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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

അറിിവിിന്റെ� വിിവിിധ അടരുകൾ സംംസ്കാാരത്തെ� രൂപീീകരിിക്കുന്നതിിൽ
ഗണ്യയമാായ പങ്കുവഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ദീീർഘകാാലത്തെ� ജീീവിിതശൈൈലിികൊ�ൊ
ണ്ടുംം അനുഭവപരിിചയംം കൊ�ൊണ്ടുംം വ്യയത്യയസ്തസമൂഹങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടു
ത്തിിയ നാാട്ടറിിവുകൾ ഇതിിൽ പ്രധാാനമാാണ്്. പ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ള ഇടപെ�
ടലുകൾ, സഹജീീവിിസ്നേ�ഹംം, വ്യയക്തിിയുംം കുടുംംബവുംം സമുദാായാംം�ഗങ്ങളുംം
തമ്മിിലുള്ള പാാരസ്പര്യം�ം - ഇങ്ങനെ� വിിവിിധ തലങ്ങളിിൽ സവിിശേ�ഷമാായ
മൂല്യയബോ�ോധവുംം വഴക്കങ്ങളുംം വിിലക്കുകളുംം നാാട്ടുകൂട്ടാായ്മകൾ രൂപപ്പെ�
ടുത്തിിയെ�ടുത്തിിട്ടുണ്ട്് . ആധുനിിക ശാാസ്ത്രവിികാാസവുംം സാാങ്കേ�തിിക
പുരോ�ോഗതിിയുംം ഒന്നിിച്ചപ്പോ�ോൾ യുക്തിിബോ�ോധത്തോ�ോടുകൂടിിയുള്ള നിില
പാാടുകൾ വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുകയുംം അമൂർത്തവുംം ഭാാവനപ്രധാാനവുമാായ
നാാട്ടറിിവുകൾ അപ്രസക്തമാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. വിികസനമെെന്ന പേ�രിിൽ
മനുഷ്യയകുലംം എത്തിിച്ചേ�ർന്ന വളർച്ച യഥാാർത്ഥത്തിിൽ പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിി
ക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതാായിിരുന്നുവോ�ോ എന്ന സംംശയംം, സമീീപകാാലത്തെ� പാാരിി
സ്ഥിിതിികദുരന്തങ്ങളുംം രോ�ോഗഭീീതിിയുംം ഉണ്ടാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. വിിശേ�ഷിിച്ചുംം
വൈൈറസ്് ആക്രമണംം. ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ ഉണ്ടാാകുന്ന തിിരിിച്ചറിിവുകൾ
സാംം�സ്കാാരിികമാായ തിിരിിച്ചുപോ�ോക്കിിന്് ഊന്നൽ കൊ�ൊടുക്കുന്നു എന്നത്്
അവഗണിിക്കാാനാാവാാത്ത സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് കൂട്ടാായ്മയുടെെ ജ്ഞാാ
നമേ�ഖലകളെ� ആധാാരമാാക്കിിയ പ്രബന്ധങ്ങൾ ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ട്്
ചെ�ങ്ങഴിി റിിസർച്ച്് ജേ�ണലിിന്റെ� അഞ്ചാംം� ലക്കംം പുറത്തിിറങ്ങുന്നത്്.
ഈ പ്രസിിദ്ധീീകരണംം യു.ജിി.സിി. കെ�യർ ലിിസ്റ്റിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടുവെ�ന്നത്്
വലിിയൊ�ൊരു അംംഗീീകാാരംം തന്നെ�യാാണ്്. ആ സന്തോ�ോഷംം പങ്കുവെ�ച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ പുതിിയ ലക്കംം വാായനക്കാാർക്ക്് സമർപ്പിിക്കുന്നു.
കാാലടിി	പ്രൊ�ൊഫ. കെ�. ആർ. സജിിത,
18-04-2021			
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അസ്സോ�ോസിിയറ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, യൂ.സിി.കോ�ോളേ�ജ്്, ആലുവ

വിിവിിധ വിിജ്ഞാാന മേ�ഖലകളെ� ഒരുപോ�ോലെ� ആകർഷിിക്കുകയുംം പ്രചോ�ോദിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുള്ള
വിിഷയമാാണ്് പുരാാവൃത്ത പഠനംം. സംംഘാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിികളാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ�ന്ന
തുകൊ�ൊണ്ട്് എല്ലാാ സാാമൂഹിികശാാസ്ത്ര വിിഷയങ്ങൾക്കുംം ഇതൊ�ൊരു പ്രധാാന പഠന വിിഷയമാാണ്്.
പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നതുംം നിിലനിിർത്തുന്നതുംം സമൂഹ മനസ്സാാണ്്. വൈൈയക്തിികമാായ
അനുഭവങ്ങൾക്കിിവിിടെെ വലിിയ പ്രസക്തിി ഇല്ല. സമൂഹത്തിിന്റെ� സ്വവപ്നങ്ങളുംം പ്രതീീക്ഷകളുമാാണ്്
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ആയിി പുനർജ്ജനിിക്കുന്നത്്. പുരാാവൃത്തങ്ങളങ്ങനെ� ഒരു സാാമൂഹിികാാനുഭവ
പ്രക്രിിയയുടെെ പുനരാാഖ്യാാ�നങ്ങളാായിി മാാറുകാാണ്്. തന്മൂലംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ അപഗ്രഥനവുംം വിിശ
കലനവുംം നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലുംം ചരിിത്രത്തിിലുംം മനോ�ോവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലുംം മറ്റ്് സാാമൂഹ്യയ
വിിഷയങ്ങളിിലുംം ഒന്നുപോ�ോലെ� പ്രസക്തമാായിി മാാറുന്നു. ആൻഡ്രൂ ലാാങ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ ബഹു
വിിഷയബന്ധംം സൂചിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഇങ്ങനെ� രേ�ഖപ്പെ�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)

പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിിയെ�യുംം പ്രയോ�ോഗത്തെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിൽ
അന്തരമുണ്ടാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം വിിവിിധ വിിജ്ഞാാന മേ�ഖലകളിിൽ മിിത്തുകളുടെെ പഠനംം എത്രമേ�ൽ
പ്രസക്തമാായിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നയാാഥാാർത്ഥ്യംം� കൂടിി ഇത്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. പുരാാവൃത്തപഠനത്തിിലു
ണ്ടാായിിട്ടുള്ള പ്രസക്തമാായ വ്യയവഹാാരസമീീപനങ്ങളുംം വിിശകലന പദ്ധതിികളുമാാണിിവിിടെെ പഠന
വിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്.

മനോ�ോവിിശകലന സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം പുരാാവൃത്തവുംം
മനഃഃശാാസ്ത്രപഠനങ്ങളിിൽ

പുരാാവൃത്തങ്ങൾക്ക്്

വലിിയ

പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്് .

ശരീീരത്തിിന്റെ�
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അധിികോ�ോർജ്ജത്തെ� ചാാലുതിിരിിച്ചുവിിടുന്നതിിനുള്ള ഉപാാധിികളാായാാണ്് കലകളെ�യുംം പുരാാവൃത്താാ
വിിഷ്കാാരങ്ങളെ�യുംം മന:ശാാസ്ത്രപഠനംം കണക്കാാക്കുന്നത്്. ഒരു ഊർജ്ജോ�ോല്പാാദന കേ�ന്ദ്രംം ജലപാാ
തത്തിിന്റെ� ശക്തിിയിിൽനിിന്ന്് വൈൈദ്യുുതോ�ോർജ്ജംം സൃഷ്ടിിക്കുമ്പോ�ോലൊ�ൊരു സൃഷ്ട്യുുന്മുഖ കർമ്മമാാണ്്
കലാാപ്രവർത്തനമെെന്ന്് കാാൾയുങ്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. യുങ്് എഴുതുന്നു: “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)

‘ഒന്നുംം ഒന്നുംം ചേ�ർന്നാാൽ ഇമ്മിിണിി ബല്യയ ഒന്ന്്’ എന്ന ബഷീീറിിയൻ നിിരീീക്ഷണത്തിിലടങ്ങിി
യിിരിിക്കുന്നതുംം സംംഘശക്തിിയുടെെ അധിികോ�ോർജ്ജത്തെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന തത്വവശാാസ്ത്രമാാണ്്. ഒറ്റയ്ക്ക്്
നിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ ഏറെെ ഭീീരുത്വവമുള്ളവർ പോ�ോലുംം സംംഘംം ചേ�രുമ്പോ�ോൾ ഏത്് സാാഹസപ്രവൃത്തിിയുംം
ചെ�യ്യാാൻ തയ്യാാറാാവുന്നത്് സംംഘ ബോ�ോധത്തിിന്റെ� അധിികോ�ോർജ്ജംം ഏറ്റുവാാങ്ങുന്നത്് മൂലമാാണ്്. വ്യയ
ക്തിികൾ ഒത്തു ചേ�രുമ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാാകുന്ന അധിികോ�ോർജ്ജത്തിിന്റെ� ചാാലകശേ�ഷിി സമൂഹമനസ്സ്് പല
ചാാനലുകളിിലൂടെെ തിിരിിച്ചു വിിടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ ആവിിഷ്കാാരങ്ങളൊ�ൊക്കെ� ഇത്തരംം
കനാാൽ പ്രവാാഹങ്ങളാാണെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കാാനാാവുംം. പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� മന:ശാാസ്ത്ര പഠന വിിഷയ
മെെന്ന നിിലയിിൽ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയവരിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രമുഖർ ഫ്രോ�ോയിിഡുംം കാാൾ യുങുമാാണ്്.

ഫ്രോ�ോയ്്ഡിിയൻ സമീീപനംം
സമൂഹമനസ്സിിന്റെ� സ്വവപ്നങ്ങളാായിി മിിത്തുകളെ�വിിവക്ഷിിച്ച ഫ്രോ�ോയ്്ഡിിയൻ പഠനംം മിിത്തുകൾക്ക്്
മനഃഃശാാസ്ത്രപഠനങ്ങളിിൽ ഉള്ള സ്വാാ�ധീീനംം വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. അന്തർബോ�ോധ മണ്ഡലത്തിിന്റെ�
പ്രതിിഫലനങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് (reflections of inner psyche) മിിത്തുകളെ� അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടത്്.
മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മോ�ോക്ഷത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മറ്റുമുള്ള ശക്തമാായ ഉൾക്കാാഴ്ചയുടെെയുംം അന്തർസംംഘർ
ഷങ്ങളുടെെയുംം പ്രതീീകാാത്മകാാവിിഷ്കാാരങ്ങളാാണ്് മിിത്തുകൾ. മനോ�ോമണ്ഡലങ്ങളിിൽ നിിർലീീനമാായിിരിി
ക്കുന്ന ലൈം�ംഗിിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെെയുംം താാദൃശമാായ അടിിസ്ഥാാനവാാസനകളുടെെയുംം (basic instincts)
ഒരു മുൻനിിർത്തലാായിിട്ടാാണ്് (projection) പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� ഫ്രോ�ോയ്്ഡ്് കാാണുന്നത്്.

ഉറവിിടങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്ക്്
മിിത്തുകളുടെെ അപഗ്രഥനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഫ്രോ�ോയ്്ഡിിയൻ ചിിന്തകളിിൽ വരുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രധാാന
ആശയമാാണ്് ഉറവിിടങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്ക്് (going back to the origin). ഇത്തരമൊ�ൊരു ത്വവര
അടിിസ്ഥാാനപരമാായ മനുഷ്യയപ്രകൃതിിയുടെെ ഭാാഗമാാണെ�ന്ന്് ഫ്രോ�ോയ്്ഡ്് കരുതുന്നുണ്ട്്. ഗൃഹാാതുരത
എന്ന ആശയ സങ്കല്പനംം ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. ആദിി പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിിപ്പോ�ോകാാനുള്ള
അദമ്യയമാായ വാാസന മനുഷ്യയപ്രകൃതിിയിിലുണ്ട്്. ‘പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങുക’ എന്ന റൂസ്സോ�ോവിിയൻ
ആശയത്തിിലുംം സ്വവർഗ്ഗരാാജ്യയത്തിിലെ�ത്താാൻ ശിിശുക്കളെ�പ്പോ�ോലെ�യാാകേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന ക്രിിസ്തുവിിന്റെ�
ഉപദേ�ശത്തിിലുംം ഈ മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്കിിനുള്ള ആഹ്വാാ�നംം പ്രതിിധ്വവനിിക്കുന്നുണ്ട്്.
സ്വവർഗ്ഗതുല്യയമാായ ഈ പ്രാാഗവസ്ഥകളിിലേ�ക്ക്് ഭൗ�തിികമാായ ഒരു മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്ക്് സാാധ്യയമല്ല.
അങ്ങനെ� വരുമ്പോ�ോൾ മടങ്ങിിപ്പോ�ോക്കിിനുള്ള അദമ്യയമാായ വാാസനകളെ� മനസ്സിിലടക്കിിവെ�യ്ക്കേ�ണ്ടിി
വരുന്നു. ഇത്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സംംഘർഷമൂർച്ഛകളിിൽനിിന്ന്് മോ�ോചനംം ലഭിിക്കുന്നത്് മാാനസിികമാായ
തിിരിിച്ചു പോ�ോക്കുകളിിലൂടെെയാാണ്്. ഇതിിനുള്ള മാാധ്യയമങ്ങൾ എന്ന നിിലയിിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങളെ�യാാണ്്
സമൂഹമനസ്സ്് പ്രധാാനമാായുംം ആശ്രയിിക്കുന്നത്്. മിിത്തുകൾ ഇപ്രകാാരംം ശൈൈശവനിിഷ്കളങ്കതയിിലേ�
യ്ക്കുംം സ്വവർഗ്ഗകാാമ നകളിിലേ�യ്ക്കുമൊ�ൊക്കെ� സമൂഹമനസ്സിിനെ� കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോകുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
ഇത്തരത്തിിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� അസംംതൃപ്തമാായ അടിിസ്ഥാാന വാാസനകളുടെെ പ്രതീീകാാത്മക
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പൂരണങ്ങളാായിി കണക്കാാക്കിി ഫ്രോ�ോയ്്ഡ്് നടത്തിിയ പഠനങ്ങൾ പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ സാാമൂഹിിക
പ്രസക്തിി വർദ്ധിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്നു പറയാംം�.

കാാൾ യുങ്ങിിന്റെ� സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
മനഃഃശാാസ്ത്ര മേ�ഖലയിിൽ മാാത്രമല്ല സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രത്തിിലുംം നാാടോ�ോടിി വിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലുംം
ഒരുപോ�ോലെ� വിിപ്ലവകരമാായ വിിചാാരവിിസ്ഫോ�ോടനങ്ങൾക്ക്് തുടക്കമിിട്ടവയാാണ്് കാാൾ യുങിിന്റെ�
സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ. ഒരാാളുടെെ വ്യയക്തിിസത്തയുടെെ സമഗ്രതയെ� സൈൈക്കേ� (psyche) എന്നാാണ്് യുങ്്
വ്യയവഹരിിക്കുന്നത്്. സൈൈക്കേ�യിിൽ രണ്ടുതരംം അബോ�ോധതലങ്ങൾ ഉണ്ട്്. ഒരാാളിിൽ തന്നെ� വൈൈയ
ക്തിികമാായ അബോ�ോധതലവുംം സമഷ്ട്യയബോ�ോധതലവുംം ഉണ്ട്്. വ്യയക്തിിപരമാായ അനുഭവങ്ങളുടെെ സ്മ
രണാാനഷ്ടമാാണ്് വ്യയക്ത്യയബോ�ോധതലത്തിിലുള്ളത്്. കുട്ടിിക്കാാലത്തെ� സ്മരണകളുംം അനുഭവങ്ങളുംം
വർത്തമാാനകാാലത്ത്് പ്രസക്തമല്ലാാതാായിി മനസ്സിിന്റെ� അബോ�ോധതലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സുപ്താാവസ്ഥയിിൽ
നിിക്ഷേ�പിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. കമ്പ്യൂൂട്ടർ ഭാാഷയിിൽ അത്യാാ�വശ്യയമിില്ലാാത്ത ഫയലുകൾ
റീീസൈൈക്കിിൾബിിന്നിിൽ നിിക്ഷേ�പിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോലൊ�ൊരു പ്രവൃത്തിിയാാണത്്. ഇപ്രകാാരംം വ്യയക്തിിയുടെെ
അബോ�ോധതലത്തിിൽ നിിക്ഷേ�പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അനുഭവാം�ംശങ്ങളെ� സന്ദർഭ സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ പ്രേ�
രണമൂലമാായിി ബോ�ോധാാവസ്ഥയുമാായിി സംംയോ�ോജിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിയുമെെന്നുംം യുങ്് സിിദ്ധാാന്തിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. എന്നാാൽ വ്യയക്തിിയുടെെ സമഷ്ട്യയബോ�ോധതലവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് പുരാാവൃത്തപഠനങ്ങൾ
പ്രസക്തമാാകുന്നത്് .

സമഷ്ട്യയബോ�ോധതലംം (Collective unconscious)
ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ സമഷ്ട്യയബോ�ോധതലംം അയാാളുടെെ ആത്മീീയസത്തയിിലാാണ്് (psychic existence)
പ്രവർത്തിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് യുങ്് പറയുന്നു. ഭൌ�ൌതിികസത്തയിിലിിതിിന്് (physical existence) വലിിയ
പ്രസക്തിിയിില്ല. ആത്മീീയസത്തയെ�ന്നതു കൊ�ൊണ്ടിിവിിടെെ അർത്ഥമാാക്കുന്നത്് ഒരു ജനസമൂഹത്തിി
ന്റെ� പൊ�ൊതുവാായ മതദർശനങ്ങളെ�യുംം പുരാാവൃത്തകലാാവിിഷ്ക്കാാരങ്ങളെ�യുമാാണ്്. ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ�
അവബോ�ോധങ്ങളെ�യുംം സംംസ്കാാരമര്യാ�ാദകളെ�യുംം അദൃശ്യയമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന സമൂഹസത്തയുടെെ
പാാരമ്പര്യയ സ്മൃതിിചിിഹ്നങ്ങളാാണിിതിിലുള്ളത്്. യുങ്് എഴുതിിന്നു: “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 സമഷ്ട്യയബോ�ോധമണ്ഡലമാാണ്് ആദിിപ്രരൂപങ്ങളെ� (archetypes) സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യോ�ോ�ല്പ
ത്തിി കാാലത്തോ�ോളംം പഴക്കമുള്ള ഗോ�ോത്രസ്മരണകളുംം (collective memories) വാാസനകളുമാാണ്്
ഈ പ്രരൂപങ്ങളെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിൽ യുങിിന്റെ� ആദിിപ്രരൂപസങ്കല്പനംം
ഒഴിിവാാക്കിിപ്പോ�ോകാാനാാർക്കുംം കഴിിയിില്ല.

ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾ (Archetypes)
എല്ലാാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെയുംം ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത ഘടകമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് യുങ്് ആദിിപ്രരൂപ
ങ്ങളെ� കാാണുന്നത്്.യുങ്്എഴുതുന്നു: “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). സാാർവ്വ

ലൗൗകിികമാായിി സമൂഹമനസ്സിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന പ്രാാഗ്്ബിംം�ബങ്ങളെ�യാാണ്് ആദിി
പ്രരൂപങ്ങളെ�ന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് (archetypes) യുങ്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. മിിത്തുകളുടെെ അടിിസ്ഥാാന
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നിിയാാമകങ്ങളെ�ന്ന (constituents) നിിലയിിലാാണ്് ഈ ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾ നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയ
പഠനത്തിിൽ പ്രസക്ത മാാകുന്നത്്. മനശ്ശാാസ്ത്രവുംം മതവുമെെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ യുങ്് ആദിിപ്രരൂപങ്ങളെ�
കൃത്യയതയോ�ോടെെ ഇങ്ങനെ� നിിർവചിിക്കുന്നു: “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).
ആദിിപ്രരൂപങ്ങൾക്ക്് സാാർവ്വലൗൗകിിക സ്വവഭാാവമാാണുള്ളത്്. രക്ഷകനാായ ദൈൈവംം എന്ന
ആദിിപ്രരൂപംം ലോ�ോകത്തെ�ല്ലാാ സമൂഹങ്ങളിിലുംം ഏതെ�ങ്കിിലുംം നിിലകളിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്് ഉദാാ
ഹരണമാായിി ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. നിിസ്സഹാായതകളുടെെയുംം അരക്ഷിിതബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം
സാാർവ്വലൗൗകിിക മനുഷ്യാാ�നുഭവമാാണ്് ഈ പ്രാാഗ്രൂപത്തിിന്റെ� പിിന്നിിലുള്ളത്്. പുരാാവൃത്ത പഠന
ത്തിിൽ ഏറെെ പ്രസക്തവുംം പ്രയുക്തവുമാായ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളാാണ്് കാാൾയുങ്് അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.

II ഘടനാാവാാദസമീീപനങ്ങളുംം സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം
ഫെ�ർഡിിനന്റ്് സൊ�ൊസ്സൂറിിന്റെ� ഭാാഷാാശാാസ്ത്ര സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ഇതര വൈൈജ്ഞാാനിിക
മേ�ഖലകളിിലുംം സവിിശേ�ഷ ചലനങ്ങളുണ്ടാാക്കുകയുണ്ടാായിി. ഏകകാാലിിക പഠന സമീീപനവുംം
ഘടനവാാദ പഠനവുംം നരവംംശശാാസ്ത്രത്തിിലുംം നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലുംം പുതിിയ പഠനസാാ
ധ്യയതകൾ തുറന്നു. പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിൽ ഘടനാാവാാദത്തിിലെ� രീീതിിശാാസ്ത്രസാാധ്യയതകൾ പ്രയോ�ോ
ജനപ്പെ�ടുത്തിിയവരിിൽ വ്്ളാാഡിിമർ പ്രോ�ോപ്പ്്, ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്്, റൊ�ൊളാാങ്് ബാാർത്ത്് എന്നിിവർ ഏറെെ
ശ്രദ്ധേ�യരാാണ്്. പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഉൾക്കാാഴ്ചകളാാണ്് ഇവരുടെെ അപഗ്രഥന
സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ നല്കുന്നത്്.

ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസിിന്റെ� പുരാാവൃത്തദർശനംം
ഫ്രഞ്ച്് നരവംംശശാാസ്ത്രജ്ഞനാായിിരുന്ന ക്ലോ�ോഡ്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിലുംം ഭാാഷാാശാാ
സ്ത്രത്തിിലുമൊ�ൊക്കെ� ശ്രദ്ധേ�യമാായ സംംഭാാവനകളാാണ്് നൽകിിയിിട്ടുള്ളത്്. പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� ഘടനാാപ
രമാായ അപഗ്രഥനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കിിയവരിിൽ പ്രധാാനിിയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം. 1955ൽ ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്്
പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്തിിയ മിിത്തുകളുടെെ ഘടനാാത്മകപഠനംം (The structural study of Myth) എന്ന
പ്രബന്ധംം പുരാാവൃത്തപഠനത്തിിൽ വളരെെ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. തെ�ക്കനമേ�രിിക്കൻ, ഇന്ത്യയൻ സംംസ്കാാ
രങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലുംം ഗ്രീീക്ക്് മിിത്തുകളെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയുംം അദ്ദേ�ഹംം നടത്തിിയ
ഘടനാാപഗ്രഥനപഠനംം പുരാാവൃത്തപഠനത്തിിൽ പുതിിയ മാാതൃകയാായിിരുന്നു.
സൊ�ൊസ്സൂർ ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിലാാവിിഷ്ക്കരിിച്ച ഘടനാാത്മക വിിശകലനരീീതിി പുരാാവൃത്താാപഗ്രഥന
ത്തിിലേ�ക്കുംം വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് ചെ�യ്തത്്. പ്രാാചീീനവുംം ആധുനിികവുംം പ്രാാകൃതവുംം
നാാഗരിികവുമാായ എല്ലാാ മാാനുഷിിക മാാനസിിക വൃത്തിികളുംം ഘടനാാത്മക വിിശകലനത്തിിലൂടെെ
ഫലപ്രദമാായിി വിിശദീീകരിിക്കാാനാാവുമെെന്ന്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മിിത്തോ�ോളജീീസ്് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ നൂറുകണക്കിിന്് മിിത്തുകളെ� പഠനവിിധേ�യമാാക്കുന്ന
ലെ�വ്്സ്ട്രോ�ോസ്് ആ മിിത്തുകളിിൽ യുക്തിിപരമാായ ഒരു സംംവിിധാാനക്രമമുണ്ടെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഭാാഷപോ�ോലെ� തന്നെ� പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം ഒരുപാാട്് അർത്ഥനിിയാാമകങ്ങളാായ അടിിസ്ഥാാന കഥാാ
മാാത്രകൾ(constituent units) കൊ�ൊണ്ട്് സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഒരു വ്യയവസ്ഥയാാണ്്. ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്്
എഴുതുന്നു: “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). സ്വവനിിമങ്ങളുംം (phonemes) രൂപിിമങ്ങളുംം (morphemes) വാാക്യയങ്ങളുംം
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ഭാാഷയുടെെ ഘടന നിിർണയിിക്കുന്നത്് പോ�ോലെ� പുരാാവൃത്തങ്ങൾ രൂഢാാകാാരങ്ങളാാൽ (gross
constituents) നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് സമർത്ഥിിക്കുന്നു. ഈ അടിിസ്ഥാാന
മാാത്രകളെ� മിിത്തീംം� (mytheme) എന്നാാണ്് സ്ട്രോ�ോസ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മിിത്തുകളെ� അവയ്ക്ക്്
പുരാാവൃത്തഘടനയിിലുള്ള ധർമ്മമനുസരിിച്ച്് ഒരു ചാാർട്ടിിൽ അക്കമിിട്ട്് ചിിത്രീീകരിിക്കാാനാാവുമെെന്നുംം
ഘടനാാപരമാായ ഇത്തരംം വർഗ്ഗീീകരണത്തിിലൂടെെ പുരാാവൃത്ത പാാഠഭേ�ദങ്ങളുടെെ പഠനംം കൂടുതൽ
ഫലപ്രദമാാകുമെെന്നുള്ള ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസിിയൻ നിിരീീക്ഷണംം ഏറെെ പ്രസക്തമാാണ്്. പിിന്നീീട്് ലെ�വിി
സ്ട്രോ�ോസിിന്റെ� ഈ ഘടനാാത്മക വിിശകലരീീതിി പലരുംം പിിന്തുടർന്നു. യൂജിിൻ ഡോ�ോർഫിിൻ മാാൻ
(Eugene Dorfman) എന്ന പണ്ഡിിതൻ ‘നരീം�ംസ്് ’ എന്ന അടിിസ്ഥാാന ഏകകത്തെ�പ്പറ്റിിയുംം
അലൻഡൻഡിിസ്് ‘മോ�ോട്ടിിഫിംം�’ എന്ന ഏകകത്തെ�പ്പറ്റിിയുംം പരാാമർശിിക്കുന്നതിിൽ ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോ
സിിയൻ മാാതൃകയുടെെ സ്വാാ�ധീീനമുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിൽ പടയണിിപുരാാവൃത്തത്തെ� ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസിിയൻ
ഘടനാാപഗ്രഥന മാാതൃകയിിൽ കെ�.വിിദ്യാ�ാസാാഗർ പഠനവിിധേ�യമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്് (വിിദ്യാ�ാസാാഗർ: 1998).
കെ�ന്ത്രോ�ോൻ പാാട്ടിിന്റെ� പുരാാവൃത്തംം ഡോ�ോ.എ.കെ�.നമ്പ്യാാ�രുംം ഇതേ� ഘടനാാപഗ്രഥമാാതൃകയിിൽ
വിിശകലനംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്് (നമ്പ്യാാ�ർ എ.കെ�: 2002).
മിിത്തിിന്റെ� സങ്കേ�തങ്ങൾ (code) ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന വിിരുദ്ധദ്വവന്ദകല്പനകളെ� (binary
oppositions) കണ്ടെ�ത്തിി അപഗ്രഥിിക്കുന്നതിിലാാണ്് ലെ�വിിസ്ട്രോ�ോസ്് ശ്രദ്ധ വെ�ച്ചത്്. വൈൈരുദ്ധ്യയ
ങ്ങളെ� അതിിജീീവിിക്കുന്നതിിന്് സഹാായകമാായ യുക്തിിബദ്ധതയുള്ള ആഖ്യാാ�നപാാഠങ്ങളാായാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� കണക്കാാക്കുന്നത്്. “The purpose of a myth is to provide a logical

model capable of overcoming a contradiction” (Levi Strauss:1955)

റൊ�ൊളാാങ്് ബാാർത്തുംം മിിത്തുകളുടെെ വിിശകലനവുംം
1950 മുതൽ 1980 വരെെയുള്ള മുന്നുദശകങ്ങളിിലാാണ്് ബാാർത്ത്് ചിിഹ്ന വിിജാാഞാാനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�
ട്ട ആഖ്യാാ�നപാാഠങ്ങളിിൽ മുഴുകിിയിിരുന്നത്്. ലെ�സ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സ്് നോ�ോവെ�ല്ലെ�സ്് (Less letters Novellus)
എന്ന ജേ�ർണലിിൽ 1954 മുതൽ 56 വരെെയുള്ള കാാലത്ത്് പ്രസിിദ്ധപ്പെ�ടുത്തിിയ പ്രബന്ധങ്ങളുടെെ
സമാാഹാാരമാാണ്് മിിത്തോ�ോളജീീസ്് (mythologies) എന്ന വിിഖ്യാാ�തമാായ ഗ്രന്ഥംം. സാാമൂഹിിക ജീീവിി
തത്തിിലെ� പല വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളെ�യുംം സമന്വവയിിപ്പിിക്കുകയെ�ന്ന ധർമ്മംം പുരാാവൃത്തങ്ങൾ അനുഷ്ഠിി
ക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് ബാാർത്ത്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്(Roland Barthes Quote: 2003). ചരിിത്രപരവുംം
സാംം�സ്കാാരിികവുമാായിി പ്രസക്തമാായ ഒരു ആശയത്തെ� ആധുനിിക ലോ�ോക ക്രമങ്ങൾക്കനുഗുണമാായ
മുല്യയവ്യയവസ്ഥകളിിലേ�യ്ക്ക്് സംംവഹിിക്കുകയാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ചെ�യ്യുന്നത്്.
അധിിനിിവേ�ശ പ്രക്രിിയയ്ക്കുള്ള (processes of colonialization) ഉപകരണങ്ങളെ�ന്ന
നിിലയിിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്താാറുണ്ട്്. വേ�ണ്ടത്ര ഭക്ഷണ ലഭ്യയത പോ�ോലുമിില്ലാാത്ത
അൾജീീരിിയ തുടങ്ങിിയ രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�യ്ക്ക്് അവർക്ക്് നിിഷിിദ്ധമാായ വൈൈൻ ധാാരാാളമാായിി ഇറക്കു
മതിി ചെ�യ്യുന്ന ഫ്രാാൻസ്്, പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ അധിിനിിവേ�ശംം കൂടിി നടത്തുന്നതാായിി ബാാർത്ത്്
നടത്തുന്ന നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഇത്തരത്തിിൽ ആധുനിിക സമൂഹത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക
ചിിഹ്നങ്ങൾക്കു പിിന്നിിൽ അദൃശ്യയമാായിിരിിക്കുന്ന പുരാാവൃത്തതലംം മിിത്തോ�ോളജീീസ്്, ക്യാാ�മറ ലൂസിിഡ
എന്നീീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ ബാാർത്ത്് വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
സൊ�ൊസ്സൂറിിയൻ ഘടനാാപഠനങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് ബാാർത്ത്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ�
അപഗ്രഥിിക്കുന്നത്്. സൂചകസൂചിിതങ്ങൾക്ക്് ഭാാഷാാവ്യയവസ്ഥയിിൽ ആപേ�ക്ഷിികമാായ ബന്ധംം
മാാത്രമാാണുള്ളത്് എന്നപോ�ോലെ� ഒരു പുരാാവൃത്തത്തിിന്റെ� ചിിഹ്നവ്യയവസ്ഥയിിലുള്ള സൂചകസൂചത
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ബന്ധവുംം ആപേ�ക്ഷിികമാാണെ�ന്നുംം നിിരവധിി അർത്ഥപരിികല്പനകൾ ഒരേ� പുരാാവൃത്തത്തിിന്്
കാാലദേ�ശഭേ�ദംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാവുമെെന്നുംം ബാാർത്തിിന്റെ� പഠനങ്ങൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ഇപ്രകാാരംം
കാാലദേ�ശഭേ�ദങ്ങൾ ക്കനുസൃതമാായിി അർത്ഥതലങ്ങളെ� പുതുക്കിിമാാറ്റാാൻ പാാകത്തിിൽ നിിരന്തരമാായ
ഒരു ചിിഹ്നന പ്രക്രിിയയ്ക്ക്് (signification Process) ഓരോ�ോ പുരാാവൃത്തവുംം വിിധേ�യപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മിിത്തിിനെ� ഒരു അതിിഭാാഷയെ�ന്ന്് (meta language) ബാാർത്ത്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
ശിിഥിിലമാാക്കപ്പെ�ടാാൻ വേ�ണ്ടിി നിിർമ്മിിക്കുന്നവയാാണ്് പുരാാവൃത്ത സഞ്ചയങ്ങളെ�ന്നുംം വിിഘടിിപ്പിി
ക്കപ്പെ�ട്ട അംംശങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് പുതിിയ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുമെെന്നുംം ഫ്രാാൻസ്് ബൊ�ൊവാാസ്്
അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നിിടത്തുംം മിിത്തുകളുടെെ ശ്ലഥസ്വവഭാാവംം തന്നെ�യാാണ്് പ്രകടമാാകുന്നത്്. നിിലനിിന്നിി
രുന്ന അർത്ഥമാാനങ്ങൾക്ക്് പുതിിയ ഭാാഷ്യംം� ചമയ്ക്കാാൻ കഴിിയുന്ന ഭാാഷാാപരമാായ വഴക്കംം ഭാാഷാാവൃ
ത്തങ്ങൾക്കുണ്ടെ�ന്ന്് പറയുമ്പോ�ോൾ മിിത്തുകളുടെെ അപദുരൂഹവത്്കരണമാാണ്് (demystification)
ബാാർത്ത്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ പുനർവാായനാാ സാാധ്യയതകൾ വ്യയക്തമാാക്കുകവഴിി
പുരാാവൃത്തപഠനത്തിിൽ നിിർണ്ണാായകമാായ പഠനസാാധ്യയതകളാാണ്് റൊ�ൊളാാങ്് ബാാർത്ത്് തുറന്നിിട്ടത്്.

വ്ലാാഡ്മിിർ പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� ഘടനാാപഗ്രഥന മാാതൃക
ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ പഠനസമ്പ്രദാായങ്ങളെ� വിിമർശിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പ്രോ�ോപ്പ്് കഥാാ
ഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ ഘടന വിിശകലനംം ചെ�യ്തത്്. ഭിിന്ന സ്ഥലകാാലങ്ങളിിലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ച്് കഥയുടെെ
നിിരുക്തിി അന്വേ�േഷിിക്കുന്നതിിന്് പകരംം കഥാാഘടനയിിൽ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പ്രോ�ോപ്പ്് നടത്തിിയ
പഠനംം കൂടുതൽ രൂപനിിഷ്ഠമാായ ഒന്നാായിിരുന്നു. നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ
ഭാാഗമാായിി പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� അപഗ്രഥന സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെെ ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ പ്രത്യയ
ക്ഷപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം നമ്മുടെെ ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ വസ്തുതകളുടെെ വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ ആ രീീതിിശാാസ്ത്രംം ഇനിിയുംം
കാാര്യയമാായിി പരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� സംംഭാാവനകളെ�പ്പറ്റിി അലൻ ഡൻഡിിസ്് എഴുതുന്നു:
“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)

നിിരവധിി ആധുനിിക ഗവേ�ഷണപഠനങ്ങളിിലുംം പ്രോ�ോപ്പ്് സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
ബൈൈബിിളിിലെ� പഴയനിിയമ പുരാാവൃത്ത കഥകളെ� ഘടനാാത്മക വിിശകലന മാാതൃകയിിൽ
അപഗ്രഥിിച്ചു പഠിിക്കുന്ന പമീീല മിിലന്റെ� പഠനംം ഇതിിന്് നല്ലൊ�ൊരു ഉദാാഹരണമാാണ്് (പമീീല മിിലൻ:
1988). പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� പഠന മാാതൃക പിിന്തുടർന്ന പ്രശസ്തനാായ ഇസ്രയേ�ലിി ഫോ�ോക്് ലോ�ോറിിസ്റ്റാാണ്്
ഹെ�ഡാാ ജേ�സൺ. ജൂതപാാരമ്പര്യയത്തിിൽ പെ�ട്ട പതിിന്നാാല്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� അവർ പ്രോ�ോപ്പിിയൻ
മാാതൃകയിിൽ ഘടനപഗ്രഥന വിിധേ�യമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. റഷ്യയൻ-അമേ�രിിക്കൻ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
മാാത്രമല്ല, മധ്യയ കിിഴക്കൻ രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� നാാടോ�ോടിിക്കഥകളിിലുംം പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രംം പ്രയു
ക്തമാാണെ�ന്ന്് ജേ�സൺ തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്. (Heda Jason: 1965) ജൂഹപെ�ന്റിിക്കെ�യ്നൻ (Juha
Pentikainen) സാാറ്റുഅപ്പോ�ോ (Satu Apo) എന്നിിവർ ചേ�ർന്നെ�ഴുതിിയ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ മരീീന ടക്കാാലോ�ോ
എന്ന മുത്തശ്ശിി പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുത്ത 34 കഥകളെ�യാാണ്് പ്രോ�ോപ്പിിയൻ ഘടനാാപഗ്രഥന മാാതൃകയിിൽ
പഠനവിിധേ�യമാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്. വീീരാാപദാാനപരമാായ നാാടോ�ോടിിക്കഥകളിിൽ പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� പഠനംം
കൂടുതൽ പ്രസക്തമാാണെ�ന്നവർ തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പ്രോ�ോപ്പിിന്റെ� പഠന മാാതൃക പരീീക്ഷിിച്ച മറ്റൊ�ൊരു പ്രശസ്തയാാണ്് മേ�രിി ജെ�യ്്ൻ ഷെ�ൻക്്
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(Mary Jane Shenck). ഇവരെെകൂടാാതെ� വോ�ോൾഫ്്ഗാം�ംഗ്് റോ�ോത്ത്് (Wolfgang Roth) റോ�ോബർട്ട്്
കോ�ോഫിംം�ഗ്നൽ (Robert Couffignal) സേ�വ്യയർ ഡ്യുുറന്റ്് (Xavier Durand) ജോ�ോസഫ്് ബ്ലെ�ൻകിിൻ
സോ�ോപ്പ്് (Joseph Blenkinsopp) ജാാക്ക്് എംം സാാസ്സൻ (Jack .M. Sasson) റോ�ോബർട്ട്് സിി. കുള്ളിി
(Robert C. Culley) തുടങ്ങിിയ ആധുനിിക ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ ഗവേ�ഷകരെെയുംം പ്രോ�ോപ്പിിയൻപഠനംം
ഏറെെ സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

III താാരതമ്യാ�ാത്മകപഠനസമീീപനവുംം അനുബന്ധ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം
മിിത്തുകളെ� ആഴമുള്ള പഠനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കിിയ നിിരവധിി സാാമൂഹിിക ശാാസ്ത്രജ്ഞന്മാാരുംം
മനഃഃശാാസ്ത്രജ്ഞമാാരുംം നരവംംശശാാസ്ത്രജ്ഞമാാരുംം ഫോ�ോക്് ലോ�ോറിിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്്. ബ്രോ�ോണിിസ്ലാാവ്് മലിി
നോ�ോവ്്സ്കിി (Bronislaw Malinowski) മാാക്സ്് മുള്ളർ(Max Muller) ആൻഡ്രൂലാാങ്് (Andrew Lang)
സർ. ജെ�. ജിി. ഫ്രേ�സൻ (Sir J. G. Frazer) എന്നിിവരുടെെ പുരാാവൃത്ത സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ പുരാാവൃത്ത
പഠനത്തിിൽ ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യങ്ങളാാണ്്.

മാാക്സ്് മുള്ളർ (1823-1900)
താാരതമ്യാ�ാത്മക പുരാാവൃത്ത പഠനങ്ങൾക്ക്് തുടക്കംം കുറിിച്ചവരിിൽ മാാക്സ്് മുള്ളർക്ക്് പ്രാാധാാന സ്ഥാാന
മാാണുള്ളത്്. ഓക്സ്്ഫോ�ോർഡ്് സർവ്വകലാാശാാലാാ പ്രൊ�ൊഫസറാായിിരുന്ന മുള്ളറുടെെ പ്രധാാന പഠന
മേ�ഖല സംംസ്കൃത സാാഹിിത്യയവുംം പുരാാണങ്ങളുമാായിിരുന്നു. താാരതമ്യയഭാാഷാാശാാസ്ത്ര (Comparative
philology) പഠനങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പുരാാവൃത്ത സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. 1856ൽ എഴുതിിയ താാരതമ്യാ�ാത്മക പുരാാവൃത്ത പഠനംം (Comparative mythology)
പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിൽ ഏറെെ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട ഒരു കൃതിിയാാണ്്.
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ഭാാഷയുടെെ രോ�ോഗമാാണെ�ന്ന നിിരീീക്ഷണംം മുള്ളർ നടത്തുന്നുണ്ട്്. പ്രാാചീീന
ജനത പ്രതീീകാാത്മകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുവന്ന ഭാാഷയുംം ബിംം�ബങ്ങളുംം പിിന്നീീട്് വ്യയത്യയസ്ത സാാഹചര്യയ
ങ്ങളിിൽ വിിഭിിന്ന അർത്ഥമാാനങ്ങളിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ട്ടതു മൂലമാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളുണ്ടാായതെ�
ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം നിിരീീക്ഷിിച്ചു. ഭാാഷയുടെെ രോ�ോഗമാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ�ന്നു വ്യയവഹരിിക്കാാൻ ഇതാാണ്്
മുള്ളറെെ പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചത്്. മുള്ളർ എഴുതുന്നു: “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)

രണ്ട്് തരത്തിിലാാണ്് ഭാാഷാാരോ�ോഗംം പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലൂടെെ പ്രകാാശിിതമാാകുന്നതെ�ന്ന്് മുള്ളർ
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. ഒന്ന്് പോ�ോളിിനോ�ോമിി (Polynomy). ഒരു വാാക്ക്് വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥമാാനങ്ങളോ�ോടെെ
ഉപയോ�ോഗിിക്കലാാണിിവിിടെെ സംംഭവിിക്കുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊന്ന്് ഹോ�ോമോ�ോണിിമിിയാാണ്് (Homonymy).
ഇവിിടെെ ഒരു ആശയംം(Idea) വിിഭിിന്ന വാാക്കുകളിിലൂടെെ സംംയോ�ോജിിക്കപ്പടുകയാാണ്്. ഉദാാഹരണ
ത്തിിന്് സർവ്വവ്യാാ�പിിയാായ ഈശ്വവരസത്തയെ� സൂര്യയൻ, വാായു, ആകാാശംം, നക്ഷത്രംം, പ്രഭാാതംം,
പ്രകാാശംം തുടങ്ങിിയ ഭിിന്ന ബിംം�ബങ്ങളിിലൂടെെ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കുന്നു. മാാക്സ്് മുള്ളറുടെെ
പുരാാവൃത്ത സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാാന ആശയമാാണ്് സൗൗര പുരാാവൃത്ത
സിിദ്ധാാന്തംം (Solar Theory)

സൗൗരപുരാാവൃത്ത സിിദ്ധാാന്തംം
ആകാാശഗോ�ോളങ്ങളുടെെ വിിസ്മയനീീയമാായ ഗതിിക്രമങ്ങൾ ആദിിമ മനുഷ്യയരിിലുണ്ടാാക്കിിയ
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ഭാാവസംംത്രാാസങ്ങളിിൽ നിിന്നാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ന്നാാണ്് ഇത്് സിിദ്ധാാന്തിിക്കു
ന്നത്്. സൂര്യയചന്ദ്രാാദിി നക്ഷത്ര ജാാലങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം സമാാനസ്വവഭാാവമുള്ള പുരാാവൃ
ത്തങ്ങൾ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്് ഇത്തരമൊ�ൊരു നിിരീീക്ഷണത്തിിന്റെ� സാംം�ഗത്യംം� വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
കാാലിിഫോ�ോർണിിയയിിലെ� പ്രാാചീീന വർഗ്ഗക്കാാർക്കിിടയിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുള്ള ഒരു സൗൗരപുരാാവൃത്തംം
ആൻഡ്രുലാാങ്് ഉദ്ധരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്് ഉദാാഹരണമാായെ�ടുക്കാംം� (Andrew Lang: 1993) . ഈ പുരാാവൃ
ത്തത്തിിൽ സൂര്യയചന്ദ്രന്മാാർ ഭാാര്യയഭർത്താാക്കന്മാാർ ആണ്്. അവരുടെെ മക്കളാാണ്് നക്ഷത്രജാാലങ്ങൾ.
സൂര്യയൻ വിിശക്കുമ്പോ�ോഴൊ�ൊക്കെ� മക്കളെ� പിിടിിച്ചു തിിന്നുംം. അതുകൊ�ൊണ്ട്് നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യയന്റെ�
വഴിികൾ നിിന്നൊ�ൊഴിിഞ്ഞുനിിൽക്കുംം. സൂര്യയന്റെ� പകൽ യാാത്രയ്ക്കിിടയിിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ� കാാണാാത്തത്്
അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. സൂര്യയൻ മറഞ്ഞു കഴിിയുമ്പോ�ോൾ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആർത്തുല്ലസിിച്ച്് പ്രത്യയ
ക്ഷപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുംം. മാാനുഷിികമാായ അനുഭവ പരിിസരങ്ങളുടെെയുംം യുക്തിിബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ആകാാശവെ�ളിിച്ചങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്ന ഇതിിന്് സമാാനമാായ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ
ലോ�ോകമെെമ്പാാടുമുണ്ട്്.
ബ്രോ�ോണിിസ്ലോ�ോവ്് മലിിനോ�ോവ്്സ്കിിയുടെെ പഠനങ്ങളുംം പുരാാവൃത്ത പഠനത്തിിൽ ഏറെെ പ്രസക്ത
ങ്ങളാാണ്്. മിിത്തുകൾക്ക്് പ്രാാകൃത സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്ന സ്ഥാാനത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനത്തെ�യുംം
കുറിിച്ച്് മലിിനോ�ോവ്്സ്കിി പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഭൂത വർത്തമാാനകാാലങ്ങളെ� കൂട്ടിിയിിണക്കുന്ന കണ്ണിി
യാായാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� കണക്കാാക്കുന്നത്്. “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)

ആൻഡ്രൂലാാങ്്
താാരതമ്യാ�ാത്മകമാായ നരവംംശ വിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� വ്യാാ�
ഖ്യാാ�നിിച്ചവരിിൽ പ്രമുഖനാാണ്് ആൻഡ്രൂലാാങ്്. 1887ലാാണ്് ആൻഡ്രൂലാാങ്് മിിത്ത്്: അനുഷ്ഠാാനവുംം
മതവുമെെന്ന (Myth: Ritual and Religion) ഗ്രന്ഥംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചത്്. എല്ലാാ മതങ്ങളുംം അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം സമർത്ഥിിക്കുന്നുണ്ട്്.
യുക്തിിയുടെെയുംം അയുക്തിിയുടെെയുംം രണ്ട്് അംംശങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സംംതുലിിതമാാക്കപ്പെ�ടുന്ന ആഖ്യാാ�ന
രൂപമാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങൾക്കുള്ളത്്. അയുക്തിികമാായതിിനെ� യുക്തിിപരമാായിി വിിശദമാാക്കാാനുള്ള
ശ്രമഫലമാായിിട്ടാാണ്് ആ സംംതുലനംം പുരാാവൃത്തങ്ങൾ സാാധിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ പരിിഷ്കൃതമതങ്ങൾ
ഗോ�ോത്രാാരാാധനാാക്രമങ്ങളെ� അബദ്ധമെെന്നുംം പ്രാാകൃതമെെന്നുംം അപഹസിിക്കുന്നതിിന്റെ� വൈൈരുദ്ധ്യംം�
ലാാങ്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ആൻഡ്രൂലാാങിിനെ� കൂടാാതെ� ഹീീബ്രു അനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തിി പഠനംം നിിർവഹിിച്ച
സ്പെ�ൻസർ (Spencer) പുരാാവൃത്തത്തിിലെ� അയുക്തിികാംം�ശങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠനംം നടത്തിിയ
ഫ്രഞ്ച്് പണ്ഡിിതൻ ഫൊ�ൊണ്ടെ�നെ�ൽ (Fontenelle) , ഡിി ബ്രോ�ോസസ്സ്് (De Brossess) തുടങ്ങിി
യവരുംം നരവംംശ വിിജ്ഞാാനീീയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ പുരാാവൃത്തപഠനംം നിിർവ
ഹിിച്ചവരാാണ്്.

ജെ�.ജിി. ഫ്രേ�സർ
ആചാാരനുഷ്ഠാാനങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ലോ�ോകമെെമ്പാാടുമുള്ള മിിത്തുകളെ�യുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളെ�യുംം
താാരതമ്യാ�ാത്മക വിിശകലനത്തിിനുംം പഠനത്തിിനുംം വിിധേ�യമാാ ക്കിിയവരിിൽ പ്രമുഖനാാണ്് സർ
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ജെ�യിംം�സ്് ജോ�ോർജ്് ഫ്രേ�സർ. ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ബൗൗദ്ധിികതലങ്ങളെ� കാാര്യയമാായിി സ്വാാ�ധീീനിി
ച്ച കൃതിികളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ഫ്രേ�സറുടെെ “ദിി ഗോ�ോൾഡൻ ബോ�ോ” (The Golden Bough). വിിചിിത്രമെെന്നു
തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന നാാനാാതരംം പ്രാാകൃതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�യുംം അവയ്ക്കു പിിന്നിിലുള്ള പ്രാാഗ്്ജനതയുടെെ
മാാനസിിക വ്യാാ�പാാരങ്ങളെ�യുംം സാാമൂഹിിക ശാാസ്ത്രജ്ഞന്റെ� ദൃഷ്ടിിയിിലൂടെെ വിിലയിിരുത്തുന്ന ഒരു ഗ്ര
ന്ഥമാാണിിത്്. വൃക്ഷാാരാാധനാാരീീതിികൾ, മന്ത്രവാാദംം,ഉർവ്വരാാരാാധനാാരീീതിികൾ, ഭൂമിിപൂജ, ബാാധോ�ോ
ച്ചാാടനകർമ്മങ്ങൾ (Expulsion of Evils) സൂര്യയചന്ദ്രന്മാാർ, മഴ,കാാറ്റ്് തുടങ്ങിിയ പ്രകൃതിിപ്രതിിഭാാസ
ങ്ങളിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ, വിിലക്കു വ്യയവസ്ഥകൾ (taboos) അഗ്നിിനൃത്തങ്ങൾ (fire festivals)
തുടങ്ങിിയ മൈൈത്തിികാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളാാണ്് ഫ്രേ�സർ പ്രധാാനമാായുംം പഠന വിിധേ�യമാാക്കിിയിിട്ടുള്ളത്്.
ഇത്തരംം വിിഷയങ്ങൾക്കുള്ള സാാർവലൗൗകിികമാാനംം അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്്. ഉദാാഹരണത്തിിന്്
അഗ്നിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുള്ള ഉത്സവാാഘോ�ോഷങ്ങൾക്ക്് സാാർവ്വ കാാലിികവുംം സാാർവലൗൗകിികവുമാായ
പ്രസക്തിിയുണ്ടെ�ന്ന്് ഫ്രേ�സർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.
അഗ്നിിയെ� ശുദ്ധീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം (purificatory) നശീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം (destructive
power) ശക്തിി വിിശേ�ഷമാായിി കരുതിി വന്ന അടിിസ്ഥാാന വാാസനകളുടെെ തുടർച്ചകളാാണ്് ഇത്തരംം
അഗ്നിി ആഘോ�ോഷങ്ങൾക്ക്് പിിന്നിിലുള്ളത്്. കൽവിിളക്കുകളിിൽ തിിരിിതെ�ളിിച്ചുംം മെെഴുകുതിിരിികൾ
കൊ�ൊളുത്തിിയുംം വിിവിിധ രീീതിികളിിൽ അഗ്നിിയോ�ോടുള്ള ഉപാാസന നമ്മുടെെ മത സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഇന്നുംം
തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട്്. ഉത്സവാാഘോ�ോഷങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം സാാർവ്വത്രിികമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ആധുനിിക
വൈൈദ്യുുതാാലങ്കാാര ദീീപവിിതാാനങ്ങളൊ�ൊക്കെ� ഈ അഗ്നിിവെ�ളിിച്ച കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുടെെ ഒരു വിിപുലനമാായിി
(extension) വിിലയിിരുത്താാൻ കഴിിയുംം. പന്തംം കൊ�ൊളുത്തിി പ്രകടനങ്ങളിിൽ അഗ്നിിശക്തിിയുടെെ
സംംഘാാവബോ�ോധവുംം കരുത്തുമാാണ്് സത്യയത്തിിൽ പ്രകടമാാകുന്നത്്. പ്രപഞ്ചത്തെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്ന
അപഗ്രതന സമീീപനങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിിൽ മതവുംം മന്ത്രവുംം ശാാസ്ത്രവുംം ഒരേ� ധർമ്മമാാണ്് നിിർവ്വഹിിക്കു
ന്നതെ�ന്ന്് ഫ്രേ�സർ കരുതുന്നുണ്ട്്. പ്രാാചീീനമിിത്തുകളിിലെ� സ്വവപ്നങ്ങൾ പലതുംം ശാാസ്ത്രലോ�ോകംം പിിന്നീീട്്
യാാഥാാർത്ഥ്യയമാാക്കിിയത്് പോ�ോലെ� നവീീന ചിിന്താാലോ�ോകംം ഇനിിയുംം പല അത്ഭുതങ്ങളുംം സൃഷ്ടിിക്കുമെെന്ന
നിിഗമനത്തിിലാാണ്് ഫ്രേ�സർ എത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്.

ആധുനിിക സമീീപനങ്ങൾ മിിർഷ്യയ ഏലിിയഡ്് (Mircea Eliade)
പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� ഇതര സാാമൂഹിിക വിിഷയങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി താാരതമ്യാ�ാത്മക പഠനംം
നിിർവ്വഹിിച്ച ആധുനിികരിിൽ പ്രമുഖനാാണ്് മിിർഷ്യയ ഏലിിയഡ്് (Mircea Eliade). മിിത്തുകളെ� പ്രതീീകാാ
ത്മക പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളാായാാണ്് (Symbolic representation) മിിർഷ്യയ കാാണുന്നത്്. മാാനുഷിികമാായ
പരിിമിിതിികളെ� അതിിലംംഘിിച്ച്് സ്വവപ്നലോ�ോകങ്ങളെ� സാാക്ഷാാത്്ക്കരിിക്കാാനാാണ്് മിിത്തുകൾ ശ്രമിിക്കു
ന്നത്്. പ്രപഞ്ചനിിഗൂഢതകളിിലുംം അപരിിമേ�യതകളിിലുംം അഭിിരമിിക്കാാനുള്ള മനുഷ്യയവാാസനകളുടെെ
പൂരണമാാണ്് പുരാാവൃത്തങ്ങൾ. നൈൈസർഗ്ഗിികമാായ ഒരു സർഗ്ഗാാത്മക വ്യാാ�പാാരത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫ
ലനമാാണവ. അതുകൊ�ൊണ്ട്് പുരാാവൃത്തങ്ങളെ� നിിരക്ഷര സമൂഹത്തിിന്റെ� ഭാാവനവ്യാാ�പാാരങ്ങളാായിി
മാാത്രമല്ല മിിർഷ്യയ വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. ഏതുകാാലത്തുംം മനുഷ്യയനെ� നിിഴൽപോ�ോലെ� പുരാാവൃത്തഭാാ
വനകൾ പ്രചോ�ോദിിപ്പിിക്കുക തന്ന ചെ�യ്യുമെെന്ന്് പറയുന്ന മിിർഷ്യയ, മിിത്തുകളെ� കൂടാാതെ� മനുഷ്യയന്്
നിിലനിിൽക്കാാൻ തന്നെ� കഴിിയിില്ലെ�ന്നാാണ്് നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
ആത്യയന്തിിക സത്യയങ്ങളെ�യുംം യാാഥാാർഥ്യയങ്ങളെ�യുംംപറ്റിിയുള്ള സമഷ്ടിി ചേ�തസ്സിിന്റെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�
നങ്ങളാാണ്് മിിത്തുകളെ�ന്നുംം പ്രപഞ്ചനിിഗൂഢതകൾ ഒരു പ്രഹേ�ളിികയാായിി തുടരുന്ന കാാലത്തോ�ോളംം
മിിത്തുകൾ ഉണ്ടാായിി കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുമെെന്നുള്ള മിിർഷ്യയയുടെെ നിിരീീക്ഷണംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുടെെ സാാർ
വ്വകാാലിിക പ്രസക്തിിയുംം പ്രാാധാാന്യയവുമാാണ്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
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ഡോ�ോ. എംം.ഐ. പുന്നൂസ്്
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ മീീനടംം സ്വവദേ�ശിി. ആലുവ യു. സിി. കോ�ോളേ�ജ്് ബർസാാറുംം മലയാാളംം അസ്സോ�ോസിിയറ്റ്് പ്രൊ�ൊ
ഫസറുമാാണ്്. മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണ മാാർഗദർശിിയുംം യു.ജിി. ബോ�ോർഡ്് ഓഫ്്
സ്റ്റഡീീസ്് അംംഗവുമാാണ്്. ക്രിിസ്തീീയ വാാമൊ�ൊഴിി ഗാാനങ്ങൾ, താായ്്വാാൻ ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകൾ എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വംംശീീയത : വിിചാാരവുംം വീീക്ഷണവുംം, ദൃശ്യയഹർഷംം, ഹരിിത ജീീവിിതംം, സംംസ്കാാരപഠനംം: സിിദ്ധാാന്തവുംം
പ്രയോ�ോഗവുംം എന്നീീ കൃതിികൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്.

ബെ�ട്ടക്കുറുബരുടെെ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം കലകളുംം;
ഗോ�ോത്രജീീവിിതത്തിിന്റെ� വ്യയതിിരിിക്തത
ഡോ�ോ.ഇന്ദു മേ�നോ�ോൻ

ലെ�ക്്ചറർ, നരവംംശശാാസ്ത്ര ഗവേ�ഷണ കേ�ന്ദ്രംം

താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കൈൈവേ�ലകൾ, പുരാാവൃത്തങ്ങൾ, കാാട്് കെ�യ്ത്തളെ�
മൺപാാത്ര നിിർമ്മാാണംം, മരപ്പണിി, ലോ�ോഹപ്പണിികൾ, കല്ലുപണിി, നിിർമ്മാാണപ്പണിി, കൊ�ൊട്ടപ്പണിി,
നെ�യ്ത്തുപണിി, ചുണ്ണാാമ്പു നീീറ്റൽ, ക്ഷുരകവൃത്തിി എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള നിിരവധിി കൈൈവേ�ലകൾ സ്വവന്തമാാ
യുള്ള ഗോ�ോത്രവിിഭാാഗമാാണ്് ബെ�ട്ടക്കുറുബർ. നീീലഗിിരിിയ്ക്കു ചുറ്റുമാായിി കർണ്ണാാടക, കേ�രള, തമിിഴ്്നാാട്്
എന്നിിങ്ങനെ� മൂന്നു സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിലാായിി വ്യാാ�പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ബെ�ട്ടക്കുറുമൻ, വെ�ട്ടക്കുറുമൻ, ഊരാാളിി,
ഊരാാളിിക്കുറുമൻ, ബെ�ട്ടക്കുറുമ്പൻ, ബെ�ട്ടകുറുബറു, ബെ�ട്ട്്ർബറ്് വിിവിിധങ്ങളാായ പേ�രുകളിിൽ ഈ
ഗോ�ോത്രംം അറിിയപ്പെ�ട്ടു. 2002-ലെ� ഭരണഘടനാാ ഭേ�ദഗതിിവരുന്നതുവരെെ ഗോ�ോത്രപട്ടിികയിിൽ കുറുമൻ
എന്ന ഒറ്റപ്പേ�രിിൽ മുള്ളുക്കുറുമനുംം ബെ�ട്ടക്കുറുമനുംം ഒന്നിിച്ചാാണ്് ഉൾപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. പല സെ�ൻസസ്സു
കളിിലുംം ഇടുക്കിിയിിലെ� ഊരാാളിി ഗോ�ോത്രവുമാായിിച്ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ട്് തെ�റ്റാായ രീീതിിയിിൽ ജനസംംഖ്യയ
കണക്കാാക്കിി. ഇതെ�ല്ലാം�ം ഗോ�ോത്രത്തിിന്റെ� വിികസനപ്രക്രിിയയെ� ബാാധിിച്ച സംംഗതിികളാായിിരുന്നു.
“1703 കുടുംംബങ്ങളിിലാായിി 6482 പേ�രാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ ഉള്ളത്്. ഇതിിൽ 3193 ആണുങ്ങളുംം
3289 പെ�ണ്ണുങ്ങളുമുണ്ട്്. 1000 പുരുഷനു 1030 സ്ത്രീീയെ�ന്നതാാണ്് സ്ത്രീീ-പുരുഷാാനുപാാതംം.”
വിിട്ടംം, വിിടരിി, വിിണ്ടു എന്ന വാാക്കിിൽ നിിന്നുണ്ടാായതാാണ്് ബെ�ട്ട, ബൊ�ൊട്ട എന്ന വാാക്ക്്.
അതിിന്റെ� അർത്ഥംം കുന്ന്് എന്നാാണ്്. കുന്നിിലെ� കുറുമർ എന്നതാാണ്് ബെ�ട്ടക്കുറുമ എന്ന നാാമത്തിിന്റെ�
നിിരുക്തിി. ഗോ�ോത്രത്തിിന്റെ� സമുദാായോ�ോത്്പത്തിിയെ�പ്പറ്റിിയുംം ധാാരാാളംം കഥകൾ പ്രചരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പ്രാാദേ�ശിികമാായ വ്യയതിിയാാനങ്ങളോ�ോടെെ ഓരോ�ോ ബെ�ട്ടക്കുറുബ സമുദാായക്കാാരനുംം തങ്ങളുടെെ വംംശോ�ോ
ത്്പത്തിി കഥ പറയുന്നു. ജനനംം മുതൽ മരണംം വരെെ ഗോ�ോത്രകഥാാധിിഷ്ഠിിതമാാണു ബെ�ട്ടക്കുറുബരുടെെ
കാാര്യയങ്ങൾ. ഊരാാളിിയാായതെ�ങ്ങനെ�? ഉയിിരെെടുത്തതെ�ങ്ങനെ�? തുടങ്ങിിയ ചോ�ോദ്യയങ്ങളുമാായിി വ്യയത്യയ
സ്തപുരാാവൃത്തങ്ങൾ അവർക്കിിടയിിൽ പ്രചരിിച്ചു.
വേ�ടരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ പിിന്മുറക്കാാരാായ ചിിലർ ഒരു യുദ്ധത്തിിൽ പരാാജിിതരാായിി രാാജത്വംം�
നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു സാാധാാരണ മനുഷ്യയരാായിി മാാറിി. ജീീവിിതവൃത്തിിയ്ക്കാായിി കൈൈവേ�ലകൾ പഠിിച്ച്് വിിദഗ്ദ്ധരാായിി,
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ഊരിിന്റെ� എല്ലാാ ആവശ്യയങ്ങളുംം നിിറവേ�റ്റുന്നവരാായിി മാാറിി. പതിിയെ� ഊരിിനെ� ആളുവാാനാാരഭിിച്ച്്
ഊരാാളിികളാായിി മാാറിി. എന്നാാൽ മറ്റൊ�ൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത്്, മുള്ളുക്കുറുമന്റെ� അമ്മദൈൈവമാായ മുത്ത്യയ
ശ്ശ്യയമ്മയുടെെ ഭൂമിിയിിലെ� ഊരാായ്മക്കാാരാായതിിനാാലെ�ത്രെ� ഇവർ ഊരാാളിിക്കുറുമരാായത്് എന്നാാണ്്.
മറ്റൊ�ൊരു കഥ പഴശ്ശിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. പഴശ്ശിിയുടെെ വയനാാടൻ ജീീവിിതത്തിിൽ
യുദ്ധത്തിിനാായ്് സഹാായിിച്ച കുറിിച്യയ, കുറുമ പോ�ോരാാളിികൾക്ക്് ആവശ്യയമാായ ആയുധങ്ങളെ�ല്ലാം�ം -ശൂലംം, കുന്തംം, കുറിിച്യയക്കത്തിി, മൊ�ൊട്ടമ്പ്്, കത്തിിയമ്പ്്, വിില്ല്് ഒക്കെ�-- ബെ�ട്ടക്കുറുമരാാണ്് ഉണ്ടാാക്കിി
നൽകിിയിിരുന്നത്്. ആയിിടയ്ക്കാാണ്് അതിിസുന്ദരനാായ ബെ�ട്ടക്കുറുമനുമാായിി പയ്്ച്ചിിയുടെെ മകളാായ
രാാജകുമാാരിി പ്രേ�മത്തിിലാായത്്. കോ�ോപിിഷ്ഠനാായ പഴശ്ശിി ആ യുവാാവിിനെ� നിിർദ്ദാാക്ഷിിണ്യംം� കൊ�ൊന്ന്്
മറ്റ്് ബെ�ട്ടക്കുറുമരെെ നാാടു കടത്തിി. പോ�ോകെ�പ്പോ�ോകെ� രാാജ്യയത്ത്് ആയുധങ്ങളുംം കലങ്ങളുംം മരയുരു
പ്പടിികളുംം ഇല്ലാാതാായിി. നാാട്ടുകാാരുംം യോ�ോദ്ധാാക്കളുംം ഒരുപോ�ോലെ� പ്രശ്നത്തിിലാായിി. ഒടുവിിൽ പഴശ്ശിി
തന്നെ� നേ�രിിട്ടുപോ�ോയിി പാാലാായനംം ചെ�യ്ത ബെ�ട്ടക്കുറുമരെെ തിിരിികെ� കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ഊരിിൽ സ്ഥലവുംം
സ്ഥാാനവുംം കൊ�ൊടുത്തു. ഊരിിനെ� ആഴ്ന്ന അവർ പിിന്നീീട്് ഊരാാളിികളാായിി. നെ�ർദ്ദിിബൊ�ൊട്ടു അഥവാാ
നീീലഗിിരിിയിിലാാണ്് മനുഷ്യയരുടെെ ആദിിഗോ�ോത്രങ്ങളാായ ബൊ�ൊട്ട്്കുറുമർ ഉണ്ടാായതെ�ന്ന്് അവരുടെെ
ഉത്്പത്തിി പുരാാവൃത്തംം പറയുന്നു.
കൂട്ടമാായിി മാാത്രമേ� ബെ�ട്ടക്കുറുമർ താാമസിിയ്ക്കാാറുള്ളു. മൊ�ൊദ്്കീീറെെ എന്നാാണീീ സങ്കേ�തംം അറിി
യപ്പെ�ടുന്നത്്. ചിിലരിിതിിനെ� പാാടിിയെ�ന്നുംം ഹാാടിിയെ�ന്നുംം വിിളിിയ്ക്കുന്നു. ഒറ്റവീീടുകൾ കീീരെെയെ�ന്നാാണ്്
അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് കുഞ്ഞിിക്കുടിിലുകളാാകട്ടെെ കുട്്ള്് എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. കരകൗൗശലചാാതുരിിയുംം
കൈൈവേ�ലമിിടുക്കുംം വീീടുകളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയിിലുംം കാാണാംം�. പൂർവ്വിികാാത്മാാക്കളുടെെ ആവാാസ്ഥാാനമാായ
അമ്പാാള ഗോ�ോത്രനിിർമ്മിിതിിയുടെെ സങ്കീീർണ്ണതയുംം മനോ�ോഹാാരിിതയുംം വിിളിിച്ചോ�ോതുന്നവയാാണ്് .

ബെ�ട്ടക്കുറുമരുടെെ കലാാപാാരമ്പര്യം�ം
ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാ സംംഗതിികളിിലുംം പരിിപൂർണ്ണത ആഗ്രഹിിക്കുന്നവരാാണ്്. സൂക്ഷ്മ
തയുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം ഒത്തുചേ�ർന്ന കൈൈവേ�ലകളുംം കരകൗൗശലങ്ങളുംം ചിിത്രചാാതുരിികളുംം ബെ�ട്ടക്കുറു
മരെെ മറ്റു ഗോ�ോത്രങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വിിഭിിന്നമാാക്കുന്നു. സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകതയോ�ോടുള്ള ഈ ജൈൈവിികകൂറ്്
അവരുടെെ നൃത്തത്തിിലുംം വരമൊ�ൊഴിികളിിലുംം സംംഗീീതത്തിിലുംം കാാണാാൻ കഴിിയുംം. മൃഗാാനുകരണക
ലകളുംം വൃത്താാകൃതിിയിിൽ നിിന്നുള്ള സംംഘമാായുള്ള ആഹ്ലാാദ നൃത്തങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാന നൃത്തങ്ങളുംം
കാാർഷിിക നൃത്തങ്ങളുംം ഇവർക്കിിടയിിൽ ഉണ്ട്്. ദവ്്ളാാട്ട, പിിത്ത്രാാട്ട, തോ�ോന്റിിയാാട്ടാാ, ഉശ്ശ്രാാട്ടാാ, അൾക്കാാ
ട്ടാാ, ഓൾഗ്ഗാാട്ടാാ, ക്യേം�ം� കഥാാട്ടാാ, മൂംംകദെെ, കളാാൾ ഗെ�തിിയ്്, തൂക്കാാട്ട, കൊ�ൊഞ്ജാാട്ടെെ, അയ്്ലാാട്ടെെ
തുടങ്ങിിയവയാാണ്് പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കലാാരൂപങ്ങൾ.

ദവ്്ളാാട്ടാാ
ദവ്്ളാാട്ടാാ എന്നാാൽ ചർമ്മ വാാദ്യോ�ോ�പകരണമാായ ദവ്്ൾ/ദൗ�ൾ കൊ�ൊട്ടിി ക്കൊ�ൊണ്ട്് പുരുഷന്മാാർ മാാത്രംം
ചേ�ർന്ന്് വട്ടത്തിിൽ കളിിക്കുന്ന കളിിയാാണ്്. ദവ്്ളിിന്റെ� താാളത്തിിനൊ�ൊപ്പിിച്ച്് കളാാൾ വാായിിക്കുന്നു.
കളാാളിിന്റെ� സംംഗീീതത്തിിൽ മുഴുകിി കൈൈകളുയർത്തിി വട്ടത്തിിൽ കളിിക്കുന്നു. പാാട്ടുകൾ ഇല്ല. ഉപക
രണസംംഗീീതംം മാാത്രംം. കാാലുകളിിൽ കെ�ട്ടിിയ മണിികളുടെെ ഒച്ചയുംം കളാാളിിന്റെ� ശബ്ദവുംം ദവ്്ളിിന്റെ�
താാളവുംം ടംംടിി കൊ�ൊട്ടുംം ചേ�രുമ്പോ�ോൾ കീീറെെയിിലെ� ഓരോ�ോ പുരുഷനുംം ആട്ടമാാടിിപ്പോ�ോവുന്നു. എത്രപേ�ർ
ക്ക്് വേ�ണമെെങ്കിിലുംം എത്ര സമയംം വേ�ണമെെങ്കിിലുംം കളിിയ്ക്കാംം�. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ�ോൾ നിിർത്താംം�. ഇത്്
കളിിയുടെെ ഘടനയേ�യോ�ോ ഭംംഗിിയേ�യോ�ോ ഇല്ലാാതാാക്കുന്നിില്ല. കളത്തിിന്റെ� മധ്യയത്തിിൽ കൊ�ൊട്്കളാാൽ
വാായിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുംം ദവ്്ളു കൊ�ൊട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുംം കിിജെ�യെ�ന്ന ചിിലങ്കയുപയോ�ോഗിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുംം നൃത്തംം
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പലതാാളത്തിിൽ ആടുന്നു. ദവ്്ളാാണ്് നൃത്തത്തിിന്റെ� താാളവുംം വേ�ഗവുംം തീീരുമാാനിിയ്ക്കുക. പുലരുംം വരെെ
മാാറിി മാാറിി ആളുകൾ നൃത്തംം ചവിിട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിയ്ക്കുന്നു. ദവ്്ളിിനു കാാളാാളിിനുംം കിിജെ�യ്ക്കുംം ടംംടിിയ്ക്കുംം
വിിശ്രമമിില്ല.

ഉശ്ശ്രാാട്ടാാ/ഉച്ചാാറാാട്ടാാ
ദവ്്ളാാട്ട തന്നെ�യാാണ്് ഉശ്ശ്രാാട്ടാാ. ഉച്ചാാറിിനു കളിിയ്ക്കുന്നതിിനാാൽ ഉശ്ശ്രാാട്ടാാ എന്ന പേ�രു വന്നു. കളിി നയിി
ക്കുന്നത്് കൊ�ൊട്ടുവാാദ്യയമാായിി ദവ്്ൾ തന്നെ�യാാണ്്. കുംംഭമാാസംം ഒന്നിിനാാണ്് ഉച്ചാാർ/ ഉച്ചാാൽ/ ഉച്ചാാറൽ.
ഇതൊ�ൊരു കൊ�ൊയ്ത്തുത്സവമാാണ്്. ഒക്കൽക്കളംം വിിശുദ്ധമാാക്കിി മുള്ളുകേ�റ്റിി ഋതുമതിിയാായ നെ�ൽക്ക
തിിരിിനെ� മേ�ട്ടിിയിിൽ പ്രാാർത്ഥനാാപൂർവ്വംം വെ�ച്ചു മടങ്ങുന്നു. ഋതുമതിിയെ� അപരിിചിിതർ കാാണാാൻ
പാാടിില്ല. രജസ്വവലയാായ നെ�ല്ലിിനെ�യുമതെ�. ഒരു കർഷകനുംം ഒക്കൽക്കളത്തിിലേ�യ്ക്കു പിിന്നെ� പ്രവേ�
ശിിയ്ക്കിില്ല. മുള്ളു വെ�ച്ച്് മടങ്ങുന്നു. ആ ദിിവസങ്ങളിിലാാണ്് ഉശ്ശ്രാാട്ടാാ ഗംംഭീീരമാാവുന്നത്്. പാാക്കംം മുള്ളുക്കുറുമ
കുടിിയിിലെ� ഉച്ചാാറിിനാാണ്് ആചാാരപരമാായ ഉച്ചാാറാാട്ട ഉള്ളത്്. ചേ�കാാടിി, ചാാലിിഗദ്ധ, മണിിക്കോ�ോട്്,
നെ�യ്ക്കുപ്പ ഇല്ലിിയമ്പംം, മേ�ട്ടിിക്കല്ല്് സങ്കേ�തങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ബെ�ട്ടക്കുറുമർ കളാാൾ വാായിിച്ചുംം ദവ്്ളു
കൊ�ൊട്ടിിയുംം നൃത്താാമാാടിി വരുന്നു. മുള്ളുക്കുറുമൻ തപ്പയെ�ന്ന വാാദ്യോ�ോ�പകരണംം കൊ�ൊട്ടുന്നു.
അട്്കളാാളാാണ്് ഇവിിടെെ വാായിിക്കുക. പുല്ലാാങ്കുഴൽ രൂപിിയാായ അട്്കളാാളിിന്റെ� സംംഗീീതമാാണ്്
പ്രധാാനംം. നാാദസ്വവരരൂപിിയാായ കൊ�ൊട്്കളാാൾ വാായിിക്കുന്നത്് നിിന്ദാാകരമാായിി കണക്കാാക്കുന്നു.
കളാാളിിന്റെ� ഒച്ച കേ�ൾക്കെ� പാാക്കത്തെ�യ്യംം ബെ�ട്ടക്കുറുബരെെക്കാാണാാൻ തീീയുമാായിി താാഴേ�ക്കുടിി
യിിൽ നിിന്നുംം ഓടിി വരുന്നു. അനുഗ്രാാഹാാശിിസ്സുകളോ�ോടെെ തീീക്കൊ�ൊള്ളിി അവർക്ക്് സമ്മാാനിിക്കുന്നു.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് തീീക്കുണ്ടംം കത്തിിച്ച്് ഉശ്ശ്രാാട്ടാായാാരംംഭിിക്കുകയാാണ്്. അടുത്ത ദിിവസംം വൈൈകുന്നേ�രംം
വരെെ നീീണ്ടുനിില്ക്കുന്ന നൃത്തമാാണിിത്്. ഉശ്ശ്രാാട്ടാാക്കാാർ ക്ഷീീണിിക്കുമ്പോ�ോൾ മുള്ളുക്കുറുമർ കയറിി വരുംം.
തപ്പക്കളിിയുംം ചവിിട്ടുകളിിയുംം കമ്പുകളിിയുമാായിി അവർ കളത്തിിലുണ്ടാാകുംം. ഉച്ചാാറിിനു ആചാാര ഭക്ഷ
ണമാായിി മുടച്ചോ�ോറുംം കെ�ൽപ്പ്്ട്ടുംം ബെ�ല്ലിിയുംം കിിട്ടുംം.

പിിത്ത്രാാട്ടാാ/പിിത്്റാാട്ടാാ
കാാർഷിികോ�ോത്സവമാായ പിിത്് റിി അഥവാാ പുത്തരിിയോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് നടക്കുന്ന നൃത്തമാാണ്്
പിിത്്റാാട്ടാാ. തുലാം�ം പത്തിിനു രാാവിിലെ� പുത്തൻ കതിിരു വീീട്ടിിൽ കേ�റ്റുന്നു. കൂളിിയൻ ദൈൈവത്തിിനു
പുത്തൻ കോ�ോളു കൊ�ൊടുക്കുന്നു. പ്രത്യേ�േക നേ�ർച്ചയോ�ോടെെ ചോ�ോറു വെ�യ്ക്കുന്നു. ഈ ചോ�ോറ്് പിിത്്റിി നിിച്ച്്
എന്നാാണറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ശേ�ഷംം ദവ്്ളുംം കളാാളുംം കിിജെ�യുംം ടംംടിിയുംം ചേ�ർന്ന്് നഗമൻച്ചനെ�യുംം നങ്ക
ളക്കനെ�യുംം പിിതിിറാാട്ട ആടിിയ്ക്കുന്നു. വട്ടത്തിിൽ സ്വവയംം കറങ്ങിിയുംം തുള്ളിിയുംം കൈൈകൾ മേ�ൽപ്പോ�ോട്ടുയർ
ത്തിി ഭ്രമണംം ചെ�യ്യുന്ന ദവ്്ളാാട്ടയുടെെ അതേ� ശൈൈലിി തന്നെ�യാാണിിത്്. തോ�ോന്റിിയാാട്ടാാ, ബൊ�ൊളുആട്ട,
തൂക്കാാട്ട, അയ്്ലാാട്ടാാ എന്നിിങ്ങനെ� ഇതേ� നൃത്തംം പല സന്ദർഭത്തിിൽ കളിിയ്ക്കുമ്പോ�ോൾ പേ�രുകൾ
മാാറുന്നു. തോ�ോന്റിി കൃഷിിയിിൽ കൊ�ൊയ്ത്തു കഴിിഞ്ഞശേ�ഷംം നൃത്തമാാടുമ്പോ�ോളത്് തോ�ോന്റിിയാാട്ടയാാകുന്നു.

ക്യേം�ം� കഥാാട്ടാാ
കഥെ� എന്നാാൽ ബെ�ട്ടക്കുറുമ ഭാാഷയിിൽ പാാട്ട്് എന്നാാണർത്ഥംം. ക്യേം�ം�കഥെ� നൃത്തംം ആടുന്നത്് സ്ത്രീീ
കളാാണ്്. സ്ത്രീീകള് തന്നെ� പാാടിി സ്ത്രീീകൾ തന്നെ� നൃത്തംം ചെ�യ്യുന്നു. കൈൈകൊ�ൊട്ടിിക്കളിി പോ�ോലെ� തന്നെ�
വട്ടത്തിിൽ നിിന്നു പരമ്പരാാഗത വസ്ത്രങ്ങളണിിഞ്ഞ്് വട്ടത്തിിൽ കളിിയ്ക്കുന്നു. ഉറക്കെ� ബെ�ട്ടക്കുറുബ
ഭാാഷയിിൽ പല പാാട്ടുകളുംം പാാടുന്നു. എത്ര പേ�ർക്കു വേ�ണമെെങ്കിിലുംം ഇത്് കളിിയ്ക്കാംം�. നിിത്യയജീീവിിത
സംംഭവങ്ങളോ�ോ പ്രകൃതിിയുടെെ ഭംംഗിിയോ�ോ കുടുംംബ പ്രശ്നമോ�ോ എന്തു വേ�ണമെെങ്കിിലുമാാകാംം� പാാട്ടിിന്റെ�
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പ്രമേ�യംം. അമ്പാാള്്ലയിില് കൂട്ടംം കൂടിിയിിരുന്നു വര്ത്തമാാനംം പറഞ്ഞുംം കളാാളൂത്ത്് കേ�ട്ടുംം കഥകൾ
പറഞ്ഞുംം ക്യേം�ം� കഥ നൃത്ത ചുവടുകള് വെ�ച്ചുംം കൈൈകൊ�ൊട്ടിിപ്പാാടിിയാാടിി പെ�ണ്ണുങ്ങൾ സംംഘജീീവിിത
ത്തെ� ആഹ്ലാാദകരമാാക്കുന്നു.

ക്യേം�ം� കഥാാ പാാട്ടുകൾ 1: കാാട്് കെ�ത്ത്്ലയ്്
കാാട്് കെ�ത്ത്്ലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ.
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്്ള്്
തോ�ോന്റിി കെ�ത്ത്്ലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
താാമെെ കെ�ത്ത്്ലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
നൂണെ� കെ�ത്ത്്ലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നകാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
ബത്ത കെ�ത്ത്്ലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
കാാട്് കോ�ോലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ കീീൽ കിില്ല്്
തോ�ോന്റിി കോ�ോലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
താാമെെ കൊ�ൊലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
നൂണെ� കോ�ോലയ്് നീീനു ബാാറേ�ന്നങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്
ബത്ത കോ�ോലയ്് നീീനു ബാാന്നേ�ങ്കാാ
നീീനു ബന്തിിലിി മീീ. കീീൽ കിില്ല്്

പാാട്ടിിന്റെ� സാാരാം�ംശംം
അലസരുംം പണിിമടിിയരുമാായ മനുഷ്യയരെെ കളിിയാാക്കിികൊ�ൊണ്ടുള്ളതാാണ്് ഈ ക്യേം�ം� കഥ/പാാട്ടിിന്റെ�
പ്രമേ�യംം. പുനംം കൃഷിിയ്ക്കാായിി കാാടുകൊ�ൊത്തിിയിിളക്കിിയിിടണംം. പ്രാായമേ�റിിയ ചിില മടിിയന്മാാർ ആ
പണിിയ്ക്ക്് വന്നിില്ല. ബെ�ട്ടക്കുറുമത്തിികള് പരാാതിി രൂപത്തിിൽ ഇതവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. കാാട്് കിിളച്ചിിറക്കു
വാാനാായ്് നിിന്നെ� വിിളിിച്ചു. നീീ വന്നിില്ലല്ലോ�ോ. മുത്താാറിി, ചാാമ, നെ�ല്ല്് ഇവ വിിതയ്ക്കുവാാനാായ്് വിിളിിച്ചപ്പോ�ോള്
നീീ വന്നിില്ലല്ലോ�ോ. അതുപോ�ോലെ� ഇവയൊ�ൊക്കെ� കൊ�ൊയ്ത്് എടുക്കാാന് വിിളിിച്ചപ്പോ�ോഴുംം നീീ വന്നിില്ലല്ലോ�ോ.
മടിിയരാായ വ്യയക്തിികളെ� പരസ്യയമാായിി വിിമര്ശിിക്കുകയുംം കളിിയാാക്കിി നാാണംം കെ�ടുത്തുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന രീീതിിയാാണ്് ഈ ക്യാം�ം�കഥെ�. കീീൽ കീീല്ല്് എന്നത്് താാളമൊ�ൊപ്പിിക്കുവാാന് പാാടുന്ന വാായ്ത്താാരിി
ശീീലുകളാാണ്്.

ക്യേം�ം� കഥെ� 2: മണ്ണു്്കല നീീറ്്കല

ലാാലലാാലേ� ലലലല്ലലാാ.. ലാാല
മണ്ണുകല നീീര്്കല നല്ദാായ്് പുരിിയെ� കുളേ�ള
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
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പുട്ട്്കല പൊ�ൊയ്മന് കല നല്ദാായ്് ഹ്്ണീീയേ� കുള്ളേ�
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
ഏക്കിിര്കല പൊ�ൊയ്മൂന് കല നല്ദാായ്് ഹ്്ണീീയേ� കുള്ളേ�
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
കാായ്്ല് പൊ�ൊണെ� കര്ഗൊ�ൊണ്ണ്ടെ� ഉപ്പ്് ഹ്്ണീീയെ� കുള്ളെ�
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
മീീന്കിിക്കെ� ഹ്നിിയ്നോ�ോടെെ നാാ പൊ�ൊണ്ണ്ട്്ത്് കുള്ളെ�
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
പാായ്പൊ�ൊറെെ പൊ�ൊയ്മുന്പൊ�ൊറെെ നാാല്ദാായ്് ഹ്്ണീീയേ� കുള്ളേ�
ലാാലലാാലേ� ലലലാാലേ�.. ലല
പാാട്ടിിന്റെ� സാാരാം�ംശംം
പുതിിയ ദമ്പതിിമാാര് പുതിിയ വീീട്ടിിലേ�യ്ക്ക്് പുതിിയ സാാധനസാാമഗ്രിികള് വാാങ്ങിി താാമസംം മാാറുകയാാണ്്
ഒക്ക്്ചേ�രുഗ്് എന്നാാണിിത്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ആ അവസരത്തിില് അമ്മാായിിയമ്മ മരുമകളോ�ോട്്
സ്നേ�ഹത്തോ�ോടെെ പറയുകയാാണ്് ഓരോ�ോരോ�ോ സാാധനങ്ങളുമാായ്് ചിിട്ടയോ�ോടെെ എടുത്തു വെ�യ്ക്കാാന്.
ഇതിിനാായ്് ഓരോ�ോ സാാധനങ്ങളുടേ�യുംം പേ�ർ ചൊ�ൊല്ലിി ഈണത്തിില് പാാടുന്നു. വളരെെ സൂക്ഷ്മതയോ�ോ
ടുകൂടിി ഓരോ�ോ സാാധനങ്ങളുംം അടുക്കിി വയ്ക്കണമെെന്നാാണ്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്.
കുള്ളേ�, കുള്ളീീ എന്നെ�ക്കെ� ബെ�ട്ടക്കുറുമ ഭാാഷയിില് അമ്മാായിിയമ്മ മരുമകളെ� വിിളിിക്കുന്ന
പേ�രാാണ്്. മണ്ണ്്കലംം, വെ�ള്ളംം സൂക്ഷിിക്കുന്ന കലംം നന്നാായ്് പിിടിിക്കണേ� കുള്ളേ�. റാാഗിിമുദ്ദ അഥവാാ
പുട്ട്് ഉണ്ടാാക്കുന്ന പുട്ട്് കലവുംം പുതിിയതാാണ്്. അത്് നന്നാായ്് എടുത്ത്് വെ�യ്ക്കൂ കുള്ളേ�. കറിിക്കലവുംം പുതു
പുത്തന് തന്നെ�യാാണ്്. സൂക്ഷിിച്ച്് പൊ�ൊട്ടാാതെ� അതുമെെടുത്ത്് വെ�യ്ക്കൂ. ഉപ്പിിട്ടുവെ�യ്ക്കുവാാനുള്ള മുളപാാത്രംം
നീീ സൂക്ഷിിക്കണെ�. മീീന് സൂക്ഷിിക്കുന്ന കിിക്കെ� അഥവാാ കൂട ഞാാനാാണ്് നെ�യ്തത്്. പാായകെ�ട്ട്്
കണ്ടോ�ോ അതുംം പുതിിയതാാണ്്. നന്നാായിി ശ്രദ്ധയോ�ോടെെ അതെ�ടുത്ത്് അതിിന്റെ� സ്ഥലത്തു വെ�യ്ക്കൂ കുട്ടീീ.

കഥെ� 3: കീീരിിപൊ�ൊയ്്മ്പേ�

കീീരിി പൊ�ൊയ്്മ്പേ� നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാതന്ത്് താാനൂ
കിിരീീ മുക്്ട്ട്് നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ..
ബണ്ണ ബളേ� നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ
കാാല്ശെ�ങ്കെ�ലെ� നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ
കീീ മോ�ോതറാാ നാാ തന്ത്് താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ
മണ്ടിിക്ക ബുകിിരീീ നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ
ബണ്ണ തിികഞ്ഞെ� നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ
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ബണ്ണ പാാവടേ� നാാ തന്്ത്താാ
നങ്കളക്ക നാാ തന്ത്് താാനൂ

പാാട്ടിിന്റെ� സാാരാം�ംശംം

ഇഷ്ടപ്പെ�ട്ട പെ�ണ്ണിിനെ� ചെ�റുക്കന് വശത്താാക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി വസ്ത്രങ്ങളുംം ആഭരണങ്ങളുംം വാാങ്ങിി കൊ�ൊടു
ക്കുകയുംം അതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് വർണ്ണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ചെ�റിിയ വെ�റ്റിിലസഞ്ചിി ഞാാന് തന്നതല്ലോ�ോ?
ഞങ്ങളുടെെ അക്കന് (ഞങ്ങളുടെെ സമുദാായത്തിിലെ� പെ�ണ്ണേ�). ഞാാന് തന്നത്് തന്നെ�യാാണ്് നിിന്റെ�
ചെ�റിിയ മൂക്കുത്തിി. ഞാാന് തന്നത്്, എന്റെ� പെ�ണ്ണേ� ഞാാന് തന്നത്് തന്നെ�. കാാലിിലെ� കൊ�ൊലുസുകള്
ഞാാൻ തന്നതല്ലേ�. തിിളങ്ങുന്ന വളകള് ഞാാൻ തന്നതല്ലേ�. അതെ� ഞാാന് തന്നതുതന്നെ�യാാണ്് നീീ
ധരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. തലമുടിിയിില് അഴകാായിിരിിക്കുന്ന ബുകിിരിിയുംം നീീ ഉടുത്തുകെ�ട്ടിിയ നിിറമുള്ള ചേ�ലയുംം
നിിന്റെ� തിിളങ്ങുന്ന പാാവാാടയുംം ഞാാന് തന്നതല്ലേ�. പെ�ണ്ണ്് താാന് വാാങ്ങിിക്കൊ�ൊടുത്തവ തന്നെ�യാാണ്്
ധരിിച്ചിിരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ഇതിിലൂടെെ അവള് തന്റേ�താാണെ�ന്ന്് ഉറപ്പുവരുത്താാനുള്ള
ഒരു വ്യയഗ്രതയാാണ്് കാാണുന്നത്്.

കളാാൽ ഗെ�തിിയ്്

കളാാല് ഗെ�തിിയ്യ്് നൃത്തമവതരിിപ്പിിക്കുക ബെ�ട്ടക്കുറുമപുരുഷന്മാാരാാണ്്. പുല്ലാാങ്കുഴലിിന്റെ� താാളത്തിിലുംം
ഈണത്തിിലുമലിിഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ട്് അതിിമനോ�ോഹരമാായ ഗാാനങ്ങൾ പാാടുന്നു.. സംംഘക്കാാരത്് ഏറ്റുപാാടു
ന്നു. മുപ്പത്് നാാല്പ്പത്് പേ�ര് ചേ�ര്ന്ന്് ചടുലമാായ ചുവടുകളോ�ോടെെ നൃത്തമാാടുന്നു. കമ്പളജാാട്്കെ�ത്തെ�
അഥവാാ കമ്പളകൃഷിി/ പൂനംംകൃഷിി നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിില് കൃഷിിയിിറക്കുമ്പോ�ോഴുംം കൊ�ൊയ്ത്തവസ
രങ്ങളിിലുമൊ�ൊക്കെ� കളാാല്ഗതിിയ്യെ� നടത്തുന്നു. അമ്പാാള്്ലയിില് / ദൈൈവസ്ഥാാനങ്ങളിില് നടത്തു
ന്ന ചടങ്ങുകള് , ആഘോ�ോഷങ്ങള്, കിിര്മാാടഗ്്, കല്ല്യാാ�ണംം, മണ്ഗ്ഗ ആട്ടൈൈ/ ദൈൈവത്തറയിിലെ�
പൂജകള് ഇവയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� കളാാല്ഗെ�തിിയ്യ്് നടത്തുക പതിിവാാണ്്. മേ�ഗാാള്്ൺനുംം മേ�ഗാാള്്ത്തിിയുംം
വന്നെ�ത്തിിക്കഴിിഞ്ഞാാല് അട്്കളാാൾ എന്ന വലിിയ പുല്ലാാങ്കുഴല് വാായിിക്കുവാാനാാരംംഭിിക്കുംം. വലിിയ
മരങ്ങൾ വെ�ട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ട്് വന്ന്് തീീയ്യിിട്ടുണ്ടാാക്കുന്ന തിിച്ചിിന്റെ� വെ�ളിിച്ചത്തിില് രാാത്രിിയിിലാാണ്് ഇത്്
നടത്തുക. പുലരുംം വരെെ ആട്ടംം തുടരുന്നു. മണ്ഗ്ഗെ� ആട്ടെെകളിിലെ� മാാരമ്മൻ മണ്ഗെ�, നൂറാാളീീശ്വവര,
മൂപ്പ്്, കെ�ത്തിി, ഗുണ്ടറെെ മഗമ്മ, മുട്്റ്് കുലദൈൈവങ്ങള്, പൂര്വ്വപിിതാാക്കളാായ അജ്ജനജ്ജിിമാാരൊ�ൊക്കെ�
കളാാള്ഗെ�തിിയ്യ്് കേ�ട്ട്് ആനന്ദിിക്കുമെെന്നാാണ്് വെ�പ്പ്്.

കളാാൾ ഗെ�തിിയെ� ഗാാനംം 1: ഇക്കിിപണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ
ഇക്കിിപണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്്ബട്ടിിക്കാാ ബാാറേ�
പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കുള്ളിി പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കുള്ളിി
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
തോ�ോന്റിി പണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്് ബട്ടിിക്കാാ ബാാഗേ�
പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കുള്ളാാ പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കുള്ളാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
ബത്തപെ�ണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്് ബട്ടിിക്കാാ ബാാറേ�
പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി അക്കൂ പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി അക്കൂ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
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കാംം�ങ്ക്്പണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്് ബട്ടിിക്ക ബാാറേ�
പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി അണ്ണൂ പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി അണ്ണൂ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
മുതിിരിിക്ക്് പണ്ണ്ടെ�പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്് ബട്ടിിക്ക ബാാറേ�
പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കാാലീീ പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി കാാലീീ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
തിിണ്ണ്ടിി പണ്ണ്ടെ� പൊ�ൊറ്റ്്നൂ ചിില്ല്് ബട്ടിിക്ക ബാാറേ�
പോ�ോഗ്്ബറലിി സോ�ോമാാ പോ�ോഗ്്ബറല്ലിി സോ�ോമാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലലലാാ
ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ ഗിിൽ ലാാലലാാലാാ

പാാട്ടിിന്റെ� സാാരാം�ംശംം
ഈ പാാട്ട്് ഒരു പ്രണയ അഭ്യയര്ത്ഥനയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അരിി, റാാഗിി, നെ�ല്ല്്, കാാട്ടുകിിഴങ്ങ്്
വര്ഗ്ഗങ്ങള്, മുത്താാറിി, പലതരത്തിിലുള്ള പലഹാാരങ്ങള് ഇവയെ�ല്ലാം�ം ശേ�ഖരിിച്ച്് കെ�ട്ടുകളാാക്കിി
ഇടവഴിിയിിലേ�യ്ക്ക്് ഞാാന് വരാം�ം. നീീയുംം അവിിടേ�യ്ക്ക്് വരണമെെന്ന്് പേ�ര്്ചൊ�ൊല്ലിി വിിളിിച്ച്് വാായ്ത്താാരിി കൂട്ടിി
ചേ�ര്ത്ത്് ഓടക്കുഴലൂതിി ഈണത്തിില് പാാടുന്നു.

അൽക്കാാട്ടെെ

അൽക്കയെ�ന്നാാൽ ഉലയ്ക്ക. ബാംം�ബൂ നൃത്തംം പോ�ോലെ�യാാണിിത്്. കുറച്ചു പേ�ർ ഉലയ്ക്ക പിിടിിയ്ക്കുന്നു.
ആളുകൾ ഉലക്കയെ� ചാാടിിക്കടന്നു നൃത്തംം ചെ�യ്യുന്നു. സ്ത്രീീകളാാണ്് നൃത്തംം ചെ�യ്യുക. നന്നാായിി പരിി
ശീീലിിച്ചവർക്ക്് മാാത്രമേ� ഇത്് കളിിയ്ക്കുവാാനാാകൂ. ഇന്നിിത്് സങ്കേ�തങ്ങളിിൽ കാാണുവാാൻ കൂടിിയിില്ല. ഈ
കലാാരൂപംം പൂർണ്ണമാായുംം നശിിച്ചു പോ�ോയിിരിിക്കുന്നു.

മൂംംകദെെ

മൂളിിമൂളിിക്കേ�ൾക്കുന്ന കഥയുംം പാാട്ടുംം ചേ�ർന്ന ഒരു കലാാരൂപമാാണിിത്്. ഒരാാൾ ഈണത്തോ�ോടെെയുംം
ഭാാവത്തോ�ോടെെയുംം അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ചുറ്റുമിിരിിക്കുന്നവർ ഈണത്തിിൽ മൂളിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഇതിിൽ
ഭാാഗഭാാക്കാാവുന്നു.

ബെ�ട്ടക്കുറുബരുടെെ സംംഗീീതോ�ോപകരണങ്ങൾ
പഞ്ച്്ലെ�

മുളകൊ�ൊണ്ടുംം ഇരുമ്പു കൊ�ൊണ്ടുംം ഉണ്ടാാക്കുന്ന, സ്ത്രീീകൾ മാാത്രംം വാായിിക്കുന്ന ചെ�റിിയ ഉപകരണമാാ
ണിിത്്. പഞ്ച്്ലെ�യുടെെ കട്ടിി കൂടുന്നതിിനുംം കുറയുന്നതിിനെ�യുംം ആശ്രയിിച്ചു സ്വവരസ്ഥാാനങ്ങൾ മാാറിി
വരുന്നു. മുളയുടെെ തൊ�ൊലിി പ്രത്യേ�േകമാായിി ചീീന്തിിയെ�ടുത്ത കെ�ബ്ബലിി കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പഞ്ച്്ലെ� ഉണ്ടാാ
ക്കുക.

കളാാൾ
കുഴൽ എന്നാാണ്് കളാാളിിനർത്ഥംം. കുഴൽരൂപിിയാായ തുളകളുള്ള സുഷിിരവാാദ്യം�ം. ഇതിിന്റെ� ഉത്്പത്തിി
പുരാാവൃത്തംം രസകരമാാണ്്. ക്യേ�േമളു മണ്ടോ�ോടുംം പീീപ്പാാടനുംം എന്നാാണീീ പുരാാവൃത്തംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.

26

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

“ആകാാശത്ത്് നിിന്നുംം വന്ന കോ�ോമറത്തെ� കാാത്ത്് മുഷിിഞ്ഞ ഒരു അജ്ജൻ എഴുന്നേ�റ്റ്് പതുക്കെ�
നടക്കാാൻ തുടങ്ങിി. നടന്ന്് നടന്ന്് ഒരു ക്യേ�േമളു മണ്ടോ�ോടിിന്റെ� മുമ്പിിലെ�ത്തിി. മാാനംം മുട്ടുന്ന ഉയരമു
ള്ള മുളകൾ. ഉർ ഉർ ശബ്ദത്തിിൽ ആടുന്നു. പൊ�ൊടുന്നനെ� അജ്ജൻ മനോ�ോഹരമാായ ഒരു സ്വവരംം
കേ�ട്ട്് സ്തബ്ധനാായ്് നിിന്നു. നോ�ോക്കിിയപ്പോ�ോൾ ഒരു കിിരിി പീീപ്പാാടൻ ചെ�റുവണ്ടത്താാൻ മൂത്ത്് നിില്ക്കുന്ന
മുളയിിൽ തുളയിിടുന്നു. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഏഴോ�ോളംം തുളകൾ. ആ തുളകളിിലൂടെെ കാാറ്റ്് കയറിിയിിറങ്ങുന്നു.
അതിിമധുരതരമാായ സംംഗീീതംം പൊ�ൊഴിിയുന്നു. അജ്ജൻ ഓടിിപ്പോ�ോയിി മറ്റ്് അജ്ജന്മാാരെെയുംം കൊ�ൊണ്ട്്
വന്നു. അവരുംം നിിശ്ചലരാായിി. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിിയ്ക്ക്് ശേ�ഷംം ഇത്രമേ�ൽ മധുരമാായൊ�ൊരു ശബ്ദംം സംംഗീീതംം
അവരാാരുംം തന്നെ� കേ�ട്ടിിരുന്നിില്ല. ഒരജ്ജൻ ഓടിിപ്പോ�ോയിി കത്തിി കൊ�ൊണ്ട്് മുള മുറിിച്ചു. പീീപ്പാാടൻ തുളച്ച
ചെ�റുദ്വാ�ാരത്തിിലേ�ക്ക്് ചുണ്ട്് ചേ�ർത്ത്് ഊതിി. അജ്ജ്്ന്മാാർ തിിരിികെ� ചെ�ന്നു. മരത്തിിൻ ചുവട്ടിിൽ നിിന്ന്്
കളാാളൂതിി. കോ�ോമറ അതിിൽ ആകൃഷ്ടനാായിി . മരത്തിിനു മുകളിിൽ നിിന്നുംം താാഴേ�യ്ക്ക്് വന്നു. കോ�ോമറ
വന്നതോ�ോടെെ ഉടലിിൽ ബീീരിി വന്നു. ബിിഞ്ജെ� നന്നാായ്് നടക്കുവാാൻ ആരംംഭിിച്ചു. ഒരജ്ജൻ കിിജ്ജിി
കെ�ട്ടിിയ ബിിഞ്ജെ� മെെറയുണ്ടാാക്കിി കിിലുക്കിി. മണിികളിിൽ നിിന്നുംം മാാന്ത്രിിക ശബ്ദംം പുറത്തു വന്നു.
ബെ�ട്ടക്കുറുമ സമുദാായത്തിിനു ബിിഞ്ജെ� സ്വവന്തമാായിി”

അട്്കളാാൾ
മുളകൊ�ൊണ്ടുംം ഓടകൊ�ൊണ്ടുംം നിിർമ്മിിക്കുന്ന സാാധാാരണ പുല്ലങ്കുഴലാാണിിത്്. നാാട്ടിിലുള്ള പുല്ലാാങ്കുഴലിിനു
സമാാനമാാണ്്. നാാട്ട്് മഗനു എന്നാാണ്് നാാട്ടിിലെ� പുല്ലാാങ്കുഴലിിനെ� വിിളിിയ്ക്കുക. സാാധാാരണ കളാാളിിനേ�
യ്ക്കാാളുംം വിിശുദ്ധമാാണിിതത്രെ�.

കൊ�ൊട്്കളാാൽ
നാാദസ്വവര സദൃശതയുള്ള കുഴലാാണിിത്്. നാാദസ്വവരംം വാായിിക്കുന്നത്് പോ�ോലെ� തന്നെ�യാ�ണ്് വാായിിക്കു
ന്നതുംം.അട്്കളാാളിിന്റെ� അത്ര വിിശുദ്ധമാായിി കൊ�ൊട്്കളാാൾ കണക്കാാക്കുന്നിില്ല. ഉച്ചാാറിിനു തിിരുമോ�ോത്ത്്
പാാക്കംം കുടിിയിിൽ കൊ�ൊട്്കളാാൾ വാായിിക്കുന്നത്് ദൈൈവനിിന്ദയാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുന്നു. എന്നാാല
തിിനു പ്രത്യേ�േക യുക്തിിയോ�ോ കാാരണമോ�ോ ഇല്ല.

ദവ്്ൾ
തുകൽകൊ�ൊണ്ട്് നിിർമ്മിിക്കുന്ന ഒരു കൊ�ൊട്ടുവാാദ്യയമാാണിിത്്. ഇരുവശത്തുംം തോ�ോൽ വലിിച്ച്് ഇടന്തലയുമ്മ്്
വലന്തലയുംം തയ്യാാറാാക്കുംം. കയറു വലിിച്ച്് ചുറ്റിിക്കെ�ട്ടിി മുറുക്കുംം. തോ�ോളിിലിിട്ട്് കൈൈ കൊ�ൊണ്ടാാണ്് വാാദനംം.
കാാട്ടാാടിിന്റെ� തോ�ോൽ, മാാൻതോ�ോൽ എന്നിിവയുപയോ�ോഗിിച്ച്് പുലയസമുദാായക്കാാരാാണിിത്് നിിർമ്മിിക്കുക.
അതിിനാാലിിത്് ഉണ്ടാാക്കിിയ ഉട്്നെ� ബെ�ട്ടക്കുറുമർ സ്പർശിിക്കുകയിില്ല.. അശുദ്ധമാാണെ�ന്നതിിനാാൽ
മൊ�ൊദ്്ക്കീീറെെയിിലേ�യ്ക്കുള്ള വഴിിയിിൽ കൊ�ൊണ്ട്് വെ�യ്ക്കുന്നു. ഇതിിനെ� വെ�ള്ളത്തിിലിിട്ട്് ശുദ്ധംം ചെ�യ്യുന്നു.
വെ�ള്ളത്തിിലിിടാാനാായിി കഴുത്തിിലിിട്ട വ്യയക്തിി 7 തവണ ജലത്തിിൽ മുങ്ങിി നീീർന്നാാലെ� ശുദ്ധമാാകൂയെ�
ന്നാാണ്് ഗോ�ോത്രവിിശ്വാാ�സംം.

ദവ്്ളിിന്റെ� ഉത്്പത്തിി പുരാാവൃത്തംം
“കളാാളിിന്റെ� ഉത്്പത്തിി പോ�ോലെ� തന്നെ� പ്രധാാനമാാണു ദവ്്ളിിന്റെ� ഉത്്പത്തിിയുംം. ബിിഞ്ജെ�യുംം ചിില
ബിിർദ്ദുകളുംം കിിട്ടിിയെ�ങ്കിിലുംം എന്തോ�ോ ഒരു കുറവ്് സമുദാായ ത്തിിനുള്ളതാായ്് അജ്ജമാാർക്കനുഭവപ്പെ�ട്ടു.
അകാാശത്ത്് നിിന്നുംം താാഴേ�ക്ക്് വരാാനാായിി ഇനിിയുംം അസംംഖ്യംം� ബിിർദ്ദുകൾ തൂങ്ങിിനിില്ക്കുന്നതാായ്്
അവർക്ക്് ബോ�ോധ്യംം� വന്നു. എന്താാണീീ അപൂർണ്ണതയ്ക്ക്് കാാരണമെെന്നന്വേ�േഷിിച്ചപ്പോ�ോൾ താാളമിി
ല്ലാായ്മയാാണു പ്രശ്നമെെന്നവർക്ക്് മനസ്സിിലാായിി. താാളരഹിിതമാായ ഒരു സമൂഹമാായിി തുടരുവാാൻ
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താാത്്പര്യയമിില്ലാാതിിരുന്ന അവർ താാളത്തിിന്റെ� രഹസ്യംം� ദവ്്ളാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു. എന്നാാൽ
അവിിടെെ വലിിയൊ�ൊരു പ്രശ്നംം ദവ്്ളിിന്റെ� നിിർമ്മാാണമാാണ്്. ശുദ്ധിിയുംം വൃത്തിിയുംം വ്രതവുമുള്ള ബെ�ട്ടക്കു
റുമ പൂർവ്വിികർ ഗോ�ോത്രപൂണൂൽ ധരിിക്കുന്നവരാാണെ�ത്രെ�. മറ്റ്് ഗോ�ോത്രങ്ങളേ�ക്കാാൾ ഉയർന്ന ഗോ�ോത്ര
ക്കാാരാാണിിവർ. ദവ്്ളിിന്റെ� തോ�ോലിിനാായ്് മൂരിിയേ�യോ�ോ പോ�ോത്തിിനേ�യോ�ോ സ്പർശിിച്ച്് അതിിന്റെ� തോ�ോൽ
ഉരിിച്ചെ�ടുക്കണംം. ഇവയെ� സ്പർശിിച്ചാാൽ ശുദ്ധംം മുറിിയുകയുംം ബെ�ട്ടക്കുറുമ മഹത്വംം� മറയുകയുംം ചെ�യ്യുംം.
എങ്ങനെ� ഈ പ്രശ്നംം പരിിഹരിിക്കാാമെെന്ന്് ചിിന്തിിച്ച്് നിില്ക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരു മൂരിിക്കിിടാാവ്് പ്രത്യയക്ഷമാായിി.
ദവ്്ളിിനു പാാകമാായ തോ�ോലാായിിരുന്നു അതിിന്റേ�ത്്. അത്് അജ്ജമാാരെെ കാാത്ത്് നിിന്നു. മറ്റജ്ജമാാ
രുടെെ വാാക്ക്് വിിശ്വവസിിച്ച്് കല്ക്കീീർ മേ�ഗാാള്്ൺന്് മൂരിിയെ� സ്പർശിിക്കുവാാൻ തയ്യാാറാായിി. ശുദ്ധംം തിിരിികെ�
നല്കാാമെെന്നാായിിരുന്നു അജ്ജമാാരുടെെ വാാഗ്ദാാനംം. അത്് വിിശ്വവസിിച്ച്് കല്ക്കീീർ മേ�ഗാാളന്് മൂരിിയെ� തൊ�ൊട്ട്്
തോ�ോലുരിിഞ്ഞു. ജീീവനുള്ള മൂരിിയിിൽ ഉടൻതന്നെ� തോ�ോലു പൊ�ൊടിിച്ചു വന്നു. ഒരു കഷണംം മരമെെടുത്ത്്
ചെ�ത്തിി ഇരുവശത്തുംം തോ�ോൽ പിിടിിപ്പിിച്ചപ്പോ�ോൾ ദവ്്ള്് തയ്യാാറാായിി.
എന്നാാൽ അശുദ്ധിിയാായ കല്ക്കീീർ മേ�ഗാാള്്ൺ ഗോ�ോത്രത്തിിലേ�ക്കുള്ള പ്രവേ�ശനംം നിിഷേ�
ധിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ദവ്്ളൊ�ൊന്നിിച്ച്് മേ�ഗാാള്്ൺന്് 7 ദിിവസംം പുഴയിിൽ മുങ്ങിി ശുദ്ധമാാകുവാാന്് മറ്റജ്ജമാാർ
ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു. മേ�ഗാാള്്ൺന്് അതിിനുംം തയ്യാാറാായിി. ഏഴാായിി,എട്ടാായിി, പത്താായിി ഒടുവിിന്് 11 ദിിവസംം
അജ്ജ്്ന്മാാരുടെെ വിിളിി വന്നു “കൊ�ൊണ്ട്് വാാ നിിന്റെ� ഒച്ച” അവർ കല്്പ്പിിച്ചു. കല്ക്കീീറ്് മേ�ഗാാള്്ൺന്്
ദവ്്ളൊ�ൊപ്പംം ഈറനുടുത്ത്് കയറിി വന്നു. പന്തമുഴിിഞ്ഞ്് പൂജവെ�ച്ച്് ശുദ്ധമാായ ദവ്്ളിിൽ കൊ�ൊട്ടിി. മാാള്്ത്തീീ
ശത്് ഉണ്ടാായിി. ഭയാാനകമാായ ശബ്ദംം. ഈ ശബ്ദംം ഭൂമിിയേ�യുംം ആകാാശത്തേ�യുംം പിിടിിച്ച്് കുലുക്കിി.
അവശേ�ഷിിച്ച ഓരോ�ോരോ�ോ ആചാാരങ്ങൾ ഭൂമിിയിിലേ�ക്കിിറങ്ങിി വന്നു. അഢ്് കളാാളിിന്റെ� സംംഗീീതത്തിിൽ
മയങ്ങിിയ ദൈൈവംം അജ്ജന്മാാരോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കൂടിി.
അശുദ്ധംം മാാറിിയെ�ങ്കിിലുംം അജ്ജന്മാാരോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നിില്ക്കാാനുള്ള ശുദ്ധിി കല്ക്കീീറ്് മേ�ഗാാള്്ൺന്്
നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു. ഗോ�ോത്ര ഭ്രഷ്ടനാായ പുലയ ദൈൈവമാായ ചിിക്കമ്മന്് ദേ�വിി അയാാളെ� തനിിക്കൊ�ൊപ്പംം കൂട്ടിി.
കല്ക്കീീർ മേ�ഗാാള്്ൺന്് ഗോ�ോത്രംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്് പുലയനാായ്് മാാറിി. കല്ക്കീീർ മേ�ഗാാളൺന്റെ� കുലക്കാാരെെ
ബെ�ട്ടക്കുറുമർ രണ്ടാംം� തരമാായ്് മാാത്രംം കണക്കാാക്കിി.

കിിജ്ജെ�
മണിികോ�ോർത്തു കെ�ട്ടിിയ ഒരു തരംം ചിിലങ്ക. ഇത്് കിിലുക്കിി താാളമുണ്ടാാക്കുന്നു. കൈൈത്താാളമാായുംം
കയ്യിിലുംം കാാലിിലുംം കെ�ട്ടിിയുംം ഇതുപയോ�ോഗിിക്കുംം.

ടംംടിി
ഒരു വശംം കൊ�ൊട്ടുന്ന ഒരു താാളവാാദ്യം�ം. കോ�ോലുകൊ�ൊണ്ടടിിച്ചാാണ്് കൊ�ൊട്ടുന്നത്്.

നൃത്തങ്ങളിിലെ� വേ�ഷഭൂഷാാദിികൾ
സ്ത്രീീകൾ വെ�ളുത്ത്് മുണ്ട്് മാാറിിനു മീീതെ� കക്ഷത്തിിലൂടെെ എടുത്ത്് വലത്് ഭാാഗത്താായിി ചുറ്റിിക്കെ�ട്ടുന്ന
താാണ്് തിികത്തെ�. ഈ മുണ്ടുടുപ്പിിനെ� തിികത്ത്്ടിിച്ച്്ണു എന്നു പറയുന്നു. ചേ�ലയുടുക്കുന്നെ� എന്നെ�
അർത്ഥമുള്ളു. ഇടത്് ഭാാഗത്ത്് ഒരു ഞൊ�ൊറിി മുന്നോ�ോട്ട്് കിിടക്കുംം. ബ്ലൗൗസ്സ്് ഇടിില്ലെ�ങ്കിിലുംം മാാറിിടംം
മറയ്ക്കാാനുള്ളതാാണീീ ഞൊ�ൊറിികൾ. തോ�ോൾ മറച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ചെ�റിിയ മുണ്ടിിട്ട്് അറ്റംം കെ�ട്ടുംം ഇത്് ത്യോ�ോ�ൺ
കെ�ട്ട്്ണിിഗെ�/ത്യോ�ോ�ൺ കെ�ട്ട്്ണു എന്നെ�ല്ലാം�ം അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. മൊ�ൊനിിയ്് മാാലെ�/ ഗുണ്ട്് മാാലെ�
കഴുത്തിിൽ, തോ�ോളിിൽ തോ�ോൾ ബളെ�യുംം കാാതിിൽ തിിരുപ്പേ�ല കമ്മലുംം/കട്്ക്കെ�, ഓളസ്സാാർ എന്ന
മാാട്ടിിയുമണിിയുന്നു. മൂക്കിിൽ ഇടതാായിി മൂഗ്ഗട്ടെെ എന്ന മൂക്കുത്തിി . ദമ്പട്ടെെയെ�ന്ന അരപ്പ, മിിഞ്ചയെ�ന്ന
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കാാൽമോ�ോതിിരംം. മുടിി കുപ്പത്തൊ�ൊട്ട്് അഥവാാ കുടുക്കുകൾ പിിരിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഗൊ�ൊണ്ടെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ച്്,
എണ്ണ്് തേ�ച്ച്് മിിനുക്കിിയ ശേ�ഷംം വാാർന്നു കെ�ട്ടുന്നു, മണ്ടെ� കെ�ട്ടുക എന്നിിതറിിയപ്പെ�ടുന്നു. എല്ലാാ
പെ�ണ്ണുങ്ങളുംം ഉടലിിൽ പച്ചകുത്തുന്നു

പുരുഷന്മാാരുടെെ വേ�ഷങ്ങൾ
വെ�ളുത്ത ഒറ്റമുണ്ടാാണ്് പുരുഷന്മാാരുടെെ വേ�ഷംം മുട്ടുമറയുന്ന രീീതിിയിിൽ വലത്തോ�ോടംം കരയാാക്കിിയുടു
ക്കുന്നു. അരയിിൽ തോ�ോർത്തു കെ�ട്ടുകയുംം ചെ�യ്യുംം. പണ്ടു കാാലത്ത്് തലയ്ക്കു മുമ്പിിലെ� മുടിി പൂർണ്ണമാായുംം
വടിിച്ച്് അവശേ�ഷിിക്കുന്ന മുടിി പുറകിിലേ�യ്ക്ക്് നീീട്ടിി കുടുമിിയാായിി വെ�യ്ക്കുമാായിിരുന്നു. മുടിി മുഴുവൻ വെ�ട്ടിി
ക്കൂടാാ. അത്് വിിലക്കാാണ്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ബിിഞ്ജെ�, ബളുവ്്, തൊ�ൊയ്വാാ�ടുഗെ�, അജ്ജ്യോ�ോ�ടുകെ� എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം അനുഷ്ഠാാന കലാാരൂപങ്ങളാായിി
തെ�റ്റിിദ്ധരിിക്കാാറുണ്ട്്. ഇവ കലാാ രൂപങ്ങളല്ല. ഗോ�ോത്ര പൂർവ്വിികരുംം ദൈൈവങ്ങളുംം ഉടലിിൽ ആവാാഹിി
ക്കുന്ന ഷാാമനിികപ്രക്രിിയകൾ മാാത്രമാാണ്്. ഇതിിനു സുസ്ഥിിരമാായ ഒരു നൃത്തശൈൈലിിയിില്ല. പാാട്ടുകൾ
പാാടാാറുണ്ടെ�ന്നു മാാത്രംം. പ്രേ�താാവേ�ശിിതനാായ വ്യയക്തിിയുടെെ സൗൗകര്യയപൂർവ്വമാായ ചലനങ്ങൾ
മാാത്രമാാണിിതിിലുള്ളത്്. കലാാരൂപങ്ങളല്ല ഇവയൊ�ൊന്നുംം. നിിലവിിൽ എല്ലാാത്തരംം കലാാരൂപങ്ങളുംം
ഇല്ലാാതാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു വലിിയ പ്രതിിസന്ധിിയാാണ്് ഗോ�ോത്രങ്ങൾ നേ�രിിടുന്നത്്. പേ�രു
പോ�ോലുംം മറന്നു പോ�ോകുന്ന തരംം അന്യയവത്്കരണത്തിിനിിനിി ഏറെെ നാാളുകളിില്ല.

ആവേ�ദകർ
ചീീങ്കീീർ ച്യേ�േമിി

കുപ്പൊ�ൊശ്് കാാള്്ൺ

ബൊ�ൊമ്മ്്ക്കൻ

കാാലിി

കാാള്്ൺ

ബാാൾക്കീീറ്് കൃഷ്ണൻ

നാാൺചിി ശോ�ോമിി

ചോ�ോമൻ

മൊ�ൊതുവക്കൻ

ചീീങ്കീീർ ബൊ�ൊമ്മൻ

മാാറൻ

മാാറ്്ക്കൻ.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.
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ഇന്ദുമേ�നോ�ോൻ
ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്്്� മലയാാളത്തിിലുംം സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിിി�യിിലുംം രണ്ടാംം� റാാങ്കോ�ോടെെ ബിിരുദംം.
മൂന്നാംം� റാാങ്കോ�ോടെെ സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിിയിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം. കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്നു ഗോ�ോത്ര
മിിത്തുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനത്തിിൽ ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്്്�. കഥയ്ക്ക്്്� കേ�ന്ദ്ര സാാാ�ഹിിത്യയ അക്കാാദമിി യുവപുരസ്കാാരംം,
കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി ഗീീതാാഹിിരണ്യയൻ പുരസ്കാാരംം, എന്നിിവ ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്്�. കേ�രള സർക്കാാരിിന്റെ�
നരവംംശശാാസ്ത്ര ഗവേ�ഷണ കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ ലക്്്�ചറർ ആയിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു.

കൂട്ടറിിവിിലെ� സംംസ്കൃതിിയുംം
നാാട്ടറിിവിിലെ� ചരിിത്രവുംം
ഡോ�ോ. നുജൂംം

പ്രൊ�ൊഫസർ, ആധുനിികഭാാരതീീയഭാാഷാാവിിഭാാഗംം, അലീീഗഢ്് മുസ്ലീംം� സര്വ്വകലാാശാാല, അലീീഗഢ്്

വാാ-വരമൊ�ൊഴിികള്, ഗോ�ോത്ര-നഗരങ്ങള്, പെ�ണ്-ആണാാളുകള് എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവസങ്കല്പനങ്ങള്ക്ക്്
സമാാന്തരമാായ സങ്കല്പനങ്ങളാാണ്് കൂട്ടറിിവുകളുംം-വിിജ്ഞാാനവുംം. നാാട്ടറിിവാാകട്ടെെ നാാഗരിികമാായ
അറിിവിിന്റെ�, അതാായത്് വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� ഒരുപോ�ോല്പന്നമാായിിട്ടാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
വാാമൊ�ൊഴിി, ഗോ�ോത്രംം, പെ�ണ്ണ്്, സംംസ്കൃതിി എന്നിിവയോ�ോട്് ചേ�ര്ന്നുനിില്ക്കുന്ന കൂട്ടറിിവിിന്റെ� പ്രഭാാവകാാ
ലത്തുള്ള ജീീവിിതാാവസ്ഥയിിലേ�യ്ക്ക്് തിിരിിച്ചുപോ�ോകുക സാാധ്യയമല്ല. ചരിിത്രാാതീീതകാാലംം വരമൊ�ൊഴിിയുടെെ
കാാലത്തിിനു മുമ്പുള്ളതാാണ്്. അതാായത്് ലിിഖിിതഭാാഷയാാണ്് ചരിിത്രത്തെ� സംംസ്ക്കാാരത്തിില് നിിന്ന്്
നിിഷ്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നത്്. സംംസ്ക്കാാരമാാകട്ടെെ ചരിിത്രാാതീീതകാാലത്തുംം ചരിിത്രഘട്ടത്തിിലുംം നിിലനിില്ക്കു
ന്നതാാണ്്. ചരിിത്രവുംം ലിിഖിിതഭാാഷയുംം ഒരിിടത്തുനിിന്നാാണ്് ഉദ്്ഭവിിക്കുന്നത്്. അലിിഖിിതമാായതിിനെ�
നാം�ം ചരിിത്രമെെന്നു വിിളിിക്കുന്നിില്ല. അത്് സംംസ്ക്കാാരമാാണ്്. ആധുനിിക-ഉത്തരാാധുനിികതകളിില് നാം�ം
നിില്ക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് കൂട്ടറിിവുകളെ�യുംം നാാട്ടറിിവുകളെ�യുംം നാം�ം അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയബന്ധ
ങ്ങളിില് സംംഭവിിച്ച മാാറ്റംം മനുഷ്യയന്റെ� കൂട്ടാായജീീവിിതത്തിില് നിിന്നുണ്ടാായ മാാറ്റമാാണ്്. നാാഗരിികതകള്
രൂപപ്പെ�ട്ട്് വിികസിിച്ചപ്പോ�ോള് നഗരജീീവിിതത്തിിലേ�യ്ക്ക്് നിിര്ബന്ധിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥയിിലേ�യ്ക്ക്് നാം�ം
എത്തിിച്ചേ�രുകയാായിിരുന്നു.
പ്രാാചീീനനാാഗരിികതകളിില് രൂപപ്പെ�ടാാന് തുടങ്ങിിയ വ്യയക്തിിപരിികല്പന അതിിന്റെ� സവിി
ശേ�ഷമാായ അസ്തിിത്വംം� (സ്വവത്വംം�) പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുന്ന ആധുനിികനാാഗരിികതയിിലേ�യ്ക്കുള്ള പരിിണാാമംം
ചരിിത്രത്തിില് യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമാായിി സംംഭവിിക്കുകയാായിിരുന്നു. ഗോ�ോത്രംം, കുലംം, ജാാതിി, മതംം എന്നിി
ങ്ങനെ�യുള്ള കൂട്ടുജീീവിിതത്തിിനകത്തു തന്നെ� കുടുംംബംം, അണുകുടുംംബംം, വ്യയക്തിി എന്നിിങ്ങനെ� അനു
ക്രമമാായിി ശകലീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയാായിിരുന്നു. സാാമ്പത്തിികമാായ വളര്ച്ച അതിിനനുസരിിച്ച്് വ്യയവ
ഹാാരമണ്ഡലത്തെ� നിിരന്തരംം സംംവാാദാാത്മകമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. അച്ചടിിയിിലുംം പിില്ക്കാാലത്ത്്
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ഇന്റർനെ�റ്റിിലുമെെത്തിി നിില്ക്കുന്ന സംംവേ�ദനമുറകള് അതിിന്റെ� വാാഹകമാായിി. സമകാാലിികവ്യയവ
ഹാാരമണ്ഡലംം അതിിന്റെ� പരിിണതഫലമാാണ്്. പ്രതിിവ്യയവഹാാരങ്ങള്ക്ക്് ഇടമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്് പ്ര
ത്യയയശാാസ്ത്രപരമാായ നിിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്്. ഇവിിടെെ നാാഗരിികതകളുടെെ ചരിിത്രപരമാായ പരിിണാാമംം
ഒരു യാാഥാാര്ത്ഥ്യയമാാവുകയാാണ്്. സുമേ�റിിയന്, ഈജിിപ്്ഷ്യയന്, സൈൈന്ധവ, നാാഗരിികതകള് ചരിി
ത്രത്തിിന്റെ� അനിിവാാര്യയതകളാായിിരുന്നു. അതിിനുമുന്പ്് രൂപപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഗോ�ോത്ര, കുല, ഗ്രാാമജീീവിിത
രീീതിികളുംം അങ്ങനെ�തന്നെ�. ഗോ�ോത്രീീയതയുടെെ വളര്ച്ചയിില് നിിന്ന്് രൂപംംകൊ�ൊണ്ട നാാഗരിികതകള്
പിിന്നീീട്് അക്ഷരമാാലകളുടെെയുംം അതിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ അറിിവിിന്റെ� പരിിണാാത്തിിലൂടെെയുമാാണതിിന്റെ�
ചരിിത്രംം നിിര്മ്മിിക്കുന്നത്്. ഇതിിനിിടയിിലാാണ്് നാം�ം സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനരൂപമെെന്നുതന്നെ�
പറയാാവുന്ന കൂട്ടറിിവിിനെ� (ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ) ചരിിത്രത്തിില് അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നത്്. ഈ കൂട്ടറിിവിിന്റെ�
സങ്കീീര്ണ്ണമാായ സ്വവഭാാവവുംം അതിിന്റെ� വൈൈപുല്യയവുംം പരിിചയപ്പെ�ടാാതെ� അത്് സാംം�സ്ക്കാാരത്തെ�
സര്ഗ്ഗാാത്മകമാാക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം ചരിിത്രത്തെ� നിിര്മ്മിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം വിിശദീീക
രിിക്കാാനാാവിില്ല.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനോ�ോടുള്ള ചരിിത്രപരവുംം സാംം�സ്ക്കാാരിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ സമീീപനങ്ങ
ളിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയംം അതിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച കൃത്യയമാായ ഒരു നിിര്വ്വചനവുംം പരിിചിിന്തനവുംം ആവശ്യയപ്പെ�
ടുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് കേ�രളത്തിിന്റെ� ബൗൗദ്ധിികമാായ പശ്ചാാത്തലത്തിില് സ്വവതന്ത്രമാായിി അതിിനെ�
അപനിിര്മ്മിിക്കുകയാാണ്് അനിിവാാര്യയമാായിിട്ടുള്ളത്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� മലയാാളത്തിിലെ� മറുപദമെെന്ന
നിിലയിില് ഇവിിടെെ കൂട്ടറിിവ്് എന്ന സൂചകമാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഇംംഗ്ലീീഷിില് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
എന്ന്് പറയുന്ന വാാക്കിിന്് മലയാാളത്തിില് പകരംംവയ്ക്കാാവുന്ന അനേ�കംം പദങ്ങളുണ്ട്്. നാാടോ�ോടിിവിി
ജ്ഞാാനംം, നാാട്ടുവിിജ്ഞാാനംം, നാാടോ�ോടിിക്കല, നാാട്ടറിിവ്് എന്നിിങ്ങനെ� ഏത്് പദംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചാാലുംം
സാാന്ദര്ഭിികമാായ ഒരര്ത്ഥംം അതിിനു ലഭിിച്ചേ�ക്കാംം�. എന്നാാല് ആ പദങ്ങള്ക്കെ�ല്ലാം�ം അതിിന്റേ�താായ
അര്ത്ഥതലത്തിിലുള്ള മുന്കാാലബാാധ്യയതകള് വേ�റെെയുമുണ്ട്്. കൂട്ടംം, നാാട്് എന്നീീ പരിികല്പനകള്
അതിില് വിിശദീീകരണംം അര്ഹിിക്കുന്നവയാാണ്്. നമ്മുടെെ ഗവേ�ഷകര് ഭൂരിിപക്ഷവുംം നാാടോ�ോടിിവിി
ജ്ഞാാനംം എന്നോ�ോ നാാട്ടറിിവ്് എന്നോ�ോ ആണ്് ഫോ�ോകിിലോ�ോറിിനെ� പരിിഭാാഷപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. സംംസ്ക്കാാ
രത്തിിന്റെ� ഭിിന്നതകളെ� സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുന്നതാാണ്് ഭാാഷ എന്ന ന്യാാ�യംം അതിിനു പറയാാമെെങ്കിിലുംം
കൂട്ടംം എന്ന ഒരു വാാക്ക്് ഉണ്ടാായിിരിിക്കെ� നാാട്് എന്ന വാാക്കിിനെ� പകരംം വയ്ക്കുന്നതിിന്റെ� സാംം�ഗത്യംം�
വിിചിിത്രമാായിിതോ�ോന്നുന്നു. (ഓരോ�ോരോ�ോ കൂട്ടങ്ങള്, കൂട്ടക്കാാര്്, കൂട്ടോം�ം� കുലോം�ം� ഗോ�ോത്രോം�ം� തുടങ്ങിിയ
ശൈൈലിികള് നമ്മുടെെ മലയാാളത്തിിലുണ്ട്്. അവിിടെെ ഒരു നാാടിിന്റെ� പേ�രിിലല്ല ഈ കൂട്ടംം വിിവക്ഷിി
ക്കുന്നത്്.) ഫോ�ോക്കിിനെ� നാം�ം പലപ്പോ�ോഴുംം നാാടോ�ോടിി, നാാട്് എന്നീീ പരിികല്പനകള് കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
പരിിഭാാഷപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ഇവിിടെെ കൂട്ടവുംം (ഫോ�ോക്്) നാാടുംം (പ്ലേ�സ്്) തമ്മിിലുള്ള അര്ത്ഥപരമാായ
അകലംം നാം�ം അംംഗീീകരിിക്കണംം. പരസ്പരമുള്ള മാാനസിികമാായ അഭേ�ദാാവസ്ഥയിില് നിിന്നാാണ്്
കൂട്ടംം ജൈൈവിികമാാകുന്നത്്. നാാടാാകട്ടെെ സ്ഥലത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തുള്ള സംംസ്ക്കാാരപ്രവണതകളെ�
കാാണിിക്കുന്നു. നാാടിില്ലാാതെ� അലഞ്ഞുനടന്ന്് ജീീവിിക്കുന്നവരുംം ഉണ്ടാായിിരുന്ന നാാട്് നഷ്ടമാാകുന്നവരുംം
പേ�റുന്ന അറിിവിിനെ�യാാണ്് നാാടോ�ോടിിയെ�ന്ന്് വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്്, വിിവക്ഷിിക്കേ�ണ്ടത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്് അത്തരംം അര്ത്ഥബാാധ്യയതകളിില്ലാാത്ത കൂട്ടറിിവ്് എന്ന സൂചിിതമാാണ്് ഉചിിതമാാകുക.
അതേ�സമയംം ഇന്ഡിിജനസ്് നോ�ോളജ്് എന്ന പദത്തിിനുംം അത്് സംംവഹിിക്കുന്ന ശരാാശരിി സൂചിി
തത്തിിനുംം നാാട്ടുവിിജ്ഞാാനംം എന്ന്് പരിിഭാാഷപ്പെ�ടുത്താാവുന്നതേ�യുള്ളു. കൂട്ടറിിവ്് എപ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയരെെ
കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ�യുംം അതിിന്റെ� ഉല്പന്നമാായ അറിിവിിനെ�യുംം
കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. നാാട്ടറിിവാാകട്ടെെ നാാട്ടുസ്ഥലത്തെ�യാാണ്് കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നത്്. അവിിടെെ
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നിിര്ണ്ണാായകംം നാാടാാണ്്. കൂട്ടവുംം സ്ഥലവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിില് അവ്യയവസ്ഥിിതത്വവമുണ്ട്്. പ്രാാചീീ
നഗോ�ോത്രങ്ങള് ഒരു പ്രത്യേ�േകസ്ഥലത്ത്് കുറെെനാാളുകള് പാാര്ത്തിിരിിക്കാംം�. അതേ�സമയംം അതിിന്റെ�
ഫലമാായുള്ള സഞ്ചരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഗോ�ോത്രങ്ങളുംം സാാധാാരണമാായിിരുന്നു. അതേ�സമയംം നാാഗ
രിികതകള് രൂപപ്പെ�ടുന്നതോ�ോടെെ സഞ്ചാാരവുംം പലാായനവുംം രൂപപ്പെ�ടുകയാായിി. നാാഗരിികതയുടെെ
മുഖമുദ്രകളിിലൊ�ൊന്ന്് സഞ്ചാാരമാാണ്്. ചരിിത്രത്തിിലെ� എല്ലാാ നാാഗരിികതകളുംം ആയിിരക്കണക്കിിനു
മൈൈലുകള് കരവഴിിയുംം കടല്വഴിിയുംം പുഴവഴിിയുംം സഞ്ചരിിക്കുന്ന സംംഘങ്ങളുള്ളവരാായിിരുന്നു.
പ്രാാചീീനനാാഗരിികതകള് തമ്മിിലുള്ള കൊ�ൊടുക്കല്-വാാങ്ങലുകള് സാാധാാരണമാായിിരുന്നുവല്ലോ�ോ.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ഥലബദ്ധമാായിിരുന്നു കൂട്ടങ്ങള് എന്നു പറയാാനാാവിില്ല. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന പദംം
കൊ�ൊണ്ട്് വിിവക്ഷിിക്കുന്ന അര്ത്ഥംം നാാടോ�ോടിികൊ�ൊണ്ടോ�ോ, നാാട്ടറിിവു കൊ�ൊണ്ടോ�ോ ലഭിിക്കുന്നിില്ല തന്നെ�.
മാാത്രമല്ല അവ നാാഗരിികതകളുടെെ കണ്ടെ�ത്തലാാണ്്. നാാട്് എന്ന പരിികല്പന പലാായനത്തെ�യോ�ോ
സഞ്ചാാരത്തെ�യോ�ോ സ്വവമേ�ധയാാ സംംവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവിിടെെ നമ്മുടെെ വ്യയവഹാാരസന്ദര്ഭങ്ങളിില്
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�യുംം അതിിന്റെ� മറുപദമാായിി മുന്നോ�ോട്ടുവയക്കുന്ന കൂട്ടറിിവിിനെ�യുംം മാാത്രമല്ല തദ്ദേ�
ശങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിില് വ്യയവശ്ചേ�ദിിക്കുന്ന ഇന്്ഡിിജനസ്് നോ�ോളജിിനെ�യുംം അതിിന്റെ� മറുഭാാ
ഷാാപദങ്ങളെ�ന്ന നിിലയിില് അംംഗീീകരിിക്കാാവുന്ന നാാടോ�ോടിി-നാാട്ടറിിവിിനെ�യുംം അവസരോ�ോചിിതമാായിി
പുനര്നിിര്മ്മിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
കൂട്ടറിിവിിന്് (ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ) ഒരുചിിതമാായ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം നല്കുകയാാണെ�ങ്കിില് അതിിങ്ങനെ�യാാ
യിിരിിക്കുംം: ബോ�ോധരൂപത്തിിലോ�ോ ഓര്മ്മയിിലോ�ോ തുടര്ജീീവിിതംം നയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്, അനുസ്യൂൂതമാായ
കൂട്ടാായ്മയിിലെ� മനുഷ്യയരിില്, ബഹുകര്ത്തൃത്വവത്തിിലുള്ളതുംം മാാറ്റത്തിിനുവിിധേ�യമാാകുന്നതുംം പാാരമ്പ
ര്യയമാായിി നിിലനിിന്ന്് പ്രസരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുമാായ വാാമൊ�ൊഴിിയോ�ോ (ചിിത്ര-ലിിപിിനിിഷ്ഠമാായ ഭാാഷയിില്
രേ�ഖപ്പെ�ടാാത്തത്്) കൈൈവേ�ലയോ�ോ, കലയോ�ോ, ആചാാരമോ�ോ, അനുഷ്ഠാാനമോ�ോ, അറിിവോ�ോ, ഇവയിിടക
ലര്ന്നതോ�ോ ആയ അനുശീീലനങ്ങളെ� അഥവാാ വഴക്കങ്ങളെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ അഥവാാ കൂട്ടറിിവെ�ന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിയാാവുന്നതാാണ്്.
കൂട്ടറിിവിിനെ� നാം�ം അത്് നിിലനിില്ക്കുന്ന ഇടത്തിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുവേ�ണംം ആദ്യം�ം തിിരിിച്ച
റിിയേ�ണ്ടത്്. അതാായത്് അക്ഷരജ്ഞാാനത്തെ� ആശ്രയിിക്കാാത്തതുംം വേ�ണ്ടിിവന്നാാല് വാാമൊ�ൊഴിി
ഭാാഷയെ� ആശ്രയിിക്കുന്നതുമാായ ഒരു കൂട്ടത്തിിന്്, കുലത്തിിന്് അവരുടെെ വഴക്കങ്ങളെ� ‘അറിിവെ�’ന്ന
നിിലയിില് ജീീവിിതത്തിില് നിിന്ന്് വേ�ര്തിിരിിച്ച്് കാാണാാനാാവിില്ല. അറിിവ്് എന്നത്് നാാഗരിികതയുടെെ
വ്്സ്തുനിിഷ്ഠവുംം യുക്തിിപൂര്വ്വകവുമാായ ഒരു അമൂര്ത്തപരിികല്പനയാാണ്്. ആയിിത്തീീര്ന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരിി
ക്കുന്ന (ബീീയിംം�ഗ്്) ഒരവസ്ഥയിില് നിിന്ന്് ഭേ�ദബുദ്ധിിയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിില് വേ�ര്തിിരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
അതിിന്റെ� സിിദ്ധാാന്തപരമാായ സൂചകവ്യയവസ്ഥയെ�യാാണ്് അറിിവെ�ന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്. സമഗ്രതയിില്
നിിലനിില്ക്കുന്ന ‘കൂട്ടറിിവിി’നെ� നാാഗരിികോ�ോപാാധിികള് അവയുടെെ അമൂര്ത്തമാായ ജ്ഞാാനരീീതിിശാാ
സ്ത്രത്തിില് കണ്ടെ�ണ്ടുത്ത്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് അത്് അറിിവെ�ന്ന ഉല്പന്നമാായിി മാാറുന്നത്്.
അത്് കൂട്ടാായ്മയുടെെ സംംസ്ക്കാാരശരീീരത്തിില് വഴക്കമാായിി വിിലയിിച്ചുനിില്ക്കുകയാായിിരുന്നു. നാാഗരിിക
തയിിലെ� പ്രയോ�ോജനവാാദിികളാായ സാാക്ഷരസമൂഹംം വഴക്കത്തിില് നിിന്ന്് ‘അറിിവിി’നെ� മാാത്രമാായിി
അതിിന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിികയിിടത്തിില് നിിന്നുംം അതിിന്റെ� ജൈൈവിികതയിില് നിിന്നുംം വേ�ര്പെ�ടുത്തിിക്കാാണു
ന്നു. നാാഗരിികബോ�ോധത്തിില് അത്് മനപ്പൂര്വ്വംം സ്വവരൂപിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് സാാരംം. അതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
ട്ടാാണ്് ഭാാഷയെ� ഒരുപാാധിിയാായുംം അതിിലെ� എഴുത്തിിനെ� ഒരുപകരണമാായുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
അക്ഷരാാധിിഷ്ഠിിതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമാാണ്് അതിിലേ�യ്ക്കുള്ള മാാര്ഗ്ഗമാായിി വര്ത്തിിക്കുന്നത്്.
അങ്ങനെ� കൂട്ടാായ്മയിില് ലയിിച്ചുനിില്ക്കുന്ന ‘കൂട്ടറിിവിി’നെ� പഠിിതാാക്കള് വേ�ര്തിിരിിച്ചെ�ടുക്കുമ്പോ�ോള്
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നാാമതിിനെ� കൂട്ടത്തിില് നിിന്ന്് വേ�ര്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. വേ�ര്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് അത്്
അറിിവിിന്റെ� ഗണത്തിില് പെ�ടുകയാായിി. കൂട്ടത്തിിന്റേ�താായിിരുന്ന ഒരു വഴക്കത്തിില് നിിന്ന്് അറിിവിിനെ�
വേ�ര്തിിരിിച്ച്് പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്നത്് കൂട്ടത്തിിനു പുറത്താായിിരിിക്കുമല്ലോ�ോ. അപ്പോ�ോള് കൂട്ടത്തിിന്റെ� പുറത്തു
ള്ള ഇടത്തിിലേ�യ്ക്ക്്, നാാട്ടിിലേ�യ്ക്ക്് അത്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഉദാാഹരണത്തിിന്് കേ�രളത്തിിലെ�
തൃശൂരിിലെ� ഐവര്കളിി പടന്നസമുദാായക്കാാരുടെെ കൂട്ടുകലയാാണ്്. ആ ഐവര്കളിിയെ�ക്കുറിിച്ച്്
വിി.വിി.വിിജയന് നാാട്ടറിിവിിന്റെ� നിിനവ്് എന്ന പുസ്തകത്തിില് വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. അദ്ദേ�ഹംം അതിിന്റെ�
ഉല്പത്തിി, അരങ്ങുംം ചടങ്ങുംം, വാാദ്യം�ം തുടങ്ങിിയകാാര്യയങ്ങള് വിിശദീീകരിിക്കുന്നണ്ട്് . വാാദ്യയത്തിിന്റെ�
ഭാാഗംം വിിശദീീകരിിക്കുമ്പോ�ോള് ഇങ്ങനെ� എഴുതുന്നു:
‘ഇലത്താാളവുംം പൊ�ൊന്തിി (ഏകദേ�ശംം 30 സെ�ന്റിിമീീറ്റര് നീീളമുള്ള മരദണ്ഡിിന്മേ�ല് പിിച്ചളവള
യങ്ങള് കോ�ോര്ത്തിിട്ട ഉപകരണംം) യുമാാണ്് പ്രധാാന വാാദ്യോ�ോ�പകരണങ്ങള്. പാാട്ടിിനനുസൃതമാായിി
ഇത്് കിിലുക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. (എന്നാാല് ഒരാാള് പൊ�ൊന്തിിയുംം രണ്ടാാമത്തെ� ആള് ഇലത്താാളവുംം
മറ്റു മൂവര് ഈരണ്ട്് കോ�ോലുകള് വീീതവുംം താാളത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുമെെന്ന്് പ്രാായമേ�റിിയവര്
പറയുന്നു. തിിരുവാാണിിക്കാാവിിലുംം പതിിയാംം�കുളങ്ങരയുംം ഈ പതിിവിില്ല) ഗണപതിിസ്തുതിിയോ�ോടെെ
ആശാാന് (ഗുരു) പാാട്ടു തുടങ്ങുന്നു. സംംഘാംം�ഗങ്ങള് അകാാരത്തിില് മൂളിിക്കൊ�ൊണ്ട്് പാാട്ടു തുടങ്ങുന്നു.
ഗുരു പാാടുകയുംം മറ്റുള്ളവര് ഏറ്റുപാാടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കല്ത്തറയിില് ഒരു വൃത്തത്തിിലെ�ന്നപോ�ോലെ�
നിിരന്നു നിിന്ന്് ചുവടുവച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പാാടുന്നത്്. കളിിസ്തുതിിഗീീതങ്ങള് കഴിിഞ്ഞാാല് പാാട്ടുകള്ക്ക്്
ക്രമമിില്ല. കാാളിിദാാരിിക കഥയാാണ്് പ്രധാാന വിിഷയംം.’
ഇവിിടെെ കൂട്ടറിിവിിലെ� പ്രയോ�ോഗരൂപങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ ആ അനുഷ്ഠാാനകല അതിിന്റെ� പ്രത്യേ�േ
കകാാലത്തിില്, പ്രത്യയകസ്ഥലത്തിില്, പ്രത്യേ�േക സന്ദര്ഭത്തിില് വഴക്കമാായിി അരങ്ങേ�റുന്നതിിന്റെ�
ഒരു ചിിത്രീീകരണമാാണ്്, അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണമാാണ്്, അറിിവാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
അതൊ�ൊരു ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നമാാണ്്. ജൈൈവിികമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന കൂട്ടറിിവ്് സംംസ്ക്കാാരമാാണെ�ങ്കിില്
അതിിന്റെ� ഒരു ആഖ്യാാ�നത്തെ� ചരിിത്രമാാണ്് എന്നുംം പറയാംം�. അതെ�ഴുത്തുരൂപത്തിിലാാണു താാനുംം.
അറിിവെ�ന്ന രൂപത്തിില് ഏതെ�ങ്കിിലുംം കൂട്ടറിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ആരെെങ്കിിലുംം പറഞ്ഞാാലോ�ോ എഴുതിിയാാലോ�ോ
അതനുഭവിിക്കുന്ന ‘കൂട്ട’ത്തിിന്് പുറത്ത്് വ്യയഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാായിി അത്് സവിിശേ�ഷമാായിി വസ്തുവ
ല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു, മാാറുന്നു. അതിിന്് കൂട്ടത്തിിന്റെ� അനുഭവപരതയിില്ലാാത്തതിിനാാല് സ്ഥലത്തിിന്റെ�
പരിിധിിയിിലേ�യ്ക്ക്്, അതാായത്് നാാടിിന്റെ� പേ�രിില് അറിിയപ്പടുന്ന നിിലയിിലേ�യ്ക്ക്് അത്് മാാറുന്നു. ഈ
നാാടിിനുമുകളിില്, നാാടിിനെ� സ്വാംം��ശീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു നിിലനിില്ക്കുന്ന ഒരതീീതശക്തിിയുടെെ സ്വാംം��ശീീ
കരണംം അദൃശ്യയങ്ങളിില് നടക്കുന്നുണ്ട്്. ഒരു നാാടിിന്റെ�യല്ല, അനേ�കംം നാാടുകളുടെെ നിിര്ണ്ണയനങ്ങളെ�
നിിര്വ്വഹിിച്ചുകഴിിഞ്ഞ ഒരു കേ�ന്ദ്രീീകരണംം നടന്നിിട്ടുണ്ട്്. ആ കേ�ന്ദ്രീീകൃതശക്തിിയെ�യാാണ്് നിിലവിിലെ�
നാാഗരിികതയെ�ന്നു വിിളിിക്കേ�ണ്ടത്്. അതിിന്റെ� ആളുകളെ�യുംം അവരുടെെ വാാസസ്ഥലത്തെ�യുംം
നഗരമെെന്നുംം വിിളിിക്കാംം�. നാാഗരിികതയുംം നഗരസങ്കല്പവുംം ചേ�ര്ന്നാാണ്് നാാട്് എന്ന അപരത്തെ�
നിിര്മ്മിിക്കുന്നത്്. ആ നാാടുകള് നഗരത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഇരയുടെെയോ�ോ വസ്തുവിിന്റെ�യോ�ോ
അപരസ്ഥലങ്ങളാാണ്്. ഈ രണ്ട്് പരിികല്പനകളുംം കുറഞ്ഞുംം ഏറിിയുമുള്ള അളവുകളിില് പേ�റിി
നടക്കുന്നവരാാണ്് വര്ത്തമാാനകാാലമനുഷ്യയര്. അവര് തരാാതരംംപോ�ോലെ� നാാട്ടുകാാരുംം (ഗോ�ോത്രംം)
നാാഗരിികരുംം (നാാഗരിികത) ആയിി മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം.
ഐവര്കളിിയുടെെ കാാര്യയത്തിില് അത്് പടന്നസമുദാായംം പാാരമ്പര്യയപരമാായിി ഒരു വഴക്കമെെന്ന
നിിലയിില് അനുഷ്ഠിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന കലാാരൂപത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവാാണ്് നാാട്ടറിിവാായിി പങ്കുവ
യ്ക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. മേ�ല്പറഞ്ഞ രണ്ട്് സ്വവത്വവങ്ങളുംം അവരിിലുംം പ്രകടമാാകുമ്പോ�ോഴാാണ്് അത്് ഒരേ�സമയംം
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കൂട്ടറിിവുംം നാാട്ടറിിവുമാായിി തരംംമാാറുന്നത്്. ഇന്ന്് ഐവര്കളിി അതിിന്റെ� ഗോ�ോത്രസ്വവഭാാവത്തിില് നിിന്ന്്
ക്രമേ�ണ നാാഗരിികസ്വവഭാാവംം കൂടിിയിിടകലരുന്ന അവസ്ഥയിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറുന്നുണ്ട്്. അവിിടെെ അത്്
കൂട്ടറിിവിിന്റെ� അവസ്ഥയിില് നിിന്ന്് രേ�ഖപ്പെ�ടുന്ന നാാട്ടറിിവാായിി മാാറുന്നു. രേ�ഖപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് അത്്
ഔപചാാരിികമാായ മറ്റൊ�ൊരു വ്യയവഹാാരമണ്ഡലത്തിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറുകയാാണ്്. അതിിന്് നാാഗരിികതയുടെെ
(നഗരത്തിിന്റെ�) വ്യയവഹാാരഘടനയാാണ്് ഉണ്ടാാവുക. ഇവിിടെെ അതിിന്റെ� പഠിിതാാവ്് നാാഗരിികരൂ
പങ്ങള്ക്കുള്ള ഉപയോ�ോഗത്തിിനാായിി അച്ചടിിയിിലൂടെെ പരുവപ്പെ�ടുത്തുകയാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് സാാരംം.
കൂട്ടറിിവിില് നിിന്നുണ്ടാാക്കുന്ന നാാട്ടറിിവിിനെ� നാാഗരിികവ്യയവഹാാരംം സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുമ്പോ�ോള്
അത്് വിിജ്ഞാാനമാായിി മാാറുന്നു. ഐവര്കളിിയുടെെ നാാട്ടറിിവിില് നിിന്ന്് ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഘടകങ്ങള്
നാാടകത്തിിലോ�ോ സിിനിിമയിിലോ�ോ പാാട്ടിിലോ�ോ ആധുനിികകലാാവ്യയവഹാാരത്തിിലോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�
ടുമ്പോ�ോള് അത്് വിിജ്ഞാാനമാായിി പരിിവര്ത്തിിക്കുന്നു. വാാമൊ�ൊഴിിയിിലോ�ോ ഓര്മ്മയിിലോ�ോ നിിലനിിന്ന
അനുഷ്ഠാാനകലാാവഴക്കംം വരമൊ�ൊഴിിയിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് ആധുനിിവ്യയവഹാാരമ
ണ്ഡലത്തിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറുമ്പോ�ോള് അത്് വിിജ്ഞാാനമാായിി മാാറുന്നു. ആ നിിലയിില് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ�
എല്ലാാ ലിിഖിിതവുംം ചിിത്രീീകരണവുംം ശബ്ദലേ�ഖനവുമടങ്ങുന്ന പകര്പ്പുരേ�ഖകളുംം ഏകപക്ഷീീയമാായിി
വസ്തുവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട നാാഗരിികമാായ രൂപങ്ങളാാണ്്. കൂട്ടറിിവിിനെ� ഒരിിക്കലുംം അതിിന്റെ� സമഗ്ര
തയിില് നാാട്ടറിിവാാക്കാാനാാവിില്ല, രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനുമാാവിില്ല. കാാരണംം അത്് മൂര്ത്തവുംം സമഗ്രവുംം
ജൈൈവിികവുമാായ പ്രകൃതിിയുടെെ സര്ഗ്ഗാാത്മകമാായ ആയിിത്തീീരലാാണ്്. കാാറ്റു വീീശുന്നപോ�ോലെ�,
മഴജലംം പ്രവഹിിക്കുന്നപോ�ോലെ�, കാാറ്റിില് ഇലയാാടുന്നപോ�ോലെ� ഒരു നൈൈസര്ഗ്ഗിികത അതിില്
ആന്തരിികമാായിി പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഐവര്കളിിയിില് വാാദ്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ�ോ. പൊ�ൊന്തിിയുംം ഇലത്താാളവുമാാണവ. അവ
ഉണ്ടാാക്കാാനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പ്രകൃതിിവസ്തുക്കള്, അത്് സ്വവരൂപിിക്കുന്ന രീീതിി, അതിിനെ� പരുവപ്പെ�
ടുത്തിി ഉപകരണമാാക്കുന്ന രീീതിി, അത്് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന സമുദാായംം, അവര്ക്ക്് അതുമാായുള്ള
പൂര്വ്വബന്ധംം, ആ ഉപകരണങ്ങള് പ്രവര്ത്തിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിി, അതിിന്റെ� പരിിശീീലനംം, അതുപയോ�ോ
ഗിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ശബ്ദവിിന്യാാ�സംം തുടങ്ങിിയവ ഐവര്കളിിയുടെെ കൂട്ടറിിവിില് ലയിിച്ചുകിിടക്കുന്നുണ്ട്്.
അതുപോ�ോലെ� ആ കലാാനുഷ്ഠാാനത്തിിലെ� അനുഭവാാത്മകതയുംം കാാലവുംം സാാമൂഹിികസന്ദര്ഭവുംം അനു
ഷ്ഠാാനാാനുഭവവുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനാാവിില്ല. ‘ഫോ�ോക്കറിിവിി’ന്റെ� സര്ഗ്ഗപരമാായ ‘ആയിിത്തീീരലിി’
അനുഭവവുംം അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവുംം രണ്ട്് മണ്ഡലങ്ങളിിലാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. യഥാാര്ത്ഥ
ഫോ�ോക്കറിിവിിനെ� ഒരു പഠിിതാാവിിന്റെ� വീീക്ഷണത്തോ�ോടെെ വസ്തുവല്ക്കരിിക്കാാതെ� അതിിലെ� അറിിവ്്
നിിര്ദ്ധരിിക്കുക സാാധ്യയമല്ല. പഠിിതാാവിിന്് അതിിന്റെ� അരങ്ങേ�റ്റത്തിില്, ആയിിത്തീീരലിില് പങ്കാാളിിയാാ
വാാന് സാാധ്യയമല്ല. ഒരപരനാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ� യഥാാര്ത്ഥ കൂട്ടറിിവിില് നിിന്ന്് അറിിവിിനെ�
നിിര്ദ്ധരിിക്കനാാവുകയുള്ളു. ആ അപരന്റെ� ബോ�ോധപൂര്വ്വമാായ അനുഭാാവംം മാാത്രമാാണ്് അതിിനോ�ോട്്
അയാാള് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന താാത്്പര്യം�ം.
ഒരു കൂട്ടറിിവിിനെ� അനുകരിിച്ച്് മറ്റൊ�ൊരു സന്ദര്ഭത്തിില് എന്തെ�ങ്കിിലുംം നാാട്ടറിിവുകള് അരങ്ങേ�
റുമ്പോ�ോഴുംം ഇതു തന്നെ�യാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. ഒരു നാാടന്കലയെ� അതിിന്റെ� സ്രാാതസ്സാായ
കൂട്ടറിിവിില് നിിന്ന്് ഒരു കലാാരൂപമെെന്ന നിിലയിിലേ�യ്ക്ക്് നിിര്ദ്ധരിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് അവിിടെെ സംംഭ
വിിക്കുന്നത്്. അവിിടെെയുംം യഥാാര്ത്ഥത്തിിലുള്ള അതിിന്റെ� ജൈൈവസന്ദര്ഭത്തിില് നിിന്ന്്, അതാായത്്
സ്വാാ�ഭാാവിികകാാലത്തിില്നിിന്നുംം സ്വാാ�ഭാാവിികകൂട്ടാായ്മയുടെെ സന്ദര്ഭത്തിില് നിിന്നുംം അതിിനെ� വസ്തുനിിഷ്ഠ
മാായിി കണ്ട്് ആവശ്യാാ�നുസൃതംം വിിവരിിക്കുകയാാണ്് വിിവരണാാത്മകമാായിി പകര്ത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യു
ന്നത്്. നഗരത്തിിലെ� കാാണിികള്ക്ക്് അതൊ�ൊരു കലാാരൂപംം മാാത്രമാായിിരിിക്കുംം. യഥാാര്ത്ഥത്തിിലുള്ള
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കൂട്ടറിിവുരൂപത്തിില് കാാണിികള്ക്ക്് അനുഷ്ഠാാനപരമാായ, അനുഭവാാത്മകമാായ കൂട്ടാായ്മാാനുഭവംം
(ഫോ�ോക്നസ്സ്്) ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം. യഥാാര്ത്ഥ തിിറയുംം സ്റ്റേ�ജിിലെ� തിിറയുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം അതാാ
യിിരിിക്കുംം.
നാാട്ടുവൈൈദ്യയവുംം അതിിന്റെ� നാാട്ടറിിവുംം രണ്ടനുഭവങ്ങളാാണ്് നമുക്ക്് തരുന്നത്്. പ്രതിിഫലമേ�തുമിി
ല്ലാാതെ� ഒരനുഷ്ഠാാനമെെന്നപോ�ോലെ� ശ്രീീമതിി രത്നാാമണിി നടത്തുന്ന പാാരമ്പര്യയവിിഷചിികിിത്സയെ�ക്കുറിിച്ച്്
ഒരാാവേ�ദകന് എഴുതുന്നു:
ഔഷധംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ചിികിിത്സാാരീീതിി. ചിികിിത്സകനെ� വിിഷഹാാരിി എന്നാാണ്് പറയുക.
പ്രാാണനുംം ദൂതനുംം (സര്പ്പദംംശനമേ�റ്റയാാളുംം കൂടെെ വരുന്നയാാളുംം) നിിമിിത്തങ്ങളുംം ജ്യോ�ോ�തിിഷപര
മാായ വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം നാാട്ടറിിവ്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി വരുന്നതോ�ോടെെ ചിികിിത്സ തയ്യാാറാാകുന്നു. വിിഷഹാാരിി
(വിിഷഹാാരിിണിിയുടെെ) മനസ്സിില് എപ്പോ�ോഴുംം ഒരു രാാശിി ചക്രമുണ്ട്്. ദൂതന് വിിവരംം പറയുവാാന് വരുന്ന
ദിിക്ക്് (ദിിശ) രാാശിിചക്രത്തിിലൂടെെ മനസ്സിിലാാക്കിി അപകടകരമോ�ോയെ�ന്ന്് ആദ്യം�ം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു.
മേ�ടംം മുതല് മീീനംം വരെെ പന്ത്രണ്ട്് രാാശിികളുംം വിിഷത്തിിന്റെ� കാാഠിിന്യയത്തിിന്റെ� ആരോ�ോഹണാാവരോ�ോ
ഹണങ്ങള് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാാല് രോ�ോഗിിയുടെെ സ്ഥിിതിി ആശങ്കാാജനകമോ�ോ അല്ലയോ�ോ എന്ന്്
വിിഷഹാാരിിണിി മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരിിക്കുംം. ദൂതന് വിിവരംം പറയുവാാന് വാായ്് തുറക്കുന്നതോ�ോടെെ
എത്ര പല്ലുകള് കൊ�ൊണ്ടുള്ള കടിിയാാണ്് എറ്റിിരിിക്കുന്നതെ�ന്നുമറിിയാംം�. മുമ്പിിനാാല് ചൊ�ൊന്നൊ�ൊരക്ഷരംം
കൊ�ൊണ്ടിിതറിിയാാമെെന്ന്് ശ്രീീമതിി രത്നമണിി പറയുന്നു.
ഇവിിടെെ വിിഷഹാാരിിണിി അയാാളുച്ചരിിക്കുന്ന ആദ്യാ�ാക്ഷരത്തെ� സൂചനയാായിി കണ്ട്് ദംംശന
ത്തിിന്റെ� തരവുംം ആഴവുംം മറ്റുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു എന്ന്് പറയുന്നുണ്ട്്. ആധുനിികതയ്ക്ക്് ചേ�രാാത്ത ആ
അനുഭവത്തെ� എങ്ങിിനെ�യാാണ്് മറ്റൊ�ൊരാാള്ക്ക്് ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാനാാവുക? അതൊ�ൊരു നിിസര്ഗ്ഗമാായ
ഗോ�ോത്രാാനുഭവമാാണ്്. അതിിനെ� നാാഗരിികതയുടെെ യുക്തിിശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വ്യയവഹാാരഘടനയിിലേ�യ്ക്ക്്
മാാറ്റുവാാന് ടെെലിിപ്പതിിപോ�ോലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുടെെ സഹാായംം വേ�ണ്ടിിവരുന്നു. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന
പരിികല്പന തന്നെ� ഒരു നാാഗരിിക (അക്കാാദമിിക)സങ്കല്പനമാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്പഠനംം
എന്നത്് ഒരു നാാഗരിിക (അക്കാാദമിിക)വിിജ്ഞാാനരൂപമാാണ്്. സംംസ്ക്കാാരത്തിിലെ� സവിിശേ�ഷമാായ
ഒരേ�ടിിനെ�യാാണ്് ആധുനിികനാാഗരിികത ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്. ആ ഏട്് കൃത്യയമാായുംം
ഏതാാണെ�ന്നതാാണ്് ഇവിിടത്തെ� വിിഷയംം.
കൂട്ടറിിവിില് നിിക്ഷിിപ്തമാായിിരുന്ന വൈൈദ്യയത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോള് അത്് അറിിവാായുംം, കൂട്ടംം
(ഫോ�ോക്്) വിിടുന്ന വൈൈദ്യയത്തിിന്റെ� നാാട്ടറിിവാായുംം മാാറുന്നു. അപ്പോ�ോഴത്് നിിവിിലുള്ള യുക്തിിയുടെെയുംം
ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം വ്യയവഹാാരമണ്ഡലത്തിിലേ�യ്ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിില് ഗോ�ോത്രത്തിിലുംം
മനുഷ്യയരുടെെ ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിിലുംം (ഉദാാ-അടുക്കള, അമ്മൂമ്മവൈൈദ്യയങ്ങള്) അനൗൗപചാാരിികമാായിി
നിിസര്ഗ്ഗമാാകുന്ന വൈൈദ്യയത്തെ� മുന്കാാലഭാാഷകളുടെെ നാാഗരിികതകള് സ്വവരൂപിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആയുര്വ്വേ�ദ
വുംം യൂനാാനിിയുംം സിിദ്ധവൈൈദ്യയവുംം ഗോ�ോത്രവൈൈദ്യയവുമെെല്ലാം�ം അതിിന്റെ� ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്. അവിിടെെ
അത്് സവിിശേ�ഷമാായ വിിഷയമാായിി മാാറിിയിിരുന്നു. ഇന്ന്് ആധുനിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വ്യയവഹാാരഘട
നയിിലേ�ക്കാാണ്് അത്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ആയുര്വ്വേ�ദത്തിിനുംം യൂനാാനിിയ്ക്കുംം പോ�ോലുംം ഇന്ന്്
ആധുനിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വ്യയവഹാാരമാാതൃകകളുടെെ അംംഗീീകാാരംം വേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിിയ
യൂറോ�ോപ്യയന് അധിിനിിവേ�ശകാാലത്തു തന്നെ� ഇവിിടെെ ആരംംഭിിച്ചിിരുന്നു. സസ്യയങ്ങളുടെെ തദ്ദേ�ശീീയമാായ
കൂട്ടറിിവിിനെ� നാാട്ടറിിവാാക്കിി സ്വവരൂപിിച്ച്്, അവയെ� ആയുര്വ്വേ�ദമാാക്കിി ക്രമീീകരിിക്കുന്നതിിനുംം പുറമേ�
ആധുനിികസസ്യയശാാസ്ത്രംം അതിിനെ� സസ്യയരസതന്ത്രപരമാായിി പരിിവര്ത്തിിക്കുമ്പോ�ോള് ആധുനിി
കവിിജ്ഞാാനമാായിി മാാറുന്നു.
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തെ�യ്യത്തിിന്റെ�യുംം തിിറയുടെെയുംം പടയണിിയുടെെയുംം മറ്റുംം കൂട്ടറിിവുകളെ� വേ�ര്തിിരിിച്ച്് നാാട്ടറിിവുക
ളാാക്കിി, ആധുനിികത അതിിലെ� പല ഘടകങ്ങളെ� കഥകളിിയിിലോ�ോ നാാടകത്തിിലോ�ോ കവിിതയിിലോ�ോ
ചിിത്രകലയിിലോ�ോ സിിനിിമയിിലോ�ോ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയുമ്പോ�ോള് കാാര്യം�ം കൂടുതല് വ്യയക്ത
മാാകുന്നു. കഥകളിി കോ�ോളനീീകരണത്തിിനു ശേ�ഷംം കേ�രളമെെന്ന രാാഷ്ട്രരൂപീീകരണാാഭിിലാാഷത്തിിന്റെ�
പ്രേ�രണയിില് രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന കലാാരൂപമാായിിരുന്നു. കൂത്ത്്, കൂടിിയാാട്ടംം എന്നീീ ലിിഖിിതാാധിിഷ്ഠിിതമാായ
നാാഗരിികകലകളിിലെ�യുംം തെ�യ്യംം, തിിറ തുടങ്ങിിയ കൂട്ടറിിവുകലകളിിലെ�യുംം ചിില ഘടകങ്ങളെ�
നിിര്ദ്ധരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ളതാായിിരുന്നു കഥകളിി. കേ�രളത്തിിന്റേ�താായ ഒരു കലാാരൂപംം വേ�ണമെെന്നുള്ള
കൊ�ൊട്ടാാരക്കര തമ്പുരാാന്റെ�യുംം മറ്റുരാാജപ്രഭുക്കളുടെെയുംം അഭിിലാാഷത്തിില് നിിന്നാാണ്് അതുണ്ടാാകുന്നത്്.
പ്രഭുക്കളുംം സവര്ണ്ണരുംം തമ്പുരാാക്കളുമെെന്ന നിിലയിില് ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരുമാായുംം മറ്റു വിിദേ�ശിികളുമാായു
ണ്ടാായ സമ്പര്ക്കത്തിില് നിിന്നുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് മാാതൃകയിില് അതിിനുതന്നെ�യുള്ള ബദല് സാംം�സ്കാാരിി
കദേ�ശീീയതയുടെെ സ്വവപ്നംം അതിിന്റെ� ബീീജാാവസ്ഥയിില് അവിിടെെ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുണ്ടാായിിരുന്നു.
നളചരിിതത്തിിലെ� നളനുംം ദമയന്തിിയുംം ആധുനിികകേ�രളത്തിിന്റെ� മാാനുഷിികസങ്കല്പത്തിിലെ� പ്രാാ
ഗ്രൂപങ്ങളാായിിരുന്നിിരിിക്കണംം. ലിിഖിിതമാായ സാാഹിിത്യയവുംം അഭിിനയത്തിിലെ� നാാട്യയശാാസ്ത്രനിിയമങ്ങളുംം
അതിിനെ� നാാഗരിികമാാക്കിിത്തീീര്ത്തു. അതേ� സമയംം നമ്മുടെെ കൂട്ടു-നാാട്ടുകലകളുടെെ പല ഘടകങ്ങളുംം
അതിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ടല്ലോ�ോ. തെ�യ്യംം തിിറകളിില് നിിന്ന്് നിിര്ദ്ധരിിച്ചെ�ടുത്ത അറിിവുകള്
കലയുടെെ നാാട്ടറിിവാാകുകയുംം അത്് കഥകളിിയ്ക്ക്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാന് പാാകത്തിിലാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
അറിിവ്്, അനുഭവാാത്മകമാായിി മനുഷ്യയന്റെ� ശൈൈശവദശമുതല് തന്നെ� സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി
ലഭിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. ‘അറിിവ്്’ എന്ന പരിികല്പനയിില്പെ�ടാാത്തവിിധംം, ആ നിിലയിില് തിിരിിച്ച
റിിയപ്പെ�ടാാനാാവാാത്തവിിധംം ജീീവിിതത്തിിലുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിലുംം ലയിിച്ചുകിിടക്കുന്നതുംം സ്വവന്തംം നിിലനിി
ല്പിിലേ�യ്ക്ക്് മനുഷ്യയനെ� നയിിക്കുന്നതുമാായ ഒന്നാാണ്്. ഗോ�ോത്രീീയതയിില് അറിിയുകയെ�ന്നല്ലാാതെ� ആ
പ്രക്രിിയയിില് നിിന്ന്് ലഭിിക്കുന്ന ഒന്നിിനെ� അറിിവ്് എന്ന നിിലയിില് പരിിച്ഛേ�ദിിക്കുന്നിില്ല. അക്ഷരജ്ഞാാ
നമോ�ോ വാായനയോ�ോ അദ്ധ്യാാ�പനമോ�ോ ലഭിിക്കാാതെ� തന്നെ� നാം�ം ജീീവിിക്കുമ്പോ�ോള് അതിിന്റെ� ആവശ്യംം�
പോ�ോലുമിില്ല. വിിലക്കുകളോ�ോ, നിിയന്ത്രണങ്ങളോ�ോ ഒന്നുംം ബാാധകമല്ലാാത്തതുംം സ്വവയംം നിിയന്ത്രിിതവുംം
നിിര്ലക്ഷ്യയവുമാാണത്്. നാാഗരിികതയിിലെ� പ്രവണതകള് ബാാധിിക്കാാത്ത ഗോ�ോത്രങ്ങളുടെെയുംം മനുഷ്യയ
ന്റെ�തന്നെ� വ്യയവസ്ഥാാരഹിിതമാായ ശൈൈശവാാവസ്ഥയുടെെയുംം ഘട്ടങ്ങളിിലെ� അനുഭവരൂപങ്ങളിില്
നമുക്ക്് കാാണാാനാാവുന്നത്് കൂട്ടറിിവിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യയയമാാണ്്.
മനുഷ്യയനുള്പ്പടെെയുള്ള പ്രകൃതിിഘടകങ്ങളിില് നിിന്ന്് നിിരന്തരസമ്പര്ക്കത്തിിലൂടെെ ആര്ജ്ജിി
ക്കുന്ന അറിിവിിന്് രേ�ഖപ്പെ�ടലുകളിില്ല, വ്യയവസ്ഥയുമിില്ല. മനുഷ്യയരുടെെ കൂട്ടാായ്മയിില് അത്് തങ്ങിിനിി
ല്ക്കുന്നു. പ്രകൃതിിയുടെെ രീീതിി തന്നെ�യാാണതിിന്് ഉണ്ടാാവുക. ഈ ഘടനയിിലാാണ്് കൂട്ടറിിവുകള്
എല്ലാാക്കാാലത്തുംം നിിലനിില്ക്കുന്നത്്. നാാട്ടറിിവിിലെ� നാാട്് എന്നത്് ആധുനിികതയിിലെ� നഗരത്തിില്
അലിിഞ്ഞിില്ലാാതാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന നാാടാാണ്്. സ്ഥലബദ്ധവുംം അതിിലുപരിി ഗണബദ്ധവുമാായ
ആദിിമമനുഷ്യയരുടെെ കൂട്ടറിിവുകളുടെെ ആഖ്യാാ�നങ്ങള് സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം ആധുനിികതയിില് നാാട്ടറിിവിി
ന്റെ� മാാതൃകകളാായിിരിിക്കുംം. ആ കൂട്ടറിിവ്് രേ�ഖപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് നാാട്ടറിിവാായിിത്തീീരുന്നു. ആ സ്വവഭാാവഘടന
യിിലുള്ള അറിിവുംം അതിിന്റെ� കാാലങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള തുടര്ച്ചയുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിലുണ്ട്്. നാാഗരിികതകളുടെെ
ആധിിപത്യയങ്ങള് ആ അറിിവിിനെ� അവരുടെെ വ്യയവസ്ഥക്കുംം വരുതിിയ്ക്കുമുള്ളിിലാാക്കുന്നു. അപ്പോ�ോള് ആ
അറിിവുകള് സ്വാംം��ശീീകരണപ്രക്രിിയകള്ക്കിിടയിില് രൂപമാാറ്റത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നു. ശേ�ഷിിക്കുന്നത്്
തമസ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കാാരണംം, നാാഗരിികതകളുടെെ ആധിിപത്യയത്തിിന്് കൂട്ടറിിവിിന്റെ�
വിിന്യാാ�സവുംം അതിിന്റെ� ഘടനയുംം തടസ്സമാാകുന്നു.
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നാാഗരിികതകള് ഒന്നിിനൊ�ൊന്ന്് സങ്കലിിതവുംം വ്യാാ�പകവുമാാകുന്നതോ�ോടെെ തനതാായ കൂട്ടറിി
വുകള്ക്ക്് അസ്തിിത്വവവുംം ഇടവുംം നഷ്ടമാാകുന്നു. അപ്പോ�ോഴാാണവ നാാട്ടറിിവാായിി അതിിജീീവിിക്കുവാാന്
ശ്രമിിക്കുന്നത്്. നാാഗരിികമാായ, ലിിപിിയധിിഷ്ഠിിതമാായ നാാഗരിികജ്ഞാാനവിിജ്ഞാാനങ്ങള്ക്ക്് സമാാന്ത
രമാായിി തനിിയറിിവുകളുടെെ ലോ�ോകംം സംംഘടിിക്കുകയുംം നാാട്ടറിിവെ�ന്ന നിിലയിില് ആധുനിികതയിില്
പിിടിിച്ചുനിില്ക്കാാന് ശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുകയാാണ്്. ഇന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് പഠനത്തിിന്് സമാാന്തരമാായിി
നാം�ം കാാണുന്നത്് അതാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് പഠനംം ആധുനിിക വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുമ്പോ�ോള്
നാാട്ടറിിവ്് അതിിനു സമാാന്തരമാായിി രൂപപ്പെ�ടുന്ന പ്രതിിരോ�ോധമെെന്ന നിിലയിിലുംം പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നുണ്ട്്. കൂട്ടംം പിിരിിയുന്നിിടത്ത്് കൂട്ടറിിവിിന്് നിിലനിില്പുണ്ടാാകുന്നിില്ല. എന്നാാലത്് രേ�ഖപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള്
അവ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം ആധുനിികതയുടെെ (നാാഗരിികതകളുടെെ) വ്യയവഹാാരഭാാഗമാായിി മാാറുന്നു. നിിഷ്പ
ക്ഷവുംം സ്വവതന്ത്രവുമാായ വ്യയവഹാാരഘടനയിില്ത്തന്നെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രബാാഹ്യയമാായിി അറിിവിിനെ�
നിിലനിിര്ത്താാനുള്ള ഒരു ശ്രമംം മാാത്രമാാണ്് പ്രതിിരോ�ോധാാത്മകമാായ നാാട്ടറിിവ്്. നാാഗരിികയറിിവുകളുടെെ
രീീതിിശാാസ്ത്രത്തിില് വിിട്ടുവീീഴ്ചകളിില്ല. ഗോ�ോത്രാാത്മകമാായ കൂട്ടറിിവുകളിിലുപരിി ചെ�റുതുംം വലുതുമാായ ലോ�ോക
നാാഗരിികതകള് മഹാാനാാഗരിികതകളിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പടുക എന്നതുംം സാാധാാരണമാാണ്്.
നാാഗരിികതയുടെെ അപരദ്വവന്ദ്വവമാായിി ആ നിിലയിില് ഗോ�ോത്രീീയത മാാറുന്നു. നാാഗരിിയറിിവിിന്റെ�
(എഴുത്തറിിവ്്) അപരംം കൂട്ടറിിവെ�ന്നുംം (വാാമൊ�ൊഴിിയറിിവ്്) നാാഗരിികതകളുടെെ യുക്തിിയധിിഷ്ഠിിതമാായ
അറിിവിിനെ� ജ്ഞാാനമെെന്നുംം യുക്ത്യയതീീതമാായ ഗോ�ോത്രയറിിവിിനെ� അറിിവെ�ന്നുംം നാം�ം വിിളിിക്കുന്നു.
ഗോ�ോത്രയറിിവിില് യുക്തിിയിില്ല എന്ന നിിലയിിലല്ല, മറിിച്ച്് യുക്തിി പ്രശ്നവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത,
അതാായത്് യുക്തിിയെ� ഒരുപകരണമോ�ോ ഉപാാധിിയോ�ോ ആക്കാാതെ�യുള്ള അറിിവാാണത്്. അങ്ങനെ�
നോ�ോക്കുമ്പോ�ോള് യുക്തിിബാാഹ്യയമാായ അറിിവുംം യുക്തിിനിിഷ്ഠമാായ അറിിവുംം എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടുത
രത്തിില് അതിിനെ� കാാണാംം�. അവ യഥാാക്രമംം ഗോ�ോത്രീീയവുംം നാാഗരിികവുമാാണ്്. നാാഗരിികമാായ
അറിിവിിനെ� നമുക്ക്് ജ്ഞാാനംം എന്ന്് വിിളിിക്കാംം�. തത്വവചിിന്തയിിലോ�ോ ആത്മീീയതയിിലോ�ോ ജ്ഞാാനത്തിി
നുള്ള അര്ത്ഥമല്ല ഇവിിടെെ അതിിനുള്ളത്്. ഇവിിടെെ അറിിവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചിില പരിികല്പനകള്
അതിിന്റെ� സൂചകങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിില് നിിര്ണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതുണ്ട്്. അറിിവ്് എന്ന പദംം
സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� (ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയനാാഗരിികതയുടെെ) ഇടപെ�ടലിിനുപുറത്ത്് ഭാാഷയിിലുണ്ടാായിിരുന്ന
സൂചകമാായതിിനാാലാാണ്് നാാഗരിികബാാഹ്യയമാായ അറിിവിിനെ� തനതെ�ന്ന നിിലയിില് അടയാാളപ്പെ�
ടുത്തുന്നത്്.
സാാക്ഷരതയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ നാാഗരിികജ്ഞാാനരൂപങ്ങളിിലെ� പരിികല്പനകളാാണ്് ഇവിിടെെ
വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സൂചകങ്ങളെ�ല്ലാം�ം. ലിിപിിനിിഷ്ഠമാായ ലിിഖിിതജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിി
ലുള്ള എല്ലാാ സൂചകങ്ങളുംം അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി നാാഗരിികമാാണ്്. ഗവേ�ഷണവുംം പഠനവുംം നിിര്വ്വഹിി
ക്കപ്പെ�ടുന്ന നാാഗരിികമാായ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിികളാാണീീ സൂചകങ്ങള്. വസ്തുനിിഷ്ഠമാായിി
നിിരീീക്ഷിിച്ച്് ആശയങ്ങളെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുക എന്നതാാണ്് അതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം
കൂട്ടറിിവുംം അറിിവുംം ജ്ഞാാനവുമെെല്ലാം�ം നാാഗരിികമാായ അപഗ്രഥനോ�ോപകരണങ്ങളുടെെ സൂചകങ്ങള്
തന്നെ�യാാണ്്.
നാാഗരിികതയുടെെ ഘടനയിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുകയുംം യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമാായ
നാാഗരിികതയിില് ഒരു വിിഷയമാായിി രൂപംം കൊ�ൊള്ളുകയുംം ചെ�യ്ത പരിികല്പനയാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ.
നാാഗരിികതയുടെെ പരിിണാാമഭേ�ദങ്ങളിില്, അവസാാനഘട്ടങ്ങളിില് കാാണപ്പെ�ടുന്ന ആധുനിിക-ഉത്ത
രാാധുനിിക വ്യയവഹാാരമണ്ഡലങ്ങളിില് അര്ത്ഥവിികാാസംം സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാാ
ണിിത്്. എല്ലാാ സൂചകങ്ങള്ക്കുംം സ്ഥിിരമാായ സൂചിിതമുണ്ടാാവിില്ലെ�ന്നുംം അത്് (ചരിിത്ര) സാാന്ദര്ഭിികമാായിി
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മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നുംം നാം�ം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിലുംം അത്്
ബാാധകമാാണ്്. ആ നിിലയിില് ഇവിിടെെ വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന നിിശ്ചിിത സന്ദര്ഭത്തിിലുള്ള സൂചിിതംം
(ആശയംം, അര്ത്ഥംം, പൊ�ൊരുള്) നിിര്ണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
സംംസ്കൃതിിയുംം ചരിിത്രവുംം യഥാാക്രമംം ഗോ�ോത്രാായ്മയുടെെയുംം നഗരത്തിിന്റെ�യുംം ഉല്പന്നങ്ങളാാണ്്.
ചരിിത്രമെെന്നാാല് നാാഗരിികതയുടെെ സവിിശേ�ഷമാായ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലാാണ്്. അത്് ഏകപക്ഷീീയവുംം
അധിികാാര-പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര കേ�ന്ദ്രിിതവുമാാണ്്. സംംസ്ക്കാാരംം ബഹുലവുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നാാതീീതവുമാാണ്്.
അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം തന്നെ� കൂട്ടാായ്മയാാണ്്. കേ�ന്ദ്രരഹിിതമാായ അതിിനൊ�ൊരിിക്കലുംം ഏകകേ�ന്ദ്രിി
തമാാകാാന് കഴിിയിില്ല. അത്് ഏകകേ�ന്ദ്രിിതമാാകുമ്പോ�ോള് പ്രത്യയയശാാസ്ത്രമാായുംം ചരിിത്രമാായുംം മാാറുന്നു.
അതിിനെ� അതിിന്റെ� സമഗ്രതയോ�ോടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുക സാാധ്യയമല്ല. സംംസ്ക്കാാരംം മൂര്ത്തവുംം സമഗ്രവു
മാാണ്്. അതിില് ഗോ�ോത്രാായ്മയുംം നാാഗരിികതയുംം സമ്മേ�ളിിക്കുന്നു.
സംംസ്ക്കാാരത്തിിലെ�യുംം അതിിലെ� തന്നെ� ചരിിത്രത്തിിലെ�യുംം നാാഗരിികതയ്ക്കു മുമ്പുംം അതിിനുശേ�
ഷവുംം രൂപപരിിണാാമങ്ങള്ക്കു വിിധേ�യമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാായ്മാാബോ�ോധമാാണതിിന്റെ�
സ്രോ�ോതസ്സ്്. വാാമൊ�ൊഴിിയിിലോ�ോ (ലിിഖിിതഭാാഷയല്ലാാത്തത്്) ഭാാഷയെ�ന്ന നിിലയിില് ഒരു വിിധത്തിിലുംം
പൂര്ണ്ണമാായുംം രേ�ഖപ്പെ�ടാാത്തതോ�ോ ആയ പാാരമ്പര്യയവഴക്കത്തിിന്റെ� കര്മ്മരൂപങ്ങളാാണ്് അത്്.
അവിിടെെ കര്ത്തൃത്വംം� വ്യയക്തിിയിിലല്ല, കൂട്ടാായ്മയിിലാാണ്്. അബോ�ോധാാത്മകമാായ അനുശീീലനത്തിിലൂടെെ
അത്് ബാാഹ്യയവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു, നിിര്ലക്ഷ്യയമാായിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. (ഒരു പൂവ്് വിിടരുന്ന
പോ�ോലെ�) അനുഷ്ഠാാനംം, ആചാാരംം, വിിശ്വാാ�സംം എന്നിിവ അതിിന്റെ� മുഖമുദ്രകളാാണ്്. ഏതെ�ങ്കിിലുംം
തരത്തിിലുള്ള വംംശീീയത അത്് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. ആ വംംശീീയതയെ� അതാാത്് കൂട്ടാായ്മകള് നിിര്ണ്ണയിി
ക്കുന്നു. ചിിലപ്പോ�ോള് അത്് ജനിിതകത്തുടര്ച്ചയിിലുള്ള കൂട്ടാായ്മയാാകാംം�. മറ്റു ചിിലപ്പോ�ോള് മാാനസിികമോ�ോ
ആത്മീീയമോ�ോ ആയ കൂട്ടാായ്മകളാാകാംം�. ഏതാായാാലുംം ആ കൂട്ടാായ്മകള് ജീീവിിതത്തെ�യുംം ലോ�ോകത്തെ�
യുമെെല്ലാം�ം അതിിന്റെ� സമഗ്രതയിില് അനുഭവിിക്കുന്നു. നാാഗരിികമല്ലാാത്തതെ�ന്ന നിിലയിിലുംം പ്രകൃതിി
സഹജമാായ ജീീവിിതരീീതിിയെ�ന്ന നിിലയിിലുംം കൂട്ടറിിവിിനെ� (ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�) നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നത്്
അതിിനെ� അപരമാായിി കാാണുന്ന നാാഗരിികവിിജ്ഞാാനമാാണ്്.
അനുഷ്ഠാാനപരമാായിി ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു ഗോ�ോത്രമോ�ോ കൂട്ടമോ�ോ പാാടിിയാാടിിയിിരുന്നതിിന്റെ�
സാാഹിിത്യയവുംം സംംഗീീതവുംം മാാത്രംം നിിര്ദ്ധരിിക്കുമ്പോ�ോള് അത്് കൂട്ടംം വിിട്ട്് നാാടന്പാാട്ടെെന്ന നാാട്ടറിിവാായിി
മാാറുന്നു. നഗരത്തിില് പിിന്നെ� അത്് അവരവരുടെെ സന്ദര്ഭത്തിില് പാാടാാവുന്നതേ�യുള്ളു. അതിിനെ�
നാാടന്പാാട്ടാാക്കിി നിിര്ദ്ധരിിച്ചെ�ടുത്തവര്ക്ക്് അതിിന്റെ� പേ�രിില് പേ�റ്റന്റിിന്് അവകാാശമുണ്ടാായിിരിി
ക്കാംം�. അപ്പോ�ോഴത്് കൂട്ടത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിരുന്നിിടത്തു നിിന്ന്് നാാഗ
രിികതയിിലെ� വ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്താായിി മാാറുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. ഇനിി ആ പാാട്ട്് സിിനിിമയിിലേ�യ്ക്കോ�ോ,
ആല്ബത്തിിലേ�യ്ക്കോ�ോ മാാറുമ്പോ�ോഴുംം അത്് വ്യയക്തിിയുടെെ (വ്യയക്തിികളുടെെയുമാാകാംം�) പേ�രിില് ഉടമസ്ഥ
പ്പെ�ടുന്നു.
നാാട്ടറിിവിിന്റെ� വ്യാാ�വസാായിികമൂല്യംം� അതിിന്റെ� വ്യാാ�വഹാാരിികപ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ കണ്ടെ�
ടുക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് കോ�ോളനിികാാലത്തോ�ോടെെ സംംഭവിിച്ചത്്. അതിിനെ� പ്രത്യേ�േക വിിഷയമാായിി
ബോ�ോട്ടണിി, സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിി എന്ന പോ�ോലെ� ശാാസ്ത്രീീയമാായിി വ്യാാ�വസാായിികവ്യയവഹാാരത്തിില് പ്ര
വേ�ശിിപ്പിിക്കുകയാായിിരുന്നു. ആംംഗലേ�യ കൊ�ൊളോ�ോണിിയല് ബൗൗദ്ധിികത അതിിനെ� അക്കാാദമിിക
മാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ (കൂട്ടറിിവ്് ) എന്ന്് വിിളിിച്ചു. കൂട്ടറിിവെ�ന്ന്് മലയാാളത്തിില് മറുപദംം വയ്ക്കാാവുന്ന
വിിധത്തിില് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ കേ�രളത്തിിലുംം കോ�ോളനിി ചിിന്താാപദ്ധതിികള് ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചു. ഫോ�ോക്് എന്ന
വാാക്കിില് സ്ഥലത്തെ� ഒഴിിവാാക്കിിയുള്ള, എന്നാാല് സ്ഥലത്തിില് അതിിജീീവിിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ�യാാണ്്
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കോ�ോളനിിബുദ്ധിി വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്്. കോ�ോളനീീകരണംം ഗോ�ോത്രബദ്ധമാായ അറിിവുകളെ� വിിമോ�ോചിിപ്പിിച്ച്്
വ്യയവസാായവത്്ക്കരിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയയാാണല്ലോ�ോ ചരിിത്രപരമാായിി നിിര്വ്വഹിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. കോ�ോളനീീകരിി
ക്കപ്പെ�ടുന്ന ജനതയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഗോ�ോത്രാായ്മയിില് നിിന്ന്് പുറത്തുകടക്കുമ്പോ�ോഴേ�യ്ക്കുംം
അവരുടെെ അറിിവുകള് നഷ്ടപ്പെ�ടുകയാായിി. നിിലനിില്പിിന്റെ� അറിിവുകള് നഷ്ടമാാകുമ്പോ�ോഴേ�യ്ക്കുംം
വ്യയവസാായനാാഗരിികതയുടെെ അറിിവുകള് സ്വീീ�കരിിക്കാാന് നിിര്ബന്ധിിതമാാകുന്നു. അതാാകട്ടെെ
മുതലാാളിിത്ത വ്യാാ�വസാായിികതയോ�ോടുംം കേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ അധിികാാരത്തോ�ോടുംം വിിധേ�യമാാകേ�ണ്ട
അവസ്ഥയുണ്ടാാക്കുന്നു. ഗോ�ോത്രാായ്മയ്ക്കു പുറത്ത്് പിിന്നെ� ആശ്രയിിക്കാാനുള്ളത്് തദ്ദേ�ശീീയതയെ�യാാണ്്.
അവിിടെെ പരിിസ്ഥിിതിിപരമാായ ബോ�ോധംം ഉടലെ�ടുക്കുകയുംം സ്വവന്തംം നാാട്് എന്നുള്ള വിികാാരത്തെ�
ആശ്രയിിക്കുന്ന മാാനസിികാാവസ്ഥ ഉണ്ടാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അതൊ�ൊരുതരംം രാാഷ്ട്രീീയ പ്രതിിരോ�ോധ
മാായിി മാാറാാവുന്നതാാണ്്. അവിിടെെ ഗോ�ോത്രവുംം വംംശവുംം ജാാതിിയുംം മതവുംം വിിട്ട്് മനുഷ്യയന് കുറേ�ക്കൂടിി
സാാമൂഹ്യയമാായിി പരിിവര്ത്തിിക്കുന്നു. പിിന്നെ� സ്ഥലപരിിസരത്തിില് നിിന്നുള്ള വിിടുതിി സങ്കല്പിിക്കാാന്
അവര് ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്നിില്ല. കോ�ോളനിിഭാാഷയിില് കൂട്ടറിിവാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� മറുപദമെെങ്കിിലുംം തദ്ദേ�ശീീ
യരെെ സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം നാാട്ടറിിവവെ�ന്ന നിിലയിില് മാാത്രമേ� അതിിനെ� കാാണാാനാാവുകയുള്ളു.
കോ�ോളനിിയുടെെ അജണ്ടയാായ പിിടിിച്ചെ�ടുക്കലോ�ോ, കയ്യേ�റ്റമോ�ോ ജനതയുടെെ സ്വവന്തംം നാാടിിനെ�യാാണ്്
അന്യയവത്്ക്കരിിക്കുന്നത്്. അവിിടെെ തദ്ദേ�ശീീയര് അതിിനെ� നാാട്ടറിിവെ�ന്ന്് പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുകയാാണ്്
ചെ�യ്യുന്നത്്. നാാട്ടറിിവാാകുമ്പോ�ോഴേ�യ്ക്കുംം അത്് രേ�ഖപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നത്് അതിിന്റെ� വിിധിിയാാണ്്.
അറിിവ്്, കൂട്ടാായമയുടെെ ജീീവിിതമാാര്ഗ്ഗങ്ങളിില് അവരുടെെ ബോ�ോധത്തിിലുംം അബോ�ോധത്തിിലുംം
നിിലകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന വഴക്കത്തിില് നിിന്ന്് വേ�ര്തിിരിിച്ചെ�ടുക്കപ്പെ�ടുന്നത്് കേ�വലമാായ അറിിവാായിി
മാാറുന്നു. പ്രത്യയയശാാസ്ത്രബാാഹ്യയമാായ എല്ലാാ വിിവരങ്ങളെ�യുംം അറിിവെ�ന്നു പറയാംം�. നിിലനിില്പിിന്റെ�
സ്വവതന്ത്രസ്രോ�ോതസ്സാായിി അതെ�ല്ലാാക്കാാലവുംം ഉണ്ടാാകുന്നു. മറ്റൊ�ൊരര്ത്ഥത്തിില് അത്് മൃഗസഹജ
മാായ തിിരിിച്ചറിിവുകളാാണ്്. വെ�ള്ളംം കുടിിയ്ക്കാാനുള്ളതാാണ്് എന്നത്് അത്തരത്തിിലുള്ള അറിിവാാണ്്.
കൂട്ടറിിവിില് നിിന്ന്് നാാഗരിികതയുടെെ താാത്്പര്യാ�ാര്ത്ഥമുള്ള അറിിവിിന്റെ� നിിര്ദ്ധാാരണമാാണെ�ങ്കിില്
അത്് യുക്തിിബദ്ധമാായിിരിിക്കുംം. അല്ലാാത്തവ യുക്തിിബാാഹ്യയവുമാായിിരിിക്കുംം. അത്് കൂട്ടാായ്മയിില് നിിന്ന്്
സ്വവതന്ത്രമാായിി പ്രസരിിക്കുന്നു.
ഗോ�ോത്രംം, വാാമൊ�ൊഴിിരൂപത്തിിലുള്ള ഭാാഷയിില് മാാത്രമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന, ജീീവിിച്ചുപോ�ോരുന്ന
വംംശമോ�ോ, കൂട്ടമോ�ോ ആണ്്. അതിിന്റെ� നിിലനിില്പിിന്റെ� ആധാാരംം കൂട്ടറിിവുകളാായിിരിിക്കുംം. നാാഗരിി
കതയുടെെ ഇടപെ�ടലുകളോ�ോട്് വിിധേ�യമാായുംം രമ്യയപ്പെ�ട്ടുംം പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചുംം അവ നിിലനിില്ക്കുന്നു.
നാാഗരിികതയോ�ോട്് രമ്യയപ്പെ�ട്ട്് ക്രമേ�ണ നാാഗരിികതയാായിി അത്് പരിിവര്ത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
നാാഗരിികയുക്തിിയുടെെയുംം ആസൂത്രണത്തിിന്റെ�യുംം മുമ്പിില് ഗോ�ോത്രങ്ങള്ക്ക്് പിിടിിച്ചു നിില്ക്കാാനാാവിില്ല.
നാാട്ടുമ്പുറത്തെ� മനുഷ്യയരിില് നിിലനിില്ക്കുന്ന ഗോ�ോത്രാാത്മകമാായ പ്രവണതകളെ�യുംം മനോ�ോഭാാവ
ത്തെ�യുംം നാാടോ�ോടീീയതയെ�ന്നു പറയാംം�. ഗ്രാാമങ്ങള് ഗോ�ോത്രീീയതയുടെെയുംം നാാഗരിികതയുടെെയുംം ഒരു
മിിശ്രിിതമാായിിരിിക്കുംം. അതിില് ഗോ�ോത്രീീയതയുടെെ അംംശമാായിിരിിക്കുംം നാാടോ�ോടീീയതയാാകുന്നത്്.
നാാഗരിികതയുടെെ കേ�ന്ദ്രീീകരണംം പ്രകൃതിിയിില് സംംഭവിിക്കുമ്പോ�ോള് ഉണ്ടാാകുന്ന മാാറ്റത്തോ�ോടുകൂ
ടിിയ പരിിസ്ഥിിതിിയെ� നഗരംം എന്നു പറയാംം�. സൈൈന്ധവനാാഗരിികതയിിലുംം വടക്കേ� അമേ�രിിക്കയിിലെ�
മാായന് നാാഗരിികതയിിലുമെെല്ലാം�ം നഗരങ്ങള് ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. യുക്തിിപൂര്വ്വകമാായ ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�
പ്രയോ�ോഗംം അവിിടെെയല്ലാം�ം കാാണുവാാന് കഴിിയുന്നു. സാാമ്പത്തിികവുംം സാംം�ക്കാാരിികവുമാായ പരിിണ
തിികള് അവിിടെെ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്നു. അവിിടെെ കൂട്ടാായ്മയുടെെ ഘടന വ്യയക്തിികേ�ന്ദ്രിിതമാായിി പുരോ�ോഗ
മിിക്കുന്നതു കാാണാംം�. നാാഗരിികതയ്ക്കുംം അതിിന്റെ� പരിിണതിിയാായ നഗരങ്ങള്ക്കുംം ചരിിത്രപരമാായ
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വളര്ച്ച ആയിിരക്കണക്കിിനു വര്ഷങ്ങള് കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാാകുന്നു. ഗോ�ോത്രംം സമൂഹമാായുംം പൗൗരന്മാാരാായുംം
പരിിണമിിക്കുന്നത്് നഗരങ്ങളിിലാാണ്്.
നാാഗരിികത, മനുഷ്യയബോ�ോധത്തിിലെ� കൂട്ടാായ്മയുടെെ പ്രകൃതിി യുക്തിിബദ്ധമാായിി പരിിണമിിച്ചു
ണ്ടാാകുന്ന മനോ�ോഭാാവമാാണ്്. അത്് അക്ഷരനിിഷ്ഠമാായ ഭാാഷയുടെെ ഉപയോ�ോഗത്തിില് നിിന്ന്് ക്രമേ�ണ
വളര്ന്നുവരുന്ന ചരിിത്രരൂപമാാണ്്. യുക്തിി, ശാാസ്ത്രംം, ഗണിിതംം, കല തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം അതിിന്റെ�
ചിിന്താാവഴിികളാാണ്്, ബോ�ോധതലത്തിിലെ� പുനസ്സംംഘാാടനോ�ോപാാധിികളാാണ്്.
ചരിിത്രത്തിിലെ� സാാക്ഷര നാാഗരിികതകള്ക്ക്് അതിിന്റെ� പരിിണാാമഘട്ടങ്ങളുണ്ട്്. മനുഷ്യയനോ�ോടുംം
പ്രകൃതിിയോ�ോടുമുള്ള അതിിന്റെ� സമീീപനങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിില് ആ ഘട്ടങ്ങളെ� വര്ഗ്ഗീീകരിിക്കാാന്
കഴിിയുംം. ഗോ�ോത്രീീയതയിില് അറിിവ്് വേ�ര്തിിരിിയാാത്തതിിനാാല് അതിിന്് പരിിണാാമമിില്ല. എല്ലാാക്കാാ
ലത്തുംം ഗോ�ോത്രങ്ങള്ക്ക്് സമഗ്രമാായ തരത്തിിലുള്ള പ്രകൃതിി-മനുഷ്യയ സമീീപനമേ� ഉണ്ടാാകുന്നുള്ളു.
അത്് പ്രകൃതിിയോ�ോട്് അവിിഭാാജ്യയമാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള വംംശീീയതയിില് അധിിഷ്ഠിിതമാായിിരിിക്കുന്നു.
വംംശീീയതയിില് പാാരിിമാാണിികമാായ വിികാാസംം സംംഭവിിച്ചേ�യ്ക്കാംം�. നാാഗരിികതകളുടെെ ഇടപെ�ടല്
കൊ�ൊണ്ട്് ഗോ�ോത്രീീയത ജാാതിിയാായോ�ോ മതമാായോ�ോ മാാനവിികതയാായോ�ോ വിികസപരിിണാാമങ്ങള്ക്കു
വിിധേ�യമാായേ�ക്കാംം�. നാാഗരിികതകള് ഗോ�ോത്രീീയതയിിലുംം അതിിലെ� വംംശീീയതയിിലുംം ഇടപെ�ട്ട്്
അതിിനെ� തീീക്ഷ്ണവുംം ഹിംം�സാാത്മകവുമാാക്കുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് ചരിിത്രംം. ഇന്ത്യയയിിലെ� ഗോ�ോത്രങ്ങളിില്
നിിന്ന്് ജാാതിിസമൂഹങ്ങള് രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുന്നത്് ബ്രാാഹ്മണാാധിിപത്യയത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രനിിര്മ്മിി
തിിയോ�ോടെെയാാണ്്. കേ�രളത്തിിന്റെ� ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിില് നാാഗരിികതകള് ഇടപെ�ട്ട്് വംംശീീയതയെ�
പലപ്രകാാരങ്ങളിില് നിിര്വ്വചിിക്കാാന് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അതിില് ഇന്ത്യയയുടെെ സംംസ്ക്കാാരത്തെ� മുഴുവന്
ഗ്രസിിച്ച നാാഗരിികപ്രത്യയശാാസ്ത്രങ്ങളിില് മുഖ്യയമാാണ്് ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം. ഇന്ത്യയയിിലെ�
ബഹുശതംം ഗോ�ോത്രങ്ങളെ�യുംം പലജാാതിികളിിലാായിി അത്് വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുത്തിി. അതുകൊ�ൊണ്ട്്
ലോ�ോകത്തിിലെ� മറ്റേ�തു സംംസ്ക്കാാരങ്ങളേ�ക്കാാളുംം അത്് സങ്കീീര്ണ്ണമാായിിത്തീീര്ന്നു.

