്രിശൂലം, അഭായാമുദ്ര എന്നിവിയാാണ്യ് വിലംശൈകകളിൽ. 
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പ്രതീകാർഥനോത്താടുകൂടിിയാതാണ്യ് ഈ ആയുംധങ്ങളുംം സംംഗംീനോതാപികരാണ്യങ്ങളുംചെമല്ലാം. മായാാമൃ
ഗംചെത്ത കീഴിടിക്കിയാ അഹിംനോബാധത്തിചെ� പ്രതീകമാണ്യ് മാനിചെന ധരാിച്ചും നിൽക്കുന്ന ശിവിൻ. 
അനന്തൻ, വിാസുകി, തക്ഷകൻ, കാർനോക്കാടികൻ, ശംഖൻ, കളികൻ, പിദീ്മൻ, മഹിാപിദീ്മൻ 
തുടിങ്ങിയാ അനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളയുംം ശിവിചെ� അലങ്കാരാങ്ങളിൽ ഉൾചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 

കാവിിച്ചുംവി�ായാിരുംന്നു ചാിത്രത്തിചെ� മുഖയനിറിം. പിചെക്ഷ ശിവിചെ� ഉടിലിന് ചാന്ദ്രംചെ� 
ചെവിണ്മയാാണ്യ്. ശൈശവിതത്തംമനുസംരാിച്ചുംള്ള ശിവിൻ സംാതംികമൂർത്തിയാാണ്യ്. സംതംഗുണ്യത്തിചെ� 
പ്രതീകമാണ്യ് ശുഭ്രവിർണ്യം. പ്രകൃതിയുംചെടി സംംഹിാരാഭാാവിചെത്ത പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്ന നോദീവിനാണ്യ് 
ശിവിചെനങ്കിലും തമ:ശക്തിിചെകാണ്ട്ല്ല ജ്ഞാംാനശക്തിിചെകാണ്ട്ാണ്യ് ശിവിചെ� ജീംലനം. രാനോജീാഗുണ്യ
പ്രധാനമായാ ക്രിയാാശക്തിിചെയാ ഉപിാധിയാാക്കിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മാവിിനും സംരാസംംതിക്കും 
ഗംണ്യപിതിക്കും അരുംണ്യവിർണ്ണമാണ്യ്. സംാതംികമൂർത്തികളായാി ചാിത്രീകരാിനോക്കണ്ട്ിവിരുംനോമ്പാൾ 
ബ്രാഹ്മാവിിനും സംരാസംംതിക്കും ചെവിള്ളനിറിവും ചെകാടുക്കാറുണ്ട്്. സ്ഥിതികാരാകനായാ മഹിാവിിഷ്ണുവിിന് 
തനോമാഗുണ്യലക്ഷണ്യമായാ ശയാമവിർണ്ണമാണ്യ്. നീലിമകലർന്ന കറു�ിലും ഹിരാിതനീലത്തിലും മഹിാ
വിിഷ്ണുവിിചെന ചാിത്രീകരാിക്കാറുണ്ട്്.

നോകരാളത്തിചെല ഏറ്റവും മികച്ച ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിൽ ചാിലത് പിത്മനാഭാപുരാം ചെകാട്ടാരാത്തിചെല 
ഉ�രാിക്ക മാളികയാിചെല നോതവിാരാപ്പുരായാിലാണ്യ് കാണുന്നത്. മനോറ്റചെതാരും നോകരാളീയാ ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളി
ലും കാണുന്നതുനോപിാചെല സൂരായചെന സൂരായനാരാായാണ്യനായാാണ്യ് ചാിത്രീകരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിത്മനാഭാപുരാം 
ചെകാട്ടാരാത്തിൽവിച്ച് ഏചെറി ആകർ�കമായാത് ചെതനോക്കഭാിത്തിയുംചെടി മധയഭാാഗംത്തുള്ള നോവിണുനോഗംാ
പിാലചെ�യുംം നോഗംാപിികമാരുംചെടിയുംം ചാിത്രമാണ്യ്. തിരുംവിനന്തപുരാചെത്തനോയാാ തിരുംവിട്ടാറിിചെലനോയാാ 
നോക്ഷത്രത്തൂണുകളിൽ നോചാർന്നുനിൽക്കുന്ന ദീീപികനയകമാചെരാ ഓർമ്മിി�ിക്കുന്ന പിതിനോനഴി് നോഗംാപിിക
മാർക്കും പിില്ക്കീാല വിിജീയാനഗംരാശൈശലിയുംചെടി സംവിിനോശ�ഭാംഗംിയാാണുള്ളത്. താമസംപിാത്രങ്ങചെളയുംം 
താമസംഭാാവിങ്ങചെളയുംം ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിൽ ചെവിള്ളനിറിത്തിചെല ആവിിഷ്ക്കാരാിച്ചിരുംന്നുള്ളൂ. 

തലനോയാാല�റിമ്പിനടുത്തുള്ള മിടിായാിക്കുന്നിചെല പുണ്ഡരാീകപുരാം നോക്ഷത്രത്തിചെല ചാിത്രങ്ങൾ 
ഏ. ഡിി. ആയാിരാത്തി മുന്നൂറിിനും ആയാിരാത്തി എണ്ണൂറിിനും ഇടിയ്ക്കുംള്ള പിിൽക്കാലഘട്ടചെത്ത പ്രതി
നിധീകരാിക്കുന്നതാണ്യ്. ഭൂനോദീവിിനോയാാചെടിാ�ം ഗംരുംഡിവിാഹിനപ്പുറിത്തിരാിക്കുന്ന മഹിാവിിഷ്ണുവിാണ്യ് 
വിിഗ്രഹിശാസ്ത്രപ്രകാരാം ഇവിിടുചെത്ത പ്രതിഷ്ഠാ. ദീീർഘചാതുരാാകൃതിയാിൽ ചെപിാളിചെച്ചടുത്ത കരാിങ്കൽ
�ാളികൾ നോചാർത്തുണ്ട്ാക്കിയാ ഭാിത്തിയാിൽ നോതച്ച കുമ്മിായാത്തിലാണ്യ് വിർണ്ണച്ചിത്രങ്ങൾ വിരാച്ചിരാി
ക്കുന്നത്. മഹിി�ാസുരാചെന വിധിക്കാൻ ഒരുംചെമ്പടുന്ന ദുർഗംയുംചെടി ചാിത്രനോത്താടുകൂടിി വിടിനോക്കഭാിത്തി 
തുടിങ്ങുന്നു. നീലിമ കലർന്ന കറു�ാണ്യ് മഹിി�ചെ� നിറിം. വിിഭാിന്ന ഭാാവിങ്ങനോളാടുകൂടിിയാ ഒൻപിത് 
പിരാിവിാരാങ്ങചെളക്കൂടിി നോദീവിിനോയാാചെടിാ�ം വിരാച്ചുംനോചാർത്ത് ചാിത്രത്തിന് ശൈവിവിിധയവും വിരുംത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 
അടുത്തത് സുന്ദരായാക്ഷിയുംചെടി ചാിത്രമാണ്യ്. ഇന്ദ്രംനീലക്കല്ലുനോപിാചെല നീലനിറിം, സംംർണ്ണവിർണ്ണം, 
ഭാസ്മിംനോപിാചെല ചെവിളുംത്തനിറിം, എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള മൂന്നു നിറിങ്ങളാണ്യ് ധയാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുംം 
യാക്ഷിക്ക് വിിധിച്ചിട്ടുള്ളചെതങ്കിലും തളിർനാമ്പിചെ� നിറിമാണ്യ് ഈ യാക്ഷിണ്യിക്ക്.

വിടിനോക്കഭാിത്തിയാിചെല വിാതായാനചാതുരാത്തിൽ ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� ബാലലീലകളാണ്യ്. വിീണ്യ വിായാി
ക്കുകയുംം താളം പിിടിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്ന നോഗംാപിികമാനോരാാചെടിാത്ത് ഓടിക്കുഴിൽ വിായാിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്ന 
ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� ചാിത്രനോത്താചെടി വിടിനോക്കഭാിത്തി അവിസംാനിക്കുന്നു. വൃന്ദാവിനത്തിചെല നോവിണുനോഗംാപിാലന് 
ആഭാരാണ്യനോത്തക്കാൾ പ്രധാനം വിനമാലയാാണ്യ്. ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� മുഖം മറിയാാതിരാിക്കാൻ വിലനോത്തക്കു
മാറ്റിയാാണ്യ് ഓടിക്കുഴിൽ പിിടിിച്ചിരാിക്കുന്നത്. ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� നിറിം ഹിരാിതശയാമമാചെണ്യങ്കിൽ ഇടിനോത്ത 
നോഗംാപിികയുംചെടി വിർണ്ണം കാ�ായാച്ചുംവി�ാണ്യ്. തളിർനാമ്പിചെ� നിറിമാണ്യ് വിലനോത്ത നോഗംാപിസ്ത്രീയ്ക്ക്്. 
വിലനോത്ത നോഗംാപിികയുംചെടിയുംം ശ്രീീകൃഷ്ണചെ�യുംം പിട്ടുവിസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒനോരാ ചുവി�ാണ്യ്. ഇടിനോത്ത നോഗംാപിിക 
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ഉടുത്തിരാിക്കുന്നത് പിച്ച�ട്ടാണ്യ്. 

ഭാാരാതീയാചാിത്രകലയുംചെടി പിരാിനോച്ഛദീം മട്ടാനോഞ്ചാംരാി ചെകാട്ടാരാത്തിചെല ചാിത്രങ്ങളിൽ കാണ്യാൻ 
സംാധിക്കും. മധയകാലനോകരാളചാരാിത്രത്തിചെല ചാില നിർണ്ണായാക മുഹൂർത്തങ്ങളുംമായാിട്ട് മട്ടാനോഞ്ചാം
രാിയാിചെല ചെകാട്ടാരാം ബന്ധചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്്. കിരാീടിധാരാണ്യം നടിന്നിരുംന്ന മുറിിയുംചെടി പിടിിഞ്ഞിാറിായാാണ്യ് 
പിള്ളിയാറി. 31 അടിി നീളവും 17 അടിി വിീതിയുംമുള്ള ഈ മുറിിയുംചെടി വിാതിലുകളുംം ജീനലുകളുംം വിടിനോക്ക
ഭാിത്തിയുംം ഒഴിിചെകയുംള്ള ചുവിരുംകളിചെലല്ലാം ചാിത്രങ്ങളുംണ്ട്്. ഇവിിടിചെത്ത ചാിത്രങ്ങൾചെക്കല്ലാംകൂടിി 
300 ചാതുരാശ്രീഅടിി വിിസ്താരാം വിരുംം. ചുവിരാിചെ� കീഴി്�കുതിയാിൽ ലളിതമായാ ചെടിക്ചെസ്റ്റിൽ 
ഡിിശൈസംനുകളുംം നോമൽ�കുതിയാിൽ പുരാാണ്യകഥാചാിത്രങ്ങളുംം എന്ന ക്രമത്തിലാണു ചുവിർച്ചിത്ര
ങ്ങളുംചെടി സംംവിിധാനം. 

ഓനോരാാ മനു�യനിലും ജീീവിതാനുശീലനത്തിന് അടിിസ്ഥാനമായുംള്ള ഭാാവിങ്ങൾക്ക് പിശ്ചാാത്ത
ലമായാ ചാില വിർണ്ണസംങ്കല്പങ്ങൾ അനോബാധതലത്തിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിരാിക്കുന്നു. നിഗൂഢാവും ഭായാാനക
വുമായാ അവിസ്ഥകചെളയുംം സംംഭാവിങ്ങചെളയുംം കറു�് നിറിമായുംം ചാടുലവും തീവ്രവുമായാ കാരായങ്ങചെള 
ചുവി�് നിറിമായുംം വിിശാലവും അനന്തവുമായാവിചെയാ നീലനോയാാ ചെവിള്ളനോയാാ നിറിങ്ങളുംമായുംം ബന്ധ
ചെ�ടുത്താറുണ്ട്്. മരാണ്യത്തിന് കറുത്തപിതാകയുംം, വിിപ്ലവിത്തിന് ചുവിന്നപിതാകയുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നതും, സംമാധാനത്തിചെ� പ്രതീകമായാി ആകാശത്തിചെ� അനന്തതയാിനോലക്ക് ചെവിള്ളരാിപ്രാവുകചെള 
പിറിത്തിവിിടുന്നതും ഇത്തരാം ചാില സൂചാനകളാണ്യ്.

പ്രകൃതിയുംമായുംള്ള നിരാന്തരാസംമ്പർക്കത്തിലൂചെടിയാാണ്യ് ഈ നിറിസംങ്കല്പങ്ങചെളാചെക്കയുംം മനു
�യനിൽ രൂഢാമൂലമായാത്. മരാണ്യവുമായാി കറുപ്പും സംമാധാനവുമായാി ചെവിളുംപ്പും വിിപ്ലവിവുമായാി 
ചുവിപ്പും പ്രതിഷ്ഠാിക്കചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നതും അതുചെകാണ്ടുംതചെന്നയാാണ്യ്. മനു�യചെ� സ്ഥായാിയാായാ വിികാ
രാങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുള്ള നിറിങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം വിളചെരാ ശക്തിവും സംംനോവിദീനക്ഷമവുമാചെണ്യന്ന് 
ചുവിർച്ചിത്രങ്ങളിചെല നിറിങ്ങളുംചെടി പ്രനോയാാഗംരാീതിയാിൽ നിന്നും തിരാിച്ചറിിയാാൻ സംാധിക്കുന്നു. 
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ആരാതി എ.മാരാാർ
നോകാട്ടയാം ജീില്ലയാിചെല കിടിങ്ങൂരാിൽ ആല�ാട്ട് വിീട്ടിൽ അരാവിിന്ദാക്ഷമാരാാരുംചെടിയുംം ശാന്തമ്മിയുംചെടിയുംം മകളായാി 
ജീനനം. മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ നോകാട്ടയാം ബനോസംലിയാസം് നോകാനോളജീിൽനിന്ന് ബിരുംദീവും പിാലാ ചെസം�്. 
നോതാമസം് നോകാനോളജീിൽനിന്ന് ബിരുംദീാനന്തരാ ബിരുംദീവും നോനടിി. നോകാട്ടയാം ബനോസംലിയാസം് നോകാനോളജീ്, പിാമ്പാടിി 
ചെക. ജീി. നോകാനോളജീ്, ചെതാടുപുഴി നൂമാൻ നോകാനോളജീ് എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ അദ്ധീയാപിികയാായാിരുംന്നു. ഇനോ�ാൾ 

കുറിവിിലങ്ങാടി് നോദീവിമാതാ നോകാനോളജീിൽ യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റി ചെഫനോലാ�ിനോ�ാടുകൂടിി ‘പുരാാവൃത്തവും  മലയാാളസംിനിമയുംം: ഒരും 
വിടിക്കൻ വിീരാഗംാഥ, ചെപിരുംന്തച്ചൻ, ദീയാ, ശൈവിശാലി എന്നീ തിരാക്കഥകചെള ആസ്പദീമാക്കി ഒരും പിഠനം’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ 
ഗംനോവി�ണ്യം നടിത്തുന്നു. ഭാർത്താവി് ജീിതിൻ നോമാഹിൻ.



ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം: സംാംസ്കാാരാിക വിിനിമയാത്തിചെ� ഇടിം
നോഡിാ. പ്രദീീപി് കുമാർ ഇ. വിി.

മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, പിയ്യാന്നൂർ പ്രാനോദീശികനോകന്ദ്രംം

കാരുംണ്യയത്തിചെ�യുംം നോരാാഗംനിവിാരാണ്യത്തിചെ�യുംം കാർ�ിക സംമൃദ്ധീിയുംചെടിയുംം പ്രതീകമാണ്യ് 
ഉത്തരാനോകരാളത്തിചെല ചെതയ്യാം. വിിവിിധ ജീാതി സംമൂഹിങ്ങൾ അവിരുംനോടിതായാ തനിമനോയാാടുകൂടിി ഈ 
അനുഷ്ഠാാനം നടിത്തുന്നു എന്നതും പ്രധാനമായാ ഒന്നാണ്യ്. ‘ശൈദീവിം’ എന്ന പിദീത്തിചെ� തത്ഭവിമാണ്യ് 
ചെതയ്യാം. ചെതയ്യാത്തിലൂചെടി അഭാീഷ്ടിസംിദ്ധീി ഉണ്ട്ാകുചെമന്ന് ജീനങ്ങൾ വിിശംസംിക്കുന്നു. നോദീവിതാരൂപിം 
ധരാിച്ചാടുന്ന നോകാലങ്ങളിൽ മിക്കതിചെനയുംം അതുത്തരാനോകരാളത്തിൽ പ്രനോതയകിച്ച് പിണ്ട്ചെത്ത 
നോകാലത്തുനാട്ടിൽ ചെതയ്യാചെമന്ന് വിിളിക്കുന്നു. തുലാംപിത്തിന് ആരാംഭാിക്കുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാാനം ഇടിവി
�ാതിനോയാാളം നീണ്ടുംനിൽക്കുന്നു. ചെപിാതുചെവി മഴിമാറിി കാലാവിസ്ഥ അനുകൂലമാവുന്ന ഈ കാലയാ
ളവിിൽ വിിവിിധ കാവുകളുംം ആരാാധനാസ്ഥാനങ്ങളുംം ചെതയ്യാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് സംജീീവിമാകുന്നു. 
സംവിർണ്ണ വിിഭാാഗംങ്ങളല്ല ജീാതീയാമായാി അടിിച്ചമർത്തചെ�ട്ടവിരുംചെടി ആവിിഷ്ക്കാാരാമായാാണ്യ് ചെതയ്യാം 
നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിർണ്ണചെ� ശരാീരാത്തിൽ തചെന്ന ചെതയ്യാം സംാന്നിധയമറിിയാിക്കുകയുംം അവിരുംചെടി 
യാാതനകളുംം നോവിദീനകളുംം നോതാറ്റത്തിലൂചെടിയുംം ഇതരാ നിർവ്വഹിണ്യങ്ങളിലൂചെടിയുംം സ്ഥാപിിക്കുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു. അങ്ങചെന സംമാനതകളില്ലാത്ത ഈശംരാാനുഭാവിമായാി ചെതയ്യാം മാറുന്നു. അമ്മിശൈദീവിങ്ങൾ, 
നാഗംകനയക, മ�മൂർത്തികൾ, വിീരാന്മാാർ, പൂർവ്വികന്മാാർ ഇവിചെരാല്ലാം അവിർണ്ണചെ� മന�ിൽ 
തീക്ഷണ്യതനോയാാചെടി കടിന്നുവിരുംന്നു. അനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന “വിിവിിധ സംമൂഹിങ്ങചെള ഒന്നി�ിക്കുന്ന 
സംാമുദീായാിക ശൈമത്രിയുംചെടി പ്രതീകമാണ്യ് ചെതയ്യാം”.1

എണ്ണയാാട്ടലും വിില്പനയുംം ചെതാഴിിലായാി സംംീകരാിച്ച വിാണ്യിയാ സംമുദീായാക്കാരുംചെടി കുലനോദീവി
തയാാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ടു ഭാഗംവിതി. വിാണ്യിയാരുംചെടി ആരാാധനാനോകന്ദ്രംമാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട് കാവി്. മുച്ചിനോലാട്ട് 
കാവുകൾ ഭാക്തിിയുംചെടി പിരാിനോവി�മുള്ള അദ്ധീയാത്മിക ഇടിം എന്നനോതാചെടിാ�ം വിിവിിധ അനുഷ്ഠാാന
ങ്ങളിലൂചെടി സംമൂഹിത്തിചെല എല്ലാവിചെരായുംം ഒരുംമിച്ചും നിർത്തുന്ന ഇടിം കൂടിിയാായാി മാറുന്നു. മുച്ചി
നോലാട്ടു ഭാഗംവിതിചെയാ ജ്ഞാംാനത്തിചെ�യുംം ഐകയത്തിചെ�യുംം നോരാാഗംശാന്തിയുംചെടിയുംം നോദീവിതയാായാി 
കണ്യക്കാക്കുന്നു. ഒരും സംമുദീായാത്തിചെ� ആരാാധനാലയാത്തിൽ സംംതംം ശൈകവിിടിാചെത അനുഷ്ഠാിക്കു
ന്ന ചാടിങ്ങുകളാചെണ്യങ്കിലും ഐശംരായവും ഉൽക്കർ�വും ജീാതിമതനോവിർതിരാിവിില്ലാചെത സംമൂഹിത്തിന് 
ഒന്നിച്ചനുഭാവിിക്കാൻ പിാകത്തിലാണ്യ് മുച്ചിനോലാചെട്ട ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� നടിത്തി�്.
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കളിയാാട്ടം നോപിരുംം ചെപിരുംമയുംം
തറിവിാടുകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും നിശ്ചാിതകാലങ്ങളിൽ ചെതയ്യാാട്ടം നടിത്തുന്നതിചെന ‘കളിയാാട്ടം’ 
എന്നുപിറിയുംന്നു. കാവുകളിലും നോകാട്ടങ്ങളിലും കഴികങ്ങളിലും ആണ്ടുംനോതാറും ചെതയ്യാാട്ടം നടിനോത്ത
ണ്ട്ത് ഏതു ദീിവിസംങ്ങളിലാചെണ്യന്ന് നിയാമമുണ്ട്്. സംാമ്പ്രദീായാികമായാി നടിത്തചെ�ടുന്ന അത്തരാം 
കളിയാാട്ടചെത്ത ‘കല്പനകളിയാാട്ടം’ എന്നാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. ആണ്ടുംകളിയാാട്ടം നടിത്താത്ത സ്ഥാന
ങ്ങളിലും കാവുകളിലും വിളചെരാ വിർ�ങ്ങൾക്കു നോശ�ം ആർഭാാടിപൂർവ്വം നടിത്തചെ�ടുന്ന കളിയാാട്ട 
ഉത്സാവിങ്ങൾക്ക് ‘ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം’ എന്നുപിറിയുംന്നു. “കാളിനോദീവിിയാാണ്യ് അധിക കളിയാാട്ടനോദീവിികളുംം 
അതുചെകാണ്ട്് ‘കാളിയാാട്ടം’ കളിയാാട്ടമാചെയാന്ന് ലാക്ഷണ്യികമായാി അർത്ഥം കല്പിക്കുന്നു. ‘കളിയുംം’ 
‘ആട്ടവും’ ആയാതിനാൽ കളിയാാട്ടമായാി എന്നുമാണ്യ് മചെറ്റാരാഭാിപ്രായാം”.2 ഗുണ്ട്ർട്ടിചെ� നിഘണ്ടുംവിിൽ 
കളിയാാട്ടചെമന്ന പിദീത്തിന് “Religious Play” എന്നാണ്യർത്ഥം കല്പിച്ചിരാിക്കുന്നത്.

ആണ്ട്ിചെലാരാിക്കൽ കളിയാാട്ടമായാി ഭാഗംവിതിചെയാ ചെകട്ടിയാാടിിക്കുന്ന മുച്ചിനോലാട്ടുകൾ ഉണ്ട്്. 
എന്നാൽ ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിയുംചെടി “പിന്തൽ മംഗംലം” വിിപുലമായാ രാീതിയാിൽ ഇന്ന് 
നാടിിചെ� ഉത്സാവിമായാി ആനോഘാ�ിക്കുന്നു. മുച്ചിനോലാട്ട് കാവുകളിചെല ഏറ്റവിം പ്രധാന ആനോഘാ�വും 
പി�ണ്ടും വിർ�ം കൂടുനോമ്പാഴുംള്ള ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം തചെന്നയാാണ്യ്. കളിയാാട്ട നോവിളയാിൽ ജീനങ്ങളുംചെടി 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശംാസംമരുംളുംന്ന ചാടിങ്ങ് പിതിവിാണ്യ്. മനോനാവിീരായം പികരുംന്ന ഒരും ‘ശൈസംനോക്കാചെത
റിാ�ി’ തചെന്നയാാണ്യ്. ഐശംരായത്തിചെ�യുംം ശാന്തിയുംചെടിയുംം പ്രതീകമായാ ചെതയ്യാം അശുഭാങ്ങചെളല്ലാ
മകന്ന് തങ്ങൾ അനുഗ്രഹിീതരാാചെയാന്ന ഭാാവിചെത്ത ഭാക്തിരാിൽ ഉ�ീപിി�ിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് ചെതയ്യാത്തിന് 
സംമാപിനം കുറിിക്കുന്നത്. നോവി�ഭൂ�ാദീികളുംചെടി ലാളിതയത്തിലും ആകർ�കതയാിലും മുൻപിന്തിയാി
ലാണ്യ് വിാണ്യിയാ സംമുദീായാക്കാരുംചെടി കുലനോദീവിതയാായാ മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി.

മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി പുരാാവൃത്തം
വിാണ്യിയാ സംമുദീായാത്തിൽചെ�ടുന്ന ജീനങ്ങളുംചെടി ചെപിാതു ആരാാധനാനോകന്ദ്രംമാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട്കാവി്. 
ആരാാധയനോദീവിത മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിയുംം. നോതാറ്റംപിാട്ടിൽ മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിയുംചെടി ഉൽഭാവിചെത്ത
ക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ട്്. പിരാമശിവിൻ നടിനം ചെചായ്തിനോ�ാൾ ഉണ്ട്ായാ വിിയാർ�് വിട്ടളചെകാണ്ട്് 
വിടിിചെച്ചടുത്ത് നോഹിാമകുണ്ഡത്തിൽ എറിിഞ്ഞിനോ�ാൾ ഉണ്ട്ായാ പുത്രിയാാണ്യ് പുരാാവൃത്തപ്രകാരാം ഈ 
നോദീവിത. ഭൂമിയാിൽ സംർവ്വനോരാാഗംനിവിാരാണ്യം ചെചായ്യാാൻ പിരാനോമശംരാൻ ഭൂമിയാിനോലക്കയാച്ച ഈ നോദീവിി 
ചെപിരാിഞ്ചാംല്ലൂരാിചെല ശൈകലാസംകല്ലിൽ ഉയാിർചെ�ട്ടു. വിടിനോക്കാട്ട് പ്രയാാണ്യം ആരാംഭാിച്ച നോദീവിി കന്നി
നിലങ്ങളിലൂചെടി സംഞ്ചാംരാിച്ച് മുച്ചിനോലാടിൻ പിടിനായാരുംചെടി പിടിിപ്പുരായാിചെലത്തി. കന്നിരാാശിയാിലുള്ള 
‘മണ്യിക്കിണ്യറിിൽ’ മുച്ചിനോലാടിൻ പിടിനായാരുംചെടി ഭാാരായയ്ക്ക്് നോദീവിീ ശൈചാതനയം പ്രതയക്ഷമായാി. അവിിചെടി 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന കരാിമ്പന വിാടിിക്കരാിയുംകയുംം ചെചായ്തു. പിനമുറിിക്കാൻ മുച്ചിനോലാടിൻ പിടിനായാർ തീരുംമാ
നിച്ചും. അത് മുറിിക്കരുംചെതന്ന് അശരാീരാി ഉണ്ട്ാചെയാങ്കിലും അതു വികചെവിയ്ക്ക്ാചെത പിനമുറിിച്ച് പി�ണ്ട്് 
പിള്ളിവിില്ല് തീർത്തു. പി�ണ്ട്ാം പിള്ളിവിില്ല് മുച്ചിനോലാടിചെ� പിടിിഞ്ഞിാറ്റയാിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രീമിചെച്ച
ങ്കിലും കഴിിഞ്ഞിില്ല. പ്രശ്നമുചെണ്ട്ന്ന് മന�ിലാക്കി നോജീാത്സായചെന കണ്ട്് രാാശി ചെവി�ിച്ചും. അതനുസംരാിച്ച് 
നോദീവിിചെയാ പിടിിഞ്ഞിാറ്റവിഴിക്കം ചെകാടുത്ത് ചെവിള്ളി ശ്രീീപിീഠത്തിനോന്മാൽ ഇരുംത്തി കുലനോദീവിതയാാക്കി 
മുച്ചിനോലാടിൻ പിടിനായാർ ആരാാധിച്ചും. കരാിചെവിള്ളൂരാിൽ ഭാഗംവിതിചെയാ കുടിിയാിരുംത്തി ആദീി മുച്ചിനോലാട്ട് 
നിർമ്മിിച്ചും. കളിയാാട്ടവും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടവും പിലകാലങ്ങളിൽ നടിന്നു. എന്നാൽ വിാണ്യിയാസംമുദീായാം 
പിിൽക്കാലത്ത് 9 ഇല്ലവും 14 കഴികവും ആയാി തീർന്നനോ�ാൾ 17 നാടുകളിൽ 18 മുച്ചിനോലാടുകൾ ആദീയം 
ഉണ്ട്ായാി. പിിന്നീടി് വിടികരാ ശൈവികരാനോശ്ശാരാിചെതാട്ട് കാസംർനോഗംാഡി് ചെപിരാിന്തണ്യ വിചെരാ നൂറ്റിനോയാനോഴിാളം 
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മുച്ചിനോലാടുകളിൽ ഇന്ന് മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിചെയാ ആരാാധിച്ചും വിരുംന്നു. ആദീിവിാസംികളിൽ കുറിിചായർ 
മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിചെയാ ആരാാധിക്കുന്നുണ്ട്്.

ചെപിരാിഞ്ചാംല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിചെല പ്രസംിദ്ധീമായാ ഒരും ഇല്ലചെത്ത സുന്ദരാിയുംം കനയകയുംമായാ ഉച്ചില 
എന്ന ബ്രാാഹ്മണ്യ യുംവിതി ബ്രാാഹ്മണ്യ നോമധാവിിതംചെത്ത നോചാാദീയം ചെചായ്തിതിന് രാക്തിസംാക്ഷിയാായാ 
കഥയാാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള മചെറ്റാരും ഐതിഹിയം. പിരാമശിവിനിൽ നിന്ന് നോദീവിി
യുംണ്ട്ായാി എന്ന കഥചെയാക്കാളുംം ഇന്ന് കൂട്ടായ്മ ചെകാണ്ടുംനടിക്കുന്നത് അന്തർജ്ജനത്തിചെ� ദുരാന്ത 
ജീീവിിതകഥയാാണ്യ്. ഒരും വിിദീംൽ സംദീസംിൽചെവിച്ച് പിണ്ഡിതരുംചെടി നോചാാദീയത്തിന് നോലാകത്തിചെല ഏറ്റവും 
വിലിയാ സുഖം രാതി സുഖമാചെണ്യന്നും ഏറ്റവും വിലിയാ നോവിദീന പ്രസംവി നോവിദീനയാാചെണ്യന്നും ഉത്തരാം 
പിറിഞ്ഞി കനയകചെയാ ഈ കാരായങ്ങൾ അനുഭാവിിക്കാചെത ഉത്തരാം പിറിയാാൻ കഴിിയാില്ല എന്ന മുടിന്തൻ 
നയായാത്തിചെ� ബലത്തിൽ ചാാരാിത്രാപിവിാദീത്തിന് ഇരായാാക്കി നാടുകടിത്തുന്നു. നിരാാലംബയാായാ 
അവിൾ തീ കൂട്ടി ആത്മഹിതയ ചെചായ്യാാൻ തീരുംമാനിക്കുന്നു. വിഴിിയാിലൂചെടി കള്ളുമായാി വിന്ന തീയ്യാനോനാടി് 
കള്ള് തീയാിൽ ഒഴിിക്കാൻ പിറിഞ്ഞിനോ�ാൾ അവിൻ അനുസംരാിച്ചില്ല. പിിന്നാചെല വിന്ന മുച്ചിനോലാടിൻ 
പിടിനായാർ കനയകയുംചെടി ആവിശയപ്രകാരാം “തീ ചെകട്ടുനോപിാകചെട്ട” എന്നു മന�ിൽ ധയാനിച്ച് കയ്യാിൽ 
ഉണ്ട്ായാ എണ്ണ തീയാിചെലാഴിിച്ചും. തീ ആളിക്കത്തുകയുംം കനയക മരാിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. വിീട്ടിൽ എത്തിയാ 
പിടിനായാരുംചെടി തുത്തിക (എണ്ണ�ാത്രം) യാിൽ എണ്ണ നിറിഞ്ഞു. മണ്യിക്കിണ്യറിിൽ മുച്ചിനോലാടിചെ� 
ഭാാരായക്ക് നോദീവിതാ സംാന്നിധയം അനുഭാവിചെ�ട്ടു. കരാിമ്പനനോമൽ ഒരും നോജീയാതി�് ഉണ്ട്ായാി. നോജീാത്സായചെന 
വിിളിച്ച് പ്രശ്നം ചെവിച്ച് നോദീവിിയുംചെടി ഇഷ്ടിം അറിിഞ്ഞി് മുച്ചിനോലാടിൻ പിടിിഞ്ഞിാറ്റയാിൽ ഭാഗംവിതിചെയാ കുടിി
യാിരുംത്തി. പിിന്നീടി് മുച്ചിനോലാട്ട് വിാണ്യിയാ കുലത്തിചെ� നോദീവിതയാായാി മാറിി.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം: കൂട്ടായ്മയുംചെടി സംാമൂഹിയപിാഠം
നാലു ദീിവിസംങ്ങളിലായാിട്ടാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട് ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം ആനോഘാ�ിക്കുന്നത്. നിരാവിധി 
ചാടിങ്ങുകൾ ചെകാണ്ടുംം ചെതയ്യാങ്ങൾ ചെകാണ്ടുംം സംമ്പന്നമാണ്യ് ഈ ആനോഘാ�ം. കളിയാാട്ടം ഏല്പി
ക്കൽ, കൂവിം അളക്കൽ, നിലംപിണ്യി, കന്നികലവിറികുറ്റിയാടിിക്കൽ, ചെവിറ്റിലാചാാരാം, കരാിയാിടിക്കൽ 
തുടിങ്ങിയാ ചാടിങ്ങുകളുംം, മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി, പുലിയൂർ കണ്ണൻ, പുലിയൂർകാളി, കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭാഗംവിതി, 
ഊളന്താട്ട് ഭാഗംവിതി, നരാമ്പിൽ ഭാഗംവിതി, തീമാറ്റചെതയ്യാം, തൽസംംരൂപിൻ, ശൈകനോക്കാളൻ, രാക്തിചാാമു
ണ്ഡി, മടിയാിൽ ചാാമുണ്ഡി, കുനോണ്ഡാറി ചാാമുണ്ഡി, വിിഷ്ണുമൂർത്തി, വിണ്ണാൻകൂത്ത്, ചാങ്ങനും ചെപിാങ്ങനും 
തുടിങ്ങിയാ ചെതയ്യാനോക്കാലങ്ങളുംം ചെകട്ടിയാാടുന്നു. മംഗംലകുഞ്ഞുങ്ങളുംചെടി വിരാവി്, ചെനയ്യാാട്ടം തുടിങ്ങി 
സുപ്രധാന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനവും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട നോവിളയാിൽ നടിക്കാറുണ്ട്്.

പിണ്ടും കാലങ്ങളിൽ മുച്ചിനോലാട്ടിചെല കളിയാാട്ടം നടിത്തുന്നത് നോക്ഷത്രം സ്ഥാനികരുംം 
നോകായ്മമാരുംം ആയാിരുംന്നു. ഇക്കാലത്ത് മാറിിവിന്ന ഭാ�തിക സംാഹിചാരായങ്ങളിചെല വിയതിയാാന
ങ്ങൾചെകാണ്ട്് ഇന്ന് അനോതപിടിി നടിക്കാറിില്ല. നോദീവിസംംത്തിനാണ്യ് ചുമതല. എന്നാൽ ഇവിചെരാല്ലാം 
പ്രതീകാത്മകമായാിചെട്ടങ്കിലും അവിരുംചെടി പിങ്ക് നിർവ്വഹിിക്കാറുണ്ട്്. പിണ്ട്് കളിയാാട്ടം നടിത്താൻ 
ധനാഗംമനത്തിനുള്ള മചെറ്റാരും മാർഗ്ഗമായാിരുംന്നു പിവ്വകുറിി (വിിളക്കും തളികകുറിി). പിണ്ടും കാലത്ത് 
നോക്ഷത്രാവികാശികളുംം നടിത്തിപ്പുകാരുംം അംഗംങ്ങളുംം ജീന്മാിമാരുംചെടി ആജ്ഞാംാനുവിർത്തികളായാിരുംന്നു. 
നോകായ്മമാർ നോക്ഷത്ര ഭൂമി നോനാക്കി നടിത്തിയാിരുംന്നു. ഇന്നചെത്ത ബഹുജീന പിങ്കാളിത്തനോമാ അഭാിപ്രാ
യാസംംാത�യനോമാ അന്നുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല. കളിയാാട്ടാവിശയത്തിന് വിരുംന്ന തുകയുംചെടി ഭാീമഭാാഗംവും 
വിഹിിനോക്കണ്ട്ത് നോക്ഷത്രാംഗംങ്ങളാണ്യ്. ഓനോരാാ അംഗംവും നിശ്ചാിത പിിരാിവി് നൽകണ്യം. കളിയാാ
ട്ടത്തിന് നൽകുന്ന പിിരാിവിിനു പുറിചെമ വിാലയക്കാർ നോക്ഷത്രത്തിനോലക്ക് നിശ്ചാിതമായാ ‘കാൽവിരാ’ 
നൽകണ്യം. സ്ത്രീകൾ ആവിശയമായാ ചെനല്ല് കുത്തിചെയാാരുംക്കി അരാിയാാക്കി മുച്ചിനോലാചെട്ടത്തിക്കണ്യം. 
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ധനസംമ്പാദീനത്തിനുള്ള മചെറ്റാരുംപിാധി നാചെട്ടഴുംചെന്നള്ളത്താണ്യ്. അങ്ങചെന എഴുംചെന്നള്ളുന്ന 
നോദീവിിയുംചെടി നോകാമരാങ്ങചെള ആളുംകൾ നാണ്യയാം ചെതാഴുംത് കുറിി വിാങ്ങുന്നു.

മുച്ചിനോലാട്ടു ഭാഗംവിതി ഒരും പ്രനോതയക സംമുദീായാത്തിചെ�താചെണ്യങ്കിലും ഇന്ന് നാനാജീാതിക്കാ
രുംചെടി സംമ്പൂർണ്ണ പിങ്കാളിത്തമാണ്യ് കളിയാാട്ടത്തിലുള്ളത്. ആനോഘാ�കമ്മിിറ്റിയാിൽ ചെചായാർമാൻ 
സ്ഥാനം മറ്റു സംമുദീായാത്തിനാണ്യ് നൽകുന്നത്. ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട സംമയാങ്ങളിൽ അന്നദീാനം പ്ര
ധാനമായാതുചെകാണ്ടുംം കലവിറിയാിചെല നോജീാലികൾ വിാലയക്കാർ ചെചാനോയ്യാണ്ട്തിനാലും വിാണ്യിയാ 
സംമുദീായാ വിാലയക്കാർ അധികനോപിരുംം ‘കലശം കുളിച്ച് ’ ശുദ്ധീമായാി നാലുദീിവിസംം കലവിറിയാിൽ 
കൂടുന്നു. ചെപിാതുജീനങ്ങൾക്കാണ്യ് എല്ലാ കമ്മിിറ്റിയുംചെടിയുംം ചെചായാർമാൻ സ്ഥാനം. എന്നാൽ 
കൺവിീനർ സ്ഥാനം വിാണ്യിയാ സംമുദീായാക്കാർക്കു തചെന്നയാായാിരാിക്കും.

മറ്റ് മുച്ചിനോലാടുകൾ, കഴികങ്ങൾ, മനകൾ തറിവിാടുകൾ എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ നിന്നും മുച്ചിനോലാട്ട് 
ഭാഗംവിതിയുംചെടി പിന്തൽമംഗംലയത്തിനുള്ള പിങ്ക് എത്തിച്ചുംചെകാടുക്കുന്നു. ജീനസംംഖയാ വിർദ്ധീനവും സംാമ്പ
ത്തിക ജീീവിിതത്തിൽ വിന്ന പുനോരാാഗംതിയുംം വിടിനോക്ക മലബാറിിൽ മുച്ചിനോലാടുകളുംചെടിയുംം മറ്റ് സ്ഥാന
ങ്ങളുംചെടിയുംം എണ്ണം വിർദ്ധീിക്കുന്നതിനു കാരാണ്യമായാി. കളിയാാട്ടത്തിന് വിാലയക്കാർ ചെകാടുക്കുന്ന 
പിണ്യത്തിനു പുറിചെമയാാണ്യ് കൂട്ടായ്മയുംചെടി ഈ സംഹികരാണ്യം. മറ്റ് സംമുദീായാങ്ങളിൽചെ�ട്ട അംഗംങ്ങളുംം 
എല്ലാ നോജീാലികളിലും ഒത്തുനോചാരുംന്നു. സംദീയയ്ക്ക്് പിന്തചെലാരുംക്കാനും, കാവി് നോമാടിിപിിടിി�ിക്കാനും 
ആവിശയങ്ങൾക്കുള്ള സംാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഒരും ഗ്രാമത്തിചെല എല്ലാവിരുംം ഒന്നിച്ചും പ്രയാത്നാി
ക്കുന്നു. ഒരും സംാംസ്കാാരാിക കൂട്ടായ്മ അവിിചെടി നിർമ്മിിക്കചെ�ടുന്നു.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിന് ക്ഷണ്യിക്കചെ�ടുന്നവിരാിൽ മണ്യിയാാണ്യി, ചാാലിയാർ, തീയ്യാർ, ആശാരാി, 
മൂശാരാി, നാദീിയാൻ, വിണ്ണത്താൻ, തട്ടാൻ, നായാർ, ചെപിാതുവിാൾ തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി സംമുദീായാ സ്ഥാ
നങ്ങളുംം ചെപിടുന്നു. ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിനു വിന്നുനോചാരുംനോമ്പാൾ അവിരുംചെടി 
പിാരാിനോതാ�ികമായാി പിണ്യനോമാ ഭാക്ഷണ്യസംാമഗ്രികൾക്ക് ആവിശയമായാ സംാധനങ്ങനോളാ നൽകുന്നു. 
കളിയാാട്ടം നടിക്കുനോമ്പാൾ സം�ഹൃദീം നിലനിർത്താൻ ഇത്തരാം ചെകാടുക്കൽ വിാങ്ങലുകൾ നടിക്കു
ന്നുണ്ട്്. കളിയാാട്ട നടിത്തി�ിനായാി ആവിശയമായാ വിലിയാ തുകയാിൽ കൂടുതലും അന്നദീാനത്തിനാണ്യ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

മാതൃസംങ്കൽ�ത്തിചെ� പ്രതിനിധാനം ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ
സംങ്കീർണ്ണമായാ ഒരും അനുഷ്ഠാാന രൂപിമാണ്യ് ചെതയ്യാം. വിയതയസ്തമായാ ആരാാധനാ രാീതികൾ ചെതയ്യാ
ത്തിൽ കാണ്യാം. അമ്മിനോദീവിതാരാാധന, വൃക്ഷ- മൃഗം- നാഗംാരാാധന, നോപ്രതാരാാധന, ശൈശവി- ശൈവിഷ്ണവി 
ആരാാധന എന്നിവിയുംചെടി ഒരും സംമനംയാമാണ്യ് കാണുന്നത്. നോകരാളത്തിചെല മറ്റ് പ്രനോദീശങ്ങളിൽ നിന്ന് 
സംാംസ്കാാരാികമായുംം സംാമൂഹിികമായുംം നോവിറിിട്ടുനില്ക്കുന്നതുചെകാണ്ടും തചെന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിൽ 
ഈ വിയതിരാിക്തിത കാണ്യാൻ കഴിിയുംം.

ചെതയ്യാങ്ങളിൽ കൂടുതലും അമ്മി ശൈദീവിങ്ങളാണ്യ്. കൃ�ി പ്രധാന ജീീവിിത ഉപിാധിയാായാി 
സംംീകരാിച്ച് ജീീവിിക്കുന്ന സംമൂഹിം അമ്മിശൈദീവിങ്ങചെള നോദീവിതകളായാി സംംീകരാിച്ചും. അമ്മിയുംചെടി വിാത്സാ
ലയവും ഇണ്യയുംചെടി ഇഷ്ടിാനിഷ്ടിവും അനശംരാമായാി ആവിിഷ്കാരാിച്ചും ചെതയ്യാങ്ങളിലൂചെടി അവിർ. ദ്രാവിിഡി 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� സംംാധീനമാണ്യതിൽ കാണുന്നത്. പ്രാക്തിന പിാരാമ്പരായനോത്താടി് കാലികമായാവി 
കൂട്ടിനോച്ചർത്തുചെകാണ്ട്് രൂപിചെ�ടുത്തിയാ ഒരും സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതമാണ്യ് ഗ്രാമീണ്യ കൂട്ടായ്മ
യാിൽ കാണുന്നത്. ഉർവ്വരാതാപ്രധാനമായാ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നോഗംാത്രവിർഗ്ഗ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
പിിന്തുടിർച്ചയാാണ്യ്.
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“മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പിാദീനം ഉർവ്വരാതചെയാ ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കും. ഉർവിരാത ഉണ്ട്ാകണ്യചെമങ്കിൽ 
മണ്ണിചെ�തായാാലും ചെപിണ്ണിചെ�തായാാലും അമ്മി ശൈദീവിങ്ങൾ കനിഞ്ഞിനുഗ്രഹിിക്കണ്യം. ഒരാിക്കലും 
നിരാാശ നോനരാിടിാചെത നിതയയാ�വ്വനം നിലനിർത്താൻ കഴിിയുംന്ന അമ്മിയുംചെടി പ്രതിരൂപിമാണ്യ് കനയക. 
സംാധാരാണ്യ മനു�യസ്ത്രീയാായാ അമ്മിയ്ക്ക്് ക്രനോമണ്യ പ്രായാാധികയം വിരുംകയുംം ഒടുവിിൽ കാലത്തിനു 
കീഴിടിങ്ങുകയുംം നോവിണ്യം എന്നാൽ കനയകയാായാിരാിചെക്കത്തചെന്ന അമ്മി എന്നതാണ്യ് നോദീവിതകളുംചെടി 
സംംഭാാവിം. അതുചെകാണ്ടും തചെന്നയാാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിയുംം കനയാമറിിയാവും നിതയകനയകയാായാിരാി
ക്കുന്നത്”.3 “വിർണ്ണത്തിചെ�യുംം ലിംഗംത്തിചെ�യുംം ആധിപിതയം നാടിൻ മനു�യരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ 
ശൈകകടിത്തുനോമ്പാൾ പ്രതിനോ�ധത്തിചെ� സംംരാമായാി ചെതയ്യാനോക്കാലങ്ങൾ ഉയാർന്നുവിരുംന്നു”.4 സ്ത്രീനോയാാ
ടുള്ള ശൈകനോയാറ്റത്തിചെനതിചെരാ സ്ത്രീകൾ നോദീവിതമാരാായാി മാറുന്നു. ഈ പ്രതിനോ�ധമാണ്യ് ചെതയ്യാങ്ങളിൽ 
കൂടുതലും അമ്മി നോദീവിതമാരാായാി തീരുംന്നത്.

ഒരും ജീനതയുംചെടി ആരാാധയനോദീവിതചെയാ സൃഷ്ടിിക്കുന്നത് ആഹിാരാസംമ്പാദീന-വിിതരാണ്യ വിയവിസ്ഥ 
തചെന്നയാാണ്യ്. കാർ�ിക പിാരാമ്പരായവും ഭൂമിനോയാാടുള്ള ബന്ധവും ദീായാക്രമവും മറ്റും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്് സ്ത്രീനോയാാ
ടുള്ള സംമീപിനചെത്ത നിർണ്ണയാിക്കുന്ന ഘടികങ്ങളാണ്യ്. ചെതയ്യാനോക്കാലങ്ങചെള നോതാറ്റിയുംണ്യർത്തുന്ന 
കാലം വിിളചെവിടു�ിനും വിിതയ്ക്കുംം ഇടിയാിലുള്ള കാലമാണ്യ്. ചെതയ്യാനോക്കാലങ്ങളിചെല ഏറ്റവും ശക്തിമായാ 
ജീനവിിശംാസംം നോനടിിയാിട്ടുള്ളത് അമ്മിനോദീവിതമാരാാണ്യ്. കർ�കസംമൂഹിത്തിൽ നിലനില്പിനാശ്രീയാം 
അമ്മി തചെന്നയാാണ്യ്. യുംദ്ധീവും അമ്മി നോദീവിതയുംമായുംള്ള ബന്ധം സംംഘ കാലത്തു തചെന്ന നോകരാളത്തിൽ 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി കാണ്യാം. കൂടുതലും അന്ന് ‘ചെകാറ്റശൈവി’ നോപിാലുള്ള നോദീവിതകചെള യുംദ്ധീനോദീവിത
യാായാി കചെണ്ട്ങ്കിലും സംന്താനലബ്ധിക്കും മറ്റും അമ്മിനോദീവിതയ്ക്കും മുന്നിൽ എത്തുന്നതു കാണ്യാം.

അമ്മി ശൈദീവിചെത്ത ആരാാധിച്ചും വിന്ന ഗ്രാമീണ്യ ജീനതയുംചെടി പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്നാവിണ്യം 
നിരാവിധി നോദീവിിമാർ ചെതയ്യാമായാി കടിന്നു വിന്നത്. നോചാാന്നമ്മി, നോതാട്ടുങ്കരാഭാഗംവിതി, കടിാനോങ്കാട്ടുമാക്കം, 
നോകാ�ാളത്തി, മുച്ചിനോലാട്ടു ഭാഗംവിതി എന്നീ അമ്മി ശൈദീവിങ്ങൾ ദുരാനുഭാവിങ്ങൾ നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്ന സ്ത്രീക
ളുംചെടി കഥയാാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. “രാക്തിവിർണ്ണത്തിചെ� ആധികയത ഈ നോകാലങ്ങളുംചെടി സ്ത്രീ പ്രതീകതംം 
കൂടിിയാാവിണ്യം സൂചാി�ിക്കുന്നത്. ഈ അമ്മി നോദീവിതമാർ വിിവിിനോധാനോ�ശയങ്ങനോളാചെടി ആരാാധിക്കചെ�ടു
ന്നു. സംർവ്വരാക്ഷയുംം, സംന്താനം, അന്നം, വിീരായം, വിിദീയ, ആനോരാാഗംയം ഇവി നൽകുന്നവിളുംം ഒചെക്കയാാണ്യ് 
അമ്മി നോദീവിത. ഇത്തരാം പിരാികല്പനകനോളാടുകൂടിിയാ അമ്മി ശൈദീവിാരാാധന നോലാകവിയാപികമാണ്യ്. 
ഉർവ്വരാതാപ്രതീകം എന്ന നിലയാിലുള്ള ആരാാധനയാാവിചെട്ട ഏചെറി പ്രാക്തിനവും വിയാപികവുമാണ്യ്”.5

ഒരും സംവിർണ്ണസ്ത്രീയാാണ്യ് വിനോരാണ്യയവിർഗ്ഗത്തിചെ� പിീഡിനത്തിന് ഇരായാായാത് എന്ന് ഇവിിചെടി 
കാണ്യാം. അങ്ങചെന സംവിർണ്ണയാായാിരുംന്ന അവിൾ അവിർണ്ണരുംചെടി കുലനോദീവിതയാായാി. ഈ 
നോദീവിതയുംചെടി ദുരാന്തകാരാണ്യം പുരും�നോമധാവിിതംം തചെന്നയാാണ്യ്. സംവിർണ്ണയാായാിട്ടും അവിളുംചെടി 
ശൈധ�ണ്യികതചെയാ അംഗംീകരാിക്കാൻ അവിർ തയ്യാാറിായാില്ല. പുരും�നു തുലയം സ്ത്രീ അറിിവി് നോനടിിക്കൂടിാ 
എന്നും പുരും�നോനാചെടിാ�ം വിിദീംൽ സംദീ�ിൽ പിാണ്ഡിതയത്തിചെ� മാറ്റുരാച്ചുംകൂടിാ എന്നും വിിശംസംിച്ച 
വിനോരാണ്യയ സംമൂഹിം സ്ത്രീചെയാ തുരാത്താനുള്ള ഏറ്റവും വിലിയാ മാർഗ്ഗമായാി കണ്ട്ത് അവിളുംചെടി ചാാരാി
ത്രയത്തിൽ സംംശയാിക്കുക എന്നതാണ്യ്. അനോ�ാഴിവിൾ സംമൂഹിത്തിചെ� മുമ്പിൽ അപിഹിാസംയയാാ
യാിത്തീരുംം. പുരും�ചെ� അവികാശചെത്ത സ്ത്രീക്ക് നോചാാദീയം ചെചായ്യാാൻ കഴിിയാാചെത വിരുംനോമ്പാൾ അമ്മി 
ശൈദീവിങ്ങളിലൂചെടി ഈ നോമധാവിിതംചെത്ത പ്രതിനോരാാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിനോരാാധത്തിന് ഏറ്റവും വിലിയാ 
ചെതളിവിാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി.

മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി ചെതയ്യാചെത്ത അവിർണ്ണരുംം സംവിർണ്ണരുംം ഒരും നോപിാചെല വിണ്യങ്ങുന്നതു 
പിതിവിാണ്യ.് മുച്ചിനോലാട്ട ്ഭാഗംവിതിയുംചെടി കല്ലയാണ്യചെമന്ന സംങ്കല്പത്തിൽ നടിത്തുന്ന ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ 
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സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭാിക്കുന്ന പ്രാധാനയം സ്ത്രീപിക്ഷത്തുനിന്നുള്ള പ്രതിനോരാാധമായാി കാണ്യാം. ‘മംഗംലകുഞ്ഞു
ങ്ങൾ നോതാറ്റനോത്താചെടിാ�ം വിരുംന്ന’ ചാടിങ്ങ് വിാണ്യിയാ സംമുദീായാത്തിചെല ചെപിൺകുട്ടികചെള ചെപിരുംങ്ക
ളിയാാട്ടത്തിൽ പിങ്കാളികളാക്കുന്ന ചാടിങ്ങാണ്യ്.

മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിയുംചെടി പുരാാവൃത്തങ്ങളിൽ ജീനപ്രീതിയാാർജ്ജിച്ചത് ചെപിരാിഞ്ചാംല്ലൂരാിചെല ബ്രാാഹ്മ
ണ്യസ്ത്രീയുംചെടി ആത്മതയാഗംചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള കഥയാാണ്യ്. എന്നാൽ ചെതയ്യാം നടിക്കണ്യചെമങ്കിൽനോപിാലും 
ബ്രാാഹ്മണ്യരുംചെടി അനുവിാദീം നോവിണ്ടുംന്ന സംാമൂഹിയവിയവിസ്ഥിതിയാിൽ ഇങ്ങചെനചെയാാരും കഥ നോദീവിത
യ്ക്കുംനോവിണ്ട്ി നോപിാലും അവിതരാി�ിക്കാൻ കഴിിയാില്ല. അതുചെകാണ്ട്ാവിാം പിരാനോമശംരാൻ ഭൂമിയാിനോലക്ക് 
നോദീവിിചെയാ അയാച്ച കഥ നോതാറ്റംപിാട്ടിലൂചെടി കാണുന്നത്. ഈ അവിസ്ഥ കണ്ണങ്ങാട്ടു ഭാഗംവിതിയുംം 
കാഞ്ഞിിരാക്കുറ്റി മനയുംമായാി നടിത്തുന്ന സംംഘട്ടന കഥയാിലും കാണ്യാം. ‘കാഞ്ഞിിരാക്കുറ്റി മനയാിൽ 
ആഞ്ഞിടിിച്ച ഭാഗംവിതി നോകാപിം’ എന്നു ജീനമന�ിലുചെണ്ട്ങ്കിലും നോതാറ്റത്തിൽ അങ്ങിചെനചെയാാന്നുമി
ല്ല. സംാമുദീായാിക ജീീവിിതത്തിചെല ഉച്ചനീചാത്തങ്ങനോളാടുള്ള സംമൂഹിമന�ിചെ� പ്രതികരാണ്യമാണ്യ് 
കഥയ്ക്കുംള്ളിചെല ഇത്തരാം കഥകൾ. ജീനതയുംമായാി ആത്മബന്ധം പുലർത്താൻ നോക്ഷത്രങ്ങളിചെല 
ആഢായശൈദീവിങ്ങൾക്ക് കഴിിയാാത്തതാവിാം അധിഷ്ഠാാനശൈദീവിങ്ങൾ നോക്ഷത്രങ്ങളിലുണ്ട്ായാിട്ടും 
കൂടുതൽ ചെതയ്യാങ്ങൾ ഇവിിചെടി ഉയാർന്നു വിന്നതിനു കാരാണ്യം. ജീാതിയുംചെടിയുംം മതത്തിചെ�യുംം വിില
ക്കുകൾ ഇനോ�ാഴുംം നോക്ഷത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും മചെറ്റാരും കാരാണ്യമാവിാം.

കാർ�ിക സംമ്പദീ് വിിനിമയാവും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടവും
മനു�യചെ� ജീീവിിതത്തിചെലന്നനോപിാചെല സംംസ്കാാരാത്തിലും ഭൂപ്രകൃതിയ്ക്ക്് വിലിയാ പ്രാധാനയമുണ്ട്്. 
അമ്മിയുംം ഭൂമിയുംം ഉർവ്വരാതയുംചെടി വിിളനിലങ്ങളാകയാാൽ ഇവി രാണ്ട്ിചെനയുംം ഒന്നായാി കാണ്യാനുള്ള 
മനോനാഭാാവിം എല്ലായാിടിത്തുമുണ്ട്്. പ്രാചാീന ഉർവ്വരാതാചാടിങ്ങിൽ സ്ത്രീയുംം പ്രകൃതിയുംം തമ്മിിൽ ബന്ധ
ചെ�ട്ടു കിടിക്കുന്നു. ഭൂമിചെയാ അമ്മിയാായാി കണ്യക്കാക്കുന്ന സംങ്കല്പം കാലാന്തരാത്തിൽ മാതൃനോദീവിതാ 
പൂജീയാിനോലക്ക് വിികസംിച്ചതായാി കണ്യക്കാക്കാം. സംാമൂഹിികമായാി ഗ്രാമീണ്യ ജീീവിിതത്തിചെ� ഉൽക്ക
ണ്ഠയുംം ശൈവിയാക്തിിക പ്രശ്നങ്ങളുംം പിരാിഹിരാിക്കുന്നതിന് ജീനസംമൂഹിമാതാവിായാി ഈ നോദീവിതകചെള 
കാണുന്നു.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ പിതിനായാിരാക്കണ്യക്കിന് ആളുംകൾ എത്തിനോച്ചരുംന്നു. ഇത്തരാം ഗ്രാ
മീനോണ്യാത്സാവിങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ഡിി.ഡിി. നോകാസംാമ്പി ഇങ്ങചെന നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു. “ദൂരാദീിക്കുകളിലുള്ള 
ഗ്രാമീണ്യചെരാനോ�ാലും ആകർ�ിക്കുന്ന ഗ്രാമീനോണ്യാത്സാവിങ്ങളുംചെടി ഉത്ഭവിത്തിനു പിിന്നിൽ ഒരും പ്രാചാീന 
ജീനവിർഗ്ഗത്തിചെ� അസ്തിതംം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിരാിക്കണ്യം. ആ വിർഗ്ഗം അപ്രതയക്ഷമായാി കാണുചെമങ്കി
ലും”.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം അന്നദീാനമാണ്യ്. നാലു ദീിവിസംത്തിനുള്ളിൽ ആറു 
തവിണ്യ അന്നദീാനം നടിത്തുന്നു. അന്നദീായാിനിയാാണ്യ് മുച്ചിനോലാട്ടു ഭാഗംവിതി എന്ന വിിശംാസംമാകാം 
ഈ അന്നദീാനത്തിനുപിിന്നിൽ. കൃ�ിരാീതി നടി�ിൽ വിന്നനോതാടുകൂടിി ധാനയം വിിളയുംന്നത് ഒരും 
നോദീവിതയുംചെടി അതായാത് ധാനയമാതാവിിചെ� അനുഗ്രഹിത്താലാചെണ്യന്ന വിിശംാസംം സംമൂഹിത്തിലു
ണ്ട്ായാി. സംമൃദ്ധീമായാ വിിളവി് ലഭാിക്കാൻ നോദീവിിചെയാ പ്രീതിചെ�ടുനോത്തണ്ട്ി വിന്നു. “ധാനയമാതാവിിചെന 
അഥവിാ ധാനയകനയകചെയാ പൂജീിക്കുന്ന സംമ്പ്രദീായാം വിടിക്കൻ യൂനോറിാ�ിലും അനോമരാിക്കയാിലും 
ഈസ്റ്റിിൻഡിീസംിലും പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു”.6 മുച്ചിനോലാട്ട് കാവിിലും നോശ്രീയാ�ിനും സംമൃദ്ധീമായാ 
വിിളവിിനും നോവിണ്ട്ി അന്നപൂർണ്ണയുംമായാി സംാത്മയം കല്പിക്കചെ�ട്ടിരാിക്കുന്ന ധാനയനോദീവിതയുംചെടി 
അനുഗ്രഹിം സംമ്പാദീിക്കുന്ന ‘നിറി’ എന്ന ചെകായ്ത്തു കാലചെത്ത ചാടിങ്ങു നടിത്തുന്നുണ്ട്്. മാത്രമല്ല പുതിയാ 
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അരാിചെയാ സൂചാി�ിക്കുന്ന ചെകായ്ത്തുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ‘പുത്തിരാി’ എന്ന ചാടിങ്ങ് ഇന്നും നടിത്താറുണ്ട്്.

“ചെതയ്യാം കാർ�ിക വിയവിസംായാം തകരുംന്ന സംാഹിചാരായത്തിൽ ഭാരാണ്യകൂടിത്തിന് അതിചെ� 
വിിഭാവി രൂപിീകരാണ്യത്തിനും വിികസംന സംംപ്നസംാക്ഷാത്കാരാത്തിനുമുള്ള നോസംവിനനോമഖലയാായാി 
മാറുന്നു”.7

ഇന്ന് ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ മറ്റു സംമുദീായാത്തിൽചെ�ട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഴ്ച ചെകാണ്ടുംവി
രുംന്നു. അന്നദീാനത്തിനുള്ള അവിരുംചെടി പിങ്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇത് പൂർവ്വസൂരാികൾ സം�ഹിാർ�ത്തിനു 
നോവിണ്ട്ി ഉണ്ട്ാക്കിയാ ചാടിങ്ങാചെണ്യന്നു കാണ്യാം. ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം നോപിാലുള്ള ഗ്രാമീനോണ്യാത്സാവിങ്ങളിൽ 
എല്ലാ സംമുദീായാക്കാരുംം, തറിവിാട്ടുകാരുംം അവിരുംനോടിതായാ പിങ്ക് ഫലവിർഗ്ഗം, അരാി, ചെനല്ല്, പിണ്യം 
എന്നിങ്ങചെന മുച്ചിനോലാട്ട് എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങചെന ഒരും സംമുദീായാത്തിചെ� മാത്രം ഉത്സാവിം ഗ്രാമത്തി
ചെ� ഉത്സാവിമായാി മാറിിയാിരാിക്കും.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട ഭാാഗംമായാി നടിക്കുന്ന ‘കലവിറി നിറിയ്ക്ക്ൽ’ എന്ന ചാടിങ്ങ് അന്നദീാനത്തിനു 
നോവിണ്ട് ഫലങ്ങചെളല്ലാം നോനരാചെത്ത നിർമ്മിിച്ച കലവിറിയാിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചാടിങ്ങാണ്യ്. ചെപിരുംങ്കളി
യാാട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ജീനങ്ങൾക്കിടിയാിൽ നിന്ന് അന്നദീാനത്തിനു ആവിശയമായാ സംാധനങ്ങൾ 
നോശഖരാിച്ച് കളിയാാട്ട നോവിളയാിൽ ഭാക്ഷണ്യരൂപിത്തിൽ തിരാിച്ചുംനൽകുന്ന കാഴ്ചയാാണ്യ്. കൂടിാചെത കളിയാാ
ട്ടാവിസംരാത്തിൽ ചെതയ്യാങ്ങൾ അനുഗ്രഹിാശിസ്സുകളുംചെടി സൂചാനയാായാി ഭാക്തിജീനങ്ങളുംചെടി നോമൽ അരാി 
തൂവുന്നത് കാണ്യാം. അരാി, ചെനല്ല്, മുഖയഭാക്ഷണ്യമായാ നാട്ടിൽ ധാനയനോദീവിതചെയാ പ്രതീകമാക്കാൻ 
അരാിനോയാാ ചെനനോല്ലാ നോപിാചെല പിറ്റിയാ മറ്റ് വിസ്തുക്കളില്ല എന്നു കാണ്യാം.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം: സംാംസ്കാാരാിക സംാമൂഹിിക പ്രതിനിധാനം
മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതിനോക്ഷത്രങ്ങളിചെല ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിന് പില സംവിിനോശ�തകളുംമുണ്ട്്. ഒരും നോദീശ
ത്തിചെ� ഇച്ഛാശക്തിിയുംം കർമ്മിനോശ�ിയുംം തയാഗംമനോനാഭാാവിവും ദീാനധർമ്മി ഗുണ്യങ്ങളുംം സം�ഹൃദീ 
സംഹികരാണ്യവും സംർനോവ്വാപിരാി ഭാക്തിി വിിശംാസംവും കൂട്ടായ്മയാിലൂചെടി സംനോമ്മിളിക്കുനോമ്പാഴിാണ്യ് ചെപിരുംങ്കളി
യാാട്ടം നാടിിചെ� മനോഹിാത്സാവിമായാി മാറുന്നത്. ഒരും സംാംസ്കാാരാിക സംമനംയാത്തിന് നോവിദീിചെയാാരുംക്കുന്നു 
ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം: ജീാതി-മത കൂട്ടായ്മ
ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട നടിത്തി�ിനായാി ഇന്ന് കക്ഷിരാാഷ്ട്രീീയാനോമാ, സംവിർണ്ണ-അവിർണ്ണ നോഭാദീനോമാ ജീാതി-മത 
പിരാിഗംണ്യനനോയാാ ഇല്ലാചെത നാനാരാംഗംങ്ങളിൽ പ്രവിർത്തന പിരാിചായാവുമുള്ളവിർ ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന 
ആനോഘാ�ക്കമ്മിിറ്റിയാാണ്യ് ഉള്ളത്. വിയതയസ്ത സംമുദീായാത്തിൽചെ�ട്ടവിരുംം സംാംസ്കാാരാിക തനിമ
യുംള്ളവിരുംം ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ ഒന്നുനോചാരുംന്നു. തിയ്യാസംമുദീായാക്കാരുംചെടി അന്നദീാനത്തിനുള്ള 
കാഴ്ചവിരാവി് അവിർ കളിയാാട്ടനോത്താടു സംഹികരാിക്കുന്നതിചെ� ദൃഷ്ടിാന്തമാണ്യ്. വിണ്ണാത്തന്മാാർ മുച്ചി
നോലാനോട്ടക്ക് ആവിശയമായാ ‘മാറ്റ് ’ ചെകാടുക്കുന്നു. ചെകാല്ലൻ, മൂശാരാി, സംമുദീായാക്കാർ അവിരുംനോടിതായാ 
സംംഭാാവിനകൾ ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിിക്കുന്നു. തട്ടാന്മാാർനോകാമരാങ്ങളുംചെടിയുംം മറ്റും സംംർണ്ണാ
ഭാരാണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്നതിനും കാവിിചെലത്തുന്നു. ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിന് പ്രനോതയകമായാി ഉണ്ട്ാക്കുന്ന 
കലവിറിയ്ക്ക്് കുറ്റിയാടിിക്കൽ, പ്ലാവി് മുറിിക്കൽ ചാടിങ്ങുകൾ മുച്ചിനോലാചെട്ട അവികാശിയാായാ ചെപിരുംന്തച്ചൻ 
തചെന്നയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. നമ്പൂതിരാിമാർ നോക്ഷത്രം വിാലയക്കാചെരാ കലവിറിയാിൽ കൂടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള 
കലശം കുളിക്കാൻ പുണ്യയാഹിം തളിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല കളിയാാട്ടാനന്തരാം കരാിയാടിിക്കൽ ചാടിങ്ങിൽ 
പുണ്യയാഹിം തളിച്ച് ശുദ്ധീമാക്കുന്നതും ഇവിരാാണ്യ്. നായാർ, ചെപിാതുവിാൾ, സംമുദീായാക്കാരാാണ്യ് നോമൽ
നോകായ്മമാർ. ഇവിർക്ക് ഇന്നും പ്രനോതയകം അവികാശമുണ്ട്്. നോകാമരാങ്ങൾക്ക് നോവിണ്ട്ി പിായാ ചെമടിയുംന്ന 
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പുലയാർചെതാട്ട് നമ്പൂതിരാി സംമുദീായാം വിചെരാ കളിയാാട്ടത്താനാവിശയമായാ സംാമഗ്രികൾ ഒരുംക്കുന്നു. 
സംാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ മുസ്ലാീം കുടുംബങ്ങൾ നോപിാലും ചാിനോലടിങ്ങളിൽ സംഹികരാിക്കുന്നു. 
ശ്രീമദീാനത്തിൽ പിചെങ്കടുക്കുന്നവിർക്ക് മുച്ചിനോലാട്ടിൽ നിന്നും ഭാക്ഷണ്യം നൽകുന്നു. സംാംസ്കാാരാിക 
മുനോന്നറ്റത്തിനും സംാമൂഹിിക സംഹികരാണ്യത്തിനുമുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്യർവ്വു നൽകുകയാാണ്യ് 
മുച്ചിനോലാട്ട് ഭാഗംവിതി നോക്ഷത്രത്തിചെല ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടങ്ങൾ.

ഉത്തരാാധുനിക സംമൂഹിവും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടവും
ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� ഒരുംക്കങ്ങൾ നടിനോത്തണ്ട്തും നോവിണ്ട്സംാമ്പത്തിക ബാധയത വിഹിിനോക്ക
ണ്ട്തും അതാതു മുച്ചിനോലാടുകളാണ്യ്. തലമുറികളിലൂചെടി ശൈകമാറിിവിന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം 
ചെകട്ടിയാാടിചെ�ടുന്ന ചെതയ്യാങ്ങളുംം, അലങ്കാരാവും, പിന്തലും, അന്നദീാനവും അതിഥി സംൽക്കാരാവും 
ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകളാണ്യ്. മാത്രമല്ല ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ട പിരാിപിാടിികൾ കലാ
സംാഹിിതയ സംാംസ്കാാരാിക നോമഖലകളിനോലക്കുകൂടിി വിയാപിിച്ചനോ�ാൾ ജീനപിങ്കാളിത്തം പിതിന്മാടിങ്ങ് 
വിർദ്ധീിച്ചും. നോക്ഷത്രമതിൽചെകട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഭാക്തിജീനങ്ങളുംം നാടിാചെക നിറിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന 
ഈ മനോഹിാത്സാവിത്തിന് ഗംാനനോമള, നാടികം, സംാംസ്കാാരാിക സംനോമ്മിളനങ്ങൾ, പ്രഭാാ�ണ്യങ്ങൾ, 
സുവിനീർ ഓഡിിനോയാാ-വിീഡിിനോയാാ കാസംറ്റ്, ചാന്തകൾ, അഖിനോലന്തയാ പ്രദീർശനങ്ങൾ, പിരാസംയങ്ങൾ 
എന്നിവിചെകാണ്ട്് ചെപിാലിമ വിർദ്ധീിക്കുന്നു.ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� വിിജീയാകരാമായാ പിരാിസംമാപ്തിക്ക് 
സംഹിായാകമാകുന്നത് ആ ഗ്രാമത്തിചെല ജീനകൂട്ടായ്മതചെന്നയാാണ്യ്. ശ്രീമദീാനം എന്ന ആശയാവും 
മഹിാസംനോമ്മിളനസംന്നാഹിങ്ങളുംം പിന്തിനോഭാാജീനവും ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� ഏറ്റവും വിലിയാ പ്രനോതയ
കതയാാണ്യ്.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം നാടിിചെ� ഉത്സാവിമായാതുചെകാണ്ട്് തചെന്ന കളിയാാട്ടത്തിനുമുമ്പ് നാടിിചെ� 
വിികസംനത്തിനായാി കക്ഷി രാാഷ്ട്രീീയാ നോഭാദീചെമനോനയ ആൾക്കാർ പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. അതിചെ� ഉത്തമ 
ദൃഷ്ടിാന്തമാണ്യ് നാട്ടിചെല നോറിാഡുംകളുംചെടി വിികസംനങ്ങൾ. വിിനോനാനോദീാപിാധി മാത്രമല്ല ജീനകീയാ 
അവിനോബാധവും ജീനങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ാക്കാൻ ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടങ്ങൾക്ക് കഴിിയുംന്നുണ്ട്്. വിിദീയാഭായാസംപിരാവും 
സംാംസ്ക്കാാരാികവുമായാ സ്റ്റിാളുംകളുംം ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടത്തിചെ� മാറ്റ് വിർദ്ധീി�ിക്കാറുണ്ട്്. ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടം 
നോപിാലുള്ള ഉത്സാവിങ്ങളിൽ കാഴ്ചവിരാവുകളുംം ഏളത്തുകളുംം സംമൂഹി സം�ഹിാർ�ത്തിന് ഉത്തമദൃഷ്ടിാ
ന്തമാണ്യ്.

“മലബാറിിചെല കണ്ണൂരാിൽ പ്രനോതയക പിതിപ്പുകൾ തുടിങ്ങിയാതിനുനോശ�മാണു് പിത്രത്താളുംകളിൽ 
ചെതയ്യാങ്ങൾക്കും ഇടിംകിട്ടിത്തുടിങ്ങിയാത്. ചെതയ്യാം സം�കരായപൂർവ്വം പിത്രങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചും തുടിങ്ങി. 
സം�ജീനയമായാി വൃത്താന്തങ്ങൾ നാചെടിാട്ടുക്കും അറിിയാിക്കാനായാി ഭാക്തിന്മാാർ എത്തിനോച്ചരാാനുള്ള 
വിഴിികാട്ടിയാായാി അറിിയാിപ്പുകളായാി”.8

ചെതയ്യാചെത്ത ഒരും സംാംസ്കാാരാിക പ്രക്രിയായാായാി കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്. ചെതയ്യാം സംാധാരാണ്യമായാ 
പിലതിനോനയുംം ഒനോരാകാലത്തുള്ള ഇടിചെപിടിലുകൾചെകാണ്ട്് സംാമൂഹിികവും ചാരാിത്രപിരാവുമായാ ഒരും പ്ര
ക്രിയായാാണ്യ്. അതിൽ ചെകട്ടിയാാടിലിചെ� യാാഥാർത്ഥയമുണ്ട്്.

“നോഫാനോട്ടാഗ്രാഫി, പ്രനോതയകിച്ച് കളർ നോഫാനോട്ടാഗ്രാഫി വിന്നതും വിാർത്താനോപിജുകളിൽ ആകർ
�കമായാി ചെതയ്യാം ചാിത്രങ്ങൾ വിരാാൻ തുടിങ്ങിയാതും ചെതയ്യാക്കാരാചെ� നടിനനോബാധചെത്ത പ്രകടിന
ക്കാരാൻ എന്ന അറിിവിിചെന – അഗംാധമായാി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്്. മുമ്പ് ഒരും ചെചാറുകണ്ണാടിിയാിൽ അണ്യിയാ
റിയാിൽ ചെവിച്ച് ചെതല്ലിടി കാണുന്ന സംംന്തം ഛായാ—അതിനോ�ാൾ ചെപിാതുനോരാഖയാായാി. പിിന്നീചെടിടുത്ത് 
നോനാക്കാനുള്ള ഒന്നായാി സ്ഥിരാചെ�ടുത്തുകയാാണ്യ്. പ്രകടിനത്തിചെ� താല്കാാലിക സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ 
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3.  രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി്, ചെതയ്യാം- പുരാാവൃത്തവും യാാഥാർത്ഥയവും, ശൈകവിിളക്ക് (സുവിനീർ), പുറിം 60

4.  വിസംന്തകുമാരാി പിി., അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിചെല സ്ത്രീ: നോഫാക് നോലാറിിചെല സ്ത്രീസംംതംനിർമ്മിിതി, പുറിം 79 

5.  ഏ. ചെക. നമ്പയാർ, അമ്മിശൈദീവിാരാാധനയാിചെല നോകരാളതനിമ, ശൈകവിിളക്ക് (സുവിനീർ), പുറിം 44

6.  നോഡിാ. ചെക. ചെക. എൻ. കുറു�്, ആരായദ്രാവിിഡി ഘടികങ്ങൾ മലബാറിിചെല നാടിൻകലയാിൽ, പുറിം 10

7. അനോതപുസ്തകം, പുറിം 41  

8.  ദീിനോനശൻ വിി., ചെതയ്യാം പുതിയാകാലത്തിൽ അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�തി�്, ഫി. 12-2006 

9.  അനോത പുസ്തകം

10.  രാാജീനോഗംാപിാലൻ ഇ.പിി., ചെതയ്യാചെത്തക്കുറിിച്ച് ഇന്ന് പിഠിക്കുനോമ്പാൾ, ശൈകവിിളക്ക് (സുവിനീർ), പുറിം 60

പ്രദീീപ് കുമാാർ ഇ.വിി. 
ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാലയാിൽനിന്നു് എം.എ., കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാ
ശാലയാിൽനിന്നു് പിിഎച്ച്.ഡിി. ബിരുംദീങ്ങൾ. സംി.എ.എസം്, മാടിായാി നോകാനോളജീ്,  ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ അധയാപികനായാിരുംന്നു 
ഉടിൽനോഭാദീങ്ങളുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാം എന്ന പുസ്തകം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചും. നനോവിാത്ഥാനം: പുതു

വിായാനയുംചെടി സംംരാനോഭാദീങ്ങൾ, ധി�ണ്യയുംചെടി തുറിസ്സുകൾ കാല്പനികത: ശൈവിയാക്തിികതയുംചെടി 
ആൾക്കൂട്ടവിായാനകൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിിറ്റ് ചെചായ്തിിട്ടുണ്ട്്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിരാവിധി 
നോലഖനങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

ചെവിച്ചും മാത്രമല്ല തചെന്ന വിിലയാിരുംത്തുന്നചെതന്ന് ചെതയ്യാക്കാരാൻ അറിിയുംന്നു. മുമ്പു ചെതയ്യാക്കാരാചെ� 
മനഃശാസ്ത്രചെത്ത വിിലയാിരുംത്തലിചെ�യുംം വിിലയാിരുംത്തചെ�ടിലിചെ�യുംം സംാധയതകൾ ഇന്നചെത്ത 
ചെതയ്യാക്കാരാചെന കൂടുതൽ പ്രകടിനശ്രീദ്ധീയുംള്ളവിനാക്കുന്നു”.9

ഇത്തരാം വിീഡിിനോയാാ, നിശ്ചാല ചാിത്രങ്ങൾ ചെതയ്യാക്കാരാന് അവിചെ� ചാതുർവിിധാഭാിനയാചെത്ത 
പുതിയാ കാഴ്ചക്കാരുംള്ള സംമൂഹിത്തിചെനതിചെരാ ചെവിച്ച് പിഠിക്കാനുള്ള നോപ്രരാണ്യ അയാാൾക്കുണ്ട്ാകുന്നു. 
ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടങ്ങൾ അതിനു നോവിദീിയാായാിത്തീരുംന്നുചെവിന്ന് കാണ്യാൻ കഴിിയുംം.

ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടവും ചെതയ്യാവും നടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിചെ�യുംം ആഖയാനവില്ക്കീരാണ്യം പ്രധാനമാണ്യ്. 
കാർണ്യിചെവില്ലിചെ� ഒരും ചെപിാതുവിായാദൃശയ-ശ്രീാവിയ പിാഠചെമാരുംക്കിയാ ഘടിനയാാണ്യ് ചെപിരുംങ്കളിയാാ
ട്ടത്തിന് ചെപിാതുവിായാിട്ടുള്ളത്. വിലിയാ ആൾക്കൂട്ടം, അവിരുംചെടി ചാലനങ്ങൾ, കച്ചവിടിസ്ഥലങ്ങൾ, 
വിിനോനാദീശാലകൾ, സംംഘാടികസംമിതി കാരായാലയാങ്ങൾ ഈ പുതിയാ ഘടിനയുംചെടി സംങ്കീർണ്ണത 
കാലം ചെചാല്ലുംനോതാറും കൂടിിവിരുംന്നു. കാലാന്തരാത്തിൽ ചെകാച്ചുംചെകാച്ചും തനിമകൾ അനയവിൽക്കരാി
ക്കചെ�ടുകയുംം ആനോഗംാളീകരാണ്യം സംംഭാവിിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ തനിമ നോചാാർന്നുനോപിാ
കാചെത ചെതയ്യാങ്ങളുംം ചെപിരുംങ്കളിയാാട്ടങ്ങളുംം ഗ്രാമത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക ചാിഹ്നമായുംം സംാംസ്കാാരാിക 
വിിനിമയാത്തിചെ� ഇടിമായുംം നിലനിൽക്കുന്നു.

കുറിിപ്പുകൾ



മലബാർ മാനംലും നോകരാളത്തിചെല 
നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠനവും.

അതുൽ ചെക.വിി,
എം.ഫിൽ മലയാാളം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി .

ഒരും ജീനസംമൂഹിത്തിചെ� ജീീവിിതം, അറിിവി്, അഭാിലാ�ങ്ങൾ, അനുഭാവി-അനുഭൂതികൾ, പ്ര
തികരാണ്യം, സംാമൂഹിയ വിയവിസ്ഥയുംചെടി നിലനില്പ് തുടിങ്ങി സംമസ്തവും പ്രതിപിാദീിക്കുന്ന നോമഖലയാാണ്യ് 
നോഫാക് നോലാർ. കൂട്ടായ്മയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട എല്ലാ ആനോയാാധനങ്ങളുംം അതിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. വിാചെമാഴിി 
സംാഹിിതയം, ഭാ�തിക സംംസ്കാാരാം, നാട്ടാചാാരാങ്ങൾ, നാനോടിാടിി കലകൾ എന്നിങ്ങചെന വിിശാലമായാ 
ഒരും ഭൂമിക തചെന്ന നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിനുണ്ട്്. കൂട്ടായ്മയുംചെടി സംംതംചെത്ത തിരാിച്ചറിിയാലാണ്യ് 
യാഥാർത്ഥത്തിൽ നോഫാക് നോലാർ പിഠനം ചെകാണ്ട്് സംാധയമാവുന്നത്. ഒരാാൾ താനുൾചെ�ടുന്ന കൂട്ടാ
യ്മയുംചെടി സംംതംചെത്തക്കുറിിച്ചുംം മചെറ്റാരും കൂട്ടായ്മയുംചെടി സംംതംചെത്തക്കുറിിച്ചുംം നടിത്തുന്ന അനോനം�ണ്യങ്ങൾ 
ഇതിചെ� പിരാിധിയാിൽചെ�ടും. പില നോമൽവിിലാസംങ്ങളിലായാി നടിന്ന ഗംനോവി�ണ്യങ്ങളിലും പിഠനങ്ങളി
ലും തിരാിച്ചറിിയാചെ�ട്ട അറിിവുകൾ പ്രനോതയകിച്ച് പിാരാമ്പരായചെത്തയുംം ശൈപിതൃകചെത്തയുംം സംംബന്ധിച്ചവി 
ഒരും നോവിദീിയാിൽ പിങ്കുവിയ്ക്കുംകയുംം അപിഗ്രഥിക്കുകയുംം ചെചായ്തിനോ�ാഴിാണ്യ് ഇചെതാരും വിിജ്ഞാംാനശാഖയുംചെടി 
നിലയാിനോലക്കുയാർന്നുവിരാികയുംം അവിിചെടി ശൈസംദ്ധീാന്തിക മുനോന്നറ്റങ്ങളുംണ്ട്ാവുകയുംം ചെചായ്തിത്.

ഇന്ന് നോഫാക് നോലാർ പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്ന ഒരും പിാഠയവിി�യാമായാിക്കഴിിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. 
നോലാകത്ത് എല്ലായാിടിത്തും നോഫാക് നോലാർ പിഠിക്കചെ�ടുന്നുണ്ട്്. നോകരാളത്തിലും ഇത് പ്രാധാനയമർ
ഹിിക്കുചെന്നാരും പിഠനവിി�യാമാണ്യ്. ചാരാിത്രഘട്ടങ്ങൾ പിിന്നിട്ടുചെകാണ്ട്ാണ്യ് നമ്മുചെടി സംർവ്വകലാശാ
ലകളിലടിക്കം വിിജ്ഞാംാനനോമഖല എന്ന നിലയാിൽ നോഫാക് നോലാറിിന് പ്രാധാനയം ശൈകവിന്നത്. നോഡിാ.
ജീവിഹിർലാൽ ഹിണ്ടൂ വിിചെ� ‘നോഫാക് നോലാർ ആൻ ഇൻചെ�ാഡിക് �ൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥവും രാാഘവിൻ 
പിയ്യാനാടിിചെ� ‘നോഫാക് നോലാർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥവും നമ്മുചെടി നാട്ടിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠന ചാരാിത്രചെത്ത 
ഹ്രസംംമായാി വിിലയാിരുംത്താൻ സംഹിായാകമായാ മികച്ച റിഫറിൻസുകളാണ്യ്. നോഡിാ. ജീവിഹിർലാൽ 
ഹിണ്ടൂവിിചെ� ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘നോഗ്രാത്ത് ഓഫ് ഇന്തയൻ നോഫാക് നോലാർ സ്റ്റിഡിീസം് ’ എന്ന ഭാാഗംത്ത് 
അനോ�ഹിം ഇന്തയയാിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠന ചാരാിത്രചെത്ത മി�നറിി കാലയാളവി്, നോദീശീയാതാ ഘട്ടം, 
അക്കാദീമിക് കാലയാളവി് എന്നിങ്ങചെന ഘട്ടങ്ങളായാി തിരാിച്ച് വിിലയാിരുംത്തുകയുംം വിിവിരാിക്കുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്.
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നോകരാളത്തിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� ചാരാിത്രം പിരാിനോശാധിക്കുനോമ്പാൾ അധിനിനോവി
ശകാലത്ത് പിാശ്ചാാതയരാാണ്യ് അതിന് തുടിക്കം കുറിിച്ചത് എന്ന് മന�ിലാക്കാം. എന്നാൽ ആ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ നോഫാക് നോലാർ എന്ന വിിജ്ഞാംാനനോമഖല തിരാിച്ചറിിയാചെ�ടുകനോയാാ അതിചെ� അടിി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങൾ ഏചെറ്റടുക്കചെ�ടുകനോയാാ ചെചായ്തിിട്ടില്ല എന്ന് പിറിനോയാണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. 
കാരാണ്യം, അധിനിനോവിശനോത്താടും നോകാളനി ഭാരാണ്യനോത്താടുചെമാചെക്ക ബന്ധചെ�ട്ട അതിചെ� സ്ഥാനങ്ങ
ളുംം സ്ഥാപിനങ്ങളുംം ഏചെറ്റടുത്തു നടിത്തിയാ പ്രക്രിയാകൾ നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിന് അടിിത്തറിയാായാി 
മാറുകയാായാിരുംന്നു. ഈ സംന്ദർഭാത്തിലാണ്യ് നോകരാളത്തിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� ആദീയഘട്ട
ചെത്ത അതായാത് മി�നറിിഘട്ടചെമന്ന് വിയവിഹിരാിക്കുന്ന കാലയാളവിിചെന ‘നോകാളനിഘട്ട’ചെമന്ന് വിയവി
ഹിരാിക്കുകയുംം അക്കാലത്തു നടിന്ന പ്രവിർത്തനങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്തി് സംവിിനോശ� 
സംന്ദർഭാത്തിൽ മലബാർ മാനംലിചെന സ്ഥാനചെ�ടുത്തുകയുംം മലബാർ മാനംലിചെല നോഫാക് നോലാർ 
ദീത്തങ്ങൾ കചെണ്ട്ടുക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നത്.

നോകരാളത്തിചെല നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠനം
യൂനോറിാപിയൻ രാാജീയങ്ങളിചെലയുംം ഇന്തയയാിചെലയുംം നോഫാക് നോലാർ വിിജ്ഞാംാനശാഖയുംചെടി ചാരാിത്രം 
പിരാിനോശാധിക്കുനോമ്പാൾ അതിചെ� തുടിക്കം തീർത്തും വിയതയസ്തമാണ്യ് എന്ന് കാണ്യാം. ‘’പിാശ്ചാാതയ 
പിണ്ഡിതന് നോഫാക് നോലാർ പിഠിക്കാൻ നോപ്രരാണ്യ നൽകിയാത് മറ്റു വില്ലവിരുംമായാിരുംന്നില്ല. നോതഞ്ഞുമാ
ഞ്ഞു നോപിായാ, എന്നനോന്നക്കുമായാി നഷ്ടിചെ�ട്ടുനോപിായാ സംംന്തം സംംസ്കാാരാത്തിചെ� കണ്ണികചെള മന�ി
ലാക്കാൻ അവിർ ശ്രീമിച്ചത് അവിചെരാത്തചെന്ന അറിിയാാനുള്ള ശ്രീമത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിട്ടാണ്യ്. തുടിർന്ന് 
അവിർ മറ്റുള്ളവിചെരാ�റ്റി അറിിയാാനും താരാതമയചെ�ടുത്താനും ശ്രീമിച്ചും. ഇത്തരാത്തിലുള്ള അവിനോബാധം, 
ഇത്തരാത്തിലുള്ള ഒരും നോചാാദീന ഇന്തയൻ നോഫാക് നോലാർരാംഗംത്തു പ്രവിർത്തിക്കുന്ന പിണ്ഡിതന്മാാർ
ക്കുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല എന്നതാണ്യ് സംതയം. ‘’ (രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി്, 2012:98.) സംംന്തം നോചാാദീനയാാ
ലല്ല, നോനചെരാ മറിിച്ച് അപിരാൻ്റി നോചാാദീനയാാലാണ്യ് നമ്മുചെടി നാട്ടിൽ നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങൾ 
ആരാംഭാിച്ചത് എന്നർത്ഥം. കുറിച്ചും കൂടിി വിയക്തിമായാി പിറിഞ്ഞിാൽ അനോനം�ണ്യാത്മകരാായാ ബ്രാിട്ടീ�് 
സംിവിിൽ സംർവ്വീസുകാരുംചെടിയുംം ക്രിസ്തയൻ മി�നറിിമാരുംചെടിയുംം പ്രവിർത്തനങ്ങളാണ്യ് അഥവിാ അധി
നിനോവിശത്തിചെ� ഭാാഗംമായുംണ്ട്ായാ സ്ഥാനങ്ങളുംചെടിയുംം സ്ഥാപിനങ്ങളുംചെടിയുംം നോചാാദീനയാാണ്യ് നമ്മുചെടി 
നാട്ടിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� അടിിത്തറിയാായാചെതന്ന് സംാരാം. അധിനിനോവിശ കാലചെത്തയുംം 
അധിനിനോവിശം അധികാരാസ്ഥാനമായാി മാറിിയാ ഘട്ടചെത്തയുംമാണ്യ് ഇവിിചെടി നോകാളനിഘട്ടചെമന്ന് 
സൂചാി�ിക്കുന്നത്. അക്കാലഘട്ടത്തിചെല വിിദീയാഭായാസം പിരാിഷ്കാരാണ്യങ്ങളുംം ആധുനിക മി�നറിിമാരുംചെടി 
പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം തനോ�ശീയാരുംചെടി സംംതംചെത്ത തിരാിച്ചറിിയാാനുള്ള ഉദീയമങ്ങളുംം മാനംൽ, ഗംസംറ്റിയാർ 
രാചാനകളുംം ഉൾചെ�ചെടിയുംള്ള വിിജ്ഞാംാനോനാന്മുഖമായാ പില സംംഭാവിങ്ങളുംം നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിന് 
അന�നോദീയാഗംികമായാ പ്രാരാംഭാം കുറിിക്കൽ കൂടിിയാായാിരുംന്നു. ഈ ഘട്ടചെത്ത നോകാളനിഘട്ടചെമന്ന് 
വിയവിഹിരാിച്ച് വിിശകലനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ രാണ്ട്് ധാരാകളിലൂചെടി വിിപുലീകരാിച്ച് മന�ിലാക്കുന്നതാണ്യ് 
ഉചാിതം. പിാശ്ചാാതയ മി�നറിിമാരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം അവിരുംചെടി സംംഭാാവിനകളുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന 
സംന്ദർഭാചെത്ത ഒന്നാമചെത്ത ധാരാചെയാന്നും, ബ്രാിട്ടീ�് സംിവിിൽ ഉനോദീയാഗംസ്ഥരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം 
അവിരുംചെടി സംംഭാാവിനകളുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന സംന്ദർഭാചെത്ത രാണ്ട്ാമചെത്ത ധാരാചെയാന്നും കണ്യക്കാ
ക്കുന്നു.

പിതിനഞ്ചാംാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അവിസംാനനോത്താടു കൂടിിയാാണ്യ് പിാശ്ചാാതയ മി�നറിിമാർ വിയാപി
കമായാി നോകരാളത്തിനോലചെക്കത്തുന്നത്. നോകരാളത്തിനോലചെക്കത്തിയാ മി�നറിിമാരുംചെടി ആഗംമനോനാനോ�
ശയം തികച്ചുംം മതാത്മകമായാിരുംന്നു. നോകാളനീകരാണ്യമാണ്യ് അതിന് സംാഹിചാരായചെമാരുംക്കിയാത്. 
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അതാതു കാലചെത്ത രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമ്പത്തിക ശക്തിികളായാിരുംന്നു അവിർക്ക് പിിൻബലനോമകിയാത്. 
നോപിാർച്ചുംഗംീസം്, ഡിച്ച്, ഇംഗ്ലീീ�് ആധിപിതയങ്ങൾക്ക് മതപ്രചാാരാണ്യം നോവിറിിട്ട ഒരും ലക്ഷയമല്ലാത്തതു 
ചെകാണ്ടും തചെന്ന മി�നറിി പ്രവിർത്തകർ അവിർക്കു കീഴിിൽ നോവിണ്ട്ത്ര പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ട്ടു, കൃതയമായാ 
സ്ഥാനം നോനടുകയുംം ചെചായ്തു. അങ്ങചെന അവിരുംചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങൾ തടി�ങ്ങനോളതുമില്ലാചെത നടിന്നു. 
പിാശ്ചാാതയ മാതൃകകൾ പിരാിചായാചെ�ടുത്തുന്നനോതാചെടിാ�ം തനോ�ശീയാരുംചെടി ജീീവിിത സംംസ്കാാരാം ശ്രീദ്ധീി
ക്കുന്നതിലും അതിചെന ഒരാവിസംരാമായാി വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നതിലും അവിർ ശ്രീദ്ധീാലുക്കളായാി. തനോ�ശ 
ജീനതയുംചെടി ജീീവിിത രാീതികൾ, അവിരുംചെടി ഭാാ�, അക്കാലത്ത് അടിിച്ചമർത്തചെ�ട്ട വിിഭാാഗംത്തിചെ� 
സംാമൂഹിയ സംംതംം മുതലായാവി മി�നറിിമാർ കൃതയമായാി മന�ിലാക്കി. അതിചെ� ചെതളിവുകളാണ്യ് 
അവിരുംചെടി സംംഭാാവിനകളുംം മി�ൻ ഫീൽഡി് വിർക്കുകളുംം. ആധുനിക മി�നറിി പ്രവിർത്തനത്തിചെ� 
പിിതാചെവിന്നറിിയാചെ�ടുന്ന വിിലയം ചെകറിി മുതൽ പി�ളിനോനാസും ഗുണ്ട്ർട്ടും ഉൾചെ�ചെടിയുംള്ള ആ വിലിയാ 
നോശ്രീണ്യിയാിചെല മി�നറിിമാരുംചെടി സംംഭാാവിനകൾ ഒന്നാമചെത്ത ധാരായാിൽ ചെപിടുന്നു.

ഭാരാിക്കുന്ന പ്രനോദീശചെത്തക്കുറിിച്ചുംം അവിിടുചെത്ത ജീനതചെയാക്കുറിിച്ചുംമുള്ള സംമഗ്രവും വിിപുലവുമായാ 
അറിിവി് സംവിിനോശ� സംാഹിചാരായത്തിൽ അധിനിനോവിശ ഭാരാണ്യകൂടിത്തിന് അതയാവിശയമായാി വിന്നു. 
അനോ�ാഴിാണ്യ് മി�നറിിമാചെരാനോ�ാചെല തചെന്ന തനോ�ശ ജീനതയുംചെടി സംംതംചെത്തക്കുറിിച്ച് അധികാ
രാസ്ഥാനം കയ്യാാളിയാിരുംന്നവിർ ആഴിത്തിൽ അറിിവുൽപിാദീി�ിക്കാൻ ശ്രീമിച്ചത്. മി�നറിിമാർ 
ജീനതനോയാാടി് ഇടിചെപിട്ടതു നോപിാചെലയുംള്ള ഒരും രാീതിയാായാിരുംന്നില്ല അറിിവുല്പാദീനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 
ഉനോദീയാഗംസ്ഥർ സംംീകരാിച്ചത്. ഭാരാണ്യ സംംവിിധാനത്തിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടുംള്ള എല്ലാ സം�കരായങ്ങളുംം 
അവിർ ഫലപ്രദീമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ച്  വിിവിരാാർജ്ജനം നടിത്തി. നിരാന്തരാമായാി ഉടിചെലടുക്കുന്ന 
സംാമൂഹിയ പ്രശ്നങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിഠിക്കാനും അത് പിരാിഹിരാിക്കാനും നികുതി സംമ്പ്രദീായാമുൾ�ചെടിയുംള്ള 
ഭാരാണ്യപിരാമായാ കാരായങ്ങളിചെല ശൈവികലയങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താനും ആദീയഘട്ടത്തിൽ അവിർ കമ്മിീ�നു
കചെള നിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. പിിന്നീടി് ഭാരാണ്യനിർവ്വഹിണ്യം സുഗംമമായാി നടി�ിലാക്കാൻ പ്രനോദീശത്തിചെ� 
സംമഗ്ര വിിവിരാങ്ങളുംം ഉൾചെ�ടുത്തിചെക്കാണ്ട്് മാനംൽ, ഗംസംറ്റിയാർ മുതലായാ ശൈകപ്പുസ്തകങ്ങൾ നിർ
മ്മിിക്കാനുള്ള ഉദീയമങ്ങളിനോലക്കവിർ കടിന്നു. അത് സംാക്ഷാത്കൃതമായാനോതാചെടി നോദീശചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള 
സംമഗ്രമായാ അറിിവുകൾ ഗ്രന്ഥരൂപിത്തിലായാി. പിരായനോവിക് �ണ്യങ്ങളുംചെടി കാലത്ത് ഭൂപിടിങ്ങളുംണ്ട്ായാ
തുനോപിാചെല, പിരായനോവി�ണ്യങ്ങളുംം യാാത്രാ വിിവിരാണ്യങ്ങളുംം അധിനിനോവിശങ്ങൾക്കും അധികാരാസ്ഥാ
പിനത്തിനും അവിസംരാചെമാരുംക്കിയാതുനോപിാചെല, അധികാരാ സ്ഥിരാതയ്ക്ക്ായുംം ഭാരാണ്യ നടിത്തി�ിനായുംം 
ഗംസംറ്റിയാറുകളുംം മാനംലുകളുംമുണ്ട്ായാി. ബ്രാിട്ടീ�് സംിവിിൽ ഉനോദീയാഗംസ്ഥരാാണ്യ് അതിചെ� ചുമതല നിർ
വ്വഹിിച്ചത്. അത്തരാം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുചെടി നാട്ടിചെല നോഫാക് നോലാറിിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള 
അറിിവുകളുംം നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കാം. അതു കൂടിാചെത അവിരുംചെടി സംാമൂഹിിക നരാവിംശശാസ്ത്ര പിഠനങ്ങളുംം 
നമ്മുചെടി നോഫാക് നോലാറിിനോലക്ക് ചെവിളിച്ചം വിീശുന്നു. ആ നിലയാിൽ ഏചെറി ശ്രീദ്ധീിക്കചെ�ട്ടവിരാാണ്യ് വിിലയം 
നോലാഗംനും ഡിയാസ്സും എഡി്ഗംാർ നോതഴി്സ്റ്റിണും പിർസംിമാകംിനും സംി.എ ഇന്നസുചെമല്ലാം. ഇവിരുംചെടി 
പ്രവിർത്തനങ്ങൾ നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� രാണ്ട്ാമചെത്ത ധാരായാിലും ചെപിടുത്താം

വിിലയം നോലാഗംചെ� പ്രവിർത്തനവും മലബാർ മാനംലും.
വിിലയം ഹിണ്ട്റുചെടി നോനതൃതംത്തിൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ‘ദീ ഇംപിീരാിയാൽ ഗംസംറ്റിയാർ ഓഫ് ഇന്തയ’ എന്ന 
ഗ്രന്ഥപിരാമ്പരായാിൽചെപിട്ടതാണ്യ് ‘മലബാർ മാനംൽ’. അത് ഒരും ചെകാനോളാണ്യിയാൽ ഉല്പന്നമാചെണ്യന്ന
തിന് മറ്റ് വിിശദീീകരാണ്യം നോവിണ്ട്. അതുചെകാണ്ടും തചെന്ന വിിലയം നോലാഗംചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങൾ നോകരാള
ത്തിചെല നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� രാണ്ട്ാമചെത്ത ധാരായാിലാചെണ്യന്നതിന് സംംശയാ
മില്ല. 1887 ൽ നോലാഗംൻ അതിചെ� ഒന്നാംവിാലയം പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുകയുംം 1000/- രൂപി പ്രതിഫലമായാി 
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ശൈക�റ്റുകയുംം ചെചായ്തിതായാി മലബാർ മാനംലിചെ� പി�ണ്ട്ാം പിതി�ിലുള്ള നോലാഗംചെ� ജീീവിചാരാിത്ര
ത്തിൽ നോഡിാ.ചെക.ചെക.എൻ. കുറു�് സൂചാി�ിക്കുന്നുണ്ട്് (2019: XI). ഭാരാണ്യകൂടിം അതിനു കീഴിിലുള്ള ഒരും 
ഉനോദീയാഗംസ്ഥചെന ഒരും ചുമതലനോയാൽ�ിച്ചും, അനോ�ഹിം അത് കൃതയമായാി നിർവ്വഹിിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ആ 
നിർവ്വഹിണ്യം പില നിലകളിൽ ഇന്നും പ്രനോയാാജീനചെ�ടുന്നിടിത്താണ്യ് അതിചെ� ചാരാിത്ര പ്രസംക്തിി. 
വിിദീഗം്ധമായാ സംങ്കലനനോമാ, സംംനോശ്ല�ണ്യനോമാ എന്ന നിലയാിൽ മാത്രനോമ ഗംസംറ്റിയാർ വിിജ്ഞാംാനചെത്ത 
കാനോണ്യണ്ട്തുള്ളൂ എന്നും ആഴിത്തിലുള്ള പിഠനങ്ങനോളാ ശൈസംദ്ധീാന്തികമായാ വിിജ്ഞാംാനോനാല്പാദീനോമാ 
ഒരും കാലത്തും ചെകാനോളാണ്യിയാൽ ഗംസംറ്റിനോയാഴ്സുകളുംചെടി അജീണ്ട്യാിലില്ലായാിരുംചെന്നന്നും അവിയുംചെടി 
നോക്രാഡിീകരാണ്യത്തിന് നോകാളനി ഭാരാണ്യകൂടിം മുന്തിയാ പിരാിഗംണ്യന നൽകിയാിരുംന്നുചെവിന്നും വിി.നാഗംം 
അയ്യായുംചെടി ദീി �ാവിൻകൂർ നോസ്റ്റിറ്റ് മാനംലിചെ� പുന:പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്യ നോവിളയാിൽ അതിചെ� ആമുഖ
ക്കുറിി�ിൽ ഗംസംറ്റിയാർ ഡിി�ാർട്ട്ചെമൻ്റി് നോസ്റ്റിറ്റ് എഡിിറ്ററിായാിരുംന്ന നോഡിാ.പിിചെജീ ചെചാറിിയാാൻ പ്ര
സ്താവിിക്കുന്നുണ്ട്് (1999:VIII). ചെകാനോളാണ്യിയാൽ ഗംസംറ്റിയാറുകചെളയുംം മാനംലുകചെളയുംചെമല്ലാം പിഠന 
വിസ്തുക്കളായാി പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്തുനോമ്പാൾ ഉൾചെക്കാനോള്ളണ്ട് പ്രധാനചെ�ചെട്ടാരും കാരായമാണ്യിത്. 
ഇത് ഉൾചെക്കാണ്ട്ാണ്യ് മലബാർ ജീില്ലയുംചെടി സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം ജീീവിിത സംമ്പ്രദീായാചെത്തയുംം ചാരാിത്ര
ചെത്തയുംചെമല്ലാം കുറിിക്കുന്ന മലബാർ മാനംലിനു നോവിണ്ട്ി വിിലയം നോലാഗംൻ നടിത്തിയാ പ്രവിർത്തനചെത്ത 
ഇവിിചെടി സംവിിനോശ�മായാി കാണുന്നത്.

നോകരാളത്തിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� നാന്ദികുറിിക്കലാണ്യ് മചെറ്റാരാർത്ഥത്തിൽ ചാിന്തി
ച്ചാൽ മലബാർ മാനംലിചെ� പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്യനോത്താടുകൂടിി സംംഭാവിിച്ചത് എന്ന് സംമർത്ഥിക്കുകയാാണ്യ് 
ഈ സംന്ദർഭാത്തിചെ� ഉനോ�ശം. നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിലും, ഗ്രാമീണ്യ ജീനതയുംചെടി ജീീവിിതരാീതി
യാിലും ആചാാരാങ്ങളിലും വിിലയം നോലാഗംനുണ്ട്ായാ പ്രനോതയക താൽപിരായചെത്തയുംം നോലാഗംചെ� വിടിക്കൻ 
പിാട്ട്, തനോച്ചാളി�ാട്ട് മാ�ിളലഹിളചെയാ സംംബന്ധിക്കുന്ന പിാട്ട് എന്നിവിയുംചെടി സംമാഹിരാണ്യചെത്തയുംം 
മുൻ നിർത്തി നോഡിാ.ചെക.ചെക.എൻ.കുറു�് മലബാറിിചെല നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങളുംചെടി ഉദീ്ഘാടിനമാണ്യ് 
മലബാർ മാനംൽ എന്ന് പ്രസ്താവിിക്കുന്നത് ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിമാവുന്നു (2019:xiii). മാനംലിചെ� 
സംാക്ഷാത്ക്കാരാത്തിനു നോവിണ്ട്ി വിിവിിധ വിിജ്ഞാംാനനോമഖലകളിലൂചെടി വിിഹിരാിച്ചനോ�ാഴുംണ്ട്ായാ അഭാിനി
നോവിശചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് നോലാഗംൻ തചെന്ന അതിചെ� ആമുഖത്തിൽ ചാില കാരായങ്ങൾ കുറിിക്കുന്നുമുണ്ട്്. 
നോഡിാ. രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി്, നോഡിാ. എ. എം. ശ്രീീധരാൻ നോഡിാ. നോസംാമൻ കടിലൂർ മുതലായാവിർ മലബാർ 
മാനംലിചെനയുംം വിിലയം നോലാഗംചെനയുംം അവിരാവിരുംചെടി പിഠനങ്ങളിൽ നോഫാക് നോലാർ പിഠനചാരാിത്രവു
മായാി ബന്ധചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. അവിയാിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമായാി മലബാർ മാനംലിചെന ഒരും പിഠന 
നോമഖലയാായാി സംംീകരാിച്ച് അതിചെല നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങൾ കചെണ്ട്ടുത്ത് അവിചെയാ മുൻനിർത്തി 
നോകരാളത്തിചെല നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠന ഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനചെത്ത അടിയാാ
ളചെ�ടുത്താനാണ്യ് ഇവിിചെടി ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മലബാർ മാനംലിചെല നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങൾ
നോകരാളചെമന്ന അതിർത്തിസംങ്കല്പം രൂപിംചെകാള്ളുന്നതിന് മുൻപിാണ്യ് മലബാർ മാനംലിചെ� പ്രസംി
ദ്ധീീകരാണ്യം. പ്രവിിശയ, ജീനങ്ങൾ, ചാരാിത്രം, ഭൂമി എന്നിങ്ങചെന നാല് അധയായാങ്ങളാണ്യ് മാനംലി
നുള്ളത്. അതിചെ� നാലാം അധയായാമായാ ‘ഭൂമി’ യുംം അതിൽ ഏറ്റവുമവിസംാനമുള്ള ‘സംബ്ചെസം
ക്ഷൻ VII ഉപിസംംഹിാരാസംംനോക്ഷപിവും ചെപിാതുവിായാ നിഗംമനങ്ങളുംം’ മാത്രം പിരാിനോശാധിച്ചാൽ 
മാനംൽ രാചാനയുംചെടി ഉനോ�ശലക്ഷയം കൃതയമായാി മന�ിലാക്കാം. യാഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിിചെ� 
ഭൂതകാല റിവിനൂ ചാരാിത്രത്തിനാണ്യ് നോലാഗംൻ പ്രാമുഖയം ചെകാടുത്ത് നികുതി നിർണ്ണയാ പിരാിനോശാ
ധനയുംം അതിചെ� നടിപ്പുവിശചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള ആനോലാചാനകളുംമാണ്യ് അനോ�ഹിം നടിത്തുന്നത്. 
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നികുതിയാിളവിിനിടിയാാക്കിയാ സംാഹിചാരായം പിരാിനോശാധിച്ച് ചെപിാതുനികുതി നയാരൂപിീകരാണ്യത്തിനാ
യുംള്ള പിശ്ചാാത്തലമാണ്യ് അതിലൂചെടി ഒരുംക്കുന്നു. മലബാർ മാനംലിൽ ഭാരാണ്യനിർവ്വഹിണ്യത്തിനും 
ഭാരാണ്യകൂടി താൽപിരായത്തിനും നോവിണ്ട്ിയുംള്ള കൃതയമായാ സ്ഥിതിവിിവിരാ കണ്യക്കുകളുംചെടി പിരാിനോശാധ
നയാാണ്യ് നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. അതിനു നോവിണ്ട്ി മലബാർ ജീില്ലയുംചെടി സംമഗ്ര വിിവിരാങ്ങളുംം നോശഖരാിക്ക
ചെ�ട്ടു. വിിശദീമായാി പ്രതിപിാദീിച്ചിരാിക്കുന്ന അത്തരാം വിിവിരാങ്ങളുംം വിസ്തുതകളുംം പിില്ക്കീാലത്ത് പിലവിിധ 
വിിജ്ഞാംാനോനാല്പാദീനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപികാരാചെ�ട്ടു. അനോമരാിക്കൻ നോഫാക് നോലാറിിസ്റ്റിായാ റിിച്ചാർഡി്. 
എം. നോഡിാർസംൺ വിിഭാാവിനം ചെചായ്തി നോഫാക് നോലാറിിചെ� വിിശാലമായാ പിഠനനോമഖലകൾ മന�ിലാ
ക്കി മാനംലിലുള്ള നോഫാക് നോലാർ വിിജ്ഞാംാനങ്ങൾ ഇഴി പിിരാിചെച്ചടുക്കാനാകും. നോകരാളത്തിചെ� പിശ്ചാാ
ത്തലം ജീാതി ബന്ധങ്ങളിൽ അധി:ഷ്ഠാിതമായാതിനാൽ നോഡിാർസംൺ നിർനോ�ശിച്ച പിഠനനോമഖകചെള 
അതിൽ നിന്നും നോവിർചെപിടുത്തിക്കാണ്യാനാവിില്ല എന്ന് ആദീയനോമ വിയക്തിമാനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്. മാനംലിൽ 
നോലാഗംചെ� മുഴുംനീള വിിവിരാണ്യങ്ങചെളല്ലാം തചെന്ന ഈ ജീാതി ബന്ധങ്ങചെള മുൻനിർത്തിയുംമാണ്യ്. ഈ 
നോബാധയത്തിൽ നിന്നാണ്യ് അവി കചെണ്ട്ടുക്കുന്നതും പിരാിനോശാധിക്കചെ�ടുന്നതും.

വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയം, ഭാ�തിക സംംസ്കാാരാം, സംാമൂഹിിക നാനോടിാടിി ആചാാരാം, നാനോടിാടിി കലകൾ 
എന്നിങ്ങചെനയാാണ്യ് റിിച്ചാർഡി് എം നോഡിാർസംൺ നോഫാക് നോലാറിിചെന വിയതയസ്തമായാ പിഠനനോമഖലകളി
ലാക്കി തിരാിച്ചത്. പിരാമ്പരാാഗംതമായാി ഒരും കൂട്ടായ്മ വിാചെമാഴിിയാായാി പികരുംന്ന സംാഹിിതയരൂപിമാണ്യ് 
വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയം നാനോടിാടിി സംാഹിിതയം എന്നും ഇതറിിയാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. നോഫാക് നോലാറിിചെ� എല്ലാ 
സംവിിനോശ�തകളുംം ഇവിയ്ക്കുംണ്ട്്. നാനോടിാടിിക്കഥകൾ, പുരാാവൃത്തം, ഐതീഹിയം, ഗംദീയ കഥാഗംാനങ്ങൾ, 
നാടിൻ പിാട്ടുകൾ, കടിങ്കഥകൾ, പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ മുതലായാവി ഇതിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. നാനോടിാടിി 
ശൈവിദീയം, നാടിൻ ശൈകനോവിലകൾ, പിാർ�ിടി നിർമ്മിാണ്യ രാീതികൾ, നാടിൻ പിാചാകം തുടിങ്ങി 
നാനോടിാടിി ഭാ�തിക ജീീവിിതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട എല്ലാ അറിിവു സൂചാനകളുംം ഉൾചെ�ടുന്നതാണ്യ് 
ഭാ�തിക സംംസ്കാാരാചെമന്ന നോമഖല. മാനംലിചെ� ആദീയ അധയായാം മുതൽ അവിസംാന അധയായാം വിചെരാ 
ഉടിനീളമുള്ള ജീാതിവിിവിരാണ്യങ്ങളിലും അവിനോയാാടി് ബന്ധചെ�ടുത്തി വിിശകലനം ചെചായ്യുന്ന ഭാ�തിക 
ജീീവിിതാവിസ്ഥകളിലുചെമല്ലാം നിരാവിധിയാായാ ഭാ�തിക സംംസ്കാാരാ സൂചാനകൾ ഉള്ളടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ട്്. 
നാനോടിാടിിയാായാി പ്രചാരാിച്ചതും സംമൂഹിം അനുഷ്ഠാിക്കുന്നതുമായാ ആചാാരാവിിശംാസംങ്ങൾ നാനോടിാടിി 
ആചാാരാചെമന്ന നോമഖലയാിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. നാനോടിാടിിയാായാ പ്രകടിനകലകൾ നാനോടിാടിിക്കലകൾ എന്ന 
നോമഖലയാിലും ഉൾചെ�ടുന്നു. മലബാർ മാനംലിചെ� നാല് അധയായാങ്ങളിൽ നിന്നും നോകരാളത്തിചെല 
നോഫാക് നോലാറിിചെന സംംബന്ധിക്കുന്ന അറിിവുകൾ കചെണ്ട്ടുത്ത് നോമൽ�റിഞ്ഞി അതാതു നോമഖലകളിൽ 
അവിചെയാ അടിയാാളചെ�ടുത്താനാവും.

‘പ്രവിിശയ’ എന്ന ഒന്നാം അധയായാത്തിൽ ഭൂവിിജ്ഞാംാനങ്ങളാണ്യ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഭൂപിരാമായാ 
പ്രനോതയകതാവിിവിരാണ്യത്തിൽ നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങളുംം ഇടികലർന്നിട്ടുണ്ട്്, പിരാശുരാാമകഥ, 
മഹിാവിിഷ്ണു പിദീസംമയാം എന്ന നോപിരാിൽ കൃതയമായാ സംമയാത്ത് മഴി ചെപിയ്യുന്നതുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് 
നാട്ടുകാരുംചെടി ഇടിയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന വിിശംാസംം, പിശിമ, പിശിമരാാശി, രാാശി എന്നിങ്ങചെന ഹിിന്ദു
ശാസ്ത്രപ്രകാരാമുള്ള മണ്ണിചെ� തരാം തിരാിവിിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള അറിിവു സൂചാന മുതലായാവി ഫൂട്ട് നോനാട്ട് 
ഉൾചെ�ചെടി നൽകിചെക്കാണ്ട്് നോലാഗംൻ നോരാഖചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു (വിിലയം നോലാഗംൻ, 2019:32 - 33 ). 
ഇനോത അധയായാത്തിചെ� ‘പ്രാണ്യി സംസംയജീാലങ്ങൾ’ എന്ന ഭാാഗംത്ത് നോകാർചായചെ� (കുറിിചായചെ� ) 
പ്രകൃതി പിഠനം, നായാാട്ട് സംമർത്ഥയം, തീയ്യാചെ� കടിത്ത് (നോതാണ്യി കടിത്ത്), കുറുമ്പരുംചെടി തടിി�ണ്യി 
തുടിങ്ങി ജീനസംംസ്കാാരാപിഠനവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അറിിവു സൂചാനകളുംമുണ്ട്്.

‘ജീനങ്ങൾ’ എന്ന രാണ്ട്ാം അധയായാത്തിൽ നിന്നാണ്യ് മാനംലിചെല നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങൾ 
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ഏറിിയാ നോതാതിൽ കചെണ്ട്ടുക്കാനാവുക. അതിചെ� ആദീയ ഭാാഗംത്ത് ജീനതചെയാക്കുറിിച്ചാണ്യ് സംവിിസ്ത
രാപ്രതിപിാദീനം. നായാന്മാാരുംചെടി തറിവിാടുകളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യരാീതി, താമസംിക്കുന്ന ആളുംചെടി ജീാതി 
എന്തായാിരാിക്കുന്നുനോവിാ അതനുസംരാിച്ച് താമസംസ്ഥലചെത്ത വിിളിക്കുന്ന നോപിരുംകൾ, അങ്ങാടിിചെത്ത
രുംവിിചെ� വിയവിഹിാരാ ഘടിന, ഗ്രാമജീീവിിതാന്തരാീക്ഷം മുതലായാ പ്രനോദീശത്തിചെ� സംവിിനോശ�മായാ 
ഭാ�തിക ഘടിനചെയാക്കുറിിച്ച് അവിിചെടി സംാമാനയ അവിനോബാധം സൃഷ്ടിിച്ച് ജീനതയുംചെടി സംംതംചെത്ത 
കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാണ്യത്തിനോലക്കു കടിക്കുന്നു. ഭാാ�ചെയാ�റ്റിയുംള്ള അനോനം�ണ്യവും പ്രാഥമിക വിിവിരാ
ങ്ങളുംചെടി വിിവിരാണ്യങ്ങളുംം കാഴ്ച�ാടുകളുംമാണ്യ് ഏറ്റവുമാദീയനോത്തത്. അത് സംംസ്കാാരാചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള 
അനോനം�ണ്യത്തിചെ� പിരാിധിയാിലും ചെപിടും. ഭാാ�ചെയാ�റ്റിയുംള്ള അനോനം�ണ്യമാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനത്തിചെ� ആദീയചുവിടുകളിചെലാന്ന് എന്ന് അതിചെ� പിഠന ചാരാിത്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് 
മന�ിലാക്കാം ആയാതിനാൽ മാനംലിൽ ഭാാ�ചെയാ സംംബന്ധിച്ച് പ്രതിപിാദീിക്കുന്ന ഭാാഗംത്തുനി
ന്നും നോഫാക് നോലാറിിചെന സംംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദീത്തങ്ങൾ കചെണ്ട്ടുക്കാനാകും. ഇവിിചെടിയാാണ്യ് 
നോലാഗംൻ നാനോടിാടിിവിാങ്്മയാങ്ങളുംചെടി നോമഖലയാിനോലക്ക് കടിക്കുന്നത്. മലബാർ മാനംലിചെല നാനോടിാടിി 
ദീത്തങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് സൂചാി�ിച്ചിട്ടുള്ള പിലരുംം ഉദീാഹിരാണ്യമായാി പിറിയുംന്നത് അതാണ്യ്.

അക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രചാാരാത്തിലുള്ള തനോച്ചാളിനോമ�യാിൽ കുഞ്ഞിിഒനോതനചെ� വിീരാ
സംാഹിസംവൃത്തികചെള വിിവിരാിക്കുന്ന തനോച്ചാളി�ാട്ടിചെനയുംം തനോച്ചാളി�ാട്ടുകളുംചെടി മാതൃകയാിൽ പിഴിശ്ശാി 
രാാജീാവി്, ടിിപ്പു സുൽത്താൻ, വിയാക്കിനോലരാി കുഞ്ഞിിനോക്കള�ൻ മുതലായാവിചെരാക്കുറിിച്ചുംള്ള പിാട്ടുകചെളയുംം 
വിിലയം നോലാഗംൻ ഇവിിചെടി സൂചാി�ിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തനോച്ചാളി ഒനോതനൻ ചെപിാന്നിയാം പിടിയ്ക്കും നോപിായാ 
കഥ എടുത്ത് നോചാർക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്് (2019:87-92).

ഒ�ം മാ�ിള ലഹിളചെയാ സംംബന്ധിക്കുന്ന പിാട്ടിചെനക്കുറിിച്ച് അനുസ്മിരാിക്കുകയുംം പ്രസ്തുത 
പിാട്ടിചെ� ഒന്നാം ഭാാഗംം സംംഗ്രഹിിച്ച് പിറിഞ്ഞി് അതിചെ� രാണ്ട്ാം ഭാാഗംത്തിചെല കഥയുംചെടി പിദീാനുപിദീ 
തർജ്ജമയുംം ഫൂട്ട് നോനാട്ടും ചെകാടുക്കുന്നുമുണ്ട്് (2019:92-94). നോലാഗംചെ� വിിവിരാണ്യം ചാരാിത്രവും 
നോഫാക് നോലാറും തമ്മിിൽ ഉണ്ട്ാവിാനിടിയാാനോയാക്കുന്ന ശൈവിരുംദ്ധീയചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ളതുകൂടിിയാാചെണ്യന്ന് 
നിശ്ചായാമാണ്യ്.

‘അകത്ത് കത്തിയുംം പുറിത്ത് പിട്ടിയുംം’
‘ഊട്ട് നോകട്ട പിട്ടർ ആട്ട് നോകട്ട പിന്നി’

എന്നീ പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളായാി ചെകാടുത്ത് പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകളുംചെടി പ്രനോതയകതകചെള�റ്റിയുംം 
തചെ� പിഴിചെഞ്ചാംാൽ സംമാഹിണ്യചെത്ത�റ്റിയുംം നോലാഗംൻ വിിവിരാിക്കുന്നതും ഇനോത ഭാാഗംത്താണ്യ്.

ഇനോത അധയായാത്തിൽ ‘ജീാതിയുംം ചെതാഴിിലും’ എന്ന ഭാാഗംത്ത് വിംശീയാ സംംസ്കൃതിചെയാക്കുറിിച്ചുംം 
ഭാ�തിക സംംസ്കാാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംമുള്ള വിിവിരാണ്യങ്ങളുംണ്ട്്. ജീാതി എന്ന വിാക്കിചെ� ഉത്ഭവിം, ചെതാഴിിൽ 
വിിഭാജീനവുമായുംം ഹിിന്ദു സംമുദീായാമായുംം ബന്ധചെ�ട്ട നിരാീക്ഷണ്യങ്ങൾ മുതലായാവിയുംം ഇവിിചെടി 
ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്നു. നോകരാളത്തിചെല ജീാതീയാത, ജീാതി ശൈവിവിിധയം, ജീാതികളുംചെടി ആവിിർഭാാവിം, 
ജീാതി വിിഭാജീനം മുതലായാവിചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാങ്ങൾ ആ നിലയാിലുള്ള പിഠനങ്ങൾക്ക് ഉദീാഹിരാണ്യ
മാണ്യ്. ജീാതി നോശ്രീണ്യികചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാണ്യത്തിൽ ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന ജീീവിിത സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം 
സംംസ്കാാരാ ക്രിയാകചെളയുംം കുറിിച്ചുംള്ള എല്ലാ അറിിവുസൂചാനകളുംം നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങളായാി പിരാി
ഗംണ്യിക്കാം അവിചെയാ ഉചാിതാനുചാിതം തരാം തിരാിക്കാം. രാണ്ട്ാം അധയായാത്തിചെല തചെന്ന മചെറ്റാരും 
ഉപിശീർ�കമാണ്യ് ‘ആചാാരാങ്ങൾ, സംമ്പ്രദീായാങ്ങൾ - മറ്റും’. ഇവിിചെടി ദീായാക്രമം, സംംത്തവികാശം, 
മരുംമക്കത്തായാം മുതലായാവിചെയാക്കുറിിച്ച് പ്രതിപിാദീിക്കുകയുംം

‘ഇന്തയൻ ആ�ികംറിി’യുംചെടി നാലാം നോവിാള യം 255-ാം നോപിജീ് അധികരാിച്ച് ‘ദീന്തധാവിനം’ മുതൽ 
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‘സംതി സംമ്പ്രദീായാം’ വിചെരായുംള്ള അറുപിത്തിനാല് അനാചാാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പിരാാമർശിക്കുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. ഒ�ം തചെന്ന അറുപിത്തിനാല് അനാചാാരാങ്ങൾ ബ്രാാഹ്മണ്യ കല്പിതമാചെണ്യന്ന നിഗംമന
ത്തിചെലത്തും വിിധം കൃതയമായാി വിിശകലനം ചെചായ്യുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന നമ്പർ ക്ര
മത്തിൽ അറുപിത്തിനാല് അനാചാാരാസൂക്തിങ്ങൾ എഴുംതി നോചാർത്തിട്ടുമുണ്ട്്. തുടിർന്നുള്ള ഭാാഗംത്താണ്യ് 
ചെവിച്ചുംകാണ്യൽ നോപിാലുള്ള ആചാാരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംം വിിഷു, ഓണ്യം, മീനഭാരാണ്യി, ശിവിരാാത്രി, ചെപിാങ്ങൽ, 
ശ്രീീരാാമനവിമി, വിിനായാക ചാതുർത്ഥി, കാർത്തിക വിിളക്ക്, ഏകാദീശി തുടിങ്ങിയാ ആനോഘാ�ങ്ങ
ചെളക്കുറിിചെച്ചല്ലാം ഹ്രസംംവിിവിരാണ്യങ്ങൾ നൽകി തൃച്ചംബരാം ഉത്സാവിം, ചെകാട്ടിയൂർ ഉത്സാവിം, കീഴൂർ 
ആറിാട്ട്, കൽപിാത്തി രാനോഥാത്സാവിം, ഗുരുംവിായൂർ ഏകാദീശി, തിരുംമാന്ധാംകുന്ന് നോക്ഷനോത്രാത്സാവിം, 
ചെകാനോണ്ട്ാട്ടി താക്കുജീാക്കൽ നോനർച്ച മുതലായാ പ്രാനോദീശിക ഉത്സാവിാനോഘാ�ങ്ങചെള കുറിിച്ച് പിരാാ
മർശിക്കുന്നത്. ഹിാമിൽട്ടൻ്റി ഉദ്ധീരാണ്യി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മാമാങ്കചെത്തക്കുറിിച്ച് ദീീർഘമായാി വിിവിരാിക്കു
കയാാണ്യ് പിിന്നീടി്. മാമാങ്കം ഒരും മൃതനോഫാക് നോലാറിാണ്യ് എന്ന് അനോതക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാണ്യത്തിൽ 
നിന്ന് വിയക്തിമാകും. തുടിർന്ന് മതങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംം സംംസ്കാാരാചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിവിരാണ്യമാണ്യ്. ഹിിന്ദു 
മതചെത്ത കുറിിച്ചുംള്ള ഭാാഗംത്ത് പ്രാക്തിനവും പിില്ക്കീാലവുമായാ സംംസ്കാാരാങ്ങളുംചെടി/രാീതികളുംചെടി അറിിവിടി
യാാളങ്ങളുംണ്ട്്. പുരാാവിസ്തു ഗംനോവി�ണ്യ നോരാഖകളുംചെടി സംഹിായാനോത്താചെടിയാാണ്യ് പില സംങ്കല്പചെത്തക്കുറിി
ച്ചുംം നോലാഗംൻ വിിവിരാിക്കുന്നത്. മാതാവിായാ ഭൂമീനോദീവിിയുംചെടി ഉദീരാത്തിനോലക്കു തചെന്ന മനു�യൻ വിിലയാം 
പ്രാപിിക്കും എന്ന സംങ്കല്പചെത്ത ശവിക്കല്ലറികളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യം നോനാക്കി മന�ിലാക്കുന്നു. പ്രാചാീന 
മനു�യചെ� വിിശംാസംങ്ങളായാിരുംന്ന നോപ്രതാരാാധന, നാഗംനോകാപിം മുതലായാവിയുംം മതങ്ങചെളയുംം 
മതാചാാരാക്രമങ്ങചെളയുംം സംംബന്ധിച്ചുംം നാനോടിാടിി ശൈവിദീയചെത്തക്കുറിിച്ചുംം രാണ്ട്ാം അധയായാത്തിചെ� 
അവിസംാനം കുറിിക്കുന്നു. ഇവിചെയാാചെക്ക ബന്ധചെ�ട്ട ദീത്തങ്ങളായാി കണ്ട്് തരാംതിരാിച്ച് നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനത്തിചെ� പിരാിധിയാിൽചെപിടുത്താവുന്നവിയാാണ്യ്.

