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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

മഹാാമാരാിചെയാത്തുടിർന്നുണ്ടാായാ അടിച്ചിരാിപ്പിിചെ� കാലം ജീീവിിതത്തിചെ� 
സംകലനോമഖലകളുംം മന്ദീീഭാവിിപ്പിിച്ചു എന്നതാണ്് അനുഭാവിസംാക്ഷ്യംയം. അതിൽ 
യാാഥാർത്ഥ്യയനോമചെെയുചെണ്ടാങ്കിലുംം സംാംസ്കാാരാിക, സംാമൂഹാിക, വിിദ്യായാഭായാസം 
നോമഖലകളിൽ ഇ�ർചെനറ്റിചെ� സംാാധീീനം ഗുണ്ഫലങ്ങളുംണ്ടാാക്കിി എന്നത് 
നോലാകം തിരാിച്ചെിഞ്ഞ വിസ്തുതയാാണ്്. ചെകാനോൊണ്വിയാധീിനോയാാടുനോചാർന്നു 
ജീീവിിക്കുനോമ്പാൾ ചെചാങ്ങഴിിയും അക്കിാദ്യാമിക് രാംഗംചെത്ത സംജീീവിമാക്കിാനുള്ള 
പ്രയാത്നത്തിൽ തചെന്നയാാണ്്. 

വിിവിരാസംാനോങ്കതികത, ഭാാ�ാഗംനോവി�ണ്ം, പിരാിസ്ഥിിതി, ഭാാരാതീയാ ദ്യാർശനം, 
നോഫാക് നോലാർ, നനോവിാത്ഥ്യാനം, നോകരാളീയാ സംമൂഹാം, സംാഹാിതയം ഇങ്ങചെന 
വിിവിിധീ വിി�യാനോമഖലകളിലൂന്നിയാ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്് പുതിയാ ലക്കിത്തിൽ 
ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാിരാിക്കുന്നത്. വിി�യാാധീിഷ്ഠിിതമായാി നോജീണ്ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാി
ക്കുന്ന രാീതിയാിൽ നിന്നു വിയതയസ്തമായാി ചെചാങ്ങഴിി പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുന്നത് 
നവിാഗംതർക്കും ഗംനോവി�കർക്കും കൂടുതൽ പ്രാധീാനയം നല്കുക എന്ന 
ഉനോ�ശയനോത്താടുകൂടിിയാാണ്്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന നോജീണ്ലിചെന അക്കിാദ്യാ
മികമായാി മൂലയവിത്താക്കുന്നതിൽ പ്രബന്ധ രാചായാിതാക്കിൾക്കി് വിലിയാ 
ഉത്തരാവിാദ്യാിതാമുണ്ടാ്.  

നോകാവിിഡ്് കാലത്ത് ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല അഭാിമാ
നകരാമായാ ഒരും നോനട്ടംം കൈകവിരാിച്ചു. നാക് അക്രഡ്ിനോറ്റ�ൻ എ പ്ലസം് നോഗ്രഡ്് 
നോനടുന്ന നോകരാളത്തിചെല ആദ്യായ സംർവ്വകലാശാല, ഇനോത പിദ്യാവിിയാിചെലത്തുന്ന 
ഇന്ത്യയയാിചെല ആദ്യായചെത്ത സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല എന്നത് നിസ്സാാരാമായാ 
ഒന്നല്ല. നാക് അക്രഡ്ിനോറ്റ�നുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് സംർവ്വകലാശാലയുചെടി  
അഭാിമാനമുയാർത്താൻ യു.ജീി.സംി. ചെകയാർലിസ്റ്റിിലുംള്ള ചെചാങ്ങഴിി നോജീണ്ലിനും 
സംാധീിച്ചു എന്നതിൽ പ്രവിർത്തകർചെക്കില്ലാം സംനോന്ത്യാ�മുണ്ടാ്. ഈ 
ആഹ്ലാാദ്യാം പിങ്കുചെവിച്ചുചെകാണ്ടാ് ചെചാങ്ങഴിിയുചെടി ആൊം ലക്കിം അഭാിമാന
നോത്താചെടി ഞങ്ങൾ സംമർപ്പിിക്കുന്നു. 

 

കാലടിി ലിസംി മാതു

18-09-2021   എഡ്ിറ്റർ
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സംാനോങ്കതികമാനവിികവിിജ്ഞാംാനകാലചെത്ത മലയാാളഗംനോവി�ണ്ം
സംനോന്ത്യാ�് എച്ച്.ചെക.

അദ്ധീയാപികൻ, പിട്ടംാമ്പി ഗംവിചെ��് സംംസ്കൃത നോകാനോളജീ്.

ഇന്ത്യയയാിചെല ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസം ചാരാിത്രത്തിൻ രാണ്ടു നൂറ്റാണ്ടാിചെ� പിഴിക്കിമുചെണ്ടാങ്കിലുംം ചെകാനോളാണ്ി
യാൽകാല അക്കിാദ്യാമിക ചാട്ടംക്കൂടിിൽനിന്ന് കാരായമായാ ഒരും ചെപിാളിചെച്ചഴുത്ത് ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ 
സംംഭാവിിച്ചില്ല. സ്കൂൾ നോമഖലയാിൽ വിിപുലമായാ പിാഠയപിദ്ധീതി പിരാിഷ്കരാണ്ങ്ങളുംചെടി തുടിർച്ച കാണ്ാചെമ
ങ്കിലുംം സംമഗ്രമായാ ഒരും കരാിക്കുലം രൂപികല്പന ചെചായ്യുന്നതിൽ സംാാതന്ത്രയാനന്ത്യരാ നോകരാളത്തിചെല 
സംർവികലാശാലകൾക്കി് കാരായമായാ   ചുവിടുചെവിപ്പുകൾ നടിത്താനായാിട്ടംില്ല എന്നു കാണ്ാം.  ഇരും
പിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദ്യായ ദ്യാശകത്തിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിട്ടം നോചാായാ്സം് അധീിഷ്ഠിിത 
ചെക്രഡ്ിറ്റ് സംമ്പ്രദ്യാായാം രാണ്ടാാം ദ്യാശകത്തിചെ� ഒടുവിിൽ ഔട്ടം് കം അധീിഷ്ഠിിത വിിദ്യായാഭായാസംം എന്നി
വിയാിലൂചെടി അടിിസ്ഥിാനമാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യംയമിചെട്ടംങ്കിലുംം കരാിക്കുലം ചാട്ടംക്കൂട്ടംിനോലാ സംിലബസ്സുകളിനോലാ 
പിരാീക്ഷ്യംാസംമ്പ്രദ്യാായാത്തിനോലാ ഒരും അഴിിച്ചുപിണ്ി ഇതുവിചെരാ സംാധീയമായാിട്ടംില്ല.

ഇതരാജ്ഞാംാനമണ്ഡലങ്ങൾചെക്കിാപ്പിം ഭാാ�ാപിഠനവുംം  ഒരും അക്കിാദ്യാമികശാഖയാായാി 1838-
ലാണ്് യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടാനിൽ ബി. എ. രാണ്ടുവിർ� ഡ്ിഗ്രിയാാവുംന്നത്. 1859-ൽ ഇ�ർമീഡ്ി
യാറ്റ് നോകാഴ്സി് അവിതരാിപ്പിിച്ചു. 1867-ൽ ബി. എസം്. സംി. വിന്നനോപ്പിാൾ ഐ. എ. ഉണ്ടാായാി. ഈ ഐ. എ. 
ആണ്് ഇന്ത്യയയാിലുംം മറ്റുംം എഫ്. എ. ( ഫസ്റ്റി് ആർടി്സം് ) നോകാഴ്സിായാി മാെിയാത്.

ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത സംമ്പൂർണ്മായാി പിാശ്ചിാതയവിത്കരാിച്ച ചെമക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി്സംിനു 
പിിെചെകയാാണ്് മുംചെബയ്ക്കുംം കല്ക്കത്തയ്ക്കുംചെമാപ്പിം  1857- ൽ മദ്യാിരാാശി സംർവികലാശാലയും  നിലവിിൽ 
വിന്നത്. മലയാാള അക്കിാദ്യാമികപിഠനത്തിചെ� ചാരാിത്രം  1860- കൾ ചെതാട്ടം് മദ്യാിരാാശിയാിൽ നിന്നാണു 
തുടിങ്ങുന്നത്. ഗംനോവി�ണ്ം 1930 കൾ ചെതാട്ടം് ആരാംഭാിക്കുന്നുണ്ടാ്. 1907- ഓചെടി ഇംഗ്ലീീ�ിചെനാപ്പിമുണ്ടാാ
യാിരുംന്ന നാട്ടുഭാാ�കളുംചെടി കമ്പൽസംെി നോപിപ്പിർ എന്ന സ്ഥിാനം ഐച്ഛികപിദ്യാവിിയാിനോലക്കി് താഴുന്ന
നോതാചെടിതചെന്ന നമ്മുചെടി ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിചെല  മലയാാളപിഠനത്തിചെ� പ്രാന്ത്യവിത്കരാണ്ം 
ആരാംഭാിക്കുന്നതായാിക്കിാണ്ാം. മഹാാരാാജീാസം് യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി നോകാനോളജീിൽ മറ്റ് അക്കിാദ്യാമികനോമഖല
കൾക്കിിടിയാിൽ മലയാാളത്തിചെ� തുലയപിദ്യാവിിക്കു നോവിണ്ടാി എ. ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മാ നടിത്തിയാ നോപിാരാാ
ട്ടംങ്ങൾചെതാട്ടം് മലയാാളത്തിചെ� അക്കിാദ്യാമികപിദ്യാവിി ഉയാർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ ഉണ്ടാാവുംന്നുചെണ്ടാ
ങ്കിലുംം കഴിിഞ്ഞ ഒരും നൂറ്റാണ്ടാിൽ കാരായമായാ പുനോരാാഗംതി ഇക്കിാരായത്തിൽ അവികാശചെപ്പിടിാനില്ല.
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മദ്യാിരാാശിയാിൽ 1927- ലാണ്് മലയാാളവിിഭാാഗംം തുടിങ്ങുന്നത്. കൈവികാചെത മലയാാളപിഠനത്തിന് 
ഊന്നൽ നല്കിി നോകരാള സംർവികലാശാല രൂപിീകരാിക്കുകയും ചെചായ്തു. വിിഭാാവിനം ചെചായ്തതുനോപിാചെല
ചെയാാരും ഊന്നലുംണ്ടാായാിചെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റും ശാസ്ത്രംസംാമൂഹാിക വിി�യാങ്ങൾക്കുള്ള പിരാിഗംണ്ന
നോപിാലുംം മലയാാള നോകരാളപിഠനങ്ങൾക്കി് നോകരാളത്തിചെ� ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിനോലാ ഗംനോവി�
ണ്മണ്ഡലത്തിനോലാ ലഭാിച്ചില്ല.

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികത നമ്മുചെടി ജ്ഞാംാനമണ്ഡലത്തിൽ വിരുംത്തിയാ സംമഗ്രമായാ 
ചെപിാളിചെച്ചഴുത്തിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് മലയാാളം അക്കിാദ്യാമികനോലാകവുംം പിാരാമ്പരായശീലങ്ങളിൽനി
ന്നുമാെി പുതിയാ നോലാകവിീക്ഷ്യംണ്ത്തിചെനാപ്പിം വിികസംിക്കുന്നത്. ഔപിചാാരാിക വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� 
നോശ്രീണ്ീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നിലകളുംം അടിിസ്ഥിാന വിിദ്യായാഭായാസംം, സ്കൂൾ വിിദ്യായാഭായാസംം ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംം 
തുടിങ്ങിയാ നോവിർതിരാിവുംകളുംം അതിനാവിശയമായാ ഔപിചാാരാിക സ്ഥിാപിനങ്ങളുംം നോകാഴ്സുകളുംം ഒരും 
കരാിക്കുലവുംം ആധുനികമായാ സംിലബസം് ചാട്ടംക്കൂടും  സംർട്ടംിഫിനോക്കി�നും ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി നില
വിിൽവിന്നു.    ആയുർനോവിദ്യാം  ആരായകൈവിദ്യായമാവുംന്നതും  സംംസ്കൃതപിാഠശാല നോകാനോളജീാവുംന്നതുചെമാചെക്കി 
ഇങ്ങചെനയുള്ള ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അക്കിാദ്യാമിക് ചെ�യാിം വിർക്കിിനോലക്കുള്ള പിെിച്ചു നടിലിചെ� നോകരാള
മാതൃകകളാണ്്. നാട്ടുഭാാ�ാവിിദ്യായാഭായാസംം ആധുനികമായാ അക്കിാദ്യാമിക്സിിനോലക്കി് കുടിിനോയാെിയാതിചെ� 
പിരാിണ്ിതഫലം കൂടിിയാാണ്് ഗംനോവി�ണ്ം.

മലയാാളഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രം പിരാിനോശാധീിക്കുനോമ്പാൾ ആദ്യായകാലത്ത് അഭാിമാനകരാ
മായാ ഒരും അരാചെങ്ങാരുംക്കിൽ നടിന്നതായാി മനസ്സാിലാക്കിാൻ കഴിിയും. നമ്മുചെടി ഭാാ�ാസംാഹാിതയകൈപി
തൃകത്തിചെ� ഈടുചെവിപ്പുകളായാ  പ്രാചാീന കൃതികളുംചെടി കചെണ്ടാത്തലുംം താളിനോയാാലകളിൽനിന്നും 
മറ്റുംം അവിചെയാ അച്ചടിിയാിനോലക്കു ചെകാണ്ടുവിരാലുംമായാാണ്് ഭാാ�ാഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ആദ്യായഘട്ടംം തുടിങ്ങു
ന്നത്. സംംനോശാധീിതസംംസ്കാരാണ്നോത്താടും വിിശദ്യാമായാ ആമുഖപിഠനനോത്താടും വിയാഖയാനനോത്താടും ഈ 
പിഴിയാ കൃതികൾ ആധുനിക ഗംനോവി�ണ്സംമ്പ്രദ്യാായാസംാഭാാവിത്തിലുംള്ള ക്രിട്ടംിക്കിൽ എഡ്ീ�ൻസംായാി 
രൂപിാന്ത്യരാചെപ്പിടുത്തുക എന്ന ഒരും പ്രധീാനവിഴിിയാിലൂചെടിയാാണ്് മലയാാളഗംനോവി�ണ്ം വിികസംിക്കുന്നത്. 
ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിലുംം അനോത പിാതയാിൽ സംഞ്ചരാിക്കുന്ന ഗംനോവി�കർ നിരാവിധീിയാാണ്്. 
ഇത്തരാം സംംസ്കാരാണ്ങ്ങളുംം പിഠനങ്ങളുംം അതിനോ�ലുംണ്ടാായാ ഉപിരാിചാർച്ചകളുംം അക്കിാദ്യാമികസംംവിാ
ദ്യാത്തിചെ� ഒരും പുതിയാ സംംസ്കാാരാം  പ്രധീാനമായും ആദ്യായകാല ആനുകാലികങ്ങൾ നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് 
രൂപിചെപ്പിട്ടുവിന്നു.

ഈ അച്ചടിിപിാഠങ്ങൾ അനോതാചെടിാപ്പിം മചെറ്റാരും പ്രതിസംന്ധികൂടിി സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ടാ്. താളിനോയാാ
ലകളിൽ ബഹുപിാഠരൂപിിയാായാി കിടിന്നിരുംന്ന കൃതികൾക്കി് ഒരും  ഏകശിലാപിാഠനിർമ്മാിതിക്കുകൂടിി 
ഇതു വിഴിിചെവിച്ചു. ഈ വിയവിസ്ഥിചെപ്പിടുത്തൽ അക്കിാദ്യാമിക മണ്ഡലത്തിൽ സംവിിനോശ�മായാ ഒരും 
ജ്ഞാംാനനിർമ്മാിതിയ്ക്കുംം അധീികാരാസ്ഥിാപിനത്തിനും ആധീികാരാികതകളുംചെടി നിർമ്മാിതിക്കും വിഴിി
ചെയാാരുംക്കിി. ഈ അച്ചടിി പിാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഒരും വിലിയാ മലയാാള അക്കിാദ്യാമിക മണ്ഡലത്തിൽ 
ഭാാ�ാ, സംാഹാിതയം, സംംസ്കാാരാം   എന്ന് മൂന്നു വിി�യാനോമഖലകളാണു വിികസംിച്ചു വിന്നത്. ചെപിാതുചെവി 
പിാഠനിഷ്ഠിപിഠനങ്ങളുംചെടി കാലമായാിരുംന്നു അത്.

നോഡ്ാ.ചെക. നോഗംാദ്യാവിർമ്മാ (ലണ്ടാൻ സംർവികലാശാല, ഇൻനോഡ്ാ ആരായൻ നോലാൺ നോവിഡ്്സം് 
ഇൻ മലയാാളം, 1933), നോചാലനാട്ടം് അചാുതനോമനോനാൻ( ലണ്ടാൻ സംർവികലാശാല, എഴുത്തച്ഛൻ 
ആ�് ഹാിസം് എയാ്ജീ്, 1938),എ. സംി. നോശഖർ ( പൂനാ സംർവികലാശാല, ഇചെവിാലൂ�ൻ ഓഫ് 
മലയാാളം നോപ്രാസം് 1953, ചെക. എം. നോജീാർജ്ജ്് ( മദ്യാിരാാശി സംർവികലാശാല, രാാമചാരാിതം ആ�് ദ്യാി 
സ്റ്റിഡ്ി ഓഫ് ഏർളി മലയാാളം, 1957), എസം്.ചെക. നായാർ ( മദ്യാിരാാശി സംർവികലാശാല, നോഫാക്കി് 



11
2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

ഡ്രാാമാസം് ഓഫ് നോകരാള, 1957), നോഡ്ാ. വിി. ആർ. പ്രനോബാധീചാന്ദ്രൻ നായാർ (നോകരാളസംർവികലാശാല, 
ഡ്ിസ്ക്രിിപി്�ൻ ഓഫ് ലാംനോഗംാജീ് ഓഫ് കൃഷ്ണഗംാഥ വിിത്ത് ഇൻഡ്ക്സി്, 1967), നോഡ്ാ. വിി.എസം്. ശർമ്മാ – 
(നോകരാളസംർവികലാശാല, കുഞ്ചൻ നമ്പയാരുംം അനോ�ഹാത്തിചെ� കൃതികളുംം, 1974) എന്നീ ആദ്യായകാല 
ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളുംചെടി വിി�യാസംാഭാാവിവുംം പിരാിചാരാണ്വുംം ഇത് ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്നുണ്ടാ്.

മചെറ്റാന്നുകൂടിിയുണ്ടാ്. മലയാാള അക്കിാദ്യാമികപിഠനത്തിന് ബലിഷ്ഠിമായാ ഒരും അടിിത്തെയാിടു
ന്നതിന് ഈ ഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾക്കു സംാധീിച്ചു. നമ്മുചെടി ഭാാ�ാചാരാിത്രപിഠനവുംം സംാഹാിതയചാരാിത്രവിി
ജ്ഞാംാനീയാവുംം വിികസംിക്കുന്നത് ഈ പിഠനങ്ങചെളചെയാാചെക്കി അവിലംബിച്ചാണ്്. ഇന്നും മലയാാളപി
ഠനത്തിചെ� ആധീാരാ അവിലംബങ്ങളായാി അവി തുടിരുംന്നു. പിിെചെക വിന്ന എത്ര ഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾ 
നമ്മുചെടി ജ്ഞാംാനചാരാിത്രത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി, നമ്മുചെടി ഭാാ�ാസംാഹാിതയസംംസ്കാാരാ അവിനോബാധീചെത്ത 
മുനോന്നാട്ടുചെകാണ്ടുനോപിായാി എന്ന നോചാാദ്യായവുംം പ്രസംക്തിമാണ്്.

മലയാാളഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� പിില്ക്കാലത്ത് വില്ലാത്ത ഒരും പിരാിമിതചെപ്പിടിൽ പ്രകടിമാണ്്. ഭാാ�ാ 
സംാഹാിതയം സംംസ്കാാരാം എന്നു മൂന്നു വിഴിികളിലായാി തുടിങ്ങിചെവിച്ച മലയാാളഗംനോവി�ണ്ം പിതുചെക്കി 
സംാഹാിതയപിഠനമായാി ചുരുംങ്ങുന്നുണ്ടാ്. അപിഗ്രഥനാത്മകം എന്നതിനോനക്കിാൾ വിിവിരാണ്ാത്മകമായാ 
ഒരും സ്ഥൂലസംമീപിനത്തിനോലക്കി് മിക്കി ഗംനോവി�ണ് ശ്രീമങ്ങളുംം ഒതുങ്ങിനോപ്പിായാി. ഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� 
മുഖയധീാരാ വിനോരാണ്യസംംസ്കാാരാത്തിലുംം വിരാിഷ്ഠി സംാഹാിതയത്തിലുംം  വിരാിഷ്ഠിവിരാചെമാഴിിയാിലുംം  നോകന്ദ്രീക
രാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് മുനോന്നാട്ടുനോപിായാത്.

സംാഹാിതയനോകന്ദ്രിതമായാ സംൗന്ദീരായാത്മക അനുഭൂതിനിഷ്ഠിപിഠനമായാി ഗംനോവി�ണ്ം മാെിയാ
നോപ്പിാൾ ഗംനോവി�ണ്ാത്മകവിസ്തുനിഷ്ഠി സംമീപിനനോമാ രാീതിശാസ്ത്രംപിരാമായാ കൃതയതനോയാാ പിാലിക്കി
ചെപ്പിട്ടംില്ല. മറ്റ് സംാമൂഹായമാനവിിക വിി�യാങ്ങളിൽ സംാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംതുനോപിാചെല ഒരും വിയവിസ്ഥിാപിിത 
കൈശലിനോയാാ പ്രബന്ധരാചാനാതതാനോമാ മലയാാളഗംനോവി�ണ്ത്തിലുംം അക്കിാദ്യാമിക രാചാനകളിലുംം 
പിിന്തുടിരാചെപ്പിട്ടംില്ല. രാീതിശാസ്ത്രംപിരാമായാ അവിയവിസ്ഥിയ്ക്കാാണ്ിതു വിഴിിചെവിച്ചത്.

അനോതാചെടിാപ്പിം വിരാിഷ്ഠിപിാഠനോകന്ദ്രിതമായാ ഗംനോവി�ണ്ം ചാന്ത്യമലയാാളങ്ങചെള, മലയാാളത്തിചെ� 
പിലമചെയാ ഭാാ�യുചെടി പ്രയുക്തിമണ്ഡലചെത്ത അവിഗംണ്ിച്ചു. ഇംഗ്ലീീ�ടിക്കിമുള്ള മറ്റും ഭാാ�ാവിി�യാ
ങ്ങളിലാകചെട്ടം ഗംനോവി�ണ്ം  സംാഹാിതയത്തിനുള്ള അമിതപ്രാധീാനയം ഇല്ലാതാവുംകയും ഭാാ�യുചെടി 
ബഹുമുഖമായാ പ്രനോയാാഗംമണ്ഡലങ്ങചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ചും സംംസ്കാാരാപിഠനത്തിലുംം വിയവിഹാാരാവിിശ
കലനത്തിലൂന്നിയും പിലവിഴിിക്കി് വിലുംതാവുംകയും ചെചായ്തു. ഇതിചെ� ചുവിടുപിിടിിച്ച് മലയാാളത്തിലുംം 
ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ പിാഠനിഷ്ഠിപിഠനത്തിൽനിന്ന് പിരാിസംരാനിഷ്ഠിപി
രാിഹാാരാപിഠനങ്ങളിനോലക്കുള്ള മാറ്റം സംംഭാവിിക്കുന്നത് കാണ്ാം . എന്നാൽ വിി�യാസംാീകരാണ്ത്തി
ലുംള്ള ഈ മാറ്റം സംമീപിനത്തിനോലാ പിരാിചാരാണ്ത്തിനോലാ കാരായമായാി ഉൾചെക്കിാണ്ടാിട്ടംിചെല്ലന്നുനോവിണ്ം 
പിെയാാൻ. വിി�യാം പുതുതാവുംനോമ്പാഴും പ്രബന്ധം പിഴിയാപിടിി തചെന്നയാാവുംന്നതാണ്് മിക്കിയാിടിങ്ങളിലുംം 
കാണുന്നത്.

മലയാാള-നോകരാള ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളുംചെടി സംമകാലികമായാ പിരാിമിതികചെള ഇങ്ങചെന സംാമാനയമായാി 
സംംഗ്രഹാിക്കിാം.

1. പ്രസംക്തിനോമഖലകൾ ഇതുവിചെരാ നിർവിചാിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ല.

2. ഡ്ിസംിപ്ലിനാരാിറ്റിയുചെടി അഭാാവിം.

3. സ്ഥൂലസംമീപിനരാീതി.

4. പ്രനോമയാനിഷ്ഠിപിഠനങ്ങളിലുംള്ള ഊന്നൽ.
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5. വിിവിരാണ്പിരാതയാിൽ തചെന്ന തുടിരുംന്നു.

6. വിി�യാാവിർത്തനങ്ങൾ സംംഭാവിിക്കുന്നു.

7. അവിഗംണ്ിക്കിചെപ്പിടുന്ന വിി�യാനോമഖലകൾ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നില്ല.

8. രാീതിശാസ്ത്രംപിരാമായാ കൃതയതയാില്ലായ്മ.

9. ദ്യാത്തനോശഖരാണ്ത്തിലുംം വിിശകലനത്തിലുംമുള്ള അശാസ്ത്രംീയാത.

10. ചെപിാതുരാചാനാമാനദ്യാണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ല.

11. നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾക്കിപ്പുെം സംിദ്ധീാന്ത്യവിത്കരാണ്ത്തിചെ� അഭാാവിം.

12. പുതുജ്ഞാംാനനിർമ്മാിതിയാില്ലായ്മ.

13. സംാനോങ്കതികസംൗകരായങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തുന്നില്ല.

14. മൗലികത പിരാിനോശാധീിക്കിചെപ്പിടുന്നില്ല.

15. നമ്മുചെടി ജ്ഞാംാനചാരാിത്രവുംമായാി കണ്ണിിനോചാരുംന്നില്ല.

16. ബൃഹാത്ത് ഗംനോവി�ണ്സംംരാംഭാങ്ങളില്ല. സംാമൂഹായമാനവിികവിി�യാങ്ങൾ പ്രനോതയകിച്ച് ഭാാ�ാ
വിി�യാങ്ങൾക്കി് ആവിശയമായാ സംാമ്പത്തിക പിിന്തുണ്നോയാാ ശ്രീദ്ധീനോയാാ ഉണ്ടാാകുന്നില്ല 
എന്ന യാാഥാർത്ഥ്യയവുംം നിലനിൽക്കുന്നു.

17. ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിന് ഗംനോവി�ണ്ഫലങ്ങൾ  ലഭായമല്ല.

18. ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിചെ� ജ്ഞാംാനപിരാമായാ ആവിശയങ്ങൾ നിെനോവിറ്റുംന്നില്ല.

19. ഗംനോവി�ണ്നോമഖലകളിചെല ഏനോകാപിനമില്ലായ്മ.

20. അക്കിാദ്യാമിക തുടിർപ്രവിർത്തനമില്ല. ഒരും മുഴുവിൻ സംമയാ ഗംനോവി�കജീീവിിതം നോകരാളീയാ
സംമൂഹാത്തിൽ സംാധീയമല്ല.

ഓനോരാാ പ്രശ്നവുംം സംവിിനോശ�മായാി ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പിനോടിണ്ടാതാചെണ്ങ്കിലുംം ഈ പ്രബന്ധത്തിചെ� 
വിി�യാം മചെറ്റാന്നാകയാാൽ മലയാാളഗംനോവി�ണ്ത്തിന് പുതിയാ ഒരും ദ്യാിശാനോബാധീം നല്കുന്നതിനായാി 
അടിിയാന്ത്യരാശ്രീദ്ധീപിതിനോയാണ്ടാ നോമഖലകചെളക്കൂടിി ഒന്ന് �ർശിച്ചുനോപിാകാം.

പുതിയാ വിിദ്യായാഭായാസംനയാം ഗംനോവി�ണ്ത്തിന് ഏചെെ മുൻതൂക്കിം നല്കുന്നുണ്ടാ്. എന്നാൽ 
ഭാാ�ാവിി�യാങ്ങൾ പ്രാന്ത്യവിത്കരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന അന്ത്യരാീക്ഷ്യംവുംം ഇന്നു നിലവിിലുംണ്ടാ്. 1983-ചെല 
യു.ജീി.സംി നയാനോരാഖ ഗംനോവി�ണ്നോമഖലയാിചെല നമ്മുചെടി അപിരായാപ്തതകൾ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുകയും 
ഗംനോവി�ണ്പ്രവിർത്തനങ്ങൾ വിയാപിിപ്പിിനോക്കിണ്ടാ ആവിശയകത മുനോന്നാട്ടുചെവിക്കുകയും ചെചായ്തിരുംന്നു. 
ഇതിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ്് പിില്ക്കാലത്ത് ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്ത്തിന് 
കൂടുതൽ നോഫാക്കിസം് ലഭാിക്കുന്നത്. അദ്ധീയാപിനനോമഖലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്ം നിർബന്ധിതമാക്കിിയാ 
സംാഹാചാരായവുംം ഇതായാിരുംന്നു. ഇനോതാചെടിാപ്പിം ഗംനോവി�ക ചെഫനോല്ലാ�ിപ്പുകളുംം ഫണ്ടാിങ്ങുകളുംം വിർദ്ധീി
പ്പിിക്കുകയും ചെചായ്തു. അതുവിഴിി ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിം ചെതാട്ടം് ഗംനോവി�ണ്ത്തി
ചെ� മലചെവിള്ളപ്പിാച്ചിൽ തചെന്ന സംംഭാവിിച്ചു. രാണ്ടു വിർ�ങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യു.ജീി.സംി. തചെന്ന നടിത്തിയാ 
ഒരും പിഠനം 2011- മുതൽ 2018-വിചെരായുള്ള വിർ�ങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയയാിചെല െിസംർച്ച് എൻനോൊൾചെമ�് 
ഇരാട്ടംിയാായാതായാി കചെണ്ടാത്തി.

എന്നാൽ ഇത് ഗംനോവി�ണ്മണ്ഡലത്തിൽ ഗുണ്പിരാമായാ മാറ്റം ഉണ്ടാാക്കിിയാിചെല്ലന്നുമാത്രമല്ല, 
അനാവിശയഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾക്കും പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്ങ്ങൾക്കും ആശാസംയമല്ലാത്ത പ്രവിണ്തകൾക്കും 
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വിഴിിചെവിക്കുകയും ചെചായ്തു എന്നതാണ്് അനുഭാവിം.  ഈ നോമഖലയാിൽ കടുത്ത ഗുണ്നോമ�ാ നിയാന്ത്ര
ണ്ങ്ങളുംം ചാട്ടംക്കൂടുകളുംം ചെകാണ്ടുവിരുംന്നതിനോലക്കി് വിഴിിചെവിച്ച സംാഹാചാരായം അതാണ്്. 2019- ഓചെടി 
ഗംനോവി�ണ് കൈനതികത സംംബന്ധിച്ച അവിനോബാധീം ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാതലം ചെതാട്ടം് നിർബന്ധമാ
ക്കുകയും നോപ്ലജീെിസംം പിരാിനോശാധീന എല്ലാ തലങ്ങളിലുംം ചെകാണ്ടുവിരാണ്ചെമന്ന് നിർനോദ്യാശിക്കിചെപ്പിടു
കയും ചെചായ്തത് ഈ പിശ്ചിാത്തലത്തിലാണ്്. ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാതലം ചെതാട്ടം് ഇത്തരാം നോപ്രാജീക്റ്റുകൾ 
ഫലപ്രഖയാപിനം നടിന്ന് ഒരും മാസംത്തിനകം അതതു സ്ഥിാപിനങ്ങളുംചെടി ചെവിബ് കൈസംറ്റുംകളിൽ 
പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കിണ്ം എന്ന നിബന്ധന തചെന്ന യു.ജീി.സംി. ചെകാണ്ടുവിരാികയുണ്ടാായാി. എന്നാൽ 
നോപ്ലജീെിസംം പിരാിനോശാധീന ഗംനോവി�ണ്പ്രബന്ധങ്ങൾക്കുനോപിാലുംം നടിപ്പിാക്കിാനാവിാത്ത പിരാിമിതി
യാാണ്് മലയാാളഗംനോവി�ണ് രാംഗംം നോനരാിടുന്നത്. ഇമ്പാക്റ്റ്് ഫാക്റ്റ്ർ അനാലിസംിനുള്ള സംംവിിധീാനവുംം 
നിലവിിൽ ലഭായമല്ല. നമ്മുചെടി ഗംനോവി�ണ്രാംഗംം അടിിമുടിി ഉടിർച്ചുവിാർനോക്കിണ്ടാതിചെ�യും  സംാനോങ്കതിക
മായാി നവിീകരാിനോക്കിണ്ടാതിചെ�യും അടിിയാന്ത്യരാസംാഹാചാരായം ഇതാണ്്.

വിിവിിധീ സംർവികലാശാലകളിലായാി പൂർത്തീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടം ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളുംചെടി വിിപുലമായാ 
ഒരും ഡ്ാറ്റാനോബസുണ്ടാാക്കുകയും ഈ പ്രബന്ധങ്ങളുംചെടി വിിശകലനാത്മകമായാ സൂചാികയുണ്ടാാക്കി
ലുംമാണ്് ആദ്യായഘട്ടംം. അത്തരാം ചാില പിരാിശ്രീമങ്ങൾ ചാില ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായും യൂണ്ിനോവി
ഴ്സിിറ്റി തലത്തിലുംം നോകാനോളജീ് തലത്തിലുംം നടിന്നിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം അവി ഏനോകാപിിപ്പിിച്ച് സംമ്പൂർണ്മായാ 
ഒരും ദ്യാത്തസംഞ്ചയാം ലഭായമായാിട്ടംില്ല. അനോതാചെടിാപ്പിം എണ്ണിത്തിൽ അത്രതചെന്ന വിരുംന്ന നിലവിിൽ 
തുടിർന്നുവിരുംന്ന ഗംനോവി�ണ്പ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി അടിിയാന്ത്യരാ അവിനോലാകനവുംം നടിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. 
മലയാാളഗംനോവി�ണ് നോമഖലയാിചെല  പ്രശ്നങ്ങളുംചെടി ശരാിയാായാ നിർധീാരാണ്ം അതുവിഴിിനോയാ സംാധീയമാവൂ. 
ഈ അവിനോലാകനത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ മലയാാളഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� മണ്ഡലത്തിൽ തുടിർന്നു 
നടിനോക്കിണ്ടാ പിഠനഗംനോവി�ണ് നോമഖലകൾ ഉെപ്പിിക്കുക എന്നതാണ്് അടുത്ത പിടിി.

മുനോന്നാട്ടുള്ള പിരാിഷ്കാരാണ്ത്തിചെ� വിഴിികചെള സംാമാനയമായാി ഒന്നു പിെഞ്ഞുചെവിക്കിാം. ഗംനോവി�
ണ്പ്രസംക്തിമായാ മണ്ഡലങ്ങൾ കചെണ്ടാത്തുകയും അതിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ വിലിയാ ഗംനോവി�ണ് 
നോപ്രാജീക്റ്റുകൾ നിശ്ചിയാിക്കുകയും നോവിണ്ം. മലയാാളഗംനോവി�ണ്ം നടിക്കുന്ന സംർവികലാശാലകചെള
യും ഗംനോവി�ണ്നോകന്ദ്രങ്ങചെളയും ഏനോകാപിിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംമഗ്രമായാ ആസൂത്രണ്വുംം നോപ്രാജീക്റ്റ്് 
ഡ്ികൈസംനിങ്ങും നടിനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. ഗംനോവി�ണ്പ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി ഏനോകാപിനം ഏചെതങ്കിലുംം 
അക്കിാദ്യാമിക് ഏജീൻസംികളിലൂചെടി ഉെപ്പിാക്കിണ്ം. വിികസംിത രാാജീയങ്ങളുംചെടി മാതൃകയാിൽ മലയാാ
ളഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾക്കു മാത്രമായുള്ള  സംർവികലാശാലകളുംണ്ടാാവുംന്നനോതാ മലയാാളം സംർവികലാ
ശാലനോയാാ മനോറ്റാ ആ രാീതിയാിൽ പുന:സംംവിിധീാനം ചെചായ്യുചെപ്പിടുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നത് നന്ന്. എന്നാൽ  
അമിതമായാ നോകന്ദ്രീകരാണ്ത്തിനു പികരാം ഒരും വിിതരാിത ശൃംംഖല ഉെപ്പിിക്കിണ്ം എന്നത് മുഖയമാണ്്. 
വിിവിിധീ വിി�യാനോമഖലകചെള നോഫാക്കിസ്സാ് ചെചായ്യുന്ന ഗംനോവി�ണ്നോകന്ദ്രങ്ങളുംചെടി ചെനറ്റ് വിർക്കുകളാണ്് 
നമുക്കി് ആവിശയം.

ഗംനോവി�ണ്ത്തിനുള്ള ഉപിാദ്യാാനസംാമഗ്രികൾ വിികസംിപ്പിിക്കുകയാാണ്് തുടിർന്നുള്ള പ്രധീാന 
ചുവിടി്. ഇക്കിാരായത്തിൽ ഡ്ിജീിറ്റൽ സംാനോങ്കതികവിിദ്യായയുചെടി സംന്നിനോവിശം അതയാവിശയമാണ്്. ദ്യാത്തങ്ങ
ളുംചെടിയും ആധീാരാങ്ങളുംചെടിയും ഭൂതകാല വിിജ്ഞാംാനങ്ങളുംചെടിയും കൃതികളുംചെടിയും ഡ്ിജീിറ്റൽ ചെെനോപ്പിാസംി
റ്റെികളുംം ഡ്ാറ്റാ ചെബയാ്സുകളുംം നിർമ്മാിക്കിലാണ്് ഇതിൽ പ്രധീാനം. വിലിയാ അളവിിലുംള്ള കമ്പൂട്ടംർ 
അധീിഷ്ഠിിത ദ്യാത്തനോശഖരാണ്ം നടിത്തുക, നിലവിിലുംള്ള ദ്യാത്തങ്ങചെള ഡ്ിജീിറ്റൽ ഡ്ാറ്റ ആക്കുക, ദ്യാത്ത
നോശഖരാണ്ത്തിനും വിിശകലനത്തിനും ആവിിഷ്കാരാത്തിനുമുള്ള ഉപികരാണ്ങ്ങളുംം നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകളുംം 
വിികസംിപ്പിിക്കുക, വിലിയാ ഡ്ാറ്റാ അനലിസ്റ്റി് ലാബുകൾ, ചെവിർചാാൽ ലാബുകൾ, ചെലാനോക്കി�ൻ 
മാപ്പിിങ്ങ് സംൗകരായങ്ങൾ ഒരുംക്കുക എന്നിവിചെയാാചെക്കി പ്രധീാനമാണ്്.
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ബിരുംദ്യാപിഠനകാലം ചെതാനോട്ടം ഗംനോവി�ണ്ാഭാിരുംചാിയും ഗംനോവി�ണ്കൈനതികത സംംബന്ധിച്ച 
അവിനോബാധീവുംം വിളർത്തുകയും അക്കിാദ്യാമികരാചാന പിരാിശീലിപ്പിിക്കുകയും ആവിശയമാണ്്. ഗംനോവി�ണ്
ത്തിചെ� രാീതിമരായാദ്യാകൾ താചെഴിത്തട്ടംിൽതചെന്ന  ഉെപ്പിിനോക്കിണ്ടാത് അനിവിാരായമാണ്്. സംമീപിനത്തിൽ 
വിിമർശാത്മക ജ്ഞാംാനനിർമ്മാിതിയാിലായാിരാിക്കിണ്ം ഊന്നൽ. ഉയാർന്ന തലത്തിൽ നടിക്കുന്ന 
ഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾക്കിായുള്ള ബഫർ നോസംാണുകൾ വിികസംിപ്പിിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പിാടിിലായാിരാിക്കിണ്ം 
ബിരുംദ്യാ ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാഘട്ടംങ്ങളിചെല നോപ്രാജീക്റ്റ്് വിർക്കുകൾ രൂപികല്പന ചെചാനോയ്യണ്ടാത്. നിലവിിലുംള്ള 
ഡ്ിഗ്രി, പിി.ജീി, എം.ഫിൽ, പിിഎച്ച്.ഡ്ി. പ്രബന്ധങ്ങളുംചെടി ശരാിയാായാ വിയവിനോച്ഛദ്യാനം ഇതിനാവിശയ
മാണ്്. അത് തുടിർ ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളിനോലക്കി് നയാിക്കുന്നത് നിലവിിൽ നടിക്കുന്ന ഗംനോവി�ണ്നോപ്രാജീ
ക്റ്റുകളിനോലക്കി് കണ്ണിി നോചാർക്കിചെപ്പിടുന്നനോതാ ആയാിരാിക്കിണ്ം.  ഓൺകൈലൻ ബിബ്ലിിനോയാാഗ്രഫികൾ, 
പിദ്യാനോകാശങ്ങൾ, ചെെനോപ്പിാസംിറ്റെികൾ, ഗംനോവി�ണ് ഉപികരാണ്ങ്ങളുംചെടി നോപിാർട്ടംലുംകൾ,  മറ്റ് വിിഭാവി
സംാമഗ്രികൾ എന്നിവിയും ഗംനോവി�കർക്കി് ലഭായമാനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.

അക്കിാദ്യാമിക പ്രസംാധീന രാംഗംത്തും നമ്മുചെടി സ്ഥിിതി ദ്യായാനീയാമാണ്്. വിിപിണ്ി നോകന്ദ്രിതമല്ലാ
ത്ത ചെവിബ് അധീിഷ്ഠിിത/അച്ചടിിയാിൽ പ്രി� ് ഓൺ ഡ്ിമാൻഡ്് സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിലുംള്ള പ്രസംാധീനങ്ങൾ
ക്കിാണ്് അക്കിാദ്യാമികനോമഖലയാിൽ ഇനിയുള്ള സംാധീയത. ഓപ്പിൺ ആക്സിസ്സാ് നോജീർണ്ലുംകളുംം തിസംീസം് 
ചെെനോപ്പിാസംറ്റെികളുംം െിസംർച്ച് നോജീർണ്ൽ കൺനോസംാർ�യങ്ങളുംം  നമുക്കി് ആവിശയമുണ്ടാ്. നിലവിിചെല 
ഗംനോവി�ണ്മാസംികകളിൽതചെന്ന പിിയാർ െിവിൂയാിങ്ങ് സംംവിിധീാനം ശരാിയാായാ രാീതിയാിൽ ഉെപ്പുവി
രുംത്തണ്ം. ഇരുംതല മെവുംള്ള ( Double blind) പൂർവിാവിനോലാകനസംംസ്കാാരാം വിികസംിപ്പിിക്കിണ്ം. 
അനോതാചെടിാപ്പിം െിവിു െിനോപ്പിാർട്ടുകൾകൂടിി പ്രബന്ധനോത്താചെടിാപ്പിം വിായാനക്കിാർക്കു ലഭായമാവുംന്ന 
സുതാരായഅവിനോലാകന സംമ്പ്രദ്യാായാം( Transparent Peer review) കൂടിി സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.

സംാനോങ്കതികമാനവിികവിിജ്ഞാംാനവുംം ഗംനോവി�ണ്വുംം.
കഴിിഞ്ഞ മൂന്നു ദ്യാശകങ്ങളായാി വിിവിരാസംാനോങ്കതികവിിദ്യായയാിലുംണ്ടാായാ വിിപ്ലവിം മചെറ്റല്ലാ തുെകചെളയു
ചെമന്നനോപിാചെല ഗംനോവി�ണ്ചെത്തയും അടിിമുടിി മാറ്റിമെിച്ചിരാിക്കുന്നു. മുൻകാലവിിപ്ലവിങ്ങളിൽനിന്ന് 
വിയതയസ്തമായാി എല്ലാം മാെിയാിരാിക്കുന്നു, എന്നാൽ എല്ലാം അതുനോപിാചെല തചെന്ന നിലനില്ക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്നു എന്നതാണ്് ഈ ഡ്ിജീിറ്റൽ വിിപ്ലവിത്തിചെ� സംവിിനോശ�ത.  തദ്യാ്ഫലമായാി മാനവിിക 
വിി�യാങ്ങളുംചെടി നോമഖലയാിൽ രൂപിം ചെകാണ്ടാ പുതിയാ ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതിയാാണ്് സംാനോങ്കതിക മാനവിിക 
വിിജ്ഞാംാനം. തുരുംത്തുകളായാി നിലനില്ക്കുന്ന വിിവിിധീ മാനവിിക വിി�യാങ്ങചെളാചെക്കി സംാനോങ്കതിക 
മാനവിിക വിിജ്ഞാംാനം എന്ന ചെപിാതുകുടിക്കിീഴിിനോലക്കി് ഒന്നിക്കുന്ന കാഴ്ചയാാണു കാണുന്നത്. ബിഗ്ഗ്് 
ഡ്ാറ്റ അൽനോഗംാരാിതങ്ങൾ, ഗൂഗംിൾ ചെസംർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ, ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവുംകൾ, െിയാൽ 
കൈടിം സ്റ്റ്രീീമുകൾ, നോസംാ�യൽ ചെനറ്റ് വിർക്കുകൾ ഇവിയുചെടി കാലത്ത് സംംസ്കാാരാം, സംമൂഹാം, അവിയുചെടി 
വിയവിഹാാരാസംാഭാാവിം ഇവിചെയാല്ലാം  വിിപുലമായാ മാറ്റങ്ങൾക്കി് വിിനോധീയാമായാി. അച്ചടിിപിാഠങ്ങചെള 
നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള സംാമ്പ്രദ്യാായാിക ഹാുമാനിറ്റീസം് സംമീപിനങ്ങൾചെകാണ്ടാ് പുതിയാ സംംസ്കാാരാചെത്ത 
പിഠിക്കിാനാവിില്ല.

മാനവിികവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ�യും സംാനോങ്കതികജ്ഞാംാനമണ്ഡലത്തിചെ�യും പിാരാ�രായത്തി
ലൂചെടി മാത്രനോമ ഇതു സംാധീയമാവൂ. സംാനോങ്കതികമാനവിിക വിിജ്ഞാംാനം എന്ന പുതു വിിജ്ഞാംാനമണ്ഡ
ലത്തിചെ� പിിെവിി അങ്ങചെന സംംഭാവിിച്ചതാണ്്. എന്നാൽ ഹാുമാനിറ്റീസം്, ഡ്ിജീിറ്റൽ ചെടിനോ�ാളജീി 
എന്നീ രാണ്ടാ് ആധീാരാപിദ്യാങ്ങളുംചെടിയും നോമളനത്തിന് എത്രനോയാാ വിർ�ം പിിെകിചെല ചാരാിത്രമുണ്ടാ്. 
1949 ൽ കൈദ്യാവിശാസ്ത്രംകാരാനും ചെജീസംൂട്ടം് പിാതിരാിയുമായാിരുംന്ന നോൊബർനോട്ടംാ ബുസം ഐ. ബി. എം. 
സ്ഥിാപികനായാ നോതാമസം് ചെജീ. വിാടി്സംചെണ് നോതാമസം് അകാിനാസംിചെ� കൃതികൾ ഇൻഡ്ക്സി് 
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ചെചായ്യുന്നതിനുള്ള സംാനോങ്കതികസംഹാായാത്തിനായാി സംമീപിിക്കുന്നനോതാചെടിത്തചെന്ന ഡ്ിജീിറ്റൽ ഹാു
മാനിറ്റീസംിചെ� ചാരാിത്രം ആരാംഭാിക്കുന്നുണ്ടാ് എന്നു പിെയാാം. അതുവിഴിി ഉപിനോയാാക്തിാവിിന് ആവിശയ
പ്രകാരാം ദ്യാത്തങ്ങചെള തിരാഞ്ഞുകണ്ടുപിിടിിക്കിാനും ക്രമീകരാിക്കിാനുമുള്ള ഉപിാധീി സംാനോങ്കതികവിിദ്യായ 
സംമ്മാാനിച്ചു എന്നതാണ്് ഗംനോവി�ണ്നോമഖലയാിൽ സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായ നടിത്തിയാ ആദ്യായ ഇടിചെപിടിൽ.  
ദ്യാത്തങ്ങചെള നോശഖരാിച്ചുചെവിക്കിാനും ആവിശയാനുസംരാണ്ം തിരാിച്ചുപിിടിിക്കിാനുമുള്ള സംൗകരായം അതിചെ� 
കൂചെടിവിന്നു. മാനവിിക ഗംനോവി�ണ്മണ്ഡലത്തിൽ ഡ്ിജീിറ്റൽ സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയുചെടി സംന്നിനോവിശം 
ഗംനോവി�ണ്ങ്ങചെള കൂടുതൽ സുഗംമവുംം കാരായക്ഷ്യംമവുംമാക്കുകയാാണുണ്ടാായാത്, മാനവിികവിിജ്ഞാംാനം 
പിതിവിിൻപിടിി തുടിരുംന്നു എന്ന് ചാിലർ വിിശാസംിക്കുനോമ്പാൾ അതല്ല, മാനവിികവിിജ്ഞാംാനചെത്തയാാചെക 
ഇത് അട്ടംിമെിച്ചു എന്നു മറ്റും ചാിലർ വിാദ്യാിക്കുന്നു. Debates in the Digital Humanities എന്ന പുസ്ത
കത്തിൽ 21 വിയതയസ്ത നിർവിചാനങ്ങളാണ്് സംാനോങ്കതിക മാനവിിക വിിജ്ഞാംാനത്തിനു നൽകുന്നത്. 
സംാമൂഹായമാനവിികവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രംപിദ്ധീതിയും സംാനോങ്കതിക വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� ഉപിക
രാണ്ങ്ങളുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ഡ്ിജീിറ്റൽ പിാഠങ്ങചെളയും വിയവിഹാാരാങ്ങചെളയും പിില്ക്കാലത്ത് ഡ്ിജീികൈറ്റസം് 
ചെചായ്ത പൂർവി ജ്ഞാംാനവിയവിഹാാരാ രൂപിങ്ങചെളയും പിഠിക്കുന്ന കൈവിജ്ഞാംാനികശാഖയ്ക്കാാണ്് സംാമൂഹായമാ
നവിികവിിജ്ഞാംാനം എന്ന് പിെയുന്നചെതന്ന് സംാമാനയമായാി നിർവിചാിക്കിാവുംന്നതാണ്്. അത് നോദ്യാശകാ
ലപിരാിധീികചെളയും മാധീയമ അതിർത്തികചെളയും ഡ്ിസംിപ്ലിനെി അതിരുംകചെളയും അതിലംഘിക്കുന്ന 
ഒരും പുതിയാ വിി�യാനോമഖലയാാചെണ്ന്നു പിെയാാം.

‘[Digital humanities] asks what it means to be a human being in the networked 
information age and to participate in fluid communities of  practice, asking and answering 
research questions that cannot be reduced to a single genre, medium, discipline, or 
institution. . . . It is a global, trans-historical, and transmedia approach to knowledge 
and meaning-making.’ (Henry M. Glazdney , “Long-Term Digital Preservation: A 
Digital Humanities Topic? Cambridge, MA: MIT Press, 2012, p. vii.).

ദ്യാത്ത നോശഖരാണ്ം, വിർഗംീകരാണ്ം, വിിശകലനം എന്ന യാാന്ത്രികസംമീപിനല്ല സംാനോങ്കതിക മാനവിിക 
വിിജ്ഞാംാനം മുനോന്നാട്ടുചെവിക്കുന്നത്. വിിമർശാത്മക കൈസംദ്ധീാന്ത്യിക സംമീപിനത്തിലൂന്നിയാ കാഴ്ചപ്പിാ
ടിാണ്് ഈ വിി�യാത്തിനോ�ത്. ആവിർത്തിച്ചുെപ്പിിക്കുന്നതും പിരാീക്ഷ്യംണ്ാത്മകവുംമായാ ഒരും ഗംനോവി�
ണ്പ്രക്രിയായാാണ്് അനുവിർത്തിക്കുന്നത്. സംഹാകരാണ്ാത്മകവുംം  വിിതരാണ്ത്തിലൂന്നിയാതുമായാ ഒരും 
പ്രവിർത്തനസംമീപിനമാണ്് സംാനോങ്കതിക മാനവിികവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� സംവിിനോശ�ത. ഒറ്റചെയാാറ്റ 
വിയക്തിികളുംചെടി പ്രവിർത്തനമല്ല ഗംനോവി�ണ്ം. മെിച്ച് സംംഘാനോനാ�ണ്ത്തിലാണ്് ഊന്നൽ. ഈ 
വിിജ്ഞാംാനശാഖ മൾട്ടംിനോമാഡ്ലുംം ചെപിർനോഫാനോമറ്റീവുംമായാ ഒരും രാീതിശാസ്ത്രംമാണ്് പിിന്തുടിരുംന്നത്. 
വിിജ്ഞാംാനം  സംാതന്ത്രവുംം ആർക്കും ലഭായവുംമാകണ്ചെമന്ന നയാമാണ്് പ്രധീാനമായും അവിർ മുനോന്നാ
ട്ടുചെവിക്കുന്നത്.

ഈ കൈവിജ്ഞാംാനികസംമീപിനത്തിചെ� പിഠനരാീതിചെയാക്കൂടിി ഒന്ന് സംാമാനയമായാി �ർശിച്ചു
നോപിാകാം. മനു�യസംമൂഹാം അതിചെ� ചാരാിത്രത്തിൽ നിർമ്മാിചെച്ചടുത്ത സംകല ജ്ഞാംാനരൂപിങ്ങചെളയും 
വിയവിഹാാരാങ്ങചെളയും ഡ്ിജീിറ്റൽ ഡ്ാറ്റയുചെടി ഭാാഗംമാക്കുക എന്നതാണ്് ഏറ്റവുംം പ്രധീാനമായാ നോമഖല. 
എന്നാൽ എല്ലാ രൂപിങ്ങചെളയും ഒരുംനോപിാചെല ജ്ഞാംാനവിയവിസ്ഥിയുചെടി ഭാാഗംമാക്കുന്ന യാാന്ത്രികസം
മീപിനമല്ല മെിച്ച് വിിമർശാത്മകമായാി അപിഗ്രഥിച്ച് സംന്നിനോവിശിപ്പിിക്കുന്ന ഒരും പ്രതയയാശാസ്ത്രംനില
പിാനോടിാടുകൂടിിയാ വിിപുലമായാ ക്രിട്ടംിക്കിൽ കൂനോെ�നാണ്് നടിനോക്കിണ്ടാത്. അച്ചടിിക്കിാലചെത്തനോപ്പിാചെല 
ശുദ്ധീ ഏകപിാഠമല്ല, ദ്രവിസംാഭാാവിിയാായാ ഓചെ��ഡ്് എഡ്ീ�നുകളായാാണ്് ഈ പിാഠങ്ങൾ 
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നിലചെകാള്ളുന്നത്. വിലിയാ അളവുംകളിലുംം എണ്ണിത്തിലുംം ദ്യാത്തങ്ങചെള കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന ബൃഹാത്ത് 
സംമീപിനമാണ്് കൈകചെക്കിാള്ളുന്നത്. Distant/Close, Macro/Micro, Surface/Depth എന്നീ 
തലങ്ങളിചെലാചെക്കി ദ്യാത്തപിരാിചാരാണ്ം ഈ വിി�യാം  ആവിശയചെപ്പിടുന്നു. കമ്പൂട്ടംർ അധീിഷ്ഠിിത ദ്യാത്തവിി
ശകലനവുംം  മാനവിിക കൈവിജ്ഞാംാനികനോമഖലയാിൽ നടിക്കുന്ന സംംസ്കാാരാികവിിശകലനവുംം നോചാർന്ന 
ഒരും പിഠനരാീതിയാാണ്് സംാനോങ്കതിക മാനവിികവിിജ്ഞാംാനത്തിൽ നടിക്കുന്നത്. പുനർനിർമ്മാിക്കിാവും
ന്ന ബഹു-ഉപിനോയാാഗം സംാധീയതയുള്ള ഉള്ളടിക്കിവുംം മിശ്രീണ് സംംസ്കാാരാവുംം ഈ ജ്ഞാംാനനോമഖലയുചെടി 
സംവിിനോശ�തയാാണ്്.

ഡ്ാറ്റാ വിി�ാകൈലനോസം�ൻ, ഡ്ാറ്റാ ഡ്ികൈസംനിങ്ങ്, ഭൂമിശാസ്ത്രംപിരാമായാ വിിതരാണ്ം, 
അനോനാ�ണ്ം, മാപ്പിിങ്ങ്, ആനിനോമറ്റഡ്് ആർകൈക്കിവിിങ്ങ്, ഹാൂമാനിറ്റീസം് ചെഗംയ്മിങ്ങ് ഇവിചെയാാചെക്കി 
ഈ പിഠനരാീതി അവിലംബിക്കുന്നു. ഇതിനാവിശയമായാ നോകാഡ്്, നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാർ, പ്ലാറ്റ് നോഫാം എന്നീ 
സംാനോങ്കതിക സംംവിിധീാനങ്ങൾക്കിായുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരും പ്രധീാന ഗംനോവി�ണ്നോമഖല
യാാണ്്. വിിപുലമായാ ഡ്ാറ്റാചെബയാ്സുകളുംം നോഡ്ാകുചെമ�് ചെെനോപ്പിാസംിറ്റെികളുംം ഇതിചെ� നോകാർപ്പിസം് 
വിികസംനത്തിന് അതയാവിശയവുംമാണ്്. നിരാവിധീി നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളിലായാി വിയാപിിച്ചുകിടിക്കുന്ന ഒരും 
ഇൻ�ാ സ്റ്റ്രീക്ചാർ ചെനറ്റ് വിർക്കി് സംാനോങ്കതികമാനവിികവിിജ്ഞാംാനം വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു. വിിനോക
ന്ദ്രിതവുംം വിയാപിിച്ചുകിടിക്കുന്നതും തുെന്നതുമായാ ജ്ഞാംാന വിയവിസ്ഥിയാാണ്് ഈ വിി�യാം മുനോന്നാട്ടു
ചെവിക്കുന്നതും.

മലയാാള-നോകരാള പിഠനങ്ങൾക്കും ഒരും ഓൺകൈലൻ ഡ്ിജീിറ്റൽ കൾച്ചെൽ ചെഹാെിനോറ്റജീ് ഡ്ാറ്റാ 
ചെബയാസ്ം ്അതയാവിശയമാണ്.് 2004-ൽ  തുടിങ്ങിയാ ചെനതർലാ�സ്ം ്നാനോടിാടിിക്കിഥകളുംചെടി ഓൺകൈലൻ 
നോശഖരാത്തിചെ� ഇ�ർചെഫയാ്സം് സംംബന്ധിച്ച നോപ്രാജീക്റ്റ്് (http://www.verhalenbank.nl) ഒരും 
നല്ല മാതൃകയാാണ്്. ഇതിൽ ഓൺ കൈലനായാി 44200 കഥകളുംണ്ടാ്. 1477 സംമ്പാദ്യാകർ ഇതിനു പിിെ
കിലുംണ്ടാ്. പിന്ത്രണ്ടാാം നൂറ്റാണ്ടാ് ചെതാട്ടുള്ള ദ്യാത്തങ്ങൾ ഇവിർ ഇതിനകം സംംഭാരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.

ഇത്തരാം ഓൺകൈലൻ നോശഖരാങ്ങൾക്കി് സംമർത്ഥ്യമായാ തിരായാൽ സംംവിിധീാനം ഉണ്ടാാവിണ്ം. 
ചെപിാതു ചെസംർച്ച് എഞ്ചിനുകൾക്കു പികരാം സംവിിനോശ�മായാി ഡ്ികൈസംൻ ചെചായ്ത ചെസംർച്ച് എഞ്ചിൻ 
ഇതിനായാി വിികസംിപ്പിിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. ഒറ്റ ചെസംർച്ച് എഞ്ചിൻ ഇ�ർ ചെഫയാ്സംിനു പികരാം സംാമാനയ
ജീനത്തിനും അക്കിാദ്യാമീ�യനും പ്രനോതയക ചെസംർച്ച് ടൂളുംകൾ ഉണ്ടാാനോവിണ്ടാതുണ്ടാ്. ഉപിനോയാാക്തിാക്കിളുംചെടി 
സംാഭാാവിമനുസംരാിച്ച് ഡ്ീപ്പി് ബ്രിൗസംിങ്ങ് സംാധീയമാവുംന്ന സംങ്കീർണ്ണിവുംം സംമഗ്രവുംമായാ ഒരും ഡ്ികൈസംൻ 
ഇതിന് ആവിശയമാണ്്. വിി�ാൽ ടൂളുംകൾ, ചെവിർച്ച ാൽ ടൂളുംകൾ, നോപിാപ്പി് അപ്പി് ചെമനുകൾ, സംബ് 
ചെമനുകൾ, മാപ്പുകൾ, ചാാർട്ടുകൾ ഇവിചെയാല്ലാം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന മൾട്ടംി മീഡ്ിയാാ സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിലുംള്ള 
താൾവിിനയാസംമാണ്് ആവിശയം. ത്രീ ഡ്ീ ചെെൻഡ്െിങ്ങ് അനുഭാവിപിാഠങ്ങൾക്കും വിിശകലനത്തിനും 
സംഹാായാിക്കും. ഇ�ൊക്റ്റ്ീവിത, കൂട്ടംിനോച്ചർക്കിൽ സംാധീയത എന്നിവിയും ഉെപ്പിാനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്.

ചെമറ്റാ ഡ്ാറ്റായുചെടി ഉപിനോയാാഗംത്തിലുംം ശ്രീദ്ധീ നോവിണ്ം. നോക്രാസ്സാ് െഫെൻസുകൾ, ടിാഗുകൾ, 
നോമാട്ടംിഫുകൾ, താനോക്കിാൽ വിാക്കുകൾ, പിാഠാന്ത്യരാങ്ങൾ, കഥാവിലയാങ്ങൾ, ജീനിതക ബന്ധങ്ങൾ, 
സംംവിർഗംങ്ങൾ, ഉെവിിടിം,നോശഖരാണ്ം, ആഖയാന സംന്ദീർഭാങ്ങൾ, ജീിനോയാാ ചെലാനോക്കി�ൻ,  ആഖയാന 
സംാഭാാവിം എന്നിവിയുൾചെക്കിാള്ളുന്ന സംമഗ്രമായാ ഇൻഡ്ക്സിിങ്ങും കൈസംനോറ്റ�ൻ സംംവിിധീാനവുംം 
ആവിശയമാണ്്.  ഇതിചെല പ്രധീാന നോജീാലി ചെടിക്സ്റ്റുകചെള കൈഹാപ്പിർ ചെടിക്സ്റ്റുകളാക്കിി മാറ്റലുംം ചെമറ്റാ
ഡ്ാറ്റയുചെടി സംന്നിനോവിശവുംമാണ്്.  പുരാാനോരാഖകളുംചെടി നോശഖരാണ്ത്തിനായാി ബജീറ്റിൽ പ്രഖയാപിിച്ചുചെകാ
ണ്ടാിരാിക്കുന്ന പിദ്ധീതിയുചെടി ഭാാഗംമായാി സംർക്കിാർ തലത്തിൽ തചെന്ന ചെസ്റ്റിയാ്റ്റ് ഡ്ാറ്റാ ചെസം�െിൽ 
ഇത്തരാചെമാരും പിദ്ധീതി നിലവിിൽ വിനോരാണ്ടാതുണ്ടാ്.
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മലയാാളത്തിചെല ഭാാ�ാസംാനോങ്കതികത നോനരാിടുന്ന ചെവില്ലുവിിളികളുംം സംവിിനോശ�ം പിരാിഗംണ്ിനോക്കി
ണ്ടാതുണ്ടാ്. മറ്റ് വിികസംിത ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കചെള അനോപിക്ഷ്യംിച്ച് മലയാാളത്തിചെ� നില ഇക്കിാരായത്തിൽ 
പിരുംങ്ങലിലാണ്്. വിിക്കിി പിീഡ്ിയായാിചെലാചെക്കി മലയാാളം നടിത്തിയാ മുനോന്നറ്റം ഭാാ�ാകമ്പൂട്ടംിങ്ങിചെ� 
നോമഖലയാിൽ കൈകവിരാിക്കിാൻ നമുക്കിായാിട്ടംില്ല. മലയാാളത്തിചെ� അതിസംങ്കീർണ്മായാ ഘടിനയും 
സംർക്കിാർ തലത്തിചെല അനാസ്ഥിയും ഇതിനു മുഖയമായാ കാരാണ്മാണ്്. സംാതന്ത്രമലയാാളം കമ്പൂട്ടംി
ങ്ങ് നോപിാലുംള്ള സംാതന്ത്ര നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാർ കൂട്ടംായ്മകളാണ്് ഈ നോമഖലയാിൽ കാരായമായാ കുതിപ്പുകൾ 
നടിത്തുന്നത്. നിർമ്മാിത ബുദ്ധീിയുചെടി മണ്ഡലത്തിനോലക്കി് മലയാാളത്തിചെ� പ്രനോവിശം സുഗംമമായാാനോല  
മലയാാളത്തിചെല സംാനോങ്കതികമാനവിിക ഗംനോവി�ണ്ത്തിനു മുനോന്നാട്ടുനോപിാകാനാവൂ. ഈ നോമഖലയാിൽ 
മലയാാളം നോനരാിടുന്ന പ്രതിസംന്ധികചെളക്കുെിച്ച് കാവിയമനോനാഹാെിചെ� ഇതു സംംബന്ധിച്ച നോലഖനം 
വിിശദ്യാമാക്കുന്നുണ്ടാ്.

മലയാാളത്തിചെല ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവിിങ്ങ് ദ്യാാരാിദ്രയം
നിലവിിൽ ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവിിങിിചെ� കാരായത്തിൽ മലയാാളത്തിചെ� നില ദ്യായാനീയാമാണ്്. പിഴിയാ
മട്ടംിലുംള്ളസംർക്കിാർ സംർവികലാശാലാതല ആർകൈക്കിവുംകളുംചെടി സ്ഥിിതി തചെന്ന കഷ്ടിമാണ്്. ഉനോദ്യായാ
ഗംസ്ഥിതല പ്രഭുതാമനഃസ്ഥിിതിയാാണ്് ഈ നോശാചാനീയാാവിസ്ഥിയ്ക്കാ് പ്രധീാനകാരാണ്ം. ഈ രാംഗംചെത്ത 
അനാസ്ഥിചെയായും പിിടിിപ്പുനോകടിിചെനയും ചെവിളിവിാക്കുന്ന ഒരും അനുഭാവിനിഷ്ഠിനോലഖനം മലയാാളം അച്ചടിി
നോരാഖകളുംചെടി ഓൺകൈലൻ ഡ്ിജീിറ്റകൈലനോസം�ൻ പിദ്ധീതികൾക്കി് നോനതൃതാം നൽകുന്ന �ിജു അലക്സി് 
എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്.  ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധുനികകാലത്ത് അച്ചടിിക്കും അെിവിിചെ� ജീനാധീിപിതയവി
ത്കരാണ്ത്തിനും നോനചെരായുണ്ടാായാ പ്രതികൂല പ്രഭുതാമനസ്ഥിിതി ആധുനികാനന്ത്യരാകാലത്ത് നോകരാള
ത്തിചെല  അക്കിാദ്യാമിക ബൂനോൊക്രാറ്റ് സംമൂഹാം   ഓൺകൈലൻ ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവിിങ്ങിനുനോനചെരാ 
പുലർത്തുന്നു എന്നു പിെയാാം. മലയാാളം ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവിിങ്ങിൽ മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്ന ഗുണ്ടാർട്ടം് 
നോപ്രാജീക്റ്റ്്, ആർകൈക്കിവി്. ഓർഗം്, ഗ്രന്ഥപ്പുരാ, സംായാാഹ്ന പ്രസംാധീനം, താളിളക്കിം എന്നിവിചെയാാ
ചെക്കി സംർക്കിാരാിതരാസംാതന്ത്ര സംംരാംഭാങ്ങളാണ്്. കാൾ മൽമൂദ്യാിചെന നോപിാലുംള്ളവിർ ഡ്ിജീിറ്റൽ ദ്യാത്ത 
വിർഗംീകരാണ്ത്തിൽ ചെചായ്ത നോസംവിനങ്ങൾ ഈ സംന്ദീർഭാത്തിൽ പിരാാമർശിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. എന്നാൽ 
നമ്മുചെടി സംർക്കിാർ ഫണ്ടാഡ്് ഡ്ിജീികൈറ്റനോസം�ൻ നോപ്രാജീക്റ്റുകളുംചെടി അവിസ്ഥി അതിദ്യായാനീയാമാണ്്. 
തുടിങ്ങിനോയാടിത്തുതചെന്ന പിലതും നിലച്ചിരാിക്കുന്നു. ചെപിാതുജീനങ്ങൾക്കുള്ള ആക്സിസംിബിലിറ്റി,  ഇ�ർ 
ചെഫയാ്സം്  ഇവിചെയാാചെക്കി വിലിയാ പ്രശ്നങ്ങളായാി തുടിരുംന്നു. നമ്മുചെടി ആർകൈക്കിവിിങ്ങിചെല പ്രശ്നങ്ങചെള 
താചെഴി അക്കിമിട്ടം് അടിയാാളചെപ്പിടുത്താം.

1. ഡ്ിജീികൈറ്റസംിങ്ങ് ദ്യാരാിദ്രമാണ്്. പ്രനോതയകിച്ച് വിാചെമാഴിി പിാഠങ്ങളിലുംം പ്രാന്ത്യസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി 
കൈപിതൃക നോമഖലകളിലുംം തീചെരാ നടിക്കുന്നില്ല.

2. ബഹുസംാരാതയും കൈവിവിിധീയവുംം ജീനാധീിപിതയവുംം പുലർത്തുന്നില്ല
3. ആസൂത്രണ്ത്തിൽ ദ്യാിശാനോബാധീമില്ലായ്മ, ശരാിയാായാ ഒരും ആർകൈക്കിവിിങ്ങ് നയാവുംം നമുക്കി് 

ഇല്ല.
4. ഈ നോമഖലയാിൽ കാരായമായാ ഗംനോവി�ണ് പിഠനസംംരാംഭാങ്ങളില്ല.
5. ആർകൈക്കിവുംകചെള ഓൺകൈലൻ നോശഖരാങ്ങളാക്കിാതിരാിക്കുക എന്നതാണ്് കാലങ്ങളായാി 

തുടിരുംന്ന രാീതി.
6. ഡ്ിജീിറ്റകൈലസം് ചെചായ്യചെപ്പിട്ടംവിയാിൽതചെന്ന സ്കാാനുകചെള ചെടിക്സ്റ്റുകളാക്കിി മാറ്റുംന്നില്ല 

എന്നതാണ്് വിലിയാ പ്രതിസംന്ധി. ചാിത്രരൂപിത്തിലാണ്് ബഹുഭൂരാിപിക്ഷ്യംവുംം ഇനോപ്പിാഴും 
കിടിക്കുന്നത്.
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7. ചെടിക്സ്റ്റുകചെള കൈഹാപ്പിർ ചെടിക്സ്റ്റുകളായാി മാറ്റുംന്ന രാീതിയും കാണുന്നില്ല.

8. ഈ നോമഖലയാിൽ എചെന്ത്യങ്കിലുംം തരാം നോപ്രാജീക്റ്റ്് ഡ്ികൈസംനിങ്ങിചെ�യും ചെസംർച്ച് എഞ്ചിനു
കളുംചെടിയും അഭാാവിം മചെറ്റാരും പിരാിമിതിയാാണ്്.

9. ശരാിയാായാ സംംവിർഗംീകരാണ്ത്തിചെ�യും ഡ്ാറ്റാ ചെബയാ്സം് ആർക്കിിചെടിക്ച്ചെിചെ�യും 
അഭാാവിമാണ്് മചെറ്റാരും പ്രശ്നം.

10. ശരാിയാായാ ഇ�ർ ചെഫയാ്സം് ഇല്ലായ്മയും നിലനില്ക്കുന്നു.

പുതിയാ നോസംാ�യൽ ചെനറ്റ് വിർക്കി് അധീിഷ്ഠിിത ബിഗം്ഡ്ാറ്റയാിചെല സംംസ്കാാരാ കൈപിതൃക സൂചാകങ്ങൾ 
മലയാാള നോകരാള സംമൂഹാചെത്തക്കുെിച്ച് ചെതറ്റായാ ചാിത്രം നല്കുന്നവിയാാണ്്. ആർടിിഫാക്റ്റുകൾക്കി് പുെ
ത്തുള്ള അനുഭാവിനോലാകം സംംസ്കാാരാവിിശകലനത്തിൽനിന്നുതചെന്ന പുെത്താക്കിചെപ്പിടുന്ന അവിസ്ഥി 
സംാനോങ്കതിക മാനവിിക വിിജ്ഞാംാനം നോനരാിടുന്ന പ്രധീാന ചെവില്ലുവിിളിയാാണ്്. ഈ ജ്ഞാംാനശാഖചെയ്ക്കാതി
രാായാ പ്രധീാന വിിമർശനവുംം അതുതചെന്ന. പ്രാന്ത്യവിത്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടംവിർ പുെത്താക്കിചെപ്പിടുന്ന അവിസ്ഥി  
പുതിയാ ഡ്ിജീിറ്റൽ ഡ്ികൈവിഡുകൾക്കി് വിഴിിചെയാാരുംക്കുന്നു. നമ്മുചെടി പിഴിയാ കൈപിതൃകനോശഖരാങ്ങൾ 
ബിഗം് ഡ്ാറ്റയാിനോലക്കി് സംന്നിനോവിശിപ്പിിക്കിചെപ്പിടിാത്തതിചെ�, ചെപിടുന്നതിചെ� പ്രശ്നങ്ങൾ മലയാാളം 
അക്കിാദ്യാമിക സംമൂഹാം ഇതുവിചെരാ ചാർച്ച ചെചായ്തിട്ടംില്ല.

ഡ്ിജീിറ്റൽവിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി ഗംനോവി�ണ്ം

ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവിിങ്ങിചെ� നില ഇതാചെണ്ങ്കിൽ ഡ്ിജീിറ്റൽരൂപിത്തിൽ തചെന്ന രൂപിചെപ്പി
ട്ടം ഡ്ാറ്റകചെള നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങളുംചെടി അവിസ്ഥി അതിലുംം ദ്യായാനീയാമാണ്്. പുതിയാ ഡ്ിജീിറ്റൽ 
കാല വിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി വിിശകലനത്തിന ്പുതിയാ രാീതിശാസ്ത്രംവുംം  കൾച്ചെൽ അനലറ്റിക്സി ്ലാബുകളുംം 
ആവിശയമുണ്ടാ്. ഇന്നു നമുക്കി് നോകാടിിക്കിണ്ക്കിിനു ഡ്ാറ്റ നോപ്രാസംസ്സാ് ചെചാനോയ്യണ്ടാിവിരുംന്നു. ചെടിക്സ്റ്റിാൽ 
ഡ്ാറ്റ മാത്രമല്ല വിി�ാലുംം അല്ലാത്തതുമായാ മറ്റ് മൾട്ടംിമീഡ്ിയാാ ഡ്ാറ്റകൾ കൂടിി കലർന്നതാണ്് ഈ 
ദ്യാത്തസംഞ്ചയാം. ഈ ബിഗം് ഡ്ാറ്റാ നോലാകത്തുനിന്നുചെകാണ്ടാ് എചെന്ത്യങ്കിലുംം ഗംനോവി�ണ്പ്രവിർത്തനം 
നടിത്താനോനാ  വിിശകലനത്തിനോനാ ശരാിയാായാ നിഗംമനത്തിചെലത്താനോനാ ഇന്നു ഗംനോവി�കർക്കു 
കഴിിയാില്ല. മനു�യസംാധീയമായാ ഒരും പ്രവൃത്തിയാല്ല ഇത്. സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയുചെടി സംഹാായാം കൂടിിനോയാ 
കഴിിയൂ. എന്നാൽ പിഴിയാ പിാഠനിഷ്ഠി സംമീപിനം തചെന്നയാാണ്് കൈസംബർ വിയവിഹാാരാ പിഠനങ്ങളിൽ 
നോപിാലുംം ഗംനോവി�കർ പിിന്തുടിരുംന്നത് എന്നതാണ്് അമ്പരാപ്പിിക്കുന്ന കാരായം.

കൾച്ചെൽ അനലറ്റിക്സി് എന്ന നോകാൺചെസംപി്റ്റ് അവിതരാിപ്പിിച്ചത്  2005- ൽ ചെലവി് മനോനാവിി
ച്ചാണ്്. സംമകാല ഡ്ിജീിറ്റൽ മീഡ്ിയാചെയായും  ബൃഹാത്തായാ മറ്റും ദൃശയനോശഖരാചെത്തയും പിരായനോവിക്ഷ്യംണ്ം 
ചെചായ്യാനും  വിിശകലനം ചെചായ്യാനും പ്രാപ്തമായാ കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ രാീതികളുംചെടി ഉപിനോയാാഗംത്തിനാണ്് 
കൾച്ചെൽ അനലിറ്റിക്സി് എന്നു പിെയുന്നത്. കൾച്ചനോൊമിക്സി് നോപിാലുംള്ള മറ്റ് സംനോങ്കതങ്ങളുംം ഇന്നു 
നിലവിിലുംണ്ടാ്. സംാംസ്കാാരാികപ്രതിഭാാസംങ്ങചെള, വിയവിഹാാരാശീലങ്ങചെള  ഗംനോവി�കർ വിലിയാ ഡ്ിജീിറ്റൽ 
ആർകൈക്കിവുംകളിൽനിന്ന് ദ്യാത്തവിിശകലനത്തിലൂചെടി  നിർധീാരാണ്ം ചെചാചെയ്തടുക്കുന്ന രാീതിയാാണ്ത്. 
വിയക്തിയധീിഷ്ഠിിതമായാ ഡ്ാറ്റകളുംം ചെപ്രാഫ�ണ്ൽ നോസംാഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്ാറ്റകളുംം ഇഴിനോചാർന്ന 
സംങ്കീർണ്ണിമായാ ഒന്നാണ്് ഡ്ിജീിറ്റൽ ഡ്ാറ്റ. നിലനിൽക്കുന്ന വിർഗംീകരാണ്യുക്തിികളിനോലക്കി് ചുരും
ക്കിിചെയാടുക്കിാചെത, അവിചെയാ എങ്ങചെന ചുരുംക്കിിചെയാടുത്ത് ആവിനോെജുകളിചെലത്തിക്കും എന്നത് 
ഈ നോമഖലയാിചെല ഗംനോവി�ണ്ം നോനരാിടുന്ന മചെറ്റാരും പ്രതിസംന്ധിയാാണ്്.
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ഗംനോവി�ണ്ത്തിനായുള്ള സംാനോങ്കതിക ഉപികരാണ്ങ്ങൾ
നിലവിിൽ സംാമൂഹായമാനവിിക വിി�യാങ്ങളിചെല ഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ദ്യാത്ത നോശഖരാണ്ം ചെതാട്ടം് 
പ്രസംാധീനം വിചെരായുള്ള വിിവിിധീ നോമഖലകളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാവുംന്ന ആയാിരാക്കിണ്ക്കിിനു നോസംാഫ്റ്റ്് 
ചെവിയാറുകൾ ലഭായമാണ്്. ഇവിയാിൽ പിലതും സംാതന്ത്ര നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകളാചെണ്ന്നതും പിരാാമർശിനോക്കി
ണ്ടാതാണ്്. ഇത്തരാം െിസംർച്ച്  ഡ്ിജീിറ്റൽ ടൂളുംകളുംചെടി സംഞ്ചയാവുംം ഇ�ർചെനറ്റിൽ ഗംനോവി�കർക്കിായാി 
ലഭായമാണ്്. DIRT- (Digital Research Tool Directory), TAPoR (Text Analysis Portal for 
Research) എന്നീ നോപിാർട്ടംലുംകൾ ഇതിൽ മികച്ചു നില്ക്കുന്നു.

നമ്മുചെടി ഗംനോവി�ണ്മണ്ഡലത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാവുംന്ന നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകചെള അതിചെ� 
ഉപിനോയാാഗംമണ്ഡലം അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി മുപ്പിതായാി വിർഗംീകരാിക്കിാം. ഓനോരാാ വിിഭാാഗംത്തിലുംം നിരാവിധീി 
നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകളുംണ്ടാ്. മലയാാള ഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� വിിവിിധീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാൻ 
കഴിിയുന്ന അത്തരാം വിയതയസ്തയാിനം  നോസംാഫ്റ്റ്് ചെവിയാറുകചെളയും അതിചെ� സംാധീയതചെയായും ഉപിനോയാാ
ഗംക്രമചെത്തയും വിഴിിചെയാ വിിശദ്യാീകരാിക്കിാം.
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നോഹാാർത്തൂസം് മലബാെിക്കിസം് മുതൽ എൽ നിനോനാ വിചെരാ:  
െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവുംം ആനോഗംാള പിാരാിസ്ഥിിതിക ചാരാിത്രവുംം

 ജീസ്റ്റിിൻ മാതു,

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ.  ചാരാിത്രവിിഭാാഗംം, ഹാാൻസം് രാാജീ് നോകാനോളജീ്, ഡ്ൽഹാി സംർവികലാശാല

പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രത്തിചെ� രാീതിശാസ്ത്രംത്തിൽത്തചെന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിരുംത്തിയാ കൈധീ�ണ്ിക 
ഇടിചെപിടിൽ നടിത്തിയാ ചാരാിത്രകാരാൻ ആയാിരുംന്നു രാണ്ടാായാിരാത്തി ഇരുംപിത് ജൂൺമാസംം 25-നു 
വിിടിവിാങ്ങിയാ െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി്. സംമകാലിക പിാരാിസ്ഥിിതിക ചാർച്ചകൾക്കി് ചാരാിത്ര പിരാിനോപ്രക്ഷ്യംയം 
നൽകിയാവിരാിൽ പ്രധീാനിയാായാിരുംന്നു നോഗ്രാവി്. യൂനോൊപ്പിിചെല ആധുനിക കൈവിദ്യായശാസ്ത്രംത്തിചെ� 
വിളർച്ചയാിൽ ആധുനികപൂർവി നോകരാളത്തിചെല കൈവിദ്യായശാസ്ത്രംവുംം സംസംയശാസ്ത്രംവുംം നിർണ്ായാക പിങ്ക് 
വിഹാിച്ചിരുംന്നു എന്ന ചാരാിത്രം വിിശദ്യാമാക്കിിയാ നോഗ്രാവി് നോകരാളത്തിചെ� ചാരാിത്രകാരാൻ കൂടിിയാാണ്്. 
പിാരാിസ്ഥിിതിക വിയതിയാാനം വിരുംത്തിത്തീർക്കിാവുംന്ന പ്രകൃതി ദുരാന്ത്യങ്ങചെളയും അതിചെ� സംാമൂഹാിക 
പ്രതയഘാതങ്ങചെളയും എൽ നിനോനായുചെടി ചാരാിത്രം വിഴിി ദ്യാക്ഷ്യംിനോണ്ന്ത്യയൻ ഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾക്കും സംമൂ
ഹാത്തിനും അനോ�ഹാം മുന്നെിയാിപ്പി് നൽകി.

ചാരാിത്രം നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളുംചെടി വിീനോരാതിഹാാസംമചെല്ലന്നും അധീികാരാവുംം കൈജീവിികതയും കൂടിിക്കി
ലർന്ന സംങ്കീർണ്ണിമായാ ഇടിചെപിടിലുംകളിൽക്കൂടിിയാാണ്്  മനു�യസംമൂഹാങ്ങൾ രൂപിചെപ്പിടുന്നചെതന്നും  
വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്ന നോഗ്രാവിിചെ� പിഠനങ്ങൾ സംമകാലിക ജീീവിിതത്തിന് ചാരാിത്ര പിരാിനോപ്രക്ഷ്യംയം നൽകു
ന്നതിൽ പ്രധീാനമാണ്്. സംാമ്പ്രദ്യാായാിക വിി�യാങ്ങളുംചെടി അതിർ വിരാമ്പുംകൾ ലംഘിക്കുനോമ്പാഴിാണ്് 
ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ം മനു�യസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതകഥയാാകുന്നചെതന്ന് നോഗ്രാവിിചെ� ചെബൗദ്ധീിക 
ജീീവിിതം ചെതളിയാിച്ചു. ഓക്സി്നോഫാർഡ്്  സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രംത്തിൽ ബിരുംദ്യാവുംം 
ജീീവിശാസ്ത്രംത്തിൽ ബിരുംദ്യാാന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാവുംം നോനടിിയാ നോശ�മാണ്് അനോ�ഹാം ആനോഗംാള പിാരാിസ്ഥിിതിക 
ചാരാിത്രത്തിൽ വിിപുലമായാ ഗംനോവി�ണ്ം നടിത്തുന്നത്. യൂനോൊപ്പിിചെന നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്ത് സ്ഥിാപിിച്ചു
ചെകാണ്ടുള്ള ചാരാിത്രവിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ നിന്ന് നോവിെിട്ടം വിഴിിയാാണ്് നോഗ്രാവി് തിരാചെഞ്ഞടുത്തത്. 

പിാരാിസ്ഥിിതിക സംാമ്രാാജീയതാം (Green Imperialism), ആനോഗംാള പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധീം 
(Global Ecological Consciousness), കാലാവിസ്ഥിയും സംമൂഹാ ചാരാിത്രവുംം, അരാികുവിൽക്കിരാി
ക്കിചെപ്പിട്ടം ദ്യാാീപിസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി നോകാളനിഭാരാണ്കാലചെത്ത പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രം തുടിങ്ങിയാ നിരാ
വിധീിനോമഖലകൾ  െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവിിചെ� ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്പിരാിധീിയാിൽ ഉൾചെപ്പിട്ടംിരുംന്നു. യൂനോൊപ്പി് 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 622

നോകന്ദ്രീതമായാ ചാരാിത്രാഖയാനങ്ങളുംചെടി സ്ഥിാനത്ത് ഇന്ത്യയയും ആ�ിക്കിയും  കരാീബീയാൻ നോദ്യാശങ്ങളുംം 
ആനോഗംാള പിാരാിസ്ഥിിതിക ചാരാിത്രത്തിൽ നിർണ്ായാകമാചെണ്ന്ന് വിിലയാിരുംത്തിയാ നോഗ്രാവിിചെ�  
പിഠനങ്ങൾ നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രത്തിൽ  അരാികുവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിരുംന്ന നോകരാളം ഉൾചെപ്പിടുന്ന  
നോദ്യാശങ്ങചെള പിരാിസ്ഥിിതിചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെല പ്രധീാന പിഠന നോമഖലയാാക്കിി. പിാരാിസ്ഥിിതിക 
സംാമ്രാാജീയതാം എന്ന ആശയാം ഇന്ത്യയൻ സംർവികലാശാലകളിചെല ചാരാിത്രവിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് ഏറ്റവുംം 
പിരാിചാിതമാകുന്നത് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് എന്ന നോപിരാിചെനാപ്പിം ആയാിരാിക്കിണ്ം. നോഗ്രാവിിചെ�  പിാരാി
സ്ഥിിതിക ചാരാിത്രത്തിചെല ക്ലാാസംിക് എന്ന് വിിനോശ�ിപ്പിിക്കിാവുംന്ന നോഡ്ാക്ടെൽ ഗംനോവി�ണ്ം ‘Green 
Imperialism എന്ന നോപിരാിൽ പുസ്തകമായാി 1994- ൽ പ്രസംിദ്ധീികരാിച്ചു. 

ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനദ്യാശകങ്ങളിലാണ്് നോഗ്രാവി് പിരാിസ്ഥിിതിചാരാിത്രത്തിൽ 
കാരായമായാ ശ്രീദ്ധീ ലഭാിക്കിാതിരുംന്ന നോകരാളം ഉൾചെപ്പിടുന്ന നോദ്യാശങ്ങചെളപ്പിറ്റി പിഠിക്കുന്നത്.1 പിരാിസ്ഥിി
തിപിഠനം  ഒരും പ്രധീാന പിഠനവിി�യാമായാി ഇന്ത്യയൻ സംർവികലാശാലകളിചെല  ചാരാിത്ര ക്ലാാസ്സാ് 
മുെികളിൽ ഇടിം പിിടിിച്ചത് കഴിിഞ്ഞ മൂന്നു പിതിറ്റാണ്ടുകളിലാണ്്. അതിനോലക്കി് നയാിച്ചത് ഇന്ത്യയൻ 
ഉപിഭൂഖണ്് ഡ്ത്തിചെ�  പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രത്തിൽ െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി്  ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള ചാരാിത്ര
ഗംനോവി�കർ നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിലാണ്്.  ചെതാള്ളായാിരാത്തി എൺപിതുകൾ വിചെരാ മുൻകൈക ഉണ്ടാാ
യാിരുംന്ന അധീിനിനോവിശ കാലചെത്ത പിരാിസ്ഥിിതി പിഠനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിയതയസ്തമായാ രാീതി
ശാസ്ത്രംമാണ്് നോഗ്രാവിിചെ�പിഠനങ്ങൾക്കുള്ളത്. ആശയാങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രമായാാണ്് നോഗ്രാവി് പിരാിസ്ഥിിതി 
ചാരാിത്രചെത്ത സംമീപിിച്ചത്.  

നോപിാർത്തുഗംീസം്-ഡ്ച്ച് അധീിനിനോവിശകാലചെത്ത നോകരാളചെത്തപ്പിറ്റിയുള്ള നോഗ്രാവിിചെ� പിഠനം 
ആധുനികകൈവിദ്യായശാസ്ത്രംത്തിചെ� വിളർച്ചയും  അധീിനിനോവിശവില്ക്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോദ്യാശങ്ങളിചെല തനോ�ശീ
യാമായാ കൈവിദ്യായശാസ്ത്രം അെിവുംകളുംചെടി നോക്രാഡ്ീകരാണ്വുംം തമ്മാിലുംള്ള അനോഭാദ്യായമായാ ബന്ധം ചൂണ്ടാിക്കിാ
ണ്ിക്കുന്നു. ആധുനിക സംസംയശാസ്ത്രംത്തിചെ� വിളർച്ച ഇതിൽ പ്രധീാനമാണ്്. ഏ�യയാിൽ നിന്നുള്ള 
ഔ�ധീിഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ഔ�ധീസംസംയങ്ങളുംം യൂനോൊപ്പിിചെല സംസംയശാസ്ത്രം അെിവിിചെ� ഭാാഗംമായാിമാെി
യാത ്അധീിനിനോവിശകാലചെത്ത നിരാന്ത്യരാമായാ സംമ്പർക്കിത്തിലൂചെടിയാാണ്.് പിിന്നീടി ്അധീിനിനോവിശചെത്ത 
സംാധീയമാക്കുന്നതിൽ  കൈവിദ്യായശാസ്ത്രം അെിവുംകൾക്കി് വിലിയാ പിങ്കുണ്ടാ്. ഇത് വിിവിരാിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ടാി 
മലബാെിചെല വൃക്ഷ്യംസംസംയാദ്യാികളുംചെടി ഔ�ധീഗുണ്ങ്ങചെള ആഴിത്തിൽ പിഠിക്കുന്ന നോഹാാർത്തൂസം് 
മലബാെിക്കിസംിചെന (ഗംാർഡ്ൻ ഓഫ് മലബാർ) നോഗ്രാവി് ആശ്രീയാിക്കുന്നുണ്ടാ്. കൈവിദ്യായം ചെതാഴിിലാ
യുണ്ടാായാിരുംന്ന തനോ�ശീയാരാിൽ നിന്ന് നോശഖരാിച്ച ഈ അെിവുംകൾ  ചെനതർലാൻഡ്ിൽ നിന്നുള്ള 
ശാസ്ത്രംഗംനോവി�കരുംചെടി പ്രകൃതിചെയാപിറ്റിയുള്ള അെിവുംകൾ രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നതിൽ വിലിയാ പിങ്കാണ്് 
വിഹാിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരാത്തിൽ ആനോഗംാളതലത്തിലുംള്ള പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധീത്തിചെ� വിളർച്ച
യും അധീിനിനോവിശത്തിചെ� ചാരാിത്രവുംമായുള്ള ബന്ധം നോഗ്രാവി് വിിശദ്യാമാക്കുന്നു.

പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധീവുംം ചാരാിത്ര രാചാനയും
നോലാകം ഇനോപ്പിാൾ നോനരാിട്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന മഹാാമാരാി ചാരാിത്രവിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽത്തചെന്ന വിലിയാ 
മാറ്റങ്ങളാണ്് വിരുംത്തിചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിനോക്ഷ്യംാഭാങ്ങളുംം മഹാാമാരാികളുംം ആധുനികസംം
സ്കാാരാത്തിചെ� തചെന്ന തകർച്ചയാിനോലക്കി് നയാിക്കുനോമാചെയാന്ന് ശാസ്ത്രം-സംാമൂഹായശാസ്ത്രംഗംനോവി�കർ 
ആശങ്ക പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന കാലവുംമാണ്ിത്. നോരാാഗംാണുക്കിൾ തുടിങ്ങി എൽ-നീനോനാവിചെരായുള്ള പ്രതി
ഭാാസംങ്ങൾക്കി് സംമൂഹാങ്ങളുംചെടി പിരാിണ്ാമങ്ങളിലുംള്ള സംാാധീീനചെത്തപ്പിറ്റി ചാരാിത്രഗംനോവി�കർ പിഠിച്ചു
ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നു.2 എൽ നിനോനായും  സംാമൂഹായ പിരാിണ്ാമവുംം ബന്ധചെപ്പിടുത്തി നോഗ്രാവി് നടിത്തിയാ  
പിഠനം (Richard Grove and John Chappell (eds.) El Nino: History and Crisis, White 
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House Press, 2000; Also see Richard Grove and George Adamson, El Nino in World 
History, Palgrave Macmillan, 1998) കാലാവിസ്ഥിാ വിയതിയാാനത്തിന് ചാരാിത്ര പിരാിനോപ്രക്ഷ്യംയം 
നൽകുന്ന നിരാവിധീി പിഠനങ്ങളുംചെടി തുടിക്കിമായാിരുംന്നു. പ്രകൃതിനോക്ഷ്യംാഭാങ്ങചെളയും കാലാവിസ്ഥിാവിയതി
യാാനചെത്തയും  മഹാാമാരാികചെളയുംപിറ്റി അനോനാ�ിക്കുന്ന ഒരും ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ശാഖയാായാി കഴിിഞ്ഞ 
ഒരും പിതിറ്റാണ്ടാായാി പിാരാിസ്ഥിിതികപിഠനങ്ങൾ മാെിക്കിഴിിഞ്ഞുചെവിന്നുതചെന്ന പിെയാാം. 

ചെതാള്ളായാിരാത്തി അറുപിതുകൾ മുതൽ പിരാിസ്ഥിിതി ചാരാിത്രം സംാമൂഹാിക ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്
ത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നുണ്ടാ്. യൂനോൊപ്പി്, അനോമരാിക്കി തുടിങ്ങിയാ വിയവിസംായാവിത്കൃത രാാഷ്ട്രീങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്ര
ത്തിനും ആശയാങ്ങൾക്കുമാണ്് ആദ്യായകാല പിാരാിസ്ഥിിതിക ചാരാിത്രത്തിൽ പ്രാധീാനയം ലഭാിച്ചിരുംന്നത്.  
1960-കളിൽ  നോെച്ചൽ കാഴ്സിചെ� കൈസംലൻെ് സ്പ്രിിങി്” (Rachel Carson, Silent Spring, 1962) എന്ന 
പിഠനം പിാരാിസ്ഥിികാവിനോബാധീം എന്ന ആശയാത്തിന് ശക്തിമായാ അടിിത്തെ നൽകിചെക്കിാണ്ടാ് 
നോലാകചെമമ്പാടും സംാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടു. മനു�യർ പ്രകൃതിയാിൽ നടിത്തുന്ന ഇടിചെപിടിലുംകൾ കാലാവിസ്ഥിാ
വിയതിയാാനത്തിന് കാരാണ്മാകുനോമാ എന്നത് സംർവികലാശാലകളിലുംം ചെപിാതുനോവിദ്യാികളിലുംം വിളചെരാ 
പ്രാധീാനയനോത്താചെടി ചാർച്ചചെചായ്യചെപ്പിട്ടുതുടിങ്ങി. 

ചാരാിത്രചെമന്നാൽ ഒരും രാാഷ്ടിത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമ്പത്തികചാരാിത്രചെമന്ന വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ 
വിിപ്ലവികരാമായാ മാറ്റങ്ങളാണ്് കഴിിഞ്ഞ ആറുപിതിറ്റാണ്ടുകളായാി പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രഗംനോവി�കർ 
വിരുംത്തിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്നത്. മനു�യസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി പിരാിണ്ാമപ്രക്രിയായാിൽ കാലാവിസ്ഥിയുചെടിയും, 
ഭൂമിയുചെടിയും, ജീീവിജീാലങ്ങളുംചെടിയും, കീടിങ്ങളുംചെടിയുചെമല്ലാം നിലനിൽപ്പിിനുള്ള പിങ്ക് പിരാിസ്ഥിിതിചാ
രാിത്രഗംനോവി�കർ വിിശദ്യാമായാി അവിനോലാകനം ചെചായ്തു. മനു�യസംമൂഹാങ്ങൾ അവിരുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത  
പിാരാിസ്ഥിിതികമായാ പ്രനോതയകതകൾക്കിനുസംരാിച്ചു രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്ന അനോനാ�ണ്
മാണ്് ആദ്യായകാല പിരാിസ്ഥിിതിചാരാിത്രഗംനോവി�കർ നടിത്തിയാത്. എന്നാൽ മനു�യചെരാ ഏകമാനമായാ 
ഒരും യാാഥാർഥയമായാി കാണുക വിഴിി സംാമ്രാാജീയതാ ശക്തിികൾ നോകാളനിവിത്കൃത രാാജീയങ്ങളിൽ 
നടിത്തിയാ പിാരാിസ്ഥിിക ചൂ�ണ്ങ്ങൾ കാരായമായാി വിിശകലനം ചെചായ്യചെപ്പിട്ടംില്ല. ഉപിജീീവിനമാർഗ്ഗ്
മായും അതിജീീവിനത്തിനു നോവിണ്ടാിയും സംാനോങ്കതികവിിദ്യായകളുംചെടി സംഹാായാനോത്താചെടിയും  അധീാാന
നോശ�ിചെകാണ്ടും  മനു�യസംമൂഹാങ്ങൾ പ്രകൃതിചെയാ നിരാന്ത്യരാമായാി  മാറ്റിത്തീർത്തുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നു. 

ജീീവിിക്കുന്ന പ്രകൃതി സംംരാക്ഷ്യംിക്കുകചെയാന്നത് മനു�യവിംശത്തിചെ�  ധീാർമ്മാിക ഉത്തരാവിാ
ദ്യാിത്തമാചെണ്ന്ന സംാമൂഹാികാവിനോബാധീം  പിാശ്ചിാതയനാടുകളിൽ രൂപിചെപ്പിട്ടുതുടിങ്ങിയാത് രാണ്ടാാം 
നോലാകയുദ്ധീത്തിന് നോശ�മുള്ള കാലത്താണ്്. ചെഡ്ാണ്ാൾഡ്് വൂസ്റ്റിർ ഉൾചെപ്പിടുന്ന പിാരാിസ്ഥിിതി
കചാരാിത്രഗംനോവി�കർ കാർ�ികപിാരാിസ്ഥിിതിക ചാരാിത്രം (agroecological perspective of 
history) എന്ന പുതിയാ സംങ്കൽപ്പിനത്തിനു തുടിക്കിമിട്ടു. മനു�യരുംചെടി നിലനിൽപ്പിിന് പ്രകൃതിയുചെടി 
സംന്തുലിതാവിസ്ഥിക്കുള്ള പ്രാധീാനയം നോലാകരാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ�  തചെന്ന ഭാാഗംമായാി മാെിത്തുടിങ്ങിയാതും 
എഴുപിതുകൾ മുതലാണ്്. 

പിഴിയാകാല സംമൂഹാങ്ങൾ  പ്രകൃതി എന്ന ആശയാചെത്ത എങ്ങചെന മനസ്സാിലാക്കിിയാിരുംന്നു 
എന്ന അനോനാ�ണ്ം ശാസ്ത്രംഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾക്കും ചാരാിത്രപിഠനങ്ങൾക്കുമിടിയാിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന 
പില അതിർവിരാമ്പുംകളുംം ഇല്ലാതാക്കിി. മനു�യസംമൂഹാങ്ങൾ നോവിട്ടംയാിൽ നിന്നുംമാെി കാർ�ികവൃത്തി 
സംാീകരാിച്ച് നവിശിലായുഗം  സംംസ്കാാരാത്തിചെലത്തിയാതിചെന (Neolithic Cultures) കുെിച്ചുള്ള 
നരാവിംശശാസ്ത്രംഗംനോവി�കരുംചെടിയും പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�കരുംചെടിയും അനോനാ�ണ്ം പിാലിനോയാാനോബാ
ട്ടംണ്ി, പിാലിനോയാാസൂനോവിാളജീി, ഭൂശാസ്ത്രംപിഠനങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ അെിവിിചെ� നോമഖലകളിചെലത്തി.  വൃക്ഷ്യം
സംസംയാദ്യാികൾക്കും ജീന്തുജീാലങ്ങൾക്കും മുകളിൽ മനു�യർ നിയാന്ത്രണ്ം സ്ഥിാപിിക്കുന്ന പ്രക്രിയാ 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 624

എന്നതിനപ്പുെനോത്തക്കി് നവിശിലായുഗംചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ കഴിിഞ്ഞ നാല് പിതിറ്റാണ്ടുക
ളായാി മനു�യനും പ്രകൃതിയും തമ്മാിലുംള്ള സംങ്കീർണ്മായാ ബന്ധത്തിൽ  മാറ്റങ്ങൾ  വിരുംത്തുന്ന 
സംാമൂഹായസംാഹാചാരായങ്ങചെളക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങളായാി വിളർന്നു.3 

പിതിനഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടുതുടിങ്ങിയുള്ള സംമുദ്രവിയാപിാരാത്തിചെ�യും മുതലാളിത്തസംാമൂഹായക്രമത്തി
ചെ�യും വിളർച്ച  പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രത്തിചെല ഒരും പ്രധീാന വിഴിിത്തിരാിവിായാാണ്് ചാരാിത്രഗംനോവി
�കർ വിിലയാിരുംത്തുന്നത്. ഭൂമിയുചെടി ഉപിനോയാാഗംത്തിലുംം വിിളകളുംചെടി തിരാചെഞ്ഞടുപ്പിിലുംമുണ്ടാായാ വിലിയാ 
മാറ്റങ്ങളാണ്് ആധുനികനോലാകക്രമത്തിനു തുടിക്കിമിട്ടംത്.  കാർ�ികജീീവിിതക്രമത്തിചെല രാണ്ടാാമചെത്ത 
വിിപ്ലവിം എന്ന് വിിളിക്കിാവുംന്ന തരാത്തിൽ ഉൽപ്പിാദ്യാന-വിിതരാണ് പ്രക്രിയായാിൽ വിലിയാ മാറ്റങ്ങളാണ്് 
പിതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ കാണുന്നത്. കൃ�ിഭൂമിയും വിിളവുംകളുംം നോതടിിയുള്ള കുടിിനോയാറ്റങ്ങൾ 
പിാശ്ചിാതയശക്തിികളുംചെടി ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ബന്ധങ്ങൾക്കു തുടിക്കിമിട്ടംതും ഇനോത കാലത്താണ്്. 
പിതിനഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടാിൽ തുടിങ്ങുന്ന ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ം നോകരാളചാരാിത്രം പിഠിക്കുന്ന ചാരാി
ത്രവിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് സുപിരാിചാിതമാണ്്. നോകാട്ടംകളുംം, പിള്ളികളുംം തുടിങ്ങി നോപിാർത്തുഗംീസം്-ഡ്ച്ചു 
ഭാരാണ്കാലങ്ങളുംചെടി അവിനോശ�ിപ്പുകൾ ഇന്നും  നോകരാളത്തിൽ പിലയാിടിത്തും കാണ്ാൻ സംാധീിക്കും. 
നോകരാളത്തിചെല ആർകൈക്കിവി് സുകളുംം അക്കിാലചെത്ത നോരാഖകൾ ചാരാിത്രവിിദ്യായാർത്ഥ്യികളുംചെടി പിഠനത്തി
നുനോവിണ്ടാി  സംംരാക്ഷ്യംിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. എന്നാൽ ആദ്യായകാല ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ത്തിചെ�  ചാരാിത്രം രാാഷ്ട്രീീ
യാബന്ധങ്ങളുംചെടിയും കച്ചവിടിത്തിചെ�യും ചാരാിത്രങ്ങളായാാണ്് എഴുതചെപ്പിട്ടംത്. എൺപിതുകൾ മുതൽ 
െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് ഉൾചെപ്പിടുന്ന പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രഗംനോവി�കർ ആധുനികനോലാകക്രമത്തിചെ� 
തുടിക്കിത്തിലുംള്ള നോകാളനിവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രം വിിമർശനാത്മകമായാി വിിശകലനം നടിത്തി.  

മുഖയധീാരാ രാാഷ്ട്രീീയാചാരാിത്രത്തിൽ നിന്നു നോവിെിട്ടം് സംാധീാരാണ്ജീനങ്ങളുംചെടി പിരാിസ്ഥിിതിചെയാപ്പിറ്റിയു
ള്ള അെിവുംകളുംം ജീീവിിതകൈശലിയുചെമല്ലാം ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി മാെി. യൂനോൊപ്പിിൽ 
നിന്നുള്ള കർ�കരുംചെടി അന്ത്യാരാാ�് ട്രകുടിിനോയാറ്റവുംം അനോതാചെടിാപ്പിം സംംഭാവിിച്ച നാണ്യവിിളകളുംചെടി 
വിയാപിനവുംം  ചാരാിത്രഗംനോവി�കരുംചെടി അനോനാ�ണ്വിി�യാങ്ങളായാി. യൂനോൊപ്പിിൽ നിന്നുള്ള കർ�ക
രുംചെടി കുടിിനോയാറ്റവുംം യൂനോൊപ്പി് നോകന്ദ്രിത ചാരാിത്രരാചാനയുചെടി ഭാാഗംമായാി തുടിർന്നു. അനോമരാിക്കിൻ പിാരാി
സ്ഥിിതികചാരാിത്രഗംനോവി�കനായാ ആൽ�ഡ് ് നോക്രാസംബ്ിയാാണ് ്പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രാാജീയതാം എന്ന 
സംങ്കൽപ്പിനം ആദ്യായമായാി അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്. യൂനോൊപ്പി് നോകന്ദ്രിതമായാ ചാരാിത്ര വിീക്ഷ്യംണ്മാണ്് 
നോക്രാസം്ബിയുചെടി ചെകാളംബിയാൻ എക്സി്നോചാഞ്ച് (Colombian exchange) എന്ന സംങ്കല്പനം (Crosby, 
1986).4 ക്രിസ്റ്റിഫർ ചെകാളംബസംിനു നോശ�ം നടിന്ന ആനോഗംാളപിാരാിസ്ഥിിതികവിയതിയാാനചെത്ത സൂചാി
പ്പിിക്കിാനാണ്് ‘ചെകാളംബിയാൻ’ എന്ന പിദ്യാം നോക്രാസം്ബി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. യൂനോൊപ്പിിൽനിന്നുള്ള 
കച്ചവിടിക്കിാരുംചെടിയും കർ�കരുംചെടിയും നോലാകത്തിചെല മറ്റും മിതശീനോതാ�് ണ്നോമഖലകളിനോലക്കുള്ള 
വിൻനോതാതിലുംള്ള കുടിിനോയാറ്റവുംം സംാമ്രാാജീയഭാരാണ്ത്തിചെ� വിളർച്ചയും തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധമാണ്് നോക്രാ
സം്ബിയുചെടി പിഠനം അനോനാ�ിക്കുന്നത് (Crosby, 1986). അനോമരാിക്കിയും കാനഡ്യും നൂസംിലാൻഡും  
ആസം് നോട്രലിയായും ഉൾചെപ്പിടുന്ന മിതശീനോതാ�് ണ് നോമഖലയാിനോലക്കി് കുടിിനോയാെിയാവിർ യൂനോൊപ്പിയൻ 
രാാഷ്ട്രീീയാ നോമധീാവിിതാം മാത്രമല്ല, സംസംയങ്ങളുംചെടിയും, ജീീവിജീാലങ്ങളുംചെടിയും വിൻനോതാതിലുംള്ള കുടിിനോയാറ്റം 
സംാധീയമാക്കിി. യൂനോൊപ്പിിൽ നിന്നുള്ള കുടിിനോയാറ്റക്കിാർ ഈ പുതിയാ നാടുകളിനോലക്കി് നോപിാകുന്നത് അവിർ 
കൃ�ി ചെചായ്തിരുംന്ന വിിളകളുംചെടി വിിത്തുകളുംം വിളർത്തുമൃഗംങ്ങളുംമായാാണ്്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഈ 
പ്രക്രിയാചെയായാാണ്്  ചെകാളംബിയാൻ എക്സി്നോചാഞ്ച് എന്ന് നോക്രാസം് ബി വിിനോശ�ിപ്പിിക്കുന്നത്. 

ചെതാള്ളായാിരാത്തിചെയാൺപിതുകളിലാണ്്  പിാരാിസ്ഥിിതികാവിനോബാധീത്തിചെ� ചാരാിത്രം പുതിയാ 
അനോനാ�ണ്നോമഖലയാായാി വിളർന്നുവിരുംന്നത്. പിരാിസ്ഥിിതിമലിനീകരാണ്വുംം മചെണ്ണിാലിപ്പുചെമല്ലാം 
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പിഠനവിി�യാമാകുന്ന ഇക്കിാലത്താണ്് വിിഭാവിങ്ങൾക്കി് നോവിണ്ടാിയുള്ള അരാികുവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം സംമൂ
ഹാങ്ങളുംചെടി നോപിാരാാട്ടംങ്ങൾ പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നത്. ചെകാനോളാണ്ി
യാലിസംത്തിചെ� പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രം എന്ന പുതിയാ പിഠനനോമഖലയുചെടി വിികാസംമാണ്് തുടിർന്ന് 
ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിൽ കാണ്ാൻ സംാധീിക്കുന്നത്. ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമ്പത്തിക
ചാരാിത്രമായാി മാത്രം കണ്ടാിരുംന്ന വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിന് വിിപ്ലവികരാമായാ മാറ്റങ്ങൾ വിരുംത്തിചെക്കിാണ്ടാാണ്് 
െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ളവിരുംചെടി ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്പ്രബന്ധങ്ങൾ വിായാനക്കിാരാിചെലത്തു
ന്നത്. പിരാിസ്ഥിിതിയുചെടി പിരാിണ്ാമവുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധീികാരാവുംം തമ്മാിലുംള്ള സംങ്കീർണ്ണിമായാ ബന്ധം 
ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി. യൂനോൊപിയൻ ആശയാങ്ങചെള നോകാളനികൾക്കി് മുകളിൽ 
അടിിനോച്ചൽപ്പിിക്കുന്ന ഏകമാനമായാ ചാരാിത്രമല്ല ,മെിച്ച് നോകാളനികളിചെല അെിവുംകളുംം ആശയാങ്ങ
ളുംം സംാനോങ്കതികവിിദ്യായയും യൂനോൊപ്പിിചെല ആധുനിക ശാസ്ത്രംവിീക്ഷ്യംണ്ചെത്ത രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നതിൽ 
പ്രധീാനമായാിരുംന്നു എന്ന ശക്തിമായാ വിീക്ഷ്യംണ്മാണ്് നോഗ്രാവി് മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നത്.   നോക്രാസം്ബി
യുചെടി ആശയാങ്ങചെള വിിമർശിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രാാജീയത്തിചെ� 
ചാരാിത്രചെമഴുതുന്നത്. യൂനോൊപ്പിിൽ നിന്നുള്ള കർ�കരുംചെടി കുടിിനോയാറ്റം ദ്യാാീപിസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി ആവിാ
സംവിയവിസ്ഥിചെയാ പൂർണ്ണിമായും തകിടിംമെിച്ചു എന്ന നിലപിാടി് ചാരാിത്രപിരാമല്ലാചെയാന്നാണ്് നോഗ്രാവി് 
വിാദ്യാിക്കുന്നത് (Grove 1993, 320). ഇത്തരാം ഏകപിക്ഷ്യംീയാമായാ വിിവിരാണ്ങ്ങൾക്കി് പികരാം പില 
അടിരുംകളുംള്ള ചാരാിത്രാഖയാനങ്ങൾ ആണ്് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവിിചെ� ഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾ പുെത്തുചെകാണ്ടു
വിരുംന്നത്.  പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രായാജീയതാത്തിചെ�  ഏ�യൻ-ആ�ിക്കിൻ ചാരാിത്രമാണ്് നോഗ്രാവിിചെ�  
പിഠനനോമഖലകളിൽ പ്രധീാനം. അതിൽത്തചെന്ന നോകാളനിവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം ദ്യാാീപുകളുംം തീരാനോദ്യാശ
നോമഖലകളുംം നോഗ്രാവിിചെ� പ്രധീാന അനോനാ�ണ്നോമഖലകളാണ്്. ചെസം�് ചെഹാനോലന, മൗെി�യസം്, 
നോകരാളം തുടിങ്ങി അന്നു വിചെരാ പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രത്തിൽ കാരായമായാ ശ്രീദ്ധീ ലഭാിക്കിാചെത കിടിന്ന 
നോദ്യാശങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രമാണ്് നോഗ്രാവി് വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നത്.

നോക്രാസം്ബിയുചെടിയും നോഗ്രാവിിചെ�യും പിഠനങ്ങചെള പിിൻതുടിർന്ന് ചാരാിത്രഗംനോവി�കർ അധീിനി
നോവിശത്തിചെ� പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രം ഒരും പ്രധീാന പിഠനവിി�യാമാക്കിി.  അതിൽ നോക്രാസം്ബിയുചെടി 
ചെകാളംബിയാൻ എക്സി്നോചാഞ്ച് എന്ന സംങ്കൽപ്പിനനോത്താടുള്ള വിിമർശനവുംം ഉൾചെപ്പിടും. പിാരാിസ്ഥിിതി
കസംാമ്രാാജീയതാം എന്നത് യൂനോൊപ്പിിൽ നിന്നുള്ള ഏകപിക്ഷ്യംീയാമായാ കുടിിനോയാറ്റകഥ മാത്രമല്ലചെയാന്നു 
നോക്രാസം്ബിയുചെടി പിഠനങ്ങചെള വിിമർശിച്ചുചെകാണ്ടാ് നോഗ്രാവി് ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുന്നു (Grove 1993, p. 320). 
യൂനോൊപിയൻ അെിവുംകളുംചെടി കടിന്നുകയാറ്റം മാത്രമായാിരുംന്നില്ല അധീിനിനോവിശത്തിചെ� ആദ്യായകാലങ്ങ
ളിൽ സംംഭാവിിച്ചത്. തനോ�ശീയാമായാ അെിവുംകൾ യൂനോൊപ്പിിൽ നിന്നുള്ള സംസംയശാസ്ത്രംഗംനോവി�കരുംചെടി 
പ്രകൃതിചെയാപ്പിറ്റിയുള്ള ധീാരാണ്കചെള രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണിായാകമായാ പിങ്കു വിഹാിക്കുന്നുണ്ടാ് 
(Grove: 1995). ആധുനിക സംസംയശാസ്ത്രംത്തിചെ�  രൂപിചെപ്പിടിലിൽ തനോ�ശീയാമായാ അെിവുംകൾക്കി് 
വിലിയാ പ്രാധീാനയമുണ്ടാ് എന്ന് ഹുംനോബാൾഡ്ിചെ�  (Alexander von Humboldt) ശാസ്ത്രംപിഠനങ്ങൾ 
ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിച്ച് നോഗ്രാവി് വിിശദ്യാമാക്കുന്നു. 

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീികാരാവുംം നോകാളനിവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോദ്യാശങ്ങളിചെല പിാരാിസ്ഥിിതിക
വിയതിയാാനവുംം തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധചെത്തപ്പിറ്റിയുള്ള ചാരാിത്രവിിശകലനങ്ങൾ ഇനോപ്പിാൾ ചാരാിത്രഗംനോവി�
കർക്കി് പിരാിചാിതമാണ്്. സംർവികലാശാലകളുംചെടി പിാഠയപിദ്ധീതിയാിൽ പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രാാജീയതാം 
ഒരും പ്രധീാന പിഠനവിി�യാവുംമാണ്്. ഏ�യൻ, ആ�ിക്കിൻ, ലാറ്റിനനോമരാിക്കിൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിചെല 
അനുകൂലപ്രകൃതിയും കുെഞ്ഞ ചാിലവിിൽ ലഭാിക്കുന്ന ഭാക്ഷ്യംണ്വുംം, ഊർജ്ജ്നോ�ാതസുകളുംം, അസംം
സ്കൃതവിസ്തുക്കിളാക്കിി മാറ്റിയാതിചെ� ചാരാിത്രംകൂടിിയാാണ്് നോകാളനിവിൽക്കിരാണ്ം. ഈ നോദ്യാശങ്ങളിചെല 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 626

വിളക്കൂറുള്ള മണ്ണുംം മഴിക്കിാടുകളുംം ധീാതുപിദ്യാാർത്ഥ്യങ്ങളുംം വിിപിണ്ിമൂലയമുള്ള വിിഭാവിങ്ങളാക്കിി വിാണ്ി
ജീയക്കിമ്പനികൾ നൂറ്റാണ്ടുകനോളാളം കയാറ്റിയായാച്ചു. ഈ തിരാിച്ചെിവി് എൺപിതുകൾ മുതൽ ശക്തിി 
പ്രാപിിക്കുന്ന പിരാിസ്ഥിിതി മുനോന്നറ്റങ്ങൾക്കി് ആശയാപിരാമായാി പിിൻബലം നൽകുന്ന കാഴി്ച്ചപ്പിാടി്  
കൂടിിയാാണ്്. 

പിാരാിസ്ഥിിതികാധീിനിനോവിശം മാത്രമല്ല, അധീിനിനോവിശകാലങ്ങളിൽ രൂപിചെപ്പിട്ടം പിാരാിസ്ഥിിതിക 
വിിജ്ഞാംാനവുംം അതിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാവുംം നോഗ്രാവിിചെ� പിഠനങ്ങളിൽ പ്രധീാനമായാിരുംന്നു. അധീിനിനോവിശ
ചെത്ത ചെബൗദ്ധീികമായാി പിിന്തുണ്ച്ചിരുംന്ന   പ്രകൃതിസംംരാക്ഷ്യംണ്ം  എന്ന ആശയാചെത്ത നോഗ്രാവി് സൂക്ഷ്മ
മായാി വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. നോകാളനിവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന നോദ്യാശങ്ങചെള ഏദ്യാൻനോതാട്ടംങ്ങളായും 
(Garden of Eden) വിനയതയാായും (Wilderness) അവിതരാിപ്പിിക്കുക എന്ന പിടിിഞ്ഞാെൻ പിാരാി
സ്ഥിിതികതതാചാിന്ത്യചെയാ നോഗ്രാവി് വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. മനു�യർ സംാംശീകരാിക്കിാത്ത പ്രകൃതി 
എന്ന ആശയാം അധീിനിനോവിശത്തിന് ചെബൗദ്ധീികപിിന്തുണ് നൽകുന്ന ആശയാങ്ങൾ ആയാിരുംന്നു. 
വിനങ്ങളുംം പുഴികളുംചെമല്ലാം ഇനിയും മനു�യർ കീഴി്ചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടംില്ലാത്ത മൂലയങ്ങളാചെണ്ന്ന ധീാരാണ്യ്ക്കും 
പിിന്തുണ് നൽകുകയാാണ്് ‘വിനയത’ എന്ന ആശയാം ചെചായ്യുന്നത്. ഏ�യയാിചെലയും ആ�ിക്കിയാി
ചെലയും മഴിക്കിാടുകളുംം നിതയഹാരാിതവിനങ്ങളുംം അത്തരാം വിനയതകളായാി അവിതരാിപ്പിിക്കുകയാാണ്് 
അധീിനിനോവിശയുക്തിി ചെചായ്യുന്നത്.  

െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് ചെതക്കിൻ ഏ�യയുചെടിയും ചെതക്കുകിഴിക്കിൻ ഏ�യയുചെടിയും പിാരാിസ്ഥിിതിക 
ചാരാിത്രത്തിനു നൽകിയാ സംംഭാാവിനകളിൽ പ്രധീാനമാണ്് വിിനീത ദ്യാാനോമാദ്യാരാനുമായാി നോചാർചെന്നഴുതിയാ 
നോനച്ചർ ആൻഡ്് ദ്യാി  ഓെിയാൻെ് എന്ന പിഠനം. ബ്രിിട്ടംീ�് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ കാലചെത്ത ഇന്ത്യയൻ 
വിനങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രചെമന്നുകൂടിി  വിിനോശ�ിപ്പിിക്കിാവുംന്ന പിഠനമാണ്ിത്. അനോതാചെടിാപ്പിം വിനനശീക
രാണ്ം, മൽസംയബന്ധനം,കാലാവിസ്ഥിവിയതിയാാനം, അധീിനിനോവിശകാലചെത്ത സംസംയശാസ്ത്രംം തുടിങ്ങി 
പിരാിസ്ഥിിതിചാരാിത്രത്തിൽ കാലികപ്രാധീാനയമുള്ള നിരാവിധീി വിി�യാങ്ങൾ 1998ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച 
ഈ പിഠനം വിിശകലനം ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിൽ അവിഗംണ്ിക്കിചെപ്പിട്ടുകിടിന്നിരുംന്ന 
ഗംഹാനമായാ പിരാിതഃസ്ഥിിതവിിജ്ഞാംാനമാണ്് ഈ പിഠനം കൈകകാരായം ചെചായ്തത്. മനു�യരുംചെടി ജീീവിിത
രാീതികൾ ഏകജീാതീയാമാക്കുകചെയാന്ന മുതലാളിത്തയുക്തിിയുചെടി വിിമർശനം കൂടിിയാാണ്് നോഗ്രാവിിചെ� 
പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രാാജീയചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ. ഇന്നചെത്ത പിാരാിസ്ഥിിതികപ്രതിസംന്ധിയുചെടി 
നീണ്ടാകാലചെത്ത ആനോഗംാളചാരാിത്രമാണ്് ചാരാിത്രത്തിൽ അരാികുവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോദ്യാശങ്ങചെളക്കുെിച്ചു 
നോഗ്രാവി് നടിത്തിയാ പിഠനങ്ങൾ. പിാരാിസ്ഥിിതികചാിന്ത്യ ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമാക്കുന്നതിൽ 
വിലിയാ സംംഭാാവിനയാാണ്് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് നൽകിയാിട്ടുള്ളത്. അനോതനോപിാചെലതചെന്ന അരാികുവിൽ
ക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോദ്യാശങ്ങളുംനോടിയും സംമൂഹാങ്ങളുംചെടിയും ചാരാിത്രം പിെയുന്നതുവിഴിി അന്നുവിചെരാ നിലനി
ന്നിരുംന്ന സംാമ്രായാജീയതാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള ചാരാിത്രധീാരാണ്കൾ ഇന്ത്യയ ഉൾചെപ്പിടുന്ന പ്രനോദ്യാശങ്ങളുംചെടി 
സംാഹാചാരായത്തിൽ  മാറ്റിചെയാഴുതുന്നതുകൂടിിയാായാിരുംന്നു ഈ ചാരാിത്രപ്രബന്ധങ്ങൾ. അനോതാചെടിാപ്പിം 
നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളുംചെടി അപ്പുെനോത്തക്കി് പിടിർന്നുകിടിക്കുന്ന സംങ്കീർണ്ണിമായാ സംാമൂഹായ-പിാരാിസ്ഥിിതിക
ബന്ധങ്ങചെള ചാരാിത്രഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമാക്കിിചെക്കിാണ്ടാാണ്് നോഗ്രാവി് ചാരാിത്രരാചാനരാീതിയാിൽ 
ഇടിചെപിടിൽ നടിത്തിയാത്.

കാലികപ്രാധീാനയമുള്ള പില വിി�യാങ്ങചെളപ്പിറ്റിയും അക്കിാദ്യാമികരാംഗംത്തു സംജീീവിമായാിരുംന്ന 
കാലനോത്താളം നോഗ്രാവി് എഴുതിയാിരുംന്നു. അധീിനിനോവിശഭാരാണ്കൂടിങ്ങളുംചെടി പിാരാിസ്ഥിിതികനയാങ്ങൾ   
ആ�ിക്കി ഉൾചെപ്പിടുന്ന അരാികുവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോകാളനികളിചെല സംാധീാരാണ്ജീനതചെയാ 
ബാധീിക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്ന അനോനാ�ണ്ം നോഗ്രാവിിചെ� പിഠനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിരുംന്നു. 1791-2 
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കാലചെത്ത എൽ-നിനോനായും തുടിർന്നുണ്ടാായാ വിരാൾച്ചയും ആനോഗംാളതലത്തിൽത്തചെന്ന അരാികു
വിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം സംമൂഹാങ്ങചെള പിട്ടംിണ്ിയാിനോലക്കി് തള്ളിവിിടുന്നതിചെനക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനം നോഗ്രാവി്  
നടിത്തുന്നുണ്ടാ് (Grove 1998 a). െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവി് തുടിങ്ങിചെവിച്ച പിാരാിസ്ഥിിതികചാരാിത്രത്തിചെല പില 
ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളുംം നോകരാളം ഉൾചെപ്പിടുന്ന നോദ്യാശങ്ങളുംചെടി സംാഹാചാരായത്തിൽ വിിപുലമായാ അനോനാ�ണ്ം 
ആവിശയചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. കാലാവിസ്ഥിാവിയതിയാാനചെത്തയും ആനോഗംാളതാപിനത്തിചെ� അനന്ത്യരാഫല
ങ്ങളുംചെടി അസംമമായാ വിിതരാണ്വുംം  കൂടുതൽ കൈസംദ്ധീാന്ത്യിക അവിനോലാകനങ്ങൾ ആവിശയചെപ്പിടുന്നു.  
സംമകാലികനോലാകത്തിചെല  നവിലിബെൽ സംാമൂഹായക്രമചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ പ്രസംക്തി
മായാ ആശയാമാണ്് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവിിചെ� പിാരാിസ്ഥിിതികസംാമ്രാാജീയതാം എന്ന സംങ്കൽപ്പിനം. 
ചാരാിത്രം വിർത്തമാനകാലചെത്ത മനസ്സാിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചാിന്ത്യാരാീതിയാാണ്് എന്ന ആശയാത്തിചെ�  
സംാക്ഷ്യംാത് കാരാമാണ്് െിച്ചാർഡ്് നോഗ്രാവിിചെ� പിഠനഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾ.
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ജീസ്റ്റിിൻ മാതു 
ഡ്ൽഹാി സംർവികലാശാലയുചെടി ഹാാൻസം് രാാജീ് നോകാനോളജീിൽ ചാരാിത്രം വിിഭാാഗംം അസംിസ്റ്റി�്  
ചെപ്രാഫസംർ.  ഡ്ൽഹാി,ജീവിാഹാർലാൽ ചെനഹാ് റു സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്നും,  ജീർമ്മാനിയാിചെല 
നോഗംാട്ടംിൻചെജീൻ സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്നും  ഗംനോവി�ണ് ബിരുംദ്യാങ്ങൾ നോനടിി. ഹാിനോസ്റ്റിാെിക്കിൽ 
നോജീാഗ്രഫി, ചെപിാളിക്കിൽ ഇനോക്കിാളജീി, അർബൻ തിയാെി എന്നിവിയാാണ്് പ്രധീാന ഗംനോവി�ണ് 
നോമഖലകൾ.



പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല ഇന്ത്യയ: 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാാ�ാനയാങ്ങളുംം ഭാാ�ാസൂത്രണ്വുംം

രാാനോജീന്ദ്രൻ എടിത്തുംകരാ,
മലയാാളവിിഭാാഗംം,ഗംവി. നോകാളജീ് മടിപ്പിള്ളി, വിടികരാ

ഭാാ�യുചെടി ധീാനിതലം മുതൽ ഭാാ�കരുംചെടി മനു�യാവികാശങ്ങൾ വിചെരാ നീണ്ടുകിടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്കി് പിരാിഹാാരാം കചെണ്ടാത്താനും ഭാാ�ാസംമൂഹാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനസംാഭാാവിത്തിൽ ഏചെതങ്കിലുംം 
തരാത്തിലുംള്ള മാറ്റം വിരുംത്താനും ഉനോ�ശിച്ചുചെകാണ്ടാ് രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്ന ഭാാ�ാനയാങ്ങളുംം അതിചെ� 
അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ നടിപ്പിാക്കുന്ന ഭാാ�ാപിരാമായാ ആസൂത്രണ്പ്രക്രിയാകളുംം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നതാണ്് 
ഭാാ�ാസൂത്രണ്ം (Language Planning) എന്ന ജ്ഞാംാനശാഖ. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല ഇന്ത്യയ
യാിൽ നടിന്ന ഭാാ�ാസൂത്രണ്ത്തിചെ� ചാരാിത്രവുംം സംാഭാാവിവുംം വിിശകലനം ചെചായ്യുക എന്നതാണ്് ഈ 
പ്രബന്ധത്തിചെ� ഉനോ�ശയം.

ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രനോദ്യാശങ്ങൾ ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ത്തിനു കീഴിിലാവുംന്നതിനുമുമ്പ് നിയാമം, വിിദ്യായാ
ഭായാസംം, ചെപിാതുഭാരാണ്ം തുടിങ്ങിയാ നോമഖലകളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഭാാ�ചെയാനോയാാ ഭാാ�കചെളനോയാാ 
കുെിച്ച് ഭാരാണ്ാധീികാരാികൾക്കി് നയാപിരാമായാ തീരുംമാനചെമടുനോക്കിണ്ടാ സംന്ദീർഭാങ്ങൾ കാരായമായാി 
ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. വിലുംതും ചെചാറുതുമായാ അനോനകം നാട്ടുരാാജീയങ്ങളായാി അക്കിാലത്ത് ഇന്ത്യയ ചാിത
െിക്കിിടിക്കുകയാായാിരുംന്നു. ഭാരാണ്കർത്താവിിചെ� ഭാാ�യാായാിരുംന്നു എല്ലായാിടി ങ്ങളിലുംം ഭാരാണ്സംം
വിിധീാനത്തിചെ�യും ഭാാ�. ഭാാ�യുചെടി ഉന്നമനം ലക്ഷ്യംയമാക്കിിയുള്ള പ്രവിർത്തനങ്ങൾ അവിിടിങ്ങ
ളിൽ നടിന്നിട്ടുണ്ടാാവുംം എന്നതിൽ സംംശയാമില്ല. പിനോക്ഷ്യം, വിയക്തിമായാ ആസൂത്രണ്പ്രക്രിയാകളുംചെടി 
അഭാാവിത്തിൽ �ഷ്ടിമായാി തിരാിച്ചെിയാചെപ്പിടിാത്ത നിലയാിലായാിരുംന്നു ചെകാനോളാണ്ിയാൽഭാരാണ്ത്തിനു 
മുമ്പുംള്ള സംമൂഹാങ്ങളിചെല ഭാാ�ാനയാം. ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്നോത്താചെടിയാാണ്് ഇന്ത്യയയാിൽ വിയവി
സ്ഥിാപിിതമായാ ഒരും ഭാാ�ാനയാം ഭാരാണ്സംംവിിധീാനത്തിചെ� നോമൽനോനാട്ടംത്തിൽ രൂപിംചെകാള്ളുന്നത്.

അധീിനിനോവിശവുംം ഭാാ�യും
1498-ൽ നോപിാർട്ടുഗംീസുകാരാനായാ വിാസം് നോകാ ഡ് ഗംാമ ഇന്ത്യയയാിൽ കാലുംകുത്തിയാ ചാരാിത്രപിരാമായാ 
സംംഭാവിത്തിനുനോശ�ം വിിവിിധീ രാാജീയങ്ങളിചെല നാല് കമ്പനികളാണ്് ഇന്ത്യയയാിൽ വിയാപിാരാാവിശയ
ത്തിനുനോവിണ്ടാി എത്തിനോച്ചർന്നത്. 1600-ൽ സ്ഥിാപിിച്ച ഇംഗ്ലീീ�് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനി, 1602-ൽ 
സ്ഥിാപിിച്ച ഡ്ച്ച് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനി, 1628-ൽ സ്ഥിാപിിക്കിചെപ്പിട്ടം നോപിാർട്ടുഗംീസം് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ 
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കമ്പനി, 1664-ൽ സ്ഥിാപിിക്കിചെപ്പിട്ടം �ഞ്ച് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനി എന്നിവിയാാണ്വി. ഇവിയാിൽ 
നോപിാർട്ടുഗംീസം് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിചെയാ 1633-ലുംം �ഞ്ച് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിചെയാ 1769-ലുംം 
ഡ്ച്ച് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിചെയാ 1799-ലുംം ഇംഗ്ലീീ�് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിചെയാ 1858-ലുംം പിിരാിച്ചു
വിിട്ടു. കമ്പനികൾ ഇല്ലാതാചെയാങ്കിലുംം അധീിനിനോവിശം അവിസംാനിച്ചില്ല. കമ്പനികളുംചെടി സ്ഥിാനത്ത് 
അവിയുചെടി മാതൃരാാജീയങ്ങൾ അധീിനിനോവിശകരാായാി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടു. 1825 വിചെരാ ഡ്ച്ചുകാരുംം 1947- 
വിചെരാ ബ്രിിട്ടംീഷുകാരുംം 1954 വിചെരാ �ഞ്ചുകാരുംം 1961 വിചെരാ നോപിാർട്ടുഗംീസുകാരുംം വിിവിിധീ ഇന്ത്യയൻ 
ഭൂപ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ അധീിനിനോവിശം തുടിർന്നു.

ഭാാ�യാാണ്് അധീികാരാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനം എന്നതിൽ ഇന്ത്യയയാിചെല ചെകാനോളാണ്ിയാൽ 
അധീികാരാികൾക്കി് അഭാിപ്രായാനോഭാദ്യാമുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. തങ്ങളുംചെടി താല്പരായങ്ങൾക്കുനോവിണ്ടാി ഏതു 
ഭാാ�ചെയാ അഥവിാ ഭാാ�കചെളയാാണ്് ഉപിനോയാാഗംിനോക്കിണ്ടാത് എന്നതിചെ� കാരായത്തിൽ മാത്രമാണ്് 
അവിരുംചെടി നിലപിാടുകൾ വിയതയാസംചെപ്പിട്ടംിരുംന്നത്.1

ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ഭാാ�ാനയാം
ഇന്ത്യയൻ ജീനസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ ഏറ്റവുംം സംാാധീീനം ചെചാലുംത്തിയാ ‘ചെകാനോളാണ്ിയാൽ 
യാജീമാനൻ’ ബ്രിിട്ടംീ�് സംാമ്രാാജീയതാമായാിരുംന്നു. ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർ ഒനോന്നാ 
രാനോണ്ടാാ നഗംരാങ്ങളിൽ ആരാംഭാിച്ച വിയാപിാരാത്തിൽനിന്നും ഒരും രാാജീയം വിിശാലമായാ ഒരും ഉപിഭൂഖണ്ഡ
ചെത്ത മുഴുവിൻ രാാഷ്ട്രീീയാമായും സംാമ്പത്തികമായും സംാംസം് കാരാികമായും സംമ്പൂർണ്ണിമായാി കീഴിടിക്കു
ന്നതിനോലയ്ക്കാ് വിളർന്ന മൂന്നരാ നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ചാരാിത്രം ആ സംാാധീീനത്തിനു പിിെകിലുംണ്ടാ്.

പിതിനോനഴിാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടുതുടിങ്ങിചെയാങ്കിലുംം 
1757-ചെല പ്ലാസംി യുദ്ധീചെത്തത്തുടിർന്നാണ്് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനി ബംഗംാളിൽ ആദ്യായമായാി 
ഭാരാണ്ാധീികാരാത്തിചെലത്തുന്നത്. മചെറ്റല്ലാ സംാമ്രാാജീയതാവിാദ്യാികചെളയുംനോപിാചെലത്തചെന്ന സംാമ്രാാജീയതാ 
താല്പരായങ്ങളുംചെടി പൂരാണ്ത്തിനുനോവിണ്ടാി ഭാാ�ചെയാ സംമർത്ഥ്യമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചതിചെ� ചാരാിത്രമാണ്് 
ഇന്ത്യയയാിചെല ബ്രിിട്ടംീ�് അധീിനിനോവിശത്തിനുമുള്ളത്.2 ഭാരാണ്സംംവിിധീാനത്തിനാവിശയമായാ ചെെനോക്കിാഡ്് 
സൂക്ഷ്യംിക്കിാനും കത്തുകൾ എഴുതാനും മറ്റുംം പിരാമ്പരാാഗംതമായാ രാീതിയാിൽ പിരാിശീലനം നോനടിിയാ 
ഇന്ത്യയൻ മുൻ�ിമാചെരായാായാിരുംന്നു ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ആദ്യായകാലത്ത് പൂർണ്ണിമായും ആശ്രീയാിച്ചിരുംന്നത്. 
കമ്പനി ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെരാ പിരാിശീലിപ്പിിക്കുന്നതിനുനോവിണ്ടാി 1800-ൽ കൽക്കിത്തയാിൽ നോഫാർട്ടം് വിിലയം 
നോകാളജീ് സ്ഥിാപിിയ്ക്കുംന്നതുവിചെരാ അവിർ ഈ പിതിവി് തുടിരുംകയും ചെചായ്തു. നോപിർ�യനും സംംസം് കൃതവും
മായാിരുംന്നു അവിരുംചെടി പ്രനോതയകശ്രീദ്ധീ പിതിഞ്ഞ ഭാാ�കൾ.

കൈസംനയചെത്ത സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിലുംം പിരാിശീലിപ്പിിക്കുന്നതിലുംം നാട്ടുരാാജീയങ്ങളുംമായുള്ള 
ബന്ധം സുഗംമമാക്കുന്നതിനും നോപിർ�യൻ ഭാാ�യാിൽ പിാടിവിമുള്ള ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിവൃന്ദീം അനിവിാരായ
മാചെണ്ന്ന് പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിൽത്തചെന്ന ഇന്ത്യയയാിചെല ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനി നോമധീാവിികൾ 
തിരാിച്ചെിഞ്ഞിരുംന്നു. ഒരുംഭാാഗംത്ത് ചെെസംിഡ്ൻസംിയ്ക്കുംം ഭാരാണ്ാധീികാരാിയ്ക്കുംം രാാജീസംദ്യാസ്സാിനും ഇടിയാിലുംം 
മറുഭാാഗംത്ത് ചെെസംിഡ്�ിനും െസംിഡ്ൻസംി ഭാരാണ്സംംവിിധീാനത്തിനും ഇടിയാിലുംമുള്ള കണ്ണിിയാായാാണ്് 
അക്കിാലത്ത് നോപിർ�യൻ മുൻ�ിമാർ പ്രവിർത്തിച്ചുനോപിാന്നത്.3

ഭാരാണ്പിരാമായാ കാരായങ്ങളിൽ നോപിർ�യൻഭാാ�ാജ്ഞാംാനത്തിചെ� പ്രാധീാനയം കണ്ക്കിിചെലടുത്ത് 
ഓക്സി് ഫഡ്് സംർവികലാശാലയാിൽ ഒരും നോപിർ�യൻ ചെചായാർ സ്ഥിാപിിച്ചുകിട്ടംാൻ അന്നചെത്ത ബംഗംാൾ 
പ്രസംിഡ്ൻസംിയുചെടി ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെൽ വിാെൻ നോഹാസ്റ്റിിങ്ങ് സം് പിരാിശ്രീമിച്ചുചെവിങ്കിലുംം അത് പിരാാജീയാ
ചെപ്പിടുകയാാണുണ്ടാായാത്.4 നോപിർ�യനു ലഭാിച്ച ഈ സംവിിനോശ�പിരാിഗംണ്ന 1830-കളിൽ നോപിർ�യചെ� 
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സ്ഥിാനത്ത് ഉർദു (ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി) വിയാപികമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിടുന്നതുവിചെരാ തുടിർന്നു. 1837-ൽ 
ഉന്നത നിയാമനോക്കിാടിതികളിൽ ഇംഗ്ലീീഷും താഴ്ന്ന നിയാമനോക്കിാടിതികളിൽ പ്രാനോദ്യാശികഭാാ�കളുംം 
വിയവിഹാാരാഭാാ�കളായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചുതുടിങ്ങിയാനോതാചെടി ഭാരാണ്രാംഗംചെത്ത നോപിർ�യചെ� സംവിിനോശ� 
പിരാിഗംണ്ന പൂർണ്ണിമായും ഇല്ലാതായാി.

സംംസ്കൃതപിഠനത്തിനു ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ നൽകിയാ നോപ്രാൽസംാഹാനത്തിനു പിിെകിൽ രാണ്ടു വിയ
തയസ്തതലങ്ങളുംചെണ്ടാന്ന് ബർണ്ാഡ്് നോകാൺ നിരാീക്ഷ്യംിയ്ക്കുംന്നു. നിഗൂഢമായാ പിൗരാാണ്ികവിിജ്ഞാംാനം 
സംാായാത്തമാക്കിാനുള്ള വിിദ്യായാവിുല്പന്നമായാ ആകാംക്ഷ്യംയാാണ്് ഒന്ന്. ബംഗംാളിൽ മികച്ച ഭാരാണ്സംം
വിിധീാനമുണ്ടാാക്കിാനുള്ള വിാെൻ നോഹാസ്റ്റിിങ്ങ് സംിചെ� 1772-ചെല നയാപിദ്ധീതിയാാണ്് മചെറ്റാന്ന്.5 ഇന്ത്യയൻ 
തതാങ്ങളനുസംരാിച്ചാണ്് ഇന്ത്യയാക്കിാചെരാ ഭാരാിനോക്കിണ്ടാത് എന്ന് തചെ� നയാപിദ്ധീതിയാിൽ വിാെൻ 
നോഹാസ്റ്റിിംഗം് സം് പ്രഖയാപിിച്ചു. ഹാിന്ദുനിയാമങ്ങൾ നോക്രാഡ്ീകരാിക്കിാൻ ബംഗംാളിചെല സംംസം് കൃതപിണ്ഡി
തചെരായും, അതിചെ� നോമൽനോനാട്ടംവുംം ഇംഗ്ലീീ�ിനോലക്കുള്ള വിിവിർത്തനവുംം നിർവിഹാിക്കിാൻ എൻ. ബി. 
ഹാാൽചെഹാഡ്ിചെനയും വിാെൻ നോഹാസ്റ്റിിങ്ങ് സം് ചുമതലചെപ്പിടുത്തിയാത് ആ പിദ്ധീതിയാനുസംരാിച്ചാണ്്.

ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംം ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംം
ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ആദ്യായകാല ഭാാ�ാനയാങ്ങചെള ഇന്ത്യയയാിചെല നാട്ടുഭാാ�കൾക്കി് അനുകൂല
ചെമന്നും ഇംഗ്ലീീ�ിന് അനുകൂലചെമന്നും സംാമാനയമായാി രാണ്ടു വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിടുത്താം. സംാമൂഹാികവുംം 
സംാംസം് കാരാികവുംം ബൗദ്ധീികവുംമായാ കാഴ്ചപ്പിാടുകളിൽ ഇന്ത്യയചെയാ വിിലയാിരുംത്തിയാതിചെ� വിയതയാ
സംമായാിരുംന്നു ആ നോചാരാിതിരാിവിിനു പിിെകിൽ. അതനുസംരാിച്ച് ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകൾ ആദ്യായചെത്ത വിിഭാാ
ഗംത്തിലുംം ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകൾ രാണ്ടാാമചെത്ത വിിഭാാഗംത്തിലുംം ഉൾചെപ്പിടുന്നു.

ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കൾക്കും സംംസം് കാരാത്തിനും നോനചെരാ ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംം ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംം 
പുലർത്തിയാ കാഴ്ചപ്പിാടുകൾ രൂക്ഷ്യംമായാ ആശയാസംംഘട്ടംനത്തിനോലക്കി് നീങ്ങിയാതിചെ� ചാരാിത്രം 
1780 മുതൽ 1835 വിചെരായുള്ള അർദ്ധീശതകകാലചെത്ത ചെകാനോളാണ്ിയാൽവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽനിന്നും 
കചെണ്ടാടുക്കിാനാവുംം. അതിസംമ്പന്നമായാ ഒരും കൈവിജ്ഞാംാനികപിാരാമ്പരായം ഇന്ത്യയയ്ക്കുംചെണ്ടാന്ന് ഓെിയാ
�ലിസ്റ്റുകൾ വിിശാസംിച്ചനോപ്പിാൾ യൂനോൊപ്പിിചെന അനോപിക്ഷ്യംിച്ച് ഇന്ത്യയയുചെടി സംാംസം് കാരാികനിലവിാരാം 
എത്രനോയാാ താചെഴിയാാചെണ്ന്നായാിരുംന്നു ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംചെടി നിലപിാടി്.

ഇന്ത്യയയാിൽ വിന്നതിനുനോശ�ംമാത്രം സംംസ്കൃതവുംമായാി കൂടുതൽ അടുത്ത വിിലയം നോജീാൺസം് 
1788-ൽ എഴുതിയാ ഒരും പ്രബന്ധത്തിൽ സംംസ്കൃതചെത്ത പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയയാിചെല ഒരും 
ഭാാ�നോപിാലുംം അെിയാാചെത ജീയാിംസം് മിൽ 1817-ൽ എഴുതിയാ ഇന്ത്യയൻ ചാരാിത്രം പിൗരാസ്തയവിിജ്ഞാംാ
നചെത്ത അപിഹാസംിക്കുന്നതും രാണ്ടു നിലപിാടുകളുംചെടിയും സംവിിനോശ�ത വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ടാ്. ആംഗ്ലീി
സംിസ്റ്റുകൾ ഉയാർത്തിയാ അഭാിപ്രായാവിയതയാസംങ്ങൾ ശക്തിമായാിരുംന്നുചെവിങ്കിലുംം 1830-കളുംചെടി മധീയം 
വിചെരാ കമ്പനിയുചെടി ഭാാ�ാനയാത്തിൽ ഓെിയാ�ലിസംത്തിനനുകൂലമായാ സംമീപിനത്തിനാണ്് പ്രാ
ധീാനയംലഭാിച്ചത് .

ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകൾ
ഇന്ത്യയയാിചെല സംാമ്രാാജീയതാതാല്പരായങ്ങൾ സംംരാക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടിണ്ചെമന്നും ബ്രിിട്ടംീ�്ഭാരാണ്ം ഇന്ത്യയൻജീന
തയ്ക്കാ് അഭാിവൃദ്ധീികരാമാചെണ്ന്നുമുള്ള ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംചെടി അഭാിപ്രായാനോത്താടി് ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകൾക്കും 
പിരാിപൂർണ്ണി നോയാാജീിപ്പുതചെന്നയാായാിരുംന്നു. ഇന്ത്യയയുചെടി സംാംസം ്കാരാികപിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഗംരാിമചെയാക്കു
െിച്ചും ഇന്ത്യയൻസംംസം് കാരാത്തിനു നല് നോകണ്ടാ പിരാിഗംണ്നചെയാക്കുെിച്ചുമായാിരുംന്നു അവിർക്കിിടിയാിചെല 
മുഖയമായാ അഭാിപ്രായാനോഭാദ്യാം. ഇന്ത്യയയാിൽ കാരായക്ഷ്യംമമായാ ഭാരാണ്ം കാഴ്ചചെവിയ്ക്കാണ്ചെമങ്കിൽ ഇന്ത്യയചെയാ 
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നോ�ഹാിക്കിണ്ം, ഇന്ത്യയചെയാ നോ�ഹാിക്കിണ്ചെമങ്കിൽ അവിിടിചെത്ത ജീനങ്ങളുംമായാി ആശയാവിിനിമയാം 
നടിത്തണ്ം, അങ്ങചെന ആശയാവിിനിമയാം നടിത്തണ്ചെമങ്കിൽ അവിിടിചെത്ത ഭാാ�കൾ പിഠിച്ചിരാി
ക്കിണ്ം എന്നതായാിരുംന്നു ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംചെടി മനോനാഭാാവിം എന്ന് നോകാപ്ഫ്് നോരാഖചെപ്പിടുത്തുന്നു.6

വിിജ്ഞാംാനചെത്ത കീഴിടിക്കിിയാതിലൂചെടിയാാണ്് ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ഇന്ത്യയചെയാ കീഴിടിക്കിിയാത് എന്നു 
പ്രസ്താവിിച്ചുചെകാണ്ടാ്, ദ്യാാിഭാാ�ികളിലൂചെടിയും ഓെിയാ�ൽ ഭാാ�ാപ്രവിീണ്രാിലൂചെടിയും അവിർ നടിത്തിയാ 
അധീിനിനോവിശസംംബന്ധിയാായാ ഇടിചെപിടിലുംകളുംചെടി ഒരും നഖചാിത്രം ബ്രിിട്ടംീ�ിന്ത്യയയാിചെല നോകാളനിവി
ത്കരാണ്ത്തിചെ� ചാട്ടംക്കൂടിിചെനക്കുെിച്ചുള്ള തചെ� ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബർണ്ാഡ്് നോകാൺ അവിതരാിപ്പിി
ക്കുന്നുണ്ടാ്.7 നികുതി നിർണ്ണിയാിക്കിാനും നികുതി പിിരാിക്കിാനും ക്രമസംമാധീാനം കൈകകാരായംചെചായ്യാനും 
ഇന്ത്യയൻ സംമൂഹാത്തിചെല സംമുദ്യാായാങ്ങചെള തിരാിച്ചെിയാാനും വിർഗംീകരാിക്കിാനുമുള്ള ഏറ്റവുംം ഫലപ്രദ്യാ
മായാ മാർഗംം ഇന്ത്യയൻ വിിജ്ഞാംാനം സംാായാത്തമാക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു. അത് സംാധീയമാകണ്ചെമ
ങ്കിൽ ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളിലുംള്ള അെിവി് അതയാവിശയവുംമായാിരുംന്നു. 1770-നും 1785-നും ഇടിയാിലുംള്ള 
പിതിനഞ്ചുവിർ�ത്തിനിടിയാിൽ, ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർ ഭാരാണ്വിയവിസ്ഥിയുചെടി 
സുപ്രധീാന ഘടികം എന്ന നിലയാിൽ ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചു തുടിങ്ങിയാതായാി ബർണ്ാഡ്് 
നോകാൺ നിരാീക്ഷ്യംിയ്ക്കുംന്നു. സംംസം് കൃതം, നോപിർ�യൻ, അെബിക് എന്നീ ക്ലാാസംിക്കിൽ ഭാാ�കളുംം മറ്റും ‘പ്രാ
കൃത’(vulgar) ഭാാ�കളുംം പിഠിക്കിാൻ ബ്രിിട്ടംീ�് ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിവൃന്ദീത്തിചെല കൂടുതൽനോപ്പിർ തയ്യാൊയാി. 
ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളുംചെടി വിയാകരാണ്ങ്ങൾ, നിഘണ്ടുക്കിൾ, ക്ലാാസ്സാ് ബുക്കുകൾ, വിിവിർത്തനങ്ങൾ എന്നി
വിയുചെടി നിർമാണ്ം ഈ കാലയാളവിിലാണ്് ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ആരാംഭാിച്ചത്.

വിിലയം നോജീാൺസംിചെ� നോപിർ�യൻ ഭാാ�ാവിയാകരാണ്ം (A Grammar of  the Persian language, 
1771), നോജീാർജീ് ഹാാഡ്് ലിയുചെടി ഹാിന്ദുസ്ഥിാനിചെല ഭാാ�കളുംചെടി പ്രാനോയാാഗംികപിരാിചായാം (The Practical 
and Vulgar Dialect of  the Indostan Language Commonly Called Moors, 1772), എൻ. ബി. 
ഹാാൽചെഹാഡ്ിചെ� ബംഗംാളി വിയാകരാണ്ം (A Grammar of  the Bengal Language, 1778), നോജീാൺ 
െിച്ചാർഡ്് സംചെ� ഇംഗ്ലീീ�്, നോപിർ�യൻ, അെബിക് നിഘണ്ടു (A Dictionary of  English, Persian 
and Arabic 1780), വിിലയം കിർക്പിാട്രിക്കിിചെ� നോപിർ�യൻ, അെബിക്, ഇംഗ്ലീീ�് പിദ്യാനോകാശം (A 
Vocabulalary, Persian, Arabic and English, Containing such Words as Have Been Adopted 
from the Two former Languages and Incorparated into the Hindvi, 1785), നോജീാൺ ഗംിൽക്രി
സ്റ്റിിചെ� ഇംഗ്ലീീ�്-ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി നിഘണ്ടു (A Dictionary English and Hindustanee Part I, 1787) 
തുടിങ്ങിയാവി ഈ കാലയാളവിിൽ പുെത്തുവിന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്്.

1772 മുതൽ 1885 വിചെരാ ബംഗംാളിചെല ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെൽ ആയാിരുംന്ന വിാെൻ നോഹാസ്റ്റിിങ്ങ് സം് 
ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കനോളാടി് പുലർത്തിയാ സംമീപിനം സംൗഹാാർ�പിരാമായാിരുംന്നു. ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംചെടി 
ഭാാ�ാസംമീപിനനോത്താടിായാിരുംന്നു അനോ�ഹാത്തിനു പ്രതിപിത്തി. ഇന്ത്യയൻ ഭാരാണ്സംർവിീസംിനോലക്കു 
പുതുതായാി കടിന്നുവിന്ന ഇംഗ്ലീീഷുകാചെരാ ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കൾ പിഠിക്കിാൻ അനോ�ഹാം നോപ്രരാിപ്പിിച്ചു.8

1784-ൽ വിിലയം നോജീാൺസം് സ്ഥിാപിിച്ച ഏ�യാറ്റിക് ചെസംാകൈസംറ്റി ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളിലുംം 
സംംസം് കാരാത്തിലുംം ചാരാിത്രത്തിലുംം ആഴിനോമെിയാ അനോനാ�ണ്ങ്ങൾക്കി് തുടിക്കിമിട്ടു. ഒരും ഓെിയാ�ലിസ്റ്റി് 
എന്ന നിലയാിൽ വിിലയം നോജീാൺസം് തികഞ്ഞ മതിനോപ്പിാടുകൂടിിയാാണ്് ഇന്ത്യയചെയാ യൂനോൊപ്പിിനുമുന്നിൽ 
അവിതരാിപ്പിിച്ചത്. സംംസം് കൃതനോത്താടി് അനോ�ഹാം കാണ്ിച്ച താല്പരായത്തിന് അവിിശാസംനീയാമായാ 
സംമർപ്പിണ്ത്തിചെ� ആഴിമുണ്ടാ്. കല്ക്കട്ടം സുപ്രീം നോകാടിതിയാിചെല ജീഡ്്ജീ് ആയാി 1783-ലാണ്് അനോ�ഹാം 
ഇന്ത്യയയാിൽ എത്തിനോച്ചർന്നത്. 1786 ഒനോക്ടാബർ ആയാനോപ്പിാനോഴിക്കും, അതായാത് മൂന്നു വിർ�ംചെകാ
ണ്ടാ്, ശ്രുതികളുംം സ്മൃതികളുംം ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള പ്രാമാണ്ികനിയാമസംംഹാിതകൾക്കി് നോകാടിതിയാിചെല 
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പിണ്ഡിറ്റ്മാർ നല്കുന്ന വിയാഖയാനത്തിചെല ചെതറ്റുംകൾ തിരുംത്താനാവുംന്നവിിധീത്തിൽ സംംസം് കൃതത്തിൽ 
അനോ�ഹാം ഗംണ്യമായാ അെിവുംസംമ്പാദ്യാിച്ചിരുംന്നു എന്ന വിസ്തുത ആ സംമർപ്പിണ്ത്തിചെ� ആഴിം വിയക്തി
മാക്കുന്നുണ്ടാ്.9 ഏ�യാറ്റിക് ചെസംാകൈസംറ്റിയാിൽ അവിതരാിപ്പിിച്ച ഒരും പ്രബന്ധത്തിൽ സംംസം് കൃതത്തിന് 
ഗ്രീക്കി്, ലാറ്റിൻ ഭാാ�കനോളാടുള്ള സംാജീാതയം വിിലയം നോജീാൺസം് ആദ്യായമായാി ആവിി�് കരാിച്ചതി
ലൂചെടിയാാണ്് പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല താരാതമയാത്മകഭാാ�ാപിഠനങ്ങൾക്കി് സംവിിനോശ�മായാ 
ഘടിനവുംം രാീതിശാസ്ത്രംവുംം കൈകവിന്നത്. സംംസം് കൃതം ‘ഗ്രീക്കിിനോനക്കിാളധീികം സംമഗ്രവുംം ലാറ്റിനോനക്കിാ
ളധീികം സംമൃദ്ധീവും’മാണ്് എന്നായാിരുംന്നു അനോ�ഹാത്തിചെ� നിഗംമനം.10 സംംസ്കൃതചെത്ത യൂനോൊപിയൻ 
ക്ലാാസ്സാിക്കുകളുംചെടി നിലവിാരാത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിിക്കിാൻ അക്കിാലചെത്ത പിാശ്ചിാതയഭാാ�ാശാസ്ത്രംജ്ഞാംചെരാ 
വിിലയം നോജീാൺസംിചെ� കചെണ്ടാത്തലുംകൾ നോപ്രരാിപ്പിിച്ചു.

സുഗംമമായാ ഭാരാണ്നിർവിഹാണ്ത്തിന് ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളുംചെടി നോപിാ�ണ്ം അനിവിാരായമാചെണ്ന്ന 
സംമീപിനം ഒരുംവിിഭാാഗംം കമ്പനി ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർക്കിിടിയാിൽ അക്കിാലത്ത് ദൃഢമായാിചെക്കിാണ്ടാിരുംന്നു. 
സംർക്കിാരാിനും പ്രജീകൾക്കുമിടിയാിലുംം, ഭാരാിനോക്കിണ്ടാ യൂനോൊപിയൻ നോദ്യാശജീർക്കും അനുസംരാിനോക്കിണ്ടാ 
ഇന്ത്യയൻ നോദ്യാശവിാസംികൾക്കുമിടിയാിലുംമുള്ള സംമ്പർക്കിത്തിനുള്ള മാധീയമം എന്നനിലയാിൽ ഒരും 
ഇന്ത്യയൻഭാാ�യുചെടി നോപിാ�ണ്ം ആവിശയമാചെണ്ന്ന് ഇംഗ്ലീീ�ിലുംള്ള തചെ� ബംഗംാളിഭാാ�ാവിയാകരാ
ണ്ത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ എൻ. ബി. ഹാാൽചെഹാഡ്് 1778-ൽ എഴുതുന്നിടിത്ത് ഈ ഭാാ�ാസംമീപി
നമാണ്് പ്രതയക്ഷ്യംമാകുന്നത്.11 ബംഗംാളി ഭാാ�യുചെടി പിദ്യാവിി ഉയാർത്താനുള്ള ആദ്യായ ചെകാനോളാണ്ിയാൽ 
പിരാിശ്രീമങ്ങളിചെലാന്നായാ ചാാൾസം് വിില്ക്കിൻസംിചെ� അപൂർണ്ണിമായാ ബംഗംാളി വിയാകരാണ്ത്തിചെ� (A 
Grammar of  the Bengali Language, 1778) പൂർത്തീകരാണ്മായാിരുംന്നു ഹാാൽചെഹാഡ്ിചെ� പുസ്തകം.

പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ഒടുവിിൽ കൽക്കിട്ടംയാിൽ ഉപിനോയാാഗംത്തിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന ഏഴു 
ഭാാ�കൾ ബംഗംാളി, അെബിക്, ഇംഗ്ലീീ�്, ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി, നോപിാർട്ടുഗംീസം്, നോപിർ�യൻ, സംംസം് കൃതം 
എന്നിവിയാായാിരുംന്നു. ഇവിയാിൽ അെബിക്, ഇംഗ്ലീീ�്, നോപിർ�യൻ, സംംസ്കൃതം എന്നിവിയ്ക്കാ് വിിലമതിപ്പി് 
(prestige) കൂടുതലുംം ബംഗംാളി, ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി എന്നിവിയ്ക്കാ് കുെവുംമായാിരുംന്നു. നോപിാർട്ടുഗംീസംിചെ� പ്രഭാാവിം 
അക്കിാലമാകുചെമ്പാനോഴിക്കും അസ്തമിച്ചുതുടിങ്ങുകയും ചെചായ്തിരുംന്നു.12 ബ്രിിട്ടംീഷുകാചെരാ സംംബന്ധിച്ച്, 
ബംഗംാളിചെയാ ഒരും ബന്ധഭാാ�യാായാി (lingua franca) വിളർത്തിചെയാടുക്കിാനുള്ള ശ്രീമത്തിചെ� ഭാാഗം
മായാിരുംന്നു വിില്കിിൻസംിചെ�യും ഹാാൽചെഹാഡ്ിചെ�യും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

ഇന്ത്യയ മുഴുവിൻ കറുമ്പരുംചെടി ഭാാ� (Moor’s Language) വിയാപിിച്ചുകിടിക്കുന്നു എന്ന യൂനോൊപ്പിിചെ� 
മുൻധീാരാണ്ചെയാ തിരുംത്താൻകൂടിിയാാണ്് ബംഗംാളിചെ� സംാന്ത്യം ഭാാ�യ്ക്കാ് താൻ വിയാകരാണ്ചെമഴുതുന്ന
ചെതന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ ഹാാൽചെഹാഡ്് വിയക്തിമാക്കുന്നു. നോപിർ�യൻ ഉൾക്കിടിൽ മുതൽ 
കൈചാനാക്കിടിൽ വിചെരായുള്ള ഭൂപ്രനോദ്യാശചെത്ത മിക്കിവിാറുചെമല്ലാ ഭാാ�ാനോഭാദ്യാങ്ങളുംചെടിയും പ്രഭാവിനോകന്ദ്രം 
സംംസം് കൃതമാചെണ്ന്നാണ്് ഹാാൽചെഹാഡ്് പ്രസ്താവിിക്കുന്നത്. ഭാാ�ാപിരാമായാ വിയതിരാിക്തിതകൾ 
മാത്രമല്ല, ഭാാ�ാപിരാതചെയാ നിയാന്ത്രിക്കുന്ന സംാമൂഹാിക സംവിിനോശ�തകളുംം ഹാാൽചെഹാഡ്ിചെ� ചാർച്ച
യ്ക്കാ് വിി�യാമായാിത്തീരുംന്നതുകാണ്ാം. ഉദ്യാാഹാരാണ്ത്തിന്, ബംഗംാളികളുംചെടി എഴുത്തുരാീതി യൂനോൊപിയ
�ാർക്കുനോവിണ്ടാി, ഹാാൽചെഹാഡ്് പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്്: ‘അവിർക്കി് കനോസംരാനോയാാ 
നോമശനോയാാ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എഴുതുനോമ്പാഴുള്ള അവിരുംചെടി ഇരാിപ്പി് നമ്മാളുംനോടിതിൽനിന്നും വിയതയസ്ത
മാണ്്. ഉപ്പൂറ്റിയൂന്നിയാാണ്് അവിർ ഇരാിക്കുന്നത്. ചാിലനോപ്പിാൾ പിിൻതുടികളിലുംം. അവിരുംചെടി ഇടിനോത്ത 
കൈക, എഴുതാനുള്ള കടിലാസം് സൂക്ഷ്യംിക്കുന്ന ചെഡ്സം് ക് നോപിാചെല പ്രനോയാാജീനചെപ്പിടുത്തുന്നു, തള്ള
വിിരാൽ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് കടിലാസംിചെ� സ്ഥിാനം ശരാിയാാക്കുന്നു; അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന മടിക്കിി ചെചാെിയാ 
ഭാാഗംമാക്കിാചെത അവിർക്കി് ഒരും വിലിയാ �ീറ്റ് കടിലാസംിൽ ഒരാിക്കിലുംം എഴുതാനാവിില്ല.’13 തങ്ങളുംചെടി 
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ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ച് അഭാിമാനിക്കിാൻ ഇന്ത്യയാക്കിാർക്കി് വികയുചെണ്ടാന്ന വിസ്തുത യുക്തിമായാ ഉപിപി
ത്തികൾ സംഹാിതം ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംചെടി ഗംനോവി�ണ്ങ്ങൾ യൂനോൊപിയൻ കൈവിജ്ഞാംാനികനോമഖലയാിൽ 
ചെവിളിചെപ്പിടുത്തി.14

ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകൾ
ഇന്ത്യയചെയായും പിരാമ്പരാാഗംത ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസംചെത്തയും ഇന്ത്യയൻ ക്ലാാസ്സാിക്കിൽ ഭാാ�കചെളയുമല്ല, 
ഇംഗ്ലീണ്ടാിചെനയും പിാശ്ചിാതയ വിിദ്യായാഭായാസംചെത്തയും ഇംഗ്ലീീ�ിചെനയുമാണ് ്പിിന്തുണ്നോയാക്്കിണ്ടാത ്എന്നാ
യാിരുംന്നു ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംചെടി നിലപിാടി്. ദുർബലവുംം പിിന്നാക്കിവുംമായാ ഒരും നോദ്യാശം എന്നതിലപ്പുെം 
ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയചെയാ പിരാിഗംണ്ിച്ചനോതയാില്ല.15

ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ഡ്യാെക്ടരുംം ബ്രിിട്ടംനിചെല രാാഷ്ട്രീീയാക്കിാരാനുമായാിരുംന്ന ചാാൾസം് 
ഗ്രാ�് ഇന്ത്യയയാിചെല ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംചെടി കാഴ്ചപ്പിാടി് രൂപിവിത്കരാിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണിായാക പിങ്കുവി
ഹാിച്ചയാാളാണ്്. വിാെൻ നോഹാസ്റ്റിിങ്ങ് സംിചെ� നയാത്തിനു തികച്ചും വിിരുംദ്ധീമായാിരുംന്നു അനോ�ഹാത്തിചെ� 
ഭാാ�ാസംമീപിനം. ഇന്ത്യയാക്കിാചെരാ അനോ�ഹാം പിരാിഗംണ്ിച്ചത ്അജ്ഞാംരുംം നാഗംരാികതയുചെടി കാരായത്തിൽ 
താചെഴിത്തട്ടംിലുംള്ളവിരുംം എന്ന നിലയാിലാണ്്. ഇംഗ്ലീീ�ിലുംള്ള വിിദ്യായാഭായാസംമാണ്് ഇന്ത്യയാക്കിാരുംചെടി 
അജ്ഞാംത അകറ്റാനുള്ള ഏകവിഴിി എന്ന് അനോ�ഹാം വിാദ്യാിച്ചു. ഇന്ത്യയയാിൽ ക്രിസ്തുമത വിിജ്ഞാംാനം 
പ്രചാരാിപ്പിിക്കുകയും ഇംഗ്ലീീ�ിചെന കമ്പനിയുചെടിയും സംർക്കിാരാിചെ�യും ഔനോദ്യായാഗംികഭാാ�യാാക്കുകയും 
നോവിണ്ചെമന്നായാിരുംന്നു ചാാൾസം് ഗ്രാ�ിചെ� നിലപിാടി്.

1792-1793 കാലത്ത് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ചാാർട്ടംർ പിരാി�് കരാിച്ച സംന്ദീർഭാത്തിൽ 
തചെ� നിലപിാടിിന് ഔനോദ്യായാഗംികാംഗംീകാരാം കിട്ടംാൻ ഗ്രാ�് നടിത്തിയാ ഇടിചെപിടിൽ ഭാാഗംികമായാി 
ഫലംകണ്ടു. ക്രിസ്തീയാമൂലയങ്ങളുംചെടിയും ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ�യും പ്രചാാരാണ്ത്തിനായാി 
ഇന്ത്യയയാിനോലക്കി് സം് കൂൾ അധീയാപികചെരായും മി�നെിമാചെരായും അയാക്കിാനുള്ള നിർനോ�ശം ചാാർട്ടംെിൽ 
ഉൾചെപ്പിടുത്തണ്ചെമന്ന അഭാിപ്രായാം ബ്രിിട്ടംീ�് പിാർലചെമ�ിചെ� അംഗംീകാരാത്തിനുനോവിണ്ടാി സംമർപ്പിി
ക്കിാൻ അനോ�ഹാത്തിചെ� സുഹൃത്തും പിാർലചെമ�് അംഗംവുംമായാ വിില് ചെബർനോഫാഴി് സം് തയ്യാൊയാി.

ഇന്ത്യയയാിചെല ജീനങ്ങചെള ഒന്നടിങ്കം ക്രിസ്തുമതത്തിനോലക്കി് പിരാിവിർത്തനംചെചായ്യുകയാാണ്് 
നോവിണ്ടാത് എന്ന അഭാിപ്രായാമായാിരുംന്നു ചാാൾസം് ഗ്രാ�ിചെനനോപ്പിാചെലത്തചെന്ന വിിലയം വിില് ചെബർനോഫാ
ഴി് സംിനും ഉണ്ടാായാിരുംന്നത്. പിനോക്ഷ്യം, കമ്പനിയുചെടി ഡ്യാെക്ടർമാർക്കിിടിയാിചെല അഭാിപ്രായാവിയതയാസംം 
കാരാണ്ം വിില് ചെബർനോഫാഴി് സംിചെ� ശ്രീമം പിാർലചെമ�ിൽ പിരാാജീയാചെപ്പിടുകയാാണുണ്ടാായാത്.16 മതപ്ര
ചാാരാണ്ത്തിന് അനുകൂലമായാ ഒരും പ്രസ്താവിന ചാാർട്ടംെിൽ കൂട്ടംിനോച്ചർക്കുന്നതിചെന അവിർ കഠിനമായാി 
എതിർത്തു. സ്റ്റിീഫൻ ലും�ിംഗം്ടിൺ, ൊണ്ടാിൽ ജീാക് സംൻ എന്നിവിരാാണ്് വിില് ചെബർനോഫാഴി് സംിചെ� 
നിർനോ�ശചെത്ത കാരായമായാി എതിർത്തത്. ഇന്ത്യയൻ ജീനതയ്ക്കാ് ലഭാിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം ആധു
നികാദ്യാർശങ്ങളിനോലക്കി് അവിചെരാ നയാിക്കുചെമന്നും അതുവിഴിി ഇന്ത്യയയാിചെല ബ്രിിട്ടംീ�്ഭാരാണ്ംതചെന്ന 
അവിസംാനിനോച്ചക്കുചെമന്നുമായാിരുംന്നു ജീാക് സംൺചെ� അഭാിപ്രായാം.

നോഫാർട്ടം് വിിലയം നോകാളജീ്
ഭാരാണ്കാരായങ്ങൾ നിയാന്ത്രിക്കുന്ന ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർക്കി് ഇന്ത്യയയാിചെല ജീനങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രം, ഭാാ�കൾ, 
ആചാാരാരാീതികൾ എന്നിവി പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുക എന്ന ഉനോ�ശയനോത്താചെടിയാാണ്് 1800-ൽ 
അന്നചെത്ത ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെൽ ചെവില്ലസ്ലിി പ്രഭു കല്ക്കത്തയാിൽ നോഫാർട്ടം് വിിലയം നോകാളജീ് സ്ഥിാപിിച്ചത്. 
1781-ൽ കല്ക്കത്ത മദ്രസംയുചെടിയും 1783-ൽ ഏ�യാറ്റിക് ചെസംാകൈസംറ്റിയുചെടിയും 1800-ൽ നോഫാർട്ടം് 
വിിലയം നോകാളജീിചെ�യും സംംസ്ഥിാപിനമാണ്് ബംഗംാളിചെല നനോവിാത്ഥ്യാനത്തിന് തുടിക്കിംകുെിച്ചത് 
എന്നാണ്് വിിലയാിരുംത്തചെപ്പിടുന്നത്.17
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ബ്രിിട്ടംീ�് ചെപ്രാനോബ�നെി ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെരാ അെബിക്, ഉർദു, നോപിർ�യൻ, ബംഗംാളി, സംംസം ്കൃതം 
എന്നീ പിൗരാസ്തയഭാാ�കൾ പിരാിശീലിപ്പിിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു ആദ്യായ വിർ�ങ്ങളിൽ നോകാളജീിചെ� 
പ്രധീാന ഉനോ�ശയം. തുടിർന്നുള്ള വിർ�ങ്ങളിൽ പിരാിമിതമായാ ആ ലക്ഷ്യംയത്തിൽനിന്നും നോകാളജീ് 
മുനോന്നാട്ടു നോപിാവുംകയും അധീയാപിനം, വിിവിർത്തനം, പുസ്തകപ്രസംാധീനം, ക്ലാാസ്സാിക്കുകളുംചെടി പ്രസംി
ദ്ധീീകരാണ്ം തുടിങ്ങിയാ കാരായങ്ങളിലൂചെടി പിൗരാസ്തയവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� പിരാിനോപിാ�ണ്ചെത്ത പിലമട്ടംിൽ 
സംഹാായാിക്കുകയും ചെചായ്തു.18 നോകാളജീിചെ� പ്രവിർത്തനഫലമായാി ആയാിരാത്തിനോലചെെ പുസ്തകങ്ങളാണ്് 
പിൗരാസ്തയഭാാ�കളിൽനിന്നും ഇംഗ്ലീീ�ിനോലയ്ക്കാ് വിിവിർത്തനം ചെചായ്യചെപ്പിട്ടംത്.

സംംസം് കൃതത്തിനോലാ നോപിർ�യനിനോലാ സംാമാനയപിാടിവിവുംമായാി നോഫാർട്ടം് വിിലയം നോകാളജീിൽ 
നോചാരുംന്ന ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിന്, ഹാിന്ദു നിയാമത്തിനോലാ ഇസ്ലിാമിക് നിയാമത്തിനോലാ ഉള്ള പിരാീക്ഷ്യം ജീയാിച്ചാൽ 
ആയാിരാം രൂപി നോപ്രാൽസംാഹാനസംമ്മാാനമായാി നല്കിിയാിരുംന്നു. ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും പിൗരാസ്തയ ഭാാ�യാിൽ 
കൈകവിരാിക്കുന്ന ‘ഉയാർന്ന പിാടിവിത്തി’നും ‘നോകവില പിാടിവിത്തി’നും യാഥാക്രമം ആയാിരാം രൂപി, 
അഞ്ഞൂറു രൂപി എന്നിങ്ങചെനയുള്ള ധീനസംഹാായാം പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദ്യായദ്യാശകംമുതൽ
ത്തചെന്ന വിിതരാണ്ം ചെചായ്തിരുംന്നു. ഈ നോപ്രാൽസംാഹാനങ്ങളുംചെടി ഫലമായാി, ഇംഗ്ലീീ�ിൽ വിിദ്യായാഭായാസംം 
നോനടിിയാ മുൻ�ിമാരുംചെടി ഒരും പുതുതലമുെ 1820-നും 1850-നും ഇടിയാിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടംതായാി െിച്ചാർഡ്് 
ചെബയാ് ലി നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു.19

ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംം ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംം തമ്മാിൽ പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനദ്യാശകം 
മുതൽ ആരാംഭാിച്ച രൂക്ഷ്യംമായാ തർക്കിം നോഫാർട്ടം് വിിലയം നോകാളജീിചെ� കാരായത്തിലുംം തുടിർന്നു.20 കമ്പ
നിയുചെടി ഡ്യാെക്ടർമാരാിൽ ‘ഭാാ�ാപിരാമായാ സംാമ്രാാജീയതാ’ത്തിചെ� വിക്തിാക്കിളായാിരുംന്ന ചാിലർക്കി് 
നോകാളജീിചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ ഒട്ടും സംംതൃപ്തിയുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. എന്നാൽ, നോകാളജീ് ഇല്ലാതാ
വുംക എന്നതിനർഥം ഇന്ത്യയയാിചെല ബ്രിിട്ടംീ�് സംാമ്രാാജീയതാത്തിന് പിതനംസംംഭാവിിക്കുക എന്നായാിരാി
ക്കുചെമന്ന് ചെവില്ലസ്ലിി പ്രഭു നിലപിാചെടിടുത്തു. നോകാളജീിചെനതിരാായാ വിാദ്യാമുഖങ്ങചെള താല്ക്കാലികമായാി 
പ്രതിനോരാാധീിക്കിാൻ ചെവില്ലസ്ലിിയുചെടി നിലപിാടുകൾക്കി് കഴിിഞ്ഞു. പുതിയാ സംർവികലാശാലകളുംചെടി 
ആവിിർഭാാവിത്തിനു മുനോന്നാടിിയാായാി 1854-ൽ നോകാളജീിചെ� പ്രവിർത്തനം അവിസംാനിപ്പിിച്ചു. നോഫാർട്ടം് 
വിിലയം നോകാളജീിചെ� ഘടിനയും നയാങ്ങളുംം അനുകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് 1812-ൽ മദ്രാസ്സാിൽ ആരാംഭാിച്ച 
നോഫാർട്ടം് ചെസം�് നോജീാർജീ് നോകാളജീ് ചെതനോക്കി ഇന്ത്യയയാിചെല ഭാാ�ാസൂത്രണ്പ്രക്രിയായാിൽ സംാരാമായാ 
സംംഭാാവിനകൾ നല്കിിയാിട്ടുണ്ടാ്.

ചാാർട്ടംർ ആക്ട്
ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളുംചെടി വിികസംനത്തിനും ഇന്ത്യയയാിചെല ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� പ്രചാാരാണ്
ത്തിനും ആക്കിംകൂട്ടംിയാ സുപ്രധീാന നടിപിടിിയാായാിരുംന്നു 1813-ചെല കമ്പനി ചാാർട്ടംർ പിരാി�് കരാണ്ം. 
ചാാർട്ടംർ വിീണ്ടും പിരാിഷ്കരാിച്ചനോതാചെടി 1793-ചെല ആക്ട് മുതൽ അനുഭാവിിച്ചുനോപിാന്ന ഇന്ത്യയയാിചെല വിയാപിാ
രാക്കുത്തകാവികാശം ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയ്ക്കാ് നഷ്ടിചെപ്പിട്ടു. പിഴിയാ ചാാർട്ടംർ പ്രകാരാം, കമ്പനിയുചെടി 
ഭാരാണ്ത്തിനുകീഴിിലുംള്ള ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുമതപ്രചാാരാണ്പ്രവിർത്തനങ്ങൾ നടിത്താൻ 
അനുവിാദ്യാമുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. ആ നിയാന്ത്രണ്ം പുതിയാ ചാാർട്ടംർ നിലവിിൽവിന്നനോതാചെടി ഇല്ലാതായാി. 
ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� ചുമതലയും ഇന്ത്യയയാിചെല സംിവിിൽ ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെരായും കൈസംനിക 
ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെരായും പിരാിശീലിപ്പിിക്കിാനുള്ള ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തവുംം പുതുക്കിിയാ ചാാർട്ടംർ ആക്ട് പ്രകാരാം 
ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടിതായാി.

ബ്രിിട്ടംീ�ിന്ത്യയയാിചെല ജീനങ്ങളുംചെടി ഇടിയാിൽ വിിദ്യായാഭായാസംം, സംാഹാിതയം, ശാസ്ത്രംം എന്നിവിയുചെടി 
പ്രചാാരാണ്ത്തിനായാി വിർ�ം നോതാറും ഒരും ലക്ഷ്യംം രൂപി വിീതം മാറ്റിചെവിയ്ക്കാാൻ ചാാർട്ടംെിൽ വിയവിസ്ഥിചെചാ
യ്തിരുംന്നു. പിരാമ്പരാാഗംത രാീതിയാിലുംള്ള വിിദ്യായാഭായാസംം മാത്രം നടിന്നുവിന്നിരുംന്ന ഇന്ത്യയൻ സംമൂഹാങ്ങളിൽ 
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ആധുനികവിിദ്യായാഭായാസംസംമ്പ്രദ്യാായാം ആരാംഭാിക്കുവിാനും കാരായമായാ നോപിാ�ണ്ശ്രീമങ്ങൾ നടിക്കിാതി
രുംന്ന ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളിൽ ഭാാ�ാസൂത്രണ്ശ്രീമങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കിാനും ഇടിയാാക്കിിയാതിൽ ചാാർട്ടംർ 
ആക്ടിചെ� പിരാി�് കരാണ്ത്തിന് കാരായമായാ പിങ്കുണ്ടാ്.

വിിദ്യായാഭായാസംം: ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ത്തിനുമുമ്പ്
1600 മുതൽ 1757 വിചെരായുള്ള കാലയാളവിിൽ ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയാ കമ്പനിയുചെടി ശ്രീദ്ധീ ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദ്യായാ
ഭായാസംകാരായങ്ങളിൽ പിതിഞ്ഞിരുംന്നില്ല. തനോ�ശീയാമായാ വിിദ്യായാഭായാസം സംമ്പ്രദ്യാായാങ്ങളുംം ഏതാനും 
ക്രിസ്തയൻ മി�ണ്െിമാരുംചെടി പിരാിശ്രീമങ്ങളുംം മാത്രമാണ്് വിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിൽ അക്കിാലത്ത് 
കാണ്ാനാവുംക. 1757-ൽ ഇന്ത്യയയാിചെല അധീികാരാശക്തിിയാായാിത്തീർന്നനോതാചെടി തങ്ങളുംചെടി താല്പ
രായസംംരാക്ഷ്യംണ്ം ഉെപ്പുവിരുംത്തുന്ന സംാഹാചാരായങ്ങചെളക്കുെിച്ച് അവിർക്കി് ആനോലാചാിനോക്കിണ്ടാിവിന്നു. 
അതിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് സംർക്കിാർ പിദ്യാവിികളിലിരാിക്കുന്ന സംാാധീീനശക്തിിയുള്ള ഇന്ത്യയാക്കിാരുംചെടി 
മക്കിൾക്കി് വിിദ്യായാഭായാസംം നല്കിാനുള്ള പിദ്ധീതികൾ കമ്പനി ആവിിഷ്കരാിച്ചത്.21

സംംസ്കൃതപിാഠശാലകൾ, ഗുരുംകുലങ്ങൾ, ബുദ്ധീവിിഹാാരാങ്ങൾ, മദ്രസംകൾ എന്നിവിയാായാിരുംന്നു 
പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യയയാിൽ വിിദ്യായാഭായാസം നോകന്ദ്രങ്ങളായാി പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്ന സ്ഥിാപിന
ങ്ങൾ. ആസൂത്രിതനോമാ വിയവിസ്ഥിാപിിതനോമാ ആയാ വിിധീത്തിൽ സംാർവിത്രികമായാി സംാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടം 
എചെന്ത്യങ്കിലുംം പിഠനപിദ്ധീതിനോയാാ രാീതിശാസ്ത്രംനോമാ അവിയ്ക്കാ് ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. തികച്ചും പിരാിമിതമായാ 
ലക്ഷ്യംയങ്ങനോളാചെടി പ്രാനോദ്യാശികമായാി മാത്രം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന സ്ഥിാപിനങ്ങളായാിരുംന്നു അവി. അതത് 
സംമൂഹാത്തിചെ� മാതൃഭാാ�നോയാാ മതപിരാമായാി പ്രാധീാനയമുള്ള ഭാാ�നോയാാ നിലനിന്ന ഫുഡ്ൽ 
വിയവിസ്ഥിിതിയാനുസംരാിച്ച് ചെതാഴിിൽ-കലാ-കൈവിജ്ഞാംാനികകൈനപുണ്ിയ്ക്കാ് അവിശയം ആവിശയമായാ 
ഭാാ�കനോളാ അവിിടിങ്ങളിൽ തരാംനോപിാചെല പിഠിപ്പിിച്ചുനോപിാന്നു. സംാമൂഹാികമായാി കല്പിക്കിചെപ്പിട്ടം ജീാതിമ
തവിർഗംനോഭാദ്യാങ്ങചെളല്ലാം പിഠിതാവിിചെ� വിിദ്യായാഭായാസംസംാധീയതചെയാ അനുകൂലമാനോയാാ പ്രതികൂലമാനോയാാ 
സംാാധീീനിക്കുന്ന ഘടികങ്ങളായാിരുംന്നു. അതതു പ്രനോദ്യാശങ്ങളിചെല ഭാാ�ാജ്ഞാംാനികനോളാ പിണ്ഡിതനോരാാ 
ആയാിരുംന്നു ഇത്തരാം സ്ഥിാപിങ്ങളിൽ ഭാാ�ാപിഠനം കൈകകാരായം ചെചായ്തിരുംന്നത്. അവിരുംചെടി നിയാമ
നത്തിന് നിയാതമായാ നോയാാഗംയതകനോളാ നിശ്ചിിതമായാ മാനദ്യാണ്ഡങ്ങനോളാ ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല.

ആധുനിക വിിദ്യായാഭായാസംസ്ഥിാപിനങ്ങളുംചെടി ആവിിർഭാാവിം
1817-ൽ ൊം നോമാഹാൻ നോൊയാിയുചെടിയും ഇംഗ്ലീീഷുകാരാനായാ നോഡ്വിിഡ്് ഹാാനോരായുചെടിയും നോനതൃതാത്തിൽ 
കല്ക്കത്തയാിൽ ആരാംഭാിച്ച ഹാിന്ദു നോകാളജീ് (പിിന്നീടി് പ്രസംിഡ്ൻസംി നോകാളജീ് എന്നനോപിരാിൽ അെിയാചെപ്പി
ട്ടു), 1818-ൽ വിിലയം കാനോരാ, നോജീാ�ാ മാർ�് മാൻ, വിിലയം വിാർഡ്് എന്നീ ഇംഗ്ലീീ�് മി�നെിമാരുംചെടി 
നോനതൃതാത്തിൽ ഹാൗെയാിൽ ആരാംഭാിച്ച ചെസംൊംപൂർ നോകാളജീ്, 1825-ൽ ൊം നോമാഹാൻ നോൊയാിയുചെടി 
നോനതൃതാത്തിൽ കല്ക്കത്തയാിൽ ആരാംഭാിച്ച നോവിദ്യാാന്ത്യ നോകാളജീ് എന്നിവിയാാണ്് ഇന്ത്യയയാിചെല ഇംഗ്ലീീ�് 
വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനു അടിിത്തെപിാകിയാ സ്ഥിാപിനങ്ങൾ. ‘ബഹുമാനയരാായാ ഹാിന്ദുക്കിളുംചെടി മക്കിൾക്കി് 
യൂനോൊപ്പിിചെലയും ഏ�യയാിചെലയും സംാഹാിതയം, ശാസ്ത്രംം എന്നിവിയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�ിലൂചെടിയും ഇന്ത്യയൻ 
ഭാാ�കളിലൂചെടിയും വിിദ്യായാഭാാസംം നല്കുക’22 എന്നതായാിരുംന്നു ഹാിന്ദു നോകാളജീിചെ� പ്രഖയാപിിതലക്ഷ്യംയം. 
ഏ�യാറ്റിക് ക്രിസ്തയൻ വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിട്ടംവിരുംം അല്ലാത്തവിരുംമായാ യുവിാക്കിൾക്കി് പിൗരാസ്തയ 
സംാഹാിതയത്തിലുംം യൂനോൊപിയൻ ശാസ്ത്രംത്തിലുംം വിിദ്യായാഭായാസംം നല്കുക എന്നതായാിരുംന്നു ചെസംൊംപൂർ 
നോകാളജീിചെ� ലക്ഷ്യംയം. അകൈദ്യാാതം ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള ഹാിന്ദു ധീർമങ്ങൾചെക്കിാപ്പിം യൂനോൊപിയൻ ശാസ്ത്രംവുംം 
സംാമൂഹാികശാസ്ത്രംവുംം പിഠിപ്പിിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു നോവിദ്യാാന്ത്യനോകാളജീിചെ� ലക്ഷ്യംയം. ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�
കളിൽനിന്ന് ഇംഗ്ലീീ�ിനോലയ്ക്കുംം തിരാിച്ചുമുള്ള വിിജ്ഞാംാനവിിനിമയാത്തിന് ഈ വിിദ്യായാഭായാസംസ്ഥിാപിന
ങ്ങളുംചെടി പ്രവിർത്തനം സംഹാായാകരാമായാി.



37
2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

ചെപിാതുനോബാധീനത്തിനുള്ള ജീനെൽകമ്മാറ്റി
ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിൽ കമ്പനി നടിത്തിയാ സുശക്തിമായാ ഇടിചെപിടിലുംകളിചെലാന്നാ
യാിരുംന്നു 1823-ചെല ചെപിാതുനോബാധീനത്തിനുള്ള ജീനെൽകമ്മാറ്റിയുചെടി (general committee for public 
instruction) രൂപിവിത്കരാണ്ം. പിത്ത് യൂനോൊപിയൻ അംഗംങ്ങൾ അടിങ്ങുന്നതായാിരുംന്നു ജീനെൽ
കമ്മാറ്റി. വിിദ്യായാഭായാസംാവിശയത്തിന് നീക്കിിചെവിച്ച ഒരും ലക്ഷ്യംം രൂപി ആവിശയക്കിാർക്കി് വിിതരാണ്ം 
ചെചായ്യാനുള്ള ചുമതല ഈ കമ്മാറ്റിയ്ക്കാായാിരുംന്നു. ധീനവിിഹാിതത്തിൽ വിലിചെയാാരും പിങ്ക് നാട്ടുഭാാ�ാ
വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനുനോവിണ്ടാി വിിനിനോയാാഗംിക്കിാനായാിരുംന്നു ഓെിയാ�ൽ ആശയാഗംതിയ്ക്കാ് പ്രാമുഖയമുള്ള 
ജീനെൽകമ്മാറ്റിയുചെടി തീരുംമാനം.

അത്തരാം ചാില തീരുംമാനങ്ങൾ എടുക്കുനോമ്പാഴും, ഓെിയാ�ലിസ്റ്റി്- ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റി് അഭാിപ്രായാ
വിയതയാസംങ്ങളിൽനിന്നും ചെപിാതുനോബാധീനത്തിനുള്ള ജീനെൽകമ്മാറ്റിയും മുക്തിമായാിരുംന്നില്ല. ഉദ്യാാഹാ
രാണ്ത്തിന്, ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദ്യായാഭായാസം മാധീയമം ഏചെതന്നു നിശ്ചിയാിക്കിാനുള്ള നോവിാചെട്ടംടുപ്പിിൽ ഓെി
യാ�ലിസ്റ്റുകളുംചെടി കാഴ്ചപ്പിാടി് അനോതപിടിി അംഗംീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംില്ല. ആ വിി�യാത്തിൽ അഞ്ചുനോപിർ 
ഇംഗ്ലീീ�ിന് അനുകൂലമായും അഞ്ചുനോപിർ പിൗരാസ്തയഭാാ�കൾക്കിനുകൂലമായുമാണ്് നോവിാട്ടുചെചായ്തത്. 
1835-ൽ ചെമനോക്കിാചെള മിനുടി് സം് പുെത്തിെങ്ങുന്നതുവിചെരാ ആ തർക്കിം പിരാിഹാരാിക്കിചെപ്പിടിാചെത കിടിന്നു.

ചെപിാതുനോബാധീനത്തിനുള്ള ജീനെൽ കമ്മാറ്റി 1829-ൽ സംർക്കിാെിനു സംമർപ്പിിച്ച െിനോപ്പിാർട്ടംിൽ, 
വിാണ്ിജീയത്തിചെ�യും രാാഷ്ട്രീീയാകാരായങ്ങളുംചെടിയും നിയാമസംംവിിധീാന ത്തിചെ�യും ഭാാ�യാായാി ഇംഗ്ലീീ�് 
നിശ്ചിയാിക്കിചെപ്പിടുന്നിചെല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യയക്കിാർ അതു പിഠിക്കിാൻ താല്പരായം കാണ്ിക്കുകയാിചെല്ലന്ന് മുന്നെി
യാിപ്പി് നൽകി. എങ്കിലുംം, ഇക്കിാരായത്തിൽ കൂടുതൽ നടിപിടിികചെളാന്നും കമ്പനിയുചെടി ഭാാഗംത്തുനിന്നും 
ഉണ്ടാായാില്ല.

ൊം നോമാഹാൻ നോൊയാിയുചെടി നിലപിാടി്
ഇന്ത്യയയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം സംാർവിത്രികമാക്കിാൻ അഭായസ്തവിിദ്യായരാായാ വിനോരാണ്യവിിഭാാഗംത്തിൽ
നിന്നും ശക്തിമായാ ആവിശയമുയാർന്നിരുംന്നു. നാട്ടുഭാാ�കളിൽ വിിദ്യായാഭായാസംംനല്കിാനുള്ള കമ്പനിയുചെടി 
തീരുംമാനത്തിൽ അവിർക്കി് കടുത്ത വിിപ്രതിപിത്തിയുണ്ടാായാിരുംന്നു. അക്കൂട്ടംത്തിൽ ൊം നോമാഹാൻ 
നോൊയാിയുചെടി നിലപിാടി് സംവിിനോശ�ശ്രീദ്ധീയാാകർ�ിക്കുന്നതാണ്്. രാാജീയചെത്ത അന്ധകാരാത്തിനോലക്കി് 
തള്ളിവിിടിാചെമന്നല്ലാചെത സംംസ്കൃതവിിദ്യായാഭായാസംസംമ്പ്രദ്യാായാം ചെകാണ്ടാ് മചെറ്റാരും പ്രനോയാാജീനവുംമിചെല്ലന്നും 
സംംസം് കൃതവിിദ്യായാഭായാസംത്തിനുനോവിണ്ടാി ധീനം വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നതുചെകാണ്ടാ് ഏതാനും ബ്രിാഹാ് മണ്ർ
ക്കില്ലാചെത മറ്റാർക്കും നോനട്ടംമിചെല്ലന്നും അത്തരാം ശ്രീമങ്ങൾ അവിസംാനിപ്പിിച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലുംം 
ഇംഗ്ലീീ�് സ്കൂളുംകൾ ആരാംഭാിക്കുകയാാണ്് നോവിണ്ടാചെതന്നും ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെലിന് അയാച്ച കത്തിൽ 
അനോ�ഹാം ആവിശയചെപ്പിട്ടു.23 ഇംഗ്ലീീ�ിനുനോവിണ്ടാിയുള്ള മുെവിിളിയാിലൂചെടി ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംചെടി ഭാാ�ാ
നയാചെത്ത അനുഗംമിക്കുകയാാണ്് യാഥാർഥത്തിൽ ൊം നോമാഹാൻ നോൊയാ് ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള ഇന്ത്യയൻ 
വിനോരാണ്യർ ചെചായ്തത്.24 എന്നാൽ ഇംഗ്ലീീ�ിനുനോവിണ്ടാി മാത്രമുള്ള മുെവിിളിയുമായാിരുംന്നില്ല അത്. ൊം 
നോമാഹാൻ നോൊയാിയുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽത്തചെന്ന അതിചെ� ഉദ്യാാഹാരാണ്ം കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനായാി വിാദ്യാിക്കുകയും പിരാിശ്രീമിക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാഴും ബംഗംാളിഭാാ�യുചെടി 
നോപിാ�ണ്ം ൊം നോമാഹാൻനോൊയാിയുചെടി ആനോലാചാനാവിി�യാമായാിരുംന്നു. ബംഗംാളിചെല ബൗദ്ധീിക
വിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി നോകന്ദ്രബിന്ദുവിായാി ബംഗംാളിഭാാ�ചെയാ മാറ്റാൻ അനോ�ഹാം ആഗ്രഹാിച്ചു. അനോ�ഹാം 
രാചാിച്ച ബംഗംാളി വിയാകരാണ്വുംം ഗംദ്യായകൃതികളുംം ബംഗംാളിഭാാ�യുചെടി മാനകീകരാണ്ചെത്ത അടിയാാ
ളചെപ്പിടുത്തുന്നവിയാാണ്്. അനോതസംമയാംതചെന്ന, സംമൂഹാത്തിചെ� ആധുനികീകരാണ്ത്തിന് ഇംഗ്ലീീ�് 
വിിദ്യായാഭായാസംം അതയാവിശയമാചെണ്ന്ന് അനോ�ഹാം തിരാിച്ചെിയുകയും ചെചായ്തു.
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ചെമനോക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി് സം്
ഇന്ത്യയൻ സംമൂഹാങ്ങനോളാടി് സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാ മനോനാഭാാവിത്തിലുംം ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കനോളാടി് സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാ 
സംമീപിനത്തിലുംം ഓെിയാ�ലിസ്റ്റുകളുംം ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകളുംം തമ്മാിലുംള്ള തർക്കിം ഉച്ചസ്ഥിായാിയാിചെല
ത്തിയാ സംന്ദീർഭാത്തിലാണ്് ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റുകൾക്കി് അനുകൂലമായാ നിലപിാടുമായാി 1835-ൽ ചെമനോക്കിാ
ചെളയുചെടി മിനുടി് സം് പുെത്തുവിരുംന്നത്.ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെലിചെ� എക് സംികൂട്ടംീവി് കമ്മാറ്റി അംഗംവുംം 
ചെപിാതുനോബാധീനത്തിനുള്ള ജീനെൽകമ്മാറ്റിയുചെടി പ്രസംിഡ്ന്റുമായാി നിയാമിതനായാ ചെമനോക്കിാചെള 
പ്രഭു തയ്യാൊക്കിിയാ മിനുടി് സം് അതുവിചെരാ കമ്പനി പുലർത്തിയാ ഭാാ�ാനയാത്തിന് വിിരുംദ്ധീമായാ 
കാഴ്ചപ്പിാടി് പുലർത്തുന്നതായാിരുംന്നു. ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കചെള നോപ്രാൽസംാഹാിപ്പിിക്കുന്ന 1813-ചെല ചാാർട്ടംർ 
ആക്ട് വിയവിസ്ഥിചെയാ അനോ�ഹാം വിിമർശിച്ചു. അെബിയാിലുംം സംംസ്കൃതത്തിലുംം മറ്റുംമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി 
പ്രസംാധീനം അവിസംാനിപ്പിിനോക്കിണ്ടാതാണ്് എന്ന് ചെമനോക്കിാചെള തചെ� നയാനോരാഖയാിൽ നോരാഖചെപ്പിടുത്തി. 
യൂനോൊപ്പിിചെല ഒരും കൈലബ്രിെിയാിചെല ഒരും അലമാരായാിചെല പുസ്തകങ്ങളിചെല വിിജ്ഞാംാനം ഇന്ത്യയൻ 
ഭാാ�കളിചെലയും അെബിയാിചെലയും മുഴുവിൻ വിിജ്ഞാംാനത്തിനും നോമചെലയാാണ്് എചെന്നഴുതാൻ അനോ�
ഹാത്തിനു മടിിയുണ്ടാായാില്ല. കൈവിജ്ഞാംാനികനോമഖലയാിൽ പിൗരാസ്തയമായാ എല്ലാ സംാധീയതകചെളയും 
അനോ�ഹാം നിനോ�ധീിച്ചു. ചെമനോക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി് സം് ഇന്ത്യയയാിചെല നാട്ടുഭാാ�കചെള വിിജ്ഞാംാനനോമാ 
സംർഗംാത്മകനോശ�ിനോയാാ ഇല്ലാത്ത പ്രാകൃതചെമാഴിികളായാി മാത്രമാണ്് പിരാിഗംണ്ിച്ചത്. ബ്രിിട്ടംീഷു
കാർക്കും ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ഭാരാിക്കുന്ന ലക്ഷ്യംക്കിണ്ക്കിിനു നോപിർക്കും ഇടിയാിൽ വിയാഖയാതാക്കിളായാി 
നില്ക്കുന്നവിരുംം രാക്തിത്തിലുംം വിർണ്ണിത്തിലുംം ഇന്ത്യയാക്കിാരുംം അഭാിരുംചാികളിലുംം അഭാിപ്രായാങ്ങളിലുംം 
ധീാർമികതയാിലുംം ഇംഗ്ലീീഷുകാരുംമായാ ഒരും വിർഗംത്തിനു രൂപിംചെകാടുക്കുക എന്നതാണ്് ഇന്ത്യയയാിചെല 
സംാമ്രാാജീയതാഭാരാണ്ത്തിന് പിരാമാവിധീി ചെചായ്യാനുള്ളത് എന്നതായാിരുംന്നു ചെമനോക്കിാചെളയുചെടി നിലപിാടി്. 
പിരാിഹാരാിക്കിാനാവിാത്ത വിിധീത്തിൽ ഓെിയാ�ലിസ്റ്റി്-ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റി് ആശയാസംംഘട്ടംനങ്ങൾ നടിന്നി
രുംന്നുചെവിങ്കിലുംം ഇന്ത്യയയാിചെല നാട്ടുഭാാ�കചെള പിരാിപൂർണ്ണിമായാി അവിഗംണ്ിക്കുന്ന നയാം അതിനുമുമ്പ് 
കമ്പനി പുലർത്തിയാിരുംന്നില്ല.

ചെമനോക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി് സംിന് ഇന്ത്യയയാിചെല ചെകാനോളാണ്ിയാൽ വിിദ്യായാഭായാസംനോമഖലയാിൽ സംാർ
വിത്രികമായാ അംഗംീകാരാം ലഭാിച്ചു. നാട്ടുഭാാ�കളിൽ വിിദ്യായാഭായാസംം നടിത്തിവിരുംന്ന എചെതങ്കിലുംം 
സം് കൂളുംകനോളാ നോകാനോളജുകനോളാ ഇല്ലാതാക്കിാൻ ഉനോ�ശിക്കുന്നിചെല്ലങ്കിലുംം ഇന്ത്യയാക്കിാർക്കിിടിയാിൽ 
യൂനോൊപിയൻ സംാഹാിതയവുംം ശാസ്ത്രംവുംം പ്രചാരാിപ്പിിക്കിാനാണ്് സംർക്കിാെിനു താല്പരായചെമന്ന് ഗംവിർണ്ണിർ 
ജീനെൽ വിിലയം ചെബ�ിക്കി് 1835 മാർച്ച് 7-നു പ്രഖയാപിിച്ചു. വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനു ലഭായമായാ എല്ലാ 
ധീനസംഞ്ചയാവുംം ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനുനോവിണ്ടാി മാത്രമാണ്് ചെചാലവിഴിിനോക്കിണ്ടാത് എന്നും എന്ന് 
അനോ�ഹാം നിഷ്കർ�ിച്ചു. വിിലയം ചെബ�ിക്കിിചെനത്തുടിർന്ന് 1836-ൽ ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെൽ പിദ്യാവിിയാിചെല
ത്തിയാ ഓക് ലാൻഡും ചെമനോക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി് സംിചെ� കാരായത്തിൽ സംമാനമായാ നിലപിാടിാണ്് 
സംാീകരാിച്ചത്.

