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പത്രാാധിിപക്കുറിിപ്പു്്

മഹാാമാാരിിയെ�ത്തുടർന്നുണ്ടാായ അടച്ചിിരിിപ്പിിന്റെ� കാാലംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
സകലമേേഖലകളുംം മന്ദീീഭവിിപ്പിിച്ചു എന്നതാാണ്് അനുഭവസാാക്ഷ്യംം�. അതിിൽ
യാാഥാാർത്ഥ്യയമേ�റെെയുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സാംം�സ്കാാരിിക, സാാമൂഹിിക, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
മേ�ഖലകളിിൽ ഇന്റർനെ�റ്റിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാാക്കിി എന്നത്്
ലോ�ോകംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞ വസ്തുതയാാണ്്. കൊ�ൊറോ�ോണവ്യാാ�ധിിയോ�ോടുചേ�ർന്നു
ജീീവിിക്കുമ്പോ�ോൾ ചെ�ങ്ങഴിിയുംം അക്കാാദമിിക്് രംംഗത്തെ� സജീീവമാാക്കാാനുള്ള
പ്രയത്നത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്്.
വിിവരസാാങ്കേ�തിികത, ഭാാഷാാഗവേ�ഷണംം, പരിിസ്ഥിിതിി, ഭാാരതീീയ ദർശനംം,
ഫോ�ോക്് ലോ�ോർ, നവോ�ോത്ഥാാനംം, കേ�രളീീയ സമൂഹംം, സാാഹിിത്യംം� ഇങ്ങനെ�
വിിവിിധ വിിഷയമേേഖലകളിിലൂന്നിിയ പ്രബന്ധങ്ങളാാണ്് പുതിിയ ലക്കത്തിിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്. വിിഷയാാധിിഷ്ഠിിതമാായിി ജേ�ണൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിി
ക്കുന്ന രീീതിിയിിൽ നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി ചെ�ങ്ങഴിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുന്നത്്
നവാാഗതർക്കുംം ഗവേ�ഷകർക്കുംം കൂടുതൽ പ്രാാധാാന്യംം� നല്കുക എന്ന
ഉദ്ദേ�ശ്യയത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ജേ�ണലിിനെ� അക്കാാദ
മിികമാായിി മൂല്യയവത്താാക്കുന്നതിിൽ പ്രബന്ധ രചയിിതാാക്കൾക്ക്് വലിിയ
ഉത്തരവാാദിിത്വവമുണ്ട്്.
കോ�ോവിിഡ്് കാാലത്ത്് ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല അഭിിമാാ
നകരമാായ ഒരു നേ�ട്ടംം കൈൈവരിിച്ചു. നാാക്് അക്രഡിിറ്റേേഷൻ എ പ്ലസ്് ഗ്രേ�ഡ്്
നേ�ടുന്ന കേ�രളത്തിിലെ� ആദ്യയ സർവ്വകലാാശാാല, ഇതേ� പദവിിയിിലെ�ത്തുന്ന
ഇന്ത്യയയിിലെ� ആദ്യയത്തെ� സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാല എന്നത്് നിിസ്സാാരമാായ
ഒന്നല്ല. നാാക്് അക്രഡിിറ്റേ�ഷനുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് സർവ്വകലാാശാാലയുടെെ
അഭിിമാാനമുയർത്താാൻ യു.ജിി.സിി. കെ�യർലിിസ്റ്റിിലുള്ള ചെ�ങ്ങഴിി ജേ�ണലിിനുംം
സാാധിിച്ചു എന്നതിിൽ പ്രവർത്തകർക്കെ�ല്ലാംം� സന്തോ�ോഷമുണ്ട്്. ഈ
ആഹ്ലാാദംം പങ്കുവെ�ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ചെ�ങ്ങഴിിയുടെെ ആറാം�ം ലക്കംം അഭിിമാാന
ത്തോ�ോടെെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിിക്കുന്നു.
കാാലടിി	ലിിസിി മാാത്യുു
18-09-2021			
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അദ്ധ്യാാ�പകൻ, പട്ടാാമ്പിി ഗവണ്മെ�ന്റ്് സംംസ്കൃത കോ�ോളേ�ജ്്.

ഇന്ത്യയയിിലെ� ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ ചരിിത്രത്തിിൻ രണ്ടു നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പഴക്കമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കൊ�ൊളോ�ോണിി
യൽകാാല അക്കാാദമിിക ചട്ടക്കൂടിിൽനിിന്ന്് കാാര്യയമാായ ഒരു പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്ത്് ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ
സംംഭവിിച്ചിില്ല. സ്കൂൾ മേ�ഖലയിിൽ വിിപുലമാായ പാാഠ്യയപദ്ധതിി പരിിഷ്കരണങ്ങളുടെെ തുടർച്ച കാാണാാമെെ
ങ്കിിലുംം സമഗ്രമാായ ഒരു കരിിക്കുലംം രൂപകല്പന ചെ�യ്യുന്നതിിൽ സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര കേ�രളത്തിിലെ�
സർവകലാാശാാലകൾക്ക്് കാാര്യയമാായ ചുവടുവെ�പ്പുകൾ നടത്താാനാായിിട്ടിില്ല എന്നു കാാണാംം�. ഇരു
പത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയ ദശകത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ചോ�ോയ്്സ്് അധിിഷ്ഠിിത
ക്രെ�ഡിിറ്റ്് സമ്പ്രദാായംം രണ്ടാംം� ദശകത്തിിന്റെ� ഒടുവിിൽ ഔട്ട്് കംം അധിിഷ്ഠിിത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്നിി
വയിിലൂടെെ അടിിസ്ഥാാനമാാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യയമിിട്ടെെങ്കിിലുംം കരിിക്കുലംം ചട്ടക്കൂട്ടിിലോ�ോ സിിലബസ്സുകളിിലോ�ോ
പരീീക്ഷാാസമ്പ്രദാായത്തിിലോ�ോ ഒരു അഴിിച്ചുപണിി ഇതുവരെെ സാാധ്യയമാായിിട്ടിില്ല.
ഇതരജ്ഞാാനമണ്ഡലങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം ഭാാഷാാപഠനവുംം ഒരു അക്കാാദമിികശാാഖയാായിി 1838ലാാണ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി ഓഫ്് ലണ്ടനിിൽ ബിി. എ. രണ്ടുവർഷ ഡിിഗ്രിിയാാവുന്നത്്. 1859-ൽ ഇന്റർമീീഡിി
യറ്റ്് കോ�ോഴ്സ്് അവതരിിപ്പിിച്ചു. 1867-ൽ ബിി. എസ്്. സിി. വന്നപ്പോ�ോൾ ഐ. എ. ഉണ്ടാായിി. ഈ ഐ. എ.
ആണ്് ഇന്ത്യയയിിലുംം മറ്റുംം എഫ്്. എ. ( ഫസ്റ്റ്് ആർട്്സ്്) കോ�ോഴ്സാായിി മാാറിിയത്്.
ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� സമ്പൂർണമാായിി പാാശ്ചാാത്യയവത്്കരിിച്ച മെെക്കാാളെെയുടെെ മിിനുട്്സിിനു
പിിറകെ�യാാണ്് മുംംബെ�യ്ക്കുംം കല്ക്കത്തയ്ക്കുമൊ�ൊപ്പംം 1857- ൽ മദിിരാാശിി സർവകലാാശാാലയുംം നിിലവിിൽ
വന്നത്്. മലയാാള അക്കാാദമിികപഠനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം 1860- കൾ തൊ�ൊട്ട്് മദിിരാാശിിയിിൽ നിിന്നാാണു
തുടങ്ങുന്നത്്. ഗവേ�ഷണംം 1930 കൾ തൊ�ൊട്ട്് ആരംംഭിിക്കുന്നുണ്ട്്. 1907- ഓടെെ ഇംംഗ്ലീീഷിിനൊ�ൊപ്പമുണ്ടാാ
യിിരുന്ന നാാട്ടുഭാാഷകളുടെെ കമ്പൽസറിി പേ�പ്പർ എന്ന സ്ഥാാനംം ഐച്ഛിികപദവിിയിിലേ�ക്ക്് താാഴുന്ന
തോ�ോടെെതന്നെ� നമ്മുടെെ ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിിലെ� മലയാാളപഠനത്തിിന്റെ� പ്രാാന്തവത്്കരണംം
ആരംംഭിിക്കുന്നതാായിിക്കാാണാംം�. മഹാാരാാജാാസ്് യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളേ�ജിിൽ മറ്റ്് അക്കാാദമിികമേ�ഖല
കൾക്കിിടയിിൽ മലയാാളത്തിിന്റെ� തുല്യയപദവിിക്കു വേ�ണ്ടിി എ. ആർ. രാാജരാാജവർമ്മ നടത്തിിയ പോ�ോരാാ
ട്ടങ്ങൾതൊ�ൊട്ട്് മലയാാളത്തിിന്റെ� അക്കാാദമിികപദവിി ഉയർത്തുന്നതിിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാാവുന്നുണ്ടെ�
ങ്കിിലുംം കഴിിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാാണ്ടിിൽ കാാര്യയമാായ പുരോ�ോഗതിി ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ അവകാാശപ്പെ�ടാാനിില്ല.
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മദിിരാാശിിയിിൽ 1927- ലാാണ്് മലയാാളവിിഭാാഗംം തുടങ്ങുന്നത്്. വൈൈകാാതെ� മലയാാളപഠനത്തിിന്്
ഊന്നൽ നല്കിി കേ�രള സർവകലാാശാാല രൂപീീകരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. വിിഭാാവനംം ചെ�യ്തതുപോ�ോലെ�
യൊ�ൊരു ഊന്നലുണ്ടാായിില്ലെ�ന്നു മാാത്രമല്ല, മറ്റു ശാാസ്ത്രസാാമൂഹിിക വിിഷയങ്ങൾക്കുള്ള പരിിഗണന
പോ�ോലുംം മലയാാള കേ�രളപഠനങ്ങൾക്ക്് കേ�രളത്തിിന്റെ� ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിിലോ�ോ ഗവേ�ഷ
ണമണ്ഡലത്തിിലോ�ോ ലഭിിച്ചിില്ല.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികത നമ്മുടെെ ജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തിിൽ വരുത്തിിയ സമഗ്രമാായ
പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് മലയാാളംം അക്കാാദമിികലോ�ോകവുംം പാാരമ്പര്യയശീീലങ്ങളിിൽനിി
ന്നുമാാറിി പുതിിയ ലോ�ോകവീീക്ഷണത്തിിനൊ�ൊപ്പംം വിികസിിക്കുന്നത്്. ഔപചാാരിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ�
ശ്രേ�ണീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട നിിലകളുംം അടിിസ്ഥാാന വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, സ്കൂൾ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
തുടങ്ങിിയ വേ�ർതിിരിിവുകളുംം അതിിനാാവശ്യയമാായ ഔപചാാരിിക സ്ഥാാപനങ്ങളുംം കോ�ോഴ്സുകളുംം ഒരു
കരിിക്കുലവുംം ആധുനിികമാായ സിിലബസ്് ചട്ടക്കൂടുംം സർട്ടിിഫിിക്കേ�ഷനുംം ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നിില
വിിൽവന്നു. ആയുർവേ�ദംം ആര്യയവൈൈദ്യയമാാവുന്നതുംം സംംസ്കൃതപാാഠശാാല കോ�ോളേ�ജാാവുന്നതുമൊ�ൊക്കെ�
ഇങ്ങനെ�യുള്ള കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അക്കാാദമിിക്് ഫ്രെ�യിംം� വർക്കിിലേ�ക്കുള്ള പറിിച്ചു നടലിിന്റെ� കേ�രള
മാാതൃകകളാാണ്്. നാാട്ടുഭാാഷാാവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ആധുനിികമാായ അക്കാാദമിിക്സിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിിയതിിന്റെ�
പരിിണിിതഫലംം കൂടിിയാാണ്് ഗവേ�ഷണംം.
മലയാാളഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ ആദ്യയകാാലത്ത്് അഭിിമാാനകര
മാായ ഒരു അരങ്ങൊ�ൊരുക്കൽ നടന്നതാായിി മനസ്സിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുംം. നമ്മുടെെ ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയപൈൈ
തൃകത്തിിന്റെ� ഈടുവെ�പ്പുകളാായ പ്രാാചീീന കൃതിികളുടെെ കണ്ടെ�ത്തലുംം താാളിിയോ�ോലകളിിൽനിിന്നുംം
മറ്റുംം അവയെ� അച്ചടിിയിിലേ�ക്കു കൊ�ൊണ്ടുവരലുമാായാാണ്് ഭാാഷാാഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ആദ്യയഘട്ടംം തുടങ്ങു
ന്നത്്. സംംശോ�ോധിിതസംംസ്കരണത്തോ�ോടുംം വിിശദമാായ ആമുഖപഠനത്തോ�ോടുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തോ�ോടുംം ഈ
പഴയ കൃതിികൾ ആധുനിിക ഗവേ�ഷണസമ്പ്രദാായസ്വവഭാാവത്തിിലുള്ള ക്രിിട്ടിിക്കൽ എഡീീഷൻസാായിി
രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ഒരു പ്രധാാനവഴിിയിിലൂടെെയാാണ്് മലയാാളഗവേ�ഷണംം വിികസിിക്കുന്നത്്.
ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലുംം അതേ� പാാതയിിൽ സഞ്ചരിിക്കുന്ന ഗവേ�ഷകർ നിിരവധിിയാാണ്്.
ഇത്തരംം സംംസ്കരണങ്ങളുംം പഠനങ്ങളുംം അതിിന്മേ�ലുണ്ടാായ ഉപരിിചർച്ചകളുംം അക്കാാദമിികസംംവാാ
ദത്തിിന്റെ� ഒരു പുതിിയ സംംസ്കാാരംം പ്രധാാനമാായുംം ആദ്യയകാാല ആനുകാാലിികങ്ങൾ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്്
രൂപപ്പെ�ട്ടുവന്നു.
ഈ അച്ചടിിപാാഠങ്ങൾ അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മറ്റൊ�ൊരു പ്രതിിസന്ധിികൂടിി സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. താാളിിയോ�ോ
ലകളിിൽ ബഹുപാാഠരൂപിിയാായിി കിിടന്നിിരുന്ന കൃതിികൾക്ക്് ഒരു ഏകശിിലാാപാാഠനിിർമ്മിിതിിക്കുകൂടിി
ഇതു വഴിിവെ�ച്ചു. ഈ വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുത്തൽ അക്കാാദമിിക മണ്ഡലത്തിിൽ സവിിശേ�ഷമാായ ഒരു
ജ്ഞാാനനിിർമ്മിിതിിയ്ക്കുംം അധിികാാരസ്ഥാാപനത്തിിനുംം ആധിികാാരിികതകളുടെെ നിിർമ്മിിതിിക്കുംം വഴിി
യൊ�ൊരുക്കിി. ഈ അച്ചടിി പാാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച ഒരു വലിിയ മലയാാള അക്കാാദമിിക മണ്ഡലത്തിിൽ
ഭാാഷാാ, സാാഹിിത്യംം�, സംംസ്കാാരംം എന്ന്് മൂന്നു വിിഷയമേേഖലകളാാണു വിികസിിച്ചു വന്നത്്. പൊ�ൊതുവെ�
പാാഠനിിഷ്ഠപഠനങ്ങളുടെെ കാാലമാായിിരുന്നു അത്്.
ഡോ�ോ.കെ�. ഗോ�ോദവർമ്മ (ലണ്ടൻ സർവകലാാശാാല, ഇൻഡോ�ോ ആര്യയൻ ലോ�ോൺ വേ�ഡ്്സ്്
ഇൻ മലയാാളംം, 1933), ചേ�ലനാാട്ട്് അച്യുുതമേ�നോ�ോൻ( ലണ്ടൻ സർവകലാാശാാല, എഴുത്തച്ഛൻ
ആന്റ്് ഹിിസ്് എയ്്ജ്്, 1938),എ. സിി. ശേ�ഖർ ( പൂനാാ സർവകലാാശാാല, ഇവൊ�ൊല്യൂൂഷൻ ഓഫ്്
മലയാാളംം പ്രോ�ോസ്് 1953, കെ�. എംം. ജോ�ോർജ്ജ്് ( മദിിരാാശിി സർവകലാാശാാല, രാാമചരിിതംം ആന്റ്് ദിി
സ്റ്റഡിി ഓഫ്് ഏർളിി മലയാാളംം, 1957), എസ്്.കെ�. നാായർ ( മദിിരാാശിി സർവകലാാശാാല, ഫോ�ോക്ക്്
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ഡ്രാാമാാസ്് ഓഫ്് കേ�രള, 1957), ഡോ�ോ. വിി. ആർ. പ്രബോ�ോധചന്ദ്രൻ നാായർ (കേ�രളസർവകലാാശാാല,
ഡിിസ്ക്രിിപ്്ഷൻ ഓഫ്് ലാംം�ഗ്വേ�േജ്് ഓഫ്് കൃഷ്ണഗാാഥ വിിത്ത്് ഇൻഡക്സ്്, 1967), ഡോ�ോ. വിി.എസ്്. ശർമ്മ –
(കേ�രളസർവകലാാശാാല, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുംം അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� കൃതിികളുംം, 1974) എന്നീീ ആദ്യയകാാല
ഗവേ�ഷണങ്ങളുടെെ വിിഷയസ്വവഭാാവവുംം പരിിചരണവുംം ഇത്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.
മറ്റൊ�ൊന്നുകൂടിിയുണ്ട്്. മലയാാള അക്കാാദമിികപഠനത്തിിന്് ബലിിഷ്ഠമാായ ഒരു അടിിത്തറയിിടു
ന്നതിിന്് ഈ ഗവേ�ഷണങ്ങൾക്കു സാാധിിച്ചു. നമ്മുടെെ ഭാാഷാാചരിിത്രപഠനവുംം സാാഹിിത്യയചരിിത്രവിി
ജ്ഞാാനീീയവുംം വിികസിിക്കുന്നത്് ഈ പഠനങ്ങളെെയൊ�ൊക്കെ� അവലംംബിിച്ചാാണ്്. ഇന്നുംം മലയാാളപ
ഠനത്തിിന്റെ� ആധാാര അവലംംബങ്ങളാായിി അവ തുടരുന്നു. പിിറകെ� വന്ന എത്ര ഗവേ�ഷണങ്ങൾ
നമ്മുടെെ ജ്ഞാാനചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി, നമ്മുടെെ ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയസംംസ്കാാര അവബോ�ോധത്തെ�
മുന്നോ�ോട്ടുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി എന്ന ചോ�ോദ്യയവുംം പ്രസക്തമാാണ്്.
മലയാാളഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� പിില്ക്കാാലത്ത്് വല്ലാാത്ത ഒരു പരിിമിിതപ്പെ�ടൽ പ്രകടമാാണ്്. ഭാാഷാാ
സാാഹിിത്യംം� സംംസ്കാാരംം എന്നു മൂന്നു വഴിികളിിലാായിി തുടങ്ങിിവെ�ച്ച മലയാാളഗവേ�ഷണംം പതുക്കെ�
സാാഹിിത്യയപഠനമാായിി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട്്. അപഗ്രഥനാാത്മകംം എന്നതിിനേ�ക്കാാൾ വിിവരണാാത്മകമാായ
ഒരു സ്ഥൂലസമീീപനത്തിിലേ�ക്ക്് മിിക്ക ഗവേ�ഷണ ശ്രമങ്ങളുംം ഒതുങ്ങിിപ്പോ�ോയിി. ഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ�
മുഖ്യയധാാര വരേ�ണ്യയസംംസ്കാാരത്തിിലുംം വരിിഷ്ഠ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം വരിിഷ്ഠവരമൊ�ൊഴിിയിിലുംം കേ�ന്ദ്രീീക
രിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോയത്്.
സാാഹിിത്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ സൗൗന്ദര്യാ�ാത്മക അനുഭൂതിിനിിഷ്ഠപഠനമാായിി ഗവേ�ഷണംം മാാറിിയ
പ്പോ�ോൾ ഗവേ�ഷണാാത്മകവസ്തുനിിഷ്ഠ സമീീപനമോ�ോ രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ കൃത്യയതയോ�ോ പാാലിിക്ക
പ്പെ�ട്ടിില്ല. മറ്റ്് സാാമൂഹ്യയമാാനവിിക വിിഷയങ്ങളിിൽ സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ടതുപോ�ോലെ� ഒരു വ്യയവസ്ഥാാപിിത
ശൈൈലിിയോ�ോ പ്രബന്ധരചനാാതത്വവമോ�ോ മലയാാളഗവേ�ഷണത്തിിലുംം അക്കാാദമിിക രചനകളിിലുംം
പിിന്തുടരപ്പെ�ട്ടിില്ല. രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ അവ്യയവസ്ഥയ്ക്കാാണിിതു വഴിിവെ�ച്ചത്്.
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വരിിഷ്ഠപാാഠകേ�ന്ദ്രിിതമാായ ഗവേ�ഷണംം ചന്തമലയാാളങ്ങളെെ, മലയാാളത്തിിന്റെ�
പലമയെ� ഭാാഷയുടെെ പ്രയുക്തമണ്ഡലത്തെ� അവഗണിിച്ചു. ഇംംഗ്ലീീഷടക്കമുള്ള മറ്റു ഭാാഷാാവിിഷയ
ങ്ങളിിലാാകട്ടെെ ഗവേ�ഷണംം സാാഹിിത്യയത്തിിനുള്ള അമിിതപ്രാാധാാന്യംം� ഇല്ലാാതാാവുകയുംം ഭാാഷയുടെെ
ബഹുമുഖമാായ പ്രയോ�ോഗമണ്ഡലങ്ങളെെ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുംം സംംസ്കാാരപഠനത്തിിലുംം വ്യയവഹാാരവിിശ
കലനത്തിിലൂന്നിിയുംം പലവഴിിക്ക്് വലുതാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. ഇതിിന്റെ� ചുവടുപിിടിിച്ച്് മലയാാളത്തിിലുംം
ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ പാാഠനിിഷ്ഠപഠനത്തിിൽനിിന്ന്് പരിിസരനിിഷ്ഠപ
രിിഹാാരപഠനങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റംം സംംഭവിിക്കുന്നത്് കാാണാംം� . എന്നാാൽ വിിഷയസ്വീീ�കരണത്തിി
ലുള്ള ഈ മാാറ്റംം സമീീപനത്തിിലോ�ോ പരിിചരണത്തിിലോ�ോ കാാര്യയമാായിി ഉൾക്കൊ�ൊണ്ടിിട്ടിില്ലെ�ന്നുവേ�ണംം
പറയാാൻ. വിിഷയംം പുതുതാാവുമ്പോ�ോഴുംം പ്രബന്ധംം പഴയപടിി തന്നെ�യാാവുന്നതാാണ്് മിിക്കയിിടങ്ങളിിലുംം
കാാണുന്നത്്.
മലയാാള-കേ�രള ഗവേ�ഷണങ്ങളുടെെ സമകാാലിികമാായ പരിിമിിതിികളെെ ഇങ്ങനെ� സാാമാാന്യയമാായിി
സംംഗ്രഹിിക്കാംം�.
1. പ്രസക്തമേ�ഖലകൾ ഇതുവരെെ നിിർവചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല.
2. ഡിിസിിപ്ലിിനാാരിിറ്റിിയുടെെ അഭാാവംം.
3. സ്ഥൂലസമീീപനരീീതിി.
4. പ്രമേേയനിിഷ്ഠപഠനങ്ങളിിലുള്ള ഊന്നൽ.
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5. വിിവരണപരതയിിൽ തന്നെ� തുടരുന്നു.
6. വിിഷയാാവർത്തനങ്ങൾ സംംഭവിിക്കുന്നു.
7. അവഗണിിക്കപ്പെ�ടുന്ന വിിഷയമേേഖലകൾ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നിില്ല.
8. രീീതിിശാാസ്ത്രപരമാായ കൃത്യയതയിില്ലാായ്മ.
9. ദത്തശേ�ഖരണത്തിിലുംം വിിശകലനത്തിിലുമുള്ള അശാാസ്ത്രീീയത.
10. പൊ�ൊതുരചനാാമാാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ല.
11. നിിരീീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറംം സിിദ്ധാാന്തവത്്കരണത്തിിന്റെ� അഭാാവംം.
12. പുതുജ്ഞാാനനിിർമ്മിിതിിയിില്ലാായ്മ.
13. സാാങ്കേ�തിികസൗൗകര്യയങ്ങൾ ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നിില്ല.
14. മൗ�ലിികത പരിിശോ�ോധിിക്കപ്പെ�ടുന്നിില്ല.
15. നമ്മുടെെ ജ്ഞാാനചരിിത്രവുമാായിി കണ്ണിിചേ�രുന്നിില്ല.
16. ബൃഹത്ത്് ഗവേ�ഷണസംംരംംഭങ്ങളിില്ല. സാാമൂഹ്യയമാാനവിികവിിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ഭാാഷാാ
വിിഷയങ്ങൾക്ക്് ആവശ്യയമാായ സാാമ്പത്തിിക പിിന്തുണയോ�ോ ശ്രദ്ധയോ�ോ ഉണ്ടാാകുന്നിില്ല
എന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം നിിലനിിൽക്കുന്നു.
17. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്് ഗവേ�ഷണഫലങ്ങൾ ലഭ്യയമല്ല.
18. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിന്റെ� ജ്ഞാാനപരമാായ ആവശ്യയങ്ങൾ നിിറവേ�റ്റുന്നിില്ല.
19. ഗവേ�ഷണമേേഖലകളിിലെ� ഏകോ�ോപനമിില്ലാായ്മ.
20. അക്കാാദമിിക തുടർപ്രവർത്തനമിില്ല. ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഗവേ�ഷകജീീവിിതംം കേ�രളീീയ
സമൂഹത്തിിൽ സാാധ്യയമല്ല.
ഓരോ�ോ പ്രശ്നവുംം സവിിശേ�ഷമാായിി ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ടേേണ്ടതാാണെ�ങ്കിിലുംം ഈ പ്രബന്ധത്തിിന്റെ�
വിിഷയംം മറ്റൊ�ൊന്നാാകയാാൽ മലയാാളഗവേ�ഷണത്തിിന്് പുതിിയ ഒരു ദിിശാാബോ�ോധംം നല്കുന്നതിിനാായിി
അടിിയന്തരശ്രദ്ധപതിിയേ�ണ്ട മേ�ഖലകളെെക്കൂടിി ഒന്ന്് സ്പർശിിച്ചുപോ�ോകാംം�.
പുതിിയ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസനയംം ഗവേ�ഷണത്തിിന്് ഏറെെ മുൻതൂക്കംം നല്കുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ
ഭാാഷാാവിിഷയങ്ങൾ പ്രാാന്തവത്്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അന്തരീീക്ഷവുംം ഇന്നു നിിലവിിലുണ്ട്്. 1983-ലെ�
യു.ജിി.സിി നയരേ�ഖ ഗവേ�ഷണമേ�ഖലയിിലെ� നമ്മുടെെ അപര്യാ�ാപ്തതകൾ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുകയുംം
ഗവേ�ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കേ�ണ്ട ആവശ്യയകത മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു.
ഇതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് പിില്ക്കാാലത്ത്് ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേേഖലയിിൽ ഗവേ�ഷണത്തിിന്്
കൂടുതൽ ഫോ�ോക്കസ്് ലഭിിക്കുന്നത്്. അദ്ധ്യാാ�പനമേേഖലയിിൽ ഗവേ�ഷണംം നിിർബന്ധിിതമാാക്കിിയ
സാാഹചര്യയവുംം ഇതാായിിരുന്നു. ഇതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഗവേ�ഷക ഫെ�ല്ലോ�ോഷിിപ്പുകളുംം ഫണ്ടിിങ്ങുകളുംം വർദ്ധിി
പ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അതുവഴിി ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കംം തൊ�ൊട്ട്് ഗവേ�ഷണത്തിി
ന്റെ� മലവെ�ള്ളപ്പാാച്ചിിൽ തന്നെ� സംംഭവിിച്ചു. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്് യു.ജിി.സിി. തന്നെ� നടത്തിിയ
ഒരു പഠനംം 2011- മുതൽ 2018-വരെെയുള്ള വർഷങ്ങളിിൽ ഇന്ത്യയയിിലെ� റിിസർച്ച്് എൻറോ�ോൾമെെന്റ്്
ഇരട്ടിിയാായതാായിി കണ്ടെ�ത്തിി.
എന്നാാൽ ഇത്് ഗവേ�ഷണമണ്ഡലത്തിിൽ ഗുണപരമാായ മാാറ്റംം ഉണ്ടാാക്കിിയിില്ലെ�ന്നുമാാത്രമല്ല,
അനാാവശ്യയഗവേ�ഷണങ്ങൾക്കുംം പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങൾക്കുംം ആശാാസ്യയമല്ലാാത്ത പ്രവണതകൾക്കുംം
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വഴിിവെ�ക്കുകയുംം ചെ�യ്തു എന്നതാാണ്് അനുഭവംം. ഈ മേേഖലയിിൽ കടുത്ത ഗുണമേേന്മാാ നിിയന്ത്ര
ണങ്ങളുംം ചട്ടക്കൂടുകളുംം കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നതിിലേ�ക്ക്് വഴിിവെ�ച്ച സാാഹചര്യം�ം അതാാണ്്. 2019- ഓടെെ
ഗവേ�ഷണ നൈൈതിികത സംംബന്ധിിച്ച അവബോ�ോധംം ബിിരുദാാനന്തരതലംം തൊ�ൊട്ട്് നിിർബന്ധമാാ
ക്കുകയുംം പ്ലേ�ജറിിസംം പരിിശോ�ോധന എല്ലാാ തലങ്ങളിിലുംം കൊ�ൊണ്ടുവരണമെെന്ന്് നിിർദേ�ശിിക്കപ്പെ�ടു
കയുംം ചെ�യ്തത്് ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്്. ബിിരുദാാനന്തരതലംം തൊ�ൊട്ട്് ഇത്തരംം പ്രോ�ോജക്റ്റുകൾ
ഫലപ്രഖ്യാാ�പനംം നടന്ന്് ഒരു മാാസത്തിിനകംം അതതു സ്ഥാാപനങ്ങളുടെെ വെ�ബ്് സൈൈറ്റുകളിിൽ
പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കണംം എന്ന നിിബന്ധന തന്നെ� യു.ജിി.സിി. കൊ�ൊണ്ടുവരിികയുണ്ടാായിി. എന്നാാൽ
പ്ലേ�ജറിിസംം പരിിശോ�ോധന ഗവേ�ഷണപ്രബന്ധങ്ങൾക്കുപോ�ോലുംം നടപ്പാാക്കാാനാാവാാത്ത പരിിമിിതിി
യാാണ്് മലയാാളഗവേ�ഷണ രംംഗംം നേ�രിിടുന്നത്്. ഇമ്പാാക്റ്റ്് ഫാാക്റ്റർ അനാാലിിസിിനുള്ള സംംവിിധാാനവുംം
നിിലവിിൽ ലഭ്യയമല്ല. നമ്മുടെെ ഗവേ�ഷണരംംഗംം അടിിമുടിി ഉടർച്ചുവാാർക്കേ�ണ്ടതിിന്റെ�യുംം സാാങ്കേ�തിിക
മാായിി നവീീകരിിക്കേ�ണ്ടതിിന്റെ�യുംം അടിിയന്തരസാാഹചര്യം�ം ഇതാാണ്്.
വിിവിിധ സർവകലാാശാാലകളിിലാായിി പൂർത്തീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഗവേ�ഷണങ്ങളുടെെ വിിപുലമാായ
ഒരു ഡാാറ്റാാബേ�സുണ്ടാാക്കുകയുംം ഈ പ്രബന്ധങ്ങളുടെെ വിിശകലനാാത്മകമാായ സൂചിികയുണ്ടാാക്ക
ലുമാാണ്് ആദ്യയഘട്ടംം. അത്തരംം ചിില പരിിശ്രമങ്ങൾ ചിില ഗവേ�ഷണങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായുംം യൂണിിവേ�
ഴ്സിിറ്റിി തലത്തിിലുംം കോ�ോളേ�ജ്് തലത്തിിലുംം നടന്നിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അവ ഏകോ�ോപിിപ്പിിച്ച്് സമ്പൂർണമാായ
ഒരു ദത്തസഞ്ചയംം ലഭ്യയമാായിിട്ടിില്ല. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം എണ്ണത്തിിൽ അത്രതന്നെ� വരുന്ന നിിലവിിൽ
തുടർന്നുവരുന്ന ഗവേ�ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ അടിിയന്തര അവലോ�ോകനവുംം നടക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
മലയാാളഗവേ�ഷണ മേ�ഖലയിിലെ� പ്രശ്നങ്ങളുടെെ ശരിിയാായ നിിർധാാരണംം അതുവഴിിയേ� സാാധ്യയമാാവൂ.
ഈ അവലോ�ോകനത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ മലയാാളഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� മണ്ഡലത്തിിൽ തുടർന്നു
നടക്കേ�ണ്ട പഠനഗവേ�ഷണ മേ�ഖലകൾ ഉറപ്പിിക്കുക എന്നതാാണ്് അടുത്ത പടിി.
മുന്നോ�ോട്ടുള്ള പരിിഷ്കാാരണത്തിിന്റെ� വഴിികളെെ സാാമാാന്യയമാായിി ഒന്നു പറഞ്ഞുവെ�ക്കാംം�. ഗവേ�ഷ
ണപ്രസക്തമാായ മണ്ഡലങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്തുകയുംം അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ വലിിയ ഗവേ�ഷണ
പ്രോ�ോജക്റ്റുകൾ നിിശ്ചയിിക്കുകയുംം വേ�ണംം. മലയാാളഗവേ�ഷണംം നടക്കുന്ന സർവകലാാശാാലകളെെ
യുംം ഗവേ�ഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങളെ�യുംം ഏകോ�ോപിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സമഗ്രമാായ ആസൂത്രണവുംം പ്രോ�ോജക്റ്റ്്
ഡിിസൈൈനിിങ്ങുംം നടത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഗവേ�ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ ഏകോ�ോപനംം ഏതെ�ങ്കിിലുംം
അക്കാാദമിിക്് ഏജൻസിികളിിലൂടെെ ഉറപ്പാാക്കണംം. വിികസിിത രാാജ്യയങ്ങളുടെെ മാാതൃകയിിൽ മലയാാ
ളഗവേ�ഷണങ്ങൾക്കു മാാത്രമാായുള്ള സർവകലാാശാാലകളുണ്ടാാവുന്നതോ�ോ മലയാാളംം സർവകലാാ
ശാാലയോ�ോ മറ്റോ�ോ ആ രീീതിിയിിൽ പുന:സംംവിിധാാനംം ചെ�യ്യുപ്പെ�ടുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നത്് നന്ന്്. എന്നാാൽ
അമിിതമാായ കേ�ന്ദ്രീീകരണത്തിിനു പകരംം ഒരു വിിതരിിത ശൃംംഖല ഉറപ്പിിക്കണംം എന്നത്് മുഖ്യയമാാണ്്.
വിിവിിധ വിിഷയമേേഖലകളെെ ഫോ�ോക്കസ്സ്് ചെ�യ്യുന്ന ഗവേ�ഷണകേ�ന്ദ്രങ്ങളുടെെ നെ�റ്റ്് വർക്കുകളാാണ്്
നമുക്ക്് ആവശ്യംം�.
ഗവേ�ഷണത്തിിനുള്ള ഉപാാദാാനസാാമഗ്രിികൾ വിികസിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് തുടർന്നുള്ള പ്രധാാന
ചുവട്്. ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ഡിിജിിറ്റൽ സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ സന്നിിവേ�ശംം അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്. ദത്തങ്ങ
ളുടെെയുംം ആധാാരങ്ങളുടെെയുംം ഭൂതകാാല വിിജ്ഞാാനങ്ങളുടെെയുംം കൃതിികളുടെെയുംം ഡിിജിിറ്റൽ റെെപ്പോ�ോസിി
റ്ററിികളുംം ഡാാറ്റാാ ബെ�യ്്സുകളുംം നിിർമ്മിിക്കലാാണ്് ഇതിിൽ പ്രധാാനംം. വലിിയ അളവിിലുള്ള കമ്പ്യൂൂട്ടർ
അധിിഷ്ഠിിത ദത്തശേ�ഖരണംം നടത്തുക, നിിലവിിലുള്ള ദത്തങ്ങളെെ ഡിിജിിറ്റൽ ഡാാറ്റ ആക്കുക, ദത്ത
ശേ�ഖരണത്തിിനുംം വിിശകലനത്തിിനുംം ആവിിഷ്കാാരത്തിിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുംം സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യറുകളുംം
വിികസിിപ്പിിക്കുക, വലിിയ ഡാാറ്റാാ അനലിിസ്റ്റ്് ലാാബുകൾ, വെ�ർച്വവൽ ലാാബുകൾ, ലൊ�ൊക്കേ�ഷൻ
മാാപ്പിിങ്ങ്് സൗൗകര്യയങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� പ്രധാാനമാാണ്്.
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ബിിരുദപഠനകാാലംം തൊ�ൊട്ടേ� ഗവേ�ഷണാാഭിിരുചിിയുംം ഗവേ�ഷണനൈൈതിികത സംംബന്ധിിച്ച
അവബോ�ോധവുംം വളർത്തുകയുംം അക്കാാദമിികരചന പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുകയുംം ആവശ്യയമാാണ്്. ഗവേ�ഷണ
ത്തിിന്റെ� രീീതിിമര്യാ�ാദകൾ താാഴെെത്തട്ടിിൽതന്നെ� ഉറപ്പിിക്കേ�ണ്ടത്് അനിിവാാര്യയമാാണ്്. സമീീപനത്തിിൽ
വിിമർശാാത്മക ജ്ഞാാനനിിർമ്മിിതിിയിിലാായിിരിിക്കണംം ഊന്നൽ. ഉയർന്ന തലത്തിിൽ നടക്കുന്ന
ഗവേ�ഷണങ്ങൾക്കാായുള്ള ബഫർ സോ�ോണുകൾ വിികസിിപ്പിിക്കുക എന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടിിലാായിിരിിക്കണംം
ബിിരുദ ബിിരുദാാനന്തരഘട്ടങ്ങളിിലെ� പ്രോ�ോജക്റ്റ്് വർക്കുകൾ രൂപകല്പന ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്്. നിിലവിിലുള്ള
ഡിിഗ്രിി, പിി.ജിി, എംം.ഫിിൽ, പിിഎച്ച്്.ഡിി. പ്രബന്ധങ്ങളുടെെ ശരിിയാായ വ്യയവച്ഛേ�ദനംം ഇതിിനാാവശ്യയ
മാാണ്്. അത്് തുടർ ഗവേ�ഷണങ്ങളിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നത്് നിിലവിിൽ നടക്കുന്ന ഗവേ�ഷണപ്രോ�ോജ
ക്റ്റുകളിിലേ�ക്ക്് കണ്ണിി ചേ�ർക്കപ്പെ�ടുന്നതോ�ോ ആയിിരിിക്കണംം. ഓൺലൈൈൻ ബിിബ്ലിിയോ�ോഗ്രഫിികൾ,
പദകോ�ോശങ്ങൾ, റെെപ്പോ�ോസിിറ്ററിികൾ, ഗവേ�ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെെ പോ�ോർട്ടലുകൾ, മറ്റ്് വിിഭവ
സാാമഗ്രിികൾ എന്നിിവയുംം ഗവേ�ഷകർക്ക്് ലഭ്യയമാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
അക്കാാദമിിക പ്രസാാധന രംംഗത്തുംം നമ്മുടെെ സ്ഥിിതിി ദയനീീയമാാണ്്. വിിപണിി കേ�ന്ദ്രിിതമല്ലാാ
ത്ത വെ�ബ്് അധിിഷ്ഠിിത/അച്ചടിിയിിൽ പ്രിിന്റ്് ഓൺ ഡിിമാാൻഡ്് സമ്പ്രദാായത്തിിലുള്ള പ്രസാാധനങ്ങൾ
ക്കാാണ്് അക്കാാദമിികമേ�ഖലയിിൽ ഇനിിയുള്ള സാാധ്യയത. ഓപ്പൺ ആക്സസ്സ്് ജേ�ർണലുകളുംം തിിസീീസ്്
റെെപ്പോ�ോസറ്ററിികളുംം റിിസർച്ച്് ജേ�ർണൽ കൺസോ�ോർഷ്യയങ്ങളുംം നമുക്ക്് ആവശ്യയമുണ്ട്്. നിിലവിിലെ�
ഗവേ�ഷണമാാസിികകളിിൽതന്നെ� പിിയർ റിിവ്യൂൂയിിങ്ങ്് സംംവിിധാാനംം ശരിിയാായ രീീതിിയിിൽ ഉറപ്പുവ
രുത്തണംം. ഇരുതല മറവുള്ള ( Double blind) പൂർവാാവലോ�ോകനസംംസ്കാാരംം വിികസിിപ്പിിക്കണംം.
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം റിിവ്യുു റിിപ്പോ�ോർട്ടുകൾകൂടിി പ്രബന്ധത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വാായനക്കാാർക്കു ലഭ്യയമാാവുന്ന
സുതാാര്യയഅവലോ�ോകന സമ്പ്രദാായംം( Transparent Peer review) കൂടിി സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.