മലബാർ മാനംലിചെ� ഏറ്റവും വിിശാലമായാ അധയായാം മൂന്നാമധയായാമായാ ‘ചാരാിത്ര’മാണ്യ്. 
ചാരാിത്ര രാചാനയ്ക്ക്ാണ്യ് അവിിചെടി പ്രാമുഖയം ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്നത്. ചാരാിത്രവും നോഫാക് നോലാറും ഇവിിചെടി 
ചെകട്ടുപിിണ്യഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. പിരാശുരാാമനുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ഐതിഹിയകഥയുംം ചെപിരുംമാക്കന്മാാചെരാ 
സംംബന്ധിച്ച അനാദീികാല പിാരാമ്പരായ കഥകളുംം നോകട്ടുനോകൾവിികളുംം ആചാാരാ നിയാമങ്ങളുംം ‘പിരാമ്പ
രാാഗംത പ്രാചാീന ചാരാിത്രം’ എന്ന ഭാാഗംത്ത് ഉൾചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നത് അതിചെ� ചെതളിവുകളാണ്യ്. 
ഈ അധയായാത്തിൽ നാട്ടുനടി�്, വിിവിിധ അധീശശക്തിികളുംചെടി ആഗംമനം ആഭായന്തരാ കലാപിം 
വിിവിിധ ജീനതയുംചെടി കുടിിനോയാറ്റം വിംശാവിലി, ഇവിയാിലൂചെടിചെയാല്ലാം ചെവിളിവിാക്കുന്ന പില ശൈപിതൃക
ങ്ങളുംം നോഫാക് നോലാറിിൽ ചെപിടും.

ചാരാിത്രപിരാമായുംം സംാമൂഹിയപിരാമായുംമുള്ള വിസ്തു അവികാശ ബന്ധങ്ങളുംം റിവിനൂ തിട്ടചെ�ടുത്തലും 
നികുതി സംമ്പ്രദീായാ പിരാിനോശാധനയുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന നാലാം അധയായാമായാ ‘ഭൂമി’ എന്നതിൽ 
സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം നോഫാക് നോലാറിിചെനയുംം സംംബന്ധിക്കുന്ന അറിിവുകൾ സംംാഭാാവിികമായുംം പിരാിമിത
മാണ്യ്. സംമുദീായാ കുടുംബ ഘടിനകൾ, വിസ്തുവികകൾ ശൈകവിശംവിരാാൻ സംവിർണ്ണർ സൃഷ്ടിിചെച്ചടുത്ത 
ചാില രാീതികൾ, തീരാപ്രനോദീശങ്ങൾ, നോദീശങ്ങൾ, അംശങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാിടിങ്ങളിചെല സംവിിനോശ�തകൾ 
തുടിങ്ങിയാവി സംാമ്പത്തിക ഘടിനനോയാാടും നികുതിയുംചെടി നിർണ്ണയാനത്തിചെ� നടിപ്പുവിശനോത്താടും 
തട്ടിച്ച് നോനാക്കുകയാാണ്യ് അവിിചെടി ചെചായ്യുന്നത്.

ഉപിസംംഹിാരാം
മലബാർ മാനംലിലൂചെടി നോലാഗംൻ ഭാാവിിചെയാ അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്തിത് താൻ സംമാഹിരാിച്ചതിന് 
പിിൽക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ചെവിളിച്ചംകിട്ടും എന്ന പ്രതയാശനോയാാചെടിയാാണ്യ്. മാനംലിചെ� ആമുഖത്തിൽ 
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അനോ�ഹിം നോനാക്കിക്കാണുന്നു ശൈവിജ്ഞാംാനികമായാ പില സംാധയതകളുംം ഇന്ന് നോഫാക് നോലാർ പിഠന
നോമഖലയാിൽ സംജീീവിമാചെണ്യന്ന് മലബാർ മാനംലിചെല നോഫാക് നോലാർ ദീത്തങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഉറി�ിച്ച് 
പിറിയുംകയുംം ചെചായ്യാാം. അനോതാചെടിാ�ം എല്ലാ നിലയാിലും ലഭായമായാ സം�കരായങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചും
ചെകാണ്ടുംള്ള നോലാഗംചെ� വിിവിരാ സംമ്പാദീന രാീതിചെയായുംം പ്രാധാനയനോത്താചെടി നോനാക്കിക്കാനോണ്യണ്ട്
തുണ്ട്്. ചെമച്ചചെ�ട്ട മണ്ഡലവൃത്തി കൃതയമായാ സംഹിായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായാവി മുതൽക്കൂട്ടാക്കി 
അനോ�ഹിം ജീനതചെയായുംം പ്രനോദീശചെത്തയുംം കുറിിച്ച് വിിപുലമായാ ഗംനോവി�ണ്യം നടിത്തി. നോകരാളത്തിചെല 
നോകാളനികാല നോഫാക് നോലാർ പിഠനരാീതി മന�ിലാക്കാനും അനോതക്കുറിിച്ച് പിഠിക്കാനും അത് 
ഉപികാരാചെ�ടുചെമന്നത് തീർച്ചചെ�ടുത്താം. നോകരാളത്തിചെല നോകാളനി കാലചെത്ത നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള കൂടുതൽ അനോനം�ണ്യങ്ങൾക്ക് അക്കാലത്ത് രാചാിക്കചെ�ട്ട മാനംലുകളുംം 
ഗംസംറ്റിയാറുകളുംം ഭാരാണ്യപിരാമായാ ആവിശയങ്ങൾക്കായുംള്ള ഫീൽഡുംവിർക്കുകളുംചെടി റിിനോ�ാർട്ടുകളുംചെമല്ലാം 
പിരാിനോശാധിക്കചെ�നോടിണ്ട്താണ്യ്.
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പിാങ്കളി  
നോഡിാ. സ്മിിത ചെക.പിി.

    പിരാമ്പരാാഗംതമായാി തുടിർന്നു  നോപിാന്നിരുംന്ന ജീനജീീവിിതത്തിചെ�യുംം ;സംംസ്കാാരാ പിാരാമ്പരായ
ത്തിചെ�യുംം പൂർണ്യമായാ അനോനം�ണ്യ നോമഖലയാാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ.അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന ഓനോരാാ 
കാലഘട്ടങ്ങളിലും സംവിിനോശ�മായാ അടിയാാളചെ�ടുത്തലുകൾ ഇവിയ്ക്കുംണ്ട്്.   പിാരാമ്പരായവിാങ്്മയാ
ങ്ങൾ ;സംാമൂഹിികവും സംാമുദീായാികവുമായാ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങചെന ജീന വിിജ്ഞാംാനചെത്ത 
ഉൾചെക്കാള്ളാൻ കഴിിയുംന്ന ശക്തിമായാ സംംജ്ഞാംയാാണ്യ ്നോഫാക ്നോലാർ.പി�രാാണ്യികതംചെത്ത കുറിിച്ചുംള്ള 
സംമഗ്രവും ക്രമീകൃതമായാ പിഠനമാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ എന്ന വിിജ്ഞാംാനശാഖചെയാ സംവിിനോശ�മാക്കി
യാത്. തലമുറികളായാി ശൈകമാറിി വിന്നിരുംന്ന  വിാചെമാഴിിയാാണ്യ് ഇതിചെ� ആദീയരൂപിം. അത്തരാത്തിലു
ള്ള ‘പിാങ്കളി’ നാനോടിാടിി നാടികചെത്തയാാണ്യ് ഇവിിചെടി വിിശകലന വിിനോധയാമാക്കുന്നത്.

‘പിാണ്യ’ സംമുദീായാക്കാർക്കിടിയാിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന ഒരും കലാരൂപിമാണ്യ് പിാങ്കളി. പിാലക്കാടി് 
ജീില്ലയുംചെടി വിിവിിധ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ കാണുന്ന നാടിൻ കലയാാണ്യിത്. ഒറ്റ�ാലം,ചാിറ്റൂർ എന്നീ സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ആണ്യ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രചാാരാത്തിലിരുംന്നത്. ചെപിാറിാട്ടുനാടികത്തിചെ� ഒരും വികനോഭാദീമായാിട്ടും 
പിാങ്കളി അറിിയാചെ�ടുന്നു. ആസംംാദീനം ലക്ഷയമാക്കിയാാണ്യ് പിാങ്കളി അവിതരാി�ിക്കചെ�ടുന്നത്. 
ചെതക്കത്തിനാടികം, ചെതക്കനും ചെതക്കത്തിയുംം എന്നീ നോപിരുംകളിലും ഇത് അറിിയാചെ�ടുന്നു. കൂടിാചെത, 
കണ്യയാർകളിയ്ക്ക്ിടിയാിൽ ഒന്നുരാണ്ടും ദീിവിസംം കളിക്കുന്ന’ മലമക്കളി’നോയാാടും വിളചെരാനോയാചെറി സംാദൃശയം 
പിാങ്കളിയ്ക്കുംണ്ട്്. ഏകനോദീശം ഒന്നരാ നൂറ്റാണ്ട്് പിഴിക്കം അവികാശചെ�ടിാവുന്ന കലയാായാിട്ടാണ്യ് ഈ 
കല അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ഭാദ്രകാളീനോക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഈ കലാനിർവ്വഹിണ്യം പിാണ്യന്മാാർ നടിത്താറു
ണ്ട്ായാിരുംന്നു.

പിാട്ടുകൾ ശൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നവിർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്യ് ‘പിാണ്യർ’എന്ന നോപിരും വിന്നത്. 
പിാട്ടുകളുംം, കീർത്തനങ്ങളുംം ചെകട്ടിയുംണ്ട്ാക്കി പിാടിിനോ�ാന്ന ഇവിർ അകവിർ, സൂതർ എന്നീ 
നോപിരുംകളിൽ സംംഘകാലത്ത് അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്നു. പിാണ്യന്മാാരുംചെടി പിാട്ടുകളിൽ തുയാിലുണ്യർത്തു
പിാട്ടുകൾ പ്രശസ്തമാണ്യ്. പിാണ്യന്മാാർ കർക്കിടികമാസംത്തിൽ ചെവിളും�ിനു മുമ്പ് ഓനോരാാ ഭാവിനത്തി
ലും ചെചാന്ന് തുടിിചെകാട്ടി, തുയാിലുണ്യർത്തുന്നു. പിാണ്യർപിാട്ടുകളിൽ കനോണ്ണർപിാട്ട്, മ�വിാദീ�ാട്ട്, 
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നോതാലുഴിിച്ചിൽ പിാട്ട്, ബലിക്കളി, തിറിയാാട്ടം മുതലായാവിയ്ക്ക്് മലബാറിിചെല പിാണ്യന്മാാർ നോതാറ്റംപിാ
ട്ടുകൾ പിാടുന്നു. ഇവിർക്കിടിയാിലുള്ള മചെറ്റാരും ഗംാന സംമ്പത്താണ്യ് നോഗംാദീാവിരാി�ാട്ടുകൾ. പിാണ്യന്മാാർ 
ചാിങ്ങമാസംത്തിചെല ഓണ്യക്കാലത്തും, നോമടിത്തിചെല വിിഷുവിിനും പുലർചെച്ച ഓനോരാാ ഭാവിനത്തിലും 
ചെചാന്ന് തുടിിചെകാട്ടി തുയാിലുണ്യർത്തിയാിരുംന്നു.

പിറിയാി ചെപിറ്റ പിന്തിരുംകുലത്തിചെല പിത്താമതായാിട്ടാണ്യ് പിാണ്യന്മാാർ അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്നത്. 
പിാണ്യസംമുദീായാത്തിചെ� ഉത്പിത്തികഥ ഏചെറി പ്രചാാരാമുള്ളതാണ്യ്. ‘പിറിയാി ചെപിറ്റ പിന്തിരും
കുല’ത്തിചെല പിത്താമചെത്ത വിംശമായാിട്ടാണ്യ് പിാണ്യന്മാാർ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. പിരാമശിവിൻ കഠിന 
തപി�ിൽ നിന്നും ഉണ്യരാാൻ നോവിണ്ട്ി പിാർവ്വതി പില ഉപിായാങ്ങളുംം പ്രനോയാാഗംിച്ചും നോനാക്കി. ഒരും 
രാക്ഷയുംമുണ്ട്ായാില്ല. ഉടുക്ക് അടിിച്ചുംം, പിശുക്കിടിാവിിചെ� കുളമ്പു ചെകാണ്ട്് ചാവിിട്ടിയുംം ശ്രീമിച്ചും നോനാക്കി, 
നടിന്നില്ല. അവിസംാനം ‘തിരുംവിരാങ്കൻ’മാചെരാ ( പിാണ്യർ) ചെകാണ്ടുംവിന്നു പിാടിിച്ചനോ�ാൾ ഭാഗംവിാൻ 
ഉണ്യർന്നു. ഇതുകണ്ട്നോ�ാൾ പിാർവ്വതിക്ക് അതിയാായാ സംനോന്താ�മായാി. ഇതിനു പ്രതിഫലമായാി 
‘തിരുംവിരാങ്കൻ’ മാർക്ക് എചെന്തങ്കിലും വിരാം ചെകാടുക്കണ്യചെമന്ന് പിാർവ്വതി ആഗ്രഹിിച്ചും. അവിർക്ക് 
കൃ�ി ചെചായ്തി് ജീീവിിയ്ക്ക്ാൻ കുറിച്ച് നിലവും, വിിത്തും ദീാനമായാി ചെകാടുത്തു. പിനോക്ഷ, അതിൽ അവിർക്കു 
ജീീവിിതവിിജീയാം ഉണ്ട്ായാില്ല. അവിർ പിരാാജീയാചെ�ട്ടു. വിീണ്ടുംം ശിവിപിാർവ്വതിമാചെരാ അവിർ കണ്ടും. 
അവിചെരാ  വിരാമായാി കുറിച്ച് സംംർണ്ണം നല്കാി പിറിഞ്ഞിയാച്ചും. സംംർണ്ണത്തിചെ� ഉപിനോയാാഗംനോമാ, വിിലനോയാാ, 
അറിിയാാതിരുംന്ന പിാണ്യചെ� ഭാാരായ അത് ഉരാലിലിട്ട് ഇടിിച്ചും. ഇടിിയ്ക്കുംന്നതിനിടിയാിൽ കുറിച്ച് മുകളിനോലയ്ക്കുംം, 
കുറിച്ച് താനോഴിയ്ക്കുംം നോപിായാി. മുകളിനോലയ്ക്ക്് നോപിായാവിചെയാല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളാചെയാന്നും, താനോഴിയ്ക്ക്് നോപിായാവി
ചെയാല്ലാം കാക്കചെ�ാന്നായാിനോ�ായാി എന്നും അവിർ വിിശംസംിക്കുന്നു. അവിിചെടിയുംം പിരാാജീയാചെ�ട്ട ‘തിരും
വിരാങ്കൻ’ മാർക്ക് ഒരും ആനചെയാ ചെകാടുക്കുന്നു. തടിി പിിടിിനോച്ചാ, മനോറ്റാ ജീീവിിയ്ക്ക്ാൻ നോവിണ്ട്ിയാായാിരുംന്നു 
അത്. പിണ്ട്് താഴ്ന്ന സംമുദീായാത്തിൽ ചെപിട്ട ആളുംകൾ ‘ചാാള’ കൾ ചെകട്ടിയാാണ്യ് താമസംിച്ചിരുംന്നത്. 
മുളയുംചെടി തടിിയാിൽ ഉണ്ട്ാക്കിയാ നാലു തൂണുകൾ നാട്ടിയാാണ്യ് ചാാളകൾ ഉണ്ട്ാക്കിയാിരുംന്നത്. ഈ 
ചാാളയുംചെടി ഒരും തൂണ്യിലാണ്യ് അവിർ തങ്ങൾക്ക് ലഭാിച്ച ആനചെയാ ചെകാണ്ടുംവിന്നു ചെകട്ടിയാത്. രാാത്രി’ 
തിരുംവിരാങ്കൻ’ മാർ ഉറിങ്ങുന്ന സംമയാത്ത് ആന ഈ തൂണും, ചാാളയുംം വിലിച്ചും ചെകാനോണ്ട്ാടിിനോ�ായാി. 
വിീണ്ടുംം, വിീണ്ടുംം പിരാാജീയാചെ�ട്ടനോ�ാൾ പിാർവ്വതിയുംം, ശിവിനും ഇനിചെയാന്തു ചെചായ്യും എന്നാനോലാചാി
ച്ചും. അനോ�ാഴിാണ്യ് ഒരും ചാിലന്തിവില ചെകട്ടുന്നത് കണ്ട്ത്. അതുനോപിാചെല എചെന്തങ്കിലും സൃഷ്ടിിക്കുക 
എന്ന ഉനോ�ശനോത്താചെടി’ കയ്യാലകും’, കടുന്തുടിി’യുംം സംമ്മിാനിച്ചും. ഇതുചെകാണ്ട്് പിാടിി മറ്റുള്ളവിരുംചെടി 
മാഹിാത്മയങ്ങൾ പിറിഞ്ഞു നടിക്കുക. ഓണ്യസംമയാത്ത് ഭാഗംവിാചെന സ്തുതിച്ചുംചെകാണ്ട്് വിീടുകളിൽ ചെചാന്ന് 
പിാടുനോമ്പാൾ, അരാി, ചെനല്ല്, തുണ്യി എന്നിവിചെയാല്ലാം സംംഭാാവിനയാായാി കിട്ടും. ഇതാണ്യ് സംവിിനോശ�
മായാ ഉത്ഭവി ചാരാിത്രം. 

ഈ  കഥയാിൽ  സൂചാി�ിക്കുന്നത് നോപിാചെല  പിാട്ടും ചെകാട്ടുമായാി പിാണ്യർക്കുള്ള അനോഭാദീയ ബന്ധം  
പിാങ്കളിയാിലും കാണ്യാം. പിാങ്കളിയാിൽ പിചെങ്കടുക്കുന്നവിർക്ക് പ്രായാപിരാിധിയാില്ല. നർമ്മി ഭാാ�ണ്യം, 
ചാടുലമായാ നൃത്തം , രാസംകരാമായാ പിാട്ടുകൾ എന്നിവി ഈ കലയുംചെടി സംവിിനോശ�തകളാണ്യ്. 
രാാമായാണ്യം കഥയാാണ്യ് പിാങ്കളിയുംചെടി പ്രധാന ഇതിവൃത്തം. രാാമായാണ്യം കഥയാായാതു ചെകാണ്ട്് 
കഥാപിാത്രങ്ങൾക്ക് ശൈദീവിിക പിരാിനോവി�ചെമാന്നും ചെകാടുക്കാറിില്ല. കഥാപിാത്രങ്ങൾ തികച്ചുംം 
സംാധാരാണ്യക്കാരാാണ്യ്. കുറിവിൻ-കുറിത്തി, പൂക്കാരാി, മണ്ണാൻ-മണ്ണാത്തി, ചെതാട്ടിയാൻ-ചെതാട്ടിച്ചി, 
ദീാസംി, നോചാാദീയക്കാരാൻ, ഗംായാക സംംഘം എന്നിവിരാാണ്യ് പ്രധാനനോവി�ക്കാർ. കൂടിാചെത ചാില പ്ര
നോദീശങ്ങളിൽ ചെചാറുമൻ-ചെചാറുമി, കുമ്പാരാൻ-കുമ്പാരാത്തി എന്നീ സംമുദീായാത്തിചെല ആൾക്കാരുംം 
കഥാപിാത്രങ്ങളായാി വിരാാറുണ്ട്്. ചാാകയാർ കൂത്തിചെല ‘വിിദൂ�കൻ’ എന്ന കഥാപിാത്രത്തിചെ� 
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സ്ഥാനത്ത് പിാങ്കളിയാിൽ ‘പികാൻ’ എന്ന നോവി�മാണ്യ്. നിശിതമായാ സംാമൂഹിയ വിിമർശനം ഈ കഥാ
പിാത്രത്തിചെ� വിാക്കുകളിൽ പ്രകടിമാകുന്നു. കളിയാിൽ ആദീയന്തം നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന’ നോകാമാളി’ 
എന്ന കഥാപിാത്രമാണ്യ് ഈ കളിയുംചെടി സംംവിിധാനം നിർവ്വഹിിക്കുന്നത്. ഒരാാൾ തചെന്ന നിരാവിധി 
കഥാപിാത്രങ്ങചെള അവിതരാി�ിക്കുന്ന പിതിവും ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. പിാങ്കളിയാിൽ അവിതരാി�ിക്കചെ�ടുന്ന 
ഓനോരാാ സംമുദീായാത്തിചെ�യുംം ജീീവിിത രാീതികൾ യാഥാതഥമായാി അവിതരാി�ിയ്ക്കുംകയുംം ആനോക്ഷപിഹിാ
സംയത്തിലൂചെടി ജീീവിിത വിിമർശനം നടിത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.

പിാങ്കളിയുംചെടി പ്രധാന വിാദീയം ചെചാണ്ട്നോമളമാണ്യ്. കൂടിാചെത ചെചാറിിയാ മ�ളം , ഇലത്താളം 
എന്നീ വിാനോദീയാപികരാണ്യങ്ങളുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. കളിയാിൽ ഇടിയ്ക്ക്് പിാടുന്ന പിാട്ടുകളിൽ സംിനിമാ
ഗംാനങ്ങളുംം, ലളിത ഗംാനങ്ങളുംം, കഥകളി�ാട്ടുകളുംം ഉൾചെ�ടുന്നു. മറ്റ് കലകൾ അവിതരാി�ിക്കാൻ 
തിരാചെഞ്ഞിടുക്കുന്ന കൂത്തമ്പലങ്ങനോളാ,ഉത്സാവി�റിമ്പുകനോളാ പിാങ്കളിയ്ക്ക്് നോവിദീിയാായാിരുംന്നില്ല. ചെകാചെയ്തിാ
ഴിിഞ്ഞി പിാടിങ്ങൾ, ഒഴിിഞ്ഞി പ്രനോദീശങ്ങൾ എന്നിവിയാാണ്യ് ഈ കലയുംചെടി കളിത്തട്ട്.’ കളിയാമ്പലം, 
അണ്യിയാറി എന്നീ നോപിരുംകളിലാണ്യ് ഇതിചെ� കളിയാരാങ്ങ് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ആദീയ കാലത്ത് നോസ്റ്റിജീ് 
വിാഴി�ിണ്ട്ി ചെകാണ്ട്് പിന്തലിട്ടാണ്യ് ഉണ്ട്ാക്കിയാിരുംന്നത്. നോസ്റ്റിജീിൽ അഞ്ചു തിരാിയാിട്ട നിലവിിളക്ക് 
ചെകാളുംത്തി വിയ്ക്കുംന്നു. അഞ്ചാം് തിരാികൾ പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങചെള സംാക്ഷി നിർത്തുന്നതായാിട്ടാണ്യ് സംങ്കല്പി
ക്കുന്നത്. വിിളക്ക് ചെകാളുംത്തി ചെവിറ്റിലയാിൽ ദീക്ഷിണ്യ വിച്ച്, ഗുരുംനാഥന്മാാർ, ഗംണ്യപിതി, അയ്യാ�ൻ, 
ശിവിൻ, നോദീവിീ നോദീവിന്മാാർ എന്നിവിചെരാ സ്തുതിക്കുന്നു. നിലവിിളക്കും, ചെപിനോ�ാമാക്സുംം ചെവിളിച്ചത്തിനായാി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. ശൈവികിട്ട് ആറി് മണ്യിക്ക് വിിളക്ക് ചെകാളുംത്തി ‘നോകളിചെകാട്ട് ’ എന്ന ചാടിങ്ങ് 
നടിത്തുന്നു. ഇത് അന്ന് പിാങ്കളിയുംണ്ട്് എന്ന് മറ്റുള്ളവിചെരാ അറിിയാിക്കാനാണ്യ്. ആറു മണ്യിക്കും പിത്തു 
മണ്യിക്കും ഇടിയാിലുള്ള സംമയാം’ നോലലം വിിളി’കൾക്കായാി മാറ്റി വിയ്ക്കുംകയാാണ്യ് പിതിചെവിന്ന് ആനോവിദീകൻ 
പിറിയുംന്നു. കളിയാിചെല അഭാിനോനതാക്കൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തുകയ്ക്ക്ായാി പില വിസ്തുക്കൾ നോലലം വിിളി
ക്കുന്നു. നോസ്റ്റിജീിനു പുറികിൽ അഭാിനോനതാക്കൾ ഈ സംമയാം നോമയ്ക്ക്�് ചെചായ്യുകയുംമായാിരാിക്കും.

‘പിാങ്കളി’യാിചെല കഥാപിാത്രങ്ങചെളല്ലാം വിയതയസ്ത നാടുകചെളയാാണ്യ് പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നത്. 
പൂക്കാരാി പിളനിക്കാരാിയാാണ്യ്. മണ്ണാനും മണ്ണാത്തിയുംം എണ്ണ�ാടിത്തു നിന്നും വിന്നവിരാാണ്യ്. 
ചെതാട്ടിയാൻ ചെതാട്ടിച്ചി എന്നിവിർ ആന മലയാിൽ നിന്നും, കുറിത്തി തിരുംവിനന്തപുരാത്തു നിന്നും, 
കുറിവിൻ നോകാട്ടയാത്തുനിന്നുമാണ്യ്. പിാങ്കളിയാിൽ സ്ത്രീനോവി�ം ചെകട്ടുന്നത് പുരും�ന്മാാരാാണ്യ്. ചെസംറ്റുമുണ്ടുംം 
ജീാക്കറ്റുമാണ്യ് അവിരുംചെടി നോവി�ം. തലമുടിി മടിക്കിചെക്കട്ടി മുഖത്ത് നല്ലവിണ്ണം പി�ഡിറിിട്ട് കാതിൽ 
കമ്മിലും, ശൈകകളിൽ വിളയുംം, കഴുംത്തിൽ മിന്നുന്ന മാലയുംമിട്ട് ചുണ്ട്ിൽ ചുവിന്ന ചാായാം നോതച്ച 
ചെപിൺനോവി�ം കാഴ്ചയാിൽ അതീവി സുന്ദരാിയാായാിരാിക്കും. ആൺ നോവി�ം ചെകട്ടിയാ ആൾ മുണ്ടുംചെകാ
ണ്ട്് ഒരും തനോലചെക്കട്ടും, മുണ്ടുംം �ർട്ടും ധരാിച്ചിട്ടുണ്ട്ാകും. കയ്യാിൽ ലാത്തിനോപിാലുള്ള വിടിിയുംമുണ്ട്ാകും. 
പിാട്ടിലൂചെടിയാാണ്യ് നോചാാദീയങ്ങൾ നോചാാദീിക്കുന്നതും മറുപിടിി നൽകുന്നതും. ഗംായാകസംംഘം നോസ്റ്റിജീിൽ 
അവിസംാനം വിചെരാ ഉണ്ട്ായാിരാിക്കും.

പിാങ്കളിയാിൽ ആദീയം രാംഗംത്ത് വിരുംന്നത് ദീാസംിയാാണ്യ്. രാണ്ട്ാമതായാി പൂക്കാരാി വിരുംന്നു. 
പിിന്നീടിാണ്യ് മറ്റു കഥാപിാത്രങ്ങൾ വിരുംന്നത്. പിാങ്കളിയാിൽ അഭാിനയാിക്കുന്ന ഓനോരാാ കഥാപിാത്ര
വും അവിരുംചെടി കുലചെത്താഴിിലിചെനക്കുറിിച്ചുംം,ജീീവിിയ്ക്കുംന്ന ചുറ്റുപിാടിിചെനക്കുറിിച്ചുംചെമല്ലാം വിിസ്തരാിക്കും. 
ചെതാട്ടിയാനും, ചെതാട്ടിച്ചിയുംമാണ്യ് തമിഴി് ഭാാ�ാ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ പിാങ്കളിയാിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നത്. തമിഴി് നോദീശത്തിചെല ആന മലയാിൽ പ്രളയാം വിന്നനോ�ാൾ നോകരാളനോദീശത്ത് വിന്ന് അഭായാം 
പ്രാപിിക്കുന്നതായാിട്ടാണ്യ് അവിരുംചെടി കഥ. കുറിവിന്മാാർ പിാരാമ്പരായമായാി ചെകാക്കിചെന പിിടിിക്കുക, 
ചെപിാന്മാാചെന പിിടിിക്കുക എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള കാരായങ്ങൾ ചെചായ്തിാണ്യ് ജീീവിിച്ചിരുംന്നത്. കുറിവിന് രാണ്ട്് 
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ഭാാരായമാരുംണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി കഥയാിൽ പിറിയുംന്നു. ലക്ഷ്മിയുംം, ഗം�രാിയുംം. രാണ്ട്ാം ഭാാരായ’ മുതുകുടിി’ 
എന്നാണ്യ് അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്നത്. കുറിവിൻ പുറിത്തു നോപിായാാൽ രാണ്ട്് ഭാാരായമാരുംം തമ്മിിൽ ഭായാങ്കരാ 
വിഴിക്കായാിരുംന്നു. ഒരും ദീിവിസംം ഇവിരുംചെടി വിഴിക്കിൽ മധയസ്ഥനായാി നിന്ന് നോദീ�യം സംഹിിയ്ക്ക് വിയ്യാാചെത 
കുറിവിൻ കത്തിചെയാടുത്ത് കുത്തുന്നു. കുത്തു ചെകാണ്ട്് ഗം�രാി മരാിയ്ക്കുംകയുംം, കുറിവിചെന നോപിാലീസം് പിിടിിച്ചും 
ചെകാണ്ട്് നോപിാകുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. ഇങ്ങചെനയാാണ്യ് കുറിവിരുംചെടി കഥ. ഇവിർ രാാമായാണ്യം കഥ പിാട്ടു 
പിാടിി നടിന്നാണ്യ് ജീീവിിച്ചിരുംന്നത്. കുറിത്തിമാർ ശൈകനോനാക്കുകയുംം ചെചായ്യും.

മണ്ണാനും മണ്ണാത്തിയുംം ചെകാടുങ്ങല്ലൂർ നോദീവിിയുംചെടി ശൈക വിണ്ണയാിൽ നിന്ന് പിിറിന്നവിരാാണ്യ് 
എന്ന് അവിർ കഥയാിൽ അവികാശചെ�ടുന്നു. തുണ്യി അലക്കലാണ്യ് ഇവിരുംചെടി കുലചെത്താഴിിൽ.’ 
മാറ്റ’ ലക്കുക എന്നാണ്യിത് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ഉയാർന്ന ജീാതിക്കാരുംചെടി തുണ്യികൾ ഈ ജീാതി
ക്കാരാാണ്യ് അലക്കിചെക്കാടുത്തിരുംന്നത്. ഒന്നു മാറ്റിയാാണ്യനോല്ലാ മനോറ്റത് ഉടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങചെന മാറ്റി 
മാറ്റി ഉടുക്കുന്ന തുണ്യികചെളയാാണ്യ് ‘മാറ്റ് ’എന്നതുചെകാണ്ട്് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.  കുമ്പാരാനും കുമ്പാ
രാത്തിയുംം മണ്ണുപിനോയാാഗംിച്ച് കലങ്ങളുംണ്ട്ാക്കി വിീടുകൾ നോതാറും ചെകാണ്ടും നടിന്ന് വിിറ്റ് അതിൽ നിന്നു 
കിട്ടുന്ന വിരുംമാനം ചെകാണ്ട്് ജീീവിിക്കുന്നു. ചെചാറുമനും, ചെചാറുമിയ്ക്കുംം കൃ�ി�ണ്യിയാാണ്യ് കുലചെത്താഴിിൽ. 
ഉയാർന്ന ജീാതിക്കാർക്ക് നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് ഇവിർ മുഴുംവിൻ സംമയാവും അധംാനിച്ചിരുംന്നത്. നോമലാളരുംചെടി 
വിീട്ടിനടുത്ത് ചെചാറിിയാ കുടിിലുകൾ ചെകട്ടി, അവിചെരാ ആശ്രീയാിച്ചും മാത്രമാണ്യ് ചെചാറുമർ ജീീവിിച്ചിരുംന്നത്. 
ഇത്രയുംമാണ്യ് പിാങ്കളിയാിൽ പിലനോ�ാഴിായാി രാംഗംത്ത് വിരുംന്ന  കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതം.

പിാലക്കാടി് ജീില്ലയാിൽ ഇന്നും പില ഭാാഗംങ്ങളിലും ‘പിാങ്കളി’ നടിത്തുന്നുണ്ട്്. വിിഷു സംമയാത്ത്, 
നോമടിം രാണ്ട്ാം തീയ്യാതി നോമലൂർ, അമ്പല�ാറി എന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വിർ�വും ‘മാളിക്കാവി് ’ എന്ന 
നോദീവിീ നോക്ഷത്രത്തിൽ കുചെറി വിർ�ങ്ങളായാി ഒരും മുടിക്കവും കൂടിാചെത പിാങ്കളി നടിത്തിവിരുംന്നു. ആ 
നോക്ഷത്രത്തിചെല നോദീവിിയ്ക്ക്് മറ്റ് കലകചെളാന്നും അവിിചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്നത് ഇഷ്ടിമല്ല എന്നാണ്യ് 
വിിശംാസംം.

ഒഴിിഞ്ഞി പ്രനോദീശങ്ങളിലും, ചെകായ്ത്തു കഴിിഞ്ഞി പിാടിങ്ങളിലും അവിതരാി�ിക്കചെ�ട്ടിരുംന്ന ഈ 
കലാരൂപിം നോക്ഷത്ര പിരാിസംരാത്തിനടുത്ത് നടിത്തചെ�ടുന്നുണ്ട്് എന്നത് ഈ കലയുംചെടി സംവിിനോശ�ത 
ഉയാർത്തുന്നു. പിണ്ട്് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്ന ചെപിനോ�ാമാക്സ്ിചെ� സ്ഥാനത്ത് നിലവിിൽ ഇലക്ട്രിിക് 
ബൾബുകൾ സ്ഥാനം പിിടിിച്ചിരാിക്കുന്നു. മറ്റ് നോക്ഷത്ര കലകൾ അവിതരാി�ിക്കുന്ന നോമാടിിയുംള്ള നോസ്റ്റിജീ് 
പിാങ്കളിയ്ക്കുംം ഉണ്ട്്. ഇന്ന് ഈ കല  അവിതരാി�ിക്കുന്നതിനായാി ഓനോരാാ സംംഘങ്ങൾ രൂപിീകരാിക്ക
ചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്് എന്ന് പിറിയാചെ�ടുന്നു. വിടിക്കൻ ജീില്ലകളിൽ ഉത്സാവികാലത്ത് പില നോക്ഷത്രപിരാിസംരാത്തും 
പിാങ്കളി അവിതരാി�ിക്കാറുണ്ട്്. ഓണ്യക്കാലത്തും, വിിഷുവിിനുചെമല്ലാം വിീടുകളിൽ കയാറിിയാിറിങ്ങി 
പിാടുന്ന പിതിവി് ഇന്ന്  ഇല്ലാചെതയാായാതുചെകാണ്ട്ാവിാം പിാങ്കളി നോകരാളീയാ കലകളുംചെടി മുഖയധാരായാിൽ 
നിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നത്.

സംഹിായാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. 1) ഭാാർഗ്ഗവിൻ പിിള്ള ജീി, 1979, ചെപിാറിാട്ടുനാടികവും മറ്റും ,എസം്.പിി സംി.എസം്, നോകാട്ടയാം

2. 2) ഭാാർഗ്ഗവിൻ പിിള്ള ജീി, 2001 നോകരാളത്തിചെല പിാണ്യമ്മിാർ പിാട്ടുകൾ, എസം്.പിി.സംി. എസം് , നോകാട്ടയാം.

3. 3 രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി്(എഡിി), 1997 നോകരാള നോഫാക് നോലാർ , നോഫാക് നോലാർ ചെഫനോലാസം് ഓഫ് മലബാർ, പിയ്യാന്നൂർ.

4. 4) ഭാാർഗ്ഗവിൻ പിിള്ള ജീി, 2000, നാട്ടരാങ്ങ് വിികാസംവും പിരാിണ്യാമവും, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് തിരുംവിനന്തപുരാം .
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നോജീാലി: ചെകട്ടുപിണ്യി

സ്ഥലം: പിാലക്കാടി്.

സ്മിിത ചെക.പിി.
 ഒറ്റ�ാലം സംംനോദീശി. ഗംവി.നോകാനോളജീ് പിട്ടാമ്പി, എൻ.എസം്.എസം്. ചെ�യ്നിങ്ങ് നോകാനോളജീ്, ഒറ്റ�ാലം. എന്നി
വിിടിങ്ങളിൽ വിിദീയാഭായാസംം. ‘സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം മലയാാളത്തിചെല ആദീയകാല ആനുകാലികളിൽ’ എന്ന 
വിി�യാത്തിൽ കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു് ‘സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം മലയാാളത്തിചെല 
ആദീയകാല ആനുകാലികളിൽ’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ പിി.എച്ച്.ഡിി. ബിരുംദീം.



തിരുംനിഴിൽമാല: മലയാരുംചെടി സംംതംനോബാധത്തിചെ� നിഴിൽ
നോഡിാ. പ്രജീിത പിി.

അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം നോമധാവിി, പിയ്യാന്നൂർ നോകാനോളജീ്

അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ രൂപിീകരാിക്കചെ�ട്ടതിന് ആദീിമ മനു�യവിർഗംനോത്താളം ചാരാിത്രമുണ്ട്്. വിിശംാസംങ്ങളുംം 
വിിലക്കുകളുംം ജീീവിിതചാരായകളുംം സുഖദു:ഖങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട സംങ്കീർണ്യമായാ അടിരുംകളിലാണ്യ് 
അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം. യുംക്തിിനോബാധത്തിചെ�നോയാാ ശാസ്ത്രീയാ നോബാ ധത്തിചെ�നോയാാ പിിൻബ
ലമിചെല്ലങ്കിലും ജീീവിിതശൈശലിയാിൽ ഇണ്യങ്ങിനോച്ചർന്ന് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തലമുറികളിലൂചെടി ശൈകമാറിി 
വിരുംന്നു. സുസ്ഥിതിയാിൽ ജീീവിിക്കാനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്യ് ഓനോരാാ അനുഷ്ഠാാനവും ലക്ഷയം 
ചെവിക്കുന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ പ്രാനോദീശികമായാ ജീീവിിതങ്ങളിൽ ഇനോ�ാഴുംം കാണ്യചെ�ടുന്ന വിിശംാസം
ങ്ങളിൽ പ്രധാനചെ�ട്ടതാണ്യ് കനോണ്ണറും നാനോവിറും. ഒരും അനുഷ്ഠാാനം എന്ന നിലയാിൽ കനോണ്ണറിിനും 
നാവുനോദീാ�ത്തിനുമുള്ള പ്രശ്നപിരാിഹിാരാക്രിയാകൾ സംമൂഹിത്തിൽ എങ്ങചെനയാാണ്യ് ഇനോ�ാഴുംം നില
നിൽക്കുന്നത്, സംാഹിിതയത്തിൽ അതിചെ� പ്രതിനിധാനങ്ങൾ എചെന്താചെക്കയാാണ്യ് തുടിങ്ങിയാ കാരായ
ങ്ങൾ അനോനം�ിക്കുകയാാണ്യ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചെചായ്യുന്നത്. ഒരും നോദീാ� സംങ്കല്പചെത്ത അതിപ്രാ
ചാീനമായാി നോരാഖചെ�ടുത്തിയാ പിാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിചെല ഒരും പ്രധാനചെ�ട്ട കൃതി എന്ന നിലയാിലാണ്യ് 
തിരുംനിഴിൽമാലചെയാ വിിശകലനത്തിന് ചെതരാചെഞ്ഞിടുത്തിരാിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിചെല പ്രനോമയാം 
മലയാരുംചെടി സംമുദീായാവിിജ്ഞാംാനവുമായാി ആഴിത്തിൽ ബന്ധചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു. കൃതി കചെണ്ട്ടുക്കചെ�
ട്ടതിചെനക്കുറിിച്ച് അവിരുംചെടി ചുറ്റുപിാടുകളിൽ നിന്ന് മലയാർ മന�ിലാക്കിയാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും അതിചെ� 
ഉള്ളടിക്കവുമായുംള്ള സംാമുദീായാിക സംംതംനിർമ്മിിതിയുംചെടി സംവിിനോശ�ബന്ധം ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ 
ചാർച്ച ചെചായ്യാചെ�ട്ടില്ല.

സംംതംവും സംമുദീായാവിിജ്ഞാംാനവും
കനോണ്ണറിിചെനയുംം നാനോവിറിിചെനയുംം സംംബന്ധിച്ച ചാില വിിശംാസംങ്ങൾ നോകരാളം ഉൾചെ�ചെടിയുംള്ള പില 
സംമൂഹിങ്ങളിലും നില നിന്നിരുംന്നു. അതിചെന പ്രതിനോരാാധിക്കാനും ഒഴിി�ിച്ച് പൂർവിസ്ഥിതിയാിലാക്കാ
നും ഉള്ള ചാടിങ്ങുകളിൽ ശൈവിവിിധയം കാണ്യാം. എന്നാലും അടിിസ്ഥാന ജീനവിിഭാാഗംങ്ങളുംമായാി ബന്ധ
ചെ�ട്ടാണ്യ് ഇതിചെ� അനുഷ്ഠാാന മാതൃകകൾ ഏചെറിയുംം നോകരാളത്തിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നത്. മലയാരുംചെടി 
സംമുദീായാവിിജ്ഞാംാനത്തിൽ ഏചെറി പ്രധാനചെ�ട്ടവിയാാണ്യ് ഇത്തരാം കർമ്മിങ്ങൾ. ശൈവിദീയം ഉൾചെ�ചെടി 
നിരാവിധി അറിിവുകൾ പികർന്നിരുംന്ന വിിഭാാഗംമാണ്യ് മലയാർ. വിടിനോക്ക മലബാറിിൽ ആഴിത്തിൽ 
നോവിനോരാാട്ടമുള്ള, ചെതയ്യാം അനുഷ്ഠാാനം നടിത്തുന്ന ഒരും സംമുദീായാമാണ്യ് ഇത്. ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� തചെന്ന 
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മഹിാമാരാിയുംം ഈതിബാധകളുംം ഒഴിി�ിക്കാൻ നിനോയാാഗംിക്കചെ�ട്ടവിരാായാിട്ടാണ്യ് ഇവിചെരാ കണ്യക്കാ
ക്കി വിരുംന്നത്. ആടിിനോവിടിൻ, കർക്കനോടിാത്തി, മാരാിചെത്തയ്യാങ്ങൾ എന്നിവി ഈ സംമുദീായാത്തിൽ 
ചെപിട്ടവിർ ചെകട്ടിയാാടുന്നത് ഇതിന് ചെതളിവിാണ്യ്. വിയക്തിികചെള ബാധിക്കുന്ന ബാധകളുംം ഒഴിി�ിക്കാൻ 
ശൈവിദീഗം്ധയം നോനടിിയാവിരാാണ്യിവിർ.

കനോണ്ണറി്, നാനോവിറി്—അടിിസ്ഥാന വിസ്തുതകൾ
ചാില പ്രനോതയക വിയക്തിികളുംചെടി നോനാട്ടത്തിലൂചെടി സംംഭാവിിക്കുന്ന നോദീാ�മാണ്യ് കനോണ്ണറി്. കാഴ്ചയാിൽ 
നോതാന്നുന്ന കാരായങ്ങൾ തുറിന്ന് പിറിയുംന്നതിലൂചെടി വിന്ന് നോചാരുംന്ന ആപിത്താണ്യ് നാനോവിറി്. ഏറ്റവും 
ലളിതമായാി ഈ രാണ്ട്് നോദീാ�ങ്ങചെള ഇങ്ങചെന നിർവിചാിക്കാൻ കഴിിയുംം. രാണ്ട്് ഇന്ദ്രംിയാങ്ങചെള മുൻനിർ
ത്തി സംംഭാവിിക്കുന്നതാചെണ്യങ്കിലും ഇവി പിരാസ്പരാം ബന്ധിതമാണ്യ്. രാണ്ട്ിചെ�യുംം നശീകരാണ്യ സംംഭാാവി
ചെത്ത പ്രതിനോരാാധിക്കാനുള്ള ശ്രീമമായാിട്ടാണ്യ് വിിശദീാംശങ്ങനോളാചെടിയുംള്ള ചാടിങ്ങുകൾ രൂപിചെ�ട്ടിരാിക്കു
ന്നത്. ഓനോരാാ നോദീശത്തും നോനാക്കി നശി�ിക്കാൻ കഴിിവുള്ളവിരുംം പിറിഞ്ഞി് നശി�ിക്കാൻ ചെകല്പുള്ളവി
രുംം ഉചെണ്ട്ന്ന് പിഴിമക്കാർ മുന്നറിിവി് പികരുംന്നുണ്ട്്. ഇത്തരാം ആളുംകനോളാടുള്ള ചെപിാതുസംമൂഹിത്തിചെ� 
സംമീപിനം ജീാഗ്രതയുംം ഭാീതിയുംം കലർന്നതായാിരാിക്കും. എങ്കിലും ഇവിർക്ക് സംമൂഹിത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടി് 
കല്പിക്കാനോനാ മനോറ്റാ മതിയാായാ ചെതളിവുകൾ ലഭാിക്കുന്നുമില്ല. അനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംാമാനയവിൽക്കരാണ്യം 
മാത്രമാണ്യ് ഇത്തരാക്കാരാിൽ ആനോരാാപിിക്കാൻ കഴിിയുംന്നത്. അതുചെകാണ്ട്് തചെന്ന ഈ നോദീാ�നോമ
റ്റാൽ പ്രശ്നപിരാിഹിാരാ ചാടിങ്ങുകൾ നടിത്തുന്നതിനാണ്യ് പ്രാമുഖയം. കനോമ്പറി്, കരാിനാക്ക്, നാവുനോദീാ�ം, 
വിാനോഗ്ദാാ�ം, വിാനോക്കറ്റ് എന്നിങ്ങചെന നാനോവിറിിചെനയുംം കരാിങ്കണ്ണ്, ചെവിടിിക്കണ്ണ്, ചെപിാട്ടിക്കണ്ണ്, കാലൻ 
കണ്ണ്, ചാീക്കണ്ണ് എന്ന് കനോണ്ണറിിചെനയുംം വിിവിിധ നോപിരുംകളിൽ നോകരാളീയാർ വിയവിഹിരാിച്ച് വിരുംന്നു. ഗ്രാമീ
ണ്യജീീവിിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയാർച്ചയാിനോലക്ക് ഏചെതങ്കിലും നിലയാിൽ എത്തിചെ�ടുന്നവിരാാണ്യ് ഈ 
നോദീാ�ത്തിന് ഇരായാാവുന്നവിർ. എന്നാൽ അവിരുംചെടി ആ ഉയാർച്ച നിലനിർത്തിചെക്കാണ്ട്് സംാധാരാണ്യ 
ജീീവിിതത്തിനോലക്ക് വിീണ്ടുംം വിിളക്കിനോച്ചർക്കുന്നതും സംമൂഹിപിരാിണ്യാമം പുനോരാാഗംതിയാിലധിഷ്ഠാിതമായാി 
മുനോന്നാട്ട് നോപിാവുന്നതുമായാ രാീതിയാാണ്യ് ചാടിങ്ങുകൾ നിർവിഹിിക്കുന്ന സംാമൂഹിിക ധർമ്മിം. നശീകരാണ്യ 
പ്രവിണ്യതചെയാ ചെചാറുത്ത് നോതാൽപിിച്ചും ചെകാണ്ട്് അനുഷ്ഠാാന, അധികാരാങ്ങളിലുള്ള വിിശംാസംചെത്ത 
ഊട്ടിയുംറി�ിക്കുന്നതിലൂചെടി, വിയവിസ്ഥചെയാ സംംരാക്ഷിക്കുക എന്ന ആശയാം തചെന്നയാാണ്യ് ഇവിയാിൽ 
ഉള്ളടിങ്ങിക്കിടിക്കുന്നത്. സംമൂഹിത്തിൽ മലയാരുംചെടി സംംതംരൂപിീകരാണ്യത്തിചെല പ്രധാന കണ്ണിയാാണ്യ് 
ഉച്ചാടിനത്തിനുള്ള അവികാശ, അധികാരാങ്ങൾ.

പ്രതിനോരാാധ വിഴിികളുംചെടി ശൈവിവിിധയം
സം�കരായവും കാരായക്ഷമവും വിിശംാസംത്തിന് നിരാക്കുന്നതുമായാ മുറികളാണ്യ് കനോണ്ണറിിചെന തടുക്കാൻ 
അവിലംബിക്കാറുള്ളത്. നോഫാക് സംംഭാാവിമുള്ള നിരാവിധി കുറുക്കുവിഴിികൾ ഇതിനായാി ചെതരാചെഞ്ഞിടു
ക്കാറുണ്ട്്. പ്രാനോദീശികമായാ വിയതിയാാനങ്ങൾ ഇതിൽ കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. അനുഷ്ഠാാനത്തിനോലക്ക് 
വിികസംിക്കുന്നതിചെ� ഏറ്റവും ചെചാറിിയാ ഏകകമായാി ഇതിനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിാക്കുകചെളയുംം ബിം
ബങ്ങചെളയുംം കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. സംമൂഹി പിരാിവിർത്തനത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങളുംം ഇവിയാിൽ ദൃശയമാണ്യ്. 
അത്തരാത്തിലുള്ള മുൻകരുംതലുകൾ അന്ധവിിശംാസംചെമന്ന് തിരാിച്ചറിിയുംനോമ്പാഴുംം പിലരുംം ജീീവിിതത്തി
ലുടിനീളം പിിന്തുടിരുംന്നതിന് നിരാവിധി ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളുംണ്ട്്. വിീടി് നിർമ്മിാണ്യം തുടിങ്ങുനോമ്പാൾ വിലിയാ 
മറി തീർക്കുന്നതും മുന്നിൽ നോനാക്കുകുത്തികൾ തൂക്കിയാിടുന്നതും ധാരാാളം കൂർത്ത മുള്ളുകളുംള്ള കള്ളി
ചെച്ചടിി ചെവിക്കുന്നതും കരാിങ്കണ്ണചെന പ്രതിനോരാാധിക്കാനാണ്യ്. നല്ല വിിളവുമായാി നിൽക്കുന്ന വിാഴിനോത്താ
ട്ടത്തിലും ചെനൽവിയാലുകളിലും മറ്റും കണ്ണും നാവും വിരാച്ച കറുത്ത കലങ്ങനോളാ നോപിനോക്കാലങ്ങനോളാ 
കുത്തി നിർത്താറുണ്ട്്. വിീടിിന് മുന്നിൽ എഴുംതി ചെവിക്കുന്ന ചാില വിാകയങ്ങളുംം ശ്രീനോദ്ധീയാങ്ങളാണ്യ്. എചെ� 
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കണ്ണു ചെകാള്ളും, ചെപിാട്ടിക്കണ്ണാ നോനാക്കണ്ട് എന്നിവി അവിയാിൽ ചാിലതാണ്യ്. അനയനോദീശത്ത് നിന്ന് 
വിരുംന്ന നോലാറിികളുംചെടി മുന്നിൽ കൺമിഴിിച്ച് നാക്ക് നീട്ടിയാിരാിക്കുന്ന രാാക്ഷസംത്തലകളുംചെടി ചാിത്രം 
കാണ്യാം. അതുനോപിാചെല വിയാളീ മുഖം, ചെചാറുനാരാങ്ങ, പിച്ചമുളക്, കറുത്ത ചെചാണ്ടുംകൾ തുടിങ്ങിയാവി 
ഇനോത ഉനോ�ശയത്തിന് നോവിണ്ട്ി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു.

കനോണ്ണറിിചെ� മുൻഗംണ്യനാ വിിഭാാഗംങ്ങൾ
നോകരാളത്തിചെല പിഴിയാ തറിവിാടുകളിൽ എളും�ം കണ്ണു തട്ടുന്ന വിിഭാാഗംചെത്തക്കുറിിച്ചുംം അതിനുള്ള 
ഫലപ്രദീമായാ മുൻകരുംതലുകചെളക്കുറിിച്ചുംം പ്രതിവിിധികചെളക്കുറിിച്ചുംമുള്ള അറിിവുകൾ കാണ്യാം. 
ഗംർഭാിണ്യികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മിമാർ, പ്രസംവിിച്ച സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ തുടിങ്ങിയാവിർക്ക് എളും�ം 
കണ്ണുചെകാള്ളും എന്നാണ്യ് വിിശംാസംം. ഇത് അപിരാ വിയക്തിികളുംമായാി ഇവിർക്കുള്ള ഇടിചെപിടിലിചെന 
നിയാ�ിക്കാൻ നോവിണ്ട്ി പ്രചാരാി�ിക്കചെ�ട്ടതാവിാം. എന്നിരുംന്നാലും ആനോരാാഗംയത്തിചെ�യുംം കരുംതലി
ചെ�യുംം യുംക്തിിനോബാധം ഇവിയ്ക്ക്് പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. വിീട്ടിൽ എത്തുന്ന അതിഥി സംംസംാ
രാിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആതിനോഥയാൻ സംംസംാരാിക്കുന്നത് മുൻകരുംതലാണ്യ് എന്ന് വിിശംസംിക്കചെ�ടുന്നു. 
കനോണ്ണറി് ഉഴിിഞ്ഞിിടുന്നതിലൂചെടി ചാാമ്പലാകും എന്ന വിിശംാസംത്തിലാണ്യ് കടുക്, ഉ�്, മുളക്, മഞ്ഞിൾ, 
കനോണ്ണറുചെകാണ്ട്യാാൾ ചാവിിട്ടി നിന്ന മണ്ണ് എന്നിവി എടുത്ത് അടുക്കളയാിചെല കനലിൽ ഇട്ടിരുംന്നത്. 
കുഞ്ഞിിന് കണ്ണു തട്ടാതിരാിക്കാൻ കവിിളിൽ കറുത്ത ചെപിാട്ട് ചെതാടുന്ന പിതിവുണ്ട്്. ചെനറ്റിയാിചെല ചെപിാട്ട് 
നടുവിിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെതാടുന്നതും കരാിങ്കണ്ണൻമാരാിൽ നിന്ന് രാക്ഷനോനടിാനാണ്യ്. തലയ്ക്കുംഴിിയാൽ 
നോപിാചെല ഉചാിതമല്ലാത്ത വിാക്കുകൾ പിറിഞ്ഞിാൽ അയാാൾ കടിന്നു നോപിായാ ഉടിചെന രാണ്ടും വിട്ടം തു�ി
യാാട്ടുന്നതും നാനോവിറികറ്റാൻ ഉതകുചെമന്ന് വിിശംസംിക്കുന്നു. അരാിയുംം ഭാസ്മിവും മ�ിച്ചിടുക, മ�ം ചെചാാല്ലി 
പിവിിത്രീകരാിച്ച ചെവിള്ളം കുടിി�ിക്കുക, ചെകാതിക്ക് മ�ിക്കുക, ഓതിയാറ്റുക, ഇലഞ്ഞിിനോത്താനോലാ 
നോവി�ിൻ നോതാനോലാ ചെകാണ്ട്് നോദീാ�ബാധിതചെരാ മുടിി മുതൽ കാൽചെ�രുംവിിരാൽ വിചെരാ തച്ചുംഴിിയുംക 
തുടിങ്ങി കനോണ്ണറിിന് അനോനകം പ്രതിവിിധികൾ ഉണ്ട്്.

തിരുംനിഴിൽമാല—ഉള്ളടിക്കം
539 ഈരാടിികളുംം 97 പിാട്ടുകളുംമുള്ള തിരുംനിഴിൽമാലകചെണ്ട്ത്തിയാത് ചെവിള്ളൂർ ചാാമക്കാവി് നോദീവിസംം
ത്തിൽ നിന്നാണ്യ്. ഈ ഗ്രന്ഥം ആദീയമായാി സംംനോശാധിത സംംസ്കാരാണ്യം നടിത്തി പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചത് 
1981 ൽ എം.എം.പുരുംനോ�ാത്തമൻ നായാരാാണ്യ്. ആർ.സംി.കരാി�ത്ത് പിിന്നീടി് തിരുംനിഴിൽമാല
യുംചെടി രാണ്ട്് താളിനോയാാല പിാഠങ്ങൾ കൂടിി കചെണ്ട്ടുത്തു. മലയാർ മ�വിാദീത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു 
എന്ന നോബാധയത്തിൽ നടിത്തിയാ അനോനം�ണ്യത്തിലാണ്യ് അവിർക്കിടിയാിൽ നിന്ന് തചെന്ന കൂടുതൽ 
പ്രതികൾ കചെണ്ട്ത്താൻ സംഹിായാകമായാത്. മറ്റ് പിാട്ട് കൃതികചെള അനോപിക്ഷിച്ച് നോനാക്കുനോമ്പാൾ 
താരാതനോമയന അടുത്ത കാലത്താണ്യ് ഈ കൃതി കചെണ്ട്ടുക്കചെ�ട്ടത്. പിയ്യാന്നൂർ പിാട്ട് 1993 ൽ ജീർമ്മി
നിയാിചെല ടിുബിങ്്ഹിൻ ശൈലബ്രാറിിയാിൽ നിന്ന് കചെണ്ട്ടുത്ത് സ്റ്റുടി്ഗംാട്ടിൽ ചെവിച്ച് സ്കാറിിയാ സംക്കറിിയാ 
പ്രകാശനം നടിത്തിയാനോ�ാൾ കൃതിയുംചെടി മലബാർ ബന്ധം ചാർച്ചയാായാിരുംന്നു. പിയ്യാന്നൂർ എന്ന 
നോപിരാിനോനാ, തളി�റിമ്പിനടുത്ത് നിന്ന് ഗുണ്ട്ർട്ട് കചെയ്യാഴുംത്തായാി നോശഖരാിച്ചും എന്നതിനോനാ അപ്പുറിം അത് 
കർക്കനോടിാത്തി എന്ന ചെതയ്യാംപിാട്ടിന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു എന്നും ശൈവി.വിി. കണ്ണൻ തിരാിച്ചറിിയുംന്നു
ണ്ട്്. അതിചെല നീലനോകശിയുംചെടി തുടിർച്ച കചെണ്ട്ത്താനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ പിി.ആൻറിണ്യി നടിത്തി എന്നതും 
ചാരാിത്രത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്യ്. വിടിനോക്ക മലബാറിിചെല മലയാരുംചെടി സംംതംനോബാധവും സംാമുദീായാിക 
വിിജ്ഞാംാനവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് കിടിക്കുന്ന കനോണ്ണറി് എന്ന അനുഷ്ഠാാനം തിരുംനിഴിൽമാലയാിൽ 
നോകന്ദ്രം ആശയാമാവുന്നതിലും ഇനോത തിരാിച്ചറിിവി് സംമൂഹിത്തിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ട്്. മലയാർ അർ�ി
ക്കുന്ന ബലിചെയാ വിർണ്യിക്കുന്ന ഭാാഗംമാണ്യ് തിരുംനിഴിൽമാല എന്ന കൃതിയുംചെടി പ്രനോമയാപിരാമായാ 
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കാതൽ. നിഴിൽ എന്നാൽ ബലി എന്നാണ്യ് അർത്ഥം. മാല എന്നാൽ കൂട്ടം. ബലികളുംചെടി കൂട്ടം 
എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്യ് തിരുംനിഴിൽമാല എന്ന പ്രനോയാാഗംം. മലയാരാാണ്യ് ബലി ചാടിങ്ങുകളുംചെടി 
മുഖയകാർമികർ എന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. നാലു ദീിക്കുകളിൽ ബലി, ഉച്ചബലി, കളമൂട്ടുബലി, മലയാി
കളുംചെടി നൃത്തം, മലയാൻമാരുംചെടി തുയാിലുണ്യർത്തൽ ,കുറിത്തിയാാട്ടം, പിാന എന്നിവി വിർണ്യിക്കുന്നു. 
ബ്രാഹ്മാവി്,ശിവിൻ,ഇന്ദ്രംൻ മുതലായാവിർ നൽകുന്ന ആശിസുകൾ വിർണ്യിച്ച് ഫലശ്രുതിനോയാാചെടി കൃതി 
സംമാപിിക്കുന്നു. ഓനോരാാ ദീിക്കിചെലയുംം ബലി ഓനോരാാ ദീിവിസംചെത്ത അനുഷ്ഠാാനമാണ്യ്.

തിരുംനിഴിൽ മാലയാിചെല നോലാകനോബാധം
തിരുംനിഴിൽമാല പിങ്കുചെവിക്കുന്ന സംമൂഹിചെത്തക്കുറിിച്ചുംം നോലാകചെത്തക്കുറിിച്ചുംമുള്ള അക്കാലചെത്ത 
അറിിവി് എടുത്ത് പിറിനോയാണ്ട്താണ്യ്. തിരുംനിഴിൽമാലയാിൽ മൂന്ന് ഖണ്ഡമാണ്യ് ഉള്ളത്. ആദീയ 
ഭാാഗംത്ത് നോദീവിസ്തുതികളുംം നോലാക ജീീവിിത വിീക്ഷണ്യവും ആണ്യ്. തുടിർന്ന് ഭൂനോഗംാളത്തിൽ ഭാാരാത ഭൂമി, 
നോകരാള ഭൂമി എന്നിവിയുംചെടി വിിവിരാണ്യവും പൂർവ്വ കവിി സ്മിരാണ്യയുംം ഉൾചെക്കാള്ളിച്ചിരാിക്കുന്നു. പിിന്നീടി് 
ആറിന്മുള നോദീവിചെ� കനോണ്ണറി് നോദീവിഗംണ്യങ്ങൾ ഒഴിി�ിക്കാചെനത്തുന്നത്, ഒഴിി�ിക്കാൻ സംമർത്ഥരാായാ 
മലയാരുംചെടി വിരാവി്, അവിരുംചെടി സംാമർത്ഥയം ഇവി മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിലും എഴുംതചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു. സംമൂഹി 
വിിമർശനം, ജീാതി വിിമർശനം ഭാക്തിജീന വിിമർശനം എന്നിവിയുംം ഇതിൽ കാണ്യാം. ആ കാലഘട്ട
ത്തിചെല നോലാകനോബാധവുമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി രൂപിീകരാിച്ചവിയാാണ്യ് ഇചെതല്ലാം. നിലനിന്നിരുംന്ന 
നോലാകനോബാധചെത്ത അനോത നോപിാചെല ആവിിഷ്കാരാിക്കുകയുംം ചെചായ്തിിട്ടുണ്ട്് എന്ന് രാണ്ട്ാം ഭാാഗംം ചെതളിവി് 
നൽകുന്നു. ഇത് ഒരും സംാഹിിതയകൃതി എന്നത് നോപിാചെല ചാരാിത്രകൃതിയുംമാണ്യ്. ഐതിഹിയങ്ങചെളയുംം 
മിത്തുകചെളയുംം ഉൾചെ�ടുത്തിയാ അനോത രാീതിയാിൽ മലയാൻമാർ കനോണ്ണറിിന് പിാടിിയാിരുംന്ന പിാട്ടിചെനയുംം 
തിരുംനിഴിൽമാലയാിനോലക്ക് നോചാർക്കുകയാായാിരുംന്നു എന്ന് വിിചാാരാിക്കുന്നത് യുംക്തിിപിരാമാണ്യ്. ഒഴിി�ി
ക്കാൻ അനുനോയാാജീയമായാ വിരാികൾ മലയാരുംചെടി ഇടിയാിൽ പ്രചാരാിച്ചിരുംന്ന വിാചെമാഴിിയാിൽ നിന്ന് 
കചെണ്ട്ടുത്ത് ഈ കൃതിചെയാ ആധികാരാികമാക്കുകയാാണ്യ് ഒരാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രവിർത്തനം 
ലക്ഷയം ചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവുക. രാണ്ട്ാം ഖണ്ഡത്തിചെല പിാട്ടുകചെളല്ലാം ചാരാിത്രപിരാമായാി നിലനിന്നിരും
ന്ന അറിിവിിചെന, അനുഭാവിനോലാകങ്ങചെള ഉചാിതമായാ പിരാിഷ്കാരാണ്യങ്ങനോളാചെടി കൃതിയുംചെടി പിശ്ചാാത്തല 
വിികസംനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചും എന്നതിചെന ശരാി ചെവിക്കുന്നതാണ്യ്. ഭാാരാതഖണ്ഡത്തിചെല പിതിചെനട്ടു 
നാടുകളുംചെടി നോപിരുംകൾ, നോകരാനോളാൽ�ത്തി നോപിാലുള്ള ഐതിഹിയങ്ങൾ എന്നിവി കൃതിയാിൽ കടിന്നു 
വിരുംന്നുണ്ട്്. നോകരാനോളാല്പത്തിയുംചെടി പിലതരാം വികനോഭാദീങ്ങളിൽ ഒന്നായാി കണ്യക്കാക്കാൻ കഴിിയുംന്ന 
മചെറ്റാരും പിാഠമാണ്യ് ഇതിലുള്ളത്. പിരാശുരാാമൻ വിരുംണ്യനോനാടിിരാന്നു മണ്യി മുറിചെമടുചെത്തറിിഞ്ഞി് 
നോകരാളം സൃഷ്ടിിച്ചുംചെവിന്നാണ്യ് തിരുംനിഴിൽ മാലയാിൽ പിറിയുംന്നത്. മഴുംവില്ല, മണ്യിമുറിമാണ്യ് എന്നത് 
ശ്രീനോദ്ധീയാം. അനോയാാധയയാിൽ നിന്നു വിന്ന പിഞ്ചാംകനയകമാർക്കു പിിറിന്ന സംന്താനങ്ങളിൽ പ്രശസ്തനായാ 
നോകരാളനോക്കാൻ രാാജീയം ഭാരാിക്കയാാൽ നോകരാളചെമന്നു നോപിരുംണ്ട്ായാി എന്ന് നോകരാളചെമന്ന പിദീത്തിചെ� 
ഉല്പത്തിചെയാക്കുറിിച്ചുംം കൃതിയാിൽ പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ചെകാടുങ്ങല്ലൂർ നോകന്ദ്രംമാക്കി നിലനിന്നിരുംന്ന നോചാരാ 
ഭാരാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംം തിരുംനിഴിൽമാലയാിൽ പിരാാമർശങ്ങളുംണ്ട്്. ചെകാടുങ്ങല്ലൂരാിചെനയുംം കഴികഭാരാ
ണ്യത്തിചെ� പ്രതിനിധികളായാ നാലു തളികചെളക്കുറിിച്ചുംം പ്രസ്തുത സംന്ദർഭാത്തിൽ പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. 
നോകരാളത്തിചെല അറുപിത്തിനാലു ബ്രാാഹ്മണ്യഗ്രാമങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് തിരുംനിഴിൽമാലയാിൽ വിിസ്തരാിച്ചി
ട്ടുണ്ട്്. നോകരാനോളാല്പത്തി തചെന്നയാാവിാം ഇതിചെ�യുംം അടിിസ്ഥാനം മന�ിലാക്കാൻ സംംീകരാിച്ചത്. 
മു�ത്തി രാചെണ്ട്ണ്ണം നോകാലത്തുനാട്ടിനപ്പുറിം തുളുംനാട്ടിലും മു�ത്തിരാചെണ്ട്ണ്ണം നോകാലത്തുനാട്ടിനിപ്പുറിം 
നോകരാളത്തിലുമായാിരുംന്നുചെവിന്ന് തിരുംനിഴിൽമാലയാിൽ വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്. പിന്നിയൂർ, നോചാാകിരാം 
ഗ്രാമങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംം പിരാാമർശമുണ്ട്്. ഇരുംവിരുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സാരാചെത്തക്കുറിിച്ചുംം കൃതിയാിൽ പിറിഞ്ഞിി
ട്ടുണ്ട്്. മാമകനോവില എന്ന് മാമാങ്കചെത്തക്കുറിിച്ചുംം വിള്ളുവിനാടിിചെനക്കുറിിച്ചുംം ഒചെക്ക ഒനോട്ടചെറി സൂചാനകൾ 
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തിരുംനിഴിൽമാലയാിലുണ്ട്്. അക്കാലത്ത് വിാചെമാഴിിയാായാി പ്രചാരാിച്ച നോകരാളചെമന്ന പ്രനോദീശചെത്തക്കുറിി
ച്ചുംം ഭാാരാതചെമന്ന രാാജീയചെത്തക്കുറിിച്ചുംമുള്ള ഒരും നോരാഖചെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാണ്യ് തിരുംനിഴിൽമാല.

കനോണ്ണറും തിരുംനിഴിൽമാലയുംം
പിതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദീയപിാദീത്തിൽ എഴുംതചെ�ട്ടത് എന്ന് ഭാാ�ാപിണ്ഡിതർ അനുമാനിക്കുന്ന 
ഈ പിാട്ട് കനോണ്ണറും നാനോവിറും ഒഴിി�ിക്കാൻ ചെതയ്യാക്കാരാായാ മലയാർ പിാടിി വിന്നിരുംന്ന പിാട്ടാണ്യ്.

ആറിൻമുള ശാസ്ത്രം എന്നുകൂടിി ഇതിന് നോപിരുംണ്ട്്. പ്രനോമയാതലം ആറിൻമുളയുംമായാി ബന്ധ
ചെ�ട്ടാണ്യ് കിടിക്കുന്നചെതങ്കിലും പ്രാനോദീശികമായാി പിലയാിടിങ്ങളിലും കനോണ്ണറും നാനോവിറും അകറ്റാൻ 
മലയാർ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്ന അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി അംശം ഇതിലുണ്ട്്. മചെറ്റാരും തരാത്തിൽ പിറിഞ്ഞിാൽ 
തിരുംനിഴിൽമാലയുംചെടി പിാഠത്തിചെ� പ്രാഗം് രൂപിമായാ വിാചെമാഴിി കനോണ്ണറിിന് ഇനോ�ാഴുംം ഉപിനോയാാ
ഗംിച്ചുംവിരുംന്നു. ഇന്ന് നോഫാക് എന്ന് വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്ന, ഇനോ�ാഴുംം തുടിരുംന്ന ഈ വിാചാാലുകൾ 
വിിപുലമായാ ചാരാിത്രബന്ധങ്ങളുംചെടി ഒരും ശൃംംഖലയാിൽ ഒരും സംംത� കൃതിയാായാി മാറ്റചെ�ട്ടതാണ്യ് 
തിരുംനിഴിൽമാല. മലനാടി് ഭാാ�യുംചെടി പ്രാഗ്രൂപിചെത്തക്കുറിിച്ചുംം അന്ന് പ്രചാാരാത്തിലിരുംന്ന പിാട്ടു പ്ര
സ്ഥാനചെത്തക്കുറിിച്ചുംം വിയക്തിമായാ അറിിവി് പികരാാൻ പിരായാപ്തമായാ ഈ അമൂലയ ഗ്രന്ഥം ഒരും മ�
കാവിയം എന്ന നിലയാിൽ മലയാർ നോശഖരാിച്ച് ചെവിച്ചിട്ടുണ്ട്ാവിാം. വിാദീയനോമളത്തിചെ� അകമ്പടിിനോയാാചെടി 
തനിമലയാാളത്തിൽ ചെചാാല്ലുന്ന മ�വിരാികൾ ഇത്തരാചെമാരും ഗ്രന്ഥചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള അറിിവുമായാി 
ബന്ധചെ�ടിാചെത സംംത�മായാി സംമൂഹിത്തിലൂചെടി ശൈകമാറിി വിന്നു. ഈണ്യത്തിൽ ചെചാാല്ലുകയുംം 
കാവിിചെ�നോയാാ തറിവിാടിിചെ�നോയാാ മുറ്റത്ത് ഇരുംത്തി മുടിി മുതൽ പിാദീവിിരാൽ വിചെരാ നിച്ചിനോത്താൽ 
ചെകാണ്ട്് തച്ച് ഉഴിിയുംകയുംം ചെചായ്യുന്ന പിതിവിാണ്യ് ഒഴിി�ിക്കലുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ
ക്ക് ഉള്ളത്. ചെകാട്ടിക്കനോണ്ണറി്, ഉച്ചബലി, കനോണ്ണറി് എചെന്നാചെക്ക ചാടിങ്ങുകളുംചെടി സംവിിനോശ�തകചെള 
മുൻനിർത്തി ഇത്തരാം ഉച്ചാടിനങ്ങചെള വിിളിക്കാറുണ്ട്്.

ഒരും ദീിവിസംം സംന്ധയയ്ക്ക്് തുടിങ്ങി പിിനോറ്റന്ന് ഉച്ച വിചെരാ നീളുംന്ന വിിപുലമായാ കർമ്മിാനുഷ്ഠാാന 
പിദ്ധീതികളാണ്യ് ചെകാട്ടിക്കനോണ്ണറി്. പിണ്ട്് ആറിൻമുള ഭാഗംവിാനായാ ശ്രീീനാരാായാണ്യ സംംാമിക്ക് പിിടിിചെപിട്ട 
കനോണ്ണറും നാനോവിറും മാപിാപിവും ഒഴിി�ിക്കുവിാൻ മഹിാഭാാരാതചെ�രുംമലയാനും ചെപിരുംമലയാിയുംം 
നടിത്തിയാ മ�വിാദീകർമ്മിങ്ങൾ ആണ്യ് ഈ കാവിയത്തിൽവിിവിരാിക്കുന്നത്. കിഴിനോക്കൻ ബലി, 
ചെതനോക്കൻ ബലി, പിശ്ചാിമാബലി, വിടിനോക്കൻ ബലി എന്നിവിയുംം കാളി, നരാസംിംഹിമൂർത്തി, നോക്ഷത്ര
പിാലൻ എന്നീ നോദീവിതകൾക്കുള്ള നിനോവിദീയാർ�ണ്യവും കഴിിയുംനോമ്പാൾ ഉച്ചയാാകും. ചെചാണ്ട്നോമളവും 
പിാട്ടും ആട്ടവും തുകലുഴിിച്ചലും ഇടിതടിവിില്ലാചെത നടിക്കും.

ഉച്ചനോനരാത്ത് മലയാമന്തവിാദീി കാവിിനു മുന്നിൽ ഒരും ചെചാറുകുഴിിയുംണ്ട്ാക്കി അതിൽ ഒരും പൂവിൻ
നോകാഴിിചെയാ ജീീവിനോനാചെടി കിടിത്തി മുകളിൽ കമ്പുകൾ നിരാത്തി മണ്ണിട്ടുറി�ിക്കും. അതിന് മുകളിൽ 
മൂന്ന് കല്ല് ചെവിച്ച് അടുപ്പുണ്ട്ാക്കി മനോ�ാച്ചാരാണ്യങ്ങനോളാചെടി നോഹിാമകർമ്മിങ്ങൾ ചെചായ്യും. ഇതിനിടിയാിൽ 
കാരാണ്യവിചെരാ ബലിക്കളത്തിൽ വിരുംത്തി ചെപിാതിച്ച നോതങ്ങനോമൽ ചെവിച്ച കടുക്കയുംം നോചാമ്പും മുറിി�ിച്ച് 
പിിണ്യിബാധചെയാല്ലാം ഒഴിി�ിക്കും.

ഒടുവിിൽ ഉച്ചബലി എന്ന കർമ്മിാനുഷ്ഠാാനം നടിക്കും. ഉച്ചബലി ചെതയ്യാനോക്കാലവും രാണ്ട്് 
പിനിയാൻമാരുംമാണ്യ് അരാങ്ങിചെലത്തുക. കലാശത്തിനിടിയാിൽ ചെതയ്യാനോക്കാലം ചെകട്ടി മുറുക്കിയാ 
ശൈകത്തണ്ട്യാിൽ മുന കൂർത്ത നാരാായാം ചെകാണ്ട്് കുത്തി ചുടുനോചാാരാ ഒഴുംക്കും. തുടിർന്ന് മലർന്ന് 
ചെതക്ക് വിടിക്കായാി മരാിച്ചത് നോപിാചെല വിീഴുംം. അനോതാചെടി നോകാടിി മുണ്ട്ിട്ട് മൂടിി ചെതയ്യാനോക്കാലചെത്ത 
താങ്ങിചെയാടുത്ത് ചെകാണ്ടുംനോപിാകും.

ഉച്ചനോനരാചെത്ത ആൾബലി സംങ്കല്പമാണ്യ് ഉച്ചബലിക്കുള്ളത്. തിരുംനിഴിൽമാലയാിചെല തമിഴി് 
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പിദീ നിബിഡിമായാ വിരാികൾക്ക് പികരാം തനി മലയാാള മ�വിരാികളാണ്യ് മലയാർ ഇന്ന് പിാടുന്നത്.
“ചെപിാൻമുടിി നോമലൻ പിറ്റിരുംന്തചെതാഴിിക മുറ്റിറിങ്കു നാവിലനോയാ....
നോമകവിർണ്ണൻ കുളിർചെനറ്റിയാിലും വിിയാം നോപിാരുംം കുനുചാില്ലിയാിലും
നീ കനിന്തിരുംന്ത ചെതാഴിിന്തിത മുറ്റിറിങ്കു നാവിലനോയാ.... “
തുടിങ്ങി മുടിി മുതൽ പിാദീം വിചെരാ കുടിിയാിരാിക്കുന്ന നോദീാ�ചെത്ത പിാടിിയാകറ്റുന്നു.
ജീടിമുടിി കലാധരാൻ തൻ തിരുംമൂർത്തിയാിൽ
ചെകാടുമചെയാാചെട്ടഴുംന്ന മഹിാവിയാധികചെളാചെക്കയുംം
ഉടിമചെയാാടു മാമല മ�മുനോറ്റാതി നി-
ന്നുഡുംപിതി മുടിിക്ക് കനോണ്ണചെറിാഴിിക്കുന്നിനോതൻ
തിരുംമുടിി ലലാടിചെനറ്റിത്തടിം കണ്ട്തിൽ
പിരാിചെചാാടു ചാില്ലിചെക്കാടിി തിരുംമിഴിികൾ രാണ്ട്ിലും
തിലക കുസുമങ്ങൾ ചെവില്ലുന്ന നാസംിക്കതും
തിറിചെമാടു പിിടിിച്ച കനോണ്ണചെറിാഴിിക്കുന്നിനോതൻ.....”

തിരുംനിഴിൽമാലയാിചെല കൂടുതൽ വിരാികൾ മലയാൻമാർ പ്രാനോദീശികമായാി തനിമലയാാളത്തിൽ 
ഇനോ�ാഴുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതിന് ചെതളിവുകളുംണ്ട്്.

“മൂർ�ാവിിൽ ചെപിാരുംന്നിരാിക്കും
കണ്ണറു നാനോവിറുവിാ നോത
മകുടിം വിിട്ടിറിങ്ങിനോ�ാക
മഞ്ഞിൾ ഭാസ്മിം ചെതള്ളി
എറിിചെഞ്ഞിാഴിിക്കാം ഞാാൻ
ഗുരുംവിാചെണ്യ നോദീവിനാചെണ്യ
തിരുംചെനറിറിിനോമൽ
കാത്തിരാിക്കും വിാ നോത
നൻചെനറ്റി ഇറിങ്ങി വിാ
ഗുരുംവിാചെന്ന ശൈദീവിത്താചെണ്യ
മുയാി�ിനോന്മാൽ ചെപിരുംന്നിനമ്പാചെത
മുയാി�ിറിങ്ങി വിാ
ഭാസ്മിം ചെതള്ളിചെയാറിിയുംം
ദൂരാചെ�ാ കനോണ്ണറുവിാ ചെത”

ഇപ്രകാരാം കനോണ്ണറും നാനോവിറും പിിടിിച്ചതിചെന അനുഷ്ഠാാനത്തികനോവിാചെടി ഇനോ�ാഴുംം ഉഴിിഞ്ഞി് കളയാൽ 
നടിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇതുനോപിാചെല ചെനഞ്ചാം്, വിയാർ, അരാ, കാൽമുട്ട്, പിാദീം എന്നിവി വിിളിച്ചും ചെചാാല്ലിയുംള്ള മ�
�ാട്ട് നിലവിിലുണ്ട്്. സംാധാരാണ്യ മനു�യരുംചെടിയുംം ശൈദീവിത്തിചെ�യുംം കനോണ്ണറി് നോദീാ�ം ഒഴിി�ിക്കാൻ 
മലയാരുംചെടി അനുഷ്ഠാാനം തചെന്നയാാണ്യ് മികച്ചുംനിന്നത് കൃതിചെയായുംം അതിചെ� സംാമൂഹിികതചെയായുംം 
അടിിസ്ഥാനമാക്കി വിിലയാിരുംത്താൻ സംാധിക്കും.

“ഗ്രാമത്തറിവിാടുകളിൽ സംന്ധയ നോനരാങ്ങളിൽ അരാിയുംം ഭാസ്മിവും നുള്ളിചെയാറിിഞ്ഞി് മ�ം 
ചെചാാല്ലി കനോണ്ണറ്റ് ഒഴിി�ിക്കുന്ന പിതിവി് കണ്ട്ിട്ടുണ്ട്്. ആനോറിയാാറി് ചെചാട്ടച്ചാൺ തടിി�റ്റിൽ നോകറിിക്കൂടിിയാ 
കനോണ്ണറുബാധ ഒഴിിനോഞ്ഞി നോപിാ... എന്നിങ്ങചെന മ�ിക്കുന്നത് തിരുംനിഴിലിചെ� തനിമലയാാളചെമന്ന് 
തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിത് പിിന്നീടിാണ്യ് “ എന്ന ആർ.സംി.കരാി�ത്തിചെ� പ്രസ്താവിന ഇതിനോനാടി് നോചാർത്ത് 
വിായാിക്കാവുന്നതാണ്യ്.
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പ്രാനോദീശികമായാി മലയാർ കനോണ്ണറും നാനോവിറും അകറ്റാൻ ഉണ്ട്ാക്കിയാ അനുഷ്ഠാാനം 
തചെന്നയാാണ്യ് തിരുംനിഴിൽ മാലയാിൽ എഴുംതചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നത്. ആറിൻമുള മലനടിയാിൽ താമസംിച്ചി
രുംന്ന പിാണ്യൻമാർ മലബാറിിചെല മലയാരുംമായാി ചാാർച്ചയുംള്ളവിരാാണ്യ് എന്ന് നോഡിാ.എൻ അജീിത് 
കുമാർ തിരുംനിഴിൽമാല എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സൂചാി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. വിടിനോക്ക മലബാറിിചെല ചെവിള്ളൂർ 
ചാാമക്കാവി് നോദീവിസംംത്തിൽ നിന്ന് കൃതിയുംചെടി പിതി�് എന്തുചെകാണ്ടുംകചെണ്ട്ടുക്കചെ�ട്ടു എന്നതിചെ� 
കാരാണ്യം ഇതിൽനിന്ന് വിയക്തിമാണ്യ്.

മലയാരുംചെടി അനുഷ്ഠാാനം ഒരും പിാട്ട് കൃതിയാിൽ ആവിിഷ്കാരാിക്കചെ�ട്ടത് കാലങ്ങനോളാളം മറിഞ്ഞു 
കിടിന്നത് അത് കചെണ്ട്ടുക്കചെ�ട്ട പ്രനോദീശത്തിചെ� പിിനോന്നാക്കാവിസ്ഥയുംം ജീാതി വിയവിസ്ഥയുംചെടി 
പ്രനോതയകതയുംം ചെകാണ്ട്ാണ്യ്. കൂടുതൽ പ്രതികൾ കചെണ്ട്ടുക്കചെ�ട്ടത് സംമീപികാലത്ത് മാത്രമാണ്യ്. 
ഭാ�തികമായാ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി രൂപിത്തിൽ കനോണ്ണറും നാനോവിറും സംമൂഹിത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടും 
ലിഖിതപിാഠം മറിഞ്ഞുകിടിന്നു. അതുചെകാണ്ട്് തചെന്ന സംാഹിിതയ ചാരാിത്രത്തിൽ മിതമായാ പിരാാമർശ
ങ്ങളിൽ അവി ഒതുങ്ങി. അറിിവുകൾ ജീനാധിപിതയവിൽക്കരാിക്കചെ�ടുന്ന പുതിയാ കാലത്ത് ചാില വിീണ്ടും
വിിചാാരാങ്ങൾ ഈ കൃതിചെയാ സംംബന്ധിച്ചുംം ഉണ്ട്ാനോവിണ്ട്തുണ്ട്്. മലയാരുംചെടി സംംതംനോബാധത്തിചെ� 
അടിിത്തറിയാായാ അനുഷ്ഠാാനത്തിൽ നിന്ന് നോചാാർത്തിചെയാടുത്ത് രൂപിീകരാിക്കചെ�ട്ടത് തചെന്നയാാണ്യ് 
തിരുംനിഴിൽമാലയുംചെടി ആധികാരാികമായാ ആശയാാവിലികൾ. സംാഹിിതയപിാഠത്തിൽ മലയാരുംചെടി 
സംാമുദീായാിക വിിജ്ഞാംാനം അനോതനോപിാചെല വിരുംന്നു എന്നചെതാചെക്ക സംംീകാരായമാണ്യ്. എങ്കിലും ഇത് 
തിരാിച്ചറിിയുംകയുംം അംഗംീകരാിക്കാതിരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നത് മലയാരുംചെടി സംംതംനോബാധചെത്ത ബലി 
കഴിിക്കലാണ്യ്. മലയാർക്ക് അവിരുംചെടി സംാമുദീായാിക സംംതംത്തിചെ� ആഴിങ്ങൾ വിീചെണ്ട്ടുക്കാനും 
പ്രതിച്ഛായാ നിർമ്മിിചെച്ചടുക്കാനും തിരും നിഴിൽമാലചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള തുടിർപിഠനങ്ങൾ പ്രനോചാാദീനമാ
നോകണ്ട്തുണ്ട്്.
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4. പുരുംനോ�ാത്തമൻ, നായാർ (എഡിി.), തിരുംനിഴിൽമാല: പ്രാചാീന ഭാാ�ാകാവിയം, കറിൻറി് ബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം, 1981

5. ലീലാവിതി, എം, മലയാാള കവിിതാ സംാഹിിതയചാരാിത്രം, നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കാദീമി, തൃശൂർ, 1996

നോഡിാ. പ്രജീിത പിി.
അന്നൂർ സംംനോദീശി. പിയ്യാന്നൂർ നോകാനോളജീ്, ഗംവിൺചെമൻറി് ബ്രാണ്ണൻ നോകാനോളജീ് ധർമ്മിടിം, ഗംവിൺചെമൻറി് ബ്രാണ്ണൻ 
നോകാനോളജീ് ഓഫ് ടിീച്ചർ എഡിുനോക്ക�ൻ തലനോശ്ശാരാി എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദീയാഭായാസംം. ‘പിാർശംവിൽകൃത സംമൂ
ഹിങ്ങളുംം നോകരാള നനോവിാത്ഥാനവും—സംംാമി ആനന്ദതീർത്ഥചെന അടിിസ്ഥാനമാക്കി ഒരും പിഠനം’ എന്ന 
വിി�യാത്തിൽ കണ്ണൂർ യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് പിിച്ച്.ഡിി. ബിരുംദീം നോനടിി. പുസ്തകം: സംംസ്കാാരാത്തിൻചെറി 

വിർത്തമാനം നോദീശം വിാനോമാഴിി വിരാചെമാഴിി



 നോകരാളത്തിചെല മാ�ിളസംംസ്കാാരാം 
—നോഗംാത്രീയാതയുംം സംംതംരാാഷ്ട്രീീയാവും 

ദൂന മറിിയാ ഭാാർഗ്ഗവിി
ആധുനികഭാാരാതീയാഭാാ�ാവിിഭാാഗംം അലീഗംഢാ്  മുസ്ലാീം സംർവ്വകലാശാല, അലിഗംഢാ്. 

ഇന്തയയാിചെല മറ്റു സംംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമായാി സംഹിിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന മനോതതരാ 
സംംസ്ഥാനമാണ്യ് നോകരാളം. ഇവിിചെടി വിന്നവിരുംം ജീീവിിച്ചവിരുംം പിരാസ്പരാം പിങ്കുചെവിച്ച സംഹിിഷ്ണുതയുംചെടി 
ഫലം കൂടിിയാാണ്യത്. സംംാത�യാനന്തരാം ഇന്തയയാിചെല എല്ലാ സംംസ്ഥാനങ്ങളുംം ജീാതി സംംതംങ്ങ
ളിനോലക്ക് തിരാിച്ചും നോപിാവുകയുംം ഫൂഡിൽ ഘടിനചെയാ നിലനിർത്തുകയുംം ചെചായ്തു. എന്നാൽ കുനോറികൂടിി 
പുനോരാാഗംമനാത്മകമായാി മാനവിികതയാിൽ ഉറിച്ച ജീീവിിത രാീതിചെയാ അവിലംബിക്കാനുള്ള ശ്രീമം 
മലയാാളി നടിത്തിയാിട്ടുചെണ്ട്ന്നത് നിസ്തർക്കമാണ്യ്. 

ഇവിിചെടി നവിീനമായാ ജീീവിിതരാീതികളുംചെടി സംംാധീനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്യ് നാഗംരാികത 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. പിതിന്നാലാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാടുകൂടിി നോകരാളത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികതയുംചെടി ഭാാഗംമായാി 
ചെസംമറ്റിക് മതങ്ങൾ മാറിിയാിട്ടുണ്ട്്. പുറിത്തു നിന്നും കുടിിനോയാറിിയാവിരുംം സംംനോദീശീയാരുംം അടിങ്ങിയാ ഈ 
മാ�ിളസംമൂഹിം ദ്രാവിിഡി നോഗംാത്രസംംഭാാവിം ജീീവിിതത്തിലുടിനീളം പുലർത്തിയാിരുംന്നുചെവിന്ന് അവിരുംചെടി 
നോഫാ ക് നോലാറുകൾ വിയക്തിമാക്കുന്നു. മാ�ിളചെയാന്ന വിാക്കിചെ� അർത്ഥം ചാരാിത്രഗംതിക്കനുസംരാിച്ച് 
മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. ചാരാിത്ര വിയവിഹിാരാങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പില സംാംസ്കാാരാിക സൂചാനകൾ നല്കുന്ന പിദീമാണ്യ് 
മാ�ിള. ഈ പ്രബന്ധം മാ�ിളചെയാന്ന അർത്ഥചെത്ത നോകരാളത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രത്തിലൂ
ന്നിയാാണ്യ് നിർണ്ണയാിക്കാൻ ശ്രീ മിക്കുന്നത്.

നോജീാനകമാ�ിള, നസ്രാണ്യിമാ�ിള, ജൂംതമാ�ിള എന്നിങ്ങചെന മാ�ിളസംംസ്കാാരാം വിയതയസ്ത
മായാ ആശയാ സംംഹിിതകൾക്കുള്ളിലാണ്യ് നിലനിൽക്കുന്നത്. നോകരാളത്തിചെ� ദ്രാവിിഡിവും നോഗംാ
ത്രീയാവുമായാ സംംഭാാവി സംവിിനോശ�തകൾ ഇവിർ പുലർത്തിയാിരുംന്നു. കലർ�ില്ലാത്ത ശുദ്ധീ മതം 
എചെന്നാന്നില്ല. പ്രനോതയകിച്ചുംം ഇന്നചെത്ത ഇന്തയൻ പിരാിതസ്ഥിതിയാിൽ. കലർ�ില്ലാചെത ഒരുംസംംസ്കാാ
രാത്തിനും മുനോന്നാട്ട് നോപിാകാൻ സംാധയമല്ല. മാ�ിള സംംസ്കാാരാചെത്ത വിീചെണ്ട്ടുക്കുനോമ്പാൾ ഈ ശുദ്ധീതം 
വിാദീങ്ങളാണ്യ് തകർക്കചെ�ടുന്നത്. 
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നോകരാളത്തിചെല മാ�ിളമാർ
ഇന്ന് നോകരാളത്തിൽ വിയവിഹിരാിക്കചെ�ടുന്ന ‘മാ�ിള’ മുസ്ലാീം മതവിിശംാസംികചെള സൂചാി�ിക്കാനാണ്യ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. പ്രബന്ധത്തിൽ മചെറ്റാരും നിലയാിലാണ്യ് ‘മാ�ിള’ചെയാ നോനാക്കി കാണുന്നത്. 
നോകരാളത്തിനോലക്ക് വിയാപിാരാാർത്ഥവും മതപ്രചാരാണ്യാർത്ഥവും വിരാികയുംം നോകരാളീയാ ജീീവിിതരാീതിക
നോളാടു താദീാത്മയചെ�ടുകയുംം ചെചായാ് ത ജീനവിിഭാാഗംമാണ്യ് മാ�ിളമാർ. നസ്രാണ്യി മാ�ിള, ജൂംതമാ�ിള, 
നോജീാനക മാ�ിള എന്നിവിരുംചെടി മാ�ിളത്തം വിയാപിാരാത്തിനോലക്കും മതപിരാിവിർത്തനത്തിനോലക്കുമാണ്യ് 
നീളുംന്നത്. നോകരാളത്തിനോലക്ക് കുടിിനോയാറിി വിന്നർ ഇവിിടിചെത്ത തനോ�ശീയാരാായാ ദ്രാവിിഡിചെരാ വിിവിാഹിം 
കഴിിച്ചും. അങ്ങചെന വിയതിരാിക്തിമായാ മതവിിശംാസംികചെള മാ�ിളചെയാന്ന് ചെപിാതുവിിൽ വിിളിക്കുകയാാണ്യ് 
ചെചായ്തിചെതന്നു കാണ്യാം. ‘മാ�ിള’യുംചെടി അർത്ഥവിയവിഹിാരാങ്ങചെള പിരാിനോശാധിക്കുനോമ്പാൾ അവി മൂന്നു
തരാമാചെണ്യന്നു കാണ്യാം. മതം, വിയാപിാരാം, നോദീശം ഈ മൂന്നിചെ�യുംം സംംാധീനം ഫൂഡിൽ-ആധുനിക 
വിയവിസ്ഥകളിലും മാ�ിളത്തചെത്ത സംംാധീനിക്കുന്നുണ്ട്്.

ബുദ്ധീമതം സംംീകരാിക്കുന്നതിചെന ബുദ്ധീമാർഗ്ഗം നോചാരുംക അഥവിാ ധർമ്മി മാർഗ്ഗം കൂടുക എന്നാണ്യ് 
അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്നത്. പിിന്നീടി് എല്ലാ പിരാിവിർത്തനങ്ങളുംം മാർഗ്ഗം കൂടുക എന്ന നോപിരാിൽ അറിിയാ
ചെ�ടിാൻ തുടിങ്ങി. മതം മാറുന്നവിചെരാ മാർഗ്ഗ�ിള്ളചെയാന്നാണു വിിളിച്ചിരുംന്നത്. അത് നോലാപിിച്ചാണു് 
മാ�ിള ആയാചെതന്നു കരുംതുന്നു (മനോനാജീ് രാവിീന്ദ്രംൻ, 2010). ബുദ്ധീമതക്കാരുംചെടി മാർഗ്ഗശബ്ദം ചെകാണ്ട്് 
ക്രിസ്തുമതചെത്ത സൂചാി�ിക്കുന്ന പിതിവു നോകരാളത്തിലുണ്ട്്. ഉദീയാംനോപിരൂർ സൂനഹിനോദീാസംിചെ� കാനോനാ
നകളിൽ മാർഗ്ഗ ശബ്ദം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘മർനോത്താമ്മിയുംചെടി മാർഗ്ഗം’ എന്നാണ്യ് നസ്രാണ്യികൾ 
തങ്ങളുംചെടി മത മരായാദീകചെള വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നചെതന്ന് പിി.സംി. മാതു അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്്.

എം. ഗംംഗംാധരാചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ മാ�ിളചെയാന്ന് മുസ്ലാീങ്ങചെള നോപിാചെല ക്രിസ്തയാനികചെളയുംം 
ജൂംതന്മാാചെരായുംം വിിളിച്ചിരുംന്നു. പുറിചെമ നിന്ന് വിന്ന് വിിനോദീശവിയാപിാരാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് പ്രവിർത്തിച്ച
വിചെരാ ‘മാ�ിള’മാരാായാി കരുംതുന്നത് പിഴിയാ പിതിവിായാിരുംന്നു. വിിനോദീശമതാനുയാായാികചെള ബഹുമാന
സൂചാകമായാി സംംനോബാധന ചെചായ്തിിരുംന്ന പിദീമാണ്യ് മാ�ിള. (29; 1993, മുഹിമ്മിദീ് കുഞ്ഞിി, പിി.ചെക, ) 
നസ്രാണ്യിയുംം ജൂംതനും വിടിക്കൻ ഭാാഗംങ്ങളിൽ നോവിർതിരാിനോക്കണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്തതിനാൽ മുസ്ലാീങ്ങചെള 
‘മാ�ിള’ എന്നു മാത്രമായാി മലബാറിിൽ വിിളിച്ച് നോപിാന്നിരുംന്നത്.(13; 2007. ഗംംഗംാധരാൻ, എം.,). 
നോകരാളത്തിചെല ജീാതീയാ വിയവിസ്ഥയാിൽ നോവിർതിരാിച്ചറിിയാാനും മണ്യവിാളൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലും 
മാ�ിളചെയാന്ന പിദീം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നതായാി പിി.ചെക. കുഞ്ഞിിമുഹിമ്മിദീ്  അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. (29; 
1993.)

പ്രധാനമായുംം രാണ്ടുംതരാം ചാരാിത്ര പ്രക്രിയായുംചെടി ഭാാഗംമായാിട്ടാണ്യ് മാ�ിളചെയാന്ന പിദീത്തിചെ�  
വിയവിഹിാരാരൂപിീകരാണ്യം. ഒന്ന് ശൈവിനോദീശികവിയാപിാരാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് പ്രവിർത്തിക്കുന്നവിചെരാ 
സൂചാി�ിക്കുന്ന സംംജ്ഞാംചെയാന്നനിലയാിലാണു്. മചെറ്റാന്ന് മതപിരാിവിർത്തനത്തിലൂചെടി മാറിിയാവിചെരാ
നിലയാിലാചെണ്യന്നു കാണ്യാം.

മാ�ിളചെയാന്ന പിദീം ചാരാിത്രകൃതിയാിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചതായാി കാണുന്നത് ദുവിാർചെത്ത 
ബർനോബാസം എന്ന നോപിാർച്ചുംഗംീസുകാരാചെ� ഗ്രന്ഥത്തിലാചെണ്യന്ന് എം. ഗംംഗംാധരാൻ നിരാീക്ഷിക്കു
ന്നുണ്ട്്. (ബർനോബാസംയുംചെടി വിിവിരാണ്യചെത്ത അധികരാിചെച്ചഴുംതിയാതിൽ നിന്നും) .

‘മലബാർ എന്ന രാാജീയത്ത് അവിിശംാസംികളുംചെടി ഭാാ� സംംസംാരാിക്കുകയുംം നായാന്മാാചെരാനോ�ാചെല 
അർദ്ധീനഗ്നരാായാി നടിക്കുകയുംം പിനോക്ഷ, വിിശംാസംികളിൽ നിന്നു വിയതയസ്തരാാകാൻ വിട്ടചെത്താ�ി 
ധരാിക്കുകയുംം താടിിവിളർത്തുകയുംം ചെചായ്തിിരുംന്നവിരാാണ്യ് ‘മൂറു’കൾ. അവിിശംാസംികൾക്കിടിയാിൽ ഒരും 
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ദു�ിച്ചതലമുറി മലബാറിിൽ വിളരുംന്നുചെണ്ട്ന്നും അവിചെരാ നാട്ടുകാർ മാ�ിളമാർ എന്നാണ്യ് വിിളിക്കു
ന്നചെതന്നും ബർനോബാസം നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.(12-13: 2007. എം. ഗംംഗംാധരാൻ, )

ഇവിിചെടി അവിിശംാസംികൾ എന്നത് ഏകശൈദീവിവിിശംാസംികൾ അല്ലാത്തവിചെരാന്ന അർത്ഥത്തി
ലാണ്യ് കാനോണ്യണ്ട്ത്. ഉദീയാംനോപിരൂർ സൂന്നഹിനോദീാസംിചെല ‘മർനോത്താമ്മിയുംചെടി മാർഗംചെമന്ന’ വിയവിഹിാ
രാനോത്തയുംം ഇതുമായാി ബന്ധചെ�ടുനോത്തണ്ട്ത്. വിയാപിാരാബന്ധങ്ങളിലൂചെടി വിിനോദീശീയാർ കുടിിനോയാറുകയുംം 
അവിരാവിരുംചെടി വിിശംാസം സംംഹിിതകളിനോലക്ക് ജീനസംമൂഹിങ്ങചെള കൂട്ടിനോച്ചർക്കചെ�ട്ട പ്രക്രിയായുംചെടി 
ഭാാഗംമായാിട്ടാണ്യ് മാ�ിളചെയാന്ന പിദീത്തിചെ� വിയവിഹിാരാം രൂപിചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നത്.

നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തയാനികളുംം മുസ്ലാീങ്ങളുംമാണ്യ് മതം പ്രചാരാി�ിക്കാനായാി ഇറിങ്ങു
ന്നത്. മാത്രമല്ല കീഴി്ജീാതികൾ ചെതറ്റു ചെചായ്തിാൽ  പ്രനോതയകിച്ചുംം സ്ത്രീകചെള ‘മാ�ിള’മാർക്ക് ചെകാടുക്കുന്ന 
രാീതിയുംം പ്രാബലയത്തിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി കാണ്യാം. ഭൂമിനോയാാടു കൂടിി അവിിചെടി ഉള്ള അടിിമകളുംം 
വിിൽക്കചെ�ട്ടു. അത്തരാത്തിലാണ്യ് താഴ്ന്ന ജീാതികൾ ഇസ്ലാാം മതം സംംീകരാിച്ചചെതന്ന് 1857-ചെല 
കാനോനഷുമാരാി കണ്യചെക്കടു�ിൽ നിന്ന് മന�ിലാക്കാം. മലബാർജീില്ലയാിചെല മാ�ിള ജീനസംംഖയ
യുംള്ള താലൂക്കുകളാണ്യ് വിള്ളുവിനാടും ഏറിനാടും ചെപിാന്നാനിയുംം. മാ�ിളത്താലൂക്കുകൾ എന്നറിിയാ
ചെ�ടുന്ന ഈ താലൂക്കുകളിൽ ഹിിന്ദുക്കളുംചെടി പിരാിവിർത്തനം മുഖയമായുംം ഇവിിചെടി അധിവിസംിക്കുന്ന 
അടിിയാാള ജീാതിയാിൽ നിന്നുമാചെണ്യന്ന് മലബാർ മാനംലിൽ വിിലയൻ നോലാഗംൻ നോരാഖ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് 
(151; വിിലയം നോലാഗംൻ). തിരുംവിിതാംകൂർ, ചെകാച്ചി, മലബാർ എന്നിവിിടിങ്ങളിചെല മതപിരാിവിർത്തന
ങ്ങൾ അടിിയാാളരുംചെടി കാരായത്തിൽ ഒനോരാ മാനദീണ്ഡമാണ്യ് സംംീകരാിച്ചിരുംന്നചെതന്ന് പിി. ഭാാസ്കാരാനുണ്ണി 
നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് (491: 1988. പിി. ഭാാസ്ക്കാരാനുണ്ണി).

മചെറ്റാന്നു തിരുംവിിതാംകൂറിിൽ ഇസ്ലാാം മുസ്ലാീം എന്നും മലബാറിിൽ ഇസ്ലാാം മാ�ിളചെയാന്നുമാ
ണു് സംർക്കാർ നോരാഖകളിലുള്ളത്. മലബാറിിചെല മുസ്ലാീങ്ങൾ വിയാപിാരാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടും വിിനോദീശ 
നോജീാലികചെള ആശ്രീയാിക്കുന്നവിരുംമായാതു ചെകാണ്ട്ാകാം മാ�ിളചെയാന്ന് മലബാർ മുസ്ലാീങ്ങചെള 
ഇനോ�ാഴുംം വിിളിക്കുന്നതു്. തിരുംവിിതാംകൂർ-ചെകാച്ചി ഭാാഗംങ്ങളിൽ ക്രിസ്തയാനികളുംചെടി സംംാധീനമാകാം 
അവിിടിചെത്ത മുസ്ലാീങ്ങചെള മുസ്ലാീങ്ങചെളന്ന അനോത നോപിരാിൽത്തചെന്ന സംംനോബാധന ചെചായ്യുന്നചെതന്നു 
കരുംതാം.

നോപിാർച്ചുംഗംീസുകാരുംചെടി വിരാനോവിാചെടി ഇവിിടിങ്ങളിചെല വിയാപിാരാ കുത്തക നോജീാനക മാ�ിളമാർക്ക് 
നഷ്ടിചെ�ടുന്നതും കാരാണ്യമായാി കാണ്യാം. തിരുംവിിതാംകൂർ-ചെകാച്ചി നോമഖലകളിൽ പിചെത്താമ്പതാം 
നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദീയനോത്താടു കൂടിി മാ�ിളചെയാന്ന് വിിളിച്ചിരുംന്ന ജീനവിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടി ചെപിാതുസംംഭാാവി
ങ്ങൾ മാറിിത്തുടിങ്ങിയാിരുംന്നു.

ദീളിതരുംചെടി മതപിരാിവിർത്തനങ്ങൾ ആദീയകാല മാ�ിള വിയവിഹിാരാങ്ങചെള ചെപിാളിചെച്ചഴുംതു
ന്നതിന് ചെതക്കൻ നോകരാളത്തിൽ കാരാണ്യമായാി. ചെതക്കൻ നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
ക്രിസ്തയാനികളിൽ സംവിർണ്യ നോബാധം രൂഢാമൂലമായാിരുംന്നു. മാത്രമല്ല ആദീയകാല ക്രിസ്തയാനികചെള 
ഉദീയാംനോപിരൂർ സൂന്നഹിനോദീാസംിലൂചെടി കനോത്താലിക്കാ സംഭായാിനോലക്ക് മാറ്റിയാതും പിിന്നീടി് ബ്രാിട്ടീഷുകാ
രുംചെടി മി�ണ്യറിി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം ക്രിസ്തയാനികൾക്കുള്ളിചെല വിിഭാാഗംീയാതക്കു കാരാണ്യമായാി. നസ്രാ
ണ്യിമാ�ിളചെയാന്ന വിയവിഹിാരാം മചെറ്റാരും ചാരാിത്രസംാഹിചാരായത്തിനോലക്ക് മാറുകയുംം ചെചായ്തു. ചെതക്കൻ 
തിരുംവിിതാംകൂറിിൽ മാ�ിളചെയാന്നത് ക്രിസ്തയാനികചെള അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്യുന്ന പിദീമാണ്യ്. 
മദ്ധീയതിരുംവിിതാംകൂറിിൽ ഭൂ ഉടിമകളായാ ക്രിസ്തയാനികചെള വിിളിക്കുന്ന പിദീമായാി മാറിിചെയാന്നത് 
ആനോവിദീകരാിൽ നിന്നും മന�ിലാക്കാൻ സംാധിക്കുന്നു.

ഈ രാണ്ട്ിടിങ്ങളിലും നസ്രാണ്യിചെയാന്ന പ്രനോയാാഗംമില്ല. ചെകാച്ചി തൃശ്ശൂർ നോമഖലയാിലാണ്യ് 
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നസ്രാണ്യിചെയാന്നു വിയവിഹിരാിക്കുന്നത്. സംിറിിയാൻ ക്രിസ്തയാനികൾ അധികവും ഇവിിടിങ്ങളിലായാതു 
ചെകാണ്ട്ാകാം. മാ�ിളചെയാന്ന പിദീം ഇനോ�ാൾ കാണുന്നില്ല. സംവിർണ്യ കുടുംബ പിാരാമ്പരായമായാിട്ടാണ്യ് 
ചെതക്കൻ നോമഖലകളിൽ മാ�ിളചെയാന്ന പിദീം വിയവിഹിരാിക്കുന്നത്. 

ജൂംതർ ചെവിളുംത്തവിരുംം കറുത്തവിരുംമായാി ആദീയനോമ തചെന്ന വിിഘടിിച്ചിരുംന്നു. കറുത്ത ജൂംതർ 
മാള നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംം ചെവിളുംത്തജൂംതർ ചെകാച്ചി നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംമാണ്യ് അധിവിസംിച്ചിരുംന്നത്. പിിന്നീടി് 
വിാഗ്ദാത്ത ഭൂമിയാിനോലക്കുള്ള പിലായാനവും മലയാാളികൾക്കിടിയാിലുള്ള അവിരുംചെടി സംമ്പർക്കത്തിചെ� 
പിരാിമിതിയുംം ജൂംത മാ�ിളചെയാന്ന സൂചാകചെത്ത ജൂംതർ എന്നതിനോലക്ക് ചുരുംക്കിയാിരാിക്കാം.

ഇന്ന് മാ�ിളചെയാന്ന പിദീം മലബാർ നോമഖലയാിൽ മാത്രം നോകന്ദ്രംീകരാിക്കുന്ന ഭാാ�ാപിദീമായാി 
മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. മുസ്ലാീങ്ങചെള സൂചാി�ിക്കുന്ന ഭാാ�ാ വിയവിഹിാരാമായാി മാ�ിള എന്ന പിദീം ചുരുംങ്ങി
യാിരാിക്കുന്നു. മാ�ിളസംംസ്കാാരാം നോകരാളത്തിചെല ഫൂഡിൽ ഘടിനനോയാാടി് അനോഭാദീയമായാ ബന്ധം പുലർ
ത്തുന്നുണ്ട്്. മാ�ിളചെയാന്ന നോപിരും തചെന്ന വിയതിരാിക്തിമായാ ജീനസംമൂഹിം എന്നു സൂചാി�ിക്കുന്നതിനു 
നോവിണ്ട്ിയുംള്ള ഒന്നാണ്യ്. വിയാപിാരാത്തിചെ�യുംം മതത്തിചെ�യുംം സംംാധീനത്താൽ ഇവിിചെടി വിന്നവിരുംം 
മതത്തിനോലക്ക് മാറിിയാവിരുംമായാ മാ�ിളമാർ അധികാരാ ഘടിനയാിനോലക്ക് നോചാരുംകയുംം ഫൂഡിൽ 
സംംഭാാവിത്തിനോലക്ക് മാറുകയുംം ചെചായ്തു. പിിന്നീടുള്ള മാ�ിളാർത്ഥത്തിചെ� പിാഠങ്ങൾ ജീാതീയാഘടിന
യാിനോലായ്ക്ക്് മാറുന്നു. പൂർണ്യമായുംം ഫൂഡിൽഘടിന  പ്രകടിി�ിക്കുന്ന മാ�ിളസംംസ്കാാരാങ്ങളിൽ നോഗംാത്രീയാ 
അവിനോബാധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്.

മാ�ിളത്തവും നോഗംാത്രീയാതയുംം
മാ�ിള നോഫാക് നോലാറുകളിലൂചെടി മാത്രനോമ സംഹിവിർത്തിതംത്തിചെ� പിാഠാന്തരാങ്ങചെള മന�ിലാക്കാൻ 
സംാധിക്കൂ. ഒരും ഭൂപിനോദീശത്ത് വിയതയസ്ത കൂട്ടായ്മകളിൽ ജീീവിിക്കുന്ന ജീനസംമൂഹിം അവിരുംചെടി ആചാാരാ
മരായാദീകൾക്കനുസംരാിച്ചും് ജീീവിിച്ചും നോപിാന്നു. നോവിട്ടയാാടിി നടിന്നിരുംന്ന മനു�യൻ കൂട്ടമായാി ജീീവിിക്കാൻ 
തുടിങ്ങിയാനോ�ാഴിാണ്യ് പിങ്കുചെവിക്കലിചെ� രാീതി തുടിങ്ങുന്നത്. ഭൂപ്രനോദീശവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് ഉണ്ട്ായാി
വിന്ന സംാമൂഹിയഘടിനകചെള പിിന്തുടിർന്ന ജീനസംമൂഹിം എന്ന നിലയാിലാണ്യ് നോഗംാത്രീയാതചെയാ ഇവിിചെടി 
വിയാഖയാനിക്കുന്നത്. നോഗംാത്രീയാതചെയാന്നത് കൂട്ടത്തിചെ� അവിനോബാധമാണ്യ്. ആ അവിനോബാധം 
ഭൂപിനോദീശങ്ങളുംചെടി പ്രനോതയകതകളാൽ രൂപിചെ�ട്ട ഒന്നാണ്യ്. ഏക ശൈദീവിവിിശംാസംികളായാിരുംന്നവിർ 
സംാമ്പത്തിക സംാമൂഹിയ വിയവിസ്ഥയാിനോലക്ക് ഇഴുംകിനോച്ചർന്നു ജീീവിിച്ചവിർ മാത്രമായാിരുംന്നില്ല, ഭൂപിനോദീ
ശവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അറിിവുകളുംമായാി ഇണ്യങ്ങിനോച്ചർന്ന് തങ്ങളുംചെടി വിിശംാസംസംംഹിിതകൾക്ക് 
പുതിയാ രൂപിങ്ങൾ നൽകിയാവിരുംം കൂടിിയാായാിരുംന്നു. മലയാാള ഭാാ�യുംചെടി തചെന്ന ചാാലകശക്തിിക
ളായാി മാ�ിളസംംസ്കാാരാം മാറുന്നത് അവിിചെടിയാാണ്യ്. ആ മാ�ിളത്തം ചെവിറും മത വിിശംാസംത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാി മാത്രം കാണുനോമ്പാഴിാണ്യ് സംംതംവിാദീമായാി പിരാിണ്യമിക്കുന്നത്. അവിിചെടി ഭൂപ്രനോദീശങ്ങനോളാ 
അതിചെ� മാറ്റങ്ങനോളാ ആവിാസംവിയവിസ്ഥനോയാാ ഒന്നുനോമ ഘടികങ്ങളാകുന്നില്ല. അതിൽ മതവിിശംാസംം 
മാത്രമാണ്യ് ഉയാർന്നു നിൽക്കുന്നതും.

നോജീാനക മാ�ിള
ഇന്തയയാിൽ ആദീയമായാി ഇസ്ലാാം സംനോന്ദശചെമത്തുന്നത് നോകരാളത്തിലാണ്യ്. അറിബികളായാ വിയാപിാരാിക
ളിലൂചെടിയാാണ്യചെതത്തുന്നതും. ഏഴിാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആദീയപികുതിയാിൽ ദീക്ഷിനോണ്യന്തയയുംചെടി പിടിിഞ്ഞിാചെറി 
തീരാങ്ങളിൽ അറിബികൾ വിയാപിാരാാർത്ഥം എത്തിചെയാന്നു മലബാർ മാനുവിലിൽ നോലാഗംൻ ചൂണ്ട്ി
കാണ്യിക്കുന്നതായാി അചാുതവിാരായർ നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു (56; 2010). എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അവിസംാ
നപിാദീത്തിലാണ്യ് അറിബികൾ നോകരാളത്തിനോലക്ക് വിയാപിാരാവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടു വിരുംന്നചെതന്ന 
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അഭാിപ്രായാമാണ്യ് ശ്രീീധരാനോമനോനാൻ മുനോന്നാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്നത്. ഏഴിാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ഇബ് നുബത്തൂത്ത 
മലബാർ സംന്ദർശിച്ചനോ�ാൾ നോഗംാവി മുതൽ മലബാർ തീരാപ്രനോദീശം വിചെരാ മുസ്ലാീം നോകന്ദ്രംങ്ങൾ സ്ഥാപിി
തമായാിരുംന്നുചെവിന്ന് ശംശുല്ല ഖാദീിരാി അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു.(248; 2011. (എഡിി.) എൻ.എം. നമ്പൂതിരാി, 
പിി.ചെക. ശിവിദീാസം് ).

ഇസ്ലാാം മതം ഇവിിചെടി പ്രചാരാിക്കുന്നതുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് അഭാിപ്രായാ വിയതയാസംങ്ങൾ നിൽക്കു
ന്നുണ്ട്്. മാലിക്ക് ഇബ്നു ദീിനാർ ചെകാടുങ്ങല്ലൂരാിൽ പിള്ളി സ്ഥാപിിച്ചതായുംം രാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി സംഹിാ
യാത്താൽ ഇസ്ലാാംമതം പ്രചാ രാി�ിച്ചതായുംം റിിഹി്ത്തുൽ മുലൂക്കിലും തുഹി്ഫത്തുൽ മുജീാഹിിദീിനിലും 
എഴുംതിയാതായാി കാണുന്നു (ഹിമീദീ് നോചാന്നമംഗംല്ലൂർ, പിി.ചെക. നോഗംാപിാലകൃഷ്ണൻ).

ഒമ്പതാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാടു കൂടിി ഇസ്ലാാം മത പ്രചാരാണ്യം വിയാപികമാകുന്നതു മാത്രമല്ല അനോറിബയ
യുംമായുംള്ള വിാണ്യിജീയബന്ധം ശക്തിമാവുകയുംം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. അറിബികളുംചെടി വിയാപിാരാം പിതിനാറിാം 
നൂറ്റാണ്ടും വിചെരാ ശക്തിമായാിരുംന്നു. നോപിാർച്ചുംഗംീസം് വിരാനോവിാടു കൂടിിയാാണ്യ് വിയാപിാരാത്തിചെ� കുത്തക 
മുസ്ലാീങ്ങൾക്ക് നഷ്ടിമാകുന്നത്. പിതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ട്ിനോലക്ക് എത്തുനോമ്പാനോഴിക്കും മുസ്ലാീങ്ങൾ ഉത്ത
രാവിാദീചെ�ട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ വിഹിിച്ചിരുംന്നതായാി കാണ്യാം. അറിബി കച്ചവിടിക്കാരുംം മുസ്ലാീം വിയാപിാ
രാികളുംം പിതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ട്ാകുനോമ്പാനോഴിക്കും നോകരാളത്തിചെ� സംാമ്പത്തിക രാംഗംചെത്ത സംംാധീന 
ശക്തിികളായാിട്ടുണ്ട്്. നോകാഴിിനോക്കാടും ചെകാല്ലത്തും നോകന്ദ്രംീകരാിച്ച വിയാപിാരാ കുത്തക മുസ്ലാീം വിയാപിാ
രാികളുംനോടിതായാിരുംന്നു. 

ചെകാച്ചി-ചെകാല്ലം തുറിമുഖനോത്തക്കാൾ അറിബികചെള ആകർ�ിച്ചത് സംാമൂതിരാിയുംചെടി നോകാ
ഴിിക്കാടിാചെണ്യന്ന് പിി.പിി. മമ്മിത്നോകായാ, പിരാ�ിൽ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. സംാമൂതിരാി അറിബികൾക്ക് 
കച്ചവിടിത്തിന് പൂർണ്യസംംാത�യം നൽകിയാിരുംന്നു. പിതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ട്ിനു മുനോമ്പ തചെന്ന മുസ്ലാീം 
ജീീവിിതസംംസ്കാാരാം തനോ�ശീയാതംവുമായാി ലയാിചെച്ചന്നു കാണ്യാം. വിടിക്ക് ഏഴിിമല മുതൽ ചെതക്ക് 
ചെകാല്ലം വിചെരായുംള്ള തീരാനോദീശ വിർത്തകനോകന്ദ്രംങ്ങളിൽ. ഇസ്ലാാമിക കുടിി�ാർപ്പുകളുംചെടി ശൃംംഖല 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്നതായാി സ്റ്റിീഫൻ ചെഡിയാ്ൽ അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നു.(1980; 26.).

സ്ഥാണുരാവിിയുംചെടി തരാിസംാ�ള്ളി�ട്ടയാ ം ഭാാസ്കാരാരാവിിയുംചെടി ജൂംത�ട്ടയാം, വിീരാരാാഘവി�ട്ടയാം 
എന്നിവിചെയാ നോപിാചെല പ്രാധാനയമർഹിിക്കുന്നവിയാാണ്യ് ക്രിസ്തുവിർ�ം പിതിമൂന്നാം ശതകത്തിലൂണ്ട്ായാ 
മുച്ചുംന്തി പിള്ളിയാിചെല ശിലാനോരാഖക്കുള്ളത്. പ്രാചാീനമലയാാളവും അറിബിയുംം നോചാർന്ന ഭാാ�യാാണ്യ് 
ഇതിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നത്   . വിസ്ത്രധാ രാണ്യ രാീതിയാിൽ നോജീാനക മാ�ിളമാർ സംവിർണ്യ 
രാീതിയാിലുള്ള വിസ്ത്രം തചെന്നയാാണ്യ് ധരാിച്ചിരുംന്നത്. നോകാഴിിനോക്കാടി് വിന്ന വിിനോദീശ വിയാപിാരാികൾക്കു 
മാത്ര മാണ്യ് വിയതയസ്തമായാ രാീതിയാിലുള്ള വിസ്ത്രധാരാണ്യം കാണുന്നത്. ആ രാീതി വിയാപികവുമായാിരും
ന്നില്ല. വിിനോദീശവിയാപിാരാികളുംചെടി സംംത�ിദ്ധീമായാ അടിയാാളം ചെവിട്ടിത്തചെ�ടുത്ത വിസ്ത്രമായാിരുംന്നു.
(96: 2011. വിിജീയാലക്ഷ്മി എം.). വിട്ടചെത്താ�ി ചെവിയ്ക്കുംന്ന സംമ്പ്രദീായാം ഇവിിചെടിയുംള്ള മാ�ിളമാർക്കി
ടിയാിൽ കാണ്യാം. മലബാർ ഗംസംറ്റിയാറിിൽ ചെതാ�ി നിർമ്മിാണ്യചെത്ത പിറ്റി പിറിയുംന്നുണ്ട്്. കണ്ണൂരാിൽ 
മാ�ിളസ്ത്രീകൾ ഉണ്ട്ാക്കുന്ന ചെതാ�ികളുംചെടി പ്രനോതയകതകളുംം നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നതായാി ഭാാസ്ക്കാരാനുണ്ണി 
അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്് (636: 198). മുസ്ലാീം വിയാപിനത്തിനു നോശ�മാകാം ഇത്തരാത്തിലുള്ള ചെതാഴിിൽ 
നോമഖലകൾ വിളർന്നു വിന്നചെതന്ന് അനുമാനിക്കാം. വിയാപിാരാികചെള സംഹിായാിച്ചിരുംന്ന മുസ്ലാീങ്ങൾ 
ഉപിരാിവിർഗംത്തിനു മാത്രം നിലനിന്നിരുംന്ന വിസ്ത്രധാരാണ്യ രാീതിയാാണ്യ് അവിലംബിച്ചിരുംന്നത്. 
മലയാാളത്തം അവിരുംചെടി നോവി�ത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാാ�യാിലും ജീീവിിതരാീതിയാിലും നാണ്യയാചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്്. 
നോഫാക് നോലാറിിലൂചെടി കടിന്നു നോപിാകുനോമ്പാൾ മുസ്ലാീം ജീീവിിതത്തിൽ കലർന്ന തനോ�ശീയാതംം കാണ്യാൻ 
സംാധിക്കും. ഈ ദ്രാവിിഡിതംം മതനിനോ�ധപിരാമായാിരുംന്നുമില്ല. അനുഷ്ഠാാനം, കല, ഭാാ�ാ, എന്നീ 
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നോജീാനകസംംസ്കാാരാങ്ങചെള വിിലയാിരുംത്തുന്നതിലൂചെടി ദ്രാവിിഡിസംംസ്കാാരാത്തിചെ� സംംാധീനത ചെതളിഞ്ഞു
കാണുന്നു. ഫൂഡിലിസംത്തിചെ� ഘടിനയാാണ്യ് കളരാിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ജീീവിിതരാീതിയാിലുള്ളതു്. 
കളരാിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ജീീവിിതരാീതി നോജീാനകമാ�ിളമാർ പുലർത്തിയാിരുംന്നു. നോകാൽ കളി കളരാി
യുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ചെമയ്യാഭായാസംങ്ങചെള അവി ഓർമ്മിചെ�ടുത്തുന്നു. ദൃശയകലചെയാന്ന രാീതിയാിൽ അവി 
അംഗംീകരാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുമുണ്ട്്. നോകരാളത്തിൽ നോജീാനക മാ�ിളമാർക്കിടിയാിൽ ശൈസംനിക സംംവിിധാന
ങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. നോജീാനകമാ�ിളമാരുംചെടി കളരാി�യാറ്റുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് രാണ്ട്ഭാിപ്രായാങ്ങളാണ്യ് 
കാണുന്നത്. നോകരാളത്തിൽ കളരാി അവിതരാി�ിച്ചത് മാ�ിളമാരാാചെണ്യന്നും ഉത്തരാ തുളും നാട്ടിചെല 
കർണ്ണാട്ടിക് നവിാബുമാരാിൽ നിന്നും ശൈസംനികാഭായാസംം നോനടിിചെയാന്നും പി�ണ്ട്ാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാടു കൂടിി 
മുസ്ലാീം മത വിയാപിനനോത്താചെടി ആയുംധക്കളരാിയുംം നിലവിിൽ വിചെന്നന്നും പിി.ബി.  മുബശ്ശാിറി അഭാിപ്രായാ
ചെ�ടുന്നുണ്ട്്. കളരാിയുംമായാി നോനരാിട്ട് ബന്ധമുചെണ്ട്ന്ന് പിറിയാചെ�ടുന്ന കലാരൂപിമാണ്യ് പിരാിചാമുട്ടു കളി. 
കുരുംക്കൾ പിാടിി തുടിങ്ങുനോബാൾ താളത്തിചെനാത്ത് ചുവിടു ചെവിച്ച് പിരാിചാചെകാണ്ടും തടുത്ത് ചുരാികയാാഞ്ഞു 
വിീശിയുംം ഒ�ം ഈണ്യത്തിൽ പിാട്ട് ഏറ്റു പിാടിിയുംമാണ്യ് കളിക്കുന്നത്. കളരാിയാഭായാസംങ്ങളാണ്യ് ഇതിൽ 
കൂടുതലായാി കളിക്കുന്നത്. പിരാിചാമുട്ടിന് പിാടുന്ന പിാട്ടുകൾ മതപിരാമായാിരാിക്കും (495: 2011. എൻ.പിി. 
ഹിാഫിസം് മുഹിമ്മിദീ് ). ദീഫ്  അനോറിബയൻ വിാനോദീയാപികരാണ്യമാണ്യ്. അനോറിബയൻ വിാനോദീയാപികരാണ്യചെത്ത 
നോകരാളീയാമായാ ഇസ്ലാാമിക പുരാാവൃത്തങ്ങളുംനോടിയുംം ഇതിഹിാസംങ്ങളുംനോടിയുംം പിാരാായാണ്യത്തിനായാി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചും. ജീനകീയാമായാ ആനോഘാ�ങ്ങളിലാണ്യ് ദീഫ് മുട്ടു് ഉപിനോയാാഗംിക്കചെ�ട്ടത്. സംിദ്ധീന്മാാരും
നോടിയുംം പുണ്യയപുരും�ന്മാാരുംനോടിയുംം കീർത്തനങ്ങൾ ദീഫ് മുട്ടിലവിതരാി�ിക്കചെ�ചെട്ടന്നും വിിവിാഹിാനോഘ
ാ�ങ്ങളിലും പിള്ളിനോനർച്ചകളിലും ദീഫ് മുട്ട് അനിവിാരായമായാി മാറിിയാിരുംചെന്നന്നും ഹിാഫിസം് മുഹിമ്മിദീ് 
അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്് (491: 2011). മചെറ്റാന്ന് ഒ�നയുംം നോകാൽക്കളിയുംമാണ്യ്. ഒ�ന കല്ലയാണ്യ�ാട്ടു
കളുംമായാിട്ടാണ്യ് ബന്ധചെ�ട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഒ�നയുംം നോകാൽക്കളിയുംം അറിക്കൽ രാാജീവിംശത്തിചെ� 
സ്ഥാനാനോരാാഹിണ്യച്ചടിങ്ങു ചെകാഴും�ിക്കുന്നതിന് മത്സായചെത്താഴിിലാളികളായാ കലാകാരാന്മാാരാാണു 
കളിച്ചിരുംന്നചെതന്ന് യാാസംിർ കചെണ്ട്ത്തുന്നുണ്ട്് (20: 2011. യാാസംിർ). 