വുംഡ്് സം് ചെഡ്�ാച്ച്
കമ്പനിയുചെടി നോബാർഡ്് ഓഫ് കൺനോട്രാൾ പ്രസംിഡ്�് ആയാിരുംന്ന ചാാൾസം് വുംഡ്് 1854-ൽ 
അന്നചെത്ത ഗംവിർണ്ണിർ ജീനെൽ ഡ്ൽഹാൗസംി പ്രഭുവിിനു സംമർപ്പിിച്ച അടിിയാന്ത്യരാക്കിത്താണ്് വുംഡ്് സം് 
ചെഡ്�ാച്ച് എന്നനോപിരാിൽ ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസംവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്നത്. ഇന്ത്യയയാിൽ 
വിിദ്യായാഭായാസം മാധീയമമായാി ഇംഗ്ലീീ�് ഉപിനോയാാഗംിക്കിണ്ചെമന്നും എല്ലാ പ്രവിിശയകളിലുംം വിിദ്യായാഭായാ
സംവികുപ്പി് ആരാംഭാിക്കിണ്ചെമന്നും വുംഡ്് സം് ചെഡ്�ാച്ച് ശുപിാർശചെചായ്തു. യൂനോൊപിയൻ കൃതികളുംചെടി 
വിിവിർത്തനനോമാ അനുരൂപിീകരാണ്നോമാ പ്രാനോദ്യാശികഭാാ�കളിൽ നിർവിഹാിക്കുന്ന കാരായം പ്രനോതയ
കമായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിണ്ചെമന്നും അനോ�ഹാം അഭാിപ്രായാചെപ്പിട്ടു. ഇന്ത്യയാക്കിാർക്കുള്ള പിരാിശീലനം 
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ഇംഗ്ലീീ�ിനോനാചെടിാപ്പിം അവിരുംചെടി മാതൃഭാാ�യാിലുംം നല്കുക, അഫിലിചെയാറ്റ് ചെചായ്ത എയാ്ഡ്ഡ്് 
വിിദ്യായാലയാങ്ങൾക്കി് സംർക്കിാർ ധീനസംഹാായാം ചെചായ്യുക, പ്രാഥമിക വിിദ്യായാഭായാസംം മാതൃഭാാ�യാിലുംം 
ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംം ഇംഗ്ലീീ�ിലുംം നല്കുക, സ്ത്രംീവിിദ്യായാഭായാസംം നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിക്കുക തുടിങ്ങി വുംഡ്് സം് 
ചെഡ്�ാച്ച് അവിതരാിപ്പിിച്ച ശുപിാർശകചെളല്ലാം ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� മുഖച്ഛായാ മാറ്റാൻ 
ചെകല്പുള്ളവിയാായാിരുംന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നയാാണ്് വുംഡ്് സം് ചെഡ്�ാച്ചിചെന ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസം
ത്തിചെ� മാഗ്നാാകാർട്ടംാ എന്നു വിിനോശ�ിപ്പിിക്കുന്നത്.

സംർവികലാശാലകളുംചെടി സംംസ്ഥിാപിനം
വുംഡ്് സം് ചെഡ്�ാച്ചിചെല ശുപിാർശയാനുസംരാിച്ച് കല്ക്കത്ത, നോബാംചെബ, മദ്രാസം് എന്നിവിിടിങ്ങളിലായാി 
മൂന്ന് സംർവികലാശാലകൾ 1857-ൽ സ്ഥിാപിിയ്ക്കാചെപ്പിട്ടു. 3,246 വിിദ്യായാർഥികൾ പിഠിയ്ക്കുംന്ന 15 ആർടി് സം് 
നോകാളജുകളുംം 912 വിിദ്യായാർഥികൾ പിഠിയ്ക്കുംന്ന 15 ചെപ്രാഫ�ണ്ൽ നോകാളജുകളുംമായാിരുംന്നു ഈ 
സംർവികലാശാലകൾക്കു കീഴിിൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്നത്.25 ബിരുംദ്യാം നോനടിാൻ താല്പരായമുള്ളവിർക്കി് നിർ�ിഷ്ടി 
സംിലബസം് അനുസംരാിച്ച് പിരാീക്ഷ്യം നടിത്തുകയും െിസംൽറ്റ് പ്രഖയാപിിക്കുകയും ചെചായ്യുക എന്നതായാി
രുംന്നു തുടിക്കിത്തിൽ അവിയുചെടി പ്രവിർത്തനരാീതി. അതായാത്, അവിയാിൽ അധീയാപിനനോമാ ക്ലാാസ്സു
കനോളാ ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. സംർവികലാശാലകളിൽ അഫിലിനോയാറ്റ് ചെചായ്ത നോകാളജുകളിലായാിരുംന്നു 
വിിദ്യായാർഥികളുംചെടി പിഠനവുംം പിരാിശീലനവുംം നടിന്നിരുംന്നത്.26

ചെമട്രിക്കുനോല�ൻ, ഫസ്റ്റി് എക് സംാമിനോന�ൻ, ബി. എ., എം. എ. എന്നീ നോകാഴി് സുകളിൽ 
വിിവിിധീ ഭാാ�കൾ പിഠിക്കിാനുണ്ടാായാിരുംന്നു. കൽക്കിട്ടം സംർവികലാശാലയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�്, ഗ്രീക്കി്, 
ലാറ്റിൻ, അെബിക്കി്, നോപിർ�യൻ, ഹാീബ്രു, സംംസം് കൃതം, ബംഗംാളി, ഒെിയാ, ഹാിന്ദീി, ഉർദു, ബർമീസം്, 
അർനോമനിയാൻ എന്നീ ഭാാ�കൾ; മദ്രാസം് സംർവികലാശാലയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�്, ഗ്രീക്കി്, ലാറ്റിൻ, തമിഴി്, 
ചെതലുംങ്ക്,കന്നഡ്, മലയാാളം, സംിംഹാളീസം്, ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി എന്നീ ഭാാ�കൾ; നോബാംനോബ സംർവിക
ലാശാലയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�്, സംംസം് കൃതം, ഗ്രീക്കി്, ലാറ്റിൻ, ഹാീബ്രു, അെബിക്, നോപിാർച്ചുഗംീസം്, മൊത്തി, 
ഗുജീൊത്തി, കന്നഡ്, ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി, നോപിർ�യൻ, സംിന്ധി എന്നീ ഭാാ�കൾ എന്നിങ്ങചെനയാാണ്് 
അതിചെ� വിിശദ്യാാംശങ്ങൾ. ഇവിയാിൽ എല്ലാ ഭാാ�കളുംം എല്ലാ നോകാഴി് സുകൾക്കും പിാഠയവിി�യാങ്ങ
ളായാിരുംന്നില്ല. ആധുനികരാീതിയാിലുംള്ളതും വിയവിസ്ഥിാപിിതമായാതുമായാ ഒരും പിഠനപിദ്ധീതി പ്രസ്തുതഭാാ
�കളിൽ പിലതിനും ആദ്യായമായാാണ്് നിർനോ�ശിക്കിചെപ്പിട്ടംത്. ഇന്ത്യയൻഭാാ�കളുംചെടി ആസൂത്രണ്ത്തിലുംം 
നോപിാ�ണ്ത്തിലുംം പ്രസ്തുത സംർവികലാശാലകൾ കാരായമായാി ഇടിചെപിടുകയുണ്ടാായാി.

രാണ്ടാ് സംർവികലാശാലകൾകൂടിി പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ ഇന്ത്യയയാിൽ സ്ഥിാപിിയ്ക്കാചെപ്പിടു
കയുണ്ടാായാി. 1882-ൽ ആരാംഭാിച്ച പിഞ്ചാബ് സംർവികലാശാലയും 1887-ൽ ആരാംഭാിച്ച അലഹാബാദ്യാ് 
സംർവികലാശാലയുമാണ്് അവി. സംർവികലാശാലാതലത്തിൽ നടിന്ന ഭാാ�ാവിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� 
മൂലയനിർണ്ണിയാം കാരായക്ഷ്യംമമായാ വിിധീത്തിൽ നടിന്നതായാി പിെയാാനാവിില്ല. വിിദ്യായാഭായാസംരാംഗംചെത്ത 
പുനോരാാഗംതി വിിശകലനംചെചായ്യാൻ 1882-ൽ ഹാണ്ടാർ കമ്മാീ�ചെന സംർക്കിാർ നിയാമിച്ചുചെവിങ്കിലുംം ഉന്ന
തവിിദ്യായാഭായാസംസ്ഥിാപിനങ്ങളായാ സംർവികലാശാലകളുംം നോകാളജുകളുംം അതിചെ� പിരാിധീിയാിൽ 
ഉൾചെപ്പിട്ടംിരുംന്നില്ല.27

ബീഹാാെിചെല ഉർദുവിിരുംദ്ധീ പ്രനോക്ഷ്യംാഭാം
പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടാിചെല ഇന്ത്യയയുചെടി ഭാാ�ാപിരാമായാ പ്രനോതയകതകൾ ആരാായുനോമ്പാൾ 
വിിസ്മരാിക്കിാനാവിാത്ത ഒരും അധീയായാമാണ്് ബീഹാാെിചെല ഉർദുവിിരുംദ്ധീ പ്രനോക്ഷ്യംാഭാം. ബംഗംാൾ 
പ്രസംിഡ്ൻസംിയാിൽചെപ്പിട്ടം ബീഹാാർ, വിടിക്കുപിടിിഞ്ഞാെൻ പ്രസംിഡ്ൻസംി, മധീയ പ്രസംിഡ്ൻസംി 
എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ ഭാരാണ്ത്തിചെ�യും നിയാമസംംവിിധീാനത്തിചെ�യും താഴ്ന്നതട്ടുകളിൽ 1830-കൾ 
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മുതൽ നോപിർ�യൻഭാാ�ചെയാ ഒഴിിവിാക്കുകയും തത്സ്ഥാാനത്ത് ഉർദുവിിചെ� ഉപിനോയാാഗംം നോപ്രാൽസംാ
ഹാിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്തിരുംന്നു. നോപിർ�യൻ ലിപിിയും നോപിർ�യൻ സംാാധീീനവുംമുള്ള ഉർദുവിായാിരുംന്നു 
നോകാടിതികളിലുംം മറ്റുംം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നത്. ഔനോദ്യായാഗംികവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന 
ഉർദു മനസ്സാിലാവുംന്നിചെല്ലന്ന് ജീനങ്ങൾ പിരാാതിചെപ്പിട്ടുചെവിങ്കിലുംം ഭാരാണ്ാധീികാരാികൾ ആ പിരാാതി 
കാരായമാചെയാടുത്തില്ല. കാണ്ക്കിാചെണ് ഉർദുവിിചെനതിചെരാ ബീഹാാെിൽ പ്രതിനോ�ധീം ശക്തിിയാാർ
ജ്ജ്ിച്ചുവിന്നു. ഔനോദ്യായാഗംികവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ഉർദുവിിചെ� ഉപിനോയാാഗംം അവിസംാനിപ്പിിക്കിണ്ചെമന്നും 
നാഗംരാിലിപിിയാിൽ എഴുതുന്ന ഹാിന്ദീി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാൻ അനുവിദ്യാിക്കിണ്ചെമന്നുമായാിരുംന്നു പ്രതിനോ�
ധീക്കിാരുംചെടി ആവിശയം. ചെപിാതുനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടിയും നിനോവിദ്യാനങ്ങളിലൂചെടിയും ഈ ആവിശയം വിയാപി
കമായാി പ്രചാരാിച്ചു. ഭാാ�ാസൂത്രണ്സംംബന്ധിയാായാി പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ നടിന്ന ഏറ്റവുംം 
വിലിയാ ജീനകീയാപ്രനോക്ഷ്യംാഭാമായാിരുംന്നു അത്. മൂന്നു പിതിറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ടുനിന്ന പ്രനോക്ഷ്യംാഭാത്തിചെ� 
ഫലമായാി 1881-ൽ ബീഹാാെിൽ നോകാടിതിഭാാ�യാായാി ഹാിന്ദീി പ്രഖയാപിിക്കിചെപ്പിട്ടു. നിയാമപിരാമായാ 
വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ നോമലിൽ നോപിർ�യൻ ലിപിി ഉപിനോയാാഗംിക്കിരുംചെതന്നും ഉത്തരാവുംണ്ടാായാി.

അടിിനോച്ചല്പിച്ച ഭാാ�ാനയാങ്ങൾ
എല്ലാവിിധീത്തിലുംമുള്ള കുത്തകാവികാശവുംം ചൂ�ണ്വുംം ഉെപ്പുവിരുംത്താൻ ഇന്ത്യയയാിചെല 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീികാരാികൾ ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ചെയായും ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്തയും ഉപിനോയാാ
ഗംിച്ചതിചെ� ചാരാിത്രമാണ്് പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാാ�ാനയാങ്ങൾ കാണ്ി
ച്ചുതരുംന്നത്. ഇന്ത്യയൻ സംമൂഹാത്തിചെ� താല്പരായങ്ങളായാിരുംന്നില്ല അവിയാിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. 
ഭാാ�ാപിരാമായാ സംാമ്രാാജീയതാ ത്തിചെ� ആശയാാവിലികളായാിരുംന്നു ആ ഭാാ�ാനയാങ്ങൾ സംംബന്ധിച്ച 
ഔനോദ്യായാഗംികനോരാഖകളിൽ �ഷ്ടിമായും പ്രാനോയാാഗംികവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ഗുപ്തമായും ചെതളിഞ്ഞത്. 
ഇന്ത്യയാക്കിാചെരാ ആധുനികവിത്കരാിക്കിാൻ ഇംഗ്ലീീ�് കൂടിിനോയാതീരൂ എന്ന് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീികാ
രാികൾ വിിശാസംിച്ചു. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം എന്നത് ‘അധീികാരാത്തിചെ�യും പിദ്യാവിിയുചെടിയും പുനോരാാഗം
തിയുചെടിയും ഉപിാധീികചെള’28 കുെിക്കുന്ന പിദ്യാമായാിത്തീർന്നു. എങ്കിലുംം, പിദ്യാവിിപിരാമായാി ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�
കൾക്കി് അനുകൂലമായാി ഓെിയായാ�ലിസ്റ്റി് ഭാാ�ാവിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടംിരുംന്ന സംമീപിനം 
ഓെിയാ�ലിസ്റ്റി്-ആംഗ്ലീിസംിസ്റ്റി് ആശയാസംംഘർ�ത്തിൽ പൂർണ്ണിമായും ഇല്ലാചെതയാായാില്ല. ഇന്ത്യയൻ 
ഭാാ�കചെള പൂർണ്ണിമായും മാറ്റിനിർത്തിചെക്കിാണ്ടുള്ള ഒരും ഭാരാണ്സംംവിിധീാനം പ്രാനോയാാഗംികമായാിരും
ന്നില്ല. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന, ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളുംചെടി പിദ്യാവിിപിരാവുംം നോകാർപിസം് പിരാവുംമായാ ആസൂത്രണ്ം 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീികാരാികളുംചെടി ചുമതലയാായാിത്തീർന്നു. പിനോക്ഷ്യം, അതത് സംമൂഹാങ്ങളുംമായാി 
കൂടിിയാാനോലാചാിനോച്ചാ അവിചെരാ വിിശാാസംത്തിചെലടുനോത്താ ആയാിരുംന്നില്ല അത് സംംഭാവിിച്ചത്. �ഷ്ടിമായും 
ഗുപ്തമായും പ്രതയക്ഷ്യംമായും പിനോരാാക്ഷ്യംമായും ആ നയാങ്ങളുംചെടി ഉനോ�ശയം സംാമ്രാാജീയതാതാല്പരായങ്ങളുംചെടി 
പൂർത്തീകരാണ്ം എന്നതുമാത്രമായാിരുംന്നു.
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രാാനോജീന്ദ്രൻ എടിത്തുംകരാ

മലയാാള നോനാവിലിസ്റ്റും നിരൂപികനുമാണ്് രാാനോജീന്ദ്രൻ എടിത്തുംകരാ. 1973-ൽ വിടികരായ്ക്കാടുത്ത 

എടിത്തുംകരായാിൽ ജീനിച്ചു. മടിപ്പിള്ളി ഗംവി. നോകാളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അസംി.ചെപ്രാഫസ്സാർ 

ആയാി നോജീാലി ചെചായ്യുന്നു.



എൻ.വിി. യും കവിിയുചെടി കലാതന്ത്രവുംം
പിി.പിി. പ്രകാശൻ

അനോസ്സാാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, ഗംവിചെ��് നോകാനോളജീ്, പിട്ടംാമ്പി.

“എഴുത്തുകാരാചെ� ലക്ഷ്യംയം ആത്മസംംതൃപ്തിയാാണ്് എന്ന കാരായത്തിൽ സംംശയാമില്ല. ഇച്ഛയും നിെനോവിറ്റ
ലുംം തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധചെത്തയാാണ്് ആത്മസംംതൃപ്തി എന്നു പിെയുന്നത്” (എം.എൻ. വിിജീയാൻ, സംമ്പൂർ
ണ്ണികൃതികൾ, വിാലയം 2: 2008: 54) ഇച്ഛയും നിെനോവിറ്റലുംം തമ്മാിലുംള്ള ഈ ബന്ധത്തിചെ� നിെവിാണ്് 
എഴുത്തിചെന അതിചെ� ഫലപ്രാപ്തിയാിചെലത്തിക്കുന്നത്. വിസ്തുനിഷ്ഠിമായാ ഒരും അനുഭാവിചെത്ത ആത്മ
നിഷ്ഠിവുംം കൈവികാരാികവുംമായാി പിരാിവിർത്തനചെപ്പിടുത്തുന്നപ്രക്രിയാചെയായാാണ്് നാം സംർഗ്ഗ്ാത്മകസംാ
ഹാിതയം എന്നതുചെകാണ്ടാ് അർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ചെപിാതുവിായാി പിെഞ്ഞാൽ, ആത്മനിഷ്ഠിതയുചെടി 
കലയാാണ്് സംാഹാിതയം എന്നർത്ഥ്യം. കവിിതയാിൽ കവിിയുചെടി ആത്മസംംതൃപ്തിക്കി് കവിി സംാീകരാിക്കുന്ന 
രാചാനാതന്ത്രങ്ങചെളയാാണ്് ‘കവിിയുചെടി കലാതന്ത്രം’ എന്നതുചെകാണ്ടാ് അർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ചാിലനോപ്പിാൾ 
ഒരും വിരാി ചെകാനോണ്ടാാ, ഒരും പ്രനോയാാഗംം ചെകാനോണ്ടാാ, ഒരും ചാിഹ്നം ചെകാനോണ്ടാാ പ്രനോതയകാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത 
ഒരും ശബ്ദംം ചെകാനോണ്ടാാ നോപിാലുംം തചെ� കവിിതചെയാ ഭാാവിഗംരാിമയാിചെലത്തിക്കിാൻ കവിിക്കി് കഴിിയും. 

ജീി. ശങ്കരാക്കുറുപ്പിിചെ� ‘ചാന്ദീനക്കിട്ടംിൽ’എന്ന കവിിതയാിൽ ജീ�ി അടിിയാാളചെന ചെവിട്ടംിചെക്കിാല്ലുന്ന 
ഭാീതിദ്യാമായാ ചാിത്രം ചെവിറും രാണ്ടു വിരാിയാിൽ ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നുണ്ടാ്;

“ഒരും വിീശുവിീശി നടുത്തളത്തിൽ
ഒരും കുടിം നോചാാരായും ഒരും തലയും” 

ജീ�ിയുചെടി ക്രൂരാതയാത്രയും രാണ്ടുവിരാിയാിൽ അനുഭാവിചെപ്പിടുത്തുന്ന ഇത്തരാം ആഖയാനങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് 
ഈ കലാതന്ത്രം ചെവിളിചെപ്പിടുന്നത്. 

“കൽത്തുറുങ്കിനകത്തമ്മാ കണ്ികണ്ടാദ്യാിനം മുതൽ
കാട്ടംാളചെനയ്ത കണ്യാാൽ കാൽത്താർ വിിണ്ടാദ്യാിനംവിചെരാ.” 

എന്ന രാനോണ്ടാ രാണ്ടു വിരാിയാിൽ കൃഷ്ണചെ� ജീനനം മുതൽ സംാർഗംാനോരാാഹാണ്ം വിചെരായുള്ള ജീീവിിതചെത്ത 
ഉള്ളൂർ സംംഗ്രഹാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇവിിചെടിയാാണ്് ഈ കലാതന്ത്രത്തിചെ� മിടുക്കി് ചെവിളിചെപ്പിടുന്നത്. 
വിാക്കുകളുംചെടി മിതതാത്തിലൂചെടി, സ്ഥിാനത്തുള്ള പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി കവിി സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ആശയാാ
നുഭാവിനോലാകത്തിചെ� രാഹാസംയമനോനാ�ിച്ചു ചെചാന്നനോപ്പിാഴിാണ്് ഭാാരാതീയാ സംാഹാിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ 
തചെന്ന രൂപിചെപ്പിട്ടംത്. ഭാാരാതീയാ സംാഹാിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനം തചെന്ന വിാക്കിിചെ� ഈ 
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ധീാനിമൂലയമാണ്്. ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠിരാായാ നമ്മുചെടി കവിികളുംചെടി കവിിതകളിൽനിന്ന് ഈ ധീാനിമൂലയചെത്ത 
എത്രനോവിണ്ചെമങ്കിലുംം ഉദ്യാാഹാരാിക്കിാം. ഈ ധീാനിമൂലയത്താൽ സംമൃദ്ധീമാണ്് ആശാൻ മുതൽ കൈവിനോലാ
പ്പിിള്ളിവിചെരായുള്ളവിരുംചെടി കവിിതകൾ. ഇവിരുംചെടി കവിിതകൾ അനുവിാചാകരാിൽ കൈവികാരാികവുംം 
ദ്യാാർശനികവുംമായാ അനുഭാവിനോലാകം തീർക്കുന്നതും ഇതുചെകാണ്ടാാണ്്. ആധുനികരാിൽ നിന്ന് 
ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചാൽ, നോലാകാരാംഭാം മുതലുംള്ള സ്ത്രംീയുചെടി ചാരാിത്രചെത്ത ‘പുെനോപ്പിനോട്ടംടിത്താ
ചെണ്ാരാായാിരാം കാതമവിൾ നടിന്നിട്ടും’എന്ന ഒറ്റപ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി സംംഗ്രഹാിച്ച ആറ്റൂരാിലുംം ‘ഇെക്കിി
ക്കിിടിത്തിയാചെതചെ� യാൗവ്വനമനോല്ലാ’ എന്ന വിിലാപിത്തിലൂചെടി ‘ഇവിചെനക്കൂടിി’ എന്ന കാവിയത്തിചെല 
വിയക്തിിപിരാതചെയാ അപ്പിാചെടി രാാഷ്ട്രീീയാവിൽക്കിരാിച്ച സംച്ചിദ്യാാനന്ദീനിലുംം കാണ്ാം വിാക്കിിചെ� ഈ 
‘കാച്ചിക്കുറുക്കിൽ’. 

‘ഋണ്ധീന ഗംണ്ിതത്തിചെ� രാസംഹാീനമാം ദുർനാടികം’ എന്ന് ബാലചാന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കിാടി് 
‘ഗംസംൽ’എന്ന കവിിതയാിൽ കലണ്ടാെിചെന നിർവ്വചാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ‘കൈവിദ്യായനും വിാടികയും പികുചെത്ത
ടുത്ത പിലകള്ളിക’ളായാി ഈ കലണ്ടാെിചെന പിിന്നീടി് വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നുചെണ്ടാങ്കിലുംം ‘രാസംഹാീനമാം 
ദുർനാടികം’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അനുഭാവിനോലാകം മചെറ്റാന്നാണ്്. നാടികം രാസംഹാീനമാകു
നോമ്പാഴിാണ്് ദുർനാടികമാകുന്നചെതന്ന രാസംവിയാഖയാനനോത്താളം ചെചാചെന്നത്തുന്നുണ്ടാ് ആ പ്രനോയാാഗംം. ഇത് 
കവിികൾ നോബാധീപൂർവ്വം സൃഷ്ടിിചെച്ചടുക്കുന്ന ആശയാനോലാകമല്ല, മെിച്ച് പ്രതിഭാാധീനരാായാ കവിികളിൽ 
സംാാഭാാവിികമായാി സംംഭാവിിക്കുന്ന ഒന്നാണ്്. 

മലയാാളകവിിതചെയാ നൂതനഭാാവുംകതാത്തിനോലക്കി് നയാിച്ച എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാരായരുംചെടി കലാതന്ത്രം 
ഈ പിശ്ചിാത്തലത്തിലാണ്് വിിലയാിരുംനോത്തണ്ടാത്. ഒരും വിാക്കിിൽ, ഒരും പ്രനോയാാഗംത്തിൽ, ചാിലനോപ്പിാൾ 
ഒരും അക്ഷ്യംരാത്തിചെ� ഇരാട്ടംിപ്പിിൽ കവിിതയുചെടി ആന്ത്യരാികസംത്തചെയാാന്നാചെക മചെറ്റാന്നായാിത്തീരുംന്ന 
അനുഭാവിം, എൻ.വിി. യുചെടി കവിിതകൾക്കി് സംവിിനോശ�മാനം നൽകുന്നുണ്ടാ്. ‘ചെവിള്ളചെപ്പിാക്കിം’എന്ന 
കവിിതയാിൽ ‘ജീലനോമന്ത്യിനോയാാടിിക്കിിതച്ച നോമഘം മലയാിൽത്തടിഞ്ഞു കമിഴ്ന്നുവിീണ്’നോപ്പിാൾ ചെതാടിിയാിലുംം 
വിയാലിലുംം പുഴിയാിലുംം കടിലിലുംം ചെവിള്ളം നിെഞ്ഞു കവിിയുന്നു. നിെഞ്ഞു മെിയുന്ന ഈ ചെവിള്ളത്തി
ലൂചെടി സംഞ്ചരാിച്ചാൽ എത്താവുംന്ന വിിദൂരാവുംം അജ്ഞാംാതവുംമായാ നോലാകചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള കവിിയുചെടി 
സംാപ്നമാണ്് ഈ കവിിതയുചെടി ഉള്ളടിക്കിം. പിഴിയാകാലത്ത് ചെകാളമ്പസം് നോപിായാനോപിാചെല പുതിയാ 
പുതിയാ നോലാകങ്ങൾ തിരാഞ്ഞുനോപിാകുന്ന കൂട്ടംത്തിൽ ധ്രുവിപ്രനോദ്യാശത്ത് വിചെരാ ചെചാല്ലാനുള്ള നോമാഹാം 
കവിി പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്നുണ്ടാ്. കവിിതയുചെടി ആദ്യായഭാാഗംങ്ങളിചെലല്ലാം ഇങ്ങചെന പിലനോമാഹാങ്ങളിലൂചെടി 
സംഞ്ചരാിച്ച് ഒടുവിിൽ ധ്രുവിപ്രനോദ്യാശത്ത് ചെചാന്നാൽ, മഞ്ഞു തെയാിൽ മാനോന്ത്യാലും പുതച്ചുെങ്ങാം എന്ന് 
കവിി നോമാഹാിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റപ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി അതുവിചെരാ വിന്നുനോചാരാാത്ത ഒരും പുതിയാ ഭാാവിതലം 
കവിിതയ്ക്കാ് വിന്നുനോചാരുംന്നു. ‘മാനോന്ത്യാല് പുതച്ചുെങ്ങുക’ എന്നത് ഒരും ആദ്യാിമമായാ അനുഭാവിമാണ്്. 
ഈ ആദ്യാിമ സംംസ്കാാരാികാനുഭാവിങ്ങളിനോലക്കും സംൗഹൃദ്യാങ്ങളിനോലക്കും ഈ ഒറ്റപ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി 
കവിി നചെമ്മാ ചെകാണ്ടുനോപിാകുന്നു. മഞ്ഞുതെയാിൽ മാനോന്ത്യാലും പുതച്ചുെങ്ങുന്ന ആദ്യാിമകാലത്തിചെ� 
ജീീവിിതസ്ഥിലികളിനോലക്കി് കവിിതചെയാ ആചെകത്തചെന്ന അനായാിക്കുന്ന ഈ രാീതി എൻ.വിി.യുചെടി മിക്കി 
കവിിതകളിലുംം കാണ്ാം. 

“നോവിദ്യാനചെയാാന്നിൽ മനു�യാത്മാവുംം
പ്രകൃതിയുചെമാന്നായുരുംകിനോച്ചർന്നു.” (എൻ. വിിയുചെടി കവിിതകൾ: 2006: 190) 

എന്ന പ്രനോയാാഗംം നോനാക്കുക. മനു�യാത്മാവുംം പ്രകൃതിയും ഉരുംകി ഒന്നാകുന്ന ഉദ്യാാത്തമായാ ദ്യാർശ
നങ്ങളിനോലക്കി് ചെവിറും രാണ്ടുവിരാികളിലൂചെടി എത്രചെപിചെട്ടംന്നാണ്് കവിിത വിഴിിമാറുന്നത് ! നന്നങ്ങാ
ടിികൾ നമ്മുചെടി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� പ്രതീകങ്ങളാചെണ്ന്ന് വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്ന ഈ കവിിതയാിൽ 
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അവിസംാനചെമാരാിടിത്ത്,
“അവിരുംചെടി നീൾത്തുടിരാിൻ പുതുകണ്ണിികൾ
ചെപിാട്ടംിമുളച്ചു പിടിർന്നിടുനോവിാളവും-
മുയാിരാിൻ ചൂടും �ന്ദീവുംചെമാഴിിയാി-
ല്ലിക്കില്ലുകളുംചെടി ഹൃദ്യായാതലത്തിൽ” 

എന്ന് കവിി പിെയുന്നുണ്ടാ്. ഉയാിരാിന്ന് ചൂടും �ന്ദീവുംം ആവിാഹാിക്കിചെപ്പിട്ടം കല്ലുകൾ എന്ന പ്രനോയാാഗംം 
നന്നാങ്ങാടിികൾക്കി് അതുവിചെരായാില്ലാത്ത അർത്ഥ്യനോലാകം നൽകുന്നത് കാണ്ാം. ‘വിിശാമാന
വിനി’ൽ ‘മാനുകൾ മാനോനാനോടിറ്റും മരാിക്കും കൈമതാനമായാ് ’ എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി കവിിതയുചെടി 
ആന്ത്യരാികനോലാകം തചെന്ന മചെറ്റാന്നായാിത്തീരുംന്നുണ്ടാ്. എൻ.വിി. യുചെടി പ്രസംിദ്ധീമായാ ‘കൈവിഗം’ എന്ന 
കവിിതയാിൽ ‘കൈവിഗംചെയാനോപ്പിാലാചെണ്ചെ� ജീീവിിതം’എന്ന ഒറ്റവിരാിയാിൽത്തചെന്ന കവിിതമുഴുവിൻ വിാർ
ന്നുവിീഴുന്നു. മിക്കിനോപ്പിാഴും വിറ്റിവിരാണ്ടു കിടിക്കുന്ന മധുരായാിചെല നദ്യാിയാാണ്് കൈവിഗം. ചെപിചെട്ടംചെന്നാരും
ദ്യാിനം കൈവിഗംയാിൽ ചെവിള്ളം നിെഞ്ഞുചെപിാങ്ങും. ഇങ്ങചെന നിെഞ്ഞുചെപിാങ്ങുകയും വിരാണ്ടുണ്ങ്ങുകയും 
ചെചായ്യുന്ന നദ്യാിയുചെടി ജീീവിിതചെത്ത തചെ� ജീീവിിതത്തിനോലക്കി് അനായാിക്കിാൻ ‘കൈവിഗംചെയാനോപ്പിാലാ
ചെണ്ചെ� ജീീവിിതം’ എന്ന ആദ്യായപ്രനോയാാഗംത്തിൽത്തചെന്ന കവിിക്കി് സംാധീിക്കുന്നു. പിിന്നീടുള്ളചെത
ല്ലാം ഈ ആദ്യായവിരാിയുചെടി ദ്യാാർശനിക വിിശദ്യാീകരാണ്ങ്ങളാണ്്. ഇങ്ങചെന, ഒരും വിരാിയാിലൂചെടി, ഒരും 
പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി കവിിതയുചെടി ഭാാവിതലം തചെന്ന മചെറ്റാന്നായാിത്തീരുംന്ന രാചാനാതന്ത്രം എൻ.വിി. 
കവിിതകളിൽ വിയാപികമായാി കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്. 

കവിിഭാാവിനചെയാ നമ്മുചെടി ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങളാക്കിി മാറ്റുംന്നതാണ്നോല്ലാ കവിിതകളിചെല 
ബിംബങ്ങൾ. ബിംബങ്ങൾ എന്നാൽ നോവിർചെപിടുത്താൻ പിറ്റാത്ത സംമഗ്രതയാാണ്്. സംമഗ്രമായാ 
അനുഭാവിനോലാകം തീർത്തുചെകാണ്ടാാണ്് കവിിതയാിൽ ബിംബങ്ങൾ പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. അവി നമ്മുചെടി 
ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിങ്ങളുംമായാി സംമഗ്രതലത്തിൽ സംംവിദ്യാിക്കുന്നു. ഐന്ദ്രിയാാഭാിവിയക്തിി ഉണ്ടാാക്കുന്ന 
ഇത്തരാം ബിംബാവിിഷ്കാരാങ്ങളിലുംം എൻ.വിി. കവിിത മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ്. അടിിമുടിി ബിംബസം
ന്നിനോവിശങ്ങളിലൂചെടി ചെകാരുംചെത്തടുത്ത ‘പുതുമഴി’എന്ന കവിിത ഉദ്യാാഹാരാണ്ം. കണ്ണിിൽ കാമത്തിചെ� 
അഗ്നാി ജീാലിപ്പിിച്ച്, ചുരാമാന്ത്യി മുക്രയാിട്ടം് അലെിവിരുംന്ന മഴിനോമഘചെമന്ന ‘പിർജ്ജ്നയമഹാാവൃ�’വുംം 
വിിശാലമാം നോമനിയാിൽ ആനോവിശാർത്തിപിിടിിച്ച് നോരാാമം ജൃംംഭാിച്ച് നിൽക്കുന്ന പിാവിം ധീരായും മുഖാമുഖം 
നിന്ന് വിിശാസൃഷ്ടിിനാടികത്തിനു നോകാപ്പുകൂട്ടുന്ന ഈ കവിിത കാവിയബിംബങ്ങളാൽ സംമൃദ്ധീമാണ്്. 

“മുട്ടുകൾ തളർന്നനോയ്യാ വിീണുനോവിാ പിശു?കള്ള-
ക്കൂറ്റചെ� കാർചെനഞ്ചിലാ ചെമയ്യമർചെന്നാന്നിച്ചുനോവിാ?” (2006: 256) 

എന്ന വിരാികളിചെല ബിംബകല്പന നൽകുന്ന ഇന്ദ്രിയാാനുഭാവിനോലാകം വിാക്കുകൾക്കിതീതമാണ്്. ഈ 
കവിിതയാിൽത്തചെന്നയുള്ള മചെറ്റാരും കല്പന നോനാക്കുക;

“എത്തിനോപ്പിായാ് കൈമതാനത്തിൽ,-
പ്പിാടിത്തിൽക്കൂറ്റൻകാള;
പിാർത്തട്ടംിലിഴിചെഞ്ഞങ്ങും
കാ�ീനോല കരാിന്ത്യാടി?”

കറുത്തിരുംണ്ടാ ഭാീമാകാരാം പൂണ്ടാ മഴിനോമഘം ചെപിയ്തു ചെപിയ്തില്ല എന്ന മട്ടംിൽ നിൽക്കുന്ന അവിസ്ഥിയ്ക്കാ് 
‘പിാർത്തട്ടംിചെലഴിചെഞ്ഞങ്ങും കാ�ീനോല കരാിന്ത്യാടി’ എന്ന ബിംബകല്പനയാിലൂചെടി കൈകവിരുംന്ന ഭാാവി
സ്ഫൂർത്തി എടുത്തുപിെനോയാണ്ടാതാണ്്. 

മരാണ്ം ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നവിരുംചെടി മാത്രം പ്രശ്നമാചെണ്ന്നും മരാിച്ചവിരുംചെടിയാചെല്ലന്നുമുള്ള നോബാധീം 
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നിർമ്മാിചെച്ചടുക്കുന്ന ‘വിരായ്ക്കാൽ ബീച്ചി’ചെനനോപ്പിാചെലാരും ഭാാവിസംാന്ദ്രമായാ കാവിയം മലയാാളകവിിതയാിൽ
ത്തചെന്ന അപൂർവ്വമാണ്്. ആത്മീയാതയും ഭാൗതികതയുംചാിരാകാലവുംം തൽക്കിാലവുംം തമ്മാിലുംള്ള 
സംംവിാദ്യാമാണ്് ഈ കവിിത. അമ്മായുചെടി മരാണ്ാനന്ത്യരാക്രിയാകൾക്കിായാി മുന്നിൽ അസ്ഥിിക്കിലവും
മായാി അച്ഛനും പിിന്നാചെല മക്കിളുംം നോപിാകുന്ന കാഴ്ചതചെന്ന ഈ കവിിതചെയാ അസംാധീാരാണ്മായാ 
ഭാാവിതലത്തിനോലക്കുയാർത്തുന്നുണ്ടാ്. അമ്മായുചെടി അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ ജീലത്തിൽ എചെന്നനോന്നക്കുമായാി 
മെയുനോമ്പാൾ ‘തങ്ങളിൽ ചെകട്ടംിക്കിരായുന്ന പുത്രിമാ’രുംചെടി ചാിത്രം ഈ ഭാാവിതലത്തിനുനൽകുന്ന 
മാനം ചെചാറുതല്ല. ഒരും കുടുംബത്തിചെ� സംമാനതകളില്ലാത്ത അനാഥതാചെത്ത പ്രകൃതിയുമായുള്ള 
പിാരാ�രായത്താൽ ചെഞാടിിയാിടിചെകാണ്ടാ്മായാ്ച്ചുകളയുന്ന രാചാനാതന്ത്രത്തിനു നമ്മുചെടി കവിിതകളിൽ 
അധീികം ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങളില്ല. 

“ചെപിചെട്ടംന്നു പിിന്നിചെല ചെതങ്ങണ്ിനോത്താപ്പിിൽവി-

ചെന്നത്തിനോനാക്കുന്ന കിടിാവിായാ സൂരായന-

ക്കുട്ടംിതൻ ചാീകിചെയാാതുക്കിാത്ത കൂന്ത്യലിൽ

മുത്തുന്നു; ദ്യാിവിയമാനോമനോതാ സംമാധീാന-

മചെക്കിാച്ചുകുഞ്ഞിൽനിനോന്നന്ത്യി, ത്തകർന്നതാ-

മക്കുടുംബത്തിൽ മുഴുചെക്കിപ്പിരാക്കുന്നു. ”(2006:597)

‘വിഴിിയാമ്പലത്തിൽ ഒരും മരാണ്ം’എന്ന കവിിതയാിൽ ‘നീർനോകാരാിയുഗ്രം കുടിലിചെ� കത്തൽ’ 
തീർക്കിാൻ വിഴിിയാമ്പലത്തിചെല കിണ്റ്റിൻ കരായാിൽ ആനോരാാമെന്നുചെവിച്ച കയാറും ഒരും ചെചാറുപിാളയും 
കണ്ടാാൽ ചാരാിത്രനിനോയാാഗംം നോപിാചെല അത് ആശാചെ� ‘ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകി’യാിചെല മാതംഗംി മെന്നുചെവി
ച്ചതാചെണ്ന്നു നോതാന്നും. അത്രയ്ക്കാ് സംാമയമുണ്ടാ് ആ പിാളയ്ക്കുംം കയാെിനും. അതുനോപിാചെലതചെന്ന, വിഴിിയാാ
ത്രയാിൽ ചെകട്ടംിചെപ്പിാതിചെഞ്ഞടുക്കുന്ന അവിിൽ നമ്മുചെടി കാവിയചാരാിത്രത്തിൽസംതീർത്ഥ്യയനോ�ഹാത്തിചെ� 
ചാിഹ്നമാചെണ്ങ്കിൽ എൻ. വിിയ്ക്കാ് അത് വിഴിിയാാത്രയ്ക്കാിടിയാിചെല കത്തുന്ന വിിശപ്പിടിക്കിാനുള്ളതാണ്്. 

രാാമൻ അക്ഷ്യംരാം പിഠിച്ച കഥ’എചെന്നാരും കുഞ്ഞു കവിിത എൻ.വിി. എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്. പുെനോമ 
കാണുന്ന അതിലാളിതയം ചെകാനോണ്ടാാ എനോന്ത്യാ തീചെരാ നിരൂപികശ്രീദ്ധീ നോനടിിയാിട്ടംില്ലാത്ത ഈ 
കവിിത, അതിചെ� ലാളിതയത്തിനകത്ത് ഒളിപ്പിിച്ചുചെവിച്ചിരാിക്കുന്ന ഒരും െിയാലിസ്റ്റിിക്കിിചെ� ആനോക്ഷ്യം
പിഹാാസംയമനസ്സാ് ചെകാണ്ടാ് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. അക്ഷ്യംരാമെിയാാത്ത രാാമചെന നോവിചെണ്ടാന്ന് തീരുംമാനിക്കുന്ന 
സംീതയും സംീതചെയാ നോനടിാൻ അക്ഷ്യംരാം പിഠിക്കുന്ന രാാമനുമാണ്ീ കവിിതയാിചെല കഥാപിാത്രങ്ങൾ. 
പിലതരാം മൂലയസംങ്കല്പങ്ങചെള demystify ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്് എൻ. വിിയാിചെല കവിി ഒരും തികഞ്ഞ 
െിയാലിസ്റ്റിിക്കിാകുന്നചെതങ്കിൽ, ഇവിിചെടി രാാമയാാണ്ചെമന്ന പുരാാവൃത്തചെത്ത demithificationനു 
വിിനോധീയാമാക്കിിചെക്കിാണ്ടാാണ്് അതു സംാധീിക്കുന്നത്. രാാമായാണ്ചെത്തനോപ്പിാചെലതചെന്ന ഇവിിചെടിയും 
രാാമനു എല്ലാമുണ്ടാ്, പിനോക്ഷ്യം, അക്ഷ്യംരാജ്ഞാംാനമില്ല! എല്ലാമുണ്ടാായാിട്ടും രാാമനു തചെന്ന മനസ്സാിലാക്കിാ
നുള്ള ‘ജ്ഞാംാനം’ മാത്രമില്ലാതിരുംന്നതാണ്നോല്ലാ ‘ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത’യാിചെല പ്രശ്നം. താൻ 
നോനടിിയാ അനശാരാനോലാകനോത്തക്കി് ‘രുംജീയാാൽ പിരാിപികാസംതാനായാ് നിജീഭാാരാങ്ങചെളാഴിിഞ്ഞ് ധീനയ
നായാ് ’രാാമനും എത്തിനോച്ചരാണ്ചെമന്നാണ്് ‘ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത’യാിചെല സംീതയുചെടി ആഗ്രഹാം. 
ഈ രാാമായാണ്സംങ്കല്പചെത്തയാാണ്് ലളിതവിൽക്കിരാിച്ച് യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� മണ്ണിിനോലക്കിിെക്കിി, 
അക്ഷ്യംരാജ്ഞാംാനമില്ലായ്മചെകാണ്ടാ് രാാമചെന ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്ന സംീതയാിനോലക്കും അക്ഷ്യംരാജ്ഞാംാനം നോനടിി 
സംീതചെയാ നോനടുന്ന രാാമനിനോലക്കും എൻ.വിി. അനായാിക്കുന്നത് ! ജ്ഞാംാനനോശ�ി നോനടിിയാ രാാമനു സംാ
ന്ത്യമാണ്് സംീത എന്ന അനുബന്ധം കൂടിി ചാമച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ കവിിത അവിസംാനിക്കുന്നത്. ഒരും 
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മഹാത്തായാ പുരാാവൃത്തചെത്ത ഇത്ര അനായാസംമായാി പുനർനിർവ്വചാിച്ച് രാസംിക്കിാൻ എൻ.വിി.യാിചെല 
െിയാലിസ്റ്റിിക്കിിനല്ലാചെത മറ്റാർക്കി് കഴിിയും?

“രാാമചെ� കയ്യക്ഷ്യംരാത്തിചെലാരും കത്ത്
സംീതയ്ക്കാ് കൈവികാചെത കിട്ടംിയാചെത്ര”

എന്നു പിെഞ്ഞവിസംാനിക്കുന്നിടിത്ത് കവിി അനുഭാവിിക്കുന്ന ആനന്ദീം അനുവിാചാകരാിനോലക്കും പികരും
ന്നുണ്ടാ്. ചുരുംക്കിത്തിൽ, പിരാമ്പരാാഗംത കാവിയസംങ്കല്പങ്ങചെളയും മൂലയസംങ്കല്പങ്ങചെളയും പുനർനിർമ്മാി
ക്കുന്നിടിത്താണ്് എൻ.വിി. നമ്മുചെടി കാവിയചാരാിത്രത്തിൽ െിയാലിസ്റ്റിിക്കിാകുന്നത്. “വിർത്തമാനയാാ
ഥാർത്ഥ്യയങ്ങൾ മനസ്സാിചെന അകാല്പനികമാക്കുന്നതിനാൽ കാല്പനികഭാാവുംകതാചെത്ത നോബാധീപൂർവ്വം 
പ്രതിനോരാാധീിക്കിാൻ തനോ�തായാ ഒരും കാവിയഭാാ�തചെന്ന എൻ.വിി. സൃഷ്ടിിച്ചു.” (സംമ്പൂർണ്ണിമലയാാളസംാ
ഹാിതയചാരാിത്രം: 2008: 713). എന്നാൽ, ഈ പ്രതിനോരാാധീം അനോ�ഹാം നടിത്തിയാത്, ഉള്ളുെപ്പുള്ള ഒരും 
കാല്പനിക മനസ്സാിചെന തചെ� കവിിതയുചെടി അന്ത്യർദ്ധീാരായാിൽ നിർത്തിചെക്കിാണ്ടാാണ്് എന്നു കാണ്ാം. 
‘ഒരും ബസ്സുയാാത്ര’നോപിാലുംള്ള കവിിതകളിൽ എൻ.വിി., കാല്പനികതയുചെടി കൈവികാരാികപിരാിസംരാങ്ങ
ളിൽ ചെചാന്നുവിീഴിാതിരാിക്കിാൻ നനോന്ന പിാടുചെപിടുന്നതായാി കാണ്ാം;

“പുഞ്ച ഞാെിളം പിച്ച ചുവിട്ടംിൽ
സംഞ്ചിതനോവിയാമ നീലിമ നോമാളിൽ
ആയാവിയ്ക്കാിടിയ്ക്കാത്ഭുതവിർണ്ണി-
ച്ചാറുനോപിാചെല പുലർചെവിയാിൽ മഞ്ഞ
ആ ചെവിയാിലിചെ� ധീാതുവിാൽ തീർത്ത-
താവുംനോമാ നിൻ കൃശായാത ഗംാത്രം? (2006: 396)

ഇത്തരാം സംന്ദീർഭാങ്ങളിൽ കാല്പനികതയുചെടി വിലയാത്തിനുള്ളിൽനിന്ന് പുെത്തുകടിക്കിാൻ എൻ.വിി. 
ആശ്രീയാിക്കുന്നത് ആനോക്ഷ്യംപിഹാാസംയത്തിചെ� ചുവിയുള്ള ആംഗംലഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയാാണ്്. 
ഭാാ�ാപിണ്ഡിതൻ കൂടിിയാായാ എൻ.വിി. മലയാാളപിദ്യാ ദ്യാാരാിദ്രയം ചെകാണ്ടാാവിില്ല കവിിതയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�് 
പിദ്യാമുപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. തചെ� കാവിയങ്ങചെള യാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� പിരാിസംരാങ്ങളിൽ ഉെപ്പിിച്ചുനിർത്താ
നുള്ള രാചാനാതന്ത്രംതചെന്നയാാണ്ചെതന്ന് കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. ‘ചെകാച്ചു ചെതാമ്മാ’നിൽ ‘ക്ലാാസംണ്ി
ത്താർചെപ്പിായ്കയാിൽ’എന്ന് ഇംഗ്ലീീ�ിചെന തൽസംമമായാി പിരാിവിർത്തനചെപ്പിടുത്തുന്ന എൻ.വിി. മലയാാ
ളപിദ്യാമുപിനോയാാഗംിക്കിാവുംന്ന പിലയാിടിത്തും നോബാധീപൂർവ്വം ആംഗംനോലയാപിദ്യാം ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

“നോടിാപ്പിിൽ നിന്നുനിൻ ചെമത്തയും ട്രങ്കും
നോകാട്ടംയുമിെക്കുന്നതും നോനാക്കിി”

ഇവിിചെടി, ‘നോടിാപ്പിിൽ നിന്നു നിൻ’ എന്നതിനു പികരാം ‘നോമാളിൽ നിന്നു നിൻ’എന്നുപ്രനോയാാഗംിച്ചാലുംം 
താളഭാംഗംമുണ്ടാാകില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒചെരാാറ്റപ്രനോയാാഗംം ചെകാണ്ടാ് ആ വിരാികളിചെല കാല്പനികഭാാവി
ചെത്ത നിർ�യാം ആനോദ്യാശം ചെചായ്യാൻ എൻ.വിി.യ്ക്കാാകുന്നു. ഇത്രയാധീികം ഇംഗ്ലീീ�് പിദ്യാം കവിിതയാിൽ 
ഉപിനോയാാഗംിച്ച മചെറ്റാരും മലയാാളകവിിയാില്ല. ഭാാ�ാപിരാമായാ കടുംപിിടുത്തത്തിനു പികരാം പ്രനോയാാഗംത്തി
ചെ� ഔചാിതയവുംം ഇവിിചെടി എൻ.വിി.ചെയാ സംാാധീീനിച്ച ഘടികമാണ്്. ഒരും പിദ്യാം പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്ന 
സംാംസ്കാാരാികമാനം ബഹുഭാാ�ാപിണ്ഡിതനായാ ഒരും കവിിചെയാ ആരുംം പിഠിപ്പിിനോക്കിണ്ടാതില്ലനോല്ലാ. 
ചുരുംക്കിത്തിൽ, കാല്പനികതയുചെടി ഉള്ളുെപ്പുചെകാണ്ടുതചെന്ന അതിചെന നിനോ�ധീിക്കുന്ന ഒരും പ്രച്ഛന്ന 
കാല്പനികനായാാണ്് എൻ.വിി. കാവിയചാരാിത്രത്തിൽ നിലചെകാള്ളുന്നത്. 

സംഹായപുത്രനും ആനക്കിാരാനും
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നഷ്ടിചെപ്പിട്ടം വിസംന്ത്യകാനനങ്ങളിനോലക്കി് സംഹായപുത്രചെന സംാഹാസംികമായാി യാാത്രചെചായ്യിക്കുന്ന 
കൈവിനോലാപ്പിിള്ളിയുചെടി സംഹായചെ� മകൻ പിലരാീതിയാിൽ വിിലയാിരുംത്തചെപ്പിട്ടംിട്ടുണ്ടാ്. അമ്പലമുറ്റചെത്ത 
തിടിചെമ്പഴുന്നള്ളത്തിനിടിയാിൽ ഓർമ്മായാിലൂചെടി തചെ� വിനജീീവിിതചെത്ത തിരാിച്ചുപിിടിിക്കുകയും ‘കാട്ടുതാ
ളിലചെയാാത്ത നോകാമളകർണ്ണിങ്ങളിൽ’ കൂട്ടുകാരാിനോയാാടി് മനോനാരാഥം മന്ത്രിച്ച് മദ്യാിച്ചുനടിക്കുകയും ചെചായ്ത 
സംഹായപുത്രനായാ ആന ഒടുവിിൽ അമ്പലമുറ്റത്ത് ചെവിടിിനോയാറ്റ് ചെചാരാിഞ്ഞു വിീണ്നോപ്പിാൾ, അതിചെ� 
നിലവിിളി ‘പുത്രസംങ്കടിം സംഹാിയാാത്ത’ സംഹായചെ� ഹൃദ്യായാചെത്ത ചെനാമ്പരാത്തിലാഴ്ത്തിി. ആനയുചെടി 
മദ്യാപ്പിാടിിൽ ജീീവിൻ നഷ്ടിചെപ്പിട്ടംവിചെരാക്കുെിനോച്ചാ, മുടിങ്ങിനോപ്പിായാ നോദ്യാവിചെ� തിടിചെമ്പഴുന്നള്ളത്തിചെനക്കു
െിനോച്ചാ അല്ല, വിസംന്ത്യകാനനങ്ങളിചെല ജീീവിിതം പിാതിവിഴിിയാിൽ തകർന്നുനോപിായാ സംഹായപുത്രചെ� 
സംങ്കടിങ്ങളാണ്് വിായാനക്കിാരാൻ ഏറ്റുംവിാങ്ങിയാത്. ആന എന്ന ജീീവിിയുചെടി ഓർമ്മാകളിലൂചെടി കൈജീവി
നോലാകചെമാന്നാചെക സൂക്ഷ്മമായാ വിിചാാരാണ്യ്ക്കാ് കൈവിനോലാപ്പിിള്ളി വിിനോധീയാമാക്കിിയാനോപ്പിാൾ, ഈ ആനയ്ക്കാ് 
ഒരും ആനക്കിാരാനുണ്ടാായാിരുംന്നുചെവിന്ന ‘മറുപുെദ്യാർശനം’ പിനോക്ഷ്യം, ആർക്കുമുണ്ടാായാില്ല. എന്നാൽ, ഈ 
മറുപുെദ്യാർശനത്തിനോലക്കി് വിായാനക്കിാരാചെന നയാിക്കുന്ന ഒരും കവിിതയുണ്ടാായാി. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാ
രായരുംചെടി ‘ആനക്കിാരാൻ’. സംഹായചെ� മകനിൽ ആനയുചെടി ഓർമ്മായാിനോലക്കിാണ്് കവിി സംഞ്ചരാിക്കു
ന്നചെതങ്കിൽ, ‘ആനക്കിാരാനി’ൽ ആനക്കിാരാചെ� ഓർമ്മായാിനോലക്കിാണ്് എൻ.വിി. സംഞ്ചരാിക്കുന്നത്. 
ആനയാിൽനിന്നും ആനക്കിാരാനിനോലക്കുള്ള കവിിതയുചെടി ഈ കൂടുമാറ്റം പിലതരാം വിയാഖയാനസംാധീയ
തകൾ തുെന്നിടുന്നുണ്ടാ്. ‘സംഹായചെ� മകൻ’ നോപിാലുംള്ള കാല്പനിക കാവിയനാമങ്ങനോളാടി് എൻ.വിി. ക്കി് 
മമതയാില്ല. ‘ആനക്കിാരാൻ’എന്ന വിളച്ചുചെകട്ടംനോലാ ചാമൽക്കിാരാഭാംഗംിനോയാാ ഇല്ലാത്ത നോപിരും കവിിതയ്ക്കും 
നൽകിയാതിലൂചെടിതചെന്ന താൻ കവിിതയുമായാിനിൽക്കുന്നത് യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� മണ്ണിിലാചെണ്
ന്ന് ആദ്യായനോമതചെന്ന കവിി വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ടാ്. മി�ണ്െി, ഒരും പിഴിയാപിാട്ടം്, തീവിണ്ടാിയാിചെല പിാട്ടം്, 
എഞ്ചിനീയാർ, അലക്സിിസം് പുണ്യാളൻ, എലികൾ തുടിങ്ങിയാ സംാധീാരാണ്നോപിരുംകളാണ്് തചെ� 
ഒട്ടുമിക്കി കവിിതകൾക്കും എൻ.വിി. നൽകിയാിട്ടുള്ളചെതന്ന കാരായം ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിമാണ്്. നോപിരും 
നോപിാചെലതചെന്ന യാാചെതാരും മുൻ വിിധീിയുമില്ലാചെത ‘ആന ചാത്തുനോപിായാ് ’ എന്ന് ആദ്യായനോമതചെന്ന നോനചെരാ 
ചെചാാചെവ്വ പിെഞ്ഞുചെകാണ്ടാാണ്് കവിിത ആരാംഭാിക്കുന്നത്. സംഹായചെ� മകചെ� മസ്തകകടിാഹാത്തിൽ 
പിിശാചുക്കിൾ മന്ത്രിക്കുനോമ്പാൾ, ആനക്കിാരാചെ�യുള്ളിൽ കാലൻ നോകാഴിിയും കൂമനും മൂളുംകയാാണ്്. 

“അകചെലക്കൂമൻ മൂളി; കരാഞ്ഞു കാലൻ നോകാഴിി;
അരാികിലുംരുംമ്മാിചെക്കിാചെണ്ടാാടിിനോപ്പിായാ് കുറുക്കി�ാർ
ഇരുംനോളാചെടിാന്നാചെയാാരാപ്പിിണ്വുംം ചാാരാി, ദുഃഖ-
ഭാരാിതൻ, പ്രജ്ഞാംാശൂനയ,നിരാിപ്പിാണ്ാനക്കിാരാൻ” (2006: 83)

മന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മൂളലിനോലക്കുള്ള ഈ മാറ്റത്തിലുംണ്ടാ് നോനരാചെത്ത സൂചാിപ്പിിച്ച തനി സംാധീാ
രാണ്താം. ‘സംങ്കല്പത്തിൻ വിൻ ചെചാവിികളാം സംാാതന്ത്രയപിത്രം വിീശി’ വിസംന്ത്യകാനനങ്ങളിനോലക്കി് 
സംഹായപുത്രൻ സംഞ്ചരാിക്കുനോമ്പാൾ, നോപിായാകാലത്തിചെ� കാനനാന്ത്യരാങ്ങളിൽ തചെ� ആനചെയാ 
പിിൻതുടിരുംകയാാണ്് എൻ.വിി.യുചെടി ആനക്കിാരാൻ. നോദ്യാവിചെ� ചെപിാൻ തിടിനോമ്പറ്റി പുരും�ാരാത്തിനിടി
യാിൽ വിിലസുന്ന സംഹായപുത്രൻ തചെ� സംാപ്നാടിനത്തിനുനോശ�ം മരാിച്ചുവിീഴുനോമ്പാൾ, ആ മരാിച്ചുവിീഴുന്ന 
സംഹായപുത്രചെ� ജീഡ്ത്തിനരാികിലിരുംന്ന് തചെ� ഓർമ്മാകളിനോലക്കി് സംഞ്ചരാിക്കുന്ന ആനക്കിാരാചെന
യാാണ്് ഒരാർത്ഥ്യത്തിൽ എൻ.വിി. അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്. ഇതിലൂചെടി സംഹായചെ� മകൻ എന്ന കൈവിനോലാ
പ്പിിള്ളികവിിതയ്ക്കാ് ഒരും െിയാലിസ്റ്റിിക് തുടിർച്ച നൽകാനാണ്് എൻ.വിി. ശ്രീമിക്കുന്നത്. സംഹായചെ� മകൻ 
നിലയുെപ്പിിച്ചിരാിക്കുന്നത് വിലിചെയാാരാളവിിൽ കാല്പനികതയുചെടി ആഖയാനപിരാിസംരാത്താചെണ്ങ്കിൽ, 
അതിചെ� ഓനോരാാ അടിരുംകളിൽനിന്നും കൃതയമായാി കണ്ക്കുപിെഞ്ഞ് പിിരാിയുന്ന ഒരും യാഥാതഥാവിാ
ദ്യാിചെയാ ‘ആനക്കിാരാനി’ൽ കാണ്ാം. സംഹായപുത്രചെ� കാല്പനിക മരാണ്ത്തിൽനിന്നും ആനക്കിാരാചെ� 
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യാഥാതഥജീീവിിതത്തിനോലക്കി് ഒരാർത്ഥ്യത്തിൽ മലയാാളകവിിതചെയാ പിെിച്ചുനടിാനുള്ള എൻ.വിി. യുചെടി 
പിരാിശ്രീമത്തിചെ� പ്രതീകമാണ്് ഈ കവിിത എന്നു പിെയാാം. തുടിക്കിം മുതൽ ഒടുക്കിം വിചെരാ ആ 
വിിനോച്ഛദ്യാം സൂക്ഷ്മമായാി സൂക്ഷ്യംിക്കിാൻ എൻ.വിി. ശ്രീദ്ധീിക്കുന്നുണ്ടാ്. 

“താമരാത്തണ്ടാിചെന്നാത്ത ചെകാമ്പുംമായാ്,ക്കുസൃതിക്കു
നോകാമരാമാ,യാചെക്കിാച്ചു കുഞ്ജരാമണ്ഞ്ഞ നാൾ” 

മുതൽ ആദ്യായമായാ് ഉൽസംവിത്തിനു തചെ� ‘ആനക്കുഞ്ഞിൻ മസ്തകത്തിൽ’ തിടിനോമ്പറ്റിയാ ദ്യാിനം 
ആനക്കിാരാചെ� ഓർമ്മായാിൽചെത്തളിയുന്നുണ്ടാ്. പിനോക്ഷ്യം, തിടിചെമ്പഴുന്നള്ളത്ത് കാണുന്ന ജീനാവിലിയുചെടി 
കണ്ണുംകൾ പിതിക്കുന്നത് ആനയാിലല്ല, പിാവുംമുണ്ടുമുടുത്ത് ‘വിിരാിചെകാമ്പിനോ�ൽ കൈകനോചാർത്തു നിവിർന്നു 
നടിക്കുന്ന’ ആനക്കിാരാനിലാണ്് ! ഇങ്ങചെന സൂക്ഷ്മമായാ ഘടികങ്ങളിനോലാനോരാാന്നിലുംം സംഹായചെ� 
മകനിൽനിന്നും ആഖയാനപിരാമായാ വിിനോച്ഛദ്യാം വിരുംത്തിചെക്കിാണ്ടാ് തുടിരുംന്ന കവിിത ആനക്കിാരാചെ� 
ജീീവിിതവുംം ദുരാിതവുംം അതിചെ� തീവ്രാാവിസ്ഥിയാിൽ ചാിത്രീകരാിക്കുന്നു. ‘പിതിചെനട്ടംാചെണ്ടാത്തും മുമ്പമ്മാചെയാ
ത്തല്ലിചെത്തണ്ടാി നാടുവിിചെട്ടംനോങ്ങാ നോപിായാ’ മകനും അതിചെനത്തുടിർന്ന് നോരാാഗംിണ്ിയാായാി മരാിച്ച ഭാാരായയും 
തനിക്കു നൽകിയാ തീവ്രാമായാ അനാഥതാത്തിചെനാടുവിിൽ ആനയും തചെന്ന വിിട്ടുനോപിാകുന്നനോതാചെടി 
ആനക്കിാരാചെ� ജീീവിിതം ദുരാന്ത്യത്തിനോലക്കി് കൂപ്പുകുത്തുന്നു. ഒടുവിിൽ, മരാിച്ചുനോപിായാ തചെ� ആനചെയാ 
ചെവിട്ടംിചെപ്പിാളിച്ച് ചെകാമ്പുംം പില്ലും നോവിർചെപിടുത്തി സംംസ്കാരാിച്ചിടിത്ത് രാാത്രിയുചെടി ഏനോതാ യാാമത്തിൽ മദ്യായ
പിിചെച്ചത്തി, ‘ആനചെയാാനോത്തകാകിയാായാ് ’ സംഞ്ചരാിച്ച വിനാന്ത്യരാങ്ങളിനോലക്കി് ഓർമ്മാകളിലൂചെടി സംഞ്ച
രാിച്ച് ആ ശ്മശാനഭൂവിിൽ മരാിച്ചുവിീഴുന്ന ആനക്കിാരാനിലാണ്് കവിിത അവിസംാനിക്കുന്നത്. സംഹായചെ� 
മകചെ� അവിസംാനചെത്ത നിലവിിളി പുത്രസംങ്കടിം സംഹാിയാാത്ത സംഹായചെ� ഹൃദ്യായാത്തിൽചെച്ചന്നു 
പിതിക്കുന്നുചെണ്ടാങ്കിൽ, ആരുംചെടി ഹൃദ്യായാത്തിലുംം ചെചാന്നു പിതിക്കിാത്ത, സംാന്ത്യം ധീർമ്മാസംങ്കടിങ്ങചെള 
സംായാം ഏറ്റുംവിാങ്ങാൻ മാത്രം വിിധീിക്കിചെപ്പിട്ടംതാണ്് ആനക്കിാരാചെ� സംങ്കടിങ്ങൾ. മനു�യമധീയത്തിചെല 
ആന ഒരും ഉത്സാവിക്കിാഴ്ചയാാചെണ്ങ്കിൽ വിനമധീയത്തിചെല മനു�യൻ ഒരും ജീീവിിതകാഴ്ചയാാണ്്. ഈ 
കാഴ്ചയുചെടി പിശ്ചിാത്തലനോഭാദ്യാമാണ്് എൻ.വിി. മലയാാളകവിിതയാിൽ സൃഷ്ടിിച്ച ഭാാവുംകതാപിരാമായാ 
വിിനോച്ഛദ്യാം. ആനക്കിാരാചെ� ഒടുക്കിം ഒളിയും മെയുമില്ലാചെത എൻ.വിി. ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നതു നോനാക്കുക;

“കിണ്റ്റിൻ വിക്കിത്തുണ്ടുകചെല്ലാന്നിൽ,ച്ചതചെഞ്ഞാരും
മനുജീശീർ�ത്തിചെ� പിാതിയും, ചെചാനോഞ്ചാരായും;
ആനതൻ ചെവിളുംത്തുചെള്ളാചെരാല്ലുകൾക്കിിടിയാിലായാ്
കാണുമാൊയാി മാംസംപിിണ്ഡചെമാന്നാനക്കിാരാൻ !”

ആഖയാനത്തിൽ എൻ.വിി. വിരുംത്താൻ ശ്രീമിച്ച ചെപിാളിചെച്ചഴുത്തുകൾനോക്കിാനോരാാന്നിനും ഉദ്യാാഹാരാണ്
ങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടാ് ഈ കവിിത. പൂർവ്വഗംാമികളുംചെടി കാവിയകല്പനകചെള പിലപിാടി് മെിച്ചിടുന്ന 
നിരാവിധീി സംന്ദീർഭാങ്ങൾ ഈ കവിിതയാിൽ ഇനിയുമുണ്ടാ്. ആനചെയാ സംംസ്കാരാിച്ച ശ്മശാനത്തിചെ� 
വിർണ്ണിന നോനാക്കുക;

“ആനചെയാക്കുഴിിച്ചിട്ടം കിണ്റ്റിൻ വിക്കിത്തുചെണ്ടാാ-
രാാൽമരാം പിന്ത്യലിച്ചു പിടുകൂറ്റനായാ് നിൽപ്പൂ. 
ഏകകാലത്തിൽചെക്കിട്ടും,മിന്നിയും, മിന്നാമിനു-
ങ്ങായാിരാം ലക്ഷ്യംം കൂട്ടംമിട്ടംതിൽക്കിളിക്കുന്നു. 
ഇളകും പിത്രങ്ങളിൽ തുളുംമ്പുംം നിലാവിിലീ-
യാരായാാചെലാരും മായാാവൃക്ഷ്യംമായ്ക്കാാണ്ാകുന്നു.”

നമ്മുചെടി ആഖയാനങ്ങളിൽ ഈ ശ്മശാനവുംം അരായാാലുംം ഇതിനുമുമ്പ് നാം 
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അനുഭാവിിച്ചെിഞ്ഞത്കുമാരാനാശാചെ� ‘കരുംണ്’യാിലാണ്്. വിാസംവിദ്യാത്തചെയാ കരാചാരാണ്ങ്ങൾ നോ�ദ്യാിച്ച് 
വിലിചെച്ചെിഞ്ഞ ആ ശ്മശാനഭൂമിയാിൽ ഒരും അരായാാലുംണ്ടാ്. 

“ചെനടിിയാ ശാഖകൾ വിിണ്ണിിൽ നിവിർന്നു മുട്ടംിയാിലയും
വിിടിപിങ്ങളുംം ചുരുംങ്ങി വിികൃതമായാി
നടുവിിലങ്ങുനിൽക്കുന്നു വിലിചെയാാരാശാത്ഥ്യം, മൂത്തു
തടിികൾ നോതഞ്ഞും ചെതാലികൾ ചെപിാതിഞ്ഞു വിീർത്തും
ചാടുലദ്യാലങ്ങളിലുംം ശൃംംഗംഭാാഗംത്തിലുംം ചെവിയാിൽ
തടിവിിച്ചുവിന്നു കാറ്റിലിളകി ചെമചെല്ല
തടിിയാനരായാാലതു തലയാിൽത്തീക്കിാളുംം ചെനടും-
ചുടിലബ്ഭൂതം കണ്നോക്കി ചാലിച്ചു നിൽപ്പൂ.”

ആശാൻ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്ന ശ്മശാന സംങ്കല്പം ഒടുക്കിത്തിചെ�യും തുടിക്കിത്തിചെ�യും വിിരുംദ്ധീഭാാവി
ങ്ങൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നുണ്ടാ്. വിാസംവിദ്യാത്തചെയാന്ന ഗംണ്ികയുചെടി ഭാൗതികജീീവിിതം ഭാീതിദ്യാമാം വിണ്ണിം 
അവിസംാനിക്കുകയും അവിരുംചെടി നോമാക്ഷ്യംജീ�ം അസംാധീാരാണ്ാം വിിധീം ആരാംഭാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന 
വിിപിരാീതസ്ഥിലനോബാധീമാണ്ത്. അതിചെ� പ്രതീകമായാാണ്്പിൗരാാണ്ികഭാാവിനയാിൽ വിിശുദ്ധീവൃ
ക്ഷ്യംമായാ അരായാാൽ ശ്മശാനമദ്ധീയത്തിൽ ചുടിലബ്ഭൂതം കണ്ചെക്കി നിലചെകാള്ളുന്നത്. ശാന്ത്യവുംം 
ബീഭാത്സാവുംമായാ വിിരുംദ്ധീഭാാവിങ്ങചെള സംമനായാിപ്പിിക്കിാനാണ്് ആശാൻ ഈ പിൗരാാണ്ികവൃക്ഷ്യംചെത്ത 
പ്രതീകവിൽക്കിരാിക്കുന്നത്. ‘ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകി’യാിചെല ബുദ്ധീഭാിക്ഷു ഇതുനോപിാചെലാരും അരായാാൽച്ചുവി
ട്ടംിലാണ്നോല്ലാ ധീയാനാവിസ്ഥിയാിലാകുന്നത്. ഇത്തരാം വിലിയാ ദ്യാാർശനികമാനമുള്ള അരായാാലിചെനയും 
ശ്മശാനചെത്തയുമാണ്് എൻ.വിി. ഇവിിചെടി മചെറ്റാരും ഭാാവിപിരാിസംരാത്തിൽ ചെകാണ്ടു പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്നത്. 
ഇവിിചെടി അരായാാലിചെ� തലയാിൽ കാളുംന്നത് ചുടിലബ്ഭൂതത്തിചെ� ഗംാംഭാീരായതയാല്ല. അത്തരാം 
ദ്യാാർശനിക വിയവിഹാാരാങ്ങനോളാടി് എൻ.വിി.ക്കി് മമതയുമില്ല. ഈ അരായാാലിചെ� തലയാിൽ തിളങ്ങുന്നത് 
‘ഏകകാലത്തിൽചെക്കിട്ടും മിന്നിയും’ നിൽക്കുന്ന ഭാൗതികജീീവിിതത്തിചെ� പ്രതീകമായാ മിന്നാമിനു
ങ്ങാണ്്. ജീനരാഹാിതമായാ വിിജീനപ്രനോദ്യാശത്തല്ല ഈ അരായാാലുംം ശ്മശാനവുംം നിലചെകാള്ളുന്നത്. 
ജീനവിാസംനോകന്ദ്രത്തിനു നടുവിിലുംള്ള കിണ്റ്റിൻ വിക്കിത്താണ്്. മാത്രമല്ല, ഈ അരായാാലിൽ;

“കൂട്ടംമായാ്, ച്ചിെകടിിച്ചാൽപ്പിഴിം തിന്നും, കാെി-
ത്തുപ്പിിയും കടിവിാതിൽപ്പിക്ഷ്യംികൾ” 

പിെക്കുന്നുണ്ടാ്. മനു�യചെ� അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ വിാഴിത്തടി ചെവിട്ടംിയാിട്ടംതുകണ്ചെക്കി കിടിക്കുന്ന 
ആശാചെ� ശ്മശാനവിർണ്ണിന ഭാീതിദ്യാമായാ കാഴ്ചകൾ നൽകുനോമ്പാൾ, ആനയുചെടി അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ 
ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടംി ഭാീതിയുചെടി ഒരും അപിരാഭാാവിം എൻ.വിി. സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. അതായാത്, കുമാരാനാശാചെ� 
കാല്പനികഭാാവിനനോയാാടി് അരായാാലിചെനയും ശ്മശാനചെത്തയും പ്രതീകവിൽക്കിരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഇത്ര 
കൃതയമായാി കണ്ക്കുപിെഞ്ഞു പിിരാിയാാൻ സംാധീിക്കുന്നിടിത്താണ്് എൻ.വിി. ഒരും െിയാലിസ്റ്റിിക്കിായാി 
സംായാം തിരാിച്ചെിയുന്നത്. 

‘അന്ത്യ ഹാന്ത്യ’യ്ക്കാല്ല ‘ഇന്ത്യ പിട്ടം് ’
കല്പാന്ത്യസംമുദ്രത്തിൽ മുനോങ്ങണ്ടാ ഭൂമിയുചെടി അലംഘനീയാമായാ നിനോയാാഗംചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള ധീർമ്മാ
സംങ്കടിങ്ങളത്രയും ‘ഹാന്ത്യ’എന്ന ഒറ്റപ്പിദ്യാത്തിൽ നിനോക്ഷ്യംപിിച്ച് ‘ധീരാാ ഹാന്ത്യ കല്പാന്ത്യനോതാനോയാ’ എന്ന് 
വിിസ്മയാം തൂകിയാ കവിിയുചെടി വിിരുംതിനു നൽകിയാ പുരാസ്കാാരാമചെത്ര ഒരും കവിിവിരായനു ലഭാിച്ച ‘അന്ത്യ 
ഹാന്ത്യയ്ക്കാ് ഇന്ത്യപിട്ടം് ’. നമ്മുചെടി കാവിയചാരാിത്രം പിാതി തമാശയാായും പിാതി ഗംൗരാവിത്തിലുംം ഉദ്ധീരാിക്കു
ന്ന ഈ പുരാസ്കാാരാകഥ പിനോക്ഷ്യം, കവിിതയുചെടി രാസംതന്ത്രചാർച്ചയാിൽ നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്തു വിരുംന്നുണ്ടാ്. 
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വിയാഖയാനിക്കിാൻ കഴിിയാാത്ത ധീർമ്മാസംങ്കടിങ്ങൾ ആവിിഷ്കരാിക്കിാൻ കവിി നിർബന്ധിതനാകുന്ന 
കാവിയസംന്ദീർഭാങ്ങളിലാണ്് പിിൽക്കിാല കവിികളുംചെടി കവിിതകളിലുംം ‘ഹാന്ത്യ’പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നത്. 
സംനോന്ദീശകാവിയങ്ങളിലുംം മുക്തികങ്ങളിലുംം തുടിങ്ങി കവിിത്രയാകവിികളിലുംം ചാങ്ങമ്പുംഴിയാിലുംം വിചെരാ 
ഈ പ്രനോയാാഗംം പിലപിാടി് കടിന്നുവിരുംന്ന സംന്ദീർഭാങ്ങൾ പിരാിനോശാധീിച്ചാൽ ഇത് നോബാധീയമാകും. 
ശബ്ദംതാരാാവിലി ‘കഷ്ടിം, അനുകമ്പാനോദ്യായാതകം’ എചെന്നല്ലാം അർത്ഥ്യകല്പന ചെചായ്തിട്ടുള്ള ഈ പിദ്യാം 
നോകവിലമായാ വൃത്തഭാംഗംത്തിചെ� പിരാിഹാാരാത്തിനോനാ ബാഹായനോമാടിിനോക്കിാ നോവിണ്ടാി എടുത്തുപിനോയാാ
ഗംിക്കുന്നവിയാചെല്ലന്ന് ചുരുംക്കിം ചാില ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ പിരാിനോശാധീിച്ചാൽത്തചെന്ന നോബാധീയചെപ്പിടും. 
കുമാരാനാശാചെനത്തചെന്ന ഉദ്യാാഹാരാിക്കിാം;

സംന്ത്യതം മിഹാിരാനാത്മനോശാഭായും
സംാന്ത്യമാം മധു ചെകാതിച്ച വിണ്ടാിനും
ചാന്ത്യമാർന്നരുംളി നിൽക്കുനോമാമനോല
ഹാന്ത്യ! ധീനയമിഹാ നിചെ� ജീീവിിതം. (നളിനി)

ഒനോരാസംമയാം മിഹാിരാനു ആത്മനോശാഭായും വിണ്ടാിനു മധുവുംം നൽകുന്ന പൂവിിചെ� അസംാധീാരാണ്മായാ 
കൈജീവി നിനോയാാഗംം നളിനിയാിനോലക്കി് അനായാിക്കുന്നിടിത്താണ്് ആശാൻ ‘ഹാന്ത്യ’യാിലൂചെടി ജീീവിിത
ത്തിചെ� നോനർക്കി് വിിസ്മയാിക്കുന്നത്. അവിയാനോഖയയാമായാ കൈജീവി നിനോയാാഗംത്തിചെ� നോനർക്കുള്ള 
ഒരും കാല്പനികചെ� വിിസ്മയാമാണ്ത്. ഹാന്ത്യ, ഹാാ എന്നീ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ഇങ്ങചെന ആശാചെ� 
നിരാവിധീി കാവിയസംന്ദീർഭാങ്ങളിൽ കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്. ഹാാ! എന്ന അത്ഭുതത്തിൽത്തുടിങ്ങി ‘ഹാന്ത്യ’യുചെടി 
അർത്ഥ്യചെമന്ന് ശബ്ദംതാരാാവിലി വിിവിക്ഷ്യംിക്കുന്ന ‘കഷ്ടിം’എന്ന പിദ്യാത്തിലാണ്നോല്ലാ ആദ്യായകവിിതയാായാ 
വിീണ്പൂവി് തചെന്ന അവിസംാനിക്കുന്നത്. ഭാൗതികജീീവിിതത്തിചെ� നിഷ്ഫലതയുചെടി ആഴിങ്ങൾ തിരാി
ച്ചെിയുനോമ്പാഴുള്ള കവിിയുചെടി നിസ്സാഹാായാതയും വിിസ്മയാങ്ങളുംമത്രയും ഈ രാണ്ടാ് പ്രനോയാാഗംങ്ങളിലൂചെടി 
ആവിിഷ്കരാിക്കിാൻ ആശാനു കഴിിയുന്നുണ്ടാ്. ഉള്ളൂരാിലുംം വിള്ളനോത്താളിലുംം ചാങ്ങമ്പുംഴിയാിലുംചെമല്ലാം 
ഇങ്ങചെന ‘ഹാന്ത്യ’ വിാർന്നുവിീഴുന്ന നിരാവിധീി കാവിയസംന്ദീർഭാങ്ങളുംണ്ടാ്. വിിസ്തരാഭായാത്താൽ കൂടുതൽ 
ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ നിരാത്തുന്നില്ല. 

കാല്പനികതയുചെടി സംാപ്നഭൂമികയാിൽനിന്ന് െിയാലിസ്റ്റിിക് കാവിയപിന്ഥാവിിനോലക്കി് മലയാാള
കവിിത കൂടുമാറുനോമ്പാൾ പ്രനോമയാതലത്തിചെലന്നനോപിാചെല പിദ്യാപ്രനോയാാഗംതലത്തിലുംം സൂക്ഷ്മമായാ 
വിിനോച്ഛദ്യാം സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. പൂർവ്വകാലകവിിതകളിൽ വിയാപികമായാി കണ്ടുവിന്നിരുംന്ന ‘ഹാന്ത്യ’ എന്ന 
പ്രനോയാാഗംം െിയാലിസ്റ്റിിക് കവിിതകളിൽ താരാതനോമയന കുെഞ്ഞുവിരുംന്നതിചെന ഈ അർത്ഥ്യത്തിൽ 
നോവിണ്ം വിിലയാിരുംത്താൻ. കാല്പനികതയുചെടി കൈവികാരാിക പിരാിസംരാങ്ങളിൽ നിന്നുചെകാണ്ടു തചെന്ന 
യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� അപ്രിയാസംതയങ്ങളിനോലക്കി് കവിിതചെയാ ഇെക്കിി നിർത്തിയാവിരാാണ്നോല്ലാ 
നമ്മുചെടി െിയാലിസ്റ്റിിക്കുകൾ. ക്ലാാസംിക്, നിനോയാാക്ലാാസംിക്, കാല്പനിക കാവിയങ്ങളുംചെടി പിാരാായാണ്വുംം 
അനുശീലനവുംം തചെന്നയാാണ്് നമ്മുചെടി െിയാലിസ്റ്റിിക് കവിികളുംചെടിയും ഉള്ളുെപ്പി്. അതുചെകാണ്ടാാണ്് 
കാല്പനികരുംചെടി ധീർമ്മാസംങ്കടിങ്ങളുംം ഗൃഹാാതുരാതയുചെമല്ലാം നമ്മുചെടി െിയാലിസ്റ്റിിക്കുകളിലുംം തീവ്രാമായാി 
തുടിരുംന്ന കൈവികാരാിക സംമസംയകളാകുന്നത്. എന്നാൽ, അവിർ അതിചെന യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� 
പിരുംക്കിൻ പ്രതലങ്ങളിൽ ചെവിച്ച് തചെന്ന പിരാിഹാരാിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ടാ്. അതുചെകാണ്ടാാണ്വിർ 
ഹാാ!, ഹാന്ത്യ തുടിങ്ങിയാ നിസ്സാഹാായാതയുചെടി പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ വിയാപികമായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാതിരുംന്നത്. 
കവിിത്രയാകവിികചെള അനോപിക്ഷ്യംിച്ച് കുെവിാചെണ്ങ്കിലുംം കൈവിനോലാപ്പിിള്ളിയാിലുംം ശങ്കരാക്കുറുപ്പിിലുംചെമല്ലാം 
ധീർമ്മാസംങ്കടിത്തിചെ�യും നിഷ്ഫലതാത്തിചെ�യുചെമല്ലാം പ്രതീകമായാി ‘ഹാന്ത്യ’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം സുപ്ര
ധീാനമായാ കാവിയസംന്ദീർഭാങ്ങളിൽ കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ടാ്. എന്നാൽ, എൻ.വിി.യാിൽ ഈ പ്രനോയാാഗംം 
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ദുർലഭാമായാി മാത്രനോമ കടിന്നുവിരുംന്നുള്ളൂ. സംാാതന്ത്രയ ജീ�നാൾ എന്ന കവിിതയാിലാണ്ത്. 
“സംാാഗംതം സംാാഗംതം വിീണ്ടുമണ്യുന്ന
ഭാാരാതസംാാതന്ത്രയ ജീ�നാനോള!
എചെന്ത്യന്തു ദുഃഖങ്ങൾ സുഖദ്യാസ്മരാണ്കൾ
ഹാന്ത്യ, നീ ഞങ്ങളിൽനോച്ചർക്കുന്നീല!”

ഇതാകനോട്ടം, തചെ�കൂടിി ഭൂതകാലത്തിനു നോനർക്കുള്ള വിിസ്മയാമായാാണ്് പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നത്. 
അല്ലാചെത, മറ്റും കവിികളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നതുനോപിാചെല ഒരും ദ്യാാർശനിക സംമസംയയാായാല്ല. അതു
ചെകാണ്ടാാണ്് ഇതിനോനക്കിാൾ തീവ്രാമായാ മറ്റും കാവിയസംന്ദീർഭാങ്ങളിചെലാന്നും ‘ഹാന്ത്യ’ചെയാ അനോ�ഹാം 
ആശ്രീയാിക്കിാതിരുംന്നത്. 

‘ഹാന്ത്യ’യുചെടി ഈ കുെവി് എൻ.വിി.യുചെടി കാവിയനിലപിാടിിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് പിരാിനോശാധീിക്കി
ചെപ്പിനോടിണ്ടാത്. സംാാതന്ത്രയസംമരാത്തിൽ നോനരാിട്ടു പിചെങ്കടുത്ത കവിിയാാണ്് എൻ.വിി. കൃഷ്ണവിാരായർ. 
അച്ചുകൂടിം ചുമന്നു നടിന്ന അനുഭാവിം എൻ.വിി.ക്കുണ്ടാ്. ലഘുനോലഖകൾ പ്രചാരാിപ്പിിച്ചും ജീനങ്ങചെള 
അണ്ിനിരാത്തിയും ആസൂത്രിതമായാ സംമരാാനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി അനോ�ഹാം കടിന്നുനോപിായാിട്ടുണ്ടാ്. അതു
ചെകാണ്ടുതചെന്ന ഏചെതങ്കിലുംം സംമസംയകൾക്കുള്ള പിരാിഹാാരാം കാലത്തിനും വിിധീിക്കും വിിട്ടുനൽകാൻ 
അനോ�ഹാം തയ്യാൊകുന്നില്ല. കാവിയവിി�യാകമായാി താൻ ഉന്നയാിക്കുന്ന സംമസംയകൾചെക്കില്ലാം കവിി
തയ്ക്കാകത്തുതചെന്ന പിരാിഹാാരാം നോതടിാനാണ്് എൻ.വിി.യാിചെല കവിി ശ്രീമിക്കുന്നത്. ഒന്നിനു മുന്നിലുംം 
അത്ഭുതാവിഹാമായാി നിൽക്കിാനുള്ളതല്ല അനോ�ഹാത്തിനു കവിിത. ഭാൗതികവുംം ആത്മീയാവുംമായാ 
പിരാിഹാാരാങ്ങളിനോലക്കുള്ള വിഴിിയും ഉപിാധീിയുമാണ്ത്. ഇത് ഒരാർത്ഥ്യത്തിൽ എൻ.വിി. ആർജ്ജ്ിചെച്ച
ടുത്ത വിിപുലമായാ പിാണ്ഡിതയത്തിചെ� ഭാാഗംംകൂടിിയാാണ്്. അസംാധീാരാണ്മായാ ഭാാവിനാനോശ�ിയും 
ഒട്ടും കുെവില്ലാത്ത പിാണ്ഡിതയപ്രതിഭായും തമ്മാിലുംള്ള സംംഘർ�മാണ്് എൻ.വിി.യാിചെല കവിിചെയാ 
നോലാകത്തിചെ� തീക്ഷ്ണയാാഥാർത്ഥ്യയങ്ങളിനോലക്കി് കണ്ണുംതുെപ്പിിച്ച െിയാലിസ്റ്റിിക്കിാക്കിിയാത്. 
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കൈസംബർ ഭാാ�ാശാസ്ത്രംം: ഒരും ആമുഖം
നോജീാസം് ചെക. മാനുവിൽ

അനോസംാ. ചെപ്രാഫസംർ & ഡ്യാെക്ടർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ചെലനോറ്റഴ്സി്,  മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാല, നോകാട്ടംയാം

ആമുഖം
സംാഹാചാരായത്തിചെ� നിർമ്മാിതിയാാണ്് ഭാാ�. ഭാാ�ചെയാ രൂപിീകരാിക്കുന്നതിൽ മാധീയമങ്ങൾക്കുള്ള 

സ്ഥിാനം അനിനോ�ധീയവുംമാണ്്. മനു�യചെ� ആവിശയം, അതിചെ� സംാഭാാവിം തുടിങ്ങിയാവി മാറുന്നത

നുസംരാിച്ച് ഭാാ�യും മാറ്റത്തിന് വിിനോധീയാമാണ്്. വിർത്തമാനകാല പ്രസംക്തിമായാ കൈസംബർ ഭാാ�, 

ഭാാ�ാജ്ഞാംാനത്തിചെനാപ്പിം സംാനോങ്കതിക ജ്ഞാംാനം കൂടിി ആവിശയചെപ്പിടുന്നു. കംപിൂട്ടംർ, സ്മാർട്ടം്നോഫാൺ 

തുടിങ്ങിയാവിയുചെടി ‘സ്ക്രിീൻ‘ ഭാാ�ാരൂപിീകരാണ്ത്തിചെ�യും ഭാാ�ാസംാീകരാണ്ത്തിചെ�യും ഇടിമായാനോതാചെടി 

ഭാാ�യ്ക്കാ് രൂപിസംാഭാാവിത്തിൽ കാതലായാ മാറ്റം സംംഭാവിിച്ചു. ഭാാ�ാപിഠനത്തിചെ� മുൻ മാർഗ്ഗ്ങ്ങൾ 

ആരാാഞ്ഞ് കൈസംബർ പിശ്ചിാത്തലമുള്ള പുതുരാീതിയുചെടി സംാഭാാവിം വിിശകലനം ചെചായ്യുവിാനാണ്് ഈ 

പ്രബന്ധത്തിൽ ശ്രീമിക്കുന്നത്.

തിാടോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: കൈസംബർ ഭാാ�, കൈസംബർ ചെടികസ്്റ്റി ്, കൈസംബർ ചെനറ്റിക്സി,്    ഡ്ിജീിറ്റലാഖയാനം

എന്ത്യാണ്് കൈസംബർഭാാ�? എന്ത്യാണ്് കൈസംബർഭാാ�ാശാസ്ത്രംം? ഈ നോചാാദ്യായങ്ങളുംചെടി ഉത്തരാം 
ഏകമുഖമല്ല. ഡ്ിജീിറ്റൽവിത്ക്കിരാണ്ത്തിന് വിിനോധീയാമാകുകയും ഇ�ർചെനറ്റ്, സ്മാർട്ടം്നോഫാൺ എന്നീ 
ബഹുജീനമാധീയമങ്ങളിലൂചെടി ആനോഗംാളാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ സംാധീയമാകുകയും ചെചായ്യുന്ന ആശയാവിി
നിമയാ ശൃംംഖലയാാണ്് വിർത്തമാനകാലഭാാ�നോയായും ഭാാ�ാശാസ്ത്രംനോത്തയും നിർണ്യാിക്കുന്നത്. 
സംാനോങ്കതിക പിിന്തുണ്യും ഇ�ർചെനറ്റ് ബന്ധവുംമുള്ള സ്ക്രിീൻ മാധീയമങ്ങൾ ഓനോരാാ വിയക്തിിയുചെടിയും 
ജ്ഞാംാനത്തിചെ�യും ജ്ഞാംാനരൂപിീകരാണ് --- വിിനിമയാത്തിചെ�യും തുടിർച്ചയാായാിട്ടംാണ്്/ഒരും സംവിി
നോശ�ഭാാഗംമായാിട്ടംാണ്് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്.

നവിമാധീയമനോകന്ദ്രിതമായാ ഏകവിിശാാസംമൂഹാമാണ്്/ആനോഗംാളഗ്രാമമാണ്് കൈസംബർഭാാ� 
കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നത്. കൈസംബർഭാാ�യ്ക്കുംം അതിചെ� വിയാകരാണ്ത്തിനും ‘വിിശാഭാാ�ാ’ സംാഭാാവി
മാണുള്ളത്. ഈ ‘വിിശാഭാാ�’ രൂപിീകരാിക്കുന്നത് പില അടിരുംകളിലൂചെടിയുള്ള വിയവിഹാാരാരാീതികളുംം 
സംംസ്കാാരാമണ്ഡലങ്ങളുംമാണ്്. സംിനിമയ്ക്കാ് ആനോഗംാളാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ഒരും ഭാാ�യാാണുള്ളത്. ഈ 
ആനോഗംാള ചാലച്ചിത്രഭാാ�യ്ക്കുംള്ളിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് ഇംഗ്ലീീ�് സംിനിമ, കൈചാനീസം് സംിനിമ, 
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�ഞ്ച് സംിനിമ, ഹാിന്ദീി സംിനിമ, തമിഴി് സംിനിമ, മലയാാള സംിനിമ എചെന്നല്ലാം നിർണ്യാിക്കുന്നത്. 
ഇതുനോപിാചെല തചെന്ന ഓനോരാാ ഭാാ�യും സംംസ്കാാരാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് ഇ�ർചെനറ്റ് ഭാാ� അഥവിാ 
ചെമാകൈബൽനോഫാൺ ഭാാ� നിയാതസംാഭാാവിനോത്താചെടി പ്രസംക്തിമാകുന്നത്. 

അച്ചടിി ഭാാ�യും കൈസംബർ ഭാാ�യും
അച്ചടിി മുനോന്നാട്ടുവിച്ച ഭാാ�ാസംംസ്കാാരാത്തിനും വിയാകരാണ്നിയാമത്തിനും ഒരും ഘട്ടംത്തിൽ 

പുനർവിിചാിന്ത്യനങ്ങൾ നൽകിചെക്കിാണ്ടാാണ്് കൈസംബർഭാാ�യുചെടി ആനോഗംാളവിയാപിനം സംംഭാവിിച്ചത്. 
അച്ചടിിഭാാ� കടിലാസംിചെ� നിർമ്മാിതിയാാചെണ്ങ്കിൽ കൈസംബർഭാാ� സംാനോങ്കതിക ബന്ധമുള്ള സ്ക്രിീനി
ചെ� നിർമ്മാിതിയാാണ്്. അച്ചടിിപിാഠം സുസ്ഥിിരാവുംം മൂർത്തവുംം നമുക്കു ചെതാട്ടുചെപിരുംമാൊവുംന്നതുമാണ്്. 
കൈസംബർപിാഠം സ്ക്രിീനിലാണു ചെതളിഞ്ഞു വിരുംന്നത്. അലൻ ലിയു (Alan Liu) അച്ചടിിപിാഠചെത്തയും 
കൈസംബർപിാഠചെത്തയും താരാതമയം ചെചായ്യുന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്.

അച്ചടിി കൈസംബർ
എഴുത്ത് (Writing) നോകാഡുരൂപിത്തിലാക്കിൽ (Encoding) 

വിായാന (Reading) കൈസംറ്റിചെല അനോനാ�ണ്ം (Browsing) 

പ്രസംാധീനം (Publishing) അയായ്ക്കാൽ (Transmitting) 

സൂക്ഷ്യംിക്കിൽ (Preservation) പ്രവിാസംം (Migration) 

മുഴുകൽ (Absorption) മുങ്ങൽ (Immersion) 

അനുകരാിക്കിൽ (Mimesis) രൂപിചെപ്പിടുത്തിചെയാടുക്കിൽ (Modeling) 

ഭാാവിന (Imagination) കൃത്രിമതാം (Simulation) (2013:20) 

അച്ചടിിഭാാ�യാിൽ മാധീയമത്തിചെ� സംാാധീീനം പിരാിമിതമാണ്്. യാന്ത്രത്തിചെ� സംാനോങ്കതിക വിയാപ്തി 
ഡ്ിജീിറ്റൽ പിാഠത്തിചെ� നിർമ്മാിതിയുചെടി ഭാാഗംമാണ്്. പ്രതീകാത്മകവുംം പ്രവിർത്തനാധീിഷ്ഠിിതവുംമായാ 
ചെകാടുക്കിൽ വിാങ്ങലുംകളിലൂചെടി ഇ�ർചെനറ്റ് സംംവിിധീാനം ഉപിനോഭാാക്തിാവിിൽ സംാധീയമാക്കുന്ന പിരാ�രാ 
വിയവിഹാാരാത്തിചെ� തലം അനന്ത്യസംാധീയതകളുംനോടിതാണ്്. കൈസംബർഭാാ� പിഠിക്കുവിാൻ എനോപ്പിാഴും 
ഒരും മുൻമാതൃകയാായാി സംാീകരാിക്കുന്നത് അച്ചടിി ഭാാ�ചെയായാാണ്്. കാരാണ്ം അച്ചടിിഭാാ�യുചെടിയും 
സംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും തുടിർച്ചയാായാിട്ടംാണ്് കൈസംബർ ഭാാ�യുചെടിയും അനുബന്ധനോമഖലകളുംചെടിയും 
വിളർച്ചാവിികാസംം. ഭാാ�ാശാസ്ത്രംപിഠനത്തിലുംം അച്ചടിിഭാാ�, വിാചെമാഴിിഭാാ� എന്നിവിയുചെടി പിഠനതു
ടിർച്ചയാായാി തചെന്നയാാണ്് കൈസംബർ നോമഖലയാിനോലക്കി് പ്രാഥമികമായാി പ്രനോവിശിക്കുന്നത്.

ചാരാിത്രപിശ്ചിാത്തലം
ചെഫർഡ്ിന�് ഡ്ി ചെസംാസ്സൂെിചെ� നിഗംമനങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്ലുംം ഫീൽഡ്ിചെ� ഭാാ�ാവിിനോ��ണ്രാീ
തികളിൽ നിന്നും വിികസംിപ്പിിചെച്ചടുത്ത സ്ട്രക്ചാെലിസംത്തിചെ� വിിശകലനോനാപിാധീികൾ മനു�യഭാാ
�കളുംചെടി വിയാകരാണ്ം വിിവിരാിക്കിാൻ പിരായാപ്തമചെല്ലന്നും എല്ലാ മനു�യഭാാ�കളുംചെടിയും അടിിസ്ഥിാനം 
ഒന്നാചെണ്ന്നും  നോനാം നോചാാംസ്കാി Aspects of the Theory of Syntax എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂചെടി സംമർ
ത്ഥ്യിച്ചു. ഇതിനായാി തത്താചാിന്ത്യയുചെടിയും ജീീവിശാസ്ത്രംത്തിചെ�യും പിിൻബലം ഭാാ�ാശാസ്ത്രംത്തിൽ 
നിനോവിശിപ്പിിച്ച് വിിശാവിയാകരാണ്ചെത്തപ്പിറ്റിയുള്ള (Universal Grammar)  ചാിന്ത്യകൾ അനോ�ഹാം മുനോന്നാട്ടു 
ചെവിച്ചു.  

മനു�യരുംചെടി അടിിസ്ഥിാന �ായാ, അവിയാവിങ്ങളുംചെടി ഘടിന, ചെപിരുംമാറ്റം, സംാഭാാവിരാീതി, 
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ചാിന്ത്യാരാീതി തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം വിംശം, നോദ്യാശം തുടിങ്ങിയാ വിയതയാസംമില്ലാചെത സംമാനതകൾ പുല
ർത്തുന്നു. ജീീവിിതക്രമവുംം സംംസ്കാാരാകൈവിവിിധീയവുംമാണ്് ഇതിൽ വിയതയസ്തതകൾ രൂപിീകരാിക്കുന്നത്. 
ഇവിിചെടി ശരാീരാം, ശരാീരാഭാാ�, മസ്തിഷ്കം, മസ്തിഷ്കത്തിചെ� പ്രവിർത്തനം, കൈലംഗംിക വിയവിഹാാരാങ്ങൾ 
തുടിങ്ങിയാവി സംാഹാചാരായാനുസംരാണ്ം ഭാാ�കൾ ഉത്പിാദ്യാിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ പിശ്ചിാത്തലത്തിൻ നിന്ന് 
വിിലയാിരുംത്തിയാാൽ മനു�യഭാാ�കളുംചെടി സംാഭാാവിം ഒനോരാനോപിാചെലയാാചെണ്ന്ന് കചെണ്ടാത്താനാവുംം 
മനു�യനിർമ്മാിതമായാ ഓനോരാാ ഭാാ�യും മനു�യന് പിഠിക്കിാനുമാവുംം.

ആയാിരാത്തിചെത്താള്ളായാിരാത്തി എഴുപിതുകളിൽ നോബാഡ്ിലാനോഗംാജീ്, നൂനോൊ ലിങി്ഗംാിസ്റ്റിിക്സി്, 
നോകാനോഗ്നാറ്റിവി് ലിങി്ഗംാിസ്റ്റിിക്സി് തുടിങ്ങിയാ ഭാാ�ാപിഠനങ്ങൾ എല്ലാവിിഭാാഗംം മനു�യരുംനോടിയും ഭാാ�യ്ക്കാ് 
ഏകസംാഭാാവിമാണുള്ളചെതന്ന് വിയക്തിമായാി സംമർത്ഥ്യിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇത്തരാം ഭാാ�ാപിഠ
നങ്ങൾചെക്കില്ലാം പിിൻബലവുംം പ്രനോചാാദ്യാനവുംം നൽകിയാത് നോചാാംസ്കാിയുചെടി ഭാാ�ാശാസ്ത്രംപിരാമായാ 
നിലപിാടുകളാണ്്. ഭാാ�കളുംചെടി സംാഭാാവിചെത്തയും വിയാകരാണ്വിയവിസ്ഥിചെയായും പിറ്റിയുള്ള പിഠനവുംം 
ഗംനോവി�ണ്വുംം നോബാധീനശാസ്ത്രംത്തിനോലയ്ക്കുംള്ള (Cognitive Science) പ്രനോവിശനം കൂടിിയാാചെണ്ന്നുള്ള 
നിർണ്ണിയാം മനു�യനിർമ്മാിതമായാ ഭാാ�കൾക്കി് ചെപിാതുവിായാ അടിിത്തെ നിശ്ചിയാിക്കുന്നതായാിരുംന്നു.

1981-ൽ നോചാാംസ്കാി പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച Lectures on Government and Binding എന്ന 
ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവിതരാിപ്പിിച്ച സംിദ്ധീാന്ത്യമാണ്് GB എന്ന ചുരുംചെക്കിഴുത്തുകളിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്ന 
Government and Binding. ഈ കൈസംദ്ധീാന്ത്യിക നിർണ്യാത്തിൽ ചെചായ്തത് ഭാാ�യാിചെല 
വിയാകരാണ്നിയാമങ്ങചെള തിരാസ്കാരാിച്ച് അവിയുചെടി നോജീാലി വിിശാവിയാകരാണ്ത്തിചെ� പ്രമാണ്ങ്ങചെള 
ഏല്പിക്കുകയാാണ്്. 1992-ൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച A Minimalist program for Linguistic Theory 
എന്ന വിിപുലമായാ പിഠനമാകചെട്ടം GB-യാിൽ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തിയാ പില ആശയാങ്ങളുംം ഒഴിിവിാക്കിി 
‘മിനിമലിസംം’ (Minimalism) എന്ന സംിദ്ധീാന്ത്യം മുനോന്നാട്ടു ചെവിയ്ക്കുംന്നു. മാനവിരാാശിയുചെടി വിളർച്ചയ്ക്കാ
നുസംരാിച്ച് ഭാാ�ാസംങ്കല്പവുംം  അതിചെ� നിയാമവിയവിസ്ഥിയും പിരാിവിർത്തനചെപ്പിടുചെമന്ന ആശയാപിശ്ചിാ
ത്തലത്തിൽ നിന്നുനോവിണ്ം ബഹുജീനമാധീയമങ്ങളുംചെടി ഭാാ�ചെയാ വിിശകലനം ചെചായ്യുവിാൻ.

പിരാിവിർത്തനസംാഭാാവിം
ഭാാ�കൾ സംമൂഹാത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാിക വിളർച്ചയ്ക്കാനുസംരാിച്ച് പിരാിവിർത്തന വിിനോധീയാമാക്കുന്നതു
ചെകാണ്ടാ് ഭാാ�ാപിഠനങ്ങളുംം അനിവിാരായതനോയാാചെടി മാറ്റത്തിനും പുതുക്കിലിനും വിിനോധീയാമാണ്്. അതു
ചെകാണ്ടുതചെന്നയാാണ്് ഭാാ�കൾ സംാമൂനോഹായാത്പിന്നമാചെണ്ന്ന് വിിലയാിരുംത്തുന്നത്. കൃതയതയും 
നിയാമപിരാമായാ താത്താികയുക്തിിയും മുൻനിരാത്തി കൈസംബർ ഭാാ�ചെയായും ഭാാ�ാശാസ്ത്രംചെത്തയും 
നിർണ്യാിക്കിാനാവിില്ല. മാധീയമത്തിചെ� സംാഭാാവിം, മാധീയമം വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്ന വിയക്തിി, ആ വിയക്തിി
യുചെടി സംാനോങ്കതികജ്ഞാംാനം, ഭാാ�ാപിരാമായാ മനോനാഭാാവിം തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം കൈസംബർഭാാ�യുചെടി 
വിിനിനോയാാഗംത്തിൽ പ്രസംക്തിമായാി വിരുംന്നു. സംാനോങ്കതിക ബന്ധമുള്ള മാധീയമങ്ങൾ അനുദ്യാിനം മാറ്റ
ത്തിനും വിളർച്ചയ്ക്കുംം വിിനോധീയാമാണ്്. ഇതിനനുസംരാിച്ച് മാധീയമങ്ങൾ വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നവിരുംചെടി മനസും 
മനോനാഭാാവിവുംചെമല്ലാം മാറുന്നു. 

ഭാാ�ാപിഠനത്തിൽ വിളചെരാ പ്രസംക്തിമായാ ഒരും നിർണ്ണിയാമാണ്് വിാക്കുകൾ വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന  
ആശയാസംമഗ്രത. ഒരും വിിവിാഹാം എന്നു നിർണ്യാിക്കുനോമ്പാൾ ചെവിളിവിാക്കുന്ന അർത്ഥ്യം കുചെെ 
നോചാാദ്യായങ്ങൾകൂടിി മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്നതാണ്്. ആരാ് ആചെരാ വിിവിാഹാം കഴിിച്ചു. എപ്രകാരാമാണ്് വിിവിാഹാം 
കഴിിച്ചത്. അതിൽ ഏചെതങ്കിലുംം മതത്തിചെ� ആചാാരാങ്ങൾ ഉണ്ടാായാിരുംനോന്നാ? വിിവിാഹാത്തിൽ 
ആചെരാല്ലാം പിചെങ്കടുത്തു. വിധൂവിരാ�ാരുംചെടി വിസ്ത്രംധീാരാണ്ം ശരാീരാഭാാ� തുടിങ്ങിയാവി എന്ത്യായാിരുംന്നു. 
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വിിവിാഹാത്തിചെ� വിിഡ്ിനോയാാ കാണുനോമ്പാൾ ഇത്തരാത്തിലുംള്ള പില സംംശയാങ്ങളുംചെടിയും പിരാിഹാാരാം 
സംാധീയമാകും. യാഥാർത്ഥ്യത്തിലിവിിചെടി ഒരും വിിവിാഹാചെമന്ന സംംഭാവിത്തിചെ� മാധീയമസംഹാായാനോത്താ
ചെടിയുള്ള പികർത്തൽ ഭാാ�ാനിർമ്മാിതിക്കി് വിി�യാമാകുകയാാണ്്. 

ഒരും സംമൂഹാത്തിചെ� ഭാാ�ാസംമഗ്രത നിർണ്യാിക്കുന്നതിൽ അവിരുംചെടി ആചാാരാങ്ങൾ, ആനോഘാ
�ങ്ങൾ, ചെപിാതുമണ്ഡലങ്ങൾ, ഭൂപ്രകൃതി, കലകൾ തുടിങ്ങിവിചെയ്ക്കാല്ലാം പ്രസംക്തിി ഏചെെയാാണ്്. 
ഓണ്ം, വിള്ളംകളി, തൃശ്ശൂർപൂരാം എചെന്നല്ലാം പിെഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സാിലാകുന്നത് മലയാാളിക
ൾക്കിാണ്്. അവിതരാിപ്പിിക്കുനോമ്പാൾ മാത്രം പ്രസംക്തിിയുള്ള അചെല്ലങ്കിൽ സംംഭാവിിക്കുനോമ്പാൾ മാത്രം 
സംാധീയമാകുന്ന ഇത്തരാം സംന്ദീർഭാങ്ങൾ നോരാഖചെപ്പിടുത്തി ക്രമീകരാിക്കുന്നനോതാചെടി നിലനിൽപ്പിിചെ� 
പുത്തൻ അസ്തിതാം ലഭാിക്കുകയാാണ്്. ഇ�ർചെനറ്റിലൂചെടി ആനോഗംാളവിയാപികമായാി എത്തിക്കുനോമ്പാൾ 
അതിചെ� വിിസ്തൃതി ഏറുകയാാണ്്. നിയാതമായാ ഭാാ�ാ വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന പിാഠചെമന്നനിലയാിൽ 
ഇവിയ്ക്കാ് സംവിിനോശ�മായാ അസ്തിതാവുംം സംാധീയമാകുന്നു. കൈവിവിിധീയങ്ങചെള സംാാംശീകരാിചെച്ചടുക്കിാനും 
നോരാഖചെപ്പിടുത്തി ക്രമീകരാിച്ച് ആനോഗംാള സംമൂഹാത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കിാൻ കഴിിയുന്ന പിശ്ചിാത്ത
ലവുംചെമല്ലാം പിരാിഗംണ്ിച്ച് വിിലയാിരുംത്തുനോമ്പാൾ കൈസംബർ ഭാാ�ചെയാപിറ്റിയുള്ള പിഠനത്തിൽ ഒരും 
സംാംസ്കാാരാിക വിിശകലന സംാഭാാവിംകൂടിി ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നു. 

കൈസംദ്ധീാന്ത്യികപിരാിസംരാം 
ഭാാ�ാപിഠനത്തിലുംം സംാഹാിതയത്തിലുംചെമല്ലാം രൂപിചെമടുക്കുന്ന കൈസംദ്ധീാന്ത്യിക നിർണ്യാങ്ങൾ കാല
ക്രമത്തിൽ പുതുക്കിലുംകൾക്കി് വിിനോധീയാമാണ്്. ഇതിനുകാരാണ്ം മനു�യവിംശത്തിചെ� സംാനോങ്കതിക 
പിിൻബലനോത്താചെടിയുള്ള വിളർച്ചയും മനോനാഭാാവിത്തിൽ സംംഭാവിിക്കുന്ന മാറ്റവുംമാണ്്. വിർത്തമാന
കാല പ്രസംക്തിമായാി നിൽക്കുന്ന കൈസംബർഭാാ�ചെയായും അതിചെ� കൈവിവിിധീയങ്ങൾ നിെഞ്ഞ 
സംാംസ്കാാരാികാന്ത്യരാീക്ഷ്യംചെത്തയും പിഠിക്കുകയും വിിശകലനം ചെചായ്യുകയും ചെചായ്യുന്ന കൈസംദ്ധീാന്ത്യികർ/
പിഠിതാക്കിൾ ഏചെെയാാണ്്. ഏചെെ പ്രസംക്തിചെമന്ന് നോതാന്നുന്ന കൈസംദ്ധീാന്ത്യികനോരായും അവിരുംചെടി 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെളയും വിളചെരാ ലഘുവിായാിട്ടംാണ്് ഇവിിചെടി പ്രതിപിാദ്യാിക്കുന്നത്.

കാതെിൻ ചെഹായാിൽസം് (Katherine Hayles) 1999-ൽ എഴുതിയാ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ ഗ്രന്ഥമാണ്് 
How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. 
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇ�ർചെനറ്റ് ചെമാകൈബൽ നോഫാൺ എന്നീ മാധീയമങ്ങൾ വിന്നനോതാചെടി മനു�യ
ചെ� വിയവിഹാാരാങ്ങളിലുംം ബൗദ്ധീിക പ്രവിർത്തനങ്ങളിലുംം കൈവികാരാിക മണ്ഡലത്തിലുംം സംംഭാവിിച്ച 
പിരാിവിർത്തനചെത്തപ്പിറ്റിയാാണ്് വിിശദ്യാമായാി ചാർച്ചചെചായ്യുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളിലുംചെടി വിളർത്തിചെയാ
ടുത്ത സംംസ്കാാരാംതചെന്ന വിർ�ങ്ങൾചെകാണ്ടാ് പിാനോടിമാെിക്കിഴിിഞ്ഞു. മനു�യചെ� ഇച്ഛനോയാാചെടിയും 
അല്ലാചെതയും പ്രവിർത്തിക്കിാൻ കഴിിയുന്ന സംാനോങ്കതിക ബന്ധമുള്ള മാധീയമങ്ങൾ ശക്തിമായാിചെകാ
ണ്ടാിരാിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടംത്തിചെ� സംാനോങ്കതിക/മാധീയമ സംാക്ഷ്യംരാതയ്ക്കാനുസംരാിച്ച് ജീീവിിക്കുന്നവിചെരാ 
കാതെിൻ ചെഹായാിൽസം് വിിളിക്കുന്നത് നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമൻ (Post human) എന്നാണ്്. മാധീയമങ്ങളുംചെടി 
സംാനോങ്കതിക സംഹാായാമില്ലാചെത ആശയാവിിനിമയാം നടിത്തുന്നവിചെരാ ഹാൂമൻ (human) എന്നാണ്് 
നിർണ്യാിക്കുന്നത് ഹാൂമൻ നോനരാിട്ടം് ആശയാവിിനിമയാം നടിത്തുന്നു. മസ്തിഷ്കവുംം ശരാീരാവുംചെമല്ലാം ഈ 
ആശയാവിിനിമയാ പ്രക്രിയായാിൽ സംജീീവിമായാി നിൽക്കുന്നു. നോപിാസ്റ്റി്ഹാൂമചെ� ആശയാപ്രക്രിയായാിലുംം 
വിയവിഹാാരാങ്ങളിലുംം മാധീയമങ്ങൾ നിർണ്ായാകമായാ സംാാധീീനമാണ്്. മാധീയമ സംാക്ഷ്യംരാതയുചെടിയും 
മാധീയമ സംാന്നിദ്ധീയ വിയവിസ്ഥിയുചെടിയും വിലയാത്തിനുള്ളിൽ തചെന്നയാാണ്് നോപിാസ്റ്റി്ഹാൂമചെ� വിയവിഹാാ
രാങ്ങൾ പ്രസംക്തിമാകുന്നത്.
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ചെബർട്രൻഡ്് ചെഗംർചെവിയാ്സം് (Bertrand Gervais) ഇലനോ�ാണ്ിക് പിഠനത്തിചെ� (Electronic 
text) കാലിക പ്രസംക്തിിയും പിരാ�രാ ബന്ധിതമായാ ലിങ്കുകൾ വിഴിിയുള്ള ബന്ധവുംം “Is There a 
Text on This Screen? Reading in an Era of Hypertextuality’’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ വിിശകല
നവിിനോധീയാമാക്കുന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. We are confronted  with increasingly different forms of 
texts produced with the aid of computers. More often than not these texts exist only on the 
internet. They are often animated, filled with sounds and images, accessible through a network, 
related to one another by hyperlinks and inscribed in complex environments.

ഇ�ർചെനറ്റ് ബന്ധിതമായാ കമ്പൂട്ടംർ ശയംഖല മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്കുംന്ന സംംസ്കാാരാം (Linked computer 
culture) കൈവിവിിധീയമുള്ള പിാഠങ്ങളുംചെടി പ്രവിാഹാം തചെന്നയാാണ്് സ്ക്രിീനിൽ തീർക്കുന്നത്. വിിവിിധീതരാം 
ചെവിബ്കൈസംറ്റുംകൾ, ചെഫയാ്സം്ബുക്കി്, യൂടിൂബ്, നോബ്ലിാഗം്, വിിക്കിിപിീഡ്ിയാ, ഇ-പ്രസംിദ്ധീീകരാണ്ങ്ങൾ, 
ഗൂഗംിൾമാപ്പി്, ജീി-ചെമയാിൽ ഓനോരാാ ആവിശയത്തിനും നോവിണ്ടാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ‘ആപ്പു’കളുംചെമല്ലാം 
സംായാം തചെന്ന പ്രവിർത്തനക്ഷ്യംമമായാ കൈസംബർ ഇടിങ്ങളാണ്്. ഉപിനോഭാാക്തിാവി് ഇവിയാിചെലചെതങ്കി
ലുംം  തിരാചെഞ്ഞടുത്ത് സംാന്ത്യം ആവിശയത്തിനായാി ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. 

ഡ്ിജീിറ്റൽ ആഖയാനത്തിചെ� പ്രതിഫലനതലം സ്ക്രിീനായാതുചെകാണ്ടുതചെന്ന സ്ക്രിീനിചെ� 
സംാധീയതകൾ ആഖയാനചെത്തയും സംാാധീീനിക്കുന്നു. ഡ്ിജീിറ്റൽ ആഖയാനത്തിചെ� രൂപിസംാഭാാവിം 
hyperactive, post dramatic, self-reflexive, repetitive, post narrative തുടിങ്ങിയാവിചെയായുമായാി 
വിയാപിിച്ച് നിൽക്കുന്നതാചെണ്ന്ന് വിിലയാിരുംത്തുന്നു. തുടിർന്ന് ഡ്ിജീിറ്റൽ ആഖയാനത്തിൽ Network 
art, mobile computing, immersive virtual reality, installation തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാമുചെണ്ടാന്ന് 
നിർണ്യാിക്കുന്നു. എ�ൻ ആർചെസംത് (Espen Aarseth) Cyber text എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
കൈസംബർ പിാഠങ്ങചെളല്ലാം ‘ergodic’ ആചെണ്ന്ന് പിെയുന്നുണ്ടാ്. എർനോഗംാഡ്ിക്കിിചെ� അർത്ഥ്യം 
‘Path of energy or work’ എന്നാണ്്. ഈ അർത്ഥ്യം കൈസംബർ പിാഠത്തിചെ� വിിപുലമായാ 
സംാധീയതയാാണ്് വിയക്തിമാക്കുന്നത്. അയാക്കുന്ന മാധീയമത്തിൽ നിന്നും കൈസംബർ ചെ�യാ്സംിലൂചെടി 
സംഞ്ചരാിച്ച് നിമി�നോനരാംചെകാണ്ടാ് ആനോഗംാളാടിിസ്ഥിാനത്തിൽ എത്തുന്നുചെവിന്നുള്ളതാണ്് കൈസംബ
ർപിാഠങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ�ത. 

ചെഹാൻെി ചെജീൻകിൻസംിചെ� (Henry Jenkins) Convergence Culture: Where Old and New 
Media Collide എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്് വിർത്തമാനകാല പ്രസംക്തിമായാ സംംലയാന സംംസ്കാാരാ
ചെത്തപ്പിറ്റി ചാർച്ചചെചായ്യുന്നത്. ഏഴിാമചെത്ത ബഹുജീനമാധീയമചെമന്ന് വിിളിക്കുന്ന ചെമാകൈബൽനോഫാൺ 
അതിനുമുമ്പുംള്ള മാധീയമങ്ങളുംചെടിചെയാല്ലാം നോസംവിനം അനായാാനോസംന നിർവിഹാിക്കുന്നു. ‘നോഫാൺ‘ എന്ന 
നോകവില ആശയാവിിനിമയാ മാധീയമത്തിൽ നിന്നും സ്മാർട്ടം് നോഫാൺ എന്ന മാധീയമത്തിചെലചെയ്ക്കാത്തു
നോമ്പാൾ ആശയാവിിനിമകൈവിവിിധീയങ്ങളുംചെടി ഒരും സംമഗ്രതതചെന്നയാാണ്് ഉപിനോഭാാക്തിാവിിനു മുന്നിൽ 
വിയ്ക്കുംന്നത്. െിക്കിാർഡ്ിങി്, നോെഡ്ിനോയാാ,  സംിനിമ, ചെടിലിവിി�ൻ, ഇ�ർചെനറ്റ് തുടിങ്ങിയുളള എല്ലാ 
മാധീയമങ്ങളുംം സ്മാർട്ടം് നോഫാണ്ിൽ സംമനായാഭാാവിനോത്താചെടി സംാധീയമാകുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇതരാ
മാധീയമവിിനിനോയാാഗംരാീതികചെളയും അവിയുചെടി ഭാാ�കചെളയും നിയാതമായാ സംംലയാനത്തിന് സ്മാർട്ടം് 
നോഫാൺ വിിനോധീയാമാകുന്നു. ഇ�ർചെനറ്റ് വിലയാത്തിൽ വിരുംന്ന സംമൂഹാങ്ങൾ, അവിരുംചെടി ആശയാവിിനി
മയാരാീതികൾ, ചെകാടുക്കിൽ വിാങ്ങലുംകൾ, മാധീയമത്തിചെ� ഭാാ�ാരൂപിീകരാണ് സംാധീയത ഇവിചെയാല്ലാം 
നോചാർന്ന് രൂപിചെപ്പിടുന്ന സംംലയാന സംംസ്കാാരാം വിർത്തമാനകാല ഭാാ�കചെള സംാാധീീനിക്കുന്നു. 

വിിപുലമായാ അർത്ഥ്യം വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന പിദ്യാമാണ്് കൈസംബർചെനറ്റിക്സി്. മനു�യരാിലുംം യാന്ത്ര
ങ്ങളിലുംമുള്ള ആശയാവിിനിമയാത്തിചെ� നിയാന്ത്രണ്ശാസ്ത്രംമാണ്് കൈസംബർചെനറ്റിക്സിിൽ സംംവിാദ്യാ 
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വിി�യാമാകുന്നത്. ഇതിചെ� നോതാത് സംാനോങ്കതിക ബന്ധമുള്ള മാധീയമങ്ങളുംചെടി രൂപിചെപ്പിടിലിനനു
സംരാിച്ച് വിയതയസ്തചെപ്പിട്ടുചെകാണ്ടാിരാിക്കും. അനോമരാിക്കിൻ ചെസംാകൈസംറ്റി നോഫാർ കൈസംബർചെനറ്റിക്സിിചെ� 
പ്രസംിഡ്ൻൊയാ ലൂയാിസം് കഫ്മാാനിചെ� (Louis Kauffman) അഭാിപ്രായാത്തിൽ വിയവിസ്ഥികചെളക്കു
െിച്ചും (Systems) വിയവിസ്ഥികൾക്കുള്ളിചെല ബന്ധങ്ങചെളക്കുെിച്ചും അവിയാിൽ നിചെന്നങ്ങചെനയാാണ്് 
മചെറ്റാന്നുണ്ടാായാി വിരുംന്നചെതന്നുമുള്ള പിഠനമാണ്് കൈസംബർചെനറ്റിക്സി് 

1. കൈസംബർ ചെടിക്സ്റ്റി്

2. സംാീകർത്താവി്/വിായാനക്കിാരാൻ

3. നോനായാ്സം് (ഏചെതങ്കിലുംം സംിഗ്നാലുംകളുംചെടിനോയാാ വിിവിരാങ്ങളുംചെടിനോയാാ നീക്കിചെത്ത തടിസ്സാചെപ്പിടു
ത്തുന്ന മചെറ്റാരും സംിഗ്നാൽ) 

4. മാധീയമം

5. നോപ്രക്ഷ്യംകൻ/അയാക്കുന്ന ആൾ

ഇവിചെയാക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനമാണ്് കൈസംബർ ഭാാ�ാപിഠനത്തിൽ പ്രസംക്തിമാകുന്നത്. ഈ അഞ്ചുമാ
നങ്ങൾ കൂടിിനോച്ചർന്ന് രാണ്ടാ് തരാത്തിലുംള്ള സംനോന്ദീശങ്ങൾ രൂപിീകരാിക്കുന്നു.

1. പുെനോത്തക്കി് വിിടുന്ന സംനോന്ദീശം (an outward message) ഇചെതാരും നോപ്ര�കനിൽ നിന്നും 
സംാീകർത്താവിിനോലക്കി് കൈകമാറുന്ന സംനോന്ദീശമാണ്്.

2. ഫീഡ്് ബാക്കി് സംനോന്ദീശം (feedback response) ഒരും സംനോന്ദീശം ലഭാിച്ചു കഴിിഞ്ഞാലുംടിൻ 
സംാീകർത്താവിിൽ നിന്നും നോപ്ര�കനിനോലക്കുള്ള പ്രതികരാണ് സംനോന്ദീശമാണ്ിത്.

ഗൂഗംിൾ ചാാറ്റ്, ഇ-ചെമയാിൽ, ചെഫയാ്സം്ബുക്കി്, വിാടി്സം് ആപ്പി് തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം തചെന്ന പ്രവിർത്തി
ക്കുന്നത് മുകളിൽ പ്രതിപിാദ്യാിച്ച രാണ്ടുതരാം സംനോന്ദീശങ്ങചെള അടിിസ്ഥിാനമാക്കിിയാാണ്്.  നോഡ്വിിഡ്് 
ക്രിസ്റ്റിലിചെ� ഭാാ�യും ഇ�ർചെനറ്റുംം (Language and the internet) ഇ�ർചെനറ്റ് ഭാാ�ാശാസ്ത്രംം 
(Internet Linguistics) എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇ�ർചെനറ്റ് ഭാാ�യുചെടിയും ഭാാ�ാശാസ്ത്രംത്തിചെ�
യും സംാഭാാവിം ആരാായുന്നവിയാാണ്്. ആശയാവിിനിമയാ പ്രക്രിയായാിൽ ആശയാവിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന 
ആളുംം (Sender) ആശയാം സംാീകരാിക്കുന്ന ആളുംം (Receiver) മുമ്പുംണ്ടാായാിരുംന്ന സംാംസ്കാാരാികാന്ത്യ
രാീക്ഷ്യംത്തിൽ നിന്നും ഭാാ�ാജ്ഞാംാനവിയവിസ്ഥിയാിൽ നിന്നും പിരാിവിർത്തനചെപ്പിട്ടംവിരാാണ്്. ഇ�ർചെനറ്റ് 
നൽകുന്ന അസംംഖയം നോസംവിനങ്ങളുംചെടി തുടിർച്ചയും സംാധീയതയും സംാാഭാാവിികതനോയാാചെടി ഭാാ�ാവിിനിമ
യാത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നു. കൈസംബർനോ�സം് വിിവിരാനോശഖരാണ്ത്തിചെ� അഥവിാ ഭാാ�ാനോശഖരാത്തിചെ� 
അദൃശയമായാ ഒരാിടിമാണ്്. Next Generation, Digital Citizens എന്ന വിിനോശ�ണ്ത്തിൽ വിരുംന്നവിർ 
ഇ�ർചെനറ്റ ്രൂപിീകരാിച്ച ്വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്ന ആനോഗംാളഭാാ�കളുംചെടി ഉപിനോഭാാക്തിാക്കിളാണ്.് ഭാാ�യുചെടി 
കാലികപ്രസംക്തിമായാ രൂപിസംാഭാാവിവുംം പിാഠങ്ങളുംചെടി സംാഭാാവിവുംം നിർണ്ണിയാിക്കുന്നതുതചെന്ന ഇ�
ർചെനറ്റാണ്്. ചെവിബ്കൈസംറ്റുംകൾ, ഇ-ചെമയാിലുംകൾ, ഓൺകൈലൻ കൈലബ്രിെികൾ, ഓൺകൈലൻ പ്രസംി
ദ്ധീീകരാണ്ങ്ങൾ, ഓൺകൈലൻ വിയാപിാരാങ്ങൾ, ഓൺകൈലൻ നോസംവിനങ്ങൾ, വിിവിിധീതരാം ആപ്പുകൾ 
തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം സംാധീയമാകുന്നത് കൈസംബർഭാാ�ാജ്ഞാംാനത്തിൽ നിന്നുമാണ്്. സ്ക്രിീൻ എന്ന 
മാധീയമപ്രതലമാണ്് ഭാാ�കളുംചെടി രൂപിീകരാണ് വിിനിമയാ മണ്ഡലവുംം സംാീകരാണ്യാിടിവുംമാകുന്നത്. 

മനു�യനും യാന്ത്രങ്ങളുംമുള്ള സംമൂഹാത്തിൽ രാണ്ടുതരാം ബൗദ്ധീികപ്രവിർത്തനങ്ങളാണ്് നടിക്കുന്നത്. 
മനു�യനോ�ത് സംാാഭാാവിികബുദ്ധീിയും (Natural Intelligence)  യാന്ത്രങ്ങളുംനോടിത് നിർമ്മാിതബുദ്ധീിയുമാണ്് 
(Artificial Intelligence). ആർട്ടംിഫി�യൽ ഇ�ലിജീൻസംിചെന ചെമ�ീൻ ഇ�ലിജീൻസം് എന്നും വിിളി
ക്കുന്നു. ആമനോസംാൺ എനോക്കിാ നോഡ്ാട്ടം്  (Amazon Eco Dot) ആർട്ടംിഫി�യൽ ഇ�ലിജീൻസംിനുള്ള 
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ഏറ്റവുംം  ലളിതമായാ ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്. അലക്സി എന്ന് അഭാിസംംനോബാധീന ചെചായ്ത് നോചാാദ്യാിക്കുന്ന 
നോചാാദ്യായങ്ങൾചെക്കില്ലാം എനോക്കിാ നോഡ്ാട്ടം് ഉത്തരാം നൽകുന്നു, വിീടിിനുള്ളിചെല ഇലനോ�ാണ്ിക് ഉപിക
രാണ്ങ്ങളുംമായാി എനോക്കിാനോഡ്ാട്ടംിചെന ബന്ധിപ്പിിച്ച് അവിയുചെടി പ്രവിർത്തനങ്ങളുംം അനായാാനോസംന 
നിയാന്ത്രിക്കിാനാവുംം. ഏതാണ്ടാ് മനു�യബുദ്ധീിനോയാാടി് സംാദൃശയമുള്ളരാീതിയാിലാണ്് കൈസംനോബാർഗുകൾ 
(Cyborgs) പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. കഥകളിലുംം സംിനിമയാിലുംചെമല്ലാമുള്ള കൈസംനോബാർഗുകൾ പ്രതയക്ഷ്യം
ചെപ്പിടുന്നത് മനു�യരൂപിമുള്ള യാന്ത്രങ്ങളായാിട്ടംാണ്്. 

ആശയിവാിനാിമയിരീീതിി

ഇയാാൻ ലാൻകാ�യാെിചെ� (Ian Lancashire) കൈസംബർ ചെടിക്സ്റ്റിാാലിറ്റിയും ഭാാ�ാശാസ്ത്രംവുംചെമന്ന 
നോലഖനം (Cybertextuality and Philology) കൈസംബർഭാാ�ാ പിഠനനോമഖലയാിൽ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. 
അലൻ ലിയു മുനോന്നാട്ടു വിയ്ക്കുംന്ന കൈസംബർപിാഠത്തിചെ� സംവിിനോശ�തകളുംം കാതെിൻ ചെഹായാിൽസം് 
നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്ന നോപിാസ്റ്റി്ഹാൂമചെ� സംവിിനോശ�തകളുംം ചെബർട്ടം്രാാൻഡ്് ചെഗംർചെവിയാ്സം് വിയക്തിമാക്കു
ന്ന ഇലനോ�ാണ്ിക് പിാഠത്തിചെ� സംാഭാാവിവുംം കനോരാാലിൻ ഗുഹാ്ർട്ടംിൻ വിിലയാിരുംത്തുന്ന ഡ്ിജീിറ്റൽ 
ആഖയാനത്തിചെ� രാീതിയും എചെ�ൻ ആർചെബത്ത് കൈസംബർപിാഠങ്ങചെള നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്ന Ergodic 
(Path of Energy or Work) എന്ന അർത്ഥ്യവിയാപ്തിയും യാന്ത്രങ്ങളുംചെടി നിർമ്മാിതബുദ്ധീി വിിനിമയാം 
ചെചായ്യുന്ന ആശയാവിിനിമയാരാീതികളുംം വിിശകലനം ചെചായ്തതിനുനോശ�മാണ്് ഇയാാൻ ലാൻകാ�യാർ 
കൈസംബർപിാഠങ്ങളുംചെടി ആശയാവിിനിമയാ പ്രക്രിയാചെയാപ്പിറ്റി വിയക്തിമാക്കുന്നത്. 

ഒരാാശയാം രൂപിീകരാിച്ച് അയാക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും (Sender) ആശയാം സംാീകരാിക്കുന്ന വിയക്തിിയാിൽ 
(Receiver) എത്തുന്നത് സംാാഭാാവിികബുദ്ധീിയുചെടിയും നിർമ്മാിതബുദ്ധീിയുചെടിയും പ്രവിർത്തനങ്ങളിലൂ
ചെടിയാാണ്്. ഈ സംവിിനോശ�മായാ ആശയാരൂപിീകരാണ് വിിനിമയാ പ്രക്രിയായാിൽ ചെഹാൻെി ചെജീൻകി
ൻസംചെ� നിരാീക്ഷ്യംണ്ത്തിചെല ഭാാ�ാസംംലയാന രാീതിയും സംംസ്കാാരാ സംംലയാന സംാഭാാവിവുംംകൂടിി 
പിരാിഗംണ്ിനോക്കിണ്ടാതാണ്്.

കൈസംബർ പിാഠവിിനിമയാത്തിചെ� രാീതിചെയാ പിഠനത്തിനായാി അഞ്ചു ഘട്ടംങ്ങളായാി പിരാി
ഗംണ്ിക്കിാവുംന്നതാണ്്. (1) രാചായാിതാവി്/അയാക്കുന്ന ആൾ (2) മാധീയമം (3) കൈസംബർചെ�യാ്സം്  
(4) സംാീകരാിക്കുന്നയാാൾ  (5) മാധീയമം. ആശയാം രൂപിീകരാിക്കുനോമ്പാഴും വിിനിമയാം ചെചായ്യുനോമ്പാഴും 
സംാീകരാിക്കുനോമ്പാഴുചെമല്ലാം മാധീയമം തചെന്നയാാണ്് നിർണ്ായാക സ്ഥിാനം കൈകചെക്കിാള്ളുന്നത്. 
ബഹുസംാഭാാവിമുള്ള കൈസംബർഭാാ�ചെയാ കാലികപ്രസംക്തിമായാ സംാംസ്കാാരാിക ഉൽപ്പിന്നമായാിക്കൂടിി 
പിരാിഗംണ്ിച്ചുനോവിണ്ം പിഠനവിിനോധീയാമാക്കുവിാൻ.

രീചയിിതിാവാ്/അയിക്കുന്ന ആൾ---കൈസംബർപിാഠം അഥവിാ ഭാാ� രൂപിീകരാിക്കുന്ന ആളുംചെടി 
മാധീയമസംംബന്ധമായാ ജ്ഞാംാനം പ്രസംക്തിമാണ്്. ആശയാചെത്തപ്പിറ്റി അെിഞ്ഞിരാിക്കുന്നതിചെനാപ്പിം 
ഈ ആശയാം മാധീയമത്തിചെ� സംഹാായാനോത്താചെടി എപ്രകാരാം രൂപിീകരാിചെച്ചടുക്കിാചെമന്നുള്ള അെിവുംം 
വിളചെരാ പ്രധീാനമാണ്്. 

മാധ്യാമം -  മാധീയമത്തിചെ� സംാനോങ്കതികതയാിലാണ്് ഭാാ�യും പിാഠവുംം പൂർണ്മാകുന്നത്. 
മാധീയമത്തിചെ� സ്ക്രിീനിൽ രാചായാിതാവി് രൂപിീകരാിക്കുന്ന ഭാാ�യും പിാഠവുംം കണ്ടാ് മനസ്സാിലാക്കുവിാനു
മാവുംം. പിാഠരൂപിീകരാണ്ത്തിനായാി ഒനോരാ സംമയാം തചെന്ന ചാലനാത്മകമായാ ദൃശയം, ചാലനാത്മകമായാ 
ശബ്ദംം, ചാിത്രം, ചാിഹ്നം തുടിങ്ങി സ്ക്രിീനിചെ� സംാധീയതകൾക്കിനുസംരാിച്ച് എന്തും രൂപിീകരാിക്കിാനാവുംം. 
പിാഠം പൂർത്തിയാാകുന്നതിനനുസംരാിച്ച് രാചായാിതാവിിചെ� ആഗ്രഹാപ്രകാരാം/ നിർനോ�ശപ്രകാരാം മാധീയ
മത്തിലൂചെടി അയാക്കുന്നു/ചെസം�് ചെചായ്യുന്നു.    
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സൈസംബര്ടെ�യിിസം് - ഇ�ർചെനറ്റിചെ� സംഹാായാനോത്താചെടി രൂപിീകരാിചെച്ചടുത്ത അദൃശയ
മായാ ഒരും ഇടിമാണ്് കൈസംബർചെ�യാിസം്. മാധീയമത്തിലൂചെടി അയാക്കുന്ന പിാഠം അഥവിാ ആശയാം 
നിമി�നോനരാം ചെകാണ്ടാ് കൈസംബർചെ�യാിസംിൽ എത്തുന്നനോതാചെടി അചെതാരും ആനോഗംാളവിയാപിനനോശ
�ിയുള്ള ആശയാം/പിാഠമാകുന്നു.

സംീീകരീിക്കുന്ന ആൾ - കൈസംബർസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി കൂട്ടംായ്മാസംാഭാാവിം വിയക്തിിയുചെടി മാധീയമ
സംാക്ഷ്യംരാത ആശയാരൂപിീകരാണ് സംാഭാാവിം സംാംസ്കാാരാിക പിശ്ചിാത്തലം തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടംതാണ്്. ഒരും പിാഠത്തിൽ നിന്നും ലിങ്കുകളുംചെടി സംഹാായാനോത്താചെടി മറ്റ് അനോനകം പിാഠങ്ങ
ളിനോലയ്ക്കുംം സംഞ്ചരാിചെച്ചത്താചെമന്നുള്ളത് ആശയാസംാീകരാണ്ത്തിചെ� സംാധീയതയാാണ്്.

മാധ്യാമം - ആശയാം സംാീകരാിക്കുന്ന ഓനോരാാ മാധീയമത്തിനും അതിനോ�തായാ നിർമ്മാിതബു
ദ്ധീിയുചെടി തലമുണ്ടാ്. ആശയാം സംാീകരാിക്കുന്നതിചെനാപ്പിം അതിനുള്ള പ്രതികരാണ്ം അനോത മാധീയമ
ത്തിലൂചെടി തചെന്ന നിമി�നോനരാം ചെകാണ്ടാ് നടിത്താനാവുംന്നു. കൈസംബർ സംമൂഹാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാ 
ആചെരായും ഉൾചെപ്പിടുത്താചെമന്നുള്ളതും ആശയാവിിനിമയാ പ്രക്രിയായുചെടി വിയാപ്തിയാാണ്് വിയക്തിമാക്കു
ന്നത്. കൈസംബർ കാലഘട്ടംം മുനോന്നാട്ടുവിയ്ക്കുംന്ന വിിശാഭാാ�യുചെടി വിയാകരാണ്ം മാധീയമങ്ങളുംചെടി നിർമ്മാി
തബുദ്ധീിയും ഇ�ർചെനറ്റിചെ� പിാഠവിയാപിനനോശ�ിയും മനു�യരുംചെടി സംാാഭാാവിിക ബുദ്ധീിയുചെമല്ലാമായാി 
പിരാ�രാബന്ധിതമായാിട്ടംാണ്് നിൽക്കുന്നത്.

സൈസംബര്ഭാാഷയുടെ�യും സംംസ്കാാരീത്തിിടെ�യും പ്രാാടോ�ശിക സംീഭാാവാം

ആനോഗംാള കൈസംബർഭാാ�യ്ക്കുംം സംംസ്കാാരാത്തിനും ഉള്ളിൽ രൂപിചെപ്പിടുന്ന ആശയാവിിനിമയാ 
രൂപിങ്ങൾ ഏചെെയാാണ്്. ഇംഗ്ലീീ�്, �ഞ്ച്, കൈചാനീസം്, ഹാിന്ദീി, തമിഴി്, മലയാാളം തുടിങ്ങിയാ ഭാാ�കളുംം 
ഒപ്പിം സംംസ്കാാരാാന്ത്യരാീക്ഷ്യംവുംം ഇ�ർചെനറ്റിലൂചെടി സംാധീയമാകുന്നു. കൈസംബർഭാാ� മുനോന്നാട്ടുചെവിയ്ക്കുംന്ന 
‘വിിശാഭാാ�’യുചെടി വിയാകരാണ്ഘടിനയാിനോലക്കി് മലയാാളം ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള എല്ലാ ഭാാ�കളുംം സംഞ്ച
രാിചെച്ചത്തുകയാാണ്്. ഗൂഗംിൾ മലയാാളം, യാാഹു മലയാാളം തുടിങ്ങിയാ നോഭാദ്യാങ്ങളുംം മലയാാളത്തിലുംള്ള 
നോഫസം്ബുക്കി്, വിാട്ടം്സം്ആപ്പി്, വിിക്കിിപിീഡ്ിയാ തുടിങ്ങിയാവിയുചെമല്ലാം കൈസംബർഭാാ�യ്ക്കാ്/പിാഠത്തിന് 
ഉള്ളിചെല ആഖയാനങ്ങളാണ്്. കഥകളി, വിള്ളംകളി, തൃശ്ശൂർപൂരാം, ഓണ്നോത്താടിനുബന്ധിച്ചുള്ള 
ആനോഘാ�ങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി നോരാഖചെപ്പിടുത്തിയാതിനുനോശ�ം വിിവിിധീ ആപ്പുകളിലൂചെടി വിിനിമയാം ചെചായ്യു
ന്നതും ചെവിബ്കൈസംറ്റിൽ അനോപ്ലാഡ്് ചെചായ്യുന്നതും കാലഘട്ടംത്തിനനുസംരാിച്ചുള്ള പിാഠസൃഷ്ടിിയാാണ്്. 
പ്രാനോദ്യാശിക ഭാാ�കളുംം സംംസ്ക്കാാരാവുംചെമല്ലാം മാധീയമ നോകന്ദ്രീകൃതമായാ വിിനിനോയാാഗംത്തിലൂചെടി പിരാിവി
ർത്തനചെപ്പിട്ടം് കൈസംബർഭാാ�യുചെടി സംാധീയതകൾ സംാീകരാിച്ച് ‘വിിശാഭാാ�’യുചെടി ഭാാഗംമാകുകയാാണ്്.

ആനോഗംാളഭാാ�കചെള കൈസംബർചെ�യാിസംിചെലത്തിച്ച് പിരാ�രാബന്ധിതമായാ സംംലയാനസംം
സ്ക്കാാരാത്തിലൂചെടി അതിന് പുതിചെയാാരാസ്തിതാം നൽകുകയാാണ്് കൈസംബർക്കിാലം. മാധീയമത്തിചെ� 
സംാഭാാവിവുംം സംാനോങ്കതികതയുചെടി  വിളർച്ചയും മനു�യനിർമ്മാിത ബുദ്ധീിയുമായാി സംംവിദ്യാിക്കുന്നതിചെ� 
രാീതിയും നോതാതുചെമല്ലാം ക്രമത്തിൽ മാറുന്നതിനനുസംരാിച്ച്  കൈസംബർഭാാ�യും കൈസംബർ ഭാാ�ാ
ശാസ്ത്രംവുംം മാറ്റത്തിന് വിിനോധീയാമാകുന്നു.   
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നോഡ്ാ. നോജീാസം് ചെക. മാനുവിൽ 
സംിനിമാപിഠനവുംം നവിമാധീയമപിഠനവുംമാണ്് പ്രധീാന പിഠനനോമഖലകൾ. 24 ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം നൂെിലധീികം 
ഗംനോവി�ണ് പ്രബന്ധങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. മികച്ച ചാലച്ചിത്രപിഠനത്തിനുള്ള നോകരാള സംംസ്ഥിാന 
അവിാർഡ്് 2003-ലുംം 2010-ലുംം ലഭാിച്ചു. 2003-ലുംം 2005-ലുംം മികച്ച ചാലച്ചിത്രഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള ഫിലിം ക്രിട്ടംിക്സി് 
അവിാർഡ്് ലഭാിച്ചു. കൈവിജ്ഞാംാനികസംാഹാിതയ അവിാർഡ്്, തകഴിി കഥ അവിാർഡ്്, ചെപിാൻകുന്നം വിർക്കിി 
കഥ അവിാർഡ്്, കാവിയനോവിദ്യാി നോനാവിൽ അവിാർഡ്് എന്നിവി ലഭാിച്ചു. മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ 

നിന്നും നോപിാസ്റ്റി് നോഡ്ാക്ടെൽ ചെഫനോലാ�ിപ്പി് ലഭാിച്ചു. അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ & ഡ്യാെക്ടർ, സ്കൂൾ ഓഫ് ചെലനോറ്റഴ്സി്, 
മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാല



ബിരുംദ്യാതലത്തിചെല ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാപിഠനം: 
നോബാധീനമാതൃകകളുംചെടി വിികാസംവുംം പിരാിണ്ാമവുംം

നജീീബ് പിി.എം.
അനോസ്സാാ. ചെപ്രാഫസംർ

�ീബ ചെക. 
അനോസ്സാാ. ചെപ്രാഫസംർ, 

ഇംഗ്ലീീ�് ഗംനോവി�ണ് വിിഭാാഗംം, ഗംവിൺചെമ�് വിിനോക്ടാെിയാ നോകാനോളജീ്, പിാലക്കിാടി്

സംംഗ്രഹാം:
ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീന രാംഗംത്ത് സംംഭാവിിച്ച വിിവിിധീ മാതൃകാമാറ്റങ്ങചെളക്കുെിച്ചാണ്് ഈ പ്രബന്ധം 

അനോനാ�ിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയക്കിാചെരാ ‘സംംസ്കാാരാ സംമ്പന്നരാാക്കിാനും’ ഭാരാണ്പിരാമായാ ചെതാഴിിലുംകളിൽ 

കുെഞ്ഞ നോവിതനത്തിന് അവിചെരാ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാനുമായാി ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം 

ആരാംഭാിച്ച കാലം മുതൽ സംമീപികാലം വിചെരായും സംാഹാിതയ പിഠനത്തിലൂചെടി ഭാാ�ാ പിരാിജ്ഞാംാനം 

നോനടുക എന്നതായാിരുംന്നു ലക്ഷ്യംയം. വിയക്തിിയുചെടി സംാംസം് കാരാിക വിികാസംം ആയാിരുംന്നു ഇത്തരാം നോബാധീ

നമാതൃകയുചെടി ഉനോ�ശം. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലീീ�ിലുംള്ള ആശയാ വിിനിമയാജ്ഞാംാനം ചെതാഴിിലവിസംരാങ്ങൾ 

സൃഷ്ടിിക്കുന്നു എന്ന അവിസ്ഥി സംംജീാതമായാനോപ്പിാൾ സംാഹാിതയപ്രധീാനമായാ ഭാാ�ാ പിഠനത്തിന് പികരാം 

പ്രനോയാാഗംഭാാ�ാജ്ഞാംാനം പിരാിശീലിപ്പിിക്കിാനുള്ള ദൃശയ-ശ്രീവിയ സംാനോങ്കതികത, മൾട്ടംിമീഡ്ിയാ മുതലായാ 

നോബാധീന ഉപിാധീികൾ രാംഗംത്ത് വിന്നു; ഭാാ�ാനോബാധീനം കൈനപുണ്യാധീിഷ്ഠിിത മാതൃക കൈകചെക്കിാണ്ടു. 

ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ വിിമർശനാത്മക മാനവിികത (Critical Humanities) പ്രചാാരാം 

നോനടിിയാത് ഭാാ�ാനോബാധീനചെത്തയും സംാാധീീനിച്ചു. ഇംഗ്ലീീ�് പിാഠയപിദ്ധീതിയാിലുംം അതിചെ� പ്രതിഫലനം 

കണ്ടു തുടിങ്ങി. സംാഹാിതയം, കൈനപുണ്യം എന്നീ നിലകൾ വിിട്ടം്, ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനം വിിമർശ

നാത്മക ചാിന്ത്യ പികർന്നു നൽകാനുള്ള ഉപിാധീിയാായാി മാെി.

സൂചനാാ പദങ്ങൾ: ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ പിഠനം, സംർഗംാത്മക നോബാധീനം, കൈനപുണ്യാധീിഷ്ഠിിത 

നോബാധീനം, വിിമർശനാത്മക സംമീപിനം.

കലാലയാ ജീീവിിതത്തിചെ� ഏറ്റവുംം സംജീീവിമായാ ഓർമകളിൽ നിെഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്് ഭാാ�ാ 
ക്ലാാസുകൾ. അതിൽ തചെന്ന നിർബന്ധ ഒന്നാംഭാാ� എന്ന നിലക്കി് ചെപിാതു ഇംഗ്ലീീ�് (General 
English) ക്ലാാസുകൾ സംവിിനോശ�മായാ സ്ഥിാനം അലങ്കരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ചെതാണ്ണൂറുകളുംചെടി അവിസംാ
നംവിചെരാ കലാലയാ വിിദ്യായാഭായാസംം നോനടിാൻ അവിസംരാം ലഭാിച്ച പിലരുംചെടിയും ഓർമ്മാക്കുെിപ്പുകളിൽ, 
നോ�ക് സം് പിിയാറുചെടിയും ചെ�ല്ലിയുചെടിയും വിരാികൾ പുസ്തകം നോനാക്കിാചെത ഹൃദ്യായാത്തിൽ നിന്നുദ്ധീരാിച്ച് 
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നാടികീയാ സംന്ദീർഭാങ്ങൾ പുനരാാവിിഷ്കരാിച്ചും ഇംഗ്ലീീ�ിൽ ഉജ്ജ്ാല പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങൾ നടിത്തിയും 
നിെഞ്ഞു കവിിഞ്ഞ ക്ലാാസ്സാ് മുെികചെള പ്രകമ്പനം ചെകാള്ളിച്ച ചെപ്രാഫസംർമാർക്കുെിച്ചുള്ള പിരാാമർശ
ങ്ങൾ അനവിധീി കാണ്ാം. അത്തരാം അധീയാപികരുംചെടി ക്ലാാസുകൾ നോകൾക്കിാൻ മറ്റും ക്ലാാസ്സുകളിൽ 
നിന്നും, നോവിചെെ നോകാനോളജുകളിൽ നിന്ന് നോപിാലുംം വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾ തിക്കിിത്തിരാക്കിി വിന്നിരുംന്നതായും 
പിെഞ്ഞു നോകൾക്കിാറുണ്ടാ്. എന്നാൽ സംമീപികാലചെത്ത കലാലയാ ഓർമകളിചെലാന്നും അത്തരാം 
‘ഗംംഭാീരാ’ ക്ലാാസ്സുകചെളക്കുെിച്ച് കാരായമായാി നോകൾക്കിാെില്ല. നോകാനോളജുകളിൽ നിന്ന് പ്രീ-ഡ്ിഗ്രി എടുത്തു 
കളഞ്ഞത് ഇതിനു പ്രധീാന കാരാണ്ം ആചെണ്ന്ന് പിെയാാചെമങ്കിലുംം ഇംഗ്ലീീ�് ക്ലാാസ്സുകൾക്കി് സംംഭാവിിച്ച 
പിരാിണ്ാമത്തിന് പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം ചാില ഘടികങ്ങൾ കൂടിി കാരാണ്മായാിട്ടുചെണ്ടാന്നു കാണ്ാം.

രാണ്ടാായാിരാത്തിചെ� ആദ്യായ ദ്യാശകം മുതൽ ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനത്തിചെ�യും പിഠനത്തി
ചെ�യും സംാഭാാവിത്തിൽ കാരായമായാ മാതൃകാ മാറ്റങ്ങൾ (paradigm shift) സംംഭാവിിച്ചത് ക്ലാാസം് 
മുെികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചു തുടിങ്ങി. രാണ്ടാായാിരാത്തിചെ� അവിസംാനനോത്താചെടി നോകരാളത്തിചെല ഉന്നത 
വിിദ്യായാഭായാസം നോമഖലയാിൽ ചെക്രഡ്ിറ്റ് ചെസംമസ്റ്റിർ സംമ്പ്രദ്യാായാം തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ
നോബാധീനത്തിചെ� രാീതികളിൽ സംമൂലമായാ മാറ്റങ്ങൾ സംംഭാവിിച്ചു. ഈ പിശ്ചിാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ
യാിചെല നോകാനോളജീ്-സംർവികലാശാലാ തലത്തിചെല ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാനോബാധീനത്തിചെ� വിികാസംവുംം 
പിരാിണ്ാമവുംം അനോനാ�ിക്കിാനാണ്് ഈ പ്രബന്ധം ശ്രീമിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനം മൂന്ന് ഘട്ടംങ്ങളിലൂചെടി/സംമീപിനങ്ങളിലൂചെടി/മാതൃകകളിലൂചെടി 
കടിന്നു നോപിായാതായാി കാണ്ാം: 1-സംർഗംാത്മക ഭാാ�ാ നോബാധീനം, 2- കൈനപുണ്യാത്മക ഭാാ�ാ 
നോബാധീനം 3-വിിമർശനാത്മക ഭാാ�ാ നോബാധീനം. സംാഹാിതയകൃതികളുംചെടി സംഹാായാനോത്താചെടി ഭാാ� 
പിഠിപ്പിിക്കുകയും അത് വിഴിി സംവിിനോശ�മായാ സംാംസ്കാാരാിക വിയക്തിിതാം രൂപിചെപ്പിടുത്തിചെയാടുക്കുകയും 
ചെചായ്യുക എന്നതാണ്് സംർഗംാത്മക/സംാഹാിതയാത്മക ഭാാ�ാ നോബാധീനം വിഴിി ലക്ഷ്യംയമിട്ടംിരുംന്നത്. 
വിയക്തിിചെയാ ഉയാർന്ന സംാംസ്കാാരാിക മൂലയങ്ങൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ആളാക്കിി മാറ്റുംക എന്നതായാിരുംന്നു 
ഇതിചെ� ലക്ഷ്യംയം.

ഭാാ�ാജ്ഞാംാനം കൈകവിരാിക്കുക എന്നത് ഒരും കൈനപുണ്യം (skill) ആയാി കണ്ക്കിാക്കു
ന്നതാണ്് രാണ്ടാാമചെത്ത സംമീപിനം.ഇംഗ്ലീീ�് പിരാിജ്ഞാംാനം ചെമച്ചചെപ്പിട്ടം ചെതാഴിിൽ നോനടിാനുള്ള 
ഉപിാധീിയാായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിചെപ്പിട്ടു എന്നതാണ്് ഈ മാതൃകയുചെടി സംവിിനോശ�ത.

വിിമർശനാത്മക മാനവിികത (critical humanities) എന്ന ചാിന്ത്യാപിദ്ധീതിയുചെടി സംാാ
ധീീനമാണ്് വിിമർശനാത്മക ഭാാ�ാനോബാധീനത്തിചെ� ആവിിർഭാാവിത്തിനോലക്കു നയാിച്ചത്. ഭാാ�ാ 
പിഠനത്തിലൂചെടി ലിംഗം രാാഷ്ട്രീീയാം, പിരാിസ്ഥിിതി രാാഷ്ട്രീീയാം മുതലായാ വിി�യാങ്ങചെളക്കുെിച്ച് നോബാധീ
വിാ�ാരാാക്കിി വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് സംമൂഹാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള നിരാന്ത്യരാമായാ രാാഷ്ട്രീീയാ വിിദ്യായാഭായാസംം 
നൽകി ചാലനാത്മക സംമൂഹാത്തിചെ� രൂപിീകരാണ്ത്തിന് വിഴിിചെവിക്കുകയാാണ്് വിിമർശനാത്മക 
നോബാധീന മാതൃകയുചെടി ഉനോ�ശം.

ഇന്ത്യയയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യുചെടി ആരാംഭാം
പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ കൽക്കിത്ത, മദ്രാസം്, നോബാംചെബ എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ 
ആംനോഗ്ലീാ-ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് നോവിണ്ടാി ആരാംഭാിച്ച ചാാരാിറ്റി സ്കൂളുംകളിൽ ആണ്് ആദ്യായമായാി 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം ഔപിചാാരാികമായാി നൽകിത്തുടിങ്ങിയാത്. എന്നാൽ 1813-ചെല ചാരാിത്ര പ്രസംി
ദ്ധീമായാ ചാാർട്ടംർ ആക്ട് (ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയ കമ്പനി ആക്ട്) നടിപ്പിാക്കുന്നനോതാചെടിയാാണ്് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയ 
കമ്പനി വിിദ്യായാഭായാസം കാരായങ്ങളിൽ നോനരാിട്ടംിടിചെപിടിാൻ തുടിങ്ങുന്നത്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരാം ക്രിസ്തയൻ 
മി�നെിമാർക്കു ഇന്ത്യയയാിൽ ഉടിനീളം സംഞ്ചരാിക്കിാനും, ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാലയാങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കിാനും 
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ക്രിസ്തു മതം പ്രചാരാിപ്പിിക്കിാനും അനുമതി ലഭാിച്ചു. ഇക്കിാലത്തു തചെന്ന നോബാധീന ഭാാ�ചെയാചെച്ചാല്ലി–
ഇംഗ്ലീീ�ിന് അനുകൂലമായും പ്രാനോദ്യാശിക ഭാാ�കൾക്കിനുകൂലമായും–രാണ്ടാഭാിപ്രായാങ്ങൾ നിലനിന്നി
രുംന്നു.

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ് സംംവിിധീാനത്തിചെ� നടിത്തിപ്പിിന് നോവിണ്ടാി ബ്രിിട്ടംീഷുകാർക്കും നാട്ടു
കാർക്കുമിടിയാിചെല വിിവിർത്തകനോജീാലി, ഗുമസ്തപ്പിണ്ി, മധീയ/അനോധീാ തലങ്ങളിലുംള്ള നോജീാലികൾ 
എന്നിവി ചെചായ്യിക്കിാനായാി ഇന്ത്യയക്കിാർക്കി് ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം നൽനോകണ്ടാത് അതയാവിശയമായാി 
വിന്നതായാി കു�ൻ ഭാട്ടംാചാാരായ നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു (Bhattacharya 123). ഈ സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം വിയാപികമാക്കിാൻ ചാാർട്ടംർ ആക്ട് നടിപ്പിിലാക്കുന്നത്. ആ ആക്ട് പ്രകാരാം 
“ബ്രിിട്ടംീ�് പ്രവിിശയകളിൽ താമസംിക്കുന്നവിർക്കിിടിയാിൽ സംാഹാിതയത്തിചെ� പുനരുംജ്ജ്ീവിനത്തി
നും പിരാിനോപിാ�ണ്ത്തിനും അഭായസ്ത വിിദ്യായരാായാ തനോ�ശ വിാസംികചെള നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിക്കുന്നതിനും 
ശാസ്ത്രംത്തിചെ�യും വിിജ്ഞാംാനത്തിചെ�യും പ്രചാാരാണ്ത്തിനും” നോവിണ്ടാി പ്രതി വിർ�ം ഒരും ലക്ഷ്യംം 
രൂപി ചെചാലവിഴിിക്കിണ്ചെമന്ന് ഈസ്റ്റി് ഇന്ത്യയ കമ്പനിനോയാാടി് ബ്രിിട്ടംീ�് ഭാരാണ്കൂടിം നിഷ്കർ�ിക്കുകയു
ണ്ടാായാി. (qtd. in Dheram 60). ക്രിസ്തുമതത്തിചെ� പ്രചാാരാത്തിനായാി ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചത് ചെകാണ്ടാ് ഈ കാലഘട്ടംചെത്ത മി�നെി ഘട്ടംം (missionary phase) എന്നും, 
ഇംഗ്ലീീ�ിചെന ക്രിസ്തയൻ ഭാാ� (Christian tongue) എന്നും വിിളിച്ചിരുംന്നു (Dheram 67- 68). ഇംഗ്ലീീ�് 
വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� സംാദ്ധീയതകൾ മനസ്സാിലാക്കിിയാ രാാജീാൊം നോമാഹാൻ നോൊയാ്, രാാജു നാഥ് ഹാരാി 
നവിൽക്കിർ തുടിങ്ങിയാ ചാില നോദ്യാശീയാ നോനതാക്കിൾ സംംസ്കൃതം, അെബിക് മുതലായാ ഭാാ�കൾക്കി് 
പികരാം ഇംഗ്ലീീ�ിൽ പിഠനം നടിത്തുന്ന സ്കൂളുംകൾ സ്ഥിാപിിക്കിാൻ ആവിശയചെപ്പിട്ടുചെകാണ്ടാ് ബ്രിിട്ടംീ�് 
അധീികാരാികചെള സംമീപിിക്കുകയുണ്ടാായാി (Dheram 60). പിാശ്ചിാതയ സംമൂഹാങ്ങളിൽ നടിക്കുന്ന 
ശാസ്ത്രംീയാ നോമഖലകളിചെല മുനോന്നറ്റങ്ങചെള പിരാിചായാചെപ്പിടിാൻ നാട്ടുകാർക്കി് അവിസംരാം ലഭാിക്കിാനാണ്് 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത അവിർ നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിച്ചത്. ചെമക്കിാചെളയുചെടി മിനിടി്സം് വിരുംന്നതിനു 
മുനോന്ന രാാജീാൊം നോമാഹാൻനോൊയാ് തനോ�ശീയാർക്കിായാി ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം ആരാംഭാിക്കിണ്ം എന്ന് 
ആവിശയചെപ്പിട്ടു ചെകാണ്ടാ് ബ്രിിട്ടംീ�് അധീികാരാികൾക്കി് അനോപിക്ഷ്യം നൽകിയാിരുംന്നു.

ചാാർട്ടംർ ആക്ട് നടിപ്പിാക്കിിയാനോതാചെടി നിലവിിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാഭായാസംസംമ്പ്രദ്യാായാ
ത്തിചെ� സ്ഥിാനത്ത് ബ്രിിട്ടംീ�് നോകാനോളാണ്ിയാൽ വിിദ്യായാഭായാസം രാീതികൾക്കി് വിലിയാ നോതാതിൽ പ്രചാാരാം 
കൈകവിന്നു. പ്രധീാനമായും ഉയാർന്ന ജീാതിക്കിാരാായാ ആൺകുട്ടംികൾക്കി് നോവിണ്ടാി നടിത്തിയാിരുംന്ന മത-
ജീാതി അധീിഷ്ഠിിതമായാിരുംന്ന, മിക്കിവിാറും സംാകാരായ മാതൃകയാിൽ നടിന്നവിയാായാിരുംന്നു ഇന്ത്യയയാിചെല 
പിരാമ്പരാാഗംത വിിദ്യായാലയാങ്ങൾ (Kamat 3). എന്നാൽ താരാതനോമയന തുെന്ന സംാഭാാവിമുള്ള ഇംഗ്ലീീ�് 
വിിദ്യായാഭായാസം മാതൃകയാിൽ ജീാതി, മത, വിർഗം, ലിംഗം വിയതയാസംമില്ലാചെത സംർവിർക്കും പ്രനോവിശനം 
സംാധീയമായാിരുംന്നു. കൂടുതൽ വിിപുലമായാ വിി�യാങ്ങൾ പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തിയാ ഇംഗ്ലീീ�് സംമ്പ്രദ്യാായാം 
വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� ഉനോ�ശ ലക്ഷ്യംയങ്ങചെളത്തചെന്ന മാറ്റി നിർവിചാിച്ചു. മതപിരാമായാ ലക്ഷ്യംയങ്ങളായാിരും
ന്നു പിരാമ്പരാാഗംത വിിദ്യായാഭായാസം സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിനു മുഖയമായാിരുംന്നത്. എന്നാൽ വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� 
സംാമ്പത്തിക, രാാഷ്ട്രീീയാ ലക്ഷ്യംയങ്ങചെള ആണ്് ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ കൂടുതൽ ഉന്നം ചെവിച്ചത്.

പിാശ്ചിാതയ മാതൃകയാിലുംള്ള മനോതതരാ വിിദ്യായാഭായാസംം നടിപ്പിിലാക്കുക വിഴിി ഇന്ത്യയയാിചെല 
നോകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ം സുഗംമമാക്കിാചെമന്നു ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ മനസ്സാിലാക്കിി. പ്രധീാനമായും രാണ്ടാ് 
കാരായങ്ങളാണ്് ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം വിഴിി ലക്ഷ്യംയം ചെവിച്ചത്. ഒന്ന്, ആധുനിക വിിദ്യായാ
ഭായാസംം സംിദ്ധീിച്ച ഇന്ത്യയൻ മധീയ വിർഗ്ഗ്ത്തിചെ� ഉദ്യായാം വിഴിി ബ്രിിട്ടംീ�് വിയാവിസംായാിക ഉൽപ്പിന്നങ്ങൾക്കി് 
ചെമച്ചചെപ്പിട്ടം വിിപിണ്ി സൃഷ്ടിിക്കുക.രാണ്ടാ്, കുെഞ്ഞ ചെചാലവിിൽ ഭാരാണ്നിർവിഹാണ്ം നടിത്താൻ ആവിശയ
മായാ അഭായസ്ത വിിദ്യായരാായാ ചെതാഴിിലാളികളുംചെടി ലഭായത ഉെപ്പു വിരുംത്തുക. ഈ രാണ്ടാ് കാരായങ്ങൾ ആണ്് 
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1835- ൽ പുെത്തു വിന്ന ചെമക്കിാചെളയുചെടി മിനുടി്സം് മുനോന്നാട്ടു ചെവിക്കുന്നത്. “നിെത്തിലുംം രാക്തിത്തിലുംം 
ഇന്ത്യയക്കിാരുംം, അഭാിരുംചാിയാിലുംം, അഭാിപ്രായാങ്ങളിലുംം ബൗദ്ധീിക നിലവിാരാത്തിലുംം ഇംഗ്ലീീഷുകാരാനു
മായാ” പുതിയാ വിർഗംചെത്ത സൃഷ്ടിിക്കിാനായാിരുംന്നു ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം വിഴിി ചെമക്കിാചെള ഉനോ�ശിച്ചത്. 
പിൗരാസ്തയ സംംസ്കാാരാം നീചാചെമന്നു കരുംതിയാിരുംന്ന കടുത്ത ഇംഗ്ലീീ�് പിക്ഷ്യംപിാതിയാായാ ചെമക്കിാചെള 
പ്രഭു പിരാമ്പരാാഗംത ഇന്ത്യയൻ രാീതിയാിലുംള്ള നോബാധീനത്തിനു പികരാം ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത 
ആണ്് നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിച്ചത്. ഏതാനും മധീയ-ഉപിരാി വിർഗം ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് ഇംഗ്ലീീ�് 
വിിദ്യായാഭായാസംം നൽകിയാാൽ മതി എന്നും പിിന്നീടി് അതിചെ� ഗുണ്ഫലം സംാമാനയ ജീനങ്ങളിനോലക്കി് 
അരാിച്ചിെങ്ങിചെക്കിാള്ളും (Downward Filtration Theory) എന്നുമായാിരുംന്നു ചെമക്കിാചെളയുചെടി 
നിലപിാടി്. ഇന്ത്യയൻ അവിനോബാധീചെത്ത ആംഗംലവിൽക്കിരാിക്കുക എന്നതിചെനാപ്പിം ദ്യാാിഭാാ�ികൾ, 
ഗുമസ്ത�ാർ തുടിങ്ങിയാ നോജീാലികൾ ചെചായ്യാനാവിശയമായാ അഭായസ്തവിിദ്യായചെരാ സൃഷ്ടിിക്കുക എന്നതും 
ചെമക്കിാചെളയുചെടി ലക്ഷ്യംയമായാിരുംന്നു. ഇന്ത്യയക്കിാചെരാ ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ് നടിത്തിപ്പിിചെ� കയ്യാ
ളുംകളാക്കിി മാറ്റാൻ ഉതകും വിിധീം ‘ഗുണ്പിരാമായാി’ പിരാിവിർത്തിപ്പിിചെച്ചടുക്കുക എന്ന ഉനോ�ശത്തിൽ 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം വിയാപികമായാി നടിപ്പിാക്കിചെപ്പിട്ടു.

പിരാമ്പരാാഗംത രാീതിയാിൽ നിന്ന് ചെതാഴിിലുംകൾ ഇംഗ്ലീീ�് രാീതിയാിനോലക്കി് മാെിത്തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി 
ഭാരാണ്, നോസംവിന, അധീയാപിന നോമഖലകളിൽ ചെമച്ചചെപ്പിട്ടം ചെതാഴിിൽ നോനടിാൻ ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം 
സംഹാായാിക്കും എന്ന അവിസ്ഥി സംംജീാതമായാി. നോകാടിതി ഭാാ�യാായാിരുംന്ന നോപിർ�യന് പികരാം 
ഇംഗ്ലീീ�് നിലവിിൽ വിന്നു. 1774-ൽ കൽക്കിട്ടം സുപ്രീം നോകാടിതിയാിചെല ജീഡ്്ജീിമാർ നോകാടിതി നടിപി
ടിികൾ ഇംഗ്ലീീ�ിൽ മതിചെയാന്ന് നിഷ്കർ�ിച്ചു (Kudchedkar 42). ഇംഗ്ലീീ�ിൽ ഹാരാജീികൾ തയ്യാൊ
ക്കിാൻ അെിയുന്ന ആളുംകൾക്കി് നല്ല ചെതാഴിിൽ സംാധീയതയാാണ്് ഇത് തുെന്നിട്ടംത്. ഇംഗ്ലീീ�ിചെന 
ജീനകീയാമാക്കിിയാ ആദ്യായ നടിപിടിിയാായാിരുംന്നു ഇചെതന്ന് നിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുന്നു. മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീീ�് പിരാി
ജ്ഞാംാനമുള്ളവിർക്കിായാിരുംന്നു ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ സംർക്കിാർ നോജീാലികളിൽ മുൻഗംണ്ന നൽകിയാിരുംന്നത്. 
ക്രനോമണ് വിിദ്യായാഭായാസം/ഭാരാണ്ഭാാ� എന്ന നിലക്കി് ഇംഗ്ലീീ�ിന് വിലിയാ മുനോന്നറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കിാൻ 
സംാധീിച്ചു.

1854-ചെല വുംഡ്്സം് ചെഡ്�ാച്ച് (Wood’s Despatch) ഇന്ത്യയയാിചെല വിിദ്യായാഭായാസം നോമഖലയാിൽ 
ഘടിനാപിരാമായാ അടിിത്തെ നിർമിച്ചു. ഇന്നും ഇന്ത്യയയാിൽ പ്രനോയാാഗംത്തിലുംള്ള വിിദ്യായാഭായാസം 
മാതൃക വുംഡ്്സം് ചെഡ്�ാച്ചിചെ� തുടിർച്ചയാാണ്്. ഇന്ത്യയക്കു നോവിണ്ടാി കൃതയമായാ വിിദ്യായാഭായാസം നയാം 
രൂപിചെപ്പിടുത്തിയാ വുംഡ്്സം് ചെഡ്�ാച്ച് പ്രാഥമിക തലം ചെതാട്ടു സംർവികലാശാലാ തലം വിചെരായുള്ള 
വിിദ്യായാഭായാസംത്തിനു നോവിണ്ടാ പിദ്ധീതികൾ മുനോന്നാട്ടു ചെവിച്ചു. ഇതിചെന തുടിർന്നാണ്്, 1857-ൽ ലണ്ടാൻ 
സംർവികലാശാലയുചെടി മാതൃകയാിൽ ഇന്ത്യയയാിൽ മൂന്ന്—കൽക്കിട്ടം, മദ്രാസം്, നോബാംചെബ—സംർവ്വ
കലാശാലകൾ നിലവിിൽ വിരുംന്നത്. ഇനോത തുടിർന്ന് ഇംഗ്ലീീ�് ഇന്ത്യയയാിചെല ഏറ്റവുംം പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം 
നോബാധീന ഭാാ�യും പിഠന വിി�യാവുംം ആയാി മാെി.

ചെമനോക്കിാചെള പ്രഭു ഉനോ�ശിച്ചതുനോപിാചെല ഇംഗ്ലീീ�് സംാഭാാവിമുള്ള ഇന്ത്യയക്കിാരുംചെടി ഉദ്യായാത്തിനും 
ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം വിഴിിചെവിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പിരാമ്പരാാഗംത ജീ�ി കുടുംബങ്ങളിചെല ആളുംകൾ സംാമൂഹാിക
മായാി ആഭാിജീാത ജീീവിിതം നയാിക്കിാനുള്ള ഉപിാധീിയാായാി ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത സംമീപിിച്ചതാ
യും കാണ്ാം. ആദ്യായ കാലത്ത് ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം നോനടുകയും ഇംഗ്ലീണ്ടാിൽ നോപിായാി ഉപിരാി പിഠനം 
നടിത്തുകയും ചെചായ്ത വിനോരാണ്യ കുടുംബങ്ങളിചെല പുതു തലമുെ ഇംഗ്ലീീഷുകാചെരാ അനുകരാിച്ച് ചെപിരുംമാറ്റ 
രാീതികളിലുംം വിസ്ത്രം ധീാരാണ് രാീതികളിലുംം മാറ്റം വിരുംത്തുക പിതിവിായാിരുംന്നു. ഗംാന്ധിജീി നോപിാലുംം 
ഇംഗ്ലീണ്ടാിൽ ഉപിരാിപിഠനത്തിന് നോചാർന്ന നോശ�ം ഇംഗ്ലീീ�് മാനയ�ാചെരാനോപ്പിാചെലയാാവിാൻ (English 
Gentlemen) നൃത്തം ചെചായ്യാനും സംംഗംീതം പിഠിക്കിാനും ആഗ്രഹാിച്ചതായാി തചെ� ആത്മകഥയാിൽ 
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പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ടാ് (49-50).

ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ഇംഗ്ലീീ�്  വിിദ്യായാഭായാസംം നടിപ്പിിലാക്കിിയാ കാലം മുതനോല നാട്ടുകാർക്കിിടിയാിൽ 
അതിനോനാടി് വിയതയസ്ത സംമീപിനങ്ങൾ നിലനിന്നിരുംന്നു. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത അനുകൂലി
ച്ചും പ്രാനോദ്യാശിക ഭാാ�ാ വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത അനുകൂലിച്ചും വിാദ്യാങ്ങൾ ഉയാർന്നു. ചാില സംമൂഹാങ്ങൾ 
മതപിരാവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാ കാരാണ്ങ്ങളാൽ കടുത്ത നോതാതിൽ ഇംഗ്ലീീ�് വിിനോരാാധീം കാണ്ിച്ചിരും
ന്നതായും ചാരാിത്രത്തിൽ കാണ്ാം (Mahmood 54-55). നോകരാളത്തിചെല മാപ്പിിളമാർ ഇംഗ്ലീീ�ിനോനാടി് 
കാണ്ിച്ചിരുംന്ന വിിനോരാാധീം ഇതിന് ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്. ബ്രിിട്ടംീഷുകാരുംചെടി വിരാനോവിാചെടി വിയാപിാരാ രാംഗംത്ത് 
ഇടിിവി് തട്ടംിയാ നോകരാളത്തിചെല മുസ്ലിിംകൾ ബ്രിിട്ടംീഷുകാർ ചെകാണ്ടാ് വിന്ന എല്ലാത്തിചെനയും എതിർക്കുക 
എന്ന സംമീപിനം കൈകചെക്കിാണ്ടു. “ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം നരാകത്തിചെല വിിദ്യായാഭായാസംമാണ്്. ഇംഗ്ലീീ�് 
ഭാാ� നരാകത്തിചെല ഭാാ�യാാണ്്” എന്നീ നിലപിാടുകൾ മുസ്ലിിംകളുംചെടി ബ്രിിട്ടംീ�് വിിനോരാാധീത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാിരുംന്നു (നോജീാസം് അബ്രിഹാാം).

നോകവിലം ബുനോൊക്രാറ്റുംകചെള മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം സൃഷ്ടിിച്ചത്. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാ
ഭായാസംം വിയപികമായാതുമൂലം ഇന്ത്യയൻ സംാമൂഹാിക രാാഷ്ട്രീീയാ മണ്ഡലത്തിൽ മചെറ്റാന്നുകൂടിി സംംഭാവിിച്ചു. 
ആധുനിക വിിദ്യായാഭായാസംം നോനടിിയാ ചാിന്ത്യിക്കുന്ന തലമുെ ഉദ്യായാം ചെചായ്തു. അഭായസ്തവിിദ്യായരാായാ തനോ�ശീ
യാർക്കി് സംായാംഭാരാണ്ചെത്തയും, രാാഷ്ട്രീീയാാധീികാരാചെത്തയും കുെിച്ചുള്ള ആഗ്രഹാങ്ങൾ ജീനിച്ചതായാി 
ബ്രിിട്ടംീ�് അധീികാരാികൾ തചെന്ന സൂചാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ് (Mahmood 250). ആധുനിക ജീനാധീിപിതയ 
സംമരാങ്ങചെളക്കുെിച്ചും വിിപ്ലവിങ്ങചെളക്കുെിച്ചും മനസ്സാിലാക്കിിയാ അവിർ അധീിനിനോവിശത്തിനും ബ്രിിട്ടംീ�് 
ആധീിപിതയത്തിനുചെമതിചെരായുള്ള നോപിാരാാട്ടംങ്ങൾക്കി് നോനതൃതാം നൽകി. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം 
വിയാപികമായാനോതാചെടി ഒട്ടംനവിധീി അഭായസ്ത വിിദ്യായരാായാ യുവിാക്കിൾ ബ്രിിട്ടംീ�് വിിരുംദ്ധീ സംാാതന്ത്രയ സംമരാ 
പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� നോനതൃതാത്തിനോലക്കി് വിന്നു. ഗംാന്ധിജീിചെയായും ചെനഹ്രുവിിചെനയും നോപിാചെലയുള്ള 
നോനതാക്കിൾ ഇംഗ്ലീണ്ടാിൽ നോപിായാി വിിദ്യായാഭായാസംം നോനടിിയാവിർ ആയാിരുംന്നു. ആധുനിക ചാിന്ത്യകളുംചെടി 
സംാാധീീനം സംാാഭാാവിികമായും സംാാതന്ത്രയ സംമരാത്തിന് പുതിചെയാാരും മുഖം നൽകി.

ഇന്ത്യയ സംാാതന്ത്രയത്തിനോലക്കി് അടുക്കുന്ന സംന്ദീർഭാത്തിൽ എന്ത്യായാിരാിക്കിണ്ം നമ്മുചെടി ഔനോദ്യായാ
ഗംിക-വിിനിമയാ ഭാാ� എന്നതിചെനചെച്ചാല്ലി വിലിയാ സംംവിാദ്യാങ്ങൾ നടിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസംം 
നോനടിിയാ ആളായാിരുംന്നിട്ടും ഇന്ത്യയയുചെടി ഔനോദ്യായാഗംിക-വിിനിമയാ ഭാാ�യാായാി ഇംഗ്ലീീ�ിചെന പിരാിഗംണ്ി
ക്കുന്നത് ഗംാന്ധി ശക്തിമായാി എതിർത്തിരുംന്നു (Mohan). ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യാിലുംള്ള വിിദ്യായാഭായാസംചെത്ത 
എതിർത്ത് ചെകാണ്ടാ്, യാങി് ഇന്ത്യയയാിൽ ഗംാന്ധിജീി എഴുതുന്നു: “നിലവിിലുംള്ള വിിദ്യായാഭായാസം സംമ്പ്രദ്യാായാം 
പിിഴിവുംള്ളതാണ്്...വിിനോദ്യാശ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും തനോ�ശീയാ 
സംംസ്കാാരാചെത്ത ഏതാണ്ടാ് പൂർണ്മായാി ഒഴിിവിാക്കുന്നതുമാണ്് അത്...വിിനോദ്യാശ ഭാാ�യാിലൂചെടി യാഥാർത്ഥ്യ 
വിിദ്യായാഭാാസംം നൽകുക അസംാധീയമാണ്്” (qtd. in Mohan). ഉർദുവിിചെ�യും ഹാിന്ദീിയുചെടിയും എല്ലാം 
പിാരാമ്പരായചെത്ത ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഹാിന്ദുസ്ഥിാനി ആയാിരാിക്കിണ്ം ഇന്ത്യയയുചെടി ഔനോദ്യായാഗംിക ഭാാ� 
എന്നതായാിരുംന്നു ഗംാന്ധിയുചെടി പിക്ഷ്യംം (Ameen).

എന്നാൽ മറ്റും പില വിി�യാങ്ങളിലുംചെമന്ന നോപിാചെല ഭാാ�യുചെടി കാരായത്തിലുംം ഭാരാണ്ഘ
ടിനാ ശില്പിയാായാ നോഡ്ാക്ടർ അംനോബദ്യാ്കർ ഗംാന്ധിയുനോടിതിൽ നിന്ന് വിിഭാിന്നമായാ നിലപിാടിാണ്് 
കൈകചെകാണ്ടാത്. ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യാാണ്് ഇന്ത്യയയാിചെല ദ്യാളിത്-പിിന്നാക്കി വിിഭാാഗംങ്ങൾക്കി് ഏറ്റവുംം 
അനുഗുണ്മാകുക എന്നും എല്ലാ സംമുദ്യാായാങ്ങൾക്കും ഒരും നോപിാചെല പ്രാപിയമാവുംന്ന ഭാാ�യാായാിരാി
ക്കും ഇംഗ്ലീീ�് എന്നും അംനോബദ്യാ്കർ അഭാിപ്രായാചെപ്പിട്ടു. സംംസ്കൃത ഭാാ�യുചെടി സംാാധീീനമുള്ള ഹാിന്ദീി 
ഔനോദ്യായാഗംിക ഭാാ�യാായാാൽ ബ്രിാഹ്മണ്ർക്കു ലഭാിനോച്ചക്കിാവുംന്ന അധീിക അനൂകൂലയം ഇല്ലാതാക്കിാൻ 
ഇംഗ്ലീീ�ിചെന ഔനോദ്യായാഗംിക ഭാാ�യാാക്കുന്നതു വിഴിി സംാധീിക്കും എന്നും അനോ�ഹാം വിാദ്യാിച്ചു (Mohan).
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ഇന്ത്യയ സംാാതന്ത്രയം നോനടിിയാതിനു നോശ�വുംം വിിദ്യായാഭായാസംത്തിചെ� ഉനോ�ശ ലക്ഷ്യംയങ്ങചെളക്കുെി
ച്ചും ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭാാസംചെത്തക്കുെിച്ചും ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യുചെടി പിദ്യാവിിചെയാക്കുെിച്ചുചെമല്ലാം അനവിധീി 
സംംവിാദ്യാങ്ങൾ ഉണ്ടാായാി. ഹാിന്ദീി അടിിനോച്ചൽപ്പിിക്കുന്നതിചെനതിരാിൽ അമ്പതുകളിലുംം അറുപിതുകളിലുംം 
ആന്ധ്രാാപ്രനോദ്യാശിലുംം തമിഴ്നാാട്ടംിലുംം രാക്തിരൂക്ഷ്യംിതമായാ ഭാാ�ാ കലാപിങ്ങൾ വിചെരാ ഉണ്ടാായാി. ചെപിാതു 
ഭാരാണ് ഭാാ� എന്ന നിലക്കും വിിനിമയാ ഭാാ� എന്ന നിലക്കും ഹാിന്ദീി-ഇതരാ സംംസ്ഥിാനങ്ങളിൽ 
ഹാിന്ദീിനോയാക്കിാൾ സംാീകാരായതയും അംഗംീകാരാവുംം ഇംഗ്ലീീ�ിന് തചെന്നയാാണ്്. ഹാിന്ദീിയുചെടി സംങ്കുചാിത 
നോദ്യാശീയാതചെയാക്കിാൾ, ഇംഗ്ലീീ�ിചെ� സംാർവ്വനോദ്യാശീയാതയാാണ്് ചെപിാതുചെവി അഭായസ്തവിിദ്യായരുംം ഉത്പിതി
ഷ്ണുക്കിളുംമായാ ആളുംകൾ പിിന്തുണ്ക്കുന്നത് എന്നത് വിാസ്തവിമാണ്്.

ഭാാ�ാനോബാധീനം സംംബന്ധിച്ച് വിിവിിധീ വിിദ്യായാഭായാസം കമ്മാീ�നുകളുംചെടി  
നിലപിാടുകൾ
ഉന്നത വിിദ്യായാഭായാസം നോമഖലചെയായും ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനചെത്തയും സംംബന്ധിച്ച് പിഠിക്കിാനും 
നയാങ്ങൾ നിർനോദ്യാശിക്കിാനും സംാന്ത്യന്ത്ര ഇന്ത്യയ നിലവിിൽ വിന്ന നോശ�ം നിരാവിധീി കമ്മാീ�നുകൾ രൂപിം 
ചെകാള്ളുകയുണ്ടാായാി. ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യും ഇംഗ്ലീീ�് വിിദ്യായാഭായാസം സംമ്പ്രദ്യാായാവുംം ഇന്ത്യയയുചെടി വിിദ്യായാഭായാസം 
നോമഖലയുമായാി ആഴിത്തിൽ ഉൾനോച്ചർന്നു നിൽക്കുന്നതായാാണ്് എല്ലാ കമ്മാീ�നുകളുംം മനസ്സാിലാ
ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയയാിൽ ഇംഗ്ലീീ�് സ്ഥിാപിനവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടു എന്നും 1947-നു നോശ�ം ഇംഗ്ലീീ�് 
ഭാാ�ക്കി് സംവിിനോശ�മായാ സംാതാം കൈകവിന്നതായും നിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുന്നു (Krishnaswamy 114). 
നോഡ്ാക്ടർ എസം് രാാധീാകൃഷ്ണൻ അധീയക്ഷ്യംനായാ യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി എഡ്ൂനോക്കി�ൻ കമ്മാീ�നും 1964-ചെല 
നോകാത്താരാി കമ്മാീ�നും വിിജ്ഞാംാന വിിതരാണ്ത്തിനായാി തനോ�ശീയാ ഭാാ�കൾ വിികസംിപ്പിിനോക്കിണ്ടാ
തിചെ� ആവിശയകത ഊന്നിപ്പിെഞ്ഞു എങ്കിലുംം വിിദ്യായാഭായാസം-ഭാരാണ് രാംഗംങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീീ�് എത്ര 
മാത്രം അനിവിാരായമാണ്് എന്നും ഈ കമ്മാീ�ൻ െിനോപ്പിാർട്ടുകൾ വിയക്തിമാക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇംഗ്ലീീ�് ഗ്രന്ഥ 
ഭാാ�യാായും (library language) അന്ത്യാരാാഷ്ട്രീ ആശയാവിിനിമയാ ഭാാ�യാായും തുടിനോരാണ്ടാതുണ്ടാ് 
എന്ന് നോകാത്താരാി കമ്മാീ�ൻ നിർനോദ്യാശിക്കുന്നു. ബിരുംദ്യാം നോനടിാൻ നിശ്ചിിത നിലവിാരാത്തിലുംള്ള 
ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാപിരാിജ്ഞാംാനം അനിവിാരായ നിബന്ധനയാായാി നിഷ്കർ�ിക്കിണ്ം എന്നും നോകാത്താരാി 
കമ്മാീ�ൻ പിെയുന്നു. നോകാത്താരാി കമ്മാീ�ൻ െിനോപ്പിാർട്ടംിൽ ഇംഗ്ലീീ�ിചെന സംംബന്ധിച്ച മൂന്നു നിർ
നോദ്യാശങ്ങൾ കാണ്ാം: ഒന്ന്, ഇംഗ്ലീീ�ിചെന ഗ്രന്ഥഭാാ�യാായാി നിലനിർത്തണ്ം. രാണ്ടാ്, ഇംഗ്ലീീ�് 
പിരാിജ്ഞാംാനചെത്ത കൈനപുണ്യം എന്ന നിലക്കി് കണ്ക്കിാക്കിണ്ം. മൂന്ന്, ഭാാ�ാ പിഠനവുംം സംാഹാിതയ 
പിഠനവുംം രാണ്ടാായാി തചെന്ന പിരാിഗംണ്ിക്കിണ്ം.

സംാാതന്ത്രയാനന്ത്യരാ ഇന്ത്യയയാിൽ ഉയാർന്നു വിന്ന നോദ്യാശീയാ നോബാധീത്തിചെ�യും ബ്രിിട്ടംീ�് മുക്തി 
ഇന്ത്യയൻ നോദ്യാശീയാനോബാധീത്തിചെ�യും വിികാരാങ്ങൾ നോകാത്താരാി െിനോപ്പിാർട്ടംിൽ കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. 
ഇന്ത്യയൻ ഉന്നത വിിദ്യായാഭായാസം നോമഖലയാിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന ബ്രിിട്ടംീ�് കാനോനാണ്ിക്കിൽ (canonical) 
സംാഹാിതയത്തിചെ� അവിശിഷ്ടിങ്ങൾ നീക്കിംചെചായ്യാനുള്ള ശ്രീമമായാി നോവിണ്ം ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ചെയായും 
സംാഹാിതയചെത്തയും നോവിർതിരാിച്ചു കാണ്ാനുള്ള നിർനോദ്യാശചെത്ത മനസ്സാിലാക്കിാൻ. ഭാാ� പിഠിപ്പിിക്കിാൻ 
സംാഹാിതയത്തിൻചെെ ആവിശയമുനോണ്ടാാ എന്നതിചെനചെച്ചാല്ലി അക്കിാദ്യാമിക് നോലാകത്തു നിലനിന്നിരുംന്ന 
വിിവിാദ്യാത്തിനോലക്കും നോകാത്താരാി െിനോപ്പിാർട്ടം് വിിരാൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടാ്.

1987-ൽ യു ജീി സംി നിയാമിച്ച കരാിക്കുലം ചെഡ്വിലപിമ്� ്ചെസം�ർ (Curriculum Development 
Centre) െിനോപ്പിാർട്ടംിലുംം ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ പിഠനചെത്ത കുെിച്ച് കൃതയമായാ നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ കാണ്ാം. 
“പുതിയാ പിാഠയ പിദ്ധീതി സംംബന്ധിച്ച കുെിപ്പി് ” എന്ന തലചെക്കിട്ടംിൽ സംി ഡ്ി സംി തയ്യാൊക്കിിയാ 
െിനോപ്പിാർട്ടംിൽ ഇംഗ്ലീീ�് പിഠനത്തിന് നോവിണ്ടാി ചെപിാതു ഇംഗ്ലീീ�് നോകാഴ്സും (General English) 
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പ്രനോതയക ഇംഗ്ലീീ�് നോകാഴ്സും (Special English) നോവിണ്ചെമന്ന് നിർനോ�ശിക്കുന്നു. സ്കൂൾ തലത്തിൽ 
ഇംഗ്ലീീ�് മാധീയമത്തിലുംം പ്രാനോദ്യാശിക ഭാാ�ാമാധീയമങ്ങളിലുംം പിഠിച്ച വിിവിിധീ നിലവിാരാത്തിലുംള്ള 
വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കിായാി ചെപിാതു ഇംഗ്ലീീ�് നോകാഴ്സിിൽ വിയതയസ്ത പിാഠയഭാാഗംങ്ങളുംം ചെമാഡ്ൂളുംകളുംം തയ്യാ
ൊക്കിണ്ചെമന്നും സംി ഡ്ി സംി െിനോപ്പിാർട്ടംിൽ നിഷ്കർ�ിക്കുന്നുണ്ടാ് (Krishnaswamy 135). ഇംഗ്ലീീ�് 
ഭാാ�ാ പിഠനത്തിനായാി മൂന്ന് തലത്തിലുംള്ള നോകാഴ്സുകൾ ആണ്് സംി ഡ്ി സംി െിനോപ്പിാർട്ടം് വിിഭാാവിനം 
ചെചായ്തത്: ചെപിാതു ഇംഗ്ലീീ�്, ഇംഗ്ലീീ�് ബിരുംദ്യാം ( നോമജീർ), ഇംഗ്ലീീ�് ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ നോകാഴ്സി് (Sarswathi 
8). ജീനെൽ ഇംഗ്ലീീ�് നോകാഴ്സിിൽ പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയകാരാ�ാരുംചെടി കൃതികൾ ആണ്് 
ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാിരുംന്നത്. ബിരുംദ്യാ തലത്തിൽ ഉയാർന്ന നിലവിാരാത്തിലുംള്ള ആശയാവിിനിമയാനോശ�ിയും 
ഭാാ�ാ കൈനപുണ്യവുംം കൈകവിരാിക്കിാനുതകുന്ന വിിധീത്തിൽ രാണ്ടു വിർ�ചെത്ത ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ പിഠനം 
നിർബന്ധമാക്കിി.

സംാഹാിതയനോമാ ഭാാ�നോയാാ? സംർഗംാത്മക ഭാാ�ാ നോബാധീന രാീതി വിിമർശിക്കിചെപ്പിടുന്നു
ചെമനോക്കിാചെള നടിപ്പിിലാക്കിിയാ പിാഠയപിദ്ധീതിയുചെടി തുടിർച്ച എന്ന നിലക്കി് കാനോനാണ്ിക്കിൽ സംാഹാി
തയകൃതികൾ അടിിസ്ഥിാനചെപ്പിടുത്തി നോവിണ്ം ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനം നടിനോത്തണ്ടാത് എന്ന് 
ഒരും വിിഭാാഗംം അക്കിാദ്യാമിക്കുകൾ വിാദ്യാിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനു നോനർ വിിപിരാീതമായാി ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ 
നോബാധീനവിാദ്യാികൾ ഭാാ�ാ പിഠനത്തിൽ സംാഹാിതയനോമ നോവിണ്ടാ എന്ന നിലപിാടി് കൈകചെക്കിാണ്ടു. 
(Krishnaswami, 127-28). സംർവികലാശാലകളിചെല ഇംഗ്ലീീ�് പിഠന വിിഭാാഗംങ്ങൾ ഭാാ� സംാഹാിതയം 
എന്നീ രാണ്ടാ് നോചാരാികളായാി തിരാിഞ്ഞു (Krishnaswami 128). സംാഹാിതയത്തിലൂചെടി ഭാാ� പിഠിപ്പിിക്കിാം 
എന്ന ഒത്തുതീർപ്പിിലാണ്് ഈ വിിവിാദ്യാം അവിസംാനിച്ചത്.

ബ്രിിട്ടംീ�് കാനോനാണ്ിക്കിൽ സംാഹാിതയത്തിന് പുെചെമ അനോമരാിക്കിൻ സംാഹാിതയം, ഇന്ത്യയൻ 
ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയം, നോകാമൺചെവിൽത്ത് രാാജീയങ്ങളിചെല സംാഹാിതയം എന്നിവി ഇന്ത്യയൻ സംർവി
കലാശാലകളിൽ പിഠിപ്പിിക്കിാൻ തുടിങ്ങിയാതും ഭാാ�ാ-സംാഹാിതയ വിിവിാദ്യാത്തിനു വിിരാാമമിടിാൻ 
സംഹാായാിച്ചിരാിക്കും. സംാാതന്ത്രയാനന്ത്യരാ ദ്യാശകങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയയാിചെല ഇംഗ്ലീീ�ിന് സംംഭാവിിച്ച പ്രധീാന 
മാറ്റമായാി സൂസംി താരും ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ പിരാിജ്ഞാംാനം നോനടുന്നതും ഇംഗ്ലീീ�് 
സംാഹാിതയ പിഠനവുംം രാണ്ടാായാി എന്നതാണ്് (Tharu iv). അതുനോപിാചെല ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയചെമ
ന്നാൽ ബ്രിിട്ടംീ�് സംാഹാിതയചെമന്ന് മനസ്സാിലാക്കിിയാ സ്ഥിാനത്ത്, ഇംഗ്ലീീ�ിൽ രാചാിക്കിചെപ്പിടുന്ന മുഴുവിൻ 
സംാഹാിതയ സൃഷ്ടിികളുംം എന്ന വിിശാല പിരാികല്പന നിലവിിൽ വിന്നു. അധീിനിനോവിശ പിാഠയപിദ്ധീതിചെയാ 
നിരാാകരാിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ പുനോരാാഗംമനപിരാമായാ രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെ� സൂചാനയാാണ്്. ഇന്ത്യയൻ 
മനസ്സുകചെള അധീിനിനോവിശ മുക്തിമാക്കുന്നതിനുള്ള രാാഷ്ട്രീീയാ ആയുധീമായാി ഇംഗ്ലീീ�് ഇനോതാചെടി മാെി. 
മാത്രമല്ല, “സംാംസ്കാാരാികമായും രാാഷ്ട്രീീയാമായും നിഷ്പക്ഷ്യംമായാ അന്ത്യാരാാഷ്ട്രീ വിിനിമയാ ഭാാ�യാായും” 
ഇംഗ്ലീീ�് പിരാിഗംണ്ിക്കിചെപ്പിട്ടു എന്നും സൂസംി താരും നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു (Tharu 19). ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ക്കി് 
ബ്രിിട്ടംീ�് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീിനിനോവിശത്തിചെ� ഏക മുഖം മാത്രമല്ല എന്നും അധീിനിനോവിശ 
വിിരുംദ്ധീതയുചെടിയും പ്രതിനോരാാധീത്തിചെ�യും ജീനകീയാ മുഖംകൂടിിയുണ്ടാ് അതിന് എന്നുമുള്ള ധീാരാണ് 
അക്കിാദ്യാമിക്കുകൾക്കിിടിയാിൽ ഉണ്ടാാവിാൻ ബ്രിിട്ടംി�് ഇതരാ ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയം സംഹാായാിച്ചു. ഇന്ത്യയൻ 
ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയം കൂചെടി പിാഠയ പിദ്ധീതിയാിൽ ഇടിം കണ്ടുതുടിങ്ങിയാനോതാചെടി ഇംഗ്ലീീ�ിചെ� സംാീകാ
രായത വിർധീിച്ചു. ശുദ്ധീ ബ്രിിട്ടംീ�് ഇംഗ്ലീീ�ിന് പികരാം തനതു ഭാാ�കളുംചെടി കലർപ്പുള്ള ‘ഇന്ത്യയൻ ഇംഗ്ലീീ�് ’ 
എന്ന പുതിചെയാാരും മിശ്രീ ഭാാ�യ്ക്കാം ചെപിാതുസംാീകാരായത സംിദ്ധീിച്ചു.

കൈനപുണ്യാധീിഷ്ഠിിത ഭാാ�ാ നോബാധീനം
സംാഹാിതയ പിരാിചായാത്തിലൂചെടി ഭാാ�ാ പിഠനം എന്ന പിരാമ്പരാാഗംത നോബാധീന മാതൃക പിതുചെക്കി 
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മാെിത്തുടിങ്ങി. സ്കൂൾ തലം മുതനോല കഥ, കവിിത, ഉപിനയാസംം മുതലായാവിയുചെടി വിായാനയാിലൂചെടി 
വിയാകരാണ്ം, എഴുത്ത് എന്നിവിയാിലുംള്ള ഗ്രാഹായം ഉെപ്പിിക്കിാനുള്ള പിാഠങ്ങളാണ്് പിാഠയപിദ്ധീതി
യാിൽ ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാിരുംന്നത്. എന്നാൽ പിിന്നീടി് ആശയാ വിിനിമയാത്തിനും ചെതാഴിിൽ പിരാമായാ 
ഔനോദ്യായാഗംിക കത്തിടിപിാടുകൾ (correspondence) നടിത്തുന്നതിനും ആവിശയമായാ കൈനപുണ്യം 
പിരാിശീലിപ്പിിക്കുക എന്ന നിലയാിനോലക്കി് ഭാാ�ാനോബാധീനം മാെി. ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ പിഠനത്തിചെ� 
ഊന്നൽ സംാഹാിതയജീനയമായാ സംാംസ്കാാരാിക മൂലയങ്ങൾ സംാാംശീകരാിക്കുക എന്നതിൽ നിന്ന് 
ഉപിനോയാാഗംക്ഷ്യംമതയും ചെതാഴിിൽ മൂലയവുംമുള്ള കൈനപുണ്യം കൈകവിരാിക്കുക എന്നതിനോലക്കി് മാെി 
എന്ന് ചുരുംക്കിം.

മാെിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന ചെതാഴിിൽ വിിപിണ്ിയുചെടി സംാധീയതകൾ സംാഹാിതയത്തിലൂന്നിയുള്ള 
ഭാാ�ാ നോബാധീനത്തിന് പികരാം മറ്റും ഉപിാധീികൾ രാംഗംത്ത് വിരുംന്നതിനു വിഴിിചെവിച്ചു. ആനോഗംാളവിൽ
ക്കിരാണ്ത്തിചെ� ഫലമായാി മാധീയമപ്രവിർത്തനം, പിരാസംയക്കിമ്പനികൾക്കു നോവിണ്ടാിയുള്ള നോകാപ്പിി 
എഴുത്ത്, ഐ ടിി കമ്പനികൾക്കി് നോവിണ്ടാിയുള്ള ഉള്ളടിക്കിങ്ങളുംചെടി ‘കൺചെടി�് ’ രാചാന (Content 
Writing) മുതലായാ പുതിയാ ചെതാഴിിൽ സംാദ്ധീയതകൾ ഇംഗ്ലീീ�് പിരാിജ്ഞാംാനമായുള്ളവിർക്കു തുെന്നു 
കിട്ടംി. പുതുതായാി വിികസംിച്ചു വിന്ന ടൂെിസംം, നോഹാാ�ിറ്റാലിറ്റി, നോഹാാട്ടംൽ, പിബ്ലിിക് െിനോല�ൻസം് 
മുതലായാ നോസംവിന നോമഖലയാിൽ നന്നായാി ഇംഗ്ലീീ�് സംംസംാരാിക്കിാൻ സംാധീിക്കുന്നവിർക്കു മികച്ച 
ചെതാഴിിലവിസംരാങ്ങൾ ലഭാിച്ചു. ഇന്ത്യയയാിൽനിന്ന് വിലിയാ നോതാതിൽ ആളുംകൾ പിഠനത്തിനും നോജീാലി
ക്കുമായാി ഇംഗ്ലീീ�് പ്രധീാന ഭാാ�യാായാ രാാജീയങ്ങളിനോലക്കി് കുടിിനോയാൊൻ തുടിങ്ങിയാതും ഇംഗ്ലീീ�് 
ഭാാ�ാനോബാധീനരാംഗംത്ത് വിലിയാ സംാാധീീനം ചെചാലുംത്തിയാതായാി കാണ്ാം. ഇതിചെ� ഭാാഗംമായാി 
ബി. എ. ഫങി്�ണ്ൽ ഇംഗ്ലീീ�്, ബി. എ. കമ്മാൂണ്ിനോക്കിറ്റീവി് ഇംഗ്ലീീ�് തുടിങ്ങിയാ നോകാഴ്സുകൾ 
സംർവികലാശാലകളിൽ ആരാംഭാിച്ചു. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ വിയാകരാണ്-വിിവിർത്തന സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിന് 
(Grammar-Translation Method) പികരാം നോനരാിട്ടുള്ള നോബാധീന രാീതി (Direct Method), 
ശ്രീവിയ-ഭാാ�ാ സംമ്പ്രദ്യാായാം (Audio-Lingual Method), ഐ.സംി.ടിി അധീിഷ്ഠിിത നോബാധീനം (ICT 
enabled teaching method) തുടിങ്ങിയാ നോബാധീന മാതൃകകൾ പ്രനോയാാഗംത്തിൽ വിന്നു. ദൃശയ-ശ്രീവിയ 
സംാനോങ്കതികവിിദ്യായ (Audio-Visual technology), മൾട്ടംീമീഡ്ിയാ ക്ലാാസം് മുെികൾ എന്നിവി ഇംഗ്ലീീ�് 
ഭാാ�ാ നോബാധീനത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി മാെി. ഇംഗ്ലീീ�് ആശയാവിിനിമയാ ഭാാ� എന്ന നിലക്കും 
കൈനപുണ്യം എന്ന നിലക്കും പിഠിപ്പിിക്കിചെപ്പിട്ടു തുടിങ്ങിയാനോതാചെടി പിാഠപുസ്തകങ്ങളിലുംം അതനുസംരാിച്ച 
മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാായാി. പ്രനോയാാഗം ഭാാ�ാനോശ�ി വിർദ്ധീിപ്പിിക്കിാനുതകുന്ന തരാത്തിൽ ആശയാ വിിനിമയാ 
കൈനപുണ്യം പിരാിശീലിപ്പിിക്കുന്ന പിാഠഭാാഗംങ്ങൾ കൂടുതലായാി പിാഠയപിദ്ധീതിയാിൽ ഉൾചെപ്പിടുത്തി.ഈ 
കാലത്തും പിരാമ്പരാാഗംത കാനോനാണ്ിക്കിൽ ഇംഗ്ലീീ�് സംാഹാിതയ കൃതികൾ പിാഠയ പിദ്ധീതിയാിൽ നിന്ന് 
പൂർണ്മായും അപ്രതയക്ഷ്യംമായാിട്ടംില്ലായാിരുംന്നു.

വിിമർശനാത്മക ഭാാ�ാ നോബാധീനം
ഇരുംപിത്തിചെയാാന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ നോബാധീനം വിീണ്ടുചെമാരും മാതൃകാ 
മാറ്റത്തിന് വിിനോധീയാമായാി. നോകരാളത്തിചെ� സംാഹാചാരായത്തിൽ, 2009-10 കാലത്ത് സംർവികലാശാലാ 
തലത്തിൽ ഉണ്ടാായാ ചെക്രഡ്ിറ്റ് ചെസംമസ്റ്റിർ സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിചെ� വിരാവിാണ്് അതിനു നാന്ദീി കുെിച്ചത് 
എന്ന് പിെയാാചെമങ്കിലുംം മറ്റും ചാില പ്രതയയാശാസ്ത്രം പിശ്ചിാത്തലങ്ങൾ ഈ മാറ്റത്തിചെ� പുെകിൽ 
ഉചെണ്ടാന്നു കാണ്ാം.