ജ്ഞാാനവുംം നാാനവുംം
ബ്രാാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിിയന്, വൈൈശ്യയന്, ശൂദ്രന് എന്നിിങ്ങനെ� നാാലുജാാതിികളിിലുള്ളവര് മാാത്രമാാണ്്
മനുഷ്യയരാായിി ജീീവിിക്കാാന് അര്ഹതയുള്ളവര്. അവര് സവര്ണ്ണരാാണ്്. ബാാക്കിി മുഴുവന് ജാാതിിസമു
ദാായങ്ങളുംം അവര്ണ്ണരാാണ്്. സവര്ണ്ണര്ക്ക്് അവര്ണ്ണര് പാാദസേ�വചെ�യ്യണംം. തമ്മിില് തൊ�ൊടാാന്
പാാടിില്ല, വിിവാാഹമോ�ോ, സമ്പര്ക്കമോ�ോ പാാടിില്ല. അറിിവാാര്ജ്ജിിക്കാാന് പാാടിില്ല. ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയത്തിില്
അറിിവ്് ബ്രാാഹ്മണര്ക്ക്് മാാത്രമാായിി വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. വേ�ദംം കേ�ള്ക്കാാന് പോ�ോലുംം പാാടിില്ലാാത്ത
ബ്രാാഹ്മണേ�തരരാായ വിിഭാാഗങ്ങള്. അതിിനു ബദലാായിി ഇന്ത്യയയിിലുണ്ടാായതാാണ്് ബുദ്ധദര്ശനംം.
അറിിവിിനെ� ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷത്തിിനു മാാത്രമാായിി നിിര്ബന്ധിിത സംംവരണംം ഏര്പ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനെ�
തിിരാായിി അത്് അറിിവിിനെ� പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ജാാതിിഭേ�ദംം താാത്വിി�കമാായിി
നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. അവിിടെെ അറിിവിിനോ�ോടുള്ള സമീീപനത്തിില് രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിില് നിില്ക്കു
ന്ന രണ്ട്് പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളെ�യാാണവ പിിന്തുടരുന്നത്്. ഒന്ന്് വംംശീീയവാാദത്തെ�യുംം രണ്ടാാമത്തേ�ത്്
മാാനവിികതയെ�യുംം മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.
ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യംം� അറിിവിിനെ� ജ്ഞാാനമെെന്ന നിിലയിില് ബ്രാാഹ്മണേ�തരര്ക്ക്് നിിഷേ�ധിി
ക്കുമ്പോ�ോള് ബുദ്ധന് അറിിവിിനെ� നാാനംം എന്ന നിിലയിില് എല്ലാാവര്ക്കുമാായിി സ്വവതന്ത്രമാാക്കുന്നു.
അപ്പോ�ോഴുംം വാാമൊ�ൊഴിിയാായിിരുന്നു കീീഴ്്ജാാതിികളുടെെ കൂട്ടറിിവുകളെ� പുലര്ത്തിിയിിരുന്നത്്. എന്നാാല്
കൂട്ടറിിവിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ� വിികസിിപ്പിിക്കുവാാനാാണ്് ബുദ്ധന് ശ്രമിിച്ചത്്. ബുദ്ധന് ലക്ഷ്യയമാാക്കിിയ
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പ്രതിിരോ�ോധനാാഗരിികത കൂട്ടറിിവിിന്റെ� മനോ�ോഘടനയിിലുള്ള, ഭാാഷാാരീീതിിയിിലുള്ള ഒന്നാായിിരുന്നു. കൂട്ട
റിിവിിന്റെ� ഘടനയക്ക്് പ്രകൃതിിയെ� അപരിിമിിതമാായിി വിിനിിയോ�ോഗിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയതയുണ്ടാാവുന്നിില്ല.
സ്വവകാാര്യയസ്വവത്തെ�ന്ന ആര്ത്തിിയുംം ഗോ�ോത്രമനസ്സിില് വരുന്നിില്ല. ബുദ്ധന് അത്് പ്രചരിിപ്പിിച്ചിില്ല.
ഗോ�ോത്രമെെന്നപോ�ോലെ� ബുദ്ധനുംം സ്വവകാാര്യയസ്വവത്തിില് അഭിിരമിിച്ചിില്ല. അതേ�സമയംം ഭൗ�തിികവ്യാാ�മോ�ോ
ഹങ്ങളിില്ലാാത്ത വിിധത്തിില് ജീീവിിതത്തെ�യുംം പ്രപഞ്ചത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ബോ�ോധംം നേ�ടുകയുമാാവാം�ം.
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ദര്ശനത്തിില് സാാധാാരണ നാാഗരിികതയിിലെ� മനുഷ്യയന്റെ� അനന്തമാായ ആഗ്രഹ
ങ്ങള് പരിിമിിതപ്പെ�ടുന്നതാായിി അദ്ദേ�ഹംം മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു. അത്് ഹിംം�സയെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കു
മെെന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കരുതിിയിിരുന്നു. ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തെ� വിിപുലപ്പെ�ടുത്തിി സംംസ്ക്കരിിക്കുക മാാത്രമാാണ്്
മനുഷ്യയന്് ശാാശ്വവതമാായിി നിിലനിില്ക്കാാനുള്ള വഴിിയെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് അറിിവിിന്റെ� വിിമോ�ോചനവുംം
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം എന്ന നിിലപാാടിില് അദ്ദേ�ഹത്തെ� എത്തിിക്കുന്നത്്. മധ്യയമമാാര്ഗ്ഗംം എന്നിിടത്ത്് നിില
നിില്പിിനാായുള്ളതു മാാത്രംം പ്രകൃതിിയിില് നിിന്നെ�ടുക്കാാനുള്ള നിിര്ദ്ദേ�ശമാാണ്് നാം�ം കാാണേ�ണ്ടത്്.
അത്് ആപേ�ക്ഷിികമാാണുതാാനുംം. മനുഷ്യയനെ� ദുരാാഗ്രഹിിയാാക്കുന്നതാാണ്് നാാഗരിികതയുടെെ ദൗ�ര്ബ
ല്യയമെെന്നുംം അത്് ഹിംം�സയിിലേ�യ്ക്കു നയിിക്കുവെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടു. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം
രാാജ്യയവുംം സുഖങ്ങളുംം ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്നത്്. അശോ�ോകചക്രവർത്തിി ചരിിത്രത്തിില് നിിസ്വവനു സമമാായിി
ജീീവിിക്കുന്നതുംം അതിിന്റെ� പ്രേ�രണയിിലാാണ്്.
എഴുത്തുഭാാഷയിിലൂടെെ ആര്ജ്ജിിക്കുവാാന് കഴിിയുന്ന ബ്രാാഹ്മണകേ�ന്ദ്രിിതമാായ നാാഗരിികത
അന്യയവംംശ മനുഷ്യയരോ�ോട്് ഹിംം�സാാത്മകമാായ ദൂരംം പാാലിിച്ചിിരുന്നു. എഴുത്തിിനെ� അവര് മനുഷ്യയ
രിില് പരസ്പരംം ദൂരമുണ്ടാാക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായിിട്ടാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്്. ബുദ്ധനാാകട്ടെെ ഒന്നുംം
എഴുതിിയിിരുന്നുമിില്ല. എഴുത്ത്് പിില്ക്കാാലത്ത്് പകരംം വച്ചാാല് ഹിംം�സാാത്മകശക്തിികള്ക്ക്് അത്്
പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്താാന് കഴിിയുമെെന്നു മാാത്രമല്ല സത്യംം� ആപേ�ക്ഷിികമാാകയാാല് അത്് എഴുതപ്പെ�ടു
ന്നതിില് അര്ത്ഥമിില്ലെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിച്ചു. എഴുത്തിിനേ�ക്കാാള് തദ്ദേ�ശീീയമാായ പറച്ചിിലാാണ്്
ഭേ�ദമെെന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിച്ചു. താാന് വിിഭാാവന ചെ�യ്യുന്ന നാാഗരിികത സുഖഭോ�ോഗങ്ങളിിലല്ല,
ബോ�ോധത്തിിലുംം കരുണയിിലുംം നിിര്വ്വാാണത്തിിലുംം ഊന്നുന്നതാാണെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടു. ആയിി
ത്തീീരുകയെ�ന്നതാാണ്് പ്രധാാനംം. അതിിന്് എഴുത്തിിനേ�ക്കാാള് പ്രയോ�ോഗവുംം അതിിന്റെ� വഴക്കവുംം
മനുഷ്യയന്റെ� ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിില് രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് വേ�ണ്ടത്്. അതിിനാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം ശ്രമിി
ച്ചത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� സത്യയത്തെ� സംംവാാദങ്ങളിിലൂടെെ നിിര്ദ്ധരിിക്കുവാാന് മുതിിര്ന്നു. ഇവിിടെെ
ഫോ�ോക്്ബോ�ോധത്തെ�, കൂട്ടാായ്മയെ� ബോ�ോധതലത്തിില് (എഴുത്തിിന്റയല്ല) സൃഷ്ടിിക്കുകയാായിിരുന്നു
പ്രധാാനംം. വാാമൊ�ൊഴിിയിിലേ�യ്ക്ക്് ജീീവിിത സത്യയത്തെ� പ്രസരിിപ്പിിച്ചുംം, വിിക്ഷേ�പിിച്ചുംം കൊ�ൊണ്ടുള്ള ബോ�ോധ
ത്തിിന്റെ� (അറിിവിിന്റയല്ല) കൈൈമാാറ്റമാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹംം നിിര്വ്വഹിിച്ചിിരുന്നത്്. സംംവാാദരൂപംം
തന്നെ� ഭാാഷണത്തെ� ആശ്രയിിച്ചാായിിരുന്നു നിിര്വ്വഹിിച്ചിിരുന്നത്്. ബുദ്ധന് മാാത്രമല്ല, പിില്ക്കാാല
ത്ത്് ജീീസസുംം മുഹമ്മദുംം എഴുത്തിിലല്ല ഊന്നിിയത്്, ഭാാഷണത്തിിലാായിിരുന്നു. സോ�ോക്രട്ടീീസിിനെ�യുംം
പ്ലേ�റ്റോ�ോയെ�യുംം ഡയണീീഷ്യയസിിനെ�പ്പോ�ോലുള്ളവരുംം ഭാാഷണത്തെ�യാാണ്് ആശയവിിനിിമയത്തിിന്്
ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്്. ബോ�ോധത്തോ�ോട്് ബോ�ോധംം സംംവദിിക്കുന്ന രീീതിിയിില് എഴുത്ത്് വിിശ്വാാ�സ്യയമാായ
ഒന്നാായിിരുന്നിില്ല. ഒരുതരംം ദൈൈവിികമാായ ദിിവ്യയത്വംം� എഴുത്തിില് കൊ�ൊണ്ടുവരാാന് പുരോ�ോഹിിതന്മാാ
ര്ക്ക്് എളുപ്പത്തിില് കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു. ബ്രാാഹ്മണ മതമാാകട്ടെെ, ജൂത മതത്തെ�പ്പോ�ോലെ� ജ്ഞാാനത്തെ�
എഴുത്തിില് കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആ അറിിവുകള് അവരുടെെ മാാത്രംം വളര്ച്ചയ്ക്കുംം വിികാാസത്തിിനുംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയാായിിരുന്നു. എഴുത്തിിനെ� അവര്ക്കുമാാത്രമുതകുന്ന ജ്ഞാാനത്തിിനുംം അധിികാാരത്തെ�
നിിലനിിര്ത്താാനുള്ള ആത്മീീയതയ്ക്കുംം ഭാാഷയാാക്കിി മാാറ്റുകയാായിിരുന്നു.
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ജ്ഞാാനംം മതപൗൗരോ�ോഹിിത്യയത്തിിന്് വിിധേ�യമാായിിട്ടാാണ്് പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ബ്രാാഹ്മണമതംം അക്ഷരവിിദ്യയയെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്്. അക്ഷരവിിദ്യയയുടെെ സംംഹാാരാാത്മ
കതയുംം നിിര്മ്മാാണാാത്മകതയുംം ഒരുപോ�ോലെ� അവര് മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു. അക്ഷരംം അതിിന്റെ�
തുടക്കംം മുതല്തന്നെ� മതത്തിിന്റെ� വരുതിിയിിലാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് എബ്രഹാാമിിന്റെ�യുംം മോ�ോസസിിന്റെ�
യുംം പത്തു കല്പനകള് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ�ോ. എഴുതപ്പെ�ടുന്ന കല്പനകളുംം നിിയമങ്ങളുംം
അനിിഷേ�ധ്യയമാാണെ�ന്ന്് മതംം നിിഷ്ക്കര്ഷിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തിിന്റെ� വിികാാസംം
മതത്തിിന്റെ� പുരോ�ോഹിിതാാഖ്യാാ�നങ്ങളെ� നിിഷേ�ധിിക്കുന്നതാാകരുതല്ലോ�ോ. ഗലീീലിിയോ�ോയുടെെ കഥയിില്
ആ പാാഠമുണ്ട്്. മനുസ്മൃതിിയുടെെ എഴുതപ്പെ�ട്ട നിിയമങ്ങളിിലേ�യ്ക്ക്് ബ്രാാഹ്മണമതംം സുരക്ഷിിതമാാകുന്നത്്
എഴുത്തറിിവിിനെ� പൂര്ണ്ണമാായുംം നിിയന്ത്രിിക്കുന്നതിിലൂടെെയാാണ്്. ചരിിത്രത്തിില് എഴുത്തറിിവിിനെ� മതാാ
ത്മകമാാക്കിി തുറുങ്കിിലടയക്കുന്ന ഒരു പ്രതിിഭാാസംം ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയത്തിിന്റെ� മാാത്രംം സ്വവന്തമാാണ്്.
ബുദ്ധദര്ശനംം പിില്ക്കാാലത്ത്് മതമാാകുന്നതോ�ോടെെ നിിയമങ്ങള്ക്കു വിിധേ�യമാായിിരിിക്കാംം�.
എന്നാാല് ബുദ്ധദര്ശനംം മനുഷ്യയരാാശിിയെ� മുഴുവന് ഒരു ഗോ�ോത്രമാായിി കാാണുകയുംം കൂട്ടറിിവിില് നിിന്ന്്
അറിിവിിനെ� വേ�ര്തിിരിിക്കുന്നതിിനേ�ക്കാാള് ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിില് സുരക്ഷിിതമാായ നിിലനിില്പിിന്റെ�
വഴക്കങ്ങള് സൃഷ്ടിിക്കുവാാന് ശ്രമിിച്ചു. നിിരന്തരമാായ സംംവാാദത്തിിലൂടെെയാാണ്് ബുദ്ധനുംം അനുയാായിി
കളുംം ജനങ്ങളോ�ോട്് സംംവദിിച്ചത്്. സോ�ോക്രട്ടീീസിിനെ�യുംം മറ്റു പാാശ്ചാാത്യയരാായ താാത്വിി�കരെെയുംം പോ�ോലെ�
ബുദ്ധന് തത്വവങ്ങള് പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരിിടത്തിിരിിക്കുകയാായിിരുന്നിില്ല. ലോ�ോകത്തിിലേ�ക്കിിറങ്ങിി
നിിരന്തരംം സഞ്ചരിിച്ച്് പല രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതത്തിില് അവരുടെെ തദ്ദേ�ശീീയമാായ
ഭാാഷയിിലൂടെെ ഇടപെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് യുക്തിിയിിലുംം മനുഷ്യയസ്നേ�ഹത്തിിലുംം ഊന്നുന്ന ഒരു ജീീവിിതമാാതൃക
സൃഷ്ടിിക്കുകയാായിിരുന്നു. അതാായത്്, ഗോ�ോത്രാായ്മയിിലെ� മനുഷ്യയസ്നേ�ഹത്തിില് യുക്തിി ചെ�ലുത്തിി
സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായിി വംംശീീയനാാഗരിികതകളെ� എതിിരിിടാാനുള്ള പ്രാാപ്തിി ഉണ്ടാാക്കുകയാായിിരുന്നു
ബുദ്ധന്. അതാായത്് മറ്റൊ�ൊരര്ത്ഥത്തിില് കൂട്ടറിിവിിലെ� പ്രപഞ്ചബോ�ോധത്തെ� അതിിന്റെ� ഗോ�ോത്രാായ്മ
യുടെെ ചട്ടക്കൂട്ടിില് നിിന്ന്് നാാഗരിികതയുടെെ ഘടനയിിലേ�യ്ക്ക്് സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയയാാണ്്
ബുദ്ധന് നിിര്വ്വഹിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ോത്രത്തിില് ലയിിച്ചുചേ�ര്ന്നിിരിിക്കുന്ന തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടാാത്ത ഐക്യയ
ബോ�ോധത്തെ� നിിര്ദ്ധരിിച്ചു സംംവാാദക്ഷമമാാക്കിി. നാാഗരിികതയുടെെ ഉപകരണങ്ങളിിലുംം പഠനമനന
ങ്ങളിിലുംം നിിക്ഷേ�പിിച്ച്് ഈടുറ്റതാാക്കിി.
എന്നാാല് അതിില്നിിന്ന്് തീീര്ത്തുംം എതിിര്ദിിശയിില് നിിന്നിിരുന്ന ബ്രാാഹ്മണ-ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയ
മതംം ബുദ്ധദര്ശനത്തിിന്റെ� സ്വവതന്ത്രവിിഹാാരത്തെ� ഇന്ത്യയയിില് പൂര്ണ്ണമാായുംം ഇല്ലാാതാാക്കാാന്
നിിരന്തരംം ശ്രമിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ബുദ്ധമതംം, പിിറന്നനാാട്ടിില് നിിന്ന്് അങ്ങനെ�യാാണ്് അപ്രത്യയക്ഷ
മാാകുന്നത്്. എന്നാാല് ബുദ്ധദര്ശനംം പലരൂപങ്ങളിില് സംംസ്ക്കാാരത്തിില് അവശേ�ഷിിച്ചു. അതിിന്റെ�
പരിിസ്ഫുരണംം കാാലാാകാാലങ്ങളിില് സംംസ്ക്കാാരത്തിിലെ� അറിിവിിന്റെ� വിിമോ�ോചനത്തിിനാായുംം മാാനവിിക
പ്രകൃതിിയ്ക്കാായുംം പ്രവര്ത്തിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. അംംബേ�ദ്്ക്കര്, ശ്രീീനാാരാായണഗുരു, തമിിഴ്് നാാട്ടിിലെ�
പെ�രിിയാാര് തുടങ്ങിിയവര് നവോ�ോത്ഥാാനകാാലത്തെ� ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.
ബുദ്ധദര്ശനത്തിില് ബ്രാാഹ്മണപദംം ഒരിിക്കലുംം ജന്മനിിഷ്ഠമോ�ോ വംംശീീയമോ�ോ ആയിിരുന്നിില്ല. അത്്
ബുദ്ധഭിിക്ഷുവാാണെ�ന്നാാണ്് ധര്മ്മപദംം ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ജനങ്ങളിില് സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിി
നിിന്നിിരുന്ന ആ ബുദ്ധദര്ശനപ്രചാാരകരെെ ആര്യയന് എന്നാാണ്് ബഹുമാാനപൂര്വ്വംം വിിളിിച്ചിിരുന്നത്്.
ബുദ്ധദര്ശനത്തിിന്റെ� പ്രചാാരംം അവസാാനിിപ്പിിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് ബ്രാാഹ്മണരെെ ആര്യയന് എന്ന
സ്ഥാാനത്ത്് പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനമാായിിരുന്നു. അപ്പോ�ോള് ജനങ്ങളുടെെ സ്വീീ�കാാര്യയത
അവര്ക്ക്് ലഭിിച്ചു. അതേ�സമയംം ബുദ്ധമതത്തെ�യുംം മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ�യുംം ഇല്ലാാതാാക്കുവാാനുള്ള എല്ലാാ
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മുറകളുംം അവര് പയറ്റിി. ബ്രാാഹ്മണന് എന്നതിിന്് ബുദ്ധദര്ശനംം നല്കുന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം ബ്രാാഹ്മണ
മതംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒന്നിിന്് വിിരുദ്ധമാായിിരുന്നു. ധര്മ്മപദംം ബ്രാാഹ്മണനെ� ജനനംംകൊ�ൊണ്ടല്ല
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. മറിിച്ച്് ആര്ക്കുംം ബ്രാാഹ്മണനാാകാംം�. അതിിന്് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്്. ധര്മ്മപദ
ത്തിിലെ� 26-ാം�ം അധ്യാാ�യത്തിില് 11-ാം�ം പദംം ഇങ്ങനെ� പറയുന്നു:
ന ജടാാഹിി ന ഗോ�ോത്തേ�ന ജച്ചാാഹോ�ോതിി ബ്രാാഹ്മണോ�ോ
യമ്്ഹിി സച്ചഞ്ച ധമ്മോ�ോ ച സോ�ോ സുചീീ സോ�ോ ച ബ്രാാഹ്മണോ�ോ
(സംംസ്കൃതംം:
ന ജടാാഭിിര് ന ഗോ�ോത്രണ ന ജാാത്യാാ� ന ഭവതിി ബ്രാാഹ്മണഃഃ
യസ്മിിന് സത്യംം� ച ധര്മ്മംം ച സ ശുചിഃഃ� സ ച ബ്രാാഹ്മണഃഃ)
(ഒരു മനുഷ്യയന് ജടകൊ�ൊണ്ടോ�ോ ഗോ�ോത്രംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ ജനനംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ ബ്രാാഹ്മണനാായിിത്തീീരുന്നിില്ല.
യാാവനൊ�ൊരുത്തനിില് സത്യയവുംം ധര്മ്മവുംം ഭവിിക്കുന്നവോ�ോ അവനാാകുന്നു പരിിശുദ്ധനാായിിട്ടുള്ളത്്.
അവന് തന്നെ�യാാകുന്നു ബ്രാാഹ്മണനാായിിട്ടുള്ളത്്.)
പുറത്തുമാാത്രംം ശുദ്ധിിയുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരാാള് ബ്രാാഹ്മണനാാകുന്നിില്ല. ദേ�ഹത്തിില് പൊ�ൊടിിയണിി
ഞ്ഞുംം മെെലിിഞ്ഞുംം ധമനിികളാാല് ചുറ്റപ്പെ�ട്ടുംം വനത്തിിലിിരുന്ന്് ധ്യാാ�നിിച്ചുംം വരുന്ന ഒരാാളെ�യാാണ്്
ഞാാന് ബ്രാാഹ്മണനെ�ന്ന്് വിിളിിക്കുന്നത്്. തുടര്ന്ന്് ബുദ്ധന് ഒന്നുകൂടിി 14-ാം�ം പദത്തിില് കൃത്യയമാായിി
വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
ന ചാാഹംം ബ്രാാഹ്മണംം ബ്രൂമിി യോ�ോനിിജംം മത്തിി സംംഭവംം
ഭോ�ോവാാദീീ നാാമ സോ�ോ ഹോ�ോതിി സചേ� ഹോ�ോതിി സകിിഞ്ചനോ�ോ
അകിിഞ്ചനംം അനാാദാാനംം തമഹംം ബ്രൂമിി ബ്രാാഹ്മണംം
(സംംസ്കൃതംം:
ന ചാാഹംം ബ്രാാഹ്മണംം ബ്രവീീമിി യോ�ോനിിജംം മാാതൃസംംഭവംം
ഭോ�ോ വാാദീീ നാാമ ഭവതിി സ വൈൈ ഭവതിി സകിിഞ്ചനഃഃ
അകിിഞ്ചനമനാാദാാനംം തമഹംം ബ്രവീീമിി ബ്രാാഹ്മണംം)
(ഒരുവന് ധനിികനുംം അഹംംഭാാവിിയുമാാണെ�ങ്കിില് ബ്രാാഹ്മണീീഗര്ഭത്തിില് ജനിിച്ചതുകൊ�ൊണ്ടു മാാത്രംം
അവനെ� ഞാാന് ബ്രാാഹ്മണനെ�ന്നു പറയുകയിില്ല. ദരിിദ്രനുംം ആശാാതീീതനുമാായ ഒരാാളെ�യാാണ്് ഞാാന്
ബ്രാാഹ്മണനെ�ന്നു പറയുക).
ദ്വേ�േഷവുംം രാാഗവുംം തൃഷ്ണയുംം അസന്തുഷ്ടിിയുംം മുറിിച്ച്് അവിിദ്യയയെ� നീീക്കുന്ന ജ്ഞാാനിിയെ�,
അതാായത്് ബുദ്ധനെ�യാാണ്് താാന് ബ്രാാഹ്മണനെ�ന്നു പറയുന്നതെ�ന്ന്് ബുദ്ധന് (പദംം16) അടിിവര
യിിടുന്നു. ആ അധ്യാാ�യത്തിിലെ� 41 പദങ്ങളുംം ബുദ്ധനെ�യാാണ്് ബ്രാാഹ്മണന് എന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്.
ഇവിിടെെ ബ്രാാഹ്മണന് എന്ന സൂചകത്തെ� ബുദ്ധഭിിക്ഷുവിില് ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് ബുദ്ധന് ചെ�യ്യു
ന്നത്്. ഈ ബുദ്ധനെ� (ബ്രാാഹ്മണനെ�) യാാണ്് ധമ്മപദംം എന്ന ഗ്രന്ഥംം ആര്യയന് എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്.
ഏതാായാാലുംം ബുദ്ധദര്ശനംം സൃഷ്ടിിച്ച വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� ഇടത്തിിലാാണ്് പിില്ക്കാാലത്ത്്
ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യംം� അതിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം പുനര്വിിന്യയസിിച്ചത്്. അവശേ�ഷിിച്ച ബുദ്ധമതത്തിിന്റെ�
ഇടത്തിിലാാണ്് ക്രിിസ്തുമതവുംം ഇസ്ലാംം�മതവുംം ഇന്ത്യയയിില് പ്രചാാരംം നേ�ടുന്നത്്. മനുഷ്യയസ്നേ�ഹത്തെ�യുംം
കരുണയെ�യുംം ഉപാാധിിയുംം ലക്ഷ്യയവുമാാക്കുന്ന ഇസ്ലാംം�മതസ്ഥരെെ ബൗൗദ്ധര് (ന്) എന്ന്് കേ�രളത്തിില്
വിിളിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നതാായിി ചരിിത്രമുണ്ട്്. ക്രിിസ്തുമതംം ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിിലേ�യ്ക്ക്് പുതിിയ വിിശ്വാാ�സംം
സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ച്് പുതിിയ അനുഷ്ഠാാനങ്ങള് കൊ�ൊണ്ടുവന്നു. വംംശപരമാായ ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തെ�
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അതിിന്റെ� ജനിിതകത്തുടര്ച്ചയിില് നിിന്ന്് മാാറ്റിി വിിശ്വാാ�സത്തെ� പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു.
മതത്തിില് വിിശ്വവസിിക്കുന്നവരെെല്ലാം�ം ഒരു വംംശംം എന്ന നിിലയിിലേ�യ്ക്ക്് ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തെ�
നാാഗരിികമാായിി പുനര്നിിര്മ്മിിച്ചു. അത്് മതനാാഗരിികതയുടെെ ശക്തമാായ പുനര്നിിര്മ്മിിതിിയാായിി
രുന്നു. സാാമ്പ്രദാായിികമാായ ക്രിിസ്തുമതവുംം സാാമ്പ്രദാായിികമാായ ഇസ്ലാംം�മതവുംം അതുതന്നെ�യാാണ്്
ചെ�യ്തത്്. ഭാാഗിികമാായിിട്ടെെങ്കിിലുംം വംംശീീയവാാദപരമാായ ആ മതഘടനയിിലേ�യ്ക്ക്് ബുദ്ധദര്ശനംം
മാാറിിത്തീീരാാത്തതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇന്ത്യയയിില് നിിന്ന്് അത്് തിിരോ�ോധാാനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടത്്. അതാായത്്
ബുദ്ധമതത്തിില് വിിശ്വവസിിക്കുന്നവരെെല്ലാം�ം ഒരു വംംശമാായിി മാാറുകയെ�ന്ന പ്രക്രിിയയിിലേ�യ്ക്ക്് അതു
മാാറിിയിില്ല. അപ്പോ�ോഴേ�യ്ക്കുംം അത്് സാാമ്പ്രദാായിികമതമാാകുമാായിിരുന്നു എന്നാാണര്ത്ഥംം. ചൈൈനയിിലുംം
തിിബറ്റിിലുംം ജപ്പാാനിിലുമെെല്ലാം�ം ബുദ്ധദര്ശനംം മതമാായിി രൂപാാന്തരപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. അവിിടെെ അതിിനെ�
എതിിര്ക്കാാന് ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യംം� പോ�ോലൊ�ൊരു തീീവ്രവംംശീീയവാാദമതംം ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ജൂതമതവുംം
ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയമതങ്ങളുമാാണ്് വംംശീീയതയെ� മതവിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമൂലകമാാക്കുന്ന
രണ്ട്് പ്രബലമതങ്ങള്. ബുദ്ധമതവുംം ക്രിിസ്തുമതവുംം ഇസ്ലാംം�മതവുംം ജന്മനാാ വംംശീീയതയെ� അടിി
സ്ഥാാനമാാക്കുന്നവയല്ല. എന്നാാല് വംംശീീയവാാദത്തിിന്റെ� ഇടപെ�ടല് അതിിനെ� പലതാാക്കുന്നുണ്ട്്.
വംംശീീയവാാദത്തെ� വംംശീീയവാാദംം കൊ�ൊണ്ട്് പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുക എന്ന പല്ലിിനു പകരംം പല്ല്് ന്യാാ�യംം
ബുദ്ധമതത്തെ� നിിലനിിര്ത്തുമാായിിരുന്നു. ജനിിതകതലത്തിില് നിിന്നുംം വംംശീീയത എന്ന പരിികല്പന
വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� തലത്തിിലേ�യ്ക്ക്് സംംക്രമിിക്കുകയാായിിരുന്നു പിില്ക്കാാലമതങ്ങളിില് സംംഭവിിച്ചത്്.
ചൈൈനയിിലുംം ജപ്പാാനിിലുംം ബര്മ്മയിിലുമെെല്ലാം�ം അത്് മതഘടനയിിലേ�യ്ക്ക്് വിിശ്വാാ�സമെെന്ന നിിലയിില്
പരിിവര്ത്തിിച്ചതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവിിടെെ ബുദ്ധമതമുള്ളത്്. എന്നാാല് ബുദ്ധധര്മ്മംം/ദര്ശനംം ഇന്ത്യയന്
സമൂഹത്തിില് മതമെെന്ന നിിലയിിലല്ലാാതെ� ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിില് സന്നിിവേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. അതിി
വിിടത്തെ� അവര്ണ്ണരെെന്നു മുദ്രകുത്തിിയ വിിഭാാഗങ്ങളിില് മാാനവിികതയാായിി നിിലകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.
അതിിന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിിക സംംവാാദമാാണ്് അംംബേ�ദ്്ക്കറിിലുംം പെ�രിിയാാറിിലുംം ശ്രീീനാാരാായണഗരു
വിിലുംം മറ്റുംം നവോ�ോത്ഥാാനകാാലത്ത്് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടത്്. അത്് അറിിവിിന്റെ� വിിമോ�ോചനത്തിിനുംം മാാനവ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം ഉറവിിടമാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്.
ചരിിത്രഗതിിയിിലെ� സംംസ്ക്കാാരപരിിണാാമങ്ങളിില് നാാഗരിികതകളിിലുംം അവശേ�ഷിിക്കുന്ന ഗോ�ോത്ര
ബോ�ോധത്തിില് സന്നിിവേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ട്് ബുദ്ധസൃഷ്ടമാായ വഴക്കങ്ങളിില് നിിലനിിന്ന നിിരപേ�ക്ഷവുംം പ്ര
ത്യയയശാാസ്ത്രബാാഹ്യയവുമാായ സ്വവതന്ത്രവുമാായ അറിിവിിനെ�യാാണ്് നാം�ം നാാനംം എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്.
അത്് മതനിിഷ്ഠമാായ എല്ലാാ ജ്ഞാാനപദ്ധതിികളെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നതാായിിരിി
ക്കുംം. ഇന്നുംം ഇന്ത്യയന്ജനതയെ�, അതിിലുപരിി ലോ�ോകജനതയെ� മാാനവിികമാായിി ഏകാാത്മകമാാക്കുന്ന
ബോ�ോധധാാരയുംം വഴക്കവുംം ബുദ്ധദര്ശനങ്ങളിിലുണ്ട്്.
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രനിിബദ്ധമാായ ജ്ഞാാനരൂപങ്ങള് ആധുനിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്് വഴിിമാാറുകയാാ
യിിരുന്നു കോ�ോളനിിവത്്ക്കരണത്തിിന്റെ�യുംം അതിിന്റെ� അനന്തരഫലമാായിി വരുന്ന നവോ�ോത്ഥാാ
നത്തിിന്റെ�യുംം ഘട്ടങ്ങളിില്. നാാനംം വീീണ്ടുംം മറ്റൊ�ൊരു രൂപത്തിില് സര്ഗ്ഗാാത്മകമാായിിത്തീീരുന്നത്്
മതനിിബദ്ധമല്ലാാത്തതുംം മാാനവിികതയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയവ്യയവഹാാരംം സജീീവമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു
കാാലത്താാണ്്. അതിിനെ� നമുക്ക്് പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിന്റെ� സമൃദ്ധമാായ വ്യയവഹാാരകാാലംം എന്നു
വിിളിിക്കാംം�.

അറിിവുംം വിിജ്ഞാാനവുംം
എല്ലാാക്കാാലത്തുംം സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിില് കൂട്ടറിിവ്് നിിലനിില്ക്കുന്നുണ്ടാാവുംം.
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ഗോ�ോത്രകാാലംം മുതലുണ്ടാാകുന്ന കൂട്ടറിിവുകളുടെെ ഇടത്തിില് ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയത്തിിന്റെ�യുംം തുടര്ന്ന്്
ബുദ്ധദര്ശനത്തിിന്റെ�യുംം പരസ്പരവിിരുദ്ധമാായ അറിിവുരീീതിികളുംം സമീീപനങ്ങളുംം ഇടപെ�ടുന്നുണ്ട്്.
ഒന്ന്് വംംശീീയതയെ�യുംം രണ്ടാാമത്തേ�ത്് മാാനവിികതയെ�യുംം അവ പ്രവര്ത്തനനിിരതമാാക്കുന്നു,
ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നു. സംംഘകാാലസംംസ്ക്കാാരംം മിിക്കവാാറുംം ബുദ്ധന് സൃഷ്ടിിച്ച അറിിവിിന്റെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�
ഉള്ക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ഒന്നാായിിരുന്നു. അപ്പോ�ോഴുംം സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പെ�ടാാത്ത കൂട്ടറിിവുകളുണ്ടാായിിരുന്നു.
ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യംം� ജന്മിിസമ്പ്രദാായമാായിി മാാറിിയശേ�ഷംം വീീണ്ടുംം ഒരു മാാറ്റത്തിിനു വിിധേ�യമാാകുന്നത്്
കോ�ോളനീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം തുടര്ന്നുള്ള നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ�യുംം അറിിവുരീീതിികള് വരുന്നതോ�ോ
ടെെയാാണ്്. പൊ�ൊതുമണ്ഡലംം രൂപപ്പെ�ടുകയുംം വിിഭാാഗീീയതകള്ക്കപ്പുറത്ത്് മനുഷ്യയരെെന്ന നിിലയിില്
ഏവര്ക്കുംം വ്യയവഹരിിക്കാാവുന്ന ഒരു തലംം ആധുനിികതയിില് കടന്നു വരുന്നു.
യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമാായ അധിിനിിവേ�ശംം നമ്മുടെെ ഫ്യൂൂഡല് ജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തെ� ഒരു ഭാാഗത്ത്്
സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുമ്പോ�ോള് മറുഭാാഗത്ത്് നവോ�ോത്ഥാാനംം ആ ജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തെ� പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിി
ലേ�യ്ക്ക്് സ്വവതന്ത്രമാാക്കുകയാായിിരുന്നു. രണ്ടാായാാലുംം അവിിടെെ സാാമ്പ്രദാായിിക ജ്ഞാാനപദ്ധതിികള്
വിിജ്ഞാാനമാായിി രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുകയാായിിരുന്നു. വിിജ്ഞാാനംം ഇരുതലമൂര്ച്ചയുള്ള ഒരാായുധംം
പോ�ോലെ� അധിിനിിവേ�ശത്തെ�യുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തെ�യുംം സജീീവമാാക്കിി. യൂറോ�ോപ്യയന് ശാാസ്ത്രബോ�ോധ
ത്തിിലേ�യ്ക്കുംം വ്യയവസാായവത്്ക്കരണത്തിിലേ�യ്ക്കുംം നമ്മുടെെ വ്യയവഹാാരംം പ്രവേ�ശിിക്കുന്നതോ�ോടെെയാാണ്്
അത്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കുമാാരനാാശാാന്് വെ�ള്ളക്കാാരിില് നിിന്ന്് പട്ടുംം വളയുംം
വാാങ്ങാാനുള്ള ചരിിത്രസന്ധിിയുണ്ടാാകുന്നത്്. സവര്ണ്ണര്ക്ക്് മനസ്സിിലാാകാാന് പ്രയാാസമുള്ള സാാമൂഹ്യയ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� അവര്ണ്ണര്ക്ക്് പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നതാാണതിിന്് കാാരണംം.
ബുദ്ധന് ജന്മിിപൂര്വ്വകാാലങ്ങളിില് പ്രചരിിപ്പിിച്ചുവന്ന നാാനത്തെ� (സ്വവതന്ത്രമാായ അറിിവിിനെ�)
ജാാതിിഫ്യൂൂഡല് വ്യയവസ്ഥ തകര്ത്തിിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തെ�യുംം ബുദ്ധമതവിിശ്വാാ�സിികളെ�യുംം പലപ്ര
കാാരങ്ങളിില് അതു പിിറന്ന രാാജ്യയത്ത്് ഉന്മൂലനംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. കോ�ോളനിിവത്്കൃത-നവോ�ോത്ഥാാന
കാാലങ്ങളിില് ജാാതിിമതവിിവേ�ചനങ്ങള് തകര്ത്തുകൊ�ൊണ്ട്് പാാശ്ചാാത്യയമാായ ജനാാധിിപത്യയ സങ്കല്പംം
അറിിവിിനെ� ബുദ്ധകാാലത്തെ�ന്നപോ�ോലെ� സ്വവതന്ത്രമാാക്കുന്നു. കീീഴ്്ജാാതിിക്കാാരനുംം പഠിിക്കാാനുള്ള സ്വാാ�
തന്ത്ര്യംം� കൈൈവരുന്നു. സംംസ്കൃതഭാാഷയുടെെ അധീീശത്വവത്തിില് സാാധാാരണക്കാാരന്് വിിലക്കപ്പെ�ട്ട
ജ്ഞാാനംം യൂറോ�ോപ്യയന്മാാരുടെെ വരവിില് വിിജ്ഞാാനമാാകുന്നതോ�ോടെെ സ്വവതന്ത്രമാാകുകയാായിിരുന്നു.
നാാനത്തെ� തമസ്ക്കരിിച്ച്് ജ്ഞാാനംം ആധിിപത്യംം� ചെ�ലുത്തുമ്പോ�ോഴുംം ജ്ഞാാനത്തെ� യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിി
തനാാഗരിികത വിിജ്ഞാാനമാാക്കിി പരിിവര്ത്തിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം കൂട്ടറിിവുകള് അതിിന്റെ� മണ്ഡലത്തിില്,
സംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിില് അവശേ�ഷിിക്കുന്നുണ്ടാായിിരുന്നു. വൈൈദ്യയത്തിില് ജ്ഞാാനിികളാായിിരുന്ന
ഇട്ടിി അച്യുുതനെ�പ്പോ�ോലെ�യുള്ള വൈൈദ്യയന്മാാരുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെ കേ�രളത്തിിലെ� മുഴുവന് സസ്യയ
ങ്ങളുടെെ ഗോ�ോത്രയറിിവുകളുംം സ്വവരൂപിിച്ച്് ജ്ഞാാനവത്്ക്കരിിച്ച ശേ�ഷംം ഡച്ചുഭാാഷയിിലെ� ഹോ�ോര്ത്തുസ്്
മലബാാറിിക്കസെ�ന്ന ഗ്രന്ഥമാായിി വിിജ്ഞാാനവത്്ക്കരിിക്കുകയാായരുന്നു. അതാായത്് തദ്ദേ�ശീീയമാായ
കൂട്ടറിിവുകളിില് നിിന്ന്് നാാട്ടറിിവാായിി പകര്ത്തിിയുംം പഠിിച്ചുംം നിിര്ദ്ധരിിച്ചെ�ടുത്ത്് ശാാസ്ത്രീീയമാായ ആധുനിി
കപദാാവലിികളോ�ോടെെ വിിജ്ഞാാനമാാക്കിി മാാറ്റുകയാായിിരുന്നു. കേ�രളത്തിിന്റെ� കോ�ോളനിിപൂര്വ്വകാാലത്തു്്
പ്രധാാനമാായുംം പനയോ�ോലകളിിലുംം മറ്റുമാായിിരുന്നു എഴുത്ത്് നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. വിിജ്ഞാാന
ത്തിിന്റെ� വരവോ�ോടെെ പേ�പ്പറുംം പുസ്തകവുംം കടന്നുവരിികയാായിി. കോ�ോളനിികാാല വ്യയവഹാാരങ്ങളെ�യുംം
നവോ�ോത്ഥാാനകാാലത്തെ� വ്യയവഹാാരങ്ങളെ�യുംം അഭൂതപൂര്വ്വമാാക്കിിയത്് പേ�പ്പറുംം മഷിിയുംം അതിിലെ�
കൈൈയെ�ഴുത്തുംം അച്ചടിിയുമാായിിരുന്നു. ഐതിിഹ്യയമാാലയുംം മറ്റുംം അതിിനുദാാഹരണമാാണ്്. അപഗ്ര
ഥനാാത്മകപഠനമെെന്ന നിിലയിില് അവ വിിജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തിിലാാണ്് വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
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ശാാസ്ത്രത്തെ� എന്തിിനുംം മുകളിില് പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്ന ആധുനിികതയുടെെ ഭൗ�തിികമാായ ഉല്പത്തിി
വ്യാാ�വസാായിിക നാാഗരിികയോ�ോടെെയാാണ്് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. വ്യയക്തിിനിിഷ്ഠ സാാമ്പത്തിികശാാസ്ത്രവിികാാ
സവുംം അതിിന്റെ� ഉല്പന്നമാായ മുതലാാളിിത്ത പൗൗരബോ�ോധവുംം ആധുനിികതയുടെെ സംംസ്ക്കാാരത്തെ�
പുനര്നിിര്മ്മിിക്കുകയാായിിരുന്നു. ആധുനിികതയിിലെ� ശാാസ്ത്രവിിചാാരത്തിില് പരിിണാാമപരമാായ
വിികാാസങ്ങളുണ്ടാായിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം വര്ത്തമാാനകാാലത്തിിലുംം അത്് മുഖ്യയധാാരയെ� നയിിക്കുന്നു. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� വിിജ്ഞാാനംം എന്ന വ്യാാ�വസാായിികപരിികല്പനയിില് അടിിസ്ഥാാനപരമാായ മാാറ്റംം
വരുന്നിില്ല. സാാങ്കേ�തിിക വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� ഫലമാായിി വിിജ്ഞാാനംം വിിവരങ്ങളാായിി രൂപാാന്തരപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊ
ണ്ട്് വ്യയവസാായത്തിില് അത്് ഉല്പന്നമാായിി മാാറുന്നുണ്ട്്. എഴുത്തിിന്റെ� ഉപകരണത്തിില് വന്ന മാാറ്റംം
അറിിവിിനെ� വീീണ്ടുംം സ്വവതന്ത്രമാാക്കുകയാായിിരുന്നു, ചരക്കുവല്ക്കരിിക്കുകയാായിിരുന്നു.
വിിവരവിിജ്ഞാാനംം-തിിരവിിജ്ഞാാനംം
വിിവരവിിജ്ഞാാനവുംം തിിരവിിജ്ഞാാനവുംം പരസ്പരവൂരകമാായ രണ്ട്് പരിികല്പനകളാാണ്്.
വിിജ്ഞാാനംം വിിവരങ്ങളാായിി ലഘൂകരിിക്കപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് തിിരവിിജ്ഞാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ആധുനിിക
ശാാസ്ത്രത്തെ� കേ�ന്ദ്രത്തിില് നിിര്ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള അക്കാാദമിികവ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തിില്
മാാറ്റംം വരുത്തുന്നിില്ല. ജ്ഞാാനംം വിിജ്ഞാാനമാായപ്പോ�ോള് മതത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തുണ്ടാായിിരുന്ന
അറിിവിിന്റെ� നിില്പ്് ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തിിലേ�യ്ക്കു മാാറുകയാായിിരുന്നു. ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വിികാാ
സപരിിണാാമങ്ങളുടെെ ഗതിിവിിഗതിികള്, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ വിികാാസപരിിണാാമങ്ങള്
ലോ�ോക സാാമ്പത്തിികഗതിിയെ� നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നതിില് നിിന്ന്് മാാറ്റംം വന്നിിട്ടിില്ല. വിിവരവിിജ്ഞാാനവുംം
തിിരവിിജ്ഞാാനവുംം ഇന്ന്് ആധുനിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഉപോ�ോല്പന്നമാായ സാാങ്കേ�തിികശാാസ്ത്രത്തെ�
യാാണ്് വിിപുലപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ഇവിിടെെയുംം കൂട്ടറിിവുകളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� പഴയതിിന്റെ� അവശിിഷ്ടംം എന്ന
നിിലയിിലുംം നാാഗരിികതകളിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്ന നിിലയിിലുംം അതിിന്റെ� സാാന്നിിധ്യംം�
അറിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്.
നാാനവുംം ജ്ഞാാനവുംം വിിജ്ഞാാനവുംം തിിരവിിജ്ഞാാനവുംം പരസ്പരംം ഇഴചേ�ര്ന്നുംം രമ്യയപ്പെ�ട്ടുംം
വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മകമാായുംം സംംഘര്ഷാാത്മകമാായുമൊ�ൊക്കെ� കുഴഞ്ഞുമറിിയാാറുണ്ട്്. സംംസ്ക്കാാരമെെന്നത്്
ഇവയുടെെ സങ്കലമനമാായിിരിിക്കുംം. ഇപ്പറഞ്ഞതെ�ല്ലാം�ം ഏറിിയുംം കുറഞ്ഞുമുള്ള അളവിില് സംംസ്ക്കാാര
ത്തെ� അതിിന്റെ� ഉള്ളിില് നിിരന്തരംം അവ്യയവസ്ഥിിതപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
സംംസ്ക്കാാരംം നിിരന്തരംം സംംഘര്ഷാാത്മകമാായിി മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്, ചലനാാത്മകമാായിിക്കൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. വ്യയവഹാാരവ്യയവസ്ഥകള് പരസ്പരംം ഇടകലരുമ്പോ�ോള്ത്തന്നെ� നാാഗരിികതയുടെെ വ്യാാ�
പനമനുസരിിച്ച്് കൂട്ടറിിവ്് നാാട്ടറിിവാാകുകയുംം അതിിനെ� ജ്ഞാാന, വിിജ്ഞാാന, വിിവര-വിിജ്ഞാാനങ്ങള്
സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കൂട്ടറിിവാാകട്ടെെ നാാഗരിികജ്ഞാാന വിിജ്ഞാാനങ്ങളെ�യുംം അതിിന്റെ�
വ്യയവഹാാരമാാതൃകയിിലേ�യ്ക്ക്്, വാാമൊ�ൊഴിിച്ചിിട്ടകളിിലേ�യ്ക്ക്് മാാറുന്നുണ്ട്്. അതൊ�ൊരു സ്വാംം��ശീീകരണമല്ല,
നിിര്ബന്ധിിതസ്വവഭാാവത്തിിലുള്ള സ്വീീ�കരണംം മാാത്രമാാണ്്. ആധുനിികജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
വാാക്കുകള് ആദിിവാാസിികൾ തങ്ങളുടെെ വാാമൊ�ൊഴിിയിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വീീ�കരിിക്കാാന് നിിര്ബന്ധിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
തിിനെ� ഉദാാഹരണമാായിി എടുക്കാംം�.
	നാാനംം, ജ്ഞാാനംം, വിിജ്ഞാാനംം, തിിരവിിജ്ഞാാനംം എന്നീീ സൂചകങ്ങള് കേ�രളത്തിിന്റെ�
വ്യയത്യയസ്ത ചരിിത്രഘട്ടങ്ങളിില് പുനര്നിിര്ണ്ണയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന മഹാാനാാഗരിികതകളുടെെ അറിിവുമാാ
തൃകകളാായിി കണക്കാാക്കാംം�. കേ�രളത്തെ� ചരിിത്രപരമാായിി പുനര്നിിര്ണ്ണയിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന അവ
പ്രധാാനമാായുംം ബുദ്ധനാാഗരിികത, ബ്രാാഹ്മണ-ജന്മിിനാാഗരിികത, യൂറോ�ോനാാഗരിികത, ആഗോ�ോളീീയത
എന്നിിവയാാണ്്. ഇതിില് ആദ്യയത്തെ� രണ്ടുംം (നാാനവുംം ജ്ഞാാനവുംം) വൈൈരുദ്ധ്യാാ�ത്മകമാായിി
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പ്രതിിപ്രവര്ത്തിിച്ചുകെ�ണ്ടിിരുന്നു. പിിന്നീീടുള്ള രണ്ടുംം (വിിജ്ഞാാനവുംം വിിവരവിിജ്ഞാാനവുംം) അതുപോ�ോലെ�
തന്നെ� പരസ്പരംം പ്രതിിപ്രവര്ത്തിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിി രിിക്കുന്നു. ആദ്യയ ദ്വവന്ദ്വംം� സഹസ്രാാബ്ദങ്ങളിിലൂടെെയുംം
(ബിിസിി 300 മുതല്) രണ്ടാാമത്തെ� ദ്വവന്ദ്വംം� നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലൂടെെയുംം (എഡിി 15-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുമുതല്)
സംംഭവിിക്കുന്നു. ആധുനിികതയുംം ആഗോ�ോളീീയതയുംം ഭൗ�തിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വിിജ്ഞാാന വിിപ്ലവതീീ
വ്രതകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കുറഞ്ഞ കാാലയളവിിനുള്ളിില് സംംഭവിിക്കുന്നത്്. സംംസ്ക്കാാരത്തെ� നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്ന
അറിിവിിന്റെ� നാാഗരിി (ലിിപിി) യധിിഷ്ഠിിതമാായ ചരിിത്രപരിിണാാമത്തെ� നിിരീീക്ഷിിക്കാാനാായിി ഈ സൂച
കങ്ങള് സഹാായിിക്കുംം. ഓരോ�ോ നാാഗരിികതകള്ക്കുംം അതിിന്റേ�താായ വ്യയവഹാാരവ്യയവസ്ഥകളുണ്ട്്.
അത്് ആ നാാഗരിികതകളുടെെ ലോ�ോകവീീക്ഷണംം നിിര്മ്മിിക്കുകയുംം നിിലനിിര്ത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
വിിധത്തിിലുള്ളവയാായിിരിിക്കുംം. ചാാതുര്വര്ണ്ണ്യയ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം സംംവഹിിക്കുന്ന ബ്രാാഹമണമതംം
അതിിന്് മിികച്ച ഉദാാഹരണമാാണ്്.
നാാനംം, ജ്ഞാാനംം, വിിജ്ഞാാനംം, വിിവര (തിിര) വിിജ്ഞാാനംം എന്നിിങ്ങനെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുന്ന അറിിവ്്
തുടരെെത്തുടരെെ വിിവര-തിിരവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� വ്യയവഹാാരഘടനയിിലേ�യക്ക്് ഇന്ന്് മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിി
ക്കുകയാാണ്്. അവിിടെെ ഭാാഷകള്തമ്മിിലുള്ള അകലംം അകലമല്ലാാതാായിി. ഭാാഷകളുടെെ അതിിരുകള്
വിിട്ട്് അറിിവ്് വിിവരങ്ങളാായിി ലോ�ോകത്തിിന്െെറ അതിിരുകളെ� നിിരത്തുന്നതാായിി മാാറുകയാാണ്്. വിിവിിധ
അക്ഷരമാാലകളുള്ള ഭാാഷകള് പരസ്പരമുള്ള വാായനയുംം വിിവര്ത്തനവുംം ലിിപിിയുടെെയുംം ശ്്ബദശാാ
സ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം അര്ത്ഥശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം അതിിരുകളെ� ഭേ�ദിിക്കുന്നു. ഇന്ന്് ലോ�ോകമെെമ്പാാടുമുള്ള
ഭാാഷകളിിലെ� അറിിവിിനെ� ആര്ക്കുംം ഇഷ്ടാാനുസൃതംം ഉപയോ�ോഗിിക്കാാമെെന്ന ഒരവസ്ഥ നിിലനിില്ക്കു
ന്നുണ്ട്്. ഭരണകൂടത്തിിനോ�ോ സമാാന്തര അധിികാാരശക്തിികള്ക്കോ�ോ പ്രതിിരോ�ോധശക്തിികള്ക്കോ�ോ
വിിവരവിിജ്ഞാാനത്തെ� വിിനിിയോ�ോഗിിക്കാാമെെന്ന ഒരവസ്ഥയാാണിിന്നുള്ളത്്. പരിിഭാാഷാാ സാാങ്കേ�തിി
കവിിദ്യയകള് വ്യാാ�പകമാാകുന്നതോ�ോടെെ ഭാാഷയുടെെ വൈൈവിിധ്യംം� അറിിവിിനെ� ആഗോ�ോളമാാക്കുന്നതിിന്്
തടസ്സമാായിി നിില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ലഘൂകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.

കൂട്ടറിിവുകള്-നാാട്ടറിിവുകള്
കൂട്ടറിിവുകള് പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളുടെെ പങ്കാാളിിത്തത്തിില് അനുശീീലിിക്കുന്ന വഴക്കങ്ങളാാണ്്. വാാഭാാഷയുംം
ആംംഗ്യയഭാാഷയുംം അവയുടെെ ആശയവിിനിിമത്തിിനുള്ള ഉപാാധിികളാാണ്്. ശരീീരത്തിിന്റെ�യുംം മനസ്സിിന്റെ�
യുംം പങ്കാാളിിത്തമെെന്ന നിിലയിില് അവ വേ�ര്തിിരിിയുന്നിില്ല. വിിവിിധവേ�ലകള് ശരീീരത്തിിന്റേ�താാണ്്.
ആരാാധനപോ�ോലുംം വേ�ലയാായിിട്ടാാണ്് കാാണപ്പെ�ടുന്നത്്. മരംംകേ�റുന്നതിിനുംം ചക്രംംചവിിട്ടുന്നതിിനുംം
മെെതിിക്കുന്നതിിനുമെെല്ലാം�ം കാാല്വഴക്കംം വേ�ണംം. അത്് ക്രമേ�ണ പരിിശീീലിിക്കുന്നതാാണ്്. കാാലുകളുടെെ
വഴക്കവുംം ചടുലതയുംം പറയാാവുന്ന അറിിവല്ല. കാാല്വേ�ലകള് സാാധാാരണഗതിിയിില് പരിിശീീലിി
ക്കുന്ന നൃത്തങ്ങളിിലെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലെ�യുംം ചുവടുകള് കാാലിിന്റെ� വിിന്യയസനത്തിിലുള്ളതാാണ്്.
അതിിന്് കാാലിിലണിിയുന്ന തോ�ോടകളോ�ോ മറ്റാാഭരണങ്ങളോ�ോ ഒക്കെ� ഉണ്ടാാകുന്നു. കാാല് എന്ന പോ�ോലെ�
ശരീീരത്തിിന്റെ� ഒരോ�ോ ഭാാഗത്തിിനുംം കൂട്ടറിിവിില് പങ്കാാളിിത്തമുണ്ടാായിിരിിക്കുംം. അരക്കെ�ട്ട്്, വയര്,
നെ�ഞ്ച്്, കഴുത്ത്്, ശിിരസ്സ്്, കൈൈകള് തുടങ്ങിിയവയ്ക്കെ�ല്ലാം�ം കൂട്ടറിിവുകളിില് ഉപാാധിിയാായിിത്തീീരാം�ം.
കണ്ണുകള്ക്കുംം കാാഴ്ചയ്ക്കുംം വളരെെ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ടാായിിരിിക്കുംം. തൊ�ൊഴിിലുകളിില് അവയ്ക്കുള്ള ഇടംം സുപ്ര
ധാാനമാാണ്്. ചെ�വിിയ്ക്കുംം അതുപോ�ോലെ� തന്നെ�. വേ�ട്ടയിിലുംം പെ�റുക്കലിിലുംം ഈ അവയവങ്ങള്ക്ക്്
സവിിശേ�ഷ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
കൈൈവേ�ലകള് കൂട്ടറിിവുകളിില് ഏറ്റവുംം മുന്തിിയതാാണ്്. ഒരു പക്ഷേ� എല്ലാാ വേ�ലകള്ക്കുംം
കൈൈകള് അനിിവാാര്യയമാാണ്്. കൈൈവഴക്കമിില്ലാാത്ത കൂട്ടറിിവുകള് വിിരളംം. വിിരലുകളുടെെ വഴക്കംം മനു
ഷ്യയനാാണ്് ഏറ്റവുമധിികമുള്ളത്്. അത്് മാാനവരാാശിിയുടെെ ഭൗ�തിികപുരോ�ോഗതിിയ്ക്ക്് ഏറ്റവുംം സഹാായിിച്ച
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ഘടകമാാണ്്. വേ�ട്ട, പെ�റുക്കല്, നെ�യ്ത്ത്്, കൊ�ൊയ്ത്ത്്, ഭക്ഷണമൊ�ൊരുക്കല്, സംംഗീീതംം, നൃത്തംം, കൃഷിി
തുടങ്ങിിയെ�ല്ലാാറ്റിിനുംം കൈൈകള് വേ�ണംം. ശരീീരത്തിിന്റെ� അബോ�ോധത്തിില് ഈ വൃത്തിികള് അനുശീീല
നമാായിി ലയിിച്ചുകിിടക്കുന്നു. നാാഗരിികതകളിില് യന്ത്രങ്ങള് ഏറ്റെെടുക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് മിിക്ക വൃത്തിികളുംം
ലഘൂകരിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
അതീീന്ദ്രിിയവുംം ആധിിഭൗ�തിികവുമാായ അനുഭവങ്ങളെ� ഭൗ�തിികവത്്ക്കരിിക്കുന്ന ഗോ�ോത്രവഴ
ക്കങ്ങള് കൂട്ടറിിവിിലെ� ഭൗ�തിികമാായ അതിിജീീവനത്തിിന്റെ� അപരദ്വവന്ദ്വവമാാണ്്. അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�
ഭൗ�തിികമെെന്നുംം ആത്മീീയമെെന്നുംം വിിളിിക്കാാവുന്ന ഈ ദ്വവന്ദ്വവസങ്കല്പനങ്ങള് അനിിവാാര്യയതകളുടെെ
ഫലമാായിിരുന്നു. ഇന്ദ്രിിയപരവുംം ശരീീരപരവുമാായ മുഴുകലുകളിിലൂടെെ അതീീന്ദ്രിിയതയെ� സന്നിിഹിിത
മാാക്കാാതെ� ഗോ�ോത്രങ്ങള്ക്ക്് നിിലനിില്ക്കാാനാാവിില്ലാായിിരുന്നു. മനുഷ്യയന്റെ� ബുദ്ധിിസവിിശേ�ഷതകള്
ഉന്നയിിക്കുന്ന പ്രാാപഞ്ചിികമാായ സന്ദേ�ഹങ്ങള്ക്ക്് പരിിഹാാരംം കണ്ടെ�ത്തുകയാായിിരുന്നു പ്രാാചീീന
മനുഷ്യയര്. പിില്ക്കാാലത്ത്് നാാഗരിികതകളിിലെ� മതങ്ങള് ഏറ്റെെടുക്കുന്നത്് ആ സന്ദേ�ഹങ്ങളെ�യാാ
യിിരുന്നു.
അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെയുംം ആചാാരങ്ങളുടെെയുംം കലകളുടെെയുംം പേ�രിില് പറയാാവുന്ന സാംം�
സ്ക്കാാരിികരൂപങ്ങള് ഗോ�ോത്രങ്ങളുടെെ ആത്മീീയതകൂടിിയാാണ്് പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മന്ത്രവാാദങ്ങളുംം
ആരാാധനകളുംം ഉറയലുകളുംം അതിില്പെ�ടുന്നു. വാാഭാാഷയുടെെ രൂപപ്പെ�ടലിിലുംം അതിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്ത
വിിന്യാാ�സങ്ങളിിലുംം വാായയുംം ആന്തരാാവയവങ്ങളുംം ചിിന്തകളുംം വിികാാരങ്ങളുംം പങ്കെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. ആ
നിിലയിില് ഭാാഷയുടെെ സര്ഗ്ഗപരമാായ ജൈൈവിികപ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം അതിിന്റെ� ശ്രവണവുംം സൃഷ്ടിിച്ച
വഴക്കങ്ങള് കൂട്ടറിിവിിനെ� സമൃദ്ധമാാക്കിി. പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളുംം മനുഷ്യയബോ�ോധവുംം സമ്മേ�ളിിക്കുന്നകലാാ
നുഭവങ്ങള് അതിിനെ� സവിിശേ�ഷമാാക്കിി. അതീീന്ദ്രിിയതയുംം ആധിിഭൗ�തിികതയുംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാനുള്ള
അതിിഭാാഷയെ� അത്് കൂട്ടറിിവിിന്റെ� അവിിഭാാജ്യയ ഘടകമാാക്കിി. യൂറോ�ോനാാഗരിികതയിില് കൂട്ടറിിവ്് ആദ്യം�ം
അടയാാളപ്പെ�ടുന്നത്് അതിിന്റെ� അതിിഭാാഷയുടെെ പേ�രിിലാാണ്്. ഫോ�ോക്് കലകളുംം അനുഷ്ഠാാനാാചാാര
ങ്ങളുമാായിി അത്് സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രത്തിില് അടയാാളപ്പെ�ട്ടു. കൂട്ടറിിവിില് പരസ്പരംം വേ�ര്തിിരിിയാാതെ�കിി
ടക്കുന്ന അവയെ� നാാഗരിികമാാക്കുന്നത്് നാാട്ടറിിവിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നത്തിിലൂടെെയാാണ്്. തൊ�ൊണ്ണൂറുകളിില്
മലയാാളത്തിില് വ്യാാ�പകമാായിി സംംഭവിിച്ച നാാട്ടറിിവു ശേ�ഖരണംം അത്് നമ്മെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.
സംംസ്ക്കാാരത്തെ� അതേ�പടിി കേ�ട്ടെെഴുതാാനാാവിില്ല, സംംസ്ക്കാാരത്തിില് നിിന്ന്് ചരിിത്രത്തെ� ഉത്്പാാദിിപ്പിി
ക്കാാനാാവുംം. കേ�രളത്തിിലെ� നാാട്ടറിിവിിന്റെ� ശേ�ഖരണങ്ങളിില് സംംഭവിിച്ചത്് മറ്റൊ�ൊന്നല്ല. അവിിടെെ രണ്ടു
ചരിിത്രവീീക്ഷണങ്ങള് മുഖ്യയമാായുംം പ്രവര്ത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കേ�രളീീയതയുടെെ നാാട്ടറിിവ്്
ഒന്ന്്: കേ�രളീീയതയുടെെ നാാട്ടറിിവ്് എന്ന പേ�രിില് കേ�രളത്തിിന്റെ� കൂട്ടറിിവുകളിില് നിിന്ന്് അറിിവുകള്
ശേ�ഖരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ആ ശേ�ഖരണത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം� യൂറോ�ോനാാഗരിികതയുടെെ വ്യാാ�വസാായിികവിി
ജ്ഞാാനംം യാാന്ത്രിികമാായിി നിിര്മ്മിിച്ച്് പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്ന പുതിിയ ഉപഭോ�ോഗ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കെ�തിിരാായിി
നമ്മുടെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിലെ� വഴക്കങ്ങളെ� കണ്ടെ�ത്തിി പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുകയാായിിരുന്നു. ആ വഴക്കങ്ങ
ളുടെെ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലാായ നാാട്ടറിിവുകളെ� മുഖ്യയധാാരയിില് വ്യയവഹരിിക്കുക എന്നതുമാായിിരുന്നു. ഉപരിി
വര്ഗ്ഗ ചരിിത്രത്തെ� സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിന്് ബദലാായിി അടിിസ്ഥാാനവര്ഗ്ഗ ചരിിത്രത്തെ� ഉല്പാാദിിപ്പിിച്ച്്
പ്രചരിിപ്പിിക്കുക എന്നതുംം. അധീീശചരിിത്ര നിിര്മ്മിിതിിയ്ക്ക്് ബദല് പ്രതിിരോ�ോധ ചരിിത്രനിിര്മ്മിിതിിയെ�ന്ന
പ്രവര്ത്തനംം നാാട്ടറിിവുകളുടെെ ശേ�ഖരണത്തിിലുംം പഠനങ്ങളിിലുംം ലക്ഷ്യയമിിട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അങ്ങനെ� മുപ്പതിി
ലധിികംം പുസ്തകങ്ങളാാണ്് തുടര്ച്ചയാായിി നാാട്ടറിിവ്് പഠനകേ�ന്ദ്രംം പുറത്തിിറക്കിിയത്്.
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രണ്ട്്
കോ�ോളനിിചരിിത്രകാാരന്മാാരുടെെ അക്കാാദമിികപരിികല്പനകളിില് നാാട്ടറിിവുകള് എന്നത്് വ്യയവസാായ
ത്തിിലേ�യ്ക്ക്് സ്വാംം��ശീീകരിിക്കാാവുന്ന അറിിവിിന്റെ� ഖനിികളാാണ്്. നാാഗരിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� കമ്മട്ടത്തിി
ലേ�യ്ക്ക്് പരിിവര്ത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്ന നാാട്ടറിിവുകള് മറ്റേ�തു വിിജ്ഞാാനങ്ങളെ�യുംം പോ�ോലെ� ചരക്കുവല്ക്കരിി
ക്കപ്പെ�ടുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. അക്കാാദമിികളുംം യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിികളുംം വഴിി അവ പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിില്
തുറന്നുവയ്ക്കപ്പെ�ടുന്നു. വ്യാാ�വസാായിിക ബുദ്ധിിജീീവിികള്ക്ക്് അതൊ�ൊരു പഠനവസ്തുമാാത്രംം. അനേ�കംം
പഠനപ്രബന്ധങ്ങള് നാാട്ടറിിവിിനെ� ലിിഖിിതമാായ നാാഗരിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� കമ്മട്ടത്തിിലേ�യ്ക്ക്്
പരുവപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. ഒരേ�സമയംം അത്് ചരിിത്രവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം (അധീീശചരിിത്രത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിിത്തീീര്ന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ) വിിജ്ഞാാനമെെന്ന വിിഭവശേ�ഖരത്തിിലേ�യ്ക്ക്് വിിനിിയോ�ോഗ സന്നദ്ധമാാ
കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്രകൃതിിയിിലെ� കാാടുകളുംം ഖനിികളുംം മറ്റുവിിഭവങ്ങളുംം ആഗോ�ോളമുതലാാളിിത്തംം
മൂലധനവത്്ക്കരിിക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഗോ�ോത്രബോ�ോധത്തിില് നിിക്ഷിിപ്തമാായിിരുന്ന കൂട്ടറിിവുകളെ�
നാാട്ടറിിവുകളാാക്കിി തെ�ളിിച്ചുപോ�ോകുന്നു. അവിിടെെ സംംസ്ക്കാാരത്തെ� ഗണിിതാാത്മകമാായ ചരിിത്രമാായിി
അപനിിര്മ്മിിക്കുന്നു.
മേ�ല്സൂചിിപ്പിിച്ച രണ്ടുംം ചരിിത്രവീീക്ഷണങ്ങളാാണ്് എന്നതിിനാാല് അവയ്ക്ക്് ഒരോ�ോ പ്രത്യയയശാാ
സ്ത്രങ്ങളുണ്ടാാവുംം. അവ ചരിിത്രത്തിില് പരസ്പരംം നിിരന്തരംം അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നവയാാണ്്. ഒന്ന്് അധീീ
ശപ്രത്യയയശാാസ്ത്രവുംം മറ്റേ�ത്് പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രത്യയശാാസ്ത്രവുമാാണ്്. കൂട്ടറിിവ്്, അതിില് നിിന്നുള്ള
നാാട്ടറിിവ്് നിിര്മ്മിിതിിയിിലൂടെെ നഗരവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്് എന്നു പറയാാതിിരിിക്കാാനാാവിില്ല.
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ആവേ�ദക-രത്നമണിി, നാാട്ടറിിവിിന്റെ� നിിനവ്്, എഡിി. സിി. ആര് രാാജഗോ�ോപാാലന്, തൃശൂര്

4.

Among many ethnic groups there was considerable contempt for Brahmanic sacrifieses and caste
rigidities. Jainism and Budhism, although now having matured into full fledged Universalist
religions, began life as dissident traditions in the areas that were clan states rather than
kingdoms. (Online page 165, India: The ancient past, Burjor Avari, Routledge, London.)

5.

Both Budha and Mahaveera preched not in scholastic Sanskrit, but in a vernacular such as
Ardha Magadhi, inorder to spread videly their message among ordinary people. One of the key
message was about non violence and compassion. (Page 166, Online page 165, India: The ancient
past, Burjor Avari, Routledge, London.)
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പേ�ജ്് 192, ധര്മ്മപദംം,
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പേ�ജ്് 193, ധര്മ്മപദംം,
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9.

ആര്യയന് എന്ന്് ബുദ്ധബ്രാാഹ്മണനെ� ബഹുമാാനപൂര്വ്വംം സാാധാാരണക്കാാര് അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്തിിരുന്നത്് പിില്ക്കാാ
ലത്ത്് ജാാതിിബ്രാാഹ്മണന്റെ� വംംശനാാമമാായിി മാാറിി. കുമാാരനാാശാാന്റെ� ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിിയിില് മാാതംംഗിി ബുദ്ധഭിിക്ഷുവിിനെ�
ആര്യയന് എന്ന്് അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നത്് അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
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10. ബൗൗദ്ധന് എന്ന്് ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ�യുംം മുസ്ലീീങ്ങളെ�യുംം ജാാതിിബ്രാാഹ്മണര് വിിളിിച്ചിിരുന്നു.
11. പേ�ജ്്-189-204, അധ്യാാ�യംം 26-ബ്രാാഹ്മണവഗ്ഗോ�ോ ഛബ്ബീീസതിിമോ�ോ, ധ(ര്)മ്മപദംം,
12. ബുദ്ധമതത്തിിന്് നൂറുകണത്തിിന്് പ്രകാാരഭേ�ദങ്ങള് ലോ�ോകത്ത്് കാാണപ്പെ�ടുന്നു.
13. See the V, VI and VII Chapters, A Social History of India, S.N. Sivadasan, APH Publishing
corporation, New delhi. 110002.
14. പ്രതിിശീീര്ഷവരുമാാനത്തിിന്റെ�യുംം ജിിഡിിപിിയുടെെയുംം സാാമ്പത്തിികസങ്കല്പങ്ങള് യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമാായ വ്യയക്തിിവാാദ
പരമാായ മുതലാാളിിത്തമൂലധന സങ്കല്പത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്്.
15. സാാപിിയന്സ്് കണ്ടുപിിടിിച്ച സങ്കല്പിിച്ചെ�ടുത്ത യാാഥാാര്ത്ഥ്യയങ്ങളുടെെ വിിപുലമാായ വൈൈവിിദ്ധ്യയവുംം തത്്ഫലമാായു
ള്ള പെ�രുമാാററരീീതിികളുടെെ വൈൈവിിദ്ധ്യയവുംം സംംസ്ക്കാാരങ്ങള് എന്നു നാം�ം വിിളിിക്കുന്നവയുടെെ പ്രധാാന ഘടകങ്ങള്
ആണ്്. ഒരിിക്കല് സംംസ്ക്കാാരങ്ങള് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടുകഴിിഞ്ഞപ്പോ�ോള്, അവയക്കു മാാറ്റമുണ്ടാാക്കുന്നതിിലുംം വിികാാസംം പ്രാാ
പിിക്കുന്നതിിലുംം ഒരു അവസാാനമുണ്ടാായിില്ല. അവസാാനിിപ്പിിക്കാാന് കഴിിയാാത്ത ആ മാാറ്റങ്ങളെ�യാാണ്് നാം�ം ചരിിത്രംം
എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്. അങ്ങനെ� വരുമ്പോ�ോള് ചരിിത്രംം ജീീവശാാസ്ത്രത്തിില് നിിന്ന്് സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� പ്രഖ്യാാ�പിിച്ച ഘട്ടമാാണ്്
ജ്ഞാാനവിിപ്ലവംം. -57, സാാപിിയന്സ്്,യുവാാല് നൊ�ൊവാാ ഹരാാരിി, പരിി: സെ�നുകുര്യയന് ജോ�ോര്ജ്്, മഞ്ജുള് പബ്്ളിിഷിംം�ഗ്്
ഹൗൗസ്്, ഭോ�ോപ്പാാല്-2019.
16. പരിിസ്ഥിിതിി സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രത്തിിനൊ�ൊരു മുഖവുര, ടിി.പിി.സുകുമാാരന്,
17. കേ�രളീീയകയുടെെ നാാട്ടറിിവ്്, കാാട്ടറിിവ്്, നാാട്ടറിിവ്് പഠനകേ�ന്ദ്രംം, തൃശൂര്, 1995, ജനറല് എഡിിറ്റര്, സിിആര്. രാാജ
ഗോ�ോപാാലന്.

നുജൂംം എ.
പ്രൊ�ൊഫസർ മലയാാളംം, ഡിിപ്പാാർട്ട്്മെെന്റ് ് ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻ ലാാങ്്ഗ്വേ�േജസ്്, അലിിഗഢ്് മുസ്ലിംം� സർവ്വകലാാശാാല.

മുള്ളക്കുറുമരുടെെ വൈൈദ്യം�ം: അറിിവുംം പ്രയോ�ോഗവുംം
ബിിജു കെ�.കെ�.

അധ്യാാ�പകൻ, ജിി.വിി.എച്ച്്.എസ്്.എസ്്. വാാകേ�ര

എല്ലാാ സമൂഹങ്ങളുംം തങ്ങളുടെെ അനുദിിന ജീീവിിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിിഹരിിക്കുന്നതിിനുള്ള
ഉപാാധിികൾ കണ്ടെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. അവയിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്് വൈൈദ്യം�ം. ഈ മേ�ഖലയിിൽ മുള്ള
ക്കുറുമരുടെെ ധാാരണകൾ വിിപുലമാാണ്്. ഗോ�ോത്രസമൂഹംം എന്നനിിലയിിൽ വംംശീീയവൈൈദ്യയത്തിിന്റെ�
സമ്പന്നവുംം വിിപുലവുമാായ അറിിവുകൾ വശമുള്ളവരാാണു മുള്ളക്കുറുമർ. പാാരമ്പര്യയസിിദ്ധമാാണു ചിികിി
ത്സാാമുറകൾ. മിിക്ക രോ�ോഗങ്ങൾക്കുംം സവിിശേ�ഷമാായ മരുന്നുകൾ ഇക്കൂട്ടർക്കിിടയിിൽ പ്രചാാരത്തിിലു
ണ്ട്്. ഇവരുടെെ വംംശീീയവൈൈദ്യയത്തിിന്റെ� പ്രകടമാായ സവിിശേ�ഷത ഇതിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്
അധിികവുംം പച്ചമരുന്നുകളാാണ്് എന്നതാാണ്്. വേ�ണമെെങ്കിിൽ ചിികിിത്സയുടെെ ഭാാഗമാായിി മന്ത്രപ്രയോ�ോ
ഗവുമുണ്ട്്. മരുന്നുംം മന്ത്രവുംം ഒരുമിിച്ചു ചേ�ർത്തുംം ഒറ്റയ്ക്കുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന തനതു ചിികിിത്സാാരീീതിിയാാണ്്
ഇവർ പിിന്തുടരുന്നത്്. മുള്ളക്കുറുമരുടെെ മരുന്നറിിവുകൾ, രോ�ോഗഹേ�തുവിിനെ�കുറിിച്ചുളള വിിശദീീകരണംം,
ചിികിിൽസകൻ എന്ന നിിലയിിൽ കർത്തൃത്വംം� എങ്ങനെ� രൂപപ്പെ�ടുന്നുവെ�ന്നുമാാണ്് ഈ പഠനത്തിിൽ
ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്്.
ലിിഖിിതസാാഹിിത്യയമുള്ള ആദിിവാാസിി ജനവിിഭാാഗമാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ. ലിിഖിിതരൂപത്തിിലുംം
വാാമൊ�ൊഴിിയാായുംം ധാാരാാളംം പാാട്ടുകൾ ഇവർക്കുണ്ട്്. ആഘോ�ോഷപരമാായുംം അനുഷ്ഠാാനപരമാായുംം
നടത്തുന്ന കളിികളുടെെ പാാട്ടുകൾ ആണിിവ. പാാട്ടുകൾക്കു പുറമെെ വൈൈദ്യം�ം, ജ്യോ�ോ�തിിഷംം എന്നീീ
വൈൈജ്ഞാാനിികമേ�ഖലയിിലുംം ഗ്രാാഹ്യയമുള്ളവരാാണ്് ഇക്കൂട്ടർ. താാളിിയോ�ോലകളിിലാാണ്് ഇവർ
പാാട്ടുകളുംം വൈൈദ്യയവിിധിികളുംം ജ്യോ�ോ�തിിഷവുംം എഴുതിി സൂക്ഷിിച്ചിിരുന്നത്്. സാാഹിിത്യയവൈൈജ്ഞാാനിിക
മേ�ഖലകളിിൽ സമ്പന്നമാായ വാാമൊ�ൊഴിി വരമൊ�ൊഴിി പാാരമ്പര്യം�ം അവകാാശപ്പെ�ടാാൻ കഴിിയുന്നവരാാണ്്
മുള്ളക്കുറുമർ.
വയനാാട്് ജിില്ലയിിലെ� സുൽത്താാൻ ബത്തേ�രിി താാലൂക്കിിലുംം അതിിനടുത്തുള്ള പ്രദേ�ശങ്ങളിി
ലുംം മാാത്രമാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ അധിിവസിിക്കുന്നത്്. ഇവർ മറ്റ്് ആദിിവാാസിി വിിഭാാഗത്തിിൽനിിന്ന്്
വ്യയത്യയസ്തമാായ ജീീവിിതനിിലവാാരംം പുലർത്തുന്നവരാാണ്്. ഇവർക്ക്് തനതാായ ആചാാരനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം
സവിിശഷമാായ ജീീവിിതസംംസ്കാാരവുമുണ്ട്്.
നാായാാട്ടുംം കൃഷിിയുംം കാാലിിവളർത്തലുമാാണ്് മുള്ളക്കുറുമരുടെെ വംംശപരമാായ തൊ�ൊഴിിൽ. കുടിി
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എന്നു വിിളിിക്കുന്ന ധാാരാാളംം വീീടുകളടങ്ങിിയ ആവാാസകേ�ന്ദ്രങ്ങളിിൽ കൂട്ടമാായാാണ്് ഇവർ കഴിിഞ്ഞിി
രുന്നത്്. ഒരോ�ോ കുടിിയുംം സ്വവയംം സമ്പൂർണ്ണമാായിിരുന്നു. നിിക്ഷിിപ്താാധിികാാരങ്ങളുള്ള കുടിിമൂപ്പനാാണ്്
കുടിിയിിലെ� നേ�താാവ്്.
മറ്റ്് ആദിിവാാസിി ഗോ�ോത്രജനതയിിൽനിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി വംംശീീയവുംം അല്ലാാത്തതുമാായ പ്ര
ത്യേ�േകതകൾ ഇവർക്കുണ്ട്്. “മുളളക്കുറുമർ പ്രോ�ോട്ടോ�ോആസ്ട്രലോ�ോയ്്ഡ്് വംംശത്തിിൽ പെ�ട്ടവരാാണ്്
“ (കെ�. എസ്്. സിംം�ഗ്്, 1994: 665). ശരീീരഘടനയിിൽ മറ്റ്് ആദിിവാാസിികളിിൽനിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായ
പ്രത്യേ�േകതയുളളവരാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ. “പൊ�ൊതുവെ� മറ്റ്് ആദിിവാാസിികളുടെെ ശരീീരലക്ഷണങ്ങളല്ല
ഇവർക്കുള്ളത്്” (നെ�ട്ടൂർ പിി. ദാാമോ�ോദരൻ, 1974: 75). വംംശോ�ോല്പത്തിിചരിിത്രംംമുതൽ വർത്തമാാനകാാ
ലത്തെ� സാാമൂഹിിക ജീീവിിതംംവരെെയുള്ള കാാര്യയങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ മറ്റ്് ആദിിവാാസിികളിിൽ നിിന്ന്്
വിിഭിിന്നമാായ പ്രത്യേ�േകതകൾ കാാണാാൻ കഴിിയുംം. പൂർവ്വകാാലത്ത്് പൂതാാടിി ആസ്ഥാാനമാാക്കിി വയനാാട്്
ഭരിിച്ചിിരുന്ന വേ�ടരാാജവംംശത്തിിന്റെ� പിിൻമുറക്കാാരാാണ്് തങ്ങളെ�ന്ന അവകാാശവാാദംം മുള്ളക്കുറുമർ
ഉന്നയിിക്കുന്നു. ഹൈൈന്ദവ പുരാാണങ്ങളുമാായിി ഇവർക്കുള്ള ബന്ധംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഇവരുടെെ പുരാാ
വൃത്തങ്ങൾക്ക്് ഇതിിഹാാസങ്ങളുമാായിി ബന്ധമുണ്ട്്. ഉൽപ്പത്തിി കഥകൾക്ക്് പ്രാാദേ�ശിികഭേ�ദങ്ങളുണ്ട്്.
ആദിിവാാസിികൾ പൊ�ൊതുസമൂഹത്തോ�ോട്് ഇടപെ�ടാാൻ മടിിച്ചുനിിന്നിിരുന്ന കാാലത്തുംം മുള്ളക്കുറുമർ
പുറംം സമൂഹവുമാായിി ബന്ധംം പുലർത്തിിയിിരുന്നു. പുകയിിലകൃഷിി, കാാപ്പിികൃഷിി, പുറംംനാാട്ടിിലെ� കച്ച
വടക്കാാരുമാായുള്ള ചരക്കു കൈൈമാാറ്റംം തുടങ്ങിിയവ പുറംം സമൂഹവുമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്ന ബന്ധത്തിി
ന്റെ� സൂചനകളാാണ്്. ഇതെ�ല്ലാാമാായിിരിിക്കുംം ഈയൊ�ൊരു വിിഭാാഗത്തെ� മറ്റ്് ആദിിവാാസിികളിിൽനിിന്ന്്
വേ�ർതിിരിിച്ചുനിിലനിിർത്തുന്നത്്.
അറിിയാാൻകഴിിയുന്ന കാാലംം മുതൽതന്നെ� മലയാാളഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുകയുംം എഴുതുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന കേ�രളത്തിിലെ� ഏക ആദിിവാാസിി ഗോ�ോത്രസമൂഹമാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ. മലയാാളലിിപിിയിി
ലാാണ്് ഇവ എഴുതിിയിിട്ടുള്ളത്്. മന്ത്രങ്ങളിിൽ സംംസ്കൃതത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനവുംം കാാണാാൻ കഴിിയുംം.
നൂറ്റാാണ്ടുകൾ മുൻപേ� ഇവർ വരമൊ�ൊഴിി വശമാാക്കിിയിിരുന്നു. മണലെ�ഴുത്താാണ്് പാാരമ്പര്യയമാായിി പിിന്തു
ടർന്നപോ�ോന്ന പഠനരീീതിി. പഠിിച്ചവർ പാാട്ടുകളുംം, ചിികിിൽസാാരീീതിികളുംം മന്ത്രങ്ങളുംം മലയാാളത്തിിൽ
താാളിിയോ�ോലകളിിൽ എഴുതിി സൂക്ഷിിച്ചിിരുന്നു. മലയാാളഭാാഷയുമാായിി ബന്ധമുള്ളതാാണ്് ഇവരുടെെ
വരമൊ�ൊഴിി.
മുള്ളക്കുറുമരുടെെ വൈൈജ്ഞാാനിികഗ്രന്ഥങ്ങൾ വൈൈദ്യം�ം, ജ്യോ�ോ�തിിഷംം എന്നീീ മേ�ഖലകളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ചിികിിത്സാാവിിധിികളുംം മന്ത്രങ്ങളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നതാാണ്് വൈൈദ്യം�ം. ഈ മേ�ഖലയിിലെ�
ഇവരുടെെ അറിിവുരൂപങ്ങളെ� രണ്ടു നിിലയിിൽ പരിിഗണിിക്കാംം�. രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിവെ�ച്ചവയുംം
വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി നിിലനിിൽക്കുന്നവയുംം. ഈ വിിജ്ഞാാനംം കൈൈകാാര്യം�ംചെ�യ്യുന്നതിിന്് പരിിശീീലനവുംം
പഠനവുംം ആവശ്യയമാാണ്് കുടിിയിിലെ� പ്രത്യേ�േക വ്യയക്തിികൾമാാത്രംം പാാരമ്പര്യയമാായിി കൈൈകാാര്യം�ംചെ�
യ്യുന്നു എന്നതാാണിിതിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത.
ശരീീരത്തെ� ബാാധിിക്കുന്ന ഒട്ടെെല്ലാാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ചിികിിത്സകൾ ഇവർക്കുണ്ട്്, പ്രത്യേ�േക
കാാരണങ്ങളാാലാാണ്് രോ�ോഗംംവരുന്നതെ�ന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടാാണ്് ഇവർ പുലർത്തുന്നത്് “സാംം�സ്കാാരിിക
ക്രമത്തിിലുണ്ടാാകുന്ന അനുയോ�ോജ്യയമല്ലാാത്ത മാാറ്റമാാണ്് രോ�ോഗാാവസ്ഥയുടെെ കാാരണംം. രോ�ോഗാാവ
സ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഓരോ�ോ സാംം�സ്കാാരത്തിിനുംം തനതാായ വിിവരണങ്ങളുണ്ടെ�ന്നു” ജിിൻ കാാമറോ�ോഫ്്,
ഫോ�ോർട്ടെെസ്് എന്നിിവർ പറഞ്ഞതാായിി റോ�ോബിിൻ ഡിി.ത്രിിഭുവൻ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് (1998: 33).
ആയുർവേ�ദഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ശരിിയല്ലാാത്ത ജീീവിിതരീീതിികൊ�ൊണ്ടാാണു രോ�ോഗംം ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ന്ന കാാഴ്ചപ്പാാ
ടാാണ്് പുലർത്തുന്നത്്. ‘ആഹാാരംം, വിിഹാാരംം, മിിത്ഥ്യാാ�ചാാരംം’ ഇവയാാണ്് ശരിിയല്ലാാത്ത ജീീവിിതരീീതിി

52

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്് . ആദിിവാാസിികൾ പൊ�ൊതുവെ� രോ�ോഗകാാരണമാായിി കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്
ദുരാാത്മാാക്കളുടെെ (Evil spirits) പ്രവർത്തന ഫലമാാണെ�ന്നു റോ�ോബിിൻ ഡിി ത്രിിഭുവൻ നിിരീീക്ഷിി
ക്കുന്നുണ്ട്് (1998: 66) കേ�രളത്തിിലെ� ആദിിവാാസിികളുംം പൊ�ൊതുവെ� രോ�ോഗകാാരണംം ബാാധ (Evil
spirits) യാാണെ�ന്നു വിിശ്വവസിിക്കുന്നതാായിി എൻ. വിിശ്വവനാാഥൻ നാായർ പറയുന്നുണ്ട്്. “രോ�ോഗംം വരു
ന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആദിിവാാസിികളുടെെ വിിശ്വാാ�സത്തെ� പ്രധാാനമാായുംം രണ്ടാായിി തരംംതിിരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
സ്വാാ�ഭാാവിിക രോ�ോഗങ്ങൾ, പരേ�താാത്മാാക്കളുടെെ കോ�ോപംം/ദൈൈവകോ�ോപംം എന്നീീ കാാരണങ്ങളാാലുണ്ടാാ
കുന്ന രോ�ോഗങ്ങൾ (2008: 247) അതേ� സമയംം മുള്ളക്കുറുമരുടെെ ആരോ�ോഗ്യയ പ്രശ്നങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
വിിവരണത്തിിൽ മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ കാാരണംം സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടിില്ല എന്നതുംം ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്് (Ibid 216).
മുള്ളക്കുറുമർ പൊ�ൊതുവെ� രോ�ോഗകാാരണങ്ങളാായിി വിിവരിിക്കുന്നത്് അണുക്കൾ വർധിിക്കു
ന്നത്്, ഇരുമ്പു കാാത്സ്യയത്തിിന്റെ� കുറവ്് എന്നിിവയാാണ്് . ഈ കാാരണങ്ങൾ പരിിഹരിിക്കുന്നതിിലൂടെെ
രോ�ോഗാാവസ്ഥ ഇല്ലാാതാാവുംം എന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടാാണ്് ഇവരുടെെ ചിികിിൽസയുടെെ ആധാാരംം. ഇവർ
രോ�ോഗകാാരണമാായിി വിിശദീീകരിിക്കുന്ന കാാര്യയങ്ങൾ പരമ്പരാാഗതമല്ല. എന്നാാൽ ആയുർവേ�ദംം
സൂക്ഷ്മജീീവിികളെ� രോ�ോഗകാാരിികളാായിി കണ്ടിിരുന്നു. “വിിഷകൃമിികൾ (pathogenic worms) വിിഷ
വാായുക്കൾ (viruses) പിിശാാചുക്കൾ അഥവാാ സൂക്ഷ്മ ശരീീരിികൾ തുടങ്ങിിയവ മൂലമാാണ്് രോ�ോഗ
സംംക്രമണമെെന്നത്രേ� ആയുർവേ�ദത്തിിലെ� വിിവക്ഷ. അവയെ� ഹനിിക്കുവാാനുള്ള ഔഷധങ്ങളേ�ക്കാാൾ
അവയെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുവാാൻ ശക്തമാാക്കുന്നതിിലാായിിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊ�ൊടുത്തിി
രുന്നതെ�ന്നുമാാത്രംം. ഇവിിടെെ അണുജീീവിികളെ� പറയുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം രോ�ോഗകാാരണക്കാാരാായിി ഒരു
സൂക്ഷ്മശരീീരിികളെ�കൂടിി പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ടല്ലോ�ോ. അത്് ആയൂർവേ�ദശാാസ്ത്രത്തിിലെ� ഒരു പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്
വിിഷജീീവാാണുക്കൾ പാാദങ്ങളിില്ലാാത്തവയുംം വൃത്തകാാരത്തിിലുംം ചുവന്ന നിിറത്തിിലുള്ളവയുംം അതിി
സൂക്ഷ്മങ്ങളാാകയാാൽ നഗ്നനേ�ത്രങ്ങൾക്കു കാാണാാൻ കഴിിയാാത്തവയുമാാണെ�ന്നു പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്”. (വിി.
എംം. കുട്ടിികൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ, 1997:350). ആയുർവേ�ദത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനവുംം ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രവുമാാ
യുള്ള പരിിചയവുമാാകാംം� ഇവർ രോ�ോഗകാാരണത്തെ� ഇത്തരത്തിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നതിിനുപിിന്നിിൽ.
ഗോ�ോത്രവൈൈദ്യയനെ� ‘വൈൈദ്യയക്കാാരൻ’ എന്നാാണ്് വിിളിിക്കുക. വൈൈദ്യയൻമാാർ രണ്ടുതരത്തിിലുണ്ട്്.
ഏതെ�ങ്കിിലുംം പ്രത്യേ�േക രോ�ോഗത്തിിനുമാാത്രംം ചിികിിത്സ നടത്തുന്നവർ, ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ
എല്ലാാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുംം പ്രതിിവിിധിി നിിശ്ചയിിക്കുന്നവർ എന്നിിങ്ങനെ� വേ�ർതിിരിിക്കാംം�. ഒരു പ്രത്യേ�േ
കരോ�ോഗത്തിിനുമാാത്രംം ചിികിിത്സനടത്തുന്നവർ വാാമൊ�ൊഴിി അറിിവ്് രൂപങ്ങങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തുന്നു.
മറ്റെെല്ലാാ പ്രശ്നത്തിിനുംം ചിികിിത്സനിിർണ്ണയിിക്കുന്നത്് വൈൈദ്യയഗ്രന്ഥത്തെ� അടിിസ്ഥാാന പ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്്.
അസ്ഥിിഭംംഗംം–ചന്ദ്രൻ ഓണിിമൂല, വിിഷചിികിിത്സ–ശിിവൻ ചിിറമൂല, പല്ലുവേ�ദന– രാാഘവൻ കാാട്ടിി
ക്കൊ�ൊല്ലിി. ഈ വ്യയക്തിികൾ ഒരു രോ�ോഗത്തിിന്റെ� ചിികിിത്സയിിൽമാാത്രംം പ്രാാവീീണ്യംം� നേ�ടിിയവരാാണ്്.
എല്ലാാവിിധരോ�ോഗത്തിിനുംം ചിികിിൽത്സനടത്തുന്ന ആളാാണ്് വെ�ള്ളൻ മടൂർ. പാാരമ്പര്യയമാായിി ലഭിിച്ച
ഒരു താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥത്തെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹംം ചിികിിത്സ നിിശ്ചയിിക്കുന്നത്്.

1. അസ്ഥിിഭംംഗംം
തലമുറകളാായിി അസ്ഥിിസംംബന്ധമാായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ചിികിിത്സനടത്തുന്ന കുടിിക്കാാരാാണ്് ഓണിി
മൂലക്കാാർ. ഇപ്പോ�ോൾ ചിികിിത്സ നടത്തുന്നത്് ചന്ദ്രൻ എന്ന വ്യയക്തിിയാാണ്്. ചിികിിത്സയുടെെ ഉൽപ്പ
ത്തിിയെ�പ്പറ്റിി രണ്ട്് പാാഠങ്ങളാാണ്് നിിലവിിലുള്ളത്്. “തലമുറകൾക്കുമുമ്പ്്, സ്വവപ്നത്തിിൽ ദൈൈവംം പ്ര
ത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുത്തതാാണ്്. ആശുപത്രിികളൊ�ൊന്നുമിില്ലാാതിിരുന്ന ആ കാാലത്തു കൈൈയ്യോ�ോ,
കാാലോ�ോ ഒടിിഞ്ഞാാൽ ഇന്ന മരുന്ന്് കെ�ട്ടിിവച്ചാാൽ മതിിയെ�ന്നാാണത്രേ� ദൈൈവത്തിിന്റെ� അരുളപ്പാാട്്”.
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അങ്ങനെ�യുണ്ടാായ അറിിവാാണ്് ചിികിിത്സക്കാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതെ�ന്നാാണ്് ആവേ�ദകന്റെ� ഒന്നാാ
മത്തെ� അഭിിപ്രാായംം.
മരുന്നറിിവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പഴയകാാലംം മുതൽ ഒരു കഥ പ്രചാാരത്തിിലുണ്ട്്. അതിിങ്ങനെ�
യാാണ്്, ഒരിിക്കൽ നാായാാട്ടിിനുപോ�ോയ ഒരാാൾ തനിിക്കുകിിട്ടിിയ ഇറച്ചിി കഷണങ്ങളാാക്കിി ഇലയിിൽ
പൊ�ൊതിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടുവന്നു. വീീട്ടിിലെ�ത്തിി പൊ�ൊതിിയഴിിച്ചപ്പോ�ോൾ ഇറച്ചിിക്കഷ്ണങ്ങളെ�ല്ലാം�ം കൂടിിച്ചേ�ർ
ന്നെ�ന്നുംം ഇലയുടെെ ഔഷധവീീര്യം�ം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്് മുറിിവിിനുംം എല്ലുപൊ�ൊട്ടുന്നതിിനുംം ചിികിിത്സതുടങ്ങിി
എന്നുമാാണ്് രണ്ടാാമത്തെ� കഥ.
ഇവർക്കിിടയിിൽ പ്രചാാരമുള്ളതുംം മറ്റാാളുകൾ ഉണ്മയെ�ന്നു വിിശ്വവസിിക്കുന്നതുംം രണ്ടാാമത്തെ� വിിവ
രണമാാണ്് . ഇതിിനിിവരുടെെ അനുദിിനജീീവിിതത്തോ�ോടു ബന്ധമുണ്ട്്. നാായാാട്ടുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി
വിിശദീീകരിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാകാംം� ഈ ആഖ്യാാ�നത്തിിനു കൂടുതൽ പ്രചാാരംംലഭിിച്ചത്്. ഇറച്ചിി ഒട്ടിിച്ചേ�ർ
ന്നു എന്ന ഒരനുഭവംം ആയിിരിിക്കിില്ല ഈ സസ്യയത്തിിന്റെ� ഔഷധ പ്രാാധാാന്യംം� കണ്ടെ�ത്താാൻ
ഇടയാായ സാാഹചര്യം�ം. ആദിിവാാസിി വൈൈദ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചു ബേ�ബിിചാാലിിൽ ഇങ്ങനെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി
യിിട്ടുണ്ട്്. “ആദിിവാാസിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു സമ്പന്നമേ�ഖലയാാണ്് നാാട്ടറിിവു ചിികിിത്സാാമുറകൾ.
പരമ്പരാാഗത നാാട്ടറിിവുവൈൈദ്യയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം പ്രകൃതിിയിിലൂടെെ ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞ ഉൾക്കാാഴ്ചകളുംം
വിിശ്വവസവുമാാണ്്. ഈ ചിികിിത്സാാസമ്പ്രദാായത്തിിൽ പ്രാാകൃതവുംം അഭൗ�മവുമാായ മാാതൃകകളുണ്ട്്. ഈ
രണ്ടു ചിികിിത്സാാമുറകളുംം പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള ബന്ധത്തിിൽനിിന്നുംം രൂപപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളതാാണ്്. പ്രാാകൃത
ചിികിിത്സ അസുഖത്തിിന്റെ� പ്രത്യയക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളിിൽ ഊന്നിിനിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ളതാാണ്്.” (ബേ�ബിി
ചാാലിിൽ, 1999: 117) പ്രകൃതിിയുമാായിി മുള്ളക്കുറുമർക്കുണ്ടാായിിരുന്ന അടുത്ത ബന്ധംം ആയിിരിിക്കണംം
മരുന്നു സംംബന്ധമാായ അറിിവു ലഭിിച്ച സാാഹചര്യയമെെന്ന്് അനുമാാനിിക്കാംം�.
ഇവർക്കു പ്രകൃതിിയുമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്ന ബന്ധംം ഏറെെ വിിപുലമാാണ്്. ഭക്ഷണംം, പാാർപ്പിിടംം
തുടങ്ങിി ആവശ്യയമാായതെ�ല്ലാം�ം പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്നാായിിരുന്നു ലഭിിച്ചിിരുന്നത്്. “പ്രകൃതിിയിിൽനിിന്നുംം
ഭൂമിിയിിൽനിിന്നുംം അറ്റുപോ�ോകാാത്ത ആദിിവാാസിിയുടെെ ഉൾക്കണ്ണ്് കണ്ടെ�ത്തിിയ അനുഭവസിിദ്ധമാായ
ജ്ഞാാനമാാണ്് വംംശീീയവൈൈദ്യയത്തിിന്റെ� ആധാാരംം. ചുരുക്കത്തിിൽ ദൈൈവദത്തമാായ അറിിവ്് പ്രകൃ
തിിദത്തമാായതുതന്നെ�യാാണ്്. പ്രകൃതിിയിിൽ നിിന്നകലുമ്പോ�ോൾ അറിിവുകളുടെെ അന്യയവല്കരണമാാണ്്
സംംഭവിിക്കുന്നത്്. നാാട്ടറിിവു വൈൈദ്യയങ്ങൾക്കു നിിയതമാായ ചട്ടക്കൂടുകളോ�ോ മാാർഗ്ഗങ്ങളോ�ോ ഇല്ല. മനുഷ്യയൻ
എത്രമാാത്രംം ജൈൈവ പ്രകൃതിിയുമാായിി അടുത്തിിടപഴകുന്നുവോ�ോ അതനുസരിിച്ച്് അവനിിലെ� /അവളിിലെ�
അകക്കണ്ണ്് ‘വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തലുകൾ‘ നടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം ഇതാാണ്് വംംശീീയ വൈൈദ്യയസംംസ്കൃതിി
യുടെെ അകപ്പൊ�ൊരുള്.” (Ibid, 117) പ്രകൃതിിയുമാായിി അടുത്തിിടപഴകിിക്കഴിിഞ്ഞിി രുന്ന കാാലത്ത്്
ഇവർ ഓരോ�ോ സസ്യയത്തിിന്റേ�യുംം ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിിലാാക്കിി സൂക്ഷ്മനിിരീീക്ഷണ ത്തിിനു വിിധേ�യമാാ
ക്കിിയിിട്ടുണ്ടാാവണംം. അതിിൽനിിന്നാാകാംം� ഓരോ�ോ സസ്യയവുംം വ്യയത്യയസ്ത രോ�ോഗത്തിിനുപയോ�ോഗിിക്കാാവു
ന്ന മരുന്നുകളാാണെ�ന്നു മനസ്സിിലാാക്കിിയത്്. തുടർന്നു അവ പാാരമ്പര്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുപോ�ോന്നു.
കുടിിയിിലെ� പ്രാാവിിണ്യംം� നേ�ടിിയ വ്യയക്തിി (വൈൈദ്യയക്കാാരൻ) മാാത്രംം ചിികിിത്സ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യാാനുംം
തുടങ്ങിിയിിരിിക്കണംം.
മരുന്നുകൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നത്് ചിിലപ്പോ�ോൾ യാാദൃശ്ചിികമാായുംം സംംഭവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അസ്ഥിിഭംംഗത്തിി
ന്റെ� ചിികിിത്സയ്ക്കുളള മരുന്നു കണ്ടെ�ത്തിിയത്് ഇത്തരത്തിിലാാണ്്. ഔഷധപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിിയു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കഥ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് ആകസ്മിികതയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്് അതിിനെ�
വിിശദീീകരിിക്കാാൻ പുതുതലമുറയ്ക്കു കഴിിയാാതെ�പോ�ോകുന്നത്്. പൊ�ൊരുൾതിിരിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്തതുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് ഈ മരുന്ന്് ദൈൈവംം സ്വവപ്നത്തിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു പറഞ്ഞതാാണെ�ന്നു പുതുതലമുറയുംം
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വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നത്്. വിിശദീീകരിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്ത സംംഗതിികൾ ദൈൈവത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ സ്ഥാാപിി
ച്ചെ�ടുക്കുന്നതു സാാധാാരണമാാണ്്. ഈ മരുന്നറിിവ്് ഏറെെ പഴയതാാണെ�ന്നു കരുതണംം. കാാരണംം
നൂറ്റാാണ്ടുകളാായിി ചിികിിത്സിിച്ചുപോ�ോരുന്നു എന്നതുതന്നെ�. ഒരു തലമുറയിിൽനിിന്ന്് അടുത്ത തലമുറയിി
ലേ�ക്കു ചിികിിത്സാാമുറകൾ എത്തുന്നത്് അനൗൗപചാാരിികമാായ പഠനത്തിിലൂടെെയാാണ്്. കണ്ട്്, തൊ�ൊട്ട്്,
മണമറിിഞ്ഞ്് ഔഷധത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയുന്നതാാണ്് ഇവരുടെെ രീീതിി.

2. വിിഷചിികിിൽത്സ
വാാകേ�രിി ചിിറമൂല ശിിവൻ (50 വയസ്സ്്) ആണ്് വിിഷചിികിിത്സ നടത്തുന്നത്്. ചിികിിത്സാാരീീതിിയെ�
ക്കുറിിച്ചുംം മരുന്നിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം അദ്ദേ�ഹംം പറഞ്ഞതിിങ്ങനെ�യാാണ്്. ചിികിിത്സിിക്കുന്ന വിിവരംം പരസ്യയ
പ്പെ�ടുത്താാറിില്ല, ആരെെങ്കിിലുംം ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടുവന്നാാൽ അവരെെ ചിികിിത്സിിക്കാാറുണ്ട്്. അങ്ങനെ�യാാണ
ത്രേ� ഗുരുക്കൻമാാർ പറഞ്ഞിിട്ടുള്ളത്്. കടിിച്ചത്് ഏതിിനംം പാാമ്പാാണെ�ന്നു തിിരിിച്ചറിിയാാൻ ഇദ്ദേ�ഹത്തിിനു
കഴിിയാാറിില്ല, എല്ലാാഇനംം പാാമ്പുവിിഷത്തിിനുംം ഒരേ� മരുന്നുതന്നെ�യാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. പഥ്യംം�
നോ�ോക്കണംം, അതുപോ�ോലെ� വിിശ്വാാ�സവുംം വേ�ണമെെന്നാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം
അമൽപൊ�ൊരിി (സർപ്പഗന്ധിി-Rauvolfia serpentina), കൊ�ൊട്ടപ്പടക്കൻ (നറുനീീണ്ടിി Hemidesmus) ഇവയുടെെ കിിഴങ്ങ്് തുല്യയഅളവിിൽ വെ�ള്ളത്തിിൽ അരച്ചു യോ�ോജിിപ്പിിച്ചാാണ്് വിിഷ
ചിികിിത്സക്കുള്ള മരുന്ന്് തയ്യാാറാാക്കുന്നത്്. 10 ഗ്രാംം� ആണ്് ഒരുനേ�രത്തേ�യ്ക്കു നൽകുന്നത്്. വിിഷബാാധ
കൂടുതൽ ഏറ്റവർക്കു കൂടുതൽ മരുന്ന്് കൊ�ൊടുക്കുംം. മരുന്നിിന്റെ� അളവു നിിർണ്ണയിിക്കുന്നത്് രോ�ോഗിിയെ�
കാാണുമ്പോ�ോളുണ്ടാാകുന്ന തോ�ോന്നലുകൾക്കനു സരിിച്ചാാണ്്. പാാരമ്പര്യയചിികിിത്സ ആയതിിനാാലാാവാം�ം
ഇത്തരത്തിിൽ മരുന്നിിന്റെ� അളവ്് നിിശ്ചയിിക്കുന്നത്്. വിിഷത്തിിന്റെ� അളവ്് എത്രമാാത്രംം എന്നു
നിിർണ്ണയിിക്കാാനുള്ള മാാർഗ്ഗംം ഇവർക്കിില്ല. രോ�ോഗിിയുടെെ അവസ്ഥമാാത്രമാാണ്് പഠനത്തിിനാായിി
ഇവർക്കുമുന്നിിലുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിിഷമേ�റ്റവർക്ക്് അധിികംം അവശത എന്ന സാാമാാന്യയ യുക്തിിയാാണ്്
മരുന്നിിന്റെ� അളവു നിിശ്ചയിിക്കുന്നതിിൽ നിിദാാനമാാക്കുന്നത്്. മരുന്നുകൾ അരച്ചുണക്കിി ഗുളിികകളാാ
ക്കിി സൂക്ഷിിക്കാാറുണ്ട്്. രാാത്രിിയിിൽ വരുന്നവർക്ക്് ഇതു വെ�ള്ളത്തിിൽ കുതിിർത്തു നൽകുന്നു.
മരുന്നിിനൊ�ൊപ്പംം മന്ത്രവുംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. നിിലത്തിിരുന്ന്് രോ�ോഗിിയെ� സ്പർശിിച്ച്്, ഭൂമിിതൊ�ൊട്ട്്
ഗുരുകാാരണവന്മാാരെെ ധ്യാാ�നിിച്ചാാണ്് മന്ത്രംം ചൊ�ൊല്ലുന്നത്്. വിിഷചിികിിത്സക്കുള്ള മന്ത്രംം ഇതാാണ്്,
ഒരെെളത്ത്് മാാഞ്ഞ്് പോ�ോ
രണ്ടളത്ത്് മാാഞ്ഞ്് പോ�ോ
... ...
ഒമ്പതെ�ളത്ത്് മാാഞ്ഞ്് പോ�ോ.
ഈ മന്ത്രംം ഒമ്പതുതവണ ചൊ�ൊല്ലണംം. ഒരേ�കാാര്യം�ം ഒന്നുമുതൽ ഒമ്പതുവരെെ ആവർത്തിിക്കുന്നു
എന്നല്ലാാതെ� പ്രത്യേ�േകമാായിി ഒന്നുംംതന്നെ� മന്ത്രത്തിിൽ പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നിില്ല. രോ�ോഗിിയിിൽ വിിശ്വാാ�സംം
ജനിിപ്പിിക്കാാനാാകണംം മന്ത്രംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് കരുതാം�ം.
മുറിിവു കഴുകയാാണ്് ചിികിിത്സയുടെെ ആദ്യയഘട്ടംം. പാാമ്പിിന്റെ� പല്ലുണ്ടോ�ോ എന്ന്് പരിിശോ�ോധിിക്കുംം.
പിിന്നീീട്് മന്ത്രംം ഓതിി മരുന്നു കഴിിപ്പിിക്കുംം. മുറിിവിിലുംം മരുന്ന്് തേ�യ്ക്കുംം. വലിിയ മുറിിവാാണെ�ങ്കിിൽ മുറിിവിിൽ
വിിഷക്കല്ലു വയ്ക്കുംം. രോ�ോഗിിയുടെെ അവസ്ഥ മനസ്സിിലാാക്കിിമാാത്രമേ� വിിഷക്കല്ല്് വയ്ക്കൂ. തുടർന്നു രോ�ോഗിിയുടെെ
അവസ്ഥ വിിലയിിരുത്തുംം. ഭേ�തപ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിൽ മാാത്രമേ� പറഞ്ഞുവിിടൂ.
ചിികിിത്സ നടത്തുന്നത്്, മരുന്നു തയ്യാാറാാക്കുന്നത്് തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു വിിശദീീകരിി
ച്ചത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. വലിിയച്ഛനിിൽനിിന്നാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹംം ചിികിിത്സാാമുറകൾ വശമാാക്കിിയത്്. മരുന്നു
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ശേ�ഖരിിക്കാാനുംം അരയ്ക്കാാനുംം സഹാായിിയാായിിനിിന്നാാണ്് ഇതു സ്വാാ�യത്തമാാക്കിിയത്്. വലിിയച്ഛൻ
ചെ�യ്യുന്നത്് അനുകരിിച്ചു പഠിിക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്. താാത്്പര്യയവുംം സൂക്ഷമനിിരീീക്ഷണവുംം ഇക്കാാര്യയ
ത്തിിൽ സഹാായകമാായിി. പിിന്നീീട്് മന്ത്രംം അദ്ദേ�ഹത്തിിൽനിിന്നു പഠിിച്ചെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ചിികിിത്സാാ
സംംബന്ധമാായ ധാാരണ മുന്നേ� ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സ്വവന്തംം നിിലയിിൽ ചിികിിത്സിിക്കുന്നത്് വലിിയച്ഛന്റെ�
മരണശേ�ഷമാാണ്്. ഗോ�ോത്രത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്ന വിിലക്കുകൾകൊ�ൊണ്ടാാകാംം� സ്വവന്തമാായിി ചിികിി
ത്സിിക്കാാൻ സന്നദ്ധനാാകാാത്തത്്.
പാാരമ്പര്യയസിിദ്ധമാാണു മരുന്നുകൾ, ചിികിിത്സാാരീീതിികളുംം സ്വവയമേ�വ പഠിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതാാണ്്.
വൈൈദ്യയക്കാാരൻ ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്തെ�ന്ന്് അടുത്ത അവകാാശിികൾ, മക്കളോ�ോ, സഹാായിിയോ�ോ നോ�ോക്കിിക്ക
ണ്ട്് പഠിിക്കുകയാാണ്്. ചിികിിത്സനടത്തുന്നയാാൾ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� മറ്റു പല ആളുകളുംം മരുന്നറിിവു
കളുംം ചിികിിത്സാാരീീതിികളുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നുണ്ട്്. ചിികിിത്സ നടത്തുന്ന ആളെ� സഹാായിിക്കുന്നതിിലൂടെെ,
പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം മരുന്നു ശേ�ഖരിിക്കാാൻ സഹാായിിക്കുന്നതിിലൂടെെയാാണ്് ചിികിിത്സാാമുറകൾ പഠിിക്കുന്നത്്.
അനൗൗപചാാരിികപഠനമാാണ്് ചിികിിത്സയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഇവർക്കിിടയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നത്്.
എട്ടുകാാലിി, തേ�ള്് എന്നിിവയുടെെ വിിഷത്തിിനുംം ചിികിിത്സനടത്തുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മരുന്ന്് പാാമ്പുവിിഷത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെ�യാാണ്്. വിിവിിധയിിനംം
പാാമ്പുകളുടെെ വിിഷംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നതിിനു സാാധ്യയമല്ല. ഏതിിനംം പാാമ്പുവിിഷത്തിിനുംം ഒരേ� മരുന്നുത
ന്നെ�യാാണ്് നൽകുന്നത്്. ചിികിിത്സകനോ�ോടുള്ള വിിശ്വാാ�സവുംം പഥ്യംം� പാാലിിക്കുന്നതിിലുള്ള നിിഷ്ഠയുംം
പ്രധാാനമെെന്നാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം4.

3. പല്ലുവേ�ദന
പല്ലുവേ�ദനയ്ക്കു മരുന്നുതയ്യാാറാാക്കിി നൽകുന്നത്് കൂടല്ലൂർ കാാട്ടിിക്കൊ�ൊല്ലിി കുടിിയിിലെ� തമ്പിിയാാണ്്. ഇദ്ദേ�
ഹത്തിിനു പാാരമ്പര്യയമാായിി ലഭിിച്ച മരുന്നറിിവാാണ്് ഇത്്. കൊ�ൊക്കപ്പാാല (Holarhena pubescens)
യുടെെ പടിിഞ്ഞാാറോ�ോട്ടുപോ�ോയ വേ�രിിലെ� തൊ�ൊലിി കത്തിിതൊ�ൊടാാതെ� എടുത്ത്് അൽപംം ചുണ്ണാാമ്പുംം
ചേ�ർത്ത്് തിിരുമ്മുക. ഇത്് വാായിിലിിട്ട്് ചെ�റുതാായിി ചവച്ചശേ�ഷംം വേ�ദനയുള്ള ഭാാഗത്ത്് കടിിച്ചുപിി
ടിിക്കുക. ഇരുപതുമിിനിിട്ടിിനുശേ�ഷംം ചെ�റുചൂടുവെ�ള്ളത്തിിൽ വാായ കഴുകുക. ഇങ്ങനെ� രണ്ടുനേ�രംം
ചെ�യ്യുക. ഈ മരുന്നു ചെ�യ്താാൽ പിിന്നീീടൊ�ൊരിിക്കലുംം പല്ലുവേ�ദന ഉണ്ടാാവിില്ലെ�ന്നാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹംം
അവകാാശപ്പെ�ടുന്നത്്. ഈ ഒരു രോ�ോഗത്തിിനുമാാത്രമാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ചിികിിത്സ.
എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മരുന്നുകളുടെെ ഉല്പത്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു ചിില കഥകൾ പ്രചരിിക്കു
ന്നത്്? മരുന്നിിനെ�ക്കുറിിച്ചുളള ധാാരണയുംം പരിിശീീലനവുംം മാാത്രംം മതിിയാാകിില്ല ചിികിിത്സാാവേ�ളയിിൽ.
കാാരണംം ചിികിിത്സയേ�ക്കാാൾ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്് വൈൈദ്യയനോ�ോടുള്ള വിിശ്വാാ�സത്തിിന്്. ഔഷധശക്തിിമാാ
ത്രംംപോ�ോര, രോ�ോഗംം ശമിിക്കുംം എന്ന വിിശ്വാാ�സവുംം ചിികിിത്സയിിൽ വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തുന്നു
ണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മരുന്നുകളുടെെ ഉല്പത്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കഥകൾ പ്രസക്തമാാവുന്നത്്.
ഒപ്പംം തന്നെ� ഈ വിിദ്യയ അപഹരിിക്കാാതിിരിിക്കാാനുംം കൈൈമാാറ്റംം നിിയന്ത്രിിക്കുന്നതിിനുംം അറിിവിിനെ�
കുടുംംബത്തിിനകത്തു നിിലനിിർത്താാനുംം ഈ കഥകൾ സഹാായകമാായിിട്ടുണ്ടാാവണംം. ഇത്് ഇവരിിൽ
വൈൈദ്യയനോ�ോടുംം മരുന്നിിനോ�ോടുമുള്ള വിിശ്വാാ�സംം ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. പ്രകൃതിിയിിൽനിിന്നുംം ലഭിിച്ചതാാണെ�
ന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഫലപ്രദമാാണെ�ന്ന തോ�ോന്നലുമുണ്ടാാകുംം. ആധിികാാരിികത ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാൻ ആരുംം
മുതിിരിില്ല. കണ്ടെ�ത്തിിയ ആൾക്കുതന്നെ� പാാരമ്പര്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാംം� തുടങ്ങിിയ സൗൗകര്യയങ്ങൾ
ഉല്പത്തിിക്കഥകൾ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിലൂടെെ സാാധ്യയമാായിിരിിക്കുന്നു.
സ്വവപ്നത്തിിൽ ദൈൈവംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു പറഞ്ഞതാാണ്് മരുന്ന്്, ജൈൈന സന്യാാ�സിിയിിൽനിിന്ന്്
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പൂർവിികർക്ക്് ലഭിിച്ചതാാണ്് താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ ചിികിിത്സകൻ
എന്ന നിിലയിിൽ കർത്തൃത്വംം� സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിനു ബോ�ോധപൂർവ്വംം നിിർമ്മിിച്ചതുമാാകാംം�. സ്വവപ്നത്തിി
ന്റെ� സ്വാാ�ധീീനഫലമാായിി വയറ്റാാട്ടിിയാായിി മാാറിിയ പൊ�ൊന്നയെ�ക്കുറിിച്ചു എൻ. വിിശ്വവനാാഥൻ നാായർ
നല്കുന്ന വിിവരണംം കാാണുക. “അറുപതിിനടുത്ത പ്രാായമുള്ള വിിധവയാാണ്് പൊ�ൊന്ന. അവര് ആ പ്ര
ദേ�ശത്തെ� മുള്ളക്കുറുമർക്കിിടയിിലുംം മറ്റു സമുദാായത്തിിലുംം ഏറെെ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് കാാര്യയശേ�ഷിിയുംം
പരിിചയമുള്ള വയറ്റാാട്ടിിയാായാാണ്്. 22 മത്തെ� വയസ്സു മുതൽ അവർ പ്രസവശുശ്രൂഷകൾ ചെ�യ്യാാനാാ
രംംഭിിച്ചു. അവരുടെെ അമ്മ ഒരു വയറ്റാാട്ടിി ആയിിരുന്നു. പൊ�ൊന്ന 16-ാം�ം വയസ്സിിൽ ഒരു അലോ�ോപ്പതിി
സൂതിികർമ്മിിണിി (midwife) യുടെെ വീീട്ടിിൽ വേ�ലയ്ക്കുനിിന്നു. ഭവനസന്ദർശന സമയത്ത്് പൊ�ൊന്ന
സൂതിികർമ്മിിണിിയെ� സഹാായിിക്കാാറുണ്ടാായിിരുന്നു. സർക്കാാർ ജോ�ോലിിയിിൽനിിന്നുംം വിിരമിിച്ചപ്പോ�ോൾ
സൂതിികർമ്മിിണിി സ്വവന്തംം നാാട്ടിിലേ�ക്കു പോ�ോയിി. രണ്ടു വർഷത്തിിനു ശേ�ഷംം ഒരു രാാത്രിിയിിൽ പൊ�ൊന്ന
സൂതിികർമ്മിിണിിയെ� സ്വവപ്നംം കണ്ടു. സ്വവപ്നത്തിിൽ അവർ അനുഗ്രഹിിച്ചു പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ� മകളെ� നീീ
പ്രസവശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിിക്കോ�ോളു. നിിനക്കൊ�ൊരു ഹാാനിിയുംം വരിില്ല’ ആ ദിിവസത്തിിനു ശേ�ഷംം
ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെയുംം ആധിികാാരിികതയോ�ോടെെയുംം പ്രസവശുശ്രൂഷകൾ ആരംംഭിിച്ചു” (2008,
216, 17).
പൊ�ൊന്നയുടെെ അമ്മ വയറ്റാാട്ടിിയാാണ്്. പക്ഷേ� അവർക്ക്് ആത്മവിിശ്വാാ�സവുംം ആധിികാാരിികത
യുംം ലഭിിക്കുന്നത്് സ്വവപ്നത്തിിലെ� അനുഗ്രഹംം വഴിിയാാണ്്. തന്റെ� തൊ�ൊഴിിൽ മേ�ഖലയിിലേ�യ്ക്ക്് ആരുംം
കടന്നുവരാാതിിരിിക്കാാനുള്ള ബോ�ോധപൂർവ്വമാായ ശ്രമംം ആയിിരിിക്കാംം�, സ്വവപ്ന ദർശനത്തെ� വിിവരിിക്കു
ന്നതിിലൂടെെ അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. സൂതിികർമ്മിിണിിയുടെെ അനുഗ്രഹംം ലഭിിച്ചു എന്നതിിലൂടെെ അവരുടെെ
കാാര്യയപ്രാാപ്തിി തനിിക്കുമുണ്ടെ�ന്നു മറ്റുള്ളവരെെ വിിശ്വവസിിപ്പിിക്കാാൻ പൊ�ൊന്നയ്ക്കു കഴിിയുന്നു. ഇത്തരത്തിിൽ
ആയിിരിിക്കാംം� അസ്ഥിിചിികിിത്സയ്ക്കുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മരുന്നിിന്റേ�യുംം കഥ. ഇതുപോ�ോലുള്ള കഥകളിിലൂടെെ
ചിികിിത്സകൻ എന്ന നിിലയിിൽ തങ്ങളുടെെ കർത്തൃത്വംം� രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ഇവർ ചെ�യ്യുന്നത്്.
വൈൈദ്യയവിിധിി തങ്ങൾക്കുമാാത്രംം പ്രത്യേ�േകമാായിി ലഭിിച്ച അനുഗ്രഹമാാണ്്. തന്മൂലംം അതിിന്റെ� ഉടമസ്ഥ
തയുംം തങ്ങൾക്കവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അതിിനാാൽ പങ്കു വയ്ക്കലുകൾ ഒഴിിവാാക്കുക എന്നതാായിിരിിക്കാംം�
ഇതിിലൂടെെ ലക്ഷ്യയമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ടാാവുക.
മുള്ളക്കുറുമരിിൽ മരുന്നറിിവുള്ളവർ എല്ലാാവരുംം ചിികിിത്സിിക്കുന്നിില്ല. ചിില ആളുകളുടെെ, ചിില
പ്രത്യേ�േക വ്യയക്തിികളുടെെ സവിിശേ�ഷ അധിികാാരമോ�ോ അവകാാശമോ�ോ ആണ്് ചിികിിത്സ എന്നു കാാണാംം�.
വൈൈദ്യയക്കാാരന്റെ� അവകാാശത്തെ� മറ്റൊ�ൊരാാൾ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുകയോ�ോ ലംംഘിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നിില്ല.
ഇത്് ഗോ�ോത്രത്തിിൽ നൂറ്റാാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പേ� രൂപപ്പെ�ട്ട ഏതെ�ങ്കിിലുംം പൊ�ൊതുധാാരണയുടെെ അടിി
സ്ഥാാനത്തിിൽ ആയിിരിിക്കാംം�. മരുന്നിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിയാാവുന്ന മറ്റാാളുകൾ ചിികിിത്സിിക്കാാത്തതുംം
പുറത്തുള്ളവർക്കു പറഞ്ഞു കൊ�ൊടുക്കാാത്തതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടാായിിരിിക്കണംം. ഗോ�ോത്രത്തിിൽ ആർക്കു
ചിികിിത്സ ആവശ്യയമാാണെ�ങ്കിിലുംം വൈൈദ്യയക്കാാരൻ ചിികിിത്സിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഗോ�ോത്രത്തിിലെ�
മറ്റാാളുകൾക്കു സ്വവയംം ചിികിിത്സിിക്കേ�ണ്ട ആവശ്യംം� ഉണ്ടാാകുന്നിില്ല. അതാായത്് മരുന്നറിിവുകൾ
വ്യയക്തിി കേ�ന്ദ്രിിതമാായിിത്തന്നെ� തുടർന്നുപോ�ോകുന്നു.
ശക്തമാായ ഒരു ഗോ�ോത്രനിിയമംം ഇവർക്കിിടയിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആർക്ക്് അത്യാാ�ഹിിതംം
സംംഭവിിച്ചാാലുംം വൈൈദ്യയക്കാാരൻ ചിികിിത്സിിക്കുംം ആരെെങ്കിിലുംം സ്വവയംം ചിികിിത്സിിക്കുകയോ�ോ പുറത്തുള്ള
ആളുകൾക്ക്് മരുന്നിിന്റെ� രഹസ്യയ സ്വവഭാാവംം പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുകയോ�ോ ഇല്ല. ഗോ�ോത്ര നിിയമംം കർക്ക
ശമാായതുകൊ�ൊണ്ട്് തങ്ങളുടെെ അധീീനതയിിലല്ലാാത്ത കാാര്യയങ്ങൾ ആരുംം ചെ�യ്യാാറിില്ല. ഒരാാൾ മറ്റൊ�ൊ
രാാളുടെെ പ്രവർത്തനമേ�ഖലയിിൽ ഇടപെ�ടുന്ന സ്വവഭാാവംം ഇവർക്കിില്ലെ�ന്നു പറയാംം�. ചുരുക്കത്തിിൽ
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ഇവരുടെെ കൂട്ടാായ്മയിിലെ� മരുന്നറിിവ്് പൊ�ൊതുസ്വവത്താാകുന്നിില്ല. കീീഴവഴക്കമനുസരിിച്ച്് പാാരമ്പര്യയമാായിി
ഒരേ�കുടുംംബത്തിിലെ� വ്യയക്തിികൾമാാത്രംം ചിികിിത്സ കൈൈകാാര്യം�ംചെ�യ്യുന്നു. ഇതിിൽനിിന്നു കിിട്ടുന്ന
വരുമാാനംം ഇവർക്കുമാാത്രംം അവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണ്്.

4 ബഹുരോ�ോഗചിികിിത്സ
മുള്ളക്കുറുമരുടെെ മരുന്നറിിവുകൾ വിിപുലമാാണ്്. ചിികിിത്സാാ സംംബന്ധമാായ താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഇവർക്കിിടയിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുണ്ട്്. ചിികിിത്സാാവിിവരണങ്ങളുംം മന്ത്രപ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന
താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥംം മീീനങ്ങാാടിി മടൂർ കുടിിയിിലെ� വൈൈദ്യയക്കാാരനാായ വെ�ള്ളൻ എന്ന ആവേ�ദകന്റെ�
കൈൈവശമാായിിരുന്നു ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. ഇത്് പണ്ടുകാാലത്ത്് ഒരു ജൈൈന സന്യാാ�സിിയിിൽനിിന്നു
ലഭിിച്ചതാാണെ�ന്നുംം തലമുറകൾ കൈൈമാാറിി തന്റെ� കൈൈവശംം എത്തിിയതാാണെ�ന്നുമാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹംം
പറഞ്ഞത്്.
മരുന്ന്്, മന്ത്രംം, ഇന്ദ്രജാാലംം എന്നിിങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ മൂന്ന്് പ്രയോ�ോഗതലംം ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിിലെ� വിിവരണങ്ങള് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിലെ� ഒട്ടെെല്ലാാ ശാാരീീരിികമാാന
സിിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിിഹാാരങ്ങളാായാാണ്് ഇവ പ്രാായോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. സാാധാാരണരീീതിിയിിൽ
സാാമൂഹിികജീീവിിതംം നയിിക്കുന്ന ആളുകളുടെെ ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ ബുദ്ധിിമുട്ടുകൾക്കുള്ള
പരിിഹാാരങ്ങൾ എന്ന നിിലയിിലാായിിരിിക്കണംം ഇവ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നതെ�ന്നു കരുതാം�ം. സാാമൂഹിിക
ജീീവിിതത്തിിൽ സാാധാാരണമാായിി നിിരവധിി പ്രതിിസന്ധിിഘട്ടങ്ങളെ� അഭിിമുഖീീകരിിക്കേ�ണ്ടിിവരാാറുണ്ട്്
അവ ചിിലപ്പോ�ോൾ രോ�ോഗങ്ങളാാവാം�ം മാാനസിികപ്രശ്നങ്ങളാാകാംം� സാാധാാരണയാായിി കണ്ടുവരുന്ന രോ�ോഗ
ങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിിവിിധിി മുതൽ അസാാധ്യയമാായ കഴിിവുകൾ നേ�ടാാൻ പര്യാ�ാപ്തമെെന്ന്് പറയപ്പെ�ടുന്ന
മന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ ഒട്ടനേ�കംം കാാര്യയങ്ങള് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിിൽ വിിവരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

രോ�ോഗങ്ങളുംം മരുന്നുകളുംം
മുള്ളക്കുറുമർ മരുന്നാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നവയെ�ല്ലാം�ം പ്രകൃതിിയിിൽ വളരുന്നവയാാണെ�ന്നു പറയാംം�.
ഇല, വേ�ര്്, കാായ്് തുടങ്ങിിയവയാാണ്് മരുന്നിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ചിില സസ്യയങ്ങൾ സമൂലംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു, മരുന്നുകളുടെെ സാാമാാന്യയമാായ സ്വവഭാാവവുംം അവയുടെെ പ്രയോ�ോഗരീീതിി
യുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിന്് ചിില രോ�ോഗങ്ങളുംം അവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളുംം വിിവരിിക്കുന്നു.

4.1. മാാതിികൻ സൂക്കേ�ട്്
മാാതിികൻ സൂക്കേ�ട്് മൂന്നുതരംം. പ്രഷർ, പ്രമേ�ഹംം, മൂത്രക്കല്ല്് ഇവയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ.
1. “പ്രഷര്:- വട്ടപെ�രകിിന്റെ� (പെ�രിിങ്ങലംം - Clerodendrum viscosum) കുരുന്ന്്,
നെ�രിിനാാരകംം (കാാട്ടുനാാരകംം - Hesperethusu crenulata) കുരുന്ന്്, കൂർമുള്ളിിൻ (കൂറമുള്ള്്
- Caesalpinia mimosoides) കുരുന്ന്് മൂന്നുംംകൂടിി ഒന്നിിച്ച്് അരച്ച്് കൊ�ൊടുക്കുക. 6-ാം�ം ദിിവസംം
രണ്ട്് പ്രാാവിിശ്യംം� കഴിിക്കുക.”
2. “പ്രമേ�ഹംം:- ഷുഗറിിന്് വട്ടപെ�രിികിിന്റെ� കുരുന്നുംം നെ�രിിനാാരകത്തിിന്റെ� കുരുന്നുംം രണ്ടുംം കൂടിി
അരച്ച്് കഴിിക്കണംം. 6 ദിിവസത്തിിൽ ഒരിിക്കൽ കഴിിക്കുക വീീണ്ടുംം ആറാം�ം ദിിവസംം. ആകെ�
രണ്ടു നേ�രംം.”
3. “മൂത്രക്കല്ല്് :- രണ്ടര ദിിവസംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ അഞ്ചു നേ�രംം അഞ്ച്് കഴഞ്ച്് രാാവിിലെ�യുംം വൈൈകു
ന്നേ�രവുംം ആനത്തകര ( Cassia coffee senna) യുടെെ വേ�രിിലെ� തൊ�ൊലിി കാാടിി വെ�ള്ള
ത്തിിൽ അരച്ച്് കഴിിക്കുക.
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മരുന്ന്് കഴിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഉപ്പ്്, പുളിി, പഞ്ചസാാര ഇവ ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൂടാാ. പുളിി കഴിിച്ചാാൽ മരു
ന്നിിന്റെ� ഫലംം പോ�ോകുംം.”
രക്തസമ്മർദ്ദംം, പ്രമേ�ഹംം, മൂത്രക്കല്ല്് ഇവ മൂന്നുംം മാാതിികൻ സൂക്കേ�ട്് എന്ന പേ�രിിലാാണ്് ഇവർ
ക്കിിടയിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇവ ഓരോ�ോന്നുംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്് ‘ഞരമ്പു പിിടിിച്ചു നോ�ോക്കിിയാാണ്്’.
കാാലങ്ങളാായിി നടത്തിിവന്ന ചിികിിത്സയുടെെ അനുഭവങ്ങളിിൽനിിന്നുംം രോ�ോഗിികളെ� സൂക്ഷമമാായിി
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നതിിൽനിിന്നുമാാണ്് രോ�ോഗത്തെ� കൃത്യയമാായിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നതുംം മരുന്നു നിിശ്ചയിിക്കുന്നതുംം.
കൂടാാതെ� രോ�ോഗിി സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന രോ�ോഗലക്ഷണങ്ങളുംം അസുഖംം ഏതാാണെ�ന്നു വിിവേ�ചിിച്ചറിിയാാൻ
സഹാായിിക്കുന്നുണ്ടാാകണംം.
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിിനുംം പ്രമേ�ഹത്തിിനുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഏതാാണ്ട്് ഒന്നുതന്നെ�
യാാണെ�ന്നു പറയാംം�. പ്രഷറിിനു മൂന്നുതരംം സസ്യയഭാാഗങ്ങളാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഇവമൂന്നിിന്റേ�യുംം
ചേ�ർച്ചയാായിിരിിക്കണംം സവിിശേ�ഷമാായ ഗുണംം ഉണ്ടാാക്കുന്നത്്. പ്രമേ�ഹത്തിിനു രണ്ടുതരംം സസ്യയത്തിി
ന്റെ� ഭാാഗങ്ങൾ. ഒരു രോ�ോഗത്തിിനുള്ള മരുന്ന്്, അതിിലുള്ള ഒരു ഘടകത്തിിന്റെ� അഭാാവംംകൊ�ൊണ്ട്്
മറ്റൊ�ൊരു രോ�ോഗത്തിിന്റെ� മരുന്നാായിി പരിിണമിിക്കുന്നു. പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദംം വർദ്ധിിക്കുന്ന അവസ്ഥ
യാാണ്്. ഇതിിൽനിിന്നുതുലോം�ം� വ്യയത്യയസ്ഥമാാണ്് പ്രമേ�ഹംം. ആന്തരിികഗ്രന്ഥിിയുടെെ തകരാാറുമൂലംം രക്ത
ത്തിിൽ ഗ്ലൂക്കോ�ോസ്് വർദ്ധിിക്കുന്ന അവസ്ഥയാാണ്്. രണ്ട്് അസുഖത്തിിനുംം രക്തവുമാായിി ബന്ധമുണ്ട്്.
ഞരമ്പുകളിിൽ കൊ�ൊഴുപ്പ്് അടിിഞ്ഞുകൂടുന്നതുകൊ�ൊണ്ടുകൂടിിയാാണ്് രക്ത സമ്മർദ്ദംം വർദ്ധിിക്കുന്നത്്.
രക്തവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഇവ രണ്ടിിനേ�യുംം നിിയന്ത്രിിക്കാാന് ഈ മരുന്നുകളുടെെ ചേ�രുവകൾക്ക്്
കഴിിയുന്നുണ്ടാാകണംം അതുകൊ�ൊണ്ടാാകണംം സമാാനതകളുള്ള മരുന്നുകള് ഈ രണ്ടു രോ�ോഗത്തിിനുംം
നല്കുന്നത്്.
മൂത്രക്കല്ലിിന്് ആനത്തകരയുടെെ വേ�രിിലെ� തൊ�ൊലിിയാാണ്് മരുന്നാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
ഇതു കാാടിിവെ�ള്ളത്തിിൽ, ഓരോ�ോ കഴഞ്ച്് അരച്ചു കഴിിക്കണംം. മൂന്നു നേ�രംംകൊ�ൊണ്ടു അസുഖംം കുറയു
മെെന്നുംം അഞ്ചുനേ�രംം കഴിിക്കുന്നതോ�ോടെെ കല്ല്് ഇളകിി പോ�ോകുമെെന്നുമാാണ്് ആവേ�ദകർ പറഞ്ഞത്്.
ഈ അസുഖത്തിിന്് ഈ ഒറ്റ ഇനംം മാാത്രമാാണ്് ഔഷധമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
മാാതിികൻ സൂക്കേ�ടിിനുളള മരുന്നുകൾ പ്രകൃതിിയിിൽ വളരുന്നവയാാണ്്. ചിില പ്രത്യേ�േകരീീതിി
യിിലുംം അളവിിലുമുള്ള ചേ�ർച്ചയാാണ്് ഇവയ്ക്കു രോ�ോഗശമനത്തിിനുള്ള ശേ�ഷിി നല്കുന്നത്്. മാാതിികൻ
സൂക്കേ�ടിിനുള്ള മരുന്നു കഴിിക്കുമ്പോ�ോൾ പഥ്യയമുണ്ട്്.

4.2. കൈൈവിിഷംം
“ആമാാശയത്തിിൽ എന്തുണ്ടാായാാലുംം കൈൈവിിഷമെെന്നാാണ്് പറയുക. തുമ്പയിില (Leucas aspera)
ഇടിിച്ചു പിിഴിിഞ്ഞ നീീര്് ഒരു തുടംം സ്വവല്പംം നല്ലെ�ണ്ണ (എള്ളെ�ണ്ണ) ചേ�ർത്ത്് കലക്കിി കൊ�ൊടുക്കുക. വെ�റുംം
വയറ്റിിൽ കൊ�ൊടുക്കണംം. 8-ാം�ം ദിിവസംം 8-ാം�ം ദിിവസംം മൂന്നുപ്രാാവിിശ്യംം� കൊ�ൊടുക്കണംം ഏത്് അൾസറുംം
മാാറുംം” എല്ലാാ ഉദരരോ�ോഗങ്ങൾക്കുംം ‘കൈൈവിിഷ’ മെെന്ന പേ�രാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ നല്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്.
ഉദരസംംബന്ധമാായ എല്ലാാ രോ�ോഗങ്ങളുംം ഈ ഒറ്റമരുന്നു കൊ�ൊണ്ട്് പരിിഹരിിക്കാാൻ കഴിിയുമെെ
ന്നാാണ്് ആവേ�ദകൻ അവകാാശപ്പെ�ടുന്നത്്. ആയുർവേ�ദത്തിിൽ കൈൈവിിഷത്തിിനു നല്കിിയിിരിിക്കുന്ന
നിിർവചനംം ഇങ്ങനെ�യാാണ്് “വൈൈരനിിര്യാ�ാതനത്തിിനു വേ�ണ്ടിി വധിിക്കുവാാനുംം സ്വാാ�ർത്ഥലാാഭത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി വശീീകരിിക്കുവാാനുംംമറ്റുംം പല ഔഷദദ്രവ്യയങ്ങളുംം ചേ�ർത്തുകൊ�ൊടുക്കുന്നതാാണ്് കൈൈവിിഷംം”.
(വിി.എംം. കുട്ടിിക്കൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ, 1997: 342). കൂട്ടുവിിഷത്തെ�യാാണ്് ആയുർവ്വേ�ദംം കൈൈവിിഷമാായിി വിിശ
ദീീകരിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ വയർ സംംബന്ധമാായ ഏതസുഖവുംം മുള്ളക്കുറുമർക്കു കൈൈവിിഷമാാണ്്.
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4.3 പ്രസവംം ഉണ്ടാാകാാൻ (ഋതു കലക്കിിരോ�ോഗംം)
1. “ചെ�റുകടലാാടിി (Cyathula prostarata) വേ�ര്്, വെ�ളുത്ത ആവണക്കിിൻ (Ricinus
communis) വേ�ര്് രണ്ടുംം ഓരോ�ോ കഴഞ്ച്് ഋതുവാായിിട്ടു മൂന്നാംം� ദിിവസംം മൂന്നു നേ�രംം (1ഒന്നര
ദിിവസംം) കൊ�ൊണ്ട്് കഴിിക്കുക (ഗർഭംം അലസാാതിിരിിക്കാാനുംം നല്ലതാാണ്്”.
2. “പൊ�ൊലച്ചിിയിില (പ്ലാാശ്് - Butea momosprema) ഒറ്റ നിിറമുള്ള പശുവിിൻ പാാലിിൽ അരച്ച്്
3 നേ�രംം കുടിിക്കുക. മച്ചിിയാായ സ്ത്രീീയുംം പ്രസവിിക്കുംം”.
ചെ�റുകടലാാടിി, ആവണക്ക്്, പൊ�ൊലച്ചിി (പ്ലാാശ്്) ഇവ അസാാധാാരണമാായിി പൂക്കുകയുംം കാായ്ക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നവയാാണ്്. ഇവയുടെെ അസാാധാാരണമാായ ഉൽപാാദനക്ഷമത അത്് കഴിികുന്ന വ്യയക്തിിയിിലുംം
ഉണ്ടാാകുമെെന്ന ധാാരണ ആയിിരിിക്കാംം� ഇവയെ� പ്രത്യുുല്പാാദനത്തിിനുള്ള ഔഷധമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കാാൻ
കാാരണമാായത്്.
ആയുർവേ�ദത്തിിലെ� പാാഞ്ചഭൗ�തിിക ചിികിിത്സയിിൽ ഔഷധങ്ങളെ� തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്്
അവയുടെെ ഗുണത്തെ� അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്്. വിി.എൻ. കുട്ടിികൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ വിിവരിിക്കു
ന്ന ഉദാാഹരണംം നോ�ോക്കുക “സിിരകൾ ചുരുങ്ങിിപോ�ോവുകയെ�ന്നാാല് (Vaso constriction)
ആകാാശഗുണംം കുറഞ്ഞു പോ�ോകുകയാാണ്്. അതിിന്് ആകാാശഗുണമുളള ഔഷധങ്ങള് (Vaso
Dialaters) വേ�രിിലുംം തണ്ടിിന്റെ� ഉള്ളിിലുംം മറ്റുംം ധാാരാാളംം പഴുതുള്ള ദ്രവ്യയങ്ങൾ ആണ്് പ്രതിിവിിധിി.
ഇതാാണ്് പാാഞ്ചഭൗ�തിികമാായ ചിികിിൽസ”. (1997; 384) മറ്റുചിില രോ�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾകൂടിി
കാാണുക.

4.4. വലിിവ്്
ആനയടിിയൻ (Elephantopus scaber) ഒരു വേ�ര്് ഒരു നേ�രംം അരച്ച്് കഴിിച്ചാാൽ കുട്ടിികൾക്കുണ്ടാാ
കുന്ന വലിിവ്് മാാറുംം. കുട്ടിികൾക്ക്് പാാലിിൽ അരച്ചുകൊ�ൊടുക്കുക. തീീരെെ ചെ�റിിയ കുട്ടിികൾക്ക്് മരുന്ന്്
മുലയിിൽ തേ�ച്ച്് മുലകൊ�ൊടുക്കുക. വലിിയവർക്ക്് മരുന്ന്് ലേ�ശംം കൂട്ടിി കൊ�ൊടുക്കണംം. വെ�ള്ളത്തിിൽ
അരച്ചുകൊ�ൊടുത്താാൽ മതിി.

4.5. പിിത്തംം
പഴയ ഇരുമ്പുകീീടൻ പൊ�ൊടിിച്ച്് ശീീലപ്പൊ�ൊടിിയാാക്കിി വെ�ള്ളുള്ളിിയുംം ജീീരകവുംം കൂടിി അരച്ച്് ചേ�ർത്ത്്
കഴിിക്കുക. 6 ദിിവസംം കഴിിക്കുക. തണുത്ത സാാധനംം ഒന്നുംം 6 ദിിവസത്തേ�ക്ക്് കഴിിക്കരുത്്.

4.6. മൂലക്കുരു
മാാൻചുള്ളിി (Melastoma malabathricum) ഇല അരച്ച്് കുടിിക്കുക. 3 അല്ലെ�ങ്കിിൽ അഞ്ചുനേ�രംം.

4.7. ബീീജംം ഉണ്ടാാകാാൻ
ഞരളുംം (Cinnamomum malabathricum) തോ�ോല്് ഉണക്കിിപ്പൊ�ൊടിിച്ച്് ഓരോ�ോ നുള്ള്് വെ�ള്ളത്തിിൽ
കലക്കിി രണ്ടോ�ോ മൂന്നോ�ോ ദിിവസംം കഴിിക്കുക.

4.8. ചൊ�ൊറിി
പുത്തരിിചുണ്ട (Solanum violaceum) വേ�ര്്, വെ�ള്ളുള്ളിി, ജീീരകംം, നന്നാാറിി കിിഴങ്ങ്് കഷാായംം
വെ�ച്ചുകുടിിക്കുക. ഒന്നര ലിിറ്റർ വെ�ള്ളത്തിിൽ തെ�ളപ്പിിച്ച്് പാാകത്തിിന്് എടുക്കണംം. പാാകംം വാാസ
നിിച്ചുനോ�ോക്കണംം. വെ�ള്ളുള്ളിിയുംം ജീീരകവുംം പൊ�ൊടിിച്ചുവയ്ക്കണംം. മരുന്ന്് വെ�ന്തുകഴിിയുമ്പോ�ോൾ ഇടുക.
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അടുപ്പിിലെ� ചൂടുചാാരംം ചൊ�ൊറിിയുന്നിിടത്ത്് വിിരലുകൊ�ൊണ്ട്് തേ�ക്കുക. രക്തത്തിിലെ� അണുക്കൾ
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇത്് ഉണ്ടാാകുന്നത്്. തല്ക്കാാലത്തേ�ക്ക്് മാാറുംം. പൂർണ്ണമാായിി മാാറാാൻ കഷാായംം
കുടിിക്കണംം.

4.9. കുട്ടിികൾക്ക്് കൃമിിശല്യംം�
പാാറക (Ficus hispida) വെ�ള്ളംം കുറേ�ച്ചേ� കൊ�ൊടുക്കുക. രാാവിിലെ� 8 മണിിക്ക്് മുമ്പുംം രാാത്രിി 8 മണിിക്ക്്
ശേ�ഷവുമാാണ്് വെ�ള്ളംം ഊറിിവരുന്നത്്. മരത്തിിന്റെ� വേ�ര്് മുറിിച്ചാാണ്് വെ�ള്ളംം ശേ�ഖരിിക്കുന്നത്്.

4.10. ആർത്തവ സമയത്തെ� അമിിതരക്തസ്രാാവംം നിില്ക്കുവാാൻ
നെ�ല്ലിിക്ക, കടുക്ക, രസാാഞ്ജനംം ഇവ പൊ�ൊടിിച്ച്് നല്ല വെ�ള്ളത്തിിൽ കുടിിക്കുക. എത്ര പ്രവഹിിച്ച
രക്തംംപോ�ോക്കുംം ഉടനെ� നിില്ക്കുംം.
ശരപ്പുല്ലിിന്റെ� ഒരു കഴഞ്ച്് വേ�ര്് അരച്ചു അരിിക്കാാടിിയിിൽ കുടിിക്കുക. രക്തസ്രാാവംം നിില്ക്കുംം.

4.11. തീീണ്ടാാരിി ഉണ്ടാാവാാൻ
എളളിിൻവേ�രുകൊ�ൊണ്ട്് കഷാായമുണ്ടാാക്കിി അതിിൽ ഇരട്ടിിമധുരവുംം ത്രിികടുകുംം കൂടിി പൊ�ൊടിിച്ചുചേ�ർത്ത്്
കുടിിക്കാംം�. തീീണ്ടാാരിി ഇല്ലാാത്തവർക്ക്് തീീണ്ടാാരിി ഉണ്ടാാവുംം തീീർച്ച.

4.12. മുലയിിൽ പാാലുണ്ടാാവാാൻ
ചെ�റുപഞ്ചമൂലംം, കരിിമ്പ്്, ആറ്റുദർഭ വേ�ര്്, ശതാാവരിിക്കിിഴങ്ങ്്, കോ�ോവക്കിിഴങ്ങ്്, അടപൊ�ൊതിിയൻ
കിിഴങ്ങ്്, ഇരട്ടിിമധുരംം, കുറുന്തോ�ോട്ടിിവേ�ര്്, ഇവ സമംം സമംം കഷാായംം വച്ച്് പഞ്ചസാാര മേ�മ്പൊ�ൊടിി
ചേ�ർത്ത്് രാാവിിലെ�യുംം വൈൈകിിട്ടുംം കുടിിക്കുക. മുലയിിൽ പാാലുണ്ടാാവുംം. ഇങ്ങനെ� മൂന്ന്് ദിിവസംം
കുടിിക്കുക.

4.13. ചോ�ോരപ്പരു
ഞരളുംം തോ�ോല്് പച്ചമഞ്ഞളുംം സമംം അരച്ച്് ചേ�ർത്ത്് പൊ�ൊട്ടുന്ന ഭാാഗംം (കണ്ണ്്) ഒഴിിവാാക്കിി ബാാക്കിി
ഭാാഗത്ത്് തേ�ക്കുക.
സാാധാാരണയാായിി ഒരു സമൂഹത്തിിലെ� ആളുകൾക്ക്് അനുഭവപ്പെ�ടുന്ന രോ�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള
പ്രതിിവിിധിികളാാണ്് ഇവരുടെെ താാളിിയോ�ോലഗ്രന്ഥത്തിിൽ പരാാമർശിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. സ്ത്രീീകൾക്കുംം കുട്ടിികൾ
ക്കുംം ഉണ്ടാാകുന്ന രോ�ോഗങ്ങൾക്ക്് പ്രത്യേ�േക പരിിഗണന നൽകിിയിിരിിക്കുന്നു. ആർത്തവംം ഉണ്ടാാകാാൻ,
ആർത്തവ സമയത്തെ� അമിിത രക്തസ്രാാവംം നിിലയ്ക്കുന്നതിിന്്, പ്രസവരക്ഷയ്ക്ക്്, മുലപ്പാാല്് വർദ്ധിി
ക്കാാൻ തുടങ്ങിി സ്ത്രീീകൾക്കുണ്ടാാകുന്ന പ്രതിിസന്ധിികൾക്ക്് പ്രത്യേ�േകംം മരുന്ന്് നിിർദ്ദേ�ശിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇത്് സ്ത്രീീകളോ�ോടുള്ള കരുതലിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിരിിക്കണംം. കാാരണംം അടുത്ത തലമുറയുണ്ടാാവേ�ണ്ടത്്
ഗോ�ോത്രത്തിിന്റെ�തന്നെ� നിിലനിിൽപ്പിിന്് ആവശ്യയമാാണ്്. കൂടാാതെ� ഗോ�ോത്രത്തിിലെ� എല്ലാാവരുടേ�യുംം
ആരോ�ോഗ്യയസംംരക്ഷണംം ഒരു പൊ�ൊതു ആവശ്യയമാായിി ഈ സമൂഹംം കരുതിിയിിരിിക്കണംം.

5. രോ�ോഗകാാരണങ്ങൾ
മുള്ളക്കുറുമർ ചിില രോ�ോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നതിിന്റെ� കാാരണമാായിി പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നത്് എന്തൊ�ൊക്കെ�
യാാണെ�ന്നു നോ�ോക്കാംം�.
1.	വലിിവ്് :- കരളിിലെ� രക്തത്തിിൽ അണുക്കൾ കൂടുമ്പോ�ോഴാാണ്് ശ്വാാ�സംംമുട്ടുണ്ടാാകുന്നത്് മരുന്നു
കഴിിക്കുമ്പോ�ോൾ അണുക്കൾ കുറയുംം.
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2.	പനിി, തലവേ�ദന:- രക്തചലനത്തിിന്റെ� കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഉണ്ടാാകുന്നത്്. ഓതിി ഞരമ്പു തണു
പ്പിിച്ചാാൽ മാാറുംം.
3. ഋതു കലക്കിി രോ�ോഗംം:- ഗർഭപാാത്രത്തിിൽ അണുക്കൾ കൂടുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇങ്ങനെ�
സംംഭവിിക്കുന്നത്്. മരുന്ന്് കഴിിക്കുമ്പോ�ോൾ അണുക്കൾ കുറയുംം.
4. പിിത്തംം:- ഇരുമ്പുകാാത്സ്യയത്തിിന്റെ� കുറവുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുന്നത്്.
മുള്ളക്കുറുമർ രോ�ോഗകാാരണങ്ങളാായിി കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്, അണുക്കൾ വർദ്ധിിക്കുന്നത്്, രക്ത ചലനംം,
ഇരുമ്പുകാാത്സ്യയത്തിിന്റെ� (വൈൈറ്റമിിന്?) കുറവ്് തുടങ്ങിിയവയാാണ്്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മരുന്നു കഴിിക്കുന്ന
തോ�ോടെെ (പ്രതിിവിിധിി ചെ�യ്യുന്നതോ�ോടെെ) പരിിഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ശരീീരത്തെ� പൂർണ്ണമാായ അർത്ഥത്തിിൽ
പ്രവർത്തനസജ്ജമാാക്കുകയാാണ്് മരുന്ന്് ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്നു കരുതാം�ം. ചുരുക്കംം ചിില മരുന്നുകൾ
ഒഴിികെ� മറ്റുള്ളവയെ�ല്ലാം�ം രോ�ോഗബാാധയുള്ള ഭാാഗംം കേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്ന വയാാണെ�ന്നു
തോ�ോന്നുന്നു. അതാായത്് മുഴുവൻ ശരീീരത്തേ�യുംം (whole body) ഒറ്റ യൂണിിറ്റാായിി കാാണാാതെ� ശരീീ
രഭാാഗങ്ങളെ� ചെ�റിിയ യൂണിിറ്റുകളാായിി കണ്ടുകൊ�ൊണ്ട്് ചിികിിത്സ നിിശ്ചയിിക്കുന്ന സമ്പ്രദാായമാാണ്്
മുള്ളക്കുറുമരുടേ�ത്് എന്നു പറയാംം�. ഇത്തരത്തിിൽ ചെ�റുയൂണിിറ്റുകളാായിി ശരീീരത്തെ� കാാണുന്നതു
കൊ�ൊണ്ടാായിിരിിക്കാംം� രോ�ോഗകാാരണമാായിി മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ വിിശദീീകരണങ്ങൾ നല്കുന്നത്്.

6. മന്ത്രങ്ങൾ
മുള്ളക്കുറുമരുടെെ ചിികിിത്സാാപദ്ധതിിയിിലെ� പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരിിനമാാണ്് മന്ത്രങ്ങൾ. നിിരവധിി മന്ത്രങ്ങൾ
ഇവർ ചിികിിത്സയ്ക്കാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ഇവരുടെെ മന്ത്ര
ങ്ങളെ� വർഗ്ഗീീകരിിക്കാാൻ കഴിിയുംം. രോ�ോഗപ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്്, ഭയംം അകറ്റുന്നതിിന്്, ചിില പ്രത്യേ�േക
കാാര്യയങ്ങൾ സാാധിിക്കുന്നതിിന്്, വശീീകരണത്തിിന്് ഇങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ ആവശ്യയങ്ങൾക്കു
വേ�ണ്ടിിയാാണ്് മുള്ളക്കുറുമർ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ചിില മന്ത്രങ്ങളുംം അവയുടെെ പ്രയോ�ോഗവുംം
കാാണുക. പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ മന്ത്രങ്ങളെ� പൊ�ൊതുവെ� രണ്ടാായിി തിിരിിക്കാംം�.
1.	നിിർദ്ദിിഷ്ട കാാര്യയസാാധ്യയത്തിിനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സ്വവതന്ത്രമന്ത്രങ്ങൾ. അതാായത്് ഉദ്ദേ�ശിിച്ച
കാാര്യം�ം സാാധിിക്കുന്നതിിനാായിി ചെ�യ്യുന്ന ക്രിിയകൾക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ
2. ആശ്രിിത മന്ത്രങ്ങൾ- ഇത്് ഫലംം സിിദ്ധിിക്കുന്നതിിനാായിി മറ്റു വസ്തുക്കൾക്കൊ�ൊപ്പംം ഉപയോ�ോഗിി
ക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ. ഫലംം സിിദ്ധിിക്കാാൻ പലപ്പോ�ോഴുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വസ്തുമാാത്രംം മതിിയാാകുംം
മന്ത്രത്തിിന്റെ� ആവശ്യയമിില്ല. ഇത്തരത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളെ�യാാണ്് ആശ്രിിത
മന്ത്രംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഈ പഠനത്തിിൽ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. മുള്ളക്കുറുമർ കാാലങ്ങളാായിി
ഉപയോ�ോഗിിച്ചു പോ�ോരുന്നതുംം അഭൗ�മിിക ശക്തിിവിിശേ�ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെ�ന്ന്് അവർ വിിശ്വവസിി
ക്കുന്ന ഉരിിയാാട്ടങ്ങളെ�യാാണ്് മന്ത്രംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇവിിടെെ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്. ഇനിി ചിില
മന്ത്രങ്ങൾ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നു
പനിി, അപസ്മാാരംം, പേ�ടിിക്ക്്, ബാാധ ഉപദ്രവത്തിിന്്, മസൂരിി ഇത്യാാ�ദിി ഏതു ദോ�ോഷങ്ങൾക്കുംം ചരടു
കെ�ട്ടാാനുംം ഭസ്മംം ജപിിച്ചിിടുവാാനുംം മന്ത്രംം താാഴെെ പറയുന്നു
“ഓംം മഹാാദേ�വ, വലത്തെ� കയ്യിിൽ ആദിിത്യയൻ ഇടത്തെ� കയ്യിിൽ ചന്ദ്രൻ, മൂന്നാംം� തൃക്കണ്ണിിൽ
അഗ്നിി ജ്വാാ�ല എടുത്തുവന്ന നേ�രത്തു മഹാാദേ�വൻ ഈശ്വവരൻ ഞാാനാായിി ധ്യാാ�നിിച്ച്് എൻ കെ�ട്ടുകെ�ട്ടിിയ
ജാാതിിയുംം ഭൂതവുംം പേ�യുംം പിിശാാചുംം തീീ പോ�ോലെ� വന്ന പടകളെ�ല്ലാം�ം പൂ പോ�ോലെ� പോ�ോകയൊ�ൊന്നേ�ൻ.
ഓംം കാാളിി , ഓംം പിിഠാാരിി, ഓംം തിിരിി, ഓംം നമ ശിിവാായമെെ ഫലിിക്ക മന്ത്രംം ഫലിിക്ക അടങ്ങിി പൊ�ൊക
സ്വാാ�ഹ”.
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ഈ മന്ത്രംം വിിശകലനംം ചെ�യ്താാല് ഇതിില് ആന്തരിികമോ�ോ ബാാഹ്യയമോ�ോആയ നിിഗൂഡത
ഒന്നുമിില്ല എന്നു കാാണാംം�. ദുര്ഗ്രാാഹ്യയമാായ പദങ്ങളോ�ോ രഹസ്യയമാായ സംംഭവങ്ങളോ�ോ ഒന്നുംം ഈ
മന്ത്രത്തിില് ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നിില്ല. രോ�ോഗകാാരണമാായിി മന്ത്രത്തിില് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് ‘ജാാതിിയുംം
ഭൂതവുംം പേ�യുംം പിിശാാചുംം തീീപോ�ോലെ� വന്ന പടകളെ�ല്ലാാ’മാാണ്് ഈ മന്ത്രംം ഉരുവിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് നൂലിില്
കെ�ട്ടിിടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. നൂലിില് കെ�ട്ടുകളിിടുന്നതോ�ോടെെ രോ�ോഗകാാരിികളാായ പേ�യുംം, പിിശാാചുംം
ബാാധയുമൊ�ൊക്കെ� ബന്ധിിക്കപ്പെ�ടുമെെന്നുംം ബന്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടുകഴിിഞ്ഞാാല് പിിന്നെ� അവയ്ക്ക്് പ്രവര്ത്തിി
ക്കാാന് ശക്തിി ഉണ്ടാാവുകയിില്ലന്നുംം. അങ്ങനെ� രോ�ോഗിി രക്ഷപ്പെ�ടുമെെന്നുമാായിിരിിക്കണംം വിിശ്വാാ�സംം.
കെ�ട്ടുകളുടെെ കഴിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് സിി.ആര് കേ�രള വര്മ്മ ഇങ്ങനെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. കെ�ട്ടുക
ള്ക്ക്് രക്ഷിിക്കാാനുംം ശക്തിിയുണ്ട്്. കുറെെ കെ�ട്ടിിട്ട്് ഓരോ�ോന്നാായിി അഴിിച്ചാാല് രോ�ോഗംം മാാറുംം പോ�ോലുംം.
രോ�ോഗംം മാാറ്റാാന് കെ�ട്ടുന്ന രക്ഷാാചരടിില് കെ�ട്ടുകളാാണല്ലോ�ോ അധിികവുംം. കെ�ട്ടുകള് രോ�ോഗത്തേ�യുംം
ബന്ധിിക്കുന്നു എന്നാായിിരിിക്കാംം� വിിശ്വാാ�സംം (കേ�രളവര്മ്മ 1986: 84) ഈ വിിശ്വാാ�സംം ആയിിരിിക്കണംം
മുള്ളക്കുറുമരുംം പിിന്തുടരുന്നത്്.
വ്യയത്യയസ്തമാായ രോ�ോഗങ്ങൾക്ക്്– പനിി, പേ�ടിി, അപസ്മാാരംം, ബാാധ, വസൂരിി– ഈ ഒരു മന്ത്രംംത
ന്നെ�യാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ ഓരോ�ോ രോ�ോഗത്തിിനുംം മന്ത്രംം ജപിിക്കുന്നതിിന്റെ� എണ്ണംം
വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. ജപിിച്ചുകെ�ട്ടുന്ന ചരട്് ഓരോ�ോ രോ�ോഗത്തിിനുംം വെ�റെെയാാണ്്. ആവേ�ദകൻ ഓരോ�ോ
രോ�ോഗത്തിിനുംം മന്ത്രംം ജപിിക്കുന്നതുംം നൂലുകെ�ട്ടുന്നതുംം വിിവരിിച്ചുതന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്.
“ഈ മന്ത്രംം കൊ�ൊണ്ട്് ചരടുകെ�ട്ടുമ്പോ�ോൾ മഞ്ഞപ്പൊ�ൊടിിയുംം നൂറുംം ചേ�ർത്ത്് ചരട്് ചുവപ്പിിക്കണംം.
21 ഉരു ജപിിക്കണംം. ഉണക്കലരിിയുംം ഭസ്മവുംം തുളസിിപ്പൂവുംം ജപിിച്ച്് മൂർദ്ധാാവിിൽ ഇട്ട്് ഓതിി ചരടു
കെ�ട്ടുക”.
“അപസ്മാാരത്തിിനു മന്ത്രംംജപിിച്ചു കെ�ട്ടുന്നതിിങ്ങനെ�യാാണ്്- കറ്റാാർവാാഴ (agave) നാാര്് എടുത്ത്്
ജപിിച്ച്് ഒമ്പതു കെ�ട്ടു കെ�ട്ടണംം കയ്യിിലൊ�ൊ, അരയിിലൊ�ൊ, ദേ�ഹത്തോ�ോ എവിിടെെയെ�ങ്കിിലുംം കെ�ട്ടുക”.
“ബാാധ–കറുത്ത ചരട്് ജപിിച്ചുകെ�ട്ടണംം ഒമ്പത്് ഉരു ആദ്യം�ം ജപിിക്കുംം പറ്റിിയിില്ലെ�ങ്കിിൽ 21
ഉരു ജപിിക്കണംം അതിിലുംം തോ�ോറ്റാാൽ 101 ഉരു ജപിിക്കുംം. ഇടയ്ക്ക്് പച്ചരിി, വെ�ള്ളത്തിിൽ (കാാടിി) മുഖംം
കഴുകണംം. നമ്മളെ� ശുദ്ധീീകരിിക്കുകയാാണ്്”.
ബാാധ എന്താാണെ�ന്ന്് ആവേ�ദകൻ വിിശദീീകരിിച്ചത്് ഇങ്ങനെ� ആയിിരുന്നു. “പഞ്ചഭൂതങ്ങ
ളിിൽ ഒന്ന്് നിിലനിിൽക്കുംം കാാറ്റാായിിട്ട്് പോ�ോകുന്നത്് നിിലനിിൽക്കുംം. ബാാക്കിിയെ�ല്ലാം�ം നശിിച്ചു പോ�ോകുംം.
അതാാണ്് ബാാധ. എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. കാാറ്റ്് കാാറ്റിിലേ�ക്കു ചേ�രുകയാാണ്്.”
മന്ത്രംം ജപിിക്കുന്നതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മഞ്ഞൾപൊ�ൊടിിയുംം നൂറുംം ചേ�ർത്ത്് നൂല്് ചുവപ്പിിക്കുകകൂടിി
ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ഏതെ�ങ്കിിലുംം തരത്തിിലുള്ള നിിഗൂഡത സൃഷ്ടിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാാകാംം� ഇങ്ങനെ� ചെ�യ്യു
ന്നത്്. വെ�ളുത്ത നൂല്് ചുവപ്പു നിിറത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുന്നത്് മന്ത്രസിിദ്ധിികൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്ന്് രോ�ോഗിി വിിശ്വവ
സിിച്ചേ�ക്കാംം�. തന്മൂലംം മന്ത്രത്തിിന്റെ� സിിദ്ധിിവിിശേ�ഷംം നൂലിിനുംം കൈൈവന്നുവെ�ന്ന്് കരുതുന്നതിിനുംം
രോ�ോഗപരിിഹാാരത്തിിന്് നൂല്് മതിിയാാകുമെെന്നു രോ�ോഗിി വിിശ്വവസിിക്കുന്നതിിനുംം വേ�ണ്ടിി ബോ�ോധപൂർവ്വംം
ചെ�യ്യുന്നതുമാാകാംം�. നൂലിിന്് മന്ത്രസിിദ്ധിി ലഭിിച്ചുവെ�ന്ന്് രോ�ോഗിിയെ� വിിശ്വവസിിപ്പിിക്കുക, അതുവഴിി
രോ�ോഗത്തിിന്് ശമനമുണ്ടാാകുമെെന്ന്് ധരിിപ്പിിക്കുക ഇത്തരത്തിിലുള്ള ഒരു മനശാാസ്ത്രചിികിിത്സാാ പദ്ധ
തിിയുടെെ ഭാാഗമാാകാംം�. നൂലുകെ�ട്ടൽ എന്ന്് കരുതാാവുന്നതാാണ്്.
അപസ്മാാരരോ�ോഗത്തിിന്് കറ്റാാർവാാഴനാാരാാണ്് ജപിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്നത്്. ഓരോ�ോ ഉരു മന്ത്രംം
ജപിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഒന്ന്് വീീതംം കെ�ട്ടിിടുന്നു. ഇത്തരത്തിിൽ ഒമ്പതുകെ�ട്ടുകളാാണ്് ആവശ്യംം�. ഇങ്ങനെ�
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ജപിിച്ചുകെ�ട്ടിിട്ട ചരട്് കയ്യിിലോ�ോ, ദോ�ോഹത്തോ�ോ, അരയിിലോ�ോ എവിിടെെയെ�ങ്കിിലുംം കെ�ട്ടിിയാാൽ രോ�ോഗംം
മാാറുംം. അപസ്മാാര രോ�ോഗിികകൾക്ക്് ഒരിിക്കൽ ജപിിച്ചു കെ�ട്ടിിയാാൽ പൂർണ്ണമാായുംം സുഖപ്പെ�ടുമെെന്നുംം
പിിന്നീീടൊ�ൊരിിക്കലുംം അപസ്മാാരംം ഉണ്ടാാകിില്ലെ�ന്നുമാാണ്് ഇവരുടെെ വിിശ്വാാ�സംം.
പഞ്ചഭൂതങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ വാായു (കാാറ്റ്് ) ആണ്് ബാാധ. ദ്രവ്യയത്തിിന്റെ� അഞ്ച്് ഘടകങ്ങളിി
ലൊ�ൊന്നാായ വാായുവിിനെ�യാാണ്് ഇവർ ബാാധയാായിി പരിിഗണിിക്കുന്നത്്. വാായു ചലനാാത്മകമാായ
തുകൊ�ൊണ്ട്് നിിലനിിൽക്കുന്നു എന്നാാണ്് ഇവരുടെെ ധാാരണ. മറ്റു ഘടകങ്ങൾ നശിിച്ചു പോ�ോകുന്നു.
വാായു ഒഴിികെ� മറ്റെെല്ലാം�ം ഒരു പരിിധിിവരെെ മനുഷ്യയന്റെ� നിിയന്ത്രണത്തിിനു വിിധേ�യമാാണ്്. വാായുവിിന്റെ�
ക്രമരഹിിതമാായ ചലനങ്ങളെ� പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം ചുഴലിിക്കാാറ്റിിനെ� വിിശദീീകരിിക്കാാൻ പഴയകാാലത്ത്്
കഴിിഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. വാായുവിിന്റെ� അപ്രതീീക്ഷിിതവുംം നിിയന്ത്രണമിില്ലാാത്തതുമാായ പലതരംം ചലനങ്ങളെ�
പ്രേ�തബാാധയെ�ന്നാാണ്് ആളുകൾ വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നത്്. വാായു അദൃശ്യയമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
എളുപ്പത്തിിൽ കാാറ്റിിനെ� വിിശദീീകരിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. ചുഴലിിക്കാാറ്റിിനെ� പഴയകാാലത്തെ�
ആളുകൾ പ്രേ�തബാാധയെ�ന്നു വിിശ്വവസിിച്ചിിരിിക്കണംം. യാാദൃശ്ചിികമാായെ�ങ്കിിലുംം ചുഴലിിയിിൽ പെ�ട്ടു
പോ�ോയാാൽ തങ്ങളുടെെ ശരീീരത്തിിലുംം ബാാധ ആവേ�ശിിക്കുമെെന്ന്് വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്ന (ഭയപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന)
ആളുകൾ വിിഭ്രാാന്തിിക്കടിിമപ്പെ�ടുന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. ഇത്തരംം വിിഭ്രാാന്തിികളെ� മന്ത്രംംജപിിച്ചു
ചരടുകെ�ട്ടുന്നതിിലൂടെെ ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ കഴിിയുംം.
മറ്റൊ�ൊരു മന്ത്രവുംം അതിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗവുംം കാാണുക.
“ഓംം ശാാന്തേ� - ശാാന്തേ�
സർവ്വാാരിിഷ്ട നാാശിിനിി സ്വാാ�ഹ:
ഏഴ്് കുരുമുളകുംം, ഏഴ്് കല്ല്് ഉപ്പുംം എടുത്ത്് ഈ മന്ത്രംം രണ്ട്് ഉരു ജപിിച്ച്് തൊ�ൊട്ടുരിിയാാടാാതെ� രാാവിിലെ�
വെ�റുംംവയറ്റിിൽ തിിന്നാാൽ ഏതു വയറുവേ�ദനയുംം കൊ�ൊതിിയുംം പുളിിച്ചുതേ�ട്ടലുംം ഉടനെ�മാാറുംം. ഈ മന്ത്രംം
തലവേ�ദനയ്ക്ക്് കുറിിയിിടുവാാനുംംനന്ന്്.”
പുളിിച്ചുതേ�ട്ടൽ, ദഹനക്കേ�ട്് എന്നിിവ മാാറ്റാാൻ കുരുമുളകുംം ഉപ്പുംം ചേ�ർന്ന മിിശ്രിിതത്തിിനു
കഴിിയുംം. ദീീപനംം, പാാചകംം ഈ രണ്ട്് ഗുണങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കൾ ദഹനക്കേ�ടിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാമെെ
ന്ന്് ആയൂർവേ�ദംം പറയുന്നു4. കുരുമുളകിിന്് ദ്വീീ�പനഗുണമുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് ദഹിിക്കാാതെ� കിിടക്കുന്ന
വസ്തുക്കളെ� ദഹിിപ്പിിക്കുന്നു. ദഹനപ്രക്രിിയ സുഗമമാാകുന്നതോ�ോടെെ വയറുവേ�ദനയുംം പുളിിച്ചുതേ�ട്ടലുംം
മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ദഹനക്കേ�ടുകൊ�ൊണ്ട്് വയറ്റിിൽ ഉണ്ടാാകുന്ന അസ്വവസ്ഥതകൾക്ക്് എല്ലാാ നാാട്ടുസ
മൂഹങ്ങളുംം പൊ�ൊതുവെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചുപോ�ോരുന്ന പാാരമ്പര്യയ അറിിവാാണ്് ഇത്്. അസുഖംം മാാറുന്നത്്
മന്ത്രത്തിിന്റെ� ശക്തിികൊ�ൊണ്ടല്ല, പകരംം കുരുമുളകിിന്റെ� ദീീപനസ്വവഭാാവംം കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. കുരുമുളകുംം
ഉപ്പുംം കഴിിച്ച്് അസുഖംം മാാറുന്ന രോ�ോഗിി വിിശ്വവസിിക്കുന്നതാാകട്ടെെ മന്ത്രത്തിിലുമാായിിരിിക്കുംം അതാായത്്
മരുന്നിിന്റെ� ഫലത്തെ� മന്ത്രത്തിിന്റെ� ശക്തിിയാാണെ�ന്നു വിിശ്വവസിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്.
യഥാാർത്ഥത്തിിൽ മന്ത്രങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഫല പ്രാാപ്തിിയുണ്ടാാകുമോ�ോ? എല്ലാാ നാാട്ടു സമൂഹങ്ങളിിലുംം
പാാരമ്പര്യയമാായിി മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. രോ�ോഗത്തിിനുള്ള ചിികിിത്സ, പൂജകൾ, നൂലുകെ�ട്ട്്
വിിവിിധങ്ങളാായ മന്ത്രവാാദച്ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങിിയ സന്ദർഭങ്ങളിിലൊ�ൊക്കെ� മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറു
ണ്ട്്. മന്ത്രവാാദത്തിിന്റെ� ഫലപ്രാാപ്തിി എത്രത്തോ�ോളംം എന്നതിിനപ്പുറംം ഇതിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗത്തിിന്് ലോ�ോക
ത്തെ�ല്ലാായിിടത്തുംം സമാാനമാായ വിിശ്വാാ�സതലമുണ്ടെ�ന്ന്് സിി.ആർ. കേ�രളവർമ്മ സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
“ചുരുക്കത്തിിൽ മന്ത്രവാാദംം ഒരുതരംം പ്രകൃതിി നിിയമമാാണ്്. അതൊ�ൊരു അലസിിപ്പോ�ോകുന്ന കലയെ�ന്ന
പോ�ോലെ�തന്നെ� മിിഥ്യയയാായ ശാാസ്ത്രവുമാാണ്്. മനശ്ശാാസ്ത്രജ്ഞൻമാാർ ആശയസംംബന്ധംം എന്ന
പേ�രിിൽ അറിിയുന്ന മന:പ്രവർത്തന നിിയമത്തിിന്റെ� രണ്ടുതരത്തിിലുള്ള തെ�റ്റാായ പ്രയോ�ോഗമാാണ്്
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മന്ത്രവാാദത്തിിന്റെ� കാാതലാായ രണ്ടു നിിയമങ്ങളുംം എന്നത്രേ� ഈ പഠനത്തിിൽ നിിന്നുംം മനസ്സിിലാാ
ക്കുന്നത്്.” (1986: 17)
ശാാസ്ത്രീീയമാായ അടിിത്തറയുണ്ടെ�ന്ന്് തെ�ളിിയിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ലാാത്ത ഒന്നാാണ്് മന്ത്രവാാദംം.
മന്ത്രവാാദപ്രയോ�ോഗംംകൊ�ൊണ്ട്് ഫലസിിദ്ധിി ഉണ്ടാാകുമെെന്ന്് പറയാാനുംംവയ്യ. പക്ഷേ� മനുഷ്യയമനസിിനെ�
സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നു എന്നതു യാാഥാാർത്ഥ്യയവുമാാണ്്. എന്തെ�ന്നാാൽ മന:പ്രവർത്തന നിിയമ
ത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗമാാണ്് മന്ത്രവാാദംം. മന്ത്രത്തിിലോ�ോ, മന്ത്രവാാദിിയിിലോ�ോ ഉളള വിിശ്വാാ�സംം ആകണംം
രോ�ോഗിിക്ക്് തുണയാാകുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് രോ�ോഗശമനത്തിിന്് മന്ത്രജപത്തിിനു പുറമെെ മറ്റു
വസ്തുക്കളുംം നൽകുന്നത്്. ഉദഹരണമാായിി പനിി, പേ�ടിി, വസൂരിി ഇവയ്ക്കു മന്ത്രംം ജപിിച്ചു ചരടു കെ�ട്ടുന്നു.
ദഹനക്കേ�ടിിനു ഉപ്പുംം കുരുമുളകുംം ജപിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്നു.
മുള്ളക്കുറുമർ അവരുടേ�താായ സാാമൂഹ്യയ സാംം�സ്കാാരിികാാനുഭവങ്ങളിിൽനിിന്നാാണ്് രോ�ോഗത്തിി
ന്റെ� കാാരണങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. ഇതിിനനുപേ�ക്ഷണീീയമാായ മരുന്നുകൾ കണ്ടെ�ത്തുന്നതുംം
അവരുടെെ അനുഭവങ്ങളിിൽനിിന്നാാണ്്. ഇതിിന്് ശാാസ്ത്രീീയമാായ ഒരു അടിിത്തറയുണ്ട്്. പല മൃഗങ്ങളുംം
രോ�ോഗബാാധിിതരാാകുമ്പോ�ോൾ പ്രത്യേ�േക സസ്യയങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക്് ഒരു സ്വവഭാാവിി
കാാടിിസ്ഥാാനമുണ്ടെ�ന്ന്് അത്് തെ�ളിിയിിക്കുന്നുവെ�ന്നുംം ചരകൻ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നു. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
അഭിിപ്രാായത്തിില് “ആട്ടിിടയൻമാാർക്കുംം, വനനിിവാാസിികൾക്കുംം സ്വാാ�യത്തമാായ സസ്യയവിിജ്ഞാാന
ത്തിിന്റെ� അടിിത്തറയിിലാാണ്് സസ്യൗൗ�ഷധങ്ങളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ഒരു ചിികിിത്സാാപദ്ധതിി പടു
ത്തുയർത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്.” (എംം.എസ്്. വല്യയത്താാൻ, 2008: 86). ഇത്തരത്തിിൽ നിിരീീക്ഷിിക്കുമ്പോ�ോൾ,
ഇടയവൃത്തിി ഉപജീീവന മാാർഗ്ഗമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ള മുള്ളക്കുറുമർക്കു പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള നിിരന്തര
ബന്ധത്തിിൽനിിന്നാാണ്് മരുന്നറിിവുകൾ സ്വാാ�യത്തമാാക്കാാനാായതെ�ന്ന്് ഉറപ്പിിക്കാംം�. ചിില അറിിവുകൾ
യാാദൃശ്ചിികമാായുംം ചിിലത്് നിിരവധിി പരീീക്ഷണങ്ങളിിൽനിിന്നുംം നേ�ടിിയതാാണ്്. മരുന്നുചെ�ടിിക്ക്്
പേ�രു നല്കുന്നതുംം, രോ�ോഗത്തിിന്റെ� പേ�രു നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതുമെെല്ലാം�ം അവരുടേ�താായ ചുറ്റുപാാടുകളിിലുംം
അനുഭവങ്ങളിിലുംംനിിന്നുമാാണ്്.
മരുന്ന്്, മന്ത്രംം, യന്ത്രംം, ജാാലവിിദ്യയ എന്നിിവ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്് മുള്ളക്കുറുമരുടെെ മരുന്ന
റിിവുകൾ. ശാാരീീരിികമാായിി ബാാധിിക്കുന്ന രോ�ോഗങ്ങൾ മരുന്നുപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെയാാണ്് മാാറ്റുന്നത്്.
അതേ�സമയംം മാാനസിിക പ്രശ്നങ്ങളെ� മന്ത്രത്തിിലൂടെെ പരിിഹരിിക്കാാനുളള ശ്രമമാാണു നടത്തുന്നതെ�
ന്നു പറയാംം�. അതാായത്് രോ�ോഗത്തെ� മരുന്നുപയോ�ോഗിിച്ചുംം രോ�ോഗംം എന്ന തോ�ോന്നലിിനെ� മന്ത്രയന്ത്ര
ങ്ങളിിലൂടെെയുംം പരിിഹരിിക്കുന്നു. രോ�ോഗംം എന്ന തോ�ോന്നലുംം രോ�ോഗാാവസ്ഥ സൃഷ്ടിിക്കാാറുണ്ട്്. ഇത്തരംം
തോ�ോന്നലുകൾ പരിിഹരിിക്കാാനാായിിരിിക്കണംം മരുന്നുംം മന്ത്രവുംം ഉൾച്ചേ�ർന്ന ഒരു ചിികിിത്സാാപദ്ധതിി
മുള്ളക്കുറുമർ വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്തെ�ന്ന്് അനുമാാനിിക്കാംം�.