സ്ത്രീകളുംം പുരും�ന്മാാരുംം ചെവിനോവിചെറി കളിക്കുന്ന രാീതിയാാണ്യ് ഒ�ന. വിിവിാഹിം, മാർക്കകല്ലയാണ്യം, 
വിയാ�റിിയാിക്കൽ തുടിങ്ങിയാ ചാടിങ്ങുകളിൽ ഒ�ന കളിച്ചിരുംന്നതായാി എൻ.ചെക.എ. ലത്തീഫ് 
നിരാീക്ഷിക്കുന്നു (52:2010 എൻ.ചെക.എൻ. ലത്തീഫ്,. മാ�ിള ശൈശലി, വിചാനം ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കാടി് ). 
മചെറ്റാന്ന് മാ�ിള�ാട്ടുകളാണ്യ്. മലയാാള സംാഹിിതയത്തിചെ� അവിിഭാാജീയഘടികമായാി മാ�ിള സംാഹിി
തയചെത്ത കാണ്യാം. അതിനായാി അറിബി-മലയാാളചെമന്ന ഭാാ�ാ രാീതിയുംം ഉണ്ട്്. ലിപിിചെയാന്ന നിലയാിൽ 
അത് അറിബി അക്ഷരാങ്ങചെള ആശ്രീയാിച്ചാണ്യ് നിൽക്കുന്നചെതങ്കിലും കൂടുതൽ വിാചെമാഴിിയാായാിട്ടാണു് 
പ്രചാരാിക്കചെ�ട്ടത്. കത്തു�ാട്ട്, പിടി�ാട്ട്, ചെക�്പിാട്ട്, സംബീന�ാട്ട്, മാല�ാട്ടുകൾ എന്നിവി ഉദീാ
ഹിരാണ്യങ്ങളാണ്യ്. മുസ്ലാീം സംമുദീായാത്തിചെ� ഇടിചെപിടിനോലാടു കൂടിി കണ്ണൂർ കാസംർനോകാടി് ജീില്ലകളിൽ 
ചെതയ്യാത്തിൽ മുസ്ലാീം വിിശംാസംികൾക്കും പിങ്കാളിത്തം ലഭാിക്കുന്നതായാി കാണ്യാം. പില കാവുകളിലും 
കളിയാാട്ടത്തിന് ആ ഗ്രാമത്തിചെല മുസ്ലാീമിചെ� സംമൂഹിയപിങ്കാളിത്തം ആവിശയമാണ്യ്. കാഞ്ഞിങ്ങാചെട്ട 
മുച്ചിനോലാട്ട്കാവിിൽ കളിയാാട്ടത്തിന് കുടിവും കയാറും നല്കാാനുള്ള അവികാശം ഹിാജീിചെയാന്ന മുസ്ലാീം 
പ്രമാണ്യിയുംചെടി വിീട്ടിൽ നിന്നുമാചെണ്യന്ന് യും.പിി. സംനോന്താ�് നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. മാ�ിളചെത്തയ്യാങ്ങളുംം 
കാവുകളിലുണ്ട്് (471: 2011. യും.പിി. സംനോന്താ�് )

നസ്രാണ്യി മാ�ിള
എ.ഡിി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ തചെന്ന കിസ്തുമതം നോകരാളത്തിചെലത്തിചെയാന്ന അഭാിപ്രായാം 

നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്്. ചെസംൻറി് നോതാമസംാണ്യ് നോകരാളത്തിനോലക്ക് ക്രിസ്തയൻ മതം ചെകാണ്ടുംവിന്നു് 
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ഏഴിരാപിള്ളികൾ സ്ഥാപിിച്ചുംചെവിന്നാണ്യ് ഐതിഹിയം. യൂനോറിാ�ിൽ ഔനോദീയാഗംിക മതമായാി അംഗംീ
കരാിക്കചെ�ടുന്നതിനും നോറിാമിചെല മതമായാി പ്രതിഷ്ഠാചെ�ടുന്നതിനും മുനോമ്പ ക്രിസ്തുമത സംനോന്ദശം 
നോകരാളത്തിചെലത്തി.(46; 2010. അചാുതവിാരായർ, എസം്., നോകരാളസംംസ്കാാരാം, നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിി
റ്റൂട്ട്, തിരുംവിനന്തപുരാം). എ.ഡിി. 325-ൽ ക്നായാി ചെതാമ്മിചെ� നോനതൃതംത്തിൽ 72 കുടുംബങ്ങളായാി 
നാന്നൂനോറിാളം ക്രിസ്തയാനികൾ നോകരാളത്തിചെലത്തിയാിരുംന്നു. 

നോകരാളത്തിചെല പിഴിയാ നസ്രാണ്യികൾ എന്നറിയാിചെ�ടുന്ന സുറിിയാാനിക്രിസ്തയാനികൾ നോകരാ
ളത്തിചെ� സംാമ്പത്തികവും സംാംസ്കാാരാികവുമായാ ജീീവിിതവുമായാി വിളചെരാ അധികം ബന്ധചെ�ട്ടു 
നിൽക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ടും തചെന്നയാാകണ്യം നോപിാർച്ചുംഗംീസുകാർ മതപിരാിഷ്കാരാണ്യം എന്ന നിലയാിൽ 
ഉദീയാംനോപിരൂർ സൂനഹിനോദീാസം് നടിത്തിയാത്. സുറിിയാാനി ക്രിസ്തയാനികളുംചെടി വിസ്ത്രധാരാണ്യവും ആചാാ
രാാനുഷ്ഠാാനരാീതികളുംം മാറ്റാനും നോപിാ�ിചെ� കീഴിിനോലക്കു ചെകാണ്ടുംവിരാാനുമുള്ള ശ്രീമമായാിരുംന്നു അത്. 
വിസ്ത്രധാരാണ്യരാീതി ചെകാണ്ട്് മതം തിരാിച്ചറിിയാാനാവിാത്ത നാടിായാിരുംന്നു നോകരാളചെമന്ന് അഭാിപ്രായാ
ചെ�ടുന്ന ബാബുനോപിാൾ ആദീയകാല നസ്രാണ്യികചെള ‘മതപിരാമയാി ശൈക്രസ്തവി വിിശംാസംം പിാലിച്ചും 
നോപിാരുംന്ന ശൈഹിന്ദവിർ’ എന്നാണ്യ് വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നത്. (416; 2011, ബാബു നോപിാൾ) സുറിിയാാനി 
ക്രിസ്തയാനികൾ നോകരാളീയാമായാ തനോ�ശതംം തുടിർന്നു നോപിാന്നിരുംന്നു. മലയാാള ബ്രാാഹ്മണ്യന്മാാചെരാ 
നോപിാചെലയാായാിരുംന്നു മർനോത്താമ്മി ക്രിസ്തയാനികൾ. അവിർ ശുഭ്രവിസ്ത്രം ധരാിച്ചിരുംന്നു. മുട്ടറ്റം മാത്രം 
ഇറിക്കമുള്ള മുണ്ട്്, വിിനോശ�ാവിസംരാങ്ങളിൽ നോമൽമുണ്ട്്, വിീടിിനു പുറിത്തു നോപിാകുനോമ്പാൾ തലയാിൽ 
ചെകട്ടാൻ പിട്ടു ചെകാനോണ്ട്ാ ചെവിള്ള പിരുംത്തിത്തുണ്യിചെകാനോണ്ട്ാ ഉണ്ട്ാക്കിയാ ഉറുമാൽ–ഇവിയാായാിരുംന്നു 
പിതിവി്. കൂടിാചെത ഉച്ചിക്കുടുമ ചെകട്ടുകയുംം സംംർണ്യത്തിനോലാ ചെവിള്ളിയാിനോലാ തീർത്ത കുരാിശ് തലയാിൽ 
ചെവിക്കുകയുംം ചെചായ്തിിരുംന്നു. സ്ത്രീകളുംചെടി വിസ്ത്രധാരാണ്യരാീതി നമ്പൂതിരാി സ്ത്രീകളുംനോടിതു നോപിാചെല ആയാിരുംന്നു. 
ഏതായാാലും ഫൂഡിൽ രാീതിയാിൽ സംാമ്പത്തികമായാ ഔന്നതയനോത്താചെടിയുംള്ള ജീീവിിത രാീതിയാാണ്യ് 
അവിർ അവിലംബിച്ചത്.

കല്ലയാണ്യ�ാട്ട്, ശൈമലാഞ്ചാംി�ാട്ട്, അന്തംചാാർത്ത് പിാട്ട്, വിട്ടക്കളി പിാട്ട് എന്നിങ്ങചെന ചാടിങ്ങു
കളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് പില പിാട്ടുകളുംം നസ്രാണ്യി മാ�ിളമാർക്കിടിയാിൽ നിലവിിലുണ്ട്്. കൂടിാചെത 
ശൈവിദീയപിാരാമ്പരായവുമുണ്ട്് ശൈക്രസ്തവിർക്കു്. ഭൂരാിഭാാഗംം നോപിരുംം പിാരാമ്പരായാധിഷ്ഠാിതമായാ നാട്ടറിിവിിചെ� 
ഫലമായാിട്ടുള്ള വിീട്ടുചാികിത്സാചെയായുംം ആനോരാാഗംയ ചാികിത്സാചെയായുംം ആശ്രീയാിക്കുന്നുണ്ട്് (164; 2004 
വിി.എ. വിർഗ്ഗീസം് ). ശൈവിദീയരാത്നാം, മാടിമ്പി,തരാകൻ എന്നീ പിദീവിികൾ ലഭാിച്ച തറിവിാട്ടുകാർ നോകരാ
ളത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു.

മുസ്ലാീങ്ങചെളനോ�ാചെല നോനർച്ചാ പിാരാമ്പരായം ക്രിസ്തയൻ പിള്ളികൾ നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംം ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. 
കൽവിിളക്ക് നോനർച്ചകൾ, കൃ�ിയാിൽ അഭാിവൃദ്ധീിയുംണ്ട്ായാാലുള്ള നോനർച്ചകൾ, നോകാഴിി നോനർച്ചകൾ  
ലക്ഷം ദീീപിം, കതിനചെവിടിി, ചെപിൺകുട്ടികൾക്ക് മുടിി വിളരാാൻ ചൂൽ നോനർച്ച കുട്ടികചെള അടിിമചെവിക്കൽ 
മരാിച്ചവിരുംചെടി ആത്മാക്കൾക്കുള്ള നോനർച്ചകൾ— ഈ സംമ്പ്രദീായാങ്ങചെളല്ലാം ഓനോരാാ നോദീശത്തിനു് 
അനുസൃതമായാി വിയതയസ്തമാകുന്നു. ദ്രാവിിഡി പിാരാമ്പരായങ്ങനോളാടി് ഇഴുംകിനോച്ചർന്ന കലാ സംാംസ്കാാരാിക 
വിിശംാസംപ്രമാണ്യങ്ങനോളാടി് നോചാർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ്യ് നസ്രാണ്യി മാ�ിളമാരുംചെടി സംാംസ്കാാരാികത 
എന്നു ചുരുംക്കം.

ജൂംത മാ�ിള
എ.ഡിി 68-ൽ ജീറുസംലത്തിചെല രാണ്ട്ാം നോദീവിാലയാം ആക്രമിക്കചെ�ട്ടതിചെന തുടിർന്നു പിതിനായാിരാനോത്ത
ാളം ജൂംതന്മാാർ നോകരാളത്തിനോലക്ക് കുടിിനോയാറിി പിാർത്തുചെവിന്നാണ്യ് വിിശംാസംം. ചെകാടുങ്ങല്ലൂർ, പിാലയൂർ, 
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ഏഴിിമല എന്നിങ്ങചെന അന്നചെത്ത പ്രധാന തുറിമുഖങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള വിയാപിാരാ നോകന്ദ്രംങ്ങളിലാണ്യ് 
അവിർ താമസംമുറി�ിച്ചത്. പിാലയൂരാിചെല ജൂംതക്കുന്നും മടിായാിയാിചെല ജൂംതക്കുളവും ഇതിന് ഉദീാഹി
രാണ്യങ്ങളാണ്യ് (456; 2011. നോവിലായുംധൻ പിണ്യിക്കനോശ്ശാരാി,). വിയാപിാരാികളുംം നോയാാദ്ധീാക്കളുംമായാിട്ടാണ്യ് 
ജൂംതർ തങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതം നയാിച്ചത്. ജൂംതന്മാാർ നോകരാളത്തിൽ വിളചെരാ കുറിവിായാിരുംന്നു. വിംശീയാമായാി 
അവിർ പുലർത്തി നോപിാന്നിരുംന്ന ശുദ്ധീി ചാിന്തയുംചെടി ഭാാഗംമായാിട്ടാകണ്യം അവിർ മതചെമന്ന നിലയാിൽ 
നോകരാളത്തിൽ വിയാപിിക്കാത്തത്.  വിയാപിാരാത്തിൽ തൽപിരാരാായാിരുംന്ന അവിരുംചെടി വിസ്ത്രധാരാണ്യം 
നോകരാളത്തിചെല ഉയാർന്ന വിർഗ്ഗക്കാരുംനോടിതിനു തുലയമായാിരുംന്നു. മുണ്ട്ിനോനാചെടിാ�ം ചെചാറിിയാ ചെതാ�ി 
ധരാിച്ചിരുംന്നു. ജൂംത ചെപിണ്ണുങ്ങൾ അവിരുംചെടി തല മറിച്ചിരുംന്നു. വിിശ്രീമനോവിളകളിൽ ആണ്ണും ചെപിണ്ണും 
ഒരുംമിച്ചിരുംന്നു പിാടുന്ന രാീതി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. 

നോകരാളത്തിചെ� മാ�ിളസംംസ്കാാരാം
നോകരാളത്തിചെല മാ�ിളസംംസ്കാാരാചെമന്നത് ഫൂഡിൽ ഘടിനയുംചെടി അടിിത്തറിയാിൽ വിളർന്ന ഒന്നാണ്യ്. 
പിനോക്ഷ ദ്രാവിിഡിമായാ സംാംസ്കാാരാികതയുംചെടി ജീനകീയാതയാിലാണ്യ് അവിയുംചെടി വിളർച്ച. ഭൂപ്രകൃതിനോയാാ
ടും ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസൃതമായാി ജീീവിിക്കുന്ന മനു�യനോരാാടും അനുരാഞ്ജാനചെ�ട്ടുള്ള ജീീവിിത ശൈശലിയാാണ്യ് 
അവിർ പുലർത്താൻ ശമിച്ചത്. തങ്ങളുംനോടിതായാ വിിശംാസം ശൈശലിചെക്കാ�ം നോദീശവിഴിക്കചെത്ത പിിന്തു
ടിർന്നു നോപിാന്നിരുംന്നവിരാായാിരുംന്നു മാ�ിളമാർ. അതു ചെകാണ്ട്ാണ്യ് പില നോനർച്ചകളിലും ചെപിരുംന്നാളുംക
ളിലും മറ്റു മതവിിശംാസംങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം കാണുന്നത്. പിതിന്നാലാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാടു കൂടിി മാ�ിളസംം
സ്കാാരാം അതിചെ� പുതു നോവിരുംകചെള കചെണ്ട്ത്തിയാിരാിക്കണ്യം. മൂന്നു മത ഘടിനക്കുള്ളിചെല കഥകചെളയുംം 
ഇതിഹിാസംങ്ങചെളയുംം ആസ്പദീമാക്കി പിാട്ടുകളുംം അതിനനുസംരാിച്ചുംള്ള ഭാാ�യുംം രാസംകരാമായാി മാ�ിള 
ജീനങ്ങൾ രൂപിചെ�ടുത്തിചെയാടുത്തു. അകം ചാടിങ്ങുകളായാ വിിവിാഹിം, ആർത്തവിം എന്നിവിയുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട ആനോഘാ�ങ്ങൾ എല്ലാ മതത്തിലും സംാധാരാണ്യമായാിരുംന്നു. ചെപിണ്ണിനും ആണ്യിനും 
പ്രനോതയക ചാടിങ്ങുകൾ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആധുനിക നോകരാളം രൂപിചെ�ടുന്നതിചെ� ഭാാഗംമായാിട്ടാകാം. 
ചെതക്കൻ ഭാാഗംങ്ങളിൽ പുരാാതന പിള്ളികളുംചെടി ഉത്സാവിങ്ങൾക്ക് മലയാൻ, വിണ്ണാൻ തുടിങ്ങിയാവിരുംചെടി 
സംാന്നിധയം കാണ്യാം.

കണ്ണൂർ-കാസംർനോകാടി് നോമഖലകളിൽ ചെതയ്യാങ്ങളുംചെടി കൂട്ടത്തിൽ മാ�ിള ചെതയ്യാങ്ങൾ ഉണ്ട്്. 
ചുവിന്ന പിട്ടുടുത്ത് തലയാിൽചെകട്ടും വിട്ടതാടിിയുംമായാി മലബാറിിചെല മാ�ിള ഭാാ�യാിലാണ്യ് ഈ 
മാ�ിള ചെതയ്യാങ്ങൾ സംംസംാരാിക്കുക (471: 2011. യും.പിി. സംനോന്താ�് ) 

സംംതംവിാദീ രാാഷ്ടിീയാം
നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് ആധുനികതനോയാാചെടി രൂപിചെ�ട്ട സംവിിനോശ�മായാ ജീീവിിത ശൈശലിയാാണ്യ് 
സംംതംചാിന്തയാിനോലക്ക് മലയാാളിചെയാ നയാിക്കുന്നത്. സംാമുദീായാിക നനോവിാത്ഥാനങ്ങൾ ജീാതി സംംതം
ങ്ങചെളയുംം മത സംംതംങ്ങനോളയുംം രാാഷ്ട്രീീയാമായാ ബലചെ�ടുത്തലിനു കാരാണ്യമായാി. “മുതലാളിത്ത 
സംമൂഹിം അചെല്ലങ്കിൽ ആധുനിക സംമൂഹിം രൂപിചെ�ട്ടനോ�ാൾ പിലതരാത്തിലുള്ള സംാമൂഹിയനോശ്രീണ്യികൾ 
അതിനകത്ത് നിലവിിൽ വിരുംകയുംം ഒനോരാാ നോശ്രീണ്യിയാിൽ ഉൾചെ�ട്ടവിർ താന്താങ്ങളുംചെടി പ്രനോതയകപി
ദീവിിചെയാക്കുറിിച്ച് നോബാധമുള്ളവിരാായാി മാറിിത്തീരുംകയുംം അതിചെന മുൻനിർത്തി സംംയാം വിിശദീീകരാി
ക്കാനോനാ നിർവിചാിക്കാനോനാ ശ്രീമിച്ചും തുടിങ്ങിയാത്തിചെ� ഫലമായാാണ്യ് സംംതംവിാദീ സംങ്കല്പത്തിചെ� 
രൂപിീകരാണ്യചെമന്ന്” സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാം ഇവിിചെടി നോചാർത്തുചെവിയ്ക്ക്ാം. (സുനിൽ 
പിി. ഇളയാിടിം). സംംതംങ്ങളുംചെടി ഉത്ഭവിം സംമകാലികമായാ ആവിശയകതകചെള ആശ്രീയാിച്ചുംം അവിചെയാ 
തൃപ്തിചെ�ടുത്താനുമാചെണ്യന്ന് ചെറിാമില ഥാ�ർ അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാനോണ്ട്ാടു കൂടിി 
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മാ�ിളസംംസ്കാാരാചെമന്ന വിയവിഹിാരാം വിിഭാജീിക്കചെ�ടുന്നത് രാാഷ്ട്രീീയാവിനോബാധം ഉണ്ട്ാക്കിയാ നിർവിചാ
നങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്യ്. ഇന്ന് മത വിയവിഹിാരാത്തിനുള്ളിലാണ്യ് മാ�ിള. 

ഏകതംമായാ മാനവിിക നോബാധചെത്ത ശിഥിലീകരാിക്കുന്ന രാീതിയാിൽ ബഹു സംംതംങ്ങൾ കൂടിി 
വിന്നു. ഈ ബഹുതംങ്ങൾ വിിഘടിനാത്മക സംംഭാാവിമാണ്യ് സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്. ബാബറിി മസം്ജീിദീ് തകർ
ക്കചെ�ട്ടതിനു നോശ�ം മുസ്ലാിം സംംതംചെത്ത പിറ്റിയുംള്ള ആശങ്കകൾ വിർദ്ധീിച്ചും. ചെതാണ്ണൂറുകനോളാചെടിയാാണ്യ് 
പിർ�ചെയാന്ന നോവി�ം സംംതംത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി മാറുന്നത്. ഏചെതാരും കൂട്ടവും അത് സംമുദീായാനോമാ 
മതനോയാാ ജീാതിനോയാാ പിാർട്ടിനോയാാ ആയാി ചെകാള്ളചെട്ട വിയതിരാിക്തിമായാി നിൽക്കാനുള്ള നോപ്രരാണ്യകൾ 
കൂടുകയുംം മറ്റു വിയതിരാിക്തിതചെയാ അംഗംീകരാിക്കാൻ സംാധിക്കാചെത വിരുംകയുംം ചെചായ്യുന്ന അവിസ്ഥ 
നോകരാളത്തിൽ സംംജീാതമായാിട്ടുണ്ട്്.
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ദൂന മറിിയാ ഭാാർഗ്ഗവിി
അലിഗംഡി് മുസ്ലാീം യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റിയാിൽ ഗംനോവി�കയാാണ്യ്. വിിമലാ നോകാനോളജീിൽ നിന്നും ബിരുംദീവും ശ്രീീശങ്ക
രാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു ബിരുംദീാനന്തരാബിരുംദീവും. ബീഹിാറിിചെല അരാാരാിയായാിൽ 
തണ്യൽ എൻ.ജീി.ഒ. യുംചെടി അസംിസ്റ്റി�് ഇൻചെവിസ്റ്റിിനോഗംറ്ററിായാി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നു.കൂടിിയാാട്ടം കലാകാരാി
യാാണ്യ്. 



ഭാാ�യുംം പിരാിസ്ഥിതിയുംം
നോഡിാ. സംിബു നോമാടിയാിൽ

മലയാാളവിിഭാാഗംം,യൂ.സംി.നോകാളജീ്,ആലുവി

ഭാാ� പിാരാിസ്ഥിതിക ഉല്പന്നമാചെണ്യന്നതിന് അടിിസ്ഥാനമായാി മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്ക്ാവുന്ന ഏറ്റവും സംാമാ
നയമായാ പ്രനോതയകത ഭാാ�യുംചെടി ശൈവിവിിധയമാണ്യ്. ഭൂപ്രകൃതിക്ക് ശൈവിവിിധയമുള്ളതുനോപിാചെല ഭാാ�കളുംം 
വിയതയാസംചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു എന്ന ധാരാണ്യയ്ക്ക്് നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� പിഴിക്കവുമുണ്ട്്. എങ്കിലും 1990-കളിലാണ്യ് 
പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാശാസ്ത്രം ഒരും സംവിിനോശ�ശാഖയാായാി ശ്രീദ്ധീിക്കചെ�ട്ടത്. അതിനും വിളചെരാ മുമ്പുത
ചെന്ന പ്രസ്തുതസംങ്കല്പനം പ്രചാരാിച്ചിരുംന്നു. എനോഡിംർഡി് സംപിീർ ഒരും നൂറ്റാണ്ടും മുൻപുതചെന്ന ‘ലാനോങ്ംജീ് 
ആൻഡി് എൻവിനോയാാൺചെമ�് ’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ ഭാാ�യുംചെടി പിാരാിസ്ഥിതികബന്ധചെത്ത�റ്റി 
അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്തിിരുംന്നു. ഒരുംവിചെ� ഭാാ�ചെയാ രൂപിചെ�ടുത്തുന്നതിൽ ചുറ്റുപിാടുകൾ നിർ
ണ്യായാകപിങ്കു വിഹിിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംപിീറിിനു രാണ്ടും പിക്ഷമില്ലായാിരുംന്നു. ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� 
പ്രതികരാണ്യങ്ങളുംം വിിനിമയാങ്ങളുംം പ്രധാനമായുംം ഭാാ�യാിലൂചെടിയാാകുന്നതിനാൽ ചുറ്റുപിാടുകളുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളായാി അവിചെയാ കാനോണ്യണ്ട്തുണ്ട്്. വിിനോദീശത്തുള്ള സംംന്തം അമ്മിചെയാ ആ�ി 
എന്നും ലാളിക്കുന്ന നോവിലക്കാരാിചെയാ അമ്മി എന്നും ചെകാച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിിളിക്കാൻ സംാധയതയും
ണ്ട്്. ഉപ്പു നുണ്യയാാത്തവിന് പ്രസ്തുതധംനി ഒരും തരാത്തിലുമുള്ള അനുഭാവിസ്മൃതിയുംം ഉണ്ട്ാക്കില്ല. ഭാാ� 
അതുചെകാണ്ട്് അടു�ത്തിചെ�യുംം അനുഭാവിത്തിചെ�യുംചെമാചെക്ക ആവിിഷ്കാാരാമാണ്യ്. അടു�ം കൂടുനോമ്പാൾ 
പുതിയാപിദീങ്ങൾ നോപിാലും ഉണ്ട്ാചെയാന്നു വിരാാം; പ്രനോതയകിച്ച് പ്രണ്യയാകാരായങ്ങളിൽ. ചാക്കരാ, പിഞ്ചാംാരാ, 
നോതൻ തുടിങ്ങിയാവി തനിരൂപിിമങ്ങളായാി (Unique Morpheme) പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന ഒരും സംാഹിചാരായ
വും അതാണ്യനോല്ലാ. ശൈശതയരാാജീയങ്ങളിചെല ഭാാ�യുംം ഉഷ്ണനോമഖലയാിചെല ഭാാ�യുംം തമ്മിിൽ നിരാവിധി 
വിയതയാസംങ്ങൾ കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. സംംനതലത്തിലുള്ള നോഭാദീങ്ങളായാിരാിക്കും ചെപിചെട്ടന്നു തിരാിച്ചറിി
യാചെ�ടുക. വിനയസംാഹിചാരായമുള്ള മലമ്പ്രനോദീശങ്ങളിൽ പിരുംക്കൻ സംംനങ്ങൾക്കും സം�മയസംാഹിചാ
രായമുള്ള സംമതലങ്ങളിൽ മൃദുസംംനങ്ങൾക്കും പ്രാമുഖയമുണ്ട്ാകുചെമന്നാണ്യ് സംപിീറിിചെ� നിരാീക്ഷണ്യം. 
(2001:18)എന്നാൽ ഇത്തരാം നിരാീക്ഷണ്യങ്ങചെള നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംള്ള തുടിർഗംനോവി�ണ്യങ്ങചെളാന്നും പിിന്നീടി് 
കാരായമായാി നടിന്നില്ല. അനോതസംമയാം സംമീപികാലത്ത് പിാരാിസ്ഥിതികഭാാ�ാചാിന്തകൾ സംജീീവിമാ
കുന്നതിനു പിിന്നിൽ ചെപിാതുവിായാ പിാരാിസ്ഥിതിക അവിനോബാധവുമുണ്ട്്. ഭൂമിയുംചെടി വിീചെണ്ട്ടു�ിനു 
സംജ്ജമാകുന്ന തരാത്തിൽ എല്ലാ വിിജ്ഞാംാനനോമഖലകളുംം ഹിരാിതമയാമാകുന്ന സംാഹിചാരായമിന്നുണ്ട്്. 
ഹിരാിതഭാ�തികവും ഹിരാിതരാസംത�വും ഹിരാിതസംാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഇന്ന് സംങ്കല്പമല്ല. 
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എന്തിന് ഹിരാിതമാർക്സ്ിയാൻചാിന്തയാിലൂചെടി ചുവിപ്പുനോപിാലും പിച്ചയ്ക്കും വിഴിിമാറുന്നു. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന 
പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാവിിചാാരാത്തിന് ഇന്ന് സംാമൂഹിികപ്രാധാനയംകൂടിി ശൈകവിന്നിരാിക്കുന്നു. ആധുനികാ
നന്തരാഘട്ടത്തിൽ സംജീീവിമായാ സംംവിാദീാത്മകമായാ അന്തരാീക്ഷം നോപിാചെലതചെന്ന നോഗ്ലീാക്കൽ എന്നു 
വിിനോശ�ി�ിക്കാവുന്ന സംവിിനോശ�സംാഹിചാരായവും ഹിരാിതഭാാ�ാവിിചാാരാങ്ങചെള പ്രബലചെ�ടുത്തിയാ 
ഘടികമാണ്യ്.

1970 ആയാനോ�ാനോഴിക്കും ഹി�ഗംൻ ഭാാ�ാപിാരാിസ്ഥിതികത എന്ന ആശയാം അവിതരാി�ിച്ചും. 
ഭാാ�ാപിരാിസംരാവും ജീീവിിതപിരാിസംരാവും തമ്മിിലുള്ള അനോഭാദീയബന്ധമാണ്യ് സംപിീറിിചെനനോ�ാചെല 
ഹി�ഗംചെനയുംം ആകർ�ിച്ചത്. സംാമൂഹിികസംന്ദർഭാങ്ങൾ കണ്യക്കിചെലടുത്തു മാത്രനോമ ഭാാ�ാവിിശ
കലനം നോവിണ്ട് വിിധത്തിൽ നടിക്കൂ എന്ന് അനോ�ഹിം വിിശംസംിച്ചും. ഭാാ�ാരൂപിശൈവിവിിധയംതചെന്ന 
ചെമച്ചചെ�ട്ട ചുറ്റുപിാടിിചെ� പ്രതിഫലനമാണ്യ്. നിർജ്ജീവിമായാ ചുറ്റുപിാടി് ഭാാ�ചെയായുംം നിർജ്ജീവിമാ
ക്കുന്നു. മനു�യഭാാ�യ്ക്കും ചെപിാതുചെവിയുംള്ള ശൈജീവിസംംഭാാവിവും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. അതുചെകാണ്ട്് ഇതരാജീീ
വിികചെളനോ�ാചെലതചെന്ന ഭാാ�യ്ക്കുംം ജീനനമരാണ്യങ്ങളുംചെണ്ട്ന്ന് ഹി�ഗംൻ തറി�ിച്ചും പിറിയുംന്നു. മനു�യചെരാ 
നോരാാഗംത്തിനു ചാികിത്സാിക്കുന്നതുനോപിാചെല ഭാാ�യുംചെടി തകരാാറുകചെളയുംം നല്ല ശൈവിയാാകരാണ്യന്മാാർക്ക് 
പിരാിഹിരാിക്കാൻ കഴിിയുംചെമന്നാണ്യ് അനോ�ഹിത്തിചെ� പിക്ഷം.

1990 ആയാനോ�ാനോഴിക്കും പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാശാസ്ത്രം കൂടുതൽ വിിമർശനാത്മകനിലപിാടുക
നോളാചെടി പ്രചാരാിക്കചെ�ട്ടു. ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ പ്രകൃതിവിിഭാവിങ്ങളുംചെടി ധൂർത്തിനു കാരാണ്യമാകുചെമ
ന്ന ഹിാലിനോഡിയുംചെടി നിരാീക്ഷണ്യമാണ്യ് ഇതിൽ ഏചെറി ശ്രീനോദ്ധീയാം. ‘അർത്ഥത്തിചെ� പുതുവിഴിികൾ; 
പ്രയുംക്തിഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിചെ� ചെവില്ലുവിിളികൾ’ എന്ന പ്രബന്ധം 1990 ൽ പുറിത്തിറിങ്ങി. ഓനോരാാ 
ഭാാ�കസംമൂഹിത്തിലും വിിനിനോയാാഗംിക്കചെ�ടുന്ന പിദീസംമ്പത്തും വിയാകരാണ്യനിയാമങ്ങളുംം ആണ്യ് 
അനുഭാവിങ്ങചെള നിർണ്ണയാിക്കുന്നത് എന്ന് ഹിാലിനോഡി വിിശംസംിച്ചും. വിലി�ം/ചെചാറു�ം, നല്ലത്/
ചാീത്ത തുടിങ്ങിയാ വിിരുംദ്ധീദീംന്ദംപ്രനോയാാഗംങ്ങചെളാചെക്ക അത് പ്രയുംക്തിമാകുന്ന സംാഹിചാരായമനു�രാിച്ച് 
അപികടികരാമാവിാം. എന്നാൽ പ്രസ്തുതദൂ�യഫലങ്ങചെള മറിച്ചുംവിയ്ക്കുംയാാണ്യ് ഭാാ�യുംചെടി സംംവിിധാനം
തചെന്ന. പ്രതയക്ഷത്തിലുള്ള ഈ നിർനോ�ാ�ാവിസ്ഥ കാരാണ്യം ഹിാലിനോഡി ചൂണ്ട്ിക്കാട്ടുന്ന പിനോരാാക്ഷ 
അപികടിാവിസ്ഥ സംമൂഹിം അത്ര ചെപിചെട്ടന്ന് തിരാിച്ചറിിചെഞ്ഞിന്നു വിരാില്ല.

പിലവിഴിിക്കു നീങ്ങിയാ പിാരാിസ്ഥിതികഭാാ�ാചാിന്തകചെള സംമനംയാി�ിക്കാനുള്ള ശ്രീമമാണ്യ് 
ഡിാനി�്ഭാാ�ാചാിന്തകരാായാിരുംന്ന ബാങും ഡൂറും നോചാർന്ന് നിർവ്വഹിിച്ചത്. സംാമൂഹിികപ്രനോയാാഗംങ്ങചെള
�റ്റി അവിർ അവിതരാി�ിച്ച സംംവിാദീമാതൃകയാിൽ മൂന്നു തലങ്ങളാണ്യ് ഉള്ളത്. ഐഡിിനോയാാളജീിക്കൽ, 
നോസംാനോ�യാളജീിക്കൽ, ബനോയാാളജീിക്കൽ എന്നിവിയാാണ്യവി. വിയക്തിിസംമൂഹിശൈജീവിതലങ്ങളാണ്യ് 
യാഥാക്രമം അവി സൂചാി�ിക്കുന്നത്. ഭാാ�ണ്യത്തിചെല ശൈവിയാക്തിികസംാമൂഹിികഘടികങ്ങൾ ചെസംസ്സൂ
റിിചെ� ഭാാ�ാദീർശനത്തിൽത്തചെന്ന കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്. ചെസംസ്സൂറിിന് ഭാാ�ണ്യം ചെപിാതുഭാാ�യുംം(
ലാങ്് ) തചെന്മാാഴിിയുംം(പിനോരാാൾ) നോചാർന്നതാണ്യ്. എന്നാൽ ശൈജീവിതലചെത്തക്കൂടിി ഉൾചെ�ടുത്തുകവിഴിി 
പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാദീർശനചെത്ത ആധുനിനോകാത്തരാമാക്കാൻ ബാങ്ിനും ഡൂറിിനും കഴിിഞ്ഞു.

ഭാാ� പിാരാിസ്ഥിതിക ഉല്പന്നമായാതുചെകാണ്ട്് ഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അനോനം�ണ്യങ്ങളിചെല
ല്ലാം ശൈജീവിതലത്തിലുള്ള മാനദീണ്ഡങ്ങൾ കൂടിിനോയാ തീരൂ. അനോ�ാൾ മാത്രനോമ അത് ഹിരാിതഭാാ�ാ
ദീർശനമാവുകയുംള്ളൂ. അതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാശാസ്ത്രം മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്കുംന്ന ആശയാങ്ങൾ 
സുസ്ഥിരാതയുംചെടി പ്രമാണ്യമായാി പ്രചാരാിക്കുന്നത്. ഭാാ�ാമരാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള ആശങ്കചെയാ തീവ്ര
മാക്കുന്നതിനും പ്രാനോദീശികസംംതംവിിചാാരാചെത്ത സംമനോരാാത്സുകമാക്കുന്നതിനും സംംസ്കാാരാസംംരാക്ഷ
ണ്യത്തിനും എല്ലാം ഹിരാിതഭാാ�ാദീർശനം ചാാലകശക്തിിയാാണ്യ്.

ഭാാ�ാമരാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള വിീണ്ടുംവിിചാാരാത്തിന് ഹിരാിതഭാാ�ാദീർശനം നോപ്രരാി�ിക്കുന്നു. 
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ഇന്തയയാിചെല നോഗംാത്രഭാാ�കൾ പിലതും അപ്രതയക്ഷമായാിക്കഴിിഞ്ഞു. ചാില ഭാാ�കൾ നാനോശാന്മുഖ
തയുംചെടി വിക്കത്താണ്യ്. ത്രിപുരായാിചെല ഗംന്ധനോചാരാാ ഗ്രാമത്തിചെല സംായ്മർ എന്ന ഭാാ� സംംസംാരാിക്കു
ന്നത് നാല് നോപിർ മാത്രമാണ്യ്. അതിചെലാരാാൾക്ക് എഴുംപിത് കഴിിഞ്ഞു. 2009-ൽ സംയ്മർ സംംസംാരാി
ക്കുന്നവിരുംചെടി എണ്ണം 25 ആയാിരുംന്നു. 2012 ൽ അത് 4 ആയാി മാറിി. ഉച്ചാരാണ്യനോ�ശം ഏചെറിയുംള്ള 
ഭാാ�യാാണ്യിചെതന്ന് കരുംതചെ�ടുന്നു.

എന്തുചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഇങ്ങചെന ഒരും ഭാാ� മൃതിയാടിയുംന്നത്? ആദീിവിാസംിസംമൂഹിങ്ങളുംചെടിയാിടിയാിൽ 
നടിത്തുന്ന പില നോസംവിനപ്രവിർത്തനങ്ങളുംം അവിരുംചെടി സംംതംചെത്ത പിരാിഗംണ്യിച്ചുംചെകാണ്ടുംള്ളതല്ല. 
അവിരുംചെടി കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമികവിിദീയാഭായാസംം നൽകുനോമ്പാചെഴിങ്കിലും അവിരുംചെടി മാതൃഭാാ�യാിലൂചെടി 
വിിനിമയാം നടിത്തചെ�ടിണ്യം. ആദീിവിാസംിഭാാ�കൾക്ക് അതത് നാട്ടിചെല ഔനോദീയാഗംികഭാാ�യുംമായാി 
പ്രാക്തിനസംംഭാാവിത്തിലുള്ളതാചെണ്യങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട്ാവിാനാണ്യ് സംാധയത. അവിരുംചെടി പില പ്രനോയാാ
ഗംങ്ങളുംം ഔനോദീയാഗംികഭാാ�യാിനോലക്ക് സംംീകരാിക്കചെ�ടിാവുന്നവിയാാണ്യ്. ഉദീാഹിരാണ്യത്തിന് നോകരാള
ത്തിചെല കാടിർ ജീിറിാഫിചെന നോഗംാപുരാകഴുംത എന്നാണ്യ് നാമകരാണ്യം ചെചായ്തിിരാിക്കുന്നത്. ഭാാ�ാമരാ
ണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിചാാരാങ്ങചെളല്ലാം ഭാാ�യുംചെടി ശൈജീവിസംംഭാാവിത്തിനോലക്കാണ്യ് എത്തിനോച്ചരുംന്നത്. 
ജീന്തുവിർഗ്ഗങ്ങളുംചെടി അതിജീീവിനസംാഹിചാരായങ്ങചെള അനുസ്മിരാി�ിക്കുന്ന ചുറ്റുപിാടി് ഭാാ�യ്ക്കുംമുചെണ്ട്ന്നു 
പിറിയാാം. ഭാാ�ാമരാണ്യം സംാംസ്കാാരാികവിിപിത്താചെണ്യന്നും സംംതംനാശത്തിചെ� ആണ്യിക്കല്ലാചെണ്യ
ന്നും ആധികാരാികമായാി ഓർമ്മിചെ�ടുത്താൻ പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാവിാദീക്കാർക്കാകും. പിരാിസ്ഥിതിഭാാ
�ാചാിന്ത അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന പ്രതിനോരാാധരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� വിഴിി സംംീകരാിക്കുന്നതിന് ഉപിാധിയുംം 
ഉപികരാണ്യവുമാകുന്നു.

പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിൽ സംവിിനോശ�മായാി പിഠിക്കുന്ന ഒരും നോമഖല പിരാിസ്ഥിതിയുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട പിാഠങ്ങളുംചെടിയുംം പ്രമാണ്യങ്ങളുംചെടിയുംം വിിമർശനാത്മകവിയവിഹിാരാാപിഗ്രഥനമാണ്യത്. 
(eco critical discourse analysis) ഭാാ�ാശൈവിവിിധയചെത്തയുംം ശൈജീവിശൈവിവിിധയചെത്തയുംം 
ബന്ധചെ�ടുത്തിചെക്കാണ്ടുംള്ള വിിശകലനങ്ങളാണ്യ് അവിിചെടി പ്രസംക്തിമാകുന്നത്. സംാമ്പത്തികചാർ
ച്ചകൾ, രാാഷ്ട്രീീയാനിരാീക്ഷണ്യങ്ങൾ, കാർ�ികസംമ്പ്രദീായാങ്ങചെള�റ്റിയുംള്ള വിിവിരാണ്യങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ 
സംാഹിചാരായങ്ങളിചെലല്ലാം ഭാാ�ാപിരാമായാ സൂക്ഷ്മവിിശകലനം സംാധയമാണ്യ്. പിാരാിസ്ഥിതികവിയവി
ഹിാരാാപിഗ്രഥനവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് ബാങ്്, ദൂർ, ഹിാരാിഡിൻ എന്നിവിർ 1990-ൽ അവിതരാി�ിച്ച 
ത്രയാമാതൃക (Triple Model Reference) പിഠനസംമീപിനത്തിചെ� കാരായത്തിൽ ഏചെറി ശ്രീനോദ്ധീയാ
മാണ്യ്. പിാഠവിിശകലനത്തിൽ മൂന്നു തലത്തിലുള്ള ബന്ധം പിരാിഗംണ്യിക്കണ്യചെമന്നാണ്യ് അവിിചെടി 
പിറിയുംന്നത്. പിാഠാന്തരാം (Inter Textual), പിാഠബാഹിയം (Intra Textual), പിാനോഠതരാം (Extra 
Textual) എന്നിവിയാാണ്യവി. പിാഠാന്തരാബന്ധം അർത്ഥവിിജ്ഞാംാനപിരാവും പിാഠബാഹിയബന്ധം 
വിാകയവിിജ്ഞാംാനപിരാവും പിാനോഠതരാബന്ധം പ്രനോയാാഗംവിിജ്ഞാംാനപിരാവും ആചെണ്യന്നാണ്യ് നിരാീക്ഷി
ക്കചെ�ടുന്നത് (Bundsgaard and Steffensen) പിദീവിാകയപ്രനോയാാഗംതലങ്ങളിചെലല്ലാം നടിക്കുന്ന 
വിിനിമയാത്തിൽ മറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്ന പിാരാിസ്ഥിതികഘടികങ്ങൾ വിിശകലനം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ ഭാാ�ാപിഠ
നംതചെന്ന സംമഗ്രവും സൂക്ഷ്മവുമാകും. ഓനോരാാ ഭാാ�കസംമൂഹിത്തിചെ�യുംം സംമീപിനങ്ങൾ, ഇതരാചുറ്റുപിാ
ടുകൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം ഈ ത്രിതലവിയാപിാരാനോമഖലയാിൽ പ്രസംക്തിമാകുന്നുണ്ട്്. ‘ചെഹിയാർപിിൻ 
ചെകർചെവി’നോന്നാ ചെകാടും വിളചെവിനോന്നാ മാങ്ങാണ്ട്ിത്തിരാിചെവിനോന്നാ ഉള്ള പ്രനോയാാഗംശൈവിവിിധയങ്ങൾക്കു 
പിിന്നിൽ അനുഭാവിനോമഖലയുംചെടിയുംം സംമീപിനത്തിചെ�യുംചെമാചെക്ക സംംാധീനം കാണ്യാം. നോമൽ�റിഞ്ഞി 
വിിശകലനസംമ്പ്രദീായാങ്ങൾ സംാഹിിതയകൃതികളുംചെടി പുനർവിായാനയ്ക്കുംം സംഹിായാകമാകും. പിരാിസ്ഥി
തികവിിതയാിൽനോപിാലും പിരാിസ്ഥിതിവിിരുംദ്ധീമായാ ആശയാം അനോ�ാൾ ചെതളിയാചെ�ടിാം. ഉദീാഹിരാ
ണ്യത്തിന് വിിനയാചാന്ദ്രംചെ� ‘കാടി് ’ എന്ന കവിിതയാിൽ ‘കാട്ടുതീ കചെണ്ണഴുംതീടുന്ന സംന്ധയകൾ’എന്ന 
പ്രനോയാാഗംം ചൂണ്ട്ിക്കാട്ടാവുന്നതാണ്യ്.
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പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാചാിന്ത പിരാിതസ്ഥിതിയുംചെടി സംംാധീനങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംം ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നു. 
മാതൃഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ഭാാ�ാവിിചാാരാങ്ങചെള ശൈവികാരാികതലത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന 
കാലം കഴിിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നു. പിരാിസംരാഭാാ� ആർജ്ജിക്കുന്നനോതാചെടിാ�ം സംവിിനോശ�ജ്ഞാംാനത്തിചെ�
യുംം സംവിിനോശ�സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം സംംാംശീകരാണ്യംകൂടിിയാാണ്യ് നടിക്കുന്നത്. ആവിാസംവിയവിസ്ഥ
യുംചെടി ഭാാഗംമായാ അനിവിാരായതയാാണ്യ് ഭാാ�. ജീീവിിതപിരാിസംരാത്തിചെല ഭാാ�ചെയാ മാതൃഭാാ�യാായാി 
കണ്യക്കാക്കാചെമങ്കിൽ മാതൃഭാാ� പിരാിസംരാജ്ഞാംാനത്തിചെ� വിാഹികമാണ്യന്നു പിറിയാാം. മാതൃഭാാ�യ്ക്കും
നോവിണ്ട്ിയുംള്ള സംമരാങ്ങചെള ശൈവികാരാികവിിപ്ലവിമായുംം ഭാാ�ാഭ്രാന്തായുംം കരുംതുന്നവിർ തിരാിച്ചറിിയാാചെത 
നോപിാകുന്നത് തനോ�ശീയാഭാാ�കളുംചെടി അമൂലയമായാപിാരാിസ്ഥിതികമൂലയമാണ്യ്. തനോ�ശപിദീനഷ്ടിങ്ങചെള 
ചെപിാതുഭാാ�ാവിിനിമയാത്തിലൂചെടി നികത്താചെമന്നു കരുംതുന്നതും ശരാിയാല്ല “ചെതങ്ങിൻപിട്ടയുംചെടി ചുവിടു
ഭാാഗംത്ത് പൂ�ൽനോപിാചെല കാണ്യചെ�ടുന്ന ഒരും വിസ്തുവിാണ്യ് ചെമാരാി.നോകരാളത്തിചെല ചാില പ്രനോദീശങ്ങളിൽ 
മുറിിവുണ്യക്കാനുള്ള ഉപിാധിയാായാി ഇത് ഉപിനോയാാഗംിക്കാറുണ്ട്്. ചെമാരാി എന്ന വിാക്കിനു തുലയമായാി 
ഇംഗ്ലീീ�ിൽ ഒരും വിാക്കുനോണ്ട്ാ എന്നറിിയാില്ല. എന്തായാാലും ചെമാരാി എന്ന വിാക്ക് നഷ്ടിചെ�ടുന്നനോതാചെടി 
ആ വിസ്തു അയാാൾക്ക് അജ്ഞാംാതമായാി മാറുന്നു. അതിചെ� ഉപിനോയാാഗംവും അജ്ഞാംാതമായാി മാറുന്നു” 
(നോഡിാ. വിത്സാലൻ വിാതുനോശ്ശാരാി) പിരാിസംരാചെത്ത അതിചെ� എല്ലാവിിധശൈജീവിമാനങ്ങനോളാടും മന�ി
ലാക്കാത്തവിരാാണ്യ് പിരാിസ്ഥിതിചെയാ നശി�ിക്കുന്നതിൽ വിയാകുലചെ�ടിാത്തത്. ശൈജീവിപ്രകൃതിചെയാ 
ഉൾചെക്കാള്ളാൻ ഒരുംവിചെന ചെചാറിിയാ പ്രായാത്തിൽത്തചെന്ന പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിൽ മാതൃഭാാ�യ്ക്കുംള്ള 
പിങ്ക് നിസ്തുലയമാണ്യ്. നോപിരാിട്ടു വിളർത്തുന്ന നായാനോയാാടുള്ള നോ�ഹിവും അടു�വും ചെതരുംവുനായാ
നോയാാടി് മനു�യൻ കാണ്യിക്കാറിില്ല. തനിക്കു ചുറ്റും കാണുന്ന നോപിരാറിിയാാത്ത സംസംയനോലാകനോത്താടും 
അത്തരാചെമാരും സംമീപിനനോമ മാതൃഭാാ� നഷ്ടിചെ�ട്ട തലമുറി കാട്ടുകയുംള്ളൂ. “മലയാാളത്തിചെ� നഷ്ടിം 
ഭാാ�ാധയാപികചെ� നോജീാലിയുംചെടി പ്രശ്നം മാത്രനോമാ മലയാാളിക്കുള്ള നഷ്ടിം മാത്രനോമാ അല്ല.ഒരും ജീീവിി
വിർഗ്ഗത്തിചെ� തിനോരാാധാനം, അതിചെ� പിാരാിസ്ഥിതികമൂലയം അളവിറ്റതായാിരാിക്കുന്നതുനോപിാചെല ഒരും 
ഭാാ�യുംചെടി നാശം നോലാകത്തിനാചെകവിീചെണ്ട്ടുക്കാനോനാ പികരാം വിയ്ക്ക്ാനോനാ ആവിാത്ത നഷ്ടിമാണ്യ്.” 
(വിി. അനോശാക് കുമാർ)

ശൈശലികൾ, പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ, കടിങ്കഥകൾ തുടിങ്ങി ഭാാ�യുംചെടി പ്രനോയാാഗംശൈവിവിിധയങ്ങളിൽ 
സംജീീവിമായാിരാിക്കുന്ന പ്രകൃതിജ്ഞാംാനം പിാരാിസ്ഥിതികഭാാ�ാവിിശകലനത്തിൽ പിരാിഗംണ്യിനോക്ക
ണ്ട്താണ്യ്. എന്തിന് വിിനോശ�ണ്യങ്ങളിൽ വിചെരാ പ്രകൃതിനിരാീക്ഷണ്യത്തിൽനിന്നുള്ള പിാഠങ്ങളാണ്യ് 
പ്രസംക്തിമാകുന്നത്. കാകദൃഷ്ടിിയുംം ശംാനനിദ്രയുംം മുതലക്കണ്ണീരുംചെമാചെക്ക ശക്തിമായാ വിിനിമയാങ്ങ
ളാകുന്നത് പിരാിസംരാജ്ഞാംാനത്തിചെ� ഊർജ്ജം ഉൾചെക്കാണ്ടുംചെകാണ്ട്ാണ്യ്.

കടിങ്കഥകളിചെല മനു�യ-പ്രകൃതി ബന്ധം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ചെഞാട്ടില്ലാ വിട്ടയാിലയുംം (പി�ടിം) 
ഇത്തിരാിമുറ്റചെത്താരും വിള്ളിയുംം (ശൈകനോരാഖ) ആകാശചെത്തത്തുന്ന നോതാട്ടിയുംം(കണ്ണ്) ഒചെക്ക ജീീവിി
തചുറ്റുപിാടുകളുംചെടി രാസംാത്മക ആവിിഷ്കാാരാങ്ങൾകൂടിിയാാണ്യ്.

ശൈശലീപ്രപിഞ്ചാംം പിരാിനോശാധിച്ചാൽ സംസംയലതാദീികളുംം പിക്ഷിമൃഗംാദീികളുംം എല്ലാം നോചാർന്ന 
യൂണ്യിറ്റായാാണ്യ് ഭാാ�ാനുഭാവിം വിിനിമയാം ചെചായ്യാചെ�ടുന്നത് എന്നു കാണ്യാം. മനു�യചെരാ സംംബന്ധി
ച്ചിടിനോത്താളം പിരാിഹിാസംനോ�ച്ചുംകളിലും വിിലയാിരുംത്തലുകളിലും വിചെരാ ഇതു പ്രകടിമാണ്യ്. ആനത്തല
യാനും ആനവിയാറിനും മത്തങ്ങാത്തലയാനും മാത്രമല്ല ഇഞ്ചാംി തിന്ന കുരാങ്ങന്മാാരുംം നമുക്കിടിയാിലുണ്ട്്. 
കുറുക്കനും ചെചാന്നായുംം സംിംഹിവും പുലിയുംചെമല്ലാം മനു�യപ്രതിനിധാനംകൂടിിയാാകുന്നുണ്ട്് ഭാാ�യാിൽ. 
ജീീവിിതചെത്ത സംമഗ്രമായാി ആവിിഷ്കാരാിക്കാനും പ്രകൃതിപിാഠങ്ങളാണ്യ് മനു�യഭാാ� ആധാരാമാക്കു
ന്നത്. ജീീവിൻ വിിതനോയാറ്റി മരാണ്യം ചെകായ്യുന്ന വിിശാലമായാ പിാടിമാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിള്ളിക്ക് ജീീവിിതം. 
നോസ്ത്രാത്രകൃതികചെളഴുംതിയാിരുംന്ന ആശാചെന ചെപിാതുസംമൂഹിം സംംീകരാിച്ചത് കരാിഞ്ഞും അലിഞ്ഞും 
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മണ്ണായാി മാറുന്ന മലരാിചെനക്കുറിിചെച്ചഴുംതിയാനോ�ാളാണ്യ്. കവിിതയാിൽ മാത്രമല്ല സംാധാരാണ്യക്കാരാ
ചെ� വിയവിഹിാരാങ്ങളിലും ഈചെയാാരും സംംസ്കാാരാം കാണ്യാം. ജീീവിിതം ‘പിച്ച പിിടിിക്കു’ന്നതും ‘നോവിരും 
പിിടിിക്കു’ന്നതും എല്ലാം ഭാാ� ഹിരാിതമാകുന്നതിചെ� ലക്ഷണ്യമാണ്യ്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുംമായാി പൂർ
ണ്ണമായുംം വിിനോച്ഛദീിക്കചെ�ട്ട് യാ�നോലാകത്തു കഴിിയുംന്നവിരുംചെടി വിയവിഹിാരാനോമഖലയാിലും ഈ വിിനോച്ഛദീം 
കാണ്യാം. തചെ� ശൈലംഗംികാവിയാവിചെത്ത�റ്റി ഒരും ആൺശിശു ജീിജ്ഞാംാസംനോയാാചെടി അമ്മിനോയാാടു 
നോചാാദീിക്കുനോമ്പാൾ പിചെണ്ട്ാചെക്ക കാന്താരാിയാാണ്യ് മുളകാണ്യ് എചെന്നാചെക്ക പിറിയുംമായാിരുംചെന്നങ്കിൽ 
ഇന്ന് ചെപിൻശൈ�വി് ആണ്യ് എന്നു പിറിയാാനാണ്യ് സംാധയത.

ഹിാലിനോഡി നിരാീക്ഷിച്ചതുനോപിാചെല ഭാാ�യാിചെല പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം സംങ്കല്പനങ്ങളുംചെമാചെക്ക പിനോരാാ
ക്ഷമായാി പിരാിസ്ഥിതിനാശത്തിനു വിഴിിചെതളിചെച്ചന്നു വിരാാം. ചെചാറുതിചെനയുംം കറു�ിചെനയുംം ഇകഴ്ത്തുന്ന 
ചെചാാല്ലുകളുംം കടിങ്കഥകളുംചെമാചെക്ക ആ വികു�ിൽ ചെപിടുന്നുണ്ട്ാകാം. ഇത്തരാം വിിമർശനാത്മക വിിശക
ലനങ്ങൾ നടിത്താൻ നോപ്രരാി�ിക്കുന്നതുതചെന്ന ഭാാ�യുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട പിാരാിസ്ഥിതികഅവിനോബാ
ധമാണ്യ്. “നായാ പിത്തു ചെപിറ്റിട്ടും ഫലമില്ല പിശു ഒന്നു ചെപിറ്റാലും മതി” എന്ന ചെചാാല്ലിനു പിിന്നിലുള്ള 
വിാണ്യിജീയതാല്പരായം നന്നായാി പ്രകടിമാണ്യ്. “കുഴിിയാാന മദീിച്ചാൽ ചെകാലയാാനയാാകുനോമാ?” എന്ന മട്ടി
ലുള്ള ചെചാാല്ലുകൾ ചെചാറുതിചെന താഴ്ത്തുന്നുണ്ട്് (ലക്ഷയം അതചെല്ലങ്കിലും) അനോതസംമയാം “ചെപിരുംചെവിള്ളം 
വിന്നു നോചാരുംന്ന ദീിക്കിൽ ചെചാറുനോതാടും നോചാരുംം” എന്ന മട്ടിലുള്ള ചെചാാല്ലുകളുംം ഉചെണ്ട്ന്ന് ഓർക്കാം. 
മനു�യജീീവിിതത്തിൽ നിന്ന് തിരാിച്ച് പ്രകൃതിയാിനോലക്കു നീളുംന്ന ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളുംമുചെണ്ട്ന്ന് ഓർനോക്ക
ണ്ട്തുണ്ട്്. ഭൂമിചെക്കാരും കുടി എന്ന പ്രനോയാാഗംം നോനാക്കുക. ആനോഗംാളതാപിനചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിലാപി
ങ്ങളിൽ സംംാർത്ഥതയുംചെടി അംശമുചെണ്ട്ങ്കിലും പിരാിസ്ഥിതിസംംരാക്ഷണ്യത്തിനു ഭാാ� സംജ്ജമാകുന്നു 
എന്ന വിസ്തുത വിിസ്മിരാിനോക്കണ്ട്തില്ല. പിച്ച പുതച്ചും കിടിക്കുന്ന ഭൂമി മചെറ്റാരും പ്രനോയാാഗംമാണ്യ്.

പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകളുംം ശൈശലികളുംചെമാചെക്ക അപിഗ്രഥിക്കുനോമ്പാൾ പ്രകൃതിനോയാാടുള്ള മനു�യചെ� 
അടു�ത്തിചെ� ചാിത്രം മാത്രമല്ല ലഭാിക്കുന്നത് എന്നു കണ്ടും. പ്രതയക്ഷത്തിൽ നിർനോ�ാ�ചെമന്നു 
നോതാന്നിക്കുന്ന -എന്നാൽ പ്രകൃതിവിിരുംദ്ധീമായാ ശൈവിരുംദ്ധീയങ്ങളുംം ഭാാ�യാിലൂചെടി വിിനിമയാം ചെചായ്യാ
ചെ�ടുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിയാിചെല ചൂ�ണ്യത്തിചെ�യുംം മത്സാരാത്തിചെ�യുംം അതിജീീവിനത്തിചെ�യുംചെമാചെക്ക 
അനുഭാവിനോമഖലയാാണ്യ് മനു�യഭാാ�യ്ക്കുംം ദീിശ കാട്ടുന്നത്. ഇത്തിൾക്കണ്ണി പ്രനോയാാഗംം മനു�യപിക്ഷ
ത്തും സംംഗംതമാണ്യ്.

പിരാമ്പരാാഗംതവിയകരാണ്യസംങ്കല്പങ്ങളിചെലാചെക്ക മറിഞ്ഞു കിടിക്കുന്ന പ്രകൃതിവിിരുംദ്ധീാശയാങ്ങൾ 
പിാരാിസ്ഥിതികഭാാ�ാചാിന്തകർ ചൂണ്ട്ി കാണ്യിക്കാറുണ്ട്്. ഭാാ�യാിൽ ചെതറ്റും ശരാിയുംം വിിധിക്കുന്ന 
പിരാമ്പരാാഗംതശൈവിയാാകരാണ്യന്മാാർ മനു�യനോകന്ദ്രംിതമായാ നിലപിാടുകളാണ്യ് പ്രകടിി�ിക്കാറുള്ളത്. 
വിയാകരാണ്യം ഏർചെ�ടുത്തുന്ന വിിലക്കുകൾ ഭാാ�യുംചെടി സംംാഭാാവിികവിളർച്ചയ്ക്ക്് തടി�ം നിചെന്നന്നും 
വിരാാം. അതുതചെന്ന പ്രകൃതിവിിരുംദ്ധീമാണ്യ്. മനു�യന് പ്രനോതയകം നൽകുന്ന പ്രാമാണ്യയം അനോബാധ
പൂർവ്വമായാിട്ടാചെണ്യങ്കിലും നോകരാളപിാണ്യിനീയാകാരാനിൽ സംംഭാവിിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്ന് ടിി. ശ്രീീവിത്സാൻ നിരാീ
ക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്് (2013:62). വിിനോശ�ബുദ്ധീിയാിചെല്ലന്ന് ആനോരാാപിിച്ച് ആണും ചെപിണ്ണുചെമല്ലാമുള്ള ജീന്തുസം
മൂഹിചെത്ത എ.ആർ നപുംസംകത്തിൽ ഉൾചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു! എങ്കിലും ഭാാ�കൾ വിളരുംന്നു എന്ന 
സംങ്കല്പം നോകരാളപിാണ്യിനീയാത്തിൽ കാണ്യാം. അമ്മി, അനുജീത്തി തുടിങ്ങിയാ വിിനോശ�ണ്യങ്ങളിലൂചെടി 
ഭാാ�കുടുംബസംങ്കല്പം വിിശദീീകരാിക്കാനും അനോ�ഹിം മുതിരുംന്നുണ്ട്്. എന്നാൽ മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാി
ട്ടുള്ള വിയാകരാണ്യകൃതികളുംചെടി ചെപിാതുവിായാസംമീപിനം പ്രകൃതിപിക്ഷത്തു നിന്നു നോനാക്കുനോമ്പാൾ മനു
�യനോകന്ദ്രംിതമാചെണ്യന്നു പിറിയാാം. മുമ്പു സൂചാി�ിച്ച ത്രിതലമാനം അത് ഉൾചെക്കാള്ളുന്നില്ല. ഹി�ഗംചെന 
മുൻനിർത്തി പിറിഞ്ഞിാൽ നല്ല ശൈവിയാാകരാണ്യൻ നല്ല ചാികിത്സാകൻകൂടിിയാായാിരാിക്കണ്യം.

വിയാകരാണ്യകൃതികളിൽമാത്രമല്ല നിഘണ്ടുംക്കളിലും ചുറ്റുപിാടിിചെന പിരാിഗംണ്യിനോക്കണ്ട്താണ്യ്. 
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ചുറ്റുപിാടുമായാി ബന്ധമില്ലാത്ത പിദീങ്ങൾ പ്രചാാരാലുപ്തങ്ങളാവിാനാണ്യ് സംാധയത. ഔപിചാാരാിക ഇടിങ്ങ
ചെളയുംം അധികാരാനോമഖലചെയായുംം ഒചെക്ക പ്രനോതയകംപിരാിഗംണ്യിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് നിഘണ്ടുംക്കൾ തയ്യാാ
റിാക്കാറുള്ളത്. നിഘണ്ടുംവിിലില്ലാത്തത് ആളുംകചെള സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം മൂലയമില്ലാത്തവിയാാണ്യ്. 
അതുചെകാണ്ട്് നിഘണ്ടും വിരായ്ക്കുംന്ന അതിർവിരാമ്പുകൾ ജീനങ്ങചെള സംംാധീനിക്കുന്നു എന്നു പിറിയാാം. 
പ്രനോയാാഗംനോമഖലചെയായുംം പിരാിസംരാജ്ഞാംാനചെത്തയുംം മനു�യചെ� ശൈവികാരാികജീീവിിതചെത്തയുംം എല്ലാ 
പിരാിഗംണ്യിചെച്ചങ്കിനോല നിഘണ്ടുംക്കൾ ഭാാ�യുംചെടി ജീീവിൽസംംഭാാവിം പ്രദീർശി�ിക്കുകയുംള്ളൂ. പിദീങ്ങൾക്കു 
ജീീവിൻ മാത്രമല്ല ജീീവിിതവുമുചെണ്ട്ന്നാണ്യ് നിഘണ്ടുംകാരാൻ മന�ിലാനോക്കണ്ട്ത്. അർത്ഥത്തിചെ� 
വിികാസംവും സംനോങ്കാചാവും ഉയാർച്ചയുംം താഴ്ചയുംം എല്ലാം അർത്ഥവിിജ്ഞാംാനത്തിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യാാറുണ്ട്്.

ഭാാ�യുംചെടി സംമകാലികതചെയാ സംജീീവിമാക്കുന്നത് പ്രധാനമായുംം മാധയമങ്ങളാണ്യ്. ഭാാ� 
അധിനിനോവിശത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുനോമ്പാഴുംം സംാഹിിതയം നോപിാചെലയുംള്ള മാധയമങ്ങൾ ഭാാ�യാിലൂചെടിത്ത
ചെന്ന പ്രതിനോരാാധങ്ങൾ തീർക്കാറുണ്ട്്. ഇത് തിരാിച്ചറിിയാണ്യചെമങ്കിൽ ഹിരാിതവിായാനയാാണ്യ് ആവിശയം. 
പിരാിസ്ഥിതിഭാാ�ാചാിന്തകൾ പിഴിയാകൃതികളുംചെടി പുതുവിായാനയ്ക്ക്് ഉതനോകണ്ട്താണ്യ്. പ്രകൃതിചാിത്രണ്യം 
എന്നു മാത്രം മന�ിലാക്കിയാിരുംന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹിരാിതഭാാവിനയുംചെടി ഭാാ�ാരൂപിങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താൻ 
കഴിിയുംന്നത് അനോ�ാൾ മാത്രമായാിരാിക്കും. ഉദീാഹിരാണ്യത്തിന് തണു�ിചെ�യുംം പിച്ചയുംചെടിയുംം സൂചാന
കളാൽ സംമൃദ്ധീമായാ ചാങ്ങമ്പുഴിക്കവിിത അത്തരാത്തിൽ വിായാിക്കാവുന്നതാണ്യ്. ജീീവിനുള്ള ഭൂമി എന്ന 
ആശയാചെത്ത ശക്തിിചെ�ടുത്തുന്ന തരാത്തിലുള്ള ആവിിഷ്കാരാണ്യങ്ങളാണ്യ് കവിികൾ നടിത്താറുള്ളത്. 
മുല്ലവിള്ളിയുംം നോതന്മാാവുചെമാചെക്ക കഥാപിാത്രങ്ങളാകുന്നതിചെന കവിിസംനോങ്കതം എന്ന് പിരാിമിതചെ�
ടുത്തുന്ന തരാം വിായാനയാല്ല ഇന്ന് ആവിശയമുള്ളത്.

ഭാാ� പ്രകൃതിയുംചെടി സംാകലയാനുഭാവിമായാി കഥയാിലും കവിിതയാിലുചെമാചെക്ക ആവിിഷ്കാരാിക്കചെ�ടു
ന്നു. ബാക്തിിചെ� ചെമാഴിിശൈവിവിിധയം എന്ന ആശയാത്തിൽ ഭാാ�യുംചെടി പിാരാിസ്ഥിതികപിാഠം അടിങ്ങി
യാിരാിക്കുന്നതായാി ജീി.മധുസൂദീനൻ നിരാീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്്. “മനു�യചെ�യുംം-വിിവിിധവിർഗ്ഗ, വിർണ്ണ, ലിംഗം, 
ചെതാഴിിൽ, പ്രായാ, തലമുറിനോഭാദീങ്ങളുംള്ള മനു�യരുംചെടി-മനുനോ�യതരാസംത്തകളുംടിയുംം ശബ്ദ-ദൃശയ-ഗംന്ധ 
സംാന്നിധയങ്ങളുംം അവിയുംചെടി പിരാസ്പരാബന്ധങ്ങളുംം കൃതിയാിലുണ്ട്ാകണ്യം. പിാഠത്തിചെല വിാക്കുകളുംചെടി 
പിരാസ്പരാബന്ധങ്ങളല്ല, ശൈവിവിിധയമുള്ള സംാമൂഹിയചാരാിത്രസംംാധീനങ്ങളാണ്യ് ഭാാ�യ്ക്കുംള്ളിൽ ഇങ്ങചെന 
നിരാവിധിഅർത്ഥതലങ്ങൾ ഉല്പാദീി�ിക്കുന്നത്. അങ്ങചെന കൃതിയുംചെടി പിാഠത്തിചെല ഭാാ�യ്ക്കുംള്ളിൽ 
നിരാവിധി ഭാാ�കൾ ഒളിഞ്ഞുകിടിക്കുന്നു”. (2011: 

418) ആധുനികതയുംചെടി ഉത്തരാഘട്ടത്തിലുണ്ട്ായാ കൃതികളിൽ ചെപിാതുചെവി പ്രകടിമാകുന്ന 
ആഴിനോമറിിയാ പിാരാിസ്ഥിതികാവിനോബാധം ഏചെറിക്കുചെറി തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത്തരാം ഭാാ�യുംം 
തിരാിച്ചറിിയാചെ�ടുക സംംാഭാാവിികമാണ്യ്. ഇനോക്കാചെഫമിനിസംവും ഇനോക്കാ സ്പിരാിചാംാലിറ്റിയുംചെമാചെക്ക 
പ്രസംക്തിമാകുന്നത് ഭാാ�ാപിരാമായാ സംവിിനോശ�മാർഗ്ഗംചെകാണ്ടുംകൂടിിയാാണ്യ്. ആധിപിതയത്തിചെ�യുംം 
വിികസംനത്തിചെ�യുംം വിനോരാണ്യയതയുംചെടിയുംം ഭാാ� ഏചെറിക്കുചെറി ഒരുംനോപിാചെലയാിരാിക്കും അത് സംംസ്കാ
രാിക്കചെ�ട്ടതാണ്യ്. എന്നാൽ പിാർശംവിൽകൃതരുംചെടിയുംം കീഴിാളചെ�യുംം ഭാാ� പ്രാകൃതമായാിരാിക്കും 
(പ്രകൃതിക്കു പ്രാധാനയമുള്ളത് ). സംാറിാ നോജീാസംഫിചെ� ‘തായ്കുലം’ എന്ന കഥയാിചെല ഭാാ� മണ്ണി
ചെ�യുംം ചെപിണ്ണിചെ�യുംം കീഴിാളനോ�തുമാണ്യ്. “ഇചെ� ചെവിശർ�ിചെ� ചൂടി് ഈ പിഞ്ചാംവിടിീല് വിിങ്ങിമുറ്റി 
നില്ക്കീണ്യ്.ഇചെ� നനവി്കള് വിീണ്യ് പിഞ്ചാംവിടിീചെല മണ്ണിന് കുളിരാ്നോകാരാീട്ട്ണ്ട്്. ചെചാന്താമരാപ്പൂക്കള്ചെടി 
മണ്യംചെകാണ്ട് ഇചെന്ന മൂവിരാണ്യ നോകാതാപുരാി ഇചെ� കണ്ണാടിയാണ്യ്. ......ഇത് ഇചെ� കാതൽവിനമാണ്യ്! 
ഞാാൻ എവിിടിയായാിരുംന്നാലും ഇതിചെ� ചെകന്തം ഇചെന്ന എളക്കും ഇവിടുചെത്ത ഓനോരാാ മനോരാാം ഇചെ� 
കാതലനാ ഇനിക്ക് നോവിണ്ട്ീട്ട് മാത്രാ അവിൻ പൂത്ത്മറിിയാണ്യത്. നിലാവി്ള്ള ഒരാായാിരാം രാാത്രീല് 
ഏനീ കാടിിനോനാടി് എണ്യകൂടിീട്ട്ണ്ട്്” മാനകീകരാണ്യത്തിനു പുറിത്തുള്ള പ്രകൃതിയുംം വിികാസംം പ്രാപിിച്ച 
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സംംസ്കാാരാവും തമ്മിിലുള്ള സംംഘർ�ചെത്ത തിരാിച്ചറിിയാാചെത ഭാാ�ാപിാരാിസ്ഥിതികതചെയാ വിിശകലനം 
ചെചായ്യാാൻ കഴിിയാില്ല. ആനോഗംാളമുതലാളിത്തത്തിചെ� നോഭാാഗംതാല്പരായചെത്ത ശക്തിിചെ�ടുത്തുന്ന പിദീസംഞ്ചാം
യാങ്ങൾക്കാണ്യ് വിിപിണ്യിയാിൽ തിളക്കം കൂടുതലുള്ളത്. അതിചെ� ഗുണ്യനോഭാാക്തിാക്കചെള സംംബന്ധി
ച്ചിടിനോത്താളം മറ്റുള്ളവിചെയാല്ലാം കീഴിാളമാണ്യ്. സംാമ്പത്തികവിർദ്ധീനവിിനുതകാത്ത എല്ലാറ്റിചെനയുംം 
നിരാാകരാിക്കുന്ന ഉപിനോഭാാഗംസംംസ്കാാരാനോത്താടില്ല സുസ്ഥിരാതാസംങ്കല്പനോത്താടിാണ്യ് ഭാാ�ാപിാരാിസ്ഥി
തികതയ്ക്ക്് അടു�ം.

അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട് ഒരും വിാർത്താശീർ�കം ‘സംഹിയചെ� മക്കൾ ദുരാിതത്തിൽ’ എന്നാണ്യ്. 
ആനകൾക്ക് തുടിചെരാത്തുടിചെരായുംണ്ട്ാകുന്ന അപിായാമരാണ്യമാണ്യ് വിി�യാം. ഭാാ� ശൈജീവിഏകതയുംചെടി 
ഊർജ്ജം ഇവിിചെടി സംംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നത് ശൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കവിിതയാിൽനിന്നാചെണ്യന്നു വിയക്തിം. 
ഭാാ�ചെയാ പിാരാിസ്ഥിതികമാക്കുന്നതിൽ സംാഹിിതയത്തിനുള്ള പിങ്ക് അതുലയമാചെണ്യന്നതിൽ രാണ്ടും 
പിക്ഷമില്ല. ഭാാ� സംമൂഹിചാരാിത്രചെത്തയുംം സംംസ്കാാരാചെത്തയുംം പ്രതിഫലി�ിക്കുക മാത്രമല്ല അതിചെന 
രൂപിചെ�ടുത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നു എന്നതിനാൽ ഭാാ�ാപിഠനത്തിചെ� നവിീനവിഴിികൾ ഗം�രാമായാി 
പിരാിഗംണ്യിനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്. പ്രസ്തുതവിഴിികളിൽ മുന്തിയാ പിരാിഗംണ്യന നനോല്കാണ്ട് നോമഖലയാാണ്യ് പിരാിസ്ഥി
തിഭാാ�ാശാസ്ത്രത്തിനോ�ത്.
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നവിമാധയമങ്ങളുംചെടി സംംസ്കാാരാ നിർമിതി
എ.എസം്. പ്രതീ�്

അസംി. ചെപ്രാഫ., ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംർവ്വകലാശാല, പ്രാനോദീശികനോകന്ദ്രംം, തിരുംവിനന്തപുരാം

വിിവിരാസംാനോങ്കതിക പിഠനങ്ങൾക്കും അറിിവിിനും വിിനോനാദീത്തിനും പ്രാധാനയം നൽകുകയുംം 
അതിനായാി ശ്രീമം നടിത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്നവിയാാണ്യ് നവിമാധയമങ്ങൾ. ഇതിൽ ശാസ്ത്രസംാനോങ്കതികരാം
ഗംചെത്ത അതയൽ ഭുതകരാമായാ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിമാണ്യ്. നവിമാധയമങ്ങൾ സംാഹിിതയത്തിലും സംംസ്കാാ
രാത്തിലും രാാഷ്ട്രീീയാത്തിലും സൃഷ്ടിിച്ച ധാർമികതാനോബാധചെത്തക്കുറിിച്ചുംം നീതിനോബാധചെത്തക്കുറിിച്ചുംം 
നിരാവിധി ചാർച്ചകൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്. എന്നാൽ, ഇവിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട സംർഗംാത്മകമായാ വിിമർ
ശനങ്ങചെളാന്നും കാരായമായാി ഉണ്ട്ായാിട്ടില്ല. ഉള്ളവിയാാകചെട്ട, നവിമാധയമങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ഉപിരാിതല 
സ്പർശിയാായാ പിഠനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനോ�ാവുകയുംം ചെചായ്തു. ഈ സംാഹിചാരായത്തിൽ ഇ�ർചെനറ്റ്, 
ചെമാശൈബൽ നോഫാൺ തുടിങ്ങിയാ നവിമാധയമങ്ങൾ സംമൂഹിത്തിചെ� വിയതയസ്തതലങ്ങളിൽ ചെചാലുത്തുന്ന 
സംംാധീനത കചെളക്കുറിിച്ച് ഗം�രാവിമായാി പിഠനവിിനോധയാമാനോക്കണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ബഹുജീനമാധയമങ്ങൾ 
അധികാരാത്തിചെ� ഒരും നോസ്രാത�ായാി പിരാിണ്യമിച്ചിരാിക്കുന്ന വിർത്തമാനകാലത്തിൽ അതിചെ� 
പിാഠാപിഗ്രഥനം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായുംം വിിമർശനാത്മകമായുംം നിർവിഹിിക്കചെ�നോടിണ്ട്തുണ്ട്്. 
നവിമാധയമങ്ങളുംചെടി സംംാധീനത്തിൽ നിന്നും ഉപിനോയാാഗംത്തിൽനിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നവിർക്ക് 
വിർത്തമാനകാല സംമൂഹിത്തിലും അവിസ്ഥയാിലും അസ്തിതംം തചെന്ന ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിനാൽ 
പുതുതലമുറിയുംചെടി ഈ മാധയമസംംഭാാവിം മന�ിലാനോക്കണ്ട്ത് വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� ആവിശയം 
കൂടിിയാായാി മാറുന്നു.

ജീീവിിതത്തിചെ� സംമസ്തനോമഖലകളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുനിൽക്കുകയാാണ്യ് നവിമാധയമങ്ങൾ. ദീീർ
ഘസംമയാമാണ്യ് പുതുതലമുറി ഇത്തരാം മാധയമങ്ങൾക്കായാി ചെചാലവിഴിിക്കുന്നത്. ഭാ�തികചാിന്തകളിലും 
സംംവിാദീങ്ങളിലും നവിമാധയമങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം നിർണ്യായാകമായാിത്തീർന്നിരാിക്കുന്നു. പിത്ര മാധയമ
ങ്ങൾ വിാർത്തകളുംചെടി സൃഷ്ടിികളിലും അതിചെ� വിിനിമയാത്തിലും ഒതുങ്ങുന്നതാചെണ്യങ്കിൽ നവിമാധയമ
ങ്ങൾ വിാർത്തകനോളാചെടിാ�ം ഒരും ആശയാവിിനിമയാ മാധയമചെമന്ന നിലയാിൽക്കൂടിി വിികാസംം പ്രാപിിച്ച 
ഒരും മാധയമരൂപിമാണ്യ്. ഈ സംാഹിചാരായത്തിലാണ്യ് മാർ�ൽ മക്ക്ലൂഹിചെ� മാധയമം തചെന്നയാാണ്യ് 
സംനോന്ദശം എന്ന പ്രഖയാപിനത്തിചെ� പ്രസംക്തിി. ഇതിനടിിസ്ഥാനം aമാധയമത്തിചെ� നിലനിൽ�് 
സംാംസ്കാാരാികമായാ ഉള്ളടിക്കത്തിലചെല്ലന്നും സംാനോങ്കതികമായാ മിഴിിവിിലാചെണ്യന്നുമുള്ളതാണ്യ്.
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നോദീശീയാ-അന്തർനോദീശീയാ വിാർത്തകചെള ആ നിമി�ംതചെന്ന ചെപിാതുജീനങ്ങചെള അറിിയാിക്കാനും 
അവിരാിൽ അവിനോബാധം സൃഷ്ടിിക്കാനും നവിമാധയമങ്ങൾക്ക് സംാധിക്കുന്നു. ഇത്തരാം മാധയമങ്ങളി
ലൂചെടി ചെപിാതുജീനങ്ങളുംചെടി അഭാിപ്രായാങ്ങളുംം പ്രതികരാണ്യങ്ങളുംം സംംരൂപിിക്കാനും കഴിിയും ന്നുണ്ട്്. 
പ്രനോതയകിച്ച് ഒരും ജീനാധിപിതയരാാജീയത്തിൽ നവിമാധയമങ്ങൾക്കുള്ള പിങ്ക് വിളചെരാ വിലുതാണ്യ്. 
പി�രാ, രാാഷ്ട്രീീയാ, സംാമ്പത്തിക, സംാമൂഹിിക, സംാംസ്കാാരാിക, സംാഹിിതയകാരായങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് ജീനങ്ങചെള 
നോബാധവിാന്മാാരാാക്കന്നതിനും അവിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുനിൽക്കുന്ന വിാർത്തകചെള പുറിത്തു ചെകാണ്ടും 
വിരുംന്നതിനും നവിമാധയമങ്ങൾക്ക് മുഖയപിങ്കുണ്ട്്. എസം്.എം. എസ്സുകൾ, ചെഫയാ്സം്ബുക്ക്, ടിംിറ്റർ, 
ഓർക്കുട്ട്, നോ�ാഗുകൾ തുടിങ്ങിയാവിയാിലൂചെടി ആശയാങ്ങളുംം വിിവിരാങ്ങളുംം ശൈകമാറുന്നതിനും വിളചെരാ 
നോവിഗംം ചെപിാതു ജീനാഭാിപ്രായാം സംംരൂപിിക്കാനും സംാധിക്കുന്നു. ചുരുംക്കത്തിൽ സംമൂഹിത്തിചെ� മാറ്റ
ങ്ങളാണ്യ് നവിമാധയമങ്ങളിലൂചെടി പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

മാധയമം എന്ന പിദീത്തിചെ� സംാമാനയർഥം ആശയാവിിനിമയാത്തിനു നോവിണ്ട് ഇടിനിലക്കാരാൻ 
എന്നാണ്യ്. അച്ചടിി, ദൃശയ-ശ്രീാവിയ ഉപിാധികചെളല്ലാം മാധയമത്തിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. മാധയമം എന്ന 
പിദീത്തിചെ� അർഥവിയാപ്തി ഇന്ന് വിിപുലമാണ്യ്. സംാമൂഹിിക-സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡലങ്ങളിചെല സംമസ്ത
നോമഖലകചെളയുംം സംാധയതകചെളയുംം മാധയമങ്ങൾ ഉൾചെക്കാള്ളുന്നു. നവിസംാനോങ്കതികവിിദീയയുംചെടി 
സംാധയതകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ആശയാവിിനിമയാത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന മാധയമങ്ങചെളയാാണ്യ് 
നവിമാധയമങ്ങൾ (New Media) എന്നു ചെപിാതുനോവി വിിളിക്കുന്നത്. ആദീയകാലങ്ങളിൽ വിർത്തമാ
നപിത്രങ്ങളുംം തുടിർന്ന് നോറിഡിിനോയാായുംം അനന്തരാം ചെടിലിവിി�നും നമ്മുചെടി സംാമൂഹിിക സംാഹിചാരായ
ങ്ങളിൽ നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിലുകൾ സംവിിനോശ�പ്രാധാനയമുള്ളവിയാാണ്യ്. ഇ�ർചെനറ്റ് അധിഷ്ഠാിത 
മാധയമനോലാകം മലയാാളിയുംചെടി നിലനിന്നിരുംന്ന മാധയമ സംങ്കൽ�ങ്ങചെള അട്ടിമറിിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് 
കടിന്നുവിന്നത്. നവിീനമായാ സംനോങ്കതികവിിദീയയാിലധിഷ്ഠാിതമായാ വിായാനാസംംസ്കാാരാമാണ്യ് ഇവി മുനോന്നാ
ട്ടുവിച്ചത്. ഇ�ർചെനറ്റ് അധിഷ്ഠാിതമായാ ഇത്തരാത്തിലുള്ള പുതിയാ ആശയാവിിനിമയാ സംാധയതകചെള 
ചെപിാതുനോവി നവിമാധയമങ്ങൾ എന്നു വിിളിക്കാം. പിരാമ്പരാാഗംത മാധയമ മന�ിലാക്കൽ ശീലങ്ങളിൽ 
നിന്നും തികച്ചുംം ഭാിന്നമായാ സംാനോങ്കതികജ്ഞാംാനം കൂടിി ഇവി ആവിശയചെ�ടുന്നുണ്ട്്. ദൃശയ-ശബ്ദ-ലിഖിത 
സൂചാനകളിലൂചെടി പ്രവിർത്തിക്കുകയുംം പ്രതിപ്രവിർത്തിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്ന നിരാവിധിയാായാ മാധയമങ്ങ
ളുംചെടി അൽഭുത പികർച്ചയുംം അതയൽഭുതകരാമായാ സംംനോയാാജീനവുമാണ്യ് പുതിയാ കാലഘട്ട ത്തിചെ� 
ഏറ്റവും പ്രകടിമായാ സംവിിനോശ�ത. ഇ�ർചെനറ്റ് അനുഭാവിിച്ചുംനൽകുന്ന നൂതനമായാ സംാധയതകളിലൂചെടി 
നോലാകത്തിചെ� ഏതു നോകാണ്യിൽ ഇരുംന്നുചെകാണ്ടുംം ഏതുവിി�യാചെത്തക്കുറിിച്ചുംം വിിലക്കുകളില്ലാചെത 
സംംവിദീിക്കാൻ സംാധിക്കും.

ആനോഗംാളീയാമായാ ഒരും ചെപിാതുമണ്ഡലചെത്ത രൂപിചെ�ടുത്തുന്നതിൽ വിാടി്സം്അപി്, ചെഫയാ്സം്ബു
ക്ക്, ടിംിറ്റർ, ഓർക്കുട്ട്, യുംടിൂബ്, നോ�ാഗംിങ്് തുടിങ്ങിയാവിയ്ക്ക്് നിർണ്യായാകമായാ പിങ്കുണ്ട്്. മലയാാളത്തിൽ 
വിർത്തമാനപിത്രങ്ങളുംചെടി ഓൺശൈലൻ പിതിപ്പുകളുംം ഓൺശൈലൻ വിായാനാ സംംസ്കാാരാം പിരാിചായാ
ചെ�ടുത്തിയാ പുഴി.നോകാം, ഹിരാിതകം.നോകാം തുടിങ്ങിയാ ചെവിബ് അധിഷ്ഠാിത മാധയമങ്ങളുംം നവിമാധയമ 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ആദീയകാലചെത്ത പ്രവിർത്തനങ്ങൾക്കു തുടിക്കം കുറിിച്ചവിയാാണ്യ്. എന്നാൽ 
വിാടി്സം്അപി് ചെഫയാ്സം് ബുക്ക്, ടിംിറ്റർ, യുംടിൂബ്, ഓർക്കുട്ട് തുടിങ്ങിയാവിയുംചെടി കടിന്നുവിരാനോവിാടുകൂടിി 
യാാണ്യ് മലയാാളിയുംചെടി നവിമാധയമസംംസ്കാാരാം കൂടുതൽ ജീനകീയാവും സംജീീവിവുമായാി മാറിിയാചെതന്നു 
പിറിയാാം.

വിയവിസംായാാനന്തരാ സംമൂഹിചെത്തയുംം അതിചെ� സംാഹിിതയ - സംാംസ്കാാരാികാവിസ്ഥകചെളയും
മാണ്യ് ഉത്തരാാധുനികത പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നത്. വിിവിരാത്തിചെ�യുംം വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ�യുംം 
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വിിനിമയാത്തിൽ വിിദൂരാവിാർത്താ പ്രനോക്ഷപിണ്യത്തിനും കമ്പൂട്ടറുകൾക്കും ത�പിരാമായാ പ്രാധാനയ
മുള്ള ഒരും സംംസ്കാരാണ്യനോമഖലയാാണ്യ് വിയവിസംായാാനന്തരാകാലഘട്ടം. ഈ വിയവിസംായാാനന്തരാസംമൂഹിം 
ഒരും ജ്ഞാംാനസംമൂഹിമാണ്യ്. ഓനോരാാ വിി�യാങ്ങളിലുമായാി വിർധിക്കുന്ന അറിിവിിചെ� വിളർച്ച ഈ 
ജ്ഞാംാനസംമൂഹിത്തിചെ� നിർമിതിക്ക് കാരാണ്യമാകുന്നു. അതിൽ പ്രധാനം സംാഹിിതയമാണ്യ്.

നോപിാസ്റ്റി് നോമാനോഡിണ്യിസംത്തിചെ� കാലം കഴിിഞ്ഞുചെവിന്നും പുതിയാ ഘട്ടം ആരാംഭാിച്ചിരാിക്കുന്നുചെവി
ന്നും പുതിയാ എഴുംത്തുകാർ പിറിയുംനോമ്പാൾ അവിിചെടിചെയാ ല്ലാം ഈ അവിസ്ഥചെയാ നിർണ്യയാിക്കുന്ന 
ഘടികങ്ങളിൽ പ്രധാനപിങ്ക് ശൈസംബർസംാഹിിതയത്തിനുണ്ട്്. സംാനോങ്കതികവിിദീയയുംചെടി നൂതനസംാധയ
തകൾ രൂപിംനൽകിയാ പുതിയാ സംാഹിിതയജീനു�ാണ്യ് ശൈസംബർസംാഹിിതയം. ശൈസംബർനോലാകം 
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പുതിയാ ക്രമങ്ങൾ ഇവിിചെടി പ്രധാനമായാിത്തീരുംന്നു.

മലയാാള നിരൂപിണ്യരാംഗംത്ത് വിയതയസ്തനിലകളിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ള പിദീമാണ്യ് ശൈസംബർസംാ
ഹിിതയം, നൃത്തം എന്ന നോനാവിലും ഭാാവിനാതീതം എന്ന കഥാസംമാഹിാരാവും ശൈസംബർ സംാഹിിതയ
വിിഭാാഗംത്തിൽ ഉൾചെ�ടുന്ന കൃതികളാണ്യ്. കമ്പൂട്ടറിിചെ�യുംം ഇ�ർചെനറ്റിചെ�യുംം സംംാധീനം ജീീവിിത 
രാീതിയാിൽ ചെകാണ്ടുംവിന്ന പിരാിണ്യാമങ്ങളാണ്യ് ഈ രാചാനകളുംചെടിചെയാല്ലാം അടിിസ്ഥാനം. ഭൂനോഗംാളചെത്ത 
മുഴുംവിൻ ബന്ധി�ിച്ചിരാിക്കുന്ന ഒരും ചെനറ്റ് വിർക്ക് മാത്രമല്ല, നാം ജീീവിിക്കുന്ന ഒരും പ്രതീതിനോലാകം 
(virtual space) കൂടിിയാാണ്യ് ഇ�ർചെനറ്റ്, നോലാകം എന്ന സംങ്കൽ�ചെത്തത്തചെന്ന അത് മാറ്റുന്നു. 
കർതൃതംം, സംംതംം,ശരാീരാം, കാമന, യാാഥാർഥയം, എഴുംത്ത് തുടിങ്ങിയാ അനോനകം സംംവിർഗംങ്ങചെളയുംം 
അത് പിരാിവിർത്തനവിിനോധയാമാക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അന്തരാീക്ഷത്തിലാണ്യ് ശൈസംബർ
കഥകൾ എഴുംതചെ�ടുന്നത്. ഉത്തരാാധുനികമായാ സംാഹിിതയഭാാവിനയുംചെടി അടിയാാളങ്ങളാണ്യ് ഈ 
രാചാനകൾ. അനോതസംമയാം അവിചെയാ ശൈസംബർകഥകൾ എന്നു വിിനോശ�ി�ിക്കുന്നതിൽ സംാനോങ്കതി
കമായാ പ്രശ്നവുമുണ്ട്്.

ശൈസംബർ ചെസ്പയാ്സംിൽത്തചെന്ന, ഇ�ർചെനറ്റിചെല ചെവിബ് നോജീണ്യലുകളിലും ശൈസംറ്റുകളിലും 
പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന സംാഹിിതയമാണ്യ് ശൈസംബർ ലിറ്റനോറിച്ചർ, ചെകാടികരാപുരാാണ്യം’ നോപിാലുള്ള നോ�ാഗു
കളിലും ഇ�ർചെനറ്റിചെല മറ്റിടിങ്ങളിലും പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുന്ന രാചാനകചെള ശൈസംബർ സംാഹിിതയചെമ
ന്ന് വിിളിക്കാനുള്ള കാരാണ്യവും ഇതുതചെന്നയാാണ്യ്. മലയാാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഇന്ന് 
ശൈസംബർ ചെസ്പയാ്സംിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന സംാഹിിതയം എണ്ണംചെകാണ്ട്് അധികമാണ്യ്. പിനോക്ഷ 
ഇനോ�ാഴുംം എം. മുകുന്ദചെ� നൃത്തചെത്ത മലയാാളത്തിചെല ആദീയ ശൈസംബർ നോനാവിചെലന്നും പിി.ചെക.രാാജീ
നോശഖരാൻ എഡിിറ്റുചെചായ്തി “ഭാാവിനാതീതം’ എന്ന കൃതിചെയാ ആദീയ ശൈസംബർ കഥാസംമാഹിാരാചെമന്നും 
വിിളിക്കുന്നു. കാരാണ്യം ഇവി രാണ്ടുംം പുസ്തകരൂപിത്തിൽ വിരുംന്നതിനു മുൻപി് ഇ�ർചെനറ്റിലായാിരുംന്നു 
പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചത്.

ഇ�ർചെനറ്റിൽ - നോ�ാഗം്, ചെവിബ് മാഗംസംിൻ, മറ്റു ചെവിബ് -ശൈസംറ്റുകൾ എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ 
പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുന്ന സംാഹിിതയരാചാനകചെള കുറിിക്കാനാണ്യ് ശൈസംബർസംാഹിിതയം എന്ന പിദീം 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നചെതന്ന് പിറിഞ്ഞു കഴിിഞ്ഞു. അച്ചടിിമാധയമത്തിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമായാി കമ്പൂട്ടറും 
ഇ�ർചെനറ്റും നൽകുന്ന സംാധയതകളാണ്യ് ഇതിചെന വിയതയസ്തമാക്കുന്നത്. ഈ ഇടിം നൽകുന്ന 
സംാനോങ്കതിക സം�കരായങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിക്കാ തിരുംന്നാൽനോ�ാലും പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്യത്തിചെല മറ്റു 
ഘടികങ്ങളിലുള്ള ശൈവിവിിധയത്താൽ അത് ശൈസംബർസംാഹിിതയം തചെന്ന. ഒനോരാ സംാഹിിതയം അച്ച
ടിിമാധയമത്തിലും നോ�ാഗംിലും പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചാൽ നോ�ാഗംിനോലത് ശൈസംബർസംാഹിിതയചെമന്ന വിിഭാാ
ഗംത്തിൽ ഉൾചെ�ടുത്താം. ഇ�ർചെനറ്റിചെന സംംബന്ധിച്ച്, സ്ഥല-കാല സംങ്കൽ�ങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള 
മാറ്റം, പിതാധിപിരാിൽ നിന്നുള്ള സംംാത�യം, പുതുക്കലുകൾക്കുള്ള സംാധയത എന്നീ ഘടികങ്ങൾ 
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അതിചെന അച്ചടിിമാധയമത്തിൽ നിന്നും വിതയസ്തമാകുന്നു.

ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� സംവിിനോശ�മായാ മൂലയങ്ങളുംം വിിശംാസംങ്ങളുംം ആചാാരാങ്ങളുംം ജീീവിിതരാീതിക
ളുംം ചെപിരുംമാറ്റശൈശലികളുംം ചാിത്രീകരാിക്കുന്ന പ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയുംം അവിസ്ഥകചെളയുംം ആവിാഹിിക്കുന്ന 
വിിപുലമായാ നോമഖലയാാണ്യ് സംംസ്കാാരാം, അച്ചടിി മുതൽ ശൈസംബർകാലം വിചെരാ വിയാപിിച്ചും കിടിക്കുന്ന 
നൂറ്റാണ്ടുംകൾ, മനു�യസംംസ്കാാരാചെത്ത ജ്ഞാംാനോനാൽ�ാദീന വിിനിമയാരാീതികളുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
നിർണ്യയാിക്കുനോമ്പാൾ ക്രമത്തിലുള്ള സംാനോങ്കതികവിളർച്ച ഇവിചെയാ ശക്തിമായാി സംംാധീനിക്കുന്നതായാി 
കാണ്യാം. സംാനോങ്കതികജ്ഞാംാനത്തിചെ� നിലവിിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയാർന്ന സംാധയതയാിൽ നിന്നുമാണ്യ് 
ഇ�ർചെനറ്റും ചെമാശൈബൽ നോഫാണും ഉൽഭാവിിച്ചതും അവിയുംചെടി തുടിർന്നുള്ള വിയാപിനം സംംഭാവിിച്ചുംചെകാ
ണ്ട്ിരാിക്കുന്നതും നോസംവിനവിാണ്യിജീയനോമഖലകളുംം വിിനോനാദീവിിജ്ഞാംാനനോമഖലകളുംം ഇന്ന് ഈ മാധയമങ്ങ
ളുംചെടി സംാധയതകൾക്കുള്ളിൽത്തചെന്നയാാണ്യ് രൂപിചെ�ട്ടുവിരുംന്നത്. നിതയജീീവിിതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട 
എല്ലാ പ്രവിർത്തനങ്ങൾക്കും സംാധാരാണ്യക്കാർവിചെരാ നവിമാധയമങ്ങചെളയാാണ്യ് ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തു
ന്നത്. സംാക്ഷരാതയുംചെടി വിയാപ്തിയുംം കർമനോശ�ിയുംം നിർണ്യയാിക്കുന്നതിൽ മാധയമജ്ഞാംാനത്തിന് 
നിർണ്യായാകമായാ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. എല്ലാ വിയവിഹിാരാങ്ങളിലും മാധയമങ്ങൾ ചെചാലുത്തുന്ന ആധി
പിതയത്തിൽ നിന്നുമാണ്യ് മാധയമസംംസ്കാാരാം രൂപിചെ�ടുന്നത്.നവിമാധയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച സംാംസ്കാാരാിക
പിരാിസംരാം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമാണ്യ്. ആനോഗംാളീകൃതസംാഹിചാരായം സ്ഥലകാലങ്ങചെള 
പ്രനോതയക രാീതിയാിലാണ്യ് അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നത്. വിിദൂരാപ്രനോദീശങ്ങചെള സംമീപിത്തും സംമയാചെത്ത 
അതിനോവിഗംവും പുനഃസൃഷ്ടിിക്കാൻ നവിമാധയമങ്ങൾക്ക് സംാധിക്കുന്നു.

സ്മിാർട്ട്നോഫാണുകളുംചെടി അതിവിയാപിനം ഒരും ചെമാശൈബൽ സംംസ്കാാരാം രൂപിചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. 
ചെമാശൈബൽനോഫാൺ ഇന്ന് ഒരും സംാമൂഹിിക ഉപികരാണ്യം എന്ന നിലയാിനോലക്ക് മാറിിയാിരാിക്കുന്നു. 
ചെമാശൈബൽനോഫാൺ അ��് ബുക്ക് ഒരും വിയക്തിിയുംചെടി സംാമൂഹിികബന്ധങ്ങളുംചെടി സൂചാകമായാി 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. എസം്.എം.എസം് സംംവിിധാനം ശൈദീനംദീിന ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 
മാറുകയുംം ബാങ്കിങ്് നോപിാചെലയുംള്ള നോസംവിനങ്ങൾക്ക് ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. നോഫാർജീിയാി
ലൂചെടി(4G) ചെമച്ചചെ�ട്ട സം�കരായ ങ്ങൾ ഇന്ന് ചെമാശൈബൽനോഫാൺ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നു. വിാക്കുകൾക്കു 
പുറിനോമ ചാിത്രങ്ങൾ, ചാലനദൃശയങ്ങൾ എന്നിവി ശൈകമാറുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് സംംവിിധാനം, വിീഡിിനോയാാ 
ചാാറ്റിങ്്, വിാടി്സം് അപി്, ഇ�ർചെനറ്റ് സംംവിിധാനം എന്നിവി ചെമാശൈബൽ നോഫാൺ മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന 
സം�കരായങ്ങളാണ്യ്. സ്മിാർട്ട്നോഫാണുകൾ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ ഉപിനോയാാഗംങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്യ്. കയാമറി, 
കാൽക്കുനോലറ്റർ, വിീഡിിനോയാാ ചെഗംയാിം, നോടിാർച്ച്, ഡിിക്ഷണ്യറിി, എഫ്.എം. നോറിഡിിനോയാാ എന്നിങ്ങചെന 
ബഹുവിിധ ഉപിനോയാാഗംം അത് മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്കുംന്നു.

നവിമാധയമങ്ങളുംചെടി ഇടിചെപിടിൽ സംമൂഹിത്തിൽ രാാഷ്ട്രീീയാാന്തരാീക്ഷം സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. മാധയമങ്ങൾ 
വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന ആശയാങ്ങളിൽ നിന്നു ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഓനോരാാ വിയക്തിിയുംം പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. 
ഇത് വിയക്തിികളുംചെടി നോബാധ-ഉപിനോബാധ -അനോബാധമന�ിചെന ശക്തിിയാായാി സംംാധീനിക്കുന്നു. ഈ 
സംംാധീനത്തിചെ� ഫലമായാി വിയക്തിികൾ പിരാസ്പരാം നോചാർന്ന് രൂപിീകരാിക്കുന്ന ആശയാവിിനിമയാ 
രൂപിീകരാണ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാധയമങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം നിർണ്യായാകമായാിത്തീരുംന്നു. ഈ നിർണ്യായാക 
സംംാധീനത്തിൽ നിന്നുമാണ്യ് ഓനോരാാ സംമൂഹിവും രൂപിചെ�ടുന്നതും പ്രവിർത്തിക്കുന്നതും. മാധയമം 
അതിചെ� അധികാരാവും ആധിപിതയവുചെമല്ലാം ക്രമത്തിൽ വിളർത്തിചെയാടുക്കുന്ന അവിസ്ഥയാാണു
ള്ളത്. വിയക്തിികൾ ആശ്രീയാിക്കുകയുംം ഉപിനോയാാഗംിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നതിചെ� പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
മാധയമങ്ങളുംചെടി പ്രസംക്തിി ഏറുകയുംം ക്രമത്തിൽ മാധയമങ്ങൾ ആധിപിതയസ്ഥാനനോത്തക്ക് വിരാികയുംം 
സംവിിനോശ�മായാ രാാഷ്ട്രീീയാം രൂപിീകരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.
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നവിമാധയമങ്ങൾ, സംാഹിിതയത്തിലും സംംസ്കാാരാത്തിലും രാാഷ്ട്രീീയാ ത്തിലും അതുവിഴിി ജീീവിിത
ത്തിലുണ്ട്ാക്കിയാ പിരാിവിർത്തനങ്ങചെളയുംം അടിി സ്ഥാനമാക്കി ഒരും സംാംസ്കാാരാിക വിിശകലനം 
സംാധയമാണ്യ്. ഉത്തരാാധുനികപിരാിസംരാം നവിമാധയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച സംാംസ്കാാരാികാനുഭാവിങ്ങളും
നോടിതാണ്യ്. ഇവിിചെടി വിയക്തിിയുംചെടി സംാമൂഹിികവിൽക്കരാണ്യം സംാധയമാക്കുന്നത് മാധയമങ്ങളാണ്യ്. 
നവിമാധയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഒരും സംാമൂഹിിക കർതൃതംത്തിനോലക്ക് വിയക്തിി രൂപിചെ�ടുന്നു. ശൈപിതൃക
കലാരൂപിങ്ങളുംം ചാരാിത്രസംന്ദർഭാങ്ങളുംം പിാരാമ്പരായങ്ങളുംം സംംാധീനം ചെചാലുത്തിയാ ആധുനികതയുംചെടി വിയ
ക്തിിയാല്ല ഇന്നുള്ളത്. മറിിച്ച്, എല്ലാ ചാരാിത്രസംന്ദർഭാങ്ങചെളയുംം തകിടിം മറിിച്ചുംചെകാണ്ട്് ഉത്തരാാധുനിക 
കർതൃതംം ഉണ്ട്ായാിവിരുംന്നു. നോദീശീയാത, ആദീർശം, ബുദ്ധീിപിരാത എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള മൂലയാധിഷ്ഠാിത 
നിർവിചാനങ്ങൾക്കു പികരാം സം�കരായങ്ങളിലധിഷ്ഠാിതമായാ നവിമൂലയ വിയവിസ്ഥ സൃഷ്ടിിക്കചെ�ടുന്നു. ഈ 
മൂലയവിയവിസ്ഥ ഉപിനോഭാാഗംസംംസ്കാാരാം, ആൾക്കൂട്ടസംംസ്കാാരാം എന്നിവിചെയാ പിിൻപിറ്റി നിൽക്കുന്നതാണ്യ്. 
നവിസംാനോങ്കതികതയുംചെടി സംംസ്കാാരാനിർമിതി ഇത്തരാത്തിലുള്ളതാണ്യ്. മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� നോവിഗംത 
വിർധി�ിക്കുന്നതിൽ നവിമാധയമങ്ങൾ ഏചെറി പിങ്കുവിഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ഥലകാലങ്ങചെള അപ്രധാനീ
കരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് ആശയാവിിനിമയാ ത്തിചെ� നിരാവിധി മാനങ്ങൾ ഇത് നിർവിഹിിക്കുന്നു. നിലനിൽ
ക്കുന്ന പിരാമ്പരാാഗംത മൂലയവിയവിസ്ഥകൾ ഇത്തരാം സം�കരായങ്ങളുംമായുംം പുതുമകളുംമായുംം നിരാന്തരാ 
സംമരാത്തിനോലർചെ�ടുന്നു. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന നവിമാധയമങ്ങൾ സംാഹിിതയ ത്തിലും സംംസ്കാാരാത്തിലും 
രാാഷ്ട്രീീയാത്തിലും സൃഷ്ടിിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒനോട്ടചെറി ചാർച്ചകൾക്കു വിിനോധയാമാനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്.
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തിരുംവിനന്തപുരാം സംംനോദീശി. യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റി നോകാനോളജീ്, നോകരാളസംർവികലാശാല എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഉന്നതവിിദീയാഭായാസംം. നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച എഴുംഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി കർത്താവി്.ആനുകാലി
കങ്ങളിചെല നിരൂപിണ്യ സംാന്നിധയം. ഇനോ�ാൾ ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിചെല മലയാാള
വിിഭാാഗംം അസംി.ചെപ്രാഫസംർ.



‘പൂരാക്കളി – മറുത്തുകളി’–ഉത്തരാനോകരാളത്തിചെ� കല
രാാനോജീ�് പിി. 

അധയാപികൻ, വിയാകരാണ്യവിിഭാാഗംം, സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, പിയ്യാന്നൂർ നോകന്ദ്രംം

വിസംന്തകാലത്ത് ഉത്തരാനോകരാളത്തിചെല നോദീവിീനോക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചെകാണ്ട്ാടുന്ന ആനോഘാ�വിിനോശ�
മാണ്യ് പൂനോരാാത്സാവിം. മീനമാസംത്തിചെല കാർത്തികനാൾ ചെതാട്ട് പൂരാംനാൾ വിചെരാ അനുഷ്ഠാാനകലാ
രൂപിചെമന്ന നിലയാിൽ പൂരാക്കളിയുംം മറിത്തുകളിയുംം നടിത്തുന്നു. മലയാാളമാസംം മീനത്തിചെല പൂരാം 
മുതലുള്ള ദീിവിസംങ്ങളിൽ വിടിക്കൻ നോകരാളത്തിചെല കാവുകളുംം വിീടുകളുംം ഈ ആനോഘാ�ത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാി മാറുന്നു.

യാഥാർത്ഥത്തിൽ വിീടുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കാമനോദീവിചെന പൂജീിക്കുന്ന ചാടിചെങ്ങന്ന നിലയാിലാണ്യ് 
പൂനോരാാത്സാവിം പ്രസംക്തിമാകുന്നത്. എന്നാൽ കാവുകളിൽ പുരും�ന്മാാരുംചെടി നോമൽനോനാട്ടത്തിലാണ്യ് 
പൂരാക്കളി നടിക്കുന്നത്. കത്തിച്ചുംചെവിച്ച നിലവിിളക്കിനുചുറ്റും പിണ്യിക്കരുംം കളിക്കാരുംം നോചാർന്ന് 
പിതിചെനട്ട് രാാഗംത്തിൽ, താളത്തിൽ വിിവിിധ ചുവിടുകനോളാചെടി പിാടിിക്കളിക്കുന്ന ഇതിചെന പൂരാമാല 
എന്നും നോപിരാിട്ട് വിിളിക്കുന്നു. പൂനോരാാത്സാവികാലത്ത് കളിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്യ് പൂരാക്കളി എന്ന 
വിിളിനോ�രാ് വിന്നത്. പൂരാമാലനോയാാചെടിാ�ം രാാമായാണ്യാദീി ഇതിഹിാസംകഥകചെള അവിലംബിച്ച് 
പിാട്ടുകൾ രാചാിച്ച് ചുവിടുകളനുനോയാാജീയമായാി കൂട്ടിനോചാർത്ത് കായാികാഭായാസം പ്രധാനമായാ വിൻകളിക
ളുംം കളിക്കചെ�ടുന്നു. ഇവിചെയാല്ലാം നോചാർന്ന കലാപ്രകടിനമാണ്യ് പൂരാക്കളിചെയാന്നു പിറിയാാം. വിിവിിധ 
കാവുകൾ തമ്മിിൽ മത്സാരാിച്ചവിതരാി�ിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്് മറിത്തുകളിചെയാന്നും പിറിയുംന്നു. മത്സാരാക
ളികൾ സംംവിാദീങ്ങൾ തുടിങ്ങി വിിവിിധ പ്രകടിനങ്ങൾ ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി കാവുകളിൽ നടിത്തുന്നു. 
അതിൽ തചെന്ന വിിവിിധ പ്രകരാണ്യങ്ങളുംൾചെക്കാള്ളുന്ന സംംവിാദീമുഖങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ചാണ്യ് ഈ 
പ്രബന്ധത്തിൽ വിിനോശ�ിച്ച് വിിവിരാിക്കുന്നത്.

കാമദീഹിനവും കാമചെ� പുനർജീനിയുംമാണ്യ് പൂനോരാാത്സാവിത്തിചെ� പുരാാവൃത്തമായാി വിിശംസംി
ക്കചെ�ടുന്നത്. കാമദീഹിനചെത്തത്തുടിർന്ന് പിതിചെനട്ട് കനയകകൾ മഹിാവിിഷ്ണുവിിചെന ചെചാന്നുകണ്ടും. 
പ്രപിഞ്ചാംത്തിചെ� നിലനില്പ് പ്രതിസംന്ധിയാിലായാ സംാഹിചാരായം മറിികടിക്കുന്നതിനായാി കാമചെന 
പുനർജീീവിി�ിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു അവിരുംചെടി ആവിശയം. രാംഭാ, ഉർവ്വശി, നോമനക, അരുംന്ധതി, 
തിനോലാത്തമ, ചാിത്രനോലഖ, രാത്നാാവിതി എന്നീ സംപ്തകനയകൾ നോദീവിനോലാകത്തും, അഹിലയ, ദ്ര�പിതി, 
സംീത, താരാ, മനോണ്ഡാദീരാി എന്നിവിർ ഭൂമിയാിലും ഭൂമിനോദീവിി, ഗംംഗം, വിാനോഗ്ദാവിി, രാതി, ശ്രീീനോദീവിി, ഗംിരാിക
നയക എന്നിവിർ പിാതാളനോലാകത്തും പിാടിി കളിച്ച് മഹിാവിിഷ്ണുവിിചെന പ്രീതിചെ�ടുത്തി. സംന്തുഷ്ടിനായാ 
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ഭാഗംവിാൻ കാമചെന പുനർജീീവിി�ിച്ചും. കാമചെ� പുനർജീനിയുംചെടി ഓർമ്മിയ്ക്ക്ായാാണ്യ് കനയകമാർ വ്രതം 
നോനാറ്റ് മീന മാസംത്തിൽ അർച്ചന നടിത്തുന്നത്.

 പൂരാത്തിചെ� ഉല്പത്തിചെയാക്കുറിിച്ച് വിയതയസ്തമായാ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ നിലവിിലുചെണ്ട്ങ്കിലും 
അവിചെയാല്ലാം കാമനോദീവിപൂജീയുംം സ്ത്രീകളുംമായാി ബന്ധചെ�ടുന്നു. ഉത്തരാനോകരാളത്തിചെല ഒചെട്ടല്ലാ 
സംമുദീായാങ്ങളിലുമുള്ള ഈ ഉത്സാവിത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നു.

 പുരാാവൃത്തമനുസംരാിച്ച് പൂരാക്കളി സ്ത്രീകളുംനോടിതാണ്യ്. എന്നാൽ കാവുകളിൽ ഇനോ�ാൾ ഇത് 
നടിത്തി വിരുംന്നത് പുരും�ന്മാാരാാണ്യ്. വിിവിിധ കാവുകളുംചെടി സംഹിവിർത്തിതംത്തിൽ സംമൂഹിചെമാന്നാചെക 
ഏചെറ്റടുക്കുന്ന വിലിചെയാാരാാനോഘാ�മാണ്യ് പുതിയാ കാലചെത്ത പൂരാം. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ആചാാരാ
വിിനോശ�ങ്ങൾക്കും കായാികാഭായാസംങ്ങൾക്കും അഭാിനയാസംമ്പ്രദീായാങ്ങൾക്കും വിിജ്ഞാംാനവിിവിരാണ്യ
ത്തിനുമുള്ള ഇടിമായാി ഇതുമാറുന്നു. സംംവിാദീത്തിചെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനശൈവിവിിധയത്തിചെ�യുംം വിിവിിധ 
അടിരുംകൾ ഇതിനുണ്ട്്. എങ്കിലും മറുത്തുകളിചെയാ അതിലുൾചെക്കാള്ളുന്ന പ്രകരാണ്യങ്ങൾ കൃതയത
യുംള്ളതും വിസ്തുനിഷ്ഠാവുമാക്കുന്നു. മറുത്തുകളിയാിചെല പ്രധാന പ്രകരാണ്യങ്ങൾ ചുവിചെടി ചെകാടുക്കുന്നു.

അഭാിവിാദീനപ്രകരാണ്യം
ഭാാരാതീയാസംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ അതിഥിപൂജീകളുംചെടിയുംം സം�ഹൃദീത്തിചെ�യുംം നോ�ഹിത്തിചെ�
യുംം പ്രാധാനയം ഈ ചാടിങ്ങിലൂചെടി നോബാധയചെ�ടുത്താൻ സംാധിക്കുന്നു. ആതിനോഥയാനായാ പിണ്യിക്കർ 
ആദീയം സംംസ്കൃതത്തിനോലാ മലയാാളത്തിനോലാ ഒരും പിദീയം ചെചാാല്ലി അതിഥിയാായാ പിണ്യിക്കചെരാ 
അഭാിവിാദീനം ചെചായ്യുന്നു. അനന്തരാം ഒരും പിദീയത്തിലൂചെടി അതിഥി പ്രതയഭാിവിാദീനവും ചെചായ്യുന്നു. 
ഉദീാഹിരാണ്യം

“സുസംംാഗംതം സംഹൃദീനോയാാത്തമ സംാനുയാായാിൻ
സുനോസ്മിരാസുന്ദരാ മുഖാംബുജീ പുണ്യയകീർനോത്ത
മനോ�ശവിാസംികൃത പുണ്യയവിിപിാകലബ്ധം
തം�ർശനം ഹിയദീി കനോരാാതി ബഹുപ്രനോമാദീം”

(അനുചാരാന്മാാനോരാാചെടിാത്ത ്എത്തിയാവിനും, പുഞ്ചാംിരാി തൂകി സുന്ദരാമായാ മുഖാംബുജീനോത്താടി ്കൂടിിയാവിനും, 
പുണ്യയകീർത്തിനോയാാടി് കൂടിിയാവിനുമായാ അല്ലനോയാാ സംഹൃദീനോയാാത്തമ, അങ്ങയ്ക്ക്് സുസംംാഗംതമരുംളുംന്നു. 
ഈ നോദീശവിാസംികൾ ചെചായ്തി സുകൃതം ചെകാണ്ട്് ലഭാിച്ചതാണ്യ് അങ്ങയുംചെടി ഈ ദീർശനം. ഈ കൂടിി
ക്കാഴ്ച എചെ� ഹൃദീയാത്തിൽ അതിയാായാ സംനോന്താ�ം ഉണ്ട്ാക്കുന്നു.)

ഇവിിചെടി അഭാിവിാദീനക്രമം, അതിഥിസംത്കാരാത്തിചെ� പ്രാധാനയം തുടിങ്ങി വിിവിിധ വിി�യാ
ങ്ങൾ സംന്ദർനോഭാാചാിതം ചാർച്ചചെചായ്യാചെ�ടുന്നു.

താംബൂലദീാനം
“സംപൂഗംതാംബുല സംമർ�ണ്യം യാത്,
പി�രാാണ്യിശൈകരാാചാരാിതം സുകൃതയം
യാത�നോഖ സംംപ്രതി സംപ്രനോമാദീം
താംബൂലനോമതത് കുരും നോസംാപിചാാരാം”

(അടിക്കനോയാാടുകൂടിി താംബൂലസംമർ�ണ്യം യാാചെതാന്നുനോണ്ട്ാ അത് പി�രാാണ്യികന്മാാരാാൽ ആചാരാിച്ച് 
വിന്ന പുണ്യയകർമ്മിമാകുന്നു. അല്ലനോയാാ സുഹൃനോത്ത അതുചെകാണ്ട്് തചെന്ന ഇനോ�ാൾ താംബൂലചെത്ത 
സംനോന്താ�നോത്താചെടി ഉപിചാാരാപൂർവ്വം സംംീകരാിച്ചാലും)
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നോശ്ലാകചെത്ത മുൻനിർത്തി താംബൂലത്തിചെ� മഹിതംം, ദീാനം തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങൾ ശാസ്ത്ര
മരായാദീയാിൽ തുടിർന്ന് ചാർചെച്ചയ്യുന്നു.

രാംഗംപ്രനോവിശം
“നോദീവിാരൂഢാാഗ്ര – ഭാാഗംാങ്കണ്യക്കല – വിിലസംത – കായാമാനാന്തരാസ്ഥാൻ
സംർവ്വാൻ നോദീവിാൻ പ്രണ്യമയാധിക വിിമലസംഭാാസംംസ്ഥിതാൻ സൂരാി വൃന്ദൻ
നോലാശൈലർ ബാശൈല�ശൈഹിവിം കുസുമശരാമഹിാനന്ദലീലാം വിിധാതും
നോമ�ർനോക്ഷണ്യാഹിമരായ പ്രമുദീിതഹൃദീനോയാാ രാംഗംനോദീശം വിിശാമി”

(പിള്ളിയാറിയുംചെടി അങ്കണ്യതലത്തിൽ വിിലസംിക്കുന്ന പിന്തലിനുള്ളിൽ സംർവ്വനോദീവിന്മാാചെരായുംം പ്രണ്യമി
ച്ചുംചെകാണ്ടുംം നിർമ്മിലമായാ ആ സംദീ�ിൽ ആസംംാദീകരാായാി വിന്ന പിണ്ഡിത വൃന്ദചെത്ത നമിച്ചുംചെകാ
ണ്ടുംം കളി തല്പരാരാായാ ബാലന്മാാനോരാാടുകൂചെടി പൂരാക്കളി കളിക്കാൻ നോവിണ്ട്ി നോമടിം രാാശിചെയാ സംങ്കൽ�ിച്ച് 
ചെകാണ്ട്് സംനോന്താ�പൂർവ്വം രാംഗംനോദീശത്തിനോലക്ക് പ്രനോവിശിക്കുന്നു.)

ശ്രീീനോകാവിിലിന് മുന്നിചെലാരുംക്കിയാ കളി�ന്തലിനോലക്ക് രാണ്ട്് സംംഘവും പ്രനോവിശിക്കുന്ന 
ചാടിങ്ങിചെനയാാണ്യ് രാംഗംപ്രനോവിശം എന്നുപിറിയുംന്നത്. കിഴിക്ക് ഭാാഗംത്തൂചെടിനോയാാ കന്നിനോകാണ്യിലൂചെടിനോയാാ 
രാംഗംത്ത് പ്രനോവിശിക്കാറുണ്ട്്. ഇവിിചെടിയുംം ആദീയം ആതിനോഥയാനായാ പിണ്യിക്കർ പിദീയം ചെചാാല്ലും. ആ 
നോശ്ലാകചെത്ത മുൻനിർത്തി രാാശികൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹിങ്ങൾ, ദീിക്കുകൾ തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങൾ 
ചാർച്ചയ്ക്ക്് വിിനോധയാമാക്കാറുണ്ട്്.

ദീീപിവിന്ദനം
രാംഗംത്ത് പ്രനോവിശിച്ചതിന് നോശ�ം പിണ്യിക്കരുംം സംംഘവും രാംഗംമദ്ധീയത്തിൽ പൂജീാരാിയാാൽ 

ചെകാളുംത്തിചെവിച്ച ഭാദ്രദീീപിചെത്ത മൂന്നുവിട്ടം വിലം ചെവിച്ചതിനുനോശ�ം ദീീപിചെത്ത വിന്ദിച്ച് ചെകാണ്ട്് നോശ്ലാകം 
ചെചാാല്ലി വിയാഖയാനിക്കുന്നു.

“നോദീവിാലയാാന്തസ്ഥിതമായാ ദീീപി-
മാവിഹിനം ചെചായ്തിിതിനഗ്രഭാാനോഗം
കാനോമാത്സാവിാർഥം കമനീയാകായാ-
മാനാന്തരാസ്ഥാപിിതദീീപിമീനോഡി”

ഇവിിചെടി ദീീപിത്തിചെ� മാഹിാത്മയം, അഗ്നിയുംചെടി പ്രാധാനയം തുടിങ്ങി വിിവിിധ വിി�യാങ്ങൾ സംമുചാിതം 
ശാസ്ത്രാനുസംാരാം ചാർച്ചചെചായ്യുന്നു.

ഇഷ്ടിനോദീവിതാവിന്ദനം
പിണ്യിക്കർമാർ തചെ� ഇഷ്ടിനോദീവിചെന പ്രകീർത്തിച്ചുംചെകാണ്ട്് പിദീയങ്ങൾ ചെചാാല്ലി വിയാഖയാനിക്കുകയാാണ്യ് 
ഈ പ്രകരാണ്യത്തിൽ.

“ആരുംണ്യയം യാദീിദീം തംദീീയാപിദീനോയാാരാാഭാാതി തത് നോകചാന
പ്രാഹുസ്തുംഗംനിതംബഭാാരാഭാരാണ്യ �ാന്തയാ കിനോലാപിാഗംതം
അനോനയ മാഹിി�മൂർധനോപി�മിളിതം രാക്തിദ്രവിം മനംനോത
മനോനയഹിം തു നനോതഷു സംാന്ദ്രംമനുരാാനോഗംാദീ്ഗംാരാ നോമവിാനനോയാാ:”

(നോഹി നോദീവിി! അവിിടുചെത്ത പിാദീങ്ങളുംചെടി അരുംണ്യനിറിത്തിന് വിിവിിധ കാരാണ്യങ്ങളാണ്യ് പിലരുംം പിറിയും
ന്നത്. അവിിടുചെത്ത ഉത്തുംഗംമായാ നിതംബത്തിചെ� ഭാാരാം ചെകാണ്ടുംള്ള നോ�ശമാണ്യ് പിാദീത്തിചെ� 
ചുവിപ്പു നിറിത്തിന് കാരാണ്യം എന്ന് ചാിലർ പിറിയുംന്നു. മഹിി�ാസുരാചെ� ശിരാ�ിചെന പിാദീങ്ങൾചെകാണ്ട്് 
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മർ�നം ചെചായ്തിനോ�ാൾ അവിചെ� രാക്തിം പുരാണ്ട്താചെണ്യന്ന് മറ്റ് ചാിലർ. എന്നാൽ നോദീവിിചെയാ ഭാക്തിി 
പുരാ�രാം പ്രണ്യമിക്കുന്നവിനോരാാടി് ചെചാാരാിയുംന്ന സംാന്ദ്രംമായാ അനുരാാഗംമാണ്യ് ഈ അരുംണ്യിമയ്ക്ക്് 
കാരാണ്യം എന്ന് ഞാാൻ കരുംതുന്നു.)

പിദീയത്തിചെ� അനംയാം, പിരാിഭാാ� തുടിങ്ങിയാവിചെയാാചെക്ക വിിശദീീകരാിച്ചതിന് നോശ�ം അതിചെല 
വിയാകരാണ്യാദീികാരായങ്ങൾ, അലങ്കാരാം, ധംനി തുടിങ്ങി വിിവിിധ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തുടിർന്ന് സംമുചാിതമായാി 
ചാർച്ചചെചായ്യുന്നു.

ഇത്രയുംം പ്രകരാണ്യങ്ങൾ പികൽ സംമയാങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാിക്കചെ�ടുന്നവിയാാണ്യ്. സംന്ധയയ്ക്ക്് 
നോശ�ം അവിതരാി�ിക്കുന്ന കാരായങ്ങൾ തുടിർന്നു വിിവിരാിക്കുന്നു.

മറിത്തുകളിയാിചെല അന്തികൂത്തുകളാണ്യ ്ശൈശവികൂത്തുകളുംം ശക്തിികൂത്തുകളുംം. ചാിദീംബരാനോക്ഷത്ര
ത്തിൽ ചെവിച്ച് ചെചായ്തി നടിനമാണ്യിത്, ഈ നടിന ക്രമചെത്ത വിിവിരാിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്യ് നാടിയശാസ്ത്രം. 
നാനോടിയാത്പിത്തി, ചാിദീംബരാം തുടിങ്ങിയാവിയാാണ്യ് ഈ പ്രകരാണ്യത്തിചെല മുഖയപ്രതിപിാദീയം.