സാാങ്കേ�തിികമാാനവിികവിിജ്ഞാാനവുംം ഗവേ�ഷണവുംം.
കഴിിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകങ്ങളാായിി വിിവരസാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയിിലുണ്ടാായ വിിപ്ലവംം മറ്റെെല്ലാാ തുറകളെെയു
മെെന്നപോ�ോലെ� ഗവേ�ഷണത്തെ�യുംം അടിിമുടിി മാാറ്റിിമറിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. മുൻകാാലവിിപ്ലവങ്ങളിിൽനിിന്ന്്
വ്യയത്യയസ്തമാായിി എല്ലാംം� മാാറിിയിിരിിക്കുന്നു, എന്നാാൽ എല്ലാംം� അതുപോ�ോലെ� തന്നെ� നിിലനിില്ക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു എന്നതാാണ്് ഈ ഡിിജിിറ്റൽ വിിപ്ലവത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത. തദ്്ഫലമാായിി മാാനവിിക
വിിഷയങ്ങളുടെെ മേ�ഖലയിിൽ രൂപംം കൊ�ൊണ്ട പുതിിയ ജ്ഞാാനപദ്ധതിിയാാണ്് സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിിക
വിിജ്ഞാാനംം. തുരുത്തുകളാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന വിിവിിധ മാാനവിിക വിിഷയങ്ങളൊ�ൊക്കെ� സാാങ്കേ�തിിക
മാാനവിിക വിിജ്ഞാാനംം എന്ന പൊ�ൊതുകുടക്കീീഴിിലേ�ക്ക്് ഒന്നിിക്കുന്ന കാാഴ്ചയാാണു കാാണുന്നത്്. ബിിഗ്ഗ്്
ഡാാറ്റ അൽഗോ�ോരിിതങ്ങൾ, ഗൂഗിിൾ സെ�ർച്ച്് എഞ്ചിിനുകൾ, ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവുകൾ, റിിയൽ
ടൈംം� സ്റ്റ്രീീമുകൾ, സോ�ോഷ്യയൽ നെ�റ്റ്് വർക്കുകൾ ഇവയുടെെ കാാലത്ത്് സംംസ്കാാരംം, സമൂഹംം, അവയുടെെ
വ്യയവഹാാരസ്വവഭാാവംം ഇവയെ�ല്ലാം�ം വിിപുലമാായ മാാറ്റങ്ങൾക്ക്് വിിധേ�യമാായിി. അച്ചടിിപാാഠങ്ങളെെ
കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള സാാമ്പ്രദാായിിക ഹ്യുുമാാനിിറ്റീീസ്് സമീീപനങ്ങൾകൊ�ൊണ്ട്് പുതിിയ സംംസ്കാാരത്തെ�
പഠിിക്കാാനാാവിില്ല.
മാാനവിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം സാാങ്കേ�തിികജ്ഞാാനമണ്ഡലത്തിിന്റെ�യുംം പാാരസ്പര്യയത്തിി
ലൂടെെ മാാത്രമേ� ഇതു സാാധ്യയമാാവൂ. സാാങ്കേ�തിികമാാനവിിക വിിജ്ഞാാനംം എന്ന പുതു വിിജ്ഞാാനമണ്ഡ
ലത്തിിന്റെ� പിിറവിി അങ്ങനെ� സംംഭവിിച്ചതാാണ്്. എന്നാാൽ ഹ്യുുമാാനിിറ്റീീസ്്, ഡിിജിിറ്റൽ ടെെക്നോ�ോളജിി
എന്നീീ രണ്ട്് ആധാാരപദങ്ങളുടെെയുംം മേ�ളനത്തിിന്് എത്രയോ�ോ വർഷംം പിിറകിിലെ� ചരിിത്രമുണ്ട്്.
1949 ൽ ദൈൈവശാാസ്ത്രകാാരനുംം ജെ�സ്യൂൂട്ട്് പാാതിിരിിയുമാായിിരുന്ന റോ�ോബർട്ടോ�ോ ബുസ ഐ. ബിി. എംം.
സ്ഥാാപകനാായ തോ�ോമസ്് ജെ�. വാാട്്സണെ� തോ�ോമസ്് അക്വിി�നാാസിിന്റെ� കൃതിികൾ ഇൻഡക്സ്്
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ചെ�യ്യുന്നതിിനുള്ള സാാങ്കേ�തിികസഹാായത്തിിനാായിി സമീീപിിക്കുന്നതോ�ോടെെത്തന്നെ� ഡിിജിിറ്റൽ ഹ്യുു
മാാനിിറ്റീീസിിന്റെ� ചരിിത്രംം ആരംംഭിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നു പറയാംം�. അതുവഴിി ഉപയോ�ോക്താാവിിന്് ആവശ്യയ
പ്രകാാരംം ദത്തങ്ങളെെ തിിരഞ്ഞുകണ്ടുപിിടിിക്കാാനുംം ക്രമീീകരിിക്കാാനുമുള്ള ഉപാാധിി സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയ
സമ്മാാനിിച്ചു എന്നതാാണ്് ഗവേ�ഷണമേ�ഖലയിിൽ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയ നടത്തിിയ ആദ്യയ ഇടപെ�ടൽ.
ദത്തങ്ങളെെ ശേ�ഖരിിച്ചുവെ�ക്കാാനുംം ആവശ്യാാ�നുസരണംം തിിരിിച്ചുപിിടിിക്കാാനുമുള്ള സൗൗകര്യം�ം അതിിന്റെ�
കൂടെെവന്നു. മാാനവിിക ഗവേ�ഷണമണ്ഡലത്തിിൽ ഡിിജിിറ്റൽ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുടെെ സന്നിിവേ�ശംം
ഗവേ�ഷണങ്ങളെെ കൂടുതൽ സുഗമവുംം കാാര്യയക്ഷമവുമാാക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്, മാാനവിികവിിജ്ഞാാനംം
പതിിവിിൻപടിി തുടരുന്നു എന്ന്് ചിിലർ വിിശ്വവസിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതല്ല, മാാനവിികവിിജ്ഞാാനത്തെ�യാാകെ�
ഇത്് അട്ടിിമറിിച്ചു എന്നു മറ്റു ചിിലർ വാാദിിക്കുന്നു. Debates in the Digital Humanities എന്ന പുസ്ത
കത്തിിൽ 21 വ്യയത്യയസ്ത നിിർവചനങ്ങളാാണ്് സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിിക വിിജ്ഞാാനത്തിിനു നൽകുന്നത്്.
സാാമൂഹ്യയമാാനവിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രപദ്ധതിിയുംം സാാങ്കേ�തിിക വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� ഉപക
രണങ്ങളുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ഡിിജിിറ്റൽ പാാഠങ്ങളെെയുംം വ്യയവഹാാരങ്ങളെെയുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് ഡിിജിിറ്റൈൈസ്്
ചെ�യ്ത പൂർവ ജ്ഞാാനവ്യയവഹാാര രൂപങ്ങളെെയുംം പഠിിക്കുന്ന വൈൈജ്ഞാാനിികശാാഖയ്ക്കാാണ്് സാാമൂഹ്യയമാാ
നവിികവിിജ്ഞാാനംം എന്ന്് പറയുന്നതെ�ന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി നിിർവചിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. അത്് ദേ�ശകാാ
ലപരിിധിികളെെയുംം മാാധ്യയമ അതിിർത്തിികളെെയുംം ഡിിസിിപ്ലിിനറിി അതിിരുകളെെയുംം അതിിലംംഘിിക്കുന്ന
ഒരു പുതിിയ വിിഷയമേ�ഖലയാാണെ�ന്നു പറയാംം�.
‘[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.).