പിരാമ്പരാാഗംത ‘ശുദ്ധീ’ സംാഹാിതയ വിായാനക്കി് പികരാം സംനോന്ദീശ പ്രധീാനമായാ നോസംാനോ�ശ 
വിായാനകൾ പിാഠയപിദ്ധീതിയാിൽ ഇടിം കണ്ടു. സംാഹാിതയ വിായാനക്കി് ഭാാ�ാ പിഠനത്തിലുംപിരാിയാായാി 
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സംാമൂഹാിക മൂലയങ്ങൾ കൈകവിരാിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യംയം കൂചെടി പ്രഖയാപിിക്കിചെപ്പിട്ടു. ഉദ്യാാഹാരാണ്ത്തിന് 
നിലവിിൽ നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവികലാശാലയുചെടി രാണ്ടാാം ചെസംമസ്റ്റിർ ജീനെൽ ഇംഗ്ലീീ�് പിാഠപുസ്തക
മായാ Zeitgeist Readings on Society and Culture-ൽ ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാ സംാഹാിതയ രാചാനക
ചെളല്ലാം സംാമൂഹാിക പ്രസംക്തിിയുള്ള പ്രനോതയക വിി�യാങ്ങൾ ചാർച്ച ചെചായ്യാനും മനസ്സാിലാക്കിാനുമുള്ള 
ഉപിാധീികളായാാണ്് ഉനോ�ശിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുള്ളത്. സംാദ്യാത് ഹാസംൻ മാനോ�ായുചെടി “നോടിാബാ നോടിക് സംിംഗം് ” 
എന്ന കഥ ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാത് ഇന്ത്യയൻ ഭാരാണ് ഘടിനയും മനോതതരാതാവുംം എന്ന ചെമാഡ്ൂളിനു കീഴിിൽ 
ആണ്്. അചെത പുസ്തകത്തിൽ തചെന്നയുള്ള ദ്യാക്ഷ്യംിണ്ാ�ിക്കിൻ എഴുത്തുകാരാി ലീ ചെമാനോകാചെബയുചെടി 
“What It’s like to Be Transgender” എന്ന കവിിത ഭാിന്ന ലിംഗംക്കിാരുംചെടി പ്രശ്നങ്ങളാണ്് ചാർച്ച
ക്കി് ചെവിക്കുന്നത്. ലിംഗംതുലയത ഇനിയും നിലവിിൽ വിന്നിട്ടംില്ലാത്ത ഇന്ത്യയൻ സംാഹാചാരായത്തിൽ 
സ്ത്രംീകളുംചെടിയും ഭാിന്ന ലിംഗംക്കിാരുംചെടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലാാസം് മുെികളിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നത് വിഴിി കുെച്ചു 
കൂചെടി തുെന്നതും വിികസംിതവുംമായാ സംമൂഹാത്തിചെ� നിർമാണ്ത്തിനാണ്് ഇത്തരാം പിാഠഭാാഗംങ്ങൾ 
സംാഹാചാരായം ഒരുംക്കുന്നത്. ഇത് നോപിാചെല സുസ്ഥിിരാ വിികസംനം, ലിംഗം പിഠനം, മനു�യാവികാശം 
തുടിങ്ങിയാ ചെമാഡ്ൂളുംകൾക്കി് ചുവിചെടിയാാണ്് സംമാനമായാ മറ്റും സംാഹാിതയ രാചാനകളുംം ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടു
ള്ളത്. സംാഹാിതയചെത്ത നോകവില അനുഭൂതിയുചെടി തലത്തിൽ നിന്നും ഭാാ�ാനോബാധീനത്തിനുള്ള ഉപിാധീി 
എന്ന രാീതിയാിൽ നിന്നും മാെി, സംാമൂഹാികവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാ അവിനോബാധീങ്ങളുംചെടി തലത്തിനോലക്കി് 
മാറ്റുംന്നതിചെ� ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്് ഈ പിാഠയ പിദ്ധീതിയാിൽ വിന്ന മാറ്റമായാി മനസ്സാിലാനോക്കിണ്ടാത്.

ഉപിസംംഹാാരാം
പിാഠയപിദ്ധീതിയാിചെല ഈ മാറ്റങ്ങൾ ചെവിറുചെത സംംഭാവിിച്ചതല്ല. എഴുപിതുകനോളാചെടി നിലവിിൽ വിന്ന 
സംംസ്കാാരാ പിഠനം എന്ന പിഠനശാഖയുചെടി സംാാധീീനം ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ-സംാഹാിതയ പിാഠയ പിദ്ധീതി
യാിൽ വിന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ദൃശയമാണ്്. അനോതാചെടിാപ്പിം മാറുന്ന കാലത്തിനനുസംരാിച്ച് അന്ത്യാരാാഷ്ട്രീ 
വിിവിിധീ ഏജീൻസംികൾ നൽകുന്ന നിർനോ�ശങ്ങളുംം മുന്നെിയാിപ്പുകളുംം പിാഠയ പിദ്ധീതിയാിൽ പ്രതിഫ
ലിക്കിാറുണ്ടാ്. 2030 ആവുംനോമ്പാനോളക്കും സുസ്ഥിിരാ വിികസംനം, സുസ്ഥിിരാ ജീീവിനം, മനു�യാവികാശം, 
ലിംഗംതുലയത, സംമാധീാനം, അഹാിംസം, ആനോഗംാളപിൗരാതാം, സംാംസ്കാാരാിക കൈവിവിിധീയങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാ 
വിി�യാങ്ങൾ നോലാകചെമങ്ങുമുള്ള വിിദ്യായാർഥികൾ മനസംിലാക്കിിയാിരാിക്കിണ്ം എന്ന് യു എൻ ലക്ഷ്യംം 
ചെവിക്കുന്നു (“Sustainable Development Goal”). അതിചെ� ഫലമായാി നോനരാചെത്ത ഇല്ലാതിരുംന്ന 
സ്ത്രംീ-ദ്യാളിത്-നുനപിക്ഷ്യം വിിഭാാഗംങ്ങളിലുംള്ളവിരുംചെടി എഴുത്തുകളുംം പിരാിമിതമാചെയാങ്കിലുംം പിാഠപുസ്തകങ്ങ
ളിൽ കാണ്ാവുംന്നതാണ്്.സൂസംി താരും നോനരാചെത്ത സൂചാിപ്പിിച്ചതു നോപിാചെല, അധീിനിനോവിശവിിരുംദ്ധീ/
അപിനോകാളനീകരാണ് ചാിന്ത്യകളുംചെടി പ്രചാാരാത്തിനുതകുന്ന പിാഠങ്ങളുംം ക്ലാാസം് മുെികളിൽ നിരാന്ത്യരാം 
ചാർച്ചക്കി് വിിനോധീയാമാവിാറുണ്ടാ്.

ഇതിചെ�ചെയാല്ലാം ഫലമായാി ഇംഗ്ലീീ�് അധീയാപികരുംചെടി ചുമതലകളിലുംം വിയതയാസംം വിന്നു. 
പ്രബന്ധത്തിചെ� തുടിക്കിത്തിൽ സൂചാിപ്പിിച്ചതു നോപിാചെല ഹൃദ്യാിസ്ഥിമായാ വിരാികൾ ഉദ്ധീരാിച്ച് നാടികീയാ 
സംന്ദീർഭാങ്ങൾ പുനാരാാവിിഷ്കരാിക്കുന്ന പ്രകടിനങ്ങൾ അല്ല ഇന്നചെത്ത ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�ാ അധീയാപികരാിൽ 
നിന്ന് പ്രതീക്ഷ്യംിനോക്കിണ്ടാത്. പിരാമ്പരാാഗംത അർത്ഥ്യത്തിൽ സംാഹാിതയ വിിശാരാദ്യാനോനാ ഭാാ�ാ നോബാധീന
വിിദ്യാഗ്ദ്ധനോനാ ആയാല്ല ഇംഗ്ലീീ�് അധീയാപികൻ ഇന്ന് ജീനെൽ ഇംഗ്ലീീ�് ക്ലാാസുകൾ കൈകകാരായം ചെചായ്യു
ന്നത്. വിിമർശനാത്മക മാനവിിക ശാസ്ത്രംം (Critical Humanities) എന്ന ചെപിാതു പിരാികല്പനയാിൽ 
ചെപിടുന്ന വിി�യാങ്ങൾ കൈകകാരായം ചെചായ്യാനുള്ള കൈവിദ്യാഗ്ദ്ധയമാണ്് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീീ�് അധീയാപികരാിൽ 
നിന്ന് പ്രതീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുന്നത്.
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സംംസ്കാാരാത്തിചെ� അകപ്പുെക്കിാഴ്ചകൾ
ശ്രീീകൈശലം ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണൻ

മലയാാളഗംനോവി�ണ്വിിഭാാഗംം, സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാപ്പിൻ നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്-14.

ജീഞാനാനോനാ�കചെ�യും ചാരാിത്രകുതുകിയുചെടിയും സംാമൂഹാികനിരാീക്ഷ്യംകചെ�യും ദ്യാാർശനികചെ�യും 
കലാകാരാചെ�യും സംമഞ്ജസംമായാ സംനോമ്മാളനം മികച്ച സംഞ്ചാരാസംാഹാിതയകാരാ�ാരാിൽ കാണ്ാറുണ്ടാ്. 
യാാത്രാവിിവിരാണ്ചെമഴുത്ത് വിയഷ്ടിിതലത്തിലുംള്ള ഒരും കർമ്മാമാണ്്. എന്നാൽ ഉത്തമമായാ രാചാനകൾ 
സംമഷ്ടിിഭാാവിനോത്താടുള്ള സംാർഥകമായാ പ്രതികരാണ്ങ്ങളായാി മാൊറുണ്ടാ്. വിായാനക്കിാരുംചെടി 
മനസ്സാിൽ ചാിരാപ്രതിഷ്ഠി നോനടുന്നത് അത്തരാം കൃതികളാണ്്. അത്തരാചെമാരും കൃതിയാാണ്് എം. ശ്രീീ
ഹാർ�ചെ� ‘കലിംഗംഹൃദ്യായാത്തിലൂചെടി’.

ശതാബ്ദംങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രവുംം സംംസ്കാാരാവുംം ഉൾനോച്ചർന്ന വിിശാലഭൂമികയാിലൂചെടി സംംസ്കാാരാപ്രണ്യാി
യാായാ ഒരും യാാത്രികൻ സംഞ്ചരാിച്ചതിചെ� അക്ഷ്യംരാരൂപിമാണ്് ഈ യാാത്രാവിിവിരാണ്ം. പ്രാചാീനകാലം 
മുതനോല പ്രശസ്തിയാാർജീിച്ച നോദ്യാശമായാ കലിംഗംം ഇതിഹാാസംപുരാാണ്ങ്ങളിൽ പിരാാമർശിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുണ്ടാ്. 
കുരുംനോക്ഷ്യംത്രയുദ്ധീത്തിൽ കലിംഗംരാാജീാവി് പിചെങ്കടുത്തതായാി മഹാാഭാാരാതത്തിൽ പിരാാമർശമുണ്ടാ്. 
പുരാാണ്മതപ്രകാരാം കലിംഗംൻ എന്ന രാാജീാവിിചെ� നോപിരാിൽനിന്നാണ്് കലിംഗംം എന്ന നോദ്യാശനാമ
മുണ്ടാായാത്. മെിച്ചാചെണ്ന്ന അഭാിപ്രായാവുംം നിലവിിലുംണ്ടാ്.

നാട്ടംിൽനിന്ന് ദ്യാീർഘമായാി യാാത്രചെചായ്ത് കലിംഗംത്തിൽ വിണ്ടാിയാിെങ്ങിയാത് വിിവിരാിച്ചുചെകാ
ണ്ടാാണ്് പുസ്തകം ആരാംഭാിക്കുന്നത്. പുരാി ചെെയാിൽനോവി നോസ്റ്റി�ചെ� ചാിത്രം വിരാച്ചുകാട്ടംിചെക്കിാണ്ടാ്. 
ഒഡ്ി�യുചെടി അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിനോലക്കി് വിായാനക്കിാചെരാ നയാിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകാരാൻ തുടിക്കിം മുതനോല 
പ്രകടിിപ്പിിച്ച സംമീപിനം അതയന്ത്യം �ാഘനീയാം തചെന്ന. താൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സംാധീാരാണ് മനു�യചെരാ
നോപ്പിാലുംം ആഖയാനശരാീരാത്തിനോലക്കി് നോചാർത്തുനിർത്തുന്ന രാീതിയും അഭാിനന്ദീനാർഹാമാണ്്.

പുരാിയുചെടി ആതിഥയമരായാദ്യാ നിെഞ്ഞ നോ�ഹാഭാാവിത്തിനോലക്കും സംംസ്കാാരാശീലങ്ങളിനോലക്കും 
മഹാനീയാമായാ ചാിത്രകലാപിാരാമ്പരായത്തിനോലക്കും തനതായാ രുംചാിനോഭാദ്യാങ്ങളിനോലക്കും എഴുത്തുകാരാൻ 
വിായാനക്കിാചെരാ കൂട്ടംിചെക്കിാണ്ടുനോപിാകുന്നു. പുരാി ജീഗംന്നാഥനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� ഭാാവിസംാന്ദ്രമായാ വിിവിരാണ്ം 
നല്കുന്നുണ്ടാ് ഗ്രന്ഥകാരാൻ. “നോമഘരാഹാിതമായാ ആകാശനീലിമയാിൽ തലയുയാർത്തി നിൽക്കുന്ന 
ധീവിളനോഗംാപുരാം. പുരാി ജീഗംന്നാഥനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� ഗംർഭാഗൃഹാം. നോഗംാപുരാമുകളിൽ മഹാാവിിഷ്ണുവിിചെ� 
സുദ്യാർശനം. അതിൽ അഗ്നാിജീാാലകൾ നോപിാചെല ഇളകിയാാടുന്ന ധീാജീനോധീാരാണ്ി.’’1 കാന്ത്യി ചെചാാരാിയുന്ന 
ഇത്തരാം ചെചാറുവിാകയങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് ഓനോരാാ അധീയായാവുംം നിർമ്മാിചെച്ചടുത്തത്.
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പുരാി ജീഗംന്നാഥനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� ഉദ്യാ്ഭാവിചാരാിത്രവുംം വിികാസംപിരാിണ്ാമഘട്ടംങ്ങളുംം മാത്രമല്ല തീർ
ഥാടിനസംംസ്കൃതിയും ഈ കൃതിയാിൽ പ്രകാശിതമാവുംന്നുണ്ടാ്. നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� വിാസ്തുശില്പമഹാിമയും 
ആചാാരാവിിശാാസംപിാരാമ്പരായവുംം ഈ യാാത്രാവിിവിരാണ്ത്തിൽ ഉചാിതമായാി ഉൾനോച്ചർത്തിരാിക്കുന്നു. 
ജീഗംന്നാഥനോക്ഷ്യംത്രവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് സംാമാനയജീനങ്ങൾക്കി് അത്രചെയാാന്നും പിരാിചാിതമല്ലാത്ത 
ഒനോട്ടംചെെ അെിവുംകൾ പികർന്നു നൽകാനുള്ള പിരാിശ്രീമവുംം ഉണ്ടാ്. പുരാി നഗംരാത്തിചെ� ആന്ത്യരാികമന
സ്സാിചെനയും ബാഹായപ്രകൃതിചെയായും ഒരുംനോപിാചെല പ്രതയക്ഷ്യംമാക്കുന്നുണ്ടാ് ഈ കൃതി.

ജീനവിിശാാസംചെത്ത മാനിക്കുന്ന ഭാാവിാത്മകമനോനാഭാാവിമാണ്് തുടിക്കിം മുതൽ ഒടുക്കിം വിചെരാ 
ഗ്രന്ഥകാരാൻ കൈകചെക്കിാണ്ടാത് എന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. പുരാിനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� ചാില അസംാധീാരാണ് 
സംവിിനോശ�തകൾ വിിവിരാിച്ചനോശ�ം ചെകാടുത്ത നിരാീക്ഷ്യംണ്ം ശ്രീദ്ധീിക്കുക:

“ജീീവിിതവുംം ഭാക്തിിയും സംമർപ്പിണ്വുംം ഇഴിപിിരാിക്കിാനാവിാത്തവിിധീം കൂടിിക്കിലർന്ന വിിശാാസംഗം
തികൾ. ഉ�നോയാാ ചെപിാനോയ്യാ. പിരാീക്ഷ്യംണ്ത്തിന് ആരുംം മുതിരാാെില്ല. യുക്തിിയുചെടി മുഴിനോക്കിാൽചെകാണ്ടാ് 
വിിശാാസംങ്ങചെള എങ്ങിചെന അളക്കും!’’2 ഒരും ജീനതയുചെടി വിിശാാസംപ്രമാണ്ങ്ങചെള യുക്തിിചെകാണ്ടാ് 
അളന്ന് തള്ളിക്കിളയുന്ന അഭാിനവിസംമ്പ്രദ്യാായാത്തിചെ� എതിർധ്രുവിത്തിലാണ്് എഴുത്തുകാരാചെ� 
നിൽചെപ്പിന്ന് ഈ വിരാികൾ സംാക്ഷ്യംയചെപ്പിടുത്തുന്നുണ്ടാ്

ശ്രീീശങ്കരാൻ സ്ഥിാപിിച്ച പുരാിയാിചെല നോഗംാവിർധീനമഠത്തിനോലക്കുള്ള തീർഥാടിനവിിവിരാണ്ം 
ആത്മീയാതക്കിാണ്് പ്രാധീാനയം നല്കിിയാിരാിക്കുന്നത്. മഠത്തിചെ� ചാരാിത്രവുംം സംവിിനോശ�തകളുംം 
അകപ്പുെക്കിാഴ്ചകളുംം കൃതയമായുണ്ടാ്. ആർ�ദ്യാർശനത്തിചെ� സംൗന്ദീരായം ‘നോഗംാവിർധീചെ� കുഞ്ഞുങ്ങൾ’ 
എന്ന അധീയായാത്തിൽ നിെഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ടാ്. അകൈദ്യാാതചെപ്പിാരുംളെിഞ്ഞ ശങ്കരാാചാാരായസംാാമിക
ളുംചെടി സ്മരാണ്കൾ ഗ്രന്ഥകാരാൻ ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നു. തത്താചാിന്ത്യാപിരാവുംം ദ്യാാർശനികവുംമായാ ഒരും 
അനുഭാവിത്തിലൂചെടിയാാണ്് നോഗംാവിർധീനമഠവിിവിരാണ്ം പിടിിപിടിിയാായാി മുനോന്നറുന്നത്.

നീണ്ടാ വിയാനോലാരാത്ത് നിരാനിരായാായാി ചെവിൺചാാമരാം വിീശുന്ന ആറ്റുംവിഞ്ചിപ്പൂക്കിളുംചെടി കാഴ്ച 
മെച്ചുചെകാണ്ടാ് ബസ്സാിചെ� ചാില്ലുജീാലകത്തിൽ ചെതെിച്ചുവിീഴുന്ന മഴിത്തുള്ളിനോയാാടി് “എന്ത്യിനാവിാം ഈ 
യാാത്രയാിലുംടിനീളം മഴി എചെന്ന അനുഗംമിക്കുന്നത്’’3 എന്ന കൗതുകം നിെഞ്ഞ നോചാാദ്യായമുന്നയാിച്ചുചെകാ
ണ്ടാാണ്് ‘കല്ലുചെകാചെണ്ടാഴുതിയാ ആദ്യാിതയഹൃദ്യായാം’ എന്ന അധീയായാം ആരാംഭാിക്കുന്നത്. “നോചാാദ്യായങ്ങൾ 
നോചാാദ്യാിച്ചുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുക. ഉത്തരാം എവിിചെടിനിചെന്നങ്കിലുംം വിരുംം.’’4 എന്ന ശുഭാാപ്തിവിിശാാസംം 
കലർന്ന ദ്യാാർശനികമായാ നിലപിാടി് ഗ്രന്ഥകാരാനിൽ കാണ്ാം. മഴി തിമർത്തു ചെപിയ്തനോപ്പിാൾ ചെകാണ്ാ
െക്കിിചെല നോക്ഷ്യംത്രച്ചുവിരുംകളിചെല ദൃശയചാാരുംതയുചെടി പികർന്നാട്ടംം മനോനാഹാരാമായാി വിർണ്ണിിച്ചിരാിക്കുന്നു.

ചെകാണ്ാെക്കിിൽ വിന്നിെങ്ങിയാനോപ്പിാഴുണ്ടാായാ അതയന്ത്യം അപ്രതീക്ഷ്യംിതമായാ ഒരും കണ്ടുമുട്ടംലി
ചെ� നാടികീയാാവിതരാണ്ം മനോനാഹാരാമായാി. ചാിത്രകാരാനും സംഞ്ചാരാസംാഹാിതയകാരാനുമായാ രാാജീൻ 
കാക്കിനാടിചെനയാാണ്് ശ്രീീഹാർ�ൻ യാാദൃച്ഛികമായാി കണ്ടുമുട്ടംിയാത്. അനോ�ഹാത്തിചെ� ചെമലിഞ്ഞു 
നോനർത്ത കൈകകളിൽ പിതുചെക്കി �ർശിച്ച് തചെ� മനസ്സാിൽ ഊെിക്കൂടിിയാ നോ�ഹാനിർഭാരാമായാ 
ആദ്യാരാവി് അർപ്പിിക്കുനോമ്പാൾ ഗ്രന്ഥകാരാനുണ്ടാായാ സംനോന്ത്യാ�ം അവിിസ്മരാണ്ീയാമായാ കൈകയാടിക്കി
നോത്താചെടിയാാണ്് അടിയാാളചെപ്പിടുത്തിയാിരാിക്കുന്നത്.

നോലാകപ്രശസ്തമായാ ചെകാണ്ാെക്കി് സൂരായനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� വിിസ്തൃതചാരാിത്രവുംം പുരാാവൃത്തചെപ്പി
രുംമയും യാനോഥാചാിതം പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നു എഴുത്തുകാരാൻ. പുണ്യം വിറ്റിനോപ്പിായാ ചാന്ദ്രഭാാഗംനദ്യാിക്കി
രായാിൽ ഇരുംപിത്തിനാല് രാഥചാക്രങ്ങളിൽ സംപ്താശാങ്ങൾ വിലിക്കുന്ന നോതരാിൽ നിലചെകാള്ളുന്ന 
സൂരായനോക്ഷ്യംത്രം. ചെവിയാിലിചെ� പിീതകാന്ത്യിയാിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആ ശിലാശില്പസംാമ്രാാജീയം 
കൺമുന്നിൽ കാട്ടംിത്തരുംന്നുണ്ടാ് ആഖയാതാവി്. സൂക്ഷ്മനിരാീക്ഷ്യംണ്നോശ�ിയുള്ള ഒരാാൾനോക്കി ഇവ്വിധീം 
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ഒരും പ്രാചാീനപുണ്യസംനോങ്കതചെത്ത ഉള്ളെിഞ്ഞ് പിരാിചായാചെപ്പിടുത്താനാവൂ. നോക്ഷ്യംത്രധീാംസംനത്തിചെ� 
ചാരാിത്രം മെക്കിാചെത സൂചാിപ്പിിച്ചതും ഉചാിതമായാി. കടിൽത്തീരാത്ത് ചാമ്രാം പിടിിഞ്ഞിരുംന്ന് കൈകകൾകൂപ്പിി 
ശിരാസ്സുയാർത്തി പിതിഞ്ഞസംാരാത്തിൽ എഴുത്തച്ഛചെ� ആദ്യാിതയഹൃദ്യായാം ഉരുംവിിടുന്ന രാാജീൻ കാക്കിനാ
ടിചെന ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടംിയാാണ്് ഈ അധീയായാം അവിസംാനിക്കുന്നത്.

ദ്യായാാനദ്യാിയുചെടി സംമീപിത്തുള്ള ധീൗളിയാിചെല ശാന്ത്യിസ്തൂപിം വിായാനക്കിാരുംചെടി ഹൃദ്യായാത്തിൽ 
അനോതനോപിാചെല ചെകാത്തിചെവിയ്ക്കാാൻ ഗ്രന്ഥകാരാചെ� വിർണ്നാപിാടിവിത്തിന് സംാധീിച്ചിരാിക്കുന്നു. 
നോനാക്കൂ: “ധീയാനബുദ്ധീൻ. ചെവിണ്ണിക്കില്ലിൽ തീർത്ത പ്രശാന്ത്യസുന്ദീരാമായാ വിിഗ്രഹാം. നിമീലിതമായാ 
നോനത്രങ്ങൾ. വിിടിർന്ന ചുണ്ടുകളിൽ കാരുംണ്യത്തിചെ� മന്ദീഹാാസംം. തുടുത്ത മുഖത്തിനിരുംവിശവുംം 
വിലംപിിരാിശംഖുനോപിാചെല നീണ്ടാ കാതുകൾ. ശിരാസ്സാിനു പിിെകിൽ പുഷ്പാകാരാത്തിലുംള്ള പ്രഭാാവിലയാം. 
കൈകകളിൽ ശാന്ത്യിമുദ്ര. വിിടിർന്ന താമരാത്തൽപ്പിത്തിൽ പിത്മാസംനത്തിലുംള്ള ഇരാിപ്പി്. പിിന്നിൽ ഇരും
ഭാാഗംത്തായാി സംിംഹാങ്ങളുംം ആനകളുംം”5 ശാകയജീിനനോദ്യാവിചെ� നോതജീസ്സുറ്റ രൂപിം ഇതിലുംം ഭാംഗംിയാായാി 
ആവിിഷ്കരാിക്കിാനാവിില്ല.

കലിംഗംസംാമ്രാാജീയത്തിചെ� പ്രഭാാവിസംമ്പന്നമായാ പൂർവികാലങ്ങളിനോല ക്കും നോചാാരാപിടിർന്ന വിഴിി
കളിനോലക്കും അനോശാകമഹാാരാാജീാവിിചെ� പ്രായാശ്ചിിത്തഭാരാിതമായാ അന്ത്യഃസംംഘർ�ങ്ങളിനോലക്കും 
മാെിമാെി ദൃഷ്ടിിയൂന്നിചെക്കിാണ്ടാാണ്് ‘ദ്യായാാനദ്യാിയുചെടി കണ്ണിീരാിൽ ചെവിണ്ണിിലാവുംദ്യാിച്ചതാനോണ്ാ’ എന്ന 
അധീയായാം തയാാൊക്കിിയാിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധീസംംസ്കൃതിയുചെടിയും മൗരായസംാമ്രാാജീയത്തിചെ�യും �ന്ദീനങ്ങൾ 
ഒരുംനോപിാചെല തുടിിച്ചുനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ. അനോശാകചാക്രവിർത്തിയുചെടി ജീീവിിതം പിരാിമിതമായാ വിാക്കു
കളിൽ വിിലയാിരുംത്തിയാിട്ടുണ്ടാ് ഗ്രന്ഥകാരാനിചെല ചാരാിത്രനിരാീക്ഷ്യംകൻ. “ഊഞ്ഞാലിൽ ഒരാറ്റത്തിചെ� 
പിരാമാവിധീിചെയാത്തിയാാൽപ്പിിചെന്ന മനോറ്റ അറ്റനോത്തക്കി് ഒറ്റക്കുതിപ്പിാണ്്. ശമനമില്ലാത്ത യുദ്ധീചെക്കിാ
തിയുചെടി ഉച്ചസ്ഥിായാിയാിൽ ആനന്ദീനിർവൃതിപൂണ്ടാ അനോശാകജീീവിിതത്തിചെ� മനോറ്റയാറ്റം അണുവിിടി 
നിഷ്ഠിവിിടിാത്ത അഹാിംസംയാിരുംന്നു. നോലാകസംാഭാാവിമാണ്ത്.’’6 എത്ര നിശിതവുംം യാഥാർത്ഥ്യവുംമായാ 
വിിലയാിരുംത്തൽ.

കുമാരാിപിർവിതത്തിചെല ഇരാട്ടംശിഖരാങ്ങളായാ ഉദ്യായാഗംിരാിയും ഖണ്ഡഗംിരാിയും ചുറ്റിനടിന്നു കണ്ടാ
തിചെ� മനോനാഹാരാവുംം ആകർ�കവുംമായാ വിിവിരാണ്മാണ്് ‘കുമാരാിപിർവിതത്തിചെല ആതിനോഥയാർ’. 
സൂക്ഷ്മാംശങ്ങചെളാന്നും വിിട്ടുനോപിാവിാചെത ആഖയാനഗംാത്രത്തിനോലക്കു നോചാർത്തു നിർത്തിയാിരാിക്കുന്നു. 
പ്രാചാീനഗുഹാകളുംം ശിലാപ്രതിമകളുംം കൈജീനനോക്ഷ്യംത്രവുംം ഭൂതകാലചാരാിത്രത്തിചെ� നിതയസ്മാരാക
ങ്ങളായാി വിർത്തിക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്നും ചാിത്രീകരാിക്കുന്നു.

ഭുവിനോനശാർ എന്ന പ്രാചാീനനഗംരാം ചുറ്റിക്കിണ്ടാാസംാദ്യാിച്ച് അവിതരാിപ്പിിച്ച ‘കഥയാ മമ, കഥയാ മമ’ 
എന്ന അധീയായാം വിായാിക്കുന്നത് അവിിസ്മരാണ്ീയാമായാ ഒരാനുഭാവിം തചെന്ന. മുനോക്തിശാർ നോക്ഷ്യംത്രത്തി
ചെ�യും ലിംഗംരാജീനോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ�യും സംൗന്ദീരായവുംം വിാസ്തുശില്പമികവുംം വിർണ്ിക്കുനോമ്പാൾ ശ്രീീഹാർ�
നിചെല ചാിത്രകാരാചെന നമുക്കി് കാണ്ാൻ കഴിിയും. ഈ നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ�തകളുംം ചാരാിത്രവുംം 
പുരാാവൃത്തവുംം മികച്ച ഒരും കാഥികചെയാനോപ്പിാചെല ഗ്രന്ഥകാരാന് വിിവിരാിച്ചു ചെകാടുക്കുന്ന നന്ദീിത എന്ന 
ചെകാച്ചുചെപിൺകുട്ടംിയുചെടി പ്രസംരാിപ്പുറ്റ മുഖം വിായാനക്കിാരുംചെടി മനസ്സാിൽ നിന്ന് മായുകയാില്ല.

ഒഡ്ി�യുചെടി കിഴിക്കിൻതീരാത്തുള്ള ചാിൽക്കിാത്തടിാകത്തിലൂചെടിയുള്ള യാാത്രയാിൽ പ്രകൃതിയുചെടി 
വിിസ്മയാങ്ങനോളാചെടിാപ്പിം അവിിചെടി ഇടിപിഴികിയാ മനു�യരുംചെടി സംാഭാാവിസംവിിനോശ�തകളുംം ചെപിരുംമാറ്റങ്ങ
ളുംം സൂക്ഷ്മമായാി അവിതരാിപ്പിിച്ചതിചെ� ആഖയാനമികവി് വിായാനചെയാ കൂടുതൽ താല്പരായപൂർണ്മാക്കുന്നു
ണ്ടാ്. മനു�യനിർമ്മാിതമായാ മഹാാനോക്ഷ്യംത്രങ്ങളുംം ശില്പസംൗന്ദീരായവുംം കണ്ടാ് മനം നിെഞ്ഞ നോശ�മാണ്് 
പ്രകൃതിയുചെടി വിിസ്മയാചെമന്നു വിിനോശ�ിപ്പിിക്കിാവുംന്ന ചാിൽക്കിത്തടിാകത്തിചെ� ഭാംഗംി ആസംാദ്യാിക്കുന്നത്. 
ഈ നോബാധീയം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്നത് ശ്രീദ്ധീിക്കുക:
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“കഴിിഞ്ഞ ദ്യാിവിസംങ്ങളിൽ മനസ്സുനിെച്ചത് മനു�യകരാങ്ങളുംചെടി കലാവിിസ്മയാങ്ങളായാിരുംന്നു. 
ഇന്നിതാ കൺമുന്നിൽ കൈദ്യാവിത്തിചെ� കരാകൗശലം. അന്ത്യമറ്റ സംൗന്ദീരായത്തികനോവിാചെടി ചാില അദ്യാ്ഭുത
ങ്ങൾ പ്രകൃതി നമുക്കിായാി കാത്തുവിച്ചിരാിക്കിയാാണ്്. ചാിലയാിടിങ്ങളിൽ കാഴ്ചയുചെടി ചെകാച്ചുകൗതുകങ്ങൾ. 
മറ്റിടിങ്ങളിൽ സംാപ്നസംദൃശമായാ വിിസ്മയാാനുഭാവിങ്ങൾ. പിർവിതങ്ങളിലുംം നദ്യാികളിലുംം. താഴി് വിരാകളിലുംം 
മരുംഭൂമികളിലുംം. സംമുദ്രത്തിലുംം തടിാകത്തിലുംം. പിാെകളിലുംം മണ്ൽപ്പിരാപ്പിിലുംം. കുന്നിൻ ചെചാരാിവുംകളി
ലുംം നീർത്തടിങ്ങളിലുംം. ഹാിമപ്പിരാപ്പുകളിൽ. വിനാന്ത്യരാങ്ങളിൽ. കൃ�ിഭൂമികളിൽ. ഗ്രാമവിീഥികളിൽ. 
കൈജീവികൈവിവിിധീയങ്ങളിൽ. മനു�യപ്രകൃതിയാിൽ... ഓനോരാാ നോദ്യാശത്തും ഓനോരാാ ഭാാവിത്തിൽ. ഓനോരാാ 
താളത്തിൽ. ഓനോരാാ ലയാത്തിൽ. ഓനോരാാ തലങ്ങളിൽ.’’7 വിാകയങ്ങൾ ഒന്നിനു പിിെചെക ഒന്നായാി 
ഹൃദ്യായാത്തിനോലക്കി് എത്തിനോച്ചരുംന്ന അനർഘമായാ അനുഭാവിമാണ്ത്.

ഒഡ്ി�നോയാാടി് യാാത്ര പിെഞ്ഞു സംാനോദ്യാശനോത്തക്കു മടിങ്ങുന്നത് വിിവിരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഈ കൃതി 
അവിസംാനിക്കുന്നത്. സംഞ്ചാരാത്തിചെ� വിിപുലമായാ സംാദ്ധീയതകചെളക്കുെിച്ചു സൂചാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടും 
ആണ്ടുനോതാറുമുള്ള തീർഥയാാത്രകൾ ജീീവിിതചാരായയാാക്കിിയാ ഭാാരാതീയാപിാരാമ്പരായഗംരാിമയുചെടി നോനരാെി
വുംകൾ തനിചെക്കിാപ്പിം വിായാനക്കിാർക്കും പികർന്നു നൽകിചെക്കിാണ്ടും ആണ്് കൃതി അവിസംാനിക്കു
ന്നത്.

വിിചാിത്രവുംം വിിസ്മയാകരാവുംമായാ ഒനോട്ടംചെെ അപൂർവി മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ യാാത്രാവിിവിരാണ്ത്തിൽ 
ഇടിം പിിടിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ചാരാിത്രനോബാദ്ധീയങ്ങളുംം ജീീവിിതത്തിചെ� നോനരാെിവുംകളുംം കലിംഗംസംംസം് കൃതിയുചെടി 
അനനയമായാ മഹാതാം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്ന നിർമ്മാിതികളുംം മാെിമാെിചെത്തളിയുന്നുണ്ടാ് ഈ കൃതിയാിൽ. 
യാാത്രക്കിിടിയാിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനു�യരാിചെല ന�യും ജീീവിിതത്തുടിിപ്പും അനുഭാവിചെപ്പിടുത്തിത്തരാാൻ 
വിിസ്തൃതമായാ പുരാാണ്പിരാിചായാവുംം ഭാാരാതചാരാിത്രത്തിലുംള്ള അവിഗംാഹാവുംം കലാസംാഹാിതയരൂപിങ്ങളും
മായുള്ള നിരാന്ത്യരാസംമ്പർക്കിഫലവുംമായാി ഉരുംവിചെപ്പിട്ടം സംാംസ്കാാരാിനോകാനോ��വുംം സുദ്യാീർഘകാലചെത്ത 
അധീയാപിനത്തിലൂചെടി കൈക വിന്ന ആശയാപ്രകാശനകൈവിദ്യാഗ്ദ്ധയവുംം ഗ്രന്ഥകാരാന് തുണ്യാാവുംന്നുണ്ടാ്. 
മുചെന്നാരുംക്കിമില്ലാചെത വിന്നുനോചാർന്ന അപ്രതീക്ഷ്യംിതമായാ യാാത്രയുചെടി ആവിിഷ്കാരാമാണ്് ഈ കൃതി. 
നോദ്യാശസംഞ്ചാരാത്തിചെ� നാൾവിഴിിക്കിണ്ക്കുകനോളാ സ്ഥിിതിവിിരാണ്ങ്ങനോളാ വിസ്തുനിഷ്ഠിമായാി പിെഞ്ഞു
നോപിാവുംന്ന രാീതി പിാചെടി വിർജീിച്ചുചെവിന്നതാണ്് ഈ കൃതിയുചെടി നോമ�.

ചെചാറുകഥയുചെടിയും നോനാവിലിചെ�യും ആഖയാനകൈശലിയാാണ്് ഈ യാാത്രാവിിവിരാണ്ത്തിന്. 
ഹൃദ്യായാസംംവിാദ്യാക്ഷ്യംമമായാ കാവിയാത്മകഭാാ� ആഖയാനചെത്ത മികവുംറ്റതാക്കുന്നു. ഭാാ�ാകൈശലിയുചെടി 
സംമർഥവിിനിനോയാാഗംമാണ്് മചെറ്റാരും സംവിിനോശ�ത. ഖണ്ഡഗംിരാിയാിചെല ഖരാനോവിലചെ� ശിലാലിഖിതം 
വിിവിരാിക്കുന്നതിനിടിയാിലുംള്ള ഭാാ�ാവിഴിക്കിം ശ്രീദ്ധീിക്കുക: “കാചാക്കിണ്ണുംമായാി അക്ഷ്യംരാങ്ങളുംം വിരാികളുംം 
ചെകാത്തിചെപ്പിറുക്കുന്ന ഗംനോവി�ണ്പിടുക്കിൾ.’’8 ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ ഇതിൽ അനവിധീിയുണ്ടാ്.

സംൗന്ദീരായനോബാധീനോത്താചെടി, തീർത്തും കൈവിയാക്തിികമായാി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� നോതനോജീാനോഗംാള
ങ്ങചെളയും കൈചാതനയമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിചെയായും വിയക്തിികനോളയും വിായാനക്കിാരുംചെടി മനസ്സാിനോലക്കി് പ്രനോവി
ശിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഗ്രന്ഥകാരാൻ. മനോഹാ�് മഹാാപിത്രചെയാന്ന പിാരാമ്പരായചാിത്രകാരാചെനയും തീപിാറുന്ന 
കണ്ണുംകനോളാചെടി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന അവിധൂതചെനയും അനോനകഭാാ�കൾ സംംസംാരാിക്കുന്ന നോഗംാവിർധീ
നമഠത്തിചെല സംനയാസംിചെയായും അനശാരാകലാകാരാനായാ രാാജീൻ കാക്കിനാടിചെനയും ബുദ്ധീദ്യാർശന
ത്തിചെ� സംമകാലികപ്രസംക്തിിയാനോനാ�ിക്കുന്ന താ�ിചെയാന്ന വിിദ്യായാർഥിചെയായും ഓനോട്ടംാവിാലയാായാ 
ശയാമിചെനയും അനുജീത്തി നന്ദീിതചെയായും ജീീവിിനോതാപിാധീിക്കുള്ള കുറുക്കുവിഴിികളിൽ നിപുണ്നായാ 
ബിനോഷ്ണായാ് എന്ന നോബാട്ടുകാരാചെനയും സ്ഥിലകാലനോബാധീമില്ലാചെത പിാണ്ഡിതയചെക്കിാട്ടം തുെക്കുന്ന 
നിഷ്കളങ്കനായാ ചെപ്രാഫസംചെെയും ഗംംഗംാധീർ ചെമാഹാന്ത്യിചെയാന്ന വൃദ്ധീനായാ െിക്ഷ്യംക്കിാരാചെനയും 
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തീർഥാടികരാായാ ഹുഗ്ലീികുടുംബചെത്തയും ഹൃദ്യായമായാി അവിതരാിപ്പിിക്കിയാാണ്് ശ്രീീഹാർ�ൻ.

വിിപുലമായാ വിായാനസ്മരാണ്കളിൽനിന്ന് എസം്.ചെക. ചെപിാചെറ്റക്കിാട്ടും സംഞ്ജയാനും ചെവിട്ടൂർ 
രാാമൻനായാരുംം വിിഷ്ണുനാരാായാണ്ൻ നമ്പൂതിരാിയും എം.വിി നോദ്യാവിനും എം. മുകുന്ദീനും ഡ്ി. വിിനയാചാന്ദീനും 
യാാത്രാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംമായാി ഈ പുസ്തകത്തിലൂചെടി കടിന്നുനോപിാവുംന്നുണ്ടാ്. ദൃശയബിംബങ്ങളുംചെടി 
സംമൃദ്ധീസംാന്നിധീയം ചെകാണ്ടാ് അനുഗ്രഹാീതമായാ ഈ കൃതിയാിൽ ചാരാിത്രവുംം സംംസ്കാാരാവുംം ജീീവിിതവുംം 
പ്രകൃതിയും സംമഞ്ജസംവുംം സംമയക്കുമായാി ഇഴുകിനോച്ചരുംന്നുണ്ടാ്. ജീീവിിതചെത്ത പ്രസംാദ്യാാത്മകമായാി 
സംമീപിിക്കുന്ന ഒരും എഴുത്തുകാരാചെ� സംഞ്ചാരാസ്മൃതികളുംചെടി വിാഗം് സംാരൂപിചെമന്ന് ഈ പുസ്തകചെത്ത 
വിിനോശ�ിപ്പിിക്കിാം.
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നോഡ്ാ. ശ്രീീകൈശലം ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണൻ. 
നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാപ്പിൻ നോകാനോളജീ് മലയാാള ഗംനോവി�ണ് വിിഭാാഗംം അസംി.ചെപ്രാഫസംർ. 
സൂരായബിംബങ്ങൾ മലയാാളകവിിതയാിൽ എന്ന വിി�യാത്തിൽ നോകരാള സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് 
പിിഎച്ച്.ഡ്ി. (2019). കവിിതയുചെടി വിരാപ്രസംാദ്യാം, സംംസ്കൃതിയുചെടി ചെവിളിച്ചങ്ങൾ, അർഥത്തിചെ� പൂമരാങ്ങൾ, 
ചെനചെയ്തടുത്ത വിാക്കുകൾ, വിിടിരുംന്ന വിാക്കുകൾ എന്നീ വിിമർശനഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ആറു 
ബാലസംാഹാിതയകൃതികൾ (എൻ.ബി.ടിി. നൂദ്യാില്ലി) പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവികലാശാല

യുചെടി ഗംനോവി�ണ് നോകന്ദ്രമായാ സംാമൂതിരാി ഗുരുംവിായൂരാപ്പിൻ നോകാനോളജീിചെല ഗംനോവി�ണ് മാർഗംദ്യാർശിയാാണ്്.
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കുടുംബിനി : സ്ഥിാപിനവുംം സംംഘർ�വുംം
(മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി ‘വിിവിാഹാപ്പിിനോറ്റന്ന’് എന്ന കഥചെയാ ആധീാരാമാക്കിിയുള്ള പിഠനം)

ആർ. രാാജീശ്രീീ
അദ്ധീയാപിിക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗംവി.ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ്, തലനോ�രാി.

സംംഗ്രഹാം
രാണ്ടു പിതിറ്റാണ്ടാിനകത്ത് നോകരാളത്തിചെ� സംംവിാദ്യാമണ്ഡലത്തിനകത്ത് കുടുംബം, ശരാീരാം, ജീാതി, 

ലിംഗംപിദ്യാവിി തുടിങ്ങിയാ സംംവിർഗ്ഗ്ങ്ങൾക്കുണ്ടാായാ പിരാിണ്ാമങ്ങളുംം അവിചെയാ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചു വിന്ന 

ചാർച്ചകളുംം നോചാർന്ന്  എഴുത്തിചെ�യും വിായാനയുചെടിയും അതിരുംകൾ വിിശാലമാക്കിിയാിട്ടുണ്ടാ്. എന്നാൽ 

രാചാനകളിൽ സംാർവിത്രികമാനോയാാ ഉപിരാിപ്ലവിമാനോയാാ കചെണ്ടാടുക്കിാവുംന്ന സംവിിനോശ�തകൾ കാരാണ്ം 

എഴുത്തുകാർ ചാില ചാട്ടംക്കൂടുകൾക്കികത്ത് സ്ഥിാപിിക്കിചെപ്പിടുകനോയാാ സ്ഥിാനീകരാിക്കിചെപ്പിടുകനോയാാ 

ചെചായ്യാറുണ്ടാ്. ഇത് എഴുത്തിനോ�ചെതന്നതിലുംപിരാി ഭാാവുംകതാപിരാമായാ ചെതരാചെഞ്ഞടുപ്പിിചെ� പ്രശ്നമായാി 

നോവിണ്ം കാണ്ാൻ. അനോത സംമയാംതചെന്ന ഒരും നിശ്ചിിത കാലപിരാിധീിക്കികത്ത് സംമൂഹാത്തിലുംണ്ടാായാ 

പിരാിവിർത്തനങ്ങചെള അനോതപിടിി പ്രതിഫലിപ്പിിനോക്കിണ്ടാ ബാധീയതയും സംാഹാിതയത്തിനില്ല. എഴുത്തിചെ�

യും വിായാനയുനോടിതുമായാ ഒരും സംാംസ്കാാരാികാന്ത്യരാീക്ഷ്യംം രൂപിചെപ്പിടുന്ന ചാരാിത്രപിരാമായാ സംാഹാചാരായങ്ങൾ 

പ്രധീാനമാണ്്. നോകരാളചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ആധുനികതയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം വിയവിഹാാരാങ്ങചെള 

ഒഴിിച്ചു നിർത്തിചെക്കിാണ്ടാ് ഒരും മണ്ഡലത്തിലുംം സംംവിാദ്യാങ്ങൾ സംാധീയമല്ല. ഈ പ്രബന്ധത്തിചെല 

ആശയാങ്ങൾ വിികസംിക്കുന്നത് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി രാചാനകചെള മലയാാളം വിായാിചെച്ചടുത്ത പ്രകാരാങ്ങളിൽ 

നിന്നാണ്്. ഒരും വിിവിാഹാത്തിചെ� അന്ത്യയം എന്ന ചെചാറുകഥചെയാ മുൻനിർത്തി നോകരാളീയാാധുനികതാ 

രൂപിീകരാണ്ത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി സ്ത്രംീയുചെടി സംാതാത്തിലുംണ്ടാായാ ഉൾപ്പിിരാിവിിചെനക്കുെിച്ച് ഈ പ്രബന്ധം 

ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നു.

തിാടോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: നോകരാളീയാാധുനികത - മാധീവിിക്കുട്ടംി - സ്ത്രംീ നിർമ്മാിതി -കുടുംബം.

ആമുഖ്യാം
നോകരാളത്തിചെല ആധുനിക കുടുംബങ്ങളുംചെടി ഘടിന നിർണ്ണിയാിക്കുന്നതിൽ ലിംഗംപിദ്യാവിിക്കി് നിർണ്ണിായാ
കമായാ സ്ഥിാനമുണ്ടാ്. ഉഭായാകൈലംഗംികസംാഭാാവിമുള്ള ദ്യാമ്പതികൾ നോചാർന്നുണ്ടാാകുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കു 
ലഭാിച്ച സംാമൂഹായമായാ സംാീകാരായത ആ ഘടിനചെയാ അയാവിില്ലാചെത നിലനിർത്തുന്നതിൽ മുഖയപിങ്കുവി
ഹാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ആധുനികസ്ത്രംീയുചെടി സംാതാചെത്ത നിർണ്ണിയാിക്കുന്നതിലുംം നിലനിർത്തുന്നതിലുംം കുടുംബം 
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വിഹാിക്കുന്ന പിങ്കിചെന ഇനോതാടു നോചാർത്തു കാണ്ണ്ം. കുടുംബം ലിംഗംപിദ്യാവിിചെയായും തിരാിച്ചും സംാാധീീ
നിക്കുന്നുചെണ്ടാന്നർത്ഥ്യം. കുടുംബത്തിചെ� ഈ അപ്രമാദ്യാിതാത്തിചെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്് ഉത്തമകുടുംബിനി/ 
മാതൃകാവിനിത / സംർവിംസംഹായാായാ അമ്മാ തുടിങ്ങിയാ സ്ത്രംീനിർമ്മാിതികൾ. സംാാഭാാവിികമായും ഇവിയ്ക്കാ് 
വിിപിരാീതരൂപിങ്ങൾ ഉണ്ടാായാിവിരുംം. ഇത്തരാചെമാരും കുടുംബത്തിചെ� രൂപിീകരാണ് പ്രക്രിയായാിലാണ്് 
കൈബനെികൾ രൂപിചെപ്പിടുന്നത്. ഇവി തമ്മാിലുംള്ള മത്സാരാം എക്കിാലത്തും മുഖയധീാരാാസംാഹാിതയത്തി
ചെ�യും ദൃശയമാധീയമസംംസ്കാാരാത്തിചെ�യും വിി�യാങ്ങളായാിട്ടുണ്ടാ്. ഇന്ത്യയൻ ഉപിഭൂഖണ്ഡത്തിചെല 
നോദ്യാവിീനിർമ്മാിതികളിലടിക്കിം ഈ കൈബനെി അന്ത്യർഭാവിിച്ചിട്ടുള്ളതായാി ഗംനോവി�കർ നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. വിിലാസംവിതിയും സംാതന്ത്രയുമായാ നോദ്യാവിിയാായും നോദ്യാവിചെ� കുടുംബിനിയാായാ നോദ്യാവിിയാായും നോദ്യാവിീ
ഭാാവിങ്ങൾ നോവിർപിിരാിയുന്നുണ്ടാ്. (ഗംാത് വുംഡ്്,1985:2) സ്ത്രംീചെയാ കുടുംബിനിയാായാി നിലനിർനോത്തണ്ടാത് 
അവിളിചെല സംാതന്ത്രഭാാവിവുംം ശക്തിിയും നിയാന്ത്രിക്കിാൻ അതയാവിശയമാചെണ്ന്ന ധീാരാണ്യാാണ്് 
പിിതൃനോമധീാവിിതാവിയവിസ്ഥിിതിക്കുള്ളത്. അതിചെന മതപിരാമായാിത്തചെന്നഉെപ്പിിചെച്ചടുക്കിാൻ നോദ്യാവിിയുചെടി 
കുടുംബിനീ ഭാാവിം ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിട്ടു. അവിളുംചെടി ആയാിരാം നോപിരുംകളിചെലാന്ന് സംദ്യാാശിവികുടുംബിനി 
എന്നാണ്്. പിതിയാിൽ പ്രിയാം ജീനിപ്പിിക്കുന്നവിളാണ്് പിത്നിചെയാന്ന നിർവിചാനപ്രകാരാമുള്ള നോപിരുംകൾ 
നോവിചെെയുമുണ്ടാ്. കൈലംഗംികനോശ�ിയും ശരാീരാഭാംഗംിയും സംാാതന്ത്രയനോബാധീവുംം സൂചാിപ്പിിക്കുന്ന നോപിരും
കൾചെക്കിാപ്പിമാണ്് അവിയും ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടുള്ളത്. ലളിതാസംഹാ�നാമനോസ്താത്രത്തിലുംള്ള ഈ 
നോപിരുംകളുംചെടി കലർപ്പിിൽത്തചെന്ന നോമല്പെഞ്ഞ രാാഷ്ട്രീീയാം വിയക്തിമാണ്്.

പിിത്രധീികാരാവിയവിസ്ഥി നിലനില്ക്കുന്ന സംമൂഹാങ്ങളിലുംണ്ടാാകുന്ന നല്ലതും ചാീത്തയുമായാ സ്ത്രംീസംങ്ക
ല്പങ്ങളുംചെടി യുക്തിി ഇത്രനോത്താളം ലളിതമാണ്്. രാണ്ടു സ്ത്രംീകളുംചെടി കഥ എന്ന വിിനോശ�ണ്മുണ്ടാാക്കുന്ന 
അർത്ഥ്യപ്രതീതിക്കു പിിന്നിലുംം ഈ ഉെച്ചുനോപിായാ ചാരാിത്രമാണുള്ളത്. അത്തരാത്തിചെലാരും കൈബന
െിരൂപിീകരാണ്ം സ്ത്രംീരാചാനകളുംചെടി രാാഷ്ട്രീീയാത്തിചെനതിരാാചെണ്ങ്കിൽനോപ്പിാലുംം അത് എഴുത്തിൽ പ്രതയ
ക്ഷ്യംചെപ്പിചെട്ടംന്നു വിനോന്നക്കിാം. അതിൽനിന്നു പുെത്തുകടിക്കുകചെയാന്നത് ശ്രീമകരാമായാ നോജീാലിയാാണ്്; 
പിലനോപ്പിാഴും ഏറ്റവുംം നോബാധീപൂർവിം നോവിണ്ടാിവിരുംന്നതുമാണ്്.

തചെ� രാചാനയ്ക്കുംണ്ടാായാ വിായാനകനോളാടി് കടുത്ത വിിനോയാാജീിപ്പുകൾ പുലർത്തിയാ എഴുത്തുകാരാി
യാായാിരുംന്നു മാധീവിിക്കുട്ടംി. സംാമ്പ്രദ്യാായാികവിായാനകളിൽ അവിർ ഒതുങ്ങിയുമില്ല. മാധീവിിക്കുട്ടംി വിായാി
ക്കിചെപ്പിട്ടം പ്രകാരാങ്ങളിലധീികവുംം ശരാീരാം, കാമന, സംാാതന്ത്രയം എന്ന കണ്ണിികളിൽ ചുറ്റിത്തിരാിയുന്ന
തായാി കാണ്ാം. എന്നാൽ ഈ മൂന്നു താനോക്കിാൽവിാക്കുകളുംം ഇന്നചെത്ത അർത്ഥ്യവിയാപ്തിനോയാാചെടിയാല്ല 
ഇരുംപിതുവിർ�ംമുമ്പ് പ്രനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിട്ടംിരുംന്നത് എന്നു മാത്രം.

മാധീവിിക്കുട്ടംിവിായാനകളിചെല പ്രധീാനനിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ ഇപ്രകാരാം സംംഗ്രഹാിക്കിാം.

1. കുടുംബനോത്താടും ഭാർത്താവിിനോനാടുമുള്ള പികരാംവിീട്ടംലായാി അനയപുരും�ചെ� കിടിക്കിയാിനോലക്കു 
നടിക്കുന്ന സ്ത്രംീകളാൽ സംമ്പന്നമാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി കഥാനോലാകം.

2. സ്ത്രംീയുചെടി ഇച്ഛകളുംചെടി തുെന്ന ആവിിഷ്കാരാമാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംി നടിത്തിയാത്. കൈലംഗംികതാവിി
ഷ്കാരാത്തിൽ കാട്ടംിയാ അസംാമാനയധീീരാതയാാണ്് അവിരുംചെടി രാചാനകളുംചെടി സംവിിനോശ�ത.

3. ആദ്യാർശസ്ത്രംീമാതൃകകചെള അവിതരാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് എഴുത്തിൽ നിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിട്ടം അതിരുംക
ടിക്കിലുംകചെള അവിർ മെികടിന്നിട്ടുണ്ടാ്.

4. ഏറ്റവുംം കൈവിയാക്തിികമായാ വിി�യാങ്ങൾ കൈകകാരായം ചെചായ്തുചെകാണ്ടാ് സ്ത്രംീയുചെടി സ്ഥിാനം 
വിിചാാരാമണ്ഡലത്തിലല്ല വിികാരാമണ്ഡലത്തിലാചെണ്ന്ന നിരാീക്ഷ്യംണ്ചെത്ത അവിർ ബലചെപ്പി
ടുത്തി.
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5. നോകരാളീയാസംമൂഹാത്തിചെ� ചെപിാതുനോബാധീചെത്തയും സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡലചെത്തയും സംാാധീീ
നിച്ചിട്ടുള്ള, സംവിിനോശ�മായാ സംാംസ്കാാരാികമൂലധീനം അവികാശചെപ്പിടിാവുംന്ന നാലപ്പിാട്ടുകുടും
ബവുംമായുളള ബന്ധമാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംിചെയാന്ന എഴുത്തുകാരാിചെയാ സ്ഥിാനചെപ്പിടുത്തിയാത്.

6.  എഴുത്തിൽ കൈസ്ത്രംണ്തയുചെടി സംാാതന്ത്രയത്തിചെ� ഉദ്യാ് നോഘാ�ണ്ങ്ങൾ നടിത്തിയാിരുംചെന്നങ്കി
ലുംം യാഥാർത്ഥ്യ ജീീവിിതത്തിൽ അവിർ ചെഫമിനിസംചെത്ത തള്ളിപ്പിെഞ്ഞു.

7. എചെ� കഥയാിലടിക്കിം അവിർ വിിവിരാിച്ചചെതാന്നും യാാഥാർത്ഥ്യയമല്ല. എന്നാൽ അചെതാചെക്കി 
യാാഥാർത്ഥ്യയ പ്രതീതിനോയാാചെടി ചാിത്രീകരാിച്ചു . ഇത് ഫാൻെസംിചെയാന്നതിലുംപിരാി ദ്യാാന്ദീാവിയക്തിി
താത്തിചെ� ചെചായ്തികളാണ്്.

8. പുരും�ചെന നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള ദ്യാാന്ദീായുക്തിിയാിൽ നിന്ന് മാെി സ്ത്രംീചെയാന്ന മിത്തിചെന സ്ത്രംീകൾ 
എന്ന വിർഗ്ഗ്ത്തിൽനിന്ന് നോവിർചെപിടുത്തിചെയാടുക്കിാൻ അവിരുംചെടി ഇംഗ്ലീീഷ്കവിിതകൾ ശ്രീമിക്കു
ന്നു. പിടിിഞ്ഞാെൻസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംചെടി ചാട്ടംക്കൂടിിനകത്തു നിർത്തി പൂർണ്മായാി വിിശകലനം 
ചെചായ്യാനാവിാത്ത ഒരും മാനം അവിയ്ക്കുംണ്ടാ്.

9. സ്ത്രംീകളുംചെടി സംാകാരായഭാാ�യ്ക്കും നോവിണ്ടാിയുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ മാധീവിിക്കുട്ടംിയാിലുംണ്ടാ്. പുരും�
വിയവിഹാാരാത്തിചെ�നോയാാ പുരും�ചെ� ആത്മകഥയുചെടി വിിമർശനനോമാ ഹാാസംയാനുകരാണ്നോമാ 
ആക്കിാചെത അത് സ്ത്രംീവിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടിയും ഭാിന്നവിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടിയും ചാരാിത്രങ്ങൾ തമ്മാി
ലുംള്ള മുഖാമുഖമാകുന്നു.

മാധീവിിക്കുട്ടംിചെയാന്ന എഴുത്തുകാരാിയ്ക്കാ് മലയാാളത്തിലുംണ്ടാായാ വിായാനകളുംചെടി ഒരും ഏകനോദ്യാശസംംഗ്ര
ഹാമാണ്ിത്. അവിരുംചെടി കൃതികളുംചെടി വിായാനനോയാാടി് ഏറ്റവുംം നൂതനമായാ അർത്ഥ്യത്തിൽ നീതി 
പുലർത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്ന ഒനോന്നാ രാനോണ്ടാാ നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടംത്തിലുംണ്ടാ് എന്നു കാണ്ാം. 
ചെഫമിനിസ്റ്റി് നിരൂപിണ്ം ശക്തിമായാ നില കൈകവിരാിച്ചനോതാചെടി മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി കഥകൾ 
പുതിയാ കൈസ്ത്രംണ്കർത്തൃതാങ്ങചെള കചെണ്ടാടുക്കുന്നതിചെ� രാീതികളിനോലക്കി് വിായാനകൾ വിയാപിിച്ചു. 
എന്നാൽ നോകരാളീയാാധുനികതയുചെടി സംന്ദീർഭാത്തിൽ സ്ത്രംീയുചെടി സംാതാനിർമ്മാിതിചെയായും എഴുത്തിചെന
യും അവിയ്ക്കുംണ്ടാായാ വിായാനകചെളയും നിരാീക്ഷ്യംിക്കിാനുള്ള സംാധീയതകൾ നോവിണ്ടാത്ര പിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ല 
എന്നതാണ്് വിസ്തുത.

കുടുംബിനി എന്ന സംങ്കൽപിത്തിൽത്തചെന്ന പിരാ�രാ വിിരുംദ്ധീമായാ രാണ്ടു ഘടികങ്ങളുംണ്ടാാവും
കയും ഒരും സ്ത്രംീയാിൽത്തചെന്ന അത് സംംഘർ�ാത്മകമായാി നിലചെകാള്ളുകയും ചെചായ്യുന്നതിചെ� 
ആഖയാനമാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി വിിവിാഹാപ്പിിനോറ്റന്ന് എന്ന കഥ. (1999) ഒപ്പിം പിരാിഷ്കർത്താവിായാ 
പുരും�നു വിിനോധീയായാായാി ആധുനികതയാിനോലക്കി് സംഞ്ചരാിക്കിാൻ നിഷ്കർ�ിക്കിചെപ്പിട്ടം സ്ത്രംീയുചെടി ചാിത്രം 
കൂടിി ആ കഥ നല്കുന്നുണ്ടാ്.

വിിലാസംിനിചെയാന്നും ഗൃഹാസ്ഥിചെയാന്നും രാണ്ടു ഘടികങ്ങൾ നോചാർന്ന സംങ്കല്പമാണ്് കുടുംബിനി 
എന്ന് ചെജീ. നോദ്യാവിിക നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നുണ്ടാ് (2021: 263) �ഡ്്കർമ്മാധീാരാിയാായാ ഗൃഹാസ്ഥിയ്ക്കും മുന്നിൽ 
രൂനോപിഷുലക്ഷ്മിയാായാ വിിലാസംിനി നിരാന്ത്യരാം കീഴിടിനോങ്ങണ്ടാതുണ്ടാ്. ഈ കീഴിടിങ്ങലിചെ� വിിഭാജീന
നോരാഖ മുെിച്ചുചെവിന്നതാണ്് എചെ� കഥയുചെടി സംവിിനോശ�തയാായാി അവിർ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുന്നത്. 
വിീട്ടംമ്മായുചെടി അസംന്തുഷ്ടിി നിെഞ്ഞ ജീീവിിതത്തിനു പികരാം പ്രസംന്നമായാ ഒരും ബദ്യാൽനോലാകം അവിർ 
വിീട്ടംിനകത്തുതചെന്ന സ്ഥിാപിിക്കുന്നുണ്ടാ്. നമ്മുചെടി സംാമൂഹായപിരാിഷ്ക്കരാണ്ശ്രീമങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം 
വിയവിഹാാരാങ്ങളിലുംം വിാങി്മയാങ്ങളിലുംം ഏറ്റവുംം അകൈലംഗംികമായാി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടം ശരാീരാം എന്ന 
ഘടികചെത്ത തചെ� സ്ത്രംീ ചാിത്രീകരാണ്ത്തിനോലക്കി് മാധീവിിക്കുട്ടംി സംന്നിനോവിശിപ്പിിക്കുന്നു. സ്ത്രംീ 
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ശരാീരാചെത്ത അലങ്കരാിക്കുന്നതിലുംള്ള ആനന്ദീചെത്തപ്പിറ്റി എചെ� കഥയാിലുംം നിരാവിധീി ചെചാറുകഥകളി
ലുംം അവിർ ആവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇതു രാണ്ടും ഏറ്റവുംം പ്രസംക്തിമായാ രാണ്ടു നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളാണ്്. 
മാധീവിിക്കുട്ടംിവിായാനകചെള സംംഗ്രഹാിക്കുന്നതിചെ� ഭാാഗംമായാി നാം എത്തിനോച്ചരുംന്ന നിഗംമനങ്ങചെള 
ഇവി നവിീകരാിക്കുന്നതുകാണ്ാം. സ്ത്രംീരാചാനകളുംചെടി ദ്യാൗർബലയമായാി കണ്ക്കിാക്കിചെപ്പിട്ടംിരുംന്ന കൈവിയാ
ക്തിികതയും ശരാീരാവുംം സ്ത്രംീയുചെടി എഴുത്തിൽ എങ്ങചെന ഗംൗരാവിാവിഹാമായാ ചാർച്ചകളായാി പിരാിണ്
മിക്കുന്നുചെവിന്നതിചെ� വിിശദ്യാീകരാണ്മാണ്വി. വിയക്തിിപിരാമായാത് രാാഷ്ട്രീീയാമാചെണ്ന്ന പ്രസ്താവിനയ്ക്കാ് 
മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി രാചാനാനോലാകത്തിൽ സംവിിനോശ�പ്രാമാണ്യമുണ്ടാ്.

പിചെത്താമ്പതും ഇരുംപിതും നൂറ്റാണ്ടാിചെല നോകരാളത്തിചെല സംാമൂഹായപിരാിഷ്കരാണ് ശ്രീമങ്ങളുംചെടിചെയാ
ല്ലാം നോകന്ദ്രം പിരാിഷ്കരാണ്വിയഗ്രനായാ ഒരും പുരും�നായാിരുംന്നു. ആധുനികതയുമായാി തങ്ങൾക്കിാണ്് 
നോനരാനോത്ത പിരാിചായാം ലഭാിച്ചത് എന്നതിനാൽ ആധുനികതയ്ക്കുംം സ്ത്രംീകൾക്കുമിടിയാിചെല മധീയവിർത്തിയും 
ഇനോത പിരാിഷ്കൃതപുരും�നായാിരുംന്നു. പിരാിഷ്കരാിക്കുന്ന പുരും�നും പിരാിഷ്കരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന സ്ത്രംീയും തമ്മാിലും
ള്ളത് സംമനിലയാല്ല. അതിൽ തുലയതയുചെടി പിാരാ�രായമില്ല. കുമാരാനാശാചെ� ദുരാവിസ്ഥി എന്ന ഖണ്ഡ
കാവിയത്തിൽ, പ്രഥമവിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ പിരാിഷ്കരാിക്കുന്ന സ്ത്രംീചെയായും പിരാിഷ്കരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന പുരും�ചെനയും 
കാണ്ാം. വിാസ്തവിത്തിൽ, അതിശക്തിമായാ ജീാതിനിലയ്ക്കുംം അതിചെ� സംാംസ്കാാരാികമൂലധീനത്തിനും 
എത്രനോയാാപിിന്നിലാണ്് ചാാത്തചെ�യും സംാവിിത്രിയുചെടിയും ലിംഗംപിദ്യാവിി.

അെിവിിചെ� അധീികാരാിയാായാ അധീയാപികബിംബത്തിനും അജ്ഞാംയും അപിരാിഷ്കൃതയുമായാ 
വിിദ്യായാർത്ഥ്യിനീബിംബത്തിനും തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധത്തിനുപികരാം നോകായ്മ പ്രനോയാാഗംിക്കിാത്ത ഒരും പുരും�
ബിംബചെത്ത മാധീവിിക്കുട്ടംി അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ് എന്ന നോദ്യാവിികയുചെടി നിരാീക്ഷ്യംണ്ം പ്രസംക്തിമാണ്്. 
( 2021: 265)

നോ�ഹാം എന്നത് മാധീവിിക്കുട്ടംിയാിൽ ഒരും നിഗംീർണ്ണികർത്തൃകമാണ്്. എനിക്കി് നോ�ഹാിക്കിണ്ം 
എന്നാണ്് അതു പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള പുരും�നുനോവിണ്ടാിയുള്ള നോതടിലാണ്് അവിരുംചെടി 
സ്ത്രംീകൾ നടിത്തുന്നത്. നോ�ഹാഭാാജീനമായാ പുരും�ചെനയാല്ല, അധീികാരാിയാായാ പുരും�ചെനയാാണ്് അവിർ 
നിരാസംിക്കുന്നത്.

വിയക്തിികൾ തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിലുംം ബന്ധങ്ങളിലുംം പുലർനോത്തണ്ടാ സംാകാരായതനോയാാടുള്ള 
ആദ്യാരാവിിചെനക്കുെിച്ച് നോബാധീവിതികളാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി സ്ത്രംീകൾ. അവിർ അത്തരാത്തിൽ സംാ
കാരായമായാ ഒരും മണ്ഡലം ആവിശയചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. അതിനവിർ സംാീകരാിക്കുന്ന മാർഗ്ഗ്ങ്ങൾ പിലതാണ്്. 
നുണ് പിെയുന്നുണ്ടാ്, ചുവിപ്പിാണ്് തനിക്കി് നോചാർച്ചചെയാന്ന് സംായാം കചെണ്ടാത്തുന്നുണ്ടാ്, നോ�ഹാിക്കുന്നിചെല്ല
ങ്കിലുംം നോസംവിിച്ചു കളയാാം, തനിക്കിിതനോല്ല ചെകാടുക്കിാൻ പിറ്റൂ എന്നു സംമാധീാനിക്കുന്നുണ്ടാ്, ആഭാരാണ്ം 
നോവിണ്ചെമന്നു വിാശി പിിടിിക്കുന്നുണ്ടാ്, ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടിാൻ നിന്നു ചെകാടുക്കുന്നുണ്ടാ്.

ഒരും വിിവിാഹാത്തിചെ� അന്ത്യയം 1999 ൽ മാധീവിിക്കുട്ടംി എഴുതിയാ കഥയാാണ്്. അമ്പത്തി
നാല് വിയാസ്സുകാരാനായാ രാാമകൃഷ്ണൻനായാർ എന്ന അദ്ധീയാപികൻ നോസ്ട്രാക് വിന്നതിചെന തുടിർന്ന് 
പിരാസംഹാായാം ആവിശയമുള്ള അവിസ്ഥിയാിലാകുന്നു.

“അമ്പത്തിനാലും വിയാസ്സുവിചെരാ ഭാാരായയുചെടി ആവിശയം അയാാൾ അെിഞ്ഞിരുംന്നില്ല. നോകാമള�ാ
രാായാ ശി�യ�ാനോരാാടിായാിരുംന്നു അനോ�ഹാത്തിന് അഭാിനിനോവിശം.” (മാധീവിിക്കുട്ടംി, 2003: 941 )

ഒരും ചെചാറുകഥയാിചെല മൂന്നാമചെത്ത വിാകയം പിാഠത്തിൽ യാാദൃച്ഛികമായാി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നതല്ല. 
നിലവിിലുംള്ള കുടുംബവിയവിസ്ഥിചെയ്ക്കാതിരാായുള്ള വിിമർശനമായാി അത് മാറുന്നുണ്ടാ്. കഥയുചെടി ചെമാത്ത
ത്തിലുംള്ള രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാി അത് നോചാർന്നു നില്ക്കുകയും പൂരാിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.
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നോജീാലിക്കിാരാിചെയാ നിയാമിച്ചാൽ അപിവിാദ്യാം നോകൾനോക്കിണ്ടാി വിരുംചെമന്നു ഭായാന്ന അനോ�ഹാത്തിന് 
നാട്ടുകാരാാണ്് വിിവിാഹാം എന്ന ഉപിായാം ഉപിനോദ്യാശിക്കുന്നത്. നാട്ടുനടിപ്പിനുസംരാിച്ചുള്ള വിിവിാഹാ
പ്രായാം കഴിിഞ്ഞവിളുംം ചെചാെിയാ കൂനുള്ളവിളുംമായാ നോഹാമലതയാാണ്് മാ�ിചെ� ഭാാരായയാായാി എത്തു
ന്നത്. “മാസ്റ്റിർക്കി് ഓർമ്മാക്കുെവുംം നാഡ്ിയുചെടി തളർച്ചയും ബലക്ഷ്യംയാവുംം സംംസംാരാത്തിൽ സംാല്പം 
കൈവികലയവുംമുചെണ്ടാന്ന് അവിൾ നോകട്ടംിരുംന്നു. ബാങ്കിൽ നചെല്ലാരും നിനോക്ഷ്യംപിമുചെണ്ടാന്ന് അയാൽക്കിാർ 
പിെഞ്ഞു ചെകാടുത്തു. തചെ� തെവിാടും പിെമ്പുംം നിലവുംം മാസ്റ്റിർ ഒരും മുസ്ലിീമിന് വിിറ്റ് ഭാീമമായാ ഒരും തുക 
കരാസ്ഥിമാക്കിിചെയാന്നാണ്് നോഹാമലത നോകട്ടംിരുംന്നത്. തഞ്ചത്തിൽ നിന്നാൽ തനിക്കി് ഒരും മാങ്ങാമാല 
വിാങ്ങിത്തരുംമായാിരാിക്കും. അഥവിാ മാസ്റ്റിർ മരാിച്ചു നോപിായാാൽത്തചെന്ന തനിക്കി് സംാത്ത് മുഴുവിൻ ലഭാി
ക്കുകയും ചെചായ്യും” (ibid: 942)

 രാാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പുരും�നും നോഹാമലത എന്ന സ്ത്രംീയും നാട്ടുനടിപ്പും ചെപിാതുജീനസംമ്മാതിയുമനു
സംരാിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഈ ഉഭായാകൈലംഗംിക സംാഭാാവിമുള്ള കുടുംബഘടിന ഉലച്ചിനോലാചെടിയാാണ്് കഥയാിൽ 
പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നത്. ഭാൗതികമായാ ലക്ഷ്യംയങ്ങനോളാചെടി രൂപിീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന ഈ കുടുംബം വിയവിസ്ഥിാ
പിിതമായാ മഹാതാവിൽക്കിരാണ്ങ്ങൾക്കു വിഴിങ്ങുന്നില്ല എന്നതിന് നിരാവിധീി സൂചാനകൾ കഥയാിലുംണ്ടാ്.

കുടുംബമുണ്ടാാനോക്കിണ്ടാ സ്ത്രംീ പുരും��ാർ ലക്ഷ്യംണ്യുക്തിരാല്ല എന്നചെതാരുംകാരായം, പുരും�ൻ 
പിരാിഷ്കരാണ്തൽപിരാനാചെണ്ങ്കിലുംം സ്ത്രംീ അതിന് പ്രാപ്തയാായാിട്ടംില്ല എന്നത് മചെറ്റാന്ന്. രാാമകൃഷ്ണൻ 
മാസ്റ്റിറുചെടി പിക്ഷ്യംാഘാതം, നാഡ്ീ തളർച്ച ,ഓർമ്മാക്കുെവി്, സംംസംാരാ കൈവികലയം എന്നിവി കുടുംബ
ത്തിചെ�യും അനോതസംമയാം സംമൂഹാത്തിചെലയും രാക്ഷ്യംാധീികാരാിയാായാ പിരാിഷ്കൃത പുരും�ചെ� ബലക്ഷ്യം
യാമാണ്്. പ്രായാക്കൂടുതലുംം കുബ്ജാാതാവുംം സ്ത്രംീയുചെടി അപിരാിഷ്കൃതചെത്ത സൂചാിപ്പിിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
രാാമകൃഷ്ണൻമാസ്റ്റിറുചെടി പിരാിഷ്കാരാങ്ങചെളത്തുടിർന്ന് നോഹാമലത ആറുമാസംംചെകാണ്ടാ് സുന്ദീരാിയാായാി 
മാറുന്നുണ്ടാ്. “ആനോെ ആറുമാസംം, നോഹാമലത ഒരും സുന്ദീരാിയാായാി മാെി” എന്ന് െ�യൻനാനോടിാടിിക്കിഥചെയാ 
അനുസ്മരാിപ്പിിക്കുന്നവിിധീത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായാ ആഖയാനസംാരാമാണ്് പ്രനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നത്. മചെറ്റാ
രാാളുംചെടി ഇംഗംിതത്തിനു വിഴിങ്ങിയാാണ്് നോഹാമലത തചെ� ശരാീരാസംൗന്ദീരായം വിർദ്ധീിപ്പിിക്കിാൻ ശ്രീമങ്ങൾ 
നടിത്തുന്നചെതന്ന വിാകയം പ്രതയക്ഷ്യംത്തിൽത്തചെന്ന ആധുനികത സ്ത്രംീസംാതാത്തിൽ ചെകാണ്ടുവിന്ന പിരാി
ഷ്കാരാത്തിചെ� സംാഭാാവിം വിയക്തിമാക്കുന്നതാണ്്. ജീീവിിതം പുനോരാാഗംമിക്കുനോമ്പാൾ വിിവിാഹാചെത്തയും 
കുടുംബചെത്തയും കുെിച്ചുള്ള ചാില പുനരാാനോലാചാനകൾക്കി് നോഹാമലത തയ്യാൊവുംന്നുണ്ടാ്. അതിചെ� 
ആദ്യായപിടിിയാായാി അവിചെളത്തുന്ന നിഗംമനം തചെ� ഭാർത്താവിിന് ഉശിരാില്ല എന്നതാണ്്. അയാാളുംചെടി 
അടുത്ത് നിതയസംന്ദീർശകരാായാ നോമസ്തിരാി, ചെഹാഡ്് മാ�്  എന്നീ പുരും��ാർ രാാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിറുചെടി 
സംാകാരായതയാിൽ തചെന്നക്കിാൾ അവികാശനോത്താചെടി പ്രനോവിശിക്കുന്നതാണ്് അവിചെള അരാിശം പിിടിിപ്പിി
ക്കുന്നത്. ഒരാിക്കിലുംം സംാധീിക്കിാത്ത പ്രസംവിചെത്തക്കുെിച്ച് അവിൾ വിയാകുലചെപ്പിടുന്നത് മാതൃതാത്തിചെ� 
ധീനയതയാനുഭാവിിക്കിാനല്ല. വിിവിാഹാം ചെകാണ്ടാ് നോരാാഗംീപിരാിചാരാണ്വുംം പിാചാകത്തിലുംള്ള സംായാംനിർ
ണ്ണിയാാവികാശവുംമല്ല അവിൾ പ്രതീക്ഷ്യംിക്കുന്നത്. നോനരാനോത്ത പിരാാമർശിച്ചതുനോപിാചെല കൃതയമായാ 
ഭാൗതികലക്ഷ്യംയങ്ങൾ അവിൾക്കി് ഉണ്ടാായാിരുംന്നു. ആധുനികകുടുംബം സ്ത്രംീയാിൽനിന്ന് ആവിശയചെപ്പിടുന്ന 
നിഷ്കാമ നോസംവിനങ്ങളിലുംം തയാഗംങ്ങളിലുംം അവിൾ വിിശാസംിക്കുന്നില്ല. താൻ ചെചായ്യുന്ന നോജീാലിക്കി് 
പ്രതിഫലമായാാണ്് തചെ� സംനോന്ത്യാ�ങ്ങചെള അവിൾ വിരാവുംവിയ്ക്കുംന്നത്. ഭാർത്താവിിചെ� തലയാണ്യ്ക്കാ
ടിിയാിചെല നോപിഴ്സിിൽ നിന്ന് പിിണ്ണികൈതലത്തിന് പിണ്ചെമടുത്തു ചെകാള്ളാനുള്ളതരാം ഔദ്യാാരായങ്ങളിൽ 
അവിൾ പ്രസംന്നയാല്ല. വിിവിാഹാംചെകാണ്ടു തനിക്കുണ്ടാായാ നോനട്ടംചെത്ത അവിൾ ഇപ്രകാരാമാണ്് നോനാക്കിി
ക്കിാണുന്നത് .

“മൂത്രഗംന്ധമുള്ള ഈ കിടിപ്പിെയാിൽ താൻ രാാജ്ഞാംിയാാണ്നോല്ലാ. ദ്യാിവിനോസംന എന്തു കെികളാണ്് 
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പിാചാകം ചെചായ്യുന്നത് എന്ന് താനാണ്് തീരുംമാനിക്കുന്നത്.” മൂത്രഗംന്ധമുള്ള എന്ന വിിനോശ�ണ്ം 
ഇല്ലായാിരുംചെന്നങ്കിൽ ഈ വിാകയം ഏറ്റവുംം സംാധീാരാണ്മായാ ഒന്നായാി രൂപിചെപ്പിനോട്ടംനോന. നോനാർമകൈലസം് 
ചെചായ്യചെപ്പിട്ടം ഈ ആഖയാന ഭാാ� ചെപിാതുനോബാധീചെത്ത കൃതയമായാി പികർത്തുന്നുണ്ടാ്. മാധീവിിക്കുട്ടംി
യുചെടി കഥകളുംചെടി പ്രനോതയകത തചെന്ന അതീവി നിഷ്കളങ്കത നോതാന്നിക്കുന്ന ഈ നോനാർമകൈലസം്ഡ്് 
നനോരാ�നാണ്്. വിൻവിിപ്ലവിങ്ങചെളനോപ്പിാലുംം സംാധീാരാണ്പ്രസ്താവിനകളിൽ ഒതുക്കിി വിയ്ക്കുംന്ന 
രാീതിയാാണ്ത്. ആധുനിക കുടുംബവിയവിസ്ഥി സ്ത്രംീക്കി് അനുവിദ്യാിച്ചു നല്കിിയാ അധീികാരാപിരാിധീികളുംചെടി 
ഓർമ്മാചെപ്പിടുത്തൽ ഈ വിരാികളിലുംണ്ടാ്.

പ്രായാം അതിക്രമിച്ചതിനാൽ ഇനി താലചെമടുനോക്കിണ്ടാ എന്നു നോകട്ടംതിനാൽ നോഹാമലത അപിമാ
നിതയാായാിരുംന്നു. നാലാംതരാം വിചെരാ മാത്രം പിഠിച്ചതിനാൽ ഹാിന്ദുപ്പിത്രം വിായാിക്കിാനെിയാില്ല. 
എണ്ണി നോതയ്ക്കാാത്ത കണ്ങ്കാലുംകളിൽ ചെമാരാി വിന്നിരുംന്നു. ഇത്തരാത്തിൽ അപിരാിഷ്കൃതയും ദ്യാരാിദ്രയും 
പിാമരായുമായാ സ്ത്രംീചെയാ ഉദ്ധീരാിച്ച് പിരാിഷ്കരാിക്കുന്ന അദ്ധീയാപികനായാ ഭാർത്താവി് അവിനോളാടി് ഇംഗ്ലീീ�
െിയാാവുംന്ന സംരാളടിീച്ചചെെ മാതൃകയാാക്കിാനാണ്് പിെയുന്നത്. പിനോക്ഷ്യം നോഹാമലത നാല് കുട്ടംി കളുംണ്ടാാ
വിണ്ചെമന്നതിചെനാപ്പിം ഒരും മാങ്ങാമാലയും ചെടിലിവിി�നും കൂടിി ആഗ്രഹാിക്കുന്നു. ടിി. വിി അവിൾക്കി് 
സ്ത്രംീ എന്ന സംീരാിയാൽ കാണ്ാനാണ്്.

“ചെകാളക്കിനോരാല്  വിരുംനോമ്പാ സുശീലമ്മാ പിെഞ്ഞ്തരാാെ്ണ്ടാ് സ്ത്രംീയുചെടി കഥ. എന്ത്യാരാസംം ? 
സ്ത്രംീജീ�ം പുണ്യജീ�ം. നിങ്ങള് നോകട്ടംിട്ടംിനോലയ?” (പുെം 946) സ്ത്രംീ എന്ന ഗംണ്ത്തിൽ താനും ഉൾചെപ്പിടു
ന്നുചെണ്ടാന്നത് അവിൾ പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നില്ല. തന്നിൽനിന്നു നോവിെിട്ടംതും തനിക്കു ബാധീകമല്ലാത്തതു
മായാ ഒന്നായാാണ്് അവിൾ സ്ത്രംീചെയാന്ന പിദ്യാചെത്ത കാണുന്നത്. ചാരാിത്രപിരാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ 
ഭാാരാംചെകാണ്ടാ് സ്ത്രംീയുചെടി കഴുചെത്താടിിക്കുന്ന പിദ്യാമാണ്ത്. പുരും�ചെന നോകന്ദ്രീകരാിച്ചുള്ള കൈബനെി 
നോലാജീിക്കിിൽ നിന്നുതചെന്ന പുെത്തു കടിന്ന് ‘സ്ത്രംീ’ എന്ന മിത്തിചെന സ്ത്രംീകൾ എന്ന വിർഗംത്തിൽ നിന്ന് 
നോവിർചെപിടുത്തിചെയാടുക്കിാനാണ്് കമലാ ദ്യാാസംിചെ� ശ്രീമം എന്ന് പിളുംങ്ക് എന്ന കവിിതചെയാ പിരാാമർശിച്ചു 
ചെകാണ്ടാ് സംച്ചിദ്യാാനന്ദീൻ നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നത് ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിമാണ്്. (1994: 21)

ആധുനികകുടുംബവിയവിസ്ഥി സൃഷ്ടിിച്ചുവിച്ചിരാിക്കുന്ന സ്ത്രംീബിംബത്തിൽനിന്നുള്ള നിവിർത്തനം 
കൂടിിയാാണ്് നോഹാമലതയുചെടി വിാക്കുകൾ. താൻ അക്കൂട്ടംത്തിലില്ല എചെന്നാരും അനയതാനോബാധീം 
പുലർത്തുന്നുണ്ടാ് അവിൾ. അത് ഭാംഗംയന്ത്യനോരാണ് സൂചാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ് ഈ സംന്ദീർഭാം.

രാണ്ടുതരാം സ്ത്രംീകചെള രാാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിർതചെന്ന സംങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ടാ്. നോഹാമലത പുനോരാാഗംമിചെച്ച
നോത്തണ്ടാ ലക്ഷ്യംയമായാി സംരാളടിീച്ചചെെയാാണ്് സ്ഥിാപിിച്ചിരാിക്കുന്നത്. നോഹാമലതയുചെടി അപിരാധ്രുവിത്തി
ലാണ്് സംരാള ടിീച്ചറുചെടി നില. ഇംഗ്ലീീ�് അെിയാാവുംന്ന, സംാഹാിതയ ഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന, ഹാിന്ദുപ്പിത്രം 
വിായാിക്കുന്ന, സംാരാിയുടുത്ത, ആധുനികയാായാ, പിഴിഞ്ചൻമാങ്ങാ മാലയ്ക്കും പികരാം ആലപ്പിാട്ടംിചെല 
സംാർണ്നൂൽ ധീരാിക്കുന്ന ,സംാഹാിതയ ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്ന ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിയാായാാണ്് സംരാളടിീച്ചർ 
ചാിത്രീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നത്. ആധുനികകുടുംബത്തിചെല ആദ്യാർശവിനിതാരൂപിമാണ്ത്. പിനോക്ഷ്യം 
അവിർ മൂത്രത്തുണ്ി തിരുംമ്പാൻ സംാധീയതയാില്ല എന്ന തിരാിച്ചെിവിാണ്് കടുത്ത അതൃപ്തിനോയാാചെടിചെയാ
ങ്കിലുംം നോഹാമലതചെയ്ക്കാാപ്പിമുള്ള ദ്യാാമ്പതയം തുടിരാാൻ രാാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിചെെ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നത്.

‘എല്ലാനോ�ാഴും താൻ സംരാള ടിീച്ചചെെ അനുകരാിക്കിണ്ചെമന്നാനോണ്ാ ഈ മനു�യൻ ആഗ്രഹാിക്കു
ന്നത്?’–നോഹാമലതയ്ക്കാ് നോദ്യാ�യം വിന്നു. ‘ എന്ന് ആ പിരാിഷ്കരാണ്ങ്ങനോളാടുള്ള വിിമുഖത നോരാഖചെപ്പിടുത്തചെപ്പി
ടുന്നുണ്ടാ്. സംരാളടിീച്ചർ, രാാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിറുചെടി ദ്യാാമ്പതയത്തിൽ ഉൾചെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ലാത്ത, ആ കുടുംബത്തിചെ� 
ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തം ഏനോല്ക്കണ്ടാതില്ലാത്ത, പിരാിഷ്കരാിച്ച സംാർണ്നൂൽ അണ്ിയുന്ന ഒരും വിിലാസംിനിയാാണ്്. 
അവിൾ ഗൃഹാസ്ഥിയുചെടി ധീർമ്മാങ്ങൾക്കി് പുെത്താണ്്. ഗൃഹാസ്ഥി - വിിലാസംിനി ദ്യാാന്ദീാം കഥയാിൽ നോനരാിട്ടം് 
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പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന സംന്ദീർഭാമാണ്ിത്.

 വിീട്ടംമ്മായുചെടി, ശമ്പളമില്ലാത്തതും ഏകപിക്ഷ്യംീയാവുംമായാ നോസംവിനങ്ങൾ എന്ന സംങ്കല്പത്തിചെനതി
ചെരായാാണ്് അവിൾ മാങ്ങാമാല എന്ന പ്രതിഫലം ആവിശയചെപ്പിടുന്നത്. എന്നാൽ തയാഗംിനിയാായാി 
പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിനോടിണ്ടാ കുടുംബിനിചെയാ ആഭാരാണ്ഭ്രമക്കിാരാിയാായാ വിിലാസംിനിയാായാി രാാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റിറും 
സുഹൃത്തുക്കിളുംം വിയാഖയാനിക്കുന്നിടിത്താണ്് അവിൾക്കി് കുടുംബത്തിനുപുെനോത്തക്കി് വിഴിിചെയാാരുംങ്ങു
ന്നത്. പിരാിഷ്കരാണ്ത്തിനു വിഴിങ്ങാത്ത നോഹാമലതചെയാ ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിാനുള്ള ആൺകൂട്ടംത്തിചെ� ആനോലാ
ചാനചെയ്ക്കാാപ്പിം തചെന്ന പിതിവ്രാത എന്ന വിാക്കി് കടിന്നു വിരുംന്നുണ്ടാ്.

“പിതിവ്രാതയാാന്ന് പിെഞ്ഞിചെട്ടംന്ത്യാ ഗുണ്ം, സംദ്യാാ സംമയാവുംം മാലാ മാലാന്നു പിെഞ്ഞ് ശലയ
ചെപ്പിടുത്തിയാാ?” (പുെം 947) പിതിവ്രാതയാായാ ഭാാരായചെയാ ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിാൻ മചെറ്റാരാാചെള ചാട്ടംംചെകട്ടുന്ന 
നിമി�ംമുതൽ കഥ രാാമായാണ്സംന്ദീർഭാത്തിനോലക്കി് വിഴിി തിരാിയുന്നുണ്ടാ്. വിിവിാഹാത്തിലൂചെടി നോയാാജീിച്ച 
ഏകപിതി, ഏകപിത്നീ വ്രാതക്കിാരാായാ ഭാാരായാഭാർത്താക്കി�ാർ നോചാർന്നുണ്ടാാക്കുന്ന കുടുംബവിയവിസ്ഥി
യാിനോലക്കുള്ള പിരാിണ്ാമചെത്തയാാണ്് ആധുനികതാ ഘട്ടംത്തിചെല സംാഹാിതയകൃതികൾ ചെപിാതുനോവി 
ചാിത്രീകരാിച്ചത്. ഒരും വിിലാപിമടിക്കിം അതിന് ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്. അങ്ങചെന ഉെപ്പിിചെച്ചടുത്ത കുടുംബ
ത്തിന് കുടുംബിനീതാം വിിജീയാിപ്പിിക്കിാനാവിാത്ത ഭാാരായ ബാധീയതയാാകുന്നതുചെകാണ്ടു തചെന്ന അവിചെരാ 
തിരാിച്ചയായാ് നോക്കിണ്ടാി വിരുംം.

നോകരാളത്തിചെല സംാമൂഹായപിരാിഷ്കരാണ്ശ്രീമങ്ങളിലുംം അതുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടുണ്ടാായാ വിയവിഹാാ
രാങ്ങളിലുംം ഏറ്റവുംം അകൈലംഗംികമായാി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടംത് ശരാീരാമായാിരുംന്നു. (നോദ്യാവിിക, 2021: 265) 
മാംസംനിബദ്ധീമല്ലാത്ത രാാഗംങ്ങളിൽ വിിശുദ്ധീി കചെണ്ടാത്തിയാ ആധുനികതാഭാാവുംകതാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള 
ചാർച്ചകളിൽ ഈ അകൈലംഗംിക ശരാീരാത്തിന് പ്രസംക്തിിയുണ്ടാ്.

‘വിിനയാാർന്ന സുഖം’ ചെകാതിക്കുകയാില്ല എന്നാണ്് ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത തീരുംമാനിക്കു
ന്നത്. ലൗകികസുഖനോഭാാഗംതയാഗംങ്ങളിലൂചെടി ശരാീരാചെത്ത പിീഡ്ിപ്പിിക്കുകനോയാാ സംാാഭാാവിികാനന്ദീ
ങ്ങചെള തിരാസ്കാരാിക്കുകനോയാാ ചെചായ്യുന്നതാണ്് ആത്മീയാവിിശുദ്ധീിയാിനോലക്കി് നയാിക്കുക എന്ന സംങ്കല്പം 
ശരാീരാചെത്ത അകൈലംഗംികമായാി നിലനിർത്താൻ ആധുനികതാനോബാധീചെത്ത നോപ്രരാിപ്പിിച്ചു. ശരാീരാചെത്ത 
അലങ്കരാിക്കുകയും പിരാിചാരാിക്കുകയും ആനന്ദീങ്ങചെള പിരാിഗംണ്ിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന എഴുത്തുകൾ 
അത്തരാം നോബാധീങ്ങൾചെക്കിതിരാായാ കലാപിമാണ്് തുടിങ്ങിവിച്ചത്.

“സംീതചെയാ വിനത്തിനോലക്കിയാച്ച ശ്രീീരാാമചെനയാാണ്് സംാന്ത്യം വിീട്ടംിനോലക്കുള്ള യാാത്രയാിൽ നോഹാമ
ലതയ്ക്കാ് ഓർമ്മാ വിന്നത്, രാാമകൃഷ്ണൻനായാരുംചെടി മുഖനോമ ഓർമ്മാ വിന്നില്ല” എന്ന് കഥാന്ത്യയം അസംാ
ധീാരാണ്മാംവിിധീം മുഴിക്കിമുള്ളതാകുന്നത് രാക്ഷ്യംകപുരും�ബിംബം തിരാസ്കാരാിക്കിചെപ്പിടുന്നതുചെകാണ്ടു 
കൂടിിയാാണ്്. തചെന്ന പിരാിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന പുരും�നുമായാി സംമനില സംാധീയമല്ലാത്തതു ചെകാണ്ടാാണ്് 
ആ മുഖം പിരാിഷ്കരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന സ്ത്രംീ മെന്നു നോപിാകുന്നത്. കൂട്ടുകുടുംബത്തിചെ� അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിൽ 
ആരാംഭാിക്കുന്ന ഇന്ദുനോലഖ എന്ന നോനാവിലിചെ� അവിസംാനത്തിൽ ഒരും ആധുനിക അണുകുടുംബ
മാതൃക രൂപിം ചെകാള്ളുന്നതുകാണ്ാം. വിയക്തിിതാൽപിരായങ്ങചെള പിരാിഗംണ്ിക്കിാത്ത സംംബന്ധചെമ
ന്ന ഏർപ്പിാടിിചെനതിചെരായും സംാതന്ത്ര കൈലംഗംികതചെയ്ക്കാതിചെരായും പ്രണ്യാത്താൽ ദൃഢമാക്കിിയാ 
ഏകപുരും�സംാീകരാണ്ചെത്ത അവിതരാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് വിിവിാഹാം എന്ന ആധുനികസംമ്പ്രദ്യാായാചെത്ത 
കാനോനാനീകരാിക്കുന്നുണ്ടാ് നോനാവിലിചെ� അന്ത്യയം. ഇന്ദുനോലഖയാിലുംം ആശാൻ കാവിയങ്ങളിലുംചെമാചെക്കി 
പ്രണ്യാം ഏറ്റവുംം ആധുനികമായാ പിരാിഷ്കരാനോണ്ാപിാധീിയാായാി അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. പ്രണ്യാം 
വിഴിിയുള്ള വിിവിാഹാവുംം ആ വിഴിിക്കുള്ള പുതിയാ കുടുംബസംങ്കല്പത്തിചെ� സ്ഥിാപിനവുംമാണ്് ഇന്ദു
നോലഖയുചെടി നവിീനതകളിചെലാന്ന്. ആധുനികകുടുംബം രൂപിംചെകാള്ളുനോമ്പാഴും സ്ത്രംീയുചെടി ഏജീൻസംി 
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പിാരാമ്പരായസംംരാക്ഷ്യംകനായാ പുരും�നു പികരാം ആധുനികനും പിരാിഷ്കരാണ്വിയഗ്രനുമായാ പുരും�ൻ 
ഏചെറ്റടുക്കുന്നുചെവിന്നു സംാരാം. അതിനോനാടു സംമരാസംചെപ്പിടിാത്ത സ്ത്രംീ കുടുംബഘടിനയാിൽ നിന്ന് പുെ
ന്ത്യള്ളചെപ്പിടുന്നു. പിരാിഷ്കൃതയാായാ ഇന്ദുനോലഖ സംാസ്ഥിമായാ കുടുംബ ജീീവിിതം തുടിരുംനോമ്പാൾ അപിരാിഷ്കൃത 
യാായാ നോഹാമലത ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുന്നു.

ഉപിസംംഹാാരാം:
നോകരാളീയാാധുനികതയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ചാർച്ചകൾക്കി് ബഹുവിിധീമായാ മാനങ്ങളാണുള്ളത്. എഴുത്തി
ചെ�യും വിായാനയുചെടിയും ഗംതി നിയാന്ത്രിച്ച സ്ത്രംീവിാദ്യാമടിക്കിമുള്ള ചാിന്ത്യാപിദ്ധീതികചെളക്കൂടിി അതിചെ� 
പിരാിധീിയാിൽ ഉൾചെപ്പിടുനോത്തണ്ടാതുണ്ടാ്. ഒരും കൃതി അതുണ്ടാായാ കാലനോദ്യാശങ്ങനോളാടും ചാരാിത്രനോത്താടും 
എപ്രകാരാമാണ്് പ്രതികരാിക്കുന്നത്, സംാംസ്കാാരാികവുംം സംാമൂഹാികവുംം ചാരാിത്രപിരാവുംമായാി അതിനുള്ള 
പ്രസംക്തിിചെയാന്ത്യാണ്് എന്ന അനോനാ�ണ്ങ്ങളാണ്് വിായാനചെയാ പിാഠത്തിനു പുെത്തുനിർത്തുന്നത്. 
നോകരാളീയാാധുനികതയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം വിയവിഹാാരാങ്ങളുംമായാി നോചാർത്ത് എഴുത്തുകളുംം വിായാനകളുംം 
വിിശകലന വിിനോധീയാമാക്കുനോമ്പാൾ പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്ന് അവിയ്ക്കുംണ്ടാാകുന്ന വിിനോച്ഛദ്യാങ്ങളുംചെടി ഒരും 
ചാിത്രം വിയക്തിമാവുംം. അത് വിായാനയുചെടി അതിരുംകചെള വിിശാലമാക്കിാൻ സംഹാായാിക്കും. ഒപ്പിം ഭാാവും
കതാപിരാമായാ കാരാണ്ങ്ങളാൽ . വിിവിിധീ ചാട്ടംക്കൂടുകളിൽ ഒതുങ്ങിനോപ്പിായാ എഴുത്തുകാനോരാാടുള്ള നീതി 
കൂടിിയാായാി അത്തരാം വിായാനകൾ മാെിനോയാക്കിാം.
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ആർ. രാാജീശ്രീീ

ജീനനം കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല പിെ�ിനിക്കിടിവിിൽ. ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥകളുംം നോലഖനങ്ങളുംം പ്രസംിദ്ധീീ

കരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നായാികാനിർമ്മാിതി :വിഴിിയും ചെപിാരുംളുംം ( ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടം് ) അപിസംർപ്പികാഖയാനങ്ങൾ 

ഭാാവിനയും രാാഷ്ട്രീീയാവുംം (നോലാനോഗംാസം് ) എന്നിവിയാാണ്് പുസ്തകങ്ങൾ. തലനോ�രാി ഗംവി.ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ് 

മലയാാള വിിഭാാഗംം & ഗംനോവി�ണ് നോകന്ദ്രത്തിൽ അദ്ധീയാപിിക. 



ആധുനികതയുചെടി വിിലാപിങ്ങൾ: 
പ്രനോരാാദ്യാനത്തിചെല ചാരാമാനന്ത്യരാചാിന്ത്യകൾ

സംജീീവി് പിി.വിി.
അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി.ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, ചെകാടുവിള്ളി,

നോകരാളത്തിചെല ആധുനികതചെയാക്കുെിച്ചും മലയാാളത്തിചെല ആധുനികകവിിതചെയാക്കുെിച്ചും നടിക്കുന്ന 
ഏതുചാർച്ചയും കുമാരാനാശാൻ എന്ന കവിിചെയാ �ർശിക്കിാചെത കടിന്നുനോപിാകാെില്ല. നനോവിാത്ഥ്യാന
ത്തിചെ�യും സംാമൂഹാികപിരാിഷ്കരാണ്ത്തിചെ�യും വിിപ്ലവിത്തിചെ�യും കവിിയാായാി അനോ�ഹാചെത്ത വിിലയാി
രുംത്തുന്ന വിലിയാ നിരൂപിണ്പിസംാഹാിതയം തചെന്ന നമ്മുചെടി മുമ്പിലുംണ്ടാ്. നോകരാളത്തിചെല ആധുനികമായാ 
പുനോരാാഗംമനവിയവിഹാാരാങ്ങൾക്കി് അനുഗുണ്മായാ പിാഠങ്ങൾ നിർമ്മാിച്ച മഹാാകവിിയാായാി അനോ�ഹാചെത്ത 
വിയാഖയാനിചെച്ചടുക്കിാനുള്ള ശ്രീമങ്ങളിൽ ആശാൻ കവിിതകളിചെല യാാഥാസ്ഥിിതിക ആശയാനോലാകം 
വിിസ്മരാിക്കിചെപ്പിട്ടുകൂടിാ എന്നതിലാണ്് ഈ നോലഖനത്തിചെ� ഊന്നൽ. പ്രനോരാാദ്യാനം എന്ന കവിിതചെയാ 
മാത്രമാണ്് തൽക്കിാലം ഇവിിചെടി ശ്രീദ്ധീിക്കുന്നത്.

കവിിത എന്ത്യായാിരാിക്കിണ്ചെമന്ന ഒരും സംങ്കല്പം പില സംന്ദീർഭാങ്ങളിലായാി ആശാൻ മുനോന്നാട്ടു
ചെവിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.ദുരാവിസ്ഥിയുചെടിയും ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകിയുചെടിയും ആമുഖത്തിലുംം കാവിയകലയുചെടി ആൊം 
ഇന്ദ്രിയാം നോപിാലുംള്ള കവിിതകളിലുംം ആശാൻ തചെന്ന മറ്റും കവിികളുംചെടി കൃതികൾചെക്കിഴുതിയാ നിരൂ
പിണ്ങ്ങളിലുംം അനോ�ഹാം തചെ� കാവിയദ്യാർശനം വിയക്തിമാക്കിിയാിട്ടുണ്ടാ്. തചെ� കാവിയാദ്യാർശനോത്താടി് 
ഇണ്ങ്ങാത്ത കവിിതകളായാാണ്് സംാമൂഹാികവിി�യാകമായാ നിലപിാടുകൾ മുനോന്നാട്ടുചെവിക്കുന്ന 
കൃതികചെള അനോ�ഹാം കണ്ടാിരുംന്നത്. കലയുചെടിയും സംാഹാിതയത്തിചെ�യും അനശാരാതചെയാ കുെിച്ചുള്ള 
ചാിന്ത്യ ആശാനിൽ ശക്തിമാണ്്. സംംസ്കൃത സംാഹാിതയചാിന്ത്യയാിചെല അടിിസ്ഥിാനഗ്രന്ഥങ്ങളായാ ധീാനയാ
നോലാകവുംം മറ്റുംം മനസ്സാിരുംത്തി പിഠിച്ചതിചെ� അടിയാാളങ്ങൾ കുമാരാനാശാചെ� കാവിയചാിന്ത്യകളിൽ 
പ്രകടിമാണ്്. സംംസ്കൃതത്തിചെലന്നതുനോപിാചെല മലയാാളത്തിചെല ആധുനികസംാഹാിതയചാിന്ത്യകളിലുംം 
കലയുചെടി സംാർവ്വജീനീനത, അനശാരാത തുടിങ്ങിയാവി പ്രിയാചെപ്പിട്ടം ആശയാങ്ങളാണ്്.

കുമാരാനാശാൻ എഴുതിയാ കവിിതകളിൽ അനോ�ഹാത്തിചെ� ജീീവിിതകാലചെത്ത സംാമൂഹാികരാാ
ഷ്ട്രീീയാപ്രശ്നങ്ങചെള എത്രമാത്രം കവിിതയാിൽ ചെകാണ്ടുവിന്നു എചെന്നാരാാനോലാചാന പിി.ചെക. ബാലകൃഷ്ണൻ 
നടിത്തുന്നുണ്ടാ്. ദുരാവിസ്ഥി, ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകി, തീയ്യക്കുട്ടംിയുചെടി വിിചാാരാം, സംിംഹാനാദ്യാം തുടിങ്ങി നോകവിലം 
എട്ടുകവിിതകൾ മാത്രനോമ സംാമൂഹാികവിി�യാകമായാി അനോ�ഹാചെമഴുതിയാിട്ടുള്ളു എന്നാണ്് പിി.ചെക. 
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ബാലകൃഷ്ണചെ� കചെണ്ടാത്തൽ.1 ആശാൻ കവിിതകൾചെക്കിതിചെരാവിന്ന ആദ്യായ കാലവിിമർശനങ്ങൾ 
സംവിർണ്രാായാ സംാഹാിതയനിരൂപികരാിൽ നിന്നായാിരുംന്നു. നിനോയാാക്ലാാസംിക്കി ്കാവിയപിരാിശീലനമായാിരും
ന്നു അതിചെ� ലാവിണ്യപിരാമായാ അടിിത്തെ. കീഴി്ജീാതിയാിൽചെപ്പിട്ടം ഒരും കവിി ഉയാർന്നുവിരുംന്നതിലുംള്ള 
പ്രയാാസംങ്ങൾ നോമൽജീാതിപിണ്ഡിതരാിൽനിന്നുള്ള വിിമർശനങ്ങൾക്കു പിിന്നിലുംണ്ടാ്. ഈഴിവിരാായാ 
ബുദ്ധീിജീീവിികളുംം സംാഹാിതയനിരൂപികരുംം ഇക്കിാരായത്തിൽ ആശാന് പിിന്തുണ് നൽകി. മൂർനോക്കിാത്തു 
കുമാരാചെ� ആശാൻവിിമർശനങ്ങൾ ഈ നിലയാിലുംള്ളതായാിരുംന്നു.2 ആശാൻകവിിതയുചെടി നവിീ
നമായാഭാാവുംകതാവുംം ലാവിണ്യപിരാമായാ അനുഭൂതിയും ദ്യാർശനപിരാമായാി പ്രതിവിാദ്യാത്തിന് ഇടിന
ൽകാത്തതുമായാ ആശയാനോലാകചെത്ത അംഗംീകരാിക്കിാതിരാിക്കിാൻ കഴിിയാാതിരുംന്ന നോമൽജീാതിവിി
മർശകരാായാിരുംന്നു കൂടുതൽ. ആധുനികമായാ കാവിയാഭാിരുംചാി ആശാൻകവിിതകൾ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് 
മലയാാളത്തിൽ വിികസംിച്ചുവിന്നത്. ആശാൻ കവിിതകൾക്കി് ലഭാിച്ച നിരൂപിണ്ങ്ങൾ ഈ അഭാിരും
ചാിയുചെടി വിികാസംത്തിന് ആക്കിം കൂട്ടംി. ആശാൻ തചെ� വിായാനക്കിാരാായാി കണ്ടാതും കവിിചെയാന്ന 
നിലയാിലുംള്ള അംഗംീകാരാം കാംക്ഷ്യംിച്ചതും ഈ നോമൽജീാതി സംാഹാിതയകാരാൻമാരാിൽ നിന്നായാിരുംന്നു. 
തചെ� പ്രധീാനകൃതികളുംചെടിചെയാല്ലാം അവിതാരാികാകാരാൻമാരാായാി അനോ�ഹാം തിരാചെഞ്ഞടുത്തത് 
അവിചെരായാാണ്്. സംാഹാിതയനിരൂപികരാായും പിണ്ഡിതരാായും ധീാരാാളം ബുദ്ധീിജീീവിികൾ തചെ� ഒപ്പിം 
നിൽക്കുന്ന ആളുംകൾ സംാസംമുദ്യാായാത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടാായാിട്ടും പുസ്തകം സംമൂഹാമധീയത്തിൽ അവിതരാിപ്പിി
ക്കുന്ന അവിതാരാിക എന്ന അക്കിാലചെത്ത ആധീികാരാികമായാ അംഗംീകാരാത്തിന് ആശാൻ അവിചെരാ 
ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തുന്നില്ല. തിരുംവിിതാംകൂെിൽ രാാജീകീയാപ്രഭാാവിത്തിൽ നോകായാിത്തമ്പുംരാാക്കിൻമാർ 
നിയാന്ത്രിച്ചിരുംന്ന ആധുനികവുംം സംവിർണ്വുംമായാ സംാഹാിതയപ്രതയയാശാസ്ത്രംത്തിൽ പിങ്കുനോചാരാാനുള്ള 
അനോബാധീനോപ്രരാണ് അതിൽ പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നു. ആശാൻ ഉന്നയാിച്ചിരുംന്ന കാവിയവിി�യാങ്ങൾ 
അവിർക്കി് പ്രനോകാപിനമുണ്ടാാക്കിിയാിരുംന്നില്ല. സംംസ്കൃതത്തിചെല ഉജ്ജ്ാലമായാ സംാഹാിതയകൃതികളുംമായാി 
പിാഠാന്ത്യരാബന്ധമുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ നളിനിയാിലുംം ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീതയാിലുംം; പിാശ്ചിാതയവുംം 
കാല്പനികവുംമായാ ലൗകികപ്രണ്യാം ലീലയാിലുംം ആവിിഷ്കരാിക്കിപ്പിടുന്നു. 

സംംസ്കൃതത്തിചെല ക്ലാാസംിക് കൃതികളുംം ഇംഗ്ലീീ�ിചെല ചെൊമാ�ിക് കവിിതകളുംം ആഴിത്തിൽ 
പിരാിചായാപ്പിട്ടം ആശാചെ� കാവിയരാീതി അക്കിാലത്ത് പുതുതായാി ഉയാർന്നുവിന്നിരുംന്ന സംാഹാിതയചെപിാ
തുമണ്ഡലം അഭാില�ിച്ചിരുംന്ന മാറ്റമായാിരുംന്നു.തചെ� കാലചെത്ത യാഥാർത്ഥ്യസംാമൂഹാികജീീവിിതചെത്ത 
കാവിയവിി�യാമാക്കിിയാിരുംചെന്നങ്കിൽ സംംഭാവിിക്കുമായാിരുംന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് കവിി വിഴുതിമാറുന്നു. 
അവിിചെടി രാാഷ്ട്രീീയാമായാി ഒരും പിക്ഷ്യംചെത്ത പിിന്തുണ്ക്കിാചെത കവിിക്കി് മുനോന്നാട്ടുനോപിാകാൻ കഴിിയുമാ
യാിരുംന്നില്ല. ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളിൽ ദുരാവിസ്ഥി തചെ� കാലത്തു നടിന്ന ഒരും ചാരാിത്രസംംഭാവിചെത്തയും 
ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകി താൻകൂടിി ഭാാഗംഭാാക്കിായാ ഒരും പ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� ജീാതിവിിമർശചെമന്ന അടിിസ്ഥിാ
നനിലപിാടും വിയക്തിമാനോക്കിണ്ടാ സംന്ദീർഭാങ്ങളായാിരുംന്നു. പിരാിമിതമാചെയാങ്കിലുംം ആശാൻകവിിതകളിൽ 
ജീാതിചെക്കിതിചെരാ വിന്നിരുംന്ന വിിമർശനങ്ങൾ പിലതും അക്കിാലചെത്ത സംാമൂഹായസംമ്മാർ�ങ്ങളിൽനിന്നും 
സുഹൃത്തുക്കിളുംചെടി നോപ്രരാണ്യാിൽനിന്നും സംംഭാവിിക്കുന്നതാണ്്. അക്കിാലത്ത് അയ്യൻകാളി നടിത്തിയാ 
പ്രതയക്ഷ്യംസംമരാങ്ങളുംം സംനോഹാാദ്യാരാൻ അയ്യപ്പിചെ� സംഹാവിാസംവുംമാണ്് സംാമൂഹാികയാാഥാർത്ഥ്യയങ്ങ
ളിനോലക്കി് ആശാൻപ്രതിഭാചെയാ കുെചെച്ചങ്കിലുംം നയാിക്കുന്നത്. കവിിതയാിലുംം സംാഹാിതയത്തിലുംം മൂലൂർ 
എസം്. പിത്മനാഭാപ്പിണ്ിക്കിർ മുതൽ ചെക.പിി. കറുപ്പിൻ വിചെരായുളള കവിികൾ പ്രനോമയാതലത്തിചെലങ്കി
ലുംം കൈദ്യാനംദ്യാിന ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങചെള ചെവിച്ച് ജീാതിവിിമർശനം ഏചെറ്റടുക്കുകയും കവിിരാാമായാണ്വുംം 
ജീാതിക്കുമ്മാിയും ഉദ്യായാനവിിരുംന്നും ബാലാകനോലശവുംം നോപിാലുംള്ള രാചാനകൾ നിർവ്വഹാിക്കുകയും ചെചായ്യു
നോമ്പാൾ ഇത്തരാം വിഴിികളിൽനിന്ന് നോവിെിട്ടു പിാരാമ്പരായത്തിചെ�യും ബ്രിാഹ്മണ്ിക് ആശയാനോലാകത്തി
ചെ�യും അന്ത്യർഘടിന കവിിതയാിൽ വിിനയസംിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ആശാൻ കവിിതകൾ ആധുനികതചെയാ 
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അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നത്.

വിീണ്പൂവി് മുതൽ തുടിങ്ങുന്ന തചെ� പ്രശസ്തമായാ ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളിൽനിന്ന് വിയതയസ്തമായാി 
നോമൽജീാതിസംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിന് പ്രയാാസംമുള്ള ഇതിവൃത്തം ദുരാവിസ്ഥിയാിൽ വിരുംന്നതിലും
ള്ള കുറ്റസംമ്മാതചെമാഴിിയാാണ്് തചെ� മറ്റുംകൃതികചെള അനോപിക്ഷ്യംിച്ച് അത് വിിലക്ഷ്യംണ്മാചെണ്ന്നും 
സംാഹാിതയസംംബന്ധിയാായാ ഉൽക്കിർ�ം അതിനിചെല്ലന്നും കവിിതയുചെടി മുഖവുംരായാിൽ ആശാചെന
ചെകാണ്ടു പിെയാിച്ചത്.3 വിർത്തമാനനോത്തക്കിാൾ ഭൂതകാലവുംം പ്രതയക്ഷ്യംയാാഥാർത്ഥ്യയനോത്തക്കിാൾ 
പിനോരാാക്ഷ്യംയാാഥാർത്ഥ്യയവുംമാണ്് കവിിതാനിർമ്മാാണ്ത്തിന് അഭാില�ണ്ീയാമായാ മാതൃകകചെയാന്നും 
കവിിതചെയാക്കുെിച്ചുള്ള തചെ� കാഴി്ച്ചപ്പിാടും അനോ�ഹാം അതിനോനാചെടിാപ്പിം കുെിക്കുന്നുണ്ടാ്. ആശാചെ� 
മാസ്റ്റിർപിീസുകളായാി കണ്ക്കിാക്കുന്ന വിീണ്പൂവി്, നളിനി, ലീല, ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാ സംീത, കരുംണ് 
തുടിങ്ങിയാ പ്രധീാനരാചാനകൾ സംമകാലികമല്ല സംാർവ്വകാലികമായാ പ്രനോമയാങ്ങചെളയാാണ്് നോതടിിയാത്. 
കുമാരാനാശാനിചെല വിിനോച്ഛദ്യാമായാി നിരൂപികർ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്ന വിീണ്പൂവി് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ 
അനശാരാത നഷ്ടിചെപ്പിടുന്നതിലുംള്ള കവിിയുചെടി വിിലാപിമാണ്്. അനശാരാതചെയാകുെിച്ചുള്ള ആശങ്കക
ളാണ്് തതാഭാാ�ണ്ങ്ങളായും ഹൃദ്യായാനോഭാദ്യാകമായാ അനുഭാവിങ്ങളായും അനുഭൂതിതലത്തിൽ കവിി 
വിിനിമയാം ചെചായ്യുന്നത്. ആശാനിചെല സംനയാസംി നിരാന്ത്യരാം നശാരാതചെയാ കുെിച്ച് നചെമ്മാ ഓർമ്മാിപ്പിി
ക്കുന്നു. അക്കിാലത്ത് തിരുംവിനന്ത്യപുരാത്ത് നടിന്ന ഒരും ചെപിാതുപിരാിപിാടിിയാിൽ ആശാചെ� കവിിതക
ചെളക്കുെിച്ചുള്ള നോചാാദ്യായങ്ങൾക്കി് ഇന്നിചെ� കവിിതയാല്ല നാചെളയുചെടി കവിിതയാാണ്് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ 
നിലനിൽക്കുക എന്നാണ്് സംമകാലികനായാ മചെറ്റാരും കവിിചെയാ പിരാാമർശിച്ച് അനോ�ഹാം പിെയുന്നത്. 
പ്രജീാസംഭായാിചെല അനോ�ഹാത്തിചെ� മിതവിാദ്യാപിരാമായാ നിലപിാടുകൾ ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിച്ചനോപ്പിാൾ തചെ� 
കാവിയാദ്യാർശത്തിനനുസംരാിച്ച് ദ്യാീപ്തവുംം ഉദ്യാാത്തവുംമായാ കവിിത രാചാിക്കുന്ന വിിശിഷ്ടിമായാ കാവിയകർ
മ്മാത്തിനായാി സംംഘടിനാപ്രവിർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് തചെന്ന ഒഴിിയാാൻ അനുവിദ്യാിക്കിണ്ചെമന്നുമാണ്് 
അനോ�ഹാം മറുപിടിി പിെയുന്നത്.4 ജീാതിയും സംാമൂഹാിക ഉച്ചനീചാതാങ്ങളുംം അവിസംാനിപ്പിിച്ച് ആധുനിക
മായാ നോകരാളചെത്ത വിിഭാാവിനം ചെചായ്ത ഒരും സംംഘടിനയുചെടി ചെസംക്രട്ടംെിയാായാിനിന്ന് പ്രവിർത്തിച്ച ഒരും 
വിയക്തിിതാം തചെ� സംർഗ്ഗ്ാവിിഷ്ക്കാരാങ്ങളിൽ അത്തരാം വിി�യാങ്ങൾ നോനരാിട്ടം് കൈകകാരായം ചെചായ്യാൻ 
മടിിച്ചത് എന്തുചെകാണ്ടാായാിരാിക്കും. നോകരാളത്തിചെ� സ്ഥിലപിരാമായാ ഭൂമികയാിലല്ല സ്ഥിലകാലനിരാ
നോപിക്ഷ്യംമായാ ഒരുംനോലാകത്തുചെവിച്ചാണ്് പ്രണ്യാം, മരാണ്ം, സംാാതന്ത്രയം എന്നീ വിി�യാങ്ങൾ കവിി 
ചാർച്ചചെചായ്യുന്നത്. ഹാിമാലയാവുംം ഉത്തരാമഥുരായും അനോയാാധീയയും ശ്രീാവിസ്തിയും കടിന്നുവിരുംന്ന നോദ്യാശാ
തീതമായാ ഭാാവിനാത്മകഭൂതകാലത്തിലാണ്് അനോ�ഹാം തചെ� കാവിയനോലാകം പിടുത്തുയാർത്തിയാത്. 
ജീാതിവിിമർശനം പ്രധീാനവിി�യാമായാി കരുംതിയാ കവിിതകൾനോപിാലുംം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജീാതി
വിിനോവിചാനത്തിചെ� ആവിാസംസ്ഥിലമായാിരുംന്ന നോകരാളത്തിചെല ഏചെതങ്കിലുംം സ്ഥിലനോമാ കാലനോമാ 
അനുഭാവിനോമാ കവിിതയാിൽ അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്നില്ല. ജീാതിചെക്കിതിരാായാ ആഹാാാനങ്ങൾ ഉചെണ്ടാങ്കിലുംം 
ജീാതയാനുഭാവിമുള്ള മനു�യർ ആ കവിിതകളിൽ എവിിചെടിയും കർതൃതാപിദ്യാവിിയാിനോലക്കി് വിരുംന്നില്ല. 
ദുരാവിസ്ഥിയും ചാണ്ഡാലഭാിക്ഷുകിയും തീയ്യക്കുട്ടംിയുചെടി വിിചാാരാവുംം (1908) സംിംഹാനാദ്യാവുംം (1919) ഒരും
ദ്യാ്നോബാധീനവുംം (1919) നോപിാചെല പ്രതയക്ഷ്യംത്തിൽ ജീാതി ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നുചെവിന്ന് നോതാന്നിപ്പിിക്കുന്ന 
ആശാൻ കവിിതകൾ നോപിാലുംം ജീാതിപ്രതയയാശാസ്ത്രംത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിമായാിരുംന്നില്ല. ‘പിെക പിണ്ി
യാിരുംട്ടുചെപിറ്റതാകും പിെയാനിവിൻ, സംായാചെമന്തു വിിദ്യായയാാനോലാ മെയാവിരുംചെടി മണ്ടായാിൽ കനോരാെിക്കുെകൾ 
പിെഞ്ഞു മുടിിച്ചു നോകരാളചെത്ത’ എന്ന സംിംഹാനാദ്യാത്തിൽ കവിിചെയാതചെന്ന നോതാല്പിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരും 
നോ�ാകം എഴുതിചെവിച്ചതിലൂചെടി ആശാചെ� ജീാതിചെക്കിതിരാായാ സംിംഹാനാദ്യാം ചാിതെിചെതെിച്ചു നോപിാകു
ന്നതായാി ടിി.ബി. നോവിണുനോഗംാപിാലപിണ്ിക്കിർ നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നുണ്ടാ്.5 സംാമൂഹാികയാാഥാർഥയങ്ങചെള ജീീവിി
തത്തിൽനിന്ന് പികുത്തുമാറ്റുംന്നതിൽ കവിി കാണ്ിക്കുന്ന അതീവിശ്രീദ്ധീയാാണ്് ജീാതിചെക്കിതിചെരായുള്ള 
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അനോ�ഹാത്തിചെ� നിലപിാടുകചെള നിർവിീരായമാക്കുന്നത്. നോകരാളത്തിൽ ഉയാർന്നുവിരുംന്ന നോമൽജീാ
തിസംാഹാിതയമണ്ഡലം വിച്ചുനീട്ടംിയാ പ്രനോലാഭാനത്തിലുംം കലാവിസ്തുവിിചെ� അനശാരാതചെയാ. കുെിച്ചുള്ള 
അദ്യാമയമായാ ആഗ്രഹാത്തിലുംം സംത്താനഷ്ടിമുണ്ടാാക്കുന്ന ഭായാത്തിലുംം നിലയുെപ്പിിച്ചതാണ്് ആശാൻ
കവിിതകളിചെല വിിനോമാചാനപ്രതീക്ഷ്യംകചെള ഇല്ലാതാക്കുന്നത്.6

കുമാരാനാശാചെ� ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളിൽ പ്രതിപിാദ്യാനരാീതിചെകാണ്ടും പ്രതിപിാദ്യായവിി�യാത്തിചെല 
വിയതിരാിക്തിതചെകാണ്ടും ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ കൃതിയാാണ്് 1919-ൽ എഴുതചെപ്പിട്ടം പ്രനോരാാദ്യാനം. പ്രതയക്ഷ്യം
മായാി പിാശ്ചിാതയ വിിലാപികാവിയമാതൃക പിിന്തുടിരുംന്നതും അനോതസംമയാം ആധുനികതചെയാക്കുെിച്ചുള്ള 
ആശാചെ� സംാഹാിതയപിരാവുംം പ്രതയയാശാസ്ത്രംപിരാവുംമായാ നിലപിാടുകൾ ശക്തിമായാി അവിതരാിപ്പിി
ക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന കവിിതചെയാന്ന നിലയാിൽ ആശാൻ കവിിതകളിൽ ഏചെെ പ്രാധീാനയമുള്ള ഒരും 
രാചാനയാാണ്് പ്രനോരാാദ്യാനം. ആശാൻ രാചാനകൾ മുൻനിർത്തി വിിപുലമായാ പിഠനങ്ങളുംം വിിമർശനങ്ങളുംം 
ഉണ്ടാായാിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം തതാചാിന്ത്യാപിരാമായാ അധീികാർത്ഥ്യത്തിൽ വിായാിക്കിചെപ്പിട്ടം പ്രനോരാാദ്യാനം മുൻനിർ
ത്തി ഇതുവിചെരാ കാരായമായാ നോചാാദ്യായങ്ങൾ ഉന്നയാിക്കിചെപ്പിട്ടു കണ്ടാിട്ടംില്ല. ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മായാചെടി 
മരാണ്ം മുൻനിർത്തി ജീീവിിതചെത്തക്കുെിച്ചും മരാണ്ചെത്തക്കുെിച്ചും കവിി നടിത്തുന്ന തത്താവിിചാാരാങ്ങൾ 
എന്ന നിലയാിലാണ്് അത് സംാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംത്.പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനത്തിലുംം 
ഇരുംപിതാംനൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിലുംമായാി മലയാാളത്തിചെല സംാഹാിതയാധുനികതചെയാ നിർവിചാി
ചെച്ചടുക്കുന്നതിൽ പ്രധീാന പിങ്കുവിഹാിച്ച വിയക്തിികളായാിരുംന്നു കുമാരാനാശാനും ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീ
വിർമ്മായും. മലയാാളഭാാ�ാസംാഹാിതയത്തിചെ� പുനോരാാഗംതി, ഭാാ�ചെയാമുൻനിർത്തിയുള്ള നോദ്യാശീയാപ്ര
തിനോരാാധീം തുടിങ്ങി ആധുനികസംാഹാിതയചെത്ത വിിനോമാചാനാത്മകമായാി കാണ്ണ്ചെമന്നു നിർനോ�ശി
ക്കുന്ന വിയവിഹാാരാങ്ങളുംചെടി നോകന്ദ്രത്തിൽ നിലചെക്കിാള്ളുന്ന വിയക്തിിതാങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്കാ് ഏ.ആർ. 
രാാജീരാാജീവിർമ്മായ്ക്കുംം കുമാരാനാശാനും സംവിിനോശ�പ്രാധീാനയം നൽകുന്നവിയാാണ്് മലയാാളത്തിചെല 
സംാഹാിതയചാരാിത്രങ്ങൾ ഏചെെയും. ഏ.ആറും കുമാരാനാശാനും തമ്മാിലുംള്ള വിയക്തിിബന്ധത്തിചെ� 
കഥയാായും ഏ.ആെിചെ� സംാഹാിതയപ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി വിിലയാിരുംത്തലായും കവിിയും വിായാനക്കിാ
രുംം ഒരുംനോപിാചെലവിായാിചെച്ചടുത്ത കവിിത കൂടിിയാായാിരുംന്നു പ്രനോരാാദ്യാനം. എന്നാൽ നോകവിലം വിയക്തിി 
ബന്ധത്തിചെ�യും സംൗഹൃദ്യാത്തിചെ�യും നോരാഖ മാത്രമായാിരുംന്നില്ല മെിച്ച് കുമാരാനാശാനും ഏ.ആറും 
പിങ്കിടുന്ന സംാഹാിതയപ്രതയയാശാസ്ത്രംത്തിചെ� സംാധൂകരാണ്ം കൂടിിയാായാിരുംന്നു പ്രനോരാാദ്യാനം. അതിചെല 
ഭാാ�, പ്രനോമയാം, സംാഹാിതയതതാങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പിാടുകൾ കാവിയനിർമ്മാാണ്ത്തിനുപിനോയാാ
ഗംിച്ച സംാനോങ്കതികഘടികങ്ങൾ, കവിി പിിൻപിറ്റുംന്ന ‘ഭാാരാതീയാമായാ’ തതാചാിന്ത്യകൾ എന്നിവിചെയാല്ലാം 
പ്രാധീാനചെപ്പിട്ടംതാണ്്. ഏ.ആറുമായാി കവിിക്കുള്ള അഗംാധീമായാ അടുപ്പിം എന്നതിനോലചെെ ആ അടു
പ്പിത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാപ്രാധീാനയമാണ്് ആ ചാരാമഗംീതിചെയാ ശ്രീനോദ്ധീയാമാക്കുന്നത്. നാരാായാണ്ഗുരുംവിി
ചെ� ശി�യതാത്തിലൂചെടി കൈകവിന്ന സംനയാസംവിീക്ഷ്യംണ്വുംം വിീണ്പൂവിിലൂചെടി തുെന്നുചെവിച്ച ജീീവിിത 
കൈനഷ്ഫലയനോബാധീവുംം ആശാൻ കവിിതകളുംചെടി ആന്ത്യരാഘടിനയാിൽ ശക്തിചെമങ്കിലുംം കാല്പനികചെമന്ന് 
പ്രഖയാതമായാ ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളിൽ ആവിിഷ്കൃതമായാ പ്രണ്യാനോമാ, ജീാതിവിിമർശനപിരാമായാ ആഖയാ
നങ്ങനോളാ കടിന്നുവിരാാത്തതും തചെ� സംമകാലികനായാിരുംന്ന ഒരും സംാഹാിതയകാരാചെ� വിിനോയാാഗംചെത്ത 
ആധീയാത്മിക വിിതാനത്തിനോലക്കി് പ്രനോക്ഷ്യംപിിച്ച് നടിത്തുന്ന മരാണ്ാനന്ത്യരാചാിന്ത്യയാാണ്് ആ കൃതിചെയാ 
സംവിിനോശ�മാക്കുന്നത്.

പ്രനോരാാദ്യാനം വിായാിക്കിാചെനടുക്കുനോമ്പാൾ ഒരും ചെവില്ലുവിിളി നോപിാചെല ആദ്യായം മുന്നിൽ വിരുംന്നത് 
അതിചെല ഭാാ�യാായാിരാിക്കും. നോസ്താത്ര കൃതികൾ മുതൽ കരുംണ് വിചെരായുള്ള ആശാൻ കവിിതകളി
ലൂചെടി സംഞ്ചരാിക്കുനോമ്പാൾ കാവിയഭാാ�യാിൽ ആശാൻ നടിത്തുന്ന തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകളുംം ഒഴിിവിാക്കിലുംകളുംം 



89
2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

സംവിിനോശ� പ്രാധീാനയമുള്ള ഒന്നാചെണ്ന്ന് കാണ്ാൻകഴിിയും. തമിഴിിലുംം സംംസ്കൃതത്തിലുംം മലയാാ
ളത്തിലുംം നിന്ന് അനായാാസംമായാി പിദ്യാങ്ങൾ തിരാചെഞ്ഞടുത്തിരുംന്ന കവിി ഓനോരാാ കവിിതയുചെടിയും 
വിായാനക്കിാചെരാ മുൻകൂട്ടംി കണ്ടാാണ്് രാചാനയാിനോലക്കു നീങ്ങിയാത്. നോസ്ത്രംാത്രകൃതികളിൽ ഭാക്തിചെനയും 
മറ്റും ഖണ്ഡകൃതികളിൽ ആധുനികവുംം കാല്പനികവുംമായാ വിായാനക്കിാചെരായും ചാിലനോപ്പിാചെഴിങ്കിലുംം 
വിർത്തമാനനോത്തക്കിാൾ ഭാാവിി വിായാനക്കിാചെരായും അനോ�ഹാം തചെ� വിായാനക്കിാരാായാി പ്രതീക്ഷ്യംിച്ചി
രുംന്നു. തങ്ങളുംചെടി വിായാനക്കിാചെരാ ചെചാാല്ലി ആശാചെ� സംമകാലികരാായാ വിള്ളനോത്താനോളാ ഉളളൂനോരാാ 
ഈ വിിധീം ആശങ്കചെപ്പിട്ടംിരുംന്നില്ല. പിചെത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടാ് ഒടുവിിൽ ചെവിൺമണ്ിക്കിവിികളിലുംം 
തുടിർന്ന് നോകരാളവിർമ്മാപ്രസ്ഥിാനത്തിലുംം കാണുന്ന കാവിയഭാാ�യാിൽനിന്നുമുള്ള സംമ്പർക്കിങ്ങൾ 
അവിരാിൽ ശക്തിമായാിരുംന്നു. സംംസ്കൃതത്തിചെല ക്ലാാസംിക് കൃതികളിൽ നിന്നും പിാശ്ചിാതയആധു
നിക കവിിതകളിൽ നിന്നും ഭാാ�ാപിരാവുംം ഭാാവിപിരാവുംമായാ കലർപ്പുകൾ വിഴിി ആശാൻ സൃഷ്ടിിച്ച 
മാറ്റചെത്തയാാണ്് മലയാാളകവിിതയാിചെല വിിനോച്ഛദ്യാമായും ആധുനികതയാായും നാം മനസ്സാിലാക്കിിയാത്. 
ക്ലാാസംിസംത്തിലുംം ആധുനികതയാിലുംം ഒനോരാ സംമയാംകാലൂന്നിയാ ഒരും കവിിയുചെടി ഭാാ�ാപിരാമായാ 
സംംശയാങ്ങളുംം ചാാഞ്ചാട്ടംങ്ങളുംം അക്കിാലചെത്ത ബൗദ്ധീികരൂപിീകരാണ്ത്തിചെ�യും ആധുനികതചെയാ 
കുമാരാനാശാൻ മനസ്സാിലാക്കിിചെയാടുത്തതിചെ�യും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്്. മലയാാളത്തിൽ വിികസംി
ച്ചുവിന്ന കാവിയാധുനികതയാിചെല പ്രബലമായാ ഒരും ധീാരാ സംംസ്കൃതത്തിചെല ക്ലാാസംിക് പിാരാമ്പരായചെത്ത 
ഈ വിിധീം പിാശ്ചിാതയാധുനികതയുമായാി കണ്ണിിനോചാർത്തു രൂപിചെപ്പിടുത്തിയാതാണ്്. ആദ്യായകാലത്ത് 
നോസ്താത്ര കവിിതയാിൽ ശക്തിമായാി നിന്ന ഭാാ�യാിചെല തമിഴി് സംാന്നിധീയം ആശാനിൽ പിിൽക്കിാലത്ത് 
പിാചെടി ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുകയാായാിരുംന്നു. കാവിയഭാാ�യാിൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്ന പിലതരാം ഭാാ�ാരാീതികളുംചെടി 
സംങ്കരാതാം മെികടിന്നു സംംസ്കൃതീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടം ഒരും കൈശലി ആശാനിൽ വിരുംന്നത് അതിന് ഉദ്യാാഹാ
രാണ്മാണ്്. അനോപ്പിാൾനോപിാലുംം പിരാമ്പരാാഗംതമായാ രാീതിയാലല്ലാചെത പുതു പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച് 
സംംസ്കൃതം ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്താൻ ആശാനിചെല ആധുനികന് കഴിിഞ്ഞിരുംന്നു.7

ആശാൻ രാചാിച്ച നോസ്താത്രകവിിതകളിൽ കടിന്നുവിരുംന്ന തമിഴി് പിദ്യാങ്ങളുംചെടി ആധീികയചെത്തക്കുെിച്ച് 
എൻ. കൃഷ്ണപിിള്ളയും (2014: 89-90) നളിനി, ലീല തുടിങ്ങിയാ ഖണ്ഡകൃതികളിചെല സംംസ്കൃതപിദ്യാാധീികയ
ചെത്തക്കുെിച്ച് പുതുനോ�രാി രാാമചാന്ദ്രനും (2012: 32-35) സൂചാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. പുഷ്പവിാടിി, മണ്ിമാല തുടിങ്ങിയാ 
രാചാനകളിൽ പിരാിചാിതവുംം ലളിതവുംമായാ ഭാാ�ാകൈശലിയും പ്രകടിമാണ്്. സംംസ്കൃതവുംം തമിഴും ഒപ്പിം 
അക്കിാലചെത്ത പിത്രഭാാ�യുചെടി സംാാധീീനത്തിൽ പിരാിചാിതമായാ വിാക്കുകളുംം ഇവിയുചെടി കലർപ്പുകളുംം 
ആശാൻ നിർനോലാഭാമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. എന്നാൽ പ്രനോരാാദ്യാനം ക്ലാിഷ്ടിമായാ സംംസ്കൃത പ്രനോയാാഗം
ങ്ങളുംം ഗംഹാനമായാ കൈശലിയും ആദ്യായന്ത്യം പിിന്തുടിരുംന്നു. തമിഴി്, മലയാാളം, സംംസ്കൃതം എന്നിങ്ങചെന 
കാവിയഭാാ�യുചെടി തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ കവിി പുലർത്തിയാ ഇത്തരാം നിഷ്കർ�കൾ രാണ്ടു തരാം 
നിഗംമനങ്ങൾ സംാധീയമാക്കുന്നുണ്ടാ്. ഒന്ന്. സംംസ്കൃത ഭാാ�യും സംാഹാിതയവുംം സംാായാത്തമാക്കുന്നതി
ലൂചെടി നോമൽജീാതിസംാംസ്കാാരാിക വിിഭാവിങ്ങളിൽ ഒരും കീഴി്ജീാതികവിി പ്രാമാണ്ികത നോനടുന്നതായാി 
സംങ്കല്പിക്കിാം. അതിന് പ്രതിനോരാാധീപിരാമായാ മൂലയമുണ്ടാ്. രാണ്ടാ്. അത്തരാം സംാംസ്കാാരാികതയാിലുംം വിിഭാ
വിങ്ങളിലുംം എത്തിനോച്ചരാാനുള്ള ഒരും അവിർണ്ണികവിിയുചെടി അനോബാധീമായാ ആഗ്രഹാമായും അതിചെന 
വിായാിചെച്ചടുക്കിാം. ആശാചെ� കാരായത്തിൽ ഇതിൽ രാണ്ടാാമചെത്ത നിഗംമനചെത്ത സംാധൂകരാിക്കുന്ന 
നിരാവിധീി ചെതളിവുംകൾ അനോ�ഹാത്തിചെ� രാചാനാനോലാകത്ത് പിലയാിടിത്തായാി കാണ്ാം.8

മലയാാളത്തിൽ ആധുനികതയുചെടി ഘട്ടംത്തിൽ ഉയാർന്നുവിന്ന പുതുവിായാനക്കിാരുംചെടി 
വിർഗ്ഗ്പിരാവുംം സംാമൂഹാികവുംമായാ വിയതയസ്തതകളുംം വിായാനക്കിാചെരാ അഭാിരുംചാിയുചെടിയും സംാഹാി
തയപിരാിചായാത്തിചെ�യും അനുശീലനത്തിചെ�യും അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കുന്ന 
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സംംസ്ക്കാാരാവിാദ്യാനിലപിാടുകളുംം ആശാചെന നയാിച്ചിരുംന്നു. തിരുംവിിതാംകൂെിചെല അഭാിജീാത വിായാനാ
സംമൂഹാചെത്തയാാണ്് ആശാൻ പ്രനോരാാദ്യാനത്തിചെ� വിായാനക്കിാരാായാി കണ്ടാത്. ആധീയാത്മികവുംം 
പിണ്ഡിനോതാചാിതവുംമായാ ആ ആശയാനോലാകം വിിനിമയാം ചെചായ്യാൻ അനുശീലനം കിട്ടംാത്തവിർക്കിായാി 
മുഴുനീള ടിിപ്പിണ്ിയും കവിിതചെന്ന തയാാൊക്കിിയാിരാിക്കുന്നു. സംാഹാിതയകാരാൻമാരുംം ബന്ധുക്കിളുംമായാി 
അക്കിാലത്ത് കവിിചെയാ വിിട്ടുപിിരാിഞ്ഞവിരുംം കവിിയുമായാി അഗംാധീമായാ വിയക്തിിബന്ധമുള്ളവിരുംമായാി 
ധീാരാാളം നോപിർ ഉണ്ടാായാിരുംന്നിട്ടും എ.ആർ. തിരാചെഞ്ഞടുക്കിചെപ്പിടുന്നത് ഏ.ആെിചെന മുന്നിർത്തി മാത്രം 
പിെയാാവുംന്ന ചാില ആശയാങ്ങളുംള്ളതുചെകാണ്ടാാണ്്.

രാാജീാധീികാരാവുംം സംവിർണ്ണിതയും നോചാർന്നു തിരുംവിിതാംകൂെിൽ വിികസംിച്ചുവിന്ന ആധുനികസംാ
ഹാിതയമണ്ഡലത്തിചെ� പ്രനോലാഭാനീയാതചെയാ മെികടിക്കിക്കിാൻ ആശാന് കഴിിഞ്ഞിരുംന്നില്ല. ആശാൻ
കൃതികൾ പ്രതീക്ഷ്യംിച്ചിരുംന്നത് ഈ സംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിചെല സംാീകാരായതയും നിലനില്പുമാണ്്. 
സംാമൂഹാികവിി�യാങ്ങളിചെല നിലപിാടുകൽ മുതൽ കാവിയവിി�യാങ്ങളുംചെടി തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽവിചെരാ 
അനോബാധീമായാി അത് പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നു. മലയാാളഭാാ�യുചെടി ആധുനികീകരാണ്വുംമായാി ബന്ധചെപ്പി
ടുത്തി തിരുംവിിതാംകൂെിൽ തനോ�ശീയാപിണ്ഡിതൻമാർ ഏ.ആെിചെന മുൻനിർത്തി നിർമ്മാിചെച്ചടുത്ത 
ഒരും വിയവിഹാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി രൂപിചെമടുത്ത ആഖയാനങ്ങളിലാണ്് ആ കവിിത പിടുത്തുയാർത്തി
യാത്.9 ഓെിയാ�ലിസ്റ്റു വിയവിഹാാരാങ്ങൾ നിർമ്മാിചെച്ചടുത്ത പിാണ്ിനിയും കാളിദ്യാാസംനുമുൾചെപ്പിടുന്ന 
സംംസ്കൃതത്തിചെല സംമ്പന്നപിാരാമ്പരായത്തിചെ� നോനരാവികാശികളായാി സംായാം പ്രതിഷ്ഠിിചെച്ചടുക്കുന്ന 
നോമല്ജീാതിസംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിൽ പിങ്കാളിയാാകാനുള്ള അനോബാധീമായാ ആഗ്രഹാം പ്രനോരാാദ്യാനരാ
ചാനയാിലുംണ്ടാ്. ആ കൂട്ടുചെകട്ടംിലൂചെടി ആശാൻ സ്ഥിാപിിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയാം മലയാാളത്തിചെല 
സംാഹാിതയാധുനികതചെയാതചെന്ന പിിനോന്നാട്ടു തള്ളുന്നതാണ്്. ആശാചെ� കാവിയനിരൂപിണ്ങ്ങളിൽ 
അക്കിാലചെത്ത പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം മഹാാകാവിയങ്ങൾ ഖണ്ഡനവിി�യാമായാനോപ്പിാഴും ഏ.ആെിചെ� ആംഗം
ലസംാമ്രാാജീയം അനോ�ഹാത്തിചെ� ഇഷ്ടികാവിയമായാിതചെന്ന തുടിരുംന്നു. ഉള്ളടിക്കിത്തിൽ അത് ബ്രിിട്ടംീ�്ഭാ
രാണ്ം ഇന്ത്യയയ്ക്കും നല്കിിയാ പുനോരാാഗംതിചെയാ വിാഴ്ത്തുന്ന നവിീനതകളുംള്ള ഒരും കാവിയമാണ്്. മഹാാകാവിയം 
എന്ന രൂപിചെത്ത കവിിതയാിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാത്ത അതിചെന വിിമർശിച്ചിരുംന്ന കുമാരാനാശാൻ 
മഹാാകാവിയം നോപിാചെലയുള്ള ആധുനികപൂർവ്വമായാ മാതൃകകളിൽ നവിീനതകചെള അവിതരാിപ്പിി
ക്കിാനുള്ള ഏ.ആെിചെ� ശ്രീമചെത്ത തചെ� നിരൂപിണ്ത്തിൽ നിചെന്നാഴിിവിാക്കുന്നു. കാളിദ്യാാസംചെ� 
രാഘുവിംശത്തിനു നോശ�ം ആസംാാദ്യായമായാ രാീതിയാിൽ സംാമ്രാാജീയചാരാിത്രം അവിതരാിപ്പിിച്ച കാവിയമായാി 
ആംഗംലസംാമ്രാാജീയചെത്ത അവിതരാിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു (നോ�ാകം74). ആധുനികതയുചെടി ഭാാവുംക
താചെത്ത സംാാംശീകരാിക്കുന്നതിൽ ജീാതിപിരാവുംം വിർഗ്ഗ്പിരാവുംം സംാംസ്കാാരാിക മൂലധീനപിരാവുംമായാ 
വിയതയസ്തതകളുംം സംംഘർ�ങ്ങളുംം നടിക്കുന്നത് അക്കിാലചെത്ത സംാഹാിതയചാർച്ചകൾ ശ്രീദ്ധീിച്ചാല
െിയാാം. പിാരാമ്പരായചെത്ത തകർക്കുകയാായാിരുംന്നില്ല ആധുനികതയാിൽ ഉൾനോച്ചർക്കുകയാായാിരുംന്നു 
ആധുനികരാായാ കവിികൾ മലയാാളത്തിൽ ചെചായ്തത്.

ഏ. ആെിചെ� ഭാാ�ാസംാഹാിതയസംംഭാാവിനകചെള ആധുനികമായാ അർത്ഥ്യത്തിൽ ആശാൻ 
മനസ്സാിലാക്കിിയാിരുംന്നു എന്നതിചെന മലയാാളത്തിചെല സംാഹാിതയാധുനികതചെയാ ആശാൻ മനസ്സാി
ലാക്കിിചെയാടുത്തതിചെ� ഉദ്യാാഹാരാണ്ം കൂടിിയാായാി കാണുനോമ്പാഴിാണ്് പ്രനോരാാദ്യാനത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാം 
തിരാിഞ്ഞു കിട്ടുക. ഭാാ�ാവിയാകരാണ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീർത്തത് ഉൾചെപ്പിചെടി ഭാാ�യ്ക്കാ് ഏ.ആർ. നല്കിിയാ 
സംംഭാാവിനകൾ ആശാൻ അതിൽ അക്കിമിട്ടു നിരാത്തുന്നു (നോ�ാകം 65). സംംസ്കൃതത്തിചെല പിാണ്ി
നിമഹാർ�ിയുമായാി ഏ.ആെിചെന ബന്ധചെപ്പിടുത്തി സംംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന് മലയാാളത്തിനോലക്കി് വിരാച്ച 
ഒരും നോരാഖയാായാി മലയാാളഭാാ�യുചെടി പുനോരാാഗംതി കവിി നോരാഖചെപ്പിടുത്തുന്നു. ‘മൂന്നാളിമ്മാഹാനീയാമാം 
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നൃപികുലത്തിങ്കൽ കലാജീാതരാായാ് നോപിാന്നാർ ബാഹാടികാളിദ്യാാസം പിണ്ിപുത്രൻമാർ മഹാാൻമാരാിവിർ 
(ബാഹാടിാചാാരായരുംം കാളിദ്യാാസംനും പിാണ്ിനിമഹാർ�ിയും (നോ�ാകം 21). ചെചാറുനോ�രാിയും എഴുത്തച്ഛനും 
കുഞ്ചൻ നമ്പയാരുംം ആ വിിശിഷ്ടിപിാരാമ്പരായത്തിൽ കടിന്നുവിരുംന്ന കണ്ണിികളാകുന്നു.

‘നോതനഞ്ചീടിിന ഗംാഥയാാചെലാരും മഹാാൻ താരാാട്ടംി മുമ്പമ്പിയാ-
ന്നാനന്ദീാശ്രുവിിൽ മുക്കിി, മചെറ്റാരും മഹാാധീനയൻ കിളിചെക്കിാഞ്ചലാൽ
ദ്യാീനതാം കലരാാചെതയാനയസംരാസംൻ ‘തുള്ളിച്ചു’ തൻ പിാട്ടംിനാൽ... (നോ�ാകം 89).

നോകരാളത്തിചെ� നോദ്യാശപിരാമായാ പിാരാമ്പരായം ഉെപ്പിിചെച്ചടുക്കുന്ന ആധുനികപ്രക്രിയായുചെടി ആ ചാരാിത്ര
ത്തിൽ എക്സി്ക്ലൂഡ്് ചെചായ്യചെപ്പിട്ടം ഭാാ�ാസംാഹാിതയപ്രശ്നങ്ങൾ മചെറ്റാരും ചാർച്ചാവിി�യാമാണ്്. അക്കിാല
ചെത്ത സംാഹാിതയനോലാകചെത്ത നിയാന്ത്രിച്ചിരുംന്ന നോകരാളവിർമ്മാ വിലിയാനോകായാിത്തമ്പുംരാാചെ�യും ഏ.ആർ. 
രാാജീരാാജീവിർമ്മായുനോടിയും സംാഹാിതയപ്രവിർത്തനങ്ങചെള മുൻനിർത്തി തിരുംവിിതാംകൂെിചെല നോമല്ജീാതി 
സംാഹാിതയബുദ്ധീിജീീവിികൾ നിർമ്മാിചെച്ചടുത്ത പ്രതയയാശാസ്ത്രംനോലാകത്തിനോലക്കിാണ്് ആശാനും എത്തി
നോച്ചരുംന്നത്. ഇവിരുംചെടി നിഴിൽ പിറ്റിയാാണ്് അക്കിാലചെത്ത സംാഹാിതയരാചായാിതാക്കിൾ പ്രവിർത്തിച്ചു
വിന്നത്. ആദ്യായകാലചെത്ത സംാഹാിതയ സംംവിാദ്യാങ്ങൾ/വിിവിാദ്യാങ്ങൾ നോനാക്കിിയാാൽ രാണ്ടു നോപിരുംനോടിയും 
അഭാിപ്രായാവിയതയാസംങ്ങൾക്കും അഭാിപ്രായാനോയാാജീിപ്പുകൾക്കും അതിലുംള്ള പ്രാധീാനയം വിയക്തിമാകും. 
മഹാിതരാായാ ആ രാണ്ടു പുണ്യാത്മാക്കിളുംചെടി ശിഷ്ടിാംശമായാാണ്് ആധുനികമലയാാളസംാഹാിതയനോലാകം 
പ്രനോരാാദ്യാനത്തിൽ വിരുംന്നത് (നോ�ാകം 37). സംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ായാകാധീികാരാമുള്ള 
രാാജീതാപിദ്യാവിിനോയാാടുള്ള വിിനോധീയാതാവുംം ആരാാധീനയുമല്ലാചെത കുമാരാനാശാനിചെല വിയവിസ്ഥിാവിിമർശ
കചെനനോയാാ, പിരാിഷ്കാരാിചെയാനോയാാ പ്രനോരാാദ്യാനത്തിൽ കാണ്ില്ല. മരാണ്ചെത്തക്കുെിച്ചും നശാരാതചെയാക്കുെി
ച്ചുമുള്ള കൈവിദ്യാികപിശ്ചിാത്തലത്തിലുംള്ളവിിവിരാണ്ങ്ങളുംം ചെടിക്സ്റ്റുകളുംം ചെവിച്ച് ആശാനിചെല സംനയാസംി 
നടിത്തുന്ന തതാവിിചാാരാമാണ്് പ്രനോരാാദ്യാനം.

തനിക്കു സംമകാലികമായാി സംംഭാവിിച്ച ഒരും സംാമൂഹാികരാാഷ്ട്രീീയാം കാവിയവിി�യാമാക്കിിയാ 
ദുരാവിസ്ഥിയാിൽ ഒരും ദ്യാലിത് യുവിാവിിചെന നായാകനാക്കുന്നതിചെല സംംഘർ�ങ്ങളാണ്് ആശാൻ 
കാവിയലക്ഷ്യംണ്പ്രശ്നങ്ങളായും തചെ� കവിിതയുചെടി അപികർ�തയാായും അതിചെ� ആമുഖത്തിൽ 
എഴുതിയാത്. വിീണ്പൂവി്, നളിനി, ലീല, ചാിന്ത്യാവിിഷ്ടിയാായാസംീത തുടിങ്ങി പ്രധീാന ഖണ്ഡകൃതികളിൽ 
സംാമൂഹാികരാാഷ്ടിീയാവിി�യാങ്ങൾ കാവിയവിി�യാമാക്കിാതിരുംന്നതിചെ� രാാഷ്ടിീയാമാണ്് പ്രനോരാാദ്യാനം 
പിെയുന്നത്. കവിിതകളിൽ വിയക്തിികൾ ജീാതിവിി�യാികളായാി മാത്രം കടിന്നുവിന്നിരുംന്ന പിചെത്താ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ�യും ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ�യും സംന്ധികളിചെല കാവിയവിയവിഹാാരാങ്ങൾക്കിക
ത്താണ്് ആശാൻ പൂവി്, വിണ്ടാ് തുടിങ്ങിയാ പ്രതീകങ്ങളുംപിനോയാാഗംിച്ച് വിി�യാികചെള അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്. 
നോമല്ജീാതികഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി ആവിിഷ്ക്കാരാം കവിിക്കി് ഈചെയാാരും പ്രതിസംന്ധി ഉണ്ടാാക്കുന്നില്ല. 
ഏ.ആർ. രാാജീരാാജീവിർമ്മായുചെടി ചാരാമം വിി�യാമാവുംനോമ്പാൾ പ്രതീകങ്ങനോളാ അനയാപിനോദ്യാശങ്ങനോളാ 
ഒഴിിവിാക്കിി മരാണ്ചെത്ത മുൻനിർത്തിയുള്ള അധീയാത്മചാിന്ത്യയാാക്കിി അതിചെന മാറ്റാനും മലയാാള
സംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിചെല സംർവ്വപ്രതാപിിയാായാ സംാഹാിതയചാക്രവിർത്തിയുചെടി വിിനോയാാഗംചെത്ത 
പിില്ക്കാല സംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിചെല നോദ്യാശീയാവിിനോയാാഗംമാക്കിാനും കവിിക്കി് എളുംപ്പിം കഴിിയുന്നു. 
പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� അവിസംാനത്തിലുംം ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� തുടിക്കിത്തിലുംമായാി 
ആധുനികമായാ സംാഹാിതയപ്രവിർത്തനങ്ങളിലുംം സംാഹാിതയപിദ്ധീതികളിലുംം എഴുത്തുകാരാായും 
പിങ്കാളികളായും പ്രവിർത്തിച്ച നിരാവിധീി മനു�യചെരാ നിഴിലിനോലക്കുനീക്കിി നോകരാളവിർമ്മായും ഏ.ആറും 
തമ്മാിലുംള്ള മൂപ്പിിളമതർക്കിമാക്കിി സംാഹാിതയത്തിചെല ആധുനികതചെയാ മാറ്റിചെയാഴുതിയാ വിയവിഹാാ
രാങ്ങളുംചെടി കാവിയപ്രതിഷ്ഠിാപിനമായാിരുംന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പ്രനോരാാദ്യാനം. ബ്രിാഹ്മണ്യചെത്തയും 
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രാാജീാധീികാരാചെത്തയും ഒരാിക്കിലുംം എതിർത്തിട്ടംില്ലാത്ത ഒരും കവിിയും സംാമൂഹായ പിരാിഷ്കർത്താവുംം 
നടിത്തുന്ന യാാഥാസ്ഥിിതികമായാ സംാഹാിതയവിിലയാിരുംത്തലായാി പ്രനോരാാദ്യാനം മാറുന്നു. പ്രാനോദ്യാശികവുംം 
സംമകാലികവുംമായാ പ്രനോമയാങ്ങളിൽ നിന്നുമാെി സംാർവ്വത്രികപ്രനോമയാങ്ങളുംം സംാർവ്വകാലികവിികാ
രാങ്ങളുംം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ ചെവിമ്പിയാിരുംന്ന കവിിക്കി് ഒരും നിമിത്തം മാത്രമായാിരുംന്നു ഏ.ആെിചെ� 
വിിനോയാാഗംം. പ്രനോരാാദ്യാനത്തിചെ� ആമുഖത്തിൽ പിെയുന്നതുനോപിാചെല ഒരും പിരാിചാിതചെ� സ്ഥിാനമല്ലാചെത 
ആ കവിിതയാിൽ ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടം മാതിരാി അഗംാധീമായാ സംൗഹൃദ്യാനോമാ അടുപ്പിനോമാ ഏ.ആറുമായാി 
ആശാന് ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. കവിി, പിത്രാധീിപിർ, എസം്.എൻ.ഡ്ി.പിി.നോയാാഗംം ജീനെൽ ചെസംക്രട്ടംെി 
എന്നീ നിലകളിൽ നോകരാളവിർമ്മായും ഏ.ആറുമായാി മാത്രമല്ല തിരുംവിിതാംകൂെിചെല പില ദ്യാിവിാൻമാ
രുംമായും വിയാപികമായാ സുഹൃദ്യാ്ബന്ധങ്ങൾ ആശാൻ ഉണ്ടാാക്കിിചെയാടുക്കുന്നുണ്ടാ്. ഏ.ആറും ആശാനും 
തമ്മാിലുംള്ള ഗംാഢബന്ധത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങചെളാന്നും അനോ�ഹാത്തിചെ� മകൾ രാചാിച്ച ഏ.ആെിചെ� 
ജീീവിചാരാിത്രത്തിൽ എടുത്തുപിെയുവിാൻ മാത്രം സുലഭാനോമാ സുപ്രധീാനനോമാ ആയാിരുംന്നില്ല (ബാല
കൃഷ്ണൻ (2000: 1970: 75). മരാണ്ചെത്തക്കുെിച്ചും നശാരാതചെയാക്കുെിച്ചും ഉള്ളുലയ്ക്കുംന്ന വിിധീം അനോ�ഹാം 
എഴുതിയാിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം സംാന്ത്യം ജീീവിിതത്തിൽ അനോ�ഹാം മരാണ്ചെത്ത കണ്ടാത് എപ്രകാരാമായാിരുംന്നു 
എന്നത് പ്രനോരാാദ്യാനത്തിചെ� വിായാനയ്ക്കാ് ഉപികാരാചെപ്പിടും. സംാന്ത്യം പിിതാവിിനോ�നോയാാ മാതാവിിചെ�നോയാാ 
മരാണ്ത്തിൽ നോപിാലുംം അനോ�ഹാം അവിചെരാ സംന്ദീർശിച്ചിരുംന്നില്ല എന്നത് ജീീവിചാരാിത്രകാരാൻമാർ 
സൂചാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്.10 സംാഹാിതയ-സംാമൂഹാികമണ്ഡലത്തിൽ രാാജീാവിിചെനനോപിാചെല വിിരാാജീിച്ച ഒരാാളുംചെടി 
വിിനോയാാഗംമാണ്് ഏ.ആെിചെ� മരാണ്ചെത്ത കാവിയവിി�യാമാക്കിാൻ ആശാചെന നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നത്. 
അക്കിാലത്ത് തിരുംവിിതാംകൂർ നോകന്ദ്രീകരാിച്ച് വിികസംിച്ചുവിന്ന നോമല്ജീാതി സംാഹാിതയമണ്ഡലത്തിൽ 
തചെ� സംാമൂഹാികപിദ്യാവിി ഉെപ്പിിചെച്ചടുക്കുന്നതിനുള്ള അനോബാധീമായാ ശ്രീമം ഒരും കാവിയവിി�യാചെമ
ന്ന നിലയാിൽ ഏ.ആെിചെ� വിിനോയാാഗംചെത്ത തിരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നു. ആശാൻ 
മുന്നിൽക്കിണ്ടാ പിണ്ഡിതരാായാ വിായാനക്കിാർക്കി് പ്രതിവിാദ്യാങ്ങൾ ഉന്നയാിക്കിാനില്ലാത്തവിിധീം മരാണ്
ചെത്തക്കുെിച്ചും മരാണ്ാനന്ത്യരാജീീവിിതചെത്തക്കുെിച്ചും നടിത്തുന്ന തതാവിിചാാരാവുംം ആധീയാത്മചാിന്ത്യയുചെടി 
പ്രഭാാവിലയാം നിർമ്മാിച്ചുമാണ്് കവിി ഏ.ആെിചെ�യും ഒപ്പിം തചെ� കവിിപിദ്യാവിിയുനോടിയും അനശാരാത 
മലയാാളത്തിൽ ഉെപ്പിിചെച്ചടുക്കുന്നത്. മലയാാളത്തിചെല സംാഹാിതയാധുനികത ഒരും നോമൽജീാതിസംംരാംഭാ
മായും ഒരും നോദ്യാശീയാപിദ്ധീതിയാായും പിിൽക്കിാലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിിക്കിചെപ്പിട്ടംതിൽ ഇത്തരാം ദുഃഖകഥകൾകൂടിി 
പിിന്നണ്ിയാിൽ പ്രവിർത്തിച്ചിരുംന്നു.
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മെന്ന മന്ത്രം തചെന്ന നോപിാലുംള്ളവിർ സംാീകരാിക്കുകയും ചെചായ്തതിചെനക്കിെിച്ച് ആശാൻ പിെഞ്ഞത് ലളിതാംബിക അന്ത്യർ
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സംജീീവി് പിി.വിി.
സംാനോദ്യാശം നോകാഴിിനോക്കിാടി് ജീില്ലയാിൽ താമരാനോ�രാി. നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്ന് എം.എ., 
എം.ഫിൽ ബിരുംദ്യാങ്ങൾ. കണ്ണുംർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് പിിഎച്ച്.ഡ്ി. ഇനോപ്പിാൾ ചെകാടുവിള്ളി 
ഗംവി.നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അധീയാപികൻ. കൃതികൾ: എം.എൻ. വിിജീയാചെ� ബൗദ്ധീിക 
ജീീവിിതങ്ങൾ, അസംാധീാരാണ് ഇടിങ്ങൾ: സംംസ്ക്കാാരാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനങ്ങൾ (എഡ്ി.). മൂർനോക്കിാത്തിചെ�  
സംാഹാിതയ വിിമർശനങ്ങൾ (എഡ്ി.), ജീാതി രൂപികങ്ങൾ: മലയാാളാധുനികതചെയാ വിായാിക്കുനോമ്പാൾ, ചാിന്ത്യാ 

ചാരാിത്രം: ആധുനിക നോകരാളത്തിചെ� ബൗദ്ധീിക ചാരാിത്രങ്ങൾ (എഡ്ി.)



പുരീാവാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിിടെ� ചരീിത്രവുംം സംീഭാാവാവുംം
നോതാമസം് സ്കാെിയാ

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ , മലയാാള വിിഭാാഗംം, ചെസം�് നോതാമസം് നോകാനോളജീ് പിാലാ

സംംഗ്രഹാം
പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംം ഒരും ബഹുകൈവിജ്ഞാംാനികപിഠനനോമഖലയാാണ്്. അതിന് ചാരാിത്രനോത്താടും നരാവിം

ശശാസ്ത്രംനോത്താടും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാ്. അതിചെ� ചാരാിത്രവുംം വിികാസംവുംം ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ 

അനോനാ�ിക്കുന്നു.

തിാടോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: ആർക്കിിനോയാാളജീി–ആന്ത്രനോപ്പിാളജീി–ക്ലാാസംിസംിസംം–െികൈനസംൻസം്–

എത്ത്നോനാഗ്രഫി.

മനസ്സാിലാക്കിാനും വിിശദ്യാീകരാിക്കിാനുമാവിാത്ത നിഗൂഢതകളുംം ആശ്ചിരായകരാമായാ പ്രതിഭാാസംങ്ങളുംം 
നിെഞ്ഞതാണ്് നോലാകം. അവിചെയാാചെക്കിയും കൃതയമായും വിയക്തിമായുമുള്ള വിിശദ്യാീകരാണ്ങ്ങൾക്കി് 
അപ്രാപിയവുംമാണ്്. നിഗൂഢമായാ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ പുരാാതന നാഗംരാികതകളുംം നഷ്ടിമായാ കണ്ണിികളുംം 
നോതടുന്ന സംാഹാസംികരാാണ്് പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�കർ. എഴുത്തുകാരുംം ചാലച്ചിത്ര പ്രവിർത്തകരുംം 
അത്തരാം വിിചാിത്ര നോദ്യാശങ്ങളിനോലക്കി് ഭാാവിനാസംഞ്ചാരാം നടിത്തുന്നു. അവിർ നോനാഹായുചെടി ചെപിട്ടംകം 
പുനർനിർമ്മാിക്കുന്നു. അനയഗ്രഹാജീീവിികളുംചെടി പിിന്നാചെല പിായുന്നു. അത്തരാം തിരായാലുംകൾ 
ഭാാവിനയുചെടി ലീലകൾ മാത്രമല്ല. ഇന്ന് വിലിയാ ഒരും വിയവിസംായാം കൂടിിയാാണ്്. അചെതാന്നും യാാഥാർ
ത്ഥ്യയവുംമായാി ചെപിാരുംത്തചെപ്പിടുന്നുമില്ല. പുരാാവിസ്തുക്കിനോളാടുള്ള പ്രണ്യാം നോലാകചെമമ്പാടുമുള്ള മനു�യചെരാ 
ഭൂതകാലത്തിനോലക്കി് മനസ്സുചെകാണ്ടാാചെണ്ങ്കിൽനോപ്പിാലുംം സംഞ്ചരാിക്കിാൻ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നു. എത്രനോയാാ 
ജീനങ്ങളാണ്് ഈജീിപ്തിചെല ഗംിസം (Giza ) യാിൽ പിിരാമിഡുകൾ സംന്ദീർശിക്കിാൻ എത്തിനോച്ചരുംന്നത്. 
വിിനോനാദ്യാ സംഞ്ചാരാം നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിക്കിാനായാി ചെമക്സിിക്കിൻ സംർക്കിാർ ചെമക്സിിനോക്കിാ താഴ്വരായാിചെല 
പുരാാതന നഗംരാമായാ ടിിനോയാാതിഹുവിാക്കിൻ ദ്യാശലക്ഷ്യംക്കിണ്ക്കിിന് പിണ്ം ചെചാലവിഴിിച്ച് പുനഃസ്ഥിാപിി
ച്ചു. വിിനോദ്യാശരാാജീയങ്ങളിൽ ഏറ്റവുംം പ്രചാാരാമുള്ള ടൂർ പിാനോക്കിജുകളിൽ പുരാാവിസ്തു പ്രനോദ്യാശങ്ങളിനോലക്കു
ള്ള യാാത്രകൾക്കിാണ്് പ്രാമുഖയം. വിിനോനാദ്യാ സംഞ്ചാരാികൾക്കി് ആസംാദ്യാിക്കിാനായാി �ഞ്ച് സംർക്കിാർ 
ലാനോസ്കാാക്സി് ഗുഹാാചാിത്രങ്ങളുംചെടി ഗംംഭാീരാമാതൃക തചെന്ന നിർമ്മാിച്ചു. യാഥാർത്ഥ്യ ഗുഹാ അടിച്ചിട്ടംിരാിക്കുക
യാാണ്.് അത്തരാം പുരാാവിസ്തു നോകന്ദ്രങ്ങളിചെലല്ലാം തചെന്ന ഇന്ന ്ഒരും മൂസംിയാം പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാാവുംം.

ഭൂതകാലത്തിൽ താല്പരായമില്ലാത്ത ഒരും സംമൂഹാവുംം നോലാകത്തിലില്ല. അത് എല്ലായാ്നോപ്പിാ
ഴും നമുക്കി് ചുറ്റുംമുണ്ടാ്; ചാിലനോപ്പിാൾ വിർത്തമാന കാലത്തിനും ഭാാവിികാലത്തിനും സംാധീയതയുളള 
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പിാഠങ്ങൾ വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്തു ചെകാണ്ടാ് . സംാമൂഹാിക ജീീവിിതം കാലക്രമണ് പുനോരാാഗംമിക്കുന്നതാക
യാാൽ ഭൂതകാലം വിളചെരാ പ്രധീാനചെപ്പിട്ടംതു തചെന്ന. ഭൂതകാല പിാഠങ്ങൾ വിർത്തമാനത്തിൽ ഉൾചെപ്പി
ടുത്തിചെക്കിാണ്ടാ് ഭൂതകാലചെത്ത ഏറ്റവുംം കഠിനമായാ പിരാിതസ്ഥിിതികളിൽ നോപിാലുംം സംംരാക്ഷ്യംിക്കുന്ന 
ജീനവിിഭാാഗംങ്ങളുംണ്ടാ്. ഭൂതകാലം വിളചെരാ വിിരാസംമായാിരാിക്കും,അതിചെനക്കുെിച്ചുള്ള വിിവിരാങ്ങചെള നമ്മാൾ 
കണ്ണിടിച്ചംഗംീകരാിച്ചാചെലന്ന് കൈക്ലാവി് ഗംാമ്പിൾ പിെയുന്നു.

ഭാാഗംികമായാി , പുരാാതനകാല നിധീികളുംചെടി കചെണ്ടാത്തലുംം ശാസ്ത്രംീയാ വിിശകലന വിിദ്യാഗ്ദ്ധനായാ 
പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംജ്ഞാംചെ� പ്രവിർത്തനവുംം സംർഗ്ഗ്ാത്മക ഭാാവിനയുചെടി വിയാപിാരാവുംമാണ്് പുരാാവിസ്തുശാ
സ്ത്രംം. ഭൂത കാലാവിശിഷ്ടിങ്ങൾക്കിിടിയാിചെല അനോനാ�ണ്നോമാ ഭൂമിയാിചെല ഖനനനോമാ പിരായനോവിക്ഷ്യംണ്നോമാ 
മാത്രമായാി പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംചെത്ത പിരാിമിതചെപ്പിടുത്താനാവിില്ല. വിയാഖയാനചെമന്ന ഒരും കഠിനദ്യാൗതയം 
കൂടിി പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംജ്ഞാംചെ� മുമ്പിലുംണ്ടാ്. മനു�യ ജീീവിിത ചാരാിത്രകഥയാിൽ അവിനോയ്ക്കാാനോരാാന്നിനുമുള്ള 
സ്ഥിാനചെമചെന്ത്യന്ന വിയാഖയാനവുംം പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംത്തിചെ� ദ്യാൗതയമാണ്്. ഒനോരാസംമയാം പുരാാവിസ്തു 
ശാസ്ത്രംം ഭാൗതികപ്രവിർത്തനവുംം ബൗദ്ധീിക പിരാിശ്രീമവുംമാണ്്. നോലാകസംാംസ്കാാരാികകൈപിതൃകത്തി
ചെ� സംംരാക്ഷ്യംണ്മാണ്്, ചെകാള്ളയാടിിചെയാ ചെചാറുക്കിലാണ്്, അശ്രീദ്ധീമായാ പിരാിചാരാണ്ത്തിലൂചെടിയു
ണ്ടാാകാവുംന്ന നാശചെത്ത തടിയാലാണ്് പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംത്തിചെ� ലക്ഷ്യംയം. സംാഹാസംികതയുചെടിയും 
അനോനാ�ണ്ത്തിചെ�യും നോചാരുംവികളാൽ സംമ്പന്നമാകയാാൽ ഫിക്ഷ്യംൻ എഴുത്തുകാർക്കും ചാലച്ചിത്ര 
നിർമ്മാാതാക്കിൾക്കും ഒന്നുനോപിാചെല അനുരൂപിമായാ വിാഹാകമായാി പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംം മാെി. അഗംതാ 
ക്രിസ്റ്റിി മുതൽ സ്റ്റിീചെവിൻ �ിൽചെബർഗം് വിചെരാ പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംചെത്ത ആശ്രീയാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.

മാനവികഥയുമായാി ഇടിചെപിട്ടു നിൽക്കുന്ന നരാവിംശശാസ്ത്രംം, ചാരാിത്രം തുടിങ്ങിയാ വിിജ്ഞാംാന 
ശാഖകളുംമായാി പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം ബന്ധചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നു. പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം ഒരും ശാസ്ത്രംമാനോണ്ാചെയാ
ന്നും അതിന് ഇതരാ വിിജ്ഞാംാനശാഖകളുംമായുള്ള ബന്ധചെമന്ത്യാണ്്എന്നും ആധുനിക നോലാകത്ത് 
പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംജ്ഞാംചെ� ഉത്തരാവിാദ്യാിതാങ്ങൾ എചെന്ത്യാചെക്കിയാാണ്എ്ന്നും പുരാാവിസ്തു വിിജ്ഞാംാനീയാം 
തൃപ്തികരാമായാ ഉത്തരാം നൽകുന്നു. എവിിചെടിചെയാാചെക്കി ഭൂതകാലചെത്ത രാാഷ്ട്രീീയാ ലക്ഷ്യംയങ്ങൾക്കിായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുകനോയാാ സംാംസ്കാാരാിക കൈപിതൃകചെത്ത നശിപ്പിിച്ച് വിംശീയാ ശുദ്ധീീകരാണ്ത്തിനു 
തുനിയുകനോയാാ ചെചായ്യുനോമ്പാൾ അവിിചെടിചെയാാചെക്കി പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംം പ്രാധീാനയനോത്താചെടി ഇടിചെപിടുന്നു.

പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�കൻ സ്റ്റിീവിൻ �ിൽബർഗം് ചാിത്രത്തിചെല സംാങ്കല്പിക കഥാപിാത്രമായാ 
ഇൻഡ്യാന നോജീാൺസംല്ല. കാലത്തിചെ� രാഹാസംയം സൂക്ഷ്യംിക്കുന്ന ചാില പുരാാതന നിധീികൾ വിീചെണ്ടാ
ടുക്കിാൻ എല്ലാത്തരാം മൃഗംങ്ങനോളാടും നോപിാരാാടുന്ന ലാെ നോക്രാഫ്റ്റുമല്ല. ഹാിസ്റ്റിെി ചാാനൽ നോപ്രാഗ്രാമായാ 
ഡ്ിഗ്ഗ്ിംഗം് ഫാർ ദ്യാ ട്രൂത്തിചെല ഹാണ്ടാർ എല്ലിസുമല്ല. ഇവിചെരാാന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�
കചെരാ പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്നില്ല. പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംത്തിചെ� ശാരാീരാിക നോക്ലാശകരാമായാ ദ്യാൗതയങ്ങളിലുംം 
സംാഹാസംികതകളിലുംമാണ്് മാധീയമങ്ങൾക്കു താൽപിരായം. ആനോവിശം ജീനിപ്പിിക്കുന്നതാണ്് പുരാാവിസ്തു 
ശാസ്ത്രംം . അത് പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുവിാനുള്ള ഏറ്റവുംം ഫലപ്രദ്യാമായാ മാർഗ്ഗ്ം അതിചെ� ചാരാിത്രം വിിവി
രാിക്കുകയാാണ്്.

ആദ്യായചെത്ത ആർക്കിിനോയാാളജീിസ്റ്റി് എന്ന ബഹുമതി നിനോയാാ ബാബിനോലാണ്ിയാൻ സംാമ്രാാജീയ
ത്തിചെ� അവിസംാന രാാജീാവിായാിരുംന്ന നനോബാണ്ിഡ്സംിനാണ്് പില ചാരാിത്രകാരാ�ാരുംം നൽകിയാി
ട്ടുള്ളത്. ധീർമ്മാശീലനായാിരുംന്ന അനോ�ഹാം ബി.സംി. 538-ൽ അന്ത്യരാിച്ചു. പുരാാതന ബാബിനോലാണ്യാാ
യാിചെല തകർന്ന നോക്ഷ്യംത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മാിക്കിാനും മുൻകാല രാാജീാക്കി�ാരുംചെടി ലിഖിതങ്ങൾക്കിായാി 
അവിരുംചെടി അടിിത്തെയാിൽ തിരായാാനും നോവിണ്ടാി തചെ� നോദ്യാവി�ാനോരാാടി് തീക്ഷ്ണമായാി പ്രാർത്ഥ്യിച്ച ഒരും 
ഭാക്തിൻ കൂടിിയാായാിരുംന്നു ,നനോബാണ്ിഡ്സം്. പുരാാതന വിസ്തുക്കിളിൽ അതീവി തൽപ്പിരാനായാിരുംന്നു 
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അനോ�ഹാം. ഒരും പ്രധീാന നോക്ഷ്യംത്രം കുഴിിച്ച് 2200 വിർ�ങ്ങൾക്കു മുമ്പുംള്ള അതിചെ� സ്ഥിാപിക ശില 
അനോ�ഹാം കചെണ്ടാത്തുകയുണ്ടാായാി. അതുനോപിാചെല കചെണ്ടാടുത്ത പില ‘ വിസ്തുക്കിളുംം ബാബിനോലാണ്ിയാ
യാിചെല ഒരും മൂസംിയാത്തിൽ സൂക്ഷ്യംിക്കുകയും ചെചായ്തു. ബാബിനോലാണ്ിയാൻ സംാമ്രാാജീയചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള 
ആധുനിക നോബാധീയത്തിചെ� ഭൂരാിഭാാഗംത്തിനും നനോബാണ്ിഡ്സംിചെ� എഴുത്തിനോനാടും ഗംനോവി�ണ്
നോത്താടും ഖനനനോത്താടും നമ്മാൾ കടിചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നു. അനോ�ഹാചെത്ത ആധുനികാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരും 
ആർക്കിിനോയാാളജീിസ്റ്റി്  എന്ന് ഇന്ന് ആരുംം വിിളിക്കിില്ല. പിനോക്ഷ്യം, അനോ�ഹാചെത്ത ഈ നോമഖലയാിചെല 
ഒരും സുപ്രധീാന വിയക്തിിയാായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിാം. പുരാാതന വിസ്തുക്കിളുംചെടി ഭാൗതികാവിശിഷ്ടിങ്ങളിനോലക്കി് 
അനോ�ഹാത്തിചെ� ശ്രീദ്ധീ തിരാിഞ്ഞു. ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള നോചാാദ്യായങ്ങൾക്കി് ഉത്തരാം നോതടുന്നതി
ചെ� ലളിതമായാ ഒരും ചുവിടുവി�ായാി അതിചെന കണ്ക്കിാക്കിണ്ം. പിഴിയാകാലചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള സംാീ
കാരായമായാ ചെതളിവുംകളായാി പിാരാമ്പരായം, ഇതിഹാാസംം, പുരാാണ്ം എന്നിവിചെയാ കണ്ക്കിാക്കിിയാ 
അനോ�ഹാചെത്ത സംമകാലികരുംമായാി തട്ടംിച്ചു നോനാക്കുനോമ്പാൾ അത്ര നിസ്സാാരാനായാി കരുംതാനാവിില്ല.

ഒരും ബൗദ്ധീിക നോമഖലചെയാന്ന നിലയാിൽ ആർക്കിിനോയാാളജീിചെയാ സംമീപിിക്കിണ്ചെമങ്കിൽ ആദ്യായം 
ഭൂതകാലം എന്ന ആശയാം ഗ്രഹാിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. മധീയകാലഘട്ടംത്തിൽ യൂനോൊപിയ�ാർ ഒരും വിിദൂരാ 
ഭൂതകാലചെത്ത മാത്രനോമ തിരാിച്ചെിഞ്ഞിരുംന്നുള്ളു. അത് പുരാാനോണ്തിഹാാസംങ്ങളിലൂചെടി ബലചെപ്പിടു
ത്തുകയും ചെചായ്തു. ഈ പുനരാവിനോലാകനം പ്രധീാനമായും കൈബബിൾ പിഴിയാ നിയാമചെത്തയും നോൊമൻ 
- ഗ്രീക്കി് കൃതികചെളയും ഉപിനോയാാഗംിച്ചായാിരുംന്നു. ഒന്നരാ നൂറ്റാണ്ടാിന് മുമ്പ് പിാശ്ചിാതയ നോലാകചെത്ത 
സംാക്ഷ്യംരാരാായാ ജീനങ്ങൾ നോലാകം സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിട്ടംത് ഏതാനും വിർ�ങ്ങൾക്കു മുമ്പാചെണ്ന്ന് വിിശാ
സംിച്ചിരുംന്നു. കൈബബിളിചെ� അന്നചെത്ത മാനക വിയാഖയാനമനുസംരാിച്ചായാിരുംന്നു ആ വിിശാാസംം. 
എങ്കിലുംം, വിിദൂരാ ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ചെിയാാൻ നോവിണ്ടുന്നചെതല്ലാം നോശഖരാിക്കിണ്ചെമന്ന് അവിർ 
ആഗ്രഹാിച്ചു പുരാാതന ചാരാിത്രകാരാ�ാരുംചെടി അവിനോശ�ിക്കുന്ന കുെിപ്പുകൾ അവിർക്കി് നോവിണ്ടാിയാിരുംന്നു. 
എഴുത്തിചെ� വിികാസംത്തിന് മുമ്പുംള്ള കാലഘട്ടംചെത്തക്കുെിച്ച് എചെന്ത്യങ്കിലുംം ചാരാിത്രം ലഭായമാചെണ്ന്ന 
നോബാധീയം അവിർക്കി് ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. ഡ്ാനി�് പിണ്ഡിതനായാ ൊസ്മസം് കൈനറുപ്പിിചെ� (1759-1829) 
വിാക്കുകളിൽ പിെഞ്ഞാൽ കട്ടംിയുള്ള മൂടിൽമഞ്ഞ് മൂടിിയാ കാലം. അത് കചെണ്ടാത്താൻ കഴിിയാാത്ത 
ഒരും കാലത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. അതിചെനക്കുെിച്ച് ഊഹാിക്കുകയാല്ലാചെത മറ്റും മാർഗ്ഗ്മിചെല്ലന്ന് ൊസ്മസം് 
കൈനറുപ്പി് അഭാിപ്രായാചെപ്പിട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ന് ‘കട്ടംിയുളള മൂടിൽ മഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞുകിടിക്കുന്ന ആ 
കാലത്തിനോലക്കി് മൂടിൽ മഞ്ഞ് തുളച്ച് ’നമുക്കു കടിന്നു കയാൊനാവുംം എന്നു വിന്നിരാിക്കുന്നു. അത് ആ 
കാലചെത്തക്കുെിച്ച് പുതിയാ കചെണ്ടാത്തലുംകൾ ഒന്നും നടിന്നതു ചെകാണ്ടാല്ല. ശരാിയാായാ ചാില നോചാാദ്യായ
ങ്ങൾ നോചാാദ്യാിക്കിാൻ കഴിിഞ്ഞതിനാലാണ്്. അവിയ്ക്കാ് ഉത്തരാം കചെണ്ടാത്താനുള്ള ശരാിയാായാ മാർഗ്ഗ്ങ്ങൾ 
വിികസംിപ്പിിചെച്ചടുക്കിാൻ സംാധീിച്ചതു ചെകാണ്ടാാണ്്.

മനു�യർ എല്ലാ കാലത്തും അവിരുംചെടി ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ച് ചാില ഊഹാാനോപിാഹാങ്ങളി
നോലർചെപ്പിട്ടംിരുംന്നു. മനു�യസംമൂഹാം എങ്ങചെന ആയാിരുംന്നു എന്ന് വിിശദ്യാീകരാിക്കിാൻ മിക്കി സംംസ്കാാ
രാങ്ങൾക്കും അവിരുംനോടിതായാ പുരാാവൃത്തങ്ങളുംണ്ടാ്. ഉദ്യാാഹാരാണ്ത്തിന് ഗ്രീക്കി് എഴുത്തുകാരാനായാ 
ചെഹാസംിനോയാാഡ്് അനോ�ഹാത്തിചെ� എപ്പിിക് കാവിയമായാ വിർക്കി്സം് ആൻഡ്് നോഡ്യാ്സംിൽ (Works 
and Days) മാനവിഭൂത കാലചെത്ത താചെഴി പിെയുന്നനോപിാചെല അഞ്ച് ഘട്ടംങ്ങളായാി വിിഭാാവിനം ചെചായ്തു.

1 സംാർണ്ണിയുഗംം (Age of Gold)
2 ചെവിള്ളിയുഗംം (Age of silver)
3 ചെവിങ്കലയുഗംം ( Age of Bronze)
4 ഇതിഹാാസംനായാക�ാരുംചെടി യുഗംം (Age of Epic Heroes)
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5 ഇരുംമ്പ് യുഗംം ( Age of iron )

അനശാരാ�ാരുംചെടി യുഗംമാണ്് സംാർണ്ണിയുഗംം . അവിർ ശാന്ത്യിനോയാാചെടിയും സംമാധീാനനോത്താചെടിയും 
ധീാരാാളം നല്ല കാരായങ്ങൾ ചെചായ്ത് അവിരുംചെടി നോദ്യാശങ്ങളിൽ വിസംിച്ചു. ചെവിള്ളിയുഗംത്തിചെല മനു�യർ 
കുലീനരാായാിരുംന്നു. ഭായാത്തിചെ�യും സംങ്കടിത്തിചെ�യും യുഗംമായാ ഇരുംമ്പും യുഗംമായാിരുംന്നു ചെഹാനോസംായാി
ഡ്ിചെ� സംാന്ത്യം യുഗംം . ഇരുംമ്പും യുഗംത്തിൽ പികലുംം രാാത്രിയും മനു�യർക്കി് അധീാാനിനോക്കിണ്ടാി വിന്നു. 
അവിർക്കി് വിിശ്രീമമുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. അതുനോപിാചെല ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അവിർ ഒരാിക്കിലുംം നോമാചാിതരും
മായാില്ല. മിക്കി സംംസ്കാാരാങ്ങളുംം അവിയ്ക്കും മുമ്പുംള്ള സംമൂഹാങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടിരാായാിരുംന്നു. ആചെ�ക്കുകൾ 
അവിരുംചെടി നോടിാൾചെടിക് വിംശചെത്ത അതിശനോയാാക്തിിനോയാാചെടിയാാണ്് അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്. പുരാാതന 
കാലത്തിചെ� അവിശിഷ്ടിങ്ങളിലുംള്ള വിർദ്ധീിച്ച കൗതുകം ആദ്യായകാല നാഗംരാികതകളുംചെടി സംവിിനോശ
�തയാായാിരുംന്നു. പിണ്ഡിത�ാരുംം ഭാരാണ്ാധീികാരാികളുംം ഒന്നു നോപിാചെല ഭൂതകാല സംംസ്കൃതികളുംചെടി 
നോശ�ിപ്പുകളിൽ ആകൃഷ്ടിരാായാിരുംന്നു. അവിർ അവി നോശഖരാിക്കുകയും അവിചെയാക്കുെിച്ച് പിഠിക്കുകയും 
ചെചായ്തിരുംന്നു.

പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംത്തിചെ� ചാരാിത്രം മഹാത്തായാ കചെണ്ടാത്തലുംകളുംചെടി ചാരാിത്രമാണ്്. ഈജീിപ്തിചെല 
ടുട്ടംാൻഖാമുചെ� (Tutankhamun) ശവികുടിീരാം, ചെമക്സിിനോക്കിായാിചെല നഷ്ടിനഗംരാമായാ മയാ, പ്രാചാീന 
ശിലായുഗംത്തിചെല ചാായാം പൂശിയാ ഗുഹാകൾ, �ാൻസംിചെല ലനോസ്കാാക്സി്, ടിാൻസംാനിയാായാിചെല 
ഓൾഡുവിായാ് നോഗംാർജുലിൽ ആഴിത്തിൽ അടിക്കിം ചെചായ്ത നമ്മുചെടി പൂർവ്വികരുംചെടി അവിശിഷ്ടിങ്ങൾ. 
എന്നാൽ അതിചെലല്ലാമുപിരാിയാായാി അത് മനു�യചെ� ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള ഭാൗതിക ചെതളിവും
കളിനോലക്കി് പുതിയാ ദൃഷ്ടിികനോളാചെടി എത്തചെപ്പിട്ടംതിചെ� കഥയാാണ്്.

ഏറ്റവുംം വിിശാലമായാ അർത്ഥ്യത്തിൽ നരാവിംശശാസ്ത്രംം മാനവിികതചെയാക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനമാണ്്. 
മൃഗംങ്ങചെളന്ന നിലയാിൽ നമ്മുചെടി ശാരാീരാിക സംവിിനോശ�തകൾ, സംംസ്കാാരാചെമന്നു നാം വിിളിക്കുന്ന 
നമ്മുചെടി അനനയമായാ ജീീവിശാസ്ത്രംപിരാമല്ലാത്ത - കൈജീനോവിതരാ -സംവിിനോശ�തകൾ എന്നിവിചെയാക്കുെി
ച്ചുള്ള പിഠനമാണ്് നരാവിംശ ശാസ്ത്രംം. നരാവിംശ ശാസ്ത്രംജ്ഞാംൻ എനോഡ്ാർഡ്് കൈടിലർ സംംസ്കാാരാചെത്ത 
1871- ൽ ഫലപ്രദ്യാമായാി സംംഗ്രഹാിച്ചു നിർവ്വചാിച്ചു. “ സംമൂഹാത്തിചെല ഒരാംഗംചെമന്ന നിലയാിൽ മനു�യൻ 
നോനടിിയാ അെിവി് വിിശാാസംം, കല, ധീാർമ്മാികത , നിയാമം, ആചാാരാം, മനോറ്റചെതങ്കിലുംം കഴിിവുംകളുംം 
ശീലങ്ങളുംം “ ആണ്നോത്ര സംംസ്കാാരാം. ഒരും പ്രനോതയക സംമൂഹാത്തിചെ� സംംസ്കാാരാചെത്ത പിരാാമർശിക്കു
നോമ്പാൾ നരാവിംശ ശാസ്ത്രംജ്ഞാംർ സംംസ്കാാരാചെമന്ന പിദ്യാം കൂടുതൽ നിയാന്ത്രിതമായാ അർത്ഥ്യത്തിൽ 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നു. മറ്റ് സംമൂഹാങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരും സംമൂഹാചെത്ത നോവിർതിരാിക്കുന്നതും ആ സംമൂഹാത്തിന് 
അനനയമായാ ജീീവിശാസ്ത്രംപിരാമല്ലാത്തതുമായാ സംവിിനോശ�തകൾ എന്ന അർത്ഥ്യത്തിലാണ്് സംംസ്കാാ
രാചെമന്ന പിദ്യാം അവിർ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. പുരാാവിസ്തു സംംസ്കാാരാചെമന്നതിചെന വിിളിക്കിാം. നരാവിംശ 
ശാസ്ത്രംം വിിശാലമായാ ഒരും വിിജ്ഞാംാന ശാഖയാാണ്്. അതിചെന ബനോയാാളജീിക്കിൽ നരാവിംശ ശാസ്ത്രംം, 
കൾച്ചെൽ നരാവിംശശാസ്ത്രംം, ആർക്കിിനോയാാളജീി എന്നിങ്ങചെന മൂന്ന് ഉപിവിിഭാാഗംങ്ങളായാി തിരാിക്കിാം. 
മനു�യചെ� പിരാിണ്ാമചെത്തക്കുെിച്ചും ജീീവിശാസ്ത്രംപിരാമായാ സംവിിനോശ�തകചെളക്കുെിച്ചും പിഠിക്കുന്ന 
ബനോയാാളജീിക്കിൽ നരാവിംശശാസ്ത്രംം ഭാൗതികനരാവിംശശാസ്ത്രംം എന്നു കൂടിി അെിയാചെപ്പിടുന്നു. 
സംംസ്കാാരാ നരാവിംശ ശാസ്ത്രംം മനു�യ സംംസ്കാാരാചെത്തയും സംമൂഹാചെത്തയും അപിഗ്രഥിക്കുന്നു. എത്ത
നോനാഗ്രാഫിയും എത്തനോനാളജീിയും ഇതിചെ� രാണ്ടാ് ഉപിശാഖകളാണ്്. എത്തനോനാഗ്രാഫി വിയക്തിിഗംത 
ജീീവിിത രാീതികചെളക്കുെിച്ചു പിഠിക്കുന്നു എത്തനോനാളജീി എത്തനോനാഗ്രാഫിക് ചെതളിവുംകളുംപിനോയാാഗംിച്ച് 
സംംസ്കാാരാങ്ങചെള താരാതമയം ചെചായ്ത മനു�യ സംമൂഹാചെത്തക്കുെിച്ച് സംാമാനയ തത്താങ്ങളിനോലക്കി് എത്തി
നോച്ചരുംന്നു. സംാംസ്കാാരാിക നരാവിംശ ശാസ്ത്രംത്തിചെ� ഭൂതകാലമാണ്് ആർക്കിിനോയാാളജീി.



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 698

സംാംസ്കാാരാികനരാവിംശശാസ്ത്രംജ്ഞാംർ മനു�യർ സംമൂഹാമായാി ജീീവിിച്ചതിചെ� അനുഭാവിങ്ങചെള 
ആധീാരാമാക്കിി പിലനോപ്പിാഴും നിഗംമനങ്ങളിനോലക്കി് എത്തുന്നു. അനോതസംമയാം പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംജ്ഞാംർ 
ഇവിിചെടി ജീീവിിച്ചു മരാിച്ചു നോപിായാ മനു�യചെരായും സംമൂഹാങ്ങചെളയും പിഠിക്കുന്നു. മുൻ സംമൂഹാങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അവിനോശ�ിക്കുന്നവിചെയായും പിഠിക്കുന്നു. അത് ഭാൗതിക സംംസ്കാാരാം എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. ചെകട്ടംിടിങ്ങൾ 
,ഉപികരാണ്ങ്ങൾ, മറ്റ് കരാകൗശല വിസ്തുക്കിൾ, കലാസൃഷ്ടിികൾ എന്നിവിയാിലൂചെടിയാാണ്് ആ പിഠനം 
നിർവ്വഹാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്. പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംജ്ഞാംചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഏറ്റവുംം ചെവില്ലുവിിളി 
നിെഞ്ഞ ദ്യാൗതയം ഭാൗതിക സംംസ്കാാരാചെത്ത മാനു�ികമായാി എങ്ങചെന വിയാഖയാനിക്കിണ്ചെമന്ന് 
അെിയുക എന്നതാണ്്. എങ്ങചെനയാാണ്് അവിർ ഉണ്ടാാക്കിിയാ പിാത്രങ്ങൾ, കലങ്ങൾ എന്നിവി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചചെതന്നും എന്തുചെകാണ്ടാാണ്് ചാില വിാസംസ്ഥിലങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയാിലുംം മറ്റും ചാിലവി 
സംമചാതുരാാകൃതിയാിലുംമായാചെതന്നും അവിർ പിഠിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി പുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംം-എതനോനാഗ്രഫി 
രാീതികൾ പിരാ�രാം അതിക്രമിക്കുന്നു. സംമീപികാലത്ത് പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�കർ എതനോനാ ആർക്കിി
നോയാാളജീി വിികസംിപ്പിിച്ചു. ഭാൗതികസംംസ്കാാരാചെത്ത സംമൂഹാം എങ്ങചെന ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെവിന്നും എങ്ങചെന 
അവിർ അവിർക്കു നോവിണ്ടാ ആയുധീങ്ങളുംം ഉപികരാണ്ങ്ങളുംം ഉണ്ടാാക്കിിചെയാന്നും താമസംിക്കിാനുള്ള 
സംൗകരായങ്ങൾ സംജ്ജ്മാക്കിിചെയാന്നും സ്ഥിലം കചെണ്ടാത്തിചെയാന്നുചെമാചെക്കി പിരാിനോശാധീിക്കുന്നു. ഇതുമാ
ത്രമല്ലപുരാാവിസ്തുക്കിളുംചെടി സംംരാക്ഷ്യംണ്ത്തിചെ� മണ്ഡലത്തിലുംം പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംത്തിന് ഒരും പ്രധീാന 
പിങ്കുണ്ടാ്. കൈപിതൃകപിഠനം ഇന്ന് ഒരും വിികസംാരാ വിിജ്ഞാംാന ശാഖയാാണ്്. നോലാകസംാംസ്കാാരാിക 
കൈപിതൃകം കുെഞ്ഞുവിരുംന്ന ഒരും വിിഭാവിമാണ്് .അത് വിയതയസ്ത ആളുംകൾക്കി് വിയതയസ്ത അർത്ഥ്യങ്ങൾ 
ഉൾചെക്കിാള്ളാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാണ്്.

ഭൂതകാലവുംമായാി പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം ബന്ധചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നതു നോപിാചെല ചാരാിത്രത്തിൽ നിന്ന് 
അത് വിയതയസ്തവുംമായാിരാിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വിിശാലമായാ അർത്ഥ്യത്തിൽ പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം 
നരാവിംശ ശാസ്ത്രംത്തിചെ� ഒരും വിശമായാിരാിക്കുന്നതു നോപിാചെല ചാരാിത്രത്തിചെ� ഒരും ഭാാഗംവുംമാണ്്. മൂന്നു 
ദ്യാശലക്ഷ്യംം വിർ�ങ്ങൾക്കു മുമ്പുംള്ള മനു�യരാാശിയുചെടി ആരാംഭാം മുതലുംള്ള മുഴുവിൻ ചാരാിത്രവുംചെമന്നാണ്് 
അതിനർത്ഥ്യം. പിരാമ്പരാാഗംത ചാരാിത്ര നോ�ാതസ്സുകൾ പിടിിഞ്ഞാെൻ ഏ�യയാിലുംം നോലാകത്തിചെ� മറ്റും 
പില ഭാാഗംങ്ങളിലുംം ബി.സംി. മൂവിായാിരാനോത്താചെടി ലിഖിത നോരാഖകളിലൂചെടി ആരാംഭാിക്കുന്നു. നോരാഖാമൂലമുള്ള 
ചെതളിവുംകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച്  ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ചു പിഠിക്കുന്ന ചാരാിത്രത്തിനും ലിഖിത നോരാഖകൾ
ക്കും മുമ്പുംള്ള കാലഘട്ടംചെത്ത ചാരാിത്രാതീതകാലം എന്നു വിിളിക്കുന്നു. ചാില രാാജീയങ്ങളിൽ അചെതാരും 
അവിനോഹാളനസംംജ്ഞാംയാായാി കണ്ക്കിാക്കിചെപ്പിടുന്നു. ലിഖിത നോരാഖകൾ വിാചെമാഴിി ചാരാിത്രചെത്തക്കിാൾ 
വിിലചെപ്പിട്ടംതാചെണ്ന്നും വിിവിരാങ്ങൾ നോരാഖചെപ്പിടുത്തുന്നതിനുള്ള പിാശ്ചിാതയ മാർഗ്ഗ്ങ്ങൾ വിരുംന്നതു 
വിചെരായുള്ള സംംസ്കാാരാങ്ങചെള നിലവിാരാമില്ലാത്തചെതന്നും അവിർ കരുംതുന്നു. പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം 
എല്ലാ ലിഖിത ലിഖിനോതതരാ സംംസ്കാാരാങ്ങചെളയും കാലഘട്ടംങ്ങചെളയും കുെിച്ച് പിഠിക്കുന്നു ചാരാിത്രവുംം 
ചാരാിത്രാതീതവുംം തമ്മാിലുംളള വിയതയാസംം ലളിതമായാി ആധുനിക നോലാകത്തിൽ ലിഖിത പിദ്യാത്തിചെ� 
പ്രാധീാനയം തിരാിച്ചെിയുന്ന വിിഭാജീന നോരാഖയാാണ്്.

പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം മനു�യരാാശിചെയാ മനസ്സാിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരും ശാസ്ത്രംമാണ്്. അചെതാരും 
മാനവിിക വിി�യാശാഖയാാണ്്. മനു�യഗുണ്പിഠനമാണ്്. മനു�യചെ� ഭൂതകാലവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം 
പിഠനമാകയാാൽ ചാരാിത്ര പിഠനപിരാമായാ വിിജ്ഞാംാനശാഖയുമാണ്് .എന്നാൽ ലിഖിതചാരാിത്രത്തിചെ� 
പിഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വിയതയസ്തവുംമാണ്്. ലിഖിതചാരാിത്രം ഈ പിഠനത്തിന് ഉപിനോയാാഗംിക്കിാം. 
ചാരാിത്രനോരാഖകൾ പ്രസ്താവിിക്കുകയും വിിധീിനയായാം നിർവ്വഹാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. പുരാാവിസ്തുഗംനോവി�കർ 
പ്രതയക്ഷ്യം പ്രസ്താവിങ്ങളിനോലർചെപ്പിടുന്നില്ല. ശാസ്ത്രംജ്ഞാം�ാർക്കു തുലയമാണ്വിരുംചെടി പ്രനോയാാഗംരാീതികൾ. 
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അവിർ ദ്യാത്തങ്ങൾ നോശഖരാിക്കുകയും ചെതളിവുംകൾ നിരാത്തുകയും പിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളിനോലർചെപ്പിടുകയും 
ചെചായ്യുന്നു. അങ്ങചെന സംിദ്ധീാന്ത്യം രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നു. ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ച് ഒരും ചാിത്രം രൂപിീക
രാിക്കുകയാാണ്് അവിരുംചെടി ലക്ഷ്യംയം. ചുരുംക്കിത്തിൽ പുരാാവിസ്തു വിിജ്ഞാംാനീയാം ഒരും ശാസ്ത്രംവുംം മനു
�യകുല പിഠനവുംമാണ്്. ഭൂതകാല മനു�യാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി പിരായനോവിക്ഷ്യംണ്മാണ്് പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം, 
ആളുംകൾ എങ്ങചെന സംാമൂഹാിക ഗംണ്മായാി സംംഘടിിച്ചുചെവിന്നും അവിർ ചുറ്റുംപിാടുകചെള ചൂ�ണ്ം 
ചെചായ്തത് എങ്ങചെനചെയാന്നും ആശയാവിിനിമയാം നിർവ്വഹാിച്ചരാീതി എങ്ങചെനചെയാന്നും അവിർ കഴിിച്ചതും 
കുഴിിച്ചതും നിർമ്മാിച്ചതും വിിശാസംിച്ചതുമായാ എല്ലാമങ്ങചെനചെയാന്നും അനോനാ�ണ് വിിനോധീയാമാകുന്നു. 
ഇന്ന് പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം ഒരും വിിശാലസംഭായാാണ്്. വിിവിിധീതരാം രാീതികളുംം സംമീപിനങ്ങളുംം ചെകാണ്ടാ് 
ഒരാിക്കിലുംം ഐകയചെപ്പിടിാത്ത നിരാവിധീി വിയതയസ്ത വിിഭാാഗംങ്ങചെള ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഒരും വിിജ്ഞാംാന 
ശാഖയാാണ്്. ക്ലാാസംിക്കിൽ പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം, ചാരാിത്ര പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംം, പിരാിസ്ഥിിതി പുരാാവിസ്തു 
ശാസ്ത്രംം. എതനോനാ ആർക്കിിനോയാാളജീി, ബനോയാാ ആർക്കിിനോയാാളജീി ,ജീിനോയാാ ആർക്കിിനോയാാളജീി, അണ്ടാർ 
വിാട്ടംർ ആർക്കിിനോയാാളജീി, ആർക്കിിനോയാാചെജീനിറ്റിക്സി് തുടിങ്ങിയാവി അതിൽ പ്രധീാനചെപ്പിട്ടംവിയാാണ്്. 
ത�ാത്രാ ജീനിതക ശാസ്ത്രംത്തിചെ� സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായകൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ച് മനു�യ ഭൂതകാലചെത്ത
ക്കുെിച്ചുള്ള പിഠനമാണ്് ആർക്കിിനോയാാചെജീനിറ്റിക്സി്.