നാനോടിയാത്പിത്തിശാസ്ത്രം
പിണ്ട്് ബ്രാഹ്മാവി് ഇന്ദ്രംാദീിനോദീവിന്മാാരുംചെടി അഭായർത്ഥന പ്രകാരാം അഞ്ചാംാമചെത്ത നോവിദീമായാി നാടിയനോവിദീം 
നിർമ്മിിക്കാനുണ്ട്ായാ കാരാണ്യങ്ങചെളയുംം അതിചെ� സംംരൂപിചെത്തക്കുറിിച്ചുംം ഒചെക്കയാാണ്യ് ഈ സംന്ദർ
ഭാത്തിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. രാണ്ട്് പിണ്യിക്കന്മാാരുംം പിദീയരൂപിത്തിൽ ചെചാാല്ലി വിിവിരാിച്ചനോശ�ം 
ശാസ്ത്രകാരായങ്ങൾ ചാർച്ചചെചായ്യുന്നു.

“പുരാാ കദീാചാിത് പുരുംഹൂതമുഖയാ:

സുരാാ�നോരാാജീാസംനസംന്നിധാനം

സംനോമതയ ഭാക്തിയാദീരാനമ്രശീർ�ാ:

പ്രനോണ്യമുരാാനന്ദപിനോയാാധിമഗ്നാ:”
(പിചെണ്ട്ാരാിക്കൽ നോദീനോവിന്ദ്രംൻ തുടിങ്ങിയാ നോദീവിന്മാാർ ബ്രാഹ്മാവിിചെ� സംമീപിത്ത് ചെചാന്നിട്ട് ഭാക്തിി ആദീരാ
ങ്ങനോളാചെടി വിണ്യങ്ങി സംന്തുഷ്ടി ചാിത്തന്മാാരാായാി പ്രണ്യമിച്ചും.)

ഇവിിചെടി നാന്ദി, നാടികലക്ഷണ്യം, അഭാിനയാം, രാസംം തുടിങ്ങി നാടിയസംംബന്ധിയാായാ വിി�യാ
ങ്ങൾ സംന്ദർനോഭാാചാിതം ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു.

ചാിദീംബരാശാസ്ത്രം
ശൈശവിനടിനം കാണ്മാൻ വിയാഘ്രപിാദീപിതഞ്ജാലിമാർ തപിസംനുഷ്ഠാിച്ചും. തപി�ിൽ സംംപ്രീതനായാ 
ശിവിൻ ചാിദീംബരാശാലയാിൽ ചെവിച്ച് ആടിിയാ നടിനത്തിചെ� അനുസ്മിരാണ്യമാണ്യ് ചാിദീംബരാശാസ്ത്രം.

“ചാിദീംബരാനോക്ഷത്രസംഭാാതനോല തദീാ
ഗംിരാീന്ദ്രംപുത്രീസംഹിിത: പുരാാന്തക:
അകാരാി സംാകലയകലാസുനോശാഭാിതം
മുനീന്ദ്രംനോമാശൈക്ഷകപിദീം ഹിി താണ്ഡവിം”

പിരാനോമശംരാ നൃത്തം കാണ്മാൻ വിിഷ്ണുശയാനമായാ അനന്തൻ നോമാഹിിക്കുകയുംം ആഗ്രഹിം വിിഷ്ണുചെവി 
അറിിയാിച്ചനോ�ാൾ നീ ഭൂമിയാിൽ മനു�യനായാി പിിറിന്ന് പിരാനോമശംരാചെന ത��് ചെചായ്തി് പ്രീതിചെ�ടു
ത്തണ്യചെമന്ന് നിർനോ�ശിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. അതനുസംരാിച്ച് അനന്തൻ പിതഞ്ജാലിയാായാി അവിതരാിച്ച് 
ശിവി പ്രീതിക്കായാി ചെകാള്ളടി നദീീതീരാത്ത് തപി�് ചെചായ്യാാൻ തുടിങ്ങി. അനോത സംമയാം തചെന്ന 



143
2021 January-June
1196 ധനു-ഇടവംം

ശൈശവിഭൂതമായാ കുംഭാാണ്ഡൻ താളഭാംഗംാപ്തശാപിനായാിട്ട് വിയാഘ്രപിാത് എന്ന നോപിരാിൽ അവിിചെടി 
തപി�് ചെചായ്യുന്നുണ്ട്ായാിരുംന്നു. രാണ്ടുംനോപിരുംചെടിയുംം തപി�ിൽ പ്രീതിപൂണ്ട് ഭാഗംവിാൻ ചാിദീംബരാ 
ശാലയാിൽ ചെവിച്ച് തചെ� നടിനം പ്രദീർശി�ിച്ചും. ഇതാണ്യ് ചാിദീംബരാ ശാസ്ത്രത്തിചെ� ഉള്ളടിക്കം. ഈ 
കഥ പിദീയരൂപിത്തിനോലാ ഗംദീയരൂപിത്തിനോലാ അവിതരാി�ിക്കാറുണ്ട്്.

ശിവിഭ്രാന്ത്
പിാർവ്വതീസംനോമതനായാി കാനനത്തിലൂചെടി സംഞ്ചാംരാിക്കനോവി കാമാതുരാനായാ ശിവിൻ രാതിനോകളിക്ക് 
മുതിർന്നനോ�ാൾ നാണ്യത്താൽ പിാർവ്വതി നിനോ�ധിച്ചും. തത്സാമയാം ശിവിബീജീം ഭൂമിയാിൽ പിതിക്കു
കയുംം അത് അങ്കുരാിച്ച് മൂന്ന് തരുംക്കളായാിതീരുംകയുംം ചെചായ്തു. അതിചെലാന്നിചെ� മുരാട്ടിൽ മദീിരാചെയാാ
ഴുംകുന്നത് കണ്ട് ശിവിൻ അത് നോസംവിിച്ച് മനോദീാന്മാത്തനായാി. ഇതിലസംഹിയയാായാി പിാർവ്വതി മധു ആ 
വൃക്ഷത്തിചെ� മുകളിചെല കുലയാിൽ ഒളി�ിച്ചും. കുപിിതനായാ ശിവിൻ തചെ� തുടിയാിൽ നിന്ന് ഒരും 
ദീിവിയചെന സൃഷ്ടിിച്ച് നീ മുകളിചെല കുലയാിൽ നിന്ന് മധുനോശഖരാിച്ച് എനിക്ക് ചെകാചെണ്ട്ത്തിക്കണ്യചെമന്ന് 
നിർനോ�ശിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. ഇങ്ങചെന മധുനോസംവി നടിത്തി ഉന്മാത്തനായാി ആടിിയാ നടിനചെത്തയാാണ്യ് 
ശിവിഭ്രാന്ത് എന്നുപിറിയുംന്നത്. ഇത് പ്രനോതയകതാളത്തിൽ ചുവിടി് ചെവിച്ച് കളിക്കുകയാാണ്യ് പൂരാക്ക
ളിയാിൽ ചെചായ്യുന്നത്.

നോയാാഗംിശാസ്ത്രം
സൃഷ്ടിികർത്താവിായാ ബ്രാഹ്മാവും രാക്ഷക ർത്താവിായാ വിിഷ്ണുവും ഈ നോലാകത്തിചെ� നാഥനാചെരാന്ന 
കാരായത്തിൽ വിിവിാദീമുണ്ട്ായാി. തർക്കം പിരാിഹിരാിക്കാൻ മദ്ധീയസ്ഥചെനന്ന വിണ്ണം ശിവിൻ ഒരും മാർഗ്ഗം 
നിർനോ�ശിച്ചും. നിങ്ങളിചെലാരാാൾ എചെ� ശിരാസ്സും മചെറ്റാരാാൾ എചെ� പിാദീവും ചെതാട്ട് വിരാിക. അതിൽ 
വിിജീയാിക്കുന്നവിൻ നോലാകനാഥൻ തചെന്ന. ശിവിവിചാനമനുസംരാിച്ച് ബ്രാഹ്മാവി് അരായാന്നമായാി നോമൽ
നോ�ാട്ടും വിിഷ്ണു വിരാാഹിരൂപിിയാായാി താനോഴിാട്ടും നോപിായാി. ലക്ഷയം കാണ്യാചെത തിരാിചെച്ചത്തിയാ വിിഷ്ണു പിാദീം 
കാണ്മാൻ ഞാാൻ അശക്തിനാചെണ്യന്ന് അറിിയാിച്ചും. ബ്രാഹ്മാവിാകചെട്ട വിിഷ്ണുവിിനോനാടി് നോതാൽക്കുചെമന്ന 
ഭാീതിയാിൽ ശിവിശിരാ�് കണ്ടുംചെവിന്ന് കള്ളം പിറിഞ്ഞു. യാാഥാർത്ഥയമറിിഞ്ഞി ശിവിൻ നാന്മുഖചെ� കള്ളം 
പിറിഞ്ഞി മുഖചെത്ത തചെ� കരാവിാൾ ചെകാണ്ട്് നോഛദീിച്ചും. ബ്രാഹ്മശിരാ�് ഭൂമിയാിൽ വിീണ്യാൽ ഭൂമി 
ഭാസ്മിമായാി നോപിാകുചെമന്നും ഈ പിാപിം തീർക്കാൻ ശിരാസ്സും കയ്യാിനോലന്തി നോയാാഗംി നോവി�ധാരാിയാായാി 
പിന്തീരാണ്ട്് ചെകാല്ലം ഭാിക്ഷചെതണ്ട്ി ജീീവിിക്കണ്യചെമന്ന് നിർനോ�ശിക്കുകയുംം ചെചായ്തു. അതനുസംരാിച്ച് 
ശിവിൻ നോയാാഗംിയാായാി നാടുചുറ്റി സംഞ്ചാംരാിക്കുന്ന കഥയുംൾചെക്കാള്ളുന്ന പ്രകരാണ്യമാണ്യ് നോയാാഗംിശാസ്ത്രം.

പൂനോരാാത്സാവിത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ പൂരാക്കളിയുംം മറിത്തുകളിയുംം അരാനോങ്ങറുന്നത് കാവുകളിലാണ്യ്. 
മത്സാരാാധിഷ്ഠാിതമായാി നടിത്തുന്നതിനാൽ മാസംങ്ങൾ നീണ്ട് തയ്യാാചെറിടു�് ഓനോരാാ കാവും ചെചായ്യു
ന്നുണ്ട്ാകും. രാണ്ടുംകാവുകളുംചെടിയുംം സംാംസ്കാാരാികമായാ നോമളനം തചെന്നയാാണ്യിത്. ഇരുംകാവുകളിലും 
പിരാസ്പരാം കളി നടിത്തുചെമന്നതിനാൽ രാണ്ട്് നോദീശക്കാർക്കും പിരാസ്പരാം കാണ്യാനും പിരാസ്പരാം വിിനോശ
�ങ്ങൾ ശൈകമാറിാനും സം�ഹൃദീം പിങ്കുവിയ്ക്ക്ാനും കിട്ടുന്ന സംന്ദർഭാമാണ്യിത്.

പൂരാക്കളി-മറുത്തുകളിയുംചെടി ഏറ്റവും വിലിയാ സംവിിനോശ�ത സംാധാരാണ്യക്കാരാായാ ജീനങ്ങൾ
ക്കിടിയാിൽ സംംസ്കൃതഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതിന് അത് നോപ്രരാകമാകുന്നു എന്നതാണ്യ്. സംംസ്കൃതഭാാ
�ചെയായുംം സംംസ്കൃതശാസ്ത്രചെത്തയുംം സംാധാരാണ്യ ജീനങ്ങളിനോലക്ക് എത്തിക്കുന്ന മറുത്തുകളി പില 
തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പിഠിക്കചെ�നോടിണ്ട്താണ്യ്.
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സംഹിായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ‘മറുത്തുകളിസംാഹിിതയം’–നോഡിാ. ഇ. ശ്രീീധരാൻ ,നോകരാള നോഫാക് നോലാർ അക്കാദീമി.

2. മാധവിീയാം–പിി.പിി.മാധവിൻപിണ്യിക്കർ, പ്രസംാധനം–എം.വിി.തമ്പാൻ പിണ്യിക്കർ 

3. ‘പൂനോരാാത്സാവിംകളിയുംംമറുത്തുകളിയുംം’ –വിി.പിി.ദീാനോമാദീരാൻപിണ്യിക്കർ, മലബാർ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് നോഫാർ റിിസംർച്ച് ആൻ്റി് 

ഡിവില�്ചെമൻ്റി്, വിടികരാ, 2016.

രാജിക്കോഷ് പി.
കാലടിിസംംസ്കൃതസംർവികലാശാല ,പിയ്യാന്നൂർ പ്രാനോദീശിക നോകന്ദ്രംത്തിൽ സംംസ്കൃതവിയകരാണ്യവിിഭാാഗംത്തിൽഗംസ്റ്റി് 
അധയാപികനായാിനോജീാലിചെചായ്തുവിരുംന്നു. പൂരാക്കളിമറുത്തുകളിരാംഗംത്ത് സംനോന്താഷ്പാണ്യിക്കർ എന്നനോപിരാിലാണ്യ
റിിയാചെ�ടുന്നത്.1992ൽമറുത്തുകളിയാിൽഅരാനോങ്ങറ്റംകുറിിച്ചും.1998ൽമറിത്തുകളിയാിൽ ‘പിട്ടുംവിളയുംം’,2016ൽഈ 
രാംഗംചെത്തപിരാനോമാന്നത ബഹുമതിയാായാ ‘വിീരാശൃംംഖലയുംം’ലഭാിച്ചും.2020വിർ�നോത്ത പൂരാക്കളിമറുത്തുകളിൽ 

‘നോകരാളനോഫാക് നോലാർ അക്കാദീമിഅവിർഡുംം ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്



 ദീഫ് മുട്ടിചെ� ശൈപിതൃകം, 
വിർത്തമാനം, സംംതംവിിനിമയാം

�ിഫാന ചെക.
ഗംനോവി�ക, സംംസ്കാാരാ ശൈപിതൃക പിഠനം, തുഞ്ചാംചെത്തഴുംത്തച്ഛൻ മലയാാള സംർവികലാശാല, തിരൂർ

ആൾക്കൂട്ടചെത്ത സംമൂഹിമായാി ചെകട്ടി�ടുക്കുന്നത് സംംസ്കാാരാമാണ്യ്. ചെപിാതുവിായാ ചാരാിത്രം, 
സംംസ്കാാരാം, സംാമൂഹിികഘടിന ഇചെതാചെക്കയാാണ്യ് സംമൂഹിചെത്ത അതിനോ�തായാ ആകാരാത്തിൽ 
നിലനിർത്തുന്നത്. സംമൂഹിത്തിചെ� ഘടിന വിിനിമയാങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്യ് രൂപിചെ�ടുന്നചെതങ്കിലും വിിനിമ
യാങ്ങൾ പ്രവിർത്തിക്കുന്നത് അവിനോബാധാത്മകമായാാണ്യ്. ഈ അവിനോബാധത്തിചെ� അഭാാവിമാണ്യ് 
സംമൂഹിചെത്ത ആൾക്കൂട്ടമായാി മാറ്റുന്നത്. അതിനാൽ ചെപിാതുഅവിനോബാധത്തിലും പിരാസ്പരാവിിനിമയാ 
ബന്ധങ്ങളിലും അധിഷ്ഠാിതമായാാണ്യ് സംമൂഹിം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ വിിനിമയാങ്ങളിലുടിനീളം 
സംാമൂഹിയഘടിനയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട മനോനാഭാാവിം ദൃശയമാണ്യ്.

കല ഇത്തരാം ഒരും വിിനിമയാമാണ്യ്. ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� മൂലയനോബാധം, സംാമൂഹിയനോബാധം, 
ചാരാിത്രനോബാധം, സം�ന്ദരായനോബാധം തുടിങ്ങിയാ പിലതും വിയക്തിികൾ തമ്മിിൽ വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നതി
നും ശക്തിിചെ�ടുത്തുന്നതിനും കലകൾ ഒരും കാരാണ്യമായാിരുംന്നു. അവിയുംചെടി അസംാന്നിധയത്തിൽ 
സംമൂഹിത്തിന് മചെറ്റാരും പിരാികല്പനയാാണുള്ളത്. അനോ�ാൾ സംമൂഹിചെത്ത അതായാിത്തചെന്ന നിലനി
ർത്തുന്നതിൽ  ബന്ധങ്ങൾക്കും മൂലയങ്ങൾക്കും അതുൾചെക്കാള്ളുന്ന സംാംസ്കാാരാികാവിനോബാധത്തിനും 
നിർണ്യായാകമായാ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഈ സംാംസ്കാാരാികാവിനോബാധം പ്രകടിനാത്മകമായാി നമുക്ക് 
കാണ്യാൻ സംാധിക്കുന്നത് അവിരാവിരുംചെടി കലാശൈപിതൃകത്തിലാണ്യ്. കലാരൂപിങ്ങൾക്ക് അതുൾചെ�
ടുന്ന കലാശൈപിതൃകത്തിൽ നിന്ന് മാറിി ഇതരാ സംംസ്കാാരാഘടിനകളിനോലക്ക് കൂടിി വിയാപിരാിക്കാൻ 
സംാധിക്കും. ഇത്തരാം വിിനിമയാങ്ങളിലൂചെടി പുതിയാ മൂലയങ്ങളുംം പുതിയാ സംാംസ്കാാരാികാവിനോബാധവും 
നിർമ്മിിക്കാനും സംാധിക്കും.

നോകരാളത്തിചെ� പിരാമ്പരാാഗംത കലാരൂപിങ്ങളിൽ ഭൂരാിഭാാഗംവും ജീാതയാധിഷ്ഠാിതനോമാ മതാധിഷ്ഠാി
തനോമാ ആണ്യ്. ഇവിിടിചെത്ത മതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട സംംസ്കാാരാശൈപിതൃകങ്ങളിൽ മുസ്ലാീം ദൃശയകലാ
ശൈപിതൃകത്തിന് വിളചെരാ പ്രധാനചെ�ട്ട സ്ഥാനമാണുള്ളത്. പിാരാമ്പരായത്തിചെ� തുടിർച്ചയുംം അംശവും 
നിലനിർത്തിനോ�ാരുംന്നതിൽ അവി സംവിിനോശ�മായാ പിരാാമർശം അർഹിിക്കുന്നു.
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നോകരാളത്തിചെല മാ�ിളസംമൂഹിത്തിചെ� ദൃശയകലാശൈപിതൃകം
ഒ�ന, വിട്ടക്കളി, ദീഫ് മുട്ട്, നോകാൽക്കളി, അറിവിനമുട്ട്, റിാത്തീബ്, മുട്ടുംവിിളിയുംം  തുടിങ്ങിയാവി ഉൾചെ�ടുന്ന
താണ്യ് നോകരാളത്തിചെല മുസ്ലാീം ദൃശയകലാശൈപിതൃകം. ഇത് ആനോഗംാള മുസ്ലാീം ശൈപിതൃകചെത്തക്കാനോളചെറി 
നോകരാളീയാ പ്രാനോദീശികതനോയാാടി് നോചാർന്നുനിൽക്കുന്നതായാി കാണ്യാം. അനോറിബയൻസംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
അംശങ്ങനോളക്കാനോളചെറി സംാദൃശയം നോതാന്നുന്നത് പ്രാനോദീശിക അനുഷ്ഠാാനകലകനോളാടിാണ്യ്. ഒ�ന 
തിരുംവിാതിരാകളിനോയാാടും നോകാൽക്കളി വിട്ടക്കളിനോയാാടും സംാദൃശയം പുലർത്തുന്നു. പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം 
മിത്തുകളുംം നോകരാളീയാ അനുഷ്ഠാാനകലകൾക്ക് സംമാനമായാി ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുന്നതും വിസ്ത്രരാീതി 
നോകരാളീയാതനോയാാടി് നോചാർന്നിരാിക്കുന്നതും അതിചെ� നോകരാളീയാ പിശ്ചാാത്തലചെത്തയാാണ്യ് സൂചാി�ിക്കു
ന്നത്.

ദീഫ് മുട്ട്, അറിവിനമുട്ട് തുടിങ്ങിയാ കലാരൂപിങ്ങൾ വിയതയസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട്്. ‘ദീഫ് ’, ‘അറിവിന’ 
എന്നീ വിാനോദീയാപികരാണ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംവിരുംന്നു. അവിയ്ക്ക്് അനോറിബയൻബന്ധമുചെണ്ട്ങ്കി
ലും നോകരാളത്തിന് തികച്ചുംം അനയമല്ല. ദീക്ഷിനോണ്യന്തയൻ ആനോഘാ�ങ്ങളിൽ തമിഴ്നാാട്ടിചെലാചെക്ക 
സംമാനമായാ വിാദീയങ്ങളുംചെടി പ്രനോയാാഗംം ദൃശയമാണ്യ്. വിസ്ത്രധാരാണ്യത്തിൽ സംംീകരാിച്ചിരാിക്കുന്ന ചെതാ�ി 
പിാഴ്സ്ികളുംചെടി ചാിഹ്നമാണ്യ്. ഉത്തനോരാന്തയൻ സംംസ്കാാരാനോത്താടുള്ള ബന്ധമാണ്യ് കാണുന്നത്.

ദീഫ് മുട്ട് ചാരാിത്രം
ദീഫ് മുട്ടിചെ� ആവിിർഭാാവിം അനോറിബയയാിലാചെണ്യന്നും ആയാിരാത്തിനാനൂറി് വിർ�ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തചെന്ന 
അത് മദീീനയാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നുചെവിന്നും പിഠനങ്ങൾ പിറിയുംന്നു. “ഇസ്ലാാമികചാരാിത്ര
ത്തിചെല സുപ്രധാനസംംഭാവിമായാ മുഹിമ്മിദീ് നബിയുംചെടി  പിാലായാനവുമായാിട്ടാണ്യ് ദീഫ് മുട്ട്കളിക്ക് 
ബന്ധമുള്ളത്” (എൻ.പിി. ഹിാഫിസം് മുഹിമ്മിദീ്, 2014:491).

“എട്ട് ഇഞ്ചാം് വിയാസംവും നാലിഞ്ചാം് ഉയാരാവും മുക്കാലിഞ്ചാം് കനവുമുള്ള പിിലാവിിൻ നോവിരാിൽ 
തീർത്ത കുറ്റിയാിൽ ആട്ടിൻനോതാൽ ഊറിക്കിട്ടത് വിരാിഞ്ഞി് മുറുക്കി തലക്ക് പിിച്ചള ചെകാണ്ട്് ചെകട്ടി 
എടുത്ത ഒരും ഉപികരാണ്യമാണ്യ് ദീഫ്. ഇതിന് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നത് അറിബിശൈബത്തുകളാണ്യ്. ഇത് 
സംലാനോത്താചെടി തുടിങ്ങി അ�്റിാക്കിൽ അവിസംാനിക്കുന്നു” (എൻ. കാതിരാിനോക്കായാ, 2012:172).

നബിയുംചെടി മഹിതംം വിാഴ്ത്തുന്ന അറിബിയാിലുള്ള പിാട്ടുകളാണ്യ് ശൈബത്തുകൾ.
“യാാ നബീ സംലാം അശൈലക്കും
യാാ റിസൂൽ സംലാം അശൈലക്കും” 

എന്ന ശൈബത്ത് പിാട്ടിചെ� പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ വിട്ടത്തിൽ അണ്യിനിരാന്ന് ചാാഞ്ഞും ചാരാിഞ്ഞും 
ചാാടിിയുംം ആടിിയുംം പിാട്ടിചെ� താളത്തിനനുസംരാിച്ച് കാൽചുവിടുകൾചെവിച്ചുംം ദീഫിൽ ശൈകചെകാണ്ടുംം 
വിിരാലുചെകാണ്ടുംം താളം പിിടിിച്ചുംമാണ്യ് കളിക്കുന്നത്. ശൈബത്ത് പിാട്ടിൽ പുണ്യയപുരും�ന്മാാർ, സംിദ്ധീന്മാാർ 
തുടിങ്ങിയാവിചെരാ പുകഴ്ത്തിിയുംം നോകരാളീയാ ഐതിഹിയങ്ങളുംം മിത്തുകളുംം ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തിയുംം അവി 
അവിതരാി�ിക്കചെ�ട്ടു. (എൻ.പിി. ഹിാഫിസം് മുഹിമ്മിദീ്, 2014)

ദീഫ് മുട്ടിചെ� വിർത്തമാന പിദീവിി
ദീഫ് മുട്ട് പിാരാമ്പരായകലയാിൽ നിന്നും ജീനകീയാകലയാാക്കി ഉയാർത്തചെ�ട്ടു. വിീടുകളിൽ റിാത്തീബുക
ൾക്കുമാത്രം പ്രതയക്ഷചെ�ട്ടിരുംന്ന ദീഫ് മുട്ട് ഇന്ന് പിള്ളിനോനർച്ചകളിലും വിിവിാഹിാവിസംരാങ്ങളിലും മറ്റു 
ആനോഘാ�ങ്ങളിലും ചെപിാതുനോവിദീികളിലും യുംവിജീനോനാത്സാവിനോവിദീികളിലും സംജീീവിമായാിരാിക്കുകയാാണ്യ്. 
ചെമയ്യാ് വിഴിക്കങ്ങളിചെല ചാില ചാിട്ടചെ�ടുത്തലുകളിലൂചെടി ദീഫ് മുട്ടിനോലക്ക് സ്ത്രീകൾ കടിന്നുവിരുംന്നു.
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പിഴിയാരാീതി പുതിയാ രാീതി

സംന്ദർഭാം
വിീടുകളിചെല റിാത്തീബ് കത്തിക്കുത്ത് 
റിാത്തീബ് എന്നിവിടിങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷ
ചെ�ട്ടിരുംന്നു.

പിള്ളിനോനർച്ച, നബിദീിനം

സംാംസ്കാാരാികനോവിദീി തുടിങ്ങിയാ ചെപിാതുഇടിങ്ങളിൽ 
പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നു

വിാദീയം

എട്ടിഞ്ചാം് വിയാസംവും നാലിഞ്ചാം് ഉയാരാവും 
മുക്കാലിഞ്ചാം് ഘനവുമുള്ള പിിലാവിിചെ� 
കുറ്റിയാിൽ ആട്ടിൻനോതാൽ ഊറിക്കിട്ടതു 
ചെകാണ്ട്് വിലിച്ച് മുറുക്കി തലക്ക് പിിച്ചള 
ചെകാണ്ട്് ചെകട്ടിചെയാടുത്ത ഉപികരാണ്യം

ആധുനിക സം�കരായത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിിക് �ീറ്റ് ഇരുംമ്പു 
തകിടു ചെകാണ്ട്് ഉണ്ട്ാക്കിയാ വിലയാത്തിൽ മൂടിിചെക്ക
ട്ടിയാ ഉപികരാണ്യം

നോവി�ം
ചെവിളുംത്ത ജുബ്ബ, ചെവിളുംത്ത മുണ്ട്്, തലയാി
ൽചെകട്ട്

വിർണ്യത്തിലുള്ള ജുബ്ബ, പിാ�്സം്, ഷൂസം്, ചാിത്ര�
ണ്യിയുംള്ള ചെതാ�ി

പിാട്ട് ശൈബത്ത് സംംഘത്തലവിൻ പിാടുന്നു
ശൈബത്തുപിാട്ടുകൾക്കു പികരാം ആൽബം പിാട്ടുകളുംം 
മറ്റു മാ�ിള�ാട്ടുകളുംചെടി കാസംറ്റ്, സംി.ഡിി. എന്നിവി
യാിലാക്കിയാത്

ചുവിടി്
ചാാഞ്ഞും ചാരാിഞ്ഞും തഴിക്കമാർന്ന ചുവിടു 
ചെവിപ്പുകൾ

ചാടുലതയുംള്ള ചുവിടുകൾ ചാിട്ടചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു

താളം
ശൈബത്ത് പിാട്ടുകൾക്ക് ദീഫിചെ� താള 
പിശ്ചാാത്തലം നൽകിയാിരാിക്കുന്നു

പുതിയാ പിാട്ടിചെല താളചെക്കാഴും�ിൽ ദീഫിചെ� താളം 
അപ്രധാനമായാിരാി ക്കുന്നു.

മാറ്റവും വിർത്തമാനപിദീവിിയുംം
ആധുനിക മാറ്റങ്ങൾ ദീഫ് മുട്ടിചെ� പിരാിണ്യാമത്തിനും വിഴിിചെയാാരുംക്കിയാിട്ടുണ്ട്്. ജീീവിിതസംന്ദർഭാങ്ങളിൽ 
നിന്നും മാറിിയാനോതാചെടി ദീഫ് മുട്ടിന് വിളചെരാ പ്രചാാരാനോമറിി വിരുംന്നതായാി കാണ്യാം. നോകരാളീയാസംമൂഹിം 
അതിചെന ജീനകീയാ കലയാായാി വിളർത്തിചെക്കാണ്ടുംവിന്നിരാിക്കുന്നു. മുസ്ലാീം വിിഭാാഗംത്തിനോ�തുമാത്രമാ
യാിരുംന്ന ദീഫ് മുട്ട് അതിചെ� അതിരുംകൾ നോഭാദീിച്ച് നോകരാളീയാരുംചെടി വിിനോനാദീമായുംം മാറിിയാിരാിക്കുന്നു.

പില മാറ്റങ്ങൾക്കും വിിനോധയാമായാിട്ടുചെണ്ട്ങ്കിലും മുസ്ലാീം സംംതംം പ്രകടിി�ിക്കുന്ന ദൃശയകലാ
ശൈപിതൃകമായാി തചെന്നയാാണ്യ് ദീഫ് മുട്ട് തുടിരുംന്നത്. അനോതാചെടിാ�ം തചെന്ന പ്രാനോദീശികസംംതംം 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നതുമാണ്യത്. പിരാസംയങ്ങളിലും മാധയമങ്ങളിലും മുസ്ലാീംസംംതംചെത്ത പ്രതിനിധീക
രാിക്കുന്നതായാി മാറുന്നതുചെകാണ്ട്് പുതിയാ സംന്ദർഭാത്തിൽ ശൈപിതൃകത്തിചെ� സംാധയതയാാണ്യ് ഇത് 
അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ ദീഫ് മുട്ടിചെന നോനാക്കിക്കാണുനോമ്പാൾ ഒരും സംാമുദീായാിക 
കലാരൂപിം എന്നതിൽനിന്ന് വിയതിചാലിച്ചുംചെകാണ്ട്് അത് നോഗ്ലീാക്കശൈലനോസം�ചെ� ഭാാഗംമായാി തീർന്നി
രാിക്കുന്നുചെവിന്നു പിറിയാാം. കനോമ്പാളവിത്കരാണ്യത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്യ് കലയാിൽ ആകർ�ണ്യീയാങ്ങ
ളായാ മാറ്റങ്ങൾ വിന്നുനോചാരുംന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങചെളാചെക്ക തചെന്ന യാഥാർത്ഥത്തിൽ പിരാിണ്യാമങ്ങളല്ല 
പുതിയാ പിരാിഷ്കാാരാങ്ങളാണ്യ്.

ദീഫ് മുട്ടിചെ� പിരാിണ്യാമം
ഇന്ന് ദീഫ് മുട്ട് അതിചെ� പിാരാമ്പരായം വിിട്ട് ഒരും ജീനകീയാ കലയാായാി രൂപിാന്തരാം പ്രാപിിച്ചുംകഴിിഞ്ഞു. 
അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന അതിൽ വിന്നുനോചാർന്ന നവിീനമാറ്റങ്ങചെള ദീർശിക്കാവുന്നതാണ്യ്. ഒരും പ്രനോതയക 
സംന്ദർഭാത്തിനുനോവിണ്ട്ി മാത്രം അവിതരാി�ിച്ചിരുംന്ന ദീഫ് സംംഘങ്ങൾ മാറിി സ്ഥിരാ ട്രൂപ്പുകൾ വിരുംകയുംം 
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ഫ്ളക്സുംകൾ, പിരാസംയങ്ങൾ, നോനാട്ടീസം് തുടിങ്ങിയാവിയാിലൂചെടി അതിചെ� പ്രചാാരാം നൽകിവിരുംകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു.

ദീഫ് എന്ന വിാനോദീയാപികരാണ്യം തചെന്ന അതിചെ� പിഴിമയാിൽ നിന്ന് വിയതിചാലിച്ച് നവിീനരൂപിം 
ശൈകവിരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. എട്ടിഞ്ചാം് വിയാസംവും നാലിഞ്ചാം് ഉയാരാവും മുക്കാലിഞ്ചാം് ഘനവുമുള്ള പിിലാവിിചെ� 
കുറ്റിയാിൽ ആട്ടിൻനോതാൽ ഊറിക്കിട്ടതു ചെകാണ്ട്് വിലിച്ച് മുറുക്കി തലക്ക് പിിച്ചള ചെകാണ്ട്് ചെകട്ടിചെയാടു
ത്ത ഉപികരാണ്യം ഇരുംമ്പുതകിടുചെകാണ്ടുംള്ള വൃത്തത്തിന് ഒരും വിശം ഘനമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിിക് �ീറ്റുചെകാണ്ട്് 
മൂടിിചെക്കട്ടിയാ ഒരും ഉപികരാണ്യമായാി മാറിി. അതുനോപിാചെല തചെന്ന പിരാമ്പരാാഗംതനോവി�ചെത്തക്കുറിിച്ച് 
ആധികാരാികമായാി എങ്ങും പിറിഞ്ഞിിട്ടിചെല്ലങ്കിലും ചെവിളുംത്തമുണ്ട്്, ജുബ്ബ, തലയാിൽചെക്കട്ട് എന്നിവിയാാ
യാിരുംന്നു പിതിവി്. ഇനോ�ാൾ അതുമാറിി വിർണ്യ�കിട്ടുള്ള ജുബ്ബയുംം ജീീൻസം് പിാന്റുംം ഷൂസും തലയാിൽ 
ചാിത്ര�ണ്യി ചെചായ്തി ചെതാ�ിയുംം ചെപിാതുചെവി കാണ്യാം. സംംഘത്തലവിൻ പിാടിിയാ ശൈബത്തുകൾക്ക് 
പികരാം സംാനോങ്കതികവിിദീയയുംചെടി അകമ്പടിിനോയാാചെടി ആൽബം പിാട്ടുകളുംം മറ്റു മാ�ിള�ാട്ടുകളുംം 
വിന്നുനോചാർന്നു. ശൈബത്തുകൾ ദീഫ് മുട്ട് പിാട്ടുകളിൽനിന്ന് പിാചെടി അപ്രതയക്ഷമായാിരാിക്കുന്നു. ചെമയാ് വി
ഴിക്കങ്ങൾ ചാടുലതയുംള്ളതും ശൈവിവിിധയമാർന്നതുമായാിത്തീർന്നിരാിക്കുന്നു. കലാനോവിദീിയാിൽ മത്സാരാ
ത്തിനുനോവിണ്ട്ി മാത്രം അതിചെ� പിരാമ്പരാാഗംതരൂപിം നിലനിർത്തുന്നു എന്നതാണ്യ് വിസ്തുത. ഈ 
രാീതിയാിൽ പുതുമയുംചെടിയുംം പിഴിമയുംചെടിയുംം ഘടികങ്ങചെള നോചാർത്ത് ചെവിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് ദീഫ് മുട്ട് എന്ന 
കലാരൂപിം ഇന്നവിതരാി�ിക്കചെ�ടുന്നത്.

ഉപിസംംഹിാരാം
മുസ്ലാീം ദൃശയകലാശൈപിതൃകത്തിചെ� പ്രബലമായാ പ്രതീകമായുംം മുസ്ലാീം സംംതംത്തിചെ� അടിയാാളമായുംം 
മുസ്ലാീം സംമുദീായാത്തിചെ� അനുഷ്ഠാാനമായാ റിാത്തീബ്, കുത്തുറിാത്തീബ് എന്നിവിയാിലും പിള്ളിനോനർച്ച, 
നബിദീിനം തുടിങ്ങിയാ മതാനോഘാ�നോവിദീികളിലും ദീഫ് മുട്ട് പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുണ്ട്്.  ദീഫ് മുട്ട് കല എന്ന 
രാീതിയാിൽ എല്ലാ വിിഭാാഗംക്കാരുംം അംഗംീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതസംാഹിചാരായങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസം
രാിച്ച് നാടിൻകലകൾ  മാറ്റത്തിന് വിിനോധയാമാകുന്നതിന് പിരാമ്പരാാഗംതമായാ നോവി�ക്രമത്തിലുണ്ട്ായാ 
ഈ മാറ്റം ചെതളിവിാണ്യ്. അതിചെ� സംാംസ്കാാരാിക പിരാിസംരാം ദീഫ് മുട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രതയക്ഷമാകാചെത 
കാനോക്കണ്ട്തുമുണ്ട്്. എന്നാൽ നിലവിിൽ പ്രാനോദീശികമായാ മലബാർ മാ�ിള സംംതംത്തിൽനിന്നും 
വിഴിിമാറിി ചെപിാതു ഇന്തയൻ ഇസ്ലാാമിചെ�യുംം നോലാക ഇസ്ലാാമിചെ�യുംം സംാംസ്കാാരാികവിിസ്തൃതിയാിനോലക്ക് 
വിയാപിിക്കുന്ന നിലയുംം ദീഫ് മുട്ടിനുണ്ട്് .

ഇസ്ലാാം മതത്തിചെ� കലാരൂപിങ്ങളുംചെടി പ്രതിനിധാനമായാി നിലചെകാള്ളുന്ന ദീഫ് മുട്ട് ഒരും 
നൂചെജീൻ കലാരൂപിമായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ, അതിചെ� ശൈപിതൃകത്തിൽ നിന്നും മാറിിയുംള്ള സംഞ്ചാംാ
രാത്തിന് വിിനോധയാമാകുന്നു. സംന്ദർഭാം, നോവി�ം, പിാട്ട്, ചുവിടി്, താളം ഇവിയാിചെലാചെക്കയുംണ്ട്ായാ മാറ്റം  
പുതിയാ രൂപിവും മാനവും ഈ കലയാ്ിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. മനോതതരാമായാി ഗ്രന്ഥശാലാനോവിദീി
കൾ, യുംവിജീനോനാത്സാവിനോവിദീികൾ തുടിങ്ങിയാവിയാിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുനോമ്പാൾ അതിചെ� കലാപിരാമായാ 
മൂലയത്തിന് മുൻതൂക്കം ലഭാിക്കുന്നു. പിള്ളിനോനർച്ച തുടിങ്ങിയാ സംന്ദർഭാങ്ങളിൽ സംാമൂഹിികപ്രസംക്തിി
നോയാാചെടിാ�ം അതിന്  മതാത്മകതയുംചെടി മൂലയവുമുണ്ട്ാവുന്നു. ഇത് രാണ്ടുംം നോചാർന്ന ഒന്നാണ്യ് ദീഫ് മുട്ട്.
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2. മുഹിമ്മിദീ് കുഞ്ഞിി, പിി.ചെക.: 1982: മുസ്ലാീങ്ങളുംം നോകരാളസംംസ്കാാരാവും, നോകരാള സംാഹിിതയഅക്കാദീമി, തൃശൂർ.

3. സംലിം, പിി.ബി. (ഐ.എ.എസം്.), ഹിാഫിസം് മുഹിമ്മിദീ്, എൻ.പിി., വിസംിഷ്ഠാ, എം.സംി. (എഡിിനോറ്റഴ്സ്് ) 2014: മലബാർ : 

ശൈപിതൃകവും പ്രതാപിവും, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്്, നോകാഴിിനോക്കാടി്.

�ിഫാന .ചെക

പിാലക്കാടി്, ആലത്തൂർ സംംനോദീശിനി. ഗംവി. നോകാനോളജീ് ചാിറ്റൂരാിൽ നിന്നും 

വിിദീയാഭായാസംം. ഇനോ�ാൾ തുഞ്ചാംചെത്തഴുംത്തച്ഛൻ മലയാാള സംർവികലാശാ

ലയാിൽ സംംസ്കാാരാ ശൈപിതൃക പിഠന വിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ക



മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥ: കർ�കപ്രതിനോ�ധത്തിചെ� 
അടിയാാളചെ�ടുത്തലുകൾ

നോഡിാ. ചെസംലിൻ എസം്. എൽ
അനോ�ാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ,, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി. നോകാനോളജീ്, നോകാട്ടയാം.

മണ്ണും മനു�യനുമായുംള്ള ബന്ധത്തിന് മാനവിചാരാിത്രനോത്താളം പിഴിക്കമുണ്ട്്. ഭാക്ഷണ്യം, വിസ്ത്രം, 
പിാർ�ിടിം തുടിങ്ങിയാ അടിിസ്ഥാനാവിശയങ്ങൾ നിറിനോവിറ്റുന്നതിനു നോവിണ്ട് വിസ്തുക്കൾ ഭൂമിയാിൽ നിന്ന് 
മനു�യൻ നോനടിിചെയാടുക്കാൻ തുടിങ്ങുന്ന കാലം മുതലുള്ള ഈ ബന്ധം ഇന്നും തുടിർന്നുനോപിാരുംന്നുമുണ്ട്്. 
കൃ�ി ഉപിജീീവിനമാർഗ്ഗമാക്കിയാ ആദീിമജീനതയുംചെടി സംാമൂഹിിക-സംാമ്പത്തിക-സംാംസ്കാാരാിക ഇടിചെപി
ടിലുകൾ മുഖയമായുംം ഭൂമിചെയാ നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചായാിരുംന്നു. സംംസ്കാാരാത്തിചെ� വിിളനിലങ്ങൾ കൂടിിയാായാ 
കൃ�ിയാിടിങ്ങളുംം അവിിചെടി പിണ്യിചെയാടുക്കുന്ന കർ�കനും വിയതയസ്ത സംാഹിിതയരൂപിങ്ങളിൽ കടിന്നു 
വിരാാൻ കാരാണ്യവും മചെറ്റാന്നല്ല. അതിപ്രാചാീനകാലം മുതനോല കൃ�ിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട നിരാവിധി 
നാനോടിാടിി സംാഹിിതയരൂപിങ്ങൾ മലയാാളത്തിലുണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്്.

മുനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥ-കൃ�ിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ചെതക്കൻ കഥാഗംാനം.
നാടിൻപിാട്ടുകളിചെല ഒരും മുഖയവിിഭാാഗംം കഥാഗംാനങ്ങളാണ്യ്. ‘ദീീർഘനോമാ വിളചെരാ ഹ്രസംംനോമാ അല്ലാത്ത 
ഏചെതങ്കിലും കഥചെയാ ആഖയാനം ചെചായ്യുന്ന പിാട്ടുകൾ’.1 എന്നാണ്യ് രാാഘവിൻ പിയ്യാനാടി് കഥാഗംാന
ങ്ങചെള നിർവിചാിക്കുന്നത്. കഥചെയാക്കാളുംപിരാി കഥ പിറിയുംന്ന രാീതിയാാണ്യ് ഇവിചെയാ കൂടുതൽ ആകർ
�ണ്യീയാമാക്കുന്നത്. പിരാമ്പരാാഗംതമായാി പികർന്നു കിട്ടിയാിട്ടുള്ള ഈ പിാട്ടുകൾ വിസ്തുനിഷ്ഠാവും 
കൂടിിയാാചെണ്യന്നും കാണ്യാം.

നോകരാളത്തിൽ പ്രചാരാിച്ചിരുംന്ന കഥാഗംാനങ്ങൾ പ്രധാനമായുംം വിടിക്കൻപിാട്ടുകൾ, ചെതക്കൻപിാ
ട്ടുകൾ, ഇടിനാടിൻ പിാട്ടുകൾ എന്നിവിയാാണ്യ്. വിാചെമാഴിിയാിലൂചെടി പികർന്നുവിന്നിരുംന്ന ഈ പിാട്ടുകൾ 
എക്കാലത്തും ജീനങ്ങൾക്ക് പ്രിയാചെ�ട്ടവിയാായാിരുംന്നു. തിരുംവിനന്തപുരാം, കനയാകുമാരാി ജീില്ലകളിൽ 
പ്രചാാരാത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന ചെതക്കൻപിാട്ടുകൾ നോതാറ്റം പിാട്ടുകൾ എന്നും വിില്ലടിിച്ചാൻ പിാട്ടുകൾ 
എന്നും രാണ്ടും വിിഭാാഗംങ്ങളായാി തിരാിയുംന്നുണ്ട്്. നോദീവിതമാചെരായുംം ദുർമൂർത്തികചെളയുംം പ്രീതിചെ�ടുത്തുന്ന 
പിാട്ടുകളുംം വിീരാാരാാധനയാിൽ നിന്ന് രൂപിം ചെകാണ്ട് പിാട്ടുകളുംം അവിയാിലുൾചെ�ടുന്നു. ചെപിാന്നിറിത്താൾ 
കഥ, നീലി കഥ, അഞ്ചുതമ്പുരാാൻ കഥ, ഇരാവിിക്കുട്ടി�ിള്ളനോ�ാരാ് തുടിങ്ങിയാവി ഉദീാഹിരാണ്യം. ഇതിൽ 
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നിന്നും വിയതയസ്തമായാി കൃ�ി ഉപിജീീവിനമാർഗ്ഗമാക്കിയാ ഏതാനും കുടുംബങ്ങളുംചെടിയുംം അവിരുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട ഏതാനും വിയക്തിികളുംചെടിയുംം കഥയാാണ്യ് മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥ എന്ന ചെതക്കൻപിാട്ടിൽ 
വിർണ്ണിക്കുന്നത്.

മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥ- ഇതിവൃത്തസംംഗ്രഹിം
നോകരാളത്തിൽ മരുംമക്കത്തായാം നിലനിന്നിരുംന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നടിന്ന ഒരും സംംഭാവിമാണ്യ് മൂനോവിാ
ട്ടുമല്ലൻ കഥയാിൽ വിിവിരാിക്കുന്നത്. അമ്മിാവിന്മാാരുംചെടി നിലം പിാട്ടത്തിചെനടുത്തു കൃ�ി ചെചായ്യുന്ന 
ആലിനോച്ചരാിയാിചെലയുംം അയാിക്കരാനോച്ചരാിയാിചെലയുംം രാണ്ടും കറു�ന്മാാരുംചെടി ജീീവിിതമാണ്യ് ഇതിചെല 
പ്രനോമയാം അമ്മിാവിന്മാാർക്ക് വിാരാക്കടിവും പിാട്ടക്കാണ്യവും ചെകാടുത്തു തീർക്കാത്തതിനാൽ കൃ�ി 
ചെചായ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അമ്മിാവിന്മാാർ അവിചെരാ വിിലക്കുന്നു. കൃ�ിഭൂമി തരാിശിട്ടുചെകാണ്ട്് പിട്ടിണ്യികിടി
ക്കുന്നത് കുലചെത്താഴിിലിനോനാടി് ചെചായ്യുന്ന അനീതിയാാചെണ്യന്ന് ചാിന്തിക്കുന്ന കുറു�ന്മാാർ രാണ്ടുംം കല്പിച്ച് 
പിണ്യിക്കിറിങ്ങുന്നു.

‘ചെപിാറു�ാനോന ചെപിാറുതിയാില്ലാ പുലരുംവിാനോനാ സംങ്കടിചെമാനോണ്ട്.
കല്ലറിയാിൽ പിണ്യവുമില്ലാ.
കഴിഞ്ചാംിയാത്തിൽ ചെനല്ലുമില്ലാ
ഉടു�ാനോനാ മുണ്ടുംമില്ലാ.
ഉമ്മിാനോനാ ചെനല്ലുമില്ലാ’.2

എന്ന അവിസ്ഥയാിലാണ്യ് അവിരാതിന് തുനിയുംന്നത്. വിിവിരാമറിിഞ്ഞി അമ്മിാവിന്മാാർ കാരായക്കാരാായാ 
മഠത്തിൽ�ിള്ളചെയായുംം മലയാിൽ പിിള്ളചെയായുംം വിിളിച്ച് കൃ�ി ചെചായ്യാാൻ തുടിങ്ങിയാ മരുംമക്കളുംചെടി 
ധിക്കാരാം ശമി�ിക്കാനായാി പിറിഞ്ഞിയാക്കുന്നു. തുടിർന്നു നടിന്ന സംംഘർ�ത്തിൽ കുറു�ന്മാാരുംചെടി 
ചെവിനോട്ടറ്റ് പിിള്ളമാർക്ക് മാരാകമായാി മുറിിനോവിറ്റ വിാർത്തയാറിിഞ്ഞി അമ്മിാവിന്മാാർ കുപിിതരാാകുന്നു. 
രാക്തിചെച്ചാരാിച്ചിലിനുനോശ�ം കൃ�ി�ണ്യി തുടിങ്ങുന്നത് അന�ചാിതയമാചെണ്യന്ന് മന�ിലാക്കിയാ 
കുറു�ന്മാാർ അമ്മിാവിന്മാാനോരാാടി് പ്രതികാരാം ചെചായ്യാാനുള്ള നോദീവിതചെയാ വിാങ്ങാൻ തീരുംമാനിക്കുന്നു. 
കൃ�ിയാാവിശയത്തിനുള്ള കാളചെയാ വിാങ്ങാൻ നോപിാവുകയാാചെണ്യന്ന് അമ്മിനോയാാടി് കളവും പിറിഞ്ഞി് 
കിഴിക്കൻ ദീിക്കിനോലയ്ക്ക്് അവിർ യാാത്രയാാവുന്നു. നോപിാകുന്ന വിഴിിയാിൽ കാണുന്ന പ്രാനോദീശികമൂർത്തി
കൾക്ക് നോനർച്ചകൾ നോനർന്ന് കിഴിക്കൻ ദീിക്കിചെലത്തിനോച്ചർചെന്നങ്കിലും പിളുംക ഊരാിചെല മണ്ണാനും 
ചെകാടിിഞ്ചാംമൂലയാിൽ ചാടിയാൻ കണ്യിയാൻ പിറിയാനും തങ്ങളുംചെടി ശൈകവിശം ശത്രുസംംഹിാരാത്തിനുള്ള 
നോദീവിതകൾ ഇചെല്ലന്ന് അറിിയാിക്കുന്നു. ഒടുവിിൽ മൂന്നരാിക്കചെരായുംള്ള നോചാരാിക്കണ്യിയാൻ പിറിയാചെ� 
കയ്യാിലുള്ള ദുർനോദീവിതചെയാ പിലവിിധ പ്രനോലാഭാനങ്ങൾ നല്കാി ശൈകവിശചെ�ടുത്തുന്ന കുറു�ന്മാാർ തിരാിചെക 
വിരുംനോമ്പാൾ ചാടിയാൻ കണ്യിയാൻ പിറിയാചെ� മാട്ടിചെനചെക്കാല്ലുന്ന നോദീവിതചെയായുംം കൂചെടിക്കൂട്ടുന്നു. ചെനല്ലി
ക്കാമലയാിചെല കുഞ്ചുമാതൻ നോവിലൻ തമ്പുരാാചെന ചെകാണ്ടുംവിന്ന് മ�വിാദീം നടിത്തി നോദീവിതമാചെരാ 
ഉറി�ിക്കണ്യചെമന്ന നോചാരാിക്കണ്യിയാൻ പിറിയാചെ� നിർനോ�ശവും അവിർ അനുസംരാിച്ചും. ഈ നോദീവിതമാർ 
നാടു മുടിിക്കുന്നവിരാാചെണ്യന്ന നോവിലചെ� മുന്നറിിയാിചെ�ാന്നും അവിർ കണ്യക്കിചെലടുക്കുന്നില്ല. ശത്രുസംം
ഹിാരാത്തിനായാി കുറു�ന്മാാർ അയാക്കുന്ന മൂനോവിാട്ടുമല്ലനും കൂട്ടരുംം അമ്മിാവിന്മാാനോരായുംം കാരായസ്ഥന്മാാ
നോരായുംം ആ നോദീശചെത്തയുംം നശി�ിച്ചനോതാചെടിാ�ം അവിചെരാ അവിിനോടിയ്ക്കും ചെകാണ്ടുംവിന്ന കുറു�ന്മാാചെരായുംം 
ഇല്ലായ്മ ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. എല്ലാറ്റിചെ�യുംം അവിസംാനം ഊട്ടുപുരായുംചെടി വിലത്തുവിശത്ത് ഇവിചെരാല്ലാം 
ഇരാിപ്പുറി�ിക്കുന്നിടിത്ത് കഥ അവിസംാനിക്കുന്നു.

മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥയുംചെടി 1351 വിരാികൾ മാത്രനോമ കിട്ടിയാിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അന്നചെത്ത ചെതക്കൻ 
തിരുംവിിതാംകൂറിിചെ� സംാമുദീായാികപിശ്ചാാത്തലം, ദീായാക്രമം, വിയതയസ്ത ജീാതികൾ, ചെതാഴിിലുകൾ, 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 5152

ആചാാരാങ്ങൾ, വിിശംാസംങ്ങൾ, പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവിചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള വിയക്തിമായാ ചാിത്രം 
അതിൽ നിന്നും ലഭാിക്കുന്നുണ്ട്്.

കൃ�ിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട വിിശംാസംങ്ങളുംം ആചാാരാങ്ങളുംം
കൃ�ി ജീീവിിനോതാപിാധിയാായാി സംംീകരാിച്ചിരുംന്ന ഒരും സംമൂഹിത്തിൽ കൃ�ിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട നിരാവിധി 
ആചാാരാങ്ങളുംം വിിശംാസംങ്ങളുംം നിലനില്ക്കുക സംംാഭാാവിികമാണ്യ്. കൃ�ി ആരാംഭാിക്കുന്നതിനു മുൻപും 
വിിത്തു വിിതയ്ക്കുംനോമ്പാഴുംം നല്ല ദീിവിസംം ആചെണ്യന്ന് കണ്യിയാാചെനക്കണ്ട്് ഉത്തമനോബാധയം വിരുംത്തിയാി
ട്ടാണ്യ് കുറു�ന്മാാർ കൃ�ി ആരാംഭാിക്കുന്നതു തചെന്ന.

‘ചെവിള്ളിയാാഴ്ച തചെന്നയാനോല്ലാ ചെവിളി�ാനോനഴിരാനാഴിികയാിനോക്ക
നോകാഴിി കുരാനോലാചെചാനോകൾക്കും നോപിാനോഴി കന്നാലിപൂട്ടാൻ നോപിാവിതിനോന
നല്ത്തിിവിസംം ഒണ്ടും കാണും’.3

എന്ന വിാക്കിൽ വിിശംാസംമുറി�ിച്ച് തുടിങ്ങിയാ കൃ�ി�ണ്യിയാാകചെട്ട രാക്തിചെച്ചാരാിച്ചിലിലാണ്യ് അവിസംാ
നിക്കുന്നത്.

മനു�യാതീതമായാ ഏനോതാ ശക്തിി മനു�യചെ� പ്രവൃത്തികചെള നിയാ�ിക്കുന്നു എന്നു വിിശം
സംിച്ചിരുംന്ന പ്രാചാീനജീനവിിഭാാഗംങ്ങൾ, നോദീവിതമാർചെക്കാ�ം പിിശാചുക്കചെളയുംം ആരാാധിച്ചിരുംന്നു. 
പിലനോ�ാഴുംം പൂർവ്വികരുംചെടി ആത്മാക്കചെളയുംം തങ്ങളുംചെടി സംഹിായാത്തിനായാി കുചെടിചെക്കാണ്ടും നടിക്കു
ന്ന പിതിവും അവിർക്കിടിയാിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു. മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥയാിചെല നോചാരാിക്കണ്യിയാൻ പിറിയാചെ� 
നോദീവിതകൾ അയാാളുംചെടി തന്ത�റിയാനും തള്ള�റിയാിയുംമാചെണ്യന്ന് പിറിയുംന്നത് ഉദീാഹിരാണ്യം.

നോദീവിതകചെള കൃ�ി ആവിശയങ്ങൾക്കുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന രാീതി അതിപ്രാചാീനകാലം മുതൽനോക്ക 
നോകരാളത്തിലുണ്ട്ായാിരുംന്നു. കൃ�ിയുംചെടി അഭാിവൃദ്ധീിചെക്കാ�ം തചെന്ന കൃ�ി സംാധനങ്ങൾ നോമാ�ണ്യം 
നോപിായാാൽ ചെതളിയാിക്കാനും ശത്രുക്കചെള ഒഴിിവിാക്കാനും പിരാിചാിതരാായാ നോദീവിതകചെള ഉപിനോയാാഗംിച്ചി
രുംന്നു. കൃ�ിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ തുടിങ്ങിയാ നോദീവിതകൾ പിലനോ�ാഴുംം താണ്യജീാതിയാിൽ 
ചെപിട്ടവിരുംചെടി അധീനതയാിലായാിരുംന്നു. എങ്കിലും ആവിശയം വിരുംനോമ്പാൾ ഉയാർന്ന ജീാതിയാിലുള്ളവി
രുംം ഈ നോദീവിതകളുംചെടി സംഹിായാം അഭായർത്ഥിക്കുന്നതിൽ യാാചെതാരും മടിിയുംം കാണ്യിച്ചിരുംന്നില്ല 
എന്നതിനു ചെതളിവിാണ്യനോല്ലാ നോദീവിതമാചെരാ നോതടിിയുംള്ള കുറു�ന്മാാരുംചെടി കിഴിക്കൻ നോദീശനോത്തക്കുള്ള 
യാാത്ര.

നോചാരാിക്കണ്യിയാൻ പിറിയാചെ� കയ്യാിൽ നിന്നും വിാങ്ങിയാ നോദീവിതമാചെരാ അനുസംരാി�ിക്കാൻ 
കുഞ്ചുമാതൻ നോവിലചെ� സംഹിായാമാണ്യ് കുറു�ന്മാാർ നോതടുന്നത്. മ�വിാദീവും ബാധചെയാാഴിി�ിക്കലും 
ആയാിരുംന്നു അന്ന് നോവിലന്മാാരുംചെടി മുഖയചെതാഴിിൽ. അന്ധവിിശംാസംത്തിൽ ജീീവിിക്കുന്ന സംമുദീായാങ്ങ
ചെളചെകാണ്ട്് സംംന്തം ജീീവിിതം ചെകട്ടി�ടുത്തിയാ കൂട്ടർ. എന്നിട്ടും മറ്റാരുംനോടിയുംം വിാക്കു നോകൾക്കാത്ത, 
നോവിലചെന മാത്രം അനുസംരാിക്കുന്ന, നോദീവിതകചെള നിലനിർത്താൻ ആദീയം അയാാൾ വിിസംമ്മിതിക്കു
ന്നുണ്ട്്. തലതിരാിഞ്ഞി കുറു�ന്മാാർ ഊരും മുഴുംവിൻ ചെകാന്നു മുടിിക്കാനാണ്യ് അടിങ്ങാത്ത നോദീവിതചെയാ 
ഊരാകത്തു ചെകാണ്ടുംവിന്നചെതന്നാണ്യ് അയാാളുംചെടി അഭാിപ്രായാം. തചെ� നാടു നശി�ിച്ചാൽ എയ്തു 
തള്ളിക്കളയുംചെമന്ന അയാാളുംചെടി ഭാീ�ണ്യി എത്ര ശക്തിിയുംള്ള നോദീവിതചെയായുംം തചെ� ചെചാാൽ�ടിിക്ക് 
നിർത്താനാവും എന്നുള്ള നോവിലചെ� ആത്മവിിശംാസംചെത്തയാാണ്യനോല്ലാ വിയക്തിമാക്കുന്നത്.

നോചാരാിക്കണ്യിയാൻ പിറിയാൻ നോദീവിതകചെള കുറു�ന്മാാർക്ക് ചെകാടുക്കുന്നതിനു മുൻപി് തചെ� നോദീവി
തയ്ക്ക്് ‘ആച്ചിരാിയാവും അനുക്കിരാങ്ങളുംം’ഉചെണ്ട്ന്ന് ചെതളിയാിക്കാൻ സംംന്തം മകചെള അവിളുംചെടി സംമ്മി
തനോത്താചെടി കുരുംതിചെകാടുക്കുന്നതും പിാട്ടിൽ വിിവിരാിക്കുന്നുണ്ട്്. മകചെള ബലിചെകാടുത്തും കർമ്മിം 
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പൂർത്തിയാാക്കാനാണ്യ് അയാാളുംചെടി ശ്രീമം. മകനോളക്കാൾ വിലുതായാി താൻ ഏചെറ്റടുത്ത കർമ്മിങ്ങൾക്ക് 
വിില ചെകാടുക്കുന്ന ഒരാാചെളയാാണ്യിവിിചെടി കാണ്യാനാവുക.

ജീന്മാിത്തത്തിചെനതിചെരായുംള്ള ആദീയകർ�കപ്രതിനോ�ധം
ചെതക്കൻ തിരുംവിിതാംകൂറിിൽ കൃ�ി ഉപിജീീവിനമാർഗ്ഗമായാി സംംീകരാിച്ചിരുംന്ന കുറു�ന്മാാരുംചെടി കുടും
ബത്തിൽ നടിക്കുന്ന സംംഭാവിങ്ങളാണ്യ് മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ കഥയാിചെല പ്രതിപിാദീയം. മരുംമക്കത്തായാം 
നിലനിന്നിരുംന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിലനോ�ാഴുംം മരുംമക്കൾക്ക് ലഭാിനോക്കണ്ട്ിയാിരുംന്ന നയായാമായാ 
അവികാശങ്ങൾ നോപിാലും നല്കാാൻ പില കുടുംബങ്ങളിനോലയുംം കാരാണ്യവിന്മാാർ വിിസംമ്മിതിച്ചിരുംന്നു. 
ആലിനോച്ചരാിക്കുറിി�ിചെ�യുംം അയാിക്കരാനോച്ചരാി കുറു�ിചെ�യുംം അമ്മിാവിന്മാാരുംം ഇനോത രാീതി തചെന്ന
യാായാിരുംന്നു പിിന്തുടിർന്നിരുംന്നചെതന്ന് പിാട്ടിൽ നിന്ന് വിയക്തിമാണ്യ്. വിാരാക്കടിവും പിാട്ടക്കാണ്യവും 
കൃതയമായാി നല്കാാതിരുംന്നതിനാലാണ്യ്, സംംന്തം മരുംമക്കളായാിരുംന്നിട്ടുനോപിാലും, കുറു�ന്മാാർക്ക് 
അവിർ യാാചെതാരും ഇളവും നല്കാാതിരുംന്നത്. മാത്രമല്ല നിലം തരാിശായാി കിടിന്നാലും അവിർക്ക് 
കൃ�ി ചെചായ്യാാനായാി നല്കാില്ല എന്ന് കടുത്ത തീരുംമാനവും അവിർ എടുക്കുന്നുണ്ട്്. പിനയാടിിചെയാന്നും 
ചാിറിയാടിിചെയാന്നും നോപിരുംള്ള പി�ണ്ടും മരായ്ക്ക്ാൽ നിലം തരാിശായാിക്കിടിന്ന് നശിച്ചുംനോപിാകുന്നതു കണ്ട്ിട്ടും 
അവിർ തങ്ങളുംചെടി തീരുംമാനത്തിൽ നിന്ന് പിിന്തിരാിയുംന്നുമില്ല.

തങ്ങൾക്ക് അവികാശചെ�ട്ട കൃ�ിസ്ഥലം തരാിശിട്ടുചെകാണ്ട്് പിട്ടിണ്യി കിടിക്കുന്നത് കുലചെത്താ
ഴിിലിനോനാടി് ചെചായ്യുന്ന അനീതിയാാചെണ്യന്ന് ചാിന്തിക്കുന്ന കുറു�ന്മാാർ തങ്ങൾ ചെചായ്യുന്ന ചെതാഴിിലിനോനാടി് 
തികഞ്ഞി ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയാിരുംന്നു എന്ന് വിയക്തിമാണ്യനോല്ലാ

‘ചെപിാറു�ാനോന ചെപിാറുതിയാില്ലാ പുലരുംവിാനോനാ സംങ്കടിചെമാനോണ്ട്
കല്ലറിയാിൽ പിണ്യവുമില്ലാ
കഴിഞ്ചാംിയാത്തിൽ ചെനല്ലുമില്ലാ
ഉടുനോ�ാനോനാ മുണ്ടുംമില്ല
ഉനോമ്മിാനോനാ ചെനല്ലുമില്ലാ’

എന്ന അവിസ്ഥയാിലാണ്യ് അവിർ രാണ്ടുംം കല്പിച്ച് കൃ�ി ചെചായ്യാാനിറിങ്ങുന്നത്. ജീന്മാിത്തത്തിചെനതി
ചെരായുംള്ള കർ�കചെ� പ്രതിനോ�ധത്തിചെ� ആദീയപിടിിയാായാി കറു�ന്മാാരുംചെടി ഈ പ്രവൃത്തിചെയാ 
കണ്യക്കാക്കാം.

അനന്തരാവിന്മാാരാാചെണ്യങ്കിലും തങ്ങളുംചെടി വിാരാക്കടിവും പിാട്ടക്കാണ്യവും തീർക്കാചെത കൃ�ി�
ണ്യിക്കിറിങ്ങിയാ കുറു�ന്മാാചെരാ തടിയാാനായാി രാണ്ടും കാരായസ്ഥന്മാാചെരാ അയാക്കുന്ന അമ്മിാവിന്മാാരാിൽ 
ജീന്മാിത്തത്തിചെ� ക്രൂരാമുഖം ദീർശിക്കാനാവും. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കനോളാടി് നോപിാലും അവിരുംചെടി 
ചെപിരുംമാറ്റം ഈ രാീതിയാിലാചെണ്യങ്കിൽ താണ്യജീാതിയാിൽചെ�ട്ട കുടിിയാാന്മാാനോരാാടുള്ള അവിരുംചെടി 
ചെപിരുംമാറ്റം എങ്ങചെനയാായാിരാിക്കുചെമന്ന് ചാിന്തിക്കുന്നതിലൂചെടി അന്നചെത്ത ജീന്മാി-കുടിിയാാൻ ബന്ധ
ത്തിചെ� ഏകനോദീശരൂപിം കചെണ്ട്ത്താനാവും. തങ്ങചെള വിിലക്കാൻ വിന്ന കാരായസ്ഥന്മാാചെരാ അവിർ 
ചെവിട്ടിവിീഴ്ത്തുന്നു. ആണ്യകളുംം പിള്ളിയാമ്പുകളുംം നോകായ്മയുംം വിാക്കും വിചാനവും എന്നല്ല മൂപ്പുനോപിാലുമില്ലാത്ത 
നിങ്ങൾ ആരാാ നിലമുഴിരുംചെതന്ന് പിറിയാാൻ? എന്ന് കുറു�ന്മാാർ പിിള്ളമാചെരാ നോചാാദീയം ചെചായ്യുന്നുമുണ്ട്്.

‘പിള്ളിയാമ്പും നിങ്ങൾനോക്കാടിാ
പിായാിമാനം നിങ്ങൾനോക്കാടിാ
വിാരാം കടിം നിങ്ങൾനോക്കാടിാ പിാട്ടയാിക്കാണ്യം നിങ്ങൾനോക്കാടിാ
അതികാരാം നിങ്ങൾനോക്കാടിാ മുന്നിലയുംം നിങ്ങൾനോക്കാടിാ’
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തങ്ങൾക്കു കൂടിി അവികാശചെ�ട്ട ഭൂമിയാിൽ കൃ�ി ചെചായ്യുക എന്ന നയായാമായാ കാരായത്തിൽ 
ഇടിചെപിടിാൻ ഈ കാരായസ്ഥന്മാാർക്ക് യാാചെതാരും അർഹിതയുംമിചെല്ലന്ന് അവിർ കാരായ കാരാണ്യം 
സംഹിിതം വിാദീിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവിർ തടിയാാൻ ചെചാല്ലുനോമ്പാളാണ്യ് ഒരും പ്രതിനോരാാധചെമന്ന നിലയാിൽ 
കുറു�ന്മാാർ കാരായസ്ഥന്മാാചെരാ നോനരാിടുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് അവികാശചെ�ട്ട കാരായങ്ങൾ നിനോ�ധിക്കു
നോമ്പാൾ പ്രതികരാിക്കാൻ തുടിങ്ങുന്ന ഒരും പുതുതലമുറിയുംചെടി ഉദീയാവും കുറു�ന്മാാരാിൽ കചെണ്ട്ത്താൻ 
സംാധിക്കും.

മൂനോവിാട്ടുമല്ലൻ- മാറ്റത്തിചെ� ആദീയപ്രതിനിധി
ജീന്മാിമാരുംചെടി ക്രൂരാതയ്ക്കും മുൻപിിൽ നി�ഹിായാരാായാി നിൽനോക്കണ്ട്ി വിരുംന്ന കർ�കരുംചെടി പ്രതിനിധി
കളാണ്യ് ആലിനോച്ചരാിക്കുറുപ്പും അയാിക്കരാനോച്ചരാിക്കുറുപ്പും. അന്നചെത്ത ദീായാക്രമമനുസംരാിച്ച് തങ്ങൾക്കു 
ലഭാിനോക്കണ്ട് അവികാശങ്ങൾ മാത്രനോമ അവിർ അമ്മിാവിന്മാാനോരാാടി് ആവിശയചെ�ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങചെന 
ലഭാിക്കുന്ന ഭൂമിയാിൽ കൃ�ി ചെചായ്തി് തങ്ങളുംചെടി കടിം വിീട്ടാചെമന്ന പ്രതീക്ഷയാിലായാിരുംന്നു അവിർ. 
പിനോക്ഷ അമ്മിാവിന്മാാർ അത് നിനോ�ധിക്കുന്നനോതാചെടിയാാണ്യ് അവിർ അനീതിചെയ്ക്ക്തിചെരാ പ്രതിനോ�ധി
ക്കാൻ തുനിയുംന്നത്. സംംയാം നശിച്ചിട്ടായാാലും തങ്ങളുംചെടി അവികാശങ്ങചെള നിനോ�ധിച്ചവിചെരാ ഇല്ലായ്മ 
ചെചായ്യാണ്യചെമന്ന ചാിന്തയാിനോലക്ക് അവിർ എത്തിനോച്ചരുംന്നതും അങ്ങചെനയാാണ്യ് ദീരാിദ്രനായാ കർ�കചെ� 
ദുരാിതങ്ങളുംം കഷ്ടി�ാടുകളുംം മന�ിലാക്കാൻ തയ്യാാറിാകാത്ത ഭൂപ്രഭുക്കന്മാാചെരാ അ�ാചെടി നശി�ിക്കാ
നുള്ള തീരുംമാനം. അക്കൂട്ടത്തിൽ സംംന്തം ജീീവിനും കുടുംബവും എല്ലാം അവിർക്ക് നഷ്ടിമാകുന്നുമുണ്ട്്. 
ഒരും നോദീശം തചെന്ന ആ പ്രതികാരാാഗ്നിയാിൽ ആളിക്കത്തുന്നുണ്ട്്. ഉള്ളവിനും ഇല്ലാത്തവിനും തമ്മിിലു
ള്ള അകലം ഇല്ലാതാക്കാൻ സംർവിസംംഹിാരാിയാായാി കടിന്നുവിരുംന്ന മൂനോവിാട്ടുമല്ലനിൽ മാറ്റത്തിചെ� 
കാഹിളമൂതുന്ന അതിപ്രാചാീനമായാ ഒരും പ്രതിനിധിചെയാക്കൂടിി ദീർശിക്കാനാവും എന്ന കാരായത്തിൽ 
യാാചെതാരും സംംശയാവുമില്ല. മനു�യചെനചെക്കാണ്ടും കഴിിയാാത്ത ഈ മാറ്റത്തിചെ� ആദീയപ്രതിനിധിയാായാ 
മൂനോവിാട്ടുമല്ലചെ� പ്രവൃത്തിയുംചെടി പ്രതിഫലനങ്ങൾ പിില്കാാലത്തുണ്ട്ായാ പില കർ�കസംമരാങ്ങളിലും 
കചെണ്ട്ടുക്കാനാവുന്നുമുണ്ട്്.

കുറിിപ്പുകൾ
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സംംഗ്രഹിം
ഓണ്യം എന്ന ഐതിഹിയം ശൈവിനോലാ�ിള്ളിയുംചെടി ഭാാവിനാജീീവിിതത്തിൽ ഇടിചെപിട്ടചെതങ്ങചെനചെയാന്ന 

അനോനം�ണ്യമാണ്യ് ഈ പ്രബന്ധത്തിചെ� ലക്ഷയം. തീക്ഷ്ണമായാ ശാസ്ത്രനോബാധവും അതിചെന അടിിസ്ഥാ

നമാക്കിയുംള്ള മനു�യജീിവിിതപുനോരാാഗംതിയുംം കാവിയജീീവിിതത്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രമായാി സംംീകരാിച്ച കവിി 

മിത്തിക്കൽ വിയവിഹിാരാങ്ങചെള എങ്ങചെന സംംീകരാിക്കുന്നുചെവിന്നതിനാണ്യ് പിഠനം ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.

താാക്കോ�ാൽവാാക്കുകൾ: ഐതിഹിയം, പ്രതയയാശാസ്ത്രം,ആഖയാനം

മഹിാകവിി ശൈവിനോലാ�ിള്ളിയുംചെടി ഭാാവിനാജീീവിിതചെത്ത സംമഗ്രമായാി സംംാധീനിച്ച ഐതിഹിയാ
ഖയാനം തിരുംനോവിാണ്യമാണ്യ്. ഓണ്യ�ാട്ട്, ഓണ്യ�ാട്ടുകാർ, ഓണ്യക്കിനാവി്, ഓണ്യമുറ്റത്ത്…. തുടിങ്ങി 
ഓണ്യവുമായാി പ്രതയക്ഷബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന പിതിമൂനോന്നാളം കവിിതകൾ ആ കാവിയനോലാകത്തുണ്ട്്; 
ഒളിഞ്ഞും മങ്ങിയുംം ഓണ്യത്തിനോലചെക്കത്തുന്ന മറ്റനോനകം കവിിതകൾക്കുപുറിനോമയാാണ്യിത്.

1938-ൽ മാതൃഭൂമിയുംചെടി ഓണ്യ�തി�ിനുനോവിണ്ട്ി എഴുംതിയാ ഓണ്യ�ാട്ടാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിള്ളി
യുംചെടി ആദീയ ഓണ്യക്കവിിത. ജീീവിിതശൈവിവിശയങ്ങനോളറ്റുവിാങ്ങിയാ പിിൻതലമുറി തിരുംനോവിാണ്യചെത്ത 
ഇളം തലമുറിയ്ക്ക്് ശൈകമാറിിചെക്കാണ്ട്് നടിത്തുന്ന ആത്മഗംതരൂപിത്തിലാണ്യ് കവിിതയുംചെടി രാചാന. 
പൂക്കളങ്ങളുംചെടി നറും കാഴ്ചകളുംം ഓണ്യക്കളികളുംചെടി ആഹ്ലാാദീി�ിക്കുന്ന ശബ്ദാന്തരാീക്ഷവും നോചാർന്ന 
ഹൃദീയമായാ ഓണ്യക്കാലം ഒരും ശൈപിതൃകനിധിനോപിാചെല ഇളംതലമുറിയ്ക്ക്് ശൈകമാറിി വിിശ്രീമിക്കുന്ന 
കാരാണ്യവിരുംചെടി സ്ഥാനമാണ്യ് കവിി ഇതിൽ ശൈകയാാളുംന്നത്. പൂക്കളുംം വിണ്ടുംകളുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംം 
ഒരുംമിച്ച് ഓണ്യചെത്ത വിരാനോവിൽക്കുനോമ്പാൾ തിരുംനോവിാണ്യം അതിചെ� എല്ലാ നിറിവുകനോളാചെടിയുംം വിചെന്ന
ത്തനോട്ടചെയാന്ന് കവിി ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.

സുവിർണ്ണ വില്ലീ കുസുമത്തിചെനാക്കും
ചെപിാനോന്നാണ്യ ചെവിയാിനോല വിിരാിയൂ, വിിളങ്ങൂ
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രാാവിിൽക്കവുങ്ങിൻ മലർതൂവിി ചെമചെല്ല-
ന്നാവിിർഭാവിിക്കൂ കുളിർ ചെവിണ്ണിലാനോവി

നിരാാമയാമായാ മനു�യവിർഗ്ഗത്തിനോന ഓണ്യാഹ്ലാാദീത്തിൽ അഭാിരാമിക്കാനാവൂ. അതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങ
ൾക്കുമാത്രം അവികാശചെ�ട്ടതാണ്യ് ആ ഓണ്യം.

ശൈവിവിശയനോമൽക്കാനറിിനോവിറിിനോയാാരാീ
ജീീവിച്ഛവിങ്ങൾക്കിനിചെയാന്തുപിാനോട്ടാ!

എന്ന ആത്മഗംതരൂപിത്തിലാണ്യ് കവിിത അവിസംാനിക്കുന്നത്. ജീീവിിതത്തിചെ� അല്ലലില്ലാക്കാലത്ത് 
മാത്രം സംംാഗംതമരുംളാവുന്ന ഒന്നായാി ഓണ്യം കവിിക്കനുഭാവിചെ�ടുന്നു.

1950-കളിലാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിള്ളിയുംചെടി, ഏചെറി ചെകാണ്ട്ാടിചെ�ട്ട, ‘ഓണ്യ�ാട്ടുകാർ‘ എന്ന 
സംമാഹിാരാം വിരുംന്നത്. പ്രനോമയാപിരാമായാി തചെന്ന ഓണ്യചെത്ത പിരാിചാരാിക്കുന്ന കവിിതകളാണ്യ് 
അതിചെല ഓണ്യ�ാട്ടുകാർ, ഓണ്യക്കളിക്കാർ, ഓണ്യം തുടിങ്ങിയാവി. മഹിത്തായാ ഒരും ചെചാറിിയാ മഹിാ
കാവിയചെമന്ന് ചെപ്രാഫ. എം. എൻ വിിജീയാൻ വിിനോശ�ി�ിച്ച ‘ഓണ്യ�ാട്ടുകാർ‘ സംംർഗ്ഗീയാമായാ ഒരും 
ഭൂതകാലത്തിചെ� ഓർമ്മികളിലും വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� ജീീവിിതാസംംാസ്ഥയങ്ങളിലും ഭാാവിിയാിൽ 
ചെനചെയ്തിടുനോക്കണ്ട് ജീീവിിതഭാദ്രതയാിലും ആഖയാനക്രമം കചെണ്ട്ത്തുന്നു. കീഴിാളരാായാ ഓണ്യ�ാട്ടുകാരാാണ്യ് 
കവിിതയാിൽ ആഖയാതസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഓണ്യ�ാട്ടുകൾ പിാടിി ചെപിരുംവിഴിി താണ്ടുംന്ന, കീറിി�ഴികിയാ 
കൂറി പുതച്ച, നോകവിലരാായാ, ആ അരാവിയാർ പിട്ടിണ്യിക്കാർ പിനോക്ഷ, ഓണ്യത്തിചെ� അതിസംമ്പന്നമായാ 
ഒരും ആഖയാനപിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഉടിമസ്ഥരാാണ്യ്. പില നോദീശത്ത്, പില ഭാാ�യാിൽ, പില നോവി�ത്തിൽ, 
പിാരാിൽ എനോന്നാ ഉദീിച്ച് ചെപിാലിഞ്ഞി ചെപിാനോന്നാണ്യചാരാിതം കഥിക്കാൻ വിിധിക്കചെ�ട്ടവിർ; മനു�യ
വിർഗ്ഗത്തിചെ� ചാരാിത്രസംഞ്ചാംാരാങ്ങൾ ആ പിാട്ടിൽ ഉറിഞ്ഞൂകൂടിി. ചെവിൺനുരാനോപിാൽ നറുപുഞ്ചാംിരാിയുംം 
ചെവിള്ളത്താടിിയുംം നിറിഞ്ഞി, വിന്മാലനോപിാചെലാരും ഭൂപിചെ� ധരാണ്യീജീീവിിതം പിലമട്ടിൽ, സംംരാരാാഗംവിിനോശ
�നോത്താചെടി പിാടിി ആഹി്ളാദീത്താൽ സംംയാംഭാരാിതരാാകുന്നു ആ ഓണ്യ�ാട്ടുകാർ. നോദീവിസംമാനമായാ 
ജീീവിിതം ഭൂനോലാകർക്ക് വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്തി ആ സുകൃതയുംഗംം ‘സം�ഹൃദീമധുരാപിവിിത്രചാരാിത്രകളുംം വിിനയാ
വിിശാരാദീരുംം കരുംണ്യാമൂർത്തികളുംം വിീരാപിരാാക്രമികളുംം ധി�ണ്യാശാലികളുംം കലാസംമ്പന്നരും’മായാ 
ഒരും പ്രജീാനോലാകചെത്ത സൃഷ്ടിിച്ചും. സംാനോഹിാദീരായവും സംമതംവും അവിിചെടി പുലർന്നു. ആദീിമജീീവിിതത്തി
ചെ� സുഭാദ്രനോലാകങ്ങളിനോലക്കുള്ള ആ സംഞ്ചാംാരാത്തിൽനിന്ന് വിാമനാധിനിനോവിശകാലത്തിനോലക്ക് 
ഓണ്യ�ാട്ടുകാചെരാത്തുന്നു. ‘നോദീവിപുനോരാാഹിിത ദുഷ്പ്രഭുവിർഗ്ഗം ഭാരാണ്യം ശൈകയാാളുംന്ന, അസുന്ദരാവിസു
ന്ധരാ’യാാൽ ജീീവിിതം വിന്ധയമായാ മനു�യവിർഗ്ഗചെത്തയാാണ്യ് വിാമനകാലം ഉളളടിക്കിയാത്. പിഴിയാ 
മനു�യമഹിാസംംതംന്മാാരുംചെടി സ്ഥാനം ഇത്തിരാിവിട്ടം മാത്രം കാണ്മവിരുംം ഇത്തിരാിവിട്ടം മാത്രം 
ചാിന്തിക്കുന്നവിരുംം ആയാ നവിനരാവിർഗ്ഗം അപിഹിരാിച്ചും. എങ്കിലും ഭാവിൽക്കാലം ധനയമാനോയാക്കുചെമന്ന 
പ്രതീക്ഷ ആ പിാട്ടുകൾ അവിനോശ�ി�ിക്കുന്നു. നിരാവിധി പുരും�ായും�ിന്നപ്പുറിത്തുനിന്ന് ഉദീിച്ചുംവിരുംന്ന 
ഓണ്യചെ�ാൻകിരാണ്യങ്ങളിലാണ്യ് കവിി ധനയമായാ ആ ഭാാവിികാലചെത്ത ദീർശിക്കുന്നത്.

അവികൾ കിനാവുകചെളന്നാം ശാസ്ത്രം
കളവുകചെളന്നാം നോലാകചാരാിത്രം ;
ഇവിയാിലുനോമചെറി യാഥാർഥം ഞാങ്ങചെടി
ഹൃദീയാനിമ�ിത സുന്ദരാതത്തംം.

ഭാാവിിചെയാ ഫലപ്രാപ്തിയാിചെലത്തിക്കാൻ ചെകല്പുള്ള നോമാഹിനമായാ ഒരും കിനാവിായാി അസ്തിതംം നോനടുന്ന 
നൽത്തിരുംനോവിാണ്യം മഹിിതാകൃതിയാായാ ഒരും മാനവിജീീവിിത ശില്പചെത്ത വിാർചെത്തടുക്കുചെമന്ന് കവിി 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഷ്ടിവിസംന്തസ്ഥലികളിൽ നിന്ന് സംമൃദ്ധീവിസംന്തതടിത്തിനോലക്ക് മനു�യവിർഗ്ഗം 
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തിരുംനോവിാനോണ്യാർജ്ജത്തിലൂചെടി എത്തിനോച്ചരുംക തചെന്ന ചെചായ്യുചെമന്ന കവിിയുംചെടി ആത്മവിിശംാസംം 
കവിിതയാിൽ സ്ഫുരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിചെ� ചെകാടിി�ടിം താഴ്ത്തിാനാവിിചെല്ലന്ന്, ‘കന്നിചെക്കായ്ത്തി’ൽ 
മൃതുവിിചെനനോ�ാലും ചെവില്ലുവിിളിച്ച കവിി, വിരാാനിരാിക്കുന്ന നോതനോജീാകാലചെത്ത പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തി
രാിക്കുന്നു.

തിരുംനോവിാണ്യത്തിചെ� സ്ഥാപിിതവിയവിഹിാരാങ്ങചെള നിരാസംിച്ച് അതിചെ� കാണ്യാ�ാതിചെയാ 
ആനോശ്ല�ിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്യ് ഓണ്യക്കളിക്കാർ. ഓണ്യത്തിചെ� നോദീശീയാമുദ്രകളായാി സ്ഥാനം 
പിിടിിച്ച സംവിർണ്യചാിഹ്നങ്ങചെള തിരാസ്കാരാിച്ച് അതിചെ� കീഴിാളചെമന്നു വിയവിഹിരാിക്കചെ�ട്ട ആഖയാ
നനോലാകത്തിനോലക്ക് കവിി സംഞ്ചാംരാിക്കുന്നു. ‘കുടിിചെയാാഴിിക്കലി’ചെല മധയവിർഗ്ഗനായാകചെനനോ�ാചെല 
മണ്യിനോമടിയാിലിരുംന്ന് ചെചാറുമാടിത്തിചെല ജീീവിിതം നിരാീക്ഷിക്കുന്ന കവിിചാിത്തം, ചുവിടും പിാട്ടും 
ശൈകചെകാട്ടുമായാി അഴിനോകാചെടി വിചെന്നത്തിയാ മധയവിർഗ്ഗചെപിാനോന്നാണ്യത്തിചെ� ചെപിാൻകസംവിിഴി 
ചെപിാട്ടിച്ച് കണ്ണീരുംതിരുംം മാടിത്തിചെല ചെചാറുമുറ്റനോത്തക്ക് ഓടിിനോ�ാകുന്നു. തചെ� കരാളിചെ� ചെതമ്മിാടിി
ത്തമായാാണ്യ് ആ കീനോ�ൽമറിിച്ചിൽ കവിിയ്ക്ക്് ആദീയം അനുഭാവിചെ�ടുന്നത്.

ചെപിാൻകസംവിിഴിയുംം ചെപിാട്ടിചെച്ചനോങ്ങാ-
ചെട്ടൻ കരാനോളാടിീ ചെതമ്മിാടിീ;

മാനയതക്കുറിവുള്ള കീഴിാളത്തിരുംനോവിാണ്യചെത്ത കണ്ടുംരാസംിക്കുന്ന പിരാിഷ്കാാരാികളുംചെടി വിർഗ്ഗത്തിൽചെ�ട്ട 
കവിിയ്ക്ക്് താൻ ചെനയ്തുകൂട്ടിയാ ചെപിാൻകസംവിിഴികൾ ചെവിറും മാറിാലകളാചെണ്യന്ന് തിരാിച്ചറിിയാാൻ അല്പ
മാത്രനോയാ നോവിണ്ട്ിവിന്നുള്ളൂ. കല്ലരാിനോമാന്തിയുംം ക�കടിിച്ചുംം കത്തലടിക്കിയാ പിാവിങ്ങളുംചെടി ഉശിരുംള്ള 
ഓണ്യ�ാട്ടുകൾ നോമാക്ഷത്തിചെ� അഴികുള്ള അപിദീാനങ്ങളല്ല, ജീീവിിതചെത്ത ചെവിട്ടി�ിക്കാൻ കരും
ത്തുനൽകുന്ന ധീരാതയാാണ്യ്.

നോവിലചെയാ നോവിട്ടവിചെരാങ്ങും ചെവില്ലും-
നോപിാചെല വിരാനോട്ട ചെപിാനോന്നാണ്യം;

ഓണ്യാഖയാനങ്ങളിൽ പ്രാബലയം നോനടിിയാ സംവിർണ്ണമുഖചെത്ത വികഞ്ഞുമാറ്റി അതിചെ� അപിരാഭാാവി
ങ്ങചെള മധയവിർഗ്ഗക്കണ്ണിൽ നോനാക്കിക്കാണുകയാാണ്യ് കവിി. 1930-കനോളാചെടി നോകരാളീയാചെപിാതുമണ്ഡല
ത്തിൽ സ്ഥാനം പിിടിിച്ച നോസംാ�യലിസ്റ്റി് ആശയാങ്ങളുംം ചെതാഴിിലാളിവിർഗ്ഗവിീക്ഷണ്യങ്ങളുംം കവിിയുംചെടി 
ഓണ്യസംങ്കല്പചെത്ത ഇക്കാലത്ത് സംംാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്്. താചെഴിക്കിടിയാിലുള്ളവിരുംചെടി ജീീവിിതവിയവിഹിാരാ
ങ്ങളുംം ആഖയാനങ്ങളുംം സംമൂഹിജീീവിിതത്തിൽ പ്രാബലയം നോനനോടിണ്ട്തിചെ� ഓർമ്മിചെ�ടുത്തലാണ്യ് 
ഈ കവിിത.

കുന്നിമണ്യികൾ എന്ന സംമാഹിാരാത്തിചെല ഓണ്യചെമന്ന കവിിതയുംം ഇനോത ആശയാനോലാക
ത്തിചെ� സംാക്ഷാത്കാരാമാണ്യ്. മാനു�ചെരാല്ലാരുംം ഒചെന്നന്ന സംമതംം ഉദീ്നോഘാ�ിക്കുന്ന, കള്ളവും 
ചാതിയുംമില്ലാത്ത, ആനോമാദീം ചെകാടിിയാടിയാാളമായാ ഓണ്യക്കാലം നുണ്യനിറിഞ്ഞി പിഴിമ്പാട്ടായാി കവിി
ക്കനുഭാവിചെ�ടുന്നു. ചെപിാനോന്നാണ്യനാളിൽ നോമടികളിൽ വിാഴുംന്ന അലസംർക്ക് പിാലടി ദീഹിിക്കാൻ നോറിഡിി
നോയാായാിലൂചെടി ശ്രീാവിണ്യഗംാനമാലപിിക്കാൻ നിയുംക്തിനായാ കവിിയുംചെടി ഉള്ളം, പിാതയാിൽ പിട്ടിണ്യിചെകാ
ണ്ട്് ചാാവുന്ന പിാവിങ്ങളുംചെടി ഓർമ്മിനോയാറ്റ് നീറുന്നു. മാനോവിലിക്കാലചെമന്ന നുണ്യനോകട്ട് മു�ിഞ്ഞി കവിിയ്ക്ക്് 
മാബലിത്തമ്പുരാാൻ, തചെ� അനശംരാമായാ തിരുംനോവിാണ്യ സംനോന്ദശത്താൽ പിാതാളഗംർത്തം കൂടിി 
സംംർഗ്ഗമായാിത്തീർന്ന ചാാരുംദൃശയം കാണ്യിച്ചുംചെകാടുക്കുന്നു. മധയമനോലാകമായാ ഭൂമിയാിൽ തചെ� പിഴിയാ 
പ്രജീകൾ സംംയാം കൃതാനാർത്ഥം പിാതാളജീീവിിതം ഏറ്റുവിാങ്ങിയാ ശൈവിരുംധയം കണ്ട് മഹിാബലി ഇളം 
തലമുറിചെയാ തചെ� ഓണ്യസംാമ്രാജീയചെക്കാടിി�ടിനോമല്പിച്ച് അവിർക്കായാി ആ പിഴിമ്പാട്ടാലപിിക്കാൻ കവിി
നോയാാടിാവിശയചെ�ടുന്നു. സംമൂഹിജീീവിിതത്തിചെല അസംമതംങ്ങളുംം വിഞ്ചാംനകളുംം ദുഃഖങ്ങളുംം ഇല്ലാതാക്കി 
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തങ്കക്കിനാക്കളാൽ ഒരും പുതുനോലാകം നിർമ്മിിക്കാൻ ചെപിാനോന്നാണ്യ�ാട്ടിനാവും എന്ന കവിിയുംചെടി 
ശുഭാപ്രതീക്ഷ വിർഗ്ഗസംമതംത്തിലധിഷ്ഠാിതമായാ പുത്തൻസംമൂഹിചെമന്ന ആശയാനോലാകനോത്താടി് 
ഇണ്യങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ‘കാവിയനോലാകസ്മിരാണ്യ’കളിൽ, താൻ നിയാതാർത്ഥത്തിൽ ഒരും മാർക്സ്ിസ്റ്റില്ല 
എന്നു സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുന്ന ശൈവിനോലാ�ിള്ളി പിനോക്ഷ, താൻ കിനാവു കാണുന്ന സംംത�മനു�യരുംചെടി 
നോലാകമാണ്യ് മാർക്സ്ിസംം സംാധയമാക്കാൻ ശ്രീമിക്കുന്നചെതന്ന് നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. ആ അർത്ഥ
ത്തിൽ മാർക്സ്ിസംത്തിചെ� ആശയാനോലാകങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം ശൈവിനോലാ�ിള്ളിയുംചെടി മറ്റനോനകം കവിി
തകളിചെലന്ന നോപിാചെല ചാില ഓണ്യക്കവിിതകളിലും ചെതളിഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്്. തിരുംനോവിാണ്യത്തിചെ� 
മുഖയധാരാാചാിഹ്നങ്ങചെള നിരാസംിക്കുന്ന കവിി, ഭാാവിിതലമുറി സംമതംസുന്ദരാമായാ ഒനോരാാണ്യക്കാലചെത്ത 
സംാക്ഷാത്കരാിക്കുചെമന്ന പ്രതീക്ഷ ഈ കവിിതയാിലും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്്. വിിദൂരാഭാാവിിയാിചെല സംംപ്ന
മായാി കവിിസംങ്കല്പത്തിചെല തിരുംനോവിാണ്യക്കാലം മാറുന്നു.

1960-കളിൽ ഓണ്യ�ാട്ട്, മഹിാബലിനോയാാടി്, ഓണ്യക്കിനാവി്, ഓണ്യമുറ്റത്ത്, കറുത്ത അത്തം 
എന്നീ കവിിതകളിലൂചെടിയാാണ്യ് കവിി തചെ� തിരുംനോവിാണ്യസംങ്കൽപിത്തിന് മൂർത്ത രൂപിം നൽകാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നത്. ചുറ്റുമുള്ള നോലാകങ്ങളിൽ യുംദ്ധീവും പിട്ടിണ്യിയുംം ചെകാടുമ്പിരാി ചെകാള്ളുനോമ്പാൾ അചെതാന്നും 
കാണ്യാചെത പിത്തുനാൾ ഓണ്യമാനോഘാ�ിക്കാൻ ചെവിമ്പുന്ന നോകരാളത്തിചെ� ദീയാാഹിീനതചെയാ കവിി 
ഓണ്യ�ാട്ടിൽ പിരാിഹിസംിക്കുന്നു. പിത്തുനാൾ ചെകാണ്ട്് എല്ലാം നോനടിാചെമന്ന ജീന്മാനാടിിചെ� വിയാനോമാഹി
ചെത്ത പിരാിഹിസംിച്ചാണ്യ് തുടിക്കചെമങ്കിലും തിരുംനോവിാണ്യാഹ്ലാാദീത്തിലാണ്യ് കവിിത അവിസംാനിക്കുന്നത്. 
നോവിലയുംചെടി കണ്ണീരുംം പിഴിമയുംചെടി മൂലകളുംം മറിയ്ക്ക്ാൻ പിത്തുനാൾ ഉടുചെത്താരുംങ്ങുന്ന ഗ്രാമക്കാഴ്ച, 
അറിിവിാൽ മരാവിിച്ച കവിിമന�ിലും തുമ്പപ്പൂമധു പികരുംന്നു.

ക്രൂരാമാം ദുഃഖത്തിചെ� പിാതാള�രാ�ിലു-
മാരുംചെടി ദൂരാസ്മിിതമാരാചാിയ്ക്കുംന്നൂ സംംർഗ്ഗം
അത്തിരുംനോവിാണ്യത്തിചെ� പൂംപിദീം പിതിയുംന്നു
പിത്തുനാളീ മുറ്റത്തും, നമ്മിളാഹ്ലാാദീിക്കാവൂ

തിരുംനോവിാണ്യ സംങ്കല്പത്തിചെ� അനനയത അരാക്കിട്ടുറി�ിച്ചാണ്യ് കാവിയഭാാവിന വിിരാമിക്കുന്നത്.
എത്ര ശീലുകൾപിാടിി നമ്മിചെളന്നാനോലാണ്യചെത്ത
പിറ്റി മൂളിയാ പിാട്ടിൻ മാധുരാി നോവിചെറിാന്നനോല്ലാ

ജീീവിിതവിറുതിയാിൽ ഓണ്യത്തിചെ� മഹിിതപിാരാമ്പരായവും സംാംസ്കാാരാികചെ�രുംമയുംം നഷ്ടിചെ�ട്ടതിചെ� 
വിിലാപിമാണ്യ് മഹിാബലിനോയാാടി് എന്ന കവിിത. മലനാട്ടിചെല ഉണ്ണികൾ മുനോന്നനോ�ാചെല ഓണ്യചെത്ത 
വിരാനോവിൽക്കുന്നില്ല, പൂക്കളങ്ങൾക്കും നോഘാ�ങ്ങൾക്കും പിഴിയാ ചെപിാലിമയാില്ല, അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാി 
ഓണ്യം ഒരുംവിഴിിപിാടിായാി മാറുന്നു. അനോതസംമയാം ടൂറിിസംത്തിനായാി വിാണ്യിജീയവിത്കരാിക്കചെ�ട്ട ചെകട്ടു
കാഴ്ചയാായാി ഓണ്യചെത്ത ഭാരാണ്യകൂടിം മുറിനോപിാചെല ചെകാണ്ട്ാടുന്നു. പിാവിനമായാ ചെപിാനോന്നാണ്യം മനു�യ
വിർഗ്ഗത്തിചെ� നിസംംതയാാൽ വിറുതിയാിചെല വിഴിിപിാടിായാി തനോ�ശീയാർക്കു മാറുനോമ്പാൾ ടൂറിിസംക്കാഴ്ച
യ്ക്ക്ായാി ഓണ്യചെത്ത സംമ്പന്നമാക്കുന്ന ഭാരാണ്യത്തിചെ� ശൈവിരുംധയത്തിലാണ്യ് കവിിതയുംചെടി ഊന്നൽ. 
എങ്കിലും ‘മാറിിടും കാലത്തിലും മായുംനോവിാന്നല്ലങ്ങുന്നു പിാകിയാ പുണ്യയസംംപ്നം’എന്ന ശൈകവിിടിാത്ത 
പ്രതീക്ഷ ഇതിലും കവിി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്്. സംതയസം�ന്ദരായസംമതംാദീികൾ പുലരുംന്ന ഒരും ഭാാവിി
കാലചെത്ത ഓണ്യക്കാലചെമന്ന് വിിളിക്കാനാഗ്രഹിിക്കുന്ന കവിിചാിത്തമാണ്യ് ഓണ്യക്കിനാവി് എന്ന 
കവിിതയാിലുമുളളത്. ‘വിഞ്ചാംനാദീികളാകുന്ന വിാമനദുരാ’ചെയാ നിഷ്കാാസംനം ചെചായ്തി് ധർമ്മിചെ�രുംമാളായാ 
മഹിാബലിനാടുവിാഴുംന്ന ഒരും മനോനാഹിരാകാലം കവിി വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു. സംതയസം�ന്ദരായാദീികചെള 
ഉപിാസംിക്കുന്ന ഓനോരാാ ദീിനവും തിരുംനോവിാണ്യമാണ്യ് കവിിയ്ക്ക്്.
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ഓണ്യക്കാലത്തുണ്യരുംന്ന പുളളുംവിനായാി കവിിസംംതംം മാറുന്നു ഓണ്യമുറ്റത്ത് എന്ന കവിിതയാിൽ
ഓണ്യക്കാലത്തുണ്യരുംം ഞാാൻ, തിരും-
നോവിാണ്യ�ാട്ടുകളാചെണ്യൻ പിാട്ടുകൾ

ഓണ്യം അഭാിമാനവും മധുനോരാാദീാരാവിികാരാവുമാകുന്നു കവിിയ്ക്ക്്. കീഴിാളരുംചെടി ജീീവിിത�ഴിമ മണ്യക്കുന്ന 
ഓണ്യ�ാട്ടാണ്യ് കവിിയുംചെടി അഹിങ്കാരാം. നോകരാളീയാാധുനികതനോയാാചെടി നോദീശീനോയാാത്സാവി പിരാിനോവി�
ത്തിനോലക്കുയാർത്തചെ�ട്ട തിരുംനോവിാണ്യത്തിചെ� താരാമുദ്രകളുംചെടി അഭാിമാനം പിങ്കുചെകാളളാൻ അഗ്രഹിി
ക്കാത്ത കവിി കീഴിാള ജീീവിിതത്തിചെ� ‘പിഴിമയാിലിഴിയുംം പില്ലുചെകാഴിിചെഞ്ഞിാരും പിാട്ടിചെ�’ പിാരാമ്പരായം 
ഏറ്റുവിാങ്ങുന്നു. കറുത്തഅത്തചെമന്ന കവിിതയാിൽ വിിദൂരാഭാാവിിയാിചെലങ്കിലും ഓണ്യം സംാക്ഷാത്കരാി
ക്കചെ�ടുനോമാ എന്ന ആശങ്കയാാണ്യ് നിറിയുംന്നത്. സംംാത�യചെനൽ�ാടിത്ത് നാം ചെകാചെയ്തിടുത്തത് 
പിണ്യവും പിരാസ്പരാവിിനോദീം�ങ്ങളുംമാണ്യ്.

കുട്ടിയുംം കിഴിവിനും, മാഢായനും ദീരാിദ്രനും
വിിഡ്ഢിിയുംം വിിരുംതനും, വിിപ്രനും പിറിയാനും
സംർവ്വരുംചെമാനോരാമട്ടിൽ സംംാദീംന്നസംദീംസ്ത്രാദീി
സംമ്പൂർണ്ണരാായാിചെട്ടന്നു സംാഹ്ലാാദീം വിിഹിരാിക്കും
അന്നനോല്ലാ നമുനോക്കാണ്യം...

അങ്ങചെനചെയാാരും തിരുംനോവിാണ്യം ചാിരാിചെച്ചത്താൻ എത്രനാൾ നോവിണ്യം? പിത്തുനാൾതാനോനാ പിത്തുവി
ർ�നോമാ, ശതാബ്ദനോമാ? സംംത�ഇന്തയയുംചെടി വിർത്തമാനകാല ചാരാിത്രം ആശാവിഹിമചെല്ലന്നും മനു
�യവിർഗ്ഗചെത്ത പിറ്റിയുംളള തചെ� സംംപ്നം അടുചെത്തങ്ങും സംാക്ഷാത്കരാിക്കചെ�ടുകയാിചെല്ലന്നും ഹിതാ
ശനാവുന്നു കവിി.ഗംതകാലത്തിചെല മാനോവിലിനാടിിചെന തചെന്ന പ്രശ്നാധിഷ്ഠാിതമായാി കാണുകയാാണ്യ് 
എഴുംപിതുകളിൽ രാചാിച്ച മാനോവിലിനാടുവിാണ്യീടുംകാലം എന്ന കവിിതയാിൽ.

മൂനോലാകചെ�രുംമാളായാങ്ങുവിാചെണ്യാരാക്കാലം
മാനോലാകചെരാല്ലാമത്രയ്ക്ക്ാനോമാദീമിയാന്നുനോവിാ?

രാാജീാവിിചെ� നോസംവിയ്ക്ക്ായാി ഏനോതാ കവിി തീർത്ത സ്തുതിഗംീതം മാത്രമായാിരാിക്കാമത് എന്ന് പിറിഞ്ഞി 
കവിിയ്ക്ക്് ‘ഹിരാിയാനോല്ലാ വിന്നു ശൈകനോയാറ്റു ധരാാഭാാരാം; ചെപിരുംകുന്നില്ലനോയാാ ഭാദ്രം’ എന്ന മഹിാബലിയുംചെടി 
നോചാാദീയത്തിന് സംനോന്ദഹിനോത്താചെടി മാത്രനോമ ഉത്തരാം നൽകാനാകുനുളളൂ. എങ്കിലും, മാനോവിലിക്കാലത്തി
ചെനക്കാൾ മൃഗംതൃഷ്ണ ചെപിരുംകിയാാലും, അച്ചടിക്കവും ചാിട്ടയുംം കുറിഞ്ഞിാലും, ജീനങ്ങളാൽ ഭാരാിക്കചെ�ടുന്ന 
പുതുയുംഗംനോത്താടി് തചെന്നയാാണ്യ് തനിക്ക് ചാായാ് വി് എന്ന് കവിി വിയക്തിമാക്കുന്നു.

ഓണ്യത്തല്ല്, ശൈപിതൃകം, ഓണ്യക്കാഴ്ച എന്നിവിയാാണ്യ് ഓണ്യം പ്രനോമയാമാക്കി എൺപിതു 
കളിൽ ശൈവിനോലാ�ിളളി രാചാിച്ച കവിിതകൾ.

ഒരുംനോപിാചെല ഓണ്യത്തചെല്ലങ്ങുമിരാമ്പുന്നു-
തിരുംനോവിാണ്യചെമത്തുന്നിചെല്ലന്നാലും

എന്ന ശൈനരാാശയത്തിലാണ്യ് കവിി തുടിർന്നും നിൽക്കുന്നത്. വിറുതിയാിചെലരാിയുംന്ന രാാജീയത്തിൽ 
എങ്ങചെന ഓണ്യം വിരുംം? ‘ഉറ്റ നോകാരാന്മാാർക്കു കഞ്ഞിി വിിളമ്പുന്നു, മറ്റുളള നോകാരാന്മാാർ മാറിചെട്ട’ എന്ന 
മട്ടിലുളള വിിഭാാഗംീയാതകളുംം നോചാരാിനോ�ാരുംകളുംം ഉളള, കാശിനുനോവിണ്ട്ി നോവി�ം ചാമയുംന്ന നോറി�ൻമനു
�യരുംചെടി നാട്ടിൽ ഓണ്യം ഒരാിക്കലും വിചെന്നത്തിചെല്ലന്ന് കവിിയ്ക്ക്റിിയാാം. സംമതംം സംാക്ഷാത്കരാിക്ക
ചെ�ടുനോമ്പാനോഴി ഓണ്യം സംാർത്ഥകമായാി വിചെന്നത്തൂ..

ഓണ്യക്കാലം, എനോന്നാ കഴിിഞ്ഞുനോപിായാ ഭാാസുരാകാലവും വിരാാനിരാിക്കുന്ന കിനാക്കാലവുമാ
ചെണ്യന്ന പ്രനോമയാമാണ്യ് ശൈപിതൃകത്തിൽ കവിി ആവിിഷ്കാരാിക്കുന്നത്.ഓണ്യ�ാട്ടും ഓണ്യപ്പൂക്കളവും 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 5160

നിറിഞ്ഞുനിന്ന ആർ�സംംസ്കാാരാ കാലം മശൈഹിശംരായത്തിചെ� കാലമായാി കവിി ഓർമ്മിിക്കുന്നു.
സംമസ്തഭൂതങ്ങളുംമിണ്യങ്ങി�ങ്കിട്ടുനോപിാൽ
സംമൃദ്ധീിയാാനോരാാഗംയവും ശാന്തിയുംം സംനോന്താ�വും

അന്ന് ചാന്ദനവും ചാമതയുംം എളളുംം ചെനയ്യും ഭാക്തിിയുംം കലർന്ന ധൂപിാദീയങ്ങൾ ഭൂമിയാിചെല മംഗംള 
ജീീവിിതചെത്ത വിിയാദീങ്കണ്യനോത്താളം എത്തിച്ചും. എന്നാലിന്നചെത്ത ഋതംിക്കുകളായാ ശാസ്ത്രജ്ഞാംർ 
അണുസംഞ്ചാംയാത്തിചെ� വിി�ധൂമത്താൽ വിാനിചെന നടുക്കുന്നു. സംംാർത്ഥഗംർവ്വുകൾ, നോലാകസംം
ഹിാരാശാസ്ത്രങ്ങൾ, വിികലചെ�ട്ട് ജീീർണ്ണിച്ച മർത്തയജീന്മാങ്ങൾ, അതിവൃഷ്ടിിനോയാാ വിറുതിനോയാാ മൂലം 
പിിച്ചചെത്താണ്ടുംകളായാി മാറിിയാ നാടുകൾ, അസംംസ്ഥരാായാ യുംവിത... ഭായാാനകവും വിരാണ്ട്തുമായാ ഈ 
കാഴ്ചകളുംചെടി മുറ്റത്തിരുംന്ന് ഇന്നചെത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിഷ്കാളങ്കരാായാി ഓണ്യ�ാട്ടുകൾ പിാടുന്നു എങ്കിലും 
കവിിയ്ക്ക്് പ്രതീക്ഷയുംണ്ട്്. ശാന്തിയുംം സംനോന്താ�വും സംമൃദ്ധീിയുംം പിരാിലസംിക്കുന്ന ഒരും നോലാകത്തറിവിാടി് 
ഭൂജീാതമാകാം.

മനു�യമന�ിചെലനോ�വിചെരാ, വിിരുംനോന്നറ്റു
കനിവു വിർ�ിച്ചാലുമീനോലാകത്തറിവിാട്ടിൽ
സംമസ്തഭൂതങ്ങളുംമിണ്യങ്ങി�ങ്കിട്ടാവൂ
സംമൃദ്ധീി, യാാനോരാാഗംയവും ശാന്തിയുംം സംനോന്താ�വും

ശാസ്ത്രാവിനോബാധത്തിചെ� കവിിയാായാി വിാഴ്ത്തിചെ�ട്ട, ‘മർത്തയസം�ന്ദരായം ചെപിറ്റ മക്കളല്ലീ പുനോരാാഗംമന
ങ്ങൾ‘ എന്നു പിാടിിയാ, ശൈവിനോലാ�ിളളി, ഇവിിചെടി, മനു�യചെ� ശൈസംംരായജീീവിിതഗംാനചെത്ത അസംംാ
സ്ഥയചെ�ടുത്തുന്ന ശൈപിതൃകമായാാണ്യ് ശാസ്ത്രചെത്ത കാണുന്നത്.എങ്കിലും ഗംതിയാറ്റ കവിിഹൃദീയാം 
അതിനും ഒരും മറുമരുംന്ന് ആശിക്കുന്നു. പുതുതലമുറിയാിലൂചെടി ശയാമരാമയമാചെയാാരും ഭാാവിി ഇനിയുംം 
നൃത്തം ചെചാനോയ്തിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷ, അതിൽ അത്രതചെന്ന ആത്മവിിശംാസംം സ്ഫുരാിക്കുന്നിചെല്ലങ്കിലും, 
കവിി ബാക്കി വിയ്ക്കുംന്നു.

എഴുംപിതുകളിൽ, ജീനാധിപിതയ ഭാരാണ്യക്രമനോത്താടി് കവിി നിലനിർത്തിയാ പിക്ഷപിാതിതംം 
80-കളിചെലത്തുനോമ്പാനോഴിക്കും പ്രതീക്ഷാശൂനയമായാിത്തീരുംന്നത് ഓണ്യക്കാഴ്ച എന്ന കവിിതയാിൽ 
കാണ്യാനാകും. അസംംാസ്ഥയനോമകുന്ന മുതലാളിത്തയുംഗംക്കാഴ്ചകൾക്കു നടുവിിലും ചെപിാനോന്നാണ്യമാനോഘാ
�ിക്കാൻ ഉത്സാാഹിം കാണ്യിക്കുന്ന ഭാരാണ്യകൂടിം, ‘കരായുംന്ന കുഞ്ഞിിന്നമ്മി കിളിചെയാക്കാട്ടുനോമ്പാചെല’ 
ജീനങ്ങചെള വിിഡ്ഢിികളാക്കുന്നതാചെണ്യന്ന പ്രതിനോ�ധം കവിിതയാിൽ നിറിയുംന്നുണ്ട്്. മുതലാളിത്തവും 
ഭാരാണ്യകൂടിവും നോചാർന്ന് സംാധുമനു�യചെരാ ചെചാണ്ട്ചെകാട്ടിക്കുന്നു, മുതലാളിമാചെരാ നോസംവിിക്കാനാണ്യ് 
ഭാരാണ്യത്തിനും താത്പിരായം.പിഴിയാ നാട്ടുപി�രാൻമാരുംചെടി കുലീനതയുംം അധിനിനോവിശക്കാലചെത്ത 
ഊർജ്ജസംംലതയുംം നോപിായ്മറിഞ്ഞു. വിിലാപിത്തിചെ� താരാസംംരാമാണ്യ് കവിിയാിൽ നിന്നുയാരുംന്നചെത
ങ്കിലും.’’’ചെതറ്റുകൾ തിരുംത്തീടിാം,ദൂരാഭാാവിിയാിലന്ത-സ്സു,റ്റുദീാരാമാം നാഗംനാഗംരാികതയുംണ്ട്ായാ് വിരാാം 
ഉരുംകിചെത്തളിചെഞ്ഞില്ലാം പുരും�ാന്തരാങ്ങൾതൻ കരുംവിിൽ സംാംനോഗംാപിാംഗം-ജീീവിിതശിൽ�ം തീരാാം’ 
എന്ന ശുഭാപ്രതീക്ഷയാിലാണ്യ് ഓണ്യക്കവിിതകൾക്ക് കവിി പിരാിസംമാപ്തിയാിടുന്നത്.

തിരുംത്തചെ�ടിാം തീക്ഷ്ണ
വിാദീങ്ങളിവിനോരാാടു
ചെപിാരുംത്തചെ�ടിാം നമു-
ചെക്കന്നു ഞാാനാശിക്കുന്നു

എന്ന് ‘യുംഗംപിരാിവിർത്തന’ക്കാലത്ത് പ്രസ്താവിിച്ച കവിി തചെ� കാവിയജീീവിിതത്തിലുടിനീളം ഈ സംമരാ
സംചെ�ടിൽ ഒരും യാജ്ഞാംമായാി നിലനിർത്തിയാിരുംന്നു എന്ന് അനോ�ഹിത്തിചെ� ഓണ്യക്കവിിതകളുംം 
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സംാക്ഷയചെ�ടുത്തുന്നു. ഓണ്യത്തിചെ� കീഴിാളപിാരാമ്പരായത്തിചെ� ബലത്തിലൂചെടി ഭാാവിിയാിനോലക്ക ്ആനയാി
ക്കചെ�ടിാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന കവിിമന�് അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാ ഓണ്യത്തിചെ� പിക്ഷത്തും നിലയുംറി
�ിക്കുന്നുണ്ട്്.

അനുഷ്ഠാാനങ്ങളാൽ ചെപിാരുംളുംം
ജീീവിിതമഴികും പൂണുന്നു (ഇല്ലംനിറി)

ഓണ്യസംങ്കൽ�ചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം തളളനോണ്യാ ചെകാളളനോണ്യാ എന്ന സംന്ദിഗംധ്ാവിസ്ഥചെയാ 
പ്രാപിിക്കുന്നുണ്ട്് കവിിചെയാങ്കിലും ചെപിാനോന്നാണ്യം ഒരും ഭൂതകാലക്കുളിരുംം ഭാാവിിയാിചെല ചെപിാൻകിനാ
വുമാണ്യ് എന്ന സംങ്കല്പമാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിളളിയുംചെടി ഓണ്യക്കവിിതകളിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. 
അതിചെ� ആനോഘാ�പിരാമായാ വിനോരാണ്യയതചെയാ തള്ളി�റിയുംനോമ്പാഴുംം ശാസ്ത്രവും മുതലാളിത്തവും ധൂസം
രാമാക്കിത്തീർത്ത സംമൂഹിജീീവിിതത്തിന് വിിശുദ്ധീിയുംം ചെപിാരുംളുംം അഴികും നൽകുന്ന ദീിവിയസംങ്കല്പമായാി 
ഓണ്യം ശൈവിനോലാ�ിള്ളിക്കവിിതയാിൽ ആവിിഷ്കാാരാം കചെണ്ട്ത്തുന്നു. കവിിയുംചെടി പ്രതയയാശാസ്ത്രചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം മിത്ത് ജീയാിക്കുകയുംം ശാസ്ത്രം നോതാൽക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്ന വിിപിരാിണ്യാമം കൂടിി 
അനോ�ഹിത്തിചെ� ഓണ്യക്കവിിതകളിൽ കാണ്യാം.
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2.  കറി�് ബുക്സ്്, തൃശ്ശൂർ, 2013

3. 2. ശൈവിനോലാ�ിള്ളി എഴുംത്തും ജീീവിിതവും: നോഡിാ.ഇ. ബാനർജീി (എഡിി.) ,നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറിൂട്ട്, തിരുംവിനന്തപുരാം, 
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 നോഡിാ. സംവിിത ഇ.
കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല ചെമാറിാഴി സംംനോദീശി. ചെക.എം.എം.ഗംവി.വിനിതാ നോകാനോളജീ്, ഗംവി. ബ്രാണ്ണൻ നോകാനോളജീ്,
തലനോശ്ശാരാി എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദീയാഭായാസംം. ജീി.എൻ പിിള്ളയുംചെടി സംാഹിിതയ വിിമർശനങ്ങചെള�റ്റിയുംള്ള 
പിഠനത്തിന് പിിഎച്ച്.ഡിി ബിരുംദീം. വിിമർശനത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം (എഡിി.), യാാത്ര: അനുഭാവിം ആഖയാനം 
സംംസ്കാാരാം വിിപിണ്യനം (എഡിി.), കഥാമാതൃകകൾ (എഡിി.), വിാക്കകങ്ങൾ എന്നീ കൃതികൾ പ്രസംിദ്ധീീ

കരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. കണ്ണൂർ ചെക.എം.എം.ഗംവി.വിനിതാ നോകാനോളജീ്, മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അസംിസ്റ്റിൻറി് ചെപ്രാഫസംർ



ചെകാങ്ങൻ പിടിയാിചെല സംാംസ്കാാരാിക മുദ്രകൾ
നിനിത. ആർ.

അസംി.ചെപ്രാഫസം ർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായസംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

പിശ്ചാിമഘട്ടത്തിചെല രാണ്ട്് പ്രധാനമലനിരാകൾക്കിടിയാിചെല വിിടിവും അതിനോനാടി് നോചാർന്ന പ്രനോദീശ
ങ്ങളുംമാണ്യ് പിാലക്കാടി് എന്ന നോപിരാിൽ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. രാാഷ്ട്രീീയാ ഭൂപിടിത്തിൽ ഒരും നോപിരാിനാൽ 
ചെപിാതുവിായാി അടിയാാളചെ�ടുത്തചെ�ടുനോമ്പാഴുംം ഏക സംാംസ്കാാരാിക മുദ്ര പിതിഞ്ഞി ഒനോരാചെയാാരും ചാരാിത്ര
ധാരായാല്ല ഈ പ്രനോദീശത്തിനുള്ളത്. ജീില്ലയുംചെടി കിഴിക്കും പിടിിഞ്ഞിാറും പ്രനോദീശങ്ങൾ തമ്മിിൽ കാണുന്ന 
സംാംസ്കാാരാിക ശൈവിവിിധയമാണ്യ് ഏറ്റവും ശ്രീനോദ്ധീയാം. നോകരാളത്തിചെ� വിടിക്കൻ പ്രനോദീശങ്ങളിലൂചെടി 
കടിന്നു വിന്ന ബ്രാാഹ്മണ്യാശയാങ്ങളുംചെടി വിയാപിനത്തിലൂചെടി രൂപിചെ�ട്ട ആരായ - ദ്രാവിിഡി സംങ്കരാ സംംസ്കാാ
രാമാണ്യ് പിടിിഞ്ഞിാറുള്ളചെതങ്കിൽ ബുദ്ധീ ശൈജീന ദ്രാവിിഡി സംംാധീനത നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്യ് 
കിഴിക്കൻ പ്രനോദീശങ്ങളിചെല സംംസ്കാാരാം.

തമിഴി് നാടിിനോനാടി് നോചാർന്ന് കിടിക്കുന്ന കിഴിക്കൻപ്രനോദീശങ്ങളിൽ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിലും 
വിിനോനാദീങ്ങളിലും ഉത്സാവിങ്ങളിലുചെമല്ലാം ധാരാാളം ശൈവിവിിധയങ്ങൾ കാണ്യാം. പില കാലങ്ങളിൽ 
വിയതയസ്ത രാാഷ്ട്രീീയാാധികാരാങ്ങൾക്ക് കീഴി്ചെ�നോടിണ്ട്ിവിന്നതിചെ�യുംം പിലതരാം കുടിിനോയാറ്റങ്ങചെള സംംീക
രാിനോക്കണ്ട്ി വിന്നതിചെ�യുംചെമല്ലാം ഭാാഗംമായുംണ്ട്ായാ കലർപ്പുകളുംചെടി ചാരാിത്രം ഈ ശൈവിവിിധയങ്ങൾക്കു 
പുറികിലുണ്ട്്. ചെനടുംപുറിയൂർ, ചെതൻമലപ്പുറിം എന്നിങ്ങചെന അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്ന ഈപ്രനോദീശങ്ങൾ ഭാാ�, 
കല, ആചാാരാങ്ങൾ എന്നിവിയാിചെലല്ലാം പുലർത്തുന്ന വിയതിരാിക്തിതകൾ ഏചെറിചെയാാന്നും അനോനം�ണ്യ 
വിിനോധയാമായാിട്ടില്ല. പിതിചെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� പികുതിനോയാാചെടി നടിന്ന ശൈഹിദീരാലിയുംചെടി പിടിനോയാാട്ടവും 
1792- ചെല മലബാർ നോജീായാി� ് കമ്മിീ�നും മുതലാണ്യ് ഈ പ്രനോദീശങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച ആധികാരാിക 
സംംഭാാവിനോത്താചെടിയുംളള നോരാഖചെ�ടുത്തലുകൾ കാണുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ചാരാിത്ര ധാരാണ്യകൾ 
ഐതിഹിയങ്ങളുംമായുംം വിിശംാസംങ്ങളുംമായുംം ചെകട്ടുപിിണ്യഞ്ഞി് കിടിക്കുന്ന നിലയാിലാണുള്ളത്. ഗംായാ
ത്രിപ്പുഴിനോയാാടി് നോചാർന്ന പ്രനോദീശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭാിച്ചിട്ടുള്ള മഹിാശിലാസംംസ്കാാരാസ്മിാരാകങ്ങൾ, നോക്ഷത്ര 
നോകന്ദ്രംിതമായാ ബ്രാാഹ്മണ്യ ഗ്രാമങ്ങൾ ഉയാർന്നു വിരുംന്ന കാലത്തിന് മുനോമ്പ സ്ഥാപിിക്കചെ�ട്ടവിചെയാന്ന് 
കരുംതുന്ന നോക്ഷത്രങ്ങൾ, തുടിങ്ങിയാവിചെയാ സംംബന്ധിച്ച ആനു�ംഗംിക പിരാാമർശങ്ങൾ ചാരാിത്രരാചാ
നകളിൽകാണ്യാചെമങ്കിലും അവിചെയാാന്നും നോവിണ്ട്ത്ര പിരാിനോശാധിക്കചെ�ട്ടിട്ടില്ല.

കിഴിക്കൻ നോമഖലയാിചെല പ്രധാന നഗംരാങ്ങളിചെലാന്നായാ ചാിറ്റൂരാിചെ� പ്രധാന ഉത്സാവിമായാ 
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‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’ ഇത്തരാത്തിൽ ഐതിഹിയവും ചാരാിത്രവും നോചാർന്നിരാിക്കുന്ന ഒന്നാണ്യ്. പ്രനോദീശചെത്ത 
എല്ലാ ജീാതിക്കാർക്കും ഉത്സാവിവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ഏചെതങ്കിലും ഉത്തരാവിാദീിത്തം ഏൽ�ിക്ക
ചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നതിനാൽ ഒരും സംാമൂഹിികാചാാരാത്തിചെ� സംംഭാാവിം ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’യ്ക്കുംണ്ട്്. ചാിറ്റൂരാിചെ� 
സംമ്പൽ സംമൃദ്ധീിയാിലും ഫലപുഷ്ടിിയാിലും ആകൃഷ്ടിനായാ ചെകാങ്ങുനോദീശ രാാജീാവി് ഇവിിടിം ആക്രമി
ക്കാചെനാരുംങ്ങിചെയാന്നും തട്ടകത്തമ്മിയാായാ ചാിറ്റൂർ ഭാഗംവിതി രാാജീാവിിനോനാടി് എതിരാിട്ട് അനോ�ഹിചെത്ത 
തിരാിനോച്ചാടിിച്ചുംചെവിന്നുമാണ്യ് ഐതിഹിയം. ആ യുംദ്ധീസ്മിരാണ്യയാിലാണ്യ് എല്ലാ വിർ�വും കുംഭാമാസംത്തിൽ 
‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’ നടിത്തുന്നത്. ശിവിരാാത്രി നാളിൽ നടിക്കുന്ന ‘ചാിലമ്പ്  ’ മുതൽ തുടിങ്ങുന്ന ഉത്സാവിചാ
ടിങ്ങുകളിചെലല്ലാം യുംദ്ധീസ്മിരാണ്യയുംം വിിശംാസംവും, വിിനോനാദീവും ഇടികലർന്നിട്ടുണ്ട്്. ദീിവിസംങ്ങൾ നീണ്ടും 
നിന്ന യുംദ്ധീാനുഭാവിങ്ങചെളല്ലാം ഉത്സാവിദീിവിസംങ്ങളിൽ പ്രതീകാത്മകമായാി പുനസൃഷ്ടിിക്കചെ�ടുന്നു. 
ഒ�ം യുംദ്ധീവിിജീയാത്തിചെ� ആഹ്ലാാദീം നോദീയാതി�ിക്കുന്ന ധാരാാളം വിിനോനാദീങ്ങളുംം.