ദത്ത ശേ�ഖരണംം, വർഗീീകരണംം, വിിശകലനംം എന്ന യാാന്ത്രിികസമീീപനല്ല സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിിക
വിിജ്ഞാാനംം മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുന്നത്്. വിിമർശാാത്മക സൈൈദ്ധാാന്തിിക സമീീപനത്തിിലൂന്നിിയ കാാഴ്ചപ്പാാ
ടാാണ്് ഈ വിിഷയത്തിിന്റേ�ത്്. ആവർത്തിിച്ചുറപ്പിിക്കുന്നതുംം പരീീക്ഷണാാത്മകവുമാായ ഒരു ഗവേ�ഷ
ണപ്രക്രിിയയാാണ്് അനുവർത്തിിക്കുന്നത്്. സഹകരണാാത്മകവുംം വിിതരണത്തിിലൂന്നിിയതുമാായ ഒരു
പ്രവർത്തനസമീീപനമാാണ്് സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിികവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത. ഒറ്റയൊ�ൊറ്റ
വ്യയക്തിികളുടെെ പ്രവർത്തനമല്ല ഗവേ�ഷണംം. മറിിച്ച്് സംംഘാാന്വേ�േഷണത്തിിലാാണ്് ഊന്നൽ. ഈ
വിിജ്ഞാാനശാാഖ മൾട്ടിിമോ�ോഡലുംം പെ�ർഫോ�ോമേ�റ്റീീവുമാായ ഒരു രീീതിിശാാസ്ത്രമാാണ്് പിിന്തുടരുന്നത്്.
വിിജ്ഞാാനംം സ്വവതന്ത്രവുംം ആർക്കുംം ലഭ്യയവുമാാകണമെെന്ന നയമാാണ്് പ്രധാാനമാായുംം അവർ മുന്നോ�ോ
ട്ടുവെ�ക്കുന്നത്്.
ഈ വൈൈജ്ഞാാനിികസമീീപനത്തിിന്റെ� പഠനരീീതിിയെ�ക്കൂടിി ഒന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി സ്പർശിിച്ചു
പോ�ോകാംം�. മനുഷ്യയസമൂഹംം അതിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിൽ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത സകല ജ്ഞാാനരൂപങ്ങളെെയുംം
വ്യയവഹാാരങ്ങളെെയുംം ഡിിജിിറ്റൽ ഡാാറ്റയുടെെ ഭാാഗമാാക്കുക എന്നതാാണ്് ഏറ്റവുംം പ്രധാാനമാായ മേ�ഖല.
എന്നാാൽ എല്ലാാ രൂപങ്ങളെെയുംം ഒരുപോ�ോലെ� ജ്ഞാാനവ്യയവസ്ഥയുടെെ ഭാാഗമാാക്കുന്ന യാാന്ത്രിികസ
മീീപനമല്ല മറിിച്ച്് വിിമർശാാത്മകമാായിി അപഗ്രഥിിച്ച്് സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയയശാാസ്ത്രനിില
പാാടോ�ോടുകൂടിിയ വിിപുലമാായ ക്രിിട്ടിിക്കൽ ക്യൂൂറേ�ഷനാാണ്് നടക്കേ�ണ്ടത്്. അച്ചടിിക്കാാലത്തെ�പ്പോ�ോലെ�
ശുദ്ധ ഏകപാാഠമല്ല, ദ്രവസ്വവഭാാവിിയാായ ഓഗ്മെ�ന്റഡ്് എഡീീഷനുകളാായാാണ്് ഈ പാാഠങ്ങൾ
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നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. വലിിയ അളവുകളിിലുംം എണ്ണത്തിിലുംം ദത്തങ്ങളെെ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന ബൃഹത്ത്്
സമീീപനമാാണ്് കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. Distant/Close, Macro/Micro, Surface/Depth എന്നീീ
തലങ്ങളിിലൊ�ൊക്കെ� ദത്തപരിിചരണംം ഈ വിിഷയംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. കമ്പ്യൂൂട്ടർ അധിിഷ്ഠിിത ദത്തവിി
ശകലനവുംം മാാനവിിക വൈൈജ്ഞാാനിികമേേഖലയിിൽ നടക്കുന്ന സംംസ്കാാരിികവിിശകലനവുംം ചേ�ർന്ന
ഒരു പഠനരീീതിിയാാണ്് സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിികവിിജ്ഞാാനത്തിിൽ നടക്കുന്നത്്. പുനർനിിർമ്മിിക്കാാവു
ന്ന ബഹു-ഉപയോ�ോഗ സാാധ്യയതയുള്ള ഉള്ളടക്കവുംം മിിശ്രണ സംംസ്കാാരവുംം ഈ ജ്ഞാാനമേ�ഖലയുടെെ
സവിിശേ�ഷതയാാണ്്.
ഡാാറ്റാാ വിിഷ്വവലൈൈസേ�ഷൻ, ഡാാറ്റാാ ഡിിസൈൈനിിങ്ങ്്, ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ വിിതരണംം,
അന്വേ�േഷണംം, മാാപ്പിിങ്ങ്്, ആനിിമേ�റ്റഡ്് ആർക്കൈൈവിിങ്ങ്്, ഹ്യൂൂമാാനിിറ്റീീസ്് ഗെ�യ്മിിങ്ങ്് ഇവയൊ�ൊക്കെ�
ഈ പഠനരീീതിി അവലംംബിിക്കുന്നു. ഇതിിനാാവശ്യയമാായ കോ�ോഡ്്, സോ�ോഫ്റ്റ്്വെ�യർ, പ്ലാാറ്റ്് ഫോം�ം� എന്നീീ
സാാങ്കേ�തിിക സംംവിിധാാനങ്ങൾക്കാായുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങൾ ഇന്ന്് ഒരു പ്രധാാന ഗവേ�ഷണമേേഖല
യാാണ്്. വിിപുലമാായ ഡാാറ്റാാബെ�യ്്സുകളുംം ഡോ�ോക്യുുമെെന്റ്് റെെപ്പോ�ോസിിറ്ററിികളുംം ഇതിിന്റെ� കോ�ോർപ്പസ്്
വിികസനത്തിിന്് അത്യാാ�വശ്യയവുമാാണ്്. നിിരവധിി ദേ�ശരാാഷ്ട്രങ്ങളിിലാായിി വ്യാാ�പിിച്ചുകിിടക്കുന്ന ഒരു
ഇൻഫ്രാാ സ്റ്റ്രക്്ചർ നെ�റ്റ്് വർക്ക്് സാാങ്കേ�തിികമാാനവിികവിിജ്ഞാാനംം വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു. വിികേ�
ന്ദ്രിിതവുംം വ്യാാ�പിിച്ചുകിിടക്കുന്നതുംം തുറന്നതുമാായ ജ്ഞാാന വ്യയവസ്ഥയാാണ്് ഈ വിിഷയംം മുന്നോ�ോട്ടു
വെ�ക്കുന്നതുംം.
മലയാാള-കേ�രള പഠനങ്ങൾക്കുംം ഒരു ഓൺലൈൈൻ ഡിിജിിറ്റൽ കൾച്ചറൽ ഹെ�റിിറ്റേ�ജ്് ഡാാറ്റാാ
ബെ�യ്്സ്് അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്. 2004-ൽ തുടങ്ങിിയ നെ�തർലാാന്റ്്സ്് നാാടോ�ോടിിക്കഥകളുടെെ ഓൺലൈൈൻ
ശേ�ഖരത്തിിന്റെ� ഇന്റർഫെ�യ്്സ്് സംംബന്ധിിച്ച പ്രോ�ോജക്റ്റ്് (http://www.verhalenbank.nl) ഒരു
നല്ല മാാതൃകയാാണ്്. ഇതിിൽ ഓൺ ലൈൈനാായിി 44200 കഥകളുണ്ട്്. 1477 സമ്പാാദകർ ഇതിിനു പിിറ
കിിലുണ്ട്്. പന്ത്രണ്ടാംം� നൂറ്റാാണ്ട്് തൊ�ൊട്ടുള്ള ദത്തങ്ങൾ ഇവർ ഇതിിനകംം സംംഭരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
ഇത്തരംം ഓൺലൈൈൻ ശേ�ഖരങ്ങൾക്ക്് സമർത്ഥമാായ തിിരയൽ സംംവിിധാാനംം ഉണ്ടാാവണംം.
പൊ�ൊതു സെ�ർച്ച്് എഞ്ചിിനുകൾക്കു പകരംം സവിിശേ�ഷമാായിി ഡിിസൈൈൻ ചെ�യ്ത സെ�ർച്ച്് എഞ്ചിിൻ
ഇതിിനാായിി വിികസിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഒറ്റ സെ�ർച്ച്് എഞ്ചിിൻ ഇന്റർ ഫെ�യ്്സിിനു പകരംം സാാമാാന്യയ
ജനത്തിിനുംം അക്കാാദമീീഷ്യയനുംം പ്രത്യേ�േക സെ�ർച്ച്് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാാവേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഉപയോ�ോക്താാക്കളുടെെ
സ്വവഭാാവമനുസരിിച്ച്് ഡീീപ്പ്് ബ്രൗൗസിിങ്ങ്് സാാധ്യയമാാവുന്ന സങ്കീീർണ്ണവുംം സമഗ്രവുമാായ ഒരു ഡിിസൈൈൻ
ഇതിിന്് ആവശ്യയമാാണ്്. വിിഷ്വവൽ ടൂളുകൾ, വെ�ർച്ച്വവൽ ടൂളുകൾ, പോ�ോപ്പ്് അപ്പ്് മെെനുകൾ, സബ്്
മെെനുകൾ, മാാപ്പുകൾ, ചാാർട്ടുകൾ ഇവയെ�ല്ലാം�ം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന മൾട്ടിി മീീഡിിയാാ സമ്പ്രദാായത്തിിലുള്ള
താാൾവിിന്യാാ�സമാാണ്് ആവശ്യംം�. ത്രീീ ഡീീ റെെൻഡറിിങ്ങ്് അനുഭവപാാഠങ്ങൾക്കുംം വിിശകലനത്തിിനുംം
സഹാായിിക്കുംം. ഇന്ററാാക്റ്റീീവത, കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കൽ സാാധ്യയത എന്നിിവയുംം ഉറപ്പാാക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
മെെറ്റാാ ഡാാറ്റാായുടെെ ഉപയോ�ോഗത്തിിലുംം ശ്രദ്ധ വേ�ണംം. ക്രോ�ോസ്സ്് റഫറൻസുകൾ, ടാാഗുകൾ,
മോ�ോട്ടിിഫുകൾ, താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ, പാാഠാാന്തരങ്ങൾ, കഥാാവലയങ്ങൾ, ജനിിതക ബന്ധങ്ങൾ,
സംംവർഗങ്ങൾ, ഉറവിിടംം,ശേ�ഖരണംം, ആഖ്യാാ�ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ജിിയോ�ോ ലൊ�ൊക്കേ�ഷൻ, ആഖ്യാാ�ന
സ്വവഭാാവംം എന്നിിവയുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന സമഗ്രമാായ ഇൻഡക്സിിങ്ങുംം സൈൈറ്റേ�ഷൻ സംംവിിധാാനവുംം
ആവശ്യയമാാണ്്. ഇതിിലെ� പ്രധാാന ജോ�ോലിി ടെെക്്സ്റ്റുകളെെ ഹൈൈപ്പർ ടെെക്്സ്റ്റുകളാാക്കിി മാാറ്റലുംം മെെറ്റാാ
ഡാാറ്റയുടെെ സന്നിിവേ�ശവുമാാണ്്. പുരാാരേ�ഖകളുടെെ ശേ�ഖരണത്തിിനാായിി ബജറ്റിിൽ പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്ന പദ്ധതിിയുടെെ ഭാാഗമാായിി സർക്കാാർ തലത്തിിൽ തന്നെ� സ്റ്റെ�യ്്റ്റ്് ഡാാറ്റാാ സെ�ന്ററിിൽ
ഇത്തരമൊ�ൊരു പദ്ധതിി നിിലവിിൽ വരേ�ണ്ടതുണ്ട്്.
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മലയാാളത്തിിലെ� ഭാാഷാാസാാങ്കേ�തിികത നേ�രിിടുന്ന വെ�ല്ലുവിിളിികളുംം സവിിശേ�ഷംം പരിിഗണിിക്കേ�
ണ്ടതുണ്ട്്. മറ്റ്് വിികസിിത ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് മലയാാളത്തിിന്റെ� നിില ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ
പരുങ്ങലിിലാാണ്്. വിിക്കിി പീീഡിിയയിിലൊ�ൊക്കെ� മലയാാളംം നടത്തിിയ മുന്നേ�റ്റംം ഭാാഷാാകമ്പ്യൂൂട്ടിിങ്ങിിന്റെ�
മേ�ഖലയിിൽ കൈൈവരിിക്കാാൻ നമുക്കാായിിട്ടിില്ല. മലയാാളത്തിിന്റെ� അതിിസങ്കീീർണമാായ ഘടനയുംം
സർക്കാാർ തലത്തിിലെ� അനാാസ്ഥയുംം ഇതിിനു മുഖ്യയമാായ കാാരണമാാണ്്. സ്വവതന്ത്രമലയാാളംം കമ്പ്യൂൂട്ടിി
ങ്ങ്് പോ�ോലുള്ള സ്വവതന്ത്ര സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യർ കൂട്ടാായ്മകളാാണ്് ഈ മേേഖലയിിൽ കാാര്യയമാായ കുതിിപ്പുകൾ
നടത്തുന്നത്്. നിിർമ്മിിത ബുദ്ധിിയുടെെ മണ്ഡലത്തിിലേ�ക്ക്് മലയാാളത്തിിന്റെ� പ്രവേ�ശംം സുഗമമാായാാലേ�
മലയാാളത്തിിലെ� സാാങ്കേ�തിികമാാനവിിക ഗവേ�ഷണത്തിിനു മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോകാാനാാവൂ. ഈ മേേഖലയിിൽ
മലയാാളംം നേ�രിിടുന്ന പ്രതിിസന്ധിികളെെക്കുറിിച്ച്് കാാവ്യയമനോ�ോഹറിിന്റെ� ഇതു സംംബന്ധിിച്ച ലേ�ഖനംം
വിിശദമാാക്കുന്നുണ്ട്്.

മലയാാളത്തിിലെ� ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവിിങ്ങ്് ദാാരിിദ്ര്യംം�
നിിലവിിൽ ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവിിങിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ മലയാാളത്തിിന്റെ� നിില ദയനീീയമാാണ്്. പഴയ
മട്ടിിലുള്ളസർക്കാാർ സർവകലാാശാാലാാതല ആർക്കൈൈവുകളുടെെ സ്ഥിിതിി തന്നെ� കഷ്ടമാാണ്്. ഉദ്യോ�ോ�
ഗസ്ഥതല പ്രഭുത്വവമനഃഃസ്ഥിിതിിയാാണ്് ഈ ശോ�ോചനീീയാാവസ്ഥയ്ക്ക്് പ്രധാാനകാാരണംം. ഈ രംംഗത്തെ�
അനാാസ്ഥയെ�യുംം പിിടിിപ്പുകേ�ടിിനെ�യുംം വെ�ളിിവാാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവനിിഷ്ഠലേ�ഖനംം മലയാാളംം അച്ചടിി
രേ�ഖകളുടെെ ഓൺലൈൈൻ ഡിിജിിറ്റലൈൈസേ�ഷൻ പദ്ധതിികൾക്ക്് നേ�തൃത്വംം� നൽകുന്ന ഷിിജു അലക്സ്്
എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധുനിികകാാലത്ത്് അച്ചടിിക്കുംം അറിിവിിന്റെ� ജനാാധിിപത്യയവ
ത്്കരണത്തിിനുംം നേ�രെെയുണ്ടാായ പ്രതിികൂല പ്രഭുത്വവമനസ്ഥിിതിി ആധുനിികാാനന്തരകാാലത്ത്് കേ�രള
ത്തിിലെ� അക്കാാദമിിക ബ്യൂൂറോ�ോക്രാാറ്റ്് സമൂഹംം ഓൺലൈൈൻ ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവിിങ്ങിിനുനേ�രെെ
പുലർത്തുന്നു എന്നു പറയാംം�. മലയാാളംം ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവിിങ്ങിിൽ മുന്നിിട്ടുനിില്ക്കുന്ന ഗുണ്ടർട്ട്്
പ്രോ�ോജക്റ്റ്്, ആർക്കൈൈവ്്. ഓർഗ്്, ഗ്രന്ഥപ്പുര, സാായാാഹ്ന പ്രസാാധനംം, താാളിിളക്കംം എന്നിിവയൊ�ൊ
ക്കെ� സർക്കാാരിിതരസ്വവതന്ത്ര സംംരംംഭങ്ങളാാണ്്. കാാൾ മൽമൂദിിനെ� പോ�ോലുള്ളവർ ഡിിജിിറ്റൽ ദത്ത
വർഗീീകരണത്തിിൽ ചെ�യ്ത സേ�വനങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ പരാാമർശിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. എന്നാാൽ
നമ്മുടെെ സർക്കാാർ ഫണ്ടഡ്് ഡിിജിിറ്റൈൈസേ�ഷൻ പ്രോ�ോജക്റ്റുകളുടെെ അവസ്ഥ അതിിദയനീീയമാാണ്്.
തുടങ്ങിിയേ�ടത്തുതന്നെ� പലതുംം നിിലച്ചിിരിിക്കുന്നു. പൊ�ൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ആക്സസിിബിിലിിറ്റിി, ഇന്റർ
ഫെ�യ്്സ്് ഇവയൊ�ൊക്കെ� വലിിയ പ്രശ്നങ്ങളാായിി തുടരുന്നു. നമ്മുടെെ ആർക്കൈൈവിിങ്ങിിലെ� പ്രശ്നങ്ങളെെ
താാഴെെ അക്കമിിട്ട്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്താംം�.
1. ഡിിജിിറ്റൈൈസിിങ്ങ്് ദരിിദ്രമാാണ്്. പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് വാാമൊ�ൊഴിി പാാഠങ്ങളിിലുംം പ്രാാന്തസമൂഹങ്ങളുടെെ
പൈൈതൃക മേ�ഖലകളിിലുംം തീീരെെ നടക്കുന്നിില്ല.
2. ബഹുസ്വവരതയുംം വൈൈവിിധ്യയവുംം ജനാാധിിപത്യയവുംം പുലർത്തുന്നിില്ല
3. ആസൂത്രണത്തിിൽ ദിിശാാബോ�ോധമിില്ലാായ്മ, ശരിിയാായ ഒരു ആർക്കൈൈവിിങ്ങ്് നയവുംം നമുക്ക്്
ഇല്ല.
4. ഈ മേ�ഖലയിിൽ കാാര്യയമാായ ഗവേ�ഷണ പഠനസംംരംംഭങ്ങളിില്ല.
5. ആർക്കൈൈവുകളെെ ഓൺലൈൈൻ ശേ�ഖരങ്ങളാാക്കാാതിിരിിക്കുക എന്നതാാണ്് കാാലങ്ങളാായിി
തുടരുന്ന രീീതിി.
6. ഡിിജിിറ്റലൈൈസ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടവയിിൽതന്നെ� സ്കാാനുകളെെ ടെെക്്സ്റ്റുകളാാക്കിി മാാറ്റുന്നിില്ല
എന്നതാാണ്് വലിിയ പ്രതിിസന്ധിി. ചിിത്രരൂപത്തിിലാാണ്് ബഹുഭൂരിിപക്ഷവുംം ഇപ്പോ�ോഴുംം
കിിടക്കുന്നത്്.
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7. ടെെക്്സ്റ്റുകളെെ ഹൈൈപ്പർ ടെെക്്സ്റ്റുകളാായിി മാാറ്റുന്ന രീീതിിയുംം കാാണുന്നിില്ല.
8. ഈ മേ�ഖലയിിൽ എന്തെ�ങ്കിിലുംം തരംം പ്രോ�ോജക്റ്റ്് ഡിിസൈൈനിിങ്ങിിന്റെ�യുംം സെ�ർച്ച്് എഞ്ചിിനു
കളുടെെയുംം അഭാാവംം മറ്റൊ�ൊരു പരിിമിിതിിയാാണ്്.
9. ശരിിയാായ സംംവർഗീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം ഡാാറ്റാാ ബെ�യ്്സ്് ആർക്കിിടെെക്്ച്ചറിിന്റെ�യുംം
അഭാാവമാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു പ്രശ്നംം.
10. ശരിിയാായ ഇന്റർ ഫെ�യ്്സ്് ഇല്ലാായ്മയുംം നിിലനിില്ക്കുന്നു.
പുതിിയ സോ�ോഷ്യയൽ നെ�റ്റ്് വർക്ക്് അധിിഷ്ഠിിത ബിിഗ്്ഡാാറ്റയിിലെ� സംംസ്കാാര പൈൈതൃക സൂചകങ്ങൾ
മലയാാള കേ�രള സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് തെ�റ്റാായ ചിിത്രംം നല്കുന്നവയാാണ്്. ആർടിിഫാാക്റ്റുകൾക്ക്് പുറ
ത്തുള്ള അനുഭവലോ�ോകംം സംംസ്കാാരവിിശകലനത്തിിൽനിിന്നുതന്നെ� പുറത്താാക്കപ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥ
സാാങ്കേ�തിിക മാാനവിിക വിിജ്ഞാാനംം നേ�രിിടുന്ന പ്രധാാന വെ�ല്ലുവിിളിിയാാണ്്. ഈ ജ്ഞാാനശാാഖയ്ക്കെ�തിി
രാായ പ്രധാാന വിിമർശനവുംം അതുതന്നെ�. പ്രാാന്തവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടവർ പുറത്താാക്കപ്പെ�ടുന്ന അവസ്ഥ
പുതിിയ ഡിിജിിറ്റൽ ഡിിവൈൈഡുകൾക്ക്് വഴിിയൊ�ൊരുക്കുന്നു. നമ്മുടെെ പഴയ പൈൈതൃകശേ�ഖരങ്ങൾ
ബിിഗ്് ഡാാറ്റയിിലേ�ക്ക്് സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടാാത്തതിിന്റെ�, പെ�ടുന്നതിിന്റെ� പ്രശ്നങ്ങൾ മലയാാളംം
അക്കാാദമിിക സമൂഹംം ഇതുവരെെ ചർച്ച ചെ�യ്തിിട്ടിില്ല.
ഡിിജിിറ്റൽവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ ഗവേ�ഷണംം
ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈ�വിിങ്ങിിന്റെ� നിില ഇതാാണെ�ങ്കിിൽ ഡിിജിിറ്റൽരൂപത്തിിൽ തന്നെ� രൂപപ്പെ�
ട്ട ഡാാറ്റകളെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെെ അവസ്ഥ അതിിലുംം ദയനീീയമാാണ്്. പുതിിയ ഡിിജിിറ്റൽ
കാാല വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ വിിശകലനത്തിിന്് പുതിിയ രീീതിിശാാസ്ത്രവുംം കൾച്ചറൽ അനലറ്റിിക്സ്് ലാാബുകളുംം
ആവശ്യയമുണ്ട്്. ഇന്നു നമുക്ക്് കോ�ോടിിക്കണക്കിിനു ഡാാറ്റ പ്രോ�ോസസ്സ്് ചെ�യ്യേ�ണ്ടിിവരുന്നു. ടെെക്്സ്റ്റ്വവൽ
ഡാാറ്റ മാാത്രമല്ല വിിഷ്വവലുംം അല്ലാാത്തതുമാായ മറ്റ്് മൾട്ടിിമീീഡിിയാാ ഡാാറ്റകൾ കൂടിി കലർന്നതാാണ്് ഈ
ദത്തസഞ്ചയംം. ഈ ബിിഗ്് ഡാാറ്റാാ ലോ�ോകത്തുനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് എന്തെ�ങ്കിിലുംം ഗവേ�ഷണപ്രവർത്തനംം
നടത്താാനോ�ോ വിിശകലനത്തിിനോ�ോ ശരിിയാായ നിിഗമനത്തിിലെ�ത്താാനോ�ോ ഇന്നു ഗവേ�ഷകർക്കു
കഴിിയിില്ല. മനുഷ്യയസാാധ്യയമാായ ഒരു പ്രവൃത്തിിയല്ല ഇത്്. സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുടെെ സഹാായംം കൂടിിയേ�
കഴിിയൂ. എന്നാാൽ പഴയ പാാഠനിിഷ്ഠ സമീീപനംം തന്നെ�യാാണ്് സൈൈബർ വ്യയവഹാാര പഠനങ്ങളിിൽ
പോ�ോലുംം ഗവേ�ഷകർ പിിന്തുടരുന്നത്് എന്നതാാണ്് അമ്പരപ്പിിക്കുന്ന കാാര്യം�ം.
കൾച്ചറൽ അനലറ്റിിക്സ്് എന്ന കോ�ോൺസെ�പ്്റ്റ്് അവതരിിപ്പിിച്ചത്് 2005- ൽ ലെ�വ്് മനോ�ോവിി
ച്ചാാണ്്. സമകാാല ഡിിജിിറ്റൽ മീീഡിിയയെ�യുംം ബൃഹത്താായ മറ്റു ദൃശ്യയശേ�ഖരത്തെ�യുംം പര്യയവേ�ക്ഷണംം
ചെ�യ്യാാനുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാനുംം പ്രാാപ്തമാായ കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ രീീതിികളുടെെ ഉപയോ�ോഗത്തിിനാാണ്്
കൾച്ചറൽ അനലിിറ്റിിക്സ്് എന്നു പറയുന്നത്്. കൾച്ചറോ�ോമിിക്സ്് പോ�ോലുള്ള മറ്റ്് സങ്കേ�തങ്ങളുംം ഇന്നു
നിിലവിിലുണ്ട്്. സാംം�സ്കാാരിികപ്രതിിഭാാസങ്ങളെെ, വ്യയവഹാാരശീീലങ്ങളെെ ഗവേ�ഷകർ വലിിയ ഡിിജിിറ്റൽ
ആർക്കൈൈവുകളിിൽനിിന്ന്് ദത്തവിിശകലനത്തിിലൂടെെ നിിർധാാരണംം ചെ�യ്തെ�ടുക്കുന്ന രീീതിിയാാണത്്.
വ്യയക്ത്യയധിിഷ്ഠിിതമാായ ഡാാറ്റകളുംം പ്രൊ�ൊഫഷണൽ സോ�ോഴ്സുകളിിൽ നിിന്നുള്ള ഡാാറ്റകളുംം ഇഴചേ�ർന്ന
സങ്കീീർണ്ണമാായ ഒന്നാാണ്് ഡിിജിിറ്റൽ ഡാാറ്റ. നിിലനിിൽക്കുന്ന വർഗീീകരണയുക്തിികളിിലേ�ക്ക്് ചുരു
ക്കിിയെ�ടുക്കാാതെ�, അവയെ� എങ്ങനെ� ചുരുക്കിിയെ�ടുത്ത്് ആവറേേജുകളിിലെ�ത്തിിക്കുംം എന്നത്്
ഈ മേ�ഖലയിിലെ� ഗവേ�ഷണംം നേ�രിിടുന്ന മറ്റൊ�ൊരു പ്രതിിസന്ധിിയാാണ്്.