നനോവിാത്ഥ്യാനകാലഘട്ടംത്തിൽ കൗതുക വിസ്തുക്കിളുംചെടി ചെചാറുമുെികൾ നിർമ്മാിക്കുന്ന പിതിവും
ണ്ടാായാിരുംന്നു. ആ കാലഘട്ടംത്തിൽ പിണ്ഡിത�ാർ ക്ലാാസംിക്കിൽ പ്രാചാീനതയുചെടി അവിശിഷ്ടിങ്ങൾ 
നോശഖരാിക്കിാനും പിഠിക്കിാനും തുടിങ്ങി. ഇംഗ്ലീീഷുകാരാനായാ വിിലയം സ്റ്റുക്കി് ലി (1687-1765) ഇത്തരാം 
സ്മാരാകങ്ങചെളക്കുെിച്ച് ചാിട്ടംയാായാ പിഠനത്തിനോലർചെപ്പിട്ടു. 1675-ൽ പുതിയാ കാല പുരാാവിസ്തുഖനനത്തിനു 
തിനോയാാതി ഹുവിാക്കിചെ� പിിരാമിഡ്് കുഴിിച്ച് കാർനോലാസം് ഡ്ി സംിചെഗംൻസം കൈവി നോഗംം നോഗംാെ പ്രാരാംഭാം 
കുെിച്ചു. പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ കൂടുതൽ സംാഹാസംികരാായാ ഗംനോവി�കർ പുതിയാ സ്ഥിലങ്ങളിൽ 
ഖനനമാരാംഭാിച്ചു. ഇറ്റലിയാിചെല നോപിാംപിി നോൊമൻ കചെണ്ടാത്തലുംകളിൽ ആദ്യായനോത്തതാണ്്. 1765- ൽ 
ചെപിറുതീരാചെത്ത ഹുവിാക്കി ഡ്ി ടി�ാലൂക്കിിൽ ഒരും കുന്ന് ഖനനം നടിത്തി ചെപിാതുവിഴിിച്ചാൽ കചെണ്ടാത്തി. 
എന്നിരുംന്നാലുംം പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രം ചാരാിത്രത്തിചെല ആദ്യായചെത്ത ശാസ്ത്രംീയാ ഉത്ഖനനം നിർവ്വഹാിച്ചതി
ചെ� ബഹുമതി നോതാമസം് ചെജീനോഫഴ്സിണ്് അവികാശചെപ്പിട്ടംതാണ്്. ഊഹാാനോപിാഹാങ്ങളുംചെടി അവിസംാന
ത്തിചെ� ആരാംഭാം ചെജീനോഫഴ്സിണ്ിചെ� ദ്യാൗതയനോത്താചെടി അടിയാാളചെപ്പിടുത്തചെപ്പിട്ടു. കാലത്തിനു മുനോമ്പ 
സംഞ്ചരാിച്ച പുരാാവിസ്തു ശാസ്ത്രംജ്ഞാംനായാിരുംന്നു അനോ�ഹാം. മൂന്നാമചെത്ത അനോമരാിക്കിൻ പ്രസംിഡ്ന്റു 
കൂടിിയാായാിരുംന്നു , ചെജീനോഫഴ്സിൺ.

മിസംിസംിപ്പിി നദ്യാിയുചെടി കിഴിക്കി് നൂറുകണ്ക്കിിന് കുന്നുകൾ തനോ�ശ വിാസംികൾ നിർമ്മാിച്ചത
ചെല്ലന്ന് ചെജീനോഫഴ്സിണ്ിചെ� കാലത്ത് ആളുംകൾ വിിശാസംിച്ചിരുംന്നു എന്നാൽ, അപ്രതയക്ഷ്യംമായാിനോപ്പിായാ 
മൗണ്ടാ് ബിൽനോഡ്ഴ്സി് എചെന്നാരും വിംശമുണ്ടാായാിരുംന്നനോത്ര. ശാസ്ത്രംീയാമായാ ചെതളിവുംകൾ നോശഖരാിക്കിാൻ 
ചെജീനോഫഴ്സിൺ ആ കുന്നുകൾ ഖനനം ചെചായ്തു. അവിിചെടി കചെണ്ടാത്തിയാ മനു�യാസ്ഥിികചെള അടിിസ്ഥിാ
നമാക്കിി അചെതാരും ശ്മശാനസ്ഥിലമാചെണ്ന്ന നിഗംമനത്തിചെലത്തി. മൗണ്ടാ് ബിൽനോഡ്ഴ്സിിചെന സംംബ
ന്ധിച്ച വിിവിാദ്യാങ്ങളിൽ ഒരും തീരുംമാനത്തിചെലത്തിനോച്ചരുംന്നതിന് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രംീയാമായാ ചെതളിവുംകൾ 
നോശഖരാിക്കിണ്ചെമന്ന് അനോ�ഹാം സംമർത്ഥ്യിച്ചു. ശ്രീദ്ധീാപൂർവ്വം ഖനനം ചെചായ്ത ചെതളിവുംകളിൽ നിന്നു 
യുക്തിിസംഹാമായാ നിഗംമനങ്ങളിനോലക്കി് എത്താനുള്ള പിദ്ധീതി പിലപ്രകാരാത്തിലുംം ആധുനികപുരാാ
വിസ്തുശാസ്ത്രംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനമായാിത്തീർന്നു. വിടിനോക്കിയാനോമരാിക്കിയാിചെല അനോ�ഹാത്തിചെ� പിിൻ
ഗംാമികളാരുംം പിനോക്ഷ്യം, ആ ദ്യാൗതയം ഏചെറ്റടുക്കുകയുണ്ടാായാില്ല. അനോത സംമയാം യൂനോൊപ്പിിൽ ഖനനം 
വിിപുലമായാി നടിന്നു ചെകാണ്ടാിരുംന്നു. െിച്ചാർഡ്് നോകാൾട്ടം് നോഹാാചെെ അവിരാിൽ പ്രമുഖനായാിരുംന്നു. 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 6100

നോഡ്ാ.നോതാമസം് സ്കാെിയാ
നോകാട്ടംയാം ജീില്ലയാിൽ കുെിച്ചിത്താനത്തു ജീനിച്ചു. .കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു മലയാാള

ത്തിൽ എം.ഫിൽ ബിരുംദ്യാം. നാടികീയാ സംാഗംതാഖയാനങ്ങചെളക്കുെിച്ചു നടിത്തിയാ ഗംനോവി�ണ്ത്തിന് കാലടിി 
ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നു പിി എച്ച് .ഡ്ി. ബിരുംദ്യാം. ’ 2008 ൽ പിാലാ ചെസംൻ്െ് 
നോതാമസം് നോകാനോളജീിൽ മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അസംിസ്റ്റിൻെ് ചെപ്രാഫസംൊയാി നോചാർന്നു. നോലാകകഥയുചെടി 
ചാരാിത്രവുംം സംൗന്ദീരായവുംം, പിാശ്ചിാതയ സംാഹാിതയ സംനോങ്കതങ്ങൾ, ഭാാരാതീനോയാതരാ സംാഹാിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ 

തുടിങ്ങിയാ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. സംാഹാിതയ ചാരാിത്ര വിിജ്ഞാംാനീയാം, ആധുനികാനന്ത്യരാ കവിിത, പിരാിസ്ഥിിതി വിിജ്ഞാംാനീ
യാവുംം മനു�യാവികാശ പിഠനവുംം തുടിങ്ങിയാ പുസ്തകങ്ങൾ എഡ്ിറ്റ് ചെചായ്തു. 

എങ്കിലുംം വിിദൂരാ ഭൂതകാലചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള അെിവുംകൾ അവിർചെക്കിാന്നും നൽകാനായാില്ല.കാരാണ്ം 
അവിരുംചെടി വിയാഖയാനം കൈബബിൾ ചാട്ടംക്കൂടിിനുള്ളിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടാായാിരുംന്നു. പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ
ണ്ടാിചെ� മധീയനോത്താചെടി യാഥാർത്ഥ്യപുരാാവിസ്തുശാസ്ത്രംം സ്ഥിാപിിതമായാി. ജീിനോയാാളജീി എന്ന വിിജ്ഞാംാന 
ശാഖയുചെടി പില കചെണ്ടാത്തലുംകളുംം അതിനു ശക്തിമായാ അടിിത്തെചെയാാരുംക്കിി. നോസ്കാാട്ടംി�് ജീിനോയാാള
ജീിസ്റ്റി് ജീയാിംസം് ഹാട്ടംൺ (1726-1797) തചെ� തിയാെി ഓഫ് ദ്യാ എർത്തിൽ നടിത്തിയാ നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ 
പുരാാവിസ്തുഖനനഗംനോവി�ണ്ത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനതത്താങ്ങളായാിത്തീർന്നു. ഭാാഗംയവിശാൽ നിരാവിധീി 
അടിിസ്ഥിാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ വിി�യാത്തിൽ ഇന്നു ഇതരാ ഭാാ�കളിൽ ലഭായമാണ്്. മലയാാളത്തിൽ 
അതിനു ബാലയം പിിന്നിട്ടംിട്ടംില്ല എന്നു മാത്രം.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. 1 Clive Gamble . Archaeology The Basics Routledge, London ,2004

2. 2 Kevin Greene, Tom Moore. Archaeology: An Introduction, Routledge, London, 2010 .



അെബി മലയാാളവുംം സൂഫിസംവുംം
അബ്ദുൾ ഗംഫൂർ പിി. 

അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗംവി. ആർടി്സം് & സംയാൻസം് നോകാനോളജീ്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്

മലയാാളം അെബിലിപിിയാിൽ എഴുതുന്നതാണ്് അെബിമലയാാളം എന്ന് ലളിതമായാി പിെയാാം. എല്ലാ 
മലയാാളവിർണ്ങ്ങൾക്കും അനുരൂപിമായാ ലിപിികൾ അെബിയാിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മലയാാളവിർണ്
ങ്ങൾ എഴുതാവുംന്ന തരാത്തിൽ അെബിലിപിിയാിൽ ചാില പിരാി�് കാരാങ്ങൾ വിരുംത്തിയാാണ്് അെബിമ
ലയാാളത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. അെബിമലയാാളം പ്രനോതയകമായാ ഒരും ഭാാ�യാല്ല. ലിപിയന്ത്യരാണ്ം 
(transliteration) മാത്രമാണ്്.

മലബാെിചെല മുസ്ലിീങ്ങൾക്കിിടിയാിലാണ്് അെബിമലയാാളം പ്രചാാരാത്തിലുംണ്ടാായാിരുംന്നത്. ചാില 
മുസ്ലിിം വിിഭാാഗംങ്ങൾ ഇനോപ്പിാഴും മദ്രസംവിിദ്യായാഭായാസംത്തിന് അെബിമലയാാളം ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തുന്നു
ണ്ടാ്. ഇങ്ങചെന സംവിിനോശ�മായാ ഒരും വിയവിഹാാരാരൂപിം മുസ്ലിീങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ വിികസംിച്ചുവിന്നതിന് 
സംാമൂഹാികവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംം സംാംസ്കാാരാികവുംമായാ കാരാണ്ങ്ങളുംണ്ടാ്. മാപ്പിിളമാർ നൂറ്റാണ്ടുകനോളാളം 
മലയാാളം പിഠിക്കിാചെത മാെിനിന്നു എന്നതാണ്് ഒരും കാരാണ്ം. മാപ്പിിളമാചെരാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
മലയാാളം സംവിർണ്ജീ�ികളുംചെടി ഭാാ�യും ഇംഗ്ലീീ�് അധീിനിനോവിശശക്തിികളുംചെടി ഭാാ�യുമായാിരുംന്നു. 
അെബി ഒഴിിചെകയുള്ള ഭാാ�കചെളല്ലാം അവിിശാാസംികളുംചെടി (കാഫർ) ഭാാ�യാാചെണ്ന്ന വിിശാാസംവുംം 
അവിചെരാ മലയാാളം പിഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിിലക്കിിയാിരാിക്കിണ്ം. ഈചെയാാരും സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് 
അെബിമലയാാളത്തിചെ� പിിെവിിയുണ്ടാാകുന്നത്.

മലബാെിചെല മുസ്ലിീങ്ങൾ പ്രാനോയാണ് സംമൂഹാത്തിചെ� താനോഴിക്കിിടിയാിലുംള്ള കർ�കചെത്താ
ഴിിലാളികളായാിരുംന്നു. സംാമ്പത്തികമായാി വിളചെരാ പിിന്നാക്കിം നിന്നിരുംന്ന അവിർ ജീ�ികളുംചെടി 
ചൂ�ണ്ത്തിനും പിലവിിധീ പിീഡ്നങ്ങൾക്കും ഇരാകളായാിരുംന്നു. സംാമൂഹാികമായാ അസംമതാവുംം 
അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥിയും ജീാതിവിയവിസ്ഥിയുചെടി ചെകടുതികളുംം എല്ലാം നോചാർന്നു സൃഷ്ടിിച്ച ജീീവിിതസംാഹാ
ചാരായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരും നോമാചാനം അവിർ ആഗ്രഹാിച്ചിരുംന്നിരാിക്കിണ്ം. അധീിനിനോവിശശക്തിികളുംചെടി 
നിർബന്ധിത മതപിരാിവിർത്തനശ്രീമങ്ങളുംം അവിരാിൽ ആശങ്കയുളവിാക്കിി. ഈചെയാാരും സംാഹാചാ
രായത്തിലാണ്് നോകരാളത്തിൽ സൂഫിപ്രസ്ഥിാനങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കുന്നത്. അനോെബയയാിൽ നിന്നു വിന്ന 
സംയ്യിദുമാരാാണ്് ഇവിിചെടി സൂഫിസംത്തിചെ� പ്രചാാരാകരാായാത്1. അവിചെരാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം 
തങ്ങളുംചെടി ആശയാങ്ങൾ ജീനങ്ങളിനോലചെക്കിത്തിക്കുന്നതിന് ഒരും ആവിി�് കാരാമാധീയമം ആവിശയമാ
യാിരുംന്നു. അന്നചെത്ത സംാമൂഹാികസംാഹാചാരായങ്ങളിൽ മലയാാളവുംം ഇംഗ്ലീീഷും അതിന് പിരായാപ്തമായാി 
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അവിർ കരുംതിയാിരുംന്നില്ല. അെബിപിഠനം മുസ്ലിീങ്ങൾക്കി് അനിവിാരായമായാിരുംന്നു. അെബിലിപിി 
പിഠിച്ചുചെവിച്ചിട്ടുള്ള മാപ്പിിളമാചെരാ സംംബന്ധിച്ച് അതിലൂചെടി പ്രാനോദ്യാശികഭാാ� കൈകകാരായം ചെചായ്യാൻ 
കഴിിയുന്ന അവിസ്ഥി സംനോന്ത്യാ�കരാമായാിരുംന്നു. ഒരും ബദ്യാൽസംാക്ഷ്യംരാതചെയാന്ന മട്ടംിലായാിരാിക്കിണ്ം 
അെബിമലയാാളത്തിചെ� പിിെവിി.

ഇസ്ലിാമിചെല മിസ്റ്റിിസംിസംം എന്നാണ്് സൂഫിസംം അെിയാചെപ്പിടുന്നത്. ക്രിസ്തു എട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാാണ്് 
സൂഫിസംത്തിചെ� ഉദ്യായാകാലമായാി കരുംതുന്നത്. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിലാണ്് അതിന് ഒരും താത്താി
കാടിിത്തെയുണ്ടാാകുന്നത്.

ടോകരീളത്തിിടെലി സൂഫിികൃതിികൾ

1. മുഹി് യിിദ്ദീീൻമാലി
നോകരാളത്തിൽ സൂഫിസംാഹാിതയകൃതികൾ രാചാിക്കിചെപ്പിടിാൻ തുടിങ്ങിയാത് എനോപ്പിാഴിാചെണ്ന്ന് ഖണ്ഡി
തമായാി പിെയാാൻ കഴിിയാില്ല. എന്നാൽ ലഭായമായാ സൂഫികൃതികളിൽ പ്രാചാീനതമമായാത് മുഹാ് യാി
�ീൻമാലയാാണ്്. ക്രി.വി. 1607-ൽ രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം ഈ കൃതിയുചെടി കർത്താവി് നോകാഴിിനോക്കിാട്ടുകാരാനായാ 
ഖാളി മുഹാമ്മാദ്യാാണ്്. അെബിമലയാാളത്തിലാണ്് കാവിയരാചാന. ചെകാല്ലവിർ�ം 782-ലാണ്് മാലയുചെടി 
രാചാനചെയാന്ന് കാവിയത്തിൽ തചെന്ന സൂചാനയുണ്ടാ്. ലഭായമായാ ആദ്യായചെത്ത അെബിമലയാാളരാചാനയും 
ഇതുതചെന്ന.

കൊ�ാല്ലംം കൊ�ളുനൂറ്റിികൊ�ണ്പത്ത്് ലണ്ടിിൽ ഞാാൻ
കോ�ാകോത്ത്ൻ ഇമ്മാാലകൊനാ നൂറ്റി�ിമ്പത്ത്ഞ്ചുമ്മാൽ
മുത്തുംം മാാണിിക്കവുംം ഒന്നാാ�ി കോ�ാകൊത്ത് കോപാൽ
മുഹ്് �ിദ്ദീീൻ മാാലകൊനാ കോ�ാകോത്ത്ൻ ഞാാൻ കോലാ�കൊെ.3

കൈശഖ് മുഹാ് യാി�ീൻ അബ്ദുൽഖാദ്യാർ ജീീലാനി (1078-1166) യുചെടി ചാരാിത്രവുംം അത്ഭുതസംിദ്ധീിവിിനോശ�
ങ്ങളുംം പിാടിിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന മാലപ്പിാട്ടുവിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിടുന്ന കൃതിയാാണ്് മുഹാ് യാി�ീൻമാല. ഇനോ�ഹാത്തിചെ� 
നോപിരാിലാണ്് ഖാദ്യാിരാിയ്യ താരാീഖത്ത് അെിയാചെപ്പിടുന്നത്. ആയാതിനാൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിായാ ഖാളിമുഹാ
മ്മാദ്യാ് ഖാദ്യാിരാിയ്യ താരാീഖത്തിചെ� വിക്തിാവുംം പ്രനോബാധീകനുമായാിരുംന്നു എന്നു കരുംതാൻ നയായാമുണ്ടാ്. 
നോകാഴിിനോക്കിാചെട്ടം മുസ്ലിീങ്ങളുംചെടി ആത്മീയാനോനതൃതാം വിഹാിച്ചിരുംന്ന ഖാളിയാായാിരുംന്നു അനോ�ഹാചെമന്നത് 
അക്കിാലത്ത് മലബാെിൽ ഖാദ്യാിരാിയ്യ താരാീഖത്തിനുണ്ടാായാിരുംന്ന പ്രചാാരാചെത്ത എടുത്തുകാണ്ിക്കുന്നു.

മനോനാഹാരാമായാ ഒരും കാവിയം എന്ന നിലയ്ക്കാ് മുഹാ് യാി�ീൻമാലചെയാ ആസംാദ്യാിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന 
അതിചെ� ആശയാതലചെത്ത പൂർണ്മായാി അംഗംീകരാിക്കിാനാവിില്ല എന്ന് ചാില പിണ്ഡിത�ാർക്കി് 
അഭാിപ്രായാമുണ്ടാ്.4 എന്നാൽ മുഹാ് യാി�ീൻ മാലയ്ക്കുംം മുഹാ് യാി�ീൻ കൈശഖിനും നോകരാളീയാ മുസ്ലിീങ്ങളുംചെടി 
നോമലുംള്ള അഗംാധീമായാ സംാാധീീനം നിനോ�ധീിക്കിാവിതല്ല. കൈഹാന്ദീവിസംമൂഹാത്തിൽ അധീയാത്മരാാമാ
യാണ്ത്തിനു ലഭാിച്ചതിൽനിന്നും ഒട്ടും കുെയാാത്ത പ്രചാാരാം മുഹായാി�ീൻമാലയ്ക്കും മുസ്ലിീങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ 
ലഭാിച്ചു.5 തുഞ്ചചെത്തഴുത്തച്ഛൻ ഖാളിമുഹാമ്മാദ്യാിചെ� സംമകാലികനായാിരുംന്നുചെവിന്ന കാരായം ഇവിിചെടി 
ഓർക്കിാവുംന്നതാണ്്. മൂന്നു നൂറ്റാനോണ്ടാാളം കാലം മുസ്ലിിം ഗൃഹാങ്ങളിൽ ഖുർആൻ നോപിാചെല തചെന്ന 
വിയാപികമായാി പിാരാായാണ്ം ചെചായ്യചെപ്പിട്ടുനോപിാന്ന ഒരും വിിശുദ്ധീ കാവിയമായാിത്തീർന്നു മുഹാ് യാി�ീൻമാല.6 
നോകരാളീയാമുസ്ലിിംജീീവിിതത്തിൽ മുഹാ് യാി�ീൻ കൈശഖ് വിലിയാ സംാാധീീനമാണ്് ചെചാലുംത്തിയാിരുംന്നത്. 
വിിദൂരാസ്ഥിനായാ അല്ലാഹുവിിചെനക്കിാൾ സംമീപിസ്ഥിനും ആശ്രീിതവിത്സാലനുമായാ കൈശഖിനോനാടു 
പ്രാർത്ഥ്യിക്കിാൻ ആളുംകൾ ഇഷ്ടിചെപ്പിട്ടു. കൈവിക്കിം മുഹാമ്മാദ്യാ് ബ�ീെിചെ� ന്റുപ്പൂപ്പാാകൊക്കാൊകോനാണ്ടിാർന്നു 
എന്ന കൃതിയാിൽ കുഞ്ഞുതാച്ചുമ്മാ എന്ന കഥാപിാത്രം നോക്ഷ്യംാഭാജീനകമായാ സംന്ദീർഭാങ്ങളിൽ കൈദ്യാവിനോമ 
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എന്നു വിിളിക്കുന്നതിനു പികരാം മയ്യ�ീനോന എന്നാണു വിിളിക്കുന്നത്. മുസ്ലിീങ്ങളുംചെടി നിതയജീീവിിതത്തിൽ 
മുഹാ് യാി�ീൻ കൈശഖിനുണ്ടാായാിരുംന്ന സംാാധീീനശക്തിിയുചെടി ഒരുംദ്യാാഹാരാണ്മാണ്ിത്.

മുഹാ് യാി�ീൻമാലയുചെടി രാചാനനോയാാചെടി മാലപ്പിാട്ടുകൾ എന്ന ഒരും പ്രസ്ഥിാനത്തിനു തചെന്ന 
തുടിക്കിം കുെിക്കുകയാാണ്് ഖാളി മുഹാമ്മാദ്യാ് ചെചായ്തത്. മുഹാ് യാി�ീൻമാലയ്ക്കാ് അനോനകം അനുകർത്താക്കിളും
ണ്ടാായാി. ബദ്യാർമാല, രാിഫാഈ മാല, മഹാമൂദ്യാ് മാല, നഫീസംത്ത് മാല തുടിങ്ങിയാ മാലപ്പിാട്ടുകൾ മുഹായി
�ീൻമാലയുചെടി അച്ചിൽ വിാർചെത്തടുത്തവിയാാണ്്. മാലപ്പിാട്ടുകൾ ചെപിാതുചെവി സ്തുതിഗംീതങ്ങളാണ്്. 
സൂഫി ഗുരുംനാഥ�ാർ, ദ്യാിവിയ�ാർ, ദ്യാിവിയസ്ത്രംീകൾ, രാക്തിസംാക്ഷ്യംികൾ തുടിങ്ങിയാ പുണ്യാത്മാക്കിളുംചെടി 
അപിദ്യാാനങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പിദ്യായകൃതികളാണ്് മാലപ്പിാട്ടുകൾ.7 ഓനോരാാ താരാീഖത്തിചെ�യും 
അനുഭാാവിികൾ അതതു കൈശഖുമാരുംചെടി മാഹാാത്മയചെത്ത പ്രകീർത്തനം ചെചായ്യുന്നതിന് പ്രനോതയകം 
മാലപ്പിാട്ടുകൾ രാചാിച്ചിരുംന്നു. അങ്ങചെന രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം മാലകളാണ്് രാിഫാഈമാല, ശാദുലീമാല 
തുടിങ്ങിയാവി

2. നൂൽമ�്ഹി് (1737)
1737-ൽ രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം കുഞ്ഞായാിൻ മുസ്ലിയാരുംചെടി നൂൽമദ്യാ്ഹാ് ആണ്് കൃതയമായാ കാലസൂചാനനോയാാചെടി 
ലഭായമായാ രാണ്ടാാമചെത്ത അെബിമലയാാളകൃതി. 16 രാീതികളുംം 666 വിരാികളുംം നൂൽമദ്യാ്ഹാിലുംണ്ടാ്. വിടിക്കിൻ 
നോകാട്ടംയാം നോകാവിിലകചെത്ത ചെകാട്ടംാരാംവിിദൂ�കനായാിരുംന്ന കുഞ്ഞായാിൻ മുസ്ലിയാർ സംാമൂതിരാിയുചെടി 
കാരായസ്ഥിനായാ മങ്ങാട്ടംച്ചചെ� ഇഷ്ടിനോതാഴിനുമായാിരുംന്നു. തലനോ�രാിയാിചെല കൈസംദ്യാാർപിള്ളിക്കിടുത്തുള്ള 
മക്കിെയാിൽ കുടുംബത്തിൽ 1700-നോനാടിടുത്ത് കുഞ്ഞായാിൻ ജീനിച്ചു. ചെപിാന്നാനിയാിൽ ഉപിരാിപിഠനം 
നടിത്തിയാ കുഞ്ഞായാിൻ നോകരാളത്തിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്നത് അനോ�ഹാത്തിചെ� നോപിരാിൽ പ്രചാരാിച്ചിട്ടുള്ള 
നർമകഥകളിചെല നായാകൻ എന്ന നിലയ്ക്കാാണ്്. എന്നാൽ അനോ�ഹാം ഉന്നതനായാ ഒരും സൂഫിക
വിികൂടിിയാായാിരുംന്നു. നൂൽമാദ്ഹ്്, �പ്പാപ്പാാട്ട്്, നൂൽമാാല എന്നീ ദ്യാാർശനികകാവിയങ്ങളുംചെടി കർത്താവിാ
ണ്നോ�ഹാം.

നൂൽമദ്യാ്ഹാ് എന്ന വിാക്കിിനർഥം പ്രവിാചാകസ്തുതി എന്നാണ്്. മദ്യാ്ഹുകളുംം മാലകളുംം തമ്മാിൽ 
ചാില വിയതയാസംങ്ങളുംണ്ടാ്. മദ്യാ്ഹുകളിൽ പ്രകീർത്തിക്കിചെപ്പിടുന്നത് പ്രവിാചാകനാചെണ്ങ്കിൽ മാലകളിൽ 
അത് കൈശനോഖാ ശുഹാദ്യാാക്കിനോളാ (രാക്തിസംാക്ഷ്യംികൾ) മറ്റും ദ്യാിവിയ�ാനോരാാ ആകാം. മാലകളിൽ പ്രകീർ
ത്തനത്തിനു നോപ്രരാകമായാിട്ടുളളത് പുണ്യപുരും��ാനോരാാടുള്ള ഭായാാദ്യാരാവുംകളാചെണ്ങ്കിൽ മദ്യാ്ഹുകളിൽ 
നോകവിലമായാ പ്രവിാചാകനോപ്രമമാണ്് ഭാക്തിിയുചെടി ആധീാരാം. മാലപ്പിാട്ടുകളിചെല നോതട്ടം (പ്രാർത്ഥ്യന) 
ങ്ങളിൽ വിയക്തിിപിരാമായാ ആവിശയങ്ങൾക്കിാണ്് ഊന്നൽ നൽകുന്നചെതങ്കിൽ, മദ്യാ്ഹുകളിചെല 
പ്രാർത്ഥ്യനകളിൽ ചെതളിയുന്നത് പ്രവിാചാകസംാമീപിയത്തിനുനോവിണ്ടാിയുള്ള ഭാക്തിചെ� ഉത്കടിമായാ 
അഭാിവിാഞ്ഛയാാണ്്. പ്രവിാചാകനോനാടി് കവിിക്കുള്ള നിരുംപിാധീികമായാ നോപ്രമവുംം ഉള്ളഴിിഞ്ഞ ഭാക്തിിയും 
പിരാമമായാ ആദ്യാരാവുംം നൂൽമദ്യാ്ഹാിചെല ഓനോരാാ ശീലിലുംം ചെതളിഞ്ഞുകാണ്ാം. മരാണ്ാനന്ത്യരാജീീവിിത
ത്തിചെലങ്കിലുംം തിരുംനബിചെയാ കൺകുളിർചെക്കി കാണുന്നതിനുള്ള അവിസംരാം ലഭാിക്കുനോമാ എന്നു 
കവിി ആശിക്കുന്നു.

പുണ്ണിി�വൻ തിിരുമുത്ത്ിനാിൽ വൈവത്ത്്
പു�ൾ മാി�ച്ചവകോെ
വിണ്ണിിൽ മാവൈൈന്ത്് മാൈയ്ക്ക�കോമാ
പിെിശക്കടൽ പൂണ്ടിവകോെ
മാണ്ണുല�ിൽ മാണിിമാക്കമാതിിൽ വന്ത്് പിൈന്ത്വകോെ
�ണ്ണുകുളിിർപ്പാതിിൽ അകൊന്ത് മുഹ്മ്മാകൊദ
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എന്നമട്ടംിൽ വിിരാഹാിയാായാ ഒരും പ്രണ്യാിയുചെടി ഭാാവിത്തിലാണ്് ഇക്കിാവിയം രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നത്. 
കൈദ്യാവിനാമം പിരാാമർശിനോക്കിണ്ടാിവിരുംനോമ്പാൾ അധീയാത്മരാാമായാണ്ത്തിലുംം മറ്റുംം എഴുത്തച്ഛചെന 
ബാധീിക്കുന്ന തരാത്തിലുംള്ള ഒരും നിരാങ്കുശതാം കവിിചെയായും ആനോവിശിക്കുന്നതായാി അനുഭാവിചെപ്പിടു
ന്നു. രാണ്ടു സംന്ദീർഭാങ്ങളിലുംം കവിികൾ കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന വിി�യാത്തിചെ� അന്ത്യർഭാാവിത്തിലുംള്ള 
സംമാനതയാാകണ്ം ഈ സംാദൃശയത്തിനു കാരാണ്ം.

3. കപ്പപ്പാട്ട്്
ഒരും സൂഫികാവിയം എന്ന് നിസ്സാംശയാം പിെയാാവുംന്ന രാചാനയാാണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടം്. സൂഫികൾ ചെപിാതുചെവി 
ജീീവിിതചെത്ത യാാത്രയാായും മനു�യചെന യാാത്രികനായും ചാിത്രീകരാിക്കിാറുണ്ടാ്. എന്നാൽ മനു�യ
ശരാീരാചെത്ത ഒരും കപ്പിലായും ഭാൗതികനോലാകചെത്ത സംമുദ്രമായും സംങ്കല്പിച്ചുചെകാണ്ടാ് കുഞ്ഞായാിൻ 
മുസ്ലിയാർ രാചാിച്ച കൃതിയാാണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടം്. ഈ കൃതിയാിൽ ആവിി�് കൃതമായാ ജീീവിിതദ്യാർശനത്തിചെ� 
വിയതിരാിക്തിതയും �ഷ്ടിതയും അതിചെന മാപ്പിിളപ്പിാട്ടുസംാഹാിതയത്തിൽ നോവിെിട്ടുനിർത്തുന്നു. കപ്പിൽ
നിർമാണ്ത്തിചെ� സംനോങ്കതങ്ങചെള മനു�യശരാീരാവുംമായാി ഇണ്ക്കിിനോച്ചർക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു കവിി. 
മനു�യനാകുന്ന കപ്പിലിചെ� ഘടിന, അതിലുംൾചെക്കിാള്ളുന്ന ബാഹായവുംം ആന്ത്യരാികവുംമായാ ഉപികരാണ്
ങ്ങൾ, ആ കപ്പിൽ ഋജുമാർഗംത്തിലൂചെടി ചാരാിക്കിാൻ അനിവിാരായമായാ കർമാനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ എന്നിവി 
വിിസ്തരാിച്ചു വിർണ്ിക്കുന്നു.

വാഴുംം നാാഖൂദാക്ക് ദബീീ�സ്സുണ്ടി്
കോവകൊൈ ഒരു പല �ാൈാണിിക്കുന്നുണ്ടി്
കോ�ാശി ഉകൊണ്ടിാന്നാതിിൽ ചാെിയുംം ഉണ്ടി്
�ാൈാണിി െണ്ടി് �ാവക്കാരുമുണ്ടി്
ആഴംം അൈിവാകോനാാ ആൈാട്ട്ിയുംണ്ടി്
ആകൊെന്നു കോനാാക്കുവാൻ പഞ്ചിിലിയുംണ്ടി്
ദിശ അങ്ങൈിവാൻ മുഅല്ലംിമാി ഉണ്ടി്
തിണ്ടിികൊലൻ െണ്ടി് സിിൈാങ്കു�ളുണ്ടി്.10

മനു�യക്കിപ്പിലിചെന നിയാന്ത്രിക്കുന്ന കപ്പിിത്താൻ (നാഖൂദ്യാ) ബുദ്ധീിയാാണ്്. നാഖൂദ്യാാക്കി് ദ്യാബീയാസ്സുണ്ടാ് 
എന്നാൽ ബുദ്ധീിക്കി് ദൂരാക്കിാഴ്ചയുണ്ടാ് എന്നർഥം. മനു�യക്കിപ്പിലിചെ� കാൊണ്ി (ഭാരാണ്ാധീികാരാി) 
ഹൃദ്യായാം അഥവിാ മനസ്സാാണ്്. ദ്യാാർഢയമുചെള്ളാരും പിലകയാിലചെത്ര അതു നിലചെകാള്ളുന്നത്. കപ്പിലിചെ� 
യാാത്രാമനോധീയ അപികടിനോമഖലകചെള സൂക്ഷ്മനിരാീക്ഷ്യംണ്ം ചെചായ്യുന്നതിന് പിഞ്ചിലി (നോമൽനോനാട്ടംക്കിാരാൻ)
യുമുണ്ടാ്. കപ്പിൽ യാാത്രാസംന്ദീർഭാത്തിൽ ദ്യാിശ അെിയുവിാൻ മുഅല്ലിം (മാലുംമി, അമരാക്കിാരാൻ) ശ്രീദ്ധീി
ക്കുന്നു. പിഞ്ചിലി ബുദ്ധീിയും മുഅല്ലിം ഹൃദ്യായാവുംമാകുന്നു.

കാവിയത്തിചെ� എല്ലാ ഭാാഗംവുംം ഇതുനോപിാചെല ക്ലാിഷ്ടിമല്ല. പ്രവിാചാകനോനാടുള്ള പ്രണ്യാം പ്രനോമ
യാമാകുനോമ്പാൾ കാവിയം സംരാളവുംം ഹൃദ്യായവുംമാകുന്നു. സംാമൂഹായവിിമർശനം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഭാാഗംങ്ങൾ 
കവിിയുചെടി നർമനോബാധീംചെകാണ്ടും പിഴിചെഞ്ചാല്ലുകൾ, നോലാനോകാക്തിികൾ എന്നിവിയുചെടി സംാന്നിധീയം
ചെകാണ്ടും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്.

കോ�ട്ട്ാലുംം കോ�ട്ട്ാലുംം കോ�ട്ട്ില്ലം കൊപാട്ട്ാ
ഉകോണ്ടിാ നാീ ഏതിാനുംം ഓർത്ത്ിട്ട്് കൊപാട്ട്ാ
ഉൻമാിഴംി കൊ�കൊട്ട് കുരുടാകോ�ാ കൊപാട്ട്ാ
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പട്ട്ം കൊപാളിിഞ്ഞാാൽ പൈക്കുകോമാാ കൊപാട്ട്ാ
പാലം മുൈിഞ്ഞാാൽ �ടക്കാകോമാാ കൊപാട്ട്ാ11

പിരാമാത്മദ്യാർശനം എന്ന ആതയന്ത്യികലക്ഷ്യംയവുംമായാി ജീീവിിതസംമുദ്രത്തിലൂചെടി സംഞ്ചരാിക്കു
നോമ്പാൾ സംൽക്കിർമങ്ങളായാിരാിക്കിണ്ം പിാനോഥയാം എന്നും ലക്ഷ്യംയം മെന്നുനോപിാകരുംചെതന്നും കവിി 
ഓർമിപ്പിിക്കുന്നു.

4. നൂൽമാല
കുഞ്ഞായാിൻ മുസ്ലിയാരുംചെടി അവിസംാനകൃതിയാായാ നൂൽമാലയാിൽ പിതിമൂന്ന് ഇശലുംകളുംം അറുനൂ
െിൽപ്പിരാം വിരാികളുംമുണ്ടാ്. തചെ� ആത്മീയാഗുരുംവിായാ കൈശഖ് മുഹായി�ീൻ അബ്ദുൽഖാദ്യാർ ജീീലാനിയുചെടി 
ചാരാിത്രവുംം സ്തുതികീർത്തനങ്ങളുംമാണ്് കൃതിയുചെടി ഉള്ളടിക്കിം. കൈശഖ് ജീീലാനിചെയാ വിാഴ്ത്തുന്ന 
കാരായത്തിൽ മുസ്ലിിയാാർ ഖാളിമുഹാമ്മാദ്യാിചെന കടിത്തിചെവിട്ടുന്നതായാി നോതാന്നു.

�കൊണ്ടി വളിർമാ�ൾ ചുരുക്കി കൊചാകോന്നാൻ
�ാണും അെിപ്പാത്ത്ിനാളിവില്ലംാ കോ�ൾ
ഉണ്ടിങ്ങവർക്ക് വൽഫ്് പൈവാൻകൊ�ന്നാ്
ഉള്ളാാൽ നാിനാക്കാവിൻ മാനുംതികൊെ കോ�ൾ
അണ്ടിം അർളിാലം ഉടകോ�ാൻ തികൊ�
ആറ്റിക്കനാിവഴംി നാിലപാടുകോള്ളാാർ
കൊ�ാകോണ്ടിാർ മാണിിമുത്ത്് മാഹ്് മൂദകൊെ
�നാ� തിിരുക്കാല് വഴംിക്കാകോണ്ടിാർ12

നൂൽമദ്യാ്ഹാ് (1737) രാചാിച്ച് അമ്പതുവിർ�ങ്ങൾക്കുനോശ�മാണ്് നൂൽമാല രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടംത്.

5. രീിഫിാഈമാലി (1812)
കൈശഖ് അഹാ് മദുൽ കബീെിചെന പ്രകീർത്തിക്കുന്ന രാിഫാഈമാല മുഹാ് യാി�ീൻമാലയുചെടി അനോത 
കൈശലിയാിൽ രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം മചെറ്റാരും മാലപ്പിാട്ടംാണ്്. കൈശഖ് മുഹാ് യാി�ീൻ അബ്ദുൽ ഖാദ്യാർ ജീീലാനിയുചെടി 
സംനോഹാാദ്യാരാപുത്രനായാ അഹാ് മദുൽ കബീർ രാിഫാഇയ്യ താരാീഖത്തിചെ� സ്ഥിാപികനായാി അെിയാചെപ്പി
ടുന്നു. കൈശഖ് രാിഫാഈയുചെടി അദ്യാ്ഭുത കൃതയങ്ങളുംം അമാനു�ികസംിദ്ധീികളുംം കവിി ഈ പിാട്ടംിൽ 
വിർണ്ിക്കുന്നുണ്ടാ്. കൈശഖിചെ� സംിദ്ധീികളിൽ സംർപ്പിനോദ്യാാ�ത്തിൽ നിന്ന് രാക്ഷ്യംിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിിവി് 
പ്രസംിദ്ധീമാണ്്. സംർപ്പിശലയം ഒഴിിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിനുനോവിണ്ടാി രാിഫാഈമാല ചെചാാല്ലിക്കുന്ന പിതിവി് 
വിിശാാസംികൾക്കിിടിയാിലുംണ്ടാായാിരുംന്നു.

എചെ� മുരാീചെദ്യാ ചെപിരുംമ്പാമ്പ് തീണ്ടുകിൽ
ഏതുംം വിഷമാില്ലം എന്നു പൈകോഞ്ഞാാവർ 13

എന്ന വിരാികൾ ആയാിരാിക്കിണ്ം ഈ വിിശാാസംത്തിന് കാരാണ്ം.നോകരാളത്തിൽ നടിത്തചെപ്പിടുന്ന 
കുത്തുൊത്തീബ്14 എന്ന ആചാാരാം രാിഫാഈ കൈശഖിചെ� നോപിരാിലാണ്് നടിത്താറുള്ളത്.

6. മഹിമൂ�് മാലി(1872)
മുഹാ് യാി�ീൻമാലയുചെടി അനുകരാണ്മാണ്് ഈ മാലയും എന്ന് അതിചെ� തുടിക്കിം തചെന്ന ചെതളിയാി
ക്കുന്നു.

കൊ�ാല്ലംം ആ�ിെത്ത്ി നാാല്പത്ത്ികോ�ളിിൽ ഞാാൻ
കോ�ാകോത്ത്ൻ ഇമ്മാാലകൊനാ നൂറ്റി�്മ്പത്ത്ാകോൈാളിം
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മാാണിിക്കം �ൽക്കെകൊടാന്നാാ�ി കോ�ാകൊത്ത് കോപാൽ
മാഹ്മൂദ് മാാലകൊനാ കോ�ാകോത്ത്ൻ ഞാാൻ കോലാ�കൊെ .15

രാചാനാകാലം ചെകാല്ലവിർ�ം 1047 ആചെണ്ന്ന് ഈ വിരാികളിൽ നിന്ന് സംിദ്ധീിക്കുന്നു. പിനോക്ഷ്യം 
രാചായാിതാവി് ആചെരാന്നത് അജ്ഞാംാതമാണ്്. മുഹാമ്മാദ്യാ് നബിയുചെടി ജീീവിിതകഥയും അപിദ്യാാനങ്ങളുംമാണ്് 
മഹാമൂദ്യാ് മാലയുചെടി ഉള്ളടിക്കിം. സൂഫിവിിശാാസംമനുസംരാിച്ച് പൂർണ്ണിനായാ മനു�യൻ ( ഇൻസംാൻ ഇ 
കാമിൽ ) ആണ്് പ്രവിാചാകൻ.

7. സംഫിലിമാലി (1896)
മാപ്പിിളപ്പിാട്ടുകൾക്കിിടിയാിൽ നോവിെിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരും രാചാനയാാണ്് സംഫലമാല. ചെപിാന്നാനിക്കിടുത്ത് 
അണ്ടാനോത്താടി് കുളങ്ങരാ വിീട്ടംിൽ ചെമായ്തു മുസ്ലിിയാാർ ആണ്് രാചായാിതാവി്. അനോ�ഹാം ശുജീായാി എന്ന 
നോപിരാിലുംം അെിയാചെപ്പിടുന്നു. സംഫലമാല എന്ന നോപിരും തചെന്ന ഇതരാ മാലപ്പിാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഈ 
കൃതിക്കുള്ള വിയതയാസംം സൂചാിപ്പിിക്കുന്നു. സൂഫിസംവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം പില സംാനോങ്കതികപിദ്യാങ്ങളുംം 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാവിയം അെബിമലയാാള സംാഹാിതയത്തിചെ� പിതിവും രാീതികളിൽ നിന്നു 
മാെിനിൽക്കുന്ന ഒരും ദ്യാാർശനികരാചാനയാാണ്്. പ്രപിനോഞ്ചാൽപ്പിത്തി മുതൽ ഇനോങ്ങാട്ടുള്ള പ്രവിാചാ
കപിരാമ്പരായുചെടി ലഘുചാരാിത്രവുംം ഒപ്പിം ആത്മീയാ തനോത്താാപിനോദ്യാശങ്ങളുംമാണ്് ഉള്ളടിക്കിം. ഭാൗതിക 
ജീീവിിതനോത്താടുള്ള അഭാിനിനോവിശം ചെവിടിിഞ്ഞ് ആധീയാത്മിക മാർഗംത്തിൽ ചാരാിക്കുന്നതിന് മനു�യചെരാ 
ആഹാാാനം ചെചായ്യുന്ന ഗംഹാനമായാ ഒരും സൂഫി കാവിയമാണ്് സംഫലമാല. ചാില വിരാികൾക്കി് കപ്പിപ്പിാ
ട്ടംിചെല വിരാികനോളാടുള്ള സംാദൃശയം വിയക്തിമാണ്്.

പ�ൽ �ണ്ണിടച്ചാൽ ഇരുളിാകോമാാ കൊപാട്ട്ാ
പന്ത്ം പിടിച്ചാൽ ഫ്ജർ16ആകോമാാ കൊപാട്ട്ാ
തിിന്നാാ പഴംത്ത്ിൻ രുചികൊ�ന്ത്് കൊപാട്ട്ാ
നാട്ട്ാൽ പുൽ കൊനാല്ലം് വിളിയുംകോമാാ കൊപാട്ട്ാ17

ഗംഹാനമായാ ആശയാങ്ങചെള ലളിതമായാി ആവിി�് കരാിക്കുന്നതിൽ സംഫലമാലാകാരാൻ പ്രകടിിപ്പിി
ക്കുന്ന കൈവിഭാവിം അനയാദൃശമാണ്്.

കോതിടുന്നാിവർ നാികൊന്നാ മാണ്വീട്ട്ികോലക്ക്
തിഞ്ചിം നാീ കോതിടുന്നു കൊപാൻവീട്ട്ികോലക്ക്
അ�ക്കണ് തുംൈന്നാാകൊ� കോനാാകൊക്കാന്നാ് കോമാാടാ
ഉൾസിാെം ഓർത്ത്ാൽ ഉൈങ്ങാകോമാാ കോ�ടാ19

അകക്കിണ്ണും തുെന്ന ഒരുംവിന് ഉെങ്ങാനാവുംകയാിചെല്ലന്ന് കവിി നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു. തചെ� സൃഷ്ടിിരാഹാസംയം 
മനസ്സാിലാക്കിി അതിചെന സംാക്ഷ്യംാത്കരാിക്കിാനുള്ള ശ്രീമത്തിൽ അയാാൾ എല്ലായാ് നോപിാഴും ജീാഗ്ര
ദ്യാവിസ്ഥിയാിലായാിരാിക്കും. ഉൾചെപ്പിാരുംൾ ഗ്രഹാിക്കിാത്തവിർക്കി് തചെ� കാവിയം അഫലമാകുചെമന്ന 
മുന്നെിയാിപ്പു നൽകാനും കവിി മെക്കുന്നില്ല.

കൊചാല്ലംിപ്പാിെിന്തുതി�് സിഫ്ലമാാല
സിാെം ധെിക്കാകോത്ത്ാർക്കഫ്ലമാാല19

8. വാലിിയി നാസംീഹിത്തി്മാലി
തിരൂരാിനടുത്ത കൂട്ടംായാി സംാനോദ്യാശി മാനാക്കിാ�കത്ത് കുഞ്ഞിനോക്കിായാ തങ്ങൾ രാചാിച്ച വിലിയാ നസംീ
ഹാത്ത്മാല ഒരും കാലത്ത് മാപ്പിിളമാർക്കിിടിയാിൽ വിയാപികമായാി പ്രചാരാിച്ചിരുംന്നു. ഉദ്യാ് നോബാധീനപി
രാമായാ ഒരും കൃതിയാാണ്ിത്. മരാണ്ം, ഖബർ , മഹാ്ശെ , സംാിൊത്ത്പിാലം, നരാകം എന്നിവിയാിചെല 
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ശിക്ഷ്യംകചെളയും സംാർഗംം, തൃക്കിലയാണ്ം (പ്രവിാചാകചെനാത്ത് ഒരുംമിക്കുക ) , ലിഖാഹാ് (കൈദ്യാവിദ്യാർ
ശനം ) തുടിങ്ങിയാവിചെയായും ഈ പിാട്ടംിൽ വിർണ്ിക്കുന്നു.

9. ഇച്ചമസ്താാടെ� വാിരുത്തിങ്ങൾ
ഇച്ച എന്നെിയാചെപ്പിട്ടം അബ്ദുൾ ഖാദ്യാർ മസ്താൻ പൂർണ്ാർഥത്തിൽ സൂഫിയാായാിരുംന്നു. കണ്ണൂരാിചെല 
ഒരും സംമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജീനിച്ച് ഒരും വിൻകിടി വിയാപിാരാിയാായാിത്തീർന്ന അബ്ദുൾ ഖാദ്യാെിചെ� 
ജീീവിിതം ഫരാീദു�ീൻ അത്താെിചെന അനുസ്മരാിപ്പിിക്കുന്നു. ആധീയാത്മികലഹാരാിയാിൽ മത്തനായാ ഇച്ച 
സംമ്പചെത്തല്ലാം ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് അവിധൂതചെനനോപ്പിാചെല അലഞ്ഞു നടിന്നു. തചെ� അലച്ചിലിനിടിയാിൽ 
മതിലുംകളിലുംം വിാതിലുംകളിലുംം മറ്റുംം കരാിക്കി�ണ്ങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് കാവിയശകലങ്ങൾ എഴുതിയാിടുക 
അനോ�ഹാത്തിചെ� പിതിവിായാിരുംന്നു. ഗൂഢാർഥകങ്ങളായാ ഈ ഗംാനങ്ങളിൽ വിളചെരാക്കുെനോച്ച പ്രസംിദ്ധീീ
കരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുള്ളൂ. ഇച്ചമസ്താചെ� വിിരുംത്തങ്ങൾ സംമ്പാദ്യാിച്ചു പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ഒ. ആബു മാലനാാട്ട്ികൊല 
ഉമാർ ഖയ്യാംാം എന്നാണ്് അനോ�ഹാചെത്ത വിിനോശ�ിപ്പിിക്കുന്നത്. 20

ഹൂ ഹൂ എകൊണ്ടികൊപ്പാാഴുംതുംം
ഉപകോദശ മാന്ത്ിെകൊമാ
നാഫ്് കോസി കുടിക്ക് മാദിെം
പുത്ത്ിമാാൻ�ൾ ഒകൊക്കയുംം
പുടം കുടിക്കും �കൊള്ളാടാ
പുള്ളാ് ലാഇലാഹ് ഹൂ
മുഹ്മ്മാദുർ ൈസൂലുംള്ളാാ 21

തുടിങ്ങിയാ ഇച്ചയുചെടി വിരാികൾ ഉമർ ഖയ്യാമിചെന അനുസ്മരാിപ്പിിക്കുന്നു. ആധീയാത്മികജ്ഞാംാനത്തിചെ� 
ലഹാരാിചെയാ സൂചാിപ്പിിക്കുന്നതിന് ഉമർഖയ്യാം സംാീകരാിച്ചിരുംന്ന പ്രതീകവുംം മദ്യായമായാിരുംന്നനോല്ലാ. മാപ്പിിള 
ദ്യാാർശനിക സംാഹാിതയത്തിചെ� സംമുന്നതമാതൃകയാാണ്് ഇച്ചമസ്താചെ� കൃതികൾ .അത് സംാധീാരാ
ണ്ക്കിാർക്കി് വിായാിച്ചു ഗ്രഹാിക്കുക എളുംപ്പിമല്ല.

10. മമ്പുറംംമാലി
നോപിരും സൂചാിപ്പിിക്കുന്നതു നോപിാചെല മമ്പുംെം സംയ്യിദ്യാ് അലവിി തങ്ങളുംചെടി അപിദ്യാാനങ്ങൾ വിർണ്ണിിക്കുന്ന 
മാലപ്പിാട്ടംാണ്ിത്. നഫീസംത്ത് മാലയുചെടി ഇശലിലാണ്് ഈ കൃതി രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നത്. മറ്റും 
മാലപ്പിാട്ടുകചെളനോപ്പിാചെലത്തചെന്ന �ഷ്ടിാവിിചെനയും പ്രവിാചാകചെനയും സ്തുതിച്ചു ചെകാണ്ടാാണ്് തുടിക്കിം.

ആദിബീിസ്മിി ഓതിി ഹ്ംദും കോബീദി ൈസൂലുംള്ളാാ
അന്നാബീി�ിൽ എൻസിലാത്തുംം ഉന്നാി സിലാമുള്ളാാ
സിാദിഖവൻ സിാദികൊഖകോന്നാ സിാദിഖർക്കുണിർകോത്ത്
സിയ്യാംിദ് അബൂബീക്കർ കൊദ കൊമാായ്യാംിദിൽ ഏ�ള്ളാാ 22

മമ്പുംെം മാലയും ഇതരാ മാലപ്പിാട്ടുകളുംചെടി ഒരും അനുകരാണ്ം തചെന്നയാാണ്്.

11. പുതിിയി മുഹി് യിിദ്ദീീൻമാലി
മുഹാ് യാി�ീൻമാലയുചെടി അനുകരാണ്ങ്ങളായാി അനോനകം മാലപ്പിാട്ടുകളുംണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. എന്നാൽ 
അതിചെ� അപ്രതിനോരാാധീയമായാ സംാാധീീനശക്തിി വിിളിനോച്ചാതുന്ന രാണ്ടാ് കൃതികൾ പുതിയാ മുഹാ് യാി
�ീൻമാല എന്ന നോപിരാിൽ പിില്ക്കാലത്ത് രാചാിക്കിചെപ്പിടുകയുണ്ടാായാി. ചെപിാന്നാനി സംാനോദ്യാശി നാലകത്ത് 
കുഞ്ഞിചെമായ്തീൻ കുട്ടംി 1903- ലുംം ഇടിവിാ സംാനോദ്യാശി ഫക്കിീർ മുഹാമ്മാദ്യാ് 1910 - ലുംം രാചാിച്ചവിയാാണ്് ഈ 
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കൃതികൾ . മുഹാിയാി�ീൻമാല രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം് മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടാിനു നോശ�വുംം അതിചെ� അനുകരാണ്ങ്ങൾ 
പുെചെപ്പിടുന്നതിനു കാരാണ്ം താരാീഖത്ത്പ്രസ്ഥിാനത്തിനും മുഹാ് യാി�ീൻ കൈശഖിനും ജീനങ്ങളുംചെടി 
ഇടിയാിലുംള്ള സംാാധീീനശക്തിിയാാണ്്. ശാദുലിമാല, സംി�ീഖ്മാല, മുഹാ്ജീിസംാത്ത് മാല, ഇബ്രിാഹാീമി
ബ് നു അദ്യാ്ഹാം നോനർച്ചപ്പിാട്ടം് തുടിങ്ങി സൂഫിസംവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം അനോനകം പിാട്ടുകൾ ഇക്കിാലത്ത് 
ഉണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. ഈ കൃതികൾ രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം സംാമൂഹാികപിരാിസംരാം സൂഫിസംത്തിചെ� പ്രഭാാവിത്താൽ 
സംമ്പന്നമായാിരുംന്നു.

മാപ്പിിളസംാഹാിതയത്തിൽ സൂഫി ദ്യാർശനസംാന്നിധീയത്തിന് തുടിക്കിം കുെിച്ച രാചാനയാാണ്് 
മുഹാ് യാി�ീൻമാല. പ്രസ്തുത രാചാനയാിചെല ബിംബങ്ങളിലുംം പ്രതിമാനങ്ങളിലുംം പിാരാമ്പരായ നിനോ�ധീ
ത്തിചെ�യും സംാതന്ത്ര കാൽപ്പിനികതയുചെടിയും നവി കൈവികാരാികനിരാപ്പിാണ്് അടിയാാളമിടുന്നത്. 
ഒരും ഉദ്യാാഹാരാണ്ം :

ഹ്ല്ലംാകൊജ കൊ�ാല്ലുന്നാാൾ അന്നു ഞാാനുംകൊണ്ടിങ്കിിൽ
അപ്പാൾ അവർവൈ� പിടിപ്പാൻ ഞാാൻ എകോന്നാാവർ 23

അനാൽഹ്ഖ് എന്ന് പ്രഖയാപിിച്ചതിചെ� നോപിരാിൽ ക്രിസ്തുവിർ�ം 922-ൽ വിധീശിക്ഷ്യംയ്ക്കും വിിനോധീയാനാക്കി
ചെപ്പിട്ടം വിിഖയാത സൂഫിപിണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരാനുമായാിരുംന്നു മൻസൂർ അൽ ഹാല്ലാജീ്. സൂഫിസം
ത്തിചെല ഫനാ എന്ന അവിസ്ഥിയാിൽ എത്തിയാിരുംന്ന ഹാല്ലാജീ് ആത്മവിിസ്മാരാകമായാ വിിധീത്തിൽ 
ഹാർനോ�ാ�ാദ്യാത്തിചെലത്തുന്ന സംന്ദീർഭാങ്ങളിലാണ്് അനാൽഹ്ഖ് എന്ന് ഉദ്യാീരാണ്ം ചെചായ്തിരുംന്നത്. 
അഹ്ം ബ്രഹ്് മാാസ്മിി എന്നതിനു തുലയമായാ അെബി പ്രനോയാാഗംമാണ്് അനൽ ഹാഖ് . ഈ പ്രഖയാപിന
ത്തിചെ� നോപിരാിൽ വിധീിക്കിചെപ്പിട്ടം ഹാല്ലാജീിചെ� പിക്ഷ്യംത്താണ്് മുഹാ് യാി�ീൻ കൈശഖിചെന ഖാളി മുഹാമ്മാദ്യാ് 
പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്നചെതന്നത് പ്രധീാനമാണ്്. മുഹാ് യാി�ീൻമാലയാിചെല കാവിയബിംബങ്ങൾ ചെപിാതുവിിൽ 
സൂഫി പിക്ഷ്യംപിാതിതാം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്.

തിീരീീഖ്യാത്തി്പ്രാസ്ഥാാനാവുംം അറംബി മലിയിാളസംാഹിിതിാവുംം
സൂഫിസംത്തിചെ� സംംഘടിനാ രൂപിമാണ്് താരാീഖത്തുകൾ. പിതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ തചെന്ന നോകരാള
ത്തിൽ വിയതയസ്ത താരാീ ഖത്തുകൾക്കി് പ്രചാാരാം ലഭാിച്ചിരുംന്നുചെവിന്ന് ഇബ് നു ബത്തൂത്തയുചെടി സംഞ്ചാരാ 
വിിവിരാണ്ങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സാിലാക്കിാം. നോകരാളമുസ്ലിിങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ വിിവിിധീ താരാീഖത്തുകൾ സംാർവ്വ
ത്രികമായും ആഴിത്തിലുംം നോവിരൂന്നിയാിരുംന്ന ഘട്ടംത്തിലാണ്് ഖാളി മുഹാമ്മാദ്യാ്, കുഞ്ഞായാിൻ മുസ്ലിിയാാർ, 
ശുജീായാി ചെമായ്തു മുസ്ലിിയാാർ തുടിങ്ങിയാവിർ ജീീവിിച്ചിരുംന്നത്. ഖാളി മുഹാമ്മാദ്യാിചെനനോപ്പിാചെല കുഞ്ഞായാിൻ 
മുസ്ലിിയാാരുംം കൈശഖ് മുഹാിയു�ീൻ അബ്ദുൽ ഖാദ്യാർ ജീിലാനിയുചെടി നോപിരാിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്ന ഖാദ്യാിരാിയ്യ 
താരാീഖത്തിചെ� നോനതാവുംം വിക്തിാവുംം ഖലീഫ (പ്രതിനിധീി)യും ആയാിരുംന്നു. ഖാദ്യാിരാിയ്യ താരാീഖത്തിചെ� 
പ്രചാാരാണ്വുംം പ്രനോബാധീനവുംം ലക്ഷ്യംയമാക്കിി രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടംവിയാാണ്് അവിരുംചെടി കൃതികൾ. കാലസൂചാ
നനോയാാചെടി ലഭായമായാ അെബിമലയാാളകൃതികളിൽ ആദ്യായനോത്തത് മുഹാ് യാി�ീൻ മാലയും രാണ്ടാാമനോത്തത് 
നൂൽമദ്യാ്ഹുമാണ്്. കാല സൂചാനയാില്ലാത്ത പ്രാചാീന അെബിമലയാാളകൃതികളുംം സൂഫിസംവുംമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടംവിയാാണ്്. ലഭായമായാ വിസ്തുതകളിൽ നിന്നും അെബിമലയാാളസംാഹാിതയത്തിചെ� പിിെവിി 
തചെന്ന സൂഫിസംവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംാണ്് ഉണ്ടാായാചെതന്ന് കരുംതുക അയുക്തിികമാവിില്ല. അെബി
മലയാാളം നോപിാചെലയുള്ള വിയവിഹാാരാ രൂപിങ്ങൾ ഇതരാ നോദ്യാശങ്ങളിലുംം ഉണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. അെബിലിപിി 
ഉപിനോയാാഗംിച്ച് തനോ�ശഭാാ� എഴുതുന്നസംമ്പ്രദ്യാായാം അെബികൾ എത്തിചെപ്പിനോട്ടംടിചെത്തല്ലാം അവിർ 
വിികസംിപ്പിിചെച്ചടുത്തിരുംന്നു. അെബിമലയാാളം, അെബിത്തമിഴി്, അെബിക്കിന്നടി, അെബിചെത്തലുംങ്ക് 
എന്നിങ്ങചെന ചെതചെക്കി ഇന്ത്യയൻ ഭാാ�കളിൽ ഒരും മഹാത്തായാ സംാഹാിതയ പിാരാമ്പരായമുണ്ടാാക്കുന്നത് 
ഈ ബദ്യാൽ സംാക്ഷ്യംരാതയാാണ്്. അവിയുചെടി അടിിസ്ഥിാനസംാഭാാവിം സൂഫി ആത്മീയാതയാാണ്്. 
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പ്രവിാചാകചെ� അപിദ്യാാനങ്ങളായാ കൈബത്തുകളുംം മൗലീദുകളുംം അതിചെ� ഭാാഗംങ്ങളാണ്്. 24

നോകരാളത്തിൽ മാത്രം സംംഭാവിിച്ച ഒരും ആകസ്മികതയാല്ല ഈ പുതിയാ വിയവിഹാാരാരൂപിത്തിചെ� 
പിിെവിി എന്ന് എം.എ. െഹാ് മാചെ� നോമലുംദ്ധീരാിച്ച വിാകയങ്ങളിൽ നിന്നു വിയക്തിമാണ്്. അെബികൾ 
ചെചാചെന്നത്തിയാ നാടുകളിചെലല്ലാം ഇത്തരാത്തിൽ പ്രാനോദ്യാശികഭാാ�കചെള അെബിലിപിിയാിൽ എഴുതുന്ന 
സംമ്പ്രദ്യാായാം അവിർ വിികസംിപ്പിിചെച്ചടുത്തിട്ടുണ്ടാ്. സൂഫി ആത്മീയാതയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംാണ്് ഇവി 
നിലവിിൽ വിന്നിട്ടുള്ളചെതന്നതും വിയക്തിമാണ്്. ലഭായമായാ അെബിമലയാാള കൃതികളുംചെടി ചാരാിത്രം ഇത് 
സംാക്ഷ്യംയചെപ്പിടുത്തുന്നു.

കുറംിപ്പുകൾ
1. എം.എ. െഹാ് മാൻ, ബീഷീർ ഭൂപടങ്ങൾ, നോകാഴിിനോക്കിാടി്: ബുക്കി് നോപിായാി� ് പിബ്ലിിനോക്കി�ൻസം്, 2009, പു. 34

2. Richard M. Eaton, The Sufis of Bijapur, Princeton: 1977.

3. ചെക.എസം്. ഖാദ്യാർബ്നു അബൂബക്കിർ മുസ്ലിിയാാർ, മാ�ലീദ് �ിത്ത്ാബീ്, തിരൂരാങ്ങാടിി: അശ്െഫി ബുക്കി് ചെസം�ർ, 2011, പു. 47

4. സംി.എൻ. അഹാ് മദ്യാ് മൗലവിി & ചെക.ചെക.എം.എ. കരാീം, മാഹ്ത്ത്ാ� മാാപ്പാിളിസിാഹ്ിതിയപാെമ്പെയം, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, 1978, 

പു. 153

5. വിി.പിി. മുഹാമ്മാദ്യാാലി, മാാപ്പാിളിപ്പാാട്ടു�ൾ നൂറ്റിാണ്ടു�ളിിലൂകൊട, നോകാട്ടംയാം: കെ�് ബുക്സി്, 2007, പു. 36.

6. ടിി.

7. ടിി.പു. 32

8. ടിി.പു. 47
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നോഡ്ാ.അബ്ദുൾ ഗംഫൂർ പിി.
നോകാഴിിനോക്കിാടി് ഗംവി. ആർടി്സം് ആൻഡ്് സംയാൻസം് നോകാനോളജീ് മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാ
ഫസംൊണ്്. ‘ബ�ീെിചെല സൂഫി’ എന്ന പുസ്തകം പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.



പുതുകഥകളിചെല നവിമാനവിിക ഭാാവിനകൾ: 
ചെടിക് നോനാ ഹാൂമൻ കർത്തൃതാങ്ങളുംചെടി സംംഘർ�ങ്ങൾ

ലിജീി എൻ.
അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, ഗംവി. ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ്, തലനോ�രാി

സംംഗ്രഹാം
മനു�യനോകന്ദ്രിതമായാ ഹാൂമനിസംത്തിചെ� പിരാിണ്തിയാാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമനിസംം. ശാസ്ത്രംസംാനോങ്കതിക 
വിിദ്യായകളുംചെടി ഫലമായാി മനു�യരുംചെടി കൈജീവിഘടിനയ്ക്കുംം ജീീവിിത രാീതികൾക്കും മൂലയങ്ങൾക്കും വിരുംന്ന 
മാറ്റങ്ങളുംചെടി പിശ്ചിാത്തലത്തിലാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമനിസംം എന്ന സംങ്കല്പം രൂപിചെപ്പിട്ടംത്. മനു�യശരാീരാ
ത്തിലുംം കൈദ്യാനംദ്യാിന ജീീവിിതവിയവിഹാാരാങ്ങളിലുംം കടിന്നു കയാെിയാ യാന്ത്രസംാനോങ്കതികത മനു�യസംത്തചെയാ 
പുനർനിർവിചാിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്ന ഒരും കാലഘട്ടംമാണ്് ഇന്ന്. സംത്താപിരാമായാ ഈ മാറ്റം പുതിചെയാാരും 
മനു�യസംമൂഹാചെത്തത്തചെന്ന സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഈ മാറ്റം യുവിതലമുെയാിചെല പില കഥാകൃത്തുക്കിളുംചെടിയും 
രാചാനകളിൽ നിന്ന് നമുക്കി് വിായാിചെച്ചടുക്കിാൻ കഴിിയും. മനു�യനും യാന്ത്രവുംം സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായകളുംം 
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന നവിസംമൂഹാ കല്പനകൾ മലയാാളത്തിചെല പുതു കഥകളിലുംം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
മനു�യനും സംാനോങ്കതികവിിദ്യായകളുംം സംഹാവിർത്തിതാത്തിൽ കഴിിയുന്ന കാലത്ത് മാനവിാനന്ത്യരാ (Post 
human) സംമൂഹാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള ഈ ഭാാവിനകൾ മലയാാള ചെചാറുകഥകളിചെല പുതുഭാാവുംകതാചെത്ത 
നിർണ്യാിച്ചചെതങ്ങചെന എന്ന അനോനാ�ണ്ത്തിന് പ്രനോതയക പ്രസംക്തിിയുണ്ടാ്. ഈ പ്രബന്ധം സംഞ്ച
രാിക്കുന്നത് അത്തരാചെമാരും പിാതയാിലൂചെടിയാാണ്്. ചെക.വിി.പ്രവിീണ്ിചെ� ഓർമ്മാച്ചിപ്പി് എന്ന കഥാസം
മാഹാാരാചെത്ത മുൻനിർത്തിയാാണ്് ഈ പിഠനം നടിത്തിയാിട്ടുള്ളത്. കാതെിൻ ചെഹായാിൽസം് ,നോഡ്ാണ് 
ഹാാർചെവി, ചെജീയാ്ൻ ചെബന്നറ്റ് എന്നിവിർ അവിതരാിപ്പിിച്ച നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമൻ ചാിന്ത്യകളിൽ നിന്ന് ഉരുംത്തിരാി 
ഞ്ഞുവിന്ന നവിമാനവിികത എന്ന ആശയാചെത്ത നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് ഈ നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ മുനോന്നാട്ടു
വിയ്ക്കുംന്നത്. നവിമാനവിികതയുചെടി നോലാകക്രമനോത്താടി് സൂക്ഷ്മമായാി സംംവിദ്യാിച്ചുചെകാണ്ടാ് യാന്ത്ര- മനു�യ 
(techno- human) കർത്തൃതാങ്ങളുംചെടി ഉത്കണ്ഠകളുംം സംംഘർ�ങ്ങളുംം അപിമാനവിീകരാണ്ത്തിചെ� 
ഇടിങ്ങളായാി ഈ കഥകളിൽ രൂപിചെപ്പിടുന്നു.യാന്ത്രം/ മനു�യൻ,സംഹാജീം / കൃതിമം എന്ന ദ്യാാന്ദീാങ്ങളിൽ 
നിന്ന് മുക്തിമാകാത്ത മാനവിനോലാകത്തിചെ� ഭാീതിയും സംന്ദീിഗ്ദ്ധതകളുംം ആശങ്കകളുംം ഈ കഥകളുംചെടി 
ആശയാപിരാിസംരാമായാിത്തീരുംന്നുണ്ടാ്. മനു�യ കൈനതികതയും സംാതാവുംം പുനർനിർവിചാനത്തിന് വിിനോധീയാ
മാകുന്ന നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമൻ കാലത്തിചെ� കർത്തൃതാ സംംഘർ�മാണ്് ഈ കഥകചെള വിയതയസ്തമാക്കുന്നത്.

താനോക്കിാൽ വിാക്കുകൾ: നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമനിസംം, ട്രാൻസം് ഹാൂമനിസംം, ചെടിക് നോനാ – ഹാൂമൻ, പ്രതീതി 

യാാഥാർത്ഥ്യയം
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ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിനോലയും ഇരുംപിചെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടാിനോലയും വിിജ്ഞാംാന പിഠന ധീാരാകളുംചെടി 
ഭാാഗംമായാാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമനിസംം, ട്രാൻസം് ഹാൂമനിസംംഎന്നീ ആശയാ പിദ്ധീതികൾ രൂപിചെപ്പിട്ടംത്. 
മാനവി വിാദ്യാാനന്ത്യരാ മനു�യൻ എന്ന സംങ്കല്പമാണ്് ഈ ആശയാങ്ങൾക്കി് അടിിസ്ഥിാനമായാിട്ടുള്ളത്. 
ഈ ആശയാങ്ങൾ ശാസ്ത്രംനോലാകത്തിചെ� കുതിപ്പുമായാി ബന്ധചെപ്പിടുന്നു. വിിജ്ഞാംാന വിിനോ�ാടിനത്തി
ചെ�യും സംാനോങ്കതികശാസ്ത്രംത്തിചെ�യും നോലാകം മനു�യ ശരാീരാത്തിചെ� പിരാിമിതികചെളയും അതിരും
കനോളയും നോഭാദ്യാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് മനു�യ വിികാസംം സംാധീയമാക്കുന്നു എന്ന ശാസ്ത്രം ചാിന്ത്യയാിൽ നിന്നാണ്് 
മാനവിവിാദ്യാാനന്ത്യരാ മനു�യ സംങ്കല്പം ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞത്. ഈ ആശയാ ധീാരാകചെള ചാർച്ചയ്ക്കാ് വിിനോധീയാ
മാക്കിിയാത് ശാസ്ത്രംജ്ഞാംരുംം ശാസ്ത്രംനോലാകവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംവിരുംമാണ്്.

മനു�യ നോകന്ദ്രിതമായാ മാനവി വിാദ്യാത്തിചെ� പിരാിമിതികചെളയും അതിരുംകചെളയും നോഭാദ്യാിച്ചു 
ചെകാണ്ടാാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ഹാൂമൻ ചാിന്ത്യകൾ രൂപിചെപ്പിട്ടു വിന്നത്. ഭൂമിയാിൽ ബൗദ്ധീികമായും കായാികമായും 
ഏറ്റവുംം വിികാസംം പ്രാപിിച്ച ഏക ജീന്തു മനു�യൻ മാത്രമാചെണ്ന്ന പിിൻബലത്തിലാണ്് മാനവിവിാദ്യാം 
ശക്തിി പ്രാപിിക്കുന്നത്. ഡ്ാർവിിനീയാൻ പിരാിണ്ാമ സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിചെ� ആധീാരാവുംം അതിനകത്ത് 
ഉൾനോച്ചർന്നിരുംന്നു. എന്നാൽ ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ് കാലം മാനവി വിംശത്തിനു മുന്നിൽ സൃഷ്ടിിച്ച 
നൂതന ശാസ്ത്രം - സംാനോങ്കതികതയുചെടി നവി നോലാകം മനു�യനും യാന്ത്രവുംം ചെകട്ടുപിിണ്യുന്ന ഒരാിടിചെത്ത 
സൃഷ്ടിിച്ചു.മനു�യനോലാകവുംം യാന്ത്രനോലാകവുംം ജീീവിനോലാകവുംം തമ്മാിലുംണ്ടാായാി വിന്ന ബന്ധചെത്തക്കുെിച്ച് 
നോഡ്ാണ് ഹാാർചെവി കൈസം നോബാർഗം് മാനിചെഫനോസ്റ്റിായാിൽ ചാർച്ച ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. ജീന്തുക്കിളിൽ നിന്നും 
യാന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മനു�യചെന കണ്ിശമായാി നോവിർതിരാിച്ചു നിർത്തുന്ന അതിരുംകൾ ഇല്ലാതായാി
രാിക്കുന്നുചെവിന്നു മനു�യൻ കൈസം നോബാർഗം് (cyborg) എന്ന സംംവിർഗംമായാിരാിക്കുന്നുചെവിന്നു ഹാാരാനോവി 
പിെയുന്നുണ്ടാ് (A cyborg Manifesto, 1985). കൈസംബർ സംംസ്കാാരാത്തിചെലയും വിിവിരാ സംാനോങ്കതിക 
വിിജ്ഞാംാനത്തിനോലയും വിർചാാൽ ശരാീരാങ്ങചെള (virtual bodies) അധീികരാിച്ച് How we became 
Post human എന്ന കൃതി കാതെ്ൻ ചെഹായാിൽസം് പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുന്നത് 1999ലാണ്്.The 
human is not one but many എന്ന ചെഹായാിൽസംിചെ� ആശയാങ്ങളുംം നോമൽ പിെഞ്ഞതിൽ നിന്നു 
ഭാിന്നമല്ല. യാന്ത്രവുംം സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയും. ശാസ്ത്രം സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയാിലൂചെടി രൂപിചെപ്പിടുന്ന ചെടിക് നോനാ 
ഹാൂമൺ കർത്തൃതാങ്ങളുംള്ള നവിമാനു�ചെനക്കുെിച്ചുള്ള ചാിന്ത്യകളാണ്് കാതെയാിൻ ചെഹായാ് ൽസും 
അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്.

യാന്ത്ര- മനു�യ സംങ്കരാവുംം നവിനോലാകക്രമവുംം മലയാാളത്തിചെല സംർഗ്ഗ്ാത്മക ഭാാവിനകചെളയും 
താരാിപ്പിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ശാസ്ത്രം സംാനോങ്കതിക നോലാകം മനു�യ കൈനതികതനോയായും സംാതാചെത്തയും പുനർ 
നിർവിചാനത്തിന് വിിനോധീയാമാക്കുന്ന മാനവിാനന്ത്യരാ കാഴ്ചകളുംചെടി ഇടിചെത്തയാാണ്് ചെക.വിി. പ്രവിീണ്ിചെ� 
കഥകൾ പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്നത്.

നവി സംാനോങ്കതിക നോലാകക്രമത്തിചെ� സൂക്ഷ്മതലങ്ങനോളാടി് സംംവിദ്യാിക്കുന്നുണ്ടാ് ആ കഥകൾ. 
താനുൾചെപ്പിടുന്ന സംാനോങ്കതിക ചെതാഴിിൽ നോമഖലയുംഅനോമരാിക്കിൻ പ്രവിാസംത്തിചെ� ജീീവിിത 
പിരാിസംരാവുംം പ്രവിീണ്ിചെ� രാചാനകളിൽ മലയാാളിക്കി് അത്രനോയാചെെ പിരാിചാിതമല്ലാത്ത പുതു നോലാകത്തി
ചെ� ഭാാവിന ഭൂപിടിചെത്ത സൃഷ്ടിിച്ചു. മാനവിരാാശിയുചെടി ചാരാിത്രചെത്ത തിരുംത്തി ചെകാണ്ടാ് ശാസ്ത്രം പുനോരാാഗംതി 
ഭാാവിി മനു�യ സംങ്കല്പചെത്ത പുനർനിർവിിചാിക്കുന്ന നവി മാനവിികതയാായാി കടിന്നു വിരുംനോമ്പാൾ ഉണ്ടാാ
കുന്ന സംംഘർ�ങ്ങൾ, കൈവിരുംധീയങ്ങൾ, ഭാീതികൾ എന്നിവി വിയക്തിിസംാതാ നഷ്ടിത്തിചെ�യും അപിമാ
നവിീകരാണ്ത്തിചെ�യും നിലകളായാി ആ ഭാാവിനകളിൽ രൂപിചെപ്പിടുന്നു. ഡ്ിജീാൻലി, പ്രച്ഛന്നനോവി�ം 
എന്നീ നോനാവിലുംകളിലുംം ഓർമ്മാച്ചിപ്പി് എന്ന കഥാസംമാഹാാരാത്തിലുംം നവിനോലാകക്രമത്തിചെ� ഈ 
ആകുലതകൾ കചെണ്ടാത്താൻ കഴിിയും.
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ട്രാൻസം് ഹാൂമനിസംവുംം ചെടിക് നോനാ ഹാൂമൻ കർത്തൃതാവുംം
മനു�യചെന സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയാിലൂചെടി അതിമാനു�നായാി തീർക്കുകയാാണ്് ട്രാൻസം് ഹാൂമനിസംം. 
മനു�യ ശരാീരാത്തിചെ� പിരാിമിതികചെള മെികടിക്കിാൻ സംാനോങ്കതിക ശാസ്ത്രംത്തിചെ� സംാധീയതകചെള ശരാീ
രാത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തുന്നു. നൂനോൊ സംയാൻസം്, നാനോനാ ചെടിനോ�ാളജീി, കമ്പൂട്ടംർ സംാനോങ്കതികത 
എന്നിവി മനു�യ കൈജീവി അവിസ്ഥിചെയാ (സംഹാജീ അവിസ്ഥിചെയാ) പിരാിണ്മിപ്പിിച്ചു ചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നു. 
സംത്താ പിരാമായാ വിികാസംം ഇതിലൂചെടി സംാധീയമാണ്് എന്ന ശാസ്ത്രംനോലാകത്തിചെ� ചെവില്ലുവിിളിയാി
ലാണ്് ട്രാൻസം് ഹാൂമനിസംംനിലനിൽക്കുന്നത്. മനു�യ ശരാീരാവുംം യാന്ത്ര സംാനോങ്കതിക തകളുംം വുംം 
നോചാർന്നുണ്ടാാകുന്ന യാന്ത്രമനു�യ സംങ്കരാത്തിചെ� കർത്തൃതാം വിയക്തിിസംാതാം എന്ന വിാദ്യാചെത്ത തചെന്ന 
ദൂചെരാ നിർത്തുന്നതാണ്്. ഓർമ്മാച്ചിപ്പാ് എന്ന കഥയാിലൂചെടി ഓർമ്മാകളുംചെടി ഫയാലിംഗം്, ഹാാക്കിിംഗം് 
എന്ന രാണ്ടു സംാനോങ്കതിക പ്രക്രിയാചെയാ മനു�യ മസ്തിഷ്കവുംമായാി ബന്ധിപ്പിിച്ചു ചെകാണ്ടാ് ഓർമ്മാകളുംം 
മനു�യാസ്തിതാവുംം തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധം വിയക്തിിസംാതാത്തിൽ നിന്നും എങ്ങചെന �ിന്നഭാിന്നമാകുന്നു 
എന്ന് കഥാഖയാനം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്നു. സംാകാരായവുംം കൈവിയാക്തിികവുംമായാ ഓർമ്മാകൾ എന്ന മനു�യ 
സംങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ചാിപ്പുകളിൽ നോശഖരാിക്കിാവുംന്നതും ഏവിർക്കും പ്രനോവിശിക്കിാവുംന്നതും സംാന്ത്യമാ
ക്കിാവുംന്നതും ആയാ സംാനോങ്കതിക ഫയാലുംകളായാി ഓർമ്മാകചെള പിരാിണ്മിപ്പിിക്കിാൻ കഴിിയും എന്ന 
പുതിയാ അെിവി് യാന്ത്ര-മനു�യ സംങ്കരാം എന്ന നവിമാനവിിക നോബാധീത്തിനോലക്കി് നയാിക്കുന്നു.

മലയാാളി ഭാാവുംകതാത്തിന് ഏറ്റവുംം സുപിരാിചാിതവുംം ഗൃഹാാതുരാവുംമായാ ഓർമ്മാചെച്ചപ്പി് എന്ന 
പിദ്യാത്തിൽ നിന്നും ഓർമ്മാച്ചിപ്പി് എന്ന പുതിയാ സംാനോങ്കതിക സംംജ്ഞാംയാിനോലക്കി് എത്തിനോച്ചരുംന്ന 
കാലപിരാിണ്ിതി കഥാഖയാനത്തിൽ ഭാാവുംകതാപിരാമായാ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. മനു�യ നോകന്ദ്രിതമായാ 
മാനവിികതയുചെടി അടിയാാളങ്ങൾ യാന്ത്ര- മനു�യ സംങ്കരാങ്ങളുംചെടി സൂചാകത്തിനോലക്കി് മാറുകയാാണ്്.

ചെമമ്മാെി ക്ലാിനിക്കിിൽ,തലനോയാാട്ടംിയുചെടി ഇരുംഭാാഗംത്തും ചാിപ്പുകൾ ഘടിിപ്പിിച്ച് ഓർമ്മാകചെള വിീചെണ്ടാ
ടുക്കിാൻ വിിനോധീയാമായാി കിടിക്കുന്നനോപിാലീസം് ഓഫീസംൊയാിരുംന്ന അമ്മായും സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയാിചെല 
അതികായാനായാ ഐടിി ചെപ്രാഫ�നലിസ്റ്റിായാ മകൻ ഹാരാിയും ആണ്് ഈ ആഖയാനത്തിൽ നോനരാിട്ടം് 
കടിന്നു വിരുംന്ന കഥാപിാത്രങ്ങൾ.രാണ്ടു നോപിരുംചെടിയും ഓർമ്മാകളാണ്് കഥയാിചെല വിി�യാം

“ആറു മാസംം മുൻപിാണ്് ചെമമ്മാെി ക്ലാിനിക്കിിൽ നിന്ന് തലനോയാാട്ടംിയുചെടി രാണ്ടാ് വിശങ്ങളിലുംം 
ദ്യാാാരാങ്ങളുംണ്ടാാക്കിി, ചെചാറു നഖനോത്താളം വിലുംപ്പിമുള്ള ആ ചാിപ്പുകൾ വിച്ചു പിിടിിപ്പിിച്ചത്. ആ ചാിപ്പുകളുംചെടി 
കൂട്ടുകാരാചെനനോപ്പിാചെല സ്റ്റിിമുനോലറ്റർ എന്നു വിിളിക്കുന്ന ഉപികരാണ്വുംം. തലനോയാാട്ടംിക്കുള്ളിചെല കുഞ്ഞു 
ചാിപ്പുകളുംം സ്റ്റിിമുനോലറ്റെിനുള്ളിചെല വിലിയാ ചാിപ്പും തമ്മാിലുംള്ള കൈവിദ്യായത വിിനിമയാത്തിലാണ്് അമ്മായുചെടി 
അവിനോശ�ിക്കുന്ന ഓർമ്മാകൾ ജീീവിിക്കുന്നത്”. (ചെക.വിി. പ്രവിീൺ 2017. പുെം 42) മനു�യചെ�നഷ്ടി
ചെപ്പിടുന്ന ഓർമ്മാകചെള നിലനിർത്താനും പുനരാാനയാിക്കിാനും പ്രാപ്തമാവുംന്ന ശാസ്ത്രം സംാനോങ്കതിക 
പുനോരാാഗംതി യാി ലാ ണ്് ഈ ആഖയാനം ഉെപ്പിിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തലനോച്ചാെിചെ� ഭാാ�യാിൽ തചെന്ന സംംസംാരാിക്കിാൻ കഴിിയുന്ന സംിലിക്കിൺ ചാിപ്പുകൾ 
അമ്മായുചെടി ചെബ്രിയാിനിൽ ഇംപ്ലാ�് ചെചായ്യുചെമന്നും ജീീവിനോകാശങ്ങളുംംഈ സംിലിക്കിൺ നോകാശങ്ങളുംം 
തമ്മാിൽ പ്രനോയാാഗംത്തിൽ വിയതയാസംവുംമുണ്ടാാവിില്ലന്നും എവിിചെടി യാാണ്് മനു�യ നോകാശങ്ങൾ 
അവിസംാനിക്കുന്നത ്എനോന്നാ സംിലിക്കിൺ നോകാശങ്ങൾ ആരാംഭാിക്കുന്നചെതനോന്നാനോപിാലുംം തിരാിച്ചെിയാാ
ത്ത വിിധീം അവി ഒരുംമിച്ച് പ്രവിർത്തിക്കുചെമന്നും ഉള്ള നോഡ്ാക്ടറുചെടി വിാക്കുകൾ - മനു�യ ശരാീരാത്തിചെ� 
കൈജീവിികത എന്ന സംങ്കല്പചെത്ത തിരുംത്തുന്നുണ്ടാ്.

“നോകാശങ്ങളുംചെടി അതിരുംകളിൽ നിന്ന് കഴിിയാാവുംന്നത്ര ഓർമ്മാകൾ ചുരാണ്ടാിചെയാടുത്ത് ചെമമ്മാെി 
ഫയാലുംകളായാി സൂക്ഷ്യംിക്കും.”
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“മറ്റുംള്ളവിർക്കും ഈ ചാിപ്പുകൾ ആക്സിസം് ചെചായ്യാനും മചെറ്റാരാാളുംചെടി ഓർമ്മാകൾ അനുഭാവിിക്കിാനും 
സംാധീിക്കും.

ഒരാാളുംചെടി ചെബ്രിയാിൻ ഫലം മുഴുവിനും വിായാിചെച്ചടുക്കുന്ന കാലം ചെമഡ്ിക്കിൽ സംയാൻസം് സംാപ്നം 
കണ്ടു തുടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ടാ്” (ചെക.വിി. പ്രവിീൺ 2017. പുെം 45)

നമ്മുചെടി വിിലചെപ്പിട്ടം ഫയാലുംകളുംം നോലാക്കിറുകളുംം കംപിൂട്ടംറുകളുംം ഒചെക്കി പിാസം് നോവിർഡും 
ചെസംകയരാിറ്റി കീ യും ഒചെക്കി വിച്ച് നമ്മാൾ സുരാക്ഷ്യംിതമാക്കുന്നതുനോപിാചെല ഈ ചെമമ്മാെി ഫയാലുംകളുംം 
സൂക്ഷ്യംിനോക്കിണ്ടാി വിരുംം.”

ഓർമ്മാകൾ യാന്ത്രവിൽകൃത ഓർമ്മാകളായാി തീരുംകയും ഭൂത കാല അനുഭാവിചെത്ത വിരായ്ക്കുംന്ന 
യാന്ത്ര നോരാഖാചാിത്രങ്ങളായാി പിരാിണ്മിക്കുകയും ചെചായ്യുനോമ്പാൾ സംാന്ത്യം ശരാീരാത്തിനും മനസംിലുംമുള്ള 
നിയാന്ത്രണ്ാധീികാരാം അനയമാവുംകയും കൈവിദ്യാുത തരാംഗംങ്ങളുംചെടി ആവൃത്തികളിൽ രൂപിചെപ്പിടുകയും 
ചെചായ്യുന്ന ഓർമ്മാച്ചിത്രങ്ങൾക്കി് മനു�യ കൈനതികതയുചെടി ഭാാഗംമായാ ഓർമകളുംചെടി അസ്തിതാവും
മായാി ബന്ധമില്ലാതാവുംകയും ചെചായ്യുന്നു. മനനം ചെചായ്യുന്നവിചെ� അസ്തിതാം അവിചെ� ഓർമ്മാകൾ 
കൂടിിയാാണ്്. ഓർമ്മാകളുംചെടി ചാരാിത്രമാണ്് മനു�യചെന ജീീവിിപ്പിിക്കുന്നതും. മചെറ്റാരാാളുംചെടി ഓർമ്മാകചെള 
സ്റ്റിിമുനോലറ്റ് ചെചാചെയ്തടുക്കിാവുംന്നനോതാചെടി അവിനവിചെ� ഓർമ്മാകൾ എന്ന സംാകാരായത ഇല്ലാതാവുംന്നു. 
ഓർമ്മാച്ചിപ്പിിൽ,ചെമമ്മാെി ക്ലാിനിക്കിിൽ തലനോച്ചാെിൽ ഘടിിപ്പിിച്ച ചാിപ്പിിലൂചെടി സ്റ്റിിമുനോലറ്റ് ചെചാചെയ്തടുക്കുന്ന 
അമ്മായുചെടി ഓർമ്മാകളിനോലക്കി് മകൻ കടിന്നു ചെചാല്ലുന്നത് താൻ എന്ത്യാനോണ്ാ അമ്മായുചെടി ജീീവിിത
ത്തിചെല സംാകാരായതയാിൽ കചെണ്ടാത്താൻ ശ്രീമിക്കുന്നത് അത് ഹാാക്കി് ചെചാചെയ്തടുക്കുകയാാണ്്. സംാന്ത്യം 
ഇഷ്ടിാനിഷ്ടിങ്ങൾനോക്കിാ തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകൾനോക്കിാ ഇടിമില്ലാത്ത തചെ� ബാലയ-കൗമാരാവുംം അരാക്ഷ്യംി
തതാവുംം, നോപിാലീസം് ഓഫീസംൊയാ അമ്മായുചെടി കാർക്കിശയങ്ങളുംം നിർബന്ധങ്ങളുംം അയാാളുംചെടി 
ഓർമ്മാകളിൽ ചെതളിയുനോമ്പാൾ ആ ഓർമ്മാകൾക്കി് ബലനോമകുന്ന അമ്മായുചെടി ജീീവിിത രാഹാസംയങ്ങചെള 
കചെണ്ടാടുക്കുകയാാണ്് ഹാാക്കിൊയാ മകൻ. മചെറ്റാരാാളുംചെടി ഓർമ്മാകൾ കവിരുംന്നതും ജീീവിൻ എടുക്കു
ന്നതും ഒന്നു തചെന്നയാാചെണ്ന്ന് അയാാളിചെല മനു�യൻ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നുണ്ടാ്. അനോത സംമയാംഹാാക്കി് 
ചെചായ്യചെപ്പിടിാത്തതായാി മനു�യന് എന്ത്യാണുള്ളത്? “എന്ന നോചാാദ്യായം നവി മാനവിികതയുചെടി നോലാക
നോബാധീയത്തിൽ നിന്നും ഉയാരുംന്നതാണ്്. സംാനോങ്കതിക ശാസ്ത്രം പുനോരാാഗംതിയും കമ്പൂട്ടംർ, ചെമാകൈബൽ 
നോഫാൺ തുടിങ്ങിയാ നൂതന സംാനോങ്കതിക ഉപികരാണ്ങ്ങളുംം നവി മാധീയമങ്ങളുംം മാറ്റി തീർത്ത പുതിയാ 
മാനവിിക നോലാകത്തിൽ യാന്ത്ര-മനു�യ കർത്തൃതാത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാാകുന്നതാണ്്. സംാനോങ്കതിക 
ശാസ്ത്രംനോലാകത്ത് മനു�യ കൈനതികത എന്ന പ്രശ്ന മാണ്് ഈ നോചാാദ്യായം മുനോന്നാട്ടു ചെവിക്കുന്നത് എന്ന് 
പിെയാാം.

പ്രതീതിയാാഥാർത്ഥ്യയവുംം മനു�യ അപിരാതാവുംം
നവി സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായയുചെടി ഇടിങ്ങളിലൂചെടി രൂപിചെപ്പിട്ടം പ്രതീതി യാാഥാർഥയത്തിചെ� നോലാകം മനു�യ 
ഭാാവിനചെയാഅനിതരാ സംാധീാരാണ്മായാ അനുഭാവി നോലാകങ്ങളിനോലക്കി് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. മനു�യന് പികരാ
മാവുംന്ന യാന്ത്രങ്ങളുംം മനു�യചെരാ തൽക്കിാലനോത്തചെക്കിങ്കിലുംം അപിരാരാായാി തീർക്കുന്ന യാന്ത്ര-മാസം് 
മരാിക വിിദ്യായകളുംം നോചാർന്ന് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന നവിനോലാകത്തിൽ അകചെപ്പിട്ടു നോപിാകുന്ന മനു�യരുംചെടി 
ഭാീതിയും ഭായാാശങ്കകളുംം ഒരും തരാം മതി ഭ്രമനോത്താചെടി ആഖയാനത്തിൽ കടിന്നു വിരുംന്നു. ചാിത്രദുർഗ്ഗ്ം, 
വിണ്ടാർ വുംമൻ തുടിങ്ങിയാ കഥകളിചെല കഥാപിരാിസംരാങ്ങളിലുംം പിാത്രങ്ങളിലുംം ഈ ചെയാാരും രാീതി 
സംംഭാവിിക്കുന്നുണ്ടാ്.
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നൂെ് ഏക്കിനോൊളം വിയാപിിച്ചു നിൽക്കുന്ന നോൊനോബാട്ടംിക്സി് മാളാണ്് ചാിത്രദുർഗംത്തിചെല കഥാപിരാി
സംരാം. യാന്ത്രമനു�യരാായാ കാ�റുകളാണ്് ആ മാളിചെന നിയാന്ത്രണ്ത്തിൽ നിർത്തുന്നത്.മാളിനോലക്കി് 
എത്തുന്ന മനു�യചെരാ വിരാനോവിൽക്കുന്ന കാ�െിചെ� യാന്ത്ര ഭാാ�യമാണ്് അവിിചെടി വിിനിമയാം ചെചായ്യചെപ്പി
ടുന്നത്. വിയക്തിികളുംചെടി താല്പരായങ്ങളിൽ, കൈവിയാക്തിികചാലനങ്ങളിൽ, മനോനാവിിചാാരാങ്ങളിൽ എല്ലാം 
കാസം് പിെിചെ� ഇടിചെപിടിലുംകൾ പ്രധീാനമാവുംന്നു., ഉപിനോഭാാക്തിാവിിചെ� ആവിശയങ്ങചെള കണ്ടാെിഞ്ഞ് 
സംാധീയമാക്കിി ചെകാടുക്കുന്ന കാ�റുകചെള കണ്ടാ് അതിശയാിക്കുന്ന സംീമ എന്ന സ്ത്രംീയും അവിരുംചെടി 
മകൾ ആതിരായുചെടിയും അനുഭാവിമായാാണ്് ചാിത്രദുർഗംത്തിചെല കഥ രൂപിചെപ്പിടുന്നത്. മാളിൽ എത്തുന്ന 
ഓനോരാാ കസ്റ്റിമറും യാന്ത്ര നോലാകത്തിചെ� നിരാീക്ഷ്യംണ് അധീീശതാത്തിൽ ഓനോരാാരുംത്തചെരായും ചെസംൻസംർ 
ചെവിച്ച് ഐഡ്�ി കൈഫ ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. ഓനോരാാരുംത്തരുംചെടിയു പിിൻ കഴുത്തിൽ ഒരും ചെടിലനോസ്കാാപ്പിിചെ� 
സംങ്കലന ചാിഹ്നം അദൃശാമായാി പിതിയുന്നുചെണ്ടാന്ന് സംീമ മനസംിലാക്കുന്നുണ്ടാ്. യാന്ത്രം - മനു�യൻ 
ജീീവിനുള്ളതും ജീീവിനില്ലാത്തതും എന്ന വിയതിരാിക്തിത അപ്രസംക്തിമാക്കിി ചെകാണ്ടാ് രൂപിത്തിൽ,കാഴ്ച
യാിൽ ഒനോരാ രാീതിയാിലുംള്ള കാ�റുകൾ മാളിചെലഎല്ലാ നോസംാണുകളിലുംം പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ്. യാന്ത്രമ
നു�യരുംചെടി ഈ ഇടിത്തിൽ സംീമയ്ക്കുംണ്ടാാകുന്ന ഭാീതി ഭ്രമാത്മകമായാ ഒന്നായാി മാറുന്നു. എസ്കാനോലറ്റെിൽ 
നിന്നും താനോഴിക്കി് പിതിക്കുന്നതും മകചെള കാണ്ാതാവുംന്നതും,ചാിൽഡ്രാൻസം് പ്ലാനറ്റിൽ രാാജീകുമാരാി
യാായാി മാെിയാ മകചെള കചെണ്ടാത്തുന്നതും ഒചെക്കി ഒരും തരാം മാനസംിക വിിഭ്രാന്ത്യിയുചെടി തലത്തിലാണ്് 
നടിക്കുന്നത്. �ഥമായാ കുടുംബ ബന്ധത്തിനകത്ത് നിന്ന് പുെനോത്തക്കിിെങ്ങിയാ സംീമയ്ക്കാ് ഭാർത്താവി് 
ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ചതു നോപിാചെല മകളുംം കൈകവിിട്ടു നോപിാകുചെമന്ന ആധീിയുണ്ടാ്. മകളുംചെടി താല്പരായത്തിനും 
സംനോന്ത്യാ�ത്തിനാണ്് മാളിചെ� മാസ്മരാിക നോലാകത്തിനോലക്കി് എത്തുന്നത്.നവിമാനവിികതയുചെടി 
കാലത്ത് അണുകുടുംബങ്ങളിചെല ബന്ധങ്ങളുംചെടി _ ജീീവിിത അവിസ്ഥികളുംചെടി പിരാിനോച്ഛദ്യാമാണ്് സംീമ 
എന്ന കഥാപിാത്രത്തിചെ� അനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നത്.യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ�യുംപ്രതീതി 
യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ�യും ബന്ധനങ്ങൾക്കിിടിയാിൽദ്യാാരുംണ്മായാ പിതനം സംംഭാവിിക്കുന്ന മനു�യ 
അവിസ്ഥി ചാിത്രദുർഗംത്തിചെല നായാികയാിൽ കാണ്ാം. യാന്ത്ര- മനു�യരുംചെടി ഇടിയാിൽ നിന്നും തചെ� 
ശരാീരാചെത്തയും മനസംിചെനയും നോമാചാിപ്പിിക്കിാൻ സംീമ ശ്രീമിക്കുന്നു ചെവിങ്കിലുംം പൂർണ്മായും അവിൾക്കി് 
അത് സംാധീയമാകാചെത നോപിാവുംന്നു. കാ�റുകളുംചെടി നോലാകത്തിൽ നിന്നും കുതെി മാൊനുള്ള ശ്രീമം 
പിാഴിാവുംകയാാണ്്. ഭാർത്താവി് ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച സംീമയ്ക്കാ് മകളുംം തന്നിൽ നിന്ന് പൂർണ്മായും അകന്നു 
നോപിാകുനോമാ എന്ന ഉത്കണ്ഠയും ആകുലതയും യാന്ത്രനോലാകത്തിചെ� മാസ്മരാികതയാിൽ അപിരായാായാി 
തീരുംന്ന മനു�യൻ എന്ന വിിചാാരാത്തിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുകയാാണ്്. മനു�യചെരാ നിയാന്ത്രിക്കു
ന്ന യാന്ത്ര മനു�യനായാ കാ�റുകളുംചെടി വിിചാിത്ര നോലാകത്തിൽ, വിിനിമയാം ചെചായ്യചെപ്പിടുന്ന യാന്ത്ര 
ഭാാ�യാിൽ, എസ്കാനോലറ്ററുകളുംചെടി ഉയാർച്ച താഴ്ചകളിൽ, പ്രതീതി യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിചെ� ചാിൽഡ്രാൻസം് 
പ്ലാനറ്റുംകളിൽ, അപിരാമായാി തീർന്ന മനു�യ നോലാകത്തിലാണ്് അമ്മായും മകളുംം തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധം 
നിർണ്യാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്. ഒരും യാന്ത്രത്തിനും തിരാിച്ചെിയാാൻ കഴിിയാാത്ത അമ്മാ-മകൾ ബന്ധചെത്ത 
ഉെപ്പിിച്ചു ചെകാണ്ടാ് അവിസംാനിക്കുന്ന ആഖയാനം മാനവിിക മൂലയത്തിലുംം മനു�യ ബന്ധത്തിചെ� 
ഔന്നതയചെത്തയുമാണ്് മചെറ്റല്ലാ പുനോരാാഗംതി ചെയാക്കിാളുംം മീചെത കാണുന്നത് എന്ന് പിെയാാം.

മനു�യൻ/യാന്ത്രം
മനു�യ/യാന്ത്രം എന്ന ദ്യാാന്ദീത്തിൽ നിന്നും മുക്തിമാകാൻ കഴിിയാാത്ത ഭാാവിന ഈ സംമാഹാാരാത്തിചെല 
കഥകളിചെലല്ലാം ഉണ്ടാ്. ആ ദ്യാാന്ദീാങ്ങളിൽ മനു�യൻ - മാനവിിക മൂലയം,ബന്ധം എന്നത് ഏറ്റവുംം 
ഔന്നതയത്തിൽ കാണുകയും ചെചായ്യുന്ന വിീക്ഷ്യംണ്ം കഥകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരാിക്കുന്നുണ്ടാ്.സംാനോങ്കതിക
ചെതാഴിിൽനോമഖലകളിലുംംമനു�യബന്ധങ്ങളിലുംം നഷ്ടിമായാിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന മാനവി മൂലയങ്ങളുംചെടി 
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ഗൃഹാാതുരാതയാിൽ അസംാസ്ഥിമാവുംന്ന മലയാാള ഭാാവിന ആഖയാനത്തിൽ ദ്യാർശിക്കിാം. അതു ചെകാണ്ടാ് 
തചെന്ന നവി മാനവിികതയുചെടി പുതിയാ നോലാകക്രമചെത്ത അവിതരാിപ്പിിക്കുനോമ്പാഴും മനു�യൻ എന്ന 
ഏക സംാതാചെത്ത വിയതിരാിക്തിമായാി കാണ്ാനുള്ള വിയഗ്രതകൾ പില തരാത്തിൽ കഥകളിൽ കടിന്നു 
വിരുംന്നുണ്ടാ്. എല്ലാ കഥകളിചെലയും പിശ്ചിാത്തലം യാന്ത്ര മനു�യ സംങ്കരാത്തിചെ� ഭൂമിക യാാചെണ്ങ്കിലുംം 
യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിനും പ്രതീതി യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിനും ഇടിയാിൽ ഉത്കണ്ഠകളുംം ആശങ്കകളുംം ചെകാണ്ടാ് 
ഉഴിലുംന്ന മനു�യരുംചെടി സംംഘർ�ങ്ങളാണ്് കഥകൾ. കഥാപിാത്രങ്ങളാവിചെട്ടം, ശാസ്ത്രം സംാനോങ്കതിക 
പുനോരാാഗംതിയാിലൂചെടി മാെിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്ന നോലാകക്രമത്തിൽ യാന്ത്ര -മനു�യ ജീീവിിതത്തിൽ സംാതാ 
കാംക്ഷ്യംികളായാി തീരുംന്ന മനു�യരുംചെടി പ്രതിനിധീികളാണ്്.

ഡാാർവികൊ� വൈദവത്തിചെല ചെപ്രാഫസംെിലുംം അസിികോമാാവികൊ� ൊത്രിിയാിചെല നോജീാണ്ിലുംം ജാ�് കോപാ
ട്ട്ിചെലയും വണ്ടിർ വുംമാനാിചെലയും ആഖയാതിവിിലുംം സിീബ്രയാിചെല െീനയുചെടിയും �കോ�നാിയാിചെല പിീറ്ററുചെടിയും 
ആകാംക്ഷ്യംകളുംം ആശങ്കകളുംം വിയഥകളുംം ശാസ്ത്രം സംാനോങ്കതിക നോലാകത്തിചെ� യാാഥാർഥയങ്ങൾക്കും
അയാഥാർഥയങ്ങൾക്കും ഇടിയാിലാണ്് ഉരുംവിചെപ്പിടുന്നത്. മനു�യവിയഥകളുംം ആശങ്കകളുംം മനു�യചെ�തു 
മാത്രമല്ലാത്ത ഒരാിടിത്തിലാണ്് ഉണ്ടാാകുന്നത്. മാനവിിക മൂലയങ്ങളുംം മനു�യ സംങ്കല്പങ്ങളുംം മാറുന്നിടി
ത്ത് ശാസ്ത്രംത്തിചെ� അതീത മനു�യൻ എന്നതിലുംപിരാി പ്രപിഞ്ചത്തിചെല അതീത ശക്തിിയാാണ്് മനു
�യപുനോരാാഗംതി എന്ന് വിിശാസംിക്കുന്ന ചെപ്രാഫസംചെെ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നു ഡ്ാർവിിചെ� കൈദ്യാവിം എന്ന 
കഥയാിൽ. ശാസ്ത്രംത്തിനും മീചെത പ്രപിഞ്ചശക്തിി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കല്പിക്കിാനുള്ള ശ്രീമമാണ്് 
ആ കഥ. ശാസ്ത്രംവുംം പൂർണ്മല്ല എന്ന തതാമാണ്് ഡ്ാർവിിചെ� കൈദ്യാവിത്തിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നത്.

അസിികോമാാവികൊ� ൊത്രിി എന്ന കഥയാിചെല നോജീാണ്ിചെ� ആകുലതകളുംം വിയഥകളുംം തചെ� 
നോജീാലിയുചെടി സ്ഥിാനം അസംിനോമാവി് എന്ന നോൊനോബാട്ടം് അപിഹാരാിക്കുന്നതിചെന ക്കുെിച്ചാണ്്. നോജീാണ്ി
നോനക്കിാൾ നോവിഗംത്തിൽ ചാലിക്കിാനും ഏതു നോകാണ്ിലുംം ശരാീരാ ഭാാഗംങ്ങൾ തിരാിക്കിാനും കഴിിയുന്ന 
കൈബറ്റ് കണ്ക്കിിനു ബുദ്ധീിശക്തിിയുള്ള സംമർഥനാണ്് അസംിനോമാവി് എന്ന് നോജീാണ്ിന് അെിയാാ
ചെമങ്കിലുംം അസംിനോമാവിിനും കൂട്ടംർക്കു മില്ലാത്ത ഒരും സംവിിനോശ�ത നോജീാലിയാിൽ തനിക്കുചെണ്ടാന്ന് 
നോജീാണ്ിന് ഉെപ്പുചെണ്ടാങ്കിലുംം അത് എന്ത്യാചെണ്ന്ന് അയാാൾക്കി് ആനോലാചാിചെച്ചടുക്കിാനാവുംന്നില്ല. 
മനു�യചെ�ത് മാത്രമായാ സംവിിനോശ�ത എന്നത് എന്ത്യാചെണ്ന്ന് വിയവിനോച്ഛദ്യാിച്ചെിയാാൻ കഴിിയാാത്ത 
മനു�യ അവിസ്ഥിയാാണ്് ഈ ആഖയാനം. യാന്ത്ര -മനു�യ സംങ്കരാത്തിൽ മനു�യന് മാത്രമുള്ള വിയതി
രാിക്തിതകൾ, സംാതാങ്ങൾ ഉണ്ടാ് എന്ന് തിരാിച്ചെിയുന്നുചെവിങ്കിലുംം അചെതന്ത്യാചെണ്ന്ന് നിർവിചാിക്കിാൻ 
കഴിിയാാത്ത മനു�യചെ� അവിസ്ഥിയാാണ്് നോജീാണ്ിചെ� വിാക്കുകളിൽ വിയക്തിമാകുന്നത്.

സംാന്ത്യം പ്രവിർത്തന നോമഖലയാിചെല അരാക്ഷ്യംിതരാായാ മനു�യരുംചെടി മാനസംിക നോലാകങ്ങളുംം 
കാഴ്ചകളുംം പ്രവൃത്തിയുംചെക.വിി. പ്രവിീണ്ിചെ� കഥകളുംചെടി ആഖയാന മണ്ഡലചെത്ത നിർണ്യാിക്കുന്നു
ണ്ടാ്. അവിനവിചെ� നിലനില്പ് നോബാധീത്തിലുംം അനോബാധീത്തിലുംം നോവിട്ടംയാാടിിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കുന്നു. ഐടിി 
നോമഖലയാിചെല ചെതാഴിിലാളികളായാ മനു�യരുംചെടി ജീയാപിരാാജീയാങ്ങളാണ്് ജാ�്കോപാട്ട്് എന്ന കഥയാിൽ 
ചാിത്രീകരാിക്കുന്നത്. യാന്ത്രചെത്താഴിിലാളികളായാി മാത്രം മാറുന്ന മനു�യരുംചെടി നോലാകചെത്തയാാണ്് 
കഥകൾ നോരാഖചെപ്പിടുത്തുന്നത്. അത്തരാം മനു�യരുംചെടി ജീീവിിത സംംഘർ�ങ്ങളുംം സംന്ദീിഗ്ദ്ധതകളുംമാണ്് 
ജാ�്കോപാട്ട്്, വണ്ടിർ വുംമാൻ നോപിാലുംള്ള കഥകൾ. മനു�യബുദ്ധീിയാാൽ നിർമ്മാിക്കുന്ന നോലാകത്തിചെ� 
അനിവിാരായത, വിിധീിചെയാനോന്നാണ്ം അവിർ അനുഭാവിിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്ന - നോനരാിനോടിണ്ടാി വിരുംന്ന ജീീവിിത 
ഉനോദ്യാാഗംങ്ങചെളയാാണ്് കഥകൾ അനാവിരാണ്ം ചെചായ്യുന്നത്.

മാനവിാനന്ത്യരാ മനു�യചെ� ഇടിങ്ങളാണ്് ഓർമ്മാച്ചിപ്പാിചെല ഇടിങ്ങൾ വിർത്തമാന ചാരാിത്രത്തിചെ� 
സംമീപിസ്ഥിമായാ ഭാാവിിയുചെടി ആശങ്കകളുംം ഉനോദ്യാാഗംങ്ങളുംം സംംഘർ�ങ്ങളുംം നോചാരുംന്ന ആ ഭൂമികയാിചെല 
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ലിജീി എൻ.

കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല മമ്പെം  സംാനോദ്യാശി .തലനോ�രാി  ഗംവി.ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീിൽ വിിദ്യായാഭായാസംം. കണ്ണൂർ സംർവ്വ

കലാശാലയാിൽ നിന്നും ഗംനോവി�ണ് ബിരുംദ്യാം. ഗംവി.ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ് മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ അധീയാപിിക 

സംാതാ കാംക്ഷ്യംയുള്ള മനു�യചെനയാാണ്് ഈ കഥകളിൽ കാണുന്നത്. ശാസ്ത്രംവുംം കൈവിജ്ഞാംാനിക 
നോമഖലകളുംം മനു�യപുനോരാാഗംതിചെയാ താരാിതചെപ്പിടുത്തുനോമ്പാൾ മനു�യാസ്തിതാം എന്നത് പ്രശ്നവിൽക്കൃത
മാവുംന്നതിചെ� സംംഘർ�ങ്ങളാണ്് ഓർമ്മാച്ചിപ്പിിചെല ഭാാവിനയാിൽ വിർത്തിക്കുന്നത്. മാനവിാനന്ത്യരാ 
കാലചെത്ത മനു�യകൈനതികതയുചെടി പ്രശ്നങ്ങളാണ്് കഥകളിൽ കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നത്. ഭാാവിികാ
ലത്തിനോലക്കി് കുതിക്കുന്ന മനു�യചെ� സംാതാ സംംഘർ�ങ്ങളുംചെടി അടിയാാളങ്ങളാണ്് ഈ കഥകൾ. 
നവി മാനവിികതയുചെടി നോലാകത്ത് യാന്ത്രമനു�യ കർത്തൃതാങ്ങളിൽ മനു�യ സംാതാചെത്ത തിരായുന്ന 
ആശങ്കാകുലമായാ മലയാാളി മനസ്സാിചെന കചെണ്ടാത്താം. യാന്ത്ര- മനു�യൻ എന്ന സംങ്കരാത്തിൽ മനു�യ
സംാതാചെത്ത നോതടുന്ന ഭാാവിന മനു�യൻ എന്ന നോകന്ദ്രത്തിനുണ്ടാാകുന്ന ശിഥിലികരാണ്ചെത്ത ഭായാചെപ്പിടുന്ന 
മനസംിചെ� ഉത്കണ്ഠകളായാി കാണ്ാവുംന്നതാണ്്.
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സംംഗ്രഹാം:
നവിമലയാാള കവിിതയാിൽ ഭാാ�ചെകാണ്ടും ഭാാവുംകതാ നിർമ്മാിതിചെകാണ്ടും ഏചെെ വിയതയസ്തതയുള്ള 

കവിിയാാണ്് ചെക.ആർ. നോടിാണ്ി . സംമനില,അന്ധകാണ്ഡം, കൈദ്യാവിപ്പിാതി, ഓ നി�ാദ്യാ, പ്ലനോമനമ്മാായാി, 

യാക്ഷ്യംിയുംമറ്റുംം തുടിങ്ങിയാ കവിിതാസംമാഹാാരാങ്ങൾ ഈ കവിിയുചെടി വിയതിരാിക്തി കാവിയസംഞ്ചാരാങ്ങളുംചെടി 

ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങളാണ്്. അനോ�ഹാത്തിചെ� പ്ലനോമനമ്മാായാി എന്ന കാവിയസംമാഹാാരാചെത്ത മുൻനിർത്തിയുള്ള 

വിിശകലനമാണ്് ഈ പ്രബന്ധം. ഫിക് �ചെ�യും കാവിയത്തിചെ�യും സംവിിനോശ�മായാ നോചാരുംവി പ്രക

ടിിപ്പിിക്കുന്ന രൂപിഘടിനയാാണ്് ഇതിനുള്ളത്. ഉത്തരാാധുനിക കാലചെത്ത ആഖയാനങ്ങളിചെല പിാസ്റ്റിി�് 

സംനോങ്കതം കാവിയരൂപിത്തിനോലക്കി് നോചാർത്ത് വിച്ച് പുതിയാ ഒരും ഘടിന വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നു. പ്ലനോമനമ്മാായാി 

ഈ രാീതിയാിൽ രൂപിതലത്തിലുംം ഭാാവിതലത്തിലുംം വിയതയസ്തതയുള്ള കാവിയസംമാഹാാരാമാണ്്.

ആമുഖം
മലയാാള കവിിതയ്ക്കാ് സംജീീവിവുംം സംംവിാദ്യാാത്മകവുംമായാ ആവിിഷ്കാരാ നോലാകമുണ്ടാ്. അനുദ്യാിനം മാെിചെക്കിാ
ണ്ടാിരാിക്കുന്ന അനുഭാവിനോലാകം അനോത മുദ്രകനോളാചെടി കവിിത പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. ചുറ്റുംവിട്ടംക്കിാഴ്ചകചെളയും 
കൈദ്യാനംദ്യാിനതാങ്ങചെളയും കുെിച്ച് വിികാരാവിിലാപിങ്ങളില്ലാചെത വിിമർശനപിരാിഹാാസംങ്ങളുംചെടിയും 
നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളുംചെടിയും ഭാാ�യാിൽ പുതുകവിിത സംംസംാരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഉത്തരാാധുനിക മലയാാളകാ
വിയഭാാവുംകതാത്തിൽ ചെക.ആർ. നോടിാണ്ി ഏചെെയും പിരാാമർശിക്കിചെപ്പിടുന്നത് ആഖയാനത്തിചെല പിരാിഹാാ
സംധീാനികളുംം വിിരുംനോദ്ധീാക്തിികളുംം സംമനായാിപ്പിിച്ച പിരാീക്ഷ്യംണ് രാചാനകളിലൂചെടിയാാണ്്.1 നോടിാണ്ിയുചെടി 
കവിിതകൾ ഒരും വിിധീാംസംക ലീലയാാചെണ്ന്ന് അൻവിർ അലിയും അഭാിപ്രായാചെപ്പിടുന്നു (‘കവിിതയാിൽ 
ഒറ്റചെയ്ക്കാാരും നോതാ (നോടിാ) ണ്ി’, 2011)

ഓനോരാാ വിീടും ഓനോരാാ കഥാപിാത്രവുംം ഓനോരാാ നോദ്യാശവുംം താന്ത്യാങ്ങളുംചെടി രാീതിയാിൽ ജീീവിിതം 
ചെകാണ്ടാ് ഇതിഹാാസംം ചാമയ്ക്കുംന്ന കാഴ്ച സംാഹാിതയം നല്കുന്ന സംവിിനോശ�ാനുഭാവിമാണ്്. ചെചാെിയാ ജീീവിിതം, 
വിലിയാ ജീീവിിതം, ചാരാിത്രവില്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം നോദ്യാശം എചെന്നാചെക്കി ഇതുവിചെരാ നാം പിെഞ്ഞത് ഫിക് �ചെ� 
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ബൃഹാത് പിരാിസംരാത്ത് നിന്നാണ്്. വിലിയാ തുടിർ ജീീവിിതങ്ങളുംചെടി ആഖയാനങ്ങൾക്കി്, സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി 
കൈനരാന്ത്യരായത്തിന് നോനാവിലിചെ� കാൻവിാസംായാിരുംന്നു നമുക്കി് പിാകം. ഈ കാൻവിാസംിനോലക്കി് 
കവിിതചെയാ വിരാക്കുകയാായാിരുംന്നു ചെക. ആർ നോടിാണ്ി. പ്ലനോമനമ്മാായാിയാിൽ, സംാമ്പ്രദ്യാായാികമായാ എല്ലാ 
കാവിയാഖയാന മാതൃകകചെളയും തകർത്തു ചെകാണ്ടാ് കവിിതചെയായും നോനാവിലിചെനയും നോചാർത്തു വിയ്ക്കും
ന്നു. ഒരും ഗംദ്യായഖണ്ഡകാവിയം എന്ന് നോതാന്നുന്ന രൂപിഘടിന ഈ സംമാഹാാരാത്തിചെ� സംവിിനോശ�ത
യാാണ്്. ഖണ്ഡകാവിയത്തിന് നോനാവിലിചെ� ഭാാവിനോലാകചെത്ത സംാാംശീകരാിക്കിാനുള്ള നോശ�ി അതിചെ� 
ജീനുസ്സാിൽ തചെന്നയുണ്ടാ് എന്ന് സംനോന്ത്യാ�് മാനിനോച്ചരാി നിരാീക്ഷ്യംിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. (കവിിതയും ജീനുസ്സും, 2019 
)അനോതസംമയാം ഭാാവിസംാന്ദ്രമായാ കൈവികാരാിക നോലാകം അതിചെ� രാചാനാ സംവിിനോശ�തയുമാണ്്. 
നാട്ടുജീീവിിതം, അതിചെ� പിരാിണ്തികൾ, കുടുംബം, ദ്യാിനചാരായകൾ എന്നിവിചെയാാചെക്കി നാടികീയാമായാി 
മചെറ്റാരാാളിചെ� ആഖയാന ദൃഷ്ടിിയാിലൂചെടി വിർണ്ണിിക്കുക ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളുംചെടി ചെപിാതു പ്രനോതയകതകളാ
ണ്നോല്ലാ. പ്ലനോമനമ്മാായാിയാിചെല കവിിതകൾക്കി് ഈ സംവിിനോശ�തകചെളാചെക്കി നോചാരുംന്നുണ്ടാ്.

പുതുമലയാാളകവിിത: ബഹുസംാരാതയുചെടി മുദ്രകൾ
ഉത്തരാാധുനിക കവിിതയുചെടി ഏറ്റവുംം പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം സംവിിനോശ�ത പിാസ്റ്റിി�് (Pastiche) ആണ്് 
എന്ന് നിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുണ്ടാ്. ചെ�ഡ്െിക് ചെജീയാിംസംൺ പിാസ്റ്റിി�ിചെന, പ്രനോതയകതയുള്ള, അനനയ
മായാ ഒരും കൈശലിയുചെടി അനുകരാണ്മാചെണ്ന്നും ഭാാ�യുചെടി മുഖാവിരാണ്ം ധീരാിച്ച നിർമമമായാ ഭാാ� 
ഉപിനോയാാഗംിച്ചുള്ള ഭാാ�ണ്മാചെണ്ന്നും2 വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നുണ്ടാ ്(1992: 167). ആഖയാനകൈശലിചെയാ സംംബ
ന്ധിച്ചാണ്് പിാസ്റ്റിി�് അഥവിാ മിശ്രീരാചാന സംാധീാരാണ്യാായാി ചാർച്ച ചെചായ്യാറുള്ളത്. പിാരാഡ്ിയാിൽ 
നിന്ന് അതിചെ� വിയതയാസംവുംം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. ആധുനികതയുചെടി കാലത്തുള്ള അനുകരാണ് ഹാാസംയാ
ത്മകതചെയാ (Parody) െ�് ചെചായ്തു ചെകാണ്ടാ് , ശൂനയ പിാരാഡ്ി (Blank Parody) എന്ന നിലയാിൽ 
ആണ്് പിാസ്റ്റിി�് ഉത്തരാാധുനിക കാലത്ത് വിിശദ്യാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുള്ളത്. മലയാാള കവിിതയാിചെല 
പിാരാഡ്ിചെയാ സംവിിനോശ�മായാി പിഠിച്ച വിാസുനോദ്യാവിൻ. വിി പിാസ്റ്റിി �ിചെനപ്പിറ്റി പിെയുന്നത് നോനാക്കുക. 
“ഘടിനാവിാനോദ്യാാത്തരാ ചാിന്ത്യകളുംചെടി പ്രാബലയനോത്താചെടി സംാമൂഹായ ശാസ്ത്രംങ്ങളിലുംം മന:�ാസ്ത്രംത്തി
ലുംം ഭാാ�ാശാസ്ത്രംത്തിലുംമുണ്ടാായാ വിികാസംത്തിചെ� ഫലമായാി അതുലയമായാ സംാതാചെമന്ന സംങ്കല്പം 
കാലഹാരാണ്ചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നു. അതുലയ സംാതാത്തിചെ� പ്രതയയാശാസ്ത്രംം അവിസംാനിക്കുക കാരാണ്ം 
ആവിിഷ്കാരാപിരാമായാ ഒരും പ്രതിസംന്ധിയാിനോലക്കി് കലാകാരാ�ാരുംം എഴുത്തുകാരുംം എത്തിനോച്ചർന്നു. 
കൈശലീ നോഭാദ്യാങ്ങചെളല്ലാം ഇതിനകം പിരാീക്ഷ്യംിച്ചു കഴിിഞ്ഞതുചെകാണ്ടാ് കൈവിയാക്തിികമായാ കൈശലികൾ 
കണ്ടുപിിടിിക്കിാൻ കഴിിയാില്ല എന്നതാണ്് പ്രതിസംന്ധി. അതു ചെകാണ്ടാാണ്് മിശ്രീകൈശലി അവിർക്കി് 
സംാീകരാിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്നത് “( 2009:12) മിശ്രീകൈശലി ഉത്തരാാധുനികതയുചെടി സംവിിനോശ�തയാാവും
ന്നതിചെ� ലളിതമായാ ഒരും വിിശദ്യാീകരാണ്മായാി ഇതിചെന കാണ്ാം. നോടിാണ്ിയാിനോലക്കി് വിരുംനോമ്പാൾ 
കാവിയരൂപിത്തിലുംം ഇത് പ്രവിർത്തിച്ചു എന്ന് പിെയാാം. പ്ലനോമനമ്മാായാി എന്ന കാവിയം അതിചെ� 
മിശ്രീസംാഭാാവിം രൂപിഘടിനയാിലുംം വിരുംത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. കവിിതചെയാപ്പിറ്റി ‘ഭാദ്ര രൂപിമായാിരാിക്കുക’ എന്നത് 
കവിിതയുചെടിയും കവിിയുചെടിയും ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തമാചെണ്ന്ന് കല്പറ്റ നാരാായാണ്ൻ അഭാിപ്രായാചെപ്പിടു
ന്നുണ്ടാ്. (കവിിതയുചെടി ഉത്തരാവിാദ്യാിതാങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പിതിപ്പി്, 2021 ) ആഖയാനത്തിലായാാലുംം, 
സംമീപിനത്തിലായാാലുംം വിി�യാ സംാീകരാണ്ത്തിലായാാലുംം പുതുകവിിതയുചെടി മണ്ഡലം അത്രനോയാചെെ 
ബഹുസംാരാമാചെണ്ന്ന് വിർത്തമാനകാലം ചെതളിയാിക്കുന്നുണ്ടാ്.

ജീനുസ്സുകളുംചെടി സംവിിനോശ�മായാ ഇണ്ക്കിം എന്ന് പിെയാാവുംന്ന വിിധീത്തിൽ ഖണ്ഡകാവിയത്തി
ചെ�യും, നോനാവിലിചെ�യും അപൂർവ്വമിശ്രീണ്ം. അതിൽ നിന്ന് കാവിയ നോനാവിൽ ( Verse _Novel) എന്ന് 
വിിളിക്കിാൻ പിറ്റുംന്ന ഒരും പുതിയാ ഘടിനയുചെടി രൂപിചെപ്പിടിൽ. പ്ലനോമനമ്മാായാി എന്ന സംമാഹാാരാത്തിചെ� 
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പ്രതയക്ഷ്യം കാഴി് ചാതചെന്ന അതാണ്്. ആധുനികതയുചെടി കാലചെത്ത ഖണ്ഡകാവിയപ്രസ്ഥിാനത്തിചെ� 
രൂപി മാതൃക അനുസ്മരാിപ്പിിക്കുനോമ്പാഴും ഭാാ� ചെകാണ്ടും, ഭാാവിന ചെകാണ്ടും വിർണ്നകൾ ചെകാണ്ടും 
അലങ്കരാിക്കിാചെത, കൈവികാരാിക വിിലാപിങ്ങളില്ലാചെത തനതുചെമാഴിികൾ നോചാർത്തുചെകട്ടുകയാാണ്് 
കവിി. ഖണ്ഡകാവിയങ്ങളിൽ ആഖയാനത്തുടിർച്ച പ്രധീാനമായാിരുംചെന്നങ്കിൽ, ഇവിിചെടി ഓനോരാാ കവിിതയും 
സംായാം പൂർണ്ണിങ്ങളാണ്്. ഇത് നോബാധീപൂർവിം വിരുംത്തിയാതാവിണ്ചെമന്നില്ല. നോചാരുംവികചെളല്ലാം ഒത്തുവി
ന്നനോപ്പിാൾ കവിിത നോനാവിൽ നോപിാചെലയാാവുംന്നു. കവിിത നോപിാചെലയാാവുംന്ന നോനാവിൽ ശില്പചെത്തക്കുെിച്ച് 
ഏചെെ വിാചാാലമായാിട്ടുണ്ടാ് മലയാാള നിരൂപിണ്ം. കവിിത നോപിാചെല സുന്ദീരാമായാ ഭാാ� ഉപിനോയാാഗംിക്കു
ന്ന, കവിിതനോപിാചെല കാല്പനികതയുചെടി �ടിിക മഴിവിിൽ ചെതളിയാിക്കുന്ന നോനാവിലുംകൾ മലയാാളികചെള 
വിിസ്മയാിപ്പിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഖസംാക്കിിചെ� ഇതിഹാാസംം, മഞ്ഞ്, നോതാറ്റങ്ങൾ എന്നിവിചെയാാചെക്കി ചെപിചെട്ടംന്ന് 
ഓർമയാിൽ മുന്നിചെലത്തും. പ്ലനോമനമായാിയാാകചെട്ടം, കവിിതയാായാി നിന്നുചെകാണ്ടാ് നോനാവിലിചെ� ആന്ത്യ
രാഘടികങ്ങചെളയും ബാഹായഘടികങ്ങചെളയും സംമനായാിപ്പിിക്കുന്നു. ഒരും പ്രധീാന കഥാപിാത്രത്തിനു 
ചുറ്റുംം ഭ്രമണ്ം ചെചായ്യുന്ന അനോനകം കഥാപിാത്രങ്ങൾ, എല്ലാം നോചാർത്തു വിായാിക്കുനോമ്പാൾ സംാധീയമാ
വുംന്ന നോകരാളീയാ ജീീവിിതത്തിചെ� അരാനൂറ്റാണ്ടാ് മുമ്പുംള്ള നോദ്യാശ-കുടുംബ ചാരാിത്രം. സംാമ്പ്രദ്യാായാികമായാ 
കാവിയ ഭാാ�ചെയാ തിരാസ്കാരാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് ചാന്ത്യവുംം കരുംത്തും കലർന്ന നാട്ടുഭാാ�, കൈക്രസ്തവിചെപ്പിൺജീീ
വിിതത്തിചെ� ഉൾക്കിരുംത്ത് - ഇങ്ങചെന ഏത് നിലയ്ക്കാ് നോനാക്കിിയാാലുംം ഈ കവിിതകളുംചെടി നോലാകം 
ബൃഹാത്തും വിയതയസ്തവുംമാണ്്. അത് തചെന്നയാാണ്് ഇതിചെന കാവിയനോനാവിൽ എന്ന വിിനോശ�ണ്ത്തിന് 
അർഹാമാക്കുന്നത്. ആമുഖത്തിൽ കവിി കവിിതകളിനോലക്കുള്ള വിഴിി എന്ന നിലയാിൽ കുെിച്ചിട്ടുള്ള 
വിാക്കുകൾ ഇങ്ങചെനയാാണ്്. “സംതയചെമന്ന് ആസംാാദ്യാകന് നോതാന്നുന്നചെതനോന്ത്യാ അതാണ്് കലയാിചെല 
സംതയം . കലയാിചെലയും ജീീവിിതത്തിചെലയും സംതയങ്ങൾക്കി് തമ്മാിലുംള്ള വിയതയാസംം ഇതാണ്്. ഈ 
കലാതതാനോത്താടി് പിരാമാവിധീി നീതി പുലർത്താനായാിട്ടുചെണ്ടാന്ന് എനിക്കി് നോതാന്നിയാ അമ്പതു 
കവിിതകൾ മാത്രമാണ്് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംമാഹാരാിച്ചിട്ടുള്ളത്...... കവിിതകൾ ഒറ്റചെക്കിാറ്റക്കി് 
പൂർണ്തയുള്ളതാവുംനോമ്പാൾ തചെന്ന, സംാകനോലയന നോനാക്കുനോമ്പാൾ അവിയാിൽ പ്ലനോമനമ്മാായാി എന്ന 
കഥാപിാത്രചെത്തച്ചുറ്റിപ്പിറ്റി ഒരും നോനാവിൽ അടിയാിരാിക്കുന്നത് കാണ്ാചെമന്ന് ഞാൻ വിിചാാരാിക്കുന്നു.” 
സംമാഹാാരാത്തിചെ� മുഖചെമാഴിിയാിൽ സുഭാാ�് ചാന്ദ്രനും ഇതിചെല നോനാവിൽ ഘടിനചെയാ സൂചാിപ്പിിക്കുന്നു
ണ്ടാ്.3 കവിിതയാിൽ നോനാവിലിചെന അടിചെവിച്ചു വിിരാിയാിച്ച ഈ ആഖയാനവിിരുംത് ഏചെതാചെക്കി രാീതിയാിൽ 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നു എന്നത് അനോനാ�ിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. കഥാപിാത്രനിർമ്മാിതി, ഭാാ�, നോകരാളീയാരുംചെടി 
സംാധീാരാണ് ജീീവിിതത്തിചെ� മനോനാഹാരാമായാ നോചാർപ്പുകൾ, എന്നിങ്ങചെനയുള്ള തലങ്ങളിചെലല്ലാം 
ഈ കാവിയം നോനാവിലിചെന ആനോദ്യാശം ചെചായ്യുന്നു.

നാട്ടുമനു�യർ—വിഴിക്കും വിഴിക്കിങ്ങളുംം
പിതിമൂന്നാം വിയാസ്സാിൽ എളൂരുംകാരാിയാായാ പ്ലനോമനചെയാ ചെനടുപുഴിക്കിാരാൻ അനോന്ത്യാണ്യാപ്ല വിിവിാഹാം 
കഴിിക്കുന്നു. പിിന്നീടി് ചെനടുംപുഴിക്കിാരാിയാായാി ജീീവിിച്ച് മരാിച്ച ആ ക്രിസ്തയാനിസ്ത്രംീയുചെടി ജീീവിിത 
നോരാഖയാാണ്് ഈ പുസ്തകം. അമ്പത് ഖണ്ഡങ്ങളിലായാി സംരാളവുംം സംരാസംവുംം സംതയസംന്ധവുംമായാി 
പിെഞ്ഞു നോപിാവുംന്ന അമ്മാായാിക്കിഥ. അതിഭാാവുംകതാമില്ല, അതിസംാധീാരാണ്ത മാത്രം. കൈദ്യാനംദ്യാിന 
ജീീവിിതത്തിചെ� മുദ്രകൾ ഇത്രയ്ക്കാ് സംവിിനോശ�മായാി കവിിതയാിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നത് കാണുക പ്ര
യാാസംമാണ്്. മുറുക്കി് എന്ന കവിിത നോനാക്കുക:

“കാലചെത്തണ്ീറ്റാൽ പ്ലനോമനമ്മാായാി
കിടിക്കിപ്പിായാിൽ കാലുംം നീട്ടംിയാിരുംന്ന്
നാലുംകൂട്ടംിവിിസ്തരാിചെച്ചാന്നു മുറുക്കും .
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അതു കഴിിഞ്ഞാൽ നോകാഴിിക്കൂടി് തുെന്നിടും
കാപ്പിി ചെവിക്കും, കഞ്ഞി ചെവിക്കും
ഏക്കിനോൊളം നീണ്ടാ കവുംങ്ങിൻ നോതാപ്പിിൽനിന്ന്
പിട്ടംയും പിാളയും വിലിച്ചുചെകാണ്ടുവിരുംം
നോമാട്ടംെടിിച്ചു ചെവിള്ളം തിരാിക്കും
വിലിയാ ചെചാമ്പുംകലത്തിൽ ചെനല്ല് പുഴുങ്ങും,
പിനമ്പിൽ പിരാത്തിയാിട്ടം് ചാിക്കും, ഉണ്ക്കും.
ഉമിയും തവിിടും നോചാറും
ഇടിിക്കും, അരാിക്കും,
മുളങ്കുറ്റിയാിൽ പുട്ടുണ്ടാാക്കും,
നോപിരാക്കുട്ടംികൾക്കി് തിന്നാൻ ചെകാടുക്കും,
നാട്ടുകാനോരാാടി് വിർത്തമാനിക്കും,
പുെം പിണ്ിക്കു വിരുംന്നവിർക്കി്
നിർനോ�ശങ്ങൾ ചെകാടുക്കും,
പിള്ളിയാിൽ നോപിാകും, കുമ്പസംാരാിക്കും,
ശണ്ഠ കൂടും,
പിിച്ച ചെതണ്ടാി വിരുംന്നവിചെരാ ഊട്ടും,
ഇതിനിടിയ്ക്കാ് പിന്ത്രണ്ടു ചെപിറ്റും പ്ലനോമനമ്മാായാി.
ഒചെരാണ്ണിം ചാത്തു
ചാത്തതിന് ഇട്ടം നോപിരാ് അടുത്തതിനിട്ടു.
ചെപിൺമക്കിചെളചെയാല്ലാം ചെകട്ടംിച്ചു വിിട്ടു.
ആൺമക്കിചെളല്ലാം ചെകട്ടംി ഊരുംവിിട്ടു.
അമ്മാായാി തനിച്ചായാി,
വിയ്യാതായാി,
നോനാക്കിാൻ ആരുംമുണ്ടാായാില്ല.”

ഒരും വിയക്തിിയുചെടി ദ്യാിനചാരായയാിൽ തുടിങ്ങി മരാണ്ം വിചെരായുള്ള അവിരുംചെടി ജീീവിിത ചാിത്രം പൂർത്തീകരാി
ച്ചിരാിക്കുകയാാണ്്. അത് നാട്ടുജീീവിിതമായാി, കൈസ്ത്രംണ്ജീീവിിതമായാി, കുടുംബജീീവിിതമായാി, എകാകി
കതയാായാി ബഹുരൂപിിയാാവുംന്നു. നോനാവിലിചെ� കാഴ്ചാവിിതാനത്തിൽ പ്ലനോമനയുചെടി വിിവിാഹാാനന്ത്യരാ 
ജീീവിിതത്തിചെ� സംംഭാവിാഖയാനങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് സംമ്പന്നമായാിരാിക്കുന്നു ‘മുറുകിയാ’ ഈ ആഖയാനം . 
ഈ പ്ലനോമനയാിൽ നിന്നു ചെകാണ്ടാ് നാലും ചുറ്റുംമുള്ള പില വിിധീ കാഴ്ചകളുംം സംംഭാവിങ്ങളുംം സംംഭാാ�ണ്
ങ്ങളുംം ഇതിചെന വിലിയാ കാൻവിാസംാക്കിി മാറ്റുംന്നു. ചെതങ്ങുകയാൊനും അടിക്കി പിെിക്കിാനും വിരുംന്ന 
ശങ്കരാൻ, നോടിാമി എന്ന നായാ, നോടിാമി എന്ന മകൻ, മൂത്ത മകൻ പ്രാഞ്ചി, മകൾ ചെസംലീന, ചെകട്ടംി
യാവിൻ അനോന്ത്യാണ്യാപ്ല, മീൻ വിില്പനക്കിാരാി ചാക്കിിചെപ്പിണ്ണി്, കുരുംടിൻ കുഞ്ഞയ്യപ്പിൻ, പുെനോമ്പാക്കിിൽ 
കുടിിലുംചെകട്ടംി പിാർക്കുന്ന കർത്തുമ്മാ, കൃ�ിക്കിാരാനായാ നോജീാർനോജീട്ടംൻ, ചെപിാട്ടംൻ,അമ്മാായാിക്കിണ്ണിിൽ 
ചെപിാട്ടംനായാ കവിി എന്നിങ്ങചെന ഒന്നിചെനാന്ന് വിയതയസ്തരാായാ കഥാപിാത്രങ്ങചെള പ്ലനോമനമ്മാായാിയുചെടി 
ചുറ്റുംം കാണ്ാം. ഇവിനോരാാചെടിാചെക്കിയുള്ള അമ്മാായാിയുചെടി ഇടിചെപിടിലുംകളാണ്് ഓനോരാാ കവിിതയാായാി പിിെ
ക്കുന്നത് . നോടിാണ്ി അവിതരാിപ്പിിക്കുന്ന കഥാപിാത്രങ്ങളുംം നോപിരുംകൾ ചെകാണ്ടാ് നചെമ്മാ അമ്പരാപ്പിിക്കുന്നു!. 
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ചാീയ്യങ്കണ്ണിൻ ഇട്ടൂപ്പി്, ഇറ്റാമൻ മുക്രാഞ്ചി, കുരുംടിൻ കുഞ്ഞയ്യപ്പിൻ, ചാക്കിൻ, നോചാന്നൻ എന്നിങ്ങചെന 
നാട്ടു തനിമയുള്ള നോപിരുംകൾ ആ കഥാപിാത്രങ്ങചെള വിയക്തിിതാമുള്ളവിരാാക്കുന്നു. ഈ നാട്ടുമനു�യരുംചെടി 
വിികാരാവിിചാാരാനോലാകങ്ങൾ കൈദ്യാനംദ്യാിന ഇടിചെപിടിലുംകളാൽ വിയക്തിമാവുംന്നു.

ഭാാ�: നിതയവിർത്താനങ്ങളുംചെടി നാചെട്ടംാച്ചകൾ
പിരാിചായാിച്ചു വിന്ന കാവിയഭാാ�യ്ക്കും നോനചെരായുള്ള വിലിയാ പ്രഹാരാം എന്ന നിലയ്ക്കാാണ്് ഈ സംമാഹാാരാ
ത്തിചെല ഭാാ�ചെയാ വിിലയാിരുംത്താൻ കഴിിയുക. രാണ്ടു നോപിരുംചെടി സംംഭാാ�ണ്ം എങ്ങചെന കവിിതയാാവും
ന്നു എന്നതിചെ� ഉത്തരാമാണ്് ഇതിചെല ചാില കവിിതകൾ. അരാിശം എന്ന കവിിത ഉദ്യാാഹാരാിക്കിാം. 
പുരാപ്പുെനോത്തക്കി് ചാാഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ചെതങ്ങിൽ നിന്നും നോതങ്ങ പിെിക്കിാൻ വിരുംന്ന നോവിലായുധീനോനാടി് 
അനോന്ത്യാണ്യാപ്ല പിെയുന്നത് ഇങ്ങചെനയാാണ്് - “നോവിലായുധീാ, ദ്യായാവിായാി നോതങ്ങ പുരാപ്പുെത്ത് വിീഴിാചെത 
നോനാക്കിനോണ്”. മനു�യചെരാചെയാല്ലാം തുലയരാായാി കാണുന്ന ദ്യാർശനക്കിാരാന് അങ്ങചെനയാനോല്ല പിെയാാൻ 
കഴിിയൂ എന്ന് കവിിയും ആ പിെച്ചിലിചെന നയായാീകരാിക്കുന്നു. നോവിലായുധീനാകചെട്ടം, അരാിശം തീർക്കു
ന്നതു നോപിാചെല നോതങ്ങാക്കുല ഒറ്റചെവിട്ടം് ! കുലകൾ ഒട്ടംാചെക ഓട്ടുമ്പുംെത്ത്...... ഒച്ചനോകട്ടം് ഓടിിചെയാത്തിയാ 
പ്ലനോമനമ്മാായാി വിിളിച്ചുകൂവിി- “ഡ് പിണ്ടാാെക്കിാല, എെങ്ങടിാ താചെഴി”. താചെഴി ഇെങ്ങി തല ചെചാാെിഞ്ഞു 
നിന്ന നോവിലായുധീചെന കണ്ക്കിറ്റും ശകാരാിച്ചനോപ്പിാൾ വിിനയാാനാിതനായാി അവിൻ നോചാാദ്യാിച്ചു - ‘ നി ഞാൻ 
നിക്കിനോണ്ാ നോപിാനോണ്ാ?” “മനോറ്റ ചെതങ്ങുചെമ്മാ നി�പ്പിൻ നോകനോൊാ? ഒറ്റ നോതങ്ങ ഓട്ടുമ്പുംെത്ത് വിീഴിരുംത്, 
വിീണ്ാ നിചെ� മുട്ടുങ്കാല് ഞാന്ത്യല്ലിചെയാാടിിക്കും” എന്നതായാിരുംന്നു അമ്മാായാിയുചെടി മറുപിടിി. ഒരും നോതങ്ങ 
നോപിാലുംം ഓട്ടുമ്പുംെത്ത് വിീഴിാചെത ഓനോരാാന്നായാി അടിർത്തിപിെമ്പിനോലചെക്കിെിഞ്ഞ് നോവിലായുധീൻ പ്ലനോമ
നമ്മാായാിചെയാ കിറുകൃതയമായാി അനുസംരാിച്ചു. വിാ ചെപിാളിച്ചു നില്ക്കുന്ന മാപ്ലനോയാാടി് അമ്മാായാി പിെഞ്ഞു, 
“മനു�യമ്മാാർക്കി് മനസ്സാിലാവിണ് ഭാാ�യാിൽ പിെയാാൻ പിഠിക്കിണ്ം”

ഭാാ� എന്ത്യിനാണ്് എന്നതിചെ� ഉത്തരാമുണ്ടാ് ഈകവിിതയാിൽ . ദ്യാർശനക്കിാരാചെ� ഭാാ�നോയാാടി് 
മാത്രമല്ല അമ്മാായാിയുചെടി പ്രതിനോ�ധീം. പുരും�ചെ�യും ഭാർത്താവിിചെ�യും മതത്തിചെ�യും ഭാാ�നോയാാ
ടുള്ള വിിനോയാാജീിപ്പിാണ്ത്. കവിിതയാിലായാാലുംം ജീീവിിതത്തിലായാാലുംം മറ്റുംള്ളവിർക്കി് മനസ്സാിലാവുംന്ന
താവിണ്ം ഭാാ� എന്ന് കവിിയുചെടി ദ്യാർശനവുംം വിയക്തിം.

ആരാാണ്് ചെപിാട്ടംൻ എന്ന ആനോലാചാനയാാണ്് ചെപിാട്ടംൻ എന്ന കവിിത. സംാമാനയഭാാ�യും 
ശാസ്ത്രംാവിനോബാധീവുംം കണ്ക്കും മനു�യചെരാ കൂടുതൽ ചെപിാട്ടംരാാക്കുകയാാചെണ്ന്ന് ‘ചെപിാട്ടംൻ’ വിായാി
ക്കുനോമ്പാൾ നമുക്കി് മനസ്സാിലാവുംം. ദ്യാാനം എന്ന കവിിതയും സംാമാനയ ഭാാ�ചെയാ തട്ടംിമാറ്റിചെക്കിാണ്ടാ് 
ആശയാ വിിനിമയാത്തിചെ� മചെറ്റാരും രാീതി സ്ഥിാപിിക്കുന്നു. ശാപിവുംം ശകാരാവുംം ചെതെിയും തീർക്കു
ന്ന നോ�ഹാ കാരുംണ്യങ്ങളുംചെടി ചെകാടുക്കിൽ വിാങ്ങലുംകൾ ! അമ്മാായാിയുചെടി സംാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രംവുംം 
മാനവിികനിലപിാടും അനോന്ത്യാണ്യാപ്ലയുചെടി ദ്യാാർശനികതയും കവിിയുചെടി കവിിതാവുംം ഒരും നോപിാചെല 
നോമളിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ‘കവിി’.

‘ഇരുംമ്പമ്പുംളി ഇട്ടു ചെവിച്ചാ ആരാല് നോജീാൊ-’
നോകാഴിിചെയാ വിാങ്ങുനോമ്പാൾ കണ്ിക്കിി പിെഞ്ഞു.
നോകാഴിി ചൂടിാ-കുംബ്ലിങ്ങിട്ടു ചെവിക്കിണ്ം’-

‘കവിി’യാിചെല ഈ വിർത്താനം കവിിതയുചെടി വിർത്തമാനമായാി മാറുന്നു. ‘നോകാഴിിയും മനു�യരുംം’ എന്ന 
കവിിതയാിൽ നോടിാണ്ിയുചെടി നിരാീക്ഷ്യംണ്ം നോനാക്കൂ, 

“നോകാഴിിക്കി് ഇരുംപിനോതാളം അടിിസ്ഥിാന ശബ്ദംങ്ങൾ
ഉണ്ടാാക്കിാൻ കഴിിയുചെമന്ന് ശാസ്ത്രംം!
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ഇവി ഒന്നിച്ച് ഒന്നിനു പിിെചെക മചെറ്റാന്നായാി
പില രാീതിയാിൽ വിിനയസംിക്കിാൻ കഴിിഞ്ഞാൽ
നോകാഴിികൾക്കും സംാന്ത്യമായാി ഒരും ഭാാ�യും
സംംസ്കാാരാവുംം ഉണ്ടാാവുംം;
ഒരും പിനോക്ഷ്യം മനു�യനോ�തിനോനക്കിാൾ മികച്ചത് !”

ഇചെതാരും കവിിതയാിചെല വിരാിയാാചെണ്ന്നതും മനു�യ ഭാാ�ചെയാപ്പിറ്റിയുള്ള കവിികളുംചെടി എക്കിാലചെത്ത
യും ആശങ്കയാാചെണ്ന്നതും (ഇന്ന് ഭാാ�യാിതപൂർണ്ണിമിങ്ങ നോഹാാ!) ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. വിർത്തമാനകാ
ലത്തിചെല വിർത്താനങ്ങൾക്കി് സംാഹാിതയ ജീനുസ്സാിചെ� ധീർമ്മാംചെകാടുത്തുചെകാണ്ടാ് സംവിിനോശ�മായാ 
ഒരും പികരാം ചെവിക്കിൽ നോടിാണ്ി നിർവ്വഹാിക്കുകയാാണ്്. അതു വിഴിി ഒരും കാവിയാന്ത്യരാത ഈ സംമാ
ഹാാരാത്തിന് കൈകവിരുംന്നുണ്ടാ്. ജീനുസ്സുകളുംചെടി വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ഇത്തരാം കലർപ്പുകൾ പ്രധീാന 
പിഠനതലമാണ്് എന്ന് സംനോന്ത്യാ�് മാനിനോച്ചരാി വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. ( കവിിതയും ജീനുസ്സും. 2019; 18 )

ചെപിണ്ണി് : ഊറ്റുംം ഈറ്റുംം കൂറ്റുംം
തീരുംമാനങ്ങചെളടുക്കിാനും നടിപ്പിാക്കിാനും കഴിിയുന്നിടിത്താണ്് വിയക്തിിതാത്തിചെ� പൂർണ്ത എന്ന് 
ചെതളിയാിച്ച കഥാപിാത്രമാണ്് പ്ലനോമനമ്മാായാി. ചെപിണ്ണിിന് കണ്ണിീരാ് കരായാാനുള്ളതല്ല എന്നവിർ 
ചെതളിയാിച്ചു. ചാത്തുനോപിായാ സംാന്ത്യം കുഞ്ഞിചെ� നോപിരാ് അടുത്ത കുഞ്ഞിന്നിടുനോമ്പാഴും പിിണ്ങ്ങിപ്പുെചെപ്പിട്ടു 
നോപിായാ പിട്ടംിയുചെടി നോപിരാ് മകനിടുനോമ്പാഴും കരാഞ്ഞു തീർക്കിാനുള്ളതല്ല ജീീവിിതം എന്ന് അവിർ പിഠിപ്പിിച്ചു. 
നാലും വിയാസ്സുള്ള മകൾ ചെസംലീനചെയാ വിളർത്തു പിട്ടംിയാായാ നോടിാമി കടിിച്ചനോപ്പിാൾ അതിചെ� വിായാിചെല 
പില്ല് ചാവിണ് ചെകാണ്ടാ് പിെിചെച്ചടുത്തു പ്ലനോമനമ്മാായാി. അമ്മാായാിചെയാ കാണുനോമ്പാൾ അകന്നു നടിന്ന 
പിട്ടംിക്കി് മൂന്നു നോനരാവുംം നോചാാറുവിിളമ്പാറുണ്ടാവിർ. ഒരും നാൾ അവിചെന കാണ്ാതായാനോപ്പിാൾ തചെ� 
അടുത്ത കുഞ്ഞിന് നോടിാമി എന്ന നോപിരാിട്ടു. വിളർന്നനോപ്പിാൾ പിട്ടംിചെയാനോപ്പിാചെല നാലുംകാലിൽ വിന്നി
രുംന്ന അവിചെന നാട്ടുകാർ തല്ലിചെക്കിാന്നു- അവിനും എന്നും മൂന്നു നോനരാചെത്ത അന്നം കരുംതിചെവിച്ചു. 
പിിനോറ്റന്ന് അത് പിിച്ചക്കിാർക്കി് ചെകാടുക്കുക പിതിവിായാി. കുട്ടംിക്കിാലത്ത് നോടിാമിയുചെടി കടിിനോയാറ്റ മകൾ 
ഇരുംപിത്തിനാലാം വിയാസ്സാിൽ കലയാണ്ത്തനോലന്ന് ആത്മഹാതയ ചെചായ്തനോപ്പിാൾ, കുളിപ്പിിക്കിാൻ എടുത്ത 
ശവിത്തിചെ� ചെവിളുംത്ത തുടിയാിൽ കണ്ടാ പില്ലിചെ� പിാടി് അമ്മാായാിചെയാ ആദ്യായമായും അവിസംാനമായും 
കരായാിച്ചു. ജീനനവുംം മരാണ്വുംം മനു�യരുംം വിളർത്തു ജീീവിികളുംം കൈദ്യാനംദ്യാിന ശീലങ്ങളുംം അടിങ്ങിയാ 
ജീീവിിതത്തിചെ� സംാധീാരാണ്തകചെള അനോങ്ങാട്ടും ഇനോങ്ങാട്ടും നോചാർത്തു വിരായ്ക്കുംന്ന ജീീവിിക്കിൽ ക്രിയാ
യാാണ്ിത്. അസംാധീാരാണ്മായാ ക്രിയാാനോശ�ി പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന

ചെപിൺകൈസ്ഥിരായം പ്ലനോമനമ്മാായാിയാിൽ സംഹാജീമാണ്്. നോകരാളീയാ കുടുംബചാരാിത്രത്തിൽ പ്രാ
പ്തിയുള്ള സ്ത്രംീ എന്നത് സ്ത്രംീയുചെടി സംാതാചെത്ത അടിയാാളചെപ്പിടുത്താനും അവിചെള അടിിമചെപ്പിടുത്താനും 
ഒരും നോപിാചെല ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു. പ്ലനോമനമ്മാായാിയുചെടി കാരായപ്രാപ്തി അവിരുംചെടി വിയക്തിിതാത്തിചെ� 
മഹാിമചെയായാാണ്് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നത്. ഇവിിചെടി ആൺനോലാകം നിഷ്പ്രഭാമായാിനോപ്പിാവുംന്നു. ഉറൂബും സംാൊ 
നോജീാസംഫുചെമാചെക്കി നോനാവിലിൽ സംാീകരാിച്ച കഥാപിാത്രമാതൃകയാാണ്ിത്. കൈസംദ്ധീാന്ത്യിക ഭാാരാങ്ങളി
ല്ലാചെത കൈദ്യാനംദ്യാിന ജീീവിിതത്തിചെ� സംമവിാകയങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ ്ആൺനോകായ്മയുചെടി പ്രബലമായാ അധീീ
ശതാങ്ങചെള അവിർ പ്രതിനോരാാധീിക്കുന്നുണ്ടാ്. ചെപിണ്ണിിചെ� ക്രിയാാനോശ�ിയും ഇച്ഛാശക്തിിയും ഭാാ�യുചെടി 
നാട്ടുശക്തിിയും പ്രാനോയാാഗംികതയുചെടി ജീീവിിതപിാഠവുംം കൈവികാരാികതയുചെടി എതിർസംഞ്ചാരാവുംം 
ആണ്് അതിന് അവിരുംചെടി കൈകമുതലുംകൾ. അദ്യാ്ഭുത പ്രവിർത്തകചെരാനോപ്പിാലുംം അദ്യാ്ഭുതചെപ്പിടുത്തിയാ 
അമ്മാായാിയുചെടി മരാണ്ം നോപിാലുംം എത്ര അനായാാസംമായാാണ്് സംംഭാവിിച്ചത് എന്ന് നോനാക്കുക:

“ഒരാിക്കിൽ പിാടിത്ത് പുല്ലരാിയുനോമ്പാൾ
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കാലിൽ എനോന്ത്യാ കടിിച്ചതു നോപിാചെല നോതാന്നി
അമ്മാായാി കൂസംിയാില്ല
പിണ്ി കഴിിഞ്ഞ് വിീട്ടംിൽ വിന്നനോപ്പിാൾ
തളർച്ച നോതാന്നി
കട്ടംൻ ചാായായുണ്ടാാക്കിി കുടിിച്ച്
വിീണുമരാിച്ചു!
എല്ലാവിരുംം അദ്യാ്ഭുതചെപ്പിട്ടു.”

എചെതാരാാൾക്കുമുള്ള സംാധീാരാണ് ജീീവിിതം മരാണ്നോത്താചെടി അസംാധീാരാണ്മായാിരാിക്കുകയാാണ്്. 
നോനാവിൽസംമാനമായാ ഒരും കാവിയജീീവിിതമായാി ചെപിചെട്ടംന്ന് അത് ബഹുതല�ർശിയാാവുംന്നു. വിീടി്, 
കുടുംബഭാരാണ്ം, കുട്ടംികൾ, പിണ്ിക്കിാർ, വിളർത്തുമൃഗംങ്ങൾ, യാാത്ര, പ്രാർത്ഥ്യന, നോ�ഹാം, ദ്യാാനം, 
കാരുംണ്യം ഇങ്ങചെന ഓനോരാാ ഇടിത്തിലുംം സംാന്ത്യം അടിയാാളങ്ങൾ അവിനോശ�ിപ്പിിച്ച സ്ത്രംീയാാണ്് പ്ലനോമന
മ്മാായാി. ദ്യാാമ്പതയവുംം ഭാർത്താവിിചെ� കാരായനോശ�ിയാില്ലായ്മയും വിളചെരാ സംാാഭാാവിികമായാി ഇതിചെലല്ലായാി
ടിത്തും വിിമർശനവിിനോധീയാമാവുംന്നുണ്ടാ്. അനോന്ത്യാണ്യാപ്ലചെയാപ്പിറ്റി അമ്മാായാിയുചെടി വിിലയാിരുംത്തലുംകൾ 
നോനാക്കുക: അമ്മാായാി വിീണ്് പ്ലാസ്റ്റിെിട്ടു കിടിന്നനോപ്പിാൾ, ‘അനോന്ത്യാണ്യാപ്ല നോപിാലുംം നോലശം ഉത്തരാവിാദ്യാി
ത്തം കാണ്ിച്ചു’ എന്നാണ്്! ‘തനോന്ത്യരായനോല്ല നോമാൻ’ എന്ന് മണുക്കൂസംനായാ നോമാചെനപ്പിറ്റി പിെയുനോമ്പാഴും, 
‘ഒരും ചുക്കിിനും ചുണ്ണിാമ്പിനും ചെകാള്ളാത്ത മനു�യൻ’ എന്ന് പ്രാനോയാാഗംികജീീവിിതത്തിൽ അയാാചെള 
വിിലയാിരുംത്തുനോമ്പാഴും നനോവിാത്ഥ്യാനനോകരാളത്തിചെല പ്രാപ്തിചെകട്ടം ആണ്ിനോലക്കുള്ള ചെപിൺ ചൂണ്ടുകൾ 
കാണുന്നുണ്ടാ്. നോമലധീികാരാികൾ ഇല്ലാത്തവിണ്ണിം സംായാം തീർപ്പുകൾ ചെകാണ്ടാ് ജീീവിിതം പൂർത്തി
യാാക്കിിയാ സ്ത്രംീ കുടുംബസ്ഥിയാായാതിചെ� ചാരാിത്രവുംം കൂടിിയാാണ്ത്. നോമക്കിാതും കുത്തി ചാനോട്ടംം മുണ്ടും 
ചെഞാെിഞ്ഞുടുത്ത്, മുറുക്കിാൻ ചാവിച്ചു തുപ്പിി, എളിയാിൽ കൈകയ്യൂന്നി ‘ഭാരാിച്ചാൽ ഭാരുംനോമാ’ എന്നവിണ്ണിം 
ഭാരാിനോക്കിണ്ടാവിചെരാ ഭാരാിച്ചും നോ�ഹാിനോക്കിണ്ടാവിചെരാ നോ�ഹാിച്ചും അവിർ ജീീവിിതചെത്ത ചെപിണ്ണിിചെ� സംൗന്ദീ
രായാനുഭാവിമാക്കിിത്തീർത്തു . നോപിറും ഈറ്റുംം ചെപിണ്ണിനുഭാവിങ്ങൾ എന്ന നിലയാിൽ സംാാഭാാവിികതനോയാാചെടി 
സംാീകരാിക്കുകയും തചെ� കൂറ്റ് (ശബ്ദംം) നോവിെിട്ടം് നോകൾപ്പിിക്കുകയും വിിനോധീയാചെപ്പിടിാചെത ചാങ്കൂറ്റനോത്താചെടി 
ജീീവിിച്ചു കാണ്ിക്കുകയും ചെചായ്ത സ്ത്രംീയാാണ്വിർ. നല്ല ഒശത്തിപ്പിശുചെവിന്ന് ധീരാിപ്പിിച്ച് മച്ചിപ്പിശുവിിചെന 
പിത്തു പിെ ചെനല്ലിന് പികരാമായാി തനിക്കി് വിിറ്റ ചെതനോക്കിതിചെല ഫിലിപ്പിിചെന അമ്മാായാി നോതാല്പിച്ചത് 
മച്ചിചെയാ പ്രസംവിിപ്പിിച്ചാണ്് ! അക്കിാലത്ത് പിതിവുംള്ളതചെല്ലങ്കിലുംം ആ പിശുവിിചെന തൃശ്ശൂരാിചെല മൃഗംാ
സം് പിത്രിയാിൽ ചെകാണ്ടുനോപിായാി അണ്ഡനാളത്തിചെല തടിസ്സാം നീക്കിി കുത്തിചെവിച്ചു. മച്ചി ചെപിറ്റും. ഒരും 
ചെപിണ്ണിിന് പുരും�നുനോനചെരാ ചെചായ്യാവുംന്ന കൈജീവിികവുംം മധുരാവുംമായാ പ്രതികാരാം വിളചെരാ ലളിതമായാി 
മച്ചി എന്ന ഈ കവിിതയാിൽ പിെഞ്ഞിരാിക്കുന്നു.

നോകരാളീയാമുദ്രകൾ
നോദ്യാശം, പ്രകൃതി വിിഭാവിങ്ങൾ, ഭാാ�, ഭാക്ഷ്യംണ്ം, ശീലങ്ങൾ എന്നിങ്ങചെന അനോനകം സംാംസ്കാാരാിക 
ഘടികങ്ങളുംചെടി ഇണ്ക്കിലുംകളാണ്് നോകരാളീയാതയുചെടി മുദ്രകളായാി തിരാിച്ചെിയുന്നത്.

ഏറ്റവുംം മനോനാഹാരാമായാി നോദ്യാശചെത്ത അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്ന കൃതിയാായാി പ്ലനോമനമ്മാായാി മാറുന്നു
ണ്ടാ്. പ്ലനോമനമ്മാായാിയുചെടി പിതിമൂന്ന് വിയാസ്സുമുതലുംള്ള ജീീവിിതകാലവുംം അവിർ മരാിച്ചതിനു നോശ�മുള്ള 
അരാനൂറ്റാണ്ടുകാലവുംം ഉൾചെപ്പിചെടി എകനോദ്യാശം നൂെ് വിർ�ചെത്ത നാട്ടുചാരാിത്രം ഈ കൃതി കാട്ടംിത്ത
രുംന്നു.

“അമ്മാായാി മരാിച്ചിട്ടം് അരാനൂറ്റാണ്ടാ് കഴിിഞ്ഞു.
കരാിങ്കുട്ടംിയുചെടി വിീടിിരുംന്നിടിത്തിനോപ്പിാൾ
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നോഫാർഡ്് കമ്പനിയുചെടി വിർക് നോ�ാപ്പിാണ്്.
അവിിചെടി ഇനോപ്പിാഴും രാാപികൽ
ആനോഗംാളവിയാപിിയാായാ തട്ടും മുട്ടും തചെന്ന!”

അന്ധകാരാാവൃതമായാ പിഴിയാ സംമൂഹാം ആനോഗംാളനോവിഗംമുള്ള പുതിയാ പിരാിഷ്കൃതിയാിനോലക്കി് എത്തിനോച്ചർ
ന്ന ചാരാിത്രം രാനോണ്ടാ രാണ്ടുവിരാിയാിൽ നോടിാണ്ിയുചെടി പിരാിഹാാസംത്തിചെ�യും ആത്മവിിമർശനത്തിചെ�
യും നിർമമ കൈശലിയാിൽ അവിതരാിപ്പിിച്ചിരാിക്കുന്നു. പൂർ(വി)സൂരാി, കർത്തുമ്മാ, ചാക്കിനും നോചാന്നനും 
തുടിങ്ങിയാ കവിിതകളിചെലല്ലാം നാടിിചെന അതിചെ� പിഴിയാ മുദ്രകളിൽ നിന്ന് പുതിയാ മുദ്രകളിനോലക്കി് 
അനായാാസംം പികർത്തുന്നുണ്ടാ്. കൈവിദ്യാുതിയാില്ലാത്ത നാട്ടുമ്പുംെത്തിചെ� തനതു ചാിത്രം രാാത്രിയാിൽ 
ചെവിളിക്കിിരാിക്കുന്ന ശീലമുള്ള മകചെന അവിതരാിപ്പിിച്ച കള്ളൻ എന്ന കവിിതയാിലുംണ്ടാ്. ‘രാാത്തൂെി’ 
എന്നത് നാട്ടുമ്പുംെത്ത് അല്പം അപിഹാാസംയതയുള്ള പ്രനോയാാഗംമാണ്് . അനോതസംമയാം കക്കൂസുകൾ 
ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആ ശീലം നാട്ടംിൻ പുെങ്ങളുംചെടി ഒരും കൈദ്യാനംദ്യാിന അനിവിാരായതയുമാണ്്. അമ്മാാ
യാിയുചെടി കൈവികുനോന്നരാചെത്ത കുളിയും, മുറുക്കും മുളംകുറ്റിയാിചെല പുട്ടുണ്ടാാക്കിലുംം, മുളന്ത്യണ്ടാിൽ പിിടിിച്ചുള്ള 
കറ്റചെമതിയും, പിശുവിിചെന നോപിാറ്റലുംം കെക്കിലുംം നോകാഴിിവിളർത്തലുംം ഒചെക്കി നാട്ടുജീീവിിതചെത്തയും 
നാട്ടുഭൂപിടിചെത്തയും മിഴിിനോവിാചെടി വിരായുന്നുണ്ടാ്. നോഫാർഡ്് കമ്പനിയുചെടി വിരാവുംം, എയാിഡ്്സംിചെ� 
ചാികിത്സായും, കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റിെിട്ടം കിടിപ്പും അതിചെനാപ്പിം നോചാരുംനോമ്പാഴിാണ്് ഒരും വിയക്തിിയുചെടി ദ്യാിന
ജീീവിിതാഖയാനങ്ങളുംചെടി തുടിർച്ചകളിലൂചെടി ചാരാിത്രത്തിചെ� സംഞ്ചാരാങ്ങചെളയും വിർത്തമാനകാല 
പിരാിണ്തികചെളയും കൃതയമായാി അടിയാാളചെപ്പിടുത്താൻ കഴിിയുന്നത്. നഷ്ടിനോബാധീത്തിചെ� ലാഞ്ച
നനോപിാലുംം ഇല്ലാചെത നോപിായാ കാലചെത്ത മുഗ്ദ്ധമായാി കചെണ്ടാടുത്തു എന്നത് ഈ സംമാഹാാരാത്തിചെ� 
സംവിിനോശ�തയാാണ്്. ‘നാനോടിാടുനോമ്പാൾ നടുനോവി ‘ എന്നത് മനു�യ ജീീവിിതത്തിചെ� പ്രമാണ്മായാി
രുംന്നു എന്നും സംങ്കടിങ്ങചെളയും സംനോന്ത്യാ�ങ്ങചെളയും ഒനോരാ നോപിാചെല വിരാനോവിറ്റ ഒരും സ്ത്രംീ ജീീവിിച്ചതിചെ� 
അടിയാാളങ്ങളാണ്് ഈ പുസ്തകം എന്നും കചെണ്ടാത്താം.

നിഗംമനങ്ങൾ
രൂപിപിരാമായും ഭാാവിപിരാമായുംമലയാാള കാവിയപിാരാമ്പരായത്തിചെ� പിതിവുംശീലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരും 
വിയതിയാാനമാണ്് പ്ലനോമനമായാി എന്ന സംമാഹാാരാം. കാവിയ നോനാവിൽ എന്ന് വിിളിക്കിാവുംന്ന പുതിയാ 
ഒരും ജീനുസ്സാിചെ� സംാഭാാവിങ്ങൾ ഈ സംമാഹാാരാത്തിനുണ്ടാ്. രൂപിഭാാവിഘടികങ്ങളിൽ കവിിതചെയാന്ന 
സംാമാനയ സംങ്കല്പത്തിചെ� നിരാാസംം വിഴിി, ഒരും കാവിയാന്ത്യരാത പ്ലനോമനമ്മാായാി എന്ന സംമാഹാാരാ
ത്തിചെ� സംവിിനോശ�തയാാണ്് . കഥാപിാത്രനിർമ്മാിതിചെകാണ്ടും, സംംഭാാ�ണ്ഭാാ�യുചെടി സംവിിനോശ�
സംാന്നിധീയം ചെകാണ്ടും നോദ്യാശചാരാിത്രനിർമ്മാിതിചെകാണ്ടും ഒരും നോനാവിലിചെ� ഒരും ബൃഹാത്പിരാിസംരാം 
ഈ കൃതിക്കുണ്ടാ്. വിയക്തിിയുചെടി കൈദ്യാനംദ്യാിന ജീീവിിതം നിർമ്മാിക്കുന്ന ചാരാിത്രം സംവിിനോശ�മായാ നാട്ടു
ചാരാിത്രനിർമിതിയാായാി അനുഭാവിചെപ്പിടുന്നു.

കുെിപ്പുകൾ

1.  “ചെക.ആർ. നോടിാണ്ി കവിിതയാിൽ തനോ�തായാ ഒരും നിലപിാടുതെ ചെകട്ടംിയുയാർത്തിയാിരാിക്കുന്നു. ഇത് ഒരും പിനോക്ഷ്യം നോക്ഷ്യം

ത്രപിരാിധീിക്കി് പുെത്ത് നമ്പയാർ കചെണ്ടാത്തിയാ ഇടിചെത്ത അനുസ്മരാിപ്പിിക്കുന്നതാണ്് . അചെല്ലങ്കിൽ പുതിയാ കാലത്തിനു 

പിറ്റിയാ വിിദൂ�കനോവി�മാണ്്. ഏതായാാലുംം ആനോക്ഷ്യംപിഹാാസംയത്തിചെ� ഉത്തരാാധുനിക കൈശലിയാാണ്ത് “(എം. എസം്. 

നോപിാൾ. 2010;93)

“നിസ്സാംഗംതയുചെടി അനോത സംമയാം ഒരും അപിഹാാസംത്തിചെ�അചെല്ലങ്കിൽ പിരാിഹാാസംത്തിചെ�ചെയാാചെക്കി മൂർച്ച കൂട്ടംിയാ 
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സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
1. അൻവിർ അലി 2011 ‘കവിിതയാിൽ ഒറ്റചെയ്ക്കാാരും നോതാ(നോടിാ) ണ്ി’ ആമുഖം, ഓ! നി�ാ ദ്യാാ . ചെക.ആർ നോടിാണ്ി, ഡ്ി സംി 

ബുക്സി്

2. ലളിതാ ചെലനിൻ 2003 ‘കവിിതാസംംവിാദ്യാം’ (അന്ധകാണ്ഡം, ചെക. ആർ നോടിാണ്ി ) ഡ്ിസംി ബുക്സി്

3. നോപിാൾ, എം. എസം് 2014 (2010) ഉത്തരാാധുനിക കവിിതാ പി0നങ്ങൾ, നോകരാള സംാഹാിതയ അക്കിാദ്യാമി, തൃശ്ശൂർ.

4. സംനോന്ത്യാ�് മാനിനോച്ചരാി, 2019 കവിിതയും ജീനുസ്സും, നോപ്രാഗ്രസ്സാ് പിബ്ലിിനോക്കി�ൻ, കലിക്കിറ്റ്.

5. സുഭാാ�് ചാന്ദ്രൻ 2013 ‘ഫിനോലാമിന ആൻെിക്കി് സ്തുതി! (ആമുഖം പ്ലനോമനമ്മാായാി, ചെക ആർ നോടിാണ്ി ) ഡ്ി സംി ബുക്സി്

6. നോടിാണ്ി, ചെക ആർ അന്ധകാണ്ഡം 2003 ഡ്ിസംി ബുക്സി്

7. . . . . . . . 2011 ഓ! നി�ാദ്യാാ ഡ്ി സംി ബുക്സി്

8. . . . . . . 2013 പ്ലനോമനമ്മാായാി ഡ്ി സംി ബുക്സി്

9. . . . . . . .2015 യാക്ഷ്യംിയും മറ്റുംം ഡ്ിസംി ബുക്സി്

10. വിാസുനോദ്യാവിൻ, വിി 2009 പിാരാഡ്ി ആധുനികാനന്ത്യരാ മലയാാള കവിിതയാിൽ, പിരാിധീി പിബ്ലിിനോക്കി�ൻസം്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം

11. Jameson Fredric 1992 ‘ Post Modernism and Consumer Society’ (Modernism/Post modernism-

Brooker Peter (ed. )) Longman, New York

ആനുകാലികം
കല്പറ്റ നാരാായാണ്ൻ, ‘കവിിതയുചെടി ഉത്തരാവിാദ്യാിതാങ്ങൾ’ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പിതിപ്പി് 2021 സംപ്തംബർ 19-26, ലക്കിം 27

നോഡ്ാ. എൻ. രാജീനി

2006 മുതൽ ഗംവി: നോകാനോളജുകളിൽ മലയാാളം അധീയാപിികയാായാി നോജീാലി ചെചായ്യുന്നു.1998-ൽ കാരായവിട്ടംം മലയാാള വിിഭാാഗം

ത്തിൽ നിന്ന് എം.ഫിൽ നോനടിി. 2019 -ൽ കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് ഉറൂബിൻ്ചെെ നോനാവിലുംകചെള 

മുൻനിർത്തിയുള്ള പിoനത്തിന് നോഡ്ാക്ടനോെറ്റ് ലഭാിച്ചു.  ഇനോപ്പിാൾ ഗംവി: ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീിൽ മലയാാള 

വിിഭാാഗംം അധീയാപിിക.സംാഹാിതയവുംം സംാംസ്കാാരാികഭൂമി ശാസ്ത്രംവുംം, ദൃശയകലാ സംാഹാിതയം എന്നീ പുസ്തക

ങ്ങൾ എഡ്ിറ്റ് ചെചായ്തു.

ആയുധീങ്ങളുംപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുളള ഒരും ലീല കവിിയുചെടി രാചാനയാിനോലക്കി് കടിന്നു വിരുംം. അത് ശക്തിമായാി നോടിാണ്ിയുചെടി 

കവിിതയാിൽ വിരുംന്നുണ്ടാ് ‘’ (ലളിതാ ചെലനിൻ. 2003; 30)

2.  “Pastche is, like parody,the imitation of peculiar or unique style, the wearing of stylistic mask, 

speach in a dead language”: (Fredric Jameson. 1992)

3.  ‘ഗംദ്യായാഖയാനത്തിലൂചെടി, ചെക. ആർ നോടിാണ്ി ആ ബ�ീെിയാൻ ദ്യാൗതയത്തിന് ഒരും പ്രകാരാനോഭാദ്യാം ചാമയ്ക്കുംകയാാണ്് തചെ� 

പ്ലനോമനമ്മാായാിക്കിവിിതകളിലൂചെടി. ‘ഫിനോലാമിന ആൻെിക്കി് സ്തുതി!‘, എന്ന നോപിരാിൽ പ്ലനോമനമായാി എന്ന സംമാഹാാരാത്തിന് 

സുഭാാ�് ചാന്ദ്രൻ രാചാിച്ച ആമുഖം.



ഭാാ�യും നോദ്യാശവുംം നോദ്യാശീയാതയും
പിത്മനാഭാൻ എം.വിി.

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ. മലയാാളവിിഭാാഗംം, പിയ്യന്നൂർ നോകാനോളജീ്

ബ്രിിട്ടംീ�് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആധീിപിതയത്തിചെനതിരാായാി രൂപിംചെകാണ്ടാ പ്രതിനോരാാധീത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാ നോദ്യാശീയാത എങ്ങചെന സംവിർണ്/അവിർണ്നോഭാദ്യാമില്ലാചെത മുഴുവിൻ ജീനവിിഭാാഗംചെത്തയും 
പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്ന ചെപിാതുനോദ്യാശീയാ കർതൃതാത്തിനോലക്കുയാരുംന്നുചെവിന്ന അനോനാ�ണ്മാണ്് 
ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി നടിത്തുന്നത്. ഏചെതാരും നോദ്യാശചെത്തയും ജീനതചെയാ ഐകയചെപ്പിടുത്തുന്ന 
ചെപിാതുനോബാധീം എന്ന ലളിതമായാ വിിശദ്യാീകരാണ്ത്തിചെ� പിരാിധീിയാിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലിത്. നോദ്യാശീ
യാതയുചെടി ഭാാഗംമായാി രൂപിചെപ്പിട്ടം ആന്ത്യരാികമായാ ആധീിപിതയരൂപിങ്ങളുംം ഉച്ചനീചാതാങ്ങളുംചെമല്ലാം 
ചാരാിത്രപിരാമായാി അപിഗ്രഥിക്കുന്ന നോമഖലകൂടിിയാാണ്ിത്. വിംശീയാതയുചെടി അടിിനോവിരുംകൾ അനോനാ�ി
ച്ചുള്ള ഏചെതാരും അനോനാ�ണ്വുംം ഒരും ഭാാ�യുചെടി യാഥാർത്ഥ്യ അവികാശികൾ ആരാായാിരുംന്നുചെവിന്ന 
ചാരാിത്രപിരാമായാ അനോനാ�ണ്ം കൂടിിയാാണ്്.

ഒനോരാസംമയാം സംംസ്കാാരാം, പ്രനോദ്യാശം, ജീനത, വിംശം, പിൗരാതാം, നോദ്യാശീയാത എന്നിവിചെയാ കുെി
ക്കുന്ന വിാക്കിാണ്് നോദ്യാശം. ഇവിചെയാാചെക്കി തമ്മാിൽ പിരാ�രാം ബന്ധചെപ്പിട്ടു കിടിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
എന്നാൽ ഈ ഘടികങ്ങചെള കൃതയമായാി നോവിർതിരാിക്കിാൻ കഴിിയുകയുമില്ല. നോദ്യാശീയാതചെയാ കുെിച്ചുള്ള 
ഏതു ചാിന്ത്യയും ഇത്തരാം സംങ്കീർണ്തകൾ പിിൻപിറ്റുംന്നുചെണ്ടാന്ന തിരാിച്ചെിനോവിാചെടിയാാണ്് പിണ്ഡിത
�ാർ ഈ നോമഖലയാിനോലക്കി് കടിക്കുന്നത്. കാരാണ്ം ഒരും വിംശത്തിചെ� സംാതാം നോപിറുന്ന ഭാാ� പ്രാ
നോദ്യാശികമാനോയാാ നോദ്യാശീയാമാനോയാാ അന്ത്യർനോദ്യാശീയാതലത്തിനോലാ മാനകീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നതിലൂചെടിയാാണ്് 
നോദ്യാശീയാതയുചെടി അടിരുംകൾ രൂപിചെപ്പിടുന്നത്. 

ഇന്ത്യയയാിചെല ഏചെതാരും ഭാാ�യുചെടിയും മാനകീകരാണ്ം ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ചാരാിത്രവുംമായാി ബന്ധ
ചെപ്പിട്ടംാണ്ിരാിക്കുന്നത്. നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ പിഠിതാക്കിൾ സൂക്ഷ്മമായാി ഇക്കിാരായം വിിശകലനം 
ചെചായ്തിട്ടുണ്ടാ്. ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം ഇംഗ്ലീീ�ിചെന ആനോഗംാളതലത്തിൽ മാനകീകരാിക്കുന്നതിൽ നിർ
ണ്ായാകമായാി. പ്രാനോദ്യാശികഭാാ�കചെള പിാർശാവിത്കരാിക്കുകനോയാാ നിർമ്മാാർജ്ജ്നം ചെചായ്യുകനോയാാ 
ആയാിരുംന്നു ഇതിചെ� അനന്ത്യരാഫലം. ഭാാ� അധീീശതാപ്രക്രിയായാിൽ പിരാമപ്രധീാനമാണ്്. പ്രനോതയക 
ജീനവിിഭാാഗംത്തിനുനോമൽ മചെറ്റാരും ജീനവിിഭാാഗംത്തിന് ആധീിപിതയം ഉെപ്പിിക്കിാനുള്ള എളുംപ്പിമാർഗ്ഗ്ം 
അവിരുംചെടി ഭാാ� ഇല്ലാതാക്കുകചെയാന്നതാണ്്. ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അധീികാരാികൾ ഇംഗ്ലീീ�് ഭാാ�യും 
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സംംസ്കാാരാവുംം പ്രചാരാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് നോകാളനികളിൽ ചെചായ്തത് അതാണ്്. ഈ രാാഷ്ട്രീീയാം മനസ്സാിലാ
ക്കുനോമ്പാഴിാണ്് നോദ്യാശീയാതയുചെടി ഉദ്യാ്ഗ്രഥന കാലത്ത് ഇന്ത്യയ നോപിാലുംള്ള രാാജീയങ്ങളിൽ നോദ്യാശീയാവുംം 
പ്രാനോദ്യാശികവുംമായാ ഭാാ�കൾ ഉയാർത്തിചെയാടുക്കിചെപ്പിടുന്നത്.

എക്സ്പ്രി�നിസംം, കൂബിസംം, ദ്യാാദ്യാായാിസംം, സംർെിയാലിസംം തുടിങ്ങിയാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങചെളാന്നും 
പ്രസ്ഥിാനചെമന്ന് പിെയാാവുംന്ന തരാത്തിൽ നോകരാളത്തിൽ എത്തിയാിട്ടംില്ല. അനോതസംമയാം സംർെിയാ
ലിസംം തുടിങ്ങിയാ പ്രസ്ഥിാനങ്ങളുംചെടി ആശയാങ്ങൾ നോകരാളത്തിൽ ആധുനികതയുചെടി സംാഭാാവിചെത്ത 
നിർണ്യാിക്കുന്നതിന് ഇടിയാാക്കിിയാിട്ടുണ്ടാ്. അതായാത് പിടിിഞ്ഞാെൻ ആധുനികതയും ആധുനിക
താവിിരുംദ്ധീതയും ആശയാങ്ങചെളന്ന നിലയാിലാണ്് നോകരാളത്തിചെലത്തുന്നത്. നോനനോരാമെിച്ച് പിാശ്ചിാതയ
നോലാകത്തിലത് പൂർവ്വപ്രസ്ഥിാനങ്ങനോളാടുള്ള വിിടുതലാനോയാാ തുടിർച്ചയാാനോയാാ ആണ്് കടിന്നുവിന്നത്. 
ഇങ്ങചെന പിാശ്ചിാതയരാിൽനിന്ന് ഭാിന്നമായാി, വിളചെരാ കൈവികി ആധുനികത കടിന്നുവിരാാൻ ഇടിയാായാ 
നോകരാളീയാ സംാഹാചാരായം നോവിെിട്ടംാണ്് മനസ്സാിലാനോക്കിണ്ടാത്. കാരാണ്ം വിയവിസംായാവിത്കരാണ്ത്തിചെ�യും 
നഗംരാവിത്കരാണ്ത്തിചെ�യും സംാാധീീനം നോകരാളത്തിലുംണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. അതുപിനോക്ഷ്യം പിാശ്ചിാതയരാിൽ 
സംംഭാവിിച്ചതുനോപിാചെല വിൻനോതാതിൽ സംംഭാവിിച്ച ഒന്നായാിരുംന്നില്ല. കാർ�ികനോമഖലചെയാ ആശ്രീയാി
ച്ചായാിരുംന്നു നോകരാളത്തിചെല ബഹുഭൂരാിപിക്ഷ്യംത്തിചെ�യും ജീീവിിതം. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന പിരാിവിർ
ത്തനങ്ങൾ ചുരുംങ്ങിയാ കാലംചെകാണ്ടാാണ്് നോകരാളത്തിൽ സംംഭാവിിച്ചത്. അതിചെ� സംമ്മാർ�ം 
സംാമൂഹാികജീീവിിതത്തിൽ ഉണ്ടാായാിട്ടുമുണ്ടാ്. എന്നാൽ അനുഭാവിം എന്നതിചെനക്കിാൾ ആശയാം എന്ന 
നിലയാിലാണ്് ആധുനികത മലയാാളത്തിൽ കടിന്നുവിന്നത്. എന്നിരാിക്കിിലുംം അതിനും നോകരാളീയാ
മായാ പിശ്ചിാത്തലമുചെണ്ടാന്നു മാത്രം ഇവിിചെടി സൂചാിപ്പിിക്കുന്നു.

ടോ�ശവുംം ടോ�ശരീാഷ്ട്രവുംം
അധീിനിനോവിശത്തിചെ� നാളുംകളിൽ അതിനോവിഗംം വിളർന്ന അധീിനിനോവിശവിിരുംദ്ധീ മനോനാഭാാവിം രൂപിീ
കരാിച്ച സംമൂഹാമനസ്സാാണ്് ഇന്ത്യയൻ നോദ്യാശീയാതയുചെടി കാതൽ. ബ്രിിട്ടംീഷുകാരുംചെടി അതിബൃഹാത്തായാ 
സംാമ്രാാജീയതാത്തിചെ� അതിരുംകൾ അല്ല അതിചെന സംാധീയമാക്കുന്നത്. നിരാവിധീിയാായാ പ്രാനോദ്യാശി
കഭാാ�കളുംം അവി സംാീകരാിച്ച സംംസ്കൃതമുൾചെപ്പിചെടിയുള്ള ഇതരാഭാാ�ാപിദ്യാങ്ങളുംചെമാചെക്കി അതിൽ 
നിർണ്ായാക പിങ്കുവിഹാിക്കുന്ന ഘടികം തചെന്ന. അത്തരാം പിരാിഗംണ്നകൾ അതിർത്തിക്കിപ്പുെനോത്ത
ക്കും നീളുംന്നു. സംാാതന്ത്രയവുംം സംഹാവിർത്തിതാവുംം വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്ന, അധീിനിനോവിശത്തിചെ� കടുത്ത 
പിീഡ്നങ്ങൾക്കിിരായാായാ ജീനതയുചെടി കണ്ണിി നോചാർക്കിലാണ്് ഇന്ത്യയൻ നോദ്യാശീയാതചെയാ രൂപികല്പന 
ചെചായ്യുന്നത്. ഭൂപ്രകൃതിയാിചെല അതിരുംകൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീം തചെന്നയാാണ്് നോദ്യാശീയാതയുചെടി 
ചാാലകശക്തിി. രാാഷ്ട്രീത്തിചെ� ഘടിന നിർണ്ണിയാിക്കുന്ന ഉള്ളടിക്കിമാണ്് നോദ്യാശീയാത. നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീചെമന്ന 
ഇന്ത്യയൻ സംങ്കല്പനത്തിചെ� ആദ്യായരൂപിം, മുഗംള�ാരുംചെടി നാട്ടുരാാജീയസംംനോയാാജീനത്തിൽനിന്നും ഉരുംത്തി
രാിയുന്നുണ്ടാ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടാിൽതചെന്ന അനോനകം നാട്ടുരാാജീയങ്ങചെള സംംനോയാാജീിപ്പിിച്ച് നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീത്തിചെ� 
തലത്തിനോലക്കുള്ള മാറ്റം സംാധീയമാക്കുന്നുണ്ടാവിർ.

നോദ്യാശീയാതയുചെടി നിർണ്യാം മതത്തിലാനോരാാപിിക്കുന്ന മചെറ്റാരും വിാദ്യാമുണ്ടാ്. പ്രനോതയക വിിഭാാഗംം 
മതവിിശാാസംികളാണ്് ഒരും രാാഷ്ട്രീചെത്ത രൂപിീകരാിക്കുന്നചെതന്ന് ഇക്കൂട്ടംർ വിാദ്യാിക്കുന്നു. അനോതാചെടിാപ്പിം 
അപിരാനിർമ്മാിതിയും അസംഹാിഷ്ണുതയും അതു വിഴിിചെവിക്കുന്ന കലാപിങ്ങളുംം നോദ്യാശീയാതയ്ക്കും പിിന്നിചെല 
സംങ്കുചാിതവിാദ്യാങ്ങളുംചെടി ഫലമായുണ്ടാാകുന്നനോതാ ഉണ്ടാാക്കിചെപ്പിടുന്നനോതാ ആയാ ഒന്നാണ്.് സംംസ്കാാരാത്തി
ചെ� തുടിർച്ച വിിവിിധീ മതങ്ങളുംചെടി സംങ്കലനം, രാാജീയത്തിചെ� അതിർത്തികൾ, ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ 
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എന്നിവിചെയാല്ലാം നോദ്യാശീയാതയുചെടി പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന പ്രധീാനഘടികങ്ങളാണ്്.

ടോ�ശീയിതി
പ്രനോതയക നോദ്യാശത്തിചെ� താല്പരായങ്ങൾ ഉയാർത്തിപ്പിിടിിക്കുന്ന പ്രതയയാശാസ്ത്രംമാണ്് നോദ്യാശീയാത. രാാഷ്ട്രീീയാ
വുംം സംാമൂഹാികവുംം സംാമ്പത്തികവുംമായാ ഘടികങ്ങളാണ്് ഈ പ്രതയയാശാസ്ത്രംം രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നതിൽ 
നിർണ്ായാകമാകുന്നത്. നോദ്യാശത്തിൻനോമലുംള്ള സംായാം ഭാരാണ്ാവികാശം ഉെപ്പിിക്കിൽ അതിചെ� പ്രധീാന 
ലക്ഷ്യംയങ്ങളിചെലാന്നാണ്്. ഏകീകൃതമായാ ഒരും നോദ്യാശസംാതാം രൂപിചെപ്പിടുത്തുകചെയാന്നതാണ്് മചെറ്റാരും 
ലക്ഷ്യംയം. സംംസ്കാാരാം, ഭാാ�, മതം, രാാഷ്ട്രീീയാം, ചാരാിത്രം എന്നിവിചെയാാചെക്കി ഈ സംാതാരൂപിീകരാണ്
ത്തിൽ ഭാാഗംഭാാക്കിാവുംന്നു. മറ്റ് പ്രതയയാശാസ്ത്രംങ്ങളുംമായാി എല്ലായാ്നോപ്പിാഴും തുലനത്തിനു വിിനോധീയാമാ
കുന്നുചെവിന്നതാണ്് നോദ്യാശീയാതയുചെടി സംാഭാാവിം.

നോദ്യാശീയാതയുചെടി രൂപിീകരാണ്ം ആധുനികതയുചെടി ചാരാിത്രവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംതാണ്്. അതി
നുമുമ്പ് ജീനത രാാജീകീയാ പിാരാമ്പരായങ്ങളുംം നോഗംാത്രസംാഭാാവിവുംം പിിന്തുടിരുംകയും പ്രാനോദ്യാശികമായാ 
അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ജീീവിിക്കുകയും ചെചായ്തു. കാരാണ്ം നോദ്യാശീയാത 18-ാം നൂറ്റാണ്ടുവിചെരാ നോലാക
ത്തുടിനീളം സംാീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടം സംങ്കല്പനം ആയാിരുംന്നില്ല. ഈ കാലഘട്ടംചെത്ത പൂർവ്വനോദ്യാശീയാതാഘട്ടംം 
എന്നാണ്െിയാചെപ്പിടുന്നത്. ഇവിിചെടിനിന്നും നോദ്യാശീയാത രൂപിചെപ്പിടുന്നതു മനസ്സാിലാക്കിാൻ പ്രധീാനമായും 
മൂന്ന് മാതൃകകൾ ചൂണ്ടാിക്കിാട്ടംചെപ്പിടുന്നു. ആദ്യായനോത്തത് നോദ്യാശങ്ങളുംം നോദ്യാശീയാതയും സംാാഭാാവിികമായാി 
ഉണ്ടാായാിവിന്ന പ്രതിഭാാസംമാചെണ്ന്നതാണ്്. രാണ്ടാാമനോത്തത് വിംശപ്രതീകവിത്കരാണ്ം എന്നതാണ്്. 
വിയതയസ്തവുംം പിരാിവിർത്തിതവുംമായാ പ്രതിഭാാസംമായാാണ്് ഇവിിചെടി നോദ്യാശീയാത തിരാിച്ചെിയാചെപ്പിടുന്നത്. 
നോദ്യാശത്തിനോ�തായാ പ്രതീകങ്ങൾ, മിത്തുകൾ, പിാരാമ്പരായം എന്നിവി ഉയാർത്തിപ്പിിടിിച്ചുള്ള വിികസംന
ത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്് വിംശപ്രതീകവിത്കരാണ്ത്തിൽ നോദ്യാശീയാത. ആധുനികതയാാണ്് മൂന്നാമനോത്തത്. 
സംമകാലികമായാ ഒരും സംാമൂഹാിക പ്രതിഭാാസംമായാാണ്് ആധുനികതയാിൽ നോദ്യാശീയാത വിരുംന്നത്. 
ആധുനികസംമൂഹാം നിലനില്പിനായാി സംാീകരാിക്കുന്ന സംാമൂഹാിക-സംാമ്പത്തിക ഘടിനകളിലാണ്് 
ഇവിിചെടി ഊന്നൽ ലഭാിക്കുന്നത്. നോദ്യാശീയാതയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം സംമകാലിക സംംവിാദ്യാങ്ങൾ ഒടുവിിൽ 
പിെഞ്ഞ തലത്തിൽ നിന്നാണ്് വിിപുലീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്.

ടോ�ശവുംം ടോ�ാസ്റ്റ്്ടെകാടോളാണിിയിലിിസംവുംം
സംാമ്രാാജീയതാത്തിചെ� പിി�ാറ്റത്തിനുനോശ�ം ആനോഗംാളതലത്തിലുംള്ള സംംസ്കാാരാചെത്ത സൂചാിപ്പിിക്കുന്ന 
പിദ്യാമാണ്് നോപിാസ്റ്റി്ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം. നോബാധീതലത്തിലുംം അനോബാധീതലത്തിലുംം പ്രവിർത്തി
ക്കുന്ന ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ആശ്രീിതമനോനാഭാാവിമാണ്് അധീിനിനോവിശാനന്ത്യരാ സംാഹാിതയചാിന്ത്യയുചെടി 
പ്രാധീാനയം. ഇത് സംമസ്തനോമഖലകളിൽ നിന്നും തരാംതിരാിചെച്ചടുക്കുക എന്ന ശ്രീമകരാമായാ കർത്തവിയം 
സംാഹാിതയപിഠനത്തിൽ നിർവ്വഹാിക്കിചെപ്പിടുന്നു. ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം വിിവിിധീ നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളിൽ, 
പ്രാനോദ്യാശികതയാിൽ ഏല്പിച്ച മുെിവുംകചെളയും തുടിർന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അഥവിാ ഏല്പിച്ചുചെകാനോണ്ടായാി
രാിക്കുന്ന പ്രതയാഘാതങ്ങചെളയും നോവിർതിരാിച്ചു കാണുകചെയാന്ന ദ്യാൗതയമാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ 
നിരൂപിണ്ം നോദ്യാശപിഠനത്തിൽ നിർവ്വഹാിക്കുന്നത്. നോകാളനിയാനന്ത്യരാം അഥവിാ അധീിനിനോവിശാന
ന്ത്യരാം എന്നീ മലയാാള പിദ്യാങ്ങൾ നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം എന്ന ഇംഗ്ലീീ�് വിാക്കിിന് പികരാമായാി 
ഉപിനോയാാഗംിക്കിാറുണ്ടാ്. 1970-കൾക്കുനോശ�ം യൂനോൊ-അനോമരാിക്കിൻ അക്കിാദ്യാമികളിൽ ആരാംഭാിച്ച് നോലാക
വിയാപിനം നോനടിിയാ സംാഹാിതയ വിിമർശനപിദ്ധീതിനോയാാ സംമീപിനനോമാ ആയാി നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാ
ലിസംം നിരാീക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടുന്നു. നോകാളനിവിത്കരാണ്ത്തിചെ� അവിശിഷ്ടിങ്ങൾ നോപിെിയാ ജീനതകചെള 
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സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ജീീവിിതവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം എല്ലാത്തരാം വിയവിഹാാരാങ്ങളുംം വിിശകലനം 
ചെചായ്യാനുള്ള ഉപികരാണ്ം എന്ന നിലയാിൽ നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംചെത്ത ഗംിരാീ�് കുമാർ. 
എസം്. വിിലയാിരുംത്തുന്നു. “മുതലാളിത്തം -നോസംാ�യലിസംം, സംാമ്രാാജീയതാം സംാമ്രാാജീയതാ വിിരുംദ്ധീത, 
ഒന്നാം നോലാകം-മൂന്നാം നോലാകം, കിഴിക്കി്-പിടിിഞ്ഞാെ് കറുപ്പി്-ചെവിളുംപ്പി്, അടിിമ-ഉടിമ തുടിങ്ങിയാ ദ്യാാന്ദീാ
ങ്ങളിലുംം വിികസംനം ആശ്രീിതവിികസംനം, ആധുനികവിൽക്കിരാണ്ം, വിയവിസംായാവിൽക്കിരാണ്ം, 
മാനവിികത തുടിങ്ങിയാവിയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ചാർച്ചകളിലുംം നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ദ്യാർശനങ്ങൾ 
സംജീീവിമായാി. സംാഹാിതയചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഈ സംംജ്ഞാം ഒരും ചാരാിത്രമുഹൂർത്തമായാി 
കടിന്നു വിരാികയും പിിന്നീടി് ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാമായാിചെകാണ്ടാ് സംാമൂഹാിക ഉല്പത്തി, സംാതാാവിനോബാധീം 
എന്നിവിയുചെടി ആവിിഷ്ക്കരാണ്ത്തിനോലക്കും വിിശകലനത്തിനോലക്കും വിഴിിമാറുകയാായാിരുംന്നു. സംാഹാി
തയകാരാ�ാർ നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ദ്യാർശനങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചനോതാചെടി കൈനജീീരാിയാൻ, ഇന്ത്യയൻ, 
കരാീബിയാൻ, ആ�ിക്കിൻ, മൂന്നാം നോലാകസംാഹാിതയകാരാൻ എചെന്നാചെക്കി അെിയാചെപ്പിട്ടംിടിത്തുനിന്നും 
നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ/നോകാളനിയാനന്ത്യരാ സംാഹാിതയകാരാൻ എന്ന സംംവിർഗ്ഗ്ം പിിെവിിചെയാടുത്തു.”1 
നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ വിിമർശനം ഉത്ഭവിിക്കുന്നതിചെനകുെിച്ച് പിെഞ്ഞുവിരുംനോമ്പാൾ നോഹാാമി. ഭാാഭാ 
കിഴിക്കി് - പിടിിഞ്ഞാെ്, ചെതക്കി്- വിടിക്കി് തുടിങ്ങിയാ വിിഭാജീനത്തിചെ� ഭാൗമരാാഷ്ട്രീീയാവുംം നൂനപിക്ഷ്യംങ്ങളുംചെടി 
വിയവിഹാാരാവുംം പ്രധീാനമാചെണ്ന്ന ്കചെണ്ടാത്തുന്നു. മൂന്നാംനോലാക രാാജീയങ്ങചെള രാാഷ്ട്രീീയാമായും മനഃശാസ്ത്രം
പിരാമായും സംാംസ്കാാരാികമായും തുടിങ്ങി എല്ലാ തലങ്ങളിലുംം അത് സംാാധീീനിച്ചുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു. 
സംാമൂഹായജീീവിിതത്തിനുനോമൽ നിരാന്ത്യരാം ഇടിചെപിട്ടുചെകാണ്ടാ് മുതലാളിത്ത സംാമ്രാാജീയതാശക്തിികൾ 
നോലാകത്തിചെ� ചെമാത്തം അധീികാരാം കൈകപ്പിിടിിയാിലാക്കിാൻ സംാമ്പത്തികാധീിപിതയത്തിലൂചെടി ശ്രീ
മിക്കുന്നു. അവിർ നോലാകരാാജീയങ്ങളിചെല ജീീവിിതങ്ങൾക്കുനോമൽ നിയാന്ത്രണ്ങ്ങൾ ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു. 
അതിനോനാടുള്ള പ്രതിനോരാാധീ പ്രവിർത്തനമാണ്് നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ എഴുത്തും വിായാനയും. 
ഭൂമിശാസ്ത്രംപിരാമായാ പ്രനോതയകതകൾ അതിരാിടുന്നനോതാ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നനോതാ അല്ല നോപിാസ്റ്റി്ചെകാ
നോളാണ്ിയാലിസംത്തിചെല നോദ്യാശവിിചാിന്ത്യനം. നോദ്യാശം വിിഭാാവിനം ചെചായ്യചെപ്പിടുന്ന ഒന്നാചെണ്ങ്കിൽ സംാമൂ
ഹാികമായും രാാഷ്ട്രീീയാമായും രൂപിചെപ്പിടുത്തിചെയാടുക്കിചെപ്പിട്ടംതാണ്് നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീം.

വാിവാിധ്യടോ�ശീയിതികൾ
നോദ്യാശചെത്ത നിർണ്യാിക്കുന്ന ഘടികങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ പിലതരാം നോദ്യാശീയാതകൾ ചൂണ്ടാി
ക്കിാട്ടംചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. പിരാമ്പരാാഗംതനോദ്യാശീയാത, ഉദ്യാ്ഗ്രഥിതനോദ്യാശീയാത, ജീാനോക്കിാബിയാൻ നോദ്യാശീയാത, 
മാനവിികനോദ്യാശീയാത, സംാമ്പത്തികനോദ്യാശീയാത, ലിബെൽനോദ്യാശീയാത, വിികസംനനോദ്യാശീയാത, കാല്പനിക
നോദ്യാശീയാത, സംാംസ്കാാരാികനോദ്യാശീയാത, പിൗരാധീർമ്മാനോദ്യാശീയാത, ജീനവിംശനോദ്യാശീയാത, സംമനായാനോദ്യാശീയാത 
എന്നിങ്ങചെന അവി നോവിെിട്ടം് വിിശദ്യാീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നു.

കുലീനവുംം പിൗരാാണ്ികവുംമായാ നോദ്യാശീയാനോബാധീമാണ്് പിരാമ്പരാാഗംതനോദ്യാശീയാതയ്ക്കാ് അടിിസ്ഥിാനം. 
വിയക്തിിതാല്പരായങ്ങൾക്കും അന്ത്യർനോദ്യാശീയാ താല്പരായങ്ങൾക്കും അതീതമായാി നോദ്യാശതാല്പരായങ്ങൾ 
ഉദ്യാ്ഗ്രഥിചെച്ചടുക്കുന്നതാണ്് ഉദ്യാ്ഗ്രഥിതനോദ്യാശീയാത. വിിശാമാനവിികതാ സംങ്കല്പചെമാചെക്കി ഇവിിചെടി 
നിരാാകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നു. �ഞ്ചുവിിപ്ലവിത്തിചെ� തതാങ്ങളുംചെടി വിികസംിപ്പിിക്കിലാണ്് ജീാനോക്കിാബിയാൻ 
നോദ്യാശീയാതയൂന്നുന്നത്. റൂനോസ്സാായുചെടി മാനവിികവിാദ്യാ-ജീനാധീിപിതയ നോദ്യാശീയാതയാാണ്് ഇതിനടിിസ്ഥിാനം. 
വിിവിിധീ നോദ്യാശീയാതകളിൽ ആദ്യായനോത്തതായാ മാനവിികവിാദ്യാനോദ്യാശീയാത മനു�യനോകന്ദ്രിതതാത്തിൽ 
ഊന്നുന്നു. സംാമ്പത്തിക സംായാംപിരായാപ്തത ലക്ഷ്യംയമാക്കിി കനോമ്പാളവിത്കരാണ്ം വിയാപിിപ്പിിക്കിലാണ്് 
സംാമ്പത്തിക നോദ്യാശീയാത. സംാമ്രാാജീയതാനോമാഹാങ്ങളുംമായാി കൂടിിക്കുഴിയുന്നതാണ്് ഈ നോദ്യാശീയാത. 
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പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ ഇംഗ്ലീണ്ടാിൽ ഉദ്യായാംചെകാണ്ടാ ലിബെൽ നോദ്യാശീയാത പിൗനോരാാഹാിതയം, പ്രഭു
താവിാഴ്ച, നോസംാച്ഛാധീിപിതയം എന്നിവിചെയാചെയാാചെക്കി നിരാാകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് പിൗരാന് വിയക്തിിസംാാതന്ത്രയം 
വിിഭാാവിന ചെചായ്യുന്നതാണ്് ലിബെൽ നോദ്യാശീയാത. ഫാസംിസംനോത്താടി് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വിികസംന
നോദ്യാശീയാത ഭൂവിിസ്തൃതി വിർദ്ധീിപ്പിിക്കുന്നതിചെലാചെക്കി ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംതപ്രഭൂതാത്തിനും 
സംാമ്രാാജീയതാ അധീീശതാത്തിനും എതിരാായുള്ള പ്രതിനോരാാധീചെമന്ന നിലയാിൽ ഉയാർന്നുവിന്ന കാൽപ്പി
നികനോദ്യാശീയാത നോഗംാത്രസംംസ്കാാരാത്തിചെല കാല്പനികത തിരാിചെച്ചടുക്കിാൻ വിാദ്യാിക്കുന്നു. സംാംസ്കാാരാിക 
പിാരാമ്പരായം മതാത്മകമാചെണ്ന്നും അത് നോദ്യാശീയാതയ്ക്കാ് അടിിത്തെയാാകുന്നുചെവിന്നുമുള്ള ചാിന്ത്യയാാണ്് 
സംാംസ്കാാരാികനോദ്യാശീയാതയുചെടി കാതൽ. രാാഷ്ട്രീീയാ അസ്തിതാത്തിനു പ്രാധീാനയം ചെകാടുക്കുന്നതാണ്് 
പിൗരാധീർമ്മാനോദ്യാശീയാത. തുലയവുംം പിങ്കുവിയ്ക്കാചെപ്പിടുന്നതുമായാ രാാഷ്ട്രീീയാമൂലയങ്ങൾ ഇവിിചെടി പ്രധീാനമാണ്്. 
ജീനതയുചെടി വിംശപിാരാമ്പരായബന്ധങ്ങൾക്കി് പ്രാമുഖയം നൽകുന്നതാണ്് ജീനവിംശനോദ്യാശീയാത.