ആവേ�ദകർ
1.

ചന്ദ്രൻ 65 വയസ്് ഓണിിമൂല, എരുമാാട്് പിി ഒ. പന്തല്ലൂർ തമിിഴ്നാാട്്

2. രാാഘവൻ 68 വയസ്് കാാട്ടിിക്കൊ�ൊല്ലിി, മൂടക്കൊ�ൊല്ലിി പിി ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേ�രിി വയനാാട്്
3. വെ�ള്ളൻ 71 വയസ്്, മടൂർ, വാാകേ�രിി പിി. ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേ�രിി വയനാാട്്
4. ശിിവൻ 59 വയസ്സ്്, ചിിറമൂല വാാകേ�രിി പിി. ഒ. സുൽത്താാൻ ബത്തേ�രിി വയനാാട്്
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ഗ്രന്ഥസൂചിി
1.

കുട്ടിികൃഷ്ണമേ�നോ�ോൻ വിി. എംം. 1996	കലയുംം വിിദ്യയയുംം കാാഴ്ചപ്പാാടിിലൂടെെ കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി,
തൃശൂർ

2. കേ�രളവർമ്മ സിി.ആര്.

1986	മന്ത്രവാാദവുംം മതവുംം, കേ�രള 	സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂർ

3. ദാാമോ�ോദരൻ പിി. നെ�ട്ടൂർ

1974 ആദിിവാാസിികളുടെെ കേ�രളംം, എൻ.ബിി.എസ്്., കോ�ോട്ടയംം

4. ബേ�ബിി ചാാലിിൽ എസ്്.ജെ�. 1999 ആദിിവാാസിിഭൂമിിയുംം ഗോ�ോത്രസംംസ്കാാരവുംം, സ്കറിിയ സക്കറിിയ (ജന. എഡിി.)
അഞ്ഞുറുവർഷത്തെ� കേ�രളംം ചിില അറിിയടയാാളങ്ങൾ, താാരതമ്യയ പഠന സംംഘംം, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി.
5. രാാഘവവാാര്യയർ, രാാജൻ ഗുരുക്കൾ 2004	കേ�രള ചരിിത്രംം, വള്ളത്തോ�ോൾ വിിദ്യാ�ാപീീഠംം, തൃശ്ശൂർ
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ബിിജു കെ�.കെ�.
വയനാാട്് വാാകേ�രിി സ്വവദേ�ശിി. കാാലടിി സംംസ്കൃത സര്വകലാാശാാലയിില് ഡോ�ോ. കെ� വിി ദിിലീീപ്്കുമാാറിിന്റെെ
കീീഴിില് ഗവേ�ഷണംം പൂര്ത്തിിയാാക്കിി. ഗവ. വൊ�ൊക്കേ�ഷണല് ഹയര് സെ�ക്കണ്ടറിി സ്കൂള് വാാകേ�രിിയിില്
ഹൈൈസ്കൂള് വിിഭാാഗത്തിില് മലയാാളംം അധ്യാാ�പകന്. ആദിിവാാസിി സ്വവയംം ഭരണത്തിില്നിിന്ന്് ദേ�ശരാാഷ്ട്രത്തിി
ലേ�ക്ക്് ആദ്യയകൃതിി.

അനുഷ്ഠാാനംം, കല, ആധുനിികീീകരണംം
ഇ. ദിിനേ�ശന്

ഗവേ�ഷകന്, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

അനുഷ്ഠാാന കലകളുടെെ ആധുനിികീീകരണംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ചര്ച്ചാാവിിഷയങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്.
അനുഷ്ഠാാനംം, കല എന്ന വേ�ര്തിിരിിവിിന്് നിിലനിില്പുണ്ടോ�ോ, കലാം�ംശമിില്ലാാതിിരിിക്കുക എന്നതാാണോ�ോ
അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ പ്രത്യേ�േകത, കലയിിൽ നിിന്ന്് അനുഷ്ഠാാനത്തെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനത്തിിൽ നിിന്ന്്
കലയെ�യുംം വേ�ർതിിരിിക്കാാൻ കഴിിയുമോ�ോ, തുടങ്ങിി നാാനാാവിിധമാായ ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ഇതുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ട്് ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ടാാറുണ്ട്്. സങ്കീീര്ണ്ണമാായ ഈ ചോ�ോദ്യയങ്ങളെ� വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കുന്നവര്
പോ�ോലുംം ചരിിത്രാാനുഭവങ്ങളെ� മുഴുവന് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ ശ്രമിിക്കാാതിിരിിക്കുന്നതാാണ്് പൊ�ൊതു
അനുഭവംം. അനുഷ്ഠാാനകലയെ�ന്ന ഗണത്തെ� എങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണാാൻ കഴിിയുംം അഥവാാ
എങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണണംം എന്നതിിൽ നിിന്നാാണ്് ഇതാാരംംഭിിക്കേ�ണ്ടത്്. അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി
കാാഴ്ചസ്ഥാാനംം ഈ അനുഷ്ഠാാനകല പങ്കുവെ�ക്കുന്ന ജനതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാായിിരിിക്കണംം.
അനുഭവപരമാായിി ഒരു ജനത അതിിനെ� എങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നു എന്നത്് ഈ വിിശകല
നങ്ങളിിൽ പ്രധാാനമാായിിരിിക്കുംം. ഇത്തരമൊ�ൊരു കാാഴ്ചപ്പാാടിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് തെ�യ്യംം, തിിറ എന്നീീ
അനുഷ്ഠാാനകലകളുടെെ ആധുനിികീീകരണവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊ�ൊക്കെ�യെ�ന്ന്്
അന്വേ�േഷിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണിിത്്.
പരമ്പരയാായിി തുടരുന്ന വിിശ്വാാ�സമനുസരിിച്ച്് ചെ�യ്തു വരുന്ന ‘കര്മ്മ’ങ്ങളെ�യാാണ്് അനുഷ്ഠാാ
നങ്ങൾ എന്നു വിിളിിച്ചുവരുന്നത്്. വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� പിിൻബലത്തിിലാാണ്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നിില
നിിൽക്കുന്നത്്. പ്രകൃതിിയിിലെ� സംംഭവപരമ്പരകളെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നതിിനാായിി പഴയ കാാലംം മുതലേ�
മനുഷ്യയര് ചിില മാാന്ത്രിിക ക്രിിയകള് വിികസിിപ്പിിച്ചിിരുന്നു. ഇങ്ങനെ�യാാണ്് മന്ത്രവാാദംം രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്നത്്.
കാാര്യയ – കാാരണ ബന്ധത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ പ്രാാചീീന യുക്തിികളിിലാാണ്് മന്ത്രവാാദംം വിികസിിക്കുന്നത്്
( കേ�രളവര്മ്മ 1996: 33). മനുഷ്യാാ�തീീതമാായ ഒരു ശക്തിിയുടെെയുംം അസ്തിിത്വംം� മന്ത്രവാാദംം അംംഗീീക
രിിക്കുന്നിില്ല. പ്രപഞ്ചനിിയമങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് മന്ത്രവാാദിികള്
നടത്തിിയത്്. പ്രകൃതിിയെ�യുംം മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ�യുംം നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന അതീീത ശക്തിികളുണ്ടെ�ന്ന
വിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെയാാണ്് ഇതിിൽ നിിന്നുള്ള മാാറ്റംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. ഈ ശക്തിികളെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടു
ത്തുകയോ�ോ അനുകൂലമാാക്കിി നിിര്ത്തുകയോ�ോ ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് മുൻപോ�ോട്ടുപോ�ോകലാാണ്് അഭിികാാമ്യയമെെന്ന
അഭിിപ്രാായഗതിിയാാണ്് മതംം. മതത്തിിന്് സിിദ്ധാാന്തപരവുംം പ്രാായോ�ോഗിികവുമാായ രണ്ടു തലങ്ങൾ
ഉണ്ട്്. മനുഷ്യാാ�തീീത ശക്തിികളിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സവുംം അവയെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ശ്രമവുമാാണ്്
അവ (കേ�രളവര്മ്മ 1996: 34). ഇത്തരംം വിിശ്വാാ�സ പദ്ധതിികളുടെെ പ്രാായോ�ോഗിിക ആവിിഷ്കാാരരൂപ
ങ്ങളാായാാണ്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങള് രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്നത്്.
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ജനനംം മുതല് മരണംം വരെെയുള്ള മനുഷ്യയജീീവിിത സന്ദര്ഭങ്ങളെ�ല്ലാം�ം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുമാായിി
ബന്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. ഓരോ�ോ സവിിശേ�ഷ ജനവിിഭാാഗത്തിിന്റെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനംം മറ്റുള്ളവരിിൽ
നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിിരിിക്കുംം. ഒരു കൂട്ടാായ്മ രൂപപ്പെ�ട്ടുവരുന്ന സാാമൂഹിിക ചരിിത്ര സന്ദര്ഭങ്ങളുടെെ
സവിിശേ�ഷതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് അവരുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. പ്രകൃത്യയതീീത
ശക്തിിയിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സംം, അവയെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന രീീതിി തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തതകള്
ഉണ്ടാാകുന്നത്്, ഓരോ�ോ ജനതയുടെെയുംം പ്രപഞ്ചബോ�ോധത്തിിന്റെ� കൂടിി ഭാാഗമാായാാണ്്. ലോ�ോകത്തെ�
മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം വ്യയഖ്യാാ�നിിക്കാാനുംം ഓരോ�ോ ജനതയുംം ശ്രമിിക്കുന്നതിിലുള്ള വ്യയത്യയസ്തതകളെ�യുംം
നിിലനിിൽക്കുകയുംം തുടരുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സാാമൂഹിിക ചരിിത്ര സന്ദര്ഭങ്ങളെ�യുംം ആശ്രയിിച്ചുള്ള
ഭിിന്നതകൾ, കൂട്ടാായ്മാാജീീവിിതത്തിിലെ� അനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�യുംം നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് പഠനങ്ങളിിൽ സാാര്വ്വലൗൗകിികമാായിി വര്ഗീീകരിിച്ചു ചേ�ര്ത്ത ജനുസ്സുകളിിലൊ�ൊ
ന്നാാണ്് അനുഷ്ഠാാനംം. അവ പ്രദേ�ശങ്ങള്ക്കനുസരിിച്ചുംം ജനവിിഭാാഗങ്ങള്ക്കനുസരിിച്ചുംം വൈൈവിിധ്യയ
ങ്ങള് സൂക്ഷിിക്കുന്നവയാാണ്്. കലാം�ംശംം ഏറിിയിിരിിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനരൂപങ്ങളെ�യാാണ്് അനുഷ്ഠാാന
കലകൾ എന്നു ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് പഠിിതാാക്കള് നിിര്വ്വചിിക്കുന്നത്്. കലാം�ംശത്തിിന്റെ� ഏറ്റക്കുറച്ചിിലുക
ളാാണ്്, അനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�, അനുഷ്ഠാാനകലകള് എന്ന പേ�രിിന്്/പദവിിക്ക്് അര്ഹമാാക്കുന്നത്്. എല്ലാാ
അനുഷ്ഠാാനരൂപങ്ങളുംം (അനുഷ്ഠാാനകലാാരൂപങ്ങളുംം) നിിലനിില്ക്കുന്നത്് മറ്റു പല ജനുസ്സുകളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. പുരാാവൃത്തങ്ങളുമാായുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുമാായുംം ബന്ധമിില്ലാാതെ� അനുഷ്ഠാാ
നകലകൾക്ക്് നിിലനിില്ക്കാാനാാവിില്ല. വാാദ്യയങ്ങൾ, സംംഗീീതംം, നൃത്തംം, നാാടൻ കരവിിരുതുകൾ,
നാാടകീീയത എന്നിിവയുടെെ ഘടകങ്ങള് അനുഷ്ഠാാനകലകളിില് ധാാരാാളമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�
ടുന്നുണ്ട്്. ഏതേ�തു ഘടകവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണോ�ോ ഒരു അനുഷ്ഠാാനരൂപംം നിിലനിില്ക്കുന്നത്്
അതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാായിിരിിക്കുംം കൂട്ടാായ്മ ആ അനുഷ്ഠാാനരൂപത്തിിന്് പേ�രു വിിളിിക്കുന്നത്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� കൂട്ടാായ്മകൾക്ക്് അനുഷ്ഠാാനകല എന്ന സംംവര്ഗംം തന്നെ�യിില്ല എന്നു പറയാംം�. കൂട്ടാായ്മ
അവരുടേ�താായ പേ�രുകളിില് ഓരോ�ോന്നിിനെ�യുംം അതാായിിത്തന്നെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. സൂചിിപ്പിിച്ചത്്
അനുഷ്ഠാാനകല എന്ന സംംവര്ഗംം തന്നെ� അക്കാാദമിികമാായിി സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒന്നാാണ്് എന്നതാാണ്്.
ഈ സംംവര്ഗത്തിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗംം, കൂട്ടാായ്മകളുടെെ അനുഷ്ഠാാന രൂപങ്ങളെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണാാനുള്ള
ഒരു ഉപാാധിിയാായിി മാാത്രമാാണിിവിിടെെ സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്്.
കലാം�ംശംം ഏറിിയിിരിിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാാനത്തെ�യാാണ്് അനുഷ്ഠാാനകല എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്
എന്നു സൂചിിപ്പിിച്ചു. കൂട്ടാായ്മകള് അനുഷ്ഠാാനകലകളെ� സമീീപിിക്കുന്നത്് കലാാരൂപംം എന്ന നിിലയിില
ല്ല. അനുഷ്ഠാാനത്തെ� നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്ന വിിശ്വാാ�സമാാണ്് കൂട്ടാായ്മയിിലെ� അംംഗങ്ങളെ� ഒരുമിിപ്പിിക്കുന്ന
ഘടകംം. മനുഷ്യാാ�തീീത ശക്തിികളെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്താാനുള്ള ക്രിിയാംം�ശങ്ങള് എന്ന നിിലയിിലാാണ്്
കൂട്ടാായ്മ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ� കാാണുന്നത്്. ഒരു കൂട്ടാായ്മയെ� അതീീതലോ�ോകവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തു
ന്ന ഘടകമാായുംം ഇതിിനെ� കാാണാംം�. ഭൗ�തിിക ജീീവിിതത്തെ� പ്രയാാസരഹിിതമാാക്കാാൻ അതീീത
ശക്തിികളെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തുക എന്നതാാണ്് അനുഷ്ഠാാനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്ന കൂട്ടാായ്മയുടെെ ലക്ഷ്യംം�.
വിിശ്വാാ�സംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതോ�ോടു കൂടിി ആ അനുഷ്ഠാാനരൂപത്തിിനു നിിലനിില്പ്പിില്ല എന്നു വരുംം.
മേ�ല്വിിവരിിച്ച തരത്തിിലുള്ള മാാനദണ്ഡങ്ങളിില് അനുഷ്ഠാാനകല എന്നു വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്നവ
യാാണ്് തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം. ഈ രണ്ടു രൂപങ്ങളുംം ഒന്നല്ല, ഒന്നിിന്റെ� പാാഠഭേ�ദവുമല്ല, വ്യയത്യയസ്തമാായ രണ്ടു
രൂപങ്ങള് തന്നെ�യാാണ്്. മലബാാറിിനെ� ഒരു ഏകകമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചാാല് കാാസര്ഗോ�ോഡ്് ജിില്ലയിില്
ഭൂതവുംം കണ്ണൂര് ജിില്ലയിില് മാാഹിി വരെെ തെ�യ്യവുംം മാാഹിിയ്ക്ക്് തെ�ക്കുംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോടുംം തിിറയുംം മലപ്പുറംം
പാാലക്കാാട്് ജിില്ലകളിിൽ പൂതനുംം തിിറയുംം എന്നിിങ്ങനെ� അനുഷ്ഠാാന രൂപങ്ങള് കാാണാംം� (രാാഘവന്
പയ്യനാാട്് 1998: 21-22). ഇവയ്ക്ക്് ആസ്പദമാായ വിിശ്വാാ�സങ്ങളിില് ചിില സാാമ്യയങ്ങള് കാാണാാമെെങ്കിിലുംം
ഇവ ഒന്നിിന്റെ� പാാഠഭേ�ദമാായിി മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയിില്ല. ഓരോ�ോന്നുംം തനതു രൂപങ്ങളാാണ്്.
ദേ�ശങ്ങളിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോകുമ്പോ�ോള് സാാമൂഹിിക പുനസൃഷ്ടിിക്കു വിിധേ�യമാാകുന്ന രൂപങ്ങളാാണ്് ഇവ
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എന്ന്് രാാഘവന് പയ്യനാാട്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (1998: 22). തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം കെ�ട്ടിിയാാടുന്നത്്
കാാവുകളിിലാാണ്്. പ്രദേ�ശിികമാായിി കോ�ോട്ടങ്ങള്, മുണ്ട്യയകള്, കഴകങ്ങള്, പള്ളിിയറകള് എന്നിിങ്ങ
നെ�യുള്ള പേ�രുകളിിലുംം ഇവ അറിിയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരംം സ്ഥാാനങ്ങള് തിികച്ചുംം പ്രാാദേ�ശിികമാായ
ആരാാധനാാകേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിിരുന്നു. പലപ്പോ�ോഴുംം കാാവിിന്റെ� ചുറ്റുംം ജീീവിിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെെതാായാാണ്്
കാാവുകള് നിിലനിില്ക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ� ഉടമസ്ഥത വ്യയത്യയസ്ത ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങള്ക്കോ�ോ
കുടുംംബങ്ങള്ക്കോ�ോ ആയിിരിിക്കുംം. വിിപുലമാായ ഭൂസ്വവത്ത്് അധീീനതയിിലുള്ള കാാവുകളുംം ദരിിദ്രമാായ
കാാവുകളുംം ഉണ്ട്്. ഒരു വര്ഷത്തിില് പലവിിധ അനുഷ്ഠാാനങ്ങള് നടത്തപ്പെ�ടുമെെങ്കിിലുംം തെ�യ്യംം/തിിറ
ഉത്സവമാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� നേ�ടുന്നത്്.
കാാവുകളിില് നിിലനിില്ക്കുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാാനരൂപത്തിിന്് പുതിിയ കാാലത്ത്് കൈൈവന്ന പരിി
ണാാമത്തെ�യാാണ്് ആധുനിികീീകരണംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇവിിടെെ വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്്. പ്രകൃത്യയതീീത
വിിശ്വാാ�സവുംം അതിിന്റെ� പ്രത്യയക്ഷീീകരണവുംം എന്ന നിിലയിിലുള്ള ഈ അനുഷ്ഠാാനരൂപങ്ങള് ശുദ്ധവുംം
സ്വവച്ഛവുമാായ ഒരു ലോ�ോകത്തല്ല നിിലനിിന്നിിരുന്നത്്. സകലവിിധ സാാമൂഹിിക സമ്മര്ദ്ദങ്ങളുടെെയുംം
ഭാാഗമാായാാണ്് ഇത്തരംം രൂപങ്ങള് നിിലനിില്ക്കുകയുംം പരിിണമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ശ്രേ�ണീീബദ്ധ
മാായ ജാാതിി ഘടന ശക്തമാായിിരുന്ന സമൂഹത്തിില് കീീഴെെക്കിിടയിിലെ�ന്ന്് കല്പ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട മണ്ണാാന്,
മലയന്, മുന്നൂറ്റാാന്, അഞ്ഞൂറ്റാാന് തുടങ്ങിിയ വിിഭാാഗക്കാാരാായിിരുന്നു ഈ അനുഷ്ഠാാനകല കെ�ട്ടിിയാാ
ടിിയിിരുന്നത്്. ഈ ജാാതിിവിിഭാാഗങ്ങളിില് പെ�ട്ടവര് കാാര്ഷിിക വൃത്തിിയിില് ഏര്പ്പെ�ട്ടവരാായിിരുന്നിില്ല.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മുഖ്യയഉല്പാാദക സമൂഹത്തിിന്റെ� ആശ്രിിതരാായാാണ്് ഇവര് കഴിിഞ്ഞുകൂടിിയത്്.
സാാമൂഹിികമാായ മേ�ല്ക്കോ�ോയ്മ ഉണ്ടാായിിരുന്ന ജാാതിിവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ ആത്മീീയവുംം ഭൗ�തിികവുമാായ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സുസ്ഥിിതിിക്കുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഗ്രാാമ സമൂഹത്തിില് ഇവര്ക്ക്് സ്ഥാാനങ്ങള് ലഭ്യയമാാ
യത്്. ഒരു കാാവിിനു ചുറ്റുംം വിിവിിധ ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങളെ� പാാര്പ്പിിക്കേ�ണ്ടത്് അക്കാാലത്തെ� സാാമൂഹിിക
ധര്മ്മങ്ങള്/തൊ�ൊഴിിലുകള് നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിന്് ആവശ്യയമാായിിരുന്നു. വ്യയത്യയസ്ത സാാമൂഹിികധ
ര്മ്മങ്ങള് നിിര്വ്വഹിിക്കുന്ന ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങളെ� കാാവുകളുടെെ സമീീപപ്രദേ�ശങ്ങളിില് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്്
താാമസിിപ്പിിച്ചിിരുന്നതാായിി ദത്തങ്ങള് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. മറ്റു തൊ�ൊഴിിലുകള് പോ�ോലെ� തന്നെ� തെ�യ്യംം,
തിിറ പോ�ോലുള്ള അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ നിിര്വ്വഹണവുംം ജാാതിിപരമാായ കടമയാായാാണ്് നിിലനിിന്നത്്.
ജാാതിിശ്രേ�ണിിയുടെെ കാാലത്ത്് തൊ�ൊഴിിലുകളുടെെ അഭ്യയസനംം പാാരമ്പര്യയമാായാാണ്് നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�
ട്ടത്്. അനുഷ്ഠാാനകലകളുടെെ പഠനവുംം ഈ രീീതിിയിില് പാാരമ്പര്യയമാായിി തന്നെ� നടന്നുവന്ന പ്രക്രിി
യയാാണ്്. കണ്ടുംം കേ�ട്ടുംം ശീീലിിക്കുക, പഠിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു രീീതിി. കോ�ോലംം കെ�ട്ടിിയാാടാാനുള്ള
അണിിയലങ്ങളുടെെ നിിര്മ്മാാണവുംം ആട്ടക്കാാര് തന്നെ�യാാണ്് നടത്തിിയിിരുന്നത്്. ഇവയുടെെ പഠനവുംം
പാാരമ്പര്യയമാായിി തന്നെ� നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�ട്ടു. മരത്തിില് കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുക്കേ�ണ്ടവ, ഇലകളുംം പ്രകൃതിി
ദത്ത പൊ�ൊടിികളുംം ചേ�ര്ത്ത്് ചാായങ്ങളുണ്ടാാക്കിി നിിറംംപിിടിിപ്പിിക്കുന്നവ, തുണിികളിിലുംം മറ്റുംം തുന്നിി
യെ�ടുക്കുന്നവ എന്നിിങ്ങനെ� പല വിിധത്തിിലാാണ്് അണിിയലങ്ങളുടെെ നിിര്മ്മാാണംം. വണ്ടിിന് തോ�ോട്്
സംംസ്കരിിച്ചെ�ടുത്ത്് കിിരീീടത്തിില് ഒട്ടിിച്ചുചേ�ര്ക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ട സൂക്ഷ്മതയെ�ക്കുറിിച്ച്് പല കെ�ട്ടിിയാാട്ട
ക്കാാരുംം ഓര്ക്കാാറുണ്ട്്. മുഖത്തുംം മാാറിിലുംം എഴുതുന്നതിിനുള്ള അഞ്ചുതരംം (ചുകപ്പ്്, കറുപ്പ്്, മഞ്ഞ, പച്ച,
വെ�ള്ള) വര്ണ്ണപ്പൊ�ൊടിികളുംം പ്രകൃതിി വസ്തുക്കളിില് നിിന്നാായിിരുന്നു നിിര്മ്മിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നത്്. ഓരോ�ോ
കോ�ോലത്തിിനുംം പ്രത്യേ�േകമാായ അണിിയലങ്ങളുണ്ട്്. ദേ�വതയുടെെ പുരാാവൃത്തമാാണ്് കോ�ോലത്തിിന്റെ�
രൂപംം നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നതിിന്് ആധാാരംം. പാാദംം മുതല് ശിിരസ്് വരെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന അണിിയ
ലങ്ങളുടെെയുംം ഉടുത്തുകെ�ട്ടിിന്റെ�യുംം രീീതിി കോ�ോലങ്ങള്ക്കനുസരിിച്ച്് വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ടുംം. കേ�വലമാായ
സങ്കേ�തപരതയുടെെ സൗൗന്ദര്യയമല്ല, കോ�ോലത്തിില് കാാണുന്നത്്. മറിിച്ച്് ആശയപരമാായ ഒരു തലംം
കൂടിി ഇതിിനുണ്ട്്. മുഖത്തെ�ഴുത്തുംം മെെയ്യെ�ഴുത്തുംം ഈ നിിലയിില് തന്നെ�യാാണ്്. കോ�ോലങ്ങള്ക്ക്് പ്രത്യേ�േ
കമാായ ആട്ടപ്രകാാരങ്ങളുമുണ്ട്്, അത്് ലിിഖിിതമല്ല എന്നു മാാത്രംം. ചലനങ്ങളുടെെ ചിിട്ട, സമയക്രമംം,
വിിളിിച്ചുചൊ�ൊല്ലലുകള്, എന്നിിവയ്ക്കൊ�ൊക്കെ� ഒരു പൊ�ൊതു ശേ�ഖരമുണ്ട്്. ഓരോ�ോ കോ�ോലത്തിിനുംം ഇതിില്
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നിിന്ന്് പ്രത്യേ�േകംം ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയ ക്രമങ്ങള് ദീീക്ഷിിക്കുകയാാണ്് ആട്ടക്കാാര് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഗണപതിി
യാാട്ടംം, തെ�രുത്തു ചവിിട്ടു താാളംം, കുളിിര്മ്മക്കലാാശംം, ഒറഞ്ഞാാട്ടംം, നടത്ത്് കലാാശംം എന്നിിങ്ങനെ�
താാളങ്ങള്ക്കുംം പ്രത്യേ�േകംം പേ�രുകളുണ്ട്്. കോ�ോലംം കെ�ട്ടിിയാാടുന്നയാാള്ക്ക്് ചിില സ്വാാ�തന്ത്ര്യയങ്ങള്
ലഭ്യയമാാകുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ചിിട്ടയുടെെ വിിശാാല സന്ദര്ഭത്തിിലാാണ്് അതുംം സാാധ്യയമാാകുകയുള്ളൂ.
അനുഷ്ഠാാനകലയെ�ന്ന നിിലയിില് തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം കാാവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നു
സൂചിിപ്പിിച്ചു. കാാവിിന്റെ� ക്രമങ്ങളുമാായിി ചേ�ര്ന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അനുഷ്ഠാാനവുംം നിിര്വ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
കാാവിിലെ� അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ വിിശാാലസന്ദര്ഭത്തിിനകത്താാണ്് ഓരോ�ോ അനുഷ്ഠാാനരൂപവുംം സ്ഥാാന
പ്പെ�ടുന്നത്്. ഉദാാഹരണമാായിി തിിറയാാട്ടക്കാാവുകളിില് ‘നിിറത്തിിനു പണംം വാാങ്ങുക’ എന്ന ചടങ്ങോ�ോടുംം
കൂടിിയാാണ്് ഉത്സവാാരംംഭംം. ‘ദേ�വനെ� മണ്ഡോ�ോത്തിില് കൂട്ടുക’ എന്ന ചടങ്ങോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് ഉത്സവംം
അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ഇത്രയുമുള്ള വിിശാാല അനുഷ്ഠാാനസന്ദര്ഭത്തിിനകത്ത്് നിില്ക്കുന്ന ഒരു തിിറയ്ക്ക്്
അതിിന്റേ�തുമാാത്രമാായ സന്ദര്ഭവുമുണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�. ഉദാാഹരണമാായിി കരിിയാാത്തന് തിിറ കെ�ട്ടിി
യാാടുന്ന കാാവിില്, ഉത്സവദിിവസംം രാാവിിലെ� കരിിയാാത്തന് തറയ്ക്കു മുമ്പിില് എടുപ്പു തയ്ക്കുക എന്ന ചടങ്ങു
നടത്തിി തോ�ോറ്റംം പാാടുംം. അതിിനുശേ�ഷംം അടുത്ത അനുഷ്ഠാാനഘടകംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്് രാാത്രിി ഒരു
മണിിയോ�ോടെെയാാണ്്. അത്് വെ�ള്ളകെ�ട്ടാാണ്്. അണിിയറയിില് വെ�ള്ളകെ�ട്ട്് അണിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കേ�
തോ�ോറ്റമാാരംംഭിിക്കുംം. തോ�ോറ്റത്തിിലൂടെെ ദേ�വതയെ� ശരീീരത്തിിലാാവാാഹിിച്ച്് ആട്ടംം നടക്കുന്നു. ആട്ടത്തിിനിി
ടയിില് ആയുധംം വാാങ്ങല്, വഴിിനട പറയല് എന്നിിവയുമുണ്ട്്. വീീണ്ടുംം പുലര്ച്ചെ� നാാലു മണിിയോ�ോടെെ
തിിറ ആരംംഭിിക്കുംം. തിിറയ്ക്കുംം മുന്പറഞ്ഞ വിിധംം അണിിയറയിില് തോ�ോറ്റമുണ്ട്്, ആയുധംം വാാങ്ങലുംം
വഴിിനട പറയലുംം എല്ലാാമുണ്ട്്. അതാായത്് ഒരു തിിറയുടെെ സവിിശേ�ഷമാായ അനുഷ്ഠാാനത്തിിനക
ത്ത്് വിിശ്വാാ�സവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്് എന്നര്ത്ഥംം. പൂര്ണ്ണമാായുംം വിിശ്വാാ�സത്തെ�
മുന്നിിര്ത്തിിയാാണ്് കാാവിിനകത്ത്് ഈ അനുഷ്ഠാാന രൂപംം ക്രമീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അഥവാാ
അത്് നിിര്വ്വഹിിക്കുന്ന ധര്മ്മംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റേ�താാണ്്.
ഈ പറഞ്ഞതിിനര്ത്ഥംം തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം യാാതൊ�ൊരു ഇളക്കവുമിില്ലാാത്ത വിിധംം തുടരുക
യാാണെ�ന്നല്ല. അവ പലതരത്തിില് മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. ഒരു കലാാരൂപമെെന്ന നിിലയിില്
ആഹാാര്യയശോ�ോഭയ്ക്കാായിി അതുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിിലുള്ള മാാറ്റംം വളരെെ പ്രകടമാാണ്്. പ്രകൃതിി
ദത്തമാായ വസ്തുക്കള് മാാത്രംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള അണിിയല നിിര്മ്മാാണ രീീതിി ഇന്നിില്ല. ചന്തക
ളിില് ലഭ്യയമാാകുന്ന വര്ണ്ണക്കടലാാസുകള്, വര്ണ്ണനൂലുകള്, തെ�ര്മോ�ോകോ�ോള് തുടങ്ങിിയ വസ്തുക്കള്
അണിിയല നിിര്മ്മാാണത്തിിന്് ഇപ്പോ�ോള് ധാാരാാളമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിി ദത്ത വസ്തു
ക്കള് ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള മെെയ്യെ�ഴുത്തുംം ഇപ്പോ�ോള് പഴയ മട്ടിില് തുടരുന്നിില്ല. കോ�ോലപ്പൊ�ൊലിിമയ്ക്കാാണ്്
ഇന്ന്് ഏറെെ പ്രാാധാാന്യംം�. രൂപപരമാായിി തിിറയ്ക്ക്് തെ�യ്യത്തോ�ോളംം നിിറപ്പകിിട്ടുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇപ്പോ�ോള് തിിറ തെ�യ്യമാായിി രൂപാാന്തരപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. മുമ്പ്് ചൂട്ടുവെ�ളിി
ച്ചത്തിിന്റെ� ഇത്തിിരിി വെ�ട്ടത്തിിലാായിിരുന്നു ഇവ ആടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നത്്. ഇപ്പോ�ോള് വൈൈദ്യുുത ദീീപാാ
ലങ്കാാരങ്ങളുടെെ പ്രഭാാപൂരത്തിിലേ�ക്കാാണ്് ഈ കോ�ോലങ്ങള് മിിഴിി തുറക്കുന്നത്്. പലതരത്തിിലുള്ള
ക്യാാ�മറകള് ചിിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയുംം വീീഡിിയോ�ോ ചിിത്രീീകരണംം നിിര്വ്വഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
പുറത്തു സംംഭവിിക്കുന്ന ഈ മാാറ്റങ്ങളാാണ്് കോ�ോലത്തിിന്റെ� ആഹാാര്യയശോ�ോഭ പ്രാാധാാനമാാണെ�ന്ന്്
കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരെെ പഠിിപ്പിിക്കുന്നത്്. അനുഷ്ഠാാനചക്രത്തിിലെ� എല്ലാാ അംംശങ്ങളെ�യുംം പിിന്പറ്റുമ്പോ�ോഴുംം
പഴയ കാാര്ക്കശ്യംം� ഇല്ലാാതാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാവുകളിിലെ� ഇതര പരിിപാാടിികള്ക്കനുസ
രിിച്ച്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ സമയക്രമത്തിിലുംം ചിില ക്രമീീകരണങ്ങള് കാാണാംം�. ഇവയൊ�ൊക്കെ�യുംം
കാാലത്തിിനുംം അഭിിരുചിികള്ക്കുമനുസരിിച്ച്് സംംഭവിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങളാാണ്്. എന്നാാല് ഇവയൊ�ൊന്നുംം
തന്നെ� അനുഷ്ഠാാനാം�ംശങ്ങളെ� ശിിഥിിലീീകരിിച്ച്് ഇല്ലാാതാാക്കുന്നതിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നിില്ല എന്നതു
ശ്രദ്ധിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
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ജാാതിി-ജന്മിി-നാാടുവാാഴിിത്ത ഘടനയുടെെ അകത്താായിിരുന്ന കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരന് ഇന്ന്് അത്തര
മൊ�ൊരു വ്യയവസ്ഥയിിലല്ല ജീീവിിക്കുന്നത്്. ജാാതിിപരമാായിി വേ�ര്തിിരിിഞ്ഞു നിിന്ന സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിനു
കാാര്യയമാായ മാാറ്റങ്ങളുണ്ടാായിി. ജാാതിി വ്യയവസ്ഥയുടെെ സന്ദര്ഭത്തിില് തറയവകാാശിിയാായ ഒരു തിിറയാാ
ട്ടക്കാാരന്് ‘എനിിക്കു തിിറ കെ�ട്ടാാന് കഴിിയിില്ല’ എന്നു പറയാാന് അധിികാാരമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. കാാരണംം
ഒരു കാാവിിനു ചുറ്റുംം ശ്രേ�ണീീകൃതമാായിി ബന്ധിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ജാാതിി സമൂഹത്തിിലെ� ഒരു കണ്ണിിയാാണ്്
അയാാള്. ആ കാാവിിലെ� കടമകള് നിിര്വ്വഹിിക്കേ�ണ്ട സമുദാായാംം�ഗമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് അയാാളുടെെ
നിില്പ്്. അതിിനുള്ള പ്രതിിഫലംം ജന്മിിയുടെെ ഭൂമിിയിിലെ� തറിികുത്തിി അവകാാശമാായുംം അരിിയാായുംം വെ�ള്ള
രിിയാായുംം അയാാള്ക്ക്് നല്കപ്പെ�ടുന്നു. നാാടുവാാഴിിത്തഘട്ടത്തിില് അടിിയാാളര് തിിരുവാായ്ക്ക്് എതിിര്വാാ
യിില്ലാാതെ� തന്റെ� കടമാായാായിിക്കരുതിി നിിര്വ്വഹിിക്കേ�ണ്ടിി വന്ന പ്രവൃത്തിികളാായിിരുന്നു കെ�ട്ടിിയാാട്ടംം.
എന്നാാല് ആ രീീതിി ഇപ്പോ�ോള് മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മണ്ണാാനുംം മുന്നൂറ്റാാനുംം മലയനുംം
അഞ്ഞൂറ്റാാനുംം ഇന്ന്് പഴയ അടിിയാാളനല്ല, ആത്മബോ�ോധമുള്ള കലാാകാാരനാാണ്്. കെ�ട്ടിിയാാടുന്നത്്
തന്റെ� ഇച്ഛയ്ക്കൊ�ൊത്തവണ്ണമല്ലെ�ങ്കിിലുംം, അടിിയാാള ജീീവിിതത്തിില് നിിന്ന്് അവര് വിിമോ�ോചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിി
ക്കുന്നു. മുന്പ്് കാാവുകളുടെെ ഊരാാളനാായ ജന്മിി നീീട്ടുന്ന ദക്ഷിിണ വാാങ്ങിി പിിരിിഞ്ഞു പോ�ോയിിരുന്ന ഇവര്
ഇന്ന്് കോ�ോലംം കെ�ട്ടിിയാാടുന്നതിിന്് കൂലിിയാാണ്് വാാങ്ങുന്നത്്. ദക്ഷിിണയിില് നിിന്ന്് കൂലിിയിിലേ�ക്കുള്ള
മാാറ്റംം അടിിയാാളനിില് നിിന്ന്് തൊ�ൊഴിിലാാളിിയിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റമാാണ്്. തെ�യ്യവുംം തിിറയുമിില്ലാാത്ത കാാലത്ത്്
മറ്റ്് അനുഷ്ഠാാന ക്രിിയകളുംം കുടനിിര്മ്മാാണവുംം തുന്നല്പ്പണിിയുംം പോ�ോലുള്ള തൊ�ൊഴിിലുകളുമാാണ്് മുന്പ്്
ഇത്തരംം ജാാതിി വിിഭാാഗങ്ങളിില് പെ�ട്ടവര് ചെ�യ്തിിരുന്നത്്. എന്നാാല് ഇപ്പോ�ോള് ആധുനിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാ
സത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി ലഭ്യയമാായ പലതരംം തൊ�ൊഴിില് മേ�ഖലകളിിലേ�ക്ക്് ഈ വിിഭാാഗത്തിില് പെ�ട്ടവര്
എത്തിിച്ചേ�ര്ന്നിിരിിക്കുന്നു. ഇന്ന്് പ്രതിിഫലംം മുന്കൂട്ടിി പറഞ്ഞുറപ്പിിച്ച ശേ�ഷമേ� പലരുംം കെ�ട്ടിിയാാടാാന്
പോ�ോകുന്നുള്ളൂ. ഈ മാാറ്റംം കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരുടെെ ആത്മബോ�ോധത്തിില് വന്ന മാാറ്റമാാണ്്. ആധുനിിക
വ്യയക്തിി ബോ�ോധമാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രകടമാാകുന്നത്്.
സാാമൂഹിികമാായ ഈ മാാറ്റത്തിിനൊ�ൊപ്പമാാണ്് ഈ അനുഷ്ഠാാനകലാാരൂപങ്ങള് കാാവിിനു പുറ
ത്തേ�ക്ക്് സഞ്ചിിരിിച്ചത്്. ഡല്ഹിിയിില് നടന്ന ഏഷ്യാാ�ഡിില് തെ�യ്യംം അവതരിിപ്പിിച്ചത്് അന്ന്് പുതുമയാാ
യിിരുന്നു. ഇതിില് 400 തെ�യ്യക്കോ�ോലക്കാാര് ഉത്തരകേ�രളത്തിില് നിിന്നുംം പങ്കെ�ടുത്തിിരുന്നു (സഞ്ജീീവന്
2007: 304). റിിപ്പബ്ലിിക്് ദിിന പരേ�ഡിിലുംം തെ�യ്യംം സ്ഥിിരമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിി. വിിവിിധ
രാാഷ്ട്രീീയ പാാര്ട്ടിികളുടെെ പ്രചാാരണങ്ങള്ക്കുംം സാംം�സ്കാാരിിക സ്ഥാാപനങ്ങളുടെെയുംം സംംഘടനകളുടെെ
യുംം പരിിപാാടിികള്ക്കുംം തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം തെ�രുവിിലിിറങ്ങിി നടക്കാാന് തുടങ്ങിി. ഇതോ�ോടെെ, കാാവിിന്റെ�
വട്ടത്തിില് നിിന്ന്് തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം പുറത്തുപോ�ോകുന്നത്് വിിശുദ്ധിിയുടെെ പ്രശ്നമാായിി ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
കണ്ണൂരിില് ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് അക്കാാദമിിയുടെെ തെ�യ്യപ്രദര്ശനത്തിിനെ�തിിരെെ പ്രതിിഷേ�ധ ജാാഥ (1998
ഒക്ടോ�ോബര് 27) നടന്നു. ഉത്തരകേ�രള മലയ ഉദ്ധാാരണ സംംഘംം, അനുഷ്ഠാാന കലാാ പഠനകേ�ന്ദ്രംം
എന്നീീ സംംഘടനകളാാണ്് ഇതിിന്് നേ�തൃത്വംം� നല്കിിയത്് (സഞ്ജീീവന് 2007: 305). കാാവിിനുപുറ
ത്തുള്ള അവതരണങ്ങളിില് അനുഷ്ഠാാനത്തിിന്റെ� ഘടകങ്ങളല്ല, കലാാപരതയുടെെ മോ�ോട്ടിിഫുകളാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഒരു തെ�യ്യത്തിിന്റെ�, തിിറയുടെെ ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഭാാഗങ്ങള് മാാത്രമാാണ്്
അവിിടെെ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഇത്തരത്തിിലുള്ള മാാറ്റങ്ങള് തെ�യ്യത്തെ�, തിിറയെ� അനുഷ്ഠാാനപദവിി വിിട്ട്് കലയാാക്കിി മാാറ്റിി
ക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നാാണ്് പ്രദീീപന് പാാമ്പിിരിിക്കുന്നിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം (2005: 19-21). ഈ മാാറ്റത്തെ�
“കാാലത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാഠ്യയത്തിില് പൊ�ൊതിിഞ്ഞ്് തെ�യ്യത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനു പകരംം കാാലത്തിി
ന്റെ� പാാഠമാായിി വളര്ത്തുകയെ�ന്ന സമൂഹത്തിിന്റെ� ഇച്ഛയുടെെ സൂചനയാായിി ഇ. പിി. രാാജഗോ�ോപാാലനുംം
വിിലയിിരുത്തുന്നു (2007: 20). യഥാാര്ത്ഥത്തിില് ഇത്തരംം മാാറ്റങ്ങളെ� ഏകമുഖമാായിി പുരോ�ോഗമനപ
രമെെന്നോ�ോ കലാാപദവിിയിിലേ�ക്കുള്ള ആശാാസ്യയമാായ വളര്ച്ച എന്നോ�ോ വിിളിിക്കാാന് കഴിിയുമോ�ോ? കല
എന്ന നിിലയിില് സ്വവച്ഛമാായ നിിലനിില്പ്പിിലേ�ക്ക്് ഇതു വളരുകയാാണ്് എന്നു പറയാാന് കഴിിയുമോ�ോ?
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തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം ഉള്പ്പെ�ടെെയുള്ള അനുഷ്ഠാാനരൂപങ്ങളുടെെയുംം അതിിനെ� നിിലനിിര്ത്തുന്ന കാാവു
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം മാാറ്റംം ഏതുതരംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ�യാാണ്് ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നത്്?
ജാാതിി ജന്മിി നാാടുവാാഴിിത്ത ഘടനയിില് നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായൊ�ൊരു സാാമൂഹിിക ക്രമവുംം അതുല്പാാ
ദിിപ്പിിച്ച മൂല്യയവ്യയവസ്ഥകളുംം സ്വാംം��ശീീകരിിക്കാാന് കഴിിയുംം വിിധംം കാാവുകള്ക്കുംം കാാവനുഷ്ഠാാനങ്ങളാായ
തെ�യ്യംം തിിറകള്ക്കുംം മാാറ്റംം വന്നിിരിിക്കുന്നു. ജാാതിിപരമാായ മര്ദ്ദനങ്ങള്, ഭൂപരമാായ ആധിിപത്യയ
ങ്ങള് എന്നിിവയിില് നിിന്ന്് വിിടുതിി നേ�ടിി ജനാാധിിപത്യയസമൂഹത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളാാന്
കഴിിയുംം വിിധംം കാാവുകളിില് മാാറ്റംം വന്നിിരിിക്കുന്നു എന്നതുംം എടുത്തുപറയേ�ണ്ടതു തന്നെ�. എന്നാാല്,
നാാടുവാാഴിിത്ത അധിികാാരഘടനയുടെെ പ്രത്യയക്ഷീീകരണങ്ങളാായിി അവയെ� നിിലനിിര്ത്തിിയിിരുന്ന
അംംശങ്ങളെ� തള്ളുകയുംം പുതിിയ സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിന്റെ� അധിികാാര രൂപങ്ങളെ� നിിര്മ്മിിക്കാാന്
കഴിിയുന്ന, നിിലനിിര്ത്താാന് കഴിിയുന്ന അംംശങ്ങളെ� സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുകയുമാാണ്് ഈ മാാറ്റത്തിിലൂടെെ
സംംഭവിിക്കുന്നതെ�ന്നു സൂക്ഷ്മമാായിി പരിിശോ�ോധിിച്ചാാല് കാാണാാന് കഴിിയുംം. ഭൂപരമാായ അധിികാാര
ത്തിിന്റെ�യുംം അതുവഴിി നാാട്ടധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം കോ�ോയ്മ നിിലനിിര്ത്തുന്നതിിനുള്ള ഉപാാധിികളാായിി
വ്യയത്യയസ്ത ജാാതിികള് ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന കാാവുകള് ഇന്ന്് ആ നിിലയിില് തുടരുന്നിില്ല.
മറിിച്ച്് അവ പ്രാാദേ�ശിികമാായ അതിിന്റെ� നിിലനിില്പ്പിിനെ� കൈൈയ്യൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് ദേ�ശീീയമാായ ഒരു
വിിതാാനത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുകയാാണ്്. ഇതിിനനുസരിിച്ചുള്ള സാാമ്പത്തിിക ബന്ധങ്ങളാാണ്് കാാവുകള്
രൂപീീകരിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. ഇത്് വിിപണിിയുമാായുംം വിിപണിി താാല്പര്യയങ്ങളുമാായുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു
എന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്. പ്രാാദേ�ശിികതകളെ� കൈൈയ്യൊ�ൊഴിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ട്് തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം നേ�ടുന്ന
ദേ�ശീീയ പദവിി കലയുടെെ അംംഗീീകാാരവുംം ക്ലാാസിിക്കല് കലാാപദവിിയുമാായിി വിിലയിിരുത്താാറുണ്ട്്.
അതേ�സമയംം അതിിനൊ�ൊപ്പംം കടന്നുവരുന്ന കമ്പോ�ോളമൂല്യയത്തെ� നാം�ം പരിിഗണിിക്കാാറിില്ല. കുടിിയാാന്മാാ
രുടെെ പാാട്ടംം കൊ�ൊണ്ടല്ല, ഭക്തരുടെെ സംംഭാാവനകള് കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇത്തരംം ആരാാധനാാ കേ�ന്ദ്രങ്ങളുടെെ
ഇന്നത്തെ� നിിലനിില്പ്പ്്. ഒരു തെ�യ്യംം, തിിറയാാട്ട കേ�ന്ദ്രത്തിില് എത്തിിച്ചേ�രുന്ന ആളുകളുടെെ എണ്ണവുംം
ലഭ്യയമാാകുന്ന വരുമാാനവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം ഇവിിടെെ കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തേ�ക്കു വരുംം. അതോ�ോടെെ
കൂടുതല് ആളുകള് എത്തിിച്ചേ�രേ�ണ്ടത്് സമ്പത്ത്് സമാാഹരിിക്കുന്നതിിന്് ആവശ്യയമാായിി വരുന്നു.
അതോ�ോടെെ ഒരു ഭാാഗത്ത്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കോ�ോലങ്ങള് കൂടുതല് പൊ�ൊലിിമയുള്ളതുംം
നിിറപ്പകിിട്ടുള്ളതുമാാക്കിി കാാഴ്ചക്കാാരെെ ആകര്ഷിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം നടക്കുന്നു. മറുഭാാഗത്ത്് അനുഷ്ഠാാനാം�ം
ശങ്ങള് ശിിഥിിലമാാകാാതെ� തന്നെ� സമയംം ക്രമീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സമാാന്തരമാായിി മറ്റ്് സാംം�സ്കാാരിിക
- കലാാപരിിപാാടിികള് സംംഘടിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നു. ഇത്തരത്തിില് ആള്ക്കൂട്ടംം ഒത്തുചേ�രുന്നതുംം
പരിിപാാടിികള് ആസ്വവദിിക്കുന്നതുംം കാാര്ണിിവല് സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി കാാണാാവുന്നതാാണ്്.
എന്നാാല് ഈ മാാറ്റത്തിിനകമേ� ബ്രാാഹ്മണ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ആഗോ�ോള മാാര്ക്കറ്റിിന്റെ�യുംം ആശയാാവലിി
കള് ഒരേ� പോ�ോലെ� സന്നിിഹിിതമാായിിരിിക്കുന്നു എന്നത്് കാാണാാതിിരുന്നുകൂടാാ.
കാാവുത്സവങ്ങള് പഴയ കാാലംം മുതല് വിിറ്റുവരവുള്ള വമ്പന് കച്ചവട കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിിരുന്നു.
കാാര്ഷിിക സംംസ്കൃതിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി നിിലനിിന്ന വിിവിിധ ജനവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ ഉത്്പന്നങ്ങള് വിിറ്റഴിിക്കു
ന്നതിിനുള്ള കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിിരുന്നു പരമ്പരാാഗതമാായിി ഉത്സവചന്തകള്. എന്നാാല് പുതിിയ കാാലത്ത്്
ചന്തകളിിലേ�ക്ക്് എത്തുന്ന ഉത്്പന്നങ്ങള് എന്തൊ�ൊക്കെ�യാാണെ�ന്നു നോ�ോക്കിിയാാല് ഇതിിലുള്ള മാാറ്റംം
വ്യയക്തമാാകുംം. പ്രാാദേ�ശിികമാായ ഉത്്പന്നങ്ങള് വിിറ്റുവന്നിിരുന്നതിിനു പകരമാായിി ബഹുരാാഷ്ട്രകമ്പ
നിികളുടെെ കച്ചവട കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിി കാാവുത്സവങ്ങള് മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട കാാവുകള്
വ്യയവസാായ വാാണിിജ്യയ പ്രദര്ശന മേ�ളകളുടെെ കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിി മാാറുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം സൂചനകളുണ്ട്്
(സഞ്ജീീവന് 2007: 303). മറുഭാാഗത്ത്് കാാവനുനുഷ്ഠാാനങ്ങള് കൂടുതല്ക്കൂടുതല് ബ്രാാഹ്മണവല്ക്കരിിക്ക
പ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� സൂചനകളുംം കാാണാംം�. (രാാജേ�ഷ്് കോ�ോമത്ത്് 2013: 95). വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� പ്രാായോ�ോഗിിക
രൂപമെെന്ന നിിലയിില് അനുഷ്ഠാാനങ്ങള് തുടരുകയുംം അതിിന്റെ� പദവിിമൂല്യംം� പുതുക്കിി നിിര്വചിിക്കേ�
ണ്ടിിവരിികയുംം ചെ�യ്യുന്നത്് ഇതുകൊ�ൊണ്ടു കൂടിിയാാണ്്. ഈ തിിരിിച്ചറിിവിില് നിിന്നു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്
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ആത്മബോ�ോധമുള്ള കലാാകാാരനാായിി, ആട്ടക്കാാരന് മാാറിി എന്നു പറയുന്നതിില് ഉള്ളടങ്ങിിയ പരിി
മിിതിികളെ�യുംം മനസ്സിിലാാക്കാാന് കഴിിയുകയുള്ളൂ. കലാാകാാരന്/തൊ�ൊഴിിലാാളിി എന്ന പദവിിയാാണ്്
ആട്ടക്കാാരന്റെ� അടിിസ്ഥാാന യോ�ോഗ്യയതയെ�ങ്കിില്, ഏറ്റവുംം പ്രാാവീീണ്യയമുള്ള ആള് (skilled Person/
Skilled labour) അതിിനാായിി നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടണംം. പക്ഷേ� നമ്മുടെെ കാാവുകളിില് ഇപ്പോ�ോഴുംം ജാാതിി
തന്നെ�യാാണ്് ഈ തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പിിന്റെ� മാാനദണ്ഡംം. അഥവാാ പാാരമ്പര്യയമാായിി തുടര്ന്നുവരുന്ന ജാാതിി
വിിഭാാഗത്തിിലെ� അംംഗങ്ങള് തന്നെ�യാാണ്് ഇങ്ങനെ� തുടരുന്നത്്. പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിില് പോ�ോലുംം
ഇത്തരംം ആവിിഷ്കാാരങ്ങള് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നവര് ഈ ജാാതിിവിിഭാാഗത്തിില് പെ�ട്ടവരാായിിരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുംം. (അക്കാാദമിികള് പോ�ോലുള്ള സ്ഥാാപനങ്ങള് എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് ഈ കല പഠിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുള്ള
മുന്കൈൈ എടുക്കുന്നിില്ല എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം ഇവിിടെെയാാണ്് ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അനുഷ്ഠാാനത്തെ�യുംം
കലയെ�യുംം വേ�ര്തിിരിിച്ചു നിിര്ത്തിി കല പഠിിപ്പിിക്കുന്ന രീീതിിയിിലൂടെെ മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോകുന്നതിിനെ�ക്കുറിി
ച്ചുള്ള സന്ദിിഗ്ദ്ധതയാാവാം�ം ഇത്തരംം വിിഷയങ്ങളിില് ഉള്ളടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നത്്).
കാാവിില് അനുഷ്ഠാാനമാായിി നടക്കുന്ന ഒന്ന്് പുറത്ത്് അനുഷ്ഠാാനേ�തരമാായിി അഥവാാ ‘കല’യാായിി
സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഈ രണ്ടിിടത്തുംം രണ്ടു തരത്തിിലാാണ്് കൂട്ടാായ്മ ഈ ആവിിഷ്കാാരത്തെ� വീീക്ഷിിക്കു
ന്നത്്. കാാവിിന്റെ� സന്ദര്ഭത്തിില് അത്് അനുഷ്ഠാാനമാായുംം അതിിന്റെ� പിിന്ബലംം ഭക്തിിയാായുംം മാാറുന്നു.
പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിില് അത്് ഒരു കാാഴ്ചയാാണ്്. ‘ഞങ്ങള് തെ�യ്യത്തെ�യല്ല കോ�ോലത്തെ�യാാണ്് പൊ�ൊതുവേ�
ദിികളിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നത്് എന്ന്്’ കണ്ണപ്പെ�രുവണ്ണാാനെ�പ്പോ�ോലുള്ളവര് പറഞ്ഞത്് ഇവിിടെെ
ഓര്ക്കാംം�. ഇതിിനര്ത്ഥംം തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം കാാണുന്ന കൂട്ടാായ്മയുടെെ ഭക്തിി/വിിശ്വാാ�സംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടിിരിി
ക്കുന്നു എന്നല്ല. മറിിച്ച്് വിിശ്വാാ�സ സന്ദര്ഭങ്ങളുടെെ പിിന്ബലത്തിിലാാണ്് അത്് പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിലുംം
കമ്പോ�ോളപരസ്യയങ്ങളിിലുംം ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നതാാണ്്. പുതിിയ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകളുടെെ
സഹാായത്തോ�ോടെെ വെ�ര്ച്വവല് റിിയാാലിിറ്റിിയാായിി തെ�യ്യംം പുനരവതരിിക്കുന്നതുംം അനുഷ്ഠാാനസന്ദ
ര്ഭങ്ങളിിലെ� ഭക്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മോ�ോട്ടിിഫുകളുടെെ കൂടിി പിിന്ബലത്തിിലാാണ്്. ഇതു കൂടുതല്
വ്യയക്തമാാകണമെെങ്കിില് ഇത്തരംം രൂപങ്ങളുടെെ മോ�ോട്ടിിഫുകള് എത്തരത്തിിലാാണ്് സംംവദിിക്കുന്നത്്
എന്നുകൂടിി അന്വേ�േഷിിക്കേ�ണ്ടിി വരുംം.
അനുഷ്ഠാാനകലകളുടെെ ആധുനിികീീകരണംം ആ കലയുമാായിി മാാത്രംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിില്ക്കു
ന്ന ഒന്നല്ല എന്നാാണ്് പ്രാാഥമിികമാായിി തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടത്്. അനുഷ്ഠാാനത്തിില് നിിന്ന്് ‘കല’യെ�
മാാത്രംം വേ�ര്തിിരിിച്ചെ�ടുത്ത്് ചര്ച്ച ചെ�യ്യാാനുംം കഴിിയുകയിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം
ഉള്പ്പെ�ടെെയുള്ള രൂപങ്ങള്ക്ക്് സംംഭവിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങള് കലാാപദവിിയിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റമാാണെ�ന്നുംം
അത്് ആശാാസ്യയവുംം പുരോ�ോഗമനാാത്മകവുമാാണെ�ന്നുംം വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോള് ആ കല, കല മാാത്രമാാ
യല്ല അതിിനു പുറകിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സവുമാായുംം ആ വിിശ്വാാ�സവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട കൂട്ടാായ്മയുമാായുംം
ചേ�ര്ന്നിിരിിക്കുന്നു എന്ന കാാര്യയമാാണ്് വിിസ്മരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അനുഷ്ഠാാന കലകളുടെെ പരിിണാാമത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചുംം അവയുടെെ ആധുനിികീീകരണത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചുമുള്ള ഏതൊ�ൊരാാലോ�ോചനയുംം അത്്
നിിലയുറപ്പിിക്കുന്ന വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം വിിശ്വാാ�സത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്ന സാാമൂഹിിക ക്രമത്തിിന്റെ�യുംം
വിിശകലനത്തിിലൂടെെയേ� സാാധ്യയമാാവുകയുള്ളൂ എന്ന പാാഠമാാണ്് വ്യയക്തമാാകുന്നത്്. പ്രദേ�ശിികാാനുഭവ
ങ്ങളിില് ഇവ എന്തെ�ന്ന്് വിിലയിിരുത്താാതെ� അക്കാാദമിിക സംംവര്ഗങ്ങളിിലെ� മാാറ്റങ്ങളുടെെ പ്രശ്നമാായിി
ഇവയെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നത്് അര്ത്ഥരഹിിതമാായിിരിിക്കുംം.
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കാാവുംം സമൂഹപരിിണാാമവുംം കൊ�ൊയിിലാാണ്ടിി ദേ�ശത്തെ� 		
കാാവുകളെ� ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ള പഠനംം, അപ്രകാാശിിത 		

				എംം.ഫിില് പ്രബന്ധംം, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ 		
				

സംംസ്കൃത സര്വ്വകാാലാാശാാല, കാാലടിി.

ഇ. ദിിനേ�ശന്

കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ജിില്ലയിിലെ� കൊ�ൊയിിലാാണ്ടിി സ്വവദേ�ശിി. കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വകാാലാാശാാല
യിില് നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിലുംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സര്വ്വകാാലശാാലയിില് നിിന്ന്് ഫോ�ോക്് ലോ�ോറിിലുംം ബിിരുദാാനന്തര
ബിിരുദംം. സംംസ്കൃത സര്വ്വകാാലാാശാാലയിില് നിിന്ന്് മലയാാളത്തിില് എംംഫിില്. ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത
സര്വകാാലാാശാാലയിില് ഗവേ�ഷണ പഠനംം നടത്തുന്നു. സംംസ്കാാരപഠനംം, ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്, പ്രാാദേ�ശിിക
ചരിിത്രംം, വാാമൊ�ൊഴിി ചരിിത്രംം, പുരാാതത്വവശാാസ്ത്രംം എന്നീീ മേ�ഖലകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രബന്ധങ്ങള് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
നിിലവിില് സംംസ്ഥാാനപുരാാവസ്തു വകുപ്പിില് ജോ�ോലിിചെ�യ്യുന്നു.

മടവതിിയിിലെ� അനുഷ്ഠാാനപാാഠങ്ങള്
ദിിവ്യയ എസ്്. കേ�ശവന്

മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാല, പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രംം, തുറവൂർ

ആമുഖംം
പ്രകൃതിി ശക്തിികളിിൽ ആരാാധന പുലർത്തുന്നതിിന്റെ� പിിന്നിിലുള്ള ചേ�തോ�ോവിികാാരംം അവയോ�ോടുള്ള
ഭയമാാണെ�ന്നു കരുതാം�ം. പ്രകൃതിിശക്തിികളെ�യുംം മറ്റ്് വിിപത്തുകളെ�യുംം മന്ത്രംം, തന്ത്രംം ഇവകൊ�ൊണ്ട്്
നിിയന്ത്രിിക്കുകയുംം നേ�രിിടുകയുംം ചെ�യ്യാാമെെന്ന വിിശ്വാാ�സമാാണ്് മന്ത്രവാാദത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം.
പാാണന്, പറയന്, മലയന്, വണ്ണാാന്, കാാണിിക്കാാര് തുടങ്ങിിയ സമുദാായങ്ങള് മന്ത്രവാാദംം പാാരമ്പ
ര്യയമാായിി ചെ�യ്തുപോ�ോന്നവരാാണ്്. ഈ വിിഭാാഗങ്ങളുടെെ കുലത്തൊ�ൊഴിിലാാണ്് മന്ത്രവാാദംം. മടവതിി എന്ന
പേ�രിില് അറിിയപ്പെ�ടുന്ന പുലയരുടെെ മന്ത്രവാാദംം മധ്യയകേ�രളത്തിില് ഏകദേ�ശംം ഇരുപതു കൊ�ൊല്ലംം
മുന്പു വരെെയുംം സജീീവമാായിിരുന്നു. ഉദ്ദിിഷ്ടകാാര്യയപ്രാാപ്തിി, സ്വവത്തുതര്ക്കംം, കോ�ോടതിിവ്യയവഹാാര തീീര്പ്പ്്,
ദാാമ്പത്യയ സുസ്ഥിിരത, അതിിരുതര്ക്കംം, ബാാധയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കല്, ദൃഷ്ടിിദോ�ോഷംം, ശത്രുദോ�ോഷംം ഇത്യാാ�ദിി
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കു പരിിഹാാരത്തിിനാായാാണ്് മുഖ്യയമാായുംം ഈ മന്ത്രവാാദംം നടത്തിിയിിരുന്നത്്. രചനകളിില്
തീീരെെ കാാണാാനിില്ലാാത്ത മടവതിിയുടെെ ആചാാരരീീതിികള് (മന്ത്രവാാദച്ചടങ്ങുകള്) കാാഴ്ചയുംം പങ്കാാളിി
ത്തവുംം ആവേ�ദകരുടെെ അറിിവുകളുംം മുന്നിിര്ത്തിിയാാണ്് പഠനവിിധേ�യമാാക്കിിയിിട്ടുള്ളത്്. ആലപ്പുഴ
ജിില്ലയിിലെ� ചെ�ങ്ങന്നൂര് കരക്കാാരുടെെ പ്രാാദേ�ശിികതയിിലെ� കൈൈയടക്കത്തിിലാാണ്് പഠനംം
വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.

ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം മൂര്ത്തിിയുംം
തലമുറകളിിലൂടെെ കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന മത - സാാമുദാായിിക പ്രാാദേ�ശിിക - ആചാാര - അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങള് എല്ലാം�ം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� പരിിധിിയിില് ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നവയാാണ്്. ചലനാാത്മകത
ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് ചിിരസ്ഥാായിിയല്ല. അനുഷ്ഠാാനങ്ങളോ�ോട്് അഭേ�ദ്യയമാായ പാാരസ്പര്യയ
മാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകള്ക്കെ�ല്ലാം�ം ഉള്ളത്്. മനുഷ്യയന്റെ� ജനനംം മുതല് മരണംം വരെെയുള്ള എല്ലാാ
ജൈൈവിികതയിിലുംം അനുഷ്ഠാാനത്തിിന്റെ� വേ�രുകള് പടര്ന്നിിട്ടുള്ളതാായിി കാാണാംം�. ഗുഹാാമനുഷ്യയർ
അനുഷ്ഠാാനത്തെ� കാാത്തുംം പരിിപാാലിിച്ചുംം പോ�ോന്നിിട്ടുള്ളവരാായിിരിിക്കണംം. രഹസ്യയ സ്വവഭാാവംം സൂക്ഷിി
ക്കുന്ന അതിിപുരാാതനമാായ യാാതൊ�ൊരുവിിധ നിിര്വചനങ്ങള്ക്കുള്ളിിലുംം ഒതുക്കിിനിിര്ത്താാവുന്ന ഒന്നല്ല
മന്ത്രവാാദംം. അനവധിി കെ�ട്ടുപാാടുകളിിലാാണ്് അതിിശയകരമാായ മന്ത്രവാാദത്തിിന്റെ� ശക്തിിവിിശേ�ഷംം
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ഗോ�ോപ്യയമാായിിരിിക്കുന്നത്്. സ്മൃതിികളിിലൂടെെ സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്ന മടവതിി സാാമ്പ്രദാായിികമാായ ആചാാര
ക്രമമാാണ്് ദീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. ചെ�ങ്ങന്നൂരിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച്് പ്രസക്തമാായ ഒരു കാാര്യം�ം ഒര്ണ കൃഷ്ണന്കു
ട്ടിി ‘പറയര്കുലംം-ഗോ�ോത്രംം-സാാമൂഹിിക ജീീവിിതംം’ എന്ന പുസ്തകത്തിില് ഇപ്രകാാരംം പറയുന്നു: “പുലയര്
മന്ത്രവാാദത്തിിലാാണ്് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കാാട്ടിിയതെ�ങ്കിില് പറയര്ക്ക്് കാായിികാാഭ്യാ�ാസത്തിിലാായിിരുന്നു
ശ്രദ്ധ” (2018;101). മന്ത്രവാാദത്തെ� ഒരു ആചാാര അനുഷ്ഠാാനമാായിി കരുതിിയ ജനത, ജീീവിിതവിിജയവുംം
ലക്ഷ്യയങ്ങളുംം അര്ത്ഥസമ്പുഷ്ടമാാക്കാാന് വിിഘ്നങ്ങളെ� ഒഴിിവാാക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്നുള്ള തിിരിിച്ചറിിവിില്നിി
ന്നാാണ്് മൂര്ത്തീീസങ്കല്പത്തിില് വ്യാാ�പരിിച്ചിിട്ടുള്ളതെ�ന്നു കാാണാംം�.

ഉപാാസനാാമൂര്ത്തിിയുംം ആരാാധനക്രമവുംം
വേ�ദബന്ധിിതമാായ അറിിവുകള് വേ�ദമന്ത്രങ്ങള് എന്നാാണ്് വിിവക്ഷ. “മന്ത്രവാാദിികള് മന്ത്രസിിദ്ധിി
കള് നടപ്പിിലാാക്കുന്നത്് വ്യയക്തസങ്കല്പത്തിിലൂടെെയാാണ്്. ഒരു വസ്തു അല്ലെ�ങ്കിില് തത്ത്വംം� എപ്രകാാര
മാാണോ�ോ അപ്രകാാരംം തന്നെ� വിിചാാരിിക്കുന്നതിിന്റെ� പേ�രാാണ്് സങ്കല്പംം. ഫലസിിദ്ധിിക്ക്് വ്യയക്തസങ്കല്പംം
തന്നെ� അനിിവാാര്യയമാാണ്്. ഈ വ്യയക്തസങ്കല്പംം സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കേ�ണ്ട ആശയത്തെ� ഒരാാത്മാാവിില്
സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ച്് പ്രാാണന്റെ� സഹാായത്തോ�ോടെെ ഉദ്ദേ�ശ്യയലക്ഷ്യയത്തിില് എത്തിിക്കുന്നു. സാാക്ഷാാത്്ക
രിിക്കേ�ണ്ട ആശയംം മന്ത്രവാാദിിയുടെെ സ്വവയംംസൃഷ്ടിിയാാണ്്. ഈ സ്വവയംംസൃഷ്ടിിക്കുള്ള ഉപാാധിി സ്വവന്തംം
ശരീീരോ�ോര്ജ്ജംം തന്നെ�യാാണ്്. ശരീീരോ�ോര്ജ്ജത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്് മനസ്സാാണ്്. ഈ മനസ്സ്് ഇച്ഛ
യ്ക്കനുസരിിച്ച്് സ്വവന്തംം ശരീീരത്തിില്നിിന്നുംം മന്ത്രവാാദിിയുടെെ ഊര്ജ്ജംം ഉള്ക്കൊ�ൊണ്ട്് അതിില് ആശയംം
സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ച്് ആത്മാാവുമാായിി ബന്ധിിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാാവിിനെ�യുംം ആശയത്തെ�യുംം ഉദ്ദേ�ശല
ക്ഷ്യയത്തിില് എത്തിിക്കുന്നത്് പ്രാാണനാാണ്്. ഈ പ്രാാണന് പ്രപഞ്ചത്തിില് നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കുന്നതിില്
ഏത്് ഇടത്തിിലുംം തടസ്സമിില്ലാാതെ� ബന്ധനാാത്മാാവിിനുംം അതിിനെ� ധരിിച്ചിിരിിക്കുന്ന ആശയത്തിിനുംം
എത്തിിച്ചേ�രാാനാാകുംം. അങ്ങനെ� മന്ത്രസിിദ്ധിി ഫലപ്രാാപ്തിിയിിലെ�ത്തുന്നു”(2018:29-30).
ആലപ്പുഴ, പത്തനംംതിിട്ട, കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലകളിിലാാണ്് ഏറിിയകൂറുംം പുലയരുടെെ മന്ത്രവാാദംം ശക്ത
മാായിിരുന്നത്്. ഏകദേ�ശംം നാാലഞ്ച്് തലമുറകള്ക്കു മുന്പേ� മന്ത്രവാാദംം സജീീവമാായിിരുന്നു. മാാന്ത്രിി
കരിില് പലരുടെെയുംം ഉപാാസനാാമൂര്ത്തിി മലയാാലപ്പുഴ അമ്മയുംം കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുംം ആയിിരുന്നു.
അത്തരംം കലണ്ടര് ചിിത്രങ്ങളിിലെ� ദേ�വീീ-ദേ�വന്മാാരാാല് അലങ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട പൂജാാമുറിിയിില് നിിത്യയവുംം
ദീീപംം തെ�ളിിഞ്ഞുനിിന്നു. ഒരു കിിണ്ടിി വെ�ള്ളവുംം ദീീപവുംം ധ്യാാ�നവുംം മണിികിിലുക്കവുമൊ�ൊക്കെ�യുള്ള ആരാാ
ധനക്രമംം മന്ത്രവാാദിികള്ക്കു മാാനസിിക ബലംം നല്കുന്നുവെ�ന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�. കപാാലഹാാരമണിി
ഞ്ഞ ഭദ്രകാാളിിയാാണ്് മേ�ലത്താാന്മാാരുടെെ (മന്ത്രവാാദിികളുടെെ) ഇഷ്ടവരദാായിിനിിയാായ മൂര്ത്തീീസങ്കല്പംം.
പിിതൃക്കളിിലുംം പിിതൃപ്രീീതിിക്കാായുള്ള കുടിിവയ്പിിലുംം/വെ�ള്ളംംകുടിിയിിലുംം (കള്ള്്, നെ�ല്ല്് വറുത്തുകുത്തിിയ
അവിില്, അരിി വറുത്തുപൊ�ൊടിിച്ചതുംം കൂട്ടിി നാാക്കിിലയിില് അര്പ്പിിക്കുന്നു) അതീീവ ശ്രദ്ധാാലുക്കളുംം
തല്പരരുമാാണ്് മന്ത്രവാാദിികള്. കുടുംംബപരമാായിി ഇക്കൂട്ടര് (പുലയര്) മന്ത്രവാാദംം കുലത്തൊ�ൊഴിിലാാക്കിി
യിിരുന്നു. മേ�ടത്തിിലെ� പത്താാമുദയംം, വിിഷു, കര്ക്കിിടകത്തിിലെ� വാാവ്്, ചിിങ്ങത്തിിലെ� തിിരുവോ�ോണംം
എന്നീീ ദിിനങ്ങളിിലാാണ്് പിിതൃക്കള്ക്കുള്ള വെ�ള്ളംംകുടിി പ്രധാാനമാായിി നടത്തുന്നത്്. പരമ്പരാാഗത
മാായിി കൈൈമാാറിി വരുന്ന ശംംഖുംം മണിിയുമാാണ്് മന്ത്രവാാദ കുടുംംബങ്ങളിിലെ� സ്വവത്ത്്. ധര്മ്മദൈൈവവുംം
കുലദൈൈവവുംം പല മന്ത്രവാാദകുടുംംബങ്ങളിിലുംം പ്രാാദേ�ശിികമാായിി വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. ചെ�ങ്ങന്നൂര്
താാലൂക്കിില് പെ�ട്ടവര്ക്ക്് ധര്മ്മദൈൈവംം പഞ്ചപാാണ്ഡവ മഹാാക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� മൂര്ത്തിി തന്നെ�യാാണ്്.
തൃക്കൊ�ൊടിിത്താാനംം, തൃപ്പുലിിയൂര്, തിിരുവാാറന്മുള, തൃച്ചിിറ്റാാറ്റ്്, തിിരുവന്വണ്ടൂര് എന്നിിവയാാണ്് പഞ്ച
പാാണ്ഡവ മഹാാക്ഷേ�ത്രങ്ങള്. കുലദൈൈവംം മിിക്കവാാറുംംതന്നെ� ചെ�ങ്ങന്നൂര് തേ�വരാാണ്്; പരദേ�വത
മുഖ്യയമാായുംം അമ്മസങ്കല്പമുള്ള മലയാാലപ്പുഴ അമ്മയുംം. മന്ത്രവാാദംം അനുഷ്ഠിിക്കുന്ന കുടുംംബക്കാാര്
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താാമസിിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിിലുള്ള ദേ�വീീദേ�വന്മാാരെെയുംം ദേ�ശദേ�വതകളെ�യുംം വിിളിിച്ചുചൊ�ൊല്ലിി പ്രാാ
ര്ത്ഥിിക്കാാറുണ്ട്്. ഒരു ദൈൈവംംവിിളിി ഇപ്രകാാരമാാണ്്:
“എന്റെ� അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാാരേ�,
ഗണപതിി ഭഗവാാനേ�, പഴയാാറ്റിില് പൊ�ൊന്നമ്മേ�,
തൃപ്പുലിിയൂരപ്പാാ, അടിിമുറ്റത്തമ്മേ�, മലയാാലപ്പുഴ വാാഴുംം
എന്റെ� പൊ�ൊന്നുതമ്പുരാാട്ടിി
മണ്ണാാറശാാലയിിലെ� എന്റെ� ദൈൈവങ്ങളേ�
ലോ�ോകപാാലകനാായ ഓച്ചിിറ പരബ്രഹ്മമേ�
കുലദൈൈവവുംം ധര്മ്മദൈൈവവുംം പിിതൃക്കളുംം വന്ന്്
എന്റെ� കളത്തിില് നെ�റയണംം, കനിിവുണ്ടാാകണംം
ദിിക്കു തെ�ളിിയണംം, ദേ�ശംം തെ�ളിിയണംം
നേ�രു തെ�ളിിയണംം.”
തുടര്ന്ന്് ശംംഖു നെ�ഞ്ചോ�ോടു ചേ�ര്ത്ത്് തൊ�ൊഴുതു പ്രാാര്ത്ഥിിച്ച്് നിിലത്തുവച്ചു കറക്കിിയാാണ്് മന്ത്രവാാദിി
രാാശിി കണ്ടുപിിടിിക്കുക. പിിന്നീീടാാണ്് രാാശിിഫലവുംം പ്രശ്നപരിിഹാാരവുംം പറയുന്നത്്. പ്രശ്നങ്ങളുടെെ
കാാഠിിന്യയമനുസരിിച്ച്് പരിിഹാാരക്രിിയ ഹോ�ോമവുംം കുരുതിി (ഗുരുതിി) യുംം വരെെ എത്തിിനിില്ക്കുംം. മലയാാ
ലപ്പുഴ ദേ�വിിയെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്താാനാായിി കോ�ോഴിിയെ� വെ�ട്ടുന്ന പരിിഹാാരക്രിിയയുംം നിിര്ദേ�ശിിക്കാാറുണ്ട്്.
അതുപോ�ോലെ�, സ്ഥലരക്ഷയെ� കരുതിിയുംം അതിിരിില് നിില്ക്കുന്ന ദുഷ്ടമൂര്ത്തിിയെ� (മാാടനെ�യുംം
മറുതയെ�യുംം) പാായിിക്കുവാാനുംം വാാഴയിില കോ�ോതിിക്കളഞ്ഞ്് നീീളത്തിിലുള്ള വാാഴക്കൈ� കഴുത്തു
വെ�ട്ടുന്ന മാാതിിരിി ആക്രോ�ോശിിച്ച്് വെ�ട്ടിിവെ�ട്ടിി ദൂരേ�ക്കെ�റിിയുന്നു. ഇത്തരംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങള്ക്ക്്
എഴുതപ്പെ�ട്ട പാാഠങ്ങള് നിിലവിിലിില്ല. ഓരോ�ോ ദേ�ശത്തെ�യുംം വിിശ്വാാ�സവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് അവ
അനുഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ടുക.
പ്രശ്നംം എടുക്കാാന് (പ്രശ്നമറിിയാാന്) ആളുകള് വരുമ്പോ�ോള് മന്ത്രവാാദിി ഉപചാാരപൂര്വംം
സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഒരുകാാര്യം�ം, മന്ത്രവാാദിി ഭാാര്യാ�ാപുത്രാാദിികളോ�ോടൊ�ൊപ്പമാാണ്്
ജീീവിിക്കുന്നത്്. ഗാാര്ഹിികതയ്ക്കുംം ലൗൗകിികതയ്ക്കുംം മേ�ല് മന്ത്രവാാദവുംം അവർ നിിലനിിര്ത്തിിപ്പോ�ോരുന്നു.
ബാാധോ�ോപദ്രവത്താാലോ�ോ, മനഃഃക്ലേ�ശത്താാലോ�ോ ഉള്ള പ്രശ്നനിിവൃത്തിിക്കാായിി മന്ത്രവാാദിിയെ� സമീീപിിക്കു
മ്പോ�ോള് ദേ�ശകുലധര്മ്മ പരദേ�വതകള് മന്ത്രവാാദിിക്കുംം പ്രശ്നമെെടുക്കുന്നവര്ക്കുംം തുണയാാകുമെെന്നതുംം
ഒരു വിിശ്വാാ�സമാാണ്്. പൂജകള്ക്കാായിി ചാാര്ത്തു നല്കിിയ ശേ�ഷംം സൗൗകര്യയപ്രദമാായ ഒരു ദിിവസംം
മന്ത്രവാാദത്തിിനാായിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നു. പൂജാാദ്രവ്യയങ്ങള്, ഹോ�ോമത്തിിനാായുള്ള സാാമഗ്രിികള്, മന്ത്ര
വാാദിിക്കുള്ള വസ്ത്രംം, ദക്ഷിിണ എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം കൃത്യയമാായിി ചാാര്ത്തിില് കുറിിച്ചിിരിിക്കുംം.

മന്ത്രവാാദക്കളംം
രക്തചാാമുണ്ഡിിയുംം ഭദ്രകാാളിിയുമൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് മന്ത്രവാാദക്കളങ്ങളിിലെ� പ്രധാാന ദേ�വതാാസങ്കല്പ
ങ്ങള്. ചിിത്രകലയിില് ബീീഭത്സമാാര്ന്ന കാാളീീരൂപവുംം നാാഗരൂപവുംം ഒക്കെ�ച്ചേ�ര്ന്ന്് ഭയവുംം ഭക്തിിയുംം
സമന്വവയിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. മന്ത്രവാാദക്കളത്തിില് നാാലു കോ�ോണിിലുംം രണ്ടര അടിി നീീളമുള്ള വാാഴപ്പിിണ്ടിികള്
കുഴിിച്ചിിട്ട്്, കുരുത്തോ�ോല പ്രത്യേ�േക രീീതിിയിില് ചെ�ത്തിി കൂര്പ്പിിച്ച്് വാാഴപ്പിിണ്ടിിയിില് കുത്തിിനിിര്ത്തിിയാാണ്്
പ്രാാഥമിികമാായിി അലങ്കാാരങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത്്. രാാത്രിിയിില് തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രവാാദംം പുലര്ച്ചയോ�ോടെെയേ�
അവസാാനിിക്കാാറുള്ളൂ. മഞ്ഞള്പ്പൊ�ൊടിി, കുങ്കുമപ്പൊ�ൊടിി, ഉമിിക്കരിി, വാാകപ്പൊ�ൊടിി എന്നിിവകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
കാാളീീ പ്രതിിബിംം�ബങ്ങള് വരയ്ക്കുന്നത്്. ബീീഭത്സ രൂപങ്ങളാാണ്് മടവതിിയിിലെ� കളങ്ങളിില് നിിറ
യുന്നത്്. ഈ കളത്തിിനടുത്താാണ്് മന്ത്രവാാദിി ദേ�വിിക്ക്് പൂജ ചെ�യ്യുന്നതുംം പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം.
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കളത്തിില് ഇഷ്ടിികയാാല് തീീര്ക്കുന്ന മേ�ലേ�രിിയിില് (ഹോ�ോമകുണ്ഡംം) തൊ�ൊണ്ടുംം (പൊ�ൊതിിമടല്)
ചിിരട്ടയുംം ഇടംംപിിരിി-വലംംപിിരിി ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന അഷ്ടഗന്ധങ്ങളുംം നെ�യ്യുംം ഒഴിിച്ച്് അഗ്നിി ജ്വവലിിപ്പിി
ക്കുന്നു. ഒപ്പംം, മന്ത്രോ�ോച്ചാാരണത്തിിന്റെ� ഉച്ചസ്ഥാായിിയിില് അഷ്ടഗന്ധങ്ങളുംം ഭസ്മവുംം വലിിച്ചെ�റിിയുന്നു.
മന്ത്രവാാദത്തിിലെ� പ്രധാാന ഇനമാായ ഹോ�ോമാാഗ്നിി ഇത്തരത്തിില് ഒരു മണിിക്കൂറോ�ോളംം ജ്വവലിിക്കുന്നു.
തുടര്ന്ന്് ചുവന്ന പട്ടിില് ദുഷ്ടമൂര്ത്തിിയെ� ആവാാഹിിക്കുന്ന മേ�ലത്താാന് അവയെ� പാാല്മരങ്ങളിില്
(ചെ�മ്പകംം, പാാല, പ്ലാാവ്് എന്നിിവയിില് ഏതെ�ങ്കിിലുംം) ചുറ്റിിക്കെ�ട്ടിി തളയ്ക്കുന്നു. കാാലക്രമേ�ണ ഈ പട്ട്്
ദ്രവിിച്ചുപോ�ോകുന്നതോ�ോടെെ ദുഷ്ടമൂര്ത്തിി നശിിക്കുന്നു എന്നാാണു സങ്കല്പംം. മടവതിിയുടെെ അവസാാനത്തെ�
ഇനമാാണ്് നിിണബലിി. കോ�ോഴിിയെ� അറുത്താാണ്് നിിണബലിി നടത്തുക. രക്തചാാമുണ്ഡിിക്കുംം ഭദ്രകാാ
ളിിക്കുമാാണ്് ഈ നിിണബലിി മുഖ്യയമാായുംം അര്പ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
മന്ത്രവാാദംം പ്രാാചീീന മാാനവ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. വൈൈദ്യയവുംം മന്ത്രവുംം ഒരുമിിച്ചു നടത്തുന്ന
മന്ത്രവാാദിികളുമുണ്ട്്. മനസ്സിിനെ� പ്രകാാശിിപ്പിിക്കുന്ന ചിിത്രകലയുടെെ സന്നിിവേ�ശംം മന്ത്രവാാദത്തെ�യുംം
(മടവതിിയെ�യുംം) രാാത്രിിയുടെെ മുഖംം മാാറിി പുലരിിയുടെെ മുഖംം നവഭാാവത്തെ�യുംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നു. ഒരു
ജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സവുംം ആചാാരവുംം ആയിിരുന്നത്് കാാലക്രമത്തിില് ഇല്ലാാതാായെ�ങ്കിിലുംം കണ്ടുംം
കേ�ട്ടുംം അനുഭവിിച്ചുപോ�ോന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് സ്വവഭാാവമുള്ള മടവതിിയെ� പുതുതലമുറ അറിിയുന്നത്് എഴു
ത്തുപുറങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്.
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ദിിവ്യയ എസ്്. കേ�ശവന്
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല തുറവൂർ പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ ഗസ്റ്റ്് അദ്ധ്യാാ�പിിക. മത്സരപ്പരീീ
ക്ഷകൾക്കുള്ള മലയാാളംം ചോ�ോദ്യോ�ോ�ത്തരങ്ങൾ (ഡിി.സിി.ബുക്സ്്), അധിികാാരാാവിിഷ്കാാരംം അടൂർ സിിനിിമകളിിൽ (ലിിപിി
പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്) എന്നിിവ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

പാാരുകളിിലെ� ബന്ധുത്വംം�:
കടൽചേ�ലാാളരുംം റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ളയുംം
ഭുവനേ�ശ്വവരിി കെ�. പിി.

ഗവേ�ഷക, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ. ആർട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

അറിിവിിന്റെ� പുനർനിിർമ്മിിതിികളുടെെ സാാധ്യയതയെ�വിികസിിപ്പിിക്കുന്ന അന്വേ�േഷണങ്ങൾ
കടലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കേ�രളത്തിിന്റെ� തീീരമേ�ഖലകളിിൽ കാാണാംം�. തങ്ങളുടെെ ജ്ഞാാന പാാരമ്പ
ര്യയങ്ങളെ� കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാായ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിിസരങ്ങളാായിി വിിശാാലപ്പെ�ടുത്തുന്ന സമീീപന
ങ്ങൾ തദ്ദേ�ശീീയർക്കിിടയിിൽ തന്നെ� ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്്. അത്തരമൊ�ൊരു സന്ദർഭത്തെ�യാാണ്് പരിിച
യപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. സമുദ്ര ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുംം ചരിിത്ര/സംംസ്കാാര പ്രാാധാാന്യയമുള്ളതുമാായ
തീീരപ്രദേ�ശമാാണ്് തിിരുവനന്തപുരംം ജിില്ലയുടേ�ത്്. കടലിിൽ മീീനുകൾ കൂട്ടമാായിി തങ്ങിി നിിൽക്കുകയുംം
പെ�രുകുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ആവാാസ ഇടങ്ങളാാണ്് പാാരുകൾ (Reef). പുറ്റുകൾ, കടലിിന്റെ� മഴക്കാാ
ടുകൾ, കണ്ടലുകൾ എന്ന്് ഇവ വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. തിിരുവനന്തപുരംം തീീരമേ�ഖലയിിലെ� പാാരുകളുടെെ
കൂട്ടങ്ങൾ അനവധിിയാാണ്്. കടലിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിലെ� പാാറകളുംം മറ്റു ജൈൈവപാാരുകളുംം ഈ
തീീരപ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ� പരമ്പരാാഗത മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ പ്രധാാന മീീൻപിിടുത്ത കേ�ന്ദ്രമാാണ്്.
പാാരുകളിിലെ� ചൂണ്ട പണിിയാാണ്് കട്ടമരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വള്ളങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള ചരിിത്രംം പറയുന്ന
തെ�ക്കൻ മേ�ഖലയുടെെ മത്സ്യയബന്ധന ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പ്രധാാന ഭാാഗങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്്. ഇതുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ചേ�ലുപറച്ചിിലിിലെ� പാാട്ടാായുംം കഥയാായുംം ഓർമ്മകളാായുംം അറിിവിിന്റെ� ഒരുവ്യയവഹാാരംം
വലിിയതുറ, അഞ്ചുതെ�ങ്ങ്് തുടങ്ങിിയ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ നിിലനിില്ക്കുന്നുണ്ട്്. അഞ്ചുതെ�ങ്ങിിലെ� പാാരിിന്റെ�
ചിിത്രംം പകർത്തിി അത്് ഡച്ച്് കപ്പലാാണെ�ന്ന സാാമാാന്യയ ധാാരണയെ� ആധുനിിക വിിജ്ഞാാനീീയ
ങ്ങളുടെെ സമീീപന രീീതിിയിിൽ ചേ�ലുകളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയതിിയാാനപ്പെ�ടുത്തിിയ/അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയ
അന്നാാട്ടുകാാരനുംം ഗവേ�ഷകനുംം ആണ്് റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ള. ചേ�ലുപറച്ചിിലുകളുടെെ സാാമൂഹിിക
തയുടെെ തലത്തെ�യുംം അറിിവിിന്റെ� ക്രമീീകരണത്തെ�യുംം പനിിപ്പിിള്ളയുടെെ അന്വേ�േഷണങ്ങളുമാായിി
ചേ�ർത്ത്് വാായിിക്കാാനാാണ്് ലേ�ഖനത്തിിലൂടെെ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അറിിവിിന്റെ� താാത്്കാാലിികതയെ�യുംം
സുസ്ഥിിരതയെ�യുംം അട്ടിിമറിിക്കുന്ന പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ എന്ന രീീതിിയിിലാാണ്് പാാരുകളെ� തേ�ടിിയുള്ള
റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ളയുടെെ ഇടപെ�ടലിിനെ� ലേ�ഖനത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
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തൊ�ൊഴിിൽപരമാായ ശാാരീീരിികാാനുഭൂതിിയുടെെ ജ്ഞാാന രൂപമാായിി നിിലനിിൽക്കുന്ന ആവിിഷ്കാാര
ങ്ങളാാണ്് ചേ�ലുപറച്ചിിൽ. പാാട്ടുകൾ, കഥകൾ,ചൊ�ൊല്ലുകൾ എന്നീീ വാാങ്്മയങ്ങളുടെെ രൂപത്തിിലോ�ോ
സ്വാാ�ഭാാവിിക സംംഭാാഷണങ്ങളുടെെ ശൈൈലിിയിിലോ�ോ ഉള്ള തൊ�ൊഴിിൽപരമാായ അനുഭവങ്ങളാാണവ. അനു
ഭവത്തിിൽ നിിന്ന്് ആവിിഷ്കാാരത്തിിലേ�ക്കുള്ള ഈ ഉൾച്ചേ�രൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് വിിശാാലമാായ
കടൽ പ്രയോ�ോഗാാധിിഷ്ഠിിത സന്ദർഭങ്ങളെ�യാാണ്്. ചേ�ല്് പറയുന്നവർ എന്നർത്ഥത്തിിൽ ‘ചേ�ലാാളിികൾ
‘ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം തിിരുവനന്തപുരത്തെ� മുക്കുവ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്കിിടയിിൽ ഉണ്ട്്. വല പിിരിിയൽ,
മീീൻ വിില്പന, ചീീട്ടുകളിി മുതലാായ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ ലോ�ോക കാാര്യയങ്ങളുടെെ വിിവരണങ്ങളുംം ചേ�ർത്ത്്
അന്നന്നത്തെ� കടലിിൽ പോ�ോക്കിിന്റെ� അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെ�ക്കുന്നു. കരയിിലുംം കടലിിലുംം ഒരുപോ�ോലെ�
ഈ അനുഭവ വിിവരണങ്ങളുടെെ കൈൈമാാറ്റങ്ങൾ നടക്കാാറുണ്ട്്. ഈ കൂടിിച്ചേ�രലുകളിിൽ സാാഹസിികത
യുടെെയുംം ആനന്ദങ്ങളുടെെയുംം അന്വേ�േഷണങ്ങളാായിി അറിിവുകൾ പരന്നു നിിൽക്കുന്നത്് സക്രിിയമാായ
ജീീവിിതാാവബോ�ോധങ്ങളുടെെ അനുഭൂതിികളാായിിത്തന്നെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ സാാധിിക്കുന്നതാാണ്്.
ദ്രാാവക രൂപത്തിിലുള്ളവയെ� ഒഴിിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിിൽ പാാരുക എന്ന വാാക്ക്് തീീരങ്ങളിിൽ
കേ�ൾക്കാംം�. പോ�ോരു പാാട്ട്് ഇതുമാായിി ബന്ധമിില്ലാാത്ത തെ�ക്കൻ ഭാാഗത്തെ� ഒരു കടൽ പാാട്ടാാണ്്.
കണിിയാംം�ങ്കുളത്ത്് പോ�ോരിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിിക രൂപത്തിിലുള്ളത്്. പുതിിയ തുറയിിലെ� കപ്പൽപാാട്ടുകാാരൻ
ജയിംം�സ്് പാാടുന്ന “നെ�മ്മീീൻ അരസനുംം വെ�ള്ള മീീൻ റാാണിിയുംം” എന്ന കഥാാപ്രസംംഗ ഗാാനംം ആഫ്രിി
ക്കൻ രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� മീീനുകൾ തമ്മിിലുള്ള സംംബന്ധത്തിിന്റേ�താാണ്്. കാാലവുംം പ്രകൃതിിയുമാായിിട്ടുള്ള
ഈ പാാരസ്പര്യയമാാണ്് ചേ�ലുപറച്ചിിലിിന്റെ� ഉൾക്കാാഴ്്ച്ചയിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നത്്.
ചെ�റുമങ്കരപ്പാാര്്, കരിിമ്പാാര, വത്തപ്പാാര, കൊ�ൊഴുവപ്പാാര, വേ�ളപ്പാാര, ചക്കാാണിിപ്പാാര, ചെ�റുമങ്കര
എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്് തിിരുവനന്തപുരത്തെ� തീീരമേ�ഖലയിിലെ� പാാരുകളുടെെ പേ�രുകൾ. വടക്കൻ ജിില്ല
കളിിൽ ഏഴിിമല പാാര്്, വെ�ള്ളാായിിപ്പാാര്്, മൂപ്പൻപാാര്് തുടങ്ങിിയവയുംം. പലപ്പോ�ോഴുംം ഈ പാാരുകൾക്ക്്
പേ�ര്് നൽകുന്നത്് കണിിച്ചംം(2) നോ�ോക്കിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന സ്ഥലപ്പേ�ര്്, പാാര്് കണ്ടെ�ത്തുന്ന
ആളുടെെ പേ�ര്്, പാാരിിന്റെ� പ്രകൃതിി എന്നിിവ നോ�ോക്കിിയാാണ്്. പാാരുകൾക്കുംം അപൂർവമാായ പാാരു
മത്സ്യയങ്ങൾക്കുംം ഇങ്ങനെ�യുള്ള പേ�രുകൾ നൽകുന്നത്് പരമ്പരാാഗത ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലെ� ഭാാഷാാ
പരിിചരണ രീീതിികളുടെെ ഭിിന്നതരമാായ പ്രത്യേ�േകതകൾക്കുള്ള വിിശദീീകരണമാാകുന്നു.
കേ�രളത്തിിലെ� പരമ്പരാാഗത മത്സ്യയബന്ധന മേ�ഖലയുടെെ പ്രധാാന കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ
തിിരുവനന്തപുരംം വലിിയതുറയിിലെ� മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിി കുടുംംബാംം�ഗമാാണ്് റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ള.
കടലറിിവുകളെ� തേ�ടിിയുംം മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ തൊ�ൊഴിിൽ അവകാാശ സമരരംംഗങ്ങളിിലുംം
ദീീർഘകാാലംം പ്രവർത്തിിച്ച അദ്ദേ�ഹംം സമുദ്ര പരിിസ്ഥിിതിി പഠന രംംഗത്തെ� പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽ
നിിലവിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ടുക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയാാണ്്. ആ രംംഗത്തെ� അന്വേ�േഷണങ്ങളെ�യുംം കടൽ ജീീവിിത
സംംസ്കൃതിിയെ�യുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന പനിിപ്പിിള്ള രചിിച്ച ഗ്രന്ഥമാാണ്് ‘കടലറിിവുകളുംം നേ�രനു
ഭവങ്ങളുംം’. ചെ�റുമങ്കരപ്പാാര്് കണ്ടെ�ത്താാൻ അച്ഛൻ പനിിപ്പിിള്ളയുടെെ സാാഹസിിക അധ്വാാ�നവുംം
എതിിരാാളിിയാായ ആരോ�ോഗ്യയ പീീരു സന്തതിിയുടെെയുംം കൂട്ടരുടെെയുംം ചെ�റുത്തു നിിൽപ്പുംം ഉദ്വേ�േഗഭരിി
തമാായിി ഈ പുസ്തകത്തിിൽ പങ്കുവെ�ക്കുന്നുണ്ട്്. കട്ടമരത്തിിൽ പാായകെ�ട്ടിി തൂക്കുപാാത്രവുംം കന്നാാ
സുമാായിി പുറപ്പെ�ടുന്നവരുടെെ രാാപ്പകലിില്ലാാത്ത അധ്വാാ�നങ്ങൾ കേ�വലംം പ്രസ്താാവനകൾക്കപ്പുറംം
കടൽ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആന്തരിിക താാളത്തെ� പുസ്തകത്തിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി വെ�ക്കുന്നു. കടൽ
ലോ�ോകത്തെ� അനന്യയമാാക്കുന്ന ഭാാവനാാ വിിലാാസങ്ങൾക്ക്് ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്് മൊ�ൊബീീഡിിക്കുംം
കിിഴവനുംം കടലുംം പോ�ോലെ�യുള്ള ലോ�ോക സാാഹിിത്യയങ്ങൾ. പവിിഴപ്പുറ്റുകളുടെെയുംം കണ്ടലുകളിിലെ�യുംം
വിിവിിധയിിനംം മത്സ്യയങ്ങൾ ശാാസ്ത്രലോ�ോകത്തെ� ഗവേ�ഷണ വിിഷയങ്ങളുമാാണ്്. ഈ വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെ�
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സസൂക്ഷ്മംം നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന കടൽ ചേ�ലാാളരുടെെ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ ഇനിിയുംം കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതിിന്റെ�
ആവശ്യയകതയെ� ചൂണ്ടിി കാാണിിക്കുന്നതാാണ്്
റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ള ‘കടലറിിവുകളുംം നേ�രനുഭവങ്ങളുംം’ എന്ന പുസ്തത്തിിലെ� കപ്പൽപ്പാാരിിലെ�
അദ്്ഭുത മത്സ്യയത്തെ� വിിവരിിക്കുന്ന ഭാാഗംം: “കപ്പൽപ്പാാരിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ കഴിിയുന്ന ഈ മത്സ്യയത്തെ�
ഇത്രയുംം കാാലത്തിിനിിടെെ ആർക്കുംം നേ�രിിൽ കാാണാാൻ കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ല. കടലിിന്റെ� മുകൾഭാാഗത്തേ�ക്ക്്
അവൻ വരാാറുമിില്ല. അപൂർവമാായിി ഇവന്റെ� വാായിിൽ നിിന്നുംം രക്ഷപ്പെ�ട്ടു കിിട്ടിിയ മത്സ്യയങ്ങളിിലെ�
ലക്ഷണങ്ങൾ വെ�ച്ചു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ ഇവന്് കൂർത്ത പല്ലുകളിില്ല. എന്നാാൽ വളരെെ വലിിയ വാായുള്ള
ജീീവിിയാാണ്്. അൻപതു സെ�ന്റിിമീീറ്റർ വീീതിിയുള്ള മത്സ്യയങ്ങളെ�പ്പോ�ോലുംം ഒറ്റയടിിക്ക്് ഉള്ളിിലാാക്കാാൻ
ഇവന്് നിിഷ്പ്രയാാസംം കഴിിയുംം. മീീനിിനെ� കടിിച്ചു പിിടിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഇവന്റെ� ഓട്ടമാാണ്് ഏവരെെയുംം
അദ്്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േകത. ശരിിക്കുംം ഇവൻ മറ്റ്് മത്സ്യയങ്ങൾ ചലിിക്കുംം പോ�ോലെ�യല്ല,
മറിിച്ച്് ഇരുവശത്തെ�യുംം വലിിയ ചിിറകുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് തുഴഞ്ഞു പോ�ോകുംം പോ�ോലെ�യാാണ്് എല്ലാാവരുടെെ
യുംം അനുഭവംം. അലക്സിിനെ�പോ�ോലെ� ചിിലർ ചങ്ങലയുംം ചൂണ്ടയുമാായിി ഇവനെ� പിിടിിക്കാാൻ ഒറ്റപ്പെ�ട്ട
ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിിയെ�ങ്കിിലുംം അവയെ�ല്ലാം�ം തീീർത്തുംം പരാാജയപ്പെ�ടുകയുണ്ടാായിി”. അടിിത്തട്ടിിലെ�
ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയങ്ങളുടെെ പരാാവർത്തനങ്ങളാായിി മാാറുന്നു ഭാാഷയിിൽസൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഈ ലോ�ോകങ്ങൾ.
തന്റെ� ചുറ്റുംം കേ�ട്ട്് പരിിചയിിച്ചതുംം അന്വേ�േഷിിച്ചറിിഞ്ഞതുമാായ കടൽആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് നടന്നു കയറിിയ പ്രധാാന സംംഭവങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് കപ്പൽപ്പാാരിിനെ� കണ്ടെ�ത്താാ
നുള്ള റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ളയുടെെ ശ്രമങ്ങൾ.
“സുക്കുറച്ചൻ കണ്ടു പിിടിിച്ച കപ്പൽപ്പാാര്്
അതിിൽ ഇരയിില്ലാാതെ� മീീൻ പിിടിിച്ചു തെ�ക്കൻമാാര്്”.
പാാരുകളിിൽ ചെ�ന്ന്് മീീൻപിിടിിച്ച പൂർവിികരിിൽ നിിന്ന്് കേ�ട്ട്് പരിിചരിിച്ച ഈ രണ്ടു വരിി ചേ�ല്് റോ�ോബർട്ട്്
പനിിപ്പിിള്ളയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം കപ്പൽപ്പാാരിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണത്തിിലേ�ക്കുള്ള
പ്രധാാന താാക്കോ�ോലാായിിരുന്നു. കാാരണംം സമുദ്ര ഗവേ�ഷണ വിിവരണങ്ങളിിലോ�ോ സർക്കാാർ സ്ഥാാപന
രേ�ഖകളിിലോ�ോ ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു കപ്പൽ കടലിിൽ മുങ്ങിിക്കിിടക്കുന്നതാായിി കാാണുന്നിില്ലെ�ന്ന്് ‘കടലറിി
വുകളുംം നേ�രനുഭവങ്ങളുംം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം പറയുന്നു.
മീീൻപിിടിിക്കാാൻ വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയമുണ്ടാായിിരുന്ന അച്ഛൻ പനിിപ്പിിള്ളയുടെെയുംം മറ്റു മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിി
ലാാളിി സഹോ�ോദരങ്ങളുടെെയുംം ദീീർഘകാാലത്തെ� പാാരുകളുടെെ ഓർമ്മകളിിലെ� കഥകളിിൽ നിിന്നുംം
അച്ഛൻ തങ്ങളെ�പ്പോ�ോറ്റിിയ പാാരുകളുടെെ ഭൂപടംം അദ്ദേ�ഹംം ആദ്യം�ം തയ്യാാറാാക്കിി. പാാരുകളിിൽ മീീൻ
പിിടുത്തവുമാായിി വർഷങ്ങളോ�ോളംം ജീീവിിച്ചവരുടെെ പാാരമ്പര്യയ ജ്ഞാാനത്തെ� തേ�ടിിയുള്ള റോ�ോബർട്ട്്
പനിിപ്പിിള്ളയുടെെയുംം സംംഘത്തിിന്റെ�യുംം ഈ യാാത്രയാാണ്് അഞ്ചുതെ�ങ്ങിിന്റെ� നേ�രെെ ഇരുപത്തിിരണ്ട്്
മാാറ്് ആഴമുള്ളിിടത്ത്് മുങ്ങിിയ കപ്പലിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് ശ്രദ്ധ തിിരിിക്കുന്നത്്.
ആധുനിികമാായ ലോ�ോകത്തിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് ഈ അറിിവുകളെ� വിിശദീീകരിിക്കാാൻ നടത്തിിയ
ശ്രമംം ഒരു രാാഷ്ട്രീീയ ബോ�ോധമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് റോ�ോബർട്ട്്പനിിപ്പിിള്ള കപ്പൽപ്പാാരിിനെ�
കണ്ടെ�ത്താാൻ ഇറങ്ങുന്നത്്. ഏതാാണ്ട്് തൊ�ൊണ്ണൂറുകളോ�ോടെെയാാണ്് അഞ്ചുതെ�ങ്ങിിലെ� പാാര്് കടലിിൽ
മുങ്ങിി കിിടക്കുന്ന കപ്പലാാണെ�ന്ന തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ അറിിവിിനെ� പിിന്തുടർന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം പുറപ്പെ�ടു
ന്നത്്. മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുംം മുങ്ങൽ വിിദഗ്ദ്ധനാായ സുഹൃത്തുംം അടങ്ങുന്ന സംംഘത്തിിനു നേ�തൃത്വംം�
കൊ�ൊടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്് കപ്പലിിന്റെ� ചിിത്രങ്ങൾ പകർത്തിിയാാണ്് ആദ്യയ ദൗ�ത്യംം� പൂർത്തിിയാാക്കിിയത്്.
ഏതു കപ്പലാാണ്് മുങ്ങിിയത്് ? എങ്ങനെ� അതു സംംഭവിിച്ചു? എന്നീീ ചോ�ോദ്യയങ്ങളുമാായിി അതിിന്റെ�
കാാലവുംം ചരിിത്രവുംം അദ്ദേ�ഹംം പിിന്നീീട്് തേ�ടിിയിിറങ്ങിി. നെ�തർലാാൻ്്റ്് ആർക്കൈ�വിിൽ നിിന്നുംം
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ശേ�ഖരിിച്ച വിിവരങ്ങൾ പ്രകാാരവുംം സ്ഥലനാാമ പഠനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചരിിത്ര ഉപാാദാാനങ്ങളുടെെ
പിിൻബലത്തോ�ോടെെയുംം ഡച്ച്് ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ “wimmenum” എന്ന കപ്പലാായിിരുന്നു
അതെ�ന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ഈ കപ്പൽ മലബാാർ തീീരത്തു്് 1754-ൽ തീീവെ�ച്ചു നശിിപ്പിിക്ക
പ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്ന തരത്തിിലുള്ള കൂടുതൽ വിിവരങ്ങളുംം ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ലഭ്യയമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിിക
ഉപകരണങ്ങളുടെെയുംം മറ്റു സാാങ്കേ�തിിക സംംവിിധാാനങ്ങളുടെെയുംം സഹാായംം ഈ പര്യയവേ�ക്ഷണ
ത്തിിന്് സഹാായിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കടലിിന്റെ� പരമ്പരാാഗത രീീതിികളെ� നിിരീീക്ഷിിച്ചാാണ്് പുറപ്പെ�ടുന്നത്്.
എല്ലാം�ം സജ്ജമാായിിട്ടുംം കടൽ കാാലാാവസ്ഥ അനുകൂലമാാകുന്നതുവരെെ കാാത്തുനിിന്നു. ഇതിിൽത്തന്നെ�
കൃത്യയമാായ ‘കണിിച്ചംം’ മനസിിലാാക്കിിയതുകൊ�ൊണ്ടുകൂടിിയാാണ്് കപ്പൽ പാാരിിന്റെ� സ്ഥലത്തെ� നിിർ
ണയിിക്കാാൻ സാാധിിച്ചതെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം അടിിവരയിിടുന്നു. അറിിവുകളുടെെ പ്രചാാരവുംം പ്രയോ�ോഗവുംം
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ്് വ്യയക്തമാായ ദിിശാാബോ�ോധത്തോ�ോടെെയാാണ്് റോ�ോബർട്ട്് പനിിപ്പിിള്ളയുംം സംംഘവുംം ഈ
ദൗ�ത്യയത്തിിന്റെ� വിിവിിധ ഘട്ടങ്ങളെ� സമീീപിിച്ചത്്. ഫ്രണ്ട്് ഓഫ്് മെെറൈൈൻ ലൈൈഫ്് എന്ന സംംഘടന
സ്ഥാാപിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടു്് കടലിിന്റെ� അടിിത്തട്ട്് തേ�ടിിയുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങൾ അദ്ദേ�ഹംം ഇന്നുംം തുടർന്നു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
കടലുമാായിിട്ടുള്ള ഇഴുകിിച്ചേ�രൽ അത്യയന്തംം സങ്കീീർണമാാണ്് അതിിൽ പാാരുകളുടെെ ലോ�ോകംം
വൈൈവിിധ്യയമാാർന്നതുംം. വടക്കൻ മേ�ഖലകളിിൽ പാാരുകളിിലെ� മീീൻപിിടുത്തംം അത്ര സജീീവമല്ല.
സ്വാാ�ഭാാവിിക പാാരുകൾക്ക്് കണിിച്ചംംനോ�ോക്കുന്നതു പോ�ോലെ� ആധുനിിക സംംവിിധാാനങ്ങളാായ ജിി.പിി.
എസുംം ക്യാാ�മറയുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചാാണ്് ട്രോ�ോളറുകളുംം വള്ളങ്ങളുംം പാാരുകളെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്. ചൂണ്ട
യിിട്ട്് മീീൻ പിിടിിക്കുന്നതിിനുംം വലിിയ പാാറകൾ പോ�ോലെ�യുള്ള പാാരുകളിിൽ തട്ടിി മത്സ്യയ ബന്ധന
ഉപകരണങ്ങൾ കേ�ടുപറ്റാാതെ� ‘ നോ�ോക്കുന്നതിിനുംം ഇത്് സഹാായകമാാകുന്നു.
ആവാാസവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുംം കടൽ പരിിസ്ഥിിതിിയ്ക്കുംം വിിനാാശകരമാായ മാാലിിന്യയങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ
കടലിിന്റെ� അടിിത്തട്ടിിൽ കിിടക്കുന്ന ചിില തകർന്ന കപ്പലുകളെ�യുംം ബോ�ോട്ടുകളുടെെയുംം അവശിിഷ്ട
ങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് ചിില മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ തങ്ങളുടെെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെ�ക്കുന്നു:
1. “ചെ�റിിയ ബോ�ോട്ടാാരൊ�ൊക്കെ� പാാര്് നമ്പ അടിിച്ചിിടുംം ജിി. പിി. എസിിൽ. വല മുറിിയാാണ്ടുംം ബോ�ോട്ട്്
തട്ടാാണ്ടുംം നോ�ോക്കാാനാാണ്്. ചൂണ്ടക്കാാര്് മാാത്രേ� ഇവിിടെെ പാാരിിൽ പോ�ോയിി മീീൻപിിടിിക്കോ�ോളു,
വല്യയ ബോ�ോട്ടാാരുംം മഞ്ചിിക്കാാരുംം. പാാര്് നമ്പറൊ�ൊന്നുംം ആരുംം ആരോ�ോട്് പറയൂല. അതിിന്റെ�
സൈൈഡിിൽക്കൂടിി നോ�ോക്കിി വല വലിിക്കുംം.”( കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് മാാറാാട്് സ്വവദേ�ശിി: കണ്ണൻ, വയസ്സ്്
40)
2. “പാാരുകളിിൽ മീീൻ പിിടിിക്കുന്നോ�ോരാാണ്് കടപ്പറത്തെ� മിിടുക്കൻമാാര്്. പാാര്് നമ്പറൊ�ൊക്കെ�
ഇപ്പംം ഉണ്ട്്. അതൊ�ൊക്കെ� ജിി. പിി. എസ്് നോ�ോക്കിി ബോ�ോട്ട്് കാാര്് പിിടിിക്കണതാാണ്്. ഇതൊ�ൊന്നുംം
ഇല്ലാാണ്ട്് കടലിിനെ� അറിിഞ്ഞ്് മീീൻപിിടിിച്ചോ�ോരാാണ്് ഞങ്ങളെ� തലമുറ”. (കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
സ്വവദേ�ശിി, പരമ്പരാാഗത മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിിയാായ ലക്ഷ്മണ ൻ, വയസ്സ്് അറുപത്്)
3. “ചൂണ്ട പണിിയാാണ്്, പാാരുംം നമ്പറുംം ഒന്നുംം അറിിയിില്ലെ�ങ്കിിലുംം മീീൻ ധാാരാാളംം കിിട്ടുന്നത്്
പാാരുകളിിൽ ആണ്്.” (ബേ�പ്പൂരിിലെ� ട്രോ�ോളർ ബോ�ോട്ടിിൽ ദിിവസങ്ങളോ�ോളംം ആഴക്കടൽ മത്സ്യയ
ബന്ധനംം നടത്തുന്ന അന്യയസംംസ്ഥാാന തൊ�ൊഴിിലാാളിി കിിരൺ, (വയസ്സ്് 26)
സ്വാാ�ഭാാവിിക പാാരുകളുടെെ നാാശനഷ്ടത്തെ�യുംം ജൈൈവപ്രകൃതിിയെ� നശിിപ്പിിക്കുന്ന കൃത്രിിമപാാരു
കളുംം ഈ മേ�ഖലകളിിലെ� മത്സ്യയ ബന്ധനത്തെ� സംംഘർഷഭരിിതമാാക്കുന്നു. വിിവിിധങ്ങളാായ മത്സ്യയ
ബന്ധന തൊ�ൊഴിിൽ സംംസ്കാാരംം പിിന്തുടരുന്നതിിന്റെ� വ്യയതിിരിിക്തകളാായിി മാാത്രംം ഇവയെ� കാാണാാൻ
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സാാധിിക്കിില്ല. നൂറിിൽപരംം വർഷങ്ങളാായിി ഫിിഷറീീസ്് രംംഗത്തെ� നയങ്ങളുംം നടത്തിിപ്പുകളുംം
പാാരുകളിിലെ� മത്സ്യയ ബന്ധനത്തിിന്റെ� ഈ ചരിിത്രത്തെ� നിിർണയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
പാാട്ടുംം കഥകളുംം പറച്ചിിലുമാായിി നിിലനിിന്ന പാാരുകളുടെെ ലോ�ോകത്തെ� അറിിവിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു
ദിിശയിിലേ�ക്ക്് പനിിപ്പിിള്ള ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി. ബൗൗദ്ധിികമോ�ോ അക്കാാദമിികമോ�ോ ആയ ധാാരകളിിൽ ഈ
അറിിവുകളുടെെ പ്രാാതിിനിിധ്യംം� പ്രാാദേ�ശിികതയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� തെ�ളിിച്ചമുള്ളതാാക്കുന്നു.
11. പാാരുകൾ (Reef): സ്വവഭാാവിികമാായ വിിവിിധ കല്ലുകളുംം പാാറകളുംം മറ്റു ജൈൈവ വസ്തുക്കളുംം കൂടാാതെ� കപ്പലുകളുംം
ബോ�ോട്ടുകളുംം കടലിിൽത്താാഴുന്നത്് പിിന്നീീട്് പരുകളാായിി മത്സ്യയസമ്പത്ത്് വർധിിപ്പിിക്കുന്നു. സിി. എംം. എഫ്്. ആർ. ഐ
നിിക്ഷേ�പിിച്ച കൃത്രിിമപാാരുകളുംം ഉണ്ട്് (കൃത്രിിമ മത്സ്യയത്താാവളങ്ങൾ - കേ�ന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യയ ഗവേ�ഷണ സ്ഥാാപനംം,
വിിജ്ഞാാന വ്യാാ�പന പരമ്പര- 8, കൊ�ൊച്ചിി-14)
12. കണിിച്ചംം: കരയിിലെ� സ്ഥാാനങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിി കടലിിലെ� പ്രത്യേ�േക സ്ഥാാനംം നിിർണയിിക്കുന്ന രീീതിി.
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ഭുവനേ�ശ്വവരിി. കെ�.പിി
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് മാാറാാട്് സ്വവദേ�ശംം. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് ആന്റ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്് (കാാലിിക്കറ്റ്്
യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി) മലയാാള ഗവേ�ഷണ വിിഭാാഗത്തിിലെ� സീീനിിയർ റിിസർച്ച്് ഫെ�ലോ�ോ. തീീരമേ�ഖലയെ�ക്കുറിിച്ച്്
ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു.

കേ�രളീീയ ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിലെ� വർണ്ണസംംയോ�ോജനംം
ആരതിി എ.മാാരാാർ,

ഗവേ�ഷക, ദേ�വമാാതാാകോ�ോളേ�ജ്്, കുറവിിലങ്ങാാട്്

മനുഷ്യയന്റെ� നിിറസങ്കല്പങ്ങൾ അവന്റെ� സ്ഥാായിിയാായ ഭാാവങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുകിിടക്കു
ന്നവയാാണ്്. ഈ ബോ�ോധംം പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള ഇടപെ�ടലുകളിിലൂടെെയാാണ്് ലഭിിക്കുന്നത്്. പാാറമ
ടക്കുകളിിലുംം ഗുഹകളിിലുംം ശിിലാായുഗമനുഷ്യയർ വരച്ച ആദിിമചിിത്രങ്ങളിിൽ ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളുടെെ
പൂർവ്വമാാതൃകകൾ കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയുംം. വന്യയമൃഗങ്ങൾ, വേ�ട്ടയാാടുന്ന പുരുഷന്മാാർ, ആഹ്ലാാദഭ
രിിതരാായിി നൃത്തംം ചെ�യ്യുന്ന മനുഷ്യയർ, മാാന്ത്രിികചിിഹ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിിയവ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന ആദിിമചിി
ത്രങ്ങൾ പല ഭാാഗങ്ങളിിൽനിിന്നാായിി കണ്ടെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. പ്രാാചീീനകാാലംംമുതൽ ഭാാരതത്തിിൽ
ചുവർച്ചിിത്രരചനയ്ക്ക്് സവിിശേ�ഷപ്രാാധാാന്യംം� ലഭിിച്ചിിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദാായംം വാാസ്തുശിില്പകലയോ�ോട്്
അനുബന്ധിിച്ച്് വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ചതാാണ്്. വാാല്മീീകിിയുടെെ രാാമാായണത്തിിലുംം ഭരതന്റെ� നാാട്യയശാാ
സ്ത്രത്തിിലുംം അജ്ഞാാതകർതൃകമാായ നാാരദശിില്പത്തിിലുംം ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
വിിഷ്ണുധർമോ�ോത്തരപുരാാണത്തിിലെ� ചിിത്രസൂത്രംം, സോ�ോമേ�ശ്വവരന്റെ� അഭിിലാാഷചിിന്താാമണിി, പരമാാര
രാാജാാവാായ ഭോ�ോജന്റെ� സമരാം�ംഗണസൂത്രധാാര, കേ�രളീീയനാായ ശ്രീീകുമാാരൻ എഴുതിിയ ശിില്പരത്നംം
തുടങ്ങിിയ കൃതിികളിിൽനിിന്ന്് ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളുടെെ ധർമ്മത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ആലേ�ഖന സമ്പ്രദാായങ്ങളെ�
ക്കുറിിച്ചുംം വിിവരങ്ങൾ ലഭിിക്കുന്നുണ്ട്്. പല്ലവ ഗുഹാാക്ഷേ�ത്രങ്ങളുടെെ മാാതൃകയിിലുള്ള ദേ�വാാലയങ്ങൾ
രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ഏഴാം�ംശതകംം മുതൽ ചുവർച്ചിിത്രങ്ങൾ കേ�രളത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊണ്ടു. ഇവയിിൽ
ഏറ്റവുംം പ്രാാചീീനമാായത്് കന്യാാ�കുമാാരിിയിിലെ� തിിരുനന്ദിിക്കര ഗുഹാാക്ഷേ�ത്രത്തിിലുള്ള ചുവർച്ചിി
ത്രങ്ങളാാണ്്. ശിിവ-പാാർവ്വതീീ രൂപങ്ങളാാണ്് ആലേ�ഖ്യംം�.
ചുവരിിൽ കുമ്മാായംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് പരുക്കൻ പ്രാാഥമിികപ്രതലവുംം അതിിനുമീീതെ� നേ�ർമയുള്ള
ദ്വിി�തീീയപ്രതലവുംം ഒരുക്കിിയശേ�ഷംം വരയ്ക്കുന്ന ചിിത്രങ്ങളാാണ്് സാാങ്കേ�തിികാാർത്ഥത്തിിൽ ചുവർച്ചിി
ത്രങ്ങൾ. കാാവിിച്ചുവപ്പ്്, കാാവിിമഞ്ഞ, പച്ച, ചുവപ്പ്്, വെ�ള്ള, നീീലംം, ഹരിിതനീീലംം, കറുപ്പ്്, മഞ്ഞ,
സ്വവർണ്ണമഞ്ഞ തുടങ്ങിിയ നിിറങ്ങളാാണ്് ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ കാാണുന്നത്്. പച്ചിിലച്ചാായങ്ങളുംം, പഴച്ചാാ
റുകളുംം, മണ്ണിിൽനിിന്ന്് കുഴിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ധാാതുക്കളുംം രാാസവസ്തുക്കളുംം ചാായങ്ങളുടെെ നിിർമ്മാാണത്തിിന്്
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. പ്രത്യേ�േകതരംം വെ�ട്ടുകല്ലുകളിിൽനിിന്നാാണ്് കാാവിിച്ചുവപ്പുംം കാാവിിമഞ്ഞയുംം തയ്യാാ
റാാക്കിിയിിരുന്നത്്. നീീലിിഅമരിിച്ചെ�ടിിയുടെെ ചാാറിിൽനിിന്ന്് നീീലനിിറംം ഉണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നു. എരവിിക്കറ
യിിൽ നീീലംം കലർത്തിിയോ�ോ മനയോ�ോലയിിൽ നീീലച്ചാായംം ചേ�ർത്തോ�ോ പച്ചനിിറംം ഉണ്ടാാക്കുന്നു. ചിില
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നിിറങ്ങൾ നിിർമ്മിിക്കുവാാൻ ചാായിില്യയവുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. എണ്ണക്കരിിയിിൽനിിന്ന്് കറുപ്പു നിിറംം
ഉണ്ടാാക്കുന്നു. പച്ചയുംം നീീലയുംം നിിറങ്ങൾ കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ട സ്ഥാാനത്ത്് ചുവരിിൽ തുരിിശ്് ലാായനിി പുരട്ടിി
കുമ്മാായത്തിിന്റെ� ഗാാഢത കുറയ്ക്കുന്ന പതിിവുണ്ടാായിിരുന്നു. ചിില ചാായങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിനു
മുൻപ്് നാാരങ്ങാാനീീര്് പുരട്ടിി ഗാാഢത കുറയ്ക്കുന്ന രീീതിിയുംം നിിലനിിന്നിിരുന്നു. പാാശ്ചാാത്യയരുടെെ വർണ
വ്യാാ�കരണപ്രകാാരംം പ്രാാഥമിികവർണ്ണങ്ങളാായ ചുവപ്പ്്, മഞ്ഞ, നീീല എന്നിിവയ്ക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം�.
ഈ അടിിസ്ഥാാനവർണ്ണങ്ങളുടെെ സങ്കലനത്തിിലൂടെെ ദ്വിി�തീീയ വർണ്ണങ്ങളുംം ത്രിിതീീയ വർണ്ണങ്ങളുംം
പൂരണവർണ്ണങ്ങളുംം അവസാാനംം എല്ലാം�ം ചേ�ർന്ന കറുപ്പുംം ലഭിിക്കുന്നു. നിിറംം ഇല്ലാാത്ത അവസ്ഥ
യാാണ്് വെ�ളുപ്പ്്.
കേ�രളീീയ ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിലെ� നിിറങ്ങൾ പഞ്ചവർണ്ണസിിദ്ധാാന്തത്തിിലധിിഷ്ഠിിതവുംം പ്രതീീക
സ്വവഭാാവത്തോ�ോടുകൂടിിയതുമാാണ്്. കാാവിിച്ചുവപ്പ്്, മഞ്ഞക്കാാവിി, ഹരിിതനീീലംം, ഇലപ്പച്ച, എണ്ണക്കറുപ്പ്്
എന്നിിവയാാണ്് പഞ്ചവർണ്ണങ്ങൾ. കേ�രളത്തിിന്റെ� ഹരിിതഭൂപ്രകൃതിിയുമാായിി ഇണങ്ങിിച്ചേ�രുന്ന
വർണപദ്ധതിിയാാണിിത്്. ധൂളിിചിിത്രങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സംംക്രമിിച്ച ഈ പഞ്ച
വർണ്ണപദ്ധതിിക്ക്് ഭാാരതീീയമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുംം ആത്മീീയ അടിിത്തറയുമുണ്ട്്.വൈൈകാാരിികാാവസ്ഥകളെ�
സംംയമനംം ചെ�യ്ത്് ആത്മീീയ തലത്തിിൽ കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കുന്നതാാണ്് ഭാാരതീീയരുടെെ പഞ്ചവർണ്ണപ
ദ്ധതിി. സത്വംം�, രജസ്്, തമസ്് എന്നീീ ഗുണത്രയങ്ങളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ളതാാണ്് പഞ്ചവർണ്ണ
ങ്ങളുടെെ ഈ താാത്ത്വിി�ക അടിിത്തറ.
സത്വംം�, രജസ്്, തമസ്് എന്നീീ ഗുണത്രയത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാാണ്് പ്രകൃതിി. സാാത്വിി�കവുംം ആദർ
ശവൽകൃതവുംം അധമവുമാായ ഈ അവസ്ഥകൾ പ്രകൃതിിപ്രകൃതമാാണ്്. ശാാന്തവുംം ചലനാാത്മകവുംം
നീീചവുമാായ ഈ അവസ്ഥയിിലൂടെെ പ്രകൃതിി അതിിന്റെ� സന്തുലനാാവസ്ഥ നിിലനിിർത്തുന്നു.
പഞ്ചഭൂതനിിർമിിതമാായ മനുഷ്യയരിിലുംം ഈ ഗുണത്രയങ്ങൾ അന്തർലീീനമാാണ്്. ഒരു മനുഷ്യയനിിൽ
കുടിികൊ�ൊള്ളുന്ന ഈ സ്വവഭാാവങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് സാാഹചര്യയങ്ങൾക്കനുസരിിച്ച്് പ്രകടമാാകുംം. സനാാ
തനമാായ സത്വവഗുണംം മനസ്സിിനെ�യുംം ശരീീരത്തെ�യുംം പരിിസരവിിമുക്തമാാക്കുന്നു. തിികച്ചുംം ആത്മപ്ര
ചോ�ോദിിതമാായ ഒരു ഏകാാഗ്രവീീക്ഷണത്തിിനു സഹാായിിക്കുന്നു. ജീീവജാാലങ്ങളെ� സഹജീീവിികളാായിി
കാാണാാനുംം കാാരുണ്യയവുംം ത്യാാ�ഗവുംം സഹനശക്തിിയുംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യാാനുംം കാാരണമാാകുന്നു.ആദർ
വൽകൃതമാായ രജോ�ോഗുണംം കർമോ�ോൽസുകമാാണ്്. ചിിന്തയിിലുംം വാാക്കിിലുംം പ്രവൃത്തിിയിിലുംം മാാതൃകാാ
പരമാായിിരിിക്കാാനുംം നേ�തൃത്വംം� വഹിിക്കാാനുംം ഈ ഗുണംം സഹാായിിക്കുന്നു. അവതാാരപുരുഷന്മാാരുംം
ആദർശപുരുഷന്മാാരുംം ചക്രവർത്തിിമാാരുംം കർമ്മയോ�ോഗിികളുംം സാാമൂഹിികപരിിഷ്കർത്താാക്കളുംം ഈ
വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നു. അത്യാാ�ഗ്രഹംം, സദാാഉറക്കംം, ദൈൈവത്തിിലുള്ള അവിിശ്വാാ�സംം, അനാാചാാരംം,
ഭിിക്ഷാാടനംം, അജാാഗ്രത, കള്ളംം, ചതിി, വഞ്ചന, മോ�ോഷണംം എന്നിിവയാാണ്് തമോ�ോഗുണസ്വവഭാാവങ്ങൾ.
മനുഷ്യയർ കാാമക്രോ�ോധാാദിികൾക്ക്് അടിിമപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്് തമോ�ോഗുണത്താാലാാണ്്.
ഈ ഗുണത്രയങ്ങളെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്് ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ ഭാാഗത്തെ�യുംം പ്രതിി
മകളുംം ചിിത്രങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ടലങ്കരിിക്കുന്നത്്. ദർശനനടയിിൽ ഇരുഭാാഗങ്ങളിിലാായിി ദ്വാ�ാരപാാലകരുംം
തെ�ക്കുഭാാഗംം തമോ�ോഗുണപ്രധാാനമാായതിിനാാൽ ശിിവൻ, ശൈൈവമൂർത്തിികൾ, ഭദ്രകാാളിി എന്നിിവ
രെെയുംം തെ�ക്കുപടിിഞ്ഞാാറു ഭാാഗംം രജോ�ോഗുണപ്രധാാനമാായതിിനാാൽ അവതാാരപുരുഷന്മാാരെെയുംം
പുരാാണകഥകളെ�യുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. സത്വവഗുണപ്രധാാനമാായ വടക്കുഭാാഗത്ത്് വിിഷ്ണുവിിനെ�യുംം
ദശാാവതാാരങ്ങളെ�യുംം വൈൈഷ്ണവകഥാാഭാാഗങ്ങളെ�യുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. അല്ലാാത്തപക്ഷംം പ്രതിിഷ്ഠാാ
ദേ�വതയുടെെ സ്വവത്വവഗുണപ്രധാാനമാായ ഭാാവങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു.
ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ മൂർത്തിികളുടെെ വർണ്ണംം നിിശ്ചയിിക്കുന്നതുംം ഈ ഗുണത്രയത്തെ�
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അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്്. സ്ഥിിതിികാാരകനാായ മഹാാവിിഷ്ണുവിിന്് ഹരിിതനീീലമാാണ്് വിിധിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
കാായാംം�പൂവിിന്റെ� നീീലനിിറമാാണ്് ശ്രീീകൃഷ്ണന്്. ശ്രീീദേ�വിിക്കുംം പാാർവ്വതിിക്കുംം ചിില ഘട്ടങ്ങളിിൽ ദുർഗയ്ക്കുംം
പച്ചനിിറമാാണ്് നൽകാാറുള്ളത്്. രജോ�ോഗുണപ്രകൃതരാായ ഗണപതിി, നരസിംം�ഹംം തുടങ്ങിിയവർക്ക്്
ചുവപ്പുനിിറംം കൽപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. ശൈൈശവതത്ത്വവമനുസരിിച്ച്് ശിിവൻ സാാത്വിി�കമൂർത്തിിയാായതിിനാാൽ
സത്വവഗുണപ്രതീീകമാായ ശുഭ്രവർണ്ണമാാണ്് നൽകാാറുള്ളത്്. രാാക്ഷസന്മാാർക്ക്് കറുപ്പ്് നിിറംം വിിധിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നു. ആർഷഭാാരതത്തിിന്റെ� ആത്മീീയപ്രതീീകമാായ കാാവിിച്ചുവപ്പാാണ്് കേ�രളീീയചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ
നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന പ്രധാാനവർണ്ണംം. ഹരിിതാാഭമാായ പ്രകൃതിിയുടെെ പൂരകവർണ്ണമാാണ്് വശ്യയമാായ
കടുംംചുവപ്പ്്. ആസ്തിികന്റെ� ഭക്തിിയെ� പ്രോ�ോജ്ജ്വവലിിപിിക്കുകയെ�ന്ന ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളുടെെ പ്രത്യയക്ഷധർമ്മംം
നിിർവ്വഹിിക്കാാൻ ഈ നിിറത്തിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗംം സഹാായിിക്കുന്നു.
രജോ�ോഗുണപ്രധാാനമാായ ക്രിിയാാശക്തിിയെ� അനുഷ്ഠിിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാാവിിനുംം സരസ്വവതിിക്കുംം
ഗണപതിിക്കുംം അരുണവർണ്ണംം കൊ�ൊടുക്കാാറുണ്ട്്. ഭദ്രകാാളിിക്ക്് മേ�ഘശ്യാാ�മവർണ്ണവുംം ശിിവന്് സ്വവ
യംംവരസമയത്ത്് സ്വവർണ്ണവർണ്ണവുംം നൽകാാറുണ്ട്്. ചിില പ്രത്യേ�േകധ്യാാ�നസങ്കൽപ്പങ്ങളനുസരിിച്ച്്
വരയ്ക്കുന്ന ചിിത്രങ്ങളിിൽ ഈ വർണ്ണവ്യയവസ്ഥയിിൽ വ്യയത്യാാ�സംം വരുത്താാറുണ്ട്്. പ്രകൃതിി പ്രകൃതത്തിി
ലുള്ള മനുഷ്യയരൂപങ്ങളോ�ോട്് ഒരിിക്കലുംം സാാദൃശ്യയപ്പെ�ടുത്താാനാാകാാത്തതാാണ്് ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിലെ�
വർണവ്യയവസ്ഥ. ഇതരകലാാശാാഖകളിിൽനിിന്ന്് ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളെ� വേ�ർതിിരിിച്ചുനിിർത്തുന്ന അടിിസ്ഥാാ
നഘടകങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് വർണ്ണങ്ങളിിലെ� ഈ പ്രതീീകാാത്മകതയാാണ്്.
പ്രാാദേ�ശിികമാായിി ലഭ്യയമാായ അസംംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ശേ�ഖരിിച്ച്് സംംസ്ക്കരിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്നവയാാണ്്
വർണ്ണങ്ങൾ. ഈ വർണ്ണപ്പൊ�ൊടിികളെ� ആംംഗലഭാാഷയിിൽ പിിഗ്മെ�ൻറ്് എന്നു പറയുന്നു. കാാഠിിന്യയ
മിില്ലാാത്തതുംം ചുവപ്പ്് നിിറമുള്ളതുമാായ ഒരിിനംം വെ�ട്ടുകല്ല്് ശേ�ഖരിിച്ച്് രണ്ടുനാാൾ ജലത്തിിൽ സൂക്ഷിി
ക്കുന്നു. നല്ലവണ്ണംം കുതിിർന്ന കല്ല്് ഓരോ�ോന്നാായെ�ടുത്ത്് അതിിൽ പറ്റിിപ്പിിടിിച്ചിിരിിക്കുന്ന അഴുക്ക്്
ആസകലംം ചുരണ്ടിിക്കഴുകിിമാാറ്റിി വയ്ക്കുന്നു. കാാഴ്ചയിിൽ പൂർണ്ണമാായുംം ചുവപ്പ്് നിിറമാായ ഈ കല്ല്്
അരയ്ക്കാാൻ പാാകത്തിിലാാക്കുന്നതിിന്് പരന്ന കരിിങ്കല്ലിിലോ�ോ അമ്മിിക്കല്ലിിന്റെ� പുറത്തോ�ോ സമാാന പ്ര
തലത്തിിലോ�ോ കൂട്ടിിവച്ച്് ഒരിിടത്തരംം ചുറ്റിികകൊ�ൊണ്ട്് തരിികളാാക്കിി പൊ�ൊടിിച്ചെ�ടുക്കുന്നു. വീീണ്ടുംം ഇതിിനെ�
ആവശ്യാാ�നുസരണംം ശുദ്ധജലംം ചേ�ർത്ത്് നല്ലവണ്ണംം അരച്ചെ�ടുക്കുന്നു. ഈ വർണ്ണലേ�പനത്തെ�
വലിിയ പാാത്രത്തിിലെ�ടുത്ത്് തെ�ളിിയാാൻ വയ്ക്കുന്നു. പാാത്രത്തിിലെ� വർണാംം�ശമുള്ള ജലംം മറ്റൊ�ൊന്നിിലേ�
ക്ക്് പകർന്നു മാാറ്റുന്നു. അരമണിിക്കൂർ ഇടവിിട്ട്് ഈ പ്രക്രിിയ ഏഴെെട്ടുപ്രാാവശ്യംം� ആവർത്തിിക്കുന്നു.
അപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം കടുംംനിിറംം മാാറിി തനിിക്കാാവിിച്ചുവപ്പുനിിറംം പാാത്രത്തിിന്റെ� അടിിഭാാഗത്ത്് അടിിയുന്നു.
ഈ അവസ്ഥയിിൽ ഏകദേ�ശംം 12 മണിിക്കൂർ വച്ചിിരുന്നാാൽ വർണാംം�ശംം മുഴുവൻ പാാത്രത്തിിൽ
അടിിഞ്ഞ്് ജലംം മാാത്രംം മുകളിിൽ നിിൽക്കുംം. ഇപ്രകാാരംം തയ്യാാറാാക്കുന്ന വർണങ്ങളാാണ്് ചുവർച്ചിിത്ര
രചനയ്ക്കുവേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വർണ്ണപ്പൊ�ൊടിികൾ.
കേ�രളീീയചുവർച്ചിിത്രങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ ഏറ്റുമാാനൂർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� ചിിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേ�യ
മാാണ്്. നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിലുംം മറ്റുംം പറയുന്ന 108 കരണങ്ങളിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന തലസംംഘട്ടിിതംം എന്ന
നൃത്തമാാണ്് ഏറ്റുമാാനൂരിിലെ� താാണ്ഡവത്തിിൽ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഒരു താാളത്തിിന്റെ� അന്ത്യയ
ത്തിിനുംം മറ്റൊ�ൊരു താാളത്തിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിനുംം ഇടയ്ക്കുള്ള അന്തരാാളഘട്ടത്തെ� ഇത്് ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നു.
നൃത്തംം ചെ�യ്യുന്ന ശിിവന്് പതിിനാാറു കൈൈകളുണ്ട്്. വിിരിിഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന പൂവിിതളുകൾപോ�ോലെ�യാാണ്്
ഇരുവശങ്ങളിിലാായിി എട്ടുജോ�ോഡിി കൈൈകൾ വിിന്യയസിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അലൗൗകിികത്വംം� നൽകുവാാ
നാാണ്് കൈൈകളുടെെ ഈ വിിവൃദ്ധിി. മാാൻ, വീീണ, വട്ടക, പൂജാാമണിി, പാാശംം, ഇഷ്ടിി എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന
താാളോ�ോപകരണംം, നന്ദിിധ്വവജംം, വനമാാല എന്നിിവയാാണ്് ഇടംംകൈൈകളിിൽ. സർപ്പംം, മഴു, കടുന്തുടിി,
ചന്ദ്രക്കല, രുദ്രാാക്ഷമാാല, അങ്കുശംം, ത്രിിശൂലംം, അഭയമുദ്ര എന്നിിവയാാണ്് വലംംകൈൈകളിിൽ.
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പ്രതീീകാാർഥത്തോ�ോടുകൂടിിയതാാണ്് ഈ ആയുധങ്ങളുംം സംംഗീീതോ�ോപകരണങ്ങളുമെെല്ലാം�ം. മാായാാമൃ
ഗത്തെ� കീീഴടക്കിിയ അഹംംബോ�ോധത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാാണ്് മാാനിിനെ� ധരിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന ശിിവൻ.
അനന്തൻ, വാാസുകിി, തക്ഷകൻ, കാാർക്കോ�ോടകൻ, ശംംഖൻ, കളിികൻ, പദ്്മൻ, മഹാാപദ്്മൻ
തുടങ്ങിിയ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�യുംം ശിിവന്റെ� അലങ്കാാരങ്ങളിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
കാാവിിച്ചുവപ്പാായിിരുന്നു ചിിത്രത്തിിന്റെ� മുഖ്യയനിിറംം. പക്ഷെ� ശിിവന്റെ� ഉടലിിന്് ചന്ദ്രന്റെ�
വെ�ണ്മയാാണ്്. ശൈൈവതത്ത്വവമനുസരിിച്ചുള്ള ശിിവൻ സാാത്വിി�കമൂർത്തിിയാാണ്്. സത്വവഗുണത്തിിന്റെ�
പ്രതീീകമാാണ്് ശുഭ്രവർണംം. പ്രകൃതിിയുടെെ സംംഹാാരഭാാവത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന ദേ�വനാാണ്്
ശിിവനെ�ങ്കിിലുംം തമ:ശക്തിികൊ�ൊണ്ടല്ല ജ്ഞാാനശക്തിികൊ�ൊണ്ടാാണ്് ശിിവന്റെ� ജ്വവലനംം. രജോ�ോഗുണ
പ്രധാാനമാായ ക്രിിയാാശക്തിിയെ� ഉപാാധിിയാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാാവിിനുംം സരസ്വവതിിക്കുംം
ഗണപതിിക്കുംം അരുണവർണ്ണമാാണ്്. സാാത്വിി�കമൂർത്തിികളാായിി ചിിത്രീീകരിിക്കേ�ണ്ടിിവരുമ്പോ�ോൾ
ബ്രഹ്മാാവിിനുംം സരസ്വവതിിക്കുംം വെ�ള്ളനിിറവുംം കൊ�ൊടുക്കാാറുണ്ട്്. സ്ഥിിതിികാാരകനാായ മഹാാവിിഷ്ണുവിിന്്
തമോ�ോഗുണലക്ഷണമാായ ശ്യാാ�മവർണ്ണമാാണ്്. നീീലിിമകലർന്ന കറുപ്പിിലുംം ഹരിിതനീീലത്തിിലുംം മഹാാ
വിിഷ്ണുവിിനെ� ചിിത്രീീകരിിക്കാാറുണ്ട്്.
കേ�രളത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം മിികച്ച ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ ചിിലത്് പത്മനാാഭപുരംം കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ�
ഉപ്പരിിക്ക മാാളിികയിിലെ� തേ�വാാരപ്പുരയിിലാാണ്് കാാണുന്നത്്. മറ്റേ�തൊ�ൊരു കേ�രളീീയ ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിി
ലുംം കാാണുന്നതുപോ�ോലെ� സൂര്യയനെ� സൂര്യയനാാരാായണനാായാാണ്് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. പത്മനാാഭപുരംം
കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽവച്ച്് ഏറെെ ആകർഷകമാായത്് തെ�ക്കേ�ഭിിത്തിിയുടെെ മധ്യയഭാാഗത്തുള്ള വേ�ണുഗോ�ോ
പാാലന്റെ�യുംം ഗോ�ോപിികമാാരുടെെയുംം ചിിത്രമാാണ്്. തിിരുവനന്തപുരത്തെ�യോ�ോ തിിരുവട്ടാാറിിലെ�യോ�ോ
ക്ഷേ�ത്രത്തൂണുകളിിൽ ചേ�ർന്നുനിിൽക്കുന്ന ദീീപകന്യയകമാാരെെ ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്ന പതിിനേ�ഴ്് ഗോ�ോപിിക
മാാർക്കുംം പിില്ക്കാാല വിിജയനഗരശൈൈലിിയുടെെ സവിിശേ�ഷഭംംഗിിയാാണുള്ളത്്. താാമസപാാത്രങ്ങളെ�യുംം
താാമസഭാാവങ്ങളെ�യുംം ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിൽ വെ�ള്ളനിിറത്തിിലെ� ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചിിരുന്നുള്ളൂ.
തലയോ�ോലപ്പറമ്പിിനടുത്തുള്ള മിിടാായിിക്കുന്നിിലെ� പുണ്ഡരീീകപുരംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� ചിിത്രങ്ങൾ
ഏ. ഡിി. ആയിിരത്തിി മുന്നൂറിിനുംം ആയിിരത്തിി എണ്ണൂറിിനുംം ഇടയ്ക്കുള്ള പിിൽക്കാാലഘട്ടത്തെ� പ്രതിി
നിിധീീകരിിക്കുന്നതാാണ്്. ഭൂദേ�വിിയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഗരുഡവാാഹനപ്പുറത്തിിരിിക്കുന്ന മഹാാവിിഷ്ണുവാാണ്്
വിിഗ്രഹശാാസ്ത്രപ്രകാാരംം ഇവിിടുത്തെ� പ്രതിിഷ്ഠ. ദീീർഘചതുരാാകൃതിിയിിൽ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ടുത്ത കരിിങ്കൽ
പ്പാാളിികൾ ചേ�ർത്തുണ്ടാാക്കിിയ ഭിിത്തിിയിിൽ തേ�ച്ച കുമ്മാായത്തിിലാാണ്് വർണ്ണച്ചിിത്രങ്ങൾ വരച്ചിിരിി
ക്കുന്നത്്. മഹിിഷാാസുരനെ� വധിിക്കാാൻ ഒരുമ്പെ�ടുന്ന ദുർഗയുടെെ ചിിത്രത്തോ�ോടുകൂടിി വടക്കേ�ഭിിത്തിി
തുടങ്ങുന്നു. നീീലിിമ കലർന്ന കറുപ്പാാണ്് മഹിിഷന്റെ� നിിറംം. വിിഭിിന്ന ഭാാവങ്ങളോ�ോടുകൂടിിയ ഒൻപത്്
പരിിവാാരങ്ങളെ�ക്കൂടിി ദേ�വിിയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വരച്ചുചേ�ർത്ത്് ചിിത്രത്തിിന്് വൈൈവിിധ്യയവുംം വരുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
അടുത്തത്് സുന്ദരയക്ഷിിയുടെെ ചിിത്രമാാണ്്. ഇന്ദ്രനീീലക്കല്ലുപോ�ോലെ� നീീലനിിറംം, സ്വവർണ്ണവർണ്ണംം,
ഭസ്മംംപോ�ോലെ� വെ�ളുത്തനിിറംം, എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള മൂന്നു നിിറങ്ങളാാണ്് ധ്യാാ�നങ്ങളിിൽ പ്രധാാനമാായുംം
യക്ഷിിക്ക്് വിിധിിച്ചിിട്ടുള്ളതെ�ങ്കിിലുംം തളിിർനാാമ്പിിന്റെ� നിിറമാാണ്് ഈ യക്ഷിിണിിക്ക്്.
വടക്കേ�ഭിിത്തിിയിിലെ� വാാതാായനചതുരത്തിിൽ ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� ബാാലലീീലകളാാണ്്. വീീണ വാായിി
ക്കുകയുംം താാളംം പിിടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഗോ�ോപിികമാാരോ�ോടൊ�ൊത്ത്് ഓടക്കുഴൽ വാായിിച്ച്് ആനന്ദിിക്കുന്ന
ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� ചിിത്രത്തോ�ോടെെ വടക്കേ�ഭിിത്തിി അവസാാനിിക്കുന്നു. വൃന്ദാാവനത്തിിലെ� വേ�ണുഗോ�ോപാാലന്്
ആഭരണത്തേ�ക്കാാൾ പ്രധാാനംം വനമാാലയാാണ്്. ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� മുഖംം മറയാാതിിരിിക്കാാൻ വലത്തേ�ക്കു
മാാറ്റിിയാാണ്് ഓടക്കുഴൽ പിിടിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� നിിറംം ഹരിിതശ്യാാ�മമാാണെ�ങ്കിിൽ ഇടത്തേ�
ഗോ�ോപിികയുടെെ വർണ്ണംം കാാഷാായച്ചുവപ്പാാണ്്. തളിിർനാാമ്പിിന്റെ� നിിറമാാണ്് വലത്തേ� ഗോ�ോപസ്ത്രീീയ്ക്ക്്.
വലത്തേ� ഗോ�ോപിികയുടെെയുംം ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ�യുംം പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾക്ക്് ഒരേ� ചുവപ്പാാണ്്. ഇടത്തേ� ഗോ�ോപിിക
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ഉടുത്തിിരിിക്കുന്നത്് പച്ചപ്പട്ടാാണ്്.
ഭാാരതീീയചിിത്രകലയുടെെ പരിിച്ഛേ�ദംം മട്ടാാഞ്ചേ�രിി കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ� ചിിത്രങ്ങളിിൽ കാാണാാൻ
സാാധിിക്കുംം. മധ്യയകാാലകേ�രളചരിിത്രത്തിിലെ� ചിില നിിർണ്ണാായക മുഹൂർത്തങ്ങളുമാായിിട്ട്് മട്ടാാഞ്ചേ�
രിിയിിലെ� കൊ�ൊട്ടാാരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. കിിരീീടധാാരണംം നടന്നിിരുന്ന മുറിിയുടെെ പടിിഞ്ഞാാറാായാാണ്്
പള്ളിിയറ. 31 അടിി നീീളവുംം 17 അടിി വീീതിിയുമുള്ള ഈ മുറിിയുടെെ വാാതിിലുകളുംം ജനലുകളുംം വടക്കേ�
ഭിിത്തിിയുംം ഒഴിികെ�യുള്ള ചുവരുകളിിലെ�ല്ലാം�ം ചിിത്രങ്ങളുണ്ട്്. ഇവിിടത്തെ� ചിിത്രങ്ങൾക്കെ�ല്ലാം�ംകൂടിി
300 ചതുരശ്രഅടിി വിിസ്താാരംം വരുംം. ചുവരിിന്റെ� കീീഴ്്പ്പകുതിിയിിൽ ലളിിതമാായ ടെെക്്സ്റ്റെ�ൽ
ഡിിസൈൈനുകളുംം മേ�ൽപ്പകുതിിയിിൽ പുരാാണകഥാാചിിത്രങ്ങളുംം എന്ന ക്രമത്തിിലാാണു ചുവർച്ചിിത്ര
ങ്ങളുടെെ സംംവിിധാാനംം.
ഓരോ�ോ മനുഷ്യയനിിലുംം ജീീവതാാനുശീീലനത്തിിന്് അടിിസ്ഥാാനമാായുള്ള ഭാാവങ്ങൾക്ക്് പശ്ചാാത്ത
ലമാായ ചിില വർണ്ണസങ്കല്പങ്ങൾ അബോ�ോധതലത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു. നിിഗൂഢവുംം ഭയാാനക
വുമാായ അവസ്ഥകളെ�യുംം സംംഭവങ്ങളെ�യുംം കറുപ്പ്് നിിറമാായുംം ചടുലവുംം തീീവ്രവുമാായ കാാര്യയങ്ങളെ�
ചുവപ്പ്് നിിറമാായുംം വിിശാാലവുംം അനന്തവുമാായവയെ� നീീലയോ�ോ വെ�ള്ളയോ�ോ നിിറങ്ങളുമാായുംം ബന്ധ
പ്പെ�ടുത്താാറുണ്ട്്. മരണത്തിിന്് കറുത്തപതാാകയുംം, വിിപ്ലവത്തിിന്് ചുവന്നപതാാകയുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നതുംം, സമാാധാാനത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാായിി ആകാാശത്തിിന്റെ� അനന്തതയിിലേ�ക്ക്് വെ�ള്ളരിിപ്രാാവുകളെ�
പറത്തിിവിിടുന്നതുംം ഇത്തരംം ചിില സൂചനകളാാണ്്.
പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള നിിരന്തരസമ്പർക്കത്തിിലൂടെെയാാണ്് ഈ നിിറസങ്കല്പങ്ങളൊ�ൊക്കെ�യുംം മനു
ഷ്യയനിിൽ രൂഢമൂലമാായത്്. മരണവുമാായിി കറുപ്പുംം സമാാധാാനവുമാായിി വെ�ളുപ്പുംം വിിപ്ലവവുമാായിി
ചുവപ്പുംം പ്രതിിഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതുംം അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്്. മനുഷ്യയന്റെ� സ്ഥാായിിയാായ വിികാാ
രങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുള്ള നിിറങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം വളരെെ ശക്തവുംം സംംവേ�ദനക്ഷമവുമാാണെ�ന്ന്്
ചുവർച്ചിിത്രങ്ങളിിലെ� നിിറങ്ങളുടെെ പ്രയോ�ോഗരീീതിിയിിൽ നിിന്നുംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ സാാധിിക്കുന്നു.
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ആരതിി എ.മാാരാാർ
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� കിിടങ്ങൂരിിൽ ആലപ്പാാട്ട്് വീീട്ടിിൽ അരവിിന്ദാാക്ഷമാാരാാരുടെെയുംം ശാാന്തമ്മയുടെെയുംം മകളാായിി
ജനനംം. മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ കോ�ോട്ടയംം ബസേ�ലിിയസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽനിിന്ന്് ബിിരുദവുംം പാാലാാ സെ�ന്റ്്.
തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽനിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. കോ�ോട്ടയംം ബസേ�ലിിയസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, പാാമ്പാാടിി
കെ�. ജിി. കോ�ോളേ�ജ്്, തൊ�ൊടുപുഴ ന്യൂൂമാാൻ കോ�ോളേ�ജ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ അദ്ധ്യാാ�പിികയാായിിരുന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ
കുറവിിലങ്ങാാട്് ദേ�വമാാതാാ കോ�ോളേ�ജിിൽ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി ഫെ�ലോ�ോഷിിപ്പോ�ോടുകൂടിി ‘പുരാാവൃത്തവുംം മലയാാളസിിനിിമയുംം: ഒരു
വടക്കൻ വീീരഗാാഥ, പെ�രുന്തച്ചൻ, ദയ, വൈൈശാാലിി എന്നീീ തിിരക്കഥകളെ� ആസ്പദമാാക്കിി ഒരു പഠനംം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ
ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു. ഭർത്താാവ്് ജിിതിിൻ മോ�ോഹൻ.

പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം: സാംം�സ്കാാരിിക വിിനിിമയത്തിിന്റെ� ഇടംം
ഡോ�ോ. പ്രദീീപ്് കുമാാർ ഇ. വിി.

മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, പയ്യന്നൂർ പ്രാാദേ�ശിികകേ�ന്ദ്രംം

കാാരുണ്യയത്തിിന്റെ�യുംം രോ�ോഗനിിവാാരണത്തിിന്റെ�യുംം കാാർഷിിക സമൃദ്ധിിയുടെെയുംം പ്രതീീകമാാണ്്
ഉത്തരകേ�രളത്തിിലെ� തെ�യ്യംം. വിിവിിധ ജാാതിി സമൂഹങ്ങൾ അവരുടേ�താായ തനിിമയോ�ോടുകൂടിി ഈ
അനുഷ്ഠാാനംം നടത്തുന്നു എന്നതുംം പ്രധാാനമാായ ഒന്നാാണ്്. ‘ദൈൈവംം’ എന്ന പദത്തിിന്റെ� തത്ഭവമാാണ്്
തെ�യ്യംം. തെ�യ്യത്തിിലൂടെെ അഭീീഷ്ടസിിദ്ധിി ഉണ്ടാാകുമെെന്ന്് ജനങ്ങൾ വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. ദേ�വതാാരൂപംം
ധരിിച്ചാാടുന്ന കോ�ോലങ്ങളിിൽ മിിക്കതിിനെ�യുംം അത്യുുത്തരകേ�രളത്തിിൽ പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് പണ്ടത്തെ�
കോ�ോലത്തുനാാട്ടിിൽ തെ�യ്യമെെന്ന്് വിിളിിക്കുന്നു. തുലാം�ംപത്തിിന്് ആരംംഭിിക്കുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാാനംം ഇടവ
പ്പാാതിിയോ�ോളംം നീീണ്ടുനിിൽക്കുന്നു. പൊ�ൊതുവെ� മഴമാാറിി കാാലാാവസ്ഥ അനുകൂലമാാവുന്ന ഈ കാാലയ
ളവിിൽ വിിവിിധ കാാവുകളുംം ആരാാധനാാസ്ഥാാനങ്ങളുംം തെ�യ്യവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് സജീീവമാാകുന്നു.
സവർണ്ണ വിിഭാാഗങ്ങളല്ല ജാാതീീയമാായിി അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ടവരുടെെ ആവിിഷ്ക്കാാരമാായാാണ്് തെ�യ്യംം
നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. അവർണ്ണന്റെ� ശരീീരത്തിിൽ തന്നെ� തെ�യ്യംം സാാന്നിിധ്യയമറിിയിിക്കുകയുംം അവരുടെെ
യാാതനകളുംം വേ�ദനകളുംം തോ�ോറ്റത്തിിലൂടെെയുംം ഇതര നിിർവ്വഹണങ്ങളിിലൂടെെയുംം സ്ഥാാപിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. അങ്ങനെ� സമാാനതകളിില്ലാാത്ത ഈശ്വവരാാനുഭവമാായിി തെ�യ്യംം മാാറുന്നു. അമ്മദൈൈവങ്ങൾ,
നാാഗകന്യയക, മന്ത്രമൂർത്തിികൾ, വീീരന്മാാർ, പൂർവ്വിികന്മാാർ ഇവരെെല്ലാം�ം അവർണ്ണന്റെ� മനസ്സിിൽ
തീീക്ഷണതയോ�ോടെെ കടന്നുവരുന്നു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� “വിിവിിധ സമൂഹങ്ങളെ� ഒന്നിിപ്പിിക്കുന്ന
സാാമുദാായിിക മൈൈത്രിിയുടെെ പ്രതീീകമാാണ്് തെ�യ്യംം”.1
എണ്ണയാാട്ടലുംം വിില്പനയുംം തൊ�ൊഴിിലാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച വാാണിിയ സമുദാായക്കാാരുടെെ കുലദേ�വ
തയാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ടു ഭഗവതിി. വാാണിിയരുടെെ ആരാാധനാാകേ�ന്ദ്രമാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് കാാവ്്. മുച്ചിിലോ�ോട്ട്്
കാാവുകൾ ഭക്തിിയുടെെ പരിിവേ�ഷമുള്ള അദ്ധ്യാാ�ത്മിിക ഇടംം എന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വിിവിിധ അനുഷ്ഠാാന
ങ്ങളിിലൂടെെ സമൂഹത്തിിലെ� എല്ലാാവരെെയുംം ഒരുമിിച്ചു നിിർത്തുന്ന ഇടംം കൂടിിയാായിി മാാറുന്നു. മുച്ചിി
ലോ�ോട്ടു ഭഗവതിിയെ� ജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം ഐക്യയത്തിിന്റെ�യുംം രോ�ോഗശാാന്തിിയുടെെയുംം ദേ�വതയാായിി
കണക്കാാക്കുന്നു. ഒരു സമുദാായത്തിിന്റെ� ആരാാധനാാലയത്തിിൽ സ്വവത്വംം� കൈൈവിിടാാതെ� അനുഷ്ഠിിക്കു
ന്ന ചടങ്ങുകളാാണെ�ങ്കിിലുംം ഐശ്വവര്യയവുംം ഉൽക്കർഷവുംം ജാാതിിമതവേ�ർതിിരിിവിില്ലാാതെ� സമൂഹത്തിിന്്
ഒന്നിിച്ചനുഭവിിക്കാാൻ പാാകത്തിിലാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ടെെ പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� നടത്തിിപ്പ്്.
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കളിിയാാട്ടംം പേ�രുംം പെ�രുമയുംം
തറവാാടുകളിിലുംം സ്ഥാാനങ്ങളിിലുംം നിിശ്ചിിതകാാലങ്ങളിിൽ തെ�യ്യാാട്ടംം നടത്തുന്നതിിനെ� ‘കളിിയാാട്ടംം’
എന്നുപറയുന്നു. കാാവുകളിിലുംം കോ�ോട്ടങ്ങളിിലുംം കഴകങ്ങളിിലുംം ആണ്ടുതോ�ോറുംം തെ�യ്യാാട്ടംം നടത്തേ�
ണ്ടത്് ഏതു ദിിവസങ്ങളിിലാാണെ�ന്ന്് നിിയമമുണ്ട്്. സാാമ്പ്രദാായിികമാായിി നടത്തപ്പെ�ടുന്ന അത്തരംം
കളിിയാാട്ടത്തെ� ‘കല്പനകളിിയാാട്ടംം’ എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. ആണ്ടുകളിിയാാട്ടംം നടത്താാത്ത സ്ഥാാന
ങ്ങളിിലുംം കാാവുകളിിലുംം വളരെെ വർഷങ്ങൾക്കു ശേ�ഷംം ആർഭാാടപൂർവ്വംം നടത്തപ്പെ�ടുന്ന കളിിയാാട്ട
ഉത്സവങ്ങൾക്ക്് ‘പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം’ എന്നുപറയുന്നു. “കാാളിിദേ�വിിയാാണ്് അധിിക കളിിയാാട്ടദേ�വിികളുംം
അതുകൊ�ൊണ്ട്് ‘കാാളിിയാാട്ടംം’ കളിിയാാട്ടമാായെ�ന്ന്് ലാാക്ഷണിികമാായിി അർത്ഥംം കല്പിിക്കുന്നു. ‘കളിിയുംം’
‘ആട്ടവുംം’ ആയതിിനാാൽ കളിിയാാട്ടമാായിി എന്നുമാാണ്് മറ്റൊ�ൊരഭിിപ്രാായംം”.2 ഗുണ്ടർട്ടിിന്റെ� നിിഘണ്ടുവിിൽ
കളിിയാാട്ടമെെന്ന പദത്തിിന്് “Religious Play” എന്നാാണർത്ഥംം കല്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
ആണ്ടിിലൊ�ൊരിിക്കൽ കളിിയാാട്ടമാായിി ഭഗവതിിയെ� കെ�ട്ടിിയാാടിിക്കുന്ന മുച്ചിിലോ�ോട്ടുകൾ ഉണ്ട്്.
എന്നാാൽ പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുടെെ “പന്തൽ മംംഗലംം” വിിപുലമാായ രീീതിിയിിൽ ഇന്ന്്
നാാടിിന്റെ� ഉത്സവമാായിി ആഘോ�ോഷിിക്കുന്നു. മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് കാാവുകളിിലെ� ഏറ്റവംം പ്രധാാന ആഘോ�ോഷവുംം
പന്ത്രണ്ടു വർഷംം കൂടുമ്പോ�ോഴുള്ള പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം തന്നെ�യാാണ്്. കളിിയാാട്ട വേ�ളയിിൽ ജനങ്ങളുടെെ
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്് ആശ്വാാ�സമരുളുന്ന ചടങ്ങ്് പതിിവാാണ്്. മനോ�ോവീീര്യം�ം പകരുന്ന ഒരു ‘സൈൈക്കോ�ോതെ�
റാാപ്പിി’ തന്നെ�യാാണ്്. ഐശ്വവര്യയത്തിിന്റെ�യുംം ശാാന്തിിയുടെെയുംം പ്രതീീകമാായ തെ�യ്യംം അശുഭങ്ങളെ�ല്ലാാ
മകന്ന്് തങ്ങൾ അനുഗ്രഹീീതരാായെ�ന്ന ഭാാവത്തെ� ഭക്തരിിൽ ഉദ്ദീീപിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് തെ�യ്യത്തിിന്്
സമാാപനംം കുറിിക്കുന്നത്്. വേ�ഷഭൂഷാാദിികളുടെെ ലാാളിിത്യയത്തിിലുംം ആകർഷകതയിിലുംം മുൻപന്തിിയിി
ലാാണ്് വാാണിിയ സമുദാായക്കാാരുടെെ കുലദേ�വതയാായ മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി.

മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി പുരാാവൃത്തംം
വാാണിിയ സമുദാായത്തിിൽപ്പെ�ടുന്ന ജനങ്ങളുടെെ പൊ�ൊതു ആരാാധനാാകേ�ന്ദ്രമാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്്കാാവ്്.
ആരാാധ്യയദേ�വത മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുംം. തോ�ോറ്റംംപാാട്ടിിൽ മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുടെെ ഉൽഭവത്തെ�
ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. പരമശിിവൻ നടനംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാായ വിിയർപ്പ്് വട്ടളകൊ�ൊണ്ട്്
വടിിച്ചെ�ടുത്ത്് ഹോ�ോമകുണ്ഡത്തിിൽ എറിിഞ്ഞപ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാായ പുത്രിിയാാണ്് പുരാാവൃത്തപ്രകാാരംം ഈ
ദേ�വത. ഭൂമിിയിിൽ സർവ്വരോ�ോഗനിിവാാരണംം ചെ�യ്യാാൻ പരമേ�ശ്വവരൻ ഭൂമിിയിിലേ�ക്കയച്ച ഈ ദേ�വിി
പെ�രിിഞ്ചല്ലൂരിിലെ� കൈൈലാാസകല്ലിിൽ ഉയിിർപ്പെ�ട്ടു. വടക്കോ�ോട്ട്് പ്രയാാണംം ആരംംഭിിച്ച ദേ�വിി കന്നിി
നിിലങ്ങളിിലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ച്് മുച്ചിിലോ�ോടൻ പടനാായരുടെെ പടിിപ്പുരയിിലെ�ത്തിി. കന്നിിരാാശിിയിിലുള്ള
‘മണിിക്കിിണറിിൽ’ മുച്ചിിലോ�ോടൻ പടനാായരുടെെ ഭാാര്യയയ്ക്ക്് ദേ�വീീ ചൈൈതന്യംം� പ്രത്യയക്ഷമാായിി. അവിിടെെ
ഉണ്ടാായിിരുന്ന കരിിമ്പന വാാടിിക്കരിിയുകയുംം ചെ�യ്തു. പനമുറിിക്കാാൻ മുച്ചിിലോ�ോടൻ പടനാായർ തീീരുമാാ
നിിച്ചു. അത്് മുറിിക്കരുതെ�ന്ന്് അശരീീരിി ഉണ്ടാായെ�ങ്കിിലുംം അതു വകവെ�യ്ക്കാാതെ� പനമുറിിച്ച്് പന്ത്രണ്ട്്
പള്ളിിവിില്ല്് തീീർത്തു. പന്ത്രണ്ടാംം� പള്ളിിവിില്ല്് മുച്ചിിലോ�ോടന്റെ� പടിിഞ്ഞാാറ്റയിിൽ എത്തിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചെ�
ങ്കിിലുംം കഴിിഞ്ഞിില്ല. പ്രശ്നമുണ്ടെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കിി ജോ�ോത്സ്യയനെ� കണ്ട്് രാാശിി വെ�പ്പിിച്ചു. അതനുസരിിച്ച്്
ദേ�വിിയെ� പടിിഞ്ഞാാറ്റവഴക്കംം കൊ�ൊടുത്ത്് വെ�ള്ളിി ശ്രീീപീീഠത്തിിന്മേ�ൽ ഇരുത്തിി കുലദേ�വതയാാക്കിി
മുച്ചിിലോ�ോടൻ പടനാായർ ആരാാധിിച്ചു. കരിിവെ�ള്ളൂരിിൽ ഭഗവതിിയെ� കുടിിയിിരുത്തിി ആദിി മുച്ചിിലോ�ോട്ട്്
നിിർമ്മിിച്ചു. കളിിയാാട്ടവുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടവുംം പലകാാലങ്ങളിിൽ നടന്നു. എന്നാാൽ വാാണിിയസമുദാായംം
പിിൽക്കാാലത്ത്് 9 ഇല്ലവുംം 14 കഴകവുംം ആയിി തീീർന്നപ്പോ�ോൾ 17 നാാടുകളിിൽ 18 മുച്ചിിലോ�ോടുകൾ ആദ്യം�ം
ഉണ്ടാായിി. പിിന്നീീട്് വടകര വൈൈകരശ്ശേ�രിിതൊ�ൊട്ട്് കാാസർഗോ�ോഡ്് പെ�രിിന്തണ വരെെ നൂറ്റിിയേ�ഴോ�ോളംം
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മുച്ചിിലോ�ോടുകളിിൽ ഇന്ന്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയെ� ആരാാധിിച്ചു വരുന്നു. ആദിിവാാസിികളിിൽ കുറിിച്യയർ
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയെ� ആരാാധിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പെ�രിിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാാമത്തിിലെ� പ്രസിിദ്ധമാായ ഒരു ഇല്ലത്തെ� സുന്ദരിിയുംം കന്യയകയുമാായ ഉച്ചിില
എന്ന ബ്രാാഹ്മണ യുവതിി ബ്രാാഹ്മണ മേ�ധാാവിിത്വവത്തെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്തതിിന്് രക്തസാാക്ഷിിയാായ
കഥയാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള മറ്റൊ�ൊരു ഐതിിഹ്യംം�. പരമശിിവനിിൽ നിിന്ന്് ദേ�വിി
യുണ്ടാായിി എന്ന കഥയെ�ക്കാാളുംം ഇന്ന്് കൂട്ടാായ്മ കൊ�ൊണ്ടുനടക്കുന്നത്് അന്തർജ്ജനത്തിിന്റെ� ദുരന്ത
ജീീവിിതകഥയാാണ്്. ഒരു വിിദ്വവൽ സദസിിൽവെ�ച്ച്് പണ്ഡിിതരുടെെ ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ലോ�ോകത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം
വലിിയ സുഖംം രതിി സുഖമാാണെ�ന്നുംം ഏറ്റവുംം വലിിയ വേ�ദന പ്രസവ വേ�ദനയാാണെ�ന്നുംം ഉത്തരംം
പറഞ്ഞ കന്യയകയെ� ഈ കാാര്യയങ്ങൾ അനുഭവിിക്കാാതെ� ഉത്തരംം പറയാാൻ കഴിിയിില്ല എന്ന മുടന്തൻ
ന്യാാ�യത്തിിന്റെ� ബലത്തിിൽ ചാാരിിത്രാാപവാാദത്തിിന്് ഇരയാാക്കിി നാാടുകടത്തുന്നു. നിിരാാലംംബയാായ
അവൾ തീീ കൂട്ടിി ആത്മഹത്യയ ചെ�യ്യാാൻ തീീരുമാാനിിക്കുന്നു. വഴിിയിിലൂടെെ കള്ളുമാായിി വന്ന തീീയ്യനോ�ോട്്
കള്ള്് തീീയിിൽ ഒഴിിക്കാാൻ പറഞ്ഞപ്പോ�ോൾ അവൻ അനുസരിിച്ചിില്ല. പിിന്നാാലെ� വന്ന മുച്ചിിലോ�ോടൻ
പടനാായർ കന്യയകയുടെെ ആവശ്യയപ്രകാാരംം “തീീ കെ�ട്ടുപോ�ോകട്ടെെ” എന്നു മനസ്സിിൽ ധ്യാാ�നിിച്ച്് കയ്യിിൽ
ഉണ്ടാായ എണ്ണ തീീയിിലൊ�ൊഴിിച്ചു. തീീ ആളിിക്കത്തുകയുംം കന്യയക മരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. വീീട്ടിിൽ എത്തിിയ
പടനാായരുടെെ തുത്തിിക (എണ്ണപ്പാാത്രംം) യിിൽ എണ്ണ നിിറഞ്ഞു. മണിിക്കിിണറിിൽ മുച്ചിിലോ�ോടന്റെ�
ഭാാര്യയക്ക്് ദേ�വതാാ സാാന്നിിധ്യംം� അനുഭവപ്പെ�ട്ടു. കരിിമ്പനമേ�ൽ ഒരു ജ്യോ�ോ�തിിസ്സ്് ഉണ്ടാായിി. ജോ�ോത്സ്യയനെ�
വിിളിിച്ച്് പ്രശ്നംം വെ�ച്ച്് ദേ�വിിയുടെെ ഇഷ്ടംം അറിിഞ്ഞ്് മുച്ചിിലോ�ോടൻ പടിിഞ്ഞാാറ്റയിിൽ ഭഗവതിിയെ� കുടിി
യിിരുത്തിി. പിിന്നീീട്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് വാാണിിയ കുലത്തിിന്റെ� ദേ�വതയാായിി മാാറിി.

പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം: കൂട്ടാായ്മയുടെെ സാാമൂഹ്യയപാാഠംം
നാാലു ദിിവസങ്ങളിിലാായിിട്ടാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം ആഘോ�ോഷിിക്കുന്നത്്. നിിരവധിി
ചടങ്ങുകൾ കൊ�ൊണ്ടുംം തെ�യ്യങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുംം സമ്പന്നമാാണ്് ഈ ആഘോ�ോഷംം. കളിിയാാട്ടംം ഏല്പിി
ക്കൽ, കൂവംം അളക്കൽ, നിിലംംപണിി, കന്നിികലവറകുറ്റിിയടിിക്കൽ, വെ�റ്റിിലാാചാാരംം, കരിിയിിടക്കൽ
തുടങ്ങിിയ ചടങ്ങുകളുംം, മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി, പുലിിയൂർ കണ്ണൻ, പുലിിയൂർകാാളിി, കണ്ണങ്ങാാട്ട്് ഭഗവതിി,
ഊളന്താാട്ട്് ഭഗവതിി, നരമ്പിിൽ ഭഗവതിി, തീീമാാറ്റതെ�യ്യംം, തൽസ്വവരൂപൻ, കൈൈക്കോ�ോളൻ, രക്തചാാമു
ണ്ഡിി, മടയിിൽ ചാാമുണ്ഡിി, കുണ്ഡോ�ോറ ചാാമുണ്ഡിി, വിിഷ്ണുമൂർത്തിി, വണ്ണാാൻകൂത്ത്്, ചങ്ങനുംം പൊ�ൊങ്ങനുംം
തുടങ്ങിിയ തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളുംം കെ�ട്ടിിയാാടുന്നു. മംംഗലകുഞ്ഞുങ്ങളുടെെ വരവ്്, നെ�യ്യാാട്ടംം തുടങ്ങിി
സുപ്രധാാന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനവുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട വേ�ളയിിൽ നടക്കാാറുണ്ട്്.
പണ്ടു കാാലങ്ങളിിൽ മുച്ചിിലോ�ോട്ടിിലെ� കളിിയാാട്ടംം നടത്തുന്നത്് ക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥാാനിികരുംം
കോ�ോയ്മമാാരുംം ആയിിരുന്നു. ഇക്കാാലത്ത്് മാാറിിവന്ന ഭൗ�തിിക സാാഹചര്യയങ്ങളിിലെ� വ്യയതിിയാാന
ങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്് ഇന്ന്് അതേ�പടിി നടക്കാാറിില്ല. ദേ�വസ്വവത്തിിനാാണ്് ചുമതല. എന്നാാൽ ഇവരെെല്ലാം�ം
പ്രതീീകാാത്മകമാായിിട്ടെെങ്കിിലുംം അവരുടെെ പങ്ക്് നിിർവ്വഹിിക്കാാറുണ്ട്്. പണ്ട്് കളിിയാാട്ടംം നടത്താാൻ
ധനാാഗമനത്തിിനുള്ള മറ്റൊ�ൊരു മാാർഗ്ഗമാായിിരുന്നു പവ്വകുറിി (വിിളക്കുംം തളിികകുറിി). പണ്ടു കാാലത്ത്്
ക്ഷേ�ത്രാാവകാാശിികളുംം നടത്തിിപ്പുകാാരുംം അംംഗങ്ങളുംം ജന്മിിമാാരുടെെ ആജ്ഞാാനുവർത്തിികളാായിിരുന്നു.
കോ�ോയ്മമാാർ ക്ഷേ�ത്ര ഭൂമിി നോ�ോക്കിി നടത്തിിയിിരുന്നു. ഇന്നത്തെ� ബഹുജന പങ്കാാളിിത്തമോ�ോ അഭിിപ്രാാ
യസ്വാാ�തന്ത്ര്യയമോ�ോ അന്നുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. കളിിയാാട്ടാാവശ്യയത്തിിന്് വരുന്ന തുകയുടെെ ഭീീമഭാാഗവുംം
വഹിിക്കേ�ണ്ടത്് ക്ഷേ�ത്രാംം�ഗങ്ങളാാണ്്. ഓരോ�ോ അംംഗവുംം നിിശ്ചിിത പിിരിിവ്് നൽകണംം. കളിിയാാ
ട്ടത്തിിന്് നൽകുന്ന പിിരിിവിിനു പുറമെെ വാാല്യയക്കാാർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�ക്ക്് നിിശ്ചിിതമാായ ‘കാാൽവര’
നൽകണംം. സ്ത്രീീകൾ ആവശ്യയമാായ നെ�ല്ല്് കുത്തിിയൊ�ൊരുക്കിി അരിിയാാക്കിി മുച്ചിിലോ�ോട്ടെെത്തിിക്കണംം.
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ധനസമ്പാാദനത്തിിനുള്ള മറ്റൊ�ൊരുപാാധിി നാാട്ടെെഴുന്നെ�ള്ളത്താാണ്്. അങ്ങനെ� എഴുന്നെ�ള്ളുന്ന
ദേ�വിിയുടെെ കോ�ോമരങ്ങളെ� ആളുകൾ നാാണയംം തൊ�ൊഴുത്് കുറിി വാാങ്ങുന്നു.
മുച്ചിിലോ�ോട്ടു ഭഗവതിി ഒരു പ്രത്യേ�േക സമുദാായത്തിിന്റെ�താാണെ�ങ്കിിലുംം ഇന്ന്് നാാനാാജാാതിിക്കാാ
രുടെെ സമ്പൂർണ്ണ പങ്കാാളിിത്തമാാണ്് കളിിയാാട്ടത്തിിലുള്ളത്്. ആഘോ�ോഷകമ്മിിറ്റിിയിിൽ ചെ�യർമാാൻ
സ്ഥാാനംം മറ്റു സമുദാായത്തിിനാാണ്് നൽകുന്നത്്. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട സമയങ്ങളിിൽ അന്നദാാനംം പ്ര
ധാാനമാായതുകൊ�ൊണ്ടുംം കലവറയിിലെ� ജോ�ോലിികൾ വാാല്യയക്കാാർ ചെ�യ്യേ�ണ്ടതിിനാാലുംം വാാണിിയ
സമുദാായ വാാല്യയക്കാാർ അധിികപേ�രുംം ‘കലശംം കുളിിച്ച്് ’ ശുദ്ധമാായിി നാാലുദിിവസംം കലവറയിിൽ
കൂടുന്നു. പൊ�ൊതുജനങ്ങൾക്കാാണ്് എല്ലാാ കമ്മിിറ്റിിയുടെെയുംം ചെ�യർമാാൻ സ്ഥാാനംം. എന്നാാൽ
കൺവീീനർ സ്ഥാാനംം വാാണിിയ സമുദാായക്കാാർക്കു തന്നെ�യാായിിരിിക്കുംം.
മറ്റ്് മുച്ചിിലോ�ോടുകൾ, കഴകങ്ങൾ, മനകൾ തറവാാടുകൾ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം മുച്ചിിലോ�ോട്ട്്
ഭഗവതിിയുടെെ പന്തൽമംംഗല്യയത്തിിനുള്ള പങ്ക്് എത്തിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. ജനസംംഖ്യാാ� വർദ്ധനവുംം സാാമ്പ
ത്തിിക ജീീവിിതത്തിിൽ വന്ന പുരോ�ോഗതിിയുംം വടക്കേ� മലബാാറിിൽ മുച്ചിിലോ�ോടുകളുടെെയുംം മറ്റ്് സ്ഥാാന
ങ്ങളുടെെയുംം എണ്ണംം വർദ്ധിിക്കുന്നതിിനു കാാരണമാായിി. കളിിയാാട്ടത്തിിന്് വാാല്യയക്കാാർ കൊ�ൊടുക്കുന്ന
പണത്തിിനു പുറമെെയാാണ്് കൂട്ടാായ്മയുടെെ ഈ സഹകരണംം. മറ്റ്് സമുദാായങ്ങളിിൽപ്പെ�ട്ട അംംഗങ്ങളുംം
എല്ലാാ ജോ�ോലിികളിിലുംം ഒത്തുചേ�രുന്നു. സദ്യയയ്ക്ക്് പന്തലൊ�ൊരുക്കാാനുംം, കാാവ്് മോ�ോടിിപിിടിിപ്പിിക്കാാനുംം
ആവശ്യയങ്ങൾക്കുള്ള സാാധനങ്ങൾ എത്തിിക്കാാനുംം ഒരു ഗ്രാാമത്തിിലെ� എല്ലാാവരുംം ഒന്നിിച്ചു പ്രയത്നിി
ക്കുന്നു. ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക കൂട്ടാായ്മ അവിിടെെ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്് ക്ഷണിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരിിൽ മണിിയാാണിി, ചാാലിിയർ, തീീയ്യർ, ആശാാരിി,
മൂശാാരിി, നാാദിിയൻ, വണ്ണത്താാൻ, തട്ടാാൻ, നാായർ, പൊ�ൊതുവാാൾ തുടങ്ങിിയവരുടെെ സമുദാായ സ്ഥാാ
നങ്ങളുംം പെ�ടുന്നു. ആ സ്ഥാാനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിനു വന്നുചേ�രുമ്പോ�ോൾ അവരുടെെ
പാാരിിതോ�ോഷിികമാായിി പണമോ�ോ ഭക്ഷണസാാമഗ്രിികൾക്ക്് ആവശ്യയമാായ സാാധനങ്ങളോ�ോ നൽകുന്നു.
കളിിയാാട്ടംം നടക്കുമ്പോ�ോൾ സൗൗഹൃദംം നിിലനിിർത്താാൻ ഇത്തരംം കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങലുകൾ നടക്കു
ന്നുണ്ട്്. കളിിയാാട്ട നടത്തിിപ്പിിനാായിി ആവശ്യയമാായ വലിിയ തുകയിിൽ കൂടുതലുംം അന്നദാാനത്തിിനാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.