2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

19

ഗവേ�ഷണത്തിിനാായുള്ള സാാങ്കേ�തിിക ഉപകരണങ്ങൾ
നിിലവിിൽ സാാമൂഹ്യയമാാനവിിക വിിഷയങ്ങളിിലെ� ഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ദത്ത ശേ�ഖരണംം തൊ�ൊട്ട്്
പ്രസാാധനംം വരെെയുള്ള വിിവിിധ മേ�ഖലകളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന ആയിിരക്കണക്കിിനു സോ�ോഫ്റ്റ്്
വെ�യറുകൾ ലഭ്യയമാാണ്്. ഇവയിിൽ പലതുംം സ്വവതന്ത്ര സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യറുകളാാണെ�ന്നതുംം പരാാമർശിിക്കേ�
ണ്ടതാാണ്്. ഇത്തരംം റിിസർച്ച്് ഡിിജിിറ്റൽ ടൂളുകളുടെെ സഞ്ചയവുംം ഇന്റർനെ�റ്റിിൽ ഗവേ�ഷകർക്കാായിി
ലഭ്യയമാാണ്്. DIRT- (Digital Research Tool Directory), TAPoR (Text Analysis Portal for
Research) എന്നീീ പോ�ോർട്ടലുകൾ ഇതിിൽ മിികച്ചു നിില്ക്കുന്നു.
നമ്മുടെെ ഗവേ�ഷണമണ്ഡലത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യറുകളെെ അതിിന്റെ�
ഉപയോ�ോഗമണ്ഡലംം അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി മുപ്പതാായിി വർഗീീകരിിക്കാംം�. ഓരോ�ോ വിിഭാാഗത്തിിലുംം നിിരവധിി
സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യറുകളുണ്ട്്. മലയാാള ഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� വിിവിിധ മണ്ഡലങ്ങളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ
കഴിിയുന്ന അത്തരംം വ്യയത്യയസ്തയിിനംം സോ�ോഫ്റ്റ്് വെ�യറുകളെെയുംം അതിിന്റെ� സാാധ്യയതയെ�യുംം ഉപയോ�ോ
ഗക്രമത്തെ�യുംം വഴിിയെ� വിിശദീീകരിിക്കാംം�.
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സന്തോ�ോഷ്് എച്ച്്.കെ�.
പട്ടാാമ്പിി ഗവണ്മെ�ന്റ്് സംംസ്കൃത കോ�ോളേ�ജിിൽ അദ്ധ്യാാ�പകൻ.

ഹോ�ോർത്തൂസ്് മലബാാറിിക്കസ്് മുതൽ എൽ നിിനോ�ോ വരെെ:
റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവുംം ആഗോ�ോള പാാരിിസ്ഥിിതിിക ചരിിത്രവുംം
ജസ്റ്റിിൻ മാാത്യുു,

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ. ചരിിത്രവിിഭാാഗംം, ഹാാൻസ്് രാാജ്് കോ�ോളേ�ജ്്, ഡൽഹിി സർവകലാാശാാല

പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രത്തിിന്റെ� രീീതിിശാാസ്ത്രത്തിിൽത്തന്നെ� മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിിയ ധൈൈഷണിിക
ഇടപെ�ടൽ നടത്തിിയ ചരിിത്രകാാരൻ ആയിിരുന്നു രണ്ടാായിിരത്തിി ഇരുപത്് ജൂൺമാാസംം 25-നു
വിിടവാാങ്ങിിയ റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്്. സമകാാലിിക പാാരിിസ്ഥിിതിിക ചര്ച്ചകള്ക്ക്് ചരിിത്ര പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�
നല്കിിയവരിില് പ്രധാാനിിയാായിിരുന്നു ഗ്രോ�ോവ്്. യൂറോ�ോപ്പിിലെ� ആധുനിിക വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�
വളര്ച്ചയിില് ആധുനിികപൂര്വ കേ�രളത്തിിലെ� വൈൈദ്യയശാാസ്ത്രവുംം സസ്യയശാാസ്ത്രവുംം നിിര്ണാായക പങ്ക്്
വഹിിച്ചിിരുന്നു എന്ന ചരിിത്രംം വിിശദമാാക്കിിയ ഗ്രോ�ോവ്് കേ�രളത്തിിന്റെ� ചരിിത്രകാാരന് കൂടിിയാാണ്്.
പാാരിിസ്ഥിിതിിക വ്യയതിിയാാനംം വരുത്തിിത്തീീർക്കാാവുന്ന പ്രകൃതിി ദുരന്തങ്ങളെെയുംം അതിിന്റെ� സാാമൂഹിിക
പ്രത്യയഘാാതങ്ങളെെയുംം എല് നിിനോ�ോയുടെെ ചരിിത്രംം വഴിി ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കുംം സമൂ
ഹത്തിിനുംം അദ്ദേ�ഹംം മുന്നറിിയിിപ്പ്് നൽകിി.
ചരിിത്രംം ദേ�ശരാാഷ്ട്രങ്ങളുടെെ വീീരേ�തിിഹാാസമല്ലെ�ന്നുംം അധിികാാരവുംം ജൈൈവിികതയുംം കൂടിിക്ക
ലര്ന്ന സങ്കീീര്ണ്ണമാായ ഇടപെ�ടലുകളിില്ക്കൂടിിയാാണ്് മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങള് രൂപപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്നുംം
വിിശദീീകരിിക്കുന്ന ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പഠനങ്ങള് സമകാാലിിക ജീീവിിതത്തിിന്് ചരിിത്ര പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം� നല്കു
ന്നതിില് പ്രധാാനമാാണ്്. സാാമ്പ്രദാായിിക വിിഷയങ്ങളുടെെ അതിിര് വരമ്പുകള് ലംംഘിിക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്്
ചരിിത്രഗവേ�ഷണംം മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങളുടെെ ജീീവിിതകഥയാാകുന്നതെ�ന്ന്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� ബൌ�ൌദ്ധിിക
ജീീവിിതംം തെ�ളിിയിിച്ചു. ഓക്സ്്ഫോ�ോര്ഡ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഭൂമിിശാാസ്ത്രത്തിിൽ ബിിരുദവുംം
ജീീവശാാസ്ത്രത്തിിൽ ബിിരുദാാന്തര ബിിരുദവുംം നേ�ടിിയ ശേ�ഷമാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം ആഗോ�ോള പാാരിിസ്ഥിിതിിക
ചരിിത്രത്തിിൽ വിിപുലമാായ ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നത്്. യൂറോ�ോപ്പിിനെ� കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്് സ്ഥാാപിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടുള്ള ചരിിത്രവീീക്ഷണത്തിിൽ നിിന്ന്് വേ�റിിട്ട വഴിിയാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തത്്.
പാാരിിസ്ഥിിതിിക സാാമ്രാാജ്യയത്വംം� (Green Imperialism), ആഗോ�ോള പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധംം
(Global Ecological Consciousness), കാാലാാവസ്ഥയുംം സമൂഹ ചരിിത്രവുംം, അരിികുവൽക്കരിി
ക്കപ്പെ�ട്ട ദ്വീീ�പസമൂഹങ്ങളുടെെ കോ�ോളനിിഭരണകാാലത്തെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രംം തുടങ്ങിിയ നിിര
വധിിമേ�ഖലകൾ റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� ചരിിത്രഗവേ�ഷണപരിിധിിയിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. യൂറോ�ോപ്പ്്
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കേ�ന്ദ്രീീതമാായ ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ സ്ഥാാനത്ത്് ഇന്ത്യയയുംം ആഫ്രിിക്കയുംം കരീീബീീയന് ദേേശങ്ങളുംം
ആഗോ�ോള പാാരിിസ്ഥിിതിിക ചരിിത്രത്തിില് നിിര്ണാായകമാാണെ�ന്ന്് വിിലയിിരുത്തിിയ ഗ്രോ�ോവിിന്റെ�
പഠനങ്ങൾ ദേ�ശരാാഷ്ട്രങ്ങളുടെെ ചരിിത്രത്തിിൽ അരിികുവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന കേ�രളംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന
ദേ�ശങ്ങളെെ പരിിസ്ഥിിതിിചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിലെ� പ്രധാാന പഠന മേ�ഖലയാാക്കിി. പാാരിിസ്ഥിിതിിക
സാാമ്രാാജ്യയത്വംം� എന്ന ആശയംം ഇന്ത്യയൻ സര്വകലാാശാാലകളിിലെ� ചരിിത്രവിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് ഏറ്റവുംം
പരിിചിിതമാാകുന്നത്് റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് എന്ന പേ�രിിനൊ�ൊപ്പംം ആയിിരിിക്കണംം. ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പാാരിി
സ്ഥിിതിിക ചരിിത്രത്തിിലെ� ക്ലാാസിിക്് എന്ന്് വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന ഡോ�ോക്ടറൽ ഗവേ�ഷണംം ‘Green
Imperialism എന്ന പേ�രിിൽ പുസ്തകമാായിി 1994- ൽ പ്രസിിദ്ധിികരിിച്ചു.
ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനദശകങ്ങളിിലാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് പരിിസ്ഥിിതിിചരിിത്രത്തിിൽ
കാാര്യയമാായ ശ്രദ്ധ ലഭിിക്കാാതിിരുന്ന കേ�രളംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന ദേ�ശങ്ങളെെപ്പറ്റിി പഠിിക്കുന്നത്്.1 പരിിസ്ഥിി
തിിപഠനംം ഒരു പ്രധാാന പഠനവിിഷയമാായിി ഇന്ത്യയൻ സർവകലാാശാാലകളിിലെ� ചരിിത്ര ക്ലാാസ്സ്്
മുറിികളിിൽ ഇടംം പിിടിിച്ചത്് കഴിിഞ്ഞ മൂന്നു പതിിറ്റാാണ്ടുകളിിലാാണ്്. അതിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ചത്് ഇന്ത്യയൻ
ഉപഭൂഖണ്്ഡത്തിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രത്തിിൽ റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ചരിിത്ര
ഗവേ�ഷകർ നടത്തിിയ ഇടപെ�ടലാാണ്്. തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി എണ്പതുകള് വരെെ മുന്കൈൈ ഉണ്ടാാ
യിിരുന്ന അധിിനിിവേ�ശ കാാലത്തെ� പരിിസ്ഥിിതിി പഠനത്തിില് നിിന്നുംം തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായ രീീതിി
ശാാസ്ത്രമാാണ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ�പഠനങ്ങൾക്കുള്ളത്്. ആശയങ്ങളുടെെ ചരിിത്രമാായാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് പരിിസ്ഥിിതിി
ചരിിത്രത്തെ� സമീീപിിച്ചത്്.
പോ�ോർത്തുഗീീസ്്-ഡച്ച്് അധിിനിിവേ�ശകാാലത്തെ� കേ�രളത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പഠനംം
ആധുനിികവൈൈദ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വളർച്ചയുംം അധിിനിിവേ�ശവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദേേശങ്ങളിിലെ� തദ്ദേ�ശീീ
യമാായ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര അറിിവുകളുടെെ ക്രോ�ോഡീീകരണവുംം തമ്മിിലുള്ള അഭേ�ദ്യയമാായ ബന്ധംം ചൂണ്ടിിക്കാാ
ണിിക്കുന്നു. ആധുനിിക സസ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� വളർച്ച ഇതിിൽ പ്രധാാനമാാണ്്. ഏഷ്യയയിിൽ നിിന്നുള്ള
ഔഷധിിഗ്രന്ഥങ്ങളുംം ഔഷധസസ്യയങ്ങളുംം യൂറോ�ോപ്പിിലെ� സസ്യയശാാസ്ത്ര അറിിവിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിമാാറിി
യത്് അധിിനിിവേ�ശകാാലത്തെ� നിിരന്തരമാായ സമ്പർക്കത്തിിലൂടെെയാാണ്്. പിിന്നീീട്് അധിിനിിവേ�ശത്തെ�
സാാധ്യയമാാക്കുന്നതിിൽ വൈൈദ്യയശാാസ്ത്ര അറിിവുകൾക്ക്് വലിിയ പങ്കുണ്ട്്. ഇത്് വിിവരിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി
മലബാാറിിലെ� വൃക്ഷസസ്യാാ�ദിികളുടെെ ഔഷധഗുണങ്ങളെെ ആഴത്തിിൽ പഠിിക്കുന്ന ഹോ�ോർത്തൂസ്്
മലബാാറിിക്കസിിനെ� (ഗാാർഡൻ ഓഫ്് മലബാാർ) ഗ്രോ�ോവ്് ആശ്രയിിക്കുന്നുണ്ട്്. വൈൈദ്യം�ം തൊ�ൊഴിിലാാ
യുണ്ടാായിിരുന്ന തദ്ദേ�ശീീയരിിൽ നിിന്ന്് ശേ�ഖരിിച്ച ഈ അറിിവുകൾ നെ�തർലാാൻഡിിൽ നിിന്നുള്ള
ശാാസ്ത്രഗവേ�ഷകരുടെെ പ്രകൃതിിയെ�പറ്റിിയുള്ള അറിിവുകൾ രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ വലിിയ പങ്കാാണ്്
വഹിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. ഇത്തരത്തിിൽ ആഗോ�ോളതലത്തിിലുള്ള പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ� വളർച്ച
യുംം അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുമാായുള്ള ബന്ധംം ഗ്രോ�ോവ്് വിിശദമാാക്കുന്നു.

പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധവുംം ചരിിത്ര രചനയുംം
ലോ�ോകംം ഇപ്പോ�ോള് നേ�രിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന മഹാാമാാരിി ചരിിത്രവീീക്ഷണത്തിിൽത്തന്നെ� വലിിയ
മാാറ്റങ്ങളാാണ്് വരുത്തിികൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭങ്ങളുംം മഹാാമാാരിികളുംം ആധുനിികസംം
സ്കാാരത്തിിന്റെ� തന്നെ� തകർച്ചയിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുമോ�ോയെ�ന്ന്് ശാാസ്ത്ര-സാാമൂഹ്യയശാാസ്ത്രഗവേ�ഷകര്
ആശങ്ക പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന കാാലവുമാാണിിത്്. രോ�ോഗാാണുക്കള് തുടങ്ങിി എല്-നീീനോ�ോവരെെയുള്ള പ്രതിി
ഭാാസങ്ങള്ക്ക്് സമൂഹങ്ങളുടെെ പരിിണാാമങ്ങളിിലുള്ള സ്വാാ�ധീീനത്തെ�പ്പറ്റിി ചരിിത്രഗവേ�ഷകര് പഠിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.2 എല് നിിനോ�ോയുംം സാാമൂഹ്യയ പരിിണാാമവുംം ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി ഗ്രോ�ോവ്് നടത്തിിയ
പഠനംം (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) കാാലാാവസ്ഥാാ വ്യയതിിയാാനത്തിിന്് ചരിിത്ര പരിിപ്രേ�ക്ഷ്യംം�
നൽകുന്ന നിിരവധിി പഠനങ്ങളുടെെ തുടക്കമാായിിരുന്നു. പ്രകൃതിിക്ഷോ�ോഭങ്ങളെെയുംം കാാലാാവസ്ഥാാവ്യയതിി
യാാനത്തെ�യുംം മഹാാമാാരിികളെ�യുംംപറ്റിി അന്വേ�േഷിിക്കുന്ന ഒരു ചരിിത്രഗവേ�ഷണശാാഖയാായിി കഴിിഞ്ഞ
ഒരു പതിിറ്റാാണ്ടാായിി പാാരിിസ്ഥിിതിികപഠനങ്ങള് മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞുവെ�ന്നുതന്നെ� പറയാംം�.
തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി അറുപതുകൾ മുതൽ പരിിസ്ഥിിതിി ചരിിത്രംം സാാമൂഹിിക ചരിിത്രഗവേ�ഷണ
ത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നുണ്ട്്. യൂറോ�ോപ്പ്്, അമേ�രിിക്ക തുടങ്ങിിയ വ്യയവസാായവത്്കൃത രാാഷ്ട്രങ്ങളുടെെ ചരിിത്ര
ത്തിിനുംം ആശയങ്ങൾക്കുമാാണ്് ആദ്യയകാാല പാാരിിസ്ഥിിതിിക ചരിിത്രത്തിിൽ പ്രാാധാാന്യംം� ലഭിിച്ചിിരുന്നത്്.
1960-കളിില് റേ�ച്ചൽ കാാഴ്സന്റെ� സൈൈലന്റ്് സ്പ്രിിങ്്” (Rachel Carson, Silent Spring, 1962) എന്ന
പഠനംം പാാരിിസ്ഥിികാാവബോ�ോധംം എന്ന ആശയത്തിിന്് ശക്തമാായ അടിിത്തറ നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
ലോ�ോകമെെമ്പാാടുംം സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. മനുഷ്യയർ പ്രകൃതിിയിിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെ�ടലുകൾ കാാലാാവസ്ഥാാ
വ്യയതിിയാാനത്തിിന്് കാാരണമാാകുമോ�ോ എന്നത്് സർവകലാാശാാലകളിിലുംം പൊ�ൊതുവേ�ദിികളിിലുംം വളരെെ
പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ ചർച്ചചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടുതുടങ്ങിി.
ചരിിത്രമെെന്നാാല് ഒരു രാാഷ്ടത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമ്പത്തിികചരിിത്രമെെന്ന വീീക്ഷണത്തിില്
വിിപ്ലവകരമാായ മാാറ്റങ്ങളാാണ്് കഴിിഞ്ഞ ആറുപതിിറ്റാാണ്ടുകളാായിി പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രഗവേ�ഷകര്
വരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങളുടെെ പരിിണാാമപ്രക്രിിയയിില് കാാലാാവസ്ഥയുടെെയുംം,
ഭൂമിിയുടെെയുംം, ജീീവജാാലങ്ങളുടെെയുംം, കീീടങ്ങളുടെെയുമെെല്ലാം�ം നിിലനിിൽപ്പിിനുള്ള പങ്ക്് പരിിസ്ഥിിതിിച
രിിത്രഗവേ�ഷകര് വിിശദമാായിി അവലോ�ോകനംം ചെ�യ്തു. മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങൾ അവരുടെെ ജീീവിിതത്തെ�
പാാരിിസ്ഥിിതിികമാായ പ്രത്യേ�േകതകൾക്കനുസരിിച്ചു രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന അന്വേ�േഷണ
മാാണ്് ആദ്യയകാാല പരിിസ്ഥിിതിിചരിിത്രഗവേ�ഷകർ നടത്തിിയത്്. എന്നാാൽ മനുഷ്യയരെെ ഏകമാാനമാായ
ഒരു യാാഥാാർഥ്യയമാായിി കാാണുക വഴിി സാാമ്രാാജ്യയത്വവ ശക്തിികൾ കോ�ോളനിിവത്്കൃത രാാജ്യയങ്ങളിിൽ
നടത്തിിയ പാാരിിസ്ഥിിക ചൂഷണങ്ങള് കാാര്യയമാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടിില്ല. ഉപജീീവനമാാര്ഗ്ഗ
മാായുംം അതിിജീീവനത്തിിനു വേ�ണ്ടിിയുംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയകളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെയുംം അധ്വാാ�ന
ശേ�ഷിികൊ�ൊണ്ടുംം മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങൾ പ്രകൃതിിയെ� നിിരന്തരമാായിി മാാറ്റിിത്തീീർത്തുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
ജീീവിിക്കുന്ന പ്രകൃതിി സംംരക്ഷിിക്കുകയെ�ന്നത്് മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ� ധാാർമ്മിിക ഉത്തരവാാ
ദിിത്തമാാണെ�ന്ന സാാമൂഹിികാാവബോ�ോധംം പാാശ്ചാാത്യയനാാടുകളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടുതുടങ്ങിിയത്് രണ്ടാംം�
ലോ�ോകയുദ്ധത്തിിന്് ശേ�ഷമുള്ള കാാലത്താാണ്്. ഡൊ�ൊണാാള്ഡ്് വൂസ്റ്റർ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിി
കചരിിത്രഗവേ�ഷകർ കാാർഷിികപാാരിിസ്ഥിിതിിക ചരിിത്രംം (agroecological perspective of
history) എന്ന പുതിിയ സങ്കൽപ്പനത്തിിനു തുടക്കമിിട്ടു. മനുഷ്യയരുടെെ നിിലനിിൽപ്പിിന്് പ്രകൃതിിയുടെെ
സന്തുലിിതാാവസ്ഥക്കുള്ള പ്രാാധാാന്യംം� ലോ�ോകരാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� തന്നെ� ഭാാഗമാായിി മാാറിിത്തുടങ്ങിിയതുംം
എഴുപതുകള് മുതലാാണ്്.
പഴയകാാല സമൂഹങ്ങൾ പ്രകൃതിി എന്ന ആശയത്തെ� എങ്ങനെ� മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു
എന്ന അന്വേ�േഷണംം ശാാസ്ത്രഗവേ�ഷണങ്ങൾക്കുംം ചരിിത്രപഠനങ്ങൾക്കുമിിടയിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന
പല അതിിർവരമ്പുകളുംം ഇല്ലാാതാാക്കിി. മനുഷ്യയസമൂഹങ്ങൾ വേ�ട്ടയിിൽ നിിന്നുംംമാാറിി കാാർഷിികവൃത്തിി
സ്വീീ�കരിിച്ച്് നവശിിലാായുഗ സംംസ്കാാരത്തിിലെ�ത്തിിയതിിനെ� (Neolithic Cultures) കുറിിച്ചുള്ള
നരവംംശശാാസ്ത്രഗവേ�ഷകരുടെെയുംം പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷകരുടെെയുംം അന്വേ�േഷണംം പാാലിിയോ�ോബോ�ോ
ട്ടണിി, പാാലിിയോ�ോസൂവോ�ോളജിി, ഭൂശാാസ്ത്രപഠനങ്ങള് തുടങ്ങിിയ അറിിവിിന്റെ� മേ�ഖലകളിിലെ�ത്തിി. വൃക്ഷ
സസ്യാാ�ദിികള്ക്കുംം ജന്തുജാാലങ്ങൾക്കുംം മുകളിിൽ മനുഷ്യയർ നിിയന്ത്രണംം സ്ഥാാപിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയ
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എന്നതിിനപ്പുറത്തേ�ക്ക്് നവശിിലാായുഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കഴിിഞ്ഞ നാാല്് പതിിറ്റാാണ്ടുക
ളാായിി മനുഷ്യയനുംം പ്രകൃതിിയുംം തമ്മിിലുള്ള സങ്കീീർണമാായ ബന്ധത്തിിൽ മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന
സാാമൂഹ്യയസാാഹചര്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാായിി വളർന്നു.3
പതിിനഞ്ചാംം�നൂറ്റാാണ്ടുതുടങ്ങിിയുള്ള സമുദ്രവ്യാാ�പാാരത്തിിന്റെ�യുംം മുതലാാളിിത്തസാാമൂഹ്യയക്രമത്തിി
ന്റെ�യുംം വളർച്ച പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രത്തിിലെ� ഒരു പ്രധാാന വഴിിത്തിിരിിവാായാാണ്് ചരിിത്രഗവേ�
ഷകർ വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. ഭൂമിിയുടെെ ഉപയോ�ോഗത്തിിലുംം വിിളകളുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പിിലുമുണ്ടാായ വലിിയ
മാാറ്റങ്ങളാാണ്് ആധുനിികലോ�ോകക്രമത്തിിനു തുടക്കമിിട്ടത്്. കാാർഷിികജീീവിിതക്രമത്തിിലെ� രണ്ടാാമത്തെ�
വിിപ്ലവംം എന്ന്് വിിളിിക്കാാവുന്ന തരത്തിിൽ ഉൽപ്പാാദന-വിിതരണ പ്രക്രിിയയിിൽ വലിിയ മാാറ്റങ്ങളാാണ്്
പതിിനഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടുമുതൽ കാാണുന്നത്്. കൃഷിിഭൂമിിയുംം വിിളവുകളുംം തേ�ടിിയുള്ള കുടിിയേ�റ്റങ്ങള്
പാാശ്ചാാത്യയശക്തിികളുടെെ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ബന്ധങ്ങൾക്കു തുടക്കമിിട്ടതുംം ഇതേ� കാാലത്താാണ്്.
പതിിനഞ്ചാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിൽ തുടങ്ങുന്ന കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണംം കേ�രളചരിിത്രംം പഠിിക്കുന്ന ചരിി
ത്രവിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് സുപരിിചിിതമാാണ്്. കോ�ോട്ടകളുംം, പള്ളിികളുംം തുടങ്ങിി പോ�ോർത്തുഗീീസ്്-ഡച്ചു
ഭരണകാാലങ്ങളുടെെ അവശേ�ഷിിപ്പുകൾ ഇന്നുംം കേ�രളത്തിിൽ പലയിിടത്തുംം കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം.
കേ�രളത്തിിലെ� ആർക്കൈൈവ്്സു
 കളുംം അക്കാാലത്തെ� രേ�ഖകൾ ചരിിത്രവിിദ്യാ�ാർത്ഥിികളുടെെ പഠനത്തിി
നുവേ�ണ്ടിി സംംരക്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ ആദ്യയകാാല കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം രാാഷ്ട്രീീ
യബന്ധങ്ങളുടെെയുംം കച്ചവടത്തിിന്റെ�യുംം ചരിിത്രങ്ങളാായാാണ്് എഴുതപ്പെ�ട്ടത്്. എണ്പതുകള് മുതല്
റിിച്ചാാര്ഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് ഉള്പ്പെ�ടുന്ന പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രഗവേ�ഷകര് ആധുനിികലോ�ോകക്രമത്തിിന്റെ�
തുടക്കത്തിിലുള്ള കോ�ോളനിിവല്ക്കരണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം വിിമര്ശനാാത്മകമാായിി വിിശകലനംം നടത്തിി.
മുഖ്യയധാാര രാാഷ്ട്രീീയചരിിത്രത്തിില് നിിന്നു വേ�റിിട്ട്് സാാധാാരണജനങ്ങളുടെെ പരിിസ്ഥിിതിിയെ�പ്പറ്റിിയു
ള്ള അറിിവുകളുംം ജീീവിിതശൈൈലിിയുമെെല്ലാം�ം ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി മാാറിി. യൂറോ�ോപ്പിിൽ
നിിന്നുള്ള കർഷകരുടെെ അന്താാരാാഷ്്ട്രകുടിിയേ�റ്റവുംം അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സംംഭവിിച്ച നാാണ്യയവിിളകളുടെെ
വ്യാാ�പനവുംം ചരിിത്രഗവേ�ഷകരുടെെ അന്വേ�േഷണവിിഷയങ്ങളാായിി. യൂറോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുള്ള കർഷക
രുടെെ കുടിിയേ�റ്റവുംം യൂറോ�ോപ്പ്് കേ�ന്ദ്രിിത ചരിിത്രരചനയുടെെ ഭാാഗമാായിി തുടർന്നു. അമേ�രിിക്കൻ പാാരിി
സ്ഥിിതിികചരിിത്രഗവേ�ഷകനാായ ആൽഫ്രഡ്്ക്രോ�ോസ്്ബിിയാാണ്് പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്രാാജ്യയത്വംം� എന്ന
സങ്കല്പ്പനംം ആദ്യയമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. യൂറോ�ോപ്പ്് കേ�ന്ദ്രിിതമാായ ചരിിത്ര വീീക്ഷണമാാണ്്
ക്രോ�ോസ്്ബിിയുടെെ കൊ�ൊളംംബിിയൻ എക്സ്്ചേ�ഞ്ച്് (Colombian exchange) എന്ന സങ്കല്പനംം (Crosby,
1986).4 ക്രിിസ്റ്റഫർ കൊ�ൊളംംബസിിനു ശേ�ഷംം നടന്ന ആഗോ�ോളപാാരിിസ്ഥിിതിികവ്യയതിിയാാനത്തെ� സൂചിി
പ്പിിക്കാാനാാണ്് ‘കൊ�ൊളംംബിിയൻ’ എന്ന പദംം ക്രോ�ോസ്്ബിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. യൂറോ�ോപ്പിിൽനിിന്നുള്ള
കച്ചവടക്കാാരുടെെയുംം കര്ഷകരുടെെയുംം ലോ�ോകത്തിിലെ� മറ്റു മിിതശീീതോ�ാഷ്്ണമേ�ഖലകളിിലേ�ക്കുള്ള
വന്തോ�ോതിിലുള്ള കുടിിയേ�റ്റവുംം സാാമ്രാാജ്യയഭരണത്തിിന്റെ� വളർച്ചയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധമാാണ്് ക്രോ�ോ
സ്്ബിിയുടെെ പഠനംം അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്് (Crosby, 1986). അമേ�രിിക്കയുംം കാാനഡയുംം ന്യൂൂസിിലാാൻഡുംം
ആസ്്ട്രേ�ലിിയയുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന മിിതശീീതോ�ാഷ്്ണ മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിിയവർ യൂറോ�ോപ്പ്യയൻ
രാാഷ്ട്രീീയ മേ�ധാാവിിത്വംം� മാാത്രമല്ല, സസ്യയങ്ങളുടെെയുംം, ജീീവജാാലങ്ങളുടെെയുംം വൻതോ�ോതിിലുള്ള കുടിിയേ�റ്റംം
സാാധ്യയമാാക്കിി. യൂറോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുള്ള കുടിിയേ�റ്റക്കാാർ ഈ പുതിിയ നാാടുകളിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകുന്നത്് അവർ
കൃഷിി ചെ�യ്തിിരുന്ന വിിളകളുടെെ വിിത്തുകളുംം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമാായാാണ്്. നൂറ്റാാണ്ടുകൾ നീീണ്ടുനിിന്ന ഈ
പ്രക്രിിയയെ�യാാണ്് കൊ�ൊളംംബിിയൻ എക്സ്്ചേ�ഞ്ച്് എന്ന്് ക്രോ�ോസ്്ബിി വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിിയെ�ണ്പതുകളിിലാാണ്് പാാരിിസ്ഥിിതിികാാവബോ�ോധത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പുതിിയ
അന്വേ�േഷണമേ�ഖലയാായിി വളര്ന്നുവരുന്നത്്. പരിിസ്ഥിിതിിമലിിനീീകരണവുംം മണ്ണൊ�ൊലിിപ്പുമെെല്ലാംം�
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പഠനവിിഷയമാാകുന്ന ഇക്കാാലത്താാണ്് വിിഭവങ്ങള്ക്ക്് വേ�ണ്ടിിയുള്ള അരിികുവല്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട സമൂ
ഹങ്ങളുടെെ പോ�ോരാാട്ടങ്ങൾ പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നത്്. കൊ�ൊളോ�ോണിി
യലിിസത്തിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രംം എന്ന പുതിിയ പഠനമേ�ഖലയുടെെ വിികാാസമാാണ്് തുടർന്ന്്
ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിൽ കാാണാാൻ സാാധിിക്കുന്നത്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമ്പത്തിിക
ചരിിത്രമാായിി മാാത്രംം കണ്ടിിരുന്ന വീീക്ഷണത്തിിന്് വിിപ്ലവകരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ളവരുടെെ ചരിിത്രഗവേ�ഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ വാായനക്കാാരിിലെ�ത്തു
ന്നത്്. പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ പരിിണാാമവുംം രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരവുംം തമ്മിിലുള്ള സങ്കീീര്ണ്ണമാായ ബന്ധംം
ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി. യൂറോ�ോപ്യയൻ ആശയങ്ങളെ� കോ�ോളനിികൾക്ക്് മുകളിിൽ
അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കുന്ന ഏകമാാനമാായ ചരിിത്രമല്ല ,മറിിച്ച്് കോ�ോളനിികളിിലെ� അറിിവുകളുംം ആശയങ്ങ
ളുംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുംം യൂറോ�ോപ്പിിലെ� ആധുനിിക ശാാസ്ത്രവീീക്ഷണത്തെ� രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ
പ്രധാാനമാായിിരുന്നു എന്ന ശക്തമാായ വീീക്ഷണമാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്്. ക്രോ�ോസ്്ബിി
യുടെെ ആശയങ്ങളെെ വിിമർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്രാാജ്യയത്തിിന്റെ�
ചരിിത്രമെെഴുതുന്നത്്. യൂറോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുള്ള കർഷകരുടെെ കുടിിയേ�റ്റംം ദ്വീീ�പസമൂഹങ്ങളുടെെ ആവാാ
സവ്യയവസ്ഥയെ� പൂർണ്ണമാായുംം തകിിടംംമറിിച്ചു എന്ന നിിലപാാട്് ചരിിത്രപരമല്ലാായെ�ന്നാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്്
വാാദിിക്കുന്നത്് (Grove 1993, 320). ഇത്തരംം ഏകപക്ഷീീയമാായ വിിവരണങ്ങള്ക്ക്് പകരംം പല
അടരുകളുള്ള ചരിിത്രാാഖ്യാാ�നങ്ങള് ആണ്് റിിച്ചാാര്ഡ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� ഗവേ�ഷണങ്ങള് പുറത്തുകൊ�ൊണ്ടു
വരുന്നത്്. പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്ര്യാാ�ജ്യയത്വവത്തിിന്റെ� ഏഷ്യയൻ-ആഫ്രിിക്കൻ ചരിിത്രമാാണ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ�
പഠനമേ�ഖലകളിിൽ പ്രധാാനംം. അതിിൽത്തന്നെ� കോ�ോളനിിവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദ്വീീ�പുകളുംം തീീരദേ�ശ
മേ�ഖലകളുംം ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പ്രധാാന അന്വേ�േഷണമേ�ഖലകളാാണ്്. സെ�ന്റ്് ഹെ�ലേ�ന, മൗ�റിിഷ്യയസ്്,
കേ�രളംം തുടങ്ങിി അന്നു വരെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രത്തിിൽ കാാര്യയമാായ ശ്രദ്ധ ലഭിിക്കാാതെ� കിിടന്ന
ദേ�ശങ്ങളുടെെ ചരിിത്രമാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
ക്രോ�ോസ്്ബിിയുടെെയുംം ഗ്രോ�ോവിിന്റെ�യുംം പഠനങ്ങളെെ പിിന്തുടർന്ന്് ചരിിത്രഗവേ�ഷകർ അധിിനിി
വേ�ശത്തിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രംം ഒരു പ്രധാാന പഠനവിിഷയമാാക്കിി. അതിിൽ ക്രോ�ോസ്്ബിിയുടെെ
കൊ�ൊളംംബിിയൻ എക്സ്്ചേ�ഞ്ച്് എന്ന സങ്കൽപ്പനത്തോ�ോടുള്ള വിിമർശനവുംം ഉൾപ്പെ�ടുംം. പാാരിിസ്ഥിിതിി
കസാാമ്രാാജ്യയത്വംം� എന്നത്് യൂറോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുള്ള ഏകപക്ഷീീയമാായ കുടിിയേ�റ്റകഥ മാാത്രമല്ലയെ�ന്നു
ക്രോ�ോസ്്ബിിയുടെെ പഠനങ്ങളെെ വിിമർശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഗ്രോ�ോവ്് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നു (Grove 1993, p. 320).
യൂറോ�ോപ്യയൻ അറിിവുകളുടെെ കടന്നുകയറ്റംം മാാത്രമാായിിരുന്നിില്ല അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ആദ്യയകാാലങ്ങ
ളിിൽ സംംഭവിിച്ചത്്. തദ്ദേേശീീയമാായ അറിിവുകൾ യൂറോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുള്ള സസ്യയശാാസ്ത്രഗവേ�ഷകരുടെെ
പ്രകൃതിിയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള ധാാരണകളെെ രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ നിിർണ്ണാായകമാായ പങ്കു വഹിിക്കുന്നുണ്ട്്
(Grove: 1995). ആധുനിിക സസ്യയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� രൂപപ്പെ�ടലിിൽ തദ്ദേേശീീയമാായ അറിിവുകൾക്ക്്
വലിിയ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്് എന്ന്് ഹുംംബോ�ോള്ഡിിന്റെ� (Alexander von Humboldt) ശാാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ
ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ച്് ഗ്രോ�ോവ്് വിിശദമാാക്കുന്നു.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാരവുംം കോ�ോളനിിവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദേ�ശങ്ങളിിലെ� പാാരിിസ്ഥിിതിിക
വ്യയതിിയാാനവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള ചരിിത്രവിിശകലനങ്ങൾ ഇപ്പോ�ോൾ ചരിിത്രഗവേ�ഷ
കര്ക്ക്് പരിിചിിതമാാണ്്. സർവകലാാശാാലകളുടെെ പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിൽ പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്രാാജ്യയത്വംം�
ഒരു പ്രധാാന പഠനവിിഷയവുമാാണ്്. ഏഷ്യയൻ, ആഫ്രിിക്കൻ, ലാാറ്റിിനമേ�രിിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിിലെ�
അനുകൂലപ്രകൃതിിയുംം കുറഞ്ഞ ചിിലവിിൽ ലഭിിക്കുന്ന ഭക്ഷണവുംം, ഊർജ്ജസ്രോ�ോതസുകളുംം, അസംം
സ്കൃതവസ്തുക്കളാാക്കിി മാാറ്റിിയതിിന്റെ� ചരിിത്രംംകൂടിിയാാണ്് കോ�ോളനിിവൽക്കരണംം. ഈ ദേേശങ്ങളിിലെ�
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വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുംം മഴക്കാാടുകളുംം ധാാതുപദാാര്ത്ഥങ്ങളുംം വിിപണിിമൂല്യയമുള്ള വിിഭവങ്ങളാാക്കിി വാാണിി
ജ്യയക്കമ്പനിികൾ നൂറ്റാാണ്ടുകളോ�ോളംം കയറ്റിിയയച്ചു. ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് എൺപതുകൾ മുതൽ ശക്തിി
പ്രാാപിിക്കുന്ന പരിിസ്ഥിിതിി മുന്നേ�റ്റങ്ങൾക്ക്് ആശയപരമാായിി പിിൻബലംം നൽകുന്ന കാാഴ്്ച്ചപ്പാാട്്
കൂടിിയാാണ്്.
പാാരിിസ്ഥിിതിികാാധിിനിിവേ�ശംം മാാത്രമല്ല, അധിിനിിവേ�ശകാാലങ്ങളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട പാാരിിസ്ഥിിതിിക
വിിജ്ഞാാനവുംം അതിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയവുംം ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പഠനങ്ങളിിൽ പ്രധാാനമാായിിരുന്നു. അധിിനിിവേ�ശ
ത്തെ� ബൌ�ൌദ്ധിികമാായിി പിിന്തുണച്ചിിരുന്ന പ്രകൃതിിസംംരക്ഷണംം എന്ന ആശയത്തെ� ഗ്രോ�ോവ്് സൂക്ഷ്മ
മാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. കോ�ോളനിിവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ദേേശങ്ങളെെ ഏദൻതോ�ോട്ടങ്ങളാായുംം
(Garden of Eden) വന്യയതയാായുംം (Wilderness) അവതരിിപ്പിിക്കുക എന്ന പടിിഞ്ഞാാറൻ പാാരിി
സ്ഥിിതിികതത്വവചിിന്തയെ� ഗ്രോ�ോവ്് വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. മനുഷ്യയർ സ്വംം�ശീീകരിിക്കാാത്ത പ്രകൃതിി
എന്ന ആശയംം അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്് ബൌ�ൌദ്ധിികപിിന്തുണ നൽകുന്ന ആശയങ്ങൾ ആയിിരുന്നു.
വനങ്ങളുംം പുഴകളുമെെല്ലാം�ം ഇനിിയുംം മനുഷ്യയർ കീീഴ്്പ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടിില്ലാാത്ത മൂല്യയങ്ങളാാണെ�ന്ന ധാാരണയ്ക്കു
പിിന്തുണ നൽകുകയാാണ്് ‘വന്യയത’ എന്ന ആശയംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ഏഷ്യയയിിലെ�യുംം ആഫ്രിിക്കയിി
ലെ�യുംം മഴക്കാാടുകളുംം നിിത്യയഹരിിതവനങ്ങളുംം അത്തരംം വന്യയതകളാായിി അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്്
അധിിനിിവേ�ശയുക്തിി ചെ�യ്യുന്നത്്.
റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് തെ�ക്കൻ ഏഷ്യയയുടെെയുംം തെ�ക്കുകിിഴക്കൻ ഏഷ്യയയുടെെയുംം പാാരിിസ്ഥിിതിിക
ചരിിത്രത്തിിനു നൽകിിയ സംംഭാാവനകളിിൽ പ്രധാാനമാാണ്് വിിനീീത ദാാമോ�ോദരനുമാായിി ചേ�ർന്നെ�ഴുതിിയ
നേ�ച്ചർ ആൻഡ്് ദിി ഓറിിയന്റ്് എന്ന പഠനംം. ബ്രിിട്ടീീഷ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ കാാലത്തെ� ഇന്ത്യയൻ
വനങ്ങളുടെെ ചരിിത്രമെെന്നുകൂടിി വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന പഠനമാാണിിത്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വനനശീീക
രണംം, മൽസ്യയബന്ധനംം,കാാലാാവസ്ഥവ്യയതിിയാാനംം, അധിിനിിവേ�ശകാാലത്തെ� സസ്യയശാാസ്ത്രംം തുടങ്ങിി
പരിിസ്ഥിിതിിചരിിത്രത്തിിൽ കാാലിികപ്രാാധാാന്യയമുള്ള നിിരവധിി വിിഷയങ്ങൾ 1998ൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച
ഈ പഠനംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിൽ അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടുകിിടന്നിിരുന്ന
ഗഹനമാായ പരിിതഃഃസ്ഥിിതവിിജ്ഞാാനമാാണ്് ഈ പഠനംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തത്്. മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിത
രീീതിികൾ ഏകജാാതീീയമാാക്കുകയെ�ന്ന മുതലാാളിിത്തയുക്തിിയുടെെ വിിമർശനംം കൂടിിയാാണ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ�
പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്രാാജ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികപ്രതിിസന്ധിിയുടെെ
നീീണ്ടകാാലത്തെ� ആഗോ�ോളചരിിത്രമാാണ്് ചരിിത്രത്തിിൽ അരിികുവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദേ�ശങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചു
ഗ്രോ�ോവ്് നടത്തിിയ പഠനങ്ങൾ. പാാരിിസ്ഥിിതിികചിിന്ത ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കുന്നതിിൽ
വലിിയ സംംഭാാവനയാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് നൽകിിയിിട്ടുള്ളത്്. അതേ�പോ�ോലെ�തന്നെ� അരിികുവൽ
ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദേ�ശങ്ങളുടേേയുംം സമൂഹങ്ങളുടെെയുംം ചരിിത്രംം പറയുന്നതുവഴിി അന്നുവരെെ നിിലനിി
ന്നിിരുന്ന സാാമ്ര്യാാ�ജ്യയത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചരിിത്രധാാരണകൾ ഇന്ത്യയ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന പ്രദേേശങ്ങളുടെെ
സാാഹചര്യയത്തിിൽ മാാറ്റിിയെ�ഴുതുന്നതുകൂടിിയാായിിരുന്നു ഈ ചരിിത്രപ്രബന്ധങ്ങൾ. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ദേ�ശരാാഷ്ട്രങ്ങളുടെെ അപ്പുറത്തേ�ക്ക്് പടർന്നുകിിടക്കുന്ന സങ്കീീര്ണ്ണമാായ സാാമൂഹ്യയ-പാാരിിസ്ഥിിതിിക
ബന്ധങ്ങളെെ ചരിിത്രഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഗ്രോ�ോവ്് ചരിിത്രരചനരീീതിിയിിൽ
ഇടപെ�ടൽ നടത്തിിയത്്.
കാാലിികപ്രാാധാാന്യയമുള്ള പല വിിഷയങ്ങളെെപ്പറ്റിിയുംം അക്കാാദമിികരംംഗത്തു സജീീവമാായിിരുന്ന
കാാലത്തോ�ോളംം ഗ്രോ�ോവ്് എഴുതിിയിിരുന്നു. അധിിനിിവേ�ശഭരണകൂടങ്ങളുടെെ പാാരിിസ്ഥിിതിികനയങ്ങൾ
ആഫ്രിിക്ക ഉൾപ്പെ�ടുന്ന അരിികുവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട കോ�ോളനിികളിിലെ� സാാധാാരണജനതയെ�
ബാാധിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന അന്വേ�േഷണംം ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പഠനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിരുന്നു. 1791-2
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കാാലത്തെ� എൽ-നിിനോ�ോയുംം തുടർന്നുണ്ടാായ വരൾച്ചയുംം ആഗോ�ോളതലത്തിിൽത്തന്നെ� അരിികു
വൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട സമൂഹങ്ങളെെ പട്ടിിണിിയിിലേ�ക്ക്് തള്ളിിവിിടുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനംം ഗ്രോ�ോവ്്
നടത്തുന്നുണ്ട്് (Grove 1998 a). റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവ്് തുടങ്ങിിവെ�ച്ച പാാരിിസ്ഥിിതിികചരിിത്രത്തിിലെ� പല
ഗവേ�ഷണങ്ങളുംം കേ�രളംം ഉൾപ്പെ�ടുന്ന ദേേശങ്ങളുടെെ സാാഹചര്യയത്തിിൽ വിിപുലമാായ അന്വേ�േഷണംം
ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. കാാലാാവസ്ഥാാവ്യയതിിയാാനത്തെ�യുംം ആഗോ�ോളതാാപനത്തിിന്റെ� അനന്തരഫല
ങ്ങളുടെെ അസമമാായ വിിതരണവുംം കൂടുതൽ സൈൈദ്ധാാന്തിിക അവലോ�ോകനങ്ങൾ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
സമകാാലിികലോ�ോകത്തിിലെ� നവലിിബറൽ സാാമൂഹ്യയക്രമത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാന് പ്രസക്ത
മാായ ആശയമാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പാാരിിസ്ഥിിതിികസാാമ്രാാജ്യയത്വംം� എന്ന സങ്കൽപ്പനംം.
ചരിിത്രംം വർത്തമാാനകാാലത്തെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിനുള്ള ചിിന്താാരീീതിിയാാണ്് എന്ന ആശയത്തിിന്റെ�
സാാക്ഷാാത്്കാാരമാാണ്് റിിച്ചാാർഡ്് ഗ്രോ�ോവിിന്റെ� പഠനഗവേ�ഷണങ്ങൾ.
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ജസ്റ്റിിൻ മാാത്യുു