നോദ്യാശനോബാധീം വിഴിിയുന്ന ചാരാിത്രരാചാനകൾ, പിാഠങ്ങൾ, സംാഹാിതയം, നോദ്യാശീയാഗംാനം, പിതാകകൾ, 
നോഘാ�യാാത്രകൾ എന്നിവിചെയാാചെക്കി മുകളിൽ പിെഞ്ഞ തരാത്തിലുംള്ള കൈവികാരാികനോദ്യാശം സൃഷ്ടിി
ക്കിാൻ സംഹാായാകരാമാകുന്നു. സംാമ്രാാജീയതാത്തിചെ� വിയാപിനത്തിന് സംഹാായാകരാമാകുന്ന മട്ടംിലാണ്് 
നോദ്യാശസംങ്കല്പം ചെകാനോളാണ്ിയാൽ രാാജീയങ്ങളിൽ രൂപിചെപ്പിട്ടംത്. സംാംസ്കാാരാികവുംം സംാമൂഹാികവുംം രാാഷ്ട്രീീ
യാവുംമായാ നിരാവിധീി കല്പനകളിലൂചെടി അതിർത്തികൾ ഉണ്ടാാക്കിിചെയാടുക്കിചെപ്പിട്ടംവിയാാണ്് നോദ്യാശങ്ങൾ. 
ഒനോരാസംമയാം വിർത്തമാനത്തിൽ ജീീവിിച്ചുചെകാണ്ടാ് ചാരാിത്രത്തിൽ കണ്ണിിനോചാർക്കിചെപ്പിടുന്ന പിാരാമ്പരായ
ത്തിചെ� നോബാധീമാണ്ത്. താചെനന്തുചെകാണ്ടാ് ഈ പിാരാമ്പരായത്തിചെ� പ്രതിനിധീിയാാകുന്നു എന്നുള്ള 
നോബാധീചെത്ത ഉല്പാദ്യാിപ്പിിക്കുകയും വിിതരാണ്ം ചെചായ്യുകയും ഇതിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. അങ്ങചെന അതിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാസംാഭാാവിം നിർണ്യാിക്കിചെപ്പിടുകയും അതിനകത്തും പുെത്തുമായാി ആളുംകചെള അണ്ിനിരാത്ത
ലുംം നടിക്കുന്നു. കൈവികാരാികമായാ ഒരും പ്രനോതയക സംമൂഹാനോബാധീം സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിടുകയും അതുവിഴിി 
സംാമൂഹാികനോശ്രീണ്ീകരാണ്ം സൃഷ്ടിിചെച്ചടുക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു.

അടിിക്കുെിപ്പുകൾ
1. ഗംിരാീ�് കുമാർ. എസം്. നോഡ്ാ. നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ സംാഹാിതയം ഒരാാമുഖം, ചാിന്ത്യ പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം, 
2016, 40, 41.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. രാാമകൃഷ്ണൻ ഇ. വിി. നോദ്യാശീയാതകളുംം സംാഹാിതയവുംം, ഡ്ി സംി ബുക്സി്, നോകാട്ടംയാം, 2001,
2. മനോഹാ�് എം. ആർ. നോഡ്ാ. മലയാാളനോനാവിലുംം നോദ്യാശീയാതയും, നോകരാളസംർവികലാശാല, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം, 2012,
3. അജീയാകുമാർ എൻ. ആധുനികത മലയാാളകവിിതയാിൽ, സംാഹാിതയ പ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ്സംംഘം, 

നോകാട്ടംയാം, 2013,
4. അജീയാകുമാർ എൻ. ആധുനികത മലയാാളകവിിതയാിൽ, സംാഹാിതയ പ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ്സംംഘം, 

നോകാട്ടംയാം, 2013.
5. ഗംിരാീ�് കുമാർ എസം്. നോഡ്ാ. നോപിാസ്റ്റി്ചെകാനോളാണ്ിയാൽ സംാഹാിതയം ഒരാാമുഖം, ചാിന്ത്യ പിബ്ലിിനോ�ഴ്സി്, തിരുംവിനന്ത്യപു

രാം, 2016.

നോഡ്ാ. പിത്മനാഭാൻ എം.വിി.
കണ്ണൂർ ജീില്ലയാിചെല കാവുംമ്പായാിയാാണ്് സംാനോദ്യാശം. പിയ്യന്നൂർ നോകാനോളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംത്തിൽ 
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ. ‘കവിിതയാിചെല നോദ്യാശം... പിി. കുഞ്ഞിരാാമൻ നായാരുംചെടി ചെതരാചെഞ്ഞടുത്ത കവിി
തകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള പിഠനം’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നും 
ഗംനോവി�ണ് ബിരുംദ്യാം. മുെിഞ്ഞുവിീഴുന്ന ചെവിയാിൽ കവിിതാസംമാഹാാരാം. കടിത്തനാട്ടം് മാധീവിിയാമ്മാ 
സ്മാരാക കവിിതാ പുരാസ്കാാരാം ലഭാിച്ചു. 



ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിചെല കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംകൾ: 
പ്രാചാീന നോരാഖകളിചെല എഴുത്തടിയാാളങ്ങൾ

അഞ്ജു മാതൂസം്
ഗംനോവി�ക, മലയാാളനോകരാള പിഠനവിിഭാാഗംം, കാലിക്കിറ്റ് സംർവികലാശാല

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹാം
ഭാാ�ാ-നോദ്യാശ-കാല ചാരാിത്രങ്ങളുംചെടി നിർമ്മാിതിയാിൽ വിലിയാ പിങ്ക് വിഹാിക്കുന്ന നോരാഖകളിൽ പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം

താണ്് തലനോ�രാി നോരാഖകൾ. ഉത്തരാമലബാെിചെ� ചാരാിത്രത്തിനോലക്കി് ചെവിളിച്ച൦ വിീശുന്ന ഈ നോരാഖകൾ 

വിയാകരാണ്പിഠനത്തിൽ പുതിയാ വിഴിികൾ തുെക്കുവിാൻ പിരായാപ്തമാണ്്. ആയാിരാത്തി നാനൂെിലധീികം 

വിരുംന്ന ഈ നോരാഖകളിചെല വിയവിഹാാരാ കൈവിവിിധീയവുംം ഏചെെ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. തലനോ�രാി നോരാഖകളിചെല 

വിിവിിധീ വിയവിഹാാരാരൂപിങ്ങളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന ക്രിയാാരൂപിങ്ങചെള വിിശകലന വിിനോധീയാമാക്കിി, 

അവിയാിൽ ചെവിളിചെപ്പിടുന്ന കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംകചെള തിരാിച്ചെിയാാനാണ്് ഈ പിഠനത്തിൽ ശ്രീമിക്കുന്നത്.

മലയാാളഭാാ�യുചെടി ക്രമാനുഗംതമായാ വിളർച്ചചെയായും വിികാസംചെത്തയും സൂചാിപ്പിിക്കുന്ന ഒനോട്ടംചെെ 
നോരാഖകൾ മലയാാളത്തിലുംണ്ടാ്. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല വിാഴിപ്പിള്ളി ശാസംനത്തിൽ ആരാംഭാിക്കുന്ന ഇവി, 
മലയാാളഭാാ�യുചെടി ക്രമാനുഗംതമായാ വിളർച്ചചെയാ സൂചാിപ്പിിക്കുന്ന ആദ്യായകാല ഗംദ്യായമാതൃകകളാണ്്. 
രാാജീനോക്ഷ്യംത്രഭാരാണ്വുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ഇത്തരാം നോരാഖകൾ കാല-നോദ്യാശങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രനോത്തയും 
ഭാാ�നോയായും അവിനോലാകനം ചെചായ്യാൻ സംഹാായാകമായാ ഭാാ�ാരൂപിങ്ങളാണ്്. ഇവിയാിൽ സംവിിനോശ� 
പ്രാധീാനയമുള്ളവിയാാണ്് തലനോ�രാി നോരാഖകൾ.

വിി�യാകൈവിവിിധീയം ചെകാണ്ടും ആശയാകൈവിപുലയം ചെകാണ്ടും സംമ്പന്നമാണ്് തലനോ�രാി 
നോരാഖകൾ. ഉത്തരാമലബാെിൽ ബ്രിിട്ടംീ�് ഭാരാണ്ം ഉെയ്ക്കുംന്ന സംമയാത്ത്, അതായാത് പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാ
ണ്ടാിചെ� അവിസംാനത്തിലുംം പിചെത്താൻപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആരാംഭാത്തിലുംമായാി ഇംഗ്ലീീ�് ഈസ്റ്റിി
ന്ത്യയാകമ്പനിയുനോദ്യായാഗംസ്ഥിർ രാാജീാക്കി�ാരുംമായും സംാധീാരാണ്ക്കിാരുംമായും നടിത്തിയാ കത്തിടിപിാ
ടുകളാണ്് തലനോ�രാി നോരാഖകൾ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നത്. നോകാളണ്ിഭാരാണ്നോരാഖകൾ ആചെണ്ങ്കിലുംം സംമൂ
ഹാത്തിചെല വിയതയസ്ത തുെകളിൽചെപ്പിട്ടം ആളുംകളുംചെടി സംാന്നിദ്ധീയം ഇത്തരാം രാചാനകളിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു. 
ഉത്തരാമലബാെിചെ� അക്കിാലചെത്ത രാാഷ്ട്രീീയാ-സംാമൂഹാിക-സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതത്തിനോലക്കി് ചെവിളിച്ചം 
വിീശുന്ന നോരാഖകൾ ഭാാ�ാപിഠനത്തിനായുള്ള ഉത്തമഉപിാധീികൾ കൂടിിയാാണ്്. വിാചെമാഴിി-വിരാചെമാഴിി 
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കൈശലിയുചെടി സംങ്കലനത്താൽ വിയതിരാക്തിമാണ്് അതിചെല ഭാാ�ാകൈശലി. ഒപ്പിംതചെന്ന പിരാമ്പ
രാാഗംത വിയാകരാണ്നിയാമങ്ങളുംചെടി പിരാിധീിക്കുമപ്പുെം നിലചെകാള്ളുന്ന ആധുനികഭാാ�ാശാസ്ത്രംത്തിചെ� 
വിഴിികളുംചെടി ചുവിടുപിിടിിച്ച് പിഠനം സംാധീയമാക്കിാൻ തക്കിവിിധീത്തിലുംള്ള ഭാാ�ാസംവിിനോശ�തയാാണ്് 
ഈ നോരാഖകളുംചെടി മചെറ്റാരും വിലിയാ പ്രനോതയകത.

ഏചെതാരും ഭാാ�യുചെടിയും വിയാകരാണ്പിഠനത്തിൽ ശ്രീദ്ധീാർഹാമായാ ഒരും വിി�യാം ക്രിയാാരൂപി
ങ്ങളാണ്്. തലനോ�രാി നോരാഖകളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംമാകുന്ന ക്രിയാാരൂപിങ്ങചെള മുൻനിർത്തി, കർതൃതാവിിവി
ക്ഷ്യംകൾ എപ്രകാരാമാണ്് കടിന്നുവിരുംന്നചെതന്ന് വിിശകലന൦ ചെചായ്യുകയാാണ്ിവിിചെടി.

ഒരും കൃതയമായാ സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിൽ പിരാിമിതചെപ്പിടുത്താവുംന്ന ഒന്നല്ല കർതൃതാചെമന്ന പിദ്യാം. 
സംാമാനയവിയവിഹാാരാത്തിൽ ഇതിന് വിയതയസ്തമായാ അർത്ഥ്യങ്ങളുംം വിിവിക്ഷ്യംകളുംമുണ്ടാ്. കർത്താവിി
ചെ� തചെന്ന വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിലൂചെടി തചെന്ന സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിടുന്ന ‘താൻ’ എന്ന യാാഥാർഥയം, അപിരാചെ� 
കാഴി്ച്ചയാിലൂചെടിയും കാഴി്ച്ചപ്പിാടിിലൂചെടിയും സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിടുന്ന ‘കർത്താവി്’, സംമൂഹാം, ജീാതി, സംംസ്കാാരാം 
എന്നിവിയാാൽ സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിടുന്ന ‘കർത്താവി് ’ എന്നിങ്ങചെന വിയതയസ്തമായാ വിീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ കർതൃതാ
വുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ തലനോ�രാി നോരാഖകചെളക്കുെിച്ചുള്ള ഈ പിഠനത്തിൽ 
കർതൃതാചെമന്നത് വിയാകരാണ്ത്തിചെല കർതൃപിദ്യാവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് നിൽക്കുന്നതാണ്്. ഓനോരാാ 
നോരാഖയാിചെലയും കർത്താവി് അതിലൂചെടി എന്ത്യാണ്് വിിവിക്ഷ്യംിക്കുന്നത് എന്നത് ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിലൂചെടി 
ചെവിളിചെപ്പിടുന്നുനോണ്ടാാ എന്നും ഉചെണ്ടാങ്കിൽ അത് എപ്രകാരാമാണ്് എന്നു൦ പിരാിനോശാധീിക്കുന്നു.

തലനോ�രാി നോരാഖകൾ വിയതയസ്ത സംംനോവിദ്യാനമാതൃകകളാൽ സംമ്പന്നമായാ നോരാഖകളായാതിനാൽ
ത്തചെന്ന ഇതിൽ പ്രതയക്ഷ്യംമാകുന്ന കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംകളുംം വിിഭാിന്നമായാിരാിക്കും. അതിനാൽ ഇതിചെല 
ഓനോരാാ മാതൃകയാിൽനിന്നും ഏതാനും നോരാഖകചെള മാത്ര൦ പിഠനോനാപിാധീിയാായാി സംാീകരാിച്ചിരാിക്കുന്നു.

കത്തുകൾ
1400-ൽ അധീികം സംംനോവിദ്യാന രൂപിങ്ങളുംള്ള തലനോ�രാി നോരാഖകളിൽ ഏചെെയും കത്തുകളാണ്്. 
നോമൽ-കീഴുനോദ്യായാഗംസ്ഥിർ അനോനയാനയചെമഴുതിയാിരുംന്ന ഇത്തരാം കത്തുകൾ അക്കിാലചെത്ത ഭാരാണ്വിയ
വിസ്ഥിയാിചെല പ്രധീാന സംംനോവിദ്യാനമാർഗംങ്ങളായാിരുംന്നു. “ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്വിയവിസ്ഥിയാിൽ 
ആരാ് എഴുതുന്ന കത്തിചെനയും കത്ത് എന്നു നോപിരാിട്ടു വിിളിച്ചിരുംന്നില്ല. ഈ നോബാധീം സംംനോബാധീകനു 
മാത്രമല്ല സംംനോബാധീിതനുമുണ്ടാായാിരുംന്നു. ഭാരാണ്ാധീികാരാികൾക്കുമാത്രമല്ല, ഭാരാണ്ീയാർക്കുമുണ്ടാായാി
രുംന്നു. തലനോ�രാിയാിചെല വിടിനോക്കി അധീികാരാിയാായാ സംാ�് നാട്ടുരാാജീാക്കി�ാർക്കും കീഴുനോദ്യായാഗംസ്ഥിർ
ക്കും നാട്ടുപ്രമാണ്ിമാർക്കും എഴുതുന്നത് കത്ത് എന്ന വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിടുന്നു. നാട്ടുരാാജീാക്കി�ാർ 
തലനോ�രാിയാിചെല അധീികാരാികൾചെക്കിഴുതുന്നതും ഇവിർ അനോനയാനയം എഴുതുന്നതും കത്തുകളാണ്്”1 .

“അവിരാവി�ളായാിട്ടുള്ളകാർയാചെകാണ്ടാകഠിനമായാിവിർജ്ജ്ിച്ചപിെഞ്ഞയാക്കിയുംചെചായ്തു. ഇക്കിാർ
യാംചെകാണ്ടാചെകാചെെദ്യാിവിസംംകഴിിഞ്ഞാൽവിാഡ്ാൽസംായ്പുഅവിർകൾനിന്നചെകൾക്കിയുംചെചായ്യും”2 
.(നമ്പർ 46)

തലനോ�രാി വിടിനോക്കി അധീികാരാിയാായാിരുംന്ന ക്രിസ്റ്റിഫർപിീൽസംാ�് കടിത്തനാട്ടം് ചെപിാർള്ളാതിരാി 
ചെകാതവിർമ്മാരാാജീാവിിന് ചെകാല്ലവിർ�ം 971 കർക്കിിടികം ഏഴിാ൦ തീയാതി എഴുതിയാ കത്താണ്ിത്. 
‘കഠിനമായാിവിർജ്ജ്ിച്ചപിെഞ്ഞയാക്കിയുംചെചായ്തു’ എന്ന പ്രനോയാാഗംംചെകാണ്ടാ് ഇവിിചെടി അർത്ഥ്യമാ
ക്കുന്നത്, ശക്തിമായാ ഭാാ�യാിൽ താക്കിീത് നൽകി പിെഞ്ഞയാച്ചു എന്നാണ്്. അധീികാരാത്തിചെ� 
കൃതയമായാ ഭാാ� ഇവിിചെടി ധീാനിക്കുന്നുണ്ടാ്.

“നമുക്കി ചെവിണ്ടുന്ന എല്ലാ (കാ)രായത്തിനും സംാചെഹാബ അവിർകചെള ദ്യായാവും അല്ലാചെത ചെവിചെെ 
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വിിശാസംിച്ചട്ടം ഇല്ലാ എന്നു തങ്ങചെള അന്ത്യകരാണ്ത്തിൽ വിഴിിചെപിാചെല ചെബാധീിചെക്കിണ്ടാതിന 
എല്ലാചെപ്പിാഴും നാം അചെപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു”3 . (നമ്പർ 48)

‘കടിത്തനാട്ടം ചെപിാെള്ളാതിരാി ചെകാതവിർമ്മാ രാാജീാവി് ’ സംാ�ിന് എഴുതുന്ന ഈ മറുപിടിിയാിൽ 
കമ്പനിനോയാാടുള്ള വിിശാാസംവുംം വിിനോധീയാതാവുംം പ്രകടിമാക്കുന്നു. സംാഹാബ അവിർകളുംചെടി ദ്യായാവി്, 
ചെവിചെെവിിശാസംിച്ചട്ടംഇല്ലാ, അചെപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു എന്നിവിയാിചെല ക്രിയാാരൂപിങ്ങളും൦, കത്തിൽ പിലതവിണ് 
പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന ചെബാധീിപ്പിിക്കുക എന്ന പ്രനോയാാഗംവുംം അധീികാരാിനോയാാടുള്ള അധീീശചെ� നില
പിാടിിചെ� അടിയാാളം തചെന്നയാാണ്്.

ഹാർജീികൾ
തല�രാി നോരാഖകളിൽ, ഭാരാണ്ീയാരാായാ സംാധീാരാണ്ജീനങ്ങളുംചെടി സംാന്നിധീയം ഏറ്റവുംമധീികം കടിന്നു
വിരുംന്നവിയാാണ്് ഹാർജീികൾ. നിലവിിലുംള്ള വിയവിസ്ഥികളിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടാാകുന്ന ബുദ്ധീിമുട്ടുകളുംം, 
ഭാരാണ്കർത്താക്കിളിൽ നിന്നുണ്ടാാനോകണ്ടാ ഭാാവിാത്മകമായാ നിലപിാടുകൾക്കിായുള്ള അനോപിക്ഷ്യംയു
മാണ്് ഇവിയുചെടി പ്രധീാന ഉള്ളടിക്കിം. “നിയാമപ്രകാരാമുള്ള അനോപിക്ഷ്യം അചെല്ലങ്കിൽ സംങ്കടിനിനോവിദ്യാനം 
ആണ്് ഹാർജീി. Petition, Memorial, Representation എന്നിങ്ങചെന മൂന്നർത്ഥ്യങ്ങൾ ഗുണ്ടാർട്ടം് 
കല്പിക്കുന്നു. പിരാാതിയും അനോപിക്ഷ്യംയുമാണ്് ഹാർജീിയുചെടി ഉനോ�ശയങ്ങൾ”4 . വിയക്തിിഗംതഹാർജീികളുംം 
സംമൂഹാഹാർജീികളുംം നോരാഖയാിൽ കാണു ന്നുണ്ടാ്.

1359 നമ്പർ നോരാഖ ഒരും സംമൂഹാഹാർജീിയാാണ്്. ക്രിസ്തയാനികൾക്കി് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏചെറ്റടു
നോക്കിണ്ടാി വിന്ന ദുരാിതങ്ങചെള പിരാാമർശിക്കുന്നു. തുടിർന്ന് കമ്പനിയുചെടി പിക്കിൽനിന്നുമുള്ള ദ്യായാാകടിാ
ക്ഷ്യംങ്ങൾക്കിായാി അനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു.

“അതുചെകാണ്ടാഇചെപ്പിാൾചെകാംപിിഞ്ഞിസംർക്കിാർക്കിവിിശാസംിച്ചിരാിക്കുന്നസംാധുക്കിളായാിരാിക്കു
ന്നകിരാിസ്തപ്രജീകചെളഭൂമികൃ�ിനിലങ്ങളുംംപിെമ്പുംകളുംംവിസ്തുവിഹാകളുംംഒചെക്കിയുംഞാങ്ങളക്കിത
രാീക്കുവിാനുംഞാങ്ങളക്കിഉള്ളഇഗംജ്ജ്ികചെളകാരായവുംംയാഥാപ്രകാരാംനടിന്നവിന്നനോപിാചെലഎനി
യുംചെമൽചെപ്പിട്ടംനടിക്കുവിാൻചെകാംപിിഞ്ഞിസംർക്കിാരാിചെലകടിാക്ഷ്യംംഉണ്ടാായാിട്ടംധീർമ്മാനീതിവിിചാാരാി
ച്ചികൽപ്പിനചെകാടുത്തസംർവ്വരാക്ഷ്യംയുംചെചായ്തനടിത്തിച്ചിചെകാണ്ടുവിരുംവിാൻഉള്ളബഹുഭാാരാങ്ങളുംം
പുണ്യകീർത്തിയുംസംായ്പുഅവിർകചെളപിാദ്യാത്തിങ്കചെലക്കികൂടിിയാതഅല്ലാചെതചെവിചെെഒരുംവിഴിിയാില്ല. 
അതവിർക്കുംനിർദ്ധീനരാായാിട്ടുംകാത്തുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നതുംഉണ്ടാ. സംാധുക്കിചെളചെമൽപൂർണ്ണി
ധീർമ്മാദൃഷ്ടിിഇരാിക്കിണ്ചെമന്നഎല്ലായാിചെപ്പിാളുംംപ്രാർത്ഥ്യിക്കുന്നതുംഉണ്ടാ.”5 (നമ്പർ 1359)

‘ചെകാംപിിഞ്ഞിസംർക്കിാർക്കിവിിശാസംിച്ചിരാിക്കുന്ന’ എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി കമ്പനിയുചെടി നോമലുംള്ള 
വിിശാാസംമാണ്് ചെവിളിവിാകുന്നത്. ‘ധീർമ്മാദൃഷ്ടിിഇരാിക്കിണ്ചെമന്നഎല്ലായാിചെപ്പിാളുംംപ്രാർത്ഥ്യിക്കുന്നതുംഉ
ണ്ടാ’ എന്നതിൽ കമ്പനിനോയാാടുള്ള ഈ കർത്താവിിചെ� വിിശാാസംവുംം വിിനോധീയാതാവുംം ചെവിളിവിാകുന്നുണ്ടാ്.

“ആതിചെയാപിഇമാശിആക്കുന്നതിനഇചെന്നപ്രകാരാചെമന്നസംായ്പുഅവിർകളുംചെടികല്പനവിരാായ്ക
ചെകാണ്ടാവിളരാസംങ്കടിമാകുന്ന. രാണ്ടുഗംഡുവിിചെ�ഉറുപ്പിികചെബാധീിപ്പിിചെക്കിണ്ടാതിനപിഇമാശിആ
ക്കിായ്കചെകാണ്ടാവിളരാസംങ്കടിമായാിരാിക്കുന്ന.” 6 (നമ്പർ 879)

‘അണ്ിആെത്ത നാരാനോങ്ങാളി നമ്പയാെ’ എഴുതിയാ വിയക്തിിഗംത ഹാർജീിയാാണ്ിത്. വിളചെരാ 
ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ്് കചെത്തഴുതുന്നത് എങ്കിലുംം ‘സംങ്കടിമായാിരാിക്കുന്ന’ എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി 
കമ്പനിയുചെടി നിലപിാടുകനോളാടുള്ള വിിനോയാാജീിപ്പിാണ്് പ്രകടിമാകുന്നത്. ആദ്യാരാവി് കുെയാാചെതത്തചെന്ന 
ഹാർജീിക്കിാരാചെ� മനോനാഭാാവിം വിയക്തിമാക്കുവിാൻ ഈ പ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി സംാധീിക്കുന്നു. ഇത്തരാ
ത്തിൽ കർത്താവിിചെ� വിിനോധീയാതാ-വിിശാാസം-വിിനോയാാജീിപ്പി് ഭാാവിങ്ങചെള സംംനോവിദ്യാനം ചെചായ്യാനുള്ള 



135
2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

നോശ�ി അതിചെല ക്രിയാാരൂപിങ്ങൾക്കുണ്ടാ്.

മറ്റുംസംംനോവിദ്യാനമാതൃകകൾ
പിരാസംയം, തരാക്, കരാാർന്നാമം, കല്പന എന്നിങ്ങചെന മറ്റും പില സംംനോവിദ്യാനമാതൃകകളുംം നോരാഖകളിൽ
നിന്ന് കചെണ്ടാത്താം. അവിയാിൽ ഓനോരാാന്നിൽനിന്നും ഓനോരാാ മാതൃക സംാീകരാിക്കുന്നു.

പിരാസംയം
ഭാരാണ്കൂടിത്തിചെ� തീരുംമാനങ്ങൾ ജീനങ്ങചെള അെിയാിക്കിാനുള്ള ഉപിാധീിയാായാാണ്് തലനോ�രാി 
നോരാഖകളിൽ പിരാസംയം പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നത്. “സംംനോബാധീിതരാിൽ നിയാതമായാ പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാാ
കണ്ചെമന്ന നിർബന്ധനോത്താടുകൂടിിയാാണ്നോല്ലാ പിരാസംയങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന അവി 
ഋജുവുംം ഹ്രസംാവുംമായാിരാിക്കും. ലക്ഷ്യംയത്തിചെ� കാരായത്തിലുംം തികഞ്ഞ വിയക്തിതയുണ്ടാാവുംം. ആജ്ഞാംാ
സംാരാമുള്ളനോപ്പിാൾ ശിക്ഷ്യംാഭാീ�ണ്ി കൂടിി നോചാർക്കുന്നു. ഇങ്ങചെന മുനകൂർപ്പിിച്ചവിയാാണ്് പിരാസംയങ്ങൾ”7 .

“എന്നാൽ ബഹുമാനചെപ്പിട്ടം കുമ്പഞ്ഞി അവിർകളുംചെടി കപ്പിത്തിചെ� കണ്ക്കിിൽ ചെപിാൻപിണ്ം 
1098 ചെെസ്സാ 323 3/4 ആലാംകുഞ്ഞിതെയാിചെ�കയാിന്നവിചെരാണ്ടുന്നതാകചെകാണ്ടാഈ വിഹാ 
പിണ്ം ചെബാധീിപ്പിിക്കിണ്ം എന്ന പില പ്രാവിിശയം .........................ആലാംകുഞ്ഞിതെയാിചെ�വി
കമ്മാൽചാപ്പിംഇട്ടംവിിക്കുകയുംചെചായ്യും”8 (1264)

ഈ നോരാഖ തലനോ�രാിയുചെടി വിടിനോക്കിഅധീികാരാിയാായാിരുംന്ന സൂപ്രണ്ടാ് ചെജീമിസ്സാാഇഷ്ടിവിിൻ സംാ�ിചെ� 
പിരാസംയകല്പനയാാണ്്. പിണ്ം ‘ചെബാധീിപ്പിിക്കിണ്ം’ എന്ന വിാകയത്തിചെല ‘അണ്ം’ എന്ന പ്രതയയാത്തി
ലൂചെടി കല്പനചെയാ ഉെപ്പിിക്കുന്നു. കർത്താവിിചെ� അധീികാരാനോബാധീമാണ്് ഇവിിചെടി പ്രകടിമാകുന്നത്. 
‘ആലാംകുഞ്ഞിതെയാിചെ�വികമ്മാൽകുമ്പഞ്ഞിയുചെടിചാപ്പിംഇട്ടംവിിക്കുകയുംചെചായു്യാം’ എന്ന വിാകയ
ത്തിചെല ‘ചെചായ്യും’ എന്ന ക്രിയാാരൂപിം ‘ചെചായാ് ’ എന്ന ധീാതുവിിനോനാചെടിാപ്പിം ഭൂതകാലപ്രതയയാമായാ 
‘ഉം’ നോചാർന്ന രൂപിമാചെണ്ന്ന് സംാമാനയമായാി പിെയാാചെമങ്കിലുംം നിശ്ചിയാത്തിചെ�യും തീർച്ചയുചെടിയും 
അടിയാാളമായും അതിചെന ഉപിനോയാാഗംിക്കിാറുണ്ടാ്. ‘അവിൻ അത് ചെചായ്യും’, ‘ഞാൻ അങ്ങചെന ചെചായ്യും’ 
തുടിങ്ങിയാ പ്രനോയാാഗംങ്ങചെള സംാമാനയമായാി പിരാിനോശാധീിച്ചാൽ ഇത് വിയക്തിമാകും. ഇത്തരാത്തിൽ 
‘ചാപ്പിം ഇടുവിിക്കുകയും ചെചായ്യും’ എന്നതിലുംം നിശ്ചിയാദ്യാാർഢയം കലർന്ന അധീികാരാസംാരാമുണ്ടാ് 
എന്നതിൽ സംംശയാമില്ല.

തരാകുകൾ
സംാധീാരാണ്ജീനങ്ങചെള ലക്ഷ്യംയം വിച്ച് രാാജീാക്കി�ാർ എഴുതുന്ന കല്പനകളാണ്് തരാകുകൾ. സംംനോവിദ്യാന
ത്തിൽ കമ്പനിയുനോദ്യായാഗംസ്ഥിരുംമായാി നോനരാിട്ടം് ബന്ധമില്ലാത്ത നോരാഖകളാണ്ിവി. തലനോ�രാി നോരാഖകളിലുംം 
പിഴി�ി നോരാഖകളിലുംം കൂടിി ആചെക ഏഴു തരാകുകളാണുള്ളത്. “രാാജീകല്പനകളാണ്് തരാകുകൾ. കാരാ
ണ്ങ്ങചെളാന്നും നൽകാത്ത കർക്കിശമായാ കല്പനകൾ. അവിയുചെടി വിി�യാം നികുതിപിിരാിവിാണ്്. 
ചുരുംക്കിത്തിൽ നികുതിപിിരാിവിിചെനക്കുെിച്ചുള്ള രാാജീശാസംനങ്ങളാകുന്നു തരാകുകൾ”.9

“അവിൻ അവിിചെടി വിന്നാൽ പിതിനാലാന 5000 ചെനല്ലനാംഅസംാരാംചെനല്ലഎചെളവിിടിാചെരാക
യാിൽതന്നവികഇൽനിന്നുംചെകാടുക്കിയുംചെവിണ്ം”10 . (നമ്പർ 1014)

‘ചെകാടുക്കിയുംചെവിണ്ം’ എന്ന ക്രിയാാരൂപിത്തിചെല ‘അണ്ം’ എന്ന പ്രകാരാപ്രതയയാത്തി
ലൂചെടി കർത്തൃതാവിിവിക്ഷ്യംചെവിളിവിാകുന്നു. അധീികാരാചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള കർത്താവിിചെ� നോബാധീവുംം 
അതിചെ� പ്രകടിനവുംം ശാസംനരൂപിത്തിലുംള്ള പ്രകാരാപ്രതയയാപ്രനോയാാഗംത്തിലൂചെടി സംാധീയമാകു
ന്നു. “ചെകാടുക്കിണ്ം, വിരാണ്ം, ചെപിായാിചെക്കിാള്ളണ്ം, എടുചെക്കിണ്ടാ, എടുത്തചെപിാകയുംഅരുംത, 
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വിരാികയുംചെവിണ്ം എന്നിങ്ങചെനയുള്ള ക്രിയാാരൂപിങ്ങളുംചെടി ഇടിയാിൽ അനുസംരാണ്നോക്കിടു കാട്ടംിയാാ
ലുംണ്ടാാവുംന്ന ശിക്ഷ്യം സൂചാിപ്പിിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണരൂപിങ്ങളുംം കടിന്നുവിരുംന്നു”.11 തലനോ�രാി നോരാഖകളുംചെടി തചെന്ന 
ഭാാഗംമായാ പിഴി�ി നോരാഖകളിചെല തരാകുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്തരാം പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ എപ്രകാരാമാണ്് 
ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിലൂചെടി കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംകൾ പ്രകടിമാക്കുന്നത് എന്ന് വിയക്തിമാക്കുന്നു.

കല്പനക്കിത്തുകൾ
തലനോ�രാി നോരാഖകളിൽ ആചെക 82 കല്പനകളാണുള്ളത്. “കല്പന തലനോ�രാി നോരാഖകളിൽ കല്പനക്കി
ത്താണ്്. ഉന്നതാധീികാരാി കീഴുനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെനഴുതുന്ന നിർനോ�ശം എന്നു കല്പനചെയാ നിർവ്വചാിക്കിാം. 
സംംനോബാധീകൻ നോമലുംനോദ്യായാഗംസ്ഥിനും സംംനോബാധീിതൻ കീഴുനോദ്യായാഗംസ്ഥിനും ആയാിരാിക്കിണ്ം”12. 
തലനോ�രാിനോരാഖകളിചെല 1406, 1407 നമ്പർ നോരാഖകൾ കല്പനക്കിത്തുകളാണ്്. ചെകാലപിാതകവും
മായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ഈ കല്പനക്കിത്തുകളുംചെടി പ്രനോമയാം ശിക്ഷ്യം നടിപ്പിിലാക്കുവിാൻ കനോച്ചരാിക്കിാരാചെന 
ചുമതലചെപ്പിടുത്തുന്നതാണ്്. ‘ചെമൽപിെഞ്ഞരാണ്ടാാളുംകളുംചെടിവിിസ്താരാംകഴിിപ്പിാൻഇതിനാൽതനിക്കിക
ല്പിച്ചിരാിക്കുന്നു’എന്ന് 1406 നമ്പർ നോരാഖയാിലുംം ‘ചെകളപ്പിചെ� തലചെവിട്ടംിചെക്കിാല്ലുകയും ചെവിണ്ം’ എന്ന് 
1407 നമ്പർ നോരാഖയാിലുംം കാണുന്നു. ഈ പ്രനോയാാഗംങ്ങൾ സംാന്ത്യം അധീികാരാത്തിൽനിന്നുചെകാണ്ടാ് 
കാരായനിർവ്വഹാണ്ത്തിന് കീഴുനോദ്യായാഗംസ്ഥിചെന നിയാമിക്കുന്നതിചെ� സൂചാനയാാണ്്. ഒപ്പിം ‘തലചെവിട്ടംി
ചെക്കിാല്ലുകയും ചെവിണ്ം’, ‘എഴുത്തിൽതചെന്ന ചെകാടുക്കിയും ചെവിണ്ം’ എന്നിവിയാിൽ ക്രിയാാരൂപിങ്ങ
നോളാചെടിാപ്പിം കാണുന്ന ‘അണ്ം’ പ്രതയയാവുംം അധീികാരാത്തിചെ� അടിയാാളമാകുന്നു.

ഇവി കൂടിാചെത തലനോ�രാി നോരാഖകളിചെല വിയതയസ്ത മാതൃകകളിൽ കൈകചാീട്ടം്, കരാാർന്നാമം 
എന്നിവിയും പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. സംമ്മാതപിത്രം അഥവിാ വിാഗ്ദാാനചെത്ത കുെിക്കുന്നതാണ്് കരാാർ
ന്നാമം. തലനോ�രാി നോരാഖകളിൽ രാണ്ടു കരാാർന്നാമങ്ങളാണ്് ഉള്ളത്.

“അതുചെപിാചെലഉള്ളകുറ്റക്കിാചെരാൻ�ാചെരാഒക്കിയുംപിിടിിച്ചിപിൗജീദ്യാാരാഅദ്യാാലത്തിൽവിിസ്താരാം
കഴിിപ്പിിചെക്കിണ്ടാതിനഎങ്കിലുംംരാാജീശ്രീിവിടിചെക്കിഅധീികാരാിസുപ്രചെഡ്ചെണ്ടാൻസംായ്പുഅവിർക
ൾക്കികുറ്റംചെചായ്തതിനഎതവിഴിിനടിക്കിണ്ംഎന്നഅവിർകൾക്കിചെബാധീിച്ചപ്രകാരാംനടിത്തി
ചെക്കിണ്ടാതിനഅവിർകളുംചെടിപിറ്റിൽകുറ്റംചെചായ്തവിരാചെകാടുക്കുംഎന്നുംഇതിനാൽസംത്തയമായാി
ട്ടംനിചെശ്ചിയാിരാിക്കുന്നു”13. (നമ്പർ 844)

ഈ നോരാഖയാിൽ കാണുന്ന ‘നിചെശ്ചിയാിച്ചിരാിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രനോയാാഗംത്തിലുംം കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംയാാണ്് 
ചെവിളിവിാകുന്നത്.

കുറ്റസംമ്മാതചെത്തനോയാാ ഉടിമ്പടിിചെയാനോയാാ സൂചാിപ്പിിക്കുന്നതാണ്് കൈകചാീട്ടം്. 941 നമ്പർ നോരാഖയുചെടി 
തുടിക്കിത്തിൽ കാണുന്ന “സംതയംചെചായ്തചെയാഴുതിചെകാടുത്തകഇച്ചീട്ടംഅവിത” എന്ന വിാചാകത്തിചെല 
‘സംതയംചെചായ്ത’ എന്ന ക്രിയാാപിദ്യാത്തിൽ കൈകച്ചീട്ടംിചെ� സംാമാനയസംാഭാാവിമായാ ഉടിമ്പടിിയുചെടി സംാരാം 
മുഴിങ്ങി നോകൾക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇത്തരാത്തിൽ തലനോ�രാി നോരാഖകളിചെല വിയതയസ്ത വിയവിഹാാരാമാതൃകകളിൽ 
ഓനോരാാന്നിലുംം അതതിചെ� സംാഭാാവിചെത്ത ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്ന ക്രിയാാരൂപിങ്ങൾ കചെണ്ടാത്താനാവുംം.

നോരാഖകളിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന ഹാർജീികൾ ഒഴിിചെക മചെറ്റല്ലാ സംംനോവിദ്യാനമാതൃകകളുംം തചെന്ന 
അധീികാരാമുഖം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്ന മാതൃകകൾതചെന്ന. കത്തുകളിൽ ഒനോരാസംമയാം അധീികാരാ-അധീീ
ശസംാരാങ്ങൾ മുഴിങ്ങി നോകൾക്കുന്നുണ്ടാ് എന്നതും എടുത്തുപിെനോയാണ്ടാ വിസ്തുതയാാണ്്. കമ്പനിയുനോദ്യായാ
ഗംസ്ഥിർ നാട്ടുരാാജീാക്കി�ാർചെക്കിഴുതുനോമ്പാൾ അധീികാരാസംാരാമാചെണ്ങ്കിൽ നാട്ടുരാാജീാക്കി�ാരുംചെടി 
വിിനോധീയാതാഭാാവിമാണ്് കത്തുകളിൽ നിഴിലിക്കുന്നത്. കല്പനകൾ ചെപിാതുനോവി കമ്പനിയുചെടി അധീികാ
രാസ്ഥിാപിനമാണ്് ലക്ഷ്യംയംവിയ്ക്കുംന്നചെതങ്കിൽ കീഴി്ജീീവിനക്കിാരാചെന പ്രീണ്ിപ്പിിച്ചുനിർത്താനുള്ള ശ്രീമവുംം 
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അവിയാിചെല ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിായാിചെച്ചടുക്കിാനാവുംം. കൂടിാചെത ഹാർജീികളിചെല ക്രിയാാരൂ
പിങ്ങളിലൂചെടി വിിനോധീയാതാത്തിചെ� സൂചാനകളുംം പ്രകടിമാകുന്നുണ്ടാ്. അതിലുംമുപിരാിയാായാി കമ്പനിയുചെടി 
നിലപിാടുകൾ വിരുംത്തുന്ന ബുദ്ധീിമുട്ടുകളുംം ചുരുംക്കിം ചാില ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിലൂചെടി ചെവിളിചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. 
നോരാഖകളിചെല കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യംചെയാ സൂക്ഷ്മമായാി അടിയാാളചെപ്പിടുത്തണ്ചെമങ്കിൽ, വിളചെരാ സംമഗ്രമായാി 
അതിചെല ഭാാ�ചെയാ അപിഗ്രഥിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. എന്നിരുംന്നാലുംം നോരാഖകളിചെല ക്രിയാാരൂപിങ്ങളിലുംം 
കർതൃതാവിിവിക്ഷ്യം സംാമാനയമായാി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാ്.
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അഞ്ജു മാതൂസം്
നോകാട്ടംയാം ജീില്ലയാിൽ നോകാരുംനോത്താടി് സംാനോദ്യാശിനി, എസം്.എ.ബി.എസം് സംനയാസംിനീ സംമൂഹാാംഗംം. ചാങ്ങനാ
നോ�രാി എസം്.ബി നോകാനോളജീിൽ ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാം പൂർത്തിയാാക്കിിയാതിനു നോശ�ം ഇനോപ്പിാൾ കാലിക്കിട്ടം് 
സംർവ്വകലാശാല മലയാാള - നോകരാള പിഠന വിിഭാാഗംത്തിൽ നോഡ്ാ. അപിർണ്ണി ടിി.യുചെടി മാർഗംനിർനോ�ശത്തിൽ 
ഗംനോവി�ണ്ം നടിത്തുന്നു.
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ജീനജീീവിിതത്തിചെ� ആവിിഷ്കാരാങ്ങളാണ്് നോഫാക് നോലാറുകൾ. ജീനക്കൂട്ടം (നോഫാക് ) ത്തിചെ� അെിവുംം 
വിിനോനാദ്യാവുംചെമാചെക്കി നോഫാക് നോലാെിചെ� ഭാാഗംങ്ങളാണ്്. കഴിിഞ്ഞ കാലത്തിചെ� സ്മൃതികൾ എന്നനി
ലയാിലാണ്് നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച ആനോലാചാനകൾ ഈ വിിജ്ഞാംാനചെത്ത നിർവ്വചാിച്ചുെ
പ്പിിക്കുന്നത്. പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ആവിിഷ്കാരാചെമന്ന നിലയാിൽ നോദ്യാശീയാഭൂതകാലചെത്ത നിർമ്മാിചെച്ചടു
ക്കിാൻ നോഫാക് നോലാറുകൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിട്ടു എന്നതിന് ചാരാിത്രത്തിൽ നിരാവിധീി ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ 
കാണ്ാം. ഭൂതകാലവുംമായാി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വിയവിഹാാരാചെമന്നത് നോപിാചെല വിർത്തമാനത്തിചെ� 
ആശയും അഭാിലാ�വുംം നോഫാക് നോലാർരൂപിങ്ങൾക്കി് നവിഭാാ�യം ചാമയ്ക്കുംന്നതാണ്് ഇന്ന് ചെപിാതുചെവി 
കാണ്ാൻ സംാധീിക്കുന്നത്. നോഫാക് നോലാെിന് കൈകവിരുംന്ന പിദ്യാവിിചെയാ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാണ്ടാ് 
നോഫാക് നോലാർ എന്ന് നോതാന്നിക്കുന്ന നോഫക് നോലാറുകൾ സംമകാലികമായാി പ്രചാരാിക്കിചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. 
ഇത്തരാം കപിടിനോലാറുകചെള വിിമർശനപിരാമായാി സംമീപിിനോക്കിണ്ടാ ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തവുംം നോഫാക് നോലാർ 
വിിജ്ഞാംാനിക്കുണ്ടാ്. എന്നാൽ വിർത്തമാനകാലവുംമായാി നോഫാ ക് നോലാെിചെന ബന്ധിപ്പിിക്കുന്ന 
എല്ലാ ആവിിഷ്കാരാങ്ങളുംം കപിടിനോലാറുകൾ ആചെണ്ന്ന് പിെയാാനുമാവിില്ല. വിർത്തമാന കാലവുംമായാി 
നോഫാക് നോലാെിചെന ബന്ധിപ്പിിക്കുന്ന വിിജ്ഞാംാനശാഖയാാണ്് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി്. 
നമ്മുചെടി നോഫാക് നോലാർ വിിചാാരാങ്ങളിൽ ഈ വിിജ്ഞാംാനശാഖ അത്ര പിരാിചാിതമല്ല. കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ 
നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ചാില വിസ്തുതകളാണ്് ഈ നോലഖനത്തിൽ സംംഗ്രഹാിക്കുന്നത്.

നോഫാക് നോലാറും സംമകാലികതയും
നോഫാക ്നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച ആനോലാചാനകൾ ചെപിാതുചെവി ഈ വിിജ്ഞാംാനനോമഖലചെയാ നോദ്യാശത്തിചെ� 
പൂർവ്വപിാരാമ്പരായമായും മറ്റുംമാണ്് നിർവ്വചാിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംമകാലത്തിചെ� താല്പ
രായങ്ങളാണ്് ഇത്തരാചെമാരും വിയവിഹാാരാികതലം നോഫാക് നോലാെിചെന ചുറ്റിപ്പിറ്റി ഉണ്ടാാവിാനുള്ള കാരാണ്ം. 
നാട്ടുവിഴിക്കിങ്ങൾ എന്നനിലയാിൽ ബഹുസംാരാമാണ്് നോഫാക് നോലാെിചെ� ആശയാനോലാകം.അതുചെകാണ്ടാ് 
തചെന്ന നോദ്യാശീയാചെമന്നതിനോനക്കിാൾ പ്രാനോദ്യാശികഉള്ളടിക്കിങ്ങൾക്കിാണ്് പ്രാധീാനയം കല്പിനോക്കിണ്ടാത്. 
പിലതരാം വിയവിഹാാരാങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്് നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച ജ്ഞാംാനിമം(Episteme) 
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ഉടിചെലടുക്കുന്നത്. വിർത്തമാനകാലവുംമായാി യാാചെതാരും തരാത്തിലുംം ഇഴിയാടുപ്പിമില്ലാത്ത മഹാിതപിാ
രാമ്പരായമായാിട്ടംാണ്് ഇവിിചെടി നോഫാക് നോലാർവിയവിഹാാരാം വിിലയാിരുംത്തചെപ്പിടുന്നത്. ആധുനികദ്യാശയാിൽ 
മാെിയാ ഭാൗതികസംാഹാചാരായങ്ങൾ പുതിയാ നോഫാക് നോലാറുകൾ നിർമ്മാിക്കുന്നുണ്ടാ് എന്നത് പിലനോപ്പിാഴും 
തിരാിച്ചെിയാചെപ്പിടിാചെത നോപിാകുന്ന വിസ്തുതയാാണ്്. വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� അഭാിരുംചാികളാണ്് 
ഇവിിചെടി നോഫാക് നോലാെിചെന നിർവ്വചാിക്കുന്നതിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. വിിപിണ്ിമൂലയമുള്ള ചാരാക്കിായാി 
നോഫാക് നോലാറുകൾ നോവി�ം മാറുന്നതിൽ സംമകാലികതയുചെടി നോഫാക്അഭാിരുംചാി ചെവിളിചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. 
എന്നാൽ വിർത്തമാനകാലവുംമായാി നോഫാക് നോലാെിചെന ബന്ധചെപ്പിടുത്തുകവിഴിി നോഫാക് നോലാർരൂപി
ങ്ങൾ ഒരുംതരാം കാഴി്ച്ചസ്ഥിാനമായാിട്ടംാണ്് നിർമ്മാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്. ഭൂതകാലചെത്ത/പിാരാമ്പരായചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ച ചാില നോചാാദ്യായങ്ങൾകൂടിിയാാണ്് ഇവിിചെടി രൂപിചെപ്പിടുന്നത്. ജ്ഞാംാനോനാദ്യായാ ആധുനികതയും 
അതുണ്ടാാക്കിിയാ പിരാിവിർത്തനങ്ങളുംം പിാരാമ്പരായചെത്ത ഉടിച്ചുകളയുകയും പുതുനാഗംരാികതയ്ക്കാ് ഊർജ്ജ്ം 
പികരുംകയും ചെചായ്ത ഘടികങ്ങളാണ്്.പിാരാമ്പരായത്തിചെ� നഷ്ടിചെത്ത സംംബന്ധിച്ച സംമകാലത്തിചെ� 
ആകുലതകൾ തചെന്നയാാണ്് അതിചെ� നോശഖരാണ്ത്തിനോലക്കും അടുക്കിലുംകളിനോലക്കും മനു�യരാാ
ശിചെയാ ചെകാചെണ്ടാത്തിച്ചത്.(ദ്യാിനോനശൻ:2007:533-534) ആധുനികനോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങൾക്കി് പിാരാമ്പരായചെത്ത 
ചെതളിയാിചെച്ചടുക്കിാൻ ഉള്ള ഉപിാധീിയാായാിട്ടംാണ്് ഇവിിചെടി നോഫാക് നോലാർ ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിട്ടംത്.

ഒരും കാലഘട്ടംംവിചെരാ പിാരാമ്പരായം എന്ന നിലക്കിാണ്് നോഫാക് നോലാർ വിിചാാരാങ്ങൾ നോക്രാഡ്ീ
കരാിക്കിചെപ്പിട്ടംത്. അതുചെകാണ്ടാ് ജീനത്തിചെ� അെിവുംകളുംം നോലാകനോബാധീവുംം മാറുന്നതിനനുസംരാിച്ച് 
നോഫാക് നോലാറുകൾ വിർത്തമാനികമായാി ഉടിചെലടുക്കുന്നു എന്ന ആനോലാചാന പുതുമയുള്ളതാണ്്. പിാരാ
മ്പരായചെമന്നത് തചെന്ന വിർത്തമാനത്തിചെ� ആവിിഷ്കാരാരൂപിനോമാ അതിചെ� പ്രതിഫലനസ്ഥിാനം 
തചെന്നനോയാാ ആചെണ്ന്നുള്ള എെിക് നോഹാാബ്സം്നോബാമിചെ� ‘Invented Tradition’ സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത 
ഇതിനോനാടി് നോചാർത്തുവിായാിക്കിാവുംന്നതാണ്്. ഭൂതകാലചെമന്നത് സംമകാലികതയുചെടി സൃഷ്ടിിയാാണ്് 
എന്ന തിരാിച്ചെിവി് തചെന്നയാാണ്് നോഫാക് നോലാെിചെന പുതുമയുള്ളതാക്കുന്നത്. പിാരാമ്പരായചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ച ചെമറ്റഫർ എന്നതിൽ നിന്ന് നോഫാക് നോലാെിനുണ്ടാായാ പിരാിണ്ാമചെത്ത വിിചാാരാവിയതി
യാാന (Paradigm Shift) മായാി പിരാിഗംണ്ിക്കിാചെമന്ന് നോതാന്നുന്നു. ഈ വിിചാാരാവിയതിയാാനത്തിചെ� 
ഭാാഗംമായാിചെക്കിാണ്ടുനോവിണ്ം കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് എന്ന നോമഖലചെയാക്കുെിച്ചുള്ള 
ആനോലാചാനയാിനോലക്കി് കടിനോക്കിണ്ടാത്.

കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി്: നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� ഭാാവിി സംാരൂപിം
നോലാകം മുഴുവിനും ശക്തിിചെപ്പിട്ടുകഴിിഞ്ഞിരാിക്കുന്ന പ്രതിഭാാസംമാണ്് ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ്ം 

(Globalisation). നോകാളനിആധുനികതനോയാാചെടിയാാണ്് മൂന്നാംനോലാക രാാജീയങ്ങളിനോലക്കി് ആനോഗംാ
ളവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� കടിന്നുവിരാവി് നടിക്കുന്നത്. നോകവിലം സംാമ്പത്തികപിരാമായാ യുക്തിി മാത്രമല്ല 
ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ്ത്തിനുള്ളത് എന്ന് നോകാളനിയാനന്ത്യരാ പിഠനങ്ങളുംം മറ്റുംം സൂചാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
ഭാാ�, സംാഹാിതയം എന്നിങ്ങചെന ഒരും ജീനതയുചെടി കൈദ്യാനംദ്യാിന വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ ആനോഗംാളവിൽക്കി
രാണ്ത്തിചെ� പിടിർച്ചയുചെണ്ടാന്ന് ഇത്തരാം പിഠനങ്ങൾ ചെതളിയാിക്കുന്നു. വിയതയസ്ത നോദ്യാശീയാതകചെളയും 
പ്രാനോദ്യാശികനോദ്യാശീയാതകചെളയും അവിിടിങ്ങളിചെല സംാംസം് കാരാികപ്പി ലമകചെളയും ഇല്ലാതാക്കിി
ചെക്കിാനോണ്ടാാ അവിയാിൽ കടിന്നുകയാറ്റം നടിത്തിനോയാാ നോലാകചെത്ത ഒരും കുടിക്കിീഴിിൽ ഒതുക്കുക എന്ന 
നയാമാണ്് ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം സംാീകരാിച്ചത്. നോകാളനിയാനന്ത്യരാപിഠനങ്ങൾ (Post Colonial 
Studies) യൂനോൊനോകന്ദ്രിതസംമീപിനം തചെന്നയാാണ്് മുതലാളിത്തമായാി മാെിയാത് എന്ന നിഗംമന
മാണ്് മുനോന്നാട്ടം് വിയ്ക്കുംന്നത്.യൂനോൊപിയൻ ആധീിപിതയത്തിനോലക്കി് മൂന്നാംനോലാക രാാജീയങ്ങചെള എത്തിക്കുക 
എന്നത് തചെന്നയാായാിരുംന്നു ചെകാനോളാണ്ിയാൽമുതലാളിത്തത്തിചെ� താല്പരായം. ലിബെൽമൂലയങ്ങളുംചെടി 
കടിന്നുവിരാവി്, ഉദ്യാാരാവിൽക്കിരാണ്നയാങ്ങൾ, ഉപിനോഭാാഗംസംംസ്കാാരാം, മാധീയമങ്ങളുംചെടി അതിരുംകവിിഞ്ഞ 
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വിളർച്ച ഇവിചെയാാചെക്കി ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ്ാനന്ത്യരാം നോലാകത്തുണ്ടാായാ പ്രധീാനമാറ്റങ്ങളാണ്്. 
സംാമ്പത്തികവുംം സംാംസം ്കാരാികവുംം സംാമൂഹാികവുംമായാ നോവിരുംകളുംള്ള പ്രതിഭാാസംമാണ് ്ആനോഗംാളവിൽ
ക്കിരാണ്ചെമന്ന് ചെപിാതുചെവി പിെയാാം. ആനോഗംാളവിൽക്കിരാണ്ത്തിചെ� കൈദ്യാനംദ്യാിനതാത്തിലുംള്ള ഇടിചെപി
ടിലുംകളിൽ മാധീയമവിൽക്കിരാണ്ത്തിന് മറ്റ് വിയവിഹാാരാങ്ങനോളക്കിാൾ പ്രാധീാനയമുചെണ്ടാന്ന് നോതാന്നുന്നു. 
‘മാധീയമം തചെന്ന സംനോന്ദീശം ‘(Medium is the message ) എന്ന പ്രതിഭാാസംമായാി മാർ�ൽ മക് 
ലൂഹാൻ ഇതിചെന വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. (Understanding Media എന്ന പിഠനം സൂചാിതം.) നിതയ
വൃത്തിയുചെടി ഭാാഗംമായാ മാധീയമവിൽക്കിരാണ്ചെത്തപ്പിറ്റിയുള്ള ആനോലാചാനകൾക്കി് പ്രസംക്തിി വിർദ്ധീി 
ക്കുന്നതും ഈ സംാഹാചാരായത്തിലാണ്്. മുതലാളിത്തം പിതിവി്കൈശലി വിിട്ടം് നവിമുതലാളിത്ത(Neo 
Capitalism ) മായാി ഗംതി മാറുന്ന കാലമാണ്ിത്. നോലാകസംമ്പദ്യാ്ഘടിനചെയാ സംാാധീീനിക്കിത്തക്കി 
നോശ�ിയാിനോലക്കി് ഇത് ശക്തിി പ്രാപിിക്കുന്നത് രാണ്ടാാം നോലാകമഹാായുദ്ധീാനന്ത്യരാമായാിരുംന്നു.

നനോവിാത്ഥ്യാനാനന്ത്യരാസംമൂഹാത്തിൽ സംംജീാതമായാ ചെപിാതുമണ്ഡല രൂപിീകരാണ്ചെത്തക്കു
െിച്ചുള്ള ചാിന്ത്യ മാധീയമീകരാണ്ചെത്തയാാണ്് അതിചെ� അടിിസ്ഥിാനമായാി ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുന്നത്. 
മാധീയമങ്ങൾ ചെപിാതുജീീവിിതത്തിൽ ഇടിചെപിട്ടംതുവിഴിി ഉണ്ടാായാി വിന്ന മാറ്റങ്ങളുംമാണ്് മാധീയമചെപിാ
തുമണ്ഡലചെമന്ന ആശയാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനം. മാധീയമ ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിചെ� പിിൽക്കിാല 
സംാധീയതകചെളപ്പിറ്റി ആനോലാചാിക്കുനോമ്പാൾ കമ്പൂട്ടംർ നോപിാലുംള്ള മാധീയമങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കിിയാ മാറ്റം പ്ര
ധീാനമാചെണ്ന്ന് നോതാന്നുന്നു. കമ്പൂട്ടംെിചെ� വിരാവി് വിയവിസംായാ, നോസംവിന, വിിദ്യായാഭായാസം നോമഖലകളിൽ 
വിലിയാ ചാലനങ്ങളാണുണ്ടാാക്കിിയാത്. ബഹുവിിധീമായാ കൈവിജ്ഞാംാനികാനോനാ�ണ്ങ്ങളിൽ കമ്പൂട്ടംർ 
ഒരും അനിവിാരായതയാായാി മാെി. കൈവിജ്ഞാംാനികവിിപ്ലവിത്തിചെ� ചാരാിത്രം പിരാിനോശാധീിക്കുനോമ്പാൾ 
കമ്പൂട്ടംെിചെ� വിരാവിിചെന അതിൽ നിന്ന് അടിർത്തി നിർത്താൻ സംാധീിക്കിില്ല. കമ്പൂട്ടംെിചെ� സംഹാാ
യാനോത്താചെടിയാല്ലാചെത പിാഠപുസ്തക നോകന്ദ്രിതമാനോയാാ മറ്റ് അെിവി് രൂപിങ്ങൾ മുനോഖനനോയാാ മാത്രം പിഠനം 
നടിക്കുന്ന നോമഖലകൾ ഇന്ന് നനോന്ന കുെവിാചെണ്ന്ന് നോതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്രം വിി�യാങ്ങളിലുംം മാനവിിക
വിി�യാങ്ങളിലുംം ഒരുംനോപിാചെല ഉപിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിടുന്ന മാധീയമമാണ്് കമ്പൂട്ടംർ. നോദ്യാശരാാഷ്ട്രീങ്ങളുംമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടം് ആധുനികഘട്ടംത്തിൽ നടിന്ന ആനോലാചാനകനോളാടി് ഇഴിനോചാർന്നാണ്് നോഫാക് നോലാർ 
നോപിാലുംള്ള അെിവിിടിങ്ങൾ രൂപിചെമടുത്തത്. ആധുനികത രൂപിചെപ്പിടുത്തിയാ ഈ മണ്ണി് നോഫാക് നോലാർ 
രൂപിങ്ങളുംചെടി മാധീയമീകരാണ്ചെത്തയും കാരായമായാ നോതാതിൽ സംാാധീീനിക്കുന്ന തായാിരുംന്നു. മാധീയമീ
കരാണ്വുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ഈ സംന്ദീർഭാത്തിൽ നിന്നാണ്് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് 
എന്ന വിിചാാരാനോമഖലയുചെടി സംാധീയത രൂപിചെമടുക്കുന്നത്. വിാചെമാഴിി, അച്ചടിി ഘടിനയാിൽ നിലനി
ന്നിരുംന്ന നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങൾ കൈസംബർ ഇടിത്തിനോലക്കി് കടിചെന്നത്തിയാ കാലമായാി ഇതിചെന 
പിരാിഗംണ്ിക്കിാം.

പിാരാമ്പരായത്തിചെ� ഇരാിപ്പിിടിചെമന്ന നിലയാിൽനിന്ന് നോഫാക് നോലാർ അതിചെ� തചെന്ന മചെറ്റാരും 
സംവിിനോശ�തയാായാ പിരാിണ്ാമത്തിനോലക്കി് നീങ്ങുന്ന സംന്ദീർഭാം കൂടിിയാാണ്ിചെതന്ന് നോതാന്നുന്നു. 
നോഫാക് നോലാെിചെ� നിനോതയനയുള്ള പിരാിണ്ാമങ്ങളാണ്് അതിന് ഇത്രനോമൽ ചെപിരുംക്കിവുംം കൈവിവിിധീയവുംം 
ഉണ്ടാാക്കുന്നത്. വിളചെരാ കൈജീവിികമായാ സംാഹാചാരായങ്ങനോളാടി് ബന്ധം പുലർത്തി തചെന്നയാാണ്് പുതിയാ 
നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങൾ ദ്യാിനംദ്യാിനം രൂപിചെപ്പിടുന്നത്. പുതിയാ കാലത്തിചെ� ആത്മവിത്ത പിലനോപ്പിാഴും 
ഇത്തരാം നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളിൽ കാണ്ാൻ സംാധീിക്കും. എന്നാൽ നോഫാക് നോലാെിചെ� ഇത്തരാം 
പുതുക്കിങ്ങചെള നോഫാക് നോലാെിചെ� അപിഭ്രംശങ്ങളായാാണ്് പില നോഫാക് നോലാർ വിിജ്ഞാംാനികളുംം കരും
തുന്നത്. എന്നാൽ നോഫാക് നോലാെിചെ� അടിിസ്ഥിാനപ്രകൃതം തചെന്ന ഈ ചാലനാത്മകതയാാചെണ്ന്ന് 
തിരാിച്ചെിവിാണ്് പ്രധീാനം. ഹാിറ്റ്ലറുചെടി ഭാരാണ്കാലത്ത് നോദ്യാശീയാ പിാരാമ്പരായമായാി ട്ടംാണ്് നോഫാക് നോലാർ 
തിരാിച്ചെിയാചെപ്പിട്ടംത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി സംമാഹാരാണ്ത്തിൽ ഹാിറ്റ്ലർ 
ഏചെെ ശ്രീദ്ധീചെവിച്ചിരുംന്നു. ഹാിറ്റ്ലർ ലക്ഷ്യംയംചെവിച്ച വിംശീയാാധീിഷ്ഠിിതമായാ പ്രതയയാശാസ്ത്രംത്തിൽ 
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നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി മഹാിമയാാണ്് പിലനോപ്പിാഴും പ്രചാരാനോണ്ാപിാധീിയാായാി മാെിയാത്. ടിി. എസം്. 
എലിയാട്ടം് സംംസ്കാാരാചെത്ത മുൻനിർത്തുന്ന ആനോലാചാനയാിൽ സംാംസ്കാാരാികതയുചെടി ശുദ്ധീരൂപിചെമന്ന 
നിലയാിൽ അവിതരാിപ്പിിച്ചതും നോഫാക് നോലാെിചെന തചെന്നയാായാിരുംന്നു. ചാരാിത്രത്തിൽ വിയതയസ്തമായാ ഘട്ടം
ങ്ങളിൽ പിാരാമ്പരായത്തിചെ�യും നോദ്യാശത്തിചെ� വിിദൂരാ ഭൂതകാലത്തിചെ�യും നിർണ്ണിയാനോനാപിാധീിയാായാി 
നോഫാക് നോലാെിനുണ്ടാാവുംന്ന പിദ്യാവിി വിൽക്കിരാണ്മാണ്് ഈ സംാഹാചാരായങ്ങളിചെലാചെക്കി കാണ്ാൻ 
സംാധീിക്കുന്നത്. പിാരാമ്പരായത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനചെമന്നനിലയാിൽ നിന്നും വിർത്തമാനത്തിനോലക്കി് 
അതിചെന ഇളക്കിി പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്നരാീതി സംമകാലിക നോഫാക് നോലാർവിിചാാരാങ്ങളിൽ കണ്ടുവിരുംന്നു
ണ്ടാ്. നോഫാക് നോലാെിസംം, പ്രയുക്തി നോഫാക് നോലാർ എന്നിങ്ങചെനയുള്ള സംങ്കല്പങ്ങൾ നോഫാക് നോലാെിചെന 
കൈദ്യാനംദ്യാിനവിൽക്കിരാിക്കുന്ന ആശയാങ്ങളാചെണ്ന്ന് ചെക.എം.അനിൽ (2004:21-22) വിയക്തിമാക്കുന്നു. 
ഇനോത മട്ടംിൽ നോഫാക് നോലാെിചെന വിർത്തമാന കാലവുംമായാി ഇണ്ക്കുന്ന സംങ്കലപ്പിനമായാി കമ്പൂനോട്ടം
�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിചെനയുംപിരാിഗംണ്ിക്കിാവുംന്നതാണ്്.

വിിജ്ഞാംാനശാഖകൾ കാലത്തിചെ� �ന്ദീനമുൾചെക്കിാണ്ടാാണ്് വിികസംിച്ചുവിരുംന്നത്. വിിജ്ഞാംാ
നശാഖകൾക്കി് വിികാസംം ഉണ്ടാാവുംന്നത് കാലഘട്ടംത്തിനനുസംരാിച്ചുള്ള ഇത്തരാം പുതുക്കിങ്ങൾ 
വിഴിിയാാണ്്. അെിവിിചെന സംംവിാദ്യാാത്മകവുംം ചാലനമുള്ളതുമാക്കിി നിർത്തുന്നത് ജീനാധീിപിതയപിരാമായാ 
വിിനിമയാങ്ങളാണ്്. നോഫാക് നോലാർ എന്ന വിിജ്ഞാംാനശാഖയ്ക്കുംനോമൽ നിലനിന്നിരുംന്ന പിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
ആധീാരാചെമന്ന പിരാിനോവി�ം ഇല്ലാതാകുന്നതിലുംം അെിവിിചെ� പുതുവിഴിക്കിമാണ് ്കാണുന്നത.് അങ്ങചെന 
വിർത്തമാനത്തിചെ� ശബ്ദംമായാി, വിർത്തമാനത്തിൽ നോവിരുംള്ളതായാി നോഫാക് നോലാർ വിിജ്ഞാംാനം 
മാെിത്തീരുംകയാാചെണ്ന്ന് പിെയാാം. ഇത്തരാം സംാഹാചാരായത്തിലാണ്് പിരാമ്പരാാഗംത നോഫാക് നോലാർ 
രൂപിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയതിരാിക്തിമായാി പുതിയാദ്യാത്തങ്ങൾ പിഠനത്തിന് അനിവിാരാഘടികമായാി 
മാറുന്നത്. സംമകാലിക നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാപിഠനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾക്കി് അനുപിാകമായാ ദ്യാത്ത
ചെമന്ന നിലയാിലാണ്് കംപിൂട്ടംെിചെ� സംാധീയത നിലനിൽക്കുന്നത്. യാാന്ത്രികപുനരുംല്പാദ്യാനത്തിചെ� 
സംാധീയതകളുംപിനോയാാഗംിച്ച് നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാത്തിന് നോമൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രകാശവിലയാ(Aura 
)ചെത്ത നോഭാദ്യാിക്കിാൻ കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിന് സംാധീിക്കും. നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� 
ഉപിശാഖ എന്നനിലയാിൽ കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിചെ� ഊന്നലുംകചെള ചെജീയാിംസം് 
ആചെബനോല്ലാ, പിീറ്റർ നോബ്രിാഡ്് ചെവിൽ, തിനോമാത്തി ആർ. തചെങ്കർലിനി എന്നിവിർ (https://cacm.
acm.org./magazines/2012/4/15/230-computation of folkloristics /fulltext? mobile 
=false ) ഇങ്ങചെന നോക്രാഡ്ീകരാിക്കുന്നു:

1) നിലവിിലുംള്ള ഉപിാധീികചെള ഡ്ിജീിറ്റകൈലസം് ചെചായ്യുകയും പുതിയാ സംാമഗ്രികചെള കമ്പൂട്ടംർ 
മുനോഖന അനായാാസംം നോപ്രാഗ്രാം ചെചായ്യത്തക്കി വിിധീത്തിൽ(Machine- actionable )
അടുക്കും ചാിട്ടംയുമായാി സംംഭാരാിക്കുക.

2) ഈ സംാമഗ്രികളുംചെടി നോശഖരാണ്ത്തിനും വിിവിരാണ്ത്തിനും ആയാി വിിപുലമായാ ഒരും വിിവിരാ
ഘടിന നിർമ്മാിക്കുക.

3) നോഫാക് നോലാർ വിിവിരാവിർഗ്ഗ്ീകരാണ്ത്തിനായാി നിലവിിലുംള്ള പിദ്ധീതികൾക്കി് പുെചെമ 
നോഫാക് നോലാെിചെ� ബാഹായ പ്രകൃതിചെയാ കൂടിി അംഗംീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് നൂതനരാീതി അവിലം
ബിക്കുക.

4) നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങചെള തിരായുന്നതിനും കണ്ടുപിിടിിക്കുന്നതിനും നോവിഗംത്തിൽ പ്രതികരാി
ക്കുന്ന രാീതികൾ സംജ്ജ്മാക്കുക.

നിലനിൽക്കുന്ന നോഫാക് നോലാർ വിിചാാരാങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുെവിിയാാണ്് കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ 
നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് മുനോന്നാട്ടം് വിയ്ക്കുംന്നത്. ഡ്ിജീിറ്റൽ നോലാകത്ത് നോഫാക് നോലാർ സംംബന്ധമായാ 
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വിിവിരാങ്ങചെള എത്തിക്കിാനും അങ്ങചെന വിയതയസ്ത നോഫാക് നോലാർരൂപിങ്ങചെള സംംബന്ധിച്ച പിഠന
ങ്ങൾക്കി് ഇവി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാനുമുള്ള വിലിയാ സംാധീയതയാാണ്് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് 
തുെന്നിടുന്നത്. നോഫാക് നോലാർ സംംബന്ധമായാ യാാഥാസ്ഥിിതികതയ്ക്കും പികരാം പുതിയാ സംാധീയതകൾ 
മുനോന്നാട്ടം് വിയ്ക്കാാനും ഈ വിിജ്ഞാംാനശാഖയ്ക്കാാവുംം. വിാചെമാഴിി രൂപിത്തിനോലാ മറ്റ് പിാഠങ്ങളാനോയാാ 
നിലനിൽക്കുന്ന നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി സംംരാക്ഷ്യംണ്ം അവിയുചെടി ഡ്ിജീിറ്റൽവിൽക്കിരാണ്ം 
ചെകാണ്ടാ് സംാധീയമാണ്്. നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങൾ തലമുെകളിൽ നിന്ന് തലമുെകളിനോലക്കി് വിിനിമയാം 
ചെചായ്യചെപ്പിടുനോമ്പാൾ അതിൽ പിലതരാത്തിലുംള്ള മാറ്റങ്ങളുംം ഉണ്ടാാവുംക സംാാഭാാവിികമാണ്്. എന്നാൽ 
ചാില നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങൾ നാനോശാൻമുഖ നോഫാക് നോലാറുകൾ ആയാി മാറുന്നതിചെന ചെചാറുക്കിാൻ 
ഈ ഡ്ിജീിറ്റൽവിൽക്കിരാണ്ം എളുംപ്പിത്തിൽ സംഹാായാിക്കും അതുനോപിാചെല തചെന്ന അജ്ഞാംാതനോഫാ
ക് നോലാറുകളുംചെടി വിീചെണ്ടാടുപ്പും കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിലൂചെടി സംാധീയമാണ്്. അജ്ഞാംാത 
-നാനോശാൻമുഖ നോഫാക് നോലാറുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരാം നോഫാക് നോലാർരൂപിങ്ങചെളയും ഇത്തരാത്തിൽ 
ഡ്ിജീിറ്റൽവിൽക്കിരാിച്ചാൽ അവി ഭാാവിി പിഠിതാക്കിൾക്കി് ഉപികാരാപ്രദ്യാമായാിരാിക്കും.

കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം പിഠനങ്ങളിൽ ഓൺകൈലൻ നോസംാഴ്സു
കളാണ്് കൂടുതലായും ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. ഡ്ചാ് നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച വിിവിരാങ്ങൾ 
ഓൺകൈലനിൽ ലഭായമാക്കിിയാിരാിക്കുന്നത് ഇതിചെ� മാതൃകയാാണ്്. നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങചെള സംംബ
ന്ധിച്ച നോരാഖകൾ ഡ്ിജീിറ്റൽരൂപിത്തിലാക്കിിചെക്കിാണ്ടാ് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിചെ� 
സംാധീയതകചെള നോകരാളീയാ പിരാിസംരാത്തിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കിാവുംന്നതാണ്്. നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബ
ന്ധിച്ച പിഠനങ്ങളിൽ ഇചെതാരും വിഴിിത്തിരാിവിായാി മാറുചെമന്നത് നിസ്തർക്കിമായാ വിസ്തുതയാാണ്്. നാടിൻ
കലാവിതരാണ്ങ്ങളുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം അെിവുംകൾ, നാട്ടംെിവുംകൾ, നാടിൻ കഥകൾ, നോഫാക് നോലാർ 
പിഠനങ്ങൾ ഒചെക്കി കമ്പൂട്ടംെധീിഷ്ഠിിതമാകുന്നത് വിഴിി നോകരാളീയാ നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച പ്രാ
ഥമികദ്യാത്തങ്ങളുംചെടി ആകരാമായാി അതിചെന ഉപിനോയാാഗംിക്കിാൻ സംാധീിക്കും. നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങൾ 
സംമൂഹാത്തിചെല ചാില പ്രനോതയക വിിഭാാഗംങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനോപ്പിാവുംന്നത് തടിയാാനും, ചെപിാതു സംമൂ
ഹാത്തിന് മുമ്പിൽ അവിയുചെടി ദൃശയവിൽക്കിരാണ്ം സംാധീിക്കിാനും കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് 
സംാധീയതചെയാാരുംക്കുന്നു. ഇതുവിഴിി അെിവിിചെ� പിങ്കുവിയ്ക്കാൽ, അതിചെ� സംാമൂഹാികവിൽക്കിരാണ്ം എന്നി
ങ്ങചെന നോഫാക് അെിവിിചെ� അടിിസ്ഥിാനസംവിിനോശ�തകചെള ചെപിാലിപ്പിിചെച്ചടുക്കിാനും സംാധീിക്കും.

നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനീയാം അെിവിിചെ� ഭാൗതികമായാ സംാധീയതകളിലാണ്് ഉെപ്പിിക്കിചെപ്പിട്ടംിരും
ന്നത്. െിച്ചാർഡ്് എം. നോഡ്ാർസംചെന(Folklore and Folklife ) നോപ്പിാലുംള്ള പിണ്ഡിതർ നാട്ടംെിവിിചെ� 
ഭാൗതികവിൽക്കിരാണ്ചെത്തപ്പിറ്റി ഊന്നിപ്പിെഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ്. നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങചെള പില തരാത്തിലും
ള്ള പിരാിനോവി�ങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് ഇന്നും മനസ്സാിലാക്കിി വിരുംന്നത്. നിഗൂഢവിിജ്ഞാംാനമായാി 
നോഫാക് നോലാെിചെന സംമീപിിക്കുന്ന പിരാമ്പരാാഗംതസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാെി ഭാൗതികാവിിഷ്ക്കാരാമായാി 
അതിചെന സംമീപിിക്കിാൻ കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് നോപിാലുംള്ള വിിജ്ഞാംാനനോമഖലകൾക്കി് 
സംാധീിക്കും. ആൾക്കൂട്ടംത്തിൽ നിന്ന് അനയവിൽക്കിരാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് നോകവിലം മിത്തിക്കിൽ പിരാിനോവി�ം 
നൽകി നോഫാക് നോലാെിചെന ഇനിയും സംമീപിിക്കുക സംാധീയമല്ല. യാാന്ത്രികപുനരുംല്പാദ്യാനം വിഴിി നോഫാക് 
വിിജ്ഞാംാനചെത്ത സംംവിാദ്യാാത്മകമാക്കിി നിലനിർത്താൻ ഡ്ിജീിറ്റൽസംാധീയതകളുംചെടി പ്രനോയാാജീനചെപ്പി
ടുത്തൽ അനിവിാരായമാണ്്. നാട്ടുവിിനിമയാങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് സംമ്പന്നമാണ്നോല്ലാ നോഫാക് നോലാർ. ചെനയ്ത്ത്്, 
ചെകാത്തുപിണ്ി, നാടിൻ ആഭാരാണ്നിർമ്മാാണ്ം, നാട്ടുഭാക്ഷ്യംണ്ം, കൃ�ി, നാട്ടുമരുംന്ന്, മത്സായബന്ധനം, 
നായാാട്ടം്, കടിങ്കഥ, പിഴിചെഞ്ചാല്ല്, നാനോടിാടിിക്കിഥകൾ, നാട്ടുചെമാഴിികൾ, നാടിൻ കൈശലികൾ എന്നി
ങ്ങചെന നീളുംന്നു നാനോടിാടിിവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� അെിവുംനോലാകം. ബഹുസംാരാമായാ ഈ വിിജ്ഞാംാനചെത്ത 
ഡ്ിജീിറ്റൽവിൽക്കിരാിക്കുക വിഴിി ഈ അെിവുംകൾ അനയം നിന്ന് നോപിാവിാചെത സൂക്ഷ്യംിക്കിാൻ സംാധീിക്കും. 
അവിിചെടിയാാണ്് കമ്പൂട്ടംർ ഒരും നവിസംാധീയതയാായാി മാറുന്നത്.
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നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി തനിമാവിാദ്യാം ഇന്നും തുടിരുംന്ന ഒരും പ്രതിഭാാസംമാണ്്. എന്നാൽ 
കാലാനുസൃതമായാ മാറ്റങ്ങൾ പിാരാമ്പരായചെത്ത നിരാാകരാിക്കിാൻ വിയക്തിികചെളനോയാാ അവിരുംൾചെപ്പി
ടുന്ന സംമൂഹാചെത്തനോയാാ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. സംാനോങ്കതികമായാി പിരാിവിർത്തനചെപ്പിട്ടം ആധുനികജീ
നതയുചെടി ഇടിയാിനോലക്കി് നോഫാ ക് നോലാർ വിിനിമയാം സംാധീയമാക്കി ണ്ചെമങ്കിൽ അവിയുചെടി സംാനോങ്ക
തികവിൽക്കിരാണ്ം അനിവിാരായമാണ്്. നോഫാക് നോലാെിചെന സംംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന തനിമാ 
വിാദ്യാത്തിൽ നിന്ന് അതിചെന വിർത്തമാനീകരാിക്കിാൻ ഒരും സംാധീയതയാാണ്് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ 
നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി്. നോഫാക് നോലാർ പിഠന രാംഗംത്ത് ഡ്ിജീിറ്റൽആർകൈക്കിവി്സം് എന്ന സംാധീയതയാായാി 
കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിചെന പിരാിഗംണ്ിക്കിാം. നോദ്യാശീയാനോമാ പ്രാനോദ്യാശികനോമാ ആയാ 
നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങചെളക്കുെിച്ചുള്ള ആർകൈക്കിവി്സുകൾ ഇത്തരാത്തിൽ ഒരുംക്കിാവുംന്നതാണ്്. 
നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെല സംാനോങ്കതികവിഴിിയാായാി ഡ്ിജീിറ്റൽആർകൈക്കിവി് സുകൾ ഉപിനോയാാ
ഗംയമാകും. സംാധീാരാണ് ആർകൈക്കിവി്സുകളുംചെടി സ്ഥിലപിരാിമിതി ഇതിനില്ല എന്നത് ചെമച്ചമാണ്്. 
നോലാകചെത്തവിിചെടിയും ഇരുംന്ന് നോഫാക് നോലാർ പിഠിതാക്കിൾക്കി് ഈ വിിജ്ഞാംാനം അവിരുംചെടി 
വിിരാൽത്തുമ്പിൽ ലഭായമാകുകയും ചെചായ്യും. വിിജ്ഞാംാനശാഖകൾ കാലാനുസൃതമായാ പുതുക്കിലുംകൾക്കി് 
വിിനോധീയാമാകുക സംാാഭാാവിികമാണ്്. ഇത്തരാം മാറ്റങ്ങനോളാടി് മുഖം തിരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഒരും വിിജ്ഞാംാനശാ
ഖയ്ക്കുംം നിൽപ്പുെപ്പിിക്കുക സംാധീയമല്ല.

നോഫാക് നോലാർ ഗംനോവി�ണ്ത്തിൽ ആനോവിദ്യാകന് എടുത്തുപിെയാത്തക്കി സ്ഥിാനമുണ്ടാ്. 
നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംമായാി അടുത്തിടിപിഴികുന്നവിരാാണ്് ആനോവിദ്യാകർ. എം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിരാി 
ആനോവിദ്യാകചെന ഇങ്ങചെന നിർവ്വചാിക്കുന്നു :”പിഠനത്തിനോലാ ഗംനോവി�ണ്ത്തിനോനാ ആവിശയമായാ വിസ്തു
തകൾ പിഠിതാക്കിൾനോക്കിാ അനോനാ�കർനോക്കിാ പിെഞ്ഞുചെകാടുക്കുന്നയാാൾ “(2010:77) പുസ്തകങ്ങൾ 
നോപിാലുംള്ള ഉപിാദ്യാാനങ്ങനോളക്കിാൾ നോഫാക് നോലാർ പിഠനചെത്ത സംാർത്ഥ്യകമാക്കുന്നതിൽ ആനോവിദ്യാ
കരുംചെടി പിങ്ക് ചെചാറുതല്ല. അത്തരാത്തിൽ നോനാക്കുനോമ്പാൾ ഭാാവിിയാിൽ കംപിൂട്ടംെിന് ആനോവിദ്യാകപിദ്യാവിി 
കൽപ്പിിക്കിാനുള്ള സംാധീയത കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് തുെന്നിടുന്നുണ്ടാ്. നോഫാക് നോലാർ 
അനോനാ�കർക്കി് വിിവിരാങ്ങൾ നൽകുന്ന ആനോവിദ്യാകചെ� സ്ഥിാനം മനു�യനിൽ നിന്ന് യാന്ത്രത്തിനോല
ചെക്കിത്തുന്നത് ഇവിിചെടി

ഉപിദ്യാർശിക്കിാം. നോഫാക് നോലാർ ഗംനോവി�ണ്ങ്ങളിചെല ആനോവിദ്യാകസൂചാിയാിൽ കമ്പൂട്ടംർ പ്രതയക്ഷ്യം
ചെപ്പിടുന്ന കാലം വിിദൂരാമചെല്ലന്ന് പ്രതീക്ഷ്യംിക്കിാം.

ഏചെതാരും വിിജ്ഞാംാനശാഖയാിലുംം എന്നത് നോപിാചെല കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിനും 
ചാില പിരാിമിതികളുംണ്ടാ്. സംാധീയതകളുംചെടി മാത്രം നോലാകമായാി ഈ വിിജ്ഞാംാനനോമഖലചെയാ പിരാിഗംണ്ി
ക്കിാനാവിില്ല എന്നതാണ്് പിെഞ്ഞു വിന്നതിചെ� സംാരാം. കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിചെ� 
പ്രധീാന പിരാിമിതികൾ ഇവിയാാണ്് :

1. നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി കൈജീവിികമായാ കൈകമാറ്റവിഴിിയാായാി കരുംതചെപ്പിടുന്ന വിാചെമാഴിി
രാീതിചെയാ കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സി് അപ്രസംക്തിമാക്കുന്നു.

2. കൈപിതൃകചെത്ത കച്ചവിടിമാക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിചെ� താല്പരായങ്ങൾ കംപിൂനോട്ടം�ണ്ൽ 
നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക്സിിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു.

3. യാാഥാർഥയചെത്ത കൃത്രിമമായാി നിർമ്മാിക്കുകയും യാാഥാർഥയം എന്ന് നോതാന്നിക്കുന്ന അതി
യാാഥാർഥയ(Virtual Reality )മായാി നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങളുംചെടി കമ്പൂട്ടംർവിൽക്കിരാണ്ം 
ചാിലനോപ്പിാൾ മാെിത്തീർനോന്നക്കിാം.

കൈജീവിികമായാ സംാഹാചാരായത്തിൽ നിന്ന് നോഫാക് നോലാർ രൂപിങ്ങചെള യാാന്ത്രികമായാി 



ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi 
Volume I Number 6144

വിിഷ്ണു രാവിി
ഇനോപ്പിാൾ മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ ഗംനോവി�ണ്വിിദ്യായാർത്ഥ്യി. കട്ടംപ്പിന ഗംവിചെ��് 
നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ ബിരുംദ്യാം. തുടിർന്ന് മഹാാത്മാഗംാന്ധിസംർവ്വകലാശാല 
സ്കൂൾ ഓഫ് ചെലനോറ്റഴ്സിിൽ നിന്ന് ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാം. കാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃതസംർവ്വകലാ
ശാലയാിൽ നിന്ന് എം.ഫിലുംം നോനടിി.

പുനരുംല്പാദ്യാിപ്പിിക്കുനോമ്പാൾ ഇത്തരാം പിരാിമിതികൾ സംാാഭാാവിികമാണ്്. എന്നാൽ നോഫാക് നോലാർ 
രൂപിങ്ങളുംചെടി നാനോശാൻമുഖതചെയാ ചെചാറുക്കിാൻ അതിചെ� കമ്പൂട്ടംർവിൽക്കിരാണ്ം ചെകാണ്ടാ് സംാധീയമാ
ചെണ്ന്ന് പിെയാാചെത വിയ്യ. പിാരാമ്പരായം എന്നത് ഒരും നിർമ്മാിതിയാാചെണ്ന്നും അതിൽ അധീികാരാങ്ങൾ 
പ്രവിർത്തിക്കുന്നുണ്ടാ് എന്നുമുള്ള തിരാിച്ചെിവിിൽ നിന്ന് കമ്പൂനോട്ടം�ണ്ൽ നോഫാക് നോലാെിസ്റ്റിിക് സംിചെ� 
സംാധീയതകചെള നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിൽ ഉപിനോയാാഗംിക്കുക എന്നത് കാലഘട്ടംത്തിചെ� ആവിശയ
മാണ്്. അങ്ങചെന നോഫാക് നോലാർ അനോനാ�ണ്ങ്ങളുംചെടി ഭാാവിിസംാരൂപിമായാി മാൊനുള്ള സംാധീയത ഈ 
വിിജ്ഞാംാനനോമഖലയ്ക്കുംണ്ടാ്. ഡ്ിജീിറ്റൽ ആർകൈക്കിവി്സം്, ആനോവിദ്യാക/ആനോവിദ്യാകൻ എന്നീ നിലകളിലുംള്ള 
കംപിൂട്ടംെിചെ� സംാധീയത പ്രധീാനമാചെണ്ന്ന് കരുംതുന്നു.
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സംീാതിന്ത്ര്യാനാിരീാസംത്തിിടെ� മനാഃശാസ്ത്രം
പ്രിയാദ്യാർശൻ ഐ.

ഗംനോവി�കൻ, നോവിദ്യാാന്ത്യ വിിഭാാഗംം. ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാല, കാലടിി.

ചാിന്ത്യകളിലുംം, തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകളിലുംം സംാാതന്ത്രയം ആഗ്രഹാിക്കുന്നുചെവിന്നത് ചെപിാതുവിിൽ അംഗംീകരാി
ക്കിചെപ്പിടുനോമ്പാഴും ഒരും പ്രനോഹാളികയാായാി തുടിരുംന്ന ഒന്നാണ്് തചെന്നക്കിാൾ ഉയാർന്ന അധീികാരാസ്ഥിാപി
നങ്ങനോളാടി് കീഴിടിങ്ങാനുള്ള  മനു�യചെ� നോപ്രരാണ്. ഈ ഘടികം തചെന്നയാാണ് ്ഏകാധീിപിതയത്തിനും 
സംമാനഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾക്കും ഒരും പ്രധീാന വിിഭാവിമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. മനു�യനിൽ ഒനോരാ സംമയാം 
തചെന്ന സംാാതന്ത്രയവിാഞ്ഛയും സംാാതന്ത്രയ നിരാാസംവുംം കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. തങ്ങചെള വിലിയാ സംാതാങ്ങ
ളിനോലക്കി് വിയാപിിപ്പിിച്ച് കൂടുതൽ അമൂർത്തമാക്കിാനാണ്് ഈ സംാാതന്ത്രയനിരാാസംത്തിലൂചെടി മനു�യർ 
ശ്രീമിക്കുന്നത്. ഏകാധീിപിതയനോമാ ഫാ�ിസംനോമാ ഒചെക്കി മനു�യചെ� ഇത്തരാം സംാാതന്ത്രയനിരാാസംചെത്ത 
പിിൻപിറ്റി നിലവിിൽ വിരുംകയാാണ്് ചെചായ്യുക. വിിപുലമായാ ഒരും കാഴ്ചപ്പിാടിിൽ ഇത്തരാം ഭാരാണ്കൂടിങ്ങ
ൾക്കി് ചാരാിത്രപിരാവുംം, സംാമ്പത്തികവുംം, രാാഷ്ട്രീീയാവുംം, സംാമൂഹാികവുംമായാ പില മാനങ്ങൾ ഉചെണ്ടാങ്കിലുംം 
ഇവിക്കു ജീനപിിന്തുണ് ഉണ്ടാാകുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്നതാണ്് ഇവിിചെടി അനോനാ�ിക്കുന്നത്.

ഏകാധീിപിതയത്തിൽനിന്നും ഫാ�ിസംചെത്ത വിയതയസ്തമാക്കുന്നത് അതിചെല വിമ്പിച്ച ജീനപി
ങ്കാളിത്തമാണ്്. ഫാ�ിസംത്തിചെ� ചാരാിത്രപിരാവുംം സംാമ്പത്തികവുംമായാ വിസ്തുതകചെള മാറ്റിനിർത്തി 
ചാിന്ത്യിച്ചാൽ, അക്രനോമാത്സുകമായാ ഒരും ഭാരാണ്കൂടിത്തിനു കീഴിിൽ അണ്ിനിരാക്കിാൻ ജീനങ്ങചെള 
നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്ന മാനസംികമായാ ഘടികം ഉചെണ്ടാന്നു കാണ്ാം. ഏകാധീിപിതയചെത്തനോയാാ ഫാ�ി
സ്സാചെത്തനോയാാ പിിന്ത്യാങ്ങുന്ന മഹാാഭൂരാിപിക്ഷ്യംത്തിന് തങ്ങൾ മറ്റുംള്ളവിനോരാക്കിാൾ നോശ്രീഷ്ഠിരാാചെണ്ന്നും 
അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന മറ്റുംള്ളവിർ തങ്ങൾക്കു കീഴിടിങ്ങണ്ചെമന്നും ചാിന്ത്യിക്കിാൻ കഴിിയുന്നുണ്ടാ്. ഈ 
ചാിന്ത്യാഗംതി ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും പ്രനോതയക രാാജീയത്തിനോലാ, മതത്തിനോലാ, ജീാതിയാിനോലാ, ഭാാ�യാിനോലാ 
ഉള്ള വിയക്തിിയാിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്് വിാസ്തവിം. (എബി നോകാശി: 2020) താൻ 
മാത്രമാണ്് ശരാി എന്ന തീവ്രാമായാ ആത്മരാതിയാാണ്് ഇതിചെ� നോപ്രരാകഘടികം. ഈ ആത്മരാതി 
ക്രനോമണ് അനയനോനാടുള്ള ചെവിറുപ്പിായാി പിരാിണ്മിക്കുകയാാണ്് ചെചായ്യുക. ഒരും സംമൂഹാം ഒരുംമിച്ച് ഈ 
ആത്മരാതിയാിനോലക്കി് ചുവിടുവിക്കുനോമ്പാൾ അത് അക്രനോമാനോണ്ാത്സുകമായാ തരാത്തിൽ മചെറ്റാരും 
സംമൂഹാചെത്ത അപിരാവിത്കരാിക്കുന്നു.

ജീനിതകനോപ്രരാണ്കൾ
ദ്യാി ചെസംൽഫി�് ജീീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ െിച്ചാർഡ്്  നോഡ്ാക്കിിൻസം് വിാദ്യാിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നത് 
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മനു�യശരാീരാം എന്നത് സംതയത്തിൽ ജീീനുകൾക്കി് അതിജീീവിനത്തിനായുള്ള ഒരും മാധീയമം മാത്ര
മാചെണ്ന്നാണ്്. ചെമച്ചചെപ്പിട്ടം രാീതിയാിൽ തചെ�തചെന്ന കൂടുതൽ പികർപ്പുകൾ ഉണ്ടാാക്കിി അതിജീീവിനം 
സംാധീയമാക്കിാൻ ജീീനുകൾ നിരാന്ത്യരാം ശ്രീമിച്ചുചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു. ജീീവിികൾ തമ്മാിൽ പുലർത്തുന്ന 
പിനോരാാപികാരാപ്രവിണ്തനോയാാ, നിസംാാർത്ഥ്യത എന്ന് നാം വിിളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾനോപിാലുംനോമാ സംതയ
ത്തിൽ ഈ സംാാർത്ഥ്യതാല്പരായചെത്ത മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണ്്. (Richard Dawkins: 2016) ഒരും 
മാതാവി് തചെ� കുഞ്ഞിചെന കൂടുതൽ നോ�ഹാിക്കുന്നത് കുട്ടംിയാിലൂചെടി തചെ� ജീീനുകൾ കൂടുതൽ കാലം 
നിലനിൽക്കും എന്നതുചെകാണ്ടാാണ്്. നോബാധീപൂർവിം നടിത്തന്ന തിരാചെഞ്ഞടുപ്പില്ല മെിച്ചു പിരാിണ്ാമപി
രാമായാി രൂപിംചെകാണ്ടാ കൈജീവിികനോപ്രരാണ്ചെയാ അന്ധമായാി അനുവിർത്തിക്കുക മാത്രമാണ്് മാതാവി് 
ചെചായ്യുന്നത്. ഏചെതാരും ജീീവിജീാലത്തിചെ�യും അടിിസ്ഥിാനതാത്പിരായം സംാന്ത്യം അതിജീീവിനവുംം അതി
നുതകുന്ന തരാത്തിൽ സംഹാജീീവിികളുംമായാി സംഹാവിർത്തിതാത്തിൽ പുലരുംക എന്നതുമാചെണ്ന്നാണ്് 
നോഡ്ാക്കിിൻസംിചെ� അഭാിപ്രായാം. ഇത്തരാം സംഹാവിർത്തിതാത്തിചെ� പ്രാഥമികലക്ഷ്യംയം തങ്ങളുംചെടി 
സംമൂഹാത്തിചെ� അതിജീീവിനം ഏതുവിിനോധീചെനയും ഉെപ്പിാക്കുക എന്നതാണ്്. തചെ� സംമൂഹാത്തിചെ� 
അതിജീീവിനത്തിലൂചെടി തചെ�തചെന്ന അതിജീീവിനം ഉെപ്പിാക്കുക എന്നതാണ്് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ 
ഓനോരാാ ജീീവിിയും ചെചായ്തുവിരുംന്നത്. ധീാർമികതയും നീതിയുചെമല്ലാം സംാന്ത്യം അതിജീീവിനചെത്തക്കിാൾ 
വിലുംതല്ല എന്ന ജീനിതകനോപ്രരാണ്യാാണ്് ഇവിിചെടി ശക്തിമായാി പ്രകടിമാകുന്നത്. സംാന്ത്യം നിലനിൽപ്പി്  
ഉെപ്പുവിരുംത്തുന്നതിനുനോവിണ്ടാി തങ്ങളുംചെടി സംമൂഹാത്തിചെ� ഉള്ളിൽ ധീാർമികത പുലർത്തുക എന്നാൽ 
അപിരാസംമൂഹാത്തിനു നോമൽ അക്രമനോണ്ാത്സുകമായാി ചെപിരുംമാറുക, അതിനു നയായാീകരാണ്ങ്ങൾ 
കചെണ്ടാത്തുക എന്ന ഈ യുക്തിിയാിലാണ്് ഫാ�ിസംവുംം നോവിരുംപിിടിിക്കുന്നത്. മനു�യൻ കലഹാിക്കു
ന്നത് അവിൻ തചെ� കൈജീവിിക നോപ്രരാണ്കൾക്കി് മുൻതൂക്കിം നൽകുന്നതുചെകാണ്ടാാചെണ്ന്ന് െസ്സാലുംം 
നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നുണ്ടാ്. (Bertrand Russell: 2010)

എന്നാൽ മനു�യചെന അവിചെ� അടിിസ്ഥിാന കൈജീവിികനോപ്രരാണ്യാിൽ മാത്രം പ്രവിർത്തിക്കുന്ന 
ഒരും ഉപികരാണ്മായാി കാണ്ാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന യാാന്ത്രികസംമീപിനം പൂർണ്ണിമായും സംാീകാരായമല്ല.

നാശീരീതി�ായുള്ള തൃഷ്ണ
ഏർണ്സ്റ്റി് ചെബക്കിെിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ ഓനോരാാ സംമൂഹാവുംം ശാശാതമായാി നില നിൽക്കിാനുള്ള 
പിലതരാം പിദ്ധീതികളിലാണ്്. മരാണ്ത്തിനുനോശ�വുംം തുടിരാാനുള്ള ചെവിമ്പലാണ്്  സംമൂഹാങ്ങൾ ഉള്ളിൽ 
പുലർത്തുന്നത്. ചാരാിത്രത്തിൽ അനനയമായാ സ്ഥിാനം നോനടുന്നതിലൂചെടി ഓനോരാാ സംമൂഹാവുംം അത് 
സംാക്ഷ്യംാത്കരാിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുന്നു. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന സംാന്ത്യം ഭായാങ്ങചെളനോയാാ, കുറ്റങ്ങചെളനോയാാ മറ്റും
ള്ളവിരാിൽ ആനോരാാപിിച്ചു സംായാം നയായാീകരാിക്കിാനുള്ള വിയഗ്രതയാാണ്് പിലനോപ്പിാഴും അക്രനോമാത്സുകമായാ 
ഓനോരാാ സംമൂഹാവുംം കാണ്ിക്കുന്നത്. (Ernest Becker: 1975) തങ്ങൾ നടിത്തുന്ന മനു�യാവികാശ
ലംഘനങ്ങൾ മെച്ചു പിിടിിക്കുകയും അനോതസംമയാം അപിരാസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി ചെതറ്റുംകചെള നിരാന്ത്യരാമായാി 
കുറ്റചെപ്പിടുത്തുകയും ചെചായ്യുന്നതിലൂചെടി സംാന്ത്യം ചെതറ്റുംകനോളാടി് ആത്മവിിമർശനപിരാമായാി ഇടിചെപിടിാനുള്ള 
നോശ�ിചെയാ സംായാം െദ്ദു ചെചായ്യുകയാാണ്് ഇത്തരാം സംമൂഹാങ്ങൾ ചെചായ്യുന്നത്. ഫാ�ിസംവുംം അതിചെ� 
നോവിരുംകൾ കചെണ്ടാത്തുന്നത് മനു�യചെ� ഇത്തരാം ചെദ്യാൗർബലയങ്ങളിലാണ്് എന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ 
വിസ്തുതയാാണ്്.

മചെറ്റാരും നോകാണ്ിലൂചെടി നോനാക്കിിയാാൽ, ഓനോരാാ സംമൂഹാവുംം മറ്റുംള്ള സംമൂഹാങ്ങൾ തനിക്കി് ഭാീ�ണ്ി
യാാകുനോമാ എന്ന ഭായാം ഉള്ളിൽ എവിിചെടിചെയാാചെക്കിനോയാാ പുലർത്തുന്നുണ്ടാ് എന്നു കാണ്ാം. വിയക്തിിയും 
സംമൂഹാവുംചെമല്ലാം തങ്ങളുംചെടി ഇത്തരാം ഭായാങ്ങചെള അപിരാജീനതയുചെടിനോമൽ കൃത്രിമമായാി ആനോരാാപിിച്ചു 
തങ്ങളുംചെടി ഭായാത്തിനു കൂടുതൽ മൂർത്തരൂപിം നൽകാനാണ്് ശ്രീമിക്കുന്നത്. അങ്ങചെന തങ്ങളുംചെടി 
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അപിരാസംമൂഹാനോത്താടി് കലഹാിക്കുന്ന ഓനോരാാ സംമൂഹാവുംം സംതയത്തിൽ തചെ�തചെന്ന ഭായാങ്ങനോളാടിാണ്് 
യുദ്ധീം ചെചായ്യുന്നത്. അയാൽരാാജീയം നമ്മാചെള എനോപ്പിാൾ നോവിണ്ചെമങ്കിലുംം ആക്രമിനോച്ചക്കിാം എന്ന 
ഭാീതി ആളുംകളിനോലക്കി് പിടിർത്താനും അതുവിഴിി നോസംാച്ഛാധീിപിതയത്തിന് അനുകൂലമായാ മനോനാഭാാവിം 
ഉണ്ടാാക്കുന്നതിനും എളുംപ്പിത്തിൽ കഴിിയുന്നത്  മനു�യരുംചെടി ഉള്ളിചെല ഈ ഭാീതിചെയാ ചൂ�ണ്ം ചെചായ്തി
ട്ടംാണ്്.

സംാാതന്ത്രയനിരാാസംം
ഫാ�ിസംത്തിചെ� മനഃശാസ്ത്രംചെത്തപിറ്റി എെിക് നോ�ാം ഫിയാർ ഓഫ് �ീഡ്ം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 
ചാില ശ്രീനോദ്ധീയാ നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. അതിചെലാന്ന് മനു�യൻ പൂർണ്ണിമായാ 
സംാാതന്ത്രയം ആഗ്രഹാിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്്. പൂർണ്ണിമായാ സംാാതന്ത്രയം മനു�യനിൽ കൂടുതൽ 
അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥികൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നുചെവിന്നാണ്് നോ�ാമിചെ� നിരാീക്ഷ്യംണ്ം. മതപിരാമായാ പ്രാചാീന 
സംമൂഹാത്തിൽ വിയക്തിിസംാാതന്ത്രയം കുെവിാണ്് എങ്കിലുംം സംമൂഹാത്തിചെ� കൂട്ടംായ്മ വിയക്തിിക്കി് വിലിയാ 
സുരാക്ഷ്യംിതനോബാധീം നല്കിിയാിരുംന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിത്ത സംമൂഹാം വിയക്തിിസംാാതന്ത്രയത്തിനും, 
വിയക്തിിപിരാമായാ തിരാചെഞ്ഞടുപ്പുകൾക്കും വിലിയാ സംാധീയതകൾ നൽകിചെയാങ്കിലുംം അനോതാചെടിാപ്പിം 
ഒറ്റചെപ്പിടിലിചെ� അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥിയും നൽകി. (Erich Fromm: 2001) വിികസംിത രാാജീയങ്ങളിലാണ്് 
കൂടുതൽ ആത്മഹാതയകൾ നടിക്കുന്നത് എന്ന വിസ്തുത ഈ അരാക്ഷ്യംിതനോബാധീത്തിന് ചെതളിവിാചെണ്
ന്ന് യുവിാൽ നോനാവി ഹാരാാരാിയും ചൂണ്ടാിക്കിാണ്ിക്കുന്നുണ്ടാ്. (Yuval Noah Harari: 2016)

നോ�ാമിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ ഈ അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥിയാിൽ നിന്ന് മനു�യൻ/വിയക്തിി രാക്ഷ്യംനോന
ടുന്നത് തചെന്നക്കിാൾ ശക്തിനായാ ഒരാാൾക്കി്/സംമൂഹാത്തിനു തചെന്ന പൂർണ്മായും സംമർപ്പിിച്ചുചെകാ
ണ്ടാാണ്്. അതുചെകാണ്ടാ് ഫാ�ിസ്റ്റു ഭാരാണ്കൂടിചെത്ത ഒരും വിയക്തിി പിിന്ത്യാങ്ങുന്നത് തചെ� മാനസംികമായാ 
അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥിയാിൽ നിന്നും സംായാം രാക്ഷ്യം നോനടുന്നതിനാണ്്. സംാമ്പത്തികവുംം, സംാമൂഹാികവുംമായാി 
അരാക്ഷ്യംിതനോബാധീം നോപിറുന്നവിചെരാ ഫാ�ിസംത്തിചെ� അനുചാരാവൃന്ദീമാക്കിി എളുംപ്പിത്തിൽ പിരാിണ്മിപ്പിി
ക്കിാൻ സംാധീിക്കുന്നത് ഇതുചെകാണ്ടാാചെണ്ന്ന് നോ�ാം വിാദ്യാിക്കുന്നു. തങ്ങളുംചെടി പ്രശ്നത്തിന് കാരാണ്ം 
മറ്റുംള്ളവിരാാണ്് എന്ന് പ്രചാരാിപ്പിിക്കുന്നനോതാചെടി യാഥാർത്ഥ്യ സംാമൂഹാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും 
ജീനങ്ങളുംചെടി ശ്രീദ്ധീതിരാിക്കിാനും കഴിിയും എന്നതുചെകാണ്ടാ് ഭാരാണ്കൂടിത്തിനും ഇത് പ്രനോയാാജീനകരാ
മാണ്്.

ആത്മരീതിിയുടെ� സംീാധ്യീനാം
അനോതാചെടിാപ്പിം മനു�യചെ� അതിരുംകവിിഞ്ഞ ആത്മരാതി ഇവിിചെടി പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം ഒരും പിങ്കു വിഹാി
ക്കുന്നുചെണ്ടാന്ന് കാണ്ാം. ഒരും വിയക്തിിയുചെടി ആത്മരാതി അതിരുംകവിിയുന്നനോതാചെടി താൻ മറ്റുംള്ളവി
നോരാക്കിാൾ മികച്ചതാണ്് എന്ന നോബാധീം കൂടുതൽ രൂഢമൂലമാകുകയാാണ്് ചെചായ്യുക. ഒരും വിയക്തിി 
താൻ മറ്റുംള്ളവിനോരാക്കിാൾ നോശ്രീഷ്ഠിനാണ്് എന്നുപിെഞ്ഞാൽ അതിനു സംാമൂഹാികമായാ പിിന്തുണ് 
ലഭാിക്കുക എളുംപ്പിമല്ല. അതുചെകാണ്ടാ് തചെന്ന വിയക്തിികൾ തചെ� ആത്മരാതിചെയാ കൂടുതൽ വിലിയാ 
സംാതാങ്ങളിനോലക്കി് വിയാപിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ചെചായ്യുക. താനാണ്് മികച്ചത് എന്ന് പിെയുന്നതിനു പികരാം 
തചെ� നോദ്യാശനോമാ, മതനോമാ, ജീാതിനോയാാ, ഭാാ�നോയാാ, സംംസ്കാാരാനോമാ ആണ്് വിലുംത് എന്ന് പിെയുന്നനോതാ
ടുകൂടിി അതിനു കൂടുതൽ സംാമൂഹാികപിിന്തുണ് ലഭാിക്കുകയും സംമാനമായാ ആത്മരാതി പുലർത്തുന്നവിർ 
അതിനോനാടി് കൂടിിനോചാരുംകയും ചെചായ്യും. ഏചെതാരും രാാജീയചെത്ത ചെപിൗരാനും തചെ� രാാഷ്ട്രീം മറ്റുംള്ളവിനോരാ
ക്കിാൾ മികച്ചതാണ്് എന്ന് ചാിന്ത്യിക്കുന്നത് ഈ ആത്മരാതി കാരാണ്മാണ്്. അതുചെകാണ്ടാാണ്് ഓനോരാാ 
രാാജീയത്തും കൃത്രിമമായാി സംങ്കൽപ്പിിചെച്ചടുക്കുന്ന ഭൂതകാല മാഹാാത്മയത്തിനോലക്കി് നോപിാകാൻ ചെവിമ്പുംന്ന 
ഒരുംകൂട്ടംം ആളുംകചെള നമുക്കി് കാണ്ാൻ സംാധീിക്കുന്നത് .
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ടെവാറുപ്പിടെലി ആരീാധ്യനാ
ഫാ�ിസംത്തിചെ� മനശാസ്ത്രംചെത്തപ്പിറ്റി പിഠനങ്ങൾ നടിത്തിയാ വിിൽചെഹാം െീഹാ് മചെറ്റാരും നിരാീക്ഷ്യംണ്ം 
നടിത്തുന്നുണ്ടാ്. ഒരും അടിിമ തചെന്ന ഭാരാിക്കുന്ന യാജീമാനനോനാടി് ചെവിറുപ്പിിനോനാചെടിാപ്പിം ആരാാധീനയും 
പുലർത്തുന്നുണ്ടാ് എന്നതാണ്ത്. യാജീമാനൻ തചെ�നോമൽ ചെചാലുംത്തുന്ന അധീികാരാചെത്ത ചെവിറുക്കുന്ന 
അടിിമ തനിക്കു യാജീമാനചെനനോപ്പിാചെല അധീികാരാം നോവിണ്ചെമന്നാണ്് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹാിക്കുന്നത്. 
(Wilhelm Reich: 1946) അധീികാരാത്തിചെ� ഇരായാായാി നിൽക്കുന്ന വിയക്തിിയും മചെറ്റാരാാളിൽ 
അധീികാരാം സ്ഥിാപിിക്കിാൻ ഇഷ്ടിചെപ്പിടുന്നു എന്നതാണ്് ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ വിസ്തുത.

മനു�യചെ� ഈ അധീികാരാമനോനാഭാാവിം ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും സംമൂഹാത്തിചെനതിരാായാി തിരാി
ച്ചുവിിടിാൻ സംാധീിച്ചാൽ തങ്ങളുംചെടി ഈ അധീികാരാസ്ഥിാപിനതൃഷ്ണചെയാ മാനസംികമായാി തൃപ്തിചെപ്പി
ടുത്താൻ മനു�യർക്കി്  സംാധീിക്കും. ജീനാധീിപിതയചെത്തക്കിാൾ രാാജീഭാരാണ്ചെത്തനോയാാ കൈസംനിക 
ഭാരാണ്ചെത്തനോയാാ ആളുംകൾ ഇഷ്ടിചെപ്പിടുന്നത് ഒരും രാാജീാവിിലൂചെടിനോയാാ എകാധീിപിതിയാിലൂചെടി തങ്ങളുംചെടി 
ഇത്തരാം മാനസംിക വിാഞ്ഛകചെള മനു�യർക്കി്  തൃപ്തിചെപ്പിടുത്താൻസംാധീിക്കും എന്നതുചെകാണ്ടാാണ്്. 
ഒരും ഏകാധീിപിതി എന്നത് അപിരാ സംമൂഹാത്തിചെനതിരാായാ ഹാിംസംാത്മകമായാ നോനതൃതാത്തിചെ� 
പ്രതീകം കൂടിിയാാണ്്.

ഇത്തരാത്തിൽ വിയക്തിികളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന മാനസംികതൃഷ്ണകചെള സംമർത്ഥ്യമായാി മുത
ചെലടുക്കുകകൂടിിയാാണ്് ഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾ ചെചായ്യുന്നത്. മറ്റുംള്ളവിചെരാ അപിരാവിത്കരാിക്കിാനുള്ള നോചാാദ്യാന
കനോളാടും, ആത്മരാതിനോയാാടും, അധീികാരാതൃഷ്ണനോയാാടും സംായാം കലഹാിച്ചു മാത്രനോമ ജീനാധീിപിതയചെത്ത 
അതിചെ� എല്ലാ അർത്ഥ്യത്തിലുംം സ്ഥിാപിിചെച്ചടുക്കിാൻ കഴിിയുകയുള്ളൂ എന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ വിസ്തുത
യാാണ്്. ഒരും വിലിയാ സംമൂഹാത്തിനു ചാില ശക്തിിനോകന്ദ്രങ്ങചെള പിിന്തുടിരാാൻ കഴിിയുന്നത്  ഈ മാനസംിക 
ഘടികങ്ങളുംചെടി നോപ്രരാണ് മുനോഖനയാാണ്്. സംാമ്പത്തികവുംം, സംാമൂഹാികവുംമായാ കാരാണ്ങ്ങൾ ഏകാ
ധീിപിതയത്തിചെ� പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നുചെണ്ടാങ്കിലുംം മാനസംികഘടികങ്ങൾക്കു ചെചാറുതല്ലാത്ത 
ഒരും പിങ്കുചെണ്ടാന്നു കാണ്ാൻ കഴിിയും.
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പ്രിയാദ്യാർശൻ ഐ.
സംംസ്കൃത നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിൽ ബിരുംദ്യാവുംം ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാവുംം, നിലവിിൽ ശ്രീീ ശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 
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എന്നിവി പ്രധീാന അനോനാ�ണ് നോമഖലകളാണ്്. നിരാവിധീി മത്സാരാങ്ങളിൽ മലയാാളത്തിലുംം, ഇംഗ്ലീീ�ി
ലുംമായാി ചെചാറുകഥ, കവിിത, പ്രഭാാ�ണ്ം എന്നിവിക്കും,  ഉപികരാണ്സംംഗംീതത്തിനും സംമ്മാാനങ്ങൾ 
കരാസ്ഥിമാക്കിിയാിട്ടുണ്ടാ്.പിാലിനോ�രാി.
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കാരാനാണ്് യു.എ. ഖാദ്യാർ. യാഥാതഥമായാ കഥനമാർഗ്ഗ്നോത്താചെടിാപ്പിം നാനോടിാടിിപിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
ആഖയാനരാീതിയും യു.എ. ഖാദ്യാർ പിിന്തുടിരുംന്നുണ്ടാ്. ഒരും പ്രനോതയക കാലത്തിലുംം സ്ഥിലത്തിലുംം നടിക്കു
ന്ന കഥയ്ക്കാ് വിിശാാസംയതയും യാാഥാർത്ഥ്യയപ്രതീതിയും പികരുംന്നതിനായാി പ്രാനോദ്യാശിക സംംസം് കൃതിചെയാ 
എങ്ങചെന പ്രനോയാാജീനചെപ്പിടുത്തി എന്നും നാട്ടുജീീവിിതത്തിചെ� ആഖയാന പിാരാമ്പരായം കഥയുചെടി 
ചെകട്ടുെപ്പിിന് എങ്ങചെന ബലം നല്കിി എന്നും യു.എ. ഖാദ്യാെിചെ� ‘കർമ്മാബന്ധങ്ങളുംചെടി നൂലിഴി’ എന്ന 
ചെചാറുകഥചെയാ മുൻനിർത്തി നിരാീക്ഷ്യംിക്കിാനുള്ള ശ്രീമമാണ്് ഈ പ്രബന്ധം.

ഏചെതാരും സംമൂഹാത്തിലുംം നിരാവിധീി കൂട്ടംായ്മകളുംണ്ടാ്. ഓനോരാാ കൂട്ടംായ്മയാിലുംം വിയക്തിികചെള 
പിരാ�രാം ബന്ധിപ്പിിക്കുന്ന ഘടികങ്ങൾ നോഫാക് നോലാറുകളിലൂചെടിയാാണ്് പ്രവിർത്തിക്കുന്നത്. ഒരും കൂട്ടംാ
യ്മയുചെടി അെിവിാണ്് നോഫാക് നോലാർ. സംമൂഹാജീീവിിതവുംമായാി കൈവികാരാികമായാ അടുപ്പിം ഏചെെയുള്ള 
വിി�യാമാണ്് നോഫാക് നോലാർ. ഈ തിരാിച്ചെിവി് പിാരാമ്പരായസംംസം് കൃതിയുചെടി വിയതയസ്ത രാീതിയാിലുംള്ള 
ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തലുംകൾക്കി് സംാക്ഷ്യംയം വിഹാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നോനരാിട്ടും അല്ലാചെതയും ഇത്തരാം കൂട്ടംായ്മയുചെടി 
വിഴിക്കിങ്ങൾ കടിന്നുവിന്നിട്ടുള്ള സംാഹാിതയകൃതികൾ പിില്ക്കാലത്ത് ജീനങ്ങൾ ഏചെറ്റടുത്തത് കാണ്ാം.

നോഫാക് നോലാർ പിഠനത്തിചെ� പിരാിധീിയാിൽ ഏറ്റവുംം പ്രാധീാനയനോത്താചെടി വിരുംന്ന ഒരും 
വിിഭാാഗംമാണ്് കഥാസംാഹാിതയം. ഓനോരാാ കഥക്കും ജീീവിിതത്തിചെ� സംാഹാചാരായങ്ങളുംമായും പിരാിതസ്ഥിി
തിയുമായും ബന്ധമുണ്ടാ്. നോഫാക് നോലാർ ഘടികങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ കടിം ചെകാള്ളുന്നതിന് നിരാവിധീി 
ചെതളിവുംകൾ മലയാാളചെചാറുകഥയാിൽ കാണ്ാം. സംാമൂഹാിക സംംസം് കാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമായും വിാചെമാ
ഴിിവിഴിക്കിത്തിചെ� ഭാാഗംമായും കൂട്ടംായ്മയുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ പ്രചാരാിക്കുന്ന നോഫാക് നോലാർ ഘടികങ്ങൾ 
പിലവിിധീത്തിൽ മലയാാളചെചാറുകഥയാിൽ ഇടിംനോനടിിയാിട്ടുണ്ടാ്. നാനോടിാടിി ജീീവിിതപിരാിസംരാങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഇതിവൃത്തം സംാീകരാിച്ച് നാനോടിാടിിഭാാ�ാ പ്രനോയാാഗംങ്ങളുംചെടി രാമണ്ീയാകതാം നിലനിർത്തി സൂക്ഷ്മമായാ 
പിാടിവിനോത്താചെടി രാചാിക്കിചെപ്പിടുന്ന കഥകൾ നമ്മുചെടി പ്രാനോദ്യാശികസംാതാചെത്തയാാണ്് കരുംതനോലാചെടി 
ആവിി�് കരാിക്കുന്നത്. നാട്ടുപിഴിമകൾ നോകാർത്തിണ്ക്കിി കഥകളുംചെടി ഒരും പ്രപിഞ്ചം സൃഷ്ടിിച്ച 
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കഥാകാരാനാണ്് യു.എ. ഖാദ്യാർ. കഥാനോലാകത്ത് തൃനോക്കിാട്ടൂരാിന് മാത്രമായാി ഒരും ഇടിം കചെണ്ടാത്താൻ 
അനോ�ഹാത്തിന് കഴിിഞ്ഞു. യു.എ. ഖാദ്യാെിചെ� രാചാനകളിൽ രൂപിപിരാമായും ഭാാവിപിരാമായും തൃനോക്കിാട്ടൂർ 
എന്ന പ്രനോദ്യാശം എങ്ങചെനചെയാല്ലാം സംാാധീീനിച്ചു എന്ന അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ നടിന്നിട്ടുണ്ടാ്. കഥപിെയുന്ന 
രാീതിയാിൽ നോപിാലുംം നാനോടിാടിിതനിമ കഥാകാരാൻ സൂക്ഷ്യംിക്കുന്നുണ്ടാ്. തചെ� തട്ടംകമായാ ഒരും സ്ഥിലത്ത് 
ഒരുംകാലത്ത് നടിന്ന കഥയ്ക്കാ് വിിശാാസംയതയും യാാഥാർത്ഥ്യയപ്രതീതിയും പികരുംന്നതിനായാി പ്രാനോദ്യാശിക 
സംംസം് കൃതിചെയാ പ്രനോയാാജീനചെപ്പിടുത്തിയാാണ്് മിക്കി കഥകളുംം അനോ�ഹാം പിെഞ്ഞുനോപിാവുംന്നത്. അനു
ഭാവിങ്ങൾചെകാണ്ടാ് പിാകചെപ്പിടുത്തിയാ നാട്ടുജീീവിിതാഖയാനങ്ങളാണ്് ആ കഥകൾ. നാട്ടംനുഭാവിങ്ങൾ 
ചെപിരുംപ്പിിച്ച് ആവിി�് കൃതമാകുന്ന ഖാദ്യാർകഥകൾ നാനോടിാടിിസംാഹാിതയചെത്ത അനുകരാിക്കുക മാത്രമല്ല 
വിയതയസ്ത നോഫാക് നോലാർ വിസ്തുതകചെള ആവിാഹാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. അത്തരാത്തിൽ നാട്ടുജീീവിിത
ത്തിചെ� ആഖയാന കൈപിതൃകചെത്ത പിിന്തുടിരുംന്നതും നാനോടിാടിിവിിശാാസംത്തിചെ�യും നാട്ടുകൈവിദ്യായത്തി
ചെ�യും വിലിചെയാാരും നോലാകചെത്ത തുെന്നുകാട്ടുന്നതുമായാ യു.എ. ഖാദ്യാെിചെ� കഥയാാണ്് ‘കർമ്മാബ
ന്ധങ്ങളുംചെടി നൂലിഴി’. നാട്ടംിൻപുെത്തിചെ� ഓർമ്മാകളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം ഐതിഹായങ്ങളുംം നിെഞ്ഞ 
ഭൂതകാലചെത്ത വിർത്തമാനകാലത്തിചെ� വിയാഖയാനമായാി കഥാകൃത്ത് മാറ്റുംന്നുണ്ടാ് ഈകഥയാിൽ.

ചാിറ്റാരാത്ത് ചെചാെിയാകണ്ടാി മഠത്തിചെല പിാരാമ്പരായകൈവിദ്യായ�ാർ ആ പ്രനോദ്യാശചെത്ത കുടുംബനോദ്യാ
വിതയാായാ ‘മരുംന്നിങ്കലമ്മാ’യുചെടി അനുഗ്രഹാം സംിദ്ധീിച്ചവിരാാണ്്. മാൊവിയാധീികൾ മാറ്റാനും കടിിച്ച 
പിാമ്പിചെനചെക്കിാണ്ടാ് വിി�മിെക്കിാനും ചെകല്പുള്ള സംിദ്ധീ�ാരാാണ്് ഈ കൈവിദ്യായ�ാർ. ഒരും കാലത്ത് 
സംർപ്പിദ്യാംശനനോമറ്റ നോരാാഗംികളുംചെടി ജീീവിൻ രാക്ഷ്യംിച്ച് ആ നാടിിചെ� തചെന്ന ആശ്രീയാമായാിത്തീർന്ന ഈ 
കൈവിദ്യായ�ാരുംചെടി അദ്യാ്ഭുതസംിദ്ധീികൾ രാഹാസംയവിിധീികളാണ്്. മഠത്തിൽ ഇന്ന് ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നവിരാിൽ 
മൂത്ത ആൾ ചാാത്തുക്കുട്ടംി കൈവിദ്യായരാാണ്്. അഷ്ടിാംഗംഹൃദ്യായാം മുച്ചൂടും മുക്കിികുടിിച്ച് ഏമ്പക്കിമിടുന്ന ആൾ 
എന്നാണ്് അനോ�ഹാചെത്ത കുെിച്ചുള്ള നോകളി. നാനാദ്യാിക്കുകളിൽ നിന്ന് നോരാാഗംികളുംമായാി എത്തുന്നവിർ 
പിടിിപ്പുരാ കയാറുന്ന നോനരാത്ത് ഉെചെക്കി വിിളിക്കുക ചാാത്തുക്കുട്ടംി കൈവിദ്യായചെരായാാണ്്. ഉമ്മാെത്ത് തചെന്ന 
കൈവിദ്യായചെരാ കണ്ടാിട്ടുചെണ്ടാങ്കിൽ നോരാാഗംിയുചെടി ആയുസ്സാിന് അറുതിയാായാിട്ടംില്ല എന്ന് വിിശാസംിക്കുന്ന നാട്ടു
കാരാായാിരുംന്നു അവിർ. പിടിിപ്പുരാ കയാെി നോരാാഗംിചെയായും ചുമന്ന് വിരുംന്നവിചെരാ കാണുന്ന നിമി�ത്തിൽ 
തചെന്ന കൈവിദ്യായർക്കി് കാരായങ്ങൾ ഊഹാിചെച്ചടുക്കിാനാവുംം. ശുഭാപ്രതീക്ഷ്യംക്കി് ഒട്ടും വികയാിചെല്ലന്ന് അന്ത്യരാാ 
ഉൾവിിളി ഉണ്ടാായാാൽ മാത്രനോമ കൈവിദ്യായർ അക്കിാരായം വിിളിച്ചു പിെയൂ. ഇചെതല്ലാം അന്ധവിിശാാസംചെമ
ന്ന് ചാിലർ അവിഗംണ്ിക്കിാറുചെണ്ടാങ്കിലുംം അന്നചെത്ത കൂട്ടംായ്മചെയാ സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം അത് ഒരും 
ഉെച്ച വിിശാാസംമായാിരുംന്നു. മനു�യാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സൃഷ്ടിിയാാണ്് വിിശാാസംം. നോനരാിനോട്ടംാ അല്ലാചെതനോയാാ 
സംമൂഹാത്തിനുണ്ടാാകുന്ന അനുഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നാണ്് ഇത്തരാം വിിശാാസംങ്ങൾ ഉരുംവിംചെകാള്ളുന്നത്. 
വിിശാാസംം ആവിർത്തിച്ചു പ്രനോയാാഗംിക്കുനോമ്പാൾ അതിന് പിാരാമ്പരായസംാഭാാവിം കൈകവിരുംന്നു. സംമൂഹാം 
പിലതലമുെ കൈകമാറുംനോതാറും വിിശാാസംത്തിന് ദൃഢതനോയാറുന്നു. ജീാതിസംമൂഹാങ്ങൾക്കും മതസംമൂ
ഹാങ്ങൾക്കും ചെവിനോവ്വചെെ വിിശാാസംങ്ങളുംണ്ടാ്. ശകുനം, നിമിത്തം, ഭാാവിിഫലനിർണ്ണിയാം തുടിങ്ങി പില 
കാരായങ്ങളിലുംം മനു�യചെന നിയാന്ത്രിക്കുന്നത് വിിശാാസംങ്ങളാണ്്. ഈ വിിശാാസംമാണ്് ചാാത്തുക്കുട്ടംി 
കൈവിദ്യായചെരാ നാട്ടുകാർക്കിിടിയാിൽ ബഹുമാനവിയക്തിിതാമാക്കിിതീർത്തത്. പൂർവ്വിക സംാത്ത് ധീാരാാളമു
ള്ള കൈവിദ്യായർ നോരാാഗംികനോളാടി് പ്രതിഫലം വിാങ്ങാെില്ല. മരുംന്നിങ്കലമ്മായുചെടി ഭാണ്ഡാരാചെപ്പിട്ടംിയാിൽ ആ 
പ്രതിഫലം നോരാാഗംികൾ സംമർപ്പിിക്കും.

അനുഭാവിജ്ഞാംാനത്തിൽ അധീിഷ്ഠിിതമായാതും നാട്ടംെിവുംകളുംം പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ചാികിത്സാാമുെക
ളുംം സംമനായാിക്കുന്ന നാട്ടുകൈവിദ്യായചെത്ത പിിന്തുടിരുംന്നവിരാാണ്് മഠത്തിചെല കൈവിദ്യായ�ാർ. ആയുർനോവിദ്യാത്തി
ചെ� അടിിസ്ഥിാന ആശയാങ്ങൾചെക്കിാപ്പിം നാടിൻ തനിമകളുംം നാട്ടുവിിജ്ഞാംാനത്തിചെ� സംനോങ്കതങ്ങളുംം 
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ഇതിൽ ഉൾചെപ്പിടുന്നു. മന്ത്രതന്ത്രാദ്യാികളുംചെടി അകമ്പടിിനോയാാടുകൂടിിയുള്ള നാട്ടുചാികിത്സാാസംമ്പ്രദ്യാായാം ഒരും 
നാടിിചെ� തചെന്ന ചാികിത്സാാ പിാരാമ്പരായത്തിൽ അദ്യാ്ഭുതമായാി മാറുകയാാണ്ിവിിചെടി. ഒരും ജീനതയുചെടി 
മാനസംികതലവുംം, പ്രകൃതിയും മനു�യനും തമ്മാിലുംം, മനു�യനും അഭാൗമശക്തിികൾ തമ്മാിലുംം 
ഉള്ള ബന്ധചെത്തപ്പിറ്റി ജീനത്തിനുള്ള നോബാധീപൂർവ്വവുംം നോബാധീാതീതവുംമായാ ധീാരാണ് എന്ത്യാചെണ്ന്ന് 
മനസ്സാിലാക്കിാൻ നാട്ടുകൈവിദ്യായത്തിലൂചെടി സംാധീിക്കുന്നു.1

ഒരും ദ്യാിവിസംം സംർപ്പിദ്യാംശനനോമറ്റ് ശാാസംം നിലച്ച ഒരും യുവിാവിിചെന ചാിറ്റാരാത്ത് ചെചാെിയാകണ്ടാി 
മഠം തെവിാടിിചെ� പിടിിപ്പുരായാിൽ ഒരുംപിറ്റം ആളുംകൾ ചെകാണ്ടുവിന്ന് കിടിത്തി. ആ സംമയാം ചാാത്തു
ക്കുട്ടംി കൈവിദ്യായർ നല്ല ചെതളിഞ്ഞ മുഖനോത്താടുകൂടിി ചെനറ്റിയാിലുംം മാെിലുംം ഭാസ്മം പൂശി ചെചാവിിക്കുറ്റിയാിൽ 
തുളസംിയാില തിരുംകി ഉമ്മാെത്ത് ഉലാത്തുകയാായാിരുംന്നു. മുന്ത്യിരാിക്കുലകൾക്കിിടിയാിലൂടിിഴിയുന്ന നാഗം
ത്താ�ാരുംചെടി വിിടിർന്ന ഫണ്ങ്ങൾ ചാാരുംതനോയാാചെടി ചെകാത്തി ഉണ്ടാാക്കിിയാ പിഴിയാ ആശാരാിമാരുംചെടി 
കരാവിിരുംതിചെനക്കുെിച്ചും അവിരുംചെടി അദ്ധീാാനചെത്തക്കുെിച്ചും പ്രതിഫലമായാി അവിർക്കി് ചെനല്ല് നല്കിിയാ
തിചെനക്കുെിച്ചും മരാ ഉരുംപ്പിടിികളിൽ ചെകാത്തുപിണ്ികൾ തീർത്ത് ഉണ്ടാാക്കിിയാ എട്ടം് ചെകട്ടം് മാളികചെയാ
ക്കുെിച്ചം ആയാിരുംന്നു ചാാത്തുക്കുട്ടംി കൈവിദ്യായരുംചെടി ചാിന്ത്യ. ഭാസ്മത്തട്ടംിചെ� ചാങ്ങലയാിൽ പിറ്റിപ്പിിടിിച്ചുനിന്ന 
പില്ലി ചാിലച്ചത് ദൂത് ലക്ഷ്യംണ്മായാി അയാാൾ കരുംതി. മാത്രമല്ല നിെകിണ്ടാിയാിചെല ചെചാമ്പരാത്തിപൂവി് 
കൂടിി കണ്ടാനോപ്പിാൾ കൈവിദ്യായർക്കി് ലക്ഷ്യംണ്ം പൂർണ്ണിമായും മനസ്സാിലായാി. അനോപ്പിാനോഴിക്കും ആൾകൂട്ടംം 
നോരാാഗംിയുമായാി പിടിിപ്പുരായാിൽ എത്തിയാിരുംന്നു. നീലിച്ച് വിിെങ്ങലിച്ച് നോരാാഗംി കിടിന്നിരുംന്ന പിത്തായാപുരാ 
നോവിഗംത്തിൽ തചെന്ന കൈവിദ്യായർ വിലംചെവിച്ചു. മന്ത്രം ഉരുംവിിട്ടുചെകാണ്ടാാണ്് കൈവിദ്യായർ ആ കർമ്മാം നടിത്തി
യാത്. തുടിർന്ന് പിാമ്പുംകടിിനോയാറ്റ ഭാാഗംം തുടിച്ച് വൃത്തിയാാക്കിി ഒരും ഇരുംമ്പ്ദ്യാണ്ഡ് അവിിചെടി അമർത്തിചെവി
ച്ചു മന്ത്രിച്ചു. നോരാാഗംി കണ്ണുംമിഴിിക്കുന്നതും കൈവിദ്യായർ ചാിരാിക്കുന്നതും കണ്ടാ ആൾക്കൂട്ടംം മരുംന്നിങ്ങലമ്മാചെയാ 
വിിളിച്ചു പ്രാർത്ഥ്യിച്ചു. പിിചെന്ന ഏകസംാരാത്തിൽ ചാാത്തുക്കുട്ടംികൈവിദ്യായചെരായും വിിളിച്ചു. ഒരും തുള്ളിചെവിള്ളം 
നോപിാലുംം നോരാാഗംിക്കി് ചെകാടുക്കിരുംചെതന്ന് കൈവിദ്യായർ ആൾക്കൂട്ടംത്തിനോനാടി് നിർനോ�ശിച്ചു. സൂരായാസ്തമയാം 
കഴിിഞ്ഞ് വിടിക്കി്ഭാാഗംം ദ്യാീപിം ചെതാഴുത കൈവിദ്യായർ ഒന്ന് വിിസ്തരാിച്ച് മുറുക്കിി വിായ്ക്കാകം ചുകപ്പിിച്ചു. അനോപ്പിാൾ 
കൈവിദ്യായർക്കി് തുപ്പിാനായാിട്ടം് ചെകാണ്ടുവിന്ന നോകാളാമ്പിയാിൽ ചുരുംണ്ടുകൂടിി കിടിക്കുന്ന നാഗംത്തിചെന കണ്ടാ് 
കാരായസ്ഥിൻ ചെഞട്ടംി. നാഗംം ഫണ്മുയാർത്തി ഒന്ന് കൈവിദ്യായചെരാ നോനാക്കിി. എന്നാൽ എല്ലാം നിസ്സാാരാം 
എന്ന മട്ടംിൽ കൈവിദ്യായർ താംബുലമത്രയും നോകാളാമ്പിയ്ക്കാകനോത്തക്കി് നീട്ടംിത്തുപ്പിി. പിത്തിയുയാർത്തിയാ 
പിാമ്പ് പിത്തി താഴ്ത്തിി എനോങ്ങാട്ടം് നോപിാചെയാന്ന് ആരുംം കണ്ടാില്ല. സംാർണ്ണിനിെമുള്ള ഏഴി് പിത്തികളുംം 
നാഗംമാണ്ികയകല്ലും തിളങ്ങുന്നത് ചാിലർ കണ്ടാിട്ടുണ്ടാനോത്ര. ഏഴി് വിട്ടംം മുറുക്കിിതുപ്പിിയാതിനുനോശ�ം 
പിാതിരാാത്രിയാാണ്് ശുഭാലക്ഷ്യംണ്ം കണ്ടാ് നോരാാഗംിചെയാ തിരാിച്ചുചെകാണ്ടുനോപിാകാൻ കൈവിദ്യായർ കല്പിച്ചത്. 
വിീട്ടംിൽ എത്തി കുളിച്ചു ശുദ്ധീം വിരുംത്തിയാതിനുനോശ�ം കഴിിക്കിാൻ നോവിണ്ടാ കരാിക്കും നോരാാഗംിക്കി് കൈവിദ്യായർ 
ചെകാടുത്തിരുംന്നു.

മരുംന്നുകളുംചെടി ഗുണ്നോദ്യാാ�വിിചാിന്ത്യനവുംം പ്രവിർത്തനവുംം നിരാീക്ഷ്യംിച്ചെിഞ്ഞുചെകാണ്ടുള്ള ചാികി
ത്സാാമുെയാാണ്് നാനോടിാടിികൈവിദ്യായ�ാർ പിിന്തുടിർന്നിരുംന്നത്. പിലനോപ്പിാഴും ഏചെതങ്കിലുംം പ്രാകൃതികനോമാ 
അഭാൗമനോമാ ആയാ വിിശാാസംമായാിരുംന്നു അവിർക്കി് പിിൻബലം. നോരാാഗംികൾക്കിാവിചെട്ടം കൈവിദ്യായ�ാചെരാ 
വിലിയാ വിിശാാസംവുംമായാിരുംന്നു. മരാണ്വിക്ത്രത്തിചെലത്തിയാ പില നോരാാഗംികചെളയും ചാികിത്സാിച്ചു മാറ്റിയാ 
ചെചാെിയാകണ്ടാി മഠത്തിചെല കൈവിദ്യായ�ാരുംചെടി കഴിിവുംകൾ നാട്ടുകാർ ഭായാഭാക്തിിബഹുമാനങ്ങനോളാചെടി
യാാണ്് നോനാക്കിികാണുന്നത്. നോരാാഗംിചെയാ നോനരാിട്ടം് കാണ്ാചെത തചെന്ന ദ്യാംശിച്ച പിാമ്പ് ഏചെതന്ന് 
ദൂതലക്ഷ്യംണ്ം വിഴിി തിരാിച്ചെിയുകയും മന്ത്രവിിദ്യായ വിഴിി അതിന് പ്രതിക്രിയാ നല്കുകയും കടിിച്ച പിാമ്പിചെന
ചെകാണ്ടുതചെന്ന വിി�ം ഇെക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന കൈവിദ്യായചെരാപ്പിറ്റി അദ്യാ്ഭുതചെപ്പിടുത്തുന്ന നോകട്ടുനോകൾവിികൾ 
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നാട്ടുകാരുംചെടി ഓർമ്മായാിലുംണ്ടാ്. പിരാമ്പരാാഗംതമായാ ഗ്രാമീണ് ഔ�ധീസംസംയങ്ങൾ ഉപിനോയാാഗംിച്ചുചെകാ
ണ്ടുള്ള കൈവിദ്യായരുംചെടി ഈ ചാികിത്സാാമുെയുചെടി അടിിത്തെ അനുഭാവിജ്ഞാംാനംതചെന്നയാായാിരുംന്നു.

നാഡ്ിപിരാിനോശാധീനയുചെടിനോയാാ ഓല എഴുത്തിചെ�നോയാാ ആവിശയമില്ലാചെത നോരാാഗംി വിരുംന്നതിനു
മുനോന്ന ലക്ഷ്യംണ്ം നോനാക്കിി നോരാാഗംിയുചെടി അവിസ്ഥി കൈവിദ്യായർ ചെതളിച്ചുപിെഞ്ഞിരുംന്നു. അതിന് മറുവിാക്കി് 
പിെയാാൻ ആരുംം കൈധീരായചെപ്പിട്ടംിരുംന്നില്ല. അങ്ങചെനചെയാല്ലാമായാിരുംന്ന ചാാത്തുക്കുട്ടംികൈവിദ്യായരുംചെടി തുടി
ർന്നുള്ള അവിസ്ഥിയാാണ്് കഥയുചെടി രാണ്ടാാമചെത്ത ഭാാഗംത്ത് ചുരുംളഴിിയുന്നത്. എട്ടുമക്കിളുംള്ള കൈവിദ്യായർ 
ഇനോപ്പിാൾ മൂത്തമകനായാ നോഡ്ാ. രാവിീന്ദ്രനാഥിചെ� കൂചെടിയാാണ്് താമസംം. അനുജീ�ാരാായാ കൈവിദ്യായ�ാർ 
എവിിചെടിയാാചെണ്ന്ന് അനോ�ഹാത്തിനെിയാില്ല. മാനസംികനില ചെതറ്റി ചാങ്ങലയ്ക്കാിട്ടം ഒരും ചെചാറുപ്പിക്കിാരാചെന 
നാലഞ്ചാളുംകൾ നോചാർന്ന് പിടിിപ്പുരാക്കിൽ ചെകാണ്ടുവിന്നതും ക�ായാത്തിന് കുെിച്ചുചെകാടുത്തതും മാത്രം 
കൈവിദ്യായർക്കി് ഓർമ്മായുണ്ടാ്. പിട്ടംാമ്പിക്കിാരാിയാായാ ഒരും ചെപിണ്ണി് രാണ്ടു മക്കിളുംചെമാത്ത് പുഴിയ്ക്കാക്കിചെരാ താമ
സംിച്ചിരുംന്നതും ഏനോതാ വിലിയാ വിീട്ടംിചെല ആളാണ്് മക്കിളുംചെടി അച്ഛചെനന്നും അവിൾ പിെഞ്ഞിരുംന്നത് 
കൈവിദ്യായർ അെിഞ്ഞിരുംന്നു. അമ്മാ തൂങ്ങിമരാിച്ചനോപ്പിാൾ മൂത്തവിളായാ ദ്യാമയാന്ത്യി പുഴിയാിൽ ചാാടിിമരാിച്ചു. 
അനാഥനായാ ചെചാറുപ്പിക്കിാരാചെ� മാനസംികനില ചെതറ്റുംകയും ചെചായ്തു. ഈ കഥചെയാല്ലാം നോകട്ടം കൈവിദ്യായർ 
അവിന് ക�ായാത്തിന് കുെിച്ചുചെകാടുത്തിരുംന്നു. അവിർ തിരാിച്ചുനോപിായാിട്ടും ആനോക്രാശിക്കുന്ന ആ 
ചെചാറുപ്പിക്കിാരാചെ� മുഖം മാത്രം കൈവിദ്യായരുംചെടി മനസ്സാിൽ നിന്നും മാഞ്ഞിരുംന്നില്ല. ഏനോതാ കർമ്മാബ
ന്ധങ്ങളുംചെടി നൂലിഴികൾ ആ ചെചാറുപ്പിക്കിാരാചെ� കാൽചാങ്ങലനോയാാചെടിാപ്പിം ബന്ധിച്ചുകാണുന്നുണ്ടാനോല്ലാ 
എന്ന് കൈവിദ്യായർ ഓർത്തു. ചാിറ്റാരാചെത്ത ചെചാെിയാകണ്ടാിമഠത്തിചെല കൈവിദ്യായ�ാരുംചെടി ദ്യാാിഗം് വിിജീയാങ്ങ
ളുംചെടി ആഹ്ലാാദ്യാരാാത്രികൾ... പിഴിംകഥകളുംചെടി ചൂടും ചൂരുംം കൈവിദ്യായരുംചെടി മനസ്സാിൽ ഇരാമ്പിയാാർത്തു. 
ചെചാറുപ്പിക്കിാരാൻ നിലവിിളികനോളാചെടി പിടിികടിന്നുനോപിായാതിൽ പിിചെന്ന മസ്തി�് ക്കിത്തിൽ മെവിികളുംചെടി 
മാൊല വിന്നു വിീഴുന്നതായാി കൈവിദ്യായർക്കി് നോതാന്നി. തചെ� പ്രജ്ഞാംചെയാ പുനരുംജ്ജ്ീവിിപ്പിിക്കിാനാകാചെത 
കൈവിദ്യായർ ചാാരുംകനോസംരായാിൽ തളർന്നിരുംന്നു. കൈവിദ്യായർ ഇനോപ്പിാൾ ചാിറ്റാരാിമഠത്തിചെല പിത്തായാപ്പു
രായാിലല്ല മെിച്ച് ഈച്ച അരാിക്കുന്ന ഉച്ഛിഷ്ടിപിാത്രങ്ങൾ നിരാത്തിയാ ഒരും അടിച്ചിട്ടം മുെിയാിലാണ്് 
താമസംിക്കുന്നത്. മകചെ� വിീട്ടംിചെല ജീനൽപ്പിഴുതിലൂചെടി പുെനോത്തക്കി് നോനാക്കുനോമ്പാൾ ഇരുംമ്പ് നോഗംറ്റ് 
കടിന്ന് ആളുംകൾ കാൽനടിയാായും വിാഹാനത്തിലുംം വിന്ന് വിരാാന്ത്യയാിൽ നിരാത്തിയാിട്ടം ചെബഞ്ചിൽ 
ആചെരാനോയാാ കാത്തിരാിക്കുന്നതാണ്് കാണുന്നത്. കൂ നില്ക്കുന്ന അവിരാിൽ ചാിലർ തിരാക്കിിട്ടം് മുെിയാിനോലക്കി് 
കയാെിനോപ്പിാകുന്നതും അത്രയും നോവിഗംത്തിൽ ഇെങ്ങിനോപ്പിാകുന്നതും എന്ത്യിനാചെണ്ന്ന് കൈവിദ്യായർക്കി് 
മനസ്സാിലായാില്ല. മരാണ്നോത്താടി് മുഖാമുഖം കണ്ടാ് പിടിിപ്പുരാ കയാെിവിരുംന്നവിചെരാ ലക്ഷ്യംണ്ം നോനാക്കിി 
ജീീവിിതത്തിനോലക്കി് ചെകാണ്ടുവിരാാനാവുംനോമാ എന്ന് ഊഹാിച്ച് പിെയാാനാവുംന്ന ഇന്നചെലകൾ വിീണുടിഞ്ഞ് 
തകർന്ന് നോപിായാതെിയാാചെത ചാിറ്റാരാചെത്ത ചെചാെിയാകണ്ടാിമഠത്തിചെല കൈവിദ്യായർ നിെം മങ്ങിയാ കാഴ്ചകൾ 
കണ്ടാ് അങ്ങിചെന കിടിന്നു.

വിിശാാസംത്തിചെ� പിിൻബലമുള്ള നാട്ടുകൈവിദ്യായം കൂട്ടംായ്മയുചെടി ശാസ്ത്രംമായാിരുംന്നു. പ്രകൃതിക്കും സംാ
ഭാാവിത്തിനും അനുനോയാാജീയമായാ തതാങ്ങളുംം നിയാമങ്ങളുംം ജീീവിിതത്തിൽ പികർത്തിയാ കൈവിദ്യായരുംചെടി 
ജീീവിിതം സംമ്പന്നവുംം മഹാതാപൂർണ്ണിവുംമായാ ഒരും പിാരാമ്പരായത്തിചെ� തുടിർച്ചയാായാിരുംന്നു. എന്നാൽ 
മകനായാ രാവിീന്ദ്രനാഥ് എന്ന നോഡ്ാക്ടർക്കി് തചെ� നോരാാഗംികചെള കുെിനോച്ചാ ചുറ്റുംപിാടിിചെന കുെിനോച്ചാ നോവിവി
ലാതിയുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. പിരാി�് കൃത ജീീവിിതം കൈവിവിിധീയപൂർണ്ണിമായാ സംംസം് കാരാങ്ങൾ നഷ്ടിചെപ്പിട്ടം് 
സംാർവ്വലൗകികമായാ ഒരും ഏകമുഖ സംംസം് കാരാമാണ്് അടിിനോച്ചല്പിച്ചത്. മത്സാരാബുദ്ധീിനോയാാടുകൂടിി 
ലാഭാം മാത്രം ലക്ഷ്യംയമാക്കിി മറ്റുംള്ളവിരുംചെടി നിസ്സാഹാായാതനോപിാലുംം ചൂ�ണ്ം ചെചായ്യുന്ന മനു�യചെ� 
പ്രതിനിധീിയാാണ്് കഥയാിചെല നോഡ്ാ. രാവിീന്ദ്രനാഥ്.
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കഥയാിടിം
സംാപ്നത്തിലുംം യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിലുംം ഉള്ള ജീീവിിതചെത്തയാാണ്് സംാഹാിതയം ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നത്. 
കഥയാിൽ ആഖയാനം ചെചായ്യുന്ന സംംഭാവിങ്ങളുംം കഥകളുംം ഏചെതങ്കിലുംം സ്ഥിലനോത്താടും കാലനോത്താടും 
സംംഭാവിങ്ങനോളാടും ബന്ധചെപ്പിട്ടംവി ആയാിരാിക്കും. ഇതിചെന കഥയാിടിം എന്നു വിിളിക്കിാം. യു.എ. ഖാദ്യാെിചെ� 
പ്രബലമായാ ഒരും കഥയാിടിമാണ്് തൃനോക്കിാട്ടൂർ. കഥാകൃത്തിചെ� ഉള്ളിലുംള്ള പ്രനോദ്യാശം എങ്ങചെന കഥാ
നോലാകമായാി മാറുന്നു എന്നതിചെ� ചെതളിവിാണ്് ഖാദ്യാെിചെ� പില കഥകളുംം. പ്രനോദ്യാശം നഷ്ടിചെപ്പിടിാത്ത
വിരാാണ്് ഖാദ്യാെിചെ� കഥാപിാത്രങ്ങൾ. നോദ്യാശചെത്ത ആന്ത്യവിൽക്കിരാിച്ചവിരാാണ്് ആ കഥാപിാത്രങ്ങൾ. 
“സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിനോരാാധീത്തിനുള്ള ഊർജ്ജ് ഉെവിിടിങ്ങൾ കൂടിിയാാണ്് നോദ്യാശവുംം സംംസ്കൃതിയും”.2 

ജീീവിിതം മുഴുവിൻ നിെഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന സംമഗ്രതയാാണ്് ഖാദ്യാർ കഥകളിചെല നാടും നാട്ടുസംംസം് കൃതിയും 
എന്ന് ഈ കഥ വിിളിനോച്ചാതുന്നു.

നിലപിാടുെപ്പിിക്കുന്ന ആഖയാനങ്ങൾ
സംംഭാവിങ്ങചെളക്കുെിച്ചുള്ള പിെച്ചിലാണ്് ആഖയാനം. കഥയാിൽ ആവിി�് കരാിക്കുന്ന സംംഭാവിങ്ങളുംചെടി 
അവിതരാണ്ത്തിന് കഥാകാരാൻ സംാീകരാിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പിാടിിന് അനുസംരാിച്ചായാിരാിക്കും ആഖയാന
രാീതി. കഥ പിെയുന്നതിനായാി ആഖയാതാവി് സംാീകരാിക്കുന്ന സംനോങ്കതചെത്ത ആഖയാനരാീതി എന്നു
പിെയുന്നു. “ആഖയാനകലയാിചെല നോബാധീാനോബാധീ നോപ്രരാണ്കചെള അപിഗ്രഥിച്ച് എങ്ങചെനയാാണ്് 
ഒരും കഥാകാരാൻ കഥ ചെമനചെഞ്ഞടുക്കുന്നത് എന്നനോനാ�ിക്കുന്ന പ്രക്രിയായാാണ്് ആഖയാനശാസ്ത്രംം 
എന്ന് അയ്യപ്പിപ്പിണ്ിക്കിർ പ്രസ്താവിിക്കുന്നു.3 തൃനോക്കിാട്ടൂരാിചെ� കൈജീവിസംംസം് കൃതിചെയാ സംമുജ്ജ്ാല
മായാി ആവിിഷ്കരാിക്കിാൻ ഈ കഥയാിലൂചെടി കഥാകാരാൻ ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. കഥ ആഖയാനം ചെചായ്യാൻ 
കഥാകൃത്ത് സംാീകരാിക്കുന്ന വിീക്ഷ്യംണ്നോകാൺ ആണ്് കാഴ്ചപ്പിാടി്.” താൻ തചെന്ന കഥാപിാത്രമായാി 
‘ഞാൻ’ വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ (ഉത്തമപുരും�വിീക്ഷ്യംണ്ം) സംാന്ത്യം കഥപിെയാാം. സംാന്ത്യം കഥ പിെയുന്ന
തുനോപിാചെല ഞാൻ വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ കഥാപിാത്രചെത്ത നോകന്ദ്രമാക്കിി മറ്റുംള്ളവിരുംചെടി കഥ പിെയാാം. 
“അവിൻ/അവിൾ വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ (പ്രഥമപുരും�വിീക്ഷ്യംണ്ം) അങ്ങചെനയും കഥ പിെയാാം. നിചെ� 
വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിൽ (മധീയമപുരും�വിീക്ഷ്യംണ്ം) നിചെ� കഥ പിെയാാം.”4 ഒന്നിലധീികം വിീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളിലൂചെടി 
ഭൂതഭാാവിിവിർത്തമാന കാലങ്ങളിലൂചെടിയുള്ള സംഞ്ചാരാം ഒനോരാസംമയാം സംാധീയമാകുന്നു എന്നതാണ്് 
ഈ കഥയുചെടി ആഖയാനരാീതിചെയാ വിയതിരാിക്തിമാക്കുന്നത്. തചെ� അനുഭാവിചെത്ത, ആശയാചെത്ത, 
ചാിന്ത്യചെയാ, അനുഭൂതിചെയാ, വിികാരാചെത്ത ഇതിവൃത്തമായാി വിികസംിപ്പിിച്ച് സംഹൃദ്യായാന് രാസംിക്കുംവിിധീം 
എങ്ങചെന ആഖയാനം ചെചായ്യുന്നു എന്നതിലാണ്് കഥാകൃത്തിചെ� കരാവിിരുംത് പ്രകടിമാനോവിണ്ടാത്.5

രാണ്ടുതരാത്തിലുംള്ള ചാികിത്സാാവിിധീികചെളകുെിച്ചും സംംസം് കാരാചെത്തകുെിച്ചുമാണ്് കർമ്മാബന്ധ
ങ്ങളുംചെടി നുലിഴി എന്ന കഥ നനോമ്മാാടി് സംംവിദ്യാിക്കുന്നത്. കഥാപിാത്രങ്ങൾ കഥപിെയുന്ന രാീതിയാിലുംം 
കഥകൾ ഉണ്ടാാക്കുന്ന രാീതിയാിലുംം ആളുംകളുംചെടി സംംഭാാ�ണ്ങ്ങചെള ഉദ്ധീരാിച്ച് പിെയുന്ന രാീതിയാിലുംം 
ആണ്് കഥ മുനോന്നാട്ടം് നോപിാകുന്നത്. കഥാകൃത്തിചെ� ആഖയാനം മാത്രമല്ല കഥയാിചെല മറ്റ് ആളുംകൾ 
പിെയുന്ന അവിരുംചെടി അഭാിപ്രായാങ്ങൾ പ്രതീതികൾ എന്ന തരാത്തിലുംം ആഖയാനം മാറുന്നുണ്ടാ്. ഖാദ്യാർ 
ആണ്് കഥ എഴുതുന്നത് എങ്കിലുംം അവിിചെടി ഞങ്ങളാണ്് കഥ പിെയുന്നത്. ജ്ഞാംാതകർത്താവിിനോന
ക്കിാൾ അജ്ഞാംാതരാായാ കൂട്ടംായ്മയുചെടി സംാരാം ഉയാർന്നുനോകൾക്കുനോമ്പാൾ ചെചാറുകഥ നാനോടിാടിികഥയുചെടി 
പിടിവിിചെലത്തുന്നു.

അനോഞ്ചാ ആനോൊ നോപിരാ് അടിങ്ങുന്ന ഒരും കൈവിദ്യായകുടുംബം. അതിൽ ഏറ്റവുംം മൂത്ത പുത്രനായാ 
ചാാത്തുക്കുട്ടംി കൈവിദ്യായചെരാ മാത്രം കാണ്ാൻ വിരുംന്ന ധീാരാാളം ആളുംകൾ. അവിർക്കി് കൈവിദ്യായരുംചെടി 
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അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാാവുംന്ന അനുഭാവിങ്ങൾ, അവിരാിൽതചെന്ന പിലരുംം കൈവിദ്യായചെരാ കുെിച്ച് ഉണ്ടാാക്കുന്ന 
ഐതിഹായങ്ങൾ, കൈവിദ്യായചെരാ കുെിച്ചുള്ള നോകട്ടുനോകൾവിികൾ, അനുഭാവികഥകൾ എന്നിങ്ങചെന കഥയ്ക്കാ് 
അകത്ത് ബഹുസംാരാമായാിട്ടുള്ള ഒരും ജീീവിിതവുംം അതിചെ� ചാലനാത്മകതയും നമുക്കി് അനുഭാവിചെപ്പി
ടുന്നുണ്ടാ്. അനോതാചെടിാപ്പിം തചെന്ന കഥയാിചെല ഭാാവിന, ഒരും ദ്യാർശനം നമുക്കി് ചെതാട്ടംെിയാാം. നാടിിചെന 
അെിയുന്ന നാട്ടുകാരുംചെടി ജീീവിിതചെത്തക്കുെിച്ച് അെിയുന്ന കൈവിദ്യായരുംം നാട്ടുകാരുംം ഈ കഥയാിലുംണ്ടാ്. 
പ്രകൃതിചെയാ അെിയുന്ന കടിിച്ച സംർപ്പിചെത്തനോപ്പിാലുംം ഉൾചെകാള്ളുന്ന ഒരും ജീീവിിതദ്യാർശനം കഥയ്ക്കാകത്ത് 
വിലിയാ ഭാാവിനയാായാി തിളങ്ങുന്നുണ്ടാ്.

എന്നാൽ കഥയുചെടി അടുത്തഭാാഗംത്ത് ആഖയാനംനോപിാലുംം ഒതുങ്ങിനോപ്പിാകുന്നതായാി നമുക്കി് 
അനുഭാവിചെപ്പിടുന്നു. നോഡ്ാക്ടൊയാ രാവിീന്ദ്രനാഥിചെ� സംംരാക്ഷ്യംണ്ത്തിലാണ്് കൈവിദ്യായർ. അടിച്ചിട്ടം 
മുെിയാിൽ ദ്യായാനീയാനായാി ഇരാിക്കുന്നു അയാാൾ. തചെ� അനുജീ�ാർ എവിിചെടിയാാചെണ്ന്ന് നോപിാലുംം 
ആർക്കുമെിയാില്ല. അച്ഛചെന കാണ്ാൻ മകൻ മുെിയാിനോലക്കി് വിരുംന്നനോതയാില്ല. തിരാക്കുപിിടിിച്ച ആ 
വിീട്ടംിൽ ആളുംകൾ വിന്നുനോപിായാ് ചെകാണ്ടാിരുംന്നു. ഇങ്ങചെന ഏതാനോണ്ാ തചെ� കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നത് 
അതിചെനമാത്രം പിെയുന്ന ഏകശിലാത്മകമായാ ഒരും ശു�് കാവിസ്ഥിയാിനോലക്കി് ഇവിിചെടി ആഖയാനം 
മാറുന്നുണ്ടാ്. ജീീവിിതത്തിലുംണ്ടാാകുന്ന ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതിക്കി് ആധീാരാമായാ ഒരും ജീീവിിതസംംസം് കാരാം 
തുടിച്ചുനീക്കിചെപ്പിടുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്. പുതിയാ യുക്തിി പ്രധീാനമായാി വിരുംന്ന ഏകസംാഭാാവിമുള്ള 
ഒരും പുതിയാ ജ്ഞാംാനപിദ്ധീതി, ആധുനികതയുചെടി ജീീവിിതസംംസം് കാരാം അവിിചെടി രൂപിചെപ്പിട്ടുവിരുംന്നത് 
കാണ്ാം. ആധുനികപൂർവ്വകൈജീവിികതയാിൽനിന്ന് ആധുനികതയാിനോലക്കുള്ള ഈ മാറ്റത്തിചെന യു.എ. 
ഖാദ്യാർ ഭാംഗംിനോയാാചെടി ഈ കഥയാിൽ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നു.

കർമ്മാബന്ധങ്ങളുംചെടി നൂലിഴി എന്ന കഥ കൈചാതനയവിത്താകുന്നത ്നാട്ടുസംംസം ്കൃതിയുചെടി സംർഗ്ഗ്
പിരാിസംരാത്തിലാണ്്. കൂട്ടംായ്മ ചെകാണ്ടുനടിക്കുന്ന അെിവുംകൾ, കൂട്ടംായ്മയുചെടി സംംസം് കാരാം, വിിശാാസംം 
എന്നിവിചെയാല്ലാം നോചാർന്ന ഒരും നാട്ടുജീീവിിതം ചാലനാത്മകവുംം കൈജീവിവുംമായാി എങ്ങചെന മാറുന്നു 
എന്നും ആധുനികമായാ ജീീവിിതപിരാിസംരാത്തിനോലക്കി് പ്രനോവിശിക്കുനോമ്പാൾ ആ ജീീവിിതം എങ്ങചെന 
ഏകാത്മകസംാഭാാവിമുള്ളതായാി മാറുന്നു എന്നും ഈ കഥ നോബാധീയചെപ്പിടുത്തുന്നു. ചാലനാത്മകമായാ 
ബഹുസംാരാമായാിട്ടുള്ള ഒരും സംംസം് കാരാം നോപിായാ് നോപിാകുന്നതിനുള്ള കഥാകൃത്തിചെ� മനോനാഭാാവിവുംം 
അതിനോനാടുള്ള പ്രതികരാണ്വുംം ഈ കഥയാിൽ അടിങ്ങിയാിട്ടുണ്ടാ്. അത് കഥയുചെടി ഉള്ളടിക്കിംചെകാണ്ടാ് 
മാത്രമല്ല ആഖയാനംചെകാണ്ടുനോപിാലുംം അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്ന തരാത്തിലുംള്ള കഥാകഥനരാീതിയും യു.എ. 
ഖാദ്യാർ പിിന്തുടിരുംന്നു. ജീീവിിതവുംം കാലവുംം അനുഭാവിങ്ങളുംം ഓർമ്മാകളുംം അസംാധീാരാണ്മാനങ്ങനോളാചെടി 
അനോനകാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ ഈ എഴുത്തുകാരാചെ� ആഖയാനത്തിൽ കടിന്നുവിരുംന്നു.
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നോഡ്ാ. രാാഗംിണ്ി ഇ.വിി.

നോചാളന്നൂർ ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരും നോകാനോളജീിൽ നിന്ന് മലയാാളത്തിൽ ബിരുംദ്യാം നോനടിി. കാലിക്കിറ്റ് സംർവ്വക

ലാശാല മലയാാള വിിഭാാഗംത്തിൽ നിന്ന് ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാവുംം ‘ചെതയ്യവുംം തിെയും ഒരും ജീാനു�ിക 

സംമീപിനം’ എന്ന വിി�യാത്തിൽ പിിഎച്ച്.ഡ്ി.യും നോനടിി. നോകരാളീയാ കലകളിലൂചെടി എന്ന പുസ്തകം പ്രസംി

ദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 

22. അയ്യപ്പിപിണ്ിക്കിർ ചെക.(നോഡ്ാ.) ആഖയാനകല സംിദ്ധീാന്ത്യവുംം പ്രനോയാാഗംവിിധീികളുംം.

23. പ്രസംാദ്യാ് സംി.ആർ. (നോഡ്ാ.) നിലപിാടുെപ്പിിക്കുന്ന ആഖയാനങ്ങൾ. 2013 ഏപ്രിൽ, സംാഹാിതയ പ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ് 

സംംഘം നോകാട്ടംയാം.

24. ജീയാചാന്ദ്രൻ കീനോഴിാത്ത്. (നോഡ്ാ.) നോകരാള നോഫാക് നോലാർ നോദ്യാശം, കാലം, സംമൂഹാം രാീതിശാസ്ത്രം പിരാിണ്തികൾ. 2018 ചെമയാ്. 

നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടം്, തിരുംവിനന്ത്യപുരാം.
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നോതാറ്റം പിാട്ടുകളുംചെടി നിർമ്മാിതിയും 
വിടിചെക്കി മലബാെിചെല നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാരുംം

പ്രജീിത പിി.
അനോസംാസംിനോയാറ്റ് ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പിയ്യന്നൂർ നോകാനോളജീ്.

സംംഗ്രഹാം
വിടിചെക്കി മലബാെിചെല നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർ അവിരുംചെടി കർമ്മാനോമഖലയാിൽ ഉൾചെപ്പിടുത്തിയാ നോതാറ്റം

പിാട്ടുകളുംചെടി രാചാനചെയാ കുെിച്ചാണ്് ഈ പ്രബന്ധം. ജീാതിമതപിാരാമ്പരായം വിികാസംം പ്രാപിിക്കുന്നതിന് 

അനുസംരാിച്ച് സംവിർണ്വുംം സംവിർനോണ്തരാവുംമായാ പിാരാമ്പരായങ്ങൾ തമ്മാിൽ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാാവുംന്നുണ്ടാ്. 

അനുഷ്ഠിാനകലയാായാ ചെതയ്യവുംം നോതാറ്റംപിാട്ടും പിരാിഷ്കരാിക്കുന്ന നോവിളയാിൽ ചെപിാതുവിാൾ സംമുദ്യാായാത്തിൽ

ചെപിട്ടം ചാില നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർക്കും നോതാറ്റംപിാട്ടുകൾ രാചാിക്കിാൻ അവിസംരാം ലഭാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. എഴുത്തുപുരാ

കളുംം നാട്ടുപിള്ളിക്കൂടിങ്ങളുംം സ്ഥിാപിിച്ച് അധീയാപിനം നടിത്തുക മാത്രമല്ല, നോതാറ്റംപിാട്ടുകൾ ഉൾചെപ്പിചെടി 

സംാഹാിതയ സൃഷ്ടിി നടിത്തുകയും ചെചായ്തവിരാായാിരുംന്നു നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർ. അക്ഷ്യംരാവിിദ്യായയുചെടി പ്രാധീാനയം 

ചെപിാതുനോബാധീത്തിനോലക്കി് എത്തിക്കുന്നതിന് സംഹാായാകരാമാവുംന്ന വിിധീത്തിൽ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർ 

നോതാറ്റംപിാട്ടംിചെ� ഉള്ളടിക്കിം സംജ്ജ്ീകരാിച്ചു. ഇത് വിയക്തിമാക്കുന്ന ഏതാനും സംന്ദീർഭാങ്ങചെള തിരാിച്ചെി

യുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ.

വിടിചെക്കി മലബാെിചെല ആരായ-ദ്രാവിിഡ് സംമനായാത്തിചെ� പ്രതിനിധീാനങ്ങളായാി നോതാറ്റംപിാട്ടു
കചെള വിായാിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ്. ചെതയ്യം എന്ന ദ്രാവിിഡ് അനുഷ്ഠിാനത്തിന് മുനോന്നാടിിയാായാി അവിർ 
അവിതരാിപ്പിിക്കുന്ന നോതാറ്റം പിാട്ടുകളുംചെടി രാചാന നിർവിഹാിച്ചിരുംന്നത് പ്രധീാനമായും നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻ
മാരാാണ്്. ബ്രിാഹ്മണ്കുടിിനോയാറ്റനോത്താചെടിാപ്പിം പിയ്യന്നൂരാിനോലക്കു കടിന്നുവിന്ന ചെപിാതുവിാൾമാരാാണ്് 
നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാരുംചെടി പിദ്യാവിിയാിൽ കൂടുതലായും ഉണ്ടാായാിരുംന്നത്. ഇതു സൂചാിപ്പിിക്കുന്നത് ചെതയ്യം 
എന്ന അനുഷ്ഠിാനരൂപിചെത്ത മികവുംറ്റതാക്കിി നിലനിർത്തുന്നതിൽ സംവിർണ്വിിഭാാഗംത്തിൽചെപിട്ടംവിർ 
ഇടിചെപിട്ടംിരുംന്നു എന്നു തചെന്നയാാണ്്.

ഗുരുംകുല മാതൃകയാിൽ നാട്ടുപിള്ളിക്കൂടിങ്ങൾ സ്ഥിാപിിച്ച് അധീയാപിനം നടിത്തിയാിരുംന്നവിചെരായാാണ്് 
വിടിചെക്കി മലബാെിൽ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ എന്ന് വിയവിഹാരാിക്കുന്നത്. പ്രാനോദ്യാശികമായാി നോനാക്കിിയാാൽ 
ഇത് ഒരും സ്ഥിാനനോപ്പിരാാണ്് എന്ന് മനസ്സാിലാക്കിാം. ചെപിാതുസംമൂഹാനോത്താടി് അവിർക്കി് നിർവ്വഹാിക്കിാനു
ള്ള ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തം വിളചെരാ വിലുംതാണ്.് അക്ഷ്യംരാവിിദ്യായയാിലൂചെടി പ്രനോദ്യാശത്തിചെ� പിിനോന്നാക്കിാവിസ്ഥിചെയാ 
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മെികടിക്കിാനും പുനോരാാഗംതിയാിനോലക്കു നയാിക്കിാനും നിനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിട്ടംവിരാാണ്ിവിർ. അനുഷ്ഠിാന 
പിരാമായാി സംവിർനോണ്ണിതരാ പിാരാമ്പരായം പിിൻപിറ്റുംന്ന ചെതയ്യത്തിചെ�യും നോതാറ്റം പിാട്ടംിചെ�യും മികവിിനു 
പിിന്നിൽ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാരുംചെടി സംാന്നിധീയം കാണ്ാവുംന്നതാണ്്. നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാരുംം കളരാി 
ഗുരുംക്കിളുംം ഒരും കാലഘട്ടംത്തിൽ വിടിചെക്കി മലബാെിചെല സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതത്തിചെ� ചാാലക 
ശക്തിികളായാിരുംന്നു. നോതാറ്റം പിാട്ടുകളുംചെടി രാചാനാകാലമാണ്് പ്രബന്ധത്തിൽ പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നത്. 
അതിനോലക്കി് എത്തിനോച്ചരുംന്നതിനായാി നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർ ഉൾചെപ്പിടുന്ന ചെപിാതുവിാൾ സംമുദ്യാായാ
ത്തിചെ� കടിന്നുവിരാവുംം തുടിർച്ചയും വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നുണ്ടാ്. പ്രനോദ്യാശത്തിചെ� ആധുനികീകരാണ്ം നടിന്ന 
കാലത്തു തചെന്നയാാണ്് അനുഷ്ഠിാനത്തിലുംം കുലചെത്താഴിിലുംകളിലുംം പിരാിവിർത്തനങ്ങൾ സംംഭാവിി
ക്കുന്നത്. നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻ എന്ന പിദ്യാവിിയും അധീയാപിന നോമഖലയും ക്രമചെപ്പിടുന്നതും ചെപിാതുവിാൾ 
സംമുദ്യാായാത്തിചെ� ചെതാഴിിലിൽ വിന്നുനോചാർന്ന പിരാിവിർത്തനത്തിചെ� ഫലമാണ്്. അനുഷ്ഠിാന രാംഗംത്തും 
ആധുനികീകരാണ്ം മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. ഇന്നു കാണുന്ന നോതാറ്റംപിാട്ടുകൾ താരാതനോമയന പിഴിക്കിം 
കുെഞ്ഞവി തചെന്നയാാണ്്. ഏതാണ്ടാ് ഇരുംന്നൂറു വിർ�ചെത്ത ചാരാിത്രം മാത്രമാണ്് ഇന്ന് നിലവിിലുംള്ള 
നോതാറ്റംപിാട്ടുകൾക്കി് കല്പിക്കിാൻ കഴിിയുന്നത്. സംവിർനോണ്തരാ പിരാമ്പരായവുംമായാി ചെകാടുക്കിൽ വിാങ്ങ
ലുംകൾ നടിത്തി ആധുനിക സംമൂഹാനിർമ്മാിതിക്കി് ആക്കിം കൂട്ടുന്നതിൽ നോതാറ്റംപിാട്ടുകളിചെല ഇടിചെപി
ടിലുംകൾക്കി് സംവിിനോശ�മായാ പ്രാധീാനയമുണ്ടാ്. ചെപിാതുവിാൾ സംമുദ്യാായാത്തിചെ� സംവിർണ് പിാരാമ്പരായം 
വിയക്തിമാക്കുന്ന വിിധീത്തിൽ ബ്രിാഹ്മണ് കുടിിനോയാറ്റത്തിചെ� ചാരാിത്ര വിസ്തുതകൾ സംംഗ്രഹാിക്കുകയും 
പിത്തുവിീട്ടംിൽ ചെപിാതുവിാൾമാരാിൽചെപ്പിടുന്ന അവിരുംചെടി ലഘുജീീവിചാരാിത്രം പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുകയും 
ചെചായ്തതിനു നോശ�ം നോതാറ്റംപിാട്ടുകളുംചെടി ഉള്ളടിക്കി വിിശകലനത്തിനോലക്കി് കടിക്കുകയാാണ്് ഉചാിതം. 
വിടിചെക്കി മലബാർ എന്ന പ്രനോദ്യാശത്തിചെ� ജീാതിമത പിാരാമ്പരായവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിടുത്താചെത നാചെട്ടം
ഴുത്തച്ഛൻമാചെരാക്കുെിച്ച് പിെയാാനാവിില്ല.

ബ്രിാഹ്മണ് കുടിിനോയാറ്റം
അറുപിത്തിനാലും ബ്രിാഹ്മണ്ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നായാ പിയ്യന്നൂർ നോകരാളത്തിചെ� ഏറ്റവുംം വിടിനോക്കി 
അറ്റചെത്ത ഗ്രാമമാണ്്. തിരുംമുമ്പുംമാർ എന്ന് അെിയാചെപ്പിട്ടംിരുംന്ന ഈ ഗ്രാമക്കിാർ പിതിനാറു 
മനക്കിാരാായാിരുംന്നു. കുഞ്ഞിമംഗംലത്ത്, തളിയാിൽ, കുന്നത്ത്, എടിനാടി്, താഴിക്കിാട്ടം്, കുറുനോവിലി, 
കുരുംത്തിലക്കിാട്ടം്, ചെകാക്കുന്നത്ത്, ചെകാട്ടംാരാത്ത് ചെകാഴുനോവില, കാതുക്കിാൽ, താറ്റി ഏരാി, നിെക്കുന്ന
ത്ത്, നൂണ്ിക്കിരാ, താവിത്ത്, രായാരാമംഗംത്ത്, ചെതവിലക്കിാട്ടം് എന്നിവിയാാണ്് ഈ മനകൾ. ചാിെക്കിൽ 
താലൂക്കിിചെല പിയ്യന്നൂരാിൽ പിതിനാെ് ബ്രിാഹ്മണ് ഇല്ലങ്ങൾ ഉള്ളതായാി വിിലയം നോലാഗംൻ പിെയുന്നുണ്ടാ്. 
പിയ്യന്നൂർ സുബ്രിഹ്മണ്യസംാാമി നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� ഊരാാളർ എന്ന പിദ്യാവിിയാാണ്് പിതിനാറു മനകചെള 
തമ്മാിൽ ബന്ധിപ്പിിച്ചിരുംന്ന ഘടികങ്ങളിൽ ഒന്ന്.

പിത്തുവിീട്ടംിൽ ചെപിാതുവിാൾമാർ
സുബ്രിഹ്മണ്യസംാാമി നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെല കാരാാളർ ആണ്് പിത്തു വിീട്ടംിൽ ചെപിാതുവിാൾമാർ. ചെതവിലപ്പുെം, 
പൂന്തുരുംത്തി, കുറുന്ത്യിൽ, കരാിപ്പിത്ത്, ചെതപ്പിത്ത്, എടിിനോച്ചരാി, കാരാണ്ടാ, എടിപ്പിെമ്പത്ത്, പിാെന്ത്യട്ടം, 
ഉത്തമന്ത്യിൽ എന്നിവിയാാണ്് പിത്തു വിീടുകൾ. ഊരാാളരുംചെടി നിർനോ�ശങ്ങൾ നടിപ്പിിൽ വിരുംത്തിയാവിരാാ
യാിരുംന്നു ചെപിാതുവിാൾമാർ. പിാണ്ഡിതയം നോനടിിയാ ചാിലരാാകചെട്ടം വിിദ്യായ അഭായസംിപ്പിിക്കുന്നതിന് നോനതൃതാം 
നല്കിി. സംവിർണ് ഗൃഹാങ്ങളിചെല കുട്ടംികൾക്കി് അെിവി് പികർന്നു നല്കിി പിലനോപ്പിാഴും അവിർ ഉപിജീീവി
നത്തിനുള്ള വിഴിികചെണ്ടാത്തി. ചെപിാതുവിാൾമാർ യുദ്ധീനോദ്യാവിതകചെളയും വിീരാ�ാചെരായും കളരാിയാിൽ 
കുടിിയാിരുംത്തി ആരാാധീിക്കുന്നവിരാാണ്്. പിത്തു തെവിാട്ടംിലുംം കളരാികളുംണ്ടാായാിരുംന്നു.
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ജീാതിവിയവിസ്ഥിിതിയും കുലചെത്താഴിിലുംം
ജീാതിമത പിാരാമ്പരായത്തിൽ ഏചെെ കൈവിവിിധീയം പുലർത്തിയാിരുംന്ന ഒരും സംമൂഹാമാണ്് വിടിചെക്കി 
മലബാെിൽ നിലനിന്നിരുംന്നത്. ബ്രിാഹ്മണ്ർ, ചെപിാതുവിാൾ, വിണ്ണിാൻ, മലയാൻ, മാവിിലൻ, 
പുലയാർ വിിഭാാഗംങ്ങളുംം അവിർ തമ്മാിലുംള്ള പിരാ�രാ വിിനിമയാം സംജീീവിമായാിരുംന്നു. ജീാതീയാമായാി 
ഉപിജീീവിനമാർഗംങ്ങളായാി സംാീകരാിച്ചിരുംന്ന ചെതാഴിിൽ രാംഗംത്തു നിന്ന് ഈ വിിഭാാഗംങ്ങൾ ഏചെെക്കുചെെ 
അകന്നിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം ഒരും സംവിിനോശ� കാലഘട്ടംത്തിചെ� ചാരാിത്രപിരാത ഇതുമായാി നോചാർത്ത് ചെവിച്ച് 
തചെന്നയാാണ്് മനസംിലാക്കിാൻ കഴിിയുക. വിടിചെക്കി മലബാെിചെ� ജീാതി മത പിാരാമ്പരായത്തിചെ� 
വിികാസംം മനസംിലാക്കിാൻ അടിിസ്ഥിാന വിിഭാാഗംത്തിചെ� ആവിിഷ്ക്കാരാമായാി അനുഷ്ഠിിച്ചു വിരുംന്ന 
ചെതയ്യവുംം നോതാറ്റം പിാട്ടും അതിനോനാടി് ബ്രിാഹ്മണ്, ചെപിാതുവിാൾ വിിഭാാഗംങ്ങൾ പുലർത്തിയാിരുംന്ന 
സംമീപിനവുംം ഏത് തരാത്തിലുംള്ളതായാിരുംന്നുവിന്ന് മനസംിലാനോക്കിണ്ടാത് അനിവിാരായമാണ്്. തനി ദ്രാ
വിിഡ്മായാ സംംസ്കാാരാത്തിചെ� അടിയാാളങ്ങൾ നോതാറ്റംപിാട്ടുകളിലുംം വിാചാാലുംകളിലുംം കചെണ്ടാത്താൻ 
കഴിിയുചെമങ്കിലുംം അവി വിടിചെക്കി മലബാെിൽ ബ്രിാഹ്മണ് കുടിിനോയാറ്റത്തിന് മുമ്പ് തചെന്ന ഉണ്ടാായാതായാി 
പിെയാാൻ കഴിിയാില്ല. എല്ലാ ചെതയ്യനോക്കിാലങ്ങളുംം ഒരും സംവിിനോശ� കാലഘട്ടംത്തിൽ രൂപിചെപ്പിട്ടംനോതാ 
വിികസംിപ്പിിച്ചനോതാ അല്ല. മണ്ക്കിാടിൻ ഗുരുംക്കിളുംചെടി കാലഘട്ടംത്തിൽ കാരായമായാ നോതാതിൽ 
ചെതയ്യനോക്കിാലങ്ങളിൽ ചാിട്ടംചെപ്പിടുത്തലുംകൾ നടിന്നിരുംന്നു. ചെതയ്യത്തിചെ� നാനോടിാടിി വിഴിക്കിങ്ങളിലുംം 
നോതാറ്റംപിാട്ടുകളിലുംം പിരാിഷ്കൃത ജീീവിിതത്തിചെ� മുദ്രകൾ അധീികം കടിന്നുവിന്നിട്ടംില്ലാത്തതുചെകാണ്ടാ് 
പ്രതയക്ഷ്യംത്തിൽ അനുഭാവിചെപ്പിടുന്ന പിഴിക്കിം സൂക്ഷ്മമായാി പിരാിനോശാധീിക്കുനോമ്പാൾ കുെവിാണ്് എന്നു 
കാണ്ാം. നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാരുംം എഴുത്തുപിള്ളിക്കൂടിങ്ങളുംം സംജീീവിമായാ കാലഘട്ടംത്തിൽ നിരാന്ത്യരാ
മായാ പുതുക്കിലുംകൾ ചെതയ്യം നോമഖലയാിൽ നടിന്നതായാി ഇന്ന് നമുക്കി് അനുമാനിക്കിാൻ കഴിിയും. 
പിിൽക്കിാല ബ്രിാഹ്മണ് കുടിിനോയാറ്റവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം തുളും സംാാധീീനമുള്ള ചെതയ്യനോക്കിാലങ്ങളുംം വിടിനോക്കി 
മലബാെിൽ നിരാവിധീിയാാണ്്. ഇവിിനോടിക്കി് പിിന്നീടി് വിന്നു നോചാർന്ന ചെകാങ്ങിണ്ിമാരുംം പിട്ടം�ാരുംം ഒഴിി
ചെകയുള്ള വിിഭാാഗംങ്ങചെളല്ലാം ചെതയ്യചെത്ത ആരാാധീിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിരുംചെടി കുടിിനോയാറ്റത്തിന് 
മുമ്പുംം ബ്രിാഹ്മണ്ാഗംമനത്തിന് നോശ�വുംമാണ്് ചെതയ്യം ഒരാനുഷ്ഠിാനം എന്ന രൂപിത്തിൽ കൂടുതൽ 
പ്രബലമായാത് എന്നു മനസംിലാക്കിാം. ബ്രിാഹ്മണ്നോരാാചെടിാപ്പിം വിന്നു നോചാർന്ന ചെപിാതുവിാൾമാർക്കി് 
നോതാറ്റംപിാട്ടം് രാചാനയാിലുംള്ള പ്രാമുഖയം ഇത് ചെതളിയാിക്കുന്നു. ചെതയ്യം ചെകട്ടംൽ കുലചെത്താഴിിലായാി 
വിണ്ണിാൻ മലയാ പുലയാ സംമുദ്യാായാങ്ങൾ സംാീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. അതു നോപിാചെല തചെന്ന ചെപിാതുവിാൾ സംമു
ദ്യാായാക്കിാർ കണ്ചെക്കിഴുത്ത്, കാരായസ്ഥിപ്പിണ്ി, കൃ�ി, നോജീയാതി�ം എന്നീ നോമഖലകചെളയാാണ്് കുല
ചെത്താഴിിലാക്കിിയാിരുംന്നത.് നോജീയാതി� പിണ്ഡിത�ാരാായാ ചെപിാതുവിാൾമാർ സംമൂഹാത്തിൽ അെിവിിചെ� 
വിിതരാണ്ത്തിലുംം പിങ്കാളികളായാിരുംന്നു. കുടിിപ്പിള്ളിക്കൂടിങ്ങളുംം എഴുത്തുപുരാകളുംം സ്ഥിാപിിച്ച് ഗുരുംകുല 
മാതൃകയാിൽ ശി�യർക്കി് സംംസ്കൃതം, നോവിദ്യാാന്ത്യം, നയായാം, ഗംണ്ിതം തുടിങ്ങിയാ വിിദ്യായകൾ പികർന്നിരും
ന്നു. ഈ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ സംാഹാിതയത്തിലുംം അവിഗംാഹാം ഉള്ളവിരാായാിരുംന്നു. പിയ്യന്നൂർ സുബ്രിഹ്മ
ണ്യസംാാമി നോക്ഷ്യംത്ര പ്രതിഷ്ഠിനോയാാടിനുബന്ധിച്ച് ആനിടിിൽ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയാ ‘കലശപ്പിാട്ടം് ’ 
ഇതിനു ചെതളിവിാണ്്. ചെതയ്യനോത്താറ്റങ്ങളുംചെടി രാചാനയാിലുംം നിരാവിധീി നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ അവിരുംചെടി 
പ്രതിഭാ ചെതളിയാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. അവിചെയാാന്നും അവിരുംചെടി ജീീവിിത പിരാിസംരാത്തിൽ ചെവിച്ച് വിിശകലനം 
ചെചായ്യുകനോയാാ നോരാഖചെപ്പിടുത്തുകനോയാാ ചെചായ്തിട്ടംില്ല. സംാമൂഹാികമാനങ്ങളുംള്ള ജീീവിിതകൈശലിയാിലൂചെടി പ്ര
നോദ്യാശചെത്ത മുനോന്നാട്ടം് നയാിക്കുന്നതിൽ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാരുംചെടി പിങ്ക് വിയക്തിമാക്കുന്നതിന് ചാിലരുംചെടി 
ജീീവിിതനോരാഖയും സംാമൂഹാിക ഇടിചെപിടിലുംകളുംം താചെഴി ചെകാടുക്കുന്നു.
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നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ

ആനിടിിൽ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ (1774 - 1824 )
പിത്തു വിീട്ടംിൽ ചെപിാതുവിാൾമാരാിൽചെപിട്ടം ആനിടിിൽ തെവിാട്ടംിലാണ്് രാാമൻ എഴുത്തച്ഛചെ� ജീനനം. 
ഗുരുംകുല സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിലായാിരുംന്നു പ്രാഥമിക വിിദ്യായാഭായാസംം. സംംസ്കൃതം, മന്ത്രവിാദ്യാം, നോജീയാതി�ം, 
വിയാകരാണ്ം തുടിങ്ങിയാ വിിവിിധീ നോമഖലകളിൽ പ്രാഗംത്ഭയം നോനടിിയാ നീലകണ്ഠൻ എന്ന നോയാാഗംി 
ഗുരുംക്കിളായാിരുംന്നു ഗുരുംനാഥൻ. പിയ്യന്നൂർ സുബ്രിഹ്മണ്യസംാാമി നോക്ഷ്യംത്ര ചാരാിത്രചെത്ത ആ�ദ്യാമാ
ക്കിി രാചാിച്ച “കലശപ്പിാട്ടം് ” (നോകാൽക്കിളിപ്പിാട്ടം് ) രാാമൻ എഴുത്തച്ഛചെ� കൃതികളിൽ പ്രമുഖമാണ്്. 
അന്നപൂർനോണ്ശാരാി നാടികം, കാളിനാടികം, മടിയാിൽ ചാാമുണ്ഡി നോതാറ്റം, കളമ്പാട്ടു ഗംാനങ്ങൾ, 
പൂരാക്കിളിപ്പിാട്ടുകൾ, ചെതയ്യം പിാടിിപ്പിാട്ടുകൾ, പുള്ളുവിൻ പിാട്ടുകൾ എന്നിവി എഴുത്തച്ഛചെ� രാചാനയുചെടി 
കൈശലിയും സംൗഷ്ഠിവിവുംം വിയക്തിമാക്കുന്നവിയാാണ്്.

എടിാടിൻ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ (1802 - 1872 )
പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� പൂർവ്വാർദ്ധീത്തിൽ വിടിനോക്കി മലബാെിൽ നോപിരുംനോകട്ടം ഗുരുംകുലമായാി
രുംന്നു എടിനാടി് കണ്ണിങ്ങാട്ടം് ഭാഗംവിതി നോക്ഷ്യംത്രത്തിനു സംമീപിമുള്ള എഴുത്ത് വിീടി്. യാാദ്യാവിവിംശത്തിൽ 
ജീനിച്ച രാാമകൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ സംംസ്കൃത പിണ്ഡിതനായാിരുംന്നു. പിയ്യന്നൂരാിനടുത്ത നോകാനോൊം 
പുനോല്ലരാി വിാദ്ധീയാനില്ലത്ത് നിന്ന് നോഡ്ാ.എം. ആർ.രാാഘവിവിാരായർ കചെണ്ടാത്തിയാ നോകരാനോളാല്പത്തി എന്ന 
നോകാചെലഴുത്ത് ഗ്രന്ഥം പികർത്തിചെയാഴുതിയാത് എടിാടിൻ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛനാണ്് എന്ന് അതിൽ 
നോരാഖചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്.

“ഹാരാിശ്രീീ ഇതി നോകരാനോളാല്പത്തി
ശാസ്ത്രംം രാാനോമണ് ലിഖിതം യാാദൃശം പുസ്തകം ദൃഷ്ടിം
താദൃശം ലിഖിതംമയാാ യാതിയുക്തിമയുക്തിം വിാ
മമ നോദ്യാാനോ�ാന വിിദ്യായനോത വിിന്ദുർല്ലിപിി വിിസംർഗ്ഗ് വിീചാികാ
ശൃംംഗംസംന്ധിപിദ്യാഹാീന ഭൂ�ണ്ം ഹാസ്തചെവി ഗംണ്മബുദ്ധീി പൂർവ്വകം
�ന്തുമർപിാതി സംമീക്ഷ്യംസംജ്ജ്ന സംഹാ�ാദ്യാപിരാം സംപ്ത -
തയംശനോതയ നവിത്സാരാാവിചെധീാ ചാാനോപിഷ്ടി ദ്യാിന നോഗംതന്തു
പിൗരാാണ്യം പിരാിലിഖയനോതാ” ഹാരാി ശ്രീീ ഗുരാനോവി നമ:

ഇതിൽ നിന്ന് ചെകാല്ലവിർ�ം 1037 ധീനു 8 (1861 ഡ്ിസംംബർ 24) നു നോകാചെലഴുത്തിൽ എടിാടിൻ 
രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ പികർത്തിയാ ഗ്രന്ഥമാണ്ിചെതന്നും വിയക്തിമാകുന്നു. മെത്തുകളിക്കിാവിശയമായാ 
കൈശവി നാടികങ്ങളുംം ശക്തിി നാടികങ്ങളുംം എഴുത്തച്ഛൻ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. പൂരാമാല, രാാമായാണ്ം, അങ്കം, 
ആണ്ടും പിള്ളും തുടിങ്ങിയാ പൂരാക്കിളിയാിചെല പ്രധീാന ഇനങ്ങളുംം രാചാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.

കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ
18-ാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദ്യായകാലത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാടി് കൂർമൽ തെവിാട്ടംിൽ ജീനിച്ചു. എല്ലാ മനു�യരുംം 
തുലയചെരാന്ന് ഓർമ്മാിപ്പിിക്കുന്ന ചെപിാട്ടംൻ ചെതയ്യനോത്താറ്റം രാചാിച്ചത് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛനാണ്്. താളിനോയാാ
ലകളിൽ എഴുതചെപ്പിട്ടംവിയാായാിരുംന്നു അനോ�ഹാത്തിചെ� രാചാനകൾ. ശിവിൻ ചാണ്ഡാല നോവി�ധീാരാിയാാ
ചെയാത്തി ശങ്കരാാചാാരായചെരാ പിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്ന കഥയാാണ്് ചെപിാട്ടംൻ ചെതയ്യത്തിചെ�ത്. ശങ്കരാാചാാരായരുംചെടി 
മനീ�ാപിഞ്ചകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിചെല ‘ചെതറ്റനോല്ല ചെചാാവ്വെിനോപ്പിാൾ ചെതറ്റുംവിാൻ ചെചാാല്ലുന്നത്” എന്ന 
സംന്ദീർഭാമാണ്് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ തചെ� രാചാനയ്ക്കാ് ആധീാരാമാക്കിിയാത്. നോതാറ്റത്തിചെല വിരാികൾ 
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ഇപ്രകാരാം
“നിങ്കചെളചെക്കിാത്തയാലുംം നോചാാരാനോല്ല ചെചാാവ്വെ്
നാങ്കചെള ചെകാത്തയാലുംം നോചാാരാനോല്ല ചെചാാവ്വെ്
പിിചെന്നനോന്ത്യ ചെചാാവ്വെ് കുലം പിിശക്ന്ന്
തീണ്ടാിചെക്കിാണ്ടാനോല്ല കുലം പിിശക്ന്ന്” 

എന്ന് ജീാതിചെക്കിതിചെരാ പ്രതികരാിച്ചു.

ചുഴിലി മാധീവിൻ ഗുരുംക്കിൾ (1867 - 1939)
സംിദ്ധീരൂപിം, അമരാം തുടിങ്ങിയാ ബാലപിാഠങ്ങൾ ഗുരുംകുല രാീതിയാിൽ അഭായസംിച്ചു. പിരാിയാാരാചെത്ത 
അഴിീനോക്കിാടി് ചാാത്തു എഴുത്തച്ഛചെ� ശിക്ഷ്യംണ്ത്തിലാണ്് പിഠിച്ചത്. സംംസ്കൃത പിാഠശാല സ്ഥിാപിിച്ച് 
ഗുരുംകുല രാീതിയാിൽ പിഠിപ്പിിച്ചു. മെത്തുകളിക്കി് ഉതകുന്ന നിരാവിധീി സംംസ്കൃത നോ�ാകങ്ങൾ രാചാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 
108 നോ�ാകങ്ങളടിങ്ങിയാ ചാിദ്യാംബരാ ശാസ്ത്രംം സംംസ്കൃതകാവിയ മാലിക എന്ന നോപിരാിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്നു. 
അഹാലയാനോമാക്ഷ്യംം, പൂമാലാസ്തവിം, നോമഘസംനോന്ദീശം (തർജ്ജ്മ) തുടിങ്ങിയാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി രാചായാിതാ
വിാണ്്. മെത്തുകളിയാിചെല നോയാാഗംി, നാടികം, ചാിദ്യാംബരാ ശാസ്ത്രംം, സ്തുതിഗംീതങ്ങൾ, തുടിങ്ങിയാവിയുചെടി 
നോപിാ�ണ്ത്തിലുംം ഗുരുംക്കിളുംചെടി അെിവി് വിിലചെപ്പിട്ടംതാണ്്. നോവിട്ടംചെക്കിാരുംമകൻ, ഊർപ്പിഴി�ി നോതാറ്റം 
പിാട്ടുകളുംചെടി രാചാനയും മാധീവിൻ ഗുരുംക്കിളുംനോടിതായാി പിെയുന്നു.

നോതാറ്റം പിാട്ടുകളുംചെടി ഉള്ളടിക്കി വിിശകലനം
നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ പികർന്നിരുംന്ന വിിദ്യായചെയാ സംംബന്ധിച്ച കാഴ്ചപ്പിാടുകൾ കൂടിി പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്നതാണ്് 
നോതാറ്റംപിാട്ടുകളുംചെടി ഉള്ളടിക്കിം. എഴുത്തിലുംം ചെപിായ്ത്ത്ിലുംം പ്രാവിീണ്യം നോനടുവിാനാണ്് പ്രാനോദ്യാശികമായാ 
എഴുത്തുപിള്ളികളിൽ കുട്ടംികൾ എത്തിയാിരുംന്നത്. ഇവി കളരാികൾ എന്നെിയാചെപ്പിട്ടു. എഴുത്തുകളരാിയും 
ചെപിായ്ത്തു കളരാിയും അന്നുണ്ടാായാിരുംന്നു.

പിാണ്�ാരുംചെടി കൈഭാരാവിൻ നോതാറ്റത്തിൽ എഴുത്തുപിള്ളിചെയാക്കുെിച്ച് പ്രസ്താവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. ചെചാറു
ത്തുണ്ടാരുംചെടിയും ചെചാറുത്തുണ്ടാാത്തിയുചെടിയും മകനായാി ജീനിച്ച ചാീരാാളചെ� പുരാാവൃത്തമാണ്് പിാട്ടംിചെല 
പ്രതിപിാദ്യായം. ഏഴിാം വിയാസംിൽ ആണ്് എഴുതുവിാൻ നോപിായാത്. കതിരൂർ സംാാമി കൈകയാാചെലഴുനോതാ
തണ്ചെമന്നു കരുംതി ചാീരാാളൻ അവിിനോടിക്കിാണ്് നോപിായാത്.

“ഇരുംന്നാവുംരാി മുത്തുരാത്തം ചെപിാടിിചെച്ചടുത്തു.
ചാീരാാളൻ മടിിയാിലിട്ടു ചെകാണ്ടാ്
എഴുതുവിാൻ നോപിാകുന്നങ്ങചെന
ചെപിാന്നും ചാീരാാളൻ”

എഴുതുവിാൻ ചെചാന്ന കിടിാവിിനോനാടി് വിിളക്കും നിെയും പിെയും ചെവിക്കുവിാൻ കുരാിക്കിൾ ആവിശയചെപ്പിട്ടു. 
ഇചെതാന്നും എടുക്കിാചെതയാാണ്് എത്തിയാചെതന്ന് പിെഞ്ഞ കിടിാവി് എഴുതുവിാൻ ഇരുംന്ന നോനരാം 
‘നിെപിെ ദ്യാീപിം’ ഉണ്ടാാവുംന്നു. വിിദ്യായാരാംഭാം അരാിയാിചെലഴുനോത്താചെടി തുടിങ്ങുന്നു.

അരാിചെകാണ്ടാചെച്ചാരാിയുന്നങ്ങചെന മാകുരാിക്കിള്
അരാിയാിചെലഴുത്തങ്ങചെന പിഠിച്ചു കുഞ്ഞൻ
ആരാിയാപ്പിടിിയാൻ പിചെത്താന്നും പിഠിച്ചുെച്ചും
തമിൾപ്പിടിി പിതിചെനട്ടു പിഠിച്ചുെച്ചു
കന്നടിിയാൻ നോയാാഗംിഭാാ� പിഠിച്ചുെച്ചു
കൂചെട്ടംഴുത്ത് കുറും കണ്ക്കുകൾ പിഠിച്ചുെച്ചു.
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എന്നീ വിരാികളിൽ ‘ആരാിയാപ്പിടിി അൻപിചെതാന്ന്’ എന്നത് മലയാാളത്തിചെല അക്ഷ്യംരാമാലചെയായാാണ്് 
വിിവിക്ഷ്യംിക്കുന്നത്. തമിഴി് അക്ഷ്യംരാങ്ങൾ കൂടിി പിഠിച്ചിരുംന്നതായാി പില പിാട്ടുകളിലുംം സൂചാന കാണ്ാം. 
തമിൾപ്പിടിി പിതിചെനട്ടും എന്ന കൈഭാരാവിൻ നോതാറ്റത്തിചെല പ്രനോയാാഗംം നോകരാളത്തിൽ തമിഴി് അക്ഷ്യംരാമാല 
കൂടിി പിഠിപ്പിിച്ചിരുംന്നുചെവിന്ന് വിയക്തിമാക്കുന്നു.

ഏഴിാം വിയാസ്സാിൽ ചാീരാാളചെന അറുത്ത് നോയാാഗംിമാർക്കി് അന്നമൂട്ടംണ്ചെമന്ന പ്രാർത്ഥ്യന 
നടിത്താൽ എഴുത്തുപിള്ളിയാിൽ പിിതാവി് എത്തി. ഗുരുംക്കിനോളാടി് ചാീരാാളൻ യാാത്രപിെയുന്ന സംന്ദീർഭാ
ത്തിൽ ഗുരുംശി�യ ബന്ധം വിയക്തിമാകുന്നു.

ചാീരാാളൻ കാതിലിട്ടം ചെപിാന്നും മുദ്രയാാ
കഴിിച്ചവിൻ കുരാിക്കിരാിക്കി് ദ്യാക്ഷ്യംിണ് ചെചായ്യുന്ന്
കുരാിക്കിചെള പിാദ്യാത്തിൽ വിീണ്് നമസ്കാരാിക്കുന്ന്
പിഠിപ്പിിക്കും കുരാിക്കിചെള നോപിായാി വിരാനോട്ടം ഞാൻ
ചെപിാട്ടംിക്കിരായുന്ന് മാകുരാിക്കിള്

പിാണ്�ാരുംചെടി കുട്ടംിച്ചാത്തൻ നോതാറ്റത്തിലുംം, ‘എഴുനോത്താതലിചെന’ക്കുെിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
ഏഴിാം വിയാസംാണ്് അതിനുള്ള സംമയാം എന്ന് ഈ പിാട്ടംിലുംം കാണുന്നു. ശങ്കരാവിാരാിയാരുംചെടി അടുത്തു 
നിന്നാണ്് കുട്ടംിച്ചാത്തൻ വിിദ്യായ അഭായസംിക്കുന്നത്.

“അരാിചെകാണ്ടാ് ചെചാാരാിയുന്നു മാകുരാിക്കിള്
മണ്ൽ ചെകാണ്ടാ് ചെചാാരാിയുനോന്ന കുട്ടംി�ാസ്തനോനാ
രാിയാിലങ്ങചെനചെയാഴുതുന്ന് മാകുരാിക്കിള് .
മണ്ലിലങ്ങചെനചെയാഴുതുനോന്ന കുട്ടംി�ാസ്തനോനാ
ഹാരാിചെയാന്നു ചെചാാല്ലിചെക്കിാടുക്കുന്ന് മാകുരാിക്കിള്
ശ്രീീചെയാന്ന് ചെചാാല്ലുന്നങ്ങചെന കുട്ടംി ശാസ്താൻ
ആരാിയാപ്പിടിിയാൻപിചെത്താന്നു പിഠിച്ചുെച്ചു
കൂചെട്ടംഴുത്ത് കുറും കണ്ക്കുകൾ പിഠിച്ചുെച്ച്
രാാമായാണ്ം മഹാാഭാാരാതം പിഠിച്ചുെച്ചു.”

എന്നീ ഭാാഗംങ്ങൾ പിഠനരാീതിചെയാ വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നു. പിഠിപ്പിിക്കുന്നതിനു മുനോമ്പ പിഠിച്ചുെച്ച അത്ഭുത 
സംിദ്ധീിയുള്ള ശി�യചെനയും കുട്ടംിച്ചാത്തൻ നോതാറ്റത്തിൽ കാണ്ാം. എന്നാൽ ഗുരും ഇല്ലാത്ത സംമയാത്ത് 
ഗുരുംവിിചെ� ഗ്രന്ഥചെമടുത്ത് ഉരുംവിിട്ടം് പിഠിക്കുന്ന ശി�യചെന കണ്ടാനോപ്പിാൾ നോദ്യാ�യം വിന്ന ഗുരും ചൂരാൽ 
ചെകാണ്ടാ് അടിിച്ചു. ആരാാലുംം ശിക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിടിാതിരുംന്ന കുട്ടംിച്ചാത്തന് അഭാിമാനത്തിന് ക്ഷ്യംതമുണ്ടാായാി. 
അവിൻ ഗുരുംക്കിചെള അടിിച്ച് കാടുകയാറ്റിയാതായാി പിാണ്�ാരുംചെടി നോതാറ്റത്തിൽ പിെയുന്നു. മലയാരുംചെടി 
നോതാറ്റത്തിൽ കുരാിക്കിളുംചെടി തലചെയാടുത്ത് എഴുത്തുപിള്ളിയാിൽ ചെകാണ്ടു ചെവിച്ചതായും പിെയുന്നു.