ചെകാങ്ങചെ� പിടിചെയാാരുംക്കമറിിഞ്ഞി് പിരാിഭ്രാന്തരാായാ ജീനങ്ങൾ നോദീവിിചെയാ കണ്ട്് സംങ്കടിമറിി
യാിക്കുന്നതാണ്യ് ‘ചാിലമ്പ്.’ തുടിർന്ന് കുംഭാത്തിചെല കറുത്തവിാവിിനു നോശ�മുള്ള ബുധനാഴ്ച നടിക്കുന്ന 
‘കണ്യയാർ’ മുതൽ ചെകാങ്ങൻപിടി ആരാംഭാിക്കുന്നു. യുംദ്ധീചെത്ത മുൻനിർത്തിയുംള്ള പ്രശ്നം വിയ്ക്ക്ലാണ്യ് 
‘കണ്യയാർ’ ഇതിന് നോനതതംം നൽകുന്നത് പിറിയാ സംമുദീായാമാണ്യ്. തുടിർന്നു വിരുംന്ന ചെവിള്ളിയാാഴ്ച 
നടിക്കുന്ന ‘കുമ്മിാട്ടി’ യുംദ്ധീസംന്നദ്ധീത എതിരാാളിചെയാ അറിിയാിക്കുന്ന ചാടിങ്ങാണ്യ്. നോദീശ ചെവിളിച്ച�ാടും 
പിടിയാാളികളുംചെടി നോവി�ം ധരാിച്ച കുട്ടികളുംമാണ്യ് ചാടിങ്ങു നടിത്തുക. പിാലക്കാടിൻ നോവിലിയാിറിമ്പുകളിൽ 
ധാരാാളമായാി കാണുന്ന ചെനാച്ചി ചെചാടിിക്കമ്പിൽ പൂക്കൾ ചെകട്ടി വിച്ച് ആർപ്പുവിിളിയുംമായാി നടിത്തുന്ന 
‘അരാി�ത്തട്ട് ’ എന്ന ചാടിങ്ങും യുംദ്ധീസംന്നദ്ധീത അറിിയാിക്കലാണ്യ്. തുടിർന്നുള്ള രാണ്ട്് ദീിവിസംങ്ങളിൽ 
നടിക്കുന്ന പിാണ്യൻ, പിാട്ടി, നമ്പൂരാി, ആശാരാി, പൂശാരാി നോവിലകൾ, നാട്ടിൽ പില നോവി�ങ്ങളിൽ 
കറിങ്ങി നടിന്നിരുംന്ന ചെകാങ്ങചെ� ചാാരാൻമാചെരാ പിിടിിച്ചുംകാണ്ട്് വിന്ന് ഭാഗംവിതിക്കുമുന്നിൽ ഹിാജീരാാ
ക്കുന്നതാണ്യ്. തമിഴി് വിംശജീരാായാ മുതലിയാാർ വിിഭാാഗംക്കാരാാണ്യ് ഈ നോവിലകളുംചെടി നടിത്തിപ്പുകാർ 
എന്നതും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ആറിാംദീിവിസംമാണ്യ് (തിങ്കൾ) യുംദ്ധീാവിതരാണ്യം കൂടിിയാായാ ‘ചെകാങ്ങൻ 
പിടി’ നടിക്കുന്നത്. രാാവിിചെല നടിക്കുന്ന ‘അരാത്തി’ എന്ന എഴുംന്നള്ളിനോ�ാചെടി ആരാംഭാിക്കുന്ന യുംദ്ധീദീിവി
സംത്തിചെല ചാടിങ്ങുകളിൽ ചാില പൂർവ്വാപിരാ ശൈവിരുംദ്ധീയങ്ങൾ കാണ്യാചെമങ്കിലും ആനോഘാ�ത്തിനോനാ 
വിിശംാസംത്തിനോനാ അൽപിം നോപിാലും കുറിവി് കാണ്യാനാവിില്ല. ശൈവികുനോന്നരാത്ത് നടിക്കുന്ന നോകാലക്കു
ട്ടികളുംചെടി എഴുംന്നള്ളി�ാണ്യ് ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’യാിചെല യാഥാർത്ഥ ഉത്സാവിക്കാഴ്ച . തട്ടിൻനോമൽക്കൂത്ത്, 
ചെകാടിി തഴി, നോതാട്ടിനോവില എന്നിവിചെയാല്ലാം അണ്യിനിരാക്കുന്ന നോഘാ�യാാത്രയാിൽ ചെചാറിിയാ കുട്ടികചെള 
(നോകാലക്കുട്ടികൾ) മുതിർന്നവിർ നോതാളിനോലറ്റി നടിക്കുന്ന കാഴ്ച ക�തുകകരാമാണ്യ് . ആൺകുട്ടികചെള 
ചെപിൺകുട്ടികളുംചെടി നോവി�ത്തിലും ചെപിൺകുട്ടികചെള മറിിച്ചുംം അണ്യിയാിചെച്ചാരാിക്കയാാണ്യ് എഴുംന്നള്ളി
ക്കുക. ഇചെതല്ലാം നോചാർന്ന പികൽനോവില തീർന്ന് രാാത്രിയാിലാണ്യ് ചെകാങ്ങചെ� പിടിപ്പുറി�ാടി്. ആദീയം 
‘ഓല വിായാന’യാാണ്യ്. ചെകാങ്ങചെ� യുംദ്ധീ സംനോന്ദശം ഭാഗംവിതിചെയാ നോകൾ�ിക്കുന്നതിചെനയാാണ്യ് ഇത് 
സൂചാി�ിക്കുന്നത്. തുടിർന്ന് ചെകാങ്ങചെ� നോവി�ം ധരാിച്ച ആൾ കതിരാപ്പുറിത്ത് കയാറിി നഗംരാത്തിലൂചെടി 
പില തവിണ്യ സംഞ്ചാംരാിക്കുകയുംം യുംദ്ധീവിീരായം പ്രകടിി�ിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. ഈ ‘പിടിമറിിച്ചിലി’നു 
നോശ�ം യുംദ്ധീത്തിൽ മരാിച്ചവിചെരായുംം പിരാിനോക്കറ്റവിചെരായുംം എടുത്തുചെകാണ്ട്്നോപിാകുന്നതിചെന അനുസ്മി
രാി�ിക്കുന്ന ‘ചെതാഴിി’, ‘കട്ടിൽ ശവിം’ തുടിങ്ങിയാ ചാടിങ്ങുകൾ നടിക്കുന്നു . തുടിർന്ന് ‘ചെപിാൻനോവില’നോയാാചെടി 
പിടി അവിസംാനിക്കുനോമ്പാൾ നോനരാം പുലരുംം. പിടി കഴിിഞ്ഞി് ഏഴിാം നാൾ നടിക്കുന്ന ‘നോശഖരാിനോവില’ 
‘തുങ്കപിള്ള്’ ‘ഇടുമ്പനും മകനും ‘ തുടിങ്ങിയാവിയുംം ചെതാട്ടടുത്ത ദീിവിസംചെത്ത ‘മലമ’യുംം ഒമ്പത് പിത്ത് 
ദീിവിസംങ്ങളിൽ നടിക്കുന്ന ‘ഏചെഴിാടുക്ക’വും ‘പിള്ളും’ (ഉത്സാവിത്തിചെ� വിരാവി് ചാിലവി് സംംബന്ധി
ച്ച ജീനകീയാ ഓഡിിറ്റിങ്ങാണ്യിത് ) നോചാർന്നാലാണ്യ് ഒരാാണ്ട്ിചെല ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’ പൂർത്തിയാാവുക. 
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ചാരാിത്രകഥനചെമന്ന ഭാാവിത്തിലുള്ള നാടികീയാ പുനരാാവിിഷ്കാരാണ്യങ്ങളുംം, ഭാക്തിി സംാന്ദ്രംമായാ ചാടിങ്ങുകളുംം, 
പ്രാനോദീശികകലാപ്രകടിനങ്ങളുംചെമല്ലാം നോചാർന്നതാണ്യ്പിത്തു ദീിവിസംങ്ങൾ. ഈ ആനോലാ�ങ്ങൾ ഒനോരാാ
ന്നുംസംമൂഹിത്തിചെല ഓനോരാാവിിഭാാഗംത്തിചെ� ഉത്തരാവിാദീിത്തമായാാണ്യ് നടിത്തചെ�ടുന്നത് എന്നതാണ്യ് 
ചെകാങ്ങൻ പിടിചെയാ വിയതയസ്തമായാ ഒരും പ്രാനോദീശിക ഉത്സാവിമാക്കി മാറ്റുന്നത്.

‘ഭാാവിനയാിൽ ചെപിാതിഞ്ഞി ചാരാിത്രം’1 എന്നതാണ്യനോല്ലാ ഐതിഹിയത്തിനു നൽകുന്ന പ്രബല
നിർവ്വചാനം . ഭാാവിനാംശചെത്ത ഒഴിിവിാക്കുനോമ്പാൾ ചാരാിത്ര വിസ്തുതകൾ ചാിലചെതങ്കിലുംഅവിയാിൽ നിന്ന് 
ചെതളിഞ്ഞി് കിട്ടാതിരാിക്കില്ല. അതു ചെകാണ്ടും തചെന്ന ചെകാങ്ങൻ പിടിയുംചെടി ഐതിഹിയാംശത്തിചെ� 
വിിശലകലനം കിഴിക്കൻ പിാലക്കാടിിചെ� ചാരാിത്രത്തിനോലക്കു കൂടിി ചെവിളിച്ചം വിീശുന്ന അനോനം�ണ്യ
മായാിരാിക്കും. ഈ പ്രനോദീശത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രത്തിനോലക്ക് നയാിക്കുന്ന നിരാവിധി 
ഉപിാദീാനങ്ങൾ ഈ ആനോഘാ�വുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട വിിവിിധ വിഴിക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കചെണ്ട്ടുക്കാ
വുന്നതാണ്യ്.

പിടിയാിചെല പ്രധാന ചാടിങ്ങായാ ഓല വിായാന ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സംവിിനോശ� ശ്രീദ്ധീയാാകർ�ിക്കു
ന്നതാണ്യ്. ഓലയാിനോലത് എന്നു കരുംതചെ�ടുന്ന വിാചാകങ്ങൾ നോവി�ക്കാരാൻ കാണ്യാചെത പിഠിച്ച് 
ചെചാാല്ലുകയാാണ്യ് പിതിവി്. ഇതിചെ� അ�ൽ ലിഖിതരൂപിം ലഭായമചെല്ലങ്കിലും നോകട്ടു പികർത്തിയാ ചാില 
നോരാഖകൾ നിലവിിലുണ്ട്്. യുംദ്ധീ സംനോന്ദശമാചെണ്യങ്കിലും അതിനു നോചാർന്ന വിിധമുള്ള ആക്രമനോണ്യാത്സു
കതനോയാാ നോപിാർവിിളികനോളാ ഇതിൽ കചെണ്ട്ത്താനാവിില്ല. ചെകാങ്ങൻ പിടിയുംചെടി ചാരാിത്രാവിനോലാ
കനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ള നോഡിാ. നോലാകംബാൾ സുന്ദരാം എ.ഡിി. 11, 12 നൂറ്റാണ്ട്് എന്ന കാലഗംണ്യന 
കൽപിിക്കുന്നുണ്ട്്  2 എന്നാൽ ചാിറ്റൂരുംമായാി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്ായാിരുംന്ന തുഞ്ചാംചെത്തഴുംത്തച്ഛചെ� ഒരും 
കൃതിയാിലും ഇങ്ങചെനചെയാാരും യുംദ്ധീസംന്ദർഭാനോമാ, ആനോഘാ�നോമാ സൂചാി�ിക്കചെ�ടുക നോപിാലും ചെചായ്യു
ന്നില്ല എന്നത് ഈ കാലഗംണ്യനചെയാ നോചാാദീയം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്്. ചെകാച്ചി രാാജീാവിിചെ� സംഹിായാനോത്താചെടി 
ചെകാങ്ങു രാാജീയത്തിചെ� ആക്രമണ്യം തടിഞ്ഞിതിചെന പിറ്റിയുംം അതിചെന തുടിർന്ന് പിാലക്കാട്ടുനോശ്ശാരാി 
രാാജീാവി് സംനോന്താ� സൂചാകമായാി ചാിറ്റൂർ താലൂക്കിചെല നാലു നോദീശവും ചെകാടികരാ നാടും ചെകാച്ചിക്ക് 
ശൈകമാറിിയാതിചെന പിറ്റിയുംം ശ്രീീധരാനോമനോനാൻ നോകരാള ചാരാിത്രത്തിൽ പിറിയുംന്നുണ്ട്് എന്നാൽ 
കാലചെത്ത പിറ്റി അനോ�ഹിത്തിനും വിയക്തിതയാില്ല.3 ഏതായാാലും ചെകാച്ചിയാിചെല ചെപിരുംമ്പടി�് സംം
രൂപിചെത്ത പിറ്റി ഓലയാിൽ വിയക്തിമായാ പിരാാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട്്. എനോ�ാൾ എങ്ങചെന എചെന്നാന്നും 
അവിിതർക്കിതമായാി പിറിയുംന്നിചെല്ലങ്കിലും ചാിറ്റൂർ ഉൾചെ�ടുന്ന പ്രനോദീശത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാാധികാരാം 
ഏചെറിക്കാലം ചെപിരുംമ്പടി�ിനുണ്ട്ായാിരുംന്നു എന്നത് പിാലക്കാടിൻ ചാരാിത്രനോരാഖകളിൽ ആവിർത്തിച്ച് 
പിരാാമർശിച്ച് കാണുന്നു. എ.ഡിി. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ നോചാരാ രാാജീയചെത്ത ആക്രമിച്ച പില്ലവിരാാജീാവി് 
നന്ദിവിർമ്മിൻ മൂന്നാമന് ‘കുമരാി ചെകാങ്ങൻ’ എന്ന നോപിരും കൂടിി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നതിനാൽ ‘ചെകാങ്ങൻ 
പിടി’ക്ക് ആധാരാമായാ യുംദ്ധീമായാി ഈ യുംദ്ധീചെത്തയുംം സംങ്കൽപിിക്കുന്നുണ്ട്്.

‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’യ്ക്ക്് പിിന്നിചെല യുംദ്ധീത്തിചെ�യുംം ആനോഘാ�ത്തിചെ�യുംം കാലഗംണ്യന സംംബ
ന്ധിച്ച അഭാിപ്രായാ വിയതയാസംങ്ങൾ നിലനിൽക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന പ്രനോദീശത്തിചെ� സംാമൂഹിയ ജീീവിിത
ത്തിചെ� സംംഭാാവിനോത്തയുംം, സംാംസ്കാാരാിക സംവിിനോശ�തകളയുംം അത് പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നുണ്ട്് 
എന്നത് അവിിതർക്കിതമാണ്യ്. ചാിറ്റൂരാിചെ� സംാമൂഹിയ ജീീവിിതചെത്ത രൂപിചെ�ടുത്തിയാ വിിവിിധ തരാം 
—ഭൂമി ശാസ്ത്ര പ്രനോതയകതകളുംം വിാണ്യിജീയ താത്പിരായങ്ങളുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധികാരാങ്ങളുംചെമല്ലാം സൃഷ്ടിിച്ച 
—കുടിിനോയാറ്റങ്ങചെളയുംം സംാംസ്കാാരാിക കലർപ്പുകനോളയുംം വിിനിമയാങ്ങനോളയുംം അടിയാാളചെ�ടുത്താൻ 
‘ചെകാങ്ങൻപിടി’ക്ക് കഴിിയുംന്നുണ്ട്്.

‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’ നടിക്കുന്ന ഭാഗംവിതി നോക്ഷത്രം തചെന്ന ഈ കലർ�ിചെ� ചാരാിത്രചെത്ത 
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അടിയാാളചെ�ടുത്തുന്നതാണ്യ്. രാണ്ട്് പ്രതിഷ്ഠാകൾ (സംനോഹിാദീരാിമാർ ആചെണ്യന്നാണ്യ് വിിശംാസംം)
ഉള്ള ചാിറ്റൂരാമ്പലത്തിചെല ആദീയ (ആദീയകാല) പ്രതിഷ്ഠാ പിഴിയാന്നൂർ ഭാഗംവിതിയുംനോടിതാണ്യ്. എന്നാൽ 
ചെകാങ്ങൻ പിടിയുംചെടി നോകന്ദ്രംം പുതിയാ പ്രതിഷ്ഠായാായാ ചാിറ്റൂർ ഭാഗംവിതിക്കാവിാണ്യ്. ചാില�തികാരാത്തിന് 
നോകരാളത്തിചെ� വിിവിിധ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ വിയതയസ്തമായാ അപിഭ്രംശപിാരാായാണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്ായാിട്ടുണ്ട്
നോല്ലാ . കണ്ണകി പിാണ്ഡയനാട്ടിൽ ചെചാന്ന് തചെ� ഭാർത്താവിിചെ� നിരാപിരാാധിതംം നോബാധയചെ�ടുത്തുന്ന 
സംന്ദർഭാത്തിൽ പിാണ്ഡയരാാജ്ഞാംി ‘പിാണ്ട്ിചെ�രുംനോന്തവിി’ ചാിലമ്പ് തചെ�തചെല്ലന്ന് പിറിഞ്ഞുചെവിന്നും 
അതുചെകാണ്ട്് പിാണ്ഡയചെന ശിക്ഷിച്ച കണ്ണകി രാാജ്ഞാംിനോയാാടി് ചെപിാറുത്ത് അവിചെള തചെ� സംനോഹിാ
ദീരാിയാായാി ഒ�ം കൂട്ടിചെയാന്നും തനിക്കരാികിൽ അവിൾക്കും പിീഠചെമാരുംക്കി എന്നുമുള്ള ഒരുംകഥ 
അത്തരാത്തിൽ ഒന്നാണ്യ്. പിാലക്കാടി് ഭാഗംവിതിക്കാവുകളിൽ വിയാപികമായാി കാണുന്ന സംനോഹിാദീരാ 
പ്രതിഷ്ഠാകൾക്ക് പുറികിൽ ഈ അപിഭ്രംശപിാരാായാണ്യമാചെണ്യന്ന് നിരാീക്ഷിക്കചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്്.(4) മാത്രമല്ല 
കണ്ണകി പ്രതിഷ്ഠായാായാ കുറുംമ്പനോയാാചെടിാ�ം മറ്റ് ചാില�തികാരാ കഥാപിാത്രങ്ങളായാ ‘ആദീി മന്ദി’ 
(പുകാറിിചെല രാാജീകുമാരാി) ‘അട്ടൻ അത്തി’ (മന്ദിയുംചെടി ഭാർത്താവി് ) മരുംതി (മന്ദിയുംചെടി സംഹിായാി) 
എന്നിവിചെരാ പൂജീിക്കുന്നചാില കാവുകൾ ഈ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ ഉണ്ട്് എന്നതും ഇതിനോനാടി് നോചാർത്ത് 
വിായാിക്കാവുന്നതാണ്യ് . . ആരായസംംാധീനം കുറുംമ്പക്കാവുകനോളാചെടിാ�ം ഇവിനോയായുംം ഭാഗംവിതിക്കാവു
കളാക്കിയാിട്ടുണ്ട്ാവിാം. ഈ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ പ്രചാാരാത്തിലുള്ള ‘മാവിാരാതം പിാട്ട് ’, പുറിാട്ട് പിാട്ടുകൾ 
എന്നിവിചെയാല്ലാം ‘അപിഭ്രംശപിാരാായാണ്യങ്ങളിൽ പിാലക്കാടിൻ സംംസ്കൃതിക്കുള്ള പ്രനോതയക താത്പി
രായചെത്ത ചെവിളിവിാക്കുന്നവിയാാണ്യ് . മഹിാഭാാരാതകഥയാിൽ സംംന്തം മനോനാവിയാപിാരാത്തിനനുസംരാിച്ച് 
കഥാപിാത്രങ്ങചെളയുംം സംന്ദർഭാങ്ങചെളയുംം നോചാർത്ത് ചെകട്ടുന്നതാണ്യ് ’മാവിാരാതം പിാട്ട് ’ ഇഷ്ടിമുള്ള 
ചെതാചെക്ക—പിറിയാാനുള്ളചെതാചെക്ക—പിാട്ടായാി പിറിയാാനുള്ള (പിാടിാൻ) സംംാത�യവും വിഴിക്കവും 
പുറിാട്ട് പിാട്ടുകളുംചെടി പ്രനോതയകതയാാണ്യ്. ചാിറ്റൂർ ഭാഗംവിതി തമിഴി് ആരാാധനാമൂർത്തിയാായാ വിഞ്ചാംിയാമ്മി
യാാണ്യ് എചെന്നാരാഭാിപ്രായാവും ഉണ്ട്്. ഈ പുതിയാ ഭാഗംവിതിചെയാ പൂജീിക്കാൻ ഇനോ�ാഴുംം അബ്രാാഹ്മണ്യർ
നോക്ക അവികാശമുള്ളു എന്നതും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്.

പിടി നയാിച്ച് വിന്നവിർ ഇവിിചെടി തചെന്ന തുടിർന്നുചെവിന്നും വിിവിാഹിബന്ധത്തിലൂചെടിയുംം മറ്റും 
ഇവിിടുത്തുകാരാായാി മാറിിചെയാന്നുമുള്ള ഒരാഭാിപ്രായാം ഉണ്ട്്. അത്തരാചെമാരും സംങ്കരാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
ഭാാഗംമാണ്യ് ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’ചെയാന്നു നോതാന്നി�ിക്കുന്ന നിരാവിധി വിഴിക്കങ്ങൾ കാണ്യാം. നോവിലചെയാ
ഴുംന്നള്ളി�ിചെ� ഭാാഗംമായാ കുമ്മിാട്ടിയുംം പിടിമറിിച്ചിലും തട്ടിൻനോമൽ കൂത്തും ചെതാഴിിയുംചെമല്ലാം തമിഴി് 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമാചെണ്യങ്കിൽ കണ്യയാരുംം മലമയുംം മറ്റും ചാിറ്റൂരാിചെല കാർ�ിക സംംസ്കൃതിയുംചെടി 
അടിയാാളങ്ങളാണ്യ് .

പിാലക്കാചെട്ട മറ്റ് ഭാഗംവിതിക്കാവുകളിചെല നോവിലയാാനോഘാ�ങ്ങളിൽ ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’യുംചെടി 
സംംാധീനം കാണ്യാം. പിണ്ട്് ‘ചെകാങ്ങൻ പിടി’യ്ക്ക്് മാത്രമുണ്ട്ായാിരുംന്ന ‘തട്ടിൻനോമൽ കൂത്ത് ’ എന്ന 
അവിതരാണ്യം ഇന്ന് പിാലക്കാടി് നഗംരാപിരാിധിയാിചെല പ്രധാന ഉത്സാവിങ്ങളിചെലല്ലാം ഒഴിിച്ച് കൂടിാ
നാവിാത്ത ഒന്നായാി മാറിിയാത് ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. പ്രധാനമായാി രാാക്ഷസംീയാകഥാപിാത്രങ്ങൾ 
അണ്യിനിരാക്കുന്ന തട്ടിൻനോമൽ കൂത്ത് വിിനോനാദീമായാി തുടിങ്ങി ആചാാരാമായാി മാറിിയാ ഒരും കലാരൂപിം 
കൂടിിയാാണ്യ്. തട്ടിൻനോമൽക്കൂത്തിചെല ഒരും നോവി�മായാ ശൂർ�ണ്യകത്തട്ടാണ്യ് ഈ നില ശൈകവിരാി
ച്ചിട്ടുള്ളത്. നോപിരാ് ശൂർ�ണ്യകത്തചെട്ടന്നാചെണ്യങ്കിലും ആഹിാരായത്തിലും സംാതംികത്തിലും പൂതന
നോയാാടിാണ്യ് അതിന് സംാമയം . (ഈ ചെവിച്ചുംമാറിലിചെനയുംംഅപിഭ്രംശപിാരാായാണ്യ സംംസ്കാാരാവുമായാി 
ബന്ധി�ിച്ച് കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്) ഈ തട്ടിനോലക്ക് കുട്ടികചെള നൽകി അനുഗ്രഹിം വിാങ്ങൽ ഇനോ�ാൾ 
ഭാക്തിിപൂർവ്വമായാ ഒരും ചാടിങ്ങായാി മാറിിയാിട്ടുണ്ട്് . ഈ കലാരൂപിം ചെകാങ്ങചെന നോതാൽപിിച്ചതിചെ� 
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വിിജീനോയാാത്സാവി നോഘാ�യാാത്രയാിചെലത്തിയാത് തമിഴി് നാട്ടിചെല ചെതരുംക്കൂത്തിചെ�യുംം മറ്റും സംംാധീ
നത്താലായാിരാിക്കണ്യം. തമിഴിർക്കിടിയാിൽ ഇതിന് ‘മലയാാംകൂത്ത്’ (മലയാാള കൂത്ത്) എചെന്നാരും 
നോപിരുംണ്ട്്. നോവി�ത്തിലും മറ്റും കഥകളിനോയാാടി് പുലർത്തുന്ന സംാമയതയാിൽ നിന്നാവിാം ഈ നോപിരാ് 
കിട്ടിയാത്. തട്ടിൻനോമ്മിൽക്കൂത്തിചെ� നടിത്തി�് ചുമതല ഇനോ�ാഴുംം തമിഴി് വിംശജീരാായാ മുതലിയാാർ 
സംമുദീായാത്തിനാണ്യ് എന്നതും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്. ഇവിരുംചെടി സംഹിായാനോത്താചെടി തചെന്നയാാണ്യ് മറ്റ് 
കാവുകളിലും തട്ടിൻ നോമൽക്കൂത്ത് അരാനോങ്ങറുന്നത്. സ്ത്രീ പുരും� കഥാപിാത്രങ്ങൾ അവിതരാിക്കചെ�
ടിാറുചെണ്ട്ങ്കിലും സ്ത്രീ കഥാപിാത്രങ്ങളാണ്യ് പ്രധാനം. പുരും�ൻമാർ മാത്രമാണ്യ് നോവി�ം ചെകട്ടുക. നോവില 
കാണ്യാചെനത്തുന്നവിചെരാ കളിയാാക്കലും അസംഭായ പ്രകടിങ്ങളുംം കൂത്തുകാരാചെ� അവികാശമായാാണ്യ് 
ഗംണ്യിക്കചെ�ടുന്നത് . ഇനോ�ാൾ ചാിറ്റൂരാിന് സംമീപിമുള്ള പുളിയാൽ, മണ്യപ്പുള്ളി, പുതുനോശ്ശാരാി തുടിങ്ങിയാ 
ഭാഗംവിതിക്കാവുകളിചെല നോവിലചെയാഴുംചെന്നള്ളി�ിൽ ഒഴിിച്ചുംകൂടിാനാവിാത്ത ഒന്നായാി തട്ടിൻനോമൽക്കൂത്ത് 
മാറിിയാിരാിക്കുന്നു.

ചെകാച്ചിയുംമായുംം ചെകാടുങ്ങല്ലൂരുംമായുംമുള്ള തമിഴി് നാടിിചെ� വിാണ്യിജീയ ബന്ധത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപി
രാമായാി ത�പ്രധാനമായാ ഒരും സ്ഥാനം ചാിറ്റൂരാിനുണ്ട്്. പിാലക്കാടി് ചുരാത്തിചെ� മദ്ധീയഭാാഗംത്തിലുള്ള 
ചാിറ്റൂരാിന് വിയാപിാരാസംംബന്ധമായാി വിാളയാാറിിചെനാ�മുള്ള സ്ഥാനം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. കാളകചെള 
ഉപിനോയാാഗംിച്ച് സംാധനങ്ങൾ അനോങ്ങാട്ടുമിനോങ്ങാട്ടും കയാറ്റിറിക്ക് നടിത്തുന്ന വിയാപിാരാ സംംഘങ്ങൾ 
സംജീീവിമായാിരുംചെന്നന്നും, വിയാപിാരാ താത്പിരായാർത്ഥം അവിർ സംംഘടിി�ിച്ചതാണ്യ് ചെകാങ്ങൻ പിടി 
എന്നുമുള്ള ഒരും വിാദീവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്് (ചെപിാള്ളാച്ചി നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംള്ള വിയാപിാരാ ബന്ധങ്ങൾ 
ഇനോ�ാഴുംം തുടിരുംന്നുണ്ട്്). ചെകാങ്ങൻ പിടിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട യുംദ്ധീസംനോന്ദശത്തിൽ (ഓല വിായാന) 
വിയാപിാരാ സംംബന്ധിയാായാ പിരാാമർശങ്ങൾ ധാരാാളമുണ്ട്് എന്നതുകൂടിി പിരാിഗംണ്യിക്കുനോമ്പാൾ ഈ 
വിാദീഗംതിക്ക് സംാധുത കൂടുന്നു. തികച്ചുംം ഭാ�തികമായാ താത്പിരായങ്ങളാൽ തുടിങ്ങുകയുംം വിിശംാസംത്തി
ചെ�യുംം ചാരാിത്രത്തിചെ�യുംം പിിൻബലം ഉണ്ട്ാക്കിചെയാടുക്കുകയുംം ചെചായ്തിതാനോണ്യാ എന്നും സംംശയാിക്കാ
വുന്നതാണ്യ്. ഉത്സാവിങ്ങൾ നിർവ്വഹിിക്കുന്ന സംാമ്പത്തിക ധർമ്മിചെത്ത നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങൾ 
ചൂണ്ട്ിക്കാണ്യിക്കുന്നുമുണ്ട്നോല്ലാ.4 അങ്ങിചെനയാാചെണ്യങ്കിൽ സംമൂഹിത്തിചെല വിയതയസ്ത തുറികളിചെല മനു
�യർക്ക്പ്രനോതയക ചുമതലകൾ വിിഭാജീിച്ച് നൽകിയുംം, കൂട്ടായ്മ ഉറി�് വിരുംത്തിയുംം, ചാരാിത്രത്തിചെ�യുംം 
വിിശംാസംത്തിചെ�യുംം പിിൻബലമുറി�ിച്ചുംം ഇത്തരാചെമാരും പ്രാനോദീശിനോകാത്സാവിം സംംഘടിി�ിക്കുന്നതിന് 
പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിച്ച സംാംസ്കാാരാിക യുംക്തിി സംവിിനോശ�മാവിാതിരാിക്കാൻ വിഴിിയാില്ല.

ഏകാഭാിപ്രായാത്തിചെ� �പ്തത കചെണ്ട്ത്താനാവിിചെല്ലങ്കിലും പിാലക്കാടിിചെ� കിഴിക്കൻ പ്രനോദീശ
ങ്ങളുംചെടി സംംസ്കൃതിചെയാ—വിിശി�യാ ചാിറ്റൂരാിചെ�—അടിയാാളചെ�ടുത്താനും സംംാധീനിക്കാനും കഴിിഞ്ഞി 
ഉത്സാവിം എന്ന നിലയാിൽ ചെകാങ്ങൻപിടിയ്ക്ക്് പിാലക്കാടിൻ സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രത്തിചെല സ്ഥാനം 
സംവിിനോശ�മാണ്യ്. ചെകാങ്ങൻ പിടിയാിചെല ആചാാരാങ്ങളിലും ചാടിങ്ങുകളിലും, ചെകട്ടുപിിണ്യഞ്ഞു കിടിക്കുന്ന 
ഭാ�തിക താത്പിരായങ്ങളുംചെടിയുംം വിിശംാസംത്തിചെ�യുംം, ചാരാിത്രത്തിചെ�യുംം അടിരുംകൾ കിഴിക്കൻപിാ
ലക്കാടിിചെ� സംാംസ്കാാരാിക ചാരാിത്രത്തിനോലക്കള്ള പ്രധാന പിടിവുകളാചെണ്യന്ന് നി�ംശയാം പിറിയാാം.
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പിാലക്കാടി് ഗംവി: വിിനോക്ടാറിിയാ നോകാനോളജീിൽ വിിദീയാഭായാസംം. 2018-ൽ കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് 
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ശാലയാിചെല അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ.

 



കനയാകുമാരാി ജീില്ലയാിചെല ശിവിാലയാ ഓട്ടം–ഒരും അവിനോലാകനം
നോഡിാ. ചെജീ. ജീയാകുമാർ

അനോസംാ. ചെപ്രാഫസംർ, ലക്ഷ്മീപുരാം നോകാനോളജീ്, ചെനയ്യൂർ

ശിവിരാാത്രിനോയാാടിനുബന്ധിച്ച് കനയാകുമാരാി ജീില്ലയാിൽ നടിന്നുവിരുംന്ന ഒരും ആചാാരാമാണ്യ് ശിവിാല
യാഓട്ടം. ചാരാിത്ര യാാഥാർത്ഥയങ്ങളുംം ഐതിഹിയങ്ങളുംം വിിശംാസംസംംഹിിതകളുംം സംാംസ്കാാരാികമൂലയ
ങ്ങളുംം ഭാാ�ാപിരാമായാ പ്രനോതയകതകളുംം ഈ ആചാാരാത്തിന് കരുംനോത്തകുന്നുണ്ട്്. മലയാാളഭാാ�യുംം 
സംംസ്കാാരാവുമായാിട്ട് ഈ പ്രനോദീശത്തിനും ശിവിാലയാഓട്ടത്തിനും അനോഭാദീയമായാ ബന്ധമാണുള്ളത്.

കനയാകുമാരാി ജീില്ലയുംം മലയാാളസംംസ്കാാരാവും
ഭാാ�ാടിിസ്ഥാനമാക്കിയുംള്ള 1956 ചെല സംംസ്ഥാനങ്ങളുംചെടി പുനർനിർണ്ണയാത്തിലൂചെടി തമിഴി് നാടിിചെ� 
ഭാാഗംമായാി കനയാകുമാരാിജീില്ല മാറ്റചെ�ട്ടു. പ്രസ്തുത ജീില്ലയാിചെല വിിളവിംനോകാടു്, കൽക്കുളം, നോതാവിാള, 
അഗംസ്തീശംരാം എന്നീ നാലു താലൂക്കുകളുംം ഭൂമിശാസ്ത്രപിരാമായുംം കാലാവിസ്ഥാപിരാമായുംം സംാംസ്കാാ
രാികമായുംം ഭാാ�ാപിരാമായുംം നോകരാളനോത്താടും മലയാാളഭാാ�നോയാാടും അടു�ം പുലർത്തുന്നവിയാാണ്യ്. 
വിിഴിിഞ്ഞിം തലസ്ഥാനമാക്കി ഭാരാിച്ച ആയാിരാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി കീഴിിലും പിത്മനാഭാപുരാം തലസ്ഥാന
മാക്കി ഭാരാിച്ച നോവിണ്യാടിിചെ� ഭാാഗംമായുംം തുടിർന്ന് പിതിചെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുംമുതൽ തിരുംവിിതാംകൂറിിചെ� 
ഭാാഗംമായുംം അഥവിാ ദീക്ഷിണ്യ തിരുംവിിതാംകൂറിായുംം പ്രസ്തുത ഭൂപ്രനോദീശം അറിിയാചെ�ട്ടു. തലക്കുളം 
നോവിലുത്തമ്പിദീളവിയുംചെടി ഇല്ലവും പിത്മനാഭാപുരാം ചെകാട്ടാരാവും ഉദീയാഗംിരാിനോകാട്ടയുംം ശുചാീന്ദ്രംനോക്ഷത്രവും 
നോവിളിമലയുംം താമ്രപിർണ്ണിആറും നാഞ്ചാംിനാട്ടിചെല ചെനൽ�ാടിങ്ങളുംം നോതാവിാളയാിചെല പൂനോന്താട്ടങ്ങളുംം 
എല്ലാം ഇന്നും നോകരാളചാരാിത്രത്തിചെ�യുംം സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം ഭാാഗംമാണ്യ്.

സംാഗംരാത്രയാസംംഗംമഭൂമിയാായാ കനയാകുമാരാിജീില്ലയാി ൽ ചെചാറുതും വിലുതുമായാി 485 നോക്ഷത്ര
ങ്ങൾ ഉണ്ട്്.1 ഇവിിടുചെത്ത നോക്ഷത്രങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിിതിയാിൽ നോചാരാ-നോചാാഴി-പിാണ്ഡയരാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി 
സംംാധീനം വിയക്തിമാണ്യ്. അധികം നോക്ഷത്രങ്ങളിചെലയുംം പ്രതിഷ്ഠാ ശിവിനാണ്യ്. മഹിാനോദീവിൻ, 
ഈശംരാൻ, ദീിഗംംബരാൻ, ശങ്കരാൻ, അർദ്ധീനാരാീശംരാൻ എന്നീ വിയതയസ്ത ഭാാവിങ്ങളിലാണ്യ് ശിവിചെന 
ആരാാധിക്കുന്നത്. വിിളവിംനോകാടി്, കൽക്കുളം എന്നീ രാണ്ടും താലൂക്കുകളിലായാി പ്രസംിദ്ധീിയാാർജീിച്ച 
12 ശിവിനോക്ഷത്രങ്ങളുംണ്ട്്. ഇവിിടിങ്ങളിൽ കുംഭാമാസംത്തിൽ നടിത്തുന്ന ഓട്ടപ്രദീക്ഷിണ്യം അഥവിാ 
കാൽനടിയാായുംള്ള തുടിർ ദീർശനങ്ങളാണ്യ് ‘ശിവിാലയാഓട്ടം’ എന്ന് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ശിവിാലയാ 
ഓട്ടചെത്തക്കുറിിച്ച് വിയതയസ്തങ്ങളായാ ഐതിഹിയങ്ങൾ ഉണ്ട്്.
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ചെപിാതുവിായാി അംഗംീകരാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുള്ള ഐതിഹിയ പിശ്ചാാത്തലം മഹിാഭാാരാത കഥയുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ്. മുൻജീന്മാത്തിൽ ഗം�തമമുനിയാായാിരുംന്ന ശിവിഭാക്തിനായാ വിയാഘ്രപിാദീമുനി 
തചെ� തപിശക്തിിയാാൽ ശിവിനിൽ നിന്നും രാണ്ടും വിരാങ്ങൾ സംമ്പാദീിച്ചും. ശൈകനഖങ്ങളിൽ കണ്ണുകളുംം 
കാലിൽ പുലിചെയാനോപിാലുള്ള നഖങ്ങളുംമാണ്യ് ഇനോ�ഹിത്തിചെ� സംിദ്ധീി. ശിവിപൂജീക്ക് പൂക്കൾ ഇറുക്കു
നോമ്പാൾ നോപിാറിൽ ഏല്ക്കീാതിരാിക്കാനാണ്യ് ശൈകനഖങ്ങളിൽ കണ്ണുകൾ. തനിക്കുള്ള ഇഷ്ടിമുള്ള ഏതു 
മരാത്തിലും കയാറിി പൂജീക്കുള്ള പൂക്കൾ നോശഖരാിക്കുവിാനാണ്യ് കാൽപിാദീങ്ങളിൽ പുലിചെയാനോപിാലുള്ള 
നഖങ്ങൾ. ഇതിനാൽ മുനി വിയാഘ്രപിാദീൻ എന്നു അറിിയാചെ�ട്ടു.

പിാണ്ഡവിന്മാാർ കുരുംനോക്ഷത്രയുംദ്ധീം കഴിിഞ്ഞി് നടിത്തിയാ അശംനോമധയാാഗംത്തിനു വിയാഘ്രപിാദീ
മുനിചെയാ ക്ഷണ്യിക്കാനായാി ശ്രീീകൃഷ്ണചെ� നിർനോ�ശം അനുസംരാിച്ച് ഭാീമനോസംനൻ യാാത്രയാായാി. താമ്ര
പിർണ്ണി നദീീതീരാത്ത് തപിസ്സുചെചായ്തുചെകാണ്ട്ിരുംന്ന വിയാഘ്രപിാദീചെ� അരാികിൽ ഭാീമനോസംനൻ എത്തി. 
തപി�ി ൽ നിന്നും മുനിചെയാ ഉണ്യർത്താനായാി ഭാീമനോസംനൻ ‘നോഗംാവിിന്ദാ നോഗംാപിാലാ’ എന്നു വിിളിച്ചും. 
വിിഷ്ണു സ്തുതി നോകട്ട് ശൈശവി ഭാക്തിനായാ മുനി കുപിിതനായാി. തചെ� തപി�് മുടിക്കിയാ ഭാീമചെന മുനി 
അവിിചെടി നിന്നും ആട്ടിനോയാാടിിച്ചും. മടിങ്ങി വിന്ന ഭാീമചെന ശ്രീീകൃഷ്ണൻ പി�ണ്ട്് രുംദ്രാക്ഷങ്ങൾ നല്കാി 
വിീണ്ടുംം മുനിയുംചെടി അടുക്കനോലയ്ക്കും പിറിഞ്ഞിയാച്ചും. മുനിയുംചെടി സംമീപിത്ത് ഭാീമൻ വിീണ്ടുംം എത്തുനോമ്പാൾ 
മുനി തപിസ്സു തുടിരുംകയാായാിരുംന്നു. ഭാീമൻ തപി�ിനു വിിഘ്നം വിരുംത്തി. മുനി നോകാപിിഷ്ഠാനായാി 
ഭാീമനു എതിചെരാ പിാഞ്ഞിടുത്തു. ഗംതിയാില്ലാചെത ഭാീമൻ പിിന്തിരാിഞ്ഞി് ഓടുവിാൻ തുടിങ്ങി. ഓടുനോമ്പാൾ 
‘നോഗംാവിിന്ദാ നോഗംാപിാലാ’ എന്നു വിിളിച്ചും ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഓടിിയാത്. മുനി ഭാീമചെ� പിിന്നാചെല ഓടിി. ഭാീമൻ 
ഓട്ടത്തിനിടിയാിൽ മുനി തചെ� അടുചെത്തത്തുനോമ്പാൾ ശൈകയാിലുള്ള പി�ണ്ട്് രുംദ്രാക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് 
അവിിചെടി നിനോക്ഷപിിച്ചും. രുംദ്രാക്ഷം ഒരും ശിവിലിംഗംമായാി മാറിി. ശിവിലിംഗംം കണ്ട്് നോക്രാധം ശമിച്ച 
മുനി ഉടിചെന കുളിച്ച് ശുദ്ധീനായാി വിിഗ്രഹിചെത്ത പൂജീിച്ചും. തദീവിസംരാത്തിൽ മുനിചെയാ യാാഗംത്തിനു 
ക്ഷണ്യിക്കുവിാൻ വിീണ്ടുംം ഭാീമൻ ശ്രീമിച്ചും. തുടിർന്ന് മുനി ഭാീമചെന തുരാത്തി പിിന്നാചെല ചെചാല്ലുനോമ്പാൾ ഭാീമൻ 
വിീണ്ടുംം വിീണ്ടുംം ആവിർത്തിച്ച് ഓനോരാാ രുംദ്രാക്ഷങ്ങൾ നിനോക്ഷപിിച്ചും ചെകാനോണ്ട്യാിരുംന്നു. അങ്ങചെന 11 
രുംദ്രാക്ഷങ്ങൾ നിനോക്ഷപിിക്കുകയുംം അവിിടിങ്ങളിചെലല്ലാം പിതിചെനാന്നു ശിവിലിംഗംങ്ങൾ ഉയാർന്നു
വിരാികയുംം ചെചായ്തു. എന്നിട്ടും മുനിയുംചെടി നോകാപിം അടിങ്ങാചെത വിന്നനോ�ാൾ പി�ണ്ട്ാമതു രുംദ്രാക്ഷം 
നിനോക്ഷപിിച്ച സ്ഥലത്തുവിച്ച് ഭാീമൻ ശ്രീീകൃഷ്ണചെന ധയാനിച്ചും. കൃഷ്ണൻ മുനിക്ക് ശിവിചെ� രൂപിത്തിലും 
ഭാീമന് വിിഷ്ണു രൂപിത്തിലും പ്രതയക്ഷനായാി. അങ്ങചെന ശങ്കരാനാരാായാണ്യ പ്രതിഷ്ഠാ ഉണ്ട്ായാി. ശിവിനും 
മഹിാവിിഷ്ണുവും ഒന്നാചെണ്യന്ന് ഇരുംവിർക്കും അതിനാൽ നോബാധയമായാി. തുടിർന്ന് വിയാഘ്രപിാദീമുനി 
ഭാീമചെ� ക്ഷണ്യം സംംീകരാിച്ച് പിാണ്ഡവിന്മാാരുംചെടി അശംനോമധയാാഗംത്തിൽ പിചെങ്കടുത്തു. ഭാീമൻ രുംദ്രാക്ഷ
ങ്ങൾ നിനോക്ഷപിിച്ച പി�ണ്ട്് സ്ഥലങ്ങളിലും പി�ണ്ട്് ശിവിക്ഷത്രങ്ങൾ ഉടിചെലടുത്തു. ഈ പി�ണ്ട്് 
നോക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഭാീമചെ� ഓട്ടചെത്ത അനുസ്മിരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് ഓനോരാാവിർ�വും നടിത്തചെ�ടുന്ന ഒന്നാണ്യ് 
ശിവിാലയാഓട്ടം. പ്രസ്തുത പി�ണ്ട്് ശിവിാലയാങ്ങളിലും തുടിർച്ചയാായാി ചുരുംങ്ങിയാ സംമയാം ചെകാണ്ട്് 
ഓടിി എത്തുന്ന ഓട്ടപ്രദീക്ഷിണ്യമാണ്യിത്.

തിരുംമല മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം, തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, തൃ�രാ�് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, 
തിരുംനന്തിക്കരാ നന്ദീശംരാനോക്ഷത്രം, ചെപിാന്മാന മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, പിന്നി�ാകം കിരാാതനമൂർ
ത്തിനോക്ഷത്രം, കല്ക്കുളം മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, നോമലാനോങ്കാടി് കാലകാലർ നോക്ഷത്രം, തിരുംവിിടിനോയ്ക്ക്ാട്ട് 
മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, തിരുംവിിതാംനോകാടി് ശ്രീീമഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, തൃ�ന്നിനോക്കാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം, 
തിരുംനട്ടാലം ശിവിനോക്ഷത്രം എന്നിവിയാാണ്യ് ശിവിാലയാ ഓട്ടത്തിചെല പി�ണ്ട്് ശിവിനോക്ഷത്രങ്ങൾ. 81 
കിനോലാമീറ്റർ ചുറ്റളവിിൽ സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന ഈ നോക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരും രാാത്രിയുംം ഒരും പികലും ചെകാണ്ട്് 
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കാൽനടിയാായാി ദീർശനം നടിത്തുന്നതാണ്യ് ഈ ചാടിങ്ങിചെ� പ്രനോതയകത. നഗ്നപിാദീരാായാിട്ടായാിരുംന്നു 
ആദീയകാല ഓട്ടക്കാർ ഇതാചാരാിച്ചിരുംന്നത്.

മുഞ്ചാംിറി തിരുംമലമഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രത്തിൽ ആരാംഭാിക്കുന്ന ഓട്ടം മാർത്താണ്ഡം വിഴിി പി�ണ്ടും 
കിനോലാമീറ്റർ സംഞ്ചാംരാിച്ച് താമ്രപിർണ്ണി നദീിയുംചെടി തീരാത്തുള്ള തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രത്തിൽ 
എത്തിനോച്ചരുംന്നു. അവിിചെടി നിന്നും അരുംമന കളിയാൽ വിഴിി പിതിനാലു കിനോലാമീറ്റർ സംഞ്ചാംരാിച്ച് 
തൃ�രാ�് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രത്തിൽ എത്തിനോച്ചരുംന്നു. ഇവിിചെടി നിന്നും കുലനോശഖരാം നോകാൺവി�് 
ജീംഗം്�ൻ വിഴിി ഏഴും കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ ചെപിാന്മാന മഹിാനോദീവി നോക്ഷത്രത്തിൽ എത്തിനോച്ചരാാം. 
ഇവിിചെടി നിന്നും മുട്ടയ്ക്ക്ാടി് വിഴിി പിതിചെനാന്നു കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ പിന്നി�ാകം കിരാാത മൂർത്തി 
നോക്ഷത്രത്തിനോലക്കും അവിിചെടി നിന്നും തക്കല വിഴിി ആറു കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ കല്ക്കുളം മഹിാനോദീവി 
നോക്ഷത്രത്തിനോലയ്ക്കുംം അവിിചെടി നിന്നു പിത്മനാഭാപുരാം വിഴിി മൂന്നു കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ നോമലാനോങ്കാടി് 
കാലകാലർ നോക്ഷത്രത്തിനോലയ്ക്കുംം അവിിചെടി നിന്നും വിില്ലുക്കുറിിപിാലം വിഴിി അഞ്ചു കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ 
തിരുംവിിടിനോയ്ക്ക്ാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രത്തിനോലയ്ക്കുംം അവിിചെടി നിന്നും തക്കല വിഴിി പിടിിഞ്ഞിാനോറിാട്ട് എട്ടു 
കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ തിരുംവിിതാംനോകാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രത്തിനോലയ്ക്കുംം അവിിചെടി നിന്നും ഒമ്പതു കി.മീ. 
സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ തൃ�ന്നിനോക്കാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രത്തിനോലയ്ക്കുംം അവിിചെടി നിന്നും മാർത്താണ്ഡം വിഴിി 
നാലു കി.മീ. സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ തിരുംനട്ടാലം ശിവിനോക്ഷത്രത്തിനോലക്കും എത്തിനോച്ചരാാൻ സംാധിക്കും.
ചാരാിത്രപിരാമായാി ശൈജീനമതത്തിചെ� അനുഷ്ഠാാനരാീതികളുംമായാി ശിവിാലയാ ഓട്ടത്തിന് സംാമയമുണ്ട്്, 
ശൈജീനമതത്തിൽ വിിവിിധനോക്ഷത്രങ്ങൾ കാൽനടിയാായാി ഓടിി സംന്ദർശിക്കുന്ന രാീതിയുംണ്ട്ായാിരുംന്നു.

ശിവിാലയാ ഓട്ടത്തിനു തയ്യാാചെറിടുക്കുന്ന ഭാക്തിന്മാാചെരാ നോഗംാവിിന്ദന്മാാർ എന്നാണ്യ് വിിളിക്കു
ന്നത്. കുംഭാമാസംത്തിചെല ഏകാദീശിക്ക് ഒരാാഴ്ചക്കു മുമ്പായാി ഇവിർ മാലയാിട്ടു വ്രതം ആരാംഭാിക്കുന്നു. 
ത്രനോയാാദീശി നാളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്് ആഹിാരാം കഴിിഞ്ഞി് കുളിച്ച് ഈറിനോനാചെടി ഒന്നാം ശിവിാലയാമായാ 
തിരുംമല മഹിാനോദീാവിർനോക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ഓട്ടം ആരാംഭാിക്കുന്നു. ചെവിള്ളമുണ്ട്്, അതിനുനോമൽ 
ചുറ്റിയാ ചുവിന്ന കച്ച എന്നിവിയാാണ്യ് നോവി�ം. ചാിലർ കാവിി വിസ്ത്രവും തുളസംിമാലയുംം ധരാിച്ച് ഓടുന്നു. 
ശൈകകളിൽ വിിശറിിയുംം ഭാസ്മിസംഞ്ചാംിയുംം എല്ലാവിർക്കും ഉണ്ട്ാവും. ചെചാല്ലുന്ന നോക്ഷത്രങ്ങളിചെല വിിഗ്ര
ഹിങ്ങചെള വിീശുവിാനാണ്യ് വിിശറിി. തിരുംമലയാിൽ സംന്ധയാദീീപിം ദീർശിച്ചും ഓട്ടം ആരാംഭാിക്കുന്നു. കൂട്ടം 
കൂട്ടമായാി ഓടുന്ന നോഗംാവിിന്ദന്മാാർ പി�ണ്ടും നോക്ഷത്രങ്ങളിലും ഓടിി എത്തുന്നു. ഓനോരാാ നോക്ഷത്രത്തി
ലും കുളിച്ച് ഈറിനോനാചെടി ദീർശനം നടിത്തുകയാാണ്യ് പിതിവി്. ഓട്ടക്കാർക്ക് വിഴിിയാിൽ ചുക്കുകാ�ി, 
ആഹിാരാം, സംംഭാാരാം എന്നിവി ചെകാടുക്കുന്ന രാീതിയുംമുണ്ട്്. ഒടുവിിലചെത്ത പി�ണ്ട്ാമചെത്ത ശിവിനോക്ഷ
ത്രമായാ തിരുംനട്ടാലം ശിവിനോക്ഷത്രത്തിൽ ദീർശനം നടിത്തുന്നനോതാചെടി ശിവിരാാത്രി ശൈവികുനോന്നരാം 
ഓട്ടം അവിസംാനിക്കുന്നു. ഓട്ടക്കാർ യാാത്രാ മനോദ്ധീയ ‘നോഗംാവിിന്ദാ നോഗംാപിാലാ’ എന്നു വിിഷ്ണുസ്തുതി 
പിാടിിചെക്കാണ്ട്ാണ്യ് ഓടുന്നത്. ശിവിസ്തുതിപിാടുന്നവിരുംം ഉണ്ട്്.

പി�ണ്ടും ശിവിാലയാങ്ങളിൽ തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം ഒഴിിചെകയുംള്ള പിതിചെനാന്നു ശിവി 
നോക്ഷത്രങ്ങളുംം ഇനോ�ാൾ തമിഴി് നാടി് നോദീവിസംംം നോബാർഡിിചെ� കീഴിിലാണ്യ്. തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിർ 
നോക്ഷത്രം തമിഴി് നാടി് എച്ച്.ആർ.ആർ.സംി.യുംചെടി കീഴിിലാണ്യ്.

1. തിരുംമല മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം
പി�ണ്ടും ശിവിാലയാങ്ങളിൽ ആദീയനോത്തത് എന്നറിിയാചെ�ടുന്ന തിരുംമല മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം കുഴിിത്തു
റിയാിൽ നിന്നും ആറുകിനോലാമീറ്റർ ചെതക്കുഭാാഗംത്തായാിട്ടാണ്യ് സ്ഥിതി ചെചായ്യുന്നത്. 95 പിടിിചെക്കട്ടുകൾക്ക് 
മുകളിൽ ഉയാർന്ന പിാറിയുംചെടി പുറിത്ത് പിണ്യിയാചെ�ട്ടിരാിക്കുന്ന ഈ നോക്ഷത്രം സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന സ്ഥലം 
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കരുംനന്തടിക്കൻ എന്ന ആയാ് രാാജീാവി് ഊരാാളന്മാാർക്ക് തുലയ അളവിിലുള്ള വിയാൽനിലം വിിലയാായാി 
നൽകി വിാങ്ങിയാതായാി നോരാഖയുംണ്ട്്.2 വിിശാലമായാ ഊട്ടുപുരായുംം കലകൾ അവിതരാി�ിക്കുന്നതി
നുള്ള കലാപുരായുംം രുംദ്രാക്ഷത്താൽ ചെപിാതിയാചെ�ട്ടിരാിക്കുന്ന ശിവിലിംഗംവും ഈ നോക്ഷത്രത്തിചെല 
സംവിിനോശ�തകളാണ്യ്.3

നോക്ഷത്രം നിലനില്ക്കുന്ന മുഞ്ചാംിറിഗ്രാമചെത്തക്കുറിിച്ചുംം നോക്ഷത്രചെത്തക്കുറിിച്ചുംം വിയതയസ്തങ്ങളായാ 
ഐതിഹിയങ്ങളുംം നിലവിിലുണ്ട്്. സംീതചെയാനോതടിി പുറിചെ�ട്ട ശ്രീീരാാമൻ ആദീയം ചാിറിചെകട്ടാൻ ഉനോ�ശിച്ച 
സ്ഥലമാണ്യ് മുഞ്ചാംിറി എന്നതാണ്യ് ഒരും ഐതിഹിയം. സംന്താനങ്ങളില്ലാത്ത ഉദീയാനും ഉദീച്ചിയുംം ഈ 
നോക്ഷത്രസംന്നിധിയാിൽ തപി�ിരുംന്നു നോനടിിയാ പുത്രനാണ്യ് പിില്ക്കീാലത്ത് മധുരാരാാജീാവിായാി മാറിിയാ 
പ്രസംിദ്ധീനായാ തിരുംമലനായ്ക്ക്ൻ എന്ന ഐതിഹിയമുണ്ട്്. നോക്ഷത്രത്തിൽ ശിവിപ്രതിഷ്ഠായ്ക്കുംം വിിഷ്ണുപ്രതി
ഷ്ഠായ്ക്കുംം തുലയപ്രാധാനയമുണ്ട്്. ശൈശവിരുംം ശൈവിഷ്ണവിരുംം തമ്മിിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന സ്പർദ്ധീ പിരാിഹിരാി
ക്കുവിാൻ നോവിണ്ട്ി രൂപിചെ�ട്ട ആചാാരാമാകണ്യം ശിവിാലയാഓട്ടം എന്ന വിാദീചെത്ത സംാധൂകരാിക്കുന്ന 
പ്രനോതയകതയാാണ്യിത്.തമിഴി് നാടി് നോദീവിസംംം നോബാർഡിിനു കീഴിിൽ പ്രവിർത്തിച്ചുംവിരുംന്ന ഈ നോക്ഷത്ര
ത്തിൽ. എല്ലാ പി�ർണ്ണമി നാളിലും മലയാാളഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി വിായാന പിതിവിാണ്യ്. ശിവിപുരാാണ്യമാണ്യ് 
പ്രധാനമായാി പിാരാായാണ്യം ചെചായ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

2. തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാങ്ങളിൽ രാണ്ട്ാമനോത്തത് എന്നറിിയാചെ�ടുന്ന തിക്കുറിിശ്ശാി മഹിാനോദീവിർനോക്ഷത്രം. കുഴിിത്തുറി
യാിൽ നിന്നും രാണ്ട്രാ കിനോലാമീറ്റർ അകചെലയാാണ്യ് സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്.4 ഇവിിചെടി ശിവിൻ തപി�ിരാി
ക്കുന്നതായാാണ്യ് വിിശംാസംം.ഈ നോക്ഷത്രം മാർത്താണ്ഡ വിർമ്മി പുനരുംദ്ധീരാിച്ചതായാി നോരാഖയുംണ്ട്്.5 
ചാതുരാാകൃതിയാിലുള്ള ഘടിനയ്ക്കുംള്ളിലാണ്യ് ഇതിചെ� ശ്രീീനോകാവിിൽ സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്.തമിഴി് നാടി് എച്ച്. 
ആർ. ആർ. സംി. യുംചെടി കീഴിിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന ഈ നോക്ഷത്രത്തിൽ പി�ർണ്ണമിനാളിൽ മുടിങ്ങാചെത 
മലയാാളത്തിലുള്ള നോദീവിീമാഹിാത്മയം വിായാന നടിന്നുവിരുംന്നു..

3. തൃ�രാ�് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാ ഓട്ടത്തിചെല മൂന്നാമചെത്ത ശിവിനോക്ഷത്രമായാ തൃ�രാ�് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം. പ്രാചാീനകാല
ത്ത് ശ്രീീവിിശാലപുരാം എന്നു പ്രസംിദ്ധീിയാാർജീിച്ചിരുംന്നു. തിക്കുറിിശ്ശാിയാിൽ നിന്നും അരുംമനകളിയാൽ 
വിഴിി 14 കിനോലാമീറ്റർ സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ തൃ�രാ�ിചെലത്തും. ഇവിിടിചെത്ത പ്രധാനപ്രതിഷ്ഠാ ജീടിാധരാൻ 
എന്ന ശിവിഭാാവിമാണ്യ്.. ദീക്ഷവിധത്തിനു നോശ�ം ശിവിൻ ഈ സ്ഥലം തചെ� ധയാനത്തിനായാി 
തിരാചെഞ്ഞിടുത്തു എന്ന് ഒരും ഐതിഹിയമുണ്ട്്. ശിവിനോക്ഷത്രങ്ങൾ സംാധാരാണ്യയാായാി കിഴിക്കു ദീർശമായാി
ട്ടാണ്യ് പിണ്യിയാചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നത്. ഈ നോക്ഷത്രം ഇതിൽ നിന്നും വിിഭാിന്നമായാി പിടിിഞ്ഞിാറു ദീർശനമായാി 
സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നു.ആയാി രാാജീാക്കന്മാാരാിചെലാരാാളായാ ചെകാക്കന്ദനന്തടിക്കചെ� കാലഘട്ടത്തിചെല ഒരും 
ശിലാനോരാഖ ഈ ശിവിാലയാത്തിലുണ്ട്്. മലയാാള ഭാാ�യുംം സംംസ്കാാരാവുമായാി പ്രസ്തുത നോക്ഷത്രത്തി
നുള്ള ബന്ധചെത്തയാാണ്യ് ഇത് സൂചാി�ിക്കുന്നത്, പി�ണ്ട്ാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല പ്രസംിദ്ധീമായാ ഒരും 
ശൈശവി തീർത്ഥാടിന നോകന്ദ്രംമാണ്യിത്. മധുരായാിൽ നിന്നും ഭാക്തിന്മാാർ പിതിവിായാി ഇവിിടിം സംന്ദർ
ശിച്ചിരുംന്നുവിനോത്ര. പി�ർണ്ണമി നാളിൽ പിാരാായാണ്യത്തിന് മലയാാള ഭാാ�യാിലുള്ള കൃതികളാണ്യ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

4. തിരുംനന്തിക്കരാ നന്ദീശംരാനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല നാലാമത് നോക്ഷത്രമാണ്യ് തിരുംനന്തിക്കരായാിചെല നന്ദീശംരാനോക്ഷത്രം. ഒരും 
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ശൈജീന സംനയാസംിയുംചെടി നോപിരാാണ്യ് തിരുംനന്തി. അതിനാൽ തിരുംനന്തിക്കരാ ശൈജീനന്മാാരുംചെടി 
ആവിാസംനോകന്ദ്രംം ആകാം എന്നും ചാരാിത്രകാരാന്മാാർ ചാിന്തിക്കുന്നു. അക്കനന്ദി, വിിരാാനന്ദി, ചാന്ദ്രംിന
ന്ദി, സംർവ്വനന്ദി, പുടി്പിനന്ദി, സംംർണ്ണനന്ദി, വിജ്രനന്ദി എന്നിവിർ ശൈജീന ഭാിക്ഷുക്കളിൽ പ്രബലർ 
ആയാിരുംന്നു. ശിവിാലയാങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായാി നോകരാളീയാവിാസ്തു ശില്പരാീതിയാിൽ നിർമ്മിിക്കചെ�ട്ട 
നോക്ഷത്രം ഇതുമാത്രമാണ്യ്. തിരുംനിറിം ചെകാണ്ട് നോമല�ള്ളിയാിൽ വിീരാനന്ദിയാടിികൾ കനയാകുമാരാി 
ജീില്ലയാിചെല തിരുംചാാരാണ്യതയാിൽ നോക്ഷത്രം പിണ്യിതതായാി പുരാാണ്യ നോരാഖയാിൽ കാണുന്നു. പ്രസ്തുത 
നോക്ഷത്ര നിർമ്മിിതിചെയാക്കുറിിച്ചാണ്യീ പിരാാമർശം. നോക്ഷത്രത്തിനു സംമീപിത്തു കാണുന്ന മലയാിൽ 
ശിവിലിംഗം പ്രതിഷ്ഠാനോയാാടുകൂടിിയാ ഒരും ഗുഹിാനോക്ഷത്രമുണ്ട്്. ഇത് 1963 മുതൽ പുരാാവിസ്തു വികു�ിചെ� 
നിയാ�ണ്യത്തിലാണ്യ്. പ്രസ്തുത ഗുഹിാനോക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭായമായാിട്ടുള്ള നോരാഖകളിൽ നിന്നും ഈ 
ഗുഹിാനോക്ഷത്രത്തിചെ� പ്രതിഷ്ഠാ ഏ. ഡിി. പിത്താം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ രാാജീരാാജീനോചാാഴിൻ ഒന്നാമചെ� കാല
ത്തചെണ്യന്നു ചെതളിവുണ്ട്്.6 പിച്ചിലകൂട്ടുകൾ ചെകാണ്ടുംള്ള ചുവിർ ചാിത്രങ്ങൾ ഈ നോക്ഷത്രത്തിനകത്തുണ്ട്്.

ഈ നോക്ഷത്രം തമിഴി് നാടി് നോദീവിസംംം നോബാർഡിിചെ� കീഴിിലാണ്യ്. ശിവിരാാത്രി, മാർകഴിി 
തിരുംവിാതിരാ, പ്രനോദീാ�ം, പിങ്കുനി എന്നിവിയാാണ്യ് വിിനോശ� ദീിവിസംങ്ങൾ. പി�ർണ്ണമിനാളിൽ 
ശിവിപുരാാണ്യം പിാരാായാണ്യം ചെചായ്യാാറുണ്ട്്.

5. ചെപിാന്മാനമഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല അഞ്ചാംാമത് നോക്ഷത്രമായാ ചെപിാന്മാന മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം. ചെപിാന്മാന തിമ്പി
ലീശംരാ മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം എന്നും അറിിയാചെ�ടുന്നു. തിമ്പിലാധിപിൻ എന്ന ഒരും ഇടിയാബാലൻ 
പുല്ലുചെവിട്ടുന്നതിനിടിയാിൽ കചെണ്ട്ത്തിയാ ശിവിലിംഗംമായാതിനാൽ ഇവിിടിചെത്ത മഹിാനോദീവിന് തിമ്പി
ലാൻകുടിി മഹിാനോദീവിൻ എന്നു നോപിരും സംിദ്ധീിച്ചും എചെന്നാരും ഐതിഹിയമുണ്ട്്. ഈ നോക്ഷത്രചെത്ത 
നോചാാളരാാജീാക്കന്മാാരുംം പിാണ്ഡയരാാജീാക്കന്മാാരുംം ഏ. ഡിി. 18, 14 നൂറ്റാണ്ടുംകളിൽ പുനരുംദ്ധീരാിച്ചതായാി 
നോരാഖകളുംണ്ട്്. പി�ർണ്ണമിനാളുംകളിൽ മലയാാളത്തിലും തമിഴിിലുമുള്ള ശിവിപുരാാണ്യങ്ങൾ പിാരാായാണ്യം 
ചെചായ്യുന്നു.

6. പിന്നി�ാകം കിരാാതമൂർത്തി നോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല ആറിാമത് സംനോങ്കതമാണ്യ് തക്കലയാിൽ നിന്നും അഞ്ചാം് കിനോലാമീറ്റർ അകചെല
യുംള്ള പിന്നി�ാകം കിരാാതമൂർത്തി നോക്ഷത്രം. പ്രധാനപ്രതിഷ്ഠാ കിരാാതമൂർത്തിയാാണ്യ്. കിരാാത 
നോവി�ത്തിചെലത്തിയാ ശിവിൻ പിന്നിയുംചെടി രൂപിത്തിലുള്ള മൂകാസുരാചെന വിധിച്ചും. അർജ്ജുനചെ� 
അഹിങ്കാരാചെത്ത അകറ്റി പിാശുപിതാസ്ത്രം സംമ്മിാനിച്ചും. ഈ ഐതിഹിയത്തിലൂചെടിയാാണ്യ് ഈ സ്ഥല
ത്തിന് പിന്നി�ാകം എന്ന നോപിരും സംിദ്ധീിച്ചതും.ഏ. ഡിി. പിത്താം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല ഒരും ശിലാനോരാഖ ഈ 
നോക്ഷത്രത്തിചെ� തിരാിച്ചൂട്ട് മണ്ഡപിത്തിലുണ്ട്്.

7. കല്ക്കുളം മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
പി�ണ്ട്് ശിവിാലയാങ്ങളിൽ ഏഴിാമനോത്തതായാ കല്ക്കുളം മഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം ദീക്ഷിണ്യതിരുംവിിതാം
കൂറിിചെ� മുൻതലസ്ഥാനമായാ പിത്മനാഭാപുരാത്താണ്യ് സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്. ഈ നോക്ഷത്രത്തിൽ രാണ്ടും 
ശ്രീീനോകാവിിലുകൾ ഉചെണ്ട്ന്നത് ഒരും പ്രനോതയകതയാാണ്യ്. ഒന്നിൽ ശിവിനും മനോറ്റതിൽ ആനന്ദവില്ലി 
എന്ന പ്രതിഷ്ഠായുംമാണ്യ് കാണുന്നത്.7 ഈ നോക്ഷത്രം തിരുംമലനായ്ക്ക്ചെ� അധീനതയാിൽ ആയാിരുംന്ന 
കാലത്ത് മധുരാമീനാക്ഷിചെയാ ആനന്ദവില്ലി എന്ന നാമത്തിൽ ഇവിിചെടി പ്രതിഷ്ഠാിച്ചും എന്നാണ്യ് ചാരാിത്ര
സൂചാന. തിരുംമല നായ്ക്ക്റുചെടിയുംം മാർത്താണ്ഡവിർമ്മി മഹിാരാാജീാവിിചെ�യുംം പ്രതിമകൾ ആനന്ദവില്ലീ 
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നോക്ഷത്രത്തിനു ഇരുംവിശങ്ങളിലായാി സ്ഥാപിിച്ചിട്ടുണ്ട്്.

മാർത്താണ്ഡവിർമ്മിയുംചെടി കാലത്ത് പിണ്യികഴിി�ിച്ച നോക്ഷത്രം എന്നാണ്യ് ചാരാിത്രം സൂചാി�ിക്കു
ന്നത്. തഞ്ചാംാവൂർ ശില്പകലയുംചെടി ചാാരുംതയാാണ്യ് ഇതിചെ� മാറ്റുകൂട്ടുന്നത്. നോക്ഷത്രത്തിചെ� മുൻഭാാഗംത്ത് 
വിിസ്തൃതമായാ ഒരും തീർത്ഥകുളം നടുവിിൽ കൽമണ്ഡപിനോത്താടുകൂടിി ഇവിിചെടിയുംണ്ട്്. ഏഴുംനിലകളുംള്ള 
നോക്ഷത്രശില്പം തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത പിത്മനാഭാസംംാമി നോക്ഷത്രനോത്തയുംം മധുരാമീനാക്ഷി നോക്ഷത്രനോത്ത
യുംം അനുസ്മിരാി�ിക്കുന്നു. ഉത്സാവിനോവിളകളിൽ ഇവിിചെടി നടിക്കുന്ന നോതനോരാാട്ടം ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല 
മറ്റു ശിവിനോക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിചെന വിയതിരാിക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്്.

നോക്ഷത്രം സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് വിളചെരാ ഏചെറി സംാംസ്കാാരാിക പ്രാധാനയമുണ്ട്്. ശൈശവി
ന്മാാരുംചെടിയുംം ശൈവിഷ്ണവിന്മാാരുംചെടിയുംം സംനോമ്മിളിത സ്ഥലമായാിട്ടാണ്യ് തക്കല അറിിയാചെ�ടുന്നത്. 
മലയാാള സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം തമിഴി് സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം സംമ്മിിശ്രീസ്ഥലമാണ്യ് കൽക്കുളം 
താലൂക്ക്. തമിഴി് നാടി് നോദീവിസംംം നോബാർഡിിചെ� കീഴിിലുള്ള ഈ നോക്ഷത്രത്തിൽ പി�ർണ്ണമി 
നാളുംകളിൽ മലയാാളത്തിലുള്ള ശിവിപുരാാണ്യം പിാരാായാണ്യം ചെചായ്യുന്നത് പിതിവിാണ്യ്.

8. നോമലാനോങ്കാടി് കാലകാലർ നോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല എട്ടാമചെത്ത നോക്ഷത്രമാണ്യ് നോമലാനോങ്കാട്ട് കാലകാലർ നോക്ഷത്രം. പ്രസംിദ്ധീമായാ 
ഈ നോക്ഷത്രം തിരുംവിനന്തപുരാത്തു നിന്നും നാഗംർനോകാവിിലിനോലക്കുള്ള മാർഗ്ഗമനോദ്ധീയ നോവിളിമലയാിചെല 
പുലിയൂർ കുറിിച്ചിയാിലാണ്യ്. മുരുംക നോക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാനയമുള്ള സ്ഥലമാണ്യ് നോവിളിമല.

നോമലാനോങ്കാട്ട് ശിവിനോക്ഷത്രത്തിൽ കാലകാലനായാിട്ടാണ്യ് ശിവിസംങ്കൽ�ം. മാർക്കനോണ്ഡയാ
ചെ� ജീീവിനുനോവിണ്ട്ി യാമധർമ്മിൻ വിീശിയാ കയാർ ശിവിലിംഗംത്തിൽ കുടുങ്ങി. ശിവിൻ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ട് 
കാലനുമായാി ഏറ്റുമുട്ടി മാർക്കനോണ്ഡയാചെന രാക്ഷിച്ചും എന്നതാണ്യ് ഐതിഹിയം. ഭൂതത്താൻ എചെന്നാരും 
പ്രതിഷ്ഠായുംം ഈ നോക്ഷത്ര വിള�ിലുണ്ട്്. നോമലാനോങ്കാടി് നോക്ഷത്രവിള�ിൽ രാണ്ടും നോദീവിീ നോക്ഷത്രങ്ങളുംം ഉണ്ട്്.8 
ഈ നോദീവിിമാർക്ക് മൃഗംങ്ങചെള ബലിചെകാടുക്കുന്നത് പിതിവിാണ്യ്.

പ്രസംിദ്ധീമായാ നോമലാംനോങ്കാടി് യാക്ഷി നോക്ഷത്രം ഇതിനു സംമീപിത്താണ്യ്. നിണ്യബലി നോപിാലുള്ള 
കർമ്മിങ്ങൾ ഇന്നും അനുഷ്ഠാിക്കുന്ന ഈ നോക്ഷത്രം അനുജീത്തിയുംചെടി നോക്ഷത്രമായാി അറിിയാചെ�ടുന്നു. 
സംന്ധയ ആയാാൽ മനു�യർ ഭാീതിനോയാാചെടി സംഞ്ചാംരാിക്കുന്ന വിഴിിയാാണ്യിത്. ഇക്കരാാണ്യങ്ങളാൽ എട്ടാമതു 
ശിവിാലയാമായാ കാലകാലർ നോക്ഷത്രത്തിൽ 7 മണ്യിനോയാാചെടി നടി അടിയ്ക്കുംന്നു.

9. തിരുംവിിടിനോയ്ക്ക്ാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല ഒൻപിതാമത് ശിവിനോക്ഷത്രമായാ തിരുംവിിടിനോയ്ക്ക്ാടി് മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം നാഗംർ
നോകാവിിലിൽ നിന്നും തിരുംവിനന്തപുരാനോത്തയ്ക്കുംള്ള നോദീശീയാപിാതയാിൽ വിില്ലുക്കുറിിക്കടുത്താണ്യ്. ജീടിയാ
�ർ എന്നാണ്യ് ആരാാധനാമൂർത്തിയുംചെടി നാമം. ആയാിരാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി മരുംത്തൂർ എന്ന സ്ഥലം 
തചെന്നയാാണ്യ് ഇന്നചെത്ത തിരുംവിിടിനോയ്ക്ക്ാടി്. വിിഴിിഞ്ഞിം തലസ്ഥാനമാക്കി ആയാി രാാജീാക്കന്മാാർ ഈ 
പ്രനോദീശം ഭാരാിച്ചിരുംന്നു.9

മലയാാളത്തിചെല ആധുനിക ലിപിികൾ ഉത്ഭവിിച്ചത് ഇവിിചെടി നിന്നാചെണ്യന്ന് പിറിയാാറുണ്ട്്. 
ഇവിിചെടി നിന്നും കചെണ്ട്ടുക്കചെ�ട്ടിട്ടുള്ള നോദീവിനാഗംിരാി ലിപിിയാിചെല പില ശാസംനങ്ങളുംം ചാരാിത്ര 
പ്രാധാനയമുള്ളവിയാാണ്യ്. പി�ർണ്ണമി നാളുംകളിചെല വിായാനയ്ക്ക്് ശിവിപുരാാണ്യം അവിലംബിച്ചുംവിരുംന്നു.

10. തിരുംവിിതാംനോകാടി് ശ്രീീ മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല പിത്താമചെത്ത ശിവിാലയാമായാ തിരുംവിിതാംനോകാടി് ശ്രീീമഹിാനോദീവിർ നോക്ഷത്രം 
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അഴികിയാ മണ്ഡപിത്തിനടുത്താണ്യ് സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്. ശിവിാലയാങ്ങളിൽ വിച്ച് ഏറ്റവും പിഴിക്കം 
ചെചാന്ന ശിവിാലയാം എന്നാണ്യ് ഈ നോക്ഷത്രം അറിിയാചെ�ടുന്നത്. ഏ. ഡിി. 1544 ചെല ആദീിതയവിർ
മ്മിനോയാാളം പിാരാമ്പരായം ഈ നോക്ഷത്രത്തിനുണ്ട്്. തിരുംവിിതാംകൂറിിചെ� ആദീയ തലസ്ഥാനം എന്ന 
നിലയാിൽ അഭാിമാനം ചെകാള്ളുന്ന നാടിാണ്യ് തിരുംവിിതാംനോകാടി്. ‘ശ്രീീവിാഴുംംനോകാടി് ’ എന്നതാണ്യ് 
തിരുംവിിതാംനോകാടിായാി പിരാിണ്യമിച്ചചെതന്നും വിിശംാസംമുണ്ട്്. ശ്രീീനോകാവിിലിചെ� വിാതിലിചെനക്കാൾ 
വിലുതാണ്യ് ഉള്ളിചെല ശിവിലിംഗംം. തൽസ്ഥാനത്തു നിലനിന്നിരുംന്ന പിാറിചെപിാട്ടിചെച്ചടുക്കാചെത 
അവിിചെടി വിച്ചുംതചെന്ന ചെകാത്തിചെയാടുത്തതാകാം ഈ ശിവിലിംഗംം എന്നാണ്യ് വിിശംാസംം.

ഈ നോക്ഷത്രത്തിൽ മലയാാളപിാരാമ്പരായത്തിലുള്ള ആരാാധനയാാണ്യ ്നടിത്തിവിരുംന്നത.് ഉ�പൂജീ, 
ഉച്ചപൂജീ, അത്താഴിപൂജീ എന്ന ക്രമത്തിലാണ്യ് പൂജീകൾ. ധനുമാസംത്തിൽ തിരുംവിാതിരാനോയാാടിനു
ബന്ധിച്ച് നടിക്കുന്ന പിത്തു ദീിവിസംചെത്ത ഉത്സാവിത്തിന് ആനപ്പുറിത്തു എഴുംന്നള്ളത്തും നോമളവുമുണ്ട്്. 
പൂജീാക്രമങ്ങളുംം ഉത്സാവിങ്ങളുംം ഈ പ്രനോദീശവും നോക്ഷത്രവും മലയാാള ഭാാ�നോയാാടും നോകരാളനോത്താടും 
എത്രനോത്താളം ബന്ധചെ�ട്ടു കിടിക്കുന്നു എന്നതിന് ചെതളിവിാണ്യ്. തിരുംവിിതാംകൂർ രാാജീാക്കന്മാാരുംചെടി 
പിരാിരാക്ഷയാിലും പ്രനോതയക പിരാിഗംണ്യനയാിലും ആയാിരുംന്നു ഈ നോക്ഷത്രം.

11. തൃ�ന്നിനോക്കാടു മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം
ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല പിതിചെനാന്നാമതു ശിവിനോക്ഷത്രമാണ്യ് തൃ�ന്നിനോക്കാടു മഹിാനോദീവിനോക്ഷത്രം. 
നാഗംർനോകാവിിലിൽ നിന്നും 14 കി.മീ. വിടിക്കുകിഴിക്കായാിട്ടു സംഞ്ചാംരാിച്ചാൽ എത്തിനോച്ചരാാം. പ്രധാന 
പ്രതിഷ്ഠായുംചെടി നോപിരാ് ഭാക്തിവിത്സാലൻ എന്നാണ്യ്. ഈ നോക്ഷത്രം നോകരാളീയാ നോക്ഷത്രകലയ്ക്ക്് ഒരും പ്രധാന 
ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്.

വിരാാഹിരൂപിം പൂണ്ട്് ഹിിരാണ്യയ നിഗ്രഹിം നടിത്തിയാ മഹിാവിിഷ്ണു സംംന്തം രൂപിം തിരാിച്ചും കിട്ടാചെത 
നോലാകചെമങ്ങും ചുറ്റി നാശനഷ്ടിങ്ങൾ വിിതച്ചും ചെകാണ്ട്ിരുംന്നു. ഒടുവിിൽ മഹിാനോദീവിൻ പ്രതയക്ഷചെ�ട്ട് 
വിരാാഹിത്തിചെ� ചെകാമ്പു മുറിിച്ചുംമാറ്റുകയുംം സംംന്തം ജീടിയാിൽ ധരാിക്കുകയുംം മഹിാവിിഷ്ണുവിിനു സംംന്തം 
രൂപിം തിരാിച്ചും കിട്ടുകയുംം ചെചായ്തിതായാി സ്കാന്ദപുരാാണ്യത്തിൽ ഒരും കഥയുംണ്ട്്. അങ്ങചെന വിരാാഹിത്തിചെ� 
ചെകാമ്പു മുറിിക്കാചെനത്തിയാ മഹിാനോദീവിനാണ്യ് തൃ�ന്നിനോക്കാടി് നോദീവിൻ.

തിരുംവിിതാംകൂർ ചാരാിത്രവുമായാി ഈ നോക്ഷത്രത്തിനു വിളചെറി ബന്ധമുണ്ട്്. ഏ. ഡിി. 1680 ൽ 
മുകിലൻ പിടിയുംചെടി പിടിനോയാാട്ടം ഇന്തയയുംചെടി ചെതനോക്കയാറ്റം വിചെരാ എത്തിയാിരുംന്നു. അന്ന് ഈ നോക്ഷത്രം 
മുകിലൻ പിടി ചെകാള്ളയാടിിച്ചും. ആക്രമണ്യത്തിൽ ചെവിനോട്ടറ്റപിാടി് ഇനോ�ാഴുംം ഇവിിടിചെത്ത ശിവിലിംഗംത്തിൽ 
കാണ്യാം. ചെകാല്ലവിർ�ം 880 ൽ തിരുംവിിതാംകൂർ ശ്രീീമൂലം തിരുംനാൾ മഹിാരാാജീാവി് നോക്ഷത്രം പുതു
ക്കി�ണ്യിയുംകയുംണ്ട്ായാി.

12. തിരുംനട്ടാലം ശിവിനോക്ഷത്രം
നട്ടാലത്തിൽ സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന ശിവിനോക്ഷത്രമാണ്യ് ശിവിാലയാഓട്ടത്തിചെല പി�ണ്ട്ാമത് ശിവിനോക്ഷ
ത്രം. ഭാീമചെ�യുംം വിയാഘ്രപിാദീ മുനിയുംചെടിയുംം ഓട്ടം അവിസംാനിച്ചത് ഇവിിചെടിയാാണ്യ്. ശിവിാലയാഓട്ടത്തി
ചെ� സംമാപ്തിയുംം ഇവിിചെടിയാാണ്യ്. ഇവിിചെടി ഒരും മനോനാഹിരാമായാ തീർത്ഥക്കുളമുണ്ട്്. ഈ കുളത്തിൽ 
മുതല ഉണ്ട്ായാിരുംന്നതിനാൽ ഈ പ്രനോദീശം നാകാലയാം എന്നറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്നു. കാലക്രമത്തിൽ 
നട്ടാലയാമായാി പ്രസ്തുത നാമം പിരാിണ്യമിച്ചും എന്ന് ഒരും സ്ഥലനാമ കഥയുംണ്ട്്. നോക്ഷത്രത്തിചെ� 
മുൻഭാാഗംചെത്ത പിാറിചെക്കട്ടിൽ ഏ. ഡിി. പിതിനാറിാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെല ശിലാനോരാാഖയുംണ്ട്്. രാണ്ടും പ്രാ
കാരാങ്ങളുംള്ള ഈ നോക്ഷത്രത്തിൽ ഉൾപ്രാകാരാം (ശ്രീീനോകാവിിൽ) വൃത്താകൃതിയാിലാണ്യ്. ഇവിിചെടി ഏഴി് 
സ്ത്രീനോദീവിതകചെള പ്രതിഷ്ഠാിച്ചിരാിക്കുന്നു.
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പി�ണ്ടും ശിവിാലയാങ്ങൾ പിിന്നിട്ട് എത്തിയാ വിയാഘ്രപിാദീമുനിക്ക് ശിവിനും വിിഷ്ണുവും ഒന്നിച്ചും 
ദീർശനം നല്കാി ഹിരാിയുംം ഹിരാനും ഒന്നാചെണ്യന്നും പിഠി�ിച്ചുംചെവിന്നാണ്യ് സംങ്കൽ�ം. ഇതിലൂചെടി ശൈശവി 
ശൈവിഷ്ണവി ആരാാധനകൾക്ക് തുലയ പ്രാധാനയമാചെണ്യന്നു വിയക്തിമാക്കുന്നു. ശിവിനോക്ഷത്രത്തിൽ 
ഭാസ്മിവും വിിഷ്ണു നോക്ഷത്രത്തിൽ ചാന്ദനവും ചെതാടുന്നനോതാടു കൂടിിയാാണ്യ് ശിവിാലയാഓട്ടം പിരായവിസംാനി
ക്കുന്നത്.ആരായദ്രാവിിഡി സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം ശൈശവി ശൈവിഷ്ണവി സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യുംം സംനോമ്മിളിത 
സ്ഥലമാണ്യ് ഈ നോക്ഷത്രം.

ആരാാധനാലയാങ്ങൾ ചെപിാതുചെവി ഒരും നാടിിചെ� ചാരാിത്ര, സംംസ്കാാരാിക രാാഷ്ട്രീീയാ സൂചാനകൾ 
ഉൾചെക്കാള്ളുന്നവിയാാണ്യ്. കാലഘട്ടചെത്തയുംം ജീീവിിതസംാഹിചാരായചെത്തയുംം ആധയാത്മിക സംമ്പ്രദീായാ
ങ്ങചെളയുംം അവി നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നു. പി�ണ്ട്് ആരാാധനാലയാങ്ങചെള കൂട്ടിനോയാാജീി�ിച്ചുംചെകാണ്ട്് നടിത്തു
ന്ന ശിവിാലയാഓട്ടം അതിചെ� സംാമൂഹിിക സംാഹിചാരായചെത്ത വിയക്തിമായാി ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്.
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ക്കോ�ാ. കെജി. ജിയകുമാർ
തിരുംവിനന്തപുരാം ജീില്ലയാിചെല പിാറിശ്ശാാലയാിൽ 1963-ൽ ജീനനം. പ്രാഥമിക വിിദീയാഭായാസംത്തിനുനോശ�ം 
മധുരാകാമരാാജീ് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ബി.എസം്.സംി. മധുരാ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാ
ളഭാാ�യാിൽ എം.എ., മധുരാ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നും എം.ഫിൽ, നോകരാളസംർവ്വകലാശാലയാിൽ 
നിന്നു പിിഎച്ച്. ഡിി, മധുരാ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു് ആംഗംലഭാാ�യാിൽ എം.എ. എന്നീ ബിരുംദീങ്ങൾ 
നോനടിി. 1992 മുതൽ കനയാകുമാരാി ജീില്ലയാിചെല ലക്ഷ്മീപുരാം നോകാനോളജീ് ഓഫ് ആർടി്സം് & സംയാൻസംിൽ 

അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ. 2019 ജൂംൺ മുതൽ പ്രസ്തുത നോകാനോളജീിൽ പ്രിൻസംി�ൽ ഇൻ ചാാർജീ്.
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മന്നാൻകൂത്ത്—ദീർശനം, സംാമൂഹിികത
നോഡിാ. ചെബന്നിച്ചൻ സ്കാറിിയാ

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ , പിാവിനാത്മാ നോകാനോളജീ്, മുരാിക്കാനോശ്ശാരാി

സംംഗ്രഹിം
ഒരും സംമൂഹിത്തിചെ� സംംസ്കാാരാം രൂപിചെ�ടുന്നത ്അതിചെ� നാടിൻ കലാസംമ്പത്തിലാണ്യ.് പിിൽക്കാലത്തു

ണ്ട്ാകുന്ന സംകല പിരാിഷ്ക്കാാരാങ്ങൾക്കും പുനോരാാഗംതിക്കും അടിിത്തറി ഈ കലാസംമ്പത്തും ശൈപിതൃകവുമാണ്യ.് 

നാടിൻ കലാരൂപിങ്ങൾ അധികവും കീഴിാള സംമൂഹിം പിരാമ്പരാാഗംതമായാി സൂക്ഷിക്കുന്നവിയാാണ്യ്. വിിസ്മൃ

തിയാിനോലക്ക് നോപിാകുന്ന ഇത്തരാം കലാരൂപിങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താനും അതിചെ� തനിമ നിലനിർത്താനും 

അതിചെ� ആത്മാംശം തിരാിച്ചറിിയാാനുമുള്ള അനോനം�ണ്യമാണ്യ് ഈ പ്രബന്ധം.

താാക്കോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: കാലാവൂട്ട ്മനോഹിാത്സാവിം, കൂത്ത,് മലശൈദീവിം, കാണ്യി, പുള്ളുവിശി, കന്നിയാാട്ടം.

നോകരാളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പിട്ടികവിർഗംക്കാർ താമസംിക്കുന്ന രാണ്ട്ാമചെത്ത ജീില്ലയാാണ്യ് ഇടുക്കി. 
ഇവിിചെടിയുംള്ള നിരാവിധി ആദീിവിാസംി വിിഭാാഗംങ്ങളിൽ പ്രബലരാാണ്യ് മന്നാന്മാാർ. രാാജീഭാരാണ്യം നില
വിിലുള്ള ഏക ആദീിവിാസംി വിിഭാാഗംമാണ്യ് മന്നാൻ സംമുദീായാം. ഇടുക്കി ജീില്ലയാിചെല നോകാവിിൽമല, 
മുരാിക്കാട്ടുകുടിി, തിങ്കൾക്കാടി്, നോതാപ്രാംകുടിി, വിാത്തിക്കുടിി എന്നീ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ 46 കുടിികളിലായാി 
30,000നോത്താളം അംഗംങ്ങൾ അടിങ്ങിയാതാണ്യ് ഇന്നചെത്ത മന്നാൻ സംമൂഹിം. തമിഴ്നാാട്ടിൽനിന്നും 
നോകരാളത്തിനോലക്ക് കുടിിനോയാറിി പിാർത്തവിരാായാിട്ടാണ്യ് ഇവിചെരാ കണ്യക്കാക്കുന്നത്.

പിളിയാർ, മുതുവിാന്മാാർ, മലയാരായാർ തുടിങ്ങി നിരാവിധി ആദീിവിാസംി വിിഭാാഗംങ്ങൾ ഇടുക്കി ജീില്ലയാി
ലുണ്ട്്. ഭൂപ്രകൃതിയാനുസംരാിച്ച് തമിഴി് നാടിിനോനാടുള്ള സംാമീപിയവും മധുരായാിനോലക്ക് എളും�ത്തിചെലത്തിനോച്ച
രാാവുന്ന യാഥാർത്ഥ മാർഗ്ഗവും ഈ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ തമിഴി് മലയാാള സംംസ്കൃതികളുംചെടി കൂടിിക്കലരാൽ 
നോവിഗംത്തിൽ സംാധയമാക്കി. ഈ പ്രനോദീശങ്ങളിൽ വിസംിക്കുന്ന വിിവിിധ സംമുദീായാങ്ങളുംചെടി ആഗംമന 
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ പിരാിനോശാധിച്ചാൽ അവിർക്ക് പ്രാചാീന തമിഴികം, മധുരാ തുടിങ്ങിയാവിയുംമായാി അടുത്ത 
ബന്ധമുചെണ്ട്ന്ന് കാണ്യാം. തമിനോഴിാ തമിഴി് ചുവിയുംള്ള മലയാാളനോമാ പ്രാനോദീശികനോമാ വിംശീയാനോമാ ആയാ 
തനിമയുംൾചെക്കാള്ളുന്ന ഭാാ�കനോളാ ആണ്യ് ഇവിർക്കിടിയാിൽ നിലവിിലുള്ളത്.

നോചാാള-പിാണ്ഡയ രാാജീാക്കന്മാാർ തമ്മിിൽ നടിന്ന യുംദ്ധീത്തിൽ പിാണ്ഡയരാാജീാവിിചെന സംഹിായാിച്ച
തിന് പ്രതുപികാരാമായാി ‘വിനാധിപിതിൾ’ എന്ന നോശ്രീഷ്ഠാസ്ഥാനം നൽകി വിനത്തിചെ� അവികാശി
കളാക്കിയാവിരാാണ്യ് മന്നാൻ സംമുദീായാക്കാർ എന്നതാണ്യ് പിരാമ്പരാാഗംത വിിശംാസംം. നോകരാളത്തിൽ 
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മന്നാൻ സംമുദീായാത്തിൽ മാത്രമാണ്യ് ഇന്ന് രാാജീഭാരാണ്യം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജീില്ലയാിചെല 
കാഞ്ചാംിയാാർ പിഞ്ചാംായാത്തിൽചെപിട്ട നോകാവിിൽമലയാാണ്യ് രാാജീാവിിചെ� ആസ്ഥാനം. ഹിിന്ദുമതവിി
ശംാസംികളായാ മന്നാൻ സംമൂഹിത്തിചെ� ആരാാധനാമൂർത്തികൾ ശ്രീീ അയ്യാ�ൻ, ശ്രീീപിത്മനാഭാൻ, 
മുരുംകൻ, ഗംണ്യപിതി, കാഞ്ചാംിയാാർമുത്തിയാമ്മി എന്നിവിരാാണ്യ്. ഇവിചെരാ കൂടിാചെത കാട്ടാടുമുത്തി, വിാചാാ
ത്തുമുത്തി, തുറിാറുമുത്തി എന്നീ ആരാാധനാമൂർത്തികളുംം ഇവിരുംചെടി ഇടിയാിൽ കാണുന്നു. ആചാാരാ
ങ്ങളിലും വിിശംാസംത്തിലും ജീീവിിതത്തിലും ഏചെറി വിയതയസ്ഥത പുലർത്തുന്ന വിിഭാാഗംമാണ്യ് മന്നാൻ 
സംമുദീായാം. തമിഴി് കലർന്ന ലിപിികളില്ലാത്ത ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഇവിർ, കാടുചെവിട്ടിചെത്തളിച്ച് 
കൃ�ിയാിറിക്കുകയുംം മണ്ണിചെ� വിളം കുറിയുംനോമ്പാൾ ആ മലംപ്രനോദീശംവിിട്ട് മചെറ്റാരും സ്ഥലനോത്തക്ക് മാറിി 
താമസംിക്കുകയുംം ചെചായ്യുകയാാണ്യ് പിതിവി്. മരുംമക്കത്തായാ വിയവിസ്ഥിതിയാാണ്യ് ഇവിരുംചെടി ഇടിയാിൽ 
കാണുന്നത്. ഭാരാണ്യകാരായത്തിൽ രാാജീാവിിചെന സംഹിായാിക്കാൻ തണ്ട്ക്കാരാൻ, തണ്ണി�ാത്ത, കുടിിയാാ
നവിർ തുടിങ്ങിയാ ഉനോദീയാഗംസ്ഥരുംം ഇവിരുംചെടി ഇടിയാിൽ ഉണ്ട്്. രാാജീാവിിചെനകൂടിാചെത മ�ിയുംം ആയാിരാം 
കുടിിയാാന്മാാരുംചെടി സംംഘവും കൂടിിനോച്ചർന്നാണ്യ് ഭാരാണ്യപിരാമായാ തീരുംമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്.

ജീനനം മുതൽ മരാണ്യംവിചെരാ തനതായാ ആചാാരാങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം മന്നാൻ സംമുദീായാ
ക്കാർക്കുണ്ട്്. ഒരും കുട്ടി ജീനിച്ചുംകഴിിയുംനോമ്പാൾ അവിചെ� നോപിരാ് നിശ്ചായാിക്കുന്നത് പൂജീാരാി ചെനല്ലുചെകാണ്ട്് 
കണ്യിനോനാക്കിയാിട്ടാണ്യ്. വിയാ�റിിയാിക്കുന്ന ചെപിൺകുട്ടികൾക്ക് താമസംിക്കുന്നതിനായാി ഉണ്ട്ാക്കിയാ 
വിീടുകൾക്ക് ‘പിള്ളിപ്പുരാ’ എന്നാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. വിിവിാഹിം മുറിചെ�ണ്ണും മുറിചെച്ചറുക്കനും തമ്മിിലാണ്യ് 
നടിത്തുക. മരാിച്ചവിചെരാ മലകടിന്ന് അകചെലയുംള്ള ‘ചാാവിർ പിതി’യാിലാണ്യ് അടിക്കുന്നത്. ഭാർത്താവി് 
മരാിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആഭാരാണ്യങ്ങൾ, ചെപിാട്ട്, പൂ എന്നിവി ചൂടിാചെത മൂന്നുവിർ�ക്കാലം കഴിിയാണ്യചെമ
ന്നതാണ്യ് രാീതി. മരാിച്ച ആളിചെ� ആത്മാവിിനുനോവിണ്ട്ി നടിത്തുന്ന ചാടിങ്ങാണ്യ് ‘നോചാാറുവിിളമ്പൽ’. കൃ�ി 
സംാധാരാണ്യ കൂട്ട�ണ്യിയാായാി നടിത്തുന്നു. മണ്ണിചെ� കാവിൽക്കാരാചെന ‘പുള്ളുവിശി’ എന്നാണ്യ് വിിളി
ക്കുന്നത്. കൃ�ിക്ക് എചെന്തങ്കിലും നോദീാ�ം ഉണ്ട്ായാാൽ അതിനുകാരാണ്യം കണ്ടുംപിിടിിക്കുന്ന ചാടിങ്ങിന് 
നോകാടിങ്കി ഇട്ടുനോനാക്കുക എന്നാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. വിിളചെവിടു�ിന് നോശ�ം നടിത്തുന്ന ഉത്സാവിമാണ്യ് 
കാലാവൂട്ട് മനോഹിാത്സാവിം. ഈ ഉത്സാവിനോത്താടി് അനുബന്ധിച്ച് നടിക്കുന്ന കലാരൂപിമാണ്യ് കൂത്ത്.

മന്നാൻകൂത്തിചെ� ഉത്ഭവിം
മന്നാൻ സംമുദീായാത്തിചെ� തനതു കലാരൂപിമാണ്യ് കൂത്ത്. ഓനോരാാവിർ�വും വിിളചെവിടു�ിനുനോശ�ം 
രാാജീസംന്നിധിയാിൽ ജീനങ്ങൾ എല്ലാവിരുംം ഒരുംമിച്ചുംകൂടുനോമ്പാൾ നടിത്തുന്ന കലയാാണ്യ് മന്നാൻകൂത്ത്. 
കാലാവൂട്ട് മനോഹിാത്സാവിത്തിചെ� പ്രധാന ചാടിങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ്യിത്. കൂടുതൽ വിിളവി് ലഭാിക്കുന്ന
തിനുനോവിണ്ട്ി നടിത്തുന്ന അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാ ചാടിങ്ങായാ ഈ കൂത്ത് എന്ന് എവിിചെടി തുടിങ്ങി എന്ന് 
കൃതയമായാി അറിിവിില്ല. കൂത്തുപിാട്ടുകളുംചെടി തുടിക്കത്തിൽ പിഞ്ചാംൻപുലാൻ, ചെപിരാിയാാനങ്കൻ എന്നീ 
സംനോഹിാദീരാങ്ങചെള വിിദീയ അഭായസംി�ിക്കുന്നതിനായാി പുല�ൻപുലാൻ എന്ന കാണ്യി വിടിക്കൻനോദീശ
ത്തുനിന്നു വിന്നതായാി വിിവിരാിക്കുന്നു. പുല�ൻ പുലാനിൽ നിന്ന് വിിദീയ അഭായസംിച്ച ഈ സംനോഹിാദീരാങ്ങ
ളാണ്യ് കൂത്തുപിാട്ടുകൾ ചാമച്ച് ഈണ്യവും താളവും നൽകി മന്നാൻകൂത്ത് ചാിട്ടചെ�ടുത്തിചെയാന്നാണ്യ് 
പുരാാവൃത്തം.

ഇതിവൃത്തം
പിഞ്ചാംമഹിാകാവിയങ്ങളിചെലാന്നായാ ചാില�തികാരാം കഥയ്ക്ക്് ആസ്പദീമായാ നോകാവിിലൻ കണ്ണകി 
ചാരാിതം തചെന്നയാാണ്യ് കൂത്തിചെ� ഇതിവൃത്തം. എങ്കിലും ചാില�തികാരാ കഥയാിൽ നിന്നും സംാരാമായാ 
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വിയതിയാാനം കൂത്തിചെല കഥയാിൽ കാണുന്നു. കൂത്തിചെ� കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നത് കണ്ണകിയുംചെടിയുംം 
നോകാവിിലചെ�യുംം ജീനനനോത്താടുകൂടിിയാാചെണ്യങ്കിൽ ചാില�തികാരാ കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നത് അവിരുംചെടി 
വിിവിാഹിനോത്താചെടിയാാണ്യ്. ഇതിൽ ധാരാാളം സ്തുതികൾ കാണുന്നു. ശൈദീവിസ്തുതി, ഗുരുംസ്തുതി, രാാജീസ്തുതി, 
മലശൈദീവിസ്തുതി എന്നിവിചെയാല്ലാം കൂത്തിചെ� പ്രനോതയകതകളാണ്യ്. നോകാവിിലചെ� പിിതാവിായാ 
കാനോവിരാിപ്പൂം പിട്ടണ്യത്തിചെല കച്ചവിടിക്കാരാനായാ വിാ�ാത്തം ചെചാട്ടിചെയാക്കുറിിച്ച് നീണ്ട് വിിവിരാണ്യം 
ഇതിൽ നൽകിയാിരാിക്കുന്നു. നോകാവിിലൻ, കണ്ണകി, മാധവിി എന്നിവിരുംചെടി ചാരാിതം വിിശദീമായാി 
ഇതിൽ അവിതരാി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു. നോകാവിിലചെ�യുംം കണ്ണകിയുംചെടിയുംം ജീനനം, വിിവിാഹിം, മാധവിി 
നോകാവിില സംമാഗംമം, വിിനോയാാഗംം എന്നിവിയുംം നോകാവിിലൻ കള്ളനായാി പിിടിിക്കചെ�ട്ട് വിധിക്കചെ�ടു
ന്നതും കണ്ണകിയുംചെടി പ്രതികാരാാഗ്നിയാിൽ മധുരാപിട്ടണ്യം ചെവിന്ത് ചെവിണ്ണീറിാകുന്നതുമാണ്യ് കൂത്തിചെ� 
കഥ. കാവിയരാസംം തുളുംമ്പുന്ന ചെചാാല്ലുകൾ ഇമ്പനോമറിിയാ പിാട്ടുകൾ, രാസംകരാമായാ സംംഭാാ�ണ്യങ്ങൾ 
എന്നിവിയാിലൂചെടി നോകാവിിലൻ കണ്ണകി ചാരാിതം മന്നാൻകൂത്തിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

അവിതരാണ്യം
രാാജീമന്നാചെ� സംാന്നിധയത്തിലാണ്യ് സംാധാരാണ്യ മന്നാൻകൂത്ത് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. ഈറ്റചെകാ
ണ്ടുംള്ള ഇരാി�ിടിങ്ങളിൽ രാാജീാവും മ�ിയുംം ഉപിവിിഷ്ടിരാായാതിനു നോശ�മാണ്യ് കൂത്ത് അവിതരാണ്യം 
നടിത്തുന്നത്. അവിതരാണ്യത്തിനുമുമ്പ് ഒരും തിരാശീല ഉപിനോയാാഗംിച്ച് അരാങ്ങ് മറിക്കുന്ന രാീതി കൂത്തിൽ 
കാണുന്നു. സംാധാരാണ്യ ഏഴുംദീിവിസംങ്ങൾചെകാണ്ട്ാണ്യ് കൂത്ത് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. അവിതരാി�ി
ക്കുന്നവിർ ഏഴി് ദീിവിസംചെത്ത വ്രതം അനുഷ്ഠാിക്കണ്യചെമന്നതാണ്യ് വിിശംാസംം. പൂജീയുംം വിഴിിപിാടും 
നടിത്തുക എന്നത് അവിരുംചെടി കടിമയാാണ്യ്. ഈ കലാരൂപിം ആരാംഭാിക്കുന്നതിന് മുനോന്നാടിിയാായാി 
ചെകാട്ടിയാറിിയാിക്കുന്ന ചാടിങ്ങുണ്ട്്. കഥകളിയാിചെല നോകളിചെകാട്ടിന് സംമാനമായാ സംമ്പ്രദീായാമാണ്യിത്. 
ഇലത്താളത്തിചെ� രൂപിത്തിലുള്ള ചാാരാല്, തുകലുചെകാണ്ടുംള്ള മത്താളം എന്നീ ഉപികരാണ്യങ്ങളാണ്യ് 
വിാദീയത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. നോദീവിതാസ്തുതികനോളാചെടിയാാണ്യ് കൂത്ത് ആരാംഭാിക്കുന്നത്. പ്രധാ
നമായുംം പുരും�ന്മാാരാാണ്യ് കൂത്ത് അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. കൂത്ത് ആടുന്നവിർ എന്നർത്ഥമുള്ള കൂത്താ
ടിികളാണ്യ് കളിയാിചെല നോവി�ക്കാർ. ചെപിൺത്താടിികളുംം ആൺത്താടിികളുംം രാംഗംത്ത് വിരുംചെമങ്കിലും 
ആണുങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്യ് സ്ത്രീകളുംചെടി ഭാാഗംവും അവിതരാി�ിക്കുന്നത്.

നോവി�വും ചാമയാവും
ആൺനോവി�ം, ചെപിൺനോവി�ം, നോകാമാളിനോവി�ം, പിക്ഷികൾ, മൃഗംങ്ങൾ എന്നിവിയാാണ്യ് കൂത്തിചെല 
നോവി�ങ്ങൾ. സ്ത്രീ നോവി�ക്കാർ നോചാല, ��സം്, ആഭാരാണ്യങ്ങൾ എന്നിവിയുംം പുരും�ന്മാാർ പിച്ചിലകൾ 
ചെകാണ്ടുംള്ള നോവി�ങ്ങളുംം ധരാിക്കുന്നു. പിക്ഷികൾക്കും മൃഗംങ്ങൾക്കും ഈറ്റചെകാണ്ടുംള്ള മുഖംമൂടിികളാണ്യ് 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. പി�ഡിർ, സംിന്ദൂരാം, കൺമ�ി, ചാാന്ത് എന്നിവിയാാണ്യ് നോമക്ക�ിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്നത്. ഓനോരാാ പുതിയാ കഥാപിാത്രവും രാംഗംത്ത് വിരുംന്നതിന് മുനോന്നാടിിയാായാി തിരാശ്ശാീല ഉയാർത്തി�ിടിി
ക്കുകയുംം ആചാാരാ�ാട്ട് പിാടുകയുംം ചെചായ്യും. കുലനോദീവിതകചെള സ്മിരാിച്ചുംചെകാണ്ടുംള്ള പിാട്ടുകളാണ്യ് ആചാാ
രാ�ാട്ടുകൾ. ആചാാരാ�ാട്ടുകൾക്ക് നോശ�ം നോകാവിിലൻ ചാരാിതം അവിതരാി�ിക്കുന്നു. നോകരാളത്തിചെല 
കലാരൂപിങ്ങളിൽ കണ്ടുംവിരുംന്ന ചെപിാറിാട്ടുനോവി�ങ്ങൾക്ക് സംമാനമായാി നോകാമാളി നോവി�ം മന്നാൻ 
കൂത്തിലുമുണ്ട്്. കൂത്തിനിടിയാിൽ നടിത്തുന്ന സംവിിനോശ�മായാ നൃത്തമാണ്യ് ‘കന്നിയാാട്ടം’. കണ്ണകിയുംചെടി 
കഥ ആനോവിശകരാമായാ മുഹൂർത്തത്തിൽ എത്തുന്ന സംന്ദർഭാത്തിലാണ്യ് കന്നിയാാട്ടക്കാർ ഇറിങ്ങുന്നത്. 
അനോതാചെടി വിാദീയം മുറുകുകയുംം പിാട്ടും തുള്ളലും ദ്രുതഗംതിയാിലാകുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.
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സംാമൂഹിയപ്രസംക്തിി
കാലാവൂട്ട് ഉത്സാവിനോത്താടിനുബന്ധിച്ച് രാാജീസംന്നിധിയാിലാണ്യ് സംാധാരാണ്യ കൂത്ത് അവിതരാി�ിക്കു
ന്നത്. ഒരും ഉത്സാവിം എന്ന നിലയാിൽ സംമുദീായാത്തിചെല എല്ലാ അംഗംങ്ങളുംം ഈ ചാടിങ്ങിൽ ഒത്തുനോചാ
രുംന്നു. സംാമുദീായാിക ഐകയത്തിചെ�യുംം സംാനോഹിാദീരായത്തിചെ�യുംം സംനോന്ദശമുൾചെക്കാള്ളുന്നതാണ്യ് 
കൂത്തിചെ� അവിതരാണ്യ സംന്ദർഭാം. ജീനങ്ങൾ പിരാസ്പരാം ഇടിപിഴികുന്നതുനോപിാചെല രാാജീാവും പ്രജീകളുംം 
തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം വിളർത്തുന്നതിനും ഈ കലാസംന്ദർഭാം സംഹിായാിക്കുന്നു. സംമുദീായാം പിരാമ്പരാാഗം
തമായാി അനുഷ്ഠാിക്കുന്ന ആചാാരാങ്ങളുംം വിിശംാസംങ്ങളുംം നിലനിർത്തുന്നതിന് കൂത്ത് സംാഹിചാരായചെമാ
രുംക്കുന്നു. ഇണ്യകചെള കചെണ്ട്ത്തുന്നതിനും വിിവിാഹിത്തിചെ� ചാടിങ്ങുകൾ വിിളിച്ചറിിയാിക്കുന്നതിനും 
ഈ ഉത്സാവിച്ചടിങ്ങ് അവിസംരാചെമാരുംക്കുന്നു.

പിച്ച ഇലകൾക്ക് പ്രാധാനയമുള്ള പുരും�നോവി�വും നോചാനോതാഹിരാമായാ സ്ത്രീ നോവി�വും ചാടുലമായാ 
ചുവിടുകളുംം മുഴിക്കമാർന്ന വിാദീയങ്ങളുംം മന്നാൻകൂത്തിന് സംജീീവിമായാ അരാങ്ങനുഭാവിം നൽകുന്നുണ്ട്്. 
സംാമ്പ്രദീായാികമായാ അരാങ്ങിചെ� ഘടിനാവിിനോശ�ങ്ങചെളാന്നുമിചെല്ലങ്കിൽ നോപിാലും മന്നാൻകൂത്ത് 
നോഗംാത്രജീീവിിതത്തിചെ� ലാളിതയചെത്തയുംം സംജീീവിതതചെതയുംം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നുചെണ്ട്ന്ന് കാണ്യാം. 
ജീനാധിപിതയ രാാഷ്ട്രീത്തിചെ� പി�രാന്മാാർ എന്ന വിർത്തമാനകാല സ്തുതി നിലനിൽക്കുനോമ്പാഴുംം 
രാാജീാവിിചെനയുംം ഭാരാണ്യവിയവിസ്ഥചെയായുംം കൃതയമായാി നിലനിർത്തുവിാൻ മന്നാൻ സംമുദീായാത്തിന് 
കഴിിയുംന്നുണ്ട്്. ഇടുക്കിയാിചെല വിനനോമഖലയാിൽ നോഗംാത്രരാാഷ്ട്രീത്തിചെ� അതിരുംം നയാവും കാത്തു 
സൂക്ഷിക്കുവിാൻ ഇക്കാലത്തും അവിർക്ക് കഴിിയുംന്നുചെണ്ട്ന്നത് ഏചെറി ക�തുകകരാമായാ വിസ്തുതയാാണ്യ്. 
സംർക്കാർ ഇന്ന് നാടിൻകലാരൂപിങ്ങൾക്കായാി ചെതരാചെഞ്ഞിടുത്തിട്ടുള്ള നോവിദീികളിൽ മന്നാൻകൂത്തും 
സംജീീവിമാണ്യ്.

വിനനോമഖലയാിൽ തചെന്ന കൃ�ി ചെചായ്യുന്ന പിാരാമ്പരായമാണ്യ് മന്നാൻമാർക്കുള്ളത്. കൂടുതൽ 
വിിളവിിനും, വിിളവുതന്ന മണ്ണിചെന തൃപ്തിചെ�ടുത്തുന്നതിനും പ്രകൃതിനോക്ഷാഭാങ്ങളിൽ നിന്നും വിനയമൃഗം
ങ്ങളിൽ നിന്നും കൃ�ിചെയാ കാത്തുസംംരാക്ഷിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് മന്നാൻമാർ കൂത്ത് അവിതരാി
�ിക്കുന്നത്. കാർ�ിക വൃത്തിയുംമായാി അനോഭാദീയമായാ ബന്ധമുള്ളതുചെകാണ്ട്് ഇത് ഉർവ്വരാാനുഷ്ഠാാന
മാചെണ്യന്ന് കൂടിി പിറിയാാം. മണ്ണും മനു�യനും തമ്മിിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിിചെ�ടുന്നതിന് ഈ 
കലാരൂപിം പ്രനോചാാദീനമാകുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതി സംംരാക്ഷണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംം, പിരാിസ്ഥിതിചെയാ�റ്റിയുംം 
നോഗംാത്രവിിഭാാഗംങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിിവും കരുംതലുമുചെണ്ട്ന്ന് ഇത്തരാം അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ ചെതളിയാി
ക്കുന്നു. മന്നാൻനോഗംാത്രത്തിചെ� തനതുപിാരാമ്പരായചെമന്ന നിലയാിൽ മന്നാൻകൂത്ത് നോകരാളത്തിചെല 
നോഗംാത്രകലാരൂപിങ്ങളുംചെടി പ്രസംക്തിി വിയക്തിമാക്കുന്നുമുണ്ട്്.

ഒരും ജീനസംമൂഹിത്തിചെ� കലാരൂപിമാണ്യ ്മന്നാൻകൂത്ത ്എങ്കിലും ഇന്ന ്നോകരാളത്തിചെല മചെറ്റാരും 
കലാരൂപിത്തിനും നോനരാിനോടിണ്ട്ി വിന്നിട്ടില്ലാത്ത ചാില പ്രതിസംന്ധികൾ ഈ കലാരൂപിം നോനരാിടുന്നു. 
കൂത്തിചെ� തനതായാ അവിതരാണ്യരാീതി ഇന്ന് ശൈകനോമാശം വിന്നിരാിക്കുന്നു. നവിമാധയമങ്ങളുംം നൃത്ത
രൂപിങ്ങളുംം ഇന്ന് കൂത്തിചെ� അവിതരാണ്യചെത്ത ശക്തിമായാി സംംാധീനിച്ചിരാിക്കുന്നു. മന്നാൻകൂത്ത് 
പിരാമ്പരാാഗംതമായാ തനിമനോയാാചെടി ഇന്ന് അവിതരാി�ിക്കചെ�ടുന്നില്ല എന്നത് ചെവില്ലുവിിളിയാാണ്യ്. കൂത്ത് 
അവിതരാി�ിക്കുന്നവിരുംചെടി വ്രതനിഷ്ഠായാിലുള്ള അലംഭാാവിവും ഗുരുംക്കന്മാാരുംനോടിയുംം ആശാന്മാാരുംനോടിയുംം 
അഭാാവിവും ഈ കലാരൂപിചെത്ത പ്രതിസംന്ധിയാിലാക്കിയാിരാിക്കുന്നു. മണ്ണിനോനാടുള്ള മനു�യബന്ധം 
കുറിയുംന്നതും വിനങ്ങൾ ചെവിട്ടി നശി�ിക്കചെ�ടുന്നതും ഈ കല നോനരാിടുന്ന മചെറ്റാരും ചെവില്ലുവിിളിയാാണ്യ്. 
പുനോരാാഗംതി എന്ന നോപിരാിൽ ആധുനിക സംംസ്കാാരാത്തിചെ� കടിന്നുകയാറ്റം ഈ കലാരൂപിചെത്തയുംം 
മന്നാൻമാരുംചെടി നോഗംാത്ര പിാരാമ്പരായചെത്തയുംം അപ്രസംക്തിമാക്കുന്ന സംാഹിചാരായമാണ്യ് നിലവിിലുള്ളത്.
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നോഡിാ. ചെബന്നിച്ചൻ സ്കാറിിയാ
മുരാിക്കാനോശ്ശാരാി പിാവിനാത്മാ നോകാനോളജീിൽ 2002 മുതൽ അദ്ധീയാപികനായുംം വികു�് നോമധാവിിയാായുംം നോജീാലി 
ചെചായ്യുന്നു. 2009 ൽ മൂവിാറ്റുപുഴി നിർമ്മില നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് എം.എ. മലയാാളം ഒന്നാം റിാനോങ്കാചെടി പിാ�ായാി. 
2015-ൽ എം.ജീി യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് പൂന്താനം കവിിത ശൈകസ്തവി ദീർശനത്തിചെ� പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
എന്ന വിി�യാത്തിൽ നോഡിാക്ടനോറിറ്റ് നോനടിി. 2020 ൽ കട്ട�ന ഗംവി.നോകാനോളജീിൽ റിിസംർച്ച് ശൈഗംഡിായാി നിയാമിത

നായാി. ഇനോ�ാൾ മുരാിക്കാനോശ്ശാരാി പിാവിനാത്മാ നോകാനോളജീിചെ� ശൈവിസം് പ്രിൻസംി�ലുമാണ്യ്



 നാട്ടുചെമാഴിിയുംചെടി ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രം: 
 പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്നിചെ� രാീതിശാസ്ത്രകലാപിങ്ങൾ

റിഫീഖ് ഇബ്രാാഹിിം
ഗംനോവി�കൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല

സംംഗ്രഹിം:
പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്ന് നിയാതാർഥത്തിൽ ഒരും നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാ പിഠിതാനോവിാ 
(folklorist) പിണ്ഡിതനോനാ അല്ല. ദീലിത്ചാിന്തകൻ, സംംസ്കാാരാവിിമർശകൻ, നാടികകൃത്ത്, 
ഗംാനരാചായാിതാവി്, ചാിത്രകാരാൻ എചെന്നാചെക്കയാാണ്യ് അനോ�ഹിചെത്ത വിിനോശ�ി�ിക്കാൻ 
കഴിിയുംക. നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനം എന്ന നോമഖലയാിൽ ആത്മാഖയാനപിരാമായാ ചാില ചെചാറുകു
റിിപ്പുകൾ മാത്രമാണ്യ് അനോ�ഹിത്തിചെ�തായുംള്ളത്. എങ്കിലും, പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്നിചെ� 
ആനോലാചാനകചെള സംമഗ്രമായാി പിരാിനോശാധിച്ചാൽ നാട്ടുചെമാഴിി എന്നു വിിനോശ�ി�ിക്കാവുന്ന 
ചാില കഥനങ്ങൾ അനോ�ഹിം ആവിർത്തിക്കുന്നതു കാണ്യാൻ കഴിിയുംം. വിാൾട്ടർ ചെജീ. ഒങ്ിചെ� 
ഒറിാലിറ്റി (orality) ചെയാക്കാൾ, ഉഗംാണ്ട്ൻ ഭാാ�ാശാസ്ത്രജ്ഞാംനായാ പിിനോയാാ സംിരാിമു വിിക
സംി�ിച്ച ഒനോറിച്ചർ (orature) എന്ന സംങ്കല്പനത്തിചെ� ഭാാ�ാന്തരാണ്യമായാാണ്യ് നാട്ടുചെമാഴിി 
എന്ന സംവിിനോശ� പിരാികല്പന ഇവിിചെടി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. വിാചെമാഴിിസംാഹിിതയം (oral 
literature) എന്ന കൃത്രിമവിാഗം്സംംയുംക്തിചെത്ത മറിികടിക്കാനാണ്യ് ‘നാട്ടുചെമാഴിി’ എന്ന 
പ്രനോയാാഗംം സംിരാിമു ചെകാണ്ടുംവിന്നത്. വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയം എന്ന പ്രനോയാാഗംം ഒരും വിിരുംനോദ്ധീാ
ക്തിിയാാണ്യ് എന്നാണ്യ് അനോ�ഹിം അഭാിപ്രായാചെ�ടുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ, വിാൾട്ടർ ചെജീ. 
ഓങ്ിലടിക്കമുള്ള ചെകാനോളാണ്യിയാൽ പൂർവ്വധാരാണ്യകചെള സംിരാിമു മറിികടിക്കുന്നു. പ്രതയക്ഷ
ത്തിൽ സംംസ്കാാരാ-ദീലിത്-സംാമൂഹിയ വിിമർശങ്ങളായാി കരുംതചെ�ടുന്ന പ്രദീീപിചെ� ആനോലാചാ
നകളിൽ ഈ പ്രനോമയാം പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നചെതങ്ങചെന എന്നും അത് രാീതിശാസ്ത്രപിരാമായാ ഒരും 
വിിനോച്ഛദീചെത്ത അവിതരാി�ിക്കുന്നചെതങ്ങചെന എന്നുമാണ്യ് ഈ പ്രബന്ധം പിരാിനോശാധിക്കുന്നത്.

താാക്കോ�ാൽവാാക്കുകൾ: നാട്ടുചെമാഴിി, ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രം

ഒന്ന്
പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്ന് ദീളിത് സംാമൂഹിയവിിമർശചെത്ത തചെ� ആനോലാചാനകളുംചെടി അടിിത്തറിയാാ
ക്കിയാ ചാിന്തകനാണ്യ്. എങ്കിലും നോകരാളത്തിചെല ദീളിത് ബ�ദ്ധീികതയുംചെടി വിംശാവിലിചാരാിത്രത്തിചെല 
ഒരും ഒരാംഗംം മാത്രമായാി അനോ�ഹിം സ്ഥാനചെ�ട്ടുകൂടിാ. മറിിച്ച് ദീളിത് സംാമൂഹിയ വിിമർശചെത്ത 
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ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രവിിനോച്ഛദീമായാി അവിതരാി�ിച്ച ആദീയ ചാിന്തകനായാി സ്ഥാനചെ�ടുത്തുന്നതാവും നീതി. 
ഇന്ന് ധാരാാളം പിരാിചായാിക്കചെ�ട്ടുചെവിങ്കിലും അപിരാിചാിതമായാ ഒരും രാീതിപിദ്ധീതിചെയാ അക്കാദീമിക
മായാി ഉറി�ിക്കുകയാായാിരുംന്നു പ്രദീീപിൻ ചെചായ്തിത്. പ്രതിനിധാനങ്ങളുംചെടി നോകവിലതയാിൽ തളയ്ക്ക്ചെ�
ടിാതിരാിക്കാൻ സംംയാം കരുംതചെലടുക്കുകയുംം എന്നാൽ അധികാരാത്തിചെ� ചെകട്ടുപിിണ്യയാലുകചെള 
അഴിിച്ചുംമാറ്റുന്നതിൽ നിതാന്തജീാഗ്രത പുലർത്തുകയുംം ചെചായ്യുന്ന വിിചാാരാമണ്ഡലമാണ്യ് അനോ�ഹി
ത്തിചെ�ത്. സംംസ്കൃതകാവിയമീമാംസംയാിനോലക്കു ഗംനോവി�കനായാി കടിന്നുചെചാല്ലുകയുംം അതിചെ� ദീാർശ
നികാടിിത്തറിചെയാ വിിമർശിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്ന ഒരും സംവിിനോശ�വിഴിി അനോ�ഹിത്തിചെ�തായുംണ്ട്്. ദീളിത് 
സം�ന്ദരായശാസ്ത്രവിിമർശത്തിന്  ബലിഷ്ഠാമായാ അടിിത്തറി മലയാാളത്തിൽ പിണ്യിയാചെ�ട്ടതിൽ ആ 
വിഴിിക്കു വിലിയാ പിങ്കുണ്ട്്. ദീളിത് വിിമർശനചെത്ത ഒരും ശില്പിയുംചെടി പ്രവൃത്തിക്കു തുലയമായാി ഒരാിടിത്ത് 
പ്രദീീപിൻ വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ശിൽപിികൾ തങ്ങൾക്കു നോവിണ്ട്ാത്ത ഭാാഗംങ്ങചെള കല്ലിൽ നിന്നു 
നീക്കം ചെചായ്യുന്നതുനോപിാചെല, ദീളിത് വിിമർശകർ സംവിർണ്യസം�ന്ദരായനോബാധചെത്ത നീക്കം ചെചായ്തി് ദീളിത് 
കർതൃതംചെത്ത നിർമിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നചെതന്ന് അനോ�ഹിം കരുംതുന്നു. നിനോ�ധത്തിലൂചെടി 
സംംയാം നിർമിക്കുന്ന ശില്പത�ം. ചാരാിത്രപിരാമായാ ബാധയതയാാണ്യ് ദീളിത് വിിമർശനം ഏചെറ്റടുത്തിരാി
ക്കുന്നത്, അത് ദീളിത് കർതൃതംചെത്ത നിർമ്മിിക്കുക മാത്രമല്ല സംവിർണ്യചെരാ മനു�യരാാക്കി മാറ്റുകയുംം 
ചെചായ്യുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയാമായാ ഉത്തരാവിാദീിത്തനോത്താചെടി അതു ചെചായ്തുതീർക്കുക എന്നതായാിരാിക്കണ്യം 
അനോ�ഹിത്തിചെ� പിദ്ധീതി. അതിനായാനോ�ഹിം പിരാസ്പരാബന്ധിതമായാ മൂന്ന് വിിശകലനരാീതികൾ 
നിർമ്മിിചെച്ചടുത്തു. 

പ്രാഥമികമായാി തചെ� ഗംനോവി�ണ്യപ്രബന്ധം ചെതാട്ട് അനോ�ഹിം വിിശകലനവിിനോധയാമാക്കിയാത് 
ഇന്തയൻ ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രചെത്തയാായാിരുംന്നു. ചാരാിത്രപിരാമായാി അതിചെന പിരാിനോശാധിക്കുന്ന ഡിസംൻ 
കണ്യക്കിന് പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രദീീപിൻ എഴുംതിയാിട്ടുണ്ട്്. അവിചെയാല്ലാം പിറിഞ്ഞു ചെവിക്കുന്നത് മുഖയധാ
രാാജ്ഞാംാനമീമാംസം  സംമൂഹിഘടിനയുംചെടി നോശ്രീണ്യീകരാണ്യങ്ങചെള ദീാർശനികമായാി എങ്ങചെന സംാധൂ
കരാിക്കുന്നു എന്നാണ്യ്. അതിനോലറ്റവും പ്രധാനചെ�ട്ടത്, ധയാനാത്മകചാിന്തചെയാ (contemplative 
thinking) ജ്ഞാംാനത്തിചെ� മാനദീണ്ഡമാക്കി മാറ്റി അധംാനചെത്ത പുറിത്താക്കാൻ അധീശജ്ഞാംാ
നപിദ്ധീതികൾക്ക് എങ്ങചെന കഴിിഞ്ഞു എന്ന വിിചാിന്തനമാണ്യ്. അമൂർത്തവും അതിഭാ�തികവുമായാ 
വിയാഖയാനങ്ങളിൽ തളം ചെകട്ടിക്കിടിന്ന് മൂർത്തയാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള പുറിത്താക്കാൻ സംംസ്കൃതകാവിയമീ
മാംസംയാടിക്കം ശ്രീമിച്ചും ചെകാനോണ്ട്യാിരുംന്നു. ജ്ഞാംാനചെത്ത നോകവിലവും അനശംരാവുമായാ പ്രപിഞ്ചാംസംതയ
മാക്കുന്ന, അനുഭൂതിചെയാ സ്ഥാപിനവിൽക്കരാിക്കുന്ന ദീർശനപിദ്ധീതികചെള തുറിന്നു കാട്ടുകയാായാിരുംന്നു 
പ്രദീീപിൻ ചെചായ്തിത്. അത് രാസംമാവിചെട്ട, സംഹൃദീയാവിിഭാജീനമാകചെട്ട, ആനന്ദം എന്ന തതംമാവിചെട്ട 
എന്തും അമൂർത്തവിൽക്കരാിക്കചെ�ട്ടു എന്നനോ�ഹിം ഗംനോവി�ണ്യ ചാാതുരാിനോയാാചെടി വിാദീിച്ചുംറി�ിച്ചും. 