മാാതൃസങ്കൽപ്പത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ
സങ്കീീർണ്ണമാായ ഒരു അനുഷ്ഠാാന രൂപമാാണ്് തെ�യ്യംം. വ്യയത്യയസ്തമാായ ആരാാധനാാ രീീതിികൾ തെ�യ്യ
ത്തിിൽ കാാണാംം�. അമ്മദേ�വതാാരാാധന, വൃക്ഷ- മൃഗ- നാാഗാാരാാധന, പ്രേ�താാരാാധന, ശൈൈവ- വൈൈഷ്ണവ
ആരാാധന എന്നിിവയുടെെ ഒരു സമന്വവയമാാണ്് കാാണുന്നത്്. കേ�രളത്തിിലെ� മറ്റ്് പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം സാാമൂഹിികമാായുംം വേ�റിിട്ടുനിില്ക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിൽ
ഈ വ്യയതിിരിിക്തത കാാണാാൻ കഴിിയുംം.
തെ�യ്യങ്ങളിിൽ കൂടുതലുംം അമ്മ ദൈൈവങ്ങളാാണ്്. കൃഷിി പ്രധാാന ജീീവിിത ഉപാാധിിയാായിി
സ്വീീ�കരിിച്ച്് ജീീവിിക്കുന്ന സമൂഹംം അമ്മദൈൈവങ്ങളെ� ദേ�വതകളാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചു. അമ്മയുടെെ വാാത്സ
ല്യയവുംം ഇണയുടെെ ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടവുംം അനശ്വവരമാായിി ആവിിഷ്കരിിച്ചു തെ�യ്യങ്ങളിിലൂടെെ അവർ. ദ്രാാവിിഡ
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനമാാണതിിൽ കാാണുന്നത്്. പ്രാാക്തന പാാരമ്പര്യയത്തോ�ോട്് കാാലിികമാായവ
കൂട്ടിിച്ചേ�ർത്തുകൊ�ൊണ്ട്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ ഒരു സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതമാാണ്് ഗ്രാാമീീണ കൂട്ടാായ്മ
യിിൽ കാാണുന്നത്്. ഉർവ്വരതാാപ്രധാാനമാായ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ ഗോ�ോത്രവർഗ്ഗ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
പിിന്തുടർച്ചയാാണ്്.

92

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

“മണ്ണിിൽ നിിന്നുള്ള ഉത്്പാാദനംം ഉർവ്വരതയെ� ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കുംം. ഉർവരത ഉണ്ടാാകണമെെങ്കിിൽ
മണ്ണിിന്റെ�താായാാലുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ�താായാാലുംം അമ്മ ദൈൈവങ്ങൾ കനിിഞ്ഞനുഗ്രഹിിക്കണംം. ഒരിിക്കലുംം
നിിരാാശ നേ�രിിടാാതെ� നിിത്യയയൗൗവ്വനംം നിിലനിിർത്താാൻ കഴിിയുന്ന അമ്മയുടെെ പ്രതിിരൂപമാാണ്് കന്യയക.
സാാധാാരണ മനുഷ്യയസ്ത്രീീയാായ അമ്മയ്ക്ക്് ക്രമേ�ണ പ്രാായാാധിിക്യംം� വരുകയുംം ഒടുവിിൽ കാാലത്തിിനു
കീീഴടങ്ങുകയുംം വേ�ണംം എന്നാാൽ കന്യയകയാായിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� അമ്മ എന്നതാാണ്് ദേ�വതകളുടെെ
സ്വവഭാാവംം. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുംം കന്യാാ�മറിിയവുംം നിിത്യയകന്യയകയാായിിരിി
ക്കുന്നത്്”.3 “വർണ്ണത്തിിന്റെ�യുംം ലിംം�ഗത്തിിന്റെ�യുംം ആധിിപത്യംം� നാാടൻ മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ
കൈൈകടത്തുമ്പോ�ോൾ പ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ� സ്വവരമാായിി തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നു”.4 സ്ത്രീീയോ�ോ
ടുള്ള കൈൈയേ�റ്റത്തിിനെ�തിിരെെ സ്ത്രീീകൾ ദേ�വതമാാരാായിി മാാറുന്നു. ഈ പ്രതിിഷേ�ധമാാണ്് തെ�യ്യങ്ങളിിൽ
കൂടുതലുംം അമ്മ ദേ�വതമാാരാായിി തീീരുന്നത്്.
ഒരു ജനതയുടെെ ആരാാധ്യയദേ�വതയെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്് ആഹാാരസമ്പാാദന-വിിതരണ വ്യയവസ്ഥ
തന്നെ�യാാണ്്. കാാർഷിിക പാാരമ്പര്യയവുംം ഭൂമിിയോ�ോടുള്ള ബന്ധവുംം ദാായക്രമവുംം മറ്റുംം കൂട്ടാായ്മയ്ക്ക്് സ്ത്രീീയോ�ോ
ടുള്ള സമീീപനത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാാണ്്. തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളെ� തോ�ോറ്റിിയുണർത്തുന്ന
കാാലംം വിിളവെ�ടുപ്പിിനുംം വിിതയ്ക്കുംം ഇടയിിലുള്ള കാാലമാാണ്്. തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളിിലെ� ഏറ്റവുംം ശക്തമാായ
ജനവിിശ്വാാ�സംം നേ�ടിിയിിട്ടുള്ളത്് അമ്മദേ�വതമാാരാാണ്്. കർഷകസമൂഹത്തിിൽ നിിലനിില്പിിനാാശ്രയംം
അമ്മ തന്നെ�യാാണ്്. യുദ്ധവുംം അമ്മ ദേ�വതയുമാായുള്ള ബന്ധംം സംംഘ കാാലത്തു തന്നെ� കേ�രളത്തിിൽ
ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി കാാണാംം�. കൂടുതലുംം അന്ന്് ‘കൊ�ൊറ്റവൈൈ’ പോ�ോലുള്ള ദേ�വതകളെ� യുദ്ധദേ�വത
യാായിി കണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സന്താാനലബ്ധിിക്കുംം മറ്റുംം അമ്മദേ�വതയ്ക്കു മുന്നിിൽ എത്തുന്നതു കാാണാംം�.
അമ്മ ദൈൈവത്തെ� ആരാാധിിച്ചു വന്ന ഗ്രാാമീീണ ജനതയുടെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്നാാവണംം
നിിരവധിി ദേ�വിിമാാർ തെ�യ്യമാായിി കടന്നു വന്നത്്. ചോ�ോന്നമ്മ, തോ�ോട്ടുങ്കരഭഗവതിി, കടാാങ്കോ�ോട്ടുമാാക്കംം,
കോ�ോപ്പാാളത്തിി, മുച്ചിിലോ�ോട്ടു ഭഗവതിി എന്നീീ അമ്മ ദൈൈവങ്ങൾ ദുരനുഭവങ്ങൾ നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്ന സ്ത്രീീക
ളുടെെ കഥയാാണ്് പറയുന്നത്്. “രക്തവർണ്ണത്തിിന്റെ� ആധിിക്യയത ഈ കോ�ോലങ്ങളുടെെ സ്ത്രീീ പ്രതീീകത്വംം�
കൂടിിയാാവണംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഈ അമ്മ ദേ�വതമാാർ വിിവിിധോ�ോദ്ദേ�ശ്യയങ്ങളോ�ോടെെ ആരാാധിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നു. സർവ്വരക്ഷയുംം, സന്താാനംം, അന്നംം, വീീര്യം�ം, വിിദ്യയ, ആരോ�ോഗ്യംം� ഇവ നൽകുന്നവളുംം ഒക്കെ�യാാണ്്
അമ്മ ദേ�വത. ഇത്തരംം പരിികല്പനകളോ�ോടുകൂടിിയ അമ്മ ദൈൈവാാരാാധന ലോ�ോകവ്യാാ�പകമാാണ്്.
ഉർവ്വരതാാപ്രതീീകംം എന്ന നിിലയിിലുള്ള ആരാാധനയാാവട്ടെെ ഏറെെ പ്രാാക്തനവുംം വ്യാാ�പകവുമാാണ്്”.5
ഒരു സവർണ്ണസ്ത്രീീയാാണ്് വരേ�ണ്യയവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� പീീഡനത്തിിന്് ഇരയാായത്് എന്ന്് ഇവിിടെെ
കാാണാംം�. അങ്ങനെ� സവർണ്ണയാായിിരുന്ന അവൾ അവർണ്ണരുടെെ കുലദേ�വതയാായിി. ഈ
ദേ�വതയുടെെ ദുരന്തകാാരണംം പുരുഷമേ�ധാാവിിത്വംം� തന്നെ�യാാണ്്. സവർണ്ണയാായിിട്ടുംം അവളുടെെ
ധൈൈഷണിികതയെ� അംംഗീീകരിിക്കാാൻ അവർ തയ്യാാറാായിില്ല. പുരുഷനു തുല്യംം� സ്ത്രീീ അറിിവ്് നേ�ടിിക്കൂടാാ
എന്നുംം പുരുഷനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വിിദ്വവൽ സദസ്സിിൽ പാാണ്ഡിിത്യയത്തിിന്റെ� മാാറ്റുരച്ചുകൂടാാ എന്നുംം വിിശ്വവസിിച്ച
വരേ�ണ്യയ സമൂഹംം സ്ത്രീീയെ� തുരത്താാനുള്ള ഏറ്റവുംം വലിിയ മാാർഗ്ഗമാായിി കണ്ടത്് അവളുടെെ ചാാരിി
ത്ര്യയത്തിിൽ സംംശയിിക്കുക എന്നതാാണ്്. അപ്പോ�ോഴവൾ സമൂഹത്തിിന്റെ� മുമ്പിിൽ അപഹാാസ്യയയാാ
യിിത്തീീരുംം. പുരുഷന്റെ� അവകാാശത്തെ� സ്ത്രീീക്ക്് ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയാാതെ� വരുമ്പോ�ോൾ അമ്മ
ദൈൈവങ്ങളിിലൂടെെ ഈ മേ�ധാാവിിത്വവത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്് ഏറ്റവുംം വലിിയ
തെ�ളിിവാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി.
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി തെ�യ്യത്തെ� അവർണ്ണരുംം സവർണ്ണരുംം ഒരു പോ�ോലെ� വണങ്ങുന്നതു
പതിിവാാണ്്. മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുടെെ കല്ല്യാാ�ണമെെന്ന സങ്കല്പത്തിിൽ നടത്തുന്ന പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ
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സ്ത്രീീകൾക്ക്് ലഭിിക്കുന്ന പ്രാാധാാന്യംം� സ്ത്രീീപക്ഷത്തുനിിന്നുള്ള പ്രതിിരോ�ോധമാായിി കാാണാംം�. ‘മംംഗലകുഞ്ഞു
ങ്ങൾ തോ�ോറ്റത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വരുന്ന’ ചടങ്ങ്് വാാണിിയ സമുദാായത്തിിലെ� പെ�ൺകുട്ടിികളെ� പെ�രുങ്ക
ളിിയാാട്ടത്തിിൽ പങ്കാാളിികളാാക്കുന്ന ചടങ്ങാാണ്്.
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിയുടെെ പുരാാവൃത്തങ്ങളിിൽ ജനപ്രീീതിിയാാർജ്ജിിച്ചത്് പെ�രിിഞ്ചല്ലൂരിിലെ� ബ്രാാഹ്മ
ണസ്ത്രീീയുടെെ ആത്മത്യാാ�ഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കഥയാാണ്്. എന്നാാൽ തെ�യ്യംം നടക്കണമെെങ്കിിൽപോ�ോലുംം
ബ്രാാഹ്മണരുടെെ അനുവാാദംം വേ�ണ്ടുന്ന സാാമൂഹ്യയവ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു കഥ ദേ�വത
യ്ക്കുവേ�ണ്ടിി പോ�ോലുംം അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിയിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം പരമേ�ശ്വവരൻ ഭൂമിിയിിലേ�ക്ക്്
ദേ�വിിയെ� അയച്ച കഥ തോ�ോറ്റംംപാാട്ടിിലൂടെെ കാാണുന്നത്്. ഈ അവസ്ഥ കണ്ണങ്ങാാട്ടു ഭഗവതിിയുംം
കാാഞ്ഞിിരക്കുറ്റിി മനയുമാായിി നടത്തുന്ന സംംഘട്ടന കഥയിിലുംം കാാണാംം�. ‘കാാഞ്ഞിിരക്കുറ്റിി മനയിിൽ
ആഞ്ഞടിിച്ച ഭഗവതിി കോ�ോപംം’ എന്നു ജനമനസ്സിിലുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം തോ�ോറ്റത്തിിൽ അങ്ങിിനെ�യൊ�ൊന്നുമിി
ല്ല. സാാമുദാായിിക ജീീവിിതത്തിിലെ� ഉച്ചനീീചത്തങ്ങളോ�ോടുള്ള സമൂഹമനസ്സിിന്റെ� പ്രതിികരണമാാണ്്
കഥയ്ക്കുള്ളിിലെ� ഇത്തരംം കഥകൾ. ജനതയുമാായിി ആത്മബന്ധംം പുലർത്താാൻ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ�
ആഢ്യയദൈൈവങ്ങൾക്ക്് കഴിിയാാത്തതാാവാം�ം അധിിഷ്ഠാാനദൈൈവങ്ങൾ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലുണ്ടാായിിട്ടുംം
കൂടുതൽ തെ�യ്യങ്ങൾ ഇവിിടെെ ഉയർന്നു വന്നതിിനു കാാരണംം. ജാാതിിയുടെെയുംം മതത്തിിന്റെ�യുംം വിില
ക്കുകൾ ഇപ്പോ�ോഴുംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നതുംം മറ്റൊ�ൊരു കാാരണമാാവാം�ം.

കാാർഷിിക സമ്പദ്്വിിനിിമയവുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടവുംം
മനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� സംംസ്കാാരത്തിിലുംം ഭൂപ്രകൃതിിയ്ക്ക്് വലിിയ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
അമ്മയുംം ഭൂമിിയുംം ഉർവ്വരതയുടെെ വിിളനിിലങ്ങളാാകയാാൽ ഇവ രണ്ടിിനെ�യുംം ഒന്നാായിി കാാണാാനുള്ള
മനോ�ോഭാാവംം എല്ലാായിിടത്തുമുണ്ട്്. പ്രാാചീീന ഉർവ്വരതാാചടങ്ങിിൽ സ്ത്രീീയുംം പ്രകൃതിിയുംം തമ്മിിൽ ബന്ധ
പ്പെ�ട്ടു കിിടക്കുന്നു. ഭൂമിിയെ� അമ്മയാായിി കണക്കാാക്കുന്ന സങ്കല്പംം കാാലാാന്തരത്തിിൽ മാാതൃദേ�വതാാ
പൂജയിിലേ�ക്ക്് വിികസിിച്ചതാായിി കണക്കാാക്കാംം�. സാാമൂഹിികമാായിി ഗ്രാാമീീണ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഉൽക്ക
ണ്ഠയുംം വൈൈയക്തിിക പ്രശ്നങ്ങളുംം പരിിഹരിിക്കുന്നതിിന്് ജനസമൂഹമാാതാാവാായിി ഈ ദേ�വതകളെ�
കാാണുന്നു.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ പതിിനാായിിരക്കണക്കിിന്് ആളുകൾ എത്തിിച്ചേ�രുന്നു. ഇത്തരംം ഗ്രാാ
മീീണോ�ോത്സവങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ഡിി.ഡിി. കോ�ോസാാമ്പിി ഇങ്ങനെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. “ദൂരദിിക്കുകളിിലുള്ള
ഗ്രാാമീീണരെെപ്പോ�ോലുംം ആകർഷിിക്കുന്ന ഗ്രാാമീീണോ�ോത്സവങ്ങളുടെെ ഉത്ഭവത്തിിനു പിിന്നിിൽ ഒരു പ്രാാചീീന
ജനവർഗ്ഗത്തിിന്റെ� അസ്തിിത്വംം� ഉണ്ടാായിിരുന്നിിരിിക്കണംം. ആ വർഗ്ഗംം അപ്രത്യയക്ഷമാായിി കാാണുമെെങ്കിി
ലുംം”.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്് ഏറ്റവുംം പ്രധാാനംം അന്നദാാനമാാണ്്. നാാലു ദിിവസത്തിിനുള്ളിിൽ ആറു
തവണ അന്നദാാനംം നടത്തുന്നു. അന്നദാായിിനിിയാാണ്് മുച്ചിിലോ�ോട്ടു ഭഗവതിി എന്ന വിിശ്വാാ�സമാാകാംം�
ഈ അന്നദാാനത്തിിനുപിിന്നിിൽ. കൃഷിിരീീതിി നടപ്പിിൽ വന്നതോ�ോടുകൂടിി ധാാന്യംം� വിിളയുന്നത്് ഒരു
ദേ�വതയുടെെ അതാായത്് ധാാന്യയമാാതാാവിിന്റെ� അനുഗ്രഹത്താാലാാണെ�ന്ന വിിശ്വാാ�സംം സമൂഹത്തിിലു
ണ്ടാായിി. സമൃദ്ധമാായ വിിളവ്് ലഭിിക്കാാൻ ദേ�വിിയെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടിി വന്നു. “ധാാന്യയമാാതാാവിിനെ�
അഥവാാ ധാാന്യയകന്യയകയെ� പൂജിിക്കുന്ന സമ്പ്രദാായംം വടക്കൻ യൂറോ�ോപ്പിിലുംം അമേ�രിിക്കയിിലുംം
ഈസ്റ്റിിൻഡീീസിിലുംം പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നു”.6 മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് കാാവിിലുംം ശ്രേ�യസ്സിിനുംം സമൃദ്ധമാായ
വിിളവിിനുംം വേ�ണ്ടിി അന്നപൂർണ്ണയുമാായിി സാാത്മ്യംം� കല്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന ധാാന്യയദേ�വതയുടെെ
അനുഗ്രഹംം സമ്പാാദിിക്കുന്ന ‘നിിറ’ എന്ന കൊ�ൊയ്ത്തു കാാലത്തെ� ചടങ്ങു നടത്തുന്നുണ്ട്്. മാാത്രമല്ല പുതിിയ
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അരിിയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന കൊ�ൊയ്ത്തുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ‘പുത്തിിരിി’ എന്ന ചടങ്ങ്് ഇന്നുംം നടത്താാറുണ്ട്്.
“തെ�യ്യംം കാാർഷിിക വ്യയവസാായംം തകരുന്ന സാാഹചര്യയത്തിിൽ ഭരണകൂടത്തിിന്് അതിിന്റെ�
വിിഭവ രൂപീീകരണത്തിിനുംം വിികസന സ്വവപ്നസാാക്ഷാാത്്കാാരത്തിിനുമുള്ള സേ�വനമേ�ഖലയാായിി
മാാറുന്നു”.7
ഇന്ന്് പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ മറ്റു സമുദാായത്തിിൽപ്പെ�ട്ട സ്ഥാാനങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് കാാഴ്ച കൊ�ൊണ്ടുവ
രുന്നു. അന്നദാാനത്തിിനുള്ള അവരുടെെ പങ്ക്് എത്തിിക്കുന്നു. ഇത്് പൂർവ്വസൂരിികൾ സൗൗഹാാർദ്ദത്തിിനു
വേ�ണ്ടിി ഉണ്ടാാക്കിിയ ചടങ്ങാാണെ�ന്നു കാാണാംം�. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം പോ�ോലുള്ള ഗ്രാാമീീണോ�ോത്സവങ്ങളിിൽ
എല്ലാാ സമുദാായക്കാാരുംം, തറവാാട്ടുകാാരുംം അവരുടേ�താായ പങ്ക്് ഫലവർഗ്ഗംം, അരിി, നെ�ല്ല്്, പണംം
എന്നിിങ്ങനെ� മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് എത്തിിക്കുന്നു. അങ്ങനെ� ഒരു സമുദാായത്തിിന്റെ� മാാത്രംം ഉത്സവംം ഗ്രാാമത്തിി
ന്റെ� ഉത്സവമാായിി മാാറിിയിിരിിക്കുംം.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട ഭാാഗമാായിി നടക്കുന്ന ‘കലവറ നിിറയ്ക്കൽ’ എന്ന ചടങ്ങ്് അന്നദാാനത്തിിനു
വേ�ണ്ട ഫലങ്ങളെ�ല്ലാം�ം നേ�രത്തെ� നിിർമ്മിിച്ച കലവറയിിൽ സൂക്ഷിിക്കുന്ന ചടങ്ങാാണ്്. പെ�രുങ്കളിി
യാാട്ടത്തിിൽ കാാണുന്നത്് ജനങ്ങൾക്കിിടയിിൽ നിിന്ന്് അന്നദാാനത്തിിനു ആവശ്യയമാായ സാാധനങ്ങൾ
ശേ�ഖരിിച്ച്് കളിിയാാട്ട വേ�ളയിിൽ ഭക്ഷണരൂപത്തിിൽ തിിരിിച്ചുനൽകുന്ന കാാഴ്ചയാാണ്്. കൂടാാതെ� കളിിയാാ
ട്ടാാവസരത്തിിൽ തെ�യ്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹാാശിിസ്സുകളുടെെ സൂചനയാായിി ഭക്തജനങ്ങളുടെെ മേ�ൽ അരിി
തൂവുന്നത്് കാാണാംം�. അരിി, നെ�ല്ല്്, മുഖ്യയഭക്ഷണമാായ നാാട്ടിിൽ ധാാന്യയദേ�വതയെ� പ്രതീീകമാാക്കാാൻ
അരിിയോ�ോ നെ�ല്ലോ�ോ പോ�ോലെ� പറ്റിിയ മറ്റ്് വസ്തുക്കളിില്ല എന്നു കാാണാംം�.

പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം: സാംം�സ്കാാരിിക സാാമൂഹിിക പ്രതിിനിിധാാനംം
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിിക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ� പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്് പല സവിിശേ�ഷതകളുമുണ്ട്്. ഒരു ദേ�ശ
ത്തിിന്റെ� ഇച്ഛാാശക്തിിയുംം കർമ്മശേ�ഷിിയുംം ത്യാാ�ഗമനോ�ോഭാാവവുംം ദാാനധർമ്മ ഗുണങ്ങളുംം സൗൗഹൃദ
സഹകരണവുംം സർവ്വോ�ോപരിി ഭക്തിി വിിശ്വാാ�സവുംം കൂട്ടാായ്മയിിലൂടെെ സമ്മേ�ളിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് പെ�രുങ്കളിി
യാാട്ടംം നാാടിിന്റെ� മഹോ�ോത്സവമാായിി മാാറുന്നത്്. ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക സമന്വവയത്തിിന്് വേ�ദിിയൊ�ൊരുക്കുന്നു
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം.

പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം: ജാാതിി-മത കൂട്ടാായ്മ
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട നടത്തിിപ്പിിനാായിി ഇന്ന്് കക്ഷിിരാാഷ്ട്രീീയമോ�ോ, സവർണ്ണ-അവർണ്ണ ഭേ�ദമോ�ോ ജാാതിി-മത
പരിിഗണനയോ�ോ ഇല്ലാാതെ� നാാനാാരംംഗങ്ങളിിൽ പ്രവർത്തന പരിിചയവുമുള്ളവർ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന
ആഘോ�ോഷക്കമ്മിിറ്റിിയാാണ്് ഉള്ളത്്. വ്യയത്യയസ്ത സമുദാായത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവരുംം സാംം�സ്കാാരിിക തനിിമ
യുള്ളവരുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ ഒന്നുചേ�രുന്നു. തിിയ്യസമുദാായക്കാാരുടെെ അന്നദാാനത്തിിനുള്ള
കാാഴ്ചവരവ്് അവർ കളിിയാാട്ടത്തോ�ോടു സഹകരിിക്കുന്നതിിന്റെ� ദൃഷ്ടാാന്തമാാണ്്. വണ്ണാാത്തന്മാാർ മുച്ചിി
ലോ�ോട്ടേ�ക്ക്് ആവശ്യയമാായ ‘മാാറ്റ്്’ കൊ�ൊടുക്കുന്നു. കൊ�ൊല്ലൻ, മൂശാാരിി, സമുദാായക്കാാർ അവരുടേ�താായ
സംംഭാാവനകൾ പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിൽ നിിർവ്വഹിിക്കുന്നു. തട്ടാാന്മാാർകോ�ോമരങ്ങളുടെെയുംം മറ്റുംം സ്വവർണ്ണാാ
ഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കുന്നതിിനുംം കാാവിിലെ�ത്തുന്നു. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്് പ്രത്യേ�േകമാായിി ഉണ്ടാാക്കുന്ന
കലവറയ്ക്ക്് കുറ്റിിയടിിക്കൽ, പ്ലാാവ്് മുറിിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ മുച്ചിിലോ�ോട്ടെെ അവകാാശിിയാായ പെ�രുന്തച്ചൻ
തന്നെ�യാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. നമ്പൂതിിരിിമാാർ ക്ഷേ�ത്രംം വാാല്യയക്കാാരെെ കലവറയിിൽ കൂടുന്നതിിനു മുമ്പുള്ള
കലശംം കുളിിക്കാാൻ പുണ്യാാ�ഹംം തളിിക്കുന്നു. മാാത്രമല്ല കളിിയാാട്ടാാനന്തരംം കരിിയടിിക്കൽ ചടങ്ങിിൽ
പുണ്യാാ�ഹംം തളിിച്ച്് ശുദ്ധമാാക്കുന്നതുംം ഇവരാാണ്്. നാായർ, പൊ�ൊതുവാാൾ, സമുദാായക്കാാരാാണ്് മേ�ൽ
കോ�ോയ്മമാാർ. ഇവർക്ക്് ഇന്നുംം പ്രത്യേ�േകംം അവകാാശമുണ്ട്്. കോ�ോമരങ്ങൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി പാായ മെെടയുന്ന
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പുലയർതൊ�ൊട്ട്് നമ്പൂതിിരിി സമുദാായംം വരെെ കളിിയാാട്ടത്താാനാാവശ്യയമാായ സാാമഗ്രിികൾ ഒരുക്കുന്നു.
സാാധനങ്ങൾ എത്തിിക്കുന്നതിിൽ മുസ്ലീംം� കുടുംംബങ്ങൾ പോ�ോലുംം ചിിലേ�ടങ്ങളിിൽ സഹകരിിക്കുന്നു.
ശ്രമദാാനത്തിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുന്നവർക്ക്് മുച്ചിിലോ�ോട്ടിിൽ നിിന്നുംം ഭക്ഷണംം നൽകുന്നു. സാംം�സ്കാാരിിക
മുന്നേ�റ്റത്തിിനുംം സാാമൂഹിിക സഹകരണത്തിിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്് ഉണർവ്വു നൽകുകയാാണ്്
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്് ഭഗവതിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടങ്ങൾ.

ഉത്തരാാധുനിിക സമൂഹവുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടവുംം
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തേ�ണ്ടതുംം വേ�ണ്ടസാാമ്പത്തിിക ബാാധ്യയത വഹിിക്കേ�
ണ്ടതുംം അതാാതു മുച്ചിിലോ�ോടുകളാാണ്്. തലമുറകളിിലൂടെെ കൈൈമാാറിിവന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം
കെ�ട്ടിിയാാടപ്പെ�ടുന്ന തെ�യ്യങ്ങളുംം, അലങ്കാാരവുംം, പന്തലുംം, അന്നദാാനവുംം അതിിഥിി സൽക്കാാരവുംം
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളാാണ്്. മാാത്രമല്ല പെ�രുങ്കളിിയാാട്ട പരിിപാാടിികൾ കലാാ
സാാഹിിത്യയ സാംം�സ്കാാരിിക മേ�ഖലകളിിലേ�ക്കുകൂടിി വ്യാാ�പിിച്ചപ്പോ�ോൾ ജനപങ്കാാളിിത്തംം പതിിന്മടങ്ങ്്
വർദ്ധിിച്ചു. ക്ഷേ�ത്രമതിിൽകെ�ട്ടിിനുള്ളിിൽ ഒതുങ്ങാാത്ത ഭക്തജനങ്ങളുംം നാാടാാകെ� നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കുന്ന
ഈ മഹോ�ോത്സവത്തിിന്് ഗാാനമേ�ള, നാാടകംം, സാംം�സ്കാാരിിക സമ്മേ�ളനങ്ങൾ, പ്രഭാാഷണങ്ങൾ,
സുവനീീർ ഓഡിിയോ�ോ-വീീഡിിയോ�ോ കാാസറ്റ്്, ചന്തകൾ, അഖിിലേ�ന്ത്യാാ� പ്രദർശനങ്ങൾ, പരസ്യയങ്ങൾ
എന്നിിവകൊ�ൊണ്ട്് പൊ�ൊലിിമ വർദ്ധിിക്കുന്നു.പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� വിിജയകരമാായ പരിിസമാാപ്തിിക്ക്്
സഹാായകമാാകുന്നത്് ആ ഗ്രാാമത്തിിലെ� ജനകൂട്ടാായ്മതന്നെ�യാാണ്്. ശ്രമദാാനംം എന്ന ആശയവുംം
മഹാാസമ്മേ�ളനസന്നാാഹങ്ങളുംം പന്തിിഭോ�ോജനവുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ പ്രത്യേ�േ
കതയാാണ്്.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം നാാടിിന്റെ� ഉത്സവമാായതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� കളിിയാാട്ടത്തിിനുമുമ്പ്് നാാടിിന്റെ�
വിികസനത്തിിനാായിി കക്ഷിി രാാഷ്ട്രീീയ ഭേ�ദമെെന്യേ�േ ആൾക്കാാർ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. അതിിന്റെ� ഉത്തമ
ദൃഷ്ടാാന്തമാാണ്് നാാട്ടിിലെ� റോ�ോഡുകളുടെെ വിികസനങ്ങൾ. വിിനോ�ോദോ�ോപാാധിി മാാത്രമല്ല ജനകീീയ
അവബോ�ോധവുംം ജനങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാാക്കാാൻ പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടങ്ങൾക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസപരവുംം
സാംം�സ്ക്കാാരിികവുമാായ സ്റ്റാാളുകളുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടത്തിിന്റെ� മാാറ്റ്് വർദ്ധിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടംം
പോ�ോലുള്ള ഉത്സവങ്ങളിിൽ കാാഴ്ചവരവുകളുംം ഏളത്തുകളുംം സമൂഹ സൗൗഹാാർദ്ദത്തിിന്് ഉത്തമദൃഷ്ടാാ
ന്തമാാണ്്.
“മലബാാറിിലെ� കണ്ണൂരിിൽ പ്രത്യേ�േക പതിിപ്പുകൾ തുടങ്ങിിയതിിനുശേ�ഷമാാണു്് പത്രത്താാളുകളിിൽ
തെ�യ്യങ്ങൾക്കുംം ഇടംംകിിട്ടിിത്തുടങ്ങിിയത്്. തെ�യ്യംം സൗൗകര്യയപൂർവ്വംം പത്രങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു തുടങ്ങിി.
സൗൗജന്യയമാായിി വൃത്താാന്തങ്ങൾ നാാടൊ�ൊട്ടുക്കുംം അറിിയിിക്കാാനാായിി ഭക്തന്മാാർ എത്തിിച്ചേ�രാാനുള്ള
വഴിികാാട്ടിിയാായിി അറിിയിിപ്പുകളാായിി”.8
തെ�യ്യത്തെ� ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക പ്രക്രിിയയാായിി കാാണാാവുന്നതാാണ്്. തെ�യ്യംം സാാധാാരണമാായ
പലതിിനേ�യുംം ഒരേ�കാാലത്തുള്ള ഇടപെ�ടലുകൾകൊ�ൊണ്ട്് സാാമൂഹിികവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ ഒരു പ്ര
ക്രിിയയാാണ്്. അതിിൽ കെ�ട്ടിിയാാടലിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയമുണ്ട്്.
“ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രാാഫിി, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് കളർ ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രാാഫിി വന്നതുംം വാാർത്താാപേ�ജുകളിിൽ ആകർ
ഷകമാായിി തെ�യ്യംം ചിിത്രങ്ങൾ വരാാൻ തുടങ്ങിിയതുംം തെ�യ്യക്കാാരന്റെ� നടനബോ�ോധത്തെ� പ്രകടന
ക്കാാരൻ എന്ന അറിിവിിനെ� – അഗാാധമാായിി സ്പർശിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മുമ്പ്് ഒരു ചെ�റുകണ്ണാാടിിയിിൽ അണിിയ
റയിിൽ വെ�ച്ച്് തെ�ല്ലിിട കാാണുന്ന സ്വവന്തംം ഛാായ—അതിിപ്പോ�ോൾ പൊ�ൊതുരേ�ഖയാായിി. പിിന്നീീടെെടുത്ത്്
നോ�ോക്കാാനുള്ള ഒന്നാായിി സ്ഥിിരപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്്. പ്രകടനത്തിിന്റെ� താാല്കാാലിിക സ്ഥലകാാലങ്ങളിിൽ
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വെ�ച്ചു മാാത്രമല്ല തന്നെ� വിിലയിിരുത്തുന്നതെ�ന്ന്് തെ�യ്യക്കാാരൻ അറിിയുന്നു. മുമ്പു തെ�യ്യക്കാാരന്റെ�
മനഃഃശാാസ്ത്രത്തെ� വിിലയിിരുത്തലിിന്റെ�യുംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടലിിന്റെ�യുംം സാാധ്യയതകൾ ഇന്നത്തെ�
തെ�യ്യക്കാാരനെ� കൂടുതൽ പ്രകടനശ്രദ്ധയുള്ളവനാാക്കുന്നു”.9
ഇത്തരംം വീീഡിിയോ�ോ, നിിശ്ചല ചിിത്രങ്ങൾ തെ�യ്യക്കാാരന്് അവന്റെ� ചതുർവിിധാാഭിിനയത്തെ�
പുതിിയ കാാഴ്ചക്കാാരുള്ള സമൂഹത്തിിനെ�തിിരെെ വെ�ച്ച്് പഠിിക്കാാനുള്ള പ്രേ�രണ അയാാൾക്കുണ്ടാാകുന്നു.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടങ്ങൾ അതിിനു വേ�ദിിയാായിിത്തീീരുന്നുവെ�ന്ന്് കാാണാാൻ കഴിിയുംം.
പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടവുംം തെ�യ്യവുംം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിിന്റെ�യുംം ആഖ്യാാ�നവല്ക്കരണംം പ്രധാാനമാാണ്്.
കാാർണിിവെ�ല്ലിിന്റെ� ഒരു പൊ�ൊതുവാായദൃശ്യയ-ശ്രാാവ്യയ പാാഠമൊ�ൊരുക്കിിയ ഘടനയാാണ്് പെ�രുങ്കളിിയാാ
ട്ടത്തിിന്് പൊ�ൊതുവാായിിട്ടുള്ളത്്. വലിിയ ആൾക്കൂട്ടംം, അവരുടെെ ചലനങ്ങൾ, കച്ചവടസ്ഥലങ്ങൾ,
വിിനോ�ോദശാാലകൾ, സംംഘാാടകസമിിതിി കാാര്യാ�ാലയങ്ങൾ ഈ പുതിിയ ഘടനയുടെെ സങ്കീീർണ്ണത
കാാലംം ചെ�ല്ലുംംതോ�ോറുംം കൂടിിവരുന്നു. കാാലാാന്തരത്തിിൽ കൊ�ൊച്ചുകൊ�ൊച്ചു തനിിമകൾ അന്യയവൽക്കരിി
ക്കപ്പെ�ടുകയുംം ആഗോ�ോളീീകരണംം സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ തനിിമ ചോ�ോർന്നുപോ�ോ
കാാതെ� തെ�യ്യങ്ങളുംം പെ�രുങ്കളിിയാാട്ടങ്ങളുംം ഗ്രാാമത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക ചിിഹ്നമാായുംം സാംം�സ്കാാരിിക
വിിനിിമയത്തിിന്റെ� ഇടമാായുംം നിിലനിിൽക്കുന്നു.
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പ്രദീീപ്് കുമാാർ ഇ.വിി.
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാലയിിൽനിിന്നു്് എംം.എ., കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാ
ശാാലയിിൽനിിന്നു്് പിിഎച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദങ്ങൾ. സിി.എ.എസ്്, മാാടാായിി കോ�ോളേ�ജ്്, ശ്രീീ
ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ അധ്യാാ�പകനാായിിരുന്നു
ഉടൽഭേ�ദങ്ങളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയംം എന്ന പുസ്തകംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു. നവോ�ോത്ഥാാനംം: പുതു
വാായനയുടെെ സ്വവരഭേ�ദങ്ങൾ, ധിിഷണയുടെെ തുറസ്സുകൾ കാാല്പനിികത: വൈൈയക്തിികതയുടെെ
ആൾക്കൂട്ടവാായനകൾ എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ നിിരവധിി
ലേ�ഖനങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

മലബാാർ മാാന്വവലുംം കേ�രളത്തിിലെ�
കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനവുംം.
അതുൽ കെ�.വിി,

എംം.ഫിിൽ മലയാാളംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി .

ഒരു ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� ജീീവിിതംം, അറിിവ്്, അഭിിലാാഷങ്ങൾ, അനുഭവ-അനുഭൂതിികൾ, പ്ര
തിികരണംം, സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥയുടെെ നിിലനിില്പ്് തുടങ്ങിി സമസ്തവുംം പ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന മേ�ഖലയാാണ്്
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ. കൂട്ടാായ്മയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാ ആയോ�ോധനങ്ങളുംം അതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. വാാമൊ�ൊഴിി
സാാഹിിത്യംം�, ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരംം, നാാട്ടാാചാാരങ്ങൾ, നാാടോ�ോടിി കലകൾ എന്നിിങ്ങനെ� വിിശാാലമാായ
ഒരു ഭൂമിിക തന്നെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിനുണ്ട്്. കൂട്ടാായ്മയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയലാാണ്്
യഥാാർത്ഥത്തിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനംം കൊ�ൊണ്ട്് സാാധ്യയമാാവുന്നത്്. ഒരാാൾ താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന കൂട്ടാാ
യ്മയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മറ്റൊ�ൊരു കൂട്ടാായ്മയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നടത്തുന്ന അന്വേ�േഷണങ്ങൾ
ഇതിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽപ്പെ�ടുംം. പല മേ�ൽവിിലാാസങ്ങളിിലാായിി നടന്ന ഗവേ�ഷണങ്ങളിിലുംം പഠനങ്ങളിി
ലുംം തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ട്ട അറിിവുകൾ പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് പാാരമ്പര്യയത്തെ�യുംം പൈൈതൃകത്തെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ചവ
ഒരു വേ�ദിിയിിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയുംം അപഗ്രഥിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോഴാാണ്് ഇതൊ�ൊരു വിിജ്ഞാാനശാാഖയുടെെ
നിിലയിിലേ�ക്കുയർന്നുവരിികയുംം അവിിടെെ സൈൈദ്ധാാന്തിിക മുന്നേ�റ്റങ്ങളുണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തത്്.
ഇന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്ന ഒരു പാാഠ്യയവിിഷയമാായിിക്കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു.
ലോ�ോകത്ത്് എല്ലാായിിടത്തുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിലുംം ഇത്് പ്രാാധാാന്യയമർ
ഹിിക്കുന്നൊ�ൊരു പഠനവിിഷയമാാണ്്. ചരിിത്രഘട്ടങ്ങൾ പിിന്നിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് നമ്മുടെെ സർവ്വകലാാശാാ
ലകളിിലടക്കംം വിിജ്ഞാാനമേ�ഖല എന്ന നിിലയിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവന്നത്്. ഡോ�ോ.
ജവഹർലാാൽ ഹണ്ടൂ വിിന്റെ� ‘ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ആൻ ഇൻട്രൊ�ൊഡക്്ഷൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥവുംം രാാഘവൻ
പയ്യനാാടിിന്റെ� ‘ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥവുംം നമ്മുടെെ നാാട്ടിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠന ചരിിത്രത്തെ�
ഹ്രസ്വവമാായിി വിിലയിിരുത്താാൻ സഹാായകമാായ മിികച്ച റഫറൻസുകളാാണ്്. ഡോ�ോ. ജവഹർലാാൽ
ഹണ്ടൂവിിന്റെ� ഗ്രന്ഥത്തിിൽ ‘ഗ്രോ�ോത്ത്് ഓഫ്് ഇന്ത്യയൻ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ സ്റ്റഡീീസ്് ’ എന്ന ഭാാഗത്ത്്
അദ്ദേ�ഹംം ഇന്ത്യയയിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠന ചരിിത്രത്തെ� മിിഷനറിി കാാലയളവ്്, ദേ�ശീീയതാാ ഘട്ടംം,
അക്കാാദമിിക്് കാാലയളവ്് എന്നിിങ്ങനെ� ഘട്ടങ്ങളാായിി തിിരിിച്ച്് വിിലയിിരുത്തുകയുംം വിിവരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
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കേ�രളത്തിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അധിിനിിവേ�
ശകാാലത്ത്് പാാശ്ചാാത്യയരാാണ്് അതിിന്് തുടക്കംം കുറിിച്ചത്് എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. എന്നാാൽ ആ
സന്ദർഭത്തിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന വിിജ്ഞാാനമേ�ഖല തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുകയോ�ോ അതിിന്റെ� അടിി
സ്ഥാാനത്തിിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെെടുക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്തിിട്ടിില്ല എന്ന്് പറയേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു.
കാാരണംം, അധിിനിിവേ�ശത്തോ�ോടുംം കോ�ോളനിി ഭരണത്തോ�ോടുമൊ�ൊക്കെ� ബന്ധപ്പെ�ട്ട അതിിന്റെ� സ്ഥാാനങ്ങ
ളുംം സ്ഥാാപനങ്ങളുംം ഏറ്റെെടുത്തു നടത്തിിയ പ്രക്രിിയകൾ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്് അടിിത്തറയാായിി
മാാറുകയാായിിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് കേ�രളത്തിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� ആദ്യയഘട്ട
ത്തെ� അതാായത്് മിിഷനറിിഘട്ടമെെന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കുന്ന കാാലയളവിിനെ� ‘കോ�ോളനിിഘട്ട’മെെന്ന്് വ്യയവ
ഹരിിക്കുകയുംം അക്കാാലത്തു നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്ത്് സവിിശേ�ഷ
സന്ദർഭത്തിിൽ മലബാാർ മാാന്വവലിിനെ� സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുകയുംം മലബാാർ മാാന്വവലിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
ദത്തങ്ങൾ കണ്ടെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്്.

കേ�രളത്തിിലെ� കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനംം
യൂറോ�ോപ്യയൻ രാാജ്യയങ്ങളിിലെ�യുംം ഇന്ത്യയയിിലെ�യുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിജ്ഞാാനശാാഖയുടെെ ചരിിത്രംം
പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� തുടക്കംം തീീർത്തുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് എന്ന്് കാാണാംം�. ‘’പാാശ്ചാാത്യയ
പണ്ഡിിതന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠിിക്കാാൻ പ്രേ�രണ നൽകിിയത്് മറ്റു വല്ലവരുമാായിിരുന്നിില്ല. തേ�ഞ്ഞുമാാ
ഞ്ഞു പോ�ോയ, എന്നന്നേ�ക്കുമാായിി നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുപോ�ോയ സ്വവന്തംം സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� കണ്ണിികളെ� മനസ്സിി
ലാാക്കാാൻ അവർ ശ്രമിിച്ചത്് അവരെെത്തന്നെ� അറിിയാാനുള്ള ശ്രമത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്്. തുടർന്ന്്
അവർ മറ്റുള്ളവരെെപ്പറ്റിി അറിിയാാനുംം താാരതമ്യയപ്പെ�ടുത്താാനുംം ശ്രമിിച്ചു. ഇത്തരത്തിിലുള്ള അവബോ�ോധംം,
ഇത്തരത്തിിലുള്ള ഒരു ചോ�ോദന ഇന്ത്യയൻ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർരംംഗത്തു പ്രവർത്തിിക്കുന്ന പണ്ഡിിതന്മാാർ
ക്കുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല എന്നതാാണ്് സത്യംം�. ‘’ (രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്, 2012:98.) സ്വവന്തംം ചോ�ോദനയാാ
ലല്ല, നേ�രെെ മറിിച്ച്് അപരൻ്്റ ചോ�ോദനയാാലാാണ്് നമ്മുടെെ നാാട്ടിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനങ്ങൾ
ആരംംഭിിച്ചത്് എന്നർത്ഥംം. കുറച്ചു കൂടിി വ്യയക്തമാായിി പറഞ്ഞാാൽ അന്വേ�േഷണാാത്മകരാായ ബ്രിിട്ടീീഷ്്
സിിവിിൽ സർവ്വീീസുകാാരുടെെയുംം ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിഷനറിിമാാരുടെെയുംം പ്രവർത്തനങ്ങളാാണ്് അഥവാാ അധിി
നിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായുണ്ടാായ സ്ഥാാനങ്ങളുടെെയുംം സ്ഥാാപനങ്ങളുടെെയുംം ചോ�ോദനയാാണ്് നമ്മുടെെ
നാാട്ടിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� അടിിത്തറയാായതെ�ന്ന്് സാാരംം. അധിിനിിവേ�ശ കാാലത്തെ�യുംം
അധിിനിിവേ�ശംം അധിികാാരസ്ഥാാനമാായിി മാാറിിയ ഘട്ടത്തെ�യുമാാണ്് ഇവിിടെെ കോ�ോളനിിഘട്ടമെെന്ന്്
സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. അക്കാാലഘട്ടത്തിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ പരിിഷ്കരണങ്ങളുംം ആധുനിിക മിിഷനറിിമാാരുടെെ
പ്രവർത്തനങ്ങളുംം തദ്ദേ�ശീീയരുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയാാനുള്ള ഉദ്യയമങ്ങളുംം മാാന്വവൽ, ഗസറ്റിിയർ
രചനകളുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള വിിജ്ഞാാനോ�ോന്മുഖമാായ പല സംംഭവങ്ങളുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്്
അനൗൗദ്യോ�ോ�ഗിികമാായ പ്രാാരംംഭംം കുറിിക്കൽ കൂടിിയാായിിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തെ� കോ�ോളനിിഘട്ടമെെന്ന്്
വ്യയവഹരിിച്ച്് വിിശകലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ രണ്ട്് ധാാരകളിിലൂടെെ വിിപുലീീകരിിച്ച്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നതാാണ്്
ഉചിിതംം. പാാശ്ചാാത്യയ മിിഷനറിിമാാരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളുംം അവരുടെെ സംംഭാാവനകളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന
സന്ദർഭത്തെ� ഒന്നാാമത്തെ� ധാാരയെ�ന്നുംം, ബ്രിിട്ടീീഷ്് സിിവിിൽ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളുംം
അവരുടെെ സംംഭാാവനകളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സന്ദർഭത്തെ� രണ്ടാാമത്തെ� ധാാരയെ�ന്നുംം കണക്കാാ
ക്കുന്നു.
പതിിനഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് പാാശ്ചാാത്യയ മിിഷനറിിമാാർ വ്യാാ�പ
കമാായിി കേ�രളത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്നത്്. കേ�രളത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തിിയ മിിഷനറിിമാാരുടെെ ആഗമനോ�ോദ്ദേ�
ശ്യംം� തിികച്ചുംം മതാാത്മകമാായിിരുന്നു. കോ�ോളനീീകരണമാാണ്് അതിിന്് സാാഹചര്യയമൊ�ൊരുക്കിിയത്്.
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അതാാതു കാാലത്തെ� രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമ്പത്തിിക ശക്തിികളാായിിരുന്നു അവർക്ക്് പിിൻബലമേ�കിിയത്്.
പോ�ോർച്ചുഗീീസ്്, ഡച്ച്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്് ആധിിപത്യയങ്ങൾക്ക്് മതപ്രചാാരണംം വേ�റിിട്ട ഒരു ലക്ഷ്യയമല്ലാാത്തതു
കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� മിിഷനറിി പ്രവർത്തകർ അവർക്കു കീീഴിിൽ വേ�ണ്ടത്ര പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു, കൃത്യയമാായ
സ്ഥാാനംം നേ�ടുകയുംം ചെ�യ്തു. അങ്ങനെ� അവരുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളേ�തുമിില്ലാാതെ� നടന്നു.
പാാശ്ചാാത്യയ മാാതൃകകൾ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തദ്ദേ�ശീീയരുടെെ ജീീവിിത സംംസ്കാാരംം ശ്രദ്ധിി
ക്കുന്നതിിലുംം അതിിനെ� ഒരവസരമാായിി വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിലുംം അവർ ശ്രദ്ധാാലുക്കളാായിി. തദ്ദേ�ശ
ജനതയുടെെ ജീീവിിത രീീതിികൾ, അവരുടെെ ഭാാഷ, അക്കാാലത്ത്് അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ട വിിഭാാഗത്തിിന്റെ�
സാാമൂഹ്യയ സ്വവത്വംം� മുതലാായവ മിിഷനറിിമാാർ കൃത്യയമാായിി മനസ്സിിലാാക്കിി. അതിിന്റെ� തെ�ളിിവുകളാാണ്്
അവരുടെെ സംംഭാാവനകളുംം മിിഷൻ ഫീീൽഡ്് വർക്കുകളുംം. ആധുനിിക മിിഷനറിി പ്രവർത്തനത്തിിന്റെ�
പിിതാാവെ�ന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന വിില്യംം� കെ�റിി മുതൽ പൗൗളിിനോ�ോസുംം ഗുണ്ടർട്ടുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ആ വലിിയ
ശ്രേ�ണിിയിിലെ� മിിഷനറിിമാാരുടെെ സംംഭാാവനകൾ ഒന്നാാമത്തെ� ധാാരയിിൽ പെ�ടുന്നു.
ഭരിിക്കുന്ന പ്രദേ�ശത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവിിടുത്തെ� ജനതയെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള സമഗ്രവുംം വിിപുലവുമാായ
അറിിവ്് സവിിശേ�ഷ സാാഹചര്യയത്തിിൽ അധിിനിിവേ�ശ ഭരണകൂടത്തിിന്് അത്യാാ�വശ്യയമാായിി വന്നു.
അപ്പോ�ോഴാാണ്് മിിഷനറിിമാാരെെപ്പോ�ോലെ� തന്നെ� തദ്ദേ�ശ ജനതയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അധിികാാ
രസ്ഥാാനംം കയ്യാാളിിയിിരുന്നവർ ആഴത്തിിൽ അറിിവുൽപാാദിിപ്പിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചത്്. മിിഷനറിിമാാർ
ജനതയോ�ോട്് ഇടപെ�ട്ടതു പോ�ോലെ�യുള്ള ഒരു രീീതിിയാായിിരുന്നിില്ല അറിിവുല്പാാദനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർ സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. ഭരണ സംംവിിധാാനത്തിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടുള്ള എല്ലാാ സൗൗകര്യയങ്ങളുംം
അവർ ഫലപ്രദമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് വിിവരാാർജ്ജനംം നടത്തിി. നിിരന്തരമാായിി ഉടലെ�ടുക്കുന്ന
സാാമൂഹ്യയ പ്രശ്നങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠിിക്കാാനുംം അത്് പരിിഹരിിക്കാാനുംം നിികുതിി സമ്പ്രദാായമുൾപ്പടെെയുള്ള
ഭരണപരമാായ കാാര്യയങ്ങളിിലെ� വൈൈകല്യയങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാനുംം ആദ്യയഘട്ടത്തിിൽ അവർ കമ്മീീഷനു
കളെ� നിിയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. പിിന്നീീട്് ഭരണനിിർവ്വഹണംം സുഗമമാായിി നടപ്പിിലാാക്കാാൻ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ�
സമഗ്ര വിിവരങ്ങളുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് മാാന്വവൽ, ഗസറ്റിിയർ മുതലാായ കൈൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ നിിർ
മ്മിിക്കാാനുള്ള ഉദ്യയമങ്ങളിിലേ�ക്കവർ കടന്നു. അത്് സാാക്ഷാാത്്കൃതമാായതോ�ോടെെ ദേ�ശത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
സമഗ്രമാായ അറിിവുകൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിിലാായിി. പര്യയവേ�ക്്ഷണങ്ങളുടെെ കാാലത്ത്് ഭൂപടങ്ങളുണ്ടാായ
തുപോ�ോലെ�, പര്യയവേ�ഷണങ്ങളുംം യാാത്രാാ വിിവരണങ്ങളുംം അധിിനിിവേ�ശങ്ങൾക്കുംം അധിികാാരസ്ഥാാ
പനത്തിിനുംം അവസരമൊ�ൊരുക്കിിയതുപോ�ോലെ�, അധിികാാര സ്ഥിിരതയ്ക്കാായുംം ഭരണ നടത്തിിപ്പിിനാായുംം
ഗസറ്റിിയറുകളുംം മാാന്വവലുകളുമുണ്ടാായിി. ബ്രിിട്ടീീഷ്് സിിവിിൽ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരാാണ്് അതിിന്റെ� ചുമതല നിിർ
വ്വഹിിച്ചത്്. അത്തരംം ഗ്രന്ഥങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് നമുക്ക്് നമ്മുടെെ നാാട്ടിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
അറിിവുകളുംം വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. അതു കൂടാാതെ� അവരുടെെ സാാമൂഹിിക നരവംംശശാാസ്ത്ര പഠനങ്ങളുംം
നമ്മുടെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിലേ�ക്ക്് വെ�ളിിച്ചംം വീീശുന്നു. ആ നിിലയിിൽ ഏറെെ ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടവരാാണ്് വിില്യംം�
ലോ�ോഗനുംം ഡയസ്സുംം എഡ്്ഗാാർ തേ�ഴ്്സ്റ്റണുംം പർസിിമാാക്വിി�നുംം സിി.എ ഇന്നസുമെെല്ലാം�ം. ഇവരുടെെ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� രണ്ടാാമത്തെ� ധാാരയിിലുംം പെ�ടുത്താംം�

വിില്യംം� ലോ�ോഗന്റെ� പ്രവർത്തനവുംം മലബാാർ മാാന്വവലുംം.
വിില്യംം� ഹണ്ടറുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ‘ദ ഇംംപീീരിിയൽ ഗസറ്റിിയർ ഓഫ്് ഇന്ത്യയ’ എന്ന
ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിിൽപെ�ട്ടതാാണ്് ‘മലബാാർ മാാന്വവൽ’. അത്് ഒരു കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഉല്പന്നമാാണെ�ന്ന
തിിന്് മറ്റ്് വിിശദീീകരണംം വേ�ണ്ട. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� വിില്യംം� ലോ�ോഗന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേ�രള
ത്തിിലെ� കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� രണ്ടാാമത്തെ� ധാാരയിിലാാണെ�ന്നതിിന്് സംംശയ
മിില്ല. 1887 ൽ ലോ�ോഗൻ അതിിന്റെ� ഒന്നാംം�വാാല്യംം� പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുകയുംം 1000/- രൂപ പ്രതിിഫലമാായിി
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കൈൈപ്പറ്റുകയുംം ചെ�യ്തതാായിി മലബാാർ മാാന്വവലിിന്റെ� പന്ത്രണ്ടാംം� പതിിപ്പിിലുള്ള ലോ�ോഗന്റെ� ജീീവചരിിത്ര
ത്തിിൽ ഡോ�ോ.കെ�.കെ�.എൻ. കുറുപ്പ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് (2019: XI). ഭരണകൂടംം അതിിനു കീീഴിിലുള്ള ഒരു
ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനെ� ഒരു ചുമതലയേ�ൽപ്പിിച്ചു, അദ്ദേ�ഹംം അത്് കൃത്യയമാായിി നിിർവ്വഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ആ
നിിർവ്വഹണംം പല നിിലകളിിൽ ഇന്നുംം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുന്നിിടത്താാണ്് അതിിന്റെ� ചരിിത്ര പ്രസക്തിി.
വിിദഗ്്ധമാായ സങ്കലനമോ�ോ, സംംശ്ലേ�ഷണമോ�ോ എന്ന നിിലയിിൽ മാാത്രമേ� ഗസറ്റിിയർ വിിജ്ഞാാനത്തെ�
കാാണേ�ണ്ടതുള്ളൂ എന്നുംം ആഴത്തിിലുള്ള പഠനങ്ങളോ�ോ സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായ വിിജ്ഞാാനോ�ോല്പാാദമോ�ോ
ഒരു കാാലത്തുംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഗസറ്റിിയേ�ഴ്സുകളുടെെ അജണ്ടയിിലിില്ലാായിിരുന്നെ�ന്നുംം അവയുടെെ
ക്രോ�ോഡീീകരണത്തിിന്് കോ�ോളനിി ഭരണകൂടംം മുന്തിിയ പരിിഗണന നൽകിിയിിരുന്നുവെ�ന്നുംം വിി.നാാഗംം
അയ്യയുടെെ ദിി ട്രാാവൻകൂർ സ്റ്റേ�റ്റ്് മാാന്വവലിിന്റെ� പുന:പ്രസിിദ്ധീീകരണ വേ�ളയിിൽ അതിിന്റെ� ആമുഖ
ക്കുറിിപ്പിിൽ ഗസറ്റിിയർ ഡിിപ്പാാർട്ട്്മെെൻ്്റ്് സ്റ്റേ�റ്റ്് എഡിിറ്ററാായിിരുന്ന ഡോ�ോ.പിിജെ� ചെ�റിിയാാൻ പ്ര
സ്താാവിിക്കുന്നുണ്ട്് (1999:VIII). കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഗസറ്റിിയറുകളെ�യുംം മാാന്വവലുകളെ�യുമെെല്ലാം�ം പഠന
വസ്തുക്കളാായിി പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളേ�ണ്ട പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടൊ�ൊരു കാാര്യയമാാണിിത്്.
ഇത്് ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മലബാാർ ജിില്ലയുടെെ സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം ജീീവിിത സമ്പ്രദാായത്തെ�യുംം ചരിിത്ര
ത്തെ�യുമെെല്ലാം�ം കുറിിക്കുന്ന മലബാാർ മാാന്വവലിിനു വേ�ണ്ടിി വിില്യംം� ലോ�ോഗൻ നടത്തിിയ പ്രവർത്തനത്തെ�
ഇവിിടെെ സവിിശേ�ഷമാായിി കാാണുന്നത്്.
കേ�രളത്തിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� നാാന്ദിികുറിിക്കലാാണ്് മറ്റൊ�ൊരർത്ഥത്തിിൽ ചിിന്തിി
ച്ചാാൽ മലബാാർ മാാന്വവലിിന്റെ� പ്രസിിദ്ധീീകരണത്തോ�ോടുകൂടിി സംംഭവിിച്ചത്് എന്ന്് സമർത്ഥിിക്കുകയാാണ്്
ഈ സന്ദർഭത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേ�ശംം. നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിലുംം, ഗ്രാാമീീണ ജനതയുടെെ ജീീവിിതരീീതിി
യിിലുംം ആചാാരങ്ങളിിലുംം വിില്യംം� ലോ�ോഗനുണ്ടാായ പ്രത്യേ�േക താാൽപര്യയത്തെ�യുംം ലോ�ോഗന്റെ� വടക്കൻ
പാാട്ട്്, തച്ചോ�ോളിിപ്പാാട്ട്് മാാപ്പിിളലഹളയെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന പാാട്ട്് എന്നിിവയുടെെ സമാാഹരണത്തെ�യുംം
മുൻ നിിർത്തിി ഡോ�ോ.കെ�.കെ�.എൻ.കുറുപ്പ്് മലബാാറിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനങ്ങളുടെെ ഉദ്്ഘാാടനമാാണ്്
മലബാാർ മാാന്വവൽ എന്ന്് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നത്് ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാവുന്നു (2019:xiii). മാാന്വവലിിന്റെ�
സാാക്ഷാാത്്ക്കാാരത്തിിനു വേ�ണ്ടിി വിിവിിധ വിിജ്ഞാാനമേ�ഖലകളിിലൂടെെ വിിഹരിിച്ചപ്പോ�ോഴുണ്ടാായ അഭിിനിി
വേ�ശത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ലോ�ോഗൻ തന്നെ� അതിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ ചിില കാാര്യയങ്ങൾ കുറിിക്കുന്നുമുണ്ട്്.
ഡോ�ോ. രാാഘവൻ പയ്യനാാട്്, ഡോ�ോ. എ. എംം. ശ്രീീധരൻ ഡോ�ോ. സോ�ോമൻ കടലൂർ മുതലാായവർ മലബാാർ
മാാന്വവലിിനെ�യുംം വിില്യംം� ലോ�ോഗനെ�യുംം അവരവരുടെെ പഠനങ്ങളിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനചരിിത്രവു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. അവയിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി മലബാാർ മാാന്വവലിിനെ� ഒരു പഠന
മേ�ഖലയാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച്് അതിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങൾ കണ്ടെ�ടുത്ത്് അവയെ� മുൻനിിർത്തിി
കേ�രളത്തിിലെ� കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠന ഘട്ടത്തിിൽ അതിിനുള്ള സ്ഥാാനത്തെ� അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്താാനാാണ്് ഇവിിടെെ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.

മലബാാർ മാാന്വവലിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങൾ
കേ�രളമെെന്ന അതിിർത്തിിസങ്കല്പംം രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നതിിന്് മുൻപാാണ്് മലബാാർ മാാന്വവലിിന്റെ� പ്രസിി
ദ്ധീീകരണംം. പ്രവിിശ്യയ, ജനങ്ങൾ, ചരിിത്രംം, ഭൂമിി എന്നിിങ്ങനെ� നാാല്് അധ്യാാ�യങ്ങളാാണ്് മാാന്വവലിി
നുള്ളത്്. അതിിന്റെ� നാാലാം�ം അധ്യാാ�യമാായ ‘ഭൂമിി’ യുംം അതിിൽ ഏറ്റവുമവസാാനമുള്ള ‘സബ്്സെ�
ക്ഷൻ VII ഉപസംംഹാാരസംംക്ഷേ�പവുംം പൊ�ൊതുവാായ നിിഗമനങ്ങളുംം’ മാാത്രംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ
മാാന്വവൽ രചനയുടെെ ഉദ്ദേ�ശലക്ഷ്യംം� കൃത്യയമാായിി മനസ്സിിലാാക്കാംം�. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ മലബാാറിിന്റെ�
ഭൂതകാാല റവന്യൂൂ ചരിിത്രത്തിിനാാണ്് ലോ�ോഗൻ പ്രാാമുഖ്യംം� കൊ�ൊടുത്ത്് നിികുതിി നിിർണ്ണയ പരിിശോ�ോ
ധനയുംം അതിിന്റെ� നടപ്പുവശത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകളുമാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം നടത്തുന്നത്്.
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നിികുതിിയിിളവിിനിിടയാാക്കിിയ സാാഹചര്യം�ം പരിിശോ�ോധിിച്ച്് പൊ�ൊതുനിികുതിി നയരൂപീീകരണത്തിിനാാ
യുള്ള പശ്ചാാത്തലമാാണ്് അതിിലൂടെെ ഒരുക്കുന്നു. മലബാാർ മാാന്വവലിിൽ ഭരണനിിർവ്വഹണത്തിിനുംം
ഭരണകൂട താാൽപര്യയത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിിയുള്ള കൃത്യയമാായ സ്ഥിിതിിവിിവര കണക്കുകളുടെെ പരിിശോ�ോധ
നയാാണ്് നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. അതിിനു വേ�ണ്ടിി മലബാാർ ജിില്ലയുടെെ സമഗ്ര വിിവരങ്ങളുംം ശേ�ഖരിിക്ക
പ്പെ�ട്ടു. വിിശദമാായിി പ്രതിിപാാദിിച്ചിിരിിക്കുന്ന അത്തരംം വിിവരങ്ങളുംം വസ്തുതകളുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് പലവിിധ
വിിജ്ഞാാനോ�ോല്പാാദനങ്ങളിിൽ നമുക്ക്് ഉപകാാരപ്പെ�ട്ടു. അമേ�രിിക്കൻ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റാായ റിിച്ചാാർഡ്്.
എംം. ഡോ�ോർസൺ വിിഭാാവനംം ചെ�യ്ത ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� വിിശാാലമാായ പഠനമേ�ഖലകൾ മനസ്സിിലാാ
ക്കിി മാാന്വവലിിലുള്ള ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിജ്ഞാാനങ്ങൾ ഇഴ പിിരിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാകുംം. കേ�രളത്തിിന്റെ� പശ്ചാാ
ത്തലംം ജാാതിി ബന്ധങ്ങളിിൽ അധിി:ഷ്ഠിിതമാായതിിനാാൽ ഡോ�ോർസൺ നിിർദ്ദേ�ശിിച്ച പഠനമേ�ഖകളെ�
അതിിൽ നിിന്നുംം വേ�ർപെ�ടുത്തിിക്കാാണാാനാാവിില്ല എന്ന്് ആദ്യയമേ� വ്യയക്തമാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. മാാന്വവലിിൽ
ലോ�ോഗന്റെ� മുഴുനീീള വിിവരണങ്ങളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� ഈ ജാാതിി ബന്ധങ്ങളെ� മുൻനിിർത്തിിയുമാാണ്്. ഈ
ബോ�ോധ്യയത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് അവ കണ്ടെ�ടുക്കുന്നതുംം പരിിശോ�ോധിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം.
വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യംം�, ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരംം, സാാമൂഹിിക നാാടോ�ോടിി ആചാാരംം, നാാടോ�ോടിി കലകൾ
എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് എംം ഡോ�ോർസൺ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ പഠനമേ�ഖലകളിി
ലാാക്കിി തിിരിിച്ചത്്. പരമ്പരാാഗതമാായിി ഒരു കൂട്ടാായ്മ വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി പകരുന്ന സാാഹിിത്യയരൂപമാാണ്്
വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യംം� നാാടോ�ോടിി സാാഹിിത്യംം� എന്നുംം ഇതറിിയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� എല്ലാാ
സവിിശേ�ഷതകളുംം ഇവയ്ക്കുണ്ട്്. നാാടോ�ോടിിക്കഥകൾ, പുരാാവൃത്തംം, ഐതീീഹ്യംം�, ഗദ്യയ കഥാാഗാാനങ്ങൾ,
നാാടൻ പാാട്ടുകൾ, കടങ്കഥകൾ, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ മുതലാായവ ഇതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. നാാടോ�ോടിി
വൈൈദ്യം�ം, നാാടൻ കൈൈവേ�ലകൾ, പാാർപ്പിിട നിിർമ്മാാണ രീീതിികൾ, നാാടൻ പാാചകംം തുടങ്ങിി
നാാടോ�ോടിി ഭൗ�തിിക ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാ അറിിവു സൂചനകളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്
ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരമെെന്ന മേ�ഖല. മാാന്വവലിിന്റെ� ആദ്യയ അധ്യാാ�യംം മുതൽ അവസാാന അധ്യാാ�യംം വരെെ
ഉടനീീളമുള്ള ജാാതിിവിിവരണങ്ങളിിലുംം അവയോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്ന ഭൗ�തിിക
ജീീവിിതാാവസ്ഥകളിിലുമെെല്ലാം�ം നിിരവധിിയാായ ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാര സൂചനകൾ ഉള്ളടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്.
നാാടോ�ോടിിയാായിി പ്രചരിിച്ചതുംം സമൂഹംം അനുഷ്ഠിിക്കുന്നതുമാായ ആചാാരവിിശ്വാാ�സങ്ങൾ നാാടോ�ോടിി
ആചാാരമെെന്ന മേ�ഖലയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. നാാടോ�ോടിിയാായ പ്രകടനകലകൾ നാാടോ�ോടിിക്കലകൾ എന്ന
മേ�ഖലയിിലുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. മലബാാർ മാാന്വവലിിന്റെ� നാാല്് അധ്യാാ�യങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം കേ�രളത്തിിലെ�
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന അറിിവുകൾ കണ്ടെ�ടുത്ത്് മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ അതാാതു മേ�ഖലകളിിൽ
അവയെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനാാവുംം.
‘പ്രവിിശ്യയ’ എന്ന ഒന്നാംം� അധ്യാാ�യത്തിിൽ ഭൂവിിജ്ഞാാനങ്ങളാാണ്് ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ. ഭൂപരമാായ
പ്രത്യേ�േകതാാവിിവരണത്തിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങളുംം ഇടകലർന്നിിട്ടുണ്ട്്, പരശുരാാമകഥ,
മഹാാവിിഷ്ണു പദസമയംം എന്ന പേ�രിിൽ കൃത്യയമാായ സമയത്ത്് മഴ പെ�യ്യുന്നതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്്
നാാട്ടുകാാരുടെെ ഇടയിിലുണ്ടാായിിരുന്ന വിിശ്വാാ�സംം, പശിിമ, പശിിമരാാശിി, രാാശിി എന്നിിങ്ങനെ� ഹിിന്ദു
ശാാസ്ത്രപ്രകാാരമുള്ള മണ്ണിിന്റെ� തരംം തിിരിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവു സൂചന മുതലാായവ ഫൂട്ട്് നോ�ോട്ട്്
ഉൾപ്പെ�ടെെ നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ലോ�ോഗൻ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു (വിില്യംം� ലോ�ോഗൻ, 2019:32 - 33 ).
ഇതേ� അധ്യാാ�യത്തിിന്റെ� ‘പ്രാാണിി സസ്യയജാാലങ്ങൾ’ എന്ന ഭാാഗത്ത്് കോ�ോർച്യയന്റെ� (കുറിിച്യയന്റെ� )
പ്രകൃതിി പഠനംം, നാായാാട്ട്് സമർത്ഥ്യംം�, തീീയ്യന്റെ� കടത്ത്് (തോ�ോണിി കടത്ത്്), കുറുമ്പരുടെെ തടിിപ്പണിി
തുടങ്ങിി ജനസംംസ്കാാരപഠനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അറിിവു സൂചനകളുമുണ്ട്്.
‘ജനങ്ങൾ’ എന്ന രണ്ടാംം� അധ്യാാ�യത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് മാാന്വവലിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങൾ
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ഏറിിയ തോ�ോതിിൽ കണ്ടെ�ടുക്കാാനാാവുക. അതിിന്റെ� ആദ്യയ ഭാാഗത്ത്് ജനതയെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് സവിിസ്ത
രപ്രതിിപാാദനംം. നാായന്മാാരുടെെ തറവാാടുകളുടെെ നിിർമ്മാാണരീീതിി, താാമസിിക്കുന്ന ആളുടെെ ജാാതിി
എന്താായിിരിിക്കുന്നുവോ�ോ അതനുസരിിച്ച്് താാമസസ്ഥലത്തെ� വിിളിിക്കുന്ന പേ�രുകൾ, അങ്ങാാടിിത്തെ�
രുവിിന്റെ� വ്യയവഹാാര ഘടന, ഗ്രാാമജീീവിിതാാന്തരീീക്ഷംം മുതലാായ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ
ഭൗ�തിിക ഘടനയെ�ക്കുറിിച്ച്് അവിിടെെ സാാമാാന്യയ അവബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിച്ച്് ജനതയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ�
കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണത്തിിലേ�ക്കു കടക്കുന്നു. ഭാാഷയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള അന്വേ�േഷണവുംം പ്രാാഥമിിക വിിവര
ങ്ങളുടെെ വിിവരണങ്ങളുംം കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുമാാണ്് ഏറ്റവുമാാദ്യയത്തേ�ത്്. അത്് സംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
അന്വേ�േഷണത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിിലുംം പെ�ടുംം. ഭാാഷയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനത്തിിന്റെ� ആദ്യയചുവടുകളിിലൊ�ൊന്ന്് എന്ന്് അതിിന്റെ� പഠന ചരിിത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം നമുക്ക്്
മനസ്സിിലാാക്കാംം� ആയതിിനാാൽ മാാന്വവലിിൽ ഭാാഷയെ� സംംബന്ധിിച്ച്് പ്രതിിപാാദിിക്കുന്ന ഭാാഗത്തുനിി
ന്നുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദത്തങ്ങൾ കണ്ടെ�ടുക്കാാനാാകുംം. ഇവിിടെെയാാണ്്
ലോ�ോഗൻ നാാടോ�ോടിിവാാങ്്മയങ്ങളുടെെ മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് കടക്കുന്നത്്. മലബാാർ മാാന്വവലിിലെ� നാാടോ�ോടിി
ദത്തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ള പലരുംം ഉദാാഹരണമാായിി പറയുന്നത്് അതാാണ്്.
അക്കാാലത്ത്് നാാട്ടിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രചാാരത്തിിലുള്ള തച്ചോ�ോളിിമേ�പ്പയിിൽ കുഞ്ഞിിഒതേ�നന്റെ� വീീര
സാാഹസവൃത്തിികളെ� വിിവരിിക്കുന്ന തച്ചോ�ോളിിപ്പാാട്ടിിനെ�യുംം തച്ചോ�ോളിിപ്പാാട്ടുകളുടെെ മാാതൃകയിിൽ പഴശ്ശിി
രാാജാാവ്്, ടിിപ്പു സുൽത്താാൻ, വയക്കിിലേ�രിി കുഞ്ഞിിക്കേ�ളപ്പൻ മുതലാായവരെെക്കുറിിച്ചുള്ള പാാട്ടുകളെ�യുംം
വിില്യംം� ലോ�ോഗൻ ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. എന്നിിട്ട്് തച്ചോ�ോളിി ഒതേ�നൻ പൊ�ൊന്നിിയംം പടയ്ക്കു പോ�ോയ
കഥ എടുത്ത്് ചേ�ർക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്് (2019:87-92).
ഒപ്പംം മാാപ്പിിള ലഹളയെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന പാാട്ടിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അനുസ്മരിിക്കുകയുംം പ്രസ്തുത
പാാട്ടിിന്റെ� ഒന്നാംം� ഭാാഗംം സംംഗ്രഹിിച്ച്് പറഞ്ഞ്് അതിിന്റെ� രണ്ടാംം� ഭാാഗത്തിിലെ� കഥയുടെെ പദാാനുപദ
തർജ്ജമയുംം ഫൂട്ട്് നോ�ോട്ടുംം കൊ�ൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്് (2019:92-94). ലോ�ോഗന്റെ� വിിവരണംം ചരിിത്രവുംം
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം തമ്മിിൽ ഉണ്ടാാവാാനിിടയാായേ�ക്കുന്ന വൈൈരുദ്ധ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ളതുകൂടിിയാാണെ�ന്ന്്
നിിശ്ചയമാാണ്്.
‘അകത്ത്് കത്തിിയുംം പുറത്ത്് പട്ടിിയുംം’
‘ഊട്ട്് കേ�ട്ട പട്ടർ ആട്ട്് കേ�ട്ട പന്നിി’
എന്നീീ പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ ഉദാാഹരണങ്ങളാായിി കൊ�ൊടുത്ത്് പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുടെെ പ്രത്യേ�േകതകളെ�പ്പറ്റിിയുംം
തന്റെ� പഴഞ്ചൊ�ൊൽ സമാാഹണത്തെ�പ്പറ്റിിയുംം ലോ�ോഗൻ വിിവരിിക്കുന്നതുംം ഇതേ� ഭാാഗത്താാണ്്.
ഇതേ� അധ്യാാ�യത്തിിൽ ‘ജാാതിിയുംം തൊ�ൊഴിിലുംം’ എന്ന ഭാാഗത്ത്് വംംശീീയ സംംസ്കൃതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം
ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള വിിവരണങ്ങളുണ്ട്്. ജാാതിി എന്ന വാാക്കിിന്റെ� ഉത്ഭവംം, തൊ�ൊഴിിൽ
വിിഭജനവുമാായുംം ഹിിന്ദു സമുദാായമാായുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ട നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ മുതലാായവയുംം ഇവിിടെെ
കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ� ജാാതീീയത, ജാാതിി വൈൈവിിധ്യംം�, ജാാതിികളുടെെ ആവിിർഭാാവംം,
ജാാതിി വിിഭജനംം മുതലാായവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരങ്ങൾ ആ നിിലയിിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക്് ഉദാാഹരണ
മാാണ്്. ജാാതിി ശ്രേ�ണിികളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണത്തിിൽ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ജീീവിിത സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം
സംംസ്കാാര ക്രിിയകളെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള എല്ലാാ അറിിവുസൂചനകളുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങളാായിി പരിി
ഗണിിക്കാംം� അവയെ� ഉചിിതാാനുചിിതംം തരംം തിിരിിക്കാംം�. രണ്ടാംം� അധ്യാാ�യത്തിിലെ� തന്നെ� മറ്റൊ�ൊരു
ഉപശീീർഷകമാാണ്് ‘ആചാാരങ്ങൾ, സമ്പ്രദാായങ്ങൾ - മറ്റുംം’. ഇവിിടെെ ദാായക്രമംം, സ്വവത്തവകാാശംം,
മരുമക്കത്താായംം മുതലാായവയെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രതിിപാാദിിക്കുകയുംം
‘ഇന്ത്യയൻ ആന്റിിക്വവറിി’യുടെെ നാാലാം�ം വോ�ോള്യംം� 255-ാം�ം പേ�ജ്് അധിികരിിച്ച്് ‘ദന്തധാാവനംം’ മുതൽ
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‘സതിി സമ്പ്രദാായംം’ വരെെയുള്ള അറുപത്തിിനാാല്് അനാാചാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ഒപ്പംം തന്നെ� അറുപത്തിിനാാല്് അനാാചാാരങ്ങൾ ബ്രാാഹ്മണ കല്പിിതമാാണെ�ന്ന നിിഗമന
ത്തിിലെ�ത്തുംം വിിധംം കൃത്യയമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� നമ്പർ ക്ര
മത്തിിൽ അറുപത്തിിനാാല്് അനാാചാാരസൂക്തങ്ങൾ എഴുതിി ചേ�ർത്തിിട്ടുമുണ്ട്്. തുടർന്നുള്ള ഭാാഗത്താാണ്്
വെ�ച്ചുകാാണൽ പോ�ോലുള്ള ആചാാരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിഷു, ഓണംം, മീീനഭരണിി, ശിിവരാാത്രിി, പൊ�ൊങ്ങൽ,
ശ്രീീരാാമനവമിി, വിിനാായക ചതുർത്ഥിി, കാാർത്തിിക വിിളക്ക്്, ഏകാാദശിി തുടങ്ങിിയ ആഘോ�ോഷങ്ങ
ളെ�ക്കുറിിച്ചെ�ല്ലാം�ം ഹ്രസ്വവവിിവരണങ്ങൾ നൽകിി തൃച്ചംംബരംം ഉത്സവംം, കൊ�ൊട്ടിിയൂർ ഉത്സവംം, കീീഴൂർ
ആറാാട്ട്്, കൽപാാത്തിി രഥോ�ോത്സവംം, ഗുരുവാായൂർ ഏകാാദശിി, തിിരുമാാന്ധാംം�കുന്ന്് ക്ഷേ�ത്രോ�ോത്സവംം,
കൊ�ൊണ്ടോ�ോട്ടിി താാക്കുജാാക്കൽ നേ�ർച്ച മുതലാായ പ്രാാദേ�ശിിക ഉത്സവാാഘോ�ോഷങ്ങളെ� കുറിിച്ച്് പരാാ
മർശിിക്കുന്നത്്. ഹാാമിിൽട്ടൻ്്റ ഉദ്ധരണിി ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മാാമാാങ്കത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ദീീർഘമാായിി വിിവരിിക്കു
കയാാണ്് പിിന്നീീട്്. മാാമാാങ്കംം ഒരു മൃതഫോ�ോക്്ലോ�ോറാാണ്് എന്ന്് അതേ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണത്തിിൽ
നിിന്ന്് വ്യയക്തമാാകുംം. തുടർന്ന്് മതങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം സംംസ്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണമാാണ്്. ഹിിന്ദു
മതത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള ഭാാഗത്ത്് പ്രാാക്തനവുംം പിില്ക്കാാലവുമാായ സംംസ്കാാരങ്ങളുടെെ/രീീതിികളുടെെ അറിിവട
യാാളങ്ങളുണ്ട്്. പുരാാവസ്തു ഗവേ�ഷണ രേ�ഖകളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെയാാണ്് പല സങ്കല്പത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചുംം ലോ�ോഗൻ വിിവരിിക്കുന്നത്്. മാാതാാവാായ ഭൂമീീദേ�വിിയുടെെ ഉദരത്തിിലേ�ക്കു തന്നെ� മനുഷ്യയൻ വിിലയംം
പ്രാാപിിക്കുംം എന്ന സങ്കല്പത്തെ� ശവക്കല്ലറകളുടെെ നിിർമ്മാാണംം നോ�ോക്കിി മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. പ്രാാചീീന
മനുഷ്യയന്റെ� വിിശ്വാാ�സങ്ങളാായിിരുന്ന പ്രേ�താാരാാധന, നാാഗകോ�ോപംം മുതലാായവയുംം മതങ്ങളെ�യുംം
മതാാചാാരക്രമങ്ങളെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ചുംം നാാടോ�ോടിി വൈൈദ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം രണ്ടാംം� അധ്യാാ�യത്തിിന്റെ�
അവസാാനംം കുറിിക്കുന്നു. ഇവയൊ�ൊക്കെ� ബന്ധപ്പെ�ട്ട ദത്തങ്ങളാായിി കണ്ട്് തരംംതിിരിിച്ച്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽപെ�ടുത്താാവുന്നവയാാണ്്.
മലബാാർ മാാന്വവലിിന്റെ� ഏറ്റവുംം വിിശാാലമാായ അധ്യാാ�യംം മൂന്നാാമധ്യാാ�യമാായ ‘ചരിിത്ര’മാാണ്്.
ചരിിത്ര രചനയ്ക്കാാണ്് അവിിടെെ പ്രാാമുഖ്യംം� കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്നത്്. ചരിിത്രവുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം ഇവിിടെെ
കെ�ട്ടുപിിണഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. പരശുരാാമനുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഐതിിഹ്യയകഥയുംം പെ�രുമാാക്കന്മാാരെെ
സംംബന്ധിിച്ച അനാാദിികാാല പാാരമ്പര്യയ കഥകളുംം കേ�ട്ടുകേ�ൾവിികളുംം ആചാാര നിിയമങ്ങളുംം ‘പരമ്പ
രാാഗത പ്രാാചീീന ചരിിത്രംം’ എന്ന ഭാാഗത്ത്് ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്് അതിിന്റെ� തെ�ളിിവുകളാാണ്്.
ഈ അധ്യാാ�യത്തിിൽ നാാട്ടുനടപ്പ്്, വിിവിിധ അധീീശശക്തിികളുടെെ ആഗമനംം ആഭ്യയന്തര കലാാപംം
വിിവിിധ ജനതയുടെെ കുടിിയേ�റ്റംം വംംശാാവലിി, ഇവയിിലൂടെെയെ�ല്ലാം�ം വെ�ളിിവാാക്കുന്ന പല പൈൈതൃക
ങ്ങളുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിൽ പെ�ടുംം.
ചരിിത്രപരമാായുംം സാാമൂഹ്യയപരമാായുമുള്ള വസ്തു അവകാാശ ബന്ധങ്ങളുംം റവന്യൂൂ തിിട്ടപ്പെ�ടുത്തലുംം
നിികുതിി സമ്പ്രദാായ പരിിശോ�ോധനയുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന നാാലാം�ം അധ്യാാ�യമാായ ‘ഭൂമിി’ എന്നതിിൽ
സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�യുംം സംംബന്ധിിക്കുന്ന അറിിവുകൾ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം പരിിമിിത
മാാണ്്. സമുദാായ കുടുംംബ ഘടനകൾ, വസ്തുവകകൾ കൈൈവശംംവരാാൻ സവർണ്ണർ സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുത്ത
ചിില രീീതിികൾ, തീീരപ്രദേ�ശങ്ങൾ, ദേ�ശങ്ങൾ, അംംശങ്ങൾ തുടങ്ങിിയിിടങ്ങളിിലെ� സവിിശേ�ഷതകൾ
തുടങ്ങിിയവ സാാമ്പത്തിിക ഘടനയോ�ോടുംം നിികുതിിയുടെെ നിിർണ്ണയനത്തിിന്റെ� നടപ്പുവശത്തോ�ോടുംം
തട്ടിിച്ച്് നോ�ോക്കുകയാാണ്് അവിിടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
മലബാാർ മാാന്വവലിിലൂടെെ ലോ�ോഗൻ ഭാാവിിയെ� അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്തത്് താാൻ സമാാഹരിിച്ചതിിന്്
പിിൽക്കാാലത്ത്് കൂടുതൽ വെ�ളിിച്ചംംകിിട്ടുംം എന്ന പ്രത്യാാ�ശയോ�ോടെെയാാണ്്. മാാന്വവലിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ
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അദ്ദേ�ഹംം നോ�ോക്കിിക്കാാണുന്നു വൈൈജ്ഞാാനിികമാായ പല സാാധ്യയതകളുംം ഇന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠന
മേ�ഖലയിിൽ സജീീവമാാണെ�ന്ന്് മലബാാർ മാാന്വവലിിലെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ദത്തങ്ങൾ മുൻനിിർത്തിി ഉറപ്പിിച്ച്്
പറയുകയുംം ചെ�യ്യാംം�. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം എല്ലാാ നിിലയിിലുംം ലഭ്യയമാായ സൗൗകര്യയങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടുള്ള ലോ�ോഗന്റെ� വിിവര സമ്പാാദന രീീതിിയെ�യുംം പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ നോ�ോക്കിിക്കാാണേ�ണ്ട
തുണ്ട്്. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട മണ്ഡലവൃത്തിി കൃത്യയമാായ സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലാായവ മുതൽക്കൂട്ടാാക്കിി
അദ്ദേ�ഹംം ജനതയെ�യുംം പ്രദേ�ശത്തെ�യുംം കുറിിച്ച്് വിിപുലമാായ ഗവേ�ഷണംം നടത്തിി. കേ�രളത്തിിലെ�
കോ�ോളനിികാാല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനരീീതിി മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം അതേ�ക്കുറിിച്ച്് പഠിിക്കാാനുംം അത്്
ഉപകാാരപ്പെ�ടുമെെന്നത്് തീീർച്ചപ്പെ�ടുത്താംം�. കേ�രളത്തിിലെ� കോ�ോളനിി കാാലത്തെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേ�േഷണങ്ങൾക്ക്് അക്കാാലത്ത്് രചിിക്കപ്പെ�ട്ട മാാന്വവലുകളുംം
ഗസറ്റിിയറുകളുംം ഭരണപരമാായ ആവശ്യയങ്ങൾക്കാായുള്ള ഫീീൽഡുവർക്കുകളുടെെ റിിപ്പോ�ോർട്ടുകളുമെെല്ലാം�ം
പരിിശോ�ോധിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതാാണ്്.
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ങ്ങൾ ;സാാമൂഹിികവുംം സാാമുദാായിികവുമാായ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ� ജന വിിജ്ഞാാനത്തെ�
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയുന്ന ശക്തമാായ സംംജ്ഞയാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ.പൗൗരാാണിികത്വവത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള
സമഗ്രവുംം ക്രമീീകൃതമാായ പഠനമാാണ്് ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ എന്ന വിിജ്ഞാാനശാാഖയെ� സവിിശേ�ഷമാാക്കിി
യത്്. തലമുറകളാായിി കൈൈമാാറിി വന്നിിരുന്ന വാാമൊ�ൊഴിിയാാണ്് ഇതിിന്റെ� ആദ്യയരൂപംം. അത്തരത്തിിലു
ള്ള ‘പാാങ്കളിി’ നാാടോ�ോടിി നാാടകത്തെ�യാാണ്് ഇവിിടെെ വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കുന്നത്്.
‘പാാണ’ സമുദാായക്കാാർക്കിിടയിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന ഒരു കലാാരൂപമാാണ്് പാാങ്കളിി. പാാലക്കാാട്്
ജിില്ലയുടെെ വിിവിിധ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ കാാണുന്ന നാാടൻ കലയാാണിിത്്. ഒറ്റപ്പാാലംം,ചിിറ്റൂർ എന്നീീ സ്ഥല
ങ്ങളിിൽ ആണ്് ഇത്് കൂടുതൽ പ്രചാാരത്തിിലിിരുന്നത്്. പൊ�ൊറാാട്ടുനാാടകത്തിിന്റെ� ഒരു വകഭേ�ദമാായിിട്ടുംം
പാാങ്കളിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ആസ്വാാ�ദനംം ലക്ഷ്യയമാാക്കിിയാാണ്് പാാങ്കളിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
തെ�ക്കത്തിിനാാടകംം, തെ�ക്കനുംം തെ�ക്കത്തിിയുംം എന്നീീ പേ�രുകളിിലുംം ഇത്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. കൂടാാതെ�,
കണ്യാാ�ർകളിിയ്ക്കിിടയിിൽ ഒന്നുരണ്ടു ദിിവസംം കളിിക്കുന്ന’ മലമക്കളിി’യോ�ോടുംം വളരെെയേ�റെെ സാാദൃശ്യംം�
പാാങ്കളിിയ്ക്കുണ്ട്്. ഏകദേ�ശംം ഒന്നര നൂറ്റാാണ്ട്് പഴക്കംം അവകാാശപ്പെ�ടാാവുന്ന കലയാായിിട്ടാാണ്് ഈ
കല അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഭദ്രകാാളീീക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ ഈ കലാാനിിർവ്വഹണംം പാാണന്മാാർ നടത്താാറു
ണ്ടാായിിരുന്നു.
പാാട്ടുകൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നവർ എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് ‘പാാണർ’എന്ന പേ�രു വന്നത്്.
പാാട്ടുകളുംം, കീീർത്തനങ്ങളുംം കെ�ട്ടിിയുണ്ടാാക്കിി പാാടിിപ്പോ�ോന്ന ഇവർ അകവർ, സൂതർ എന്നീീ
പേ�രുകളിിൽ സംംഘകാാലത്ത്് അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. പാാണന്മാാരുടെെ പാാട്ടുകളിിൽ തുയിിലുണർത്തു
പാാട്ടുകൾ പ്രശസ്തമാാണ്്. പാാണന്മാാർ കർക്കിിടകമാാസത്തിിൽ വെ�ളുപ്പിിനു മുമ്പ്് ഓരോ�ോ ഭവനത്തിി
ലുംം ചെ�ന്ന്് തുടിികൊ�ൊട്ടിി, തുയിിലുണർത്തുന്നു. പാാണർപാാട്ടുകളിിൽ കണ്ണേ�ർപാാട്ട്്, മന്ത്രവാാദപ്പാാട്ട്്,
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തോ�ോലുഴിിച്ചിിൽ പാാട്ട്്, ബലിിക്കളിി, തിിറയാാട്ടംം മുതലാായവയ്ക്ക്് മലബാാറിിലെ� പാാണന്മാാർ തോ�ോറ്റംംപാാ
ട്ടുകൾ പാാടുന്നു. ഇവർക്കിിടയിിലുള്ള മറ്റൊ�ൊരു ഗാാന സമ്പത്താാണ്് ഗോ�ോദാാവരിിപ്പാാട്ടുകൾ. പാാണന്മാാർ
ചിിങ്ങമാാസത്തിിലെ� ഓണക്കാാലത്തുംം, മേ�ടത്തിിലെ� വിിഷുവിിനുംം പുലർച്ചെ� ഓരോ�ോ ഭവനത്തിിലുംം
ചെ�ന്ന്് തുടിികൊ�ൊട്ടിി തുയിിലുണർത്തിിയിിരുന്നു.
പറയിി പെ�റ്റ പന്തിിരുകുലത്തിിലെ� പത്താാമതാായിിട്ടാാണ്് പാാണന്മാാർ അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്.
പാാണസമുദാായത്തിിന്റെ� ഉത്്പത്തിികഥ ഏറെെ പ്രചാാരമുള്ളതാാണ്്. ‘പറയിി പെ�റ്റ പന്തിിരു
കുല’ത്തിിലെ� പത്താാമത്തെ� വംംശമാായിിട്ടാാണ്് പാാണന്മാാർ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. പരമശിിവൻ കഠിിന
തപസ്സിിൽ നിിന്നുംം ഉണരാാൻ വേ�ണ്ടിി പാാർവ്വതിി പല ഉപാായങ്ങളുംം പ്രയോ�ോഗിിച്ചു നോ�ോക്കിി. ഒരു
രക്ഷയുമുണ്ടാായിില്ല. ഉടുക്ക്് അടിിച്ചുംം, പശുക്കിിടാാവിിന്റെ� കുളമ്പു കൊ�ൊണ്ട്് ചവിിട്ടിിയുംം ശ്രമിിച്ചു നോ�ോക്കിി,
നടന്നിില്ല. അവസാാനംം ‘തിിരുവരങ്കൻ’മാാരെെ ( പാാണർ) കൊ�ൊണ്ടുവന്നു പാാടിിച്ചപ്പോ�ോൾ ഭഗവാാൻ
ഉണർന്നു. ഇതുകണ്ടപ്പോ�ോൾ പാാർവ്വതിിക്ക്് അതിിയാായ സന്തോ�ോഷമാായിി. ഇതിിനു പ്രതിിഫലമാായിി
‘തിിരുവരങ്കൻ’ മാാർക്ക്് എന്തെ�ങ്കിിലുംം വരംം കൊ�ൊടുക്കണമെെന്ന്് പാാർവ്വതിി ആഗ്രഹിിച്ചു. അവർക്ക്്
കൃഷിി ചെ�യ്ത്് ജീീവിിയ്ക്കാാൻ കുറച്ച്് നിിലവുംം, വിിത്തുംം ദാാനമാായിി കൊ�ൊടുത്തു. പക്ഷേ�, അതിിൽ അവർക്കു
ജീീവിിതവിിജയംം ഉണ്ടാായിില്ല. അവർ പരാാജയപ്പെ�ട്ടു. വീീണ്ടുംം ശിിവപാാർവ്വതിിമാാരെെ അവർ കണ്ടു.
അവരെെ വരമാായിി കുറച്ച്് സ്വവർണ്ണംം നല്കിി പറഞ്ഞയച്ചു. സ്വവർണ്ണത്തിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗമോ�ോ, വിിലയോ�ോ,
അറിിയാാതിിരുന്ന പാാണന്റെ� ഭാാര്യയ അത്് ഉരലിിലിിട്ട്് ഇടിിച്ചു. ഇടിിയ്ക്കുന്നതിിനിിടയിിൽ കുറച്ച്് മുകളിിലേ�യ്ക്കുംം,
കുറച്ച്് താാഴേ�യ്ക്കുംം പോ�ോയിി. മുകളിിലേ�യ്ക്ക്് പോ�ോയവയെ�ല്ലാം�ം നക്ഷത്രങ്ങളാായെ�ന്നുംം, താാഴേ�യ്ക്ക്് പോ�ോയവ
യെ�ല്ലാം�ം കാാക്കപ്പൊ�ൊന്നാായിിപ്പോ�ോയിി എന്നുംം അവർ വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. അവിിടെെയുംം പരാാജയപ്പെ�ട്ട ‘തിിരു
വരങ്കൻ’ മാാർക്ക്് ഒരു ആനയെ� കൊ�ൊടുക്കുന്നു. തടിി പിിടിിച്ചോ�ോ, മറ്റോ�ോ ജീീവിിയ്ക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാായിിരുന്നു
അത്്. പണ്ട്് താാഴ്ന്ന സമുദാായത്തിിൽ പെ�ട്ട ആളുകൾ ‘ചാാള’ കൾ കെ�ട്ടിിയാാണ്് താാമസിിച്ചിിരുന്നത്്.
മുളയുടെെ തടിിയിിൽ ഉണ്ടാാക്കിിയ നാാലു തൂണുകൾ നാാട്ടിിയാാണ്് ചാാളകൾ ഉണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നത്്. ഈ
ചാാളയുടെെ ഒരു തൂണിിലാാണ്് അവർ തങ്ങൾക്ക്് ലഭിിച്ച ആനയെ� കൊ�ൊണ്ടുവന്നു കെ�ട്ടിിയത്്. രാാത്രിി’
തിിരുവരങ്കൻ’ മാാർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്് ആന ഈ തൂണുംം, ചാാളയുംം വലിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടോ�ോടിിപ്പോ�ോയിി.
വീീണ്ടുംം, വീീണ്ടുംം പരാാജയപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോൾ പാാർവ്വതിിയുംം, ശിിവനുംം ഇനിിയെ�ന്തു ചെ�യ്യുംം എന്നാാലോ�ോചിി
ച്ചു. അപ്പോ�ോഴാാണ്് ഒരു ചിിലന്തിിവല കെ�ട്ടുന്നത്് കണ്ടത്്. അതുപോ�ോലെ� എന്തെ�ങ്കിിലുംം സൃഷ്ടിിക്കുക
എന്ന ഉദ്ദേ�ശത്തോ�ോടെെ’ കയ്യലകുംം’, കടുന്തുടിി’യുംം സമ്മാാനിിച്ചു. ഇതുകൊ�ൊണ്ട്് പാാടിി മറ്റുള്ളവരുടെെ
മാാഹാാത്മ്യയങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുക. ഓണസമയത്ത്് ഭഗവാാനെ� സ്തുതിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വീീടുകളിിൽ ചെ�ന്ന്്
പാാടുമ്പോ�ോൾ, അരിി, നെ�ല്ല്്, തുണിി എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം സംംഭാാവനയാായിി കിിട്ടുംം. ഇതാാണ്് സവിിശേ�ഷ
മാായ ഉത്ഭവ ചരിിത്രംം.
ഈ കഥയിിൽ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് പോ�ോലെ� പാാട്ടുംം കൊ�ൊട്ടുമാായിി പാാണർക്കുള്ള അഭേ�ദ്യയ ബന്ധംം
പാാങ്കളിിയിിലുംം കാാണാംം�. പാാങ്കളിിയിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുന്നവർക്ക്് പ്രാായപരിിധിിയിില്ല. നർമ്മ ഭാാഷണംം,
ചടുലമാായ നൃത്തംം , രസകരമാായ പാാട്ടുകൾ എന്നിിവ ഈ കലയുടെെ സവിിശേ�ഷതകളാാണ്്.
രാാമാായണംം കഥയാാണ്് പാാങ്കളിിയുടെെ പ്രധാാന ഇതിിവൃത്തംം. രാാമാായണംം കഥയാായതു കൊ�ൊണ്ട്്
കഥാാപാാത്രങ്ങൾക്ക്് ദൈൈവിിക പരിിവേ�ഷമൊ�ൊന്നുംം കൊ�ൊടുക്കാാറിില്ല. കഥാാപാാത്രങ്ങൾ തിികച്ചുംം
സാാധാാരണക്കാാരാാണ്്. കുറവൻ-കുറത്തിി, പൂക്കാാരിി, മണ്ണാാൻ-മണ്ണാാത്തിി, തൊ�ൊട്ടിിയൻ-തൊ�ൊട്ടിിച്ചിി,
ദാാസിി, ചോ�ോദ്യയക്കാാരൻ, ഗാായക സംംഘംം എന്നിിവരാാണ്് പ്രധാാനവേ�ഷക്കാാർ. കൂടാാതെ� ചിില പ്ര
ദേ�ശങ്ങളിിൽ ചെ�റുമൻ-ചെ�റുമിി, കുമ്പാാരൻ-കുമ്പാാരത്തിി എന്നീീ സമുദാായത്തിിലെ� ആൾക്കാാരുംം
കഥാാപാാത്രങ്ങളാായിി വരാാറുണ്ട്്. ചാാക്യാാ�ർ കൂത്തിിലെ� ‘വിിദൂഷകൻ’ എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ�
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സ്ഥാാനത്ത്് പാാങ്കളിിയിിൽ ‘പകാാൻ’ എന്ന വേ�ഷമാാണ്്. നിിശിിതമാായ സാാമൂഹ്യയ വിിമർശനംം ഈ കഥാാ
പാാത്രത്തിിന്റെ� വാാക്കുകളിിൽ പ്രകടമാാകുന്നു. കളിിയിിൽ ആദ്യയന്തംം നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന’ കോ�ോമാാളിി’
എന്ന കഥാാപാാത്രമാാണ്് ഈ കളിിയുടെെ സംംവിിധാാനംം നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്. ഒരാാൾ തന്നെ� നിിരവധിി
കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന പതിിവുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. പാാങ്കളിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
ഓരോ�ോ സമുദാായത്തിിന്റെ�യുംം ജീീവിിത രീീതിികൾ യഥാാതഥമാായിി അവതരിിപ്പിിയ്ക്കുകയുംം ആക്ഷേ�പഹാാ
സ്യയത്തിിലൂടെെ ജീീവിിത വിിമർശനംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
പാാങ്കളിിയുടെെ പ്രധാാന വാാദ്യം�ം ചെ�ണ്ടമേ�ളമാാണ്്. കൂടാാതെ� ചെ�റിിയ മദ്ദളംം , ഇലത്താാളംം
എന്നീീ വാാദ്യോ�ോ�പകരണങ്ങളുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. കളിിയിിൽ ഇടയ്ക്ക്് പാാടുന്ന പാാട്ടുകളിിൽ സിിനിിമാാ
ഗാാനങ്ങളുംം, ലളിിത ഗാാനങ്ങളുംം, കഥകളിിപ്പാാട്ടുകളുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. മറ്റ്് കലകൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ
തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്ന കൂത്തമ്പലങ്ങളോ�ോ,ഉത്സവപ്പറമ്പുകളോ�ോ പാാങ്കളിിയ്ക്ക്് വേ�ദിിയാായിിരുന്നിില്ല. കൊ�ൊയ്തൊ�ൊ
ഴിിഞ്ഞ പാാടങ്ങൾ, ഒഴിിഞ്ഞ പ്രദേ�ശങ്ങൾ എന്നിിവയാാണ്് ഈ കലയുടെെ കളിിത്തട്ട്്.’ കളിിയമ്പലംം,
അണിിയറ എന്നീീ പേ�രുകളിിലാാണ്് ഇതിിന്റെ� കളിിയരങ്ങ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ആദ്യയ കാാലത്ത്് സ്റ്റേ�ജ്്
വാാഴപ്പിിണ്ടിി കൊ�ൊണ്ട്് പന്തലിിട്ടാാണ്് ഉണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നത്്. സ്റ്റേ�ജിിൽ അഞ്ചു തിിരിിയിിട്ട നിിലവിിളക്ക്്
കൊ�ൊളുത്തിി വയ്ക്കുന്നു. അഞ്ച്് തിിരിികൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ� സാാക്ഷിി നിിർത്തുന്നതാായിിട്ടാാണ്് സങ്കല്പിി
ക്കുന്നത്്. വിിളക്ക്് കൊ�ൊളുത്തിി വെ�റ്റിിലയിിൽ ദക്ഷിിണ വച്ച്്, ഗുരുനാാഥന്മാാർ, ഗണപതിി, അയ്യപ്പൻ,
ശിിവൻ, ദേ�വീീ ദേ�വന്മാാർ എന്നിിവരെെ സ്തുതിിക്കുന്നു. നിിലവിിളക്കുംം, പെ�ട്രോ�ോമാാക്സുംം വെ�ളിിച്ചത്തിിനാായിി
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. വൈൈകിിട്ട്് ആറ്് മണിിക്ക്് വിിളക്ക്് കൊ�ൊളുത്തിി ‘കേ�ളിികൊ�ൊട്ട്് ’ എന്ന ചടങ്ങ്്
നടത്തുന്നു. ഇത്് അന്ന്് പാാങ്കളിിയുണ്ട്് എന്ന്് മറ്റുള്ളവരെെ അറിിയിിക്കാാനാാണ്്. ആറു മണിിക്കുംം പത്തു
മണിിക്കുംം ഇടയിിലുള്ള സമയംം’ ലേ�ലംം വിിളിി’കൾക്കാായിി മാാറ്റിി വയ്ക്കുകയാാണ്് പതിിവെ�ന്ന്് ആവേ�ദകൻ
പറയുന്നു. കളിിയിിലെ� അഭിിനേ�താാക്കൾക്കുള്ള പ്രതിിഫലത്തുകയ്ക്കാായിി പല വസ്തുക്കൾ ലേ�ലംം വിിളിി
ക്കുന്നു. സ്റ്റേ�ജിിനു പുറകിിൽ അഭിിനേ�താാക്കൾ ഈ സമയംം മേ�യ്ക്കപ്പ്് ചെ�യ്യുകയുമാായിിരിിക്കുംം.
‘പാാങ്കളിി’യിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളെ�ല്ലാം�ം വ്യയത്യയസ്ത നാാടുകളെ�യാാണ്് പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നത്്.
പൂക്കാാരിി പളനിിക്കാാരിിയാാണ്്. മണ്ണാാനുംം മണ്ണാാത്തിിയുംം എണ്ണപ്പാാടത്തു നിിന്നുംം വന്നവരാാണ്്.
തൊ�ൊട്ടിിയൻ തൊ�ൊട്ടിിച്ചിി എന്നിിവർ ആന മലയിിൽ നിിന്നുംം, കുറത്തിി തിിരുവനന്തപുരത്തു നിിന്നുംം,
കുറവൻ കോ�ോട്ടയത്തുനിിന്നുമാാണ്്. പാാങ്കളിിയിിൽ സ്ത്രീീവേ�ഷംം കെ�ട്ടുന്നത്് പുരുഷന്മാാരാാണ്്. സെ�റ്റുമുണ്ടുംം
ജാാക്കറ്റുമാാണ്് അവരുടെെ വേ�ഷംം. തലമുടിി മടക്കിിക്കെ�ട്ടിി മുഖത്ത്് നല്ലവണ്ണംം പൗൗഡറിിട്ട്് കാാതിിൽ
കമ്മലുംം, കൈൈകളിിൽ വളയുംം, കഴുത്തിിൽ മിിന്നുന്ന മാാലയുമിിട്ട്് ചുണ്ടിിൽ ചുവന്ന ചാായംം തേ�ച്ച
പെ�ൺവേ�ഷംം കാാഴ്ചയിിൽ അതീീവ സുന്ദരിിയാായിിരിിക്കുംം. ആൺ വേ�ഷംം കെ�ട്ടിിയ ആൾ മുണ്ടുകൊ�ൊ
ണ്ട്് ഒരു തലേ�ക്കെ�ട്ടുംം, മുണ്ടുംം ഷർട്ടുംം ധരിിച്ചിിട്ടുണ്ടാാകുംം. കയ്യിിൽ ലാാത്തിിപോ�ോലുള്ള വടിിയുമുണ്ടാാകുംം.
പാാട്ടിിലൂടെെയാാണ്് ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ ചോ�ോദിിക്കുന്നതുംം മറുപടിി നൽകുന്നതുംം. ഗാായകസംംഘംം സ്റ്റേ�ജിിൽ
അവസാാനംം വരെെ ഉണ്ടാായിിരിിക്കുംം.
പാാങ്കളിിയിിൽ ആദ്യം�ം രംംഗത്ത്് വരുന്നത്് ദാാസിിയാാണ്്. രണ്ടാാമതാായിി പൂക്കാാരിി വരുന്നു.
പിിന്നീീടാാണ്് മറ്റു കഥാാപാാത്രങ്ങൾ വരുന്നത്്. പാാങ്കളിിയിിൽ അഭിിനയിിക്കുന്ന ഓരോ�ോ കഥാാപാാത്ര
വുംം അവരുടെെ കുലത്തൊ�ൊഴിിലിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം,ജീീവിിയ്ക്കുന്ന ചുറ്റുപാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുമെെല്ലാം�ം വിിസ്തരിിക്കുംം.
തൊ�ൊട്ടിിയനുംം, തൊ�ൊട്ടിിച്ചിിയുമാാണ്് തമിിഴ്് ഭാാഷാാ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ പാാങ്കളിിയിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നത്്. തമിിഴ്് ദേ�ശത്തിിലെ� ആന മലയിിൽ പ്രളയംം വന്നപ്പോ�ോൾ കേ�രളദേ�ശത്ത്് വന്ന്് അഭയംം
പ്രാാപിിക്കുന്നതാായിിട്ടാാണ്് അവരുടെെ കഥ. കുറവന്മാാർ പാാരമ്പര്യയമാായിി കൊ�ൊക്കിിനെ� പിിടിിക്കുക,
പൊ�ൊന്മാാനെ� പിിടിിക്കുക എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള കാാര്യയങ്ങൾ ചെ�യ്താാണ്് ജീീവിിച്ചിിരുന്നത്്. കുറവന്് രണ്ട്്
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ഭാാര്യയമാാരുണ്ടാായിിരുന്നതാായിി കഥയിിൽ പറയുന്നു. ലക്ഷ്മിിയുംം, ഗൗൗരിിയുംം. രണ്ടാംം� ഭാാര്യയ’ മുതുകുടിി’
എന്നാാണ്് അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. കുറവൻ പുറത്തു പോ�ോയാാൽ രണ്ട്് ഭാാര്യയമാാരുംം തമ്മിിൽ ഭയങ്കര
വഴക്കാായിിരുന്നു. ഒരു ദിിവസംം ഇവരുടെെ വഴക്കിിൽ മധ്യയസ്ഥനാായിി നിിന്ന്് ദേ�ഷ്യംം� സഹിിയ്ക്ക വയ്യാാതെ�
കുറവൻ കത്തിിയെ�ടുത്ത്് കുത്തുന്നു. കുത്തു കൊ�ൊണ്ട്് ഗൗൗരിി മരിിയ്ക്കുകയുംം, കുറവനെ� പോ�ോലീീസ്് പിിടിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് പോ�ോകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ�യാാണ്് കുറവരുടെെ കഥ. ഇവർ രാാമാായണംം കഥ പാാട്ടു
പാാടിി നടന്നാാണ്് ജീീവിിച്ചിിരുന്നത്്. കുറത്തിിമാാർ കൈൈനോ�ോക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം.
മണ്ണാാനുംം മണ്ണാാത്തിിയുംം കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേ�വിിയുടെെ കൈൈ വണ്ണയിിൽ നിിന്ന്് പിിറന്നവരാാണ്്
എന്ന്് അവർ കഥയിിൽ അവകാാശപ്പെ�ടുന്നു. തുണിി അലക്കലാാണ്് ഇവരുടെെ കുലത്തൊ�ൊഴിിൽ.’
മാാറ്റ’ ലക്കുക എന്നാാണിിത്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാരുടെെ തുണിികൾ ഈ ജാാതിി
ക്കാാരാാണ്് അലക്കിിക്കൊ�ൊടുത്തിിരുന്നത്്. ഒന്നു മാാറ്റിിയാാണല്ലോ�ോ മറ്റേ�ത്് ഉടുക്കുന്നത്്. ഇങ്ങനെ� മാാറ്റിി
മാാറ്റിി ഉടുക്കുന്ന തുണിികളെ�യാാണ്് ‘മാാറ്റ്്’എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. കുമ്പാാരനുംം കുമ്പാാ
രത്തിിയുംം മണ്ണുപയോ�ോഗിിച്ച്് കലങ്ങളുണ്ടാാക്കിി വീീടുകൾ തോ�ോറുംം കൊ�ൊണ്ടു നടന്ന്് വിിറ്റ്് അതിിൽ നിിന്നു
കിിട്ടുന്ന വരുമാാനംം കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിക്കുന്നു. ചെ�റുമനുംം, ചെ�റുമിിയ്ക്കുംം കൃഷിിപ്പണിിയാാണ്് കുലത്തൊ�ൊഴിിൽ.
ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാർക്ക്് വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഇവർ മുഴുവൻ സമയവുംം അധ്വാാ�നിിച്ചിിരുന്നത്്. മേ�ലാാളരുടെെ
വീീട്ടിിനടുത്ത്് ചെ�റിിയ കുടിിലുകൾ കെ�ട്ടിി, അവരെെ ആശ്രയിിച്ചു മാാത്രമാാണ്് ചെ�റുമർ ജീീവിിച്ചിിരുന്നത്്.
ഇത്രയുമാാണ്് പാാങ്കളിിയിിൽ പലപ്പോ�ോഴാായിി രംംഗത്ത്് വരുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ജീീവിിതംം.
പാാലക്കാാട്് ജിില്ലയിിൽ ഇന്നുംം പല ഭാാഗങ്ങളിിലുംം ‘പാാങ്കളിി’ നടത്തുന്നുണ്ട്്. വിിഷു സമയത്ത്്,
മേ�ടംം രണ്ടാംം� തീീയ്യതിി മേ�ലൂർ, അമ്പലപ്പാാറ എന്ന സ്ഥലത്ത്് എല്ലാാ വർഷവുംം ‘മാാളിിക്കാാവ്്’ എന്ന
ദേ�വീീ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ കുറെെ വർഷങ്ങളാായിി ഒരു മുടക്കവുംം കൂടാാതെ� പാാങ്കളിി നടത്തിിവരുന്നു. ആ
ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� ദേ�വിിയ്ക്ക്് മറ്റ്് കലകളൊ�ൊന്നുംം അവിിടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാാണ്്
വിിശ്വാാ�സംം.
ഒഴിിഞ്ഞ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലുംം, കൊ�ൊയ്ത്തു കഴിിഞ്ഞ പാാടങ്ങളിിലുംം അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഈ
കലാാരൂപംം ക്ഷേ�ത്ര പരിിസരത്തിിനടുത്ത്് നടത്തപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് എന്നത്് ഈ കലയുടെെ സവിിശേ�ഷത
ഉയർത്തുന്നു. പണ്ട്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന പെ�ട്രോ�ോമാാക്സിിന്റെ� സ്ഥാാനത്ത്് നിിലവിിൽ ഇലക്ട്രിിക്്
ബൾബുകൾ സ്ഥാാനംം പിിടിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. മറ്റ്് ക്ഷേ�ത്ര കലകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന മോ�ോടിിയുള്ള സ്റ്റേ�ജ്്
പാാങ്കളിിയ്ക്കുംം ഉണ്ട്്. ഇന്ന്് ഈ കല അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി ഓരോ�ോ സംംഘങ്ങൾ രൂപീീകരിിക്ക
പ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്് എന്ന്് പറയപ്പെ�ടുന്നു. വടക്കൻ ജിില്ലകളിിൽ ഉത്സവകാാലത്ത്് പല ക്ഷേ�ത്രപരിിസരത്തുംം
പാാങ്കളിി അവതരിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. ഓണക്കാാലത്തുംം, വിിഷുവിിനുമെെല്ലാം�ം വീീടുകളിിൽ കയറിിയിിറങ്ങിി
പാാടുന്ന പതിിവ്് ഇന്ന്് ഇല്ലാാതെ�യാായതുകൊ�ൊണ്ടാാവാം�ം പാാങ്കളിി കേ�രളീീയ കലകളുടെെ മുഖ്യയധാാരയിിൽ
നിിന്നുംം അകന്നുനിിൽക്കുന്നത്്.
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ആവേ�ദകൻ
രാാമകൃഷ്ണൻ , 48 വയസ്സ്്
ജോ�ോലിി: കെ�ട്ടുപണിി
സ്ഥലംം: പാാലക്കാാട്്.

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

തിിരുനിിഴൽമാാല: മലയരുടെെ സ്വവത്വവബോ�ോധത്തിിന്റെ� നിിഴൽ
ഡോ�ോ. പ്രജിിത പിി.

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

അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടതിിന്് ആദിിമ മനുഷ്യയവർഗത്തോ�ോളംം ചരിിത്രമുണ്ട്്. വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം
വിിലക്കുകളുംം ജീീവിിതചര്യയകളുംം സുഖദു:ഖങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സങ്കീീർണമാായ അടരുകളിിലാാണ്്
അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾക്ക്് സ്ഥാാനംം. യുക്തിിബോ�ോധത്തിിന്റെ�യോ�ോ ശാാസ്ത്രീീയ ബോ�ോധത്തിിന്റെ�യോ�ോ പിിൻബ
ലമിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ജീീവിിതശൈൈലിിയിിൽ ഇണങ്ങിിച്ചേ�ർന്ന്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തലമുറകളിിലൂടെെ കൈൈമാാറിി
വരുന്നു. സുസ്ഥിിതിിയിിൽ ജീീവിിക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്് ഓരോ�ോ അനുഷ്ഠാാനവുംം ലക്ഷ്യംം�
വെ�ക്കുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിൽ പ്രാാദേ�ശിികമാായ ജീീവിിതങ്ങളിിൽ ഇപ്പോ�ോഴുംം കാാണപ്പെ�ടുന്ന വിിശ്വാാ�സ
ങ്ങളിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്് കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം. ഒരു അനുഷ്ഠാാനംം എന്ന നിിലയിിൽ കണ്ണേ�റിിനുംം
നാാവുദോ�ോഷത്തിിനുമുള്ള പ്രശ്നപരിിഹാാരക്രിിയകൾ സമൂഹത്തിിൽ എങ്ങനെ�യാാണ്് ഇപ്പോ�ോഴുംം നിില
നിിൽക്കുന്നത്്, സാാഹിിത്യയത്തിിൽ അതിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനങ്ങൾ എന്തൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് തുടങ്ങിിയ കാാര്യയ
ങ്ങൾ അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്. ഒരു ദോ�ോഷ സങ്കല്പത്തെ� അതിിപ്രാാ
ചീീനമാായിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയ പാാട്ടുപ്രസ്ഥാാനത്തിിലെ� ഒരു പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട കൃതിി എന്ന നിിലയിിലാാണ്്
തിിരുനിിഴൽമാാലയെ� വിിശകലനത്തിിന്് തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തിിരിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ അതിിലെ� പ്രമേ�യംം
മലയരുടെെ സമുദാായവിിജ്ഞാാനവുമാായിി ആഴത്തിിൽ ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. കൃതിി കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�
ട്ടതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അവരുടെെ ചുറ്റുപാാടുകളിിൽ നിിന്ന്് മലയർ മനസ്സിിലാാക്കിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അതിിന്റെ�
ഉള്ളടക്കവുമാായുള്ള സാാമുദാായിിക സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയുടെെ സവിിശേ�ഷബന്ധംം പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിൽ
ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടിില്ല.

സ്വവത്വവവുംം സമുദാായവിിജ്ഞാാനവുംം
കണ്ണേ�റിിനെ�യുംം നാാവേ�റിിനെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച ചിില വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ കേ�രളംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പല
സമൂഹങ്ങളിിലുംം നിില നിിന്നിിരുന്നു. അതിിനെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനുംം ഒഴിിപ്പിിച്ച്് പൂർവസ്ഥിിതിിയിിലാാക്കാാ
നുംം ഉള്ള ചടങ്ങുകളിിൽ വൈൈവിിധ്യംം� കാാണാംം�. എന്നാാലുംം അടിിസ്ഥാാന ജനവിിഭാാഗങ്ങളുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ടാാണ്് ഇതിിന്റെ� അനുഷ്ഠാാന മാാതൃകകൾ ഏറെെയുംം കേ�രളത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. മലയരുടെെ
സമുദാായവിിജ്ഞാാനത്തിിൽ ഏറെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടവയാാണ്് ഇത്തരംം കർമ്മങ്ങൾ. വൈൈദ്യം�ം ഉൾപ്പെ�ടെെ
നിിരവധിി അറിിവുകൾ പകർന്നിിരുന്ന വിിഭാാഗമാാണ്് മലയർ. വടക്കേ� മലബാാറിിൽ ആഴത്തിിൽ
വേ�രോ�ോട്ടമുള്ള, തെ�യ്യംം അനുഷ്ഠാാനംം നടത്തുന്ന ഒരു സമുദാായമാാണ്് ഇത്്. ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� തന്നെ�
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മഹാാമാാരിിയുംം ഈതിിബാാധകളുംം ഒഴിിപ്പിിക്കാാൻ നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടവരാായിിട്ടാാണ്് ഇവരെെ കണക്കാാ
ക്കിി വരുന്നത്്. ആടിിവേ�ടൻ, കർക്കടോ�ോത്തിി, മാാരിിത്തെ�യ്യങ്ങൾ എന്നിിവ ഈ സമുദാായത്തിിൽ
പെ�ട്ടവർ കെ�ട്ടിിയാാടുന്നത്് ഇതിിന്് തെ�ളിിവാാണ്്. വ്യയക്തിികളെ� ബാാധിിക്കുന്ന ബാാധകളുംം ഒഴിിപ്പിിക്കാാൻ
വൈൈദഗ്്ധ്യംം� നേ�ടിിയവരാാണിിവർ.

കണ്ണേ�റ്്, നാാവേ�റ്്—അടിിസ്ഥാാന വസ്തുതകൾ
ചിില പ്രത്യേ�േക വ്യയക്തിികളുടെെ നോ�ോട്ടത്തിിലൂടെെ സംംഭവിിക്കുന്ന ദോ�ോഷമാാണ്് കണ്ണേ�റ്്. കാാഴ്ചയിിൽ
തോ�ോന്നുന്ന കാാര്യയങ്ങൾ തുറന്ന്് പറയുന്നതിിലൂടെെ വന്ന്് ചേ�രുന്ന ആപത്താാണ്് നാാവേ�റ്്. ഏറ്റവുംം
ലളിിതമാായിി ഈ രണ്ട്് ദോ�ോഷങ്ങളെ� ഇങ്ങനെ� നിിർവചിിക്കാാൻ കഴിിയുംം. രണ്ട്് ഇന്ദ്രിിയങ്ങളെ� മുൻനിിർ
ത്തിി സംംഭവിിക്കുന്നതാാണെ�ങ്കിിലുംം ഇവ പരസ്പരംം ബന്ധിിതമാാണ്്. രണ്ടിിന്റെ�യുംം നശീീകരണ സ്വവഭാാവ
ത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാായിിട്ടാാണ്് വിിശദാം�ംശങ്ങളോ�ോടെെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ രൂപപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കു
ന്നത്്. ഓരോ�ോ ദേ�ശത്തുംം നോ�ോക്കിി നശിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിവുള്ളവരുംം പറഞ്ഞ്് നശിിപ്പിിക്കാാൻ കെ�ല്പുള്ളവ
രുംം ഉണ്ടെ�ന്ന്് പഴമക്കാാർ മുന്നറിിവ്് പകരുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരംം ആളുകളോ�ോടുള്ള പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്റെ�
സമീീപനംം ജാാഗ്രതയുംം ഭീീതിിയുംം കലർന്നതാായിിരിിക്കുംം. എങ്കിിലുംം ഇവർക്ക്് സമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് ഭ്രഷ്ട്്
കല്പിിക്കാാനോ�ോ മറ്റോ�ോ മതിിയാായ തെ�ളിിവുകൾ ലഭിിക്കുന്നുമിില്ല. അനുഭവങ്ങളുടെെ സാാമാാന്യയവൽക്കരണംം
മാാത്രമാാണ്് ഇത്തരക്കാാരിിൽ ആരോ�ോപിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� ഈ ദോ�ോഷമേ�
റ്റാാൽ പ്രശ്നപരിിഹാാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിിനാാണ്് പ്രാാമുഖ്യംം�. കമ്പേ�റ്്, കരിിനാാക്ക്്, നാാവുദോ�ോഷംം,
വാാഗ്ദോ�ോഷംം, വാാക്കേ�റ്റ്് എന്നിിങ്ങനെ� നാാവേ�റിിനെ�യുംം കരിിങ്കണ്ണ്്, വെ�ടിിക്കണ്ണ്്, പൊ�ൊട്ടിിക്കണ്ണ്്, കാാലൻ
കണ്ണ്്, ചീീക്കണ്ണ്് എന്ന്് കണ്ണേ�റിിനെ�യുംം വിിവിിധ പേ�രുകളിിൽ കേ�രളീീയർ വ്യയവഹരിിച്ച്് വരുന്നു. ഗ്രാാമീീ
ണജീീവിിതത്തിിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയിിലേ�ക്ക്് ഏതെ�ങ്കിിലുംം നിിലയിിൽ എത്തിിപ്പെ�ടുന്നവരാാണ്് ഈ
ദോ�ോഷത്തിിന്് ഇരയാാവുന്നവർ. എന്നാാൽ അവരുടെെ ആ ഉയർച്ച നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് സാാധാാരണ
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് വീീണ്ടുംം വിിളക്കിിച്ചേ�ർക്കുന്നതുംം സമൂഹപരിിണാാമംം പുരോ�ോഗതിിയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായിി
മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോവുന്നതുമാായ രീീതിിയാാണ്് ചടങ്ങുകൾ നിിർവഹിിക്കുന്ന സാാമൂഹിിക ധർമ്മംം. നശീീകരണ
പ്രവണതയെ� ചെ�റുത്ത്് തോ�ോൽപിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് അനുഷ്ഠാാന, അധിികാാരങ്ങളിിലുള്ള വിിശ്വാാ�സത്തെ�
ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെ, വ്യയവസ്ഥയെ� സംംരക്ഷിിക്കുക എന്ന ആശയംം തന്നെ�യാാണ്് ഇവയിിൽ
ഉള്ളടങ്ങിിക്കിിടക്കുന്നത്്. സമൂഹത്തിിൽ മലയരുടെെ സ്വവത്വവരൂപീീകരണത്തിിലെ� പ്രധാാന കണ്ണിിയാാണ്്
ഉച്ചാാടനത്തിിനുള്ള അവകാാശ, അധിികാാരങ്ങൾ.

പ്രതിിരോ�ോധ വഴിികളുടെെ വൈൈവിിധ്യംം�
സൗൗകര്യയവുംം കാാര്യയക്ഷമവുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്് നിിരക്കുന്നതുമാായ മുറകളാാണ്് കണ്ണേ�റിിനെ� തടുക്കാാൻ
അവലംംബിിക്കാാറുള്ളത്്. ഫോ�ോക്് സ്വവഭാാവമുള്ള നിിരവധിി കുറുക്കുവഴിികൾ ഇതിിനാായിി തെ�രഞ്ഞെ�ടു
ക്കാാറുണ്ട്്. പ്രാാദേ�ശിികമാായ വ്യയതിിയാാനങ്ങൾ ഇതിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുംം. അനുഷ്ഠാാനത്തിിലേ�ക്ക്്
വിികസിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഏറ്റവുംം ചെ�റിിയ ഏകകമാായിി ഇതിിനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന വാാക്കുകളെ�യുംം ബിംം�
ബങ്ങളെ�യുംം കാാണാാൻ കഴിിയുംം. സമൂഹ പരിിവർത്തനത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങളുംം ഇവയിിൽ ദൃശ്യയമാാണ്്.
അത്തരത്തിിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അന്ധവിിശ്വാാ�സമെെന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുമ്പോ�ോഴുംം പലരുംം ജീീവിിതത്തിി
ലുടനീീളംം പിിന്തുടരുന്നതിിന്് നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങളുണ്ട്്. വീീട്് നിിർമ്മാാണംം തുടങ്ങുമ്പോ�ോൾ വലിിയ
മറ തീീർക്കുന്നതുംം മുന്നിിൽ നോ�ോക്കുകുത്തിികൾ തൂക്കിിയിിടുന്നതുംം ധാാരാാളംം കൂർത്ത മുള്ളുകളുള്ള കള്ളിി
ച്ചെ�ടിി വെ�ക്കുന്നതുംം കരിിങ്കണ്ണനെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാനാാണ്്. നല്ല വിിളവുമാായിി നിിൽക്കുന്ന വാാഴത്തോ�ോ
ട്ടത്തിിലുംം നെ�ൽവയലുകളിിലുംം മറ്റുംം കണ്ണുംം നാാവുംം വരച്ച കറുത്ത കലങ്ങളോ�ോ പേ�ക്കോ�ോലങ്ങളോ�ോ
കുത്തിി നിിർത്താാറുണ്ട്്. വീീടിിന്് മുന്നിിൽ എഴുതിി വെ�ക്കുന്ന ചിില വാാക്യയങ്ങളുംം ശ്രദ്ധേ�യങ്ങളാാണ്്. എന്റെ�
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കണ്ണു കൊ�ൊള്ളുംം, പൊ�ൊട്ടിിക്കണ്ണാാ നോ�ോക്കണ്ട എന്നിിവ അവയിിൽ ചിിലതാാണ്്. അന്യയദേ�ശത്ത്് നിിന്ന്്
വരുന്ന ലോ�ോറിികളുടെെ മുന്നിിൽ കൺമിിഴിിച്ച്് നാാക്ക്് നീീട്ടിിയിിരിിക്കുന്ന രാാക്ഷസത്തലകളുടെെ ചിിത്രംം
കാാണാംം�. അതുപോ�ോലെ� വ്യാാ�ളീീ മുഖംം, ചെ�റുനാാരങ്ങ, പച്ചമുളക്്, കറുത്ത ചെ�ണ്ടുകൾ തുടങ്ങിിയവ
ഇതേ� ഉദ്ദേ�ശ്യയത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു.

കണ്ണേ�റിിന്റെ� മുൻഗണനാാ വിിഭാാഗങ്ങൾ
കേ�രളത്തിിലെ� പഴയ തറവാാടുകളിിൽ എളുപ്പംം കണ്ണു തട്ടുന്ന വിിഭാാഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അതിിനുള്ള
ഫലപ്രദമാായ മുൻകരുതലുകളെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രതിിവിിധിികളെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള അറിിവുകൾ കാാണാംം�.
ഗർഭിിണിികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാാർ, പ്രസവിിച്ച സ്ത്രീീകൾ, കുട്ടിികൾ തുടങ്ങിിയവർക്ക്് എളുപ്പംം
കണ്ണുകൊ�ൊള്ളുംം എന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. ഇത്് അപര വ്യയക്തിികളുമാായിി ഇവർക്കുള്ള ഇടപെ�ടലിിനെ�
നിിയന്ത്രിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി പ്രചരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടതാാവാം�ം. എന്നിിരുന്നാാലുംം ആരോ�ോഗ്യയത്തിിന്റെ�യുംം കരുതലിി
ന്റെ�യുംം യുക്തിിബോ�ോധംം ഇവയ്ക്ക്് പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. വീീട്ടിിൽ എത്തുന്ന അതിിഥിി സംംസാാ
രിിക്കുന്നതിിന്് മുമ്പ്് ആതിിഥേ�യൻ സംംസാാരിിക്കുന്നത്് മുൻകരുതലാാണ്് എന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
കണ്ണേ�റ്് ഉഴിിഞ്ഞിിടുന്നതിിലൂടെെ ചാാമ്പലാാകുംം എന്ന വിിശ്വാാ�സത്തിിലാാണ്് കടുക്്, ഉപ്പ്്, മുളക്്, മഞ്ഞൾ,
കണ്ണേ�റുകൊ�ൊണ്ടയാാൾ ചവിിട്ടിി നിിന്ന മണ്ണ്് എന്നിിവ എടുത്ത്് അടുക്കളയിിലെ� കനലിിൽ ഇട്ടിിരുന്നത്്.
കുഞ്ഞിിന്് കണ്ണു തട്ടാാതിിരിിക്കാാൻ കവിിളിിൽ കറുത്ത പൊ�ൊട്ട്് തൊ�ൊടുന്ന പതിിവുണ്ട്്. നെ�റ്റിിയിിലെ� പൊ�ൊട്ട്്
നടുവിിൽ നിിന്ന്് മാാറ്റിി തൊ�ൊടുന്നതുംം കരിിങ്കണ്ണൻമാാരിിൽ നിിന്ന്് രക്ഷനേ�ടാാനാാണ്്. തലയ്ക്കുഴിിയൽ
പോ�ോലെ� ഉചിിതമല്ലാാത്ത വാാക്കുകൾ പറഞ്ഞാാൽ അയാാൾ കടന്നു പോ�ോയ ഉടനെ� രണ്ടു വട്ടംം തുപ്പിി
യാാട്ടുന്നതുംം നാാവേ�റകറ്റാാൻ ഉതകുമെെന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കുന്നു. അരിിയുംം ഭസ്മവുംം മന്ത്രിിച്ചിിടുക, മന്ത്രംം ചൊ�ൊല്ലിി
പവിിത്രീീകരിിച്ച വെ�ള്ളംം കുടിിപ്പിിക്കുക, കൊ�ൊതിിക്ക്് മന്ത്രിിക്കുക, ഓതിിയറ്റുക, ഇലഞ്ഞിിത്തോ�ോലോ�ോ
വേ�പ്പിിൻ തോ�ോലോ�ോ കൊ�ൊണ്ട്് ദോ�ോഷബാാധിിതരെെ മുടിി മുതൽ കാാൽപ്പെ�രുവിിരൽ വരെെ തച്ചുഴിിയുക
തുടങ്ങിി കണ്ണേ�റിിന്് അനേ�കംം പ്രതിിവിിധിികൾ ഉണ്ട്്.

തിിരുനിിഴൽമാാല—ഉള്ളടക്കംം
539 ഈരടിികളുംം 97 പാാട്ടുകളുമുള്ള തിിരുനിിഴൽമാാലകണ്ടെ�ത്തിിയത്് വെ�ള്ളൂർ ചാാമക്കാാവ്് ദേ�വസ്വവ
ത്തിിൽ നിിന്നാാണ്്. ഈ ഗ്രന്ഥംം ആദ്യയമാായിി സംംശോ�ോധിിത സംംസ്കരണംം നടത്തിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചത്്
1981 ൽ എംം.എംം.പുരുഷോ�ോത്തമൻ നാായരാാണ്്. ആർ.സിി.കരിിപ്പത്ത്് പിിന്നീീട്് തിിരുനിിഴൽമാാല
യുടെെ രണ്ട്് താാളിിയോ�ോല പാാഠങ്ങൾ കൂടിി കണ്ടെ�ടുത്തു. മലയർ മന്ത്രവാാദത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു
എന്ന ബോ�ോധ്യയത്തിിൽ നടത്തിിയ അന്വേ�േഷണത്തിിലാാണ്് അവർക്കിിടയിിൽ നിിന്ന്് തന്നെ� കൂടുതൽ
പ്രതിികൾ കണ്ടെ�ത്താാൻ സഹാായകമാായത്്. മറ്റ്് പാാട്ട്് കൃതിികളെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ
താാരതമ്യേ�േന അടുത്ത കാാലത്താാണ്് ഈ കൃതിി കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടത്്. പയ്യന്നൂർ പാാട്ട്് 1993 ൽ ജർമ്മ
നിിയിിലെ� ട്യുുബിിങ്്ഹൻ ലൈൈബ്രറിിയിിൽ നിിന്ന്് കണ്ടെ�ടുത്ത്് സ്റ്റുട്്ഗാാട്ടിിൽ വെ�ച്ച്് സ്കറിിയ സക്കറിിയ
പ്രകാാശനംം നടത്തിിയപ്പോ�ോൾ കൃതിിയുടെെ മലബാാർ ബന്ധംം ചർച്ചയാായിിരുന്നു. പയ്യന്നൂർ എന്ന
പേ�രിിനോ�ോ, തളിിപ്പറമ്പിിനടുത്ത്് നിിന്ന്് ഗുണ്ടർട്ട്് കയ്യെ�ഴുത്താായിി ശേ�ഖരിിച്ചു എന്നതിിനോ�ോ അപ്പുറംം അത്്
കർക്കടോ�ോത്തിി എന്ന തെ�യ്യംംപാാട്ടിിന്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു എന്നുംം വൈൈ.വിി. കണ്ണൻ തിിരിിച്ചറിിയുന്നു
ണ്ട്്. അതിിലെ� നീീലകേ�ശിിയുടെെ തുടർച്ച കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പിി.ആൻറണിി നടത്തിി എന്നതുംം
ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� മലയരുടെെ സ്വവത്വവബോ�ോധവുംം സാാമുദാായിിക
വിിജ്ഞാാനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കിിടക്കുന്ന കണ്ണേ�റ്് എന്ന അനുഷ്ഠാാനംം തിിരുനിിഴൽമാാലയിിൽ
കേ�ന്ദ്ര ആശയമാാവുന്നതിിലുംം ഇതേ� തിിരിിച്ചറിിവ്് സമൂഹത്തിിൽ സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്. മലയർ അർപ്പിി
ക്കുന്ന ബലിിയെ� വർണിിക്കുന്ന ഭാാഗമാാണ്് തിിരുനിിഴൽമാാല എന്ന കൃതിിയുടെെ പ്രമേ�യപരമാായ
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കാാതൽ. നിിഴൽ എന്നാാൽ ബലിി എന്നാാണ്് അർത്ഥംം. മാാല എന്നാാൽ കൂട്ടംം. ബലിികളുടെെ കൂട്ടംം
എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് തിിരുനിിഴൽമാാല എന്ന പ്രയോ�ോഗംം. മലയരാാണ്് ബലിി ചടങ്ങുകളുടെെ
മുഖ്യയകാാർമിികർ എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. നാാലു ദിിക്കുകളിിൽ ബലിി, ഉച്ചബലിി, കളമൂട്ടുബലിി, മലയിി
കളുടെെ നൃത്തംം, മലയൻമാാരുടെെ തുയിിലുണർത്തൽ ,കുറത്തിിയാാട്ടംം, പാാന എന്നിിവ വർണിിക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മാാവ്്,ശിിവൻ,ഇന്ദ്രൻ മുതലാായവർ നൽകുന്ന ആശിിസുകൾ വർണിിച്ച്് ഫലശ്രുതിിയോ�ോടെെ കൃതിി
സമാാപിിക്കുന്നു. ഓരോ�ോ ദിിക്കിിലെ�യുംം ബലിി ഓരോ�ോ ദിിവസത്തെ� അനുഷ്ഠാാനമാാണ്്.

തിിരുനിിഴൽ മാാലയിിലെ� ലോ�ോകബോ�ോധംം
തിിരുനിിഴൽമാാല പങ്കുവെ�ക്കുന്ന സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ലോ�ോകത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള അക്കാാലത്തെ�
അറിിവ്് എടുത്ത്് പറയേ�ണ്ടതാാണ്്. തിിരുനിിഴൽമാാലയിിൽ മൂന്ന്് ഖണ്ഡമാാണ്് ഉള്ളത്്. ആദ്യയ
ഭാാഗത്ത്് ദേ�വസ്തുതിികളുംം ലോ�ോക ജീീവിിത വീീക്ഷണവുംം ആണ്്. തുടർന്ന്് ഭൂഗോ�ോളത്തിിൽ ഭാാരത ഭൂമിി,
കേ�രള ഭൂമിി എന്നിിവയുടെെ വിിവരണവുംം പൂർവ്വ കവിി സ്മരണയുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പിിന്നീീട്്
ആറന്മുള ദേ�വന്റെ� കണ്ണേ�റ്് ദേ�വഗണങ്ങൾ ഒഴിിപ്പിിക്കാാനെ�ത്തുന്നത്്, ഒഴിിപ്പിിക്കാാൻ സമർത്ഥരാായ
മലയരുടെെ വരവ്്, അവരുടെെ സാാമർത്ഥ്യംം� ഇവ മൂന്നാംം� ഖണ്ഡത്തിിലുംം എഴുതപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. സമൂഹ
വിിമർശനംം, ജാാതിി വിിമർശനംം ഭക്തജന വിിമർശനംം എന്നിിവയുംം ഇതിിൽ കാാണാംം�. ആ കാാലഘട്ട
ത്തിിലെ� ലോ�ോകബോ�ോധവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി രൂപീീകരിിച്ചവയാാണ്് ഇതെ�ല്ലാം�ം. നിിലനിിന്നിിരുന്ന
ലോ�ോകബോ�ോധത്തെ� അതേ� പോ�ോലെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്് എന്ന്് രണ്ടാംം� ഭാാഗംം തെ�ളിിവ്്
നൽകുന്നു. ഇത്് ഒരു സാാഹിിത്യയകൃതിി എന്നത്് പോ�ോലെ� ചരിിത്രകൃതിിയുമാാണ്്. ഐതിിഹ്യയങ്ങളെ�യുംം
മിിത്തുകളെ�യുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയ അതേ� രീീതിിയിിൽ മലയൻമാാർ കണ്ണേ�റിിന്് പാാടിിയിിരുന്ന പാാട്ടിിനെ�യുംം
തിിരുനിിഴൽമാാലയിിലേ�ക്ക്് ചേ�ർക്കുകയാായിിരുന്നു എന്ന്് വിിചാാരിിക്കുന്നത്് യുക്തിിപരമാാണ്്. ഒഴിിപ്പിി
ക്കാാൻ അനുയോ�ോജ്യയമാായ വരിികൾ മലയരുടെെ ഇടയിിൽ പ്രചരിിച്ചിിരുന്ന വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽ നിിന്ന്്
കണ്ടെ�ടുത്ത്് ഈ കൃതിിയെ� ആധിികാാരിികമാാക്കുകയാാണ്് ഒരർത്ഥത്തിിൽ ഈ പ്രവർത്തനംം
ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ചിിട്ടുണ്ടാാവുക. രണ്ടാംം� ഖണ്ഡത്തിിലെ� പാാട്ടുകളെ�ല്ലാം�ം ചരിിത്രപരമാായിി നിിലനിിന്നിിരു
ന്ന അറിിവിിനെ�, അനുഭവലോ�ോകങ്ങളെ� ഉചിിതമാായ പരിിഷ്കരണങ്ങളോ�ോടെെ കൃതിിയുടെെ പശ്ചാാത്തല
വിികസനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചു എന്നതിിനെ� ശരിി വെ�ക്കുന്നതാാണ്്. ഭാാരതഖണ്ഡത്തിിലെ� പതിിനെ�ട്ടു
നാാടുകളുടെെ പേ�രുകൾ, കേ�രളോ�ോൽപ്പത്തിി പോ�ോലുള്ള ഐതിിഹ്യയങ്ങൾ എന്നിിവ കൃതിിയിിൽ കടന്നു
വരുന്നുണ്ട്്. കേ�രളോ�ോല്പത്തിിയുടെെ പലതരംം വകഭേ�ദങ്ങളിിൽ ഒന്നാായിി കണക്കാാക്കാാൻ കഴിിയുന്ന
മറ്റൊ�ൊരു പാാഠമാാണ്് ഇതിിലുള്ളത്്. പരശുരാാമൻ വരുണനോ�ോടിിരന്നു മണിി മുറമെെടുത്തെ�റിിഞ്ഞ്്
കേ�രളംം സൃഷ്ടിിച്ചുവെ�ന്നാാണ്് തിിരുനിിഴൽ മാാലയിിൽ പറയുന്നത്്. മഴുവല്ല, മണിിമുറമാാണ്് എന്നത്്
ശ്രദ്ധേ�യംം. അയോ�ോധ്യയയിിൽ നിിന്നു വന്ന പഞ്ചകന്യയകമാാർക്കു പിിറന്ന സന്താാനങ്ങളിിൽ പ്രശസ്തനാായ
കേ�രളക്കോ�ോൻ രാാജ്യംം� ഭരിിക്കയാാൽ കേ�രളമെെന്നു പേ�രുണ്ടാായിി എന്ന്് കേ�രളമെെന്ന പദത്തിിന്റെ�
ഉല്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം കൃതിിയിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂർ കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി നിിലനിിന്നിിരുന്ന ചേ�ര
ഭരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം തിിരുനിിഴൽമാാലയിിൽ പരാാമർശങ്ങളുണ്ട്്. കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂരിിനെ�യുംം കഴകഭര
ണത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിികളാായ നാാലു തളിികളെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രസ്തുത സന്ദർഭത്തിിൽ പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്.
കേ�രളത്തിിലെ� അറുപത്തിിനാാലു ബ്രാാഹ്മണഗ്രാാമങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് തിിരുനിിഴൽമാാലയിിൽ വിിസ്തരിിച്ചിി
ട്ടുണ്ട്്. കേ�രളോ�ോല്പത്തിി തന്നെ�യാാവാം�ം ഇതിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സ്വീീ�കരിിച്ചത്്.
മുപ്പത്തിി രണ്ടെ�ണ്ണംം കോ�ോലത്തുനാാട്ടിിനപ്പുറംം തുളുനാാട്ടിിലുംം മുപ്പത്തിിരണ്ടെ�ണ്ണംം കോ�ോലത്തുനാാട്ടിിനിിപ്പുറംം
കേ�രളത്തിിലുമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരുനിിഴൽമാാലയിിൽ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. പന്നിിയൂർ, ചോ�ോകിിരംം
ഗ്രാാമങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം പരാാമർശമുണ്ട്്. ഇരുവരുംം തമ്മിിലുള്ള മത്സരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം കൃതിിയിിൽ പറഞ്ഞിി
ട്ടുണ്ട്്. മാാമകവേ�ല എന്ന്് മാാമാാങ്കത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം വള്ളുവനാാടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഒക്കെ� ഒട്ടേ�റെെ സൂചനകൾ
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തിിരുനിിഴൽമാാലയിിലുണ്ട്്. അക്കാാലത്ത്് വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി പ്രചരിിച്ച കേ�രളമെെന്ന പ്രദേ�ശത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചുംം ഭാാരതമെെന്ന രാാജ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള ഒരു രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാണ്് തിിരുനിിഴൽമാാല.

കണ്ണേ�റുംം തിിരുനിിഴൽമാാലയുംം
പതിിമൂന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയപാാദത്തിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ടത്് എന്ന്് ഭാാഷാാപണ്ഡിിതർ അനുമാാനിിക്കുന്ന
ഈ പാാട്ട്് കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം ഒഴിിപ്പിിക്കാാൻ തെ�യ്യക്കാാരാായ മലയർ പാാടിി വന്നിിരുന്ന പാാട്ടാാണ്്.
ആറൻമുള ശാാസ്ത്രംം എന്നുകൂടിി ഇതിിന്് പേ�രുണ്ട്്. പ്രമേ�യതലംം ആറൻമുളയുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ടാാണ്് കിിടക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം പ്രാാദേ�ശിികമാായിി പലയിിടങ്ങളിിലുംം കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം അകറ്റാാൻ
മലയർ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ അംംശംം ഇതിിലുണ്ട്്. മറ്റൊ�ൊരു തരത്തിിൽ പറഞ്ഞാാൽ
തിിരുനിിഴൽമാാലയുടെെ പാാഠത്തിിന്റെ� പ്രാാഗ്് രൂപമാായ വാാമൊ�ൊഴിി കണ്ണേ�റിിന്് ഇപ്പോ�ോഴുംം ഉപയോ�ോ
ഗിിച്ചുവരുന്നു. ഇന്ന്് ഫോ�ോക്് എന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന, ഇപ്പോ�ോഴുംം തുടരുന്ന ഈ വാാചാാലുകൾ
വിിപുലമാായ ചരിിത്രബന്ധങ്ങളുടെെ ഒരു ശൃംംഖലയിിൽ ഒരു സ്വവതന്ത്ര കൃതിിയാായിി മാാറ്റപ്പെ�ട്ടതാാണ്്
തിിരുനിിഴൽമാാല. മലനാാട്് ഭാാഷയുടെെ പ്രാാഗ്രൂപത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം അന്ന്് പ്രചാാരത്തിിലിിരുന്ന പാാട്ടു പ്ര
സ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം വ്യയക്തമാായ അറിിവ്് പകരാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാായ ഈ അമൂല്യയ ഗ്രന്ഥംം ഒരു മന്ത്ര
കാാവ്യംം� എന്ന നിിലയിിൽ മലയർ ശേ�ഖരിിച്ച്് വെ�ച്ചിിട്ടുണ്ടാാവാം�ം. വാാദ്യയമേ�ളത്തിിന്റെ� അകമ്പടിിയോ�ോടെെ
തനിിമലയാാളത്തിിൽ ചൊ�ൊല്ലുന്ന മന്ത്രവരിികൾ ഇത്തരമൊ�ൊരു ഗ്രന്ഥത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ടാാതെ� സ്വവതന്ത്രമാായിി സമൂഹത്തിിലൂടെെ കൈൈമാാറിി വന്നു. ഈണത്തിിൽ ചൊ�ൊല്ലുകയുംം
കാാവിിന്റെ�യോ�ോ തറവാാടിിന്റെ�യോ�ോ മുറ്റത്ത്് ഇരുത്തിി മുടിി മുതൽ പാാദവിിരൽ വരെെ നിിച്ചിിത്തോ�ോൽ
കൊ�ൊണ്ട്് തച്ച്് ഉഴിിയുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പതിിവാാണ്് ഒഴിിപ്പിിക്കലുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ
ക്ക്് ഉള്ളത്്. കൊ�ൊട്ടിിക്കണ്ണേ�റ്്, ഉച്ചബലിി, കണ്ണേ�റ്് എന്നൊ�ൊക്കെ� ചടങ്ങുകളുടെെ സവിിശേ�ഷതകളെ�
മുൻനിിർത്തിി ഇത്തരംം ഉച്ചാാടനങ്ങളെ� വിിളിിക്കാാറുണ്ട്്.
ഒരു ദിിവസംം സന്ധ്യയയ്ക്ക്് തുടങ്ങിി പിിറ്റേ�ന്ന്് ഉച്ച വരെെ നീീളുന്ന വിിപുലമാായ കർമ്മാാനുഷ്ഠാാന
പദ്ധതിികളാാണ്് കൊ�ൊട്ടിിക്കണ്ണേ�റ്്. പണ്ട്് ആറൻമുള ഭഗവാാനാായ ശ്രീീനാാരാായണ സ്വാാ�മിിക്ക്് പിിടിിപെ�ട്ട
കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം മാാപാാപവുംം ഒഴിിപ്പിിക്കുവാാൻ മഹാാഭാാരതപ്പെ�രുമലയനുംം പെ�രുമലയിിയുംം
നടത്തിിയ മന്ത്രവാാദകർമ്മങ്ങൾ ആണ്് ഈ കാാവ്യയത്തിിൽവിിവരിിക്കുന്നത്്. കിിഴക്കേ�ൻ ബലിി,
തെ�ക്കേ�ൻ ബലിി, പശ്ചിിമാാബലിി, വടക്കേ�ൻ ബലിി എന്നിിവയുംം കാാളിി, നരസിംം�ഹമൂർത്തിി, ക്ഷേ�ത്ര
പാാലൻ എന്നീീ ദേ�വതകൾക്കുള്ള നിിവേ�ദ്യാ�ാർപ്പണവുംം കഴിിയുമ്പോ�ോൾ ഉച്ചയാാകുംം. ചെ�ണ്ടമേ�ളവുംം
പാാട്ടുംം ആട്ടവുംം തുകലുഴിിച്ചലുംം ഇടതടവിില്ലാാതെ� നടക്കുംം.
ഉച്ചനേ�രത്ത്് മലയമന്തവാാദിി കാാവിിനു മുന്നിിൽ ഒരു ചെ�റുകുഴിിയുണ്ടാാക്കിി അതിിൽ ഒരു പൂവൻ
കോ�ോഴിിയെ� ജീീവനോ�ോടെെ കിിടത്തിി മുകളിിൽ കമ്പുകൾ നിിരത്തിി മണ്ണിിട്ടുറപ്പിിക്കുംം. അതിിന്് മുകളിിൽ
മൂന്ന്് കല്ല്് വെ�ച്ച്് അടുപ്പുണ്ടാാക്കിി മന്ത്രോ�ോച്ചാാരണങ്ങളോ�ോടെെ ഹോ�ോമകർമ്മങ്ങൾ ചെ�യ്യുംം. ഇതിിനിിടയിിൽ
കാാരണവരെെ ബലിിക്കളത്തിിൽ വരുത്തിി പൊ�ൊതിിച്ച തേ�ങ്ങമേ�ൽ വെ�ച്ച കടുക്കയുംം ചേ�മ്പുംം മുറിിപ്പിിച്ച്്
പിിണിിബാാധയെ�ല്ലാം�ം ഒഴിിപ്പിിക്കുംം.
ഒടുവിിൽ ഉച്ചബലിി എന്ന കർമ്മാാനുഷ്ഠാാനംം നടക്കുംം. ഉച്ചബലിി തെ�യ്യക്കോ�ോലവുംം രണ്ട്്
പനിിയൻമാാരുമാാണ്് അരങ്ങിിലെ�ത്തുക. കലാാശത്തിിനിിടയിിൽ തെ�യ്യക്കോ�ോലംം കെ�ട്ടിി മുറുക്കിിയ
കൈൈത്തണ്ടയിിൽ മുന കൂർത്ത നാാരാായംം കൊ�ൊണ്ട്് കുത്തിി ചുടുചോ�ോര ഒഴുക്കുംം. തുടർന്ന്് മലർന്ന്്
തെ�ക്ക്് വടക്കാായിി മരിിച്ചത്് പോ�ോലെ� വീീഴുംം. അതോ�ോടെെ കോ�ോടിി മുണ്ടിിട്ട്് മൂടിി തെ�യ്യക്കോ�ോലത്തെ�
താാങ്ങിിയെ�ടുത്ത്് കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുംം.
ഉച്ചനേ�രത്തെ� ആൾബലിി സങ്കല്പമാാണ്് ഉച്ചബലിിക്കുള്ളത്്. തിിരുനിിഴൽമാാലയിിലെ� തമിിഴ്്
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പദ നിിബിിഡമാായ വരിികൾക്ക്് പകരംം തനിി മലയാാള മന്ത്രവരിികളാാണ്് മലയർ ഇന്ന്് പാാടുന്നത്്.
“പൊ�ൊൻമുടിി മേ�ലൻ പറ്റിിരുന്തതൊ�ൊഴിിക മുറ്റിിറങ്കു നാാവലയേ�....
മേ�കവർണ്ണൻ കുളിിർനെ�റ്റിിയിിലുംം വിിയംം പോ�ോരുംം കുനുചിില്ലിിയിിലുംം
നീീ കനിിന്തിിരുന്ത തൊ�ൊഴിിന്തിിത മുറ്റിിറങ്കു നാാവലയേ�.... “
തുടങ്ങിി മുടിി മുതൽ പാാദംം വരെെ കുടിിയിിരിിക്കുന്ന ദോ�ോഷത്തെ� പാാടിിയകറ്റുന്നു.
ജടമുടിി കലാാധരൻ തൻ തിിരുമൂർത്തിിയിിൽ
കൊ�ൊടുമയൊ�ൊട്ടെെഴുന്ന മഹാാവ്യാാ�ധിികളൊ�ൊക്കെ�യുംം
ഉടമയൊ�ൊടു മാാമല മന്ത്രമുറ്റോ�ോതിി നിിന്നുഡുപതിി മുടിിക്ക്് കണ്ണേ�റൊ�ൊഴിിക്കുന്നിിതേ�ൻ
തിിരുമുടിി ലലാാടനെ�റ്റിിത്തടംം കണ്ടതിിൽ
പരിിചൊ�ൊടു ചിില്ലിിക്കൊ�ൊടിി തിിരുമിിഴിികൾ രണ്ടിിലുംം
തിിലക കുസുമങ്ങൾ വെ�ല്ലുന്ന നാാസിിക്കതുംം
തിിറമൊ�ൊടു പിിടിിച്ച കണ്ണേ�റൊ�ൊഴിിക്കുന്നിിതേ�ൻ.....”
തിിരുനിിഴൽമാാലയിിലെ� കൂടുതൽ വരിികൾ മലയൻമാാർ പ്രാാദേ�ശിികമാായിി തനിിമലയാാളത്തിിൽ
ഇപ്പോ�ോഴുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിന്് തെ�ളിിവുകളുണ്ട്്.
“മൂർദ്ദാാവിിൽ പൊ�ൊരുന്നിിരിിക്കുംം
കണ്ണറു നാാവേ�റുവാാ തേ�
മകുടംം വിിട്ടിിറങ്ങിിപ്പോ�ോക
മഞ്ഞൾ ഭസ്മംം തെ�ള്ളിി
എറിിഞ്ഞൊ�ൊഴിിക്കാംം� ഞാാൻ
ഗുരുവാാണെ� ദേ�വനാാണെ�
തിിരുനെ�ററിിമേ�ൽ
കാാത്തിിരിിക്കുംം വാാ തേ�
നൻനെ�റ്റിി ഇറങ്ങിി വാാ
ഗുരുവാാന്നെ� ദൈൈവത്താാണെ�
മുയിിപ്പിിന്മേ�ൽ പെ�രുന്നിിനമ്പാാതെ�
മുയിിപ്പിിറങ്ങിി വാാ
ഭസ്മംം തെ�ള്ളിിയെ�റിിയുംം
ദൂരപ്പൊ�ൊ കണ്ണേ�റുവാാ തെ�”
ഇപ്രകാാരംം കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം പിിടിിച്ചതിിനെ� അനുഷ്ഠാാനത്തിികവോ�ോടെെ ഇപ്പോ�ോഴുംം ഉഴിിഞ്ഞ്് കളയൽ
നടക്കുന്നുണ്ട്്. ഇതുപോ�ോലെ� നെ�ഞ്ച്്, വയർ, അര, കാാൽമുട്ട്്, പാാദംം എന്നിിവ വിിളിിച്ചു ചൊ�ൊല്ലിിയുള്ള മന്ത്ര
പ്പാാട്ട്് നിിലവിിലുണ്ട്്. സാാധാാരണ മനുഷ്യയരുടെെയുംം ദൈൈവത്തിിന്റെ�യുംം കണ്ണേ�റ്് ദോ�ോഷംം ഒഴിിപ്പിിക്കാാൻ
മലയരുടെെ അനുഷ്ഠാാനംം തന്നെ�യാാണ്് മിികച്ചുനിിന്നത്് കൃതിിയെ�യുംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹിികതയെ�യുംം
അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി വിിലയിിരുത്താാൻ സാാധിിക്കുംം.
“ഗ്രാാമത്തറവാാടുകളിിൽ സന്ധ്യയ നേ�രങ്ങളിിൽ അരിിയുംം ഭസ്മവുംം നുള്ളിിയെ�റിിഞ്ഞ്് മന്ത്രംം
ചൊ�ൊല്ലിി കണ്ണേ�റ്റ്് ഒഴിിപ്പിിക്കുന്ന പതിിവ്് കണ്ടിിട്ടുണ്ട്്. ആറേ�യാാറ്് ചെ�ട്ടച്ചാാൺ തടിിപ്പറ്റിിൽ കേ�റിിക്കൂടിിയ
കണ്ണേ�റുബാാധ ഒഴിിഞ്ഞേ� പോ�ോ... എന്നിിങ്ങനെ� മന്ത്രിിക്കുന്നത്് തിിരുനിിഴലിിന്റെ� തനിിമലയാാളമെെന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞത്് പിിന്നീീടാാണ്് “ എന്ന ആർ.സിി.കരിിപ്പത്തിിന്റെ� പ്രസ്താാവന ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്ത്്
വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
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പ്രാാദേ�ശിികമാായിി മലയർ കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം അകറ്റാാൻ ഉണ്ടാാക്കിിയ അനുഷ്ഠാാനംം
തന്നെ�യാാണ്് തിിരുനിിഴൽ മാാലയിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. ആറൻമുള മലനടയിിൽ താാമസിിച്ചിി
രുന്ന പാാണൻമാാർ മലബാാറിിലെ� മലയരുമാായിി ചാാർച്ചയുള്ളവരാാണ്് എന്ന്് ഡോ�ോ.എൻ അജിിത്്
കുമാാർ തിിരുനിിഴൽമാാല എന്ന പുസ്തകത്തിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വടക്കേ� മലബാാറിിലെ� വെ�ള്ളൂർ
ചാാമക്കാാവ്് ദേ�വസ്വവത്തിിൽ നിിന്ന്് കൃതിിയുടെെ പതിിപ്പ്് എന്തുകൊ�ൊണ്ടുകണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നതിിന്റെ�
കാാരണംം ഇതിിൽനിിന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്.
മലയരുടെെ അനുഷ്ഠാാനംം ഒരു പാാട്ട്് കൃതിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് കാാലങ്ങളോ�ോളംം മറഞ്ഞു
കിിടന്നത്് അത്് കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ട പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� പിിന്നോ�ോക്കാാവസ്ഥയുംം ജാാതിി വ്യയവസ്ഥയുടെെ
പ്രത്യേ�േകതയുംം കൊ�ൊണ്ടാാണ്്. കൂടുതൽ പ്രതിികൾ കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടത്് സമീീപകാാലത്ത്് മാാത്രമാാണ്്.
ഭൗ�തിികമാായ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ രൂപത്തിിൽ കണ്ണേ�റുംം നാാവേ�റുംം സമൂഹത്തിിൽ നിിലനിിന്നിിട്ടുംം
ലിിഖിിതപാാഠംം മറഞ്ഞുകിിടന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� സാാഹിിത്യയ ചരിിത്രത്തിിൽ മിിതമാായ പരാാമർശ
ങ്ങളിിൽ അവ ഒതുങ്ങിി. അറിിവുകൾ ജനാാധിിപത്യയവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പുതിിയ കാാലത്ത്് ചിില വീീണ്ടു
വിിചാാരങ്ങൾ ഈ കൃതിിയെ� സംംബന്ധിിച്ചുംം ഉണ്ടാാവേ�ണ്ടതുണ്ട്്. മലയരുടെെ സ്വവത്വവബോ�ോധത്തിിന്റെ�
അടിിത്തറയാായ അനുഷ്ഠാാനത്തിിൽ നിിന്ന്് ചോ�ോർത്തിിയെ�ടുത്ത്് രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് തന്നെ�യാാണ്്
തിിരുനിിഴൽമാാലയുടെെ ആധിികാാരിികമാായ ആശയാാവലിികൾ. സാാഹിിത്യയപാാഠത്തിിൽ മലയരുടെെ
സാാമുദാായിിക വിിജ്ഞാാനംം അതേ�പോ�ോലെ� വരുന്നു എന്നതൊ�ൊക്കെ� സ്വീീ�കാാര്യയമാാണ്്. എങ്കിിലുംം ഇത്്
തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം അംംഗീീകരിിക്കാാതിിരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നത്് മലയരുടെെ സ്വവത്വവബോ�ോധത്തെ� ബലിി
കഴിിക്കലാാണ്്. മലയർക്ക്് അവരുടെെ സാാമുദാായിിക സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� ആഴങ്ങൾ വീീണ്ടെ�ടുക്കാാനുംം
പ്രതിിച്ഛാായ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം തിിരു നിിഴൽമാാലയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തുടർപഠനങ്ങൾ പ്രചോ�ോദനമാാ
കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
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ലീീലാാവതിി, എംം, മലയാാള കവിിതാാ സാാഹിിത്യയചരിിത്രംം, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശൂർ, 1996

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

കേ�രളത്തിിലെ� മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരംം
—ഗോ�ാത്രീീയതയുംം സ്വവത്വവരാാഷ്ട്രീീയവുംം
ദൂന മറിിയ ഭാാർഗ്ഗവിി

ആധുനിികഭാാരതീീയഭാാഷാാവിിഭാാഗംം അലീീഗഢ്് മുസ്ലീംം� സർവ്വകലാാശാാല, അലിിഗഢ്്.

ഇന്ത്യയയിിലെ� മറ്റു സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി സഹിിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന മതേ�തര
സംംസ്ഥാാനമാാണ്് കേ�രളംം. ഇവിിടെെ വന്നവരുംം ജീീവിിച്ചവരുംം പരസ്പരംം പങ്കുവെ�ച്ച സഹിിഷ്ണുതയുടെെ
ഫലംം കൂടിിയാാണത്്. സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തരംം ഇന്ത്യയയിിലെ� എല്ലാാ സംംസ്ഥാാനങ്ങളുംം ജാാതിി സ്വവത്വവങ്ങ
ളിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചു പോ�ാവുകയുംം ഫ്യൂൂഡൽ ഘടനയെ� നിിലനിിർത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. എന്നാാൽ കുറേ�കൂടിി
പുരോ�ാഗമനാാത്മകമാായിി മാാനവിികതയിിൽ ഉറച്ച ജീീവിിത രീീതിിയെ� അവലംംബിിക്കാാനുള്ള ശ്രമംം
മലയാാളിി നടത്തിിയിിട്ടുണ്ടെ�ന്നത്് നിിസ്തർക്കമാാണ്്.
ഇവിിടെെ നവീീനമാായ ജീീവിിതരീീതിികളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് നാാഗരിികത
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. പതിിന്നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടുകൂടിി കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികതയുടെെ ഭാാഗമാായിി
സെ�മറ്റിിക്് മതങ്ങൾ മാാറിിയിിട്ടുണ്ട്്. പുറത്തു നിിന്നുംം കുടിിയേ�റിിയവരുംം സ്വവദേ�ശീീയരുംം അടങ്ങിിയ ഈ
മാാപ്പിിളസമൂഹംം ദ്രാാവിിഡ ഗോ�ോത്രസ്വവഭാാവംം ജീീവിിതത്തിിലുടനീീളംം പുലർത്തിിയിിരുന്നുവെ�ന്ന്് അവരുടെെ
ഫോ��ക്്ലോ�ോറുകൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. മാാപ്പിിളയെ�ന്ന വാാക്കിിന്റെ� അർത്ഥംം ചരിിത്രഗതിിക്കനുസരിിച്ച്്
മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു. ചരിിത്ര വ്യയവഹാാരങ്ങൾക്കുള്ളിിൽ പല സാംം�സ്കാാരിിക സൂചനകൾ നല്കുന്ന പദമാാണ്്
മാാപ്പിിള. ഈ പ്രബന്ധംം മാാപ്പിിളയെ�ന്ന അർത്ഥത്തെ� കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രത്തിിലൂ
ന്നിിയാാണ്് നിിർണ്ണയിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
ജോ�ാനകമാാപ്പിിള, നസ്രാാണിിമാാപ്പിിള, ജൂതമാാപ്പിിള എന്നിിങ്ങനെ� മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരംം വ്യയത്യയസ്ത
മാായ ആശയ സംംഹിിതകൾക്കുള്ളിിലാാണ്് നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. കേ�രളത്തിിന്റെ� ദ്രാാവിിഡവുംം ഗോ�ാ
ത്രീീയവുമാായ സ്വവഭാാവ സവിിശേ�ഷതകൾ ഇവർ പുലർത്തിിയിിരുന്നു. കലർപ്പിില്ലാാത്ത ശുദ്ധ മതംം
എന്നൊ�ൊന്നിില്ല. പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം ഇന്നത്തെ� ഇന്ത്യയൻ പരിിതസ്ഥിിതിിയിിൽ. കലർപ്പിില്ലാാതെ� ഒരുസംംസ്കാാ
രത്തിിനുംം മുന്നോ�ാട്ട്് പോ�ാകാാൻ സാാധ്യയമല്ല. മാാപ്പിിള സംംസ്കാാരത്തെ� വീീണ്ടെ�ടുക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ ശുദ്ധത്വവ
വാാദങ്ങളാാണ്് തകർക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
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കേ�രളത്തിിലെ� മാാപ്പിിളമാാർ
ഇന്ന്് കേ�രളത്തിിൽ വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ‘മാാപ്പിിള’ മുസ്ലീംം� മതവിിശ്വാാ�സിികളെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാനാാണ്്
ഉപയോ�ാഗിിക്കുന്നത്്. പ്രബന്ധത്തിിൽ മറ്റൊ�ാരു നിിലയിിലാാണ്് ‘മാാപ്പിിള’യെ� നോ�ാക്കിി കാാണുന്നത്്.
കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പാാരാാർത്ഥവുംം മതപ്രചരണാാർത്ഥവുംം വരിികയുംം കേ�രളീീയ ജീീവിിതരീീതിിക
ളോ�ോടു താാദാാത്മ്യയപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്്ത ജനവിിഭാാഗമാാണ്് മാാപ്പിിളമാാർ. നസ്രാാണിി മാാപ്പിിള, ജൂതമാാപ്പിിള,
ജോ�ാനക മാാപ്പിിള എന്നിിവരുടെെ മാാപ്പിിളത്തംം വ്യാാ�പാാരത്തിിലേ�ക്കുംം മതപരിിവർത്തനത്തിിലേ�ക്കുമാാണ്്
നീീളുന്നത്്. കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിി വന്നർ ഇവിിടത്തെ� തദ്ദേ�ശീീയരാായ ദ്രാാവിിഡരെെ വിിവാാഹംം
കഴിിച്ചു. അങ്ങനെ� വ്യയതിിരിിക്തമാായ മതവിിശ്വാാ�സിികളെ� മാാപ്പിിളയെ�ന്ന്് പൊ�ാതുവിിൽ വിിളിിക്കുകയാാണ്്
ചെ�യ്തതെ�ന്നു കാാണാംം�. ‘മാാപ്പിിള’യുടെെ അർത്ഥവ്യയവഹാാരങ്ങളെ� പരിിശോ�ാധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അവ മൂന്നു
തരമാാണെ�ന്നു കാാണാംം�. മതംം, വ്യാാ�പാാരംം, ദേ�ശംം ഈ മൂന്നിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനംം ഫ്യൂൂഡൽ-ആധുനിിക
വ്യയവസ്ഥകളിിലുംം മാാപ്പിിളത്തത്തെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ബുദ്ധമതംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതിിനെ� ബുദ്ധമാാർഗ്ഗംം ചേ�രുക അഥവാാ ധർമ്മ മാാർഗ്ഗംം കൂടുക എന്നാാണ്്
അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്. പിിന്നീീട്് എല്ലാാ പരിിവർത്തനങ്ങളുംം മാാർഗ്ഗംം കൂടുക എന്ന പേ�രിിൽ അറിിയ
പ്പെ�ടാാൻ തുടങ്ങിി. മതംം മാാറുന്നവരെെ മാാർഗ്ഗപ്പിിള്ളയെ�ന്നാാണു വിിളിിച്ചിിരുന്നത്്. അത്് ലോ�ോപിിച്ചാാണു്്
മാാപ്പിിള ആയതെ�ന്നു കരുതുന്നു (മനോ�ാജ്് രവീീന്ദ്രൻ, 2010). ബുദ്ധമതക്കാാരുടെെ മാാർഗ്ഗശബ്ദംം കൊ�ാണ്ട്്
ക്രിിസ്തുമതത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന പതിിവു കേ�രളത്തിിലുണ്ട്്. ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ാസിിന്റെ� കാാനോ�ാ
നകളിിൽ മാാർഗ്ഗ ശബ്ദംം ഉപയോ�ാഗിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘മർത്തോ�ാമ്മയുടെെ മാാർഗ്ഗംം’ എന്നാാണ്് നസ്രാാണിികൾ
തങ്ങളുടെെ മത മര്യാ�ാദകളെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് പിി.സിി. മാാത്യുു അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
എംം. ഗംംഗാാധരന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ മാാപ്പിിളയെ�ന്ന്് മുസ്ലീീങ്ങളെ� പോ�ാലെ� ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ�യുംം
ജൂതന്മാാരെെയുംം വിിളിിച്ചിിരുന്നു. പുറമെെ നിിന്ന്് വന്ന്് വിിദേ�ശവ്യാാ�പാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രവർത്തിിച്ച
വരെെ ‘മാാപ്പിിള’മാാരാായിി കരുതുന്നത്് പഴയ പതിിവാായിിരുന്നു. വിിദേ�ശമതാാനുയാായിികളെ� ബഹുമാാന
സൂചകമാായിി സംംബോ�ാധന ചെ�യ്തിിരുന്ന പദമാാണ്് മാാപ്പിിള. (29; 1993, മുഹമ്മദ്് കുഞ്ഞിി, പിി.കെ�, )
നസ്രാാണിിയുംം ജൂതനുംം വടക്കൻ ഭാാഗങ്ങളിിൽ വേ�ർതിിരിിക്കേ�ണ്ട പ്രശ്നമിില്ലാാത്തതിിനാാൽ മുസ്ലീീങ്ങളെ�
‘മാാപ്പിിള’ എന്നു മാാത്രമാായിി മലബാാറിിൽ വിിളിിച്ച്് പോ�ാന്നിിരുന്നത്്.(13; 2007. ഗംംഗാാധരൻ, എംം.,).
കേ�രളത്തിിലെ� ജാാതീീയ വ്യയവസ്ഥയിിൽ വേ�ർതിിരിിച്ചറിിയാാനുംം മണവാാളൻ എന്ന അർത്ഥത്തിിലുംം
മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദംം ഉപയോ�ാഗിിച്ചിിരുന്നതാായിി പിി.കെ�. കുഞ്ഞിിമുഹമ്മദ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. (29;
1993.)
പ്രധാാനമാായുംം രണ്ടുതരംം ചരിിത്ര പ്രക്രിിയയുടെെ ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദത്തിിന്റെ�
വ്യയവഹാാരരൂപീീകരണംം. ഒന്ന്് വൈൈദേ�ശിികവ്യാാ�പാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രവർത്തിിക്കുന്നവരെെ
സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന സംംജ്ഞയെ�ന്നനിിലയിിലാാണു്്. മറ്റൊ�ാന്ന്് മതപരിിവർത്തനത്തിിലൂടെെ മാാറിിയവരെെ
നിിലയിിലാാണെ�ന്നു കാാണാംം�.
മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദംം ചരിിത്രകൃതിിയിിൽ ഉപയോ�ാഗിിച്ചതാായിി കാാണുന്നത്് ദുവാാർത്തെ�
ബർബോ�ാസ എന്ന പോ�ാർച്ചുഗീീസുകാാരന്റെ� ഗ്രന്ഥത്തിിലാാണെ�ന്ന്് എംം. ഗംംഗാാധരൻ നിിരീീക്ഷിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. (ബർബോ�ാസയുടെെ വിിവരണത്തെ� അധിികരിിച്ചെ�ഴുതിിയതിിൽ നിിന്നുംം) .
‘മലബാാർ എന്ന രാാജ്യയത്ത്് അവിിശ്വാാ�സിികളുടെെ ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുകയുംം നാായന്മാാരെെപ്പോ�ാലെ�
അർദ്ധനഗ്നരാായിി നടക്കുകയുംം പക്ഷേ�, വിിശ്വാാ�സിികളിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തരാാകാാൻ വട്ടത്തൊ�ൊപ്പിി
ധരിിക്കുകയുംം താാടിിവളർത്തുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നവരാാണ്് ‘മൂറു’കൾ. അവിിശ്വാാ�സിികൾക്കിിടയിിൽ ഒരു
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ദുഷിിച്ചതലമുറ മലബാാറിിൽ വളരുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം അവരെെ നാാട്ടുകാാർ മാാപ്പിിളമാാർ എന്നാാണ്് വിിളിിക്കു
ന്നതെ�ന്നുംം ബർബോ�ാസ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.(12-13: 2007. എംം. ഗംംഗാാധരൻ, )
ഇവിിടെെ അവിിശ്വാാ�സിികൾ എന്നത്് ഏകദൈൈവവിിശ്വാാ�സിികൾ അല്ലാാത്തവരെെന്ന അർത്ഥത്തിി
ലാാണ്് കാാണേ�ണ്ടത്്. ഉദയംംപേ�രൂർ സൂന്നഹദോ�ാസിിലെ� ‘മർത്തോ�ാമ്മയുടെെ മാാർഗമെെന്ന’ വ്യയവഹാാ
രത്തേ�യുംം ഇതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടത്്. വ്യാാ�പാാരബന്ധങ്ങളിിലൂടെെ വിിദേ�ശീീയർ കുടിിയേ�റുകയുംം
അവരവരുടെെ വിിശ്വാാ�സ സംംഹിിതകളിിലേ�ക്ക്് ജനസമൂഹങ്ങളെ� കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കപ്പെ�ട്ട പ്രക്രിിയയുടെെ
ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദത്തിിന്റെ� വ്യയവഹാാരംം രൂപപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്.
കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുംം മുസ്ലീീങ്ങളുമാാണ്് മതംം പ്രചരിിപ്പിിക്കാാനാായിി ഇറങ്ങു
ന്നത്്. മാാത്രമല്ല കീീഴ്്ജാാതിികൾ തെ�റ്റു ചെ�യ്താാൽപ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം സ്ത്രീീകളെ� ‘മാാപ്പിിള’മാാർക്ക്് കൊ�ാടുക്കുന്ന
രീീതിിയുംം പ്രാാബല്യയത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി കാാണാംം�. ഭൂമിിയോ�ാടു കൂടിി അവിിടെെ ഉള്ള അടിിമകളുംം
വിിൽക്കപ്പെ�ട്ടു. അത്തരത്തിിലാാണ്് താാഴ്ന്ന ജാാതിികൾ ഇസ്ലാംം� മതംം സ്വീീ�കരിിച്ചതെ�ന്ന്് 1857-ലെ�
കാാനേ�ഷുമാാരിി കണക്കെ�ടുപ്പിിൽ നിിന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. മലബാാർജിില്ലയിിലെ� മാാപ്പിിള ജനസംംഖ്യയ
യുള്ള താാലൂക്കുകളാാണ്് വള്ളുവനാാടുംം ഏറനാാടുംം പൊ�ാന്നാാനിിയുംം. മാാപ്പിിളത്താാലൂക്കുകൾ എന്നറിിയ
പ്പെ�ടുന്ന ഈ താാലൂക്കുകളിിൽ ഹിിന്ദുക്കളുടെെ പരിിവർത്തനംം മുഖ്യയമാായുംം ഇവിിടെെ അധിിവസിിക്കുന്ന
അടിിയാാള ജാാതിിയിിൽ നിിന്നുമാാണെ�ന്ന്് മലബാാർ മാാന്വവലിിൽ വിില്യയൻ ലോ�ോഗൻ രേ�ഖപ്പടുത്തുന്നുണ്ട്്
(151; വിില്യംം� ലോ�ോഗൻ). തിിരുവിിതാം�ംകൂർ, കൊ�ാച്ചിി, മലബാാർ എന്നിിവിിടങ്ങളിിലെ� മതപരിിവർത്തന
ങ്ങൾ അടിിയാാളരുടെെ കാാര്യയത്തിിൽ ഒരേ� മാാനദണ്ഡമാാണ്് സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്നതെ�ന്ന്് പിി. ഭാാസ്കരനുണ്ണിി
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് (491: 1988. പിി. ഭാാസ്ക്കരനുണ്ണിി).
മറ്റൊ�ാന്നു തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിൽ ഇസ്ലാംം� മുസ്ലീംം� എന്നുംം മലബാാറിിൽ ഇസ്ലാംം� മാാപ്പിിളയെ�ന്നുമാാ
ണു്് സർക്കാാർ രേ�ഖകളിിലുള്ളത്്. മലബാാറിിലെ� മുസ്ലീീങ്ങൾ വ്യാാ�പാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുംം വിിദേ�ശ
ജോ�ാലിികളെ� ആശ്രയിിക്കുന്നവരുമാായതു കൊ�ാണ്ടാാകാംം� മാാപ്പിിളയെ�ന്ന്് മലബാാർ മുസ്ലീീങ്ങളെ�
ഇപ്പോ�ാഴുംം വിിളിിക്കുന്നതു്്. തിിരുവിിതാം�ംകൂർ-കൊ�ാച്ചിി ഭാാഗങ്ങളിിൽ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുടെെ സ്വാാ�ധീീനമാാകാംം�
അവിിടത്തെ� മുസ്ലീീങ്ങളെ� മുസ്ലീീങ്ങളെ�ന്ന അതേ� പേ�രിിൽത്തന്നെ� സംംബോ�ാധന ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്നു
കരുതാം�ം.
പോ�ാർച്ചുഗീീസുകാാരുടെെ വരവോ�ാടെെ ഇവിിടങ്ങളിിലെ� വ്യാാ�പാാര കുത്തക ജോ�ാനക മാാപ്പിിളമാാർക്ക്്
നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതുംം കാാരണമാായിി കാാണാംം�. തിിരുവിിതാം�ംകൂർ-കൊ�ാച്ചിി മേ�ഖലകളിിൽ പത്തൊ�ാമ്പതാം�ം
നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയത്തോ�ാടു കൂടിി മാാപ്പിിളയെ�ന്ന്് വിിളിിച്ചിിരുന്ന ജനവിിഭാാഗങ്ങളുടെെ പൊ�ാതുസ്വവഭാാവ
ങ്ങൾ മാാറിിത്തുടങ്ങിിയിിരുന്നു.
ദളിിതരുടെെ മതപരിിവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യയകാാല മാാപ്പിിള വ്യയവഹാാരങ്ങളെ� പൊ�ാളിിച്ചെ�ഴുതു
ന്നതിിന്് തെ�ക്കൻ കേ�രളത്തിിൽ കാാരണമാായിി. തെ�ക്കൻ കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ാളംം
ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളിിൽ സവർണ ബോ�ാധംം രൂഢമൂലമാായിിരുന്നു. മാാത്രമല്ല ആദ്യയകാാല ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ�
ഉദയംംപേ�രൂർ സൂന്നഹദോ�ാസിിലൂടെെ കത്തോ�ാലിിക്കാാ സഭയിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റിിയതുംം പിിന്നീീട്് ബ്രിിട്ടീീഷുകാാ
രുടെെ മിിഷണറിി പ്രവർത്തനങ്ങളുംം ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്കുള്ളിിലെ� വിിഭാാഗീീയതക്കു കാാരണമാായിി. നസ്രാാ
ണിിമാാപ്പിിളയെ�ന്ന വ്യയവഹാാരംം മറ്റൊ�ാരു ചരിിത്രസാാഹചര്യയത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുകയുംം ചെ�യ്തു. തെ�ക്കൻ
തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിൽ മാാപ്പിിളയെ�ന്നത്് ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ� അഭിിസംംബോ�ാധന ചെ�യ്യുന്ന പദമാാണ്്.
മദ്ധ്യയതിിരുവിിതാം�ംകൂറിിൽ ഭൂ ഉടമകളാായ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളെ� വിിളിിക്കുന്ന പദമാായിി മാാറിിയെ�ന്നത്്
ആവേ�ദകരിിൽ നിിന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നു.
ഈ രണ്ടിിടങ്ങളിിലുംം നസ്രാാണിിയെ�ന്ന പ്രയോ�ാഗമിില്ല. കൊ�ാച്ചിി തൃശ്ശൂർ മേ�ഖലയിിലാാണ്്
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നസ്രാാണിിയെ�ന്നു വ്യയവഹരിിക്കുന്നത്്. സിിറിിയൻ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ അധിികവുംം ഇവിിടങ്ങളിിലാായതു
കൊ�ാണ്ടാാകാംം�. മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദംം ഇപ്പോ�ാൾ കാാണുന്നിില്ല. സവർണ കുടുംംബ പാാരമ്പര്യയമാായിിട്ടാാണ്്
തെ�ക്കൻ മേ�ഖലകളിിൽ മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദംം വ്യയവഹരിിക്കുന്നത്്.
ജൂതർ വെ�ളുത്തവരുംം കറുത്തവരുമാായിി ആദ്യയമേ� തന്നെ� വിിഘടിിച്ചിിരുന്നു. കറുത്ത ജൂതർ
മാാള കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുംം വെ�ളുത്തജൂതർ കൊ�ൊച്ചിി കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുമാാണ്് അധിിവസിിച്ചിിരുന്നത്്. പിിന്നീീട്്
വാാഗ്ദത്ത ഭൂമിിയിിലേ�ക്കുള്ള പലാായനവുംം മലയാാളിികൾക്കിിടയിിലുള്ള അവരുടെെ സമ്പർക്കത്തിിന്റെ�
പരിിമിിതിിയുംം ജൂത മാാപ്പിിളയെ�ന്ന സൂചകത്തെ� ജൂതർ എന്നതിിലേ�ക്ക്് ചുരുക്കിിയിിരിിക്കാംം�.
ഇന്ന്് മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പദംം മലബാാർ മേ�ഖലയിിൽ മാാത്രംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ഭാാഷാാപദമാായിി
മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു. മുസ്ലീീങ്ങളെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഭാാഷാാ വ്യയവഹാാരമാായിി മാാപ്പിിള എന്ന പദംം ചുരുങ്ങിി
യിിരിിക്കുന്നു. മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരംം കേ�രളത്തിിലെ� ഫ്യൂൂഡൽ ഘടനയോ�ാട്് അഭേ�ദ്യയമാായ ബന്ധംം പുലർ
ത്തുന്നുണ്ട്്. മാാപ്പിിളയെ�ന്ന പേ�രു തന്നെ� വ്യയതിിരിിക്തമാായ ജനസമൂഹംം എന്നു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിനു
വേ�ണ്ടിിയുള്ള ഒന്നാാണ്്. വ്യാാ�പാാരത്തിിന്റെ�യുംം മതത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനത്താാൽ ഇവിിടെെ വന്നവരുംം
മതത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറിിയവരുമാായ മാാപ്പിിളമാാർ അധിികാാര ഘടനയിിലേ�ക്ക്് ചേ�രുകയുംം ഫ്യൂൂഡൽ
സ്വവഭാാവത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുകയുംം ചെ�യ്തു. പിിന്നീീടുള്ള മാാപ്പിിളാാർത്ഥത്തിിന്റെ� പാാഠങ്ങൾ ജാാതീീയഘടന
യിിലോ�ോയ്ക്ക്് മാാറുന്നു. പൂർണമാായുംം ഫ്യൂൂഡൽഘടനപ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരങ്ങളിിൽ ഗോ�ാത്രീീയ
അവബോ�ാധംം നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്.

മാാപ്പിിളത്തവുംം ഗോ�ാത്രീീയതയുംം
മാാപ്പിിള ഫോ�ാക്്ലോ�ോറുകളിിലൂടെെ മാാത്രമേ� സഹവർത്തിിത്വവത്തിിന്റെ� പാാഠാാന്തരങ്ങളെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ
സാാധിിക്കൂ. ഒരു ഭൂപദേ�ശത്ത്് വ്യയത്യയസ്ത കൂട്ടാായ്മകളിിൽ ജീീവിിക്കുന്ന ജനസമൂഹംം അവരുടെെ ആചാാര
മര്യാ�ാദകൾക്കനുസരിിച്ചു്് ജീീവിിച്ചു പോ�ാന്നു. വേ�ട്ടയാാടിി നടന്നിിരുന്ന മനുഷ്യയൻ കൂട്ടമാായിി ജീീവിിക്കാാൻ
തുടങ്ങിിയപ്പോ�ാഴാാണ്് പങ്കുവെ�ക്കലിിന്റെ� രീീതിി തുടങ്ങുന്നത്്. ഭൂപ്രദേ�ശവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഉണ്ടാായിി
വന്ന സാാമൂഹ്യയഘടനകളെ� പിിന്തുടർന്ന ജനസമൂഹംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്് ഗോ�ാത്രീീയതയെ� ഇവിിടെെ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ാത്രീീയതയെ�ന്നത്് കൂട്ടത്തിിന്റെ� അവബോ�ാധമാാണ്്. ആ അവബോ�ാധംം
ഭൂപദേ�ശങ്ങളുടെെ പ്രത്യേ�േകതകളാാൽ രൂപപ്പെ�ട്ട ഒന്നാാണ്്. ഏക ദൈൈവവിിശ്വാാ�സിികളാായിിരുന്നവർ
സാാമ്പത്തിിക സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് ഇഴുകിിച്ചേ�ർന്നു ജീീവിിച്ചവർ മാാത്രമാായിിരുന്നിില്ല, ഭൂപദേ�
ശവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അറിിവുകളുമാായിി ഇണങ്ങിിച്ചേ�ർന്ന്് തങ്ങളുടെെ വിിശ്വാാ�സസംംഹിിതകൾക്ക്്
പുതിിയ രൂപങ്ങൾ നൽകിിയവരുംം കൂടിിയാായിിരുന്നു. മലയാാള ഭാാഷയുടെെ തന്നെ� ചാാലകശക്തിിക
ളാായിി മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരംം മാാറുന്നത്് അവിിടെെയാാണ്്. ആ മാാപ്പിിളത്തംം വെ�റുംം മത വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിി മാാത്രംം കാാണുമ്പോ�ോഴാാണ്് സ്വവത്വവവാാദമാായിി പരിിണമിിക്കുന്നത്്. അവിിടെെ ഭൂപ്രദേ�ശങ്ങളോ�ാ
അതിിന്റെ� മാാറ്റങ്ങളോ�ാ ആവാാസവ്യയവസ്ഥയോ�ാ ഒന്നുമേ� ഘടകങ്ങളാാകുന്നിില്ല. അതിിൽ മതവിിശ്വാാ�സംം
മാാത്രമാാണ്് ഉയർന്നു നിിൽക്കുന്നതുംം.