ഊർപ്പിഴിച്ചി നോതാറ്റത്തിചെല ദ്യായാരാപ്പിനും കുട്ടംിച്ചാത്തചെനനോപ്പിാചെല പിഠിപ്പിിച്ച ഗുരുംവിിനോനാടി് 
പിക തീർക്കുന്നു. ഗുരുംശാപിം ഏൽക്കിാതിരാിക്കിാൻ ദ്യായാരാപ്പിൻ കഴുത്തിചെല നാഗംമണ്ി നോമാതിരാം 
പിാദ്യാത്തിൽ ചെവിച്ച് വിന്ദീിക്കുന്നുണ്ടാ്.

മാക്കിനോത്താറ്റത്തിൽ എഴുത്തിനിരുംത്തുന്നതിചെന വിർണ്ണിിക്കുന്നുണ്ടാ്. ‘അയ്യാണ്ടാനോല്ലാ കചെയ്യഴുതി 
ചെമയ്തിരാിനോയാണ്ടാനോതാ ‘ എന്നിടിത്ത് അക്ഷ്യംരാവിിദ്യായ പിഠിനോക്കിണ്ടാത് അഞ്ചാം വിയാസംിചെലന്ന് സൂചാിപ്പിിക്കു
ന്നു. സംമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ചെപിട്ടംവിർ ഗുരുംക്കിചെള സംാന്ത്യം ഭാവിനത്തിൽ വിരുംത്തി പിഠിപ്പിിച്ചിരുംന്നു 
എന്നതിന് ചെതളിവിാണ്് മാക്കിനോത്താറ്റം. കണ്ടാനോഞ്ചാലക്കുരുംക്കിളച്ചചെന വിരുംത്തിയാാണ്് മാക്കിം 
അരാിയാിൽ എഴുതിയാത്.
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പ്രജീിത പിി.
അന്നൂർ സംാനോദ്യാശി. പിയ്യന്നൂർ നോകാനോളജീ്, ഗംവിൺചെമ�് ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ്, ഗംവിൺചെമ�് ബ്രിണ്ണിൻ നോകാനോളജീ് 
ഓഫ് ടിീച്ചർ എഡ്ൂനോക്കി�ൻ എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ വിിദ്യായാഭായാസംം. ‘പിാർശാവിൽകൃത സംമൂഹാങ്ങളുംം നോകരാള 
നനോവിാത്ഥ്യാനവുംം: സംാാമി ആനന്ദീതീർത്ഥ്യചെന അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി ഒരും പിഠനം’ എന്ന വിി�യാചെത്ത അടിി
സ്ഥിാനമാക്കിി കണ്ണൂർ യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റിയാിൽ നിന്ന് പിിഎച്ച്.ഡ്ി ബിരുംദ്യാം നോനടിി. പുസ്തകം: സംംസ്കാാരാത്തിചെ� 
വിർത്തമാനം—നോദ്യാശം വിാചെമാഴിി വിരാചെമാഴിി.

നാവിിനോ�ചെലഴുതി കുരാിക്കിൾ ഹാരാിചെയാഴുചെത്താമ്പനോതാ
പിിടിിചെച്ചഴുതുനോന്നാ രാത്ന കല്ലുചെമടുത്തു കുരാിക്കിൾ
വിിരാൽ പിിടിിച്ചു കനകചെപ്പിാടിിയാിലുംം ചെവിള്ളരാിയാിലുംചെമഴുതിക്കുനോന്നാ

എന്ന ഭാാഗംത്ത് അരാിയാിലുംം മണ്ലിലുംം എന്നതുനോപിാചെല കനകചെപ്പിാടിിയാിലുംം (മഞ്ഞൾചെപ്പിാടിി) എഴു
തിക്കുന്ന പിതിവുംചെണ്ടാന്ന് പിെയുന്നു. ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്ചെയാക്കുെിച്ചും സൂചാനയുണ്ടാ്.

നമ്മാൾക്കിഴുകിയാ ചെകട്ടും കിഴിിയും
തചെന്ന ചെകാടുക്കി നോവിണ്ം
ആയാിരാചെത്താന്നും മുന്നൂറ്റും മുപ്പിതും
കുരാിക്കിളച്ഛന് ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്യാായാി
ചെകാടുക്കുന്നനോല്ലാ

എന്നും കാണ്ാം. ഇത്തരാത്തിൽ നോതാറ്റംപിാട്ടുകളുംചെടി രാചാനചെയായും ഉള്ളടിക്കിചെത്തയും നിർണ്ണിയാിക്കു
ന്നതിൽ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛൻമാർക്കി് വിലിയാ പിങ്കുള്ളതായാി വിയക്തിമാകുന്നു.

ചെതയ്യത്തിചെ� ആവിിർഭാാവിചെത്തക്കുെിച്ചുള്ള ചാരാിത്ര വിസ്തുതകചെള അതത് നോദ്യാശകാലവുംമായാി 
ബന്ധിപ്പിിച്ച് നിർമ്മാിക്കിചെപ്പിട്ടംവിയാാണ്് നോതാറ്റംപിാട്ടുകൾ. ദ്രാവിിഡ് അനുഷ്ഠിാനാംശങ്ങനോളാടി് സംവിർണ് 
വിിഭാാഗംത്തിചെ� സംാഹാിതീയാ പ്രതിഭാ കൂടിി സംമനായാിക്കിചെപ്പിട്ടംത് ചെതയ്യചെത്ത ചെപിാതു സംമൂഹാത്തിൽ 
വിളചെരായാധീികം ദൃശയതയുള്ള അനുഷ്ഠിാനരൂപിമാക്കിി നിലനിർത്തി. ചാാക്രികവുംം വിയതയസ്ത അടിരുംകളും
ള്ളതുമായാ നോമൽ-കീഴി് ബന്ധത്തിലൂചെടി ജീാതി പിാരാമ്പരായം അതിചെ� തുടിർച്ച അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നു. 
ആരായാധീിനിനോവിശത്തിന്, ചാരാിത്രത്തിൽ ഉള്ള പ്രനോതയകതകൾ അവിർ തനോ�ശീയാരുംമായാി നോചാർന്ന് 
നടിത്തിയാ വിിനിമയാങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാ്. സംങ്കരാമായും തനിരൂപിത്തിലുംം പ്രതിഭാ ചെതളിഞ്ഞ ഒനോട്ടംചെെ 
ഉല്പന്നങ്ങൾ ആരായ-ദ്രാവിിഡ് സംമനായാം ചെകാണ്ടുണ്ടാായാി. ചെതയ്യത്തിചെ� നോകാലധീാരാിയും നോകാലവുംം 
ദ്രാവിിഡ് മൂലയങ്ങചെള പിിൻപിറ്റുംനോമ്പാൾ അവിയുചെടി അവിതരാണ് പിാഠം ഉൾക്കിാമ്പുംള്ള നോതാറ്റം പിാട്ടു
കളിൽ സംമ്പന്നമാക്കിി അനോത ഇടിത്തിലുംള്ള സംവിർണ് എഴുത്തുകാർ അഥവിാ നാചെട്ടംഴുത്തച്ഛ�ാർ.
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സംാഹിിതിാ സംിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെ� ലിയിനാം:  
അരുന്ധതിി ടോറംായിിയുടെ� ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്് മോമിോസ്റ്റ്് ഹാോപ്പിിനെനിസ്സ്് 

അ�ിസ്ഥാാനാമാ�ിയുള്ള ഒരുവിിശകലനിം
താരാ ഗംംഗംാധീരാൻ

അസംി.ചെപ്രാഫസംർ, വിിഭാാഗംം. ഭാാരാത മാത നോകാനോളജീ്, എെണ്ാകുളം

സംംഗ്രഹാം
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംചെടി ചുവിടുപിിടിിച്ച്, സംാഹാിതയ ഗ്രന്ഥങ്ങചെള വിിശകലനം ചെചായ്യാറുചെണ്ടാങ്കിലുംം 

ഏചെതങ്കിലുംചെമാരും സംാഹാിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത മാത്രം ആശ്രീയാിച്ചു വിിശകലനം ചെചായ്യുന്ന രാീതിയാാണ്് 

ചെപിാതുചെവി കാണ്ചെപ്പിടുന്നത്. എന്നാൽ മൂനോന്നാ അതിലധീികനോമാ സംാഹാിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടി 
ഒനോരാ സംാഹാിതയ ഗ്രന്ഥചെത്ത വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ സംാധീിക്കുക എന്നതു അപൂർവിമാണ്്. അരുംന്ധതി 

നോൊയാിയുചെടി ദി മാിനാിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റി് കോമാാസ്റ്റ്് ഹ്ാപ്പാികൊനാസ്സ്് എന്ന പുതിയാ നോനാവിൽ, പിലതരാം സംാഹാിതയ 

സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടിയുള്ള വിിശകലനത്തിന് കളചെമാരുംക്കുന്നു എന്നതിനോനാചെടിാപ്പിം ഈ നോനാവിൽ 

സംമകാലിക ഇന്ത്യയയുചെടി ഒരും നോനർചാിത്രമായാി മാറുന്നു എന്നുമാണ്് പ്രബന്ധം വിാദ്യാിക്കുന്നത്.

താനോക്കിാൽവിാക്കുകൾ : സംിദ്ധീാന്ത്യം , ലിംഗംം , അതിരുംകൾ ,ജീാതി , സംബാൾട്ടംൺ

അരുംന്ധതി നോൊയാിയുചെടി ദി മാിനാിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റി് കോമാാസ്റ്റ്് ഹ്ാപ്പാികൊനാസ്സ്് ഉത്തരാാധുനിക നോനാവിലിചെ� 
എല്ലാ സംവിിനോശ�തകളുംം ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഇന്ത്യയൻ നോനാവിലിന് ഉത്തമ ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്. ജീാതി, 
ലിംഗംനോഭാദ്യാം, രാാഷ്ട്രീം എന്നിവിയുചെടി അതിരുംകളുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോനാവിലിൽ ഒരുംമിച്ച് 
നോചാരുംന്നു. കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതത്തിലൂചെടി ഇരുംപിത് വിർ�ക്കിാലം കഥാകൃത്തു സംഞ്ചരാിക്കുന്നു. 
അതിനോനാചെടിാപ്പിം ആ കാലഘട്ടംത്തിചെല ഇന്ത്യയയുചെടി ചാരാിത്രവുംം രാാഷ്ട്രീീയാസംാഹാചാരായവുംം 
അനുഭാവിനോവിദ്യായമാകുന്നുണ്ടാ് 

ദ്യാി നോഗംാഡ്് ഓഫ് സ്മാൾ തിങ്ങ്സം്-നു ഇരുംപിത് വിർ�ത്തിനു നോശ�ം നോനാവിൽ രാചാനയാിനോലക്കി് 
തിരാിച്ചു വിന്ന അരുംന്ധതി നോൊയാിയുചെടി പുതിയാ നോനാവിൽ ഈ വിർ�ങ്ങളിൽ നോൊയാ് ഇടിചെപിട്ടം 
സംാമൂഹായവിിശകലനങ്ങളുംചെടിയും ആഖയാനമാണ്്. നിലവിിചെല സംാമൂഹാികവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാ 
സംാഹാചാരായങ്ങചെളക്കുെിച്ച് ഒരും പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനുപികരാം, രാാഷ്ട്രീീയാവുംം സംാമൂഹാികവുംമായാ 
അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിൽ നിന്ന് നോവിർതിരാിക്കിാനാവിാത്ത കഥാപിാത്രങ്ങചെള സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്് ഈ 
നോനാവിലിൽ നോൊയാ് ചെചായ്തത്. It is not a book of  current affairs. I think novels are getting 
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domesticated...How you write a book just about a few characters under a political curtain, 
but how do we break out of  that...it is an experiment. I think people are here for literature. 
Literature is a profound thing. We can’t keep making it about issues, current affairs etc... As 
Literature is a beautiful thing, a monumental thing and a complicated thing...എന്ന് എൻ .
ഡ്ി.ടിി. വിി.ക്കി് നൽകിയാ അഭാിമുഖത്തിൽ അവിർ പിെയുന്നുണ്ടാ് :

ട്രാൻസം് ചെജീൻഡ്ർ ആയാ അഞ്ചുമിൽ നിന്നാണ്് കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നത്. തീചെരാ ചെചാെിയാകുട്ടംി 
ആയാിരാിക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന തചെ� ഉഭായാലിംഗം സംാതാം തിരാിച്ചെിയുന്ന അഞ്ചും, മനോറ്റചെതാരും ഇന്ത്യയൻ 
ഹാിജീഡ്ചെയാ നോപിാചെല തചെന്ന കുടുംബത്തിൽനിന്നും സംമൂഹാത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തചെപ്പിടുകയും 
തചെ�തായാ ഒരും ഇടിത്തിനു നോവിണ്ടാി ശ്രീമിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. ഡ്ൽഹാിയാിചെല ശ്മശാനചെത്ത 
സംാന്ത്യം ഇടിമാക്കിി മാറ്റുംകയും അത് പിിന്നീടി് പില കാരാണ്ങ്ങളാൽ സംമൂഹാത്തിൽ നിന്നും 
മാറ്റിനിർത്തചെപിടുന്നവിർക്കി് അഭായാമാകുകയും ചെചായ്യുന്നു . കാശ്മീർ തീവ്രാവിാദ്യാിയാായാി 
മുദ്രകുത്തചെപ്പിടുന്ന മൂസം, സംാന്ത്യം സംാതാം അനോനാ�ിക്കുന്ന തിനോലാത്തമ, ഒരും ദ്യാളിത് ആയാ സംാന്ത്യം 
സംാതാചെത്ത മാറ്റി നിർത്തി സം�ാം ഹുകൈസംൻ എന്ന നോപിരാ് സംാീകരാിക്കുന്ന ദ്യായാചാന്ദീ്, ഇവിചെരാല്ലാം 
നോനാവിലിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുന്നു. ഇരുംപിതു വിർ�ചെത്ത ഇന്ത്യയൻ ജീീവിിതചെത്ത ഈ 
കഥാപിാത്രങ്ങളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പിിക്കുകയാാണ്് അരുംന്ധതി നോൊയാ്.

നോനാവിലിചെ� ഒരും പ്രധീാനഭാാഗംം കശ്മീരാിചെല അതിർത്തി പ്രനോദ്യാശത്ത് 
സംംഭാവിിക്കുന്നതായാതുചെകാണ്ടാ് ഇത് കശ്മീർ നോപിാലുംള്ള ഒരും പ്രനോതയക പ്രനോദ്യാശത്തിചെ�പ്രശ്നങ്ങചെള 
അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നതായാി കാണ്ാൻ കഴിിയും. പ്രധീാന കഥാപിാത്രങ്ങളിചെലാന്ന ്ട്രാൻസംച്െജീൻഡ്ൊയാ 
അഞ്ജുമായാതിനാൽ ട്രാൻസം് ചെജീൻഡ്ർ വിി�യാം കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്ന ഒന്നായാി നോനാവിലിചെന 
കണ്ക്കിാക്കിാനാവുംം. സംമകാലീന ഇന്ത്യയയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാ സംാമൂഹാിക സംാഹാചാരായങ്ങളിൽ നിന്ന് കഥ 
മാറ്റുംന്നത് അസംാധീയമാണ്്. അതിനാൽ ഒരും വിായാനക്കിാരാന് നോനാവിലിചെന സംമകാലീന ഇന്ത്യയയുചെടി 
ഒരും മിനിനോയാച്ചൊയാി വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ കഴിിയും. സംമകാലിക ഇന്ത്യയയാിൽ സംംഭാവിിക്കുന്ന 
ഒരും കഥചെയാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പുെത്താക്കിാൻ കഴിിയാിചെല്ലന്ന് അരുംന്ധതി നോൊയാ് 
അഭാിമുഖത്തിൽ പിെഞ്ഞതുനോപിാചെല, ഈ കഥാപിാത്രങ്ങചെള അവിരുംനോടിതായാ അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിൽ 
നിന്ന് മാറ്റുംന്നത് അസംാധീയമാണ്്. കാരാണ്ം ജീാതി, നോദ്യാശീയാത, ലിംഗംനോഭാദ്യാം എന്നീ വിി�യാങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയക്കിാർ ശാസംിക്കുന്ന വിായുവിിൽത്തചെന്ന ഉൾനോച്ചർന്നിരാിക്കുന്നു. ഒരും വിിമർശകൻ ചെഫമിനിസ്റ്റി് 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടി കഥചെയാ കാണ്ാൻ ശ്രീമിക്കുനോമ്പാൾ, തിനോലായും അവിളുംചെടി അനുഭാവിങ്ങളുംം 
വിയാഖാനിക്കിാൻ സംാധീിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നോൊയാ ്തിരാചെഞ്ഞടുത്ത കഥാപിാത്രങ്ങചെളല്ലാം സംബാൾട്ടംൺ 
ഗ്രൂപ്പിിചെ� പ്രതിനിധീികളായാിരുംന്നുചെവിന്ന് കാണ്ാനും സംാധീിക്കും അതിനാൽ സംബാൾട്ടംൺ 
സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംം വിയാഖയാനത്തിന് അനുനോയാാജീയമാണ്്.

ടോകാളനാിയിനാന്തരീ വാാ�വുംം ടോനാാവാലുംം
ദ്യാില്ലിയുചെടി പ്രാന്ത്യപ്രനോദ്യാശത്താണ്് കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നത്. പ്രധീാന ഭാാഗംം ഡ്ൽഹാിയാിലുംം 
കശ്മീരാിലുംം സംജ്ജ്ീകരാിച്ചിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം കശ്മീർ, നൂഡ്ൽഹാി നഗംരാം, ഗുജീൊത്ത്, നോകരാളം എന്നിവി 
ആഖയാനത്തിനോലക്കി് കടിന്നുവിരുംന്നു. കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി ജീീവിിതത്തിൽ ഇരുംപിത് വിർ�മായാി ഈ 
കഥ വിികസംിക്കുന്നു. വിയക്തിമായും ഈ സ്ഥിലങ്ങളുംചെടി ചാരാിത്രവുംം ആ കാലഘട്ടംത്തിചെല ഇന്ത്യയയുചെടി 
രാാഷ്ട്രീീയാ സംാഹാചാരായവുംം നോൊയാ് നോചാർത്ത് വിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഇന്ത്യയൻ സംാമൂഹാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിചെ� 
വിിമർശനാത്മക നിരാീക്ഷ്യംകനായാ ഒരും സംർവിജ്ഞാംനായാ(omniscient narrator) ആഖയാതാവിി
ചെ� അനുഭാവിമാണ്് നോനാവിലിൽ കാണ്ാൻ കഴിിയുന്നത്.



165
2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

ജീാതി, വിർഗംം, ഭൂമിശാസ്ത്രംപിരാമായാ അതിർത്തികൾ, ലിംഗംനോഭാദ്യാം എന്നിവി തുടിർച്ചയാായാി 
അനുഭാവിിക്കുന്ന ഇന്ത്യയചെയാ ഒരും നോപിാസ്റ്റി് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ സംമൂഹാമായാി മാത്രനോമ കാണ്ാൻ 
കഴിിയു എന്നു നോൊയാ് പിെഞ്ഞുവിക്കുന്നുണ്ടാ്. രാാജീയത്തിചെ� അതിർത്തികളിനോലാ നഗംരാത്തിചെ� 
നടുവിിനോലാ അവിയക്തിമായാ സംാതാമുണ്ടാായാതിചെ� അനുഭാവിം അവിർ വിായാനക്കിാർക്കി് നൽകുന്നു. 
ഈ അവിയക്തിമായാ സംാതാം (ambivalent identity ) ഇന്ത്യയൻ സംാഹാചാരായങ്ങളുംചെടി ആഖയാനങ്ങളിൽ, 
നോകാളനിയാന്ത്യരാ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടി നമുക്കി ്കാണ്ാൻ സംാധീിക്കും.അതുചെകാണ്ടാാണ് ്ഹാിന്ദു-മുസം ്ലിം 
കലാപിത്തിചെ� ഭാീകരാത നോനാവിലിൽ വിിവിരാിക്കുന്നത്. ഗുജീൊത്ത് കലാപിചെത്തക്കുെിച്ചും മറ്റ് പില 
കലാപിങ്ങചെളയും പ്രതിസംന്ധികചെളയും കുെിച്ച് നോനാവിലിൽ വിിവിരാണ്ങ്ങളുംണ്ടാ്. അത്തരാചെമാരും 
കലാപിത്തിൽ, ഒരും ഹാിജീ് ഡ്ചെയാ ചെകാല്ലുന്നത് നിർഭാാഗംയമുണ്ടാാക്കുചെമന്ന അവിരുംചെടി വിിശാാസംം 
കാരാണ്ം മാത്രമാണ്് അഞ്ജുമിന് പിരാിനോക്കിൽക്കിാതിരാിക്കുന്നത്. ചെതറ്റായാ നോദ്യാശീയാനോബാധീം 
രാാജീയചെത്ത നയാിക്കുകയും ശ്മശാനമാക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതായാി ഇത്തരാം ആഖയാനത്തിൽ 
പ്രതയക്ഷ്യംമായാി കടിന്നു വിരുംന്നു.

കാശ്മീരുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടുള്ള നോനാവിലിചെല അധീയായാങ്ങൾ അസംാസ്ഥിമായാ കശ്മീരാിചെ� 
അന്ത്യരാീക്ഷ്യംചെത്ത വിരാച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ടാ്. 'നമ്മുചെടി രാക്തിത്താൽ നാം കഴുകിയാ കശ്മീർ! ആ കശ്മീർ 
നമ്മുനോടിതാണ്്!’ എന്ന മുദ്രാവിാകയത്തിൽ നോനാവിലിചെല അന്ത്യരാീക്ഷ്യംം നിെഞ്ഞിരാിക്കുന്നു. (the 
Kashmir we have irrigated with our blood! That Kashmir is ours!’) (324). കലാപിം പൂർ
ത്തിയാാകുനോമ്പാചെഴില്ലാം ‘സംമാധീാനം പ്രഖയാപിിക്കിചെപ്പിടുന്നു.' (normalcy is declared) കശ്മീരാിചെല 
അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിൽ സംമാധീാനം എന്നത ്അസംാാഭാാവിീകത ഉള്ള അവിസ്ഥിയാായാി സൂചാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുന്നു. 
അധീികാരാത്തിലിരാിക്കുന്നവിരാിൽ നിന്നുള്ള പ്രഖയാപിനം മാത്രമാണ്് ഇത്. അരുംന്ധതി നോൊയാിയുചെടി 
അഭാിപ്രായാത്തിൽ എല്ലാ യുദ്ധീങ്ങളുംചെടിയും ആതയന്ത്യിക ഫലം സംാധീാരാണ് ജീനങ്ങചെള 
കണ്ണിീരാിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്്. കശ്മീരാിചെല പ്രശ്നങ്ങചെളക്കുെിച്ച് അരുംന്ധതി നോൊയാ് സംാീകരാിച്ച രാാഷ്ട്രീീയാ 
നിലപിാടി് പിാകിസ്ഥിാന് അനുകൂലമായാിരുംന്നില്ല, മെിച്ച് കശ്മീരാിചെല ജീനങ്ങനോളാടുള്ള അനുഭാാവിവുംം 
ചെപിാതുചെവി യുദ്ധീം ബാധീിച്ചവിരുംചെടി ദ്യായാനീയാ അവിസ്ഥിയുമാണ്് അവിർ പിങ്കുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാകാം 
അവിർ നോബാധീപൂർവ്വം കൂട്ടംിനോച്ചർക്കുന്നത് : ‘Life went on. Death went on. The war went on. In 
Kashmir, throwing a man’s own bio-data at him was sometimes enough to change the course 
if  his life. And sometimes it wasn’t.’ (324,329)

നിരാാശനായാ കശ്മീർ യുവിാക്കിളുംചെടി മചെറ്റാരും പ്രതിനിധീിയാാണ്്, തീവ്രാവിാദ്യാിയാായാി 
മുദ്രകുത്തചെപ്പിടുന്ന മൂസം. ഭാാരായയുചെടിയും മകളുംചെടിയും മരാണ്ം അവിചെന നിർഭായാനാക്കുന്നു. ജീബീന് 
എഴുതിയാ കത്ത് അനോ�ഹാത്തിചെ� അവിസ്ഥിചെയാ പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. 'നമ്മുചെടി കശ്മീരാിൽ മരാിച്ചവിർ 
എനോന്നക്കും ജീീവിിക്കും; എന്നാൽ ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നവിർ ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നവിരാായാി നടിിക്കുന്നവിരാാണ്് 
‘(‘In our Kashmir the dead will live forever; and the living are only dead people, pretending’) 
(343). ജീീവിിതത്തിൽ ദുരാന്ത്യം നോനരാിട്ടം തീവ്രാവിാദ്യാികളുംചെടി പ്രതിനിധീിയാാണ്് മൂസം. സംാതാചെത്ത മെക്കിാനു
ള്ള അനോ�ഹാത്തിചെ� ശ്രീമങ്ങൾ നോനാവിലിൽ ഉടിനീളം കാണ്ാൻ കഴിിയും. 1984 ൽ തിഹാാർ ജീയാിലിൽ 
ചെകാലപിാതകം, രാാജീയനോദ്രാഹാക്കുറ്റം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി മക്ബൂൾ ബട്ടംിചെന ജീയാിലിലടിച്ചനോപ്പിാൾ 
ചാരാിത്രം ആരാംഭാിച്ചുചെവിന്ന് മൂസം തിനോലാനോയാാടി് പിെയുന്നു. 2010 ചെല Azadi: The only way 
എന്ന സംനോമ്മാളനത്തിൽ ഇന്ത്യയയാിൽ നിന്ന് കശ്മീർ നോവിർചെപിടുത്തുന്നതിചെനക്കുെിച്ചുള്ള അരുംന്ധതി 
നോൊയാിയുചെടി പ്രസ്താവിന നോൊയാിക്കും ചെസംയാ്ദ്യാ് അലി �ാ ഗംീലാനിക്കുചെമതിചെരാ രാാജീയനോദ്രാഹാക്കുറ്റം 
ചുമത്തചെപ്പിടിാൻ കാരാണ്മായാിരുംന്നു. കശ്മീർ ഇന്ത്യയയുചെടി ഭാാഗംമചെല്ലന്നും കശ്മീരാിചെല ജീനങ്ങൾക്കി് 
ഇന്ത്യയയുമായാി ലയാനമല്ല, ഇന്ത്യയയാിൽ നിന്നുള്ള സംാാതന്ത്രയമാണ്് നോവിണ്ടാചെതന്നും സംനോമ്മാളനത്തിൽ 
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അരുംന്ധതി നോൊയാ് വിാദ്യാിച്ചു. ഈ വിീക്ഷ്യംണ്ചെത്ത മുനോന്നാട്ടം് വിയ്ക്കുംന്ന കഥാപിാത്രമാണ്് മൂസം. 
വിിപ്ലവികാരാിയാായാ മൂസം ബിലാപി് ദ്യാാസം് ഗുപ്തനോയാാടി് പിെയുന്നുണ്ടാ് , ‘one day Kashmir will make 
India self-destructive in the same way. You may have blinded all of  us, every one of  us, 
with your pellet guns by then. But you will still have eyes to see what you have done to us. You 
are not destroying us. You are constructing us; it is yourself  that you are destroying.’(434). 
മൂസം നോനാവിലിൽ പിെയുന്ന അവിസംാന വിാക്കുകളാണ്ിത്. കശ്മീർ നോവിർപിിരാിഞ്ഞിചെല്ലങ്കിൽ അത് 
ഇന്ത്യയക്കിാർക്കി് തചെന്ന നോദ്യാാ�കരാമാകുചെമന്ന് ബിലാപി് നോപിാലുംള്ള ഇന്ത്യയയാിചെല ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർക്കി് 
അനോ�ഹാം നൽകുന്ന മുന്നെിയാിപ്പിാണ്് ഇത്. കശ്മീരാിചെല സംർക്കിാർ ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിരുംചെടി ദുരാവിസ്ഥി 
ബിലാപി് മനസ്സാിലാക്കുന്നു, അവിചെരാ ചെവിറുക്കുന്ന ഒരും കൂട്ടംം ആളുംകളാൽ ഭാരാിക്കിചെപ്പിനോടിണ്ടാ അവിസ്ഥി. 
ഇത്തരാം പ്രതിനോ�ധീത്തിനിടിയാിൽ ഉയാർത്തുന്ന ബാനർ ഇങ്ങചെന ആണ്്

The Association of  Mothers of  the Disappeared, whose sons were missing, came with 
their banner,

The story of  Kashmir

DEAD = 68,000

DISAPPEARED = 10,000

Is this Democracy or Demon Crazy? (115)

നോഭാാപ്പിാൽ യൂണ്ിയാൻ കാർകൈബഡ്് ഗംയാസം് ഇരാകൾ നീതിക്കിായാി ദ്യാീർഘകാലമായാി പ്രതി
നോ�ധീിച്ചുചെകാണ്ടാിരാിക്കുന്നതിചെനയും നോൊയാ് ഇവിിചെടി വിിമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്. കമ്പനി അതിചെ� നോപിരാ് 
മാറ്റി, ഇനോപ്പിാൾ DAW ചെകമിക്കിൽസം് എന്നാക്കിിയാിരാിക്കുന്നു. നോഡ്ാ. ആസംാദ്യാ് ഭാാരാതിയായാിലൂചെടി 
പിെയുന്നുണ്ടാ്:

But these poor people who were destroyed by them, can they buy new lungs, new eyes? 
They have to manage with their same old organs, which were poisoned so many years ago. 
But nobody cares, (130).

നോൊയാി തചെ� അഭാിമുഖങ്ങളിൽ പിെയുന്നതുനോപിാചെല, വിർ�ങ്ങളായാി അവിർ 
നി�ബ്ദംയാായാിരുംന്നില്ല. ഇന്ത്യയയാിചെല സംാഹാചാരായങ്ങചെള വിിമർശനാത്മകമായാി നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്ന 
അവിർ സംാമൂഹാിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംജീീവിമായാി ഏർചെപ്പിട്ടംിട്ടുണ്ടാ്. അവിരുംചെടി അെിവുംം ചാരാിത്ര 
നിരാീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളുംം ഉൾനോച്ചർന്ന കഴിിഞ്ഞ ദ്യാശകത്തിചെല ഇന്ത്യയയുചെടി വിിവിരാണ്മാണ്് നോനാവിലിചെന 
സംമകാലിക രാംഗംവുംമായാി ലയാിപ്പിിക്കുന്നത്. നോനാവിലിചെല കഥാപിാത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയയാിചെല 
രാാ�് ട്രീയാവുംം സംാമൂഹാികവുംമായാ സംാഹാചാരായങ്ങളിൽ, പ്രനോതയകിച്ച് ദ്യാില്ലിയാിലുംം കശ്മീരാിലുംം പിരാ�രാം 
ബന്ധചെപ്പിട്ടംിരാിക്കുന്നു.

നോനാവിലിചെല സംബാൾട്ടംൻ ശബ്ദംങ്ങൾ
നോനാവിലിലൂചെടി വിയതയസ്ത അതിർത്തികൾ അവിതരാിപ്പിിക്കിാൻ നോൊയാ് ശ്രീമിക്കുന്നുണ്ടാ്. നോനാവിൽ 
വിായാനക്കിാരാന് നൽകുന്നത് അസംാസ്ഥിമായാ അന്ത്യരാീക്ഷ്യംമാണ്് .“It is in the air that we 
breathe,” അരുംന്ധതി നോൊയാ് പിെയുന്നു. കഥയാിചെല കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി നിലനിൽപ്പിിചെ� 
അവിയക്തിമായാ അവിസ്ഥിയും (ambivalent state)സംമകാലീന സംമൂഹാത്തിചെല മൂന്നാമിടിവുംം(third 
space) വിായാനക്കിാർക്കി് ഒനോരാസംമയാം അസംാസ്ഥിവുംം ചെവില്ലുവിിളി നിെഞ്ഞതുമായാ ആഖയാനാനുഭാവിം 
നൽകുന്നു.
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ലിംഗംനോഭാദ്യാം, ജീാതി, നോദ്യാശീയാത, ജീീവിിതവുംം മരാണ്വുംം തമ്മാിലുംള്ള അതിർത്തി എന്നിവി 
കഥയുചെടി അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിൽ ലയാിക്കുന്നു. അഞ്ജും, തിനോലാത്തമ, മൂസം, സം�ാം ഹുകൈസംൻ, നാഗം, 
ബിലാപി് എന്നിവിർ തമ്മാിൽ നോനരാിട്ടം് ബന്ധമിചെല്ലന്ന് നോതാന്നുന്ന രാീതിയാിലാണ്് നോനാവിലിൽ 
അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുന്നത്. അഞ്ജും താമസംിക്കുന്ന ശ്മശാനം (പിിന്നീടി് ജീന്നത് ഗംസ്റ്റി് ചെഹാൗസം് 
ആകുന്നു ) ഈ കഥാപിാത്രങ്ങചെള ബന്ധിപ്പിിക്കുന്ന സ്ഥിലമായാി മാറുന്നു. നോനരാിനോട്ടംാ അല്ലാചെതനോയാാ 
ശ്മശാനത്തിചെ� ഭാാഗംമാകുന്നതു വിഴിി അനോഭാദ്യായമായാ ഒരും കണ്ണിിയുചെടി ഭാാഗംമാകുകയാാണ്് 
ഇവിനോരാാനോരാാരുംത്തരുംം. നോൊയാ്  പിെയാാനാഗ്രഹാിക്കുന്ന മൂന്നാമിടിത്തിചെ� കഥ ഇവിരുംചെടി 
ജീീവിചാരാിത്രങ്ങൾ തചെന്ന ആണ്്.

നോനാവിലിചെല മിക്കി കഥാപിാത്രങ്ങൾക്കും ചാില പ്രനോതയക സംാഭാാവിങ്ങളുംചെണ്ടാങ്കിലുംം അവിയ്ക്കാ് 
ചെപിാതുവിായാ ചാില ഘടികങ്ങളുംണ്ടാ്. അവിചെരാ സംമൂഹാത്തിചെല 'നോഡ്രാാപ്പി് ഔടി്സം് ' (drop outs) 
എന്ന് വിിളിക്കിാം. എന്നാൽ വിാസ്തവിത്തിൽ, അവിർ ജീീവിിക്കുന്ന വിയവിസ്ഥിിതിയാിൽ നിന്നും 
പുെത്താക്കിചെപ്പിടുകയാാണ്്. നോകന്ദ്ര കഥാപിാത്രമായാ അഫ്താാബ്(അഞ്ചുമിചെ� പിഴിയാനോപിരാ്), അയാാൾക്കി് 
/ അവിൾക്കി് ഒരും ആൺകുട്ടംിയാായാി ജീീവിിക്കിാൻ കഴിിയാാത്തതിനാൽ സംമൂഹാത്തിൽനിന്നും മാറ്റി
നിർത്തചെപ്പിടുന്നു. സംമൂഹാത്തിചെലയും കുടുംബവിയവിസ്ഥിിതിയുചെടിയും ധീാർമ്മാികമൂലയങ്ങൾ അവിചെന 
സ്ത്രംീയാായാി ജീീവിിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടിയുന്നു, ഒപ്പിം തചെ� മനസ്സാ് ആഗ്രഹാിക്കുന്ന കാരായങ്ങളിനോലക്കി് 
അനോ�ഹാം സംായാം മാറുന്നു. ലിംഗംത്തിചെ� അതിർത്തിയാിലാണ്് അഞ്ജും നിൽക്കുന്നത്. സംാപ്നങ്ങളുംചെടി 
ഭാവിനമായാ ഖാാബ്ഗയുചെടി നീല വിാതിലുംകൾ അഞ്ജുവിിചെന ക്ഷ്യംണ്ിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഖാാബ്ഗയുചെടി അന്ത്യരാീ
ക്ഷ്യംത്തിൽ സംംതൃപ്തയാാചെണ്ങ്കിലുംം കുെച്ച് വിർ�ങ്ങൾക്കി് നോശ�ം അവിിചെടി നിന്ന് മാെണ്ചെമന്ന് 
അഞ്ജൂമിന് നോതാന്നുന്നു. എന്നാൽ ഖാാബ്ഗ നിവിാസംികളിചെലാരാാളായാ നിനോമ്മാാ നോഗംാരാഖ്പുരാി 
സംമൂഹാത്തിൽ നിന്ന് പുെത്താക്കിചെപ്പിട്ടം ഒരും ഹാിജീഡ്യുചെടി ആന്ത്യരാിക വിികാരാം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ് .

കലാപിം നമ്മുചെടി ഉള്ളാിലാണി് . യുദ്ധീം നമ്മുചെടി ഉള്ളാിലാണി് . ഇനോന്ത്യാ - പിാക്കി് നമ്മുചെടി 
ഉള്ളാിലാണി് . അത് ഒരാിക്കിലുംം പിരാിഹാരാിക്കിചെപ്പിടിില്ല. അതിന് �ഴംി�ില്ലം. (നോപിജീ് 23)

(The riot is inside us. The war is inside us. The Indo - Pak is inside us. It will never 
settle down. It can’t.) (P. 23)

തിനോലാ തചെ� ശവികുടിീരാത്തിൽ എഴുതാൻ ആഗ്രഹാിച്ച ഒരും കവിിത ആസംാാദ്യാകചെരാ 
സംാാധീീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്് ‘How to tell a shattered story? By slowly becoming everybody. No. 
By slowly becoming everything’ (436).

അഞ്ജും താമസംിക്കിാൻ തിരാചെഞ്ഞടുക്കുന്ന ശ്മശാനം ജീീവിിതത്തിനും മരാണ്ത്തിനും ഇടിയാി
ലുംള്ള ഒരും ഓനോസ്മാട്ടംിക് അവിസ്ഥിയാാണ്്. എല്ലാവിരുംം അവിസംാനം ചെചാചെന്നത്തുന്ന സ്ഥിലമാണ്് 
ശ്മശാനം, എന്നാൽ ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്ന ആളുംകൾ ഇത് തങ്ങളുംചെടി പ്രിയാചെപ്പിട്ടംവിർ 'സംമാധീാനത്തിൽ' 
വിിശ്രീമിക്കുന്ന ഒരും സ്ഥിലമായാിട്ടംാണ്് കാണുന്നത്. ഇവിിചെടി ശ്മശാനം മചെറ്റാരും ഇനോന്ത്യാ-പിാക്കി് ആയാി 
മാറുന്നു, കശ്മീർ നോപിാലുംള്ള ഒരും സ്ഥിലത്ത്, ജീീവിിതവുംം മരാണ്വുംം ആളുംകൾക്കി് തിരാചെഞ്ഞടുക്കിാനാ
വിില്ല. മരാിച്ചവിർ മരാിച്ചുചെവിങ്കിലുംം അവിരുംചെടി ഓർമ്മാകൾ ഇനോപ്പിാഴും സംജീീവിമാണ്്. ശ്മശാനം ഒരും 
അതിഥി മന്ദീിരാമാക്കിി മാറ്റുംന്നത് വിലിചെയാാരും വിിനോരാാധീാഭാാസംമാണ്്.

ഒരും നോവിശയാലയാത്തിൽ മരാിക്കുന്ന ചെപിൺകുട്ടംിക്കി് സംാധീാരാണ് ശവിസംംസ്കാാരാ ചാടിങ്ങുകൾ 
നിനോ�ധീിക്കുന്ന ഒരും ഭാാഗംം നോനാവിലിൽ ഉണ്ടാ്. അഞ്ജുവുംം സം�ാമും അവിളുംചെടി സംംസ്കാാരാ 
ചാടിങ്ങുകൾ നടിത്തുന്നു. ഇവിിചെടി ശ്മശാനം ഹാിജീ് ഡ്കൾക്കി് മാത്രമല്ല, പിാർശാവിത്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടം 
മറ്റ് വിിഭാാഗംങ്ങൾക്കും പ്രനോവിശിക്കിാനുള്ള ഇടിമായാി മാറുന്നു. ഹാിജീ് ഡ്, ദ്യാലിതർ, മാനോവിായാിസ്റ്റുകൾ, 
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അനാഥർ, മൃഗംങ്ങൾ, മൃഗംസം് നോനഹാികൾ എന്നിവിരുംചെടി ഒരും കൂട്ടംമായാി മാറുകയാാണ്് നോനാവിലിചെല 
ജീന്നത്ത് ഗംസ്റ്റി് ഹാൗസം്.

ദ്യായാാചാന്ദീ് എന്ന ദ്യാലിത്, പിിന്നീടി് സം�ാം ഹുകൈസംൻ എന്ന നോപിരാ് തിരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നു. പിശുവിിചെന 
കടിത്തിചെയാന്നു ആനോരാാപിിച്ചാണ്് ജീനക്കൂട്ടംം ദ്യായാചാന്ദീിചെ� പിിതാവിിചെന ചെകാല്ലുന്നത്. നിസ്സാഹാായാനായാ 
ദ്യായാചാന്ദീ് അവിചെ� പിിതാവിിചെന ചെകാന്ന ജീനക്കൂട്ടംത്തിൽ ഒരാാളാകുന്നു. ഈ സംംഭാവിം കപിടി 
മതവിിശാാസംങ്ങളുംചെടി നോപിരാിൽ അടുത്ത കാലത്തായാി ഇന്ത്യയയാിൽ നടിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങചെള 
ഓർമ്മാിപ്പിിക്കുന്നു. നിരാാശനായാ ദ്യായാാചാന്ദീ് , സം�ാം എന്ന നോപിരാ് തിരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നു, കാരാണ്ം 
നോനതാവി് സം�ാം ഹുകൈസംൻ തചെ� ധീാരാണ്യാനുസംരാിച്ച് ഓർ നിർഭായാനായാ നോനതാവിായാിരുംന്നു. 
സം�ാമിചെനക്കുെിച്ച് അഞ്ജും പിെയുന്നുണ്ടാ്.

Anjum used the word Chamar and not Dalit, the more modern and accepted term for 
those that Hindus considered to be ‘untouchable’, in the same spirit in which she refused 
to refer to herself  as anything other than Hijra. She didn’t see the problem either Hijras or 
Chamars. (85)

ദ്യാലിത് എന്ന നിലയാിൽ സംാന്ത്യം നോപിരാിനോനാടി് നോചാർന്ന് നിൽക്കിാൻ നോപിാലുംം വിയ്യാത്ത 
അരാക്ഷ്യംിതാവിസ്ഥിയാാണ്് ഇന്ത്യയ നോപിാലുംള്ള രാാജീയങ്ങളിചെല ദ്യാളിതർ നോനരാിടുന്നത്. അത് ഒരും രാീതിയാിൽ 
നോനാക്കിിയാാൽ നിലനിൽപ്പിിചെ� അവിയക്തിമായാ അവിസ്ഥിയാാചെണ്ന്ന് മനസംിലാക്കിാം. ജീാതിയുചെടി 
അതിർവിരാമ്പുംകൾ അനോ�ഹാത്തിചെ� സംാധീാരാണ് ജീീവിിതം അസംാധീയമാക്കുന്നു. നോപിാസ്റ്റുനോമാർട്ടംം 
ചെചായ്യാനായാി സംവിർണ്ണി നോഡ്ാക്ടർമാർ വിിമുഖത കാണ്ിക്കുന്ന സംർക്കിാർ നോമാർച്ചെിയുചെടി വിിവിരാണ്ം 
നോനാവിലിൽ അത്തരാം സംംഭാവിങ്ങളിചെലാന്നാണ്്. ഉയാർന്ന ജീാതിക്കിാർ ചെചായ്യാൻ മടിിക്കുന്ന 
നോജീാലികൾ ചെചായ്യാൻ ദ്യാലിതർ നിർബന്ധിതരാാകുന്നു. ഇന്ത്യയൻ സംാമൂഹാിക വിയവിസ്ഥിയുചെടി 
വിയവിഹാാരാങ്ങളിൽ വിളചെരാ സംങ്കീർണ്ണിമായാ രാീതിയാിലാണ്് അധീികാരാം പ്രവിർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് 
സം�ാമിചെ� ജീീവിിതം വിയക്തിമാക്കുന്നു.

കഥയുചെടി ഒരും പ്രധീാന ഭാാഗംം കശ്മീരാിലാണ്് നടിക്കുന്നത്. കശ്മീരാിചെല അന്ത്യരാീക്ഷ്യംം 
ജീാതിയുചെടിയും ലിംഗംത്തിചെ�യും നോപിാചെല തചെന്ന ശ്മശാനത്തിചെ� ഓനോസ്മാട്ടംിക് അവിസ്ഥിയാായാി 
അവിതരാിപ്പിിക്കുന്നുണ്ടാ്. അഞ്ജുമും, സം�ാമും പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്ന ലിംഗംത്തിചെ�യും ജീാതിയുചെടിയും 
അതിരുംകൾ നോനാവിലിലുംടിനീളം വിയക്തിമാണ്്; ലിംഗംനോഭാദ്യാത്താൽ സംമൂഹാത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി 
നിർത്തചെപ്പിടുന്ന വിയക്തിിതാമാണ്് അഞ്ചുമിചെ�ത് , സം�ാം ദ്യാലിതനായാി ജീനിചെച്ചങ്കിലുംം നിലനിൽപ്പിിനു 
നോവിണ്ടാി മുസ്ലിിം നോപിരാ് സംാീകരാിക്കുന്നു. ആഖയാനത്തിനിടിയാിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്ന ചാില കഥകൾ 
കശ്മീർ ജീനതയുചെടിനോയാാ കശ്മീരാിചെല അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിചെല തീവ്രാവിാദ്യാികളുംചെടിനോയാാ ആദ്യായചെത്ത 
അനുഭാവിങ്ങളാണ്്. Gaffor’s Story അത്തരാത്തിലുംള്ള ഒന്നാണ്്. കശ്മീരാിചെല സം് ചെപി�യൽ ടിാസം് ക് 
നോഫാഴി് സം് (STF) മുജീാഹാി�ീൻ തീവ്രാവിാദ്യാികളുംമായുള്ള ആക്രമണ്ത്തിചെ� ഇല്ലാക്കിഥകൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന 
രാീതിയാാണ്് ഈ അധീയായാം വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നത്. എ�ിഎഫിചെ� സംംരാക്ഷ്യംണ്ത്തിനായാി മനു�യ 
കവിചാങ്ങളായാി പ്രവിർത്തിക്കിാൻ കശ്മീരാിചെല ജീനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാാകുന്നു. നവിാബ് ബസംാെിചെല 
ചെപിാതു നോടിായാ് ലറ്റിചെല മാൻ നോഹാാളിൽ വിച്ച് മരാണ്ത്തിന് കീഴിടിങ്ങുന്ന തീവ്രാവിാദ്യാിയുചെടി തണുപ്പും 
മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണുംകളുംം എല്ലാ ഇന്ത്യയക്കിാർക്കുമുള്ള ഒരും സംനോന്ദീശം നൽകുന്നു എന്ന ്നോൊയാ ്പിെയുന്നുണ്ടാ.്

Those eyes that stared at us for one and half  hours- they were forgiving eyes, 
understanding eyes. We Kashmiris do not need to speak to each other and kill each other, 
but we understand each other. We do terrible things to each other, we wound and betray and 
kill each other, but we understand each other. (194)
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നോനാവിലിചെല കഥാപിാത്രങ്ങൾ പൂർണ്മായും സംമൂഹാത്തിചെ� മുഖയധീാരായാിൽ നിന്ന് 
മാറ്റിനിർത്തചെപ്പിടുന്നവിരാാണ്്. ഒരും മുസ്ലിീം, കശ്മീർ തീവ്രാവിാദ്യാി എന്ന നിലയാിലുംള്ള മൂസംയുചെടി 
ഐഡ്�ിറ്റി, ലിംഗംപിരാമായാ വിയതയാസംങ്ങചെള നോനർക്കിാണുന്ന അഞ്ചും, ദ്യാളിത് എന്നസംാതാം 
മെച്ചുചെവിക്കിാൻ നോപിരുംനോപിാലുംംമാറ്റുംന്ന ദ്യായാാചാന്ദീ്, ഒരും സംാതന്ത്ര സ്ത്രംീയാാകാൻ ആഗ്രഹാിക്കുന്ന 
തിനോലാ. ഈ കഥാപിാത്രങ്ങചെളല്ലാം, അവിരുംചെടി സംാഹാചാരായങ്ങളുംം അനുഭാവിങ്ങളുംം അവിരുംചെടി 
കഥകചെള സംബാൾട്ടംൻ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംചെടി ചെവിളിച്ചത്തിൽ വിയാഖയാനിക്കിാനുള്ള സംാധീയത 
വിർദ്ധീിപ്പിിക്കുന്നു.

ടോനാാവാലിിടെലി ടെഫിമിനാിസ്റ്റ്് ആഖ്യാാാനാങ്ങൾ
സ്ത്രംീനോകന്ദ്രീകൃത സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളിലൂചെടി പ്രധീാന കഥാപിാത്രങ്ങളായാ അഞ്ജുമിചെനയും 
തിനോലാത്തമചെയായും വിിശകലനം ചെചായ്യാൻ കഴിിയും. ഒരും സ്ത്രംീചെയാന്ന നിലയാിൽ തചെ� യാഥാർത്ഥ്യ 
വിയക്തിിതാം അഞ്ജും കചെണ്ടാത്തുന്നു. വിിപ്ലവിത്തിൽ പൂർണ്ണിമായും നിരാാശയാായാിരുംന്നിട്ടും ഒരും 
സ്ത്രംീചെയാന്ന നിലയാിൽ തിനോലായുചെടി ശക്തിമായാ ഇച്ഛാശക്തിി തകരുംന്നില്ല . തിനോലായുചെടി 
കഥയാിൽ ഗുജീൊത്തിചെല കലാപിം കടിന്നു വിരുംന്നു. എന്നാൽ കഥയാിൽ എല്ലായാിടിത്തും തിനോലാ 
ഉണ്ടാ്; ദ്യാില്ലി, ഗുജീൊത്ത്, കശ്മീർ, നോകരാളം എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ. അഞ്ജുമിചെനനോപ്പിാചെല, തിനോലായും 
അവിളുംചെടി ദ്യാക്ഷ്യംിനോണ്ന്ത്യയൻ സംാതാവുംം ഉത്തനോരാന്ത്യയൻ സ്ത്രംീയുചെടി ജീീവിിത രാീതികളുംം തമ്മാിൽ നിരാന്ത്യരാ 
സംംവിാദ്യാത്തിലാണ്്. തീവ്രാവിാദ്യാിയാായാ മൂസംയുമായുള്ള പ്രണ്യാബന്ധവുംം കശ്മീരാിചെല തീവ്രാവിാദ്യാ വിിരുംദ്ധീ 
പിത്രപ്രവിർത്തകനായാ നാഗംയുമായുള്ള വിിവിാഹാവുംം നടിക്കുനോമ്പാൾ മൂസംയുചെടിയും നാഗംയുചെടിയും 
പ്രതയയാശാസ്ത്രംങ്ങചെളക്കുെിച്ച് അവിൾ ഒരാിക്കിലുംം ചാിന്ത്യിക്കുന്നില്ല.

‘There seemed to be no pattern or theme to her interests. She had no set task, 
no project. She was not writing a book or making a film. She paid no attention 
to things that most people would have considered important. Over the years her 
peculiar, ragged archives grew particularly dangerous. ... The truth is that she 
traveled back to Kashmir to still her troubled heart, and to atone for a crime she 
hadn’t committed.’ (270)

സ്ത്രംീയാായാി ജീീവിിച്ച് , സ്ത്രംീകളുംചെടി വിികാരാങ്ങചെള സംാംശീകരാിക്കുവിാൻ അഞ്ജുവുംം തിനോലായും 
ഒനോരാനോപിാചെല ശ്രീമിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. ജുമാ മസം്ജീിദ്യാിന് സംമീപിം അഞ്ജും കചെണ്ടാത്തിയാ 
കൈസംനബിനോനാടുള്ള അഞ്ജുമിചെ� അടുപ്പിത്തിലൂചെടി മാതൃതാത്തിനായുള്ള ശക്തിമായാ ആഗ്രഹാം 
അഞ്ചുമിൽ കാണ്ാൻ കഴിിയും.അനോതസംമയാം തിനോലാ യാഥാർത്ഥ്യ സ്ത്രംീതാത്തിചെ� ആർദ്രതയും 
അഭാിനിനോവിശവുംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. കഥയുചെടി പ്രാരാംഭാഭാാഗംത്ത് അതിജീീവിനത്തിനായുള്ള 
അഞ്ജുവിിചെ� നോപിാരാാട്ടംങ്ങളിലൂചെടിയാാണ്് ലിംഗംപിരാമായാ പ്രശ് നവുംം, ഒരും ഹാിജീ് ഡ്ക്കു നോനരാിനോടിണ്ടാി 
വിരുംന്ന സംാമൂഹാിക പ്രശ്നങ്ങളുംം പ്രകടിമാകുന്നത്. ലിംഗം സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങളുംചെടി പിിൻബലത്തിൽ നോനാവിൽ 
വിായാിക്കിാനും വിയാഖയാനിക്കിാനുമുള്ള സംാധീയത ഇവിിചെടിയുണ്ടാ്.

ദി മാിനാിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റി്കോമാാസ്റ്റ്് ഹ്ാപ്പാികൊനാസിിൽ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്ന കഥകൾ ഇന്ത്യയയാിചെല 
ശബ്ദംങ്ങചെളയും ഭാാ�കചെളയും സംംസ്കാാരാങ്ങചെളയും പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്നു. ദ്യാില്ലിയാിചെല ശ്മശാനം 
കശ്മീരാിചെല ഇനോന്ത്യാ-പിാക്കി് തചെന്നയാാണ്്: ഇരും രാാജീയങ്ങളുംചെടിയും ഇടിയാിൽ അവിയക്തിമായാ സംാതാം, 
ഹാിജീ്ഡ് എന്ന അഞ്ജുമിചെ� കൈഹാബ്രിിഡ്് ഐഡ്�ിറ്റി, ചാമർ എന്ന നിലയാിൽ തചെ� യാഥാർത്ഥ്യ 
വിയക്തിിതാത്തിൽ തുടിരാാൻ ഇഷ്ടിചെപ്പിടിാത്ത സം�ാം, ഒരും തീവ്രാവിാദ്യാിയാായാി മാെിയാ മൂസം, തചെ� 
സംാതാത്തിചെ� യാഥാർത്ഥ്യ അർത്ഥ്യം കചെണ്ടാത്താൻ എനോപ്പിാഴും പിാടുചെപിടുന്ന തിനോലാ ഇവിചെയാല്ലാം 
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നോനാവിലിചെന സംമകാലീന ഇന്ത്യയയുചെടി ഒരും ചെചാറുചാിത്രമാക്കിി മാറ്റുംന്നു. കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി വിയക്തിി 
ജീീവിിതത്തിലൂചെടിയും സംാമൂഹാിക-രാാഷ്ട്രീീയാ അന്ത്യരാീക്ഷ്യംത്തിലൂചെടിയും കഥ നചെമ്മാ നയാിക്കുന്നു. നോപിാസ്റ്റി് 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ, സംബാൾട്ടംർ, ചെഫമിനിസ്റ്റി് സംാഹാിതയ സംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങചെള ലയാിപ്പിിച്ചാൽ മാത്രനോമ 
നോനാവിലിചെനക്കുെിച്ച് പൂർണ്ണിമായാ ധീാരാണ് സംാധീയമാകൂ. ഈ കഥാപിാത്രങ്ങളുംം അവി സൃഷ്ടിിച്ച 
നോനാവിലിസ്റ്റും എല്ലായാ്നോപ്പിാഴും അനന്ത്യമായാ നീതി നോതടുന്നു, പിനോക്ഷ്യം നോനാവിൽ അവിസംാനിക്കുന്നത് 
എല്ലാവിരുംം സംനോന്ത്യാ�ം കചെണ്ടാത്തുന്ന ഘട്ടംത്തിലാണ്്. “Life went on. Death went on. The 
war went on.” എന്ന് നോനാവിലിസ്റ്റി് വിായാനക്കിാരാചെന ഓർമ്മാിപ്പിിക്കിാൻ ആഗ്രഹാിക്കുന്നു. ഇചെതല്ലാം 
നോചാർന്ന് ഒരും ഉത്തരാാധുനിക നോനാവിൽ എന്ന നിലയാിൽ ദി മാിനാിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റി്കോമാാസ്റ്റ്് ഹ്ാപ്പാികൊനാസി് 
മികച്ച ഒരും വിായാനാനുഭാവിവുംം ആഖയാനത്തിനും കൈസംദ്ധീാന്ത്യികമായാ വിിശകലനത്തിനുമുള്ള വിലിയാ 
ഒരും ഇടിവുംം ഒരുംക്കുന്നു .
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നോഡ്ാ. താരാ ഗംംഗംാധീരാൻ
എെണ്ാകുളം ജീില്ലയാിചെല ഓടിക്കിാലിയാിൽ ജീനനം. നോകാതമംഗംലം mar athanacius college ൽ 
നിന്ന് ഇംഗ്ലീീ�ിൽ ബിരുംദ്യാവുംം, ആലുംവി U C college ൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീീ�ിൽ ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാവുംം, 
നോകാളനിയാനന്ത്യരാ പിഠനത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്ബിരുംദ്യാവുംം നോനടിി. നോദ്യാശീയാ അന്ത്യർനോദ്യാശീയാ നോജീർണ്ലുംകളിൽ 
പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഇനോപ്പിാൾ തൃക്കിാക്കിരാ ഭാാരാത മാത നോകാനോളജീിൽ ഇംഗ്ലീീ�് വിിഭാാഗംം 

അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ ആണ്്.

https://www.youtube.com/watch?v=K0f1MzCajaU
https://www.youtube.com/watch?v=C94AdvtUnIo


കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം കപ്പിപ്പിാട്ടംിൽ
നൂെ വിി.

അധീയാപിിക.. എ.എം.യു.പിി.സ്കൂൾ, കുറ്റിത്തെമ്മാൽ, മലപ്പുെം

സംംഗ്രഹാം
മലയാാളസംാഹാിതയചാരാിത്രത്തിൽ അർഹാമായാ ഇടിം സംമ്പാദ്യാിക്കിാൻ കഴിിയാാചെതനോപിായാ കവിിയും 
ദ്യാാർശനികനുമാണ്് കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ. ഇന്ത്യയയാിലുംടിനീളമുണ്ടാായാ ഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനത്തിനോനാടി് 
നോചാർനോത്താ തനോ�ശീയാ സൂഫിപിാരാമ്പരായനോത്താടു നോചാർനോത്താ വിായാിനോക്കിണ്ടാിയാിരുംന്ന ഒചെരാഴുത്തുകാരാനാ
യാിരുംന്നു അനോ�ഹാം. എന്നാൽ വിനോരാണ്യസംാഹാിതയചാരാിത്രങ്ങൾ പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല ഈ മാപ്പിി
ളകവിിചെയാ തിരാസ്കാരാിച്ചു. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിിപ്പുെവുംം മുസ്ലിിം കൈദ്യാനംദ്യാിനജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാി 
നിലനിൽക്കിാൻ സംാധീിച്ച, സംാഹാിതീയാതയാിലുംം ദ്യാാർശനികതയാിലുംം സംവിിനോശ�മായാ തികവും പ്രകടിിപ്പിി
ക്കുന്ന കപ്പിപ്പിാട്ടം് എന്ന അനോ�ഹാത്തിചെ� അെബിമലയാാളകൃതിചെയാക്കുെിച്ച് ഒരും മുഖയധീാരാാചാരാിത്രവുംം 
ഇനോന്നാളം സംംസംാരാിച്ചില്ല. ഇത്തരാത്തിൽ മലയാാളസംാഹാിതയ ചാരാിത്രം പുലർത്തിനോപ്പിാന്ന വിനോരാണ്യത, 
സംവിർണ്ത, മൗനങ്ങൾ, പിക്ഷ്യംപിാതിതാങ്ങൾ തുടിങ്ങിയാവി നോചാാദ്യായം ചെചായ്യചെപ്പിടുകയും ചാരാിത്രങ്ങൾ 
പുനർവിായാിക്കിചെപ്പിടുകയും ചെചായ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെന അതിചെല ‘കപ്പിൽ’ എന്ന രൂപികത്തി
ചെ� സംവിിനോശ�തകചെള അടിിസ്ഥിാനചെപ്പിടുത്തി പിഠിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിലൂചെടി.

കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെന കുെിച്ച് നടിന്ന രാണ്ടാ് ആധീികാരാികപിഠനങ്ങൾ ചെക.ചെക. മുഹാമ്മാദ്യാ് അബ്ദുൽകരാീ
മിചെ� രാസംികശിനോരാാമണ്ി കുഞ്ഞായാിൻ ‘മുസ്ലിിയാാരുംചെടി കപ്പിപ്പിാട്ടും നൂൽമദ്യാ്ഹും ഒരും പിഠനം’,  നോഡ്ാ. 
പിി സംക്കിീർ ഹുകൈസംചെ� ‘കപ്പിപ്പിാട്ടം് ഒരും ദ്യാാർശനിക പിഠനം’ എന്നിവിയാാണ്്. കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� ഉള്ളടി
ക്കിചെത്തയും ദ്യാാർശനികതചെയായും വിിശദ്യാീകരാിക്കിാൻ രാണ്ടു കൃതികൾക്കും സംാധീിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.  എന്നാൽ 
സംാഹാിതീയാതയും ദ്യാാർശനികതയും പിരാ�രാപൂരാകങ്ങളായാി കവിിതയാിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്നതിചെന 
കുെിച്ച് ഗംൗരാവിപൂർണ്മായാ അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ രാണ്ടാ് പിഠനങ്ങളിലുംം ഉണ്ടാായാില്ല. കാവിയശരാീരാം ആദ്യാിമ
ദ്ധീയാന്ത്യം കപ്പിൽ എന്ന രൂപികത്തിനകത്ത് അനായാാനോസംന നിലനിർത്തുകയും മനു�യജീീവിിതചെത്ത 
സംംബന്ധിച്ച ഇസ്ലിാമിക ദ്യാർശനങ്ങളുംചെടി സംത്തചെയാാന്നാചെക അതിലുംൾചെക്കിാള്ളിക്കുകയും ചെചായ്യാൻ 
കപ്പിപ്പിാട്ടുകാരാന് സംാധീിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. രാചാനാകാലചെത്ത സംവിിനോശ�മായാ ഇന്ത്യയൻസംമുദ്രതീരാവിാണ്ിജീയരാം
ഗംചെത്ത സംജീീവിതയും അത് സൃഷ്ടിിച്ച സംാമൂഹാികസംാഹാചാരായങ്ങളുംം കപ്പിചെലന്ന രൂപികനിർമിതിചെയാ 
സംാാധീീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഈ മധീയകാലസംാമൂഹാികവിയതിരാിക്തിതകളുംം  കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� ദ്യാാർശനിക ചാിന്ത്യകചെള 
കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം എങ്ങചെനയാാണ്് സംാധീയമാക്കുന്നുചെവിന്നതും ഈ പ്രബന്ധം അനോനാ�ിക്കുന്നു.

കീനോവിഡ്്സം്: കപ്പിപ്പിാട്ടം്, അെബിമലയാാളം, കപ്പിൽ, രൂപികം, സൂഫിസംം
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രൂപികം
ശബ്ദംാർത്ഥ്യസംംനോയാാഗംം രാമണ്ീയാമായാിരാിക്കിണ്ചെമന്നത് കാവിയചെത്തപ്പിറ്റിയുള്ള പ്രാചാീനസംങ്കൽ
പ്പിങ്ങളുംചെടി കാതലാണ്്. രാമണ്ീയാമായാ ശബ്ദംങ്ങളുംം കൈവിവിിധീയപൂർണ്മായാ അർത്ഥ്യസംാധീയതകളുംം 
നോചാർന്ന്മനോനാഹാരാമായാ കാവിയം നിർമിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാചാീനാലങ്കാരാികർ നിരാീക്ഷ്യംിച്ചു. തചെ� 
കാവിയാദ്യാർശത്തിൽ ഇഷ്ടിാർത്ഥ്യയവിച്ഛിന്നമായാ പിദ്യാസംമൂഹാചെത്തയാാണ്് ദ്യാണ്ഡി കാവിയശരാീരാമായാി 
കണ്ക്കിാക്കുന്നത്. ചെവിറും പിദ്യാസംഞ്ചയാം കവിിതയാാകില്ല. കാവിയമാകണ്ചെമങ്കിൽ പിദ്യാസംമൂഹാം 
വിിവിിധീാർത്ഥ്യങ്ങളാൽ, അലങ്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിരാിക്കിണ്ം. രൂപികം എന്ന അർത്ഥ്യാലങ്കാരാചെത്ത 
കാവിയശരാീരാനിർമിതിയുചെടി കൈവിദ്യാഗ്ദ്ധയനോത്താടി് കൂടിിയാ പ്രനോയാാഗംമായാി അവിർ കണ്ടു. പിാശ്ചിാതയ 
സംാഹാിതയ ചാിന്ത്യകരുംം രൂപികത്തിനു സംമാനചെമന്നു വിിളിക്കിാവുംന്ന Metaphor കവിിതയുചെടി 
രാസംനിർമിതിയാിൽ സുപ്രധീാന പിങ്കുവിഹാിക്കുന്നുചെണ്ടാന്ന് നിരാീക്ഷ്യംിച്ചു. ഡ്ബ്ലിു.ബി.നോയാറ്റ് സംിചെ� 
The Second Coming എന്ന കവിിതയാിചെല ‘Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer’ എന്ന വിരാിയാിചെലപിരുംന്ത്യ് രൂപികങ്ങൾ കവിിതയ്ക്കാകത്ത് 
നിർമിക്കുന്ന അർത്ഥ്യവിയാപ്തിക്കുദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്. ‘ഉടിചെലാരും കാത്തിരാിപ്പു നോകന്ദ്രമാചെണ്’ന്നു �ാജു 
വിി.വിി. എഴുതുനോമ്പാഴും രൂപികങ്ങളുംചെടി അർനോത്ഥ്യാല്പാദ്യാനകൈവിചാിത്രയം വിയക്തിമാകും.

മലയാാളത്തിൽ രൂപികാലങ്കാരാത്തിചെ� അതിശയാകരാങ്ങളായാ ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ സുലഭാമായാി 
കാണ്ാനാകും. പ്രനോതയകിച്ചും പുതുകാലകവിിതകളിൽ. എന്നാൽ ദ്യാീർഘമായാ ഒരും മദ്ധീയകാലകാ
വിയത്തിചെ� ആദ്യാിമദ്ധീയാന്ത്യം ഒനോരാ രൂപികത്തിചെ� മനോനാഹാരാമായാ സംന്നിനോവിശം കാണ്ചെപ്പിടുന്നത് 
ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെന സംാഹാിതയചാരാിത്രത്തിൽ വിയക്തിമായാടിയാാളചെപ്പിടുനോത്ത ണ്ടാതുന്നതിനു
ള്ള പില കാരാണ്ങ്ങളിചെലാന്നാണ്ിത്.

കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം.
കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം തത്താശാസ്ത്രംത്തിനുംസംാഹാിതയത്തിനും പുതുമയുള്ള ഒന്നല്ല. കപ്പിൽ അതിചെ� 
വിലുംപ്പിം,ഉള്ളടിക്കിങ്ങളുംചെടി കൈവിവിിധീയസംാധീയത, സംഞ്ചാരാം, ഗംതി, ദ്യാിശ, അനിശ്ചിിതതാം തുടിങ്ങിയാ 
നിരാവിധീി സംവിിനോശ�തകളാൽ പിലമട്ടംിലുംള്ള രൂപികനോവി�ം ചെകട്ടംിയാ ഒന്നാണ്്. പുരാാതന ഗ്രീക്കിിചെല 
ഏൽനോശയസം് (ALCAEUS 625/ 620 ബിസംി - 580 ബിസംി), അരാിനോസ്റ്റിാഫനീസം്, നോപ്ലനോറ്റാ തുടിങ്ങിയാവിർ 
മുതൽ കപ്പിൽ എന്ന രൂപികചെത്ത ഉപിനോയാാഗംചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. നോപ്ലനോറ്റാ ആടിിയുലയുന്ന ജീനാധീിപിതയ
ചെത്ത സൂചാിപ്പിിക്കിാനാണ്് െിപ്പിബ്ലിിക്കിിൽകപ്പിൽ എന്ന രൂപികചെത്ത പ്രനോയാാഗംിച്ചത്. �ിപി് ഓഫ് നോസ്റ്റിറ്റ് 
എന്ന പ്രനോയാാഗംം പിിന്നീടി് പ്രസംിദ്ധീമായാി. ഇതിചെന അനുസ്മരാിച്ച് ലിനോയാാണ്ാർഡ്് നോകാചെഹാൻ തചെ� 
ചെഡ്നോമാക്രസംി എന്ന ഗംാനത്തിൽ “sail on sail on, o mighty ship of  state” എന്ന് പിാടുകയുമുണ്ടാായാി.

ആദ്യായകാല മലയാാളസംാഹാിതയത്തിൽ കപ്പിൽ ഒരും രൂപികമായാി അധീികചെമാന്നും പ്രതയ
ക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടംിട്ടംിചെല്ലന്ന് കാണ്ാം. കടിൽ കടിക്കുന്നതുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടുണ്ടാായാിരുംന്ന പിാപിനോബാധീവുംം 
കടിൽയാാത്രാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി അഭാാവിവുംമാവിാം കാരാണ്ം.

നോകാലത്തുനാട്ടംിൽ പ്രചാാരാത്തിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന മരാക്കിലമ്മായുചെടി ഐതിഹായവുംമായാി ബന്ധചെപ്പി
ട്ടം മരാക്കിലനോത്താറ്റം  മലയാാളിയുചെടി ഭാാവിനയാിൽ കപ്പിൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്നുചെവിന്നതിന് ചെതളിവിാണ്്. 
മരാംചെകാണ്ടുള്ള വിലിയാ കപ്പിലിചെനയാാണ്് മരാക്കിലം എന്നു വിിളിക്കുന്നത്.

ശ്രീീശൂലയാില്ലചെത്ത തിരുംവിടിിത്തങ്ങൾ കപ്പിലിൽ കടിൽവിാണ്ിഭാത്തിനു നോപിാവുംകയും തിരും
വിാലത്തൂർ എത്തിയാനോപ്പിാൾ അവിിചെടിയുള്ള ഒരും പിട്ടംത്തിചെയാ കലയാണ്ം കഴിിക്കുകയും അതിൽ 
ഒരും ചെപിൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാാകുകയും ചെചായ്തു. അവിളാണ്് ശൂലകുമാരാിചെയാന്ന  ശ്രീീശൂലകുഠാരാിയാമ്മാ. 
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മാസംങ്ങൾക്കി് നോശ�ം ഭാാരായനോയായും മകചെളയും അെിയാിക്കിാചെത തിരുംവിടിിത്തങ്ങൾ കപ്പിൽമാർഗംം 
മടിങ്ങിയാനോപ്പിാൾ മകൾ  ശൂലകുമാരാി  ആരുംം കാണ്ാചെത കപ്പിലിൽ കയാെിക്കൂടിി. ശ്രീീശൂലയാില്ലചെത്ത 
തിരുംവിടിിത്തങ്ങളുംചെടി മകൻ നിദ്രാനോഗംാപിാലൻ ഇത് സംാപ്നത്തിൽ കാണുകയും കനയകചെയാ വിിളക്കും 
തളികയുമായാി ചെചാന്ന് എതിനോരാൽക്കുകയും ചെചായ്തുചെവിന്നാണ്് ഐതിഹായം. ആ  കനയക ശൂലകുമാ
രാിയാമ്മാ എന്ന നോപിരാിൽ ആരാാധീിക്കിചെപ്പിട്ടു തുടിങ്ങി. ഇവിർ മരാക്കിലത്തമ്മാ അഥവിാ മരാക്കിപ്പിലുംകളുംചെടി 
അമ്മാകൈദ്യാവിമായും അെിയാചെപ്പിട്ടു.

“ബ്രിഹ്മ രാഥം ഏനോലനോലാം ഏനോലനോലാം
പിഞ്ചഭൂതപ്പിലകകപ്പിലായാി നോചാർത്തു
സംഞ്ചിതകാമരൂപി പ്പിാമരാം നാട്ടംി
ചെനഞ്ചം മനോനാബുദ്ധീി ഞാചെനന്നഭാാവിം
....യാഅഖണ്ഡരാഥം നോപിാകുന്നിതാ ഏനോലനോലാം
ഏനോലനോലാം ഏനോലനോലാം ഏനോലനോലാം”

മണ്ിപ്രവിാളപ്രഭാാവിത്തിനു മുമ്പുംള്ളചെതന്ന് വിിശാസംിക്കിചെപ്പിടുന്ന ഈ കപ്പിൽപ്പിാട്ടം് ചെചാറുനോ�രാിയുചെടി 
കൃഷ്ണപ്പിാട്ടംിനും എഴുത്തച്ഛചെ� കിളിപ്പിാട്ടംിനും നമ്പിയാാരുംചെടി തുള്ളൽപിാട്ടംിനും വിഞ്ചിപ്പിാട്ടുകൾക്കും 
നോപ്രരാണ് ചെചാലുംത്തിചെയാന്ന് ശൂരാനാടി് കുഞ്ഞൻപിിള്ള അഭാിപ്രായാചെപ്പിടുന്നതായാി ബാലകൃഷ്ണൻ 
വിള്ളിക്കുന്ന് എഴുതിയാിട്ടുണ്ടാ്. (ബാലകൃഷ്ണൻ വിള്ളിക്കുന്ന്,1983,പുെം 8) എണ്ണിത്തിൽ കുെചെവിങ്കിലുംം 
കപ്പിലിചെ� രൂപികപിരാിനോവി�ം മലയാാളത്തിന് പുതിയാതായാിരുംന്നില്ല എന്നത് ഇവിയാിൽ നിചെന്നല്ലാം 
വിയക്തിമാണ്്.

കപ്പിപ്പിാട്ടം്
മുഹാിയുദ്ധീീൻ മാലക്കി് നോശ�ം കചെണ്ടാടുക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുള്ള അെബിമലയാാളകാവിയമാണ്്കുഞ്ഞായാിൻ 
മുസം് ലിയാാരുംചെടി കപ്പിപ്പിാട്ടം്. കപ്പിൽ പിാട്ടം് എന്നതിചെ� ചുരുംക്കിരൂപിമാണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടം്. മനു�യചെന 
കപ്പിലിനോനാടും ജീീവിിതചെത്ത സംാഗംരാനോത്താടും ഉപിമിച്ച് എങ്ങചെന മൂലയനോബാധീമുള്ള ധീാർമികജീീവിിതം 
നയാിച്ച് അനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ നിർവിഹാിച്ച് വിിജീയാികളായാി തീരാത്തണ്യാാം എന്നുള്ള ഉത്നോബാധീനമാണ്് 
ഈ കാവിയം. “ഇഹാനോലാക ജീീവിിതത്തിൽ മനു�യനാകുന്ന കപ്പിലിൽ വിിശാാസംത്തിൽ നിന്നുദ്യാ്ഭൂത
മാകുന്ന സംൽക്കിർമ്മാ ചാരാക്കുകൾ കയാറ്റി കാറ്റിലുംം നോകാളിലുംം അകചെപ്പിടിാചെത പിാരാത്രികതുെമുഖം 
പ്രാപിിക്കിണ്ചെമന്നചെത്ര കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെല പ്രനോമയാ സംംഗ്രഹാം.”(ചെക. ചെക. മുഹാമ്മാദ്യാ് അബ്ദുൽകരാീം,1983)

കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� കാലം കൃതയമായാി ഗംണ്ിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടംില്ല. 1737-ൽ എഴുതചെപ്പിട്ടം നൂൽ മദ്യാ്ഹാിന് 
മുചെന്നയാാണ്ിചെതന്നു കരുംതചെപ്പിടുന്നു. വിിരുംദ്ധീാഭാിപ്രായാങ്ങളുംം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാ്. കപ്പിപ്പിാട്ടം് എന്ന 
ഒചെരാാറ്റ വൃത്തത്തിലാണ്് ഇതിചെ� രാചാന. കപ്പിലിചെ� ഏറ്റവുംം സൂക്ഷ്മമായാ വിിവിരാണ്ങ്ങളുംം മതാധീി
ഷ്ഠിിത തത്താചാിന്ത്യയുചെടി മനോനാഹാരാമായാ കൂട്ടംിനോച്ചർപ്പും ഈ കൃതിചെയാ ശ്രീനോദ്ധീയാമാക്കുന്നു.

ആദ്യാിമദ്ധീയാന്ത്യംഒരും ദ്യാാർശനിക കാവിയമാണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടം്. മനു�യചെനന്ന മഹാാപ്രനോഹാളികയാാണ്് 
അതിചെ� കാവിയബീജീം. തചെ� സംാതസംിദ്ധീമായാ കൂർമ്മാബുദ്ധീിചെകാണ്ടും ഉന്നതമായാ ജീീവിിതവിീക്ഷ്യം
ണ്ങ്ങൾചെകാണ്ടും പിഠനംചെകാണ്ടും മനനംചെകാണ്ടും ആർജ്ജ്ിചെച്ചടുത്ത പിാണ്ഡിതയംചെകാണ്ടും ആ 
പ്രനോഹാളികയ്ക്കാ് ഉത്തരാം നോതടുകയാാണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടുകാരാൻ.കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ എന്ന സംരാസംചെന
യാല്ല, ആത്മജ്ഞാംാനം നോനടിിയാ സൂഫിചെയാ ആണ്് കപ്പിപ്പിാട്ടംിൽ കണ്ടുമുട്ടംാനാവുംക. കാവിയങ്ങളിൽകൂടിി, 
കുെിക്കു ചെകാള്ളുന്ന രൂപികങ്ങളിൽകൂടിി ജീീവിസംാരാം അവിതരാിപ്പിിക്കുക എന്നത് സൂഫിജ്ഞാംാനപ്ര
കരാണ്ത്തിചെ� രാീതിയാാണ്്.
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കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെല കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം
മലയാാളത്തിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന കാവിയശീലങ്ങൾക്കി് വിിരുംദ്ധീമായാി കപ്പിൽ ഒരും രൂപികമായാി സംാീക
രാിക്കിാൻ ഇടിയാായാ പിശ്ചിാത്തലം നമുക്കി് അനുമാനിക്കിാൻ പിറ്റുംം. അവി താചെഴി വിിവിരാിക്കുന്നവിയാാണ്്

സൂഫി സംരാണ്ി
കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാരുംചെടി ജീീവിിത വിീക്ഷ്യംണ്ത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനശില തചെന്ന സൂഫി 
സംരാണ്ിയാാണ്്. നോകരാളമുസ്ലിിങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ അക്കിാലത്ത് വിിവിിധീ താരാീഖത്ത് പ്രസ്ഥിാനങ്ങൾക്കി് 
വിയാപികമായാനോവിനോരാാട്ടംമുണ്ടാായാിരുംന്നു. അനോെബയൻതീരാങ്ങളിൽ നിന്ന് വിിവിിധീ ആത്മീയാസംരാണ്ികൾ 
നോകരാളത്തിചെലത്തുകയും മതപ്രനോബാധീനം നടിത്തുകയും ചെചായ്തു. ആത്മീയാസംംസ്കാരാണ്ത്തിനായാി 
സൂഫികൾ സംാീകരാിച്ചിരുംന്ന മതപിരാമായാ സംരാണ്ികളാണ്് താരാീഖത്തുകൾ. നോകവിലമായാ മതപ്ര
നോബാധീനത്തിലുംപിരാി ആത്മജ്ഞാംാനത്തിചെ� പിങ്കുചെവിപ്പും സൂക്ഷ്മതനോയാെിയാ ജീീവിിതരാീതിയുചെടി പ്രചാാ
രാണ്വുംമായാിരുംന്നു സൂഫിസംം നോകരാളത്തിൽ ചെചായ്തത്.

ജീീവിിതദ്യാർശനങ്ങചെളസംാനോരാാപിനോദ്യാശങ്ങളടിങ്ങിയാ കഥകളുംം കവിിതകളുംമായാി അവിതരാിപ്പിി
ക്കുന്നത് ഇസം് ലാമിക പിശ്ചിാത്തലത്തിൽനിന്നുണ്ടാായാകൃതികളുംചെടി സംാമാനയസംാഭാാവിമായാിരുംന്നു. 
“ശീൊസംിചെല പൂങ്കുയാിൽ എന്ന അപിരാാഭാിധീാനത്തിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്ന സംഅദ്യാീ ശീൊസംി (1184 
-1283) രാചാിച്ച ഗുലിസ്താൻ (പിനിനീർ മലർനോത്താപ്പി് ), ബുസം് താൻ (പൂനോന്ത്യാപ്പി് ), പിാന്ത്യ് നാമ (സംാനോരാാ
പിനോദ്യാശങ്ങൾ), അെബ് ഖസംീദ്യാ (നോശാകകാവിയങ്ങൾ), ഫരാീദുദ്ധീീൻ അത്താെി (മ.1230 ) ചെ� മൻതാിഖു 
തായാ് ർ (പിക്ഷ്യംിസംമാജീം), മൗലാനാ ജീലാലുംദ്ധീീൻ റൂമി(1207 - 1273 യുചെടി മ�വിി, ദ്യാീവിാചെന �ംസു 
തബ് രാീസം്, മൗലാനാ ജീാമി(1414 -1492 )യുചെടി ബിഹാാരാിസ്ഥിാൻ തുടിങ്ങിയാ കൃതികചെളല്ലാം ഇത്തരാം 
ദ്യാർശനകാവിയസംമാഹാാരാങ്ങളാണ്്.” (സംക്കിീർ ഹുകൈസ്സാൻ പിി. നോഡ്ാ, 2014) വിിശുദ്ധീ ഖുർആൻ തചെന്ന 
ധീാരാാളംജീീവിിതദ്യാർശനങ്ങൾ ഉചാിതമായാരൂപികങ്ങളിലൂചെടി അവിതരാിപ്പിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ചെചാെിയാ കഥകളി
ലൂചെടി മനു�യമനസ്സാിചെന ആനന്ദീിപ്പിിക്കുകയും ആത്മജ്ഞാംാനം പികർന്നുചെകാടുക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന ഒരും 
സംാർവിലൗകിക സംാഹാിതയപ്രനോബാധീനകൈശലി ഇസം് ലാമികസംാഹാിതയ ചാരാിത്രവിഴിിയാിൽ ചെപിാതുനോവി 
കാണ്ാനാവുംം. കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ കപ്പിപ്പിാട്ടംിലൂചെടി ഇനോത ദ്യാർശനകാവിയസംരാണ്ിയുചെടി ഒരും 
നോകരാളീയാ മാതൃക സൃഷ്ടിിക്കുക മാത്രമാണ്് ചെചായ്തചെതന്ന് നോഡ്ാ. പിി സംക്കിീർഹുകൈസംൻ നിരാീക്ഷ്യംിക്കുന്നു.

അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന പിരാിചാിതമായാതും അനുനോയാാജീയവുംമായാ ഒരും രൂപികത്തിൽ തചെ� ആത്മീ
നോയാാപിനോദ്യാശം അവിതരാിപ്പിിക്കിാൻ കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ ശ്രീമിച്ചു.

കപ്പിലുംകൾ നിതയജീീവിിതത്തിചെ� ഭാാഗംമായാിത്തീർന്ന കാലഘട്ടംം.
നോകരാളത്തിചെ� മദ്ധീയകാലജീീവിിതം, പ്രനോതയകിച്ചും തീരാപ്രനോദ്യാശങ്ങളിനോലത് കപ്പിലുംകളുംചെടി വിരാവുംം 
നോപിാക്കുമായാി ചുറ്റിപ്പിിണ്ഞ്ഞതാണ്്. കിഴിക്കിനോന�യ, അനോെബയ, യൂനോൊപ്പി്, തുടിങ്ങിയാ പ്രനോദ്യാശങ്ങളും
മായാി സംജീീവിവിാണ്ിജീയ ബന്ധം ഇവിിചെടി നിലനിന്നിരുംന്നു.

“വിയതയസ്തമായാ അനോനകം സ്ഥിലങ്ങളിൽ നിന്ന് ധീാരാാളം വിയാപിാരാികൾ വിന്നു. ഈ തുെമുഖ
ങ്ങൾ ജീനങ്ങചെളചെക്കിാണ്ടാ് നിെയുകയും അഭാിവൃദ്ധീി പ്രാപിിക്കുകയും ചെചായ്തു. ഇചെതല്ലാം മുസ്ലിിങ്ങളുംം 
അവിരുംചെടി വിാണ്ിജീയവുംം കാരാണ്മായാിരുംന്നു.” (കൈസംനുദ്ധീീൻ മഖ്ദൂം, 1584)

“സംമ്പൽസംമൃദ്ധീമായാ മുചാിരാിപിട്ടംണ്ത്തിൽ, സംാർണ്ം ചെകാണ്ടുവിരുംന്ന യാവിന�ാരുംചെടി 
(അനോയാാണ്ിയാൻസം്, പിാശ്ചിാതയർക്കി് മുഴുവിൻ ബാധീകമായാ ഒരും പിദ്യാം) വിലിയാമനോനാഹാരാമായാ 
കപ്പിലുംകൾ ചെപിരാിയാാെിചെ� ഓളപ്പിരാപ്പിിൽ പിതയാടിിച്ചുയാർത്തിചെക്കിാണ്ടുവിരാികയും കുരുംമുളക് നിെച്ച് 
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മടിങ്ങിനോപ്പിാവുംകയും ചെചായ്യുന്നു എന്ന് ഒരും തമിഴി് കാവിയം പിെയുന്നു”. (ചെസംബാസ്റ്റിിയാൻ ആർ. പ്രാംനോഗം, 
2021 പുെം 68)

ഇങ്ങചെന കപ്പിൽകാഴ്ചകളാലുംം അനുഭാവിങ്ങളാലുംം സംമൃദ്ധീമായാ ഒരും സംംസം് കൃതിയാാണ്് അന്നു
ണ്ടാായാിരുംന്നത് എന്നത് സുവിയക്തിം. സംജീീവിവിിപിണ്നനോകന്ദ്രങ്ങളായാ തുെമുഖനഗംരാങ്ങൾ നോലാക
ത്തിൻ്ചെെ വിിവിിധീ നോകാണുകളിലുംള്ള നഗംരാങ്ങളുംമായാി നിരാന്ത്യരാ ബന്ധം പുലർത്തുകയും സംാമൂഹാിക 
സംാംസ്കാാരാിക വിിഭാവിങ്ങളുംചെടി കൈകമാറ്റത്തിനു കൂടിി നോവിദ്യാിയാാവുംകയും ചെചായ്തു. കപ്പിൽ ഈ സംമുദ്ര 
സംാംസ്കാാരാികതയുചെടി അവിിഭാാജീയഘടികമായാിരുംന്നു. പുെചെപ്പിടുന്ന നഗംരാങ്ങളുംചെടി സംവിിനോശ�തകളുംം 
സംാനോങ്കതിക വിിദ്യായകളുംചെടി വിളർച്ചകളുംം സംന്ദീർശിക്കുന്ന തുെമുഖങ്ങളുംചെടി സംാംസ്കാാരാികതകളുംചെമല്ലാം 
നോചാർന്ന് ഒരുംയാാത്രാവിാഹാനം എന്നതിൽനിന്നുപിരാിയാായാി ആനോഗംാള ബന്ധങ്ങളുംചെടി മാധീയമചെമന്ന 
നിലയാിൽ കപ്പിൽ മാെിക്കിഴിിഞ്ഞിരുംന്നു. അനോതസംമയാം തചെന്ന കപ്പിൽയാാത്ര അനിശ്ചിിതതാങ്ങളുംചെടി 
സംന്ദീർഭാം കൂടിിയാായാിരുംന്നു. കടിലിചെ� പ്രവിചാനാതീതസംാഭാാവിവുംം തിരാിചെകചെയാത്തുന്നതിചെന ചെചാാല്ലി
യുള്ള ഉെപ്പിില്ലായ്മയും വിാണ്ിജീയവിിജീയാപിരാാജീയാങ്ങചെളക്കുെിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുംം സംാധീാരാണ്മായാിരും
ന്നു.  ഇങ്ങചെന മനു�യജീീവിിതത്തിചെല എല്ലാ അനിശ്ചിിതതാങ്ങചെളയും നോചാർത്തുചെകട്ടംാവുംന്ന കപ്പിൽ 
മനു�യനുനോപിാന്ന ഒരും രൂപികമായാി മാെിയാതിൽ അത്ഭുതചെപ്പിടിാനില്ല.

കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� ഉത്ഭവികഥ
കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� രാചാനക്കി് കാരാണ്മായാചെതന്ന തരാത്തിൽ ഒരും ഐതിഹായംനിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാ്. ചെക. 
ചെക. മുഹാമ്മാദ്യാ് അബ്ദുൽ കരാീം  തചെ� കപ്പിപ്പിാട്ടം് പിഠനത്തിൽ അക്കിാരായം നോരാഖചെപ്പിടുത്തുന്നുണ്ടാ്. 
കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ ചെപിാന്നാനിയാിൽ പിഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗുരുംവിായാ ചെ�യാ്ഖ് നൂറുദ്ധീീൻ മഖ്ദൂ
മിചെ� ഭാവിനത്തിൽ നിന്ന്ഊണ്് കഴിിക്കിാറുണ്ടാായാിരുംന്നു. ഒരാിക്കിൽ മഖ്ദൂമിചെ� ഭാാരായ കുഞ്ഞായാിൻ 
മുസം് ലിയാാനോരാാടി് രാാത്രി ഉെങ്ങാൻ കിടിക്കുനോമ്പാൾ എന്ത്യ് പ്രാർത്ഥ്യനയാാണ്് ചെചാാനോല്ലണ്ടാചെതന്ന് 
നോചാാദ്യാിച്ചു. രാസംികനായാ അനോ�ഹാം നിങ്ങൾ ദ്യാിവിസംം നോതാറും ‘ഏനോലമാനോല’ എന്ന് ചെചാാല്ലണ്ചെമ
ന്ന്  ഉപിനോദ്യാശിച്ചു. അവിരാതു ശീലമാക്കുകയും ചെചായ്തു. ഒരും ദ്യാിവിസംം രാാത്രി കിടിക്കുന്ന സംമയാത്ത് 
പിതിവിായാിഏനോലമാനോല ചെചാാല്ലുന്നചെതന്ത്യിചെനന്ന് മഖ്ദൂം അനോനാ�ിച്ചു. കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ 
ഉപിനോദ്യാശിച്ചതാചെണ്ന്ന് അവിർ മറുപിടിി പിെഞ്ഞു. അതുനോകട്ടം് മഖ്ദൂം ചെപിാട്ടംിച്ചിരാിച്ച് നിനക്കിിനിയും
കുഞ്ഞായാിചെനമനസ്സാിലായാിനോല്ല എന്ന് പിെഞ്ഞു, അടുത്ത ദ്യാിവിസംം പ്രാതൽ കഴിിക്കിാചെനത്തിയാ 
കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാനോരാാടി് ചെ�യാ്ഖ് ‘കുഞ്ഞായാിചെനനീ മനു�യചെരാകപ്പിലാക്കുകയാാനോണ്ാ’ എന്ന് 
നോചാാദ്യാിച്ചു. മുസം് ലിയാാർ വിിനീതനായാി പുഞ്ചിരാിച്ചു. ഈ കഥ ചെപിാന്നാനിയാാചെക പിരാന്നു. മഖ്ദൂമിചെ� 
നോചാാദ്യായത്തിൽനിന്ന് പ്രനോചാാദ്യാനമുൾചെക്കിാണ്ടാ്മുസം് ലിയാാർ മനു�യചെന കപ്പിലിനോനാടുപിമിച്ച് കാവിയ
രാചാന നടിത്തി. നോമൽപ്പിെഞ്ഞത് ഒരും ചെകട്ടുകഥയാാകാനും സംാധീയതയുണ്ടാ്. മഖ്ദൂമിചെ� ഭാാരായക്കി് 
രാാത്രിപ്രാർത്ഥ്യനചെയാക്കുെിച്ച് കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാനോരാാടി് നോചാാദ്യാിനോക്കിണ്ടാിവിന്നുഎന്നത് യുക്തിിക്കി് 
നിരാക്കുന്നതല്ല. എങ്കിലുംം ഈ കഥ കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെ� ഉത്ഭവിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം്  പ്രചാാരാം നോനടിിയാിട്ടുണ്ടാ്.

കപ്പിചെലന്ന രൂപികം കപ്പിപ്പിാട്ടംിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന വിിധീം
കപ്പിപ്പിാട്ടം് മുനോന്നാട്ടുചെവിക്കുന്ന ഏറ്റവുംം വിലിയാ ദ്യാാർശനികത അതിചെ� നോപിരുംതചെന്നയാാണ്്. മനു�യ
ജീീവിിതചെത്ത ഉപിമിക്കിാൻ കപ്പിനോലാളം നോപിാചെന്നാരും രൂപികമില്ല. മനു�യജീീവിിതത്തിചെ�അസംന്ദീിഗ്ദ്ധ
തകൾ, ഉലച്ചിലുംകൾ, നോവിഗംതകൾ, മന്ദീതകൾ, പ്രതീക്ഷ്യംകൾ, ലക്ഷ്യംയം ചെതറ്റലുംകൾ എന്നിവിചെയാല്ലാം 
അതിലടിങ്ങിയാിരാിക്കുന്നു. മനു�യചെനക്കുെിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങളാണ്് ഏചെതാരും ദ്യാർശനങ്ങളുംചെടി
യും കാതൽ. മനു�യൻ ആരാാണ്്? അവിചെ� നിലനിൽചെപ്പിന്ത്യാണ്്? അവിചെ� ലക്ഷ്യംയചെമന്ത്യാണ്്? 
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തുടിങ്ങിയാവി അവിയുചെടി അടിിസ്ഥിാന പ്രശ്നനോമഖലകളാണ്്. മതദ്യാർശനങ്ങൾ ശാസ്ത്രംത്തിൽ 
നിന്ന് വിിഭാിന്നമായാി കൈദ്യാവിാസ്ഥിിതാവുംമായാി കൂട്ടംിയാിണ്ക്കിിയാാണ്് മനു�യചെന നിർവിചാിക്കുന്നത്. 
കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ ഇസം് ലാമിക വിിശാാസംപ്രമാണ്ങ്ങൾ, കർമശാസ്ത്രംങ്ങൾ എന്നിവിയുചെടി 
അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ്് മനു�യജീീവിിതചെത്തക്കുെിച്ച് ആനോലാചാിക്കുന്നത്.

മനു�യൻ ആരാാണ്് എന്ന നോചാാദ്യായത്തിനുള്ള ഉത്തരാമായാി കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ പിെയു
ന്നത് കപ്പിലാകുന്നു എന്നാണ്്. “ശരാീരാം എന്ന് വിിളിക്കിചെപ്പിടുന്ന ഒരും ബാഹായരൂപിംചെകാണ്ടും 
ഹൃദ്യായാചെമനോന്നാ ആത്മാചെവിനോന്നാ വിിളിക്കിചെപ്പിടുന്ന ഒരും ആന്ത്യരാിക സംാധീയതചെകാണ്ടും സൃഷ്ടിിക്കി
ചെപ്പിട്ടംതാണ്് നീ എന്നെിയുകയാാണ്് ആത്മജ്ഞാംാനത്തിനോലക്കുള്ള ആദ്യായചെത്ത പിടിി.”എന്ന് ഇമാം 
ഗംസ്സാാലി മനു�യ സംാതാചെത്ത നിർവിചാിക്കുന്നുണ്ടാ്. (എൻ. മൂസംക്കുട്ടംി, പുെം 18) ഈ ആശയാത്തിചെ� 
വിയാഖയാനമാണ്് കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാർ നിർവിഹാിക്കുന്നത്.

ഏതു നിമി�വുംം അപ്രതീക്ഷ്യംിത സംംഭാവിങ്ങളുംണ്ടാാനോയാക്കിാവുംന്നകടിലിചെല സംഞ്ചാരാിചെയാനോപ്പിാ
ചെലയാാണ്് മനു�യൻ. ലക്ഷ്യംയം, അനിശ്ചിിതതാം, ലക്ഷ്യംയപ്രാപ്തിക്കിായുള്ള സംജ്ജ്ീകരാണ്ങ്ങൾ എന്നിവി 
അവിചെ� പ്രനോതയകതകളാണ്്. മനു�യൻ എന്നതിചെന നശാരാമായാചെതങ്കിലുംം ശരാീരാവുംമായാി കൂട്ടംിയാി
ണ്ക്കിിയാാണ്് ഇസ്ലിാം സംമീപിിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാരുംം അതുതചെന്ന ചെചായ്യുന്നു. മനു�യ 
ശരാീരാത്തിചെ� ഭാാഗംങ്ങചെള കപ്പിലിചെ� ഭാാഗംങ്ങളുംമായാി കൂട്ടംിയാിണ്ക്കുന്നതിലൂചെടി കവിി അത് വിയക്തി
മാക്കുന്നു. സംാന്ത്യം ശരാീരാചെത്തക്കുെിച്ചെിഞ്ഞവിൻ അവിചെ� നാഥചെന കചെണ്ടാത്തുചെമന്ന് പ്രവിാചാക 
വിചാനമുണ്ടാ്. കപ്പിലിചെ� അടിിസ്ഥിാനരൂപിം, അതിചെ� വിയതിരാിക്തിതകൾ എന്നിവി അതിചെന കടിൽ
യാാനത്തിനുസംജ്ജ്മാക്കുന്നവിയാാണ്്. അതുനോപിാചെല പിണ്ിക്കുെ തീർത്ത ഒരും നൗക തചെന്നയാാണ്് 
മനു�യനും. എന്നാൽ ഈ നോദ്യാഹാത്തിചെ� ഇച്ഛയ്ക്കാ് വിഴിങ്ങാതിരാിക്കുക എന്നത് അതിപ്രധീാനവുംമാണ്്.

‘നാലുംണ്ടാ് കള്ളർ ഉരാവി് ചുശലുംം
നാണ്ാചെത നാലുംം അതു നാലുംഭാാഗംം
മാലുംം, തടിി ഇച്ഛ നോലാകർ ഇമ്മൂന്നും
മൽഊൻ അചെതന്ന അസംാസംീലുംചെമാന്ന് ’

ജീീവിിതയാാനചെത്ത തടിസ്സാചെപ്പിടുത്തുന്ന നാലും കടിൽചെക്കിാള്ളക്കിാരാായാി നോമാഹാം, നോദ്യാനോഹാച്ഛ, അതയാർ
ത്തി, പിിശാചാ് എന്നിവിചെയാ കാണുന്നു.

മനു�യയാാത്ര അപികടിം പിിടിിച്ച ചുഴിികളുംള്ള നോലാകത്തിലൂചെടിയാാണ്്. എന്നാൽ ഈ കാറ്റിലും
ലയാാചെത മുനോന്നാട്ടം് നീങ്ങാൻ സംഹാായാിക്കുന്ന രാണ്ടാ് ആന്ത്യരാിക ഘടികങ്ങളുംം അവിചെ�/അവിളുംചെടി 
പ്രനോതയകതയാാണ്്. ബുദ്ധീി, മനസ്സാ്, എന്നിവിയാാണ്വി. ബുദ്ധീിക്കി് ദൂരാക്കിാഴ്ചയുചെണ്ടാന്നാണ്് കവിി പിെയു
ന്നത്.

‘ചൂളാചെത അമരാപ്പിണ്ി ബിച്ചചെചാാൽവിാൻ
ചൂണ്ടാി പിെവിാനെിയാാതവിൻ ഞാൻ
വിാഴും നാഖൂദ്യാാക്കി് ദ്യാബീയാസ്സുണ്ടാ് ’‘

അതുചെകാണ്ടാ്, ബുദ്ധീിക്കിായാിരാിക്കിണ്ം കപ്പിിത്താചെ� സ്ഥിാനം. ബുദ്ധീിയുപിനോയാാഗംിച്ച് ചാിന്ത്യിക്കുന്ന
തിചെ� പ്രാധീാനയചെത്തക്കുെിച്ച് മുസം് ലിയാാർ കാവിയത്തിചെ� പില ഭാാഗംങ്ങളിലുംം പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്.

സൂക്ഷ്മതയ്ക്കാ് തഖ് വി എന്നതാണ്് അെബി പിദ്യാം. കാറ്റിചെ� ഗംതിക്കിനുസംരാിച്ച് കർമങ്ങളാകുന്ന 
പിായാകൾ നിവിർത്തുകയും മടിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതിന് ഈ ജീാഗ്രത അതയാവിശയമാണ്്.

‘കള്ളചെന കാത്ത് കടിനോലാട്ടംം ചെചായ്ത്
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കതിരാവിൻ ഉച്ച മെഞ്ഞുചെള്ള നോനരാം
നോകാൾഉണ്ടുനോവിഗംം ചെപിാളിഞ്ഞുവിരുംവിാൻ...’ ജീീവിിതം അപികടിങ്ങളുംനോടിതാണ്്. അവിിചെടി നിങ്ങളുംചെടി 
സംമ്പാദ്യായങ്ങൾ തട്ടംിപ്പിെിക്കുവിാൻ കടിൽചെകാള്ളക്കിാരുംണ്ടാ്. അപ്രതീക്ഷ്യംിതങ്ങളായാ തിരാകളുംം ഉണ്ടാ്. 
ഉപിനോഭാാഗംതൃഷ്ണയുണ്ടാാക്കുന്ന ഭാൗതികനോലാകമാണ്് ഈ ചെകാള്ളക്കിാർ. ജീാഗ്രതയും കൃതയമായാ കർമ
ങ്ങളുംം മാത്രമാണ്ിവിിചെടി നോപിാംവിഴിി. അതായാത് മനു�യനൗകയുനോടിത് ഒരും ഉല്ലാസംയാാത്രനോയാഅല്ല.
അതിനാൽ സംതയവിിശാാസംിയുചെടി യാാത്രയാിചെല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തടിയാാൻ നാല് ആയുധീങ്ങൾ 
കവിി നിർനോ�ശിക്കുന്നു. തവിക്കുൽ (സംമർപ്പിണ്ം) എന്ന നോതാക്കിിൽ, ഫിക്െ് (കൈദ്യാവിചാിന്ത്യ) എന്ന 
തിരാനിെച്ച് ശഹാാദ്യാത്തിചെ� (സംതയസംാക്ഷ്യംയം) കാഞ്ചി വിലിച്ച് ചെവിടിിയുതിർക്കിണ്ം. അതിനുനോശ�ം 
സുഹാ്ദ്യാ് (പിരാിതയാഗംം) എന്ന ആയുധീത്തിൽ കൈദ്യാവിസം് നോതാത്രങ്ങളാകുന്ന നോ�ാടികവിസ്തുക്കിൾ നിെച്ച് 
തീചെവിടിിയുതിർക്കിണ്ം. ഇങ്ങചെന നോപിാകുന്ന ഏചെതാരും കപ്പിലുംംഫിർദ്യാൗസംിൽ (സംാർഗ്ഗ്ത്തിൽ) 
എത്തിനോച്ചരുംം.

ഇങ്ങചെന ഇസം് ലാമിചെ� മൗലികാശയാങ്ങചെളല്ലാം കപ്പിലുംമായാി നോചാർത്ത് മനോനാഹാരാമായാി 
ആവിി�് ക്കിരാിക്കുന്നുണ്ടാ് കവിി. നമ്മാൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കപ്പിലല്ല, പിണ്ടുകാലചെത്ത പിായ്കപ്പിൽ ആണ്്  
കപ്പിപ്പിാട്ടംിലുംള്ളത്. കപ്പിലിചെ� വിിവിിധീഭാാഗംങ്ങൾ വിിശദ്യാമായാികവിിതയാിൽ സൂചാിപ്പിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഈ 
ഭാാഗംങ്ങളുംമായാി മനു�യാവിയാവിങ്ങചെള വിിദ്യാഗ്ദ്ധമായാിഉപിമിച്ചിരാിക്കുന്നു. പിനോഞ്ചന്ദ്രിയാങ്ങൾ, ഹൃദ്യായാം, 
ഉദ്യാരാം, കൈകകാലുംകൾ,നവിദ്യാാാരാങ്ങൾ, സംന്ധികൾ, ശരാീരാത്തിചെല നോകാണുകൾ, ഞരാമ്പുംകൾ, 
മാംസംനോപിശികൾ, രാക്തിം, മജ്ജ്, നചെട്ടംല്ല്, മചെറ്റല്ലുകൾ തുടിങ്ങി ഒന്നിചെനയും കവിി വിിട്ടുനോപിായാിട്ടംില്ല. 
ഈ അവിയാവിങ്ങചെള ഉപിമിക്കുന്നതിൽ ജീീവിശാസ്ത്രംപിരാമായാ അെിവുംം കപ്പിൽഭാാഗംങ്ങചെളക്കുെിച്ചുള്ള 
അെിവുംം കവിിയുചെടി ഭാാവിനാവിിലാസംവുംം കൃതയമായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. കപ്പിൽ ഏചെെ പിരാിചാിതമാ
യാിരുംന്ന അക്കിാലചെത്ത ആസംാാദ്യാകർക്കി് മനു�യൻ എന്ന സംാതാചെത്ത കപ്പിലുംമായാി നോചാർത്തുവിാ
യാിക്കിാനും കൂടുതൽ രാസംാനുഭൂതി നോനടിാനും സംാധീിച്ചിരാിക്കും.

ഉപിസംംഹാാരാം
ഓനോരാാ രൂപികങ്ങളുംം വിയക്തിയാധീിഷ്ഠിിതമായാ അനുഭാവിങ്ങളിൽ നിന്നല്ല രൂപിം ചെകാള്ളുന്നത്. സംമൂ
ഹാത്തിചെ� കൂട്ടംാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി സംത്തയാാണ്് വിിജീയാിക്കുന്ന രൂപികങ്ങളുംണ്ടാാക്കുന്നത്. കവിിയുചെടി 
കാലചെത്ത വിിജീയാകരാമായാി അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്ന രൂപികം മചെറ്റാരും കാലഘട്ടംത്തിചെല വിായാനക്കിാ
രാചെന സംാാധീീനിക്കുചെമന്ന് പ്രതീക്ഷ്യംിക്കിാനാവിില്ല. കരാിന്ത്യിരാി കത്തുന്ന വിിളചെക്കിന്ന രൂപികം പുതുതല
മുെ വിായാനക്കിാരാചെന എങ്ങചെന കുഴിപ്പിിക്കുചെമന്നതുനോപിാചെല ഇവിിചെടി കപ്പിൽ എന്ന രൂപികം കപ്പിപ്പിാട്ടംി
ചെ� രാചാനാകാലചെത്ത, രാചായാിതാവിിചെ� സംാമൂഹാിക ജീീവിിതചെത്ത, അചെതഴുതചെപ്പിട്ടം ഭാാ�ചെയാ ഒചെക്കി 
പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്നതായാി കാണ്ാം. പിായ്ക്കാപ്പിലുംകൾ കടിലുംവിാണ്ിരുംന്ന ഒരും കാലചെത്തനോപിാചെല 
ആ രൂപികം വിായാനക്കിാരാനോനാടി് സംംവിദ്യാിക്കിാനിടിയാില്ല. എന്നിരാിചെക്കിത്തചെന്ന സംാർവികാലീനവുംം 
സംാർവിലൗകികവുംം സ്ഥിലസംീമകൾക്കിതീതവുംമായാ ഒരും നിലനിൽപ്പി് കപ്പിപ്പിാട്ടംിചെല കപ്പിൽ എന്ന 
രൂപികത്തിനുണ്ടാ്. ദ്യാീർഘമായാ ഒരും കാലഘട്ടംത്തിചെ� ബാഹായവുംം ആന്ത്യരാികവുംമായാ വിയതിരാിക്തിത
കചെളയും ചാലനങ്ങചെളയും അതിനു സംാാംശീകരാിക്കിാൻ കഴിിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുചെകാണ്ടാാണ്ിത്. ഒരും 
വിലിയാ ജീനവിിഭാാഗംത്തിചെ� ജീീനിനോയാാളജീിയാിൽത്തചെന്നയുള്ള യാാനോത്രാൻമുഖതയും ജീീവിിതത്തിചെ� 
മറുകരായാിചെലനോത്തണ്ടാതുചെണ്ടാന്ന അടിിസ്ഥിാനവിിശാാസംവുംം കപ്പിപ്പിാട്ടം് എന്ന കാവിയചെത്തയും കപ്പിൽ 
എന്ന രൂപികചെത്തയും മെവിിക്കി് വിഴിങ്ങാത്ത ഉദ്യാാത്തമായാ കാവിയപ്രവൃത്തിയാായാി നിലനിർത്തുക 
തചെന്ന ചെചായ്യും.
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നൂെ വിി.
കവിി, അധീയാപിിക. മലപ്പുെം ജീില്ലയാിചെല ഇരാിങ്ങല്ലൂരാിൽ താമസംിക്കുന്നു.  കുറ്റിത്തെമ്മാൽ എ.എം.യു.പിി.
സ്കൂളിൽ അധീയാപിികയാാണ്്. ഹാലീമാബിവിിചെയാക്കുെിചെച്ചഴുതിയാ പിത്രാധീിപി എന്ന പുസ്തകത്തിചെ� സംഹാഗ്ര
ന്ഥകർത്രി
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1. ബാലകൃഷ്ണൻ വിള്ളിക്കുന്ന്,1983, (അവിതാരാിക) രാസംികശിനോരാാമണ്ി കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാരുംചെടി കപ്പിപ്പിാട്ടും 

നൂൽമദ്യാ്ഹും ഒരും പിഠനം, അൽ അമാൻ കിതാബ്ഭവിൻ, കൈവിലത്തൂർ.

2. നോതാമസം് പിി.ടിി. കാർത്തികപുരാം, 2021, മൺസൂൺ ഇസം് ലാം (ചെസംബാസ്റ്റിിയാൻ ആർ പ്രാംനോഗം ), അദ്യാർബുക്സി്, 

നോകാഴിിനോക്കിാടി് )

3. മുഹാമ്മാദ്യാ് അബ്ദുൽകരാീം ചെക. ചെക, 1983, (അവിതാരാിക) രാസംികശിനോരാാമണ്ി കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാരുംചെടി കപ്പിപ്പിാട്ടും 

നൂൽമദ്യാ്ഹും ഒരും പിഠനം, അൽഅമാൻ കിതാബ്ഭവിൻ, കൈവിലത്തൂർ

4. മൂസംക്കുട്ടംി എൻ, ആനന്ദീത്തിചെ� ആൽചെക്കിമി, (കീമിനോയാാ സംആദ്യാ, ഇമാം ഗംസ്സാാലി),സംാജീ് ബുക്സി്,തൃശൂർ

5. നൂെ, 2019, കപ്പിപ്പിാട്ടും ജ്ഞാംാനപ്പിാനയും - ഒരും താരാതമയ പിഠനം, (എംഫിൽ പ്രബന്ധം)

6. നോഡ്ാ. സംക്കിീർ ഹുകൈസംൻ പിി, 2014, കുഞ്ഞായാിൻ മുസം് ലിയാാരുംചെടി കപ്പിപ്പിാട്ടം് ഒരും ദ്യാാർശനിക പിഠനം, നോമായാിൻകുട്ടംി 

കൈവിദ്യായർ മാപ്പിിള കലാ അക്കിാദ്യാമി, ചെകാനോണ്ടാാട്ടംി.

7. കൈസംനുദ്ധീീൻ മഖ്ദൂം,1584, തുഹാ്ഫത്തുൽ മുജീാഹാിദ്യാീൻ.

8. ഹാസ്സാൻ ചെനടിിയാനാടി് , 2009, അെബിമലയാാള പിദ്യാനോകാശം, നോകരാളസംാഹാിതയ അക്കിാദ്യാമി,

9. www.travelkannur.com



സംമൂഹാമാധീയമത്തിചെല മീനെിവുംകൾ
മുനവ്വർ ഹാാനിഹാ് ടിി.ടിി.

ഗംനോവി�കൻ, ആധുനിക ഭാാരാതീയാ ഭാാ�ാ വിിഭാാഗംം, അലിഗംർ മുസ്ലിിം സംർവ്വകലാശാല

മനു�യൻ പ്രകൃതിയുമായാി ഇണ്ങ്ങി ജീീവിിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംാായാത്തമാക്കിിയാ അെിവിിചെന ചാരാിത്ര
പിരാമായാി പിഠിക്കുന്ന രാീതിയാാണ്് നാട്ടംെിവി്. ഇത്തരാം അെിവുംകളുംചെടി നിലനിൽപിിനാധീാരാം 
കർത്താവി്, പ്രസംാരാകർ, വിാഹാകർ എന്നീമൂന്ന് ഘടികങ്ങളാണ്്. തനതായാി രൂപിചെപ്പിടുന്ന 
നാട്ടംെിവുംകൾ തലമുെകളായാി കൈകമാെിനോപ്പിാരുംകയും, കാലത്തിലൂചെടിയും നോദ്യാശത്തിലൂചെടി
യും സംംക്രമിച്ച്, നിലനിൽക്കുന്നവിയുമാണ്്. മീനിചെനക്കുെിച്ചുള്ള വിിവിരാണ്ങ്ങളിൽ മാത്രം 
മീനെിവുംകൾ ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നില്ല. മീനുൾചെപ്പിടുന്ന ആവിാസംവിയവിസ്ഥിയാിചെല ഘടികങ്ങളായാ 
ജീലനോ�ാതസ്സുകൾ, ജീന്തുക്കിൾ, വൃക്ഷ്യംലതാദ്യാികൾ എന്നിവിയുചെടി വിിവിരാങ്ങളുംം മീനെിവിായാി 
പിരാിഗംണ്ിക്കിാം. മീനിചെന അവിശയവിിഭാവിമായാിക്കിണ്ടാ് അതിചെന നോവിട്ടംയാാടിിയും പിങ്കിട്ടും 
ഭാക്ഷ്യംിച്ചും ജീീവിിക്കുന്ന മനു�യർ സംാായാത്തമാക്കിിയാ അെിവുംകൾ, അവിരുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം 
കൈകനോവിലകൾ, കലകൾ ആചാാരാങ്ങൾ എന്നിങ്ങചെന സംംസം് ക്കിാരാത്തിൽ ഉൾനോച്ചർന്നിരാിക്കു
ന്ന മീൻ സംംബന്ധമായാ വിിവിരാങ്ങചെളല്ലാം മീനെിവുംകളായാി അടിയാാളചെപ്പിടുത്താവുംന്നതാണ്്.

പുതിയാ കാലത്തിചെല ആശയാവിിനിമയാസംംവിിധീാനങ്ങൾ ഉൾചെപ്പിടുന്നതാണ്് സംമൂ
ഹാമാധീയമങ്ങൾ(Social media). വിയക്തിികൾ പിരാ�രാവുംം വിയക്തിികളുംം ചെപിാതുസംമൂഹാവുംം 
തമ്മാിലുംം, വിയതയസ്തസംംഘങ്ങൾ തമ്മാിലുംം ആശയാവിിനിമയാം സംാധീയമാക്കുന്ന സംാനോങ്കതികവിി
ദ്യായകൾ, ഡ്ിജീിറ്റലിടിങ്ങൾ, നോസംവിനങ്ങൾ എന്നിവിചെയാല്ലാം ഇതിൽചെപിടുന്നു. ഉള്ളടിക്കിങ്ങളുംചെടി 
ഉപിനോഭാാക്തിാവി് എന്നതിലുംപിരാി ഉള്ളടിക്കിങ്ങളുംചെടി ഉത്പിാദ്യാകൻ(Content creator) എന്ന 
സ്ഥിാനം പിരാമ്പരാാഗംത ദൃശയ-ശ്രീാവിയ മാധീയമങ്ങളിൽനിന്ന് സംമൂഹാമാധീയമങ്ങചെള വിയതയസ്ത
മാക്കുന്നു. കൂടിാചെത ആശയാവിിനിമയാത്തിൽ തത്സാമയാം ഇടിചെപിടിാനും പ്രതികരാിക്കിാനു
മുള്ള അവിസംരാവുംം സംമൂഹാമാധീയമങ്ങളുംചെടി നോമ�യാാണ്്. ഇത്തരാം സംമൂഹാമാധീയമങ്ങളിചെല 
ഉള്ളടിക്കിം പിരാിനോശാധീിക്കിാനും മൂലയനിർണ്ണിയാം നടിത്താനും അധീികാരാനോകന്ദ്രമില്ലാത്തത് 
സംാതന്ത്രമായാ ഇടിചെപിടിലുംകൾക്കും ആശയാവിിനിമയാത്തിനും സംഹാായാകമാകുന്നു. ഇ�ർ
ചെനറ്റിചെ� വിളർച്ചയും വിാണ്ിജീയവിത്കരാണ്വുംം വിിവിരാ-വിിനോനാദ്യാ നോമഖലയാിചെല സുപ്രധീാന 
ഘടികമാക്കിി സംമൂഹാമാധീയമങ്ങചെള മാറ്റി. ചുരുംങ്ങിയാ വിാക്കുകളിൽ സംനോന്ദീശ കൈകമാറുന്ന
തിലൂചെടി ആരാംഭാിച്ച സംമൂഹാമാധീയമങ്ങൾ ഇന്ന് തത്സാമയാമായാി വിീഡ്ിനോയാാ സംംനോപ്രക്ഷ്യംണ്ം 
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ചെചായ്യാവുംന്ന സംാനോങ്കതികമികവിിനോലചെക്കിത്തി. എഴുത്തുകളുംം വിരാകളുംം ചാിത്രങ്ങളുംം ഉപിനോയാാ
ഗംിച്ചിരുംന്ന സംമൂഹാമാധീയമങ്ങൾ ആദ്യായഘട്ടംങ്ങളിൽ നാട്ടംെിവുംസംംബന്ധമായാ നോരാഖചെപ്പിടുത്തലും
കളുംം ചാർച്ചകളുംം തുടിർന്നിരുംന്നുചെവിങ്കിലുംം ചാലനദൃശയങ്ങളുംചെടി വിരാനോവിാചെടി ഇത് സംജീീവിമായാി.

ഇങ്ങചെന ആനോഗംാളതലത്തിൽ ശ്രീദ്ധീയാാകർ�ിച്ച ഒന്നായാിരുംന്നു കൈചാനീസം് 
നോ�ാഗംൊയാ ലിസംികിയുചെടി വിീഡ്ിനോയാാകൾ. ഇവിർക്കി് നോകാടിിക്കിണ്ക്കിിന് സ്ഥിിരാം നോപ്രക്ഷ്യം
കരാാണ്് യൂടിൂബിലുംള്ളത്. പുതുതലമുെക്കി് അപിരാിചാിതമായാ കൈചാനീസം് സംംസം് ക്കിാരാത്തിചെല 
ഭാക്ഷ്യംണ്ം, വിസ്ത്രംനിർമ്മാാണ്രാീതികൾ, പ്രകൃതിക്കിിണ്ങ്ങുന്ന ഗൃനോഹാാപികരാണ്ങ്ങൾ എന്നിവി 
പൂർണ്ണിമായും പ്രകൃതിയാിൽനിന്നുതചെന്ന എങ്ങചെന ഉണ്ടാാക്കിാം എന്നുള്ളത് സംംബന്ധിച്ച
വിീഡ്ിനോയാാകളാണ്് ഈ ചാാനലിൽ പ്രദ്യാർശിപ്പിിക്കുന്നത്. കൈചാനീസം് സംംസം് ക്കിാരാനോത്തയും 
പിാരാമ്പരായനോത്തയും പുതുതലമുെയ്ക്കുംം നോലാകത്തിനാചെകയും പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുകയും നോപ്രാത്സാാ
ഹാിപ്പിിക്കുകയും പിഴിയാകാല നാട്ടംെിവുംകചെള സംംരാക്ഷ്യംിക്കിാൻ പ്രനോചാാദ്യാനം നൽകുകയും 
ചെചായ്ത ലിസംികിചെയാ കൈചാനീസം് സംർക്കിാർ യൂത്ത് ഐക്കിൺ പുരാസം് കാരാം നൽകി ആദ്യാരാി
ക്കുകയുണ്ടാായാി. ഇത്തരാത്തിൽ നാട്ടംെിവുംകൾക്കും അതിചെ� പുനരാാവിി�് ക്കിരാണ്ത്തിനും 
സംമൂഹാമാധീയമങ്ങളിൽ ലഭാിക്കുന്ന സംാീകാരായത ഏചെെ ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. ആനോഗംാളതലത്തിൽ 
അനോനകം ഓൺകൈലൻ പ്ലാറ്റ് നോഫാമുകൾ ഉചെണ്ടാങ്കിലുംം ഇന്ത്യയയാിലുംം പ്രനോതയകിച്ച് നോകരാള
ത്തിലുംം യൂടിൂബിനുള്ള സംാീകാരായത വിലുംതാണ്്. വിയക്തിിനോക്കിാ സംംഘത്തിനോനാ ഒരും ചാാനൽ 
എന്ന രാീതിയാിൽ അനോനകം വിീഡ്ിനോയാാകൾ അവിതരാിപ്പിിക്കിാവുംന്ന ഇടിമാണ്് യൂടിൂബ്. ഈ 
പ്ലാറ്റ്നോഫാമിൽ നിർമാതാവിിചെ� അഭാിരുംചാിക്കിനുസംരാിച്ചുള്ള വിി�യാങ്ങൾ ചാലനദൃശയങ്ങ
ളായാി ഒരുംക്കിാം. കാഴി്ച്ചക്കിാരുംചെടി എണ്ണിമനുസംരാിച്ച് ഉള്ളടിക്കി നിർമ്മാാതാവിിന് പ്രതിഫലം 
ലഭാിക്കുന്നു. യൂടിൂബിൽ ഏചെെ പ്രചാരാിക്കുന്ന ചാലനദൃശയങ്ങൾ ഹ്രസംാമാക്കിി നോഫസം്ബുക്കി്, 
ഇൻസ്റ്റിഗ്രാം, ടിാിറ്റർ തുടിങ്ങി മറ്റും പ്ലാറ്റ് നോഫാമുകളിലുംം എത്തുന്നുണ്ടാ്.

മണ്ണിിചെനാപ്പിം കൈവിനോക്കിാൽ, നാരുംകൾ, കപ്പിപ്പിശ എന്നിവി ഉപിനോയാാഗംിച്ച് ഭാിത്തി
ചെയാാരുംക്കുന്നതും ഭാിത്തിക്കി് നിെം നൽകാൻ മണ്ണിിചെനാപ്പിം ചാാണ്കം, കരാി, ഇലച്ചാറുകൾ 
നോചാർത്ത മിശ്രീിതങ്ങളുംപിനോയാാഗംിക്കുന്ന പിഴിയാ ഗൃഹാനിർമ്മാാണ് രാീതികളുംം അടിങ്ങിയാ നാട്ടംെിവി് 
ദൃശയങ്ങൾ യൂടിൂബിൽ കാണ്ാം. വിിവിിധീയാിനം വിിത്തിനങ്ങൾ, അവി മുളപ്പിിക്കുന്ന രാീതികൾ, 
നടിീൽ രാീതികൾ, വിിത്ത് തയ്യാൊക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്ന നാട്ടംെിവുംകളുംം ഈ കൈസംബെി
ടിത്തിലുംണ്ടാ്. നോകരാളത്തിചെല ആദ്യാിവിാസംിസംമൂഹാത്തിചെല പിളിയാർ വിിഭാാഗംത്തിചെ� ‘കളി’1, 
പ്രാനോദ്യാശികമായാി നിലനിൽക്കുന്ന ‘മുട്ടംിച്ചാർ’, ‘ഇെച്ചിനോച്ചാർ‘, ‘ചെനയാ്പ്പിത്തൽ‘, ‘മുട്ടംമാല’, 
‘കുഞ്ഞിപ്പിത്തിൽ‘ തുടിങ്ങിയാ രുംചാിയാെിവുംകൾ നോകരാളത്തിചെല അനോങ്ങാളമിനോങ്ങാളമുള്ള 
വിയതയസ്തസംമുദ്യാായാങ്ങളുംചെടി പിാട്ടുകൾ, നൃത്തങ്ങൾ, ചാടിങ്ങുകൾ, ഉത്സാവിങ്ങൾ എല്ലാം ഈ 
പ്ലാറ്റ് നോഫാമിൽ കാഴ്ചാവിിരുംന്നായാി എത്തുന്നു. ഇങ്ങചെന നാട്ടുകൈവിദ്യായവുംം നീരാെിവുംകളുംം ഇലയാ
െിവുംകളുംം കൃ�ിയാെിവുംകളുംം എന്നു നോവിണ്ടാ ഒരും ജീനതയുചെടി പിാരാമ്പരായത്തിൽഉൾനോച്ചർന്ന 
എല്ലാ അെിവുംകളുംം അവിിചെടി പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിടുന്നു. ഇവിയാിൽ ജീനപ്രീതിയാിൽ മീനെിവുംകൾ 
ഏചെെ മുൻപിന്ത്യിയാിലാണ്്.

വിിവിിധീ ജീലനോ�ാതസ്സുകളിചെല കൈജീവിസംമ്പത്ത് ദൃശയവിത്കരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് അതിചെല 
വിിവിിധീതരാം മീനിനങ്ങളുംം അവിചെയാ പിിടിിക്കുന്ന രാീതികളുംം രുംചാിയാെിവുംകളുംം പിരാിചായാചെപ്പിടു
ത്തുന്ന ചാാനലുംകളിൽ അവിയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് പിഴിയാതും പുതിയാതുമായാ അനോനകം വിിവി
രാങ്ങൾ ലഭായമാണ്്. രാണ്ടാ് ദ്യാശലക്ഷ്യംത്തിനടുത്ത് കാണ്ികളുംള്ള ‘ഫി�ിങി് �ീക് സം് ’, ഒരും 
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ദ്യാശലക്ഷ്യംത്തിനടുത്ത് കാണ്ികളുംള്ള ‘ഒ.എം.ചെക.വിി ഫി�ിങി് ’, ‘ചെക ആ�് ചെക ചെടിക് സം് ’, 
‘ഫി�് ടിൂബ് ’, ‘നോഫാൽക് സം് ചാാനൽ’, ‘കരാിപ്പുഴി സ്റ്റിാർഫി�ിങി് ’, ‘അച്ചായാൻ വി് നോലാഗം് സം് ’ 
തുടിങ്ങിയാവി ഇത്തരാത്തിൽ മീനെിവുംകളുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം ജീനകീയാമായാ യൂടിൂബ് ചാാനലുംക
ളാണ്്. ഈ ചാാനലുംകളിൽ നിന്ന് ലഭാിക്കുന്ന നീരാെിവുംകളുംം മീനെിവുംകളുംം ഇതുമായാി ബന്ധ
മില്ലാത്തവിർക്കി് തികച്ചും അപിരാിചാിതമായാ അെിവുംകളാണ്്. ഇവി സംമൂഹാമാധീയമത്തിചെല 
നാട്ടംെിവുംൽപിന്നങ്ങളാണ്്.

പിാമ്പുംകനോളാടി് രൂപിസംാദൃശയമുള്ള ആരാൽ, മഞ്ഞിൽ തുടിങ്ങി പുതുതലമുെക്കി് നോകട്ടംെിവിില്ലാത്ത 
ശുദ്ധീജീല മത്സായങ്ങൾ, കാരാചെച്ചമ്മാി, ചെകദ്യാളചെച്ചമ്മാി, ഇർക്കിാൽചെച്ചമ്മാി, ചെകാഞ്ച്, ചെചാള്ളി തുടിങ്ങി 
പിലതരാം ചെചാമ്മാീനിനങ്ങൾ. വിാഹാ, മണ്ൽവിാഹാ, നീലവിാഹാ, പുലിവിാഹാ, മയാിൽവിാഹാ തുടിങ്ങിയാ 
വിരാാൽ(ബ്രിാൽ, വിാക, കണ്ണിൻ) മീനിനത്തിചെല അപൂർവ്വമായാി കണ്ടുകിട്ടംാറുള്ള കൈവിവിിധീയങ്ങൾ. 
കടിൽമീനുകളിൽ ഒട്ടും തചെന്ന പിരാിചാിതമല്ലാത്ത പിഫ്ഫർ ഫി�്, ലയാൺ ഫി�്, ജീല്ലി ഫി�് 
തുടിങ്ങിയാവിചെയാ വിിവിരാണ്ങ്ങൾ ആവിശയമില്ലാത്ത വിിധീം ദൃശയങ്ങളായാി ഈ കൈസംബർ ഇടിങ്ങൾ 
പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നു.

മീൻപിിടുത്തരാീതികൾ പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നത് അത് പിരാമ്പരാാഗംതമായാി ചെചായ്തുവിരുംന്ന വിയക്തിി
കളിൽനിന്ന് നോനരാിട്ടം് ചാിത്രീകരാിക്കുന്ന രാീതിയാിലല്ല, പികരാം ഈ വിിദ്യായകൾ കൃതയമായാി പിഠിചെച്ചടുത്ത് 
നാട്ടംെിവിാളരുംചെടി സംഹാായാനോത്താചെടിയാാണ്് ചാിത്രീകരാിക്കുന്നത്. ഇത്തരാത്തിലുംള്ള ദൃശയവിൽകരാണ്ം 
പുനരാാവിിഷ്കരാണ്മായാി മാറുന്നു. തങ്ങളുംചെടി നിയാന്ത്രണ്ത്തിലല്ലാത്ത മീനിചെന വിരുംതിയാിലാക്കുന്ന 
ദൃശയങ്ങൾ കൂടിി ഉൾചെപ്പിടുത്തുന്നനോതാചെടി വിിനോനാദ്യാമൂലയം വിർദ്ധീിക്കുന്നു. മീനിചെന ചൂണ്ടായാിൽ കുടുക്കിിപ്പിി
ടിിക്കുന്ന പിലതരാം മാതൃകകൾ, വില വിീശിപ്പിിടിിക്കുന്ന കൈശലികൾ, കൂടുചെവിച്ച് കുടുക്കുന്ന രാീതികൾ, 
കുത്തിപ്പിിടിിക്കുന്ന രാീതികൾ, പിലപ്രകാരാം ഒരുംക്കുന്ന ചെകണ്ികൾ എന്നിവി നോപ്രക്ഷ്യംകനുമുമ്പിൽ 
പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നു. പിരാമ്പരാാഗംതമായാി നോകരാളത്തിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന പിലതരാം മീൻപിിടുത്തം ഈ 
ഇടിത്തിൽ ഭാാഗംികമായാി പുനരാാവിി�് ക്കിരാിക്കുന്നു. ആധുനികമായാ ആഗം് ളിങി്, �ിയാർഗംൺ രാീതികളുംം 
ഈ ചാാനലുംകളിൽ കാണ്ിക്കിാറുണ്ടാ്. ചൂണ്ടായാിടുനോമ്പാൾ ചെവിള്ളത്തിചെ� ഒഴുക്കിിനും നോവിലിനോയാറ്റ 
നോവിലിയാിെക്കിങ്ങൾക്കും കാലാവിസ്ഥിക്കും അനുസൃതമായാ മീൻപിിടുത്ത രാീതികൾ പിരാിചായാചെപ്പിടു
ത്താറുണ്ടാ്. ചൂണ്ടായാിടുനോമ്പാൾ മീൻവിന്നു ‘മുളയാാൻ’ സംാധീയതയുള്ള കാനലുംകളുംള്ളതും, (കാനലുംകൾ 
ചെവിള്ളത്തിചെല മരാനിഴിലുംകനോളാ, തണ്ലുംകനോളാ ആണ്്) വൃക്ഷ്യംങ്ങളുംം നോവിരുംകളുംം ഏചെെയുള്ളതുമായാ 
അരാികുപ്രനോദ്യാശങ്ങളുംം, അത്തിപ്പിഴിം നോപിാലുംള്ള കായ്കൾ ധീാരാാളമായാി വിീഴുന്ന ഇടിങ്ങളുംം തിരാ
ചെഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള നാട്ടംെിവുംകളുംം ഇതിൽ ഉൾചെപ്പിടുന്നു. ഏറുചൂണ്ടാ, ആയാിരാംചൂണ്ടാ, കുത്തുചൂണ്ടാ 
തുടിങ്ങിയാ വിിവിിധീതരാം ചൂണ്ടാഇനങ്ങളുംം ചാിത്രീകരാിക്കുന്നു. ചൂണ്ടായാിടിാൻ ആവിശയമായാ ഇരാ തയ്യാ
ൊക്കുന്നതിനും ചെചാെിയാ ഇരാമീനുകചെള പിിടിിക്കുന്നതിനുമുള്ള നാട്ടംെിവുംവിിദ്യായകളുംം ഇതിൽ കാണ്ാം. 
‘ഇരുംമീനു’(കരാിമീൻ)കചെള പിിടിിക്കിാനുള്ള പുട്ടം് ചെചാറുമണ്ികളായാി കുഴിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഇരായുണ്ടാ്. വിലിയാ 
കാർപ്പുമത്സായങ്ങചെള പിിടിിക്കിാൻ പിിണ്ണിാക്കും ഏലക്കിാചെപ്പിാടിിയും പിഴിവുംം കൂട്ടംിക്കുഴിച്ച് തീറ്റയുണ്ടാാ
ക്കുന്നു. ചെചാമ്പല്ലി നോപിാചെലയുള്ള മത്സായങ്ങചെള പിിടിിക്കിാൻ ചെചാെിയാ ചെചാമ്മാീനുകചെള തപ്പിിപിിടിിക്കുന്ന 
നാട്ടംെിവുംണ്ടാ്. അചെതല്ലാം ചാാനലുംകളിചെല പിതിവുംചാിത്രീകരാണ്ങ്ങളാണ്്.

വിലമണ്ി ചെകട്ടുന്നതും നൂൽ നൂൽക്കുന്നതും വില വിീശുന്നതും വിലയാിൽനിന്ന് മീൻ നോവിർചെപിടുത്തു
ന്നതും വിിവിിധീ വിലയാിനങ്ങളുംം ചാാനലുംകൾ പിരാിചായാചെപ്പിടുത്തുന്നു. ചെചാറുവൃത്താകൃതിയാിൽ കമ്പിനോയാാ 
വിള്ളിനോയാാ വിളചെച്ചടുത്ത് അതിൽ വില നോകാർത്തുചെകട്ടംി അെ സംജ്ജ്ീകരാിച്ച് മീൻ പിിടിിക്കുന്ന കൂടുവില 
ഈ ചാാനലുംകളിൽ വിന്നനോതാചെടി മുമ്പ് പിരാിചായാമില്ലാത്തവിർ നോപിാലുംം അതുണ്ടാാക്കിിചെയാടുക്കിാൻ 
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പിഠിക്കുന്നു. രാാത്രികാലങ്ങളിൽ മീൻ പിിടിിക്കുന്ന പിലരാീതികളുംള്ളതിൽ കുത്തിപ്പിിടുത്തം, ചെവിളിച്ചം 
വിീശിക്കിാണ്ിച്ചു ചെകാണ്ടുള്ള ചെചാമ്മാീൻപിിടുത്തം തുടിങ്ങിയാവി ദൃശയങ്ങളായാി പ്രചാരാിക്കുന്നു. പിഴിയാ 
മൺചാട്ടംിയാിനോലാ മറ്റും പിാത്രങ്ങളിനോലാ തുണ്ി ചെകട്ടംി, അതിൽ ചെചാെിയാ തുളയാിട്ടംനോശ�ം മീനിചെന 
ആകർ�ിക്കിാൻ നോചാാനോൊ മറ്റ് തീറ്റകനോളാ നിനോക്ഷ്യംപിിച്ച് ചെചാറുമീനുകചെള ചെകണ്ിയാിൽ ചെപിടുത്തുന്ന 
പിഴിയാ രാീതിയും അതിൽ ചെപിടുന്നു. ചെചാമ്മാീൻചെകട്ടം് വിറ്റിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള മീൻപിിടുത്തവുംം നോവിനൽക്കിാ
ലത്ത് കുളങ്ങളുംം ചാിെകളുംം മറ്റുംം വിറ്റിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള മീൻപിിടുത്തവുംചെമല്ലാം അവിിചെടി കൗതുകമുള്ള 
കാഴ്ചകളാകുന്നു. ആലപ്പുഴി ഭാാഗംത്തു കണ്ടുവിരുംന്ന അമ്പുംം വിില്ലും ഉപിനോയാാഗംിച്ചുള്ള മീൻ പിിടുത്തം, 
ചെകാച്ചിയാിലുംം മറ്റും കായാൽ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിലുംം കണ്ടു വിരുംന്ന ചാീനവില ഉപിനോയാാഗംിച്ചുള്ള മീൻപിിടുത്തം 
തുടിങ്ങി പ്രാനോദ്യാശികമായാി നിലനിൽക്കുന്ന വിിവിിധീ മീൻപിിടുത്ത രാീതികളുംം ചാാനലുംകളിൽ അനവി
ധീിയുണ്ടാ്. ചൂണ്ടായും വിലയും കൂടും മാത്രമല്ല, മീനെിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം നോതാണ്ിനിർമ്മാാണ്വുംം 
ഉരുംനിർമ്മാാണ്വുംം കുട്ടംയും കൂടിയും നിർമ്മാാണ്വുംം ഇതിൽ ഉൾചെപ്പിടുന്നു. ഇങ്ങചെന ശുദ്ധീജീലമത്സായ
ങ്ങചെളമാത്രമല്ല, പിരാമ്പരാാഗംതരാീതിയാിൽ കടിൽമത്സായങ്ങചെള പിിടിിക്കുന്ന രാീതിയുമുണ്ടാ്. ഒനോന്നാ രാനോണ്ടാാ 
ആളുംകൾക്കി് കടിലിൽ നോപിാകാവുംന്ന കട്ടംമരാം മുതൽ വിലിയാ നോബാട്ടുകളിൽ വിചെരാ മീൻ പിിടിിക്കുന്ന 
ദൃശയങ്ങളുംം അവിയുചെടി ഉപികരാണ്വിിനോശ�ങ്ങളുംം പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്ന ചാാനലുംകളുംണ്ടാ്. കടിൽക്കിരായാിൽനിന്ന് 
തിരായാിൽ ചൂണ്ടായാിട്ടും വിലചെയാെിഞ്ഞും കുത്തിയും മീൻ പിിടിിക്കുന്നതും കരാനോയാാടിടുത്ത പ്രനോദ്യാശങ്ങളിചെല 
കല്ലിടുക്കുകളിൽ നിന്ന് കക്കി പിെിച്ച് നോശഖരാിക്കുന്നതുചെമല്ലാം ആകർ�ണ്ീയാമായാ കാഴ്ചകളാണ്്. 
വിിഷ്ണു അഴിീക്കിലിചെ� ‘കടിൽ മച്ചാൻ’ എന്ന ചാാനൽ ഇത്തരാത്തിലുംള്ള ദൃശയങ്ങൾ പിങ്കുചെവിക്കുന്നവി
യാിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

പിാചാകചെത്ത സംംബന്ധിച്ച, പ്രനോതയകിച്ച് മീൻ രൂചാികൂട്ടുകചെള പിറ്റിയുള്ള ഒനോട്ടംചെെ ചാാനലുംക
ളാണു മലയാാളത്തിലുംള്ളത്. ഇങ്ങചെന നോകരാളത്തിചെല തനതുരുംചാികൾ നോപ്രക്ഷ്യംകരാിചെലത്തുന്നു. 
നോതാട്ടംിലുംം മറ്റും ശുദ്ധീജീലാശയാങ്ങളിലുംം കാണുന്ന ഔ�ധീഗുണ്മുള്ള മഞ്ഞിൽമീൻ പിാകം ചെചായ്യു
ന്നതിൽ തുടിങ്ങി ഉണ്ക്കിചെനല്ലിക്കിയും പിച്ചക്കുരുംമുളകും അരാച്ചുനോചാർത്ത് ചാട്ടംിയാിൽ വിറ്റിചെച്ചടുക്കുന്ന 
മത്തിയുചെടി രുംചാിയാെിവും വിചെരാ ഇതിൽ ചെപിടുന്നു. മീനിനങ്ങൾ സുലഭാമായാ നോകരാളത്തിൽ വിിവിിധീങ്ങ
ളായാ മീൻരുംചാികളുംമുണ്ടാ്. സംമീപികാലത്ത് ഇങ്ങചെന സംമൂഹാമാധീയങ്ങൾ വിഴിി ഏചെെ ചാർച്ചയാായാ 
രുംചാികളായാിരുംന്നു ‘ബക്കിറ്റ് ചാിക്കിനും’ , ‘ഫുൾജീാർ നോസംാഡ്യും’. തായാ് ലാ�ിചെല കർ�കർ 
അവിരുംചെടി കൃ�ിയാിടിത്തിനു സംമീപിം വൃത്തിയാാക്കിിയാ നോകാഴിിയാിെച്ചി തകരാപ്പിാത്രംചെകാണ്ടാ് മൂടിിചെവിച്ച് 
ചുറ്റുംം കൈവിനോക്കിാൽ കൂട്ടംിചെവിച്ച് കത്തിച്ച് പിാകംചെചാചെയ്തടുക്കുന്ന രാീതിയുണ്ടാ്. വിിവിിധീതരാത്തിലുംള്ള 
യാാത്രാദൃശയാവിി�് ക്കിാരാങ്ങളിലൂചെടി (Travel vlog) ഇതു മനസ്സാിലാക്കിിയാാണ്് മലയാാളത്തിൽ 
‘ബക്കിറ്റ്ചാിക്കിൻ’ എന്ന നോപിരാിലുംള്ള വി്നോളാഗുകൾ പ്രതയക്ഷ്യംചെപ്പിട്ടംത്. എന്നാൽ അധീികം കൈവികാചെത 
ചാിക്കിനു പികരാം ബക്കിറ്റിനുള്ളിൽ മീൻ വിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള രുംചാിനോഭാദ്യാം അവിതരാിപ്പിിച്ചത് മലയാാളത്തിചെല 
പ്രമുഖ വി് നോളാഗംൊയാ എം നോഫാർ ചെടിക് ജീിനോയാാ നോജീാസംഫാണ്്. ഇത് മലയാാളിക്കി് മീൻരുംചാിനോയാാടുള്ള 
അധീികാഭാിമുഖയചെത്തക്കൂടിി കാണ്ിക്കുന്നു. നോകരാളത്തിചെ� പിരാമ്പരാാഗംതരുംചാികൾ മാത്രമല്ല പുതിയാ 
നോകരാളത്തനിമയുള്ള മീൻരുംചാികൾ കചെണ്ടാത്താനും ചാിലർ ശ്രീമിക്കിാറുണ്ടാ്. ഇത്തരാത്തിൽ ഉള്ളടിക്കി
മുള്ള ചാാനലാണ്് ‘മീൻ ഭ്രാന്ത്യൻ’. അനോമരാിക്കിയാിലുംം കാനഡ്യാിലുംം മറ്റുംം സുലഭാമായാ സംാൽമൺ, 
കടിൽചെവിള്ളരാി, ഓയാ് സ്റ്റിർ, നോലാബ്സ്റ്റിർ, വിിവിിധീയാിനം ഞണ്ടുകൾ എന്നിവിചെയാ നോകരാളത്തിചെ� 
തനതായാ മഞ്ഞൾചെപ്പിാടിി, മല്ലിചെപ്പിാടിി, മുളകുചെപ്പിാടിി, ഉലുംവിചെപ്പിാടിി, ജീീരാകചെപ്പിാടിി, കുരുംമുളകുചെപിാടിി, 
കെിനോവിപ്പിില, ചെവിളിചെച്ചണ്ണി തുടിങ്ങിയാ നോചാരുംവികൾ യാനോഥാചാിതം നോചാർത്ത് പുതിയാ രുംചാിക്കൂട്ടുകൾ 
കചെണ്ടാത്തുകയാാണ്്.
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‘അടിിച്ചു പിരാിചെപ്പിടുക്കുക’ എന്ന പ്രനോയാാഗംം മലയാാളികൾക്കു സുപിരാിചാിതമാണ്്. ചെചാമ്മാീൻ 
ഉപ്പു നോചാർത്ത് പുഴുങ്ങിയാ നോശ�ം ഉണ്ക്കിി തുണ്ിസംഞ്ചിയാിൽ ചെകട്ടംി കല്ലിൽ അടിിച്ചു പിരാിചെപ്പിടുക്കുന്ന 
രാീതി ‘ചെക ആ�് ചെക ചെടിക് സം് ’ എന്ന ചാാനലിൽ കാണ്ാം. പിഴിയാകാല മീൻകൃ�ിരാീതികൾ പിലതും 
ഇത്തരാം ഇടിങ്ങളിൽ പിരാിചായാചെപ്പിടിാം. ചെചാമ്മാീൻചെകട്ടുകളിൽ രാാത്രികാലങ്ങളിൽ മീനുകൾക്കി് 
ഓക് സംിജീൻ ലഭായമാക്കുവിാൻ ചാക്രം കെക്കുന്നു, നോതാണ്ി തുഴിഞ്ഞ് ചെവിള്ളം ഇളക്കുന്നു. മത്സായവുംം 
സംസംയങ്ങളുംം കുെഞ്ഞസ്ഥിലത്ത് സംമ്മാിശ്രീമായാി കൃ�ിചെചായ്യാവുംന്ന അകാാനോപിാണ്ിക് സംിനോല
ക്കി്(Aquaponics) മാലിനയനിർമാർജീനത്തിലൂചെടി ലാർവികചെള ഉൽപിാദ്യാിപ്പിിച്ച് അവി നൽകി 
മീനുകചെള പിരാിപിാലിക്കുന്ന പുതുരാീതിയുചെടി അെിവുംകൾവിചെരാ ഈ ഇടിങ്ങളിൽ പിരാിചായാചെപ്പിടിാനാവുംം. 
ഇതിചെനല്ലാം ലഭാിക്കുന്ന സംാീകാരായത നചെമ്മാ അത്ഭുതചെപ്പിടുത്തുന്നതാണ്്. സംിനിമാഭാിനോനതാക്കിൾ 
തുടിങ്ങി രാാഷ്ട്രീീയാ നോനതാക്കിൾ വിചെരാ ഇത്തരാം മീനെിവുംകളുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംചാാനലുംകളിൽ അതിഥി
കളായാി എത്തുകയും ഇവിർചെക്കിാപ്പിം നോചാർന്ന് മീൻ പിിടുത്തത്തിലുംം മറ്റുംം ഏർചെപ്പിടുകയും ചെചായ്യുന്നു. 
കാണ്ികൾക്കി് അഭാിപ്രായാം നോരാഖചെപ്പിടുത്താവുംന്ന കമ�് ചെസംക് �നുകളിൽ വിിവിിധീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിചെല 
മീനെിവുംകൾ പിരാ�രാം പിങ്കുചെവിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇത് കൂട്ടംിനോച്ചർക്കിലുംകൾക്കും ഓർമ്മാപുതുക്കിലുംകൾക്കും 
കാരാണ്മാകുന്നു.

അനോനകം പുഴികൾ ജീലാശയാങ്ങൾ എന്നിവിയും നീണ്ടാ കടിൽത്തീരാവുംം ഉള്ള നോകരാളത്തിചെല 
മനു�യർക്കി് മീനിനോനാടുള്ള താല്പരായം സംാഭാാവിികമാണ്്. കുഞ്ഞായാിരാിനോക്കി കൈകകുമ്പിളിൽ നോകാരാി
ചെയാടുത്ത മാനത്തുകണ്ണിിനോയാാടുള്ള2 ഇഷ്ടിം നോകരാളീയാരുംചെടി ഗൃഹാാതുരാതാം കലർന്ന ഓർമ്മായാാണ്് 
. രുംചാിയാാകചെട്ടം അന്നു മുതൽ നോചാാെ്, പുഴുക്കി്, അപ്പിം എന്നിവിചെക്കിാപ്പിം ആസംാദ്യാിച്ചിരുംന്നതുമാണ്്. 
ഇന്നും മലബാെിചെല നോവിനലിൽ ചെവിള്ളചെക്കിട്ടുകൾ വിറ്റിച്ച് ആർത്തലച്ച് കൂട്ടംനോത്താചെടി മീൻ തപ്പിി 
പിിടിിക്കുന്ന രാീതിക്കി് നായാാട്ടം് എന്നാണ്് പിെയുന്നത്. അത് മനു�യനിൽ തനതായാി നിലചെകാള്ളുന്ന 
പൂർവ്വിക�ാരാിചെല ഭാക്ഷ്യംണ്ം നോതടിലിചെ� ഓർമ്മാ പുതുക്കിൽ തചെന്നയാാണ്്. അതുചെകാണ്ടാാവിണ്ം 
പുതിയാ ഇടിങ്ങളിലുംം മീനെിവിിന് മചെറ്റല്ലാത്തിനോനക്കിാളുംം സംാീകാരായത ലഭായമാകുന്നത്. പിരാമ്പരാാഗംത 
ദൃശയ-ശ്രീാവിയ മാധീയമങ്ങളിൽ നിന്നു വിയതയസ്തമായാി ഓനോരാാ അെിവിിനോനാടും താത്പിരായമുള്ളവിരാാണ്് ഈ 
പുതു ഇടിത്തിൽ ഉള്ളടിക്കിം സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തചെന്ന കൃതയമായാ കചെണ്ടാത്തനോലാനോടിയും 
അവിതരാണ്നോത്താനോടിയുമാണ്് ഇവിചെയാത്തുന്നത്. വിളനോരാ കുെഞ്ഞ നിയാന്ത്രണ്നോത്താചെടിചെയാത്തുന്ന 
ഉള്ളടിക്കിങ്ങൾ അതിനാൽത്തചെന്ന തനിമനോയാാചെടി കാണ്ിക്കിാനാകുന്നു. തത്സാമയാ പ്രതികരാണ്ങ്ങൾ 
നോരാഖചെപ്പിടുത്താനാകുന്നു എന്നതിനാൽ നിരാന്ത്യരാമായാ പിരാിനോശാധീനകൾക്കി് ഇവി വിിനോധീയാമാകുന്നു. 
മത്സായസംമ്പത്തും ജീലവുംം മണ്ലുംം മീനുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം സംർവ്വതും ഉത്പിന്നമാക്കുകയും അവി 
കച്ചവിടിവിത്കരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നവിർചെക്കിതിചെരായുള്ള പ്രതിനോരാാധീമാണ്് മീനിനോനാടും അതുമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടം അെിവുംകനോളാടും ജീനങ്ങൾക്കി് സംാാഭാാവിികമായാി രൂപിചെപ്പിട്ടു വിരുംന്ന താത്പിരായം. അത് 
മലയാാളിമനസ്സാിൽ വിയക്തിിഗംതമായാി ഒതുങ്ങി നിൽക്കിാചെത കൂട്ടംായ്മയുചെടി താത്പിരായമായാി ഉയാർന്നു
വിരാാൻ പുതിയാ കാലചെത്ത സംനോങ്കതങ്ങൾ വിഴിിചെയാാരുംക്കുന്നു. പുതുസംനോങ്കതങ്ങളിലൂചെടി നാട്ടംെിവിിനു 
ലഭായമാകുന്ന പ്രചാാരാരാീതി എക്കിാലനോത്തക്കുമായുള്ള ഒരും നോശഖരാമായാിതചെന്ന നിലനിൽക്കുന്നു. 
ഇതിലപ്പുെം ഇത്തരാം കൂട്ടംായ്മകൾക്കി് മത്സായസംമ്പത്ത്, ജീലാശയാങ്ങൾ, മീൻകൃ�ി എന്നിവിയുമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടം സംാമൂഹാികപ്രശ് നങ്ങളിൽ ഇടിചെപിടിാനാവുംം. ഇത് ഭാാവിിയാിൽ നിശ്ചിിത താത്പിരായക്കിാ
ർചെക്കിതിരാായാ പ്രതിനോരാാധീമായാി ഉയാർന്നുവിരുംചെമന്ന് പ്രതയാശിക്കിാം.
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കുെിപ്പുകൾ.

സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.ഇ�ർചെനറ്റ് ഉെവിിടിങ്ങൾ
1. നോഫാക് നോലാർ,രാാഘവിൻ പിയ്യനാടി്, നോകരാളഭാാ�ാഇൻസ്റ്റിിറ്റിയൂട്ടം്, 2019
2. ചാാലിയാാർ നോരാഖകൾ,നോഡ്ാഎ.നുജൂം, പിബ്ലിിനോക്കി�ൻ ഡ്ിവിി�ൻ എംഇഎഎസം്എസം് നോകാനോളജീ് അരാീനോക്കിാടി്, 

2004
3. social media, britannicaencyclopaedia, britannica.com/topic/socialmedia
4. Female farmer who is now atop influencer in china https://www.theguardian.com/

lifeandstyle/2020/jan/28/li-ziqi-china-influencer-rural-life
5. Excess mud after floods Earthbag Adobe making, https://www.youtube.com/

watch?v=vGRB5x61r4k
6. കൃ�ി അെിവുംകൾ https://www.youtube.com/watch?v=gn07sTrIGxE
7. പിളിയാർസംമുദ്യാായാത്തിചെ� ആഹാാരാരാീതി https://www.youtube.com/watch?v=4DhZ87ol9SQ
8. Fishing Freaks channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/

UCVUojO3yGdMx1O3NOtjZX1A
9. OMKV Fishing & Cooking channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/

UCAqAfFvaJEfsMQPqRop7_Q
10. K&K Techs channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/

UC3oollg7TNYuK7tvS1enOoA
11. Fish Tube channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/

UC_4K7kxNtYZWpUkO1zPpVCw
12. Folks Channel channel on youtube, https://www.youtube.com/user/Bisher321
13. Karipuzha Star Fishing Channel channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/

UCBKHHFNrVD6PK_y5iHFcyOA
14. AchayanSVlogZ channel on youtub , https://www.youtube.com/channel/

UCKICfRwc1rbC9bUpeSNEkOQ
15. Kadal Machan channel on YouTube , https://www.youtube.com/channel/UCjEUp2OLhBZT-

17SYQWLd-g
16. Unique Grilled Chicken, https://www.youtube.com/watch?v=CEHayLnKvwY
17. Bucket Fish Making, https://www.youtube.com/watch?v=Gs6yz5v4dgk
18. MeenBhrandan channel on youtube , https://www.youtube.com/channel/

UCkSx9IGenA5AQARjjm-lpNQ

1. കളി–ഇടുക്കിി ജീില്ലയാിചെല വിിവിിധീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ ജീീവിിച്ചുവിരുംന്ന ആദ്യാിവിാസംി വിിഭാാഗംമായാ പിളിയാരുംചെടി ധീാനയ

ചെപ്പിാടിി ഉപിനോയാാഗംിച്ചു തയ്യാൊക്കുന്ന വിിഭാവിം 

2.  മാനത്തുകണ്ണിി–നോകരാളത്തിചെല ചെചാറുജീലാശയാങ്ങളിൽ കണ്ടുവിരുംന്ന ചെനറ്റിയാിൽ ചെപിാട്ടുനോപിാചെല അടിയാാളമുള്ള 

കുഞ്ഞുമത്സായം. പൂഞ്ഞാൻ, ചെനറ്റിമാൻ, ചൂട്ടംൻ, ചെനറ്റിചെപ്പിാട്ടംൻ, കണ്ണിാൻചൂട്ടംി, ചെനറ്റിചെപ്പിാന്നൻ, തുപ്പിലംചെകാത്തി 

എന്നിങ്ങചെന വിിവിിധീ നോപിരുംകളിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്നു.

മുനവ്വർ ഹാാനിഹാ് ടിി.ടിി.

മലപ്പുെം മൂന്നാക്കിൽ സംാനോദ്യാശി. അലിഗംർ മുസ്ലിിം സംർവ്വകലാശാലയാിചെല ആധുനിക ഭാാരാതീയാ ഭാാ�ാ വിിഭാാഗം

ത്തിൽ ഗംനോവി�കൻ. സൂഫിസംം, തതാചാിന്ത്യ, നാട്ടംെിവി് തുടിങ്ങിയാ വിി�യാങ്ങളിൽ അനോനാ�ണ്ങ്ങൾ നടിത്തുന്നു.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/28/li-ziqi-china-influencer-rural-life
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/28/li-ziqi-china-influencer-rural-life
https://www.youtube.com/watch?v=vGRB5x61r4k
https://www.youtube.com/watch?v=vGRB5x61r4k
https://www.youtube.com/watch?v=gn07sTrIGxE
https://www.youtube.com/watch?v=4DhZ87ol9SQ
https://www.youtube.com/channel/UCVUojO3yGdMx1O3NOtjZX1A
https://www.youtube.com/channel/UCVUojO3yGdMx1O3NOtjZX1A
https://www.youtube.com/channel/UCAqAfFvaJEfsMQPqRop7_Q
https://www.youtube.com/channel/UCAqAfFvaJEfsMQPqRop7_Q
https://www.youtube.com/channel/UC3oollg7TNYuK7tvS1enOoA
https://www.youtube.com/channel/UC3oollg7TNYuK7tvS1enOoA
https://www.youtube.com/channel/UC_4K7kxNtYZWpUkO1zPpVCw
https://www.youtube.com/channel/UC_4K7kxNtYZWpUkO1zPpVCw
https://www.youtube.com/user/Bisher321
https://www.youtube.com/channel/UCBKHHFNrVD6PK_y5iHFcyOA
https://www.youtube.com/channel/UCBKHHFNrVD6PK_y5iHFcyOA
https://www.youtube.com/channel/UCKICfRwc1rbC9bUpeSNEkOQ
https://www.youtube.com/channel/UCKICfRwc1rbC9bUpeSNEkOQ
https://www.youtube.com/channel/UCjEUp2OLhBZT-17SYQWLd-g
https://www.youtube.com/channel/UCjEUp2OLhBZT-17SYQWLd-g
https://www.youtube.com/watch?v=CEHayLnKvwY
https://www.youtube.com/watch?v=Gs6yz5v4dgk
https://www.youtube.com/channel/UCkSx9IGenA5AQARjjm-lpNQ
https://www.youtube.com/channel/UCkSx9IGenA5AQARjjm-lpNQ


അധീീശതാസ്ഥിാപിനവുംം മതരാാഷ്ട്രീീയാവുംം  
ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� കാനോനാനകളിൽ

�ിമി നോപിാൾ നോബബി
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, യൂ.സംി. നോകാനോളജീ്, ആലുംവി.

നോപിാർച്ചുഗംീസം് അധീിനിനോവിശം നോകരാളത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികചാരാിത്രത്തിൽ നടിത്തിയാ നിർണ്ണിായാ
കമായാ ഇടിചെപിടിലുംകളുംചെടി നോരാഖയാാണ്് ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� കാനോനാനകൾ. കച്ച
വിടിബന്ധത്തിലൂചെടിയും മറ്റുംമായാി നോകരാളത്തിചെലത്തിയാ വിയതയസ്തമതവിിഭാാഗംങ്ങളിചെല ജീനങ്ങൾ 
സംഹാവിർത്തിത്തനോത്താചെടി നിലചെകാളളുംകയും മതവിീക്ഷ്യംണ്സംങ്കുചാിതതാമില്ലാചെത സംാതന്ത്രമായാി പ്ര
വിർത്തിക്കുകയും ചെചായ്തിരുംന്ന സംാംസ്കാാരാിക സംാഹാചാരായമാണ്് ക്രിസ്തുവിർ�ം ആദ്യായശതകങ്ങൾ മുതൽ 
നോകരാളത്തിൽ നിലനിന്നത്. മതവിീക്ഷ്യംണ് കൈവിവിിധീയങ്ങൾ അത്രചെയാാന്നും തചെന്ന ഗംൗരാവിമായാി 
കണ്ക്കിാക്കിിയാിരുംന്നില്ല അക്കിാലചെത്ത നാട്ടുഭാരാണ്ാധീികാരാികൾ. മതകൈവിവിിധീയത്തിചെ�യും മതനോമ
ളനത്തിചെ�യും ചെതളിവുംകൾ നോകരാളീയാസംമൂഹാം ഇതരാമതവിിശാാസംികനോളാടി് പുലർത്തിയാ തുലയബ
ഹുമാനനോബാധീയത്തിചെ� മാതൃകകളാണ്്.1 ചെപിാതുസംമൂഹാവുംമായുള്ള നിരാന്ത്യരാ സംമ്പർക്കിത്തിലൂചെടി 
വിളർന്ന നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ വിിശാാസംത്തിൽ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗ്ചെത്ത പിിന്തുടിർന്നു. ‘മാർനോത്താമ്മാായുചെടി 
മാർഗ്ഗ്വുംം വിഴിിപിാടും’ എന്ന കുറുചെമാഴിിയാായാിരുംന്നു വിിശാാസംസംംബന്ധമായാി അവിർ പികർന്നുനോപിാ
ന്നത്. (സ്കാെിയാ സംക്കിെിയാ, ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� കാനോനാനകൾ,1994: 11) ക്രിസ്തുവിി
ചെ� പിിന്തുടിർച്ചാപിാതയുചെടി നോനർവിഴിിയാായാിരുംന്നു ഈ കുറുചെമാഴിി. അനോതാചെടിാപ്പിം മദ്ധീയചെപിൗരാസ്തയ 
നോദ്യാശചെത്ത കൈക്രസ്തവിസംഭാകളുംമായാി സുദൃഢ ബന്ധം നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ നിലനിർത്തിയാിരുംന്നതിചെ� 
ചെതളിവുംകൾ ഉദ്യായാംനോപിരൂർ കാനോനാനയാിചെല രാണ്ടാാംനോയാാഗംവിിചാാരാം 8-ാം നിയാമാവിലിയാിലുംം 19-ാം 
നിയാമാവിലിയാിലുംം വിയക്തിമാണ്് (ഉ.സൂ.കാ.,1994:133,143). ഭാരാണ്കാരായങ്ങളിൽ സംായാംഭാരാണ്നില
പിാടി് സംാീകരാിച്ചും മദ്ധീയചെപിൗരാസ്തയനോദ്യാശചെത്ത കൈക്രസ്തവി ആത്മീയാാചാാരായ�ാരുംമായാി ചെസംൗഹാാർ
�ബന്ധം നിലനിർത്തി ആത്മീയാകാരായങ്ങൾ നിർവ്വഹാിച്ചും നിലനിന്നുനോപിാന്ന നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ 
16-ാം നൂറ്റാണ്ടുവിചെരാ യൂനോൊപ്പിിചെന നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്ന കൈക്രസ്തവിസംഭായ്ക്കാ് പുെത്തായാിരുംന്നു.

ക്രിസ്തുമതപ്രചാാരാണ്ം സംാമ്രാാജീയതാ അജീണ്ടായാായാി മി�ണ്െിമാരുംചെടി നോമൽനോനാട്ടംത്തിൽ 
നോകരാളത്തിലാരാംഭാിച്ചത് നോപിാർച്ചുഗംീസം് വിരാനോവിാചെടിയാാണ്്. മദ്ധീയകാല യൂനോൊപ്പിിൽ മതവുംം സംാമ്രാാ
ജീയതാവുംം തമ്മാിൽ നടിത്തിയാ അനോഭാദ്യായമായാ കൂട്ടുചെകട്ടുകൾ ഇതിൽ നിർണ്ണിായാക പിങ്കുവിഹാിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
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പിതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ പ്രബലശക്തിികളായാിരുംന്ന നോപിാർച്ചുഗംലുംം ചെ�യാിനും കടിന്നുകയാറ്റം 
നടിത്തിയാത് ഭൂപ്രനോദ്യാശങ്ങൾക്കി് നോവിണ്ടാിയും അസംംസ്കൃത പിദ്യാാർത്ഥ്യ ലഭായതയ്ക്കുംനോവിണ്ടാിയും മാത്രമാ
യാിരുംന്നില്ല; പിാശ്ചിാനോതയതരാ ജീനതതിയുചെടി സംാംസ്കാാരാികവുംം സംാമൂഹാികവുംം മതാത്മകവുംമായാ 
ജീീവിിതത്തിൽ തചെന്നയാായാിരുംന്നു. നോകാളനിനാടുകളിചെല ജീനതയുചെടി വിിശാാസംങ്ങളുംം ആചാാരാാനു
ഷ്ഠിാനങ്ങളുംം ജീീവിിതചാരായകളുംം അടിർത്തിചെക്കിാണ്ടാ് അവിരുംചെടി ആത്മസംത്തചെയാ നിരാാകരാിക്കുകയും 
മതപിരാമായാി മാർപിാപ്പിയാിൽ നോകന്ദ്രീകരാിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിനു കീഴിിൽ ആക്കിിത്തീർക്കുകയു
മാണ്് ചെ�യാിനും നോപിാർച്ചുഗംലുംം വിിഭാാവിനം ചെചായ്ത മതനോകാളനീകരാണ്ത്തിചെ� മുഖയനിലപിാടുകൾ. 
നോകാളനീകരാണ്ചെത്ത പിിന്ത്യാങ്ങിചെക്കിാണ്ടാാണ്് പിാശ്ചിാതയമി�നെിമാർ ആ�ിക്കിയാിലുംം ചെതനോക്കി 
അനോമരാിക്കിയാിലുംം മി�നെിപ്രവിർത്തനങ്ങൾ നടിത്തിനോപ്പിാന്നത്. നോകരാളത്തിൽ നോപിാർച്ചുഗംീസം് ആഗംമ
നകാലഘട്ടംത്തിൽ നടിപ്പിാക്കിിയാ മതപ്രചാാരാണ് നയാപിരാിപിാടിികളുംം ഇതിൽ നിന്നും വിയതയസ്തമല്ല.

നോൊമാനോകന്ദ്രിതമായാ മതാധീികാരാത്തിചെ� കീഴിിൽ നോകരാളകൈക്രസ്തവിചെരാ ചെകാണ്ടുവിരുംന്നതി
നായുള്ള നീക്കിം 1599- ജൂൺ 20 മുതൽ 26 വിചെരാ ഉദ്യായാംനോപിരൂർ മർത്തമെിയാം പിള്ളിയാിൽ ചെവിച്ച് 
നടിത്തിയാ മതസംനോമ്മാളനത്തിചെ� നിയാമാവിലികളിൽ പ്രകടിമാണ്്. മതാധീികാരാ നോകന്ദ്രചെമന്ന 
നിലയാിൽ നോപിാർച്ചുഗംൽ രാാജീാവിിചെനയും മാർപിാപ്പിചെയായും മുഖയസ്ഥിാനത്ത് ചെകാണ്ടുവിരാികയാാണ്് 
നോപിാർച്ചുഗംീസം് അധീികാരാികൾ സൂനഹാനോദ്യാാസംിലൂചെടി മുനോന്നാട്ടുചെവിച്ച നയാപിരാിപിാടിി. നോപിാർച്ചുഗംീസം് 
ആർച്ച് ബി�പ്പി് അലക്സിിസം് ഡ്ി ചെമനോനസംിസം് ആണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസംിന് നോനതൃതാം നല്കിിയാത്. നോകരാ
ളകൈക്രസ്തവിർ എന്ന ഭൂരാിപിക്ഷ്യംചെത്ത പിാർശാവിത്കരാിച്ചുചെകാണ്ടാ് കാനോനാനകളിൽ കടിന്നുവിരുംന്ന 
അധീീശതാസ്ഥിാപിനവുംം അതിചെ� മതരാാഷ്ട്രീീയാവുംം അപിഗ്രഥിക്കുകയാാണ്് ഈ പിഠനം ലക്ഷ്യംയമാ
ക്കുന്നത്.

നോവി�ത്തിചെ� നിെപ്പികിട്ടും നോകാളനീകരാണ്വുംം
നോവി�ം, നഗ്നാത മെയ്ക്കാാനുള്ള ഉപിാധീി മാത്രമല്ല അധീികാരാ പ്രകടിനങ്ങളുംചെടി പ്രധീാന ഇടിവുംമാണ്്. 
സംാതാാവിിഷ്കാരാത്തിചെ� മുഖയകണ്ണിിയാായാ വിസ്ത്രംങ്ങളിലൂചെടി കൈകമാറ്റം ചെചായ്യചെപ്പിടുന്ന ആശയാനോലാകം 
വിിപുലമാണ്്. വിസ്ത്രംത്തിചെ� മിനുമിനുപ്പും ഒതുക്കിവുംം തുണ്ിയുചെടി ധീാരാാളിത്തവുംം മറ്റുംം വിയക്തിി തചെന്ന
ക്കുെിനോച്ചാ താനുൾചെപ്പിടുന്ന സംമൂഹാചെത്തക്കുെിനോച്ചാ ഉള്ള ആശയാനോലാകം കാഴ്ചക്കിാരാനുമുന്നിൽ 
സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ടാ്. ഇത്തരാത്തിൽ വിസ്ത്രംചെത്ത ഒരും സംംനോവിദ്യാനചാിഹ്നമായാി (communicational 
symbol) കണ്ക്കിാക്കിാം. താൻ ആരാാണ്്, ആരാല്ല, ആരാാകണ്ം, ആനോരാാടിാണ്് ബന്ധം നോവിണ്ടാതും 
നോവിണ്ടാാത്തതും, വിർഗ്ഗ്വുംം തലവുംം ഏതാണ്് എങ്ങചെന കാണ്ചെപ്പിടിണ്ം ആഭാിമുഖയങ്ങളുംം വിീക്ഷ്യംണ്
ങ്ങളുംം എന്ത്യാണ്്, എന്നിങ്ങചെന സംംസ്കാാരാനോത്താടി് ബന്ധചെപ്പിടുത്തി വിയക്തിികൾ ഒരുംപിാടി് കാരായ
ങ്ങൾ തങ്ങളുംചെടി വിസ്ത്രംധീാരാണ്ത്തിലൂചെടി സംംവിദ്യാിക്കുന്നുണ്ടാ് (വിിജീയാശ്രീീ നോമനോനാൻ, 2011 : 24). വിസ്ത്രംം 
ചെസംൗന്ദീരായചെത്ത മാത്രമല്ല പ്രതിനിധീാനം ചെചായ്യുന്നത് അതിന് ഒരും രാാഷ്ട്രീീയാവുംമുണ്ടാ് “ രാാജീാവിിചെനയും 
പ്രജീകചെളയും സംവിർണ്ണിചെരായും അവിർണ്ണിചെരായും പുരും�ചെനയും സ്ത്രംീചെയായും ജീാതിവിയതയാസംങ്ങചെള
യും നോവിർതിരാിക്കും വിിധീം വിസ്ത്രംം പ്രവിർത്തിക്കുനോമ്പാൾ, സംാാഭാാവിികചെമന്ന് നോതാന്നിപ്പിിക്കും വിിധീം 
അധീികാരാ പ്രതയയാ ശാസ്ത്രംങ്ങചെള പിിന്തുണ്യ്ക്കുംകയാാണ്വി ചെചായ്യുന്നത് (ചെക.ഇ.എൻ., 2012:159). 
വിസ്ത്രംത്തിലൂചെടി സംന്നിനോവിശിപ്പിിക്കുന്ന സംാംസ്കാാരാിക ആധീിപിതയശ്രീമങ്ങചെളയും പ്രതയയാശാസ്ത്രംങ്ങ
ചെളയുമാണ്് ഇവിിചെടി വിയക്തിമാക്കുന്നത്.

സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെല നോനതൃസ്ഥിാനീയാൻ ചെമനോനസംിസം് ചെമത്രാനാണ്്. ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സൂനഹാ
നോദ്യാാസംിൽ പിങ്കുചെകാള്ളുവിാനായാി എത്തിനോച്ചർന്ന ചെമനോനസംിസംിചെ� വിസ്ത്രംവിിതാനചെത്തക്കുെിച്ച് ചെജീാർ
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ചെമനോനസംിസം് ചെമത്രാൻ സൂനഹാനോദ്യാാസം് നോവിദ്യാിയാിൽ സംന്നിഹാിതനാകുന്നത്. ചെമത്രാചെ� നോവി�വിിതാ
നചെത്തക്കുെിച്ചും ചാമയാങ്ങചെളക്കുെിച്ചും കാനോനാനകളിലുംം സൂചാനകളുംണ്ടാ്.

“ചെമല്പട്ടംക്കിാചെരാൻെെ അമിശത്തിന്ന തക്കിവിണ്ണിം ഒള്ള ശമയാങ്ങളുംം ചാമഞ്ഞ” (ഉ.സൂ.കാ. 
1994:109)
“… ചെമത്രാൻ തൻചെെെ അംശത്തിന്ന അടുത്ത കുപ്പിായാങ്ങളുംം ഇട്ടം, മുടിി കൂടിാചെത, ചെത്രാ
ചെണ്ാസുംചെകൽ മുട്ടുംകുത്തി ഏവിൻചെഗംാലി പുസ്തകവുംം ചെതാട്ടം മലങ്കചെരാ ചെലാകർക്കുചെവിണ്ടാി 
താൻ വിിശാാസംത്തും ചെമൽ മുമ്പിൽ താൻ സംതയവുംം കൈചാത ഇന്നതിന്ന സംതയം ചെചായ്തു എന്ന 
ചെലാകചെരാാടു അെിയാിക്കിയും ചെവിണ്ം. അതിചെ�െ ചെശ�ം താൻ തൻചെെെ സംിംഹാാസംനത്തും 
ചെമൽ ഇരാിന്ന മുടിിയും ചെവിച്ച ഏവിൻചെഗംാലി പുസ്തകവുംം കയ്യിൽ പിിടിിച്ച” ( ഉ.സൂ.കാ. 1994: 114).

ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സംനോമ്മാളനത്തിചെല നോനതൃസ്ഥിാനീയാനായാ ചെമത്രാചെ� നോവി�വിിതാനം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. 
ചെമത്രാചെ� നോവി�ത്തിലുംള്ള ധീാരാാളിത്തവുംം ബാഹായനോമാടിിയും അധീീശതാം ദൃഢീകരാിക്കുന്നതിനുള്ള 
സംാധീയതകളാണ്്. നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ കണ്ടുശീലിച്ചിരുംന്ന ചെപിൗരാസ്തയ ചെമത്രാ�ാർ താപിസം�ാരുംം 
അധീികാരാതലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പ്രവിർത്തിക്കുന്നവിരുംമായാിരുംന്നു. മാത്രമല്ല, ജീനാധീിപിതയ
ത്തില ധീിഷ്ഠിിതമായാ പിള്ളി പ്രതിപുരും�നോയാാഗംങ്ങളിൽ ഒന്നിലുംം തചെന്ന ചെമത്രാൻ കടിന്നുവിന്ന് 
നോനതൃതാം ഏചെറ്റടുക്കുന്ന പിതിവി് അന്നുവിചെരാ ഉണ്ടാായാിരുംന്നതായാി ചെതളിവുംകളില്ല. അതുചെകാണ്ടു
തചെന്ന ചെമത്രാൻ സംന്നിഹാിതനായുള്ള ഒരും സംനോമ്മാളനം നോകരാളകൈക്രസ്തവിർക്കി് അപിരാിചാിതമാ
യാിരുംന്നു. ചെമത്രാന് അധീികപിദ്യാവിിയാില്ലാതിരുംന്ന സംമൂഹാത്തിന് മുന്നിനോലക്കി് വിയതയസ്തമായാ ചാില 
ധീാരാണ്കൾ ചെമനോനസംിസം് ചെമത്രാനും സംംഘവുംം കടിത്തിവിിടുന്നു. സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� ആരാംഭാദ്യാിന
ത്തിൽ തചെന്നയാാണ്് ചെമനോനസംിസം് ചെമത്രാൻ മാർനോത്താമ്മാാ ന�ാണ്ികളുംചെടി ഇടിയാിനോലക്കി് ചെപ്രൗ
ഢനോവി�വിിതാനങ്ങനോളാചെടി കടിന്നുചെചാല്ലുന്നത്. ഉന്നതനും നോശ്രീഷ്ഠിനുമാണ്് താചെനന്ന അംഗംീകാരാം 
നോനടിിചെയാടുക്കുന്നതിചെ� കാഴ്ചയാനുഭാവിമാണ്് ചെമത്രാചെ� രാാജീകീയാ നോവി�വിിതാനത്തിലൂചെടി ജീനതയ്ക്കാ് 
പികർന്നു നല്കുന്നുത്. ചാമയാത്തിചെ� ധീാരാാളിത്തം ചെകാണ്ടാ് ആദ്യാരാവി് പിിടിിച്ചുനോനടുന്ന സംമീപിനരാീതിയാാ
ണ്ിത്. സംാധീാരാണ്ജീനതയ്ക്കുംമപ്പുെം അധീിക പിദ്യാവിിയുള്ള ആൾ എന്ന ചെപിാതുനോബാധീം നോവി�ത്തിലൂചെടി 
സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ടാ്.

പിട്ടംക്കിാരുംം എണ്ങ്ങരുംം3 ഉൾചെപ്പിട്ടം നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംം നോപിാർച്ചുഗംീസം് ഭാരാണ്ാധീികാരാികളുംം 
ചെമത്രാനും അനുചാരാവൃന്ദീങ്ങളുംമാണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസംിൽ പിചെങ്കടുത്തത്. നോകരാളീയാരാായാ പുനോരാാഹാിത
രുംചെടി നോവി�വിിതാനത്തിൽ പിാലിനോക്കിണ്ടുന്ന മരായാദ്യാകചെളക്കുെിച്ച് സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� അഞ്ചാം 
ചെമൗതാാ ഒൻപിതാം കാനോനാനയാിൽ പ്രസ്താവിിക്കുന്നുണ്ടാ്. “പിട്ടംക്കിാരാർക്കും അൽചെമനികൾക്കും 
തമ്മാിൽ ചെഭാതം ഒണ്ടാ എന്ന ചെപിാചെല ഔവിണ്ണിം തചെന്ന ചാമയാത്തിന്നും ചെഭാതം ഒണ്ടാായാിരാിക്കിണ്ം. 
ഇതിചെനചെക്കിാണ്ടാ് ശുദ്ധീമാന സൂനഹാചെദ്യാാസം പ്രമാണ്ിക്കുന്നു പിട്ടംക്കിാരാരാിൽ ആരാാനും മുഴുക്കുപ്പിായാം 
താൻ മാറുക്കുപ്പിായാം താൻ കൂടിാചെത കമ്മാീശും കാക്കുപ്പിായാവുംം താചെന ഇട്ടം വിീട്ടംീന്ന പുെചെപ്പിടിരുംത”(ഉ.
സൂ.കാ.,1994:189). നോകരാളീയാപുനോരാാഹാിതർ നോവി�വിിതാനത്തിൽ അനുശീലിനോക്കിണ്ടാ ചാിട്ടംകചെളക്കുെി
ച്ചാണ്് കാനോനാനകളിൽ തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നത്. നോകരാളകൈക്രസ്തവി പുനോരാാഹാിതർക്കി് നോവി�ചെത്തക്കുെിച്ച് 
സംായാംനോബാധീയമുണ്ടാായാിരുംന്നു. “കൈവിദ്യാികർക്കു സംാന്ത്യമായാി ഒരും പ്രനോതയകനോവി�മുണ്ടാായാിരുംന്നു. നീണ്ടാ് 
അയാഞ്ഞ കാൽശരാായാിയും വിീതിയുള്ള കൈകകനോളാടുകൂടിിയാ നീണ്ടാ് അയാഞ്ഞ അങ്കിയും, നാവിിക
നോക്കിാളറും എല്ലാം നല്ല ചെവിള്ള – ആയാിരുംന്നു ആ നോവി�ം. കൈവിദ്യാികർ താടിി വിളർത്തിയാിരുംന്നു. 
പുെത്തുസംഞ്ചരാിക്കുനോമ്പാൾ അവിർ അയാഞ്ഞ ഒരും പുെം കുപ്പിായാവുംം മിക്കിവിാറും വിട്ടംത്തിലുംള്ള 
ഒരും ചെതാപ്പിിയും സംാമാനയമായാി അഗ്രം വിളഞ്ഞ ഒരും ഊന്നുവിടിിയും ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരുംന്നു” എന്ന് 
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പ്ലാസംിഡ്് ചെപിാടിിപ്പിാെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല നോകരാളീയാ കൈക്രസ്തവി പുനോരാാഹാിതചെരാക്കുെിച്ച് പിരാാമർശി
ക്കിന്നുണ്ടാ്. ( Thomas Kalayil; 2010: 965). ഞങ്ങൾക്കി് വിസ്ത്രംം ധീരാിക്കിണ്ം എചെന്നാരും ജീനവിിഭാാഗംം 
ആവിശയചെപ്പിടുന്നതും നിങ്ങൾ ഇന്ന വിിധീത്തിൽ മാത്രനോമ വിസ്ത്രംം ധീരാിക്കിാവൂ എന്ന ഒരും വിിഭാാഗംം 
മചെറ്റാരും വിിഭാാഗംനോത്താടി് കല്പിക്കുന്നതും വിയതയസ്തമായാി തിരാിച്ചെിനോയാണ്ടാതാണ്്. കാനോനാനകളിചെല 
അനുശാസംന, അധീികാരാത്തിചെ� ഭാാ�യമായാി മാറുകയാാണ്വിിചെടി. നോവി�ത്തിലൂചെടി പ്രകടിമാനോകണ്ടാ 
അധീികാരാത്തിചെ� നോവിർതിരാിവുംകൾ നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി കൈവിദ്യാികർക്കും കൈവിദ്യാിനോകതരാർക്കും 
തമ്മാിലില്ലാത്തതിനാലാണ്് പിട്ടംക്കിാരാൻ നോവി�ത്തിൽ കൃതയത പിാലിക്കിണ്ചെമന്ന് വിയവിസ്ഥിചെചായ്യു
ന്നത്. അഥവിാ നോവി�ം പിദ്യാവിിചാിഹ്നമായാി പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. നോവി�പ്രകടിനം അധീികാരാത്തിചെ� 
കണ്ണിികളിചെലാന്നായാി പിാശ്ചിാതയർ മനസ്സാിലാക്കിിയാിരുംന്നു. “വിിശാാസംം ഒള്ള ചെലാകരാിചെടിയും ഇത 
ഇല്ലാത്തവിരുംചെടിയും ചെഭാദ്യാം ചെപിാെചെമ ഒള്ള ശമയാങ്ങളുംം ചെകാണ്ടും ഒട്ടംചെവിണ്ം എന്ന പിള്ളിക്കി 
അതിന്ന അതിന സൂക്ഷ്യംം ഒണ്ടാ്” (ഉ.സൂ.കാ.,1994:240) എന്ന നിയാമാവിലിയാിൽ വിിശാാസംമുള്ള 
സംമൂഹാചെത്ത അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപിാധീിയാായാി നോവി�ം പിരാിവിർത്തിക്കിചെപ്പിടുന്നു. വിിശാാസംി 
വിസ്ത്രംത്തിലൂചെടി തിരാിച്ചെിയാചെപ്പിടിണ്ചെമന്ന് ശഠിക്കുന്നത് വിസ്ത്രംമാതൃകകൾക്കി് പിിന്നിൽ പ്രവിർത്തിക്കു
ന്ന കാഴ്ചയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാമാണ്്.

നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി വിസ്ത്രംങ്ങളിൽ ചെപിാതുവിായാി നിലനിർനോത്തണ്ടാ നിെനോബാധീചെത്തക്കുെി
ച്ചുള്ള പിാശ്ചിാതയവിീക്ഷ്യംണ്ം കാനോനാനകളിൽ കാണ്ാം. “നിങ്ങളിൽ ആരുംം പിട്ടംക്കിാരാർക്കി അടുത്ത 
ചെനെം ആകുന്ന ചെവിളുംപ്പും കറുപ്പും അല്ലാചെത ഒള്ള ചെനെം ആകുന്നതചെകാണ്ടാ ചാചെമകയും അരുംത”( 
ഉ.സൂ.കാ. 1994:250) വിസ്ത്രംങ്ങളിൽ ഉൾചെപ്പിടുത്താവുംന്ന നിെത്തിൽ ഏകീകരാണ്ം ചെകാണ്ടുവിരുംന്നു
ണ്ടാ്. ചെവിള്ളനോയാാ കറുനോപ്പിാമാത്രനോമ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാവൂ ഇത്തരാത്തിൽ വിസ്ത്രംങ്ങൾ അവിയുചെടി നിെം 
ചെകാണ്ടാ് സംാമുദ്യാായാികമായാി അടിയാാളചെപ്പിടിണ്ം. സംാമുദ്യാായാികമായാ നോവിർതിരാിവി് വിസ്ത്രംങ്ങളിചെല 
നിെപ്പികർച്ചയാിൽ പ്രകടിമാകണ്ം എന്നത് ലക്ഷ്യംയമാക്കുന്നത് അധീിനിനോവിശത്തിചെ� മുദ്രയാിടിലാണ്്. 
വിസ്ത്രംത്തിചെ� നിെം നോകവിലം ചെസംൗന്ദീരായപിരാം മാത്രമല്ല, സംമുദ്യാായാകൂട്ടംായ്മചെയാ നിർമ്മാിക്കുന്നതിനു
ള്ള അധീികാരാതന്ത്രമായാി ഇവിിചെടി പ്രവിർത്തിക്കുന്നു. പിാശ്ചിാതയർ നിർമ്മാിചെച്ചടുത്ത നിെനോബാധീം 
നോകരാളകൈക്രസ്തവിരാിൽ അനോബാധീതലത്തിൽ ഇന്നും കുടിിചെകാള്ളുന്നുണ്ടാ്. കാഴ്ചയുചെടി പിിന്നാമ്പുംെ
ങ്ങളിൽ പ്രവിർത്തിക്കുന്ന ചെകാനോളാണ്ിയാൽ അവിനോബാധീമാണ്് നോദ്യാവിാലയാത്തിൽ നോപിാകുനോമ്പാൾ 
വിസ്ത്രംത്തിചെ� നിെം ചെവിളുംപ്പിിനോലാ അചെല്ലങ്കിൽ കറുപ്പിിനോലാ വിിനയസംിപ്പിിക്കുവിാൻ നോകരാളകൈക്രസ്തവിചെരാ 
നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തയാനികൾ ചാമയാങ്ങളിൽ നോകരാളത്തിചെല ഹാിന്ദുസംമുദ്യാായാങ്ങളിൽ നിന്നും വിയതയസ്തത 
പിാലിനോക്കിണ്ടാതാചെണ്ന്ന് കാനോനാനയാിൽ വിയവിസ്ഥിചെപ്പിടുന്നതുന്നുണ്ടാ്. “ആണുങ്ങൾ ആരുംം ഇന്നി 
ചെതാടിങ്ങി കാതകുത്തരുംത എന്നും വിളത്തരുംത എന്നും. ഇതിന്ന എടിത്തൂചെടി കൈചായ്യുന്നവിചെക 
ചെമൽപ്പിട്ടംക്കിാരാചെ� മനസ്സാിന്ന തക്കിവിണ്ണിം കുറ്റചെപ്പിടുക്കിയും ചെവിണ്ം” ( ഉ.സൂ.കാ. 1994:240). 
ചാമയാങ്ങളിൽ വിയതയസ്തരാാകുന്നിചെല്ലങ്കിൽ പിള്ളിക്കി് പുെത്താക്കും എന്ന ഭാീ�ണ്ിചെപ്പിടുത്തലാണ്്. 
ഭാീ�ണ്ിയാിലൂചെടി കീഴിാളചെ� നോമൽ ആധീിപിതയം നോനടുകയാാണ്്. നോകാളനിനോമധീാവിിചെയാ ഉന്നതനാക്കിി 
പ്രതിഷ്ഠിിച്ചുചെകാണ്ടാ് പുനോരാാഹാിതചെനയും വിിശാാസംികചെളയും അതിനുകീഴിിൽ നിർത്തിചെക്കിാണ്ടുള്ള 
വിസ്ത്രംമാതൃക വിയവിസ്ഥിചെചായ്യുകയാാണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� കാനോനാനകളിൽ.

സ്ഥിലവുംം അധീികാരാവുംം
സ്ഥിലം എന്നത് വിയതിരാിക്തിതയുള്ള ഇടിമാണ്്. ചെകാച്ചിയാിചെല ഉദ്യായാംനോപിരൂർ എന്ന പിള്ളിയാാണ്് 
സൂനഹാനോദ്യാാസംിന് ചെതരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നത്, നോകരാളത്തിൽ നോപിാർച്ചുഗംീസം് അധീിനിനോവിശ ഇടിങ്ങളിൽ 
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നോപിാർച്ചുഗംീസം് ശക്തിിയുചെടി വിിനയസംനം സംമതുലയമല്ലാത്തതിനാലാണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസംിനായാി ഉദ്യായാം
നോപിരൂർ ചെതരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നത്. അധീീശവിർഗംത്തിചെ� രാാഷ്ട്രീീയാ അധീികാരാ പിരാിധീിയാിൽ ഒതുങ്ങുന്ന 
അഥവിാ ഒതുക്കിാവുംന്ന ഇടിമാണ്് ഉദ്യായാംനോപിരൂർ എന്ന് നോപിാർച്ചുഗംീസുകാർ മനസ്സാിലാക്കിിയാിരുംന്നു. 
അധീീശവിർഗംം അതിന് പിരായാപ്തമായാ സ്ഥിലം എല്ലായാ്നോപ്പിാഴും നിലനിർത്തിചെക്കിാണ്ടാിരാിക്കും. ചെകാച്ചി
രാാജീാവി് നോപിാർച്ചുഗംീസുകർക്കി് നല്കിിയാ പിിന്തുണ്യും സംംഘർ�ങ്ങളുംണ്ടാായാാൽ ചെകാച്ചിയാിൽ നിന്നും 
കൈസംനികസംന്നാഹാങ്ങചെള എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചെസംൗകരായവുംമാണ്് ചെകാച്ചിയാിചെല ഉദ്യായാംനോപിരൂർ 
പിള്ളി ചെതരാചെഞ്ഞടുക്കുന്നതിന് കാരാണ്മാകുന്നത്. നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി നോകന്ദ്രമായാ അങ്കമാലി 
ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് ഉദ്യായാംനോപിരൂരാിചെല പിള്ളിയാിൽ ചെവിച്ച് സൂനഹാനോദ്യാാസം് നടിത്തുവിാൻ നിശ്ചിയാിക്കുന്നതും 
അധീികാരാപിരാമായാി കൈകപിിടിിയാിൽ ഒതുങ്ങുന്ന /ഒതുക്കിാവുംന്ന സ്ഥിലമാണ്് ഉദ്യായാംനോപിരൂർ എന്നുള്ള
തുചെകാണ്ടാാണ്്. നോപിാർച്ചുഗംീസം് കൈസംനികശക്തിികൾക്കി് പൂർണ്ണിമായും നിയാന്ത്രണ് സംാധീയതയുള്ള 
ഇടിം എന്നതാണ്് സ്ഥിലപിരാത മുനോന്നാട്ടുചെവിയ്ക്കുംന്നത്. ഇരാിപ്പിിടിം നിർമ്മാിക്കുന്ന അധീികാരാനോശ്രീണ്ീ
കരാണ്ം ഉദ്യായാംനോപിരൂർ കാനോനാനകളിൽ വിയക്തിമാണ്്. സംിംഹാാസംനത്തിൽ ഇരാിക്കുന്ന ചെമത്രാചെന
യാാണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസംിൽ കാണ്ാവുംന്നത്4. രാാജീകീയാചെപ്രൗഢിയുള്ള നോവി�ം ധീരാിച്ച് കിരാീടിമണ്ിഞ്ഞ് 
ഏവിൻനോഗംലിനോയാാൻ പുസ്തകം കൈകയാിനോലന്ത്യി ജീനങ്ങളിൽ നിന്ന് നോവിെിട്ടം് സംിംഹാാസംനത്തിലാണ്് 
ചെമത്രാൻ ഇരാിക്കുന്നത്. ‘മാർനോത്താമ്മാായുചെടി മാർഗ്ഗ്വുംം വിഴിിപിാടും’ വിാചെമാഴിിയാായാി മനസ്സാിലുംെച്ചുകി
ടിന്ന നോകരാളകൈക്രസ്തവിർക്കി് സംിംഹാാസംനത്തിലിരാിക്കുന്ന ചെമത്രാൻ എന്നത് സംങ്കല്പിക്കിാവുംന്നതിലും
മപ്പുെമായാിരുംന്നു; കാരാണ്ം നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി വിഴിക്കിങ്ങളിൽ സംന്നയാസംാചാാരായ�ാരാായാിരുംന്നു 
ചെമത്രാ�ാർ. സംിംഹാാസംനം നോമാഹാിക്കുകനോയാാ അധീികാരാപിരാമായാി വിിശാാസംികനോളാടി് ഇടിചെപിടു
കനോയാാ ചെചായ്യുന്ന വിഴിക്കിം അവിരാിൽ നിലനിന്നിരുംന്നില്ല. നോകരാളകൈക്രസ്തവിർക്കുമുന്നിൽ രാാജീാധീികാ
രാത്തിചെ� മചെറ്റാരും രൂപിമായാി ചെമത്രാചെ� സംിംഹാാസംനം പ്രതിഷ്ഠിിക്കിചെപ്പിടുന്നു. കർത്തൃസ്ഥിാനീയാൻ 
താനാചെണ്ന്ന നോബാധീയം ചെമനോനസംിസംിന് ജീനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിിചെച്ചടുക്കുവിാൻ ഇതു സംാധീിച്ചിരുംന്നു 
എന്ന് കാനോനാനകൾ തചെന്ന സൂചാന നല്കുന്നുണ്ടാ്. ഉദ്യായാംനോപിരൂർ സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെല ഉന്നതാധീികാരാി 
ചെമത്രാൻ തചെന്നയാാചെണ്ന്ന സംാംസ്കാാരാിക സൂചാന ഇതിലൂചെടി പികരുംന്നു. നോപിാർച്ചുഗംീസം് ആഗംമ
നനോത്താചെടിയാാണ്് സംിംഹാാസംനത്തിൽ ഇരാിക്കുന്ന ചെമത്രാചെന നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ കാണുന്നത്. 
ആധീിപിതയത്തിനും അടിക്കിിവിാഴിലിനും സംിംഹാാസംനം കൂടിിനോയാ തീരൂ എന്ന നോബാധീയം ചെമനോനസംി
സംിനുണ്ടാായാിരുംന്നു.

കാനോനാനകളിൽ കടിന്നുവിരുംന്ന സംതയപ്രസ്താവിനകളിചെലല്ലാം നിഴിലിക്കുന്ന നോകന്ദ്രയാിടിം 
യൂനോൊപ്പും കനോത്താലിക്കിാമതവുംമാണ്്. കൈക്രസ്തവിരാിൽ നിലവിിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന വിിശാാസംവിഴിക്കിങ്ങൾ 
ചാണ്ഡാളത്തമാചെണ്ന്നും സംതയവിിരുംദ്ധീമാചെണ്ന്നും കാനോനാനകളിൽ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തിചെക്കിാ
ണ്ടാാണ്് ഇത് സംാധീയമാകുന്നത്. “മാർ അവുംൊഹാം ചെമത്രാൻ മരാിച്ചതിൽ പിിചെന്ന മലംകരാക്കു 
ശുദ്ധീമാനപിാപ്പിാചെടി പ്രമാണ്ത്താചെല ഒരാ ചെമല്പട്ടംക്കിാരാൻ വിരാികിൽ വിഗുദ്യാാശിയാിചെല പിാത്രിയാർ
ക്കിീസംിചെ� കല്പനയാാൽ വിരാികിചെല നമുക്കു കയാിചെക്കിാണ്ടു കുടു എന്നും ഇന്നാരാ ഇരാിക്കുന്നതിന 
തക്കിവിണ്ണിം ഇരാിന്നുകുടും എന്നും ചെചാലരാ സംതയം കൈചാതു എന്ന ഇ സുനഹാനോദ്യാാസു ചെകട്ടു. ആ സംതയം 
വിാസ്തവിം അല്ല ശുദ്ധീമാന ചെൊമ്മാാപിള്ളിചെയാാടും �ീഹാ�ാരുംചെടി പ്രമാണ്ചെത്താടും മറുത്ത അചെത്ര. 
ഇ സംതയത്തിന്ന ഒത്തവിണ്ണിം ഇരാിക്കുന്നത ചാണ്ടാാളതാം അചെത്ര. ഇവിണ്ണിം സംതയംകൈചായാിപ്പിിക്കുന്നത 
അവിർക്കും കൈചായുന്നവിർക്കും മഹാചെൊൻ ഉണ്ടാാം എന്ന എല്ലാവിരുംം അെിക. വിിചെശ�ിച്ച ശുദ്ധീമാന 
പിാപ്പിാചെടി പ്രമാണ്ം കൂടിാചെത വിരുംന്ന ചെമല്പട്ടംക്കിാരാചെന കൈകചെക്കിാള്ളുക ഇല്ലന്നും ശുദ്ധീമാന പിാപ്പിാ 
മലംകരാക്കി ചെമല്പട്ടംക്കിാരാനായാി യാാത്രയാാക്കുന്നവിചെരാ അന്ത്യരാം കൂടിാചെത കൈകചെക്കിാള്ളുചെന്നൻ എന്ന 
സംതയം കൈചായുനോന്നൻ” (ഉ.സൂ.കാ. 1994: 143). നോപിാർച്ചുഗംീസം് മതനോകാളനീകരാണ് താല്പരായങ്ങചെള 
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സംംരാക്ഷ്യംിക്കുംവിിധീമാണ്് കാനോനാനകളിൽ കാണുന്ന സംതയത്തിചെ� ശാസംനം. അത് നോകാളനി
ജീനതയുചെടി നിലവിിലിരുംന്ന മതനോബാധീയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിയതയസ്തവുംമാണ്്. നോകാളനിനോമധീാവിിയുചെടി 
സ്ഥിാപിിതതാല്പരായങ്ങചെള പിിന്ത്യാങ്ങുന്നതാണ്് കാനോനാനകളിൽ കാണുന്ന സംതയപ്രസ്താവിനകൾ. 
മാർപിാപ്പിയുചെടി അധീികാരാചെത്ത സ്ഥിാനചെപ്പിടുത്തുന്നതിനായുള്ള നിയാമങ്ങൾക്കി് കടികവിിരുംദ്ധീമായാ 
നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി ആശയാങ്ങചെളനോയാാ പ്രസ്താവിനകചെളനോയാാ സംാീകരാിക്കുന്നില്ല. നോമൽപ്രസ്താവിി
ച്ച ഉദ്ധീരാണ്ികളിലുംം ഇത് പ്രകടിമാണ്്. നോകരാളകൈക്രസ്തവിർക്കി് വിഗുദ്യാാശിയാിചെല(ബാബിനോലാൺ) 
പിാത്രിയാർക്കിീസുമായുള്ള ബന്ധമാണ്് ഇവിിചെടി പ്രശ്നവിൽക്കിരാിക്കുന്നത്. ഇത് വിാസ്തവിമാനോണ്ാ 
അവിാസ്തവിമാനോണ്ാ എന്ന പ്രശ്നചെത്തക്കിാൾ പ്രാധീാനയനോമെിയാതാണ്് യൂനോൊനോകന്ദ്രിതമല്ലാത്ത 
ഇത്തരാം ബന്ധങ്ങചെള നിർവിീരായമാക്കുക എന്നത്. അതിനു നിലനിൽപ്പുണ്ടാായാാൽ മാർപിാപ്പിയുചെടി 
അധീികാരാം പിിന്ത്യള്ളചെപ്പിടും. അതുചെകാണ്ടാ് അത്തരാം പിാരാമ്പരായങ്ങചെള പിിന്ത്യാങ്ങുന്നവിർ ‘ചാണ്ടാാള
രാാണ്്’ എന്ന് പ്രസ്താവിിക്കുന്നു. മാർപിാപ്പിയാിൽ നോകന്ദ്രീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്ന അധീികാരാസ്ഥിാപിനത്തിചെ� 
നിർമ്മാിതിയാാണ്് തനോ�ശീയാ വിയവിഹാാരാമാതൃകകചെള ഇല്ലായ്മചെചായ്യാൻ ചെമനോനസംിസം് ചെമത്രാചെന 
നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നത്.

നോകരാളത്തിചെ� ചെപിാതുമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിയതിരാിക്തിമാചെയാാരും ഉപിസംമൂഹാം എന്ന 
തരാത്തിൽ നോകരാളകൈക്രസ്തവിചെരാ കണ്ണിിതിരാിക്കുന്ന സംമീപിനം കാനോനാനയാിൽ പ്രനോയാാഗംിക്കുന്നുണ്ടാ്. 
പിള്ളിമണ്ികളുംചെടി സ്ഥിാപിനചെത്ത ഇതിചെ� സംാധീയതയാായാി കാണ്ാം. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുവിചെരാ നോകരാള
ത്തിചെല ബഹൂഭൂരാിപിക്ഷ്യംം കൈക്രസ്തവിാലയാങ്ങളിലുംം പിള്ളിമണ്ികൾ ഉയാരാത്തിൽ സ്ഥിാപിിച്ചിരുംന്നില്ല 
എന്ന് കാനോനാനയാിലൂചെടി വിയക്തിമാണ്് (ഉ.സൂ.കാ., 1994: 223). സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� 7-ാം ചെമൗതാ 
7-ാം ചെയാാഗംവിിജീാരാം 29-ാം നിയാമവിയവിസ്ഥിയാിൽ “മലംകചെരാ എടിവികയാിൽ മിക്കിതിലുംം മണ്ി ഇല്ലാ. 
ചെചാലടിത്ത ഒള്ളതിചെന പിള്ളി അകത്ത തചെന്ന ചെകട്ടംിത്തൂക്കിി ഞായാം. അതിചെനചെക്കിാണ്ടാ വിഴിിചെയാ 
മണ്ി തട്ടംിക്കൂടിാതാനും. അങ്ങിചെന അകത്ത ചെകട്ടംിത്തൂക്കുന്നത ചെയാഗംയം അല്ല. ഇതിചെനചെക്കിാണ്ടാ 
ശുദ്ധീമാന സൂനഹാചെദ്യാാസം കല്പിക്കുന്ന എല്ലാ പിള്ളികളിലുംം ചെപിാെത്ത മണ്ിത്തൂക്കുവിാൻ ചെപിാക്കി
ത്തിൽ പിണ്ീച്ച ഒണ്ടാാക്കിണ്ം എന്നാൽ അവുംചെടിന്ന കട്ടുചെപിാകും എന്ന ചെതാന്നുചെന്നടിത്ത 
എകാരാമായാിട്ടം തീർത്ത പൂട്ടംിചെക്കിാള്ളുകയും ചെവിണ്ം. അവിിടുന്ന തട്ടംി വിിശാാസംകാരാരാ ചെകൾക്കിയും 
ചെവിണ്ം”(ഉ.സൂ.കാ.,1994:223). പിള്ളിയ്ക്കാ് പുെത്ത് മണ്ിസ്ഥിാപിിച്ച് കൈക്രസ്തവിികതയുചെടി അടിയാാള
ചെപ്പിടുത്തലായാി ചെപിാതുസംമൂഹാത്തിനുമുന്നിൽ പിള്ളി മണ്ിനാദ്യാം പ്രതിധീാനിക്കുന്നത് ഉദ്യായാംനോപിരൂർ 
സൂനഹാനോദ്യാാസംിലൂചെടിയാാണ്്. പിള്ളിമണ്ികൾ സ്ഥിാപിിക്കുന്നതിനു നോപിാർച്ചുഗംീസുകാർ കല്പിച്ച പ്രാ
മുഖയചെത്ത പിതിചെനട്ടംാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ ശക്തിമായാ ഭാാ�യാിൽ വിിമർശിക്കുന്നത് 
പിാനോെമാക്കിൽ നോതാമ്മാാക്കിത്തനാരുംചെടി വിർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിൽ കാണ്ാം. “നിചെ� വിിചാാരാവുംം 
പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷ്യംിച്ചുകണ്ടാാൽ ഭാക്തിി പുെനോമ കാണ്ിക്കിാൻ നോവിണ്ടാി തചെ� ശമ്പളം ചെചാലവിഴിിച്ച് 
ഒരും വിലിയാ മണ്ി വിാങ്ങി പിള്ളിയാിൽ ചെകട്ടംിത്തൂക്കിിയാ പിിശാചാിചെ� പ്രവൃത്തിനോപിാചെലയാാണ്്. കുർ
ബാനയുചെടി സംമയാം ജീനങ്ങചെള അെിയാിക്കിാൻ പിള്ളിയാിൽ ഒരും വിലിയാ മണ്ി വിാർപ്പിിച്ചു തൂക്കിിയാതു 
നോലാകദൃഷ്ടിിയാിൽ ഒരും പുണ്യകർമ്മാമാണ്നോല്ലാ? എന്നാൽ പിി�ാചാിചെ� ഉള്ളിലിരാിക്കുന്ന വിിചാാരാ
ചെമന്ത്യായാിരുംന്നനോന്നാ? മണ്ിയാില്ലാഞ്ഞനോപ്പിാൾ സംമയാം അെിയാാൻ പ്രയാാസംമായാിരുംന്നതുചെകാണ്ടാ് 
ആളുംകൾ കൂർബാന തുടിങ്ങുന്നതിനുമുനോമ്പതചെന്ന പിള്ളിയാിൽ വിരുംമായാിരുംന്നു കുർബാന തുടിങ്ങു
ന്നതുവിചെരാ അവിർ അവിിചെടിയാിരുംന്ന് പ്രാർത്ഥ്യിച്ചുനോപിാന്നു. ഈ വിിശാാസംങ്ങൾ സംഹാിക്കിവിയ്യാഞ്ഞി
ട്ടംാണ്് ചെചാകുത്താചെ� സംന്ത്യതികൾ മണ്ിവിാങ്ങി പിള്ളിയാിൽ സ്ഥിാപിിച്ചത്. ഇനി അവിർ കുർബാന 
ആരാംഭാിച്ചുകഴിിനോഞ്ഞ പിള്ളിയാിചെലത്തുകയുള്ളു” (നോതാമ്മാാക്കിത്തനാർ, 1994: 258). നോകരാളകൈക്രസ്തവി 
സംമൂഹാത്തിന് ആവിശയമുള്ളത് എന്ന നോതാന്നലുംളവിാകാത്തതാണ്് പിള്ളിമണ്ികളുംചെടി ഉയാരാത്തിലുംള്ള 
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പ്രതിഷ്ഠി. ക്രിസ്തയൻ നോദ്യാവിാലയാങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴിങ്ങുന്ന പിള്ളിമണ്ി നാദ്യാത്തിലൂചെടി ശ്രീാവിയരൂപിത്തിൽ 
നോകരാളസംമൂഹാത്തിൽ സ്ഥിാനചെപ്പിടുന്നു. കൈക്രസ്തവിർ എന്ന ഉപിസംമൂഹാചെത്ത നിർമ്മാിചെച്ചടുക്കുന്ന പ്ര
വിണ്തയാാണ്ിത്.