ഡൽഹിി സർവകലാാശാാലയുടെെ ഹാാൻസ്് രാാജ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ ചരിിത്രംം വിിഭാാഗംം അസിിസ്റ്റന്റ്്
പ്രൊ�ൊഫസർ. ഡൽഹിി,ജവാാഹർലാാൽ നെ�ഹ്്റു സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം, ജർമ്മനിിയിിലെ�
ഗോ�ോട്ടിിൻജെ�ൻ സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം ഗവേ�ഷണ ബിിരുദങ്ങൾ നേ�ടിി. ഹിിസ്റ്റോ�ോറിിക്കൽ
ജോ�ോഗ്രഫിി, പൊ�ൊളിിക്കൽ ഇക്കോ�ോളജിി, അർബൻ തിിയറിി എന്നിിവയാാണ്് പ്രധാാന ഗവേ�ഷണ
മേ�ഖലകൾ.

പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഇന്ത്യയ:
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭാാഷാാനയങ്ങളുംം ഭാാഷാാസൂത്രണവുംം
രാാജേ�ന്ദ്രൻ എടത്തുംംകര,

മലയാാളവിിഭാാഗംം,ഗവ. കോ�ോളജ്് മടപ്പള്ളിി, വടകര

ഭാാഷയുടെെ ധ്വവനിിതലംം മുതൽ ഭാാഷകരുടെെ മനുഷ്യാാ�വകാാശങ്ങൾ വരെെ നീീണ്ടുകിിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
ക്ക്് പരിിഹാാരംം കണ്ടെ�ത്താാനുംം ഭാാഷാാസമൂഹത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനസ്വവഭാാവത്തിിൽ ഏതെ�ങ്കിിലുംം
തരത്തിിലുള്ള മാാറ്റംം വരുത്താാനുംം ഉദ്ദേ�ശിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഭാാഷാാനയങ്ങളുംം അതിിന്റെ�
അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ നടപ്പാാക്കുന്ന ഭാാഷാാപരമാായ ആസൂത്രണപ്രക്രിിയകളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നതാാണ്്
ഭാാഷാാസൂത്രണംം (Language Planning) എന്ന ജ്ഞാാനശാാഖ. പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഇന്ത്യയ
യിിൽ നടന്ന ഭാാഷാാസൂത്രണത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം സ്വവഭാാവവുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുക എന്നതാാണ്് ഈ
പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേേശ്യംം�.
ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രദേേശങ്ങൾ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തിിനു കീീഴിിലാാവുന്നതിിനുമുമ്പ്് നിിയമംം, വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസംം, പൊ�ൊതുഭരണംം തുടങ്ങിിയ മേ�ഖലകളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഭാാഷയെ�യോ�ോ ഭാാഷകളെെയോ�ോ
കുറിിച്ച്് ഭരണാാധിികാാരിികൾക്ക്് നയപരമാായ തീീരുമാാനമെെടുക്കേ�ണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ കാാര്യയമാായിി
ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. വലുതുംം ചെ�റുതുമാായ അനേ�കംം നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളാായിി അക്കാാലത്ത്് ഇന്ത്യയ ചിിത
റിിക്കിിടക്കുകയാായിിരുന്നു. ഭരണകർത്താാവിിന്റെ� ഭാാഷയാായിിരുന്നു എല്ലാായിിട ങ്ങളിിലുംം ഭരണസംം
വിിധാാനത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷ. ഭാാഷയുടെെ ഉന്നമനംം ലക്ഷ്യയമാാക്കിിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിിടങ്ങ
ളിിൽ നടന്നിിട്ടുണ്ടാാവുംം എന്നതിിൽ സംംശയമിില്ല. പക്ഷേ�, വ്യയക്തമാായ ആസൂത്രണപ്രക്രിിയകളുടെെ
അഭാാവത്തിിൽ സ്പഷ്ടമാായിി തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടാാത്ത നിിലയിിലാായിിരുന്നു കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽഭരണത്തിിനു
മുമ്പുള്ള സമൂഹങ്ങളിിലെ� ഭാാഷാാനയംം. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തോ�ോടെെയാാണ്് ഇന്ത്യയയിിൽ വ്യയവ
സ്ഥാാപിിതമാായ ഒരു ഭാാഷാാനയംം ഭരണസംംവിിധാാനത്തിിന്റെ� മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിൽ രൂപംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.

അധിിനിിവേ�ശവുംം ഭാാഷയുംം
1498-ൽ പോ�ോർട്ടുഗീീസുകാാരനാായ വാാസ്്കോ�ോ ഡ ഗാാമ ഇന്ത്യയയിിൽ കാാലുകുത്തിിയ ചരിിത്രപരമാായ
സംംഭവത്തിിനുശേ�ഷംം വിിവിിധ രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� നാാല്് കമ്പനിികളാാണ്് ഇന്ത്യയയിിൽ വ്യാാ�പാാരാാവശ്യയ
ത്തിിനുവേ�ണ്ടിി എത്തിിച്ചേ�ർന്നത്്. 1600-ൽ സ്ഥാാപിിച്ച ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിി, 1602-ൽ
സ്ഥാാപിിച്ച ഡച്ച്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിി, 1628-ൽ സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ട പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ�
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കമ്പനിി, 1664-ൽ സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ട്ട ഫ്രഞ്ച്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിി എന്നിിവയാാണവ. ഇവയിിൽ
പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയെ� 1633-ലുംം ഫ്രഞ്ച്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയെ� 1769-ലുംം
ഡച്ച്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയെ� 1799-ലുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയെ� 1858-ലുംം പിിരിിച്ചു
വിിട്ടു. കമ്പനിികൾ ഇല്ലാാതാായെ�ങ്കിിലുംം അധിിനിിവേ�ശംം അവസാാനിിച്ചിില്ല. കമ്പനിികളുടെെ സ്ഥാാനത്ത്്
അവയുടെെ മാാതൃരാാജ്യയങ്ങൾ അധിിനിിവേ�ശകരാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടു. 1825 വരെെ ഡച്ചുകാാരുംം 1947വരെെ ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരുംം 1954 വരെെ ഫ്രഞ്ചുകാാരുംം 1961 വരെെ പോ�ോർട്ടുഗീീസുകാാരുംം വിിവിിധ ഇന്ത്യയൻ
ഭൂപ്രദേേശങ്ങളിിൽ അധിിനിിവേ�ശംം തുടർന്നു.
ഭാാഷയാാണ്് അധിികാാരത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം എന്നതിിൽ ഇന്ത്യയയിിലെ� കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ
അധിികാാരിികൾക്ക്് അഭിിപ്രാായഭേ�ദമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. തങ്ങളുടെെ താാല്പര്യയങ്ങൾക്കുവേ�ണ്ടിി ഏതു
ഭാാഷയെ� അഥവാാ ഭാാഷകളെെയാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കേ�ണ്ടത്് എന്നതിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ മാാത്രമാാണ്്
അവരുടെെ നിിലപാാടുകൾ വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്.1

ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ഭാാഷാാനയംം
ഇന്ത്യയൻ ജനസമൂഹങ്ങളുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ ഏറ്റവുംം സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയ ‘കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ
യജമാാനൻ’ ബ്രിിട്ടീീഷ്് സാാമ്രാാജ്യയത്വവമാായിിരുന്നു. ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥർ ഒന്നോ�ോ
രണ്ടോ�ോ നഗരങ്ങളിിൽ ആരംംഭിിച്ച വ്യാാ�പാാരത്തിിൽനിിന്നുംം ഒരു രാാജ്യംം� വിിശാാലമാായ ഒരു ഉപഭൂഖണ്ഡ
ത്തെ� മുഴുവൻ രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം സാാമ്പത്തിികമാായുംം സാംം�സ്്കാാരിികമാായുംം സമ്പൂർണ്ണമാായിി കീീഴടക്കു
ന്നതിിലേ�യ്ക്ക്് വളർന്ന മൂന്നര നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ചരിിത്രംം ആ സ്വാാ�ധീീനത്തിിനു പിിറകിിലുണ്ട്്.
പതിിനേ�ഴാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുമുതൽ ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രദേേശങ്ങളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടുതുടങ്ങിിയെ�ങ്കിിലുംം
1757-ലെ� പ്ലാാസിി യുദ്ധത്തെ�ത്തുടർന്നാാണ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിി ബംംഗാാളിിൽ ആദ്യയമാായിി
ഭരണാാധിികാാരത്തിിലെ�ത്തുന്നത്്. മറ്റെെല്ലാാ സാാമ്രാാജ്യയത്വവവാാദിികളെെയുംംപോ�ോലെ�ത്തന്നെ� സാാമ്രാാജ്യയത്വവ
താാല്പര്യയങ്ങളുടെെ പൂരണത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ഭാാഷയെ� സമർത്ഥമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചതിിന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്്
ഇന്ത്യയയിിലെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധിിനിിവേ�ശത്തിിനുമുള്ളത്്.2 ഭരണസംംവിിധാാനത്തിിനാാവശ്യയമാായ റെെക്കോ�ോഡ്്
സൂക്ഷിിക്കാാനുംം കത്തുകൾ എഴുതാാനുംം മറ്റുംം പരമ്പരാാഗതമാായ രീീതിിയിിൽ പരിിശീീലനംം നേ�ടിിയ
ഇന്ത്യയൻ മുൻഷിിമാാരെെയാായിിരുന്നു ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ആദ്യയകാാലത്ത്് പൂർണ്ണമാായുംം ആശ്രയിിച്ചിിരുന്നത്്.
കമ്പനിി ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥരെെ പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി 1800-ൽ കൽക്കത്തയിിൽ ഫോ�ോർട്ട്് വിില്യംം�
കോ�ോളജ്് സ്ഥാാപിിയ്ക്കുന്നതുവരെെ അവർ ഈ പതിിവ്് തുടരുകയുംം ചെ�യ്തു. പേ�ർഷ്യയനുംം സംംസ്്കൃതവു
മാായിിരുന്നു അവരുടെെ പ്രത്യേ�േകശ്രദ്ധ പതിിഞ്ഞ ഭാാഷകൾ.
സൈൈന്യയത്തെ� സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിിലുംം പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്നതിിലുംം നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളുമാായുള്ള
ബന്ധംം സുഗമമാാക്കുന്നതിിനുംം പേ�ർഷ്യയൻ ഭാാഷയിിൽ പാാടവമുള്ള ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥവൃന്ദംം അനിിവാാര്യയ
മാാണെ�ന്ന്് പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽത്തന്നെ� ഇന്ത്യയയിിലെ� ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിി മേ�ധാാവിികൾ
തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിരുന്നു. ഒരുഭാാഗത്ത്് റെെസിിഡൻസിിയ്ക്കുംം ഭരണാാധിികാാരിിയ്ക്കുംം രാാജസദസ്സിിനുംം ഇടയിിലുംം
മറുഭാാഗത്ത്് റെെസിിഡന്റിിനുംം റസിിഡൻസിി ഭരണസംംവിിധാാനത്തിിനുംം ഇടയിിലുമുള്ള കണ്ണിിയാായാാണ്്
അക്കാാലത്ത്് പേ�ർഷ്യയൻ മുൻഷിിമാാർ പ്രവർത്തിിച്ചുപോ�ോന്നത്്.3
ഭരണപരമാായ കാാര്യയങ്ങളിിൽ പേ�ർഷ്യയൻഭാാഷാാജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യംം� കണക്കിിലെ�ടുത്ത്്
ഓക്സ്്ഫ
 ഡ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ ഒരു പേ�ർഷ്യയൻ ചെ�യർ സ്ഥാാപിിച്ചുകിിട്ടാാൻ അന്നത്തെ� ബംംഗാാൾ
പ്രസിിഡൻസിിയുടെെ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ വാാറൻ ഹേ�സ്റ്റിിങ്ങ്്സ്് പരിിശ്രമിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം അത്് പരാാജയ
പ്പെ�ടുകയാാണുണ്ടാായത്്.4 പേ�ർഷ്യയനു ലഭിിച്ച ഈ സവിിശേ�ഷപരിിഗണന 1830-കളിിൽ പേ�ർഷ്യയന്റെ�
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സ്ഥാാനത്ത്് ഉർദു (ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി) വ്യാാ�പകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുവരെെ തുടർന്നു. 1837-ൽ
ഉന്നത നിിയമക്കോ�ോടതിികളിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷുംം താാഴ്ന്ന നിിയമക്കോ�ോടതിികളിിൽ പ്രാാദേേശിികഭാാഷകളുംം
വ്യയവഹാാരഭാാഷകളാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചുതുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ ഭരണരംംഗത്തെ� പേ�ർഷ്യയന്റെ� സവിിശേ�ഷ
പരിിഗണന പൂർണ്ണമാായുംം ഇല്ലാാതാായിി.
സംംസ്കൃതപഠനത്തിിനു ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ നൽകിിയ പ്രോ�ാൽസാാഹനത്തിിനു പിിറകിിൽ രണ്ടു വ്യയ
ത്യയസ്തതലങ്ങളുണ്ടെ�ന്ന്് ബർണാാഡ്് കോ�ോൺ നിിരീീക്ഷിിയ്ക്കുന്നു. നിിഗൂഢമാായ പൗൗരാാണിികവിിജ്ഞാാനംം
സ്വാാ�യത്തമാാക്കാാനുള്ള വിിദ്യാ�ാവ്യുുല്പന്നമാായ ആകാംം�ക്ഷയാാണ്് ഒന്ന്്. ബംംഗാാളിിൽ മിികച്ച ഭരണസംം
വിിധാാനമുണ്ടാാക്കാാനുള്ള വാാറൻ ഹേ�സ്റ്റിിങ്ങ്്സിിന്റെ� 1772-ലെ� നയപദ്ധതിിയാാണ്് മറ്റൊ�ൊന്ന്്.5 ഇന്ത്യയൻ
തത്വവങ്ങളനുസരിിച്ചാാണ്് ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരെെ ഭരിിക്കേ�ണ്ടത്് എന്ന്് തന്റെ� നയപദ്ധതിിയിിൽ വാാറൻ
ഹേ�സ്റ്റിംം�ഗ്്സ്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു. ഹിിന്ദുനിിയമങ്ങൾ ക്രോ�ാഡീീകരിിക്കാാൻ ബംംഗാാളിിലെ� സംംസ്്കൃതപണ്ഡിി
തരെെയുംം, അതിിന്റെ� മേ�ൽനോ�ോട്ടവുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിലേ�ക്കുള്ള വിിവർത്തനവുംം നിിർവഹിിക്കാാൻ എൻ. ബിി.
ഹാാൽഹെ�ഡിിനെ�യുംം വാാറൻ ഹേ�സ്റ്റിിങ്ങ്്സ്് ചുമതലപ്പെ�ടുത്തിിയത്് ആ പദ്ധതിിയനുസരിിച്ചാാണ്്.

ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുംം ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുംം
ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ആദ്യയകാാല ഭാാഷാാനയങ്ങളെെ ഇന്ത്യയയിിലെ� നാാട്ടുഭാാഷകൾക്ക്് അനുകൂല
മെെന്നുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് അനുകൂലമെെന്നുംം സാാമാാന്യയമാായിി രണ്ടു വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുത്താംം�. സാാമൂഹിികവുംം
സാംം�സ്്കാാരിികവുംം ബൗൗദ്ധിികവുമാായ കാാഴ്ചപ്പാാടുകളിിൽ ഇന്ത്യയയെ� വിിലയിിരുത്തിിയതിിന്റെ� വ്യയത്യാാ�
സമാായിിരുന്നു ആ ചേ�രിിതിിരിിവിിനു പിിറകിിൽ. അതനുസരിിച്ച്് ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകൾ ആദ്യയത്തെ� വിിഭാാ
ഗത്തിിലുംം ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകൾ രണ്ടാാമത്തെ� വിിഭാാഗത്തിിലുംം ഉൾപ്പെ�ടുന്നു.
ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകൾക്കുംം സംംസ്്കാാരത്തിിനുംം നേ�രെെ ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുംം ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുംം
പുലർത്തിിയ കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ രൂക്ഷമാായ ആശയസംംഘട്ടനത്തിിലേ�ക്ക്് നീീങ്ങിിയതിിന്റെ� ചരിിത്രംം
1780 മുതൽ 1835 വരെെയുള്ള അർദ്ധശതകകാാലത്തെ� കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽനിിന്നുംം
കണ്ടെ�ടുക്കാാനാാവുംം. അതിിസമ്പന്നമാായ ഒരു വൈൈജ്ഞാാനിികപാാരമ്പര്യം�ം ഇന്ത്യയയ്ക്കുണ്ടെ�ന്ന്് ഓറിിയ
ന്റലിിസ്റ്റുകൾ വിിശ്വവസിിച്ചപ്പോ�ോൾ യൂറോ�ോപ്പിിനെ� അപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഇന്ത്യയയുടെെ സാംം�സ്്കാാരിികനിിലവാാരംം
എത്രയോ�ോ താാഴെെയാാണെ�ന്നാായിിരുന്നു ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുടെെ നിിലപാാട്്.
ഇന്ത്യയയിിൽ വന്നതിിനുശേ�ഷംംമാാത്രംം സംംസ്കൃതവുമാായിി കൂടുതൽ അടുത്ത വിില്യംം� ജോ�ോൺസ്്
1788-ൽ എഴുതിിയ ഒരു പ്രബന്ധത്തിിൽ സംംസ്കൃതത്തെ� പ്രകീീർത്തിിക്കുന്നതുംം ഇന്ത്യയയിിലെ� ഒരു
ഭാാഷപോ�ോലുംം അറിിയാാതെ� ജയിംം�സ്് മിിൽ 1817-ൽ എഴുതിിയ ഇന്ത്യയൻ ചരിിത്രംം പൗൗരസ്ത്യയവിിജ്ഞാാ
നത്തെ� അപഹസിിക്കുന്നതുംം രണ്ടു നിിലപാാടുകളുടെെയുംം സവിിശേ�ഷത വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ആംംഗ്ലിി
സിിസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തിിയ അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ ശക്തമാായിിരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം 1830-കളുടെെ മധ്യംം�
വരെെ കമ്പനിിയുടെെ ഭാാഷാാനയത്തിിൽ ഓറിിയന്റലിിസത്തിിനനുകൂലമാായ സമീീപനത്തിിനാാണ്് പ്രാാ
ധാാന്യംം�ലഭിിച്ചത്് .

ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകൾ
ഇന്ത്യയയിിലെ� സാാമ്രാാജ്യയത്വവതാാല്പര്യയങ്ങൾ സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ടണമെെന്നുംം ബ്രിിട്ടീീഷ്്ഭരണംം ഇന്ത്യയൻജന
തയ്ക്ക്് അഭിിവൃദ്ധിികരമാാണെ�ന്നുമുള്ള ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുടെെ അഭിിപ്രാായത്തോ�ോട്് ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകൾക്കുംം
പരിിപൂർണ്ണ യോ�ോജിിപ്പുതന്നെ�യാായിിരുന്നു. ഇന്ത്യയയുടെെ സാംം�സ്്കാാരിികപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഗരിിമയെ�ക്കു
റിിച്ചുംം ഇന്ത്യയൻസംംസ്്കാാരത്തിിനു നല്്കേ�ണ്ട പരിിഗണനയെ�ക്കുറിിച്ചുമാായിിരുന്നു അവർക്കിിടയിിലെ�
മുഖ്യയമാായ അഭിിപ്രാായഭേ�ദംം. ഇന്ത്യയയിിൽ കാാര്യയക്ഷമമാായ ഭരണംം കാാഴ്ചവെ�യ്ക്കണമെെങ്കിിൽ ഇന്ത്യയയെ�
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സ്നേ�ഹിിക്കണംം, ഇന്ത്യയയെ� സ്നേ�ഹിിക്കണമെെങ്കിിൽ അവിിടത്തെ� ജനങ്ങളുമാായിി ആശയവിിനിിമയംം
നടത്തണംം, അങ്ങനെ� ആശയവിിനിിമയംം നടത്തണമെെങ്കിിൽ അവിിടത്തെ� ഭാാഷകൾ പഠിിച്ചിിരിി
ക്കണംം എന്നതാായിിരുന്നു ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുടെെ മനോ�ോഭാാവംം എന്ന്് കോ�ോപ്ഫ്് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു.6
വിിജ്ഞാാനത്തെ� കീീഴടക്കിിയതിിലൂടെെയാാണ്് ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ഇന്ത്യയയെ� കീീഴടക്കിിയത്് എന്നു
പ്രസ്താാവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്, ദ്വിി�ഭാാഷിികളിിലൂടെെയുംം ഓറിിയന്റൽ ഭാാഷാാപ്രവീീണരിിലൂടെെയുംം അവർ നടത്തിിയ
അധിിനിിവേ�ശസംംബന്ധിിയാായ ഇടപെ�ടലുകളുടെെ ഒരു നഖചിിത്രംം ബ്രിിട്ടീീഷിിന്ത്യയയിിലെ� കോ�ോളനിിവ
ത്്കരണത്തിിന്റെ� ചട്ടക്കൂടിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തന്റെ� ഗ്രന്ഥത്തിിൽ ബർണാാഡ്് കോ�ോൺ അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നുണ്ട്്.7 നിികുതിി നിിർണ്ണയിിക്കാാനുംം നിികുതിി പിിരിിക്കാാനുംം ക്രമസമാാധാാനംം കൈൈകാാര്യം�ംചെ�യ്യാാനുംം
ഇന്ത്യയൻ സമൂഹത്തിിലെ� സമുദാായങ്ങളെെ തിിരിിച്ചറിിയാാനുംം വർഗീീകരിിക്കാാനുമുള്ള ഏറ്റവുംം ഫലപ്രദ
മാായ മാാർഗംം ഇന്ത്യയൻ വിിജ്ഞാാനംം സ്വാാ�യത്തമാാക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു. അത്് സാാധ്യയമാാകണമെെ
ങ്കിിൽ ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളിിലുള്ള അറിിവ്് അത്യാാ�വശ്യയവുമാായിിരുന്നു. 1770-നുംം 1785-നുംം ഇടയിിലുള്ള
പതിിനഞ്ചുവർഷത്തിിനിിടയിിൽ, ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥർ ഭരണവ്യയവസ്ഥയുടെെ
സുപ്രധാാന ഘടകംം എന്ന നിിലയിിൽ ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ചു തുടങ്ങിിയതാായിി ബർണാാഡ്്
കോ�ോൺ നിിരീീക്ഷിിയ്ക്കുന്നു. സംംസ്്കൃ
 തംം, പേ�ർഷ്യയൻ, അറബിിക്് എന്നീീ ക്ലാാസിിക്കൽ ഭാാഷകളുംം മറ്റു ‘പ്രാാ
കൃത’(vulgar) ഭാാഷകളുംം പഠിിക്കാാൻ ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥവൃന്ദത്തിിലെ� കൂടുതൽപ്പേ�ർ തയ്യാാറാായിി.
ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളുടെെ വ്യാാ�കരണങ്ങൾ, നിിഘണ്ടുക്കൾ, ക്ലാാസ്സ്് ബുക്കുകൾ, വിിവർത്തനങ്ങൾ എന്നിി
വയുടെെ നിിർമാാണംം ഈ കാാലയളവിിലാാണ്് ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ആരംംഭിിച്ചത്്.
വിില്യംം� ജോ�ോൺസിിന്റെ� പേ�ർഷ്യയൻ ഭാാഷാാവ്യാാ�കരണംം (A Grammar of the Persian language,
1771), ജോ�ോർജ്് ഹാാഡ്്ലിിയുടെെ ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിിലെ� ഭാാഷകളുടെെ പ്രാായോ�ോഗിികപരിിചയംം (The Practical
and Vulgar Dialect of the Indostan Language Commonly Called Moors, 1772), എൻ. ബിി.
ഹാാൽഹെ�ഡിിന്റെ� ബംംഗാാളിി വ്യാാ�കരണംം (A Grammar of the Bengal Language, 1778), ജോ�ോൺ
റിിച്ചാാർഡ്്സന്റെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്്, പേ�ർഷ്യയൻ, അറബിിക്് നിിഘണ്ടു (A Dictionary of English, Persian
and Arabic 1780), വിില്യംം� കിിർക്്പാാട്രിിക്കിിന്റെ� പേ�ർഷ്യയൻ, അറബിിക്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്് പദകോ�ോശംം (A
Vocabulalary, Persian, Arabic and English, Containing such Words as Have Been Adopted
from the Two former Languages and Incorparated into the Hindvi, 1785), ജോ�ോൺ ഗിിൽക്രിി
സ്റ്റിിന്റെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്്-ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി നിിഘണ്ടു (A Dictionary English and Hindustanee Part I, 1787)

തുടങ്ങിിയവ ഈ കാാലയളവിിൽ പുറത്തുവന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാാണ്്.
1772 മുതൽ 1885 വരെെ ബംംഗാാളിിലെ� ഗവർണ്ണർ ജനറൽ ആയിിരുന്ന വാാറൻ ഹേ�സ്റ്റിിങ്ങ്്സ്്
ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളോ�ോട്് പുലർത്തിിയ സമീീപനംം സൗൗഹാാർദ്ദപരമാായിിരുന്നു. ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുടെെ
ഭാാഷാാസമീീപനത്തോ�ോടാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹത്തിിനു പ്രതിിപത്തിി. ഇന്ത്യയൻ ഭരണസർവീീസിിലേ�ക്കു
പുതുതാായിി കടന്നുവന്ന ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരെെ ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകൾ പഠിിക്കാാൻ അദ്ദേ�ഹംം പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചു.8
1784-ൽ വിില്യംം� ജോ�ോൺസ്് സ്ഥാാപിിച്ച ഏഷ്യാാ�റ്റിിക്് സൊ�ൊസൈൈറ്റിി ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളിിലുംം
സംംസ്്കാാരത്തിിലുംം ചരിിത്രത്തിിലുംം ആഴമേ�റിിയ അന്വേ�േഷണങ്ങൾക്ക്് തുടക്കമിിട്ടു. ഒരു ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റ്്
എന്ന നിിലയിിൽ വിില്യംം� ജോ�ോൺസ്് തിികഞ്ഞ മതിിപ്പോ�ോടുകൂടിിയാാണ്് ഇന്ത്യയയെ� യൂറോ�ോപ്പിിനുമുന്നിിൽ
അവതരിിപ്പിിച്ചത്്. സംംസ്്കൃതത്തോ�ോട്് അദ്ദേേഹംം കാാണിിച്ച താാല്പര്യയത്തിിന്് അവിിശ്വവസനീീയമാായ
സമർപ്പണത്തിിന്റെ� ആഴമുണ്ട്്. കല്ക്കട്ട സുപ്രീംം� കോ�ോടതിിയിിലെ� ജഡ്്ജ്് ആയിി 1783-ലാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം
ഇന്ത്യയയിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്നത്്. 1786 ഒക്ടോ�ോബർ ആയപ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം, അതാായത്് മൂന്നു വർഷംംകൊ�ൊ
ണ്ട്്, ശ്രുതിികളുംം സ്മൃതിികളുംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള പ്രാാമാാണിികനിിയമസംംഹിിതകൾക്ക്് കോ�ോടതിിയിിലെ�
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പണ്ഡിിറ്റ്്മാാർ നല്കുന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തിിലെ� തെ�റ്റുകൾ തിിരുത്താാനാാവുന്നവിിധത്തിിൽ സംംസ്്കൃ
 തത്തിിൽ
അദ്ദേേഹംം ഗണ്യയമാായ അറിിവുസമ്പാാദിിച്ചിിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ആ സമർപ്പണത്തിിന്റെ� ആഴംം വ്യയക്ത
 തത്തിിന്്
മാാക്കുന്നുണ്ട്്.9 ഏഷ്യാാ�റ്റിിക്് സൊ�ൊസൈൈറ്റിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിിൽ സംംസ്്കൃ
ഗ്രീീക്ക്്, ലാാറ്റിിൻ ഭാാഷകളോ�ോടുള്ള സാാജാാത്യംം� വിില്യംം� ജോ�ോൺസ്് ആദ്യയമാായിി ആവിിഷ്്കരിിച്ചതിി
ലൂടെെയാാണ്് പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� താാരതമ്യാ�ാത്മകഭാാഷാാപഠനങ്ങൾക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായ
ഘടനവുംം രീീതിിശാാസ്ത്രവുംം കൈൈവന്നത്്. സംംസ്്കൃ
 തംം ‘ഗ്രീീക്കിിനേ�ക്കാാളധിികംം സമഗ്രവുംം ലാാറ്റിിനേ�ക്കാാ
ളധിികംം സമൃദ്ധവു’മാാണ്് എന്നാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നിിഗമനംം.10 സംംസ്കൃതത്തെ� യൂറോ�ോപ്യയൻ
ക്ലാാസ്സിിക്കുകളുടെെ നിിലവാാരത്തിിൽ പ്രതിിഷ്ഠിിക്കാാൻ അക്കാാലത്തെ� പാാശ്ചാാത്യയഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞരെെ
വിില്യംം� ജോ�ോൺസിിന്റെ� കണ്ടെ�ത്തലുകൾ പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചു.
സുഗമമാായ ഭരണനിിർവഹണത്തിിന്് ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളുടെെ പോ�ോഷണംം അനിിവാാര്യയമാാണെ�ന്ന
സമീീപനംം ഒരുവിിഭാാഗംം കമ്പനിി ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥർക്കിിടയിിൽ അക്കാാലത്ത്് ദൃഢമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു.
സർക്കാാരിിനുംം പ്രജകൾക്കുമിിടയിിലുംം, ഭരിിക്കേ�ണ്ട യൂറോ�ോപ്യയൻ ദേേശജർക്കുംം അനുസരിിക്കേ�ണ്ട
ഇന്ത്യയൻ ദേേശവാാസിികൾക്കുമിിടയിിലുമുള്ള സമ്പർക്കത്തിിനുള്ള മാാധ്യയമംം എന്നനിിലയിിൽ ഒരു
ഇന്ത്യയൻഭാാഷയുടെെ പോ�ോഷണംം ആവശ്യയമാാണെ�ന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷിിലുള്ള തന്റെ� ബംംഗാാളിിഭാാഷാാവ്യാാ�കര
ണത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ എൻ. ബിി. ഹാാൽഹെ�ഡ്് 1778-ൽ എഴുതുന്നിിടത്ത്് ഈ ഭാാഷാാസമീീപ
നമാാണ്് പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നത്്.11 ബംംഗാാളിി ഭാാഷയുടെെ പദവിി ഉയർത്താാനുള്ള ആദ്യയ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ
പരിിശ്രമങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായ ചാാൾസ്് വിില്ക്കിിൻസിിന്റെ� അപൂർണ്ണമാായ ബംംഗാാളിി വ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ� (A
Grammar of the Bengali Language, 1778) പൂർത്തീീകരണമാായിിരുന്നു ഹാാൽഹെ�ഡിിന്റെ� പുസ്തകംം.
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ഒടുവിിൽ കൽക്കട്ടയിിൽ ഉപയോ�ോഗത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്ന ഏഴു
ഭാാഷകൾ ബംംഗാാളിി, അറബിിക്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി, പോ�ോർട്ടുഗീീസ്്, പേ�ർഷ്യയൻ, സംംസ്്കൃതംം
എന്നിിവയാായിിരുന്നു. ഇവയിിൽ അറബിിക്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്്, പേ�ർഷ്യയൻ, സംംസ്കൃതംം എന്നിിവയ്ക്ക്് വിിലമതിിപ്പ്്
(prestige) കൂടുതലുംം ബംംഗാാളിി, ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി എന്നിിവയ്ക്ക്് കുറവുമാായിിരുന്നു. പോ�ോർട്ടുഗീീസിിന്റെ� പ്രഭാാവംം
അക്കാാലമാാകുമ്പൊ�ൊഴേ�ക്കുംം അസ്തമിിച്ചുതുടങ്ങുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു.12 ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരെെ സംംബന്ധിിച്ച്്,
ബംംഗാാളിിയെ� ഒരു ബന്ധഭാാഷയാായിി (lingua franca) വളർത്തിിയെ�ടുക്കാാനുള്ള ശ്രമത്തിിന്റെ� ഭാാഗ
മാായിിരുന്നു വിില്കിിൻസിിന്റെ�യുംം ഹാാൽഹെ�ഡിിന്റെ�യുംം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.
ഇന്ത്യയ മുഴുവൻ കറുമ്പരുടെെ ഭാാഷ (Moor’s Language) വ്യാാ�പിിച്ചുകിിടക്കുന്നു എന്ന യൂറോ�ോപ്പിിന്റെ�
മുൻധാാരണയെ� തിിരുത്താാൻകൂടിിയാാണ്് ബംംഗാാളിിന്റെ� സ്വവന്തംം ഭാാഷയ്ക്ക്് താാൻ വ്യാാ�കരണമെെഴുതുന്ന
തെ�ന്ന്് ഗ്രന്ഥത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ ഹാാൽഹെ�ഡ്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു. പേ�ർഷ്യയൻ ഉൾക്കടൽ മുതൽ
ചൈൈനാാക്കടൽ വരെെയുള്ള ഭൂപ്രദേ�ശത്തെ� മിിക്കവാാറുമെെല്ലാാ ഭാാഷാാഭേ�ദങ്ങളുടെെയുംം പ്രഭവകേ�ന്ദ്രംം
സംംസ്്കൃതമാാണെ�ന്നാാണ്് ഹാാൽഹെ�ഡ്് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നത്്. ഭാാഷാാപരമാായ വ്യയതിിരിിക്തതകൾ
മാാത്രമല്ല, ഭാാഷാാപരതയെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന സാാമൂഹിിക സവിിശേ�ഷതകളുംം ഹാാൽഹെ�ഡിിന്റെ� ചർച്ച
യ്ക്ക്് വിിഷയമാായിിത്തീീരുന്നതുകാാണാംം�. ഉദാാഹരണത്തിിന്്, ബംംഗാാളിികളുടെെ എഴുത്തുരീീതിി യൂറോ�ോപ്യയ
ന്മാാർക്കുവേ�ണ്ടിി, ഹാാൽഹെ�ഡ്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്്: ‘അവർക്ക്് കസേ�രയോ�ോ
മേ�ശയോ�ോ ഇല്ലാാത്തതിിനാാൽ എഴുതുമ്പോ�ോഴുള്ള അവരുടെെ ഇരിിപ്പ്് നമ്മളുടേേതിിൽനിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്ത
മാാണ്്. ഉപ്പൂറ്റിിയൂന്നിിയാാണ്് അവർ ഇരിിക്കുന്നത്്. ചിിലപ്പോ�ോൾ പിിൻതുടകളിിലുംം. അവരുടെെ ഇടത്തേ�
കൈൈ, എഴുതാാനുള്ള കടലാാസ്് സൂക്ഷിിക്കുന്ന ഡെ�സ്്ക്്പോ�ോലെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തുന്നു, തള്ള
വിിരൽ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് കടലാാസിിന്റെ� സ്ഥാാനംം ശരിിയാാക്കുന്നു; അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മടക്കിി ചെ�റിിയ
ഭാാഗമാാക്കാാതെ� അവർക്ക്് ഒരു വലിിയ ഷീീറ്റ്് കടലാാസിിൽ ഒരിിക്കലുംം എഴുതാാനാാവിില്ല.’13 തങ്ങളുടെെ
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ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അഭിിമാാനിിക്കാാൻ ഇന്ത്യാാ�ക്കാാർക്ക്് വകയുണ്ടെ�ന്ന വസ്തുത യുക്തമാായ ഉപപ
ത്തിികൾ സഹിിതംം ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുടെെ ഗവേ�ഷണങ്ങൾ യൂറോ�ോപ്യയൻ വൈൈജ്ഞാാനിികമേ�ഖലയിിൽ
വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിി.14

ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകൾ
ഇന്ത്യയയെ�യുംം പരമ്പരാാഗത ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�യുംം ഇന്ത്യയൻ ക്ലാാസ്സിിക്കൽ ഭാാഷകളെെയുമല്ല,
ഇംംഗ്ലണ്ടിിനെ�യുംം പാാശ്ചാാത്യയ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�യുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ�യുമാാണ്് പിിന്തുണയേ്�്ക്കണ്ടത്് എന്നാാ
യിിരുന്നു ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുടെെ നിിലപാാട്്. ദുർബലവുംം പിിന്നാാക്കവുമാായ ഒരു ദേ�ശംം എന്നതിിലപ്പുറംം
ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയയെ� പരിിഗണിിച്ചതേ�യിില്ല.15
ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ഡയറക്ടരുംം ബ്രിിട്ടനിിലെ� രാാഷ്ട്രീീയക്കാാരനുമാായിിരുന്ന ചാാൾസ്്
ഗ്രാാന്റ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാട്് രൂപവത്്കരിിക്കുന്നതിിൽ നിിർണ്ണാായക പങ്കുവ
ഹിിച്ചയാാളാാണ്്. വാാറൻ ഹേ�സ്റ്റിിങ്ങ്്സിിന്റെ� നയത്തിിനു തിികച്ചുംം വിിരുദ്ധമാായിിരുന്നു അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
ഭാാഷാാസമീീപനംം. ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരെെ അദ്ദേേഹംം പരിിഗണിിച്ചത്് അജ്ഞരുംം നാാഗരിികതയുടെെ കാാര്യയത്തിിൽ
താാഴെെത്തട്ടിിലുള്ളവരുംം എന്ന നിിലയിിലാാണ്്. ഇംംഗ്ലീീഷിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമാാണ്് ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരുടെെ
അജ്ഞത അകറ്റാാനുള്ള ഏകവഴിി എന്ന്് അദ്ദേേഹംം വാാദിിച്ചു. ഇന്ത്യയയിിൽ ക്രിിസ്തുമത വിിജ്ഞാാനംം
പ്രചരിിപ്പിിക്കുകയുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� കമ്പനിിയുടെെയുംം സർക്കാാരിിന്റെ�യുംം ഔദ്യോ�ാ�ഗിികഭാാഷയാാക്കുകയുംം
വേ�ണമെെന്നാായിിരുന്നു ചാാൾസ്് ഗ്രാാന്റിിന്റെ� നിിലപാാട്്.
1792-1793 കാാലത്ത്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ചാാർട്ടർ പരിിഷ്്കരിിച്ച സന്ദർഭത്തിിൽ
തന്റെ� നിിലപാാടിിന്് ഔദ്യോ�ാ�ഗിികാംം�ഗീീകാാരംം കിിട്ടാാൻ ഗ്രാാന്റ്് നടത്തിിയ ഇടപെ�ടൽ ഭാാഗിികമാായിി
ഫലംംകണ്ടു. ക്രിിസ്തീീയമൂല്യയങ്ങളുടെെയുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ�യുംം പ്രചാാരണത്തിിനാായിി
ഇന്ത്യയയിിലേ�ക്ക്് സ്്കൂ
 ൾ അധ്യാാ�പകരെെയുംം മിിഷനറിിമാാരെെയുംം അയക്കാാനുള്ള നിിർദ്ദേേശംം ചാാർട്ടറിിൽ
ഉൾപ്പെ�ടുത്തണമെെന്ന അഭിിപ്രാായംം ബ്രിിട്ടീീഷ്് പാാർലമെെന്റിിന്റെ� അംംഗീീകാാരത്തിിനുവേ�ണ്ടിി സമർപ്പിി
ക്കാാൻ അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� സുഹൃത്തുംം പാാർലമെെന്റ്് അംംഗവുമാായ വിില്്ബെ�ർഫോ�ോഴ്്സ്് തയ്യാാറാായിി.
ഇന്ത്യയയിിലെ� ജനങ്ങളെെ ഒന്നടങ്കംം ക്രിിസ്തുമതത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തനംംചെ�യ്യുകയാാണ്്
വേ�ണ്ടത്് എന്ന അഭിിപ്രാായമാായിിരുന്നു ചാാൾസ്് ഗ്രാാന്റിിനെ�പ്പോ�ോലെ�ത്തന്നെ� വിില്യംം� വിില്്ബെ�ർഫോ�ോ
ഴ്്സിിനുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. പക്ഷേ�, കമ്പനിിയുടെെ ഡയറക്ടർമാാർക്കിിടയിിലെ� അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സംം
കാാരണംം വിില്്ബെ�ർഫോ�ോഴ്്സിിന്റെ� ശ്രമംം പാാർലമെെന്റിിൽ പരാാജയപ്പെ�ടുകയാാണുണ്ടാായത്്.16 മതപ്ര
ചാാരണത്തിിന്് അനുകൂലമാായ ഒരു പ്രസ്താാവന ചാാർട്ടറിിൽ കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നതിിനെ� അവർ കഠിിനമാായിി
എതിിർത്തു. സ്റ്റീീഫൻ ലുഷിംം�ഗ്്ടൺ, റാാണ്ടിിൽ ജാാക്്സൻ എന്നിിവരാാണ്് വിില്്ബെ�ർഫോ�ോഴ്്സിിന്റെ�
നിിർദ്ദേേശത്തെ� കാാര്യയമാായിി എതിിർത്തത്്. ഇന്ത്യയൻ ജനതയ്ക്ക്് ലഭിിക്കുന്ന ഇംംഗ്ലീീഷ്്വി
 ിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ആധു
നിികാാദർശങ്ങളിിലേ�ക്ക്് അവരെെ നയിിക്കുമെെന്നുംം അതുവഴിി ഇന്ത്യയയിിലെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്്ഭരണംംതന്നെ�
അവസാാനിിച്ചേ�ക്കുമെെന്നുമാായിിരുന്നു ജാാക്്സൺന്റെ� അഭിിപ്രാായംം.