ദീംിതീയാമായാി, ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രത്തിചെ� ഈ മുഖയധാരാനോയാാടിിടിഞ്ഞി, ഋനോഗംംദീകാലം ചെതാനോട്ട 
നിലവിിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന ബദീൽപിാരാമ്പരായചെത്ത ശക്തിമായാി ഉയാർത്തിചെക്കാണ്ടും വിന്നു. ഘടികർ�രാ
കാവിയം ഒരുംദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. കാളിദീാസംചെ� സംമകാലികനോനാ മുൻഗംാമിനോയാാ ആയാ ഘടികർ�രാചെ� 
സംനോന്ദശകാവിയം പ്രദീീപിചെ� പിരാിഭാാ�യാിലൂചെടിയാാണ്യ് മലയാാളം ചെതാട്ടത്. നോമഘസംനോന്ദശത്തിന് 
മാതൃകയാായാിരാിക്കാൻ സംാധയതയുംള്ള ഈ വിിസ്മൃതരാചാനയുംചെടി മ�ലികസംവിിനോശ�ത ഒരും സ്ത്രീ  പുരും
�നയാച്ച സംനോന്ദശമാണ്യിചെതന്നതാണ്യ്. സ്ത്രീ കർത്താവിാകുന്ന ആദീയഭാാവിന. അഭാിനവിഗുപ്തചെ� നാമക
രാണ്യചെത്ത പിിന്തുടിർന്ന്  ‘ഗംാർഹിികജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാവിനാത്മകചാിത്രീകരാണ്യം’ (an imaginative 
depiction of domestic life) എന്ന് പ്രദീീപിൻ വിിശദീീകരാിച്ച ഘടികർ�രാകാവിയം  ആസംക്തിി
ക്കു പികരാം ദുഃഖം സ്ഥായാിയാായാ രാചാനയാാണ്യ്. നോമഘസംനോന്ദശത്തിചെല രാതയാത്മകരൂപികങ്ങളല്ല, 
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വിിരാഹിത്തിചെ� ബിംബങ്ങളാണ്യവിിചെടി കാണുക, മാനു�ികമായാ നോവിദീനകളുംചെടി ആവിിഷ്കാാരാം. ഇനോത 
താൽപിരായം തചെന്ന രാാമായാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള അനോ�ഹിത്തിചെ� പിഠനത്തിലും കാണ്യാം. ‘രാാമാ
യാണ്യത്തിചെല ബുദ്ധീൻ’ എന്ന പിഠനം ഇതിഹിാസം-പുരാാണ്യങ്ങചെള എങ്ങചെന സംമീപിിക്കാം എന്ന
തിചെ� മികച്ച ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. മുകളിൽ പിറിഞ്ഞി ‘നിനോ�ധ’ചെത്ത എങ്ങചെനയാാണ്യ് പ്രദീീപിൻ 
പ്രയുംക്തിമാക്കുന്നചെതന്ന് ഈ പിഠനം പിറിഞ്ഞു തരുംം. ഫാദീർ കാമിൽ ബുൽചെക്കയുംചെടിയുംം എ.ചെക.
രാാമാനുജീചെ�യുംം ചാരാിത്രവിിശകലനത്തിനപ്പുറിം കടിന്ന് കാവിയത്തിചെ� ആന്തരാികഘടിനയാിൽ ബുദ്ധീ 
സംാന്നിധയം നിഹിിതമായാിക്കിടിക്കുന്നചെതങ്ങചെന എന്ന് പ്രദീീപിൻ വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ബ�ദ്ധീ- 
ബ്രാാഹ്മണ്യ താതംികസംംവിാദീത്തിചെ� പിാഠരൂപിമായാാണ്യ് രാാമായാണ്യചെത്ത അനോ�ഹിം കാണുന്നത്. 
ഹിിംസംാത്മകമായാ ബ്രാാഹ്മണ്യിസംം എന്തു ചെകാണ്ട്് അഹിിംസംചെയാക്കുറിിച്ച് പിാടിി എന്ന നോചാാദീയത്തിനു
ത്തരാം അവിിചെടിയാാണുള്ളത.് വിയാഖയാതാക്കൾ അറിിഞ്ഞിാലുമിചെല്ലങ്കിലും ബുദ്ധീൻ രാാമായാണ്യത്തിലൂചെടി 
തുടിരുംകയാായാിരുംന്നനോത്ര.

മൂന്നാമതായാി സംമകാലിക നോകരാളസംമൂഹിചെത്തയാാണ്യ് പ്രദീീപിൻ വിിശകലനവിിനോധയാമാക്കു
ന്നത്. ‘ആധുനിക നോകരാളം ആരുംചെടി ഭാാവിനയാാണ്യ് ’ എന്ന പിഠനം നോനാക്കുക. പിചെത്താമ്പതാം 
നൂറ്റാണ്ട് ്തുടിക്കത്തിൽ തചെന്ന രൂപിചെ�ട്ടു വിന്ന കീഴിാളവിയവിഹിാരാങ്ങൾ മുകൾത്തട്ട ്ഏചെറ്റടു ത്തതാണ്യ് 
ആധുനികീകരാണ്യം. നാരാായാണ്യഗുരും ചെതാട്ട് ആരാംഭാിക്കുന്ന ക്ഷിപ്രവിിനോച്ഛദീമല്ല അത്. ജീാതിവിിരുംദ്ധീത, 
വിിദീയാഭായാനോസംാന്മുഖത, സംഞ്ചാംാരാസംംാത�യം എന്നീ താൽപിരായങ്ങൾ ദീളിത് വിയവിഹിാരാങ്ങളിൽ പ്ര
തയക്ഷചെ�ടുന്നതിചെനയാാണ്യ് ആധുനികതയുംചെടി അടിിസ്ഥാനമായാി അനോ�ഹിം സ്ഥാനചെ�ടുത്തുന്നത്. 
ചാരാിത്രചെത്ത തലതിരാിച്ചും വിിശദീീകരാിക്കുന്നു പ്രദീീപിൻ. ഈ ശൈസംദ്ധീാന്തിക നിലപിാടിിചെ� തുടിർ
ച്ചയാിലാണ്യ് സംരാസംംതീ വിിജീയാചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള ആനോലാചാനകളുംം രാണ്ട്ിടിങ്ങഴിിചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിമർ
ശനങ്ങളുംം ഇനോങ്ങയാറ്റത്ത് നോയാശുദീാസംിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള ആനോലാചാനകൾ നോപിാലും നിൽക്കുന്നത്.  
ഇതായാിരുംന്നിരാിക്കണ്യം പ്രദീീപിചെ� വിിപുലമായാ പിദ്ധീതി. ചെനടുനായാകതം(hegemony) മടിയാിൽ 
കയാറിി ആക്രമിക്കുക, അതിന് ബലമായാി ചാരാിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിവിയവിഹിാരാം കചെണ്ട്ടുക്കുക, 
അതിലൂചെടി വിർത്തമാനചെത്തയുംം ചെതാട്ടു പിിറികിലുള്ള ഭൂതചെത്തയുംം അപിഗ്രഥനവിിനോധയാമാക്കുക. 
അതിനാൽ തചെന്ന ചെപിാതു, മാനകീകൃതം തുടിങ്ങിയാ എല്ലാത്തരാം ബൃഹിദീ് പിരാികല്പനകചെളയുംം 
അനോ�ഹിം വിിമർശനോകന്ദ്രംത്തിൽ നിർത്തി. അത് ഭാാ�യാാചെണ്യങ്കിലും നോയാശുദീാസം് ആചെണ്യങ്കിലും. 
ശുദ്ധീീകരാണ്യങ്ങചെള തള്ളി�റിഞ്ഞി് ബഹുലതകൾക്കായാി നിരാന്തരാം നിലയുംറി�ിച്ചും. ഒ�ം, അമൂർത്ത
തചെയാ നിശിതമായാി വിിമർശിച്ചും, മൂർത്തതകചെള മാത്രം കണ്ടും. ഇങ്ങചെന ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രവിിനോച്ഛദീത്തിന് 
ഉതകുന്ന നിലയാിൽ തചെ� ശൈസംദ്ധീാന്തികധാരാാണ്യകചെള പ്രദീീപിൻ വിിനിനോയാാഗംിച്ചും. 

എന്തായാിരുംന്നു അനോ�ഹിത്തിചെ� ആനോലാചാനകചെള നിർണ്ണയാിച്ച ജ്ഞാംാനിമം  (epesteme) 
എന്ന നോചാാദീയത്തിന്  ഒറ്റ ഉത്തരാനോമയുംള്ളൂ, അധംാനം എന്നതാണ്യത്. ഭാ�തികാധംാനചെത്ത പുറിത്താ
ക്കുന്ന ഏതു രാീതിനോയാാടും അനോ�ഹിം ശക്തിമായാി ഇടിയുംന്നത് കാണ്യാം. അധംാനത്തിചെ� ഭാ�തിക
നോശ�ിചെയാ ഊട്ടിയുംറി�ിക്കാനാണ്യ് അനോ�ഹിം പിണ്യിചെയാടുത്തചെതന്നു നോതാന്നുന്നു. എവിിചെടിയുംമത് 
നമുക്ക് കാണ്യാം. ‘വിഹ്നിസംന്തപ്തനോലാഹിസ്താംബുബിന്ദുനാം സംന്നിഭാം മർതയജീന്മാം ക്ഷണ്യഭാംഗുരാം’ 
എന്ന എഴുംത്തച്ഛൻ വിരാികളുംദ്ധീരാിച്ച്, നോലാഹിത്തിൽ വിീഴുംന്ന ചെവിള്ളംനോപിാചെല എന്ന വിാകയത്തിൽ 
ഒരും ചെകാല്ലൻ എരാിയുംന്നതു കാണ്യാം എന്നു പ്രദീീപിൻ എഴുംതുന്നുണ്ട്്. ഇതനോ�ഹിത്തിചെ� ഒരും ചെപിാതു
രാീതിയാാണ്യ്, വിാക്കുകളുംചെടി, പ്രനോയാാഗംത്തിചെ�, ശൈശലികളുംചെടി പുറികിചെല സംങ്കല്പനങ്ങചെള അനോനം
�ിച്ചും കചെണ്ട്ത്തുക എന്നത്. പിദീനിരുംക്തിിയാനോനം�ണ്യനോമാ അർത്ഥപിരാിണ്യാമാനോനം�ണ്യനോമാ അല്ല 
അത്.  പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംചെടി, വിഴിക്കങ്ങളുംചെടി ഭാ�തികാസ്പദീങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള അനോനം�ണ്യമാണ്യ്. ഈ 
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അനോനം�ണ്യത്തിനുള്ള എത്രയുംം ചെതളിവുകൾ അനോ�ഹിത്തിചെ� എഴുംത്തുകളിൽ ലഭായമാണു താനും.

                                                

രാണ്ട്്
‘ചെതളിയുംന്ന ജീാതിയുംം പിിളരുംന്ന വിർഗ്ഗവും’ എന്ന പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്നിചെ� ഗംഹി മായാ നോലഖനം 
ആരാംഭാിക്കുന്നു:

ഇല്ലചെത്ത ചാാരുംകനോസംരായാിലിരുംന്ന് ശൈവികുനോന്നരാം മുറുക്കിചെക്കാണ്ട്് ആനോലാചാനയാിലായാിരുംന്ന 
നമ്പൂതിരാി ദൂചെരാ നിന്നു വിരുംന്ന രാാമനോനാടു നോചാാദീിച്ചും. ‘ഈ നോലാകം നോശാകമൂകമാണ്യ്, അനോല്ല രാാമാ? 
രാാമൻ: എനിക്കറിിയൂനോലാളീ, ഞാാൻ പിണ്യീംകാരാി വിരായാണ്യ് ’ (നോജീാലി കഴിിഞ്ഞി് വിരാികയാാണ്യ് ). 
ദീാർശനികനോബാധമില്ലായ്മയാാനോണ്യാ, അനോതാ ദീാർശനികത നിർമ്മിിക്കചെ�ടുന്നതിചെ� പ്രതയയാ
ശാസ്ത്രമാനോണ്യാ ഈ സംന്ദർഭാം ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്നത് എന്ന് കൃതയമായാി പിറിയാാൻ വിയ്യാ. ഒരും കാരായം 
വിയക്തിമാണ്യ്. നോകവിലതയാിൽ ഒരും അപിരാതംപ്രതിഷ്ഠാാപിനമുണ്ട്്. നോകവിലത പിാർശംങ്ങചെള പുനർ
നിർമ്മിിക്കുന്നു ( 2020: 597-98)

സംാധാരാണ്യഗംതിയാിൽ, ഗം�രാവിതരാമായാ ഒരും പ്രനോമയാം ശൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന പ്രബന്ധ 
ങ്ങചെളാന്നും അനുഭാവികഥന (anectdotes) ങ്ങളിൽ നിന്നാരാംഭാിക്കാറിില്ല. ആനുഭാവിികതയ്ക്ക്് മൂലയം 
കല്പിക്കുനോമ്പാഴുംം അവിചെയാ മുൻനിർത്തി ശൈസംദ്ധീാന്തികവിത്കരാണ്യം (theorization) സംാധയമല്ല 
എന്ന നിലപിാടി് ആധുനികജ്ഞാംാനശാസ്ത്രം പുലർത്തുന്നതു ചെകാണ്ട്ാണ്യിത്. വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയ
ത്തിനു പികരാം നാട്ടുചെമാഴിി മുൻനോപിാട്ടു ചെവിക്കുനോമ്പാൾ സംിരാിമുവും ഊന്നുന്ന വിിമർശനനിലപിാടി് ഇതു 
തചെന്നയാാണ്യ്. ഒാങ്ിചെ� വിാചെമാഴിി (orality) അച്ചടിി / ചെമാഴിി ദീംന്ദംവിിചാാരാത്തിചെ� നിഴിൽ�ാടി് 
വിീണുകിടിക്കുന്ന സംങ്കല്പനം തചെന്നയാാചെണ്യന്ന് സംിരാിമു നിലപിാചെടിടുക്കുന്നു. എഴുംതചെ�ടിാത്ത സംർഗംാ
ത്മകത (unwritten creativity) ചെയായാാണ്യ് സംിരാിമു ‘നാട്ടുചെമാഴിി’ എന്നു വിിളിച്ചത് (Moolla, F, 
Fionna, 2012: 434). എഴുംതചെ�ടിാത്ത സംാഹിിതയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിാചെമാഴിി സംാഹിിതയം 
എന്നു പ്രനോയാാഗംിക്കൽ വിിരുംനോദ്ധീാക്തിിയാായാി സംിരാിമു കാണുന്നു. ‘സംാഹിിതയം’ എല്ലാനോ�ാഴുംം എഴുംത
ചെ�ട്ടതാണ്യ്. അഥവിാ ‘എഴുംതചെ�ട്ടതാവിാനുള്ള’ നോശ�ിയാാണ്യ് ഒരും പിാഠചെത്ത സംാഹിിതയമാക്കുന്നത്. 
എഴുംത്ത് മാനകീകൃതവും ‘ചെപിാതു’ വിിലൂന്നിയാതുമായാതിനാൽ അനുഭാവിത്തിചെ� ‘ചൂടും ചൂരുംം ഇളകിയാാ
ട്ടവും’ എഴുംത്തിൽ നഷ്ടിമാകുന്നു. ഒരാർത്ഥത്തിൽ, ദീറിിദീയുംചെടി അപിനിർമ്മിാണ്യത്തിചെനതിചെരായാാണ്യ് 
സംിരാിമു നീങ്ങുന്നത്. ഇവിിചെടി നിന്ന് ആദീയഭാാഗംത്തു ചൂണ്ട്ിക്കാട്ടിയാ പ്രദീീപിചെ� ചെപിാതുനിലപിാടിിനോലക്കു 
നമുചെക്കാരും വിഴിി ചെവിട്ടാൻ പിറ്റും. മാനകീകരാണ്യങ്ങചെള മറിികടിക്കാനുള്ള അനോ�ഹിത്തിചെ� ശ്രീമത്തിൽ 
നാട്ടുചെമാഴിിയുംചെടി ജ്ഞാംാനശാസ്ത്രമാണു പ്രവിർത്തിക്കുന്നത് എന്നതു നിശ്ചായാം. പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാി
കുന്നിചെന വിയക്തിിപിരാമായാി അറിിയാാവുന്നവിർക്ക് അനോ�ഹിം നാട്ടുചെമാഴിിചെയാ (orature) എങ്ങചെന 
ശൈകകാരായം ചെചായ്തു എന്നതു തിട്ടമുണ്ട്ാകും. അനോ�ഹിത്തിചെ� നോലഖനങ്ങളിൽ പിലയാിടിത്തും പ്രതയക്ഷ
ചെ�ടുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ഭാാ�ണ്യത്തിൽ അനോ�ഹിം വിിനിമയാം ചെചായ്തി നാട്ടുചെമാഴിിയുംചെടി സം�ന്ദരായാത്മകഭാാ
വിശക്തിി (aesthetic affect) നോനരാിട്ടു സംംസംാരാിച്ചവിർക്കു വിിശദീീകരാണ്യങ്ങളില്ലാചെത പിിടിി കിട്ടും.

അതിരാിക്കചെട്ട, മുകളിലചെത്ത ഖണ്ഡത്തിനോലക്കു തിരാിച്ചുംവിരാാം. ധയാനാത്മകചാിന്തയുംം ശൈദീനം
ദീിനാനുഭാവിവും തമ്മിിലുള്ള ശൈവിരുംധയമാണ്യ് പ്രദീീപിൻ പിറിയാാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്. അനുഭാവിത്തിചെ� 
ജ്ഞാംാനം മചെറ്റാന്നാണ്യ്. “ചെവിയാിലിനു കറുപ്പുനിറിമാചെണ്യന്നു ഞാാൻ പിഠിച്ചത് വിയാലിൽ കൃ�ി 
ചെചായ്യുന്നവിരുംചെടി ശരാീരാം കണ്ട്ാണ്യ്, അതുവിചെരാ സംാഹിിതയത്തിൽ ചെവിയാിലിനു ചെവിളുംപ്പു നിറിമായാി
രുംന്നു” (2020: 335) എന്ന് മചെറ്റാരും കവിിതാപിഠനത്തിചെ� തുടിക്കത്തിൽ അനോ�ഹിചെമഴുംതുന്നുണ്ട്്. 
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ഒരാർഥത്തിൽ സം�ന്ദരായാത്മകമായാ ഒരും നോബാധനപ്രക്രിയായാാണ്യിത്. രാാമചെ�യുംം നമ്പൂതിരാിയുംചെടിയുംം 
പിരാസ്പരാഭാാ�ണ്യത്തിൽ നിന്ന് സംങ്കല്പനപിരാതയുംചെടി (conceptualization) പ്രവിർജീനങ്ങളിനോലക്കു 
കയാറിാൻ എളും�വിഴിിയുംചെണ്ട്ന്ന് പ്രദീീപിൻ കചെണ്ട്ത്തുന്നു. വിാസ്തവിത്തിൽ, ആധുനികതയുംചെടി പ്രതയ
ക്ഷവിാദീപിരാമായാ (positivist) യുംക്തിി പുറിത്താക്കിക്കളഞ്ഞി ഒരും നോബാധനരാീതിശാസ്ത്രമാണ്യിത്. 
പ്രതിഭാാസംങ്ങളുംചെടി ചെപിാതുതംം കചെണ്ട്ത്തി, അവിചെയാ പിാഠപുസ്തകവിത്കരാിക്കുനോമ്പാൾ നഷ്ടിചെ�
ടുന്നത് അനുഭാവിജ്ഞാംാനമാണ്യ്. ഇതിചെനയാാണ്യ് നാട്ടുചെമാഴിിയാിൽ നിന്ന് സംങ്കല്പനത്തിനോലക്ക് 
കയാറുന്നതിലൂചെടി പ്രദീീപിൻ തിരാിച്ചിടുന്നത്. തീർച്ചയാായുംം ധാരാാളം പിരാിമിതികളിരാിചെക്കത്തചെന്ന, 
വിിധംംസംകമായാ ഒരും രാീതിശാസ്ത്രമാണ്യത്. 

സം�ന്ദരായാത്മകതചെയാ ചാരാിത്രശാസ്ത്രം ചെകാണ്ടും പികരാം ചെവിക്കാൻ കഴിിയാില്ല എന്നു പിി. പിവിിത്രൻ 
ചൂണ്ട്ിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്്. അനോ�ഹിത്തിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ, പ്രബുദ്ധീതാപിരാമായാ ആധുനികത മുനോമ്പാ
ട്ടുചെവിച്ച ആത്മതതംചെത്ത ചെവില്ലുവിിളിക്കാൻ ചാരാിത്രപിരാിണ്യാമചെത്ത അനുഭൂതിയാാക്കുന്ന പ്രക്രിയാനോക്ക 
കഴിിയുംകയുംള്ളൂ (2014: 219). അല്ലാത്തിടിനോത്താളം ചാരാിത്രം യാാ�ികമായാ ഒരും ഭാ�തികശാസ്ത്രമായാി 
നിലചെകാള്ളും. രാീതിശാസ്ത്രപിരാമായാ ഈ കലാപിം എവിിചെടി നിന്നാരാംഭാിക്കണ്യം എന്ന നോചാാദീയത്തിന് 
ഭൂരാിപിക്ഷ സംംസ്കാാരാപിഠിതാക്കളുംം കവിിതയാിൽ നിന്നാരാംഭാിക്കണ്യചെമന്ന ഉത്തരാത്തിചെലത്തുന്നു, പ്ര
ദീീപിനാവിചെട്ട നാട്ടുചെമാഴിി എന്ന പിരാിഹിാ മാണ്യ് നിർനോ�ശിക്കുന്നത്;

‘ദൂചെരാ ഒരും മലയാിൽ നിന്നു പുക കാണുന്നു. നാം എന്ത് അനുമാനിക്കുന്നു?’

‘അവിിചെടി തീയുംചെണ്ട്ന്ന് ഊഹിിക്കണ്യം’ എന്ന ഉത്തരാമാണ്യ് അധയാപികൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 
തീയുംം പുകയുംം തമ്മിിൽ സ്ഥിരാമായാ ബന്ധം ഉള്ളതിനാലാണ്യ് ഈ അനുമാനം സംാധയമാവുന്നത്. 
എന്നാൽ വിിദീയാർഥിയുംചെടി ഉത്തരാം ‘അവിിചെടി കള്ളവിാറ്റുണ്ട്് എന്ന് ഊഹിിക്കണ്യം’ എന്നായാിരുംന്നു. 
സ്തബ്ധനായാിനോ�ായാ അധയാപികൻ ഊഹിത്തിചെ� ഈ അതിവിയാപ്തിയാിൽ നോബാധം ചെകട്ടില്ല എന്നു 
മാത്രം (2020: 722)

‘ഭാാ�ാധയാപികൻ അതിജീീവിിക്കുനോമാ?’ എന്ന നോലഖനാരാംഭാമാണ്യിത്. പ്രതയക്ഷത്തിൽ തചെന്ന 
നോബാധനപ്രക്രിയാചെയാക്കുറിിച്ചുംള്ള ചാർച്ച. ലളിതമായാ ഒരും കഥനത്തിൽ നിന്നു അനുമാന സംിദ്ധീാന്തം 
�ാ�ിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യാാനുള്ള രാീതിശാസ്ത്രചെത്തക്കുറിിച്ച് സംംസംാരാിക്കുകയാാണ്യിവിിചെടി. പിനോക്ഷ, അതി
നിടിയാിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്ന ഒരും വിാചാകം - തീയുംം പുകയുംം തമ്മിിൽ സ്ഥിരാമായാ ബന്ധം ഉള്ളതിനാ
ലാണ്യ് ഈ അനുമാനം സംാധയമാവുന്നത് - സംങ്കല്പനങ്ങളുംചെടി പ്രവിർജീനങ്ങളിനോലക്കു ചൂട്ടുചെതളിക്കുന്നു. 
പുക കാണുനോമ്പാൾ തീചെയാന്ന് അനുമാനിക്കൽ (യാത്ര യാത്ര ധൂമഃ, തത്ര തത്ര വിഹ്നിഃ എന്നാണ്യനോല്ലാ 
പ്രമാണ്യവിാകയം) സംങ്കല്പനപിരാമായാ ഒരും ചെപിാതുതംമാണ്യ്. അതിനപ്പുറിം ശൈദീനംദീിനാനുഭാവിത്തിചെ� 
ഭാാവിന പ്രവിർത്തിക്കുന്നിടിത്ത് അനുമാനം മചെറ്റാന്നാവുന്നു. ചെപിാതുതംചെത്ത മുറിിച്ചും കടിക്കുന്ന ശൈദീനം
ദീിനതയുംചെടി ആനുഭാവിികസം�ന്ദരായമാണ്യ് ആ അർത്ഥത്തിൽ നാട്ടുചെമാഴിി.

നാട്ടുചെമാഴിിയാിൽ അന്തർലീനമായാ ജ്ഞാംാനപിരാിസംരാങ്ങചെളക്കുറിിച്ച് പ്രദീീപിൻ നിരാന്തരാം 
സംംസംാരാിക്കുന്നതു നമുക്കു കാണ്യാം. ഒരാർത്ഥത്തിൽ അനോ�ഹിത്തിചെ� അപൂർണ്ണനോനാവിൽ, എരാി, 
ഈ പ്രനോമയാത്തിചെ� ബൃഹിദീാവിിഷ്കാാരാമാണ്യ്. “മലബാറിിചെല പുറിവിഴിിജീാതി ജീീവിിതങ്ങളുംം 
അവിരുംചെടി അറിിവുരൂപിങ്ങളുംം ജ്ഞാംാനപിാരാമ്പരായവും പുറികുടിികളുംചെടി ചാരാിത്രാനുഭാവിത്തിൽ നിലനിന്നി
രുംന്നു.  മ�വിാദീം, ശൈവിദീയം എന്നീ അറിിവുരൂപിങ്ങൾചെക്കാ�ം ഒരും കാർ�ിക സംമൂഹിത്തിചെ� അതി
ജീീവിനത്തിനാവിശയമായാ പിണ്യിയാറിിവുകളുംം സംാനോങ്കതികവിിദീയയുംം ഈ അടിിത്തട്ടുജീീവിിതങ്ങളാണ്യ് 
നിലനിർത്തിയാത്.  ബ്രാാഹ്മണ്യയവിനോരാണ്യയത അറിിവിിചെന അതീന്ദ്രംിയാവിൽക്കരാിക്കുകയുംം നോവിദീാന്തവും 
മായാാവിാദീവുമായാി അറിിവുരൂപിങ്ങചെള ഭാ�തികപിരാിസംരാത്തുനിന്നും അടിർത്തിമാറ്റിയാനോ�ാഴുംം 
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ജീാതിനിന്ദയുംചെടിയുംം സംവിർണ്ണഹിിംസംകളുംചെടിയുംം ചൂ�ണ്യവിയവിസ്ഥയ്ക്കുംള്ളിൽ സംമൂഹിചെത്ത അതിജീീവിി
�ിക്കാനുള്ള അറിിവുരൂപിങ്ങചെളയുംം ഭാ�തിക ജീീവിിത വിയവിഹിാരാങ്ങചെളയുംം അധംാനപ്രക്രിയാകളിലൂചെടി 
നിലനിർത്തിയാത് അടിിത്തട്ട് സംമൂഹിങ്ങളായാിരുംന്നു. ഈ അറിിവുപികർച്ചയുംചെടി പ്രതീകരൂപിമായാി 
പിറിയാതറിയുംം നോകാട്ടവും പിറിയാനാർപുരാവും ഭാാവിനാത്മകമായാി വിീചെണ്ട്ടുത്തു ചെകാണ്ട്ാണ്യ് ഈ 
ജ്ഞാംാനപിാരാമ്പരായചെത്ത വിിമർശസംമൂഹിികതയുംചെടിയുംം വിിനോമാചാനവിയവിഹിാരാത്തിചെ�യുംം മണ്ഡല
ത്തിനോലക്ക് നോനാവിലിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുത്തുന്നത്. അങ്ങചെന പ്രദീീപിൻ പ്രതയക്ഷതയുംചെടി ജ്ഞാംാനമണ്ഡ
ലചെത്ത നോനാവിലിലൂചെടി സൃഷ്ടിിക്കുന്നു” (ചെക.എസം്. മാധവിൻ, 2018). നാട്ടുചെമാഴിിയുംചെടി ജ്ഞാംാനങ്ങൾ 
എന്തു ചെകാണ്ടും അകറ്റചെ�ട്ടു എന്ന നോചാാദീയം അനോ�ഹിം പിലയാിടിത്തായാി ഉന്നയാിക്കുന്നതു കാണ്യാം; 
“അറിിവുകൾ സംംയാനോമവി ശാസ്ത്രത്തിചെ� നോമഖലയാിനോലക്കു വിരാികയാില്ല. അവിചെയാ നാം ശാസ്ത്രീയാമായാി 
വിയാഖയാനിക്കുകയാാണ്യ് നോവിണ്ട്ത്” (2020: 662). എന്തുചെകാണ്ട്് തനോ�ശീയാ അറിിവുകൾ ശാസ്ത്രീയാമായാി 
വിയാഖയാനിക്കചെ�ട്ടില്ല എന്ന നോചാാദീയത്തിനുത്തരാം കാനോണ്യണ്ട്ത്, അറിിവിില ചെല്ലന്നും സംാമൂഹിയഘടി
നയാിലാചെണ്യന്നും പ്രദീീപിൻ വിയക്തിമാക്കുന്നു. മനുനോ�യാപിനോയാാഗംമുള്ള അറിിവുകചെള–അഥവിാ ഭാ�തി
കജ്ഞാംാനചെത്ത–അറിിവിായാി കണ്യക്കാക്കാത്ത ഒരും സംാമൂഹിികഘടിനയാിൽ നിന്നു നോവിണ്യം ഈ 
നോചാാദീയത്തിനുത്തരാം കാണ്യാൻ. നോഫാക് നോലാർ എന്ന ജ്ഞാംാനവിി�യാത്തിചെനതിചെരാ, പ്രദീീപിൻ 
ഉന്നയാിക്കുന്ന പ്രധാന വിിമർശനം ഈ പിരാിസംരാത്തിൽ നിന്നാണു പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നത്.

നോഫാക് നോലാറിിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജീാതീയാമായാ തരാംതിരാിവിാചെണ്യന്നും അതു കാണ്യാചെത
യുംള്ള നോഫാക് നോലാർ പിഠനങ്ങൾ അപ്രസംക്തിമാചെണ്യന്നും പ്രദീീപിൻ പിാമ്പിരാികുന്ന് കണ്യക്കുകൂട്ടുന്നു. 
താഴ്ത്തിചെ�ട്ട ജീാതി സംമൂഹിങ്ങളുംചെടി ആത്മാവിിഷ്കാാരാമായാി നോഫാക് നോലാറിിചെന കാണ്യണ്യം. എല്ലാ സംമൂഹി
ങ്ങചെളയുംം കൂട്ടായ്മയാായാി (നോഫാക്) ഗംണ്യിക്കുന്ന അനോമരാിക്കൻ സംമീപിനചെത്ത പ്രദീീപിൻ നിരാാകരാിക്കു
ന്നു. ഇന്തയൻ സംാഹിചാരായ ത്തിൽ നോഫാക് എന്നത്ത് ജീാതിസംമൂഹിം എന്നതു തചെന്നയാാണ്യർത്ഥചെമന്ന് 
അനോ�ഹിം ഉറി�ിക്കുന്നുണ്ട്് (സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം & ചെക.എം. അനിൽ, 2020: 33)

ഒരും കൂട്ടായ്മയുംചെടി അനനയതയാിൽ മാത്രം ഊന്നി നിന്ന് അതിചെന പിഠനവിിനോധയാമാക്കു 
ന്നതിൽ സംത്താനോകന്ദ്രംിതപിഠനത്തിചെ� ചെതറ്റായാ ദീിശാനോബാധമുണ്ട്്. അത് ജീാതിവിയവിസ്ഥയുംചെടി 
ആദീർശവിത്കരാണ്യത്തിനോലക്കാവും നയാിക്കുക എന്നനോ�ഹിം ഭായാചെ�ടുന്നു. ആധുനികസംങ്കല്പ 
നങ്ങളുംചെടി–പ്രനോതയകിച്ചുംം ഘടിനാവിാദീാനന്തരാ തതംചാിന്തയുംചെടിയുംം പ്രാതിഭാാസംികവിിജ്ഞാംാനീ യാത്തി
ചെ�യുംം–ചെവിളിച്ചത്തിൽ പിാരാമ്പരായരൂപിങ്ങചെള നോനാക്കിക്കാനോണ്യണ്ട് ആവിശയകതയാാണ്യ് അനോ�ഹിം 
നോഫാക് നോലാറിിസ്റ്റുകൾക്കു മുൻപിിനോലക്ക് ചെവിക്കുന്നത്.

ഇതിചെ� ഉത്തമഉദീാഹിരാണ്യമായാി, ഒരും പിനോക്ഷ നോഫാക് നോലാറിിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള അനോ�
ഹിത്തിചെ� പ്രധാന നോലഖനങ്ങളിചെലാന്നായാി ‘മചെറ്റന്തിതിൻ നോനർക്ക് നമസ്കാരാിക്ക’ എന്ന 
നോലഖനചെത്ത കാണ്യാം. ഒരും ഭാാഗംത്ത് അനുഭാവിാഖയാനവും മറുഭാാഗംത്ത് കലാനിരൂപിണ്യ 
വുമായാാണ്യ് ആ നോലഖനം നിലചെകാള്ളുന്നത്. തചെ� വിലിയാച്ഛൻ ചെകട്ടിയാാടുന്ന കുട്ടിച്ചാ
ത്തൻ തിറിചെയാ മുൻനിർത്തി ഇന്തയൻലാവിണ്യയശാസ്ത്രചെത്ത (രാസംധംനിയുംചെടി ആധാരാങ്ങചെള) 
അസ്ഥിരാചെ�ടുത്തുന്ന ഒരും സം�ന്ദരായവിിമർശനമാണ്യാ നോലഖനം. കുട്ടിച്ചാത്തൻ തിറിയാിൽ 
സ്ഥലമുപിനോയാാഗംിച്ചുംള്ള ചെകാറിിനോയാാഗ്രഫി എങ്ങചെന സംാധയമാകുന്നു എന്നനോനം�ിക്കുന്ന ആ 
നോലഖനം, തിറി ഒരും തിയാറ്ററിിക്കൽ അനുഭാവിമായാി മാറുന്നതിചെന വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. 
അവിിചെടി ഏറ്റവും ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ വിിശദീീകരാണ്യം തിറിയുംചെടി കർതൃതംസ്ഥാനചെത്തക്കുറിിച്ച് 
നല്കുന്ന സൂചാനയാാണ്യ്. തിറിചെകട്ടിയാാടുന്നയാാൾ ഭാ�തികതയ്ക്കുംം അഭാ�തികതയ്ക്കുംമിടിയാിൽ, 
അനുഷ്ഠാാനം, കല, ജീീവിിതം എന്നീ വിയവിഹിാരാങ്ങൾക്കിടിയാിൽ അതിസംങ്കീർണ്ണമായാ ഒരും 
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നില്പിലാണുള്ളത്. തിറിയാിചെല കർതൃതംത്തിചെ� ഈ സംങ്കീർണ്ണ സംംഭാാവിചെത്ത പ്രദീീപിൻ 
വിിശദീീകരാിക്കുന്നതു കാണുക;

ചെതയ്യാം ചെകട്ടി കല്പിക്കാനിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഒരും പിാവിചെ�ട്ട മനു�യൻ വിന്ന് ചെതയ്യാനോത്താടു 
സംങ്കടിം പിറിയുംകയാായാിരുംന്നു. ‘ശൈദീവിനോമ എചെ� വിീടിിചെ� തറി ചെകട്ടിയാിട്ടുണ്ട്്. നോമനോലാട്ടു 
പിണ്യി ഒന്നും നടിന്നിട്ടില്ല. ദീാരാിദ്രയമാണ്യ്, രാണ്ടും ചെപിൺമക്കളാണ്യ്. എചെന്തങ്കിലും ഒരും വിഴിി 
കാണ്യിക്കണ്യം’. ചെതയ്യാം എല്ലാം ശ്രീദ്ധീനോയാാചെടി നോകട്ടു. ശൈകപിിടിിച്ച് അനുഗ്രഹിിച്ചും. എന്നിട്ടു 
പിറിഞ്ഞു:

‘എല്ലാറ്റിനും ഞാാൻ കൂചെടിയുംണ്ട്്. എചെ� അന്തിത്തിരാിയുംം അടിിച്ചുംതളിയുംം മുടിക്കരുംത്. അനോയ്യാാ 
എന്നു മനം കരാിഞ്ഞു വിിളിച്ചാൽ ഞാാൻ അവിിചെടിയുംണ്ട്്. ആ ഗൃഹിനിർമ്മിാണ്യത്തിചെ� പ്രശ്നം 
ഞാാൻ നിവിർത്തിക്കാം. എന്താ എചെന്ന വിിശംാസംമിചെല്ല! എന്നാലും ഗൃഹിത്തിചെ� കാരായമനോല്ല, 
പിഞ്ചാംായാത്ത് പ്രസംിഡി�് സംി.പിി. ബാനോലട്ടനോനാടും കൂടിി ഒന്ന് ഉണ്യർത്തിക്കുക’ (2020: 696).

തിറിയാാട്ടം കലയാായാിരാിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന, ഇന്തയൻലാവിണ്യയപിദ്ധീതിയാിചെല കലാവിയ
വിഹിാരാങ്ങളിൽ നിന്ന് അചെതങ്ങചെന മാറുന്നു എന്ന സംങ്കീർണ്ണസംമീക്ഷയാാണ്യ് ഈ നാട്ടു
ചെമാഴിിയാിലൂചെടി പ്രദീീപിൻ തുറിചെന്നടുക്കുന്നത്. അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശംാസംങ്ങളുംം ഒന്നും നോമാക്ഷ
വുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടല്ല കീഴിാളരുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭാ�തികജീീവിിതം 
തചെന്നയാായാിരുംന്നു അവിർക്കു പ്രധാനം. അതിനുള്ള ഊർജ്ജം തചെന്നയാായാിരുംന്നു അവിരുംചെടി 
നോദീവിതാരാാധന എന്നു ഈ കഥയുംചെടി പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ചെക.എം. അനിലും സൂചാി�ി
ക്കുന്നുണ്ട്് (2019:29). ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ നാട്ടുചെമാഴിി തിറിയാാട്ടക്കാരാചെ� കർതൃതംചെത്ത 
മാത്രമല്ല, തിറിചെയാന്ന കലാവിയവിഹിാരാചെത്തയുംം പ്രശ്നവിത്കരാിക്കുന്നു. ഇന്തയൻ കാവിയശാസ്ത്രം 
നോദീശകാലവിയക്തിിവിിമുക്തിമായാ ആനന്ദചെത്തയാാണ്യ് അപിഗ്രഥിക്കാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതു 
മനു�യനിലും നിലീനമായാിരാിക്കുന്ന അടിിസ്ഥാനവിാസംനകചെളയാാണ്യ് അവി ‘സ്ഥായാി’ എന്നു 
വിിളിച്ചത്. ആസംംാദീനചെത്തയുംം അനുഭൂതിചെയായുംം അഭാ�തികമായാി കണ്യക്കു കൂട്ടുന്ന പിാരാ
മ്പരായചെത്തക്കൂടിിയാാണ്യ് പ്രദീീപിൻ ഈ നാട്ടുചെമാഴിിയാിലൂചെടി മറിികടിക്കുന്നത്.

എരാി, എന്ന നോനാവിൽ അവിസംാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്യ്: “മനു�യചെ� വിികാരാങ്ങൾ 
ഓർമ്മികളുംചെടി മഹിാപ്രളയാത്തിചെ� ഭാാഗംമാചെണ്യന്നും അത് സംാമൂഹിികമാചെണ്യന്നും ഞാാൻ 
വിയാഖയാനിക്കാൻ തീരുംമാനിച്ചും. എല്ലാ വിയക്തിിഗംതമായാ ഓർമ്മികളുംം ഈ സംാമൂഹിികമായാ 
ഓർമ്മികളിലാണ്യ് വിിലയാം ചെകാള്ളുന്നത് എന്ന് ഞാാനതിചെന വിിശദീീകരാിക്കാൻ ശ്രീമിച്ചും. 
ഞാാൻ എഴുംതാൻ തുടിങ്ങി”. ഈ എഴുംത്ത് വിാചെമാഴിിചെയാ സംാഹിിതയമാക്കലല്ല, മറിിച്ച് നാട്ടുചെമാ
ഴിിയുംചെടി ജ്ഞാംാനാടിിത്തറി ശക്തിമായാി മുൻനോപിാട്ടുചെവിക്കലാണ്യ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രദീീപിൻ 
പിാമ്പിരാികുന്നിചെ� വിിപുലപിദ്ധീതിയുംചെടി സംർഗംാവിിഷ്കാാരാമാണ്യ് എരാി എന്നു കാണ്യാം; അപൂർ
ണ്ണമാവിാൻ കൂട്ടാക്കാചെത അതു നിലചെകാള്ളുന്നു.
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റിഫീഖ് ഇബ്രാാഹിിം 
കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല  മലയാാളവിിഭാാഗംം ഗംനോവി�കൻ. നോകരാളീയാ ശൈധ�
ണ്യികചാരാിത്രം, മാർക്സ്ിസ്റ്റി് കലാവിിമർശം എന്നീ നോമഖലകളിൽ അനോനം�ണ്യം നടിത്തുന്നു. പിി.ജീി.യുംചെടി 
ചാിന്താനോലാകം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഭാാ�ാഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്.



നോപിാർനോ�റ്റുകൾ: ചാരാിത്രവും സംങ്കല്പനനോഭാദീങ്ങളുംം
ഇന്ദുനോലഖ ചെക.എസം്.

ഗംനോവി�ക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല, കാലടിി.

മനു�യചെന നോകന്ദ്രംത്തിൽ നിർത്തുന്ന കലാഖയാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ്യ് നോപിാർനോ�യാ്റ്റുകൾ. വിയ
ക്തിിയുംചെടി ബാഹിയയാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള അനോതമട്ടിൽ പുനരുംത്പിാദീി�ിക്കുകയാാണ്യ് പ്രാഥമികമായാി 
നോപിാർനോ�റ്റുകളിലൂചെടി ചെചായ്യുന്നത്. സംാദൃശയചെത്ത (likeness) അടിിസ്ഥാനമാക്കി നടിത്തുന്ന കലാ
പ്രവിർത്തനചെമന്ന് നോപിാർനോ�റ്റുകചെള നിർവിചാിക്കാം. ബ്രാിട്ടീ�്-അനോമരാിക്കൻ കലാചാരാിത്രകാരാിയാായാ 
�ീറിർ ചെവിസ്റ്റി് (Shearer West) വിയക്തിിയുംചെടി സംംതംവുമായാി (identity) ബന്ധചെ�ടുത്തിയാാണ്യ് 
നോപിാർനോ�റ്റുകചെള നിർവിചാിക്കുന്നത് . വിയക്തിിയുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട സംാമൂഹിിക-മനഃശാസ്ത്രപിരാമായാ 
തലങ്ങനോളാടി് കലാപ്രവിർത്തകർ നടിത്തുന്ന സംംവിാദീചെമന്ന നിലയാിൽ നോപിാർനോ�റ്റുകചെള മന�ിലാ
ക്കാവുന്നതാണ്യ് (2004: 11). നോപിാർനോ�യാ്റ്റ് എന്ന വിാക്കിന് സംമാനമായാി റിി�ാനോട്ടാ (ritratto) എന്ന 
വിാക്കാണ്യ് ഇറ്റാലിയാൻ ഭാാ�യാിൽ പ്രചാാരാത്തിലുള്ളത്. പുനരുംത്പിാദീി�ിക്കുക (reproduce), 
ചാിത്രീകരാിക്കുക (to portray), പികർചെ�ടുക്കുക (copy) എന്നീ അർത്ഥ വിിവിക്ഷകചെള ഉൾചെക്കാ
ള്ളുന്ന റിിനോ�ർ (ritrarre) എന്ന വിാക്കിൽ നിന്നാണ്യ് റിി�ാനോട്ടാ എന്ന പിദീം ഉണ്ട്ാകുന്നത്. മലയാാ
ളത്തിൽ ഛായാാചാിത്രങ്ങചെളന്നും ഛായാാശില്പങ്ങചെളന്നുമുള്ള രാണ്ടും പിദീങ്ങൾ നോപിാർനോ�യാ്റ്റ്സംിചെന 
സൂചാി�ിക്കാനായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കാറുണ്ട്്. 

പ്രാചാീന നാഗംരാികതകൾ മുതലാരാംഭാിക്കുന്ന ദീീർഘമായാ ചാരാിത്രം നോപിാർനോ�റ്റുകൾക്കുണ്ട്്. 
ആ�ിക്ക, നോനാർത്ത് അനോമരാിക്ക തുടിങ്ങിയാ രാാജീയങ്ങളിൽ പ്രാചാീന 
ജീനസംംസ്കാാരാങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് മുഖപിടിങ്ങൾ (Mask) നിർമ്മിി
ക്കുന്ന പിതിവുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആചാാരാപിരാമായാ ആവിശയങ്ങൾക്കാണ്യ് 
മുഖപിടിങ്ങചെള പ്രധാനമായുംം ആശ്രീയാിച്ചിരുംന്നത്. നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി 
ആദീയമാതൃകയാായാി �ാൻസംിസ്കാാ ചെപിചെല്ലഗ്രിനോനാ മുഖപിടിങ്ങചെള 
പിരാിഗംണ്യിക്കുന്നുണ്ട്് (2004: 1336). എന്നാൽ നോപിാർനോ�റ്റ് എന്ന 
കലാസംനോങ്കതനോത്താടി് കുചെറികൂടിി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന നിർമ്മിിതികൾ 
ഈജീിപ്ത്, ഗ്രീസം് മുതലായാ സംംസ്കൃതികനോളാടു ബന്ധചെ�ട്ട് കചെണ്ട്ടു
ത്തിട്ടുണ്ട്്. മരാണ്യാനന്തരാമുള്ള സ്മിരാണ്യകൾ നിലനിർത്തുന്നതിചെ� 
ഭാാഗംമായാിട്ടാണ്യ് ഇവിിചെടി നോപിാർനോ�റ്റുകൾ നിർമ്മിിച്ചും കാണുന്നത്. മുഖപിടിം
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BC 2470-നോലചെതന്നു കരുംതചെ�ടുന്ന ചെമൻ
ക�റിിചെ�യുംം അനോ�ഹിത്തിചെ� രാാജ്ഞാംി
യുംചെടിയുംം (Menkaure and His Queen) 
പ്രതിമ, ഘാനോ� എൻനോത്രാൻഡി് (Khafre 
Enthroned) തുടിങ്ങിയാ നോപിാർനോ�റ്റുകൾ 
ഈജീിപി്�യൻ നാഗംരാികതയുംചെടി ഭാാഗംമായാി 
കചെണ്ട്ടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്യ്. കറുത്ത കല്ലിൽ 
മിനുമിനുത്ത പ്രതലങ്ങനോളാചെടി നിർമ്മിിച്ച പൂർ
ണ്ണകായാ (life size) നിർമ്മിിതിയാാണ്യ് ചെമൻ
ക�റിിചെ�യുംം രാാജ്ഞാംിയുംചെടിയുംം പ്രതിമ. ഇതു 
കൂടിാചെത പിിരാമിഡുംകനോളാടു നോചാർന്ന് നിരാവിധി 
മമ്മിി നോപിാർനോ�റ്റുകളുംം അർദ്ധീകായാ ശില്പങ്ങളുംം 
(bust) ഈജീിപി്�യൻ-ഗ്രീസം് സംംസ്കൃതിയുംചെടി 
ഭാാഗംമായാി കചെണ്ട്ത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. പ്രാചാീന 
നാഗംരാികതകനോളാടു ബന്ധചെ�ട്ട് കചെണ്ട്ത്തി
യാിട്ടുള്ള ആദീയകാല മാതൃകകചെളല്ലാം തചെന്ന 
അടിിസ്ഥാനപിരാമായാി പ്രതീകാത്മകമായാ 
പ്രാതിനിധയമൂലയചെത്തയാാണ്യ് (Symbolic 
representation) ഉൾചെക്കാള്ളുന്നത്. എല്ലാ 
മനു�യർക്കും ഒരുംനോപിാചെല ബാധകമായാ ചാില 
യാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള ആവിിഷ്കാരാിക്കുകയാാണ്യ് 
ആദീയകാല നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ ചെചായ്യുന്നത്. അതു
ചെകാണ്ടുംതചെന്ന സംിനോമ്പാളിക് നോപിാർനോ�റ്റുകൾ 
ആധുനികാർത്ഥത്തിലുള്ള നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ 
നിന്ന് ഒചെട്ടാചെക്ക വിയതയസ്തമാണ്യ് (2004: 1337). 
വിയക്തിിയുംചെടി സൂക്ഷ്മവും സംവിിനോശ�വുമായാ വിിശ
ദീീകരാണ്യങ്ങൾക്കു പികരാം പ്രതീകാത്മകമായാ 
ആവിിഷ്കാരാണ്യങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്യ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നോപിാർനോ�റ്റ് നിർമ്മിാണ്യം നടിക്കുന്നത്. ശൈസംന്ധവി 
നാഗംരാികതയുംചെടി ഭാാഗംമായാി കചെണ്ട്ടുത്തിട്ടുള്ള കല്ലിൽ തീർത്ത പുനോരാാഹിിത രാാജീാവിിചെ� പ്രതിമ 
ഇത്തരാത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായാ മൂലയചെത്ത പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നു. യാഥാർഥ ചാിത്രം നോപിാചെല 
നോതാന്നിക്കുന്ന മുഖനോത്താടു കൂടിിയാ ശില്പമാണ്യിചെതന്ന് ഇർഫാൻ ഹിബീബ് പിറിയുംന്നുണ്ട്് (2018: 72). 
പിാതിയാടിഞ്ഞി കണ്ണുകളുംം ആഴിത്തിൽ വിരാഞ്ഞി് (Scooping) ഉണ്ട്ാക്കിയാിരാിക്കുന്ന താടിിയുംം, വിസ്ത്ര
ത്തിചെല അലങ്കാരാങ്ങളുംം ഈ ശില്പത്തിചെ� സംവിിനോശ�തയാാണ്യ്.

നോപിാർനോ�റ്റ് നിർമ്മിാണ്യം അഭാിവൃദ്ധീി പ്രാപിിക്കുന്നത് നോറിാമൻ സംാമ്രാജീയതംത്തിചെ� 
കാലത്താണ്യ്. ചെപിാതു-സംംകാരായ ഇടിങ്ങചെളന്നു നോഭാദീമില്ലാചെത മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� സംമസ്ത 
വിിതാനങ്ങളിലും നോപിാർനോ�റ്റുകൾ സ്ഥാപിിക്കുന്ന പ്രവിണ്യത ഇക്കാലത്ത് ശക്തിമാകുന്നുണ്ട്്. 
അധികാരാ സ്ഥാപിനത്തിനോ�യുംം വിയാപിനത്തിനോ�യുംം ഭാാഗംമായാി നിർമ്മിിക്കുന്ന ചാക്രവിർത്തികളുംചെടി 
നോപിാർനോ�റ്റുകൾക്കു പുറിചെമ കുടുംബ സംംവിിധാനങ്ങൾക്കകത്ത് പൂർവ്വിക പിരാമ്പരാകളുംചെടി നോപിാർനോ�
റ്റുകൾ സ്ഥാപിിക്കുന്ന പ്രവിണ്യതയുംം ഇക്കാലത്ത് വിയാപികമായാി. പൂർവ്വികരുംചെടി നോപിാർനോ�റ്റുകൾ 
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കുടുംബചെമന്ന സ്ഥാപിനചെത്ത ഉറി�ിക്കുകയുംം കുടുംബാഭാിമാനചെത്ത 
വിളർത്തുകയുംം ചെചായ്യുനോമ്പാൾ ചാക്രവിർത്തിമാരുംചെടിയുംം അധികാരാിക
ളുംചെടിയുംം നോപിാർനോ�റ്റുകൾ സംാമ്രാജീയതംചെത്തയുംം അവിയുംചെടി താത്പി
രായങ്ങചെളയുംം ചെപിാതുസംംീകാരായതയുംള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാൻ 
സംഹിായാിക്കുന്നതായാിരുംന്നു. സംാമ്രാജീയതം വിികാരാത്തിചെ� ശക്തിി
ചെ�ടിൽ അധികാരാചെത്ത നിലനിർത്തുന്നതിന് സംഹിായാകരാമാണ്യ്. 
ജൂംലിയാസം് സംീസംർ മുതൽ നോകാൺസ്റ്റിചെ�യാിൻ വിചെരായുംള്ളവിരുംചെടി 
നോപിാർനോ�റ്റുകൾ ഇത്തരാത്തിൽ അധികാരാചെത്ത ആനോഘാ�ിക്കു
ന്നതിചെ� ഭാാഗംമായാി നിർമ്മിിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്യ്. നോപിാർനോ�റ്റുകളുംമായാി 
ബന്ധചെ�ട്ട് നോറിാമിൽ ആരാംഭാിച്ച ഈചെയാാരും സംംസ്കാാരാമാണ്യ് പിിന്നീടി് 
നനോവിാത്ഥാനവും ആധുനിക യൂനോറിാപ്പും അനുകരാിച്ചചെതന്ന് ജൂംലിയാ 
ചെലനഘാൻ പിറിയുംന്നു (2004: 1342).

പിതിനഞ്ചാംാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാം വിചെരാ ആചാാരാപിരാവും 
ഭാരാണ്യപിരാവുമായാ താത്പിരായങ്ങൾക്കകത്ത് പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്ന 
നോപിാർനോ�റ്റുകൾക്ക് സംംത�വും കലാപിരാവുമായാ മൂലയങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകു
ന്നത് നനോവിാത്ഥാനഘട്ടത്തിലാണ്യ്. സംാനോങ്കതികവും ശൈശലീപിരാവും 
പ്രനോമയാപിരാവുമായാ തലങ്ങളിൽ സംജീീവിമായാ ഇടിചെപിടിലുകളാണ്യ് 

നനോവിാത്ഥാനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. 1386-നും 1466-നും ഇടിയാിൽ ജീീവിി
ച്ചിരുംന്ന ഇറ്റാലിയാൻ ശില്പി ചെഡിാണ്യാറ്റനോല്ലാ (Danto di 
Niccolo di Betto Bardi) യുംചെടി നോപിാർനോ�റ്റുകളിലാണ്യ് 
നനോവിാത്ഥാനത്തിചെ� ആദീയതരാംഗംങ്ങൾ ദൃശയമായാത്. 
മുഖഭാാവിങ്ങചെള ആദീർശവിത്കരാിച്ചുംചെകാണ്ടുംം വിസ്ത്രത്തിന് 
പ്രാധാനയം നൽകിചെകാണ്ടുംമുള്ള ആവിിഷ്കാരാണ്യ രാീതിയാാണ്യ് 
അനോ�ഹിം സംംീകരാിച്ചത്. 1416-17 കാലയാളവിിൽ ചെഡിാണ്യാ
റ്റനോല്ലാ ചെചായ്തി ചെസം�് നോജീാർജ്ജിചെ� പ്രതിമ ആദീയകാല 
നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിിനോച്ഛദീചെത്ത പ്രതയക്ഷവി
ത്കരാിക്കുന്നു. ശൈസംനിക നോമധാവിിയാായാിരുംന്ന ചെസം�് 
നോജീാർജ്ജിചെന ധീരാനോയാാദ്ധീാവിിചെ� ശരാീരാഘടിനനോയാാചെടി
യാാണ്യ് ചെഡിാണ്യാറ്റനോല്ലാ ചാിത്രീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. 209 
ചെസംൻറിിമീറ്റർ ഉയാരാമുള്ള പ്രതിമയുംചെടി കയ്യാിൽ നിലത്തുമുട്ടും 
വിിധമുള്ള ഒരും പിരാിചായുംണ്ട്്. പിടിയാാളിയുംചെടി നോവി�വിിധാന
ങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായാി തചെന്ന ശില്പത്തിൽ ആവിിഷ്കാരാിച്ചിരാിക്കു
ന്നു. തല സംംല്പം ചെചാരാിച്ച് ദൂനോരാക്ക് നോനാക്കി നിൽക്കുന്ന 
ചെസം�് നോജീാർജ്ജിചെ� ചാിത്രീകരാണ്യം ഒറ്റ നോനാട്ടത്തിൽ യുംദ്ധീ 
സംന്നദ്ധീനായാി നിൽക്കുന്ന നോയാാദ്ധീാവിിചെന ഓർമ്മിി�ിക്കു
ന്നുണ്ട്്. ഒരും കാൽ പിീഠത്തിൽ പൂർണ്ണമായുംം കുത്തിയുംം 
മചെറ്റാരും കാലിചെ� വിിരാലുകൾ പിീഠത്തിൽ നിന്നും പുറിനോത്ത
ക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന നിലയാിലുമാണ്യ്. ഏതു നിമി�വും 
ചാലിക്കാവുന്ന പ്രതീതിയുംണ്ട്ാക്കാൻ ഇതിലൂചെടി 

ചെസം�് നോജീാർജ്ജിചെഡിാണ്യാറ്റനോല്ലാ

ശൈമക്കലാഞ്ചാംനോലായുംചെടി Bacchus
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സംാധിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥായാിതംവും അസ്ഥിരാതയുംം ഒനോരാ നിൽ�ിൽ 
വിിനയസംിക്കാൻ സംാധിച്ചിരാിക്കുന്നു. പ്രതീകാത്മകമായാ പ്ര
തിനിധാനത്തിനപ്പുറിത്ത് മാനു�ികതചെയാ (Humanism) 
നോകന്ദ്രംത്തിൽ നിർത്തുന്ന പ്രനോമയാങ്ങൾ നോപിാർനോ�റ്റുകളിനോലക്ക് 
കടിന്നു വിരുംന്നതിചെ� സൂചാനകൂടിി ചെഡിാണ്യാറ്റനോല്ലായുംചെടി ശില്പ
ത്തിലുണ്ട്്. മനു�യചെന സംംബന്ധിച്ച പുതിയാ സംംവിാദീങ്ങൾ 
നനോവിാത്ഥാനരാചാനകളുംചെടി ചെപിാതുസംംഭാാവിമായാിരുംന്നു. ശൈദീവിി
കതക്കു പികരാം മാനു�ികതയ്ക്ക്് പ്രാധാനയം ശൈകവിന്ന പുതിയാ 
സംന്ദർഭാത്തിൽ ശൈദീവിസംങ്കല്പങ്ങൾ കൂടുതൽ മാനു�ികീകരാി
ക്കചെ�ടുന്നതു കാണ്യാം. ചെഡിാണ്യാറ്റനോല്ലാക്ക് നോശ�ം വിരുംന്ന 
ശില്പികചെളല്ലാം തചെന്ന ഏറിിയുംം കുറിഞ്ഞും ഈ പ്രവിണ്യതചെയാ 
സംംീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ശൈമക്കലാഞ്ചാംനോലായുംചെടി Bacchus (1496-
97), Pieta (1498-99), നോഡിവിിഡി് (1504) തുടിങ്ങിയാ രാചാനകൾ 
ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളാണ്യ്. 

മുഖത്തിചെ�യുംം വിസ്ത്രത്തിചെ�യുംം (Drapery) ആവിി
ഷ്കാരാണ്യത്തിൽ വിന്ന വിയതയാസംമാണ്യ് പ്രാചാീന-മധയകാല 
നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ നിന്ന് നനോവിാത്ഥാനകാല നോപിാർനോ�റ്റുകചെള 
വിയതയസ്തമാക്കുന്ന മചെറ്റാരും സംവിിനോശ�ത. മനു�യ ശരാീരാത്തിചെ� ഭാാരാചെത്ത(Mass) സംംബന്ധിച്ച 
അനുഭാവിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരാിൽ സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്യ് വിസ്ത്രങ്ങളുംചെടി ചാിത്രീകരാണ്യം ചെപിാതുവിിൽ ചെചായ്യു
ന്നത് . ആദീയകാല നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ നോകവിലം നോരാഖകളിലൂചെടിയാാണ്യ് വിസ്ത്രത്തിചെ� ചാിത്രീകരാണ്യം 
നടിത്തിയാിരുംന്നചെതങ്കിൽ നോറിാമൻ നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി കാലമാകുനോമ്പാനോഴിക്ക് നോരാഖകൾ കൂടുതൽ 
ചെതളിയുംകയുംം മടിക്കുകനോളാടു കൂടിിയാ വിസ്ത്രങ്ങൾ ആവിിഷ്കാരാിക്കചെ�ടുന്ന പ്രവിണ്യത സംജീീവിമാകുക
യുംം ചെചായ്തു. ഈചെയാാരും ധാരാചെയായാാണ്യ് പിിൽകാലത്ത് നനോവിാത്ഥാന ശില്പികൾ ഏചെറ്റടുത്തു വിിക
സംി�ിച്ചത്. മനു�യ ശരാീരാങ്ങൾചെക്കാ�ം തചെന്ന വിസ്ത്രങ്ങളുംം നനോവിാത്ഥാനകലയുംചെടി നോകന്ദ്രംമായാി 
വിികസംിക്കുന്നതിചെന പിറ്റി നോപിാൾ ഹിിൽസം് അനോ�ഹിത്തിചെ� Veiled Presence: Body and 
Drapery from Giotto to Titian എന്ന കൃതിയാിൽ വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗംിബർട്ടിയുംചെടിയുംം 
ചെഡിാണ്യാട്ടനോല്ലായുംചെടിയുംം ശില്പങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്തുചെകാണ്ട് ്നാടികീയാാനുഭാവിചെത്ത സൃഷ്ടിിക്കാൻ 
വിസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങചെന സംഹിായാിച്ചും എന്ന അനോനം�ണ്യമാണ്യ് നോപിാൾ ഹിിൽസം് നടിത്തുന്നത്. നാടി
കീയാാനുഭാവിചെമന്ന നിലയാിനോലക്ക് നോപിാർനോ�റ്റുകൾ പിരാിണ്യമിക്കുന്നനോതാടുകൂടിി നോകവിലാനുകരാണ്യം 
എന്ന സംങ്കല്പനത്തിനു പുറിത്തുകടിക്കാൻ അവിയ്ക്ക്് സംാധിക്കുന്നുണ്ട്്. അതുവിചെരായുംം യാാ�ികമായാ 
സംാദൃശയത്തിനുണ്ട്ായാിരുംന്ന നോമൽശൈക നഷ്ടിചെ�ടുകയുംം സം�ന്ദരായം നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി നോകന്ദ്രംത്തിനോല
ക്ക് വിരുംകയുംം ചെചായ്തിത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്യ്. വിസ്ത്രത്തിചെ� ചാിത്രീകരാണ്യചെത്ത ആശ്രീയാിച്ച് ചാലനം 
(Movement), നിഴിലിചെ�യുംം ചെവിളിച്ചത്തിചെ�യുംം ക്രമീകരാണ്യം (Shadow and light) തുടിങ്ങിയാ 
പ്രതീതികചെള അവിതരാി�ിക്കുന്ന രാചാനാത�ം രൂപിചെ�ടുന്നതും നനോവിാത്ഥാനഘട്ടത്തിലാണ്യ്. 

ആധുനികതയുംചെടി സംംഘർ�ങ്ങൾ
ആധുനികതയുംചെടി സംന്ദർഭാത്തിൽ സംംഭാവിിച്ച അവിനോബാധപിരാമായാ മാറ്റങ്ങൾ യാാഥാർത്ഥയത്തി
ചെ� പ്രശ്നവിത്കരാണ്യത്തിനോലക്കാണ്യ് മനു�യചെരാ ചെകാചെണ്ട്ത്തിച്ചത്. കലയാിലും ഈ സംംഘർ�ം 
പ്രകടിമായാി തചെന്ന ഇടിചെപിട്ടതിചെ� ഫലമായാിരുംന്നു ഇംപ്ര�നിസ്റ്റി്-നോപിാസ്റ്റി് ഇംപ്ര�നിസ്റ്റി് 
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കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇംപ്ര�നിസംം, കൂബിസംം, സംർറിിയാലിസംം, 
ദീാദീായാിസംം, നോഫാവിിസംം, എക്സ്പ്ര�നിസംം എന്നിങ്ങചെന വിിവിിധ പ്ര
വിണ്യതകൾ കലാരാംഗംത്ത് പിരാീക്ഷിക്കചെ�ട്ടു. ചാിത്രകലയാിൽ അരാനോങ്ങ
റുകയുംം സംജീീവിമാകുകയുംം ചെചായ്തി ഈ പ്രവിണ്യതകൾ ഏറിിയുംം കുറിഞ്ഞും 
ശില്പങ്ങളിലും ഇടിചെപിടിലുകൾ നടിത്തി. ഛായാാശില്പങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച് 
നോകവിലാനുകരാണ്യത്തിനു പുറിത്ത് വിയക്തിിയുംചെടി രൂപിപിരാവും ഭാാവിപിരാവു
മായാ ബാഹിയയാാഥാർത്ഥയചെത്ത സംാമൂഹിികവും സംാംസ്കാാരാികവുമായാ 
സംാഹിചാരായങ്ങനോളാടുള്ള സംംഘർ�ത്തിചെ� പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ ഭാാവി
നാപിരാമായാി അപിനിർമ്മിിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് ആധുനികതാവിാദീ പ്രവിണ്യ
തകൾ സംജീീവിമായാത്. അഗംസ്റ്റി് നോറിാഡിിചെ� ബൽസംാക്കിനുള്ള സ്മിാരാ
കം(Monument to Balzac), ഹിംനോഗംറിിയാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിായാ മാർഗംിറ്റ് 
ചെപിാഗംനി (Margit Pogany) യുംചെടി ഓർമ്മിയാിൽ നോകാൺസ്റ്റി�ിൻ 

ബ്രാാങ്കു�ി (Constantin Brancusi) നിർമ്മിിച്ച ചെല ചെപിാഗംനി (Le Pogany) എന്നീ ശില്പങ്ങൾ 
നോമാനോഡിണ്യിസ്റ്റി് നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്യ്.

1898-ൽ നോറിാഡിിൻ നിർമ്മിിച്ച �ഞ്ചാം് നോനാവിലിസ്റ്റിായാ ബൽസംാക്കിചെ� ശില്പം മുൻകാല 
ഛായാാശില്പങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംമ്പൂർണ്ണമായാ വിിനോച്ഛദീചെത്ത പ്രതയക്ഷീകരാിക്കുന്നു. സുദീീർഘമായാ 
ഏഴും വിർ�ചെത്ത ഗംനോവി�ണ്യം ഈ ശില്പത്തിചെ� നിർമ്മിാണ്യത്തിനു പിിന്നിലുണ്ട്്. ബൽസംാക്കിചെ� 
ജീീവിചാരാിത്രപിരാമായാ പിശ്ചാാത്തലങ്ങളുംചെടിയുംം സംാഹിിതയകൃതികളുംചെടിയുംം വിിശദീപിരാിനോശാധനയാിലൂചെടി
യാാണ്യ് ശില്പത്തിചെ� രൂപിചെത്ത സംംബന്ധിച്ച ആനോലാചാനകൾ നോറിാഡിിൻ വിികസംി�ിചെച്ചടുത്തത് . 
നോകവിലാനുകരാണ്യചെത്ത തിരാസ്കാരാിച്ചുംചെകാണ്ടുംം ബൽസംാക്കിചെ� ബ�ദ്ധീികവും സംർഗ്ഗാത്മകവുമായാ 
നോശ�ികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിചെകാണ്ടുംമുള്ള ശില്പം എന്ന ആശയാത്തിനോലക്ക് ശില്പിചെയാത്തുന്ന
തും ഇത്തരാചെമാരും ഗംനോവി�ണ്യത്തിചെ� ഫലമായാിട്ടാണ്യ്. നൂഡിിറ്റിചെയാ സംംബന്ധിച്ച പിലവിിധമായാ 
ആനോലാചാനകൾചെക്കാടുവിിൽ രാാത്രികാലങ്ങളിചെല എഴുംത്തു ജീീവിിതത്തിനിടിയാിൽ ബൽസംാക്ക് ധരാി
ക്കാറുള്ള ഗം�ണ്യിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള അറിിവി് ശില്പത്തിചെ� ഭാാവിന ചെചായ്യാചെ�ട്ട രൂപിചെത്ത മാറ്റിത്തീർത്തു. 
ഗം�ണ്യിചെ� ചാിത്രീകരാണ്യം ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ശില്പാനുഭാവിത്തിനോലക്ക് കാണ്യികചെള ചെകാചെണ്ട്
ത്തിക്കുന്നതിന് പിരായാപ്തമായാിരുംന്നു. ഭാാവിത്തിന് പ്രാധാനയം നൽകിചെക്കാണ്ടുംള്ള മുഖത്തിചെ�യുംം 
കിരാീടിം നോപിാചെല നോതാന്നി�ിക്കുന്ന മുടിിയുംനോടിയുംം ചാിത്രീകരാണ്യം സംാദൃശയചെത്തയുംം അനുകരാണ്യചെത്തയുംം 
കചെയ്യാാഴിിയുംകയുംം രൂപിത്തിചെ� യാാഥാർത്ഥയചെത്ത സംംബന്ധിച്ച പുതിയാ ആനോലാചാനകൾക്ക് തുടിക്കം 
കുറിിക്കുകയുംം ചെചായ്തു.

ആധുനികതാവിാദീം നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ ചെകാണ്ടുംവിന്ന പിരാിവിർത്തനങ്ങചെള �ീറിർ ചെവിസ്റ്റി് 
അപിഗ്രഥിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനികതാവിാദീകലയുംചെടി ഭാാഗംമായാി പ്രധാനമായുംം മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ്യ് 
നോപിാർനോ�റ്റുകളിൽ ഉണ്ട്ാകുന്നചെതന്ന് എഴുംത്തുകാരാി വിിശദീീകരാിക്കുന്നു (2004:187). നോഫാനോട്ടാഗ്രാ
ഫിയുംചെടി ആവിിർഭാാവിത്തിലൂചെടി കലയാിൽ രൂപിചെ�ട്ടു വിന്ന പുതിയാ മട്ടിലുള്ള ക്രമീകരാണ്യങ്ങളാണ്യ് 
അവിയാിൽ ആദീയനോത്തത്. സംാനോങ്കതികവിിദീയയുംചെടി സംഹിായാനോത്താചെടി സംാദൃശയചെത്ത ഉതപ്ിാദീി�ിക്കുന്ന 
സംംവിിധാനമാണ്യ് പ്രാഥമികമായാി നോഫാനോട്ടാഗ്രഫി. അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന നോഫാനോട്ടാഗ്രഫിയുംചെടി 
വിരാനോവിാചെടി സംാദൃശയചെത്ത നിർമ്മിിക്കുകയാാണ്യ് കല ചെചാനോയ്യാണ്ട്ചെതന്ന നോബാധയത്തിൽ നിന്ന് കലാ
പ്രവിർത്തകർ വിിനോമാചാി�ിക്കചെ�ട്ടു. ഇത് കലയുംചെടി സംംരൂപിത്തിലും ആസംംാദീന-വിിനിമയാ ക്രമ
ങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വിരുംത്തി. 1889-ൽ വിിൻസം�് വിാൻനോഗംാഗം് ചെചായ്തി നോജീാസംഫ് റി�ൾ (Portrait 
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of Joseph Rouline), 1907-ൽ പിാനോ�ാ പിിക്കാനോസംാ ചെചായ്തി ‘അവിിഗ്നൂവിിചെല യുംവിതികൾ ' (Les 
Demoiselles d ' Avignon Or The Young Ladies of Avignon) തുടിങ്ങിയാ രാചാനങ്ങൾ ഇത്ത
രാചെമാരും മാറ്റചെത്ത പ്രതയക്ഷവിത്കരാിക്കുന്നു.

രാണ്ട്ാമതായാി, അനുകരാണ്യചെത്ത തിരാസ്കാരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് രൂപിചെ�ട്ടു വിന്ന ആധുനിക സം�ന്ദ
രായനോബാധചെത്തക്കുറിിച്ചാണ്യ് �ീറിർ ചെവിസ്റ്റി് പിറിയുംന്നത് (191). അതിശനോയാാക്തിിപിരാമായാ സം�ന്ദരായ
വിത്കരാണ്യത്തിലൂചെടിയാാണ്യ് വിി�യാചെത്ത സംംബന്ധിച്ച യാാഥാർത്ഥയങ്ങചെള കലാപ്രവിർത്തകർ 
അവിതരാി�ിച്ചത്. സംാദൃശയത്തിചെനാ�ം തചെന്ന കലാപ്രവിർത്തകരുംചെടി സംാനോങ്കതികജ്ഞാംാനവും 
നോപിാർനോ�റ്റ് നിർമ്മിാണ്യത്തിൽ പ്രധാനമായാി വിരുംന്നനോതാചെടി നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി സം�ന്ദരായചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ച സംങ്കല്പത്തിലും മാറ്റം സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാഴ്ചശീലങ്ങളിൽ വിന്ന മാറ്റവുമായാി ബന്ധ
ചെ�ടുത്തിയാാണ്യ് മൂന്നാമചെത്ത മാറ്റചെത്ത ഗ്രന്ഥകാരാി അപിഗ്രഥിക്കുന്നത്. നോജീാൺ ചെബർജീർ 'The 
changing view of Man in the Portrait' എന്ന നോലഖനത്തിൽ കാഴ്ചയാിൽ വിന്ന മാറ്റം നോപിാർ
നോ�റ്റുകചെള ഏതുവിിധമാണ്യ് പുതുക്കി നിർമ്മിിച്ചചെതന്ന് വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനികമായാ നോനാട്ട
ത്തിൽ പിലവിിധത്തിലുള്ള അധികാരാബന്ധങ്ങൾ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്നും അത് പിഴിയാ മട്ടിലുള്ള 
ഏകത്മസംംഭാാവിത്തിലുള്ള (Singularity of Viewpoint) നോനാട്ടത്തിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമാചെണ്യന്നും 
ചെബർജീർ പിറിയുംന്നു. സംാമൂഹിയ-ചാരാിത്ര ബന്ധങ്ങളാൽ നിർണ്ണയാിക്കചെ�ടുന്ന ആധുനിക മനു�യ� 
സംംതംചെത്ത ഏചെതങ്കിലുചെമാരും പ്രനോതയക സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാത്രം നോനാക്കിയാാൽ ചെതളിഞ്ഞു കിട്ടി
ചെല്ലന്നും ബർജീർ വിിശദീീകരാിക്കുന്നുണ്ട്്. പില കാഴ്ചയാിലൂചെടി ചെതളിയുംന്ന പിലതരാം കാഴ്ചകചെള—തമ്മിിൽ 
കലരുംന്നതും തമ്മിിലിടിയുംന്നതും—സംംനോയാാജീി�ിച്ചും മാത്രനോമ ആധുനിക മനു�യചെ� നോപിാർനോ�റ്റ് 
നിർമ്മിിക്കാൻ സംാധിക്കൂ. ഇത്തരാത്തിൽ ആധുനിക മനു�യചെനയുംം സംമൂഹിചെത്തയുംം സംംബന്ധിച്ച 
നാനാവിിധത്തിലുള്ള സംംഘർ�ങ്ങചെള അഭാിസംംനോബാധന ചെചായ്തുചെകാണ്ട്ാണ്യ് ആധുനിക നോപിാർ
നോ�റ്റുകൾ രൂപിചെ�ട്ടത്.

ആധുനികകലയുംചെടി വിയവിഹിാരാമണ്ഡലത്തിനകത്ത് സംംഭാവിിച്ച നവിീകരാണ്യങ്ങൾ നോപിാർനോ�
റ്റ് എന്ന ജീനുസംിചെന പുനർവിിഭാാവിനം ചെചായ്യു
ന്നുണ്ട്്. പിതിചെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്ിൽ ലണ്ട്നിചെല 
നോറിായാൽ അക്കാദീമിയാിചെല കലാ പിഠനവിിഭാാഗംം 
കരാക�ശലചെത്ത കലയാിൽ നിന്ന് നോവിർചെപിടു
ത്തിയാനോതാചെടി കല/കരാക�ശലം, കലാകാരാൻ 
(artist)/കരാക�ശലവിിദീഗ്ദ്ധൻ (artisan) 
എന്നീ ദീംന്ദംങ്ങൾ ആഴിത്തിൽ ഉറി�ിക്കചെ�ട്ടു. 
സം�ന്ദരായാത്മകവും ക്രിയാാത്മകവും സംാനോങ്കതിക
വുമായാ നോശ�ികചെള ആവിശയചെ�ടുന്ന ഒന്നായാി 
കലാരാംഗംം മാറിിത്തീർന്നത് ഈ ഘട്ടത്തി
ലാണ്യ്. കല എന്ന പിദീത്തിൽ വിന്ന സംങ്കല്പനപി
രാമായാ മാറ്റങ്ങൾ വിിശദീീകരാിക്കുനോമ്പാൾ ചെറിയ്മണ്ട്് 
വിിലയംസം് ഇക്കാരായം വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ട്് (2015 
:9). പിതിചെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുംവിചെരായുംം കലയാായാി 
വിയവിഹിരാിക്കചെ�ട്ടിരുംന്ന നോശ�ികൾ പിലതും 
ഇനോതാചെടി അക്കാദീമിക് വിയവിഹിാരാത്തിചെ� 
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പിരാിധിയാിൽ നിന്ന് പുറിത്തുനോപിായാി. ചെനയ്ത്ത്, ക�രാക�ശലം, 
തുന്നൽപിണ്യികൾ, പിാത്രനിർമ്മിാണ്യം തുടിങ്ങിയാ പ്രവിർത്ത
നങ്ങൾ ശൈകനോവിലകൾ എന്ന നിലയാിൽ പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�
ടുന്ന സംാഹിചാരായമിതാണ്യ്. ജീന്മാസംിദ്ധീവും ജീാതിയാിലധിഷ്ഠാിത
വുമായാ കുലചെത്താഴിിചെലന്ന നിലയാിൽ പിരാിശീലനംചെകാണ്ട്് 
ശൈകവിരുംന്ന സംിദ്ധീിചെയാന്ന നിലയാിലാണ്യ് ശൈകനോവിലകൾ 
പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ട്ടത്. 

ഇതിനു സംമാന്തരാമായാി തചെന്നയാാണ്യ് പ്രതിമ 
(Statue)/ശില്പം (Sculpture) എന്ന വിിഭാജീനവും ഉറി�ി
ക്കചെ�ടുന്നത്. ഛായാാശില്പങ്ങചെള സൂചാി�ിക്കാൻ പ്രതിമ 
എന്ന പിദീം മലയാാളത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും 
ആധുനികതയുംചെടി വിരാനോവിാചെടി ഛായാാശില്പവും പ്രതിമയുംം 
രാണ്ട്ായാി പിിരാിയുംന്നുണ്ട്്. ആധുനിക സം�ന്ദരായനോബാധത്തി
ചെ� ആവിിർഭാാവിമാണ്യ് ഛായാാശില്പങ്ങചെള പ്രതിമയാിൽ 

നിന്നും നോവിർത്തിരാിച്ച പ്രധാന ഘടികം.സം�ന്ദരായാത്മകവും അനുഭൂതിപിരാവുമായാ അംശങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്മമായാ നോനാട്ടങ്ങളിൽ ഛായാാശില്പങ്ങളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുചെണ്ട്ന്നു കാണ്യാം. പ്രതിമകൾ 
ബാഹിയയാാഥാർത്ഥത്തിചെ� നോകവിലാനുകരാണ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്യ്. വിയക്തിിയുംചെടി ശരാീരാവിിനയാസംങ്ങചെള 
യാാ�ികമായാി അനുകരാിക്കുകയാാണ്യ് പ്രതിമാനിർമ്മിാണ്യത്തിൽ ചെചായ്യുന്നത്. അനുകരാണ്യത്തിചെ� 
യാാ�ികതക്കപ്പുറിത്ത് സം�ന്ദരായാത്മകവും കലാപിരാവുമായാ പുനഃസൃഷ്ടിിയാാണ്യ് ഛായാാശില്പങ്ങളുംചെടി 
പ്രനോതയകത. ശാരാീരാികവും മാനസംികവുമായാ സംവിിനോശ�തകചെള കലാപിരാമായാി പുനഃസൃഷ്ടിിക്കുന്ന 
നിർമ്മിിതികളാണ്യ് ഛായാാശില്പങ്ങചെളന്ന് പിറിയാാം. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്ിചെ� അവിസംാന
ത്തിലും ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ട്ിചെ� ആരാംഭാത്തിലുമായാി ഇന്തയൻ ശില്പകലയാിൽ സംജീീവിമായാ ജീി ചെക 
ഹിാനോത്ര (1876-1947), ഹിിരാൺമയാ് നോറിായാ് ചാ�ധരാി (1884-1962), ബി.വിി. താലീം (1888-1970), നോദീബി 
പ്രസംാദീ് നോറിായാ് ചാ�ധരാി (1899-1975) എന്നിവിരുംചെടി രാചാനകൾ ഛായാാശില്പങ്ങളുംചെടി മാതൃകയാായാി 
പിരാിഗംണ്യിക്കാം. ജീി.ചെക. ഹിാനോത്രയുംചെടി നോജീാർജ്ജ് അഞ്ചാംാമൻ, ഹിിരാൺമയാ് നോറിായാ് ചാ�ധരാിയുംചെടി 
ഗംാന്ധി, നോദീബി പ്രസംാദീ് നോറിായാ് ചാ�ധരാിയുംചെടി ഗംാന്ധി എന്നീ നിർമ്മിിതികൾ ശില്പിയുംചെടി ഭാാവി
നാപിരാവും കലാപിരാവുമായാ മികവിിചെ� കൂടിി ഉദീാഹിരാണ്യങ്ങളായാി കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്. എച്ച്. 
ചാ�ധരാിയുംചെടിയുംം (https://www.mutualart.com/Artist/Hiranmoy-Roy-Choudhary/
A2D7D7EB1DC096C8) ഡിി.പിി. നോറിായാ് ചാ�ധരാിയുംചെടിയുംം ഗംാന്ധികൾ രാണ്ട്ായാി മാറുന്നതും ഭാാവി
നാപിരാമായാ വിയതയസ്തതകൾ അവിയാിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നതുചെകാണ്ട്ാണ്യ്. 

മചെറ്റല്ലാ ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളിലുചെമന്നനോപിാചെല നിർമ്മിാതാവിിന് മ�ലികതയാവികാശചെ�ടിാൻ 
സംാധിക്കുന്ന വിിഭാവിമായാി ശില്പം മാറുന്നനോതാചെടി യാാ�ികമായാി പികർചെ�ടുക്കുന്ന പ്രതിമകളുംചെടി 
നിർമ്മിാണ്യം താരാതനോമയന കുറിഞ്ഞി പ്രവൃത്തിയാായാി പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ട്ടു. അക്കാദീമിക് പിരാിശീലനം 
ആവിശയചെ�ടുന്ന നോപിാർനോ�റ്റ് ശില്പങ്ങളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യവും കലാകാരാചെ� മ�ലിക പ്രതിഭാ ആവിശയ
ചെ�ടിാത്തതും പിരാിശീലനംചെകാണ്ട്് സംിദ്ധീിക്കുന്നതുമായാ പ്രതിമാനിർമ്മിാണ്യവും രാണ്ട്ായാി പിിരാിയും
ന്നത് ഈചെയാാരും ഘട്ടത്തിലാണ്യ്. നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി നിർമ്മിാണ്യത്തിൽ പുതിയാ പിരാീക്ഷണ്യങ്ങൾ 
ചെകാണ്ടുംവിരാാൻ ആധുനിക കലാകാരാൻ നിർബന്ധിക്കചെ�ടുന്ന സംന്ദർഭാവും ഇതുതചെന്ന. ഇത്തരാ
ത്തിൽ ആധുനികതാവിാദീം കലാമണ്ഡലത്തിൽ നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിലുകളാണ്യ് നോപിാർനോ�റ്റുകളുംചെടി 
രൂപിഘടിനയാിൽ (form) മാറ്റങ്ങൾ ചെകാണ്ടുംവിന്നത്.

നോദീബി പ്രസംാദീ് നോറിായാ് ചാ�ധരാി: ഗംാന്ധി
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കെക.എസ്്. ഇന്ദുക്കോലിഖ 
തൃശ്ശൂർ ജീില്ലയാിചെല ഇരാിഞ്ഞിാലക്കുടിയാിൽ 1991 ൽ ജീനനം. തൃശ്ശൂർ വിിമലാ നോകാനോളജീിൽ  നിന്ന് മലയാാ
ളത്തിൽ ബിരുംദീവും കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ബിരുംദീാനന്തരാ  
ബിരുംദീവും നോനടിി. നിലവിിൽ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിചെല മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�കയാാണ്യ്. 
2018-19 കാലയാളവിിൽ സംഹിാപിീഡിിയാ-യുംനനോസ്കാാ ചെഫനോല്ലാ�ിനോ�ാചെടി ചെകാച്ചി-മുസംിരാിസം് ബിനാചെല
ചെയാക്കുറിിച്ച് പിഠനം നടിത്തിയാിട്ടുണ്ട്്.ഇചെമയാിൽ: ks.indulekha@gmail.com



കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം—ചാരാിത്രവും പ്രതയയാശാസ്ത്രസംമീപിനവും
പിി. ഉ�

മലയാാളഗംനോവി�ണ്യവിിഭാാഗംം നോമധാവിി,. സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാ�ൻ നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കാടി്

നോകരാളത്തിചെ� ശൈവിദീികപിാരാമ്പരായചെത്തക്കുറിിച്ച് പിരാിചാിന്തനം ചെചായ്യുന്ന സംാംസം് കാരാിക സംന്ദർ
ഭാത്തിൽ വിളചെരാ പ്രസംക്തിമാണ്യ് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള അനോനം�ണ്യം. ബ്രാാഹ്മണ്യ
നോമധാവിിതംത്തിചെ� സംാംസം് കാരാികപ്രഭാാവിം അതിചെ� സംകലഭാാവിങ്ങനോളാചെടിയുംം പ്രകടിമാകുന്ന 
ശൈവിദീികപിരാീക്ഷയാാണ്യ് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം. നോവിദീസംംസം് കൃതിയുംചെടി പ്രചാാരാണ്യവും വിയാപിനവും 
ലക്ഷയംചെവിച്ചുംള്ള ശൈവിദീികസംമ്പ്രദീായാാധിഷ്ഠാിതമായാ ഒരും ശിക്ഷാക്രമമാണ്യ് അനോനയാനയം. പ്രമുഖരാായാ 
നോവിദീപിണ്ഡിതന്മാാർ അവിരുംചെടി ശൈവിദീികജ്ഞാംാനചെത്ത സുപിരാീക്ഷിതമായാി സ്ഥാപിിക്കുവിാനുള്ള 
നോവിദീിയാായാിട്ടാണ്യ് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയചെത്ത നോനാക്കിക്കണ്ട്ിരുംന്നത്. ജീാതിഘടിനാനോശ്രീണ്യിയാിൽ 
മുൻപിന്തിയാിലുള്ള ബ്രാാഹ്മണ്യർക്ക് മാത്രനോമ ഈ പിരാീക്ഷയാിൽ പിചെങ്കടുക്കുവിാൻ അധികാരാമുണ്ട്ാ
യാിരുംന്നുള്ളൂ. നോവിദീവിിദീയ സംാർവ്വല�കികമാചെണ്യന്ന ആർ�സംങ്കല്പത്തിന് ഈ നോഭാദീചാിന്ത അനയമായാി
രുംന്നു. തൃശ്ശൂർ ജീില്ലയാിൽ കുന്നംകുളത്തിനടുത്ത് കടിവില്ലൂർ ശ്രീീരാാമനോക്ഷത്രത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുംകനോളാളം 
മുടിങ്ങാചെത നടിന്നുവിരാികയുംം പിില്കാാലത്ത് നിലച്ചുംനോപിാവുകയുംം സംമീപികാലത്ത് പുനരാാരാംഭാിക്കുകയുംം 
ചെചായ്തി ഈ നോവിദീപിരാീക്ഷയാിൽ പിങ്കുചെകാള്ളുക എന്നത് നോവിദീാധികാരാമുള്ള നമ്പൂതിരാിമാരുംചെടി പിരാമ
ലക്ഷയമായാിരുംന്നു.

നോവിദീത്തിനധികാരാികളായാ എല്ലാ നമ്പൂതിരാിമാരുംം തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ, തിരുംന്നാവിായാ എന്നീ 
രാണ്ട്് നോയാാഗംങ്ങളിലായാി വിിഭാജീിക്കചെ�ട്ടിരാിക്കും. കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് ഉനോ�ശം നാലുനാഴിിക വിടിക്കു
പിടിിഞ്ഞിാറിായാിട്ടാണു കടിവില്ലൂർനോക്ഷത്രം സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്. വൃശ്ചാികം 1 മുതൽ 16 വിചെരാ കടിവില്ലൂരാ
മ്പലത്തിൽ ചെവിച്ചും നടിത്തുന്ന നോവിദീപിരാീക്ഷയാാണ്യ് കടിവില്ലൂരാനോനയാനയം. ‘കടിവില്ലൂർ പ്രനോയാാഗംം’ എന്നും 
ഇതറിിയാചെ�ടുന്നുണ്ട്്. വൃശ്ചാികം ഒന്നാംതീയ്യാതി മുതൽ 41 ദീിവിസംം മണ്ഡലകാലമായാതിനാൽ പില 
നോക്ഷത്രങ്ങളിലും ശുദ്ധീി, നവികം മുതലായാ, നോക്ഷത്രശൈചാതനയം വിർദ്ധീി�ിക്കുന്ന കർമ്മിങ്ങൾ നടിത്തുക 
പിതിവിാണ്യ്. കടിവില്ലൂർ നോക്ഷത്രത്തിൽ 41 ദീിവിസംം (ചാിലനോ�ാൾ അതിൽ കൂടുതലും) വിാരാമുണ്ട്ാകാ
റുണ്ട്്. ഇപ്രകാരാം മണ്ഡലകാലമായാതിനാലാണ്യ് വൃശ്ചാികം 1 മുതൽ ഇവിിചെടിചെവിച്ച് നോവിദീപിരാീക്ഷ 
നടിത്തുന്നത്. വിാവും ഏകാദീശിയുംം മുടിക്കമായാതിനാൽ ചാില വിർ�ം അനോനയാനയച്ചടിങ്ങുകൾ 19 
ദീിവിസംംവിചെരാ നീണ്ടുംനില്ക്കും. ഈ കാലചെത്ത ‘അനോനയാനയകാലം’ എന്നു പിറിഞ്ഞുവിരുംന്നു.
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കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം - സുഘടിിതമായാ ക്രമീകരാണ്യങ്ങൾ
തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ, തിരുംന്നാവിായാ ബ്രാഹ്മസംംം മഠങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടു ശൈവിദീികബ്രാാഹ്മണ്യർ വിർ�
ത്തിചെലാരാിക്കൽ കടിവില്ലൂർ ശ്രീീരാാമസംംാമിനോക്ഷത്രത്തിൽ ഒത്തുനോചാരുംന്നു. തുടിർന്ന് ഋനോഗംംദീത്തിചെ� 
ഉയാർന്ന ആലാപിനസംമ്പ്രദീായാങ്ങളായാ ക്രമം, ജീടി, രാഥ തുടിങ്ങിയാവിയാിൽ ആലാപിനപിരാീക്ഷകൾ 
നടിത്തി വിിജീയാികചെള കചെണ്ട്ത്തുന്നു. ഈ പിരാീക്ഷയാിൽ വിിജീയാിക്കുന്നവിർക്ക് സംമൂഹിത്തിൽ ഉന്ന
തസ്ഥാനമാണ്യ് ലഭാിച്ചിരുംന്നത്. മുൻപിിരാിക്കൽ, രാണ്ട്ാംവിാരാം, കടിന്നിരാിക്കൽ, തുടിങ്ങിയാനോപിരുംകളി
ലാണ്യ് ഈ പിരാീക്ഷകൾ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. നോക്ഷത്രത്തിനുള്ളിൽ ശ്രീീരാാമസംംാമിയുംചെടി ശ്രീീനോകാവിി
ലിനു മുന്നിൽ നിർണ്ണയാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുള്ള പ്രനോതയകസ്ഥാനങ്ങളിലിരുംന്നാണ്യ് ഈ ഋനോഗംംദീപിരാീക്ഷയ്ക്ക്് 
തയ്യാാറിാവുന്നത്. നോകരാളത്തിൽ മചെറ്റാരും ശൈവിദീികപിരാീക്ഷയാിലും ഈ രാീതിയാിലുള്ള ഒരും ആലാപിന
പിരാീക്ഷാസംമ്പ്രദീായാം കാണ്യചെ�ടുന്നില്ല എന്നത് സംംസം് കാരാപിഠിതാക്കചെള സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
ഏചെറി പ്രധാനചെ�ട്ടതാണ്യ്.

തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ, തിരുംന്നാവിായാ എന്നീ രാണ്ടും നോയാാഗംക്കാരുംം കുലക്രമപ്രകാരാം ഒരും വിാദ്ധീയാചെ� 
ശി�യസ്ഥാനം വിഹിിച്ചതിനുനോശ�ം വിളചെരാ ചാിട്ടയാായാി നോവിദീപിഠനം നടിത്തുന്നു. തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ, തിരും
ന്നാവിായാ നോയാാഗംങ്ങളിചെല നോവിദീാഭായാസംമുറികൾ ഏകനോദീശം ഒനോരാ രാീതിയാിലാണ്യ് നടിത്തിവിരുംന്നത്. 
ബ്രാാഹ്മണ്യസംമൂഹിം സംംന്തം ധർമചെമന്ന നിലയാിലാണ്യ് അനോനയാനയചാടിങ്ങുകചെള നോനാക്കിക്കണ്ട്ിരും
ന്നത്. ‘’അവിിചെടി അദ്ധീയയാനംചെചായ്യുന്ന വിിദീയാർത്ഥികൾക്കാവിചെട്ട, അതിന്നു സംഹിായാിക്കുവിാനായാി 
താമസംിക്കുന്ന ഓത്തന്മാാർക്കാകചെട്ട അതു തങ്ങളുംചെടി ധർമ്മിവും കർത്തവിയവുമാചെണ്യന്ന ചാിന്ത 
മാത്രമല്ലാചെത നോവിചെറി യാാചെതാരും ഫനോലച്ഛയുംമുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല. ബ്രാാഹ്മണ്യർക്കു വിിധിച്ചിട്ടുള്ള �ടി്ക്കർ
മ്മിങ്ങളിൽ രാണ്ട്ിനമാണു അദ്ധീയയാനവും അദ്ധീയാപിനവും. അതു യാഥാശക്തിി നിർവിഹിിക്കുക എന്നു 
മാത്രനോമ അവിർക്കു ഉനോ�ശമുണ്ട്ായാിരുംന്നുള്ളു.’’1

വിാരാമിരാിക്കുക, ജീടി ചെചാാല്ലുക, രാഥ ചെചാാല്ലുക ഇവിയാാണ്യ് പിരാീക്ഷയ്ക്കുംള്ള വിി�യാം. അനോനയാനയ
ത്തിൽ പിചെങ്കടുക്കാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നവിർ ഓനോരാാ നോദീശങ്ങളിലുമുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ ചെവിച്ച് നടിത്തുന്ന 
വിാരാങ്ങളിൽ നോവിദീമ�ങ്ങൾ ചെചാാല്ലുകയാാണു പിതിവി്. ‘സംമക്ഷത്തുനോപിായാി ചെചാാല്ലുക’ എന്നാണ്യിതിനു 
പിറിയുംന്ന നോപിരാ്. തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ ബ്രാഹ്മസംംം മഠത്തിൽചെവിച്ച് തുലാമാസംത്തിൽ ‘കിഴിക്കുപിടിിഞ്ഞിാറി് ’ 
എന്ന ഒരും മത്സാരാപിരാീക്ഷ നടിത്തുന്നു. കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയത്തിന് ഈ നോയാാഗംത്തിചെല നോവിദീാദ്ധീയായാി
കചെള അയായ്ക്കുംന്നതിനുമുമ്പ് ഓത്തന്മാാർ അവിരുംചെടി നോയാാഗംയത പിരാീക്ഷിക്കുന്ന ഒരും ചാടിങ്ങാണ്യ് ഇത്. 
കടിവില്ലൂർ വിാരാമിരാിക്കുക എന്ന പിരാീക്ഷയ്ക്ക്് നോപിാകാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന ആൾ കിഴിക്ക് പിടിിഞ്ഞിാറി് 
എന്ന പിരാീക്ഷയാിൽ രാണ്ടുംവിാരാചെമങ്കിലും ശരാിയാാക്കണ്യം. അവിിചെടി ജീടി ചെചാാല്ലുവിാൻ ആഗ്രഹിിക്കു
ന്നയാാൾ കിഴിക്കുപിടിിഞ്ഞിാറി് പിരാീക്ഷയാിൽ രാണ്ടും രാഥ ചെതറ്റാചെത ചെചാാല്ലണ്യം. കിഴിക്ക്പിടിിഞ്ഞിാറി് 
പിരാീക്ഷയാിൽ മൂന്നുതവിണ്യ പിിഴിച്ചാൽ ആ വിയക്തിിചെയാ നോതാറ്റതായാി കണ്യക്കാക്കുന്നു; ജീയാിച്ചവിർക്കു
മാത്രനോമ അനോനയാനയത്തിന് നോപിാകാൻ അർഹിതയുംള്ളൂ.

വിാരാമിരാിക്കുക, ജീടിചെചാാല്ലുക, രാഥ ചെചാാല്ലുക എന്നീ പിരാീക്ഷകചെളല്ലാം സംാധാരാണ്യ രാാത്രിയാാണ്യ് 
നടിത്താറുള്ളത്. വിാരാമിരാിയ്ക്കുംക എന്ന പിരാീക്ഷ ഭാക്ഷണ്യത്തിനുമുമ്പും ജീടിചെചാാല്ലുക, രാഥ ചെചാാല്ലുക എന്നീ 
പിരാീക്ഷകൾ ഭാക്ഷണ്യസംമയാത്തുമാണ്യ് നടിത്തുക. ഭാക്ഷണ്യം കഴിിഞ്ഞിാലും പിരാീക്ഷ കഴിിയുംന്നതുവിചെരാ 
എല്ലാവിരുംം ഇലയുംചെടി മുമ്പിൽ തചെന്ന ഇരാിയ്ക്ക്ണ്യചെമന്നത് നിർബന്ധമാകുന്നു. കിഴിക്ക്പിടിിഞ്ഞിാറി് 
എന്ന പിരാീക്ഷയ്ക്ക്ായാി നോയാാഗംത്തിചെല ഓത്തന്മാാർ ഓനോരാാരുംത്തനോരായാായാി ക്ഷണ്യിയ്ക്കുംന്നു. കിഴിക്ക്പിടിി
ഞ്ഞിാറി് അവിസംാനിയ്ക്കുംന്ന ദീിവിസംം മിക്കവിാറും തുലാം 25-ാം തീയാതി ബ്രാഹ്മസംംം മഠത്തിൽ എല്ലാവിരുംം 
ഒത്തുകൂടുന്നു. അന്ന് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയത്തിന് ‘ഒന്നാന്തി മുൻപിിലിരാിക്കുക’ ‘ഒന്നാന്തി രാണ്ട്ാം 
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വിാരാം’ ‘ഒന്നാന്തി ജീടി’ ‘മൂന്നാന്തി രാഥ’ എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള ചാില പ്രധാന പിരാീക്ഷകൾക്ക് നോപിാകുവിാൻ 
നോയാാഗംയന്മാാരാായാ നോവിദീാദ്ധീയായാികചെള അവിിചെടി ചെവിച്ചും തചെന്ന ക്ഷണ്യിയ്ക്കുംന്നു. കൂടിാചെത പിരാീക്ഷയ്ക്കും പിചെങ്ക
ടുക്കണ്യചെമന്ന് ആഗ്രഹിിക്കുന്നവിർചെക്കല്ലാം അനോനയാനയത്തിന് കടിവില്ലൂർക്ക് നോപിാകാം.

തുലാം 28-ാം തീയാതിയാാണ്യ് തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ ബ്രാഹ്മസംംം മഠത്തിൽനിന്നും കടിവില്ലൂർക്കുള്ള 
പുറി�ാടി്. അന്നുരാാവിിചെല കുളിച്ച് പ്രഭാാതകർമ്മിങ്ങചെളല്ലാം ചെചായ്തി് വിടിക്കുന്നാഥനോക്ഷത്രത്തിൽ (മതി
ലകത്ത്) ചെചാന്ന് ചെതാഴുംതു പുറിചെ�ടുന്നു. അന്നു പികൽ നോനരാചെത്ത ഭാക്ഷണ്യം തൃശ്ശാിവിനോപിരൂരാിൽ 
നിന്നും അഞ്ചുനാഴിിക പിടിിഞ്ഞിാറുള്ള നോപിരാാമംഗംലം നോദീശം മുണ്ട്യ്ക്ക്ൽ നോക്ഷത്രത്തിലാകുന്നു. രാാത്രി 
ചെചാമ്മിന്തട്ടനോക്ഷത്രത്തിലും 29-ന് പികൽ പിട്ടിമുറിി നോക്ഷത്രത്തിലും രാാത്രി ആലനോങ്ങാട്ടും ആണ്യ്. 
30-ാം തിയ്യാതി ചെചാാവ്വരാത്തമ്പലത്തിൽ ചെതാഴുംത് തിരാിച്ച് ആലനോങ്ങാനോട്ടയ്ക്ക്് തചെന്ന മടിങ്ങുന്നു. ഓനോരാാ 
നോക്ഷത്രത്തിചെലത്തുനോമ്പാഴുംം ഗംംഭാീരാമായാ സംംീകരാണ്യവും സംദീയയുംം നൽകിയാാണ്യ് തനോ�ശീയാർ ഇവിചെരാ 
സംംീകരാിക്കാറുള്ളത്. ഇതുനോപിാചെല തിരുംന്നാവിായാ നോയാാഗംക്കാർ തുലാം 16-ാം തിയ്യാതി മുതൽ 12 
ദീിവിസംം കുലശൈദീവിമായാ ചാമ്രവിട്ടത്ത് ഭാജീിച്ചതിനുനോശ�ം പുല്�ാക്കരാ നമ്പൂതിരാിയുംചെടി ഇല്ലത്തും 
തുടിർന്ന് ഉദീിയാന്നൂർ മനയ്ക്ക്ലും വിാരാം കഴിിച്ച് 30-ാം തീയാതി പുലർചെച്ച ചെചാാവ്വരാചെത്തത്തുന്നു. രാണ്ടും 
നോയാാഗംക്കാരുംം ചെചാാവ്വരാത്ത് ദീക്ഷിണ്യാമൂർത്തിചെയാ ചെതാഴുംതതിനുനോശ�ം ശൈവികുനോന്നരാമാകുനോമ്പാനോഴി
ക്കും കടിവില്ലൂരാ് എത്തുന്നു.

അനോനയാനയത്തിചെ� ആദീയദീിവിസംചെത്ത നോവിദീപിരാീക്ഷ രാണ്ടുംനോയാാഗംക്കാരുംം മാറിിമാറിി എടുക്കും. 
ഓനോരാാ ദീിവിസംവും നാലുനോപിരുംചെടി പിരാീക്ഷയാാണുണ്ട്ാവുക. ഏകാദീശിയുംം വിാവും ഒഴിിച്ചുംള്ള ദീിവിസം
ങ്ങളിചെല അനോനയാനയമാണ്യ് വിാശിനോയാാചെടി നടിത്തിയാിരുംന്നത്. ഒട്ടാചെക 64 നോപിചെരായാാണ്യ് പിരാീക്ഷി
ക്കാറുള്ളത്. കുട്ടികൾ കൂടുതലുചെണ്ട്ങ്കിൽ പിരാീക്ഷ 24 ദീിവിസംം വിചെരാ നീട്ടുന്നതാണ്യ്; ഇത് വിളചെരാ 
അപൂർവ്വമായാിരാിക്കും. രാണ്ടുംനോയാാഗംക്കാരുംം തമ്മിിൽ ശക്തിമായാ മത്സാരാമാണ്യ് നടിക്കാറുള്ളത്. ‘കൂറു
മത്സാരാം’ എന്നാണ്യ് ഇതിനു പിറിയാാറുള്ളത്. നോവിദീത്തിനധികാരാികളായാ എല്ലാ നമ്പൂതിരാിമാർക്കും 
സംംന്തം കുലക്രമത്തിനോനാ ഇഷ്ടിത്തിനോനാ നോയാാജീിക്കുന്ന രാീതിയാിൽ ഏചെതങ്കിലും ഒരും നോയാാഗംത്തിൽ 
നോചാരാാൻ വിിനോരാാധമില്ല. രാണ്ടുംനോയാാഗംങ്ങളിലും പ്രധാനമായുംം ഋനോഗംംദീമാണ്യ് അദ്ധീയയാനം ചെചായ്യാാറുള്ളത്. 
തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ നോയാാഗംം ചെകാച്ചിരാാജീാവിിചെ� രാക്ഷയാിലും തിരുംന്നാവിായാ നോയാാഗംം സംാമൂതിരാി�ാടിി
ചെ� രാക്ഷയാിലുമായാിരുംന്നു കഴിിഞ്ഞുവിന്നത്. ഇവിർ തമ്മിിൽ നടിത്തിയാ നൂറ്റാണ്ടും യുംദ്ധീങ്ങളുംചെടിയുംം 
രാാഷ്ട്രീീയാമായാ കുടിി�കകളുംനോടിയുംം ശൈവിദീികമായാ രൂപിമാണ്യ് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം എന്നുപിറിയാാം.2

കടിവില്ലൂർഅനോനയാനയത്തിൽ തിരുംന്നാവിായാ, തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ നോയാാഗംക്കാർക്ക് നോക്ഷത്രത്തിൽ 
നിശ്ചാിതസ്ഥാനങ്ങൾ കല്പിക്കചെ�ട്ടിരുംന്നു. ഇരുംവിിഭാാഗംക്കാരുംം പിരാീക്ഷയ്ക്ക്ിരാിക്കുന്നത് മുൻനിശ്ചായാ
പ്രകാരാം തീരുംമാനിക്കചെ�ട്ട സ്ഥലത്തായാിരുംന്നു. പിരാീക്ഷയ്ക്ക്ിരാിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്നതുനോപിാചെല 
അമ്പലത്തിലുള്ള എല്ലാ കാരായങ്ങൾക്കും ഇരുംവിിഭാാഗംക്കാർക്കും കൃതയമായാ ചാിട്ടവിട്ടങ്ങളുംണ്ട്ായാിരുംന്നു. 
അത്താഴിത്തിന് ഇലചെവിക്കുന്നതുതചെന്ന ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ദീിക്കിൽ എന്ന നിയാമമനുസംരാിച്ചാണ്യ്. 
ഓനോരാാരുംത്തരുംനോടിയുംം കഴിിവിിനും നോയാാഗംയതയ്ക്കുംം സംമൂഹിത്തിലുള്ള സ്ഥാനത്തിനും അനുസംരാിച്ച് നിശ്ചാി
തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരാി�ിടിം അനുവിദീിച്ചിരാിക്കും. അനോനയാനയത്തിൽ വിിധി നിനോ�ധങ്ങൾ കൃതയമായാി 
പിാലിച്ചിരുംന്നു. ‘’അനോനയാനയകാലത്ത് ഓത്തന്മാാർ ‘രാാമഹിചെരാ’ എന്ന് ഉറിചെക്ക ജീപിിച്ചുംചെകാണ്ട്് 
പ്രദീക്ഷിണ്യം ചെവിയ്ക്കുംം. നോവിദീനോഘാ�ം മറ്റുള്ളവിർ നോകൾക്കാതിരാിക്കുന്നതിനാണ്യ് ഇപ്രകാരാം ജീപിി
ക്കുന്നത്.’’3

ആദീയദീിവിസംചെത്ത പിരാീക്ഷ ‘ഒന്നാന്തി മുൻപിിലിരാിക്കലും’ ‘ഒന്നാന്തി രാണ്ട്ാംവിാരാവും’ എന്നാ
കുന്നു. മുൻപിിലിരാിക്കുക എന്നുചെവിച്ചാൽ ആ ചെകാല്ലചെത്ത കടിവില്ലൂരാിൽ ചെവിച്ചുംള്ള പിരാീക്ഷയാിൽ 
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ഒന്നാമനായാി വിാരാമിരാിക്കുക എന്നാണ്യർത്ഥം. ഒന്നാന്തി മുൻപിിലിരാിക്കലും ഒന്നാന്തി രാണ്ട്ാംവിാരാവും 
എല്ലാ ചെകാല്ലവും രാണ്ടും വിിഭാാഗംക്കാർക്കുമുണ്ട്്. വൃശ്ചാികം ഒന്നാം തീയാതി മുൻപിിലിരാിക്കുന്നത് തൃശ്ശാിവി
നോപിരൂർ നോയാാഗംക്കാരാായാാൽ അതിചെന ഒന്നാന്തി മുൻപിിലിരാിക്കൽ എന്നു പിറിയുംന്നു. അന്നുതചെന്ന 
തിരുംന്നാവിായാ നോയാാഗംത്തിചെല ഒരാാൾ വിാരാമിരുംന്നാൽ അത് ഒന്നാന്തി രാണ്ട്ാംവിാരാമാകുന്നു. വൃശ്ചാികം 
രാണ്ട്ിന് ആദീയം തിരുംനാവിായാ നോയാാഗംക്കാരാൻ ഒന്നാന്തി മുൻപിിലിരുംന്നു കഴിിഞ്ഞിാൽ തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ 
നോയാാഗംക്കാർ ഒന്നാന്തി രാണ്ട്ാംവിാരാമിരാിക്കുന്നു ഇപ്രകാരാം പിരാീക്ഷ കഴിിയുംന്നതുവിചെരാ രാണ്ടുംനോയാാഗം
ത്തിൽ നിന്നും മാറിിമാറിി മുൻപിിലിരാിക്കലും രാണ്ട്ാംവിാരാവും പിതിവിായാി നടിത്തിവിരുംന്നു.

അടുത്ത പിരാീക്ഷ രാണ്ടും വിിഭാാഗംക്കാർക്കും ഒന്നാന്തി ജീടിയാാകുന്നു. (വൃശ്ചാികം ഒന്നാം 
തീയാതിനോയാാ രാണ്ട്ാം തീയാതിനോയാാ) ഏനോതതു തീയാതികളിലാണ്യ് ആദീയചെത്ത ജീടി പിരാീക്ഷ വിരുംന്നത് 
അത് അവിരാവിരുംചെടി ഒന്നാന്തി ജീടിയാാകുന്നു. പിിന്നനോത്തത് മൂന്നാന്തി രാഥയാാകുന്നു. ഇതുനോപിാചെല 2 
വിിഭാാഗംക്കാർക്കും ജീടിയുംം രാഥയുംം ഏചെതങ്കിലുചെമാന്ന് പിതിവിായാിട്ടുണ്ട്ാകും. ആദീയപിരാീക്ഷകൾക്ക് 
കൂടുതൽ മാഹിാത്മയം കല്പിച്ചുംകാണുന്നു. നോശ�മുള്ള ദീിവിസംങ്ങളിൽ ചെചാാല്ലുന്ന സംാധാരാണ്യ ജീടിയ്ക്കുംം 
രാഥയ്ക്കുംം മുക്കിചെല ജീടി, മുക്കിചെല രാഥ എന്ന് നോപിരുംകൾ പിറിയുംന്നു. തൂണ്യിചെ� മുക്കിലിരുംന്ന് ചെചാാല്ലുന്ന
തിനാലാണ്യ് ഇപ്രകാരാം നോപിരും പിറിയുംന്നത്. ഇവിചെരാ സംഹിായാിക്കാൻ സംംപിക്ഷത്തുള്ള രാണ്ടുംനോപിർ 
തയ്യാാറിായാി ഇരാിക്കുന്നതാണ്യ്.

നോമൽപിറിഞ്ഞി പിരാീക്ഷകനോളക്കാൾ കുറിച്ചുംകൂടിി ഉയാർന്നതലത്തിലുള്ള പിരാീക്ഷയാാണ്യ് ‘കടിന്നി
രാിക്കുക’ എന്നത്. ‘’പിരാസ്പരാം പിരാീക്ഷിച്ചും നോയാാഗംയതനിർണ്യയാിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്യ് 
‘അനോനയാനയം’ എന്ന പിദീം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നത്’’.4 മുക്കിചെല രാഥനോയാക്കാൾ വിളചെരായാധികം ബുദ്ധീിസംാ
മർത്ഥയം ആവിശയമുള്ള രാഥപ്രനോയാാഗംമാണ്യ് ഇത്. തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ നോയാാഗംക്കാർക്ക് കടിന്നിരാിക്കുക 
എന്ന രാഥപ്രനോയാാഗംത്തിനുള്ള സ്ഥാനം കൂത്തമ്പലത്തിചെ� കിഴിനോക്കപിടിിയുംചെടി മദ്ധീയവും തിരുംന്നാ
വിായാക്കാർക്ക് ചെതനോക്കപിടിിയുംചെടി മദ്ധീയവും ആകുന്നു.

അനോനയാനയത്തിചെല ഏറ്റവും വിലിയാ പിരാീക്ഷ ‘വിലിയാ കടിന്നിരാിക്കൽ’ ആണ്യ്. ഇതും രാഥപ്ര
നോയാാഗംം തചെന്നയാാണ്യ്. പ്രനോയാാഗംത്തിൽ അസംാമാനയമായാ സംാമർത്ഥയം ഉള്ളവിർ മാത്രനോമ ഈ 
പിരാീക്ഷയ്ക്കും ശ്രീമിക്കുകയുംള്ളൂ. ഈ പിരാീക്ഷയാിൽ ജീയാിച്ചാൽ നമ്പൂതിരാിസംമൂഹിത്തിൽ സംംപൂജീയമായാ 
സ്ഥാനം ലഭാിക്കും. കടിന്നിരാിയ്ക്ക്ൽ, വിലിയാ കടിന്നിരാിയ്ക്ക്ൽ എന്നിവി വിളചെരായാധികം കഠിനമായാതി
നാൽ എല്ലാവിർ�വും ഈ പിരാീക്ഷകൾക്ക് മത്സാരാാർത്ഥികൾ ഉണ്ട്ാവുകയാില്ല. തൃശ്ശാിവിനോപിരൂർ 
നോയാാഗംക്കാർക്ക് വിലിയാ കടിന്നിരാിയ്ക്ക്ലിനുള്ള സ്ഥാനം കൂത്തമ്പലത്തിലുള്ള പ്ലാവിിചെ� മുൻപിിലാ
യാിട്ടാകുന്നു. തിരുംന്നാവിായാക്കാർക്ക് കൂത്തമ്പലത്തിചെ� പിടിിഞ്ഞിാചെറി പിടിിയുംചെടി മദ്ധീയത്തിലുമാകു
ന്നു. കടിവില്ലൂർ പിരാീക്ഷയ്ക്ക്് പിതിവിായാിട്ടുള്ള രാണ്ട്് വിാരാമിരാിയ്ക്ക്ൽ കഴിിഞ്ഞിാൽ പിിചെന്ന സംദീയയാാണ്യ്. 
ഉണ്ണാനിരാിയ്ക്കുംനോമ്പാഴിാണ്യ് ജീടിനോയാാ രാഥനോയാാ പ്രനോയാാഗംി�ാനുള്ള സംമയാം. അനോനയാനയകാലത്ത് എല്ലാ 
ചാടിങ്ങുകളുംം കഴിിയുംനോമ്പാനോഴിയ്ക്ക്് അർദ്ധീരാാത്രി കഴിിഞ്ഞിിരാിക്കും. ഇപ്രകാരാത്തിലുള്ള അനോനയാനയം 
എന്നാണ്യാരാംഭാിച്ചചെതന്നും എങ്ങചെനയാാണ്യ് അതു കടിവില്ലൂർ ചെവിച്ചായാചെതന്നും മറ്റുമുള്ള കാരായങ്ങൾ 
ഇന്നും അജ്ഞാംാതമാണ്യ്. ആരായാവിർത്തത്തിൽ നിന്നും ശൈവിദീികസംമ്പ്രദീായാനിഷ്ഠാരാായാ ബ്രാാഹ്മണ്യർ 
നോകരാളത്തിൽ വിന്നത് എന്നാചെണ്യന്ന് നി�് കൃഷ്ടിമായാി നിർണ്യയാിക്കാൻ സംാധിച്ചിട്ടില്ല.

കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയത്തിചെ� സംാംസം് കാരാിക പ്രസംക്തിിയുംം പ്രതയയാശാസ്ത്ര
വിീക്ഷണ്യവും
രാണ്ടും ഋനോഗംംദീവിിഭാാഗംങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള നോവിദീപിരാിജ്ഞാംാനം പിങ്കുചെവിക്കലിൽ ഉപിരാി, നോവിദീം ഉരുംവിിടിാനും 
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പിദീഘടിന അറിിഞ്ഞി് അർത്ഥം മന�ിലാക്കി ബുദ്ധീിപിരാമായാി സംംവിദീിക്കാനും ഉള്ള ഒരും അവിസംരാം 
കൂടിിയാാണ്യിത്. പിത്തു മണ്ഡലങ്ങളിലായാി പിതിനായാിരാത്തിലധികം ഋനോഗംംദീമ�ങ്ങൾ ഓർമ്മിയാിൽ 
നിലനിർത്താൻ ആവിി�് ക്കരാിക്കചെ�ട്ടിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാാനരാീതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനചെ�ട്ട ഒന്നാണ്യ് 
കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം. ഒനോരാ സംമയാം നോവിനോദീാപിാസംനയുംം നോവിദീസംംരാക്ഷനോണ്യാപിാധിയുംം കൂടിിയാാണ്യ് 
ഈ പിരാീക്ഷ. അത്ഭുതകരാമായാ ഈ ആലാപിനപിാരാമ്പരായത്തിന് സംംരാനിഷ്ഠാ, ഉച്ചാരാണ്യശുദ്ധീി, 
സംംഗംീതം, ഓർമ്മിശക്തിി, ശബ്ദവിിജ്ഞാംാനീയാം, അർത്ഥചാിന്ത തുടിങ്ങിയാ നോമഖലകളുംമായുംള്ള ബന്ധം 
ഇന്തയയാിനോലയുംം വിിനോദീശങ്ങളിനോലയുംം നോവിദീ-സംംസം് കൃത പിഠനവികുപ്പുകളിൽ പിഠനഗംനോവി�ണ്യ വിി�
യാങ്ങളാണ്യ്. നോലാകത്തിചെല വിിവിിധ സംർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് പിണ്ഡിതന്മാാർ അനോനയാനയം 
നിരാീക്ഷിക്കാൻ എത്തുകയുംം അത് പിഠനവിി�യാമാക്കുകയുംം ചെചായ്തിിട്ടുണ്ട്്. നോലാക സംംസം് കൃത-നോവിദീ 
സംനോമ്മിളനങ്ങളിൽ കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം ഇന്നും സംജീീവി ചാർച്ചാവിി�യാമാണ്യ്. പുതുതലമുറിയ്ക്ക്് 
ശൈവിദീികപിഠനത്തിന് വിിനോശ�ിച്ചുംം ഋനോഗംംദീപിഠനത്തിന് പ്രനോചാാദീനം നൽകാൻ ഈ അനോനയാനയ
യാജ്ഞാംം വിളചെരായാധികം സംഹിായാകമാണ്യ്.

നോവിദീത്തിചെ� പ്രാധാനയചെത്തക്കുറിിച്ചുംം പ്രസംക്തിിചെയാക്കുറിിച്ചുംം ആധുനികകാലത്ത് സംാമാനയ
ജീനങ്ങചെള ഉൽനോബാധി�ിനോക്കണ്ട്തുണ്ട്്. എന്നാൽ അതിന് നോനതൃതംം നൽകാൻപിറ്റിയാ ആളുംകൾ 
വിളചെരാ കുറിച്ചുംനോപിർ മാത്രനോമ ഉള്ളൂ. ഈ സംാഹിചാരായത്തിലാണ്യ് കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം നോപിാചെലയുംള്ള 
ശൈവിദീികപിരാീക്ഷകളുംചെടി പ്രസംക്തിി വിയക്തിമാകുന്നത്. ഋനോഗംംദീപിാണ്ഡിതയമാണ്യ് അനോനയാനയത്തിൽ 
മാറ്റുരാച്ചുംനോനാക്കുന്നത്. തൃശ്ശാിവിനോപിരൂരുംം തിരുംന്നാവിായായാിലും ഇന്ന് ഓനോരാാ നോവിദീപിാഠശാലകൾ 
(ബ്രാഹ്മസംംം മഠങ്ങൾ) സംജീീവിമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിനാൽ ഋനോഗംംദീത്തിചെ� ഭാാവിി
ചെയാക്കുറിിച്ച് വിലിയാ ആശങ്കയ്ക്ക്് വികയാില്ല. എന്നാൽ യാജുർനോവിദീത്തിചെ� അവിസ്ഥ ഇതല്ല. ഇരാി
ങ്ങാലക്കുടിയാിൽ കാഞ്ചാംികാമനോകാടിിപിീഠം ജീഗംദീ്ഗുരും ശങ്കരാാചാാരായരുംചെടി സംഹിായാനോത്താടുകൂടിിയുംം 
ചെപിരുംമനത്ത് ചെപിാതുജീനങ്ങളുംചെടി സംഹിായാനോത്താടുകൂടിിയുംം ഓനോരാാ യാജുർനോവിദീപിാഠശാലകൾ 
അടുത്തകാലത്ത് ആരാംഭാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. സംാമനോവിദീത്തിചെ� സ്ഥിതിയാാണ്യ് പിരാിതാപികരാം. പിാഞ്ഞിാളിൽ 
ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്ന മൂനോന്നാ നാനോലാ നോവിദീജ്ഞാംന്മാാരുംചെടി കാലം കഴിിഞ്ഞിാൽ സംാമനോവിദീധംനി പിിന്നീടി് 
ഇവിിചെടി നോകൾക്കാൻ കഴിിയാില്ല. സംംഗംീതപ്രധാനമാകയാാൽ അക്ഷരാരൂപിത്തിൽ സംാമനോവിദീചെത്ത 
സംംരാക്ഷിക്കാനും സംാധയമല്ല. അതിനാൽ ശബ്ദപ്രധാനമായാ ഈ വിിജ്ഞാംാനസംമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീ
യാപിഠനത്തിലൂചെടി ശബ്ദപിരാമായാ രാീതിയാിൽ നിലനിർത്താൻ ശ്രീമിനോക്കണ്ട്ത് അതയാവിശയമാണ്യ്. 
അല്ലാത്ത പിക്ഷം അനാദീിയാായാ ഈ സംമ്പത്ത് അധികകാലം കഴിിയുംന്നതിനുമുമ്പു തചെന്ന അനയം 
നിന്നുനോപിാകും. ശൈവിദീികസംംസം ്കാരാത്തിചെ� സംംരാക്ഷണ്യത്തിന ്കൃതയമായാ കർമ്മിപിദ്ധീതികൾ ആവിി
�് കരാിനോക്കണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയാമായാ നോവിദീപിഠനം നടിത്താൻ അഗംാധമായാ പിാണ്ഡിതയം 
ഉള്ള നോവിദീജ്ഞാംർക്കുമാത്രനോമ കഴിിയൂ. തങ്ങൾ ഉരുംവിിടുന്ന ഓനോരാാ സൂക്തിത്തിചെ�യുംം അർത്ഥവും 
വിയാപ്തിയുംം കൃതയമായാി മന�ിലാക്കാൻ അവിർക്ക് കഴിിയാണ്യം. കൂടിാചെത അവിർ നോനടിിയാ അറിിവി് 
സംാമാനയജീനങ്ങൾക്ക് പികർന്ന് നൽകാനുള്ള സംന്മാന�് അവിർക്കുണ്ട്ാകണ്യം.

കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയത്തിചെ� ആധുനികമുഖം
പ്രാചാീനകാലം ചെതാട്ട് അതിഗംംഭാീരാമായാി നടിത്തചെ�ട്ടിരുംന്ന അനോനയാനയം പിിൽക്കാലത്ത് നിലച്ചും
നോപിാവുകയുംം 1980 മുതൽ ഏതാനും വിയക്തിികളുംം നാട്ടുകാരുംം നോചാർന്ന് അത് പുനരാാരാംഭാിക്കുകയുംം 
ചെചായ്തു. ശൈവിദീികപിാരാമ്പരായചെത്ത നോലാകനിലവിാരാത്തിനോലക്ക് ഉയാർത്തുന്നനോതാചെടിാ�ംതചെന്ന അത് 
സംാധാരാണ്യക്കാരാിനോലക്ക് എത്തിക്കുവിാനുള്ള പിരാിശ്രീമങ്ങളുംം അനോനയാനയ പിരാി�ത്ത് നടിത്തുന്നുണ്ട്്. 
സംവിർണ്ണചെമന്ന് വിയവിഹിരാിക്കചെ�ട്ട പ്രതയയാശാസ്ത്രചാിഹ്നങ്ങചെളയുംം ആശയാതലചെത്തയുംം ക്രനോമണ്യ 
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ഒഴിിവിാക്കി സംനാതനധർമ്മിത്തിചെ� നോലാകഹിിതാനുസംാരാിയാായാ വിീക്ഷണ്യചെത്ത ഉയാർത്തി�ിടിിക്കു
നോമ്പാൾ കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം സംംവിദീിക്കുന്ന പ്രതയയാശാസ്ത്രധാരാണ്യ സംമകാലികമായാിത്തീരുംം.

കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം എന്ന ശൈവിദീികപിരാീക്ഷ ജ്ഞാംാനാർജ്ജനം, ജ്ഞാംാനപ്രസംരാണ്യം, 
ജ്ഞാംാനോനാത്പിാദീനം എന്നീ മൂന്നു പ്രക്രിയാകചെളയുംം സൂക്ഷ്മമായാി സംമനംയാി�ിക്കുന്ന ഒരും ബ�ദ്ധീി
കപ്രവിർത്തനമാണ്യ്. അറിിവിിചെന ജീനാധിപിതയവിത്കരാിക്കുന്ന സംമകാലികസംാംസം് കാരാിക കാലാ
വിസ്ഥയാിൽ, ബ്രാാഹ്മണ്യികപ്രതയയാശാസ്ത്രത്തിചെ� ചെകട്ടുപിാടുകളിൽ നിന്ന് കടിവില്ലൂർഅനോനയാനയചെത്ത 
വിിനോമാചാി�ിക്കുവിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങളുംണ്ട്ാനോവിണ്ട്തുണ്ട്്. മനു�യസംമൂഹിത്തിചെ� ഏറ്റവും പ്രാചാീനമായാ 
സംാഹിിതയസംാംസം് കാരാികനോരാഖകചെളന്ന നിലയാിൽ ശൈവിദീികവിാങ്്മയാചെത്ത സംംരാക്ഷിക്കാനുള്ള 
ശ്രീമങ്ങൾ തുടിനോരാണ്ട്തുചെണ്ട്ന്ന നോബാധം സംാംസം് കാരാിക തുറിസ്സുകളിൽ ശക്തിിചെ�ടുന്നുണ്ട്് എന്നത് 
ശുനോഭാാദീർക്കമാണ്യ്. മുറിജീപിം, നോരാവിതിപിട്ടത്താനം, കടിവില്ലൂർ അനോനയാനയം തുടിങ്ങിയാ സംാംസം് കാരാിക
പ്രാധാനയമുള്ള നോകരാളീയാചാടിങ്ങുകചെള പുനരുംത്ഥാനവിാദീപിരാമായാ സംമീപിനനോത്താചെടി പുനഃസ്ഥാപിി
ക്കുക എന്നതിനല്ല നമ്മിൾ ഊന്നൽ നല് നോകണ്ട്ത്. മനു�യചെ� സംാംസം് കാരാികസംംതംരൂപിീകരാണ്യ 
പിരാിശ്രീമങ്ങളിചെല ചാില ഏടുകളായാി ഇവിചെയാ പിരാിഗംണ്യിച്ച് കാലാനുസൃതമായാി വിിനോമാചാനപിരാമായാ 
മൂലയചെത്ത നോകന്ദ്രംീകരാിച്ച് വിിശദീമായാി പിഠിക്കുകയുംം പ്രനോയാാഗംവിത്കരാിക്കുകയുംം ചെചാനോയ്യാണ്ട്തുണ്ട്്. 
അതിനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണ്യമായാി ഏചെറ്റടുക്കുക എന്നത ്കാലത്തിചെ� ആവിശയകതയാാണ്യ.്
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നോകാഴിിനോക്കാടി് സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാ�ൻ നോകാനോളജീ് മലയാാള ഗംനോവി�ണ്യവിിഭാാഗംം നോമധാവിി. എഴുംത്തച്ഛചെ�
യുംം പൂന്താനത്തിചെ�യുംം കൃതികളിചെല ഭാക്തിിഭാാവിം ദീാർശനിക പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ എന്ന വിി�യാത്തിൽ 
നോകാഴിിനോക്കാടി് സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് 2000-ൽ പിിഎച്ച്ഡിി. കൃതികൾ: എഴുംത്തച്ഛചെ� ഭാക്തിിയുംം  
ദീർശനവും, പൂന്താനത്തിചെ� ഭാക്തിിയുംം തതംചാിന്തയുംം, വിിഷ്ണുഭാക്തിി മലയാാള കവിിതയാിൽ, ചെക. നോകള�ൻ 
നന്മായുംചെടി നോപിാരാാളി. യും.ജീി.സംി.യുംചെടി രാണ്ടും ശൈമനർ നോപ്രാജീക്ടുകൾ പൂർത്തീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. 