ജോ�ാനക മാാപ്പിിള
ഇന്ത്യയയിിൽ ആദ്യയമാായിി ഇസ്ലാംം� സന്ദേ�ശമെെത്തുന്നത്് കേ�രളത്തിിലാാണ്്. അറബിികളാായ വ്യാാ�പാാരിിക
ളിിലൂടെെയാാണതെ�ത്തുന്നതുംം. ഏഴാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയപകുതിിയിിൽ ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയുടെെ പടിിഞ്ഞാാറെെ
തീീരങ്ങളിിൽ അറബിികൾ വ്യാാ�പാാരാാർത്ഥംം എത്തിിയെ�ന്നു മലബാാർ മാാനുവലിിൽ ലോ�ോഗൻ ചൂണ്ടിി
കാാണിിക്കുന്നതാായിി അച്യുുതവാാര്യയർ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു (56; 2010). എട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാ
നപാാദത്തിിലാാണ്് അറബിികൾ കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു വരുന്നതെ�ന്ന
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അഭിിപ്രാായമാാണ്് ശ്രീീധരമേ�നോ�ാൻ മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്നത്്. ഏഴാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇബ്്നുബത്തൂത്ത
മലബാാർ സന്ദർശിിച്ചപ്പോ�ാൾ ഗോ�ാവ മുതൽ മലബാാർ തീീരപ്രദേ�ശംം വരെെ മുസ്ലീംം� കേ�ന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാാപിി
തമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ശംംശുല്ല ഖാാദിിരിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.(248; 2011. (എഡിി.) എൻ.എംം. നമ്പൂതിിരിി,
പിി.കെ�. ശിിവദാാസ്്).
ഇസ്ലാംം� മതംം ഇവിിടെെ പ്രചരിിക്കുന്നതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് അഭിിപ്രാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ നിിൽക്കു
ന്നുണ്ട്്. മാാലിിക്ക്് ഇബ്നു ദിിനാാർ കൊ�ാടുങ്ങല്ലൂരിിൽ പള്ളിി സ്ഥാാപിിച്ചതാായുംം രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ സഹാാ
യത്താാൽ ഇസ്ലാംം�മതംം പ്രചരിിപ്പിിച്ചതാായുംം റിിഹ്്ത്തുൽ മുലൂക്കിിലുംം തുഹ്്ഫത്തുൽ മുജാാഹിിദിിനിിലുംം
എഴുതിിയതാായിി കാാണുന്നു (ഹമീീദ്് ചേ�ന്നമംംഗല്ലൂർ, പിി.കെ�. ഗോ�ാപാാലകൃഷ്ണൻ).
ഒമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടു കൂടിി ഇസ്ലാംം� മത പ്രചരണംം വ്യാാ�പകമാാകുന്നതു മാാത്രമല്ല അറേ�ബ്യയ
യുമാായുള്ള വാാണിിജ്യയബന്ധംം ശക്തമാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. അറബിികളുടെെ വ്യാാ�പാാരംം പതിിനാാറാം�ം
നൂറ്റാാണ്ടു വരെെ ശക്തമാായിിരുന്നു. പോ�ാർച്ചുഗീീസ്് വരവോ�ാടു കൂടിിയാാണ്് വ്യാാ�പാാരത്തിിന്റെ� കുത്തക
മുസ്ലീീങ്ങൾക്ക്് നഷ്ടമാാകുന്നത്്. പതിിന്നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലേ�ക്ക്് എത്തുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം മുസ്ലീീങ്ങൾ ഉത്ത
രവാാദപ്പെ�ട്ട സ്ഥാാനങ്ങൾ വഹിിച്ചിിരുന്നതാായിി കാാണാംം�. അറബിി കച്ചവടക്കാാരുംം മുസ്ലീംം� വ്യാാ�പാാ
രിികളുംം പതിിന്നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടാാകുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാമ്പത്തിിക രംംഗത്തെ� സ്വാാ�ധീീന
ശക്തിികളാായിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ാഴിിക്കോ�ാടുംം കൊ�ാല്ലത്തുംം കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച വ്യാാ�പാാര കുത്തക മുസ്ലീംം� വ്യാാ�പാാ
രിികളുടേ�താായിിരുന്നു.
കൊ�ാച്ചിി-കൊ�ാല്ലംം തുറമുഖത്തേ�ക്കാാൾ അറബിികളെ� ആകർഷിിച്ചത്് സാാമൂതിിരിിയുടെെ കോ�ാ
ഴിിക്കാാടാാണെ�ന്ന്് പിി.പിി. മമ്മത്്കോ�ായ, പരപ്പിിൽ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാാമൂതിിരിി അറബിികൾക്ക്്
കച്ചവടത്തിിന്് പൂർണസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നൽകിിയിിരുന്നു. പതിിന്നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനു മുമ്പേ� തന്നെ� മുസ്ലീംം�
ജീീവിിതസംംസ്കാാരംം തദ്ദേ�ശീീയത്വവവുമാായിി ലയിിച്ചെ�ന്നു കാാണാംം�. വടക്ക്് ഏഴിിമല മുതൽ തെ�ക്ക്്
കൊ�ാല്ലംം വരെെയുള്ള തീീരദേ�ശ വർത്തകകേ�ന്ദ്രങ്ങളിിൽ. ഇസ്ലാാമിിക കുടിിപ്പാാർപ്പുകളുടെെ ശൃംംഖല
ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി സ്റ്റീീഫൻ ഡെ�യ്്ൽ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു.(1980; 26.).
സ്ഥാാണുരവിിയുടെെ തരിിസാാപ്പള്ളിിപ്പട്ടയം� ഭാാസ്കരരവിിയുടെെ ജൂതപ്പട്ടയംം, വീീരരാാഘവപ്പട്ടയംം
എന്നിിവയെ� പോ�ാലെ� പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നവയാാണ്് ക്രിിസ്തുവർഷംം പതിിമൂന്നാംം� ശതകത്തിിലൂണ്ടാായ
മുച്ചുന്തിി പള്ളിിയിിലെ� ശിിലാാരേ�ഖക്കുള്ളത്്. പ്രാാചീീനമലയാാളവുംം അറബിിയുംം ചേ�ർന്ന ഭാാഷയാാണ്്
ഇതിിൽ ഉപയോ�ാഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്   . വസ്ത്രധാാരണ രീീതിിയിിൽ ജോ�ാനക മാാപ്പിിളമാാർ സവർണ
രീീതിിയിിലുള്ള വസ്ത്രംം തന്നെ�യാാണ്് ധരിിച്ചിിരുന്നത്്. കോ�ാഴിിക്കോ�ാട്് വന്ന വിിദേ�ശ വ്യാാ�പാാരിികൾക്കു
മാാത്രമാാണ്് വ്യയത്യയസ്തമാായ രീീതിിയിിലുള്ള വസ്ത്രധാാരണംം കാാണുന്നത്്. ആ രീീതിി വ്യാാ�പകവുമാായിിരു
ന്നിില്ല. വിിദേ�ശവ്യാാ�പാാരിികളുടെെ സ്വവതസ്സിിദ്ധമാായ അടയാാളംം വെ�ട്ടിിത്തയ്ചെ�ടുത്ത വസ്ത്രമാായിിരുന്നു.
(96: 2011. വിിജയലക്ഷ്മിി എംം.). വട്ടത്തൊ�ാപ്പിി വെ�യ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദാായംം ഇവിിടെെയുള്ള മാാപ്പിിളമാാർക്കിി
ടയിിൽ കാാണാംം�. മലബാാർ ഗസറ്റിിയറിിൽ തൊ�ാപ്പിി നിിർമ്മാാണത്തെ� പറ്റിി പറയുന്നുണ്ട്്. കണ്ണൂരിിൽ
മാാപ്പിിളസ്ത്രീീകൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന തൊ�ാപ്പിികളുടെെ പ്രത്യേ�േകതകളുംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതാായിി ഭാാസ്ക്കരനുണ്ണിി
അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (636: 198). മുസ്ലീംം� വ്യാാ�പനത്തിിനു ശേ�ഷമാാകാംം� ഇത്തരത്തിിലുള്ള തൊ�ാഴിിൽ
മേ�ഖലകൾ വളർന്നു വന്നതെ�ന്ന്് അനുമാാനിിക്കാംം�. വ്യാാ�പാാരിികളെ� സഹാായിിച്ചിിരുന്ന മുസ്ലീീങ്ങൾ
ഉപരിിവർഗത്തിിനു മാാത്രംം നിിലനിിന്നിിരുന്ന വസ്ത്രധാാരണ രീീതിിയാാണ്് അവലംംബിിച്ചിിരുന്നത്്.
മലയാാളത്തംം അവരുടെെ വേ�ഷത്തിിൽ മാാത്രമല്ല ഭാാഷയിിലുംം ജീീവിിതരീീതിിയിിലുംം നാാണയപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
ഫോ�ാക്്ലോ�ോറിിലൂടെെ കടന്നു പോ�ാകുമ്പോ�ോൾ മുസ്ലീംം� ജീീവിിതത്തിിൽ കലർന്ന തദ്ദേ�ശീീയത്വംം� കാാണാാൻ
സാാധിിക്കുംം. ഈ ദ്രാാവിിഡത്വംം� മതനിിഷേ�ധപരമാായിിരുന്നുമിില്ല. അനുഷ്ഠാാനംം, കല, ഭാാഷാാ, എന്നീീ
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ജോ�ാനകസംംസ്കാാരങ്ങളെ� വിിലയിിരുത്തുന്നതിിലൂടെെ ദ്രാാവിിഡസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനത തെ�ളിിഞ്ഞു
കാാണുന്നു. ഫ്യൂൂഡലിിസത്തിിന്റെ� ഘടനയാാണ്് കളരിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതരീീതിിയിിലുള്ളതു്്.
കളരിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ജീീവിിതരീീതിി ജോ�ാനകമാാപ്പിിളമാാർ പുലർത്തിിയിിരുന്നു. കോ�ാൽ കളിി കളരിി
യുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മെെയ്യഭ്യാ�ാസങ്ങളെ� അവ ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ദൃശ്യയകലയെ�ന്ന രീീതിിയിിൽ അവ
അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുമുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിൽ ജോ�ാനക മാാപ്പിിളമാാർക്കിിടയിിൽ സൈൈനിിക സംംവിിധാാന
ങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ജോ�ാനകമാാപ്പിിളമാാരുടെെ കളരിിപ്പയറ്റുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് രണ്ടഭിിപ്രാായങ്ങളാാണ്്
കാാണുന്നത്്. കേ�രളത്തിിൽ കളരിി അവതരിിപ്പിിച്ചത്് മാാപ്പിിളമാാരാാണെ�ന്നുംം ഉത്തര തുളു നാാട്ടിിലെ�
കർണ്ണാാട്ടിിക്് നവാാബുമാാരിിൽ നിിന്നുംം സൈൈനിികാാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടിിയെ�ന്നുംം പന്ത്രണ്ടാംം� നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടു കൂടിി
മുസ്ലീംം� മത വ്യാാ�പനത്തോ�ാടെെ ആയുധക്കളരിിയുംം നിിലവിിൽ വന്നെ�ന്നുംം പിി.ബിി. മുബശ്ശിിറ അഭിിപ്രാായ
പ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കളരിിയുമാായിി നേ�രിിട്ട്് ബന്ധമുണ്ടെ�ന്ന്് പറയപ്പെ�ടുന്ന കലാാരൂപമാാണ്് പരിിചമുട്ടു കളിി.
കുരുക്കൾ പാാടിി തുടങ്ങുബോ�ാൾ താാളത്തിിനൊ�ാത്ത്് ചുവടു വെ�ച്ച്് പരിിചകൊ�ാണ്ടു തടുത്ത്് ചുരിികയാാഞ്ഞു
വീീശിിയുംം ഒപ്പംം ഈണത്തിിൽ പാാട്ട്് ഏറ്റു പാാടിിയുമാാണ്് കളിിക്കുന്നത്്. കളരിിയഭ്യാ�ാസങ്ങളാാണ്് ഇതിിൽ
കൂടുതലാായിി കളിിക്കുന്നത്്. പരിിചമുട്ടിിന്് പാാടുന്ന പാാട്ടുകൾ മതപരമാായിിരിിക്കുംം (495: 2011. എൻ.പിി.
ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്). ദഫ്് അറേ�ബ്യയൻ വാാദ്യോ�ാ�പകരണമാാണ്്. അറേ�ബ്യയൻ വാാദ്യോ�ാ�പകരണത്തെ�
കേ�രളീീയമാായ ഇസ്ലാാമിിക പുരാാവൃത്തങ്ങളുടേ�യുംം ഇതിിഹാാസങ്ങളുടേ�യുംം പാാരാായണത്തിിനാായിി
ഉപയോ�ാഗിിച്ചു. ജനകീീയമാായ ആഘോ�ാഷങ്ങളിിലാാണ്് ദഫ്്മുട്ടു്് ഉപയോ�ാഗിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. സിിദ്ധന്മാാരു
ടേ�യുംം പുണ്യയപുരുഷന്മാാരുടേ�യുംം കീീർത്തനങ്ങൾ ദഫ്്മുട്ടിിലവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടെെന്നുംം വിിവാാഹാാഘേ�
ാഷങ്ങളിിലുംം പള്ളിിനേ�ർച്ചകളിിലുംം ദഫ്്മുട്ട്് അനിിവാാര്യയമാായിി മാാറിിയിിരുന്നെ�ന്നുംം ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്
അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് (491: 2011). മറ്റൊ�ാന്ന്് ഒപ്പനയുംം കോ�ാൽക്കളിിയുമാാണ്്. ഒപ്പന കല്ല്യാാ�ണപ്പാാട്ടു
കളുമാായിിട്ടാാണ്് ബന്ധപ്പെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്നത്്. ഒപ്പനയുംം കോ�ാൽക്കളിിയുംം അറക്കൽ രാാജവംംശത്തിിന്റെ�
സ്ഥാാനാാരോ�ാഹണച്ചടങ്ങു കൊ�ാഴുപ്പിിക്കുന്നതിിന്് മത്സ്യയത്തൊ�ാഴിിലാാളിികളാായ കലാാകാാരന്മാാരാാണു
കളിിച്ചിിരുന്നതെ�ന്ന്് യാാസിിർ കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്് (20: 2011. യാാസിിർ).
സ്ത്രീീകളുംം പുരുഷന്മാാരുംം വെ�വേ�റെെ കളിിക്കുന്ന രീീതിിയാാണ്് ഒപ്പന. വിിവാാഹംം, മാാർക്കകല്ല്യാാ�ണംം,
വയസ്സറിിയിിക്കൽ തുടങ്ങിിയ ചടങ്ങുകളിിൽ ഒപ്പന കളിിച്ചിിരുന്നതാായിി എൻ.കെ�.എ. ലത്തീീഫ്്
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു (52:2010 എൻ.കെ�.എൻ. ലത്തീീഫ്്,. മാാപ്പിിള ശൈൈലിി, വചനംം ബുക്സ്്, കോ�ാഴിിക്കോ�ോട്്).
മറ്റൊ�ൊന്ന്് മാാപ്പിിളപ്പാാട്ടുകളാാണ്്. മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിി മാാപ്പിിള സാാഹിി
ത്യയത്തെ� കാാണാംം�. അതിിനാായിി അറബിി-മലയാാളമെെന്ന ഭാാഷാാ രീീതിിയുംം ഉണ്ട്്. ലിിപിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ
അത്് അറബിി അക്ഷരങ്ങളെ� ആശ്രയിിച്ചാാണ്് നിിൽക്കുന്നതെ�ങ്കിിലുംം കൂടുതൽ വാാമൊ�ൊഴിിയാായിിട്ടാാണു്്
പ്രചരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. കത്തുപ്പാാട്ട്്, പടപ്പാാട്ട്്, കെ�സ്സ്്പാാട്ട്്, സബീീനപ്പാാട്ട്്, മാാലപ്പാാട്ടുകൾ എന്നിിവ ഉദാാ
ഹരണങ്ങളാാണ്്. മുസ്ലീംം� സമുദാായത്തിിന്റെ� ഇടപെ�ടലോ�ോടു കൂടിി കണ്ണൂർ കാാസർകോ�ാട്് ജിില്ലകളിിൽ
തെ�യ്യത്തിിൽ മുസ്ലീംം� വിിശ്വാാ�സിികൾക്കുംം പങ്കാാളിിത്തംം ലഭിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. പല കാാവുകളിിലുംം
കളിിയാാട്ടത്തിിന്് ആ ഗ്രാാമത്തിിലെ� മുസ്ലീീമിിന്റെ� സമൂഹ്യയപങ്കാാളിിത്തംം ആവശ്യയമാാണ്്. കാാഞ്ഞങ്ങാാട്ടെെ
മുച്ചിിലോ�ോട്ട്്കാാവിിൽ കളിിയാാട്ടത്തിിന്് കുടവുംം കയറുംം നല്കാാനുള്ള അവകാാശംം ഹാാജിിയെ�ന്ന മുസ്ലീംം�
പ്രമാാണിിയുടെെ വീീട്ടിിൽ നിിന്നുമാാണെ�ന്ന്് യു.പിി. സന്തോ�ാഷ്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. മാാപ്പിിളത്തെ�യ്യങ്ങളുംം
കാാവുകളിിലുണ്ട്് (471: 2011. യു.പിി. സന്തോ�ാഷ്്)

നസ്രാാണിി മാാപ്പിിള
എ.ഡിി ഒന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ തന്നെ� കിിസ്തുമതംം കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയെ�ന്ന അഭിിപ്രാായംം
നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. സെ�ൻറ്് തോ�ാമസാാണ്് കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് ക്രിിസ്ത്യയൻ മതംം കൊ�ാണ്ടുവന്നു്്
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ഏഴരപള്ളിികൾ സ്ഥാാപിിച്ചുവെ�ന്നാാണ്് ഐതിിഹ്യംം�. യൂറോ�ാപ്പിിൽ ഔദ്യോ�ാ�ഗിിക മതമാായിി അംംഗീീ
കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിനുംം റോ�ാമിിലെ� മതമാായിി പ്രതിിഷ്ഠപ്പെ�ടുന്നതിിനുംം മുമ്പേ� ക്രിിസ്തുമത സന്ദേ�ശംം
കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിി.(46; 2010. അച്യുുതവാാര്യയർ, എസ്്., കേ�രളസംംസ്കാാരംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിി
റ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം). എ.ഡിി. 325-ൽ ക്നാായിി തൊ�ാമ്മന്റെ� നേ�തൃത്വവത്തിിൽ 72 കുടുംംബങ്ങളാായിി
നാാന്നൂറോ�ാളംം ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയിിരുന്നു.
കേ�രളത്തിിലെ� പഴയ നസ്രാാണിികൾ എന്നറയിിപ്പെ�ടുന്ന സുറിിയാാനിിക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ കേ�ര
ളത്തിിന്റെ� സാാമ്പത്തിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ ജീീവിിതവുമാായിി വളരെെ അധിികംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടു
നിിൽക്കുന്നു. അതുകൊ�ാണ്ടു തന്നെ�യാാകണംം പോ�ാർച്ചുഗീീസുകാാർ മതപരിിഷ്കരണംം എന്ന നിിലയിിൽ
ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ാസ്് നടത്തിിയത്്. സുറിിയാാനിി ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികളുടെെ വസ്ത്രധാാരണവുംം ആചാാ
രാാനുഷ്ഠാാനരീീതിികളുംം മാാറ്റാാനുംം പോ�ാപ്പിിന്റെ� കീീഴിിലേ�ക്കു കൊ�ാണ്ടുവരാാനുമുള്ള ശ്രമമാായിിരുന്നു അത്്.
വസ്ത്രധാാരണരീീതിി കൊ�ാണ്ട്് മതംം തിിരിിച്ചറിിയാാനാാവാാത്ത നാാടാായിിരുന്നു കേ�രളമെെന്ന്് അഭിിപ്രാായ
പ്പെ�ടുന്ന ബാാബുപോ�ാൾ ആദ്യയകാാല നസ്രാാണിികളെ� ‘മതപരമയിി ക്രൈൈസ്തവ വിിശ്വാാ�സംം പാാലിിച്ചു
പോ�ാരുന്ന ഹൈൈന്ദവർ’ എന്നാാണ്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. (416; 2011, ബാാബു പോ�ാൾ) സുറിിയാാനിി
ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ കേ�രളീീയമാായ തദ്ദേ�ശത്വംം� തുടർന്നു പോ�ാന്നിിരുന്നു. മലയാാള ബ്രാാഹ്മണന്മാാരെെ
പോ�ാലെ�യാായിിരുന്നു മർത്തോ�ാമ്മ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ. അവർ ശുഭ്രവസ്ത്രംം ധരിിച്ചിിരുന്നു. മുട്ടറ്റംം മാാത്രംം
ഇറക്കമുള്ള മുണ്ട്്, വിിശേ�ഷാാവസരങ്ങളിിൽ മേ�ൽമുണ്ട്്, വീീടിിനു പുറത്തു പോ�ാകുമ്പോ�ോൾ തലയിിൽ
കെ�ട്ടാാൻ പട്ടു കൊ�ാണ്ടോ�ാ വെ�ള്ള പരുത്തിിത്തുണിികൊ�ാണ്ടോ�ാ ഉണ്ടാാക്കിിയ ഉറുമാാൽ–ഇവയാായിിരുന്നു
പതിിവ്്. കൂടാാതെ� ഉച്ചിിക്കുടുമ കെ�ട്ടുകയുംം സ്വവർണത്തിിലോ�ോ വെ�ള്ളിിയിിലോ�ോ തീീർത്ത കുരിിശ്് തലയിിൽ
വെ�ക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. സ്ത്രീീകളുടെെ വസ്ത്രധാാരണരീീതിി നമ്പൂതിിരിി സ്ത്രീീകളുടേ�തു പോ�ാലെ� ആയിിരുന്നു.
ഏതാായാാലുംം ഫ്യൂൂഡൽ രീീതിിയിിൽ സാാമ്പത്തിികമാായ ഔന്നത്യയത്തോ�ാടെെയുള്ള ജീീവിിത രീീതിിയാാണ്്
അവർ അവലംംബിിച്ചത്്.
കല്ല്യാാ�ണപ്പാാട്ട്്, മൈൈലാാഞ്ചിിപ്പാാട്ട്്, അന്തംംചാാർത്ത്് പാാട്ട്്, വട്ടക്കളിി പാാട്ട്് എന്നിിങ്ങനെ� ചടങ്ങു
കളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പല പാാട്ടുകളുംം നസ്രാാണിി മാാപ്പിിളമാാർക്കിിടയിിൽ നിിലവിിലുണ്ട്്. കൂടാാതെ�
വൈൈദ്യയപാാരമ്പര്യയവുമുണ്ട്് ക്രൈൈസ്തവർക്കു്്. ഭൂരിിഭാാഗംം പേ�രുംം പാാരമ്പര്യാ�ാധിിഷ്ഠിിതമാായ നാാട്ടറിിവിിന്റെ�
ഫലമാായിിട്ടുള്ള വീീട്ടുചിികിിത്സയെ�യുംം ആരോ�ാഗ്യയ ചിികിിത്സയെ�യുംം ആശ്രയിിക്കുന്നുണ്ട്് (164; 2004
വിി.എ. വർഗ്ഗീീസ്് ). വൈൈദ്യയരത്നംം, മാാടമ്പിി,തരകൻ എന്നീീ പദവിികൾ ലഭിിച്ച തറവാാട്ടുകാാർ കേ�ര
ളത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നു.
മുസ്ലീീങ്ങളെ�പ്പോ�ോലെ� നേ�ർച്ചാാ പാാരമ്പര്യം�ം ക്രിിസ്ത്യയൻ പള്ളിികൾ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.
കൽവിിളക്ക്് നേ�ർച്ചകൾ, കൃഷിിയിിൽ അഭിിവൃദ്ധിിയുണ്ടാായാാലുള്ള നേ�ർച്ചകൾ, കോ�ാഴിി നേ�ർച്ചകൾ
ലക്ഷംം ദീീപംം, കതിിനവെ�ടിി, പെ�ണ്കുട്ടിികൾക്ക്് മുടിി വളരാാൻ ചൂൽ നേ�ർച്ച കുട്ടിികളെ� അടിിമവെ�ക്കൽ
മരിിച്ചവരുടെെ ആത്മാാക്കൾക്കുള്ള നേ�ർച്ചകൾ— ഈ സമ്പ്രദാായങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഓരോ�ാ ദേ�ശത്തിിനു്്
അനുസൃതമാായിി വ്യയത്യയസ്തമാാകുന്നു. ദ്രാാവിിഡ പാാരമ്പര്യയങ്ങളോ�ാട്് ഇഴുകിിച്ചേ�ർന്ന കലാാ സാംം�സ്കാാരിിക
വിിശ്വാാ�സപ്രമാാണങ്ങളോ�ാട്് ചേ�ർന്നുനിിൽക്കുന്നതാാണ്് നസ്രാാണിി മാാപ്പിിളമാാരുടെെ സാംം�സ്കാാരിികത
എന്നു ചുരുക്കംം.

ജൂത മാാപ്പിിള
എ.ഡിി 68-ൽ ജറുസലത്തിിലെ� രണ്ടാംം� ദേ�വാാലയംം ആക്രമിിക്കപ്പെ�ട്ടതിിനെ� തുടർന്നു പതിിനാായിിരത്തേ�
ാളംം ജൂതന്മാാർ കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിി പാാർത്തുവെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. കൊ�ാടുങ്ങല്ലൂർ, പാാലയൂർ,
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ഏഴിിമല എന്നിിങ്ങനെ� അന്നത്തെ� പ്രധാാന തുറമുഖങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള വ്യാാ�പാാര കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിലാാണ്്
അവർ താാമസമുറപ്പിിച്ചത്്. പാാലയൂരിിലെ� ജൂതക്കുന്നുംം മടാായിിയിിലെ� ജൂതക്കുളവുംം ഇതിിന്് ഉദാാഹ
രണങ്ങളാാണ്് (456; 2011. വേ�ലാായുധൻ പണിിക്കശ്ശേ�രിി,). വ്യാാ�പാാരിികളുംം യോ�ാദ്ധാാക്കളുമാായിിട്ടാാണ്്
ജൂതർ തങ്ങളുടെെ ജീീവിിതംം നയിിച്ചത്്. ജൂതന്മാാർ കേ�രളത്തിിൽ വളരെെ കുറവാായിിരുന്നു. വംംശീീയമാായിി
അവർ പുലർത്തിി പോ�ാന്നിിരുന്ന ശുദ്ധിി ചിിന്തയുടെെ ഭാാഗമാായിിട്ടാാകണംം അവർ മതമെെന്ന നിിലയിിൽ
കേ�രളത്തിിൽ വ്യാാ�പിിക്കാാത്തത്്. വ്യാാ�പാാരത്തിിൽ തൽപരരാായിിരുന്ന അവരുടെെ വസ്ത്രധാാരണംം
കേ�രളത്തിിലെ� ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാാരുടേ�തിിനു തുല്യയമാായിിരുന്നു. മുണ്ടിിനോ�ാടൊ�ാപ്പംം ചെ�റിിയ തൊ�ാപ്പിി
ധരിിച്ചിിരുന്നു. ജൂത പെ�ണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെെ തല മറച്ചിിരുന്നു. വിിശ്രമവേ�ളകളിിൽ ആണ്ണുംം പെ�ണ്ണുംം
ഒരുമിിച്ചിിരുന്നു പാാടുന്ന രീീതിി ഉണ്ടാായിിരുന്നു.

കേ�രളത്തിിന്റെ� മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരംം
കേ�രളത്തിിലെ� മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരമെെന്നത്് ഫ്യൂൂഡൽ ഘടനയുടെെ അടിിത്തറയിിൽ വളർന്ന ഒന്നാാണ്്.
പക്ഷേ� ദ്രാാവിിഡമാായ സാംം�സ്കാാരിികതയുടെെ ജനകീീയതയിിലാാണ്് അവയുടെെ വളർച്ച. ഭൂപ്രകൃതിിയോ�ാ
ടുംം ഭൂപ്രകൃതിിക്കനുസൃതമാായിി ജീീവിിക്കുന്ന മനുഷ്യയരോ�ാടുംം അനുരഞ്ജനപ്പെ�ട്ടുള്ള ജീീവിിത ശൈൈലിിയാാണ്്
അവർ പുലർത്താാൻ ശമിിച്ചത്്. തങ്ങളുടേ�താായ വിിശ്വാാ�സ ശൈൈലിിക്കൊ�ാപ്പംം ദേ�ശവഴക്കത്തെ� പിിന്തു
ടർന്നു പോ�ാന്നിിരുന്നവരാായിിരുന്നു മാാപ്പിിളമാാർ. അതു കൊ�ാണ്ടാാണ്് പല നേ�ർച്ചകളിിലുംം പെ�രുന്നാാളുക
ളിിലുംം മറ്റു മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം കാാണുന്നത്്. പതിിന്നാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടു കൂടിി മാാപ്പിിളസംം
സ്കാാരംം അതിിന്റെ� പുതു വേ�രുകളെ� കണ്ടെ�ത്തിിയിിരിിക്കണംം. മൂന്നു മത ഘടനക്കുള്ളിിലെ� കഥകളെ�യുംം
ഇതിിഹാാസങ്ങളെ�യുംം ആസ്പദമാാക്കിി പാാട്ടുകളുംം അതിിനനുസരിിച്ചുള്ള ഭാാഷയുംം രസകരമാായിി മാാപ്പിിള
ജനങ്ങൾ രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുത്തു. അകംം ചടങ്ങുകളാായ വിിവാാഹംം, ആർത്തവംം എന്നിിവയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട ആഘോ�ാഷങ്ങൾ എല്ലാാ മതത്തിിലുംം സാാധാാരണമാായിിരുന്നു. പെ�ണ്ണിിനുംം ആണിിനുംം
പ്രത്യേ�േക ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആധുനിിക കേ�രളംം രൂപപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിട്ടാാകാംം�.
തെ�ക്കൻ ഭാാഗങ്ങളിിൽ പുരാാതന പള്ളിികളുടെെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക്് മലയൻ, വണ്ണാാൻ തുടങ്ങിിയവരുടെെ
സാാന്നിിധ്യംം� കാാണാംം�.
കണ്ണൂർ-കാാസർകോ�ാട്് മേ�ഖലകളിിൽ തെ�യ്യങ്ങളുടെെ കൂട്ടത്തിിൽ മാാപ്പിിള തെ�യ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്്.
ചുവന്ന പട്ടുടുത്ത്് തലയിിൽകെ�ട്ടുംം വട്ടതാാടിിയുമാായിി മലബാാറിിലെ� മാാപ്പിിള ഭാാഷയിിലാാണ്് ഈ
മാാപ്പിിള തെ�യ്യങ്ങൾ സംംസാാരിിക്കുക (471: 2011. യു.പിി. സന്തോ�ാഷ്്)

സ്വവത്വവവാാദ രാാഷ്ടീീയംം
കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്് ആധുനിികതയോ�ാടെെ രൂപപ്പെ�ട്ട സവിിശേ�ഷമാായ ജീീവിിത ശൈൈലിിയാാണ്്
സ്വവത്വവചിിന്തയിിലേ�ക്ക്് മലയാാളിിയെ� നയിിക്കുന്നത്്. സാാമുദാായിിക നവോ�ാത്ഥാാനങ്ങൾ ജാാതിി സ്വവത്വവ
ങ്ങളെ�യുംം മത സ്വവത്വവങ്ങളേ�യുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായ ബലപ്പെ�ടുത്തലിിനു കാാരണമാായിി. “മുതലാാളിിത്ത
സമൂഹംം അല്ലെ�ങ്കിിൽ ആധുനിിക സമൂഹംം രൂപപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ാൾ പലതരത്തിിലുള്ള സാാമൂഹ്യയശ്രേ�ണിികൾ
അതിിനകത്ത്് നിിലവിിൽ വരുകയുംം ഒരോ�ാ ശ്രേ�ണിിയിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടവർ താാന്താാങ്ങളുടെെ പ്രത്യേ�േകപ
ദവിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് ബോ�ാധമുള്ളവരാായിി മാാറിിത്തീീരുകയുംം അതിിനെ� മുൻനിിർത്തിി സ്വവയംം വിിശദീീകരിി
ക്കാാനോ�ാ നിിർവചിിക്കാാനോ�ാ ശ്രമിിച്ചു തുടങ്ങിിയത്തിിന്റെ� ഫലമാായാാണ്് സ്വവത്വവവാാദ സങ്കല്പത്തിിന്റെ�
രൂപീീകരണമെെന്ന്്” സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം ഇവിിടെെ ചേ�ർത്തുവെ�യ്ക്കാംം�. (സുനിിൽ
പിി. ഇളയിിടംം). സ്വവത്വവങ്ങളുടെെ ഉത്ഭവംം സമകാാലിികമാായ ആവശ്യയകതകളെ� ആശ്രയിിച്ചുംം അവയെ�
തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്താാനുമാാണെ�ന്ന്് റൊ�ാമിില ഥാാപ്പർ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ഇരുപതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടോ�ാടു കൂടിി
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മാാപ്പിിളസംംസ്കാാരമെെന്ന വ്യയവഹാാരംം വിിഭജിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് രാാഷ്ട്രീീയവബോ�ാധംം ഉണ്ടാാക്കിിയ നിിർവച
നങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്. ഇന്ന്് മത വ്യയവഹാാരത്തിിനുള്ളിിലാാണ്് മാാപ്പിിള.
ഏകത്വവമാായ മാാനവിിക ബോ�ാധത്തെ� ശിിഥിിലീീകരിിക്കുന്ന രീീതിിയിിൽ ബഹു സ്വവത്വവങ്ങൾ കൂടിി
വന്നു. ഈ ബഹുത്വവങ്ങൾ വിിഘടനാാത്മക സ്വവഭാാവമാാണ്് സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. ബാാബറിി മസ്്ജിിദ്് തകർ
ക്കപ്പെ�ട്ടതിിനു ശേ�ഷംം മുസ്ലിംം� സ്വവത്വവത്തെ� പറ്റിിയുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിിച്ചു. തൊ�ാണ്ണൂറുകളോ�ാടെെയാാണ്്
പർദ്ദയെ�ന്ന വേ�ഷംം സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി മാാറുന്നത്്. ഏതൊ�ാരു കൂട്ടവുംം അത്് സമുദാായമോ�ാ
മതയോ�ാ ജാാതിിയോ�ാ പാാർട്ടിിയോ�ാ ആയിി കൊ�ാള്ളട്ടെെ വ്യയതിിരിിക്തമാായിി നിിൽക്കാാനുള്ള പ്രേ�രണകൾ
കൂടുകയുംം മറ്റു വ്യയതിിരിിക്തതയെ� അംംഗീീകരിിക്കാാൻ സാാധിിക്കാാതെ� വരുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന അവസ്ഥ
കേ�രളത്തിിൽ സംംജാാതമാായിിട്ടുണ്ട്്.
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12. ഹാാഫിിസ്് എൻ പിി, മുഹമ്മദ്്,പിി ബിി സലീംം� (എഡിി) മലബാാറിിലെ� പൈൈതൃകവുംം പ്രതാാപവുംം, മലബാാറിിലെ�
പൈൈതൃകവുംം പ്രതാാപവുംം, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം.
13. മുബശിിറ പിി.ബിി, കേ�രള മുസ്ലീംം� കലകളുടെെ സാാമൂഹിികമാാനംം, കേ�രള ഹിിസ്റ്ററിി കോ�ോൺഫറൻസ്്, muslim heritage.
in
14. സുനിിൽ പിി ഇളയിിടംം, സ്വവത്വവവാാദംം, സ്വവത്വവരാാഷ്ട്രീീയംം ഇടത്്പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�, nerrekha.com

ദൂന മറിിയ ഭാാർഗ്ഗവിി
അലിിഗഡ്് മുസ്ലീംം� യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ ഗവേ�ഷകയാാണ്്. വിിമലാാ കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്നുംം ബിിരുദവുംം ശ്രീീശങ്ക
രാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു ബിിരുദാാനന്തരബിിരുദവുംം. ബീീഹാാറിിലെ� അരാാരിിയയിിൽ
തണൽ എൻ.ജിി.ഒ. യുടെെ അസിിസ്റ്റന്റ്് ഇൻവെ�സ്റ്റിിഗേ�റ്ററാായിി പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നു.കൂടിിയാാട്ടംം കലാാകാാരിി
യാാണ്്.

ഭാാഷയുംം പരിിസ്ഥിിതിിയുംം
ഡോ�ോ. സിിബു മോ�ോടയിിൽ

മലയാാളവിിഭാാഗംം,യൂ.സിി.കോ�ോളജ്്,ആലുവ

ഭാാഷ പാാരിിസ്ഥിിതിിക ഉല്പന്നമാാണെ�ന്നതിിന്് അടിിസ്ഥാാനമാായിി മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കാാവുന്ന ഏറ്റവുംം സാാമാാ
ന്യയമാായ പ്രത്യേ�േകത ഭാാഷയുടെെ വൈൈവിിധ്യയമാാണ്്. ഭൂപ്രകൃതിിക്ക്് വൈൈവിിധ്യയമുള്ളതുപോ�ോലെ� ഭാാഷകളുംം
വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്ന ധാാരണയ്ക്ക്് നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പഴക്കവുമുണ്ട്്. എങ്കിിലുംം 1990-കളിിലാാണ്്
പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം ഒരു സവിിശേ�ഷശാാഖയാായിി ശ്രദ്ധിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. അതിിനുംം വളരെെ മുമ്പുത
ന്നെ� പ്രസ്തുതസങ്കല്പനംം പ്രചരിിച്ചിിരുന്നു. എഡ്വേ�േർഡ്് സപീീർ ഒരു നൂറ്റാാണ്ടു മുൻപുതന്നെ� ‘ലാാങ്വേ�േജ്്
ആൻഡ്് എൻവയോ�ോണ്മെെന്റ്്’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിിൽ ഭാാഷയുടെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിി
അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്തിിരുന്നു. ഒരുവന്റെ� ഭാാഷയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ ചുറ്റുപാാടുകൾ നിിർ
ണാായകപങ്കു വഹിിക്കുന്നു എന്നതിിൽ സപീീറിിനു രണ്ടു പക്ഷമിില്ലാായിിരുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ�
പ്രതിികരണങ്ങളുംം വിിനിിമയങ്ങളുംം പ്രധാാനമാായുംം ഭാാഷയിിലൂടെെയാാകുന്നതിിനാാൽ ചുറ്റുപാാടുകളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട ആവിിഷ്കാാരങ്ങളാായിി അവയെ� കാാണേ�ണ്ടതുണ്ട്്. വിിദേ�ശത്തുള്ള സ്വവന്തംം അമ്മയെ� ആന്റിി
എന്നുംം ലാാളിിക്കുന്ന വേ�ലക്കാാരിിയെ� അമ്മ എന്നുംം കൊ�ൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിിളിിക്കാാൻ സാാധ്യയതയു
ണ്ട്്. ഉപ്പു നുണയാാത്തവന്് പ്രസ്തുതധ്വവനിി ഒരു തരത്തിിലുമുള്ള അനുഭവസ്മൃതിിയുംം ഉണ്ടാാക്കിില്ല. ഭാാഷ
അതുകൊ�ൊണ്ട്് അടുപ്പത്തിിന്റെ�യുംം അനുഭവത്തിിന്റെ�യുമൊ�ൊക്കെ� ആവിിഷ്കാാരമാാണ്്. അടുപ്പംം കൂടുമ്പോ�ോൾ
പുതിിയപദങ്ങൾ പോ�ോലുംം ഉണ്ടാായെ�ന്നു വരാം�ം; പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് പ്രണയകാാര്യയങ്ങളിിൽ. ചക്കര, പഞ്ചാാര,
തേ�ൻ തുടങ്ങിിയവ തനിിരൂപിിമങ്ങളാായിി (Unique Morpheme) പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ഒരു സാാഹചര്യയ
വുംം അതാാണല്ലോ�ോ. ശൈൈത്യയരാാജ്യയങ്ങളിിലെ� ഭാാഷയുംം ഉഷ്ണമേ�ഖലയിിലെ� ഭാാഷയുംം തമ്മിിൽ നിിരവധിി
വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ കാാണാാൻ കഴിിയുംം. സ്വവനതലത്തിിലുള്ള ഭേ�ദങ്ങളാായിിരിിക്കുംം പെ�ട്ടെെന്നു തിിരിിച്ചറിി
യപ്പെ�ടുക. വന്യയസാാഹചര്യയമുള്ള മലമ്പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ പരുക്കൻ സ്വവനങ്ങൾക്കുംം സൗൗമ്യയസാാഹച
ര്യയമുള്ള സമതലങ്ങളിിൽ മൃദുസ്വവനങ്ങൾക്കുംം പ്രാാമുഖ്യയമുണ്ടാാകുമെെന്നാാണ്് സപീീറിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണംം.
(2001:18)എന്നാാൽ ഇത്തരംം നിിരീീക്ഷണങ്ങളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള തുടർഗവേ�ഷണങ്ങളൊ�ൊന്നുംം പിിന്നീീട്്
കാാര്യയമാായിി നടന്നിില്ല. അതേ�സമയംം സമീീപകാാലത്ത്് പാാരിിസ്ഥിിതിികഭാാഷാാചിിന്തകൾ സജീീവമാാ
കുന്നതിിനു പിിന്നിിൽ പൊ�ൊതുവാായ പാാരിിസ്ഥിിതിിക അവബോ�ോധവുമുണ്ട്്. ഭൂമിിയുടെെ വീീണ്ടെ�ടുപ്പിിനു
സജ്ജമാാകുന്ന തരത്തിിൽ എല്ലാാ വിിജ്ഞാാനമേ�ഖലകളുംം ഹരിിതമയമാാകുന്ന സാാഹചര്യയമിിന്നുണ്ട്്.
ഹരിിതഭൗ�തിികവുംം ഹരിിതരസതന്ത്രവുംം ഹരിിതസാാമ്പത്തിികശാാസ്ത്രവുംം എല്ലാം�ം ഇന്ന്് സങ്കല്പമല്ല.
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എന്തിിന്് ഹരിിതമാാർക്സിിയൻചിിന്തയിിലൂടെെ ചുവപ്പുപോ�ോലുംം പച്ചയ്ക്കു വഴിിമാാറുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാവിിചാാരത്തിിന്് ഇന്ന്് സാാമൂഹിികപ്രാാധാാന്യംം�കൂടിി കൈൈവന്നിിരിിക്കുന്നു. ആധുനിികാാ
നന്തരഘട്ടത്തിിൽ സജീീവമാായ സംംവാാദാാത്മകമാായ അന്തരീീക്ഷംം പോ�ോലെ�തന്നെ� ഗ്ലോ�ോക്കൽ എന്നു
വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന സവിിശേ�ഷസാാഹചര്യയവുംം ഹരിിതഭാാഷാാവിിചാാരങ്ങളെ� പ്രബലപ്പെ�ടുത്തിിയ
ഘടകമാാണ്്.
1970 ആയപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം ഹൗൗഗൻ ഭാാഷാാപാാരിിസ്ഥിിതിികത എന്ന ആശയംം അവതരിിപ്പിിച്ചു.
ഭാാഷാാപരിിസരവുംം ജീീവിിതപരിിസരവുംം തമ്മിിലുള്ള അഭേ�ദ്യയബന്ധമാാണ്് സപീീറിിനെ�പ്പോ�ോലെ�
ഹൗൗഗനെ�യുംം ആകർഷിിച്ചത്്. സാാമൂഹിികസന്ദർഭങ്ങൾ കണക്കിിലെ�ടുത്തു മാാത്രമേ� ഭാാഷാാവിിശ
കലനംം വേ�ണ്ട വിിധത്തിിൽ നടക്കൂ എന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിച്ചു. ഭാാഷാാരൂപവൈൈവിിധ്യംം�തന്നെ�
മെെച്ചപ്പെ�ട്ട ചുറ്റുപാാടിിന്റെ� പ്രതിിഫലനമാാണ്്. നിിർജ്ജീീവമാായ ചുറ്റുപാാട്് ഭാാഷയെ�യുംം നിിർജ്ജീീവമാാ
ക്കുന്നു. മനുഷ്യയഭാാഷയ്ക്കു പൊ�ൊതുവെ�യുള്ള ജൈൈവസ്വവഭാാവവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇതരജീീ
വിികളെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ� ഭാാഷയ്ക്കുംം ജനനമരണങ്ങളുണ്ടെ�ന്ന്് ഹൗൗഗൻ തറപ്പിിച്ചു പറയുന്നു. മനുഷ്യയരെെ
രോ�ോഗത്തിിനു ചിികിിത്സിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ഭാാഷയുടെെ തകരാാറുകളെ�യുംം നല്ല വൈൈയാാകരണന്മാാർക്ക്്
പരിിഹരിിക്കാാൻ കഴിിയുമെെന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പക്ഷംം.
1990 ആയപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം കൂടുതൽ വിിമർശനാാത്മകനിിലപാാടുക
ളോ�ോടെെ പ്രചരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ പ്രകൃതിിവിിഭവങ്ങളുടെെ ധൂർത്തിിനു കാാരണമാാകുമെെ
ന്ന ഹാാലിിഡേ�യുടെെ നിിരീീക്ഷണമാാണ്് ഇതിിൽ ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യംം. ‘അർത്ഥത്തിിന്റെ� പുതുവഴിികൾ;
പ്രയുക്തഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വെ�ല്ലുവിിളിികൾ’ എന്ന പ്രബന്ധംം 1990 ൽ പുറത്തിിറങ്ങിി. ഓരോ�ോ
ഭാാഷകസമൂഹത്തിിലുംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പദസമ്പത്തുംം വ്യാാ�കരണനിിയമങ്ങളുംം ആണ്്
അനുഭവങ്ങളെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നത്് എന്ന്് ഹാാലിിഡേ� വിിശ്വവസിിച്ചു. വലിിപ്പംം/ചെ�റുപ്പംം, നല്ലത്്/
ചീീത്ത തുടങ്ങിിയ വിിരുദ്ധദ്വവന്ദ്വവപ്രയോ�ോഗങ്ങളൊ�ൊക്കെ� അത്് പ്രയുക്തമാാകുന്ന സാാഹചര്യയമനുസ്സരിിച്ച്്
അപകടകരമാാവാം�ം. എന്നാാൽ പ്രസ്തുതദൂഷ്യയഫലങ്ങളെ� മറച്ചുവയ്ക്കുയാാണ്് ഭാാഷയുടെെ സംംവിിധാാനംം
തന്നെ�. പ്രത്യയക്ഷത്തിിലുള്ള ഈ നിിർദ്ദോ�ോഷാാവസ്ഥ കാാരണംം ഹാാലിിഡേ� ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്ന പരോ�ോക്ഷ
അപകടാാവസ്ഥ സമൂഹംം അത്ര പെ�ട്ടെെന്ന്് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞെ�ന്നു വരിില്ല.
പലവഴിിക്കു നീീങ്ങിിയ പാാരിിസ്ഥിിതിികഭാാഷാാചിിന്തകളെ� സമന്വവയിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്്
ഡാാനിിഷ്്ഭാാഷാാചിിന്തകരാായിിരുന്ന ബാാങുംം ഡൂറുംം ചേ�ർന്ന്് നിിർവ്വഹിിച്ചത്്. സാാമൂഹിികപ്രയോ�ോഗങ്ങളെ�
പ്പറ്റിി അവർ അവതരിിപ്പിിച്ച സംംവാാദമാാതൃകയിിൽ മൂന്നു തലങ്ങളാാണ്് ഉള്ളത്്. ഐഡിിയോ�ോളജിിക്കൽ,
സോ�ോഷ്യോ�ോ�ളജിിക്കൽ, ബയോ�ോളജിിക്കൽ എന്നിിവയാാണവ. വ്യയക്തിിസമൂഹജൈൈവതലങ്ങളാാണ്്
യഥാാക്രമംം അവ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷണത്തിിലെ� വൈൈയക്തിികസാാമൂഹിികഘടകങ്ങൾ സെ�സ്സൂ
റിിന്റെ� ഭാാഷാാദർശനത്തിിൽത്തന്നെ� കാാണാാവുന്നതാാണ്്. സെ�സ്സൂറിിന്് ഭാാഷണംം പൊ�ൊതുഭാാഷയുംം(
ലാാങ്്) തന്മൊ�ൊഴിിയുംം(പരോ�ോൾ) ചേ�ർന്നതാാണ്്. എന്നാാൽ ജൈൈവതലത്തെ�ക്കൂടിി ഉൾപ്പെ�ടുത്തുകവഴിി
പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാദർശനത്തെ� ആധുനിികോ�ോത്തരമാാക്കാാൻ ബാാങിിനുംം ഡൂറിിനുംം കഴിിഞ്ഞു.
ഭാാഷ പാാരിിസ്ഥിിതിിക ഉല്പന്നമാായതുകൊ�ൊണ്ട്് ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അന്വേ�േഷണങ്ങളിിലെ�
ല്ലാം�ം ജൈൈവതലത്തിിലുള്ള മാാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടിിയേ� തീീരൂ. അപ്പോ�ോൾ മാാത്രമേ� അത്് ഹരിിതഭാാഷാാ
ദർശനമാാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ
സുസ്ഥിിരതയുടെെ പ്രമാാണമാായിി പ്രചരിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷാാമരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആശങ്കയെ� തീീവ്ര
മാാക്കുന്നതിിനുംം പ്രാാദേ�ശിികസ്വവത്വവവിിചാാരത്തെ� സമരോ�ോത്സുകമാാക്കുന്നതിിനുംം സംംസ്കാാരസംംരക്ഷ
ണത്തിിനുംം എല്ലാം�ം ഹരിിതഭാാഷാാദർശനംം ചാാലകശക്തിിയാാണ്്.
ഭാാഷാാമരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വീീണ്ടുവിിചാാരത്തിിന്് ഹരിിതഭാാഷാാദർശനംം പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു.
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ഇന്ത്യയയിിലെ� ഗോ�ോത്രഭാാഷകൾ പലതുംം അപ്രത്യയക്ഷമാായിിക്കഴിിഞ്ഞു. ചിില ഭാാഷകൾ നാാശോ�ോന്മുഖ
തയുടെെ വക്കത്താാണ്്. ത്രിിപുരയിിലെ� ഗന്ധചേ�രാാ ഗ്രാാമത്തിിലെ� സാായ്മർ എന്ന ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കു
ന്നത്് നാാല്് പേ�ർ മാാത്രമാാണ്്. അതിിലൊ�ൊരാാൾക്ക്് എഴുപത്് കഴിിഞ്ഞു. 2009-ൽ സയ്മർ സംംസാാരിി
ക്കുന്നവരുടെെ എണ്ണംം 25 ആയിിരുന്നു. 2012 ൽ അത്് 4 ആയിി മാാറിി. ഉച്ചാാരണക്ലേ�ശംം ഏറെെയുള്ള
ഭാാഷയാാണിിതെ�ന്ന്് കരുതപ്പെ�ടുന്നു.
എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇങ്ങനെ� ഒരു ഭാാഷ മൃതിിയടയുന്നത്് ? ആദിിവാാസിിസമൂഹങ്ങളുടെെയിിടയിിൽ
നടത്തുന്ന പല സേ�വനപ്രവർത്തനങ്ങളുംം അവരുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� പരിിഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ളതല്ല.
അവരുടെെ കുട്ടിികൾക്ക്് പ്രാാഥമിികവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നൽകുമ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം അവരുടെെ മാാതൃഭാാഷയിിലൂടെെ
വിിനിിമയംം നടത്തപ്പെ�ടണംം. ആദിിവാാസിിഭാാഷകൾക്ക്് അതത്് നാാട്ടിിലെ� ഔദ്യോ�ോ�ഗിികഭാാഷയുമാായിി
പ്രാാക്തനസ്വവഭാാവത്തിിലുള്ളതാാണെ�ങ്കിിലുംം ബന്ധമുണ്ടാാവാാനാാണ്് സാാധ്യയത. അവരുടെെ പല പ്രയോ�ോ
ഗങ്ങളുംം ഔദ്യോ�ോ�ഗിികഭാാഷയിിലേ�ക്ക്് സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടാാവുന്നവയാാണ്്. ഉദാാഹരണത്തിിന്് കേ�രള
ത്തിിലെ� കാാടർ ജിിറാാഫിിനെ� ഗോ�ോപുരകഴുത എന്നാാണ്് നാാമകരണംം ചെ�യ്തിിരിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷാാമര
ണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിചാാരങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഭാാഷയുടെെ ജൈൈവസ്വവഭാാവത്തിിലേ�ക്കാാണ്് എത്തിിച്ചേ�രുന്നത്്.
ജന്തുവർഗ്ഗങ്ങളുടെെ അതിിജീീവനസാാഹചര്യയങ്ങളെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്ന ചുറ്റുപാാട്് ഭാാഷയ്ക്കുമുണ്ടെ�ന്നു
പറയാംം�. ഭാാഷാാമരണംം സാംം�സ്കാാരിികവിിപത്താാണെ�ന്നുംം സ്വവത്വവനാാശത്തിിന്റെ� ആണിിക്കല്ലാാണെ�
ന്നുംം ആധിികാാരിികമാായിി ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്താാൻ പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാവാാദക്കാാർക്കാാകുംം. പരിിസ്ഥിിതിിഭാാ
ഷാാചിിന്ത അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പ്രതിിരോ�ോധരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� വഴിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതിിന്് ഉപാാധിിയുംം
ഉപകരണവുമാാകുന്നു.
പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിൽ സവിിശേ�ഷമാായിി പഠിിക്കുന്ന ഒരു മേ�ഖല പരിിസ്ഥിിതിിയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട പാാഠങ്ങളുടെെയുംം പ്രമാാണങ്ങളുടെെയുംം വിിമർശനാാത്മകവ്യയവഹാാരാാപഗ്രഥനമാാണത്്.
(eco critical discourse analysis) ഭാാഷാാവൈൈവിിധ്യയത്തെ�യുംം ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയത്തെ�യുംം
ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള വിിശകലനങ്ങളാാണ്് അവിിടെെ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. സാാമ്പത്തിികചർ
ച്ചകൾ, രാാഷ്ട്രീീയനിിരീീക്ഷണങ്ങൾ, കാാർഷിികസമ്പ്രദാായങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുള്ള വിിവരണങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ
സാാഹചര്യയങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഭാാഷാാപരമാായ സൂക്ഷ്മവിിശകലനംം സാാധ്യയമാാണ്്. പാാരിിസ്ഥിിതിികവ്യയവ
ഹാാരാാപഗ്രഥനവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ബാാങ്്, ദൂർ, ഹാാരിിഡൻ എന്നിിവര് 1990-ൽ അവതരിിപ്പിിച്ച
ത്രയമാാതൃക (Triple Model Reference) പഠനസമീീപനത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യ
മാാണ്്. പാാഠവിിശകലനത്തിിൽ മൂന്നു തലത്തിിലുള്ള ബന്ധംം പരിിഗണിിക്കണമെെന്നാാണ്് അവിിടെെ
പറയുന്നത്്. പാാഠാാന്തരംം (Inter Textual), പാാഠബാാഹ്യംം� (Intra Textual), പാാഠേ�തരംം (Extra
Textual) എന്നിിവയാാണവ. പാാഠാാന്തരബന്ധംം അർത്ഥവിിജ്ഞാാനപരവുംം പാാഠബാാഹ്യയബന്ധംം
വാാക്യയവിിജ്ഞാാനപരവുംം പാാഠേ�തരബന്ധംം പ്രയോ�ോഗവിിജ്ഞാാനപരവുംം ആണെ�ന്നാാണ്് നിിരീീക്ഷിി
ക്കപ്പെ�ടുന്നത്് (Bundsgaard and Steffensen) പദവാാക്യയപ്രയോ�ോഗതലങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം നടക്കുന്ന
വിിനിിമയത്തിിൽ മറഞ്ഞിിരിിക്കുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിികഘടകങ്ങൾ വിിശകലനംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ ഭാാഷാാപഠ
നംംതന്നെ� സമഗ്രവുംം സൂക്ഷ്മവുമാാകുംം. ഓരോ�ോ ഭാാഷകസമൂഹത്തിിന്റെ�യുംം സമീീപനങ്ങൾ, ഇതരചുറ്റുപാാ
ടുകൾ തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം ഈ ത്രിിതലവ്യാാ�പാാരമേ�ഖലയിിൽ പ്രസക്തമാാകുന്നുണ്ട്്. ‘ഹെ�യർപിിൻ
കെ�ർവെ�’ന്നോ�ോ കൊ�ൊടുംം വളവെ�ന്നോ�ോ മാാങ്ങാാണ്ടിിത്തിിരിിവെ�ന്നോ�ോ ഉള്ള പ്രയോ�ോഗവൈൈവിിധ്യയങ്ങൾക്കു
പിിന്നിിൽ അനുഭവമേ�ഖലയുടെെയുംം സമീീപനത്തിിന്റെ�യുമൊ�ൊക്കെ� സ്വാാ�ധീീനംം കാാണാംം�. മേ�ൽപ്പറഞ്ഞ
വിിശകലനസമ്പ്രദാായങ്ങൾ സാാഹിിത്യയകൃതിികളുടെെ പുനർവാായനയ്ക്കുംം സഹാായകമാാകുംം. പരിിസ്ഥിി
തിികവിിതയിിൽപോ�ോലുംം പരിിസ്ഥിിതിിവിിരുദ്ധമാായ ആശയംം അപ്പോ�ോൾ തെ�ളിിയപ്പെ�ടാം�ം. ഉദാാഹര
ണത്തിിന്് വിിനയചന്ദ്രന്റെ� ‘കാാട്്’ എന്ന കവിിതയിില് ‘കാാട്ടുതീീ കണ്ണെ�ഴുതീീടുന്ന സന്ധ്യയകൾ’എന്ന
പ്രയോ�ോഗംം ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടാാവുന്നതാാണ്്.
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പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാചിിന്ത പരിിതസ്ഥിിതിിയുടെെ സ്വാാ�ധീീനങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നു.
മാാതൃഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഭാാഷാാവിിചാാരങ്ങളെ� വൈൈകാാരിികതലത്തിിൽ മാാത്രംം കാാണുന്ന
കാാലംം കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. പരിിസരഭാാഷ ആർജ്ജിിക്കുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സവിിശേ�ഷജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�
യുംം സവിിശേ�ഷസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാംം��ശീീകരണംംകൂടിിയാാണ്് നടക്കുന്നത്്. ആവാാസവ്യയവസ്ഥ
യുടെെ ഭാാഗമാായ അനിിവാാര്യയതയാാണ്് ഭാാഷ. ജീീവിിതപരിിസരത്തിിലെ� ഭാാഷയെ� മാാതൃഭാാഷയാായിി
കണക്കാാക്കാാമെെങ്കിിൽ മാാതൃഭാാഷ പരിിസരജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� വാാഹകമാാണന്നു പറയാംം�. മാാതൃഭാാഷയ്ക്കു
വേ�ണ്ടിിയുള്ള സമരങ്ങളെ� വൈൈകാാരിികവിിപ്ലവമാായുംം ഭാാഷാാഭ്രാാന്താായുംം കരുതുന്നവർ തിിരിിച്ചറിിയാാതെ�
പോ�ോകുന്നത്് തദ്ദേ�ശീീയഭാാഷകളുടെെ അമൂല്യയമാായപാാരിിസ്ഥിിതിികമൂല്യയമാാണ്്. തദ്ദേ�ശപദനഷ്ടങ്ങളെ�
പൊ�ൊതുഭാാഷാാവിിനിിമയത്തിിലൂടെെ നിികത്താാമെെന്നു കരുതുന്നതുംം ശരിിയല്ല “തെ�ങ്ങിിൻപട്ടയുടെെ ചുവടു
ഭാാഗത്ത്് പൂപ്പൽപോ�ോലെ� കാാണപ്പെ�ടുന്ന ഒരു വസ്തുവാാണ്് മൊ�ൊരിി.കേ�രളത്തിിലെ� ചിില പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ
മുറിിവുണക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായിി ഇത്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. മൊ�ൊരിി എന്ന വാാക്കിിനു തുല്യയമാായിി
ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ഒരു വാാക്കുണ്ടോ�ോ എന്നറിിയിില്ല. എന്താായാാലുംം മൊ�ൊരിി എന്ന വാാക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതോ�ോടെെ
ആ വസ്തു അയാാൾക്ക്് അജ്ഞാാതമാായിി മാാറുന്നു. അതിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗവുംം അജ്ഞാാതമാായിി മാാറുന്നു”
(ഡോ�ോ. വത്സലൻ വാാതുശ്ശേ�രിി) പരിിസരത്തെ� അതിിന്റെ� എല്ലാാവിിധജൈൈവമാാനങ്ങളോ�ോടുംം മനസ്സിി
ലാാക്കാാത്തവരാാണ്് പരിിസ്ഥിിതിിയെ� നശിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ വ്യാാ�കുലപ്പെ�ടാാത്തത്്. ജൈൈവപ്രകൃതിിയെ�
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ ഒരുവനെ� ചെ�റിിയ പ്രാായത്തിിൽത്തന്നെ� പ്രാാപ്തമാാക്കുന്നതിിൽ മാാതൃഭാാഷയ്ക്കുള്ള
പങ്ക്് നിിസ്തുല്യയമാാണ്്. പേ�രിിട്ടു വളർത്തുന്ന നാായയോ�ോടുള്ള സ്നേ�ഹവുംം അടുപ്പവുംം തെ�രുവുനാായ
യോ�ോട്് മനുഷ്യയൻ കാാണിിക്കാാറിില്ല. തനിിക്കു ചുറ്റുംം കാാണുന്ന പേ�രറിിയാാത്ത സസ്യയലോ�ോകത്തോ�ോടുംം
അത്തരമൊ�ൊരു സമീീപനമേ� മാാതൃഭാാഷ നഷ്ടപ്പെ�ട്ട തലമുറ കാാട്ടുകയുള്ളൂ. “മലയാാളത്തിിന്റെ� നഷ്ടംം
ഭാാഷാാധ്യാാ�പകന്റെ� ജോ�ോലിിയുടെെ പ്രശ്നംം മാാത്രമോ�ോ മലയാാളിിക്കുള്ള നഷ്ടംം മാാത്രമോ�ോ അല്ല.ഒരു ജീീവിി
വർഗ്ഗത്തിിന്റെ� തിിരോ�ോധാാനംം, അതിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികമൂല്യംം� അളവറ്റതാായിിരിിക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ഒരു
ഭാാഷയുടെെ നാാശംം ലോ�ോകത്തിിനാാകെ�വീീണ്ടെ�ടുക്കാാനോ�ോ പകരംം വയ്ക്കാാനോ�ോ ആവാാത്ത നഷ്ടമാാണ്്.”
(വിി. അശോ�ോക്് കുമാാർ)
ശൈൈലിികൾ, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ, കടങ്കഥകൾ തുടങ്ങിി ഭാാഷയുടെെ പ്രയോ�ോഗവൈൈവിിധ്യയങ്ങളിിൽ
സജീീവമാായിിരിിക്കുന്ന പ്രകൃതിിജ്ഞാാനംം പാാരിിസ്ഥിിതിികഭാാഷാാവിിശകലനത്തിിൽ പരിിഗണിിക്കേ�
ണ്ടതാാണ്്. എന്തിിന്് വിിശേ�ഷണങ്ങളിിൽ വരെെ പ്രകൃതിിനിിരീീക്ഷണത്തിിൽനിിന്നുള്ള പാാഠങ്ങളാാണ്്
പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. കാാകദൃഷ്ടിിയുംം ശ്വാാ�നനിിദ്രയുംം മുതലക്കണ്ണീീരുമൊ�ൊക്കെ� ശക്തമാായ വിിനിിമയങ്ങ
ളാാകുന്നത്് പരിിസരജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� ഊർജ്ജംം ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
കടങ്കഥകളിിലെ� മനുഷ്യയ-പ്രകൃതിി ബന്ധംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഞെ�ട്ടിില്ലാാ വട്ടയിിലയുംം (പപ്പടംം)
ഇത്തിിരിിമുറ്റത്തൊ�ൊരു വള്ളിിയുംം (കൈൈരേ�ഖ) ആകാാശത്തെ�ത്തുന്ന തോ�ോട്ടിിയുംം(കണ്ണ്്) ഒക്കെ� ജീീവിി
തചുറ്റുപാാടുകളുടെെ രസാാത്മക ആവിിഷ്കാാരങ്ങൾകൂടിിയാാണ്്.
ശൈൈലീീപ്രപഞ്ചംം പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ സസ്യയലതാാദിികളുംം പക്ഷിിമൃഗാാദിികളുംം എല്ലാം�ം ചേ�ർന്ന
യൂണിിറ്റാായാാണ്് ഭാാഷാാനുഭവംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നു കാാണാംം�. മനുഷ്യയരെെ സംംബന്ധിി
ച്ചിിടത്തോ�ോളംം പരിിഹാാസപ്പേ�ച്ചുകളിിലുംം വിിലയിിരുത്തലുകളിിലുംം വരെെ ഇതു പ്രകടമാാണ്്. ആനത്തല
യനുംം ആനവയറനുംം മത്തങ്ങാാത്തലയനുംം മാാത്രമല്ല ഇഞ്ചിി തിിന്ന കുരങ്ങന്മാാരുംം നമുക്കിിടയിിലുണ്ട്്.
കുറുക്കനുംം ചെ�ന്നാായുംം സിംം�ഹവുംം പുലിിയുമെെല്ലാം�ം മനുഷ്യയപ്രതിിനിിധാാനംംകൂടിിയാാകുന്നുണ്ട്് ഭാാഷയിിൽ.
ജീീവിിതത്തെ� സമഗ്രമാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കാാനുംം പ്രകൃതിിപാാഠങ്ങളാാണ്് മനുഷ്യയഭാാഷ ആധാാരമാാക്കു
ന്നത്്. ജീീവൻ വിിതയേ�റ്റിി മരണംം കൊ�ൊയ്യുന്ന വിിശാാലമാായ പാാടമാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്ക്് ജീീവിിതംം.
സ്ത്രോ�ോത്രകൃതിികളെ�ഴുതിിയിിരുന്ന ആശാാനെ� പൊ�ൊതുസമൂഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചത്് കരിിഞ്ഞുംം അലിിഞ്ഞുംം
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മണ്ണാായിി മാാറുന്ന മലരിിനെ�ക്കുറിിച്ചെ�ഴുതിിയപ്പോ�ോളാാണ്്. കവിിതയിിൽ മാാത്രമല്ല സാാധാാരണക്കാാര
ന്റെ� വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം ഈയൊ�ൊരു സംംസ്കാാരംം കാാണാംം�. ജീീവിിതംം ‘പച്ച പിിടിിക്കു’ന്നതുംം ‘വേ�രു
പിിടിിക്കു’ന്നതുംം എല്ലാം�ം ഭാാഷ ഹരിിതമാാകുന്നതിിന്റെ� ലക്ഷണമാാണ്്. എന്നാാൽ പ്രകൃതിിയുമാായിി പൂർ
ണ്ണമാായുംം വിിച്ഛേ�ദിിക്കപ്പെ�ട്ട്് യന്ത്രലോ�ോകത്തു കഴിിയുന്നവരുടെെ വ്യയവഹാാരമേ�ഖലയിിലുംം ഈ വിിച്ഛേ�ദംം
കാാണാംം�. തന്റെ� ലൈം�ംഗിികാാവയവത്തെ�പ്പറ്റിി ഒരു ആണ്ശിിശു ജിിജ്ഞാാസയോ�ോടെെ അമ്മയോ�ോടു
ചോ�ോദിിക്കുമ്പോ�ോൾ പണ്ടൊ�ൊക്കെ� കാാന്താാരിിയാാണ്് മുളകാാണ്് എന്നൊ�ൊക്കെ� പറയുമാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ
ഇന്ന്് പെ�ൻഡ്രൈ�വ്് ആണ്് എന്നു പറയാാനാാണ്് സാാധ്യയത.
ഹാാലിിഡേ� നിിരീീക്ഷിിച്ചതുപോ�ോലെ� ഭാാഷയിിലെ� പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം സങ്കല്പനങ്ങളുമൊ�ൊക്കെ� പരോ�ോ
ക്ഷമാായിി പരിിസ്ഥിിതിിനാാശത്തിിനു വഴിിതെ�ളിിച്ചെ�ന്നു വരാം�ം. ചെ�റുതിിനെ�യുംം കറുപ്പിിനെ�യുംം ഇകഴ്ത്തുന്ന
ചൊ�ൊല്ലുകളുംം കടങ്കഥകളുമൊ�ൊക്കെ� ആ വകുപ്പിിൽ പെ�ടുന്നുണ്ടാാകാംം�. ഇത്തരംം വിിമർശനാാത്മക വിിശക
ലനങ്ങൾ നടത്താാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നതുതന്നെ� ഭാാഷയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പാാരിിസ്ഥിിതിികഅവബോ�ോ
ധമാാണ്്. “നാായ പത്തു പെ�റ്റിിട്ടുംം ഫലമിില്ല പശു ഒന്നു പെ�റ്റാാലുംം മതിി” എന്ന ചൊ�ൊല്ലിിനു പിിന്നിിലുള്ള
വാാണിിജ്യയതാാല്പര്യം�ം നന്നാായിി പ്രകടമാാണ്്. “കുഴിിയാാന മദിിച്ചാാൽ കൊ�ൊലയാാനയാാകുമോ�ോ?” എന്ന മട്ടിി
ലുള്ള ചൊ�ൊല്ലുകൾ ചെ�റുതിിനെ� താാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്് (ലക്ഷ്യംം� അതല്ലെ�ങ്കിിലുംം) അതേ�സമയംം “പെ�രുവെ�ള്ളംം
വന്നു ചേ�രുന്ന ദിിക്കിിൽ ചെ�റുതോ�ോടുംം ചേ�രുംം” എന്ന മട്ടിിലുള്ള ചൊ�ൊല്ലുകളുംം ഉണ്ടെ�ന്ന്് ഓർക്കാംം�.
മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിൽ നിിന്ന്് തിിരിിച്ച്് പ്രകൃതിിയിിലേ�ക്കു നീീളുന്ന ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുമുണ്ടെ�ന്ന്് ഓർക്കേ�
ണ്ടതുണ്ട്്. ഭൂമിിക്കൊ�ൊരു കുട എന്ന പ്രയോ�ോഗംം നോ�ോക്കുക. ആഗോ�ോളതാാപനത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിലാാപ
ങ്ങളിിൽ സ്വാാ�ർത്ഥതയുടെെ അംംശമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം പരിിസ്ഥിിതിിസംംരക്ഷണത്തിിനു ഭാാഷ സജ്ജമാാകുന്നു
എന്ന വസ്തുത വിിസ്മരിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല. പച്ച പുതച്ചു കിിടക്കുന്ന ഭൂമിി മറ്റൊ�ൊരു പ്രയോ�ോഗമാാണ്്.
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം ശൈൈലിികളുമൊ�ൊക്കെ� അപഗ്രഥിിക്കുമ്പോ�ോൾ പ്രകൃതിിയോ�ോടുള്ള മനുഷ്യയന്റെ�
അടുപ്പത്തിിന്റെ� ചിിത്രംം മാാത്രമല്ല ലഭിിക്കുന്നത്് എന്നു കണ്ടു. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ നിിർദ്ദോ�ോഷമെെന്നു
തോ�ോന്നിിക്കുന്ന -എന്നാാൽ പ്രകൃതിിവിിരുദ്ധമാായ വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങളുംം ഭാാഷയിിലൂടെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യ
പ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിിയിിലെ� ചൂഷണത്തിിന്റെ�യുംം മത്സരത്തിിന്റെ�യുംം അതിിജീീവനത്തിിന്റെ�യുമൊ�ൊക്കെ�
അനുഭവമേ�ഖലയാാണ്് മനുഷ്യയഭാാഷയ്ക്കുംം ദിിശ കാാട്ടുന്നത്്. ഇത്തിിൾക്കണ്ണിി പ്രയോ�ോഗംം മനുഷ്യയപക്ഷ
ത്തുംം സംംഗതമാാണ്്.
പരമ്പരാാഗതവ്യയകരണസങ്കല്പങ്ങളിിലൊ�ൊക്കെ� മറഞ്ഞു കിിടക്കുന്ന പ്രകൃതിിവിിരുദ്ധാാശയങ്ങൾ
പാാരിിസ്ഥിിതിികഭാാഷാാചിിന്തകർ ചൂണ്ടിി കാാണിിക്കാാറുണ്ട്്. ഭാാഷയിിൽ തെ�റ്റുംം ശരിിയുംം വിിധിിക്കുന്ന
പരമ്പരാാഗതവൈൈയാാകരണന്മാാർ മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ നിിലപാാടുകളാാണ്് പ്രകടിിപ്പിിക്കാാറുള്ളത്്.
വ്യാാ�കരണംം ഏർപ്പെ�ടുത്തുന്ന വിിലക്കുകൾ ഭാാഷയുടെെ സ്വാാ�ഭാാവിികവളർച്ചയ്ക്ക്് തടസ്സംം നിിന്നെ�ന്നുംം
വരാം�ം. അതുതന്നെ� പ്രകൃതിിവിിരുദ്ധമാാണ്്. മനുഷ്യയന്് പ്രത്യേ�േകംം നൽകുന്ന പ്രാാമാാണ്യംം� അബോ�ോധ
പൂർവ്വമാായിിട്ടാാണെ�ങ്കിിലുംം കേ�രളപാാണിിനീീയകാാരനിിൽ സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് ടിി. ശ്രീീവത്സൻ നിിരീീ
ക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്് (2013:62). വിിശേ�ഷബുദ്ധിിയിില്ലെ�ന്ന്് ആരോ�ോപിിച്ച്് ആണുംം പെ�ണ്ണുമെെല്ലാാമുള്ള ജന്തുസ
മൂഹത്തെ� എ.ആർ നപുംംസകത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു! എങ്കിിലുംം ഭാാഷകൾ വളരുന്നു എന്ന
സങ്കല്പംം കേ�രളപാാണിിനീീയത്തിിൽ കാാണാംം�. അമ്മ, അനുജത്തിി തുടങ്ങിിയ വിിശേ�ഷണങ്ങളിിലൂടെെ
ഭാാഷകുടുംംബസങ്കല്പംം വിിശദീീകരിിക്കാാനുംം അദ്ദേ�ഹംം മുതിിരുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായിി
ട്ടുള്ള വ്യാാ�കരണകൃതിികളുടെെ പൊ�ൊതുവാായസമീീപനംം പ്രകൃതിിപക്ഷത്തു നിിന്നു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ മനു
ഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാാണെ�ന്നു പറയാംം�. മുമ്പു സൂചിിപ്പിിച്ച ത്രിിതലമാാനംം അത്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നിില്ല. ഹൗൗഗനെ�
മുൻനിിർത്തിി പറഞ്ഞാാൽ നല്ല വൈൈയാാകരണൻ നല്ല ചിികിിത്സകൻകൂടിിയാായിിരിിക്കണംം.
വ്യാാ�കരണകൃതിികളിിൽമാാത്രമല്ല നിിഘണ്ടുക്കളിിലുംം ചുറ്റുപാാടിിനെ� പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
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ചുറ്റുപാാടുമാായിി ബന്ധമിില്ലാാത്ത പദങ്ങൾ പ്രചാാരലുപ്തങ്ങളാാവാാനാാണ്് സാാധ്യയത. ഔപചാാരിിക ഇടങ്ങ
ളെ�യുംം അധിികാാരമേ�ഖലയെ�യുംം ഒക്കെ� പ്രത്യേ�േകംംപരിിഗണിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് നിിഘണ്ടുക്കൾ തയ്യാാ
റാാക്കാാറുള്ളത്്. നിിഘണ്ടുവിിലിില്ലാാത്തത്് ആളുകളെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം മൂല്യയമിില്ലാാത്തവയാാണ്്.
അതുകൊ�ൊണ്ട്് നിിഘണ്ടു വരയ്ക്കുന്ന അതിിർവരമ്പുകൾ ജനങ്ങളെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു എന്നു പറയാംം�.
പ്രയോ�ോഗമേ�ഖലയെ�യുംം പരിിസരജ്ഞാാനത്തെ�യുംം മനുഷ്യയന്റെ� വൈൈകാാരിികജീീവിിതത്തെ�യുംം എല്ലാാ
പരിിഗണിിച്ചെ�ങ്കിിലേ� നിിഘണ്ടുക്കൾ ഭാാഷയുടെെ ജീീവൽസ്വവഭാാവംം പ്രദർശിിപ്പിിക്കുകയുള്ളൂ. പദങ്ങൾക്കു
ജീീവൻ മാാത്രമല്ല ജീീവിിതവുമുണ്ടെ�ന്നാാണ്് നിിഘണ്ടുകാാരൻ മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്. അർത്ഥത്തിിന്റെ�
വിികാാസവുംം സങ്കോ�ോചവുംം ഉയർച്ചയുംം താാഴ്ചയുംം എല്ലാം�ം അർത്ഥവിിജ്ഞാാനത്തിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യാാറുണ്ട്്.
ഭാാഷയുടെെ സമകാാലിികതയെ� സജീീവമാാക്കുന്നത്് പ്രധാാനമാായുംം മാാധ്യയമങ്ങളാാണ്്. ഭാാഷ
അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുമ്പോ�ോഴുംം സാാഹിിത്യംം� പോ�ോലെ�യുള്ള മാാധ്യയമങ്ങൾ ഭാാഷയിിലൂടെെത്ത
ന്നെ� പ്രതിിരോ�ോധങ്ങൾ തീീർക്കാാറുണ്ട്്. ഇത്് തിിരിിച്ചറിിയണമെെങ്കിിൽ ഹരിിതവാായനയാാണ്് ആവശ്യംം�.
പരിിസ്ഥിിതിിഭാാഷാാചിിന്തകൾ പഴയകൃതിികളുടെെ പുതുവാായനയ്ക്ക്് ഉതകേ�ണ്ടതാാണ്്. പ്രകൃതിിചിിത്രണംം
എന്നു മാാത്രംം മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്ന സ്ഥാാനത്ത്് ഹരിിതഭാാവനയുടെെ ഭാാഷാാരൂപങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാൻ
കഴിിയുന്നത്് അപ്പോ�ോൾ മാാത്രമാായിിരിിക്കുംം. ഉദാാഹരണത്തിിന്് തണുപ്പിിന്റെ�യുംം പച്ചയുടെെയുംം സൂചന
കളാാൽ സമൃദ്ധമാായ ചങ്ങമ്പുഴക്കവിിത അത്തരത്തിിൽ വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. ജീീവനുള്ള ഭൂമിി എന്ന
ആശയത്തെ� ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന തരത്തിിലുള്ള ആവിിഷ്കരണങ്ങളാാണ്് കവിികൾ നടത്താാറുള്ളത്്.
മുല്ലവള്ളിിയുംം തേ�ന്മാാവുമൊ�ൊക്കെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളാാകുന്നതിിനെ� കവിിസങ്കേ�തംം എന്ന്് പരിിമിിതപ്പെ�
ടുത്തുന്ന തരംം വാായനയല്ല ഇന്ന്് ആവശ്യയമുള്ളത്്.
ഭാാഷ പ്രകൃതിിയുടെെ സാാകല്യാാ�നുഭവമാായിി കഥയിിലുംം കവിിതയിിലുമൊ�ൊക്കെ� ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നു. ബാാക്തിിന്റെ� മൊ�ൊഴിിവൈൈവിിധ്യംം� എന്ന ആശയത്തിിൽ ഭാാഷയുടെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികപാാഠംം അടങ്ങിി
യിിരിിക്കുന്നതാായിി ജിി.മധുസൂദനൻ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. “മനുഷ്യയന്റെ�യുംം-വിിവിിധവർഗ്ഗ, വർണ്ണ, ലിംം�ഗ,
തൊ�ൊഴിിൽ, പ്രാായ, തലമുറഭേ�ദങ്ങളുള്ള മനുഷ്യയരുടെെ-മനുഷ്യേ�േതരസത്തകളുടയുംം ശബ്ദ-ദൃശ്യയ-ഗന്ധ
സാാന്നിിധ്യയങ്ങളുംം അവയുടെെ പരസ്പരബന്ധങ്ങളുംം കൃതിിയിിലുണ്ടാാകണംം. പാാഠത്തിിലെ� വാാക്കുകളുടെെ
പരസ്പരബന്ധങ്ങളല്ല, വൈൈവിിധ്യയമുള്ള സാാമൂഹ്യയചരിിത്രസ്വാാ�ധീീനങ്ങളാാണ്് ഭാാഷയ്ക്കുള്ളിിൽ ഇങ്ങനെ�
നിിരവധിിഅർത്ഥതലങ്ങൾ ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നത്്. അങ്ങനെ� കൃതിിയുടെെ പാാഠത്തിിലെ� ഭാാഷയ്ക്കുള്ളിിൽ
നിിരവധിി ഭാാഷകൾ ഒളിിഞ്ഞുകിിടക്കുന്നു”. (2011:
418) ആധുനിികതയുടെെ ഉത്തരഘട്ടത്തിിലുണ്ടാായ കൃതിികളിിൽ പൊ�ൊതുവെ� പ്രകടമാാകുന്ന
ആഴമേ�റിിയ പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധംം ഏറെെക്കുറെെ തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുള്ളതിിനാാൽ ഇത്തരംം ഭാാഷയുംം
തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. ഇക്കോ�ോഫെ�മിിനിിസവുംം ഇക്കോ�ോ സ്പിിരിിച്വാാ�ലിിറ്റിിയുമൊ�ൊക്കെ�
പ്രസക്തമാാകുന്നത്് ഭാാഷാാപരമാായ സവിിശേ�ഷമാാർഗ്ഗംംകൊ�ൊണ്ടുകൂടിിയാാണ്്. ആധിിപത്യയത്തിിന്റെ�യുംം
വിികസനത്തിിന്റെ�യുംം വരേ�ണ്യയതയുടെെയുംം ഭാാഷ ഏറെെക്കുറെെ ഒരുപോ�ോലെ�യിിരിിക്കുംം അത്് സംംസ്ക
രിിക്കപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. എന്നാാൽ പാാർശ്വവവൽകൃതരുടെെയുംം കീീഴാാളന്റെ�യുംം ഭാാഷ പ്രാാകൃതമാായിിരിിക്കുംം
(പ്രകൃതിിക്കു പ്രാാധാാന്യയമുള്ളത്് ). സാാറാാ ജോ�ോസഫിിന്റെ� ‘താായ്കുലംം’ എന്ന കഥയിിലെ� ഭാാഷ മണ്ണിി
ന്റെ�യുംം പെ�ണ്ണിിന്റെ�യുംം കീീഴാാളന്റേ�തുമാാണ്്. “ഇന്റെ� വെ�ശർപ്പിിന്റെ� ചൂട്് ഈ പഞ്ചവടീീല്് വിിങ്ങിിമുറ്റിി
നിില്ക്കണ്്.ഇന്റെ� നനവ്്കള്് വീീണ്് പഞ്ചവടീീലെ� മണ്ണിിന്് കുളിിര്്കോ�ോരീീട്ട്്ണ്ട്്. ചെ�ന്താാമരപ്പൂക്കള്്ടെെ
മണംംകൊ�ൊണ്ട ഇന്നെ� മൂവരണ കോ�ോതാാപുരിി ഇന്റെ� കണ്ണാാട്യാ�ാണ്്. ......ഇത്് ഇന്റെ� കാാതൽവനമാാണ്്!
ഞാാൻ എവിിട്യാ�ായിിരുന്നാാലുംം ഇതിിന്റെ� കെ�ന്തംം ഇന്നെ� എളക്കുംം ഇവടുത്തെ� ഓരോ�ോ മരോം�ം� ഇന്റെ�
കാാതലനാാ ഇനിിക്ക്് വേ�ണ്ടീീട്ട്് മാാത്രാാ അവൻ പൂത്ത്്മറിിയണത്്. നിിലാാവ്്ള്ള ഒരാായിിരംം രാാത്രീീല്്
ഏനീീ കാാടിിനോ�ോട്് എണകൂടീീട്ട്്ണ്ട്്” മാാനകീീകരണത്തിിനു പുറത്തുള്ള പ്രകൃതിിയുംം വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ച
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സംംസ്കാാരവുംം തമ്മിിലുള്ള സംംഘർഷത്തെ� തിിരിിച്ചറിിയാാതെ� ഭാാഷാാപാാരിിസ്ഥിിതിികതയെ� വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയിില്ല. ആഗോ�ോളമുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� ഭോ�ോഗതാാല്പര്യയത്തെ� ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന പദസഞ്ച
യങ്ങൾക്കാാണ്് വിിപണിിയിിൽ തിിളക്കംം കൂടുതലുള്ളത്്. അതിിന്റെ� ഗുണഭോ�ോക്താാക്കളെ� സംംബന്ധിി
ച്ചിിടത്തോ�ോളംം മറ്റുള്ളവയെ�ല്ലാം�ം കീീഴാാളമാാണ്്. സാാമ്പത്തിികവർദ്ധനവിിനുതകാാത്ത എല്ലാാറ്റിിനെ�യുംം
നിിരാാകരിിക്കുന്ന ഉപഭോ�ോഗസംംസ്കാാരത്തോ�ോടല്ല സുസ്ഥിിരതാാസങ്കല്പത്തോ�ോടാാണ്് ഭാാഷാാപാാരിിസ്ഥിി
തിികതയ്ക്ക്് അടുപ്പംം.
അടുത്ത കാാലത്ത്് കണ്ട ഒരു വാാർത്താാശീീർഷകംം ‘സഹ്യയന്റെ� മക്കൾ ദുരിിതത്തിിൽ’ എന്നാാണ്്.
ആനകൾക്ക്് തുടരെെത്തുടരെെയുണ്ടാാകുന്ന അപാായമരണമാാണ്് വിിഷയംം. ഭാാഷ ജൈൈവഏകതയുടെെ
ഊർജ്ജംം ഇവിിടെെ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിതയിിൽനിിന്നാാണെ�ന്നു വ്യയക്തംം.
ഭാാഷയെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികമാാക്കുന്നതിിൽ സാാഹിിത്യയത്തിിനുള്ള പങ്ക്് അതുല്യയമാാണെ�ന്നതിിൽ രണ്ടു
പക്ഷമിില്ല. ഭാാഷ സമൂഹചരിിത്രത്തെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കുക മാാത്രമല്ല അതിിനെ�
രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നതിിനാാൽ ഭാാഷാാപഠനത്തിിന്റെ� നവീീനവഴിികൾ ഗൗൗരമാായിി
പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. പ്രസ്തുതവഴിികളിിൽ മുന്തിിയ പരിിഗണന നല്കേ�ണ്ട മേ�ഖലയാാണ്് പരിിസ്ഥിി
തിിഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റേ�ത്്.
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ഡോ�ോ.സിിബു മോ�ോടയിിൽ
ആലുവ യൂ.സിി.കോ�ോളജ്് മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ അധ്യാാ�പകൻ, കൃതിികൾ: ദിിക്കാാരിി, പണ്ടു സാാറ്റു കളിിച്ചപ്പോ�ോൾ,
വെ�ശന്നുംം വെ�ഷമിിച്ചുംം (കവിിതാാസമാാഹാാരങ്ങള്), അരങ്ങു മുതൽ അഭ്രപാാളിി വരെെ (ചലച്ചിിത്ര നാാടക
പഠനംം), കത്തുന്ന കാാലുകൾ (കവിിതാാ പഠനംം), പ്രതീീക നിിഘണ്ടു, ഭാാഷാാഭേ�ദനിിഘണ്ടു (നിിഘണ്ടുക്കള്),
നാാന (വിിവർത്തനംം) ഭാാഷ: നവീീനപഠനവഴിികൾ, സിിനിിമ കലയുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം (എഡിി.), യു.ജിി.സിിയുടെെ
2014-16 ലെ� റിിസർച്ച്് അവാാർഡ്് ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സംംസ്കാാര നിിർമിിതിി
എ.എസ്്. പ്രതീീഷ്്

അസിി. പ്രൊ�ൊഫ., ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സർവ്വകലാാശാാല, പ്രാാദേ�ശിികകേ�ന്ദ്രംം, തിിരുവനന്തപുരംം

വിിവരസാാങ്കേ�തിിക പഠനങ്ങൾക്കുംം അറിിവിിനുംം വിിനോ�ോദത്തിിനുംം പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുകയുംം
അതിിനാായിി ശ്രമംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവയാാണ്് നവമാാധ്യയമങ്ങൾ. ഇതിിൽ ശാാസ്ത്രസാാങ്കേ�തിികരംം
ഗത്തെ� അത്യയൽ ഭുതകരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാാണ്്. നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം സംംസ്കാാ
രത്തിിലുംം രാാഷ്ട്രീീയത്തിിലുംം സൃഷ്ടിിച്ച ധാാർമിികതാാബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നീീതിിബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം
നിിരവധിി ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ, ഇവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സർഗാാത്മകമാായ വിിമർ
ശനങ്ങളൊ�ൊന്നുംം കാാര്യയമാായിി ഉണ്ടാായിിട്ടിില്ല. ഉള്ളവയാാകട്ടെെ, നവമാാധ്യയമങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ഉപരിിതല
സ്പർശിിയാായ പഠനങ്ങളിിൽ ഒതുങ്ങിിപ്പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിൽ ഇന്റർനെ�റ്റ്്,
മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോൺ തുടങ്ങിിയ നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിിന്റെ� വ്യയത്യയസ്തതലങ്ങളിിൽ ചെ�ലുത്തുന്ന
സ്വാാ�ധീീനത കളെ�ക്കുറിിച്ച്് ഗൗൗരവമാായിി പഠനവിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ബഹുജനമാാധ്യയമങ്ങൾ
അധിികാാരത്തിിന്റെ� ഒരു സ്രോ�ോതസ്സാായിി പരിിണമിിച്ചിിരിിക്കുന്ന വർത്തമാാനകാാലത്തിിൽ അതിിന്റെ�
പാാഠാാപഗ്രഥനംം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാായുംം വിിമർശനാാത്മകമാായുംം നിിർവഹിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉപയോ�ോഗത്തിിൽനിിന്നുംം അകന്നു നിിൽക്കുന്നവർക്ക്്
വർത്തമാാനകാാല സമൂഹത്തിിലുംം അവസ്ഥയിിലുംം അസ്തിിത്വംം� തന്നെ� ഇല്ലാാതാാകുന്നു. അതിിനാാൽ
പുതുതലമുറയുടെെ ഈ മാാധ്യയമസ്വവഭാാവംം മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്് വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ആവശ്യംം�
കൂടിിയാായിി മാാറുന്നു.
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്തമേ�ഖലകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുനിിൽക്കുകയാാണ്് നവമാാധ്യയമങ്ങൾ. ദീീർ
ഘസമയമാാണ്് പുതുതലമുറ ഇത്തരംം മാാധ്യയമങ്ങൾക്കാായിി ചെ�ലവഴിിക്കുന്നത്്. ഭൗ�തിികചിിന്തകളിിലുംം
സംംവാാദങ്ങളിിലുംം നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം നിിർണാായകമാായിിത്തീീർന്നിിരിിക്കുന്നു. പത്ര മാാധ്യയമ
ങ്ങൾ വാാർത്തകളുടെെ സൃഷ്ടിികളിിലുംം അതിിന്റെ� വിിനിിമയത്തിിലുംം ഒതുങ്ങുന്നതാാണെ�ങ്കിിൽ നവമാാധ്യയമ
ങ്ങൾ വാാർത്തകളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഒരു ആശയവിിനിിമയ മാാധ്യയമമെെന്ന നിിലയിിൽക്കൂടിി വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ച
ഒരു മാാധ്യയമരൂപമാാണ്്. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് മാാർഷൽ മക്്ക്ലൂഹന്റെ� മാാധ്യയമംം തന്നെ�യാാണ്്
സന്ദേ�ശംം എന്ന പ്രഖ്യാാ�പനത്തിിന്റെ� പ്രസക്തിി. ഇതിിനടിിസ്ഥാാനംം aമാാധ്യയമത്തിിന്റെ� നിിലനിിൽപ്പ്്
സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഉള്ളടക്കത്തിിലല്ലെ�ന്നുംം സാാങ്കേ�തിികമാായ മിിഴിിവിിലാാണെ�ന്നുമുള്ളതാാണ്്.
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ദേ�ശീീയ-അന്തർദേ�ശീീയ വാാർത്തകളെ� ആ നിിമിിഷംംതന്നെ� പൊ�ൊതുജനങ്ങളെ� അറിിയിിക്കാാനുംം
അവരിിൽ അവബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിക്കാാനുംം നവമാാധ്യയമങ്ങൾക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു. ഇത്തരംം മാാധ്യയമങ്ങളിി
ലൂടെെ പൊ�ൊതുജനങ്ങളുടെെ അഭിിപ്രാായങ്ങളുംം പ്രതിികരണങ്ങളുംം സ്വവരൂപിിക്കാാനുംം കഴിിയു ന്നുണ്ട്്.
പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ഒരു ജനാാധിിപത്യയരാാജ്യയത്തിിൽ നവമാാധ്യയമങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക്് വളരെെ വലുതാാണ്്.
പൗൗര, രാാഷ്ട്രീീയ, സാാമ്പത്തിിക, സാാമൂഹിിക, സാംം�സ്കാാരിിക, സാാഹിിത്യയകാാര്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ജനങ്ങളെ�
ബോ�ോധവാാന്മാാരാാക്കന്നതിിനുംം അവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുനിിൽക്കുന്ന വാാർത്തകളെ� പുറത്തു കൊ�ൊണ്ടു
വരുന്നതിിനുംം നവമാാധ്യയമങ്ങൾക്ക്് മുഖ്യയപങ്കുണ്ട്്. എസ്്.എംം. എസ്സുകൾ, ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്്, ട്വിി�റ്റർ,
ഓർക്കുട്ട്്, ബ്ലോ�ോഗുകൾ തുടങ്ങിിയവയിിലൂടെെ ആശയങ്ങളുംം വിിവരങ്ങളുംം കൈൈമാാറുന്നതിിനുംം വളരെെ
വേ�ഗംം പൊ�ൊതു ജനാാഭിിപ്രാായംം സ്വവരൂപിിക്കാാനുംം സാാധിിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിിൽ സമൂഹത്തിിന്റെ� മാാറ്റ
ങ്ങളാാണ്് നവമാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നത്്.
മാാധ്യയമംം എന്ന പദത്തിിന്റെ� സാാമാാന്യയർഥംം ആശയവിിനിിമയത്തിിനു വേ�ണ്ട ഇടനിിലക്കാാരൻ
എന്നാാണ്്. അച്ചടിി, ദൃശ്യയ-ശ്രാാവ്യയ ഉപാാധിികളെ�ല്ലാം�ം മാാധ്യയമത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. മാാധ്യയമംം എന്ന
പദത്തിിന്റെ� അർഥവ്യാാ�പ്തിി ഇന്ന്് വിിപുലമാാണ്്. സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലങ്ങളിിലെ� സമസ്ത
മേ�ഖലകളെ�യുംം സാാധ്യയതകളെ�യുംം മാാധ്യയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു. നവസാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ
സാാധ്യയതകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ആശയവിിനിിമയത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന മാാധ്യയമങ്ങളെ�യാാണ്്
നവമാാധ്യയമങ്ങൾ (New Media) എന്നു പൊ�ൊതുവേ� വിിളിിക്കുന്നത്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ വർത്തമാാ
നപത്രങ്ങളുംം തുടർന്ന്് റേ�ഡിിയോ�ോയുംം അനന്തരംം ടെെലിിവിിഷനുംം നമ്മുടെെ സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയ
ങ്ങളിിൽ നടത്തിിയ ഇടപെ�ടലുകൾ സവിിശേ�ഷപ്രാാധാാന്യയമുള്ളവയാാണ്്. ഇന്റർനെ�റ്റ്് അധിിഷ്ഠിിത
മാാധ്യയമലോ�ോകംം മലയാാളിിയുടെെ നിിലനിിന്നിിരുന്ന മാാധ്യയമ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ� അട്ടിിമറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
കടന്നുവന്നത്്. നവീീനമാായ സങ്കേ�തിികവിിദ്യയയിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ വാായനാാസംംസ്കാാരമാാണ്് ഇവ മുന്നോ�ോ
ട്ടുവച്ചത്്. ഇന്റർനെ�റ്റ്് അധിിഷ്ഠിിതമാായ ഇത്തരത്തിിലുള്ള പുതിിയ ആശയവിിനിിമയ സാാധ്യയതകളെ�
പൊ�ൊതുവേ� നവമാാധ്യയമങ്ങൾ എന്നു വിിളിിക്കാംം�. പരമ്പരാാഗത മാാധ്യയമ മനസ്സിിലാാക്കൽ ശീീലങ്ങളിിൽ
നിിന്നുംം തിികച്ചുംം ഭിിന്നമാായ സാാങ്കേ�തിികജ്ഞാാനംം കൂടിി ഇവ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. ദൃശ്യയ-ശബ്ദ-ലിിഖിിത
സൂചനകളിിലൂടെെ പ്രവർത്തിിക്കുകയുംം പ്രതിിപ്രവർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന നിിരവധിിയാായ മാാധ്യയമങ്ങ
ളുടെെ അൽഭുത പകർച്ചയുംം അത്യയൽഭുതകരമാായ സംംയോ�ോജനവുമാാണ്് പുതിിയ കാാലഘട്ട ത്തിിന്റെ�
ഏറ്റവുംം പ്രകടമാായ സവിിശേ�ഷത. ഇന്റർനെ�റ്റ്് അനുഭവിിച്ചുനൽകുന്ന നൂതനമാായ സാാധ്യയതകളിിലൂടെെ
ലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഏതു കോ�ോണിിൽ ഇരുന്നുകൊ�ൊണ്ടുംം ഏതുവിിഷയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിലക്കുകളിില്ലാാതെ�
സംംവദിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുംം.
ആഗോ�ോളീീയമാായ ഒരു പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ വാാട്്സ്്അപ്്, ഫെ�യ്്സ്്ബു
ക്ക്്, ട്വിി�റ്റർ, ഓർക്കുട്ട്്, യുട്യൂൂബ്്, ബ്ലോ�ോഗിിങ്് തുടങ്ങിിയവയ്ക്ക്് നിിർണാായകമാായ പങ്കുണ്ട്്. മലയാാളത്തിിൽ
വർത്തമാാനപത്രങ്ങളുടെെ ഓൺലൈൈൻ പതിിപ്പുകളുംം ഓൺലൈൈൻ വാായനാാ സംംസ്കാാരംം പരിിചയ
പ്പെ�ടുത്തിിയ പുഴ.കോം�ം�, ഹരിിതകംം.കോം�ം� തുടങ്ങിിയ വെ�ബ്് അധിിഷ്ഠിിത മാാധ്യയമങ്ങളുംം നവമാാധ്യയമ
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ആദ്യയകാാലത്തെ� പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കംം കുറിിച്ചവയാാണ്്. എന്നാാൽ
വാാട്്സ്്അപ്് ഫെ�യ്്സ്് ബുക്ക്്, ട്വിി�റ്റർ, യുട്യൂൂബ്്, ഓർക്കുട്ട്് തുടങ്ങിിയവയുടെെ കടന്നുവരവോ�ോടുകൂടിി
യാാണ്് മലയാാളിിയുടെെ നവമാാധ്യയമസംംസ്കാാരംം കൂടുതൽ ജനകീീയവുംം സജീീവവുമാായിി മാാറിിയതെ�ന്നു
പറയാംം�.
വ്യയവസാായാാനന്തര സമൂഹത്തെ�യുംം അതിിന്റെ� സാാഹിിത്യയ - സാംം�സ്കാാരിികാാവസ്ഥകളെ�യു
മാാണ്് ഉത്തരാാധുനിികത പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. വിിവരത്തിിന്റെ�യുംം വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം
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വിിനിിമയത്തിിൽ വിിദൂരവാാർത്താാ പ്രക്ഷേ�പണത്തിിനുംം കമ്പ്യൂൂട്ടറുകൾക്കുംം തന്ത്രപരമാായ പ്രാാധാാന്യയ
മുള്ള ഒരു സംംസ്കരണമേ�ഖലയാാണ്് വ്യയവസാായാാനന്തരകാാലഘട്ടംം. ഈ വ്യയവസാായാാനന്തരസമൂഹംം
ഒരു ജ്ഞാാനസമൂഹമാാണ്്. ഓരോ�ോ വിിഷയങ്ങളിിലുമാായിി വർധിിക്കുന്ന അറിിവിിന്റെ� വളർച്ച ഈ
ജ്ഞാാനസമൂഹത്തിിന്റെ� നിിർമിിതിിക്ക്് കാാരണമാാകുന്നു. അതിിൽ പ്രധാാനംം സാാഹിിത്യയമാാണ്്.
പോ�ോസ്റ്റ്് മോ�ോഡേ�ണിിസത്തിിന്റെ� കാാലംം കഴിിഞ്ഞുവെ�ന്നുംം പുതിിയ ഘട്ടംം ആരംംഭിിച്ചിിരിിക്കുന്നുവെ�
ന്നുംം പുതിിയ എഴുത്തുകാാർ പറയുമ്പോ�ോൾ അവിിടെെയെ� ല്ലാം�ം ഈ അവസ്ഥയെ� നിിർണയിിക്കുന്ന
ഘടകങ്ങളിിൽ പ്രധാാനപങ്ക്് സൈൈബർസാാഹിിത്യയത്തിിനുണ്ട്്. സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ നൂതനസാാധ്യയ
തകൾ രൂപംംനൽകിിയ പുതിിയ സാാഹിിത്യയജനുസ്സാാണ്് സൈൈബർസാാഹിിത്യംം�. സൈൈബർലോ�ോകംം
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന പുതിിയ ക്രമങ്ങൾ ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാായിിത്തീീരുന്നു.
മലയാാള നിിരൂപണരംംഗത്ത്് വ്യയത്യയസ്തനിിലകളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ള പദമാാണ്് സൈൈബർസാാ
ഹിിത്യംം�, നൃത്തംം എന്ന നോ�ോവലുംം ഭാാവനാാതീീതംം എന്ന കഥാാസമാാഹാാരവുംം സൈൈബർ സാാഹിിത്യയ
വിിഭാാഗത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന കൃതിികളാാണ്്. കമ്പ്യൂൂട്ടറിിന്റെ�യുംം ഇന്റർനെ�റ്റിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനംം ജീീവിിത
രീീതിിയിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പരിിണാാമങ്ങളാാണ്് ഈ രചനകളുടെെയെ�ല്ലാം�ം അടിിസ്ഥാാനംം. ഭൂഗോ�ോളത്തെ�
മുഴുവൻ ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന ഒരു നെ�റ്റ്് വർക്ക്് മാാത്രമല്ല, നാം�ം ജീീവിിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീീതിിലോ�ോകംം
(virtual space) കൂടിിയാാണ്് ഇന്റർനെ�റ്റ്്, ലോ�ോകംം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ�ത്തന്നെ� അത്് മാാറ്റുന്നു.
കർതൃത്വംം�, സ്വവത്വംം�,ശരീീരംം, കാാമന, യാാഥാാർഥ്യംം�, എഴുത്ത്് തുടങ്ങിിയ അനേ�കംം സംംവർഗങ്ങളെ�യുംം
അത്് പരിിവർത്തനവിിധേ�യമാാക്കുന്നു. ഈ മാാറ്റംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അന്തരീീക്ഷത്തിിലാാണ്് സൈൈബർ
കഥകൾ എഴുതപ്പെ�ടുന്നത്്. ഉത്തരാാധുനിികമാായ സാാഹിിത്യയഭാാവനയുടെെ അടയാാളങ്ങളാാണ്് ഈ
രചനകൾ. അതേ�സമയംം അവയെ� സൈൈബർകഥകൾ എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ സാാങ്കേ�തിി
കമാായ പ്രശ്നവുമുണ്ട്്.
സൈൈബർ സ്പെ�യ്്സിിൽത്തന്നെ�, ഇന്റർനെ�റ്റിിലെ� വെ�ബ്് ജേ�ണലുകളിിലുംം സൈൈറ്റുകളിിലുംം
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന സാാഹിിത്യയമാാണ്് സൈൈബർ ലിിറ്ററേ�ച്ചർ, കൊ�ൊടകരപുരാാണംം’ പോ�ോലുള്ള ബ്ലോ�ോഗു
കളിിലുംം ഇന്റർനെ�റ്റിിലെ� മറ്റിിടങ്ങളിിലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുന്ന രചനകളെ� സൈൈബർ സാാഹിിത്യയമെെ
ന്ന്് വിിളിിക്കാാനുള്ള കാാരണവുംം ഇതുതന്നെ�യാാണ്്. മലയാാളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഇന്ന്്
സൈൈബർ സ്പെ�യ്്സിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന സാാഹിിത്യംം� എണ്ണംംകൊ�ൊണ്ട്് അധിികമാാണ്്. പക്ഷേ�
ഇപ്പോ�ോഴുംം എംം. മുകുന്ദന്റെ� നൃത്തത്തെ� മലയാാളത്തിിലെ� ആദ്യയ സൈൈബർ നോ�ോവലെ�ന്നുംം പിി.കെ�.രാാജ
ശേ�ഖരൻ എഡിിറ്റുചെ�യ്ത “ഭാാവനാാതീീതംം’ എന്ന കൃതിിയെ� ആദ്യയ സൈൈബർ കഥാാസമാാഹാാരമെെന്നുംം
വിിളിിക്കുന്നു. കാാരണംം ഇവ രണ്ടുംം പുസ്തകരൂപത്തിിൽ വരുന്നതിിനു മുൻപ്് ഇന്റർനെ�റ്റിിലാായിിരുന്നു
പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചത്്.
ഇന്റർനെ�റ്റിിൽ - ബ്ലോ�ോഗ്്, വെ�ബ്് മാാഗസിിൻ, മറ്റു വെ�ബ്് -സൈൈറ്റുകൾ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ
പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുന്ന സാാഹിിത്യയരചനകളെ� കുറിിക്കാാനാാണ്് സൈൈബർസാാഹിിത്യംം� എന്ന പദംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് പറഞ്ഞു കഴിിഞ്ഞു. അച്ചടിിമാാധ്യയമത്തിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി കമ്പ്യൂൂട്ടറുംം
ഇന്റർനെ�റ്റുംം നൽകുന്ന സാാധ്യയതകളാാണ്് ഇതിിനെ� വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്്. ഈ ഇടംം നൽകുന്ന
സാാങ്കേ�തിിക സൗൗകര്യയങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാ തിിരുന്നാാൽപ്പോ�ോലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരണത്തിിലെ� മറ്റു
ഘടകങ്ങളിിലുള്ള വൈൈവിിധ്യയത്താാൽ അത്് സൈൈബർസാാഹിിത്യംം� തന്നെ�. ഒരേ� സാാഹിിത്യംം� അച്ച
ടിിമാാധ്യയമത്തിിലുംം ബ്ലോ�ോഗിിലുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചാാൽ ബ്ലോ�ോഗിിലേ�ത്് സൈൈബർസാാഹിിത്യയമെെന്ന വിിഭാാ
ഗത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താംം�. ഇന്റർനെ�റ്റിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച്്, സ്ഥല-കാാല സങ്കൽപ്പങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
മാാറ്റംം, പതാാധിിപരിിൽ നിിന്നുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�, പുതുക്കലുകൾക്കുള്ള സാാധ്യയത എന്നീീ ഘടകങ്ങൾ
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അതിിനെ� അച്ചടിിമാാധ്യയമത്തിിൽ നിിന്നുംം വത്യയസ്തമാാകുന്നു.
ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷമാായ മൂല്യയങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ആചാാരങ്ങളുംം ജീീവിിതരീീതിിക
ളുംം പെ�രുമാാറ്റശൈൈലിികളുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന പ്രയോ�ോഗങ്ങളെ�യുംം അവസ്ഥകളെ�യുംം ആവാാഹിിക്കുന്ന
വിിപുലമാായ മേ�ഖലയാാണ്് സംംസ്കാാരംം, അച്ചടിി മുതൽ സൈൈബർകാാലംം വരെെ വ്യാാ�പിിച്ചു കിിടക്കുന്ന
നൂറ്റാാണ്ടുകൾ, മനുഷ്യയസംംസ്കാാരത്തെ� ജ്ഞാാനോ�ോൽപ്പാാദന വിിനിിമയരീീതിികളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
നിിർണയിിക്കുമ്പോ�ോൾ ക്രമത്തിിലുള്ള സാാങ്കേ�തിികവളർച്ച ഇവയെ� ശക്തമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നതാായിി
കാാണാംം�. സാാങ്കേ�തിികജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� നിിലവിിലുള്ള ഏറ്റവുംം ഉയർന്ന സാാധ്യയതയിിൽ നിിന്നുമാാണ്്
ഇന്റർനെ�റ്റുംം മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോണുംം ഉൽഭവിിച്ചതുംം അവയുടെെ തുടർന്നുള്ള വ്യാാ�പനംം സംംഭവിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്നതുംം സേ�വനവാാണിിജ്യയമേ�ഖലകളുംം വിിനോ�ോദവിിജ്ഞാാനമേ�ഖലകളുംം ഇന്ന്് ഈ മാാധ്യയമങ്ങ
ളുടെെ സാാധ്യയതകൾക്കുള്ളിിൽത്തന്നെ�യാാണ്് രൂപപ്പെ�ട്ടുവരുന്നത്്. നിിത്യയജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
എല്ലാാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുംം സാാധാാരണക്കാാർവരെെ നവമാാധ്യയമങ്ങളെ�യാാണ്് ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തു
ന്നത്്. സാാക്ഷരതയുടെെ വ്യാാ�പ്തിിയുംം കർമശേ�ഷിിയുംം നിിർണയിിക്കുന്നതിിൽ മാാധ്യയമജ്ഞാാനത്തിിന്്
നിിർണാായകമാായ സ്ഥാാനമാാണുള്ളത്്. എല്ലാാ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം മാാധ്യയമങ്ങൾ ചെ�ലുത്തുന്ന ആധിി
പത്യയത്തിിൽ നിിന്നുമാാണ്് മാാധ്യയമസംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്.നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച സാംം�സ്കാാരിിക
പരിിസരംം മുൻകാാലങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണ്്. ആഗോ�ോളീീകൃതസാാഹചര്യം�ം സ്ഥലകാാലങ്ങളെ�
പ്രത്യേ�േക രീീതിിയിിലാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. വിിദൂരപ്രദേ�ശങ്ങളെ� സമീീപത്തുംം സമയത്തെ�
അതിിവേ�ഗവുംം പുനഃഃസൃഷ്ടിിക്കാാൻ നവമാാധ്യയമങ്ങൾക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു.
സ്മാാർട്ട്്ഫോ�ോണുകളുടെെ അതിിവ്യാാ�പനംം ഒരു മൊ�ൊബൈൈൽ സംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
മൊ�ൊബൈൈൽഫോ�ോൺ ഇന്ന്് ഒരു സാാമൂഹിിക ഉപകരണംം എന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു.
മൊ�ൊബൈൈൽഫോ�ോൺ അഡ്രസ്സ്്ബുക്ക്് ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ സാാമൂഹിികബന്ധങ്ങളുടെെ സൂചകമാായിി
പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. എസ്്.എംം.എസ്് സംംവിിധാാനംം ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
മാാറുകയുംം ബാാങ്കിിങ്് പോ�ോലെ�യുള്ള സേ�വനങ്ങൾക്ക്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഫോ�ോർജിിയിി
ലൂടെെ(4G) മെെച്ചപ്പെ�ട്ട സൗൗകര്യയ ങ്ങൾ ഇന്ന്് മൊ�ൊബൈൈൽഫോ�ോൺ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. വാാക്കുകൾക്കു
പുറമേ� ചിിത്രങ്ങൾ, ചലനദൃശ്യയങ്ങൾ എന്നിിവ കൈൈമാാറുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത്് സംംവിിധാാനംം, വീീഡിിയോ�ോ
ചാാറ്റിിങ്്, വാാട്്സ്് അപ്്, ഇന്റർനെ�റ്റ്് സംംവിിധാാനംം എന്നിിവ മൊ�ൊബൈൈൽ ഫോ�ോൺ മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന
സൗൗകര്യയങ്ങളാാണ്്. സ്മാാർട്ട്്ഫോ�ോണുകൾ ഒന്നിിൽക്കൂടുതൽ ഉപയോ�ോഗങ്ങൾക്കുള്ളതാാണ്്. ക്യാാ�മറ,
കാാൽക്കുലേ�റ്റർ, വീീഡിിയോ�ോ ഗെ�യിംം�, ടോ�ോർച്ച്്, ഡിിക്ഷണറിി, എഫ്്.എംം. റേ�ഡിിയോ�ോ എന്നിിങ്ങനെ�
ബഹുവിിധ ഉപയോ�ോഗംം അത്് മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.
നവമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ഇടപെ�ടൽ സമൂഹത്തിിൽ രാാഷ്ട്രീീയാാന്തരീീക്ഷംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. മാാധ്യയമങ്ങൾ
വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന ആശയങ്ങളിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്.
ഇത്് വ്യയക്തിികളുടെെ ബോ�ോധ-ഉപബോ�ോധ -അബോ�ോധമനസ്സിിനെ� ശക്തിിയാായിി സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു. ഈ
സ്വാാ�ധീീനത്തിിന്റെ� ഫലമാായിി വ്യയക്തിികൾ പരസ്പരംം ചേ�ർന്ന്് രൂപീീകരിിക്കുന്ന ആശയവിിനിിമയ
രൂപീീകരണ ഘട്ടത്തിിൽ മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം നിിർണാായകമാായിിത്തീീരുന്നു. ഈ നിിർണാായക
സ്വാാ�ധീീനത്തിിൽ നിിന്നുമാാണ്് ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം രൂപപ്പെ�ടുന്നതുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നതുംം. മാാധ്യയമംം
അതിിന്റെ� അധിികാാരവുംം ആധിിപത്യയവുമെെല്ലാം�ം ക്രമത്തിിൽ വളർത്തിിയെ�ടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാാണു
ള്ളത്്. വ്യയക്തിികൾ ആശ്രയിിക്കുകയുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിി ഏറുകയുംം ക്രമത്തിിൽ മാാധ്യയമങ്ങൾ ആധിിപത്യയസ്ഥാാനത്തേ�ക്ക്് വരിികയുംം
സവിിശേ�ഷമാായ രാാഷ്ട്രീീയംം രൂപീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
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നവമാാധ്യയമങ്ങൾ, സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം സംംസ്കാാരത്തിിലുംം രാാഷ്ട്രീീയ ത്തിിലുംം അതുവഴിി ജീീവിിത
ത്തിിലുണ്ടാാക്കിിയ പരിിവർത്തനങ്ങളെ�യുംം അടിി സ്ഥാാനമാാക്കിി ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക വിിശകലനംം
സാാധ്യയമാാണ്്. ഉത്തരാാധുനിികപരിിസരംം നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച സാംം�സ്കാാരിികാാനുഭവങ്ങളു
ടേ�താാണ്്. ഇവിിടെെ വ്യയക്തിിയുടെെ സാാമൂഹിികവൽക്കരണംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്് മാാധ്യയമങ്ങളാാണ്്.
നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ഒരു സാാമൂഹിിക കർതൃത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് വ്യയക്തിി രൂപപ്പെ�ടുന്നു. പൈൈതൃക
കലാാരൂപങ്ങളുംം ചരിിത്രസന്ദർഭങ്ങളുംം പാാരമ്പര്യയങ്ങളുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയ ആധുനിികതയുടെെ വ്യയ
ക്തിിയല്ല ഇന്നുള്ളത്്. മറിിച്ച്്, എല്ലാാ ചരിിത്രസന്ദർഭങ്ങളെ�യുംം തകിിടംം മറിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഉത്തരാാധുനിിക
കർതൃത്വംം� ഉണ്ടാായിിവരുന്നു. ദേ�ശീീയത, ആദർശംം, ബുദ്ധിിപരത എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള മൂല്യാാ�ധിിഷ്ഠിിത
നിിർവചനങ്ങൾക്കു പകരംം സൗൗകര്യയങ്ങളിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ നവമൂല്യയ വ്യയവസ്ഥ സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഈ
മൂല്യയവ്യയവസ്ഥ ഉപഭോ�ോഗസംംസ്കാാരംം, ആൾക്കൂട്ടസംംസ്കാാരംം എന്നിിവയെ� പിിൻപറ്റിി നിിൽക്കുന്നതാാണ്്.
നവസാാങ്കേ�തിികതയുടെെ സംംസ്കാാരനിിർമിിതിി ഇത്തരത്തിിലുള്ളതാാണ്്. മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� വേ�ഗത
വർധിിപ്പിിക്കുന്നതിിൽ നവമാാധ്യയമങ്ങൾ ഏറെെ പങ്കുവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. സ്ഥലകാാലങ്ങളെ� അപ്രധാാനീീ
കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആശയവിിനിിമയ ത്തിിന്റെ� നിിരവധിി മാാനങ്ങൾ ഇത്് നിിർവഹിിക്കുന്നു. നിിലനിിൽ
ക്കുന്ന പരമ്പരാാഗത മൂല്യയവ്യയവസ്ഥകൾ ഇത്തരംം സൗൗകര്യയങ്ങളുമാായുംം പുതുമകളുമാായുംം നിിരന്തര
സമരത്തിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� നവമാാധ്യയമങ്ങൾ സാാഹിിത്യയ ത്തിിലുംം സംംസ്കാാരത്തിിലുംം
രാാഷ്ട്രീീയത്തിിലുംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന മാാറ്റങ്ങൾ ഒട്ടേ�റെെ ചർച്ചകൾക്കു വിിധേ�യമാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
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എ.എസ്്.പ്രതീീഷ്്
തിിരുവനന്തപുരംം സ്വവദേ�ശിി. യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളേ�ജ്്, കേ�രളസർവകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം
ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച എഴുഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ കർത്താാവ്്.ആനുകാാലിി
കങ്ങളിിലെ� നിിരൂപണ സാാന്നിിധ്യംം�. ഇപ്പോ�ോൾ ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാള
വിിഭാാഗംം അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ.

‘പൂരക്കളിി – മറുത്തുകളിി’–ഉത്തരകേ�രളത്തിിന്റെ� കല
രാാജേ�ഷ്് പിി.

അധ്യാാ�പകൻ, വ്യാാ�കരണവിിഭാാഗംം, സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, പയ്യന്നൂർ കേ�ന്ദ്രംം

വസന്തകാാലത്ത്് ഉത്തരകേ�രളത്തിിലെ� ദേ�വീീക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ കൊ�ൊണ്ടാാടുന്ന ആഘോ�ോഷവിിശേ�ഷ
മാാണ്് പൂരോ�ോത്സവംം. മീീനമാാസത്തിിലെ� കാാർത്തിികനാാൾ തൊ�ൊട്ട്് പൂരംംനാാൾ വരെെ അനുഷ്ഠാാനകലാാ
രൂപമെെന്ന നിിലയിിൽ പൂരക്കളിിയുംം മറത്തുകളിിയുംം നടത്തുന്നു. മലയാാളമാാസംം മീീനത്തിിലെ� പൂരംം
മുതലുള്ള ദിിവസങ്ങളിിൽ വടക്കൻ കേ�രളത്തിിലെ� കാാവുകളുംം വീീടുകളുംം ഈ ആഘോ�ോഷത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിി മാാറുന്നു.
യഥാാർത്ഥത്തിിൽ വീീടുകളിിൽ സ്ത്രീീകൾ കാാമദേ�വനെ� പൂജിിക്കുന്ന ചടങ്ങെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്്
പൂരോ�ോത്സവംം പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. എന്നാാൽ കാാവുകളിിൽ പുരുഷന്മാാരുടെെ മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിലാാണ്്
പൂരക്കളിി നടക്കുന്നത്്. കത്തിിച്ചുവെ�ച്ച നിിലവിിളക്കിിനുചുറ്റുംം പണിിക്കരുംം കളിിക്കാാരുംം ചേ�ർന്ന്്
പതിിനെ�ട്ട്് രാാഗത്തിിൽ, താാളത്തിിൽ വിിവിിധ ചുവടുകളോ�ോടെെ പാാടിിക്കളിിക്കുന്ന ഇതിിനെ� പൂരമാാല
എന്നുംം പേ�രിിട്ട്് വിിളിിക്കുന്നു. പൂരോ�ോത്സവകാാലത്ത്് കളിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പൂരക്കളിി എന്ന
വിിളിിപ്പേ�ര്് വന്നത്്. പൂരമാാലയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം രാാമാായണാാദിി ഇതിിഹാാസകഥകളെ� അവലംംബിിച്ച്്
പാാട്ടുകൾ രചിിച്ച്് ചുവടുകളനുയോ�ോജ്യയമാായിി കൂട്ടിിചേ�ർത്ത്് കാായിികാാഭ്യാ�ാസ പ്രധാാനമാായ വൻകളിിക
ളുംം കളിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഇവയെ�ല്ലാം�ം ചേ�ർന്ന കലാാപ്രകടനമാാണ്് പൂരക്കളിിയെ�ന്നു പറയാംം�. വിിവിിധ
കാാവുകൾ തമ്മിിൽ മത്സരിിച്ചവതരിിപ്പിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് മറത്തുകളിിയെ�ന്നുംം പറയുന്നു. മത്സരക
ളിികൾ സംംവാാദങ്ങൾ തുടങ്ങിി വിിവിിധ പ്രകടനങ്ങൾ ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി കാാവുകളിിൽ നടത്തുന്നു.
അതിിൽ തന്നെ� വിിവിിധ പ്രകരണങ്ങളുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സംംവാാദമുഖങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ചാാണ്് ഈ
പ്രബന്ധത്തിിൽ വിിശേ�ഷിിച്ച്് വിിവരിിക്കുന്നത്്.
കാാമദഹനവുംം കാാമന്റെ� പുനർജനിിയുമാാണ്് പൂരോ�ോത്സവത്തിിന്റെ� പുരാാവൃത്തമാായിി വിിശ്വവസിി
ക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. കാാമദഹനത്തെ�ത്തുടർന്ന്് പതിിനെ�ട്ട്് കന്യയകകൾ മഹാാവിിഷ്ണുവിിനെ� ചെ�ന്നുകണ്ടു.
പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� നിിലനിില്പ്് പ്രതിിസന്ധിിയിിലാായ സാാഹചര്യം�ം മറിികടക്കുന്നതിിനാായിി കാാമനെ�
പുനർജീീവിിപ്പിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു അവരുടെെ ആവശ്യംം�. രംംഭ, ഉർവ്വശിി, മേ�നക, അരുന്ധതിി,
തിിലോ�ോത്തമ, ചിിത്രലേ�ഖ, രത്നാാവതിി എന്നീീ സപ്തകന്യയകൾ ദേ�വലോ�ോകത്തുംം, അഹല്യയ, ദ്രൗൗപതിി,
സീീത, താാര, മണ്ഡോ�ോദരിി എന്നിിവർ ഭൂമിിയിിലുംം ഭൂമിിദേ�വിി, ഗംംഗ, വാാഗ്ദേ�വിി, രതിി, ശ്രീീദേ�വിി, ഗിിരിിക
ന്യയക എന്നിിവർ പാാതാാളലോ�ോകത്തുംം പാാടിി കളിിച്ച്് മഹാാവിിഷ്ണുവിിനെ� പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തിി. സന്തുഷ്ടനാായ
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ഭഗവാാൻ കാാമനെ� പുനർജീീവിിപ്പിിച്ചു. കാാമന്റെ� പുനർജനിിയുടെെ ഓർമ്മയ്ക്കാായാാണ്് കന്യയകമാാർ വ്രതംം
നോ�ോറ്റ്് മീീന മാാസത്തിിൽ അർച്ചന നടത്തുന്നത്്.
പൂരത്തിിന്റെ� ഉല്പത്തിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തമാായ പുരാാവൃത്തങ്ങൾ നിിലവിിലുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
അവയെ�ല്ലാം�ം കാാമദേ�വപൂജയുംം സ്ത്രീീകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്നു. ഉത്തരകേ�രളത്തിിലെ� ഒട്ടെെല്ലാാ
സമുദാായങ്ങളിിലുമുള്ള ഈ ഉത്സവത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നു.
പുരാാവൃത്തമനുസരിിച്ച്് പൂരക്കളിി സ്ത്രീീകളുടേ�താാണ്്. എന്നാാൽ കാാവുകളിിൽ ഇപ്പോ�ോൾ ഇത്്
നടത്തിി വരുന്നത്് പുരുഷന്മാാരാാണ്്. വിിവിിധ കാാവുകളുടെെ സഹവർത്തിിത്വവത്തിിൽ സമൂഹമൊ�ൊന്നാാകെ�
ഏറ്റെെടുക്കുന്ന വലിിയൊ�ൊരാാഘോ�ോഷമാാണ്് പുതിിയ കാാലത്തെ� പൂരംം. പരമ്പരാാഗതമാായ ആചാാര
വിിശേ�ഷങ്ങൾക്കുംം കാായിികാാഭ്യാ�ാസങ്ങൾക്കുംം അഭിിനയസമ്പ്രദാായങ്ങൾക്കുംം വിിജ്ഞാാനവിിവരണ
ത്തിിനുമുള്ള ഇടമാായിി ഇതുമാാറുന്നു. സംംവാാദത്തിിന്റെ�യുംം അനുഷ്ഠാാനവൈൈവിിധ്യയത്തിിന്റെ�യുംം വിിവിിധ
അടരുകൾ ഇതിിനുണ്ട്്. എങ്കിിലുംം മറുത്തുകളിിയെ� അതിിലുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന പ്രകരണങ്ങൾ കൃത്യയത
യുള്ളതുംം വസ്തുനിിഷ്ഠവുമാാക്കുന്നു. മറുത്തുകളിിയിിലെ� പ്രധാാന പ്രകരണങ്ങൾ ചുവടെെ കൊ�ൊടുക്കുന്നു.

അഭിിവാാദനപ്രകരണംം
ഭാാരതീീയസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ അതിിഥിിപൂജകളുടെെയുംം സൗൗഹൃദത്തിിന്റെ�യുംം സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�
യുംം പ്രാാധാാന്യംം� ഈ ചടങ്ങിിലൂടെെ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്താാൻ സാാധിിക്കുന്നു. ആതിിഥേ�യനാായ പണിിക്കർ
ആദ്യം�ം സംംസ്കൃതത്തിിലോ�ോ മലയാാളത്തിിലോ�ോ ഒരു പദ്യം�ം ചൊ�ൊല്ലിി അതിിഥിിയാായ പണിിക്കരെെ
അഭിിവാാദനംം ചെ�യ്യുന്നു. അനന്തരംം ഒരു പദ്യയത്തിിലൂടെെ അതിിഥിി പ്രത്യയഭിിവാാദനവുംം ചെ�യ്യുന്നു.
ഉദാാഹരണംം
“സുസ്വാാ�ഗതംം സഹൃദയോ�ോത്തമ സാാനുയാായിിൻ
സുസ്മേ�രസുന്ദര മുഖാം�ംബുജ പുണ്യയകീീർത്തേ�
മദ്ദേ�ശവാാസിികൃത പുണ്യയവിിപാാകലബ്ധംം
ത്വവദ്ദർശനംം ഹ്യയദിി കരോ�ോതിി ബഹുപ്രമോ�ോദംം”

(അനുചരന്മാാരോ�ോടൊ�ൊത്ത്് എത്തിിയവനുംം, പുഞ്ചിിരിി തൂകിി സുന്ദരമാായ മുഖാം�ംബുജത്തോ�ോട്് കൂടിിയവനുംം,
പുണ്യയകീീർത്തിിയോ�ോട്് കൂടിിയവനുമാായ അല്ലയോ�ോ സഹൃദയോ�ോത്തമ, അങ്ങയ്ക്ക്് സുസ്വാാ�ഗതമരുളുന്നു.
ഈ ദേ�ശവാാസിികൾ ചെ�യ്ത സുകൃതംം കൊ�ൊണ്ട്് ലഭിിച്ചതാാണ്് അങ്ങയുടെെ ഈ ദർശനംം. ഈ കൂടിി
ക്കാാഴ്ച എന്റെ� ഹൃദയത്തിിൽ അതിിയാായ സന്തോ�ോഷംം ഉണ്ടാാക്കുന്നു.)
ഇവിിടെെ അഭിിവാാദനക്രമംം, അതിിഥിിസത്്കാാരത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� തുടങ്ങിി വിിവിിധ വിിഷയ
ങ്ങൾ സന്ദർഭോ�ോചിിതംം ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നു.

താം�ംബൂലദാാനംം
“സപൂഗതാം�ംബുല സമർപ്പണംം യത്്,

പൗൗരാാണിികൈൈരാാചരിിതംം സുകൃത്യംം�
യതസ്സഖേ� സംംപ്രതിി സപ്രമോ�ോദംം
താം�ംബൂലമേ�തത്് കുരു സോ�ോപചാാരംം”

(അടക്കയോ�ോടുകൂടിി താം�ംബൂലസമർപ്പണംം യാാതൊ�ൊന്നുണ്ടോ�ോ അത്് പൗൗരാാണിികന്മാാരാാൽ ആചരിിച്ച്്
വന്ന പുണ്യയകർമ്മമാാകുന്നു. അല്ലയോ�ോ സുഹൃത്തേ� അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� ഇപ്പോ�ോൾ താം�ംബൂലത്തെ�
സന്തോ�ോഷത്തോ�ോടെെ ഉപചാാരപൂർവ്വംം സ്വീീ�കരിിച്ചാാലുംം)
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ശ്ലോ�ോകത്തെ� മുൻനിിർത്തിി താം�ംബൂലത്തിിന്റെ� മഹത്വംം�, ദാാനംം തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങൾ ശാാസ്ത്ര
മര്യാ�ാദയിിൽ തുടർന്ന്് ചർച്ചെ�യ്യുന്നു.

രംംഗപ്രവേ�ശംം
“ദേ�വാാരൂഢാാഗ്ര – ഭാാഗാാങ്കണക്കല – വിിലസത – കാായമാാനാാന്തരസ്ഥാാൻ
സർവ്വാാൻ ദേ�വാാൻ പ്രണമ്യാ�ാധിിക വിിമലസഭാാസംംസ്ഥിിതാാൻ സൂരിി വൃന്ദൻ
ലോ�ോലൈൈർ ബാാലൈൈസ്സഹൈൈവംം കുസുമശരമഹാാനന്ദലീീലാം�ം വിിധാാതുംം
മേ�ഷർക്ഷേ�ണാാഹമര്യയ പ്രമുദിിതഹൃദയോ�ോ രംംഗദേ�ശംം വിിശാാമിി”

(പള്ളിിയറയുടെെ അങ്കണതലത്തിിൽ വിിലസിിക്കുന്ന പന്തലിിനുള്ളിിൽ സർവ്വദേ�വന്മാാരെെയുംം പ്രണമിി

ച്ചുകൊ�ൊണ്ടുംം നിിർമ്മലമാായ ആ സദസ്സിിൽ ആസ്വാാ�ദകരാായിി വന്ന പണ്ഡിിത വൃന്ദത്തെ� നമിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടുംം കളിി തല്പരരാായ ബാാലന്മാാരോ�ോടുകൂടെെ പൂരക്കളിി കളിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി മേ�ടംം രാാശിിയെ� സങ്കൽപ്പിിച്ച്്
കൊ�ൊണ്ട്് സന്തോ�ോഷപൂർവ്വംം രംംഗദേ�ശത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുന്നു.)
ശ്രീീകോ�ോവിിലിിന്് മുന്നിിലൊ�ൊരുക്കിിയ കളിിപ്പന്തലിിലേ�ക്ക്് രണ്ട്് സംംഘവുംം പ്രവേ�ശിിക്കുന്ന
ചടങ്ങിിനെ�യാാണ്് രംംഗപ്രവേ�ശംം എന്നുപറയുന്നത്്. കിിഴക്ക്് ഭാാഗത്തൂടെെയോ�ോ കന്നിികോ�ോണിിലൂടെെയോ�ോ
രംംഗത്ത്് പ്രവേ�ശിിക്കാാറുണ്ട്്. ഇവിിടെെയുംം ആദ്യം�ം ആതിിഥേ�യനാായ പണിിക്കർ പദ്യം�ം ചൊ�ൊല്ലുംം. ആ
ശ്ലോ�ോകത്തെ� മുൻനിിർത്തിി രാാശിികൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ, ദിിക്കുകൾ തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങൾ
ചർച്ചയ്ക്ക്് വിിധേ�യമാാക്കാാറുണ്ട്്.

ദീീപവന്ദനംം
രംംഗത്ത്് പ്രവേ�ശിിച്ചതിിന്് ശേ�ഷംം പണിിക്കരുംം സംംഘവുംം രംംഗമദ്ധ്യയത്തിിൽ പൂജാാരിിയാാൽ
കൊ�ൊളുത്തിിവെ�ച്ച ഭദ്രദീീപത്തെ� മൂന്നുവട്ടംം വലംം വെ�ച്ചതിിനുശേ�ഷംം ദീീപത്തെ� വന്ദിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ട്് ശ്ലോ�ോകംം
ചൊ�ൊല്ലിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നു.
“ദേ�വാാലയാാന്തസ്ഥിിതമാായ ദീീപമാാവഹനംം ചെ�യ്തിിതിിനഗ്രഭാാഗേ�
കാാമോ�ോത്സവാാർഥംം കമനീീയകാായമാാനാാന്തരസ്ഥാാപിിതദീീപമീീഡേ�”

ഇവിിടെെ ദീീപത്തിിന്റെ� മാാഹാാത്മ്യംം�, അഗ്നിിയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം� തുടങ്ങിി വിിവിിധ വിിഷയങ്ങൾ സമുചിിതംം
ശാാസ്ത്രാാനുസാാരംം ചർച്ചചെ�യ്യുന്നു.

ഇഷ്ടദേ�വതാാവന്ദനംം
പണിിക്കർമാാർ തന്റെ� ഇഷ്ടദേ�വനെ� പ്രകീീർത്തിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പദ്യയങ്ങൾ ചൊ�ൊല്ലിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുകയാാണ്്
ഈ പ്രകരണത്തിിൽ.
“ആരുണ്യംം� യദിിദംം ത്വവദീീയപദയോ�ോരാാഭാാതിി തത്് കേ�ചന
പ്രാാഹുസ്തുംംഗനിിതംംബഭാാരഭരണ ക്ലാാന്ത്യാാ� കിിലോ�ോപാാഗതംം
അന്യേ�േ മാാഹിിഷമൂർധപേ�ഷമിിളിിതംം രക്തദ്രവംം മന്വവതേ�
മന്യേ�േഹംം തു നതേ�ഷു സാാന്ദ്രമനുരാാഗോ�ോദ്്ഗാാര മേ�വാാനയോ�ോ:”

(ഹേ� ദേ�വിി! അവിിടുത്തെ� പാാദങ്ങളുടെെ അരുണനിിറത്തിിന്് വിിവിിധ കാാരണങ്ങളാാണ്് പലരുംം പറയു

ന്നത്്. അവിിടുത്തെ� ഉത്തുംംഗമാായ നിിതംംബത്തിിന്റെ� ഭാാരംം കൊ�ൊണ്ടുള്ള ക്ലേ�ശമാാണ്് പാാദത്തിിന്റെ�
ചുവപ്പു നിിറത്തിിന്് കാാരണംം എന്ന്് ചിിലർ പറയുന്നു. മഹിിഷാാസുരന്റെ� ശിിരസ്സിിനെ� പാാദങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്്
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മർദ്ദനംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ അവന്റെ� രക്തംം പുരണ്ടതാാണെ�ന്ന്് മറ്റ്് ചിിലർ. എന്നാാൽ ദേ�വിിയെ� ഭക്തിി
പുരസ്സരംം പ്രണമിിക്കുന്നവരോ�ോട്് ചൊ�ൊരിിയുന്ന സാാന്ദ്രമാായ അനുരാാഗമാാണ്് ഈ അരുണിിമയ്ക്ക്്
കാാരണംം എന്ന്് ഞാാൻ കരുതുന്നു.)
പദ്യയത്തിിന്റെ� അന്വവയംം, പരിിഭാാഷ തുടങ്ങിിയവയൊ�ൊക്കെ� വിിശദീീകരിിച്ചതിിന്് ശേ�ഷംം അതിിലെ�
വ്യാാ�കരണാാദിികാാര്യയങ്ങൾ, അലങ്കാാരംം, ധ്വവനിി തുടങ്ങിി വിിവിിധ ശാാസ്ത്രങ്ങൾ തുടർന്ന്് സമുചിിതമാായിി
ചർച്ചചെ�യ്യുന്നു.
ഇത്രയുംം പ്രകരണങ്ങൾ പകൽ സമയങ്ങളിിൽ അനുഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്്. സന്ധ്യയയ്ക്ക്്
ശേ�ഷംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കാാര്യയങ്ങൾ തുടർന്നു വിിവരിിക്കുന്നു.
മറത്തുകളിിയിിലെ� അന്തിികൂത്തുകളാാണ്് ശൈൈവകൂത്തുകളുംം ശക്തിികൂത്തുകളുംം. ചിിദംംബരക്ഷേ�ത്ര
ത്തിിൽ വെ�ച്ച്് ചെ�യ്ത നടനമാാണിിത്്, ഈ നടന ക്രമത്തെ� വിിവരിിക്കുന്ന ശാാസ്ത്രമാാണ്് നാാട്യയശാാസ്ത്രംം.
നാാട്യോ�ോ�ത്്പത്തിി, ചിിദംംബരംം തുടങ്ങിിയവയാാണ്് ഈ പ്രകരണത്തിിലെ� മുഖ്യയപ്രതിിപാാദ്യം�ം.

നാാട്യോ�ോ�ത്്പത്തിിശാാസ്ത്രംം
പണ്ട്് ബ്രഹ്മാാവ്് ഇന്ദ്രാാദിിദേ�വന്മാാരുടെെ അഭ്യയർത്ഥന പ്രകാാരംം അഞ്ചാാമത്തെ� വേ�ദമാായിി നാാട്യയവേ�ദംം
നിിർമ്മിിക്കാാനുണ്ടാായ കാാരണങ്ങളെ�യുംം അതിിന്റെ� സ്വവരൂപത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഒക്കെ�യാാണ്് ഈ സന്ദർ
ഭത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. രണ്ട്് പണിിക്കന്മാാരുംം പദ്യയരൂപത്തിിൽ ചൊ�ൊല്ലിി വിിവരിിച്ചശേ�ഷംം
ശാാസ്ത്രകാാര്യയങ്ങൾ ചർച്ചചെ�യ്യുന്നു.

“പുരാാ കദാാചിിത്് പുരുഹൂതമുഖ്യാാ�:
സുരാാസ്സരോ�ോജാാസനസന്നിിധാാനംം
സമേ�ത്യയ ഭക്ത്യാാ�ദരനമ്രശീീർഷാാ:
പ്രണേ�മുരാാനന്ദപയോ�ോധിിമഗ്നാാ:”

(പണ്ടൊ�ൊരിിക്കൽ ദേ�വേ�ന്ദ്രൻ തുടങ്ങിിയ ദേ�വന്മാാർ ബ്രഹ്മാാവിിന്റെ� സമീീപത്ത്് ചെ�ന്നിിട്ട്് ഭക്തിി ആദര
ങ്ങളോ�ോടെെ വണങ്ങിി സന്തുഷ്ട ചിിത്തന്മാാരാായിി പ്രണമിിച്ചു.)
ഇവിിടെെ നാാന്ദിി, നാാടകലക്ഷണംം, അഭിിനയംം, രസംം തുടങ്ങിി നാാട്യയസംംബന്ധിിയാായ വിിഷയ
ങ്ങൾ സന്ദർഭോ�ോചിിതംം ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു.

ചിിദംംബരശാാസ്ത്രംം
ശൈൈവനടനംം കാാണ്മാാൻ വ്യാാ�ഘ്രപാാദപതഞ്ജലിിമാാർ തപസനുഷ്ഠിിച്ചു. തപസ്സിിൽ സംംപ്രീീതനാായ
ശിിവൻ ചിിദംംബരശാാലയിിൽ വെ�ച്ച്് ആടിിയ നടനത്തിിന്റെ� അനുസ്മരണമാാണ്് ചിിദംംബരശാാസ്ത്രംം.
“ചിിദംംബരക്ഷേ�ത്രസഭാാതലേ� തദാാ
ഗിിരീീന്ദ്രപുത്രീീസഹിിത: പുരാാന്തക:
അകാാരിി സാാകല്യയകലാാസുശോ�ോഭിിതംം
മുനീീന്ദ്രമോ�ോക്ഷൈ�കപദംം ഹിി താാണ്ഡവംം”
പരമേ�ശ്വവര നൃത്തംം കാാണ്മാാൻ വിിഷ്ണുശയനമാായ അനന്തൻ മോ�ോഹിിക്കുകയുംം ആഗ്രഹംം വിിഷ്ണുവെ�
അറിിയിിച്ചപ്പോ�ോൾ നീീ ഭൂമിിയിിൽ മനുഷ്യയനാായിി പിിറന്ന്് പരമേ�ശ്വവരനെ� തപ്പസ്സ്് ചെ�യ്ത്് പ്രീീതിിപ്പെ�ടു
ത്തണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അതനുസരിിച്ച്് അനന്തൻ പതഞ്ജലിിയാായിി അവതരിിച്ച്്
ശിിവ പ്രീീതിിക്കാായിി കൊ�ൊള്ളട നദീീതീീരത്ത്് തപസ്സ്് ചെ�യ്യാാൻ തുടങ്ങിി. അതേ� സമയംം തന്നെ�
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ശൈൈവഭൂതമാായ കുംംഭാാണ്ഡൻ താാളഭംംഗാാപ്തശാാപനാായിിട്ട്് വ്യാാ�ഘ്രപാാത്് എന്ന പേ�രിിൽ അവിിടെെ
തപസ്സ്് ചെ�യ്യുന്നുണ്ടാായിിരുന്നു. രണ്ടുപേ�രുടെെയുംം തപസ്സിിൽ പ്രീീതിിപൂണ്ട ഭഗവാാൻ ചിിദംംബര
ശാാലയിിൽ വെ�ച്ച്് തന്റെ� നടനംം പ്രദർശിിപ്പിിച്ചു. ഇതാാണ്് ചിിദംംബര ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഉള്ളടക്കംം. ഈ
കഥ പദ്യയരൂപത്തിിലോ�ോ ഗദ്യയരൂപത്തിിലോ�ോ അവതരിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്.

ശിിവഭ്രാാന്ത്്
പാാർവ്വതീീസമേ�തനാായിി കാാനനത്തിിലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കവേ� കാാമാാതുരനാായ ശിിവൻ രതിികേ�ളിിക്ക്്
മുതിിർന്നപ്പോ�ോൾ നാാണത്താാൽ പാാർവ്വതിി നിിഷേ�ധിിച്ചു. തത്സമയംം ശിിവബീീജംം ഭൂമിിയിിൽ പതിിക്കു
കയുംം അത്് അങ്കുരിിച്ച്് മൂന്ന്് തരുക്കളാായിിതീീരുകയുംം ചെ�യ്തു. അതിിലൊ�ൊന്നിിന്റെ� മുരട്ടിിൽ മദിിരയൊ�ൊ
ഴുകുന്നത്് കണ്ട ശിിവൻ അത്് സേ�വിിച്ച്് മദോ�ോന്മത്തനാായിി. ഇതിിലസഹ്യയയാായിി പാാർവ്വതിി മധു ആ
വൃക്ഷത്തിിന്റെ� മുകളിിലെ� കുലയിിൽ ഒളിിപ്പിിച്ചു. കുപിിതനാായ ശിിവൻ തന്റെ� തുടയിിൽ നിിന്ന്് ഒരു
ദിിവ്യയനെ� സൃഷ്ടിിച്ച്് നീീ മുകളിിലെ� കുലയിിൽ നിിന്ന്് മധുശേ�ഖരിിച്ച്് എനിിക്ക്് കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിക്കണമെെന്ന്്
നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഇങ്ങനെ� മധുസേ�വ നടത്തിി ഉന്മത്തനാായിി ആടിിയ നടനത്തെ�യാാണ്്
ശിിവഭ്രാാന്ത്് എന്നുപറയുന്നത്്. ഇത്് പ്രത്യേ�േകതാാളത്തിിൽ ചുവട്് വെ�ച്ച്് കളിിക്കുകയാാണ്് പൂരക്ക
ളിിയിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്.

യോ�ോഗിിശാാസ്ത്രംം
സൃഷ്ടിികർത്താാവാായ ബ്രഹ്മാാവുംം രക്ഷകർത്താാവാായ വിിഷ്ണുവുംം ഈ ലോ�ോകത്തിിന്റെ� നാാഥനാാരെെന്ന
കാാര്യയത്തിിൽ വിിവാാദമുണ്ടാായിി. തർക്കംം പരിിഹരിിക്കാാൻ മദ്ധ്യയസ്ഥനെ�ന്ന വണ്ണംം ശിിവൻ ഒരു മാാർഗ്ഗംം
നിിർദ്ദേ�ശിിച്ചു. നിിങ്ങളിിലൊ�ൊരാാൾ എന്റെ� ശിിരസ്സുംം മറ്റൊ�ൊരാാൾ എന്റെ� പാാദവുംം തൊ�ൊട്ട്് വരിിക. അതിിൽ
വിിജയിിക്കുന്നവൻ ലോ�ോകനാാഥൻ തന്നെ�. ശിിവവചനമനുസരിിച്ച്് ബ്രഹ്മാാവ്് അരയന്നമാായിി മേ�ൽ
പ്പോ�ോട്ടുംം വിിഷ്ണു വരാാഹരൂപിിയാായിി താാഴോ�ോട്ടുംം പോ�ോയിി. ലക്ഷ്യംം� കാാണാാതെ� തിിരിിച്ചെ�ത്തിിയ വിിഷ്ണു പാാദംം
കാാണ്മാാൻ ഞാാൻ അശക്തനാാണെ�ന്ന്് അറിിയിിച്ചു. ബ്രഹ്മാാവാാകട്ടെെ വിിഷ്ണുവിിനോ�ോട്് തോ�ോൽക്കുമെെന്ന
ഭീീതിിയിിൽ ശിിവശിിരസ്സ്് കണ്ടുവെ�ന്ന്് കള്ളംം പറഞ്ഞു. യാാഥാാർത്ഥ്യയമറിിഞ്ഞ ശിിവൻ നാാന്മുഖന്റെ� കള്ളംം
പറഞ്ഞ മുഖത്തെ� തന്റെ� കരവാാൾ കൊ�ൊണ്ട്് ഛേ�ദിിച്ചു. ബ്രഹ്മശിിരസ്സ്് ഭൂമിിയിിൽ വീീണാാൽ ഭൂമിി
ഭസ്മമാായിി പോ�ോകുമെെന്നുംം ഈ പാാപംം തീീർക്കാാൻ ശിിരസ്സുംം കയ്യിിലേ�ന്തിി യോ�ോഗിി വേ�ഷധാാരിിയാായിി
പന്തീീരണ്ട്് കൊ�ൊല്ലംം ഭിിക്ഷതെ�ണ്ടിി ജീീവിിക്കണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അതനുസരിിച്ച്്
ശിിവൻ യോ�ോഗിിയാായിി നാാടുചുറ്റിി സഞ്ചരിിക്കുന്ന കഥയുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന പ്രകരണമാാണ്് യോ�ോഗിിശാാസ്ത്രംം.
പൂരോ�ോത്സവത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ പൂരക്കളിിയുംം മറത്തുകളിിയുംം അരങ്ങേ�റുന്നത്് കാാവുകളിിലാാണ്്.
മത്സരാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി നടത്തുന്നതിിനാാൽ മാാസങ്ങൾ നീീണ്ട തയ്യാാറെെടുപ്പ്് ഓരോ�ോ കാാവുംം ചെ�യ്യു
ന്നുണ്ടാാകുംം. രണ്ടുകാാവുകളുടെെയുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായ മേ�ളനംം തന്നെ�യാാണിിത്്. ഇരുകാാവുകളിിലുംം
പരസ്പരംം കളിി നടത്തുമെെന്നതിിനാാൽ രണ്ട്് ദേ�ശക്കാാർക്കുംം പരസ്പരംം കാാണാാനുംം പരസ്പരംം വിിശേ�
ഷങ്ങൾ കൈൈമാാറാാനുംം സൗൗഹൃദംം പങ്കുവയ്ക്കാാനുംം കിിട്ടുന്ന സന്ദർഭമാാണിിത്്.
പൂരക്കളിി-മറുത്തുകളിിയുടെെ ഏറ്റവുംം വലിിയ സവിിശേ�ഷത സാാധാാരണക്കാാരാായ ജനങ്ങൾ
ക്കിിടയിിൽ സംംസ്കൃതഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിന്് അത്് പ്രേ�രകമാാകുന്നു എന്നതാാണ്്. സംംസ്കൃതഭാാ
ഷയെ�യുംം സംംസ്കൃതശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം സാാധാാരണ ജനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുന്ന മറുത്തുകളിി പല
തലങ്ങളിിൽ കൂടുതൽ പഠിിക്കപ്പെ�ടേ�ണ്ടതാാണ്്.
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സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

‘മറുത്തുകളിിസാാഹിിത്യംം�’–ഡോ�ോ. ഇ. ശ്രീീധരന് ,കേ�രള ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ അക്കാാദമിി.

2.

മാാധവീീയംം–പിി.പിി.മാാധവന്പണിിക്കര്, പ്രസാാധനംം–എംം.വിി.തമ്പാാൻ പണിിക്കർ

3.

‘പൂരോ�ോത്സവംംകളിിയുംംമറുത്തുകളിിയുംം’ –വിി.പിി.ദാാമോ�ോദരന്പണിിക്കര്, മലബാാർ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഫോ�ോർ റിിസർച്ച്് ആൻ്്റ്്
ഡവലപ്പ്്മെെൻ്്റ്്, വടകര, 2016.

രാജേഷ് പി.

കാാലടിിസംംസ്കൃതസര്വകലാാശാാല ,പയ്യന്നൂർ പ്രാാദേ�ശിിക കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ സംംസ്കൃതവ്യയകരണവിിഭാാഗത്തിില്ഗസ്റ്റ്്
അധ്യാാ�പകനാായിിജോ�ോലിിചെ�യ്തുവരുന്നു. പൂരക്കളിിമറുത്തുകളിിരംംഗത്ത്് സന്തോ�ോഷ്പണിിക്കര് എന്നപേ�രിിലാാണ
റിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.1992ല്മറുത്തുകളിിയിില്അരങ്ങേ�റ്റംംകുറിിച്ചു.1998ല്മറത്തുകളിിയിിൽ ‘പട്ടുംംവളയുംം’,2016ല്ഈ
രംംഗത്തെ�പരമോ�ോന്നത ബഹുമതിിയാായ ‘വീീരശൃംംഖലയുംം’ലഭിിച്ചു.2020വര്ഷത്തേ� പൂരക്കളിിമറുത്തുകളിില്
‘കേ�രളഫോ�ോക്് ലോ�ോര് അക്കാാദമിിഅവര്ഡുംം ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്

ദഫ്്മുട്ടിിന്റെ� പൈൈതൃകംം,
വര്ത്തമാാനംം, സ്വവത്വവവിിനിിമയംം
ഷിിഫാാന കെ�.

ഗവേ�ഷക, സംംസ്കാാര പൈൈതൃക പഠനംം, തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാള സർവകലാാശാാല, തിിരൂർ

ആള്ക്കൂട്ടത്തെ� സമൂഹമാായിി കെ�ട്ടിിപ്പടുക്കുന്നത്് സംംസ്കാാരമാാണ്്. പൊ�ൊതുവാായ ചരിിത്രംം,
സംംസ്കാാരംം, സാാമൂഹിികഘടന ഇതൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് സമൂഹത്തെ� അതിിന്റേ�താായ ആകാാരത്തിില്
നിിലനിിര്ത്തുന്നത്്. സമൂഹത്തിിന്റെ� ഘടന വിിനിിമയങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുന്നതെ�ങ്കിിലുംം വിിനിിമ
യങ്ങള് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്് അവബോ�ോധാാത്മകമാായാാണ്്. ഈ അവബോ�ോധത്തിിന്റെ� അഭാാവമാാണ്്
സമൂഹത്തെ� ആള്ക്കൂട്ടമാായിി മാാറ്റുന്നത്്. അതിിനാാല് പൊ�ൊതുഅവബോ�ോധത്തിിലുംം പരസ്പരവിിനിിമയ
ബന്ധങ്ങളിിലുംം അധിിഷ്ഠിിതമാായാാണ്് സമൂഹംം നിിലനിില്ക്കുന്നത്്. ഈ വിിനിിമയങ്ങളിിലുടനീീളംം
സാാമൂഹ്യയഘടനയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മനോ�ോഭാാവംം ദൃശ്യയമാാണ്്.
കല ഇത്തരംം ഒരു വിിനിിമയമാാണ്്. ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� മൂല്യയബോ�ോധംം, സാാമൂഹ്യയബോ�ോധംം,
ചരിിത്രബോ�ോധംം, സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധംം തുടങ്ങിിയ പലതുംം വ്യയക്തിികള് തമ്മിില് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നതിി
നുംം ശക്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുംം കലകള് ഒരു കാാരണമാായിിരുന്നു. അവയുടെെ അസാാന്നിിധ്യയത്തിില്
സമൂഹത്തിിന്് മറ്റൊ�ൊരു പരിികല്പനയാാണുള്ളത്്. അപ്പോ�ോള് സമൂഹത്തെ� അതാായിിത്തന്നെ� നിിലനിി
ര്ത്തുന്നതിില് ബന്ധങ്ങള്ക്കുംം മൂല്യയങ്ങള്ക്കുംം അതുള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാവബോ�ോധത്തിിനുംം
നിിര്ണാായകമാായ സ്ഥാാനമാാണുള്ളത്്. ഈ സാംം�സ്കാാരിികാാവബോ�ോധംം പ്രകടനാാത്മകമാായിി നമുക്ക്്
കാാണാാന് സാാധിിക്കുന്നത്് അവരവരുടെെ കലാാപൈൈതൃകത്തിിലാാണ്്. കലാാരൂപങ്ങള്ക്ക്് അതുള്പ്പെ�
ടുന്ന കലാാപൈൈതൃകത്തിില് നിിന്ന്് മാാറിി ഇതര സംംസ്കാാരഘടനകളിിലേ�ക്ക്് കൂടിി വ്യാാ�പരിിക്കാാന്
സാാധിിക്കുംം. ഇത്തരംം വിിനിിമയങ്ങളിിലൂടെെ പുതിിയ മൂല്യയങ്ങളുംം പുതിിയ സാംം�സ്കാാരിികാാവബോ�ോധവുംം
നിിര്മ്മിിക്കാാനുംം സാാധിിക്കുംം.
കേ�രളത്തിിന്റെ� പരമ്പരാാഗത കലാാരൂപങ്ങളിില് ഭൂരിിഭാാഗവുംം ജാാത്യാാ�ധിിഷ്ഠിിതമോ�ോ മതാാധിിഷ്ഠിി
തമോ�ോ ആണ്്. ഇവിിടത്തെ� മതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സംംസ്കാാരപൈൈതൃകങ്ങളിില് മുസ്ലീംം� ദൃശ്യയകലാാ
പൈൈതൃകത്തിിന്് വളരെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട സ്ഥാാനമാാണുള്ളത്്. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� തുടര്ച്ചയുംം അംംശവുംം
നിിലനിിര്ത്തിിപ്പോ�ോരുന്നതിില് അവ സവിിശേ�ഷമാായ പരാാമര്ശംം അര്ഹിിക്കുന്നു.
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കേ�രളത്തിിലെ� മാാപ്പിിളസമൂഹത്തിിന്റെ� ദൃശ്യയകലാാപൈൈതൃകംം
ഒപ്പന, വട്ടക്കളിി, ദഫ്്മുട്ട്്, കോ�ോല്ക്കളിി, അറവനമുട്ട്്, റാാത്തീീബ്്, മുട്ടുംംവിിളിിയുംം തുടങ്ങിിയവ ഉള്പ്പെ�ടുന്ന
താാണ്് കേ�രളത്തിിലെ� മുസ്ലീംം� ദൃശ്യയകലാാപൈൈതൃകംം. ഇത്് ആഗോ�ോള മുസ്ലീംം� പൈൈതൃകത്തെ�ക്കാാളേ�റെെ
കേ�രളീീയ പ്രാാദേ�ശിികതയോ�ോട്് ചേ�ര്ന്നുനിില്ക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. അറേ�ബ്യയന്സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
അംംശങ്ങളേ�ക്കാാളേ�റെെ സാാദൃശ്യംം� തോ�ോന്നുന്നത്് പ്രാാദേ�ശിിക അനുഷ്ഠാാനകലകളോ�ോടാാണ്്. ഒപ്പന
തിിരുവാാതിിരകളിിയോ�ോടുംം കോ�ോല്ക്കളിി വട്ടക്കളിിയോ�ോടുംം സാാദൃശ്യംം� പുലര്ത്തുന്നു. പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം
മിിത്തുകളുംം കേ�രളീീയ അനുഷ്ഠാാനകലകള്ക്ക്് സമാാനമാായിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം വസ്ത്രരീീതിി
കേ�രളീീയതയോ�ോട്് ചേ�ര്ന്നിിരിിക്കുന്നതുംം അതിിന്റെ� കേ�രളീീയ പശ്ചാാത്തലത്തെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്.
ദഫ്്മുട്ട്്, അറവനമുട്ട്് തുടങ്ങിിയ കലാാരൂപങ്ങള് വ്യയത്യയസ്തത പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്്. ‘ദഫ്്’, ‘അറവന’
എന്നീീ വാാദ്യോ�ോ�പകരണങ്ങള് ഇതിില് ഉപയോ�ോഗിിച്ചുവരുന്നു. അവയ്ക്ക്് അറേ�ബ്യയന്ബന്ധമുണ്ടെ�ങ്കിി
ലുംം കേ�രളത്തിിന്് തിികച്ചുംം അന്യയമല്ല. ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയന് ആഘോ�ോഷങ്ങളിില് തമിിഴ്നാാട്ടിിലൊ�ൊക്കെ�
സമാാനമാായ വാാദ്യയങ്ങളുടെെ പ്രയോ�ോഗംം ദൃശ്യയമാാണ്്. വസ്ത്രധാാരണത്തിില് സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്ന തൊ�ൊപ്പിി
പാാഴ്സിികളുടെെ ചിിഹ്നമാാണ്്. ഉത്തരേ�ന്ത്യയന് സംംസ്കാാരത്തോ�ോടുള്ള ബന്ധമാാണ്് കാാണുന്നത്്.

ദഫ്്മുട്ട്് ചരിിത്രംം
ദഫ്്മുട്ടിിന്റെ� ആവിിര്ഭാാവംം അറേ�ബ്യയയിിലാാണെ�ന്നുംം ആയിിരത്തിിനാാനൂറ്് വര്ഷങ്ങള്ക്ക്് മുമ്പ്് തന്നെ�
അത്് മദീീനയിില് പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നുംം പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. “ഇസ്ലാാമിികചരിിത്ര
ത്തിിലെ� സുപ്രധാാനസംംഭവമാായ മുഹമ്മദ്് നബിിയുടെെ പാാലാായനവുമാായിിട്ടാാണ്് ദഫ്്മുട്ട്്കളിിക്ക്്
ബന്ധമുള്ളത്്” (എന്.പിി. ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്, 2014:491).
“എട്ട്് ഇഞ്ച്് വ്യാാ�സവുംം നാാലിിഞ്ച്് ഉയരവുംം മുക്കാാലിിഞ്ച്് കനവുമുള്ള പിിലാാവിിന് വേ�രിില്
തീീര്ത്ത കുറ്റിിയിില് ആട്ടിിന്തോ�ോല് ഊറക്കിിട്ടത്് വരിിഞ്ഞ്് മുറുക്കിി തലക്ക്് പിിച്ചള കൊ�ൊണ്ട്് കെ�ട്ടിി
എടുത്ത ഒരു ഉപകരണമാാണ്് ദഫ്്. ഇതിിന്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്് അറബിിബൈൈത്തുകളാാണ്്. ഇത്്
സലാാത്തോ�ോടെെ തുടങ്ങിി അഷ്്റാാക്കിില് അവസാാനിിക്കുന്നു” (എന്. കാാതിിരിിക്കോ�ോയ, 2012:172).
നബിിയുടെെ മഹത്വംം� വാാഴ്ത്തുന്ന അറബിിയിിലുള്ള പാാട്ടുകളാാണ്് ബൈൈത്തുകള്.
“യാാ നബീീ സലാം�ം അലൈൈക്കുംം
യാാ റസൂല് സലാം�ം അലൈൈക്കുംം”
എന്ന ബൈൈത്ത്് പാാട്ടിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിില് വട്ടത്തിില് അണിിനിിരന്ന്് ചാാഞ്ഞുംം ചരിിഞ്ഞുംം
ചാാടിിയുംം ആടിിയുംം പാാട്ടിിന്റെ� താാളത്തിിനനുസരിിച്ച്് കാാല്ചുവടുകള്വെ�ച്ചുംം ദഫിില് കൈൈകൊ�ൊണ്ടുംം
വിിരലുകൊ�ൊണ്ടുംം താാളംം പിിടിിച്ചുമാാണ്് കളിിക്കുന്നത്്. ബൈൈത്ത്് പാാട്ടിില് പുണ്യയപുരുഷന്മാാര്, സിിദ്ധന്മാാര്
തുടങ്ങിിയവരെെ പുകഴ്ത്തിിയുംം കേ�രളീീയ ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം മിിത്തുകളുംം ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയുംം അവ
അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. (എന്.പിി. ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്, 2014)

ദഫ്്മുട്ടിിന്റെ� വര്ത്തമാാന പദവിി
ദഫ്്മുട്ട്് പാാരമ്പര്യയകലയിില് നിിന്നുംം ജനകീീയകലയാാക്കിി ഉയര്ത്തപ്പെ�ട്ടു. വീീടുകളിില് റാാത്തീീബുക
ള്ക്കുമാാത്രംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ദഫ്്മുട്ട്് ഇന്ന്് പള്ളിിനേ�ര്ച്ചകളിിലുംം വിിവാാഹാാവസരങ്ങളിിലുംം മറ്റു
ആഘോ�ോഷങ്ങളിിലുംം പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിിലുംം യുവജനോ�ോത്സവവേ�ദിികളിിലുംം സജീീവമാായിിരിിക്കുകയാാണ്്.
മെെയ്യ്് വഴക്കങ്ങളിിലെ� ചിില ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തലുകളിിലൂടെെ ദഫ്് മുട്ടിിലേ�ക്ക്് സ്ത്രീീകള് കടന്നുവരുന്നു.
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വീീടുകളിിലെ� റാാത്തീീബ്് കത്തിിക്കുത്ത്് പള്ളിിനേ�ര്ച്ച, നബിിദിിനംം
റാാത്തീീബ്് എന്നിിവടങ്ങളിില് പ്രത്യയക്ഷ സാംം�സ്കാാരിികവേ�ദിി തുടങ്ങിിയ പൊ�ൊതുഇടങ്ങളിില്
പ്പെ�ട്ടിിരുന്നു.
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു

വാാദ്യം�ം

എട്ടിിഞ്ച്് വ്യാാ�സവുംം നാാലിിഞ്ച്് ഉയരവുംം
മുക്കാാലിിഞ്ച്് ഘനവുമുള്ള പിിലാാവിിന്റെ� ആധുനിിക സൗൗകര്യയത്തിില് പ്ലാാസ്റ്റിിക്് ഷീീറ്റ്് ഇരുമ്പു
കുറ്റിിയിില് ആട്ടിിന്തോ�ോല് ഊറക്കിിട്ടതു തകിിടു കൊ�ൊണ്ട്് ഉണ്ടാാക്കിിയ വലയത്തിില് മൂടിിക്കെ�
കൊ�ൊണ്ട്് വലിിച്ച്് മുറുക്കിി തലക്ക്് പിിച്ചള ട്ടിിയ ഉപകരണംം
കൊ�ൊണ്ട്് കെ�ട്ടിിയെ�ടുത്ത ഉപകരണംം

വേ�ഷംം
പാാട്ട്്
ചുവട്്
താാളംം

വെ�ളുത്ത ജുബ്ബ, വെ�ളുത്ത മുണ്ട്്, തലയിി വര്ണത്തിിലുള്ള ജുബ്ബ, പാാന്റ്്സ്്, ഷൂസ്്, ചിിത്രപ്പ
ല്കെ�ട്ട്്
ണിിയുള്ള തൊ�ൊപ്പിി
ബൈൈത്തുപാാട്ടുകള്ക്കു പകരംം ആല്ബംം പാാട്ടുകളുംം
ബൈൈത്ത്് സംംഘത്തലവന് പാാടുന്നു
മറ്റു മാാപ്പിിളപ്പാാട്ടുകളുടെെ കാാസറ്റ്്, സിി.ഡിി. എന്നിിവ
യിിലാാക്കിിയത്്
ചാാഞ്ഞുംം ചരിിഞ്ഞുംം തഴക്കമാാര്ന്ന ചുവടു
ചടുലതയുള്ള ചുവടുകള് ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു
വെ�പ്പുകള്
ബൈൈത്ത്് പാാട്ടുകള്ക്ക്് ദഫിിന്റെ� താാള പുതിിയ പാാട്ടിിലെ� താാളക്കൊ�ൊഴുപ്പിില് ദഫിിന്റെ� താാളംം
പശ്ചാാത്തലംം നല്കിിയിിരിിക്കുന്നു
അപ്രധാാനമാായിിരിി ക്കുന്നു.

മാാറ്റവുംം വര്ത്തമാാനപദവിിയുംം
ആധുനിിക മാാറ്റങ്ങള് ദഫ്്മുട്ടിിന്റെ� പരിിണാാമത്തിിനുംം വഴിിയൊ�ൊരുക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. ജീീവിിതസന്ദര്ഭങ്ങളിില്
നിിന്നുംം മാാറിിയതോ�ോടെെ ദഫ്്മുട്ടിിന്് വളരെെ പ്രചാാരമേ�റിി വരുന്നതാായിി കാാണാംം�. കേ�രളീീയസമൂഹംം
അതിിനെ� ജനകീീയ കലയാായിി വളര്ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവന്നിിരിിക്കുന്നു. മുസ്ലീംം� വിിഭാാഗത്തിിന്റേ�തുമാാത്രമാാ
യിിരുന്ന ദഫ്്മുട്ട്് അതിിന്റെ� അതിിരുകള് ഭേ�ദിിച്ച്് കേ�രളീീയരുടെെ വിിനോ�ോദമാായുംം മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു.
പല മാാറ്റങ്ങള്ക്കുംം വിിധേ�യമാായിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മുസ്ലീംം� സ്വവത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന ദൃശ്യയകലാാ
പൈൈതൃകമാായിി തന്നെ�യാാണ്് ദഫ്്മുട്ട്് തുടരുന്നത്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� പ്രാാദേ�ശിികസ്വവത്വംം�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതുമാാണത്്. പരസ്യയങ്ങളിിലുംം മാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം മുസ്ലീംം�സ്വവത്വവത്തെ� പ്രതിിനിിധീീക
രിിക്കുന്നതാായിി മാാറുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ സന്ദര്ഭത്തിില് പൈൈതൃകത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതയാാണ്് ഇത്്
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ഇത്തരത്തിില് ദഫ്്മുട്ടിിനെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണുമ്പോ�ോള് ഒരു സാാമുദാായിിക
കലാാരൂപംം എന്നതിില്നിിന്ന്് വ്യയതിിചലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അത്് ഗ്ലോ�ോക്കലൈൈസേ�ഷന്റെ� ഭാാഗമാായിി തീീര്ന്നിി
രിിക്കുന്നുവെ�ന്നു പറയാംം�. കമ്പോ�ോളവത്്കരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് കലയിില് ആകര്ഷണീീയങ്ങ
ളാായ മാാറ്റങ്ങള് വന്നുചേ�രുന്നത്്. ആ മാാറ്റങ്ങളൊ�ൊക്കെ� തന്നെ� യഥാാര്ത്ഥത്തിില് പരിിണാാമങ്ങളല്ല
പുതിിയ പരിിഷ്കാാരങ്ങളാാണ്്.

ദഫ്്മുട്ടിിന്റെ� പരിിണാാമംം
ഇന്ന്് ദഫ്്മുട്ട്് അതിിന്റെ� പാാരമ്പര്യം�ം വിിട്ട്് ഒരു ജനകീീയ കലയാായിി രൂപാാന്തരംം പ്രാാപിിച്ചുകഴിിഞ്ഞു.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അതിില് വന്നുചേ�ര്ന്ന നവീീനമാാറ്റങ്ങളെ� ദര്ശിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഒരു പ്രത്യേ�േക
സന്ദര്ഭത്തിിനുവേ�ണ്ടിി മാാത്രംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിരുന്ന ദഫ്് സംംഘങ്ങള് മാാറിി സ്ഥിിര ട്രൂപ്പുകള് വരുകയുംം
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ഫ്്ളക്സുകള്, പരസ്യയങ്ങള്, നോ�ോട്ടീീസ്് തുടങ്ങിിയവയിിലൂടെെ അതിിന്റെ� പ്രചാാരംം നല്കിിവരുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു.
ദഫ്് എന്ന വാാദ്യോ�ോ�പകരണംം തന്നെ� അതിിന്റെ� പഴമയിില് നിിന്ന്് വ്യയതിിചലിിച്ച്് നവീീനരൂപംം
കൈൈവരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എട്ടിിഞ്ച്് വ്യാാ�സവുംം നാാലിിഞ്ച്് ഉയരവുംം മുക്കാാലിിഞ്ച്് ഘനവുമുള്ള പിിലാാവിിന്റെ�
കുറ്റിിയിില് ആട്ടിിന്തോ�ോല് ഊറക്കിിട്ടതു കൊ�ൊണ്ട്് വലിിച്ച്് മുറുക്കിി തലക്ക്് പിിച്ചള കൊ�ൊണ്ട്് കെ�ട്ടിിയെ�ടു
ത്ത ഉപകരണംം ഇരുമ്പുതകിിടുകൊ�ൊണ്ടുള്ള വൃത്തത്തിിന്് ഒരു വശംം ഘനമുള്ള പ്ലാാസ്റ്റിിക്് ഷീീറ്റുകൊ�ൊണ്ട്്
മൂടിിക്കെ�ട്ടിിയ ഒരു ഉപകരണമാായിി മാാറിി. അതുപോ�ോലെ� തന്നെ� പരമ്പരാാഗതവേ�ഷത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
ആധിികാാരിികമാായിി എങ്ങുംം പറഞ്ഞിിട്ടിില്ലെ�ങ്കിിലുംം വെ�ളുത്തമുണ്ട്്, ജുബ്ബ, തലയിില്ക്കെ�ട്ട്് എന്നിിവയാാ
യിിരുന്നു പതിിവ്്. ഇപ്പോ�ോൾ അതുമാാറിി വര്ണപ്പകിിട്ടുള്ള ജുബ്ബയുംം ജീീന്സ്്പാാന്റുംം ഷൂസുംം തലയിില്
ചിിത്രപ്പണിി ചെ�യ്ത തൊ�ൊപ്പിിയുംം പൊ�ൊതുവെ� കാാണാംം�. സംംഘത്തലവന് പാാടിിയ ബൈൈത്തുകള്ക്ക്്
പകരംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ അകമ്പടിിയോ�ോടെെ ആല്ബംം പാാട്ടുകളുംം മറ്റു മാാപ്പിിളപ്പാാട്ടുകളുംം
വന്നുചേ�ര്ന്നു. ബൈൈത്തുകള് ദഫ്്മുട്ട്് പാാട്ടുകളിില്നിിന്ന്് പാാടെെ അപ്രത്യയക്ഷമാായിിരിിക്കുന്നു. മെെയ്്വ
ഴക്കങ്ങള് ചടുലതയുള്ളതുംം വൈൈവിിധ്യയമാാര്ന്നതുമാായിിത്തീീര്ന്നിിരിിക്കുന്നു. കലാാവേ�ദിിയിില് മത്സര
ത്തിിനുവേ�ണ്ടിി മാാത്രംം അതിിന്റെ� പരമ്പരാാഗതരൂപംം നിിലനിിര്ത്തുന്നു എന്നതാാണ്് വസ്തുത. ഈ
രീീതിിയിില് പുതുമയുടെെയുംം പഴമയുടെെയുംം ഘടകങ്ങളെ� ചേ�ര്ത്ത്് വെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ദഫ്്മുട്ട്് എന്ന
കലാാരൂപംം ഇന്നവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
മുസ്ലീംം� ദൃശ്യയകലാാപൈൈതൃകത്തിിന്റെ� പ്രബലമാായ പ്രതീീകമാായുംം മുസ്ലീംം� സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� അടയാാളമാായുംം
മുസ്ലീംം� സമുദാായത്തിിന്റെ� അനുഷ്ഠാാനമാായ റാാത്തീീബ്്, കുത്തുറാാത്തീീബ്് എന്നിിവയിിലുംം പള്ളിിനേ�ര്ച്ച,
നബിിദിിനംം തുടങ്ങിിയ മതാാഘോ�ോഷവേ�ദിികളിിലുംം ദഫ്്മുട്ട്് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. 	ദഫ്്മുട്ട്് കല എന്ന
രീീതിിയിില് എല്ലാാ വിിഭാാഗക്കാാരുംം അംംഗീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതസാാഹചര്യയങ്ങള് മാാറുന്നതിിനനുസ
രിിച്ച്് നാാടന്കലകള് മാാറ്റത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നതിിന്് പരമ്പരാാഗതമാായ വേ�ഷക്രമത്തിിലുണ്ടാായ
ഈ മാാറ്റംം തെ�ളിിവാാണ്്. അതിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക പരിിസരംം ദഫ്്മുട്ടിില് നിിന്ന്് അപ്രത്യയക്ഷമാാകാാതെ�
കാാക്കേ�ണ്ടതുമുണ്ട്്. എന്നാാൽ നിിലവിിൽ പ്രാാദേ�ശിികമാായ മലബാാര് മാാപ്പിിള സ്വവത്വവത്തിില്നിിന്നുംം
വഴിിമാാറിി പൊ�ൊതു ഇന്ത്യയന് ഇസ്ലാാമിിന്റെ�യുംം ലോ�ോക ഇസ്ലാാമിിന്റെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികവിിസ്തൃതിിയിിലേ�ക്ക്്
വ്യാാ�പിിക്കുന്ന നിിലയുംം ദഫ്്മുട്ടിിനുണ്ട്് .
ഇസ്ലാംം� മതത്തിിന്റെ� കലാാരൂപങ്ങളുടെെ പ്രതിിനിിധാാനമാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന ദഫ്്മുട്ട്് ഒരു
ന്യൂൂജെ�ന് കലാാരൂപമാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോള്, അതിിന്റെ� പൈൈതൃകത്തിില് നിിന്നുംം മാാറിിയുള്ള സഞ്ചാാ
രത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നു. സന്ദര്ഭംം, വേ�ഷംം, പാാട്ട്്, ചുവട്്, താാളംം ഇവയിിലൊ�ൊക്കെ�യുണ്ടാായ മാാറ്റംം
പുതിിയ രൂപവുംം മാാനവുംം ഈ കലയ്ിി�ൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. മതേ�തരമാായിി ഗ്രന്ഥശാാലാാവേ�ദിി
കള്, യുവജനോ�ോത്സവവേ�ദിികൾ തുടങ്ങിിയവയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുമ്പോ�ോള് അതിിന്റെ� കലാാപരമാായ
മൂല്യയത്തിിന്് മുൻതൂക്കംം ലഭിിക്കുന്നു. പള്ളിിനേ�ര്ച്ച തുടങ്ങിിയ സന്ദര്ഭങ്ങളിില് സാാമൂഹിികപ്രസക്തിി
യോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അതിിന്് മതാാത്മകതയുടെെ മൂല്യയവുമുണ്ടാാവുന്നു. ഇത്് രണ്ടുംം ചേ�ര്ന്ന ഒന്നാാണ്് ദഫ്്മുട്ട്്.
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സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങള്
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രാാഘവന് പയ്യനാാട്് (എഡിി.) 2012: കേ�രള ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്, സമയംം, പബ്ലിിക്കേ�ഷന്സ്്, കണ്ണൂര്.

2.

മുഹമ്മദ്് കുഞ്ഞിി, പിി.കെ�.: 1982: മുസ്ലീീങ്ങളുംം കേ�രളസംംസ്കാാരവുംം, കേ�രള സാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിി, തൃശൂര്.

3.

സലിംം�, പിി.ബിി. (ഐ.എ.എസ്്.), ഹാാഫിിസ്് മുഹമ്മദ്്, എന്.പിി., വസിിഷ്ഠ, എംം.സിി. (എഡിിറ്റേ�ഴ്സ്്) 2014: മ ല ബാാ ര് :
പൈൈതൃകവുംം പ്രതാാപവുംം, മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

ഷിിഫാാന .കെ�
പാാലക്കാാട്്, ആലത്തൂർ സ്വവദേ�ശിിനിി. ഗവ. കോ�ോളേ�ജ്് ചിിറ്റൂരിിൽ നിിന്നുംം
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ഇപ്പോ�ോൾ തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ മലയാാള സർവകലാാശാാ
ലയിിൽ സംംസ്കാാര പൈൈതൃക പഠന വിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷക

മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥ: കർഷകപ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ�
അടയാാളപ്പെ�ടുത്തലുകൾ
ഡോ�ോ. സെ�ലിിൻ എസ്്. എൽ

അസ്സോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ,, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ. കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോട്ടയംം.

മണ്ണുംം മനുഷ്യയനുമാായുള്ള ബന്ധത്തിിന്് മാാനവചരിിത്രത്തോ�ോളംം പഴക്കമുണ്ട്്. ഭക്ഷണംം, വസ്ത്രംം,
പാാർപ്പിിടംം തുടങ്ങിിയ അടിിസ്ഥാാനാാവശ്യയങ്ങൾ നിിറവേ�റ്റുന്നതിിനു വേ�ണ്ട വസ്തുക്കൾ ഭൂമിിയിിൽ നിിന്ന്്
മനുഷ്യയൻ നേ�ടിിയെ�ടുക്കാാൻ തുടങ്ങുന്ന കാാലംം മുതലുള്ള ഈ ബന്ധംം ഇന്നുംം തുടർന്നുപോ�ോരുന്നുമുണ്ട്്.
കൃഷിി ഉപജീീവനമാാർഗ്ഗമാാക്കിിയ ആദിിമജനതയുടെെ സാാമൂഹിിക-സാാമ്പത്തിിക-സാംം�സ്കാാരിിക ഇടപെ�
ടലുകൾ മുഖ്യയമാായുംം ഭൂമിിയെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാായിിരുന്നു. സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� വിിളനിിലങ്ങൾ കൂടിിയാായ
കൃഷിിയിിടങ്ങളുംം അവിിടെെ പണിിയെ�ടുക്കുന്ന കർഷകനുംം വ്യയത്യയസ്ത സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളിിൽ കടന്നു
വരാാൻ കാാരണവുംം മറ്റൊ�ൊന്നല്ല. അതിിപ്രാാചീീനകാാലംം മുതലേ� കൃഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട നിിരവധിി
നാാടോ�ോടിി സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങൾ മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.

മുവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥ-കൃഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട തെ�ക്കൻ കഥാാഗാാനംം.
നാാടൻപാാട്ടുകളിിലെ� ഒരു മുഖ്യയവിിഭാാഗംം കഥാാഗാാനങ്ങളാാണ്്. ‘ദീീർഘമോ�ോ വളരെെ ഹ്രസ്വവമോ�ോ അല്ലാാത്ത
ഏതെ�ങ്കിിലുംം കഥയെ� ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന പാാട്ടുകൾ’.1 എന്നാാണ്് രാാഘവൻ പയ്യനാാട്് കഥാാഗാാന
ങ്ങളെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്്. കഥയെ�ക്കാാളുപരിി കഥ പറയുന്ന രീീതിിയാാണ്് ഇവയെ� കൂടുതൽ ആകർ
ഷണീീയമാാക്കുന്നത്്. പരമ്പരാാഗതമാായിി പകർന്നു കിിട്ടിിയിിട്ടുള്ള ഈ പാാട്ടുകൾ വസ്തുനിിഷ്ഠവുംം
കൂടിിയാാണെ�ന്നുംം കാാണാംം�.
കേ�രളത്തിിൽ പ്രചരിിച്ചിിരുന്ന കഥാാഗാാനങ്ങൾ പ്രധാാനമാായുംം വടക്കൻപാാട്ടുകൾ, തെ�ക്കൻപാാ
ട്ടുകൾ, ഇടനാാടൻ പാാട്ടുകൾ എന്നിിവയാാണ്്. വാാമൊ�ൊഴിിയിിലൂടെെ പകർന്നുവന്നിിരുന്ന ഈ പാാട്ടുകൾ
എക്കാാലത്തുംം ജനങ്ങൾക്ക്് പ്രിിയപ്പെ�ട്ടവയാായിിരുന്നു. തിിരുവനന്തപുരംം, കന്യാാ�കുമാാരിി ജിില്ലകളിിൽ
പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്ന തെ�ക്കൻപാാട്ടുകൾ തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുകൾ എന്നുംം വിില്ലടിിച്ചാാൻ പാാട്ടുകൾ
എന്നുംം രണ്ടു വിിഭാാഗങ്ങളാായിി തിിരിിയുന്നുണ്ട്്. ദേ�വതമാാരെെയുംം ദുർമൂർത്തിികളെ�യുംം പ്രീീതിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന
പാാട്ടുകളുംം വീീരാാരാാധനയിിൽ നിിന്ന്് രൂപംം കൊ�ൊണ്ട പാാട്ടുകളുംം അവയിിലുൾപ്പെ�ടുന്നു. പൊ�ൊന്നിിറത്താാൾ
കഥ, നീീലിി കഥ, അഞ്ചുതമ്പുരാാൻ കഥ, ഇരവിിക്കുട്ടിിപ്പിിള്ളപ്പോ�ോര്് തുടങ്ങിിയവ ഉദാാഹരണംം. ഇതിിൽ
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നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി കൃഷിി ഉപജീീവനമാാർഗ്ഗമാാക്കിിയ ഏതാാനുംം കുടുംംബങ്ങളുടെെയുംം അവരുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഏതാാനുംം വ്യയക്തിികളുടെെയുംം കഥയാാണ്് മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥ എന്ന തെ�ക്കൻപാാട്ടിിൽ
വർണ്ണിിക്കുന്നത്്.

മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥ- ഇതിിവൃത്തസംംഗ്രഹംം
കേ�രളത്തിിൽ മരുമക്കത്താായംം നിിലനിിന്നിിരുന്ന കാാലഘട്ടത്തിിൽ നടന്ന ഒരു സംംഭവമാാണ്് മൂവോ�ോ
ട്ടുമല്ലൻ കഥയിിൽ വിിവരിിക്കുന്നത്്. അമ്മാാവന്മാാരുടെെ നിിലംം പാാട്ടത്തിിനെ�ടുത്തു കൃഷിി ചെ�യ്യുന്ന
ആലിിച്ചേ�രിിയിിലെ�യുംം അയിിക്കരച്ചേ�രിിയിിലെ�യുംം രണ്ടു കറുപ്പന്മാാരുടെെ ജീീവിിതമാാണ്് ഇതിിലെ�
പ്രമേ�യംം അമ്മാാവന്മാാർക്ക്് വാാരക്കടവുംം പാാട്ടക്കാാണവുംം കൊ�ൊടുത്തു തീീർക്കാാത്തതിിനാാൽ കൃഷിി
ചെ�യ്യുന്നതിിൽ നിിന്ന്് അമ്മാാവന്മാാർ അവരെെ വിിലക്കുന്നു. കൃഷിിഭൂമിി തരിിശിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് പട്ടിിണിികിിട
ക്കുന്നത്് കുലത്തൊ�ൊഴിിലിിനോ�ോട്് ചെ�യ്യുന്ന അനീീതിിയാാണെ�ന്ന്് ചിിന്തിിക്കുന്ന കുറുപ്പന്മാാർ രണ്ടുംം കല്പിിച്ച്്
പണിിക്കിിറങ്ങുന്നു.
‘പൊ�ൊറുപ്പാാനേ� പൊ�ൊറുതിിയിില്ലാാ പുലരുവാാനോ�ോ സങ്കടമൊ�ൊണ്ടേ�.
കല്ലറയിിൽ പണവുമിില്ലാാ.
കഴഞ്ചിിയത്തിിൽ നെ�ല്ലുമിില്ലാാ
ഉടുപ്പാാനോ�ോ മുണ്ടുമിില്ലാാ.
ഉമ്മാാനോ�ോ നെ�ല്ലുമിില്ലാാ’.2
എന്ന അവസ്ഥയിിലാാണ്് അവരതിിന്് തുനിിയുന്നത്്. വിിവരമറിിഞ്ഞ അമ്മാാവന്മാാർ കാാര്യയക്കാാരാായ
മഠത്തിിൽപ്പിിള്ളയെ�യുംം മലയിിൽ പിിള്ളയെ�യുംം വിിളിിച്ച്് കൃഷിി ചെ�യ്യാാൻ തുടങ്ങിിയ മരുമക്കളുടെെ
ധിിക്കാാരംം ശമിിപ്പിിക്കാാനാായിി പറഞ്ഞയക്കുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന സംംഘർഷത്തിിൽ കുറുപ്പന്മാാരുടെെ
വെ�ട്ടേ�റ്റ്് പിിള്ളമാാർക്ക്് മാാരകമാായിി മുറിിവേ�റ്റ വാാർത്തയറിിഞ്ഞ അമ്മാാവന്മാാർ കുപിിതരാാകുന്നു.
രക്തച്ചൊ�ൊരിിച്ചിിലിിനുശേ�ഷംം കൃഷിിപ്പണിി തുടങ്ങുന്നത്് അനൗൗചിിത്യയമാാണെ�ന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കിിയ
കുറുപ്പന്മാാർ അമ്മാാവന്മാാരോ�ോട്് പ്രതിികാാരംം ചെ�യ്യാാനുള്ള ദേ�വതയെ� വാാങ്ങാാൻ തീീരുമാാനിിക്കുന്നു.
കൃഷിിയാാവശ്യയത്തിിനുള്ള കാാളയെ� വാാങ്ങാാൻ പോ�ോവുകയാാണെ�ന്ന്് അമ്മയോ�ോട്് കളവുംം പറഞ്ഞ്്
കിിഴക്കൻ ദിിക്കിിലേ�യ്ക്ക്് അവർ യാാത്രയാാവുന്നു. പോ�ോകുന്ന വഴിിയിിൽ കാാണുന്ന പ്രാാദേ�ശിികമൂർത്തിി
കൾക്ക്് നേ�ർച്ചകൾ നേ�ർന്ന്് കിിഴക്കൻ ദിിക്കിിലെ�ത്തിിച്ചേ�ർന്നെ�ങ്കിിലുംം പളുക ഊരിിലെ� മണ്ണാാനുംം
കൊ�ൊടിിഞ്ചമൂലയിിൽ ചടയൻ കണിിയൻ പറയനുംം തങ്ങളുടെെ കൈൈവശംം ശത്രുസംംഹാാരത്തിിനുള്ള
ദേ�വതകൾ ഇല്ലെ�ന്ന്് അറിിയിിക്കുന്നു. ഒടുവിിൽ മൂന്നരിിക്കരെെയുള്ള ചേ�രിിക്കണിിയൻ പറയന്റെ�
കയ്യിിലുള്ള ദുർദേ�വതയെ� പലവിിധ പ്രലോ�ോഭനങ്ങൾ നല്കിി കൈൈവശപ്പെ�ടുത്തുന്ന കുറുപ്പന്മാാർ തിിരിികെ�
വരുമ്പോ�ോൾ ചടയൻ കണിിയൻ പറയന്റെ� മാാട്ടിിനെ�ക്കൊ�ൊല്ലുന്ന ദേ�വതയെ�യുംം കൂടെെക്കൂട്ടുന്നു. നെ�ല്ലിി
ക്കാാമലയിിലെ� കുഞ്ചുമാാതൻ വേ�ലൻ തമ്പുരാാനെ� കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് മന്ത്രവാാദംം നടത്തിി ദേ�വതമാാരെെ
ഉറപ്പിിക്കണമെെന്ന ചേ�രിിക്കണിിയൻ പറയന്റെ� നിിർദ്ദേ�ശവുംം അവർ അനുസരിിച്ചു. ഈ ദേ�വതമാാർ
നാാടു മുടിിക്കുന്നവരാാണെ�ന്ന വേ�ലന്റെ� മുന്നറിിയിിപ്പൊ�ൊന്നുംം അവർ കണക്കിിലെ�ടുക്കുന്നിില്ല. ശത്രുസംം
ഹാാരത്തിിനാായിി കുറുപ്പന്മാാർ അയക്കുന്ന മൂവോ�ോട്ടുമല്ലനുംം കൂട്ടരുംം അമ്മാാവന്മാാരേ�യുംം കാാര്യയസ്ഥന്മാാ
രേ�യുംം ആ ദേ�ശത്തെ�യുംം നശിിപ്പിിച്ചതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അവരെെ അവിിടേ�യ്ക്കു കൊ�ൊണ്ടുവന്ന കുറുപ്പന്മാാരെെയുംം
ഇല്ലാായ്മ ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. എല്ലാാറ്റിിന്റെ�യുംം അവസാാനംം ഊട്ടുപുരയുടെെ വലത്തുവശത്ത്് ഇവരെെല്ലാം�ം
ഇരിിപ്പുറപ്പിിക്കുന്നിിടത്ത്് കഥ അവസാാനിിക്കുന്നു.
മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥയുടെെ 1351 വരിികൾ മാാത്രമേ� കിിട്ടിിയിിട്ടുള്ളൂ എങ്കിിലുംം അന്നത്തെ� തെ�ക്കൻ
തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിന്റെ� സാാമുദാായിികപശ്ചാാത്തലംം, ദാായക്രമംം, വ്യയത്യയസ്ത ജാാതിികൾ, തൊ�ൊഴിിലുകൾ,
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ആചാാരങ്ങൾ, വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ, പ്രധാാന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിിയവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വ്യയക്തമാായ ചിിത്രംം
അതിിൽ നിിന്നുംം ലഭിിക്കുന്നുണ്ട്്.

കൃഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ആചാാരങ്ങളുംം
കൃഷിി ജീീവിിതോ�ോപാാധിിയാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിിൽ കൃഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട നിിരവധിി
ആചാാരങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം നിിലനിില്ക്കുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. കൃഷിി ആരംംഭിിക്കുന്നതിിനു മുൻപുംം
വിിത്തു വിിതയ്ക്കുമ്പോ�ോഴുംം നല്ല ദിിവസംം ആണെ�ന്ന്് കണിിയാാനെ�ക്കണ്ട്് ഉത്തമബോ�ോധ്യംം� വരുത്തിിയിി
ട്ടാാണ്് കുറുപ്പന്മാാർ കൃഷിി ആരംംഭിിക്കുന്നതു തന്നെ�.
‘വെ�ള്ളിിയാാഴ്ച തന്നെ�യല്ലോ�ോ വെ�ളിിപ്പാാനേ�ഴരനാാഴിികയിിക്കേ�
കോ�ോഴിി കുരലോ�ോചെ�കേ�ൾക്കുംം പോ�ോഴേ� കന്നാാലിിപൂട്ടാാൻ പോ�ോവതിിനേ�
നല്ത്തിിവസംം ഒണ്ടു കാാണുംം’.3
എന്ന വാാക്കിിൽ വിിശ്വാാ�സമുറപ്പിിച്ച്് തുടങ്ങിിയ കൃഷിിപ്പണിിയാാകട്ടെെ രക്തച്ചൊ�ൊരിിച്ചിിലിിലാാണ്് അവസാാ
നിിക്കുന്നത്്.
മനുഷ്യാാ�തീീതമാായ ഏതോ�ോ ശക്തിി മനുഷ്യയന്റെ� പ്രവൃത്തിികളെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നു എന്നു വിിശ്വവ
സിിച്ചിിരുന്ന പ്രാാചീീനജനവിിഭാാഗങ്ങൾ, ദേ�വതമാാർക്കൊ�ൊപ്പംം പിിശാാചുക്കളെ�യുംം ആരാാധിിച്ചിിരുന്നു.
പലപ്പോ�ോഴുംം പൂർവ്വിികരുടെെ ആത്മാാക്കളെ�യുംം തങ്ങളുടെെ സഹാായത്തിിനാായിി കുടെെക്കൊ�ൊണ്ടു നടക്കു
ന്ന പതിിവുംം അവർക്കിിടയിിലുണ്ടാായിിരുന്നു. മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥയിിലെ� ചേ�രിിക്കണിിയൻ പറയന്റെ�
ദേ�വതകൾ അയാാളുടെെ തന്തപ്പറയനുംം തള്ളപ്പറയിിയുമാാണെ�ന്ന്് പറയുന്നത്് ഉദാാഹരണംം.
ദേ�വതകളെ� കൃഷിി ആവശ്യയങ്ങൾക്കുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന രീീതിി അതിിപ്രാാചീീനകാാലംം മുതൽക്കേ�
കേ�രളത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നു. കൃഷിിയുടെെ അഭിിവൃദ്ധിിക്കൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� കൃഷിി സാാധനങ്ങൾ മോ�ോഷണംം
പോ�ോയാാൽ തെ�ളിിയിിക്കാാനുംം ശത്രുക്കളെ� ഒഴിിവാാക്കാാനുംം പരിിചിിതരാായ ദേ�വതകളെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചിി
രുന്നു. കൃഷിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ തുടങ്ങിിയ ദേ�വതകൾ പലപ്പോ�ോഴുംം താാണജാാതിിയിിൽ
പെ�ട്ടവരുടെെ അധീീനതയിിലാായിിരുന്നു. എങ്കിിലുംം ആവശ്യംം� വരുമ്പോ�ോൾ ഉയർന്ന ജാാതിിയിിലുള്ളവ
രുംം ഈ ദേ�വതകളുടെെ സഹാായംം അഭ്യയർത്ഥിിക്കുന്നതിിൽ യാാതൊ�ൊരു മടിിയുംം കാാണിിച്ചിിരുന്നിില്ല
എന്നതിിനു തെ�ളിിവാാണല്ലോ�ോ ദേ�വതമാാരെെ തേ�ടിിയുള്ള കുറുപ്പന്മാാരുടെെ കിിഴക്കൻ ദേ�ശത്തേ�ക്കുള്ള
യാാത്ര.
ചേ�രിിക്കണിിയൻ പറയന്റെ� കയ്യിിൽ നിിന്നുംം വാാങ്ങിിയ ദേ�വതമാാരെെ അനുസരിിപ്പിിക്കാാൻ
കുഞ്ചുമാാതൻ വേ�ലന്റെ� സഹാായമാാണ്് കുറുപ്പന്മാാർ തേ�ടുന്നത്്. മന്ത്രവാാദവുംം ബാാധയൊ�ൊഴിിപ്പിിക്കലുംം
ആയിിരുന്നു അന്ന്് വേ�ലന്മാാരുടെെ മുഖ്യയതൊ�ൊഴിിൽ. അന്ധവിിശ്വാാ�സത്തിിൽ ജീീവിിക്കുന്ന സമുദാായങ്ങ
ളെ�കൊ�ൊണ്ട്് സ്വവന്തംം ജീീവിിതംം കെ�ട്ടിിപ്പടുത്തിിയ കൂട്ടർ. എന്നിിട്ടുംം മറ്റാാരുടേ�യുംം വാാക്കു കേ�ൾക്കാാത്ത,
വേ�ലനെ� മാാത്രംം അനുസരിിക്കുന്ന, ദേ�വതകളെ� നിിലനിിർത്താാൻ ആദ്യം�ം അയാാൾ വിിസമ്മതിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. തലതിിരിിഞ്ഞ കുറുപ്പന്മാാർ ഊരു മുഴുവൻ കൊ�ൊന്നു മുടിിക്കാാനാാണ്് അടങ്ങാാത്ത ദേ�വതയെ�
ഊരകത്തു കൊ�ൊണ്ടുവന്നതെ�ന്നാാണ്് അയാാളുടെെ അഭിിപ്രാായംം. തന്റെ� നാാടു നശിിപ്പിിച്ചാാൽ എയ്തു
തള്ളിിക്കളയുമെെന്ന അയാാളുടെെ ഭീീഷണിി എത്ര ശക്തിിയുള്ള ദേ�വതയെ�യുംം തന്റെ� ചൊ�ൊൽപ്പടിിക്ക്്
നിിർത്താാനാാവുംം എന്നുള്ള വേ�ലന്റെ� ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തെ�യാാണല്ലോ�ോ വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
ചേ�രിിക്കണിിയൻ പറയൻ ദേ�വതകളെ� കുറുപ്പന്മാാർക്ക്് കൊ�ൊടുക്കുന്നതിിനു മുൻപ്് തന്റെ� ദേ�വ
തയ്ക്ക്് ‘ആച്ചിിരിിയവുംം അനുക്കിിരങ്ങളുംം’ഉണ്ടെ�ന്ന്് തെ�ളിിയിിക്കാാൻ സ്വവന്തംം മകളെ� അവളുടെെ സമ്മ
തത്തോ�ോടെെ കുരുതിികൊ�ൊടുക്കുന്നതുംം പാാട്ടിിൽ വിിവരിിക്കുന്നുണ്ട്്. മകളെ� ബലിികൊ�ൊടുത്തുംം കർമ്മംം
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പൂർത്തിിയാാക്കാാനാാണ്് അയാാളുടെെ ശ്രമംം. മകളേ�ക്കാാൾ വലുതാായിി താാൻ ഏറ്റെെടുത്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക്്
വിില കൊ�ൊടുക്കുന്ന ഒരാാളെ�യാാണിിവിിടെെ കാാണാാനാാവുക.

ജന്മിിത്തത്തിിനെ�തിിരെെയുള്ള ആദ്യയകർഷകപ്രതിിഷേ�ധംം
തെ�ക്കൻ തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിൽ കൃഷിി ഉപജീീവനമാാർഗ്ഗമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്ന കുറുപ്പന്മാാരുടെെ കുടുംം
ബത്തിിൽ നടക്കുന്ന സംംഭവങ്ങളാാണ്് മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ കഥയിിലെ� പ്രതിിപാാദ്യം�ം. മരുമക്കത്താായംം
നിിലനിിന്നിിരുന്ന ആ കാാലഘട്ടത്തിിൽ പലപ്പോ�ോഴുംം മരുമക്കൾക്ക്് ലഭിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്ന ന്യാാ�യമാായ
അവകാാശങ്ങൾ പോ�ോലുംം നല്കാാൻ പല കുടുംംബങ്ങളിിലേ�യുംം കാാരണവന്മാാർ വിിസമ്മതിിച്ചിിരുന്നു.
ആലിിച്ചേ�രിിക്കുറിിപ്പിിന്റെ�യുംം അയിിക്കരച്ചേ�രിി കുറുപ്പിിന്റെ�യുംം അമ്മാാവന്മാാരുംം ഇതേ� രീീതിി തന്നെ�
യാായിിരുന്നു പിിന്തുടർന്നിിരുന്നതെ�ന്ന്് പാാട്ടിിൽ നിിന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്. വാാരക്കടവുംം പാാട്ടക്കാാണവുംം
കൃത്യയമാായിി നല്കാാതിിരുന്നതിിനാാലാാണ്്, സ്വവന്തംം മരുമക്കളാായിിരുന്നിിട്ടുപോ�ോലുംം, കുറുപ്പന്മാാർക്ക്്
അവർ യാാതൊ�ൊരു ഇളവുംം നല്കാാതിിരുന്നത്്. മാാത്രമല്ല നിിലംം തരിിശാായിി കിിടന്നാാലുംം അവർക്ക്്
കൃഷിി ചെ�യ്യാാനാായിി നല്കിില്ല എന്ന്് കടുത്ത തീീരുമാാനവുംം അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്്. പനയടിിയെ�ന്നുംം
ചിിറയടിിയെ�ന്നുംം പേ�രുള്ള പന്ത്രണ്ടു മരയ്ക്കാാൽ നിിലംം തരിിശാായിിക്കിിടന്ന്് നശിിച്ചുപോ�ോകുന്നതു കണ്ടിിട്ടുംം
അവർ തങ്ങളുടെെ തീീരുമാാനത്തിിൽ നിിന്ന്് പിിന്തിിരിിയുന്നുമിില്ല.
തങ്ങൾക്ക്് അവകാാശപ്പെ�ട്ട കൃഷിിസ്ഥലംം തരിിശിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് പട്ടിിണിി കിിടക്കുന്നത്് കുലത്തൊ�ൊ
ഴിിലിിനോ�ോട്് ചെ�യ്യുന്ന അനീീതിിയാാണെ�ന്ന്് ചിിന്തിിക്കുന്ന കുറുപ്പന്മാാർ തങ്ങൾ ചെ�യ്യുന്ന തൊ�ൊഴിിലിിനോ�ോട്്
തിികഞ്ഞ ആത്മാാർത്ഥത പുലർത്തിിയിിരുന്നു എന്ന്് വ്യയക്തമാാണല്ലോ�ോ
‘പൊ�ൊറുപ്പാാനേ� പൊ�ൊറുതിിയിില്ലാാ പുലരുവാാനോ�ോ സങ്കടമൊ�ൊണ്ടേ�
കല്ലറയിിൽ പണവുമിില്ലാാ
കഴഞ്ചിിയത്തിിൽ നെ�ല്ലുമിില്ലാാ
ഉടുപ്പോ�ോനോ�ോ മുണ്ടുമിില്ല
ഉമ്മോ�ോനോ�ോ നെ�ല്ലുമിില്ലാാ’
എന്ന അവസ്ഥയിിലാാണ്് അവർ രണ്ടുംം കല്പിിച്ച്് കൃഷിി ചെ�യ്യാാനിിറങ്ങുന്നത്്. ജന്മിിത്തത്തിിനെ�തിി
രെെയുള്ള കർഷകന്റെ� പ്രതിിഷേ�ധത്തിിന്റെ� ആദ്യയപടിിയാായിി കറുപ്പന്മാാരുടെെ ഈ പ്രവൃത്തിിയെ�
കണക്കാാക്കാംം�.
അനന്തരവന്മാാരാാണെ�ങ്കിിലുംം തങ്ങളുടെെ വാാരക്കടവുംം പാാട്ടക്കാാണവുംം തീീർക്കാാതെ� കൃഷിിപ്പ
ണിിക്കിിറങ്ങിിയ കുറുപ്പന്മാാരെെ തടയാാനാായിി രണ്ടു കാാര്യയസ്ഥന്മാാരെെ അയക്കുന്ന അമ്മാാവന്മാാരിിൽ
ജന്മിിത്തത്തിിന്റെ� ക്രൂരമുഖംം ദർശിിക്കാാനാാവുംം. ഏറ്റവുംം അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ�ോട്് പോ�ോലുംം അവരുടെെ
പെ�രുമാാറ്റംം ഈ രീീതിിയിിലാാണെ�ങ്കിിൽ താാണജാാതിിയിിൽപ്പെ�ട്ട കുടിിയാാന്മാാരോ�ോടുള്ള അവരുടെെ
പെ�രുമാാറ്റംം എങ്ങനെ�യാായിിരിിക്കുമെെന്ന്് ചിിന്തിിക്കുന്നതിിലൂടെെ അന്നത്തെ� ജന്മിി-കുടിിയാാൻ ബന്ധ
ത്തിിന്റെ� ഏകദേ�ശരൂപംം കണ്ടെ�ത്താാനാാവുംം. തങ്ങളെ� വിിലക്കാാൻ വന്ന കാാര്യയസ്ഥന്മാാരെെ അവർ
വെ�ട്ടിിവീീഴ്ത്തുന്നു. ആണകളുംം പള്ളിിയമ്പുകളുംം കോ�ോയ്മയുംം വാാക്കുംം വചനവുംം എന്നല്ല മൂപ്പുപോ�ോലുമിില്ലാാത്ത
നിിങ്ങൾ ആരാാ നിിലമുഴരുതെ�ന്ന്് പറയാാൻ? എന്ന്് കുറുപ്പന്മാാർ പിിള്ളമാാരെെ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുമുണ്ട്്.
‘പള്ളിിയമ്പുംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ
പാായിിമാാനംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ
വാാരംം കടംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ പാാട്ടയിിക്കാാണംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ
അതിികാാരംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ മുന്നിിലയുംം നിിങ്ങൾക്കോ�ോടാാ’
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തങ്ങൾക്കു കൂടിി അവകാാശപ്പെ�ട്ട ഭൂമിിയിിൽ കൃഷിി ചെ�യ്യുക എന്ന ന്യാാ�യമാായ കാാര്യയത്തിിൽ
ഇടപെ�ടാാൻ ഈ കാാര്യയസ്ഥന്മാാർക്ക്് യാാതൊ�ൊരു അർഹതയുമിില്ലെ�ന്ന്് അവർ കാാര്യയ കാാരണംം
സഹിിതംം വാാദിിക്കുന്നു. എന്നിിട്ടുംം അവർ തടയാാൻ ചെ�ല്ലുമ്പോ�ോളാാണ്് ഒരു പ്രതിിരോ�ോധമെെന്ന നിിലയിിൽ
കുറുപ്പന്മാാർ കാാര്യയസ്ഥന്മാാരെെ നേ�രിിടുന്നത്്. തങ്ങൾക്ക്് അവകാാശപ്പെ�ട്ട കാാര്യയങ്ങൾ നിിഷേ�ധിിക്കു
മ്പോ�ോൾ പ്രതിികരിിക്കാാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പുതുതലമുറയുടെെ ഉദയവുംം കുറുപ്പന്മാാരിിൽ കണ്ടെ�ത്താാൻ
സാാധിിക്കുംം.

മൂവോ�ോട്ടുമല്ലൻ- മാാറ്റത്തിിന്റെ� ആദ്യയപ്രതിിനിിധിി
ജന്മിിമാാരുടെെ ക്രൂരതയ്ക്കു മുൻപിിൽ നിിസ്സഹാായരാായിി നിിൽക്കേ�ണ്ടിി വരുന്ന കർഷകരുടെെ പ്രതിിനിിധിി
കളാാണ്് ആലിിച്ചേ�രിിക്കുറുപ്പുംം അയിിക്കരച്ചേ�രിിക്കുറുപ്പുംം. അന്നത്തെ� ദാായക്രമമനുസരിിച്ച്് തങ്ങൾക്കു
ലഭിിക്കേ�ണ്ട അവകാാശങ്ങൾ മാാത്രമേ� അവർ അമ്മാാവന്മാാരോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ�
ലഭിിക്കുന്ന ഭൂമിിയിിൽ കൃഷിി ചെ�യ്ത്് തങ്ങളുടെെ കടംം വീീട്ടാാമെെന്ന പ്രതീീക്ഷയിിലാായിിരുന്നു അവർ.
പക്ഷേ� അമ്മാാവന്മാാർ അത്് നിിഷേ�ധിിക്കുന്നതോ�ോടെെയാാണ്് അവർ അനീീതിിയ്ക്കെ�തിിരെെ പ്രതിിഷേ�ധിി
ക്കാാൻ തുനിിയുന്നത്്. സ്വവയംം നശിിച്ചിിട്ടാായാാലുംം തങ്ങളുടെെ അവകാാശങ്ങളെ� നിിഷേ�ധിിച്ചവരെെ ഇല്ലാായ്മ
ചെ�യ്യണമെെന്ന ചിിന്തയിിലേ�ക്ക്് അവർ എത്തിിച്ചേ�രുന്നതുംം അങ്ങനെ�യാാണ്് ദരിിദ്രനാായ കർഷകന്റെ�
ദുരിിതങ്ങളുംം കഷ്ടപ്പാാടുകളുംം മനസ്സിിലാാക്കാാൻ തയ്യാാറാാകാാത്ത ഭൂപ്രഭുക്കന്മാാരെെ അപ്പാാടെെ നശിിപ്പിിക്കാാ
നുള്ള തീീരുമാാനംം. അക്കൂട്ടത്തിിൽ സ്വവന്തംം ജീീവനുംം കുടുംംബവുംം എല്ലാം�ം അവർക്ക്് നഷ്ടമാാകുന്നുമുണ്ട്്.
ഒരു ദേ�ശംം തന്നെ� ആ പ്രതിികാാരാാഗ്നിിയിിൽ ആളിിക്കത്തുന്നുണ്ട്്. ഉള്ളവനുംം ഇല്ലാാത്തവനുംം തമ്മിിലു
ള്ള അകലംം ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ സർവസംംഹാാരിിയാായിി കടന്നുവരുന്ന മൂവോ�ോട്ടുമല്ലനിിൽ മാാറ്റത്തിിന്റെ�
കാാഹളമൂതുന്ന അതിിപ്രാാചീീനമാായ ഒരു പ്രതിിനിിധിിയെ�ക്കൂടിി ദർശിിക്കാാനാാവുംം എന്ന കാാര്യയത്തിിൽ
യാാതൊ�ൊരു സംംശയവുമിില്ല. മനുഷ്യയനെ�ക്കൊ�ൊണ്ടു കഴിിയാാത്ത ഈ മാാറ്റത്തിിന്റെ� ആദ്യയപ്രതിിനിിധിിയാായ
മൂവോ�ോട്ടുമല്ലന്റെ� പ്രവൃത്തിിയുടെെ പ്രതിിഫലനങ്ങൾ പിില്കാാലത്തുണ്ടാായ പല കർഷകസമരങ്ങളിിലുംം
കണ്ടെ�ടുക്കാാനാാവുന്നുമുണ്ട്്.
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സംംഗ്രഹംം
ഓണംം എന്ന ഐതിിഹ്യംം� വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ഭാാവനാാജീീവിിതത്തിില് ഇടപെ�ട്ടതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന
അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. തീീക്ഷ്ണമാായ ശാാസ്ത്രബോ�ോധവുംം അതിിനെ� അടിിസ്ഥാാ
നമാാക്കിിയുള്ള മനുഷ്യയജിിവിിതപുരോ�ോഗതിിയുംം കാാവ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച കവിി
മിിത്തിിക്കല് വ്യയവഹാാരങ്ങളെ� എങ്ങനെ� സ്വീീ�കരിിക്കുന്നുവെ�ന്നതിിനാാണ്് പഠനംം ഊന്നല് നല്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോല്വാാക്കുകള്: ഐതിിഹ്യംം�, പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം,ആഖ്യാാ�നംം

മഹാാകവിി വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ ഭാാവനാാജീീവിിതത്തെ� സമഗ്രമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ച ഐതിിഹ്യാാ�
ഖ്യാാ�നംം തിിരുവോ�ോണമാാണ്്. ഓണപ്പാാട്ട്്, ഓണപ്പാാട്ടുകാാര്, ഓണക്കിിനാാവ്്, ഓണമുറ്റത്ത്്…. തുടങ്ങിി
ഓണവുമാായിി പ്രത്യയക്ഷബന്ധംം നിിലനിിര്ത്തുന്ന പതിിമൂന്നോ�ോളംം കവിിതകള് ആ കാാവ്യയലോ�ോകത്തുണ്ട്്;
ഒളിിഞ്ഞുംം മങ്ങിിയുംം ഓണത്തിിലേ�ക്കെ�ത്തുന്ന മറ്റനേ�കംം കവിിതകള്ക്കുപുറമേ�യാാണിിത്്.
1938-ല് മാാതൃഭൂമിിയുടെെ ഓണപ്പതിിപ്പിിനുവേ�ണ്ടിി എഴുതിിയ ഓണപ്പാാട്ടാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി
യുടെെ ആദ്യയ ഓണക്കവിിത. ജീീവിിതവൈൈവശ്യയങ്ങളേ�റ്റുവാാങ്ങിിയ പിിന്തലമുറ തിിരുവോ�ോണത്തെ�
ഇളംം തലമുറയ്ക്ക്് കൈൈമാാറിിക്കൊ�ൊണ്ട്് നടത്തുന്ന ആത്മഗതരൂപത്തിിലാാണ്് കവിിതയുടെെ രചന.
പൂക്കളങ്ങളുടെെ നറുംം കാാഴ്ചകളുംം ഓണക്കളിികളുടെെ ആഹ്ലാാദിിപ്പിിക്കുന്ന ശബ്ദാാന്തരീീക്ഷവുംം ചേ�ര്ന്ന
ഹൃദ്യയമാായ ഓണക്കാാലംം ഒരു പൈൈതൃകനിിധിിപോ�ോലെ� ഇളംംതലമുറയ്ക്ക്് കൈൈമാാറിി വിിശ്രമിിക്കുന്ന
കാാരണവരുടെെ സ്ഥാാനമാാണ്് കവിി ഇതിില് കൈൈയാാളുന്നത്്. പൂക്കളുംം വണ്ടുകളുംം കുഞ്ഞുങ്ങളുംം
ഒരുമിിച്ച്് ഓണത്തെ� വരവേ�ല്ക്കുമ്പോ�ോള് തിിരുവോ�ോണംം അതിിന്റെ� എല്ലാാ നിിറവുകളോ�ോടെെയുംം വന്നെ�
ത്തട്ടേ�യെ�ന്ന്് കവിി ആഗ്രഹിിക്കുന്നു.
സുവര്ണ്ണ വല്ലീീ കുസുമത്തിിനൊ�ൊക്കുംം
പൊ�ൊന്നോ�ോണ വെ�യിിലേ� വിിരിിയൂ, വിിളങ്ങൂ
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രാാവിില്ക്കവുങ്ങിിന് മലര്തൂവിി മെെല്ലെ�ന്നാാവിിര്ഭവിിക്കൂ കുളിിര് വെ�ണ്ണിിലാാവേ�
നിിരാാമയമാായ മനുഷ്യയവര്ഗ്ഗത്തിിനേ� ഓണാാഹ്ലാാദത്തിില് അഭിിരമിിക്കാാനാാവൂ. അതിിനാാല് കുഞ്ഞുങ്ങ
ള്ക്കുമാാത്രംം അവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ആ ഓണംം.
വൈൈവശ്യയമേ�ല്ക്കാാനറിിവേ�റിിയോ�ോരീീ
ജീീവച്ഛവങ്ങള്ക്കിിനിിയെ�ന്തുപാാട്ടോ�ോ!
എന്ന ആത്മഗതരൂപത്തിിലാാണ്് കവിിത അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അല്ലലിില്ലാാക്കാാലത്ത്്
മാാത്രംം സ്വാാ�ഗതമരുളാാവുന്ന ഒന്നാായിി ഓണംം കവിിക്കനുഭവപ്പെ�ടുന്നു.
1950-കളിിലാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ, ഏറെെ കൊ�ൊണ്ടാാടപ്പെ�ട്ട, ‘ഓണപ്പാാട്ടുകാാര്‘ എന്ന
സമാാഹാാരംം വരുന്നത്്. പ്രമേ�യപരമാായിി തന്നെ� ഓണത്തെ� പരിിചരിിക്കുന്ന കവിിതകളാാണ്്
അതിിലെ� ഓണപ്പാാട്ടുകാാര്, ഓണക്കളിിക്കാാര്, ഓണംം തുടങ്ങിിയവ. മഹത്താായ ഒരു ചെ�റിിയ മഹാാ
കാാവ്യയമെെന്ന്് പ്രൊ�ൊഫ. എംം. എന് വിിജയന് വിിശേ�ഷിിപ്പിിച്ച ‘ഓണപ്പാാട്ടുകാാര്‘ സ്വവര്ഗ്ഗീീയമാായ ഒരു
ഭൂതകാാലത്തിിന്റെ� ഓര്മ്മകളിിലുംം വര്ത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� ജീീവിിതാാസ്വാാ�സ്ഥ്യയങ്ങളിിലുംം ഭാാവിിയിില്
നെ�യ്തെ�ടുക്കേ�ണ്ട ജീീവിിതഭദ്രതയിിലുംം ആഖ്യാാ�നക്രമംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. കീീഴാാളരാായ ഓണപ്പാാട്ടുകാാരാാണ്്
കവിിതയിില് ആഖ്യാാ�തസ്ഥാാനത്തുള്ളത്്. ഓണപ്പാാട്ടുകള് പാാടിി പെ�രുവഴിി താാണ്ടുന്ന, കീീറിിപ്പഴകിിയ
കൂറ പുതച്ച, കേ�വലരാായ, ആ അരവയര് പട്ടിിണിിക്കാാര് പക്ഷേ�, ഓണത്തിിന്റെ� അതിിസമ്പന്നമാായ
ഒരു ആഖ്യാാ�നപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഉടമസ്ഥരാാണ്്. പല ദേ�ശത്ത്്, പല ഭാാഷയിില്, പല വേ�ഷത്തിില്,
പാാരിില് എന്നോ�ോ ഉദിിച്ച്് പൊ�ൊലിിഞ്ഞ പൊ�ൊന്നോ�ോണചരിിതംം കഥിിക്കാാന് വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ടവര്; മനുഷ്യയ
വര്ഗ്ഗത്തിിന്റെ� ചരിിത്രസഞ്ചാാരങ്ങള് ആ പാാട്ടിില് ഉറഞ്ഞൂകൂടിി. വെ�ണ്നുരപോ�ോല് നറുപുഞ്ചിിരിിയുംം
വെ�ള്ളത്താാടിിയുംം നിിറഞ്ഞ, വന്മലപോ�ോലൊ�ൊരു ഭൂപന്റെ� ധരണീീജീീവിിതംം പലമട്ടിില്, സ്വവരരാാഗവിിശേ�
ഷത്തോ�ോടെെ പാാടിി ആഹ്്ളാാദത്താാല് സ്വവയംംഭരിിതരാാകുന്നു ആ ഓണപ്പാാട്ടുകാാര്. ദേ�വസമാാനമാായ
ജീീവിിതംം ഭൂലോ�ോകര്ക്ക്് വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്ത ആ സുകൃതയുഗംം ‘സൗൗഹൃദമധുരപവിിത്രചരിിത്രകളുംം വിിനയ
വിിശാാരദരുംം കരുണാാമൂര്ത്തിികളുംം വീീരപരാാക്രമിികളുംം ധിിഷണാാശാാലിികളുംം കലാാസമ്പന്നരു’മാായ
ഒരു പ്രജാാലോ�ോകത്തെ� സൃഷ്ടിിച്ചു. സാാഹോ�ോദര്യയവുംം സമത്വവവുംം അവിിടെെ പുലര്ന്നു. ആദിിമജീീവിിതത്തിി
ന്റെ� സുഭദ്രലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള ആ സഞ്ചാാരത്തിില്നിിന്ന്് വാാമനാാധിിനിിവേ�ശകാാലത്തിിലേ�ക്ക്്
ഓണപ്പാാട്ടുകാാരെെത്തുന്നു. ‘ദേ�വപുരോ�ോഹിിത ദുഷ്പ്രഭുവര്ഗ്ഗംം ഭരണംം കൈൈയാാളുന്ന, അസുന്ദരവസു
ന്ധര’യാാല് ജീീവിിതംം വന്ധ്യയമാായ മനുഷ്യയവര്ഗ്ഗത്തെ�യാാണ്് വാാമനകാാലംം ഉളളടക്കിിയത്്. പഴയ
മനുഷ്യയമഹാാസ്വവത്വവന്മാാരുടെെ സ്ഥാാനംം ഇത്തിിരിിവട്ടംം മാാത്രംം കാാണ്മവരുംം ഇത്തിിരിിവട്ടംം മാാത്രംം
ചിിന്തിിക്കുന്നവരുംം ആയ നവനരവര്ഗ്ഗംം അപഹരിിച്ചു. എങ്കിിലുംം ഭവല്ക്കാാലംം ധന്യയമാായേ�ക്കുമെെന്ന
പ്രതീീക്ഷ ആ പാാട്ടുകള് അവശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നു. നിിരവധിി പുരുഷാായുസ്സിിന്നപ്പുറത്തുനിിന്ന്് ഉദിിച്ചുവരുന്ന
ഓണപ്പൊ�ൊന്കിിരണങ്ങളിിലാാണ്് കവിി ധന്യയമാായ ആ ഭാാവിികാാലത്തെ� ദര്ശിിക്കുന്നത്്.
അവകള് കിിനാാവുകളെ�ന്നാംം� ശാാസ്ത്രംം
കളവുകളെ�ന്നാംം� ലോ�ോകചരിിത്രംം ;
ഇവയിിലുമേ�റെെ യഥാാര്ഥംം ഞങ്ങടെെ
ഹൃദയനിിമന്ത്രിിത സുന്ദരതത്ത്വംം�.
ഭാാവിിയെ� ഫലപ്രാാപ്തിിയിിലെ�ത്തിിക്കാാന് കെ�ല്പുള്ള മോ�ോഹനമാായ ഒരു കിിനാാവാായിി അസ്തിിത്വംം� നേ�ടുന്ന
നല്ത്തിിരുവോ�ോണംം മഹിിതാാകൃതിിയാായ ഒരു മാാനവജീീവിിത ശിില്പത്തെ� വാാര്ത്തെ�ടുക്കുമെെന്ന്് കവിി
പ്രതീീക്ഷിിക്കുന്നു. നഷ്ടവസന്തസ്ഥലിികളിില് നിിന്ന്് സമൃദ്ധവസന്തതടത്തിിലേ�ക്ക്് മനുഷ്യയവര്ഗ്ഗംം
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തിിരുവോ�ോണോ�ോര്ജ്ജത്തിിലൂടെെ എത്തിിച്ചേ�രുക തന്നെ� ചെ�യ്യുമെെന്ന കവിിയുടെെ ആത്മവിിശ്വാാ�സംം
കവിിതയിില് സ്ഫുരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിിന്റെ� കൊ�ൊടിിപ്പടംം താാഴ്ത്താാനാാവിില്ലെ�ന്ന്്, ‘കന്നിിക്കൊ�ൊയ്ത്തിി’ല്
മൃത്യുുവിിനെ�പ്പോ�ോലുംം വെ�ല്ലുവിിളിിച്ച കവിി, വരാാനിിരിിക്കുന്ന തേ�ജോ�ോകാാലത്തെ� പ്രതീീക്ഷാാപൂര്വ്വംം കാാത്തിി
രിിക്കുന്നു.
തിിരുവോ�ോണത്തിിന്റെ� സ്ഥാാപിിതവ്യയവഹാാരങ്ങളെ� നിിരസിിച്ച്് അതിിന്റെ� കാാണാാപ്പാാതിിയെ�
ആശ്ലേ�ഷിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ഓണക്കളിിക്കാാര്. ഓണത്തിിന്റെ� ദേ�ശീീയമുദ്രകളാായിി സ്ഥാാനംം
പിിടിിച്ച സവര്ണചിിഹ്നങ്ങളെ� തിിരസ്കരിിച്ച്് അതിിന്റെ� കീീഴാാളമെെന്നു വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ട്ട ആഖ്യാാ�
നലോ�ോകത്തിിലേ�ക്ക്് കവിി സഞ്ചരിിക്കുന്നു. ‘കുടിിയൊ�ൊഴിിക്കലിി’ലെ� മധ്യയവര്ഗ്ഗനാായകനെ�പ്പോ�ോലെ�
മണിിമേ�ടയിിലിിരുന്ന്് ചെ�റുമാാടത്തിിലെ� ജീീവിിതംം നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന കവിിചിിത്തംം, ചുവടുംം പാാട്ടുംം
കൈൈകൊ�ൊട്ടുമാായിി അഴകോ�ോടെെ വന്നെ�ത്തിിയ മധ്യയവര്ഗ്ഗപൊ�ൊന്നോ�ോണത്തിിന്റെ� പൊ�ൊന്കസവിിഴ
പൊ�ൊട്ടിിച്ച്് കണ്ണീീരുതിിരുംം മാാടത്തിിലെ� ചെ�റുമുറ്റത്തേ�ക്ക്് ഓടിിപ്പോ�ോകുന്നു. തന്റെ� കരളിിന്റെ� തെ�മ്മാാടിി
ത്തമാായാാണ്് ആ കീീഴ്മേ�ല്മറിിച്ചിില് കവിിയ്ക്ക്് ആദ്യം�ം അനുഭവപ്പെ�ടുന്നത്്.
പൊ�ൊന്കസവിിഴയുംം പൊ�ൊട്ടിിച്ചെ�ങ്ങോ�ോട്ടെെന് കരളോ�ോടീീ തെ�മ്മാാടീീ;
മാാന്യയതക്കുറവുള്ള കീീഴാാളത്തിിരുവോ�ോണത്തെ� കണ്ടുരസിിക്കുന്ന പരിിഷ്കാാരിികളുടെെ വര്ഗ്ഗത്തിില്പ്പെ�ട്ട
കവിിയ്ക്ക്് താാന് നെ�യ്തുകൂട്ടിിയ പൊ�ൊന്കസവിിഴകള് വെ�റുംം മാാറാാലകളാാണെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയാാന് അല്പ
മാാത്രയേ� വേ�ണ്ടിിവന്നുള്ളൂ. കല്ലരിിമോ�ോന്തിിയുംം കപ്പകടിിച്ചുംം കത്തലടക്കിിയ പാാവങ്ങളുടെെ ഉശിിരുള്ള
ഓണപ്പാാട്ടുകള് മോ�ോക്ഷത്തിിന്റെ� അഴകുള്ള അപദാാനങ്ങളല്ല, ജീീവിിതത്തെ� വെ�ട്ടിിപ്പിിക്കാാന് കരു
ത്തുനല്കുന്ന ധീീരതയാാണ്്.
വേ�ലയെ� വേ�ട്ടവരെെങ്ങുംം വെ�ല്ലുംംപോ�ോലെ� വരട്ടേ� പൊ�ൊന്നോ�ോണംം;
ഓണാാഖ്യാാ�നങ്ങളിില് പ്രാാബല്യംം� നേ�ടിിയ സവര്ണ്ണമുഖത്തെ� വകഞ്ഞുമാാറ്റിി അതിിന്റെ� അപരഭാാവ
ങ്ങളെ� മധ്യയവര്ഗ്ഗക്കണ്ണിില് നോ�ോക്കിിക്കാാണുകയാാണ്് കവിി. 1930-കളോ�ോടെെ കേ�രളീീയപൊ�ൊതുമണ്ഡല
ത്തിില് സ്ഥാാനംം പിിടിിച്ച സോ�ോഷ്യയലിിസ്റ്റ്് ആശയങ്ങളുംം തൊ�ൊഴിിലാാളിിവര്ഗ്ഗവീീക്ഷണങ്ങളുംം കവിിയുടെെ
ഓണസങ്കല്പത്തെ� ഇക്കാാലത്ത്് സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. താാഴെെക്കിിടയിിലുള്ളവരുടെെ ജീീവിിതവ്യയവഹാാര
ങ്ങളുംം ആഖ്യാാ�നങ്ങളുംം സമൂഹജീീവിിതത്തിില് പ്രാാബല്യംം� നേ�ടേ�ണ്ടതിിന്റെ� ഓര്മ്മപ്പെ�ടുത്തലാാണ്്
ഈ കവിിത.
കുന്നിിമണിികള് എന്ന സമാാഹാാരത്തിിലെ� ഓണമെെന്ന കവിിതയുംം ഇതേ� ആശയലോ�ോക
ത്തിിന്റെ� സാാക്ഷാാത്്കാാരമാാണ്്. മാാനുഷരെെല്ലാാരുംം ഒന്നെ�ന്ന സമത്വംം� ഉദ്്ഘോ�ോഷിിക്കുന്ന, കള്ളവുംം
ചതിിയുമിില്ലാാത്ത, ആമോ�ോദംം കൊ�ൊടിിയടയാാളമാായ ഓണക്കാാലംം നുണനിിറഞ്ഞ പഴമ്പാാട്ടാായിി കവിി
ക്കനുഭവപ്പെ�ടുന്നു. പൊ�ൊന്നോ�ോണനാാളിില് മേ�ടകളിില് വാാഴുന്ന അലസര്ക്ക്് പാാലട ദഹിിക്കാാന് റേ�ഡിി
യോ�ോയിിലൂടെെ ശ്രാാവണഗാാനമാാലപിിക്കാാന് നിിയുക്തനാായ കവിിയുടെെ ഉള്ളംം, പാാതയിില് പട്ടിിണിികൊ�ൊ
ണ്ട്് ചാാവുന്ന പാാവങ്ങളുടെെ ഓര്മ്മയേ�റ്റ്് നീീറുന്നു. മാാവേ�ലിിക്കാാലമെെന്ന നുണകേ�ട്ട്് മുഷിിഞ്ഞ കവിിയ്ക്ക്്
മാാബലിിത്തമ്പുരാാന്, തന്റെ� അനശ്വവരമാായ തിിരുവോ�ോണ സന്ദേ�ശത്താാല് പാാതാാളഗര്ത്തംം കൂടിി
സ്വവര്ഗ്ഗമാായിിത്തീീര്ന്ന ചാാരുദൃശ്യംം� കാാണിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. മധ്യയമലോ�ോകമാായ ഭൂമിിയിില് തന്റെ� പഴയ
പ്രജകള് സ്വവയംം കൃതാാനാാര്ത്ഥംം പാാതാാളജീീവിിതംം ഏറ്റുവാാങ്ങിിയ വൈൈരുധ്യംം� കണ്ട മഹാാബലിി ഇളംം
തലമുറയെ� തന്റെ� ഓണസാാമ്രാാജ്യയക്കൊ�ൊടിിപ്പടമേ�ല്പിിച്ച്് അവര്ക്കാായിി ആ പഴമ്പാാട്ടാാലപിിക്കാാന് കവിി
യോ�ോടാാവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. സമൂഹജീീവിിതത്തിിലെ� അസമത്വവങ്ങളുംം വഞ്ചനകളുംം ദുഃഃഖങ്ങളുംം ഇല്ലാാതാാക്കിി

158

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

തങ്കക്കിിനാാക്കളാാല് ഒരു പുതുലോ�ോകംം നിിര്മ്മിിക്കാാന് പൊ�ൊന്നോ�ോണപ്പാാട്ടിിനാാവുംം എന്ന കവിിയുടെെ
ശുഭപ്രതീീക്ഷ വര്ഗ്ഗസമത്വവത്തിിലധിിഷ്ഠിിതമാായ പുത്തന്സമൂഹമെെന്ന ആശയലോ�ോകത്തോ�ോട്്
ഇണങ്ങിി നിില്ക്കുന്നു. ‘കാാവ്യയലോ�ോകസ്മരണ’കളിില്, താാന് നിിയതാാര്ത്ഥത്തിില് ഒരു മാാര്ക്സിിസ്റ്റല്ല
എന്നു സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി പക്ഷേ�, താാന് കിിനാാവു കാാണുന്ന സ്വവതന്ത്രമനുഷ്യയരുടെെ
ലോ�ോകമാാണ്് മാാര്ക്സിിസംം സാാധ്യയമാാക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. ആ അര്ത്ഥ
ത്തിില് മാാര്ക്സിിസത്തിിന്റെ� ആശയലോ�ോകങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ മറ്റനേ�കംം കവിി
തകളിിലെ�ന്ന പോ�ോലെ� ചിില ഓണക്കവിിതകളിിലുംം തെ�ളിിഞ്ഞുകാാണുന്നുണ്ട്്. തിിരുവോ�ോണത്തിിന്റെ�
മുഖ്യയധാാരാാചിിഹ്നങ്ങളെ� നിിരസിിക്കുന്ന കവിി, ഭാാവിിതലമുറ സമത്വവസുന്ദരമാായ ഒരോ�ോണക്കാാലത്തെ�
സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കുമെെന്ന പ്രതീീക്ഷ ഈ കവിിതയിിലുംം നിിലനിിര്ത്തുന്നുണ്ട്്. വിിദൂരഭാാവിിയിിലെ� സ്വവപ്ന
മാായിി കവിിസങ്കല്പത്തിിലെ� തിിരുവോ�ോണക്കാാലംം മാാറുന്നു.
1960-കളിില് ഓണപ്പാാട്ട്്, മഹാാബലിിയോ�ോട്്, ഓണക്കിിനാാവ്്, ഓണമുറ്റത്ത്്, കറുത്ത അത്തംം
എന്നീീ കവിിതകളിിലൂടെെയാാണ്് കവിി തന്റെ� തിിരുവോ�ോണസങ്കല്പത്തിിന്് മൂര്ത്ത രൂപംം നല്കാാന്
ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ചുറ്റുമുള്ള ലോ�ോകങ്ങളിില് യുദ്ധവുംം പട്ടിിണിിയുംം കൊ�ൊടുമ്പിിരിി കൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോള് അതൊ�ൊന്നുംം
കാാണാാതെ� പത്തുനാാള് ഓണമാാഘോ�ോഷിിക്കാാന് വെ�മ്പുന്ന കേ�രളത്തിിന്റെ� ദയാാഹീീനതയെ� കവിി
ഓണപ്പാാട്ടിില് പരിിഹസിിക്കുന്നു. പത്തുനാാള് കൊ�ൊണ്ട്് എല്ലാം�ം നേ�ടാാമെെന്ന ജന്മനാാടിിന്റെ� വ്യാാ�മോ�ോഹ
ത്തെ� പരിിഹസിിച്ചാാണ്് തുടക്കമെെങ്കിിലുംം തിിരുവോ�ോണാാഹ്ലാാദത്തിിലാാണ്് കവിിത അവസാാനിിക്കുന്നത്്.
വേ�ലയുടെെ കണ്ണീീരുംം പഴമയുടെെ മൂലകളുംം മറയ്ക്കാാന് പത്തുനാാള് ഉടുത്തൊ�ൊരുങ്ങുന്ന ഗ്രാാമക്കാാഴ്ച,
അറിിവാാല് മരവിിച്ച കവിിമനസ്സിിലുംം തുമ്പപ്പൂമധു പകരുന്നു.
ക്രൂരമാം�ം ദുഃഃഖത്തിിന്റെ� പാാതാാളപ്പരപ്പിിലുമാാരുടെെ ദൂരസ്മിിതമാാരചിിയ്ക്കുന്നൂ സ്വവര്ഗ്ഗംം
അത്തിിരുവോ�ോണത്തിിന്റെ� പൂംംപദംം പതിിയുന്നു
പത്തുനാാളീീ മുറ്റത്തുംം, നമ്മളാാഹ്ലാാദിിക്കാാവൂ
തിിരുവോ�ോണ സങ്കല്പത്തിിന്റെ� അനന്യയത അരക്കിിട്ടുറപ്പിിച്ചാാണ്് കാാവ്യയഭാാവന വിിരമിിക്കുന്നത്്.
എത്ര ശീീലുകള്പാാടിി നമ്മളെ�ന്നാാലോ�ോണത്തെ�
പറ്റിി മൂളിിയ പാാട്ടിിന് മാാധുരിി വേ�റൊ�ൊന്നല്ലോ�ോ
ജീീവിിതവറുതിിയിില് ഓണത്തിിന്റെ� മഹിിതപാാരമ്പര്യയവുംം സാംം�സ്കാാരിികപ്പെ�രുമയുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ�
വിിലാാപമാാണ്് മഹാാബലിിയോ�ോട്് എന്ന കവിിത. മലനാാട്ടിിലെ� ഉണ്ണിികള് മുന്നേ�പ്പോ�ോലെ� ഓണത്തെ�
വരവേ�ല്ക്കുന്നിില്ല, പൂക്കളങ്ങള്ക്കുംം ഘോ�ോഷങ്ങള്ക്കുംം പഴയ പൊ�ൊലിിമയിില്ല, അനുഷ്ഠാാനപരമാായിി
ഓണംം ഒരുവഴിിപാാടാായിി മാാറുന്നു. അതേ�സമയംം ടൂറിിസത്തിിനാായിി വാാണിിജ്യയവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട കെ�ട്ടു
കാാഴ്ചയാായിി ഓണത്തെ� ഭരണകൂടംം മുറപോ�ോലെ� കൊ�ൊണ്ടാാടുന്നു. പാാവനമാായ പൊ�ൊന്നോ�ോണംം മനുഷ്യയ
വര്ഗ്ഗത്തിിന്റെ� നിിസ്വവതയാാല് വറുതിിയിിലെ� വഴിിപാാടാായിി തദ്ദേ�ശീീയര്ക്കു മാാറുമ്പോ�ോള് ടൂറിിസക്കാാഴ്ച
യ്ക്കാായിി ഓണത്തെ� സമ്പന്നമാാക്കുന്ന ഭരണത്തിിന്റെ� വൈൈരുധ്യയത്തിിലാാണ്് കവിിതയുടെെ ഊന്നല്.
എങ്കിിലുംം ‘മാാറിിടുംം കാാലത്തിിലുംം മാായുവോ�ോന്നല്ലങ്ങുന്നു പാാകിിയ പുണ്യയസ്വവപ്നംം’എന്ന കൈൈവിിടാാത്ത
പ്രതീീക്ഷ ഇതിിലുംം കവിി നിിലനിിര്ത്തുന്നുണ്ട്്. സത്യയസൗൗന്ദര്യയസമത്വാാ�ദിികള് പുലരുന്ന ഒരു ഭാാവിി
കാാലത്തെ� ഓണക്കാാലമെെന്ന്് വിിളിിക്കാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്ന കവിിചിിത്തമാാണ്് ഓണക്കിിനാാവ്് എന്ന
കവിിതയിിലുമുളളത്്. ‘വഞ്ചനാാദിികളാാകുന്ന വാാമനദുര’യെ� നിിഷ്കാാസനംം ചെ�യ്ത്് ധര്മ്മപ്പെ�രുമാാളാായ
മഹാാബലിിനാാടുവാാഴുന്ന ഒരു മനോ�ോഹരകാാലംം കവിി വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു. സത്യയസൗൗന്ദര്യാ�ാദിികളെ�
ഉപാാസിിക്കുന്ന ഓരോ�ോ ദിിനവുംം തിിരുവോ�ോണമാാണ്് കവിിയ്ക്ക്്.
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ഓണക്കാാലത്തുണരുന്ന പുളളുവനാായിി കവിിസ്വവത്വംം� മാാറുന്നു ഓണമുറ്റത്ത്് എന്ന കവിിതയിില്
ഓണക്കാാലത്തുണരുംം ഞാാന്, തിിരുവോ�ോണപ്പാാട്ടുകളാാണെ�ന് പാാട്ടുകള്
ഓണംം അഭിിമാാനവുംം മധുരോ�ോദാാരവിികാാരവുമാാകുന്നു കവിിയ്ക്ക്്. കീീഴാാളരുടെെ ജീീവിിതപ്പഴമ മണക്കുന്ന
ഓണപ്പാാട്ടാാണ്് കവിിയുടെെ അഹങ്കാാരംം. കേ�രളീീയാാധുനിികതയോ�ോടെെ ദേ�ശീീയോ�ോത്സവ പരിിവേ�ഷ
ത്തിിലേ�ക്കുയര്ത്തപ്പെ�ട്ട തിിരുവോ�ോണത്തിിന്റെ� താാരമുദ്രകളുടെെ അഭിിമാാനംം പങ്കുകൊ�ൊളളാാന് അഗ്രഹിി
ക്കാാത്ത കവിി കീീഴാാള ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ‘പഴമയിിലിിഴയുംം പല്ലുകൊ�ൊഴിിഞ്ഞൊ�ൊരു പാാട്ടിിന്റെ�’ പാാരമ്പര്യം�ം
ഏറ്റുവാാങ്ങുന്നു. കറുത്തഅത്തമെെന്ന കവിിതയിില് വിിദൂരഭാാവിിയിിലെ�ങ്കിിലുംം ഓണംം സാാക്ഷാാത്്കരിി
ക്കപ്പെ�ടുമോ�ോ എന്ന ആശങ്കയാാണ്് നിിറയുന്നത്്. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയനെ�ല്പ്പാാടത്ത്് നാം�ം കൊ�ൊയ്തെ�ടുത്തത്്
പണവുംം പരസ്പരവിിദ്വേ�േഷങ്ങളുമാാണ്്.
കുട്ടിിയുംം കിിഴവനുംം, മാാഢ്യയനുംം ദരിിദ്രനുംം
വിിഡ്ഢിിയുംം വിിരുതനുംം, വിിപ്രനുംം പറയനുംം
സര്വ്വരുമൊ�ൊരേ�മട്ടിില് സ്വാാ�ദ്വവന്നസദ്വവസ്ത്രാാദിി
സമ്പൂര്ണ്ണരാായിിട്ടെെന്നു സാാഹ്ലാാദംം വിിഹരിിക്കുംം
അന്നല്ലോ�ോ നമുക്കോ�ോണംം...
അങ്ങനെ�യൊ�ൊരു തിിരുവോ�ോണംം ചിിരിിച്ചെ�ത്താാന് എത്രനാാള് വേ�ണംം? പത്തുനാാള്താാനോ�ോ പത്തുവ
ര്ഷമോ�ോ, ശതാാബ്ദമോ�ോ? സ്വവതന്ത്രഇന്ത്യയയുടെെ വര്ത്തമാാനകാാല ചരിിത്രംം ആശാാവഹമല്ലെ�ന്നുംം മനു
ഷ്യയവര്ഗ്ഗത്തെ� പറ്റിിയുളള തന്റെ� സ്വവപ്നംം അടുത്തെ�ങ്ങുംം സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയിില്ലെ�ന്നുംം ഹതാാ
ശനാാവുന്നു കവിി.ഗതകാാലത്തിിലെ� മാാവേ�ലിിനാാടിിനെ� തന്നെ� പ്രശ്നാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി കാാണുകയാാണ്്
എഴുപതുകളിില് രചിിച്ച മാാവേ�ലിിനാാടുവാാണീീടുംംകാാലംം എന്ന കവിിതയിില്.
മൂലോ�ോകപ്പെ�രുമാാളാായങ്ങുവാാണൊ�ൊരക്കാാലംം
മാാലോ�ോകരെെല്ലാാമത്രയ്ക്കാാമോ�ോദമിിയന്നുവോ�ോ?
രാാജാാവിിന്റെ� സേ�വയ്ക്കാായിി ഏതോ�ോ കവിി തീീര്ത്ത സ്തുതിിഗീീതംം മാാത്രമാായിിരിിക്കാാമത്് എന്ന്് പറഞ്ഞ
കവിിയ്ക്ക്് ‘ഹരിിയല്ലോ�ോ വന്നു കൈൈയേ�റ്റു ധരാാഭാാരംം; പെ�രുകുന്നിില്ലയോ�ോ ഭദ്രംം’ എന്ന മഹാാബലിിയുടെെ
ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് സന്ദേ�ഹത്തോ�ോടെെ മാാത്രമേ� ഉത്തരംം നല്കാാനാാകുനുളളൂ. എങ്കിിലുംം, മാാവേ�ലിിക്കാാലത്തിി
നെ�ക്കാാള് മൃഗതൃഷ്ണ പെ�രുകിിയാാലുംം, അച്ചടക്കവുംം ചിിട്ടയുംം കുറഞ്ഞാാലുംം, ജനങ്ങളാാല് ഭരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
പുതുയുഗത്തോ�ോട്് തന്നെ�യാാണ്് തനിിക്ക്് ചാായ്്വ്് എന്ന്് കവിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഓണത്തല്ല്്, പൈൈതൃകംം, ഓണക്കാാഴ്ച എന്നിിവയാാണ്് ഓണംം പ്രമേ�യമാാക്കിി എണ്പതു
കളിില് വൈൈലോ�ോപ്പിിളളിി രചിിച്ച കവിിതകള്.
ഒരുപോ�ോലെ� ഓണത്തല്ലെ�ങ്ങുമിിരമ്പുന്നുതിിരുവോ�ോണമെെത്തുന്നിില്ലെ�ന്നാാലുംം
എന്ന നൈൈരാാശ്യയത്തിിലാാണ്് കവിി തുടര്ന്നുംം നിില്ക്കുന്നത്്. വറുതിിയിിലെ�രിിയുന്ന രാാജ്യയത്തിില്
എങ്ങനെ� ഓണംം വരുംം? ‘ഉറ്റ കോ�ോരന്മാാര്ക്കു കഞ്ഞിി വിിളമ്പുന്നു, മറ്റുളള കോ�ോരന്മാാര് മാാറട്ടെെ’ എന്ന
മട്ടിിലുളള വിിഭാാഗീീയതകളുംം ചേ�രിിപ്പോ�ോരുകളുംം ഉളള, കാാശിിനുവേ�ണ്ടിി വേ�ഷംം ചമയുന്ന റേ�ഷന്മനു
ഷ്യയരുടെെ നാാട്ടിില് ഓണംം ഒരിിക്കലുംം വന്നെ�ത്തിില്ലെ�ന്ന്് കവിിയ്ക്കറിിയാംം�. സമത്വംം� സാാക്ഷാാത്്കരിിക്ക
പ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴേ� ഓണംം സാാര്ത്ഥകമാായിി വന്നെ�ത്തൂ..
ഓണക്കാാലംം, എന്നോ�ോ കഴിിഞ്ഞുപോ�ോയ ഭാാസുരകാാലവുംം വരാാനിിരിിക്കുന്ന കിിനാാക്കാാലവുമാാ
ണെ�ന്ന പ്രമേ�യമാാണ്് പൈൈതൃകത്തിില് കവിി ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്.ഓണപ്പാാട്ടുംം ഓണപ്പൂക്കളവുംം
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നിിറഞ്ഞുനിിന്ന ആര്ഷസംംസ്കാാര കാാലംം മഹൈൈശ്വവര്യയത്തിിന്റെ� കാാലമാായിി കവിി ഓര്മ്മിിക്കുന്നു.
സമസ്തഭൂതങ്ങളുമിിണങ്ങിിപ്പങ്കിിട്ടുപോ�ോല്
സമൃദ്ധിിയാാരോ�ോഗ്യയവുംം ശാാന്തിിയുംം സന്തോ�ോഷവുംം
അന്ന്് ചന്ദനവുംം ചമതയുംം എളളുംം നെ�യ്യുംം ഭക്തിിയുംം കലര്ന്ന ധൂപാാദ്യയങ്ങള് ഭൂമിിയിിലെ� മംംഗള
ജീീവിിതത്തെ� വിിയദങ്കണത്തോ�ോളംം എത്തിിച്ചു. എന്നാാലിിന്നത്തെ� ഋത്വിി�ക്കുകളാായ ശാാസ്ത്രജ്ഞര്
അണുസഞ്ചയത്തിിന്റെ� വിിഷധൂമത്താാല് വാാനിിനെ� നടുക്കുന്നു. സ്വാാ�ര്ത്ഥഗര്വ്വുകള്, ലോ�ോകസംം
ഹാാരശാാസ്ത്രങ്ങള്, വിികലപ്പെ�ട്ട്് ജീീര്ണ്ണിിച്ച മര്ത്ത്യയജന്മങ്ങള്, അതിിവൃഷ്ടിിയോ�ോ വറുതിിയോ�ോ മൂലംം
പിിച്ചത്തൊ�ൊണ്ടുകളാായിി മാാറിിയ നാാടുകള്, അസ്വവസ്ഥരാായ യുവത... ഭയാാനകവുംം വരണ്ടതുമാായ ഈ
കാാഴ്ചകളുടെെ മുറ്റത്തിിരുന്ന്് ഇന്നത്തെ� കുഞ്ഞുങ്ങള് നിിഷ്കളങ്കരാായിി ഓണപ്പാാട്ടുകള് പാാടുന്നു എങ്കിിലുംം
കവിിയ്ക്ക്് പ്രതീീക്ഷയുണ്ട്്. ശാാന്തിിയുംം സന്തോ�ോഷവുംം സമൃദ്ധിിയുംം പരിിലസിിക്കുന്ന ഒരു ലോ�ോകത്തറവാാട്്
ഭൂജാാതമാാകാംം�.
മനുഷ്യയമനസ്സിിലെ�ദ്ദേ�വരെെ, വിിരുന്നേ�റ്റു
കനിിവു വര്ഷിിച്ചാാലുമീീലോ�ോകത്തറവാാട്ടിില്
സമസ്തഭൂതങ്ങളുമിിണങ്ങിിപ്പങ്കിിട്ടാാവൂ
സമൃദ്ധിി, യാാരോ�ോഗ്യയവുംം ശാാന്തിിയുംം സന്തോ�ോഷവുംം
ശാാസ്ത്രാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ� കവിിയാായിി വാാഴ്ത്തപ്പെ�ട്ട, ‘മര്ത്ത്യയസൗൗന്ദര്യം�ം പെ�റ്റ മക്കളല്ലീീ പുരോ�ോഗമന
ങ്ങള്‘ എന്നു പാാടിിയ, വൈൈലോ�ോപ്പിിളളിി, ഇവിിടെെ, മനുഷ്യയന്റെ� സ്വൈ�ൈര്യയജീീവിിതഗാാനത്തെ� അസ്വാാ�
സ്ഥ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന പൈൈതൃകമാായാാണ്് ശാാസ്ത്രത്തെ� കാാണുന്നത്്.എങ്കിിലുംം ഗതിിയറ്റ കവിിഹൃദയംം
അതിിനുംം ഒരു മറുമരുന്ന്് ആശിിക്കുന്നു. പുതുതലമുറയിിലൂടെെ ശ്യാാ�മരമ്യയമാായൊ�ൊരു ഭാാവിി ഇനിിയുംം
നൃത്തംം ചെ�യ്തേ�ക്കാംം� എന്ന പ്രതീീക്ഷ, അതിില് അത്രതന്നെ� ആത്മവിിശ്വാാ�സംം സ്ഫുരിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം,
കവിി ബാാക്കിി വയ്ക്കുന്നു.
എഴുപതുകളിില്, ജനാാധിിപത്യയ ഭരണക്രമത്തോ�ോട്് കവിി നിിലനിിര്ത്തിിയ പക്ഷപാാതിിത്വംം�
80-കളിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം പ്രതീീക്ഷാാശൂന്യയമാായിിത്തീീരുന്നത്് ഓണക്കാാഴ്ച എന്ന കവിിതയിില്
കാാണാാനാാകുംം. അസ്വാാ�സ്ഥ്യയമേ�കുന്ന മുതലാാളിിത്തയുഗക്കാാഴ്ചകള്ക്കു നടുവിിലുംം പൊ�ൊന്നോ�ോണമാാഘോ�ോ
ഷിിക്കാാന് ഉത്സാാഹംം കാാണിിക്കുന്ന ഭരണകൂടംം, ‘കരയുന്ന കുഞ്ഞിിന്നമ്മ കിിളിിയെ�ക്കാാട്ടുമ്പോ�ോലെ�’
ജനങ്ങളെ� വിിഡ്ഢിികളാാക്കുന്നതാാണെ�ന്ന പ്രതിിഷേ�ധംം കവിിതയിില് നിിറയുന്നുണ്ട്്. മുതലാാളിിത്തവുംം
ഭരണകൂടവുംം ചേ�ര്ന്ന്് സാാധുമനുഷ്യയരെെ ചെ�ണ്ടകൊ�ൊട്ടിിക്കുന്നു, മുതലാാളിിമാാരെെ സേ�വിിക്കാാനാാണ്്
ഭരണത്തിിനുംം താാത്്പര്യം�ം.പഴയ നാാട്ടുപൗൗരന്മാാരുടെെ കുലീീനതയുംം അധിിനിിവേ�ശക്കാാലത്തെ�
ഊര്ജ്ജസ്വവലതയുംം പോ�ോയ്മറഞ്ഞു. വിിലാാപത്തിിന്റെ� താാരസ്വവരമാാണ്് കവിിയിില് നിിന്നുയരുന്നതെ�
ങ്കിിലുംം.’’’തെ�റ്റുകള് തിിരുത്തീീടാം�ം,ദൂരഭാാവിിയിിലന്ത-സ്സു,റ്റുദാാരമാം�ം നാാഗനാാഗരിികതയുണ്ടാായ്് വരാം�ം
ഉരുകിിത്തെ�ളിിഞ്ഞെ�ല്ലാം�ം പുരുഷാാന്തരങ്ങള്തന് കരുവിില് സാംം�ഗോ�ോപാംം�ഗ-ജീീവിിതശിില്പ്പംം തീീരാം�ം’
എന്ന ശുഭപ്രതീീക്ഷയിിലാാണ്് ഓണക്കവിിതകള്ക്ക്് കവിി പരിിസമാാപ്തിിയിിടുന്നത്്.
തിിരുത്തപ്പെ�ടാം�ം തീീക്ഷ്ണ
വാാദങ്ങളിിവരോ�ോടു
പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടാം�ം നമുക്കെ�ന്നു ഞാാനാാശിിക്കുന്നു
എന്ന്് ‘യുഗപരിിവര്ത്തന’ക്കാാലത്ത്് പ്രസ്താാവിിച്ച കവിി തന്റെ� കാാവ്യയജീീവിിതത്തിിലുടനീീളംം ഈ സമര
സപ്പെ�ടല് ഒരു യജ്ഞമാായിി നിിലനിിര്ത്തിിയിിരുന്നു എന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഓണക്കവിിതകളുംം
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സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഓണത്തിിന്റെ� കീീഴാാളപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ബലത്തിിലൂടെെ ഭാാവിിയിിലേ�ക്ക്് ആനയിി
ക്കപ്പെ�ടാാന് ആഗ്രഹിിക്കുന്ന കവിിമനസ്സ്് അനുഷ്ഠാാനപരമാായ ഓണത്തിിന്റെ� പക്ഷത്തുംം നിിലയുറ
പ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
അനുഷ്ഠാാനങ്ങളാാല് പൊ�ൊരുളുംം
ജീീവിിതമഴകുംം പൂണുന്നു (ഇല്ലംംനിിറ)
ഓണസങ്കല്പ്പത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം തളളണോ�ോ കൊ�ൊളളണോ�ോ എന്ന സന്ദിിഗ്്ധാാവസ്ഥയെ�
പ്രാാപിിക്കുന്നുണ്ട്് കവിിയെ�ങ്കിിലുംം പൊ�ൊന്നോ�ോണംം ഒരു ഭൂതകാാലക്കുളിിരുംം ഭാാവിിയിിലെ� പൊ�ൊന്കിിനാാ
വുമാാണ്് എന്ന സങ്കല്പമാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിളളിിയുടെെ ഓണക്കവിിതകളിില് മുന്നിിട്ടു നിില്ക്കുന്നത്്.
അതിിന്റെ� ആഘോ�ോഷപരമാായ വരേ�ണ്യയതയെ� തള്ളിിപ്പറയുമ്പോ�ോഴുംം ശാാസ്ത്രവുംം മുതലാാളിിത്തവുംം ധൂസ
രമാാക്കിിത്തീീര്ത്ത സമൂഹജീീവിിതത്തിിന്് വിിശുദ്ധിിയുംം പൊ�ൊരുളുംം അഴകുംം നല്കുന്ന ദിിവ്യയസങ്കല്പമാായിി
ഓണംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിക്കവിിതയിില് ആവിിഷ്കാാരംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. കവിിയുടെെ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം മിിത്ത്് ജയിിക്കുകയുംം ശാാസ്ത്രംം തോ�ോല്ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വിിപരിിണാാമംം കൂടിി
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഓണക്കവിിതകളിില് കാാണാംം�.
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ഡോ�ോ. സവിിത ഇ.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� മൊ�ൊറാാഴ സ്വവദേ�ശിി. കെ�.എംം.എംം.ഗവ.വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്,
തലശ്ശേ�രിി എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ജിി.എൻ പിിള്ളയുടെെ സാാഹിിത്യയ വിിമർശനങ്ങളെ�പ്പറ്റിിയുള്ള
പഠനത്തിിന്് പിിഎച്ച്്.ഡിി ബിിരുദംം. വിിമർശനത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം (എഡിി.), യാാത്ര: അനുഭവംം ആഖ്യാാ�നംം
സംംസ്കാാരംം വിിപണനംം (എഡിി.), കഥാാമാാതൃകകൾ (എഡിി.), വാാക്കകങ്ങൾ എന്നീീ കൃതിികൾ പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കണ്ണൂർ കെ�.എംം.എംം.ഗവ.വനിിതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസിിസ്റ്റൻറ്് പ്രൊ�ൊഫസർ

കൊ�ൊങ്ങൻ പടയിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക മുദ്രകൾ
നിിനിിത. ആർ.

അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയസംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

പശ്ചിിമഘട്ടത്തിിലെ� രണ്ട്് പ്രധാാനമലനിിരകൾക്കിിടയിിലെ� വിിടവുംം അതിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്ന പ്രദേ�ശ
ങ്ങളുമാാണ്് പാാലക്കാാട്് എന്ന പേ�രിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. രാാഷ്ട്രീീയ ഭൂപടത്തിിൽ ഒരു പേ�രിിനാാൽ
പൊ�ൊതുവാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴുംം ഏക സാംം�സ്കാാരിിക മുദ്ര പതിിഞ്ഞ ഒരേ�യൊ�ൊരു ചരിിത്ര
ധാാരയല്ല ഈ പ്രദേ�ശത്തിിനുള്ളത്്. ജിില്ലയുടെെ കിിഴക്കുംം പടിിഞ്ഞാാറുംം പ്രദേ�ശങ്ങൾ തമ്മിിൽ കാാണുന്ന
സാംം�സ്കാാരിിക വൈൈവിിധ്യയമാാണ്് ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധേ�യംം. കേ�രളത്തിിന്റെ� വടക്കൻ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലൂടെെ
കടന്നു വന്ന ബ്രാാഹ്മണാാശയങ്ങളുടെെ വ്യാാ�പനത്തിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ട ആര്യയ - ദ്രാാവിിഡ സങ്കര സംംസ്കാാ
രമാാണ്് പടിിഞ്ഞാാറുള്ളതെ�ങ്കിിൽ ബുദ്ധ ജൈൈന ദ്രാാവിിഡ സ്വാാ�ധീീനത നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നതാാണ്്
കിിഴക്കൻ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ� സംംസ്കാാരംം.
തമിിഴ്്നാാടിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് കിിടക്കുന്ന കിിഴക്കൻപ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലുംം
വിിനോ�ോദങ്ങളിിലുംം ഉത്സവങ്ങളിിലുമെെല്ലാം�ം ധാാരാാളംം വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ കാാണാംം�. പല കാാലങ്ങളിിൽ
വ്യയത്യയസ്ത രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരങ്ങൾക്ക്് കീീഴ്്പ്പെ�ടേ�ണ്ടിിവന്നതിിന്റെ�യുംം പലതരംം കുടിിയേ�റ്റങ്ങളെ� സ്വീീ�ക
രിിക്കേ�ണ്ടിി വന്നതിിന്റെ�യുമെെല്ലാം�ം ഭാാഗമാായുണ്ടാായ കലർപ്പുകളുടെെ ചരിിത്രംം ഈ വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾക്കു
പുറകിിലുണ്ട്്. നെ�ടുംംപുറയൂർ, തെ�ൻമലപ്പുറംം എന്നിിങ്ങനെ� അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഈപ്രദേ�ശങ്ങൾ ഭാാഷ,
കല, ആചാാരങ്ങൾ എന്നിിവയിിലെ�ല്ലാം�ം പുലർത്തുന്ന വ്യയതിിരിിക്തതകൾ ഏറെെയൊ�ൊന്നുംം അന്വേ�േഷണ
വിിധേ�യമാായിിട്ടിില്ല. പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പകുതിിയോ�ോടെെ നടന്ന ഹൈൈദരലിിയുടെെ പടയോ�ോട്ടവുംം
1792- ലെ� മലബാാർ ജോ�ോയിിന്റ്് കമ്മീീഷനുംം മുതലാാണ്് ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച ആധിികാാരിിക
സ്വവഭാാവത്തോ�ോടെെയുളള രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലുകൾ കാാണുന്നത്്. അതിിനു മുമ്പുള്ള ചരിിത്ര ധാാരണകൾ
ഐതിിഹ്യയങ്ങളുമാായുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുമാായുംം കെ�ട്ടുപിിണഞ്ഞ്് കിിടക്കുന്ന നിിലയിിലാാണുള്ളത്്. ഗാായ
ത്രിിപ്പുഴയോ�ോട്് ചേ�ർന്ന പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ള മഹാാശിിലാാസംംസ്കാാരസ്മാാരകങ്ങൾ, ക്ഷേ�ത്ര
കേ�ന്ദ്രിിതമാായ ബ്രാാഹ്മണ ഗ്രാാമങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന കാാലത്തിിന്് മുമ്പേ� സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ടവയെ�ന്ന്്
കരുതുന്ന ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ, തുടങ്ങിിയവയെ� സംംബന്ധിിച്ച ആനുഷംംഗിിക പരാാമർശങ്ങൾ ചരിിത്രരച
നകളിിൽകാാണാാമെെങ്കിിലുംം അവയൊ�ൊന്നുംം വേ�ണ്ടത്ര പരിിശോ�ോധിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല.
കിിഴക്കൻ മേ�ഖലയിിലെ� പ്രധാാന നഗരങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ ചിിറ്റൂരിിന്റെ� പ്രധാാന ഉത്സവമാായ
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‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’ ഇത്തരത്തിിൽ ഐതിിഹ്യയവുംം ചരിിത്രവുംം ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്. പ്രദേ�ശത്തെ�
എല്ലാാ ജാാതിിക്കാാർക്കുംം ഉത്സവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഉത്തരവാാദിിത്തംം ഏൽപ്പിിക്ക
പ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതിിനാാൽ ഒരു സാാമൂഹിികാാചാാരത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യ്ക്കുണ്ട്്. ചിിറ്റൂരിിന്റെ�
സമ്പൽ സമൃദ്ധിിയിിലുംം ഫലപുഷ്ടിിയിിലുംം ആകൃഷ്ടനാായ കൊ�ൊങ്ങുദേ�ശ രാാജാാവ്് ഇവിിടംം ആക്രമിി
ക്കാാനൊ�ൊരുങ്ങിിയെ�ന്നുംം തട്ടകത്തമ്മയാായ ചിിറ്റൂർ ഭഗവതിി രാാജാാവിിനോ�ോട്് എതിിരിിട്ട്് അദ്ദേ�ഹത്തെ�
തിിരിിച്ചോ�ോടിിച്ചുവെ�ന്നുമാാണ്് ഐതിിഹ്യംം�. ആ യുദ്ധസ്മരണയിിലാാണ്് എല്ലാാ വർഷവുംം കുംംഭമാാസത്തിിൽ
‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’ നടത്തുന്നത്്. ശിിവരാാത്രിി നാാളിിൽ നടക്കുന്ന ‘ചിിലമ്പ്് ’ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഉത്സവച
ടങ്ങുകളിിലെ�ല്ലാം�ം യുദ്ധസ്മരണയുംം വിിശ്വാാ�സവുംം, വിിനോ�ോദവുംം ഇടകലർന്നിിട്ടുണ്ട്്. ദിിവസങ്ങൾ നീീണ്ടു
നിിന്ന യുദ്ധാാനുഭവങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഉത്സവദിിവസങ്ങളിിൽ പ്രതീീകാാത്മകമാായിി പുനസൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
ഒപ്പംം യുദ്ധവിിജയത്തിിന്റെ� ആഹ്ലാാദംം ദ്യോ�ോ�തിിപ്പിിക്കുന്ന ധാാരാാളംം വിിനോ�ോദങ്ങളുംം.
കൊ�ൊങ്ങന്റെ� പടയൊ�ൊരുക്കമറിിഞ്ഞ്് പരിിഭ്രാാന്തരാായ ജനങ്ങൾ ദേ�വിിയെ� കണ്ട്് സങ്കടമറിി
യിിക്കുന്നതാാണ്് ‘ചിിലമ്പ്്.’ തുടർന്ന്് കുംംഭത്തിിലെ� കറുത്തവാാവിിനു ശേ�ഷമുള്ള ബുധനാാഴ്ച നടക്കുന്ന
‘കണ്യാാ�ർ’ മുതൽ കൊ�ൊങ്ങൻപട ആരംംഭിിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പ്രശ്നംം വയ്ക്കലാാണ്്
‘കണ്യാാ�ർ’ ഇതിിന്് നേ�തത്വംം� നൽകുന്നത്് പറയ സമുദാായമാാണ്്. തുടർന്നു വരുന്ന വെ�ള്ളിിയാാഴ്ച
നടക്കുന്ന ‘കുമ്മാാട്ടിി’ യുദ്ധസന്നദ്ധത എതിിരാാളിിയെ� അറിിയിിക്കുന്ന ചടങ്ങാാണ്്. ദേ�ശ വെ�ളിിച്ചപ്പാാടുംം
പടയാാളിികളുടെെ വേ�ഷംം ധരിിച്ച കുട്ടിികളുമാാണ്് ചടങ്ങു നടത്തുക. പാാലക്കാാടൻ വേ�ലിിയിിറമ്പുകളിിൽ
ധാാരാാളമാായിി കാാണുന്ന നൊ�ൊച്ചിി ചെ�ടിിക്കമ്പിിൽ പൂക്കൾ കെ�ട്ടിി വച്ച്് ആർപ്പുവിിളിിയുമാായിി നടത്തുന്ന
‘അരിിപ്പത്തട്ട്്’ എന്ന ചടങ്ങുംം യുദ്ധസന്നദ്ധത അറിിയിിക്കലാാണ്്. തുടർന്നുള്ള രണ്ട്് ദിിവസങ്ങളിിൽ
നടക്കുന്ന പാാണൻ, പാാട്ടിി, നമ്പൂരിി, ആശാാരിി, പൂശാാരിി വേ�ലകൾ, നാാട്ടിിൽ പല വേ�ഷങ്ങളിിൽ
കറങ്ങിി നടന്നിിരുന്ന കൊ�ൊങ്ങന്റെ� ചാാരൻമാാരെെ പിിടിിച്ചുകാാണ്ട്് വന്ന്് ഭഗവതിിക്കുമുന്നിിൽ ഹാാജരാാ
ക്കുന്നതാാണ്്. തമിിഴ്് വംംശജരാായ മുതലിിയാാർ വിിഭാാഗക്കാാരാാണ്് ഈ വേ�ലകളുടെെ നടത്തിിപ്പുകാാർ
എന്നതുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ആറാം�ംദിിവസമാാണ്് (തിിങ്കൾ) യുദ്ധാാവതരണംം കൂടിിയാായ ‘കൊ�ൊങ്ങൻ
പട’ നടക്കുന്നത്്. രാാവിിലെ� നടക്കുന്ന ‘അരത്തിി’ എന്ന എഴുന്നള്ളിിപ്പോ�ോടെെ ആരംംഭിിക്കുന്ന യുദ്ധദിിവ
സത്തിിലെ� ചടങ്ങുകളിിൽ ചിില പൂർവ്വാാപര വൈൈരുദ്ധ്യയങ്ങൾ കാാണാാമെെങ്കിിലുംം ആഘോ�ോഷത്തിിനോ�ോ
വിിശ്വാാ�സത്തിിനോ�ോ അൽപംം പോ�ോലുംം കുറവ്് കാാണാാനാാവിില്ല. വൈൈകുന്നേ�രത്ത്് നടക്കുന്ന കോ�ോലക്കു
ട്ടിികളുടെെ എഴുന്നള്ളിിപ്പാാണ്് ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യിിലെ� യഥാാർത്ഥ ഉത്സവക്കാാഴ്ച . തട്ടിിൻമേ�ൽക്കൂത്ത്്,
കൊ�ൊടിി തഴ, തോ�ോട്ടിിവേ�ല എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം അണിിനിിരക്കുന്ന ഘോ�ോഷയാാത്രയിിൽ ചെ�റിിയ കുട്ടിികളെ�
(കോ�ോലക്കുട്ടിികൾ) മുതിിർന്നവർ തോ�ോളിിലേ�റ്റിി നടക്കുന്ന കാാഴ്ച കൗൗതുകകരമാാണ്് . ആൺകുട്ടിികളെ�
പെ�ൺകുട്ടിികളുടെെ വേ�ഷത്തിിലുംം പെ�ൺകുട്ടിികളെ� മറിിച്ചുംം അണിിയിിച്ചൊ�ൊരിിക്കയാാണ്് എഴുന്നള്ളിി
ക്കുക. ഇതെ�ല്ലാം�ം ചേ�ർന്ന പകൽവേ�ല തീീർന്ന്് രാാത്രിിയിിലാാണ്് കൊ�ൊങ്ങന്റെ� പടപ്പുറപ്പാാട്്. ആദ്യം�ം
‘ഓല വാായന’യാാണ്്. കൊ�ൊങ്ങന്റെ� യുദ്ധ സന്ദേ�ശംം ഭഗവതിിയെ� കേ�ൾപ്പിിക്കുന്നതിിനെ�യാാണ്് ഇത്്
സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. തുടർന്ന്് കൊ�ൊങ്ങന്റെ� വേ�ഷംം ധരിിച്ച ആൾ കതിിരപ്പുറത്ത്് കയറിി നഗരത്തിിലൂടെെ
പല തവണ സഞ്ചരിിക്കുകയുംം യുദ്ധവീീര്യം�ം പ്രകടിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഈ ‘പടമറിിച്ചിിലിി’നു
ശേ�ഷംം യുദ്ധത്തിിൽ മരിിച്ചവരെെയുംം പരിിക്കേ�റ്റവരെെയുംം എടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്്പോ�ോകുന്നതിിനെ� അനുസ്മ
രിിപ്പിിക്കുന്ന ‘തൊ�ൊഴിി’, ‘കട്ടിിൽ ശവംം’ തുടങ്ങിിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു . തുടർന്ന്് ‘പൊ�ൊൻവേ�ല’യോ�ോടെെ
പട അവസാാനിിക്കുമ്പോ�ോൾ നേ�രംം പുലരുംം. പട കഴിിഞ്ഞ്് ഏഴാം�ം നാാൾ നടക്കുന്ന ‘ശേ�ഖരിിവേ�ല’
‘തുങ്കപള്ള്്’ ‘ഇടുമ്പനുംം മകനുംം ‘ തുടങ്ങിിയവയുംം തൊ�ൊട്ടടുത്ത ദിിവസത്തെ� ‘മലമ’യുംം ഒമ്പത്് പത്ത്്
ദിിവസങ്ങളിിൽ നടക്കുന്ന ‘ഏഴൊ�ൊടുക്ക’വുംം ‘പള്ളുംം’ (ഉത്സവത്തിിന്റെ� വരവ്് ചിിലവ്് സംംബന്ധിി
ച്ച ജനകീീയ ഓഡിിറ്റിിങ്ങാാണിിത്്) ചേ�ർന്നാാലാാണ്് ഒരാാണ്ടിിലെ� ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’ പൂർത്തിിയാാവുക.
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ചരിിത്രകഥനമെെന്ന ഭാാവത്തിിലുള്ള നാാടകീീയ പുനരാാവിിഷ്കരണങ്ങളുംം, ഭക്തിി സാാന്ദ്രമാായ ചടങ്ങുകളുംം,
പ്രാാദേ�ശിികകലാാപ്രകടനങ്ങളുമെെല്ലാം�ം ചേ�ർന്നതാാണ്്പത്തു ദിിവസങ്ങൾ. ഈ ആലോ�ോഷങ്ങൾ ഒരോ�ോ
ന്നുംംസമൂഹത്തിിലെ� ഓരോ�ോവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ഉത്തരവാാദിിത്തമാായാാണ്് നടത്തപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നതാാണ്്
കൊ�ൊങ്ങൻ പടയെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ ഒരു പ്രാാദേ�ശിിക ഉത്സവമാാക്കിി മാാറ്റുന്നത്്.
‘ഭാാവനയിിൽ പൊ�ൊതിിഞ്ഞ ചരിിത്രംം’1 എന്നതാാണല്ലോ�ോ ഐതിിഹ്യയത്തിിനു നൽകുന്ന പ്രബല
നിിർവ്വചനംം . ഭാാവനാം�ംശത്തെ� ഒഴിിവാാക്കുമ്പോ�ോൾ ചരിിത്ര വസ്തുതകൾ ചിിലതെ�ങ്കിിലുംംഅവയിിൽ നിിന്ന്്
തെ�ളിിഞ്ഞ്് കിിട്ടാാതിിരിിക്കിില്ല. അതു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� കൊ�ൊങ്ങൻ പടയുടെെ ഐതിിഹ്യാം�ം�ശത്തിിന്റെ�
വിിശലകലനംം കിിഴക്കൻ പാാലക്കാാടിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കു കൂടിി വെ�ളിിച്ചംം വീീശുന്ന അന്വേ�േഷണ
മാായിിരിിക്കുംം. ഈ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ-സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്ന നിിരവധിി
ഉപാാദാാനങ്ങൾ ഈ ആഘോ�ോഷവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വിിവിിധ വഴക്കങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് കണ്ടെ�ടുക്കാാ
വുന്നതാാണ്്.
പടയിിലെ� പ്രധാാന ചടങ്ങാായ ഓല വാായന ഇക്കൂട്ടത്തിിൽ സവിിശേ�ഷ ശ്രദ്ധയാാകർഷിിക്കു
ന്നതാാണ്്. ഓലയിിലേ�ത്് എന്നു കരുതപ്പെ�ടുന്ന വാാചകങ്ങൾ വേ�ഷക്കാാരൻ കാാണാാതെ� പഠിിച്ച്്
ചൊ�ൊല്ലുകയാാണ്് പതിിവ്്. ഇതിിന്റെ� അസ്സൽ ലിിഖിിതരൂപംം ലഭ്യയമല്ലെ�ങ്കിിലുംം കേ�ട്ടു പകർത്തിിയ ചിില
രേ�ഖകൾ നിിലവിിലുണ്ട്്. യുദ്ധ സന്ദേ�ശമാാണെ�ങ്കിിലുംം അതിിനു ചേ�ർന്ന വിിധമുള്ള ആക്രമണോ�ോത്സു
കതയോ�ോ പോ�ോർവിിളിികളോ�ോ ഇതിിൽ കണ്ടെ�ത്താാനാാവിില്ല. കൊ�ൊങ്ങൻ പടയുടെെ ചരിിത്രാാവലോ�ോ
കനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ള ഡോ�ോ. ലോ�ോകംംബാാൾ സുന്ദരംം എ.ഡിി. 11, 12 നൂറ്റാാണ്ട്് എന്ന കാാലഗണന
കൽപിിക്കുന്നുണ്ട്്  2 എന്നാാൽ ചിിറ്റൂരുമാായിി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാായിിരുന്ന തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛന്റെ� ഒരു
കൃതിിയിിലുംം ഇങ്ങനെ�യൊ�ൊരു യുദ്ധസന്ദർഭമോ�ോ, ആഘോ�ോഷമോ�ോ സൂചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുക പോ�ോലുംം ചെ�യ്യു
ന്നിില്ല എന്നത്് ഈ കാാലഗണനയെ� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. കൊ�ൊച്ചിി രാാജാാവിിന്റെ� സഹാായത്തോ�ോടെെ
കൊ�ൊങ്ങു രാാജ്യയത്തിിന്റെ� ആക്രമണംം തടഞ്ഞതിിനെ� പറ്റിിയുംം അതിിനെ� തുടർന്ന്് പാാലക്കാാട്ടുശ്ശേ�രിി
രാാജാാവ്് സന്തോ�ോഷ സൂചകമാായിി ചിിറ്റൂർ താാലൂക്കിിലെ� നാാലു ദേ�ശവുംം കൊ�ൊടകര നാാടുംം കൊ�ൊച്ചിിക്ക്്
കൈൈമാാറിിയതിിനെ� പറ്റിിയുംം ശ്രീീധരമേ�നോ�ോൻ കേ�രള ചരിിത്രത്തിിൽ പറയുന്നുണ്ട്് എന്നാാൽ
കാാലത്തെ� പറ്റിി അദ്ദേ�ഹത്തിിനുംം വ്യയക്തതയിില്ല.3 ഏതാായാാലുംം കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� പെ�രുമ്പടപ്പ്് സ്വവ
രൂപത്തെ� പറ്റിി ഓലയിിൽ വ്യയക്തമാായ പരാാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട്്. എപ്പോ�ോൾ എങ്ങനെ� എന്നൊ�ൊന്നുംം
അവിിതർക്കിിതമാായിി പറയുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ചിിറ്റൂർ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരംം
ഏറെെക്കാാലംം പെ�രുമ്പടപ്പിിനുണ്ടാായിിരുന്നു എന്നത്് പാാലക്കാാടൻ ചരിിത്രരേ�ഖകളിിൽ ആവർത്തിിച്ച്്
പരാാമർശിിച്ച്് കാാണുന്നു. എ.ഡിി. ഒമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ചേ�ര രാാജ്യയത്തെ� ആക്രമിിച്ച പല്ലവരാാജാാവ്്
നന്ദിിവർമ്മൻ മൂന്നാാമന്് ‘കുമരിി കൊ�ൊങ്ങൻ’ എന്ന പേ�രു കൂടിി ഉണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ ‘കൊ�ൊങ്ങൻ
പട’ക്ക്് ആധാാരമാായ യുദ്ധമാായിി ഈ യുദ്ധത്തെ�യുംം സങ്കൽപിിക്കുന്നുണ്ട്്.
‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യ്ക്ക്് പിിന്നിിലെ� യുദ്ധത്തിിന്റെ�യുംം ആഘോ�ോഷത്തിിന്റെ�യുംം കാാലഗണന സംംബ
ന്ധിിച്ച അഭിിപ്രാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ ജീീവിിത
ത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തേ�യുംം, സാംം�സ്കാാരിിക സവിിശേ�ഷതകളയുംം അത്് പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്
എന്നത്് അവിിതർക്കിിതമാാണ്്. ചിിറ്റൂരിിന്റെ� സാാമൂഹ്യയ ജീീവിിതത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ വിിവിിധ തരംം
—ഭൂമിി ശാാസ്ത്ര പ്രത്യേ�േകതകളുംം വാാണിിജ്യയ താാത്്പര്യയങ്ങളുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരങ്ങളുമെെല്ലാം�ം സൃഷ്ടിിച്ച
—കുടിിയേ�റ്റങ്ങളെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിിക കലർപ്പുകളേ�യുംം വിിനിിമയങ്ങളേ�യുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ
‘കൊ�ൊങ്ങൻപട’ക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ട്്.
‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’ നടക്കുന്ന ഭഗവതിി ക്ഷേ�ത്രംം തന്നെ� ഈ കലർപ്പിിന്റെ� ചരിിത്രത്തെ�
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അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്്. രണ്ട്് പ്രതിിഷ്ഠകൾ (സഹോ�ോദരിിമാാർ ആണെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം)
ഉള്ള ചിിറ്റൂരമ്പലത്തിിലെ� ആദ്യയ (ആദ്യയകാാല) പ്രതിിഷ്ഠ പഴയന്നൂർ ഭഗവതിിയുടേ�താാണ്്. എന്നാാൽ
കൊ�ൊങ്ങൻ പടയുടെെ കേ�ന്ദ്രംം പുതിിയ പ്രതിിഷ്ഠയാായ ചിിറ്റൂർ ഭഗവതിിക്കാാവാാണ്്. ചിിലപ്പതിികാാരത്തിിന്്
കേ�രളത്തിിന്റെ� വിിവിിധ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായ അപഭ്രംംശപാാരാായണങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട
ല്ലോ�ോ . കണ്ണകിി പാാണ്ഡ്യയനാാട്ടിിൽ ചെ�ന്ന്് തന്റെ� ഭർത്താാവിിന്റെ� നിിരപരാാധിിത്വംം� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന
സന്ദർഭത്തിിൽ പാാണ്ഡ്യയരാാജ്ഞിി ‘പാാണ്ടിിപ്പെ�രുന്തേ�വിി’ ചിിലമ്പ്് തന്റെ�തല്ലെ�ന്ന്് പറഞ്ഞുവെ�ന്നുംം
അതുകൊ�ൊണ്ട്് പാാണ്ഡ്യയനെ� ശിിക്ഷിിച്ച കണ്ണകിി രാാജ്ഞിിയോ�ോട്് പൊ�ൊറുത്ത്് അവളെ� തന്റെ� സഹോ�ോ
ദരിിയാായിി ഒപ്പംം കൂട്ടിിയെ�ന്നുംം തനിിക്കരിികിിൽ അവൾക്കുംം പീീഠമൊ�ൊരുക്കിി എന്നുമുള്ള ഒരുകഥ
അത്തരത്തിിൽ ഒന്നാാണ്്. പാാലക്കാാട്് ഭഗവതിിക്കാാവുകളിിൽ വ്യാാ�പകമാായിി കാാണുന്ന സഹോ�ോദര
പ്രതിിഷ്ഠകൾക്ക്് പുറകിിൽ ഈ അപഭ്രംംശപാാരാായണമാാണെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.(4) മാാത്രമല്ല
കണ്ണകിി പ്രതിിഷ്ഠയാായ കുറുംംമ്പയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മറ്റ്് ചിിലപ്പതിികാാര കഥാാപാാത്രങ്ങളാായ ‘ആദിി മന്ദിി’
(പുകാാറിിലെ� രാാജകുമാാരിി) ‘അട്ടൻ അത്തിി’ (മന്ദിിയുടെെ ഭർത്താാവ്് ) മരുതിി (മന്ദിിയുടെെ സഹാായിി)
എന്നിിവരെെ പൂജിിക്കുന്നചിില കാാവുകൾ ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ഉണ്ട്് എന്നതുംം ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്ത്്
വാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്് . . ആര്യയസ്വാാ�ധീീനംം കുറുംംമ്പക്കാാവുകളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഇവയേ�യുംം ഭഗവതിിക്കാാവു
കളാാക്കിിയിിട്ടുണ്ടാാവാം�ം. ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുള്ള ‘മാാവാാരതംം പാാട്ട്്’, പുറാാട്ട്് പാാട്ടുകൾ
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ‘അപഭ്രംംശപാാരാായണങ്ങളിിൽ പാാലക്കാാടൻ സംംസ്കൃതിിക്കുള്ള പ്രത്യേ�േക താാത്്പ
ര്യയത്തെ� വെ�ളിിവാാക്കുന്നവയാാണ്് . മഹാാഭാാരതകഥയിിൽ സ്വവന്തംം മനോ�ോവ്യാാ�പാാരത്തിിനനുസരിിച്ച്്
കഥാാപാാത്രങ്ങളെ�യുംം സന്ദർഭങ്ങളെ�യുംം ചേ�ർത്ത്് കെ�ട്ടുന്നതാാണ്് ’മാാവാാരതംം പാാട്ട്് ’ ഇഷ്ടമുള്ള
തൊ�ൊക്കെ�—പറയാാനുള്ളതൊ�ൊക്കെ�—പാാട്ടാായിി പറയാാനുള്ള (പാാടാാൻ) സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം വഴക്കവുംം
പുറാാട്ട്് പാാട്ടുകളുടെെ പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. ചിിറ്റൂർ ഭഗവതിി തമിിഴ്് ആരാാധനാാമൂർത്തിിയാായ വഞ്ചിിയമ്മ
യാാണ്് എന്നൊ�ൊരഭിിപ്രാായവുംം ഉണ്ട്്. ഈ പുതിിയ ഭഗവതിിയെ� പൂജിിക്കാാൻ ഇപ്പോ�ോഴുംം അബ്രാാഹ്മണർ
ക്കേ� അവകാാശമുള്ളു എന്നതുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
പട നയിിച്ച്് വന്നവർ ഇവിിടെെ തന്നെ� തുടർന്നുവെ�ന്നുംം വിിവാാഹബന്ധത്തിിലൂടെെയുംം മറ്റുംം
ഇവിിടുത്തുകാാരാായിി മാാറിിയെ�ന്നുമുള്ള ഒരഭിിപ്രാായംം ഉണ്ട്്. അത്തരമൊ�ൊരു സങ്കര സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാാണ്് ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യെ�ന്നു തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന നിിരവധിി വഴക്കങ്ങൾ കാാണാംം�. വേ�ലയെ�
ഴുന്നള്ളിിപ്പിിന്റെ� ഭാാഗമാായ കുമ്മാാട്ടിിയുംം പടമറിിച്ചിിലുംം തട്ടിിൻമേ�ൽ കൂത്തുംം തൊ�ൊഴിിയുമെെല്ലാം�ം തമിിഴ്്
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണെ�ങ്കിിൽ കണ്യാാ�രുംം മലമയുംം മറ്റുംം ചിിറ്റൂരിിലെ� കാാർഷിിക സംംസ്കൃതിിയുടെെ
അടയാാളങ്ങളാാണ്് .
പാാലക്കാാട്ടെെ മറ്റ്് ഭഗവതിിക്കാാവുകളിിലെ� വേ�ലയാാഘോ�ോഷങ്ങളിിൽ ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യുടെെ
സ്വാാ�ധീീനംം കാാണാംം�. പണ്ട്് ‘കൊ�ൊങ്ങൻ പട’യ്ക്ക്് മാാത്രമുണ്ടാായിിരുന്ന ‘തട്ടിിൻമേ�ൽ കൂത്ത്് ’ എന്ന
അവതരണംം ഇന്ന്് പാാലക്കാാട്് നഗരപരിിധിിയിിലെ� പ്രധാാന ഉത്സവങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഒഴിിച്ച്് കൂടാാ
നാാവാാത്ത ഒന്നാായിി മാാറിിയത്് ഉദാാഹരണമാാണ്്. പ്രധാാനമാായിി രാാക്ഷസീീയകഥാാപാാത്രങ്ങൾ
അണിിനിിരക്കുന്ന തട്ടിിൻമേ�ൽ കൂത്ത്് വിിനോ�ോദമാായിി തുടങ്ങിി ആചാാരമാായിി മാാറിിയ ഒരു കലാാരൂപംം
കൂടിിയാാണ്്. തട്ടിിൻമേ�ൽക്കൂത്തിിലെ� ഒരു വേ�ഷമാായ ശൂർപ്പണകത്തട്ടാാണ്് ഈ നിില കൈൈവരിി
ച്ചിിട്ടുള്ളത്്. പേ�ര്് ശൂർപ്പണകത്തട്ടെെന്നാാണെ�ങ്കിിലുംം ആഹാാര്യയത്തിിലുംം സാാത്വിി�കത്തിിലുംം പൂതന
യോ�ോടാാണ്് അതിിന്് സാാമ്യം�ം . (ഈ വെ�ച്ചുമാാറലിിനെ�യുംംഅപഭ്രംംശപാാരാായണ സംംസ്കാാരവുമാായിി
ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് കാാണാാവുന്നതാാണ്്) ഈ തട്ടിിലേ�ക്ക്് കുട്ടിികളെ� നൽകിി അനുഗ്രഹംം വാാങ്ങൽ ഇപ്പോ�ോൾ
ഭക്തിിപൂർവ്വമാായ ഒരു ചടങ്ങാായിി മാാറിിയിിട്ടുണ്ട്് . ഈ കലാാരൂപംം കൊ�ൊങ്ങനെ� തോ�ോൽപിിച്ചതിിന്റെ�

166

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

വിിജയോ�ോത്സവ ഘോ�ോഷയാാത്രയിിലെ�ത്തിിയത്് തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� തെ�രുക്കൂത്തിിന്റെ�യുംം മറ്റുംം സ്വാാ�ധീീ
നത്താാലാായിിരിിക്കണംം. തമിിഴർക്കിിടയിിൽ ഇതിിന്് ‘മലയാംം�കൂത്ത്്’ (മലയാാള കൂത്ത്്) എന്നൊ�ൊരു
പേ�രുണ്ട്്. വേ�ഷത്തിിലുംം മറ്റുംം കഥകളിിയോ�ോട്് പുലർത്തുന്ന സാാമ്യയതയിിൽ നിിന്നാാവാം�ം ഈ പേ�ര്്
കിിട്ടിിയത്്. തട്ടിിൻമ്മേ�ൽക്കൂത്തിിന്റെ� നടത്തിിപ്പ്് ചുമതല ഇപ്പോ�ോഴുംം തമിിഴ്് വംംശജരാായ മുതലിിയാാർ
സമുദാായത്തിിനാാണ്് എന്നതുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഇവരുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെ തന്നെ�യാാണ്് മറ്റ്്
കാാവുകളിിലുംം തട്ടിിൻ മേ�ൽക്കൂത്ത്് അരങ്ങേ�റുന്നത്്. സ്ത്രീീ പുരുഷ കഥാാപാാത്രങ്ങൾ അവതരിിക്കപ്പെ�
ടാാറുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സ്ത്രീീ കഥാാപാാത്രങ്ങളാാണ്് പ്രധാാനംം. പുരുഷൻമാാർ മാാത്രമാാണ്് വേ�ഷംം കെ�ട്ടുക. വേ�ല
കാാണാാനെ�ത്തുന്നവരെെ കളിിയാാക്കലുംം അസഭ്യയ പ്രകടങ്ങളുംം കൂത്തുകാാരന്റെ� അവകാാശമാായാാണ്്
ഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇപ്പോ�ോൾ ചിിറ്റൂരിിന്് സമീീപമുള്ള പുളിിയൽ, മണപ്പുള്ളിി, പുതുശ്ശേ�രിി തുടങ്ങിിയ
ഭഗവതിിക്കാാവുകളിിലെ� വേ�ലയെ�ഴുന്നെ�ള്ളിിപ്പിിൽ ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത ഒന്നാായിി തട്ടിിൻമേ�ൽക്കൂത്ത്്
മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു.
കൊ�ൊച്ചിിയുമാായുംം കൊ�ൊടുങ്ങല്ലൂരുമാായുമുള്ള തമിിഴ്്നാാടിിന്റെ� വാാണിിജ്യയ ബന്ധത്തിിൽ ഭൂമിിശാാസ്ത്രപ
രമാായിി തന്ത്രപ്രധാാനമാായ ഒരു സ്ഥാാനംം ചിിറ്റൂരിിനുണ്ട്്. പാാലക്കാാട്് ചുരത്തിിന്റെ� മദ്ധ്യയഭാാഗത്തിിലുള്ള
ചിിറ്റൂരിിന്് വ്യാാ�പാാരസംംബന്ധമാായിി വാാളയാാറിിനൊ�ൊപ്പമുള്ള സ്ഥാാനംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. കാാളകളെ�
ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് സാാധനങ്ങൾ അങ്ങോ�ോട്ടുമിിങ്ങോ�ോട്ടുംം കയറ്റിിറക്ക്് നടത്തുന്ന വ്യാാ�പാാര സംംഘങ്ങൾ
സജീീവമാായിിരുന്നെ�ന്നുംം, വ്യാാ�പാാര താാത്്പര്യാ�ാർത്ഥംം അവർ സംംഘടിിപ്പിിച്ചതാാണ്് കൊ�ൊങ്ങൻ പട
എന്നുമുള്ള ഒരു വാാദവുംം നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്് (പൊ�ൊള്ളാാച്ചിി കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള വ്യാാ�പാാര ബന്ധങ്ങൾ
ഇപ്പോ�ോഴുംം തുടരുന്നുണ്ട്്). കൊ�ൊങ്ങൻ പടയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട യുദ്ധസന്ദേ�ശത്തിിൽ (ഓല വാായന)
വ്യാാ�പാാര സംംബന്ധിിയാായ പരാാമർശങ്ങൾ ധാാരാാളമുണ്ട്് എന്നതുകൂടിി പരിിഗണിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഈ
വാാദഗതിിക്ക്് സാാധുത കൂടുന്നു. തിികച്ചുംം ഭൗ�തിികമാായ താാത്്പര്യയങ്ങളാാൽ തുടങ്ങുകയുംം വിിശ്വാാ�സത്തിി
ന്റെ�യുംം ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം പിിൻബലംം ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തതാാണോ�ോ എന്നുംം സംംശയിിക്കാാ
വുന്നതാാണ്്. ഉത്സവങ്ങൾ നിിർവ്വഹിിക്കുന്ന സാാമ്പത്തിിക ധർമ്മത്തെ� ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ പഠനങ്ങൾ
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുമുണ്ടല്ലോ�ോ.4 അങ്ങിിനെ�യാാണെ�ങ്കിിൽ സമൂഹത്തിിലെ� വ്യയത്യയസ്ത തുറകളിിലെ� മനു
ഷ്യയർക്ക്്പ്രത്യേ�േക ചുമതലകൾ വിിഭജിിച്ച്് നൽകിിയുംം, കൂട്ടാായ്മ ഉറപ്പ്് വരുത്തിിയുംം, ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം
വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം പിിൻബലമുറപ്പിിച്ചുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു പ്രാാദേ�ശിികോ�ോത്സവംം സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്്
പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിച്ച സാംം�സ്കാാരിിക യുക്തിി സവിിശേ�ഷമാാവാാതിിരിിക്കാാൻ വഴിിയിില്ല.
ഏകാാഭിിപ്രാായത്തിിന്റെ� പ്തത കണ്ടെ�ത്താാനാാവിില്ലെ�ങ്കിിലുംം പാാലക്കാാടിിന്റെ� കിിഴക്കൻ പ്രദേ�ശ
ങ്ങളുടെെ സംംസ്കൃതിിയെ�—വിിശിിഷ്യാാ� ചിിറ്റൂരിിന്റെ�—അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനുംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കാാനുംം കഴിിഞ്ഞ
ഉത്സവംം എന്ന നിിലയിിൽ കൊ�ൊങ്ങൻപടയ്ക്ക്് പാാലക്കാാടൻ സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രത്തിിലെ� സ്ഥാാനംം
സവിിശേ�ഷമാാണ്്. കൊ�ൊങ്ങൻ പടയിിലെ� ആചാാരങ്ങളിിലുംം ചടങ്ങുകളിിലുംം, കെ�ട്ടുപിിണഞ്ഞു കിിടക്കുന്ന
ഭൗ�തിിക താാത്്പര്യയങ്ങളുടെെയുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം, ചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം അടരുകൾ കിിഴക്കൻപാാ
ലക്കാാടിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കള്ള പ്രധാാന പടവുകളാാണെ�ന്ന്് നിിസ്സംംശയംം പറയാംം�.
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നിിനിിത ആർ.
പാാലക്കാാട്് ഗവ: വിിക്ടോ�ോറിിയ കോ�ോളേ�ജിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. 2018-ൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്്
മലയാാളത്തിിൽ ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം നേ�ടിി. നിിലവിിൽ കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാ
ശാാലയിിലെ� അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ.

കന്യാാ�കുമാാരിി ജിില്ലയിിലെ� ശിിവാാലയ ഓട്ടംം–ഒരു അവലോ�ോകനംം
ഡോ�ോ. ജെ�. ജയകുമാാർ

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ, ലക്ഷ്മീീപുരംം കോ�ോളേ�ജ്്, നെ�യ്യൂർ

ശിിവരാാത്രിിയോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് കന്യാാ�കുമാാരിി ജിില്ലയിിൽ നടന്നുവരുന്ന ഒരു ആചാാരമാാണ്് ശിിവാാല
യഓട്ടംം. ചരിിത്ര യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളുംം ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സസംംഹിിതകളുംം സാംം�സ്കാാരിികമൂല്യയ
ങ്ങളുംം ഭാാഷാാപരമാായ പ്രത്യേ�േകതകളുംം ഈ ആചാാരത്തിിന്് കരുത്തേ�കുന്നുണ്ട്്. മലയാാളഭാാഷയുംം
സംംസ്കാാരവുമാായിിട്ട്് ഈ പ്രദേ�ശത്തിിനുംം ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിനുംം അഭേ�ദ്യയമാായ ബന്ധമാാണുള്ളത്്.

കന്യാാ�കുമാാരിി ജിില്ലയുംം മലയാാളസംംസ്കാാരവുംം
ഭാാഷാാടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ള 1956 ലെ� സംംസ്ഥാാനങ്ങളുടെെ പുനർനിിർണ്ണയത്തിിലൂടെെ തമിിഴ്് നാാടിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിി കന്യാാ�കുമാാരിിജിില്ല മാാറ്റപ്പെ�ട്ടു. പ്രസ്തുത ജിില്ലയിിലെ� വിിളവംംകോ�ോടു്്, കൽക്കുളംം, തോ�ോവാാള,
അഗസ്തീീശ്വവരംം എന്നീീ നാാലു താാലൂക്കുകളുംം ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായുംം കാാലാാവസ്ഥാാപരമാായുംം സാംം�സ്കാാ
രിികമാായുംം ഭാാഷാാപരമാായുംം കേ�രളത്തോ�ോടുംം മലയാാളഭാാഷയോ�ോടുംം അടുപ്പംം പുലർത്തുന്നവയാാണ്്.
വിിഴിിഞ്ഞംം തലസ്ഥാാനമാാക്കിി ഭരിിച്ച ആയിിരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ കീീഴിിലുംം പത്മനാാഭപുരംം തലസ്ഥാാന
മാാക്കിി ഭരിിച്ച വേ�ണാാടിിന്റെ� ഭാാഗമാായുംം തുടർന്ന്് പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുമുതൽ തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിന്റെ�
ഭാാഗമാായുംം അഥവാാ ദക്ഷിിണ തിിരുവിിതാം�ംകൂറാായുംം പ്രസ്തുത ഭൂപ്രദേ�ശംം അറിിയപ്പെ�ട്ടു. തലക്കുളംം
വേ�ലുത്തമ്പിിദളവയുടെെ ഇല്ലവുംം പത്മനാാഭപുരംം കൊ�ൊട്ടാാരവുംം ഉദയഗിിരിികോ�ോട്ടയുംം ശുചീീന്ദ്രക്ഷേ�ത്രവുംം
വേ�ളിിമലയുംം താാമ്രപർണ്ണിിആറുംം നാാഞ്ചിിനാാട്ടിിലെ� നെ�ൽപ്പാാടങ്ങളുംം തോ�ോവാാളയിിലെ� പൂന്തോ�ോട്ടങ്ങളുംം
എല്ലാം�ം ഇന്നുംം കേ�രളചരിിത്രത്തിിന്റെ�യുംം സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഗമാാണ്്.
സാാഗരത്രയസംംഗമഭൂമിിയാായ കന്യാാ�കുമാാരിിജിില്ലയി�ൽ ചെ�റുതുംം വലുതുമാായിി 485 ക്ഷേ�ത്ര
ങ്ങൾ ഉണ്ട്്.1 ഇവിിടുത്തെ� ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയിിൽ ചേ�ര-ചോ�ോഴ-പാാണ്ഡ്യയരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ
സ്വാാ�ധീീനംം വ്യയക്തമാാണ്്. അധിികംം ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ�യുംം പ്രതിിഷ്ഠ ശിിവനാാണ്്. മഹാാദേ�വൻ,
ഈശ്വവരൻ, ദിിഗംംബരൻ, ശങ്കരൻ, അർദ്ധനാാരീീശ്വവരൻ എന്നീീ വ്യയത്യയസ്ത ഭാാവങ്ങളിിലാാണ്് ശിിവനെ�
ആരാാധിിക്കുന്നത്്. വിിളവംംകോ�ോട്്, കൽക്കുളംം എന്നീീ രണ്ടു താാലൂക്കുകളിിലാായിി പ്രസിിദ്ധിിയാാർജിിച്ച
12 ശിിവക്ഷേ�ത്രങ്ങളുണ്ട്്. ഇവിിടങ്ങളിിൽ കുംംഭമാാസത്തിിൽ നടത്തുന്ന ഓട്ടപ്രദക്ഷിിണംം അഥവാാ
കാാൽനടയാായുള്ള തുടർ ദർശനങ്ങളാാണ്് ‘ശിിവാാലയഓട്ടംം’ എന്ന്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ശിിവാാലയ
ഓട്ടത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ ഐതിിഹ്യയങ്ങൾ ഉണ്ട്്.
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പൊ�ൊതുവാായിി അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള ഐതിിഹ്യയ പശ്ചാാത്തലംം മഹാാഭാാരത കഥയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. മുൻജന്മത്തിിൽ ഗൗൗതമമുനിിയാായിിരുന്ന ശിിവഭക്തനാായ വ്യാാ�ഘ്രപാാദമുനിി
തന്റെ� തപശക്തിിയാാൽ ശിിവനിിൽ നിിന്നുംം രണ്ടു വരങ്ങൾ സമ്പാാദിിച്ചു. കൈൈനഖങ്ങളിിൽ കണ്ണുകളുംം
കാാലിിൽ പുലിിയെ�പോ�ോലുള്ള നഖങ്ങളുമാാണ്് ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� സിിദ്ധിി. ശിിവപൂജക്ക്് പൂക്കൾ ഇറുക്കു
മ്പോ�ോൾ പോ�ോറൽ ഏല്ക്കാാതിിരിിക്കാാനാാണ്് കൈൈനഖങ്ങളിിൽ കണ്ണുകൾ. തനിിക്കുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഏതു
മരത്തിിലുംം കയറിി പൂജക്കുള്ള പൂക്കൾ ശേ�ഖരിിക്കുവാാനാാണ്് കാാൽപാാദങ്ങളിിൽ പുലിിയെ�പോ�ോലുള്ള
നഖങ്ങൾ. ഇതിിനാാൽ മുനിി വ്യാാ�ഘ്രപാാദൻ എന്നു അറിിയപ്പെ�ട്ടു.
പാാണ്ഡവന്മാാർ കുരുക്ഷേ�ത്രയുദ്ധംം കഴിിഞ്ഞ്് നടത്തിിയ അശ്വവമേ�ധയാാഗത്തിിനു വ്യാാ�ഘ്രപാാദ
മുനിിയെ� ക്ഷണിിക്കാാനാായിി ശ്രീീകൃഷ്ണന്റെ� നിിർദ്ദേ�ശംം അനുസരിിച്ച്് ഭീീമസേ�നൻ യാാത്രയാായിി. താാമ്ര
പർണ്ണിി നദീീതീീരത്ത്് തപസ്സുചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന വ്യാാ�ഘ്രപാാദന്റെ� അരിികിിൽ ഭീീമസേ�നൻ എത്തിി.
തപസ്സി�ൽ നിിന്നുംം മുനിിയെ� ഉണർത്താാനാായിി ഭീീമസേ�നൻ ‘ഗോ�ോവിിന്ദാാ ഗോ�ോപാാലാാ’ എന്നു വിിളിിച്ചു.
വിിഷ്ണു സ്തുതിി കേ�ട്ട്് ശൈൈവ ഭക്തനാായ മുനിി കുപിിതനാായിി. തന്റെ� തപസ്സ്് മുടക്കിിയ ഭീീമനെ� മുനിി
അവിിടെെ നിിന്നുംം ആട്ടിിയോ�ോടിിച്ചു. മടങ്ങിി വന്ന ഭീീമനെ� ശ്രീീകൃഷ്ണൻ പന്ത്രണ്ട്് രുദ്രാാക്ഷങ്ങൾ നല്കിി
വീീണ്ടുംം മുനിിയുടെെ അടുക്കലേ�യ്ക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. മുനിിയുടെെ സമീീപത്ത്് ഭീീമൻ വീീണ്ടുംം എത്തുമ്പോ�ോൾ
മുനിി തപസ്സു തുടരുകയാായിിരുന്നു. ഭീീമൻ തപസ്സിിനു വിിഘ്നംം വരുത്തിി. മുനിി കോ�ോപിിഷ്ഠനാായിി
ഭീീമനു എതിിരെെ പാാഞ്ഞടുത്തു. ഗതിിയിില്ലാാതെ� ഭീീമൻ പിിന്തിിരിിഞ്ഞ്് ഓടുവാാൻ തുടങ്ങിി. ഓടുമ്പോ�ോൾ
‘ഗോ�ോവിിന്ദാാ ഗോ�ോപാാലാാ’ എന്നു വിിളിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഓടിിയത്്. മുനിി ഭീീമന്റെ� പിിന്നാാലെ� ഓടിി. ഭീീമൻ
ഓട്ടത്തിിനിിടയിിൽ മുനിി തന്റെ� അടുത്തെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ കൈൈയിിലുള്ള പന്ത്രണ്ട്് രുദ്രാാക്ഷങ്ങളിിൽ ഒന്ന്്
അവിിടെെ നിിക്ഷേ�പിിച്ചു. രുദ്രാാക്ഷംം ഒരു ശിിവലിംം�ഗമാായിി മാാറിി. ശിിവലിംം�ഗംം കണ്ട്് ക്രോ�ോധംം ശമിിച്ച
മുനിി ഉടനെ� കുളിിച്ച്് ശുദ്ധനാായിി വിിഗ്രഹത്തെ� പൂജിിച്ചു. തദവസരത്തിിൽ മുനിിയെ� യാാഗത്തിിനു
ക്ഷണിിക്കുവാാൻ വീീണ്ടുംം ഭീീമൻ ശ്രമിിച്ചു. തുടർന്ന്് മുനിി ഭീീമനെ� തുരത്തിി പിിന്നാാലെ� ചെ�ല്ലുമ്പോ�ോൾ ഭീീമൻ
വീീണ്ടുംം വീീണ്ടുംം ആവർത്തിിച്ച്് ഓരോ�ോ രുദ്രാാക്ഷങ്ങൾ നിിക്ഷേ�പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരുന്നു. അങ്ങനെ� 11
രുദ്രാാക്ഷങ്ങൾ നിിക്ഷേ�പിിക്കുകയുംം അവിിടങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം പതിിനൊ�ൊന്നു ശിിവലിംം�ഗങ്ങൾ ഉയർന്നു
വരിികയുംം ചെ�യ്തു. എന്നിിട്ടുംം മുനിിയുടെെ കോ�ോപംം അടങ്ങാാതെ� വന്നപ്പോ�ോൾ പന്ത്രണ്ടാാമതു രുദ്രാാക്ഷംം
നിിക്ഷേ�പിിച്ച സ്ഥലത്തുവച്ച്് ഭീീമൻ ശ്രീീകൃഷ്ണനെ� ധ്യാാ�നിിച്ചു. കൃഷ്ണൻ മുനിിക്ക്് ശിിവന്റെ� രൂപത്തിിലുംം
ഭീീമന്് വിിഷ്ണു രൂപത്തിിലുംം പ്രത്യയക്ഷനാായിി. അങ്ങനെ� ശങ്കരനാാരാായണ പ്രതിിഷ്ഠ ഉണ്ടാായിി. ശിിവനുംം
മഹാാവിിഷ്ണുവുംം ഒന്നാാണെ�ന്ന്് ഇരുവർക്കുംം അതിിനാാൽ ബോ�ോധ്യയമാായിി. തുടർന്ന്് വ്യാാ�ഘ്രപാാദമുനിി
ഭീീമന്റെ� ക്ഷണംം സ്വീീ�കരിിച്ച്് പാാണ്ഡവന്മാാരുടെെ അശ്വവമേ�ധയാാഗത്തിിൽ പങ്കെ�ടുത്തു. ഭീീമൻ രുദ്രാാക്ഷ
ങ്ങൾ നിിക്ഷേ�പിിച്ച പന്ത്രണ്ട്് സ്ഥലങ്ങളിിലുംം പന്ത്രണ്ട്് ശിിവക്ഷത്രങ്ങൾ ഉടലെ�ടുത്തു. ഈ പന്ത്രണ്ട്്
ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ ഭീീമന്റെ� ഓട്ടത്തെ� അനുസ്മരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഓരോ�ോവർഷവുംം നടത്തപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാാണ്്
ശിിവാാലയഓട്ടംം. പ്രസ്തുത പന്ത്രണ്ട്് ശിിവാാലയങ്ങളിിലുംം തുടർച്ചയാായിി ചുരുങ്ങിിയ സമയംം കൊ�ൊണ്ട്്
ഓടിി എത്തുന്ന ഓട്ടപ്രദക്ഷിിണമാാണിിത്്.
തിിരുമല മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം, തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം, തൃപ്പരപ്പ്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം,
തിിരുനന്തിിക്കര നന്ദീീശ്വവരക്ഷേ�ത്രംം, പൊ�ൊന്മന മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം, പന്നിിപ്പാാകംം കിിരാാതനമൂർ
ത്തിിക്ഷേ�ത്രംം, കല്ക്കുളംം മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം, മേ�ലാാങ്കോ�ോട്് കാാലകാാലർ ക്ഷേ�ത്രംം, തിിരുവിിടയ്ക്കോ�ോട്ട്്
മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം, തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോട്് ശ്രീീമഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം, തൃപ്പന്നിിക്കോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം,
തിിരുനട്ടാാലംം ശിിവക്ഷേ�ത്രംം എന്നിിവയാാണ്് ശിിവാാലയ ഓട്ടത്തിിലെ� പന്ത്രണ്ട്് ശിിവക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ. 81
കിിലോ�ോമീീറ്റർ ചുറ്റളവിിൽ സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന ഈ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ ഒരു രാാത്രിിയുംം ഒരു പകലുംം കൊ�ൊണ്ട്്
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കാാൽനടയാായിി ദർശനംം നടത്തുന്നതാാണ്് ഈ ചടങ്ങിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകത. നഗ്നപാാദരാായിിട്ടാായിിരുന്നു
ആദ്യയകാാല ഓട്ടക്കാാർ ഇതാാചരിിച്ചിിരുന്നത്്.
മുഞ്ചിിറ തിിരുമലമഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന ഓട്ടംം മാാർത്താാണ്ഡംം വഴിി പന്ത്രണ്ടു
കിിലോ�ോമീീറ്റർ സഞ്ചരിിച്ച്് താാമ്രപർണ്ണിി നദിിയുടെെ തീീരത്തുള്ള തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ
എത്തിിച്ചേ�രുന്നു. അവിിടെെ നിിന്നുംം അരുമന കളിിയൽ വഴിി പതിിനാാലു കിിലോ�ോമീീറ്റർ സഞ്ചരിിച്ച്്
തൃപ്പരപ്പ്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�രുന്നു. ഇവിിടെെ നിിന്നുംം കുലശേ�ഖരംം കോ�ോൺവന്റ്്
ജംംഗ്്ഷൻ വഴിി ഏഴു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ പൊ�ൊന്മന മഹാാദേ�വ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�രാം�ം.
ഇവിിടെെ നിിന്നുംം മുട്ടയ്ക്കാാട്് വഴിി പതിിനൊ�ൊന്നു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ പന്നിിപ്പാാകംം കിിരാാത മൂർത്തിി
ക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നുംം തക്കല വഴിി ആറു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ കല്ക്കുളംം മഹാാദേ�വ
ക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നു പത്മനാാഭപുരംം വഴിി മൂന്നു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ മേ�ലാാങ്കോ�ോട്്
കാാലകാാലർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നുംം വിില്ലുക്കുറിിപാാലംം വഴിി അഞ്ചു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ
തിിരുവിിടയ്ക്കോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നുംം തക്കല വഴിി പടിിഞ്ഞാാറോ�ോട്ട്് എട്ടു
കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നുംം ഒമ്പതു കിി.മീീ.
സഞ്ചരിിച്ചാാൽ തൃപ്പന്നിിക്കോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുംം അവിിടെെ നിിന്നുംം മാാർത്താാണ്ഡംം വഴിി
നാാലു കിി.മീീ. സഞ്ചരിിച്ചാാൽ തിിരുനട്ടാാലംം ശിിവക്ഷേ�ത്രത്തിിലേ�ക്കുംം എത്തിിച്ചേ�രാാൻ സാാധിിക്കുംം.
ചരിിത്രപരമാായിി ജൈൈനമതത്തിിന്റെ� അനുഷ്ഠാാനരീീതിികളുമാായിി ശിിവാാലയ ഓട്ടത്തിിന്് സാാമ്യയമുണ്ട്്,
ജൈൈനമതത്തിിൽ വിിവിിധക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ കാാൽനടയാായിി ഓടിി സന്ദർശിിക്കുന്ന രീീതിിയുണ്ടാായിിരുന്നു.
ശിിവാാലയ ഓട്ടത്തിിനു തയ്യാാറെെടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാാരെെ ഗോ�ോവിിന്ദന്മാാർ എന്നാാണ്് വിിളിിക്കു
ന്നത്്. കുംംഭമാാസത്തിിലെ� ഏകാാദശിിക്ക്് ഒരാാഴ്ചക്കു മുമ്പാായിി ഇവർ മാാലയിിട്ടു വ്രതംം ആരംംഭിിക്കുന്നു.
ത്രയോ�ോദശിി നാാളിിൽ ഉച്ചയ്ക്ക്് ആഹാാരംം കഴിിഞ്ഞ്് കുളിിച്ച്് ഈറനോ�ോടെെ ഒന്നാംം� ശിിവാാലയമാായ
തിിരുമല മഹാാദോ�ോവർക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം ഓട്ടംം ആരംംഭിിക്കുന്നു. വെ�ള്ളമുണ്ട്്, അതിിനുമേ�ൽ
ചുറ്റിിയ ചുവന്ന കച്ച എന്നിിവയാാണ്് വേ�ഷംം. ചിിലർ കാാവിി വസ്ത്രവുംം തുളസിിമാാലയുംം ധരിിച്ച്് ഓടുന്നു.
കൈൈകളിിൽ വിിശറിിയുംം ഭസ്മസഞ്ചിിയുംം എല്ലാാവർക്കുംം ഉണ്ടാാവുംം. ചെ�ല്ലുന്ന ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ� വിിഗ്ര
ഹങ്ങളെ� വീീശുവാാനാാണ്് വിിശറിി. തിിരുമലയിിൽ സന്ധ്യാാ�ദീീപംം ദർശിിച്ചു ഓട്ടംം ആരംംഭിിക്കുന്നു. കൂട്ടംം
കൂട്ടമാായിി ഓടുന്ന ഗോ�ോവിിന്ദന്മാാർ പന്ത്രണ്ടു ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലുംം ഓടിി എത്തുന്നു. ഓരോ�ോ ക്ഷേ�ത്രത്തിി
ലുംം കുളിിച്ച്് ഈറനോ�ോടെെ ദർശനംം നടത്തുകയാാണ്് പതിിവ്്. ഓട്ടക്കാാർക്ക്് വഴിിയിിൽ ചുക്കുകാാപ്പിി,
ആഹാാരംം, സംംഭാാരംം എന്നിിവ കൊ�ൊടുക്കുന്ന രീീതിിയുമുണ്ട്്. ഒടുവിിലത്തെ� പന്ത്രണ്ടാാമത്തെ� ശിിവക്ഷേ�
ത്രമാായ തിിരുനട്ടാാലംം ശിിവക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ദർശനംം നടത്തുന്നതോ�ോടെെ ശിിവരാാത്രിി വൈൈകുന്നേ�രംം
ഓട്ടംം അവസാാനിിക്കുന്നു. ഓട്ടക്കാാർ യാാത്രാാ മദ്ധ്യേ�േ ‘ഗോ�ോവിിന്ദാാ ഗോ�ോപാാലാാ’ എന്നു വിിഷ്ണുസ്തുതിി
പാാടിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഓടുന്നത്്. ശിിവസ്തുതിിപാാടുന്നവരുംം ഉണ്ട്്.
പന്ത്രണ്ടു ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം ഒഴിികെ�യുള്ള പതിിനൊ�ൊന്നു ശിിവ
ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം ഇപ്പോ�ോൾ തമിിഴ്്നാാട്് ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡിിന്റെ� കീീഴിിലാാണ്്. തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വർ
ക്ഷേ�ത്രംം തമിിഴ്്നാാട്് എച്ച്്.ആർ.ആർ.സിി.യുടെെ കീീഴിിലാാണ്്.

1. തിിരുമല മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം
പന്ത്രണ്ടു ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ ആദ്യയത്തേ�ത്് എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന തിിരുമല മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം കുഴിിത്തു
റയിിൽ നിിന്നുംം ആറുകിിലോ�ോമീീറ്റർ തെ�ക്കുഭാാഗത്താായിിട്ടാാണ്് സ്ഥിിതിി ചെ�യ്യുന്നത്്. 95 പടിിക്കെ�ട്ടുകൾക്ക്്
മുകളിിൽ ഉയർന്ന പാാറയുടെെ പുറത്ത്് പണിിയപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന സ്ഥലംം
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കരുനന്തടക്കൻ എന്ന ആയ്് രാാജാാവ്് ഊരാാളന്മാാർക്ക്് തുല്യയ അളവിിലുള്ള വയൽനിിലംം വിിലയാായിി
നൽകിി വാാങ്ങിിയതാായിി രേ�ഖയുണ്ട്്.2 വിിശാാലമാായ ഊട്ടുപുരയുംം കലകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതിി
നുള്ള കലാാപുരയുംം രുദ്രാാക്ഷത്താാൽ പൊ�ൊതിിയപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്ന ശിിവലിംം�ഗവുംം ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ�
സവിിശേ�ഷതകളാാണ്്.3
ക്ഷേ�ത്രംം നിിലനിില്ക്കുന്ന മുഞ്ചിിറഗ്രാാമത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ക്ഷേ�ത്രത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തങ്ങളാായ
ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം നിിലവിിലുണ്ട്്. സീീതയെ�തേ�ടിി പുറപ്പെ�ട്ട ശ്രീീരാാമൻ ആദ്യം�ം ചിിറകെ�ട്ടാാൻ ഉദ്ദേ�ശിിച്ച
സ്ഥലമാാണ്് മുഞ്ചിിറ എന്നതാാണ്് ഒരു ഐതിിഹ്യംം�. സന്താാനങ്ങളിില്ലാാത്ത ഉദയനുംം ഉദച്ചിിയുംം ഈ
ക്ഷേ�ത്രസന്നിിധിിയിിൽ തപസ്സിിരുന്നു നേ�ടിിയ പുത്രനാാണ്് പിില്ക്കാാലത്ത്് മധുരരാാജാാവാായിി മാാറിിയ
പ്രസിിദ്ധനാായ തിിരുമലനാായ്ക്കൻ എന്ന ഐതിിഹ്യയമുണ്ട്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ശിിവപ്രതിിഷ്ഠയ്ക്കുംം വിിഷ്ണുപ്രതിി
ഷ്ഠയ്ക്കുംം തുല്യയപ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ശൈൈവരുംം വൈൈഷ്ണവരുംം തമ്മിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന സ്പർദ്ധ പരിിഹരിി
ക്കുവാാൻ വേ�ണ്ടിി രൂപപ്പെ�ട്ട ആചാാരമാാകണംം ശിിവാാലയഓട്ടംം എന്ന വാാദത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന
പ്രത്യേ�േകതയാാണിിത്്.തമിിഴ്്നാാട്് ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡിിനു കീീഴിിൽ പ്രവർത്തിിച്ചുവരുന്ന ഈ ക്ഷേ�ത്ര
ത്തിിൽ. എല്ലാാ പൗൗർണ്ണമിി നാാളിിലുംം മലയാാളഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ വാായന പതിിവാാണ്്. ശിിവപുരാാണമാാണ്്
പ്രധാാനമാായിി പാാരാായണംം ചെ�യ്യുന്ന ഗ്രന്ഥംം.

2. തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ രണ്ടാാമത്തേ�ത്് എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന തിിക്കുറിിശ്ശിി മഹാാദേ�വർക്ഷേ�ത്രംം. കുഴിിത്തുറ
യിിൽ നിിന്നുംം രണ്ടര കിിലോ�ോമീീറ്റർ അകലെ�യാാണ്് സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്.4 ഇവിിടെെ ശിിവൻ തപസ്സിിരിി
ക്കുന്നതാായാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം.ഈ ക്ഷേ�ത്രംം മാാർത്താാണ്ഡ വർമ്മ പുനരുദ്ധരിിച്ചതാായിി രേ�ഖയുണ്ട്്.5
ചതുരാാകൃതിിയിിലുള്ള ഘടനയ്ക്കുള്ളിിലാാണ്് ഇതിിന്റെ� ശ്രീീകോ�ോവിിൽ സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്.തമിിഴ്്നാാട്് എച്ച്്.
ആർ. ആർ. സിി. യുടെെ കീീഴിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ പൗൗർണ്ണമിിനാാളിിൽ മുടങ്ങാാതെ�
മലയാാളത്തിിലുള്ള ദേ�വീീമാാഹാാത്മ്യംം� വാായന നടന്നുവരുന്നു..

3. തൃപ്പരപ്പ്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയ ഓട്ടത്തിിലെ� മൂന്നാാമത്തെ� ശിിവക്ഷേ�ത്രമാായ തൃപ്പരപ്പ്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം. പ്രാാചീീനകാാല
ത്ത്് ശ്രീീവിിശാാലപുരംം എന്നു പ്രസിിദ്ധിിയാാർജിിച്ചിിരുന്നു. തിിക്കുറിിശ്ശിിയിിൽ നിിന്നുംം അരുമനകളിിയൽ
വഴിി 14 കിിലോ�ോമീീറ്റർ സഞ്ചരിിച്ചാാൽ തൃപ്പരപ്പിിലെ�ത്തുംം. ഇവിിടത്തെ� പ്രധാാനപ്രതിിഷ്ഠ ജടാാധരൻ
എന്ന ശിിവഭാാവമാാണ്്.. ദക്ഷവധത്തിിനു ശേ�ഷംം ശിിവൻ ഈ സ്ഥലംം തന്റെ� ധ്യാാ�നത്തിിനാായിി
തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തു എന്ന്് ഒരു ഐതിിഹ്യയമുണ്ട്്. ശിിവക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ സാാധാാരണയാായിി കിിഴക്കു ദർശമാായിി
ട്ടാാണ്് പണിിയപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. ഈ ക്ഷേ�ത്രംം ഇതിിൽ നിിന്നുംം വിിഭിിന്നമാായിി പടിിഞ്ഞാാറു ദർശനമാായിി
സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നു.ആയിി രാാജാാക്കന്മാാരിിലൊ�ൊരാാളാായ കൊ�ൊക്കന്ദനന്തടക്കന്റെ� കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഒരു
ശിിലാാരേ�ഖ ഈ ശിിവാാലയത്തിിലുണ്ട്്. മലയാാള ഭാാഷയുംം സംംസ്കാാരവുമാായിി പ്രസ്തുത ക്ഷേ�ത്രത്തിി
നുള്ള ബന്ധത്തെ�യാാണ്് ഇത്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്, പന്ത്രണ്ടാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� പ്രസിിദ്ധമാായ ഒരു
ശൈൈവ തീീർത്ഥാാടന കേ�ന്ദ്രമാാണിിത്്. മധുരയിിൽ നിിന്നുംം ഭക്തന്മാാർ പതിിവാായിി ഇവിിടംം സന്ദർ
ശിിച്ചിിരുന്നുവത്രേ�. പൗൗർണ്ണമിി നാാളിിൽ പാാരാായണത്തിിന്് മലയാാള ഭാാഷയിിലുള്ള കൃതിികളാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.

4. തിിരുനന്തിിക്കര നന്ദീീശ്വവരക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� നാാലാാമത്് ക്ഷേ�ത്രമാാണ്് തിിരുനന്തിിക്കരയിിലെ� നന്ദീീശ്വവരക്ഷേ�ത്രംം. ഒരു
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ജൈൈന സന്യാാ�സിിയുടെെ പേ�രാാണ്് തിിരുനന്തിി. അതിിനാാൽ തിിരുനന്തിിക്കര ജൈൈനന്മാാരുടെെ
ആവാാസകേ�ന്ദ്രംം ആകാംം� എന്നുംം ചരിിത്രകാാരന്മാാർ ചിിന്തിിക്കുന്നു. അക്കനന്ദിി, വിിരാാനന്ദിി, ചന്ദ്രിിന
ന്ദിി, സർവ്വനന്ദിി, പുട്്പനന്ദിി, സ്വവർണ്ണനന്ദിി, വജ്രനന്ദിി എന്നിിവർ ജൈൈന ഭിിക്ഷുക്കളിിൽ പ്രബലർ
ആയിിരുന്നു. ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ പൂർണ്ണമാായിി കേ�രളീീയവാാസ്തു ശിില്പരീീതിിയിിൽ നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ട
ക്ഷേ�ത്രംം ഇതുമാാത്രമാാണ്്. തിിരുനിിറംം കൊ�ൊണ്ട മേ�ലപ്പള്ളിിയിിൽ വീീരനന്ദിിയടിികൾ കന്യാാ�കുമാാരിി
ജിില്ലയിിലെ� തിിരുചാാരണതയിിൽ ക്ഷേ�ത്രംം പണിിതതാായിി പുരാാണ രേ�ഖയിിൽ കാാണുന്നു. പ്രസ്തുത
ക്ഷേ�ത്ര നിിർമ്മിിതിിയെ�ക്കുറിിച്ചാാണീീ പരാാമർശംം. ക്ഷേ�ത്രത്തിിനു സമീീപത്തു കാാണുന്ന മലയിിൽ
ശിിവലിംം�ഗ പ്രതിിഷ്ഠയോ�ോടുകൂടിിയ ഒരു ഗുഹാാക്ഷേ�ത്രമുണ്ട്്. ഇത്് 1963 മുതൽ പുരാാവസ്തു വകുപ്പിിന്റെ�
നിിയന്ത്രണത്തിിലാാണ്്. പ്രസ്തുത ഗുഹാാക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ നിിന്നുംം ലഭ്യയമാായിിട്ടുള്ള രേ�ഖകളിിൽ നിിന്നുംം ഈ
ഗുഹാാക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� പ്രതിിഷ്ഠ ഏ. ഡിി. പത്താംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ രാാജരാാജചോ�ോഴൻ ഒന്നാാമന്റെ� കാാല
ത്തണെ�ന്നു തെ�ളിിവുണ്ട്്.6 പച്ചിിലകൂട്ടുകൾ കൊ�ൊണ്ടുള്ള ചുവർ ചിിത്രങ്ങൾ ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിനകത്തുണ്ട്്.
ഈ ക്ഷേ�ത്രംം തമിിഴ്്നാാട്് ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡിിന്റെ� കീീഴിിലാാണ്്. ശിിവരാാത്രിി, മാാർകഴിി
തിിരുവാാതിിര, പ്രദോ�ോഷംം, പങ്കുനിി എന്നിിവയാാണ്് വിിശേ�ഷ ദിിവസങ്ങൾ. പൗൗർണ്ണമിിനാാളിിൽ
ശിിവപുരാാണംം പാാരാായണംം ചെ�യ്യാാറുണ്ട്്.

5. പൊ�ൊന്മനമഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� അഞ്ചാാമത്് ക്ഷേ�ത്രമാായ പൊ�ൊന്മന മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം. പൊ�ൊന്മന തിിമ്പിി
ലീീശ്വവര മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം എന്നുംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. തിിമ്പിിലാാധിിപൻ എന്ന ഒരു ഇടയബാാലൻ
പുല്ലുവെ�ട്ടുന്നതിിനിിടയിിൽ കണ്ടെ�ത്തിിയ ശിിവലിംം�ഗമാായതിിനാാൽ ഇവിിടത്തെ� മഹാാദേ�വന്് തിിമ്പിി
ലാാൻകുടിി മഹാാദേ�വൻ എന്നു പേ�രു സിിദ്ധിിച്ചു എന്നൊ�ൊരു ഐതിിഹ്യയമുണ്ട്്. ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തെ�
ചോ�ോളരാാജാാക്കന്മാാരുംം പാാണ്ഡ്യയരാാജാാക്കന്മാാരുംം ഏ. ഡിി. 18, 14 നൂറ്റാാണ്ടുകളിിൽ പുനരുദ്ധരിിച്ചതാായിി
രേ�ഖകളുണ്ട്്. പൗൗർണ്ണമിിനാാളുകളിിൽ മലയാാളത്തിിലുംം തമിിഴിിലുമുള്ള ശിിവപുരാാണങ്ങൾ പാാരാായണംം
ചെ�യ്യുന്നു.

6. പന്നിിപ്പാാകംം കിിരാാതമൂർത്തിി ക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� ആറാാമത്് സങ്കേ�തമാാണ്് തക്കലയിിൽ നിിന്നുംം അഞ്ച്് കിിലോ�ോമീീറ്റർ അകലെ�
യുള്ള പന്നിിപ്പാാകംം കിിരാാതമൂർത്തിി ക്ഷേ�ത്രംം. പ്രധാാനപ്രതിിഷ്ഠ കിിരാാതമൂർത്തിിയാാണ്്. കിിരാാത
വേ�ഷത്തിിലെ�ത്തിിയ ശിിവൻ പന്നിിയുടെെ രൂപത്തിിലുള്ള മൂകാാസുരനെ� വധിിച്ചു. അർജ്ജുനന്റെ�
അഹങ്കാാരത്തെ� അകറ്റിി പാാശുപതാാസ്ത്രംം സമ്മാാനിിച്ചു. ഈ ഐതിിഹ്യയത്തിിലൂടെെയാാണ്് ഈ സ്ഥല
ത്തിിന്് പന്നിിപ്പാാകംം എന്ന പേ�രു സിിദ്ധിിച്ചതുംം.ഏ. ഡിി. പത്താംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഒരു ശിിലാാരേ�ഖ ഈ
ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� തിിരിിച്ചൂട്ട്് മണ്ഡപത്തിിലുണ്ട്്.

7. കല്ക്കുളംം മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
പന്ത്രണ്ട്് ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ ഏഴാാമത്തേ�താായ കല്ക്കുളംം മഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം ദക്ഷിിണതിിരുവിിതാം�ം
കൂറിിന്റെ� മുൻതലസ്ഥാാനമാായ പത്മനാാഭപുരത്താാണ്് സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്. ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ രണ്ടു
ശ്രീീകോ�ോവിിലുകൾ ഉണ്ടെ�ന്നത്് ഒരു പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. ഒന്നിിൽ ശിിവനുംം മറ്റേ�തിിൽ ആനന്ദവല്ലിി
എന്ന പ്രതിിഷ്ഠയുമാാണ്് കാാണുന്നത്്.7 ഈ ക്ഷേ�ത്രംം തിിരുമലനാായ്ക്കന്റെ� അധീീനതയിിൽ ആയിിരുന്ന
കാാലത്ത്് മധുരമീീനാാക്ഷിിയെ� ആനന്ദവല്ലിി എന്ന നാാമത്തിിൽ ഇവിിടെെ പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചു എന്നാാണ്് ചരിിത്ര
സൂചന. തിിരുമല നാായ്ക്കറുടെെയുംം മാാർത്താാണ്ഡവർമ്മ മഹാാരാാജാാവിിന്റെ�യുംം പ്രതിിമകൾ ആനന്ദവല്ലീീ
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ക്ഷേ�ത്രത്തിിനു ഇരുവശങ്ങളിിലാായിി സ്ഥാാപിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
മാാർത്താാണ്ഡവർമ്മയുടെെ കാാലത്ത്് പണിികഴിിപ്പിിച്ച ക്ഷേ�ത്രംം എന്നാാണ്് ചരിിത്രംം സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. തഞ്ചാാവൂർ ശിില്പകലയുടെെ ചാാരുതയാാണ്് ഇതിിന്റെ� മാാറ്റുകൂട്ടുന്നത്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� മുൻഭാാഗത്ത്്
വിിസ്തൃതമാായ ഒരു തീീർത്ഥകുളംം നടുവിിൽ കൽമണ്ഡപത്തോ�ോടുകൂടിി ഇവിിടെെയുണ്ട്്. ഏഴുനിിലകളുള്ള
ക്ഷേ�ത്രശിില്പംം തിിരുവനന്തപുരത്തെ� പത്മനാാഭസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്രത്തേ�യുംം മധുരമീീനാാക്ഷിി ക്ഷേ�ത്രത്തേ�
യുംം അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നു. ഉത്സവവേ�ളകളിിൽ ഇവിിടെെ നടക്കുന്ന തേ�രോ�ോട്ടംം ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ�
മറ്റു ശിിവക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഇതിിനെ� വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്.
ക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന സ്ഥലത്തിിന്് വളരെെ ഏറെെ സാംം�സ്കാാരിിക പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. ശൈൈവ
ന്മാാരുടെെയുംം വൈൈഷ്ണവന്മാാരുടെെയുംം സമ്മേ�ളിിത സ്ഥലമാായിിട്ടാാണ്് തക്കല അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
മലയാാള സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം തമിിഴ്് സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം സമ്മിിശ്രസ്ഥലമാാണ്് കൽക്കുളംം
താാലൂക്ക്്. തമിിഴ്്നാാട്് ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡിിന്റെ� കീീഴിിലുള്ള ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ പൗൗർണ്ണമിി
നാാളുകളിിൽ മലയാാളത്തിിലുള്ള ശിിവപുരാാണംം പാാരാായണംം ചെ�യ്യുന്നത്് പതിിവാാണ്്.

8. മേ�ലാാങ്കോ�ോട്് കാാലകാാലർ ക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� എട്ടാാമത്തെ� ക്ഷേ�ത്രമാാണ്് മേ�ലാാങ്കോ�ോട്ട്് കാാലകാാലർ ക്ഷേ�ത്രംം. പ്രസിിദ്ധമാായ
ഈ ക്ഷേ�ത്രംം തിിരുവനന്തപുരത്തു നിിന്നുംം നാാഗർകോ�ോവിിലിിലേ�ക്കുള്ള മാാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ�േ വേ�ളിിമലയിിലെ�
പുലിിയൂർ കുറിിച്ചിിയിിലാാണ്്. മുരുക ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യയമുള്ള സ്ഥലമാാണ്് വേ�ളിിമല.
മേ�ലാാങ്കോ�ോട്ട്് ശിിവക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ കാാലകാാലനാായിിട്ടാാണ്് ശിിവസങ്കൽപ്പംം. മാാർക്കണ്ഡേ�യ
ന്റെ� ജീീവനുവേ�ണ്ടിി യമധർമ്മൻ വീീശിിയ കയർ ശിിവലിംം�ഗത്തിിൽ കുടുങ്ങിി. ശിിവൻ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട്്
കാാലനുമാായിി ഏറ്റുമുട്ടിി മാാർക്കണ്ഡേ�യനെ� രക്ഷിിച്ചു എന്നതാാണ്് ഐതിിഹ്യംം�. ഭൂതത്താാൻ എന്നൊ�ൊരു
പ്രതിിഷ്ഠയുംം ഈ ക്ഷേ�ത്ര വളപ്പിിലുണ്ട്്. മേ�ലാാങ്കോ�ോട്് ക്ഷേ�ത്രവളപ്പിിൽ രണ്ടു ദേ�വീീ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം ഉണ്ട്്.8
ഈ ദേ�വിിമാാർക്ക്് മൃഗങ്ങളെ� ബലിികൊ�ൊടുക്കുന്നത്് പതിിവാാണ്്.
പ്രസിിദ്ധമാായ മേ�ലാം�ംങ്കോ�ോട്് യക്ഷിി ക്ഷേ�ത്രംം ഇതിിനു സമീീപത്താാണ്്. നിിണബലിി പോ�ോലുള്ള
കർമ്മങ്ങൾ ഇന്നുംം അനുഷ്ഠിിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേ�ത്രംം അനുജത്തിിയുടെെ ക്ഷേ�ത്രമാായിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നു.
സന്ധ്യയ ആയാാൽ മനുഷ്യയർ ഭീീതിിയോ�ോടെെ സഞ്ചരിിക്കുന്ന വഴിിയാാണിിത്്. ഇക്കരാാണങ്ങളാാൽ എട്ടാാമതു
ശിിവാാലയമാായ കാാലകാാലർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ 7 മണിിയോ�ോടെെ നട അടയ്ക്കുന്നു.

9. തിിരുവിിടയ്ക്കോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� ഒൻപതാാമത്് ശിിവക്ഷേ�ത്രമാായ തിിരുവിിടയ്ക്കോ�ോട്് മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം നാാഗർ
കോ�ോവിിലിിൽ നിിന്നുംം തിിരുവനന്തപുരത്തേ�യ്ക്കുള്ള ദേ�ശീീയപാാതയിിൽ വിില്ലുക്കുറിിക്കടുത്താാണ്്. ജടയ
പ്പർ എന്നാാണ്് ആരാാധനാാമൂർത്തിിയുടെെ നാാമംം. ആയിിരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ മരുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലംം
തന്നെ�യാാണ്് ഇന്നത്തെ� തിിരുവിിടയ്ക്കോ�ോട്്. വിിഴിിഞ്ഞംം തലസ്ഥാാനമാാക്കിി ആയിി രാാജാാക്കന്മാാർ ഈ
പ്രദേ�ശംം ഭരിിച്ചിിരുന്നു.9
മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിിക ലിിപിികൾ ഉത്ഭവിിച്ചത്് ഇവിിടെെ നിിന്നാാണെ�ന്ന്് പറയാാറുണ്ട്്.
ഇവിിടെെ നിിന്നുംം കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള ദേ�വനാാഗിിരിി ലിിപിിയിിലെ� പല ശാാസനങ്ങളുംം ചരിിത്ര
പ്രാാധാാന്യയമുള്ളവയാാണ്്. പൗൗർണ്ണമിി നാാളുകളിിലെ� വാായനയ്ക്ക്് ശിിവപുരാാണംം അവലംംബിിച്ചുവരുന്നു.

10. തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോട്് ശ്രീീ മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� പത്താാമത്തെ� ശിിവാാലയമാായ തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോട്് ശ്രീീമഹാാദേ�വർ ക്ഷേ�ത്രംം

174

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

അഴകിിയ മണ്ഡപത്തിിനടുത്താാണ്് സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്. ശിിവാാലയങ്ങളിിൽ വച്ച്് ഏറ്റവുംം പഴക്കംം
ചെ�ന്ന ശിിവാാലയംം എന്നാാണ്് ഈ ക്ഷേ�ത്രംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഏ. ഡിി. 1544 ലെ� ആദിിത്യയവർ
മ്മയോ�ോളംം പാാരമ്പര്യം�ം ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിനുണ്ട്്. തിിരുവിിതാം�ംകൂറിിന്റെ� ആദ്യയ തലസ്ഥാാനംം എന്ന
നിിലയിിൽ അഭിിമാാനംം കൊ�ൊള്ളുന്ന നാാടാാണ്് തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോട്്. ‘ശ്രീീവാാഴുംംകോ�ോട്് ’ എന്നതാാണ്്
തിിരുവിിതാം�ംകോ�ോടാായിി പരിിണമിിച്ചതെ�ന്നുംം വിിശ്വാാ�സമുണ്ട്്. ശ്രീീകോ�ോവിിലിിന്റെ� വാാതിിലിിനെ�ക്കാാൾ
വലുതാാണ്് ഉള്ളിിലെ� ശിിവലിംം�ഗംം. തൽസ്ഥാാനത്തു നിിലനിിന്നിിരുന്ന പാാറപൊ�ൊട്ടിിച്ചെ�ടുക്കാാതെ�
അവിിടെെ വച്ചുതന്നെ� കൊ�ൊത്തിിയെ�ടുത്തതാാകാംം� ഈ ശിിവലിംം�ഗംം എന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം.
ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ മലയാാളപാാരമ്പര്യയത്തിിലുള്ള ആരാാധനയാാണ്് നടത്തിിവരുന്നത്്. ഉഷപൂജ,
ഉച്ചപൂജ, അത്താാഴപൂജ എന്ന ക്രമത്തിിലാാണ്് പൂജകൾ. ധനുമാാസത്തിിൽ തിിരുവാാതിിരയോ�ോടനു
ബന്ധിിച്ച്് നടക്കുന്ന പത്തു ദിിവസത്തെ� ഉത്സവത്തിിന്് ആനപ്പുറത്തു എഴുന്നള്ളത്തുംം മേ�ളവുമുണ്ട്്.
പൂജാാക്രമങ്ങളുംം ഉത്സവങ്ങളുംം ഈ പ്രദേ�ശവുംം ക്ഷേ�ത്രവുംം മലയാാള ഭാാഷയോ�ോടുംം കേ�രളത്തോ�ോടുംം
എത്രത്തോ�ോളംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടു കിിടക്കുന്നു എന്നതിിന്് തെ�ളിിവാാണ്്. തിിരുവിിതാം�ംകൂർ രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ
പരിിരക്ഷയിിലുംം പ്രത്യേ�േക പരിിഗണനയിിലുംം ആയിിരുന്നു ഈ ക്ഷേ�ത്രംം.

11. തൃപ്പന്നിിക്കോ�ോടു മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം
ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� പതിിനൊ�ൊന്നാാമതു ശിിവക്ഷേ�ത്രമാാണ്് തൃപ്പന്നിിക്കോ�ോടു മഹാാദേ�വക്ഷേ�ത്രംം.
നാാഗർകോ�ോവിിലിിൽ നിിന്നുംം 14 കിി.മീീ. വടക്കുകിിഴക്കാായിിട്ടു സഞ്ചരിിച്ചാാൽ എത്തിിച്ചേ�രാം�ം. പ്രധാാന
പ്രതിിഷ്ഠയുടെെ പേ�ര്് ഭക്തവത്സലൻ എന്നാാണ്്. ഈ ക്ഷേ�ത്രംം കേ�രളീീയ ക്ഷേ�ത്രകലയ്ക്ക്് ഒരു പ്രധാാന
ഉദാാഹരണമാാണ്്.
വരാാഹരൂപംം പൂണ്ട്് ഹിിരണ്യയ നിിഗ്രഹംം നടത്തിിയ മഹാാവിിഷ്ണു സ്വവന്തംം രൂപംം തിിരിിച്ചു കിിട്ടാാതെ�
ലോ�ോകമെെങ്ങുംം ചുറ്റിി നാാശനഷ്ടങ്ങൾ വിിതച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ഒടുവിിൽ മഹാാദേ�വൻ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട്്
വരാാഹത്തിിന്റെ� കൊ�ൊമ്പു മുറിിച്ചുമാാറ്റുകയുംം സ്വവന്തംം ജടയിിൽ ധരിിക്കുകയുംം മഹാാവിിഷ്ണുവിിനു സ്വവന്തംം
രൂപംം തിിരിിച്ചു കിിട്ടുകയുംം ചെ�യ്തതാായിി സ്കന്ദപുരാാണത്തിിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്്. അങ്ങനെ� വരാാഹത്തിിന്റെ�
കൊ�ൊമ്പു മുറിിക്കാാനെ�ത്തിിയ മഹാാദേ�വനാാണ്് തൃപ്പന്നിിക്കോ�ോട്് ദേ�വൻ.
തിിരുവിിതാം�ംകൂർ ചരിിത്രവുമാായിി ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിനു വളറെെ ബന്ധമുണ്ട്്. ഏ. ഡിി. 1680 ൽ
മുകിിലൻ പടയുടെെ പടയോ�ോട്ടംം ഇന്ത്യയയുടെെ തെ�ക്കേ�യറ്റംം വരെെ എത്തിിയിിരുന്നു. അന്ന്് ഈ ക്ഷേ�ത്രംം
മുകിിലൻ പട കൊ�ൊള്ളയടിിച്ചു. ആക്രമണത്തിില് വെ�ട്ടേ�റ്റപാാട്് ഇപ്പോ�ോഴുംം ഇവിിടത്തെ� ശിിവലിംം�ഗത്തിിൽ
കാാണാംം�. കൊ�ൊല്ലവർഷംം 880 ൽ തിിരുവിിതാം�ംകൂർ ശ്രീീമൂലംം തിിരുനാാൾ മഹാാരാാജാാവ്് ക്ഷേ�ത്രംം പുതു
ക്കിിപ്പണിിയുകയുണ്ടാായിി.

12. തിിരുനട്ടാാലംം ശിിവക്ഷേ�ത്രംം
നട്ടാാലത്തിിൽ സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന ശിിവക്ഷേ�ത്രമാാണ്് ശിിവാാലയഓട്ടത്തിിലെ� പന്ത്രണ്ടാാമത്് ശിിവക്ഷേ�
ത്രംം. ഭീീമന്റെ�യുംം വ്യാാ�ഘ്രപാാദ മുനിിയുടെെയുംം ഓട്ടംം അവസാാനിിച്ചത്് ഇവിിടെെയാാണ്്. ശിിവാാലയഓട്ടത്തിി
ന്റെ� സമാാപ്തിിയുംം ഇവിിടെെയാാണ്്. ഇവിിടെെ ഒരു മനോ�ോഹരമാായ തീീർത്ഥക്കുളമുണ്ട്്. ഈ കുളത്തിിൽ
മുതല ഉണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ ഈ പ്രദേ�ശംം നാാകാാലയംം എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. കാാലക്രമത്തിിൽ
നട്ടാാലയമാായിി പ്രസ്തുത നാാമംം പരിിണമിിച്ചു എന്ന്് ഒരു സ്ഥലനാാമ കഥയുണ്ട്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ�
മുൻഭാാഗത്തെ� പാാറക്കെ�ട്ടിിൽ ഏ. ഡിി. പതിിനാാറാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ശിിലാാരോ�ോഖയുണ്ട്്. രണ്ടു പ്രാാ
കാാരങ്ങളുള്ള ഈ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ഉൾപ്രാാകാാരംം (ശ്രീീകോ�ോവിിൽ) വൃത്താാകൃതിിയിിലാാണ്്. ഇവിിടെെ ഏഴ്്
സ്ത്രീീദേ�വതകളെ� പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.

2021 January-June
1196 ധനു-ഇടവംം

175

പന്ത്രണ്ടു ശിിവാാലയങ്ങൾ പിിന്നിിട്ട്് എത്തിിയ വ്യാാ�ഘ്രപാാദമുനിിക്ക്് ശിിവനുംം വിിഷ്ണുവുംം ഒന്നിിച്ചു
ദർശനംം നല്കിി ഹരിിയുംം ഹരനുംം ഒന്നാാണെ�ന്നുംം പഠിിപ്പിിച്ചുവെ�ന്നാാണ്് സങ്കൽപ്പംം. ഇതിിലൂടെെ ശൈൈവ
വൈൈഷ്ണവ ആരാാധനകൾക്ക്് തുല്യയ പ്രാാധാാന്യയമാാണെ�ന്നു വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. ശിിവക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ
ഭസ്മവുംം വിിഷ്ണു ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ചന്ദനവുംം തൊ�ൊടുന്നതോ�ോടു കൂടിിയാാണ്് ശിിവാാലയഓട്ടംം പര്യയവസാാനിി
ക്കുന്നത്്.ആര്യയദ്രാാവിിഡ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം ശൈൈവ വൈൈഷ്ണവ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം സമ്മേ�ളിിത
സ്ഥലമാാണ്് ഈ ക്ഷേ�ത്രംം.
ആരാാധനാാലയങ്ങൾ പൊ�ൊതുവെ� ഒരു നാാടിിന്റെ� ചരിിത്ര, സംംസ്കാാരിിക രാാഷ്ട്രീീയ സൂചനകൾ
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നവയാാണ്്. കാാലഘട്ടത്തെ�യുംം ജീീവിിതസാാഹചര്യയത്തെ�യുംം ആധ്യാാ�ത്മിിക സമ്പ്രദാായ
ങ്ങളെ�യുംം അവ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പന്ത്രണ്ട്് ആരാാധനാാലയങ്ങളെ� കൂട്ടിിയോ�ോജിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നടത്തു
ന്ന ശിിവാാലയഓട്ടംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയത്തെ� വ്യയക്തമാായിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുമുണ്ട്്.
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ഡോ�ോ. ജെ�. ജയകുമാാർ
തിിരുവനന്തപുരംം ജിില്ലയിിലെ� പാാറശ്ശാാലയിിൽ 1963-ൽ ജനനംം. പ്രാാഥമിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുശേ�ഷംം
മധുരകാാമരാാജ്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ബിി.എസ്്.സിി. മധുര സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാ
ളഭാാഷയിിൽ എംം.എ., മധുര സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം എംം.ഫിിൽ, കേ�രളസർവ്വകലാാശാാലയിിൽ
നിിന്നു പിിഎച്ച്്. ഡിി, മധുര സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു്് ആംംഗലഭാാഷയിിൽ എംം.എ. എന്നീീ ബിിരുദങ്ങൾ
നേ�ടിി. 1992 മുതൽ കന്യാാ�കുമാാരിി ജിില്ലയിിലെ� ലക്ഷ്മീീപുരംം കോ�ോളേ�ജ്് ഓഫ്് ആർട്്സ്് & സയൻസിിൽ
അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. 2019 ജൂൺ മുതൽ പ്രസ്തുത കോ�ോളേ�ജിിൽ പ്രിിൻസിിപ്പൽ ഇൻ ചാാർജ്്.
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മന്നാാൻകൂത്ത്്—ദർശനംം, സാാമൂഹിികത
ഡോ�ോ. ബെ�ന്നിിച്ചൻ സ്കറിിയ

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ , പാാവനാാത്മാാ കോ�ോളേ�ജ്്, മുരിിക്കാാശ്ശേ�രിി

സംംഗ്രഹംം
ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്് അതിിന്റെ� നാാടൻ കലാാസമ്പത്തിിലാാണ്്. പിിൽക്കാാലത്തു
ണ്ടാാകുന്ന സകല പരിിഷ്ക്കാാരങ്ങൾക്കുംം പുരോ�ോഗതിിക്കുംം അടിിത്തറ ഈ കലാാസമ്പത്തുംം പൈൈതൃകവുമാാണ്്.
നാാടൻ കലാാരൂപങ്ങൾ അധിികവുംം കീീഴാാള സമൂഹംം പരമ്പരാാഗതമാായിി സൂക്ഷിിക്കുന്നവയാാണ്്. വിിസ്മൃ
തിിയിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകുന്ന ഇത്തരംം കലാാരൂപങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാനുംം അതിിന്റെ� തനിിമ നിിലനിിർത്താാനുംം
അതിിന്റെ� ആത്മാംം�ശംം തിിരിിച്ചറിിയാാനുമുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കാാലാാവൂട്ട്് മഹോ�ോത്സവംം, കൂത്ത്്, മലദൈൈവംം, കാാണിി, പുള്ളുവശിി, കന്നിിയാാട്ടംം.

കേ�രളത്തിിൽ ഏറ്റവുംം അധിികംം പട്ടിികവർഗക്കാാർ താാമസിിക്കുന്ന രണ്ടാാമത്തെ� ജിില്ലയാാണ്് ഇടുക്കിി.
ഇവിിടെെയുള്ള നിിരവധിി ആദിിവാാസിി വിിഭാാഗങ്ങളിിൽ പ്രബലരാാണ്് മന്നാാന്മാാർ. രാാജഭരണംം നിില
വിിലുള്ള ഏക ആദിിവാാസിി വിിഭാാഗമാാണ്് മന്നാാൻ സമുദാായംം. ഇടുക്കിി ജിില്ലയിിലെ� കോ�ോവിിൽമല,
മുരിിക്കാാട്ടുകുടിി, തിിങ്കൾക്കാാട്്, തോ�ോപ്രാംം�കുടിി, വാാത്തിിക്കുടിി എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ 46 കുടിികളിിലാായിി
30,000ത്തോ�ോളംം അംംഗങ്ങൾ അടങ്ങിിയതാാണ്് ഇന്നത്തെ� മന്നാാൻ സമൂഹംം. തമിിഴ്നാാട്ടിിൽനിിന്നുംം
കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിി പാാർത്തവരാായിിട്ടാാണ്് ഇവരെെ കണക്കാാക്കുന്നത്്.
പളിിയർ, മുതുവാാന്മാാർ, മലയരയർ തുടങ്ങിി നിിരവധിി ആദിിവാാസിി വിിഭാാഗങ്ങൾ ഇടുക്കിി ജിില്ലയിി
ലുണ്ട്്. ഭൂപ്രകൃതിിയനുസരിിച്ച്് തമിിഴ്്നാാടിിനോ�ോടുള്ള സാാമീീപ്യയവുംം മധുരയിിലേ�ക്ക്് എളുപ്പത്തിിലെ�ത്തിിച്ചേ�
രാാവുന്ന യഥാാർത്ഥ മാാർഗ്ഗവുംം ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ തമിിഴ്് മലയാാള സംംസ്കൃതിികളുടെെ കൂടിിക്കലരൽ
വേ�ഗത്തിിൽ സാാധ്യയമാാക്കിി. ഈ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ വസിിക്കുന്ന വിിവിിധ സമുദാായങ്ങളുടെെ ആഗമന
പുരാാവൃത്തങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ അവർക്ക്് പ്രാാചീീന തമിിഴകംം, മധുര തുടങ്ങിിയവയുമാായിി അടുത്ത
ബന്ധമുണ്ടെ�ന്ന്് കാാണാംം�. തമിിഴോ�ോ തമിിഴ്് ചുവയുള്ള മലയാാളമോ�ോ പ്രാാദേ�ശിികമോ�ോ വംംശീീയമോ�ോ ആയ
തനിിമയുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഭാാഷകളോ�ോ ആണ്് ഇവർക്കിിടയിിൽ നിിലവിിലുള്ളത്്.
ചോ�ോള-പാാണ്ഡ്യയ രാാജാാക്കന്മാാർ തമ്മിിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിിൽ പാാണ്ഡ്യയരാാജാാവിിനെ� സഹാായിിച്ച
തിിന്് പ്രത്യുുപകാാരമാായിി ‘വനാാധിിപതിിൾ’ എന്ന ശ്രേ�ഷ്ഠസ്ഥാാനംം നൽകിി വനത്തിിന്റെ� അവകാാശിി
കളാാക്കിിയവരാാണ്് മന്നാാൻ സമുദാായക്കാാർ എന്നതാാണ്് പരമ്പരാാഗത വിിശ്വാാ�സംം. കേ�രളത്തിിൽ
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മന്നാാൻ സമുദാായത്തിിൽ മാാത്രമാാണ്് ഇന്ന്് രാാജഭരണംം നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. ഇടുക്കിി ജിില്ലയിിലെ�
കാാഞ്ചിിയാാർ പഞ്ചാായത്തിിൽപെ�ട്ട കോ�ോവിിൽമലയാാണ്് രാാജാാവിിന്റെ� ആസ്ഥാാനംം. ഹിിന്ദുമതവിി
ശ്വാാ�സിികളാായ മന്നാാൻ സമൂഹത്തിിന്റെ� ആരാാധനാാമൂർത്തിികൾ ശ്രീീ അയ്യപ്പൻ, ശ്രീീപത്മനാാഭൻ,
മുരുകൻ, ഗണപതിി, കാാഞ്ചിിയാാർമുത്തിിയമ്മ എന്നിിവരാാണ്്. ഇവരെെ കൂടാാതെ� കാാട്ടാാടുമുത്തിി, വാാചാാ
ത്തുമുത്തിി, തുറാാറുമുത്തിി എന്നീീ ആരാാധനാാമൂർത്തിികളുംം ഇവരുടെെ ഇടയിിൽ കാാണുന്നു. ആചാാര
ങ്ങളിിലുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിലുംം ജീീവിിതത്തിിലുംം ഏറെെ വ്യയത്യയസ്ഥത പുലർത്തുന്ന വിിഭാാഗമാാണ്് മന്നാാൻ
സമുദാായംം. തമിിഴ്് കലർന്ന ലിിപിികളിില്ലാാത്ത ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഇവർ, കാാടുവെ�ട്ടിിത്തെ�ളിിച്ച്്
കൃഷിിയിിറക്കുകയുംം മണ്ണിിന്റെ� വളംം കുറയുമ്പോ�ോൾ ആ മലംംപ്രദേ�ശംംവിിട്ട്് മറ്റൊ�ൊരു സ്ഥലത്തേ�ക്ക്് മാാറിി
താാമസിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുകയാാണ്് പതിിവ്്. മരുമക്കത്താായ വ്യയവസ്ഥിിതിിയാാണ്് ഇവരുടെെ ഇടയിിൽ
കാാണുന്നത്്. ഭരണകാാര്യയത്തിിൽ രാാജാാവിിനെ� സഹാായിിക്കാാൻ തണ്ടക്കാാരൻ, തണ്ണിിപ്പാാത്ത, കുടിിയാാ
നവർ തുടങ്ങിിയ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരുംം ഇവരുടെെ ഇടയിിൽ ഉണ്ട്്. രാാജാാവിിനെ�കൂടാാതെ� മന്ത്രിിയുംം ആയിിരംം
കുടിിയാാന്മാാരുടെെ സംംഘവുംം കൂടിിച്ചേ�ർന്നാാണ്് ഭരണപരമാായ തീീരുമാാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്്.
ജനനംം മുതൽ മരണംംവരെെ തനതാായ ആചാാരങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം മന്നാാൻ സമുദാായ
ക്കാാർക്കുണ്ട്്. ഒരു കുട്ടിി ജനിിച്ചുകഴിിയുമ്പോ�ോൾ അവന്റെ� പേ�ര്് നിിശ്ചയിിക്കുന്നത്് പൂജാാരിി നെ�ല്ലുകൊ�ൊണ്ട്്
കണിിനോ�ോക്കിിയിിട്ടാാണ്്. വയസ്സറിിയിിക്കുന്ന പെ�ണ്കുട്ടിികൾക്ക്് താാമസിിക്കുന്നതിിനാായിി ഉണ്ടാാക്കിിയ
വീീടുകൾക്ക്് ‘പള്ളിിപ്പുര’ എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. വിിവാാഹംം മുറപ്പെ�ണ്ണുംം മുറച്ചെ�റുക്കനുംം തമ്മിിലാാണ്്
നടത്തുക. മരിിച്ചവരെെ മലകടന്ന്് അകലെ�യുള്ള ‘ചാാവർ പതിി’യിിലാാണ്് അടക്കുന്നത്്. ഭർത്താാവ്്
മരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകൾ ആഭരണങ്ങൾ, പൊ�ൊട്ട്്, പൂ എന്നിിവ ചൂടാാതെ� മൂന്നുവർഷക്കാാലംം കഴിിയണമെെ
ന്നതാാണ്് രീീതിി. മരിിച്ച ആളിിന്റെ� ആത്മാാവിിനുവേ�ണ്ടിി നടത്തുന്ന ചടങ്ങാാണ്് ‘ചോ�ോറുവിിളമ്പൽ’. കൃഷിി
സാാധാാരണ കൂട്ടപ്പണിിയാായിി നടത്തുന്നു. മണ്ണിിന്റെ� കാാവൽക്കാാരനെ� ‘പുള്ളുവശിി’ എന്നാാണ്് വിിളിി
ക്കുന്നത്്. കൃഷിിക്ക്് എന്തെ�ങ്കിിലുംം ദോ�ോഷംം ഉണ്ടാായാാൽ അതിിനുകാാരണംം കണ്ടുപിിടിിക്കുന്ന ചടങ്ങിിന്്
കോ�ോടങ്കിി ഇട്ടുനോ�ോക്കുക എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. വിിളവെ�ടുപ്പിിന്് ശേ�ഷംം നടത്തുന്ന ഉത്സവമാാണ്്
കാാലാാവൂട്ട്് മഹോ�ോത്സവംം. ഈ ഉത്സവത്തോ�ോട്് അനുബന്ധിിച്ച്് നടക്കുന്ന കലാാരൂപമാാണ്് കൂത്ത്്.

മന്നാാൻകൂത്തിിന്റെ� ഉത്ഭവംം
മന്നാാൻ സമുദാായത്തിിന്റെ� തനതു കലാാരൂപമാാണ്് കൂത്ത്്. ഓരോ�ോവർഷവുംം വിിളവെ�ടുപ്പിിനുശേ�ഷംം
രാാജസന്നിിധിിയിിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാാവരുംം ഒരുമിിച്ചുകൂടുമ്പോ�ോൾ നടത്തുന്ന കലയാാണ്് മന്നാാൻകൂത്ത്്.
കാാലാാവൂട്ട്് മഹോ�ോത്സവത്തിിന്റെ� പ്രധാാന ചടങ്ങുകളിിൽ ഒന്നാാണിിത്്. കൂടുതൽ വിിളവ്് ലഭിിക്കുന്ന
തിിനുവേ�ണ്ടിി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാാനപരമാായ ചടങ്ങാായ ഈ കൂത്ത്് എന്ന്് എവിിടെെ തുടങ്ങിി എന്ന്്
കൃത്യയമാായിി അറിിവിില്ല. കൂത്തുപാാട്ടുകളുടെെ തുടക്കത്തിിൽ പഞ്ചൻപുലാാൻ, പെ�രിിയാാനങ്കൻ എന്നീീ
സഹോ�ോദരങ്ങളെ� വിിദ്യയ അഭ്യയസിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി പുലപ്പൻപുലാാൻ എന്ന കാാണിി വടക്കൻദേ�ശ
ത്തുനിിന്നു വന്നതാായിി വിിവരിിക്കുന്നു. പുലപ്പൻ പുലാാനിിൽ നിിന്ന്് വിിദ്യയ അഭ്യയസിിച്ച ഈ സഹോ�ോദരങ്ങ
ളാാണ്് കൂത്തുപാാട്ടുകൾ ചമച്ച്് ഈണവുംം താാളവുംം നൽകിി മന്നാാൻകൂത്ത്് ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ന്നാാണ്്
പുരാാവൃത്തംം.

ഇതിിവൃത്തംം
പഞ്ചമഹാാകാാവ്യയങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ ചിിലപ്പതിികാാരംം കഥയ്ക്ക്് ആസ്പദമാായ കോ�ോവിിലൻ കണ്ണകിി
ചരിിതംം തന്നെ�യാാണ്് കൂത്തിിന്റെ� ഇതിിവൃത്തംം. എങ്കിിലുംം ചിിലപ്പതിികാാര കഥയിിൽ നിിന്നുംം സാാരമാായ
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വ്യയതിിയാാനംം കൂത്തിിലെ� കഥയിിൽ കാാണുന്നു. കൂത്തിിന്റെ� കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്് കണ്ണകിിയുടെെയുംം
കോ�ോവിിലന്റെ�യുംം ജനനത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണെ�ങ്കിിൽ ചിിലപ്പതിികാാര കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്് അവരുടെെ
വിിവാാഹത്തോ�ോടെെയാാണ്്. ഇതിിൽ ധാാരാാളംം സ്തുതിികൾ കാാണുന്നു. ദൈൈവസ്തുതിി, ഗുരുസ്തുതിി, രാാജസ്തുതിി,
മലദൈൈവസ്തുതിി എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം കൂത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകളാാണ്്. കോ�ോവിിലന്റെ� പിിതാാവാായ
കാാവേ�രിിപ്പൂംം പട്ടണത്തിിലെ� കച്ചവടക്കാാരനാായ വാായ്പാാത്തംം ചെ�ട്ടിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് നീീണ്ട വിിവരണംം
ഇതിിൽ നൽകിിയിിരിിക്കുന്നു. കോ�ോവിിലൻ, കണ്ണകിി, മാാധവിി എന്നിിവരുടെെ ചരിിതംം വിിശദമാായിി
ഇതിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. കോ�ോവിിലന്റെ�യുംം കണ്ണകിിയുടെെയുംം ജനനംം, വിിവാാഹംം, മാാധവിി
കോ�ോവിില സമാാഗമംം, വിിയോ�ോഗംം എന്നിിവയുംം കോ�ോവിിലൻ കള്ളനാായിി പിിടിിക്കപ്പെ�ട്ട്് വധിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നതുംം കണ്ണകിിയുടെെ പ്രതിികാാരാാഗ്നിിയിിൽ മധുരപട്ടണംം വെ�ന്ത്് വെ�ണ്ണീീറാാകുന്നതുമാാണ്് കൂത്തിിന്റെ�
കഥ. കാാവ്യയരസംം തുളുമ്പുന്ന ചൊ�ൊല്ലുകൾ ഇമ്പമേ�റിിയ പാാട്ടുകൾ, രസകരമാായ സംംഭാാഷണങ്ങൾ
എന്നിിവയിിലൂടെെ കോ�ോവിിലൻ കണ്ണകിി ചരിിതംം മന്നാാൻകൂത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.

അവതരണംം
രാാജമന്നാാന്റെ� സാാന്നിിധ്യയത്തിിലാാണ്് സാാധാാരണ മന്നാാൻകൂത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഈറ്റകൊ�ൊ
ണ്ടുള്ള ഇരിിപ്പിിടങ്ങളിിൽ രാാജാാവുംം മന്ത്രിിയുംം ഉപവിിഷ്ടരാായതിിനു ശേ�ഷമാാണ്് കൂത്ത്് അവതരണംം
നടത്തുന്നത്്. അവതരണത്തിിനുമുമ്പ്് ഒരു തിിരശീീല ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് അരങ്ങ്് മറക്കുന്ന രീീതിി കൂത്തിിൽ
കാാണുന്നു. സാാധാാരണ ഏഴുദിിവസങ്ങൾകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കൂത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നവർ ഏഴ്് ദിിവസത്തെ� വ്രതംം അനുഷ്ഠിിക്കണമെെന്നതാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. പൂജയുംം വഴിിപാാടുംം
നടത്തുക എന്നത്് അവരുടെെ കടമയാാണ്്. ഈ കലാാരൂപംം ആരംംഭിിക്കുന്നതിിന്് മുന്നോ�ോടിിയാായിി
കൊ�ൊട്ടിിയറിിയിിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്്. കഥകളിിയിിലെ� കേ�ളിികൊ�ൊട്ടിിന്് സമാാനമാായ സമ്പ്രദാായമാാണിിത്്.
ഇലത്താാളത്തിിന്റെ� രൂപത്തിിലുള്ള ചാാരല്്, തുകലുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മത്താാളംം എന്നീീ ഉപകരണങ്ങളാാണ്്
വാാദ്യയത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ദേ�വതാാസ്തുതിികളോ�ോടെെയാാണ്് കൂത്ത്് ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. പ്രധാാ
നമാായുംം പുരുഷന്മാാരാാണ്് കൂത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. കൂത്ത്് ആടുന്നവർ എന്നർത്ഥമുള്ള കൂത്താാ
ടിികളാാണ്് കളിിയിിലെ� വേ�ഷക്കാാർ. പെ�ണ്ത്താാടിികളുംം ആണ്ത്താാടിികളുംം രംംഗത്ത്് വരുമെെങ്കിിലുംം
ആണുങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്് സ്ത്രീീകളുടെെ ഭാാഗവുംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

വേ�ഷവുംം ചമയവുംം
ആണ്വേ�ഷംം, പെ�ണ്വേ�ഷംം, കോ�ോമാാളിിവേ�ഷംം, പക്ഷിികൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിിവയാാണ്് കൂത്തിിലെ�
വേ�ഷങ്ങൾ. സ്ത്രീീ വേ�ഷക്കാാർ ചേ�ല, ബ്ലൗൗസ്്, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിിവയുംം പുരുഷന്മാാർ പച്ചിിലകൾ
കൊ�ൊണ്ടുള്ള വേ�ഷങ്ങളുംം ധരിിക്കുന്നു. പക്ഷിികൾക്കുംം മൃഗങ്ങൾക്കുംം ഈറ്റകൊ�ൊണ്ടുള്ള മുഖംംമൂടിികളാാണ്്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. പൗൗഡർ, സിിന്ദൂരംം, കണ്മഷിി, ചാാന്ത്് എന്നിിവയാാണ്് മേ�ക്കപ്പിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്നത്്. ഓരോ�ോ പുതിിയ കഥാാപാാത്രവുംം രംംഗത്ത്് വരുന്നതിിന്് മുന്നോ�ോടിിയാായിി തിിരശ്ശീീല ഉയർത്തിിപ്പിിടിി
ക്കുകയുംം ആചാാരപ്പാാട്ട്് പാാടുകയുംം ചെ�യ്യുംം. കുലദേ�വതകളെ� സ്മരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള പാാട്ടുകളാാണ്് ആചാാ
രപ്പാാട്ടുകൾ. ആചാാരപ്പാാട്ടുകൾക്ക്് ശേ�ഷംം കോ�ോവിിലൻ ചരിിതംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ�
കലാാരൂപങ്ങളിിൽ കണ്ടുവരുന്ന പൊ�ൊറാാട്ടുവേ�ഷങ്ങൾക്ക്് സമാാനമാായിി കോ�ോമാാളിി വേ�ഷംം മന്നാാൻ
കൂത്തിിലുമുണ്ട്്. കൂത്തിിനിിടയിിൽ നടത്തുന്ന സവിിശേ�ഷമാായ നൃത്തമാാണ്് ‘കന്നിിയാാട്ടംം’. കണ്ണകിിയുടെെ
കഥ ആവേ�ശകരമാായ മുഹൂർത്തത്തിിൽ എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് കന്നിിയാാട്ടക്കാാർ ഇറങ്ങുന്നത്്.
അതോ�ോടെെ വാാദ്യം�ം മുറുകുകയുംം പാാട്ടുംം തുള്ളലുംം ദ്രുതഗതിിയിിലാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
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സാാമൂഹ്യയപ്രസക്തിി
കാാലാാവൂട്ട്് ഉത്സവത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് രാാജസന്നിിധിിയിിലാാണ്് സാാധാാരണ കൂത്ത്് അവതരിിപ്പിിക്കു
ന്നത്്. ഒരു ഉത്സവംം എന്ന നിിലയിിൽ സമുദാായത്തിിലെ� എല്ലാാ അംംഗങ്ങളുംം ഈ ചടങ്ങിിൽ ഒത്തുചേ�
രുന്നു. സാാമുദാായിിക ഐക്യയത്തിിന്റെ�യുംം സാാഹോ�ോദര്യയത്തിിന്റെ�യുംം സന്ദേ�ശമുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്്
കൂത്തിിന്റെ� അവതരണ സന്ദർഭംം. ജനങ്ങൾ പരസ്പരംം ഇടപഴകുന്നതുപോ�ോലെ� രാാജാാവുംം പ്രജകളുംം
തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം വളർത്തുന്നതിിനുംം ഈ കലാാസന്ദർഭംം സഹാായിിക്കുന്നു. സമുദാായംം പരമ്പരാാഗ
തമാായിി അനുഷ്ഠിിക്കുന്ന ആചാാരങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം നിിലനിിർത്തുന്നതിിന്് കൂത്ത്് സാാഹചര്യയമൊ�ൊ
രുക്കുന്നു. ഇണകളെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിനുംം വിിവാാഹത്തിിന്റെ� ചടങ്ങുകൾ വിിളിിച്ചറിിയിിക്കുന്നതിിനുംം
ഈ ഉത്സവച്ചടങ്ങ്് അവസരമൊ�ൊരുക്കുന്നു.
പച്ച ഇലകൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യയമുള്ള പുരുഷവേ�ഷവുംം ചേ�തോ�ോഹരമാായ സ്ത്രീീ വേ�ഷവുംം ചടുലമാായ
ചുവടുകളുംം മുഴക്കമാാർന്ന വാാദ്യയങ്ങളുംം മന്നാാൻകൂത്തിിന്് സജീീവമാായ അരങ്ങനുഭവംം നൽകുന്നുണ്ട്്.
സാാമ്പ്രദാായിികമാായ അരങ്ങിിന്റെ� ഘടനാാവിിശേ�ഷങ്ങളൊ�ൊന്നുമിില്ലെ�ങ്കിിൽ പോ�ോലുംം മന്നാാൻകൂത്ത്്
ഗോ�ോത്രജീീവിിതത്തിിന്റെ� ലാാളിിത്യയത്തെ�യുംം സജീീവതതതെ�യുംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് കാാണാംം�.
ജനാാധിിപത്യയ രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� പൗൗരന്മാാർ എന്ന വർത്തമാാനകാാല സ്തുതിി നിിലനിിൽക്കുമ്പോ�ോഴുംം
രാാജാാവിിനെ�യുംം ഭരണവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം കൃത്യയമാായിി നിിലനിിർത്തുവാാൻ മന്നാാൻ സമുദാായത്തിിന്്
കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ഇടുക്കിിയിിലെ� വനമേ�ഖലയിിൽ ഗോ�ോത്രരാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� അതിിരുംം നയവുംം കാാത്തു
സൂക്ഷിിക്കുവാാൻ ഇക്കാാലത്തുംം അവർക്ക്് കഴിിയുന്നുണ്ടെ�ന്നത്് ഏറെെ കൗൗതുകകരമാായ വസ്തുതയാാണ്്.
സർക്കാാർ ഇന്ന്് നാാടൻകലാാരൂപങ്ങൾക്കാായിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്തിിട്ടുള്ള വേ�ദിികളിിൽ മന്നാാൻകൂത്തുംം
സജീീവമാാണ്്.
വനമേ�ഖലയിിൽ തന്നെ� കൃഷിി ചെ�യ്യുന്ന പാാരമ്പര്യയമാാണ്് മന്നാാൻമാാർക്കുള്ളത്്. കൂടുതൽ
വിിളവിിനുംം, വിിളവുതന്ന മണ്ണിിനെ� തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുംം പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വന്യയമൃഗ
ങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം കൃഷിിയെ� കാാത്തുസംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിിയാാണ്് മന്നാാൻമാാർ കൂത്ത്് അവതരിി
പ്പിിക്കുന്നത്്. കാാർഷിിക വൃത്തിിയുമാായിി അഭേ�ദ്യയമാായ ബന്ധമുള്ളതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇത്് ഉർവ്വരാാനുഷ്ഠാാന
മാാണെ�ന്ന്് കൂടിി പറയാംം�. മണ്ണുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം കൂടുതൽ ശക്തിിപ്പെ�ടുന്നതിിന്് ഈ
കലാാരൂപംം പ്രചോ�ോദനമാാകുന്നുണ്ട്്. പ്രകൃതിി സംംരക്ഷണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം, പരിിസ്ഥിിതിിയെ�പ്പറ്റിിയുംം
ഗോ�ോത്രവിിഭാാഗങ്ങൾക്ക്് കൂടുതൽ അറിിവുംം കരുതലുമുണ്ടെ�ന്ന്് ഇത്തരംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തെ�ളിിയിി
ക്കുന്നു. മന്നാാൻഗോ�ോത്രത്തിിന്റെ� തനതുപാാരമ്പര്യയമെെന്ന നിിലയിിൽ മന്നാാൻകൂത്ത്് കേ�രളത്തിിലെ�
ഗോ�ോത്രകലാാരൂപങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നുമുണ്ട്്.
ഒരു ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� കലാാരൂപമാാണ്് മന്നാാൻകൂത്ത്് എങ്കിിലുംം ഇന്ന്് കേ�രളത്തിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു
കലാാരൂപത്തിിനുംം നേ�രിിടേ�ണ്ടിി വന്നിിട്ടിില്ലാാത്ത ചിില പ്രതിിസന്ധിികൾ ഈ കലാാരൂപംം നേ�രിിടുന്നു.
കൂത്തിിന്റെ� തനതാായ അവതരണരീീതിി ഇന്ന്് കൈൈമോ�ോശംം വന്നിിരിിക്കുന്നു. നവമാാധ്യയമങ്ങളുംം നൃത്ത
രൂപങ്ങളുംം ഇന്ന്് കൂത്തിിന്റെ� അവതരണത്തെ� ശക്തമാായിി സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. മന്നാാൻകൂത്ത്്
പരമ്പരാാഗതമാായ തനിിമയോ�ോടെെ ഇന്ന്് അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നിില്ല എന്നത്് വെ�ല്ലുവിിളിിയാാണ്്. കൂത്ത്്
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നവരുടെെ വ്രതനിിഷ്ഠയിിലുള്ള അലംംഭാാവവുംം ഗുരുക്കന്മാാരുടേ�യുംം ആശാാന്മാാരുടേ�യുംം
അഭാാവവുംം ഈ കലാാരൂപത്തെ� പ്രതിിസന്ധിിയിിലാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. മണ്ണിിനോ�ോടുള്ള മനുഷ്യയബന്ധംം
കുറയുന്നതുംം വനങ്ങൾ വെ�ട്ടിി നശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം ഈ കല നേ�രിിടുന്ന മറ്റൊ�ൊരു വെ�ല്ലുവിിളിിയാാണ്്.
പുരോ�ോഗതിി എന്ന പേ�രിിൽ ആധുനിിക സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� കടന്നുകയറ്റംം ഈ കലാാരൂപത്തെ�യുംം
മന്നാാൻമാാരുടെെ ഗോ�ോത്ര പാാരമ്പര്യയത്തെ�യുംം അപ്രസക്തമാാക്കുന്ന സാാഹചര്യയമാാണ്് നിിലവിിലുള്ളത്്.
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ഗ്രന്ഥസൂചിി
1.
2.

മനോ�ോജ്് മാാതിിരപ്പള്ളിി. (2001) ഇടുക്കിി ചരിിത്രവുംം ചരിിത്രാാതീീതവുംം, കാാഴ്ച ബുക്സ്്,കട്ടപ്പന.
കാാഞ്ചിിയാാർ രാാജൻ, വിി.ബിി രാാജൻ. (2000) ഇടുക്കിിയിിലെ� ഗോ�ോത്രകലകളുംം സംംസ്കാാരവുംം, ഇടുക്കിി ജിില്ലാാപഞ്ചാായത്ത്്,
ഇടുക്കിി.

.