ക്രിസ്തീയാതയുചെടി നോപിരാിൽ അപിരാതാചെത്ത നിർമ്മാിക്കുന്ന മാനസംികവിയാപിാരാം കാനോനാനയാിൽ 
പ്രകടിമാണ്്. സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെല ഏഴിാം നോയാാഗംവിിചാാരാത്തിചെല ഒമ്പതാം കാനോനാനയാിൽ 
‘അങ്ങാടിി’കളിനോലക്കി് നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ മാെിത്താമസംിക്കിണ്ചെമന്ന് വിയവിസ്ഥിചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. 
“ശുദ്ധീമാന സൂനഹാചെദ്യാാസം ഇ എടിവികയാിചെല വിിശാാസംക്കിാരാരാ ഒക്കിചെയാാടും കൂചെടി അനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു. 
എല്ലാവിരുംം അങ്ങാടിിയാിൽ തചെന്നകൂചെടി എംകിലുംം അരാിചെക എംകിലുംം ചെവിണ്ം ഇരാിപ്പിാൻ (ഉ.സൂ.
കാ. 1998:237). ‘മലയാാളരാിചെടി പ്രവൃത്തിയും കൃതയങ്ങളുംം കൂടിിപുലർച്ചയും’ ഉണ്ടാാവിാതിരാിക്കുന്നതിനും 
‘മലയാാ�യും അതിചെല പിഠിതാവുംം’ ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് ക്രിസ്തീയാമാർഗ്ഗ്ത്തിൽ അവിരുംചെടി വിിശാാസംങ്ങൾ 
സംംരാക്ഷ്യംിക്കുന്നതിനായാിട്ടംാണ്് ക്രിസ്തയാനികൾ അങ്ങാടിിയാിൽ വിന്ന് കൂട്ടംമായാി താമസംിക്കിണ്ചെമ
ന്ന് ആവിശയചെപ്പിടുന്നത്. ഈ തീരുംമാനം ലംഘിക്കുന്നവിചെരാ പിള്ളിയാിൽ പ്രനോവിശിപ്പിിക്കിരുംചെതന്നും 
കാനോനാനയാിൽ ക്രമചെപ്പിടുത്തുന്നു. നോകരാളകൈക്രസ്തവിരുംചെടി സംാതാനിർമ്മാിതിയാിൽ നോദ്യാശത്തിചെ� 
മുദ്രയുണ്ടാായാിരുംന്നു. ഇതിചെന തടിയാിട്ടുചെകാണ്ടാ് മതപിരാമായാ സംാതാചെത്ത ചെപിരുംപ്പിിച്ചു കാട്ടുകയാാണ്് 
സൂനഹാനോദ്യാാസംിൽ. നോകരാളത്തിചെല മറ്റും ജീനതയാിൽ നിന്നും വിയതയസ്ത മതവിിഭാാഗംമായാി കൈക്രസ്തവിചെരാ 
നോവിർതിരാിക്കുന്നതിചെ� ഭാാഗംമായാാണ്് അവിചെരാ ചെപിാതുനോബാധീ കൂട്ടംായ്മയാിൽ നിന്നും പിിന്ത്യിരാിപ്പിിച്ച് 
മതനോബാധീക്കൂട്ടംായ്മയാിനോലക്കി് എത്തിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമതത്തിചെ� പിാശ്ചിാതയമാതൃക നോകരാളകൈക്ര
സ്തവി ജീനതയാിൽ സ്ഥിാപിിചെച്ചടുക്കുകയും അതുവിഴിി സംാമുദ്യാായാിക മതനോബാധീത്തിനാക്കിം വിർദ്ധീിപ്പിി
ക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. പിാശ്ചിാതയ വിനോരാണ്യവിർഗ്ഗ് സംങ്കല്പമാണ്് നോകരാളീയാ നാട്ടംാചാാരാങ്ങളിൽ നിന്നും 
നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ നോവിെിട്ടു നിൽക്കിണ്ചെമന്നു് ആജ്ഞാംാപിിക്കുവിാൻ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നത്. മതനോബാധീ
ത്തിചെ� മണ്ഡലത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ കലർത്തി ക്രിസ്തീയാതയുചെടി നോപിരാിൽ അനയചെരാ നിർമ്മാിക്കു
ന്ന മാനസംികവൃത്തിയുചെടി അടിരുംകളാണ്ിത്. കൈക്രസ്തവിനോദ്യാവിാലയാങ്ങളിചെല ഗംായാകസംംഘത്തിൽ 
അകൈക്രസ്തവിരുംം പിങ്കാളികളായാിരുംന്നു. പിള്ളികളിൽ വിാദ്യായങ്ങൾ കൈകകാരായം ചെചായ്യുന്നതിനും ഗംാനാ
ലാപിനത്തിനും കൈക്രസ്തനോവിതരാചെരാ പിചെങ്കടുപ്പിിക്കിരുംചെതന്ന് സൂനഹാനോദ്യാാസംിചെ� നിയാമാവിലിൽ നോരാഖ
ചെപ്പിടുത്തുന്നു5. കൈക്രസ്തവിചെരാന്നും അകൈക്രസ്തവിചെരാന്നും നോവിർതിരാിവിില്ലാചെത പുലർന്നിരുംന്ന നോകരാളീയാ 
ജീനസംമൂഹാത്തിചെ� സംാംസ്കാാരാികമായാ ഏകതാചെത്ത തകർക്കുകയാാണ്ിവിിചെടി. കൈക്രസ്തവിചെരാ നോവിെിട്ടം 
ഗംണ്മാക്കിി മാറ്റുംന്നു. അങ്ങചെന മതപിരാമായാ വിിടിവുംകൾ കല്പിച്ചുചെകാണ്ടാ് നോദ്യാശപിരാമായാി ഉണ്ടാായാിരുംന്ന 
ഏകീഭാാവിചെത്ത ജീനമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ചാിതെിച്ചുകളയുന്നു.

സംമൂഹാകൂട്ടംായ്മയാിൽ നിന്നും നോകരാളകൈക്രസ്തവിചെരാ നോവിർചെപ്പിടുത്തി സംമുദ്യാായാകൂട്ടംായ്മചെയാ സംന്നി
നോവിശിപ്പിിക്കുവിാൻ നോപിാർച്ചുഗംീസുകാർ ശ്രീമിച്ചുനോപിാന്നു. ഇതിനായാി പ്രനോദ്യാശിക സംംസ്കാാരാവിഴിക്കിങ്ങചെള 
തടിയാിടുവിാനും കാനോനാനകളിൽ വിയവിസ്ഥിചെചായ്യുന്നു. വിിവിാഹാനോവിളയാിൽ നോകരാളകൈക്രസ്തവിർപുലർത്തു
ന്ന ആചാാരാങ്ങളിലുംൾചെപ്പിട്ടംതാണ്് ‘ചെനല്ലുംനീരുംം വിീഴ്ത്തിൽ’ എന്ന ചാടിങ്ങ് . വിിവിാഹാപ്പിന്ത്യലിനോലക്കു 
പ്രനോവിശിക്കുന്ന നവിദ്യാമ്പതികചെള വിരാചെ� മാതാവി് ചെനല്ലും നീരുംം ചെവിച്ച് സംാീകരാിക്കുന്ന ചാടിങ്ങണ്ിത്. 
ഒരും കൈകയാിൽ നാടിയാിട്ടുകത്തിച്ച നോകാലുംവിിളക്കും മറുകൈകയാിൽ ചെനല്ല്, ചെവിള്ളം(നീരാ് ), കുരുംനോത്താല 
ഇവി ഒന്നിച്ചിട്ടം താലവുംനോമന്ത്യി വിരാചെ� സംനോഹാാദ്യാരാി നില്ക്കും. കുരുംനോത്താല ചെവിള്ളത്തിൽ മുക്കിി വിരാചെ� 
അമ്മാ വിധൂവിരാ�ാരുംചെടി ചെനറ്റിയാിൽ മൂന്നുതവിണ് കുരാിശാകൃതി വിരായ്ക്കുംന്നു. ചെനല്ലും നീരുംം വിീഴ്ത്തിൽ നോകരാ
ളജീനതയുചെടി കാർ�ികസംംസ്കൃതിയുചെടി പിശ്ചിാത്തലചെത്തയാാണ്് സൂചാിപ്പിിക്കുന്നത്. ചെനല്ലും നീരുംം 
വിീഴ്ത്തുന്ന കീഴ്വഴിക്കിം കൈവിവിാഹാിക ജീീവിിതത്തിചെ� നല്ല നാളുംകൾക്കിായുള്ള മംഗംളാശംസംകളുംചെടി 
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പ്രതിനിധീാനമായാിട്ടംാണ്് നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ കണ്ടാിരുംന്നത്. ചെനല്ല് ഐശാരായം, ഉൽപ്പിാദ്യാനക്ഷ്യംമത 
എന്നിവിയുചെടിയും ചെവിള്ളം അഭാിനോ�കത്തിചെ�യും ശുദ്ധീിയുചെടിയും പ്രതീകമാണ്്. കൈജീവിസംംസ്കൃതി
യുചെടി ഭാാഗംമായാി നിന്നുചെകാണ്ടുള്ള നാട്ടുവിഴിക്കിമാണ്് ചെനല്ലു നീരുംം ചെവിയ്ക്കുംന്ന ചാടിങ്ങ് ഇതാകചെട്ടം 
പിാശ്ചിാതയർക്കി് അപിരാിചാിതവുംം. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന പ്രാകൃതാചാാരാചെമന്ന കണ്ചെക്കി വിീക്ഷ്യംിക്കു
കയും ചെചായ്യുന്നു നോകരാളത്തിചെ� കൈജീവിപിരാിസ്ഥിിതിചെയാ മാനിച്ചുചെകാണ്ടുള്ള കീഴ്വഴിക്കിങ്ങചെളയും 
നാട്ടംാചാാരാങ്ങചെളയും നിനോ�ധീിച്ചുചെകാണ്ടാ ്വിയവിസ്ഥിാപിിതമതത്തിചെ� അധീാകാരാശക്തിി ഉെപ്പിിക്കുന്ന 
സംമീപിനമാണ്് കാനോനാനയാിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്.

നോകരാളകൈക്രസ്തവിർക്കുനോമൽ അധീീശതാം സ്ഥിാപിിക്കുന്നതിൽ നോവി�ം, സ്ഥിലം എന്നിവി നിർ
ണ്ണിായാക ഘടികങ്ങളായാി തീരുംന്നുണ്ടാ്. നോവി�ത്തിചെ� അതയാകർ�ണ്ം ചെമത്രാചെന സംനോമ്മാളനത്തി
ചെ� അധീികാരാിയാാക്കിി നിലനിർത്തുന്നുണ്ടാ്. അടിിനോച്ചൽപ്പിിക്കുന്ന നിയാമവിയവിസ്ഥിയാിൽ നോവി�ം 
പ്രധീാനഘടികമായാി കാനോനാനകളിൽ അടിയാാളചെപ്പിടുന്നുണ്ടാ്. അധീികാരാപിരാമായാി നോശ്രീണ്ീകരാണ്ം 
നിലനിർത്തുവിാനും സംാമുദ്യാായാികമായാി നോവിർതിരാിവി് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിനും നോവി�ത്തിലൂചെടി കൈകമാറ്റം 
ചെചായ്യചെപ്പിടുന്ന ആശയാനോലാകത്തിലൂചെടി സംാധീയമാകുന്നു. നോപിാർച്ചുഗംീസം് കൈസംനികശക്തിികൾക്കി് 
നോനരാിട്ടം് ഇടിചെപിടിാവുംന്ന തരാത്തിൽ സ്ഥിലപിരാതചെയാ നിർമ്മാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് സൂനഹാനോദ്യാാസം് അരാനോങ്ങ
െിയാത്. നോപിാർച്ചുഗംീസം് മതാധീികാരാികളുംം കൈസംനികനോമധീാവിികളുംം തമ്മാിൽ നടിത്തിനോപ്പിാന്ന രാാഷ്ട്രീീയാ 
കൂട്ടുചെകട്ടുകൾ ഇതിൽ നിന്നും വിയക്തിമാണ്്. അഥവിാ മതചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം നോപിാർച്ചുഗംീസംിചെ� 
രാാഷ്ട്രീീയാലക്ഷ്യംയം കൂടിിയാായാിരുംന്നു. ഏകസംാംസ്കാാരാിക മതനോബാധീത്തിലുംെച്ച നിയാമാവിലികചെള ബഹു
സംാംസ്കാാരാിക മതസംാഹാചാരായത്തിൽ നിന്നുചെകാണ്ടാാണ്് നോകരാളകൈക്രസ്തവിർ പിാലിനോക്കിണ്ടാിവിന്നത്. 
ഇതിനായാി സംാംസ്കാാരാികപിരാ�രാാശ്രീയാം എന്ന സംാമൂഹാികസ്ഥിിതിവിിനോശ�ചെത്തയാാണ്് കാനോനാന 
തകർചെത്തെിയുന്നത്. നോകരാളചെമന്ന ചെപിാതുസംംവിർഗ്ഗ്ത്തിനകത്ത് രൂപിചെപ്പിട്ടം നോകരാളകൈക്രസ്തവി സംാമൂ
ഹാികഘടിനയാാണ്് പുെന്ത്യള്ളൽ രാാഷ്ട്രീീയാത്തിലൂചെടി അട്ടംിമെിയ്ക്കാചെപ്പിടുന്നത്.

കുെിപ്പുകൾ
1. തരാിസംാപ്പിളളി ശാസംനം നോകരാളത്തിചെല മതകൈവിവിിധീയചെത്ത അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നുണ്ടാ്. ഇതിൽ സംാക്ഷ്യംികളായാിരുംന്ന 

ജൂത�ാർ ഹാീബ്രുലിപിിയാിലുംം സുെിയാാനിക്രിസ്തയാനികൾ സംിെിയാൻ ലിപിിയാിലുംം ഇസ്ലിാമികൾ കൂഫിക് ( അെബി) 

ലിപിിയാിലുംം ഒപ്പുകുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്( പുതുനോ�രാി രാാമചാന്ദ്രൻ,2011:19; M.G.S. Narayanan, 1972:37).

2. “After the Mass was ended the archbishop, wearing the same Pontifical vestments said the 

office of the beginning of the Synod as contained in the Roman Pontifical, and at the end of it, 

sitting on a fold stool(faldstool) gave a long talk to the entire Synod on the intent why he was 

celebrating it” ((Pius Malekkandathil(Ed.),2004: 262).

3. എണ്ങ്ങ- എണ്ങ്ങ്. fraternity, എണ്ങ്ങർ-ന�ാണ്ികൾ (സ്കാെിയാാ സംക്കിെിയാ (എഡ്ി.) 1994: 255)

4. പിള്ളിയാകത്ത് ചെമത്രാചെ� ഇരാിപ്പിിടിം സംംബന്ധിച്ച് കാനോനാന നല്കുന്ന സൂചാനകൾ ഇങ്ങചെനയാാണ്്:-

5. “...സംിംഹാാസംനത്തി�ൽ ഇരുംന്ന തക്കിസംായാിൽ എഴുത്തുചെപിട്ടം അപ്പി്ളചെത്ത ക്രിയാകളുംം ചെചായ്ത ചെതകച്ച ഈ 

ചെയാാഗംത്തിനു ഈ എടിവികയാിചെല മരാിയാാചെതക്കി തക്കിവിണ്ണിം വിിളിക്കിചെപ്പിട്ടംവിന്ന പിട്ടംക്കിാരാരുംം എണ്ങ്ങരുംം ക്രമ

ത്താചെല ഒരാിമിച്ച ഇരുംന്നാചെെ അചെനകം ബഹുമാനചെപ്പിട്ടം മാർ അചെല്ലശചെമത്രാൻ ചെചാാല്ലിയാത ഇത” (ഉ.സൂ.കാ., 

1994: 109)

6. “എല്ലാവിരുംംകൂചെടി ചെയാാഗംമായാാചെെ ചെമത്രാൻ തൻചെെെ സംിംഹാാസംനത്തുംചെമൽ ഇരാിന്ന ...” (ഉ.സൂ.കാ., 1994: 110).

7. “ചെകാടിിയും സ്ലിീവിായും എടുത്തവിന്ന അകം പുക്കിതിചെ� ചെശ�ം ചെമത്രാനോപ്പിാലീത്താ സംിംഹാാസംനത്തുംചെമൽ 
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ഇരാിന്ന....” (ഉ.സൂ.കാ., 1994: 246).

8. Whereas upon several festivals of the church there are musicians called to the celebration 

thereof ,according to the custom of the country ,who are all heathens, small care being taken 

in what part of the church they are placed ,or to hinder them from playing during the time of 

the holy sacrifice, at which no excommunicate person or infidel ought to be present, therefore 

the Synod doth command ,that great care be taken not to suffer them to remain in the church 

after the creed is said, or the sermon, if there be one, is ended ,that so they may not behold 

the holy sacrament; the vicar shall also be careful to drive all heathens who may come upon 

such occasion, from the doors and windows of the church (Zacharia, Scaria(Editor) , 1994:142).
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നോഡ്ാ. �ിമി നോപിാൾ നോബബി
എെണ്ാകുളം ജീില്ലയാിൽ മുളന്തുരുംത്തി സംാനോദ്യാശി. ആലുംവി യൂണ്ിയാൻ ക്രിസ്തയൻ നോകാനോളജീിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം 
അസംിസ്റ്റിൻെ് ചെപ്രാഫസംർ. മഹാാത്മാഗംാന്ധി സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്നും 2017-ൽ പിിഎച്ച്.ഡ്ി. നോനടിി. 
ചെസംംനോഘാർ: കവിിയും ചാിന്ത്യകനും,  നോകാളനിയാനന്ത്യരാവിാദ്യാം വിീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളുംം പ്രനോയാാഗംസംാധീയതകളുംം (എഡ്ി.) 
എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.



ശ്രീീനാരാായാണ് ദ്യാർശനം: 
ഗുരുംവിിചെ� കൃതികചെള മുൻനിർത്തിയുള്ള അനോനാ�ണ്ം

അമൽ സംി രാാജീൻ
അധീയാപികൻ, നോവിദ്യാാന്ത്യവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാല, കാലടിി

ദ്യാർശയാതി അനോനന ദ്യാർശനം എന്നാണ്് ദ്യാർശനം എന്ന പിദ്യാത്തിചെ� സംംസ്കൃത നിരുംക്തിി. ഇംഗ്ലീീ�ിൽ 
ഫിനോലാസംഫി എന്ന പിദ്യാത്തിനു സംമാനമായാ അർത്ഥ്യത്തിലാണ്് ദ്യാർശനം എന്ന പിദ്യാം പ്രനോയാാഗംി
ക്കിാറുള്ളത്. ഭാാരാതീയാ ദ്യാർശനങ്ങൾ എന്ന ചെപിാതുസംംജ്ഞാംയാിൽ ഒൻപിതു ദ്യാർശനങ്ങൾ സൂചാിതമാ
കുന്നു. സംാംഖയം, നോയാാഗംം, നയായാം, കൈവിനോശ�ികം, പൂർവ്വമീമാംസം, ഉത്തരാമീമാംസം എന്നീ ആെ് 
ആസ്തിക ദ്യാർശനങ്ങളുംം ബൗദ്ധീം, കൈജീനം, ചാാർവിാകം എന്നീ നാസ്തിക ദ്യാർശനങ്ങളുംം ഉൾചെപ്പിട്ടം
താണ്് ഭാാരാതീയാ ദ്യാർശനം അഥവിാ ഇന്ത്യയൻ ഫിനോലാസംഫി. നോവിദ്യാ ചാതുഷ്ഠിയാചെത്ത പ്രമാണ്മായാി 
അംഗംീകരാിക്കുനോന്നാ ഇല്ലനോയാാ എന്നതാണ്് ഈ ആസ്തിക-നാസ്തിക നോവിർതിരാിവിിചെ� അടിിസ്ഥിാനം. 
നാസ്തിക ദ്യാർശനങ്ങൾ നോവിദ്യാപ്രാമാണ്യം അംഗംീകരാിക്കുന്നവിയാല്ല.

ഈ ഒൻപിതു ദ്യാർശനങ്ങചെള കൂടിാചെത ആചാാരായമാർ രൂപിീകരാിച്ച മൗലികമായാ കാഴ്ച
പ്പിാടുകചെള അവിരുംചെടി നോപിരാിനോനാടു നോചാർത്ത് ദ്യാർശനം എന്നു വിിനോശ�ിപ്പിിക്കിാറുണ്ടാ്. ശ്രീീശ
ങ്കരാ ദ്യാർശനം, രാാമാനുജീ ദ്യാർശനം എന്നിവി ഉദ്യാാഹാരാണ്ം. ശ്രീീനാരാായാണ് ദ്യാർശനം എന്ന 
ആശയാധീാരാ രൂപിചെപ്പിട്ടു വിരുംന്നത ്നോമൽസൂചാിപ്പിിച്ച പ്രമാണ്ത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിലാണ്.് 
പിഠിതാക്കിൾ നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� കൃതികചെള നോസ്താത്ര കൃതികൾ, ദ്യാാർശനിക കൃതികൾ 
എന്നിങ്ങചെന പിഠന സംൗകരായാർത്ഥ്യം വിിഭാജീിക്കിാറുണ്ടാ്. ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകം , അകൈദ്യാാത 
ദ്യാീപിിക , അെിവി് , കൈദ്യാവിദ്യാശകം , ദ്യാർശനമാല, ബ്രിഹ്മവിിദ്യായാപിഞ്ചകം , നിർവൃതി പിഞ്ചകം, 
നോ�ാകത്രയാീ, നോഹാാമമന്ത്രം, നോവിദ്യാാന്ത്യസൂത്രം എന്നീ പിത്ത് കൃതികചെളയാാണ്് നാരാായാണ് 
ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനിക കൃതികളായാി എണ്ണുംന്നത്.

നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാർശനചെമന്ത്യ് എന്ന് നോചാാദ്യായത്തിന് അകൈദ്യാാതം എന്ന ഉത്തരാ
മാണ്് ചെപിാതുവിിൽ ലഭാിക്കുക. ‘തതാത്തിൽ നാം ശങ്കരാചെന പിിൻതുടിരുംന്നു’ എന്ന പ്രസ്താവിന 
മുൻനിർത്തി ഗുരും ദ്യാർശനം ശ്രീീശങ്കരാ� അകൈദ്യാാത ദ്യാർശനം തചെന്നയാാചെണ്ന്ന ധീാരാണ്യും 
പ്രബലമാണ്്. ജീി ബാലകൃഷ്ണൻ നായാചെരാ നോപിാലുംള്ള വിയാഖയാതാക്കിൾ ഈ പിക്ഷ്യംചെത്ത പിിൻ
തുടിരുംന്നു. നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനിക കൃതികൾ മുൻനിർത്തി പിരാിനോശാധീിച്ചാൽ ഈ 
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വിാദ്യാം സംാധുവിാകില്ല എന്നതാണ്് വിസ്തുത. അകൈദ്യാാത ദ്യാർശനനോത്താചെടിാപ്പിം കൈശവിസംിദ്ധീാ
ന്ത്യത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാന താത്പിരായങ്ങളുംം ഗുരുംദ്യാർശനം പിിൻപിറ്റുംന്നുണ്ടാ്.

അകൈദ്യാാതം എന്ന സംിദ്ധീാന്ത്യത്തിനോലക്കി് നാരാായാണ്ഗുരും എത്തിയാചെതങ്ങചെന എന്ന 
നോചാാദ്യായം ഇവിിചെടി പ്രധീാനമാണ്്. ഈ നോചാാദ്യായത്തിന സംാമാനയം തൃപ്തികരാമായാ ഉത്തരാം 
പിെഞ്ഞത് സുകുമാർ അഴിീനോക്കിാടിാണ്്.അനോ�ഹാം എഴുതുന്നു: 

‘ജീാതി സൃഷ്ടിമായാ സംമൂഹാ പിാപിങ്ങൾ തനിക്കു ചുറ്റുംം ക്രൂരാമായാി കടിന്നു കൂടിി കിടിക്കുന്നതു 
കണ്ടാിട്ടംാകണ്ം ശ്രീീനാരാായാണ്ൻ ജീാതി വിിപിരാീതമായാി ചാിന്ത്യിച്ചു തുടിങ്ങിയാത്. കൈദ്യാാത ബുദ്ധീി 
മനു�യചെന എത്ര ചാീത്തയാാക്കുചെമന്ന് അനോ�ഹാം നോകരാളത്തിചെല ജീാതി വിിലാസംത്തിൽ നിന്ന് 
മനസ്സാിലാക്കിി. നോവിദ്യാാന്ത്യം പിഠിച്ചിട്ടം് ജീാതി കണ്ടാതല്ല, ജീാതി കണ്ടാിട്ടം് നോവിദ്യാാന്ത്യം പിഠിച്ചതാണ്് 
എന്നു ചുരുംക്കിം’ (നാരാായാണ് ഗുരും: ജീീവിിതം, ദ്യാർശനം, കൃതികൾ, 2002; 304).

ജീാതിചെയാ തതാചാിന്ത്യാപിരാമായാി നിരാസംിക്കുന്നതിനുള്ള കരുംക്കിൾ അകൈദ്യാാതത്തിൽ നോവിണ്ടുനോവിാള
മുണ്ടാ് എന്ന തിരാിച്ചെിവിാണ്് ഗുരുംവിിചെന നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിനോലക്കിടുപ്പിിച്ചത്. അക്കിാലത്ത് നോകരാളത്തിൽ 
നോവിദ്യാാന്ത്യം എന്ന പിദ്യാം ചെകാണ്ടു അർത്ഥ്യമാക്കിിയാിരുംന്നതു നോപിാലുംം ശ്രീീശങ്കരാചെ� അകൈദ്യാാതനോവിദ്യാാന്ത്യ
മാണ്്. നോകരാളീയാ പിരാിസംരാത്ത് രൂപിചെപ്പിട്ടു വിന്ന ദ്യാർശനചെമന്ന നിലയാിലുംം മറ്റും നോവിദ്യാാന്ത്യ ശാഖകൾക്കി് 
അനുഭാാവിികൾ ഇല്ലാതിരുംന്നതുചെകാണ്ടുമാണ്് ശങ്കരാദ്യാർശനത്തിന് ഇവിിചെടി പ്രാധീാനയം ലഭാിച്ചത്. 
നോകരാളത്തിചെല നമ്പൂതിരാി സംമുദ്യാായാം ശങ്കരാചെന അംഗംീകരാിച്ചിരുംന്നതുചെകാണ്ടു തചെന്ന പൂർവ്വമീമാംസം
യും ഉത്തരാമീമാംസംയും തമ്മാിലുംള്ള ബന്ധം ഇവിിചെടി ദൃഢമായാിരുംന്നു.. അതിനനുസംരാിച്ചുള്ള വിഴിക്കിം 
ഈ ധീാരാകൾ നോനടിിചെയാടുക്കുകയും ചെചായ്തിരുംന്നു. നോകരാളത്തിനകത്തും പുെത്തും ശങ്കരാനോവിദ്യാാന്ത്യം 
ചാാതുർവിർണ്യനോത്തയും ജീാതിവിയവിസ്ഥിനോയായും പിിന്തുണ്ച്ചാണ്് നിലനിന്നിരുംന്നത്. ശങ്കരാ� അപിശൂ
ദ്രാധീികരാണ് ഭാാ�യം നനോവിാത്ഥ്യാനകാലത്ത് ചാട്ടംമ്പിസംാാമികൾ ഉൾചെപ്പിചെടിയുളളവിചെരാ നോരാാ�ംചെകാ
ള്ളിച്ചിരുംന്നു. അതിചെനതിചെരായുള്ള പ്രതിവിാദ്യാചെമനോന്നാണ്ം ചാട്ടംമ്പിസംാാമികൾ എഴുതിയാ കൃതിയാാണ്് 
പ്രാചാീന മലയാാളം.

കൈവിഷ്ണവി ഭാക്തിിപ്രസ്ഥിാനവുംം ശങ്കരാദ്യാർശനവുംം ഗുരുംവിിന് എതിർ നോചാരാിയാിലാണ്് 
നിലചെകാണ്ടാിരുംന്നത്. ഇവിിചെടി നാരാായാണ്ഗുരും ചാട്ടംമ്പിസംാാമികചെളനോപ്പിാചെല ശങ്കരാനോവിദ്യാാ
ന്ത്യത്തിചെ� ജീാതി ചാിന്ത്യകചെള തർക്കിശാസ്ത്രം യുക്തിയാ ചെവില്ലുവിിളിക്കിാൻ നിന്നില്ല. പികരാം 
കുെച്ചുകൂടിി സംർഗംാത്മകവുംം മൗലികവുംമായാ വിഴിി അനോ�ഹാം സംാീകരാിച്ചു. അകൈദ്യാാത നോവിദ്യാാ
ന്ത്യത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനതതാങ്ങചെളയും മഹാാവിാകയങ്ങചെളയും മാത്രചെമടുക്കുകയും തചെ� 
കാവിയപ്രതിഭായുമായാി അവിചെയാ സംംനോയാാജീിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംാകീയാമായാ ഒരും ദ്യാാർശനിക 
പിന്ഥാവി് ചെവിട്ടംിത്തുെക്കുകയാാണ്് നാരാായാണ്ഗുരും ചെചായ്തത്. ഈ സംന്ദീർഭാത്തിചെ� കൂടിി 
സൃഷ്ടിിയാായാിരുംന്നു ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനിക കൃതികൾ.

ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരുംവിി� ദ്യാാർശനിക കൃതികളിചെല അകൈദ്യാാത വിീക്ഷ്യംണ്ം
ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരുംവിി� കൃതികളിൽ ഏറ്റവുംം പ്രസംിദ്ധീിയുള്ള കൃതിയാാണ്് ആനോത്മാപിനോദ്യാശശതകം. 
നിരാവിധീി പിഠനങ്ങളുംം വിയാഖയാനങ്ങളുംം ഉണ്ടാായാിട്ടുള്ള കൃതികളിചെലാന്നാണ്ിത്. ആനോത്മാപിനോദ്യാശശ
തകത്തിചെല പില ഈരാടിികളുംം മലയാാള ഭാാ�യാിചെല പിഴിചെഞ്ചാല്ലുകൾക്കു സംമം പ്രചാാരാം നോനടിിക്കി
ഴിിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ്: 

അവിനവിനാത്മസുഖത്തിനാചാരാിക്കു-
ന്നവിയാപിരാന്നു സുഖത്തിനായാ് വിനോരാണ്ം’, 
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‘അപിരാനു നോവിണ്ടാിയാഹാർ നിശം പ്രയാത്നം 
കൃപിണ്ത വിിട്ടു കൃപിാലും ചെചായ്തിടുന്നു’, 
‘പില മതസംാരാവുംനോമകം’ 

എന്നീ വിരാികൾ മലയാാളികളുംചെടി നിതയജീീവിിതത്തിചെ� തചെന്ന ഭാാഗംമായാി മാെി കഴിിഞ്ഞവിയാാണ്്. 
1847-ൽ നാരാായാണ് ഗുരും ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകത്തിചെ� രാചാന പൂർത്തിയാാക്കിിയാതായാി പിെയാചെപ്പി
ടുന്നു. എങ്കിലുംം ഇന്നു കാണുന്ന ആനോത്മാപിനോദ്യാശശതകം രൂപിചെപ്പിട്ടംത് വിിനോവിനോകാദ്യായാം മാസംികയുചെടി 
1084 കർക്കിിടികം മുതൽ തുലാം വിചെരായുള്ള ലക്കിങ്ങളിൽ പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കിചെപ്പിട്ടംനോതാചെടിയാാണ്്. 
അതിനു മുമ്പ് പ്രചാാരാത്തിലിരുംന്ന നിരാവിധീി നോ�ാകങ്ങൾ ഒഴിിവിാക്കുകയും പുനഃക്രമീകരാിക്കുകയും 
ചെചായ്തതായാി ചെക.ആർ. പ്രനോശാഭാൻ പിെയുന്നുണ്ടാ് (2013; 153). ടിി ഭാാസ്കാരാചെ� നിരാീക്ഷ്യംണ്മനുസം
രാിച്ച് അകൈദ്യാാതത്തിചെ� ഏകതാനോബാധീചെത്ത ജീീവിിതത്തിചെ� സംമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിനോലക്കും 
വിയാപിിപ്പിിക്കിാൻ കഴിിഞ്ഞ കൃതികളിചെലാന്നാണ്് ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകം ( 2002; 315). നിരാവിധീി 
വിയാഖയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാായാിട്ടുള്ള ഈ കൃതി പുലർത്തുന്ന ദ്യാാർശനികമായാ മൗലികത എന്ത്യാചെണ്ന്ന 
അനോനാ�ണ്ം ഇവിിചെടി പ്രസംക്തിമാണ്്.

അകൈദ്യാാത നോവിദ്യാാന്ത്യ കൃതി എന്നു പുകഴ്ത്തിചെപ്പിടുനോമ്പാഴും നോകരാളത്തിൽ പ്രബലമായാ ശ്രീീ
ശങ്കരാ നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിചെന കൈസംദ്ധീാന്ത്യികമായാി പിിന്തുടിരുംന്ന ഒരും കൃതിയാല്ല ആനോത്മാപിനോദ്യാശ 
ശതകം എന്നതാണ്് ഏചെെ ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ വിസ്തുത. അനോതസംമയാം അനുഭൂതി പ്രധീാനവുംം 
കൈശവിപിരാവുംമായാ നിരാവിധീി ചാിന്ത്യകൾ ഈ കൃതി പിങ്കുചെവിക്കുന്നുണ്ടാ്.

മനമലർ ചെകായ്തു മനോഹാശപൂജീ ചെചായ്യും
മനുജീനു മചെറ്റാരും നോവില ചെചായ്തിനോടിണ്ടാ
വിനമലർ ചെകായ്തു മതല്ലയാായ്കിൽ മായാാ
മനുവുംരും വിിട്ടുമിരാിക്കിൽ മായാ മാറും

ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകത്തിചെല ഇരുംപിത്തിചെയാാമ്പതാം നോ�ാകമാണ്് മുകളിൽ ഉദ്ധീരാിച്ചിരാിക്കുന്നത്. 
ഈ നോ�ാകം പ്രതയക്ഷ്യംമായാി തചെന്ന ശിവിചെന സംംനോബാധീന ചെചായ്യുന്നതാണ്്. മചെറ്റാരാിടിത്ത് തികച്ചും 
അനുഭൂതിജീനയമായാ ആലാപിനങ്ങൾ കാണ്ാം.

ധീാനിമയാമായാ് ഗംഗംനം ജീാലിക്കുമന്നാ-
ളണ്യുമതിങ്കലനോശ� ദൃശയജീാലം
പുനരാിവിിചെടി ത്രിപുടിിക്കു പൂർത്തി നൽകും
സംാനവുംമടിങ്ങുമിടിം സംായാം പ്രകാശം. (നോ�ാകം 52)

അനോന്നാളമുള്ള സംാമ്പ്രദ്യാായാിക നോവിദ്യാാന്ത്യ കൃതികൾക്കി് സംങ്കല്പിക്കിാൻ നോപിാലുംമാകാത്ത ഉള്ളടിക്കി
മാണ്് ശതകത്തിചെ� 43 മുതൽ 49 വിചെരാ നോ�ാകങ്ങൾ പിങ്കുവിക്കുന്നത്. മതമീമാംസം എന്നെിയാ
ചെപ്പിടുന്ന ഈ ഭാാഗംം ഗുരുംദ്യാർശനത്തിചെ� തചെന്ന കാതലാണ്്. നോവിദ്യാാന്ത്യചെത്ത കൈദ്യാനംദ്യാിന ജീീവിിത 
പിരാിസംരാനോത്തക്കി് ഗുരും വിളചെരാ ശാന്ത്യമായാി കൂട്ടംിചെക്കിാണ്ടുവിരുംന്നു.

ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകചെത്ത നോപിാചെല തചെന്ന പ്രസംിദ്ധീമായാ ഗുരുംകൃതിയാാണ്് ദ്യാർശനമാല. 
ദ്യാർശനമാലയുചെടി ആദ്യായനോ�ാകം തചെന്ന ശങ്കരാ നോവിദ്യാാന്ത്യവുംമായുള്ള വിയതയാസംം ചെകാണ്ടാ് ശ്രീനോദ്ധീയാ
മാണ്്. സൃഷ്ടിിക്കു മുമ്പുംള്ള അവിസ്ഥിചെയാക്കുെിച്ചു പിെഞ്ഞു ചെകാണ്ടാാണ്് ദ്യാർശനമാല ആരാംഭാിക്കുന്നത്.

ആസംീദ്യാ നോഗ്രഽസംനോദ്യാനോവിദ്യാം
ഭുവിനം സംാപ്ന വിത് പുനഃ
സംസംർജീ സംർവ്വം സംങ്കൽപ്പി
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മാനോത്രണ് പിരാനോമശാരാഃ (നോ�ാകം 1)

‘സംനോദ്യാവിനോസംാ മയ ഇദ്യാമഗ്ര ആസംീത് ’ എന്ന് ചാാനോന്ദീാനോഗംയാപിനി�ദ്യാ് പിെയുന്നു. നോവിദ്യാാന്ത്യികൾ 
ചെപിാതുചെവി പിിൻതുടിരുംന്നത് സംദ്യാ് ആണ്് സൃഷ്ടിിക്കി് മുൻപി് ഉണ്ടാായാിരുംന്നത് എന്ന സംങ്കൽപ്പിമാണ്്. 
ഗുരുംവിാകചെട്ടം ‘ആ സംീദ്യാ് അനോഗ്ര അസംനോദ്യാനോവിദ്യാം’ എന്ന് പിെയുന്നു. ‘അസംദ്യാ് വിാ ഇദ്യാ മഗ്ര ആസംീത് 
തനോതാ കൈവി സംദ്യാജീായാ’ എന്ന് കൈതത്തരാീനോയാാപിനി�ദ്യാ് പിെയുന്നുണ്ടാ്. ഇത്തരാത്തിൽ ശങ്കരാ 
നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രതയക്ഷ്യംമായാി തചെന്ന വിയതയാസംചെപ്പിട്ടം ഒരും പിരാികല്പനനോയാാചെടിയാാണ്് ഈ 
കൃതിയുചെടി ആരാംഭാം. മാത്രമല്ല ‘സം സംർജ്ജ് സംർവ്വം സംങ്കൽപ്പി മാനോത്രണ് പിരാനോമശാരാഃ’ എന്നാണ്് 
ഗുരും പിെയുന്നത്. പിരാനോമശാരാൻ എന്ന സംങ്കൽപ്പിം ചെകാണ്ടാ് സൃഷ്ടിി നടിത്തി എന്നു പിെയുനോമ്പാൾ 
കൈശവിപിരാമായാ ഗുരുംവിിചെ� ആഭാിമുഖയം കൂടിി അവിിചെടി ചെവിളിചെപ്പിടുകയാാണ്്.

ദ്യാർശനമാലയുചെടി അവിസംാന നോ�ാകം ആ കൃതിയുചെടി ആചെക താൽപ്പിരായചെത്ത ഉൾചെക്കിാ
ള്ളുന്നതാണ്്.

ഏകനോമവിാദ്യാാിതീയാം ബ്രി-
ഹ്മാസ്തി നാനയന്ന സംംശയാഃ
ഇതി വിിദ്യാാാൻ നിവിർ നോത്തത
കൈദ്യാാതാന്നാവിർത്തനോത പുനഃ (നിർവ്വാണ് ദ്യാർശനം, നോ�ാകം10)

ഏകവുംം അദ്യാാിതീയാവുംമായാ ബ്രിഹ്മം മാത്രമാണുള്ളചെതന്നും ഇതിൽ യാാചെതാരും സംംശയാവുംമിചെല്ല
ന്നും ഇത് മനനം ചെചായ്ത് കൈദ്യാാത ഭാാവിങ്ങളിൽ നിന്നും നിവിർത്തിക്കുന്നു എന്നും ഗുരും പിെയുന്നു.
അധീയാനോരാാപി ദ്യാർശനം, അപിവിാദ്യാ ദ്യാർശനം, അസംതയദ്യാർശനം, മായാാദ്യാർശനം, ഭാാനദ്യാർശനം, കർമ്മാ 
ദ്യാർശനം, ജ്ഞാംാനദ്യാർശനം, ഭാക്തിി ദ്യാർശനം, നോയാാഗംദ്യാർശനം, നിർവിാണ് ദ്യാർശനം എന്നീ പിത്തു 
ദ്യാർശനങ്ങളിലായാി തതാചാിന്ത്യയാിചെല മൗലികമായാ പില പിരാികൽപ്പിനകളുംം പ്രസ്താവിനകളുംം ഗുരും 
നടിത്തുന്നുമുണ്ടാ്.

അകൈദ്യാാത ദ്യാർശനത്തിചെല അടിിസ്ഥിാന പിരാികല്പനകൾ ഉദ്യാാഹാരാണ് സംഹാിതം വിയക്തിമാ
ക്കുന്ന ഒരും കൃതിയാാണ്് അകൈദ്യാാത ദ്യാീപിിക. അകൈദ്യാാത വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾക്കി് ഒരും പിാഠപുസ്തകചെമന്ന 
നോപിാചെല ഗുരും എഴുതിയാ കൃതിയാാണ്് ദ്യാീപിിക എന്ന് നിസംാർ അഹാമ്മാദ്യാിചെനനോപ്പിാലുംള്ള പിണ്ഡിതർ 
കരുംതുന്നു.

ഉണ്ടാില്ലചെയാന്നു മുെ മാെിയാ സംത്തു സംത്തു
രാണ്ടും പ്രതീതമിതനാ ദ്യാിത മ: സംാഭാാവിം
രാണ്ടും തിരാഞ്ഞിടുകിലില്ലയാസംത്തു, രാജ്ജു-
ഖണ്ഡത്തിലില്ലുരാഗംമുള്ളതു രാജ്ജു മാത്രം.(നോ�ാകം 6)

അസ്തയസ്തിചെയാന്നു സംകനോലാപിരാി നിൽപി ചെതാനോന്ന
സംതയം സംമസ്തവുംമനിതയമ സംതയമാകും
മൃത്തിൻ വിികാരാ മതസംതയമിതിങ്കചെലാചെക്കി
വിർത്തിപ്പിനോതാർക്കിിചെലാരും മൃത്തിതു സംതയമനോത്ര.(നോ�ാകം 7)

ഉണ്ടാ് ഇല്ല എന്നു മാെി മാെി നോതാന്നുന്ന പ്രപിഞ്ചാനുഭാവിചെത്ത ദ്യാീപിിക വിിശദ്യാമാക്കുന്നു. തുടിർന്ന് 
പ്രാചാീന നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിചെല മൺകുടിത്തിചെ� ഉപിമയാിലൂചെടി തചെന്ന സംത്തചെയാ വിിശദ്യാീകരാിക്കുന്നു. 
അകൈദ്യാാത ദ്യാീപിികയാിൽ ഗുരും നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനാശങ്ങചെള മലയാാള ഭാാ�യാിൽ പിരാി
ചായാചെപ്പിടുത്തുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്. ഇവിിചെടി മൗലികമായാ ആശയാങ്ങൾ ആവിിഷ്കരാിക്കുന്നതായാി 
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കാണുന്നില്ല. എങ്കിലുംം മറ്റും ദ്യാാർശനിക കൃതികളിചെലന്നനോപിാചെല അെിവി് എന്ന പിദ്യാം ബ്രിഹ്മസൂചാക
മായാി ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്നു കാണ്ാം. പിതിനാൊം പിദ്യായത്തിൽ ഗുരും നടിത്തുന്ന നോയാാഗംിയുചെടി 
ഉപിമയും ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. ഒരും നോയാാഗംിചെയാ നോപിാചെല ആത്മാവി് മായാാലീലകളാടുന്നു എന്നാണ്് ഗുരും 
പിെയുന്നത്.

അെിചെവിന്ന പിദ്യാത്തിലാരാംഭാിക്കുന്ന പിതിനഞ്ച് നോ�ാകങ്ങളിലൂചെടി ബ്രിഹ്മതതാം ഗുരും അവിത
രാിപ്പിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.

അെിചെവിന്നതു നീയാതു നി-
ന്നെിവിിട്ടംെിയാചെപ്പിടുന്നചെതന്നായാി;
അെിയാചെപ്പിടുമിതുരാചെണ്ടാാ-
ന്നെിയുന്നുചെണ്ടാന്നു ചെമാന്നതിചെല്ലന്നും.(നോ�ാകം 12)

അെിചെവിന്നനോന്നയാിതുമു-
ണ്ടാെിവുംചെണ്ടാന്നാലിചെതങ്ങു നിന്നീടും?
അെിചെവിാചെന്നണ്ണിം നോവിെി-
ല്ലെി വില്ലാചെതങ്കിചെലന്ത്യിരാിക്കുന്നു? (നോ�ാകം 8)

അെിവി് ഉൺമയാാണ്്. അചെതാന്നാണ്്. അെിവില്ലാചെത നോവിചെൊന്ന് എന്ന് പിെയാാനാകും വിിധീം ഒന്നും 
തചെന്നയാില്ല. ഇത് വിസ്തുതയാായാിരാിചെക്കി നോലാകം ഉള്ളതാകുന്നചെതങ്ങചെന? നോലാകം ഉള്ളതല്ല; അെിവി് 
മാത്രമാണ്് ഉള്ളത് എന്ന് ഗുരും ഈ കവിിതയാിൽ പിെയുന്നു.പിരാബ്രിഹ്മചെത്ത അെിവി് എന്ന പിദ്യാമുപി
നോയാാഗംിച്ചാണ്് ഗുരും വിിനോശ�ിപ്പിിക്കുന്നത്.

കൈദ്യാവിദ്യാശകചെമന്ന ലഘു പ്രാർത്ഥ്യനാഗംീതം ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനിക ഗംരാിമ പൂർണ്ണിമായും 
ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഒന്നാണ്്.

നീയാനോല്ലാ സൃഷ്ടിിയും �ഷ്ടിാ-
വിായാതും സൃഷ്ടിിജീാലവുംം
നീയാനോല്ലാ കൈദ്യാവിനോമ, സൃഷ്ടിി-
ക്കുള്ള സംാമഗ്രിയാായാതും.(നോ�ാകം 5)

നീയാനോല്ലാ മായായും മായാാ-
വിിയും മായാാവിിനോനാദ്യാനും
നീയാനോല്ലാ മായാനോയാ നീക്കിി-
സ്സാായൂജീയം നൽകുമാരായനും.( നോ�ാകം 6)

എന്ന വിരാികളിൽ സൃഷ്ടിി സംങ്കല്പം പൂർണ്ണിമായാി നിഴിലിച്ചു കാണ്ാം.കൈദ്യാവിദ്യാശകം എന്ന ലഘു പ്രാർ
ത്ഥ്യനയാിൽ മായായും നിൻ മഹാിമയും എന്നു ഗുരും എഴുതിയാിരാിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി മഹാിമ എന്ന സംങ്കൽ
പ്പിം അകൈദ്യാാതനോവിദ്യാാന്ത്യത്തിനോ�തല്ല. അത് കൈശവി പിാരാമ്പരായത്തിൽ നിന്നും കടിംചെകാണ്ടാതാണ്്.

ബ്രിഹ്മവിിദ്യായാപിഞ്ചകം നോവിദ്യാാന്ത്യ പിഠനത്തിന് അധീികാരാി ആരാ് എന്ന് വിയക്തിമാക്കുന്ന കൃതി 
കൂടിിയാാണ്് ബ്രിഹ്മവിിദ്യായാ പിഞ്ചകം. ഈ വിി�യാത്തിനു നോശ�ം ബ്രിഹ്മവിിദ്യായാ പിഞ്ചകം ആവിിഷ്കരാിക്കുന്ന 
അകൈദ്യാാത തതാങ്ങളുംം ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്.

താം ഹാിബ്രിഹ്മ ന നോചാന്ദ്രിയാാണ്ി ന മനോനാ
ബുദ്ധീിർ ന ചാിത്തം വിപുഃ
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പ്രാണ്ാഹാങ്കയതനോയാാ S നയദ്യാപിയ സംദ്യാ വിി-
ദ്യായാ കല്പിതം സംാാത്മനി
സംർവ്വം ദൃശയതയാാ ജീഡ്ം ജീഗംദ്യാിദ്യാം
തതാഃ പിരാം നാനയനോതാ
ജീാതം ന സംാത ഏവി ഭാാതി മൃഗംതൃ-
ഷ്ണാഭാംദ്യാരാീ ദ്യാരാീ ദൃശയ താം.

നീ എന്നത് മനോനാബുദ്ധീി ചാിത്ത ശരാീരാാദ്യാികളചെല്ലന്ന സംതയം ശി�യനു ചെവിളിചെപ്പിടുത്തി നൽകുകയാാണ്് 
ഗുരും. ബ്രിഹ്മവിിദ്യായാ പിഞ്ചകത്തിചെ� നാലാം നോ�ാകം കൈശവി സംിദ്ധീാന്ത്യചെത്ത ഉദ്യാ്നോബാധീിപ്പിിക്കുന്നു. 
അവിിചെടി സംാഷ്ടിിക്രിയായുമായാി നോദ്യാവിി എന്ന സംങ്കൽപ്പിചെത്ത നോചാർത്തുവിക്കുന്നത് കാണ്ാം.

നിർവൃതി പിഞ്ചകം എന്ന അഞ്ചു നോ�ാകങ്ങളുംള്ള കൃതി നോനാക്കുക. ഇതു രാമണ്മഹാർ�ിചെയാ 
സംന്ദീർശിച്ച നോവിളയാിൽ അനോ�ഹാചെത്ത മുൻനിർത്തി ജീീവിൻ മുക്തിലക്ഷ്യംണ്ം വിിശദ്യാമാക്കുന്ന 
കൃതിയാാണ്്.

ജ്ഞാംാതാജ്ഞാംാത സംമ: സംാാനയ -
നോഭാദ്യാ ശൂനയ :കുനോതാ ഭാി ദ്യാാ
ഇതയാദ്യാി വിാനോദ്യാാ പിരാ രാതിർ
യാസംയത കൈസം വി നിർവിയതി:

എന്ന രാീതിയാിൽ ജീിവിനമുക്തിചെ� ലക്ഷ്യംണ്ം ഗുരും വിിശദ്യാമാക്കുന്നുണ്ടാ്.

നോ�ാകത്രയാീ എന്ന മൂന്ന് നോ�ാകങ്ങൾഅകൈദ്യാാത ചാർച്ചയാിചെല പ്രമാണ് വിിചാാരാങ്ങളുംചെടി 
സംാധുതചെയായും നൂനതനോയായും കുെിക്കുന്ന വിളചെരാ പ്രസംക്തിമായാ നോ�ാകങ്ങളാണ്്

നോ�ാകത്രയാീ എന്ന മൂന്ന് നോ�ാകങ്ങൾ.
ന വിിദ്യായനോതഽസ്തി ധീർമ്മാീതി
പ്രതയക്ഷ്യം മനുമാനവിത്
മാനാ ഭാാവിാദ്യാ സംൗനോന തി
നോബാധീ ഏവിാവിശി�യനോത (നോ�ാകത്രയാീ 2)

ഗുരും പ്രമാണ്ങ്ങചെള മുൻനിർത്തിയാല്ല നോവിദ്യാാന്ത്യ തതാമാവിിഷ്കരാിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്.

നോഹാാമമന്ത്രമാകചെട്ടംഗുരുംവിിന് ഋ�ി എന്ന പിദ്യാവിി നോനടിിചെക്കിാടുത്ത നോഹാാമമന്ത്രം എന്ന 
കൃതിയും അകൈദ്യാാത തതാ പ്രതിപിാദ്യാകമാണ്്.

ഓം അനോഗ്നാ തവി യാനോത്തജീസ്തദ്യാ്ബ്രിാഹ്മം 

അതസ്താം പ്രതയക്ഷ്യംം ബ്രിഹ്മാസംി

താദ്യാീയാാ ഇന്ദ്രിയാാണ്ി മനോനാബുദ്ധീിരാിതി സംപ്ത ജീിഹാാാഃ 

തായാി വിി�യാാ ഇതി സംമിനോതാ ജുനോഹാാമി-

താം നഃ പ്രസംീദ്യാ പ്രസംീദ്യാ-

നോശ്രീയാശ്ചിനോപ്രയാശ്ചി പ്രയാച്ഛ സംാാഹാ

ഓം ശാന്ത്യിഃ ശാന്ത്യിഃ ശാന്ത്യിഃ

എന്നതാണ്് ഗുരും എഴുതിയാ നോഹാാമമന്ത്രം.

ഈ മന്ത്രവുംം താല്പരായത്തിൽ ഏകതാചെത്തയാാണ്് അനുഗംമിക്കുന്നത്. ജീനനീ നവിരാത്ന 
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നോഡ്ാ. അമൽ സംി രാാജീൻ
രാാഷ്ട്രീീയാ സംംസ്കൃത സംംസ്ഥിാൻ, നൂഡ്ൽഹാിയാിൽ നിന്നും സംംസ്കൃതത്തിൽ ബിരുംദ്യാവുംം ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാ
വുംം,ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിൽ നിന്നും മാനുസ്ക്രിിപി്നോറ്റാളജീിയാിൽ എം.ഫിൽ ബിരുംദ്യാം, 
കാലടിി സംർവികലാശാലയാിചെല സംംസ്കൃത നോവിദ്യാാന്ത്യ വിിഭാാഗംത്തിൽ നാരാായാണ്ഗുരുംവിിചെ� കൃതികളുംം തതാചാി
ന്ത്യയും ആ�ദ്യാമാക്കിി നടിത്തിയാ ഗംനോവി�ണ്ത്തിന് പിിഎച്ച്,ഡ്ി. ബിരുംദ്യാം ലഭാിച്ചു. ശ്രീീ നാരാായാണ് ദ്യാർശനം, 

ആധുനിക സംംസ്കൃതസംാഹാിതയം, സംാമൂഹായചാരാിത്രവുംം നോകരാളീയാ നനോവിാത്ഥ്യാനവുംം, മാനുസ്ക്രിിപി്റ്റ് പിഠനങ്ങൾ എന്നീ പിഠന 
നോമഖലകചെള അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി എഴുത്തിലുംം പ്രഭാാ�ണ്ത്തിലുംം സംജീീവിമാണ്്. നിലവിിൽ ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത 
സംർവികലാശാല, നോവിദ്യാാന്ത്യ വിഭാാഗംത്തിൽ ഗംസ്റ്റി് അധീയാപികനായാി പ്രവിർത്തിച്ചുവിരുംന്നു. 

മഞ്ജരാിയാിൽ പിരാബ്രിഹ്മചെത്ത ജീനനീ സംങ്കൽപ്പിവുംമായാി നോചാർത്തവിതരാിപ്പിിച്ച നോപിാചെല ഇവിിചെടി 
അഗ്നാിയുമായാി നോചാർത്തു പിെയുന്നു. പിെയുന്നചെതല്ലാം അകൈദ്യാാത മൂലയങ്ങൾ തചെന്നയാാണ്്.

ഉപിസംംഹാാരാം
ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനികകൃതികൾ എല്ലാം തചെന്ന അകൈദ്യാാത അവിനോബാധീം പുലർത്തുന്നു എന്ന് 
ചെപിാതുവിായാിപ്പിെയാാം.അകൈദ്യാാത ദ്യാർശനം എന്ന് ഒറ്റനോനാട്ടംത്തിൽ പിെയുനോമ്പാഴും പിാരാമ്പരായ ശങ്കരാ 
നോവിദ്യാാന്ത്യത്തിചെ� പിിടിിയാിചെലാതുങ്ങാത്ത ഒന്നായാാണ്് ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരുംവിിചെ� ദ്യാാർശനിക 
കൃതികളുംചെടി നില എന്നത് സുവിയക്തിമാണ്്. നൂറു വിീതം നോ�ാകങ്ങളുംള്ള ആനോത്മാപിനോദ്യാശം, ദ്യാർശ
നമാല എന്നിവിയാാണ്് ശ്രീീനാരാായാണ് ഗുരുംവിിചെ� പ്രധീാന ദ്യാാർശനിക കൃതികൾ. ഇവി രാണ്ടും 
അകൈദ്യാാതാശയാങ്ങൾ പിങ്കുവിക്കുനോമ്പാഴും ശങ്കരാനോവിദ്യാാന്ത്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രകടിവുംം സുവിയക്തിവുംമായാ 
വിയതയാസംം പുലർത്തുന്നു. കൈശവിപിരാമായാ ബിംബകല്പനകളുംം ധീാരാാളമായാി നടിത്തുന്നു. മലയാാള
ത്തിലുംള്ള ദ്യാാർശനിക കൃതികളിൽ അെിവി് എന്ന പിദ്യാം ബ്രിഹ്മശബ്ദംത്തിനു പികരാം ഉപിനോയാാഗംിച്ചിരാി
ക്കുന്നത് ഒരും ചെപിാതുസംവിിനോശ�തയാാണ്്. ആനോത്മാപിനോദ്യാശ ശതകത്തിചെല മതമീമാംസംയും ദ്യാർശന 
മാലയാിചെല അസംദ്യാ് സംങ്കൽപ്പിവുംചെമല്ലാം ശ്രീീനാരാായാണ് ദ്യാർശനചെത്ത അകൈദ്യാാതത്തിചെ� മചെറ്റാരും 
കൈകവിഴിിയാാക്കിി മാറ്റിയാിരാിക്കുന്നു.

ആദ്യായകാല രാചാനകളിചെലാഴിിചെക നോസ്താത്രകൃതികളുംം ഇനോത അകൈദ്യാാത അടിിത്തെ 
കാത്തു സൂക്ഷ്യംിക്കുന്നു എന്നും കാണ്ാം.നോദ്യാവിി, ശിവിൻ, സുബ്രിഹ്മണ്യൻ എന്നിങ്ങചെന 
നോദ്യാവിതകൾ മാറുനോമ്പാഴും ജീീവി-ബ്രിഹ്മ ഐകയം എന്ന ചെപിാതുനോബാധീയത്തിലാണ്് കവിിത 
നിലചെകാള്ളുന്നത്. ഇത്തരാത്തിൽ സംഗുണ് കൈദ്യാവിസംങ്കൽപ്പിങ്ങചെളനോപ്പിാലുംം അകൈദ്യാാത 
നോബാധീയത്തിനോലക്കുള്ള ഉപിാധീിയാാക്കിിചെയാടുത്ത് തതാനോബാധീനം ചെചായ്യുന്ന ഒരും ദ്യാാർശനി
കനായാി ഗുരും നോസ്താത്രകൃതികളിൽ നിലചെകാള്ളുന്നു.
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നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനാവികാശസംമതാവുംം, പിൗരാസംാാതന്ത്രയവുംം—
കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാപിശ്ചിാത്തലത്തിൽ ഒരാവിനോലാകനം.

നീതു. വിി. എസം.്
ഗംനോവി�ക, ചാരാിത്രവിിഭാാഗംം, ഭാാരാതിദ്യാാസംൻ യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി, തിരുംച്ചിെപ്പിള്ളി.

ഇന്ത്യയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാൺഗ്രസ്സാിചെ� അയാിനോത്താച്ചാടിന കർമപിരാിപിാടിികളുംചെടി ഭാാഗംമായാാണ്് 
കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാം തിരുംവിിതാംകൂെിൽ 1924 മാർച്ച് 30-ന് നടിന്നത്. മനു�യചെ� അന്ത്യസ്സാ് 
സംംരാക്ഷ്യംിക്കുന്നതിനും, ചെപിാതുവിീഥികളിൽ സംാതന്ത്രമായാി സംഞ്ചരാിക്കുന്നതിനുള്ള അവികാശം 
സ്ഥിാപിിക്കുന്നതിനുമായാി നടിന്ന മഹാത്തായാ അഹാിംസംാനോപിാരാാട്ടംംകൂടിിയാായാിരുംന്നു അത്. ഗംാന്ധിജീി 
ആവിിഷ്കരാിച്ച അഹാിംസംയാിലൂന്നിയാ സംതയാഗ്രഹാചെമന്ന സംമരാമാർഗംത്തിന് ദ്യാക്ഷ്യംിനോണ്ന്ത്യയയാിൽ 
ആദ്യായമായാി ഒരുംങ്ങിയാ നോവിദ്യാിചെയാന്ന നിലയാിൽ കൈവിക്കിം നോദ്യാശീയാപ്രാധീാനയവുംം നോനടിി.

ജീാതീയാമായാ ഉച്ചനീചാതാങ്ങളുംം അതിനനുസംരാിച്ചുള്ള ആചാാരാക്രമങ്ങളുംം നിലനിന്നിരുംന്ന 
നോകരാളത്തിചെ� സംാമൂഹാികജീീവിിതചെത്ത നോദ്യാാ�കരാമാക്കിിയാ ആചാാരാമായാിരുംന്നു അയാിത്തം. 
സംവിർണ്-അവിർണ് നോഭാദ്യാമചെനയ എല്ലാ ജീാതിക്കിാരുംം അവിരുംനോടിതായാ രാീതിയാിൽ അയാിത്തം ആചാരാി
ച്ചുവിന്നിരുംന്നു. ഒരും താഴ്ന്ന ജീാതിക്കിാരാചെ� �ർശനം മാത്രമല്ല അവിചെന കാണുന്നതും, അവിചെ� 
നിഴിൽ ഏൽക്കുന്നതുനോപിാലുംം അയാിത്തത്തിചെ� അളവുംനോകാലായാി. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ഇത്തരാം 
സംാഹാചാരായങ്ങൾ ഒഴിിവിാക്കുന്നതിനായാി ഓനോരാാ ജീാതിയും ഉയാർന്ന ജീാതിക്കിാരാിൽ നിന്നും നിശ്ചിിത 
അകലങ്ങൾ പിാലിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംഞ്ചരാിനോക്കിണ്ടാതായാി വിന്നു. പ്രനോദ്യാശങ്ങൾക്കും ജീാതികൾക്കും അനു
സംരാിച്ച് ഈ ദൂരാം വിയതയാസംചെപ്പിട്ടംിരുംന്നു. ഇവി ലംഘിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ്യംകൾ നോനരാിനോടിണ്ടാിവിരുംം. 
നോക്ഷ്യംത്രങ്ങൾ, ഉയാർന്നജീാതി ഹാിന്ദുക്കിൾ താമസംിച്ചിരുംന്ന പ്രനോദ്യാശങ്ങൾ, നോൊഡുകൾ എന്നിവിിടിങ്ങ
ളിനോലക്കുള്ള പ്രനോവിശനം അവിർണ്ർക്കി് നിനോ�ധീിക്കിചെപ്പിട്ടു. അക്ഷ്യംരാാർത്ഥ്യത്തിൽ, ഈ ദുരാാചാാരാം 
അവിർണ്ചെരാ സംാമൂഹാികമായും സംാമ്പത്തികമായും രാാഷ്ട്രീീയാമായും നോവിർതിരാിച്ചു. എല്ലാ അടിിസ്ഥിാന 
മനു�യാവികാശങ്ങളുംം നിനോ�ധീിക്കിചെപ്പിട്ടം അവിരുംചെടി ജീീവിിതചെത്ത എല്ലായാ്നോപ്പിാഴും നിയാന്ത്രിച്ചത് 
പിരും�വുംം അപിരാി�് കൃതവുംമായാ ആചാാരാങ്ങളുംം അലിഖിത നിയാമങ്ങളുംമായാിരുംന്നു.

നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനം അയാിനോത്താച്ചാടിനത്തിചെ� മുന്നുപിാധീിയാാചെണ്ന്നും അതിലൂചെടി 
അവിർണ്ചെരാ സംാമൂഹാികബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിിനോമാചാിപ്പിിക്കിാൻ സംാധീിക്കുചെമന്നും വിിശാസംിച്ച 
ടിി.ചെക. മാധീവിനാണ്് നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനാവികാശസംമതാം നോകരാളത്തിൽ ആദ്യായം ഉന്നയാിക്കുന്നതും, 
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അതിചെന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ശ്രീദ്ധീയാിൽചെപ്പിടുത്തുന്നതും.1 1923 ഡ്ിസംംബെിൽ, കാക്കിിനടിയാിൽ നടിന്ന 
ഇന്ത്യയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാൺഗ്രസ്സാിചെ� സംനോമ്മാളനത്തിൽ ടിി.ചെക. മാധീവിൻ പിചെങ്കടുക്കുകയും 
നോകാൺഗ്രസം് പ്രവിർത്തകക്കിമ്മാിറ്റിയാിൽ നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനനോത്തയും, അയാിനോത്താച്ചാടിനനോത്തയും 
സംംബന്ധിച്ച പ്രനോമയാം അവിതരാിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്തു. തൽഫലമായാി സംനോമ്മാളനത്തിൽ, അദ്ധീയക്ഷ്യംൻ 
മൗലാനാ മുഹാമ്മാ�ലി, പ്രാനോദ്യാശിക നോകാൺഗ്രസ്സാ് കമ്മാിറ്റികൾ അയാിത്താചാരാണ്ത്തിചെനതിരാായാി 
പ്രനോക്ഷ്യംാഭാണ്ങ്ങൾ ഏചെറ്റടുത്തു നടിത്തണ്ചെമന്ന പ്രനോമയാം അവിതരാിപ്പിിച്ച് പിാസംാക്കിി.

1924 ജീനുവിരാി 20-ന് എെണ്ാകുളത്ത് നടിന്ന നോകരാള പ്രനോദ്യാശ് നോകാൺഗ്രസ്സാ് കമ്മാിറ്റിയുചെടി 
നോയാാഗംത്തിൽ രൂപിീകരാിച്ച അയാിനോത്താച്ചാടിനക്കിമ്മാിറ്റിയാിൽ ചെക. നോകളപ്പിൻ കൺവിീനറും ടിി.ചെക. 
മാധീവിൻ, കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരാിപ്പിാടി്, ടിി.ആർ. കൃഷ്ണസംാാമി അയ്യർ, കണ്ണിനോന്ത്യാടിത്ത് നോവിലാ
യുധീനോമനോനാൻ എന്നിവിർ അംഗംങ്ങളുംമായാിരുംന്നു.2 ചെതാട്ടുകൂടിായ്മചെയ്ക്കാതിചെരായും, നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശന
ത്തിനും, സംഞ്ചാരാസംാാതന്ത്രയത്തിനും നോവിണ്ടാി, തിരുംവിിതാംകൂർ സംംസ്ഥിാനത്ത് പിലയാിടിത്തും അവിർ 
പ്രചാാരാണ്പിരായടിനങ്ങളുംം, ചെപിാതുനോയാാഗംങ്ങളുംം നടിത്തി.

ചെതക്കിൻകാശി എന്നെിയാചെപ്പിടുന്ന, നാല് നോക്ഷ്യംത്രനോഗംാപുരാകവിാടിങ്ങനോളാചെടി സംംരാക്ഷ്യംിക്കിചെപ്പിട്ടംി
രുംന്ന കൈവിക്കിചെത്ത മഹാാനോദ്യാവിനോക്ഷ്യംത്രം തിരുംവിിതാംകൂെിചെല വിലിയാ നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളിചെലാന്നായാിരുംന്നു. 
നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� പിവിിത്രതയ്ക്കും നോകാട്ടംംതട്ടംാതിരാിക്കിാൻ നോക്ഷ്യംത്രമതിലിനുനോമൽനോപിാലുംം അവിർണ്ണിഹാി
ന്ദുക്കിളുംചെടി നിഴിൽ വിീഴിരുംചെതന്ന വിിലക്കുണ്ടാായാിരുംന്നതിനാൽ അധീഃകൃതർക്കി് നോക്ഷ്യംത്രത്തിനോനാടിനു
ബന്ധിച്ച ചെപിാതുവിീഥികളിൽ സംഞ്ചാരാസംാാതന്ത്രയമുണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. സംവിർണ്ണിരുംചെടി സംമ്മാർ�ത്തിനു 
വിഴിങ്ങി 1905-ൽ നോകാട്ടംയാം ഡ്ിവിി�ൻ നോപിഷ്കാൊയാിരുംന്ന ചെക.പിി. ശങ്കരാനോമനോനാൻ ‘തീണ്ടാൽജീാതി
ക്കിാരുംചെടി പ്രനോവിശനം നിനോരാാധീിച്ചിരാിക്കുന്നു ‘ എചെന്നഴുതിയാ തീണ്ടാൽപിലകകൾ കൈവിക്കിം നോക്ഷ്യംത്ര
നോഗംാപുരാകവിാടിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരും ഫർനോലാങി് ദൂരാത്തിൽ സ്ഥിാപിിച്ചു.3 നിയാമവിിരുംദ്ധീമായാി സ്ഥിാപിിച്ച 
ഈ തീണ്ടാൽപിലകകൾ എടുത്തുമാറ്റുംന്നതിനായാി നോക്ഷ്യംത്ര അധീികൃതനോരാാടി് എസം്. എൻ. ഡ്ി. പിി. 
നോപിാലുംള്ള സംംഘടിനകൾ ആവിശയചെപ്പിട്ടംിരുംന്നുചെവിങ്കിലുംം ഫലമുണ്ടാായാില്ല. മാത്രമല്ല ഇനോത ആവിശയ
ത്തിനായാി നിരാവിധീി നിനോവിദ്യാനങ്ങൾ ഗംവിചെ��ിനു സംമർപ്പിിച്ചിരുംചെന്നങ്കിലുംം നോദ്യാവിസംാം സംാീകരാിച്ച 
നിലപിാടിിചെന സംർക്കിാർ പിിന്തുണ്ക്കുകയാാണ്് ചെചായ്തത്. നോദ്യാവിസംാത്തിചെ�യും സംർക്കിാരാിചെ�യും 
മനു�യതാരാഹാിതമായാ ഈ നിലപിാടി്, ജീാതിമതനോഭാദ്യാമനോനയ എല്ലാവിർക്കുമായാി ചെപിാതുവിീഥികൾ 
തുെക്കുന്നതിനു നോവിണ്ടാിയുള്ള പ്രനോക്ഷ്യംാഭാം ആരാംഭാിക്കുന്നതിനുള്ള ഇടിമായാി കൈവിക്കിചെത്ത മാറ്റി.

അയാിനോത്താച്ചാടിനകമ്മാിറ്റിയുചെടി നോനതൃതാത്തിൽ കൈവിക്കിം നോക്ഷ്യംത്രത്തിനു ചുറ്റുംമുള്ള 
ചെപിാതുനോൊഡ്് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നതിനുള്ള അവികാശത്തിനുനോവിണ്ടാി 1924 മാർച്ച് 30-ന് കൈവിക്കിത്ത് 
ഒരും നോഘാ�യാാത്ര സംംഘടിിപ്പിിക്കുവിാൻ തീരുംമാനിച്ചു. എന്നാൽ സംവിർണ്ഹാിന്ദുക്കിളുംചെടി സംമ്മാർ�ഫ
ലമായാി ഗംവിൺചെമ�് നോഘാ�യാാത്ര നിനോരാാധീിക്കുകയും ചെക.പിി. നോകശവിനോമനോനാൻ, ടിി.ചെക. മാധീവിൻ, 
എ.ചെക. പിിള്ള, ചെക. നോവിലായുധീനോമനോനാൻ എന്നിവിർചെക്കിതിചെരാ നിനോരാാധീനാജ്ഞാം പുെചെപ്പിടുവിിക്കുക
യും ചെചായ്തു.4 തുടിർന്നാണ്് അയാിനോത്താച്ചാടിനകമ്മാിറ്റിക്കിാരുംം മറ്റും നോനതാക്കിളുംം കൂടിിനോചാർന്നാനോലാചാി
ച്ചുചെകാണ്ടാ് നോഘാ�യാാത്രക്കുപികരാം സംതയാഗ്രഹാസംമരാപിരാിപിാടിി നടിത്തുവിാൻ തീരുംമാനിക്കുന്നത്.

ജീാതിവിയതയാസംമില്ലാചെത നോക്ഷ്യംത്രങ്ങൾ ചെപിാതുജീനങ്ങൾക്കിായാി തുെന്നുചെകാടുക്കുന്നതിലൂചെടി 
ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ ഇല്ലാതാക്കിാൻ തിരുംവിിതാംകൂെിചെല ഈഴിവിർ ശ്രീമിക്കുന്നതായാി ടിി. ചെക. മാധീവിൻ 
ഗംാന്ധിജീിചെയാ അെിയാിക്കുകയും ഗംാന്ധിജീി അതിചെന സംാാഗംതം ചെചായാ് തുചെകാണ്ടാ് സംതയാഗ്രഹാത്തി
ചെ�യും നിസ്സാഹാകരാണ്ത്തിചെ�യും പിാത പിിന്തുടിരാാൻ ഉപിനോദ്യാശിക്കുകയും ചെചായ്തു.5 നായാർ സംർവിീസം് 
ചെസംാകൈസംറ്റി, ക്ഷ്യംത്രിയാ മഹാാസംഭാ, നോകരാള ഹാിന്ദുസംഭാ, നോയാാഗംനോക്ഷ്യംമസംഭാ തുടിങ്ങിയാ സംവിർണ്ജീാതി 
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സംംഘടിനകൾ ഈ അഹാിംസംാ സംമരാചെത്ത പിിന്തുണ്ച്ചു. വിിവിിധീ സംമുദ്യാായാങ്ങളിചെല പില നോനതാക്കിളുംം 
ജീാതി വിയതയാസംങ്ങൾ കണ്ക്കിിചെലടുക്കിാചെത ഇത്തരാം സംാമൂഹാിക തി�കൾചെക്കിതിരാായാ നോപിാരാാട്ടം
ത്തിന് തങ്ങളുംചെടി പിിന്തുണ് വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്തു.

മധുരായാിചെല അഭാിഭാാ�കവൃത്തി ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ചുചെകാണ്ടാ് ഉത്തനോരാന്ത്യയയാിൽ നോകാൺഗ്രസംിചെ� നോദ്യാശീ
യാപ്രനോക്ഷ്യംാഭാങ്ങളിൽ പിചെങ്കടുത്തുചെകാണ്ടാിരാിചെക്കി ഭാാരായ സൂസംന്നയുചെടി ചാികിത്സാാർത്ഥ്യം ജീ�നാടിായാ 
ചെചാങ്ങന്നൂരാിനോലക്കി് മടിങ്ങിചെയാത്തിയാ നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് അവിരാിൽ മുൻപിന്ത്യിയാിലുംണ്ടാായാിരുംന്നു. 
ദുരാിതബാധീിതരുംം അടിിച്ചമർത്തചെപ്പിട്ടംവിരുംമായാ ആളുംകനോളാടി് എനോപ്പിാഴും അനുഭാാവിം പുലർത്തിയാി
രുംന്ന അനോ�ഹാം ഇത്തരാം ദുരാവിസ്ഥികൾ ഇല്ലാതാക്കിാൻ തചെ� പൂർണ്ണി പിിന്തുണ് നൽകിചെക്കിാണ്ടാ് 
സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� സംജീീവി നോനതാവിായാി പ്രവിർത്തിക്കിാനാരാംഭാിച്ചു. സംമൂഹാത്തിൽ ഈ വിി�യാം 
വിളചെരാ ഗംൗരാവിമായാി സംംവിദ്യാിക്കുന്നതിനായാി നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫും, ചെക.പിി. നോകശവിനോമനോനാനും 
പിത്രങ്ങളിൽ നിരാന്ത്യരാം നോലഖനങ്ങൾ പ്രസംിദ്ധീീകരാിക്കുകയും സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� അർത്ഥ്യമാന
ങ്ങചെളക്കുെിച്ച് വിയാപികമായാ പ്രചാരാണ്ം നടിത്തുകയും ചെചായ്തു.6 എന്നാൽ ഈ സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� 
ലക്ഷ്യംയവുംം ഉനോ�ശയങ്ങളുംം ജീനങ്ങളിൽ കൃതയമായാി എത്തിയാിട്ടംിചെല്ലന്ന് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിനു നോതാന്നി. 
ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിചെ� പ്രാധീാനയചെത്തക്കുെിച്ച് ജീനങ്ങളിൽ ശരാിയാായാ അവിനോബാധീം 
നൽകുന്നതിൽ അപിരായാപ്തതയുചെണ്ടാന്ന് അനോ�ഹാം പിരാാമർശിച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥിാനം എല്ലാ ജീനങ്ങൾ
ക്കും, ജീാതി വിയതയാസംമില്ലാചെത, ചെപിാതു നോൊഡുകളിൽ നടിക്കിാനുള്ള അവികാശം നോനടുന്നതിനു
ള്ള ഒരും പിൗരാാവികാശ പ്രസ്ഥിാനമായാി കണ്ക്കിാക്കിിയാാൽ ജീനങ്ങളുംചെടി ഭാാഗംത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ 
പിങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാാകുചെമന്ന് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് അഭാിപ്രായാചെപ്പിട്ടു.

സംതയാഗ്രഹാം ആരാംഭാിക്കുന്നതിന് നാല് ദ്യാിവിസംം മുമ്പ്, സംതയാഗ്രഹാികൾ നോക്ഷ്യംത്ര നോൊഡുകൾ 
ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത് തടിയുന്നതിനും, യാാഥാസ്ഥിിതിക ഹാിന്ദുക്കിളുംം സംതയാഗ്രഹാികളുംം തമ്മാിലുംള്ള 
സംംഘർ�ം തടിയുന്നതിനും നോവിണ്ടാി ജീില്ലാ മജീിസം് നോട്രറ്റിചെ� നിർനോദ്യാശത്തിൽ നോപിാലീസം് അധീികാ
രാികൾ നോൊഡ്ിൽ പിിക്കിറ്റുംകൾ സ്ഥിാപിിച്ചിരുംന്നു.7 സംതയാഗ്രഹാദ്യാിവിസംം 1924 മാർച്ച് 30-ന് നോകശവി 
നോമനോനാനോ�യും, മാധീവിനോ�യും നോനതൃതാത്തിൽ കൈവിക്കിം നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� പിടിിഞ്ഞാനോെനടിയാിചെല 
വിിലക്കിചെപ്പിട്ടം നോൊഡ്ിനോലക്കി് മാർച്ച് സംംഘടിിപ്പിിച്ചു. അതിനുനോശ�ം കുഞ്ഞാപ്പിി എന്ന പുലയാനും, 
ബാഹുനോലയാൻ എന്ന ഈഴിവിനും, നോഗംാവിിന്ദീപിണ്ിക്കിർ എന്ന നായാരുംം, ഒരുംമിച്ച് വിിലക്കിചെപ്പിട്ടം
നോൊഡ്ിൽ പ്രനോവിശിക്കിാൻ ശ്രീമിക്കുകയും അെസ്റ്റി് വിരാിക്കുകയും ചെചായ്തു. അവിർക്കി് ആറുമാസംചെത്ത 
തടിവുംശിക്ഷ്യം ലഭാിച്ചു. താഴ്ന്ന ജീാതിക്കിാർക്കി് നോൊഡുകൾ ഉപിനോയാാഗംിക്കിാൻ അനുവിദ്യാിക്കുന്നതുവിചെരാ 
എല്ലാ ദ്യാിവിസംവുംം രാാവിിചെല ഈ നടിപിടിിക്രമം ആവിർത്തിക്കുചെമന്ന് പ്രഖയാപിിച്ചുചെകാണ്ടാ് അന്നചെത്ത 
സംമരാം അവിസംാനിപ്പിിക്കുകയും തുടിർന്നുള്ള ദ്യാിവിസംങ്ങളിൽ ഇത് ആവിർത്തിക്കുകയും ചെചായ്തു.

സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� പ്രശസ്തി ഇന്ത്യയയാിലുംടിനീളം വിയാപിിക്കുകയും അതിചെ� ജീനപ്രീതി വിർദ്ധീി
ക്കുകയും ചെചായ്തു. സംമാധീാനപിരാമായാ സംംഭാാ�ണ്ത്തിനും സംമവിായാത്തിനുമായാി സംതയാഗ്രഹാം 
താൽക്കിാലികമായാി നിർത്തണ്ചെമന്ന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി നിർനോ�ശപ്രകാരാം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് താൽ
ക്കിാലികമായാി നിർത്തിവിച്ച സംതയഗ്രഹാം, അധീികാരാികളിൽ നിന്ന് അനുകൂലപ്രതികരാണ്ം ലഭാിക്കിാ
ത്തതിനാൽ ഏപ്രിൽ 7-ന് പുനരാാരാംഭാിച്ചു. അന്ന് നോകശവിനോമനോനാനും മാധീവിനുമാണ്് പ്രനോക്ഷ്യംാഭാം 
നടിത്തി അെസ്റ്റുവിരാിച്ചത്. പ്രധീാന നോനതാക്കിചെള അെസ്റ്റുചെചായ്താൽ സംതയാഗ്രഹാം നോനതൃതാമില്ലാചെത 
ക്ഷ്യംയാിക്കുചെമന്നും തദ്യാവിസംരാത്തിൽ പ്രനോക്ഷ്യംാഭാം അടിിച്ചമർത്താചെമന്നുമുള്ള അധീികാരാികളുംചെടി പ്രതീ
ക്ഷ്യംയാിൽ നോപിാലീസം് സംതയാഗ്രഹാ കയാമ്പിചെലത്തി എ. ചെക. പിിള്ള, ചെക. നോകളപ്പിൻ, ചെക. നോവിലായു
ധീനോമനോനാൻ എന്നിവിചെരാ അെസ്റ്റി് ചെചായ്തു. ഈ നിർണ്ായാക ഘട്ടംത്തിലാണ്് സംതയാഗ്രഹാ കയാമ്പിൽ 
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തുടിക്കിം മുതൽ ഉണ്ടാായാിരുംന്ന, ഓനോരാാ ഘട്ടംത്തിലുംം നോനതൃതാവുംമായാി സംഹാകരാിച്ചു പ്രവിർത്തിച്ചതുമായാ 
നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� നോനതൃതാം ഏചെറ്റടുത്തത്.

തചെ� അെസ്റ്റിിനു മുമ്പ്, സംതയാഗ്രഹാാശ്രീമത്തിചെ� ചുമതല നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിന് മാധീവിൻ 
കൈകമാെിയാിരുംന്നു.8 മികച്ച വിാ�ിയാായാിരുംന്ന നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, കൈവിക്കിചെത്ത നോബാട്ടം് ചെജീട്ടംിക്കി് 
സംമീപിം പിതിവിായാി നടിത്തിവിന്നിരുംന്ന നോയാാഗംങ്ങളിൽ പിചെങ്കടുക്കുകയും പ്രഭാാ�ണ്ങ്ങൾ നടിത്തുക
യും ചെചായ്തിരുംന്നു. ആ പ്രസംംഗംങ്ങളിൽ സംതയാഗ്രഹാ പ്രസ്ഥിാനചെത്ത അടിിച്ചമർത്താനുള്ള നോപിാലീസംി
ചെ�യും ജീില്ലാ മജീിനോസ്ട്രറ്റിചെ�യും സംമീപിനങ്ങചെള അനോ�ഹാം വിിമർശിക്കുകയും സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� 
വിിജീയാകരാമായാ നടിത്തിപ്പിിചെ� ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തം ഏചെറ്റടുക്കിാൻ സംാധീാരാണ്ക്കിാനോരാാടി് ശക്തിമായാി 
അഭായർത്ഥ്യിക്കുകയും ചെചായ്തു.9 സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� തന്ത്രങ്ങളിലുംം സംാനോങ്കതികതകളിലുംം ചെചാെിയാ 
മാറ്റങ്ങൾ വിരുംത്തിചെക്കിാണ്ടാ് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് സംമരാത്തിൽ തനോ�തായാ വിയക്തിിമുദ്ര പിതിപ്പിി
ക്കുകയും ചെചായ്തു. നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� പിടിിഞ്ഞാെൻ കവിാടിത്തിൽ മാത്രം നടിന്നിരുംന്ന സംതയാഗ്രഹാം 
നാല് കവിാടിങ്ങളിനോലക്കും വിയാപിിപ്പിിച്ചത് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� തന്ത്രമായാിരുംന്നു.10 അതിനായാി 
കൂടുതൽ പ്രതിനോ�ധീക്കിാരുംം സംന്നദ്ധീപ്രവിർത്തകരുംം സംതയാഗ്രഹാ കയാമ്പിചെലത്തി.

എന്നാൽ, കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിചെല നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� പ്രവിർത്തനങ്ങളിൽ 
ഗംാന്ധിജീി വിിനോയാാജീിക്കുകയാാണുണ്ടാായാത്. നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ 
പിചെങ്കടുക്കുന്നതിചെനക്കുെിച്ച് നോകശവിനോമനോനാചെ� കത്തുകളിലൂചെടിയാാണ്് ഗംാന്ധിജീി മനസ്സാിലാക്കിി
യാത്. സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� പിങ്കിചെനക്കുെിച്ച് അെിയുന്നതിനും കൈവിക്കിചെത്ത 
അവിസ്ഥിചെയാക്കുെിച്ച് ഒരും യാഥാർത്ഥ്യ ചാിത്രം ലഭാിക്കുന്നതിനും അനോ�ഹാം നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിന് 
നോനരാിട്ടം് ഒരും കചെത്തഴുതി.

“കൈവിക്കിത്തിചെ� കാരായത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഹാിന്ദുക്കിചെള ഈ നോജീാലി ചെചായ്യാൻ അനുവിദ്യാിക്കി
ണ്ചെമന്ന് ഞാൻ കരുംതുന്നു. അവിരാാണ്് സംായാം ശുദ്ധീീകരാിനോക്കിണ്ടാത്. നിങ്ങളുംചെടി സംഹാതാ
പിത്തിലൂചെടിയും നോപിനയാിലൂചെടിയും നിങ്ങൾക്കി് സംഹാായാിക്കിാനാകും, പിനോക്ഷ്യം, പ്രസ്ഥിാനം 
സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിലൂചെടിയാല്ല, സംതയാഗ്രഹാം അർപ്പിിക്കുന്നതിലൂചെടിയാല്ല. നാഗം്പൂരാിചെല 
നോകാൺഗ്രസം ്പ്രനോമയാചെത്തക്കുെിച്ച ്നിങ്ങൾ പിരാാമർശിക്കുകയാാചെണ്ങ്കിൽ, ചെതാട്ടുകൂടിായ്മയുചെടി 
ശാപിം നീക്കിംചെചായ്യാൻ അത് ഹാിന്ദു അംഗംങ്ങനോളാടി് ആവിശയചെപ്പിടുന്നു. സംിെിയാൻ ക്രിസ്തയാ
നികചെളനോപ്പിാലുംം ഈ നോരാാഗംം ബാധീിച്ചിട്ടുചെണ്ടാന്ന് ആൻഡ്രൂസംിൽ നിന്ന് അെിഞ്ഞനോപ്പിാൾ 
ഞാൻ അത്ഭുതചെപ്പിട്ടു.”11

അനോതാചെടിാപ്പിം കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ നിന്ന് വിിട്ടുനിൽക്കിാൻ ഗംാന്ധിജീി നോജീാർജ്ജ്് 
നോജീാസംഫിനോനാടി് ആവിശയചെപ്പിട്ടു. മചെറ്റാരാവിസംരാത്തിൽ ഗംാന്ധിജീി അഭാിപ്രായാചെപ്പിട്ടംത്, സംിെിയാൻ 
ക്രിസ്തയാനികൾക്കിിടിയാിൽ അയാിത്തം നിലനിൽക്കുന്ന സംാഹാചാരായം നോകരാളത്തിൽ ഉചെണ്ടാങ്കിലുംം 
കൈവിക്കിചെത്ത സംതയാഗ്രഹാസംമരാം നടിത്തുന്നത് ഹാിന്ദുക്കിളുംചെടി പ്രശ്നപിരാിഹാാരാത്തിനായാതിനാൽ 
അവിിചെടി മറ്റുംമതസ്ഥിർക്കി് സംമരാംനടിനോത്തണ്ടാ ആവിശയകതയാിചെല്ലന്നും, അവിരുംചെടി തയാഗംങ്ങൾക്കി് 
മഹാത്തരാമിചെല്ലന്നുമാണ്്. എതിർപ്പുപ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന സംവിർണ്ണിരാിൽ സംതയാഗ്രഹാത്തിലൂചെടി മാന
സംികപിരാിവിർത്തനമുണ്ടാാക്കിണ്ചെമന്നതിനാണ്് ഗംാന്ധിജീി എനോപ്പിാഴും ഊന്നൽനല്കിിയാത്. അത് 
ചെചാനോയ്യണ്ടാത് സംമാനമതക്കിാരാാവിണ്ചെമന്നും അനോ�ഹാം ആവിർത്തിച്ചു.12

സംമാനാഭാിപ്രായാം പിങ്കുവിച്ച ചാരാിത്രകാരാനും നയാതന്ത്രജ്ഞാംനുമായാ സംർദ്യാാർ ചെക.എം 
പിണ്ിക്കിർ, നോക്ഷ്യംത്ര നോൊഡുകളിൽ പ്രനോവിശിക്കിാനുള്ള അധീഃകൃതരുംചെടി അവികാശത്തിനായു
ള്ള നോപിാരാാട്ടംത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭാവിിക്കുന്ന ജീനവിിഭാാഗംങ്ങനോളാ അചെല്ലങ്കിൽ അവിരുംചെടി 
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അവികാശങ്ങചെള തടിയുന്ന സംവിർണ്വിിഭാാഗംങ്ങനോളാ മാത്രനോമ പിചെങ്കടുനോക്കിണ്ടാതുള്ളൂ എന്നഭാിപ്രായാ
ചെപ്പിട്ടു. അനോതാചെടിാപ്പിം നോകാൺഗ്രസ്സാ് അതിചെ� ലക്ഷ്യംയസംാക്ഷ്യംാത്ക്കിാരാത്തിനായാി ഒരാിന്ത്യയൻ നാട്ടു
രാാജീയത്തിൽ സംതയാഗ്രഹാം സംംഘടിിപ്പിിച്ചത് അഭാില�ണ്ീയാമായാില്ല എന്നും അഭാിപ്രായാചെപ്പിടുകയു
ണ്ടാായാി.13 അതുചെകാണ്ടാാകാം അനോ�ഹാം ഈ സംമരാകാലയാളവിിചെലാന്നും കൈവിക്കിചെത്തത്തുകനോയാാ 
സംഹാായാസംഹാകരാണ്ങ്ങൾ നൽകുകനോയാാ ചെചായ്തിരുംന്നില്ല.

എന്നാൽ കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാം ഉയാർത്തുന്ന പ്രധീാന നോചാാദ്യായമായാി നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് 
കണ്ടാത് അവിിചെടി കാലങ്ങളായാി നടിന്നുവിന്നിരുംന്ന കടുത്ത പിൗരാാവികാശധീാംസംനചെത്തയാായാിരുംന്നു. 
ഒരും ജീാതിയുനോടിനോയാാ, ഒരും നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ�നോയാാ നോപിരാിൽ ഒരും കൂട്ടംം ആളുംകൾക്കി് അർഹാമായാ 
നീതി നിനോ�ധീിക്കിചെപ്പിടുന്നത് , പിരാിഹാാസംയവുംം, മനു�യതാരാഹാിതവുംമാണ്്. ക്രിസ്തയാനികൾക്കും, 
മുസ്ലിിംകൾക്കും, എന്ത്യിന് മൃഗംങ്ങൾക്കുനോപിാലുംം സംഞ്ചരാിക്കിാൻ സംാാതന്ത്രയമുണ്ടാായാിരുംന്ന സംർക്കിാർ 
ഉടിമസ്ഥിതയാിലുംള്ള ഒരും നോൊഡ്ിലൂചെടി, ഒരും നോക്ഷ്യംത്രം സ്ഥിിതിചെചായ്യുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കിാരാണ്ത്താൽ 
താഴ്ന്ന ജീാതിക്കിാർക്കി് സംഞ്ചരാിക്കുന്നതിന് വിിലക്കു് ഏർചെപ്പിടുത്തിയാത് തീർത്തും യുക്തിിരാഹാിതവുംം 
അധീാർമികവുംമാണ്്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന ജീാതിമതനോഭാദ്യാമനോനയ അതിചെനതിചെരാ ശബ്ദംമുയാർത്തുന്ന
തും, പ്രതികരാിക്കുന്നതും, സംതയാഗ്രഹാം അനുഷ്ഠിിക്കുന്നതും നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെന സംംബന്ധിച്ചി
ടിനോത്താളം ഇന്ത്യയൻ സംാാതന്ത്രയസംമരാ പ്രസ്ഥിാനചെത്തനോപ്പിാചെലത്തചെന്ന പ്രധീാനമായാിരുംന്നു. മാത്രമല്ല 
ഇന്ത്യയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാൺഗ്രസ്സാിചെ� ഒരാനുഭാാവിിചെയാന്നനിലയാിൽ ചെക.പിി.സംി.സംി ഏചെറ്റടുത്തുനടി
ത്തുന്ന കാരായങ്ങളിൽ പിചെങ്കടുക്കുകചെയാന്നത് തചെ� കടിമയാായും അനോ�ഹാം കരുംതി.

കൈവിക്കിചെത്ത സംതയാഗ്രഹാകയാമ്പിൽ സംജീീവിമായാി പിചെങ്കടുത്തുചെകാണ്ടാിരുംന്ന നോജീാർജ്ജ്് 
നോജീാസംഫിന് ചെചാങ്ങന്നൂരാിചെല വിിലാസംത്തിൽ വിന്ന ഗംാന്ധിജീിയുചെടി കത്ത് യാഥാസംമയാം ലഭാിക്കിാ
ത്തതുചെകാണ്ടാ് ഗംാന്ധിജീിയുചെടി അഭാിപ്രായാവിയതയാസംം അെിയാാചെതനോപിാവുംകയും ചെചായ്തുനോപിാന്ന പ്രവിർ
ത്തനങ്ങൾ അനുസംൂതം തുടിരുംകയും ചെചായ്തു. അനോതസംമയാം, കൈവിക്കിത്ത് ശക്തിിയാാർജ്ജ്ിച്ചുവിരുംന്ന 
സംമരാപ്രസ്ഥിാനചെത്ത തടിയാാൻ അധീികൃതർ പുതിയാ നടിപിടിികളുംമായാി മുനോന്നാട്ടുവിരാികയും, നോക്ഷ്യംത്ര
നോൊഡുകളിനോലക്കി് സംതയാഗ്രഹാികൾക്കി് പ്രനോവിശനം നിനോ�ധീിച്ചുചെകാണ്ടാ് അവി ബാരാിനോക്കിഡുകൾ 
ഉപിനോയാാഗംിച്ച് അടിക്കുകയും ചെചായ്തു. സംമരാം ചെചായ്യുന്ന പ്രതിനോ�ധീക്കിാചെരാ അെസ്റ്റുചെചായ്യുന്നതിനുപികരാം 
അവിചെരാ നിനോരാാധീിതപ്രനോദ്യാശത്ത് തടിഞ്ഞുനിർത്തുകമാത്രം ചെചായ്തു. അധീികാരാികളുംചെടി പുതിയാ തന്ത്രങ്ങ
ളിൽ പ്രനോകാപിിതനായാ നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, സംതയഗ്രഹാികനോളാടി് നീതിയുക്തിമായാി ഗംവിൺചെമ�് 
ചെപിരുംമാറുന്നിചെല്ലന്ന അതൃപ്തി ജീില്ലാ മജീിസം് നോട്രറ്റിനോനാടി് പിരാസംയമായാി പ്രകടിിപ്പിിച്ചു.

നോപിാലീസം് അെസ്റ്റി് ചെചായ്യാത്തതിനാൽ സംതയാഗ്രഹാികൾ അവിരുംചെടി പ്രതിനോ�ധീരാീതിയാിൽ 
ചാില മാറ്റങ്ങൾ വിരുംത്തിചെക്കിാണ്ടാ് വിിലക്കിചെപ്പിട്ടം നോൊഡ്ിൽ ഇരുംന്നുചെകാണ്ടുള്ള നിരാാഹാാരാസംമരാം 
ആരാംഭാിച്ചു. സംതയാഗ്രഹാികളുംം തങ്ങളുംചെടി നിലപിാടുകൾ കടുപ്പിിച്ചനോതാചെടി സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� ഭാാവിി
ചെയാക്കുെിച്ച് ആശങ്കചെപ്പിട്ടം നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, സംതയാഗ്രഹാികൾ ഉപിവിസംിച്ചുചെകാണ്ടാ് ജീീവിൻചെവിടിി
യുചെമന്ന് മുന്നെിയാിപ്പി് നൽകി. അനോതാചെടിാപ്പിം, പിഴിയാചെതറ്റ് തിരുംത്തുന്നതിനും ഒരും പുതിയാ ദുരാന്ത്യം 
തടിയുന്നതിനും നോവിണ്ടാത്ര കരുംണ്യും ഭാരാണ്തന്ത്രവുംം കാണ്ിക്കുന്നിചെല്ലങ്കിൽ ഈ സംതയാഗ്രഹാം 
തുടിരാണ്നോമാ എന്ന് ചെപിാതുജീനങ്ങൾ തീരുംമാനിനോക്കിണ്ടാതുണ്ടാ് എന്ന് വിയക്തിമായാി ചെപിാതുസംമൂഹാ
നോത്താടി് അഭായർത്ഥ്യിച്ചുചെകാണ്ടാ് തചെ� ആശങ്ക ജീനങ്ങനോളാടി് തുെന്നുപിെയുവിാനും അനോ�ഹാം മടിിച്ചില്ല.14 
എന്നാൽ അത്തരാം ആശങ്കകൾക്കി് വിിരാാമം കുെിച്ചത് ഗംാന്ധിജീിയുചെടി ഇടിചെപിടിലുംകളായാിരുംന്നു, 
നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� ചെടിലിഗ്രാമിലൂചെടി നിരാാഹാാരാസംമരാചെത്തക്കുെിച്ചെിഞ്ഞ ഗംാന്ധിജീി നിരാാ
ഹാാരാസംമരാത്തിന് പികരാം െിനോല സംതയാഗ്രഹാം അനുഷ്ഠിിക്കുവിാനും അെസ്റ്റി് ചെചായ്യചെപ്പിടുന്നതുവിചെരാ 
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ശാന്ത്യരാായാിരാിക്കിാനും നിർനോ�ശിച്ചു.15

പിലവിിധീത്തിൽ ശ്രീമിച്ചിട്ടും സംതയാഗ്രഹാം അനുസംൂതം മുനോന്നാട്ടുനോപിാകുന്നതിൽ പ്രനോകാപിിത
മായാ ഗംവിൺചെമ�്, ഏപ്രിൽ 11-ന് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, ചെക.ജീി. നായാർ, പിി.ഡ്ബ്ലിൂ. ചെസംബാസ്റ്റിയൻ, 
കുരുംവിിള മാതു എന്നിവിചെരാ അെസ്റ്റി് ചെചായ്യുകയും ആറുമാസംം തടിവിിന് ശിക്ഷ്യംിക്കുകയും ചെചായ്തു.. തിരും
വിിതാംകൂർ ബ്രിിട്ടംീ�് ചെെസംിഡ്�് സംി. ഡ്ബ്ലിു.ഇ. നോകാട്ടംൺ, മദ്രാസം് ചാീഫ് ചെസംക്രട്ടംെിക്കി് അയാച്ച 
കത്തിൽ പിരാാമർശിക്കുന്നുണ്ടാ്; നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിന് നോശ�ം ഭാാവിനനോയാാ നോനതൃതാകൈനപുണ്യനോമാ 
ഉള്ള മചെറ്റാരും നോനതാവുംം സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ അവിനോശ�ിക്കുന്നിചെല്ലന്നും, അനോ�ഹാത്തിചെ� അഭാാ
വിത്തിൽ നയാിക്കിചെപ്പിടിാനാളില്ലാചെത കൈവിക്കിചെത്ത സംതയാഗ്രഹാം പിരാാജീയാചെപ്പിടിാം എന്നും.16 

എന്നാൽ ഈ സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� പിിന്നീടുള്ള ചാരാിത്രം പിരാിനോശാധീിക്കുനോമ്പാൾ അത് ചെതറ്റായാ 
വിിലയാിരുംത്തലായാിരുംന്നു എന്ന് നിസ്സാംശയാം പിെയാാം. നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� അെസ്റ്റിിനുനോശ�വുംം 
590 ദ്യാിവിസംനോത്താളം സംതയാഗ്രഹാസംമരാം തുടിർന്നു. ആ സംമരാം മുനോന്നാട്ടുവിച്ച പ്രഖയാപിിതലക്ഷ്യംയങ്ങൾ 
ഏകനോദ്യാശം മുഴുവിനായാിത്തചെന്ന നോനടിിചെയാടുത്തുചെകാണ്ടാാണ്് സംമാപ്തികുെിച്ചതും.

ജീയാിലിൽ നോപിാകുന്നതിനുമുമ്പ് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, ഈ സംതയഗ്രഹാം നയാിക്കുന്നതിനായാി 
മികച്ച ഒരുംനോനതാവിിചെന അയാക്കിണ്ചെമന്ന് ഗംാന്ധിജീിനോയാാടി് അഭായർത്ഥ്യിചെച്ചങ്കിലുംം അനുകൂലമായാ 
മറുപിടിി ലഭാിച്ചില്ല. കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ തിരുംവിിതാംകൂെിന് പുെത്തുനിന്നുള്ള നോകാൺഗ്രസം് 
സംന്നദ്ധീഭാടിൻമാരുംചെടി പിങ്കാളിത്തചെത്ത ഗംാന്ധിജീി നോപ്രാത്സാാഹാിപ്പിിച്ചിരുംന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അനോങ്ങ
യാറ്റം, മദ്യാിരാാശി പ്രവിിശയയാിൽ നിന്നുമാത്രം സംന്നദ്ധീഭാടിൻമാചെരാ തിരാചെഞ്ഞടുനോക്കിണ്ടാതാചെണ്ന്ന് 
നിർനോ�ശിക്കുകയും ചെചായ്തു.17 അതുചെകാണ്ടാ് കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരാിപ്പിാടിിചെ� കൂടിി അഭാിപ്രാകൈയാ
കയനോത്താചെടി നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, ചെപിരാിയാാർ ഇ.വിി. രാാമസംാാമി നായ്ക്കാചെരാ നോനതൃതാം ഏചെറ്റടുക്കുന്നതി
നായാി കൈവിക്കിനോത്തക്കി ്ക്ഷ്യംണ്ിച്ചു.18 ക്ഷ്യംണ്ംസംാീകരാിച്ചു കൈവിക്കിചെത്തത്തിയാ അനോ�ഹാം സംർക്കിാരാിചെന 
നിശിതമായാി വിിമർശിച്ചതിചെ� ഫലമായാി തിരുംവിിതാംകൂർ അധീികൃതർ അനോ�ഹാചെത്ത അെസ്റ്റി് 
ചെചായ്തു തടിവിിലാക്കിി. നോദ്യാശീയാ നോനതാക്കിളായാ രാാജീനോഗംാപിാലാചാാരാി, സംാാമി ശ്രീദ്ധീനാന്ദീ്, മഹാാനോദ്യാവി് 
നോദ്യാശായാി, ശ്രീീനിവിാസം അയ്യങ്കാർ, വിരാദ്യാരാാജുലും നായാിഡു, കാമരാാജീ്, സംി.എഫ്. ആൻഡ്രൂസം്, 
സംന്ത്യാനം എന്നിവിർ കൈവിക്കിചെത്തത്തി സംതയാഗ്രഹാത്തിന് പൂർണ്ണി പിിന്തുണ് നൽകി. 

തിരുംവിിതാംകൂർ ഭാരാണ്ാധീികാരാി ശ്രീീമൂലം തിരുംനാളിചെ� മരാണ്ത്തിനുനോശ�ം 1924 
ചെസംപി്റ്റംബർ ഒന്നിന് െീജീ�ായാി ചുമതലനോയാറ്റ ൊണ്ി നോസംതു ലക്ഷ്മി ഭാായാ് കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാ
ത്തിചെല എല്ലാ സംതയാഗ്രഹാികചെളയും ജീയാിലിൽ നിന്ന് നോമാചാിപ്പിിക്കിാൻ ഉത്തരാവിിട്ടംതിചെ� ഫലമായാി 
നോജീാർജ്ജ്് ഉൾചെപ്പിചെടിയുള്ള സംതയാഗ്രഹാത്തിചെല എല്ലാ പ്രധീാന നോനതാക്കിളുംം ജീയാിൽ നോമാചാിതരാായാി. 
മറ്റുംനോനതാക്കിൾ വിീണ്ടും സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ സംജീീവിമായാനോപ്പിാൾ നോജീാർജ്ജ്് വിടിനോക്കിഇന്ത്യയയാിനോലക്കു 
തിരാിച്ചുനോപിായാി എ.ഐ.സംി.സംി.19യാിൽ സംജീീവിമായാി.

കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാം നോദ്യാശീയാ ശ്രീദ്ധീ നോനടിിയാനോതാചെടി നിരാവിധീി സ്ഥിലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
സംഹാായാം സംതയാഗ്രഹാ ഫണ്ടാിനോലക്കി് വിന്നിരുംന്നു. പുെത്തുനിന്നുള്ള സംഹാായാം പ്രനോദ്യാശവിാസംിക
ളുംചെടി ആനോവിശം കുെയ്ക്കുംചെമന്നും, സംതയാഗ്രഹാികൾ പ്രനോദ്യാശവിാസംികളിൽ നിന്നു മാത്രം ഫണ്ടാ് 
സംാീകരാിക്കിണ്ചെമന്നും ഗംാന്ധിജീി നിർനോ�ശിച്ചു. വിിനോരാാധീാഭാാസംചെമന്നു പിെയാചെട്ടം, അനോത ഗംാന്ധിജീി 
തചെന്നയാാണ്് ബൽഗംാം ഇന്ത്യയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാൺഗ്രസ്സാിചെ� സംനോമ്മാളനത്തിൽ കൈവിക്കിം സംതയാ
ഗ്രഹാഫണ്ടാിനോലക്കി് പ്രതിമാസംം 1000 രൂപി വിീതം അനുവിദ്യാിച്ചത്. അതിനു കാരാണ്ക്കിാരാനായാതും 
നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫായാിരുംന്നു. 1924 ഒനോക്ടാബർ 3-ന് ദ്യാില്ലിയാിൽ നടിന്ന നോകാൺഗ്രസം് പ്രവിർത്തകക്കി
മ്മാിറ്റി നോയാാഗംത്തിൽ നോജീാർജീ് കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിന് ഗ്രാനോ�ാ വിാ�നോയാാ അനുവിദ്യാിക്കിണ്ചെമന്ന് 
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വിാക്കിാൽ അനോപിക്ഷ്യംിച്ചതനുസംരാിച്ചാണ്് അത്തവിണ് ഡ്ിസംംബെിൽ നടിന്ന ബൽഗംാം സംനോമ്മാളന
ത്തിൽ അതിചെ� അധീയക്ഷ്യംനായാിരുംന്ന ഗംാന്ധിജീി ഗ്രാ�് അനുവിദ്യാിച്ച് നൽകിയാത്.20

സംതയാഗ്രഹാസംമരാം അതിചെ� നൂതനരാീതികളിനോലക്കും അടുത്ത ഘട്ടംത്തിനോലക്കും കടിന്നു. 
അധീഃകൃതജീനങ്ങളുംചെടി അവികാശങ്ങൾ നോനടിിചെയാടുക്കുന്നതിനായാി 1924 നവിംബർ 1 മുതൽ 12 
വിചെരാ ഉയാർന്ന ജീാതിക്കിാരാായാ ഹാിന്ദുക്കിളുംചെടി നോനതൃതാത്തിൽ കൈവിക്കിം മുതൽ തിരുംവിനന്ത്യപുരാം 
വിചെരായും നാഗംർനോകാവിിൽ മുതൽ തിരുംവിനന്ത്യപുരാം വിചെരായും സംവിർണ്ണി ജീാഥകൾ സംംഘടിിപ്പിിച്ചു. 
അനോതാചെടിാപ്പിം, സംതയാഗ്രഹാികൾ െീജീ�് ൊണ്ിക്കി് ഒരും നിനോവിദ്യാനം നൽകുകയും, ഈ വിി�യാ
ത്തിൽ തിരുംവിിതാംകൂർ നിയാമസംഭായാിൽ ഒരും പ്രനോമയാം അവിതരാിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്തു. നിർഭാാഗംയവി
ശാൽ, പ്രനോമയാം ഒരും നോവിാട്ടംിചെ� കുെവിിൽ പിരാാജീയാചെപ്പിട്ടു. എന്നാൽ ഈ പ്രനോമയാത്തിചെനതിരാായാി 
നോവിാട്ടു ചെചായ്തതിൽ ഒരാാൾ എസം് എൻ ഡ്ി പിി രൂപിീകരാിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ായാക പിങ്ക് വിഹാിച്ച നോഡ്ാ. 
പിൽ പുവിിചെ� സംനോഹാാദ്യാരാൻ ഈഴിവി അംഗംം പിരാനോമശാരാനായാിരുംന്നു.20

1925 മാർച്ച ്9-ന ്ഗംാന്ധിജീി കൈവിക്കിചെത്തത്തുകയും െീജീ� ്ൊണ്ി നോസംതു ലക്ഷ്മി ഭാായാ,് നോപിാലീസം് 
കമ്മാീ�ണ്ർ ശ്രീീ. പിിറ്റ് എന്നിവിരുംമായാി സംതയാഗ്രഹാസംമരാപ്രസ്ഥിാനം അവിസംാനിപ്പിിക്കുന്നതിനായാി 
ചാില ചാർച്ചകൾ നടിത്തുകയും ചെചായ്തു. തൽഫലമായാി, കിഴിക്കി് ഭാാഗംത്തുള്ള നോൊഡ്് ഒഴിിചെകയുള്ള 
കൈവിക്കിം നോക്ഷ്യംത്രത്തിചെ� സംമീപിനോൊഡുകൾ എല്ലാം ജീാതി വിിനോവിചാനം കണ്ക്കിിചെലടുക്കിാചെത 
എല്ലാ ഹാിന്ദുക്കിൾക്കും തുെന്നുനൽകുവിാനും, അവിർണ്രുംചെടി സംാമീപിയചെത്ത നിനോരാാധീിക്കുന്നതിചെന
ക്കുെിച്ച് പിരാാമർശിക്കുന്ന തീണ്ടാൽപിലകകൾ നോൊഡുകളിൽ നിന്ന് നീക്കിം ചെചായ്യുവിാനും തീരുംമാനിച്ചു. 
അങ്ങചെന 1925 നവിംബർ 23-ന് 603 ദ്യാിവിസംചെത്ത തുടിർച്ചയാായാ സംതയാഗ്രഹാ സംമരാപിരാിപിാടിികൾക്കി് 
വിിജീയാകരാമായാ സംമാപ്തികുെിക്കിചെപ്പിട്ടു.

കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാം മുനോന്നാട്ടുവിച്ച അടിിസ്ഥിാന വിി�യാത്തിൽ അചെല്ലങ്കിൽ അതിചെ� 
ഉനോ�ശയശുദ്ധീിയാിൽ എല്ലായാ് നോപ്പിാഴും ആശയാക്കുഴിപ്പിം നിലനിന്നിരുംന്നു. ഈ സംതയാഗ്രഹാം ഊന്നൽ 
നൽകിയാത് ചെതാട്ടുകൂടിായ്മയാ് ചെക്കിതിചെരായാാനോണ്ാ, അധീഃകൃത ജീനങ്ങളുംചെടി സംഞ്ചാരാ സംാാതന്ത്രയത്തി
നാനോണ്ാ അനോതാ ജീാതി വിയതയാസംമില്ലാചെത എല്ലാവിർക്കും നോക്ഷ്യംത്രത്തിൽ പ്രനോവിശനം അനുവിദ്യാിക്കു
ന്നതിനാനോണ്ാ എന്നത് ഒരുംഘട്ടംത്തിൽ ഈ സംമരാത്തിചെ� പുനോരാാഗംതിചെയാ സംന്ദീിഗ്ദ്ധാവിസ്ഥിയാിൽ 
എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിചെ� ഇടിചെപിടിലുംകളാണ്് പ്രധീാനമായും ഈ നോചാാദ്യായങ്ങചെള 
ഉണ്ർത്തിയാത്. ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്നനോതാചെടി പിൗരാാവികാശ പ്രശ് നം സംാാഭാാവിികമായും 
പിരാിഹാരാിക്കിചെപ്പിടുചെമന്നായാിരുംന്നു ഗംാന്ധിജീിയുചെടി അഭാിപ്രായാം. എന്നാൽ, നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ്, 
വിരാദ്യാരാാജുലും നായാിഡു, ഇ.വിി. രാാമസംാാമി നായ്ക്കാർ, ചെക.പിി. നോകശവിനോമനോനാൻ എന്നിവിരുംൾചെപ്പിചെടി 
ഇതിൽ നോനരാിട്ടം് പിചെങ്കടുത്ത അനോനകർക്കി്, എല്ലാ വിിഭാാഗംം ചെപിാതുജീനങ്ങൾക്കും ചെപിാതു ഇടിങ്ങ
ളിലൂചെടി സംഞ്ചരാിക്കിാനുള്ള പിൗരാസംാാതന്ത്രയത്തിചെ� പ്രശ്നമായാിരുംന്നു അത്. അതുചെകാണ്ടുതചെന്ന 
ഒരും ക്രിസ്തയാനിയാായാതിനാൽ കൈവിക്കിം സംതയാഗ്രഹാത്തിൽ പിചെങ്കടുനോക്കിണ്ടാതില്ല എന്ന ഗംാന്ധി
ജീിയുചെടി അഭാിപ്രായാനോത്താടി് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് നോയാാജീിച്ചിചെല്ലന്നു മാത്രനോമല്ല മാപ്പി് പിെയാാനുള്ള 
ഗംാന്ധിജീിയുചെടി നിർനോ�ശം നിനോ�ധീിക്കുകയും ചെചായ്തു.21 ഈ സംതയാഗ്രഹാത്തിചെ� ഓനോരാാ ഘട്ടംത്തിലുംം 
ഗംാന്ധിജീിയുചെടി മനോനാഭാാവിവുംം സംമീപിനങ്ങളുംം ഈ സംതയാഗ്രഹാത്തിന് പൂർണ്ണിമായും ഹാിന്ദു നിെം 
നൽകുവിാനാണ്് ശ്രീമിച്ചത്. എന്നാൽ ചെതാട്ടുകൂടിാത്തവിരുംചെടി പിൗരാാവികാശങ്ങൾ നിനോ�ധീിക്കി
ചെപ്പിടുനോമ്പാൾ സംവിർണ് ഹാിന്ദുക്കിചെളനോപ്പിാചെലത്തചെന്ന, അധീഃകൃതരുംചെടി അവികാശങ്ങൾക്കിായാി 
നോപിാരാാനോടിണ്ടാത് തചെ� കൂടിി താല്പരായമാചെണ്ന്ന് നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് അനോ�ഹാചെത്ത ഓർമ്മാിപ്പിിച്ചു.

പിൗരാാവികാശങ്ങചെളക്കുെിച്ചും ചെതാട്ടുകൂടിായ്മചെയാക്കുെിച്ചുമുള്ള കൃതയവുംം സൂക്ഷ്മവുംമായാ 
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അഭാിപ്രായാങ്ങൾ 1924 ജീനുവിരാി 31-ചെല യാങി് ഇന്ത്യയയാിൽ അനോ�ഹാം എഴുതി, മനു�യർക്കി്, രാാഷ്ട്രീീയാം, 
മാനു�ികം, സംാമൂഹാികം എന്നീ മൂന്ന് വിിഭാാഗംത്തിലുംള്ള അവികാശങ്ങളുംണ്ടാ്.22 ആദ്യായനോത്തതിൽ 
ആധുനിക ഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച പിൗരാതാ അവികാശങ്ങളാണ്് ഉൾചെപ്പിടുന്നത്. അതിൽ ചെപിാതു 
നോൊഡുകൾ, ചെപിാതു കിണ്റുകൾ, ചെപിാതുവിിദ്യായാലയാങ്ങൾ, നോകാടിതികൾ എന്നിവി ഉപിനോയാാഗംിക്കിാനു
ള്ള അവികാശം, നോവിാട്ടംവികാശം എന്നിവി ഉൾചെപ്പിടുന്നു. ഈ അവികാശങ്ങൾ നിനോ�ധീിക്കുന്നതിന് 
സംാധുവിായാ ഒരും കാരാണ്വുംമിചെല്ലന്നിരാിചെക്കിത്തചെന്ന അവി പിലയാിടിത്തും നിനോ�ധീിക്കിചെപ്പിട്ടുചെക്കിാ
ണ്ടാിരാിക്കുന്നു. 

രാണ്ടാാമനോത്തത്, ആരാാധീനാസംാതന്ത്രയനോത്താചെടിയുള്ള മതസംാാതന്ത്രയത്തിനുള്ള മാനു�ികാവി
കാശമായാിരുംന്നു. എന്നാൽ എല്ലായാിടിത്തും ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനം സംാമൂഹാിക മുൻ ഗംണ്നയാിലാണ്് 
നടിക്കുന്നത്. നോക്ഷ്യംത്രപിരാിസംരാത്ത് ചെതാട്ടുകൂടിാത്തവിരുംചെടി സംാന്നിദ്ധീയം തങ്ങചെള മലിനമാക്കുചെമന്നും, 
പുരാാതന ആചാാരാങ്ങൾക്കും വിിശാാസംങ്ങൾക്കും അത് വിിരുംദ്ധീമാചെണ്ന്നും ബ്രിാഹ്മണ്ർ വിിശാസംി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരും സംാമൂഹായ പിരാിഷ്കർത്താവിിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം, ഒരും കൈദ്യാവിചെത്ത 
സംാതന്ത്രമായാി ആരാാധീിക്കിാനുള്ള നോക്ഷ്യംത്ര പ്രനോവിശനം നിനോ�ധീിക്കുന്നത് വിയക്തിിഗംത സംാാതന്ത്രയ
ത്തിചെ� ലംഘനമാണ്്. നോജീാർജ്ജ്ിചെ� അഭാിപ്രായാത്തിൽ, അത്തരാചെമാരും സംാഹാചാരായത്തിൽ മാനു
�ികാവികാശങ്ങൾ ഒരും പിരാിഹാാരാമാക്കുക എന്നത് എളുംപ്പിമല്ല. ചെതാട്ടുകൂടിാത്തവിർക്കി് അത്തരാ
ചെമാരും അവികാശം നൽകുന്നതിന് ഭാരാണ്കൂടിം നടിത്തുന്ന ഏചെതാരും ഇടിചെപിടിലുംം ഭാരാണ്കൂടിത്തിചെ� 
സംാധീാരാണ് പ്രവിർത്തനങ്ങളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ നയായാീകരാിക്കിാൻ പ്രയാാസംമാണ്്.

മൂന്നാമനോത്തത്, വിയതയസ്ത അടിിത്തെയാിൽ നിലചെകാള്ളുന്ന മിശ്രീനോഭാാജീനനോത്തയും മിശ്രീവിിവിാ
ഹാചെത്തയും പ്രതിനിധീീകരാിക്കുന്ന സംാമൂഹാിക അവികാശങ്ങളാണ്്. ചെതാട്ടുകൂടിായ്മ ഇല്ലാതാക്കുന്ന
തിനായാി അന്ത്യർജീാതി വിിവിാഹാങ്ങളുംചെടി ആവിശയകതയ്ക്കാ് അനോ�ഹാം മുൻഗംണ്ന നൽകി. ഇന്ത്യയയാിൽ 
നിലവിിലുംള്ള വിിവിാഹാ സംമ്പ്രദ്യാായാചെത്ത വിിമർശിച്ച അനോ�ഹാം പ്രാഥമികമായാി മാതാപിിതാക്കിളുംചെടി 
ആഗ്രഹാചെത്ത അടിിസ്ഥിാനമാക്കിിയുള്ള സംംവിിധീാനത്തിലൂചെടിയുള്ള വിിവിാഹാം അസംംബന്ധമാ
ചെണ്ന്ന് വിാദ്യാിച്ചു. നോജീാർജീിചെന സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം ഉയാർന്ന-താഴ്ന്ന ജീാതിക്കിാചെരാ ബാധീിച്ച 
ഒനോരാചെയാാരും യാഥാർത്ഥ്യ പ്രശ് നം ദ്യാാരാിദ്രയമായാിരുംന്നു. നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനത്തിചെ� പ്രശ്നനോത്തക്കിാൾ 
ദ്യാാരാിദ്രയ നിർമ്മാാർജ്ജ്നമാണ്് പിരാമപ്രധീാനം എന്നനോ�ഹാം വിിശാസംിച്ചു. ചെതാട്ടുകൂടിായ്മചെയാക്കുെിച്ചു
ള്ള അനോ�ഹാത്തിചെ� നിഗംമനങ്ങൾക്കു് നോഡ്ാ. ബി.ആർ. അംനോബദ്യാ്കറുചെടി ചാിന്ത്യകളുംമായാി ഏചെെ 
സംാമയമുണ്ടാ്. ചെമച്ചചെപ്പിട്ടം വിിദ്യായാഭായാസംത്തിലൂചെടിയും ചെതാഴിിലിലൂചെടിയും മാത്രനോമ താഴ്ന്ന വിിഭാാഗംക്കിാചെരാ 
ഉയാർത്താൻ കഴിിയൂ എന്ന് അംനോബദ്യാ്കർ വിിശാസംിച്ചിരുംന്നു. ഇത് നോനടിികഴിിഞ്ഞാൽ, മതപിരാമായാ 
കാരായങ്ങളുംം അവിർക്കി് അനുകൂലമായാി വിരുംം. അനോ�ഹാചെത്ത സംംബന്ധിച്ചിടിനോത്താളം, നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവി
ശനനോത്തക്കിാൾ പ്രധീാനം മികച്ച ജീീവിിതം നയാിക്കുക എന്നതിനായാിരുംന്നു.

വിീക്ഷ്യംണ്ങ്ങളിലുംം പ്രതയയാശാസ്ത്രംങ്ങളിലുംം വിയതയസ്ഥിമായാ നിലപിാടുകൾ ഗംാന്ധിജീിയുമായാി 
ഉണ്ടാാവുംകയും, ഇന്ത്യയൻ നാ�ണ്ൽ നോകാൺഗ്രസംിൽ നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫിന് ഉൾചെക്കിാള്ളാൻ 
കഴിിയാാത്ത ചാില രാാഷ്ട്രീീയാ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാാവുംകയും ചെചായ്തനോപ്പിാൾ നോജീാർജ്ജ്് നോജീാസംഫ് നോകാൺഗ്ര
സംിൽ നിന്നും, ഗംാന്ധിജീിയാിൽ നിന്നും അകന്ന് മധുരായാിനോലക്കി് മടിങ്ങി.
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നീതു വിി.എസം്.
തൃശ്ശൂർ ജീില്ലയാിചെല മാടിക്കിത്തെയാിൽ ജീനനം. പിീച്ചി സംാനോദ്യാശിനി. കാലടിി സംംസ്കൃതസംർവികലാശാല 
പിയ്യന്നൂർ പ്രാനോദ്യാശികനോകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചാരാിത്രത്തിൽ ബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാപിഠനം പൂർത്തിയാാക്കിി. 
ഇനോപ്പിാൾ തിരുംച്ചിെപ്പിള്ളി ഭാാരാതിദ്യാാസംൻ സംർവികലാശാലയാിചെല ചാരാിത്രവിിഭാാഗംത്തിൽ ഗംനോവി�ണ്വിിദ്യായാർ
ത്ഥ്യിയാാണ്്. ബ്രിിട്ടംീ�് ആധീിപിതയവുംം തമിഴി് നാട്ടംിചെല തനോ�ശീയാ ജീനങ്ങളുംചെടി ചെചാറുത്തുനില്പുമാണ്് പ്രധീാന 
പിഠനനോമഖല.



പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല ഭാാ�ാനൂനപിക്ഷ്യംങ്ങൾ
സംിനി ജീി.പിി.

ഗംനോവി�ക, നോദ്യാവിമാതാ നോകാനോളജീ്, കുെവിിലങ്ങാടി്

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ജ്ഞാംാനനോബാധീം രൂപിചെപ്പിടുത്തിയാ നോദ്യാശീയാചാരാിത്രങ്ങൾ ഓനോരാാ കാലനോത്തയും 
ബൗദ്ധീികവുംം കൈസംദ്ധീാന്ത്യികവുംമായാ ചാിന്ത്യാഗംതികൾക്കിനുസൃതമായാി രൂപിം ചെകാണ്ടാ ഏകശിലാ
ത്മക സൃഷ്ടിികളാണ്്. ആധുനിക കാലത്തിചെലത്തുനോമ്പാൾ ഡ്ി. ഡ്ി. ചെകാസംാംബിചെയാ നോപിാലുംള്ളവിർ 
അധീികാരാ പ്രതയയാശാസ്ത്രം നിർമ്മാിതികളായാ രാാഷ്ട്രീീയാചാരാിത്രത്തിചെ� അപിരായാപ്തത വിയക്തിമാക്കുകയും 
പുതിയാ സംരാണ്ികൾ തുെന്നുതരാികയും ചെചായ്യുന്നുണ്ടാ്. നോൊബർട്ടം് ഡ്ൗ�ിചെ� പ്രാനോദ്യാശികതാവിാദ്യാവുംം 
ചെെയ്മണ്ടാ് വിിലയംസംിചെ� സംംസ്കാാരാനിർവ്വചാനങ്ങളുംം വിിവിിയാൻ നോസംാബ്നോചാാക്സിിചെ� ജീനപ്രാതിനിധീയ
കാഴ്ചപ്പിാടുചെമല്ലാം ചാരാിത്രസംങ്കല്പനചെത്ത കാനോലാചാിതമായാി പുനർനിർവ്വചാിച്ചു. ജീനതയുചെടി സംംസ്കാാരാം 
സംാമൂഹായാവിസ്ഥി തുടിങ്ങിയാ വിിശാല വിയവിഹാാരാനോമഖലകചെള ഉൾചെക്കിാള്ളാൻ സംാമ്പ്രദ്യാായാികരാീതി
ക്കുള്ള പിരാിമിതി മെികടിക്കിാനാണ്് പ്രാനോദ്യാശികചാരാിത്രം പിരാിശ്രീമിക്കുന്നത്.

ഉപിാദ്യാാനങ്ങളിചെല ഭാിന്നതയും സംമീപിനരാീതിയാിചെല വിയതയാസംവുംം മുഖയധീാരാാചാരാിത്രത്തിൽ 
നിന്ന് നോവിെിചെട്ടംാരും രാീതിശാസ്ത്രംം എന്ന ആവിശയകതയാിനോലക്കി് പ്രാനോദ്യാശികചാരാിത്രചെത്ത നയാിച്ചു. 
പ്രാനോദ്യാശിക കൈവിവിിദ്ധീയങ്ങചെള കചെണ്ടാടുക്കിാനുതകുന്ന ആകരാങ്ങളിലൂചെടി രൂപിചെപ്പിടുന്ന പ്രാനോദ്യാശിക 
ചാരാിത്രം ദ്യാത്തങ്ങളുംചെടി വിസ്തുനിഷ്ഠിതനോയാക്കിാൾ ആവിിഷ്ക്കാരാകൈവിവിിദ്ധീയങ്ങചെളയും അർത്ഥ്യതലങ്ങചെള
യുമാണ്് അനോനാ�ിക്കുന്നത്. വിയതയസ്ത വിി�യാനോമഖലകളുംം കൈവിവിിധീയമാർന്ന പിഠനരാീതിയും പ്രാനോദ്യാ
ശികപിഠനത്തിനാവിശയമാണ്് എന്നതിനാൽ വിിവിിധീ ശാസ്ത്രംവിിജ്ഞാംാന നോമഖലകൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന 
അന്ത്യർകൈവിജ്ഞാംാനികരാീതിയാിലൂചെടി മാത്രനോമ പ്രനോദ്യാശത്തിചെ� സൂക്ഷ്മഘടികങ്ങളിനോലക്കി് എത്തിനോച്ച
രുംവിാൻ സംാദ്ധീയമാകൂ.

കുടിിനോയാറ്റങ്ങൾ
താൽക്കിാലികനോമാ സ്ഥിിരാനോമാ ആയാ താമസംത്തിനുനോവിണ്ടാി ഒരും പ്രനോദ്യാശത്തുനിന്ന് മചെറ്റാരും പ്രനോദ്യാശ
നോത്തക്കുള്ള മനു�യചെ� പ്രയാാണ്മാണ്് കുടിിനോയാറ്റം. കുടിിനോയാറ്റത്തിചെ� കാരാണ്ങ്ങചെള സംാമൂഹാികം, 
രാാഷ്ട്രീീയാം, സംാമ്പത്തികം എന്നിങ്ങചെന വിർഗ്ഗ്ീകരാിക്കിാം. കാരാണ്ങ്ങൾ എന്തുതചെന്നയാായാാലുംം 
കുടിിനോയാറ്റങ്ങളാണ്് ഒരും പ്രനോദ്യാശത്ത് ഭാാ�ാനൂനപിക്ഷ്യംങ്ങചെള സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്.

കടിൽവിയ്പുനോദ്യാശമായാ പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല ആദ്യായകാല നിവിാസംികൾ മുക്കുവിരാായാിരുംന്നു. 
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തുടിർചെന്നത്തിയാ നമ്പൂതിരാി, നായാർ, ഈഴിവി, ക്രിസ്തയൻ, ഇസ്ലിാം വിിഭാാഗംക്കിാരുംം തനോ�ശിയാരാായാി 
മാെി. മുഹാമ്മാദ്യാീയാർ, നമ്പൂതിരാി, ചെചാട്ടംികൾ, ചെകാളിങ്ങ�ാർ, മുക്കുവിർ എന്നീ സംമൂഹാങ്ങൾ ഇവിിചെടി 
ഉണ്ടാായാിരുംന്നതായാി എ.ഡ്ി 1403 ൽ എത്തിയാ വിിനോദ്യാശസംഞ്ചാരാിയാായാ മാഹാാാൻ വിയക്തിമാക്കുന്നു.1 
യൂനോൊപിയൻ ആഗംമനനോത്താചെടി ചെകാച്ചി തുെമുഖത്തിനുണ്ടാായാ വിളർച്ചയും വിയാപിാരാ പുനോരാാഗംതിയും 
വിിവിിധീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിയതയസ്തസംമൂഹാങ്ങചെള ഈ പ്രനോദ്യാശനോത്തയ്ക്കാ് ആകർ�ിച്ചു. 
ഒരുംപിനോക്ഷ്യം ഇത്രയാധീികം അനയഭാാ�ാ സംമൂഹാങ്ങചെള ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഇന്ത്യയയാിചെല ഏറ്റവുംം ചെചാെി
യാനോമഖലയാായാിരാിക്കും നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി മട്ടംാനോഞ്ചരാി (2½ കി.മി ചുറ്റളവി്) പ്രനോദ്യാശം. ചെതലുംങ്ക്, ചെകാങ്കണ്ി, 
ഗുജീൊത്തി, തമിഴി്, ഹാരാിയാാണ്് വിി, മാർവിാടിി, രാാജീസ്ഥിാനി, ഹാിന്ദീി, കച്ചി, ദ്യാഖ്നി, തുളും, കന്നടി, 
ഹാലായാി, മൊഠി, കാശ്മീരാി, ഇംഗ്ലീീ�് തുടിങ്ങിയാ ഭാാ�ാസംമൂഹാങ്ങൾ ഈ പ്രനോദ്യാശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന.2

ചെതലുംങ്കർ
നോകരാളത്തിനോലക്കുള്ള ചെതലുംങ്കരുംചെടി കുടിിനോയാറ്റത്തിന് രാണ്ടു ഘട്ടംങ്ങളുംണ്ടാ്. ആന്ധ്രായാിൽനിന്ന് 
തമിഴി് നാട്ടംിനോലക്കുള്ള ആദ്യായഘട്ടംകുടിിനോയാറ്റം കൃഷ്ണനോദ്യാവിരാായാരുംചെടി കാലം മുതൽ ആരാംഭാിച്ചിരുംന്നു.3 
തമിഴി് നാട്ടംിൽ എത്തിയാ ചെതലുംങ്കർ അവിിചെടിനിന്ന് നോകരാളത്തിനോലക്കി് കുടിിനോയാെി. അവിചെരാ കൂടിാചെത 
ആന്ധ്രായാിൽ നിന്ന് നോനരാിട്ടം് നോകരാളത്തിനോലക്കി് കുടിിനോയാെിയാവിരുംം ഉണ്ടാ്. 24 മകൈന ചെതലുംങ്ക് ചെചാട്ടംി, 
ചെതലുംങ്ക് നായാിഡു, ചാക്ലാിയാാർ (അരുംന്ത്യതിയാാർ) എന്നീ ചെതലുംങ്ക് സംമൂഹാങ്ങൾ പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിൽ 
നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവിിടുചെത്ത ചെതലുംങ്കരാിൽ ഭൂരാിപിക്ഷ്യംവുംം ചെചാട്ടംിവിിഭാാഗംക്കിാരാാണ്്. ചെചാട്ടു (കച്ചവിടിം) 
നടിത്തുന്നതിനാലാണ്് ഈ നോപിരാ് ലഭാിച്ചത്. എണ്ണിചെച്ചട്ടംി, പിപ്പിടിചെച്ചട്ടംി, കപ്പിലണ്ടാിചെച്ചട്ടംി, വിളചെച്ചട്ടംി, 
എരുംമചെച്ചട്ടംി എന്നിങ്ങചെന ഇവിചെരാ ചെതാഴിിലിചെന അടിിസ്ഥിാനമാക്കിി വിിഭാജീിച്ചിരാിക്കുന്നു. ഇവിരാിൽ 
കപ്പിലണ്ടാിചെച്ചട്ടംി, എരുംമചെച്ചട്ടംി എന്നീ രാണ്ടുവിിഭാാഗംമാണ്് പ്രസ്തുത പ്രനോദ്യാശത്തുള്ളത്. കടില, കപ്പിലണ്ടാി, 
ചെപിാരാി, മിഠായാികൾ എന്നിവിയുചെടി കച്ചവിടിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് അഞ്ഞൂെിൽപ്പിരാം വിർ�ങ്ങൾക്കു
മുൻപി് മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിൽ കുടിിനോയാെിയാവിരാാണ്് കപ്പിലണ്ടാിചെച്ചട്ടംികൾ. ഇക്കൂട്ടംർ കുടിിനോയാെിയാ പ്രനോദ്യാശം 
ഇന്ന് കപ്പിലണ്ടാിമുക്കി് എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. പിലകാലങ്ങളിലായാി നിരാവിധീിനോപിർ കുടിിനോയാെിചെയാങ്കിലുംം 
ഇന്ന് നാല്പനോതാളം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രനോമ നോശ�ിക്കുന്നുള്ളൂ. എരുംമക്കിച്ചവിടിവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് 
എത്തിയാ എരുംമചെച്ചട്ടംി വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിട്ടം ചെതാണ്ണൂനോൊളം കുടുംബങ്ങളുംചെടി ആസ്ഥിാനം കൂവിപ്പിാ
ടിമാണ്്.

മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിൽ അഞ്ചുകുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെചാെിയാസംമൂഹാമാണ്് ചെതലുംങ്ക് നായാിഡു. നോകരാ
ളത്തിൽ ഗംവിരാ, ബലിജീ വിിഭാാഗംക്കിാരാാണുള്ളത്. പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല നായാിഡുമാർ ബലിജീ വിിഭാാഗം
ക്കിാരാാണ്്. ആന്ധ്രായാിചെല വിയാപിാരാ പ്രമുഖരാാണ്് ഇവിർ. ടിിപ്പുവിിചെ� കാലഘട്ടംത്തിൽ എത്തിനോച്ചർന്നു 
എന്നു കരുംതചെപ്പിടുന്ന ഇവിരുംചെടി സംാനോദ്യാശം ആന്ധ്രായാിചെല ചാിറ്റൂരുംം പിരാിസംരാപ്രനോദ്യാശങ്ങളുംമാണ്്.

ചെതലുംങ്ക് സംംസംാരാിക്കുന്ന ചാക്ലാിയാാർവിിഭാാഗംം തിരുംപ്പൂർ, ചെപിാള്ളാച്ചി, നോകായാമ്പത്തൂർ എന്നീ 
പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്് ചെകാച്ചിയാിചെലത്തിയാത്. തുകൽപിണ്ി കുലചെത്താഴിിലായുള്ള ഈ സംമൂഹാ
ത്തിചെ� കുടിിനോയാറ്റത്തിന് എട്ടം് പിതിറ്റാണ്ടാ് പിഴിക്കിമുണ്ടാ്. 1950 കളിൽ നിലനിന്നിരുംന്ന പിാട്ടംകക്കൂസം് 4 
സംമ്പ്രദ്യാായാത്തിചെല നോതാട്ടംിപ്പിണ്ിക്കിാരാായാിരുംന്നു പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല പുലയാസംമൂഹാം. നോജീാലിക്കി
നുസൃതമായാ കൂലി ആവിശയചെപ്പിട്ടം് ഇവിർ നടിത്തിയാ പിണ്ിമുടിക്കിിചെന നോനരാിടിാനായാി അന്നചെത്ത 
മുൻസംിപ്പിൽ ചെചായാർമാനായാ ചെക.ചെജീ.ഹാർ�ൽ തമിഴി് നാട്ടംിൽനിന്ന് നോതാട്ടംിപ്പിണ്ിക്കിായാി പിത്തു
കുടുംബങ്ങളടിങ്ങുന്ന ഒരും സംമൂഹാചെത്ത ചെകാണ്ടുവിന്ന് നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി ചെവിളിയാിൽ താമസംിപ്പിിച്ചു. 
ഇങ്ങചെന എത്തിയാ ചാക്ലാിയാാർ സംമൂഹാത്തിചെ� കുടിിനോയാറ്റം കാലക്രനോമണ് വിർദ്ധീിചെച്ചങ്കിലുംം ഇന്ന് 
നോഫാർട്ടുചെകാച്ചിയാിചെല രാാനോമശാരാം നോകാളനിയാിൽ 74 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
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ചെകാങ്കണ്ികൾ
ഗുജീൊത്തുമുതൽ കർണ്ണിാടികംവിചെരാ നീണ്ടുകിടിക്കുന്ന തീരാപ്രനോദ്യാശമാണ്് ചെകാങ്കൺ നോമഖല. 
ചെകാങ്കൺ നോദ്യാശത്തുനിന്ന് എത്തിയാതിനാലുംം ചെകാങ്കണ്ിഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്നതിനാലുംം ഇവിചെരാ 
ചെകാങ്കണ്ികൾ എന്നുതചെന്നയാാണ്് വിിളിക്കുന്നത്. നോഗംാവിയാിചെല ഔനോദ്യായാഗംിക ഭാാ�യാായാ ചെകാങ്കണ്ി 
ഇൻനോഡ്ാ ആരായൻ ഭാാ�ാകുടുംബത്തിചെല ചെതക്കിൻ വിിഭാാഗംത്തിൽ ഉൾചെപ്പിട്ടംതാണ്്. നോകരാളത്തിനോല
ക്കുള്ള ചെകാങ്കണ്ികളുംചെടി വിരാവിിചെ� കൃതയമായാ കാലനിർണ്ണിയാം സംാദ്ധീയമല്ല. 1498-ൽ വിാനോസ്കാാഡ് 
ഗംാമ നോകാഴിിനോക്കിാടി് എത്തിയാനോപ്പിാൾ ചെകാങ്കണ്ിഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്നവിർ ഉണ്ടാായാിരുംന്നതായാി 
കൃഷ്ണയ്യർ, നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംാമൂതിരാികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നോരാഖചെപ്പിടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു.56 അതിനാൽ 
അലാവും�ീൻ ഖിൽജീി നോഗംാവി ആക്രമിച്ചനോപ്പിാഴിാണ്് (1294) ഇവിർ നോകരാളത്തിചെലത്തിയാിരാിക്കിാൻ 
സംാദ്ധീയത. 1560-ൽ നോപിാർട്ടുഗംീസം് പിീഡ്നം മൂലം നോഗംാവിയാിൽനിന്നും സംമീപിപ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽനിന്നും 
ചെകാങ്കണ്ികൾ വിിവിിധീ സ്ഥിലങ്ങളിനോലക്കി് പിലായാനംചെചായ്തു. ചെകാച്ചിയാിചെലത്തിയാ സംമൂഹാത്തിന് 
അന്നചെത്ത രാാജീാവിായാ നോകശവിരാാമവിർമ്മാ സംംരാക്ഷ്യംണ്വുംം മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിചെല ചെചാെളായാിയാിൽ 
കരാചെമാഴിിവിാക്കിി ഭൂമിയും നൽകി.

ഗംൗഡ്സംാരാസംാതബ്രിാഹ്മണ്ർ, കൈവിശയ, നോസംാനാർ/കൈദ്യാവിജ്ഞാം ബ്രിാഹ്മണ്ർ, സംാരാസംാതർ/
അബ്രിാഹ്മണ്, കുഡുംബികൾ എന്നിങ്ങചെന അഞ്ച് ചെകാങ്കണ്ി ഭാാ�ാസംമൂഹാങ്ങൾ പിഠനനോമഖല
യാിലുംണ്ടാ്. ഇവിരാിൽ ജീാതിപിരാമായാി നോമൽനോക്കിായ്മ ഗംൗഡ്സംാരാസംാതർക്കും ഏറ്റവുംം താചെഴി കുഡും
ബികളുംമാണ്്. ഇവിചെരാക്കൂടിാചെത ഒരും ക്രിസ്തയൻ ചെകാങ്കണ്ി കുടുംബവുംം ഇടിചെക്കിാച്ചിയാിലുംണ്ടാ്. 1500 
ഓളം ഗംൗഡ്സംാരാസംാത കുടുംബങ്ങൾ മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിലുംണ്ടാ്. നോ�ണ്ായാി, കൈപി, ഭാട്ടം്, മലയ, പ്രഭു തുടിങ്ങി 
പിന്ത്രനോണ്ടാാളം വിംശനാമങ്ങൾ (Surname) ഇതിലുംൾചെപ്പിടുന്നു. വിാണ്ിജീയനിപുണ്രാായാിരുംന്ന 
കൈവിശയവിിഭാാഗംത്തിചെ� ഇനോപ്പിാഴിചെത്ത നോകന്ദ്രം അമരാാവിതിയാാണ്്. സംാർണ്ണിപ്പിണ്ിയാിനോലർചെപ്പിട്ടംിരും
ന്ന സംമൂഹാമാണ്് ‘നോസംാനാർ‘. ചെകാച്ചിയുചെടി നാണ്യാമായാ പുത്തൻ അടിിക്കുവിാനുള്ള ഇവിരുംചെടി 
അവികാശം ആർനോക്കിവി് നോരാഖകളിൽനിന്ന് വിയക്തിമാണ്്.6 ചെകാങ്കണ്ി നോദ്യാവിദ്യാാസംി സംമൂഹാമാണ്് 
‘സംാരാസംാതർ‘. നോക്ഷ്യംത്രനർത്തകികളായാിരുംന്ന ഇവിചെരാക്കുെിച്ച് എ.ഡ്ി. 1004 ചെല തീട്ടൂരാത്തിൽ 
(ചെകാച്ചിയാിൽനിന്ന് വിന്ന ചെകാങ്കണ്ി ദ്യാാസംി നാരാായാണ്ി നോകളിയാാടിിയാതിന് ചെചാലവി് നൽകുന്ന
തായാി) പിരാാമർശമുണ്ടാ്. നോകരാളത്തിൽ മൂപ്പി�ാർ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്ന കുഡുംബി സംമൂഹാം ചെകാങ്കണ്ി 
പ്രഭുക്കിളുംചെടി ആശ്രീിതരാായാാണ്് ഇവിിചെടി എത്തിയാത്. കുഡുംബികൾ ചെകാങ്കണ്ശൂദ്രചെരാന്ന് ട്രാവിൻകൂർ 
നോസ്റ്റിറ്റ് മാനുവിലിൽ78 നോരാഖചെപ്പിടുത്തിയാിരാിക്കുന്നു.

തമിഴിർ
പിലകാലങ്ങളിൽ വിയതയസ്തകാരാണ്ങ്ങളാൽ കുടിിനോയാെിയാ വിണ്ിയാർ, തമിഴി് വിിശാകർമ്മാ, വിണ്ണിാൻ, 
യാാദ്യാവി, തമിഴി്ബ്രിാഹ്മണ്ർ എന്നിങ്ങചെന അഞ്ച് തമിഴി് സംമൂഹാങ്ങളാണ്് മട്ടംാനോഞ്ചരാി നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി 
നോമഖലയാിലുംള്ളത്. പിാരാമ്പരായമായാി ചാക്കി് ആട്ടംി എണ്ണിചെയാടുക്കുന്ന സംമൂഹാമാണ്് ‘വിണ്ിയാർ‘. ചെകാച്ചി
രാാജീാവിിചെ� ആവിശയപ്രകാരാം ഭാക്ഷ്യംയ എണ്ണി ഉല്പാദ്യാനത്തിനായാി കുടിിനോയാെിയാ ഇവിരുംചെടി പൂർവ്വനോദ്യാശം 
മധുരായും പിരാിസംരാപ്രനോദ്യാശങ്ങളുംമാണ്്. പിാണ്ഡയനോദ്യാശത്ത് നിചെന്നത്തിയാ ഇവിർക്കി് രാാജീാവി് അനുവി
ദ്യാിച്ചു നൽകിയാ പ്രനോദ്യാശം ഇന്ന് പിാണ്ടാിക്കുടിി എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. തമിഴി് നാട്ടംിചെല ചുങ്കം, ധീാരാാപുരാം, 
ചെകനോങ്കയാം എന്നീപ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽനിന്ന് കുടിിനോയാെിയാ സംമൂഹാമാണ്് ‘യാാദ്യാവിർ‘. ആടുകച്ചവിടിവുംമായാി 
ബന്ധചെപ്പിട്ടം് എത്തിയാ ഇവിരുംചെടി മുപ്പിത്തിയാനോഞ്ചാളം കുടുംബങ്ങൾ മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിലുംണ്ടാ്. ചെകാച്ചി രാാജീ
കുടുംബത്തിനുനോവിണ്ടാി ആഭാരാണ്ങ്ങളുംം പിാത്രങ്ങളുംം നോക്ഷ്യംത്രവിിഗ്രഹാങ്ങളുംം നിർമ്മാിക്കുന്നതിനായാി 
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എത്തിയാ സംമൂഹാമാണ്് ‘തമിഴി് വിിശാകർമ്മാർ‘.

യൂനോൊപിയൻ അധീിനിനോവിശവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടംതാണ്് ‘വിണ്ണിാൻ‘ വിിഭാാഗംത്തിചെ� ചെകാച്ചിയാിനോല
ക്കുള്ള കുടിിനോയാറ്റചാരാിത്രം. ചെകാട്ടംാരാത്തിചെല വിസ്ത്രംങ്ങൾ അലക്കിിയാിരുംന്ന ചെവിളുംനോത്തടി�ാർ 1663-ൽ 
എത്തിയാ ഡ്ച്ചു കൈസംനികരുംചെടി വിസ്ത്രംം അലക്കിാൻ വിിസംമ്മാതിച്ചു. ഇനോത തുടിർന്ന് 1720-ൽ ഡ്ച്ച് 
ഗംവിൺചെമ�് ചെതക്കിൻ തമിഴി് നാട്ടംിൽനിന്ന് അലക്കുനോജീാലിക്കിായാി ചെകാണ്ടുവിന്ന സംമൂഹാമാണ്് 
വിണ്ണിാൻ. ഇവിർക്കി് നോഫാർട്ടം്ചെകാച്ചി ചെവിളിയാിൽ അലക്കുന്നതിനും താമസംത്തിനുമായാി പിതിമൂന്ന് 
ഏക്കിർ സ്ഥിലം നൽകി. ഇവിർ താമസംിക്കുന്ന സ്ഥിലം പിിന്നീടി് നോഡ്ാബി സ്ട്രീറ്റ് ആയാി. നാനൂെ് 
വിർ�ത്തിനോലചെെ കുടിിനോയാറ്റ പിാരാമ്പരായം അവികാശചെപ്പിടുന്ന ‘തമിഴി്ബ്രിാഹ്മണ്ർ‘ തമിഴി് നാട്ടംിചെല 
കല്ലികൈടിക്കുെിച്ചിയാിൽനിന്ന് വിന്നവിരാാണ്്. വിയാപിാരാം, പിണ്ം പിലിശയ്ക്കാ് ചെകാടുക്കിൽ തുടിങ്ങിയാ 
ബിസംിനസ്സുകളുംമായാി എത്തിയാ ഇവിർക്കി് മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിൽ കകൈരാന്ത്യർ പിാളയാം നോക്ഷ്യംത്രനോത്താടിനു
ബന്ധമായാി ചെതനോക്കിമഠം, ചുപ്പിാളപ്പിെമ്പ്, നാല്പതുമുെി, ഇളയാച്ഛൻപിെമ്പ്, കീഴ്മഠം തുടിങ്ങി പിനോത്താളം 
അഗ്രഹാാരാങ്ങളുംണ്ടാ്.

ഗുജീൊത്തികൾ
1498-ൽ വിാനോസ്കാാഡ് ഗംാമയുചെടി നോകരാളത്തിനോലക്കുള്ള വിരാവിിന് വിഴിികാട്ടംികളായാത് ഗുജീൊത്തി 
വിയാപിാരാികളായാിരുംന്നുചെവിന്ന് നോവിലായുധീൻ പിണ്ിക്കിനോ�രാി 8 നോരാഖചെപ്പിടുത്തിയാിട്ടുണ്ടാ്. 1813 ൽ 
ബ്രിിട്ടംീ�് ഈസ്റ്റി് ഇൻഡ്യ കമ്പനിക്കി് ഇന്ത്യയയാിലുംണ്ടാായാിരുംന്ന കച്ചവിടിക്കുത്തക അവിസംാനിച്ചനോതാചെടി 
ചെകാച്ചിയാിചെലത്തിയാ ബ്രിിട്ടംീ�് കച്ചവിടിസംംരാംഭാകരുംചെടി പിങ്കാളികളായും ഇടിനിലക്കിാരാായും എത്തിയാ 
കച്ചവിടിസംമൂഹാത്തിൽചെപ്പിടുന്നവിരാാണ്് ഗുജീൊത്തികളുംം. 1815- ൽ ടിിക്കു മുരാളീധീരാനോനാചെടിാപ്പിം ചെകാച്ചി
യാിചെലത്തിയാ ഗുജീൊത്തികൾ ഇവിിചെടി സ്ഥിിരാതാമസംമാക്കിി. ഗുജീൊത്തിൽനിന്നും സംമീപിപ്രനോദ്യാശങ്ങ
ളായാ രാാജീസ്ഥിാൻ, ഹാരാിയാാന എന്നിവിിടിങ്ങളിൽനിന്നും മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിചെലത്തിയാവിർ സംാംസ്കാാരാിക 
സംമാനതകളുംചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ചെപിാതുചെവി ഗുജീൊത്തികൾ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. ഏകനോദ്യാശം 
എഴുന്നൂനോൊളം കുടുംബങ്ങളുംള്ള ഇവിരുംചെടി സംാംസ്കാാരാികപ്രഭാാവിം മട്ടംാനോഞ്ചരാി പ്രനോദ്യാശത്തിന് മിനി 
ഗുജീൊത്ത് എന്ന നോപിരാ് നോനടിിചെക്കിാടുത്തു. രാാജീസ്ഥിാനി, മാർവിാടിി, ഹാരാിയാാണ്് വിി, ഹാിന്ദീി ഭാാ�കൾ 
സംംസംാരാിക്കുന്നവിർ ഇക്കൂട്ടംത്തിൽചെപ്പിടുന്നു. ഇവിരുംചെടി കൂട്ടംായാ പ്രവിർത്തനത്തിനുനോവിണ്ടാി 1883-ൽ 
ഗുജീൊത്തി മഹാാജീൻ രൂപിീകരാിച്ചു. ചെകാച്ചിയുചെടി സംാംസ്കാാരാികസംാമൂഹാികമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിരാവിധീി 
സംംഭാാവിനകൾ ഈ സംമൂഹാത്തിനോ�തായുണ്ടാ്. അച്ചടിി, പിത്രപ്രവിർത്തനം (നോകരാളമിത്രം), ആദ്യായചെത്ത 
കയാർ ഫാക്ടെി, ആദ്യായചെത്ത ഇംഗ്ലീീ�് മരുംന്നുകടി, സംിനിമാശാലകൾ, സ്കൂൾ, നോകാനോളജീ്, അതിഥിമ
ന്ദീിരാം തുടിങ്ങി നിരാവിധീി സംംരാംഭാങ്ങൾ ഇവിരുംനോടിതായുണ്ടാ്.

പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല മുസ്ലിീംഗുജീൊത്തി സംാന്നിദ്ധീയമാണ്് ദ്യാാവൂദ്യാി നോബാഹാ്െകൾ. ഇവിർ 
സംൗരാാഷ്ട്രീയാിൽ നിന്ന് എത്തിയാതാണ്്. നോബാഹാ്ചെെ എന്നത് ഗുജീൊത്തി വിാക്കിായാ ‘ചെവിഹാ്റു’വിിൽ 
നിന്ന് രൂപിചെപ്പിട്ടംതാണ്്. വിാണ്ിജീയം എന്നാണ്് ചെവിഹാ്റുവിിചെ� അർത്ഥ്യം. നോബാഹാ്െ സംമൂഹാത്തിചെ� 
വിാണ്ിജീയനോമൽനോക്കിായ്മ ഈ പിദ്യാചെത്ത ശരാിവിയ്ക്കുംന്നു. ദ്യാാവൂദ്യാി എന്ന പിദ്യാം ദ്യാാവൂദ്യാി ബിൻ കുത്തബ്�ാ
നോയാാടുള്ള ആദ്യാരാസൂചാകമായാി സംാീകരാിച്ചതാണ്്. 1592 ൽ സംമുദ്യാായാത്തിൽ ഉണ്ടാായാ നോനതൃതാഭാിന്നത 
അവിസംാനിപ്പിിക്കിാൻ സംഹാായാിച്ച വിയക്തിിയാാണ്് കുത്തബ്�ാ. 1850 കാലഘട്ടംത്തിൽ വിയാപിാരാ
വുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് ചെകാച്ചിയാിൽ എത്തിയാ സംമൂഹാത്തിൽ ഇന്ന് പിചെത്താൻപിത് കുടുംബങ്ങൾ 
മാത്രമാണുള്ളത്. പിനോട്ടംൽ, കപ്പിാസംി എന്നിവി നോബാഹാ്െ വിിഭാാഗംത്തിചെ� വിംശനാമങ്ങളാണ്്. 
�ിയാാവിിശാാസംികളായാ ഇവിർ ഇതരാ മുസ്ലിീം സംമൂഹാത്തിൽ നിന്ന് ഭാിന്നമായാി സുബഹാി രാാവിിചെലയും 
ചെദ്യാാഹാറും അസംറും നോചാർത്ത് ഉച്ചയ്ക്കുംം മഗം് രാിബും ഇ�യും നോചാർത്ത് കൈവികിട്ടും എന്നിങ്ങചെന മൂന്ന് 
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തവിണ്യാാണ്് നിസ്കാരാിക്കുന്നത്. ഈദ്യാ്, നബിദ്യാിനം മുഹാെം എന്നിവി ആനോഘാ�ിക്കുന്ന ഇവിർക്കി് 
മുഹാെം ആനോഘാ�മല്ല ദു:ഖാചാരാണ്മാണ്്.

മൊഠികൾ
1850-ൽ നോക്ഷ്യംത്രാരാാധീന, വിാണ്ിജീയം തുടിങ്ങിയാ ബഹുവിിധീ ലക്ഷ്യംയനോത്താചെടി മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിൽ എത്തിയാ 
മൊത്തി സംമൂഹാമാണ്് മഹാാരാാഷ്ട്രീാ ബ്രിാഹ്മണ്ർ. ഇവിരാിൽ ബഹുഭൂരാിപിക്ഷ്യംവുംം നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളിൽ 
പൂജീാരാിമാരാായാിരുംന്നു എന്നതിനാൽ ഇവിർ പിണ്ഡിറ്റുംകൾ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� 
ഉന്നമനത്തിനായാി രൂപിീകരാിച്ച സംംഘടിനയാാണ്് ചെകാച്ചിൻ മഹാാരാാഷ്ട്രീാമണ്ഡൽ. ആഗംമനകാല
ഘട്ടംത്തിൽ എഴുപിനോതാളം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാായാിരുംചെന്നങ്കിലുംം വിയാപിാരാസംാദ്ധീയതകൾ മങ്ങിയാതും 
പില നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളിചെലയും പൂജീകൾ സംാസംമുദ്യാായാക്കിാർ ചെചായ്തു തുടിങ്ങിയാതും മഹാാരാാഷ്ട്രീാ ബ്രിാഹ്മണ്ചെരാ 
തിരാിച്ചു നോപിാകാൻ നിർബന്ധിതരാാക്കിി. ഇന്ന് പിതിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ്് പിശ്ചിിചെകാച്ചി
യാിലുംള്ളത്. നോദ്യാശസ്ത, ചെകാങ്കണ്സ്ത, കരാാചെഡ് എന്നീ മൂന്ന് പ്രധീാന ബ്രിാഹ്മണ്വിിഭാാഗംങ്ങളുംം ഇക്കൂ
ട്ടംത്തിലുംണ്ടാ്. നോദ്യാവി്, സംാംചെപ്ര, പിരാാഞ്ച്നോപി, ചാിഞ്ചാൽക്കിർ, പിണ്ഡിറ്റ് എന്നീ വിംശനാമങ്ങളിലാണ്് 
ഇവിർ അെിയാചെപ്പിടുന്നത്. ഗംനോണ്നോശാത്സാവിചെത്ത മട്ടംാനോഞ്ചരാിയുചെടി ജീനകീയാാനോഘാ�മാക്കിി മാറ്റിയാത് 
ഈ സംമൂഹാമാണ്്.

കച്ചിക്കിാർ
ഇനോന്ത്യാ-ആരായൻ നോഗംാത്രത്തിൽചെപ്പിട്ടം കച്ചി ഗുജീൊത്തിചെല കച്ച് പ്രനോദ്യാശനോത്തയും പിാക്കിിസ്ഥിാനിചെല 
സംിന്ധ് പ്രവിിശയയാിചെലയും ജീനങ്ങളുംചെടി സംംസംാരാഭാാ�യാാണ്്. കച്ചിഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന ഗുജീൊ
ത്തികളുംം മുസ്ലിീം സംമൂഹാങ്ങളുംം പ്രസ്തുതപ്രനോദ്യാശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. കച്ചിഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന 
ഗുജീൊത്തി വിിഭാാഗംമാണ്് ഭാാട്ടംിയാ. പുരാാതനകാലം മുതൽനോക്കി വിയാപിാരാനാവിികപിാരാമ്പരായങ്ങൾ 
അവികാശചെപ്പിടുന്ന ഈ വിിഭാാഗംത്തിചെല മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിചെല സംവിിനോശ� വിയക്തിിതാങ്ങളായാിരുംന്നു 
ടിിക്കു മുരാളീധീരാനും നോദ്യാവി്ജീി ഭാീംജീിയും. ഭാാട്ടംിയാ സംമൂഹാം ഗുജീൊത്തി സംംസ്കാാരാത്തിചെ� ഭാാഗംമാണ്്. കച്ചി 
ഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന മുസ്ലിീം സംമൂഹാമാണ്് കച്ചിനോമമൻ. ഗുജീൊത്തിചെല കച്ചിചെ� തലസ്ഥിാനമായാ 
ഭുജ്ജ്ിൽ താമസംമാക്കിിയാതിനാലാണ്് സംമൂഹാത്തിന് ഈ നോപിരാ് ലഭാിച്ചത്. സംിന്ധ് പ്രവിിശയയാിചെല 
നോലാഹാാന വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിട്ടംവിരാാണ്് നോമമൻമാരുംചെടി പൂർവ്വികർ. എ. ഡ്ി. 1422-ൽ സംിന്ധിചെല 
തട്ടംപ്രനോദ്യാശത്തുനിന്ന് ആദ്യായമായാി എഴുന്നൂനോൊളം കുടുംബങ്ങൾ ഇസ്ലിാം മതത്തിനോലക്കി് പിരാിവിർത്തനം 
നടിത്തി. ഇവിർ നോമമൻ എന്നെിയാചെപ്പിട്ടു. ബ്രിിട്ടംീഷുകാരുംമായുള്ള വിാണ്ിജീയബന്ധമാണ്് കച്ചിനോമമൻ
മാരുംചെടി ചെകാച്ചിയാിനോലക്കുള്ള വിരാവിിന് കാരാണ്ം. 1815-ൽ ചെകാച്ചിയാിചെലത്തിയാ ഇവിർക്കി് രാാജീാവി് 
വിാണ്ിജീയസംൗകരായങ്ങൾ നൽകി. കച്ചിക്കിാരുംചെടി അങ്ങാടിിയാാണ്് ‘ചെകാച്ചങ്ങാടിി’യാായാചെതന്ന് ഒരും 
അഭാിപ്രായാം നിലനിൽക്കുന്നു. ഏകനോദ്യാശം എണ്ണൂറ്റൻപിനോതാളം കുടുംബങ്ങളുംള്ള ഇവിർക്കിിടിയാിൽ 
നോമമൻ-ബസംർ എന്ന് ജീാതിയാിൽ ഉച്ചനീചാതാം നിലനിൽക്കുന്നു. സുന്നി വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിട്ടം ഇവിർ 
‘നോസംട്ടം് ’ എന്ന വിംശനാമ (surname) ത്തിൽ അെിയാചെപ്പിടുന്നു.

ഹാലായാി
ഗുജീൊത്തിചെല ഹാലായാി പ്രനോദ്യാശത്തുനിന്ന് കുടിിനോയാെിയാ നോമമൻ സംമൂഹാമാണ്് ഹാലായാിനോമമൻ. 
പിശ്ചിിമചെകാച്ചി പ്രനോദ്യാശത്ത് അഞ്ചുകുടുംബങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇവിരുംചെടി ഭാാ� ഹാിന്ദീിയും സംംസ്കൃതവുംം 
നോചാർന്ന പ്രാനോദ്യാശികഭാാ�യാായാ ഹാലായാ് ആണ്്. പിരാിമിത അംഗംങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ സംമൂഹാം 
മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിചെല കച്ചി നോമമൻ സംംസ്കാാരാനോത്താടി് നോചാർന്ന് നിലചെകാള്ളുന്നു.
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കന്നഡ്ക്കിാർ
മട്ടംാനോഞ്ചരാിയാിചെല കന്നഡ്സംമൂഹാമാണ്് ചെഹാഗം്ചെഡ്കൾ. കർണ്ണിാടികത്തിചെല മംഗംലാപുരാം, പുത്തൂർ 
നോകരാളത്തിചെല കാസംർനോഗംാഡ്,് കാഞ്ഞങ്ങാടി ്എന്നീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽനിന്ന ്എത്തിയാവിർ ഈ സംമൂഹാ
ത്തിലുംൾചെപ്പിടുന്നു. ഭാാ�ാടിിസ്ഥിാനത്തിലുംള്ള സംംസ്ഥിാന രൂപിികരാണ്ത്തിനു മുൻപി് കാസംർനോഗംാഡ്്, 
കാഞ്ഞങ്ങാടി് പ്രനോദ്യാശങ്ങൾ കർണ്ണിാടികയുചെടി ഭാാഗംമായാിരുംന്നതിനാൽ സംംസംാരാഭാാ� ഇന്നും കന്ന
ഡ്യാാണ്്. രാണ്ടാാം നോലാകമഹാായുദ്ധീകാലത്ത് (1939-45) ചെതക്കിൻ കർണ്ണിാടികയാിൽനിന്ന് ചെതാഴിിൽ 
അനോനാ�ിച്ച് ചെകാച്ചിയാിചെലത്തി സ്ഥിിരാ താമസംമാക്കിിയാ ഈ സംമൂഹാചെത്ത ‘ചെവിള്ളംനോകാരാികൾ’ 
എന്നും മട്ടംാനോഞ്ചരാിക്കിാർ വിിളിക്കുന്നു. പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിൽ നോശർവിാടിി, മഹാാജീൻവിാടിി, കൂവിപ്പിാടിം, 
അമരാാവിതി എന്നിവിിടിങ്ങളിലായാി ഏകനോദ്യാശം അറുപിത് ചെഹാഗം്ചെഡ് കുടുംബങ്ങളുംണ്ടാ്. ഇവിരുംചെടി 
പുരാാതന വിാസംനോകന്ദ്രങ്ങളാണ്് മഹാാജീൻവിാടിിയും നോശർവിാടിിയും. ഇവിരാിൽത്തചെന്ന ജീാതിപിരാമായാി 
നോമൽനോക്കിായ്മ പുലർത്തുന്ന വിിഭാാഗംമാണ്് നോകാനോട്ടംവിർ. നവിരാാത്രിയാാണ്് ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� പ്രധീാന 
ആനോഘാ�ം. നവിരാാത്രിക്കി് അഞ്ച് പിന്ത്യങ്ങൾ ഏന്തുന്ന ദ്യാർശനപിാത്രി (ചെവിളിച്ചപ്പിാടി് ) യുചെടി സംാന്നി
ദ്ധീയം ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� മാത്രം സംവിിനോശ�തയാാണ്്.

തുളുംവിർ
കർണ്ണിാടികത്തിചെല കലയാണ്പുരാിപ്പുഴിയുചെടിയും വിടിക്കിൻ മലബാെിചെല ചാന്ദ്രഗംിരാിപ്പുഴിയുചെടിയും 
മനോദ്ധീയയുള്ള പ്രനോദ്യാശമാണ്് തുളുംവിനോദ്യാശം. ഇവിിടുചെത്ത ജീനങ്ങളുംചെടി വിാചെമാഴിിയാാണ്് തുളുംഭാാ�. ഈ 
ഭാാ�യ്ക്കാ് ലിപിിയാിചെല്ലന്ന് ഗുരുംരാാജീഭാട്ടം്, നോഡ്ാ. എസം്. വിിനോവികർ എന്നിവിരുംചെടി നിലപിാടിിന് 1980 ൽ 
അനന്ത്യപുരാം ശാസംനം പ്രസംിദ്ധീീകൃതമായാനോതാചെടി മാറ്റംവിന്നു.910 തുളുംവിനാടി് കർണ്ണിാടികത്തിചെ� 
അധീീനതയാിലായാനോതാചെടി ഔനോദ്യായാഗംിക ഭാാ� കന്നടിയാാകുകയും തുളുംലിപിിക്കി് പ്രചാാരാം നഷ്ടിചെപ്പി
ടുകയുമാണുണ്ടാായാത്.

പിശ്ചിിമ ചെകാച്ചിയാിചെല തുളുംഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന ബ്രിാഹ്മണ്വിിഭാാഗംമാണ്് തുളുംബ്രിാഹ്മണ്ർ. 
നോകരാളത്തിൽ ഇവിർ ‘എമ്പ്രാന്ത്യിരാി’ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. മദ്ധീയകാലഘട്ടംത്തിൽ നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളിചെല 
പൂജീയുമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം് നോകരാളത്തിൽ എത്തിയാ ഈ സംമൂഹാത്തിൽ വിലിചെയാാരും വിിഭാാഗംം മട്ടംാ
ഞ്ചരാിയാിൽ കുടിിനോയാെി. ചെകാച്ചി രാാജീവിംശവുംമായാി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാായാിരുംന്ന ഇവിചെരാ രാാജീകുടുംബ
ങ്ങളിൽ പൂജീാരാികളായും ഭാാഗംവിതവിായാനക്കിാരാായും ആശ്രീിതരാായും പിാചാകക്കിാരാായും അവിനോരാാധീി
ച്ചിരുംന്നു. ശിചെവിാള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നിചെന്നത്തിയാ ഇവിരാിൽ അകൈദ്യാാത തത്താചാിന്ത്യചെയാ പിിൻതുടിരുംന്ന 
ശിചെവിാള്ളി സ്മാർത്ത ബ്രിാഹ്മണ്രുംം കൈദ്യാാതതത്താചെത്ത പിിൻതുടിരുംന്ന മാദ്ധീാാബ്രിാഹ്മണ്രുംമുണ്ടാ്. 
പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല തുളും ബ്രിാഹ്മണ്രാിലധീികവുംം മാദ്ധീാാവിിശാസംികളാണ്്.

ദ്യാഖ്നികൾ
പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല കുടിിനോയാറ്റ മുസ്ലിിംവിിഭാാഗംമായാ ദ്യാഖ്നികളുംചെടി സംംസംാരാഭാാ�യാാണ്് ദ്യാഖ്നി. ഉർദു
വിിനോനാടി് സംാമയമുള്ള ഈ ഭാാ� ചെദ്യാക്കിാനി, ഡ്ക്കിാനി എന്നീ നോപിരുംകളിലെിയാചെപ്പിടുന്നു. ഹാിന്ദീി 
അടിിസ്ഥിാനമായാ ഈ ഭാാ�യാിചെല നോപിർ�യൻ, അെബി ഭാാ�കളുംചെടി സംാാധീീനമാണ്് ഇതിചെന 
ഉറുദുവിിനോനാടി് സംാമയചെപ്പിടുത്തുന്നത്. ദ്യാഖ്നി ഭാാ� തചെന്ന വിടിക്കിൻ ദ്യാഖ്നി, ചെതക്കിൻ ദ്യാഖ്നി എന്നി
ങ്ങചെന രാണ്ടുവിിധീമുണ്ടാ്. കന്നടി,തമിഴി് തുടിങ്ങിയാ ഭാാ�കളുംചെടി സംാാധീീനമാണ്് ചെതക്കിൻ ദ്യാഖ്നിചെയാ 
രൂപിചെപ്പിടുത്തുന്നത്.

ടിിപ്പു സുൽത്താചെ� ഭാടി�ാരാായാിരുംന്നു പൂർവിികചെരാന്ന് അവികാശചെപ്പിടുന്ന ചെകാച്ചിയാിചെല ദ്യാഖ്നി 
സംമൂഹാം തനോ�ശീയാർക്കിിടിയാിൽ പിഠാണ്ികൾ എന്നെിയാചെപ്പിടുന്നു. ടിിപ്പുവിിചെ� പിടിനോയാാട്ടംനോത്താചെടിാപ്പിം 
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എത്തിയാചെതന്നും നാട്ടുരാാജീാക്കി�ാർ ബ്രിിട്ടംീഷുകാനോരാാടി് എതിരാിടിാൻ വിരുംത്തിയാ രാക്ഷ്യംഭാടി�ചെരാന്നും 
വിിവിിധീ അഭാിപ്രായാങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിൽ പിനയാപ്പിള്ളി, നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി, 
പിട്ടംാളം എന്നീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിലായാി ഏകനോദ്യാശം ഇരുംന്നൂനോൊളം കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത്. ദ്യാഖ്നിക്കി് 
സംയ്യദ്യാ്, മുഗംൾ, പിഠാൻ, ചെ�യ്ക്കാ് എന്നിങ്ങചെന നാലും വിിഭാാഗംങ്ങളുംണ്ടാ്. ഇതിൽ പിഠാൻ എന്നതിൽ 
നിന്നാകണ്ം പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല ദ്യാഖ്നികൾക്കി് പിഠാണ്ികൾ എന്ന നോപിരാ് ലഭാിച്ചത്. ഹാനഫി 
വിിശാാസംം പിിൻതുടിരുംന്ന ഇവിർ 1930-ൽ പിട്ടംാളത്ത് സ്ഥിാപിിച്ച പിള്ളിയാാണ്് ഹാനഫി മുസ്ലിീം 
ജീമാഅത്ത്. കൈഹാന്ദീവിസംമാനമായാ ചാില ആചാാരാങ്ങൾ പിിൻതുടിരുംന്ന ഈ സംമൂഹാത്തിചെ� സംംഭാാ
വിനയാാണ്് ഗംസംൽ, ഖവിാലി പിാട്ടുകൾ.

കാശ്മീരാികൾ
പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല കുടിിനോയാറ്റ സംംസ്കാാരാത്തിചെല അവിസംാനചെത്ത കണ്ണിിയാാണ്് കാശ്മീരാികൾ. 
ഇതരാ ഭാാ�ാനൂനപിക്ഷ്യംങ്ങളിൽനിന്ന് ഭാിന്നമായാി ഇവിർക്കിിടിയാിൽ ഒരും സംമൂഹാരൂപിീകരാണ്ം സംംഭാവിി
ച്ചിട്ടംില്ല. 1990- ചെല കാശ്മീർ പ്രശ്നവുംമായാി ബന്ധചെപ്പിട്ടം കൈസംനിക നടിപിടിികളുംചെടി ഭാാഗംമായാി ചെതാഴിിൽ 
നഷ്ടിചെപ്പിട്ടം കാശ്മീരാികൾ പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയുചെടി ടൂെിസംം നോമഖലയാിൽ അവിരുംചെടി പിരാമ്പരാാഗംത വിിഭാ
വിങ്ങൾക്കി് വിിപിണ്ി കചെണ്ടാത്തിയാിരാിക്കുന്നു. അഞ്ഞൂറ്റിയാമ്പനോതാളം കാശ്മീരാികൾ നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി 
മട്ടംാനോഞ്ചരാി നോമഖലയാിലുംണ്ടാ്. ജീൂ ടിൗണ്ിലാണ്് കാശ്മീരാികളധീികവുംം. 1948-ന് നോശ�ം ജൂതർ ഇ�ാ
നോയാലിനോലക്കി് തിരാിച്ചുനോപിായാനോപ്പിാൾ ശൂനയമായാ കടികളുംം വിാസംസ്ഥിലങ്ങളുംം ഇന്ന് കാശ്മീരാി സംന്നിദ്ധീയം 
ചെകാണ്ടാ് സംജീീവിമാണ്്. പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല കാശ്മീരാി സംാന്നിദ്ധീയത്തിന് കാൽനൂറ്റാണ്ടാിലധീികം 
പിഴിക്കിമുചെണ്ടാങ്കിലുംം മലയാാളഭാാ� പിഠിക്കിാനോനാ നോകരാളസംംസ്കാാരാം ഉൾചെക്കിാള്ളുവിാനോനാ ഇവിർക്കി് 
സംാധീിച്ചിട്ടംില്ല. കാശ്മീരാിഭാാ� സംംസംാരാിക്കുന്ന ഇവിർക്കി് ഉർദ്ദുവുംം വിശമാണ്്. വിയാപിാരാാവിശയങ്ങൾ
ക്കിായാി ഇവിർ ഇംഗ്ലീീ�് അനായാാസംം കൈകകാരായംചെചായ്യും. കാശ്മീരാി വിയാപിാരാികളുംചെടി നോക്ഷ്യംമത്തിനും 
ഏനോകാപിനത്തിനുംനോവിണ്ടാി 2001-ൽ രൂപിീകരാിച്ച സംംഘടിനയാാണ്് കാശ്മീരാി നോട്രനോഡ്ഴ്സി് ചെവിൽചെഫയാർ 
അനോസ്സാാസംിനോയാ�ൻ.

ഇംഗ്ലീീഷുകാർ
പിശ്ചിിമചെകാച്ചിയാിചെല ഇംഗ്ലീീ� ്സംംസംാരാിക്കുന്ന സംമൂഹാമാണ് ്ആനോഗ്ലീാഇന്ത്യയക്കിാർ. ഇവിരുംചെടി ചാരാിത്രം 
പിശ്ചിിമചെകാച്ചിചെയാ നോകന്ദ്രീകരാിച്ചാണ്് നിലചെകാള്ളുന്നത്. എ.ഡ്ി 1500-ൽ ചെപിനോട്രാ അൽവിാരാിയാസം് 
കബ്രിാളിചെനാപ്പിം ചെകാച്ചിയാിൽ അവിരുംചെടി നോകാളനി രൂപിീകരാിച്ചു. നോപിാർട്ടുഗംീസം് ഉനോദ്യായാഗംസ്ഥിർക്കി് 
വിിവിാഹാം കഴിിക്കിാൻ നാട്ടംിൽനിന്ന് സ്ത്രംീകചെള എത്തിക്കുക എളുംപ്പിമായാിരുംന്നില്ല എന്നതിനാൽ 
അന്നചെത്ത നോപിാർട്ടുഗംീസം് ഗംവിർണ്ണിർ അൽനോഫാൺസംാ ഡ്ി അൽബുക്കിർക്കി് ഇവിിടുചെത്ത സ്ത്രംീകചെള 
വിിവിാഹാം കഴിിക്കിാൻ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുകയും അതിനായാി ആനുകൂലയങ്ങൾ പ്രഖയാപിിക്കുകയും ചെചായ്തു1011. 
ഈ ബന്ധത്തിലുംണ്ടാായാ സംന്ത്യതിസംമൂഹാങ്ങൾ ലൂനോസംാ ഇന്ത്യയൻസം് എന്നെിയാചെപ്പിട്ടു. തുടിന്ന് വിിവിിധീ 
യൂനോൊപിയൻ സംമൂഹാങ്ങൾ എത്തുകയും ഇവിർക്കി് ഇന്ത്യയക്കിാരുംമായുണ്ടാായാ ബന്ധത്തിൽ രൂപിചെപ്പിട്ടം 
സംങ്കരാസംമൂഹാങ്ങൾ ‘യൂനോെ�യൻസം് ’ എന്നെിയാചെപ്പിട്ടു. സംങ്കരാസംമൂഹാചെത്ത ചെപിാതുവിായാി ‘ആനോഗ്ലീാ 
ഇന്ത്യയക്കിാർ‘ എന്ന് നാമകരാണ്ംചെചായ്തു.. യൂനോൊപിയൻ സംംസ്കാാരാം പിിൻതുടിരുംന്നവിരാാണ്് നോഫാർട്ടു
ചെകാച്ചിയാിചെല ആനോഗ്ലീാഇന്ത്യയക്കിാർ. ബ്രിിട്ടംീ�്, ഐെി�്, നോപിാർട്ടുഗംീസം്, ഡ്ച്ച് പിിൻതുടിർച്ചക്കിാരുംചെടി 
മുന്നൂറ്റൻപിനോതാളം കുടുംബങ്ങൾ ഈ പ്രനോദ്യാശത്തുണ്ടാ്. ഇവിചെരാ നോവിർതിരാിച്ചെിയുന്നത് അവിരുംചെടി 
വിംശനാമങ്ങളിലുംചെടിയാാണ്്.
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ഹാീബ്രു
കറുത്ത ജൂതർ (മലബാെി ജൂതർ), ചെവിളുംത്ത ജൂതർ എന്നിങ്ങചെന രാണ്ടു ജൂതസംമൂഹാങ്ങൾ നിലനിന്നി
രുംന്ന മട്ടംാനോഞ്ചരാി പ്രനോദ്യാശത്ത് ഹാീബ്രുവുംം ഇംഗ്ലീീഷും ഹാീബ്രു മലയാാളവുംം (യാ�ീ�്) പ്രനോയാാഗംത്തിലുംണ്ടാാ
യാിരുംന്നു. 1948-ന് നോശ�ം ജൂത�ാർ അവിരുംചെടി വിാഗ്ദാത്തഭൂമിയാിനോലക്കി് തിരാിച്ചുനോപിായാി. മട്ടംാനോഞ്ചരാി 
നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി നോമഖലയാിൽ ഇന്ന് രാണ്ടാ് ചെവിളുംത്തജൂതർ മാത്രമാണ്് അവിനോശ�ിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പിതിനാറുഭാാ�കൾ സംംസംാരാിക്കുന്ന വിയതയസ്തസംമൂഹാങ്ങൾ മട്ടംാനോഞ്ചരാി നോഫാർട്ടുചെകാച്ചി പ്രനോദ്യാ
ശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. ഗുജീൊത്തി, ചെതലുംങ്ക്, ചെകാങ്കണ്ി എന്നിവിയാിൽ നിരാവിധീി പ്രാനോദ്യാശികമായാ 
വിയതയാസംങ്ങളുംം ഭാാ�ാനോഭാദ്യാങ്ങളുംം കചെണ്ടാത്തുവിാൻ കഴിിയും. ഇതരാഭാാ�ാ സംമൂഹാങ്ങൾക്കിിടിയാിചെല 
ആചാാരാാനോഘാ�ങ്ങളിൽ പിലതിലുംം സംമാനതകൾ ദൃശയമാണ്്. ഇവിർ ആരാാധീനാലയാങ്ങൾ നോകന്ദ്രീ
കരാിച്ചുള്ള ഗംാർഹാികവിയവിസ്ഥിയാാണ്് സംാീകരാിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിർ�ങ്ങൾക്കിിപ്പുെവുംം ഈ സംമൂഹാങ്ങൾ 
സംാന്ത്യം സംമൂഹാത്തിലുംം ഗൃഹാത്തിലുംം മാതൃഭാാ�യാാണ്് ഉപിനോയാാഗംിക്കുന്നത്. നിരാവിധീി ഇതരാഭാാ
�ാസംമൂഹാങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുചെവിങ്കിലുംം ഇത്തരാം പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ സംാധീാരാണ് കണ്ടുവിരാാറുള്ള 
ആദ്യാാനപ്രദ്യാാനങ്ങൾ ഇവിിചെടി ദൃശയമല്ല. നൂനപിക്ഷ്യംസംമൂഹാങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവിിടുചെത്ത സംമൂഹാം പിലതും 
സംാീകരാിച്ചിട്ടുചെണ്ടാങ്കിലുംം തിരാിച്ച് ഇവിിചെടിനിന്ന് ഈ സംമൂഹാങ്ങൾ ഒന്നും സംാീകരാിച്ചിട്ടംില്ല എന്നു 
വിയക്തിമാണ്്. നോദ്യാശവുംം ഭാാ�യും മൂലം നോവിെിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ സംമൂഹാങ്ങൾ പ്രസ്തുതപ്രനോദ്യാശത്ത് 
അവിരാവിരുംനോടിതായാ സംാതാങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുംന്നു. പ്രനോദ്യാശം വിിനിമയാംചെചായ്യുന്ന ചെപിാതുരാീതികൾക്കി
നുസൃതമായാി ആചാാരാനുഷ്ഠിാനങ്ങളിലുംം ജീീവിിതകൈശലിയാിലുംം ഈ ഭാാ�ാനൂനപിക്ഷ്യംങ്ങൾ ചാില 
വിിട്ടുവിീഴ്ചകൾക്കി് തയ്യാൊയാിട്ടുമൂണ്ടാ്.
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ഏനോതാ കാലത്ത് പിെഞ്ഞു ചെവിച്ച ഒരും കഥ; പിിന്നീടി് പില കാലങ്ങളിലായാി വിീണ്ടും വിീണ്ടും പിെയാചെപ്പി
ടുന്നു. ഓനോരാാ പിെച്ചിലിലുംം കഥാപിാത്രങ്ങളുംചെടി വിിചാാരാങ്ങൾ മാറുന്നു, ഘടിന മാറുന്നു. പിരാ�രാബന്ധം 
മാറുന്നു. വിാശി നാശത്തിനോലക്കി് നയാിക്കുന്നു എന്ന ഗുണ്പിാഠം നൽകുന്നതിനായാി മഹാാഭാാരാതം 
ഉനോദ്യായാഗംപിർവ്വത്തിൽ 114മുതൽ 122-വിചെരാ അദ്ധീയായാങ്ങളിലായാി നാരാദ്യാൻ ദുനോരായാധീനന് പിെഞ്ഞു 
ചെകാടുക്കുന്നതാണ്് ഗംാലവി ചാരാിതം. ഇനോത കഥ ഭാീഷ്മസംാഹ്നി ഹാിന്ദീിയാിൽ രാചാിച്ച ‘മാധ്യവാി ‘ എന്ന 
നാടികത്തിലുംം ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പി് മലയാാളത്തിചെലഴുതിയാ ‘സംീയിംവാരീം’ എന്ന കാവിയത്തിലുംം ഇതിവൃ
ത്തമായാിട്ടുണ്ടാ്. ഈ രാണ്ടാ് കൃതികളുംം സംഹൃദ്യായാനിലുംളവിാക്കുന്ന അനുഭാവിം ഇതിഹാാസംത്തിനോ�തിൽ 
നിന്നും തികച്ചും വിയതയസ്തമായാിരാിക്കും. നോകട്ടുപിഴികിയാ കഥ, യുക്തിിപൂർവിം, ശില്പഭാദ്രതയാാർന്ന ഒരും 
പുത്തൻ സൃഷ്ടിിയാാക്കിിത്തീർക്കിാൻ ഈ എഴുത്തുകാർ സംാീകരാിച്ച സംനോങ്കതങ്ങചെളക്കുെിച്ചും, പിാത്രഘ
ടിനയാിചെല കൈവിചാിത്രയങ്ങചെളക്കുെിച്ചും ഉള്ള ഒരും വിിശകലനമാണ്് ഇവിിചെടി നടിത്തുന്നത്.

മൂലികഥ
ദ്യാക്ഷ്യംിണ് നല്കിിനോയാ തീരൂ എന്ന് ശഠിക്കുന്ന തചെ� ശി�യൻ ഗംാലവിനോനാടി് ഗുരുംവിായാ വിിശാാമിത്രൻ 
ദ്യാക്ഷ്യംിണ്യാായാി കാചെതാന്നു മാത്രം കറുത്തുള്ള 800 ചെവിള്ളക്കുതിരാകൾ ആവിശയചെപ്പിടുന്നു.

ഏകതഃ ശയാമകർണ്ാനാം ഹായാാനാം ചാന്ദ്രവിർചാസംാം.
അഷ്ടിൗ ശതാനി നോമ നോദ്യാഹാി ഗംച്ഛ ഗംാലവി മാ ചാിരാം.—മിഹാോഭാോരതംം, ഉനോദ്യായാഗംപിർവിം, 106. 26

ദ്യാക്ഷ്യംിണ്ക്കിായാി ദ്യാാനശീലനായാ യായാാതിമഹാാരാാജീാവിിചെന സംമീപിിച്ച ഗംാലവിന്, അനോ�ഹാം സംാന്ത്യം 
മകൾ മാധീവിിചെയായാാണ്് നല്കുന്നത്. സംകലലക്ഷ്യംണ്ങ്ങളുംം തികഞ്ഞ അവിൾക്കി് ശുല്കിമായാി 800 
കുതിരാകചെള നൽകാൻ ഒരും മഹാാരാാജീാവുംം മടിിക്കിിചെല്ലന്ന യായാാതിയുചെടി വിാക്കു വിിശാസംിച്ച ഗംാലവിൻ 
അവിനോളാചെടിാത്ത് അനോയാാധീയാപിതിയാായാ ഹാരായശാചെന ചെചാന്നു കാണുന്നു. 200 കുതിരാകളുംള്ള ഹാരായശാൻ 
അവിക്കുപികരാം ഒരും പുത്രചെ� ജീനനം വിചെരായും മാധീവിിചെയാ തനോന്നാചെടിാത്ത് കഴിിയാാനനുവിദ്യാിക്കി
ണ്ചെമന്ന് നിർനോ�ശിക്കുന്നു. ഇതു നോകട്ടം് ഗംാലവിൻ എന്തുചെചായ്യണ്ചെമന്നെിയാാചെത നിൽക്കുനോമ്പാൾ, 
പുത്രചെ� ജീനനത്തിനുനോശ�വുംം കനയകയാായാിരാിക്കുചെമന്ന് തനിക്കി് ലഭാിച്ചിട്ടുള്ള വിരാം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തി
ചെക്കിാണ്ടാ് മാധീവിി ഹാരായശാചെ� ചെകാട്ടംാരാത്തിൽ കഴിിയാാനുള്ള സംന്നദ്ധീത അെിയാിക്കുന്നു. വിസുമനാ 
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എന്ന പുത്രന് ജീ�ം നൽകിയാ നോശ�ം മാധീവിി ചെകാട്ടംാരാമുനോപിക്ഷ്യംിച്ച് ഗംാലവിനോനാചെടിാത്ത് തിരാിക്കു
കയും 200 കുതിരാകൾ വിീതം കൈകവിശമുള്ള ദ്യാിനോവിാദ്യാാസംനോ�യും, ഉശീനരാനോ�യും അന്ത്യ:പുരാങ്ങളിൽ 
യാഥാക്രമം പ്രതർ�നചെനന്നും, ശിബിചെയാന്നും നോപിരുംള്ള പുത്ര�ാർ ജീനിക്കും വിചെരായും കഴിിയുകയും 
ചെചായ്യുന്നു, പിിന്നീടി് മചെറ്റാരും രാാജീാവിിചെ� പിക്കിലുംം അനോത ലക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ തികഞ്ഞ കുതിരാകൾ 
ഇചെല്ലന്ന് മനസംിലാക്കിിയാ ഗംാലവിൻ മറ്റും നോപിാംവിഴിിചെയാാന്നുമില്ലാചെത തചെ� ഗുരുംവിിചെ� സംമക്ഷ്യം
ചെമത്തി നോശ�ിക്കുന്ന കുതിരാകൾക്കു പികരാം മാധീവിിചെയാ സംാീകരാിക്കിണ്ചെമന്നനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു. അഷ്ടി
കചെനന്ന പുത്രചെ� ജീനനത്തിനു നോശ�ം ഗംാലവിൻ ഗുരുംവിിചെ� ആജ്ഞാം ശിരാസംാവിഹാിച്ചു ചെകാണ്ടാ് 
മാധീവിിചെയാ പിിതാവിായാ യായാാതിക്കി് തിരാിചെക നൽകുന്നു. ആചാാരാമനുസംരാിച്ച് യായാാതി അവിളുംചെടി 
സംായാംവിരാം നിശ്ചിയാിച്ചുചെവിങ്കിലുംം അവിൾ വിനചെത്ത വിരാിച്ചു(മഹാാഭാാരാതം, ഉനോദ്യായാഗംപിർവിം,114-120).

മാധീവിിയും സംായാംവിരാവുംം
പ്രസംിദ്ധീ ഹാിന്ദീി എഴുത്തുകാരാനായാ ഭാീഷ്മസംാഹ്നിയുചെടി നാടികമാണ്് ‘മാധീവിി’ (1984). ഓ.എൻ.വിി 
കുറുപ്പിിചെ� ‘സംായാംവിരാം’ (1992) കരുംണ്രാസംത്തിലൂന്നിയാ കാവിയമാണ്്.

പുനരാാഖയാനങ്ങളുംചെടി പ്രസംക്തിി
ബിസംി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാിനും എഡ്ി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാിനുമിടിയാിൽ രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം ഗംാലവിചാരാിതം 
ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിൽ വിായാിക്കിചെപ്പിടുനോമ്പാൾ സംംശയാങ്ങളുംം വിിനോയാാജീിപ്പുകളുംം സംാാഭാാവിികം. പ്രതി
ഭാാധീനരാായാ രാണ്ടു എഴുത്തുകാർ തങ്ങളുംചെടി വിിനോയാാജീിപ്പുകളുംം തിരുംത്തലുംകളുംം തങ്ങളുംചെടി കൃതികളിൽ 
സംർഗംാത്മകമായാിത്തചെന്ന ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചു. എങ്കിൽ ഈ രാചാനകൾക്കി് പ്രനോചാാദ്യാനമായാ മൂലകഥയാിചെല 
ഘടികങ്ങൾ ഏചെതന്നു നോനാക്കിാം.

വിാശി നാശത്തിനോലക്കി് നയാിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിഹാാസംം എടുത്തു പിെയുന്ന കഥയുചെടി ഗുണ്പിാ
ഠചെത്ത രാണ്ടു എഴുത്തുകാരുംം ഒരും നോപിാചെല തിരാസ്ക്കാരാിക്കുന്നതു കാണ്ാം. ഈ തിരാസ്കാാരാം യുക്തിിക്കി് 
നിരാക്കുന്നതു തചെന്നചെയാനോന്ന ഏതു വിായാനക്കിാരാനും നോതാന്നുകയുള്ളൂ കാരാണ്ം വിാശി കാണ്ിച്ചത് 
ഗംാലവിനാണ്് പിനോക്ഷ്യം, നാശം സംംഭാവിിച്ചത് ഗംാലവിനാനോണ്ാ! കുതിരാകചെളവിിചെടിയുചെണ്ടാന്നനോനാ�ിച്ച് 
അലനോയാണ്ടാി വിന്നചെതാഴിിച്ചാൽ ഒരും നഷ്ടിവുംം ഗംാലവിനുണ്ടാായാതായാി ഇതിഹാാസംകഥ പിെയുന്നില്ല. 
കുെച്ച് താമസംിചെച്ചങ്കിലുംം ഗുരുംവിിചെന പൂർണ്ണിമായും തൃപ്തിചെപ്പിടുത്തിചെക്കിാണ്ടാ് തചെന്ന ഋണ്മുക്തിനാ
വിാൻ ഗംാലവിനു കഴിിഞ്ഞു. അതിനാൽത്തചെന്ന രാണ്ടു എഴുത്തുകാരുംം ഇതിൽ ഇരായാായാി മാെിയാ 
മാധീവിിയുചെടി പിക്ഷ്യംത്ത് ഉെച്ചു നിന്നുചെകാണ്ടാ് കഥചെയാ വിിചാാരാണ് ചെചായ്യുന്നു. ഗുണ്പിാഠചെത്ത തിരാ
സ്കാരാിക്കുന്നനോതാചെടി കഥയാിൽ പ്രതിസ്ഥിാനത്തു നിന്നിരുംന്ന ഗംാലവിചെ� വിാശി കഥയാിൽ നിന്ന് 
അപ്രതയക്ഷ്യംമാകുകയും അതിനു പികരാം വിയക്തിികളുംം, അവിരുംചെടി നിലപിാടുകളുംം, സംാമൂഹായ നീതിയും, 
വിിശി�യാ സ്ത്രംീയുചെടി പിദ്യാവിിയും നോകന്ദ്ര സ്ഥിാനത്ത് വിരാികയും ചെചായ്യുന്നു.

വിിദ്യായാഭായാസംം സംൗജീനയമായാിരുംന്നു എന്നതിനാൽ പിഠനം പൂർത്തിയാാക്കിി ഗുരുംകുലത്തിൽ 
നിന്ന് പുെത്തുനോപിാകുനോമ്പാൾ ഗുരുംവിിന് പ്രതിഫലം നൽകുവിാനുള്ള ഒനോരാചെയാാരാവിസംരാം വിിദ്യായാർ
ത്ഥ്യികൾ തികച്ചും കൈവികാരാികമായാാണ്് കണ്ടാിരുംന്നത്. ശി�യൻ ഗുരുംവിിന് നൽനോകണ്ടാതായാ 
ദ്യാക്ഷ്യംിണ് പിലനോപ്പിാഴും രാാജീാവിിചെ� ബാധീയതയാായാി മാറുന്നു. നിസംാരാായാി പിഠിച്ചിെങ്ങുന്ന ബ്രിഹ്മചാാ
രാികൾ രാാജീാവിിചെനത്തചെന്ന ദ്യാക്ഷ്യംിണ്ക്കിായാി ചെചാന്നുകണ്ടു. ഇതിഹാാസംകഥകൾ തചെന്ന ഗുരുംകുല
വിാസംത്തിചെ� ഇത്തരാം ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങൾ നമുക്കു മുന്നിൽ നിരാത്തുന്നു. അർജുനൻ ദ്രുപിദ്യാനോനാടി് 
നോപിാരാിനിെങ്ങുന്നത് ഗുരുംവിായാ നോദ്രാണ്ർക്കുള്ള ദ്യാക്ഷ്യംിണ്യാായാാണ്്. രാഘുവിിനുമുന്നിൽ ദ്യാക്ഷ്യംിണ്
നൽകാനുള്ള പിണ്ം നോതടിിചെയാത്തുന്ന കൗത്സാചെ� കഥ രാഘുവിംശത്തിൽ കാളിദ്യാാസംനും പിെയുന്നു.
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എന്നാലവിിചെടിചെയാല്ലാം ശി�യൻ, രാാജീാവി്, ഗുരും ഈ ത്രിനോകാണ്ത്തിനുമപ്പുെം മചെറ്റാരാാളുംചെടി തയാഗംം 
ആവിശയനോമയാില്ല എങ്കിൽ ഈ കഥയാിൽ ഒരും സ്ത്രംീയുചെടി തയാഗംമാണ്് ദ്യാക്ഷ്യംിണ് പൂർത്തിയാാകാൻ 
സംഹാായാിക്കുന്നത് എന്നത് തചെന്നയാാണ്് ഗംാലവിചെ� ദ്യാക്ഷ്യംിണ്ചെയാ വിയതയസ്തമാക്കുന്നത്. ദ്യാക്ഷ്യംിണ്ചെയാ
ന്ന ആചാാരാത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിമായാാൽ അവിിചെടി ഒരും സ്ത്രംീചെയാ വിിൻപിനച്ചരാക്കിാക്കുകയാായാിരുംന്നു 
എന്ന നോബാധീം തചെന്നയാാണ്് ഈ രാണ്ടു കൃതികളുംനോടിയും പ്രനോചാാദ്യാനം.

മാധീവിിചെയാന്ന ഇരാ
നാലും രാാജീാക്കി�ാരുംചെടി അന്ത്യഃപുരാത്തിൽ കഴിിയുക എന്നത് മാധീവിി സംായാം സംാീകരാിച്ച വിിധീി 
ആയാിട്ടംാണ്് വിയാസംൻ മഹാാഭാാരാതത്തിൽ പിെയുന്നത്.

ഏതച്ഛ്രുതാാ തു സംാ കനയാ ഗംാലവിം വിാകയമബ്രിവിീത്.
മമ ദ്യാനോത്താ വിരാഃ കശ്ചിിത്നോകനചാിത്ബ്രിഹ്മവിാദ്യാിനാ.16
പ്രസൂതയനോന്ത്യ പ്രസൂതയനോന്ത്യ കകൈനയവി താം ഭാവിി�യസംി.
സം താം ദ്യാദ്യാസംാ മാം രാാനോജ്ഞാം പ്രതിഗൃഹായ ഹാനോയാാത്തമാൻ.—116-17

നാലും പുത്ര�ാരുംചെടി ജീനനീപിദ്യാം അവിചെള നോമാഹാിപ്പിിച്ചു എന്ന് ധീാനിപ്പിിക്കിാൻ വിയാസംൻ മടിിക്കുന്നില്ല.
നൃനോപിനോഭായാ ഹാി ചാതുർഭായനോസ്ത പൂർണ്ാനയഷ്ടിൗ ശതാനി കൈവി.
ഭാവിി�യന്ത്യി തഥാ പുത്രാഃ മമ ചാതാാരാ ഏവി ചാ.—116-18

ഇതു വിിശാസംിക്കിാൻ രാണ്ടു എഴുത്തുകാരുംം വിിസംമ്മാതിക്കുന്നു. മാധീവിിയുചെടി പിക്ഷ്യംനോമചെതന്നവിർ 
അനോനാ�ിക്കുന്നു. പിിതാവിിചെ� വിചാനം കാക്കുവിാനുള്ള പുത്രിയുചെടി കർത്തവിയനോബാധീമാചെണ്ന്ന 
ഇതിഹാാസംകാരാചെ� അഭാിപ്രായാം ഈ എഴുത്തുകാർ പ്രശ്നവിൽക്കിരാിക്കുന്നു. തന്നിഷ്ടിപ്രകാരാമല്ല 
മെിച്ച് കൈവികാരാികമായാ മനോറ്റനോതാ കാരാണ്ം ചെകാണ്ടാ് അവിൾ അതിന് നിർബന്ധിക്കിചെപ്പിടുകയാാ
യാിരുംന്നു എന്ന സ്ത്രംീപിക്ഷ്യംവിായാന ഇവിിചെടി സംാധീയമാകുന്നു. പിരാനോലാകസുഖം വിാഗ്ദാാനം ചെചായ്യുന്ന 
ആദ്യാർശങ്ങൾക്കുനോവിണ്ടാി ഒരും സ്ത്രംീചെയാ വിിൽപ്പിനച്ചരാക്കിാക്കിിയാ കഥയാാണ്ിചെതന്ന് സ്ഥിാപിിക്കിാൻ 
ശ്രീമിക്കുന്നു. നാലുംപുരും��ാനോരാാചെടിാത്ത് കഴിിയാാനവിൾ സംായാം സംന്നദ്ധീയാാകുന്നു, നാലും മക്കിചെള 
ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിാൻ തയ്യാൊകുന്നു, തികച്ചും അവിിശാസംനീയാമായാ സംംഭാവിങ്ങൾ. കഠിനമായാ ജീീവിിത
സംാഹാചാരായങ്ങളിലൂചെടി അതിസംാഹാസംികമാചെയാാരും സ്ത്രംീ കടിന്നുനോപിാകുന്നുചെവിങ്കിൽ അവിൾ പ്രണ്യാി
ക്കുന്നുണ്ടാായാിരാിക്കുചെമന്ന യുക്തിിയാിനോലക്കിാണ്് ഭാീഷ്മസംാഹ്നി എത്തിനോച്ചരുംന്നത്. ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്ക്കിായാി 
തചെ� പിിതാവിിചെന സംമീപിിച്ച ഗംാലവിചെന, തനോന്നാടി് പ്രണ്യാം അഭായർത്ഥ്യിച്ച ഗംാലവിചെന, അവിൾ 
അഗംാധീമായാി പ്രണ്യാിച്ചിരുംന്നു എന്നും ആ പ്രണ്യാം പുലർത്തുവിാൻ അവിൾ അസംാധീാരാണ്മാം
വിിധീം അയാാളുംചെടി ലക്ഷ്യംയനോത്താടി് നോചാർന്ന് നിൽക്കുകയാായാിരുംന്നു എന്നും ഭാീഷ്മസംാഹ്നി സംങ്കൽപ്പിിക്കു
ന്നു. മാധീവിിക്കി് മുന്നിചെലത്തുന്ന ആദ്യായചെത്ത പുരും�നാണ്് ഗംാലവിൻ. ആദ്യായമായാി കാഴ്ചയാിൽ ചെപിടുന്ന 
പിരാപുരും�ചെന മതിമെന്ന് പ്രണ്യാിക്കുന്ന സ്ത്രംീകൾ ഇതിഹാാസംകഥകളിൽ നോവിണ്ടുനോവിാളമുണ്ടാ്. 
ഇവിരാാരുംം തചെന്ന പ്രണ്യാത്തിചെ� സംതയസംന്ധതചെയാക്കുെിച്ചും, പിരാിണ്തിചെയാക്കുെിച്ചും ചാിന്ത്യിച്ചു 
കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ മിക്കിവിാറും എല്ലാവിരുംം തചെന്ന താൽക്കിാലികമാചെയാങ്കിലുംം വിഞ്ചിക്കിചെപ്പി
ടുന്നുണ്ടാ്. എങ്കിൽ ഈ പ്രണ്യാത്തിൽ അസംാധീാരാണ്മായാി ഒന്നും നോതാന്നുക വിയ്യ. എന്നാൽ 
മറ്റാർക്കും അസംാധീയം എന്ന് നോതാന്നും വിിധീം തചെ� ശരാീരാചെത്ത ബലിചെകാടുത്തുചെകാണ്ടാാണ്് മാധീവിി 
തചെ� പ്രണ്യാനോത്താടി് നീതി പുലർത്തുന്നത്. ഇവിിചെടി കൈദ്യാവിീകമായാ പ്രണ്യാത്തിചെ� മൂർത്തഭാാവിം 
ആയാി ഭാീഷ്മസംാഹ്നി മാധീവിിചെയാ സംങ്കൽപിിക്കുന്നു.