കാവും സംാംസ്കാാരാിക അധിനിനോവിശവും
�ിംന എം.ചെക.

ഗംനോവി�ക, മലബാർ ക്രിസ്തയൻ നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കാടി്

ആമുഖം
നോകരാളത്തിചെ� കാവു സംങ്കല്പം ഏചെറി വിിപുലമാണ്യ്. കാളി, നോവിട്ടചെയ്ക്ക്ാരുംമകൻ, അന്തിമഹിാകാളൻ, 
നാഗംം, അയ്യാ�ൻ തുടിങ്ങി അനവിധി ശൈദീവിങ്ങൾ കാവുകളിലൂചെടി ആരാാധിക്കചെ�ടുന്നുണ്ട്്. അമ്മിശൈദീ
വിാരാാധന ഉരുംവിം ചെകാണ്ട്ത് കാവിാരാാധനയാിലൂചെടിയാാണ്യ്. ദ്രാവിിഡി ജീീവിിതത്തിചെ� അംശങ്ങൾ 
മാതൃദീായാ സംംസ്കാാരാത്തിലൂചെടി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.് കീഴിാളവിിഭാാഗംത്തിചെ� ആരാാധനാമൂർത്തിയാാണ്യ് 
അമ്മിശൈദീവിം. പിലനോ�ാഴുംം ഈ ആരാാധനാ പിരാിസംരാത്ത് വിിവിിധങ്ങളായാ അധികാരാ, അധീശവിർഗം
താൽപിരായം പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ട്്. രാണ്ടും കാവുകചെള ഉദീാഹിരാണ്യമാചെയാടുത്ത് കാവി് സംംസ്കാാരാത്തിൽ 
അധിനിനോവിശം എങ്ങചെന സംംഭാവിിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനോനം�ണ്യമാണ്യ് ഈ പിഠനം.

കാവുസംംസ്കാാരാം
കാവിാരാാധന കാർ�ികാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടു കിടിക്കുന്നു. കാർ�ിക സംമൂഹിത്തിചെ� 
ആരാാധന, ജീീവിിതരാീതി എല്ലാം മാതൃദീായാക്രമചെത്ത പിിൻപിറ്റിയുംള്ളതായാിരുംന്നു. സ്ത്രീയുംം പ്രകൃതിയുംം 
ഈ വിയവിസ്ഥയുംചെടി ഒഴിിച്ചുംകൂടിാനാവിാത്ത തലങ്ങളായാി നിലചെകാള്ളുന്നു. സ്ത്രീയുംചെടി പ്രജീനനനോശ�ി
യുംം ഭൂമിയുംചെടി സംസംയസംമൃദ്ധീിയുംം സ്ത്രീനോയായുംം പ്രകൃതിനോയായുംം ഒന്നായാി കാണ്യാൻ അവിചെരാ ശീലി�ിച്ചും. 
അത് അവിരുംചെടി പുരാാവൃത്തങ്ങളിലും മിത്തുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചും. കൃ�ി ശക്തിമായാ സംാമ്പത്തിക 
അടിിത്തറിയാായാി നിലനിന്നിടിങ്ങളിചെലല്ലാം മാതൃശൈദീവിാരാാധന വിളചെരാ പ്രബലമായാിത്തചെന്ന 
നിലചെകാണ്ടും.

കാവി്: നിർവിചാനം
“നാഗംം, അയ്യാ�ൻ, കാളി, നോവിട്ടചെയ്ക്ക്ാരുംമകൻ, ഗംണ്യപിതി തുടിങ്ങിയാ നോകരാളത്തിചെല പ്രാചാീന നോദീവിതാ 
സംനോങ്കതങ്ങചെള ‘കാവി് ’ എന്നാണ്യ് പിറിഞ്ഞുവിരുംന്നത്. പിിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരാം സംനോങ്കതങ്ങളിൽ 
ശ്രീീനോകാവിിൽ പിണ്യിതിട്ടുമുണ്ട്്. എങ്കിലും പിഴിയാനോപിരാിനു മാറ്റം വിന്നില്ല. ശ്രീീനോകാവിിലും ചുറ്റമ്പലവുമു
ള്ള പില സംനോങ്കതങ്ങളുംം ‘കാവി് ’ എന്ന നോപിരാിൽത്തചെന്നയാാണ്യ് ഇന്ന് അറിിയാചെ�ടുന്നത്.” (എം.വിി. 
വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരാി ‘നോഫാക് നോലാർ നിഘണ്ടും’ പുറിം 230)
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“ആനോരായതരാ ആരാാധനാലയാങ്ങചെളല്ലാം ഇന്ന് ചെപിാതുചെവി കാവുകൾ എന്നാണ്യറിിയാചെ�ടുന്നത്. 
കാവുകളിൽ പ്രാനോയാണ്യ കൽത്തറികനോളാ കല്ലുകൾ ചെകാണ്ടുംള്ള പിീഠനോമാ മാത്രനോമ കണ്ടുംവിരുംന്നുള്ളൂ. 
എന്നാൽ ആരായനോക്ഷത്രങ്ങളുംമായുംള്ള നിരാന്തരാ സംമ്പർക്കം ആരാാധനാലയാങ്ങചെള നവിീകരാിക്കുന്ന
തിൽ ദ്രാവിിഡി ജീനതചെയാ നോപ്രരാി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്” (ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ., 1995: 39-4).

കാവിിചെനക്കുറിിച്ചുംള്ള നിർവ്വചാനങ്ങചെളല്ലാം തചെന്ന പിങ്കുചെവിക്കുന്നത് കാവി് തികച്ചുംം 
അടിിസ്ഥാന പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്നും ഉയാർന്നു വിന്ന ആരാാധനാ ഇടിമാചെണ്യന്നാണ്യ്. നോക്ഷത്രത്തിൽ 
പ്രനോവിശനം ഇല്ലാതിരുംന്നവിർ തങ്ങളുംനോടിതായാ ശൈദീവിചെത്ത കണ്ട്ത് കാവുകളിലാണ്യ്. സംമൂഹിത്തിചെല 
ഭൂരാിപിക്ഷം വിരുംന്ന ജീനവിിഭാാഗംങ്ങൾ കാവിാരാാധനയാിൽ സംംതൃപ്തരാായാിരുംന്നു. സംംസ്കൃത പിാരാമ്പ
രായത്തിചെല നോദീവിീനോദീവിന്മാാരാിൽചെ�ടിാത്ത ശൈദീവിങ്ങളുംചെടി ആരാാധനാലയാങ്ങളായാിരുംന്നു കാവുകൾ. 
ആരാാധന എന്നതിലുപിരാി ഒരും കൂട്ടായ്മയാാണ്യ് കാവിിടിങ്ങളിലൂചെടി രൂപിചെ�ട്ടുവിന്നത്.

ഗ്രാമീണ്യാരാാധനയുംചെടി ഭാാഗംമായാി ആരാാധിച്ചുംനോപിാരുംന്ന കീഴിാളശൈദീവിം കാലാന്തരാത്തിൽ 
വിനോരാണ്യയവിിഭാാഗംത്തിചെ� ഉപിാസംനാമൂർത്തിയാായാി പിരാിവിർത്തനചെ�ട്ടതിചെ� ചാരാിത്രം നോകാഴിിനോക്കാടി് 
ജീില്ലയാിചെല കുരുംവിട്ടൂർ ഉണ്ട്്. കുരുംവിട്ടൂർ നോദീശത്ത് സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന കാവുകളാണ്യ് നായാർവിിഭാാഗംം 
ഊരാായ്മക്കാരാായാിട്ടുള്ള ‘പുല്ലാട്ട്കാവും’ ചെപിരുംവിണ്ണാൻ വിിഭാാഗംം ഊരാായ്മക്കാരാായാിട്ടുള്ള ‘മണ്ണാറി
ക്കൽ കാവും’. ഈ രാണ്ടുംകാവുകളുംനോടിയുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിൽ വിയതയസ്തമായാ ജീാതി സംംസ്കാാരാചെത്ത 
കചെണ്ട്ത്താൻ സംാധിക്കുന്നുണ്ട്്. നായാർ തറിവിാട്ടുകാർ ഉപിാസംിച്ചുംനോപിാരുംന്ന പുല്ലാട്ട്കാവിിന് കീഴിാ
ളജീനവിിഭാാഗംങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് ദീീർഘചാരാിത്രമുണ്ട്്. അത് തികച്ചുംം ജീാതിപിരാമായാ അയാിത്തസം
ങ്കല്പങ്ങളുംനോടിയുംം വിനോരാണ്യയരാീതിയാിലുള്ള ചെപിരുംമാറ്റരാീതികളുംനോടിയുംം അധികാരാ മനോനാഭാാവിത്തിനോ�യുംം 
കനോയ്യാറ്റത്തിനോ�യുംം വിിവിിധങ്ങളായാ കീഴിാള അനുഭാവിങ്ങളുംചെടിയുംം ചാരാിത്രമാണ്യ്. പുല്ലാട്ടുകാവിിചെ� 
പിരാിസംരാ പ്രനോദീശത്തുതചെന്നയുംള്ള മണ്ണാറിക്കൽ കാവിിൽ കീഴിാളവിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ട്ട ചെപിരുംവിണ്ണാൻ 
സംമുദീായാക്കാരാാണ്യ് ആരാാധനാമൂർത്തിയാായാ നോദീവിിചെയാ പൂജീിച്ച് ഉത്സാവിം നടിത്തുന്നത്. കാവിായാ
തുചെകാണ്ടുംതചെന്ന ഇവിിചെടി നിതയപൂജീയാില്ല. വിർ�ത്തിൽ ഒരും തവിണ്യമാത്രം നടിത്തുന്ന തിറിയാാട്ട 
ഉത്സാവിമാണ്യ് കാവിിചെല പ്രധാന ആനോഘാ�ം. അല്ലാത്ത ദീിവിസംങ്ങളിൽ ശൈവികുനോന്നരാം കാവിിചെ� 
ചുറ്റിലും വിിളക്കു ചെതളിയാിക്കുകയാാണ്യ് പിതിവി്. നോദീവിിചെയാ കൂടിാചെത ഉപിശൈദീവിങ്ങളായാി ഗുരും, കുട്ടി
ച്ചാത്തൻ, ഗുളികൻ, നാഗംകാളി, എന്നീ ആരാാധനാ മൂർത്തികളുംമുണ്ട്്. ഉപിശൈദീവിങ്ങചെള മഴിയുംം 
ചെവിയാിലും ചെകാള്ളുന്ന തുറിസംായാ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്യ് പ്രതിഷ്ഠാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. അവിിചെടി തറിയാിൽ 
വിിളക്കുചെതളിയാിക്കുക മാത്രം ചെചായ്യുന്നു. പിതിമൂന്നു വിർ�ം പിഴിക്കം മാത്രനോമ ഈ കാവിിചെല ഉത്സാവി
ത്തിനുള്ളൂ. എന്നാൽ കുലശൈദീവിാരാാധന എന്ന രാീതിയാിലുള്ള നോദീവിീസംങ്കല്പആരാാധനയ്ക്ക്് മണ്ണാറിക്കൽ 
കാവിിനോനാളം തചെന്ന പിഴിക്കമുണ്ട്്. ആദീയകാലങ്ങളിൽ തറിവിാട്ടിചെല ഒരും മുറിിയാിൽ ചെവിച്ച് നോദീവിിചെയാ 
ആരാാധിക്കുക മാത്രമായാിരുംന്നു ചെചായ്തുനോപിാന്നിരുംന്നത്. പിിന്നീടി് ഈ ആരാാധന കാവിാരാാധനയാി
നോലക്കും ഉത്സാവിത്തിനോലക്കും വിഴിിമാറിി.

ചെപിരുംവിണ്ണാൻ സംമുദീായാം അവിർ താമസംിക്കുന്ന ഇടിത്തിചെല അടുത്ത പ്രനോദീശങ്ങളിചെലാ
ചെക്കയുംള്ള കാവുകളിൽ വിർ�ംനോതാറും തിറിയാാട്ടം കഴിിച്ചുംചെകാടുനോക്കണ്ട് വിിഭാാഗംക്കാരാാണ്യ്. 
‘നോദീശചെ�രുംവിണ്ണാൻ’ എന്ന നോപിരാിലാണ്യ് അതത് പ്രനോദീശചെത്ത തറിവിാട്ടുകാർ അറിിയാചെ�ടുന്നത്. 
മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടുകാർക്കും അവിരുംചെടി നോദീശക്കാവുകളിൽ ഉത്സാവിം നടിത്തിചെക്കാടുനോക്കണ്ട് 
അവികാശം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഈ അവികാശചെത്ത ചെചാറുജീന്മാാവികാശം എന്നും പിറിഞ്ഞുവിരുംന്നു. 
ഓനോരാാ തറിവിാട്ടുകാർക്കും സംമീപിപ്രനോദീശങ്ങളിചെല രാനോണ്ട്ാ അതിലധികനോമാ കാവുകളിൽ ഉത്സാവിം 
നടിത്തിചെക്കാടുനോക്കണ്ട്തുണ്ട്ായാിരുംന്നു. ഏത് കാവിിൽ ഉത്സാവിം നടിത്തിചെക്കാടുക്കാൻ നോപിായാാലും 
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സംംന്തം വിീട്ടിൽ നിന്ന് വ്രതചെമടുത്ത് തികഞ്ഞി ഭാക്തിിനോയാാടുകൂടിി തങ്ങളുംചെടി ഉപിാസംനാമൂർത്തി
യാായാ നോദീവിിചെയാ ആരാാധിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് അവിർ സംകല കർമ്മിങ്ങളുംം ചെചായ്തിിരുംന്നത്. ഉത്സാവിം 
നടിത്തിചെക്കാടുനോക്കണ്ട് കാവിിൽ നിന്നും വിാദീയക്കാരുംം, ചെവിളിച്ച�ാടിന്മാാരുംം കാരാണ്യവിന്മാാരുംം വിന്ന് 
ചെപിരുംവിണ്ണാൻ സംമുദീായാത്തിചെല മൂത്തചെപിരുംവിണ്ണാനോനാടും ഇളയാവിരാായാ മറ്റ് ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാനോരാാടും 
ഒ�ം കാവിിനോലക്ക് ആനോഘാ�വിരാവിായാാണ്യ് നോപിാകുന്നത്. ഇതിചെല ഏറ്റവും വിലിയാ പ്രനോതയകത 
അവിർ അങ്ങചെന ഉത്സാവിത്തിനായാി പുറിചെ�ടുനോമ്പാൾ അവിരുംചെടി നോദീവിിനോയായുംം ചെകാണ്ടുംനോപിാവുന്നു 
എന്നതാണ്യ്. തങ്ങളുംചെടി ഉപിാസംനാമൂർത്തിചെയാ ആവിാഹിിച്ച് പിീഠത്തിലാക്കി പിീഠവും വിാളുംം ചെകാണ്ട്് 
അവിർ ആനോഘാ�വിരാനോവിാടി്കൂടിി കാവിിനോലക്ക് എത്തിനോച്ചരുംന്നു. തിറിയാാട്ട ഉത്സാവിം നടിത്തി ചെകാടു
ത്തനോശ�ം പിിനോറ്റദീിവിസംമാണ്യ് അവിർ അവിിചെടിനിന്നും നോപിാരുംന്നത്. അവിരുംചെടി ഉപിാസംനാമൂർത്തി
യുംം അവിർ ഉത്സാവിം നടിത്തിചെകാടുക്കുന്ന കാവിിചെല മൂർത്തികളുംം തമ്മിിൽ ബന്ധമുണ്ട്ായാിരുംന്നു 
വിിശംാസംം. മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടുകാർ പുല്ലാട്ട് കാവിിചെല ഉത്സാവിം നടിത്തിചെക്കാടുത്തിരുംന്നതുചെകാ
ണ്ടുംതചെന്ന അവിരുംചെടി ആരാാധനാനോദീവിിയുംം ഉപിാസംനാമൂർത്തിയുംമായാ മണ്ണാറിക്കൽ ഭാഗംവിതിചെയാ 
പുല്ലാട്ടുകാവിിൽ നോകാലം ചെകട്ടി ആടിിക്കുവിാൻ തുടിങ്ങി.

പുല്ലാട്ട് കാവിിൽ നോദീവിീസംങ്കല്പം ആദീയകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നിചെല്ലന്ന് പിഴിമക്കാർ പിറിയുംന്നു. 
“അതായാത് പിറിഞ്ഞുനോകട്ടത് എങ്ങനയാച്ചാല് പുല്ലാട്ട് ഭാഗംവിതി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നില്ലാന്നാ പിറിയുംന്നത്. 
ആദീയകാലത്ത് അത് മണ്ണാറിക്കലായാിരുംന്നുംനോമ്പാചെല ഭാഗംവിതി ഉണ്ട്ായാിരുംന്നത്. അനോ�ാ പുല്ലാട്ട് 
ഉത്സാവിം കഴിിക്കാൻ നോവിണ്ട്ീട്ട് മ്പള്, മണ്ണാന്മാാരാ്, പുല്ലാനോട്ടക്കുള്ളാതാണ്യനോല്ലാ മ്പള് അവിിടി്ചെത്ത 
മണ്ണാന്മാാരാ് അവിരാ് ഭാഗംവിതീചെന ആവിാഹിിച്ച് അവിിചെടി ചെകാണ്ട്ിരാിത്തീട്ട് അവിിചെടി ഭാഗംവിതിത്തനോറിം 
അതും ഇതും ഒചെക്ക കഴിിച്ച് പിിനോറ്റ ദീിവിസംം ഇനോങ്ങാചെട്ടചെന്ന കൂട്ടിചെക്കാനോണ്ട്ാരാാന്നാ പിറിയുംന്നത്” 
(ശശിധരാൻ, സംംകാരായ സംംഭാാ�ണ്യം, 24 മാർച്ച്, 2019). ആളുംകളുംചെടി വിാചെമാഴിിയാിൽ നിന്ന് വിയക്തി
മാവുന്ന വിസ്തുതകളാണ്യിവിചെയാല്ലാം.

ആവിാഹിിച്ചും ചെകാണ്ടുംവിരുംന്ന നോദീവിിചെയാ ഉത്സാവിം കഴിിഞ്ഞിാൽ ചെപിരുംവിണ്ണാൻ സംമുദീായാം തിരാിച്ച് 
തങ്ങളുംചെടി തറിവിാട്ടിനോലക്കുതചെന്ന ചെകാണ്ടുംനോപിാവുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. ഇങ്ങചെന സ്ഥിരാമായാി നോദീവിി 
ഉണ്ട്ായാിരുംന്നത് ഈ തറിവിാട്ടിൽ ആയാിരുംന്നു. പുല്ലാട്ടുകാവിിൽ ഉത്സാവിം നടിത്താൻ നോവിണ്ട്ിനോ�ായാ 
അടിിയാാളരുംചെടി ആരാാധനാമൂർത്തി പിിന്നീടി് നോമലാളചെ� കാവിിചെല ഉപിാസംനാമൂർത്തിയാായാി മാറിി.

പുല്ലാട്ടുകാവിിൽ പ്രധാനമായുംം കരാിയാാത്തൻ, കരാിവിില്ലി, ചെകാനോലാൻ, മുത്താച്ചി, അസുരാാളൻ, 
നാഗംം തുടിങ്ങിയാ ആരാാധനാമൂർത്തികൾ മാത്രനോമ ഉണ്ട്ായാിരുംന്നുള്ളൂ. പിിന്നീടിാണ്യ് നോദീവിീസംങ്കല്പം 
കാവിിചെ� ഭാാഗംമാവുന്നത്. ആ നോദീവിീ സംങ്കല്പം ചെപിരുംവിണ്ണാൻ സംമുദീായാത്തിചെ� ആരാാധനാമൂർ
ത്തിയാാണ്യ്. കീഴിാള ആരാാധനയാിനോലക്ക് വിനോരാണ്യയത കടിന്നുവിരുംന്നതിനു പ്രധാന ചെതളിവിായാി 
പിറിയാാവുന്നത് ഭാഗംവിതിത്തിറിയുംചെടി മുറ്റനോത്തക്കിറിങ്ങൽ ചാടിങ്ങാണ്യ്. പുല്ലാട്ട് കാവിിൽ ഭാഗംവിതിത്തിറി 
മുറ്റനോത്തക്ക് പ്രനോവിശിക്കുന്നത് കാവിിചെ� ആരാാധനാമൂർത്തിയുംചെടി മുന്നിൽ ചെവിച്ചല്ല, അണ്യിയാറിയാിൽ 
നിന്നാണ്യ്. അണ്യിയാറി എന്നുപിറിയുംന്നത് ചെകട്ടിയാാട്ട സംമൂഹിം ഗുരുംകാരാണ്യവിന്മാാചെരാ കന്നിമൂലയാിൽ 
സ്ഥാനചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്ന തിറിയാാട്ട നോകാലത്തിചെ� ഒരുംക്കങ്ങൾ സംർവ്വതും പൂർത്തിയാാക്കുന്ന 
ഇടിമാണ്യ്. ഈ ഇടിത്തിൽ നിന്നാണ്യ് ആ കാവിിചെല പ്രധാനമൂർത്തി പ്രനോവിശിക്കുന്നചെതങ്കിൽ 
അതിന് വിയക്തിമായാ എചെന്തങ്കിലും കാരാണ്യം ഇല്ലാതിരാിക്കില്ലനോല്ലാ.

കാവിിചെല മചെറ്റാരും നോദീവിതാപ്രതിരൂപിമാണ്യ് ചെവിളിച്ച�ാടി്. നായാർ വിിഭാാഗംത്തിചെ� ഊരാായ്മ
യാിലുള്ള പുല്ലാട്ട് കാവിിചെല ചെവിളിച്ച�ാടുകളുംം ഇവിരുംചെടി വിിഭാാഗംത്തിൽ നിന്നുള്ളതു തചെന്നയാാണ്യ്. 
എന്നാൽ ഭാഗംവിതിത്തിറിയുംചെടി സംമയാത്ത് മാത്രം ചെപിരുംവിണ്ണാന്മാാരാിവിിചെടി ചെവിളിച്ചചെ�ടുന്നു. 
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അതായാത് അവിർ ചെകാണ്ടുംനടിക്കുന്ന, ഉത്സാവിത്തിനു വിരുംനോമ്പാൾ എഴുംന്നള്ളിച്ചുംചെകാണ്ടുംവിരുംന്ന 
അവിരുംചെടി നോദീവിിയാായാ ഭാഗംവിതിയുംചെടി തിറിസംമയാത്ത് മാത്രം അവിർ ചെവിളിച്ചചെ�ടുന്നു എന്നർത്ഥം.

പുല്ലാട്ട്, മണ്ണാറിക്കൽ കാവുകളിലൂചെടിയുംള്ള സംാമൂഹിിക രൂപിീകരാണ്യം
നായാർ നോമധാവിികൾ ഭാരാണ്യം നടിത്തിയാിരുംന്ന പുല്ലാട്ട് കാവും അടിിയാാളരാായാ ചെപിരുംവിണ്ണാൻ വിിഭാാഗംം 
ഭാരാണ്യം നടിത്തിയാ മണ്ണാറിക്കൽ കാവും ശക്തിമായാ ജീാതിനോശ്രീണ്യിയാിലൂചെടി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്ന 
ആരാാധനാലയാങ്ങളാണ്യ്. രാണ്ടുംകാവുകളുംം തമ്മിിൽ അനുഷ്ഠാാനപിരാമായാി ഏചെറി ബന്ധചെ�ട്ടുകിടി
ക്കുന്നു. രാണ്ട്് ആരാാധനാലയാങ്ങളിലും നോദീവിിയാാണ്യ് ഉപിാസംനാമൂർത്തി. പുല്ലാട്ടമ്മി, മണ്ണാറിക്കലമ്മി 
എന്നിങ്ങചെന അമ്മിശൈദീവിങ്ങളായാാണ്യ് അവിചെരാ നോദീശക്കാർ കാണുന്നത്. രാണ്ടുംകാവുകളുംം തമ്മിിൽ 
ഏകനോദീശം ഒന്നരാ കിനോലാമീറ്റർ ദൂരാവിയതയാസംമാണുള്ളത്. ഈ മൂർത്തിസംങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠാാന
പിരാമായാ സംഞ്ചാംാരാപിാതകളുംണ്ട്്.

കുംഭാം പിത്തിനാണ്യ് പുല്ലാട്ടുകാവിിൽ തിറിയുംത്സാവിം. പുല്ലാട്ട് നോദീശക്കാവിിചെല അവികാശിക
ളായാ മണ്ണാറിക്കൽ ചെപിരുംവിണ്ണാന്മാാർ കുടുംബ തറിവിാട്ടിൽ വിച്ചാണ്യ് പുല്ലാട്ട് നോദീവിിയുംചെടി തിറിയാാട്ട 
ഉത്സാവിത്തിനുള്ള ഒരുംക്കങ്ങൾ നടിത്തുന്നത്. പിീഠവും വിാളുംം ചെവിച്ച് ഉപിാസംിച്ചിരുംന്ന മുറിിയാിലാണ്യ് 
ശൈദീവിികമായാ കാരായങ്ങചെളല്ലം ചെചായ്തിിരുംന്നത്. ഈ ഉപിാസംനാമൂർത്തിക്കായാാണ്യ് ഉത്സാവിത്തിചെ� 
തനോല ദീിവിസംം മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടിൽ ചെവിച്ച് ഗുരുംതി ദീർ�ണ്യം നടിത്തുന്നത്. മണ്ണാറിക്കൽ 
കാവിിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഗുരുംതി ചെപിരുംവിണ്ണാൻ സംമുദീായാത്തിചെല ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാർ 
പുല്ലാട്ട്കാവിിചെ� ഉത്സാവിത്തിചെ� തനോലന്ന് അവിരുംചെടി തറിവിാട്ടിൽചെവിച്ച് നടിത്തുന്ന കർമ്മിമാണ്യ്. 
പിിനോറ്റ ദീിവിസംം ഈ പിീഠവും ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാരുംം കൂടിി ആനോഘാ� വിരാവിായാി പുല്ലാട്ട് കാവിിനോലക്ക് 
എത്തിനോച്ചരുംകയുംം അവിിടുചെത്ത ഉത്സാവിം നടിത്തി ചെകാടുക്കുകയുംമായാിരുംന്നു ചെചായ്യാാറി്. നോദീവിി ചെപിരും
വിണ്ണാചെ� കൂചെടി നോപിായാി ഉത്സാവിത്തിൽ പിചെങ്കടുത്ത് തിരാിച്ചുംനോപിാരുംന്നു എന്നതായാിരുംന്നു വിിശംാസംം.

കാവിധികാരാികളുംം ഉത്സാവിം നടിത്തിപ്പുവിിഭാാഗംങ്ങളുംം തമ്മിിലുണ്ട്ായാ പ്രധാനപ്രശ്നം കുളത്തിചെ� 
നിർമ്മിാണ്യവും ഉപിനോയാാഗംവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ടതാണ്യ്. ഊരാാളരുംം അടിിയാാളരുംം നോചാർന്നുചെകാണ്ട്് 
കുളം കുഴിിച്ചും. “ഇത് ശൈദീവിത്തിചെ� കുളമാണ്യ് തീണ്ട്ാൻ പിാടിിചെല്ല”ന്ന് ഊരാാളന്മാാർ ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാ
രാായാ മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടിചെല ചെപിരുംവിണ്ണാന്മാാനോരാാടി് പിറിഞ്ഞിതിചെന തുടിർന്ന് അവിരാിവിിചെടി ഉത്സാവിം 
നടിത്തി ചെകാടുക്കാചെതയാായാി. നോദീവിിചെയാ എഴുംന്നള്ളിച്ച് ചെകാണ്ടുംവിരുംന്ന ‘വിരാവി് ’ മുതൽ അവിരാവിിചെടി 
ചെചായ്യുന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളാന്നും തചെന്ന മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടുകാർ പിിന്നീടിനോങ്ങാട്ട് തുടിർ
ന്നില്ല. കുളവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അയാിത്ത സംംഘർ�ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി കാലാന്തരാങ്ങളായാി തുടിർ
ന്നുനോപിാന്നിരുംന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളല്ലാം സ്തംഭാിച്ചും. ഊരാായ്മക്കാർ ഉത്സാവി നടിത്തി�ിനായാി 
മറ്റിടിങ്ങളിലുള്ള ചെകട്ടിയാാട്ടക്കാചെരായാാണ്യ് ഈ സംംഭാവിത്തിനുനോശ�ം ആശ്രീയാിച്ചിരുംന്നത്.

ആരാാധനയാിലും അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിലും പിരാമ്പരാാഗംതമായാി തുടിർന്നുവിന്ന രാീതികളിലുചെമല്ലാം 
തചെന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംംഭാവിിക്കുന്നത് കീഴിാളരുംചെടി യുംക്തിിസംഹിമായാ നോചാാദീയം ചെചായ്യാലിലൂചെടിയാാണ്യ്. 
ഇത്തരാം നോചാാദീയം ചെചായ്യാലുകൾ വിനോരാണ്യയ ഊരാാള വിിഭാാഗംങ്ങൾക്ക് സംംീകാരായമായാിരുംന്നിചെല്ലന്ന് 
മാത്രമല്ല ഇതവിചെരാ ചെചാാടിി�ിക്കുകകൂടിി ചെചായ്തു. കീഴിാളവിിഭാാഗംമായാ മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടുകാർ, 
അവിർ ആരാാധിച്ചിരുംന്ന നോദീവിീസംങ്കല്പത്തിനായാി കാവുപിണ്യിതു. പുല്ലാട്ടുകാവിിലാകചെട്ട കീഴിാളാരാാധന 
സംമാന്തരാമായാി ബലചെ�ട്ടുവിന്നു. മണ്ണാറിക്കൽ തറിവിാട്ടിചെല നോദീവിിചെയാ ആവിാഹിിച്ചുംചെകാണ്ടുംവിരുംന്ന 
സംവിിനോശ� ആരാാധനാക്രമം നിർത്തലായാി. ഉത്സാവിദീിവിസംം അടിിയാാളർ തങ്ങൾ ആരാാധിക്കുന്ന 
നോദീവിീശൈചാതനയം പിീഠത്തിൽ ആവിാഹിിച്ച് പുല്ലാട്ടുകാവിിൽ ചെകാണ്ടുംവിരാാനോനാ അവിിചെടി ഉത്സാവിം 
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നടിത്തിചെക്കാടുക്കാനോനാ തയ്യാാറിായാില്ല. സംംന്തം കാവിിലൂചെടി ഉത്സാവിാദീികർമ്മിങ്ങചെളല്ലാം അവിർ 
ചെചായ്തു. അങ്ങചെന രാണ്ട്് തറിവിാട്ടുകാരുംം അവിരാവിരുംചെടി കാവുകളിൽ നോദീവിിചെയാ ആരാാധിക്കാൻ 
തുടിങ്ങി. മണ്ണാറിക്കലിൽ നിന്ന് ചെകാണ്ടുംവിരാാചെത തചെന്ന നോദീവിീസംങ്കല്പത്തിൽ പുല്ലാട്ടുകാർ ആരാാധന 
നടിത്തുവിാൻ തുടിങ്ങി. ഞാങ്ങൾക്ക് കുളം തീണ്ട്ാൻ പിറ്റിയാിചെല്ലങ്കിൽ ഞാങ്ങളുംചെടി നോദീവിിക്ക് മാത്രമാ
ചെയാാരും കാവുപിണ്യിയുംം എന്ന പ്രതിനോരാാധ പിരാമായാ നടിപിടിിയാിനോന്മാൽ വിർ�ങ്ങൾക്കുനോശ�മാണ്യ് 
മണ്ണാറിക്കൽ കാവി് സ്ഥാപിിതമായാത്. ചാടിങ്ങുകളുംം ചാിട്ടകളുംം ഒനോരാ നോപിാചെല പിാലിക്കുന്ന ആരാാധ
നാനോകന്ദ്രംങ്ങളായാി പുല്ലാട്ട് - മണ്ണാറിക്കൽ കാവുകൾ മാറിി.

“ഈ നാട്ടിചെല ദീളിതകഥയാിൽ അമ്പതുചെകാല്ലത്തിനുള്ളിലുണ്ട്ായാിട്ടുള്ള പ്രധാന സംംഭാവിം, 
ചാരാിത്രാതീത കാലം മുതൽ അവിർ പിിറിന്നുവിളർന്ന മണ്ണും അനുഭാവിിച്ചുംവിന്ന മുതലുകളുംം അവികാശ
ങ്ങളുംം തട്ടി�റിിക്കചെ�ട്ടു എന്നതാണ്യ്.” (വിിജീയാൻ ചെക.പിി., 2004: 83): എന്ന നിരാീക്ഷണ്യം പ്രസംക്തി
മാകുന്നത് ഇത്തരാം സംന്ദർഭാങ്ങളിലാണ്യ്.

കാവിിചെ� മുറ്റത്ത് നിന്ന് തിറിചെകട്ടുന്ന കലാകാരാന് ചാമയാങ്ങളഴിിച്ച് ചെവിച്ച് ചെകട്ടിയാ നോകാല
ത്തിചെ� നോദീഹിം ശുദ്ധീമാക്കിയാാൽ ജീലാശയാം അശുദ്ധീമായാിനോപിാവും എന്ന നായാർ നോമധാവിികളുംചെടി 
യുംക്തിിഹിീനമായാ കചെണ്ട്ത്തലുകളാണ്യ് കാവിിചെല അനുഷ്ഠാാനനോത്തയുംം നോദീശക്കാരാനായാ ചെപിരുംവി
ണ്ണാനോനയുംം കാവിിൽ നിന്നകറ്റിയാത്.

“എന്തിചെ� നോപിരാിലാനോണ്യാ, ഒരും വിിഭാാഗംം അവിഗംണ്യിക്കചെ�ടുകനോയാാ, മാറ്റിചെവിക്കചെ�ടുകനോയാാ 
നിന്ദിക്കചെ�ടുകനോയാാ അപികൃഷ്ടിരാാക്കി മുദ്രകുത്തചെ�ടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നത്, അതിചെ� അടിിസ്ഥാ
നത്തിൽ തചെന്ന അംഗംീകാരാത്തിന് നോവിണ്ട്ി വിാദീിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് സംംസ്കാാരാരാാഷ്ട്രീീയാം (Cultural 
politics) സംംതം രാാഷ്ട്രീമായാി (identity politics) പിരാിണ്യമിച്ചത്” (നോപിാക്കർ, പിി.ചെക., 2007: 11).

പുല്ലാട്ട് കാവിിചെന സംംബന്ധിക്കുന്ന ചാരാിത്രം ഒരും പ്രനോദീശത്തിചെ� കീഴിാള ചാരാിത്രം കൂടിിയാാണ്യ് 
നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നത്. കാവുകചെളക്കുറിിച്ചുംള്ള വിാചെമാഴിിചാരാിത്രങ്ങചെളല്ലാം പിറിഞ്ഞുചെവിക്കുന്ന അടിിസ്ഥാ
നപിരാമായാ വിസ്തുതതചെന്ന ജീാതിസംംഘർ�ങ്ങനോളക്കുറിിച്ചുംള്ളതാണ്യ്.

മലശൈദീവിങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന കാവിിൽ ഇനോ�ാൾ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠാ എന്ന നിലയാിൽ 
നോദീവിിചെയായാാണ്യ് ഉപിാസംിച്ചുംവിരുംന്നത്. ഇങ്ങചെന പിരാിണ്യാമവിിനോധയാമായാ ഒരാാരാാധനാ ചാരാിത്രമാണ്യ് 
പുല്ലാട്ട് കാവിിനോ�ത്. ഈ പിരാിണ്യാമത്തിൽ അധികാരാം, അധീശതംം, ജീാതി സംങ്കല്പം തുടിങ്ങിയാ 
കാവിിചെ� ചാരാിത്രവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അനവിധി സംംഗംതികളുംണ്ട്്. ഉപിരാിതലത്തിൽ കൂട്ടായ്മയുംചെടി 
പ്രതീകചെമനോന്നാണ്യം ഉത്സാവിാദീികാരായങ്ങചെളല്ലാം ഭാംഗംിയാായാി നടിക്കുന്നുചെണ്ട്ങ്കിലും ആന്തരാികമായാി 
നോനാക്കിയാാൽ ജീാതി സംങ്കല്പചെത്ത ഊട്ടി ഉറി�ിക്കാൻ ശ്രീമിച്ചുംചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന ഒരും സ്ഥാപിനമായാി 
കാവിിചെന കാണ്യാവുന്നതാണ്യ്. കാവിിൽ നടിക്കുന്ന ഒരും ചെചാറിിയാ കാരായം നോപിാലും ജീാതി സംങ്കല്പചെത്ത 
പിിൻപിറ്റുന്നവിയാാണ്യ്. സംങ്കല്പനപിരാമായാി നോദീവിിചെയാ ഉപിാസംിക്കുന്ന ഒനോരാ ചാടിങ്ങുകളുംം ചാിട്ടകളുംം പിിന്തുടി
രുംന്ന രാണ്ടുംകാവുകളായാി ഈ കാവുകൾ മാറിാൻ ഉണ്ട്ായാ സംാഹിചാരായം അയാിത്ത മനോനാഭാാവിമാണ്യ്.

മലശൈദീവിങ്ങചെള മാത്രം ആരാാധിച്ചിരുംന്ന ഒരും കാവിിൽ പിിന്നീടി് സ്ഥാപിിതമായാ നോദീവിീ പ്രതി
ഷ്ഠായുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാചെത്ത കീഴിാള ആരാാധനയാിനോന്മാൽ നടിന്ന അധിനിനോവിശ ശ്രീമമായാിതചെന്നയാാണ്യ് 
മന�ിലാനോക്കണ്ട്ത്. മറ്റ് പ്രതിഷ്ഠായ്ക്കുംള്ളതിനോനക്കാൾ സംാമൂഹിിക പിദീവിി നോദീവിിയുംചെടി പ്രതിഷ്ഠായ്ക്ക്ാ
യാതുചെകാണ്ട്് കുലവിൻ, കരാിയാാത്തൻ, അസുരാാളൻ എന്നീ മൂർത്തികചെള മുഖയസ്ഥാനനോത്തക്ക് 
ചെകാണ്ടുംവിരാാചെത ഉപിശൈദീവിങ്ങളാക്കിമാറ്റി. ആദീയകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ട്ായാിരുംന്ന ശൈദീവിസംങ്കല്പം 
ഇവിരുംനോടിതായാിരുംചെന്നങ്കിൽ കൂടിി നോദീവിീ പ്രതിഷ്ഠായ്ക്ക്ാണ്യ് പിിന്നീടി് ആധിപിതയം ലഭാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. 
നോദീവിിയുംചെടി ആരാാധന ഇവിിചെടി പ്രാമുഖയനോത്താചെടി മുനോന്നാട്ട് വിരാികയുംം ആനോഘാ�മായാി മാറുകയുംം 
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ചെചായ്തു. ശൈദീവിിക സംങ്കല്പത്തിൽനോപിാലും ഉണ്ട്ാകുന്ന ഇത്തരാം മാറ്റചെപിടിലുകളിചെലാചെക്ക പ്രവിർത്തി
ക്കുന്ന സംാമൂഹിിക ഏകകം ജീാതിജീന്മാിത്ത സംാമ്പത്തിക വിയവിസ്ഥിതി തചെന്നയാാണ്യ് എന്നതിൽ 
സംംശയാമില്ല.
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മലബാർ ക്രിസ്തയൻ നോകാനോളജീിൽ ഗംനോവി�ണ്യം ചെചായ്യുന്നു.



ഭൂതതതംങ്ങൾ നാടിയശാസ്ത്ര വിീക്ഷണ്യത്തിൽ
പ്രീതി എം.

ഗംനോവി�ക, ഭാരാതനാടിയ വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, കാലടിി

ആമുഖം
കലകൾ എന്നത് പ്രപിഞ്ചാംത്തിചെല രൂപി, വിർണ്ണ, നാദീ, ചാലനങ്ങളിലും നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന 

സം�ന്ദരായചെത്ത മനു�യസംാധയമായാ രാീതിയാിൽ പുനരാാവിിഷ്കാരാിക്കുന്നതാണ്യ്. ഭാാരാതത്തിചെ� സംംസ്കാാരാം 
തചെന്ന പ്രകൃതയാരാാധനയാാണ്യ്. ആകാശം, വിായും, അഗ്നി, ജീലം, ഭൂമി -ഈ പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങളില്ലാചെത 
പ്രപിഞ്ചാം ഘടികങ്ങളില്ല. പിഞ്ചാംമഹിാഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്ായാിട്ടുള്ള പിഞ്ചാം ഇന്ദ്രംിയാങ്ങളാണ്യ് 
നാസംിക, രാസംന, ചാക്ഷുസം്, തംക്ക്, നോശ്രീാത്രം എന്നിവി. ഇന്ദ്രംിയാാർത്ഥങ്ങളാണ്യ് രാസംം, ഗംന്ധം, രൂപിം, 
സ്പർശം,ശബ്ദം എന്നിങ്ങചെനയുംമാണ്യ്.നാടിയചെത്തക്കുറിിച്ച് ആധികാരാികമായാി ലഭാിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും 
പിഴിക്കം ചെചാന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്യ് ഭാരാതമുനിയുംചെടി നാടിയശാസ്ത്രം. പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങൾ നാടിയശാസ്ത്രവുമായാി 
എപ്രകാരാം ബന്ധചെ�ട്ടിരാിക്കുന്നു എന്നതാണ്യ് പിഠനവിി�യാം.

ഭൂതതതംം
ഭൂമി, ജീലം, അഗ്നി, വിായും, ആകാശം എന്നിവിയാാണ്യ് പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങൾ. ഇവിയാിൽ ആകാശത്തിനോ�ത് 
ശബ്ദഗുണ്യം മാത്രമാണ്യ്. വിായുംവിിൽ നിന്ന് ശബ്ദവും സ്പർശവും ഗുണ്യങ്ങൾ. നോതജീ�ിന് ശബ്ദസ്പർശ
രൂപിങ്ങളാണ്യ് ഗുണ്യങ്ങൾ. ജീലത്തിന് ശബ്ദസ്പർശ രൂപിരാസംങ്ങൾ.

പൃഥംിയ്ക്ക്് ഗംന്ധമുൾചെ�ചെടി അഞ്ചാം് ഗുണ്യങ്ങളുംണ്ട്്:

ഭൂമി ഗംന്ധം, സ്പർശം, ശബ്ദം, രൂപിം, രാസംം
ജീലം ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപിം, രാസംം
നോതജീസം് ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപിം
വിായും ശബ്ദം, സ്പർശം
ആകാശം സ്പർശം

ആകാശാദീിഭൂതങ്ങൾ ആവിിർഭാവിിക്കുനോമ്പാൾ മുന്നിൽ ഉള്ളവിയുംചെടി ഗുണ്യങ്ങൾകൂടിി പികർചെന്ന
ടുക്കുന്നു. ഈ ഗുണ്യക്രമം ഭൂതങ്ങളുംചെടി ഉത്പിത്തിക്രമനോത്തയുംം വിയക്തിമാക്കുന്നു.ശബ്ദങ്ങൾക്ക് 
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പ്രതിധംനിയുംണ്ട്ാകുന്നത് ആകാശം ശബ്ദഗുണ്യനോത്താടി് കൂടിിയാതാചെണ്യന്ന് ചെതളിയാിക്കുന്നു. ഉഷ്ണനോമാ 
ശീതനോമാ അല്ലാത്ത സ്പർശവും കാറ്റിചെ� ഗുണ്യമാണ്യ്. അഗ്നിജീംലിക്കുനോമ്പാൾ ശബ്ദമുണ്ട്ാകുന്നതും 
ഉഷ്ണ സ്പർശനോത്താടുകൂടിി പ്രകാശമയാമായാ രൂപിം കാണുന്നതും നോതജീ�ിന് ത്രിഗുണ്യമായാതിനാലാണ്യ്. 
ശീതസ്പർശം, ചെവിള്ളനിറിം, മധുരാരാസംം എന്നിവി ജീലത്തിചെ� ഗുണ്യങ്ങളാണ്യ്. നോശ്രീാത്രം, തംക്ക്, 
ചാക്ഷു�്, ജീിഹിം, ഘ്രാണ്യം എന്നീ പിനോഞ്ചാംന്ദ്രംിയാങ്ങൾ ക്രമമായാി ശബ്ദാദീി ഗുണ്യങ്ങചെള ഗ്രഹിിക്കുന്നു.
ചെചാവിി അമർത്തിയാാൽ ഉള്ളിൽ ശക്തിിയാായാി മുഴിങ്ങുന്ന ശബ്ദം നോകൾക്കാം. ശംാനോസംാച്ഛ ംാസംത്തി
ലും ജീഠരാാഗ്നിയുംചെടി ജീംലനത്തിലും അന്നപിാനങ്ങളിലും ആന്തരാമായാ സ്പർശം അനുഭാവിചെ�ടുന്നു. 
കണ്ണടിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഇരുംട്ടിചെ� രൂപിം കാണുന്നു. തീക്കട്ടയുംം മറ്റും ആന്തരാമായാ രാസംഗംന്ധങ്ങളുംചെടി 
അനുഭൂതി വിി�യാമാകുന്നു. ഹൃദീയാത്തിൽ സ്ഥിതിചെചായ്യുന്ന മന�് ഇന്ദ്രംിയാങ്ങൾ സംമർ�ിക്കുന്ന 
വിി�യാങ്ങചെള സംംീകരാിച്ച് ഗുണ്യനോദീാ�വിിചാാരാമാരാംഭാിക്കുന്നു.

നാടിയശാസ്ത്രത്തിൽ കലയുംം സംാഹിിതയവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട വിിവിിധ വിി�യാങ്ങൾ പ്രതിപിാദീി
ച്ചിരാിക്കുന്നു. മു�ത്തിയാാറി് അധയായാങ്ങളായാി ആറിായാിരാനോത്താളം ഖണ്ഡങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ട്്. 
ഭാരാതമുനി നാടിയശാസ്ത്രം ആരാംഭാിക്കുന്നത് തചെന്ന ശിവിവിന്ദനനോത്താചെടിയാാണ്യ്.

“പ്രണ്യമയശിരാസംാനോദീവി�
പിിതാമഹിമനോഹിശംരാ
നാടിയശാസ്ത്രം പ്രവിക്ഷയാമി
ബ്രാഹ്മണ്യായാദുദീാഹൃദീം”

നൃത്തരാാജീനായാി ശിവിചെനയാാണ്യ് സംങ്കൽ�ിക്കു
ന്നത്. ശിവിരൂപിചെത്ത അഭാിനയാത്തിചെ� ചാതുർവിിധ 
ശൈശലിയാായാി കല്പിക്കുന്നു. നടിരാാജീരൂപിം ശിവിചെ� 
കൃതയങ്ങൾ-സൃഷ്ടിി,സ്ഥിതി,സംംഹിാരാം-വിയക്തിമായാി 
സൂചാി�ിക്കുന്നു. ഭൂമിയാിൽ നിരാന്തരാമായാി സംംഭാവിിച്ച് 
ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ പ്രതിഭാാസംങ്ങളാണ്യ് 
ഇവി പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നത്.

ശിവിചെ� ഉയാർന്നിരാിക്കുന്ന വിലതുശൈകയാിൽ 
ഡിമരും ആണ്യ്. നോലാകത്ത് ആദീയമായാി ഉണ്ട്ായാത് 
ശബ്ദമാണ്യ്. ആദീിയാിൽ വിചാനമുണ്ട്ായാി എന്ന് 
ശൈബബിളിലുമുണ്ട്്. ഏറ്റവും പ്രഥമകർത്തവിയമായാ സൃഷ്ടിിചെയായാാണ്യ് ഇത് പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടിിചെയാ നിലനിർത്തുകയാാണ്യ് സ്ഥിതി, വിലതുശൈകയാിചെല അഭായാഹിസ്തം ഇതിചെ� പ്രതീക
മാണ്യ്. ഉയാർന്നുനിൽക്കുന്ന ഇടിതുശൈകയാിചെല അഗ്നി സംംഹിാരാചെത്ത പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നു. ഉയാർ
ന്നിരാിക്കുന്ന വിലതുശൈക സൃഷ്ടിിചെയായുംം ഇടിതുശൈക സംംഹിാരാചെത്തയുംംസൂചാി�ിക്കുന്നു. അതായാത് 
സൃഷ്ടിി-സംംഹിാരാം സംന്തുലനാവിസ്ഥയാിലാണ്യ്.

ഉയാർത്തി�ിടിിച്ച പിാദീത്തിനു നോനചെരാ ചൂണ്ട്ിയാിരാിക്കുന്ന ഇടിതുശൈക മറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്ന ശക്തിി
കചെളയാാണ്യ് സൂചാി�ിക്കുന്നത്. പ്രപിഞ്ചാംത്തിൽ മറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നതായാ സംതയചെത്ത തിരാിച്ചറിിയുംക, 
നോലാകാനുഭാവിങ്ങൾ ഉൾചെക്കാണ്ടുംചെകാണ്ട്് മുനോന്നാട്ട് നോപിാകുക എന്ന് സംാരാം.

നടിരാാജീചെ� വിലതുപിാദീം ചാവിിട്ടിനിൽക്കുന്നത് മുയാലകൻ എന്ന അസുരാനിലാണ്യ്. നമ്മുചെടി 
അജ്ഞാംതചെയാ മുയാലകനായാി സംങ്കൽ�ിക്കുന്നു. അജ്ഞാംതചെയാ വിലതുപിാദീംചെകാണ്ട്് നിയാ�ിച്ച് 
നിർത്തുകയുംം ഇടിതുപിാദീം ചെകാണ്ട്് അനുഗ്രഹിം ചെചാാരാിയുംകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അജ്ഞാംതചെയാ നശി�ിച്ച് 
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ജ്ഞാംാനം പ്രദീാനം ചെചായ്യുന്നു.

ശിവിന് ചുറ്റുമുള്ള അഗ്നിവിലയാം ജീനിമൃതിചാക്രചെത്ത പ്രതിനിധീകരാിക്കുന്നു. അഗ്നി എല്ലാ കർമ്മി
ങ്ങൾക്കും അതയാവിശയമാണ്യ്. ശിവിചെ� ചെകട്ടുപിിണ്യഞ്ഞി് അഴിിഞ്ഞുലഞ്ഞി് കിടിക്കുന്ന ജീടി നോജീയാതിർ
നോഗംാളങ്ങചെള അവിയുംചെടി സംഞ്ചാംാരാപിഥത്തിൽ നിന്ന് ചെതറ്റിക്കുകനോയാാ തകർക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നു. മുടിി 
നാനാഭാാഗംനോത്തക്ക് പിറിക്കുകയുംം ഒരും വൃത്തം സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. പിദീാർത്ഥങ്ങചെള തകർക്കു
കയുംം പുന:സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്ന പ്രപിഞ്ചാംാവിനോബാധചെത്തയാാണ്യ് ഇത് പ്രതീകവിത്ക്കരാിക്കുന്നത്.

ഓനോരാാരുംത്തരുംനോടിയുംം ഉള്ളിൽ ഓനോരാാ പ്രവിർത്തനവും സൂക്ഷ്മതനോയാാടി് കൂടിി നടിക്കുന്നു. ഇങ്ങചെന 
ശരാീരാത്തിലും പ്രകൃതിയാിലും നടിന്നുചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണ്യചെ�യുംം പ്രതീകമാണ്യ് നടിരാാജീൻ. 
ഓനോരാാ വിയക്തിിയുംനോടിയുംം ജീീവിാത്മാവിാണ്യ് ഭൂതം. പ്രപിഞ്ചാംത്തിചെല സംമഗ്രമായാ ജീീവിാത്മാക്കചെളല്ലാം 
നോക്ഷാഭാിതമായാിരാിക്കുന്നു. പിലതരാത്തിലുള്ള വിികാരാങ്ങൾ ചെകാണ്ട്് നോക്ഷാഭാസംങ്കുലമാണ്യ് മന�്. 
പ്രപിഞ്ചാംം വിീണ്ടുംം ഉണ്യർന്നിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഉണ്ട്ാകുന്ന നൃത്തം യാഥാർത്ഥത്തിൽ മന�ാൽ നോക്ഷാ
ഭാിതമാണ്യ്. നന്ദിനോകശംരാചെ� അഭാിനയാദീർ�ണ്യത്തിൽ നടിരാാജീമൂർത്തിചെയാ നാലുസംംരൂപിങ്ങളായാി 
സംങ്കല്പിക്കുന്നു.

“ആംഗംികം ഭുവിനം യാസംയാ
വിാചാികം സംർവ്വവിാങ്്മയാം
ആഹിാരായം ചാന്ദ്രംതാരാാദീി
തം നമ: സംാതംികം ശിവിം”

 [ഈ ഭുവിനത്തിചെല സംമസ്തസൃഷ്ടിികളുംം ആരുംചെടി ആംഗംികാഭാിനയാമാകുന്നുനോവിാ, ആരുംചെടി 
ശബ്ദമാനോണ്യാ പ്രപിഞ്ചാംം നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്, ചാന്ദ്രംതാരാാദീികളടിങ്ങിയാ ആകാശം ആരുംചെടി ആഹിാ
രായമാകുന്നുനോവിാ സംാതംികാഭാിനയാരൂപിത്തിൽ ആരാ് സംംയാം വിിരാാജീിക്കുന്നുനോവിാ അങ്ങചെനയുംള്ള ആ 
ശിവിചെന ഞാാൻ നമസ്ക്കാരാിക്കുന്നു]

സംംഹിാരാമില്ലാചെത സൃഷ്ടിിയാില്ല. സൃഷ്ടിിസ്ഥിതി സംംഹിാരാം പ്രപിഞ്ചാംത്തിചെ� അധിപിതിയാായാ 
ശിവിനിൽ തചെന്നയാാണ്യ്. അഭാിനയാത്തിചെ� ചാതുർവിിധാംശങ്ങചെള യുംക്തിിപൂർവ്വും സംമനംയാി�ിച്ചും
ചെകാണ്ട്ാണ്യ് നടിരാാജീവിിഗ്രഹിം നിർമ്മിിച്ചിരാിക്കുന്നത്.

നാടിയശാസ്ത്രത്തിൽ ആറിാമചെത്ത അധയായാമായാ രാസംവിികല്പം മുതൽ ചാതുർവിിധാഭാിനയാം വിിസ്ത
രാിച്ച് പ്രതിപിാദീിക്കുന്നു. അഭാിനയാം എന്നാൽ മുനോന്നാട്ട് നയാിക്കുന്നത്. അഭാിനയാചെത്ത ആംഗംികം, 
വിാചാികം, ആഹിാരായം, സംാതംികം എന്നിങ്ങചെന നാലായാി വിിഭാജീിച്ചിരാിക്കുന്നു.

1. ആംഗംികാഭാിനയാം – അംഗം-ഉപിാംഗം-പ്രതയംഗംങ്ങളാൽ ആശയാം പ്രകടിി�ിക്കുന്നത്.

2. വിാചാികാഭാിനയാം – കാവിയനാടികാദീികചെള ആസ്പദീമാക്കിയുംള്ള സംംഭാാ�ണ്യത്തിചെ�നോയാാ, 
ഗംീതത്തിചെ�നോയാാ സംഹിായാത്താൽ പ്രകടിമാക്കുന്ന അഭാിനയാം.

3. ആഹിാരായാഭാിനയാം – കഥാപിാത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമായാി നോവി�ഭൂ�ാദീികളാൽ അലംകൃതമായാ 
അഭാിനയാം.

4. സംാതംികാഭാിനയാം – കഥാപിാത്രങ്ങചെള ഉൾചെക്കാണ്ട്് തന്മായാത്തനോത്താടുകൂടിി അഭാിനയാിക്കു
ന്നത്

നാടിയശാസ്ത്രത്തിചെ� ഒന്നാമധയായാം നാനോടിയാൽ�ത്തി. രാണ്ട്ാമധയായാമായാ മണ്ഡപിവിിധി നാടിയഗൃഹി
നിർമ്മിാണ്യ വിിവിരാണ്യമാണ്യ്. വിികൃഷ്ടിം ത്രയശ്രീം, ചാതുരാശ്രീം എന്ന് മൂന്ന് വിിധമുണ്ട്് നാടിയഗൃഹിങ്ങൾ. 
നാടിയഗൃഹിനിർമ്മിാണ്യത്തിൽ നാലു തൂണുകൾ ചാാതുർവിർണ്ണയത്തിചെല നാല് വിിഭാാഗംം, തൂണുകൾക്ക് 
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ചെകാടുത്തിരാിക്കുന്ന നിറിം പ്രപിഞ്ചാംത്തിചെല പിഞ്ചാംവിർണ്ണവുമാണ്യ്.

പ്രനോവിശന കവിാടിം കിഴിക്ക്. ഇന്ദ്രംനാണ്യ് അധിപിൻ. ഇന്ദ്രംൻ ബുദ്ധീിചെയാ പ്രതിനിധാനം 
ചെചായ്യുന്നു. ആചെരാചെയാാചെക്ക അകത്ത് കടിത്തണ്യം ആചെരാാചെക്ക കടിക്കരുംത് എന്ന് തീർച്ചചെ�ടുത്താ
നുള്ള വിിനോവിചാനാധികാരാം ഇന്ദ്രംനുണ്ട്്. പിടിിഞ്ഞിാറി് ഭാാഗംത്ത് ജീലത്തിചെ� അധിനോദീവിത വിരുംണ്യൻ. 
ചാമയാങ്ങചെളാരുംക്കുന്ന മുറിിയാിൽ ജീലം ആവിശയമാണ്യ്. വിടിക്ക് സംംത്തിചെ� അധിപിനായാ കുനോബരാൻ. 
ധാരാാളം സംമ്പത്ത് നോവിണ്ടുംന്ന ഒന്നാണ്യ് നാടിയം. ചെതക്ക് യാമൻ, നിയാമപിാലകനാണ്യ് യാമൻ. നാടിയം 
നടിക്കുനോമ്പാൾ നോവിണ്ട് സുരാക്ഷയാാണ്യ് ഇത് കാണ്യിക്കുന്നത്.

അരാങ്ങിൽ ബ്രാഹ്മാവി്. സൃഷ്ടിിയുംചെടി നോദീവിനാണ്യ് ബ്രാഹ്മാവി്. അരാങ്ങിൽ സംർഗ്ഗാത്മകമായാ 
സൃഷ്ടിിയുംചെടി ആവിശയകതയുംണ്ട്് എന്ന് മന�ിലാക്കാം. ഏറ്റവും മുന്നിൽ അഗ്നി, അരാങ്ങിനോലക്കുള്ള 
ദീീപിവിിധാനത്തിചെ� ഉറിവിിടിം. അഗ്നിയുംചെടി ചൂനോടിറ്റ് ഉഷ്ണവിായും ഒഴിിയുംം. അരാങ്ങ് ശുദ്ധീവും തണുപ്പുള്ള
തുമായാിത്തീരുംന്നു. നോമഘം അരാങ്ങിനു പിിന്നിലാണ്യ്. ഇടിിമുഴിക്കവുമായാാണ്യ് നോമഘത്തിചെ� ബന്ധം. 
സംംഗംീനോതാപികരാണ്യങ്ങൾ ശ്രുതിയുംം നാദീവും ഉറി�് വിരുംത്തുന്നു.

വിിദീയാ നോദീവിതകളാണ്യ് മത്തവിാരാിണ്യിയാിൽ — അരാങ്ങിനുള്ളിനോലക്കും പുറിനോത്തക്കും കടിക്കു
ന്നതിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുരാക്ഷ ഉറി�ാക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥലമാണ്യിത്. രാംഗംപിരാിപിാലകനായാ 
ചാന്ദ്രംൻ ശാന്തചാിത്തനാണ്യ് . രാംഗംപിരാിപിാലകന് നോവിണ്ട് ഗുണ്യവും ഇത് തചെന്ന. വിായും സംർവ്വവിയാ
പിിയാാണ്യ്. വിായും സംഞ്ചാംാരാം എല്ലായാിടിത്തും അതയാവിശയമാണ്യനോല്ലാ. മൂന്നാമധയായാമായാ രാംഗംപൂജീ
യാിൽ നോദീവിനോദീവിനായാ മഹിാനോദീവിൻ മുതൽ ബ്രാഹ്മ, വിിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി, സംരാസംംതി, സൂരായചാന്ദ്രംന്മാാർ, അഗ്നി 
എന്നിവിർക്ക് നോവിണ്ട്തായാ പൂജീാവിിധി വിിസ്തരാിക്കുന്നു. നാലാമധയായാമായാ താണ്ഡവി ലക്ഷണ്യത്തിൽ 
നടിശരാീരാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സ്ഥലചെത്ത നോവിചെറിാരും തലത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ആസംംാദീയത ഉണ്ട്ാ
ക്കുന്നു. ചാലനത്തിനു നോവിണ്ട്തായാ ഊർജ്ജം, വിായുംചാംക്രമണ്യം ചെചായ്യാാനുപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സ്ഥലം 
എന്നിവിയാാണ്യ് എടുനോക്കണ്ട്ത്. ഓനോരാാ കലാരൂപിത്തിനും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന സ്ഥലം വിയതയസ്തമായാി
രാിക്കും. പിഞ്ചാംഭൂതനിർമ്മിിത ശരാീരാത്തിന് ശ്രീദ്ധീ, അർ�ണ്യം എന്നിവി ആവിശയമാണ്യ്.

ആറിാമധയായാമായാ രാസംവിികല്പത്തിൽ എട്ടു രാസംങ്ങചെളയാാണ്യ് പിറിഞ്ഞിിരാിക്കുന്നത്.
“ശൃംംഗംാരാഹിാസംയകരുംണ്യാ
രാ�ദ്രവിീരാഭായാാനകാ:
ബീഭാത്സാാത്ഭുതസംമ്ജ്ഞാം�നോചാ
തൃഷ്ടി� നാനോടിയാരാസംാഃ സ്മൃത:”

വിായുംവിിചെന നിയാ�ിച്ചുംം ശംാസംഗംതിചെയാ മന്ദ, ശീഘ്ര ഗംതിയാിലാക്കിയുംമാണ്യ് രാസംഭാാവിങ്ങചെള ഉണ്ട്ാ
ക്കുന്നത്.

രാസംം -വിർണ്ണം-അധിപിൻ
ശൃംംഗംാരാം – പിച്ച – വിിഷ്ണു –

മു�ത്തിമൂന്ന് വിയഭാിചാാരാിയാിൽ മു�തിനും സംഞ്ചാംാരാമുണ്ട്്. ഉത്തമരൂപിമാണ്യ്. ഇത്രയുംം അലങ്കാരാമുള്ള 
നോദീവിനാണ്യ് വിിഷ്ണു. പ്രകൃതിയുംചെടി ചെപിാതുസംംഭാാവിമുള്ള പിച്ച നിറിം എടുത്തതാകാം.

ഹിാസംയം – ചെവിള്ളിനിറിം (സംിൽവിർ) - ശിവിഗംണ്യം –
ഉണ്യർവ്വ്, മിന്നൽ, നോതജീസം്, ഭൂതം
കരുംണ്യം – ചാാരാ/ തവിിട്ടുനിറിം, കാലൻ
സംമാധാനം കാംക്ഷിക്കുന്ന പ്രാവിിചെ� നിറിമാണ്യ്.
രാ�ദ്രം – ചുവി�്, രുംദ്രൻ,
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രാക്തിനിറിം, നോദീ�യം വിരുംനോമ്പാൾ നമുക്ക് മുഖം ചുവിക്കും.
വിീരാം – സംംർണ്ണനിറിം, ഇന്ദ്രംൻ -
രാാജീകീയാമായാിരാിക്കും, വിീരാസംംഭാാവിം, ആ സംംർണ്ണത്തിളക്കമാകാം.
ഭായാാനകം – കറു�്, കാലൻ,
ഭായാം ഉണ്ട്ാക്കുന്നു. ഇരുംട്ടിൽ നമുക്ക ്ഭായാം കൂട്ടുന്നു. ഇരുംട്ടിചെ� നിറിമായാ കറു� ്ഭായാാനകത്തിന.്
ബീഭാത്സാം – ഇരുംണ്ട് നീല- മഹിാകാലൻ-
ഭൂമിയുംചെടിയുംം ആകാശത്തിചെ� നിറിം. നീല – അറി� ്നോതാന്നുനോമ്പാൾ അകല്ചയാാണ്യ ്ഉണ്ട്ാവുക.
അത്ഭുതം- മഞ്ഞി, ബ്രാഹ്മാവി്,
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രീദ്ധീ ആകർ�ിക്കുന്ന നിറിമാണ്യ് മഞ്ഞി.
പ്രകൃതിയുംചെടി സംംാഭാാവിിക നിറിങ്ങളാണ്യ് – പിച്ച, കറു�്, ചുവി�്, ചെവിള്ള, മഞ്ഞി- ആഹിാരായാ
ഭാിനയാത്തിനുപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

ഏഴിാമധയായാമായാ ഭാാവിവിയഞ്ജാകം ഭാാവിങ്ങചെള വിിശദീീകരാിക്കുന്നു. യാാഥാർത്ഥജീീവിിതത്തിൽ 
മന�ിലുണ്ട്ാകുന്ന വിികാരാങ്ങൾ മുഖത്ത് അനോതപിടിി പ്രകടിമാകുന്നു. എന്നാൽ നാടിയത്തിൽ, 
യാാഥാർത്ഥയമല്ലാത്ത ഒന്നിചെന നടിചെ� ഭാാവിപ്രകടിനത്തിലൂചെടി യാഥാർത്ഥചെമന്നു നോപ്രക്ഷകന് 
നോതാന്നി�ിക്കുന്നു. മുഖചെത്ത ഉപിാംഗംങ്ങചെള യാഥാവിിധി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മുഖാഭാിനയാം പ്രകടിമാക്കു
ന്നു. ഭാവിി�ിക്കുന്നതാണ്യ് ഭാാവിം. അതായാത് കാവിയാർത്ഥങ്ങചെള വിാചാികം, സംാതംികം, ആംഗംികം 
എന്നിവിചെകാണ്ട്് ഭാവിി�ിക്കുന്നത്. രാനോസംാൽ�ത്തി ഫലങ്ങളായാ കടിാക്ഷാദീികചെള അനുഭാാവിവും 
വിാചാികാംഗംിക സംാതംികഭാാവിങ്ങചെള വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നത് വിിഭാാവിവും. വിിഭാാവിം രാണ്ട്് വിിധം 
ആലംബനവും ഉ�ീപിനവും. കഥാപിാത്രത്തിചെ� പ്രനോതയക സംംഭാാവിം കാണ്യിക്കുന്നത് ആലംബനം 
സംന്ദർഭാാനുസംരാണ്യം വിികാരാങ്ങചെള വിികസംി�ിച്ചുംകാണ്യിക്കുന്നത് ഉ�ീപിനം. നോലാക സംംഭാാവിചെത്ത 
അനുസംരാിച്ചിരാിക്കുന്ന വിിഭാാവിാനുഭാാവിങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാക്കുന്ന ഭാാവിം നാൽ�ത്തിചെയാാൻപി
തുണ്ട്്. അവിചെയാ ,സ്ഥായാിഭാാവിം (8),സംഞ്ചാംാരാിഭാാവിം (33), സംാതംികഭാാവിം (8)എന്നിങ്ങചെന തിരാിച്ചി
രാിക്കുന്നു.

എട്ടാമധയായാം മുതൽ ആംഗംികാഭാിനയാം ആരാംഭാിക്കുന്നു. നോയാാഗംികൾ നോയാാഗംത്തിലൂചെടി നോമാക്ഷം 
പ്രാപിിക്കുന്നത് നോപിാചെല നർത്തകി/ നർത്തകൻ നൃത്തത്തിലൂചെടി നോമാക്ഷപ്രാപ്തി നോനടുന്നു. നോവിദീാന്തപ്ര
കാരാം നോമാക്ഷം എന്നത് ജീീവിാത്മാവിിചെ�യുംം പിരാമാത്മാവിിചെ�യുംം സംംനോയാാഗംമാണ്യ്. താ�ികർക്ക് 
ഇത് കുണ്ഡലിനിനോയാാഗംമാണ്യ്. നചെട്ടല്ലിചെ� അഥവിാ നോമരുംദീണ്ഡിചെ� ഏറ്റവും അടിിയാിലുള്ള മൂലാ
ധാരാത്തിൽ ഉറിങ്ങിക്കിടിക്കുന്ന കുണ്ഡലിനി ഉണ്യർന്ന് �ഡി്ചാക്രങ്ങളിലൂചെടി സംഞ്ചാംരാിച്ച്, ശിരാ�ി ൽ 
സംഹിസ്രദീളപിത്മത്തിലിരാിക്കുന്ന പിരാമശിവിനുമായാി നോയാാജീിക്കുന്നതാണ്യ് കുണ്ഡലിനിനോയാാഗംം.

ശക്തിിസംംരൂപിമാണ്യ് കുണ്ഡലിനി. �ഡിാധാരാങ്ങളിൽ പിഞ്ചാംഭൂതങ്ങളിചെല ഭൂതതതംചെത്ത 
പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്ന മൂലാധാരാം നോമരുംദീണ്ഡിചെ� ഏറ്റവും അടിിയാാലാണ്യ് സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നത്. 
അതിന് മുകളിൽ ഗുദീത്തിചെ�യുംം ജീനനോനന്ദ്രംിയാത്തിചെ�യുംം നടുവിിലായാി ജീലതതംചെത്ത പ്രതിനി
ധാനം ചെചായ്യുന്ന സംംാധിഷ്ഠാാനപിത്മവും നാഭാിയുംചെടി ഭാാഗംത്തായാി അഗ്നിചെയാ പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്ന 
മണ്യിപൂരാകപിത്മവും ഹൃദീയാഭാാഗംത്ത് വിായുംവിിചെന പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്ന അനാഹിതപിത്മവും 
കഴുംത്തിൽ ആകാശചെത്ത പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്ന വിിശുദ്ധീിപിത്മവും സ്ഥിതിചെചായ്യുന്നു. നചെട്ടല്ലിചെ� 
നടുവിിലൂചെടി മൂലാധാരാം മുതൽ സംഹിസ്രാരാം വിചെരാ കുഴിൽ രൂപിത്തിൽ നീണ്ടുംകിടിക്കുന്ന നാഡിിയാാണ്യ് 
സുഷുമ്ന. സുഷുമ്നയുംചെടി ഇടിതും വിലതുമായാി രാണ്ട്് നാഡിികൾ മൂലാധാരാത്തിൽ നിന്നും പുറിചെ�ട്ട് 
സുഷുമ്നചെയാ വിള്ളിനോപിാചെല ചുറ്റി ഭ്രൂമധയത്തിൽ (ആജ്ഞാംാചാക്രം) വിന്ന് രാണ്ട്് നാസംാദീംാരാങ്ങൾക്ക് 
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മുകളിലായാി അവിസംാനിക്കുന്നു. ഇടിതുഭാാഗംചെത്ത നാഡിി ‘ഇഡി’ എന്നും വിലതുഭാാഗംചെത്ത നാഡിി 
‘പിിംഗംല’ എന്നും അറിിയാചെ�ടുന്നു. മൂലാധാരാചാക്രത്തിചെ� മധയാന്തർഗംതമായാ ത്രിനോകാണ്യത്തിചെ� 
മധയത്തിൽ നിന്നും പുറിചെ�ടുന്ന സുഷുമ്നാനാഡിി ശിരാ�ിചെല ബ്രാഹ്മരാന്ധ്രസ്ഥാനത്ത് അവിസംാ
നിക്കുന്നു. മൂലാധാരാത്തിചെ� മധയത്തിലുള്ള അനോധാമുഖ ത്രിനോകാണ്യത്തിൽ നിന്നും പിതിനാല് 
നാഡിികൾ ഉത്ഭവിിച്ച് ശരാീരാത്തിചെ� പിലഭാാഗംങ്ങളിലായാി അവിസംാനിക്കുന്നു. മൂലാധാരാങ്ങളിൽ 
നിന്നും നോപിാകുന്ന നാഡിികൾ ശരാീരാത്തിചെ� നാനാഭാാഗംനോത്തക്കും അനവിധി ഉപിനാഡിികളായാി 
പിരാന്നുകിടിക്കുന്നു. നോയാാഗം പ്രാപ്തിക്കാധാരാം ശംാസംചാക്രമാണ്യ്. സംംഗംീതവിാദീയങ്ങളുംചെടി ശബ്ദലയാ
ങ്ങൾചെക്കാരുംമിച്ച് വിിവിിധ താളങ്ങളിൽ അംനോഗംാപിാംഗംങ്ങൾ ശ്രീദ്ധീാപൂർവ്വം ചാലി�ിക്കുനോമ്പാൾ 
ശരാീരാത്തിൽ വിയാപിിച്ച് കിടിക്കുന്ന നാഡിികൾക്ക് അയാവും മുറുക്കവും വിരുംന്നു. അതിനനുസംരാിച്ച് 
ശംാസംഗംതിക്ക് വിയതയാസംം വിരുംന്നു. നൃത്തത്തിനാവിശയമായാ ഊർജ്ജം അന്തരാീക്ഷത്തിൽ നിന്നും 
ലഭാിക്കുന്നു. മുഖാഭാിനയാനോത്താചെടിാ�ം തചെന്ന മുദ്രാഭാിനയാവും ഉൾചെ�ടുത്തുനോമ്പാൾ മാത്രനോമ അഭാിനയാം 
പൂർണ്ണമാകൂ. മുദ്രാഭാിനയാത്തിൽ ഓനോരാാ വിിരാലും, താ�ികമുദ്രപ്രകാരാം ഭൂതങ്ങചെള പ്രതിനിധാനം 
ചെചായ്യുന്നു. ചെചാറുവിിരാൽ- പൃഥംി, നോമാതിരാവിിരാൽ - അഗ്നി, ചൂണ്ടുംവിിരാൽ - വിായും, തള്ളവിിരാൽ - ആകാശം 
എന്നിങ്ങചെനയാാണ്യ് മുദ്രക്ക് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

ഛനോന്ദാവിിഭാാഗംം
പിതിനഞ്ചാംാമചെത്ത അധയായാമായാ ഛനോന്ദാവിിഭാാഗംം മുതൽ വിാചാികാഭാിനയാം ആരാംഭാിക്കുന്നു. 
തുടിർന്നുള്ള അധയായാങ്ങളിൽ താളവിാദീയങ്ങചെളക്കുറിിച്ചുംം വിിവിരാിക്കുന്നു. വിായുംവിിൽ വിസ്തുക്കളുംചെടി 
സ്പന്ദനം നിമിത്തമാണ്യ് നാദീമുണ്ട്ാകുന്നത്. മനു�യശരാീരാത്തിലും ശബ്ദമുണ്ട്ാകുന്നത് ഈ തത്തം
ചെത്ത ആസ്പദീമാക്കിയാാണ്യ്. മന�് ശരാീരാത്തിലുള്ള അഗ്നിനോയായുംം അഗ്നി പ്രാണ്യവിായുംവിിനോനയുംം 
നോപ്രരാി�ിക്കുന്നു. ഈ വിായും മൂലാധാരാചെമന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നോമൽനോ�ാട്ട് പുറിചെ�ട്ട് നാഭാി, ഹൃദീയാം, 
കണ്ഠം, ശിരാസം്, വിായാ എന്നിവിയാിൽ തട്ടി ധംനിരൂപിമായാി പുറിത്തുവിരുംന്നു. നാഭാിയാിചെല അനാഹിത 
ചാക്രം, കണ്ഠത്തിചെല വിിശുദ്ധീിചാക്രം, ശിരാ�ിചെല സംഹിസ്രാരാ ചാക്രം എന്നിവിയാിൽ നിന്നും ക്രമത്തിൽ 
മന്ദം, മധയം, താരാം എന്നീ നാദീനോഭാദീങ്ങൾ ഉണ്ട്ാകുന്നു. ശാസ്ത്രീയാസംംഗംിതത്തിൽ, സംപ്തസംംരാങ്ങചെള 
കുണ്ഡലിനിയുംമായാി ബന്ധി�ിച്ചിരാിക്കുന്നു.

സം – മൂലാധാരാചാക്രം

രാി – സംംാധിഷ്ഠാാനചാക്രം

ഗം – മണ്യിപുരാ

മ – അനാഹിത

പി – വിിശുദ്ധീ

ധ – ആജ്ഞാംാചാക്രം

നി – സംഹിസ്രാരാചാക്രം

തയാഗംരാാജീകവിി തചെ� പ്രസംിദ്ധീമായാ സംംഗംീതത്തിചെല ‘നാഭാിഹിയത്കാന്തരാസംന’ എന്നവിരാിയാിലൂചെടി 
നാഭാിയാിൽ നിന്നും ഹൃദീയാത്തിചെലത്തി കണ്ഠത്തിലൂചെടി സംംഗംീതം ബഹിിർഗംമിക്കുന്നു എന്ന് മന�ി
ലാക്കിത്തരുംന്നു.

പ്രാണ്യവിായുംവിിചെ�യുംം നോദീഹിാഗ്നിയുംനോടിയുംം സംംനോയാാഗംഫലമായാി നാദീം ഉണ്ട്ാകുന്നു. ചാർമ്മി, 
നോലാഹിവിാദീയങ്ങളിൽ ശൈകചെകാനോണ്ട്ാ കമ്പുചെകാനോണ്ട്ാ അടിിക്കുന്നത് നിമിത്തം ചാർമ്മിത്തിനോനാ 
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നോലാഹിത്തിനോനാ സ്പന്ദനമുണ്ട്ാവുകയുംം അത് നിമിത്തം ശബ്ദമുണ്ട്ാവുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. പുല്ലാങ്കുഴിൽ 
മുതലായാ സു�ിരാവിാദീയങ്ങളിൽ വിായും പ്രനോവിശിക്കുന്ന ദീംാരാം മുതൽ നിർഗംമിക്കുന്ന ദീംാരാം വിചെരായുംള്ള 
വിായുംസ്തൂപിത്തിചെ� ശൈദീർഘയമനുസംരാിച്ച് നാദീത്തിചെ� ഉച്ചതംത്തിൽ നോഭാദീമുണ്ട്ാകുന്നു. വിീണ്യ മുതലായാ 
ത�ിവിാദീയങ്ങളിൽ കമ്പിയുംചെടി സ്പന്ദനം നിമിത്തം നാദീമുണ്ട്ാകുന്നു. നാദീത്തിചെ� ഉച്ചതംം കമ്പി ഒരും 
ചെസംക്ക�ിൽ എത്രപ്രാവിശയം സ്പന്ദനം ചെചായ്യുന്നു എന്നതിചെന ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കുന്നു. സ്പന്ദനത്തിചെ� 
എണ്ണം കമ്പിയുംചെടി നീളം, വിണ്ണം, മുറുക്കം എന്നിവിചെയാ ആശ്രീയാിച്ചിരാിക്കുന്നു. കമ്പിയാിൽ ചാലിക്കുന്ന 
ഭാാഗംത്തിചെ� നീളം കുറിയുംം നോതാറും നാദീത്തിചെ� ഉച്ചതംം കൂടിിയാിരാിക്കും. വിണ്ണം കുറിയുംംനോതാറും 
ഉച്ചതംം കുറിഞ്ഞുംവിരുംം. മുറുക്കം കൂടുംനോതാറും ഉച്ചതംം കൂടിിവിരുംം. വിാദീയനൃത്തഗംീതാദീികളുംചെടി മാത്ര
നിയാമമാണ്യ് താളം. മാത്ര എന്നാൽ ഒരും ലക്ഷയക്ഷരാം ഉച്ചരാിനോക്കണ്ട്ിവിരുംന്ന സംമയാം.

താളം ഗംീതചെത്ത നിയാ�ിക്കുന്നു. താളനിയാമം നോവിണ്ട്വിിധം അനുസംരാിക്കാത്ത ഗംീതം ശ്രീവി
ണ്യസുഖാവിഹിമായാിരാിക്കില്ല. താളവും ശ്രുതിയുംം അനോനംനയം ലയാിച്ചുംണ്ട്ാകുന്ന ശ്രീവിനോണ്യന്ദ്രംിയാത്തിന് 
ഇമ്പം നൽകുന്ന നാദീമാണ്യ് സംംഗംീതം. താളചെത്ത നിഷ്ക്കാർ�നോയാാചെടി അനുസംരാിനോക്കണ്ട്താണ്യ് 
നൃത്തം.

ഗ്രന്ഥസൂചാി
1. നാടിയശാസ്ത്രം, ഭാരാതമുനി, നാരാായാണ്യപിി�ാരാടിി, നോകരാളസംാഹിിതയഅക്കാദീമി, തൃശ്ശൂർ, 197.1

2. അഭാിനയാദീർ�ണ്യം, പിഠനവും വിിവിർത്തനവും, സംി. രാാനോജീന്ദ്രംൻ, നോകരാളകലാമണ്ഡലം കല്പിത സംർവ്വകലാശാല, 

തൃശ്ശൂർ, 2015

3. പ്രപിഞ്ചാംനൃത്തം, പിി. നോകശവിൻ നായാർ, ഡിി സംി പ്ര�് ശൈപ്രവിറ്റ് ലിമിറ്റഡി്, നോകാട്ടയാം, 2004.

4. ചാിന്താരാത്നാം, തുഞ്ചാംത്ത് എഴുംത്തച്ഛൻ, ഡിി സംി ബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം, 2012.

പ്രീതി എം.
എറിണ്യാകുളം ജീില്ലയാിൽ മൂവിാറ്റുപുഴിയാിൽ ജീനനം. മാർനോത്താമ നോകാനോളജീ് ചെപിരുംമ്പാവൂർ, 
ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല, കാലടിി എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതവിി
ദീയാഭായാസംം, കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാശാല ഭാരാതനാടിയ വിിഭാാഗംത്തിൽ 
ഗംനോവി�ക



മലയാാളകവിിതയുംം പ്രവിാസംകാലവും
നോറിാ�്നി എം.

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ ,ഫാത്തിമ മാതാ നാ�ണ്യൽ നോകാനോളജീ്, ചെകാല്ലം.

മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംചെത്ത നിർണ്യയാിക്കുന്ന പ്രവിാസംചെത്ത ഓനോരാാ എഴുംത്തുകാരുംം ഉൾചെക്കാ
ള്ളുന്നതും അനുഭാവിിക്കുന്നതും ഓനോരാാ തരാത്തിലാണ്യ്. അനുഭാവിങ്ങളിൽനിന്നും അത്തരാം തിരാിച്ചറിി
വുകൾ ആണ്യ് ഓനോരാാ പ്രവിാസംരാചാനയുംം. അതുതചെന്നയാാണ്യ് പ്രവിാസം കവിിതകളുംചെടി മുഖമുദ്രയുംം.

ഭാാരാതീയാസംാഹിിതയത്തിന് മാത്രം എടുത്തു കാണ്യിക്കാൻ പിറ്റുന്ന ഒരും കാവിയ സംരാണ്യിയാാണ്യ് 
സംനോന്ദശകാവിയപ്രസ്ഥാനം. സംനോന്ദശകാവിയം ഉടിചെലടുത്തത് ഏചെതങ്കിലും ഒരും കാരാണ്യത്താൽ 
നോദീശനഷ്ടിം സംംഭാവിിച്ച നായാകനിൽ നിന്നാണ്യ്. ഈ അവിസ്ഥ സംനോന്ദശ കാവിയത്തിൽ നിറിഞ്ഞു
നിൽക്കുന്നു. ഋനോഗംംദീത്തിചെല അർച്ചനാസം് എന്ന ഋ�ിയുംചെടി പുത്രനായാ ശംാവിശംചെ� സംനോന്ദശ
ത്തിൽ നിന്നാരാംഭാിക്കുന്ന സംനോന്ദശകാവിയം കരുംത്താർജ്ജിച്ചത് നോമഘദൂതിലൂചെടിയാാണ്യ്. രാാമഗംിരാി 
ആശ്രീമത്തിൽ എത്തിചെ�ടുന്ന യാക്ഷൻ ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങൾ അവിൾ പ്രവിാസം ജീീവിിതത്തിചെ� 
ശൈവികാരാികവും തീവ്രവുമായാ മുഖമാണ്യ് കാട്ടിത്തരുംന്നത് അത് പിിറിന്ന നാടി് യാക്ഷചെ� ജീീവിിതാ
നുഭാവിങ്ങൾ പ്രവിാസം ജീീവിിതത്തിചെ� ശൈവികാരാികവും തീവ്രവുമായാ മുഖമാണ്യ് കാട്ടിത്തരുംന്നത്. 
പിിറിന്ന നാടി് യാക്ഷചെന മാസ്മിരാികമായാിമാടിിവിിളിക്കുന്നുണ്ട്്. നോമഘത്തിനോനാടി് ഉജ്ജയാിനിപിട്ടണ്യത്തി
ലൂചെടിസംനോന്ദശം ചെകാണ്ടുംനോപിാകണ്യം എന്ന് യാക്ഷൻ ആവിശയചെ�ടുന്നു.

“ഉത്തരാാശയ്ക്കും നോപിാകുന്ന നിൻവിഴിി
ചെക്കത്രമാത്രം വിളഞ്ഞിാലുചെമൻ സംനോഖ
ഉദീയമിചെക്കാലാ ചെവിചെണ്ട്ന്ന് വിയ്ക്കുംവിാൻ
ഉശൈജ്ജയാിനി തൽ സംാധാഗ്ര സം�ഹൃദീം”

ഇങ്ങചെന ജീന്മാനോദീശനോത്താടുള്ള തീവ്രപ്രണ്യയാം നോമഘസംനോന്ദശത്തിൽ യാക്ഷൻ കാട്ടിത്തരുംന്നു. 
കാളിദീാസംചെന അനുകരാിച്ചും ചെകാണ്ട്് ഉണ്ട്ായാിട്ടുള്ള സംനോന്ദശകാവിയങ്ങളുംം ഈ പ്രവിാസം ജീീവിിതം 
വിഴിിയാാണ്യ് ചാിത്രീകരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. മലയാാളത്തിചെല പ്രമുഖ സംനോന്ദശ കാവിയങ്ങളായാ ഉണ്ണുനീലിസം
നോന്ദശം, നോകാകസംനോന്ദശം, മയൂരാസംനോന്ദശം എന്നിവിചെയാല്ലാം പ്രവിാസംത്തിചെ� വിിരാഹിാതുരാമായാ 
ആവിിഷ്കാാരാങ്ങളാണ്യ്. വിിവിാഹിിതനായാി തനോപിാവിനം ഉനോപിക്ഷിച്ചും നോപിാകുന്ന സംീതയുംം പ്രവിാസംാ
നുഭാവിങ്ങൾ നോപിറുന്നവിളാണ്യ്.
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ആദീയകാലം മുതലുള്ള മലയാാളകവിിത പിരാിനോശാധിച്ചാൽ പ്രവിാസംത്തിചെ� സൂചാനകൾ കടിന്നു 
വിരുംന്നതായാി കാണ്യാം. എഴുംത്തച്ഛൻ ജീീവിിതചെത്ത തചെന്ന ഒരും പ്രവിാസംമായാിട്ടാണ്യ് കരുംതിയാത്. 
ജീീവിിതം ഈശംരാചെന നോതടിിയുംള്ള യാാത്രയാാണ്യ് എന്ന അധയാത്മിക നിലപിാടിാണ്യ് എഴുംത്തച്ഛനുള്ളത്. 
മനു�യജീീവിിതചെത്ത പ്രവിാസംവുമായാി നിരാവിധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധി�ിക്കുന്നുണ്ട്് .ജീീവിിതപ്രവിാസംം 
ക്ഷണ്യികമാചെണ്യന്ന കാഴ്ച�ാടിാണ്യ് എഴുംത്തച്ഛനുള്ളത്.

“പിാന്ഥർ ചെപിരുംവിഴിിയാമ്പലം തന്നിനോല
താന്തരാായാ് ക്കൂടിി വിിനോയാാഗംം വിരുംനോമ്പാചെല” 1

ഈ ഭൂമിചെയാ ഒരും ചെപിരുംവിഴിിയാമ്പലമായാിട്ടാണ്യ് എഴുംത്തച്ഛൻ കാണുന്നത്.ചെപിരുംവിഴിിയാമ്പലത്തിചെല 
പ്രവിാസംികളാണ്യ് ഓനോരാാരുംത്തരുംം എന്ന ആശയാം അനോ�ഹിം മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നുണ്ട്്. ഭൂമിയാിചെല പ്ര
വിാസംത്തിചെ� ക്ഷണ്യികതയുംം കവിി ഇവിിചെടി സൂചാി�ിക്കുന്നു.

നളചാരാിതം ആട്ടക്കഥയാിലും പ്രവിാസം ജീീവിിതസൂചാനകൾ ഉണ്ട്്.സംംനോദീശം നഷ്ടിചെ�ട്ട നളൻ 
രാാജീയഭ്രഷ്ടിനാക്കചെ�ട്ട പ്രവിാസംിയാാണ്യ്. നാടുകടിത്തൽ എന്ന വിാക്കിൽ തചെന്ന ദു:ഖത്തിചെ�യുംം 
അനയതാനോബാധത്തിചെ�യുംം നി�ഹിായാതയുംചെടിയുംം തീവ്രമായാ ധംനികൾ കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ട്്. ഇവിിചെടി 
നളൻ അധികാരാ ഭ്രഷ്ടിനും നിഷ്കാാസംിതനുമായാ പ്രവിാസംിയാാണ്യ്. നാടുകടിത്തചെ�ട്ടവിചെ� ഉള്ളിൽ 
നഷ്ടിചെ�ട്ട തചെ� രാാജീയത്തിചെ� ഓർമകൾ പിിൻതുടിരുംക തചെന്ന ചെചായ്യും.

“മിണ്ട്ാചെത നടിചെകാണ്ട്ാലും വിന-
വിാസംത്തിനു, മമ നാടിതിലിരാിക്കിനോലാ
ഉണ്ട്ാമധർമ്മിവുമനയനോതാദീിതവും” 2

ഇങ്ങചെന പുഷ്കാരാൻ നളചെന വിനവിാസംത്തിനായാി ഇറിക്കിവിിടുന്നുണ്ട്്. രാാജീയം നഷ്ടിചെ�ടുന്ന നളന് 
തുണ്യിനോയാാ ആഹിാരാസംാധനങ്ങനോളാ ചെകാടുക്കരുംചെതന്ന് പുഷ്കാരാൻ ഇനങ്ങനോളാടി് ആജ്ഞാംാപിിക്കു
ന്നുണ്ട്്.

നാട്ടിൻപുറിചെത്ത കൃ�ിക്കാരുംചെടിയുംം കർ�കചെതാഴിിലാളികളുംചെടിയുംം ജീീവിിതത്തിചെ� മഹിതംം 
മന�ിലാക്കിയാ കവിിയാാണ്യ് ഇടിനോശ്ശാരാി. ചൂ�ണ്യവിിമുക്തിമായാ ഒരും പുതിയാ സംാമൂഹിിക വിയവിസ്ഥി
തിചെയാ ഇടിനോശ്ശാരാി സംംപ്നം കണ്ട്ിരുംന്നു. വിയക്തിമായാ ജീീവിിതകാഴ്ച�ാടുണ്ട്ായാിരുംന്ന ഇടിനോശ്ശാരാിയുംചെടി 
കുടിിയാിറിക്കം എന്ന കവിിതയാിൽ അടിിമകളായാി വിിവിിധ രാാജീയങ്ങളിനോലക്ക് നോപിാനോകണ്ട്ി വിന്ന മലയാാ
ളികളുംചെടി ദീയാനീയാ ചാിത്രം അവിതരാി�ിക്കുന്നുണ്ട്്.

“കുടിിയാിറിക്കചെ�ടും കൂട്ടചെരാ പിറിയുംവിിൽ
പിറിയുംവിിൻ - ഏതുരാാഷ്ട്രീക്കാർ നിങ്ങൾ
പ്രസംവിിച്ചതിന്തയയാായാ് പ്രസംവിിച്ചതിംഗ്ലീണ്ട്ായാ്
പ്രസംവിിച്ചതാ�ിക്കൻ വിൻകരായാായാ്
അതിചെനന്തുണ്ട്ാർക്കാനു, മുടിമയാില്ലാത്ത ഭൂ
പിടിനോമലും പിാഴി് വിരായ്ക്ക്ർഥമുനോണ്ട്ാ
എവിിചെടിയാിടിങ്ങളിൽച്ചട്ടി പുറിചെത്തടു
ചെത്തറിിയാചെ�ടുന്നുണ്ട്ീപിാരാിടിത്തിൽ
അവിിടിവിിടിങ്ങചെള നോചാർത്തു വിരായ്ക്കുംചെകാ
ന്നിവിരുംചെടി രാാഷ്ടിത്തിനതിർവിരാകൾ”

യൂനോറിാപിയൻ അധിനിനോവിശത്തിചെ� ഫലമായാിരുംന്നു മലയാാളിയുംചെടി അടിിമത്തത്തിചെ� ചാരാിത്രം. നോകരാ
ളത്തിൽ നിന്ന് മനു�യചെരാ അടിിമകളാക്കി യൂനോറിാപിയൻ നോകാളനികളിനോലക്ക് ചെകാണ്ടും നോപിായാിരുംന്നു. 
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നാടും വിീടും ഉനോപിക്ഷിച്ചുംള്ള മലയാാളിയുംചെടി ഈ നോപിാക്കിചെ� സംാഹിിതയാവിിഷ്കാാരാമാണ്യ് ഇടിനോശ്ശാരാിയുംചെടി 
കുടിിയാിറിക്കം എന്ന കവിിത.

സംാധാരാണ്യ മനു�യചെ� ജീീവിിതപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട്റിിഞ്ഞി കവിിയാാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിള്ളി. 
ജീീവിിതമാചെക പിടിർന്നു നിൽക്കുന്ന കാവിയപ്രപിഞ്ചാംമാണ്യ് ശൈവിനോലാ�ിള്ളിയുംചെടി കവിിതകൾ. ഈ 
കവിിതകളിൽ പ്രവിാസംത്തിചെ� സൂചാനകൾ കാണ്യാം. “നോകരാളത്തിചെല യാഹൂദീർ ഇസ്രനോയാലിനോലക്ക്” 
എന്ന കവിിതയാിൽ സംംനോദീശത്തിനോലക്ക് എത്താൻ ചെകാതിക്കുന്ന പ്രവിാസംികളായാ ജൂംതചെരായാാണ്യ് 
അവിതരാി�ിക്കുന്നത്.

“തിരാിചെച്ചത്തീടുകയാായാാ
പൂർവ്വികമാം തറിവിാട്ടിൽ
ചാരാിത്രത്തിനഭായാാർത്ഥി-
�രാി� ഞാങ്ങൾ”

യുംദ്ധീവും കലഹിങ്ങളുംം അഭായാാർത്ഥികളാക്കി മാറ്റിയാ മനു�യചെരായാാണ്യ് ഈ കവിിതയാിൽ അവിതരാി
�ിക്കുന്നത്. ചാരാിത്രത്തിനിരാകളാണ്യ് അഭായാാർത്ഥികൾ. ജൂംതന്മാാരുംചെടി സംംനോദീശത്തിനു നോമൽ ഏറ്റ 
പിീഡിനങ്ങളിൽ കവിി ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്്. തങ്ങളുംചെടി സംംനോദീശചെത്ത ചെചാാല്ലിയുംള്ള പ്രവിാസംിയുംചെടി നോവിദീന 
കവിി സംംയാം ഏചെറ്റടുക്കുന്നു.

പ്രവിാസംിയുംചെടി ചെനാമ്പരാങ്ങൾ മലയാാള കവിിതയാിൽ അവിതരാി�ിച്ച കവിിയാാണ്യ് ഒ. എൻ. 
വിി. കുറു�്. ‘പ്രവിാസംി’ എന്ന കവിിതയാിൽ ജീന്മാഗൃഹിം നോതടുന്ന പ്രവിാസംിചെയാ ചാിത്രീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

“ചെപിയ്തിിറിനോങ്ങണ്യ-
മിനിയുംമീഭൂമിയാിൽ
ശൈപിതലായാ് വിീണ്ടും-
ചെമനിക്കു പിിറിക്കുവിാൻ
ജീന്മാനോഗംഹിത്തിനോല-
ക്കുള്ള വിഴിിനോതടിി
യാിചെന്നൻ പ്രവിാസംിയാാ-
മന്മാാവു നോതങ്ങുന്നു.”

ജീന്മാനോദീശചെത്തക്കുറിിച്ചുംള്ള പ്രവിാസംിയുംചെടി അഭാിനിനോവിശം ഒ. എൻ. വിി ഈ കവിിതയാിൽ അവിതരാി
�ിക്കുന്നു. ശൈശവിസ്മൃതികളുംറിങ്ങുന്ന ജീന്മാഗൃഹിത്തിനോലക്ക് മടിങ്ങിനോ�ാകാനുള്ള തംരാ ഓനോരാാ പ്രവിാ
സംിയാിലും അന്തർലീനമാണ്യ്. തിരാിച്ചുംനോപിാകലിചെ� വിയഗ്രത മന�ിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവിനാണ്യ് 
പ്രവിാസംി.

പുതുജീീവിിതവും നാഗംരാികതയുംം അഭായാാർഥികളാക്കിത്തീർത്തവിചെരാക്കുറിിച്ചുംള്ള വിിലാപിമാണ്യ് 
സുഗംതകുമാരാിയുംചെടി അഭായാാർത്ഥിനി എന്ന കവിിത. നോലാകചാരാിത്രത്തിൽ നിന്ന് വിിസ്മിരാിച്ചും നോപിായാ 
അഭായാാർത്ഥികളുംചെടി ദീയാനീയാത തചെ� മുന്നിൽ വിന്നു നിൽക്കുന്ന അഭായാാർത്ഥിയാായാ ഭാിക്ഷക്കാരാ
നിലൂചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്നു. അധിനിനോവിശത്തിചെ� സൃഷ്ടിികളായാ അവിർ തങ്ങളുംചെടി സംംന്തമല്ലാത്ത 
നാടുകളിൽ സംംതംപ്രതിസംന്ധി നോനരാിട്ടു ചെകാണ്ട്ിരാിക്കുന്നു.

“എവിിചെടിനോ�ായാി നീ ഹിനോരാ
സംർവിവും തകർത്തിവി
ളിരുംളിൽ ത�ിത്തടി
ഞ്ഞിിങ്ങചെനയുംഴിലുനോമ്പാൾ”
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പിചെണ്ട്നോ�ാനോഴിാ ചാരാിത്രത്തിചെ� ഏനോതാ സംന്ധികളിൽ വിിവിിധ കാരാണ്യങ്ങളാൽ നോവിരുംകളറ്റ് ശൂനയ
തയാിനോലക്ക് എറിിയാചെ�ട്ട അഭായാാർഥികളുംചെടി നോവിദീന സംംയാം ഏചെറ്റടുക്കുകയാാണ്യ് കവിി ഇവിിചെടി.

“ഹൃത്തിനാൽ പുണ്യരാചെട്ട
നിചെന്ന ഞാാൻ കരാത്താല-
ല്ലത്രയുംന്നതമനോല്ലാ നിന്ദയ-
ചെമൻ മനു�യതംം”

സംംതംവും നോദീശവും നഷ്ടിചെ�ട്ടു നോപിായാ നാനോടിാടിികൾ അലഞ്ഞുതിരാിയുംകയുംം വിഴിിവിക്കുകളിൽ 
താവിളമടിിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. അവിർക്ക് ഭൂതവും ഭാാവിിയുംം ഇല്ല. വിർത്തമാനകാലത്തിൽ മാത്രം 
അഭാിരാമിക്കുന്നവിരാാണ്യ് ഇക്കൂട്ടർ. ഏതു പ്രവിാസംിയുംചെടിയുംം ഉള്ളിലുള്ള ജീന്മാനോദീശം എന്ന ആശയാം 
അവിചെരാ സംംബന്ധിച്ച് ശുനയത മാത്രമാണ്യ്. ഈ പ്രവിാസംിസംമൂഹിചെത്ത സ്ഥല ഭ്രഷ്ടിപ്രവിാസംികൾ 
എന്നു വിിളിക്കാം.

ഉദീാത്തമായാ കാവിയസംങ്കല്പങ്ങളുംചെടി ഉടിമയാായാ ഡിി. വിിനയാചാന്ദ്രംൻ പ്രവിാസംിയുംചെടി വിീട്ടി
നോലക്കുള്ള മടിങ്ങിവിരാവിിചെ� അവിസ്ഥചെയാ അവിതരാി�ിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്യ് വിീട്ടിനോലക്കുള്ള വിഴിി. 
ഗൃഹിാതുരാതയാാണ്യ് ഈ കവിിതയുംചെടി അടിിസ്ഥാനഭാാവിം. ഒഴിിവു ദീിവിസംങ്ങളിൽ കവിിചെയാ വിീട്ടിനോല
ക്കാനയാിക്കുന്നത് അമ്മിയുംചെടി നോ�ഹിമാണ്യ്.

“അമ്മിയാില്ലാത്തവിർനോക്കതു വിീടി്
ഇല്ല വിീടി് എചെങ്ങങ്ങുനോമ വിീടി് ”

വിീടി് എന്ന ആശയാം തചെന്ന അമ്മിചെയാ നോകന്ദ്രംീകരാിച്ചുംള്ളതാണ്യനോല്ലാ. വിീടി് സംമം അമ്മി എന്ന 
സംമവിാകയം നിരാവിധി സംാഹിിതയകൃതികളിൽ പ്രതയക്ഷചെ�ടുന്നുണ്ട്്. അമ്മിയാില്ലാത്തവിർക്ക് വിീടി് 
നോവിദീനയാാണ്യ് സംമ്മിാനിക്കുന്നത്. നോലാകം തചെന്ന ഒരും വിലിയാ വിീടിാചെണ്യന്ന ആശയാവും ഈ 
കവിിതയാിൽ കാണ്യാം.

“വിീട്ടിനോലക്കനോല്ലാ വിിളിക്കുന്നു തുമ്പയുംം
കാട്ടുകിളിയുംം കടിത്തുവിള്ളങ്ങളുംം
വിീട്ടിൽ നിന്നനോല്ലായാിറിങ്ങി നടിക്കുന്നു
നോതാറ്റവും ചാിങ്ങനിലാവും കരാച്ചിലും” 

ഒരും പ്രവിാസംിചെയാ നാടി് തിരാിചെക വിിളിക്കുന്നതിചെ� കൃതയമായാ അവിതരാണ്യമാണ്യിത്. നാട്ടിചെല 
തുമ്പയുംം കടിത്തുവിളളങ്ങളുംം പ്രകൃതിയുംം ഏതു നോലാകത്തിചെല പ്രവിാസംിയുംചെടിയുംം ഉള്ളിചെല മായാാത്ത 
ഓർമകളാണ്യ്.

ഉത്തരാാധുനിക കവിിതകളിൽ പ്രവിാസംം ശക്തിമായാ ആവിിഷ്കാാരാമായാി കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ട്്. 
പ്രവിാസംം എന്ന പ്രനോമയാചെത്ത ശക്തിമായാ ഒരുംപിാധിയാായാി ഉത്തരാാധുനിക കവിികൾ പ്രനോയാാഗംി
ച്ചിട്ടുണ്ട്്. ജീീവിിതാനോയാാധനത്തിചെല ഒരും പിരാിണ്യതി എന്ന നിലയാിൽ പിരാിഗംണ്യിക്കചെ�ടുകയുംം സ്മൃതി 
രൂപി മാനോയാാ അപിരാിചാിത നോലാകങ്ങനോളാടുള്ള അകാം�യാാനോയാാ ഒചെക്ക ആവിിഷ്കാരാിക്കചെ�ടുകയുംം 
ചെചായ്തി പ്രവിാസംം ഗം�രാവിനോമറിിയാ സംാംസ്കാാരാികാനുഭാവിവും സംംതം പ്രശ്നവുമായാി മാറുകയാാണ്യ് ആധുനി
കാനന്തരാ മലയാാളസംാഹിിതയത്തിൽ.3 ഉത്തരാാധുനിക കവിിതകളിൽ ഭാാവിന പ്രവിാസംചെത്ത സംംീക
രാിക്കുന്നതായാിട്ടാണ്യ് കാണുന്നത്. വിിനോദീശ രാാജീയങ്ങളിൽ ചെമച്ചചെ�ട്ട ജീീവിിത സംാഹിചാരായങ്ങൾ നോതടിി 
താൽക്കാലികമായാി പ്രവിാസംജീീവിിതം നയാിക്കുന്നവിരുംം ആഭായന്തരാ പ്രവിാസംികളായാി കഴിിയുംന്നവിരുംം 
മലയാാളത്തിൽ ധാരാാളം എഴുംതുന്നുണ്ട്്. പ്രവിാസംിയാായാ ഒരാാൾ എഴുംതുന്നതു ചെകാണ്ട്് മാത്രം ഒരും 
കൃതിചെയാ പ്രവിാസംസംാഹിിതയത്തിചെ� ഗംണ്യത്തിൽ ഉൾചെ�ടുത്താനാവുകയാില്ല. തങ്ങൾ എത്തചെ�ട്ട 
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നോലാകത്തിചെല ജീീവിിതാവിിഷ്കാാരാമാണ്യ് അവിയാിൽ ഏചെറിയുംം. ഉത്തരാം വിയതയസ്ത പിശ്ചാാത്തലത്തിൽ 
നിന്നുചെകാണ്ട്് മാത്രനോമ മലയാാളത്തിചെല പ്രവിാസംസംാഹിിതയചെത്ത നിർവിചാിക്കാനാവൂ. ഡിയാചെസ്പാറി 
എന്ന പിദീത്തിചെ� �ാസംിക്കൽ അർത്ഥത്തിചെ� പിരാിധിയാിൽ നിന്നു ചെകാണ്ട്് മലയാാളത്തിചെല 
പ്രവിാസംസംാഹിിതയചെത്ത വിിലയാിരുംത്താനാവുകയാില്ല.

ഇങ്ങചെന നോനാക്കിയാാൽ കവിിതാചാരാിത്രത്തിചെ� എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രവിാസംജീീവിിതത്തിചെ� 
വിയതയസ്താനുഭാവിങ്ങചെള അടിയാാളചെ�ടുത്തിയാിട്ടുണ്ട്്. നോവിരുംകൾ നോതടുന്ന കരുംത്താണ്യ് പ്രവിാസംസംാഹിി
തയചെത്ത സംമ്പന്നമാക്കുന്നത്. പ്രവിാസംസംാഹിിതയത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്ന ഒനോട്ടചെറി എഴുംത്തുകാരുംണ്ട്്. 
ഗുണ്യവിിചാിന്തനത്തിനു വിിനോധയാമാകാചെത തചെന്ന അനുഭാവിക്കുറിിപ്പുകളുംം യാാത്രാവിിവിരാണ്യങ്ങളുംം 
ആത്മകഥകളുംം നോനാവിലുകളുംം ചെചാറുകഥകളുംം എഴുംതുന്നവിർ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾചെ�ടും. ഈ പ്രവിാസം 
ജീീവിിതത്തിചെ� ഭൂപിടിനിർമാണ്യം അത്ര എളും�മല്ല. വിിശാലമായാ പിഠനം അർഹിിക്കുന്നവിയാാണ്യ് 
അവി. പ്രവിാസംചെമന്നത് മനു�യ ജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംനോധയാചെത്ത നിർണ്യയാിക്കുന്ന അനുഭാവിാവിസ്ഥ
യാാണ്യ്. ആ അവിസ്ഥചെയാ ഓനോരാാ എഴുംത്തുകാരുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്നതും അനുഭാവിിക്കുന്നതും ഓനോരാാ 
തരാത്തിലാണ്യ്. അനുഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നും അറിിവുകളിൽ നിന്നും വിാർന്നു വിീഴുംന്ന അത്തരാം തിരാിച്ചറിി
വുകളാണ്യ് ഓനോരാാ പ്രവിാസം രാചാനചെയായുംം ശ്രീനോദ്ധീയാമാക്കുന്നത്. അതു തചെന്നയാാണ്യ് പ്രവിാസംികളുംചെടി 
മുഖമുദ്രയുംം
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നോറിാ�്നി എം.

ചെകാല്ലം ജീില്ലയാിചെല ചെതക്കുംഭാാഗംം സംംനോദീശി.നിരാവിധി നോദീശീയാ അന്തർനോദീശീയാ ചെസംമിനാറുകളിൽ 

പ്രബന്ധം അവിതരാി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. ഇനോ�ാൾ ഫാത്തിമ മാതാ നാ�ണ്യൽ നോകാനോളജീിചെല അസംി. ചെപ്രാഫസംർ



ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെല അനുഷ്ഠാാനപിരാത
നോഡിാ. സ്മിിത ജീി.നായാർ,

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം,എൻ. എസം്. എസം്. ഹിിന്ദു നോകാനോളജീ്, ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി

ഗംന്ധർവ്വപ്രീതിക്കായാി നോകരാളത്തിചെല ശൈഹിന്ദവിരുംചെടി ഇടിയാിൽ നടിത്തിവിരുംന്ന ഒരാനുഷ്ഠാാനമാണ്യ് 
ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട്. ഓനോരാാ പ്രനോദീശത്തും പ്രാനോദീശികമായാ വിയതയസ്തതകനോളാചെടി അവിതരാി�ിക്കുന്ന 
ഈ കലാരൂപിം ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ട്, ഗംന്ധർവ്വൻ തുള്ളൽ, ചെകനോ�ാൻപിാട്ട്, മാരാൻപിാട്ട് എന്നിങ്ങചെന 
വിയതയസ്തനോപിരുംകളിലാണ്യ് അറിിയാചെ�ടുന്നത്. വിയതയസ്ത സംമുദീായാത്തിൽചെ�ട്ടവിർ ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ട് 
നടിത്താറുണ്ട്്. പ്രാനോദീശികമായാ വിയതയാസംങ്ങൾ അനുഷ്ഠാാനത്തിചെ� ചാടിങ്ങുകളിലും അവിതരാണ്യത്തി
ലും പിാട്ടിലും കാണ്യാചെമങ്കിലും നോക്ഷത്രങ്ങനോളാടിനുബന്ധിച്ചുംം തറിവിാടുകളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ടുമാണ്യ് 
ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ട് നടിത്തുന്നത്. തങ്ങളുംചെടി കുലശൈദീവിമായാ ഗംന്ധർവ്വചെന വിർ�ത്തിചെലാരാിക്കൽ 
വിിളിച്ചും വിരുംത്തി അനുഗ്രഹിം നോനടുന്നു എന്നാണ്യ് വിിശംാസംം. കണ്യിയാാൻമാരുംം കുറു�ൻമാരുംമാണ്യ് 
ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ട് നടിത്തുന്നത്. നോക്ഷത്രത്തിലായാാലും തറിവിാടുകളിലായാാലും ചാിട്ടയാായാ വ്രതാനുഷ്ഠാാ
നനോത്താചെടിയാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വചെന വിരാനോവിൽക്കുന്നത്. 8,12,21,41 എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള ദീിവിസംങ്ങളിൽ 
വ്രതക്കാരാചെ� വിിശംാസംത്തിനനുസംരാിച്ചാണ്യ് വ്രതം എടുക്കുന്നത്.

അനുഷ്ഠാാനകലയാായാ ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ടിചെ� പിിന്നിലും ഒരും ഐതിഹിയമുണ്ട്്. ഭൂമിക്കു മീചെത 
സംഞ്ചാംരാിക്കാൻ കഴിിവുള്ളവിരാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വൻമാർ. മനു�യരുംചെടി മന�ിചെനയുംം കണ്ണുകചെളയുംം വിഞ്ചാംി
ക്കാൻ കഴിിയുംന്ന രാീതിയാിൽ മായാകൾ കാട്ടുന്നവിരാാണ്യവിർ. ഇവിരുംചെടി വിാസംസ്ഥാനം ഗംന്ധർവ്വ 
നോലാകമാണ്യ്. എന്നാൽ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടിയുംം മതവിിശംാസംങ്ങളുംചെടിയുംം അടിിസ്ഥാനത്തി
ലാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വ ശക്തിി അറിിയാചെ�ടുന്നത്.സ്ത്രീകളിൽ പ്രനോതയകിച്ച് ഗംർഭാിണ്യികളായാ സ്ത്രീകളിലാണ്യ് 
ഗംന്ധർവ്വ ബാധയുംണ്ട്ാകുന്നചെതന്നാണ്യ് വിിശംാസംം. അഷ്ടിമി നാളിൽ കനയകമാരാിനോലാ ഗംർഭാിണ്യി
കളിനോലാ ഇവിർ ആകൃഷ്ടിരാാകുകയുംം ശരാീരാത്തിനോലക്ക് ആനോവിശിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കഥകളിചെലാ
ചെക്ക കാണുന്നതുനോപിാചെല എല്ലാ ഗംന്ധർവ്വൻമാരുംം പ്രണ്യയാ പിരാവിശരാായാ കാമുകൻമാർ മാത്രമ
ല്ല. ഐശംരായ ഗംന്ധർവ്വൻ, ആകാശഗംന്ധർവ്വൻ, അപിസ്മിാരാ ഗംന്ധർവ്വൻ, പിച്ചമാന ഗംന്ധർവ്വൻ, 
പിവിിഴിമാന ഗംന്ധർവ്വൻ എന്നിങ്ങചെന ഗംന്ധർവ്വൻമാർ പിലവിിധത്തിലുണ്ട്്. സ്ത്രീകൾ ഗംർഭാിണ്യി ആകാ
തിരാിക്കുക ഗംർഭാം ഉണ്ട്ായാാൽത്തചെന്ന ഗംർഭാഛിദ്രമുണ്ട്ാകുക എന്നിവി ഗംന്ധർവ്വബാധ നോദീാ�ത്താൽ 
സംംഭാവിിക്കുന്നതാചെണ്യന്നാണ്യ് വിിശംാസംം. അതുചെകാണ്ടും തചെന്ന ഗംന്ധർവ്വപ്രീതി വിരുംത്തി അത്തരാം 
ബാധകചെള നീക്കം ചെചായ്യുന്നു.ചെകനോ�ാൻപിാട്ട്, മലയാൻചെകട്ട്, ചെതയ്യാാട്ട്, കളംപിാട്ട്, നോകാലം തുള്ളൽ 
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എന്നീ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വബാധ ഒഴിി�ിക്കുന്നതിനായാി അനുഷ്ഠാിക്കുന്നവി. കൂടിാചെത മറ്റ് 
മ�വിാദീ ക്രിയാകളുംം നടിത്താറുണ്ട്്. ബാധനോയാറ്റ ആളിചെ� നക്ഷത്ര വൃക്ഷം ചെകാണ്ട്് പ്രതിമ 
നിർമ്മിിച്ച് ശുദ്ധീി വിരുംത്തിയാ നോശ�ം ലിപിിനയാസംവും പ്രാണ്യപ്രതിഷ്ഠായുംം നടിത്തി നോഹിാമം കഴിിച്ച് 
ആജീയാഹൂതി ചെചായ്യും.

ഭൂമിയാിൽ എൺപിത്തിയാഞ്ചാം് ലക്ഷത്തിൽപിരാം ജീീവിജീാലങ്ങചെള സൃഷ്ടിിച്ച ബ്രാഹ്മനോദീവിൻ 
പുതിയാതായാി സൃഷ്ടിി നടിത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കചെണ്ട്ത്താനാകാചെത തചെ� പുത്രൻമാനോരാാടി് 
പ്രജീനനം നടിത്തുവിാൻ ആവിശയചെ�ട്ടു. എന്നാൽ എല്ലാവിർക്കും ബ്രാഹ്മചാരായം ഉനോപിക്ഷിച്ച് ഗംാർഹിസ്ഥയ 
ജീീവിിതത്തിനോലക്ക് പ്രനോവിശിക്കുവിാൻ ഭായാമായാി. ബ്രാഹ്മാവി് തചെ� ഇളയാ പുത്രനായാ നാരാദീനോനാടി് 
തചെ� ആവിശയം ഉന്നയാിച്ചും. എന്നാൽ നോജീയഷ്ഠാൻമാചെരാനോ�ാചെല തചെന്ന നാരാദീനും പിിതാവിിചെ� 
ആവിശയം നിനോ�ധിച്ചും. എന്നാൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മനോദീവിൻ നാരാദീനിൽ തചെന്ന സംമ്മിർ
�ം ചെചാലുത്തുകയുംം ഗംാർഹിസ്ഥയ ജീീവിിതം തനിക്ക് ഒരാിക്കലും നോയാാജീിക്കുന്നതചെല്ലന്നും ഇത്രയുംം കാലം 
ബ്രാഹ്മചാരായം അനുഷ്ഠാിച്ച് നോപിാന്ന തനിക്ക് ഗംാർഹിസ്ഥയം അനുഷ്ഠാിക്കാൻ കഴിിയുംകയാിചെല്ലന്നും പിറിഞ്ഞു. 
നാരാദീചെ� മറുപിടിിയാിൽ ക്രുദ്ധീനായാ ബ്രാഹ്മനോദീവിൻ നാരാദീചെന ശപിിച്ചും. ഭൂമിയാിലുള്ള അപ്സരാസുകളും
മായാി രാതിക്രീഡിയാിൽ ഏർചെ�ട്ട് ഭൂമിയാിൽ വിംശവിർദ്ധീനവി് ഉണ്ട്ാകചെട്ട എന്നതായാിരുംന്നു ശാപിം. 
അതിനാൽ ഗംന്ധർവ്വരൂപിം പൂണ്ട്് ഇനിയുംള്ള കാലം ഭൂമിയാിൽ കഴിിച്ചും കൂട്ടുക എന്ന് ശപിിച്ചും. ശാപിം 
നോകട്ട നാരാദീൻ ശാപിനോമാക്ഷത്തിനായാി പിിതാവിിചെ� കാൽക്കൽ വിീണ്യ് മാ�നോപിക്ഷിച്ചും. പുത്രവിത്സാല
നായാ പിിതാവിിനാകചെട്ട ശാപിം പിിൻവിലിക്കാൻ സംാധിക്കാത്തതിനാൽ തചെ� ശാപിത്തിൽ ഇളവി് 
നൽകി. ഭൂമിയാിലുള്ള ജീനങ്ങൾ നിചെ� രൂപിം ഗംന്ധർവ്വരൂപിത്താൽ പിഞ്ചാംവിർണ്ണക്കളം എഴുംതി 
പൂജീകളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം നടിത്തി സംന്തതിക്കും വിംശവിർദ്ധീനവിിനും നോവിണ്ട്ി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ 
നോമാക്ഷം ലഭാിക്കുചെമന്നുമായാിരുംന്നു ഇളവി്. ഈ ഐതിഹിയചെത്ത ആസ്പദീമാക്കിയാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വൻ 
പിാട്ട് നടിത്തി വിരുംന്നത്. നാരാദീചെ� പിത്താമചെത്ത അവിതാരാമായാ ഉപിബർഹിണ്യൻ എന്ന നാരാദീ 
അവിതാരാചെത്തയാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വനായാി ആചാരാിച്ച് വിരുംന്നത്. ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് നടിത്തുന്ന കുടും
ബങ്ങളിൽ സംന്താനവിർദ്ധീനവി്, സംമ്പത്ത്, സ്ഥാനമാനം, പ്രശസ്തി എന്നിവി ലഭാിക്കുചെമന്നാണ്യ് 
വിിശംാസംം.

ഉത്തരാായാന കാലത്തിചെ� ആരാംഭാമായാ മകരാമാസംം മുതൽ ദീക്ഷിണ്യായാന കാലത്തിചെ� 
ആരാംഭാമായാ കർക്കിടിക മാസംം വിചെരായാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് നടിത്തുന്നത്. എന്നിരുംന്നാലും നോക്ഷ
നോത്രാത്സാവിനോത്താടിനുബന്ധിച്ചുംം ആനോഘാ�ങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് മറ്റ് മാസംങ്ങളിലും പിതിനാലു 
ദീിവിസംചെത്ത വ്രതാനുഷ്ഠാാനനോത്താചെടി ഗംന്ധർവ്വൻപിാട്ട് നടിത്തി വിരുംന്നു. പ്രഭാാതത്തിൽ തുടിങ്ങി 
അടുത്ത പ്രഭാാതം വിചെരായാാണ്യ് ചാടിങ്ങുകളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം നടിക്കുന്നത്. അഞ്ചാം് ഘട്ടമായാിട്ടാണ്യ് 
ഇതിചെ� ചാടിങ്ങുകൾ. രാാവിിചെല ആരാംഭാിക്കുന്ന കളം രാണ്ടും മൂന്ന് മണ്യിക്കൂനോറിാളം നീണ്ടും നിൽക്കും. 
പിിന്നീടി് ഉച്ചക്കളം. രാാത്രിയാിൽ ആരാംഭാിക്കുന്ന കുട്ടക്കളം പുലർച്ചനോയാാചെടിയാാണ്യ് അവിസംാനിക്കു
ന്നത്. അടുത്ത ദീിവിസംം സൂനോരായാദീയാത്തിന് മുമ്പായാി ഗംന്ധർവ്വാദീികൾ പൂ�ടി വിാരാി കളചെമാഴിിഞ്ഞി് 
നോപിാകുന്നു. അനോതാചെടി ആ വിർ�ചെത്ത ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് അവിസംാനിക്കും. പിിന്നീടി് അടുത്ത വിർ�ം 
വിചെരാ ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിനായുംള്ള കാത്തിരാി�ാണ്യ്.

അനുഷ്ഠാാന രാീതികൾ
കുരുംനോത്താല, പൂവി്, ആലില, മാവിില എന്നിവി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് അലങ്കരാിച്ച പിന്തലിചെ� കന്നി 
രാാശിയാിൽ പിാട്ടാചാാരായൻ കുടുംബ കാരാണ്യവിചെരാചെക്കാണ്ട്് നിലവിിളക്ക് ചെകാളുംത്തി ഗംണ്യപിതിക്ക് 
നിനോവിദീയം ചെവിച്ച് ഗംണ്യപിതി പൂജീ നടിത്തിയാ നോശ�ം ഭാസ്മിം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ഐശംരായ ഗംന്ധർവ്വചെ� 
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രൂപിം കളചെമഴുംതി അലങ്കരാിക്കുന്നനോതാചെടിയാാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് ആരാംഭാിക്കുന്നത്. കളചെമഴുംത്തിനു 
നോശ�ം ചെനല്ല്, അരാി, നാളിനോകരാം, പൂവി്, കവുങ്ങിൻ പൂക്കുല എന്നിവി ചെവിച്ച് കളചെമാരുംക്കും. കളത്തിന് 
ചുറ്റും അഞ്ചാം്, ഏഴി്, ഒൻപിത്, പിതിചെനാന്ന് എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ കിഴിക്കു ദീിക്കായാി 
തൂശനിലയാിൽ ചെനല്ല് ചെവിച്ച് അതിന് മുകളിൽ അരാിയുംം നാളിനോകരാവും ചെവിക്കുന്നു. നാളിനോകരാത്തിന് 
മുകളിൽ കിഴിക്ക് ദീിക്കായാി നാമ്പ് വിരാത്തക്കവിിധം കവുങ്ങിൻ പൂക്കുലയുംം അതിനു മുകളിൽ പൂജീാപു
ഷ്പാവും വിയ്ക്കുംം. ഇങ്ങചെന ചെവിക്കുന്ന ഓനോരാാ സ്ഥലത്തും അഷ്ടിദീിക്ക് പിാലകൻമാചെരാ സംങ്കല്പിച്ച് ചെവിറ്റില, 
പിാക്ക്, നാണ്യയാം ,ചാന്ദനത്തിരാി ,കർപ്പൂരാം എന്നിവിയുംം പുഷ്പാങ്ങനോളാചെടിാ�ം ചെവിക്കുന്നു. ഇതിചെ� 
പുറികിലായാി നിലവിിളക്കും ഇടിതു വിശത്ത് ഇടിങ്ങഴിിയാിൽ ചെനല്ലും വിലതു വിശത്ത് നാഴിിയാിൽ അരാിയുംം 
ഇവിയ്ക്ക്് മുകളിലായാി പൂക്കുലയുംം പിറിയുംം ചെവിച്ച് പൂവു ചെകാണ്ട്് അലങ്കരാിക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നനോതാചെടി 
ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് തുടിങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരുംക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാാകും. പിിന്നീടിാണ്യ് പിാട്ട് ആരാംഭാി
ക്കുന്നത്. ആദീയം ഗംണ്യപിതി, സംരാസംംതി, ഗുരുംക്കൻമാർ എന്നിവിചെരാ സ്തുതിച്ചും ഗംന്ധർവ്വാദീികചെള 
സംങ്കല്പിച്ചും ചെകാണ്ട്് പിാട്ടിനോലയ്ക്ക്് പ്രനോവിശിക്കും. ഇങ്ങചെന പിാടുന്ന സംന്ദർഭാത്തിൽ ഗംന്ധർവ്വൻ നിർ�ിഷ്ടി 
വിയക്തിിയാിൽ ആനോവിശിക്കുകയുംം നൃത്തച്ചുംവിടുമായാി കളത്തിന് വിലം ചെവിച്ച് കുളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് 
വിീണ്ടുംം കളത്തിന് അടുത്ത് എത്തുകയുംം ചെചായ്യും. അതിനു നോശ�ം ഇളനീർ, പിനിനീർ എന്നിവി 
ചെകാണ്ട്് ഭാക്തിർ ഗംന്ധർവ്വചെ� തലയാിൽ അഭാിനോ�കം ചെചായ്യുകയുംം പിീഠത്തിലിരുംന്ന് അണ്യിചെഞ്ഞിാ
രുംങ്ങുകയുംം ചെചായ്യും. പിിന്നീടി് കളം മായാ്ച്ച് പൂക്കുല ചെകാണ്ട്് നൃത്തം ചെവിച്ച് പൂ�ടി വിാരാി പിീഠത്തിൽ 
ഇരുംന്ന് സംർവ്വ മംഗംളങ്ങളുംം നൽകും. നോശ�ം ആ വിയക്തിിയാിൽ നിന്ന് ഗംന്ധർവ്വൻ പൂർണ്ണമായുംം 
വിിട്ടുമാറുകയുംം യാഥാസ്ഥാനനോത്തയ്ക്ക്് മാറുകയുംം ചെചായ്യും. ഇനോതാചെടി രാാവിിലചെത്ത ഭാസ്മിക്കളം പൂർത്തിയാാ
കുന്നു. പിഞ്ചാംബാണ്യചെ� കാമലീലകചെള വിർണ്ണിക്കുന്ന പിാട്ടുകളിചെല വിർണ്ണനകൾക്കനുസംരാിച്ചാണ്യ് 
വിയക്തിി അനുഗ്രഹിിക്കചെ�ടുന്നതും ഉറിഞ്ഞു തുള്ളുന്നതും.

ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെല ചെപിാടിിക്കളചെമഴുംത്ത് പിാട്ട് നടിക്കുന്നത് സംന്ധയയ്ക്കും നോശ�മാണ്യ്. മധുരാാപു
രാിയാിൽ നടിക്കുന്ന മാമാങ്ക നോവിലയാിൽ പിചെങ്കടുക്കാൻ ഐശംരായ ഗംന്ധർവ്വൻ ഐശംരായ ലക്ഷ്മിചെക്കാ
�ം പിച്ചക്കുതിരാപ്പുറിത്ത് എഴുംന്നള്ളുന്ന രാീതിയാാണ്യ് ചെപിാടിിക്കളചെമഴുംത്ത്. പിഞ്ചാംവിർണ്ണചെ�ാടിികൾ 
ചെകാചെണ്ട്ഴുംതുന്ന കളം ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെല പ്രധാന ചെപിാടിിക്കളമാണ്യ്.ഇനോതാചെടിാ�ം പിന്തലിൽ 
മീനം രാാശിയാിൽ പ്രനോതയകം സംജ്ജമാക്കിയാ സ്ഥലത്ത് ചാന്ദനം ചാാർത്തിയാ ഗംന്ധർവ്വരൂപിം അമ്മിി
�ിള്ളയാിൽ ശിലാഫലകമാചെയാഴുംതി തൂശനിലയാിൽ ചെവിച്ച് പിട്ടുചെകാണ്ട്് തലചെക്കട്ടും ഉടിയാാടിയുംം 
ചാാർത്തി മുല്ലമാല ചെകാണ്ട്് അലങ്കരാിക്കും. അനോതാചെടിാ�ം നിനോവിദീയം, നിലവിിളക്ക് ,മുല്ലക്കമ്പ്, 
ശൈകതപ്പൂവി്, കവുങ്ങിൻ പൂക്കുല എന്നിവി ചെകാണ്ട്് മുല്ലപ്പൂങ്കാവിനചെമാരുംക്കും. അവിിചെടി ചെവിച്ച് 
കാമനോദീവിചെന ശൈശവിമായാി സംങ്കല്പിച്ച് നടിക്കുന്ന ചാടിങ്ങാണ്യ് പ്രധാനമായാിട്ടുള്ളത്. ഈ കളം രാതി
നിർനോവിദീവും രാാസംക്രീഡിയുംം ഉൾചെ�ടുന്നതാണ്യ്. ഭാസ്മിക്കളത്തിനോ�തു നോപിാചെല നിറിപിറിയുംം ചെവിചെച്ചാ
രുംക്കും കളം ശൈകനോയ്യാക്കലും ഇതിനുമുണ്ട്്. ചാിലയാിടിങ്ങളിൽ ഈ കളചെമഴുംതുന്നത് പിച്ചക്കുതിരാചെയാ 
പൂട്ടിയാ രാഥത്തിൽ ഇരാിക്കുന്ന ഐശംരായ ഗംന്ധർവ്വചെ�യുംം ഐശംരായ യാക്ഷിയുംചെടിയുംം രൂപിത്തിലാണ്യ്.

ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെ� മൂന്നാമചെത്ത കളമായാ കട്ടക്കളത്തിൽ മാമാങ്ക നോവില കഴിിഞ്ഞി് തിരാി
ചെച്ചത്തുന്ന ഗംന്ധർവ്വ യാക്ഷിമാർ പിീഠത്തിൽ ഇരുംന്ന് യാാത്രാചെമാഴിി ചെചാാല്ലുന്ന രാീതിയാാണ്യ്. ഈ 
കളത്തിൽ ഐശംരായ യാക്ഷിചെയാ ഗംന്ധർവ്വചെ� വിലതു വിശത്താണ്യ് എഴുംതുന്നത്. കളത്തിചെല പ്രധാന 
ഇനം പൂ�ടിയാാണ്യ്. തുള്ളലിന് നോശ�ം ഗംന്ധർവ്വൻ ബാണ്യചെമയ്തി് പൂ�ടിയാിൽ ചെകാള്ളിച്ച് പൂ�ടി വിാരാി
ചെയാറിിഞ്ഞി് വിീട്ടുകാർ നൽകുന്ന ഉപിചാാരാം ഏറ്റുവിാങ്ങി യാാത്രയാാകും. ഗംന്ധർവ്വ യാക്ഷിമാർ ഇരാിക്ക 
സ്ഥാനനോത്തക്ക് തിരാിചെക നോപിാകുനോമ്പാൾ അതിനോലയ്ക്ക്് ശൈചാതനയം മുഴുംവിൻ ഇഴുംകിനോച്ചരാാൻ കണ്യിയാാൻ 
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പിാട്ടു പിാടുന്നു എന്നാണ്യ് സംങ്കല്പം. സൂനോരായാദീയാത്തിന് മുമ്പായാി ചാടിങ്ങുകൾ അവിസംാനിക്കും.

പിഞ്ചാംവിർണ്ണചെ�ാടിികൾ എന്നറിിയാചെ�ടുന്ന ഉമിക്കരാി, അരാിചെ�ാടിി, മഞ്ഞിൾചെ�ാടിി, 
വിാകചെ�ാടിി, സംിന്ദൂരാം എന്നീ ചെപിാടിികളാണ്യ് കളചെമഴുംതാൻ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. കുരുംനോത്താല, 
കളച്ചിരാട്ട, കിരാീടിിക്കുറ്റി, വിയതയസ്ത തരാം പിാത്രങ്ങൾ, ഓട്ടു കിണ്ണം, മുറിം, ഉലക്ക ,കയാർ എന്നിവി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചാണ്യ് ഗംന്ധർവ്വരൂപിചെമഴുംതുന്നത്.ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് മറ്റ് പില അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെമന്നതു 
നോപിാചെല തചെന്ന പ്രാനോദീശികമായാി വിയതയാസംം പുലർത്തുന്നതായാി കാണ്യാം. നോകാട്ടയാം ജീില്ലയാിൽ 
തിരുംവിാർ�് കട്ടത്തറി വിീട്ടിൽ നടിത്തുന്ന ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെന പൂ�ടി എന്നാണ്യ് പിറിയുംന്നത്. മറ്റ് 
കളങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തമാണ്യ് ഇവിിടിചെത്ത കളചെമഴുംത്ത്. മറ്റ് ഒരുംക്കങ്ങചെളല്ലാം സംമാനമാണ്യ്. 
ഇവിിചെടി സംന്ധയയ്ക്ക്ാണ്യ് കളം വിയ്ക്കുംന്നത്. ആ കളത്തിൽ ആകാശമാർനോഗ്ഗണ്യ പിച്ചക്കുതിരായാിൽ മാമാങ്ക 
നോവിലക്കു നോപിാകുന്ന ഗംന്ധർവ്വചെന നോനാക്കി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരായാക്ഷിനോയായുംം ഉൾചെ�ടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു. 
രാാത്രി പിത്തു മണ്യിനോയാാചെടി ആരാംഭാിക്കുന്ന കളംപിാട്ടിൽ സുന്ദരായാക്ഷിയുംം പിിണ്യിയാാളുംം മാത്രമാണ്യ് 
എത്തുക. ചെചാത്തിപ്പൂവി്, മലർ എന്നിവി ചെകാണ്ട്് നടിത്തുന്ന പൂ�ടികൾ വിളചെരാ വിിനോശ�മാണ്യ്.
കുലനോദീവിതയാായാതിനാലാണ്യ് ഇവിിചെടി സുന്ദരായാക്ഷിക്ക് പ്രാധാനയം. ഗുരുംതി ചെകാടുക്കുന്ന പിതിവി് 
പിണ്ടുംകാലത്ത് ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. ആദീയകാലത്ത് നോകാഴിിചെവിട്ടും പിിന്നീടി് നോകാഴിിക്ക് പികരാമായാി കുമ്പ
ളങ്ങ മുറിിച്ച് ഗുരുംതി നൽകുന്ന രാീതിയുംമായാിരുംന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരാം ആചാാരാങ്ങൾ ഇല്ല.

ഉത്സാവിങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, ആചാാരാങ്ങൾ എന്നിവിചെയാാചെക്കയുംം മാനു�ികതയുംചെടി സംംതം 
പ്രഖയാപിനങ്ങളുംം സംംതംാനോഘാ�ങ്ങളുംമാണ്യ്. ഇവിയുംചെടിചെയാാചെക്ക അടിിസ്ഥാന സംംഭാാവിം സംമൂഹി 
പുനർനിർമ്മിിതിയാാണ്യ്. സംമൂഹിചെത്ത കൂടുതൽ ഒരുംമയുംം കരുംത്തുറ്റതുമാക്കാൻ ഇത്തരാം ആനോഘാ�
ങ്ങൾക്ക് സംാധിക്കുന്നു. വിയക്തിിയാിൽ വിയഷ്ടിി നോബാധവും സംമഷ്ടിി നോബാധവുമുണ്ട്്. അഥവിാ വൃഷ്ടിി നോബാധ
ത്തിൽത്തചെന്ന സംമഷ്ടിി നോബാധവുമുണ്ട്്. താൻ സംമൂഹിത്തിചെ� ഭാാഗംമാചെണ്യന്ന് സംംയാം നോബാധയചെ�ടു
ത്താനുള്ള ശ്രീമമാണ്യ് എല്ലാവിരുംം നടിത്തിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുന്നത്. അത്തരാം ശ്രീമത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്യ് 
ആനോഘാ�ം. ഒരും ആനോഘാ�ത്തിൽ അതിചെ� പൂർണ്ണമായാ അർത്ഥത്തിൽ പിചെങ്കടുക്കുനോമ്പാൾ 
ഒരാാൾ സംംന്തം വിയക്തിിസംത്തചെയാ സംമൂഹി സംത്തയാിൽ ലയാി�ിചെച്ചടുക്കുകയാാണ്യ് ചെചായ്യുന്നത്. അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങളിലൂചെടി വിിവിിധ തലങ്ങളിലുള്ള മാനസംിക ശാരാീരാിക തൃപ്തീകരാണ്യങ്ങൾ സംാധയമാകുന്നു. 
പിനോഞ്ചാംന്ദ്രംിയാങ്ങളുംം മാനനോസംന്ദ്രംിയാങ്ങളുംം അവിയുംചെടി ലക്ഷയം പൂർത്തീകരാിക്കാനുള്ള സംാധയതകളാണ്യ് 
അനോനം�ിക്കുന്നത്. ഇവിിചെടിയാാണ്യ് സംമൂഹിത്തിൽ മറിയുംന്ന വിയക്തിിചെയാ അചെല്ലങ്കിൽ വിയക്തിികചെള നാം 
കാണുന്നത്. സംംയാം മറിക്കുകനോയാാ മറിന്നതായാി ധരാിക്കുകനോയാാ ചെചായ്തു ചെകാണ്ട്് ഓനോരാാ വിയക്തിിയുംം 
നടിത്തുന്ന ഉല്ലാസം സുഭാഗംതകൾ ബക്തിിൻ അനുശാസംിക്കുന്ന കാർണ്യിവിലിചെ� പ്രനോതയകതയാാണ്യ്. 
ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ട് ചാിലയാിടിങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാാനാത്മകവും മതാത്മകവും സംാമുദീായാികാത്മകവുമാചെണ്യ
ങ്കിൽ ത്തചെന്നയുംം ഇതിചെനചെയാല്ലാം അധ:കരാിച്ചും ചെകാണ്ട്് സംമൂഹിം ഒന്നായാിത്തീരുംന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് 
കാണ്യാം. അതു ചെകാണ്ടും തചെന്ന കാർണ്യിവിൽ സംിദ്ധീാന്തത്തിൽ പ്രതയക്ഷമാകുന്ന സംാമൂഹിികത 
ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നതായാി കാണ്യാം. ശാരാീരാികമാനസംിനോകാല്ലാസംങ്ങൾ അതിരും 
കടിക്കുനോമ്പാഴിാണ്യ് അവി ഉന്മാാദീ പ്രകടിനങ്ങളാകുന്നത്. അനോതാചെടിാ�ം ലഹിരാിയുംം കൂടിിയാാകുനോമ്പാൾ 
ഇത്തരാം ഉന്മാാദീങ്ങൾ നിയാ�ണ്യാതീതമാകും.കാർണ്യിവിലിൽ കാണുന്നതുനോപിാചെലയുംള്ള ഉന്മാാദീപ്ര
കടിനങ്ങൾ ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിലും കാണ്യാം.

മനു�യൻ അവിനവിനിനോലയ്ക്ക്് ഒതുങ്ങി ഉത്സാവിങ്ങൾനോക്കാ ഉത്സാാഹിങ്ങൾനോക്കാ സംാഹിചാരായ
മില്ലാചെത കഴിിനോയാണ്ട്ി വിരുംന്ന ആധുനിനോകാത്തരാ സംമൂഹിത്തിൽ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന 
സംജീീവിത നോവിറിിട്ടു നിൽക്കുന്നു. പ്രാചാീന കാലം മുതൽ ഇന്നുവിചെരായുംള്ള കൂട്ടായ്മാ ജീീവിിതത്തിചെ�യുംം 
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പിരാസ്പരാ വിിനിമയാത്തിചെ�യുംം വിയതയസ്ത സംാമൂഹിിക സംന്ദർഭാങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്യ് മനു�യവിംശത്തിചെ� 
വിളർച്ച സംാധയമായാത്. നഗംരാവിത്ക്കരാണ്യവും ആധുനികതയുംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ബന്ധശൈശഥിലയം 
നോകരാളീയാ സംമൂഹിത്തിൽ കൂട്ടായ്മാ ജീീവിിതം ഇല്ലാതാക്കിചെക്കാണ്ട്ിരാിക്കുനോമ്പാൾ ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിന് 
നോകരാളത്തിചെ� സംാമൂഹിിക സംാംസ്കാാരാിക പിഠനനോമഖലകളിൽ സംവിിനോശ�മായാ പ്രാധാനയമുണ്ട്്. 
പിഴിയാ വിിശംാസംങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപിചെ�ടുന്നവിയാാണ്യ് ആചാാരാങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം അവി പുതിയാ 
കാലത്തിൽ അനോത പിടിിയാല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. കാലത്തിനനുസംരാിച്ച് സംംസ്കാാരാവും വിയതയാസംചെ�
ടുന്നു. ഭൂതകാലത്തിചെ�യുംം വിർത്തമാനകാലത്തിചെ�യുംം അറിിവുകചെള സംമനംയാി�ിച്ചും ചെകാണ്ട്ാണ്യ് 
സംമൂഹിം മുനോന്നറുന്നത്. നോലാകചെത്തവിിചെടിയാായാാലും മനു�യൻ ഉത്സാവിങ്ങളിലും ആനോഘാ�ങ്ങളിലും 
പ്രിയാരാാചെണ്യന്നും ഏകാന്തതചെയാ വിിട്ട് കൂട്ടായ്മയാിൽ സംംയാം മറിക്കുന്നത് അവിരുംചെടി സംംഭാാവിമാ
ചെണ്യന്നും മന�ിലാക്കുന്നു. മത ജീാതി സംാമുദീായാിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽചെക്കത്തചെന്ന അതി
നതീതമായാ സംാമൂഹിിക കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിിക്കുവിാൻ ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിന് കഴിിയുംന്നു. മനു�യരാിൽ 
ആഴിത്തിൽ സംംാധീനിക്കചെ�ടുന്ന ദൃശയ നോബാധങ്ങചെള നിലനിർത്തി അവിചെ� ആശയാമണ്ഡലങ്ങചെള 
പുനർനവിീകരാിക്കാൻ സംാധിക്കുന്നു. ആനോഗംാളീകരാണ്യം അനുഷ്ഠാാന കലകചെളയുംം അവിയുംചെടി തനതു 
പിാരാമ്പരായചെത്തയുംം വില്ലാചെത നോശാ�ി�ിച്ചിട്ടുണ്ട്്. വിയതയസ്ത ദീിശകളിലൂചെടിയാാണ്യ് ഇത് സംംഭാവിിക്കു
ന്നത്. എങ്കിലും തനതനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംചെടി പുനരുംജ്ജീവിനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവിാരായമാണ്യ്. 
നോലാകം പുനോരാാഗംതിയുംചെടിയുംം വിികസംനത്തിചെ�യുംം പിാരാമയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പുതുകാലത്തിലും 
ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെന ഈശംരാനിനോലക്കുള്ള ഇടിനിലയാായാി കാണുന്നവിർ നിരാവിധിയാാണ്യ്. എന്നിരും
ന്നാലും അനുഷ്ഠാാനാത്മകത നിറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗംന്ധർവ്വൻ പിാട്ടിചെനക്കുറിിച്ച് പുതിയാ തലമുറിയ്ക്ക്് 
അറിിയാാനുള്ള അവിസംരാം കുറിഞ്ഞു നോപിാകുന്നു. ഇത്തരാം പിരാിനോതാവിസ്ഥയാിലാണ്യ് തിരാിച്ചറിിയാചെ�
ടിാത്ത കലകചെളയുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങചെളയുംം കാലചെത്തയുംം പിരാിചാിതമാക്കുന്ന നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനങ്ങൾ പ്രസംക്തിമാകുന്നത്.
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ക്കോ�ാ. സ്മിിതാ ജിി.�ായർ
സംംനോദീശം നോകാട്ടയാം ജീില്ലയാിചെല ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി. ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി ചെസംൻ്റി് ആൻസം് നോഗംൾസം് ശൈഹിസ്കൂൾ, 
ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി എൻ. എസം്. എസം്. ഹിിന്ദു നോകാനോളജീ്, നോകരാള സംർവ്വകലാശാല എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദീയാ
ഭായാസംം. കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ നിന്നും നോഡിാ. റിീജീ വിി. യുംചെടി നോമൽനോനാട്ടത്തിൽ 
ഗംനോവി�ണ്യം പൂർത്തിയാാക്കി. ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി എൻ. എസം്. എസം് ഹിിന്ദു നോകാനോളജീിൽ  മലയാാള വിിഭാാഗം
ത്തിൽ അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ. നാട്ടുവിഴിക്കങ്ങളിചെല ഋതു�കർച്ചകൾ, വിഴിിനോയാാരാചെത്ത കനൽക്കാഴ്ചകൾ, 

കവിിതയുംം കാഴ്ചയുംം എന്നിവിയാാണ്യ് പുസ്തകങ്ങൾ



തുള്ളൽകൃതികൾ: വിാചെമാഴിിവിഴിക്കവും സംാമൂഹിികസംംസ്കാാരാവും
അമിതാരാാജീീവി്

ഗംനോവി�ക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, എൻ.എസം്.എസം്. ഹിിന്ദുനോകാനോളജീ്, ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി

നാടിൻ ജീനജീീവിിതസംംസ്കാാരാത്തിചെ� തനതായാ അവിതരാണ്യമാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ. മനു�യനും 
മനു�യനും തമ്മിിലും മനു�യനും അവിചെ� സംാമൂഹിിക സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിിലുമുള്ള 
ബന്ധചെത്തക്കുറിിക്കുന്ന ഒന്നായാി നോഫാക് നോലാർ നോമഖലചെയാ കാണ്യാം. അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, വിിശംാസം
ങ്ങൾ, കഥാഗംാനങ്ങൾ, പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ തുടിങ്ങിയാ പ്രാക്തിനകാലവിിജ്ഞാംാനചെത്തയുംം ജീനജീീവിി
തചെത്തയുംം ഉൾചെക്കാള്ളുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്യ് നോഫാക് നോലാർ എന്ന പിദീത്തിചെ� നിലനിൽ�്. 
നോഫാക് നോലാറിിചെന പിണ്ഡിതർ വിയതയസ്ത നിലകളിൽ വിർഗ്ഗീകരാിച്ചിട്ടുണ്ട്്. “സംാമൂഹിികസംംസ്കാാരാം, 
ഭാ�തികസംംസ്കാാരാം, വിാങ്്മയാസംംസ്കാാരാം എന്നിങ്ങചെനയുംള്ള തരാംതിരാിവിാണ്യ് നോഫാക് നോലാറിിചെ� 
ഘടികങ്ങചെള മുഴുംവിൻ ഉൾചെകാള്ളിച്ചുംചെകാണ്ടുംള്ള പിഠനത്തിന് അഭാികാമയമായാിട്ടുള്ളത്”.1 ഇത്ത
രാത്തിൽ മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� സംമഗ്രമായാ അനോനം�ണ്യമായാി നോഫാക് നോലാർ നിലനിൽക്കുന്നു.

കുഞ്ചാംൻനമ്പയാരുംചെടി തുള്ളൽ കൃതികളിൽ നാടിൻ വിാങ്്മയാസംംസ്കാാരാത്തിനും സംാമൂഹിികമാന
ങ്ങൾക്കും പ്രകടിമായാ സംംാധീനം ഉണ്ട്്. അതുവിചെരാ നിലനിന്നിരുംന്ന കലാസംങ്കൽ�ങ്ങളിൽ നിന്നും 
വിയതയസ്തമായാി �ാസംിക്കലും നാനോടിാടിിയുംമായാ കലകളുംചെടി സംംീകാരായമായാ ഘടികങ്ങചെള സംമനം
യാി�ിച്ചുംചെകാണ്ട്ാണ്യ് നമ്പയാർ തുള്ളൽകല രൂപിചെ�ടുത്തിയാത്. തുള്ളൽ കൃതിയുംചെടി പ്രതിപിാദീയം 
�ാ�ിക്കലാചെണ്യങ്കിലും പ്രതിപിാദീനരാീതി നോഫാക് നോലാറിിനോ�താണ്യ്. നാടിൻഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ, 
പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ, പിദീവിാകയശൈശലി, കഥാകഥനത്തിൽ സംംീകരാിക്കുന്ന നാടിൻസംാനോങ്കതങ്ങൾ 
(നോപിക്കഥകൾ) തുടിങ്ങിയാവി തുള്ളൽ പിാഠചെത്ത നിർമ്മിിക്കുന്ന നോഫാക്അംശങ്ങളാണ്യ്. അതുനോപിാചെല 
തചെന്ന താളം, സംംഭാാ�ണ്യശൈശലി, അവിതരാണ്യത്തിചെ� നാനോടിാടിിത്തനിമ തുടിങ്ങിയാവിയാിലൂചെടി 
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ബഹുസംംരാാത്മകത തുള്ളലിചെ� അരാങ്ങുപിാഠചെത്ത പിരാിനോപിാ�ി�ിക്കുന്നു. ഈ ഘടിക
ങ്ങൾ തുള്ളൽ കൃതിയാിൽ എപ്രകാരാമാണ്യ് പ്രനോയാാഗംിക്കചെ�ടുന്നത് എന്നുള്ള നിരാീക്ഷണ്യമാണ്യ് 
പിഠനത്തിലൂചെടി ലക്ഷയം വിയ്ക്കുംന്നത്.

തുള്ളൽ കൃതികളിചെല ഉപികഥാസംംസ്കാാരാം
സംാമൂഹിിക വിിമർശനമാണ്യ് നോപിക്കഥകളുംചെടി മുഖയലക്ഷയം. നാടിൻ കലകളിൽ നിന്നാണ്യ് ഈ നോപിക്ക
ഥാപിാരാമ്പരായം നമ്പയാർ സംംീകരാിച്ചത്. മുടിിനോയാറ്റ്, യാാത്രകളി, വിണ്ണാൻകൂത്ത്, ചെതയ്യാം, ചെപിാറിാട്ടുനാടികം 
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എന്നീ നാടിൻ കലകളിൽ നോപിക്കഥകളുംം കഥാപിാത്രങ്ങളുംം നിലനിൽക്കുന്ന സംാമൂഹിികാസംമതം
ത്തിനു നോനനോരാ പ്രതിനോ�ധസംംരാമുയാർത്തുന്നു. “ചെതയ്യാാട്ടത്തിചെല ചാാലിയാൻ, ചാാക്കിലിയാൻ, പിട്ടർ, 
നോവിച്ചി, തുടിങ്ങിയാവിരുംം കാളിയൂട്ടിചെല പിരാനോദീശി, കുടിിയാൻ, എന്നീ കഥാപിാത്രങ്ങളുംം, പിടിയാണ്യിയാിചെല 
പിരാനോദീശി, നമ്പൂതിരാിയുംം വിാലയക്കാരുംം, പിട്ടരുംം ചെപിണ്ണും തുടിങ്ങി ഇരുംപിത്തിയാനോഞ്ചാംാളം നോവി�ങ്ങൾ 
വിർത്തമാനകാലസംംഭാവിങ്ങചെള ഹിാസംയരൂപിത്തിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു”.2 ഇത്തരാത്തിൽ സംാമൂ
ഹിികവിിമർശനം നടിത്തുന്ന ഒനോട്ടചെറി കഥാപിാത്രങ്ങൾ നമ്മുചെടി നാടിൻ കലാരൂപിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്്.

നാടിൻകലകളുംചെടി ചുവിടുപിിടിിച്ച് വിടിക്കൻ നോകരാളത്തിചെല തുള്ളൽക്കാർക്കിടിയാിൽ വിിദൂ�ക
ചെ� നോവി�ം ചെകട്ടിയാാടുമായാിരുംന്നു. ‘മരാമീടിൻ‘ എന്നറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്ന ഈ നോവി�ം ചെപിായ്മുഖം വിച്ച് 
തുള്ളൽക്കാരാചെ� അവിതരാണ്യത്തിനിടിയാിൽ സംദീ�ിൽ വിന്ന് ഹിാസംയാത്മകമായാി സംാമൂഹിിക
വിിമർശനം നടിത്തിയാിരുംന്നു. തങ്ങൾക്ക് നിനോ�ധിക്കചെ�ട്ട അവികാശങ്ങചെള നോനടിിചെയാടുക്കാനും 
സംമൂഹിത്തിചെ� ചെപിാരുംത്തനോക്കടുകചെള വിിമർശിക്കാനും നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് ഇത്തരാം കഥാപിാത്രങ്ങചെള 
നമ്പയാർ സൃഷ്ടിിച്ചത്. തുള്ളലിചെ� പ്രധാന കഥചെയാ കൂടുതൽ രാസംനീയാമാക്കാനും ജീീവിിതവിിമർശനം, 
ധർനോമ്മിാദീ്നോബാധനം എന്നീ ലക്ഷയങ്ങൾക്കും നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് ഉപികഥകൾ നമ്പയാർ തിരാചെഞ്ഞിടു
ത്തത്. കഥാസംരാിത്സാാഗംരാം, പിഞ്ചാംത�ം, തുടിങ്ങിയാ പ്രസംിദ്ധീ കൃതികചെള ഉപിജീീവിിച്ചുംള്ള കഥകളാണ്യ് 
ഉപികഥാഖയാനത്തിന് സംംീകരാിക്കുന്നത്. മുഖയകഥചെയാ നോപിാചെല തചെന്ന ഉപികഥനോയായുംം നോകരാളീയാമായാ 
പിശ്ചാാത്തലത്തിലവിതരാി�ിക്കുവിാൻ നമ്പയാർ ശ്രീദ്ധീിച്ചിരുംന്നു. ധർമ്മിത്തിന് പ്രാധാനയം നൽകുന്ന 
ഒരും നോപിക്കഥ നോഘാ�യാാത്രയാിൽ ഉണ്ട്്. സുനോയാാധനാദീികളുംചെടി ദൂ�ണ്യത്തിനു കാരാണ്യം ഏ�ണ്യി
യാാചെണ്യന്ന് സംമർത്ഥിക്കാൻ നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് നമ്പയാർ കുറുനരാിയുംചെടി ഉപികഥ ഇവിിചെടി പ്രനോയാാഗംിച്ചത്.

വിിശന്നു വിലഞ്ഞി ഒരും കുറുനരാി കരാിമ്പിൻ നോതാട്ടത്തിചെലത്തി കാവിൽക്കാരാനായാ നോകളച്ചാ
നോരാാടി് ഏ�ണ്യി പിറിഞ്ഞു “കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു നടിക്കുന്ന ഒരും ആനത്തലവിൻ അടുത്ത ചെവിളും�ിന് 
കരാിമ്പു തിന്നാൻ വിരുംം, അനോ�ാൾ നോകളച്ചാനോരായുംം ആക്രമിക്കാൻ സംാധയതയുംണ്ട്്. അതു വിിശംസംി
ച്ച നോകളച്ചാർക്ക് ഒരുംപിായാവും കുറുനരാി നൽകി. “വിടിക്കു മാറിിയുംള്ള പുറ്റിന്നരാിചെക മറിഞ്ഞിിരുംന്ന് 
അമ്പുകൾ ചുട്ടുപിഴും�ിച്ച് ആന വിരുംനോമ്പാൾ അതിചെ� മസ്തകത്തിചെലയ്തു ചെകാല്ലണ്യം”

ഇനോത സംമയാം തചെന്ന കുറുനരാി ഗംജീവിീരാചെന കണ്ടും നോകളച്ചാരുംചെടി കരാിമ്പിൻ നോതാട്ടത്തിൽ 
എത്തിയാാൽ സുഭാിക്ഷമായാി കരാിമ്പു തിന്നാം എന്നും പിറിയുംന്നു. കാരായങ്ങചെളല്ലാം കുറുനരാി പിറിയുംം 
നോപിാചെല നടി�ായാി. നോകളച്ചാരുംചെടി അനോമ്പറ്റു കരാിവിീരാനും പിാമ്പുകടിിച്ചും നോകളച്ചാരുംം വിില്ലിന്മുന 
ചെകാണ്ടും പിാമ്പും, ആനയുംചെടി ശവിം തിന്നാചെമന്നു നോമാഹിിച്ചിരുംചെന്നങ്കിലും നോചാാരാ നക്കിയാനോ�ാൾ 
വിില്ലു വിന്നു ചെകാണ്ട്് കുറുനരാിയുംം ചാത്തു. ഏ�ണ്യി സംർവ്വനാശത്തിലവിസംാനിച്ചും. പിാണ്ഡവിരുംചെടി 
ദുരാിതം കാണ്യാൻ ഇറിങ്ങി തിരാിച്ച ദുനോരായാധനാദീികളുംചെടി ഗംതിയുംം തത്തുലയം തചെന്നയാാചെണ്യന്ന് ഈ 
ഉപികഥയാിലൂചെടി നമ്പയാർ പിറിഞ്ഞു വിയ്ക്കുംന്നു.

അർത്ഥത്തിനു പ്രാധാനയം നൽകുന്ന രാണ്ട്് നോപിക്കഥകളാണ്യ് പ്രനോദീാ�മാഹിാത്മയത്തിലും 
ഹിരാിശ്ചാന്ദ്രംചാരാിതത്തിലുമുള്ളത്. ധനസംമ്പാദീനത്തിനു നോവിണ്ട്ി നോവിശയമാർ ചെചായ്യുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങചെള 
വിിമർശിക്കുകയാാണ്യ് പ്രസ്തുത കഥയാിൽ. അതുനോപിാചെലതചെന്ന സംതയാസംംയാംവിരാനോവിളയാിൽ 
സംതയനോയായുംം ശ്രീീകൃഷ്ണനോനയുംം കാണ്യാൻ തടിിച്ചും കൂടിിയാ അച്ചിമാരാിചെലാരുംത്തി ചാിരാികണ്ട്ച്ചാരുംനോടിയുംം 
ചെകാച്ചിളയാച്ചിയുംനോടിയുംം കഥ പിറിയുംന്നു. ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങചെള നോകാർത്തിണ്യക്കി കഥപിറിയാാനുള്ള രാീതി 
പിരാമ്പരാാഗംതകാലം ചെതാട്ടുതചെന്ന മലയാാളിക്കുണ്ട്്. തചെ� മുൻപിിലിരാിക്കുന്ന ജീനസംമൂഹിത്തിചെ� 
ഇടിയാിൽ നിന്നുതചെന്ന അതിനുള്ള വിിഭാവിങ്ങൾ നമ്പയാർ രൂപിചെ�ടുത്തി. ഹിരാിണ്യീസംംയാംവിരാത്തിചെല 
ചെചാട്ടിച്ചിയുംം വിാരാിയാചെപിണ്ണും, സംതയാസംംയാംവിരാത്തിചെല ചെകാച്ചിയാിളയാിച്ചിയുംം ചാിരാികണ്ട്ച്ചാരുംം 
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തുടിങ്ങി നമ്പയാർ സംംീകരാിച്ച ഉപികഥാഖയാനങ്ങളിൽ പിലതും വിാചെമാഴിിയാായാി പ്രചാരാിച്ചും വിന്നവിയാാണ്യ്.

തുള്ളൽകൃതികളിചെല നാടിൻഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംവും വിാചെമാഴിിവിഴിക്കവും
ഒരും കവിിയുംചെടി ഭാാ� ആ വിയക്തിിയുംചെടി സംർഗ്ഗാത്മകതയുംചെടി പൂർത്തീകരാണ്യം ആണ്യ്. ഭാാ�ചെയാ 
ആയുംധമാക്കിയാ നമ്പയാർ സംംസ്കൃതാഭാിമുഖയമുള്ള ഉപിരാിവിർഗ്ഗഭാാ�യുംചെടി ആധിപിതയത്തിൽ നിന്ന് 
നവിീനമാചെയാാരും സംാഹിിതയ പ്രസ്ഥാനചെത്തയാാണ്യ് രൂപിചെ�ടുത്തിയാത്. അതുവിചെരാ നിലനിന്നി
രുംന്ന ആസംംാദീനരാംഗംത്തിൽ നിന്നും വിയതയസ്തവും വിിപുലവുമായാ ഒരും സംദീ�ായാിരുംന്നു നമ്പയാർ 
മുൻപിിൽ കണ്ട്ത്. ഉത്സാവിപിറിമ്പിലും പിടിയാണ്യികാണ്യാനും വിരുംന്ന ഭാടിജീനങ്ങൾക്ക് ആസംംദീി
ക്കാൻ പിാകത്തിൽ ഇതിഹിാസംപുരാാണ്യകഥകചെള അനോ�ഹിം ചാിട്ടചെ�ടുത്തി. തുള്ളൽ ചെചാാല്ലിനോക
ൾ�ിനോക്കണ്യം തുള്ളികാണ്യിനോക്കണ്യം എന്നിങ്ങചെനചെയാാരും ചെചാാല്ലുണ്ട്്. വിിഭാിന്നാഭാിരുംചാിക്കാരാായാ 
കാണ്യികൾ ഓനോരാാരുംത്തർക്കും ആസംംാദീയമാകുംവിിധം ആണ്യ് നമ്പയാർ തുള്ളൽ കൃതികചെള ചാിട്ട
ചെ�ടുത്തിയാത്. പ്രനോദീശികഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ, നാടിൻശൈശലികൾ, പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ എന്നീ 
നാനോടിാടിികലാസംനോങ്കതങ്ങളാണ്യ് അതിനടിിസ്ഥാനമായാി നിന്നത്.

ആചാാരാങ്ങളിൽ സംംീകരാിക്കുന്ന നോകരാളീയാ സംമ്പ്രദീായാചെത്ത ചെവിളിചെ�ടുത്തുന്ന സംന്ദർഭാം 
നളചാരാിതം ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ കാണ്യാം. ദീമയാന്തീസംംയാംവിരാത്തിന് ഭാീമനോസംന മഹിാരാാജീാവി് തയ്യാാ
റിാക്കിയാ വിിവിാഹിക്കുറിിയാിൽ പ്രസ്തുത സംന്ദർഭാത്തിചെ� അവിതരാണ്യം ഉണ്ട്്.

‘ധനുമാസംം പിതിനാറിാം തീയാതി
ശനിവിാരാചെത്ത മകരാം രാാശി
നമ്മുചെടി മകൾ ദീമയാന്തിയാതാകിയാ
കനയക തചെ� വിിവിാഹിമുഹൂർത്തം
ദൂതൻ പിറിയുംമിനോതവിചെമഴുംത്ത്’ (നളചാരാിതം)

നോകരാളീയാ സംമൂഹിത്തിൽ ഹിിന്ദുമതവിിശംാസംികൾക്കിടിയാിൽ വിിവിാഹിനോത്താടിനുബന്ധിച്ചുംള്ള 
നോജീയാതി�ം, വിിവിാഹിമൂഹൂർത്തം എന്നീ കാരായങ്ങൾക്കുള്ള സംംീകാരായതചെയാ ഈ വിരാികളിൽ നിന്നും 
വിായാിചെച്ചടുക്കാം.

സംാമാനയജീനതയുംചെടി ആസംംാദീനചെത്ത മുൻനിർത്തി നമ്പയാർ അവിരുംചെടി ഭാാ�യാിൽ തചെന്ന 
സംംഭാാ�ണ്യങ്ങൾ എഴുംതുന്നു. നമ്പയാരുംചെടി കാവിയഭാാ�യാിലൂചെടി വിരാചെമാഴിിനോയാക്കാൾ പ്രാധാനയം 
വിാചെമാഴിിഭാാ�ാശൈശലിയ്ക്ക്് വിന്നു നോചാരുംന്നു. നളചാരാിതത്തിൽ ദീമയാന്തീസംംയാംവിരാത്തിനു നോപിാകുന്ന 
ഭാടിന്മാാരുംചെടി സംംഭാാ�ണ്യം.

‘കണ്ട്ച്ചാചെരാ കൂവിാ തന്നുചെടി
ശൈകയ്യാിചെലാരാായുംധമില്ലാനോത്ത നോന്തയ’ ?
‘ചെചാണ്ട്ക്കാരായചെമനിക്കു പിിണ്യഞ്ഞിതു
നോജീയഷ്ഠാാ താനതുനോബാധിച്ചിനോല്ല’ ? (നളചാരാിതം)

യുംദ്ധീത്തിനു നോപിാകുന്ന നായാർഭാടിന്മാാരുംചെടി നാടിൻ സംംഭാാ�ണ്യത്തിലൂചെടി ഗ്രാമയവും നോദീശീയാവുമായാ 
ശൈശലികളുംം പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംം നമ്പയാർ കവിിതയാിൽ ചെകാണ്ടുംവിരുംന്നു.

‘ചെകാല്ലണ്യകണ്ട്ാൽ, നീ അറിിയാണ്യം, ചെചായ്യാണ്യചെമന്നില്ലനോല്ലാ’ എന്നിങ്ങചെന സംാധാരാണ്യ 
സംംഭാാ�ണ്യഭാാ�യാിൽ പ്രനോയാാഗംിക്കുന്ന പിദീങ്ങളുംം നമ്പയാർ കൃതികളിൽ കാണ്യാം. . തചെ� ജീീവിി
തവുമായാി ബന്ധചെ�ടുത്തി പുതിയാ വിാക്കുകൾ നിർമ്മിിക്കാനുള്ള കഴിിവി് നമ്പയാർക്കുണ്ട്ായാിരുംന്ന
തിന് ചെതളിവിാണ്യ് കലമുനിനാരാദീൻ, കടിൽവിാഴിയ്ക്ക് തുടിങ്ങിയാ പിദീങ്ങൾ. രാാമാനുചാരാിതം തുള്ളലിൽ 
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കലമുനിനാരാദീൻ എന്ന പിദീം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നത് കാണ്യാം. പിത്മപുരാാണ്യത്തിൽ പിരാാമർശിക്കുന്നത
നുസംരാിച്ച് ഭൂമിയാിൽ ചുറ്റിനടിന്നനോ�ാൾ കലിനോദീാ�ം ബാധിച്ച് അവിശരാായാി കിടിന്ന ഭാക്തിിചെയാന്ന 
സ്ത്രീചെയായുംം കുട്ടിചെയായുംം ഭാാഗംവിതം നോകൾ�ിച്ച് കലിനോദീാ�ം മാറ്റിയാത് ചെകാണ്ട്് കലിമുനി നാരാദീൻ 
എന്ന നോപിരാ് ലഭാിച്ചും. പ്രസ്തുത കഥചെയാ രാാമാനുചാരാിതം തുള്ളലിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നു. നോഘാ�യാാത്ര
യാിൽ സംദീയവിട്ടത്തിചെ� വിർണ്ണനയാിലാണ്യ് കടിൽ വിാഴിയ്ക്ക്ാക്കറിിചെയാ പിറ്റി പിറിയുംന്നത്.

‘ഒട്ടില്ലൂണ്യിനു വിട്ടം പിലവിിധ
മിഷ്ടിമറിിഞ്ഞു ചെകാടുത്തീടുന്ന
കടിൽ വിാഴിയ്ക്ക്ാക്കറിിയുംചെണ്ട്ാരുംവിക
ഭാടിനോഭാാജീനമതു കൂടിാതില്ല’ (രാാമാനുചാരാിതം)

മത്സായചെത്ത സൂചാി�ിക്കാനാണ്യ് കടിൽ വിാഴിയ്ക്ക്ാ എന്ന പിദീം നമ്പയാർ ചെകാണ്ടുംവിന്നത്. കടിലിൽ നിന്നു 
കിട്ടുന്ന വിാഴിയ്ക്ക്ാ ആകൃതിയാിലുള്ള ഭാക്ഷയവിിഭാവിമാണ്യ് മത്സായം. തികച്ചുംം വിാചെമാഴിിയാായാി പ്രചാരാിച്ച 
നാടിൻ പിദീമായാി ഇതിചെന കാണ്യാം.

പ്രാചാീനകാലത്ത് ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്ന ധാരാാളം പിദീങ്ങൾ തുള്ളൽ കൃതികളിൽ ഉണ്ട്്. നിലനി
ന്നിരുംന്ന വിാങ്്മയാസംംസ്കാാരാത്തിചെ� ചെതളിവിായാി ഈ പിദീങ്ങൾ മാറുന്നു. മുഞ്ഞിി (മുഖം), ആനോരാാമൽ 
(അരുംമയാായാ് ), നോ�ശിക്കുക (അനോനം�ിക്കുക), ചാണ്ട്ത്തം (അമളി), വിിരുംണ്യൻ (ചെകാതിയാൻ), 
അ�തി (ശൈദീവിം), കിള്ളുക, മുള്ളുക, കുരാള, ചെചാകുതി എന്നിവി വിാചെമാഴിി സംംസ്കാാരാത്തിലൂചെടി തുള്ളൽ 
കൃതികളിൽ കടിന്നുവിരുംന്നവിയാാണ്യ്. ജീനങ്ങളുംമായുംള്ള നിരാന്തരാ ഇടിചെപിടിലിലൂചെടിയാാണ്യ് നമ്പയാർക്ക് 
ഗ്രാമീണ്യ ജീനതയുംചെടി ശൈശലികൾ അനോതനോപിാചെല തചെന്ന തുള്ളലിൽ പ്രനോയാാഗംിക്കാൻ കഴിിഞ്ഞിത്. 
“ശൈശലികളുംചെടിയുംം പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകളുംചെടിയുംം സംമുചാിതമായാ വിിനയാസംത്തിലൂചെടി സംാമാനയവിയവിഹിാരാ
ഭാാ�യ്ക്ക്് സംാഹിിതയനോലാകത്ത് സ്ഥിരാപ്രതിഷ്ഠാ നൽകിയാ കവിിയാാണ്യ് നമ്പയാർ“4 കഥാസംന്ദർഭാങ്ങ
ൾക്കനുനോയാാജീയമാകുംവിിധം പ്രനോതയക അർത്ഥങ്ങനോളയുംം ഭാാവിങ്ങനോളയുംം പ്രകടിി�ിക്കുവിാൻ ഇത്തരാം 
ശൈശലിയ്ക്ക്് കഴിിയുംന്നു. കുറ്റികണ്യചെക്ക, കുന്തംകണ്യചെക്ക, ചെചാണ്ട്ത്തം, ചെചാണ്ട്പിിണ്യയുംക തണ്ടുംത�ി
ചെതളിഞ്ഞു നടിക്കുക, ആനകളിയ്ക്കുംക, അണ്ട്ികൾചാ�ി നടിക്കുക, വിാശ്ശാതു ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ 
തുള്ളലിൽ പ്രനോയാാഗംിച്ചും വിരുംന്നു.

‘നൂനംകണ്ട് ജീനങ്ങൾചെക്കല്ലാം
ആനകളി�ാ1ചെനാരുംവികയാായാി’ (അഹിലയാനോമാക്ഷം)

‘മ�ികളുംം യാജീമാനന്മാാരുംം
യാ�ി2കളാകിന നോമനോനാന്മാാരുംം’ (സംതയാസംംയാംവിരാം)

‘രാണ്ടുംചെപിണ്ണുങ്ങചെളക്കൂട്ടി നോവിട്ടാലുള്ള
ചെചാണ്ട്3ത്തമിങ്ങചെന കണ്ട്ാലുനോമവിരുംം’ (ധ്രുവിചാരാിതം)

പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകളുംനോടിയുംം അമൂലയഖനിയാാണ്യ് നമ്പയാരുംചെടി കൃതികൾ, നളചാരാിതത്തിൽ രാാജീനോസംവിക
ന്മാാരുംചെടി കൂറിില്ലായ്മചെയാ കളിയാാക്കുന്ന പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുണ്ട്്

‘നോതാണ്യികടിന്നാൽ തുഴിചെകാചെണ്ട്ചെന്നാരും
നാണ്യിയാമുണ്ട്തുനോപിാചെല സംമസ്തം’ (നളചാരാിതം)

നളചാരാിതത്തിൽ തചെന്ന ദീമയാന്തീ വിിവിാഹിനോവിളയാിൽ നോദീവിന്മാാരാിചെലാരാാചെള വിിവിാഹിം 

1 ആനകളിയ്ക്കുംക : പിരാിഹിസംിക്കുക, കളിയാാക്കുക
2 യാ�ി- സൂത്രശാലി
3 * ചെചാണ്ട്, ചെചാണ്ട്ത്തം, ചെചാണ്ട്കാട്ടിക്കുക= അമളി, അബദ്ധീം, ചാതി
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കഴിിക്കാൻ ആവിശയചെ�ട്ടനോ�ാൾ ദീമയാന്തി വിിസംമ്മിതം പ്രകടിി�ിച്ചും. ഇത് മണ്ട്ത്തരാമാചെണ്യന്ന് 
പിറിയുംന്ന തരാത്തിൽ ഒരും പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുണ്ട്്.

‘ശൈകയ്യാിൽക്കിട്ടിയാ കനകമുനോപിക്ഷി-
ച്ചീയ്യാം ചെകാൾവിാനിച്ഛിക്കുന്നു’ (നളചാരാിതം)

നിതയ ജീീവിിത അനുഭാവിങ്ങചെള ചാരാിത്രയാാഥാർത്ഥയനോത്താടി് ബന്ധചെ�ടുത്തിയുംള്ള പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ 
തുള്ളൽകൃതികളിൽ കാണ്യാം. രാാമാനുചാരാിതം തുള്ളലിൽ രുംക്മിിണ്യിനോയാാടി് ഏ�ണ്യി പിറിയുംന്ന 
നാരാദീചെ� സംംഭാാ�ണ്യം അതിനുദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്.

‘ഹിന്ത നിനക്കുതരാാഞ്ഞിതിനോനക്കാൾ
ഇന്തസ്താപിമവിൾക്കു ചെകാടുത്തത്
ചെകാന്നതിനോനക്കാൾ നോകാതയാിരാിക്കൽ
നിന്നുവിിളിക്കുന്നത് ബഹുദുഃഖം’ (രാാമാനുചാരാിതം)

‘ചെകാല്ലുന്നതിനോനക്കാൾ നോമചെലയാാണ്യ് നോകാനോതരാിക്കചെല ആർ�് ’ എന്ന പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലാണ്യ് നമ്പയാർ 
കാവിയഭാാഗംമായാി നോചാർത്തിരാിക്കുന്നത്. മാമാങ്കനോവിളയാിൽ സംാമൂതിരാിയുംചെടി എതിർപിക്ഷത്തുനിന്നുള്ള 
ചാാനോവിർ�ടിയാാളികചെള സംാമൂതിരാിപിടിയാാളികൾ ചെവിട്ടിചെക്കാല്ലും. അനോ�ാൾ സംാമൂതിരാി പിക്ഷത്തുനി
ന്നുള്ള ആർപ്പുവിിളി ചെകാല്ലുന്നതിനോനക്കാൾ സംങ്കടിം ഉണ്ട്ാക്കുന്നതാചെണ്യന്നും അതുനോപിാചെലയാാണ്യ് 
കൃഷ്ണൻ പിാരാിജീാതം സംതയഭാാമയ്ക്ക്് നൽകിയാതറിിഞ്ഞി് മറ്റുള്ളവിർ കളിയാാക്കുന്നവിസ്ഥയുംം എന്ന 
രും�ിണ്യിയുംചെടി മനസ്താപിചെത്ത പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലിലൂചെടി നമ്പയാർ അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

കിരാാതം ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ അർജ്ജുനചെ� തപി�ിളക്കാൻ നോവിണ്ട്ി അച്ഛനായാ നോദീനോവിന്ദ്രംൻ 
നോദീവിസ്ത്രീകചെള അയായ്ക്കുംന്ന സംന്ദർഭാത്തിൽ നമ്പയാർ സംംീകരാിച്ച പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ വിാചെമാഴിിയാായാി 
ഇന്നും പ്രചാരാിക്കുന്നവിയാാണ്യ്.

‘കനകം മൂലം കാമിനിമൂലം
കലഹിം പിലവിിധമുലകിൽ സുലഭാം’ (കിരാാതം)
‘വില്ലാമക്കളിതില്ലാമക്കളി
ചെതല്ലാവിർക്കും സംമ്മിതമനോല്ലാ’ (കിരാാതം)

അധികാരാം, ധനം, സ്ത്രീ തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങൾക്ക് നോവിണ്ട്ിയാാണ്യ് മനു�യർ പിരാസ്പരാം മത്സാരാിക്കു
ന്നത്. അവിിചെടി സംംന്തബന്ധങ്ങൾക്ക് നോപിാലും സ്ഥാനമിചെല്ലന്ന സംതയമാണ്യ് ഈ വിരാികളിൽ 
ചെതളിയുംന്നത്. വിയതയസ്തകഥാഭാാഗംങ്ങളിലായാി ഒനോരാ അർത്ഥം വിരുംന്ന പില പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകളുംം തുള്ളൽ 
കൃതികളിൽ കാണ്യാം. സംയമന്തകം, രും�ിണ്യീസംംയാംവിരാം, ശീലാവിതീചാരാിതം, എന്നീ ഓട്ടൻതുള്ള
ലുകൾ ഉദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്.

‘തട്ടും ചെകാട്ടും ചെചാണ്ട്യ്ക്ക്നോത്ര
കിട്ടും പിണ്യമതു മാരാാന്മാാർക്കും’ (സംയമന്തകം)

‘നോവിലികൾ തചെന്ന വിിളവുമുടിിച്ചാൽ
കാലികചെളന്തു നടിന്നീടുന്നു’ (ശീലാവിതിചാരാിത്രം)

ഇതുനോപിാചെല നൃഗംനോമാക്ഷം, കലയാണ്യസം�ഗംന്ധികം, എന്നീ ശീതങ്കൻതുള്ളലിലും ഒനോരാ അർത്ഥ
ത്തിലുള്ള പിഴിചെഞ്ചാംാല്ലുകൾ വിാക്കുകൾ മാറ്റി പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ സംന്ദർഭാത്തിനനുഗുണ്യ
മായാി ഭാാ�നോയായുംം നാടിൻഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങനോളയുംം നമ്പയാർ കാവിയത്തിൽ സംന്നിനോവിശി�ിക്കുന്നു.

തുള്ളൽ കൃതികൾ: ബഹുസംംരാതയുംചെടി ഇടിങ്ങൾ
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ഗ്രാമീണ്യ ജീനതയുംചെടി ഒത്തുനോചാരാലിനും ആനോഘാ�ങ്ങൾക്കും നോകന്ദ്രംമായാി നിന്നിരുംന്നത് കാവുക
ളായാിരുംന്നു. ഇവിിചെടി ജീനജീീവിിതത്തിചെ� സംാമൂഹിികവും സംാംസ്കാാരാികവുമായാ ചെപിാതുമണ്ഡലങ്ങൾ 
രൂപിചെ�ട്ടിരുംന്നു. ഈ കാവിരാങ്ങുകളിലാണ്യ് നാടിൻ കലകളുംചെടി വിികാസംത്തിനും വിളർച്ചയ്ക്കുംം തുടിക്കം 
കുറിിച്ചത്. നോവില, കളി, തുള്ളൽ, എന്നീ നോപിരുംകളിൽ അറിിയാചെ�ട്ടിരുംന്ന മിക്ക കലകളുംനോടിയുംം വിളർച്ച
യാിൽ കാവിരാങ്ങുകൾ പ്രധാന പിങ്കുവിഹിിച്ചിരുംന്നു. �ാസംിക്കൽ കലകളുംചെടി വിനോരാണ്യയവും എന്നാൽ 
പിരാിമിതികളുംള്ളതുമായാ ഘടിനയാിൽ നിന്ന് തുറിവിിയുംചെടി നോലാകനോത്തക്കു് ജീനജീീവിിതനോത്തയുംം 
അവിരുംചെടി സംംസ്കാാരാനോത്തയുംം എത്തിക്കുവിാൻ ഇത്തരാം ആനോഘാ�ങ്ങൾക്ക് കഴിിഞ്ഞു. ഉത്സാവിം 
എന്നത് ഏകസംംരാാത്മകമായാ ഒന്നല്ല, അവിിചെടി വിയതയസ്ത സംാമൂഹിിക, സംാംസ്കാാരാികമണ്ഡലങ്ങ
ളിലുള്ളവിരുംചെടി കൂടിിനോച്ചരാലാണ്യ് നടിക്കുന്നത്. ആനോഘാ�ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി അരാനോങ്ങറിിയാിരുംന്ന 
കലാരൂപിങ്ങളിൽ പിലതിലും ഉത്സാവിാത്മകമായാ ഘടികങ്ങളുംചെടി സംംാധീനം ഉണ്ട്ായാിരുംന്നു. കുഞ്ചാംൻ 
നമ്പയാരുംചെടി തുള്ളൽ കല അതിനുത്തനോമാദീാഹിരാണ്യമാണ്യ്. “ഏകനോകന്ദ്രംീതമായാ ഒരും ആഖയാനഘ
ടിനയാല്ല തുള്ളലിനോ�ചെതന്നും ഒരും വിയതയസ്ത സംംഭാാവിം അതിനുചെണ്ട്ന്നും വിിലയാിരുംത്തചെ�ടുന്നു”.5 
ബഹുസംംരാാത്മകമായാ ഘടികങ്ങളുംചെടി സംമനംയാമാണ്യ് തുള്ളൽ കൃതികചെള ജീനകീയാമാക്കുന്നത്.

തുള്ളൽ കൃതികൾ സൃഷ്ടിിച്ച ചെപിാതുമണ്ഡലം ജീനകീയാ നോചാതനയുംനോടിതാണ്യ്. ഇവിയ്ക്ക്് ശൈവിരുംദ്ധീയ
ങ്ങചെള ഉൾചെക്കാള്ളാനുള്ള കഴിിവി് നിർണ്ണായാകമാണ്യ്. “സംാമാനയജീനങ്ങളുംചെടി സംാമൂഹിയസംംതംത്തിന് 
പിരാസ്പരാവിിരുംദ്ധീമായാ ആശയാങ്ങചെള ഉൾചെക്കാള്ളുവിാനുള്ള കഴിിവി് കൂടുചെമന്ന് ഗ്രാം�ി പിറിഞ്ഞിത് 
തുള്ളൽ കൃതികളുംചെടി കാരായത്തിലും പ്രസംക്തിമാണ്യ്”.6 നാടിൻ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ആനോഘാ�മായാി 
നിലനിൽക്കുന്ന പില ഘടികങ്ങളുംം തുള്ളലിൽ ഒത്തിണ്യങ്ങുന്നുണ്ട്്. രാാഗംതാളങ്ങളിലും സംംഗംീതത്തി
ലും കഥാവിതരാണ്യത്തിലും ഈ ഉത്സാവിാത്മകത ദീർശിക്കാം.

“പിന്തുമാടുക, ചാിന്തുപിാടുക, പികിടികളി ചാതുരാംഗംവും
പിന്തിണ്യികുളിർ ചെകാങ്കമാരുംചെടി പിടുതതടിവിിന നടിനവും
പിാണ്ട്ിനോമള മുരുംട്ടുചെചാണ്ട് കറുംകുഴിൽ ഇടിിതാളവും
ആണ്ട്ിയാാട്ടവുമാധുക്കളി പിാഠകം പില ചാാട്ടവും
തിത്തിമ�ള നോവിണുവിീണ്യകൾ തിമില തകിൽ മുഖ വിീണ്യയുംം” (സംഭാാപ്രനോവിശം)

ഉത്സാവിത്തിനരാനോങ്ങറുന്ന വിിവിിധകലകൾ, വിാദീയപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ എന്നിവിയുംചെടി സംനോമ്മിളനമാണ്യ് 
കഥയാിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. ഉത്സാവിങ്ങളുംചെടി പ്രധാനഘടികം താളാത്മകതയാാണ്യ്. മുടിിനോയാറ്റ്, 
പിടിയാണ്യി, ആറിാട്ടുകൾ, ചെതയ്യാം, തിറി തുടിങ്ങിയാ നാനോടിാടിി അനുഷ്ഠാാനകലകളിൽ അവിതരാി�ിക്കുന്ന 
താളപിദ്ധീതി സംാമാനയജീനസംമൂഹിചെത്ത ആനോവിശം ചെകാള്ളിക്കുന്നു. തുള്ളലിചെ� അടിിസ്ഥാനഘ
ടികവും താളമാണ്യ്. നോമളവും, താളവുചെമല്ലാം തുള്ളലിൽ സംനോമ്മിളിക്കുന്നു. നോകരാളത്തിൽ നൃത്തനൃതയാ
ദീികലകളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന താളങ്ങൾക്ക് പുറിനോമ കാരാിക, കുണ്ട്നാച്ചി, കുംഭാം, മർമ്മിം, ലക്ഷ്മി 
എന്നീ നാടിൻ താളങ്ങളാണ്യ് തുള്ളലിൽ കൂടുതലായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചും കാണുന്നത്. യുംദ്ധീം, നോപിാരാിനു 
വിിളി, സംംയാംവിരാാനോഘാ�ം, നായാാട്ടുനോഘാ�ം എന്നീ സംന്ദർഭാങ്ങളിലാണ്യ് കാരാികതാളം നമ്പയാർ 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

‘പിലപില ദീിശി പിലപില പിാളയാമിട്ടു
മലകചെള നടുചെവി ചാില വിാടികൾ ചെകട്ടി’ (പ്ര�ണ്ഡകവിധം)

തുള്ളൽ കൃതികൾ ചാടുലവും ചാലനാത്മകവുമാണ്യ്. ദ്രുതഗംതിയാിലുള്ള നാനോടിാടിി ആവിിഷ്കാാരാങ്ങ
ൾക്കാണ്യ് തുള്ളലിൽ പ്രാധാനയം. അതിനുതകും വിിധമാണ്യ് താളവൃത്തത്തിചെ� പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ. 
കലയാണ്യസം�ഗംന്ധികത്തിചെല ഹിനുമാചെ� യാഥാർത്ഥരൂപിചെത്ത അവിതരാി�ിക്കുനോമ്പാൾ നമ്പയാർ 
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മർമ്മിതാളം പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നു.
‘വിർദ്ധീിതതരാധവിളഹിിമാചാലസംന്നിഭാതുംഗംശരാീരാൻ
ചെനടുതാകിനചെകാടിിമരാചെമന്നകണ്യക്കുതടിിചെച്ചാരുംവിാലും
തുടുതുടു നയാനങ്ങളുംമൻചെപിടു ചെചാമ്പുകിടിാരാം നോപിാചെല’ (കലയാണ്യസം�ഗംന്ധികം)

വൃദ്ധീനായാിരുംന്ന വിാനരാനിൽ നിന്നും പിടുകൂറ്റനായാ വിാനരാ നോശ്രീഷ്ഠാനായാി മാറുന്ന രാംഗംം മർമ്മി താള
ത്തിലാണ്യ് നമ്പയാർ അവിതരാി�ിക്കുന്നത്. ഏകചൂഴിാതിയാിചെല ആദീയചെത്ത നാലുതാളങ്ങളായാ ഏകം, 
രൂപിം, ചാമ്പടി, കാരാിക എന്നിവിയുംചെടി കൂടിിനോച്ചരാലാണ്യ് മർമ്മിതാളം.ചെതയാ് x തിചെതയാ് x തിതിചെതയാ് 
x തിതിതിചെതയാ് x എന്നിങ്ങചെന സംങ്കീർണ്ണമായാ അക്ഷരാമാലനോയാാചെടിാ�ം ഹിനുമാചെ� ശരാീരാത്തി
ചെ� ഔന്നതയചെത്ത കാണ്യിക്കുവിാൻ നോവിണ്ട്ിയുംള്ള വിാക്കുകളുംചെടി എണ്ണചെ�രുംക്കവും കൂടിിനോച്ചർത്ത് 
ചാടുലമാചെയാാരും ദൃശയാത്മകത വിരാികളിൽ നമ്പയാർ സംന്നിനോവിശി�ിക്കുന്നു.

നാടിൻ താളങ്ങൾക്കു പുറിനോമ നാടിൻകലാസംനോങ്കതങ്ങളുംം നമ്പയാർ തുള്ളലിൽ നോചാർത്തിട്ടുണ്ട്്. 
തിരുംവിാതിരാക്കളിയാിലും മറ്റും കാണുന്ന കുമ്മിികളി സംന്ദർനോഭാാചാിതമായാി നമ്പയാർ തുള്ളൽ കലയാിൽ 
അവിതരാി�ിക്കുന്നു.

കചെണ്ണാരാായാിരാമുള്ളവിനും
കണ്ണനും പ്രിയാനായാഭാവിാൻ
കണ്ണടിച്ചതു വിിണ്ണിലുചെള്ളാരാീ
ചെപിണ്ണുങ്ങൾക്കതി ദീണ്ഡമനോയ്യാാ (കിരാാതം)

താളം മാറുന്നനോതാചെടിാ�ം സംന്ദർഭാാനുഗുണ്യമായാി പിദീഘടിനയുംം കാലവും മാറുന്നു. രാംഗം
നോവിദീിയുംചെടി പ്രകടിനത്തിനനുസംരാിച്ച് നോപ്രക്ഷകചെ� ആസംംാദീനതലവും വിിപുലചെ�ടുന്നു. കിരാാതം 
തുള്ളലിചെല കുമ്മിിയാിൽ ചെതളിയുംന്ന സം�ന്ദരായാത്മക തലം ഒരും ജീനതയുംചെടി ആത്മാനുഭൂതിചെയാ 
സംംതൃപ്തിചെ�ടുത്തുന്ന ഉൽനോപ്രരാകമാണ്യ്.

ജീനജീീവിിതത്തിചെ� അനുഭാവിങ്ങളാണ്യ് തുള്ളൽ കൃതികളിലൂചെടി നമ്പയാർ അവിതരാി�ിച്ചത്.
നോകരാളീയാാചാാരാങ്ങൾ, വിിശംാസംങ്ങൾ, ഐതിഹിയങ്ങൾ, നാനോടിാടിിഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങൾ, സംദീയവിട്ട
ങ്ങൾ, ആനോഘാ�ങ്ങൾ, നാടിൻതാളവൃത്തങ്ങൾ, പിദീവിാകയശൈശലി തുടിങ്ങിയാ നോഫാക്അംശങ്ങളുംചെടി 
സംമനംയാമാണ്യ് തുള്ളൽകൃതികൾ. പുരാാനോണ്യതിഹിാസംങ്ങചെള അവിലംബമായാി സംംീകരാിക്കുനോമ്പാൾ 
തചെന്ന തുള്ളലിചെ� ഘടിനചെയാ രൂപിചെ�ടുത്തുന്നത് നാനോടിാടിിവിാചെമാഴിിപിാരാമ്പരായവും അതിലൂചെടി രൂപിം 
ചെകാള്ളുന്ന സംാമൂഹിിക സംംസ്കാാരാവുമാണ്യ്. അതിൽ മനു�യജീീവിിതത്തിചെ� സംമഗ്രതചെയാ പൂർണ്ണരൂ
പിത്തിൽ അടിയാാളചെ�ടുത്തുവിാൻ നമ്പയാർക്കും അനോ�ഹിത്തിചെ� തുള്ളൽ കൃതികൾക്കും സംാധിച്ചും.

കുറിിപ്പുകൾ
1.നോഡിാ. എം.വിി വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരാി - നാനോടിാടിി വിിജ്ഞാംാനീയാം, പുറിം: 29

2നോഡിാ.ജീി.ഗംിരാിജീാനോദീവിി- നമ്പിയാാരുംചെടി ശില്പശാല, പുറിം: 93

3.ചെക.എൻ ഗംനോണ്യ�്- കുഞ്ചാംൻനമ്പയാർ വിാക്കും സംമൂഹിവും, പുറിം: 12

4.നോഡിാ.ജീി.ഗംിരാിജീാനോദീവിി- നമ്പിയാാരുംചെടി ശില്പശാല, പുറിം: 122

5.സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം – അജ്ഞാംാതവുമായുംള്ള അഭാിമുഖങ്ങൾ, പുറിം: 140

6. ഇ. വിി. രാാമകൃഷ്ണൻ- വിാക്കിചെല സംമൂഹിം, പുറിം: 26

ഗ്രന്ഥസൂചിി
1. ഗംനോണ്യ�് ചെക.എൻ. 2019: കുഞ്ചാംൻനമ്പയാർ വിാക്കും സംമൂഹിവും,  നാ�ണ്യൽ ബുക്സ്് സ്റ്റിാൾ, നോകാട്ടയാം
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അമിതാരാാജീീവി്
ചെകാല്ലം ജീില്ലയാിൽ ശൂരാനാടി് സംംനോദീശത്ത് ജീനനം, ശാസ്താംനോകാട്ട കുമ്പളത്ത് ശങ്കു�ിള്ള ചെമനോമ്മിാറിിയാൽ 
നോദീവിസംംം നോബാർഡി് നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് ബിരുംദീവും, കാലടിി സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് 
ബിരുംദീാനന്തരാ ബിരുംദീവും,മദ്രാസം് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് എം.ഫിൽ ബിരുംദീവും നോനടിി, ഇനോ�ാൾ 
ചാങ്ങനാനോശ്ശാരാി എൻ.എസം്.എസം്.ഹിിന്ദു നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ നോഡിാ.മനോനാജീ് ചെക.വിി.യുംചെടി 
മാർഗ്ഗ നിർനോ�ശത്തിൽ തുള്ളൽ സംാഹിിതയത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്യം ചെചായ്യുന്നു

2. ഗംിരാിജീാനോദീവിി ജീി. 2014: നമ്പയാരുംചെടി ശില്പശാല,  നാ�ണ്യൽ ബുക്സ്് സ്റ്റിാൾ, നോകാട്ടയാം

3. പിരാനോമശംരാൻ ഏവൂർ 2018: കുഞ്ചാംനും തുള്ളലും,  നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട്, തിരുംവിനന്തപുരാം

4. ഭാാസ്ക്കാരാൻ ടിി. 1994: കുഞ്ചാംൻ നമ്പയാർ, നോകരാള സംർവ്വകലാശാല, തിരുംവിനന്തപുരാം

5. രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ.വിി. 1997: വിാക്കിചെല സംമൂഹിം, ഡിിസംി ബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം

6. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിരാി എം.വിി. 2011: നാനോടിാടിി വിിജ്ഞാംാനീയാം, ഡിിസംി ബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം

7. ശിവിശങ്കരാപിിള്ള പിി.ചെക. 2000: കുഞ്ചാംൻനമ്പയാരുംചെടി തുള്ളൽക്കഥകൾ,  നോകരാള സംാഹിിതയ അക്കാദീമി, തൃശ്ശൂർ

8. ശർമ്മി വിി.എസം്. 2011: കുഞ്ചാംൻ നമ്പിയാാർ ജീീവിിതവും കൃതികളുംം,  നാ�ണ്യൽബുക്സ്്, നോകാട്ടയാം

9. സുനിൽ പിി. ഇളയാിടിം 2011: അജ്ഞാംാതവുമായുംള്ള അഭാിമുഖങ്ങൾ,  എൻ. ബി. എസം്, നോകാട്ടയാം.



നോകരാളത്തിചെ� ഭാക്ഷണ്യപിാരാമ്പരായം 
—എട്ടങ്ങാടിിനിനോവിദീയചെത്ത മുൻനിർത്തിയുംളള പിഠനം

രാജീിത ചെക. രാവിി
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ. ശൈനപുണ്യയ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് ഓഫ് മാനോനജീ് ചെമ�് ആ�് ഇൻഫർനോമ�ൻ ചെടിക് നോനാളജീി, ചെപിാങ്ങം

ഋതുനോഭാദീങ്ങൾക്കനുസൃതമായാി പികംമാകുന്ന വിിഭാവിങ്ങചെള ഉപിനോയാാഗംിച്ചുംചെകാണ്ട്് ആനോരാാഗംയകരാമായാ 
ഒരും ഭാക്ഷണ്യക്രമം ശീലിനോക്കണ്ട്തിചെ� ആവിശയം ഏചെറി മന�ിലാക്കിയാവിരാായാിരുംന്നു പ്രാചാീന 
നോകരാളീയാർ. ആഹിാരാസംംബന്ധമായാ ഈ പ്രാചാീന അറിിവുകചെള വിീചെണ്ട്ടുക്കുകയുംം പ്രകൃതിയുംചെടി 
ശൈജീവിസംമ്പത്ത് നിലനിർത്തുകയുംം ചെചാനോയ്യാണ്ട്ത് ആധുനിക മനു�യചെ� നിലനിൽ�ിന് അനിവിാ
രായമാചെണ്യന്ന് ഇന്ന് തിരാിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. തിരുംവിാതിരാവ്രതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട അനുഷ്ഠാാനചെത്തയുംം 
പിഥയാഹിാരാമായാ എട്ടങ്ങാടിി നിനോവിദീയചെത്തയുംം അടിിസ്ഥാനമാക്കിചെക്കാണ്ട്്, നോകരാളീയാ സംംസ്ക്കാാരാ
ത്തിനോ�തായാ ആഹിാരാരാീതികളുംചെടി ആനോരാാഗംയകരാമായാ പ്രനോതയകതകചെള അനോനം�ിക്കുകയാാണ്യ് 
ഈ പ്രബന്ധം.

തിരുംവിാതിരാ വ്രതവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ഐതിഹിയം
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ദീക്ഷപുത്രിയാായാ സംതി പിാർവിതിയാായാി പുനർജീനിച്ച് പിരാനോമശംരാചെന ഭാർത്താവിായാി ലഭാിക്കുന്നതിന് 
തപിസംനുഷ്ഠാിച്ചും. താരാകാസുരാചെന ഇല്ലാതാക്കുവിാൻ ശിവിപുത്രനു മാത്രനോമ സംാധിക്കൂ എന്നറിിഞ്ഞി 
നോദീവിന്മാാർ കാമനോദീവിനോനാടി് ശിവിപിാർവിതിമാചെരാ ഒന്നി�ിക്കുവിാനായാി അഭായർത്ഥിക്കുന്നു. കാമനോദീ
വിചെ� പുഷ്പാബാണ്യത്താൽ തപി�് മുടിങ്ങിയാ ശിവിൻ കാമനോദീവിചെന നോകാപിാഗ്നിയാിൽ ദീഹിി�ിച്ചും. 
കാമപിത്നാിയാായാ രാതിനോദീവിിയുംചെടി വിിലാപിം കണ്ട്് ദുഃഖിതരാായാ നോദീവിസ്ത്രീകളുംം ശ്രീീപിാർവിതിയുംം നോനാമ്പു 
നോനാക്കി ശിവിചെന പ്രസംാദീി�ിച്ചും. കാമന് പുനർ ജീീവിനവും പിാർവിതിക്ക് ശിവിപിത്നാി പിദീവിിയുംം 
ലഭാിച്ചും. ഈ സംന്ദർഭാത്തിൽ പിാർവിതിയുംം മറ്റും നോദീവിി ആടിിയുംം പിാടിിയുംം പിഴിങ്ങൾ ഭാക്ഷിച്ചുംം നീരാാടിിയുംം 
ചെവിറ്റില ചാവിച്ചുംം ഊഞ്ഞിാലാടിിയുംം ആഹി്ളാദീിച്ചതിചെ� ഓർമ്മിയാാണ്യ് തിരുംവിാതിരാ.

തിരുംവിാതിരാക്കളി
“ജീനതയുംചെടി ജീീവിിതരാീതിചെയായുംം ജീീവിിതവിീക്ഷണ്യചെത്തയുംം ആവിി�് ക്കരാിക്കുന്ന നാനോടിാടിി കലാരൂ
പിങ്ങൾ ഉൾചെ�ചെടി തനതായാ അനോനകം വിിഭാവിങ്ങൾചെകാണ്ട്് സംമ്പന്നമായാ ഒരും സംാംസം് കാരാിക 
പിാരാമ്പരായം നോകരാളത്തിൽ ശതാബ്ദങ്ങളിലൂചെടി വിികസംിച്ച് വിന്നിട്ടുണ്ട്്. നാടികം, നൃത്തം, സംംഗംീതം, 
എന്നീ അംശങ്ങളുംചെടി അതിവിിശിഷ്ടിമായാ ഉദീ്ഗ്രഥനം നിമിത്തം സംമസ്തനോലാകത്തിചെ�യുംം ആദീരാം 
നോനടിിയാ കലാരൂപിമായാ കഥകളിയുംം ഇതിൽ ഉൾചെ�ടുന്നു. നോകരാളത്തിചെല നൃത്തകലയുംചെടി ആരാംഭാം 
കുറിിക്കുന്ന നാനോടിാടിി നൃത്തരൂപിങ്ങൾ പിലതുണ്ട്്. പ്രാചാീന ജീനവിിഭാാഗംങ്ങൾ വിികസംി�ിചെച്ചടുത്ത 
അത്തരാം ആദീിമനൃത്തരൂപിങ്ങളിൽ തരാളഹൃദീയാരാായാ ജീനങ്ങളുംചെടി അപിരാി�് കൃതമായാ ഭാാവിനയും
ചെടിയുംം താളാത്മകനോചാാദീനയുംചെടിയുംം നോശ്രീഷ്ഠാമായാ ആവിി�് കാരാം കാണ്യാം. പ്രാചാീന നാനോടിാടിി നൃത്ത
രൂപിങ്ങളിൽ കാർ�ികവൃത്തി തുടിങ്ങിയാ ശൈദീനംദീിനജീീവിിതവിയാപിാരാങ്ങളുംം പ്രതിഫലിക്കുന്നു.” (എ. 
ശ്രീീധരാനോമനോനാൻ; 2007; 104) ഓനോരാാ നാടിിനും അതിനോ�തായാ തനതുസംംസം് കാരാമുണ്ട്്. കാലാവിസ്ഥ, 
ഭൂപ്രകൃതി, കൃ�ി, ജീീവിിതശൈശലി, സംാമൂഹിികസംാഹിചാരായം എന്നിവിയ്ക്ക്നുസംരാിച്ച് സംംസം് കാരാങ്ങൾ 
രൂപിചെമടുക്കുന്നു. ഇതിചെലാന്നാണ്യ് സ്ത്രീകൾ അവിതരാി�ിക്കുന്ന തിരുംവിാതിരാക്കളി. ആചാാരാാനുഷ്ഠാാ
നങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായുംം അല്ലാചെതയുംം ഇത് അവിതരാി�ിക്കാറുണ്ട്്. ധനുമാസംത്തിചെല തിരുംവിാതിരാ 
നക്ഷത്രം ശ്രീീ പിരാനോമശംരാചെ� ജീന്മാനാളായാി കണ്യക്കാക്കചെ�ടുന്നു. അനോന്ന ദീിവിസംം വ്രതമനുഷ്ഠാിച്ച് 
ഉറിക്കിമിളച്ചാൽ നല്ല ഭാർത്താവിിചെന ലഭാിക്കുചെമന്നും ഭാർത്തൃമതികചെളങ്കിൽ ദീീർഘസുമംഗംലിക
ളാകുചെമന്നുമാണ്യ് വിിശംാസംം. അഷ്ടിമംഗംലയവും നിറിപിറിയുംം വിച്ച് നിലവിിളക്കുചെകാളുംത്തി സ്ത്രീകൾ 
വിട്ടത്തിൽനിന്ന് പിാട്ടുപിാടിി നൃത്തം വിയ്ക്കുംന്നത് ഈ സംന്ദർഭാത്തിലാണ്യ്. ഡിിസംംബർ 15-നും ജീനുവിരാി 
15- നും ഇടിയാിലുള്ള കാലയാളവിിലാണ്യ് ധനുവിിചെല തിരുംവിാതിരാ വിരുംന്നത്.

എട്ടങ്ങാടിി നിനോവിദീയം
മകയാിരാം നാളിൽ എട്ടങ്ങാടിി എന്ന പ്രനോതയക 
പിഥയാഹിാരാനോത്താചെടിയാാണ്യ് തിരുംവിാതിരാാ
നോഘാ�ങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കുന്നത്. തിരുംവിാതി
രാനോനാമ്പുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട് അരാിയാാഹിാരാം 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുവിാൻ പിാടുള്ളതല്ല. എട്ടങ്ങാടിി 
എന്ന നോപിരാിലറിിയാചെ�ടുന്ന നിനോവിദീയപ്രസംാദീം 
മകയാിരാം നാളിൽ കഴിിക്കണ്യം. നോചാന, നോചാമ്പ്, 
കൂർക്ക, ചെചാറുകിഴിങ്ങ്, നനകിഴിങ്ങ്, മധുരാകിഴിങ്ങ്, 
ചെചാറുനോചാമ്പ്, നോന�ക്കായാ, വിൻപിയാർ, ശർക്കരാ, 
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നോതൻ എന്നിവിയാാണ്യ് എട്ടങ്ങാടിിയാിൽ നോചാർക്കുന്നത്, പ്രാനോദീശികനോഭാദീമനുസംരാിച്ച് ഇതിൽ ഉപിനോയാാ
ഗംിക്കുന്ന വിസ്തുക്കൾക്ക് വിയതയാസംമുണ്ട്ാകാം. കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങളുംചെടി കൂചെടി നോന�ക്കായാ, വിൻപിയാർ 
മുതലായാവി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നവിരുംമുണ്ട്്. നോകരാളത്തിചെല സംദീയയാിൽ ഉൾചെ�ടുന്ന മിക്കവിാറും കറിികൾ 
ഒന്നിലധികം പിച്ചക്കറിികളുംചെടി മിശ്രീിതമാണ്യനോല്ലാ.

കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങൾ ചുചെട്ടടുത്താണ്യ് ആദീയകാലചെത്ത എട്ടങ്ങാടിി തയ്യാാറിാക്കിയാിരുംന്നത്. കിഴി
ങ്ങുകൾ ചുചെട്ടടുക്കുന്നത് ആദീിമമനു�യരുംചെടി ജീീവിിതരാീതിചെയാ ഓർമ്മിി�ിക്കുന്നതാണ്യ്. എട്ടങ്ങാടിി 
നിനോവിദീയത്തിൽ കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾചെ�ടുത്തിയാത്, ലഭാിക്കുവിാനുള്ള സംാധയത, ഔ�ധഗുണ്യം 
എന്നിവിയാാലാകാം. തിരുംവിാതിരാ ആനോഘാ�ിക്കുന്ന വൃശ്ചാികം - ധനു മാസംങ്ങൾ കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങ
ളുംചെടി വിിളചെവിടു�് നടിത്തുന്ന സംമയാമാണ്യ്. എട്ടങ്ങാടിി ചുടിൽ എന്ന ചാടിങ്ങിലും കിഴിങ്ങു വിർഗ്ഗങ്ങളുംചെടി 
ലഭായത പ്രധാനമാണ്യ്.

മകയാിരാം നാളിൽ ഇലക്കുമ്പിളിൽ ഇളനീർ നിനോവിദീയത്തിനു നോശ�മാണ്യ് എട്ടങ്ങാടിി കഴിിക്കുക. 
തിരുംവിാതിരാക്ക് പിത്തുദീിവിസംം മുനോമ്പ സ്ത്രീകൾ വ്രതാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തുടിങ്ങുന്നു. പിാട്ടുപിാടിി തുടിിച്ച് 
കുളിച്ച് ശുദ്ധീമായാ വിസ്ത്രങ്ങൾ ധരാിച്ച് ചെനറ്റിയാിൽ ചാന്ദനവും മഞ്ഞിളുംം ചെകാണ്ട്് കുറിി വിരാച്ച് കുങ്കുമം 
ചെകാണ്ട്് മംഗംലയതിലകം ചാാർത്തി ദീശപുഷ്പാം ചൂടുന്നു.

പ്രകൃതിനോയാാടും പ്രകൃതി വിിഭാവിങ്ങനോളാടും നോചാർന്നുനിൽക്കുന്ന ജീീവിിത സംമീപിനം ഈ സംന്ദർ
ഭാത്തിൽ സംംീകരാിക്കചെ�ടുന്നു. എട്ടങ്ങാടിി നിനോവിദീയത്തിൽ ഉൾചെ�ടുന്ന ഓനോരാാ കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗത്തിനും 
ഔ�ധഗുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്്. ആഹിാരാത്തിൽ രുംചാി മാത്രമല്ല പ്രാധാനം. അത് ആനോരാാഗംയപ്രദീമാകണ്യം 
എന്നാണ്യനോല്ലാ ആയുംർനോവിദീം ആവിശയചെ�ടുന്നത്. നോകരാളത്തിചെല കാലാവിസ്ഥ മണ്ണിചെന ഫലഭൂയാി
ഷ്ടിമാക്കാൻ പിരായാപ്തമാണ്യ് അതുചെകാണ്ടുംതചെന്ന ഋതുക്കൾക്കനുസംരാിച്ച് വിയതയസ്തമായാ ഭാക്ഷയവിിഭാവി
ങ്ങൾ സുലഭാമാണ്യ്. കാലത്തിനും കാലാവിസ്ഥയ്ക്കുംമനുസംരാിച്ചുംള്ള ഭാക്ഷണ്യം കഴിിക്കാനുള്ള അവിസംരാം 
ഇവിിചെടിയുംചെണ്ട്ന്ന് ചുരുംക്കം.

“താളുംം തകനോരാം മൂമാസംം
നോചാനോനം നോചാമ്പും മൂമാസംം
ചാക്കയുംം മാങ്ങയുംം മൂമാസംം
അങ്ങചെന ഇങ്ങചെന മൂമാസംം”

“നോകരാളത്തിചെല ഋതുഭാക്ഷണ്യവുമായാി ബന്ധചെ�ട്ട ചെചാാല്ലാണ്യിത്. വിർ�ഋതുവിിൽ ഇലക്കറിികൾ 
നോഹിമന്തത്തിൽ കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങൾ, ഗ്രീഷ്മത്തിൽ ചാക്കയുംം മാങ്ങയുംം വിസംന്തത്തിൽ സംമ്മിിശ്രീ 
ഭാക്ഷണ്യം. (ചാന്ദ്രംൻ ചെനനോല്ലാടി്; 2021; 37)

നോകാളനിവിൽക്കരാണ്യത്താലും ഇതരാ സംാംസ്കാാരാിക സംാഹിചാരായങ്ങളാലും നോകരാളീയാരുംചെടി 
ഭാക്ഷണ്യശീലങ്ങൾക്ക് വിലിയാമാറ്റം വിന്നു. ഇന്ന് ഉള്ളതുനോപിാചെല മൂന്ന് നോനരാമല്ല രാണ്ട്് നോനരാം കഴിി
ക്കുന്നതായാിരുംന്നു ശീലം.

“സംായാംപ്രാതർമനു�യനാണ്യാമശനം
ശ്രുതിനോചാാദീിതം’’
(നോയാാഗംരാത് നാവിലി, നിതയപ്രവൃത്തി, 108)

എട്ടങ്ങാടിി- കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗങ്ങളുംം ഔ�ധമൂലയങ്ങളുംം
മലയാാളികളുംചെടി ആഹിാരാത്തിൽ വിലിയാ സ്ഥാനമുള്ള കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗമാണ്യ് അനോമാർ നോഫാഫലസം് 
വിിഭാാഗംത്തിൽചെ�ട്ട നോചാന. മാംസംയം, ചെകാഴും�്, അന്നജീം, ധാതുക്കൾ, നാരുംകൾ, കാത്സായം തുടിങ്ങി 
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നിരാവിധി നോപിാ�കഗുണ്യങ്ങൾ അതിൽ അടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ട്്. കാട്ടുനോചാനയ്ക്ക്് വിളചെരാനോയാചെറി ഔ�ധഗു
ണ്യങ്ങളുംണ്ട്്. അർശ്ശാസം് നോപിാലുള്ള നോരാാഗംങ്ങൾക്ക് വിളചെരാ നല്ല മരുംന്നാണ്യത്. ഇവിിചെടി ചെപിാതുചെവി 
കൃ�ി ചെചായ്യുന്ന കിഴിങ്ങുവിർഗ്ഗമാണ്യ് നോചാമ്പ്. കറുത്ത നോചാമ്പ്, ചെവിളുംത്ത നോചാമ്പ്, ശീമനോച്ചമ്പ് തുടിങ്ങി 
നോചാമ്പിന് വിിവിിധ ഇനങ്ങളുംണ്ട്്. രാക്തിത്തിചെല ചെകാളസം് നോ�ാൾ കുറിയ്ക്കുംവിാൻ നോചാമ്പിചെ� ഉപിനോയാാഗംം 
ആഹിാരാത്തിലുൾചെ�ടുത്തുന്നത് നന്നായാിരാിക്കും.

വിളചെരാനോയാചെറി ആനോരാാഗംയപ്രശ് നങ്ങൾക്ക് കൂർക്ക പിരാിഹിാരാമാണ്യ്. വിയാറിിചെ� അസംംസ്ഥത, 
ദീഹിനപ്രശ് നങ്ങൾ, നോരാാഗംപ്രതിനോരാാധനോശ�ി, ഉറിക്കമില്ലായ്മ ഇങ്ങചെന പിലതിനും പ്രതിനോരാാധം 
ലഭാിക്കുവിാൻ ഈ കിഴിങ്ങു വിർഗ്ഗങ്ങൾ ആഹിാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമാക്കുന്നതിലൂചെടി സംാധിക്കുന്നു.മധുരാ
ക്കിഴിങ്ങിലടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്ന അയാൺ, ചെവിളുംത്ത രാക്തിനോകാശം ഉൽപിാദീി�ിക്കുവിാൻ സംഹിായാിക്കുന്നു. 
ശൈവിറ്റമിൻ ഡിി, മസംിലുകൾക്കും എല്ലുകൾക്കും ഉറിപ്പു നൽകുന്നു. ശൈഫബറും മഗ്നീ�യവും ദീഹിന
പ്രക്രിയാ ചെമച്ചചെ�ടുത്തുകയുംം ശംാസംനോകാശപ്രശ് നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയുംം ചെചായ്യുന്നു. കയാൻസംർ 
നോകാശങ്ങചെള ഇല്ലാതാക്കുവിാനും കിഴിങ്ങു വിർഗ്ഗങ്ങൾ സംഹിായാിക്കുന്നുചെവിന്ന് തിരാിച്ചറിിയാചെ�ട്ടിട്ടുണ്ട്്.

നോകരാളീയാരുംചെടി ഭാക്ഷണ്യക്രമത്തിൽ മധുരാത്തിന് പ്രാധാനയമുണ്ട്ായാിരുംന്നു. അദ്ധീംാനിക്കുന്ന
വിർക്ക് ആനോരാാഗംയദീായാകമായാിരുംന്നു നിലവിിലുണ്ട്ായാിരുംന്ന ഭാക്ഷണ്യശീലം. കാലക്രമത്തിൽ ഭാക്ഷ
ണ്യശീലങ്ങൾ മാറിി, വിയായാാമം കുറിഞ്ഞിനോ�ാൾ അനവിധി ആനോരാാഗംയപ്രശ്നങ്ങൾ സംാധാരാണ്യമായാി. 
എല്ലാ കാലത്തിനും ഇണ്യങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രീയാവും ആനോരാാഗംയകരാവുമായാ ഭാക്ഷണ്യരാീതികചെളക്കുറിിച്ച് 
അഷ്ടിാംഗംഹൃദീയാത്തിൽ വിിശദീീകരാണ്യമുണ്ട്്. വൃത്തിയുംള്ളതും ചൂടുള്ളതും മധുരാരാസംം കൂടുതലുള്ളതും 
ഉ�് രാസംം ഒഴിിവിാക്കിയാതും ഇലക്കറിികളുംം ധാനയങ്ങളുംം അടിങ്ങിയാതുമായാ ഭാക്ഷണ്യം ഏറ്റവും ആനോരാാ
ഗംയദീായാകമാണ്യ്. ആഹിാരാം കുളി കഴിിഞ്ഞി് വിിശക്കുനോമ്പാൾ മാത്രമാണ്യ് കഴിിനോക്കണ്ട്ത്. അതിനോന
ക്കാളുംപിരാി അത് അന്നദീാതാക്കളായാ നോദീവിതകൾക്കും പൂർവ്വികർക്കും സംമർ�ിച്ചതിനുനോശ�മാണ്യ് 
മറ്റുള്ളവിർചെക്കാ�മിരുംന്ന്കഴിിനോക്കണ്ട്ത്.

വ്രതാനുഷ്ഠാാനത്തിനുനോശ�ം എട്ടങ്ങാടിി നിനോവിദീയം പ്രസംാദീമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത് 
കുളികഴിിഞ്ഞി് നോദീവിതകൾക്കു നിനോവിദീിച്ചതിനു നോശ�മാണ്യ്. മധുരാരാസംം ആണ്യ് കിഴിങ്ങുകൾക്കും 
വിൻപിയാറിിനുചെമാ�ം നോചാർക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയാവും ആനോരാാഗംയദീായാകവുമായാ ഭാക്ഷണ്യക്രമചെത്തക്കു
റിിച്ചും് വിർ�ങ്ങൾക്കു മുൻചെപി ഇവിിചെടിയുംള്ളവിർക്ക് അറിിയാാമായാിരുംന്നു. ഈ അറിിവുകളുംചെടി കൃതയത 
എട്ടങ്ങാടിി ഉപിനോയാാഗംത്തിലുമുണ്ട്്. ഒത്തുനോചാരാലിചെ�യുംം പിങ്കുവിയ്ക്ക്ലിചെ�യുംം കലാരൂപിം കൂടിിയാായാി 
തിരുംവിാതിരാക്കളി മാറുന്നതങ്ങചെനയാാണ്യ്.

തിരുംവിാതിരാവ്രതം ആചാരാിക്കുനോമ്പാൾ അരാിയാാഹിാരാം പൂർണ്യമായുംം ഒഴിിവിാക്കുന്നു. മകയാിരാം, 
തിരുംവിാതിരാ എന്നീ രാണ്ട്് നാളുംകളിലും വ്രതാനുഷ്ഠാാനമുണ്ട്്. മകയാിരാം നോനാമ്പും ഒരാിക്കനോലാചെടിയാാണ്യ് 
അനുഷ്ഠാിക്കുന്നത്. ഈ ദീിവിസംം എട്ടങ്ങാടിി നിനോവിദീയം ഒരുംക്കുന്നു. എട്ടുകിഴിങ്ങുകൾ ചുചെട്ടടുത്ത് ശർക്ക
രാ�ാവി്, (ചാിലയാിടിത്ത് നോതൻ) നോതങ്ങ, വിൻപിയാർ, പിഴിം, കരാിമ്പ് എന്നിവി നോചാർത്ത് ഈ വിിഭാവിം 
തയ്യാാറിാക്കുന്നു. പ്രാനോദീശിക നോഭാദീമനുസംരാിച്ചുംള്ള വിയതയാസംങ്ങൾ രുംചാികൂട്ടുകളിലുണ്ട്്. ഗംണ്യപിതിക്കും 
ശിവിനും പിാർവിതിക്കും നിനോവിദീയം സംമർ�ിച്ചിട്ടാണ്യ് എട്ടങ്ങാടിി കഴിിക്കുന്നത്. തിരുംവിാതിരാനക്ഷത്രം 
ഉദീിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നതുവിചെരായാാണ്യ് വ്രതം. തിരുംവിാതിരായുംചെടി മുനോന്നാടിിയാായാ ഒരാിക്കൽ വ്രതം ശരാീ
രാത്തിനും മന�ിനും ഉണ്യർവ്വ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ്യ്.

ജീീവിസംന്ധാരാണ്യം, പിദീവിി, ധർമ്മിം, കച്ചവിടിം ഇങ്ങചെന നാലുവിിധത്തിൽ ആഹിാരാത്തിചെ� 
മൂലയചെത്ത കാണ്യാം. കാലത്തിചെ� മാറ്റത്തിനനുസംരാിച്ച് ആഹിാരാത്തിചെ� മൂലയങ്ങൾക്കും മാറ്റമു
ണ്ട്ാകുന്നു. ജീീവിസംന്ധാരാണ്യമായാിരുംന്നു ഭാക്ഷണ്യത്തിചെ� പ്രാഥമിക ലക്ഷയചെമങ്കിലും സംമ്പത്തിചെന 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 5238

മുൻനിർത്തിയുംള്ള കാഴ്ച�ാടുകളുംം കാർ�ികസംംസം് കാരാത്തിൽ നിന്ന് ഉപിനോഭാാഗംസംംസം് കാരാത്തിനോല
ക്കുള്ള മാറ്റവും ഭാക്ഷണ്യചെത്ത കച്ചവിടിഉൽ�ന്നമായാി മാറ്റി. കച്ചവിടിതാൽ�രായങ്ങൾ ഭാക്ഷണ്യത്തിചെ� 
ആവിശയചെത്ത നിർവ്വചാിച്ചനോ�ാൾ ആനോരാാഗംയചെമന്ന ലക്ഷയം അടിിസ്ഥാനരാഹിിതമായാി. ഋതുനോഭാദീങ്ങൾ
ക്കനുസംരാിച്ചുംള്ള പ്രകൃതിദീത്തമായാ ഭാക്ഷണ്യ ശീലം അനാനോരാാഗംയകരാമായാ ഭാനോക്ഷാൽ�ാദീനത്തിന് 
വിഴിിമാറിി. ഈ സംന്ദർഭാത്തിലാണ്യ് തനതായുംള്ള ആനോരാാഗംയപൂർണ്യമായാ ഭാക്ഷണ്യരാീതികളുംം വിയായാാ
മമുള്ള ജീീവിിതരാീതിയുംം സംാധയമായാിരുംന്ന കാലചെത്തക്കുറിിച്ച് തിരാിച്ചറിിവുണ്ട്ാനോവിണ്ട്ത്. വ്രതാനുഷ്ഠാാ
നങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായാ ഭാക്ഷണ്യക്രമം ആനോരാാഗംയത്തിനു പ്രാധാനയം നൽകിയാിരുംന്ന ജീീവിിതക്രമചെത്ത
ക്കുറിിച്ചുംള്ള ഓർമ്മിചെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാകുന്നു.
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രാജീിത ചെക. രാവിി
അങ്കമാലി അഴികം സംംനോദീശിനി. ശൈനപുണ്യയ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ട് ഓഫ് മാനോനജീ്ചെമ� ് ആൻഡി് ഇൻഫർനോമ�ൻ 
ചെടിനോക്നാളജീിയാിൽ മലയാാളം അധയാപിികയാാണ്യ്. കാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ യൂണ്യിനോവിഴ്സ്ിറ്റിയാിൽ നിന്ന് 
ബിരുംദീാനന്തരാ ബിരുംദീവും എറിണ്യാകുളം ചെസംൻറി് നോജീാസംഫ്സ്് ചെ�യാിനിങ്് നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് ബി.എഡി് 
ബിരുംദീവും നോനടിിയാിട്ടുണ്ട്്. ചെസംറ്റ്, ചെനറ്റ് നോയാാഗംയതകളുംമുണ്ട്്. വിിവിിധ വിി�യാങ്ങളിലുള്ള ചെസംമിനാറുകളിൽ 
പിചെങ്കടുക്കുകയുംം പ്രബന്ധങ്ങൾ അവിതരാി�ിക്കുകയുംം പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുകയുംം ചെചായ്തിിട്ടുണ്ട്്.



സ്ത്രീരൂപികങ്ങൾ നനോവിാത്ഥാനകഥകളിൽ
സംിജീി ഹിരാിദീാസം്

ബിംബകല്പനകളുംചെടി മൂർത്തമായാ സംാന്നിദ്ധീയത്തിലൂചെടി അമൂർത്തമായാ സംതയങ്ങചെള എഴുംത്തുകാരാൻ 
അനാവൃതമാക്കുന്നു. അവിർണ്ണയവും വിർണ്യയവും തമ്മിിൽ നോഭാദീമില്ലാ എന്ന ‘രൂപിക’ കല്പനചെയാ ഭാാ�
ണ്യത� ഘടികമായാി ആവിിഷ്ക്കാരാിച്ചുംചെകാണ്ട്് ആശയാസംംനോവിദീനത്തിചെ� നവിീനതലം നനോവിാത്ഥാന
കാലകഥകൾ ഉപിനോയാാഗംചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീജീീവിിതചെത്ത, അനുഭാവിങ്ങചെള പ്രശ്നവിൽക്കരാിക്കുവിാൻ 
‘രൂപികങ്ങ’ളുംചെടി ധംനനസംാധയതകൾ എഴുംത്തുകാർ ആഖയാനങ്ങളിൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. തകഴിി 
ശിവിശങ്കരാ�ിള്ളയുംചെടി ‘മാഞ്ചുവിട്ടിൽ’ ശൈവിക്കം മുഹിമ്മിദീ് ബ�ീറിിചെ� ‘ചെസംക്ക�്ഹിാ�് ’ എന്നീ 
കഥകചെള മുൻനിറുത്തി ഇത്തരാം സ്ത്രീരൂപികങ്ങചെള കചെണ്ട്ത്തുന്നതിനും അവി പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� 
ഭാാ�ായുംക്തിിയാായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നതിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം വിിശദീീകരാിക്കുന്നതിനുമാണ്യ് ഈ പ്രബന്ധം 
ശ്രീമിക്കുന്നത്.

തകഴിിയുംചെടി ‘മാഞ്ചുവിട്ടിൽ’എന്ന കഥയാിൽ പിാ�ി, ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവിരാാണ്യ് കഥാപിാ
ത്രങ്ങൾ. ഇവിരുംചെടി ബാലയം മുതൽ വിാർദ്ധീകയം വിചെരായുംള്ള ജീീവിിതസംന്ദർഭാങ്ങൾ സംവിിനോശ�മായാി 
ഊന്നി പിറിഞ്ഞുചെകാണ്ട്ാണ്യ് കഥാഖയാനം. പിാ�ിയുംചെടിയുംം ബാലകൃഷ്ണചെ�യുംം ബാലയകാലവിിനോനാ
ദീങ്ങളിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് ആരാംഭാിക്കുന്ന കഥാഖയാനം ‘പിാ�ി’ എന്ന ചെപിൺകുട്ടിയുംചെടിയുംം ‘ബാല
കൃഷ്ണൻ’ എന്ന ആൺകുട്ടിയുംചെടിയുംം സംാമൂഹിികമായാ നിലചെയാ, ഇടിചെത്ത നോരാഖചെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. 
മാനം മുട്ടുന്ന വിരാിക്കമാവിിൻ പിരാിസംരാങ്ങളിൽ ബാലയകാലവിിനോനാദീങ്ങളിൽ ഏർചെ�ടുന്ന ‘പിാ�ി’ 
‘ഇളിഭായത പിറ്റിയാ ചെപിൺകുട്ടിയാായാി’ മാഞ്ചുവിട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. ബാലകൃഷ്ണനടിക്കമുള്ള ആൺകുട്ടി
കൾ വിരാിക്കമാവിിൻ ശിഖരാങ്ങളിൽ കയാറിിയുംം അല്ലാചെതയുംം മാമ്പഴിം നോശഖരാിക്കുന്നു. ആനോരാാരും
ചെമടുക്കാചെത അവി മറ്റു മരാചെക്കാമ്പുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെപിൺകുട്ടിയാായാതുചെകാണ്ട്് 
പിാ�ിക്ക് മരാത്തിൽ കയാറിാൻ പിറ്റിയാില്ല. അത് അവിൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ല, ശീലി�ിച്ചിട്ടുമില്ല. മാത്രവുമല്ല 
സംമൂഹിത്തിചെ� അംഗംീകാരാം ഈ പ്രവിർത്തിക്കില്ല. ഇനി മരാത്തിൽ കയാറിിയാാൽ തചെന്ന ‘മരാംകയാറിി’ 
എന്ന് നോമാശമായാ അർത്ഥത്തിൽ മുദ്രകുത്തചെ�ടുകയുംം ചെചായ്യും. അനോ�ാൾ പ്രകൃതിശക്തിിയുംചെടി-കാറ്റി
ചെ�-ആനുകൂലയവും, ബാലകൃഷ്ണൻ അടിക്കമുള്ള ആൺകുട്ടികളുംചെടി ദീയാാദീാക്ഷിണ്യയവും കാത്ത് ആ 
മാഞ്ചുവിട്ടിൽ പിാ�ിക്ക് കാത്തുനിൽനോക്കണ്ട്ിവിന്നു. ആൺകുട്ടികൾ ആചെരാങ്കിലും മാമ്പഴിം പിാ�ിയ്ക്ക്് 
എറിിഞ്ഞുനൽകുനോമ്പാൾ, തക്കസംമയാത്ത് മറ്റ് ആൺകുട്ടികൾ അത് ശൈകവിശചെ�ടുത്തുന്നതിനാൽ, 
പിാ�ി ആൺകുട്ടികളുംചെടി പിരാിഹിാസംങ്ങൾക്കു വിിനോധയായാായാി കരായുംന്നു. കളികൾക്കുനോശ�ം വിീട്ടി
നോലയ്ക്കും മടിങ്ങുനോമ്പാൾ ബാലകൃഷ്ണചെ� ശൈകയ്യാിൽ ഒരും കൂടി് മാങ്ങയുംണ്ട്ായാിരുംന്നനോ�ാൾ പിാ�ിയുംചെടി 
ശൈകകൾ ശൂനയമായാിരുംന്നു.
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ആശാൻ പിള്ളിക്കൂടിത്തിചെല പിഠനത്തിനു നോശ�ം, ഇംഗ്ലീീ�് പിഠിച്ച് അഭായസ്തവിിദീയനായാി, 
ജീഡി്ജീിയാായാി ഉനോദീയാഗംസ്ഥനാകുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ വിിവിാഹിിതനായാി ഭാ�തികമായാ ഉയാർച്ചനോയാാചെടി 
സംമൂഹിത്തിന് ബഹുമാനയനും ആദീരാണ്യീയാനുമാകുന്നു. എന്നാൽ പിാ�ി എന്ന ചെപിൺകുട്ടിയ്ക്ക്് (സ്ത്രീയ്ക്ക്് ) 
അനോത സംാമൂഹിയഘടിനയാിൽ ഇചെതാന്നും ലഭായമാകുന്നില്ല. “നിങ്ങചെടി നോചാാറു ഞാങ്ങൾ ഉണ്ണത്തില്ല
നോല്ലാ”, എന്നഭാിമാനിക്കുന്ന ‘പിാ�ി’ എന്ന ചെപിൺകുട്ടിയ്ക്ക്് പുരാാതനമായാ കുടുംബത്തിൽ ജീനിച്ചും 
എന്നതിനാലും ചെപിൺകുട്ടിയാായാിരുംന്നതിനാലും ആറു മാസംചെത്ത പിഠിത്തത്തിനു നോശ�ം ആശാൻ 
പിള്ളിക്കൂടിത്തിൽ നോപിാക്ക് നിറുനോത്തണ്ട്ി വിന്നു. “അവിൾ നോപിാകണ്ട്. ചെപിണ്ണുങ്ങൾ പിഠിച്ചാൽ കണ്യക്കു 
നോചാാദീിക്കും” (20:2011) എന്ന് ഏകപിക്ഷീയാമായാി പുരും�ാധികാരാിയാായാ അമ്മിാവിൻ അവിൾക്കു
നോമൽ തീരുംമാനം ശൈകചെക്കാണ്ടും. അനോതാചെടി “അവിൾക്കു വിീട്ടുനോജീാലികൾ വിളചെരാ ചെചായ്യാാനുണ്ട്്. 
തീ എരാിക്കണ്യം, ചെതാഴുംത്തിചെല ചാാണ്യകം വിാരാണ്യം, പിാത്രം നോതക്കണ്യം, അങ്ങചെന കളിക്കുവിാൻ 
തചെന്ന സംമയാമില്ലാതായാി തീർന്നു” (20:2011). ഇപ്രകാരാം സ്ത്രീസംംതംവിികാസംത്തിചെ� ആദീയപിടിിയാായാ 
വിിദീയാഭായാസംത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിറുത്തചെ�ട്ട് ഗൃഹിാന്തരാീക്ഷത്തിനോലയ്ക്ക്് പുരും�ാധികാരാത്താൽ 
ഒതുക്കചെ�ട്ടവിളായാി തീർന്നു പിാ�ി.

അഭായസ്തവിിദീയനാവുന്നനോതാചെടിാ�ം, കുടുമ മുഴുംവിൻ ചെവിട്ടിക്കളഞ്ഞി് നോക്രാ�് ചെചായ്തി് പിരാിഷ്കൃതനോവി
�ധാരാിയാായാി മാറുന്ന ബാലകൃഷ്ണനു മുന്നിൽ മുട്ടുവിചെരാ എത്തുന്ന കരാിനോന്താർത്തുടുത്തു നഗ്നമായാ 
മാറിിടിനോത്താടും കൂടിി അപിരാിഷ്കൃതയാായാി പിതിചെനട്ടാമചെത്ത വിയാ�ിലും പിാ�ിയ്ക്ക്് നിൽനോക്കണ്ട്ിവിരുംന്നു. 
തിരുംവിനന്തപുരാത്ത് ഇൻറിർമീഡിിയാറ്റിനു പിഠിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ, വിിശാലമായാ നോലാകത്തിചെ�യുംം, 
പിരാിഷ്ക്കാാരാികളായാ നോ�ഹിിതൻമാരുംചെടിയുംം നാഗംരാികാംഗംനമാരുംചെടിയുംം സം�ഹൃദീത്തിനുടിമയാായാി 
ചെതനോക്കഇന്തയ മുഴുംവിൻ പിരായടിനം നടിത്തി നാട്ടിൽ എത്തുനോമ്പാൾ വിരാിക്കമാവിിൻ ചുവിട്ടിൽ പുള്ളി
റി�ക്കയുംമിട്ടു നിൽക്കുന്ന പിാ�ിചെയാ കാണുന്നു. അമ്പതാം വിയാ�ിൽ വിിശ്രീമജീീവിിതത്തിനു നാട്ടി
ചെലത്തുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ജീഡി്ജീിയാനോ�ഹിം കാണുന്നത് “ശരാീരാമാചെക ചെഞാാറിിഞ്ഞി്, നോകവിലം 
അസ്ഥികൂടിമായാ ഒരും രൂപിം അനോ�ഹിചെത്ത നോനാക്കി ഉള്ളു കുളിർനോക്ക ചാിരാിയ്ക്കുംന്നു. ആ വിായാിൽ ഒരും 
പില്ലില്ല. ജീഡി്ജീി സൂക്ഷിച്ചുംനോനാക്കി” (24:2011). ആ അപിരാിഷ്കൃത പിാ�ിയാായാിരുംന്നു. പിാ�ിചെയാ കുറിി
ക്കുന്ന നോമൽ സൂചാനകചെളല്ലാം വിയക്തിമാക്കുന്നത് ജീാതി ജീന്മാി നാടുവിാഴിിത്ത വിയവിസ്ഥിതിയുംചെടി പുരും
�ാധികാരാ യുംക്തിികൾ ഭാ�തികവും ആത്മീയാവുമായാ ജീീവിിതത്തിനുനോമൽ നടിത്തുന്ന ഇടിചെ�ടിലുകൾ 
അവിളുംചെടി ജീീവിിതചെത്തയുംം സംംതംനോബാധരൂപിീകരാണ്യങ്ങചെളയുംം തടി�ചെ�ടുത്തി അപിരാിഷ്കൃതയാായാി 
നിലനിർത്തിചെയാന്നാണ്യ്. ഒരും നല്ല വിയക്തിിനാമം നോപിാലും ലഭായമല്ലാതിരുംന്ന അവിൾ അക്കാരായത്തി
ലും അവിമതി നോനരാിട്ടിരുംന്നു. ഈ അവിമതിയ്ക്ക്ൽ ജീീവിിതത്തിലുടിനീളം അനുഭാവിിക്കചെ�ട്ട് പിാ�ി 
സംംതംനിഗ്രഹിത്തിന് ഇരായാായാി.

അഭായസ്തവിിദീയനും, ഉനോദീയാഗംസ്ഥനും അധികാരാിയുംചെമാചെക്കയാായാ ബാലകൃഷ്ണചെ� ഭാാരായചെയാക്കു
റിിച്ച് കഥയാിൽ സൂചാനയുംണ്ട്്. തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത ഒരും വിലിയാ ചെപിൻ�ൻഡി് ഉനോദീയാഗംസ്ഥചെ� 
മകളുംം നാഗംരാികാംഗംനയുംമായാ നോപിരാില്ലാത്ത ആ യുംവിതിയുംചെടി നിലയുംം പിാ�ിയാിൽ നിന്ന് ഏചെറി 
ഭാിന്നമല്ല. “ആനന്ദം നിറിചെഞ്ഞിാഴുംകുന്ന ഇംഗ്ലീണ്ട്ിചെല ജീീവിിതത്തിനിടിയാിൽ തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത ഒരും 
ചെപിാട്ടചെ�ണ്ണിനോനാടു ചെചായ്തി ശപിഥം വിിസ്മൃതമായാി നോപിാവുകയാിനോല്ല. വിിദീയാഭായാസംമില്ല, രാസംികത്തമില്ല, 
ഭാർത്താവിിചെന ഒരാിക്കചെലങ്കിലും ആനന്ദി�ിക്കുവിാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടില്ല. അവിൾ ഈശംരാചെന പ്രാർത്ഥിച്ചും. 
അനോ�ഹിം എല്ലാം ശൈകചെക്കാള്ളചെട്ട തചെ� എളിമത്തം പിരാിഹിരാിക്കചെട്ട. അവിൾ അയാച്ച എഴുംത്തുക
ചെളല്ലാം കണ്ണുനീരാിൽ എഴുംതചെ�ട്ടവിയാായാിരുംന്നു. എനോന്നാടു ചെചായ്തി ശപിഥങ്ങൾ മറിക്കരുംനോത! അവിൾ 
എഴുംതും. എചെ� ഉൽകണ്ഠകചെളക്കുറിിച്ചും പിരാിഭാവിം നോതാന്നരുംനോത! ഞാാൻ എട്ടുംചെപിാട്ടും തിരാിയാാത്ത 
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ഒരും ചെപിണ്ണാണ്യ്. എനിക്കവിിടിചെത്ത ഉപിനോദീശിക്കാൻ അധികാരാമില്ല.! ഞാാൻ എനോ�ാഴുംം അവിിടുചെത്ത 
അഭാുദീയാത്തിനുനോവിണ്ട്ി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാാണ്യ്. ഇങ്ങചെന തിരുംവിനന്തപുരാചെത്ത ആ നാഗംരാികാംഗംന 
എഴുംതും” (23:2011 ). ഇപ്രകാരാം അനഭായസ്തവിിദീയയാായാി, ഉനോദീയാഗംമില്ലാചെത, അധികാരാശൂനയയാായാി 
കണ്ണീനോരാാചെടി ഈശംരാകാരുംണ്യയത്തിനായാി അഭായർത്ഥിച്ചുംചെകാണ്ട്് ഭാർത്താചെവിന്ന പുരും�ാധികാരാി
ക്ക് വിിനോധയായാായാി നില്ക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയുംം പിാ�ിയാിൽ നിന്ന് ഏചെറി ഭാിന്നമല്ല എന്നു വിരുംനോമ്പാൾ സ്ത്രീ 
ചെപിാതുവിിൽ നോനരാിട്ടിരുംന്ന സംംതംനിരാാസംചെത്ത ഈ കഥ വിയക്തിമാക്കുന്നു.

വിരാിക്കമാവിിൻചുവിട്ടിൽ തചെന്നയാാണ്യ് ബാലകൃഷ്ണചെ� ഭാാരായചെയാ പിാ�ി കണ്ടുംമുട്ടുന്നത്. 
അവിളുംമായാി സം�ഹൃദീം പിാ�ി അഭാില�ിച്ചുംചെവിങ്കിലും ആ യുംവിതിയ്ക്ക്് അതിന് താല്പരായമുണ്ട്ായാിരുംന്നില്ല 
എന്നു വിയക്തിമാണ്യ്. അസംംഘടിിതരാായാ ഈ സ്ത്രീകൾക്കും, പുരും�നും അവിർ പുലരുംന്ന സംാമൂഹിിക
വിയവിസ്ഥയാിൽ വിയതയസ്തമായാ മൂലയവും സ്ഥാനവുമാണ്യ് ലഭായമായാിരുംന്നത്. സംാമൂഹിിക സംാമ്പത്തിക 
രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹിചാരായങ്ങളിൽ ഗുണ്യപിരാമായാി പുരും�ൻ ഉയാരുംനോമ്പാൾ, പിാ�ിയുംം, ബാലകൃഷ്ണചെ� 
ഭാാരായയുംം അനോത പുരും�നാൽ തിരാസ്ക്കാരാിക്കചെ�ടുകയുംം ചെചായ്യുന്നു.

കഥയാിൽ നിറിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മാനം മുട്ടുന്ന, നിറിചെയാ മധുരാമാമ്പഴിങ്ങളുംള്ള ‘വിരാിക്കമാവി് ’ 
പിാ�ിചെയായുംം ബാലകൃഷ്ണചെനയുംം, അയാാളുംചെടി ഭാാരായചെയായുംം ഒചെക്ക ഉള്ളടിങ്ങുന്ന സംാമൂഹിിക വിയ
വിസ്ഥചെയാ കുറിിക്കുന്നു. സംംാത�യത്തിചെ�യുംം അഭാുന്നതിയുംചെടിയുംം ഉയാർന്നതും വിിശാലവുമായാ 
നോലാകമാണ്യത്. ആ നോലാകപിരാിസംരാങ്ങൾ ഫലപ്രദീമായുംം, ഉല്ലാസംനോത്താചെടിയുംം കൂടിി ഉപിനോയാാഗംചെ�
ടുത്തുന്ന ആണ്യിചെനയാാണ്യ് ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രതിനിധാനം ചെചായ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ വിരാിക്കമാവിിചെ� 
ഉയാർച്ചയുംം വിിശാലതയുംം ഫലങ്ങളുംം പ്രാപ്തമല്ലാചെത, ആ പിരാിസംരാങ്ങൾ ഗുണ്യപിരാമായാി തീരാാത്ത, 
ഭൂമിയാിൽ നിലനിന്നുചെകാണ്ടുംള്ള പിരാിമിതമായാ ഇടിങ്ങൾ മാത്രം പുരും�ചെ�യുംം പ്രകൃതിശക്തിിയുംചെടി
യുംം ആനുകൂലയത്താൽ മാത്രം പ്രനോയാാജീനചെ�ടുത്താൻ കഴിിയുംന്ന സ്ത്രീചെയാ, പിാ�ിചെയാ കുറിിക്കുന്ന 
കഥാശീർ�കമാണ്യ് ‘മാഞ്ചുവിട്ടിൽ’. വിരാിക്കമാവിിൻചുവിട്ടിൽ ആണ്യ് പിാ�ിചെയാ കാണുക. കാരാണ്യം 
അവിൾക്ക് അനുവിദീിക്കചെ�ട്ടിട്ടുള്ള നോലാകം മാഞ്ചുവിടുകളാണ്യ്. മാഞ്ചുവിട്ടിൽ നിന്നുചെകാണ്ട്് മാവിിചെ� 
ഉയാരാത്തിലിരാിക്കുന്ന പുരും�ചെ� കാരുംണ്യയം നോതടുന്നവിളാണ്യ്. കണ്ണുനീരുംം,ആശ്രീയാതംവുമാണ്യ് 
അവിളുംചെടി ആയുംധങ്ങൾ. പുരും�ൻ അധികാരാിയാായാി സംാമൂഹിിക വിയവിസ്ഥയുംചെടി ഉയാരാത്തിലിരാി
ക്കുനോമ്പാൾ, നിരാക്ഷരായുംം, അധികാരാശൂനയയുംം, പിരാാശ്രീയായുംമായാി കീഴി്ചെ�ടുന്നവിളാണ്യ് സ്ത്രീ അഥവിാ 
പിാ�ി. സംമൂഹിത്തിചെ� അധികാരാിയാായാ പുരും�ന് വിിനോധയായാായാി കീഴിാളമാക്കചെ�ടുന്ന, ആ 
സംമൂഹിത്തിചെ� ഗുണ്യഫലങ്ങൾ സംാധയമാക്കാൻ കഴിിയാാചെത ശൂനയതാനോബാധത്തിനുടിമയാായാ 
പിാ�ിചെയാ, സംത്രീചെയാ കുറിിക്കുന്ന രൂപികമാണ്യ് കഥാശീർ�മായാ ‘മാഞ്ചുവിട്ടിൽ’.

ശൈവിക്കം മുഹിമ്മിദീ് ബ�ീറിിചെ� കഥയാാണ്യ് ‘ചെസംക്ക�് ഹിാ�് ’. കരാിയാില പിത്രത്തിചെ� പിത്രാ
ധിപിരാായാ നോഗംാപിിനാഥചെ� ഭാാരായയാാണ്യ് ശാരാദീ. വിീട്ടുനോവില ചെചായ്യുകയുംം, അടുക്കളപിണ്യിചെയാടുക്കുകയുംം 
പിത്രങ്ങൾ മടിക്കി റിാ�ർ ഒട്ടിച്ചും നോമൽവിിലാസംങ്ങൾ എഴുംതുന്നതിലും സംമർത്ഥയാാണ്യ് അവിൾ. ബി. 
എ. വിിദീയാഭായാസംമുളള ശാരാദീ പിഠനത്തിനിടിയാിൽ ആദീർശനോപ്രമചെത്ത പിാടിിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കവിിചെയാ 
പിരാിചായാചെ�ടുകയുംം ക്രനോമണ്യ അവിർ പ്രണ്യയാബദ്ധീരാാവുകയുംം ചെചായ്തു. സംംഭാാവിദൂ�യമുളള മനു�യനാ
ചെണ്യന്ന് കൂട്ടുകാരാികൾ പിറിഞ്ഞിിട്ടും ശാരാദീ അതംഗംീകരാിച്ചില്ല. ഗംർഭാിണ്യിയാായാ അവിചെള സംംന്തം 
വിീട്ടുകാരുംം നാട്ടുകാരുംം കൂട്ടുകാരുംം ഒടുവിിൽ കവിിയുംം ശൈകവിിട്ടു. അവിൾ ആശുപിത്രിയാിൽ പ്രസംവിിച്ചും. 
കുഞ്ഞി് മരാണ്യചെ�ട്ടു. ആത്മഹിതയ ചെചായ്യാാനായാി ചെതരുംവിിൽ അലയാനോവി മഴിയാിൽ നോഗംാപിിനാഥചെ� 
വിീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തുകയുംം, അനോ�ഹിം അവിൾക്ക് ഒരാാശ്രീയാം നൽകുകയുംം ചെചായ്തു. ഒടുവിിൽ ആനോരാാരും
മില്ലാത്ത അവിചെള വിിവിാഹിം ചെചായ്യാാൻ തയ്യാാറിായാനോ�ാൾ, ചാീത്ത സ്ത്രീയാായാ തചെ� ജീീവിിതകഥകൾ 
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മുഴുംവിൻ അയാാചെള അറിിയാിച്ചും. എന്നാൽ ‘ഭൂതകാലം വിിസ്മിരാിച്ച് വിർത്തമാനത്തിൽ അനോനയാനയം 
അറിിയാിച്ചുംം വിിശംസംിച്ചുംം നോ�ഹിിച്ചുംം ജീീവിിതം എന്ന് തീർച്ചചെ�ടുത്തി’ അവിർ വിിവിാഹിിതരാായാി.

നോഗംാപിിനാഥനും ശാരാദീയുംം രാജീി�ാറുചെടി മുമ്പാചെക വിിവിാഹിിതരാായാി നോഫാനോട്ടാചെയാടുത്ത് 
പിത്രത്തിൽ പിരാസംയചെ�ടുത്തി. പിത്രത്തിചെ� നോകാ�ി ശാരാദീയുംചെടി മാതാപിിതാക്കൾക്കും കവിിയ്ക്കുംം 
അയാച്ചുംചെകാടുക്കുന്നു. നോഗംാപിിനാഥൻ ഒരാിക്കൽ പിചെങ്കടുത്ത സംാഹിിതയമീറ്റിംഗംിന് കവിി വിന്ന് അദ്ധീയ
ക്ഷം വിഹിിച്ചും. “നോഗംാപിിനാഥനും ഒരും പ്രാസംംഗംികനായാിരുംന്നു. പ്രസംംഗംങ്ങചെളാചെക്ക കഴിിച്ച് ഒരും ചുമടു 
മാലകളുംം വിഹിിച്ചുംചെകാണ്ട്് അലസംമായാ വിിധത്തിൽ മന്ദഹിാസംനോത്താചെടി കവിി നോഗംാപിിനാഥനോനാടു 
നോചാാദീിച്ചും, പിത്രാധിപിരുംചെടി വിിവിാഹിം ഈയാിചെടി നടിന്നു ഇനോല്ല?” നോഗംാപിിനാഥൻ പിറിഞ്ഞു

‘ഉവ്വ് ’
‘ആ സ്ത്രീചെയാ മുമ്പ് അറിിയാാമായാിരുംനോന്നാ?’
‘ഇല്ല’
‘അവിളുംചെടി കുചെറി അധികം നോപ്രമനോലഖനങ്ങൾ ഒരാാളുംചെടി പിക്കലുണ്ട്്.
നോപ്രമനോലഖനങ്ങൾ വിിൽക്കുമായാിരാിക്കും! .. ഏതായാാലും ആ വിിവിരാം ശാരാദീ എനോന്നാടു 
പിറിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്
വിിവിാഹിത്തിനു മുമ്പു പ്രസംവിിച്ച വിിവിരാവും?’
‘എല്ലാം! ‘
‘അവിൾ ഒരും ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് ഗുഡി്സം് ’ ആചെണ്യന്നു പിറിഞ്ഞു ഇനോല്ല? (283:2011).

കഥയാിൽ, കവിി ശാരാദീചെയാ ‘ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് ഗുഡി്സം് ’ എന്നാണ്യ് ചാിരാിനോയാാചെടി വിിനോശ�ി�ി
ക്കുന്നത്. സ്ത്രീചെയാ നോകവിലം തചെ� ശൈലംഗംികതൃഷ്ണ ശമി�ിക്കുന്നതിനുളള ഒരും വിസ്തു മാത്രമായാി 
കാണുന്ന പുരും�ാധികാരാത്തിചെ� മനോനാഭാാവിത്തിൽ നിന്നുണ്ട്ാവുന്ന വിിനോശ�മാണ്യിത്. ‘അനയനു
പിനോയാാഗംിച്ച വിസ്തു’, ‘തനിപ്പുത്തനല്ലാത്ത വിസ്തു’ എചെന്നാചെക്കയാാണ്യ് ‘ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് ഗുഡി്സം് ’ 
എന്ന പിദീത്തിചെ� വിിവിക്ഷ. ‘രാണ്ട്ാം തരാം വിസ്തു’ എന്ന് ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് എന്ന വിാക്കിചെന 
ഭാാ�യാിലാക്കാം. ‘ഗുഡി്സം് ’ എന്നാൽ ചാരാക്ക്. വിില്പനയ്ക്കുംളള വിസ്തുക്കചെള കച്ചവിടിക്കാർ ഗുണ്യനോമ
ൻമയാനുസംരാിച്ച് ഒന്നാംതരാം, രാണ്ട്ാംതരാം, മൂന്നാംതരാം എന്ന് നോവിർതിരാിച്ച് വിിലയാിടുന്നതുനോപിാചെല 
സ്ത്രീനോയായുംം ഒരും കച്ചവിടിച്ചരാക്കായാി കണ്ടുംചെകാണ്ടും നോവിർതിരാിക്കുന്ന തരാംതാഴ്ത്തുന്ന ഒരും വിിവിക്ഷയാാണ്യ് 
‘ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് ’ എന്ന പിദീത്തിനുള്ളത്.

ഒരും സ്ത്രീ ഭാാരായയാായാിത്തീരുംനോമ്പാൾ അനയനുപിനോയാാഗംിക്കാത്തതും പുത്തനുമായാിരാിക്കണ്യം 
എന്ന പുരും�ചാിന്തയുംചെടി ഭാാഗംമാണ്യിത്. കഥയാിൽ ആദീർശശാലിയാായുംം ഉന്നതനുമായാ നോഗംാപിി
നാഥചെനന്ന പുരും�ചെന അടിിയാറിവു പിറിയാിക്കാൻ, അനോ�ഹിത്തിചെ� പുരും�തംചെത്ത ഇകഴ്ത്തുവിാൻ, 
അയാാളുംചെടി സ്ത്രീചെയാ/ഭാാരായചെയാ തരാംതാഴ്ത്തിിചെക്കാണ്ടും മാത്രനോമ സംാധിക്കൂ എന്ന പുരും�നോമൽനോക്കായ്മാ 
മനോനാഭാാവിചെത്ത ‘ചെസംക്ക�് ഹിാൻഡി് ’ എന്ന രൂപികത്തിൽ കാണ്യാം. വിിവിാഹിത്തിൽ ‘ചെസംക്ക�് 
ഹിാൻഡി് ഗുഡി്സം് ’ ആയാിരാിക്കുക എന്നത് സ്ത്രീചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഒരും തരാം താഴ്ത്തിലാണ്യ്. 
ആ നോബാധയത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടും തചെന്നയാാണ്യ് ശാരാദീ എന്ന സ്ത്രീചെയായുംം കഥാഖയാനത്തിൽ ‘ഞാാൻ 
ചാീത്ത സ്ത്രീയാാചെണ്യന്ന് ’ പിറിഞ്ഞി് ചെപിാട്ടിക്കരായാിക്കുന്നത്. ‘ഞാാൻ അങ്ങചെയാ വിഞ്ചാംിക്കാൻ ആഗ്ര
ഹിിക്കുന്നില്ല’ എന്നു പിറിയാിക്കുന്നത്. ‘വിിവിാഹിം’ എന്നു നോകൾക്കുനോമ്പാൾ ചെഞാട്ടുന്നത്. ‘അങ്ങയുംചെടി 
ജീീവിിതനോത്താടി് ഒരാിക്കലും ബന്ധചെ�ടിാൻ പിാടിില്ലാത്ത അശുദ്ധീ, നോ�ച്ഛജീീവിിയാാണ്യ് ഞാാൻ (279-
280:2011) എന്ന് ദുഃഖനോത്താചെടി പിറിയാിക്കുന്നത് . നോബാധപൂർവ്വമായുംം, അനോബാധമായുംം അവിളുംം വിിശം
സംിക്കുന്നു. താൻ അനയനാൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കചെ�ട്ട സ്ത്രീയാാചെണ്യന്ന്. ശാരാദീ സ്ത്രീതംചെത്ത തരാംതാഴ്ത്തുന്ന, 
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അരാികുവിൽക്കരാിക്കുന്ന പ്രനോയാാഗംചെത്ത ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നില്ല എനോന്നയുംള്ളൂ. പുരും�ാധികാരാസംമൂഹിം 
തനിക്കു കീഴിാളമായാി സ്ത്രീചെയാ നിലനിർത്തുവിാനായാി ഭാാ�യാിലൂചെടി, ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി ശ്രീമി
ക്കുന്നു. സ്ത്രീക്ക് ഒരും തരാത്തിലും ബാധകമല്ലാത്ത (ബാധകമാക്കാത്ത) രൂപികങ്ങളാണ്യിവി.

പുരും�നോകന്ദ്രംീകൃത സംാമൂഹിികവിയവിസ്ഥിതിയാിൽ സ്ത്രീയുംചെടി നിലയുംം ഇടിവും, അവിചെള കുറിിച്ചുംള്ള 
വിിവിക്ഷകളുംമാണ്യ്, ‘മാഞ്ചുവിട്ടിൽ’, ‘ചെസംക്ക�് ഹിാ�് ’ എന്നീ ശീർ�കങ്ങൾ. സംാഹിിതയത്തിലൂചെടി 
സംാമൂഹിികക്രമത്തിനകത്തും ഭാാ�യാിലൂചെടിയുംം സ്ത്രീയുംചെടി അരാികുവിൽക്കരാണ്യചെത്തക്കുറിിച്ചാണ്യ് ഈ 
രൂപികങ്ങൾ നിലപിാചെടിടുക്കുന്നത്. പുരും�ാധികാരായുംക്തിിയ്ക്കുംള്ളിൽ സ്ത്രീയുംചെടി നിലയുംചെടിയുംം, നിർമ്മിി
തിയുംചെടിയുംം സൂചാനകൾ ഈ രൂപികങ്ങൾ വിയക്തിമാക്കുന്നു.
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