ഡോ�ോ. ബെ�ന്നിിച്ചൻ സ്കറിിയ
മുരിിക്കാാശ്ശേ�രിി പാാവനാാത്മാാ കോ�ോളേ�ജിിൽ 2002 മുതൽ അദ്ധ്യാാ�പകനാായുംം വകുപ്പ്് മേ�ധാാവിിയാായുംം ജോ�ോലിി
ചെ�യ്യുന്നു. 2009 ൽ മൂവാാറ്റുപുഴ നിിർമ്മല കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് എംം.എ. മലയാാളംം ഒന്നാംം� റാാങ്കോ�ോടെെ പാാസ്സാായിി.
2015-ൽ എംം.ജിി യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് പൂന്താാനംം കവിിത കൈൈസ്തവ ദർശനത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ഡോ�ോക്ടറേ�റ്റ്് നേ�ടിി. 2020 ൽ കട്ടപ്പന ഗവ.കോ�ോളേ�ജിിൽ റിിസർച്ച്് ഗൈൈഡാായിി നിിയമിിത
നാായിി. ഇപ്പോ�ോൾ മുരിിക്കാാശ്ശേ�രിി പാാവനാാത്മാാ കോ�ോളേ�ജിിന്റെ� വൈൈസ്് പ്രിിൻസിിപ്പലുമാാണ്്

നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയുടെെ ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രംം:
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്നിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രകലാാപങ്ങൾ
റഫീീഖ്് ഇബ്രാാഹിംം�

ഗവേ�ഷകൻ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല

സംംഗ്രഹംം:
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്ന്് നിിയതാാർഥത്തിിൽ ഒരു നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയ പഠിിതാാവോ�ോ
(folklorist) പണ്ഡിിതനോ�ോ അല്ല. ദലിിത്്ചിിന്തകൻ, സംംസ്കാാരവിിമർശകൻ, നാാടകകൃത്ത്്,
ഗാാനരചയിിതാാവ്്, ചിിത്രകാാരൻ എന്നൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാൻ
കഴിിയുക. നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനംം എന്ന മേ�ഖലയിിൽ ആത്മാാഖ്യാാ�നപരമാായ ചിില ചെ�റുകു
റിിപ്പുകൾ മാാത്രമാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�താായുള്ളത്്. എങ്കിിലുംം, പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്നിിന്റെ�
ആലോ�ോചനകളെ� സമഗ്രമാായിി പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന
ചിില കഥനങ്ങൾ അദ്ദേ�ഹംം ആവർത്തിിക്കുന്നതു കാാണാാൻ കഴിിയുംം. വാാൾട്ടർ ജെ�. ഒങിിന്റെ�
ഒറാാലിിറ്റിി (orality) യെ�ക്കാാൾ, ഉഗാാണ്ടൻ ഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞനാായ പിിയോ�ോ സിിരിിമു വിിക
സിിപ്പിിച്ച ഒറേ�ച്ചർ (orature) എന്ന സങ്കല്പനത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാന്തരണമാായാാണ്് നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി
എന്ന സവിിശേ�ഷ പരിികല്പന ഇവിിടെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. വാാമൊ�ൊഴിിസാാഹിിത്യംം� (oral
literature) എന്ന കൃത്രിിമവാാഗ്്സംംയുക്തത്തെ� മറിികടക്കാാനാാണ്് ‘നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി’ എന്ന
പ്രയോ�ോഗംം സിിരിിമു കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്. വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യംം� എന്ന പ്രയോ�ോഗംം ഒരു വിിരുദ്ധോ�ോ
ക്തിിയാാണ്് എന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്. ആ അർത്ഥത്തിിൽ, വാാൾട്ടർ ജെ�.
ഓങിിലടക്കമുള്ള കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ പൂർവ്വധാാരണകളെ� സിിരിിമു മറിികടക്കുന്നു. പ്രത്യയക്ഷ
ത്തിിൽ സംംസ്കാാര-ദലിിത്്-സാാമൂഹ്യയ വിിമർശങ്ങളാായിി കരുതപ്പെ�ടുന്ന പ്രദീീപന്റെ� ആലോ�ോച
നകളിിൽ ഈ പ്രമേ�യംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്നുംം അത്് രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ ഒരു
വിിച്ഛേ�ദത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്നുമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോൽവാാക്കുകൾ: നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി, ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രംം

ഒന്ന്്
പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്ന്് ദളിിത്് സാാമൂഹ്യയവിിമർശത്തെ� തന്റെ� ആലോ�ോചനകളുടെെ അടിിത്തറയാാ
ക്കിിയ ചിിന്തകനാാണ്്. എങ്കിിലുംം കേ�രളത്തിിലെ� ദളിിത്് ബൗൗദ്ധിികതയുടെെ വംംശാാവലിിചരിിത്രത്തിിലെ�
ഒരു ഒരംംഗംം മാാത്രമാായിി അദ്ദേ�ഹംം സ്ഥാാനപ്പെ�ട്ടുകൂടാാ. മറിിച്ച്് ദളിിത്് സാാമൂഹ്യയ വിിമർശത്തെ�
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ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രവിിച്ഛേ�ദമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ച ആദ്യയ ചിിന്തകനാായിി സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാവുംം നീീതിി.
ഇന്ന്് ധാാരാാളംം പരിിചയിിക്കപ്പെ�ട്ടുവെ�ങ്കിിലുംം അപരിിചിിതമാായ ഒരു രീീതിിപദ്ധതിിയെ� അക്കാാദമിിക
മാായിി ഉറപ്പിിക്കുകയാായിിരുന്നു പ്രദീീപൻ ചെ�യ്തത്്. പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളുടെെ കേ�വലതയിില് തളയ്ക്കപ്പെ�
ടാാതിിരിിക്കാാൻ സ്വവയംം കരുതലെ�ടുക്കുകയുംം എന്നാാൽ അധിികാാരത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടുപിിണയലുകളെ�
അഴിിച്ചുമാാറ്റുന്നതിില് നിിതാാന്തജാാഗ്രത പുലർത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വിിചാാരമണ്ഡലമാാണ്് അദ്ദേ�ഹ
ത്തിിന്റെ�ത്്. സംംസ്കൃതകാാവ്യയമീീമാം�ംസയിിലേ�ക്കു ഗവേ�ഷകനാായിി കടന്നുചെ�ല്ലുകയുംം അതിിന്റെ� ദാാർശ
നിികാാടിിത്തറയെ� വിിമർശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു സവിിശേ�ഷവഴിി അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�താായുണ്ട്്. ദളിിത്്
സൗൗന്ദര്യയശാാസ്ത്രവിിമർശത്തിിന്് ബലിിഷ്ഠമാായ അടിിത്തറ മലയാാളത്തിിൽ പണിിയപ്പെ�ട്ടതിിൽ ആ
വഴിിക്കു വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. ദളിിത്് വിിമർശനത്തെ� ഒരു ശിില്പിിയുടെെ പ്രവൃത്തിിക്കു തുല്യയമാായിി ഒരിിടത്ത്്
പ്രദീീപൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ശിില്പിികൾ തങ്ങൾക്കു വേ�ണ്ടാാത്ത ഭാാഗങ്ങളെ� കല്ലിിൽ നിിന്നു
നീീക്കംം ചെ�യ്യുന്നതുപോ�ോലെ�, ദളിിത്് വിിമർശകർ സവർണസൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തെ� നീീക്കംം ചെ�യ്ത്് ദളിിത്്
കർതൃത്വവത്തെ� നിിർമിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കരുതുന്നു. നിിഷേ�ധത്തിിലൂടെെ
സ്വവയംം നിിർമിിക്കുന്ന ശിില്പതന്ത്രംം. ചരിിത്രപരമാായ ബാാധ്യയതയാാണ്് ദളിിത്് വിിമർശനംം ഏറ്റെെടുത്തിിരിി
ക്കുന്നത്്, അത്് ദളിിത്് കർതൃത്വവത്തെ� നിിർമ്മിിക്കുക മാാത്രമല്ല സവർണരെെ മനുഷ്യയരാാക്കിി മാാറ്റുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. രാാഷ്ട്രീീയമാായ ഉത്തരവാാദിിത്തത്തോ�ോടെെ അതു ചെ�യ്തുതീീർക്കുക എന്നതാായിിരിിക്കണംം
അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പദ്ധതിി. അതിിനാായദ്ദേ�ഹംം പരസ്പരബന്ധിിതമാായ മൂന്ന്് വിിശകലനരീീതിികൾ
നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്തു.
പ്രാാഥമിികമാായിി തന്റെ� ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധംം തൊ�ൊട്ട്് അദ്ദേ�ഹംം വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കിിയത്്
ഇന്ത്യയൻ ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രത്തെ�യാായിിരുന്നു. ചരിിത്രപരമാായിി അതിിനെ� പരിിശോ�ോധിിക്കുന്ന ഡസൻ
കണക്കിിന്് പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രദീീപൻ എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. അവയെ�ല്ലാം�ം പറഞ്ഞു വെ�ക്കുന്നത്് മുഖ്യയധാാ
രാാജ്ഞാാനമീീമാം�ംസ  സമൂഹഘടനയുടെെ ശ്രേ�ണീീകരണങ്ങളെ� ദാാർശനിികമാായിി എങ്ങനെ� സാാധൂ
കരിിക്കുന്നു എന്നാാണ്്. അതിിലേ�റ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടത്്, ധ്യാാ�നാാത്മകചിിന്തയെ� (contemplative
thinking) ജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� മാാനദണ്ഡമാാക്കിി മാാറ്റിി അധ്വാാ�നത്തെ� പുറത്താാക്കാാൻ അധീീശജ്ഞാാ
നപദ്ധതിികൾക്ക്് എങ്ങനെ� കഴിിഞ്ഞു എന്ന വിിചിിന്തനമാാണ്്. അമൂർത്തവുംം അതിിഭൗ�തിികവുമാായ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ തളംം കെ�ട്ടിിക്കിിടന്ന്് മൂർത്തയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� പുറത്താാക്കാാൻ സംംസ്കൃതകാാവ്യയമീീ
മാം�ംസയടക്കംം ശ്രമിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരുന്നു. ജ്ഞാാനത്തെ� കേ�വലവുംം അനശ്വവരവുമാായ പ്രപഞ്ചസത്യയ
മാാക്കുന്ന, അനുഭൂതിിയെ� സ്ഥാാപനവല്ക്കരിിക്കുന്ന ദർശനപദ്ധതിികളെ� തുറന്നു കാാട്ടുകയാായിിരുന്നു
പ്രദീീപൻ ചെ�യ്തത്്. അത്് രസമാാവട്ടെെ, സഹൃദയവിിഭജനമാാകട്ടെെ, ആനന്ദംം എന്ന തത്വവമാാവട്ടെെ
എന്തുംം അമൂർത്തവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നദ്ദേ�ഹംം ഗവേ�ഷണ ചാാതുരിിയോ�ോടെെ വാാദിിച്ചുറപ്പിിച്ചു.
ദ്വിി�തീീയമാായിി, ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഈ മുഖ്യയധാാരയോ�ോടിിടഞ്ഞ, ഋഗ്വേ�േദകാാലംം തൊ�ൊട്ടേ�
നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്ന ബദൽപാാരമ്പര്യയത്തെ� ശക്തമാായിി ഉയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു വന്നു. ഘടകർപ്പര
കാാവ്യംം� ഒരുദാാഹരണമാാണ്്. കാാളിിദാാസന്റെ� സമകാാലിികനോ�ോ മുൻഗാാമിിയോ�ോ ആയ ഘടകർപ്പരന്റെ�
സന്ദേ�ശകാാവ്യംം� പ്രദീീപന്റെ� പരിിഭാാഷയിിലൂടെെയാാണ്് മലയാാളംം തൊ�ൊട്ടത്്. മേ�ഘസന്ദേ�ശത്തിിന്്
മാാതൃകയാായിിരിിക്കാാൻ സാാധ്യയതയുള്ള ഈ വിിസ്മൃതരചനയുടെെ മൗ�ലിികസവിിശേ�ഷത ഒരു സ്ത്രീീ പുരു
ഷനയച്ച സന്ദേ�ശമാാണിിതെ�ന്നതാാണ്്. സ്ത്രീീ കർത്താാവാാകുന്ന ആദ്യയഭാാവന. അഭിിനവഗുപ്തന്റെ� നാാമക
രണത്തെ� പിിന്തുടർന്ന്് ‘ഗാാർഹിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാവനാാത്മകചിിത്രീീകരണംം’ (an imaginative
depiction of domestic life) എന്ന്് പ്രദീീപൻ വിിശദീീകരിിച്ച ഘടകർപ്പരകാാവ്യംം�  ആസക്തിി
ക്കു പകരംം ദുഃഃഖംം സ്ഥാായിിയാായ രചനയാാണ്്. മേ�ഘസന്ദേ�ശത്തിിലെ� രത്യാാ�ത്മകരൂപകങ്ങളല്ല,
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വിിരഹത്തിിന്റെ� ബിംം�ബങ്ങളാാണവിിടെെ കാാണുക, മാാനുഷിികമാായ വേ�ദനകളുടെെ ആവിിഷ്കാാരംം. ഇതേ�
താാല്പര്യം�ം തന്നെ� രാാമാായണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പഠനത്തിിലുംം കാാണാംം�. ‘രാാമാാ
യണത്തിിലെ� ബുദ്ധൻ’ എന്ന പഠനംം ഇതിിഹാാസ-പുരാാണങ്ങളെ� എങ്ങനെ� സമീീപിിക്കാംം� എന്ന
തിിന്റെ� മിികച്ച ഉദാാഹരണമാാണ്്. മുകളിിൽ പറഞ്ഞ ‘നിിഷേ�ധ’ത്തെ� എങ്ങനെ�യാാണ്് പ്രദീീപൻ
പ്രയുക്തമാാക്കുന്നതെ�ന്ന്് ഈ പഠനംം പറഞ്ഞു തരുംം. ഫാാദർ കാാമിിൽ ബുല്ക്കെ�യുടെെയുംം എ.കെ�.
രാാമാാനുജന്റെ�യുംം ചരിിത്രവിിശകലനത്തിിനപ്പുറംം കടന്ന്് കാാവ്യയത്തിിന്റെ� ആന്തരിികഘടനയിിൽ ബുദ്ധ
സാാന്നിിധ്യംം� നിിഹിിതമാായിിക്കിിടക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ� എന്ന്് പ്രദീീപൻ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ബൗൗദ്ധബ്രാാഹ്മണ താാത്വിി�കസംംവാാദത്തിിന്റെ� പാാഠരൂപമാായാാണ്് രാാമാായണത്തെ� അദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നത്്.
ഹിംം�സാാത്മകമാായ ബ്രാാഹ്മണിിസംം എന്തു കൊ�ൊണ്ട്് അഹിംം�സയെ�ക്കുറിിച്ച്് പാാടിി എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിനു
ത്തരംം അവിിടെെയാാണുള്ളത്്. വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കൾ അറിിഞ്ഞാാലുമിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ബുദ്ധൻ രാാമാായണത്തിിലൂടെെ
തുടരുകയാായിിരുന്നത്രേ�.
മൂന്നാാമതാായിി സമകാാലിിക കേ�രളസമൂഹത്തെ�യാാണ്് പ്രദീീപൻ വിിശകലനവിിധേ�യമാാക്കു
ന്നത്്. ‘ആധുനിിക കേ�രളംം ആരുടെെ ഭാാവനയാാണ്് ’ എന്ന പഠനംം നോ�ോക്കുക. പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം
നൂറ്റാാണ്ട്് തുടക്കത്തിില് തന്നെ� രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന കീീഴാാളവ്യയവഹാാരങ്ങൾ മുകൾത്തട്ട്് ഏറ്റെെടു ത്തതാാണ്്
ആധുനിികീീകരണംം. നാാരാായണഗുരു തൊ�ൊട്ട്് ആരംംഭിിക്കുന്ന ക്ഷിിപ്രവിിച്ഛേ�ദമല്ല അത്്. ജാാതിിവിിരുദ്ധത,
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസോ�ോന്മുഖത, സഞ്ചാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്നീീ താാൽപര്യയങ്ങൾ ദളിിത്് വ്യയവഹാാരങ്ങളിില് പ്ര
ത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതിിനെ�യാാണ്് ആധുനിികതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനമാായിി അദ്ദേ�ഹംം സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
ചരിിത്രത്തെ� തലതിിരിിച്ചു വിിശദീീകരിിക്കുന്നു പ്രദീീപൻ. ഈ സൈൈദ്ധാാന്തിിക നിിലപാാടിിന്റെ� തുടർ
ച്ചയിിലാാണ്് സരസ്വവതീീ വിിജയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകളുംം രണ്ടിിടങ്ങഴിിയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിമർ
ശനങ്ങളുംം ഇങ്ങേ�യറ്റത്ത്് യേ�ശുദാാസിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആലോ�ോചനകൾ പോ�ോലുംം നിില്ക്കുന്നത്്.
ഇതാായിിരുന്നിിരിിക്കണംം പ്രദീീപന്റെ� വിിപുലമാായ പദ്ധതിി. നെ�ടുനാായകത്വവ(hegemony) മടയിില്
കയറിി ആക്രമിിക്കുക, അതിിന്് ബലമാായിി ചരിിത്രത്തിില് നിിന്ന്് പ്രതിിവ്യയവഹാാരംം കണ്ടെ�ടുക്കുക,
അതിിലൂടെെ വർത്തമാാനത്തെ�യുംം തൊ�ൊട്ടു പിിറകിിലുള്ള ഭൂതത്തെ�യുംം അപഗ്രഥനവിിധേ�യമാാക്കുക.
അതിിനാാൽ തന്നെ� പൊ�ൊതു, മാാനകീീകൃതംം തുടങ്ങിിയ എല്ലാാത്തരംം ബൃഹദ്് പരിികല്പനകളെ�യുംം
അദ്ദേ�ഹംം വിിമർശകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിർത്തിി. അത്് ഭാാഷയാാണെ�ങ്കിിലുംം യേ�ശുദാാസ്് ആണെ�ങ്കിിലുംം.
ശുദ്ധീീകരണങ്ങളെ� തള്ളിിപ്പറഞ്ഞ്് ബഹുലതകൾക്കാായിി നിിരന്തരംം നിിലയുറപ്പിിച്ചു. ഒപ്പംം, അമൂർത്ത
തയെ� നിിശിിതമാായിി വിിമർശിിച്ചു, മൂർത്തതകളെ� മാാത്രംം കണ്ടു. ഇങ്ങനെ� ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രവിിച്ഛേ�ദത്തിിന്്
ഉതകുന്ന നിിലയിില് തന്റെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികധാാരാാണകളെ� പ്രദീീപൻ വിിനിിയോ�ോഗിിച്ചു.
എന്താായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ആലോ�ോചനകളെ� നിിർണ്ണയിിച്ച ജ്ഞാാനിിമംം (epesteme)
എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ഒറ്റ ഉത്തരമേ�യുള്ളൂ, അധ്വാാ�നംം എന്നതാാണത്്. ഭൗ�തിികാാധ്വാാ�നത്തെ� പുറത്താാ
ക്കുന്ന ഏതു രീീതിിയോ�ോടുംം അദ്ദേ�ഹംം ശക്തമാായിി ഇടയുന്നത്് കാാണാംം�. അധ്വാാ�നത്തിിന്റെ� ഭൗ�തിിക
ശേ�ഷിിയെ� ഊട്ടിിയുറപ്പിിക്കാാനാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം പണിിയെ�ടുത്തതെ�ന്നു തോ�ോന്നുന്നു. എവിിടെെയുമത്്
നമുക്ക്് കാാണാംം�. ‘വഹ്നിിസന്തപ്തലോ�ോഹസ്താംം�ബുബിിന്ദുനാം�ം സന്നിിഭംം മർത്യയജന്മംം ക്ഷണഭംംഗുരംം’
എന്ന എഴുത്തച്ഛൻ വരിികളുദ്ധരിിച്ച്്, ലോ�ോഹത്തിില് വീീഴുന്ന വെ�ള്ളംംപോ�ോലെ� എന്ന വാാക്യയത്തിില്
ഒരു കൊ�ൊല്ലൻ എരിിയുന്നതു കാാണാംം� എന്നു പ്രദീീപൻ എഴുതുന്നുണ്ട്്. ഇതദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഒരു പൊ�ൊതു
രീീതിിയാാണ്്, വാാക്കുകളുടെെ, പ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ�, ശൈൈലിികളുടെെ പുറകിിലെ� സങ്കല്പനങ്ങളെ� അന്വേ�േ
ഷിിച്ചു കണ്ടെ�ത്തുക എന്നത്്. പദനിിരുക്തിിയന്വേ�േഷണമോ�ോ അർത്ഥപരിിണാാമാാന്വേ�േഷണമോ�ോ അല്ല
അത്്. പ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ, വഴക്കങ്ങളുടെെ ഭൗ�തിികാാസ്പദങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്്. ഈ
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അന്വേ�േഷണത്തിിനുള്ള എത്രയുംം തെ�ളിിവുകൾ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� എഴുത്തുകളിിൽ ലഭ്യയമാാണു താാനുംം.

രണ്ട്്
‘തെ�ളിിയുന്ന ജാാതിിയുംം പിിളരുന്ന വർഗ്ഗവുംം’ എന്ന പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്നിിന്റെ� ഗഹ മാായ ലേ�ഖനംം
ആരംംഭിിക്കുന്നു:
ഇല്ലത്തെ� ചാാരുകസേ�രയിിലിിരുന്ന്് വൈൈകുന്നേ�രംം മുറുക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ആലോ�ോചനയിിലാായിിരുന്ന
നമ്പൂതിിരിി ദൂരെെ നിിന്നു വരുന്ന രാാമനോ�ോടു ചോ�ോദിിച്ചു. ‘ഈ ലോ�ോകംം ശോ�ോകമൂകമാാണ്്, അല്ലേ� രാാമാാ?
രാാമൻ: എനിിക്കറിിയൂലോ�ോളീീ, ഞാാൻ പണീംം�കാാരിി വര്യാ�ാണ്് ’ (ജോ�ോലിി കഴിിഞ്ഞ്് വരിികയാാണ്് ).
ദാാർശനിികബോ�ോധമിില്ലാായ്മയാാണോ�ോ, അതോ�ോ ദാാർശനിികത നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിന്റെ� പ്രത്യയയ
ശാാസ്ത്രമാാണോ�ോ ഈ സന്ദർഭംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് എന്ന്് കൃത്യയമാായിി പറയാാൻ വയ്യ. ഒരു കാാര്യം�ം
വ്യയക്തമാാണ്്. കേ�വലതയിിൽ ഒരു അപരത്വവപ്രതിിഷ്ഠാാപനമുണ്ട്്. കേ�വലത പാാർശ്വവങ്ങളെ� പുനർ
നിിർമ്മിിക്കുന്നു ( 2020: 597-98)
സാാധാാരണഗതിിയിിൽ, ഗൗൗരവതരമാായ ഒരു പ്രമേ�യംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന പ്രബന്ധ
ങ്ങളൊ�ൊന്നുംം അനുഭവകഥന (anectdotes) ങ്ങളിിൽ നിിന്നാാരംംഭിിക്കാാറിില്ല. ആനുഭവിികതയ്ക്ക്് മൂല്യംം�
കല്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം അവയെ� മുൻനിിർത്തിി സൈൈദ്ധാാന്തിികവത്്കരണംം (theorization) സാാധ്യയമല്ല
എന്ന നിിലപാാട്് ആധുനിികജ്ഞാാനശാാസ്ത്രംം പുലർത്തുന്നതു കൊ�ൊണ്ടാാണിിത്്. വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യയ
ത്തിിനു പകരംം നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി മുൻപോ�ോട്ടു വെ�ക്കുമ്പോ�ോൾ സിിരിിമുവുംം ഊന്നുന്ന വിിമർശനനിിലപാാട്് ഇതു
തന്നെ�യാാണ്്. ഒാാങിിന്റെ� വാാമൊ�ൊഴിി (orality) അച്ചടിി / മൊ�ൊഴിി ദ്വവന്ദ്വവവിിചാാരത്തിിന്റെ� നിിഴൽപ്പാാട്്
വീീണുകിിടക്കുന്ന സങ്കല്പനംം തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്് സിിരിിമു നിിലപാാടെെടുക്കുന്നു. എഴുതപ്പെ�ടാാത്ത സർഗാാ
ത്മകത (unwritten creativity) യെ�യാാണ്് സിിരിിമു ‘നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി’ എന്നു വിിളിിച്ചത്് (Moolla, F,
Fionna, 2012: 434). എഴുതപ്പെ�ടാാത്ത സാാഹിിത്യംം� എന്ന അർത്ഥത്തിിൽ വാാമൊ�ൊഴിി സാാഹിിത്യംം�
എന്നു പ്രയോ�ോഗിിക്കൽ വിിരുദ്ധോ�ോക്തിിയാായിി സിിരിിമു കാാണുന്നു. ‘സാാഹിിത്യംം�’ എല്ലാായ്പോ�ോഴുംം എഴുത
പ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അഥവാാ ‘എഴുതപ്പെ�ട്ടതാാവാാനുള്ള’ ശേ�ഷിിയാാണ്് ഒരു പാാഠത്തെ� സാാഹിിത്യയമാാക്കുന്നത്്.
എഴുത്ത്് മാാനകീീകൃതവുംം ‘പൊ�ൊതു’ വിിലൂന്നിിയതുമാായതിിനാാൽ അനുഭവത്തിിന്റെ� ‘ചൂടുംം ചൂരുംം ഇളകിിയാാ
ട്ടവുംം’ എഴുത്തിിൽ നഷ്ടമാാകുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിിൽ, ദറിിദയുടെെ അപനിിർമ്മാാണത്തിിനെ�തിിരെെയാാണ്്
സിിരിിമു നീീങ്ങുന്നത്്. ഇവിിടെെ നിിന്ന്് ആദ്യയഭാാഗത്തു ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടിിയ പ്രദീീപന്റെ� പൊ�ൊതുനിിലപാാടിിലേ�ക്കു
നമുക്കൊ�ൊരു വഴിി വെ�ട്ടാാൻ പറ്റുംം. മാാനകീീകരണങ്ങളെ� മറിികടക്കാാനുള്ള അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ശ്രമത്തിിൽ
നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയുടെെ ജ്ഞാാനശാാസ്ത്രമാാണു പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് എന്നതു നിിശ്ചയംം. പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിി
കുന്നിിനെ� വ്യയക്തിിപരമാായിി അറിിയാാവുന്നവർക്ക്് അദ്ദേ�ഹംം നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയെ� (orature) എങ്ങനെ�
കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തു എന്നതു തിിട്ടമുണ്ടാാകുംം. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ലേ�ഖനങ്ങളിിൽ പലയിിടത്തുംം പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ടുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഭാാഷണത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്ത നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയുടെെ സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകഭാാ
വശക്തിി (aesthetic affect) നേ�രിിട്ടു സംംസാാരിിച്ചവർക്കു വിിശദീീകരണങ്ങളിില്ലാാതെ� പിിടിി കിിട്ടുംം.
അതിിരിിക്കട്ടെെ, മുകളിിലത്തെ� ഖണ്ഡത്തിിലേ�ക്കു തിിരിിച്ചുവരാം�ം. ധ്യാാ�നാാത്മകചിിന്തയുംം ദൈൈനംം
ദിിനാാനുഭവവുംം തമ്മിിലുള്ള വൈൈരുധ്യയമാാണ്് പ്രദീീപൻ പറയാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അനുഭവത്തിിന്റെ�
ജ്ഞാാനംം മറ്റൊ�ൊന്നാാണ്്. “വെ�യിിലിിനു കറുപ്പുനിിറമാാണെ�ന്നു ഞാാൻ പഠിിച്ചത്് വയലിിൽ കൃഷിി
ചെ�യ്യുന്നവരുടെെ ശരീീരംം കണ്ടാാണ്്, അതുവരെെ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ വെ�യിിലിിനു വെ�ളുപ്പു നിിറമാായിി
രുന്നു” (2020: 335) എന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു കവിിതാാപഠനത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹമെെഴുതുന്നുണ്ട്്.
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ഒരർഥത്തിിൽ സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകമാായ ഒരു ബോ�ോധനപ്രക്രിിയയാാണിിത്്. രാാമന്റെ�യുംം നമ്പൂതിിരിിയുടെെയുംം
പരസ്പരഭാാഷണത്തിിൽ നിിന്ന്് സങ്കല്പനപരതയുടെെ (conceptualization) പ്രവർജനങ്ങളിിലേ�ക്കു
കയറാാൻ എളുപ്പവഴിിയുണ്ടെ�ന്ന്് പ്രദീീപൻ കണ്ടെ�ത്തുന്നു. വാാസ്തവത്തിിൽ, ആധുനിികതയുടെെ പ്രത്യയ
ക്ഷവാാദപരമാായ (positivist) യുക്തിി പുറത്താാക്കിിക്കളഞ്ഞ ഒരു ബോ�ോധനരീീതിിശാാസ്ത്രമാാണിിത്്.
പ്രതിിഭാാസങ്ങളുടെെ പൊ�ൊതുത്വംം� കണ്ടെ�ത്തിി, അവയെ� പാാഠപുസ്തകവത്്കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ നഷ്ടപ്പെ�
ടുന്നത്് അനുഭവജ്ഞാാനമാാണ്്. ഇതിിനെ�യാാണ്് നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയിിൽ നിിന്ന്് സങ്കല്പനത്തിിലേ�ക്ക്്
കയറുന്നതിിലൂടെെ പ്രദീീപൻ തിിരിിച്ചിിടുന്നത്്. തീീർച്ചയാായുംം ധാാരാാളംം പരിിമിിതിികളിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ�,
വിിധ്വംം�സകമാായ ഒരു രീീതിിശാാസ്ത്രമാാണത്്.
സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകതയെ� ചരിിത്രശാാസ്ത്രംം കൊ�ൊണ്ടു പകരംം വെ�ക്കാാൻ കഴിിയിില്ല എന്നു പിി. പവിിത്രൻ
ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നുണ്ട്്. അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ, പ്രബുദ്ധതാാപരമാായ ആധുനിികത മുമ്പോ�ോ
ട്ടുവെ�ച്ച ആത്മതത്വവത്തെ� വെ�ല്ലുവിിളിിക്കാാൻ ചരിിത്രപരിിണാാമത്തെ� അനുഭൂതിിയാാക്കുന്ന പ്രക്രിിയക്കേ�
കഴിിയുകയുള്ളൂ (2014: 219). അല്ലാാത്തിിടത്തോ�ോളംം ചരിിത്രംം യാാന്ത്രിികമാായ ഒരു ഭൗ�തിികശാാസ്ത്രമാായിി
നിിലകൊ�ൊള്ളുംം. രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ ഈ കലാാപംം എവിിടെെ നിിന്നാാരംംഭിിക്കണംം എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്്
ഭൂരിിപക്ഷ സംംസ്കാാരപഠിിതാാക്കളുംം കവിിതയിിൽ നിിന്നാാരംംഭിിക്കണമെെന്ന ഉത്തരത്തിിലെ�ത്തുന്നു, പ്ര
ദീീപനാാവട്ടെെ നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി എന്ന പരിിഹാാ മാാണ്് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കുന്നത്്;
‘ദൂരെെ ഒരു മലയിിൽ നിിന്നു പുക കാാണുന്നു. നാം�ം എന്ത്് അനുമാാനിിക്കുന്നു?’
‘അവിിടെെ തീീയുണ്ടെ�ന്ന്് ഊഹിിക്കണംം’ എന്ന ഉത്തരമാാണ്് അധ്യാാ�പകൻ പ്രതീീക്ഷിിക്കുന്നത്്.
തീീയുംം പുകയുംം തമ്മിിൽ സ്ഥിിരമാായ ബന്ധംം ഉള്ളതിിനാാലാാണ്് ഈ അനുമാാനംം സാാധ്യയമാാവുന്നത്്.
എന്നാാൽ വിിദ്യാ�ാർഥിിയുടെെ ഉത്തരംം ‘അവിിടെെ കള്ളവാാറ്റുണ്ട്് എന്ന്് ഊഹിിക്കണംം’ എന്നാായിിരുന്നു.
സ്തബ്ധനാായിിപ്പോ�ോയ അധ്യാാ�പകൻ ഊഹത്തിിന്റെ� ഈ അതിിവ്യാാ�പ്തിിയിിൽ ബോ�ോധംം കെ�ട്ടിില്ല എന്നു
മാാത്രംം (2020: 722)
‘ഭാാഷാാധ്യാാ�പകൻ അതിിജീീവിിക്കുമോ�ോ?’ എന്ന ലേ�ഖനാാരംംഭമാാണിിത്്. പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ തന്നെ�
ബോ�ോധനപ്രക്രിിയയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചർച്ച. ലളിിതമാായ ഒരു കഥനത്തിിൽ നിിന്നു അനുമാാന സിിദ്ധാാന്തംം
ക്ലാാസ്സിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യാാനുള്ള രീീതിിശാാസ്ത്രത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സംംസാാരിിക്കുകയാാണിിവിിടെെ. പക്ഷേ�, അതിി
നിിടയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ഒരു വാാചകംം - തീീയുംം പുകയുംം തമ്മിിൽ സ്ഥിിരമാായ ബന്ധംം ഉള്ളതിിനാാ
ലാാണ്് ഈ അനുമാാനംം സാാധ്യയമാാവുന്നത്് - സങ്കല്പനങ്ങളുടെെ പ്രവർജനങ്ങളിിലേ�ക്കു ചൂട്ടുതെ�ളിിക്കുന്നു.
പുക കാാണുമ്പോ�ോൾ തീീയെ�ന്ന്് അനുമാാനിിക്കൽ (യത്ര യത്ര ധൂമഃഃ, തത്ര തത്ര വഹ്നിഃഃ� എന്നാാണല്ലോ�ോ
പ്രമാാണവാാക്യംം�) സങ്കല്പനപരമാായ ഒരു പൊ�ൊതുത്വവമാാണ്്. അതിിനപ്പുറംം ദൈൈനംംദിിനാാനുഭവത്തിിന്റെ�
ഭാാവന പ്രവർത്തിിക്കുന്നിിടത്ത്് അനുമാാനംം മറ്റൊ�ൊന്നാാവുന്നു. പൊ�ൊതുത്വവത്തെ� മുറിിച്ചു കടക്കുന്ന ദൈൈനംം
ദിിനതയുടെെ ആനുഭവിികസൗൗന്ദര്യയമാാണ്് ആ അർത്ഥത്തിിൽ നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി.
നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയിിൽ അന്തർലീീനമാായ ജ്ഞാാനപരിിസരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രദീീപൻ നിിരന്തരംം
സംംസാാരിിക്കുന്നതു നമുക്കു കാാണാംം�. ഒരർത്ഥത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അപൂർണ്ണനോ�ോവൽ, എരിി,
ഈ പ്രമേ�യത്തിിന്റെ� ബൃഹദാാവിിഷ്കാാരമാാണ്് . “മലബാാറിിലെ� പുറവഴിിജാാതിി ജീീവിിതങ്ങളുംം
അവരുടെെ അറിിവുരൂപങ്ങളുംം ജ്ഞാാനപാാരമ്പര്യയവുംം പുറകുടിികളുടെെ ചരിിത്രാാനുഭവത്തിിൽ നിിലനിിന്നിി
രുന്നു. മന്ത്രവാാദംം, വൈൈദ്യം�ം എന്നീീ അറിിവുരൂപങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം ഒരു കാാർഷിിക സമൂഹത്തിിന്റെ� അതിി
ജീീവനത്തിിനാാവശ്യയമാായ പണിിയറിിവുകളുംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുംം ഈ അടിിത്തട്ടുജീീവിിതങ്ങളാാണ്്
നിിലനിിർത്തിിയത്്. ബ്രാാഹ്മണ്യയവരേ�ണ്യയത അറിിവിിനെ� അതീീന്ദ്രിിയവൽക്കരിിക്കുകയുംം വേ�ദാാന്തവുംം
മാായാാവാാദവുമാായിി അറിിവുരൂപങ്ങളെ� ഭൗ�തിികപരിിസരത്തുനിിന്നുംം അടർത്തിിമാാറ്റിിയപ്പോ�ോഴുംം
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ജാാതിിനിിന്ദയുടെെയുംം സവർണ്ണഹിംം�സകളുടെെയുംം ചൂഷണവ്യയവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിിൽ സമൂഹത്തെ� അതിിജീീവിി
പ്പിിക്കാാനുള്ള അറിിവുരൂപങ്ങളെ�യുംം ഭൗ�തിിക ജീീവിിത വ്യയവഹാാരങ്ങളെ�യുംം അധ്വാാ�നപ്രക്രിിയകളിിലൂടെെ
നിിലനിിർത്തിിയത്് അടിിത്തട്ട്് സമൂഹങ്ങളാായിിരുന്നു. ഈ അറിിവുപകർച്ചയുടെെ പ്രതീീകരൂപമാായിി
പറയതറയുംം കോ�ോട്ടവുംം പറയനാാർപുരവുംം ഭാാവനാാത്മകമാായിി വീീണ്ടെ�ടുത്തു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ
ജ്ഞാാനപാാരമ്പര്യയത്തെ� വിിമർശസമൂഹിികതയുടെെയുംം വിിമോ�ോചനവ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ�യുംം മണ്ഡല
ത്തിിലേ�ക്ക്് നോ�ോവലിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. അങ്ങനെ� പ്രദീീപൻ പ്രത്യയക്ഷതയുടെെ ജ്ഞാാനമണ്ഡ
ലത്തെ� നോ�ോവലിിലൂടെെ സൃഷ്ടിിക്കുന്നു” (കെ�.എസ്്. മാാധവൻ, 2018). നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയുടെെ ജ്ഞാാനങ്ങൾ
എന്തു കൊ�ൊണ്ടു അകറ്റപ്പെ�ട്ടു എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം അദ്ദേ�ഹംം പലയിിടത്താായിി ഉന്നയിിക്കുന്നതു കാാണാംം�;
“അറിിവുകൾ സ്വവയമേ�വ ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� മേ�ഖലയിിലേ�ക്കു വരിികയിില്ല. അവയെ� നാം�ം ശാാസ്ത്രീീയമാായിി
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുകയാാണ്് വേ�ണ്ടത്്” (2020: 662). എന്തുകൊ�ൊണ്ട്് തദ്ദേ�ശീീയ അറിിവുകൾ ശാാസ്ത്രീീയമാായിി
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കപ്പെ�ട്ടിില്ല എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിനുത്തരംം കാാണേ�ണ്ടത്്, അറിിവിില ല്ലെ�ന്നുംം സാാമൂഹ്യയഘട
നയിിലാാണെ�ന്നുംം പ്രദീീപൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. മനുഷ്യോ�ോ�പയോ�ോഗമുള്ള അറിിവുകളെ�–അഥവാാ ഭൗ�തിി
കജ്ഞാാനത്തെ�–അറിിവാായിി കണക്കാാക്കാാത്ത ഒരു സാാമൂഹിികഘടനയിിൽ നിിന്നു വേ�ണംം ഈ
ചോ�ോദ്യയത്തിിനുത്തരംം കാാണാാൻ. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന ജ്ഞാാനവിിഷയത്തിിനെ�തിിരെെ, പ്രദീീപൻ
ഉന്നയിിക്കുന്ന പ്രധാാന വിിമർശനംം ഈ പരിിസരത്തിിൽ നിിന്നാാണു പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനംം ജാാതീീയമാായ തരംംതിിരിിവാാണെ�ന്നുംം അതു കാാണാാതെ�
യുള്ള ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാാണെ�ന്നുംം പ്രദീീപൻ പാാമ്പിിരിികുന്ന്് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
താാഴ്ത്തപ്പെ�ട്ട ജാാതിി സമൂഹങ്ങളുടെെ ആത്മാാവിിഷ്കാാരമാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� കാാണണംം. എല്ലാാ സമൂഹ
ങ്ങളെ�യുംം കൂട്ടാായ്മയാായിി (ഫോ�ോക്്) ഗണിിക്കുന്ന അമേ�രിിക്കൻ സമീീപനത്തെ� പ്രദീീപൻ നിിരാാകരിിക്കു
ന്നു. ഇന്ത്യയൻ സാാഹചര്യയ ത്തിിൽ ഫോ�ോക്് എന്നത്ത്് ജാാതിിസമൂഹംം എന്നതു തന്നെ�യാാണർത്ഥമെെന്ന്്
അദ്ദേ�ഹംം ഉറപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് (സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം & കെ�.എംം. അനിിൽ, 2020: 33)
ഒരു കൂട്ടാായ്മയുടെെ അനന്യയതയിിൽ മാാത്രംം ഊന്നിി നിിന്ന്് അതിിനെ� പഠനവിിധേ�യമാാക്കു
ന്നതിിൽ സത്താാകേ�ന്ദ്രിിതപഠനത്തിിന്റെ� തെ�റ്റാായ ദിിശാാബോ�ോധമുണ്ട്്. അത്് ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ
ആദർശവത്്കരണത്തിിലേ�ക്കാാവുംം നയിിക്കുക എന്നദ്ദേ�ഹംം ഭയപ്പെ�ടുന്നു. ആധുനിികസങ്കല്പ
നങ്ങളുടെെ–പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം ഘടനാാവാാദാാനന്തര തത്വവചിിന്തയുടെെയുംം പ്രാാതിിഭാാസിികവിിജ്ഞാാനീീ യത്തിി
ന്റെ�യുംം–വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ പാാരമ്പര്യയരൂപങ്ങളെ� നോ�ോക്കിിക്കാാണേ�ണ്ട ആവശ്യയകതയാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റുകൾക്കു മുൻപിിലേ�ക്ക്് വെ�ക്കുന്നത്്.

ഇതിിന്റെ� ഉത്തമഉദാാഹരണമാായിി, ഒരു പക്ഷേ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അദ്ദേ�
ഹത്തിിന്റെ� പ്രധാാന ലേ�ഖനങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായിി ‘മറ്റെെന്തിിതിിൻ നേ�ർക്ക്് നമസ്കരിിക്ക’ എന്ന
ലേ�ഖനത്തെ� കാാണാംം�. ഒരു ഭാാഗത്ത്് അനുഭവാാഖ്യാാ�നവുംം മറുഭാാഗത്ത്് കലാാനിിരൂപണ
വുമാായാാണ്് ആ ലേ�ഖനംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. തന്റെ� വലിിയച്ഛൻ കെ�ട്ടിിയാാടുന്ന കുട്ടിിച്ചാാ
ത്തൻ തിിറയെ� മുൻനിിർത്തിി ഇന്ത്യയൻലാാവണ്യയശാാസ്ത്രത്തെ� (രസധ്വവനിിയുടെെ ആധാാരങ്ങളെ�)
അസ്ഥിിരപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഒരു സൗൗന്ദര്യയവിിമർശനമാാണാാ ലേ�ഖനംം. കുട്ടിിച്ചാാത്തൻ തിിറയിിൽ
സ്ഥലമുപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള കൊ�ൊറിിയോ�ോഗ്രഫിി എങ്ങനെ� സാാധ്യയമാാകുന്നു എന്നന്വേ�േഷിിക്കുന്ന ആ
ലേ�ഖനംം, തിിറ ഒരു തിിയറ്ററിിക്കൽ അനുഭവമാായിി മാാറുന്നതിിനെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്.
അവിിടെെ ഏറ്റവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായ വിിശദീീകരണംം തിിറയുടെെ കർതൃത്വവസ്ഥാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
നല്കുന്ന സൂചനയാാണ്്. തിിറകെ�ട്ടിിയാാടുന്നയാാൾ ഭൗ�തിികതയ്ക്കുംം അഭൗ�തിികതയ്ക്കുമിിടയിിൽ,
അനുഷ്ഠാാനംം, കല, ജീീവിിതംം എന്നീീ വ്യയവഹാാരങ്ങൾക്കിിടയിിൽ അതിിസങ്കീീർണ്ണമാായ ഒരു
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നിില്പിിലാാണുള്ളത്്. തിിറയിിലെ� കർതൃത്വവത്തിിന്റെ� ഈ സങ്കീീർണ്ണ സ്വവഭാാവത്തെ� പ്രദീീപൻ
വിിശദീീകരിിക്കുന്നതു കാാണുക;
തെ�യ്യംം കെ�ട്ടിി കല്പിിക്കാാനിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഒരു പാാവപ്പെ�ട്ട മനുഷ്യയൻ വന്ന്് തെ�യ്യത്തോ�ോടു
സങ്കടംം പറയുകയാായിിരുന്നു. ‘ദൈൈവമേ� എന്റെ� വീീടിിന്റെ� തറ കെ�ട്ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. മേ�ലോ�ോട്ടു
പണിി ഒന്നുംം നടന്നിിട്ടിില്ല. ദാാരിിദ്ര്യയമാാണ്്, രണ്ടു പെ�ൺമക്കളാാണ്്. എന്തെ�ങ്കിിലുംം ഒരു വഴിി
കാാണിിക്കണംം’. തെ�യ്യംം എല്ലാം�ം ശ്രദ്ധയോ�ോടെെ കേ�ട്ടു. കൈൈപിിടിിച്ച്് അനുഗ്രഹിിച്ചു. എന്നിിട്ടു
പറഞ്ഞു:
‘എല്ലാാറ്റിിനുംം ഞാാൻ കൂടെെയുണ്ട്്. എന്റെ� അന്തിിത്തിിരിിയുംം അടിിച്ചുതളിിയുംം മുടക്കരുത്്. അയ്യോ�ോ
എന്നു മനംം കരിിഞ്ഞു വിിളിിച്ചാാൽ ഞാാൻ അവിിടെെയുണ്ട്്. ആ ഗൃഹനിിർമ്മാാണത്തിിന്റെ� പ്രശ്നംം
ഞാാൻ നിിവർത്തിിക്കാംം�. എന്താാ എന്നെ� വിിശ്വാാ�സമിില്ലെ�! എന്നാാലുംം ഗൃഹത്തിിന്റെ� കാാര്യയമല്ലേ�,
പഞ്ചാായത്ത്് പ്രസിിഡന്റ്് സിി.പിി. ബാാലേ�ട്ടനോ�ോടുംം കൂടിി ഒന്ന്് ഉണർത്തിിക്കുക’ (2020: 696).
തിിറയാാട്ടംം കലയാായിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ�, ഇന്ത്യയൻലാാവണ്യയപദ്ധതിിയിിലെ� കലാാവ്യയ
വഹാാരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് അതെ�ങ്ങനെ� മാാറുന്നു എന്ന സങ്കീീർണ്ണസമീീക്ഷയാാണ്് ഈ നാാട്ടു
മൊ�ൊഴിിയിിലൂടെെ പ്രദീീപൻ തുറന്നെ�ടുക്കുന്നത്്. അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ഒന്നുംം മോ�ോക്ഷ
വുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടല്ല കീീഴാാളരുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. ഭൗ�തിികജീീവിിതംം
തന്നെ�യാായിിരുന്നു അവർക്കു പ്രധാാനംം. അതിിനുള്ള ഊർജ്ജംം തന്നെ�യാായിിരുന്നു അവരുടെെ
ദേ�വതാാരാാധന എന്നു ഈ കഥയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ നിിന്ന്് കെ�.എംം. അനിിലുംം സൂചിിപ്പിി
ക്കുന്നുണ്ട്് (2019:29). ആ അർത്ഥത്തിിൽ ഈ നാാട്ടുമൊ�ൊഴിി തിിറയാാട്ടക്കാാരന്റെ� കർതൃത്വവത്തെ�
മാാത്രമല്ല, തിിറയെ�ന്ന കലാാവ്യയവഹാാരത്തെ�യുംം പ്രശ്നവത്്കരിിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയൻ കാാവ്യയശാാസ്ത്രംം
ദേ�ശകാാലവ്യയക്തിിവിിമുക്തമാായ ആനന്ദത്തെ�യാാണ്് അപഗ്രഥിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ഏതു
മനുഷ്യയനിിലുംം നിിലീീനമാായിിരിിക്കുന്ന അടിിസ്ഥാാനവാാസനകളെ�യാാണ്് അവ ‘സ്ഥാായിി’ എന്നു
വിിളിിച്ചത്്. ആസ്വാാ�ദനത്തെ�യുംം അനുഭൂതിിയെ�യുംം അഭൗ�തിികമാായിി കണക്കു കൂട്ടുന്ന പാാര
മ്പര്യയത്തെ�ക്കൂടിിയാാണ്് പ്രദീീപൻ ഈ നാാട്ടുമൊ�ൊഴിിയിിലൂടെെ മറിികടക്കുന്നത്്.
എരിി, എന്ന നോ�ോവൽ അവസാാനിിക്കുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്: “മനുഷ്യയന്റെ� വിികാാരങ്ങൾ
ഓർമ്മകളുടെെ മഹാാപ്രളയത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണെ�ന്നുംം അത്് സാാമൂഹിികമാാണെ�ന്നുംം ഞാാൻ
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ തീീരുമാാനിിച്ചു. എല്ലാാ വ്യയക്തിിഗതമാായ ഓർമ്മകളുംം ഈ സാാമൂഹിികമാായ
ഓർമ്മകളിിലാാണ്് വിിലയംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്് എന്ന്് ഞാാനതിിനെ� വിിശദീീകരിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചു.
ഞാാൻ എഴുതാാൻ തുടങ്ങിി”. ഈ എഴുത്ത്് വാാമൊ�ൊഴിിയെ� സാാഹിിത്യയമാാക്കലല്ല, മറിിച്ച്് നാാട്ടുമൊ�ൊ
ഴിിയുടെെ ജ്ഞാാനാാടിിത്തറ ശക്തമാായിി മുൻപോ�ോട്ടുവെ�ക്കലാാണ്്. ആ അർത്ഥത്തിിൽ പ്രദീീപൻ
പാാമ്പിിരിികുന്നിിന്റെ� വിിപുലപദ്ധതിിയുടെെ സർഗാാവിിഷ്കാാരമാാണ്് എരിി എന്നു കാാണാംം�; അപൂർ
ണ്ണമാാവാാൻ കൂട്ടാാക്കാാതെ� അതു നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു.
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റഫീീഖ്് ഇബ്രാാഹിംം�
കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല മലയാാളവിിഭാാഗംം ഗവേ�ഷകൻ. കേ�രളീീയ ധൈൈഷ
ണിികചരിിത്രംം, മാാർക്സിിസ്റ്റ്് കലാാവിിമർശംം എന്നീീ മേ�ഖലകളിിൽ അന്വേ�േഷണംം നടത്തുന്നു. പിി.ജിി.യുടെെ
ചിിന്താാലോ�ോകംം എന്ന ഗ്രന്ഥംം ഭാാഷാാഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ: ചരിിത്രവുംം സങ്കല്പനഭേ�ദങ്ങളുംം
ഇന്ദുലേ�ഖ കെ�.എസ്്.

ഗവേ�ഷക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല, കാാലടിി.

മനുഷ്യയനെ� കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിർത്തുന്ന കലാാഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ പ്രധാാനമാാണ്് പോ�ോർട്രേ�യ്്റ്റുകൾ. വ്യയ
ക്തിിയുടെെ ബാാഹ്യയയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� അതേ�മട്ടിിൽ പുനരുത്്പാാദിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് പ്രാാഥമിികമാായിി
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിലൂടെെ ചെ�യ്യുന്നത്്. സാാദൃശ്യയത്തെ� (likeness) അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി നടത്തുന്ന കലാാ
പ്രവർത്തനമെെന്ന്് പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളെ� നിിർവചിിക്കാംം�. ബ്രിിട്ടീീഷ്്-അമേ�രിിക്കൻ കലാാചരിിത്രകാാരിിയാായ
ഷീീറർ വെ�സ്റ്റ്് (Shearer West) വ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്വവവുമാായിി (identity) ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്്
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്് . വ്യയക്തിിയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിിക-മനഃഃശാാസ്ത്രപരമാായ
തലങ്ങളോ�ോട്് കലാാപ്രവർത്തകർ നടത്തുന്ന സംംവാാദമെെന്ന നിിലയിിൽ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളെ� മനസ്സിിലാാ
ക്കാാവുന്നതാാണ്് (2004: 11). പോ�ോർട്രേ�യ്്റ്റ്് എന്ന വാാക്കിിന്് സമാാനമാായിി റിിട്രാാട്ടോ�ോ (ritratto) എന്ന
വാാക്കാാണ്് ഇറ്റാാലിിയൻ ഭാാഷയിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുള്ളത്്. പുനരുത്്പാാദിിപ്പിിക്കുക (reproduce),
ചിിത്രീീകരിിക്കുക (to portray), പകർപ്പെ�ടുക്കുക (copy) എന്നീീ അർത്ഥ വിിവക്ഷകളെ� ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുന്ന റിിട്രേ�ർ (ritrarre) എന്ന വാാക്കിിൽ നിിന്നാാണ്് റിിട്രാാട്ടോ�ോ എന്ന പദംം ഉണ്ടാാകുന്നത്്. മലയാാ
ളത്തിിൽ ഛാായാാചിിത്രങ്ങളെ�ന്നുംം ഛാായാാശിില്പങ്ങളെ�ന്നുമുള്ള രണ്ടു പദങ്ങൾ പോ�ോർട്രേ�യ്്റ്റ്്സിിനെ�
സൂചിിപ്പിിക്കാാനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്.
പ്രാാചീീന നാാഗരിികതകൾ മുതലാാരംംഭിിക്കുന്ന ദീീർഘമാായ ചരിിത്രംം പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾക്കുണ്ട്്.
ആഫ്രിിക്ക, നോ�ോർത്ത്് അമേ�രിിക്ക തുടങ്ങിിയ രാാജ്യയങ്ങളിിൽ പ്രാാചീീന
ജനസംംസ്കാാരങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് മുഖപടങ്ങൾ (Mask) നിിർമ്മിി
ക്കുന്ന പതിിവുണ്ടാായിിരുന്നു. ആചാാരപരമാായ ആവശ്യയങ്ങൾക്കാാണ്്
മുഖപടങ്ങളെ� പ്രധാാനമാായുംം ആശ്രയിിച്ചിിരുന്നത്്. പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ
ആദ്യയമാാതൃകയാായിി ഫ്രാാൻസിിസ്കാാ പെ�ല്ലെ�ഗ്രിിനോ�ോ മുഖപടങ്ങളെ�
പരിിഗണിിക്കുന്നുണ്ട്് (2004: 1336). എന്നാാൽ പോ�ോർട്രേ�റ്റ്് എന്ന
കലാാസങ്കേ�തത്തോ�ോട്് കുറെെകൂടിി അടുത്തു നിിൽക്കുന്ന നിിർമ്മിിതിികൾ
ഈജിിപ്ത്്, ഗ്രീീസ്് മുതലാായ സംംസ്കൃതിികളോ�ോടു ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കണ്ടെ�ടു
ത്തിിട്ടുണ്ട്്. മരണാാനന്തരമുള്ള സ്മരണകൾ നിിലനിിർത്തുന്നതിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് ഇവിിടെെ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ നിിർമ്മിിച്ചു കാാണുന്നത്്.
മുഖപടംം

190

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 5

BC 2470-ലേ�തെ�ന്നു കരുതപ്പെ�ടുന്ന മെെൻ
കൗൗറിിന്റെ�യുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� രാാജ്ഞിി
യുടെെയുംം (Menkaure and His Queen)
പ്രതിിമ, ഘാാഫ്രേ� എൻത്രോ�ോൻഡ്് (Khafre
Enthroned) തുടങ്ങിിയ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ
ഈജിിപ്്ഷ്യയൻ നാാഗരിികതയുടെെ ഭാാഗമാായിി
കണ്ടെ�ടുത്തിിട്ടുള്ളതാാണ്് . കറുത്ത കല്ലിിൽ
മിിനുമിിനുത്ത പ്രതലങ്ങളോ�ോടെെ നിിർമ്മിിച്ച പൂർ
ണ്ണകാായ (life size) നിിർമ്മിിതിിയാാണ്് മെെൻ
കൗൗറിിന്റെ�യുംം രാാജ്ഞിിയുടെെയുംം പ്രതിിമ. ഇതു
കൂടാാതെ� പിിരമിിഡുകളോ�ോടു ചേ�ർന്ന്് നിിരവധിി
മമ്മിി പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുംം അർദ്ധകാായ ശിില്പങ്ങളുംം
(bust) ഈജിിപ്്ഷ്യയൻ-ഗ്രീീസ്് സംംസ്കൃതിിയുടെെ
ഭാാഗമാായിി കണ്ടെ�ത്തിിയിിട്ടുണ്ട്് . പ്രാാചീീന
നാാഗരിികതകളോ�ോടു ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കണ്ടെ�ത്തിി
യിിട്ടുള്ള ആദ്യയകാാല മാാതൃകകളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�
അടിിസ്ഥാാനപരമാായിി പ്രതീീകാാത്മകമാായ
പ്രാാതിിനിിധ്യയമൂല്യയത്തെ�യാാണ്് (Symbolic
representation) ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എല്ലാാ
മനുഷ്യയർക്കുംം ഒരുപോ�ോലെ� ബാാധകമാായ ചിില
യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� ആവിിഷ്കരിിക്കുകയാാണ്്
ആദ്യയകാാല പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സിിമ്പോ�ോളിിക്് പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ
ആധുനിികാാർത്ഥത്തിിലുള്ള പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ
നിിന്ന്് ഒട്ടൊ�ൊക്കെ� വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് (2004: 1337).
വ്യയക്തിിയുടെെ സൂക്ഷ്മവുംം സവിിശേ�ഷവുമാായ വിിശ
Menkaure and His Queen
ദീീകരണങ്ങൾക്കു പകരംം പ്രതീീകാാത്മകമാായ
ആവിിഷ്കരണങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് ഈ ഘട്ടത്തിിൽ പോ�ോർട്രേ�റ്റ്് നിിർമ്മാാണംം നടക്കുന്നത്്. സൈൈന്ധവ
നാാഗരിികതയുടെെ ഭാാഗമാായിി കണ്ടെ�ടുത്തിിട്ടുള്ള കല്ലിിൽ തീീർത്ത പുരോ�ോഹിിത രാാജാാവിിന്റെ� പ്രതിിമ
ഇത്തരത്തിിൽ പ്രതീീകാാത്മകമാായ മൂല്യയത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. യഥാാർഥ ചിിത്രംം പോ�ോലെ�
തോ�ോന്നിിക്കുന്ന മുഖത്തോ�ോടു കൂടിിയ ശിില്പമാാണിിതെ�ന്ന്് ഇർഫാാൻ ഹബീീബ്് പറയുന്നുണ്ട്് (2018: 72).
പാാതിിയടഞ്ഞ കണ്ണുകളുംം ആഴത്തിിൽ വരഞ്ഞ്് (Scooping) ഉണ്ടാാക്കിിയിിരിിക്കുന്ന താാടിിയുംം, വസ്ത്ര
ത്തിിലെ� അലങ്കാാരങ്ങളുംം ഈ ശിില്പത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതയാാണ്്.
പോ�ോർട്രേ�റ്റ്് നിിർമ്മാാണംം അഭിിവൃദ്ധിി പ്രാാപിിക്കുന്നത്് റോ�ോമൻ സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തിിന്റെ�
കാാലത്താാണ്്. പൊ�ൊതു-സ്വവകാാര്യയ ഇടങ്ങളെ�ന്നു ഭേ�ദമിില്ലാാതെ� മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്ത
വിിതാാനങ്ങളിിലുംം പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ സ്ഥാാപിിക്കുന്ന പ്രവണത ഇക്കാാലത്ത്് ശക്തമാാകുന്നുണ്ട്്.
അധിികാാര സ്ഥാാപനത്തിിന്റേ�യുംം വ്യാാ�പനത്തിിന്റേ�യുംം ഭാാഗമാായിി നിിർമ്മിിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിികളുടെെ
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾക്കു പുറമെെ കുടുംംബ സംംവിിധാാനങ്ങൾക്കകത്ത്് പൂർവ്വിിക പരമ്പരകളുടെെ പോ�ോർട്രേ�
റ്റുകൾ സ്ഥാാപിിക്കുന്ന പ്രവണതയുംം ഇക്കാാലത്ത്് വ്യാാ�പകമാായിി. പൂർവ്വിികരുടെെ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ
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കുടുംംബമെെന്ന സ്ഥാാപനത്തെ� ഉറപ്പിിക്കുകയുംം കുടുംംബാാഭിിമാാനത്തെ�
വളർത്തുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ ചക്രവർത്തിിമാാരുടെെയുംം അധിികാാരിിക
ളുടെെയുംം പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തെ�യുംം അവയുടെെ താാത്്പ
ര്യയങ്ങളെ�യുംം പൊ�ൊതുസ്വീീ�കാാര്യയതയുള്ള ഒന്നാാക്കിി മാാറ്റിിത്തീീർക്കാാൻ
സഹാായിിക്കുന്നതാായിിരുന്നു. സാാമ്രാാജ്യയത്വവ വിികാാരത്തിിന്റെ� ശക്തിി
പ്പെ�ടൽ അധിികാാരത്തെ� നിിലനിിർത്തുന്നതിിന്് സഹാായകരമാാണ്്.
ജൂലിിയസ്് സീീസർ മുതൽ കോ�ോൺസ്റ്റന്റെ�യിിൻ വരെെയുള്ളവരുടെെ
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ ഇത്തരത്തിിൽ അധിികാാരത്തെ� ആഘോ�ോഷിിക്കു
ന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിിർമ്മിിച്ചിിട്ടുള്ളതാാണ്്. പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് റോ�ോമിിൽ ആരംംഭിിച്ച ഈയൊ�ൊരു സംംസ്കാാരമാാണ്് പിിന്നീീട്്
നവോ�ോത്ഥാാനവുംം ആധുനിിക യൂറോ�ോപ്പുംം അനുകരിിച്ചതെ�ന്ന്് ജൂലിിയ
ലെ�നഘാാൻ പറയുന്നു (2004: 1342).

പതിിനഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭംം വരെെ ആചാാരപരവുംം
ഭരണപരവുമാായ താാത്് പര്യയങ്ങൾക്കകത്ത്് പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾക്ക്് സ്വവതന്ത്രവുംം കലാാപരവുമാായ മൂല്യയങ്ങൾ ഉണ്ടാാകു
ന്നത്് നവോ�ോത്ഥാാനഘട്ടത്തിിലാാണ്്. സാാങ്കേ�തിികവുംം ശൈൈലീീപരവുംം
പ്രമേ�യപരവുമാായ തലങ്ങളിിൽ സജീീവമാായ ഇടപെ�ടലുകളാാണ്്
സെ�ന്റ്് ജോ�ോർജ്ജിിഡൊ�ൊണാാറ്റല്ലോ�ോ
നവോ�ോത്ഥാാനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. 1386-നുംം 1466-നുംം ഇടയിിൽ ജീീവിി
ച്ചിിരുന്ന ഇറ്റാാലിിയൻ ശിില്പിി ഡൊ�ൊണാാറ്റല്ലോ�ോ (Danto di
Niccolo di Betto Bardi) യുടെെ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിലാാണ്്
നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� ആദ്യയതരംംഗങ്ങൾ ദൃശ്യയമാായത്് .
മുഖഭാാവങ്ങളെ� ആദർശവത്്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുംം വസ്ത്രത്തിിന്്
പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിികൊ�ൊണ്ടുമുള്ള ആവിിഷ്കരണ രീീതിിയാാണ്്
അദ്ദേ�ഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. 1416-17 കാാലയളവിിൽ ഡൊ�ൊണാാ
റ്റല്ലോ�ോ ചെ�യ്ത സെ�ന്റ്് ജോ�ോർജ്ജിിന്റെ� പ്രതിിമ ആദ്യയകാാല
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ നിിന്നുള്ള വിിച്ഛേ�ദത്തെ� പ്രത്യയക്ഷവ
ത്്കരിിക്കുന്നു. സൈൈനിിക മേ�ധാാവിിയാായിിരുന്ന സെ�ന്റ്്
ജോ�ോർജ്ജിിനെ� ധീീരയോ�ോദ്ധാാവിിന്റെ� ശരീീരഘടനയോ�ോടെെ
യാാണ്് ഡൊ�ൊണാാറ്റല്ലോ�ോ ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് . 209
സെ�ൻറിിമീീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രതിിമയുടെെ കയ്യിിൽ നിിലത്തുമുട്ടുംം
വിിധമുള്ള ഒരു പരിിചയുണ്ട്്. പടയാാളിിയുടെെ വേ�ഷവിിധാാന
ങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാായിി തന്നെ� ശിില്പത്തിിൽ ആവിിഷ്കരിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നു. തല സ്വവല്പംം ചെ�രിിച്ച്് ദൂരേ�ക്ക്് നോ�ോക്കിി നിിൽക്കുന്ന
സെ�ന്റ്് ജോ�ോർജ്ജിിന്റെ� ചിിത്രീീകരണംം ഒറ്റ നോ�ോട്ടത്തിിൽ യുദ്ധ
സന്നദ്ധനാായിി നിിൽക്കുന്ന യോ�ോദ്ധാാവിിനെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കു
ന്നുണ്ട്്. ഒരു കാാൽ പീീഠത്തിിൽ പൂർണ്ണമാായുംം കുത്തിിയുംം
മറ്റൊ�ൊരു കാാലിിന്റെ� വിിരലുകൾ പീീഠത്തിിൽ നിിന്നുംം പുറത്തേ�
ക്ക്് തള്ളിിനിിൽക്കുന്ന നിിലയിിലുമാാണ്്. ഏതു നിിമിിഷവുംം
മൈൈക്കലാാഞ്ചലോ�ോയുടെെ Bacchus
ചലിിക്കാാവുന്ന പ്രതീീതിിയുണ്ടാാക്കാാൻ ഇതിിലൂടെെ
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സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സ്ഥാായിിത്വവവുംം അസ്ഥിിരതയുംം ഒരേ� നിിൽപ്പിിൽ
വിിന്യയസിിക്കാാൻ സാാധിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പ്രതീീകാാത്മകമാായ പ്ര
തിിനിിധാാനത്തിിനപ്പുറത്ത്് മാാനുഷിികതയെ� (Humanism)
കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിർത്തുന്ന പ്രമേ�യങ്ങൾ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിലേ�ക്ക്്
കടന്നു വരുന്നതിിന്റെ� സൂചനകൂടിി ഡൊ�ൊണാാറ്റല്ലോ�ോയുടെെ ശിില്പ
ത്തിിലുണ്ട്്. മനുഷ്യയനെ� സംംബന്ധിിച്ച പുതിിയ സംംവാാദങ്ങൾ
നവോ�ോത്ഥാാനരചനകളുടെെ പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവമാായിിരുന്നു. ദൈൈവിി
കതക്കു പകരംം മാാനുഷിികതയ്ക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� കൈൈവന്ന പുതിിയ
സന്ദർഭത്തിിൽ ദൈൈവസങ്കല്പങ്ങൾ കൂടുതൽ മാാനുഷിികീീകരിി
ക്കപ്പെ�ടുന്നതു കാാണാംം�. ഡൊ�ൊണാാറ്റല്ലോ�ോക്ക്് ശേ�ഷംം വരുന്ന
ശിില്പിികളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� ഏറിിയുംം കുറഞ്ഞുംം ഈ പ്രവണതയെ�
സ്വീീ�കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. മൈൈക്കലാാഞ്ചലോ�ോയുടെെ Bacchus (149697), Pieta (1498-99), ഡേ�വിിഡ്് (1504) തുടങ്ങിിയ രചനകൾ
ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.
മുഖത്തിിന്റെ�യുംം വസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം (Drapery) ആവിി
ഷ്കരണത്തിിൽ വന്ന വ്യയത്യാാ�സമാാണ്് പ്രാാചീീന-മധ്യയകാാല
റോ�ോഡിിൻ ബൽസാാക്്
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ നിിന്ന്് നവോ�ോത്ഥാാനകാാല പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളെ�
വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു സവിിശേ�ഷത. മനുഷ്യയ ശരീീരത്തിിന്റെ� ഭാാരത്തെ�(Mass) സംംബന്ധിിച്ച
അനുഭവങ്ങൾ കാാഴ്ചക്കാാരിിൽ സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്് വസ്ത്രങ്ങളുടെെ ചിിത്രീീകരണംം പൊ�ൊതുവിിൽ ചെ�യ്യു
ന്നത്് . ആദ്യയകാാല പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ കേ�വലംം രേ�ഖകളിിലൂടെെയാാണ്് വസ്ത്രത്തിിന്റെ� ചിിത്രീീകരണംം
നടത്തിിയിിരുന്നതെ�ങ്കിിൽ റോ�ോമൻ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ കാാലമാാകുമ്പോ�ോഴേ�ക്ക്് രേ�ഖകൾ കൂടുതൽ
തെ�ളിിയുകയുംം മടക്കുകളോ�ോടു കൂടിിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പ്രവണത സജീീവമാാകുക
യുംം ചെ�യ്തു. ഈയൊ�ൊരു ധാാരയെ�യാാണ്് പിിൽകാാലത്ത്് നവോ�ോത്ഥാാന ശിില്പിികൾ ഏറ്റെെടുത്തു വിിക
സിിപ്പിിച്ചത്്. മനുഷ്യയ ശരീീരങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� വസ്ത്രങ്ങളുംം നവോ�ോത്ഥാാനകലയുടെെ കേ�ന്ദ്രമാായിി
വിികസിിക്കുന്നതിിനെ� പറ്റിി പോ�ോൾ ഹിിൽസ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� Veiled Presence: Body and
Drapery from Giotto to Titian എന്ന കൃതിിയിിൽ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഗിിബർട്ടിിയുടെെയുംം
ഡൊ�ൊണാാട്ടല്ലോ�ോയുടെെയുംം ശിില്പങ്ങളെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് നാാടകീീയാാനുഭവത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കാാൻ
വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ� സഹാായിിച്ചു എന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്് പോ�ോൾ ഹിിൽസ്് നടത്തുന്നത്്. നാാട
കീീയാാനുഭവമെെന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് പോ�ോർട്രേ�റ്റുകൾ പരിിണമിിക്കുന്നതോ�ോടുകൂടിി കേ�വലാാനുകരണംം
എന്ന സങ്കല്പനത്തിിനു പുറത്തുകടക്കാാൻ അവയ്ക്ക്് സാാധിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതുവരെെയുംം യാാന്ത്രിികമാായ
സാാദൃശ്യയത്തിിനുണ്ടാായിിരുന്ന മേ�ൽകൈൈ നഷ്ടപ്പെ�ടുകയുംം സൗൗന്ദര്യം�ം പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ കേ�ന്ദ്രത്തിിലേ�
ക്ക്് വരുകയുംം ചെ�യ്തത്് ഈ ഘട്ടത്തിിലാാണ്്. വസ്ത്രത്തിിന്റെ� ചിിത്രീീകരണത്തെ� ആശ്രയിിച്ച്് ചലനംം
(Movement), നിിഴലിിന്റെ�യുംം വെ�ളിിച്ചത്തിിന്റെ�യുംം ക്രമീീകരണംം (Shadow and light) തുടങ്ങിിയ
പ്രതീീതിികളെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന രചനാാതന്ത്രംം രൂപപ്പെ�ടുന്നതുംം നവോ�ോത്ഥാാനഘട്ടത്തിിലാാണ്്.

ആധുനിികതയുടെെ സംംഘർഷങ്ങൾ
ആധുനിികതയുടെെ സന്ദർഭത്തിിൽ സംംഭവിിച്ച അവബോ�ോധപരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിി
ന്റെ� പ്രശ്നവത്്കരണത്തിിലേ�ക്കാാണ്് മനുഷ്യയരെെ കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിച്ചത്്. കലയിിലുംം ഈ സംംഘർഷംം
പ്രകടമാായിി തന്നെ� ഇടപെ�ട്ടതിിന്റെ� ഫലമാായിിരുന്നു ഇംംപ്രഷനിിസ്റ്റ്്-പോ�ോസ്റ്റ്് ഇംംപ്രഷനിിസ്റ്റ്്
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കലാാപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ. ഇംംപ്രഷനിിസംം, ക്യൂൂബിിസംം, സർറിിയലിിസംം,
ദാാദാായിിസംം, ഫോ�ോവിിസംം, എക്്സ്പ്രഷനിിസംം എന്നിിങ്ങനെ� വിിവിിധ പ്ര
വണതകൾ കലാാരംംഗത്ത്് പരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ചിിത്രകലയിിൽ അരങ്ങേ�
റുകയുംം സജീീവമാാകുകയുംം ചെ�യ്ത ഈ പ്രവണതകൾ ഏറിിയുംം കുറഞ്ഞുംം
ശിില്പങ്ങളിിലുംം ഇടപെ�ടലുകൾ നടത്തിി. ഛാായാാശിില്പങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച്്
കേ�വലാാനുകരണത്തിിനു പുറത്ത്് വ്യയക്തിിയുടെെ രൂപപരവുംം ഭാാവപരവു
മാായ ബാാഹ്യയയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ
സാാഹചര്യയങ്ങളോ�ോടുള്ള സംംഘർഷത്തിിന്റെ� പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഭാാവ
നാാപരമാായിി അപനിിർമ്മിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആധുനിികതാാവാാദ പ്രവണ
തകൾ സജീീവമാായത്്. അഗസ്റ്റ്് റോ�ോഡിിന്റെ� ബൽസാാക്കിിനുള്ള സ്മാാര
കോ�ോൺസ്്്�റ്റാാന്റിിൻ പൊ�ൊഗനിി കംം(Monument to Balzac), ഹംംഗേ�റിിയൻ ആർട്ടിിസ്റ്റാായ മാാർഗിിറ്റ്്
പൊ�ൊഗനിി (Margit Pogany) യുടെെ ഓർമ്മയിിൽ കോ�ോൺസ്റ്റന്റിിൻ
ബ്രാാങ്കുഷിി (Constantin Brancusi) നിിർമ്മിിച്ച ലെ� പൊ�ൊഗനിി (Le Pogany) എന്നീീ ശിില്പങ്ങൾ
മോ�ോഡേ�ണിിസ്റ്റ്് പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
1898-ൽ റോ�ോഡിിൻ നിിർമ്മിിച്ച ഫ്രഞ്ച്് നോ�ോവലിിസ്റ്റാായ ബൽസാാക്കിിന്റെ� ശിില്പംം മുൻകാാല
ഛാായാാശിില്പങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണമാായ വിിച്ഛേ�ദത്തെ� പ്രത്യയക്ഷീീകരിിക്കുന്നു. സുദീീർഘമാായ
ഏഴു വർഷത്തെ� ഗവേ�ഷണംം ഈ ശിില്പത്തിിന്റെ� നിിർമ്മാാണത്തിിനു പിിന്നിിലുണ്ട്്. ബൽസാാക്കിിന്റെ�
ജീീവചരിിത്രപരമാായ പശ്ചാാത്തലങ്ങളുടെെയുംം സാാഹിിത്യയകൃതിികളുടെെയുംം വിിശദപരിിശോ�ോധനയിിലൂടെെ
യാാണ്് ശിില്പത്തിിന്റെ� രൂപത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച ആലോ�ോചനകൾ റോ�ോഡിിൻ വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്തത്് .
കേ�വലാാനുകരണത്തെ� തിിരസ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുംം ബൽസാാക്കിിന്റെ� ബൗൗദ്ധിികവുംം സർഗ്ഗാാത്മകവുമാായ
ശേ�ഷിികൾക്ക്് ഊന്നൽ നൽകിികൊ�ൊണ്ടുമുള്ള ശിില്പംം എന്ന ആശയത്തിിലേ�ക്ക്് ശിില്പിിയെ�ത്തുന്ന
തുംം ഇത്തരമൊ�ൊരു ഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഫലമാായിിട്ടാാണ്്. ന്യൂൂഡിിറ്റിിയെ� സംംബന്ധിിച്ച പലവിിധമാായ
ആലോ�ോചനകൾക്കൊ�ൊടുവിിൽ രാാത്രിികാാലങ്ങളിിലെ� എഴുത്തു ജീീവിിതത്തിിനിിടയിിൽ ബൽസാാക്ക്് ധരിി
ക്കാാറുള്ള ഗൗൗണിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവ്് ശിില്പത്തിിന്റെ� ഭാാവന ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട രൂപത്തെ� മാാറ്റിിത്തീീർത്തു.
ഗൗൗണിിന്റെ� ചിിത്രീീകരണംം ഒറ്റക്കല്ലിിൽ തീീർത്ത ശിില്പാാനുഭവത്തിിലേ�ക്ക്് കാാണിികളെ� കൊ�ൊണ്ടെ�
ത്തിിക്കുന്നതിിന്് പര്യാ�ാപ്തമാായിിരുന്നു. ഭാാവത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള മുഖത്തിിന്റെ�യുംം
കിിരീീടംം പോ�ോലെ� തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന മുടിിയുടേ�യുംം ചിിത്രീീകരണംം സാാദൃശ്യയത്തെ�യുംം അനുകരണത്തെ�യുംം
കയ്യൊ�ൊഴിിയുകയുംം രൂപത്തിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച പുതിിയ ആലോ�ോചനകൾക്ക്് തുടക്കംം
കുറിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
ആധുനിികതാാവാാദംം പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പരിിവർത്തനങ്ങളെ� ഷീീറർ വെ�സ്റ്റ്്
അപഗ്രഥിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിികതാാവാാദകലയുടെെ ഭാാഗമാായിി പ്രധാാനമാായുംം മൂന്ന്് മാാറ്റങ്ങളാാണ്്
പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളിിൽ ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ന്ന്് എഴുത്തുകാാരിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നു (2004:187). ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രാാ
ഫിിയുടെെ ആവിിർഭാാവത്തിിലൂടെെ കലയിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന പുതിിയ മട്ടിിലുള്ള ക്രമീീകരണങ്ങളാാണ്്
അവയിിൽ ആദ്യയത്തേ�ത്്. സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെ സാാദൃശ്യയത്തെ� ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കുന്ന
സംംവിിധാാനമാാണ്് പ്രാാഥമിികമാായിി ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രഫിി. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഫോ�ോട്ടോ�ോഗ്രഫിിയുടെെ
വരവോ�ോടെെ സാാദൃശ്യയത്തെ� നിിർമ്മിിക്കുകയാാണ്് കല ചെ�യ്യേ�ണ്ടതെ�ന്ന ബോ�ോധ്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് കലാാ
പ്രവർത്തകർ വിിമോ�ോചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഇത്് കലയുടെെ സ്വവരൂപത്തിിലുംം ആസ്വാാ�ദന-വിിനിിമയ ക്രമ
ങ്ങളിിലുംം മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിി. 1889-ൽ വിിൻസന്റ്് വാാൻഗോ�ോഗ്് ചെ�യ്ത ജോ�ോസഫ്് റൗ�ൾ (Portrait
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of Joseph Rouline), 1907-ൽ പാാബ്ലോ�ോ പിിക്കാാസോ�ോ ചെ�യ്ത ‘അവിിഗ്ന്യൂൂവിിലെ� യുവതിികൾ ' (Les
Demoiselles d ' Avignon Or The Young Ladies of Avignon) തുടങ്ങിിയ രചനങ്ങൾ ഇത്ത
രമൊ�ൊരു മാാറ്റത്തെ� പ്രത്യയക്ഷവത്്കരിിക്കുന്നു.
രണ്ടാാമതാായിി, അനുകരണത്തെ� തിിരസ്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന ആധുനിിക സൗൗന്ദ
ര്യയബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ഷീീറർ വെ�സ്റ്റ്് പറയുന്നത്് (191). അതിിശയോ�ോക്തിിപരമാായ സൗൗന്ദര്യയ
വത്്കരണത്തിിലൂടെെയാാണ്് വിിഷയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച യാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെ� കലാാപ്രവർത്തകർ
അവതരിിപ്പിിച്ചത്്. സാാദൃശ്യയത്തിിനൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� കലാാപ്രവർത്തകരുടെെ സാാങ്കേ�തിികജ്ഞാാനവുംം
പോ�ോർട്രേ�റ്റ്് നിിർമ്മാാണത്തിിൽ പ്രധാാനമാായിി വരുന്നതോ�ോടെെ പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ സൗൗന്ദര്യയത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ച സങ്കല്പത്തിിലുംം മാാറ്റംം സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാഴ്ചശീീലങ്ങളിിൽ വന്ന മാാറ്റവുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് മൂന്നാാമത്തെ� മാാറ്റത്തെ� ഗ്രന്ഥകാാരിി അപഗ്രഥിിക്കുന്നത്്. ജോ�ോൺ ബെ�ർജർ 'The
changing view of Man in the Portrait' എന്ന ലേ�ഖനത്തിിൽ കാാഴ്ചയിിൽ വന്ന മാാറ്റംം പോ�ോർ
ട്രേ�റ്റുകളെ� ഏതുവിിധമാാണ്് പുതുക്കിി നിിർമ്മിിച്ചതെ�ന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആധുനിികമാായ നോ�ോട്ട
ത്തിിൽ പലവിിധത്തിിലുള്ള അധിികാാരബന്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നുംം അത്് പഴയ മട്ടിിലുള്ള
ഏകത്മസ്വവഭാാവത്തിിലുള്ള (Singularity of Viewpoint) നോ�ോട്ടത്തിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമാാണെ�ന്നുംം
ബെ�ർജർ പറയുന്നു. സാാമൂഹ്യയ-ചരിിത്ര ബന്ധങ്ങളാാൽ നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റ
സ്വവത്വവത്തെ� ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േക സ്ഥാാനത്തു നിിന്ന്് മാാത്രംം നോ�ോക്കിിയാാൽ തെ�ളിിഞ്ഞു കിിട്ടിി
ല്ലെ�ന്നുംം ബർജർ വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. പല കാാഴ്ചയിിലൂടെെ തെ�ളിിയുന്ന പലതരംം കാാഴ്ചകളെ�—തമ്മിിൽ
കലരുന്നതുംം തമ്മിിലിിടയുന്നതുംം—സംംയോ�ോജിിപ്പിിച്ചു മാാത്രമേ� ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� പോ�ോർട്രേ�റ്റ്്
നിിർമ്മിിക്കാാൻ സാാധിിക്കൂ. ഇത്തരത്തിിൽ ആധുനിിക മനുഷ്യയനെ�യുംം സമൂഹത്തെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച
നാാനാാവിിധത്തിിലുള്ള സംംഘർഷങ്ങളെ� അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആധുനിിക പോ�ോർ
ട്രേ�റ്റുകൾ രൂപപ്പെ�ട്ടത്്.
ആധുനിികകലയുടെെ വ്യയവഹാാരമണ്ഡലത്തിിനകത്ത്് സംംഭവിിച്ച നവീീകരണങ്ങൾ പോ�ോർട്രേ�
റ്റ്് എന്ന ജനുസിിനെ� പുനർവിിഭാാവനംം ചെ�യ്യു
ന്നുണ്ട്്. പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ലണ്ടനിിലെ�
റോ�ോയൽ അക്കാാദമിിയിിലെ� കലാാ പഠനവിിഭാാഗംം
കരകൗൗശലത്തെ� കലയിിൽ നിിന്ന്് വേ�ർപെ�ടു
ത്തിിയതോ�ോടെെ കല/കരകൗൗശലംം, കലാാകാാരൻ
(artist)/കരകൗൗശലവിിദഗ്ദ്ധൻ (artisan)
എന്നീീ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങൾ ആഴത്തിിൽ ഉറപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകവുംം ക്രിിയാാത്മകവുംം സാാങ്കേ�തിിക
വുമാായ ശേ�ഷിികളെ� ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാായിി
കലാാരംംഗംം മാാറിിത്തീീർന്നത്് ഈ ഘട്ടത്തിി
ലാാണ്്. കല എന്ന പദത്തിിൽ വന്ന സങ്കല്പനപ
രമാായ മാാറ്റങ്ങൾ വിിശദീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ റെെയ്മണ്ട്്
വിില്യംം�സ്് ഇക്കാാര്യം�ം വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്് (2015
:9). പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെയുംം കലയാായിി
വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ശേ�ഷിികൾ പലതുംം
ഇതോ�ോടെെ അക്കാാദമിിക്് വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ�
വാാൻഗോ�ോഗ്് ജോ�ോസഫ്് റൗ�ൾ
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പരിിധിിയിിൽ നിിന്ന്് പുറത്തുപോ�ോയിി. നെ�യ്ത്ത്്, കൗൗരകൗൗശലംം,
തുന്നൽപണിികൾ, പാാത്രനിിർമ്മാാണംം തുടങ്ങിിയ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ കൈൈവേ�ലകൾ എന്ന നിിലയിിൽ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�
ടുന്ന സാാഹചര്യയമിിതാാണ്്. ജന്മസിിദ്ധവുംം ജാാതിിയിിലധിിഷ്ഠിിത
വുമാായ കുലത്തൊ�ൊഴിിലെ�ന്ന നിിലയിിൽ പരിിശീീലനംംകൊ�ൊണ്ട്്
കൈൈവരുന്ന സിിദ്ധിിയെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് കൈൈവേ�ലകൾ
പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്.

ഇതിിനു സമാാന്തരമാായിി തന്നെ�യാാണ്് പ്രതിിമ
(Statue)/ശിില്പംം (Sculpture) എന്ന വിിഭജനവുംം ഉറപ്പിി
ക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഛാായാാശിില്പങ്ങളെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാൻ പ്രതിിമ
എന്ന പദംം മലയാാളത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
ആധുനിികതയുടെെ വരവോ�ോടെെ ഛാായാാശിില്പവുംം പ്രതിിമയുംം
രണ്ടാായിി പിിരിിയുന്നുണ്ട്്. ആധുനിിക സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തിി
ദേ�ബിി പ്രസാാദ്് റോ�ോയ്് ചൗൗധരിി: ഗാാന്ധിി
ന്റെ� ആവിിർഭാാവമാാണ്് ഛാായാാശിില്പങ്ങളെ� പ്രതിിമയിിൽ
നിിന്നുംം വേ�ർത്തിിരിിച്ച പ്രധാാന ഘടകംം.സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകവുംം അനുഭൂതിിപരവുമാായ അംംശങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മമാായ നോ�ോട്ടങ്ങളിിൽ ഛാായാാശിില്പങ്ങളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�. പ്രതിിമകൾ
ബാാഹ്യയയാാഥാാർത്ഥത്തിിന്റെ� കേ�വലാാനുകരണങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്്. വ്യയക്തിിയുടെെ ശരീീരവിിന്യാാ�സങ്ങളെ�
യാാന്ത്രിികമാായിി അനുകരിിക്കുകയാാണ്് പ്രതിിമാാനിിർമ്മാാണത്തിിൽ ചെ�യ്യുന്നത്്. അനുകരണത്തിിന്റെ�
യാാന്ത്രിികതക്കപ്പുറത്ത്് സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മകവുംം കലാാപരവുമാായ പുനഃഃസൃഷ്ടിിയാാണ്് ഛാായാാശിില്പങ്ങളുടെെ
പ്രത്യേ�േകത. ശാാരീീരിികവുംം മാാനസിികവുമാായ സവിിശേ�ഷതകളെ� കലാാപരമാായിി പുനഃഃസൃഷ്ടിിക്കുന്ന
നിിർമ്മിിതിികളാാണ്് ഛാായാാശിില്പങ്ങളെ�ന്ന്് പറയാംം�. പത്തൊ�ൊമ്പതാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാന
ത്തിിലുംം ഇരുപതാം�ംനൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിലുമാായിി ഇന്ത്യയൻ ശിില്പകലയിിൽ സജീീവമാായ ജിി കെ�
ഹാാത്രേ� (1876-1947), ഹിിരൺമയ്് റോ�ോയ്് ചൗൗധരിി (1884-1962), ബിി.വിി. താാലീംം� (1888-1970), ദേ�ബിി
പ്രസാാദ്് റോ�ോയ്് ചൗൗധരിി (1899-1975) എന്നിിവരുടെെ രചനകൾ ഛാായാാശിില്പങ്ങളുടെെ മാാതൃകയാായിി
പരിിഗണിിക്കാംം�. ജിി.കെ�. ഹാാത്രേ�യുടെെ ജോ�ോർജ്ജ്് അഞ്ചാാമൻ, ഹിിരൺമയ്് റോ�ോയ്് ചൗൗധരിിയുടെെ
ഗാാന്ധിി, ദേ�ബിി പ്രസാാദ്് റോ�ോയ്് ചൗൗധരിിയുടെെ ഗാാന്ധിി എന്നീീ നിിർമ്മിിതിികൾ ശിില്പിിയുടെെ ഭാാവ
നാാപരവുംം കലാാപരവുമാായ മിികവിിന്റെ� കൂടിി ഉദാാഹരണങ്ങളാായിി കാാണാാവുന്നതാാണ്്. എച്ച്്.
ചൗൗധരിിയുടെെയുംം (https://www.mutualart.com/Artist/Hiranmoy-Roy-Choudhary/
A2D7D7EB1DC096C8) ഡിി.പിി. റോ�ോയ്് ചൗൗധരിിയുടെെയുംം ഗാാന്ധിികൾ രണ്ടാായിി മാാറുന്നതുംം ഭാാവ
നാാപരമാായ വ്യയത്യയസ്തതകൾ അവയിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
മറ്റെെല്ലാാ ആവിിഷ്കാാരങ്ങളിിലുമെെന്നപോ�ോലെ� നിിർമ്മാാതാാവിിന്് മൗ�ലിികതയവകാാശപ്പെ�ടാാൻ
സാാധിിക്കുന്ന വിിഭവമാായിി ശിില്പംം മാാറുന്നതോ�ോടെെ യാാന്ത്രിികമാായിി പകർപ്പെ�ടുക്കുന്ന പ്രതിിമകളുടെെ
നിിർമ്മാാണംം താാരതമ്യേ�േന കുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിിയാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അക്കാാദമിിക്് പരിിശീീലനംം
ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന പോ�ോർട്രേ�റ്റ്് ശിില്പങ്ങളുടെെ നിിർമ്മാാണവുംം കലാാകാാരന്റെ� മൗ�ലിിക പ്രതിിഭ ആവശ്യയ
പ്പെ�ടാാത്തതുംം പരിിശീീലനംംകൊ�ൊണ്ട്് സിിദ്ധിിക്കുന്നതുമാായ പ്രതിിമാാനിിർമ്മാാണവുംം രണ്ടാായിി പിിരിിയു
ന്നത്് ഈയൊ�ൊരു ഘട്ടത്തിിലാാണ്്. പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ നിിർമ്മാാണത്തിിൽ പുതിിയ പരീീക്ഷണങ്ങൾ
കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ ആധുനിിക കലാാകാാരൻ നിിർബന്ധിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സന്ദർഭവുംം ഇതുതന്നെ�. ഇത്തര
ത്തിിൽ ആധുനിികതാാവാാദംം കലാാമണ്ഡലത്തിിൽ നടത്തിിയ ഇടപെ�ടലുകളാാണ്് പോ�ോർട്രേ�റ്റുകളുടെെ
രൂപഘടനയിിൽ (form) മാാറ്റങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്.
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ളത്തിിൽ ബിിരുദവുംം കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര
ബിിരുദവുംം നേ�ടിി. നിിലവിിൽ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷകയാാണ്്.
2018-19 കാാലയളവിിൽ സഹാാപീീഡിിയ-യുനസ്കോ�ോ ഫെ�ല്ലോ�ോഷിിപ്പോ�ോടെെ കൊ�ൊച്ചിി-മുസിിരിിസ്് ബിിനാാലെ�
യെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠനംം നടത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.ഇമെെയിിൽ: ks.indulekha@gmail.com

കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം�—ചരിിത്രവുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രസമീീപനവുംം
പിി. ഉഷ

മലയാാളഗവേ�ഷണവിിഭാാഗംം മേ�ധാാവിി,. സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

കേ�രളത്തിിന്റെ� വൈൈദിികപാാരമ്പര്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പരിിചിിന്തനംം ചെ�യ്യുന്ന സാംം�സ്്കാാരിിക സന്ദർ
ഭത്തിിൽ വളരെെ പ്രസക്തമാാണ്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണംം. ബ്രാാഹ്മണ
മേ�ധാാവിിത്വവത്തിിന്റെ� സാംം�സ്്കാാരിികപ്രഭാാവംം അതിിന്റെ� സകലഭാാവങ്ങളോ�ോടെെയുംം പ്രകടമാാകുന്ന
വൈൈദിികപരീീക്ഷയാാണ്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം�. വേ�ദസംംസ്്കൃതിിയുടെെ പ്രചാാരണവുംം വ്യാാ�പനവുംം
ലക്ഷ്യംം�വെ�ച്ചുള്ള വൈൈദിികസമ്പ്രദാായാാധിിഷ്ഠിിതമാായ ഒരു ശിിക്ഷാാക്രമമാാണ്് അന്യോ�ാ�ന്യംം�. പ്രമുഖരാായ
വേ�ദപണ്ഡിിതന്മാാർ അവരുടെെ വൈൈദിികജ്ഞാാനത്തെ� സുപരീീക്ഷിിതമാായിി സ്ഥാാപിിക്കുവാാനുള്ള
വേ�ദിിയാായിിട്ടാാണ്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തെ� നോ�ോക്കിിക്കണ്ടിിരുന്നത്്. ജാാതിിഘടനാാശ്രേ�ണിിയിിൽ
മുൻപന്തിിയിിലുള്ള ബ്രാാഹ്മണർക്ക്് മാാത്രമേ� ഈ പരീീക്ഷയിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുവാാൻ അധിികാാരമുണ്ടാാ
യിിരുന്നുള്ളൂ. വേ�ദവിിദ്യയ സാാർവ്വലൗൗകിികമാാണെ�ന്ന ആർഷസങ്കല്പത്തിിന്് ഈ ഭേ�ദചിിന്ത അന്യയമാായിി
രുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജിില്ലയിിൽ കുന്നംംകുളത്തിിനടുത്ത്് കടവല്ലൂർ ശ്രീീരാാമക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ നൂറ്റാാണ്ടുകളോ�ോളംം
മുടങ്ങാാതെ� നടന്നുവരിികയുംം പിില്കാാലത്ത്് നിിലച്ചുപോ�ോവുകയുംം സമീീപകാാലത്ത്് പുനരാാരംംഭിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്ത ഈ വേ�ദപരീീക്ഷയിിൽ പങ്കുകൊ�ൊള്ളുക എന്നത്് വേ�ദാാധിികാാരമുള്ള നമ്പൂതിിരിിമാാരുടെെ പരമ
ലക്ഷ്യയമാായിിരുന്നു.
വേ�ദത്തിിനധിികാാരിികളാായ എല്ലാാ നമ്പൂതിിരിിമാാരുംം തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ, തിിരുന്നാാവാായ എന്നീീ
രണ്ട്് യോ�ോഗങ്ങളിിലാായിി വിിഭജിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുംം. കുന്നംംകുളത്തുനിിന്ന്് ഉദ്ദേ�ശംം നാാലുനാാഴിിക വടക്കു
പടിിഞ്ഞാാറാായിിട്ടാാണു കടവല്ലൂർക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്. വൃശ്ചിികംം 1 മുതൽ 16 വരെെ കടവല്ലൂര
മ്പലത്തിിൽ വെ�ച്ചു നടത്തുന്ന വേ�ദപരീീക്ഷയാാണ്് കടവല്ലൂരന്യോ�ാ�ന്യംം�. ‘കടവല്ലൂർ പ്രയോ�ോഗംം’ എന്നുംം
ഇതറിിയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. വൃശ്ചിികംം ഒന്നാംം�തീീയ്യതിി മുതൽ 41 ദിിവസംം മണ്ഡലകാാലമാായതിിനാാൽ പല
ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലുംം ശുദ്ധിി, നവകംം മുതലാായ, ക്ഷേ�ത്രചൈൈതന്യംം� വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക
പതിിവാാണ്്. കടവല്ലൂർ ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ 41 ദിിവസംം (ചിിലപ്പോ�ോൾ അതിിൽ കൂടുതലുംം) വാാരമുണ്ടാാകാാ
റുണ്ട്്. ഇപ്രകാാരംം മണ്ഡലകാാലമാായതിിനാാലാാണ്് വൃശ്ചിികംം 1 മുതൽ ഇവിിടെെവെ�ച്ച്് വേ�ദപരീീക്ഷ
നടത്തുന്നത്്. വാാവുംം ഏകാാദശിിയുംം മുടക്കമാായതിിനാാൽ ചിില വർഷംം അന്യോ�ാ�ന്യയച്ചടങ്ങുകൾ 19
ദിിവസംംവരെെ നീീണ്ടുനിില്ക്കുംം. ഈ കാാലത്തെ� ‘അന്യോ�ാ�ന്യയകാാലംം’ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.
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കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� - സുഘടിിതമാായ ക്രമീീകരണങ്ങൾ
തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ, തിിരുന്നാാവാായ ബ്രഹ്മസ്വംം� മഠങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു വൈൈദിികബ്രാാഹ്മണർ വർഷ
ത്തിിലൊ�ൊരിിക്കൽ കടവല്ലൂർ ശ്രീീരാാമസ്വാാ�മിിക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ ഒത്തുചേ�രുന്നു. തുടർന്ന്് ഋഗ്വേ�േദത്തിിന്റെ�
ഉയർന്ന ആലാാപനസമ്പ്രദാായങ്ങളാായ ക്രമംം, ജട, രഥ തുടങ്ങിിയവയിിൽ ആലാാപനപരീീക്ഷകൾ
നടത്തിി വിിജയിികളെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നു. ഈ പരീീക്ഷയിിൽ വിിജയിിക്കുന്നവർക്ക്് സമൂഹത്തിിൽ ഉന്ന
തസ്ഥാാനമാാണ്് ലഭിിച്ചിിരുന്നത്്. മുൻപിിരിിക്കൽ, രണ്ടാംം�വാാരംം, കടന്നിിരിിക്കൽ, തുടങ്ങിിയപേ�രുകളിി
ലാാണ്് ഈ പരീീക്ഷകൾ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിനുള്ളിിൽ ശ്രീീരാാമസ്വാാ�മിിയുടെെ ശ്രീീകോ�ോവിി
ലിിനു മുന്നിിൽ നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള പ്രത്യേ�േകസ്ഥാാനങ്ങളിിലിിരുന്നാാണ്് ഈ ഋഗ്വേ�േദപരീീക്ഷയ്ക്ക്്
തയ്യാാറാാവുന്നത്്. കേ�രളത്തിിൽ മറ്റൊ�ൊരു വൈൈദിികപരീീക്ഷയിിലുംം ഈ രീീതിിയിിലുള്ള ഒരു ആലാാപന
പരീീക്ഷാാസമ്പ്രദാായംം കാാണപ്പെ�ടുന്നിില്ല എന്നത്് സംംസ്്കാാരപഠിിതാാക്കളെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം
ഏറെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്്.
തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ, തിിരുന്നാാവാായ എന്നീീ രണ്ടു യോ�ോഗക്കാാരുംം കുലക്രമപ്രകാാരംം ഒരു വാാദ്ധ്യാാ�ന്റെ�
ശിിഷ്യയസ്ഥാാനംം വഹിിച്ചതിിനുശേ�ഷംം വളരെെ ചിിട്ടയാായിി വേ�ദപഠനംം നടത്തുന്നു. തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ, തിിരു
ന്നാാവാായ യോ�ോഗങ്ങളിിലെ� വേ�ദാാഭ്യാ�ാസമുറകൾ ഏകദേ�ശംം ഒരേ� രീീതിിയിിലാാണ്് നടത്തിിവരുന്നത്്.
ബ്രാാഹ്മണസമൂഹംം സ്വവന്തംം ധർമമെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് അന്യോ�ാ�ന്യയചടങ്ങുകളെ� നോ�ോക്കിിക്കണ്ടിിരു
ന്നത്്. ‘’അവിിടെെ അദ്ധ്യയയനംംചെ�യ്യുന്ന വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്കാാവട്ടെെ, അതിിന്നു സഹാായിിക്കുവാാനാായിി
താാമസിിക്കുന്ന ഓത്തന്മാാർക്കാാകട്ടെെ അതു തങ്ങളുടെെ ധർമ്മവുംം കർത്തവ്യയവുമാാണെ�ന്ന ചിിന്ത
മാാത്രമല്ലാാതെ� വേ�റെെ യാാതൊ�ൊരു ഫലേ�ച്ഛയുമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ബ്രാാഹ്മണർക്കു വിിധിിച്ചിിട്ടുള്ള ഷട്്ക്കർ
മ്മങ്ങളിിൽ രണ്ടിിനമാാണു അദ്ധ്യയയനവുംം അദ്ധ്യാാ�പനവുംം. അതു യഥാാശക്തിി നിിർവഹിിക്കുക എന്നു
മാാത്രമേ� അവർക്കു ഉദ്ദേ�ശമുണ്ടാായിിരുന്നുള്ളു.’’1
വാാരമിിരിിക്കുക, ജട ചൊ�ൊല്ലുക, രഥ ചൊ�ൊല്ലുക ഇവയാാണ്് പരീീക്ഷയ്ക്കുള്ള വിിഷയംം. അന്യോ�ാ�ന്യയ
ത്തിിൽ പങ്കെ�ടുക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നവർ ഓരോ�ോ ദേ�ശങ്ങളിിലുമുള്ള അമ്പലങ്ങളിിൽ വെ�ച്ച്് നടത്തുന്ന
വാാരങ്ങളിിൽ വേ�ദമന്ത്രങ്ങൾ ചൊ�ൊല്ലുകയാാണു പതിിവ്്. ‘സമക്ഷത്തുപോ�ോയിി ചൊ�ൊല്ലുക’ എന്നാാണിിതിിനു
പറയുന്ന പേ�ര്്. തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ ബ്രഹ്മസ്വംം� മഠത്തിിൽവെ�ച്ച്് തുലാാമാാസത്തിിൽ ‘കിിഴക്കുപടിിഞ്ഞാാറ്്’
എന്ന ഒരു മത്സരപരീീക്ഷ നടത്തുന്നു. കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്് ഈ യോ�ോഗത്തിിലെ� വേ�ദാാദ്ധ്യാാ�യിി
കളെ� അയയ്ക്കുന്നതിിനുമുമ്പ്് ഓത്തന്മാാർ അവരുടെെ യോ�ോഗ്യയത പരീീക്ഷിിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാാണ്് ഇത്്.
കടവല്ലൂർ വാാരമിിരിിക്കുക എന്ന പരീീക്ഷയ്ക്ക്് പോ�ോകാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന ആൾ കിിഴക്ക്് പടിിഞ്ഞാാറ്്
എന്ന പരീീക്ഷയിിൽ രണ്ടുവാാരമെെങ്കിിലുംം ശരിിയാാക്കണംം. അവിിടെെ ജട ചൊ�ൊല്ലുവാാൻ ആഗ്രഹിിക്കു
ന്നയാാൾ കിിഴക്കുപടിിഞ്ഞാാറ്് പരീീക്ഷയിിൽ രണ്ടു രഥ തെ�റ്റാാതെ� ചൊ�ൊല്ലണംം. കിിഴക്ക്്പടിിഞ്ഞാാറ്്
പരീീക്ഷയിിൽ മൂന്നുതവണ പിിഴച്ചാാൽ ആ വ്യയക്തിിയെ� തോ�ോറ്റതാായിി കണക്കാാക്കുന്നു; ജയിിച്ചവർക്കു
മാാത്രമേ� അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്് പോ�ോകാാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
വാാരമിിരിിക്കുക, ജടചൊ�ൊല്ലുക, രഥ ചൊ�ൊല്ലുക എന്നീീ പരീീക്ഷകളെ�ല്ലാം�ം സാാധാാരണ രാാത്രിിയാാണ്്
നടത്താാറുള്ളത്്. വാാരമിിരിിയ്ക്കുക എന്ന പരീീക്ഷ ഭക്ഷണത്തിിനുമുമ്പുംം ജടചൊ�ൊല്ലുക, രഥ ചൊ�ൊല്ലുക എന്നീീ
പരീീക്ഷകൾ ഭക്ഷണസമയത്തുമാാണ്് നടത്തുക. ഭക്ഷണംം കഴിിഞ്ഞാാലുംം പരീീക്ഷ കഴിിയുന്നതുവരെെ
എല്ലാാവരുംം ഇലയുടെെ മുമ്പിിൽ തന്നെ� ഇരിിയ്ക്കണമെെന്നത്് നിിർബന്ധമാാകുന്നു. കിിഴക്ക്്പടിിഞ്ഞാാറ്്
എന്ന പരീീക്ഷയ്ക്കാായിി യോ�ോഗത്തിിലെ� ഓത്തന്മാാർ ഓരോ�ോരുത്തരേ�യാായിി ക്ഷണിിയ്ക്കുന്നു. കിിഴക്ക്്പടിി
ഞ്ഞാാറ്് അവസാാനിിയ്ക്കുന്ന ദിിവസംം മിിക്കവാാറുംം തുലാം�ം 25-ാം�ം തീീയതിി ബ്രഹ്മസ്വംം� മഠത്തിിൽ എല്ലാാവരുംം
ഒത്തുകൂടുന്നു. അന്ന്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്് ‘ഒന്നാാന്തിി മുൻപിിലിിരിിക്കുക’ ‘ഒന്നാാന്തിി രണ്ടാംം�
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വാാരംം’ ‘ഒന്നാാന്തിി ജട’ ‘മൂന്നാാന്തിി രഥ’ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ചിില പ്രധാാന പരീീക്ഷകൾക്ക്് പോ�ോകുവാാൻ
യോ�ോഗ്യയന്മാാരാായ വേ�ദാാദ്ധ്യാാ�യിികളെ� അവിിടെെ വെ�ച്ചു തന്നെ� ക്ഷണിിയ്ക്കുന്നു. കൂടാാതെ� പരീീക്ഷയ്ക്കു പങ്കെ�
ടുക്കണമെെന്ന്് ആഗ്രഹിിക്കുന്നവർക്കെ�ല്ലാം�ം അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്് കടവല്ലൂർക്ക്് പോ�ോകാംം�.
തുലാം�ം 28-ാം�ം തീീയതിിയാാണ്് തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ ബ്രഹ്മസ്വംം� മഠത്തിിൽനിിന്നുംം കടവല്ലൂർക്കുള്ള
പുറപ്പാാട്്. അന്നുരാാവിിലെ� കുളിിച്ച്് പ്രഭാാതകർമ്മങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ചെ�യ്ത്് വടക്കുന്നാാഥക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ (മതിി
ലകത്ത്് ) ചെ�ന്ന്് തൊ�ൊഴുതു പുറപ്പെ�ടുന്നു. അന്നു പകൽ നേ�രത്തെ� ഭക്ഷണംം തൃശ്ശിിവപേ�രൂരിിൽ
നിിന്നുംം അഞ്ചുനാാഴിിക പടിിഞ്ഞാാറുള്ള പേ�രാാമംംഗലംം ദേ�ശംം മുണ്ടയ്ക്കൽ ക്ഷേ�ത്രത്തിിലാാകുന്നു. രാാത്രിി
ചെ�മ്മന്തട്ടക്ഷേ�ത്രത്തിിലുംം 29-ന്് പകൽ പട്ടിിമുറിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിലുംം രാാത്രിി ആലങ്ങോ�ോട്ടുംം ആണ്്.
30-ാം�ം തിിയ്യതിി ചൊ�ൊവ്വരത്തമ്പലത്തിിൽ തൊ�ൊഴുത്് തിിരിിച്ച്് ആലങ്ങോ�ോട്ടേ�യ്ക്ക്് തന്നെ� മടങ്ങുന്നു. ഓരോ�ോ
ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോഴുംം ഗംംഭീീരമാായ സ്വീീ�കരണവുംം സദ്യയയുംം നൽകിിയാാണ്് തദ്ദേ�ശീീയർ ഇവരെെ
സ്വീീ�കരിിക്കാാറുള്ളത്്. ഇതുപോ�ോലെ� തിിരുന്നാാവാായ യോ�ോഗക്കാാർ തുലാം�ം 16-ാം�ം തിിയ്യതിി മുതൽ 12
ദിിവസംം കുലദൈൈവമാായ ചമ്രവട്ടത്ത്് ഭജിിച്ചതിിനുശേ�ഷംം പുല്്പ്പാാക്കര നമ്പൂതിിരിിയുടെെ ഇല്ലത്തുംം
തുടർന്ന്് ഉദിിയന്നൂർ മനയ്ക്കലുംം വാാരംം കഴിിച്ച്് 30-ാം�ം തീീയതിി പുലർച്ചെ� ചൊ�ൊവ്വരത്തെ�ത്തുന്നു. രണ്ടു
യോ�ോഗക്കാാരുംം ചൊ�ൊവ്വരത്ത്് ദക്ഷിിണാാമൂർത്തിിയെ� തൊ�ൊഴുതതിിനുശേ�ഷംം വൈൈകുന്നേ�രമാാകുമ്പോ�ോഴേ�
ക്കുംം കടവല്ലൂര്് എത്തുന്നു.
അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്റെ� ആദ്യയദിിവസത്തെ� വേ�ദപരീീക്ഷ രണ്ടുയോ�ോഗക്കാാരുംം മാാറിിമാാറിി എടുക്കുംം.
ഓരോ�ോ ദിിവസവുംം നാാലുപേ�രുടെെ പരീീക്ഷയാാണുണ്ടാാവുക. ഏകാാദശിിയുംം വാാവുംം ഒഴിിച്ചുള്ള ദിിവസ
ങ്ങളിിലെ� അന്യോ�ാ�ന്യയമാാണ്് വാാശിിയോ�ോടെെ നടത്തിിയിിരുന്നത്്. ഒട്ടാാകെ� 64 പേ�രെെയാാണ്് പരീീക്ഷിി
ക്കാാറുള്ളത്്. കുട്ടിികൾ കൂടുതലുണ്ടെ�ങ്കിിൽ പരീീക്ഷ 24 ദിിവസംം വരെെ നീീട്ടുന്നതാാണ്്; ഇത്് വളരെെ
അപൂർവ്വമാായിിരിിക്കുംം. രണ്ടുയോ�ോഗക്കാാരുംം തമ്മിിൽ ശക്തമാായ മത്സരമാാണ്് നടക്കാാറുള്ളത്്. ‘കൂറു
മത്സരംം’ എന്നാാണ്് ഇതിിനു പറയാാറുള്ളത്്. വേ�ദത്തിിനധിികാാരിികളാായ എല്ലാാ നമ്പൂതിിരിിമാാർക്കുംം
സ്വവന്തംം കുലക്രമത്തിിനോ�ോ ഇഷ്ടത്തിിനോ�ോ യോ�ോജിിക്കുന്ന രീീതിിയിിൽ ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു യോ�ോഗത്തിിൽ
ചേ�രാാൻ വിിരോ�ോധമിില്ല. രണ്ടുയോ�ോഗങ്ങളിിലുംം പ്രധാാനമാായുംം ഋഗ്വേ�േദമാാണ്് അദ്ധ്യയയനംം ചെ�യ്യാാറുള്ളത്്.
തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ യോ�ോഗംം കൊ�ൊച്ചിിരാാജാാവിിന്റെ� രക്ഷയിിലുംം തിിരുന്നാാവാായ യോ�ോഗംം സാാമൂതിിരിിപ്പാാടിി
ന്റെ� രക്ഷയിിലുമാായിിരുന്നു കഴിിഞ്ഞുവന്നത്്. ഇവർ തമ്മിിൽ നടത്തിിയ നൂറ്റാാണ്ടു യുദ്ധങ്ങളുടെെയുംം
രാാഷ്ട്രീീയമാായ കുടിിപ്പകകളുടേ�യുംം വൈൈദിികമാായ രൂപമാാണ്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ോ�ന്യംം� എന്നുപറയാംം�.2
കടവല്ലൂർഅന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിൽ തിിരുന്നാാവാായ, തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ യോ�ോഗക്കാാർക്ക്് ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ
നിിശ്ചിിതസ്ഥാാനങ്ങൾ കല്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. ഇരുവിിഭാാഗക്കാാരുംം പരീീക്ഷയ്ക്കിിരിിക്കുന്നത്് മുൻനിിശ്ചയ
പ്രകാാരംം തീീരുമാാനിിക്കപ്പെ�ട്ട സ്ഥലത്താായിിരുന്നു. പരീീക്ഷയ്ക്കിിരിിക്കാാനുള്ള സ്ഥലംം എന്നതുപോ�ോലെ�
അമ്പലത്തിിലുള്ള എല്ലാാ കാാര്യയങ്ങൾക്കുംം ഇരുവിിഭാാഗക്കാാർക്കുംം കൃത്യയമാായ ചിിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ടാായിിരുന്നു.
അത്താാഴത്തിിന്് ഇലവെ�ക്കുന്നതുതന്നെ� ഇന്ന ആൾക്ക്് ഇന്ന ദിിക്കിിൽ എന്ന നിിയമമനുസരിിച്ചാാണ്്.
ഓരോ�ോരുത്തരുടേ�യുംം കഴിിവിിനുംം യോ�ോഗ്യയതയ്ക്കുംം സമൂഹത്തിിലുള്ള സ്ഥാാനത്തിിനുംം അനുസരിിച്ച്് നിിശ്ചിി
തസ്ഥലങ്ങളിിൽ ഇരിിപ്പിിടംം അനുവദിിച്ചിിരിിക്കുംം. അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിൽ വിിധിി നിിഷേ�ധങ്ങൾ കൃത്യയമാായിി
പാാലിിച്ചിിരുന്നു. ‘’അന്യോ�ാ�ന്യയകാാലത്ത്് ഓത്തന്മാാർ ‘രാാമഹരെെ’ എന്ന്് ഉറക്കെ� ജപിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
പ്രദക്ഷിിണംം വെ�യ്ക്കുംം. വേ�ദഘോ�ോഷംം മറ്റുള്ളവർ കേ�ൾക്കാാതിിരിിക്കുന്നതിിനാാണ്് ഇപ്രകാാരംം ജപിി
ക്കുന്നത്്.’’3
ആദ്യയദിിവസത്തെ� പരീീക്ഷ ‘ഒന്നാാന്തിി മുൻപിിലിിരിിക്കലുംം’ ‘ഒന്നാാന്തിി രണ്ടാംം�വാാരവുംം’ എന്നാാ
കുന്നു. മുൻപിിലിിരിിക്കുക എന്നുവെ�ച്ചാാൽ ആ കൊ�ൊല്ലത്തെ� കടവല്ലൂരിിൽ വെ�ച്ചുള്ള പരീീക്ഷയിിൽ
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ഒന്നാാമനാായിി വാാരമിിരിിക്കുക എന്നാാണർത്ഥംം. ഒന്നാാന്തിി മുൻപിിലിിരിിക്കലുംം ഒന്നാാന്തിി രണ്ടാംം�വാാരവുംം
എല്ലാാ കൊ�ൊല്ലവുംം രണ്ടു വിിഭാാഗക്കാാർക്കുമുണ്ട്്. വൃശ്ചിികംം ഒന്നാംം� തീീയതിി മുൻപിിലിിരിിക്കുന്നത്് തൃശ്ശിിവ
പേ�രൂർ യോ�ോഗക്കാാരാായാാൽ അതിിനെ� ഒന്നാാന്തിി മുൻപിിലിിരിിക്കൽ എന്നു പറയുന്നു. അന്നുതന്നെ�
തിിരുന്നാാവാായ യോ�ോഗത്തിിലെ� ഒരാാൾ വാാരമിിരുന്നാാൽ അത്് ഒന്നാാന്തിി രണ്ടാംം�വാാരമാാകുന്നു. വൃശ്ചിികംം
രണ്ടിിന്് ആദ്യം�ം തിിരുനാാവാായ യോ�ോഗക്കാാരൻ ഒന്നാാന്തിി മുൻപിിലിിരുന്നു കഴിിഞ്ഞാാൽ തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ
യോ�ോഗക്കാാർ ഒന്നാാന്തിി രണ്ടാംം�വാാരമിിരിിക്കുന്നു ഇപ്രകാാരംം പരീീക്ഷ കഴിിയുന്നതുവരെെ രണ്ടുയോ�ോഗ
ത്തിിൽ നിിന്നുംം മാാറിിമാാറിി മുൻപിിലിിരിിക്കലുംം രണ്ടാംം�വാാരവുംം പതിിവാായിി നടത്തിിവരുന്നു.
അടുത്ത പരീീക്ഷ രണ്ടു വിിഭാാഗക്കാാർക്കുംം ഒന്നാാന്തിി ജടയാാകുന്നു. (വൃശ്ചിികംം ഒന്നാംം�
തീീയതിിയോ�ോ രണ്ടാംം� തീീയതിിയോ�ോ) ഏതേ�തു തീീയതിികളിിലാാണ്് ആദ്യയത്തെ� ജട പരീീക്ഷ വരുന്നത്്
അത്് അവരവരുടെെ ഒന്നാാന്തിി ജടയാാകുന്നു. പിിന്നത്തേ�ത്് മൂന്നാാന്തിി രഥയാാകുന്നു. ഇതുപോ�ോലെ� 2
വിിഭാാഗക്കാാർക്കുംം ജടയുംം രഥയുംം ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊന്ന്് പതിിവാായിിട്ടുണ്ടാാകുംം. ആദ്യയപരീീക്ഷകൾക്ക്്
കൂടുതൽ മാാഹാാത്മ്യംം� കല്പിിച്ചുകാാണുന്നു. ശേ�ഷമുള്ള ദിിവസങ്ങളിിൽ ചൊ�ൊല്ലുന്ന സാാധാാരണ ജടയ്ക്കുംം
രഥയ്ക്കുംം മുക്കിിലെ� ജട, മുക്കിിലെ� രഥ എന്ന്് പേ�രുകൾ പറയുന്നു. തൂണിിന്റെ� മുക്കിിലിിരുന്ന്് ചൊ�ൊല്ലുന്ന
തിിനാാലാാണ്് ഇപ്രകാാരംം പേ�രു പറയുന്നത്്. ഇവരെെ സഹാായിിക്കാാൻ സ്വവപക്ഷത്തുള്ള രണ്ടുപേ�ർ
തയ്യാാറാായിി ഇരിിക്കുന്നതാാണ്്.
മേ�ൽപറഞ്ഞ പരീീക്ഷകളേ�ക്കാാൾ കുറച്ചുകൂടിി ഉയർന്നതലത്തിിലുള്ള പരീീക്ഷയാാണ്് ‘കടന്നിി
രിിക്കുക’ എന്നത്്. ‘’പരസ്പരംം പരീീക്ഷിിച്ചു യോ�ോഗ്യയതനിിർണയിിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്്
‘അന്യോ�ാ�ന്യംം�’ എന്ന പദംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്’’.4 മുക്കിിലെ� രഥയേ�ക്കാാൾ വളരെെയധിികംം ബുദ്ധിിസാാ
മർത്ഥ്യംം� ആവശ്യയമുള്ള രഥപ്രയോ�ോഗമാാണ്് ഇത്്. തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ യോ�ോഗക്കാാർക്ക്് കടന്നിിരിിക്കുക
എന്ന രഥപ്രയോ�ോഗത്തിിനുള്ള സ്ഥാാനംം കൂത്തമ്പലത്തിിന്റെ� കിിഴക്കേ�പടിിയുടെെ മദ്ധ്യയവുംം തിിരുന്നാാ
വാായക്കാാർക്ക്് തെ�ക്കേ�പടിിയുടെെ മദ്ധ്യയവുംം ആകുന്നു.
അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ പരീീക്ഷ ‘വലിിയ കടന്നിിരിിക്കൽ’ ആണ്്. ഇതുംം രഥപ്ര
യോ�ോഗംം തന്നെ�യാാണ്്. പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ അസാാമാാന്യയമാായ സാാമർത്ഥ്യംം� ഉള്ളവർ മാാത്രമേ� ഈ
പരീീക്ഷയ്ക്കു ശ്രമിിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പരീീക്ഷയിിൽ ജയിിച്ചാാൽ നമ്പൂതിിരിിസമൂഹത്തിിൽ സംംപൂജ്യയമാായ
സ്ഥാാനംം ലഭിിക്കുംം. കടന്നിിരിിയ്ക്കൽ, വലിിയ കടന്നിിരിിയ്ക്കൽ എന്നിിവ വളരെെയധിികംം കഠിിനമാായതിി
നാാൽ എല്ലാാവർഷവുംം ഈ പരീീക്ഷകൾക്ക്് മത്സരാാർത്ഥിികൾ ഉണ്ടാാവുകയിില്ല. തൃശ്ശിിവപേ�രൂർ
യോ�ോഗക്കാാർക്ക്് വലിിയ കടന്നിിരിിയ്ക്കലിിനുള്ള സ്ഥാാനംം കൂത്തമ്പലത്തിിലുള്ള പ്ലാാവിിന്റെ� മുൻപിിലാാ
യിിട്ടാാകുന്നു. തിിരുന്നാാവാായക്കാാർക്ക്് കൂത്തമ്പലത്തിിന്റെ� പടിിഞ്ഞാാറെെ പടിിയുടെെ മദ്ധ്യയത്തിിലുമാാകു
ന്നു. കടവല്ലൂർ പരീീക്ഷയ്ക്ക്് പതിിവാായിിട്ടുള്ള രണ്ട്് വാാരമിിരിിയ്ക്കൽ കഴിിഞ്ഞാാൽ പിിന്നെ� സദ്യയയാാണ്്.
ഉണ്ണാാനിിരിിയ്ക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് ജടയോ�ോ രഥയോ�ോ പ്രയോ�ോഗിിപ്പാാനുള്ള സമയംം. അന്യോ�ാ�ന്യയകാാലത്ത്് എല്ലാാ
ചടങ്ങുകളുംം കഴിിയുമ്പോ�ോഴേ�യ്ക്ക്് അർദ്ധരാാത്രിി കഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുംം. ഇപ്രകാാരത്തിിലുള്ള അന്യോ�ാ�ന്യംം�
എന്നാാണാാരംംഭിിച്ചതെ�ന്നുംം എങ്ങനെ�യാാണ്് അതു കടവല്ലൂർ വെ�ച്ചാായതെ�ന്നുംം മറ്റുമുള്ള കാാര്യയങ്ങൾ
ഇന്നുംം അജ്ഞാാതമാാണ്്. ആര്യാ�ാവർത്തത്തിിൽ നിിന്നുംം വൈൈദിികസമ്പ്രദാായനിിഷ്ഠരാായ ബ്രാാഹ്മണർ
കേ�രളത്തിിൽ വന്നത്് എന്നാാണെ�ന്ന്് നിിഷ്്കൃഷ്ടമാായിി നിിർണയിിക്കാാൻ സാാധിിച്ചിിട്ടിില്ല.

കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്റെ� സാംം�സ്്കാാരിിക പ്രസക്തിിയുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര
വീീക്ഷണവുംം
രണ്ടു ഋഗ്വേ�േദവിിഭാാഗങ്ങൾ തമ്മിിലുള്ള വേ�ദപരിിജ്ഞാാനംം പങ്കുവെ�ക്കലിിൽ ഉപരിി, വേ�ദംം ഉരുവിിടാാനുംം
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പദഘടന അറിിഞ്ഞ്് അർത്ഥംം മനസ്സിിലാാക്കിി ബുദ്ധിിപരമാായിി സംംവദിിക്കാാനുംം ഉള്ള ഒരു അവസരംം
കൂടിിയാാണിിത്്. പത്തു മണ്ഡലങ്ങളിിലാായിി പതിിനാായിിരത്തിിലധിികംം ഋഗ്വേ�േദമന്ത്രങ്ങൾ ഓർമ്മയിിൽ
നിിലനിിർത്താാൻ ആവിിഷ്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാാനരീീതിികളിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒന്നാാണ്്
കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം�. ഒരേ� സമയംം വേ�ദോ�ോപാാസനയുംം വേ�ദസംംരക്ഷണോ�ോപാാധിിയുംം കൂടിിയാാണ്്
ഈ പരീീക്ഷ. അത്ഭുതകരമാായ ഈ ആലാാപനപാാരമ്പര്യയത്തിിന്് സ്വവരനിിഷ്ഠ, ഉച്ചാാരണശുദ്ധിി,
സംംഗീീതംം, ഓർമ്മശക്തിി, ശബ്ദവിിജ്ഞാാനീീയംം, അർത്ഥചിിന്ത തുടങ്ങിിയ മേ�ഖലകളുമാായുള്ള ബന്ധംം
ഇന്ത്യയയിിലേ�യുംം വിിദേ�ശങ്ങളിിലേ�യുംം വേ�ദ-സംംസ്്കൃത പഠനവകുപ്പുകളിിൽ പഠനഗവേ�ഷണ വിിഷ
യങ്ങളാാണ്്. ലോ�ോകത്തിിലെ� വിിവിിധ സർവ്വകലാാശാാലകളിിൽ നിിന്ന്് പണ്ഡിിതന്മാാർ അന്യോ�ാ�ന്യംം�
നിിരീീക്ഷിിക്കാാൻ എത്തുകയുംം അത്് പഠനവിിഷയമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. ലോ�ോക സംംസ്്കൃത-വേ�ദ
സമ്മേ�ളനങ്ങളിിൽ കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� ഇന്നുംം സജീീവ ചർച്ചാാവിിഷയമാാണ്്. പുതുതലമുറയ്ക്ക്്
വൈൈദിികപഠനത്തിിന്് വിിശേ�ഷിിച്ചുംം ഋഗ്വേ�േദപഠനത്തിിന്് പ്രചോ�ോദനംം നൽകാാൻ ഈ അന്യോ�ാ�ന്യയ
യജ്ഞംം വളരെെയധിികംം സഹാായകമാാണ്്.
വേ�ദത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രസക്തിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം ആധുനിികകാാലത്ത്് സാാമാാന്യയ
ജനങ്ങളെ� ഉൽബോ�ോധിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. എന്നാാൽ അതിിന്് നേ�തൃത്വംം� നൽകാാൻപറ്റിിയ ആളുകൾ
വളരെെ കുറച്ചുപേ�ർ മാാത്രമേ� ഉള്ളൂ. ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� പോ�ോലെ�യുള്ള
വൈൈദിികപരീീക്ഷകളുടെെ പ്രസക്തിി വ്യയക്തമാാകുന്നത്്. ഋഗ്വേ�േദപാാണ്ഡിിത്യയമാാണ്് അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിൽ
മാാറ്റുരച്ചുനോ�ോക്കുന്നത്്. തൃശ്ശിിവപേ�രൂരുംം തിിരുന്നാാവാായയിിലുംം ഇന്ന്് ഓരോ�ോ വേ�ദപാാഠശാാലകൾ
(ബ്രഹ്മസ്വംം� മഠങ്ങൾ) സജീീവമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിിനാാൽ ഋഗ്വേ�േദത്തിിന്റെ� ഭാാവിി
യെ�ക്കുറിിച്ച്് വലിിയ ആശങ്കയ്ക്ക്് വകയിില്ല. എന്നാാൽ യജുർവേ�ദത്തിിന്റെ� അവസ്ഥ ഇതല്ല. ഇരിി
ങ്ങാാലക്കുടയിിൽ കാാഞ്ചിികാാമകോ�ോടിിപീീഠംം ജഗദ്്ഗുരു ശങ്കരാാചാാര്യയരുടെെ സഹാായത്തോ�ോടുകൂടിിയുംം
പെ�രുമനത്ത്് പൊ�ൊതുജനങ്ങളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടുകൂടിിയുംം ഓരോ�ോ യജുർവേ�ദപാാഠശാാലകൾ
അടുത്തകാാലത്ത്് ആരംംഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. സാാമവേ�ദത്തിിന്റെ� സ്ഥിിതിിയാാണ്് പരിിതാാപകരംം. പാാഞ്ഞാാളിിൽ
ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്ന മൂന്നോ�ോ നാാലോ�ോ വേ�ദജ്ഞന്മാാരുടെെ കാാലംം കഴിിഞ്ഞാാൽ സാാമവേ�ദധ്വവനിി പിിന്നീീട്്
ഇവിിടെെ കേ�ൾക്കാാൻ കഴിിയിില്ല. സംംഗീീതപ്രധാാനമാാകയാാൽ അക്ഷരരൂപത്തിിൽ സാാമവേ�ദത്തെ�
സംംരക്ഷിിക്കാാനുംം സാാധ്യയമല്ല. അതിിനാാൽ ശബ്ദപ്രധാാനമാായ ഈ വിിജ്ഞാാനസമ്പത്ത്് ശാാസ്ത്രീീ
യപഠനത്തിിലൂടെെ ശബ്ദപരമാായ രീീതിിയിിൽ നിിലനിിർത്താാൻ ശ്രമിിക്കേ�ണ്ടത്് അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്.
അല്ലാാത്ത പക്ഷംം അനാാദിിയാായ ഈ സമ്പത്ത്് അധിികകാാലംം കഴിിയുന്നതിിനുമുമ്പു തന്നെ� അന്യംം�
നിിന്നുപോ�ോകുംം. വൈൈദിികസംംസ്്കാാരത്തിിന്റെ� സംംരക്ഷണത്തിിന്് കൃത്യയമാായ കർമ്മപദ്ധതിികൾ ആവിി
ഷ്് കരിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. ശാാസ്ത്രീീയമാായ വേ�ദപഠനംം നടത്താാൻ അഗാാധമാായ പാാണ്ഡിിത്യംം�
ഉള്ള വേ�ദജ്ഞർക്കുമാാത്രമേ� കഴിിയൂ. തങ്ങൾ ഉരുവിിടുന്ന ഓരോ�ോ സൂക്തത്തിിന്റെ�യുംം അർത്ഥവുംം
വ്യാാ�പ്തിിയുംം കൃത്യയമാായിി മനസ്സിിലാാക്കാാൻ അവർക്ക്് കഴിിയണംം. കൂടാാതെ� അവർ നേ�ടിിയ അറിിവ്്
സാാമാാന്യയജനങ്ങൾക്ക്് പകർന്ന്് നൽകാാനുള്ള സന്മനസ്സ്് അവർക്കുണ്ടാാകണംം.

കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യയത്തിിന്റെ� ആധുനിികമുഖംം
പ്രാാചീീനകാാലംം തൊ�ൊട്ട്് അതിിഗംംഭീീരമാായിി നടത്തപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന അന്യോ�ാ�ന്യംം� പിിൽക്കാാലത്ത്് നിിലച്ചു
പോ�ോവുകയുംം 1980 മുതൽ ഏതാാനുംം വ്യയക്തിികളുംം നാാട്ടുകാാരുംം ചേ�ർന്ന്് അത്് പുനരാാരംംഭിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തു. വൈൈദിികപാാരമ്പര്യയത്തെ� ലോ�ോകനിിലവാാരത്തിിലേ�ക്ക്് ഉയർത്തുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംംതന്നെ� അത്്
സാാധാാരണക്കാാരിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുവാാനുള്ള പരിിശ്രമങ്ങളുംം അന്യോ�ാ�ന്യയ പരിിഷത്ത്് നടത്തുന്നുണ്ട്്.
സവർണ്ണമെെന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കപ്പെ�ട്ട പ്രത്യയയശാാസ്ത്രചിിഹ്നങ്ങളെ�യുംം ആശയതലത്തെ�യുംം ക്രമേ�ണ
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ഒഴിിവാാക്കിി സനാാതനധർമ്മത്തിിന്റെ� ലോ�ോകഹിിതാാനുസാാരിിയാായ വീീക്ഷണത്തെ� ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കു
മ്പോ�ോൾ കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� സംംവദിിക്കുന്ന പ്രത്യയയശാാസ്ത്രധാാരണ സമകാാലിികമാായിിത്തീീരുംം.
കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� എന്ന വൈൈദിികപരീീക്ഷ ജ്ഞാാനാാർജ്ജനംം, ജ്ഞാാനപ്രസരണംം,
ജ്ഞാാനോ�ോത്്പാാദനംം എന്നീീ മൂന്നു പ്രക്രിിയകളെ�യുംം സൂക്ഷ്മമാായിി സമന്വവയിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു ബൗൗദ്ധിി
കപ്രവർത്തനമാാണ്്. അറിിവിിനെ� ജനാാധിിപത്യയവത്്കരിിക്കുന്ന സമകാാലിികസാംം�സ്്കാാരിിക കാാലാാ
വസ്ഥയിിൽ, ബ്രാാഹ്മണിികപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� കെ�ട്ടുപാാടുകളിിൽ നിിന്ന്് കടവല്ലൂർഅന്യോ�ാ�ന്യയത്തെ�
വിിമോ�ോചിിപ്പിിക്കുവാാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടാാവേ�ണ്ടതുണ്ട്്. മനുഷ്യയസമൂഹത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം പ്രാാചീീനമാായ
സാാഹിിത്യയസാംം�സ്്കാാരിികരേ�ഖകളെ�ന്ന നിിലയിിൽ വൈൈദിികവാാങ്്മയത്തെ� സംംരക്ഷിിക്കാാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ തുടരേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന ബോ�ോധംം സാംം�സ്്കാാരിിക തുറസ്സുകളിിൽ ശക്തിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്് എന്നത്്
ശുഭോ�ോദർക്കമാാണ്്. മുറജപംം, രേ�വതിിപട്ടത്താാനംം, കടവല്ലൂർ അന്യോ�ാ�ന്യംം� തുടങ്ങിിയ സാംം�സ്്കാാരിിക
പ്രാാധാാന്യയമുള്ള കേ�രളീീയചടങ്ങുകളെ� പുനരുത്ഥാാനവാാദപരമാായ സമീീപനത്തോ�ോടെെ പുനഃഃസ്ഥാാപിി
ക്കുക എന്നതിിനല്ല നമ്മൾ ഊന്നൽ നല്്കേ�ണ്ടത്്. മനുഷ്യയന്റെ� സാംം�സ്്കാാരിികസ്വവത്വവരൂപീീകരണ
പരിിശ്രമങ്ങളിിലെ� ചിില ഏടുകളാായിി ഇവയെ� പരിിഗണിിച്ച്് കാാലാാനുസൃതമാായിി വിിമോ�ോചനപരമാായ
മൂല്യയത്തെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് വിിശദമാായിി പഠിിക്കുകയുംം പ്രയോ�ോഗവത്്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
അതിിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണമാായിി ഏറ്റെെടുക്കുക എന്നത്് കാാലത്തിിന്റെ� ആവശ്യയകതയാാണ്്.
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ശങ്കരൻ നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്, കാാണിിപ്പയ്യൂർ, എന്റെ� സ്മരണകൾ (ഒന്നാംം� ഭാാഗംം), കുന്നംംകുളംം: പഞ്ചാംം�ഗംം പുസ്തകശാാല,
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പിി ഉഷ
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള ഗവേ�ഷണവിിഭാാഗംം മേ�ധാാവിി. എഴുത്തച്ഛന്റെ�
യുംം പൂന്താാനത്തിിന്റെ�യുംം കൃതിികളിിലെ� ഭക്തിിഭാാവംം ദാാർശനിിക പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് 2000-ൽ പിിഎച്ച്്ഡിി. കൃതിികൾ: എഴുത്തച്ഛന്റെ� ഭക്തിിയുംം
ദർശനവുംം, പൂന്താാനത്തിിന്റെ� ഭക്തിിയുംം തത്വവചിിന്തയുംം, വിിഷ്ണുഭക്തിി മലയാാള കവിിതയിിൽ, കെ�. കേ�ളപ്പൻ
നന്മയുടെെ പോ�ോരാാളിി. യു.ജിി.സിി.യുടെെ രണ്ടു മൈൈനർ പ്രോ�ോജക്ടുകൾ പൂർത്തീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കാാവുംം സാംം�സ്കാാരിിക അധിിനിിവേ�ശവുംം
ഷിംം�ന എംം.കെ�.

ഗവേ�ഷക, മലബാാർ ക്രിിസ്ത്യയൻ കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

ആമുഖംം
കേ�രളത്തിിന്റെ� കാാവു സങ്കല്പംം ഏറെെ വിിപുലമാാണ്്. കാാളിി, വേ�ട്ടയ്ക്കൊ�ൊരുമകൻ, അന്തിിമഹാാകാാളൻ,
നാാഗംം, അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിി അനവധിി ദൈൈവങ്ങൾ കാാവുകളിിലൂടെെ ആരാാധിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അമ്മദൈൈ
വാാരാാധന ഉരുവംം കൊ�ൊണ്ടത്് കാാവാാരാാധനയിിലൂടെെയാാണ്്. ദ്രാാവിിഡ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അംംശങ്ങൾ
മാാതൃദാായ സംംസ്കാാരത്തിിലൂടെെ പ്രതിിഫലിിക്കുന്നുണ്ട്്. കീീഴാാളവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ആരാാധനാാമൂർത്തിിയാാണ്്
അമ്മദൈൈവംം. പലപ്പോ�ോഴുംം ഈ ആരാാധനാാ പരിിസരത്ത്് വിിവിിധങ്ങളാായ അധിികാാര, അധീീശവർഗ
താാൽപര്യം�ം പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. രണ്ടു കാാവുകളെ� ഉദാാഹരണമാായെ�ടുത്ത്് കാാവ്് സംംസ്കാാരത്തിിൽ
അധിിനിിവേ�ശംം എങ്ങനെ� സംംഭവിിക്കുന്നു എന്നുള്ള അന്വേ�േഷണമാാണ്് ഈ പഠനംം.

കാാവുസംംസ്കാാരംം

കാാവാാരാാധന കാാർഷിികാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടു കിിടക്കുന്നു. കാാർഷിിക സമൂഹത്തിിന്റെ�
ആരാാധന, ജീീവിിതരീീതിി എല്ലാം�ം മാാതൃദാായക്രമത്തെ� പിിൻപറ്റിിയുള്ളതാായിിരുന്നു. സ്ത്രീീയുംം പ്രകൃതിിയുംം
ഈ വ്യയവസ്ഥയുടെെ ഒഴിിച്ചുകൂടാാനാാവാാത്ത തലങ്ങളാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. സ്ത്രീീയുടെെ പ്രജനനശേ�ഷിി
യുംം ഭൂമിിയുടെെ സസ്യയസമൃദ്ധിിയുംം സ്ത്രീീയേ�യുംം പ്രകൃതിിയേ�യുംം ഒന്നാായിി കാാണാാൻ അവരെെ ശീീലിിപ്പിിച്ചു.
അത്് അവരുടെെ പുരാാവൃത്തങ്ങളിിലുംം മിിത്തുകളിിലുംം പ്രതിിഫലിിച്ചു. കൃഷിി ശക്തമാായ സാാമ്പത്തിിക
അടിിത്തറയാായിി നിിലനിിന്നിിടങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം മാാതൃദൈൈവാാരാാധന വളരെെ പ്രബലമാായിിത്തന്നെ�
നിിലകൊ�ൊണ്ടു.

കാാവ്്: നിിർവചനംം

“നാാഗംം, അയ്യപ്പൻ, കാാളിി, വേ�ട്ടയ്ക്കൊ�ൊരുമകൻ, ഗണപതിി തുടങ്ങിിയ കേ�രളത്തിിലെ� പ്രാാചീീന ദേ�വതാാ
സങ്കേ�തങ്ങളെ� ‘കാാവ്്’ എന്നാാണ്് പറഞ്ഞുവരുന്നത്്. പിിൽക്കാാലത്ത്് ഇത്തരംം സങ്കേ�തങ്ങളിിൽ
ശ്രീീകോ�ോവിിൽ പണിിതിിട്ടുമുണ്ട്്. എങ്കിിലുംം പഴയപേ�രിിനു മാാറ്റംം വന്നിില്ല. ശ്രീീകോ�ോവിിലുംം ചുറ്റമ്പലവുമു
ള്ള പല സങ്കേ�തങ്ങളുംം ‘കാാവ്്’ എന്ന പേ�രിിൽത്തന്നെ�യാാണ്് ഇന്ന്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.” (എംം.വിി.
വിിഷ്ണുനമ്പൂതിിരിി ‘ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ നിിഘണ്ടു’ പുറംം 230)
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“ആര്യേ�േതര ആരാാധനാാലയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഇന്ന്് പൊ�ൊതുവെ� കാാവുകൾ എന്നാാണറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
കാാവുകളിിൽ പ്രാായേ�ണ കൽത്തറകളോ�ോ കല്ലുകൾ കൊ�ൊണ്ടുള്ള പീീഠമോ�ോ മാാത്രമേ� കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ.
എന്നാാൽ ആര്യയക്ഷേ�ത്രങ്ങളുമാായുള്ള നിിരന്തര സമ്പർക്കംം ആരാാധനാാലയങ്ങളെ� നവീീകരിിക്കുന്ന
തിിൽ ദ്രാാവിിഡ ജനതയെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്” (ഉണ്ണിികൃഷ്ണൻ ഇ., 1995: 39-4).
കാാവിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നിിർവ്വചനങ്ങളെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� പങ്കുവെ�ക്കുന്നത്് കാാവ്് തിികച്ചുംം
അടിിസ്ഥാാന പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉയർന്നു വന്ന ആരാാധനാാ ഇടമാാണെ�ന്നാാണ്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ
പ്രവേ�ശനംം ഇല്ലാാതിിരുന്നവർ തങ്ങളുടേ�താായ ദൈൈവത്തെ� കണ്ടത്് കാാവുകളിിലാാണ്്. സമൂഹത്തിിലെ�
ഭൂരിിപക്ഷംം വരുന്ന ജനവിിഭാാഗങ്ങൾ കാാവാാരാാധനയിിൽ സംംതൃപ്തരാായിിരുന്നു. സംംസ്കൃത പാാരമ്പ
ര്യയത്തിിലെ� ദേ�വീീദേ�വന്മാാരിിൽപ്പെ�ടാാത്ത ദൈൈവങ്ങളുടെെ ആരാാധനാാലയങ്ങളാായിിരുന്നു കാാവുകൾ.
ആരാാധന എന്നതിിലുപരിി ഒരു കൂട്ടാായ്മയാാണ്് കാാവിിടങ്ങളിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്നത്്.
ഗ്രാാമീീണാാരാാധനയുടെെ ഭാാഗമാായിി ആരാാധിിച്ചുപോ�ോരുന്ന കീീഴാാളദൈൈവംം കാാലാാന്തരത്തിിൽ
വരേ�ണ്യയവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ഉപാാസനാാമൂർത്തിിയാായിി പരിിവർത്തനപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ� ചരിിത്രംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
ജിില്ലയിിലെ� കുരുവട്ടൂർ ഉണ്ട്്. കുരുവട്ടൂർ ദേ�ശത്ത്് സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്ന കാാവുകളാാണ്് നാായർവിിഭാാഗംം
ഊരാായ്മക്കാാരാായിിട്ടുള്ള ‘പുല്ലാാട്ട്്കാാവുംം’ പെ�രുവണ്ണാാൻ വിിഭാാഗംം ഊരാായ്മക്കാാരാായിിട്ടുള്ള ‘മണ്ണാാറ
ക്കൽ കാാവുംം’. ഈ രണ്ടുകാാവുകളുടേ�യുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായ ജാാതിി സംംസ്കാാരത്തെ�
കണ്ടെ�ത്താാൻ സാാധിിക്കുന്നുണ്ട്്. നാായർ തറവാാട്ടുകാാർ ഉപാാസിിച്ചുപോ�ോരുന്ന പുല്ലാാട്ട്്കാാവിിന്് കീീഴാാ
ളജനവിിഭാാഗങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ദീീർഘചരിിത്രമുണ്ട്്. അത്് തിികച്ചുംം ജാാതിിപരമാായ അയിിത്തസ
ങ്കല്പങ്ങളുടേ�യുംം വരേ�ണ്യയരീീതിിയിിലുള്ള പെ�രുമാാറ്റരീീതിികളുടേ�യുംം അധിികാാര മനോ�ോഭാാവത്തിിന്റേ�യുംം
കയ്യേ�റ്റത്തിിന്റേ�യുംം വിിവിിധങ്ങളാായ കീീഴാാള അനുഭവങ്ങളുടെെയുംം ചരിിത്രമാാണ്്. പുല്ലാാട്ടുകാാവിിന്റെ�
പരിിസര പ്രദേ�ശത്തുതന്നെ�യുള്ള മണ്ണാാറക്കൽ കാാവിിൽ കീീഴാാളവിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട പെ�രുവണ്ണാാൻ
സമുദാായക്കാാരാാണ്് ആരാാധനാാമൂർത്തിിയാായ ദേ�വിിയെ� പൂജിിച്ച്് ഉത്സവംം നടത്തുന്നത്്. കാാവാായ
തുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഇവിിടെെ നിിത്യയപൂജയിില്ല. വർഷത്തിിൽ ഒരു തവണമാാത്രംം നടത്തുന്ന തിിറയാാട്ട
ഉത്സവമാാണ്് കാാവിിലെ� പ്രധാാന ആഘോ�ോഷംം. അല്ലാാത്ത ദിിവസങ്ങളിിൽ വൈൈകുന്നേ�രംം കാാവിിന്റെ�
ചുറ്റിിലുംം വിിളക്കു തെ�ളിിയിിക്കുകയാാണ്് പതിിവ്്. ദേ�വിിയെ� കൂടാാതെ� ഉപദൈൈവങ്ങളാായിി ഗുരു, കുട്ടിി
ച്ചാാത്തൻ, ഗുളിികൻ, നാാഗകാാളിി, എന്നീീ ആരാാധനാാ മൂർത്തിികളുമുണ്ട്്. ഉപദൈൈവങ്ങളെ� മഴയുംം
വെ�യിിലുംം കൊ�ൊള്ളുന്ന തുറസാായ സ്ഥലങ്ങളിിലാാണ്് പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. അവിിടെെ തറയിിൽ
വിിളക്കുതെ�ളിിയിിക്കുക മാാത്രംം ചെ�യ്യുന്നു. പതിിമൂന്നു വർഷംം പഴക്കംം മാാത്രമേ� ഈ കാാവിിലെ� ഉത്സവ
ത്തിിനുള്ളൂ. എന്നാാൽ കുലദൈൈവാാരാാധന എന്ന രീീതിിയിിലുള്ള ദേ�വീീസങ്കല്പആരാാധനയ്ക്ക്് മണ്ണാാറക്കൽ
കാാവിിനോ�ോളംം തന്നെ� പഴക്കമുണ്ട്്. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ തറവാാട്ടിിലെ� ഒരു മുറിിയിിൽ വെ�ച്ച്് ദേ�വിിയെ�
ആരാാധിിക്കുക മാാത്രമാായിിരുന്നു ചെ�യ്തുപോ�ോന്നിിരുന്നത്്. പിിന്നീീട്് ഈ ആരാാധന കാാവാാരാാധനയിി
ലേ�ക്കുംം ഉത്സവത്തിിലേ�ക്കുംം വഴിിമാാറിി.
പെ�രുവണ്ണാാൻ സമുദാായംം അവർ താാമസിിക്കുന്ന ഇടത്തിിലെ� അടുത്ത പ്രദേ�ശങ്ങളിിലൊ�ൊ
ക്കെ�യുള്ള കാാവുകളിിൽ വർഷംംതോ�ോറുംം തിിറയാാട്ടംം കഴിിച്ചുകൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ട വിിഭാാഗക്കാാരാാണ്്.
‘ദേ�ശപ്പെ�രുവണ്ണാാൻ’ എന്ന പേ�രിിലാാണ്് അതത്് പ്രദേ�ശത്തെ� തറവാാട്ടുകാാർ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടുകാാർക്കുംം അവരുടെെ ദേ�ശക്കാാവുകളിിൽ ഉത്സവംം നടത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ട
അവകാാശംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ഈ അവകാാശത്തെ� ചെ�റുജന്മാാവകാാശംം എന്നുംം പറഞ്ഞുവരുന്നു.
ഓരോ�ോ തറവാാട്ടുകാാർക്കുംം സമീീപപ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ� രണ്ടോ�ോ അതിിലധിികമോ�ോ കാാവുകളിിൽ ഉത്സവംം
നടത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ടതുണ്ടാായിിരുന്നു. ഏത്് കാാവിിൽ ഉത്സവംം നടത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കാാൻ പോ�ോയാാലുംം
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സ്വവന്തംം വീീട്ടിിൽ നിിന്ന്് വ്രതമെെടുത്ത്് തിികഞ്ഞ ഭക്തിിയോ�ോടുകൂടിി തങ്ങളുടെെ ഉപാാസനാാമൂർത്തിി
യാായ ദേ�വിിയെ� ആരാാധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവർ സകല കർമ്മങ്ങളുംം ചെ�യ്തിിരുന്നത്്. ഉത്സവംം
നടത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കേ�ണ്ട കാാവിിൽ നിിന്നുംം വാാദ്യയക്കാാരുംം, വെ�ളിിച്ചപ്പാാടന്മാാരുംം കാാരണവന്മാാരുംം വന്ന്്
പെ�രുവണ്ണാാൻ സമുദാായത്തിിലെ� മൂത്തപെ�രുവണ്ണാാനോ�ോടുംം ഇളയവരാായ മറ്റ്് കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരോ�ോടുംം
ഒപ്പംം കാാവിിലേ�ക്ക്് ആഘോ�ോഷവരവാായാാണ്് പോ�ോകുന്നത്്. ഇതിിലെ� ഏറ്റവുംം വലിിയ പ്രത്യേ�േകത
അവർ അങ്ങനെ� ഉത്സവത്തിിനാായിി പുറപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അവരുടെെ ദേ�വിിയേ�യുംം കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവുന്നു
എന്നതാാണ്്. തങ്ങളുടെെ ഉപാാസനാാമൂർത്തിിയെ� ആവാാഹിിച്ച്് പീീഠത്തിിലാാക്കിി പീീഠവുംം വാാളുംം കൊ�ൊണ്ട്്
അവർ ആഘോ�ോഷവരവോ�ോട്്കൂടിി കാാവിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�രുന്നു. തിിറയാാട്ട ഉത്സവംം നടത്തിി കൊ�ൊടു
ത്തശേ�ഷംം പിിറ്റേ�ദിിവസമാാണ്് അവർ അവിിടെെനിിന്നുംം പോ�ോരുന്നത്്. അവരുടെെ ഉപാാസനാാമൂർത്തിി
യുംം അവർ ഉത്സവംം നടത്തിികൊ�ൊടുക്കുന്ന കാാവിിലെ� മൂർത്തിികളുംം തമ്മിിൽ ബന്ധമുണ്ടാായിിരുന്നു
വിിശ്വാാ�സംം. മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടുകാാർ പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിലെ� ഉത്സവംം നടത്തിിക്കൊ�ൊടുത്തിിരുന്നതുകൊ�ൊ
ണ്ടുതന്നെ� അവരുടെെ ആരാാധനാാദേ�വിിയുംം ഉപാാസനാാമൂർത്തിിയുമാായ മണ്ണാാറക്കൽ ഭഗവതിിയെ�
പുല്ലാാട്ടുകാാവിിൽ കോ�ോലംം കെ�ട്ടിി ആടിിക്കുവാാൻ തുടങ്ങിി.
പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിൽ ദേ�വീീസങ്കല്പംം ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ലെ�ന്ന്് പഴമക്കാാർ പറയുന്നു.
“അതാായത്് പറഞ്ഞുകേ�ട്ടത്് എങ്ങന്യാാ�ച്ചാാല്് പുല്ലാാട്ട്് ഭഗവതിി ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ലാാന്നാാ പറയുന്നത്്.
ആദ്യയകാാലത്ത്് അത്് മണ്ണാാറക്കലാായിിരുന്നുംംമ്പോ�ോലെ� ഭഗവതിി ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. അപ്പോ�ോ പുല്ലാാട്ട്്
ഉത്സവംം കഴിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടീീട്ട്് മ്പള്്, മണ്ണാാന്മാാര്്, പുല്ലാാട്ടേ�ക്കുള്ളാാതാാണല്ലോ�ോ മ്പള്് അവിിട്്ത്തെ�
മണ്ണാാന്മാാര്് അവര്് ഭഗവതീീനെ� ആവാാഹിിച്ച്് അവിിടെെ കൊ�ൊണ്ടിിരിിത്തീീട്ട്് അവിിടെെ ഭഗവതിിത്തറേം�ം
അതുംം ഇതുംം ഒക്കെ� കഴിിച്ച്് പിിറ്റേ� ദിിവസംം ഇങ്ങോ�ോട്ടെെന്നെ� കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടോ�ോരാാന്നാാ പറയുന്നത്് ”
(ശശിിധരൻ, സ്വവകാാര്യയ സംംഭാാഷണംം, 24 മാാർച്ച്്, 2019). ആളുകളുടെെ വാാമൊ�ൊഴിിയിിൽ നിിന്ന്് വ്യയക്ത
മാാവുന്ന വസ്തുതകളാാണിിവയെ�ല്ലാം�ം.
ആവാാഹിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന ദേ�വിിയെ� ഉത്സവംം കഴിിഞ്ഞാാൽ പെ�രുവണ്ണാാൻ സമുദാായംം തിിരിിച്ച്്
തങ്ങളുടെെ തറവാാട്ടിിലേ�ക്കുതന്നെ� കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോവുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഇങ്ങനെ� സ്ഥിിരമാായിി ദേ�വിി
ഉണ്ടാായിിരുന്നത്് ഈ തറവാാട്ടിിൽ ആയിിരുന്നു. പുല്ലാാട്ടുകാാവിിൽ ഉത്സവംം നടത്താാൻ വേ�ണ്ടിിപ്പോ�ോയ
അടിിയാാളരുടെെ ആരാാധനാാമൂർത്തിി പിിന്നീീട്് മേ�ലാാളന്റെ� കാാവിിലെ� ഉപാാസനാാമൂർത്തിിയാായിി മാാറിി.
പുല്ലാാട്ടുകാാവിിൽ പ്രധാാനമാായുംം കരിിയാാത്തൻ, കരിിവിില്ലിി, കൊ�ൊലോ�ോൻ, മുത്താാച്ചിി, അസുരാാളൻ,
നാാഗംം തുടങ്ങിിയ ആരാാധനാാമൂർത്തിികൾ മാാത്രമേ� ഉണ്ടാായിിരുന്നുള്ളൂ. പിിന്നീീടാാണ്് ദേ�വീീസങ്കല്പംം
കാാവിിന്റെ� ഭാാഗമാാവുന്നത്്. ആ ദേ�വീീ സങ്കല്പംം പെ�രുവണ്ണാാൻ സമുദാായത്തിിന്റെ� ആരാാധനാാമൂർ
ത്തിിയാാണ്്. കീീഴാാള ആരാാധനയിിലേ�ക്ക്് വരേ�ണ്യയത കടന്നുവരുന്നതിിനു പ്രധാാന തെ�ളിിവാായിി
പറയാാവുന്നത്് ഭഗവതിിത്തിിറയുടെെ മുറ്റത്തേ�ക്കിിറങ്ങൽ ചടങ്ങാാണ്്. പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിൽ ഭഗവതിിത്തിിറ
മുറ്റത്തേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുന്നത്് കാാവിിന്റെ� ആരാാധനാാമൂർത്തിിയുടെെ മുന്നിിൽ വെ�ച്ചല്ല, അണിിയറയിിൽ
നിിന്നാാണ്്. അണിിയറ എന്നുപറയുന്നത്് കെ�ട്ടിിയാാട്ട സമൂഹംം ഗുരുകാാരണവന്മാാരെെ കന്നിിമൂലയിിൽ
സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്ന തിിറയാാട്ട കോ�ോലത്തിിന്റെ� ഒരുക്കങ്ങൾ സർവ്വതുംം പൂർത്തിിയാാക്കുന്ന
ഇടമാാണ്്. ഈ ഇടത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് ആ കാാവിിലെ� പ്രധാാനമൂർത്തിി പ്രവേ�ശിിക്കുന്നതെ�ങ്കിിൽ
അതിിന്് വ്യയക്തമാായ എന്തെ�ങ്കിിലുംം കാാരണംം ഇല്ലാാതിിരിിക്കിില്ലല്ലോ�ോ.
കാാവിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു ദേ�വതാാപ്രതിിരൂപമാാണ്് വെ�ളിിച്ചപ്പാാട്്. നാായർ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ഊരാായ്മ
യിിലുള്ള പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിലെ� വെ�ളിിച്ചപ്പാാടുകളുംം ഇവരുടെെ വിിഭാാഗത്തിിൽ നിിന്നുള്ളതു തന്നെ�യാാണ്്.
എന്നാാൽ ഭഗവതിിത്തിിറയുടെെ സമയത്ത്് മാാത്രംം പെ�രുവണ്ണാാന്മാാരിിവിിടെെ വെ�ളിിച്ചപ്പെ�ടുന്നു.
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അതാായത്് അവർ കൊ�ൊണ്ടുനടക്കുന്ന, ഉത്സവത്തിിനു വരുമ്പോ�ോൾ എഴുന്നള്ളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന
അവരുടെെ ദേ�വിിയാായ ഭഗവതിിയുടെെ തിിറസമയത്ത്് മാാത്രംം അവർ വെ�ളിിച്ചപ്പെ�ടുന്നു എന്നർത്ഥംം.

പുല്ലാാട്ട്്, മണ്ണാാറക്കൽ കാാവുകളിിലൂടെെയുള്ള സാാമൂഹിിക രൂപീീകരണംം
നാായർ മേ�ധാാവിികൾ ഭരണംം നടത്തിിയിിരുന്ന പുല്ലാാട്ട്് കാാവുംം അടിിയാാളരാായ പെ�രുവണ്ണാാൻ വിിഭാാഗംം
ഭരണംം നടത്തിിയ മണ്ണാാറക്കൽ കാാവുംം ശക്തമാായ ജാാതിിശ്രേ�ണിിയിിലൂടെെ പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന
ആരാാധനാാലയങ്ങളാാണ്്. രണ്ടുകാാവുകളുംം തമ്മിിൽ അനുഷ്ഠാാനപരമാായിി ഏറെെ ബന്ധപ്പെ�ട്ടുകിിട
ക്കുന്നു. രണ്ട്് ആരാാധനാാലയങ്ങളിിലുംം ദേ�വിിയാാണ്് ഉപാാസനാാമൂർത്തിി. പുല്ലാാട്ടമ്മ, മണ്ണാാറക്കലമ്മ
എന്നിിങ്ങനെ� അമ്മദൈൈവങ്ങളാായാാണ്് അവരെെ ദേ�ശക്കാാർ കാാണുന്നത്്. രണ്ടുകാാവുകളുംം തമ്മിിൽ
ഏകദേ�ശംം ഒന്നര കിിലോ�ോമീീറ്റർ ദൂരവ്യയത്യാാ�സമാാണുള്ളത്്. ഈ മൂർത്തിിസങ്കല്പങ്ങൾക്ക്് അനുഷ്ഠാാന
പരമാായ സഞ്ചാാരപാാതകളുണ്ട്്.
കുംംഭംം പത്തിിനാാണ്് പുല്ലാാട്ടുകാാവിിൽ തിിറയുത്സവംം. പുല്ലാാട്ട്് ദേ�ശക്കാാവിിലെ� അവകാാശിിക
ളാായ മണ്ണാാറക്കൽ പെ�രുവണ്ണാാന്മാാർ കുടുംംബ തറവാാട്ടിിൽ വച്ചാാണ്് പുല്ലാാട്ട്് ദേ�വിിയുടെെ തിിറയാാട്ട
ഉത്സവത്തിിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്്. പീീഠവുംം വാാളുംം വെ�ച്ച്് ഉപാാസിിച്ചിിരുന്ന മുറിിയിിലാാണ്്
ദൈൈവിികമാായ കാാര്യയങ്ങളെ�ല്ലംം ചെ�യ്തിിരുന്നത്്. ഈ ഉപാാസനാാമൂർത്തിിക്കാായാാണ്് ഉത്സവത്തിിന്റെ�
തലേ� ദിിവസംം മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടിിൽ വെ�ച്ച്് ഗുരുതിി ദർപ്പണംം നടത്തുന്നത്്. മണ്ണാാറക്കൽ
കാാവിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഗുരുതിി പെ�രുവണ്ണാാൻ സമുദാായത്തിിലെ� കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാർ
പുല്ലാാട്ട്്കാാവിിന്റെ� ഉത്സവത്തിിന്റെ� തലേ�ന്ന്് അവരുടെെ തറവാാട്ടിിൽവെ�ച്ച്് നടത്തുന്ന കർമ്മമാാണ്്.
പിിറ്റേ� ദിിവസംം ഈ പീീഠവുംം കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരുംം കൂടിി ആഘോ�ോഷ വരവാായിി പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിലേ�ക്ക്്
എത്തിിച്ചേ�രുകയുംം അവിിടുത്തെ� ഉത്സവംം നടത്തിി കൊ�ൊടുക്കുകയുമാായിിരുന്നു ചെ�യ്യാാറ്്. ദേ�വിി പെ�രു
വണ്ണാാന്റെ� കൂടെെ പോ�ോയിി ഉത്സവത്തിിൽ പങ്കെ�ടുത്ത്് തിിരിിച്ചുപോ�ോരുന്നു എന്നതാായിിരുന്നു വിിശ്വാാ�സംം.
കാാവധിികാാരിികളുംം ഉത്സവംം നടത്തിിപ്പുവിിഭാാഗങ്ങളുംം തമ്മിിലുണ്ടാായ പ്രധാാനപ്രശ്നംം കുളത്തിിന്റെ�
നിിർമ്മാാണവുംം ഉപയോ�ോഗവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ഊരാാളരുംം അടിിയാാളരുംം ചേ�ർന്നുകൊ�ൊണ്ട്്
കുളംം കുഴിിച്ചു. “ഇത്് ദൈൈവത്തിിന്റെ� കുളമാാണ്് തീീണ്ടാാൻ പാാടിില്ലെ�”ന്ന്് ഊരാാളന്മാാർ കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാ
രാായ മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടിിലെ� പെ�രുവണ്ണാാന്മാാരോ�ോട്് പറഞ്ഞതിിനെ� തുടർന്ന്് അവരിിവിിടെെ ഉത്സവംം
നടത്തിി കൊ�ൊടുക്കാാതെ�യാായിി. ദേ�വിിയെ� എഴുന്നള്ളിിച്ച്് കൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന ‘വരവ്്’ മുതൽ അവരവിിടെെ
ചെ�യ്യുന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളൊ�ൊന്നുംം തന്നെ� മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടുകാാർ പിിന്നീീടങ്ങോ�ോട്ട്് തുടർ
ന്നിില്ല. കുളവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അയിിത്ത സംംഘർഷത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി കാാലാാന്തരങ്ങളാായിി തുടർ
ന്നുപോ�ോന്നിിരുന്ന ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�ല്ലാം�ം സ്തംംഭിിച്ചു. ഊരാായ്മക്കാാർ ഉത്സവ നടത്തിിപ്പിിനാായിി
മറ്റിിടങ്ങളിിലുള്ള കെ�ട്ടിിയാാട്ടക്കാാരെെയാാണ്് ഈ സംംഭവത്തിിനുശേ�ഷംം ആശ്രയിിച്ചിിരുന്നത്്.
ആരാാധനയിിലുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലുംം പരമ്പരാാഗതമാായിി തുടർന്നുവന്ന രീീതിികളിിലുമെെല്ലാം�ം
തന്നെ� മാാറ്റങ്ങൾ സംംഭവിിക്കുന്നത്് കീീഴാാളരുടെെ യുക്തിിസഹമാായ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യലിിലൂടെെയാാണ്്.
ഇത്തരംം ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യലുകൾ വരേ�ണ്യയ ഊരാാള വിിഭാാഗങ്ങൾക്ക്് സ്വീീ�കാാര്യയമാായിിരുന്നിില്ലെ�ന്ന്്
മാാത്രമല്ല ഇതവരെെ ചൊ�ൊടിിപ്പിിക്കുകകൂടിി ചെ�യ്തു. കീീഴാാളവിിഭാാഗമാായ മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടുകാാർ,
അവർ ആരാാധിിച്ചിിരുന്ന ദേ�വീീസങ്കല്പത്തിിനാായിി കാാവുപണിിതു. പുല്ലാാട്ടുകാാവിിലാാകട്ടെെ കീീഴാാളാാരാാധന
സമാാന്തരമാായിി ബലപ്പെ�ട്ടുവന്നു. മണ്ണാാറക്കൽ തറവാാട്ടിിലെ� ദേ�വിിയെ� ആവാാഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന
സവിിശേ�ഷ ആരാാധനാാക്രമംം നിിർത്തലാായിി. ഉത്സവദിിവസംം അടിിയാാളർ തങ്ങൾ ആരാാധിിക്കുന്ന
ദേ�വീീചൈൈതന്യംം� പീീഠത്തിിൽ ആവാാഹിിച്ച്് പുല്ലാാട്ടുകാാവിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവരാാനോ�ോ അവിിടെെ ഉത്സവംം
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നടത്തിിക്കൊ�ൊടുക്കാാനോ�ോ തയ്യാാറാായിില്ല. സ്വവന്തംം കാാവിിലൂടെെ ഉത്സവാാദിികർമ്മങ്ങളെ�ല്ലാം�ം അവർ
ചെ�യ്തു. അങ്ങനെ� രണ്ട്് തറവാാട്ടുകാാരുംം അവരവരുടെെ കാാവുകളിിൽ ദേ�വിിയെ� ആരാാധിിക്കാാൻ
തുടങ്ങിി. മണ്ണാാറക്കലിിൽ നിിന്ന്് കൊ�ൊണ്ടുവരാാതെ� തന്നെ� ദേ�വീീസങ്കല്പത്തിിൽ പുല്ലാാട്ടുകാാർ ആരാാധന
നടത്തുവാാൻ തുടങ്ങിി. ഞങ്ങൾക്ക്് കുളംം തീീണ്ടാാൻ പറ്റിിയിില്ലെ�ങ്കിിൽ ഞങ്ങളുടെെ ദേ�വിിക്ക്് മാാത്രമാാ
യൊ�ൊരു കാാവുപണിിയുംം എന്ന പ്രതിിരോ�ോധ പരമാായ നടപടിിയിിന്മേ�ൽ വർഷങ്ങൾക്കുശേ�ഷമാാണ്്
മണ്ണാാറക്കൽ കാാവ്് സ്ഥാാപിിതമാായത്്. ചടങ്ങുകളുംം ചിിട്ടകളുംം ഒരേ� പോ�ോലെ� പാാലിിക്കുന്ന ആരാാധ
നാാകേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിി പുല്ലാാട്ട്് - മണ്ണാാറക്കൽ കാാവുകൾ മാാറിി.
“ഈ നാാട്ടിിലെ� ദളിിതകഥയിിൽ അമ്പതുകൊ�ൊല്ലത്തിിനുള്ളിിലുണ്ടാായിിട്ടുള്ള പ്രധാാന സംംഭവംം,
ചരിിത്രാാതീീത കാാലംം മുതൽ അവർ പിിറന്നുവളർന്ന മണ്ണുംം അനുഭവിിച്ചുവന്ന മുതലുകളുംം അവകാാശ
ങ്ങളുംം തട്ടിിപ്പറിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നതാാണ്്.” (വിിജയൻ കെ�.പിി., 2004: 83): എന്ന നിിരീീക്ഷണംം പ്രസക്ത
മാാകുന്നത്് ഇത്തരംം സന്ദർഭങ്ങളിിലാാണ്്.
കാാവിിന്റെ� മുറ്റത്ത്് നിിന്ന്് തിിറകെ�ട്ടുന്ന കലാാകാാരന്് ചമയങ്ങളഴിിച്ച്് വെ�ച്ച്് കെ�ട്ടിിയ കോ�ോല
ത്തിിന്റെ� ദേ�ഹംം ശുദ്ധമാാക്കിിയാാൽ ജലാാശയംം അശുദ്ധമാായിിപോ�ോവുംം എന്ന നാായർ മേ�ധാാവിികളുടെെ
യുക്തിിഹീീനമാായ കണ്ടെ�ത്തലുകളാാണ്് കാാവിിലെ� അനുഷ്ഠാാനത്തേ�യുംം ദേ�ശക്കാാരനാായ പെ�രുവ
ണ്ണാാനേ�യുംം കാാവിിൽ നിിന്നകറ്റിിയത്്.
“എന്തിിന്റെ� പേ�രിിലാാണോ�ോ, ഒരു വിിഭാാഗംം അവഗണിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ, മാാറ്റിിവെ�ക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ
നിിന്ദിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ അപകൃഷ്ടരാാക്കിി മുദ്രകുത്തപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നത്്, അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാ
നത്തിിൽ തന്നെ� അംംഗീീകാാരത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി വാാദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സംംസ്കാാരരാാഷ്ട്രീീയംം (Cultural
politics) സ്വവത്വവ രാാഷ്ട്രമാായിി (identity politics) പരിിണമിിച്ചത്്” (പോ�ോക്കർ, പിി.കെ�., 2007: 11).
പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിനെ� സംംബന്ധിിക്കുന്ന ചരിിത്രംം ഒരു പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� കീീഴാാള ചരിിത്രംം കൂടിിയാാണ്്
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. കാാവുകളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വാാമൊ�ൊഴിിചരിിത്രങ്ങളെ�ല്ലാം�ം പറഞ്ഞുവെ�ക്കുന്ന അടിിസ്ഥാാ
നപരമാായ വസ്തുതതന്നെ� ജാാതിിസംംഘർഷങ്ങളേ�ക്കുറിിച്ചുള്ളതാാണ്്.
മലദൈൈവങ്ങൾ മാാത്രംം ഉണ്ടാായിിരുന്ന കാാവിിൽ ഇപ്പോ�ോൾ പ്രധാാന പ്രതിിഷ്ഠ എന്ന നിിലയിിൽ
ദേ�വിിയെ�യാാണ്് ഉപാാസിിച്ചുവരുന്നത്്. ഇങ്ങനെ� പരിിണാാമവിിധേ�യമാായ ഒരാാരാാധനാാ ചരിിത്രമാാണ്്
പുല്ലാാട്ട്് കാാവിിന്റേ�ത്്. ഈ പരിിണാാമത്തിിൽ അധിികാാരംം, അധീീശത്വംം�, ജാാതിി സങ്കല്പംം തുടങ്ങിിയ
കാാവിിന്റെ� ചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അനവധിി സംംഗതിികളുണ്ട്്. ഉപരിിതലത്തിിൽ കൂട്ടാായ്മയുടെെ
പ്രതീീകമെെന്നോ�ോണംം ഉത്സവാാദിികാാര്യയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഭംംഗിിയാായിി നടക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ആന്തരിികമാായിി
നോ�ോക്കിിയാാൽ ജാാതിി സങ്കല്പത്തെ� ഊട്ടിി ഉറപ്പിിക്കാാൻ ശ്രമിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാാപനമാായിി
കാാവിിനെ� കാാണാാവുന്നതാാണ്്. കാാവിിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെ�റിിയ കാാര്യം�ം പോ�ോലുംം ജാാതിി സങ്കല്പത്തെ�
പിിൻപറ്റുന്നവയാാണ്്. സങ്കല്പനപരമാായിി ദേ�വിിയെ� ഉപാാസിിക്കുന്ന ഒരേ� ചടങ്ങുകളുംം ചിിട്ടകളുംം പിിന്തുട
രുന്ന രണ്ടുകാാവുകളാായിി ഈ കാാവുകൾ മാാറാാൻ ഉണ്ടാായ സാാഹചര്യം�ം അയിിത്ത മനോ�ോഭാാവമാാണ്്.
മലദൈൈവങ്ങളെ� മാാത്രംം ആരാാധിിച്ചിിരുന്ന ഒരു കാാവിിൽ പിിന്നീീട്് സ്ഥാാപിിതമാായ ദേ�വീീ പ്രതിി
ഷ്ഠയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തെ� കീീഴാാള ആരാാധനയിിന്മേ�ൽ നടന്ന അധിിനിിവേ�ശ ശ്രമമാായിിതന്നെ�യാാണ്്
മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്. മറ്റ്് പ്രതിിഷ്ഠയ്ക്കുള്ളതിിനേ�ക്കാാൾ സാാമൂഹിിക പദവിി ദേ�വിിയുടെെ പ്രതിിഷ്ഠയ്ക്കാാ
യതുകൊ�ൊണ്ട്് കുലവൻ, കരിിയാാത്തൻ, അസുരാാളൻ എന്നീീ മൂർത്തിികളെ� മുഖ്യയസ്ഥാാനത്തേ�ക്ക്്
കൊ�ൊണ്ടുവരാാതെ� ഉപദൈൈവങ്ങളാാക്കിിമാാറ്റിി. ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്ന ദൈൈവസങ്കല്പംം
ഇവരുടേ�താായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ കൂടിി ദേ�വീീ പ്രതിിഷ്ഠയ്ക്കാാണ്് പിിന്നീീട്് ആധിിപത്യംം� ലഭിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
ദേ�വിിയുടെെ ആരാാധന ഇവിിടെെ പ്രാാമുഖ്യയത്തോ�ോടെെ മുന്നോ�ോട്ട്് വരിികയുംം ആഘോ�ോഷമാായിി മാാറുകയുംം
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ചെ�യ്തു. ദൈൈവിിക സങ്കല്പത്തിിൽപോ�ോലുംം ഉണ്ടാാകുന്ന ഇത്തരംം മാാറ്റപെ�ടലുകളിിലൊ�ൊക്കെ� പ്രവർത്തിി
ക്കുന്ന സാാമൂഹിിക ഏകകംം ജാാതിിജന്മിിത്ത സാാമ്പത്തിിക വ്യയവസ്ഥിിതിി തന്നെ�യാാണ്് എന്നതിിൽ
സംംശയമിില്ല.
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മലബാാർ ക്രിിസ്ത്യയൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു.

ഭൂതതത്വവങ്ങൾ നാാട്യയശാാസ്ത്ര വീീക്ഷണത്തിിൽ
പ്രീീതിി എംം.

ഗവേ�ഷക, ഭരതനാാട്യയ വിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി

ആമുഖംം
കലകൾ എന്നത്് പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� രൂപ, വർണ്ണ, നാാദ, ചലനങ്ങളിിലുംം നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്ന
സൗൗന്ദര്യയത്തെ� മനുഷ്യയസാാധ്യയമാായ രീീതിിയിിൽ പുനരാാവിിഷ്കരിിക്കുന്നതാാണ്്. ഭാാരതത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരംം
തന്നെ� പ്രകൃത്യാാ�രാാധനയാാണ്്. ആകാാശംം, വാായു, അഗ്നിി, ജലംം, ഭൂമിി -ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിില്ലാാതെ�
പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളിില്ല. പഞ്ചമഹാാഭൂതങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള പഞ്ച ഇന്ദ്രിിയങ്ങളാാണ്്
നാാസിിക, രസന, ചക്ഷുസ്്, ത്വവക്ക്്, ശ്രോ�ോത്രംം എന്നിിവ. ഇന്ദ്രിിയാാർത്ഥങ്ങളാാണ്് രസംം, ഗന്ധംം, രൂപംം,
സ്പർശംം,ശബ്ദംം എന്നിിങ്ങനെ�യുമാാണ്്.നാാട്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ആധിികാാരിികമാായിി ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ള ഏറ്റവുംം
പഴക്കംം ചെ�ന്ന ഗ്രന്ഥമാാണ്് ഭരതമുനിിയുടെെ നാാട്യയശാാസ്ത്രംം. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നാാട്യയശാാസ്ത്രവുമാായിി
എപ്രകാാരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു എന്നതാാണ്് പഠനവിിഷയംം.

ഭൂതതത്വംം�
ഭൂമിി, ജലംം, അഗ്നിി, വാായു, ആകാാശംം എന്നിിവയാാണ്് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഇവയിിൽ ആകാാശത്തിിന്റേ�ത്്
ശബ്ദഗുണംം മാാത്രമാാണ്്. വാായുവിിൽ നിിന്ന്് ശബ്ദവുംം സ്പർശവുംം ഗുണങ്ങൾ. തേ�ജസ്സിിന്് ശബ്ദസ്പർശ
രൂപങ്ങളാാണ്് ഗുണങ്ങൾ. ജലത്തിിന്് ശബ്ദസ്പർശ രൂപരസങ്ങൾ.

പൃഥ്വിി�യ്ക്ക്് ഗന്ധമുൾപ്പെ�ടെെ അഞ്ച്് ഗുണങ്ങളുണ്ട്്:
ഭൂമിി
ജലംം
തേ�ജസ്്
വാായു
ആകാാശംം

ഗന്ധംം, സ്പർശംം, ശബ്ദംം, രൂപംം, രസംം
ശബ്ദംം, സ്പർശംം, രൂപംം, രസംം
ശബ്ദംം, സ്പർശംം, രൂപംം
ശബ്ദംം, സ്പർശംം
സ്പർശംം

ആകാാശാാദിിഭൂതങ്ങൾ ആവിിർഭവിിക്കുമ്പോ�ോൾ മുന്നിിൽ ഉള്ളവയുടെെ ഗുണങ്ങൾകൂടിി പകർന്നെ�
ടുക്കുന്നു. ഈ ഗുണക്രമംം ഭൂതങ്ങളുടെെ ഉത്്പത്തിിക്രമത്തേ�യുംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.ശബ്ദങ്ങൾക്ക്്
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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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ജ്ഞാാനംം പ്രദാാനംം ചെ�യ്യുന്നു.
ശിിവന്് ചുറ്റുമുള്ള അഗ്നിിവലയംം ജനിിമൃതിിചക്രത്തെ� പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. അഗ്നിി എല്ലാാ കർമ്മ
ങ്ങൾക്കുംം അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്. ശിിവന്റെ� കെ�ട്ടുപിിണഞ്ഞ്് അഴിിഞ്ഞുലഞ്ഞ്് കിിടക്കുന്ന ജട ജ്യോ�ോ�തിിർ
ഗോ�ോളങ്ങളെ� അവയുടെെ സഞ്ചാാരപഥത്തിിൽ നിിന്ന്് തെ�റ്റിിക്കുകയോ�ോ തകർക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നു. മുടിി
നാാനാാഭാാഗത്തേ�ക്ക്് പറക്കുകയുംം ഒരു വൃത്തംം സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പദാാർത്ഥങ്ങളെ� തകർക്കു
കയുംം പുന:സൃഷ്ടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന പ്രപഞ്ചാാവബോ�ോധത്തെ�യാാണ്് ഇത്് പ്രതീീകവത്്ക്കരിിക്കുന്നത്്.
ഓരോ�ോരുത്തരുടേ�യുംം ഉള്ളിിൽ ഓരോ�ോ പ്രവർത്തനവുംം സൂക്ഷ്മതയോ�ോട്് കൂടിി നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ�
ശരീീരത്തിിലുംം പ്രകൃതിിയിിലുംം നടന്നുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന എല്ലാാ പ്രാാണന്റെ�യുംം പ്രതീീകമാാണ്് നടരാാജൻ.
ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുടേ�യുംം ജീീവാാത്മാാവാാണ്് ഭൂതംം. പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� സമഗ്രമാായ ജീീവാാത്മാാക്കളെ�ല്ലാം�ം
ക്ഷോ�ോഭിിതമാായിിരിിക്കുന്നു. പലതരത്തിിലുള്ള വിികാാരങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ക്ഷോ�ോഭസങ്കുലമാാണ്് മനസ്സ്്.
പ്രപഞ്ചംം വീീണ്ടുംം ഉണർന്നിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാാകുന്ന നൃത്തംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ മനസ്സാാൽ ക്ഷോ�ോ
ഭിിതമാാണ്്. നന്ദിികേ�ശ്വവരന്റെ� അഭിിനയദർപ്പണത്തിിൽ നടരാാജമൂർത്തിിയെ� നാാലുസ്വവരൂപങ്ങളാായിി
സങ്കല്പിിക്കുന്നു.
“ആംംഗിികംം ഭുവനംം യസ്യാാ�
വാാചിികംം സർവ്വവാാങ്്മയംം
ആഹാാര്യം�ം ചന്ദ്രതാാരാാദിി
തംം നമ: സാാത്വിി�കംം ശിിവംം”
[ഈ ഭുവനത്തിിലെ� സമസ്തസൃഷ്ടിികളുംം ആരുടെെ ആംംഗിികാാഭിിനയമാാകുന്നുവോ�ോ, ആരുടെെ
ശബ്ദമാാണോ�ോ പ്രപഞ്ചംം നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നത്്, ചന്ദ്രതാാരാാദിികളടങ്ങിിയ ആകാാശംം ആരുടെെ ആഹാാ
ര്യയമാാകുന്നുവോ�ോ സാാത്വിി�കാാഭിിനയരൂപത്തിിൽ ആര്് സ്വവയംം വിിരാാജിിക്കുന്നുവോ�ോ അങ്ങനെ�യുള്ള ആ
ശിിവനെ� ഞാാൻ നമസ്ക്കരിിക്കുന്നു]
സംംഹാാരമിില്ലാാതെ� സൃഷ്ടിിയിില്ല. സൃഷ്ടിിസ്ഥിിതിി സംംഹാാരംം പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� അധിിപതിിയാായ
ശിിവനിിൽ തന്നെ�യാാണ്്. അഭിിനയത്തിിന്റെ� ചതുർവിിധാം�ംശങ്ങളെ� യുക്തിിപൂർവ്വുംം സമന്വവയിിപ്പിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് നടരാാജവിിഗ്രഹംം നിിർമ്മിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിൽ ആറാാമത്തെ� അധ്യാാ�യമാായ രസവിികല്പംം മുതൽ ചതുർവിിധാാഭിിനയംം വിിസ്ത
രിിച്ച്് പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നു. അഭിിനയംം എന്നാാൽ മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിക്കുന്നത്്. അഭിിനയത്തെ� ആംംഗിികംം,
വാാചിികംം, ആഹാാര്യം�ം, സാാത്വിി�കംം എന്നിിങ്ങനെ� നാാലാായിി വിിഭജിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
1.	ആംംഗിികാാഭിിനയംം – അംംഗ-ഉപാംം�ഗ-പ്രത്യംം�ഗങ്ങളാാൽ ആശയംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
2.	വാാചിികാാഭിിനയംം – കാാവ്യയനാാടകാാദിികളെ� ആസ്പദമാാക്കിിയുള്ള സംംഭാാഷണത്തിിന്റെ�യോ�ോ,
ഗീീതത്തിിന്റെ�യോ�ോ സഹാായത്താാൽ പ്രകടമാാക്കുന്ന അഭിിനയംം.
3. ആഹാാര്യാ�ാഭിിനയംം – കഥാാപാാത്രങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി വേ�ഷഭൂഷാാദിികളാാൽ അലംംകൃതമാായ
അഭിിനയംം.
4.	സാാത്വിി�കാാഭിിനയംം – കഥാാപാാത്രങ്ങളെ� ഉൾക്കൊ�ൊണ്ട്് തന്മയത്തത്തോ�ോടുകൂടിി അഭിിനയിിക്കു
ന്നത്്
നാാട്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഒന്നാാമധ്യാാ�യംം നാാട്യോ�ോ�ൽപ്പത്തിി. രണ്ടാാമധ്യാാ�യമാായ മണ്ഡപവിിധിി നാാട്യയഗൃഹ
നിിർമ്മാാണ വിിവരണമാാണ്്. വിികൃഷ്ടംം ത്ര്യയശ്രംം, ചതുരശ്രംം എന്ന്് മൂന്ന്് വിിധമുണ്ട്് നാാട്യയഗൃഹങ്ങൾ.
നാാട്യയഗൃഹനിിർമ്മാാണത്തിിൽ നാാലു തൂണുകൾ ചാാതുർവർണ്ണ്യയത്തിിലെ� നാാല്് വിിഭാാഗംം, തൂണുകൾക്ക്്
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കൊ�ൊടുത്തിിരിിക്കുന്ന നിിറംം പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� പഞ്ചവർണ്ണവുമാാണ്്.
പ്രവേ�ശന കവാാടംം കിിഴക്ക്്. ഇന്ദ്രനാാണ്് അധിിപൻ. ഇന്ദ്രൻ ബുദ്ധിിയെ� പ്രതിിനിിധാാനംം
ചെ�യ്യുന്നു. ആരെെയൊ�ൊക്കെ� അകത്ത്് കടത്തണംം ആരൊ�ൊക്കെ� കടക്കരുത്് എന്ന്് തീീർച്ചപ്പെ�ടുത്താാ
നുള്ള വിിവേ�ചനാാധിികാാരംം ഇന്ദ്രനുണ്ട്്. പടിിഞ്ഞാാറ്് ഭാാഗത്ത്് ജലത്തിിന്റെ� അധിിദേ�വത വരുണൻ.
ചമയങ്ങളൊ�ൊരുക്കുന്ന മുറിിയിിൽ ജലംം ആവശ്യയമാാണ്്. വടക്ക്് സ്വവത്തിിന്റെ� അധിിപനാായ കുബേ�രൻ.
ധാാരാാളംം സമ്പത്ത്് വേ�ണ്ടുന്ന ഒന്നാാണ്് നാാട്യം�ം. തെ�ക്ക്് യമൻ, നിിയമപാാലകനാാണ്് യമൻ. നാാട്യം�ം
നടക്കുമ്പോ�ോൾ വേ�ണ്ട സുരക്ഷയാാണ്് ഇത്് കാാണിിക്കുന്നത്്.
അരങ്ങിിൽ ബ്രഹ്മാാവ്്. സൃഷ്ടിിയുടെെ ദേ�വനാാണ്് ബ്രഹ്മാാവ്്. അരങ്ങിിൽ സർഗ്ഗാാത്മകമാായ
സൃഷ്ടിിയുടെെ ആവശ്യയകതയുണ്ട്് എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. ഏറ്റവുംം മുന്നിിൽ അഗ്നിി, അരങ്ങിിലേ�ക്കുള്ള
ദീീപവിിധാാനത്തിിന്റെ� ഉറവിിടംം. അഗ്നിിയുടെെ ചൂടേ�റ്റ്് ഉഷ്ണവാായു ഒഴിിയുംം. അരങ്ങ്് ശുദ്ധവുംം തണുപ്പുള്ള
തുമാായിിത്തീീരുന്നു. മേ�ഘംം അരങ്ങിിനു പിിന്നിിലാാണ്്. ഇടിിമുഴക്കവുമാായാാണ്് മേ�ഘത്തിിന്റെ� ബന്ധംം.
സംംഗീീതോ�ോപകരണങ്ങൾ ശ്രുതിിയുംം നാാദവുംം ഉറപ്പ്് വരുത്തുന്നു.
വിിദ്യാ�ാ ദേ�വതകളാാണ്് മത്തവാാരിിണിിയിിൽ — അരങ്ങിിനുള്ളിിലേ�ക്കുംം പുറത്തേ�ക്കുംം കടക്കു
ന്നതിിനുംം ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാാക്കുന്നതിിനുമുള്ള സ്ഥലമാാണിിത്്. രംംഗപരിിപാാലകനാായ
ചന്ദ്രൻ ശാാന്തചിിത്തനാാണ്് . രംംഗപരിിപാാലകന്് വേ�ണ്ട ഗുണവുംം ഇത്് തന്നെ�. വാായു സർവ്വവ്യാാ�
പിിയാാണ്്. വാായു സഞ്ചാാരംം എല്ലാായിിടത്തുംം അത്യാാ�വശ്യയമാാണല്ലോ�ോ. മൂന്നാാമധ്യാാ�യമാായ രംംഗപൂജ
യിിൽ ദേ�വദേ�വനാായ മഹാാദേ�വൻ മുതൽ ബ്രഹ്മ, വിിഷ്ണു, ലക്ഷ്മിി, സരസ്വവതിി, സൂര്യയചന്ദ്രന്മാാർ, അഗ്നിി
എന്നിിവർക്ക്് വേ�ണ്ടതാായ പൂജാാവിിധിി വിിസ്തരിിക്കുന്നു. നാാലാാമധ്യാാ�യമാായ താാണ്ഡവ ലക്ഷണത്തിിൽ
നടശരീീരംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ� വേ�റൊ�ൊരു തലത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ആസ്വാാ�ദ്യയത ഉണ്ടാാ
ക്കുന്നു. ചലനത്തിിനു വേ�ണ്ടതാായ ഊർജ്ജംം, വാായുചംംക്രമണംം ചെ�യ്യാാനുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സ്ഥലംം
എന്നിിവയാാണ്് എടുക്കേ�ണ്ടത്്. ഓരോ�ോ കലാാരൂപത്തിിനുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന സ്ഥലംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി
രിിക്കുംം. പഞ്ചഭൂതനിിർമ്മിിത ശരീീരത്തിിന്് ശ്രദ്ധ, അർപ്പണംം എന്നിിവ ആവശ്യയമാാണ്്.
ആറാാമധ്യാാ�യമാായ രസവിികല്പത്തിിൽ എട്ടു രസങ്ങളെ�യാാണ്് പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നത്്.
“ശൃംംഗാാരഹാാസ്യയകരുണാാ
രൗ�ദ്രവീീരഭയാാനകാാ:
ബീീഭത്സാാത്ഭുതസമ്്ജ്ഞൗൗചേ�
തൃഷ്ടൗൗ നാാട്യോ�ോ�രസാഃഃ� സ്മൃത:”
വാായുവിിനെ� നിിയന്ത്രിിച്ചുംം ശ്വാാ�സഗതിിയെ� മന്ദ, ശീീഘ്ര ഗതിിയിിലാാക്കിിയുമാാണ്് രസഭാാവങ്ങളെ� ഉണ്ടാാ
ക്കുന്നത്്.
രസംം -വർണ്ണംം-അധിിപൻ
ശൃംംഗാാരംം – പച്ച – വിിഷ്ണു –
മുപ്പത്തിിമൂന്ന്് വ്യയഭിിചാാരിിയിിൽ മുപ്പതിിനുംം സഞ്ചാാരമുണ്ട്്. ഉത്തമരൂപമാാണ്്. ഇത്രയുംം അലങ്കാാരമുള്ള
ദേ�വനാാണ്് വിിഷ്ണു. പ്രകൃതിിയുടെെ പൊ�ൊതുസ്വവഭാാവമുള്ള പച്ച നിിറംം എടുത്തതാാകാംം�.
ഹാാസ്യംം� – വെ�ള്ളിിനിിറംം (സിിൽവർ) - ശിിവഗണംം –
ഉണർവ്വ്്, മിിന്നൽ, തേ�ജസ്്, ഭൂതംം
കരുണംം – ചാാര/ തവിിട്ടുനിിറംം, കാാലൻ
സമാാധാാനംം കാംം�ക്ഷിിക്കുന്ന പ്രാാവിിന്റെ� നിിറമാാണ്്.
രൗ�ദ്രംം – ചുവപ്പ്്, രുദ്രൻ,
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രക്തനിിറംം, ദേ�ഷ്യംം� വരുമ്പോ�ോൾ നമുക്ക്് മുഖംം ചുവക്കുംം.
വീീരംം – സ്വവർണ്ണനിിറംം, ഇന്ദ്രൻ രാാജകീീയമാായിിരിിക്കുംം, വീീരസ്വവഭാാവംം, ആ സ്വവർണ്ണത്തിിളക്കമാാകാംം�.
ഭയാാനകംം – കറുപ്പ്്, കാാലൻ,
ഭയംം ഉണ്ടാാക്കുന്നു. ഇരുട്ടിിൽ നമുക്ക്് ഭയംം കൂട്ടുന്നു. ഇരുട്ടിിന്റെ� നിിറമാായ കറുപ്പ്് ഭയാാനകത്തിിന്്.
ബീീഭത്സംം – ഇരുണ്ട നീീല- മഹാാകാാലൻഭൂമിിയുടെെയുംം ആകാാശത്തിിന്റെ� നിിറംം. നീീല – അറപ്പ്് തോ�ോന്നുമ്പോ�ോൾ അകല്ചയാാണ്് ഉണ്ടാാവുക.
അത്ഭുതംം- മഞ്ഞ, ബ്രഹ്മാാവ്്,
ഏറ്റവുംം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിിക്കുന്ന നിിറമാാണ്് മഞ്ഞ.
പ്രകൃതിിയുടെെ സ്വാാ�ഭാാവിിക നിിറങ്ങളാാണ്് – പച്ച, കറുപ്പ്്, ചുവപ്പ്്, വെ�ള്ള, മഞ്ഞ- ആഹാാര്യാ�ാ
ഭിിനയത്തിിനുപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
ഏഴാാമധ്യാാ�യമാായ ഭാാവവ്യയഞ്ജകംം ഭാാവങ്ങളെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. യാാഥാാർത്ഥജീീവിിതത്തിിൽ
മനസ്സിിലുണ്ടാാകുന്ന വിികാാരങ്ങൾ മുഖത്ത്് അതേ�പടിി പ്രകടമാാകുന്നു. എന്നാാൽ നാാട്യയത്തിിൽ,
യാാഥാാർത്ഥ്യയമല്ലാാത്ത ഒന്നിിനെ� നടന്റെ� ഭാാവപ്രകടനത്തിിലൂടെെ യഥാാർത്ഥമെെന്നു പ്രേ�ക്ഷകന്്
തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്നു. മുഖത്തെ� ഉപാംം�ഗങ്ങളെ� യഥാാവിിധിി ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മുഖാാഭിിനയംം പ്രകടമാാക്കു
ന്നു. ഭവിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് ഭാാവംം. അതാായത്് കാാവ്യാാ�ർത്ഥങ്ങളെ� വാാചിികംം, സാാത്വിി�കംം, ആംംഗിികംം
എന്നിിവകൊ�ൊണ്ട്് ഭവിിപ്പിിക്കുന്നത്്. രസോ�ോൽപ്പത്തിി ഫലങ്ങളാായ കടാാക്ഷാാദിികളെ� അനുഭാാവവുംം
വാാചിികാംം�ഗിിക സാാത്വിി�കഭാാവങ്ങളെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്് വിിഭാാവവുംം. വിിഭാാവംം രണ്ട്് വിിധംം
ആലംംബനവുംം ഉദ്ദീീപനവുംം. കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� പ്രത്യേ�േക സ്വവഭാാവംം കാാണിിക്കുന്നത്് ആലംംബനംം
സന്ദർഭാാനുസരണംം വിികാാരങ്ങളെ� വിികസിിപ്പിിച്ചുകാാണിിക്കുന്നത്് ഉദ്ദീീപനംം. ലോ�ോക സ്വവഭാാവത്തെ�
അനുസരിിച്ചിിരിിക്കുന്ന വിിഭാാവാാനുഭാാവങ്ങളാാൽ പ്രകാാശിിതമാാക്കുന്ന ഭാാവംം നാാൽപ്പത്തിിയൊ�ൊൻപ
തുണ്ട്്. അവയെ� ,സ്ഥാായിിഭാാവംം (8),സഞ്ചാാരിിഭാാവംം (33), സാാത്വിി�കഭാാവംം (8)എന്നിിങ്ങനെ� തിിരിിച്ചിി
രിിക്കുന്നു.
എട്ടാാമധ്യാാ�യംം മുതൽ ആംംഗിികാാഭിിനയംം ആരംംഭിിക്കുന്നു. യോ�ോഗിികൾ യോ�ോഗത്തിിലൂടെെ മോ�ോക്ഷംം
പ്രാാപിിക്കുന്നത്് പോ�ോലെ� നർത്തകിി/ നർത്തകൻ നൃത്തത്തിിലൂടെെ മോ�ോക്ഷപ്രാാപ്തിി നേ�ടുന്നു. വേ�ദാാന്തപ്ര
കാാരംം മോ�ോക്ഷംം എന്നത്് ജീീവാാത്മാാവിിന്റെ�യുംം പരമാാത്മാാവിിന്റെ�യുംം സംംയോ�ോഗമാാണ്്. താാന്ത്രിികർക്ക്്
ഇത്് കുണ്ഡലിിനിിയോ�ോഗമാാണ്്. നട്ടെെല്ലിിന്റെ� അഥവാാ മേ�രുദണ്ഡിിന്റെ� ഏറ്റവുംം അടിിയിിലുള്ള മൂലാാ
ധാാരത്തിിൽ ഉറങ്ങിിക്കിിടക്കുന്ന കുണ്ഡലിിനിി ഉണർന്ന്് ഷഡ്്ചക്രങ്ങളിിലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ച്്, ശിിരസ്സി�ൽ
സഹസ്രദളപത്മത്തിിലിിരിിക്കുന്ന പരമശിിവനുമാായിി യോ�ോജിിക്കുന്നതാാണ്് കുണ്ഡലിിനിിയോ�ോഗംം.
ശക്തിിസ്വവരൂപമാാണ്് കുണ്ഡലിിനിി. ഷഡാാധാാരങ്ങളിിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിിലെ� ഭൂതതത്വവത്തെ�
പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന മൂലാാധാാരംം മേ�രുദണ്ഡിിന്റെ� ഏറ്റവുംം അടിിയാാലാാണ്് സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നത്്.
അതിിന്് മുകളിിൽ ഗുദത്തിിന്റെ�യുംം ജനനേ�ന്ദ്രിിയത്തിിന്റെ�യുംം നടുവിിലാായിി ജലതത്വവത്തെ� പ്രതിിനിി
ധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന സ്വാാ�ധിിഷ്ഠാാനപത്മവുംം നാാഭിിയുടെെ ഭാാഗത്താായിി അഗ്നിിയെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന
മണിിപൂരകപത്മവുംം ഹൃദയഭാാഗത്ത്് വാായുവിിനെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന അനാാഹതപത്മവുംം
കഴുത്തിിൽ ആകാാശത്തെ� പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്ന വിിശുദ്ധിിപത്മവുംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നു. നട്ടെെല്ലിിന്റെ�
നടുവിിലൂടെെ മൂലാാധാാരംം മുതൽ സഹസ്രാാരംം വരെെ കുഴൽ രൂപത്തിിൽ നീീണ്ടുകിിടക്കുന്ന നാാഡിിയാാണ്്
സുഷുമ്ന. സുഷുമ്നയുടെെ ഇടതുംം വലതുമാായിി രണ്ട്് നാാഡിികൾ മൂലാാധാാരത്തിിൽ നിിന്നുംം പുറപ്പെ�ട്ട്്
സുഷുമ്നയെ� വള്ളിിപോ�ോലെ� ചുറ്റിി ഭ്രൂമധ്യയത്തിിൽ (ആജ്ഞാാചക്രംം) വന്ന്് രണ്ട്് നാാസാാദ്വാ�ാരങ്ങൾക്ക്്
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മുകളിിലാായിി അവസാാനിിക്കുന്നു. ഇടതുഭാാഗത്തെ� നാാഡിി ‘ഇഡ’ എന്നുംം വലതുഭാാഗത്തെ� നാാഡിി
‘പിംം�ഗല’ എന്നുംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. മൂലാാധാാരചക്രത്തിിന്റെ� മധ്യാാ�ന്തർഗതമാായ ത്രിികോ�ോണത്തിിന്റെ�
മധ്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം പുറപ്പെ�ടുന്ന സുഷുമ്നാാനാാഡിി ശിിരസ്സിിലെ� ബ്രഹ്മരന്ധ്രസ്ഥാാനത്ത്് അവസാാ
നിിക്കുന്നു. മൂലാാധാാരത്തിിന്റെ� മധ്യയത്തിിലുള്ള അധോ�ോമുഖ ത്രിികോ�ോണത്തിിൽ നിിന്നുംം പതിിനാാല്്
നാാഡിികൾ ഉത്ഭവിിച്ച്് ശരീീരത്തിിന്റെ� പലഭാാഗങ്ങളിിലാായിി അവസാാനിിക്കുന്നു. മൂലാാധാാരങ്ങളിിൽ
നിിന്നുംം പോ�ോകുന്ന നാാഡിികൾ ശരീീരത്തിിന്റെ� നാാനാാഭാാഗത്തേ�ക്കുംം അനവധിി ഉപനാാഡിികളാായിി
പരന്നുകിിടക്കുന്നു. യോ�ോഗ പ്രാാപ്തിിക്കാാധാാരംം ശ്വാാ�സചക്രമാാണ്്. സംംഗീീതവാാദ്യയങ്ങളുടെെ ശബ്ദലയ
ങ്ങൾക്കൊ�ൊരുമിിച്ച്് വിിവിിധ താാളങ്ങളിിൽ അംംഗോ�ോപാംം�ഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധാാപൂർവ്വംം ചലിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ
ശരീീരത്തിിൽ വ്യാാ�പിിച്ച്് കിിടക്കുന്ന നാാഡിികൾക്ക്് അയവുംം മുറുക്കവുംം വരുന്നു. അതിിനനുസരിിച്ച്്
ശ്വാാ�സഗതിിക്ക്് വ്യയത്യാാ�സംം വരുന്നു. നൃത്തത്തിിനാാവശ്യയമാായ ഊർജ്ജംം അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ നിിന്നുംം
ലഭിിക്കുന്നു. മുഖാാഭിിനയത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� മുദ്രാാഭിിനയവുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമേ� അഭിിനയംം
പൂർണ്ണമാാകൂ. മുദ്രാാഭിിനയത്തിിൽ ഓരോ�ോ വിിരലുംം, താാന്ത്രിികമുദ്രപ്രകാാരംം ഭൂതങ്ങളെ� പ്രതിിനിിധാാനംം
ചെ�യ്യുന്നു. ചെ�റുവിിരൽ- പൃഥ്വിി�, മോ�ോതിിരവിിരൽ - അഗ്നിി, ചൂണ്ടുവിിരൽ - വാായു, തള്ളവിിരൽ - ആകാാശംം
എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്് മുദ്രക്ക്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.