വിയാസംചെ� മാധീവിിക്കി് ശില നോപിാചെലാരും ഉള്ളമാചെണ്ന്ന് നോതാന്നും. അവിൾ പിിതൃവിചാനം 
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നിെനോവിറ്റുംന്നതിൽ ബദ്ധീശ്രീദ്ധീയും, പുത്രലാഭാത്തിൽ ഉത്സുകയുമാണ്്. നിതയകനയകാതാചെമന്ന 
വിരാചെത്തക്കുെിച്ച് പിെയാാൻ മാത്രമാണ്് വിയാസംൻ അവിൾക്കി് ചെമാഴിിയാനുവിദ്യാിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 
നാടിയകൈശലിക്കിിണ്ങ്ങുംവിിധീം ഭാീഷ്മസംാഹ്നി മാധീവിിചെയാ വിാചാാലയാാക്കുന്നു. അവിൾ അസംാധീാരാണ് 
ദ്യാൗതയത്തിൽ നിയുക്തിയാായാ സംാധീാരാണ് സ്ത്രംീയാാണ്്, രാാവുംകൾ നോതാറും സംാപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവി
ളാണ്്. പിിതാവിിചെ� ക്രൂരാമായാ വിിധീി നോകൾക്കിചെവി തചെ� മാതാവി് ജീീവിിച്ചിരുംചെന്നങ്കിചെലന്ന് നോകഴുന്ന
വിളാണ്്. ഗംാലവിൻ തന്നിലാകൃഷ്ടിചെനന്നെിയുനോമ്പാൾ അത് സംഹാതാപിത്താലാനോണ്ാ എന്ന് ശങ്കി
ക്കുന്നവിളാണ്്. അശരാണ്യാായാി ഒരും അനയപുരും�നോനാചെടിാപ്പിം സംഞ്ചരാിനോക്കിണ്ടാി വിന്നവിനോളാടുള്ള 
സംഹാതാപിമാണ്് ഗംാലവിചെ� പ്രണ്യാത്തിനു കാരാണ്ം എന്നാണ്് മാധീവിി ചാിന്ത്യിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 
ആ നോ�ഹാത്തിനു പിിന്നിൽ ഒരും പുത്രചെ� പിിതാവിാകാം എന്ന മഹാതാാകാംക്ഷ്യം മാത്രമാചെണ്ന്ന് 
എന്തുചെകാനോണ്ടാാ ഭാീഷ്മസംാഹ്നി അവിചെള ചാിന്ത്യിപ്പിിക്കുന്നില്ല. ചാക്രവിർത്തിയാാനോകണ്ടാ പുത്രന് ജീ�ം 
നൽകാനുള്ള ലക്ഷ്യംണ്ങ്ങൾ ഒത്തുവിന്നതാണ്് മാധീവിിക്കു വിിനയാാകുന്നത്. ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്ചെയാന്ന 
ദുഃശാഠയത്തിനുമപ്പുെത്ത് കുതിരാകൾ എവിിചെടി ലഭാിക്കുചെമന്നെിയുവിാനുള്ള നോലാകവിിവിരാനോമാ, തചെ� 
ലക്ഷ്യംയം സംാധീിക്കുന്നചെതങ്ങചെനചെയാന്ന ആസൂത്രണ്നോമാ ഇല്ലാത്ത ഗംാലവിന് മാധീവിി തചെ� നോ�ഹാം 
വിഴിിവിിളക്കിായാി നൽകുന്നു. ഉത്തരാാഖണ്ഡത്തിനോലക്കുള്ള യാാത്രയാിൽ കൈദ്യാർഘയനോമെിയാ വിഴിിനോയാ 
നോപിാകാം എങ്കിൽ അത്രയും സംമയാം നാചെമാരുംമിച്ചുണ്ടാാകുമനോല്ലാ എന്ന വിരാികൾ മാധീവിിയുചെടി നോ�
ഹാത്തിചെ� ആർദ്രത ചെവിളിവിാക്കുന്നു. തചെ� കാലിൽ മാതൃതാത്തിചെ� ഒന്നല്ല മൂന്ന് വിിലങ്ങുകൾ 
വിീഴുനോമ്പാഴും നോവിദ്യാനനോയാാചെടിചെയാങ്കിലുംം നോ�ഹാിക്കുന്നവിചെ� പ്രതിജ്ഞാം നിെനോവിറ്റുംവിാനായാി മൂന്നുവിട്ടംം 
അവിൾ വ്രാതാനുഷ്ഠിാനങ്ങളിലൂചെടി കനയകാതാം വിീചെണ്ടാടുക്കുന്നു. ഹാരായശാൻ, ദ്യാിനോവിാദ്യാാസംൻ, ഉശീനരാൻ 
എന്നീ രാാജീാക്കി�ാരുംചെടി അന്ത്യ:പുരാങ്ങളിൽ 200 വിീതം കുതിരാകൾ പ്രതിഫലമായാി നിശ്ചിയാിച്ച് 
പുത്രജീനനം വിചെരാ മാധീവിി ചെചാലവിിടുന്നു. പുത്രജീനനമെിഞ്ഞ് ചെകാട്ടംാരാത്തിചെലത്തുന്ന ഗംാലവിനു
പുെചെക അവിിചെടിയുള്ളചെതല്ലാം അവിിചെടിത്തചെന്ന ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് മാധീവിി ഇെങ്ങുന്നു. മാതൃതാത്തിനും 
മുകളിൽ എത്തുന്ന പ്രണ്യാത്തിചെ� തീക്ഷ്ണത നമ്മാൾ അെിയുന്നത്, ലക്ഷ്യംയത്തിചെലത്താൻ ഇനിയും 
200 കുതിരാകൾ നോവിണ്ചെമന്നിരാിചെക്കി, ഇനി സംമീപിിക്കിാൻ കുതിരാ കൈകവിശമുള്ള രാാജീാക്കി�ാരാവി
നോശ�ിക്കുന്നിചെല്ലന്ന യാാഥാർത്ഥ്യയം മനസംിലാക്കിി, ഗംാലവിനെിയാാചെത വിിശാാമിത്രചെന സംമീപിിച്ച് 
200 കുതിരാകൾക്കു പികരാം തചെന്ന സംാീകരാിക്കിണ്ചെമന്ന് പിെയുന്ന മാധീവിിചെയാ കാണുനോമ്പാഴിാണ്്. 
തചെ� ദ്യാക്ഷ്യംിണ് ചെകാടുത്ത് തീർത്ത്, ഗംാലവിൻ ഗുരുംവിിനോനാടുള്ള കടിത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിനാകുന്നു. 
അനോതാചെടിാപ്പിം മാധീവിിചെയാ പിിതാവിായാ യായാാതിക്കി് മടിക്കിി നൽകുന്നു. യായാാതിയാാകചെട്ടം നിതയക
നയകയാായാി തുടിരാാനുള്ള വിരാം ലഭാിച്ചിട്ടുള്ള മാധീവിിക്കി് സംായാംവിരാം വിിളംബരാം ചെചായ്യുന്നു.

സംായാംവിരാത്തിലൂചെടി തനിക്കി് നഷ്ടിചെപ്പിട്ടംചെതല്ലാം അതായാത് കുടുംബ ജീീവിിതം, മക്കിൾ, 
അധീികാരാം, അംഗംീകാരാം , കുടുംബത്തിനോ�തായാ സംംരാക്ഷ്യംണ്ം എന്നിങ്ങചെന അന്ന് സംമൂഹാം 
അംഗംീകരാിച്ചിരുംന്ന സ്ത്രംീയുചെടി എല്ലാ ഇടിങ്ങളുംം തിരാിച്ച് പിിടിിക്കിാചെനാരാവിസംരാം വിന്നനോപ്പിാൾ അതി
വിിചാിത്രമായാി മാധീവിി വിരാണ്മാലയം കാട്ടംിനോലക്കി് വിലിചെച്ചെിയുന്നു. മാധീവിിയുചെടി കഥയാിൽ ഏറ്റവുംം 
വിിചാിത്രമായാി നോതാന്നാവുംന്ന ഒരും പ്രവൃത്തിയാായാി ഈ അവിസംാന സംന്ദീർഭാം മാറുന്നു. ഇചെതന്ത്യിന് 
എന്ന് ചാിന്ത്യിക്കുനോമ്പാൾ ഭാീഷ്മസംാഹ്നി നൽകുന്ന ഉത്തരാം അവിചെളചെക്കിാണ്ടാ് അസംാധീാരാണ്മായാ 
തീരുംമാനങ്ങചെളടുപ്പിിക്കുകയും, അസംാധീാരാണ്മായാ ജീീവിിതം ജീീവിിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്ത പ്രണ്യാം 
അവിളുംചെടി ഹൃദ്യായാചെത്ത മാരാകമായാി മുെിനോവിൽപ്പിിച്ചു ചെകാണ്ടാ് നഷ്ടിചെപ്പിട്ടുനോപിായാി എന്നതാണ്്. 
പിണ്ടു കണ്ടാ രാാജീാക്കി�ാർ സംായാംവിരാത്തിൽ പിചെങ്കടുക്കിാൻ എത്തി. ഓനോരാാരുംത്തരുംം പ്രതീക്ഷ്യംി
ച്ചു തങ്ങചെള അവിൾ സംാീകരാിക്കുചെമന്ന്, എന്നാൽ മാധീവിിയുചെടി എല്ലാ ശ്രീദ്ധീയും ഗംാലവിനിൽ 
ആയാിരുംന്നു. സംായാംവിരാച്ചടിങ്ങുകൾക്കി് മുൻപി് മാധീവിിചെയാ കണ്ടാ ഗംാലവിൻ പിനോക്ഷ്യം ചെഞട്ടംിനോപ്പിായാി. 
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ഓനോരാാ ചെകാട്ടംാരാത്തിൽനിന്ന് ഇെങ്ങുനോമ്പാഴും മടിികൂടിാചെത കനയകാതാം വിീചെണ്ടാടുക്കിാനുള്ള വ്രാതാ
നുഷ്ഠിാനങ്ങളിൽ മുഴുകിയാിരുംന്ന മാധീവിി ഇത്തവിണ് യാാചെതാന്നും ചെചായ്യാചെതയാാണ്് ഗംാലവിചെ� 
മുന്നിൽ വിരുംന്നത്. തചെ� ലക്ഷ്യംയത്തിനായാി ഉടിൽ നോഹാാമിച്ചവിചെള, ഉടിലിനുമപ്പുെം പ്രണ്യാിക്കിാൻ 
അവിന് സംാധീിക്കിണ്ചെമന്ന് അവിൾ ആഗ്രഹാിച്ചിരാിക്കിാം. എന്നാൽ ഇനോതാചെടി ഗംാലവിചെ� പ്രണ്യാം 
അപ്രതയക്ഷ്യംമാകുന്നു. അയാാൾ ഗംതയന്ത്യരാമില്ലാചെത അവിചെള ഒഴിിവിാക്കിാനുള്ള കാരാണ്ങ്ങൾ നിരാത്തി. 
ഗുരുംവിിചെ� ആശ്രീമത്തിൽ കഴിിഞ്ഞ അവിചെള ഇനി തനിക്കി് ഭാാരായയാാക്കിാൻ സംാധീിക്കുകയാില്ല 
എന്ന ധീർമ്മാത്തിലൂന്നിയാ നോപിാംവിഴിി തചെന്നയാാണ്് ഗംാലവിൻ ഒടുവിിൽ കചെണ്ടാത്തുന്നത്. ഇനോതാചെടി 
മാധീവിിയുചെടി വ്രാണ്ിതഹൃദ്യായാം തചെ� യാൗവിനം ആഹുതിയാായാർപ്പിിച്ച് ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ് സംാരൂപിിച്ച 
ഗംാലവിചെന, സംമചാിത്തതനോയാാചെടിത്തചെന്ന തചെ� നോ�ഹാത്തിൽ നിന്നും നോമാചാിപ്പിിക്കുന്നു. പിിന്നീടി് 
മറ്റാചെരായും വിരാിക്കിാൻ വിിസംമ്മാതിക്കുന്ന അവിൾ കാടിിചെന വിരാിക്കുന്നു. പുരും�ചെ� അല്പായുസ്സാ് ആയാ 
പ്രണ്യാവുംം, സ്ത്രംീയുചെടി ആയുസ്സാ് ഒടുങ്ങുനോവിാളം നീളുംന്ന തയാഗംപൂർണ്മായാ പ്രണ്യാവുംം നാടികത്തിൽ 
ചാിത്രീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നു.

‘സംായാംവിരാ’ത്തിൽമാധീവിിയുചെടി സംഹാനത്തിന് മൂർച്ചനോയാകുന്നത് അവിളുംചെടി മൗനമാണ്്. 
ഗംാലവിനോനാനോടിാ മറ്റ് രാാജീാക്കി�ാനോരാാനോടിാ വിിശാാമിത്രനോനാനോടിാ അവിൾ സംംസംാരാിച്ചതായാി ഒ.എൻ.
വിി പിെയുന്നില്ല. തചെ� സംായാംവിരാം നിശ്ചിയാിക്കുന്ന പിിതാവിിനോനാടുമാത്രം അവിൾ തിരുംത്താനോനാ 
ശാസംിക്കിാനോനാ അവിസംരാം നൽകാചെത സംാന്ത്യം തീരുംമാനം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്നു. കവിി പ്രാധീാനയം 
നൽകുന്നത് മാധീവിിയാനുഭാവിിനോക്കിണ്ടാി വിരുംന്ന ദുരാിതത്തിചെനങ്കിലുംം അവിചെള ഗംാലവിചെ� നിഴിചെലന്നവി
ണ്ണിനോമ ‘സംായാംവിരാ’ത്തിൽ കാണ്ാനാവുംകയുള്ളൂ. “ എചെന്ന കൈകചെക്കിാള്ളാനനോങ്ങക്കിാവുംനോമാ “ എന്ന 
മാധീവിിയുചെടി നോചാാദ്യായം നോപിാലുംം നിസ്സാഹാായായാായാ ബലിമൃഗംത്തിചെ� അവിസംാനപ്രതീക്ഷ്യം മാത്രമാണ്്. 
എന്നാൽ തിരാസ്ക്കാാരാത്തിചെ� കൈകപ്പിെിഞ്ഞ അവിളുംചെടി മനസംിൽ “അരാിചെയാാരും പുൽക്കുടിിൽ തീർത്തു 
തരാിനോല്ല മുനിനോയാാചെടിാന്നു നോചാാദ്യാിച്ചാനോലാ “ എന്ന ആശ ഉണ്രുംന്നുചെവിങ്കിലുംം ചെമാഴിിയാായാി പുെചെത്ത
ത്തുന്നില്ല. ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പി് മാധീവിിയുചെടി അവിസ്ഥിയ്ക്കാ് പ്രണ്യാമാണ്് കാരാണ്ചെമന്ന ഒരും സംാധീയത 
പിരാിഗംണ്ിക്കുന്നു എങ്കിലുംം പിിന്നീടിത് തള്ളിക്കിളയുകയാാണ്് ചെചായ്യുന്നത്. ശി�യധീർമ്മാത്താൽ ബന്ധി
തനായാ ഗംാലവിൻ, രാാജീധീർമ്മാത്താൽ ബന്ധിതനായാ പിിതാവി്, അനന്ത്യരാാവികാശിചെയാ കചെണ്ടാത്തുക 
എന്ന ജീീവിധീർമ്മാത്താൽ ബന്ധിതരാായാ രാാജീാക്കി�ാർ ഇതിനിടിയാിൽ സ്ത്രംീക്കും പ്രണ്യാത്തിനുചെമ
വിിചെടിയാിടിം! കർമ്മാ ബന്ധങ്ങൾക്കിിടിയാിൽ ചെഞരുംങ്ങിനോപ്പിാകുന്ന ജീീവിിതങ്ങൾ ആണ്് കവിി ഇവിിചെടി 
കാണുന്നത്. അതിലിരായാാക്കിചെപ്പിടുന്നത് സ്ത്രംീമാത്രമല്ല പുരും�നുമാണ്്.

നോവിട്ടംക്കിാരാൻ ആരാ്?
ഈ കഥയാിൽ ആരാാണ്് ചെതറ്റ്കാരാൻ എന്ന വിിചാാരാത്തിനോലക്കുള്ള പ്രയാാണ്മാണ്് ‘മാധീവിി’ യും 
‘സംായാംവിരാ’വുംം എന്നു കാണ്ാം. കഥയാിൽ പ്രതയക്ഷ്യംമായാി ഇടിചെപിടുന്ന മൂന്നുപുരും��ാർ- തചെ� 
മകളായാ മാധീവിിചെയാ കുതിരാകചെള പ്രതിഫലമായാി ലഭാിക്കുചെമന്ന ഉെപ്പിിൽ ഗംാലവിനോനാചെടിാത്തയാ
ക്കുന്ന യായാാതി. ഒരും രാാജീാവിിനോനാചെടിാത്ത് കഴിിയുവിാനായാി യായാാതി പിെഞ്ഞയാച്ച മാധീവിിചെയാ 
നാലും പുരും��ാനോരാാചെടിാത്ത് കഴിിയുവിാൻ സംാഹാചാരായചെമാരുംക്കിിയാ ഗംാലവിൻ. ഇതിചെനല്ലാം കാരാണ്
ക്കിാരാനായാ വിിശാാമിത്രൻ. മാധീവിിയുചെടി ജീീവിിതത്തിലൂചെടി കടിന്നുനോപിായാ ഹാരായശാൻ, ദ്യാിനോവിാദ്യാാസംൻ, 
ഉശീനരാൻ എന്നീ രാാജീാക്കി�ാർ, ഇതിലാചെരായാാണ്് ഈ കഥ പിഴിിക്കുന്നത് !

ഈ കഥയാിൽ അരുംതാത്തചെതാന്നും സംംഭാവിിച്ചിചെല്ലന്ന മട്ടംിൽ, ഇനി സംംഭാവിിചെച്ചങ്കിൽത്തചെന്ന 
പുരും��ാചെരായും മാധീവിിചെയായും ഒരുംനോപിാചെല ഈ സംംഭാവിങ്ങൾക്കി് കാരാണ്ക്കിാരാായാി കൽപ്പിി
ക്കും വിിധീമാണ്് വിയാസംൻ കഥ പിെയുന്നത്. എന്നാൽ ഭാീഷ്മസംാഹാ് നി മാധീവിിയുചെടി ദുരാന്ത്യത്തിന് 
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ഉത്തരാവിാദ്യാി ഗംാലവിൻ ആചെണ്ന്ന് തീർത്തുപിെയുന്നു. ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പിിചെ� ദൃഷ്ടിിയാിൽ വിിശാാമി
ത്രൻ ആണ്് എല്ലാറ്റിനും കാരാണ്ക്കിാരാൻ.

കൗമാരാത്തിൽ പിിതാവുംം, യാൗവിനത്തിൽ ഭാർത്താവുംം, വിാർദ്ധീകയത്തിൽ പുത്രനും, രാക്ഷ്യംിനോക്കി
ണ്ടാവിളാണ്് സ്ത്രംീ എന്ന നീതി നടിപ്പിിലുംള്ള കാലത്തുതചെന്നയാാണ്് യായാാതി തചെ� പ്രായാപൂർത്തിയാായാ 
മകചെള അനയനോനാചെടിാത്ത് അയാക്കുന്നത്. പുത്രിനോയാാടുള്ള അചെല്ലങ്കിൽ സ്ത്രംീനോയാാടുള്ള കടിമനോയാക്കിാളും
പിരാിയാാണ്് രാാജീാചെവിന്ന നിലയാിൽ ബ്രിഹ്മചാാരാിനോയാാടുള്ളത് എന്ന നയായാനോമ യായാാതിയുചെടി ഭാാഗം
ത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ മാധീവിിചെയാ ഗംാലവിനോനാചെടിാത്ത് പിെഞ്ഞയാക്കുനോമ്പാൾ മൂന്ന് അന്ത്യഃപുരാങ്ങളിൽ 
അവിൾ കഴിിനോയാണ്ടാി വിരുംചെമന്ന സൂചാന നോപിാലുംം യായാാതിക്കി് ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല. ഈ അവിസ്ഥി അവിി
ചാാരാിതമായാി ഉണ്ടാായാതാണ്്. അനോപ്പിാഴിാണ്് ഗംാലവിന് മുന്നിൽ വിിശാാമിത്രൻ ചെവിച്ച ലക്ഷ്യംയത്തിചെ� 
ഗംൗരാവിം നോബാധീയചെപ്പിടുന്നത്. ഹാരായശാമഹാാരാാജീാവിിചെ� പിക്കിൽ 800 കുതിരാകൾ ഉണ്ടാാകും എന്ന 
പ്രതീക്ഷ്യംയാിൽ മാധീവിിയുമായാി ചെചാചെന്നത്തിയാ ഗംാലവിന് നിരാാശയാായാിരുംന്നു ഫലം. അനോ�ഹാത്തിചെ� 
കയ്യിലുംണ്ടാായാിരുംന്നത് 200 കുതിരാകൾ മാത്രം. കുെച്ച് കാലം തനോന്നാചെടിാത്ത് കഴിിയാാൻ അനുവിദ്യാിക്കി
ണ്ചെമന്ന് ആവിശയം ഉന്നയാിക്കുന്നത് ഹാരായശാൻ തചെന്നയാാണ്്. ഇത് ഗംാലവിന് സംമ്മാതമായാിരുംന്നി
ല്ല. എന്നാൽ തനിക്കി് ലഭാിച്ച നിതയകനയകാതാചെമന്ന വിരാം സൂചാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാ് മാധീവിി തചെന്നയാാണ്് 
ഗംാലവിചെന സംമ്മാതിപ്പിിക്കുന്നത്.

വിയാസംചെ� ഗംാലവിൻ മൂന്ന് രാാജീാക്കി�ാർക്കി് പുത്രഭാാഗംയം നൽകിയാ മാധീവിിയാിൽ പുത്രചെന 
ജീനിപ്പിിക്കുവിാൻ തചെ� ഗുരുംവിിചെന ക്ഷ്യംണ്ിക്കുന്നു.

അസംയാം രാാജീർ�ിഭാിഃ പുത്രാ ജീാതാ കൈവി ധീാർമ്മാികാസ്ത്രംയാഃ
ചാതുർത്ഥ്യം ജീനയാനോതാകഃ ഭാവിാനപിി നനോരാാത്തമം—119-13

ഗുരുംവിാചെണ്ങ്കിൽ ആദ്യായനോമ മാധീവിിചെയാ തചെ� അടുക്കിൽ എത്തിക്കിാത്തതിന് ഗംാലവിചെന ശാസംി
ക്കുന്നു.

കിമിയാം പൂർവിനോമനോവിഹാ ന ദ്യാത്താ മമ ഗംാലവി
പുത്രാ മകൈമവി ചാതാാനോരാാ ഭാനോവിയുഃ കുലഭാാവിനാഃ—119-16

ഗുരുംവുംം ശി�യനും തമ്മാിലുംള്ള ഈ സംംഭാാ�ണ്ം ഒരും യുക്തിിചെകാണ്ടും നയായാീകരാിക്കിാനാവിാത്തതി
നാൽത്തചെന്ന രാണ്ടു എഴുത്തുകാരുംം തങ്ങൾക്കി് ശരാിചെയാന്നു നോതാന്നും വിിധീം പിാഠം മാറ്റിചെയാഴുതുന്നു. 
ഈ മാറ്റിചെയാഴുത്താണ്് കഥയാിചെല നോവിട്ടംക്കിാരാൻ ആരാ് എന്ന നോചാാദ്യായത്തിന് ഉത്തരാമായാി തീരുംന്നത്. 
ഗംാലവിചെ� സംമ്മാതമില്ലാചെത മാധീവിിയാാണ്് വിിശാാമിത്രചെന സംമീപിിക്കുന്നചെതന്നും, അവിളുംചെടി 
അവിസ്ഥിയാിൽ മനമലിഞ്ഞ ഋ�ി ആ പ്രാർത്ഥ്യന കൈകചെക്കിാള്ളുകയാാണ്് ഉണ്ടാായാചെതന്നും ഭാീഷ്മ
സംാഹാ് നി പിെയുന്നു. ‘സംായാംവിരാ’ത്തിൽ വിിശാാമിത്രചെ� ഉത്തരാം പൂർണ്ണിരൂപിത്തിൽത്തചെന്ന ഇടിം 
നോനടുനോമ്പാൾ ഗംാലവിചെ� നോചാാദ്യായം അപ്രതയക്ഷ്യംമാകുന്നു. അതിനാൽത്തചെന്ന ഗുരുംവിിചെ� പ്രതികരാണ്ം 
അയാാചെള ചെഞട്ടംിക്കുന്നു.

വിയാസംൻ തചെ� മിതാക്ഷ്യംരാങ്ങളിലൂചെടി നോപിാലുംം നിർദ്യായാം ഭാർത്സാിക്കുന്ന വിിശാാമിത്രചെന ഭാീഷ്മ
സംാഹ്നി നിന്ദീിക്കിാൻ മടിിക്കുന്നു. ഇവിിചെടി ശി�യചെ� അഹാങ്കാരാം ശമിക്കിണ്ം എന്ന് ആത്മാർ
ത്ഥ്യമായാി ആഗ്രഹാിക്കുന്ന ഗുരുംവിാണ്് വിിശാാമിത്രൻ. നോശ�ിക്കുന്ന കുതിരാകൾക്കി് പികരാം തചെന്ന 
സംാീകരാിക്കിണ്ചെമന്ന് അനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്ന മാധീവിിയുചെടി ലക്ഷ്യംയപ്രാപ്തിക്കിായാി മാത്രം അവിൾക്കി് ശരാണ്ം 
ഏകുന്ന ആചാാരായനാണ്് വിിശാാമിത്രൻ. മൂന്നു രാാജീാക്കി�ാചെരായും നിശിതമായാി വിിമർശിച്ച നാടി
കകൃത്ത് അഷ്ടികൻ എന്ന ഒരും പുത്രൻ മാധീവിിക്കി് വിിശാാമിത്രനിൽ ജീനിച്ചു എന്നത് നോപിാലുംം 
വിിസ്മരാിക്കുന്നു. തചെ� തിരാസ്കാാരാത്തിന് നോഹാതുവിാകുന്നത് മാധീവിിയുചെടി ഗുരുംകുലവിാസംം ആചെണ്ന്ന് 
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ഗംാലവിൻ പിെയുന്നതിൽ നിന്നും ആശ്രീമവൃത്താന്ത്യം ചെവിളിചെപ്പിടുന്നുചെവിങ്കിലുംം ആ സംതയം നോകൾക്കിാൻ 
അനുവിദ്യാിക്കിാചെത നാടികകൃത്ത് സംഹൃദ്യായാശ്രീദ്ധീ മചെറ്റനോങ്ങാ തിരാിക്കുന്നു. കനയകയാല്ലാത്ത മാധീവിി
നോയാാചെടിാരാഭാിനിനോവിശവുംം നോതാന്നാത്ത ഗംാലവിൻ അവിചെള ഒഴിിവിാക്കിാൻ കചെണ്ടാത്തുന്ന കാരാണ്ംമാ
ത്രമാണ്് ഗുരുംകുലവിാസംകഥ എന്നാണ്് ഭാീഷ്മസംാഹ്നി അഭാിപ്രായാചെപ്പിടുന്നത്.

ഒ.എൻ.വിി. കുറുപ്പിാകചെട്ടം ക്രൂരാതയുചെടി പൂർണ്ണിതയാായാി വിിശാാമിത്രചെന ചാിത്രീകരാിക്കുകയും 
ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്യാായാി ഇവിൾ മാത്രം നോപിാചെരാ എന്ന വിിശാാമിത്രവിചാനത്തിനു മുൻപിിൽ താൻ ഒരും 
വിിഡ്ഢിി എന്ന ആത്മഗംതത്തിൽ ഗംാലവിചെന ചെകാണ്ടുചെചാന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നു. പുത്രിയാിൽ 
പിിതാവിിനുള്ള അവികാശം മാത്രം ഓർക്കുകയും തചെ� കടിമ നോബാധീപൂർവ്വം വിിസ്മരാിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന യായാാതിചെയാ രാണ്ടു എഴുത്തുകാരുംം കടുത്ത ഭാാ�യാിൽത്തചെന്ന നിന്ദീിക്കുന്നു. ഒ.എൻ.വിി 
കുറുപ്പി് ഇതിനായാി യായാാതിയുചെടി പൂർവ്വചാരാിത്രവുംം സ്മരാിക്കുന്നു .

മകചെ� നവിതാരുംണ്യം തന്നിനോലനോക്കിറ്റ് വിാങ്ങിനോയാാൻ
പികരാം തചെ� വിാർദ്ധീകയം മകനോന്നകിയാമന്നവിൻ
സംാച്ഛന്ദീം സുഖപിീയൂ�മാസംാദ്യാിപ്പിാൻ ചെകാതിപ്പിവിൻ
വിിഘ്നങ്ങളതിനുണ്ടാാവിാചെതന്നും ജീാഗ്രതയാാർന്നവിൻ. സംായാംവിരാം.—55

മാധീവിിചെയാ പ്രണ്യാിച്ച് വിഞ്ചിച്ച ഗംാലവിൻ ആണ്് അവിളുംചെടി ദുരാന്ത്യത്തിന് ഉത്തരാവിാദ്യാി എന്ന് 
നിസ്സാംശയാം ഭാീഷ്മസംാഹ്നി പിെയുന്നു. നാടികകൃത്ത് മാധീവിിചെയാ ദ്യാിവിയപ്രണ്യാത്തിചെ� മൂർത്തിയാായാി 
ചാിത്രീകരാിക്കുനോമ്പാൾ, അതിന് തീചെരാ നോയാാജീിക്കിാത്ത ആലംബനമായാി ഗംാലവിൻ നിെം മങ്ങിനോപ്പിാ
കുന്നു. തചെ� ഗുരുംദ്യാക്ഷ്യംിണ്, തചെ� ജീീവിിതം, ഇതിനുമപ്പുെത്ത് മചെറ്റാന്നും ചാിന്ത്യിക്കിാത്ത സംാാർത്ഥ്യ
മതിയാായാ ഒരുംവിനായാി ഗംാലവിൻ അധീഃപിതിക്കുന്നു.

വിയാസംൻ ദുർവിാശിക്കിാരാചെനന്നു ചാിത്രീകരാിച്ച ഗംാലവിൻ ഒ.എൻ.വിി. കുറുപ്പിിചെ� ദൃഷ്ടിിയാിൽ 
ഗുരുംവിിന് ദ്യാക്ഷ്യംിണ് നൽകി സംാന്ത്യം വിിദ്യായാഭായാസംം പൂർണ്ണിമാക്കിാനാഗ്രഹാിച്ച ശുദ്ധീമനസ്കാനാണ്്.

പിാവിമാമീ ശി�യചെന നിർദ്യായാം ബ്രിഹ്മജ്ഞാംാന-
പിാവിനനാകും ഗുരും ശിക്ഷ്യംിക്കിയാല്ലീ ചെചായ്തു..

ശി�യന് ഗുരുംവിിനോനാടുള്ള അമിതമായാ ഭാക്തിിക്കും, ഗുരുംവിിന് തിരാിച്ചുള്ള വിാത്സാലയത്തിനും ഇടിയാിൽ 
വിിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിലിയാ വിിടിവി് ചാിത്രീകരാിക്കുന്നതിൽ ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പി് ഏചെെ ശ്രീദ്ധീ ചെചാലുംത്തുന്നു. 
മാധീവിിയുചെടി ശാപിചെത്ത ഭായാക്കുനോമ്പാഴും കർമമനുഷ്ഠിിക്കുവിാൻ നിയുക്തിനായാവിചെ� വിയഥനോയാാചെടി
യാാണ്് ഗംാലവിൻ എല്ലാം ചെചായ്യുന്നചെതന്ന് പിെയുന്നതിലൂചെടി ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പി് ഗുരുംവിിൽ അചാഞ്ചല 
ഭാക്തിിയുള്ള ഉത്തമ ശി�യൻ ആക്കിി ഗംാലവിചെന കുറ്റവിിമുക്തിനാക്കുന്നു. ദ്യാക്ഷ്യംിണ് നൽകിനോയാ തീരൂ 
എന്ന നിർബന്ധബുദ്ധീി നോപിാലുംം കവിി നയായാീകരാിക്കുന്നു. അതിനു കടുത്ത ശിക്ഷ്യം വിിധീിച്ച ഗുരുംവിിചെന 
മിതമാചെയാങ്കിലുംം വിിമർശിക്കിാനും കവിി മടിിക്കുന്നില്ല മാധീവിിയാിൽ തുടിങ്ങിചെയാങ്കിലുംം സംാന്ത്യം സംഹാാ
നുഭൂതിയാിചെലാരും പിങ്ക് ഗംാലവിനും ചെകാടുക്കുന്ന കവിി ഇരുംവിചെരായും കഥയുചെടി നോകന്ദ്രസ്ഥിാനത്ത് 
പ്രതിഷ്ഠിിക്കുന്നു.

ഹാരായശാൻ, ദ്യാിനോവിാദ്യാാസംൻ, ഉശീനരാൻ തുടിങ്ങി മാധീവിിയുചെടി ജീീവിിതത്തിൽ എത്തിനോച്ചർന്ന
വിചെരാചെയാല്ലാം ഇതിഹാാസംകവിി സംമചാിത്തതനോയാാചെടി നമുക്കു മുൻപിിൽ വിരാച്ചു നോചാർക്കുന്നുചെവിങ്കിൽ 
പുത്രലാഭാചെമന്ന നോമാഹാത്തിനടിിമചെപ്പിടുന്ന അവിചെരാ ഭാീഷ്മ സംാഹ്നി കടുത്തഭാാ�യാിൽ വിിമർശിക്കുന്നു. 
ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പി് ആകചെട്ടം മൂന്ന് രാാജീാക്കി�ാരുംം ഋതുക്കിചെള നോപിാചെല വിയതയസ്തമായാ വിയക്തിിതാങ്ങൾ
ക്കുടിമകചെളന്ന് നിരൂപിിച്ചിരാിക്കുന്നു.
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ഉപിസംംഹാാരാം
കഥ പിെയുനോമ്പാൾ വിയാസംൻ നോചാർന്ന് നില്ക്കുന്നത് ധീർമ്മാനോത്താചെടിങ്കിൽ അനോത ധീർമ്മാചെത്ത നോചാാദ്യായം 
ചെചായ്യുന്ന ഭാീഷ്മസംാഹ്നിയും ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പും മാധീവിിയുചെടി യാാതനകളുംചെടി പിക്ഷ്യംം നോചാരുംന്നു. 
മാധീവിിയുചെടി അനുരാാഗംത്തിചെ� ശക്തിിയും, അതിനായാി അവിർ നൽകുന്ന ഭാീമമായാ വിിലയും, 
ഗംർഭാപിാത്രം വിാടികയ്ക്കാ് നൽനോകണ്ടാി വിന്നതിചെ� നോവിദ്യാനയും ആണ്് നാടികത്തിൽ ഇതിവൃത്തം 
ആകുന്നത്. എന്നാൽ അന്ത്യഃപുരാങ്ങളിലുംം ആശ്രീമത്തിലുംം മാധീവിി ഏൽനോക്കിണ്ടാി വിന്ന അപിമാന
മാണ്് ‘സംായാംവിരാ’ത്തിചെ� കാതൽ. കഥയാിലുംടിനീളം സ്ഫുരാിക്കുന്നത് കരുംണ്ം എങ്കിലുംം, ദൃഢമായാ 
തീരുംമാനങ്ങൾ എടുക്കുവിാനും നടിപ്പിിൽ വിരുംത്തുവിാനും കഴിിവുംള്ള ഭാീഷ്മസംാഹ്നിയുചെടി മാധീവിി, താൻ 
അനുഭാവിിനോക്കിണ്ടാിവിന്ന അനീതികൾചെക്കിതിചെരാ തുെന്നടിിക്കുകയും തചെന്ന തിരാസ്കാരാിച്ച നോലാകചെത്ത 
ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ചുചെകാണ്ടാ് സംാന്ത്യമായാി മചെറ്റാന്ന് ചെകട്ടംിപ്പിടുക്കുകയും ചെചായ്യുന്നവിളാണ്്. എന്നാൽ ഒ.എൻ.
വിി കുറുപ്പിിചെ� മാധീവിി ആകചെട്ടം ഒരും ദുഃഖപുത്രിയും. ഭാീഷ്മസംാഹ്നിയുചെടി നാടികം ഒന്നിനുപുെചെക 
ഒന്നാചെയാത്തുന്ന ഉജ്ജ്ാലമുഹൂർത്തങ്ങളാൽ മാധീവിിചെയാ അവിിസ്മരാണ്ീയായാാക്കുന്നു. പിിതാവിിചെ� 
തീരുംമാനത്തിനു മുൻപിിൽ, ഹാരായശാചെ� മൂലയനിർണ്യാനോവിദ്യാിയാിൽ, ദ്യാിനോവിാദ്യാാസംചെ� സംദ്യാസ്സാിൽ, ഉശീ
നരാചെ� സംന്നിധീിയാിൽ, സംായാംവിരാസംമയാത്ത് ഗംാലവിചെ� മുൻപിിൽ ഇവിിചെടിചെയാല്ലാം നിെയുന്ന 
മാധീവിിയുചെടി ദുഃഖം ചാിന്ത്യകളായാി, ഭാാവിങ്ങളായാി, ഒടുവിിൽ വിാക്കുകളായാി നോപ്രക്ഷ്യംകനിനോലക്കി് സംംക്ര
മിക്കും വിിധീമാണ്് ഭാീഷ്മസംാഹ്നി രാംഗംം വിിനയസംിക്കുന്നത്. കളവുംകൾ നിെഞ്ഞനോലാകചെത്ത ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് 
കാടിിചെ� സംാസ്ഥിതയാിനോലക്കുള്ള നോമാചാനമായാാണ്് അവിസംാനരാംഗംചെത്ത കവിി വിയാഖയാനിക്കുന്നത്.

ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പിിചെ� ‘സംായാംവിരാ’ത്തിൽ കരുംണ്ം എന്ന ഏക രാസംത്തിൽ നിന്നും വിിട്ടു 
നോപിാകാത്ത വിിധീം സംംഭാവിങ്ങൾ നോകാർത്തിണ്ക്കിിയാിരാിക്കുന്നു. വിിധീിചെക്കിതിചെരാ നോപിാരാാടിാചെത 
ഒഴുക്കിിൽചെപ്പിട്ടു നീങ്ങുന്ന കുനോെ നിസ്സാഹാായാചെരായാാണ്് കവിി വിരാച്ചു നോചാർക്കുന്നത്. ഗംാലവിചാരാിത
ത്തിന് നോപ്രരാണ്യാായാി വിയാസംൻ നിരാത്തുന്ന യുക്തിികൾ, വിാക്കു പിാലിക്കിണ്ം എന്ന ആശയും, 
പുത്രജീനനത്തിൽ ഉള്ള നോലാഭാവുംം ആണ്്. ഇത്രനോയാചെെ നോമാഹാിപ്പിിക്കുന്നതാനോണ്ാ ഈ യുക്തിികൾ 
എന്ന് ഇന്ന് ഏചെതാരാാൾക്കും നോതാന്നിനോയാക്കിാവുംന്ന സംംശയാത്തിൽ നിന്ന് ഉടിചെലടുത്തതാണ്് ഈ 
രാണ്ടു കൃതികളുംം. പുതുമകൾ ഏചെെ അവികാശചെപ്പിടിാനിചെല്ലങ്കിലുംം ഇതിഹാാസംത്തിചെ� ചാട്ടംക്കൂട്ടംിൽ 
നിന്ന് വിയതിചാലിക്കിാചെത തചെന്ന പുതിചെയാാരും വിായാനാനുഭാവിം നൽകുന്നതിൽ രാണ്ടു എഴുത്തുകാ
രുംം വിിജീയാിച്ചിരാിക്കുന്നു എന്ന് തചെന്ന പിെയാാം. അനോതാചെടിാപ്പിം, തചെ� വിയക്തിിതാമംഗംീകരാിക്കിാത്ത 
നോലാകം ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച് നോപിാകുവിാൻ തനിക്കിാകുചെമന്ന സ്ത്രംീയുചെടി ദൃഢനിശ്ചിയാം സംീതയാിചെലന്നനോപിാചെല 
മാധീവിിയാിലുംം കചെണ്ടാടുക്കിാൻ ഈ കൃതികൾ ശ്രീമിക്കുന്നു.

2020 ലുംം മാധീവിിയുചെടി കഥ ഒരും നോനാവിലായാി പുെത്തുവിന്നു (Madhavi S Mahadevan, 
2020: Bride of the forest: the untold story of Yayati’s daughter, Speaking Tiger 
Publishers). മാധീവിിയുചെടി ജീീവിിതത്തിചെലത്തിയാ പുരും��ാരാിലൂചെടിയും മക്കിളിലൂചെടിയും ഈ 
കഥക്കിിനിയും പിാഠാന്ത്യരാങ്ങൾ സംാധീയമാണ്്. ഏത് കാലത്തും പുതുവിായാനകൾക്കിിടിം നൽകുന്ന 
ഇതിഹാാസംകൃതികൾ ഗംാലവിചാരാിതത്തിലൂചെടി അവിയുചെടി കൈവിഭാവിം ചെവിളിചെപ്പിടുത്തുന്നു.
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അജീിത ടിി.എസം്.
തൃശ്ശൂർ ശ്രീീ സംി അചാുതനോമനോനാൻ ഗംവി. നോകാനോളജീ ്സംംസ്കൃതവിിഭാാഗംം അനോസംാസംിനോയാറ്റ ്ചെപ്രാഫസംർ. 

നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് സംംസ്കൃതത്തിൽ ഒന്നാം ൊനോങ്കാചെടി ബി എ എം 

എ ബിരുംദ്യാങ്ങൾ. പ്രാചാീന ഭാാരാതത്തിചെല വിി�ചാികിത്സായുചെടി സംംസ്കൃതനോ�ാതസുകൾ എന്ന 

വിി�യാത്തിൽ ഗംനോവി�ണ് ബിരുംദ്യാം



ആഖയാന വിിനയാസംം സംിനിമയാിലുംം നോനാവിലിലുംം 
(കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികചെള മുൻനിർത്തി ഒരാനോനാ�ണ്ം)

സുധീ മാരായങ്ങാട്ടം്
ഗംനോവി�ക, നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവ്വകലാശാല.

നോദ്യാശം എന്ന അനുഭാവിം സംാന്ത്യം എഴുത്തിചെ� ആധീാരാഭൂമിയാായാി സംാീകരാിച്ച സംർഗ്ഗ്ജീീവിിതത്തിന് 
ഉടിമയാാണ്് എം. മുകുന്ദീൻ. മയ്യഴിിപ്പുഴിയുചെടി തീരാങ്ങളിൽ കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ എന്നീ 
നോനാവിലുംകളിൽ ‘മയ്യഴിി’ എന്ന നോദ്യാശം സംവിിനോശ�മായാി പുനർനിർമ്മാിക്കിാൻ ഈ എഴുത്തുകാരാൻ 
സംന്നദ്ധീമാവുംകനോയാാ കാരാണ്ക്കിാരാനാവുംകനോയാാ ചെചായ്തിട്ടുണ്ടാ്. വിിജീയാചെ� ഖസംാക്കി് നോപിാചെലനോയാാ, 
തകഴിിയുചെടി കുട്ടംനാടി് നോപിാചെലനോയാാ എം.ടിി. യുചെടി കൂടില്ലൂരുംനോപിാചെലനോയാാ, യു.എ. ഖാദ്യാെിചെ� തൃനോക്കിാട്ടൂ
രാ്നോപിാചെലനോയാാ ഉള്ള ഒരും നോദ്യാശമല്ല മുകുന്ദീചെ� മയ്യഴിി. നോമൽപിെഞ്ഞ എഴുത്തുകാർചെക്കില്ലാം തചെന്ന 
സംാന്ത്യം നാടും അതിചെല കുടുംബം, ജീാതി, മതം, ഭാരാണ്ക്രമം, സംംസ്കാാരാം തുടിങ്ങിയാവിചെയാല്ലാം അനു
ഭൂതിജീനയമായാി ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്ന ഒന്നാണ്് എഴുത്ത്. മുകുന്ദീൻ, അഭാിമുഖീകരാിക്കുന്ന നോദ്യാശമാകചെട്ടം 
നാടും മറുനാടും നോചാർന്ന സംങ്കരാഭൂമിയാാണ്്. ഇരുംന്നൂറ്റി അൻപിതുവിർ�ചെത്ത �ഞ്ച് അധീിനിനോവിശം 
സൃഷ്ടിിച്ച സംംസ്കാാരാസംംഘർ�ങ്ങളുംം, സംാമൂഹായബന്ധങ്ങളുംം, അവി തമ്മാിലുംള്ള ചെകാടുക്കിൽ വിാങ്ങ
ലുംകളുംം, ഹൃദ്യായാബന്ധവുംം ബന്ധവിിനോ�ദ്യാവുംചെമല്ലാം പിങ്കുചെവിയ്ക്കുംന്ന, ചാരാിത്രപിരാവുംം രാാഷ്ട്രീീയാവുംമായാ 
അന്ത്യർധീാരാകചെള സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുക എന്ന ശ്രീമകരാമായാ ദ്യാൗതയമാണ്് എം. 
മുകുന്ദീൻ നിർവ്വഹാിച്ചത്. സംംസ്കാാരാം, ചാരാിത്രം, സംമൂഹാം എന്നിവി തമ്മാിലുംള്ള പിരാ�രാബന്ധചെത്ത 
നിരാാകരാിക്കുന്ന ഒരും നോദ്യാശത്തിനുള്ളിചെല അധീികാരാപ്രനോയാാഗംങ്ങചെളയും അതുവിഴിി സൃഷ്ടിിക്കിചെപ്പിടുന്ന 
സംന്നിഗ്ദ്ധതകചെളയും പ്രശ്നവിൽക്കിരാിക്കിാൻ, മുകുന്ദീൻ അനോ�ഹാത്തിചെ� പ്രഖയാതങ്ങളായാിത്തീർന്ന 
രാണ്ടാ് നോനാവിലിലൂചെടിയും ശ്രീമിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. മയ്യഴിി എന്ന നാടിിചെ� സംാംസ്കാാരാികജീീവിിതത്തിൽ സംംഭാവിിച്ച 
�ഞ്ചധീിനിനോവിശം സംാംസ്കാാരാിക സംമനായാമായും സംംഘർ�ങ്ങളായും എങ്ങചെന പിരാിണ്മിക്കുന്നു 
എന്ന് കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ എന്ന നോനാവിൽ ആധീാരാമാക്കിി അനോത നോപിരാിൽ ചെലനിൻ രാാനോജീ
ന്ദ്രൻ സംംവിീധീാനം ചെചായ്ത സംിനിമചെയാ മുൻനിർത്തിയുള്ള പിരായാനോലാചാനയാാണ്് ഈ നോലഖനം.

ചെലനിൻ രാാനോജീന്ദ്രചെ� മിക്കി സംിനിമകളുംം സംാമൂഹായവുംം ചാരാിത്രപിരാവുംമായാ പ്രനോമയാങ്ങചെള 
അധീികരാിച്ചുള്ള അനോനാ�ണ്ങ്ങളാണ്്. വിംശം, നോദ്യാശം, ഭാാ�, മതം തുടിങ്ങിയാവിയുചെടി നോപിരാിലുംയാരും
ന്ന നിലപിാടുകൾ പിലനോപ്പിാഴും മാനവിികതയ്ക്കാ് അനയമാകുന്ന നോ�ഹാരാാഹാിതയത്തിനോലക്കും വിിനോദ്യാാ�
ത്തിനോലക്കും നയാിക്കിാറുണ്ടാ്. ഈ പ്രതിസംന്ധികചെള പിലനോപ്പിാഴും അഭാിസംംനോബാധീന ചെചായ്യുന്നതും 
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പ്രതിനോരാാധീിക്കുന്നതും കലാകാരാ�ാരുംം കലാവിിഷ്കാരാങ്ങളുംമാണ്്. കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികളിലൂചെടി 
ചെലനിൻ രാനോജീന്ദ്രൻ മുനോന്നാട്ടുചെവിയ്ക്കുംന്ന കാഴ്ചപ്പിാടി് പ്രതിനോരാാധീപിരാമാണ്്.

“കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ” പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ചു വിന്നനോപ്പിാൾ അതിന് നമ്പൂതിരാിയാായാിരുംന്നു 
ചാിത്രീകരാണ്ം നിർവ്വഹാിച്ചിരുംന്നത്. പ്രസ്തുത നോനാവിലിചെല കഥാപിാത്രങ്ങൾക്കും കഥാസംന്ദീർഭാങ്ങൾ
ക്കും ചാിത്രഭാാ�യം ചെകാടുത്ത അനോത ചാിത്രീകരാണ്ങ്ങളാണ്് സംിനിമയാിൽ കൈടിറ്റിലിൽ ഈ ചാലച്ചിത്ര
പ്രവിർത്തകരുംചെടി നോപിരുംവിിവിരാം നൽകുനോമ്പാൾ കൂചെടി ദൃശയമായാി വിരുംന്നത്. ചാലച്ചിത്രാസംാാദ്യാനചെത്ത 
താരാിപ്പിിക്കിാനും മുനോമ്പ നോനാവിൽ പിരാിചായാിച്ചവിർക്കി് സംിനിമയാിനോലക്കി് ചാിത്രത്തിലൂചെടി ഒരും പ്രനോവിശി
കയാായാി വിർത്തിക്കിാനും അത് സംഹാായാിച്ചു. സംിനിമ ആരാംഭാിക്കുനോമ്പാൾ മയ്യഴിിയുചെടി ഭൂതകാലം 
അനോനകം ചെപിയാി�ിംഗുകളിലൂചെടിയാാണ് ്അനുഭാവിനോവിദ്യായമാകുന്നത.് ചെപിയാി�ിംഗുകൾ ദൃശയമാകുനോമ്പാൾ 
മയ്യഴിിയുചെടി ചാരാിത്രം അനാവിരാണ്ം ചെചായ്യുന്ന ശബ്ദംം ഇങ്ങചെന നോകൾക്കിാം. “കറുത്തചെപിാന്നുനോതടിി 
നോകരാളത്തിചെലത്തിയാ വിിനോദ്യാശികളിൽ മയ്യഴിിചെയാ നോമാഹാിച്ചത് �ഞ്ചുകാരാായാിരുംന്നു. മയ്യഴിിയാിൽ 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ ഭാരാണ്ത്തിചെ� മതിലുംയാർത്തുക മാത്രമല്ല മയ്യഴിി മണ്ണിിനോനാടും ജീനതനോയാാടും 
ആഴിത്തിലുംള്ള ബന്ധമുെപ്പിിക്കിാനും അവിർക്കു കഴിിഞ്ഞു. ആ നീണ്ടാ ഇരുംനൂറ്റി അമ്പത് വിർ�ചെത്ത 
ചെകാനോളാണ്ിയാൽ വിാഴ്ച 1954-ൽ അവിസംാനിച്ചു. സംാാതന്ത്രയത്തിചെ� ലഹാരാിയാിൽ ആഹ്ലാാദ്യാിച്ചവിർ
ചെക്കിാപ്പിം �ഞ്ചുകാരുംമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിചെ� നോപിരാിൽ നോവിദ്യാനിച്ചവിരുംം മയ്യഴിിനാട്ടംിലുംണ്ടാായാി
രുംന്നു. അവിർ മയ്യഴിിയുചെടി വിറുതിവിിട്ടം് �ാൻസംിചെ� ചെപിാലിമയാിനോലക്കി് എത്താൻ ചെവിമ്പൽചെകാണ്ടു. 
പിചെക്ഷ്യം മയ്യഴിിമണ്ണുംം മയ്യഴിി ആകാശവുംം വിിട്ടുനോപിാകാത്ത ഒരാാൾ അവിിചെടിയുണ്ടാായാിരുംന്നു. മയ്യഴിിയുചെടി 
മായാാജീാലക്കിാരാായാ അൽനോഫാൻസംച്ചൻ”. സംിനിമയുചെടി തുടിക്കിത്തിൽ ദൃശയമാകുന്ന ചെപിയാി�ിം
ഗുകളുംം നോമൽചെകാടുത്ത വിിവിരാണ്വുംം മയ്യഴിിയുചെടി ചാരാിത്രത്തിനോലക്കും അൽനോഫാൻസംച്ചൻ എന്ന 
കഥാപിാത്രത്തിചെ� യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിനോലക്കുമുള്ള ചൂണ്ടു പിലകകളാണ്്.

ചാരാിത്രത്തിചെ� ഗംതിവിിഗംതികളിൽ മയ്യഴിിയുചെടി സംംസ്കാാരാം മാെിയും മെിഞ്ഞും സംങ്കരാമാ
യാിത്തീർന്നതിചെ� സൂചാനകൂടിി അത് നൽകുന്നു. �ഞ്ചുകാരുംചെടി വിരാവിിന് മുമ്പ് മയ്യഴിിനോദ്യാശക്കിാർ 
മാത്രമുണ്ടാായാിരുംന്ന ഒരും കാലവുംം �ഞ്ചുകാരുംം മയ്യഴിിക്കിാരുംം ഒന്നിച്ച് കഴിിഞ്ഞ കാലവുംം �ഞ്ചുകാർ 
ഒഴിിഞ്ഞുനോപിാകുന്ന കാലവുംം മയ്യഴിിനോയാാടുള്ള ആത്മബന്ധം കാരാണ്ം �ാൻസംിനോലക്കി് നോപിാകാനാ
വിാത്ത അൽനോഫാൻസംച്ചചെനനോപ്പിാലുംള്ളവിർ ജീീവിിക്കുന്ന കാലവുംം മയ്യഴിിക്കിാർ �ാൻസംിൽനോപിായാി 
സംമ്പന്നരാായാി തിരാിച്ചുവിരുംന്ന കാലവുംചെമല്ലാം ഈ നോദ്യാശത്തിചെ� സംങ്കരാസംാഭാാവിചെത്ത ചെവിളിചെപ്പി
ടുത്തുന്നു. നാട്ടുജീീവിിതത്തിചെ� കൈജീവിികത നിലനിർത്തുനോമ്പാൾതചെന്ന കൈവിനോദ്യാശിക ഗംന്ധമുള്ള 
നോദ്യാശമായാിരുംന്നു മയ്യഴിി. മയ്യഴിിക്കു ചെതക്കും വിടിക്കും നോകരാളം നിലനിൽക്കുനോമ്പാൾ തചെന്ന, ഒരും ചെചാെിയാ 
ഭൂപ്രനോദ്യാശമായാ മയ്യഴിി മുമ്പ് �ഞ്ചുകാരുംചെടി അധീീനതയാിലുംം പിിൽക്കിാലത്ത് നോകന്ദ്രഭാരാണ്പ്രനോദ്യാശ
മായും �ഞ്ച് രാാഷ്ട്രീീയാ സംാതാം തചെന്ന നോവിനോെയാായാി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിലവുംമായാി മാറുകയാായാിരുംന്നു. 
കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ എന്ന ചാലച്ചിത്രം ഈ യാാഥാർത്ഥ്യയചെത്തക്കൂടിി ഉചാിതമായാ ദൃശയഭാാ�
യാിലൂചെടി ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്.

ചെകാനോളാണ്ിയാൽ വിാഴ്ച �ഞ്ച് അധീീനനോദ്യാശമായാ മയ്യഴിിയാിൽ സംവിിനോശ�മായാ രാീതിയാിലാ
യാിരുംന്നു. �ഞ്ചുകാർ �ാൻസംിചെലന്നനോപിാചെല ഇവിിചെടി കുടുംബമായാി ജീീവിിച്ചു. അതിചെ� സംദ്യാ്ഫലം 
മയ്യഴിി നോദ്യാശത്തിചെ� പുനോരാാഗംതി സംാധീയമാക്കിി. അതുചെകാണ്ടുതചെന്നയാാണ്് �ഞ്ച് സംംസ്കാാരാം 
നാടിിചെ� ആത്മാവിിചെന കീഴിടിക്കിിയാത്. �ഞ്ചുകാർ നാടിിചെന നോ�ഹാിച്ചനോപ്പിാൾ നാടി് �ഞ്ചുകാചെരായും 
നോ�ഹാിച്ചു. മായാാജീാലവുംം വിർണ്ണിയാാടികളുംം മധുരാമിഠായാിയുമായാി മയ്യഴിി മണ്ണിിലൂചെടി എല്ലാവിചെരായും 
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നോ�ഹാിച്ച് ജീീവിിച്ച അൽനോഫാൻസംച്ചൻ �ഞ്ചുകാരുംചെടി ആത്മാർത്ഥ്യതയുചെടി പ്രതീകമായാി നിൽ
ക്കുന്നു.

മയ്യഴിിയുചെടി വിിനോമാചാനനോത്താചെടി രാണ്ടുതരാം �ഞ്ചുകാചെരാ നാം കാണുന്നു. ഒന്ന് എത്രയും നോവിഗംം 
�ാൻസം് എന്ന സംാന്ത്യം നോദ്യാശനോത്തക്കി് നോപിാകാചെനാരുംങ്ങുന്നവിർ. രാണ്ടാ് �ഞ്ചുകാരാാചെണ്ങ്കിലുംം 
ജീനിച്ച് ജീീവിിച്ച് തലമുെയാായാി മയ്യഴിിമണ്ണിിനോനാടും മയ്യഴിി ആകാശനോത്താടും ആത്മബന്ധമുള്ളതിനാൽ 
�ാൻസംിനോലക്കു നോപിാകാൻ മടിിച്ച അപൂർവ്വം ചാില മനു�യർ. ഈ രാണ്ടാാമചെത്ത വിിഭാാഗംത്തിൽചെപ്പിട്ടം 
അൽനോഫാൻസംച്ചനാണ്് കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികളിചെല മുഖയകഥാപിാത്രം. മയ്യഴിി വിിനോമാചാിക്കിചെപ്പി
ട്ടംതിചെ� ആഹ്ലാാദ്യാതിമർപ്പിിൽ ജീാഥ കടിന്നുനോപിാകുനോമ്പാൾ അൽനോഫാൻസംച്ചൻ ശ്മശാനത്തിചെല 
കുരാിശും ചാാരാികിടിക്കുന്ന ദൃശയമുണ്ടാ്. മയ്യഴിിയാിൽ ജീീവിിച്ച് മരാിച്ച തലമുെകൾക്കും മയ്യഴിി വിിട്ടുനോപിാ
നോകണ്ടാ ജീീവിിച്ചിരാിക്കുന്നവിർക്കുമിടിയാിലൂചെടിയാാണ്് ആ ജീാഥ നോപിാകുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാവിരുംം 
നോപിായാിട്ടും അൽനോഫാൻസംച്ചനും കുടുംബവുംം നോപിാകുന്നില്ല. ഭാാരായ �ാൻസംിനോലക്കി് നോപിാകാൻ എത്ര 
നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അയാാളുംചെടി തീരുംമാനം മാറുന്നില്ല. �ഞ്ചുഭാരാണ്മില്ലാചെത, �ഞ്ചുകാരാില്ലാചെത മയ്യഴിി
യാിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥ്യമില്ല എന്നും നമ്മുചെടി സംൗഭാാഗംയം കിടിക്കുന്നത് �ാൻസംിലാചെണ്ന്ന് 
നോബാധീയചെപ്പിടുത്താൻ ഭാാരായ എത്ര ശ്രീമിച്ചിട്ടും മയ്യഴിിയാാണ്് തചെ� സംാർഗംം എന്നു വിിശാസംിക്കിാനാണ്് 
അൽനോഫാൻസംച്ചന് താല്പരായം. എന്നാൽ ആ വിിശാാസംത്തിന് പിതുചെക്കി ഇളക്കിം തട്ടുകയും അനോന
കാനുഭാവിങ്ങളിലൂചെടി താൻ മയ്യഴിിചെയാ നോ�ഹാിക്കുന്നതല്ലാചെത മയ്യഴിിയാിചെല പുതിയാ തലമുെ തചെന്ന 
വിഞ്ചിക്കുകയാാചെണ്ന്ന നോബാധീയത്തിലാണ്് അയാാൾ കടിലിൽ ആത്മാഹൂതി ചെചായ്യുന്നത്.

�ഞ്ചുകാർ മയ്യഴിി വിിട്ടംനോശ�മുള്ള ശൂനയത നികത്തചെപ്പിടുന്നത് �ഞ്ച്-മയ്യഴിി ബന്ധം ചെവിച്ച് 
മയ്യഴിിയുചെടി പുതുതലമുെ സംൗഭാാഗംയം നോതടിി �ാൻസംിചെലത്തുന്ന, വിലിയാ സംാംസ്കാാരാിക സംാമ്പത്തിക 
മാറ്റത്തിലൂചെടിയാാണ്്. കറുത്ത കണ്ണിചെ� മകൻ �ാൻസംിൽ നോപിായാനോശ�ം സംമ്പന്നനായാി കാെിൽ 
വിന്ന് അൽനോഫാൻസംച്ചചെ� മുന്നിചെലത്തുന്ന ദൃശയം സംിനിമയാിലുംണ്ടാ്. പിഴിയാ ദ്യാാരാിദ്രയചെമാചെക്കി അയാാൾ
ക്കിില്ലാതാവുംന്നു. അനോത സംമയാം അൽനോഫാൺസംച്ചനാകചെട്ടം പിഴിയാ സംമ്പന്നതയാാണ്് ഇല്ലാതാവും
ന്നത്. ഈ കൈവിരുംദ്ധീയത്തിചെ� സംംഘർ�ം പിിന്നീടി് മയ്യഴിിയാിൽ അരാനോങ്ങറുന്ന സുപ്രധീാന മാറ്റമാണ്്. 
ധീർമ്മാപിാലൻ എന്ന മയ്യഴിിക്കിാരാനും �ാൻസംിൽ നോപിായാി സംമ്പന്നനായാി അൽനോഫാൺസംച്ചചെ� 
ഭാാരായചെയാ ചൂ�ണ്ം ചെചായ്യാചെനാരുംചെമ്പടുന്നു. ഏെെവുംചെമാടുവിിൽ ആത്മാർത്ഥ്യ സുഹൃത്തായാ കുമാരാൻ 
കൈവിദ്യായരുംചെടി മകൻ ശശിയും അൽനോഫാൻസംച്ചനോനാടും മകനോളാടു നന്ദീിനോകടി് കാണ്ിക്കുന്നനോതാചെടി 
അയാാളുംചെടി ജീീവിിതം പിാചെടി തകരുംന്നു. കറുത്തകണ്ണിചെ� മകനും ധീർമ്മാപിാലനും ശശിയും മൂന്നു 
വിിധീത്തിലാചെണ്ങ്കിലുംം സംമ്പന്നതയാിൽ വിർദ്ധീിച്ച അധീാർമ്മാികത മയ്യഴിിയുചെടി നാട്ടുജീീവിിതത്തിലും
ണ്ടാാക്കിിയാ വിിധീാംസംകമായാ മാറ്റചെത്ത സൂചാിപ്പിിക്കുന്നു. അൽനോഫാൻസംച്ചൻ മയ്യഴിിയുചെടി മണ്ണിിചെനയും 
ആകാശചെത്തയും നോ�ഹാിക്കുകയും നോസംവിിക്കുകയും ചെചായ്തനോപ്പിാൾ പുതുമയ്യഴിിക്കിാർ �ാൻസംിചെ� 
സംാമ്പത്തിക ആകാശചെത്തയും സംാംസ്കാാരാികഭൂമിചെയായുമാണ്് സംാീകരാിച്ചത്. പിഴിയാ മയ്യഴിിക്കിാ
രാനായാ അൽനോഫാൻസംച്ചൻ നോതാറ്റുംനോപിാവുംകയും പുതുമയ്യഴിിക്കിാരാായാ പുത്തൻ പിണ്ക്കിാർ 
വിിജീയാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതിചെ� ചാരാിത്ര-സംാംസ്കാാരാിക നോരാഖയാാണ്് കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ. 
അൽനോഫാൻസംച്ചചെ� നാട്ടുന�യുചെടി മയാാജീാലം അപ്രസംക്തിമാവുംകയും പുതിയാ സംാമ്പത്തിക 
ഇന്ദ്രജീാലം ഒരും സംംസ്കാാരാത്തിചെ� കാഴ്ചനോയായും കാഴ്ചപ്പിാടിിചെനയും മഞ്ഞളിപ്പിിക്കുകയും ചെചായ്തതി
ചെ� സംാക്ഷ്യംയമാണ്് ഈ സംിനിമ. “മയ്യഴിിയുചെടി ആകാശവുംം ഭൂമിയും എനോ�താചെണ്ന്ന് ഞാൻ 
വിിശാസംിച്ചു. അതു ചെതറ്റാണ്് എന്ന് എനിക്കി് നോബാധീയമായാി” എന്ന് ഒടുവിിൽ അൽനോഫാൺസംച്ചൻ 
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ഹൃദ്യായാനോഭാദ്യാകമായാി പിെയുന്നുണ്ടാ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അൽനോഫാൻസംച്ചചെ� മാതൃഭൂമി ഏതാണ്്? 
മയ്യഴിിനോയാാ? �ാൻനോസംാ? ഈ മൗലിക നോചാാദ്യായമാണ്് ഈ ചാലച്ചിത്രത്തിചെ� ആന്ത്യരാികത.

മാതൃഭൂമിയും മാതൃഭാാ�യുചെമല്ലാം വിാസ്തവിത്തിൽ ജീ�സംിദ്ധീമല്ല. ആർജീിതമാണ്്. വിംശപിരാ
മ്പരാ നോനാക്കുനോമ്പാൾ അൽനോഫാൻസംച്ചൻ �ഞ്ചുകാരാനാണ്്. എന്നാൽ, അയാാൾ കുടിിച്ചചെവിള്ളം, 
അയാാൾ ശാസംിച്ച വിായു, അയാാൾ ഇടിചെപിട്ടം സംമൂഹാം, അയാാൾ രൂപിചെപ്പിട്ടം സംാംസ്കാാരാിക പിരാിസംരാം 
ഒചെക്കി മയ്യഴിിയുനോടിതാണ്്. അയാാൾ മയ്യഴിിക്കിാരാനാണ്്. ഈ സംതയമാണ്് പിിന്നീടി് അസംതയമായാി 
മാറുന്നത്. അൽനോഫാൻസംച്ചചെനന്ന യാഥാർത്ഥ്യ മയ്യഴിിക്കിാരാൻ ജീീവിിക്കിാനാവിാചെത പ്രതിസംന്ധി
യാിലാവുംന്നു. ഈ പ്രതിസംന്ധി മയ്യഴിി അനുഭാവിിച്ച സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിസംന്ധി തചെന്നയാായാിരുംന്നു.

സംാഹാിതയരൂപിങ്ങളുംം കലാരൂപിങ്ങളുംം സംാംസ്കാാരാിക പിരാിണ്ാമത്തിചെ� സംാക്ഷ്യംയങ്ങളാണ്്. 
സംാമൂഹായ വിയവിസ്ഥികളിൽ ,സംംസ്കാാരാങ്ങളിൽ പില കാരാണ്ങ്ങൾ ചെകാണ്ടാ് പിരാിണ്ാമം സംംഭാവിിക്കിാം. 
നോകാളനീകരാണ്ം അത്തരാത്തിചെലാരും കാരാണ്മാണ്്. അതിന് ചാരാിത്രത്തിചെ� പിിൻബലവുംമുണ്ടാ്. 
നോകാളനീകരാണ്ം പ്രാനോദ്യാശിക തനിമകചെള നിരാാകരാിക്കുന്നതും നിലവിിലുംള്ള സംാംസ്കാാരാിക മണ്ഡ
ലങ്ങചെള ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്നതും സംാമൂഹാിക സംാംസ്കാാരാിക ജീീവിിതത്തിൽ സംങ്കീർണ്ണിതകളുംം പ്രതിസം
ന്ധികളുംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നതും നോനാവിലുംം സംിനിമയും സൂക്ഷ്മമായാി അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നു. ഭാൗതികമായാി 
നോകാളനീകരാണ്ം അവിസംാനിച്ച് കാൽ നൂറ്റാണ്ടാിനു നോശ�വുംം കാലത്തിനോനാ തനോ�ശീയാരുംചെടി 
അപിനോകാളനീകരാണ് ശ്രീമങ്ങൾനോക്കിാ കീഴി്ചെപ്പിടിാചെത നിൽക്കുന്ന സംാംസ്കാാരാികാധീിനിനോവിശമാണ്് 
കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികളിൽ എം മുകുന്ദീൻ ചാിത്രീകരാിച്ചചെതങ്കിൽ ‘മയ്യഴിി ജീനതയുചെടി വിിശാാസംം, 
ചാിന്ത്യാഗംതി, ജീീവിിതരാീതി എന്നിവിചെയാ മാറ്റിത്തീർത്ത അധീിനിനോവിശം സംാാതന്ത്രയാനന്ത്യരാവുംം 
മയ്യഴിിയാിചെല സംാധീാരാണ്ക്കിാചെരായും സംങ്കരാവിർഗ്ഗ്ക്കിാചെരായും ദ്യാാരാിദ്രയവുംം ജീീർണ്ണിതയും നിെഞ്ഞ 
ജീീവിിതാനുഭാവിങ്ങളുംചെടി യാാഥാർത്ഥ്യയത്തിനോലക്കി് തളളിവിിടുന്നത് എങ്ങിചെനചെയാന്ന് ചെലനിൻ രാാനോജീ
ന്ദ്രചെ� സംിനിമയും ദൃശയവിൽക്കിരാിക്കുന്നു നോകാളനികൾ സംാതന്ത്രമായാനോതാചെടി സംങ്കരാവിർഗ്ഗ്ക്കിാരാായാ 
സ്ത്രംീകളുംചെടി സംാപ്നങ്ങൾക്കും ജീീവിിതക്രമങ്ങൾക്കും സംാരാമായാ വിയതിയാാനം സംംഭാവിിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. നോകാളനി 
വിാഴ്ചയുചെടി സംമ്പൽ സംമൃദ്ധീിയാിൽ ജീീവിിച്ച മഗ്ഗ്ി മദ്യാാമ്മായ്ക്കാ് സംമൂഹാത്തിലുംണ്ടാായാ ആദ്യാരാവിിൽ നിന്ന്അ
വിനോഹാളനത്തിനോലക്കും അപിമാനിക്കിചെപ്പിടുന്ന സ്ത്രംീ സംാതാത്തിനോലക്കും സംമരാസംചെപ്പിനോടിണ്ടാി വിരുംന്നത് 
ഇതിന് ഉദ്യാാഹാരാണ്മാണ്്

മയ്യഴിി ആരുംനോടിതാണ്് എന്ന നോചാാദ്യായത്തിന് മയ്യഴിി മയ്യഴിിക്കിാരുംചെടിതാചെണ്ന്ന് രാാഷ്ട്രീീയാമായാി 
ഉത്തരാം പിെയാാം. മയ്യഴിിക്കിാർ ആരാാണ്് എന്ന മറുനോചാാദ്യായം വിരുംനോമ്പാൾ അചെല്ലങ്കിൽ അതിചെന 
നിർവിചാിക്കിാൻ പുെചെപ്പിടുനോമ്പാൾ മയ്യഴിിയാിൽ ജീനിച്ച മയ്യഴിിയാിൽ ജീീവിിക്കുന്ന മയ്യഴിിചെയാ ജീീവിചെന
ക്കിാൾ നോ�ഹാിക്കുന്ന അൽനോഫാൺസംച്ചൻ ഈ നിർവിചാനത്തിൽ നിന്ന് പുെത്താകുന്നു. മയ്യഴിി 
എന്ന നോദ്യാശം അനുഭാവിിച്ച സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിസംന്ധി സംതയത്തിൽ അതായാിരുംന്നു. മയ്യഴിിക്കുള്ളിചെല 
�ാൻസും �ാൻസംിനുള്ളിചെല മയ്യഴിിയുമായാി ചെകട്ടുപിിണ്ഞ്ഞുകിടിക്കുന്ന സംാംസ്കാാരാികാർത്ഥ്യങ്ങചെള 
കചെണ്ടാടുക്കിാൻ രാാഷ്ട്രീീയാത്തിനോനാ പുതിയാ തലമുെയുചെടി നോലാകനോബാധീത്തിനോനാ കഴിിയാാചെത നോപിായാ
തിചെനയാാണ്് എം, മുകുന്ദീചെ� നോനാവിലുംം ചെലനിൻ രാാനോജീന്ദ്രചെ� സംിനിമയും സൂക്ഷ്മമായാി അഭാിസംം
നോബാധീന ചെചായ്തത്.

സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. മുകുന്ദീൻ എം 2014 കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ : ഡ്ിസംി ബുക്സി് നോകാട്ടംയാം
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2. രാവിീന്ദ്രൻ പിി.പിി. 2006 വിീചെണ്ടാടുപ്പുകൾ, സംാഹാിതയം സംംസ്കാാരാം ആനോഗംാളത ഡ്ി.സംി ബുക്സി് നോകാട്ടംയാം

3. മാലതി ചെക.പിി. 2013 അധീിനിനോവിശവുംം ചാരാിത്രവുംം എം മുകുന്ദീചെ� രാചാനകളിൽ. ലിഖിതം ബുക്സി് കണ്ണൂർ

4. പ്രതാപിൻ തായാാട്ടം് (എഡ്ി) 2018 കൈദ്യാവിത്തിചെ� വിികൃതികൾ നോനാവിൽ പിഠനങ്ങൾ, തായാാട്ടം് പിബ്ലിിനോക്കി�ൻസം്

5. പിണ്ിക്കിർ ചെക.എൻ. 2000 ചെകാനോളാണ്ിയാലിസംം സംംസ്കാാരാം പിാരാമ്പരായബുദ്ധീിജീീവിികൾ ചാിന്ത്യ പിബ്ബാിനോക്കി�ൻസം് 

തിരുംവിനന്ത്യപുരാം

സുധീ മാരായങ്ങാട്ടം്

നോകാഴിിനോക്കിാടി് ജീില്ലയാിചെല കൂമുള്ളി മാരായങ്ങാട്ടം് 1973-ൽ ജീനനം . നോകാഴിിനോക്കിാടി് സംർവ്വകലാശാലയാിൽ 

ഗംനോവി�ക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവ്വകലാശാലയാിൽ നിന്ന് മലയാാള സംാഹാിതയത്തിൽ ബിരുംദ്യാാ

നന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാം നോനടിി. നോജീർണ്ലിസംത്തിൽബിരുംദ്യാാനന്ത്യരാ ബിരുംദ്യാം. വിിദ്യായാരാംഗംം മാസംികയുചെടി എഡ്ി

നോറ്റാെിയാൽ നോബാർഡ്് അംഗംം ആയാിരുംന്നു 2000 മുതൽ അദ്ധീയാപിികയാായാി നോജീാലി ചെചായ്യുന്നു. ഇനോപ്പിാൾ 

ഈസ്റ്റി്ഹാിൽ ഗംവി: ഹായാർ ചെസംക്കിണ്ടാെി സ്കൂളിൽ മലയാാളം അദ്ധീയാപിിക.



ഭാരാണ്കൂടിഹാിംസംയുചെടി സംാഹാിതീയാസംന്ദീർഭാങ്ങൾ 
(മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി കലയാണ്ി, ഓ.വിി.വിിജീയാചെ� കടിൽത്തീരാത്ത്  

എന്നീ കഥകളുംചെടി വിായാന)

നൗ�ാദ്യാ് എസം.്
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, ORI & MSS കൈലബ്രിെി, നോകരാളസംർവികലാശാല

ഇന്ത്യയൻ ജീനാധീിപിതയം കഷ്ടിിച്ച് ഒരും ദ്യാശകം പിിന്നിടുന്ന ഘട്ടംത്തിലാണ്് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി കലയാണ്ി 
(1960) എന്ന കഥ പ്രസംിദ്ധീീകൃതമാകുന്നത്. ചെപിാതുനിരാത്തിലൂചെടി ആത്മവിിശാാസംനോത്താചെടി 
കാനോൊടിിച്ചു വിന്ന ഒരും നാഗംരാികസ്ത്രംീയുചെടി സംാതാചാിഹ്നങ്ങൾ ഭാരാണ്കൂടിപിാലകരാാൽ നോ�ദ്യാിക്കിചെപ്പിടു
ന്നതിചെ� ആഖയാനമായാിരുംന്നു, അത്. ദൃഢചെമന്ന് വിിചാാരാിക്കുന്ന പിൗരാവിയക്തിിതാവുംം അതിൻനോമലുംള്ള 
നിർണ്യാാവികാശവുംം പ്രതീതി മാത്രമായാിരുംന്നുചെവിന്ന് വിയക്തിിക്കി് നോബാധീയചെപ്പിടുന്ന ഭായാാനകസംന്ദീർ
ഭാചെത്തയാാണ്് അതടിയാാളചെപ്പിടുത്തിയാത്. ജീനതചെയാ അപിവിയക്തിീകരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് ഭാരാണ്കൂടിം 
ഫാ�ിസ്റ്റി് വിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിടുന്നചെതന്ന് സംമർത്ഥ്യിക്കുന്ന ഈ കഥ ആധുനികകാലചെത്തഴുതചെപ്പിട്ടം 
ഒരും മികച്ച രാാഷ്ട്രീീയാഅലിഗംെിയാാണ്്.

പിഞ്ചവിത്സാരാപിദ്ധീതികളിലൂചെടി സംായാംപിരായാപ്ത രാാഷ്ട്രീചെത്തയും സംാതന്ത്രസംാതാമുള്ള പിൗരാ
സംമൂഹാചെത്തയുമാണ്് സംാതന്ത്രഇന്ത്യയയാിചെല ജീനാധീിപിതയഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾ ലക്ഷ്യംയം വിച്ചത്. പിനോക്ഷ്യം 
നഗംരാനോകന്ദ്രിതവിികസംനം മുതലാളിത്തനാഗംരാികതയുനോടിയും വിയാവിസംായാികവിൽക്കിരാണ്ം കുത്തക
മുതലാളിത്തത്തിനോ�തുമായാിത്തീർന്നനോപ്പിാൾ ഭാരാണ്കൂടിം സംാാഭാാവിികമായാി ബൂർ�ാാഭാരാണ്കൂടിമായാി 
രൂപിാന്ത്യരാചെപ്പിടുകയാായാിരുംന്നു. വിികസംനം മുതലാളിത്തവിികസംനമാകുനോമ്പാൾ മുതലാളിത്തനോത്താടി് 
മമതയാിനോലർചെപ്പിനോടിണ്ടാിവിന്ന മധീയവിർഗം/ഉപിരാിവിർഗംസംമൂഹാങ്ങളുംചെടി കർത്തൃതാചെത്തക്കുെിച്ചാണ്്, 
അതിചെ� മൗലികതചെയാക്കുെിച്ചാണ്് കലയാണ്ി എന്ന കഥ ഉൽക്കിണ്ഠചെപ്പിടുന്നത്. അപിചായാനാഗം
രാികകാലത്ത് വിയക്തിിയുചെടി സംാതാവുംം ചാരാിത്രവുംം അപിഹൃതമാകുന്നതിചെ� പിിന്നിചെല അധീികാരാ
ക്രമചെത്തക്കുെിച്ചാണ്് ആ കഥ സംംസംാരാിക്കുന്നത്. സംമ്മാതിയുചെടി ബലതന്ത്രമുപിനോയാാഗംിച്ച് ആധു
നികഭാരാണ്കൂടിങ്ങൾ ജീനതചെയാ എപ്രകാരാമാണ്് ചെമരുംക്കുന്നത് എന്നും ആ കഥ വിിശദ്യാമാക്കുന്നു.

കലയാണ്ി—നോബാർഹാസം് കഥയുചെടി പിാഠാന്ത്യരാവിായാന
ഭാർത്താവിിചെന ഓഫീസംിചെലത്തിച്ച് വിീട്ടംിനോലക്കി് തനിചെയാ കാനോൊടിിച്ച് മടിങ്ങുന്ന അമ്മാിണ്ി എന്ന 
ഗംാർഹാികസ്ത്രംീചെയാ അവിതരാിപ്പിിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് കലയാണ്ി ആരാംഭാിക്കുന്നത്. അമ്മാിണ്ിയുചെടി കാർ 
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നോപിാലീസുകാർ തടിയുന്നു. അവിൾ കുറ്റം ചെചായ്തു എന്നു പിെഞ്ഞു ചെകാണ്ടാ് നോപിാലീസുകാർ അവിചെള 
ചുവിന്ന ചെകട്ടംിടിത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കുന്നു. കുറ്റം എന്ത്യാചെണ്ന്ന് അവിരാവിനോളാടി് പിെയുന്നില്ല. കുറ്റ
ചെത്തക്കുെിച്ചും നയായാചെത്തക്കുെിച്ചും പിെയുനോമ്പാൾ അവിൾക്കി് കിട്ടുന്നത് നോപിാലീസുകാരുംചെടി പിരാി
ഹാാസംച്ചിരാിയാാണ്്.

(അയാാൾ നോചാാദ്യാിച്ചു: ‘’കുറ്റം ചെചായ്തിട്ടം് ഇനോപ്പിാൾ കരായുകയാാനോണ്ാ?” “ഞാചെനന്ത്യ് കുറ്റമാണ്് 
ചെചായ്തത്?” അവിൾ നോചാാദ്യാിച്ചു. “എന്തു നയായാപ്രകാരാമാണ്് നിങ്ങൾ എചെന്ന ഇവിിചെടി ചെകാണ്ടു
വിന്നത്?” “നയായാം നോചാാദ്യാിക്കിാൻ വിന്നിരാിക്കുന്നു!” അയാാൾ ഒരും വൃത്തിചെകട്ടം ചാിരാിനോയാാചെടി 
പിെഞ്ഞു. പിിന്നിൽ വിന്നിരുംന്നവിരുംം ചാിരാിച്ചു).

കലയാണ്ി, എന്നാണ്് അവിരാവിചെള സംംനോബാധീന ചെചായ്യുന്നത്. താൻ കലയാണ്ിയാല്ല, അമ്മാിണ്ിയാാണ്് 
എന്ന് പിെഞ്ഞിട്ടും അവിർ സംമ്മാതിച്ചില്ല. വിിചാാരാണ് കൂടിാചെത അവിർ ശിക്ഷ്യം വിിധീിച്ചു. അവിരാവിചെള 
നോബാധീം ചെകടുത്തി, നഗ്നായാാക്കിി ഇരുംട്ടംെയാിനോലക്കി് തള്ളി. അവിളുംചെടി ഭാർത്താചെവിത്തുനോമ്പാൾ ഒരും 
അനയപുരും�ൻ കിടിന്നുെങ്ങുന്ന മുെിയാിലായാിരുംന്നു അവിൾ. അവിളുംചെടി അവിിഹാിതബന്ധങ്ങളുംചെടി 
നുണ് വിാർത്തകൾ കത്തുകളിലൂചെടിയും നോഫാണ്ിലൂചെടിയും അെിഞ്ഞിട്ടും വിിശാസംിച്ചില്ല എന്നു പിെയുന്ന 
ഭാർത്താവി്, പിരാപുരും�ചെ� സംാഹാചാരായത്തിൽ അവിൾ കുറ്റക്കിാരാിതചെന്നചെയാന്നുെപ്പിിച്ച് മടിങ്ങുന്നു. 
വിലിയാ യാജീമാനചെ� നോ�ഹാവിചാനങ്ങൾചെക്കിാടുവിിൽ 'അമ്മാിണ്ി'ചെയാന്ന നോപിരാിചെന പിാമ്പുംകൾ 
ഉെയൂരാിക്കിളയുന്ന നോപിാചെല അനായാാസംം അവിൾ ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടിികർമ്മാപ്രാപ്തിയുള്ള അധീികാരാപിിതാക്കിളുംചെടിയും അസംാധീാരാണ്സംിദ്ധീിവിിനോശ�ങ്ങളും
ള്ള പുത്രരൂപിങ്ങളുംചെടിയും സംാതാത്തിചെ� ഉ� ആരാായുന്ന 'വിർത്തുളമായാ അവിശിഷ്ടിങ്ങൾ' (The 
Circular Ruines) എന്ന നോബാർഹാസം് കഥനോയാാടി് പിാഠാന്ത്യരാബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ടാ്, കലയാണ്ി.

അസംാമാനയപ്രതിഭായാായാ ഒരും മാന്ത്രികൻ സംാപി് നത്തിലൂചെടി പുത്രസൃഷ്ടിി നടിത്തുന്നു. സംാപ്നത്തി
നുള്ളിൽ വിച്ചുതചെന്ന അയാാളവിചെന മന്ത്രികവിിദ്യായകൾ പിരാിശീലിപ്പിിക്കുന്നു. ജീ�രാഹാസംയചെത്തക്കുെിച്ചു
ള്ള ഓർമ്മാകൾ അവിനിൽ നിന്ന് നീക്കിം ചെചായ്ത് അയാാളവിചെന സംാതന്ത്രനാക്കുന്നു.

പിിന്നീടി്, അഗ്നാിയാിലൂചെടി നടിന്നാലുംം ചെപിാള്ളനോലൽക്കിാത്ത മാന്ത്രികചെനക്കുെിച്ചുള്ള വിാർ
ത്തകൾ ദൂചെരാദ്യാിക്കിിൽ നിചെന്നത്തുന്ന യാാത്രികർ അയാാചെള അെിയാിക്കുന്നു. അത് അയാാളുംചെടി 
മകചെനക്കുെിച്ചുള്ള വിാർത്തയാായാിരുംന്നു. അത്ഭുതസംിദ്ധീികളുംള്ള അവിൻ, താചെനാരും വിയാജീസൃഷ്ടിി
യാാചെണ്ന്ന കാരായം മനസ്സാിലാക്കുനോമാ എന്നയാാൾ ആശങ്കിക്കുന്നു. അവിചെ� രാക്ഷ്യംയ്ക്കാായാി അയാാൾ 
അഗ്നാിയാാരാാധീന ആരാംഭാിക്കുന്നു. ആരാാധീനക്കിിടിയാിൽ അഗ്നാിശകലങ്ങളടിർന്ന് അയാാളുംചെടി ഉടിലിൽ 
പിതിച്ചിട്ടും അയാാൾക്കി ്ചെപിാള്ളനോലൽക്കുന്നില്ല. ആശാാസംനോത്താചെടിയും, ഒപ്പിം, അപിമാനനോത്താചെടിയും 
അയാാൾ മനസ്സാിലാക്കുന്ന സംതയം ഇതാണ്്- താനും മചെറ്റാരുംചെടിനോയാാ സംാപ്നമാണ്്.സൃഷ്ടിിനോശ�ിയാി
ലഹാങ്കരാിക്കുന്ന പിിതൃരൂപിവുംം അത്ഭുതവിയക്തിിതാത്തിലഭാിരാമിക്കുന്ന സംന്ത്യതിരൂപിവുംം ആനോഘാ�
വിയക്തിികളായാിരാിചെക്കിത്തചെന്ന ശൂനയവിയക്തിികളുംമാണ്്. പുത്രചെ� സ്മൃതിനാശം, ചാരാിത്രരാാഹാിതയം, 
പിിതാവിിചെ� അധീികാരാപ്രനോയാാഗംഫലമായാി സംംഭാവിിക്കുന്നതാണ്്. അധീികാരാം, പിനോക്ഷ്യം, അതിചെ� 
ഇരാകചെള മാത്രമല്ല നോവിട്ടംക്കിാചെരായും അപിവിയക്തിികളാക്കും എന്നാണ്് നോബാർഹാസം് സംമർത്ഥ്യിക്കു
ന്നത്. നോബാർഹാസ്കാഥയാിചെല ചാരാിത്രരാഹാിതരാായാ, അപ്രകാരാം അപിവിയക്തിികളായാ പിിതാവുംം പുത്രനും 
അപിചായാനാഗംരാികകാലചെത്ത ഭാരാണ്വിർഗ്ഗ്ത്തിചെ�യും ജീനസംാമാനയത്തിചെ�യും പ്രതിനിധീാനങ്ങ
ളാണ്് എന്നതിന് കലയാണ്ി കഥയുചെടി സൂചാകങ്ങൾ ചെതളിവും നൽകും.

നുണ്വിാർത്തകളുംം ചെതളിവും നിർമ്മാാണ്വുംം—ഭാരാണ്കൂടിപിിതാവിിചെ� ചെമരുംക്കിൽ 
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പ്രക്രിയാകൾ
നോബാർഹാസം് കഥയാിചെല സ്മൃതിനാശം സംംഭാവിിച്ച പുത്രനാണ്് കലയാണ്ി കഥയാിചെല ആഖയാതാചെവിന്ന് 
കാണ്ാം. താൻ, വിാസ്തവിചെമന്ന് ഉെപ്പിിച്ചിരാിക്കുന്ന സംാതാവിിനോശ�ങ്ങളുംം ജീീവിിതസംൗകരായങ്ങളുംം വിയാ
ജീമാചെണ്ന്ന് ചെവിളിചെപ്പിടുന്ന ഭായാാനകസംന്ദീർഭാചെത്തയാാണ്് അമ്മാിണ്ി എന്ന പിൗരാവിയക്തിിതാം അഭാി
മുഖീകരാിക്കുന്നത്. നോപിാലീസും കുറ്റവുംം ശിക്ഷ്യംയും നുണ്വിാർത്തകളുംം വിയക്തിിതാനോ�ദ്യാനവുംചെമാചെക്കി 
ഒരും ദുസംാപ്നം മാത്രമാചെണ്ന്ന് അമ്മാിണ്ി കരുംതുന്നുണ്ടാ്. (''ഇചെതാന്നും സംതയമല്ല. ഇത് ചെവിറുചെമാരും 
ദുഃസംാപ്നം മാത്രമാണ്്. തചെന്ന എന്ത്യിന് നോപിാലീസുകാർ പിിടിിക്കുന്നു? നാചെള രാാവിിചെല ഉെക്കിമുണ്
രുംനോമ്പാൾ താൻ ഇതിചെനപ്പിറ്റി ഭാർത്താവിിനോനാടി് പിെയും”). പിനോക്ഷ്യം, അവിൾ യാഥാർത്ഥ്യമാചെണ്ന്ന് 
വിിചാാരാിച്ചവിചെയാാചെക്കി—ഭാർത്താവി്, വിീടി്, നോപിരാ് തുടിങ്ങിയാവിചെയാാചെക്കി—പ്രതീതികൾ മാത്രമാചെണ്
ന്ന് അവിൾ മനസ്സാിലാക്കുന്നു. അവിളുംചെടി വിയക്തിിതാവുംം വിയാപിാരാങ്ങളുംം അവിളുംചെടി തീരുംമാനങ്ങളല്ലാ
തായാിത്തീരുംന്നു. അവി ഭാരാണ്കൂടിരൂപിങ്ങളുംചെടി തീരുംമാനങ്ങളായാി ഭാവിിക്കുന്നു. ചെതാഴിിലിടിത്ത് നിന്ന് 
മടിങ്ങിചെയാത്തി രാാത്രി കിടിക്കിയാിൽ വിീഴുന്ന ഒരാാൾ, രാാവിിചെല ഉണ്നോരാണ്ടാത്

എട്ടുകാലിയാായാാനോണ്ാ കാണ്ടാാമൃഗംമായാാനോണ്ാ തീവ്രാവിാദ്യാിയാായാാനോണ്ാ എന്ന്തീരുംമാനി
നോക്കിണ്ടാത് അയാാളുംചെടി ഉത്തരാവിാദ്യാിത്തമല്ല എന്നാണ്് അപിചായാനാഗംരാികകാല ജീീവിിതങ്ങളുംചെടി 
സംാതാപ്രതിസംന്ധി ആരാാഞ്ഞ മചെറ്റാരും പിാശ്ചിാതയകൃതി (കാഫ്കയുചെടി ചെമറ്റനോമാർനോഫാർസംിസം് )
നനോമ്മാാടി് പിെഞ്ഞത്.

പിൗരാവിയക്തിി, അയാാളുംചെടി വിയക്തിിതാചെത്ത ചെതളിയാിക്കിാൻ ഹാാജീരാാക്കുന്ന എല്ലാ നോരാഖകചെളയും 
െദ്ദു ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്് അയാാളുംചെടി വിയക്തിിതാം മചെറ്റാന്നാചെണ്ന്നുെപ്പിിക്കുന്നത്. നുണ് പ്രചാരാിപ്പിിച്ചും 
നുണ്കൾക്കിനുസൃതമായാി ചെതളിവും നിർമ്മാിച്ചുമാണ്് ഭാരാണ്കൂടിം പിൗരാസംമൂഹാത്തിചെ� വിയക്തിിതാനോ�
ദ്യാനം നിർവിഹാിക്കുന്നതും പിൗരാസംമൂഹാചെത്ത ചെമരുംക്കുന്നതും എന്ന് കലയാണ്ി പിെയുന്നു. വിയക്തിിതാ
നോ�ദ്യാനത്തിനോനാചെടിാപ്പിം ഭാരാണ്കൂടിപിിതാവി് പിൗരാസംമൂഹാനോത്താടി് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന സംന്ത്യതിനോ�ഹാം 
നോപിാലുംം ഹാീനമായാ ഹാിംസംയാാണ്് (“എത്ര പിഴികിയാതാണ്് നമ്മുചെടി നോ�ഹാബന്ധം. അതുള്ളനോപ്പിാൾ 
നിനക്കി് ദുഃഖിക്കിാചെനന്ത്യാണ്് കാരാണ്ം” എന്നാണ്് വിലിയാ യാജീമാനൻ അമ്മാിണ്ിനോയാാടി് നോചാാദ്യാിക്കു
ന്നത് ). അത് സംമ്മാതിപ്പിിക്കിലിനുള്ള ബലതന്ത്രമാണ്്. നുണ്കളുംം വിയാജീചെത്തളിവുംകളുംം ചെകാണ്ടാ് 
പിൗരാവിയക്തിിയുചെടി സംാതാനിരാാസംം നടിത്തുകയും അയാാചെള കുറ്റവിാളിയാാക്കിി ഒറ്റചെപ്പിടുത്തുകയും 
ഒറ്റചെപ്പിടുത്തി രാക്ഷ്യംിക്കുകയും ചെചായ്തുചെകാണ്ടാാണ്് പിൗരാവിയക്തിിചെയാ ഭാരാണ്കൂടിം ഉത്തമപിൗരാനാക്കിി/
പിൗരാിയാാക്കിി പിരുംവിചെപ്പിടുത്തുന്നത്. താചെനന്ത്യിനാണ്് അെസ്റ്റി് ചെചായ്യചെപ്പിട്ടംത്, താൻ എന്തു 
കുറ്റമാണ്് ചെചായ്തത് എന്ന പിൗരാവിയക്തിിയുചെടി നോചാാദ്യായചെത്തനോപ്പിാലുംം സംംനോബാധീന ചെചായ്യാതിരാിക്കു
നോമ്പാഴിാണ്് ഭാരാണ്കൂടിം വിലിചെയാാരാധീികാരാ സ്ഥിാപിനമായാി നിർണ്ണിയാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്.

അമ്മാിണ്ി എന്ന സംാതാചാിഹ്നം തചെന്നയാാണ്്, ആ സംാതാം അവിളുംചെടി ഇച്ഛയാാണ്് എന്നതാണ്് 
കലയാണ്ി എന്ന കഥയാിൽ പിൗരാവിയക്തിിചെയാ കുറ്റവിാളിയാാക്കുന്ന ഘടികം. ആ സംാതാം ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കു
ന്നതു വിചെരാ വിലിയാ യാജീമാനൻ അവിചെള ശിക്ഷ്യംിച്ചു ചെകാനോണ്ടായാിരാിക്കുന്നു. അവിൾ അമ്മാിണ്ിയാല്ല, 
കലയാണ്ിയാാണ്് എന്നതാണ്് ഭാരാണ്കൂടിരൂപിത്തിചെ� വിിധീി. അമ്മാിണ്ിചെയാന്ന സംാചാരാിത്രചെത്ത 
ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ചും കലയാണ്ിചെയാന്ന ഭാരാണ്കൂടിതീരുംമാനചെത്ത അനുസംരാിച്ചുമാണ്് അവിൾ വിലിയാ 
യാജീമാനന് വിിനോധീയാചെപ്പിടുന്നത്. ആ വിിനോധീയാചെപ്പിടിലിചെനയാാണ്് ഭാരാണ്രൂപിങ്ങനോളാടുള്ള അനുസംരാ
ണ്യുചെടി, അഗംാധീനോ�ഹാത്തിചെ� അടിയാാളമായാി ഭാരാണ്കൂടിം വിായാിചെച്ചടുക്കുന്നത്. ൊഞ്ചചെപ്പിട്ടംവിർക്കി് 
ൊഞ്ചികനോളാടി് നോതാന്നുന്ന മനോനാനോരാാഗംമാണ്ത്- നോസ്റ്റിാക്നോഹാാം സംിൻനോഡ്രാാം. ഭാരാണ്കൂടിഹാിംസം
കചെള നോബാധീയചെപ്പിട്ടുചെകാണ്ടുതചെന്ന ഭാരാണ്കൂടിരൂപിങ്ങനോളാടി് ജീനതയ്ക്കാ് അനുരാാഗംികളാനോകണ്ടാിവിരുംന്ന 
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ഈ മനോനാനോരാാഗംം ആധീിപിതയശക്തിികൾ കൃതയമായാ ആസൂത്രണ്നോത്താചെടി നിർവിഹാിക്കുന്ന അധീി
കാരാപ്രനോയാാഗംത്തിചെ� ഫലമാണ്് എന്നാണ്് കലയാണ്ി വിയക്തിമാക്കുന്നത്.

‘സംാന്ത്യം വിലയാിൽ കുരുംങ്ങുന്ന എട്ടുകാലികൾ’
നഗംരാനിരാത്തിലൂചെടി തനിചെയാ കാനോൊടിിച്ച്നോപിാകുന്ന സംാപ്രതയയാകൈസ്ഥിരായയാായാ സ്ത്രംീ/അവിചെള പിീഡ്ി
പ്പിിക്കുകയും ചെമരുംക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന ആണ്ധീികാരാരൂപിങ്ങൾ - ഇത്തരാം നോകവിലമായാ ഇരാവിാദ്യാ
ദ്യാാന്ദീാചെത്തയും കലയാണ്ി കഥ നിനോ�ധീിക്കുന്നുണ്ടാ്. അപിചായാനാഗംരാികകാലത്ത്, നാഗംരാികസംംവിി
ധീാനങ്ങചെള സംൗഭാാഗംയങ്ങളായാി അനുഭാവിിക്കുകയും അത്ഭുതവിിനോശ�ങ്ങളായാി അഭായസംിക്കുകയും 
ചെചായ്യുന്ന ഉപിരാിവിർഗ്ഗ്ജീീവിിതത്തിചെ� സംാാഭാാവിികപിരാിണ്തിചെയാന്ന നിലയാിലാണ്് അമ്മാിണ്ിയുചെടി 
ദുരാന്ത്യം കഥയാിൽ ആഖയാനം ചെചായ്യചെപ്പിടുന്നത്. ഇത് മാധീവിിക്കുട്ടംിയുചെടി ഇതരാ കഥകളുംചെടിയും പ്രനോമ
യാമാണ്് എന്ന് മനസ്സാിലാക്കിണ്ം. “വിിമൽ, ഞാൻ ഒന്നരാ മാസംമായാി കാനോൊടിിച്ചിട്ടം്. ചെപിചെട്ടംന്ന് ഒരും 
കൈധീരായക്ഷ്യംയാം വിന്ന നോപിാചെല. എനിക്കി് എന്തു പിറ്റി, ആനോവിാ!” എന്ന് അരുംണ് എചെ� നോ�ഹാിത 
എന്ന കഥയാിചെല (1961) നായാിക വിിലപിിക്കുന്നുണ്ടാ്. കാർകൈഡ്രാവിിംഗം് എന്നത് നോകവിലചെമാരും 
സംാനോങ്കതികവിിദ്യായയാാണ്്. പിനോക്ഷ്യം, അതിചെ� വിയക്തിിയുചെടി അത്ഭുതസംിദ്ധീിവിിനോശ�മായാ് പിരാിഗംണ്ിക്കു
നോമ്പാനോഴിാ, ആ സംിദ്ധീിയുചെടി നഷ്ടിം തചെ� സംാതാനഷ്ടിമാചെണ്ന്ന് വിിചാാരാിക്കുനോമ്പാനോഴിാ ആണ്്, സംാതാം 
യാാന്ത്രികനോമാ അയാഥാർത്ഥ്യനോമാ ആയാിത്തീരുംന്നത്. തനിനോയാ കാനോൊടിിക്കുകയും അനോമരാിക്കിയാിൽ 
നിന്നു ചെകാണ്ടുവിന്ന പിച്ചഗ്ലീാസ്സുകളുംപിനോയാാഗംിച്ച് മദ്യായസംൽക്കിാരാം നടിത്തുന്നതിലഭാിമാനിക്കുകയും 
കാബനോെ കാണ്ാനാഗ്രഹാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന നോകാചെളജീധീയാപിികയാാണ്് അരുംണ്യുചെടി സംൽക്കിാരാ
ത്തിചെല (1962) നായാിക. കൂട്ടുകാരാിയുചെടി പിരാപുരും�ബന്ധചെത്തക്കുെിച്ച് പിരാാതി പിെയുന്ന അരുംണ് 
തചെന്ന, പിരാപുരും� ബന്ധത്തിനോലർചെപ്പിട്ടുചെകാണ്ടാ്, തചെ� വിയക്തിിതാം വിലിചെയാാരും നുണ്യാാചെണ്ന്ന് 
സംാക്ഷ്യംയചെപ്പിടുത്തുന്നു. ചാതി എന്ന കഥയാിൽ (1959) അർദ്ധീരാാത്രിയാിൽ നോജീാലിസ്ഥിലത്തുനിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാ് 
കാനോൊടിിച്ച് വിീട്ടംിചെലത്തുന്ന നോലഡ്ിനോഡ്ാക്ടർ, ഭാർത്താവിിചെ� പിരാസ്ത്രംീസംംഗംമം കണ്ടാ് നടുങ്ങുകയും 
സംായാം പിിൻവിാങ്ങുകയും ചെചായ്യുന്നു. കരുംതലിചെ�യും നോ�ഹാത്തിചെ�യും ആവിരാണ്മണ്ിഞ്ഞ ചെപിരും
ത്തചാതി എന്നാണ്് ബൂർ�ാാ ഏകദ്യാാമ്പതയചെത്ത ആ കഥ നിർവിചാിചെച്ചടുക്കുന്നത്. ഭാാരായചെയായും 
അസുഖബാധീിതനായാ കുട്ടംിചെയായും ഉനോപിക്ഷ്യംിചെച്ചത്തുന്ന ചാിത്രകാരാനും കൈമത്രി എചെന്ത്യന്നെിയാാത്ത 
മിത്രങ്ങളുംം അപിരാിചാിതഭൂഖണ്ഡങ്ങളായാി തുടിരുംന്ന ദ്യാമ്പതികളുംമാണ്് നാഗംരാികജീീവിിതത്തിചെല 
നിശാവിിരുംന്നുകളിചെലാത്തുകൂടുന്നചെതന്ന് നോലാകം ഒരും കവിയാിത്രിചെയാ നിർമ്മാിക്കുന്നു എന്ന കഥ 
(1957) പിെയുന്നുണ്ടാ്. «തചെ� വിലയാിൽത്തചെന്ന കുടുങ്ങുന്ന എട്ടുകാലിചെയാനോപ്പിാചെല....» എന്ന കാവിയഭാാഗം
നോത്താചെടിയാാണ്് ആ കഥ ആരാംഭാിക്കുന്നത്. അപിചായാനാഗംരാികസംംവിിധീാനങ്ങചെള അത്ഭുതങ്ങളായാി 
പിരാിഗംണ്ിച്ച്, അതിലഭാിരാമിക്കുന്ന ജീനതയുചെടി ദുരാന്ത്യചെത്തക്കുെിക്കുന്ന നചെല്ലാരും രൂപികമായാിത്തീ
രുംന്നുണ്ടാ്, കവിിതയാിചെല എട്ടുകാലിവില.

കടിൽത്തീരാത്ത്—ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതയുചെടി ആത്മീയാവിായാന
പിൗരാസംാാതന്ത്യയം ഉെപ്പുവിരുംത്തുന മാതൃകാനോക്ഷ്യംമരാാഷ്ട്രീചെത്ത സംാക്ഷ്യംാൽക്കിരാിക്കിാനാണ്് 
നോകാടിതിയും നീതിപിാലകരുംം നിയാമനിർമ്മാാണ്സംഭാകളുംചെമാചെക്കി സംാതന്ത്രഇന്ത്യയയാിൽ നിലവിിൽ 
വിരുംന്നത്. പിനോക്ഷ്യം, അത്തരാം ആധുനികരാാഷ്ട്രീസംംവിിധീാനങ്ങൾ സ്ഥിാപിനവിൽക്കിരാിക്കിചെപ്പിടുനോമ്പാൾ 
പിൗരാസംമൂഹാം നോനരാിനോടിണ്ടാിവിരുംന്ന അവികാശധീാംസംനങ്ങചെളക്കുെിച്ചും സംാതാരാാഹാിതയചെത്തക്കുെി
ച്ചുമാണ്് കലയാണ്ിയാടിക്കിമുള്ള മാധീവിിക്കുട്ടംിക്കിഥകൾ 1950-കളിലുംം 60-കളിലുംമായാി വിിവിരാിച്ചത്. 
ഭാരാണ്കൂടിം തീരുംമാനിക്കുന്ന കുറ്റം ഉപിനോയാാഗംിച്ച് പിൗരാവിയക്തിിതാചെത്ത വിിധീിക്കുകയും ചെമരുംക്കുകയും 
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ചെചായ്യുന്ന ഭാരാണ്കൂടിചെചായ്തികൾ അതയന്ത്യം ഹാീനവുംം ദ്യാാരുംണ്വുംമാണ്് എന്നാണ്് കലയാണ്ി പിെഞ്ഞു
വിച്ചത്. എന്നാൽ ആ കഥയ്ക്കാ് കാൽ നൂറ്റാണ്ടാിനിപ്പുെം രാചാിക്കിചെപ്പിട്ടം മചെറ്റാരും കഥ (കടിൽത്തീരാത്ത്: 
ഓ.വിി.വിിജീയാൻ–1986) ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതചെയാ ആത്മീയാതയുചെടി ഭാാ� ചെകാണ്ടാ് നിർവിചാിക്കുന്ന 
വിയവിഹാാരാമായാിത്തീരുംന്നുണ്ടാ്.

കണ്ടുണ്ണിി എന്ന നോഗംാത്രവിർഗ്ഗ്യുവിാവി് വിധീശിക്ഷ്യംയ്ക്കാ് വിിധീിക്കിചെപ്പിട്ടം് കണ്ണൂർ ജീയാിലിൽ ശിക്ഷ്യംകാ
ത്ത് കിടിക്കുന്നു. ശിക്ഷ്യം നടിപ്പിിലാകുന്നതിചെ� തനോലന്നാൾ അയാാചെളക്കിാണ്ാൻ പിിതാവി് ചെവിള്ളാ
യാിയാപ്പിചെനത്തുന്നു. പിാഴുതെഗ്രാമം വിിട്ടുള്ള നോലാകചെത്തക്കുെിച്ച് സംാമാനയധീാരാണ് നോപിാലുംമില്ലാത്ത 
ദ്യാരാിദ്രകർ�കനാണ്യാാൾ. ജീയാിലിൽ കണ്ടുണ്ണിിയും ചെവിള്ളായാിയാപ്പിനും മുഖാമുഖചെമത്തുന്നു -

“...കണ്ടുണ്ണിി ശ്രീവിണ്ത്തിനപ്പുെത്തുള്ള ഒരും സ്ഥിായാിയാിൽ നിലവിിളിച്ചു. ചെവിളളായാിയാപ്പിൻ 
കരാഞ്ഞു നിലവിിളിച്ചു. “മകനോന!”
കണ്ടുണ്ണിി മറുവിിളി വിിളിച്ചു: “അപ്പിാ!”
രാണ്ടു വിാക്കുകൾ മാത്രം. രാണ്ടു വിാക്കുകൾക്കിിടിയ്ക്കാ് ദുഃഖത്തിൽ, മൗനത്തിൽ അച്ഛനും മകനും 
അെിവുംകൾ കൈകമാെി.
“മകനോന, നീ എന്തുചെചായ്തു?”
“എനിനോക്കിാർമ്മായാില്ല, അപ്പിാ”
“മകനോന, നീ ചെകാലപിാതകം നടിത്തിനോയാാ?”
“എനിനോക്കിാർമ്മായാില്ല.”
“സംാരാമില്ല മകനോന... ഇനിചെയാാന്നും ഓർമ്മാിനോക്കിണ്ടാതില്ല.”
“പിാൊവുംകാർ ഓർമ്മാിക്കുനോമാ?”
“ഇല്ല മകനോന.”

കണ്ടുണ്ണിിയുചെടി വിധീശിക്ഷ്യംയ്ക്കാാധീാരാമായാ കുറ്റം ഭാരാണ്കൂടിനിർമ്മാിതിയാാചെണ്ന്ന സൂചാന പിിതാ-പുത്ര 
സംംവിാദ്യാത്തിലുംണ്ടാ്. താചെനന്ത്യ് കുറ്റമാണ്് ചെചായ്തത് എന്ന് ആ യുവിാവിിന് ഓർക്കിാനാവുംന്നില്ല. ഓർമ്മാി
നോക്കിണ്ടാതില്ല എന്നാണ്്, പിിതാവി് നൽകുന്ന മറുപിടിി. പ്രതിനോരാാധീചെത്തയും പ്രതിനോ�ധീചെത്തയും 
കശക്കിിക്കിളയുന്ന സംഹാനത്തിചെ� ഭാാ�യാാണ്ത്. നിസംാകർ�കസംമൂഹാത്തിന് നോമൽ പിതിക്കു
ന്ന ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതചെയാ വിിധീിയാായാി ആത്മീയാവിൽക്കിരാിച്ചുചെകാണ്ടാാണ്് കഥയാിചെല ദുരാന്ത്യചെത്ത 
ആഖയാതാവി് ചെകടുത്തിക്കിളയുന്നത്.

കഥയാിചെല രാണ്ടാ് സംന്ദീർഭാങ്ങൾ നോനാക്കുക:

1. മകചെനക്കിാണ്ാചെനത്തുന്ന നോവിളയാിൽ ചെവിളളായാിയാപ്പിൻ പുഴി കടിക്കുന്നു. അനോപ്പിാൾ പുഴിയാിൽ 
അപ്പിചെ� ശവിം കുളിപ്പിിച്ചതും മകചെന കുട്ടംിക്കിാലത്ത് കുളിപ്പിിച്ചതും അയാാനോളാർക്കുന്നു.

2. മകൻ തൂക്കിിചെക്കിാല്ലചെപ്പിട്ടം നോശ�ം കടിൽത്തീരാചെത്തത്തുന്ന ചെവിള്ളായാിയാപ്പിൻ, വിഴിിനോച്ചാൊയാി 
ഭാാരായ നൽകിയാ ചെപിാതിനോച്ചാെ് മകനുള്ള ബലിനോച്ചാൊയാി നിലത്തുവിിതറുന്നു.

സംാാഭാാവിികമരാണ്ം സംംഭാവിിച്ച ചെവിള്ളായാിയാപ്പിചെ� അച്ഛനും ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതയുചെടി ഇരായാായാ 
ചെവിള്ളായാിയാപ്പിചെ� മകനും പുഴി എന്ന പ്രകൃതിസംതയത്തിലൂചെടിയാാണ്് ചെവിളളായാിയാപ്പിനനുഭാവി
ചെപ്പിടുന്നത്. പുഴി എന്ന സംാാഭാാവിികസംതയം നോപിാചെല അവിരാിരുംവിരുംചെടിയും മരാണ്ങ്ങൾ അയാാൾ 
ഏറ്റുംവിാങ്ങുന്നു. കണ്ടുണ്ണിിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാദുരാന്ത്യം പുഴി എന്ന പ്രകൃതിസംതയത്തിൽ ലയാിച്ചു നോചാരുംന്നു. 
വിഴിിനോച്ചാെിചെന ബലിനോച്ചാൊക്കിി മാറ്റിചെക്കിാണ്ടാ് കണ്ടുണ്ണിിയുചെടി രാാഷ്ട്രീീയാമരാണ്ചെത്ത കഥ പൂർണ്ണിമായും 
ആത്മീയാവിൽക്കിരാിക്കുന്നു; ആചാാരാബദ്ധീമാക്കുന്നു.
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പിൗരാവിയക്തിിയുചെടി ചാരാിത്രനാശം അധീികാരാപ്രനോയാാഗംത്താൽ സംംഭാവിിക്കുന്നതാണ്് എന്നാണ്് 
നോബാർഹാസ്കാഥയും മാധീവിിക്കുട്ടംിക്കിഥയും വിയക്തിമാക്കിിയാത്. കടിൽത്തീരാത്തിലാകചെട്ടം മെവിിചെയാ 
അനുഗ്രഹാമായാാണ്് ചെവിളളായാിയാപ്പിൻ ഏറ്റുംവിാങ്ങുന്നത്. പിൗരാസംമൂഹാത്തിന് നോമൽ ഭാരാണ്കൂടിം 
നടിത്തുന്ന കുറ്റങ്ങചെള മെന്നു നോപിാകണ്ം എന്നാണ്് ചെവിള്ളായാിയാപ്പിൻ മകനോനാടി് ആവിശയചെപ്പിടുന്നത്. 
ഉച്ചത്തിലുംള്ള നിലവിിളി നോപിാലുംം അസംാധീയമായാിത്തീരുംന്നു. സ്മൃതിനാശം സംംഭാവിിച്ച സംമൂഹാത്തി
ലാണ്് ഭാരാണ്കൂടിവിിധീികൾ പ്രകൃതിസംതയം നോപിാചെല നിർമ്മാലവുംം സുതാരായവുംമായാി അനുഭാവിചെപ്പി
ടുന്നത്. ഞാചെനന്തു കുറ്റമാണ്് ചെചായ്തത്, എന്ന നോചാാദ്യായം പിൗരാവിയക്തിിയുചെടി ഏറ്റവുംം പ്രാഥമികമായാ 
അവികാശമാണ്്. പിൗരാവിയക്തിിയുചെടി സംാതാനോബാധീം തചെന്നയാാണ്് ഏറ്റവുംം വിലിയാ കുറ്റം എന്നാണ്് 
കലയാണ്ികഥയാിചെല ഭാരാണ്കൂടിരൂപിങ്ങൾ വിയക്തിമാക്കുന്നത്. ഞാചെനന്തു കുറ്റം ചെചായ്തു എന്ന നോചാാദ്യായ
ചെത്തത്തചെന്നയും മെന്നുകളയാാനാണ്് ചെവിളളായാിയാപ്പിൻ ആവിശയചെപ്പിടുന്നത്. ദ്യാരാിദ്രകർ�കസംമൂ
ഹാത്തിചെ�നോമൽക്കുള്ള ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതചെയായാാണ്് പുഴിയുചെടി നിർമ്മാലതയും ബലിനോച്ചാെിചെ� 
തർപ്പിണ്വുംം ചെകാണ്ടാ് കഥ കഴുകിക്കിളയുന്നത്. ഭാരാണ്കൂടിഭാീകരാതകൾ നയായാീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നത് 
ഇത്തരാം ആത്മീയാപ്രക്രിയാകളിലൂചെടിയാാണ്്.

സംഹാായാകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. മാധീവിിക്കുട്ടംി, എചെ� ചെചാറുകഥകൾ (ഒന്നും രാണ്ടും വിാലയങ്ങൾ), മാതൃഭൂമി ബുക്സി്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, 1985

2. മാതൃഭൂമി ഓണ്പ്പിതിപ്പി്, 1986 ചെസംപ്തംബർ 14-20 ( കടിൽത്തീരാത്ത്: ഒ.വിി.വിിജീയാൻ)

3. നോബാർഹാസം്, നോബാർഹാസംിചെ� കഥകൾ (വിിവി . ചെക. ജീീവിൻകുമാർ & പിി.അനിൽകുമാർ), ഡ്ി.സംി. ബുക്സി്, 2018

നൗ�ാദ്യാ് എസം്.
നോകരാളസംർവ്വകലാശാല നോകരാളപിഠനവിിഭാാഗംം അദ്ധീയാപികൻ. വിനോക്രാക്തിി സംൗന്ദീരായദ്യാർശനം–ഒരും ഇടിതു
വിായാനാപിദ്ധീതി, പിാശ്ചിാതയസംാഹാിതയസംിദ്ധീാന്ത്യങ്ങൾ (വിിവിർത്തനം & സംമാഹാരാണ്ം) , വിീരാപുരും�നും 
വിിശുദ്ധീസ്ത്രംീയും, മലയാാളഭാാ�ാശാസ്ത്രംജ്ഞാംർ, സംിനിമാപ്പിടിം എന്നിവി പ്രധീാനപുസ്തകങ്ങൾ
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ഇന്ത്യയയാിൽ ഭാരാണ്ം സ്ഥിാപിിക്കുന്നതിനും ദൃഢചെപ്പിടുത്തുന്നതിനും നോവിണ്ടാി ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളം വിളചെരാ 
നിർണ്ണിായാകമായാ പിങ്ക് വിഹാിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. ഈസ്റ്റിിന്ത്യയാ കമ്പനി ഇന്ത്യയ ഭാരാിച്ചു തുടിങ്ങിയാനോപ്പിാൾ തചെന്ന 
ഭാരാണ്സംൗകരായാർത്ഥ്യം ബംഗംാൾ, നോബാംനോബ, മദ്രാസം് എന്നീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിൽ അവിർ പ്രസംിഡ്ൻ
സംികൾ സ്ഥിാപിിച്ചു. അക്കൂട്ടംത്തിൽ മദ്രാസം് പ്രസംിഡ്ൻസംിയുചെടി കീഴിിലായാിരുംന്നു മലബാർ. 
1792-ചെല ശ്രീീരാംഗംപിട്ടംണ്ഉടിമ്പടിി പ്രകാരാമാണ്് കൈമസൂർ ഭാരാണ്ാധീികാരാികളിൽ നിന്നും മലബാർ 
ഇംഗ്ലീി�് ഈസ്റ്റിിന്ത്യയാ കമ്പനിക്കി് ലഭാിച്ചത്. ഇനോതത്തുടിർന്ന് മലബാർ, മദ്രാസം് പ്രസംിഡ്ൻസംിയുചെടി 
ഒരും പ്രധീാന ജീില്ലയാായാി മാെി. സുഗംന്ധവിയഞ്ജനങ്ങളുംചെടി വിയാപിാരാനോകന്ദ്രം എന്ന നിലയാിലുംം വിിനോദ്യാശ 
വിയാപിാരാത്തിന് അനുനോയാാജീയമായാ തുെമുഖമുള്ള തീരാപ്രനോദ്യാശം എന്ന നിലയാിലുംം പ്രാധീാനയം നോനടിിയാ 
പ്രനോദ്യാശമായാിരുംന്നു മലബാർ.

മലബാർ, ഈസ്റ്റിിന്ത്യയാ കമ്പനിക്കി് ലഭാിച്ചതിചെനത്തുടിർന്ന് ഈ പ്രനോദ്യാശത്തിചെ� പില ഭാാഗം
ങ്ങളിലുംം അവിർ പിട്ടംാളകയാമ്പുംകൾ സ്ഥിാപിിച്ചു. കണ്ണൂരാിനടുത്തുള്ള തലനോ�രാിയാിൽ 1683- ൽ തചെന്ന 
ഒരും പിട്ടംാളനോകന്ദ്രം ഉണ്ടാായാിരുംന്നു.1 1792-നു നോശ�ം പിാലക്കിാടി്, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, കണ്ണൂർ എന്നിവിി
ടിങ്ങളിലുംം അവിർ മിലിറ്റെി കയാമ്പുംകൾ സ്ഥിാപിിച്ചു. മലബാെിലുംണ്ടാായാ മാപ്പിിള കലാപിങ്ങളാണ്് 
നോകാഴിിനോക്കിാട്ടും പിിന്നീടി് മലപ്പുെത്തും കൈസംനികകയാമ്പുംകൾ രൂപിീകരാിക്കിാൻ കാരാണ്മായാത്. എല്ലാ 
പിട്ടംാള കയാമ്പുംകളിലുംം തനോ�ശീയാരുംം വിിനോദ്യാശീയാരുംമായാ കൈസംനികർ ഉണ്ടാായാിരുംന്നു. മലബാെിചെല 
ഓനോരാാ കയാമ്പിചെ�യും സംാഹാചാരായങ്ങൾ വിയതയസ്തമായാിരുംന്നു.

ഒഴിിവുംസംമയാങ്ങൾ ചെചാലവിാക്കിാൻ ചാില കയാമ്പുംകളിൽ കൈലബ്രിെികൾ ഉണ്ടാായാിരുംചെന്നങ്കിലുംം 
വിായാിക്കിാൻ ആവിശയമായാ മുെികനോളാ അനുബന്ധസംൗകരായങ്ങനോളാ ഉണ്ടാായാിരുംന്നില്ല.2 എന്നാൽ 
ചാില കയാമ്പുംകൾക്കി് സംാന്ത്യമായാി ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാായാിരുംന്നതുചെകാണ്ടാ് അവിർ ഒഴിിവുംസംമയാം 
ചെചാലവിാക്കിാൻ കായാികവിിനോനാദ്യാങ്ങളിൽ ഏർചെപ്പിട്ടു. സംാന്ത്യമായാി ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത മിലിട്ടം
െിനോകന്ദ്രങ്ങളാകചെട്ടം സംമീപിത്ത് ലഭായമായാ ഗ്രൗണ്ടുകചെള ആശ്രീയാിച്ചിരുംന്നു. ബ്രിിട്ടംീ�് ഗംവിൺചെമ�് 
നോകാളനികളിൽ നടിപ്പിിലാക്കിിയാ ഒരും പ്രധീാന നയാം ഭാരാിക്കുന്നവിരുംം ഭാരാിക്കിചെപ്പിടുന്നവിരുംം തമ്മാിൽ 
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ഒരും സംാംസ്കാാരാിക അകലം പിാലിക്കുക എന്നതായാിരുംന്നു. അതുവിഴിി ഒരും സംാംസ്കാാരാികനോശ്രീഷ്ഠിത 
നോകാളനികളിൽ അവിർക്കി് കൈകവിരാിക്കിാൻ സംാധീിച്ചു. പിട്ടംാളകയാമ്പുംകളിൽ നോ�ാർടി്സംിചെന പിിന്തു
ണ്ച്ച ബ്രിിട്ടംീ�് ഭാരാണ്ാധീികാരാികൾക്കി് ഉണ്ടാായാിരുംന്ന സംങ്കല്പം, അത് ചെവിളുംത്ത വിർഗ്ഗ്ക്കിാരുംചെടി 
കായാികമായാ മികവുംകൾ നോകാളനിയാിചെല ജീനതചെയാ നോബാധീയചെപ്പിടുത്താനാവുംചെമന്നും അത് ബ്രിിട്ടംീ�് 
ഭാരാണ്ത്തിന് സംഹാായാകമാകുചെമന്നും ആയാിരുംന്നു.3

നോ�ാർടി്സം് ഒരും പ്രധീാനചെപ്പിട്ടം സംാംസ്കാാരാികശക്തിിയാാണ്് എന്ന ആശയാം ഉരുംത്തിരാിഞ്ഞുവി
ന്നത് അനോ�ാണ്ിനോയാാ ഗ്രാം�ിയുചെടി കൃതികളിൽ നിന്നുമാണ്്. അനോ�ഹാം ആ ആധീിപിതയശക്തിിചെയാ 
(Hegemony) വിിശകലനം ചെചായ്തത് ഒരും തലമുെനോയാാളം കാലം ആളുംകചെള സംാാധീീനിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 
സംാമ്പത്തികാടിിത്തെയുചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിലുംള്ള മാർക്സിിയാൻ അപിഗ്രഥനരാീതിചെയാ സംാംസ്കാാരാിക 
ഉപിരാിഘടിനയാിനോലക്കി് മാറ്റിചെക്കിാണ്ടാ് ഇറ്റാലിയാൻ സംമൂഹാത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ അനോ�ഹാം 
ഈ അഭാിപ്രായാം വിയക്തിമാക്കിി. സംാമൂഹാിക അടിിത്തെയാിൽ ശക്തിമായാ ഉന്മൂലനം ഉണ്ടാായാാൽ 
കൂടിിയും ഭാരാണ്വിിഭാാഗംം പികുചെത്തടുത്ത വിിശാാസംമൂലയങ്ങചെള മാറ്റാൻ സംാധീിക്കിില്ല എന്നാണ്് 
അനോ�ഹാം പിെഞ്ഞത്. ഈ ഒരും സംാംസ്കാാരാിക മനോനാഭാാവിത്തിന് സൂപ്പിർ സ്ട്രക്ചാർ എന്നനോ�ഹാം 
വിിളിച്ചു. ഈ ആശയാചെത്ത അനുകൂലിച്ചുചെകാണ്ടാ് ബർമിങി്ഹാാം സംർവ്വകലാശാലയാിചെല സംമകാ
ലികപിഠനവിിഭാാഗം(Center for Contemporary Studies)ത്തിചെല ചാിന്ത്യകനായാ നോബാർദ്യാുവുംം 
പിിന്നീടി് മുനോന്നാട്ടുവിന്നു.4

പിചെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെ� രാണ്ടാാം പികുതിയാിലാണ്് ഇംഗ്ലീണ്ടാിൽ പില തരാത്തിലുംള്ള കളി
കൾക്കി് പ്രാധീാനയം വിർദ്ധീിച്ചതും കയാമ്പുംകൾ രൂപിീകരാിച്ചതും.5 ഇതിചെ� പ്രതിഫലനം അവിരുംചെടി 
എല്ലാ നോകാളനികളിലുംം ഉണ്ടാായാി. മലബാെിചെല പിട്ടംാളകയാമ്പുംകൾ ആയാ കണ്ണൂർ, നോകാഴിിനോക്കിാടി്, 
മലപ്പുെം, തലനോ�രാി എന്നീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിലാണ്് ക്രിക്കിറ്റ് പ്രസംിദ്ധീിയാാർജ്ജ്ിച്ചത്. പിഴി�ി സംമരാത്തി
ചെനതിചെരാ ബ്രിിട്ടംീ�് നോസംനചെയാ നയാിക്കിാൻ തലനോ�രാിയാിചെലത്തിയാ ആർത്തൂർ ചെവില്ലസ്ലിി ഒഴിിവുംസം
മയാം ചെചാലവിഴിിച്ചത് ക്രിക്കിറ്റിലൂചെടിയാാണ്്. തലനോ�രാി ക്രിക്കിറ്റ് ക്ലാബ് രൂപിീകരാിച്ചത് 1860-ലാണ്്. 
ആദ്യായകാലങ്ങളിൽ തനോ�ശീയാർ കാഴ്ചക്കിാർ മാത്രമായാിരുംന്നു. 1898-ൽ ചെെയാിൽനോവി എൻജീിനിയാർ 
ആയാ അൻചെസംൻ തലനോ�രാി കൈമതാനത്തിചെ� കിഴിക്കുഭാാഗംത്ത് ഒരും ക്രിക്കിറ്റ് പിിച്ച് രൂപിീകരാിച്ചു. 
ഈ സംമയാമാകുനോമ്പാനോഴിക്കും മലയാാളികൾ ടിീമിചെ� ഭാാഗംമായാിക്കിഴിിഞ്ഞിരുംന്നു. കീനോലരാി കുഞ്ഞിക്കി
ണ്ണിൻ ടിീമിചെ� ഫാസ്റ്റി് ബൗളൊയാി.6 അലക്കുചെതാഴിിലാളികൾ, മത്സായചെത്താഴിിലാളികൾ, ഗുമസ്ഥിർ, 
വിിദ്യായാർത്ഥ്യികൾ എന്നിങ്ങചെന നാനാതുെകളിലുംള്ളവിർ ടിീമിചെ� ഭാാഗംമായാി. പിില്ക്കാലത്ത് പ്രസംിദ്ധീ
രാായാിത്തീർന്ന പിലരുംം അന്നവിിചെടി ക്രിക്കിറ്റിൽ തങ്ങളുംചെടി സംാന്നിദ്ധീയം അെിയാിച്ചു. അതിൽ ഒരും 
പ്രമുഖവിയക്തിിയാായാിരുംന്നു 1924-ൽ നടിന്ന ഒളിമ്പിക്സിിൽ പിചെങ്കടുത്ത ബൗളർ സംി.ചെക. ലക്ഷ്മണ്ൻ.7 
നോബാംനോബ ക്രിക്കിറ്റ് ക്ലാബ് അതിചെ� പ്രാരാംഭാഘട്ടംത്തിലായാിരുംന്നനോപ്പിാൾ തലനോ�രാി ക്രിക്കിറ്റ് ക്ലാബ് 
അതിചെ� ശതാബ്ദംിയാിചെലത്തിയാിരുംന്നു.8

നോഹാാക്കിിയാാണ്് ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളക്കിാരാിൽ നിന്ന് മലബാെിചെല ആളുംകൾ പിഠിച്ച മചെറ്റാരും കളി. 
നോകാഴിിനോക്കിാടി് പിട്ടംാളടിീമിചെ� ഒപ്പിം കളിക്കിാൻ സംാധീാരാണ്ക്കിാർ ‘കുട്ടംൻസം് ടിീം’ എന്ന നോപിരാിൽ ഒരും 
പുതിയാ ടിീം രൂപിീകരാിച്ചു . ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളത്തിചെല ടിീമായാ ‘ഏർലി നോക്ലാാനോസംഴ്സിി’ചെന നയാിച്ചത് മലബാർ 
വിളണ്ടാിയാർ നോകാർപ്പിസംിചെല ലാങ്ങലിയാായാിരുംന്നു. തുടിർന്നു നടിന്ന മത്സാരാത്തിൽ കുട്ടംൻസം് ടിീമിന് 
ഇവിചെരാ പിരാാജീയാചെപ്പിടുത്താൻ സംാധീിച്ചു. കണ്ണൂർ പിട്ടംാള കയാമ്പിൽ കൂടുതൽ സംാാധീീനം ചെചാലുംത്തിയാ 
കളിയും നോഹാാക്കിിയാായാിരുംന്നു. ഇതിനു തുടിക്കിം കുെിച്ചത് ബ്രിിട്ടംീ�് ചെെജീിചെമ�ാചെണ്ങ്കിലുംം പില 
കാലഘട്ടംങ്ങളിൽ അവിിചെടി വിന്നുനോപിായാ മൊത്ത, പിഞ്ചാബി എന്നീ ചെെജീിചെമന്റുകളുംം ഇതിചെ� 
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ഭാാഗംമായാിട്ടുണ്ടാ്. ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളക്കിാരാിൽ നിന്നും ആദ്യായം നോഹാാക്കിി പിഠിച്ചത് ആനോഗ്ലീാ-ഇന്ത്യയൻ വിിഭാാ
ഗംത്തിൽ ചെപിട്ടംവിരുംം നോതാട്ടംിനോവില ചെചായ്യുന്നവിരുംമാണ്്. സംമൂഹാത്തിചെല ഏറ്റവുംം താചെഴി തട്ടംിലുംണ്ടാാ
യാിരുംന്ന നോതാട്ടംികൾ ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളത്തിചെനതിചെരാ കളിച്ചുചെവിന്നത് ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. ചെവിള്ളക്കിാരുംം 
തനോ�ശീയാരുംം നോചാർന്ന ടിീം ‘ബ്ലിാക് ആൻഡ്് കൈവിറ്റ് ’ എന്നാണ്് അെിയാചെപ്പിട്ടംത്.9 നോകാഴിിനോക്കിാടി് 
ചെവിസ്റ്റി്ഹാിൽ ബാരാക് സും മാനാഞ്ചിെ കൈമതാനവുംമാണ്് ഫുടി്നോബാളിനു നോവിദ്യാിയാായാത്. അത് കാല
ക്രനോമണ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകളിലുംം വിയാപിിച്ചു. ജീ�ികളുംം സംാധീാരാണ്ക്കിാരുംം ഫുടി്നോബാളിൽ പിചെങ്കടുത്തു.10

മലബാെിൽ 1885-ൽ രൂപിീകരാിച്ച ഒരും പിാരാാമിലിറ്റെി നോഫാഴ്സിാണ്് മലബാർ ചെ��യൽ 
നോപിാലിസം് (എം. എസം്. പിി). ഇതിചെ� ആസ്ഥിാനം മലപ്പുെത്താണ്്. എം. എസം്. പിി. യാാണ്് മലപ്പു
െചെത്ത ആളുംകൾക്കി് ഫുടി്നോബാൾ, നോഹാാക്കിി, നോവിാളീനോബാൾ എന്നിങ്ങചെനയുള്ള കളികൾ പിരാിചായാ
ചെപ്പിടുത്തിയാത്. ഇവിിചെടി ഉണ്ടാായാ മാപ്പിിളകലാപിങ്ങൾ സംാധീാരാണ്ക്കിാരാായാ ആളുംകചെള പിട്ടംാളത്തിൽ 
നിന്ന് മാനസംികമായാി അകറ്റിയാിരുംന്നു. ഈ അകൽച്ച മാറ്റാൻ നോ�ാർടി്സം് സംഹാായാകമായാി. 
എം. എസം്. പിി. നോകന്ദ്രങ്ങളായാ പിാണ്ടാിക്കിാടി്, അരാീനോക്കിാടി്, മലപ്പുെം എന്നീ പ്രനോദ്യാശങ്ങളിലാണ്് 
ഫുടി്നോബാൾ ശക്തിിചെപ്പിട്ടംത്. ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളക്കിാർ ബൂട്ടുപിനോയാാഗംിച്ച് കളത്തിലിെങ്ങിയാനോപ്പിാൾ തനോ�
ശീയാർ നഗ്നാപിാദ്യാരാായാാണ്് കളിച്ചിരുംന്നത്. തനോ�ശീയാർ നീണ്ടാ കാലചെത്ത നിരാീക്ഷ്യംണ്ത്തിനു നോശ�ം 
സംാന്ത്യമായാി പിന്തുണ്ടാാക്കുകയും ചെചായ്തു.11 ആദ്യായം ഇലയും പിിന്നീടി് െബറും ഉപിനോയാാഗംിച്ചാണ്് അവിർ 
പിന്തുണ്ടാാക്കിിയാത്. മലപ്പുെം പിട്ടംാളകയാമ്പിചെ� അടുത്തുണ്ടാായാിരുംന്ന ഗ്രൗണ്ടാ് ‘നോകാട്ടംപ്പിടിി’ എന്ന 
നോപിരാിലാണ്് അെിയാചെപ്പിട്ടംിരുംന്നത്.12 ബ്രിിട്ടംീ�് പിട്ടംാളത്തിൽ നിന്നും ഫുടി്നോബാൾ പിാഠങ്ങൾ പിഠിച്ച 
ഒരും പ്രമുഖ വിയക്തിിയാാണ്് കളത്തിൽ ചെമായ്തീൻ. ‘ഇരുംമ്പൻ’ എന്നാണ്് അനോ�ഹാം അെിയാചെപ്പിട്ടംി
രുംന്നത്. 1944-ൽ അനോ�ഹാം നോൊയാൽ നോഫാഴ്സിിചെ� ഫുടി്നോബാൾ ടിീമിചെ� ഭാാഗംമായാി. ഫുടി്നോബാളിന് 
മലബാെിചെല മചെറ്റാരും നോവിദ്യാി നിലമ്പൂരാിചെല പിട്ടംാളഗ്രൗണ്ടാായാിരുംന്നു.13

പിട്ടംാളക്കിാർ വിിനോനാദ്യാത്തിനു നോവിണ്ടാി ആരാംഭാിച്ച നോ�ാർടി്സം് ചെകാനോളാണ്ിയാൽ മലബാെിചെ� 
സംാമൂഹാികബന്ധം ചെമച്ചചെപ്പിടുത്തിചെയാടുക്കിാൻ സംഹാായാകമായാി. ജീാതിവിയവിസ്ഥിിതി ഏറ്റവുംം സംങ്കീർ
ണ്ണിമായാ കാലഘട്ടംം കൂടിിയാായാിരുംന്നു അത്. ജീാതിയുചെടി അടിിസ്ഥിാനത്തിൽ ആളുംകചെള സംവിർണ്ണിചെരാ
ന്നും അവിർണ്ണിചെരാന്നും തരാം തിരാിച്ചിട്ടുണ്ടാായാിരുംന്നു. മിശ്രീനോഭാാജീനവുംം മിശ്രീവിിവിാഹാവുംം നിനോ�ധീിച്ച 
കാലഘട്ടംം. ഇത്തരാത്തിൽ സംമൂഹാത്തിലുംണ്ടാായാ ജീാതി, മതം, വിർഗ്ഗ്ം എന്നിങ്ങചെനയുള്ള നോവിർതിരാി
വിിചെന അതിജീീവിിച്ച് ആളുംകചെള ഒരും കുടിക്കിീഴിിൽ ചെകാണ്ടുവിരാാൻ നോ�ാർടി്സംിനു സംാധീിച്ചു. ബ്രിിട്ടംീ�് 
പിട്ടംാളക്കിാർ നിലനിർത്തിയാ സംാംസ്കാാരാിക നോശ്രീഷ്ഠിതയും മലബാെിൽ കാലക്രനോമണ് ഇല്ലാതായാി. 
അങ്ങചെന നോ�ാർടി്സം് മലബാർ സംമൂഹാത്തിചെ� അവിിഭാാജീയഘടികമായാിത്തീർന്നു. 1947- നു നോശ�ം 
മലബാെിചെല പിട്ടംാളകയാമ്പുംകൾ ഇല്ലാതാചെയാങ്കിലുംം അതുണ്ടാാക്കിിയാ സംാംസ്കാാരാിക പ്രതിഫലനം 
ശ്രീനോദ്ധീയാമാണ്്. മലപ്പുെം ഫുടി്നോബാളിചെ� നോകന്ദ്രമായാി. നോകാഴിിനോക്കിാടും കണ്ണൂരുംം നിരാവിധീി ക്ലാബ്ബുകൾ 
രൂപിചെപ്പിട്ടു. തലനോ�രാി ഫുടി്നോബാൾ ക്ലാബ്, ദ്യാി നോകാസം് നോമാചെപിാളിറ്റൻ ക്ലാബ്, ദ്യാി യുകൈണ്റ്റഡ്് അത് ലറ്റ് 
ക്ലാബ്, മലബാർ ക്രിക്കിറ്റ് ക്ലാബ്, ദ്യാി എൻചാലനോഞ്ചഴ്സി് ക്ലാബ് എന്നിവി ഇതിന് ഉദ്യാാഹാരാണ്ങ്ങളാണ്്.
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�മ്യയ ലെക.
നോകാതമംഗംലം മാർ അത്തനാസംിയാസം് നോകാനോളജീിചെല ചാരാിത്ര വിിഭാാഗംം അസംിസ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംൊയാി 
നോജീാലി ചെചായ്യുന്നു. ശ്രീീകണ്ഠപുരാചെത്ത എസം്.ഇ.എസം്. നോകാനോളജീ് (2010), കണ്ണൂർ സംർവ്വകലാശാല (2012, 
2013), ഹാിസ്റ്റിെി ആൻഡ്് ചെഹാെിനോറ്റജീ് സ്റ്റിഡ്ീസം് വികുപ്പിിൽ ഗംസ്റ്റി് ഫാക്കിൽറ്റിയാായാി പ്രവിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ്. 
ചെക.സംി.എച്ച്.ആർ.-ചെ� പിട്ടംണ്ം എസ്കാനോവി�നിൽ (2011- 2012) െിസംർച്ച് അസംിസ്റ്റി�ായും പ്രവിർത്തിച്ചു.
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ടോ�ത്രപ്രാടോവാശനാ വാിളംബരീത്തിിടെ� എൺ�ത്തിിയിഞ്ചാംാം 
വാര്ഷവുംം ‘സൈചത്രപ്രാഭാാവാ’ത്തിിടെ� കാലിികപ്രാസംക്തിിയും

സുമി നോജീാൺ ചെക.ചെജീ.
അസംി. ചെപ്രാഫസംർ .അകാിനാസം് നോകാനോളജീ് .ഇടിചെക്കിാച്ചി

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹാം
1938-ൽ ഉള്ളൂർ എഴുതിയാ കൈചാത്രപ്രഭാാവിം നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശന വിിളംബരാം വിഞ്ചിപ്പിാട്ടംിചെന നോകരാളാനോമാ

നോഡ്ണ്ിറ്റിയുചെടി പിശ്ചിാത്തലത്തിൽ വിിലയാിരുംത്തുക എന്നതാണ്് പ്രബന്ധലക്ഷ്യംയം. ദ്യാളിതരുംചെടിയും 

സ്ത്രംീകളുംചെടിയും നൂനപിക്ഷ്യംങ്ങളുംചെടിയും സംാതാവുംം രാാജീയത്തിചെ� ബഹുസംാരാതയും ചെവില്ലുവിിളി നോനരാിടുന്ന 

കാലഘട്ടംത്തിൽ ഈ കൃതിയാിൽ അവിതരാിപ്പിിക്കുന്ന ചാിന്ത്യകൾ സംവിിനോശ� പ്രാധീാനയമർഹാിക്കുന്നു. 

വിളചെരാ പുനോരാാഗംമനാത്മകമായാ നാടിാണ്് നോകരാളം എന്നു പിെയുനോമ്പാഴും സംമതാാധീിഷ്ഠിിതമായാ ഒരും 

സംമൂഹാം ഇനോപ്പിാഴും സംംജീാതമായാിട്ടംില്ല എന്നുകാണ്ാം. എല്ലാവിർക്കും എല്ലാ നോക്ഷ്യംത്രങ്ങളിലുംം പ്രനോവി

ശിക്കുവിാനോനാ മുന്നാക്കി-പിിന്നാക്കി സ്ത്രംീ- പുരും� നോഭാദ്യാമനോനയ പിൗനോരാാഹാിതയം നിർവ്വഹാിക്കുവിാനോനാ ഇന്നും 

സംാധീയമല്ല. അതുചെകാണ്ടു തചെന്ന നനോവിാത്ഥ്യാനചാിന്ത്യ ഉദ്യാ്നോഘാ�ിക്കുന്ന ഈ കൃതിക്കി് കാലികമായാ 

പ്രസംക്തിിയും പ്രാധീാനയവുംം ഉണ്ടാ്.

തിാടോ�ാൽ വാാക്കുകൾ: നോകരാളനോമാനോഡ്ണ്ിറ്റി–നനോവിാത്ഥ്യാനം–കൈചാത്രപ്രഭാാവിം–നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശന 

വിിളംബരാം

ആമുഖം
ഭാാവിിതലമുെയുചെടി സംാംസ്ക്കാാരാികയുക്തിിക്കി് സംാീകാരായമായാ രാീതിയാിലുംള്ള ചാിന്ത്യാപിരാമായാ 
നനോവിാത്ഥ്യാനം ഏചെതാരും കാലഘട്ടംത്തിചെ�യും ആവിശയമാണ്്. അതിനോലക്കുള്ള ശക്തിമായാ തുടി
ക്കിമായാിരുംന്നു നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശന വിിളംബരാം. എന്നാൽ ഇന്നും അത് ലക്ഷ്യംയപ്രാപ്തിയാിൽ എത്തി
യാിട്ടംില്ല. ആയാിരാത്തിചെത്താള്ളായാിരാത്തി മുപ്പിത്തിയാാെ് നവിംബർ പിന്ത്രണ്ടാിന് ചാിത്തിരാതിരുംനാൾ 
ബാലരാാമവിർമ്മാ പുെചെപ്പിടുവിിച്ച നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശന വിിളംബരാം നോകരാളചാരാിത്രത്തിചെല ശ്രീനോദ്ധീയാമായാ 
സംംഭാവിമാണ്്. അധീികാരാവുംം സംാാധീീനവുംം ഉണ്ടാായാിരുംന്ന സംവിർണ്ണിജീനതയുചെടി അയാിത്താചാാരാ
ങ്ങചെള ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഈ വിിളംബരാചെത്ത മഹാാത്മാഗംാന്ധി. ഇരുംപിതാം നൂറ്റാണ്ടാിചെല മഹാാത്ഭുതം 
എന്നും ജീനങ്ങളുംചെടി ആദ്ധീയാത്മവിിനോമാചാനത്തിചെ� അധീികാരാനോരാഖയാായാ സ്മൃതി എന്നുമാണ്് വിിനോശ
�ിപ്പിിച്ചത്.
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ആയാിരാത്തിചെതാള്ളായാിരാത്തി മുപ്പിത്തിരാണ്ടാിൽ നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനചെത്ത സംംബന്ധിച്ചു പിഠിച്ച് 
െിനോപ്പിാർട്ടം് സംമർപ്പിിക്കിാൻ അന്നചെത്ത ദ്യാിവിാനായാിരുംന്ന വിി.എസം്. സുബ്രിഹ്മണ്യയ്യർ അധീയക്ഷ്യം
നായാി എട്ടംംഗംസംമിതിചെയാ മഹാാരാാജീാവി് ചുമതലചെപ്പിടുത്തി. ആയാിരാത്തിചെതാള്ളായാിരാത്തി മുപ്പിത്തി
നാല് ജീനുവിരാി പിതിചെനാന്നിന് സംമിതി െിനോപ്പിാർട്ടം് സംമർപ്പിിച്ചു. നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനചെത്ത സംംബന്ധിച്ച് 
വിയതയസ്ത അഭാിപ്രായാമാണ്് സംമിതി അംഗംങ്ങൾക്കി് ഉണ്ടാായാിരുംന്നത്. അവിർണ്ണിർക്കി് നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവി
ശനം നല്കിണ്ചെമന്ന നിലപിാചെടിടുത്ത സംമിതി അംഗംമായാ ഉള്ളൂർ എസം് പിരാനോമശാരായ്യർക്കി് ബ്രിാഹ്മ
ണ്സംഭാ ഭ്രഷ്ടി് കല്പിച്ചു. ഇതെിഞ്ഞനോപ്പിാൾ “ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ മനു�യനായാി” എന്നാണ്് അനോ�ഹാം 
പ്രതികരാിച്ചത്. ഉള്ളൂരാിചെ� നിലപിാടിിനോനാടി് അന്നചെത്ത ദ്യാിവിാനായാിരുംന്ന സംി.പിി. രാാമസംാാമി അയ്യരുംം 
നോയാാജീിച്ചുചെകാണ്ടാ് നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനം നടിപ്പിാക്കിണ്ചെമന്ന് രാാജീാവിിനോനാടി് ആവിശയചെപ്പിട്ടു. ഗംാന്ധി
ജീിയുമായുള്ള ആയാിരാത്തി ചെതാള്ളായാിരാത്തി ഇരുംപിത്തിയാഞ്ചിചെല കൂടിിക്കിാഴ്ചയും അന്ന് നല്കിിയാ 
വിാഗ്ദാാനവുംം അനോ�ഹാത്തിന് പ്രനോചാാദ്യാനം നല്കിി. തുടിർന്ന് നോക്ഷ്യംത്ര പ്രനോവിശന വിിളംബരാം പ്രഖയാപിിച്ചു. 
അനോ�ഹാത്തിചെ� ആർജ്ജ്വിചെത്ത പ്രകീർത്തിച്ചുചെകാണ്ടാ്. ഉള്ളൂർ രാചാിച്ച് മഹാാരാാജീാവിിന് സംമർപ്പിി
ച്ചതാണ്് ‘കൈചാത്രപ്രഭാാവിം നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനവിിളംബരാം വിഞ്ചിപ്പിാട്ടം് ’. രാാജീപ്രശസ്തിയാിൽക്കിവിിഞ്ഞ 
അർത്ഥ്യതലങ്ങളുംള്ള ഈ കാവിയം. പ്രസംക്തിമായാ നനോവിാത്ഥ്യാന ആശയാങ്ങൾ ഉൾചെക്കിാള്ളുന്നു.

ഉള്ളൂർ എസം്. പിരാനോമശാരായ്യർ. നവിസംമൂഹാസൃഷ്ടിിക്കിായാി കർമ്മാനിരാതനായാ കവിിയാാണ്്. 
‘കൈചാത്രപ്രഭാാവി’ത്തിൽ അനോ�ഹാം തചെ� നിലപിാടുകൾ ശക്തിമായാ ഭാാ�യാിൽ ആവിിഷ്ക്കരാിച്ചിരാിക്കു
ന്നു. ആചാാരാങ്ങളുംം അനുഷ്ഠിാനങ്ങളുംം വിിശാാസംങ്ങളുംം കാലാനുസൃതമായാി പിരാിഷ്ക്കരാിനോക്കിണ്ടാതാണ്്. 
ഓനോരാാ തലമുെയ്ക്കുംം ഇക്കിാരായത്തിൽ ഉത്തരാവിാദ്യാിതാമുചെണ്ടാന്ന് കവിി ഓർമ്മാിപ്പിിക്കുന്നു. മനു�യൻ 
അവിചെ� സംാന്ത്യം നിലവിാരാത്തിനോലക്കി് കൈദ്യാവിചെത്ത തരാംതാഴ്ത്തുന്നതിചെ� ഫലമാണ്് വിികലമായാ 
ആചാാരാങ്ങൾ.

“പൂച്ചകൾക്കും പുഴുക്കിൾക്കും പുല്ലുകൾക്കും പൂഴിികൾക്കും
നോസംാച്ഛനോപിാചെല കുടിിചെകാൾവിാനുണ്ടാവികാശം;
മനു�യർക്കും മാത്രമതിൽ—മനു�ർതൻ നോസംാദ്യാരാർക്കു
നൂണുകൂടിാ പിിതാവിിചെന കൈകകൂപ്പിിനോപ്പിാവിാൻ;
അയാിത്തമായാ് നോദ്യാവിനനോപ്പിാ,ളഖിലവുംം കുട്ടംിനോച്ചാൊയാ്;
ഭായാദ്യാമാം ഭൂകമ്പമായാ്; പ്രളയാവുംമായാ്.
അളക്കുന്നുവിനോല്ലാ മർത്തയാ! നിചെ� ചെപിാട്ടംമുഷ്ടിിചെകാണ്ടാീ-
യുലചെകങ്ങും നിെഞ്ഞുനോള്ളാരുംടിനോയാാചെന നീ!” (2020: 1032 )

എല്ലാജീീവിജീാലങ്ങൾക്കും വിിനോവിചാനമില്ലാചെത സംാതന്ത്രമായാി ജീീവിിക്കിാൻ അവികാശമുള്ള ഈ 
നോലാകത്ത് മനു�യന് മാത്രമാണ്് അയാിത്തവുംം അശുദ്ധീിയും മനു�യൻ തചെന്ന കല്പിക്കുന്നത്; മനു�യ
ചാിന്ത്യയാിചെല ശുദ്ധീാശുദ്ധീികൾ കൈദ്യാവിത്തിചെ�നോമൽ ആനോരാാപിിക്കുന്നത് യുക്തിിസംഹാമല്ല. . കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
എടുക്കിണ്ചെമന്ന് നിർബന്ധം പിിടിിക്കുനോമ്പാൾ മുണ്ടാ് അഴുക്കിാകുചെമന്ന് പിെഞ്ഞ് ഒഴിിഞ്ഞുമാറുന്ന 
മനു�യസംാഭാാവിം തചെന്നയാാണ്് കൈദ്യാവിത്തിനും എന്ന് വിിചാാരാിക്കിരുംത് എന്ന് കവിി വിയക്തിമാക്കുന്നു.

കൈദ്യാവിവിിശാാസംത്തിചെ� അടിിസ്ഥിാനം മനു�യചെ� ചാിന്ത്യകൾക്കും ശാസ്ത്രംയുക്തിികൾക്കും 
വിിശദ്യാീകരാിക്കിാനാകാത്ത ഒരും ശക്തിി പ്രപിഞ്ചത്തിചെ� നിലനില്പിന് പിിന്നിൽ ഉണ്ടാ് എന്നതാണ്്. 
എന്നാൽ, ഇന്ന് സംാമാനയയുക്തിിചെകാണ്ടുനോപിാലുംം നോചാാദ്യായം ചെചായ്യാവുംന്ന പില കാരായങ്ങളുംം വിിശാാസംം 
എന്ന നോപിരാിൽ നിലചെകാള്ളുന്നു. മാനവിികതയ്ക്കുംം സംാനോഹാാദ്യാരായത്തിനും ആതയന്ത്യികമൂലയം കല്പിക്കി
ചെപ്പിടുനോമ്പാഴിാണ്് ആചാാരാാനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ നവിീകരാിക്കിചെപ്പിടുന്നത്. പുനോരാാഗംമനാശയാങ്ങൾക്കി് തടിസ്സാം 
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നിന്നവിർ എല്ലാക്കിാലത്തും ഉണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്.
“പിത്തുനാലായാിരാം വിർ�ം മുമ്പിരുംന്ന മനു�യർനോക്കി
ബുദ്ധീിയുള്ളൂചെവിന്നുെയ്ക്കുംം രുംദ്രഭാക്തിർ. ;” (പുെം 1033 )
എന്ന് കവിി തചെ� നിലപിാടി് വിയക്തിമാക്കുന്നു.
“പിാമ്പിനോനയും കാവിിൽ ചെവിച്ചു കൈകചെതാഴുന്നുനോകരാളീയാർ
പിാമ്പിചെനക്കിാൾപ്പിതിതനോനാ പിാവിം മനു�യൻ? ” (പുെം 1034 )

എന്ന് ബാലനായാ ചാിത്തിരാതിരുംനാളിചെ� മഹാാൊണ്ിനോയാാടുള്ള നോചാാദ്യായത്തിൽ. എല്ലാ ജീീവിജീാലങ്ങ
ചെളയും സംമഭാാവിനനോയാാചെടി കാണുന്ന ഭാാരാതീയാദ്യാർശനവുംം കടിന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്. സ്ത്രംീകളുംചെടിയും ദ്യാളിത് 
വിിഭാാഗംങ്ങളുംചെടിയും നൂനപിക്ഷ്യംങ്ങളുംചെടിയും സംാതാം നോചാാദ്യായം ചെചായ്യചെപ്പിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടംത്തിൽ ഈ 
നോചാാദ്യായത്തിന് സംവിിനോശ�മായാ പ്രാധീാനയമുണ്ടാ്.

ഓനോരാാ തലമുെയ്ക്കുംം സംാമൂഹാിക സംാംസ്ക്കാാരാിക പുനോരാാഗംതിയാിൽ തങ്ങളുംനോടിതായാ ഉത്തരാവിാദ്യാി
ത്തങ്ങളുംണ്ടാ്. ഭാരാണ്കർത്താക്കിളുംചെടി ഉചാിതമായാ ഇടിചെപിടിലുംകളാണ്് പില അനാചാാരാങ്ങചെളയും 
ഇല്ലാതാക്കിിയാചെതന്ന് ചാരാിത്രം സംാക്ഷ്യംയചെപ്പിടുത്തുന്നു. ആചാാരാങ്ങളുംം അനുഷ്ഠിാനങ്ങളുംം ഏചെതങ്കി
ലുംചെമാരും വിിഭാാഗംത്തിചെ� അവികാശചെത്തനോയാാ അന്ത്യസ്സാിചെനനോയാാ ഹാനിക്കുന്നതായാാൽ അവിിചെടി 
ഇടിചെപിനോടിണ്ടാ ഉത്തരാവിാദ്യാിതാം ഭാരാണ്സംംവിിധീാനത്തിന് ഉണ്ടാ്.

“ശ്രുതികളുംം സ്മൃതികളുംം ചാികഞ്ഞുനോനാക്കുകിൽക്കിാണ്ാ
മതിചെലല്ലാമനുസംൂതമാചെയാാരുംതതാം.
ഒരാിക്കിലുംമസ്മൽപൂർവിരാിരുംന്നവിരാല്ലന്നന്നു
പിരാിഷ്ക്കരാിച്ചിടിാചെത ത�താചാാരാങ്ങൾ.
അല്ലചെയാങ്കിൽപ്പിഴിനോയാാരാീഹാർമ്മായചെമനോന്ന കാലത്തിചെ�
മല്ലുതട്ടംിൽ മ�െഞ്ഞുനോപിായാിരുംനോന്നനോന. ” (പുെം 1036 )

ശ്രുതികളുംം സ്മൃതികളുംം കാലാനുസൃതമായാി പിരാിഷ്ക്കരാിക്കിചെപ്പിട്ടംിട്ടുണ്ടാ്. അതുചെകാണ്ടാാണ്് അവിയ്ക്കാ് 
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിിപ്പുെവുംം നിലനില്ക്കാൻ കഴിിഞ്ഞത് എന്ന് കവിി സംമർത്ഥ്യിക്കുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പിണ്ികൾ 
ചെചായ്ത് പിരാിഷ്ക്കരാിക്കിാത്ത ഗൃഹാങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ ഇടിിഞ്ഞുവിീഴും. അതുനോപിാചെലതചെന്നയാാണ്് 
ആചാാരാങ്ങളുംം. നോകരാള നനോവിാത്ഥ്യാനത്തിചെ� പ്രധീാന പിരാിഗംണ്നാനോമഖലയാായാിരുംന്നു ആചാാരാപി
രാിഷ്ക്കരാണ്ം. ജീാതിവിയവിസ്ഥി ദുസ്സാഹാമായാനോപ്പിാൾ മതപിരാിവിർത്തനം സംാധീാരാണ്മായാി. അനോതാചെടി 
ദ്യാളിതചെരാ ഹാിന്ദുക്കിളായാി കണ്ക്കിാക്കിാനും നോക്ഷ്യംത്രപ്രനോവിശനത്തിന ്അനുമതി നല്കിി ഹാിന്ദുമതത്തിചെ� 
ഭാാഗംമാക്കിാനുമുള്ള ശ്രീമങ്ങൾ ഉണ്ടാായാി. ദ്യാളിതചെരാ ഹാിന്ദുതാവിത്ക്കിരാിക്കുന്നതിചെ� ഭാാഗംമായാി നടിന്ന 
പിരാിഷ്ക്കരാണ്ത്തിൽ കീഴിാളസംാതാവുംം അവിരുംചെടി ആരാാധീനാമൂർത്തികളുംം അവിഗംണ്ിക്കിചെപ്പിട്ടു. ബ്രിാ
ഹ്മണ്ാചാാരാങ്ങളിനോലക്കുള്ള പിരാിവിർത്തനം നനോവിാത്ഥ്യാനമായാി അക്കിാലത്ത് വിിലയാിരുംത്തചെപ്പിട്ടു.

“വിരായ്ക്കുംകയാനോത്രചെചായ്തു തൂലികചെകാണ്ടാവിിടുന്നു
ഭാാരാതഭൂനോദ്യാവിിയുചെടി യാഥാർത്ഥ്യചാിത്രം
കുെിക്കുകയാനോത്ര ചെചായ്തൂഗുണ്നിധീി ഭാാഗംനോധീയാ-
ഗംരാിഷ്ഠിമാം നോകരാളത്തിൻ കീർത്തിജീാതകം
തിരുംത്തുകയാനോത്ര ചെചായ്തു ഹാരാിജീനനിടിിലത്തിൽ
പ്പിരാനോമഷ്ഠിി വിിനയസംിച്ച ദുരാക്ഷ്യംരാങ്ങൾ.” (പുെം 1037 )

കവിി രാാജീവിിളംബരാചെത്ത. ഭാാരാത ഭൂനോദ്യാവിിയുചെടി യാഥാർത്ഥ്യ ചാിത്രമായും നോകരാളത്തിചെ� കീർത്തി 
ജീാതകമായും അടിയാാളചെപ്പിടുത്തുന്നു. തിരുംവിിതാംകൂർ രാാജീയം ഈ വിിളംബരാത്തിലൂചെടി ഭാാരാതത്തിനു 
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മുഴുവിൻ മാതൃകയാായാി. അനോതത്തുടിർന്ന് ഉണ്ടാായാ സംംഭാവിങ്ങചെള ഇപ്രകാരാം ആവിിഷ്ക്കരാിക്കുന്നു.
“അതുവിചെരായാധീഃസ്ഥിരാായാശുദ്ധീരാാചെയാവിിചെടിനോയാാ
ഗംതിചെകട്ടു കിടിനോന്നാരും ഹാരാിജീനങ്ങൾ
സംവിർണ്ർതൻ നോക്ഷ്യംത്രം കണ്ടാാൽ ശത്രുദുർഗ്ഗ്ചെമന്നുകല്പി-
ച്ചവിശരാായാരാനോണ്ടാാടുമശരാണ്�ാർ.
കുളിനോച്ചാനോരാാകുെിയാിട്ടു ചെവിളുംത്തമുണ്ടുടുത്തതാ
വിിളംബരാവിിമാനത്തിൽക്കിയാെി നീനോള
ചെതാഴുകൈകപ്പൂചെമാട്ടുയാർത്തി മിഴിിയാിണ്യാിങ്കൽനിന്നു
വിഴിിയുന്ന വിിണ്്പുഴിയാിൽ വിീണ്ടും മുഴുകി
അണ്ിനിരാ,ന്നഴിിനിലയാക,ന്നകതളിർ ചെതളി-
ഞ്ഞണ്യുന്നു നോദ്യാവിനോസംവിയ്ക്കാനനയതന്ത്രർ.
‘വിരുംവിിനിനോങ്ങാട്ടു; നോവിഗംം വിരുംവിിൻ, നിങ്ങചെളക്കിാത്തു
മരുംവുംന്നു ഞങ്ങ’ചെളന്നു സംവിർണ്മുഖയർ
പിെയുന്നു; നയാിക്കുന്നു ഭാഗംവിാചെ� തിരുംമുമ്പിൽ;
പിരാിചായാിപ്പിിച്ചിടുന്നു പിരാിസംരാങ്ങൾ.” (പുെം 1038)

നോക്ഷ്യംത്രപിരാിസംരാവുംം ആചാാരാങ്ങളുംം ഒട്ടും പിരാിചായാമില്ലാത്തവിർ ആദ്യായമായാി നോക്ഷ്യംത്രത്തിൽ പ്രനോവിശി
ക്കുന്നതിചെ� ദൃശയാവിിഷ്ക്കാരാമാണ്് ഈ വിരാികൾ. ദ്യാളിതരുംചെടി നോക്ഷ്യംത്ര പ്രനോവിശനം അന്ന് ഇത്രയും 
ആനോവിശനോത്താടുകൂടിി സംാീകരാിച്ചതു് പുനോരാാഗംമനവിാദ്യാികളായാ ഒരും നൂനപിക്ഷ്യംമായാിരുംന്നു. ഇരുംപിതാം 
നൂറ്റാണ്ടാിചെ� ആദ്യായകാലത്ത് സംംഭാവിിച്ച നനോവിാത്ഥ്യാനത്തിന് തത്തുലയമായാ തുടിർച്ച ഉണ്ടാായാില്ല. 
മിശ്രീവിിവിാഹാചെത്ത ശക്തിമായാി എതിർക്കുന്ന യാാഥാസ്ഥിിതികവിിഭാാഗംം ജീാതിമതനോഭാദ്യാചെമചെനയ 
നമ്മുചെടി സംമൂഹാത്തിലുംണ്ടാ്. ദുരാഭാിമാനചെക്കിാലനോയാാളം അത് എത്തി നില്ക്കുന്നു. ജീാതിയുചെടി നോപിരാിൽ 
കലാകാരാ�ാർക്കി് അവിസംരാം നിനോ�ധീിച്ച സംംഭാവിങ്ങളുംം ഉണ്ടാായാിട്ടുണ്ടാ്. ആചാാരാപിരാിഷ്ക്കരാണ്ങ്ങൾ 
ശക്തിമായാി എതിർക്കിചെപ്പിടുന്ന കാലഘട്ടംം കൂടിിയാാണ്ിത്.

ഉപിസംംഹാാരാം
ദ്യാളിതരുംചെടിയും നൂനപിക്ഷ്യംങ്ങളുംചെടിയും സ്ത്രംീകളുംചെടിയും സംാതാവുംം രാാജീയത്തിചെ� ബഹുസംാരാതയും 
പ്രതിസംന്ധികൾ നോനരാിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടംത്തിലാണ്് നോകരാളാനോമാനോഡ്ണ്ിറ്റി വിിലയാിരുംത്തചെപ്പി
ടുന്നത്. 1938-ൽ എഴുതചെപ്പിട്ടം കൈചാത്രപ്രഭാാവിം, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്, അന്നചെത്ത സംാംസ്കാാരാിക 
പിാരാിസ്ഥിിതിക സംാഹാചാരായങ്ങൾക്കി് അനുസംരാിച്ച് രൂപിചെപ്പിടുത്തിയാ അനുഷ്ഠിാനങ്ങൾ പിലതും ഇന്നും 
അനോത രാീതിയാിൽ പിിന്തുടിരുംന്നതിചെല നിരാർത്ഥ്യകതചെയാക്കുെിച്ച് ചാിന്ത്യിക്കിാൻ നോപ്രരാിപ്പിിക്കുന്നു. പ്ര
കൃതിയാിചെല എല്ലാത്തിചെ�നോമലുംം അധീികാരാം ഉള്ളവിൻ എന്ന നിലയാിൽ നിന്ന് പിരാിസ്ഥിിതിയുചെടി 
സംംരാക്ഷ്യംകൻ എന്ന ഉത്തരാവിാദ്യാിതാത്തിനോലക്കി് മനു�യൻ സംായാം മാനോെണ്ടാിയാിരാിക്കുന്നു. നമ്മുചെടി 
വിിശാാസംങ്ങളുംം കാഴ്ചപ്പിാടുകളുംം അനുഷ്ഠിാനങ്ങളുംം സ്ത്രംീ-പുരും� സംമതാത്തിനും പിാരാിസ്ഥിിതികമൂ
ലയങ്ങൾക്കും പ്രാധീാനയം നല്കിി പിരാിഷ്ക്കരാിനോക്കിണ്ടാതാണ്്. നനോവിാത്ഥ്യാനം എല്ലാ കാലഘട്ടംങ്ങളിലുംം 
സംംഭാവിിനോക്കിണ്ടാതാണ്് എന്ന വിസ്തുതയാാണ്് കൈചാത്രപ്രഭാാവിം നചെമ്മാ ഓർമ്മാിപ്പിിക്കുന്നത്.

സംഹാായാക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1. ഉള്ളൂർ എസം്. പിരാനോമശാരായ്യർ. ഉള്ളൂർക്കിവിിതകൾ സംമ്പൂർണ്ണിം. ഡ്ി.സംി. ബുക്സി് നോകാട്ടംയാം 2020

2. ചാന്ദ്രനോശഖരാൻ നായാർ സംി.ചെക. . മഹാാകവിി ഉള്ളൂർ. നോകരാള സംർവ്വകലാശാല. തിരുംവിനന്ത്യപുരാം 2001
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3. വിടിക്കുംകൂർ രാാജീരാാജീവിർമ്മാ രാാജീാ. ഉള്ളൂർ മഹാാകവിി. സംാഹാിതയപ്രവിർത്തക സംഹാകരാണ്സംംഘം നോകാട്ടംയാം 1966.

4. രാാമചാന്ദ്രൻ നായാർ ചെക. നോവിലായുധീൻ പിിള്ള പിി.വിി. (സംമ്പാ.) മഹാാകവിി ഉള്ളൂരുംം മലയാാളസംാഹാിതയവുംം നോകരാള

സംർവ്വകാലാശാല. തിരുംവിന്ത്യപുരാം 1978.

5. https://en. m. wikipedia. org/wiki/Temple-Entry-Proclamation

സുമി നോജീാൺ ചെക.ചെജീ.
ആലപ്പുഴി ജീില്ലയാിചെല കടിക്കിരാപ്പിള്ളി സംാനോദ്യാശി. ഇടിചെക്കിാച്ചി അകാിനാസം് നോകാനോളജീിൽ മലയാാളം അസംി
സ്റ്റി�് ചെപ്രാഫസംർ. എെണ്ാകുളം മഹാാരാാജീാസം് നോകാനോളജീിൽ പിാർടി് കൈടിം ഗംനോവി�ക.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Temple-Entry-Proclamation


നവികവിിതയും ഭാാവിനാനോലാകവുംം
എ.എസം.് പ്രതീ�്

അസംി. ചെപ്രാഫസംർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായസംംസ്കൃതസംർവികലാശാല

മലയാാളകവിിതയാിൽ ആധുനിനോകാത്തരാത എന്ന നോപിരാിൽ ചെക. അയ്യപ്പിപ്പിണ്ിക്കിർ പിരാിചായാചെപ്പിടു
ത്തിയാ നോപിാസ്റ്റി്നോമാനോഡ്ണ്ിസംം അഥവിാ ഉത്തരാാധുനികത ഇന്ന് ശക്തിമായാ ഒരും കലാതന്ത്രമാണ്്. 
വിിവിരാസംാനോങ്കതികവിിദ്യായയുചെടി വിളചെരാ ചെപിട്ടംന്നുള്ള വിികാസംനോത്താചെടി ചെടിലിവിി�നും കമ്പൂട്ടംറും 
ലാനോ�ാപ്പും ഇ�ർചെനറ്റുംം വിീഡ്ിനോയാായും ഇൻഫർനോമ�ൻ ചെടിനോ�ാളജീിയും വിിനോനാദ്യാവിിജ്ഞാംാന വിയ
വിസംായാങ്ങളുംം ഒചെക്കിനോച്ചർന്ന് ഒരും നവിസംമൂഹാചെത്ത സൃഷ്ടിിച്ചു. അനോതാചെടി യാന്ത്രവിത്കൃതജീീവിിതം 
നയാിക്കുന്ന സംമൂഹാത്തിൽ സംർവിതും ചാരാക്കുകളായാി മാെി. ചാരാിത്രവുംം സംംസ്ക്കാാരാവുംം സംൗന്ദീരായവുംം 
ജീീവിിതവുംം വിാണ്ിജീയവിത്ക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടു. ദൃശയമാധീയമങ്ങൾ നോനടിിചെയാടുത്ത അമിതപ്രാധീാനയം 
മാർ�ൽ മക് ലൂഹാൻ പിെയും നോപിാചെല സംമൂഹാചെത്ത കാഴ്ചകളുംചെടി സംമൂഹാമാക്കിി മാറ്റി. കാഴ്ചകളുംചെടി 
സംമൂഹാത്തിൽ ഉത്സാവിാത്മകജീീവിിതം നയാിക്കുനോമ്പാഴും ആത്മാവിിചെ� ഉള്ളെകളിൽ തനിക്കി് 
കൈപിതൃകവുംം അന്ത്യസംത്തയും നഷ്ടിചെപ്പിടുന്നത് ചാിലചെരാങ്കിലുംം തിരാിച്ചെിഞ്ഞു.

ഏകസംാരാതയാിൽ നിന്നും ബഹുസംാരാതയാിനോലക്കുള്ള മാറ്റമാണ്് ഉത്തരാാധുനിക എഴുത്തുകൾ. 
ഉത്തരാാധുനികത സംമകാലികന് നൽകിയാത് നനോവിാത്ഥ്യാനത്തിചെ� നവിീന പിാരാായാണ്ാനുഭാവി
ങ്ങളാണ്്. വിിവിരാസംാനോങ്കതികതയുചെടി വിികാസംപിരാിണ്ാമഘട്ടംങ്ങളിലുംം അതിചെ� വിിവിരാനോക്കിടുകചെള 
തുെചെന്നഴുതാനുള്ള വിിവിരാസംാനോങ്കതിക വിിപിരാീതതാം, നവിയവിികസംന സംങ്കല്പങ്ങചെള ചെപിാളിചെച്ചഴുതുന്ന 
പിാരാിസ്ഥിിതിക അവിനോബാധീം, ആൺനോകായ്മയുചെടി ധീാർഷ്ടിയചെത്ത തുെന്നുകാണ്ിക്കുന്ന ചെപിചെണ്ണിഴു
ത്ത്, ചെപിചെണ്ണിഴുത്തിചെ� അതിതീവ്രാവിാദ്യാചെത്ത പ്രതിനോരാാധീിക്കുന്ന ആചെണ്ഴുത്ത്, നോദ്യാശീയാതയുചെടിയും 
അതിനോദ്യാശീയാതയുചെടിയും പ്രാനോദ്യാശികതയുചെടിയും അതിരുംകൾ അടിർത്തിമാറ്റി എഴുതചെപ്പിടുന്ന അന്ത്യർ
നോദ്യാശീയാത, കൈലംഗംികതയുചെടിയും ലിംഗംവിിനോവിചാനത്തിചെ�യും അടിരുംകചെള നോവിർതിരാിചെച്ചടുക്കുന്ന 
വിിമതകൈലംഗംികത, നോമലാളരുംചെടി വിർഗ്ഗ്നോമധീാവിിതാചെത്തയും ദ്യായാാരാാഹാിതയചെത്തയും കണ്ക്കു 
പിെഞ്ഞ് പ്രതിനോരാാധീിക്കുന്ന ദ്യാളിചെതഴുത്ത്, പ്രകൃതിചെയായും പിച്ചപ്പിിചെനയും മായാ്ച്ചു കളയുന്ന ക്രൂരാഫ
ലിതങ്ങൾചെക്കിതിരാായാ പിരാിസ്ഥിിതിരാചാന, ആനോഗംാളവിത്ക്കിരാണ്ത്തിചെ� ദൂ�യവിശങ്ങചെള പിഴിിക്കുന്ന 
എഴുത്ത്, പ്രതയയാശാസ്ത്രംപിരാാജീയാങ്ങചെള അപിനിർമ്മാിചെച്ചടുക്കുന്ന ആ�ിഐഡ്ിനോയാാളജീിക്കിൽ 
എഴുത്ത്-എന്നിവിചെയാാചെക്കി ഉത്തരാാധുനികചെ� പിാരാായാണ്ാനുഭാവിങ്ങചെള വിയതിരാിക്തിവുംം ഊർജ്ജ്
സംാലവുംമാക്കിി. അതിൽ നോനാവിലിചെനയും ചെചാറുകഥചെയായും അനോപിക്ഷ്യംിച്ച് ഏചെെ ചാർച്ച ചെചായ്യചെപ്പിട്ടംത് 
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കവിിത തചെന്നയാായാിരുംന്നു. ബൃഹാദ്യാാഖയാനങ്ങൾ ലഘുവിാഖയാനങ്ങൾക്കി് വിഴിിമാറുകയും വിിശാലമായാ 
അർത്ഥ്യങ്ങളുംം ആശയാങ്ങളുംം അതിൽ നിന്നു രൂപിചെപ്പിടുകയും ചെചായ്തത് വിായാനക്കിാരാന് പ്രാമുഖയം 
ലഭാിച്ച ഉത്തരാാധുനിക കാലഘട്ടംത്തിൽ എഴുത്തിചെ�യും വിായാനയുചെടിയും വിിജീയാമായാിരുംന്നു.

ഭാാവിനാനോലാകത്തിനു മുന്നിലുംള്ള ‘മാന്ത്രിക യാവിനിക’ ഉനോപിക്ഷ്യംിച്ച നോശ�ം അതിനപ്പുെത്തുള്ള 
ബൃഹാത്തായാ നോലാകചെത്ത കചെണ്ടാത്താൻ എഴുത്തുകാരാനാവിണ്ം എന്നാണ്് നോനാവിചെലഴുത്തിചെനപ്പിറ്റി 
‘ദ്യാ് കർട്ടംൺ’ എന്ന നോലഖന സംമാഹാാരാത്തിൽ മിലാൻ കുനോന്ദീരാ പിെഞ്ഞത്. അനോ�ഹാം പിെഞ്ഞത് 
നോനാവിലിചെനപ്പിറ്റിയാാചെണ്ങ്കിലുംം പ്രസ്തുതാഭാിപ്രായാം അനാർത്ഥ്യമാകുന്നത് കവിിതാരാചാനചെയാ സംംബ
ന്ധിച്ചാണ്്. സംാന്ത്യം വിയക്തിിതാത്തിനും ജീീവിിതത്തിനും ചുറ്റുംപിാടുകൾക്കും അപ്പുെത്തുള്ള ദൃശയങ്ങചെള 
കാണ്ാനും അവിചെയാ വിിശിഷ്ടിാനുഭാവിങ്ങളാക്കിി അവിതരാിപ്പിിക്കിാനുമുള്ള കൈനപുണ്യം എഴുത്തുകാ
രാനുണ്ടാാവിണ്ം. എങ്കിൽ മാത്രനോമ ഉൾക്കിാഴ്ചയുചെടി സംർവ്വാധീിപിതയം ചെകാണ്ടാ് വിായാനാനുഭാവിത്തി
ചെ� വിയതയസ്തതലങ്ങൾ ആവിിഷ്ക്കരാിക്കിാൻ അയാാൾക്കു കഴിിയൂ. സംീമാതീതമായാ ഉൾക്കിാഴ്ചകളുംചെടി 
ലാവിണ്യം അതിലുംണ്ടാ് എന്നത് െഫീക്കി് അഹാമ്മാദ്യാ്, രാാഘവിൻ അനോത്താളി, സംി.അയ്യപ്പിൻ, 
എം.ബി.മനോനാജീ്, ധീനയാരാാജീ്, നോമാഹാനകൃഷ്ണൻ കാലടിി, വിി.എം.ഗംിരാിജീ, കണ്ിനോമാൾ, നോരാാ�്നി 
സംാപ്ന, സംംപ്രീത, ചെസംബാസ്റ്റിയൻ, പിി.ടിി.ബിനു, എസം്.നോജീാസംഫ്, പിവിിത്രൻ തീക്കുനി എന്നിങ്ങചെന
യുള്ള നവിീന കവിികളുംചെടി രാചാനകൾ വിയക്തിമാക്കുന്നു.

ഉത്തരാാധുനികതയാിൽ കവിിത ഒരും സംീസം് നോമാഗ്രാഫ് നോപിാചെല വിർത്തിക്കുകയും സംാമൂഹാിക 
സംാംസ്ക്കാാരാിക ചാലനങ്ങചെള കൃതയമായാി ഒപ്പിിചെയാടുക്കുകയും ചെചായ്യുന്നുചെവിന്ന് ഈ കവിിതകൾ 
സൂക്ഷ്മമായാി വിായാിച്ചാൽ മനസ്സാിലാകും. ചെക.ജീി.ശങ്കരാപിിള്ളയുചെടി കുടിചെഞ്ഞെിയാാൻ ശ്രീമിക്കുന്ന 
രാാജീാവിിചെ� കവിിതകൾ, അതിനാൽ ഞാൻ ഭ്രാന്ത്യനായാില്ല, മുരുംകൻ കാട്ടംാക്കിടിയുചെടി കണ്ണിടി, 
ബാഗ്ദാാദ്യാ്, നോദ്യാശമംഗംലം രാാമകൃഷ്ണചെ� ഇനോപ്പിാൾ ഇവിിചെടി, കനോരാാൾ നോപിാലുംള്ള കവിിതകൾ ഇതിനു 
ചെതളിവിാണ്്. മങ്ങിയാ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്ത സംമൂഹാത്തിന് കണ്ണിാടിി ആവിശയമാചെണ്ന്ന തിരാിച്ചെിവി് 
സംമകാലിക സംാമൂഹാികയാാഥാർത്ഥ്യയങ്ങചെള തുെന്നു കാട്ടുന്നു. ഒടുവിിൽ

“നിങ്ങൾ കൈദ്യാവിചെത്ത വിിളിച്ചു നോകഴുന്നു
കൈദ്യാവിം ആചെരാവിിളിച്ചു നോകഴുന്നു” (കനോരാാൾ–നോദ്യാശമംഗംലം രാാമകൃഷ്ണൻ)

എന്ന അവിസ്ഥിയാിനോലക്കി് എത്തുന്നു. “അകംചെമാഴിിയും പുെചെമാഴിിയും നോദ്യാശചെമാഴിിയും ചെതരുംചെമാഴിിയും 
ഈ കവിിതകളിലുംണ്ടാ്.”1 ആറ്റൂർരാവിിവിർമ്മാ കനോരാാളിചെ� അവിതാരാികയാിൽ നോദ്യാശമംഗംലചെത്തപ്പിറ്റി 
ഇങ്ങചെന പിെഞ്ഞത് ഉത്തരാാധുനിക കവിികചെളക്കൂടിി ഉനോ�ശിച്ചാകണ്ം. വിയക്തിയനുഭാവിങ്ങളുംചെടി 
ആധീികയവുംം ഭാാ�ാപ്രനോയാാഗംകൈവിഭാവിവുംം ഉത്തരാാധുനിക കവിിതചെയാ നോവിെിട്ടുനിർത്തുന്നു.

“ഓർമ്മാ നീർത്തുള്ളി വിീണ് വിീഡ്ിനോയാായാന്ത്രത്തിൻ വിൂ
കൈഫൻഡ്െിലിനോപ്പിാൾ ചെചാമ്മാൺപിാതചാായുന്നകുന്ന്
കുന്നിചെലചെപ്പിരുംമഴി, മാനചെത്ത മാരാിചെക്കിാമ്പ-
നോത്തറും രാാഘവിൻ, കുഞ്ഞിക്കിയ്യിൽ മൂവിർണ്ണിചെക്കിാടിി-
താഴിത്തു ‘രാാനോകാ രാാനോകാന്നീെനായാി പിാറുക്കുട്ടംി”
   (ഏകാന്ത്യതയുചെടി അമ്പതുവിർ�ങ്ങൾ –അൻവിർ അലി)

ഇങ്ങചെനയാാണ്് ഉത്തരാാധുനിക കവിിത പിലനോപ്പിാഴും കാഴ്ചകളുംചെടി കലയാായാി മാറുന്നത്. കാണുന്നത് 
എങ്ങചെനചെയാന്നല്ല കാണുന്നചെതങ്ങചെനയാാകണ്ം എന്ന വിീക്ഷ്യംണ്മാണ്ിത്. 

“സംഞ്ചിയും തൂക്കിിനടിപ്പു ഞാൻ
കങ്കാരുംത്തള്ളചെയാനോപ്പിാചെല
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എന്ത്യാണ്ിതിനുള്ളിചെലന്നു നോചാാദ്യാിനോക്കിണ്ടാ
സംഞ്ചിതസംംസ്ക്കാാരാചെമചെന്നാന്നിനോല്ല” (സംഞ്ചി–ചെക.ആർ.നോടിാണ്ി)

സംംസ്കാാരാ സംഞ്ചയാത്തിനിടിയാിലുംള്ള നോദ്യാാ�ങ്ങചെള മാറ്റിചെക്കിാണ്ടാ് സംമ്പന്നമായാ ഇത്തരാം ദൃശയങ്ങൾ 
വിായാനക്കിാരാചെന ശക്തിമായാ ചാിന്ത്യയ്ക്കാ് പിരായാപ്തനാക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളുംചെടിയും വിിശാാസംങ്ങളുംചെടിയും 
ചെകട്ടുപിാടുകളുംചെടിയും പ്രതയയാശാസ്ത്രംങ്ങളുംചെടിയും സംാാധീീനം ഉനോപിക്ഷ്യംിക്കിാനും മെികടിക്കിാനും വിായാ
നക്കിാചെരാ കൂട്ടുവിിളിച്ചുചെകാണ്ടാ് അവിർ ശ്രീമിക്കുന്നു.

“യൂസം് & നോത്രാ & ത്രിൽ
നീയും ഞാനും തമ്മാിൽ
എത്രചെയാളുംപ്പിം തീർന്നു” (നോപിന–നോദ്യാശമംഗംലം രാാമകൃഷ്ണൻ)

ഉപിനോഭാാഗംസംംസ്ക്കാാരാത്തിചെ� പ്രതിനിധീിയാായാി മാറുന്നവിനോരാാടുള്ള കവിിയുചെടി നോരാാ�ം ശകാരാമാനോയാാ 
സംഹാതാപിമാനോയാാ അല്ല ഒരും നിസ്സാംഗംാനുഭൂതിയാായാി ഇങ്ങചെന അനുഭാവിിക്കുകയാാണ്് നവികവിിത. 
രാാഷ്ട്രീീയാം, ജീാതി, മത, വിർഗ്ഗ് നോബാധീങ്ങൾക്കുപിരാിയാായാി മനു�യചെ� അടിിസ്ഥിാനപ്രശ്നങ്ങൾക്കി് 
പിരാിഹാാരാം കാണ്ാനുള്ള യാത്നമാണ്് ഇവിിചെടി നിഴിലിക്കുന്നത്. രാാഷ്ട്രീീയാ, സംാമൂഹാിക, സംാംസ്കാാരാിക 
ഭൂമികകൾക്കി് പ്രസംക്തിി നഷ്ടിചെപ്പിടുകയും ചെചായ്തനോപ്പിാൾ തൽസ്ഥിാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിിതമായാത് ലിംഗം
വിർഗ്ഗ്ത്തിചെ� സംാരാങ്ങളായാിരുംന്നു. നോമലാളൻ കീഴിാളചെനയും പുരും�ൻ സ്ത്രംീചെയായും മനു�യൻ പ്രകൃതി
ചെയായും ചെമരുംക്കിാൻ കയ്യൂക്കിിചെ� ശബ്ദംം സംാീകരാിക്കുനോമ്പാൾ ചെമരുംങ്ങാൻ കൂട്ടംാക്കിാചെത കീഴിടിങ്ങാൻ 
തയ്യാൊകാചെത അവിർ പ്രതിനോ�ധീിച്ചു. പിരാാജീിതചെ� പ്രതിനോരാാധീവുംം പ്രതിനോ�ധീവുംം പ്രതികാരാവുംം 
പ്രതികരാണ്വുംം ഇവിിചെടിയുണ്ടാ്.

“കുന്നിടിിച്ചു നിരാത്തുന്ന യാന്ത്രനോമ
മണ്ണും മാന്ത്യിചെയാടുക്കുന്ന കൈകകളിൽ
പിന്തുനോപിാചെലാന്നുകിട്ടംിയാാൽ നിർത്തനോണ്,
ഒന്നു കൂക്കിി വിിളിച്ചെിയാിക്കിനോണ്.....
പിണ്ടുഞങ്ങൾ കുഴിിച്ചിട്ടംതാചെണ്നോടിാ
പിന്തുകായ്ക്കുംം മരാമായാ് വിളരുംവിാൻ” (പിന്തുകായ്ക്കുംം കുന്ന്–നോമാഹാനകൃഷ്ണൻ കാലടിി)

ബാലമനസ്സാിചെ� കൗതുകചെത്തക്കിാൾ പ്രകൃതിധീാംസംകർക്കി് നൽകുന്ന താക്കിീതുകൾ ഇങ്ങചെന 
അവിതരാിപ്പിിക്കിചെപ്പിടുനോമ്പാൾ അതിചെ� ശക്തിി വിലുംതാണ്്.

“തനിച്ചാണ്ങ്ങയും
ഒരുംമാംസംപിിണ്ഡംവിളരുംം
ഗംർഭാത്തിൽ ചുമടുതാങ്ങുനോന്നാരാിവിരുംം
അടുക്കുവിാൻ പിറ്റാതാകുന്നു
ചാിരാിക്കുവിാൻവിയ്യ.......... പിെയുന്നു” (അന്ധർ പിരാ�രാം–വിി.എം. ഗംിരാിജീ)

തകരുംന്ന സ്ത്രംീതാത്തിചെ� ചെനാമ്പരാം ചെപിചെണ്ണിഴുത്തിചെ� രൂപിഭാാവിങ്ങൾ സംാീകരാിക്കുനോമ്പാൾ അചെതാരും 
കലാപിമായാിമാറുന്നു. തുലയാവികാശനോപ്പിാരാാട്ടംം നടിത്തുന്ന സ്ത്രംീപിക്ഷ്യംരാചാനകൾ പ്രസംക്തിമാകുന്നത് 
ഇവിിചെടിയാാണ്്. സംാതാം, സംാാതന്ത്രയം, വിിചാാരാവിികാരാങ്ങൾ, ശരാീരാം, ഭാാ�, കൈലംഗംികത എന്നിവി
ചെയാാചെക്കിയും പുരും�ൻ പിിടിിച്ചടിക്കുന്ന അവിസ്ഥിയാിൽ സ്ത്രംീ അവിളുംചെടി അഭാിമാനനോപ്പിാരാാട്ടംം നടിത്തുന്ന
തിചെ� ദൃശയങ്ങളാണ്് സ്ത്രംീപിക്ഷ്യംരാചാനയാിലുംള്ളത്. ദ്യാലിത്പിക്ഷ്യംരാചാനയുചെടി പിശ്ചിാത്തലവുംം മചെറ്റാന്നല്ല. 
ചെതറ്റായാ നോനാട്ടംങ്ങളിലൂചെടി നോമലാളവിർഗ്ഗ്ങ്ങൾ കീഴിാളവിർഗ്ഗ്ങ്ങചെള വിരുംതിയാിലാക്കുന്നതിലുംള്ള 
പ്രതിനോരാാധീവുംം പ്രതിനോ�ധീവുംം പ്രതികാരാവുംം ദ്യാലിത് രാചാനകളിലുംണ്ടാ്. സംായാം ദ്യാലിതനാകുകയാല്ല, 
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ദ്യാളിതനാക്കിചെപ്പിടുകയാാണ്് താചെനന്നും തചെ� സംാത്തും സംാതാവുംം സംംരാക്ഷ്യംിനോക്കിണ്ടാത് താൻതചെന്ന
യാാചെണ്ന്ന തിരാിച്ചെിവുംമാണ്് ദ്യാളിത് രാചാനകളുംചെടി പിശ്ചിാത്തലം.

“പിച്ചപിെിക്കുവിാൻചെചാന്ന കൂട്ടുകാരാചെനക്കുത്തിചെകാന്നനോല്ലാ
പിച്ചയ്ക്കുംനോമൽ ചുവിപ്പുപിടിർന്നനോല്ലാ”(പിങ്കുകൃ�ി–എസം്. നോജീാസംഫ്)

കവിി എഴുതുന്നത് പുത്തൻ സംംസ്കാാരാനിയാമങ്ങളുംചെടി പിശ്ചിാത്തലത്തിലാണ്്. ഒരും ഉപികരാണ്മാകാൻ 
ഇനിയും വിചെയ്യന്ന തിരാിച്ചെിവി് അവിചെ� സംാംസ്കാാരാികസംാമൂഹായ വിളർച്ചയുചെടി പിടിവുംകളായാി മാെി 
എന്നതാണ്് ദ്യാളിത് രാചാനകളുംചെടി വിിജീയാം. അനോതസംമയാം സ്ത്രംീവിാദ്യാവുംം ദ്യാളിതാാദ്യാവുംം ഭാാ�ചെയാനോപ്പിാലുംം 
ലിംഗംവിത്കരാിക്കുകയും വിർഗ്ഗ്വിത്ക്കിരാിക്കുകയും ചെചായ്തു. സ്ത്രംീഭാാ�യാിചെലഴുതുന്നനോത സ്ത്രംീവിാദ്യാമാകൂ 
എന്നും സ്ത്രംീകൾക്കി് നോവിണ്ടാി സ്ത്രംീകൾ മാത്രം എഴുതുന്നതാണ്് സ്ത്രംീവിാദ്യാചെമന്നുമുള്ള തീവ്രാനിലപിാടുകൾ 
സംാീകരാിച്ച കൾച്ചെൽ ചെഫമിനിസ്റ്റുകൾ പുരും��ാരാില്ലാത്ത നോലാകമാണ്് വിിഭാാവിനം ചെചായ്യുന്നത്. 
തീവ്രാദ്യാളിത് വിാദ്യാികളാകനോട്ടം ദ്യാളിതന് നോവിണ്ടാി ദ്യാളിതൻ എഴുതുന്നത് മാത്രമാണ്് ദ്യാളിത് വിാദ്യാചെമന്നും 
ദ്യാളിത് ഭാാ�യാിൽ നോവിണ്ം അത് എഴുനോതണ്ടാചെതന്നും വിാദ്യാിക്കുന്നു. ലിംഗംനോഭാദ്യാം, ജീാതി- മത- വിർഗ്ഗ്നോഭാദ്യാം 
എന്നിവിചെയാാന്നുമില്ലാചെത ചെപിാതുവിായാി പ്രനോയാാഗംിക്കിചെപ്പിടുന്നതാണ്് ഭാാ�. അത് സംമൂഹാത്തിചെ� 
ചെപിാതുസംാത്താണ്്. എഴുത്തിചെനയും വിായാനചെയായും ലിംഗംവിൽക്കിരാിക്കുകയും വിർഗ്ഗ്ീയാവിൽക്കിരാിക്കു
കയും വിിഭാാഗംീയാവിൽക്കിരാിക്കുകയുമാണ്് ചെഫമിനിസംത്തിചെ�യും ദ്യാളിതിസംത്തിചെ�യും അതിതീവ്രാ
വിക്തിാക്കിൾ ചെചായ്യുന്നത്. ചാിന്ത്യാകൈവികലയം ബാധീിച്ച മനസംിചെ� നോരാാഗംാവിസ്ഥിചെയാനോന്നാ മതിഭ്ര
മാവിസ്ഥിചെയാനോന്നാ മാത്രനോമ ഇത്തരാം അതിതീവ്രാനിലപിാടുകചെള വിിളിക്കിാനാകൂ. ചെഫമിനിസംവുംം 
ദ്യാളിതിസംവുംം രൂപിചെപ്പിടിാനും വിികസംിക്കിാനുമിടിയാായാ സംാഹാചാരായം കീഴിാളനുനോമൽ നോമലാളൻ 
നടിപ്പിാടിാക്കിിയാ കീഴിടിക്കിൽമനോനാഭാാവിവുംം ക്രൂരാമായാ ചൂ�ണ്വുംമാണ്്. അതിചെനതിചെരാ രൂപിചെപ്പിട്ടം 
പ്രതിനോരാാധീവുംം പ്രതിനോ�ധീവുംം പ്രതികാരാവുംചെമന്നനിലയാിൽ ഈ നിലപിാടുകൾക്കി് പ്രസംക്തിിയുണ്ടാ്. 
എന്നാൽ ആണ്ില്ലാത്ത നോലാകചെമന്ന തീവ്രാചെപിൺപിക്ഷ്യംനിലപിാടും മറ്റുംള്ളവിരാില്ലാത്ത നോലാകചെമന്ന 
തീവ്രാദ്യാളിത്പിക്ഷ്യംനിലപിാടും കടുത്ത സംാമൂഹായവിിഭാാഗംീയാതയ്ക്കാ് കാരാണ്മാകും. പ്രകൃതിചെയായും പ്രകൃതി 
വിിഭാവിങ്ങചെളയും പിരാിചാിതമില്ലാത്ത ഒരും പുത്തൻസംംസ്ക്കാാരാ പ്രവിണ്തയും തലമുെയും ഇവിിചെടി വിളർ
ന്നുവിരുംന്നുണ്ടാ്.

“പിെയൂ, നാട്ടംിൻപുെ-
ത്തുള്ള മാങ്ങൾചെക്കില്ലാം
രുംചാിയാീമാംനോഗംാഫ്രൂട്ടംി-
യ്ക്കുംള്ള രുംചാി നോപിാചെലയാാനോണ്ാ?” (മാമ്പഴിക്കിാലം–പിി.പിി.രാാമചാന്ദ്രൻ)

വിിവിരാസംാനോങ്കതിക വിിനിമയാങ്ങളുംചെടി കടിന്നു കയാറ്റചെത്ത പ്രതിനോരാാധീിക്കുകയും അതിചെനതിനോരാ 
പ്രതികരാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്നതിൽ ഉത്തരാാധുനിക കവിിത ശ്രീദ്ധീചെചാലുംത്തുന്നുണ്ടാ്.

“അനന്ത്യമജ്ഞാംാതമവിർണ്ണിനീയാം
ഈ നോലാകനോഗംാളം തിരാിയുന്ന നോനരാം
അതിങ്കചെലങ്ങാചെണ്ടാാരാിടിത്തിരുംന്നു
നോനാക്കുന്ന ഡ്ാർവിിൻ കഥചെയാന്ത്യെിഞ്ഞു”
   (ഡ്ാർവിിചെ� രാണ്ടാാമചെത്ത തീസംിസം്–സംി.എസം്. ജീയാചാന്ദ്രൻ)

ഈ ആനോക്ഷ്യംപിഹാാസംയം നവിസംമൂഹാത്തിചെ� ആദ്യാർശവിത്ക്കിരാിക്കിചെപ്പിട്ടം പിരാിഷ്ക്കാരാഭ്രമങ്ങനോളാടുള്ള 
പ്രതികരാണ്മാണ്്.

തിരാക്കുകളിൽ നിന്നും തിരാക്കുകളിനോലക്കി് പിായുന്ന സംമകാലികചെന ഉത്തരാാധുനിക കവിികൾ 
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നോനാക്കുന്നത് തികഞ്ഞ പിരാിഹാാസംനോത്താചെടിയാാണ്്. “ആലായാാൽ തെനോവിണ്ം അടുചെത്താരാമ്പലം
നോവിണ്ം” എന്നു പിാടിിയാിരുംന്ന തലമുെയ്ക്കാ് അനോതതാളത്തിൽ പുതിചെയാാരും പിാരാഡ്ിതീർക്കുകയാാണ്് 
നവികവിിതയുചെടി വിക്തിാക്കിൾ ചെചായ്യുന്നത്.

“നാടിായാാൽ നോൊഡു നോവിണ്ം
നോൊഡ്ായാാൽ വിണ്ടാി നോവിണ്ം
ഓട്ടുവിാനായാാളുംനോവിണ്ം, തിക്കിി-
ത്തിരാക്കുവിാനാളുംനോവിണ്ം
അതിനില്ല പിഞ്ഞചെമന്നനോല്ല, പിള്ളി-
യാാൾക്കിാരുംനോണ്ടാ അമ്പലക്കിാരുംനോണ്ടാ” (നാടിായാാൽ–നോദ്യാശമംഗംലം രാാമകൃഷ്ണൻ)

സംാാർത്ഥ്യതയാിൽ അഭാിരാമിച്ച് നാട്ടംിചെല സംൗകരായക്കുെവിിചെനക്കുെിച്ച് നോവിവിലാതിചെകാള്ളുകയും 
ആർഭാാടിങ്ങൾക്കി് ഒട്ടും കുെവുംണ്ടാാകരുംചെതന്ന് ആഗ്രഹാിക്കുകയും ചെചായ്യുന്ന നിരാവിധീി നോപിരുംണ്ടാ്. 
കമ്മാൂണ്ിനോക്കി�ൻ ശൃംംഖലകളുംചെടി ചെടിർമിനലുംകളായാി അധീഃപിതിക്കുന്ന സംമകാലിക മനു�യജീീവിി
തത്തിചെ� നിർജ്ജ്ീവിാവിസ്ഥിയും ദ്യാാരുംണ് സ്ഥിിതിയും വിിതയ്ക്കുംന്ന അസംാസ്ഥിതകൾ കുെചെച്ചാന്നുമല്ല 
നവികവിികചെള നോവിട്ടംയാാടുന്നത്. കുത്തക മുതലാളിത്തത്തിചെ� അനാവിശയതാല്പരായങ്ങചെള നോബാധീ
പൂർവ്വം സംംരാക്ഷ്യംിക്കുന്ന നവിമാധീയമങ്ങൾ വിിവിരാസംാനോങ്കതികവിിദ്യായചെയാ സംാാർത്ഥ്യതാല്പരായസംംരാക്ഷ്യം
ണ്ാർത്ഥ്യം വിിനിനോയാാഗംിക്കുന്നു. 

“ജീീർണ്ണിവിസ്ത്രംം നീക്കിിയാനോമ്പാടു ടിീവിിയാിൽ
നോലാകൈകകസുന്ദീരാീ നാഭാീ പ്രദ്യാർശനം
ക്രിക്കിറ്റ്, കനോമ്പാള, നോമക നോലാകക്രമ-
ചെമാചെക്കിയും നോദ്യാഹാാഭാിമാനമുണ്ടാാക്കുന്നു
താൻതാൻ നിരാന്ത്യരാം ചെചായ്യുന്ന ദുഷ്കൃതം
അനയരാനുഭാവിിച്ചീടുചെകനോന്ന വിരൂ” (അന്ധകാണ്ഡം–ചെക.ആർ.നോടിാണ്ി)

നിരാന്ത്യരാ പിരാിണ്ാമത്തിനു വിിനോധീയാമാകുന്ന ഉത്തരാാധുനിക കവിിത കാട്ടംിത്തരുംന്നത് വിയതയസ്ത 
കാഴ്ചകചെളയാാണ്്. ചാരാിത്രനിരാനോപിക്ഷ്യംങ്ങളായാ ചെവിറും കാഴ്ചകളല്ല അവി. പ്രതിനോരാാധീം, പ്രതിനോ�ധീം, 
പ്രതികാരാം, പിരാിഹാാസംം, നിസ്സാംഗംത, വിാചെമാഴിിവിഴിക്കിം, ഭാാ�ാകൈവിഭാവിം, പ്രാനോദ്യാശിക ഭാാ�ാവിഴി
ക്കിം, സംാകാരായബിംബങ്ങൾ, വിക്രത എന്നിവി ഉൾചെക്കിാള്ളുന്ന ഉത്തരാാധുനിക കവിിത സംമകാലിക 
സംമൂഹാത്തിചെ� പിരാിനോച്ഛദ്യാമാണ്്. അത് അന്ധകാരാത്തിലാണ്ടുനോപിായാനോതാ നോപിാകാനിരാിക്കുന്നനോതാ 
ആയാ തലമുെകചെള അസംാസ്ഥിരാാക്കുകയും നചെല്ലാരും നാനോളയ്ക്കാായാി വിർത്തിക്കിാൻ ഉദ്യാ്ബുദ്ധീരാാക്കു
കയും ചെചായ്യും.
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എ.എസം്.പ്രതീ�്
തിരുംവിനന്ത്യപുരാം സംാനോദ്യാശി. യൂണ്ിനോവിഴ്സിിറ്റി നോകാനോളജീ്, നോകരാളസംർവികലാശാല എന്നിവിിടിങ്ങളിൽ നിന്നും 
ഉന്നതവിിദ്യായാഭായാസംം. നോകരാള ഭാാ�ാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റൂട്ടം് പ്രസംിദ്ധീീകരാിച്ച ഏഴുഗ്രന്ഥങ്ങളുംചെടി കർത്താവി്. ഇനോപ്പിാൾ 
ശ്രീീശങ്കരാാചാാരായ സംംസ്കൃത സംർവികലാശാലയാിചെല മലയാാളവിിഭാാഗംം അസംി.ചെപ്രാഫസംർ.
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