ഛന്ദോ�ോവിിഭാാഗംം
പതിിനഞ്ചാാമത്തെ� അധ്യാാ�യമാായ ഛന്ദോ�ോവിിഭാാഗംം മുതൽ വാാചിികാാഭിിനയംം ആരംംഭിിക്കുന്നു.
തുടർന്നുള്ള അധ്യാാ�യങ്ങളിിൽ താാളവാാദ്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിവരിിക്കുന്നു. വാായുവിിൽ വസ്തുക്കളുടെെ
സ്പന്ദനംം നിിമിിത്തമാാണ്് നാാദമുണ്ടാാകുന്നത്്. മനുഷ്യയശരീീരത്തിിലുംം ശബ്ദമുണ്ടാാകുന്നത്് ഈ തത്ത്വവ
ത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിിയാാണ്്. മനസ്സ്് ശരീീരത്തിിലുള്ള അഗ്നിിയേ�യുംം അഗ്നിി പ്രാാണവാായുവിിനേ�യുംം
പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ വാായു മൂലാാധാാരമെെന്ന സ്ഥാാനത്തുനിിന്ന്് മേ�ൽപ്പോ�ോട്ട്് പുറപ്പെ�ട്ട്് നാാഭിി, ഹൃദയംം,
കണ്ഠംം, ശിിരസ്്, വാായ എന്നിിവയിിൽ തട്ടിി ധ്വവനിിരൂപമാായിി പുറത്തുവരുന്നു. നാാഭിിയിിലെ� അനാാഹത
ചക്രംം, കണ്ഠത്തിിലെ� വിിശുദ്ധിിചക്രംം, ശിിരസ്സിിലെ� സഹസ്രാാര ചക്രംം എന്നിിവയിിൽ നിിന്നുംം ക്രമത്തിിൽ
മന്ദംം, മധ്യംം�, താാരംം എന്നീീ നാാദഭേ�ദങ്ങൾ ഉണ്ടാാകുന്നു. ശാാസ്ത്രീീയസംംഗിിതത്തിിൽ, സപ്തസ്വവരങ്ങളെ�
കുണ്ഡലിിനിിയുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
സ – മൂലാാധാാരചക്രംം
രിി – സ്വാാ�ധിിഷ്ഠാാനചക്രംം
ഗ – മണിിപുര
മ – അനാാഹത
പ – വിിശുദ്ധ
ധ – ആജ്ഞാാചക്രംം
നിി – സഹസ്രാാരചക്രംം
ത്യാാ�ഗരാാജകവിി തന്റെ� പ്രസിിദ്ധമാായ സംംഗീീതത്തിിലെ� ‘നാാഭിിഹ്യയത്്കാാന്തരസന’ എന്നവരിിയിിലൂടെെ
നാാഭിിയിിൽ നിിന്നുംം ഹൃദയത്തിിലെ�ത്തിി കണ്ഠത്തിിലൂടെെ സംംഗീീതംം ബഹിിർഗമിിക്കുന്നു എന്ന്് മനസ്സിി
ലാാക്കിിത്തരുന്നു.
പ്രാാണവാായുവിിന്റെ�യുംം ദേ�ഹാാഗ്നിിയുടേ�യുംം സംംയോ�ോഗഫലമാായിി നാാദംം ഉണ്ടാാകുന്നു. ചർമ്മ,
ലോ�ോഹവാാദ്യയങ്ങളിിൽ കൈൈകൊ�ൊണ്ടോ�ോ കമ്പുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ അടിിക്കുന്നത്് നിിമിിത്തംം ചർമ്മത്തിിനോ�ോ

2021 January-June
1196 ധനു-ഇടവംം

215

ലോ�ോഹത്തിിനോ�ോ സ്പന്ദനമുണ്ടാാവുകയുംം അത്് നിിമിിത്തംം ശബ്ദമുണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പുല്ലാാങ്കുഴൽ
മുതലാായ സുഷിിരവാാദ്യയങ്ങളിിൽ വാായു പ്രവേ�ശിിക്കുന്ന ദ്വാ�ാരംം മുതൽ നിിർഗമിിക്കുന്ന ദ്വാ�ാരംം വരെെയുള്ള
വാായുസ്തൂപത്തിിന്റെ� ദൈൈർഘ്യയമനുസരിിച്ച്് നാാദത്തിിന്റെ� ഉച്ചത്വവത്തിിൽ ഭേ�ദമുണ്ടാാകുന്നു. വീീണ മുതലാായ
തന്ത്രിിവാാദ്യയങ്ങളിിൽ കമ്പിിയുടെെ സ്പന്ദനംം നിിമിിത്തംം നാാദമുണ്ടാാകുന്നു. നാാദത്തിിന്റെ� ഉച്ചത്വംം� കമ്പിി ഒരു
സെ�ക്കന്റിിൽ എത്രപ്രാാവശ്യംം� സ്പന്ദനംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നതിിനെ� ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. സ്പന്ദനത്തിിന്റെ�
എണ്ണംം കമ്പിിയുടെെ നീീളംം, വണ്ണംം, മുറുക്കംം എന്നിിവയെ� ആശ്രയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. കമ്പിിയിിൽ ചലിിക്കുന്ന
ഭാാഗത്തിിന്റെ� നീീളംം കുറയുംം തോ�ോറുംം നാാദത്തിിന്റെ� ഉച്ചത്വംം� കൂടിിയിിരിിക്കുംം. വണ്ണംം കുറയുംംതോ�ോറുംം
ഉച്ചത്വംം� കുറഞ്ഞുംംവരുംം. മുറുക്കംം കൂടുംംതോ�ോറുംം ഉച്ചത്വംം� കൂടിിവരുംം. വാാദ്യയനൃത്തഗീീതാാദിികളുടെെ മാാത്ര
നിിയമമാാണ്് താാളംം. മാാത്ര എന്നാാൽ ഒരു ലക്ഷ്യയക്ഷരംം ഉച്ചരിിക്കേ�ണ്ടിിവരുന്ന സമയംം.
താാളംം ഗീീതത്തെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നു. താാളനിിയമംം വേ�ണ്ടവിിധംം അനുസരിിക്കാാത്ത ഗീീതംം ശ്രവ
ണസുഖാാവഹമാായിിരിിക്കിില്ല. താാളവുംം ശ്രുതിിയുംം അന്വേ�േന്യംം� ലയിിച്ചുണ്ടാാകുന്ന ശ്രവണേ�ന്ദ്രിിയത്തിിന്്
ഇമ്പംം നൽകുന്ന നാാദമാാണ്് സംംഗീീതംം. താാളത്തെ� നിിഷ്ക്കർഷയോ�ോടെെ അനുസരിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്
നൃത്തംം.

ഗ്രന്ഥസൂചിി
1.
2.

നാാട്യയശാാസ്ത്രംം, ഭരതമുനിി, നാാരാായണപിിഷാാരടിി, കേ�രളസാാഹിിത്യയഅക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂർ, 197.1
അഭിിനയദർപ്പണംം, പഠനവുംം വിിവർത്തനവുംം, സിി. രാാജേ�ന്ദ്രൻ, കേ�രളകലാാമണ്ഡലംം കല്പിിത സർവ്വകലാാശാാല,
തൃശ്ശൂർ, 2015

3.

പ്രപഞ്ചനൃത്തംം, പിി. കേ�ശവൻ നാായർ, ഡിി സിി പ്രസ്സ്് പ്രൈൈവറ്റ്് ലിിമിിറ്റഡ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2004.

4.

ചിിന്താാരത്നംം, തുഞ്ചത്ത്് എഴുത്തച്ഛൻ, ഡിി സിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം, 2012.

പ്രീീതിി എംം.
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിൽ മൂവാാറ്റുപുഴയിിൽ ജനനംം. മാാർത്തോ�ോമ കോ�ോളേ�ജ്് പെ�രുമ്പാാവൂർ,
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല, കാാലടിി എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം ഉന്നതവിി
ദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാശാാല ഭരതനാാട്യയ വിിഭാാഗത്തിിൽ
ഗവേ�ഷക

മലയാാളകവിിതയുംം പ്രവാാസകാാലവുംം
റോ�ോഷ്്നിി എംം.

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ ,ഫാാത്തിിമ മാാതാാ നാാഷണൽ കോ�ോളേ�ജ്്, കൊ�ൊല്ലംം.

മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന പ്രവാാസത്തെ� ഓരോ�ോ എഴുത്തുകാാരുംം ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുന്നതുംം അനുഭവിിക്കുന്നതുംം ഓരോ�ോ തരത്തിിലാാണ്്. അനുഭവങ്ങളിിൽനിിന്നുംം അത്തരംം തിിരിിച്ചറിി
വുകൾ ആണ്് ഓരോ�ോ പ്രവാാസരചനയുംം. അതുതന്നെ�യാാണ്് പ്രവാാസ കവിിതകളുടെെ മുഖമുദ്രയുംം.
ഭാാരതീീയസാാഹിിത്യയത്തിിന്് മാാത്രംം എടുത്തു കാാണിിക്കാാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാാവ്യയ സരണിിയാാണ്്
സന്ദേ�ശകാാവ്യയപ്രസ്ഥാാനംം. സന്ദേ�ശകാാവ്യംം� ഉടലെ�ടുത്തത്് ഏതെ�ങ്കിിലുംം ഒരു കാാരണത്താാൽ
ദേ�ശനഷ്ടംം സംംഭവിിച്ച നാായകനിിൽ നിിന്നാാണ്്. ഈ അവസ്ഥ സന്ദേ�ശ കാാവ്യയത്തിിൽ നിിറഞ്ഞു
നിിൽക്കുന്നു. ഋഗ്വേ�േദത്തിിലെ� അർച്ചനാാസ്് എന്ന ഋഷിിയുടെെ പുത്രനാായ ശ്വാാ�വശ്വവന്റെ� സന്ദേ�ശ
ത്തിിൽ നിിന്നാാരംംഭിിക്കുന്ന സന്ദേ�ശകാാവ്യംം� കരുത്താാർജ്ജിിച്ചത്് മേ�ഘദൂതിിലൂടെെയാാണ്്. രാാമഗിിരിി
ആശ്രമത്തിിൽ എത്തിിപ്പെ�ടുന്ന യക്ഷൻ ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങൾ അവൾ പ്രവാാസ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
വൈൈകാാരിികവുംം തീീവ്രവുമാായ മുഖമാാണ്് കാാട്ടിിത്തരുന്നത്് അത്് പിിറന്ന നാാട്് യക്ഷന്റെ� ജീീവിിതാാ
നുഭവങ്ങൾ പ്രവാാസ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� വൈൈകാാരിികവുംം തീീവ്രവുമാായ മുഖമാാണ്് കാാട്ടിിത്തരുന്നത്്.
പിിറന്ന നാാട്് യക്ഷനെ� മാാസ്മരിികമാായിിമാാടിിവിിളിിക്കുന്നുണ്ട്്. മേ�ഘത്തിിനോ�ോട്് ഉജ്ജയിിനിിപട്ടണത്തിി
ലൂടെെസന്ദേ�ശംം കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകണംം എന്ന്് യക്ഷൻ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
“ഉത്തരാാശയ്ക്കു പോ�ോകുന്ന നിിൻവഴിി
ക്കെ�ത്രമാാത്രംം വളഞ്ഞാാലുമെെൻ സഖേ�
ഉദ്യയമിിക്കൊ�ൊലാാ വെ�ണ്ടെ�ന്ന്് വയ്ക്കുവാാൻ
ഉജ്ജൈ�യിിനിി തൽ സാാധാാഗ്ര സൗൗഹൃദംം”
ഇങ്ങനെ� ജന്മദേ�ശത്തോ�ോടുള്ള തീീവ്രപ്രണയംം മേ�ഘസന്ദേ�ശത്തിിൽ യക്ഷൻ കാാട്ടിിത്തരുന്നു.
കാാളിിദാാസനെ� അനുകരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള സന്ദേ�ശകാാവ്യയങ്ങളുംം ഈ പ്രവാാസ ജീീവിിതംം
വഴിിയാാണ്് ചിിത്രീീകരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. മലയാാളത്തിിലെ� പ്രമുഖ സന്ദേ�ശ കാാവ്യയങ്ങളാായ ഉണ്ണുനീീലിിസ
ന്ദേ�ശംം, കോ�ോകസന്ദേ�ശംം, മയൂരസന്ദേ�ശംം എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം പ്രവാാസത്തിിന്റെ� വിിരഹാാതുരമാായ
ആവിിഷ്കാാരങ്ങളാാണ്്. വിിവാാഹിിതനാായിി തപോ�ോവനംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചു പോ�ോകുന്ന സീീതയുംം പ്രവാാസാാ
നുഭവങ്ങൾ പേ�റുന്നവളാാണ്്.
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ആദ്യയകാാലംം മുതലുള്ള മലയാാളകവിിത പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� സൂചനകൾ കടന്നു
വരുന്നതാായിി കാാണാംം�. എഴുത്തച്ഛൻ ജീീവിിതത്തെ� തന്നെ� ഒരു പ്രവാാസമാായിിട്ടാാണ്് കരുതിിയത്്.
ജീീവിിതംം ഈശ്വവരനെ� തേ�ടിിയുള്ള യാാത്രയാാണ്് എന്ന അധ്യാാ�ത്മിിക നിിലപാാടാാണ്് എഴുത്തച്ഛനുള്ളത്്.
മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ� പ്രവാാസവുമാായിി നിിരവധിി ഘട്ടങ്ങളിിൽ ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് .ജീീവിിതപ്രവാാസംം
ക്ഷണിികമാാണെ�ന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടാാണ്് എഴുത്തച്ഛനുള്ളത്്.
“പാാന്ഥർ പെ�രുവഴിിയമ്പലംം തന്നിിലേ�
താാന്തരാായ്്ക്കൂടിി വിിയോ�ോഗംം വരുമ്പോ�ോലെ�” 1
ഈ ഭൂമിിയെ� ഒരു പെ�രുവഴിിയമ്പലമാായിിട്ടാാണ്് എഴുത്തച്ഛൻ കാാണുന്നത്്.പെ�രുവഴിിയമ്പലത്തിിലെ�
പ്രവാാസിികളാാണ്് ഓരോ�ോരുത്തരുംം എന്ന ആശയംം അദ്ദേ�ഹംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്്. ഭൂമിിയിിലെ� പ്ര
വാാസത്തിിന്റെ� ക്ഷണിികതയുംം കവിി ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.
നളചരിിതംം ആട്ടക്കഥയിിലുംം പ്രവാാസ ജീീവിിതസൂചനകൾ ഉണ്ട്്.സ്വവദേ�ശംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ട നളൻ
രാാജ്യയഭ്രഷ്ടനാാക്കപ്പെ�ട്ട പ്രവാാസിിയാാണ്്. നാാടുകടത്തൽ എന്ന വാാക്കിിൽ തന്നെ� ദു:ഖത്തിിന്റെ�യുംം
അന്യയതാാബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം നിിസ്സഹാായതയുടെെയുംം തീീവ്രമാായ ധ്വവനിികൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. ഇവിിടെെ
നളൻ അധിികാാര ഭ്രഷ്ടനുംം നിിഷ്കാാസിിതനുമാായ പ്രവാാസിിയാാണ്്. നാാടുകടത്തപ്പെ�ട്ടവന്റെ� ഉള്ളിിൽ
നഷ്ടപ്പെ�ട്ട തന്റെ� രാാജ്യയത്തിിന്റെ� ഓർമകൾ പിിൻതുടരുക തന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
“മിിണ്ടാാതെ� നടകൊ�ൊണ്ടാാലുംം വനവാാസത്തിിനു, മമ നാാടതിിലിിരിിക്കിിലോ�ോ
ഉണ്ടാാമധർമ്മവുമന്യയതോ�ോദിിതവുംം” 2
ഇങ്ങനെ� പുഷ്കരൻ നളനെ� വനവാാസത്തിിനാായിി ഇറക്കിിവിിടുന്നുണ്ട്്. രാാജ്യംം� നഷ്ടപ്പെ�ടുന്ന നളന്്
തുണിിയോ�ോ ആഹാാരസാാധനങ്ങളോ�ോ കൊ�ൊടുക്കരുതെ�ന്ന്് പുഷ്കരൻ ഇനങ്ങളോ�ോട്് ആജ്ഞാാപിിക്കു
ന്നുണ്ട്്.
നാാട്ടിിൻപുറത്തെ� കൃഷിിക്കാാരുടെെയുംം കർഷകതൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെയുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മഹത്വംം�
മനസ്സിിലാാക്കിിയ കവിിയാാണ്് ഇടശ്ശേ�രിി. ചൂഷണവിിമുക്തമാായ ഒരു പുതിിയ സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥിി
തിിയെ� ഇടശ്ശേ�രിി സ്വവപ്നംം കണ്ടിിരുന്നു. വ്യയക്തമാായ ജീീവിിതകാാഴ്ചപ്പാാടുണ്ടാായിിരുന്ന ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ
കുടിിയിിറക്കംം എന്ന കവിിതയിിൽ അടിിമകളാായിി വിിവിിധ രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകേ�ണ്ടിി വന്ന മലയാാ
ളിികളുടെെ ദയനീീയ ചിിത്രംം അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“കുടിിയിിറക്കപ്പെ�ടുംം കൂട്ടരെെ പറയുവിിൽ
പറയുവിിൻ - ഏതുരാാഷ്ട്രക്കാാർ നിിങ്ങൾ
പ്രസവിിച്ചതിിന്ത്യയയാായ്് പ്രസവിിച്ചതിംം�ഗ്ലണ്ടാായ്്
പ്രസവിിച്ചതാാഫ്രിിക്കൻ വൻകരയാായ്്
അതിിനെ�ന്തുണ്ടാാർക്കാാനു, മുടമയിില്ലാാത്ത ഭൂ
പടമേ�ലുംം പാാഴ്് വരയ്ക്കർഥമുണ്ടോ�ോ
എവിിടെെയിിടങ്ങളിിൽച്ചട്ടിി പുറത്തെ�ടു
ത്തെ�റിിയപ്പെ�ടുന്നുണ്ടീീപാാരിിടത്തിിൽ
അവിിടവിിടങ്ങളെ� ചേ�ർത്തു വരയ്ക്കുകൊ�ൊ
ന്നിിവരുടെെ രാാഷ്ടത്തിിനതിിർവരകൾ”
യൂറോ�ോപ്യയൻ അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ഫലമാായിിരുന്നു മലയാാളിിയുടെെ അടിിമത്തത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം. കേ�ര
ളത്തിിൽ നിിന്ന്് മനുഷ്യയരെെ അടിിമകളാാക്കിി യൂറോ�ോപ്യയൻ കോ�ോളനിികളിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടു പോ�ോയിിരുന്നു.
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നാാടുംം വീീടുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുള്ള മലയാാളിിയുടെെ ഈ പോ�ോക്കിിന്റെ� സാാഹിിത്യാാ�വിിഷ്കാാരമാാണ്് ഇടശ്ശേ�രിിയുടെെ
കുടിിയിിറക്കംം എന്ന കവിിത.
സാാധാാരണ മനുഷ്യയന്റെ� ജീീവിിതപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിിഞ്ഞ കവിിയാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി.
ജീീവിിതമാാകെ� പടർന്നു നിിൽക്കുന്ന കാാവ്യയപ്രപഞ്ചമാാണ്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ കവിിതകൾ. ഈ
കവിിതകളിിൽ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� സൂചനകൾ കാാണാംം�. “കേ�രളത്തിിലെ� യഹൂദർ ഇസ്രയേ�ലിിലേ�ക്ക്്”
എന്ന കവിിതയിിൽ സ്വവദേ�ശത്തിിലേ�ക്ക്് എത്താാൻ കൊ�ൊതിിക്കുന്ന പ്രവാാസിികളാായ ജൂതരെെയാാണ്്
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
“തിിരിിച്ചെ�ത്തീീടുകയാായാാ
പൂർവ്വിികമാം�ം തറവാാട്ടിിൽ
ചരിിത്രത്തിിനഭയാാർത്ഥിിപ്പരിിഷ ഞങ്ങൾ”
യുദ്ധവുംം കലഹങ്ങളുംം അഭയാാർത്ഥിികളാാക്കിി മാാറ്റിിയ മനുഷ്യയരെെയാാണ്് ഈ കവിിതയിിൽ അവതരിി
പ്പിിക്കുന്നത്്. ചരിിത്രത്തിിനിിരകളാാണ്് അഭയാാർത്ഥിികൾ. ജൂതന്മാാരുടെെ സ്വവദേ�ശത്തിിനു മേ�ൽ ഏറ്റ
പീീഡനങ്ങളിിൽ കവിി ദുഃഃഖിിക്കുന്നുണ്ട്്. തങ്ങളുടെെ സ്വവദേ�ശത്തെ� ചൊ�ൊല്ലിിയുള്ള പ്രവാാസിിയുടെെ വേ�ദന
കവിി സ്വവയംം ഏറ്റെെടുക്കുന്നു.
പ്രവാാസിിയുടെെ നൊ�ൊമ്പരങ്ങൾ മലയാാള കവിിതയിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ച കവിിയാാണ്് ഒ. എൻ.
വിി. കുറുപ്പ്്. ‘പ്രവാാസിി’ എന്ന കവിിതയിിൽ ജന്മഗൃഹംം തേ�ടുന്ന പ്രവാാസിിയെ� ചിിത്രീീകരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
“പെ�യ്തിിറങ്ങേ�ണമിിനിിയുമീീഭൂമിിയിിൽ
പൈൈതലാായ്് വീീണ്ടുമെെനിിക്കു പിിറക്കുവാാൻ
ജന്മഗേ�ഹത്തിിലേ�ക്കുള്ള വഴിിതേ�ടിി
യിിന്നെ�ൻ പ്രവാാസിിയാാമന്മാാവു തേ�ങ്ങുന്നു.”
ജന്മദേ�ശത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പ്രവാാസിിയുടെെ അഭിിനിിവേ�ശംം ഒ. എൻ. വിി ഈ കവിിതയിിൽ അവതരിി
പ്പിിക്കുന്നു. ശൈൈവസ്മൃതിികളുറങ്ങുന്ന ജന്മഗൃഹത്തിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിിപ്പോ�ോകാാനുള്ള ത്വവര ഓരോ�ോ പ്രവാാ
സിിയിിലുംം അന്തർലീീനമാാണ്്. തിിരിിച്ചുപോ�ോകലിിന്റെ� വ്യയഗ്രത മനസ്സിിൽ കാാത്തുസൂക്ഷിിക്കുന്നവനാാണ്്
പ്രവാാസിി.
പുതുജീീവിിതവുംം നാാഗരിികതയുംം അഭയാാർഥിികളാാക്കിിത്തീീർത്തവരെെക്കുറിിച്ചുള്ള വിിലാാപമാാണ്്
സുഗതകുമാാരിിയുടെെ അഭയാാർത്ഥിിനിി എന്ന കവിിത. ലോ�ോകചരിിത്രത്തിിൽ നിിന്ന്് വിിസ്മരിിച്ചു പോ�ോയ
അഭയാാർത്ഥിികളുടെെ ദയനീീയത തന്റെ� മുന്നിിൽ വന്നു നിിൽക്കുന്ന അഭയാാർത്ഥിിയാായ ഭിിക്ഷക്കാാര
നിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിികളാായ അവർ തങ്ങളുടെെ സ്വവന്തമല്ലാാത്ത
നാാടുകളിിൽ സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിി നേ�രിിട്ടു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
“എവിിടെെപ്പോ�ോയിി നീീ ഹരേ�
സർവവുംം തകർത്തിിവ
ളിിരുളിിൽ തപ്പിിത്തട
ഞ്ഞിിങ്ങനെ�യുഴലുമ്പോ�ോൾ”

2021 January-June
1196 ധനു-ഇടവംം

219

പണ്ടെ�പ്പോ�ോഴോ�ോ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഏതോ�ോ സന്ധിികളിിൽ വിിവിിധ കാാരണങ്ങളാാൽ വേ�രുകളറ്റ്് ശൂന്യയ
തയിിലേ�ക്ക്് എറിിയപ്പെ�ട്ട അഭയാാർഥിികളുടെെ വേ�ദന സ്വവയംം ഏറ്റെെടുക്കുകയാാണ്് കവിി ഇവിിടെെ.
“ഹൃത്തിിനാാൽ പുണരട്ടെെ
നിിന്നെ� ഞാാൻ കരത്താാലല്ലത്രയുന്നതമല്ലോ�ോ നിിന്ദ്യയമെെൻ മനുഷ്യയത്വംം�”
സ്വവത്വവവുംം ദേ�ശവുംം നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു പോ�ോയ നാാടോ�ോടിികൾ അലഞ്ഞുതിിരിിയുകയുംം വഴിിവക്കുകളിിൽ
താാവളമടിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അവർക്ക്് ഭൂതവുംം ഭാാവിിയുംം ഇല്ല. വർത്തമാാനകാാലത്തിിൽ മാാത്രംം
അഭിിരമിിക്കുന്നവരാാണ്് ഇക്കൂട്ടർ. ഏതു പ്രവാാസിിയുടെെയുംം ഉള്ളിിലുള്ള ജന്മദേ�ശംം എന്ന ആശയംം
അവരെെ സംംബന്ധിിച്ച്് ശുന്യയത മാാത്രമാാണ്്. ഈ പ്രവാാസിിസമൂഹത്തെ� സ്ഥല ഭ്രഷ്ടപ്രവാാസിികൾ
എന്നു വിിളിിക്കാംം�.
ഉദാാത്തമാായ കാാവ്യയസങ്കല്പങ്ങളുടെെ ഉടമയാായ ഡിി. വിിനയചന്ദ്രൻ പ്രവാാസിിയുടെെ വീീട്ടിി
ലേ�ക്കുള്ള മടങ്ങിിവരവിിന്റെ� അവസ്ഥയെ� അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് വീീട്ടിിലേ�ക്കുള്ള വഴിി.
ഗൃഹാാതുരതയാാണ്് ഈ കവിിതയുടെെ അടിിസ്ഥാാനഭാാവംം. ഒഴിിവു ദിിവസങ്ങളിിൽ കവിിയെ� വീീട്ടിിലേ�
ക്കാാനയിിക്കുന്നത്് അമ്മയുടെെ സ്നേ�ഹമാാണ്്.
“അമ്മയിില്ലാാത്തവർക്കേ�തു വീീട്്
ഇല്ല വീീട്് എങ്ങെ�ങ്ങുമേ� വീീട്്”
വീീട്് എന്ന ആശയംം തന്നെ� അമ്മയെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ളതാാണല്ലോ�ോ. വീീട്് സമംം അമ്മ എന്ന
സമവാാക്യംം� നിിരവധിി സാാഹിിത്യയകൃതിികളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അമ്മയിില്ലാാത്തവർക്ക്് വീീട്്
വേ�ദനയാാണ്് സമ്മാാനിിക്കുന്നത്്. ലോ�ോകംം തന്നെ� ഒരു വലിിയ വീീടാാണെ�ന്ന ആശയവുംം ഈ
കവിിതയിിൽ കാാണാംം�.
“വീീട്ടിിലേ�ക്കല്ലോ�ോ വിിളിിക്കുന്നു തുമ്പയുംം
കാാട്ടുകിിളിിയുംം കടത്തുവള്ളങ്ങളുംം
വീീട്ടിിൽ നിിന്നല്ലോ�ോയിിറങ്ങിി നടക്കുന്നു
തോ�ോറ്റവുംം ചിിങ്ങനിിലാാവുംം കരച്ചിിലുംം”
ഒരു പ്രവാാസിിയെ� നാാട്് തിിരിികെ� വിിളിിക്കുന്നതിിന്റെ� കൃത്യയമാായ അവതരണമാാണിിത്്. നാാട്ടിിലെ�
തുമ്പയുംം കടത്തുവളളങ്ങളുംം പ്രകൃതിിയുംം ഏതു ലോ�ോകത്തിിലെ� പ്രവാാസിിയുടെെയുംം ഉള്ളിിലെ� മാായാാത്ത
ഓർമകളാാണ്്.
ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതകളിിൽ പ്രവാാസംം ശക്തമാായ ആവിിഷ്കാാരമാായിി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്.
പ്രവാാസംം എന്ന പ്രമേ�യത്തെ� ശക്തമാായ ഒരുപാാധിിയാായിി ഉത്തരാാധുനിിക കവിികൾ പ്രയോ�ോഗിി
ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ജീീവിിതാായോ�ോധനത്തിിലെ� ഒരു പരിിണതിി എന്ന നിിലയിിൽ പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം സ്മൃതിി
രൂപ മാായോ�ോ അപരിിചിിത ലോ�ോകങ്ങളോ�ോടുള്ള അകാംം�ഷയാായോ�ോ ഒക്കെ� ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം
ചെ�യ്ത പ്രവാാസംം ഗൗൗരവമേ�റിിയ സാംം�സ്കാാരിികാാനുഭവവുംം സ്വവത്വവ പ്രശ്നവുമാായിി മാാറുകയാാണ്് ആധുനിി
കാാനന്തര മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ.3 ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതകളിിൽ ഭാാവന പ്രവാാസത്തെ� സ്വീീ�ക
രിിക്കുന്നതാായിിട്ടാാണ്് കാാണുന്നത്്. വിിദേ�ശ രാാജ്യയങ്ങളിിൽ മെെച്ചപ്പെ�ട്ട ജീീവിിത സാാഹചര്യയങ്ങൾ തേ�ടിി
താാൽക്കാാലിികമാായിി പ്രവാാസജീീവിിതംം നയിിക്കുന്നവരുംം ആഭ്യയന്തര പ്രവാാസിികളാായിി കഴിിയുന്നവരുംം
മലയാാളത്തിിൽ ധാാരാാളംം എഴുതുന്നുണ്ട്്. പ്രവാാസിിയാായ ഒരാാൾ എഴുതുന്നതു കൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രംം ഒരു
കൃതിിയെ� പ്രവാാസസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഗണത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താാനാാവുകയിില്ല. തങ്ങൾ എത്തപ്പെ�ട്ട
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ലോ�ോകത്തിിലെ� ജീീവിിതാാവിിഷ്കാാരമാാണ്് അവയിിൽ ഏറെെയുംം. ഉത്തരംം വ്യയത്യയസ്ത പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ
നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മാാത്രമേ� മലയാാളത്തിിലെ� പ്രവാാസസാാഹിിത്യയത്തെ� നിിർവചിിക്കാാനാാവൂ. ഡയസ്പൊ�ൊറ
എന്ന പദത്തിിന്റെ� ക്ലാാസിിക്കൽ അർത്ഥത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് മലയാാളത്തിിലെ�
പ്രവാാസസാാഹിിത്യയത്തെ� വിിലയിിരുത്താാനാാവുകയിില്ല.
ഇങ്ങനെ� നോ�ോക്കിിയാാൽ കവിിതാാചരിിത്രത്തിിന്റെ� എല്ലാാ ഘട്ടങ്ങളിിലുംം പ്രവാാസജീീവിിതത്തിിന്റെ�
വ്യയത്യയസ്താാനുഭവങ്ങളെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. വേ�രുകൾ തേ�ടുന്ന കരുത്താാണ്് പ്രവാാസസാാഹിി
ത്യയത്തെ� സമ്പന്നമാാക്കുന്നത്്. പ്രവാാസസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്ന ഒട്ടേ�റെെ എഴുത്തുകാാരുണ്ട്്.
ഗുണവിിചിിന്തനത്തിിനു വിിധേ�യമാാകാാതെ� തന്നെ� അനുഭവക്കുറിിപ്പുകളുംം യാാത്രാാവിിവരണങ്ങളുംം
ആത്മകഥകളുംം നോ�ോവലുകളുംം ചെ�റുകഥകളുംം എഴുതുന്നവർ അക്കൂട്ടത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുംം. ഈ പ്രവാാസ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭൂപടനിിർമാാണംം അത്ര എളുപ്പമല്ല. വിിശാാലമാായ പഠനംം അർഹിിക്കുന്നവയാാണ്്
അവ. പ്രവാാസമെെന്നത്് മനുഷ്യയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗധേ�യത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന അനുഭവാാവസ്ഥ
യാാണ്്. ആ അവസ്ഥയെ� ഓരോ�ോ എഴുത്തുകാാരുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതുംം അനുഭവിിക്കുന്നതുംം ഓരോ�ോ
തരത്തിിലാാണ്്. അനുഭവങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം അറിിവുകളിിൽ നിിന്നുംം വാാർന്നു വീീഴുന്ന അത്തരംം തിിരിിച്ചറിി
വുകളാാണ്് ഓരോ�ോ പ്രവാാസ രചനയെ�യുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാക്കുന്നത്്. അതു തന്നെ�യാാണ്് പ്രവാാസിികളുടെെ
മുഖമുദ്രയുംം
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റോ�ോഷ്്നിി എംം.
കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിലെ� തെ�ക്കുംംഭാാഗംം സ്വവദേ�ശിി.നിിരവധിി ദേ�ശീീയ അന്തർദേ�ശീീയ സെ�മിിനാാറുകളിിൽ
പ്രബന്ധംം അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ ഫാാത്തിിമ മാാതാാ നാാഷണൽ കോ�ോളേ�ജിിലെ� അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ

ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിലെ� അനുഷ്ഠാാനപരത
ഡോ�ോ. സ്മിിത ജിി.നാായർ,

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം,എൻ. എസ്്. എസ്്. ഹിിന്ദു കോ�ോളേ�ജ്്, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി

ഗന്ധർവ്വപ്രീീതിിക്കാായിി കേ�രളത്തിിലെ� ഹൈൈന്ദവരുടെെ ഇടയിിൽ നടത്തിിവരുന്ന ഒരനുഷ്ഠാാനമാാണ്്
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്്. ഓരോ�ോ പ്രദേ�ശത്തുംം പ്രാാദേ�ശിികമാായ വ്യയത്യയസ്തതകളോ�ോടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന
ഈ കലാാരൂപംം ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ട്്, ഗന്ധർവ്വൻ തുള്ളൽ, കെ�ന്ത്രോ�ോൻപാാട്ട്്, മാാരൻപാാട്ട്് എന്നിിങ്ങനെ�
വ്യയത്യയസ്തപേ�രുകളിിലാാണ്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. വ്യയത്യയസ്ത സമുദാായത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവർ ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ട്്
നടത്താാറുണ്ട്്. പ്രാാദേ�ശിികമാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ അനുഷ്ഠാാനത്തിിന്റെ� ചടങ്ങുകളിിലുംം അവതരണത്തിി
ലുംം പാാട്ടിിലുംം കാാണാാമെെങ്കിിലുംം ക്ഷേ�ത്രങ്ങളോ�ോടനുബന്ധിിച്ചുംം തറവാാടുകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുമാാണ്്
ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ട്് നടത്തുന്നത്്. തങ്ങളുടെെ കുലദൈൈവമാായ ഗന്ധർവ്വനെ� വർഷത്തിിലൊ�ൊരിിക്കൽ
വിിളിിച്ചു വരുത്തിി അനുഗ്രഹംം നേ�ടുന്നു എന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. കണിിയാാൻമാാരുംം കുറുപ്പൻമാാരുമാാണ്്
ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ട്് നടത്തുന്നത്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിലാായാാലുംം തറവാാടുകളിിലാായാാലുംം ചിിട്ടയാായ വ്രതാാനുഷ്ഠാാ
നത്തോ�ോടെെയാാണ്് ഗന്ധർവ്വനെ� വരവേ�ൽക്കുന്നത്്. 8,12,21,41 എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ദിിവസങ്ങളിിൽ
വ്രതക്കാാരന്റെ� വിിശ്വാാ�സത്തിിനനുസരിിച്ചാാണ്് വ്രതംം എടുക്കുന്നത്്.
അനുഷ്ഠാാനകലയാായ ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ടിിന്റെ� പിിന്നിിലുംം ഒരു ഐതിിഹ്യയമുണ്ട്്. ഭൂമിിക്കു മീീതെ�
സഞ്ചരിിക്കാാൻ കഴിിവുള്ളവരാാണ്് ഗന്ധർവ്വൻമാാർ. മനുഷ്യയരുടെെ മനസ്സിിനെ�യുംം കണ്ണുകളെ�യുംം വഞ്ചിി
ക്കാാൻ കഴിിയുന്ന രീീതിിയിിൽ മാായകൾ കാാട്ടുന്നവരാാണവർ. ഇവരുടെെ വാാസസ്ഥാാനംം ഗന്ധർവ്വ
ലോ�ോകമാാണ്്. എന്നാാൽ ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെയുംം മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിി
ലാാണ്് ഗന്ധർവ്വ ശക്തിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.സ്ത്രീീകളിിൽ പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ഗർഭിിണിികളാായ സ്ത്രീീകളിിലാാണ്്
ഗന്ധർവ്വ ബാാധയുണ്ടാാകുന്നതെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. അഷ്ടമിി നാാളിിൽ കന്യയകമാാരിിലോ�ോ ഗർഭിിണിി
കളിിലോ�ോ ഇവർ ആകൃഷ്ടരാാകുകയുംം ശരീീരത്തിിലേ�ക്ക്് ആവേ�ശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കഥകളിിലൊ�ൊ
ക്കെ� കാാണുന്നതുപോ�ോലെ� എല്ലാാ ഗന്ധർവ്വൻമാാരുംം പ്രണയ പരവശരാായ കാാമുകൻമാാർ മാാത്രമ
ല്ല. ഐശ്വവര്യയ ഗന്ധർവ്വൻ, ആകാാശഗന്ധർവ്വൻ, അപസ്മാാര ഗന്ധർവ്വൻ, പച്ചമാാന ഗന്ധർവ്വൻ,
പവിിഴമാാന ഗന്ധർവ്വൻ എന്നിിങ്ങനെ� ഗന്ധർവ്വൻമാാർ പലവിിധത്തിിലുണ്ട്്. സ്ത്രീീകൾ ഗർഭിിണിി ആകാാ
തിിരിിക്കുക ഗർഭംം ഉണ്ടാായാാൽത്തന്നെ� ഗർഭഛിിദ്രമുണ്ടാാകുക എന്നിിവ ഗന്ധർവ്വബാാധ ദോ�ോഷത്താാൽ
സംംഭവിിക്കുന്നതാാണെ�ന്നാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� ഗന്ധർവ്വപ്രീീതിി വരുത്തിി അത്തരംം
ബാാധകളെ� നീീക്കംം ചെ�യ്യുന്നു.കെ�ന്ത്രോ�ോൻപാാട്ട്്, മലയൻകെ�ട്ട്്, തെ�യ്യാാട്ട്്, കളംംപാാട്ട്്, കോ�ോലംം തുള്ളൽ
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എന്നീീ അനുഷ്ഠാാനങ്ങളാാണ്് ഗന്ധർവ്വബാാധ ഒഴിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി അനുഷ്ഠിിക്കുന്നവ. കൂടാാതെ� മറ്റ്്
മന്ത്രവാാദ ക്രിിയകളുംം നടത്താാറുണ്ട്്. ബാാധയേ�റ്റ ആളിിന്റെ� നക്ഷത്ര വൃക്ഷംം കൊ�ൊണ്ട്് പ്രതിിമ
നിിർമ്മിിച്ച്് ശുദ്ധിി വരുത്തിിയ ശേ�ഷംം ലിിപിിന്യാാ�സവുംം പ്രാാണപ്രതിിഷ്ഠയുംം നടത്തിി ഹോ�ോമംം കഴിിച്ച്്
ആജ്യാാ�ഹൂതിി ചെ�യ്യുംം.
ഭൂമിിയിിൽ എൺപത്തിിയഞ്ച്് ലക്ഷത്തിിൽപരംം ജീീവജാാലങ്ങളെ� സൃഷ്ടിിച്ച ബ്രഹ്മദേ�വൻ
പുതിിയതാായിി സൃഷ്ടിി നടത്താാനുള്ള മാാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാനാാകാാതെ� തന്റെ� പുത്രൻമാാരോ�ോട്്
പ്രജനനംം നടത്തുവാാൻ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ എല്ലാാവർക്കുംം ബ്രഹ്മചര്യം�ം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഗാാർഹസ്ഥ്യയ
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുവാാൻ ഭയമാായിി. ബ്രഹ്മാാവ്് തന്റെ� ഇളയ പുത്രനാായ നാാരദനോ�ോട്്
തന്റെ� ആവശ്യംം� ഉന്നയിിച്ചു. എന്നാാൽ ജ്യേ�േഷ്ഠൻമാാരെെപ്പോ�ോലെ� തന്നെ� നാാരദനുംം പിിതാാവിിന്റെ�
ആവശ്യംം� നിിഷേ�ധിിച്ചു. എന്നാാൽ മറ്റ്് മാാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാാത്ത ബ്രഹ്മദേ�വൻ നാാരദനിിൽ തന്നെ� സമ്മർ
ദ്ദംം ചെ�ലുത്തുകയുംം ഗാാർഹസ്ഥ്യയ ജീീവിിതംം തനിിക്ക്് ഒരിിക്കലുംം യോ�ോജിിക്കുന്നതല്ലെ�ന്നുംം ഇത്രയുംം കാാലംം
ബ്രഹ്മചര്യം�ം അനുഷ്ഠിിച്ച്് പോ�ോന്ന തനിിക്ക്് ഗാാർഹസ്ഥ്യംം� അനുഷ്ഠിിക്കാാൻ കഴിിയുകയിില്ലെ�ന്നുംം പറഞ്ഞു.
നാാരദന്റെ� മറുപടിിയിിൽ ക്രുദ്ധനാായ ബ്രഹ്മദേ�വൻ നാാരദനെ� ശപിിച്ചു. ഭൂമിിയിിലുള്ള അപ്സരസുകളു
മാായിി രതിിക്രീീഡയിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ട്് ഭൂമിിയിിൽ വംംശവർദ്ധനവ്് ഉണ്ടാാകട്ടെെ എന്നതാായിിരുന്നു ശാാപംം.
അതിിനാാൽ ഗന്ധർവ്വരൂപംം പൂണ്ട്് ഇനിിയുള്ള കാാലംം ഭൂമിിയിിൽ കഴിിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന്് ശപിിച്ചു. ശാാപംം
കേ�ട്ട നാാരദൻ ശാാപമോ�ോക്ഷത്തിിനാായിി പിിതാാവിിന്റെ� കാാൽക്കൽ വീീണ്് മാാപ്പപേ�ക്ഷിിച്ചു. പുത്രവത്സല
നാായ പിിതാാവിിനാാകട്ടെെ ശാാപംം പിിൻവലിിക്കാാൻ സാാധിിക്കാാത്തതിിനാാൽ തന്റെ� ശാാപത്തിിൽ ഇളവ്്
നൽകിി. ഭൂമിിയിിലുള്ള ജനങ്ങൾ നിിന്റെ� രൂപംം ഗന്ധർവ്വരൂപത്താാൽ പഞ്ചവർണ്ണക്കളംം എഴുതിി
പൂജകളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം നടത്തിി സന്തതിിക്കുംം വംംശവർദ്ധനവിിനുംം വേ�ണ്ടിി പ്രാാർത്ഥിിച്ചാാൽ
മോ�ോക്ഷംം ലഭിിക്കുമെെന്നുമാായിിരുന്നു ഇളവ്്. ഈ ഐതിിഹ്യയത്തെ� ആസ്പദമാാക്കിിയാാണ്് ഗന്ധർവ്വൻ
പാാട്ട്് നടത്തിി വരുന്നത്്. നാാരദന്റെ� പത്താാമത്തെ� അവതാാരമാായ ഉപബർഹണൻ എന്ന നാാരദ
അവതാാരത്തെ�യാാണ്് ഗന്ധർവ്വനാായിി ആചരിിച്ച്് വരുന്നത്്. ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് നടത്തുന്ന കുടുംം
ബങ്ങളിിൽ സന്താാനവർദ്ധനവ്്, സമ്പത്ത്്, സ്ഥാാനമാാനംം, പ്രശസ്തിി എന്നിിവ ലഭിിക്കുമെെന്നാാണ്്
വിിശ്വാാ�സംം.
ഉത്തരാായന കാാലത്തിിന്റെ� ആരംംഭമാായ മകരമാാസംം മുതൽ ദക്ഷിിണാായന കാാലത്തിിന്റെ�
ആരംംഭമാായ കർക്കിിടക മാാസംം വരെെയാാണ്് ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് നടത്തുന്നത്്. എന്നിിരുന്നാാലുംം ക്ഷേ�
ത്രോ�ോത്സവത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ചുംം ആഘോ�ോഷങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് മറ്റ്് മാാസങ്ങളിിലുംം പതിിനാാലു
ദിിവസത്തെ� വ്രതാാനുഷ്ഠാാനത്തോ�ോടെെ ഗന്ധർവ്വൻപാാട്ട്് നടത്തിി വരുന്നു. പ്രഭാാതത്തിിൽ തുടങ്ങിി
അടുത്ത പ്രഭാാതംം വരെെയാാണ്് ചടങ്ങുകളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം നടക്കുന്നത്്. അഞ്ച്് ഘട്ടമാായിിട്ടാാണ്്
ഇതിിന്റെ� ചടങ്ങുകൾ. രാാവിിലെ� ആരംംഭിിക്കുന്ന കളംം രണ്ടു മൂന്ന്് മണിിക്കൂറോ�ോളംം നീീണ്ടു നിിൽക്കുംം.
പിിന്നീീട്് ഉച്ചക്കളംം. രാാത്രിിയിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന കുട്ടക്കളംം പുലർച്ചയോ�ോടെെയാാണ്് അവസാാനിിക്കു
ന്നത്്. അടുത്ത ദിിവസംം സൂര്യോ�ോ�ദയത്തിിന്് മുമ്പാായിി ഗന്ധർവ്വാാദിികൾ പൂപ്പട വാാരിി കളമൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്്
പോ�ോകുന്നു. അതോ�ോടെെ ആ വർഷത്തെ� ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് അവസാാനിിക്കുംം. പിിന്നീീട്് അടുത്ത വർഷംം
വരെെ ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിനാായുള്ള കാാത്തിിരിിപ്പാാണ്്.

അനുഷ്ഠാാന രീീതിികൾ
കുരുത്തോ�ോല, പൂവ്്, ആലിില, മാാവിില എന്നിിവ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് അലങ്കരിിച്ച പന്തലിിന്റെ� കന്നിി
രാാശിിയിിൽ പാാട്ടാാചാാര്യയൻ കുടുംംബ കാാരണവരെെക്കൊ�ൊണ്ട്് നിിലവിിളക്ക്് കൊ�ൊളുത്തിി ഗണപതിിക്ക്്
നിിവേ�ദ്യം�ം വെ�ച്ച്് ഗണപതിി പൂജ നടത്തിിയ ശേ�ഷംം ഭസ്മംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ഐശ്വവര്യയ ഗന്ധർവ്വന്റെ�
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രൂപംം കളമെെഴുതിി അലങ്കരിിക്കുന്നതോ�ോടെെയാാണ്് ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. കളമെെഴുത്തിിനു
ശേ�ഷംം നെ�ല്ല്്, അരിി, നാാളിികേ�രംം, പൂവ്്, കവുങ്ങിിൻ പൂക്കുല എന്നിിവ വെ�ച്ച്് കളമൊ�ൊരുക്കുംം. കളത്തിിന്്
ചുറ്റുംം അഞ്ച്്, ഏഴ്്, ഒൻപത്്, പതിിനൊ�ൊന്ന്് എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള സ്ഥാാനങ്ങളിിൽ കിിഴക്കു ദിിക്കാായിി
തൂശനിിലയിിൽ നെ�ല്ല്് വെ�ച്ച്് അതിിന്് മുകളിിൽ അരിിയുംം നാാളിികേ�രവുംം വെ�ക്കുന്നു. നാാളിികേ�രത്തിിന്്
മുകളിിൽ കിിഴക്ക്് ദിിക്കാായിി നാാമ്പ്് വരത്തക്കവിിധംം കവുങ്ങിിൻ പൂക്കുലയുംം അതിിനു മുകളിിൽ പൂജാാപു
ഷ്പവുംം വയ്ക്കുംം. ഇങ്ങനെ� വെ�ക്കുന്ന ഓരോ�ോ സ്ഥലത്തുംം അഷ്ടദിിക്ക്് പാാലകൻമാാരെെ സങ്കല്പിിച്ച്് വെ�റ്റിില,
പാാക്ക്്, നാാണയംം ,ചന്ദനത്തിിരിി ,കർപ്പൂരംം എന്നിിവയുംം പുഷ്പങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വെ�ക്കുന്നു. ഇതിിന്റെ�
പുറകിിലാായിി നിിലവിിളക്കുംം ഇടതു വശത്ത്് ഇടങ്ങഴിിയിിൽ നെ�ല്ലുംം വലതു വശത്ത്് നാാഴിിയിിൽ അരിിയുംം
ഇവയ്ക്ക്് മുകളിിലാായിി പൂക്കുലയുംം പറയുംം വെ�ച്ച്് പൂവു കൊ�ൊണ്ട്് അലങ്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതോ�ോടെെ
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് തുടങ്ങുന്നതിിനു മുമ്പുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിിയാാകുംം. പിിന്നീീടാാണ്് പാാട്ട്് ആരംംഭിി
ക്കുന്നത്്. ആദ്യം�ം ഗണപതിി, സരസ്വവതിി, ഗുരുക്കൻമാാർ എന്നിിവരെെ സ്തുതിിച്ചു ഗന്ധർവ്വാാദിികളെ�
സങ്കല്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് പാാട്ടിിലേ�യ്ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുംം. ഇങ്ങനെ� പാാടുന്ന സന്ദർഭത്തിിൽ ഗന്ധർവ്വൻ നിിർദ്ദിിഷ്ട
വ്യയക്തിിയിിൽ ആവേ�ശിിക്കുകയുംം നൃത്തച്ചുവടുമാായിി കളത്തിിന്് വലംം വെ�ച്ച്് കുളത്തിിൽ മുങ്ങിിക്കുളിിച്ച്്
വീീണ്ടുംം കളത്തിിന്് അടുത്ത്് എത്തുകയുംം ചെ�യ്യുംം. അതിിനു ശേ�ഷംം ഇളനീീർ, പനിിനീീർ എന്നിിവ
കൊ�ൊണ്ട്് ഭക്തർ ഗന്ധർവ്വന്റെ� തലയിിൽ അഭിിഷേ�കംം ചെ�യ്യുകയുംം പീീഠത്തിിലിിരുന്ന്് അണിിഞ്ഞൊ�ൊ
രുങ്ങുകയുംം ചെ�യ്യുംം. പിിന്നീീട്് കളംം മാായ്്ച്ച്് പൂക്കുല കൊ�ൊണ്ട്് നൃത്തംം വെ�ച്ച്് പൂപ്പട വാാരിി പീീഠത്തിിൽ
ഇരുന്ന്് സർവ്വ മംംഗളങ്ങളുംം നൽകുംം. ശേ�ഷംം ആ വ്യയക്തിിയിിൽ നിിന്ന്് ഗന്ധർവ്വൻ പൂർണ്ണമാായുംം
വിിട്ടുമാാറുകയുംം യഥാാസ്ഥാാനത്തേ�യ്ക്ക്് മാാറുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഇതോ�ോടെെ രാാവിിലത്തെ� ഭസ്മക്കളംം പൂർത്തിിയാാ
കുന്നു. പഞ്ചബാാണന്റെ� കാാമലീീലകളെ� വർണ്ണിിക്കുന്ന പാാട്ടുകളിിലെ� വർണ്ണനകൾക്കനുസരിിച്ചാാണ്്
വ്യയക്തിി അനുഗ്രഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുംം ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നതുംം.
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിലെ� പൊ�ൊടിിക്കളമെെഴുത്ത്് പാാട്ട്് നടക്കുന്നത്് സന്ധ്യയയ്ക്കു ശേ�ഷമാാണ്്. മധുരാാപു
രിിയിിൽ നടക്കുന്ന മാാമാാങ്ക വേ�ലയിിൽ പങ്കെ�ടുക്കാാൻ ഐശ്വവര്യയ ഗന്ധർവ്വൻ ഐശ്വവര്യയ ലക്ഷ്മിിക്കൊ�ൊ
പ്പംം പച്ചക്കുതിിരപ്പുറത്ത്് എഴുന്നള്ളുന്ന രീീതിിയാാണ്് പൊ�ൊടിിക്കളമെെഴുത്ത്്. പഞ്ചവർണ്ണപ്പൊ�ൊടിികൾ
കൊ�ൊണ്ടെ�ഴുതുന്ന കളംം ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിലെ� പ്രധാാന പൊ�ൊടിിക്കളമാാണ്്.ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പന്തലിിൽ
മീീനംം രാാശിിയിിൽ പ്രത്യേ�േകംം സജ്ജമാാക്കിിയ സ്ഥലത്ത്് ചന്ദനംം ചാാർത്തിിയ ഗന്ധർവ്വരൂപംം അമ്മിി
പ്പിിള്ളയിിൽ ശിിലാാഫലകമാായെ�ഴുതിി തൂശനിിലയിിൽ വെ�ച്ച്് പട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് തലക്കെ�ട്ടുംം ഉടയാാടയുംം
ചാാർത്തിി മുല്ലമാാല കൊ�ൊണ്ട്് അലങ്കരിിക്കുംം. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നിിവേ�ദ്യം�ം, നിിലവിിളക്ക്് ,മുല്ലക്കമ്പ്്,
കൈൈതപ്പൂവ്്, കവുങ്ങിിൻ പൂക്കുല എന്നിിവ കൊ�ൊണ്ട്് മുല്ലപ്പൂങ്കാാവനമൊ�ൊരുക്കുംം. അവിിടെെ വെ�ച്ച്്
കാാമദേ�വനെ� ശൈൈവമാായിി സങ്കല്പിിച്ച്് നടക്കുന്ന ചടങ്ങാാണ്് പ്രധാാനമാായിിട്ടുള്ളത്്. ഈ കളംം രതിി
നിിർവേ�ദവുംം രാാസക്രീീഡയുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നതാാണ്്. ഭസ്മക്കളത്തിിന്റേ�തു പോ�ോലെ� നിിറപറയുംം വെ�ച്ചൊ�ൊ
രുക്കുംം കളംം കൈൈയ്യേ�ക്കലുംം ഇതിിനുമുണ്ട്്. ചിിലയിിടങ്ങളിിൽ ഈ കളമെെഴുതുന്നത്് പച്ചക്കുതിിരയെ�
പൂട്ടിിയ രഥത്തിിൽ ഇരിിക്കുന്ന ഐശ്വവര്യയ ഗന്ധർവ്വന്റെ�യുംം ഐശ്വവര്യയ യക്ഷിിയുടെെയുംം രൂപത്തിിലാാണ്്.
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിന്റെ� മൂന്നാാമത്തെ� കളമാായ കട്ടക്കളത്തിിൽ മാാമാാങ്ക വേ�ല കഴിിഞ്ഞ്് തിിരിി
ച്ചെ�ത്തുന്ന ഗന്ധർവ്വ യക്ഷിിമാാർ പീീഠത്തിിൽ ഇരുന്ന്് യാാത്രാാമൊ�ൊഴിി ചൊ�ൊല്ലുന്ന രീീതിിയാാണ്്. ഈ
കളത്തിിൽ ഐശ്വവര്യയ യക്ഷിിയെ� ഗന്ധർവ്വന്റെ� വലതു വശത്താാണ്് എഴുതുന്നത്്. കളത്തിിലെ� പ്രധാാന
ഇനംം പൂപ്പടയാാണ്്. തുള്ളലിിന്് ശേ�ഷംം ഗന്ധർവ്വൻ ബാാണമെെയ്ത്് പൂപ്പടയിിൽ കൊ�ൊള്ളിിച്ച്് പൂപ്പട വാാരിി
യെ�റിിഞ്ഞ്് വീീട്ടുകാാർ നൽകുന്ന ഉപചാാരംം ഏറ്റുവാാങ്ങിി യാാത്രയാാകുംം. ഗന്ധർവ്വ യക്ഷിിമാാർ ഇരിിക്ക
സ്ഥാാനത്തേ�ക്ക്് തിിരിികെ� പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ അതിിലേ�യ്ക്ക്് ചൈൈതന്യംം� മുഴുവൻ ഇഴുകിിച്ചേ�രാാൻ കണിിയാാൻ
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പാാട്ടു പാാടുന്നു എന്നാാണ്് സങ്കല്പംം. സൂര്യോ�ോ�ദയത്തിിന്് മുമ്പാായിി ചടങ്ങുകൾ അവസാാനിിക്കുംം.
പഞ്ചവർണ്ണപ്പൊ�ൊടിികൾ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന ഉമിിക്കരിി, അരിിപ്പൊ�ൊടിി, മഞ്ഞൾപ്പൊ�ൊടിി,
വാാകപ്പൊ�ൊടിി, സിിന്ദൂരംം എന്നീീ പൊ�ൊടിികളാാണ്് കളമെെഴുതാാൻ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. കുരുത്തോ�ോല,
കളച്ചിിരട്ട, കിിരീീടിിക്കുറ്റിി, വ്യയത്യയസ്ത തരംം പാാത്രങ്ങൾ, ഓട്ടു കിിണ്ണംം, മുറംം, ഉലക്ക ,കയർ എന്നിിവ
ഉപയോ�ോഗിിച്ചാാണ്് ഗന്ധർവ്വരൂപമെെഴുതുന്നത്്.ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് മറ്റ്് പല അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുമെെന്നതു
പോ�ോലെ� തന്നെ� പ്രാാദേ�ശിികമാായിി വ്യയത്യാാ�സംം പുലർത്തുന്നതാായിി കാാണാംം�. കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ
തിിരുവാാർപ്പ്് കട്ടത്തറ വീീട്ടിിൽ നടത്തുന്ന ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിനെ� പൂപ്പട എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. മറ്റ്്
കളങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാാണ്് ഇവിിടത്തെ� കളമെെഴുത്ത്്. മറ്റ്് ഒരുക്കങ്ങളെ�ല്ലാം�ം സമാാനമാാണ്്.
ഇവിിടെെ സന്ധ്യയയ്ക്കാാണ്് കളംം വയ്ക്കുന്നത്്. ആ കളത്തിിൽ ആകാാശമാാർഗ്ഗേ�ണ പച്ചക്കുതിിരയിിൽ മാാമാാങ്ക
വേ�ലക്കു പോ�ോകുന്ന ഗന്ധർവ്വനെ� നോ�ോക്കിി നിിൽക്കുന്ന സുന്ദരയക്ഷിിയേ�യുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു.
രാാത്രിി പത്തു മണിിയോ�ോടെെ ആരംംഭിിക്കുന്ന കളംംപാാട്ടിിൽ സുന്ദരയക്ഷിിയുംം പിിണിിയാാളുംം മാാത്രമാാണ്്
എത്തുക. ചെ�ത്തിിപ്പൂവ്്, മലർ എന്നിിവ കൊ�ൊണ്ട്് നടത്തുന്ന പൂപ്പടകൾ വളരെെ വിിശേ�ഷമാാണ്്.
കുലദേ�വതയാായതിിനാാലാാണ്് ഇവിിടെെ സുന്ദരയക്ഷിിക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം�. ഗുരുതിി കൊ�ൊടുക്കുന്ന പതിിവ്്
പണ്ടുകാാലത്ത്് ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആദ്യയകാാലത്ത്് കോ�ോഴിിവെ�ട്ടുംം പിിന്നീീട്് കോ�ോഴിിക്ക്് പകരമാായിി കുമ്പ
ളങ്ങ മുറിിച്ച്് ഗുരുതിി നൽകുന്ന രീീതിിയുമാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ ഇന്ന്് അത്തരംം ആചാാരങ്ങൾ ഇല്ല.
ഉത്സവങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ, ആചാാരങ്ങൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ�യുംം മാാനുഷിികതയുടെെ സ്വവത്വവ
പ്രഖ്യാാ�പനങ്ങളുംം സ്വവത്വാാ�ഘോ�ോഷങ്ങളുമാാണ്്. ഇവയുടെെയൊ�ൊക്കെ� അടിിസ്ഥാാന സ്വവഭാാവംം സമൂഹ
പുനർനിിർമ്മിിതിിയാാണ്്. സമൂഹത്തെ� കൂടുതൽ ഒരുമയുംം കരുത്തുറ്റതുമാാക്കാാൻ ഇത്തരംം ആഘോ�ോഷ
ങ്ങൾക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു. വ്യയക്തിിയിിൽ വ്യയഷ്ടിി ബോ�ോധവുംം സമഷ്ടിി ബോ�ോധവുമുണ്ട്്. അഥവാാ വൃഷ്ടിി ബോ�ോധ
ത്തിിൽത്തന്നെ� സമഷ്ടിി ബോ�ോധവുമുണ്ട്്. താാൻ സമൂഹത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണെ�ന്ന്് സ്വവയംം ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടു
ത്താാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് എല്ലാാവരുംം നടത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. അത്തരംം ശ്രമത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്
ആഘോ�ോഷംം. ഒരു ആഘോ�ോഷത്തിിൽ അതിിന്റെ� പൂർണ്ണമാായ അർത്ഥത്തിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുമ്പോ�ോൾ
ഒരാാൾ സ്വവന്തംം വ്യയക്തിിസത്തയെ� സമൂഹ സത്തയിിൽ ലയിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. അനു
ഷ്ഠാാനങ്ങളിിലൂടെെ വിിവിിധ തലങ്ങളിിലുള്ള മാാനസിിക ശാാരീീരിിക തൃപ്തീീകരണങ്ങൾ സാാധ്യയമാാകുന്നു.
പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളുംം മാാനസേ�ന്ദ്രിിയങ്ങളുംം അവയുടെെ ലക്ഷ്യംം� പൂർത്തീീകരിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയതകളാാണ്്
അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെയാാണ്് സമൂഹത്തിിൽ മറയുന്ന വ്യയക്തിിയെ� അല്ലെ�ങ്കിിൽ വ്യയക്തിികളെ� നാം�ം
കാാണുന്നത്്. സ്വവയംം മറക്കുകയോ�ോ മറന്നതാായിി ധരിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുംം
നടത്തുന്ന ഉല്ലാാസ സുഭഗതകൾ ബക്തിിൻ അനുശാാസിിക്കുന്ന കാാർണിിവലിിന്റെ� പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്.
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ട്് ചിിലയിിടങ്ങളിിൽ അനുഷ്ഠാാനാാത്മകവുംം മതാാത്മകവുംം സാാമുദാായിികാാത്മകവുമാാണെ�
ങ്കിിൽ ത്തന്നെ�യുംം ഇതിിനെ�യെ�ല്ലാം�ം അധ:കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് സമൂഹംം ഒന്നാായിിത്തീീരുന്ന കാാഴ്ച നമുക്ക്്
കാാണാംം�. അതു കൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� കാാർണിിവൽ സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്ന സാാമൂഹിികത
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിൽ പൂർണ്ണമാാകുന്നതാായിി കാാണാംം�. ശാാരീീരിികമാാനസിികോ�ോല്ലാാസങ്ങൾ അതിിരു
കടക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് അവ ഉന്മാാദ പ്രകടനങ്ങളാാകുന്നത്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ലഹരിിയുംം കൂടിിയാാകുമ്പോ�ോൾ
ഇത്തരംം ഉന്മാാദങ്ങൾ നിിയന്ത്രണാാതീീതമാാകുംം.കാാർണിിവലിിൽ കാാണുന്നതുപോ�ോലെ�യുള്ള ഉന്മാാദപ്ര
കടനങ്ങൾ ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിലുംം കാാണാംം�.
മനുഷ്യയൻ അവനവനിിലേ�യ്ക്ക്് ഒതുങ്ങിി ഉത്സവങ്ങൾക്കോ�ോ ഉത്സാാഹങ്ങൾക്കോ�ോ സാാഹചര്യയ
മിില്ലാാതെ� കഴിിയേ�ണ്ടിി വരുന്ന ആധുനിികോ�ോത്തര സമൂഹത്തിിൽ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന
സജീീവത വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കുന്നു. പ്രാാചീീന കാാലംം മുതൽ ഇന്നുവരെെയുള്ള കൂട്ടാായ്മാാ ജീീവിിതത്തിിന്റെ�യുംം
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പരസ്പര വിിനിിമയത്തിിന്റെ�യുംം വ്യയത്യയസ്ത സാാമൂഹിിക സന്ദർഭങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ�
വളർച്ച സാാധ്യയമാായത്്. നഗരവത്്ക്കരണവുംം ആധുനിികതയുംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ബന്ധശൈൈഥിില്യംം�
കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിിൽ കൂട്ടാായ്മാാ ജീീവിിതംം ഇല്ലാാതാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിന്്
കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക പഠനമേ�ഖലകളിിൽ സവിിശേ�ഷമാായ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
പഴയ വിിശ്വാാ�സങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ടുന്നവയാാണ്് ആചാാരങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം അവ പുതിിയ
കാാലത്തിിൽ അതേ� പടിിയല്ല നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. കാാലത്തിിനനുസരിിച്ച്് സംംസ്കാാരവുംം വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�
ടുന്നു. ഭൂതകാാലത്തിിന്റെ�യുംം വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ�യുംം അറിിവുകളെ� സമന്വവയിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
സമൂഹംം മുന്നേ�റുന്നത്്. ലോ�ോകത്തെ�വിിടെെയാായാാലുംം മനുഷ്യയൻ ഉത്സവങ്ങളിിലുംം ആഘോ�ോഷങ്ങളിിലുംം
പ്രിിയരാാണെ�ന്നുംം ഏകാാന്തതയെ� വിിട്ട്് കൂട്ടാായ്മയിിൽ സ്വവയംം മറക്കുന്നത്് അവരുടെെ സ്വവഭാാവമാാ
ണെ�ന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. മത ജാാതിി സാാമുദാായിിക ബന്ധങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കെ�ത്തന്നെ� അതിി
നതീീതമാായ സാാമൂഹിിക കൂട്ടാായ്മകൾ സൃഷ്ടിിക്കുവാാൻ ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിന്് കഴിിയുന്നു. മനുഷ്യയരിിൽ
ആഴത്തിിൽ സ്വാാ�ധീീനിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ദൃശ്യയ ബോ�ോധങ്ങളെ� നിിലനിിർത്തിി അവന്റെ� ആശയമണ്ഡലങ്ങളെ�
പുനർനവീീകരിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നു. ആഗോ�ോളീീകരണംം അനുഷ്ഠാാന കലകളെ�യുംം അവയുടെെ തനതു
പാാരമ്പര്യയത്തെ�യുംം വല്ലാാതെ� ശോ�ോഷിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. വ്യയത്യയസ്ത ദിിശകളിിലൂടെെയാാണ്് ഇത്് സംംഭവിിക്കു
ന്നത്്. എങ്കിിലുംം തനതനുഷ്ഠാാനങ്ങളുടെെ പുനരുജ്ജീീവനംം ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ അനിിവാാര്യയമാാണ്്.
ലോ�ോകംം പുരോ�ോഗതിിയുടെെയുംം വിികസനത്തിിന്റെ�യുംം പാാരമ്യയത്തിിൽ നിിൽക്കുന്ന പുതുകാാലത്തിിലുംം
ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിനെ� ഈശ്വവരനിിലേ�ക്കുള്ള ഇടനിിലയാായിി കാാണുന്നവർ നിിരവധിിയാാണ്്. എന്നിിരു
ന്നാാലുംം അനുഷ്ഠാാനാാത്മകത നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്ന ഗന്ധർവ്വൻ പാാട്ടിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പുതിിയ തലമുറയ്ക്ക്്
അറിിയാാനുള്ള അവസരംം കുറഞ്ഞു പോ�ോകുന്നു. ഇത്തരംം പരിിതോ�ോവസ്ഥയിിലാാണ്് തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�
ടാാത്ത കലകളെ�യുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളെ�യുംം കാാലത്തെ�യുംം പരിിചിിതമാാക്കുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനങ്ങൾ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്.
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Mikhail Bakthin, Rabelais and His World, Indiana University Press, 1984.

ഡോ�ോ. സ്മിിത ജിി.നാായർ

സ്വവദേ�ശംം കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിലെ� ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി സെ�ൻ്്റ്് ആൻസ്് ഗേ�ൾസ്് ഹൈൈസ്കൂൾ,
ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എൻ. എസ്്. എസ്്. ഹിിന്ദു കോ�ോളേ�ജ്്, കേ�രള സർവ്വകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസംം. കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ നിിന്നുംം ഡോ�ോ. റീീജ വിി. യുടെെ മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിൽ
ഗവേ�ഷണംം പൂർത്തിിയാാക്കിി. ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എൻ. എസ്്. എസ്് ഹിിന്ദു കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗ
ത്തിിൽ അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. നാാട്ടുവഴക്കങ്ങളിിലെ� ഋതുപ്പകർച്ചകൾ, വഴിിയോ�ോരത്തെ� കനൽക്കാാഴ്ചകൾ,
കവിിതയുംം കാാഴ്ചയുംം എന്നിിവയാാണ്് പുസ്തകങ്ങൾ

തുള്ളല്കൃതിികള്: വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്കവുംം സാാമൂഹിികസംംസ്കാാരവുംം
അമിിതാാരാാജീീവ്്

ഗവേ�ഷക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, എൻ.എസ്്.എസ്്. ഹിിന്ദുകോ�ോളേ�ജ്്, ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി

നാാടൻ ജനജീീവിിതസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� തനതാായ അവതരണമാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ. മനുഷ്യയനുംം
മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുംം മനുഷ്യയനുംം അവന്റെ� സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്മിിലുമുള്ള
ബന്ധത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന ഒന്നാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ മേ�ഖലയെ� കാാണാംം�. അനുഷ്ഠാാനങ്ങള്, വിിശ്വാാ�സ
ങ്ങള്, കഥാാഗാാനങ്ങള്, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് തുടങ്ങിിയ പ്രാാക്തനകാാലവിിജ്ഞാാനത്തെ�യുംം ജനജീീവിി
തത്തെ�യുംം ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്ന അര്ത്ഥത്തിിലാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് എന്ന പദത്തിിന്റെ� നിിലനിില്പ്പ്്.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� പണ്ഡിിതര് വ്യയത്യയസ്ത നിിലകളിില് വര്ഗ്ഗീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. “സാാമൂഹിികസംംസ്കാാരംം,
ഭൗ�തിികസംംസ്കാാരംം, വാാങ്്മയസംംസ്കാാരംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള തരംംതിിരിിവാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ�
ഘടകങ്ങളെ� മുഴുവന് ഉള്കൊ�ൊള്ളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള പഠനത്തിിന്് അഭിികാാമ്യയമാായിിട്ടുള്ളത്് ”.1 ഇത്ത
രത്തിില് മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമഗ്രമാായ അന്വേ�േഷണമാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് നിിലനിില്ക്കുന്നു.
കുഞ്ചന്നമ്പ്യാാ�രുടെെ തുള്ളല് കൃതിികളിില് നാാടന് വാാങ്്മയസംംസ്കാാരത്തിിനുംം സാാമൂഹിികമാാന
ങ്ങള്ക്കുംം പ്രകടമാായ സ്വാാ�ധീീനംം ഉണ്ട്്. അതുവരെെ നിിലനിിന്നിിരുന്ന കലാാസങ്കല്പ്പങ്ങളിില് നിിന്നുംം
വ്യയത്യയസ്തമാായിി ക്ലാാസിിക്കലുംം നാാടോ�ോടിിയുമാായ കലകളുടെെ സ്വീീ�കാാര്യയമാായ ഘടകങ്ങളെ� സമന്വവ
യിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് നമ്പ്യാാ�ര് തുള്ളല്കല രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയത്്. തുള്ളല് കൃതിിയുടെെ പ്രതിിപാാദ്യം�ം
ക്ലാാസ്സിിക്കലാാണെ�ങ്കിിലുംം പ്രതിിപാാദനരീീതിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റേ�താാണ്്. നാാടന്ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങൾ,
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്, പദവാാക്യയശൈൈലിി, കഥാാകഥനത്തിില് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന നാാടന്സാാങ്കേ�തങ്ങള്
(പേ�ക്കഥകള്) തുടങ്ങിിയവ തുള്ളല് പാാഠത്തെ� നിിര്മ്മിിക്കുന്ന ഫോ�ോക്്അംംശങ്ങളാാണ്്. അതുപോ�ോലെ�
തന്നെ� താാളംം, സംംഭാാഷണശൈൈലിി, അവതരണത്തിിന്റെ� നാാടോ�ോടിിത്തനിിമ തുടങ്ങിിയവയിിലൂടെെ
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ബഹുസ്വവരാാത്മകത തുള്ളലിിന്റെ� അരങ്ങുപാാഠത്തെ� പരിിപോ�ോഷിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ ഘടക
ങ്ങള് തുള്ളല് കൃതിിയിില് എപ്രകാാരമാാണ്് പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് എന്നുള്ള നിിരീീക്ഷണമാാണ്്
പഠനത്തിിലൂടെെ ലക്ഷ്യംം� വയ്ക്കുന്നത്്.

തുള്ളല് കൃതിികളിിലെ� ഉപകഥാാസംംസ്കാാരംം
സാാമൂഹിിക വിിമര്ശനമാാണ്് പേ�ക്കഥകളുടെെ മുഖ്യയലക്ഷ്യംം�. നാാടന് കലകളിില് നിിന്നാാണ്് ഈ പേ�ക്ക
ഥാാപാാരമ്പര്യം�ം നമ്പ്യാാ�ര് സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. മുടിിയേ�റ്റ്്, യാാത്രകളിി, വണ്ണാാന്കൂത്ത്്, തെ�യ്യംം, പൊ�ൊറാാട്ടുനാാടകംം
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എന്നീീ നാാടന് കലകളിില് പേ�ക്കഥകളുംം കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം നിിലനിില്ക്കുന്ന സാാമൂഹിികാാസമത്വവ
ത്തിിനു നേ�രേ� പ്രതിിഷേ�ധസ്വവരമുയര്ത്തുന്നു. “തെ�യ്യാാട്ടത്തിിലെ� ചാാലിിയന്, ചാാക്കിിലിിയന്, പട്ടര്,
വേ�ച്ചിി, തുടങ്ങിിയവരുംം കാാളിിയൂട്ടിിലെ� പരദേ�ശിി, കുടിിയന്, എന്നീീ കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം, പടയണിിയിിലെ�
പരദേ�ശിി, നമ്പൂതിിരിിയുംം വാാല്യയക്കാാരുംം, പട്ടരുംം പെ�ണ്ണുംം തുടങ്ങിി ഇരുപത്തിിയഞ്ചോ�ോളംം വേ�ഷങ്ങള്
വര്ത്തമാാനകാാലസംംഭവങ്ങളെ� ഹാാസ്യയരൂപത്തിില് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു”.2 ഇത്തരത്തിില് സാാമൂ
ഹിികവിിമര്ശനംം നടത്തുന്ന ഒട്ടേ�റെെ കഥാാപാാത്രങ്ങള് നമ്മുടെെ നാാടന് കലാാരൂപങ്ങളിില് ഉണ്ട്്.
നാാടന്കലകളുടെെ ചുവടുപിിടിിച്ച്് വടക്കന് കേ�രളത്തിിലെ� തുള്ളല്ക്കാാര്ക്കിിടയിില് വിിദൂഷക
ന്റെ� വേ�ഷംം കെ�ട്ടിിയാാടുമാായിിരുന്നു. ‘മരമീീടന്‘ എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഈ വേ�ഷംം പൊ�ൊയ്മുഖംം വച്ച്്
തുള്ളല്ക്കാാരന്റെ� അവതരണത്തിിനിിടയിില് സദസ്സിില് വന്ന്് ഹാാസ്യാാ�ത്മകമാായിി സാാമൂഹിിക
വിിമര്ശനംം നടത്തിിയിിരുന്നു. തങ്ങള്ക്ക്് നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ട അവകാാശങ്ങളെ� നേ�ടിിയെ�ടുക്കാാനുംം
സമൂഹത്തിിന്റെ� പൊ�ൊരുത്തക്കേ�ടുകളെ� വിിമര്ശിിക്കാാനുംം വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഇത്തരംം കഥാാപാാത്രങ്ങളെ�
നമ്പ്യാാ�ര് സൃഷ്ടിിച്ചത്്. തുള്ളലിിന്റെ� പ്രധാാന കഥയെ� കൂടുതല് രസനീീയമാാക്കാാനുംം ജീീവിിതവിിമര്ശനംം,
ധര്മ്മോ�ോദ്്ബോ�ോധനംം എന്നീീ ലക്ഷ്യയങ്ങള്ക്കുംം വേ�ണ്ടിിയാാണ്് ഉപകഥകള് നമ്പ്യാാ�ര് തിിരഞ്ഞെ�ടു
ത്തത്്. കഥാാസരിിത്സാാഗരംം, പഞ്ചതന്ത്രംം, തുടങ്ങിിയ പ്രസിിദ്ധ കൃതിികളെ� ഉപജീീവിിച്ചുള്ള കഥകളാാണ്്
ഉപകഥാാഖ്യാാ�നത്തിിന്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്്. മുഖ്യയകഥയെ� പോ�ോലെ� തന്നെ� ഉപകഥയേ�യുംം കേ�രളീീയമാായ
പശ്ചാാത്തലത്തിിലവതരിിപ്പിിക്കുവാാന് നമ്പ്യാാ�ര് ശ്രദ്ധിിച്ചിിരുന്നു. ധർമ്മത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യംം� നൽകുന്ന
ഒരു പേ�ക്കഥ ഘോ�ോഷയാാത്രയിിൽ ഉണ്ട്്. സുയോ�ോധനാാദിികളുടെെ ദൂഷണത്തിിനു കാാരണംം ഏഷണിി
യാാണെ�ന്ന്് സമർത്ഥിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിിയാാണ്് നമ്പ്യാാ�ർ കുറുനരിിയുടെെ ഉപകഥ ഇവിിടെെ പ്രയോ�ോഗിിച്ചത്്.
വിിശന്നു വലഞ്ഞ ഒരു കുറുനരിി കരിിമ്പിിൻ തോ�ോട്ടത്തിിലെ�ത്തിി കാാവൽക്കാാരനാായ കേ�ളച്ചാാ
രോ�ോട്് ഏഷണിി പറഞ്ഞു “കാാട്ടിിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ആനത്തലവൻ അടുത്ത വെ�ളുപ്പിിന്്
കരിിമ്പു തിിന്നാാൻ വരുംം, അപ്പോ�ോൾ കേ�ളച്ചാാരേ�യുംം ആക്രമിിക്കാാൻ സാാധ്യയതയുണ്ട്്. അതു വിിശ്വവസിി
ച്ച കേ�ളച്ചാാർക്ക്് ഒരുപാായവുംം കുറുനരിി നൽകിി. “വടക്കു മാാറിിയുള്ള പുറ്റിിന്നരിികെ� മറഞ്ഞിിരുന്ന്്
അമ്പുകൾ ചുട്ടുപഴുപ്പിിച്ച്് ആന വരുമ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� മസ്തകത്തിിലെ�യ്തു കൊ�ൊല്ലണംം”
ഇതേ� സമയംം തന്നെ� കുറുനരിി ഗജവീീരനെ� കണ്ടു കേ�ളച്ചാാരുടെെ കരിിമ്പിിൻ തോ�ോട്ടത്തിിൽ
എത്തിിയാാൽ സുഭിിക്ഷമാായിി കരിിമ്പു തിിന്നാംം� എന്നുംം പറയുന്നു. കാാര്യയങ്ങളെ�ല്ലാം�ം കുറുനരിി പറയുംം
പോ�ോലെ� നടപ്പാായിി. കേ�ളച്ചാാരുടെെ അമ്പേ�റ്റു കരിിവീീരനുംം പാാമ്പുകടിിച്ചു കേ�ളച്ചാാരുംം വിില്ലിിന്മുന
കൊ�ൊണ്ടു പാാമ്പുംം, ആനയുടെെ ശവംം തിിന്നാാമെെന്നു മോ�ോഹിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം ചോ�ോര നക്കിിയപ്പോ�ോൾ
വിില്ലു വന്നു കൊ�ൊണ്ട്് കുറുനരിിയുംം ചത്തു. ഏഷണിി സർവ്വനാാശത്തിിലവസാാനിിച്ചു. പാാണ്ഡവരുടെെ
ദുരിിതംം കാാണാാൻ ഇറങ്ങിി തിിരിിച്ച ദുര്യോ�ോ�ധനാാദിികളുടെെ ഗതിിയുംം തത്തുല്യംം� തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്് ഈ
ഉപകഥയിിലൂടെെ നമ്പ്യാാ�ർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു.
അര്ത്ഥത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� നല്കുന്ന രണ്ട്് പേ�ക്കഥകളാാണ്് പ്രദോ�ോഷമാാഹാാത്മ്യയത്തിിലുംം
ഹരിിശ്ചന്ദ്രചരിിതത്തിിലുമുള്ളത്്. ധനസമ്പാാദനത്തിിനു വേ�ണ്ടിി വേ�ശ്യയമാാര് ചെ�യ്യുന്ന മാാര്ഗ്ഗങ്ങളെ�
വിിമര്ശിിക്കുകയാാണ്് പ്രസ്തുത കഥയിില്. അതുപോ�ോലെ�തന്നെ� സത്യാാ�സ്വവയംംവരവേ�ളയിില്
സത്യയയേ�യുംം ശ്രീീകൃഷ്ണനേ�യുംം കാാണാാന് തടിിച്ചു കൂടിിയ അച്ചിിമാാരിിലൊ�ൊരുത്തിി ചിിരിികണ്ടച്ചാാരുടേ�യുംം
കൊ�ൊച്ചിിളയച്ചിിയുടേ�യുംം കഥ പറയുന്നു. ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളെ� കോ�ോര്ത്തിിണക്കിി കഥപറയാാനുള്ള രീീതിി
പരമ്പരാാഗതകാാലംം തൊ�ൊട്ടുതന്നെ� മലയാാളിിക്കുണ്ട്്. തന്റെ� മുന്പിിലിിരിിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിിന്റെ�
ഇടയിില് നിിന്നുതന്നെ� അതിിനുള്ള വിിഭവങ്ങള് നമ്പ്യാാ�ര് രൂപപ്പെ�ടുത്തിി. ഹരിിണീീസ്വവയംംവരത്തിിലെ�
ചെ�ട്ടിിച്ചിിയുംം വാാരിിയപെ�ണ്ണുംം, സത്യാാ�സ്വവയംംവരത്തിിലെ� കൊ�ൊച്ചിിയിിളയിിച്ചിിയുംം ചിിരിികണ്ടച്ചാാരുംം
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തുടങ്ങിി നമ്പ്യാാ�ര് സ്വീീ�കരിിച്ച ഉപകഥാാഖ്യാാ�നങ്ങളിില് പലതുംം വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി പ്രചരിിച്ചു വന്നവയാാണ്്.

തുള്ളല്കൃതിികളിിലെ� നാാടൻഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗവുംം വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്കവുംം
ഒരു കവിിയുടെെ ഭാാഷ ആ വ്യയക്തിിയുടെെ സര്ഗ്ഗാാത്മകതയുടെെ പൂര്ത്തീീകരണംം ആണ്്. ഭാാഷയെ�
ആയുധമാാക്കിിയ നമ്പ്യാാ�ര് സംംസ്കൃതാാഭിിമുഖ്യയമുള്ള ഉപരിിവര്ഗ്ഗഭാാഷയുടെെ ആധിിപത്യയത്തിില് നിിന്ന്്
നവീീനമാായൊ�ൊരു സാാഹിിത്യയ പ്രസ്ഥാാനത്തെ�യാാണ്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയത്്. അതുവരെെ നിിലനിിന്നിി
രുന്ന ആസ്വാാ�ദനരംംഗത്തിില് നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തവുംം വിിപുലവുമാായ ഒരു സദസ്സാായിിരുന്നു നമ്പ്യാാ�ര്
മുന്പിില് കണ്ടത്്. ഉത്സവപറമ്പിിലുംം പടയണിികാാണാാനുംം വരുന്ന ഭടജനങ്ങള്ക്ക്് ആസ്വവദിി
ക്കാാന് പാാകത്തിില് ഇതിിഹാാസപുരാാണകഥകളെ� അദ്ദേ�ഹംം ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തിി. തുള്ളല് ചൊ�ൊല്ലിികേ�
ള്പ്പിിക്കേ�ണംം തുള്ളിികാാണിിക്കേ�ണംം എന്നിിങ്ങനെ�യൊ�ൊരു ചൊ�ൊല്ലുണ്ട്്. വിിഭിിന്നാാഭിിരുചിിക്കാാരാായ
കാാണിികള് ഓരോ�ോരുത്തര്ക്കുംം ആസ്വാാ�ദ്യയമാാകുംംവിിധംം ആണ്് നമ്പ്യാാ�ര് തുള്ളല് കൃതിികളെ� ചിിട്ട
പ്പെ�ടുത്തിിയത്്. പ്രദേ�ശിികഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങള്, നാാടന്ശൈൈലിികള്, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് എന്നീീ
നാാടോ�ോടിികലാാസങ്കേ�തങ്ങളാാണ്് അതിിനടിിസ്ഥാാനമാായിി നിിന്നത്്.
ആചാാരങ്ങളിില് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന കേ�രളീീയ സമ്പ്രദാായത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന സന്ദര്ഭംം
നളചരിിതംം ഓട്ടന്തുള്ളലിില് കാാണാംം�. ദമയന്തീീസ്വവയംംവരത്തിിന്് ഭീീമസേ�ന മഹാാരാാജാാവ്് തയ്യാാ
റാാക്കിിയ വിിവാാഹക്കുറിിയിില് പ്രസ്തുത സന്ദര്ഭത്തിിന്റെ� അവതരണംം ഉണ്ട്്.
‘ധനുമാാസംം പതിിനാാറാം�ം തീീയതിി
ശനിിവാാരത്തെ� മകരംം രാാശിി
നമ്മുടെെ മകള് ദമയന്തിിയതാാകിിയ
കന്യയക തന്റെ� വിിവാാഹമുഹൂര്ത്തംം
ദൂതന് പറയുമിിതേ�വമെെഴുത്ത്്’ (നളചരിിതംം)
കേ�രളീീയ സമൂഹത്തിില് ഹിിന്ദുമതവിിശ്വാാ�സിികള്ക്കിിടയിില് വിിവാാഹത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ചുള്ള
ജ്യോ�ോ�തിിഷംം, വിിവാാഹമൂഹൂര്ത്തംം എന്നീീ കാാര്യയങ്ങള്ക്കുള്ള സ്വീീ�കാാര്യയതയെ� ഈ വരിികളിില് നിിന്നുംം
വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�.
സാാമാാന്യയജനതയുടെെ ആസ്വാാ�ദനത്തെ� മുന്നിിര്ത്തിി നമ്പ്യാാ�ര് അവരുടെെ ഭാാഷയിില് തന്നെ�
സംംഭാാഷണങ്ങള് എഴുതുന്നു. നമ്പ്യാാ�രുടെെ കാാവ്യയഭാാഷയിിലൂടെെ വരമൊ�ൊഴിിയേ�ക്കാാള് പ്രാാധാാന്യംം�
വാാമൊ�ൊഴിിഭാാഷാാശൈൈലിിയ്ക്ക്് വന്നു ചേ�രുന്നു. നളചരിിതത്തിില് ദമയന്തീീസ്വവയംംവരത്തിിനു പോ�ോകുന്ന
ഭടന്മാാരുടെെ സംംഭാാഷണംം.
‘കണ്ടച്ചാാരെെ കൂവാാ തന്നുടെെ
കൈൈയ്യിിലൊ�ൊരാായുധമിില്ലാാത്തേ� ന്ത്യേ�േ’ ?
‘ചെ�ണ്ടക്കാാര്യയമെെനിിക്കു പിിണഞ്ഞതു
ജ്യേ�േഷ്ഠാാ താാനതുബോ�ോധിിച്ചിില്ലേ�’ ? (നളചരിിതംം)
യുദ്ധത്തിിനു പോ�ോകുന്ന നാായര്ഭടന്മാാരുടെെ നാാടന് സംംഭാാഷണത്തിിലൂടെെ ഗ്രാാമ്യയവുംം ദേ�ശീീയവുമാായ
ശൈൈലിികളുംം പ്രയോ�ോഗങ്ങളുംം നമ്പ്യാാ�ര് കവിിതയിില് കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു.
‘കൊ�ൊല്ലണകണ്ടാാല്, നീീ അറിിയണംം, ചെ�യ്യണമെെന്നിില്ലല്ലോ�ോ’ എന്നിിങ്ങനെ� സാാധാാരണ
സംംഭാാഷണഭാാഷയിില് പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്ന പദങ്ങളുംം നമ്പ്യാാ�ര് കൃതിികളിില് കാാണാംം�. . തന്റെ� ജീീവിി
തവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി പുതിിയ വാാക്കുകള് നിിര്മ്മിിക്കാാനുള്ള കഴിിവ്് നമ്പ്യാാ�ര്ക്കുണ്ടാായിിരുന്ന
തിിന്് തെ�ളിിവാാണ്് കലമുനിിനാാരദന്, കടല്വാാഴയ്ക്ക തുടങ്ങിിയ പദങ്ങള്. രാാമാാനുചരിിതംം തുള്ളലിില്
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കലമുനിിനാാരദന് എന്ന പദംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നത്് കാാണാംം�. പത്മപുരാാണത്തിില് പരാാമര്ശിിക്കുന്നത
നുസരിിച്ച്് ഭൂമിിയിില് ചുറ്റിിനടന്നപ്പോ�ോൾ കലിിദോ�ോഷംം ബാാധിിച്ച്് അവശരാായിി കിിടന്ന ഭക്തിിയെ�ന്ന
സ്ത്രീീയെ�യുംം കുട്ടിിയെ�യുംം ഭാാഗവതംം കേ�ള്പ്പിിച്ച്് കലിിദോ�ോഷംം മാാറ്റിിയത്് കൊ�ൊണ്ട്് കലിിമുനിി നാാരദന്
എന്ന പേ�ര്് ലഭിിച്ചു. പ്രസ്തുത കഥയെ� രാാമാാനുചരിിതംം തുള്ളലിില് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു. ഘോ�ോഷയാാത്ര
യിില് സദ്യയവട്ടത്തിിന്റെ� വര്ണ്ണനയിിലാാണ്് കടല് വാാഴയ്ക്കാാക്കറിിയെ� പറ്റിി പറയുന്നത്്.
‘ഒട്ടിില്ലൂണിിനു വട്ടംം പലവിിധ
മിിഷ്ടമറിിഞ്ഞു കൊ�ൊടുത്തീീടുന്ന
കടല് വാാഴയ്ക്കാാക്കറിിയുണ്ടൊ�ൊരുവക
ഭടഭോ�ോജനമതു കൂടാാതിില്ല’ (രാാമാാനുചരിിതംം)
മത്സ്യയത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് കടല് വാാഴയ്ക്കാാ എന്ന പദംം നമ്പ്യാാ�ര് കൊ�ൊണ്ടുവന്നത്്. കടലിില് നിിന്നു
കിിട്ടുന്ന വാാഴയ്ക്കാാ ആകൃതിിയിിലുള്ള ഭക്ഷ്യയവിിഭവമാാണ്് മത്സ്യംം�. തിികച്ചുംം വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി പ്രചരിിച്ച
നാാടന് പദമാായിി ഇതിിനെ� കാാണാംം�.
പ്രാാചീീനകാാലത്ത്് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്ന ധാാരാാളംം പദങ്ങള് തുള്ളല് കൃതിികളിില് ഉണ്ട്്. നിിലനിി
ന്നിിരുന്ന വാാങ്്മയസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� തെ�ളിിവാായിി ഈ പദങ്ങള് മാാറുന്നു. മുഞ്ഞിി (മുഖംം), ആരോ�ോമല്
(അരുമയാായ്് ), ക്ലേ�ശിിക്കുക (അന്വേ�േഷിിക്കുക), ചണ്ടത്തംം (അമളിി), വിിരുണന് (കൊ�ൊതിിയന്),
അപ്പതിി (ദൈൈവംം), കിിള്ളുക, മുള്ളുക, കുരള, ചെ�കുതിി എന്നിിവ വാാമൊ�ൊഴിി സംംസ്കാാരത്തിിലൂടെെ തുള്ളല്
കൃതിികളിില് കടന്നുവരുന്നവയാാണ്്. ജനങ്ങളുമാായുള്ള നിിരന്തര ഇടപെ�ടലിിലൂടെെയാാണ്് നമ്പ്യാാ�ര്ക്ക്്
ഗ്രാാമീീണ ജനതയുടെെ ശൈൈലിികള് അതേ�പോ�ോലെ� തന്നെ� തുള്ളലിില് പ്രയോ�ോഗിിക്കാാന് കഴിിഞ്ഞത്്.
“ശൈൈലിികളുടെെയുംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുടെെയുംം സമുചിിതമാായ വിിന്യാാ�സത്തിിലൂടെെ സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാര
ഭാാഷയ്ക്ക്് സാാഹിിത്യയലോ�ോകത്ത്് സ്ഥിിരപ്രതിിഷ്ഠ നല്കിിയ കവിിയാാണ്് നമ്പ്യാാ�ര്“4 കഥാാസന്ദര്ഭങ്ങ
ള്ക്കനുയോ�ോജ്യയമാാകുംംവിിധംം പ്രത്യേ�േക അര്ത്ഥങ്ങളേ�യുംം ഭാാവങ്ങളേ�യുംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുവാാന് ഇത്തരംം
ശൈൈലിിയ്ക്ക്് കഴിിയുന്നു. കുറ്റിികണക്കെ�, കുന്തംംകണക്കെ�, ചെ�ണ്ടത്തംം, ചെ�ണ്ടപിിണയുക തണ്ടുതപ്പിി
തെ�ളിിഞ്ഞു നടക്കുക, ആനകളിിയ്ക്കുക, അണ്ടിികള്ചപ്പിി നടക്കുക, വാാശ്ശതു ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങള്
തുള്ളലിില് പ്രയോ�ോഗിിച്ചു വരുന്നു.
‘നൂനംംകണ്ട ജനങ്ങള്ക്കെ�ല്ലാം�ം
ആനകളിിപ്പാാ1നൊ�ൊരുവകയാായിി’ (അഹല്യാാ�മോ�ോക്ഷംം)
‘മന്ത്രിികളുംം യജമാാനന്മാാരുംം
യന്ത്രിി2കളാാകിിന മേ�നോ�ോന്മാാരുംം’ (സത്യാാ�സ്വവയംംവരംം)
‘രണ്ടുപെ�ണ്ണുങ്ങളെ�ക്കൂട്ടിി വേ�ട്ടാാലുള്ള
ചെ�ണ്ട3ത്തമിിങ്ങനെ� കണ്ടാാലുമേ�വരുംം’ (ധ്രുവചരിിതംം)
പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുടേ�യുംം അമൂല്യയഖനിിയാാണ്് നമ്പ്യാാ�രുടെെ കൃതിികള്, നളചരിിതത്തിില് രാാജസേ�വക
ന്മാാരുടെെ കൂറിില്ലാായ്മയെ� കളിിയാാക്കുന്ന പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുണ്ട്്
‘തോ�ോണിികടന്നാാല് തുഴകൊ�ൊണ്ടെ�ന്നൊ�ൊരു
നാാണിിയമുണ്ടതുപോ�ോലെ� സമസ്തംം’ (നളചരിിതംം)
നളചരിിതത്തിില് തന്നെ� ദമയന്തീീ വിിവാാഹവേ�ളയിില് ദേ�വന്മാാരിിലൊ�ൊരാാളെ� വിിവാാഹംം
1 ആനകളിിയ്ക്കുക : പരിിഹസിിക്കുക, കളിിയാാക്കുക
2	യന്ത്രിി- സൂത്രശാാലിി
3 * ചെ�ണ്ട, ചെ�ണ്ടത്തംം, ചെ�ണ്ടകാാട്ടിിക്കുക= അമളിി, അബദ്ധംം, ചതിി
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കഴിിക്കാാന് ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടപ്പോ�ോള് ദമയന്തിി വിിസമ്മതംം പ്രകടിിപ്പിിച്ചു. ഇത്് മണ്ടത്തരമാാണെ�ന്ന്്
പറയുന്ന തരത്തിില് ഒരു പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുണ്ട്്.
‘കൈൈയ്യിില്ക്കിിട്ടിിയ കനകമുപേ�ക്ഷിിച്ചീീയ്യംം കൊ�ൊള്വാാനിിച്ഛിിക്കുന്നു’ (നളചരിിതംം)
നിിത്യയ ജീീവിിത അനുഭവങ്ങളെ� ചരിിത്രയാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിിയുള്ള പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള്
തുള്ളല്കൃതിികളിില് കാാണാംം�. രാാമാാനുചരിിതംം തുള്ളലിില് രുക്മിിണിിയോ�ോട്് ഏഷണിി പറയുന്ന
നാാരദന്റെ� സംംഭാാഷണംം അതിിനുദാാഹരണമാാണ്്.
‘ഹന്ത നിിനക്കുതരാാഞ്ഞതിിനേ�ക്കാാള്
ഇന്തസ്താാപമവള്ക്കു കൊ�ൊടുത്തത്്
കൊ�ൊന്നതിിനേ�ക്കാാള് കോ�ോതയിിരിിക്കല്
നിിന്നുവിിളിിക്കുന്നത്് ബഹുദുഃഃഖംം’ (രാാമാാനുചരിിതംം)
‘കൊ�ൊല്ലുന്നതിിനേ�ക്കാാള് മേ�ലെ�യാാണ്് കോ�ോതേ�രിിക്കലെ� ആര്പ്പ്്’ എന്ന പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലാാണ്് നമ്പ്യാാ�ര്
കാാവ്യയഭാാഗമാായിി ചേ�ര്ത്തിിരിിക്കുന്നത്്. മാാമാാങ്കവേ�ളയിില് സാാമൂതിിരിിയുടെെ എതിിര്പക്ഷത്തുനിിന്നുള്ള
ചാാവേ�ര്പ്പടയാാളിികളെ� സാാമൂതിിരിിപടയാാളിികള് വെ�ട്ടിിക്കൊ�ൊല്ലുംം. അപ്പോ�ോള് സാാമൂതിിരിി പക്ഷത്തുനിി
ന്നുള്ള ആര്പ്പുവിിളിി കൊ�ൊല്ലുന്നതിിനേ�ക്കാാള് സങ്കടംം ഉണ്ടാാക്കുന്നതാാണെ�ന്നുംം അതുപോ�ോലെ�യാാണ്്
കൃഷ്ണന് പാാരിിജാാതംം സത്യയഭാാമയ്ക്ക്് നല്കിിയതറിിഞ്ഞ്് മറ്റുള്ളവര് കളിിയാാക്കുന്നവസ്ഥയുംം എന്ന
രുഗ്മിിണിിയുടെെ മനസ്താാപത്തെ� പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലിിലൂടെെ നമ്പ്യാാ�ര് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
കിിരാാതംം ഓട്ടന്തുള്ളലിില് അര്ജ്ജുനന്റെ� തപസ്സിിളക്കാാന് വേ�ണ്ടിി അച്ഛനാായ ദേ�വേ�ന്ദ്രന്
ദേ�വസ്ത്രീീകളെ� അയയ്ക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തിില് നമ്പ്യാാ�ര് സ്വീീ�കരിിച്ച പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി
ഇന്നുംം പ്രചരിിക്കുന്നവയാാണ്്.
‘കനകംം മൂലംം കാാമിിനിിമൂലംം
കലഹംം പലവിിധമുലകിില് സുലഭംം’ (കിിരാാതംം)
‘വല്ലാാമക്കളിിതിില്ലാാമക്കളിി
തെ�ല്ലാാവര്ക്കുംം സമ്മതമല്ലോ�ോ’ (കിിരാാതംം)
അധിികാാരംം, ധനംം, സ്ത്രീീ തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങള്ക്ക്് വേ�ണ്ടിിയാാണ്് മനുഷ്യയര് പരസ്പരംം മത്സരിിക്കു
ന്നത്്. അവിിടെെ സ്വവന്തബന്ധങ്ങള്ക്ക്് പോ�ോലുംം സ്ഥാാനമിില്ലെ�ന്ന സത്യയമാാണ്് ഈ വരിികളിില്
തെ�ളിിയുന്നത്്. വ്യയത്യയസ്തകഥാാഭാാഗങ്ങളിിലാായിി ഒരേ� അര്ത്ഥംം വരുന്ന പല പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകളുംം തുള്ളല്
കൃതിികളിില് കാാണാംം�. സ്യയമന്തകംം, രുഗ്മിിണീീസ്വവയംംവരംം, ശീീലാാവതീീചരിിതംം, എന്നീീ ഓട്ടന്തുള്ള
ലുകള് ഉദാാഹരണമാാണ്്.
‘തട്ടുംം കൊ�ൊട്ടുംം ചെ�ണ്ടയ്ക്കത്രേ�
കിിട്ടുംം പണമതു മാാരാാന്മാാര്ക്കുംം’ (സ്യയമന്തകംം)
‘വേ�ലിികള് തന്നെ� വിിളവുമുടിിച്ചാാല്
കാാലിികളെ�ന്തു നടന്നീീടുന്നു’ (ശീീലാാവതിിചരിിത്രംം)
ഇതുപോ�ോലെ� നൃഗമോ�ോക്ഷംം, കല്യാാ�ണസൗൗഗന്ധിികംം, എന്നീീ ശീീതങ്കൻതുള്ളലിിലുംം ഒരേ� അര്ത്ഥ
ത്തിിലുള്ള പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകള് വാാക്കുകള് മാാറ്റിി പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിില് സന്ദര്ഭത്തിിനനുഗുണ
മാായിി ഭാാഷയേ�യുംം നാാടന്ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങളേ�യുംം നമ്പ്യാാ�ര് കാാവ്യയത്തിില് സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്നു.
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ഗ്രാാമീീണ ജനതയുടെെ ഒത്തുചേ�രലിിനുംം ആഘോ�ോഷങ്ങള്ക്കുംം കേ�ന്ദ്രമാായിി നിിന്നിിരുന്നത്് കാാവുക
ളാായിിരുന്നു. ഇവിിടെെ ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ പൊ�ൊതുമണ്ഡലങ്ങള്
രൂപപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. ഈ കാാവരങ്ങുകളിിലാാണ്് നാാടന് കലകളുടെെ വിികാാസത്തിിനുംം വളര്ച്ചയ്ക്കുംം തുടക്കംം
കുറിിച്ചത്്. വേ�ല, കളിി, തുള്ളല്, എന്നീീ പേ�രുകളിില് അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന മിിക്ക കലകളുടേ�യുംം വളര്ച്ച
യിില് കാാവരങ്ങുകള് പ്രധാാന പങ്കുവഹിിച്ചിിരുന്നു. ക്ലാാസിിക്കൽ കലകളുടെെ വരേ�ണ്യയവുംം എന്നാാൽ
പരിിമിിതിികളുള്ളതുമാായ ഘടനയിില് നിിന്ന്് തുറവിിയുടെെ ലോ�ോകത്തേ�ക്കു്് ജനജീീവിിതത്തേ�യുംം
അവരുടെെ സംംസ്കാാരത്തേ�യുംം എത്തിിക്കുവാാന് ഇത്തരംം ആഘോ�ോഷങ്ങള്ക്ക്് കഴിിഞ്ഞു. ഉത്സവംം
എന്നത്് ഏകസ്വവരാാത്മകമാായ ഒന്നല്ല, അവിിടെെ വ്യയത്യയസ്ത സാാമൂഹിിക, സാംം�സ്കാാരിികമണ്ഡലങ്ങ
ളിിലുള്ളവരുടെെ കൂടിിച്ചേ�രലാാണ്് നടക്കുന്നത്്. ആഘോ�ോഷത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി അരങ്ങേ�റിിയിിരുന്ന
കലാാരൂപങ്ങളിില് പലതിിലുംം ഉത്സവാാത്മകമാായ ഘടകങ്ങളുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു. കുഞ്ചന്
നമ്പ്യാാ�രുടെെ തുള്ളല് കല അതിിനുത്തമോ�ോദാാഹരണമാാണ്്. “ഏകകേ�ന്ദ്രീീതമാായ ഒരു ആഖ്യാാ�നഘ
ടനയല്ല തുള്ളലിിന്റേ�തെ�ന്നുംം ഒരു വ്യയത്യയസ്ത സ്വവഭാാവംം അതിിനുണ്ടെ�ന്നുംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുന്നു”.5
ബഹുസ്വവരാാത്മകമാായ ഘടകങ്ങളുടെെ സമന്വവയമാാണ്് തുള്ളല് കൃതിികളെ� ജനകീീയമാാക്കുന്നത്്.
തുള്ളല് കൃതിികള് സൃഷ്ടിിച്ച പൊ�ൊതുമണ്ഡലംം ജനകീീയ ചേ�തനയുടേ�താാണ്്. ഇവയ്ക്ക്് വൈൈരുദ്ധ്യയ
ങ്ങളെ� ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളാാനുള്ള കഴിിവ്് നിിര്ണ്ണാായകമാാണ്്. “സാാമാാന്യയജനങ്ങളുടെെ സാാമൂഹ്യയസ്വവത്വവത്തിിന്്
പരസ്പരവിിരുദ്ധമാായ ആശയങ്ങളെ� ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുവാാനുള്ള കഴിിവ്് കൂടുമെെന്ന്് ഗ്രാംം�ഷിി പറഞ്ഞത്്
തുള്ളല് കൃതിികളുടെെ കാാര്യയത്തിിലുംം പ്രസക്തമാാണ്്”.6 നാാടന് സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ആഘോ�ോഷമാായിി
നിിലനിില്ക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുംം തുള്ളലിില് ഒത്തിിണങ്ങുന്നുണ്ട്്. രാാഗതാാളങ്ങളിിലുംം സംംഗീീതത്തിി
ലുംം കഥാാവതരണത്തിിലുംം ഈ ഉത്സവാാത്മകത ദര്ശിിക്കാംം�.
“പന്തുമാാടുക, ചിിന്തുപാാടുക, പകിിടകളിി ചതുരംംഗവുംം
പന്തിിണിികുളിിര് കൊ�ൊങ്കമാാരുടെെ പടുതതടവിിന നടനവുംം
പാാണ്ടിിമേ�ള മുരുട്ടുചെ�ണ്ട കറുംംകുഴല് ഇടിിതാാളവുംം
ആണ്ടിിയാാട്ടവുമാാധുക്കളിി പാാഠകംം പല ചാാട്ടവുംം
തിിത്തിിമദ്ദള വേ�ണുവീീണകള് തിിമിില തകിില് മുഖ വീീണയുംം” (സഭാാപ്രവേ�ശംം)
ഉത്സവത്തിിനരങ്ങേ�റുന്ന വിിവിിധകലകള്, വാാദ്യയപ്രയോ�ോഗങ്ങള് എന്നിിവയുടെെ സമ്മേ�ളനമാാണ്്
കഥയിില് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഉത്സവങ്ങളുടെെ പ്രധാാനഘടകംം താാളാാത്മകതയാാണ്്. മുടിിയേ�റ്റ്്,
പടയണിി, ആറാാട്ടുകള്, തെ�യ്യംം, തിിറ തുടങ്ങിിയ നാാടോ�ോടിി അനുഷ്ഠാാനകലകളിില് അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന
താാളപദ്ധതിി സാാമാാന്യയജനസമൂഹത്തെ� ആവേ�ശംം കൊ�ൊള്ളിിക്കുന്നു. തുള്ളലിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനഘ
ടകവുംം താാളമാാണ്്. മേ�ളവുംം, താാളവുമെെല്ലാം�ം തുള്ളലിില് സമ്മേ�ളിിക്കുന്നു. കേ�രളത്തിില് നൃത്തനൃത്യാാ�
ദിികലകളിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന താാളങ്ങള്ക്ക്് പുറമേ� കാാരിിക, കുണ്ടനാാച്ചിി, കുംംഭംം, മര്മ്മംം, ലക്ഷ്മിി
എന്നീീ നാാടന് താാളങ്ങളാാണ്് തുള്ളലിില് കൂടുതലാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു കാാണുന്നത്്. യുദ്ധംം, പോ�ോരിിനു
വിിളിി, സ്വവയംംവരാാഘോ�ോഷംം, നാായാാട്ടുഘോ�ോഷംം എന്നീീ സന്ദര്ഭങ്ങളിിലാാണ്് കാാരിികതാാളംം നമ്പ്യാാ�ര്
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
‘പലപല ദിിശിി പലപല പാാളയമിിട്ടു
മലകളെ� നടുവെ� ചിില വാാടകള് കെ�ട്ടിി’ (പ്രൗൗണ്ഡകവധംം)
തുള്ളല് കൃതിികള് ചടുലവുംം ചലനാാത്മകവുമാാണ്്. ദ്രുതഗതിിയിിലുള്ള നാാടോ�ോടിി ആവിിഷ്കാാരങ്ങ
ള്ക്കാാണ്് തുള്ളലിില് പ്രാാധാാന്യംം�. അതിിനുതകുംം വിിധമാാണ്് താാളവൃത്തത്തിിന്റെ� പ്രയോ�ോഗങ്ങള്.
കല്യാാ�ണസൗൗഗന്ധിികത്തിിലെ� ഹനുമാാന്റെ� യഥാാര്ത്ഥരൂപത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോള് നമ്പ്യാാ�ര്
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മര്മ്മതാാളംം പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നു.
‘വര്ദ്ധിിതതരധവളഹിിമാാചലസന്നിിഭതുംംഗശരീീരന്
നെ�ടുതാാകിിനകൊ�ൊടിിമരമെെന്നകണക്കുതടിിച്ചൊ�ൊരുവാാലുംം
തുടുതുടു നയനങ്ങളുമന്പെ�ടു ചെ�മ്പുകിിടാാരംം പോ�ോലെ�’ (കല്യാാ�ണസൗൗഗന്ധിികംം)
വൃദ്ധനാായിിരുന്ന വാാനരനിിൽ നിിന്നുംം പടുകൂറ്റനാായ വാാനര ശ്രേ�ഷ്ഠനാായിി മാാറുന്ന രംംഗംം മർമ്മ താാള
ത്തിിലാാണ്് നമ്പ്യാാ�ർ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഏകചൂഴാാതിിയിിലെ� ആദ്യയത്തെ� നാാലുതാാളങ്ങളാായ ഏകംം,
രൂപംം, ചമ്പട, കാാരിിക എന്നിിവയുടെെ കൂടിിച്ചേ�രലാാണ്് മർമ്മതാാളംം.തെ�യ്് x തിിതെ�യ്് x തിിതിിതെ�യ്്
x തിിതിിതിിതെ�യ്് x എന്നിിങ്ങനെ� സങ്കീീർണ്ണമാായ അക്ഷരമാാലയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഹനുമാാന്റെ� ശരീീരത്തിി
ന്റെ� ഔന്നത്യയത്തെ� കാാണിിക്കുവാാൻ വേ�ണ്ടിിയുള്ള വാാക്കുകളുടെെ എണ്ണപ്പെ�രുക്കവുംം കൂടിിച്ചേ�ർത്ത്്
ചടുലമാായൊ�ൊരു ദൃശ്യാാ�ത്മകത വരിികളിിൽ നമ്പ്യാാ�ർ സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്നു.
നാാടന് താാളങ്ങള്ക്കു പുറമേ� നാാടന്കലാാസങ്കേ�തങ്ങളുംം നമ്പ്യാാ�ര് തുള്ളലിില് ചേ�ര്ത്തിിട്ടുണ്ട്്.
തിിരുവാാതിിരക്കളിിയിിലുംം മറ്റുംം കാാണുന്ന കുമ്മിികളിി സന്ദര്ഭോ�ോചിിതമാായിി നമ്പ്യാാ�ര് തുള്ളല് കലയിില്
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു.
കണ്ണൊ�ൊരാായിിരമുള്ളവനുംം
കണ്ണനുംം പ്രിിയനാായഭവാാന്
കണ്ണടച്ചതു വിിണ്ണിിലുള്ളൊ�ൊരീീ
പെ�ണ്ണുങ്ങള്ക്കതിി ദണ്ഡമയ്യോ�ോ (കിിരാാതംം)
താാളംം മാാറുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സന്ദർഭാാനുഗുണമാായിി പദഘടനയുംം കാാലവുംം മാാറുന്നു. രംംഗ
വേ�ദിിയുടെെ പ്രകടനത്തിിനനുസരിിച്ച്് പ്രേ�ക്ഷകന്റെ� ആസ്വാാ�ദനതലവുംം വിിപുലപ്പെ�ടുന്നു. കിിരാാതംം
തുള്ളലിിലെ� കുമ്മിിയിിൽ തെ�ളിിയുന്ന സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മക തലംം ഒരു ജനതയുടെെ ആത്മാാനുഭൂതിിയെ�
സംംതൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഉൽപ്രേ�രകമാാണ്്.
ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളാാണ്് തുള്ളൽ കൃതിികളിിലൂടെെ നമ്പ്യാാ�ർ അവതരിിപ്പിിച്ചത്്.
കേ�രളീീയാാചാാരങ്ങള്, വിിശ്വാാ�സങ്ങള്, ഐതിിഹ്യയങ്ങള്, നാാടോ�ോടിിഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങള്, സദ്യയവട്ട
ങ്ങള്, ആഘോ�ോഷങ്ങള്, നാാടന്താാളവൃത്തങ്ങള്, പദവാാക്യയശൈൈലിി തുടങ്ങിിയ ഫോ�ോക്്അംംശങ്ങളുടെെ
സമന്വവയമാാണ്് തുള്ളല്കൃതിികള്. പുരാാണേ�തിിഹാാസങ്ങളെ� അവലംംബമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോള്
തന്നെ� തുള്ളലിിന്റെ� ഘടനയെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് നാാടോ�ോടിിവാാമൊ�ൊഴിിപാാരമ്പര്യയവുംം അതിിലൂടെെ രൂപംം
കൊ�ൊള്ളുന്ന സാാമൂഹിിക സംംസ്കാാരവുമാാണ്്. അതിിൽ മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമഗ്രതയെ� പൂർണ്ണരൂ
പത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുവാാൻ നമ്പ്യാാ�ർക്കുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� തുള്ളൽ കൃതിികൾക്കുംം സാാധിിച്ചു.

കുറിിപ്പുകൾ
1.ഡോ�ോ. എംം.വിി വിിഷ്ണുനമ്പൂതിിരിി - നാാടോ�ോടിി വിിജ്ഞാാനീീയംം, പുറംം: 29
2ഡോ�ോ.ജിി.ഗിിരിിജാാദേ�വിി- നമ്പിിയാാരുടെെ ശിില്പശാാല, പുറംം: 93
3.കെ�.എന് ഗണേ�ഷ്്- കുഞ്ചന്നമ്പ്യാാ�ര് വാാക്കുംം സമൂഹവുംം, പുറംം: 12
4.ഡോ�ോ.ജിി.ഗിിരിിജാാദേ�വിി- നമ്പിിയാാരുടെെ ശിില്പശാാല, പുറംം: 122
5.സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം – അജ്ഞാാതവുമാായുള്ള അഭിിമുഖങ്ങൾ, പുറംം: 140
6. ഇ. വിി. രാാമകൃഷ്ണന്- വാാക്കിിലെ� സമൂഹംം, പുറംം: 26

ഗ്രന്ഥസൂചിി
1. ഗണേ�ഷ്് കെ�.എന്. 2019: കുഞ്ചന്നമ്പ്യാാ�ര് വാാക്കുംം സമൂഹവുംം, നാാഷണല് ബുക്സ്് സ്റ്റാാള്, കോ�ോട്ടയംം
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2. ഗിിരിിജാാദേ�വിി ജിി. 2014: നമ്പ്യാാ�രുടെെ ശിില്പശാാല, നാാഷണല് ബുക്സ്് സ്റ്റാാള്, കോ�ോട്ടയംം
3. പരമേ�ശ്വവരന് ഏവൂര് 2018: കുഞ്ചനുംം തുള്ളലുംം, കേ�രള ഭാാഷാാ ഇന്സ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരുവനന്തപുരംം
4. ഭാാസ്ക്കരന് ടിി. 1994: കുഞ്ചന് നമ്പ്യാാ�ര്, കേ�രള സര്വ്വകലാാശാാല, തിിരുവനന്തപുരംം
5. രാാമകൃഷ്ണന് ഇ.വിി. 1997: വാാക്കിിലെ� സമൂഹംം, ഡിിസിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
6. വിിഷ്ണു നമ്പൂതിിരിി എംം.വിി. 2011: നാാടോ�ോടിി വിിജ്ഞാാനീീയംം, ഡിിസിി ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
7. ശിിവശങ്കരപിിള്ള പിി.കെ�. 2000: കുഞ്ചന്നമ്പ്യാാ�രുടെെ തുള്ളല്ക്കഥകള്, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂര്
8. ശര്മ്മ വിി.എസ്്. 2011: കുഞ്ചന് നമ്പിിയാാര് ജീീവിിതവുംം കൃതിികളുംം, നാാഷണല്ബുക്സ്്, കോ�ോട്ടയംം
9. സുനിിൽ പിി. ഇളയിിടംം 2011: അജ്ഞാാതവുമാായുള്ള അഭിിമുഖങ്ങൾ, എൻ. ബിി. എസ്്, കോ�ോട്ടയംം.

അമിിതാാരാാജീീവ്്
കൊ�ൊല്ലംം ജിില്ലയിിൽ ശൂരനാാട്് സ്വവദേ�ശത്ത്് ജനനംം, ശാാസ്താംം�കോ�ോട്ട കുമ്പളത്ത്് ശങ്കുപ്പിിള്ള മെെമ്മോ�ോറിിയൽ
ദേ�വസ്വംം� ബോ�ോർഡ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദവുംം, കാാലടിി സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്്
ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം,മദ്രാാസ്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിൽ ബിിരുദവുംം നേ�ടിി, ഇപ്പോ�ോൾ
ചങ്ങനാാശ്ശേ�രിി എൻ.എസ്്.എസ്്.ഹിിന്ദു കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ ഡോ�ോ.മനോ�ോജ്് കെ�.വിി.യുടെെ
മാാർഗ്ഗ നിിർദ്ദേ�ശത്തിിൽ തുള്ളൽ സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം ചെ�യ്യുന്നു

കേ�രളത്തിിന്റെ� ഭക്ഷണപാാരമ്പര്യം�ം
—എട്ടങ്ങാാടിിനിിവേ�ദ്യയത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയുളള പഠനംം
രജിിത കെ�. രവിി

അസിി. പ്രൊ�ാഫസർ. നൈൈപുണ്യയ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഓഫ്് മാാനേ�ജ്്മെെന്റ്് ആന്റ്് ഇൻഫർമേ�ഷൻ ടെെക്്നോ�ോളജിി, പൊ�ൊങ്ങംം

ഋതുഭേ�ദങ്ങൾക്കനുസൃതമാായിി പക്വവമാാകുന്ന വിിഭവങ്ങളെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആരോ�ോഗ്യയകരമാായ
ഒരു ഭക്ഷണക്രമംം ശീീലിിക്കേ�ണ്ടതിിന്റെ� ആവശ്യംം� ഏറെെ മനസ്സിിലാാക്കിിയവരാായിിരുന്നു പ്രാാചീീന
കേ�രളീീയർ. ആഹാാരസംംബന്ധമാായ ഈ പ്രാാചീീന അറിിവുകളെ� വീീണ്ടെ�ടുക്കുകയുംം പ്രകൃതിിയുടെെ
ജൈൈവസമ്പത്ത്് നിിലനിിർത്തുകയുംം ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് ആധുനിിക മനുഷ്യയന്റെ� നിിലനിിൽപ്പിിന്് അനിിവാാ
ര്യയമാാണെ�ന്ന്് ഇന്ന്് തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. തിിരുവാാതിിരവ്രതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അനുഷ്ഠാാനത്തെ�യുംം
പഥ്യാാ�ഹാാരമാായ എട്ടങ്ങാാടിി നിിവേ�ദ്യയത്തെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്്, കേ�രളീീയ സംംസ്ക്കാാര
ത്തിിന്റേ�താായ ആഹാാരരീീതിികളുടെെ ആരോ�ോഗ്യയകരമാായ പ്രത്യേ�േകതകളെ� അന്വേ�േഷിിക്കുകയാാണ്്
ഈ പ്രബന്ധംം.

തിിരുവാാതിിര വ്രതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഐതിിഹ്യംം�
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ദക്ഷപുത്രിിയാായ സതിി പാാർവതിിയാായിി പുനർജനിിച്ച്് പരമേ�ശ്വവരനെ� ഭർത്താാവാായിി ലഭിിക്കുന്നതിിന്്
തപസനുഷ്ഠിിച്ചു. താാരകാാസുരനെ� ഇല്ലാാതാാക്കുവാാൻ ശിിവപുത്രനു മാാത്രമേ� സാാധിിക്കൂ എന്നറിിഞ്ഞ
ദേ�വന്മാാർ കാാമദേ�വനോ�ോട്് ശിിവപാാർവതിിമാാരെെ ഒന്നിിപ്പിിക്കുവാാനാായിി അഭ്യയർത്ഥിിക്കുന്നു. കാാമദേ�
വന്റെ� പുഷ്പബാാണത്താാൽ തപസ്സ്് മുടങ്ങിിയ ശിിവൻ കാാമദേ�വനെ� കോ�ോപാാഗ്നിിയിിൽ ദഹിിപ്പിിച്ചു.
കാാമപത്നിിയാായ രതിിദേ�വിിയുടെെ വിിലാാപംം കണ്ട്് ദുഃഃഖിിതരാായ ദേ�വസ്ത്രീീകളുംം ശ്രീീപാാർവതിിയുംം നോ�ോമ്പു
നോ�ോക്കിി ശിിവനെ� പ്രസാാദിിപ്പിിച്ചു. കാാമന്് പുനർ ജീീവനവുംം പാാർവതിിക്ക്് ശിിവപത്നിി പദവിിയുംം
ലഭിിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ പാാർവതിിയുംം മറ്റുംം ദേ�വിി ആടിിയുംം പാാടിിയുംം പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിിച്ചുംം നീീരാാടിിയുംം
വെ�റ്റിില ചവച്ചുംം ഊഞ്ഞാാലാാടിിയുംം ആഹ്്ളാാദിിച്ചതിിന്റെ� ഓർമ്മയാാണ്് തിിരുവാാതിിര.

തിിരുവാാതിിരക്കളിി
“ജനതയുടെെ ജീീവിിതരീീതിിയെ�യുംം ജീീവിിതവീീക്ഷണത്തെ�യുംം ആവിിഷ്്ക്കരിിക്കുന്ന നാാടോ�ോടിി കലാാരൂ
പങ്ങള് ഉൾപ്പെ�ടെെ തനതാായ അനേ�കംം വിിഭവങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാായ ഒരു സാംം�സ്്കാാരിിക
പാാരമ്പര്യം�ം കേ�രളത്തിിൽ ശതാാബ്ദങ്ങളിിലൂടെെ വിികസിിച്ച്് വന്നിിട്ടുണ്ട്്. നാാടകംം, നൃത്തംം, സംംഗീീതംം,
എന്നീീ അംംശങ്ങളുടെെ അതിിവിിശിിഷ്ടമാായ ഉദ്്ഗ്രഥനംം നിിമിിത്തംം സമസ്തലോ�ോകത്തിിന്റെ�യുംം ആദരംം
നേ�ടിിയ കലാാരൂപമാായ കഥകളിിയുംം ഇതിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. കേ�രളത്തിിലെ� നൃത്തകലയുടെെ ആരംംഭംം
കുറിിക്കുന്ന നാാടോ�ോടിി നൃത്തരൂപങ്ങൾ പലതുണ്ട്്. പ്രാാചീീന ജനവിിഭാാഗങ്ങൾ വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്ത
അത്തരംം ആദിിമനൃത്തരൂപങ്ങളിിൽ തരളഹൃദയരാായ ജനങ്ങളുടെെ അപരിിഷ്്കൃതമാായ ഭാാവനയു
ടെെയുംം താാളാാത്മകചോ�ോദനയുടെെയുംം ശ്രേ�ഷ്ഠമാായ ആവിിഷ്്കാാരംം കാാണാംം�. പ്രാാചീീന നാാടോ�ോടിി നൃത്ത
രൂപങ്ങളിിൽ കാാർഷിികവൃത്തിി തുടങ്ങിിയ ദൈൈനംംദിിനജീീവിിതവ്യാാ�പാാരങ്ങളുംം പ്രതിിഫലിിക്കുന്നു.” (എ.
ശ്രീീധരമേ�നോ�ോൻ; 2007; 104) ഓരോ�ോ നാാടിിനുംം അതിിന്റേ�താായ തനതുസംംസ്്കാാരമുണ്ട്്. കാാലാാവസ്ഥ,
ഭൂപ്രകൃതിി, കൃഷിി, ജീീവിിതശൈൈലിി, സാാമൂഹിികസാാഹചര്യം�ം എന്നിിവയ്ക്കനുസരിിച്ച്് സംംസ്്കാാരങ്ങൾ
രൂപമെെടുക്കുന്നു. ഇതിിലൊ�ൊന്നാാണ്് സ്ത്രീീകൾ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന തിിരുവാാതിിരക്കളിി. ആചാാരാാനുഷ്ഠാാ
നങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായുംം അല്ലാാതെ�യുംം ഇത്് അവതരിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. ധനുമാാസത്തിിലെ� തിിരുവാാതിിര
നക്ഷത്രംം ശ്രീീ പരമേ�ശ്വവരന്റെ� ജന്മനാാളാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുന്നു. അന്നേ� ദിിവസംം വ്രതമനുഷ്ഠിിച്ച്്
ഉറക്കിിമിിളച്ചാാൽ നല്ല ഭർത്താാവിിനെ� ലഭിിക്കുമെെന്നുംം ഭർത്തൃമതിികളെ�ങ്കിിൽ ദീീർഘസുമംംഗലിിക
ളാാകുമെെന്നുമാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. അഷ്ടമംംഗല്യയവുംം നിിറപറയുംം വച്ച്് നിിലവിിളക്കുകൊ�ൊളുത്തിി സ്ത്രീീകൾ
വട്ടത്തിിൽനിിന്ന്് പാാട്ടുപാാടിി നൃത്തംം വയ്ക്കുന്നത്് ഈ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്്. ഡിിസംംബർ 15-നുംം ജനുവരിി
15- നുംം ഇടയിിലുള്ള കാാലയളവിിലാാണ്് ധനുവിിലെ� തിിരുവാാതിിര വരുന്നത്്.

എട്ടങ്ങാാടിി നിിവേ�ദ്യം�ം
മകയിിരംം നാാളിിൽ എട്ടങ്ങാാടിി എന്ന പ്രത്യേ�േക
പഥ്യാാ�ഹാാരത്തോ�ോടെെയാാണ്് തിിരുവാാതിിരാാ
ഘോ�ോഷങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കുന്നത്് . തിിരുവാാതിി
രനോ�ോമ്പുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് അരിിയാാഹാാരംം
ഉപയോ�ോഗിിക്കുവാാൻ പാാടുള്ളതല്ല. എട്ടങ്ങാാടിി
എന്ന പേ�രിിലറിിയപ്പെ�ടുന്ന നിിവേ�ദ്യയപ്രസാാദംം
മകയിിരംം നാാളിിൽ കഴിിക്കണംം. ചേ�ന, ചേ�മ്പ്്,
കൂർക്ക, ചെ�റുകിിഴങ്ങ്്, നനകിിഴങ്ങ്്, മധുരകിിഴങ്ങ്്,
ചെ�റുചേ�മ്പ്്, നേ�ന്ത്രക്കാായ, വൻപയർ, ശർക്കര,
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തേ�ൻ എന്നിിവയാാണ്് എട്ടങ്ങാാടിിയിിൽ ചേ�ർക്കുന്നത്്, പ്രാാദേ�ശിികഭേ�ദമനുസരിിച്ച്് ഇതിിൽ ഉപയോ�ോ
ഗിിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക്് വ്യയത്യാാ�സമുണ്ടാാകാംം�. കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുടെെ കൂടെെ നേ�ന്ത്രക്കാായ, വൻപയർ
മുതലാായവ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നവരുമുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിലെ� സദ്യയയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന മിിക്കവാാറുംം കറിികൾ
ഒന്നിിലധിികംം പച്ചക്കറിികളുടെെ മിിശ്രിിതമാാണല്ലോ�ോ.
കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ ചുട്ടെെടുത്താാണ്് ആദ്യയകാാലത്തെ� എട്ടങ്ങാാടിി തയ്യാാറാാക്കിിയിിരുന്നത്്. കിിഴ
ങ്ങുകൾ ചുട്ടെെടുക്കുന്നത്് ആദിിമമനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിതരീീതിിയെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്്. എട്ടങ്ങാാടിി
നിിവേ�ദ്യയത്തിിൽ കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയത്്, ലഭിിക്കുവാാനുള്ള സാാധ്യയത, ഔഷധഗുണംം
എന്നിിവയാാലാാകാംം�. തിിരുവാാതിിര ആഘോ�ോഷിിക്കുന്ന വൃശ്ചിികംം - ധനു മാാസങ്ങൾ കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങ
ളുടെെ വിിളവെ�ടുപ്പ്് നടത്തുന്ന സമയമാാണ്്. എട്ടങ്ങാാടിി ചുടൽ എന്ന ചടങ്ങിിലുംം കിിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളുടെെ
ലഭ്യയത പ്രധാാനമാാണ്്.
മകയിിരംം നാാളിിൽ ഇലക്കുമ്പിിളിിൽ ഇളനീീർ നിിവേ�ദ്യയത്തിിനു ശേ�ഷമാാണ്് എട്ടങ്ങാാടിി കഴിിക്കുക.
തിിരുവാാതിിരക്ക്് പത്തുദിിവസംം മുമ്പേ� സ്ത്രീീകൾ വ്രതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു. പാാട്ടുപാാടിി തുടിിച്ച്്
കുളിിച്ച്് ശുദ്ധമാായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിിച്ച്് നെ�റ്റിിയിിൽ ചന്ദനവുംം മഞ്ഞളുംം കൊ�ൊണ്ട്് കുറിി വരച്ച്് കുങ്കുമംം
കൊ�ൊണ്ട്് മംംഗല്യയതിിലകംം ചാാർത്തിി ദശപുഷ്പംം ചൂടുന്നു.
പ്രകൃതിിയോ�ോടുംം പ്രകൃതിി വിിഭവങ്ങളോ�ോടുംം ചേ�ർന്നുനിിൽക്കുന്ന ജീീവിിത സമീീപനംം ഈ സന്ദർ
ഭത്തിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. എട്ടങ്ങാാടിി നിിവേ�ദ്യയത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന ഓരോ�ോ കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗത്തിിനുംം
ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്്. ആഹാാരത്തിിൽ രുചിി മാാത്രമല്ല പ്രാാധാാനംം. അത്് ആരോ�ോഗ്യയപ്രദമാാകണംം
എന്നാാണല്ലോ�ോ ആയുർവേ�ദംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. കേ�രളത്തിിലെ� കാാലാാവസ്ഥ മണ്ണിിനെ� ഫലഭൂയിി
ഷ്ടമാാക്കാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാാണ്് അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഋതുക്കൾക്കനുസരിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തമാായ ഭക്ഷ്യയവിിഭവ
ങ്ങൾ സുലഭമാാണ്്. കാാലത്തിിനുംം കാാലാാവസ്ഥയ്ക്കുമനുസരിിച്ചുള്ള ഭക്ഷണംം കഴിിക്കാാനുള്ള അവസരംം
ഇവിിടെെയുണ്ടെ�ന്ന്് ചുരുക്കംം.
“താാളുംം തകരേം�ം മൂമാാസംം
ചേ�നേം�ം ചേ�മ്പുംം മൂമാാസംം
ചക്കയുംം മാാങ്ങയുംം മൂമാാസംം
അങ്ങനെ� ഇങ്ങനെ� മൂമാാസംം”
“കേ�രളത്തിിലെ� ഋതുഭക്ഷണവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചൊ�ൊല്ലാാണിിത്്. വർഷഋതുവിിൽ ഇലക്കറിികൾ
ഹേ�മന്തത്തിിൽ കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഗ്രീീഷ്മത്തിിൽ ചക്കയുംം മാാങ്ങയുംം വസന്തത്തിിൽ സമ്മിിശ്ര
ഭക്ഷണംം. (ചന്ദ്രൻ നെ�ല്ലോ�ോട്്; 2021; 37)
കോ�ോളനിിവൽക്കരണത്താാലുംം ഇതര സാംം�സ്കാാരിിക സാാഹചര്യയങ്ങളാാലുംം കേ�രളീീയരുടെെ
ഭക്ഷണശീീലങ്ങൾക്ക്് വലിിയമാാറ്റംം വന്നു. ഇന്ന്് ഉള്ളതുപോ�ോലെ� മൂന്ന്് നേ�രമല്ല രണ്ട്് നേ�രംം കഴിി
ക്കുന്നതാായിിരുന്നു ശീീലംം.
“സാായംംപ്രാാതർമനുഷ്യയനാാണാാമശനംം
ശ്രുതിിചോ�ോദിിതംം’’
(യോ�ോഗരത്്നാാവലിി, നിിത്യയപ്രവൃത്തിി, 108)

എട്ടങ്ങാാടിി- കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുംം ഔഷധമൂല്യയങ്ങളുംം
മലയാാളിികളുടെെ ആഹാാരത്തിിൽ വലിിയ സ്ഥാാനമുള്ള കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗമാാണ്് അമോ�ോർ ഫോ�ോഫലസ്്
വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട ചേ�ന. മാം�ംസ്യംം�, കൊ�ൊഴുപ്പ്്, അന്നജംം, ധാാതുക്കൾ, നാാരുകൾ, കാാത്സ്യംം� തുടങ്ങിി
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നിിരവധിി പോ�ോഷകഗുണങ്ങൾ അതിിൽ അടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്. കാാട്ടുചേ�നയ്ക്ക്് വളരെെയേ�റെെ ഔഷധഗു
ണങ്ങളുണ്ട്്. അർശ്ശസ്് പോ�ോലുള്ള രോ�ോഗങ്ങൾക്ക്് വളരെെ നല്ല മരുന്നാാണത്്. ഇവിിടെെ പൊ�ൊതുവെ�
കൃഷിി ചെ�യ്യുന്ന കിിഴങ്ങുവർഗ്ഗമാാണ്് ചേ�മ്പ്്. കറുത്ത ചേ�മ്പ്്, വെ�ളുത്ത ചേ�മ്പ്്, ശീീമച്ചേ�മ്പ്് തുടങ്ങിി
ചേ�മ്പിിന്് വിിവിിധ ഇനങ്ങളുണ്ട്്. രക്തത്തിിലെ� കൊ�ൊളസ്്ട്രോ�ാൾ കുറയ്ക്കുവാാൻ ചേ�മ്പിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗംം
ആഹാാരത്തിിലുൾപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് നന്നാായിിരിിക്കുംം.
വളരെെയേ�റെെ ആരോ�ോഗ്യയപ്രശ്്നങ്ങൾക്ക്് കൂർക്ക പരിിഹാാരമാാണ്്. വയറിിന്റെ� അസ്വവസ്ഥത,
ദഹനപ്രശ്്നങ്ങൾ, രോ�ോഗപ്രതിിരോ�ോധശേ�ഷിി, ഉറക്കമിില്ലാായ്മ ഇങ്ങനെ� പലതിിനുംം പ്രതിിരോ�ോധംം
ലഭിിക്കുവാാൻ ഈ കിിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ ആഹാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കുന്നതിിലൂടെെ സാാധിിക്കുന്നു.മധുര
ക്കിിഴങ്ങിിലടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്ന അയണ്, വെ�ളുത്ത രക്തകോ�ോശംം ഉൽപാാദിിപ്പിിക്കുവാാൻ സഹാായിിക്കുന്നു.
വൈൈറ്റമിിൻ ഡിി, മസിിലുകൾക്കുംം എല്ലുകൾക്കുംം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഫൈൈബറുംം മഗ്നീീഷ്യയവുംം ദഹന
പ്രക്രിിയ മെെച്ചപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ശ്വാാ�സകോ�ോശപ്രശ്്നങ്ങൾ ഇല്ലാാതാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ക്യാാ�ൻസർ
കോ�ോശങ്ങളെ� ഇല്ലാാതാാക്കുവാാനുംം കിിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾ സഹാായിിക്കുന്നുവെ�ന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
കേ�രളീീയരുടെെ ഭക്ഷണക്രമത്തിിൽ മധുരത്തിിന്് പ്രാാധാാന്യയമുണ്ടാായിിരുന്നു. അദ്ധ്വാാ�നിിക്കുന്ന
വർക്ക്് ആരോ�ോഗ്യയദാായകമാായിിരുന്നു നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്ന ഭക്ഷണശീീലംം. കാാലക്രമത്തിിൽ ഭക്ഷ
ണശീീലങ്ങൾ മാാറിി, വ്യാാ�യാാമംം കുറഞ്ഞപ്പോ�ോൾ അനവധിി ആരോ�ോഗ്യയപ്രശ്നങ്ങൾ സാാധാാരണമാായിി.
എല്ലാാ കാാലത്തിിനുംം ഇണങ്ങുന്ന ശാാസ്ത്രീീയവുംം ആരോ�ോഗ്യയകരവുമാായ ഭക്ഷണരീീതിികളെ�ക്കുറിിച്ച്്
അഷ്ടാംം�ഗഹൃദയത്തിിൽ വിിശദീീകരണമുണ്ട്്. വൃത്തിിയുള്ളതുംം ചൂടുള്ളതുംം മധുരരസംം കൂടുതലുള്ളതുംം
ഉപ്പ്് രസംം ഒഴിിവാാക്കിിയതുംം ഇലക്കറിികളുംം ധാാന്യയങ്ങളുംം അടങ്ങിിയതുമാായ ഭക്ഷണംം ഏറ്റവുംം ആരോ�ോ
ഗ്യയദാായകമാാണ്്. ആഹാാരംം കുളിി കഴിിഞ്ഞ്് വിിശക്കുമ്പോ�ോൾ മാാത്രമാാണ്് കഴിിക്കേ�ണ്ടത്്. അതിിനേ�
ക്കാാളുപരിി അത്് അന്നദാാതാാക്കളാായ ദേ�വതകൾക്കുംം പൂർവ്വിികർക്കുംം സമർപ്പിിച്ചതിിനുശേ�ഷമാാണ്്
മറ്റുള്ളവർക്കൊ�ൊപ്പമിിരുന്ന്്കഴിിക്കേ�ണ്ടത്്.
വ്രതാാനുഷ്ഠാാനത്തിിനുശേ�ഷംം എട്ടങ്ങാാടിി നിിവേ�ദ്യം�ം പ്രസാാദമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്
കുളിികഴിിഞ്ഞ്് ദേ�വതകൾക്കു നിിവേ�ദിിച്ചതിിനു ശേ�ഷമാാണ്്. മധുരരസംം ആണ്് കിിഴങ്ങുകൾക്കുംം
വൻപയറിിനുമൊ�ൊപ്പംം ചേ�ർക്കുന്നത്്. ശാാസ്ത്രീീയവുംം ആരോ�ോഗ്യയദാായകവുമാായ ഭക്ഷണക്രമത്തെ�ക്കു
റിിച്ചു്് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപെ� ഇവിിടെെയുള്ളവർക്ക്് അറിിയാാമാായിിരുന്നു. ഈ അറിിവുകളുടെെ കൃത്യയത
എട്ടങ്ങാാടിി ഉപയോ�ോഗത്തിിലുമുണ്ട്്. ഒത്തുചേ�രലിിന്റെ�യുംം പങ്കുവയ്ക്കലിിന്റെ�യുംം കലാാരൂപംം കൂടിിയാായിി
തിിരുവാാതിിരക്കളിി മാാറുന്നതങ്ങനെ�യാാണ്്.
തിിരുവാാതിിരവ്രതംം ആചരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അരിിയാാഹാാരംം പൂർണമാായുംം ഒഴിിവാാക്കുന്നു. മകയിിരംം,
തിിരുവാാതിിര എന്നീീ രണ്ട്് നാാളുകളിിലുംം വ്രതാാനുഷ്ഠാാനമുണ്ട്്. മകയിിരംം നോ�ോമ്പുംം ഒരിിക്കലോ�ോടെെയാാണ്്
അനുഷ്ഠിിക്കുന്നത്്. ഈ ദിിവസംം എട്ടങ്ങാാടിി നിിവേ�ദ്യം�ം ഒരുക്കുന്നു. എട്ടുകിിഴങ്ങുകൾ ചുട്ടെെടുത്ത്് ശർക്ക
രപ്പാാവ്്, (ചിിലയിിടത്ത്് തേ�ൻ) തേ�ങ്ങ, വൻപയർ, പഴംം, കരിിമ്പ്് എന്നിിവ ചേ�ർത്ത്് ഈ വിിഭവംം
തയ്യാാറാാക്കുന്നു. പ്രാാദേ�ശിിക ഭേ�ദമനുസരിിച്ചുള്ള വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ രുചിികൂട്ടുകളിിലുണ്ട്്. ഗണപതിിക്കുംം
ശിിവനുംം പാാർവതിിക്കുംം നിിവേ�ദ്യം�ം സമർപ്പിിച്ചിിട്ടാാണ്് എട്ടങ്ങാാടിി കഴിിക്കുന്നത്്. തിിരുവാാതിിരനക്ഷത്രംം
ഉദിിച്ച്് അസ്തമിിക്കുന്നതുവരെെയാാണ്് വ്രതംം. തിിരുവാാതിിരയുടെെ മുന്നോ�ോടിിയാായ ഒരിിക്കൽ വ്രതംം ശരീീ
രത്തിിനുംം മനസ്സിിനുംം ഉണർവ്വ്് നൽകുന്ന ഒന്നാാണ്്.
ജീീവസന്ധാാരണംം, പദവിി, ധർമ്മംം, കച്ചവടംം ഇങ്ങനെ� നാാലുവിിധത്തിിൽ ആഹാാരത്തിിന്റെ�
മൂല്യയത്തെ� കാാണാംം�. കാാലത്തിിന്റെ� മാാറ്റത്തിിനനുസരിിച്ച്് ആഹാാരത്തിിന്റെ� മൂല്യയങ്ങൾക്കുംം മാാറ്റമു
ണ്ടാാകുന്നു. ജീീവസന്ധാാരണമാായിിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിിന്റെ� പ്രാാഥമിിക ലക്ഷ്യയമെെങ്കിിലുംം സമ്പത്തിിനെ�
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മുൻനിിർത്തിിയുള്ള കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുംം കാാർഷിികസംംസ്്കാാരത്തിിൽ നിിന്ന്് ഉപഭോ�ോഗസംംസ്്കാാരത്തിിലേ�
ക്കുള്ള മാാറ്റവുംം ഭക്ഷണത്തെ� കച്ചവടഉൽപ്പന്നമാായിി മാാറ്റിി. കച്ചവടതാാൽപ്പര്യയങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിിന്റെ�
ആവശ്യയത്തെ� നിിർവ്വചിിച്ചപ്പോ�ോൾ ആരോ�ോഗ്യയമെെന്ന ലക്ഷ്യംം� അടിിസ്ഥാാനരഹിിതമാായിി. ഋതുഭേ�ദങ്ങൾ
ക്കനുസരിിച്ചുള്ള പ്രകൃതിിദത്തമാായ ഭക്ഷണ ശീീലംം അനാാരോ�ോഗ്യയകരമാായ ഭക്ഷോ�ോൽപ്പാാദനത്തിിന്്
വഴിിമാാറിി. ഈ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് തനതാായുള്ള ആരോ�ോഗ്യയപൂർണമാായ ഭക്ഷണരീീതിികളുംം വ്യാാ�യാാ
മമുള്ള ജീീവിിതരീീതിിയുംം സാാധ്യയമാായിിരുന്ന കാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് തിിരിിച്ചറിിവുണ്ടാാവേ�ണ്ടത്്. വ്രതാാനുഷ്ഠാാ
നങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായ ഭക്ഷണക്രമംം ആരോ�ോഗ്യയത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� നൽകിിയിിരുന്ന ജീീവിിതക്രമത്തെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തൽ കൂടിിയാാകുന്നു.
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അങ്കമാാലിി അഴകംം സ്വവദേ�ശിിനിി. നൈൈപുണ്യയ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഓഫ്് മാാനേ�ജ്്മെെന്റ് ് ആൻഡ്് ഇൻഫർമേ�ഷൻ
ടെെക്നോ�ോളജിിയിിൽ മലയാാളംം അധ്യാാ�പിികയാാണ്്. കാാലടിി ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാര്യയ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്്
ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം എറണാാകുളംം സെ�ൻറ്് ജോ�ോസഫ്സ്് ട്രെ�യിിനിിങ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് ബിി.എഡ്്
ബിിരുദവുംം നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. സെ�റ്റ്്, നെ�റ്റ്് യോ�ോഗ്യയതകളുമുണ്ട്്. വിിവിിധ വിിഷയങ്ങളിിലുള്ള സെ�മിിനാാറുകളിിൽ
പങ്കെ�ടുക്കുകയുംം പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്.

സ്ത്രീീരൂപകങ്ങള് നവോ�ോത്ഥാാനകഥകളിില്
സിിജിി ഹരിിദാാസ്്

ബിംം�ബകല്പനകളുടെെ മൂര്ത്തമാായ സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിലൂടെെ അമൂര്ത്തമാായ സത്യയങ്ങളെ� എഴുത്തുകാാരന്
അനാാവൃതമാാക്കുന്നു. അവര്ണ്ണ്യയവുംം വര്ണ്യയവുംം തമ്മിില് ഭേ�ദമിില്ലാാ എന്ന ‘രൂപക’ കല്പനയെ� ഭാാഷ
ണതന്ത്ര ഘടകമാായിി ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ആശയസംംവേ�ദനത്തിിന്റെ� നവീീനതലംം നവോ�ോത്ഥാാന
കാാലകഥകള് ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീജീീവിിതത്തെ�, അനുഭവങ്ങളെ� പ്രശ്നവല്ക്കരിിക്കുവാാന്
‘രൂപകങ്ങ’ളുടെെ ധ്വവനനസാാധ്യയതകള് എഴുത്തുകാാര് ആഖ്യാാ�നങ്ങളിില് ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. തകഴിി
ശിിവശങ്കരപ്പിിള്ളയുടെെ ‘മാാഞ്ചുവട്ടിില്’ വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീറിിന്റെ� ‘സെ�ക്കന്റ്്ഹാാന്റ്് ’ എന്നീീ
കഥകളെ� മുന്നിിറുത്തിി ഇത്തരംം സ്ത്രീീരൂപകങ്ങളെ� കണ്ടെ�ത്തുന്നതിിനുംം അവ പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ�
ഭാാഷാായുക്തിിയാായിി പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നതിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നതിിനുമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം
ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
തകഴിിയുടെെ ‘മാാഞ്ചുവട്ടിില്’എന്ന കഥയിില് പാാപ്പിി, ബാാലകൃഷ്ണന് എന്നിിവരാാണ്് കഥാാപാാ
ത്രങ്ങള്. ഇവരുടെെ ബാാല്യംം� മുതല് വാാര്ദ്ധക്യംം� വരെെയുള്ള ജീീവിിതസന്ദര്ഭങ്ങള് സവിിശേ�ഷമാായിി
ഊന്നിി പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കഥാാഖ്യാാ�നംം. പാാപ്പിിയുടെെയുംം ബാാലകൃഷ്ണന്റെ�യുംം ബാാല്യയകാാലവിിനോ�ോ
ദങ്ങളിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് ആരംംഭിിക്കുന്ന കഥാാഖ്യാാ�നംം ‘പാാപ്പിി’ എന്ന പെ�ണ്കുട്ടിിയുടെെയുംം ‘ബാാല
കൃഷ്ണന്’ എന്ന ആണ്കുട്ടിിയുടെെയുംം സാാമൂഹിികമാായ നിിലയെ�, ഇടത്തെ� രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.
മാാനംം മുട്ടുന്ന വരിിക്കമാാവിിന് പരിിസരങ്ങളിില് ബാാല്യയകാാലവിിനോ�ോദങ്ങളിില് ഏര്പ്പെ�ടുന്ന ‘പാാപ്പിി’
‘ഇളിിഭ്യയത പറ്റിിയ പെ�ണ്കുട്ടിിയാായിി’ മാാഞ്ചുവട്ടിില് നിില്ക്കുന്നു. ബാാലകൃഷ്ണനടക്കമുള്ള ആണ്കുട്ടിി
കള് വരിിക്കമാാവിിന് ശിിഖരങ്ങളിില് കയറിിയുംം അല്ലാാതെ�യുംം മാാമ്പഴംം ശേ�ഖരിിക്കുന്നു. ആരോ�ോരു
മെെടുക്കാാതെ� അവ മറ്റു മരക്കൊ�ൊമ്പുകളിില് സൂക്ഷിിക്കുന്നു. എന്നാാല് പെ�ണ്കുട്ടിിയാായതുകൊ�ൊണ്ട്്
പാാപ്പിിക്ക്് മരത്തിില് കയറാാന് പറ്റിിയിില്ല. അത്് അവള് ശീീലിിച്ചിിട്ടിില്ല, ശീീലിിപ്പിിച്ചിിട്ടുമിില്ല. മാാത്രവുമല്ല
സമൂഹത്തിിന്റെ� അംംഗീീകാാരംം ഈ പ്രവര്ത്തിിക്കിില്ല. ഇനിി മരത്തിില് കയറിിയാാല് തന്നെ� ‘മരംംകയറിി’
എന്ന്് മോ�ോശമാായ അര്ത്ഥത്തിില് മുദ്രകുത്തപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുംം. അപ്പോ�ോള് പ്രകൃതിിശക്തിിയുടെെ-കാാറ്റിി
ന്റെ�-ആനുകൂല്യയവുംം, ബാാലകൃഷ്ണന് അടക്കമുള്ള ആണ്കുട്ടിികളുടെെ ദയാാദാാക്ഷിിണ്യയവുംം കാാത്ത്് ആ
മാാഞ്ചുവട്ടിില് പാാപ്പിിക്ക്് കാാത്തുനിില്ക്കേ�ണ്ടിിവന്നു. ആണ്കുട്ടിികള് ആരെെങ്കിിലുംം മാാമ്പഴംം പാാപ്പിിയ്ക്ക്്
എറിിഞ്ഞുനല്കുമ്പോ�ോള്, തക്കസമയത്ത്് മറ്റ്് ആണ്കുട്ടിികള് അത്് കൈൈവശപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനാാല്,
പാാപ്പിി ആണ്കുട്ടിികളുടെെ പരിിഹാാസങ്ങള്ക്കു വിിധേ�യയാായിി കരയുന്നു. കളിികള്ക്കുശേ�ഷംം വീീട്ടിി
ലേ�യ്ക്കു മടങ്ങുമ്പോ�ോള് ബാാലകൃഷ്ണന്റെ� കൈൈയ്യിില് ഒരു കൂട്് മാാങ്ങയുണ്ടാായിിരുന്നപ്പോ�ോള് പാാപ്പിിയുടെെ
കൈൈകള് ശൂന്യയമാായിിരുന്നു.
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ആശാാന് പള്ളിിക്കൂടത്തിിലെ� പഠനത്തിിനു ശേ�ഷംം, ഇംംഗ്ലീീഷ്് പഠിിച്ച്് അഭ്യയസ്തവിിദ്യയനാായിി,
ജഡ്്ജിിയാായിി ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനാാകുന്ന ബാാലകൃഷ്ണന് വിിവാാഹിിതനാായിി ഭൗ�തിികമാായ ഉയര്ച്ചയോ�ോടെെ
സമൂഹത്തിിന്് ബഹുമാാന്യയനുംം ആദരണീീയനുമാാകുന്നു. എന്നാാല് പാാപ്പിി എന്ന പെ�ണ്കുട്ടിിയ്ക്ക്് (സ്ത്രീീയ്ക്ക്്)
അതേ� സാാമൂഹ്യയഘടനയിില് ഇതൊ�ൊന്നുംം ലഭ്യയമാാകുന്നിില്ല. “നിിങ്ങടെെ ചോ�ോറു ഞങ്ങള് ഉണ്ണത്തിില്ല
ല്ലോ�ോ”, എന്നഭിിമാാനിിക്കുന്ന ‘പാാപ്പിി’ എന്ന പെ�ണ്കുട്ടിിയ്ക്ക്് പുരാാതനമാായ കുടുംംബത്തിില് ജനിിച്ചു
എന്നതിിനാാലുംം പെ�ണ്കുട്ടിിയാായിിരുന്നതിിനാാലുംം ആറു മാാസത്തെ� പഠിിത്തത്തിിനു ശേ�ഷംം ആശാാന്
പള്ളിിക്കൂടത്തിില് പോ�ോക്ക്് നിിറുത്തേ�ണ്ടിി വന്നു. “അവള് പോ�ോകണ്ട. പെ�ണ്ണുങ്ങള് പഠിിച്ചാാല് കണക്കു
ചോ�ോദിിക്കുംം” (20:2011) എന്ന്് ഏകപക്ഷീീയമാായിി പുരുഷാാധിികാാരിിയാായ അമ്മാാവന് അവള്ക്കു
മേ�ല് തീീരുമാാനംം കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടു. അതോ�ോടെെ “അവള്ക്കു വീീട്ടുജോ�ോലിികള് വളരെെ ചെ�യ്യാാനുണ്ട്്.
തീീ എരിിക്കണംം, തൊ�ൊഴുത്തിിലെ� ചാാണകംം വാാരണംം, പാാത്രംം തേ�ക്കണംം, അങ്ങനെ� കളിിക്കുവാാന്
തന്നെ� സമയമിില്ലാാതാായിി തീീര്ന്നു” (20:2011). ഇപ്രകാാരംം സ്ത്രീീസ്വവത്വവവിികാാസത്തിിന്റെ� ആദ്യയപടിിയാായ
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിില് നിിന്ന്് മാാറ്റിി നിിറുത്തപ്പെ�ട്ട്് ഗൃഹാാന്തരീീക്ഷത്തിിലേ�യ്ക്ക്് പുരുഷാാധിികാാരത്താാല്
ഒതുക്കപ്പെ�ട്ടവളാായിി തീീര്ന്നു പാാപ്പിി.
അഭ്യയസ്തവിിദ്യയനാാവുന്നതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, കുടുമ മുഴുവന് വെ�ട്ടിിക്കളഞ്ഞ്് ക്രോ�ോപ്പ്് ചെ�യ്ത്് പരിിഷ്കൃതവേ�
ഷധാാരിിയാായിി മാാറുന്ന ബാാലകൃഷ്ണനു മുന്നിില് മുട്ടുവരെെ എത്തുന്ന കരിിന്തോ�ോര്ത്തുടുത്തു നഗ്നമാായ
മാാറിിടത്തോ�ോടുംം കൂടിി അപരിിഷ്കൃതയാായിി പതിിനെ�ട്ടാാമത്തെ� വയസ്സിിലുംം പാാപ്പിിയ്ക്ക്് നിില്ക്കേ�ണ്ടിിവരുന്നു.
തിിരുവനന്തപുരത്ത്് ഇന്റര്മീീഡിിയറ്റിിനു പഠിിക്കുന്ന ബാാലകൃഷ്ണന്, വിിശാാലമാായ ലോ�ോകത്തിിന്റെ�യുംം,
പരിിഷ്ക്കാാരിികളാായ സ്നേ�ഹിിതന്മാാരുടെെയുംം നാാഗരിികാംം�ഗനമാാരുടെെയുംം സൗൗഹൃദത്തിിനുടമയാായിി
തെ�ക്കേ�ഇന്ത്യയ മുഴുവന് പര്യയടനംം നടത്തിി നാാട്ടിില് എത്തുമ്പോ�ോള് വരിിക്കമാാവിിന് ചുവട്ടിില് പുള്ളിി
റൗ�ക്കയുമിിട്ടു നിില്ക്കുന്ന പാാപ്പിിയെ� കാാണുന്നു. അമ്പതാം�ം വയസ്സിില് വിിശ്രമജീീവിിതത്തിിനു നാാട്ടിി
ലെ�ത്തുന്ന ബാാലകൃഷ്ണന് എന്ന ജഡ്്ജിിയദ്ദേ�ഹംം കാാണുന്നത്് “ശരീീരമാാകെ� ഞൊ�ൊറിിഞ്ഞ്്, കേ�വലംം
അസ്ഥിികൂടമാായ ഒരു രൂപംം അദ്ദേ�ഹത്തെ� നോ�ോക്കിി ഉള്ളു കുളിിര്ക്കേ� ചിിരിിയ്ക്കുന്നു. ആ വാായിില് ഒരു
പല്ലിില്ല. ജഡ്്ജിി സൂക്ഷിിച്ചുനോ�ോക്കിി” (24:2011). ആ അപരിിഷ്കൃത പാാപ്പിിയാായിിരുന്നു. പാാപ്പിിയെ� കുറിി
ക്കുന്ന മേ�ല് സൂചനകളെ�ല്ലാം�ം വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്് ജാാതിി ജന്മിി നാാടുവാാഴിിത്ത വ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെ പുരു
ഷാാധിികാാര യുക്തിികള് ഭൗ�തിികവുംം ആത്മീീയവുമാായ ജീീവിിതത്തിിനുമേ�ല് നടത്തുന്ന ഇടപ്പെ�ടലുകള്
അവളുടെെ ജീീവിിതത്തെ�യുംം സ്വവത്വവബോ�ോധരൂപീീകരണങ്ങളെ�യുംം തടസ്സപ്പെ�ടുത്തിി അപരിിഷ്കൃതയാായിി
നിിലനിിര്ത്തിിയെ�ന്നാാണ്്. ഒരു നല്ല വ്യയക്തിിനാാമംം പോ�ോലുംം ലഭ്യയമല്ലാാതിിരുന്ന അവള് അക്കാാര്യയത്തിി
ലുംം അവമതിി നേ�രിിട്ടിിരുന്നു. ഈ അവമതിിയ്ക്കല് ജീീവിിതത്തിിലുടനീീളംം അനുഭവിിക്കപ്പെ�ട്ട്് പാാപ്പിി
സ്വവത്വവനിിഗ്രഹത്തിിന്് ഇരയാായിി.
അഭ്യയസ്തവിിദ്യയനുംം, ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനുംം അധിികാാരിിയുമൊ�ൊക്കെ�യാായ ബാാലകൃഷ്ണന്റെ� ഭാാര്യയയെ�ക്കു
റിിച്ച്് കഥയിില് സൂചനയുണ്ട്്. തിിരുവനന്തപുരത്തെ� ഒരു വലിിയ പെ�ന്ഷന്ഡ്് ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥന്റെ�
മകളുംം നാാഗരിികാംം�ഗനയുമാായ പേ�രിില്ലാാത്ത ആ യുവതിിയുടെെ നിിലയുംം പാാപ്പിിയിില് നിിന്ന്് ഏറെെ
ഭിിന്നമല്ല. “ആനന്ദംം നിിറഞ്ഞൊ�ൊഴുകുന്ന ഇംംഗ്ലണ്ടിിലെ� ജീീവിിതത്തിിനിിടയിില് തിിരുവനന്തപുരത്തെ� ഒരു
പൊ�ൊട്ടപ്പെ�ണ്ണിിനോ�ോടു ചെ�യ്ത ശപഥംം വിിസ്മൃതമാായിി പോ�ോവുകയിില്ലേ�. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമിില്ല, രസിികത്തമിില്ല,
ഭര്ത്താാവിിനെ� ഒരിിക്കലെ�ങ്കിിലുംം ആനന്ദിിപ്പിിക്കുവാാന് കഴിിഞ്ഞിിട്ടിില്ല. അവള് ഈശ്വവരനെ� പ്രാാര്ത്ഥിിച്ചു.
അദ്ദേ�ഹംം എല്ലാം�ം കൈൈക്കൊ�ൊള്ളട്ടെെ തന്റെ� എളിിമത്തംം പരിിഹരിിക്കട്ടെെ. അവള് അയച്ച എഴുത്തുക
ളെ�ല്ലാം�ം കണ്ണുനീീരിില് എഴുതപ്പെ�ട്ടവയാായിിരുന്നു. എന്നോ�ോടു ചെ�യ്ത ശപഥങ്ങള് മറക്കരുതേ�! അവള്
എഴുതുംം. എന്റെ� ഉല്കണ്ഠകളെ�ക്കുറിിച്ചു പരിിഭവംം തോ�ോന്നരുതേ�! ഞാാന് എട്ടുംംപൊ�ൊട്ടുംം തിിരിിയാാത്ത
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ഒരു പെ�ണ്ണാാണ്്. എനിിക്കവിിടത്തെ� ഉപദേ�ശിിക്കാാന് അധിികാാരമിില്ല.! ഞാാന് എപ്പോ�ോഴുംം അവിിടുത്തെ�
അഭ്യുുദയത്തിിനുവേ�ണ്ടിി പ്രാാര്ത്ഥിിക്കുകയാാണ്്. ഇങ്ങനെ� തിിരുവനന്തപുരത്തെ� ആ നാാഗരിികാംം�ഗന
എഴുതുംം” (23:2011 ). ഇപ്രകാാരംം അനഭ്യയസ്തവിിദ്യയയാായിി, ഉദ്യോ�ോ�ഗമിില്ലാാതെ�, അധിികാാരശൂന്യയയാായിി
കണ്ണീീരോ�ോടെെ ഈശ്വവരകാാരുണ്യയത്തിിനാായിി അഭ്യയര്ത്ഥിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഭര്ത്താാവെ�ന്ന പുരുഷാാധിികാാരിി
ക്ക്് വിിധേ�യയാായിി നിില്ക്കുന്ന ആ സ്ത്രീീയുംം പാാപ്പിിയിില് നിിന്ന്് ഏറെെ ഭിിന്നമല്ല എന്നു വരുമ്പോ�ോള് സ്ത്രീീ
പൊ�ൊതുവിില് നേ�രിിട്ടിിരുന്ന സ്വവത്വവനിിരാാസത്തെ� ഈ കഥ വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
വരിിക്കമാാവിിന്ചുവട്ടിില് തന്നെ�യാാണ്് ബാാലകൃഷ്ണന്റെ� ഭാാര്യയയെ� പാാപ്പിി കണ്ടുമുട്ടുന്നത്്.
അവളുമാായിി സൗൗഹൃദംം പാാപ്പിി അഭിിലഷിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം ആ യുവതിിയ്ക്ക്് അതിിന്് താാല്പര്യയമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല
എന്നു വ്യയക്തമാാണ്്. അസംംഘടിിതരാായ ഈ സ്ത്രീീകള്ക്കുംം, പുരുഷനുംം അവര് പുലരുന്ന സാാമൂഹിിക
വ്യയവസ്ഥയിില് വ്യയത്യയസ്തമാായ മൂല്യയവുംം സ്ഥാാനവുമാാണ്് ലഭ്യയമാായിിരുന്നത്്. സാാമൂഹിിക സാാമ്പത്തിിക
രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയങ്ങളിില് ഗുണപരമാായിി പുരുഷന് ഉയരുമ്പോ�ോള്, പാാപ്പിിയുംം, ബാാലകൃഷ്ണന്റെ�
ഭാാര്യയയുംം അതേ� പുരുഷനാാല് തിിരസ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
കഥയിില് നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കുന്ന മാാനംം മുട്ടുന്ന, നിിറയെ� മധുരമാാമ്പഴങ്ങളുള്ള ‘വരിിക്കമാാവ്് ’
പാാപ്പിിയെ�യുംം ബാാലകൃഷ്ണനെ�യുംം, അയാാളുടെെ ഭാാര്യയയെ�യുംം ഒക്കെ� ഉള്ളടങ്ങുന്ന സാാമൂഹിിക വ്യയ
വസ്ഥയെ� കുറിിക്കുന്നു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ�യുംം അഭ്യുുന്നതിിയുടെെയുംം ഉയര്ന്നതുംം വിിശാാലവുമാായ
ലോ�ോകമാാണത്്. ആ ലോ�ോകപരിിസരങ്ങള് ഫലപ്രദമാായുംം, ഉല്ലാാസത്തോ�ോടെെയുംം കൂടിി ഉപയോ�ോഗപ്പെ�
ടുത്തുന്ന ആണിിനെ�യാാണ്് ബാാലകൃഷ്ണന് പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്്. എന്നാാല് ആ വരിിക്കമാാവിിന്റെ�
ഉയര്ച്ചയുംം വിിശാാലതയുംം ഫലങ്ങളുംം പ്രാാപ്തമല്ലാാതെ�, ആ പരിിസരങ്ങള് ഗുണപരമാായിി തീീരാാത്ത,
ഭൂമിിയിില് നിിലനിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള പരിിമിിതമാായ ഇടങ്ങള് മാാത്രംം പുരുഷന്റെ�യുംം പ്രകൃതിിശക്തിിയുടെെ
യുംം ആനുകൂല്യയത്താാല് മാാത്രംം പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്താാന് കഴിിയുന്ന സ്ത്രീീയെ�, പാാപ്പിിയെ� കുറിിക്കുന്ന
കഥാാശീീര്ഷകമാാണ്് ‘മാാഞ്ചുവട്ടിില്’. വരിിക്കമാാവിിന്ചുവട്ടിില് ആണ്് പാാപ്പിിയെ� കാാണുക. കാാരണംം
അവള്ക്ക്് അനുവദിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള ലോ�ോകംം മാാഞ്ചുവടുകളാാണ്്. മാാഞ്ചുവട്ടിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് മാാവിിന്റെ�
ഉയരത്തിിലിിരിിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ� കാാരുണ്യംം� തേ�ടുന്നവളാാണ്്. കണ്ണുനീീരുംം,ആശ്രയത്വവവുമാാണ്്
അവളുടെെ ആയുധങ്ങള്. പുരുഷന് അധിികാാരിിയാായിി സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥയുടെെ ഉയരത്തിിലിിരിി
ക്കുമ്പോ�ോള്, നിിരക്ഷരയുംം, അധിികാാരശൂന്യയയുംം, പരാാശ്രയയുമാായിി കീീഴ്്പ്പെ�ടുന്നവളാാണ്് സ്ത്രീീ അഥവാാ
പാാപ്പിി. സമൂഹത്തിിന്റെ� അധിികാാരിിയാായ പുരുഷന്് വിിധേ�യയാായിി കീീഴാാളമാാക്കപ്പെ�ടുന്ന, ആ
സമൂഹത്തിിന്റെ� ഗുണഫലങ്ങള് സാാധ്യയമാാക്കാാന് കഴിിയാാതെ� ശൂന്യയതാാബോ�ോധത്തിിനുടമയാായ
പാാപ്പിിയെ�, സത്രീീയെ� കുറിിക്കുന്ന രൂപകമാാണ്് കഥാാശീീര്ഷമാായ ‘മാാഞ്ചുവട്ടിില്’.
വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീറിിന്റെ� കഥയാാണ്് ‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്റ്്’. കരിിയിില പത്രത്തിിന്റെ� പത്രാാ
ധിിപരാായ ഗോ�ോപിിനാാഥന്റെ� ഭാാര്യയയാാണ്് ശാാരദ. വീീട്ടുവേ�ല ചെ�യ്യുകയുംം, അടുക്കളപണിിയെ�ടുക്കുകയുംം
പത്രങ്ങള് മടക്കിി റാാപ്പര് ഒട്ടിിച്ചു മേ�ല്വിിലാാസങ്ങള് എഴുതുന്നതിിലുംം സമര്ത്ഥയാാണ്് അവള്. ബിി.
എ. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമുളള ശാാരദ പഠനത്തിിനിിടയിില് ആദര്ശപ്രേ�മത്തെ� പാാടിിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന കവിിയെ�
പരിിചയപ്പെ�ടുകയുംം ക്രമേ�ണ അവര് പ്രണയബദ്ധരാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. സ്വവഭാാവദൂഷ്യയമുളള മനുഷ്യയനാാ
ണെ�ന്ന്് കൂട്ടുകാാരിികള് പറഞ്ഞിിട്ടുംം ശാാരദ അതംംഗീീകരിിച്ചിില്ല. ഗര്ഭിിണിിയാായ അവളെ� സ്വവന്തംം
വീീട്ടുകാാരുംം നാാട്ടുകാാരുംം കൂട്ടുകാാരുംം ഒടുവിില് കവിിയുംം കൈൈവിിട്ടു. അവള് ആശുപത്രിിയിില് പ്രസവിിച്ചു.
കുഞ്ഞ്് മരണപ്പെ�ട്ടു. ആത്മഹത്യയ ചെ�യ്യാാനാായിി തെ�രുവിില് അലയവേ� മഴയിില് ഗോ�ോപിിനാാഥന്റെ�
വീീട്ടുമുറ്റത്ത്് എത്തുകയുംം, അദ്ദേ�ഹംം അവള്ക്ക്് ഒരാാശ്രയംം നല്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഒടുവിില് ആരോ�ോരു
മിില്ലാാത്ത അവളെ� വിിവാാഹംം ചെ�യ്യാാന് തയ്യാാറാായപ്പോ�ോള്, ചീീത്ത സ്ത്രീീയാായ തന്റെ� ജീീവിിതകഥകള്
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മുഴുവന് അയാാളെ� അറിിയിിച്ചു. എന്നാാല് ‘ഭൂതകാാലംം വിിസ്മരിിച്ച്് വര്ത്തമാാനത്തിില് അന്യോ�ോ�ന്യംം�
അറിിയിിച്ചുംം വിിശ്വവസിിച്ചുംം സ്നേ�ഹിിച്ചുംം ജീീവിിതംം എന്ന്് തീീര്ച്ചപ്പെ�ടുത്തിി’ അവര് വിിവാാഹിിതരാായിി.
ഗോ�ോപിിനാാഥനുംം ശാാരദയുംം രജിിസ്ട്രാാറുടെെ മുമ്പാാകെ� വിിവാാഹിിതരാായിി ഫോ�ോട്ടോ�ോയെ�ടുത്ത്്
പത്രത്തിില് പരസ്യയപ്പെ�ടുത്തിി. പത്രത്തിിന്റെ� കോ�ോപ്പിി ശാാരദയുടെെ മാാതാാപിിതാാക്കള്ക്കുംം കവിിയ്ക്കുംം
അയച്ചുകൊ�ൊടുക്കുന്നു. ഗോ�ോപിിനാാഥന് ഒരിിക്കല് പങ്കെ�ടുത്ത സാാഹിിത്യയമീീറ്റിം�ംഗിിന്് കവിി വന്ന്് അദ്ധ്യയ
ക്ഷംം വഹിിച്ചു. “ഗോ�ോപിിനാാഥനുംം ഒരു പ്രാാസംംഗിികനാായിിരുന്നു. പ്രസംംഗങ്ങളൊ�ൊക്കെ� കഴിിച്ച്് ഒരു ചുമടു
മാാലകളുംം വഹിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അലസമാായ വിിധത്തിില് മന്ദഹാാസത്തോ�ോടെെ കവിി ഗോ�ോപിിനാാഥനോ�ോടു
ചോ�ോദിിച്ചു, പത്രാാധിിപരുടെെ വിിവാാഹംം ഈയിിടെെ നടന്നു ഇല്ലേ�?” ഗോ�ോപിിനാാഥന് പറഞ്ഞു
‘ഉവ്വ്്’
‘ആ സ്ത്രീീയെ� മുമ്പ്് അറിിയാാമാായിിരുന്നോ�ോ?’
‘ഇല്ല’
‘അവളുടെെ കുറെെ അധിികംം പ്രേ�മലേ�ഖനങ്ങള് ഒരാാളുടെെ പക്കലുണ്ട്്.
പ്രേ�മലേ�ഖനങ്ങള് വിില്ക്കുമാായിിരിിക്കുംം! .. ഏതാായാാലുംം ആ വിിവരംം ശാാരദ എന്നോ�ോടു
പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്
വിിവാാഹത്തിിനു മുമ്പു പ്രസവിിച്ച വിിവരവുംം?’
‘എല്ലാം�ം! ‘
‘അവള് ഒരു സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്് ഗുഡ്്സ്്’ ആണെ�ന്നു പറഞ്ഞു ഇല്ലേ�? (283:2011).
കഥയിില്, കവിി ശാാരദയെ� ‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്് ഗുഡ്്സ്് ’ എന്നാാണ്് ചിിരിിയോ�ോടെെ വിിശേ�ഷിിപ്പിി
ക്കുന്നത്്. സ്ത്രീീയെ� കേ�വലംം തന്റെ� ലൈം�ംഗിികതൃഷ്ണ ശമിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുളള ഒരു വസ്തു മാാത്രമാായിി
കാാണുന്ന പുരുഷാാധിികാാരത്തിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവത്തിില് നിിന്നുണ്ടാാവുന്ന വിിശേ�ഷമാാണിിത്്. ‘അന്യയനു
പയോ�ോഗിിച്ച വസ്തു’, ‘തനിിപ്പുത്തനല്ലാാത്ത വസ്തു’ എന്നൊ�ൊക്കെ�യാാണ്് ‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്് ഗുഡ്്സ്്’
എന്ന പദത്തിിന്റെ� വിിവക്ഷ. ‘രണ്ടാംം� തരംം വസ്തു’ എന്ന്് സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്് എന്ന വാാക്കിിനെ�
ഭാാഷയിിലാാക്കാംം�. ‘ഗുഡ്്സ്് ’ എന്നാാല് ചരക്ക്്. വിില്പനയ്ക്കുളള വസ്തുക്കളെ� കച്ചവടക്കാാര് ഗുണമേ�
ന്മയനുസരിിച്ച്് ഒന്നാംം�തരംം, രണ്ടാംം�തരംം, മൂന്നാംം�തരംം എന്ന്് വേ�ര്തിിരിിച്ച്് വിിലയിിടുന്നതുപോ�ോലെ�
സ്ത്രീീയേ�യുംം ഒരു കച്ചവടച്ചരക്കാായിി കണ്ടുകൊ�ൊണ്ടു വേ�ര്തിിരിിക്കുന്ന തരംംതാാഴ്ത്തുന്ന ഒരു വിിവക്ഷയാാണ്്
‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്്’ എന്ന പദത്തിിനുള്ളത്്.
ഒരു സ്ത്രീീ ഭാാര്യയയാായിിത്തീീരുമ്പോ�ോള് അന്യയനുപയോ�ോഗിിക്കാാത്തതുംം പുത്തനുമാായിിരിിക്കണംം
എന്ന പുരുഷചിിന്തയുടെെ ഭാാഗമാാണിിത്്. കഥയിില് ആദര്ശശാാലിിയാായുംം ഉന്നതനുമാായ ഗോ�ോപിി
നാാഥനെ�ന്ന പുരുഷനെ� അടിിയറവു പറയിിക്കാാന്, അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� പുരുഷത്വവത്തെ� ഇകഴ്ത്തുവാാന്,
അയാാളുടെെ സ്ത്രീീയെ�/ഭാാര്യയയെ� തരംംതാാഴ്ത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടു മാാത്രമേ� സാാധിിക്കൂ എന്ന പുരുഷമേ�ല്ക്കോ�ോയ്മാാ
മനോ�ോഭാാവത്തെ� ‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്ഡ്്’ എന്ന രൂപകത്തിില് കാാണാംം�. വിിവാാഹത്തിില് ‘സെ�ക്കന്റ്്
ഹാാന്ഡ്് ഗുഡ്്സ്്’ ആയിിരിിക്കുക എന്നത്് സ്ത്രീീയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഒരു തരംം താാഴ്ത്തലാാണ്്.
ആ ബോ�ോധ്യയത്തിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�യാാണ്് ശാാരദ എന്ന സ്ത്രീീയെ�യുംം കഥാാഖ്യാാ�നത്തിില് ‘ഞാാന്
ചീീത്ത സ്ത്രീീയാാണെ�ന്ന്് ’ പറഞ്ഞ്് പൊ�ൊട്ടിിക്കരയിിക്കുന്നത്്. ‘ഞാാന് അങ്ങയെ� വഞ്ചിിക്കാാന് ആഗ്ര
ഹിിക്കുന്നിില്ല’ എന്നു പറയിിക്കുന്നത്്. ‘വിിവാാഹംം’ എന്നു കേ�ള്ക്കുമ്പോ�ോള് ഞെ�ട്ടുന്നത്്. ‘അങ്ങയുടെെ
ജീീവിിതത്തോ�ോട്് ഒരിിക്കലുംം ബന്ധപ്പെ�ടാാന് പാാടിില്ലാാത്ത അശുദ്ധ, മ്ലേ�ച്ഛജീീവിിയാാണ്് ഞാാന് (279280:2011) എന്ന്് ദുഃഃഖത്തോ�ോടെെ പറയിിക്കുന്നത്് . ബോ�ോധപൂര്വ്വമാായുംം, അബോ�ോധമാായുംം അവളുംം വിിശ്വവ
സിിക്കുന്നു. താാന് അന്യയനാാല് ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീയാാണെ�ന്ന്്. ശാാരദ സ്ത്രീീത്വവത്തെ� തരംംതാാഴ്ത്തുന്ന,
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അരിികുവല്ക്കരിിക്കുന്ന പ്രയോ�ോഗത്തെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നിില്ല എന്നേ�യുള്ളൂ. പുരുഷാാധിികാാരസമൂഹംം
തനിിക്കു കീീഴാാളമാായിി സ്ത്രീീയെ� നിിലനിിര്ത്തുവാാനാായിി ഭാാഷയിിലൂടെെ, ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ ശ്രമിി
ക്കുന്നു. സ്ത്രീീക്ക്് ഒരു തരത്തിിലുംം ബാാധകമല്ലാാത്ത (ബാാധകമാാക്കാാത്ത) രൂപകങ്ങളാാണിിവ.
പുരുഷകേ�ന്ദ്രീീകൃത സാാമൂഹിികവ്യയവസ്ഥിിതിിയിില് സ്ത്രീീയുടെെ നിിലയുംം ഇടവുംം, അവളെ� കുറിിച്ചുള്ള
വിിവക്ഷകളുമാാണ്്, ‘മാാഞ്ചുവട്ടിില്’, ‘സെ�ക്കന്റ്് ഹാാന്റ്്’ എന്നീീ ശീീര്ഷകങ്ങള്. സാാഹിിത്യയത്തിിലൂടെെ
സാാമൂഹിികക്രമത്തിിനകത്തുംം ഭാാഷയിിലൂടെെയുംം സ്ത്രീീയുടെെ അരിികുവല്ക്കരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ഈ
രൂപകങ്ങള് നിിലപാാടെെടുക്കുന്നത്്. പുരുഷാാധിികാാരയുക്തിിയ്ക്കുള്ളിില് സ്ത്രീീയുടെെ നിിലയുടെെയുംം, നിിര്മ്മിി
തിിയുടെെയുംം സൂചനകള് ഈ രൂപകങ്ങള് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
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