ഫോ�ോർട്ട്് വിില്യംം� കോ�ോളജ്്
ഭരണകാാര്യയങ്ങൾ നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥർക്ക്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ജനങ്ങളുടെെ ചരിിത്രംം, ഭാാഷകൾ,
ആചാാരരീീതിികൾ എന്നിിവ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേേശ്യയത്തോ�ോടെെയാാണ്് 1800-ൽ
അന്നത്തെ� ഗവർണ്ണർ ജനറൽ വെ�ല്ലസ്ലിി പ്രഭു കല്ക്കത്തയിിൽ ഫോ�ോർട്ട്് വിില്യംം� കോ�ോളജ്് സ്ഥാാപിിച്ചത്്.
1781-ൽ കല്ക്കത്ത മദ്രസയുടെെയുംം 1783-ൽ ഏഷ്യാാ�റ്റിിക്് സൊ�ൊസൈൈറ്റിിയുടെെയുംം 1800-ൽ ഫോ�ോർട്ട്്
വിില്യംം� കോ�ോളജിിന്റെ�യുംം സംംസ്ഥാാപനമാാണ്് ബംംഗാാളിിലെ� നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്് തുടക്കംംകുറിിച്ചത്്
എന്നാാണ്് വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുന്നത്്.17
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ബ്രിിട്ടീീഷ്് പ്രൊ�ാബേ�ഷനറിി ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥരെെ അറബിിക്്, ഉർദു, പേ�ർഷ്യയൻ, ബംംഗാാളിി, സംംസ്്കൃ
 തംം
എന്നീീ പൗൗരസ്ത്യയഭാാഷകൾ പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു ആദ്യയ വർഷങ്ങളിിൽ കോ�ോളജിിന്റെ�
പ്രധാാന ഉദ്ദേ�ശ്യംം�. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിിൽ പരിിമിിതമാായ ആ ലക്ഷ്യയത്തിിൽനിിന്നുംം കോ�ോളജ്്
മുന്നോ�ോട്ടു പോ�ോവുകയുംം അധ്യാാ�പനംം, വിിവർത്തനംം, പുസ്തകപ്രസാാധനംം, ക്ലാാസ്സിിക്കുകളുടെെ പ്രസിി
ദ്ധീീകരണംം തുടങ്ങിിയ കാാര്യയങ്ങളിിലൂടെെ പൗൗരസ്ത്യയവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� പരിിപോ�ോഷണത്തെ� പലമട്ടിിൽ
സഹാായിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.18 കോ�ോളജിിന്റെ� പ്രവർത്തനഫലമാായിി ആയിിരത്തിിലേ�റെെ പുസ്തകങ്ങളാാണ്്
പൗൗരസ്ത്യയഭാാഷകളിിൽനിിന്നുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിലേ�യ്ക്ക്് വിിവർത്തനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടത്്.
സംംസ്്കൃതത്തിിലോ�ോ പേ�ർഷ്യയനിിലോ�ോ സാാമാാന്യയപാാടവവുമാായിി ഫോ�ോർട്ട്് വിില്യംം� കോ�ോളജിിൽ
ചേ�രുന്ന ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥന്്, ഹിിന്ദു നിിയമത്തിിലോ�ോ ഇസ്ലാാമിിക്് നിിയമത്തിിലോ�ോ ഉള്ള പരീീക്ഷ ജയിിച്ചാാൽ
ആയിിരംം രൂപ പ്രോ�ാൽസാാഹനസമ്മാാനമാായിി നല്കിിയിിരുന്നു. ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു പൗൗരസ്ത്യയ ഭാാഷയിിൽ
കൈൈവരിിക്കുന്ന ‘ഉയർന്ന പാാടവത്തിി’നുംം ‘കേ�വല പാാടവത്തിി’നുംം യഥാാക്രമംം ആയിിരംം രൂപ,
അഞ്ഞൂറു രൂപ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ധനസഹാായംം പത്തൊ�ൊമ്പതാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയദശകംംമുതൽ
ത്തന്നെ� വിിതരണംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. ഈ പ്രോ�ാൽസാാഹനങ്ങളുടെെ ഫലമാായിി, ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
നേ�ടിിയ മുൻഷിിമാാരുടെെ ഒരു പുതുതലമുറ 1820-നുംം 1850-നുംം ഇടയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടതാായിി റിിച്ചാാർഡ്്
ബെ�യ്്ലിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.19
ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുംം ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുംം തമ്മിിൽ പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനദശകംം
മുതൽ ആരംംഭിിച്ച രൂക്ഷമാായ തർക്കംം ഫോ�ോർട്ട്് വിില്യംം� കോ�ോളജിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിലുംം തുടർന്നു.20 കമ്പ
നിിയുടെെ ഡയറക്ടർമാാരിിൽ ‘ഭാാഷാാപരമാായ സാാമ്രാാജ്യയത്വവ’ത്തിിന്റെ� വക്താാക്കളാായിിരുന്ന ചിിലർക്ക്്
കോ�ോളജിിന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽ ഒട്ടുംം സംംതൃപ്തിിയുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. എന്നാാൽ, കോ�ോളജ്് ഇല്ലാാതാാ
വുക എന്നതിിനർഥംം ഇന്ത്യയയിിലെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്്സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തിിന്് പതനംംസംംഭവിിക്കുക എന്നാായിിരിി
ക്കുമെെന്ന്് വെ�ല്ലസ്ലിി പ്രഭു നിിലപാാടെെടുത്തു. കോ�ോളജിിനെ�തിിരാായ വാാദമുഖങ്ങളെെ താാല്ക്കാാലിികമാായിി
പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാൻ വെ�ല്ലസ്ലിിയുടെെ നിിലപാാടുകൾക്ക്് കഴിിഞ്ഞു. പുതിിയ സർവകലാാശാാലകളുടെെ
ആവിിർഭാാവത്തിിനു മുന്നോ�ോടിിയാായിി 1854-ൽ കോ�ോളജിിന്റെ� പ്രവർത്തനംം അവസാാനിിപ്പിിച്ചു. ഫോ�ോർട്ട്്
വിില്യംം� കോ�ോളജിിന്റെ� ഘടനയുംം നയങ്ങളുംം അനുകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് 1812-ൽ മദ്രാാസ്സിിൽ ആരംംഭിിച്ച
ഫോ�ോർട്ട്് സെ�ന്റ്് ജോ�ോർജ്് കോ�ോളജ്് തെ�ക്കേ� ഇന്ത്യയയിിലെ� ഭാാഷാാസൂത്രണപ്രക്രിിയയിിൽ സാാരമാായ
സംംഭാാവനകൾ നല്കിിയിിട്ടുണ്ട്്.

ചാാർട്ടർ ആക്ട്്
ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളുടെെ വിികസനത്തിിനുംം ഇന്ത്യയയിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� പ്രചാാരണ
ത്തിിനുംം ആക്കംംകൂട്ടിിയ സുപ്രധാാന നടപടിിയാായിിരുന്നു 1813-ലെ� കമ്പനിി ചാാർട്ടർ പരിിഷ്്കരണംം.
ചാാർട്ടർ വീീണ്ടുംം പരിിഷ്കരിിച്ചതോ�ോടെെ 1793-ലെ� ആക്ട്് മുതൽ അനുഭവിിച്ചുപോ�ോന്ന ഇന്ത്യയയിിലെ� വ്യാാ�പാാ
രക്കുത്തകാാവകാാശംം ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയ്ക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടു. പഴയ ചാാർട്ടർ പ്രകാാരംം, കമ്പനിിയുടെെ
ഭരണത്തിിനുകീീഴിിലുള്ള ഇന്ത്യയൻ ഭൂപ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ക്രിിസ്തുമതപ്രചാാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താാൻ
അനുവാാദമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ആ നിിയന്ത്രണംം പുതിിയ ചാാർട്ടർ നിിലവിിൽവന്നതോ�ോടെെ ഇല്ലാാതാായിി.
ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� ചുമതലയുംം ഇന്ത്യയയിിലെ� സിിവിിൽ ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥരെെയുംം സൈൈനിിക
ഉദ്യോ�ാ�ഗസ്ഥരെെയുംം പരിിശീീലിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ഉത്തരവാാദിിത്തവുംം പുതുക്കിിയ ചാാർട്ടർ ആക്ട്് പ്രകാാരംം
ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെതാായിി.
ബ്രിിട്ടീീഷിിന്ത്യയയിിലെ� ജനങ്ങളുടെെ ഇടയിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം, സാാഹിിത്യംം�, ശാാസ്ത്രംം എന്നിിവയുടെെ
പ്രചാാരണത്തിിനാായിി വർഷംം തോ�ോറുംം ഒരു ലക്ഷംം രൂപ വീീതംം മാാറ്റിിവെ�യ്ക്കാാൻ ചാാർട്ടറിിൽ വ്യയവസ്ഥചെ�
യ്തിിരുന്നു. പരമ്പരാാഗത രീീതിിയിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം മാാത്രംം നടന്നുവന്നിിരുന്ന ഇന്ത്യയൻ സമൂഹങ്ങളിിൽ
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ആധുനിികവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസമ്പ്രദാായംം ആരംംഭിിക്കുവാാനുംം കാാര്യയമാായ പോ�ോഷണശ്രമങ്ങൾ നടക്കാാതിി
രുന്ന ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളിിൽ ഭാാഷാാസൂത്രണശ്രമങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കാാനുംം ഇടയാാക്കിിയതിിൽ ചാാർട്ടർ
ആക്ടിിന്റെ� പരിിഷ്്ക
 രണത്തിിന്് കാാര്യയമാായ പങ്കുണ്ട്്.

വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം: കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തിിനുമുമ്പ്്
1600 മുതൽ 1757 വരെെയുള്ള കാാലയളവിിൽ ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യാാ� കമ്പനിിയുടെെ ശ്രദ്ധ ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസകാാര്യയങ്ങളിിൽ പതിിഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. തദ്ദേ�ശീീയമാായ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായങ്ങളുംം ഏതാാനുംം
ക്രിിസ്ത്യയൻ മിിഷണറിിമാാരുടെെ പരിിശ്രമങ്ങളുംം മാാത്രമാാണ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിിൽ അക്കാാലത്ത്്
കാാണാാനാാവുക. 1757-ൽ ഇന്ത്യയയിിലെ� അധിികാാരശക്തിിയാായിിത്തീീർന്നതോ�ോടെെ തങ്ങളുടെെ താാല്പ
ര്യയസംംരക്ഷണംം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാാഹചര്യയങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് അവർക്ക്് ആലോ�ോചിിക്കേ�ണ്ടിിവന്നു.
അതിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് സർക്കാാർ പദവിികളിിലിിരിിക്കുന്ന സ്വാാ�ധീീനശക്തിിയുള്ള ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരുടെെ
മക്കൾക്ക്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നല്കാാനുള്ള പദ്ധതിികൾ കമ്പനിി ആവിിഷ്കരിിച്ചത്്.21
സംംസ്കൃതപാാഠശാാലകൾ, ഗുരുകുലങ്ങൾ, ബുദ്ധവിിഹാാരങ്ങൾ, മദ്രസകൾ എന്നിിവയാായിിരുന്നു
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിനുമുമ്പ്് ഇന്ത്യയയിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായിി പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്ന സ്ഥാാപന
ങ്ങൾ. ആസൂത്രിിതമോ�ോ വ്യയവസ്ഥാാപിിതമോ�ോ ആയ വിിധത്തിിൽ സാാർവത്രിികമാായിി സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ട
എന്തെ�ങ്കിിലുംം പഠനപദ്ധതിിയോ�ോ രീീതിിശാാസ്ത്രമോ�ോ അവയ്ക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. തിികച്ചുംം പരിിമിിതമാായ
ലക്ഷ്യയങ്ങളോ�ോടെെ പ്രാാദേേശിികമാായിി മാാത്രംം പ്രവർത്തിിക്കുന്ന സ്ഥാാപനങ്ങളാായിിരുന്നു അവ. അതത്്
സമൂഹത്തിിന്റെ� മാാതൃഭാാഷയോ�ോ മതപരമാായിി പ്രാാധാാന്യയമുള്ള ഭാാഷയോ�ോ നിിലനിിന്ന ഫ്യുുഡൽ
വ്യയവസ്ഥിിതിിയനുസരിിച്ച്് തൊ�ൊഴിിൽ-കലാാ-വൈൈജ്ഞാാനിികനൈൈപുണിിയ്ക്ക്് അവശ്യംം� ആവശ്യയമാായ
ഭാാഷകളോ�ോ അവിിടങ്ങളിിൽ തരംംപോ�ോലെ� പഠിിപ്പിിച്ചുപോ�ോന്നു. സാാമൂഹിികമാായിി കല്പിിക്കപ്പെ�ട്ട ജാാതിിമ
തവർഗഭേ�ദങ്ങളെ�ല്ലാം�ം പഠിിതാാവിിന്റെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസാാധ്യയതയെ� അനുകൂലമാായോ�ോ പ്രതിികൂലമാായോ�ോ
സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാായിിരുന്നു. അതതു പ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ� ഭാാഷാാജ്ഞാാനിികളോ�ോ പണ്ഡിിതരോ�ോ
ആയിിരുന്നു ഇത്തരംം സ്ഥാാപങ്ങളിിൽ ഭാാഷാാപഠനംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തിിരുന്നത്്. അവരുടെെ നിിയമ
നത്തിിന്് നിിയതമാായ യോ�ോഗ്യയതകളോ�ോ നിിശ്ചിിതമാായ മാാനദണ്ഡങ്ങളോ�ോ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.

ആധുനിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസ്ഥാാപനങ്ങളുടെെ ആവിിർഭാാവംം
1817-ൽ റാം�ം മോ�ോഹൻ റോ�ോയിിയുടെെയുംം ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരനാായ ഡേ�വിിഡ്് ഹാാരേ�യുടെെയുംം നേ�തൃത്വവത്തിിൽ
കല്ക്കത്തയിിൽ ആരംംഭിിച്ച ഹിിന്ദു കോ�ോളജ്് (പിിന്നീീട്് പ്രസിിഡൻസിി കോ�ോളജ്് എന്നപേ�രിിൽ അറിിയപ്പെ�
ട്ടു), 1818-ൽ വിില്യംം� കാാരേ�, ജോ�ോഷ്വവ മാാർഷ്്മാാൻ, വിില്യംം� വാാർഡ്് എന്നീീ ഇംംഗ്ലീീഷ്് മിിഷനറിിമാാരുടെെ
നേ�തൃത്വവത്തിിൽ ഹൗൗറയിിൽ ആരംംഭിിച്ച സെ�റാം�ംപൂർ കോ�ോളജ്്, 1825-ൽ റാം�ം മോ�ോഹൻ റോ�ോയിിയുടെെ
നേ�തൃത്വവത്തിിൽ കല്ക്കത്തയിിൽ ആരംംഭിിച്ച വേ�ദാാന്ത കോ�ോളജ്് എന്നിിവയാാണ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്്
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനു അടിിത്തറപാാകിിയ സ്ഥാാപനങ്ങൾ. ‘ബഹുമാാന്യയരാായ ഹിിന്ദുക്കളുടെെ മക്കൾക്ക്്
യൂറോ�ോപ്പിിലെ�യുംം ഏഷ്യയയിിലെ�യുംം സാാഹിിത്യംം�, ശാാസ്ത്രംം എന്നിിവയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷിിലൂടെെയുംം ഇന്ത്യയൻ
ഭാാഷകളിിലൂടെെയുംം വിിദ്യാ�ാഭാാസംം നല്കുക’22 എന്നതാായിിരുന്നു ഹിിന്ദു കോ�ോളജിിന്റെ� പ്രഖ്യാാ�പിിതലക്ഷ്യംം�.
ഏഷ്യാാ�റ്റിിക്് ക്രിിസ്ത്യയൻ വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവരുംം അല്ലാാത്തവരുമാായ യുവാാക്കൾക്ക്് പൗൗരസ്ത്യയ
സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം യൂറോ�ോപ്യയൻ ശാാസ്ത്രത്തിിലുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നല്കുക എന്നതാായിിരുന്നു സെ�റാം�ംപൂർ
കോ�ോളജിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. അദ്വൈൈ�തംം ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ഹിിന്ദു ധർമങ്ങൾക്കൊ�ൊപ്പംം യൂറോ�ോപ്യയൻ ശാാസ്ത്രവുംം
സാാമൂഹിികശാാസ്ത്രവുംം പഠിിപ്പിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു വേ�ദാാന്തകോ�ോളജിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷ
കളിിൽനിിന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷിിലേ�യ്ക്കുംം തിിരിിച്ചുമുള്ള വിിജ്ഞാാനവിിനിിമയത്തിിന്് ഈ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസ്ഥാാപന
ങ്ങളുടെെ പ്രവർത്തനംം സഹാായകരമാായിി.
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പൊ�ൊതുബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ജനറൽകമ്മറ്റിി
ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേേഖലയിിൽ കമ്പനിി നടത്തിിയ സുശക്തമാായ ഇടപെ�ടലുകളിിലൊ�ൊന്നാാ
യിിരുന്നു 1823-ലെ� പൊ�ൊതുബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ജനറൽകമ്മറ്റിിയുടെെ (general committee for public
instruction) രൂപവത്്കരണംം. പത്ത്് യൂറോ�ോപ്യയൻ അംംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാായിിരുന്നു ജനറൽ
കമ്മറ്റിി. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസാാവശ്യയത്തിിന്് നീീക്കിിവെ�ച്ച ഒരു ലക്ഷംം രൂപ ആവശ്യയക്കാാർക്ക്് വിിതരണംം
ചെ�യ്യാാനുള്ള ചുമതല ഈ കമ്മറ്റിിയ്ക്കാായിിരുന്നു. ധനവിിഹിിതത്തിിൽ വലിിയൊ�ൊരു പങ്ക്് നാാട്ടുഭാാഷാാ
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുവേ�ണ്ടിി വിിനിിയോ�ോഗിിക്കാാനാായിിരുന്നു ഓറിിയന്റൽ ആശയഗതിിയ്ക്ക്് പ്രാാമുഖ്യയമുള്ള
ജനറൽകമ്മറ്റിിയുടെെ തീീരുമാാനംം.
അത്തരംം ചിില തീീരുമാാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ�ോഴുംം, ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റ്്- ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റ്് അഭിിപ്രാായ
വ്യയത്യാാ�സങ്ങളിിൽനിിന്നുംം പൊ�ൊതുബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ജനറൽകമ്മറ്റിിയുംം മുക്തമാായിിരുന്നിില്ല. ഉദാാഹ
രണത്തിിന്്, ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മാാധ്യയമംം ഏതെ�ന്നു നിിശ്ചയിിക്കാാനുള്ള വോ�ോട്ടെെടുപ്പിിൽ ഓറിി
യന്റലിിസ്റ്റുകളുടെെ കാാഴ്ചപ്പാാട്് അതേ�പടിി അംംഗീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിില്ല. ആ വിിഷയത്തിിൽ അഞ്ചുപേ�ർ
ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് അനുകൂലമാായുംം അഞ്ചുപേ�ർ പൗൗരസ്ത്യയഭാാഷകൾക്കനുകൂലമാായുമാാണ്് വോ�ോട്ടുചെ�യ്തത്്.
1835-ൽ മെെക്കോ�ോളെെ മിിനുട്്സ്് പുറത്തിിറങ്ങുന്നതുവരെെ ആ തർക്കംം പരിിഹരിിക്കപ്പെ�ടാാതെ� കിിടന്നു.
പൊ�ൊതുബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ജനറൽ കമ്മറ്റിി 1829-ൽ സർക്കാാറിിനു സമർപ്പിിച്ച റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ,
വാാണിിജ്യയത്തിിന്റെ�യുംം രാാഷ്ട്രീീയകാാര്യയങ്ങളുടെെയുംം നിിയമസംംവിിധാാന ത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷയാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്്
നിിശ്ചയിിക്കപ്പെ�ടുന്നിില്ലെ�ങ്കിിൽ ഇന്ത്യയക്കാാർ അതു പഠിിക്കാാൻ താാല്പര്യം�ം കാാണിിക്കുകയിില്ലെ�ന്ന്് മുന്നറിി
യിിപ്പ്് നൽകിി. എങ്കിിലുംം, ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ കൂടുതൽ നടപടിികളൊ�ൊന്നുംം കമ്പനിിയുടെെ ഭാാഗത്തുനിിന്നുംം
ഉണ്ടാായിില്ല.

റാം�ം മോ�ോഹൻ റോ�ോയിിയുടെെ നിിലപാാട്്
ഇന്ത്യയയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം സാാർവത്രിികമാാക്കാാൻ അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരാായ വരേ�ണ്യയവിിഭാാഗത്തിിൽ
നിിന്നുംം ശക്തമാായ ആവശ്യയമുയർന്നിിരുന്നു. നാാട്ടുഭാാഷകളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംംനല്കാാനുള്ള കമ്പനിിയുടെെ
തീീരുമാാനത്തിിൽ അവർക്ക്് കടുത്ത വിിപ്രതിിപത്തിിയുണ്ടാായിിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിിൽ റാം�ം മോ�ോഹൻ
റോ�ോയിിയുടെെ നിിലപാാട്് സവിിശേ�ഷശ്രദ്ധയാാകർഷിിക്കുന്നതാാണ്്. രാാജ്യയത്തെ� അന്ധകാാരത്തിിലേ�ക്ക്്
തള്ളിിവിിടാാമെെന്നല്ലാാതെ� സംംസ്കൃതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസമ്പ്രദാായംം കൊ�ൊണ്ട്് മറ്റൊ�ൊരു പ്രയോ�ോജനവുമിില്ലെ�ന്നുംം
സംംസ്്കൃ
 തവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ധനംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഏതാാനുംം ബ്രാാഹ്്മ
 ണർ
ക്കല്ലാാതെ� മറ്റാാർക്കുംം നേ�ട്ടമിില്ലെ�ന്നുംം അത്തരംം ശ്രമങ്ങൾ അവസാാനിിപ്പിിച്ച്് എല്ലാാ ഗ്രാാമങ്ങളിിലുംം
ഇംംഗ്ലീീഷ്് സ്കൂളുകൾ ആരംംഭിിക്കുകയാാണ്് വേ�ണ്ടതെ�ന്നുംം ഗവർണ്ണർ ജനറലിിന്് അയച്ച കത്തിിൽ
അദ്ദേേഹംം ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു.23 ഇംംഗ്ലീീഷിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള മുറവിിളിിയിിലൂടെെ ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുടെെ ഭാാഷാാ
നയത്തെ� അനുഗമിിക്കുകയാാണ്് യഥാാർഥത്തിിൽ റാം�ം മോ�ോഹൻ റോ�ോയ്് ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ഇന്ത്യയൻ
വരേ�ണ്യയർ ചെ�യ്തത്്.24 എന്നാാൽ ഇംംഗ്ലീീഷിിനുവേ�ണ്ടിി മാാത്രമുള്ള മുറവിിളിിയുമാായിിരുന്നിില്ല അത്്. റാം�ം
മോ�ോഹൻ റോ�ോയിിയുടെെ പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽത്തന്നെ� അതിിന്റെ� ഉദാാഹരണംം കാാണാാവുന്നതാാണ്്.
ഇംംഗ്ലീീഷ്്വി
 ിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനാായിി വാാദിിക്കുകയുംം പരിിശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴുംം ബംംഗാാളിിഭാാഷയുടെെ
പോ�ോഷണംം റാം�ം മോ�ോഹൻറോ�ോയിിയുടെെ ആലോ�ോചനാാവിിഷയമാായിിരുന്നു. ബംംഗാാളിിലെ� ബൗൗദ്ധിിക
വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ കേ�ന്ദ്രബിിന്ദുവാായിി ബംംഗാാളിിഭാാഷയെ� മാാറ്റാാൻ അദ്ദേ�ഹംം ആഗ്രഹിിച്ചു. അദ്ദേേഹംം
രചിിച്ച ബംംഗാാളിി വ്യാാ�കരണവുംം ഗദ്യയകൃതിികളുംം ബംംഗാാളിിഭാാഷയുടെെ മാാനകീീകരണത്തെ� അടയാാ
ളപ്പെ�ടുത്തുന്നവയാാണ്്. അതേ�സമയംംതന്നെ�, സമൂഹത്തിിന്റെ� ആധുനിികീീകരണത്തിിന്് ഇംംഗ്ലീീഷ്്
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം അത്യാാ�വശ്യയമാാണെ�ന്ന്് അദ്ദേേഹംം തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം ചെ�യ്തു.
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മെെക്കോ�ോളെെയുടെെ മിിനുട്്സ്്
ഇന്ത്യയൻ സമൂഹങ്ങളോ�ോട്് സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ട മനോ�ോഭാാവത്തിിലുംം ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളോ�ോട്് സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ട
സമീീപനത്തിിലുംം ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റുകളുംം ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകളുംം തമ്മിിലുള്ള തർക്കംം ഉച്ചസ്ഥാായിിയിിലെ�
ത്തിിയ സന്ദർഭത്തിിലാാണ്് ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റുകൾക്ക്് അനുകൂലമാായ നിിലപാാടുമാായിി 1835-ൽ മെെക്കോ�ോ
ളെ�യുടെെ മിിനുട്്സ്് പുറത്തുവരുന്നത്്.ഗവർണ്ണർ ജനറലിിന്റെ� എക്്സിിക്യൂൂട്ടീീവ്് കമ്മറ്റിി അംംഗവുംം
പൊ�ൊതുബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ജനറൽകമ്മറ്റിിയുടെെ പ്രസിിഡന്റുമാായിി നിിയമിിതനാായ മെെക്കോ�ോളെെ
പ്രഭു തയ്യാാറാാക്കിിയ മിിനുട്്സ്് അതുവരെെ കമ്പനിി പുലർത്തിിയ ഭാാഷാാനയത്തിിന്് വിിരുദ്ധമാായ
കാാഴ്ചപ്പാാട്് പുലർത്തുന്നതാായിിരുന്നു. ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളെ� പ്രോ�ാൽസാാഹിിപ്പിിക്കുന്ന 1813-ലെ� ചാാർട്ടർ
ആക്ട്് വ്യയവസ്ഥയെ� അദ്ദേ�ഹംം വിിമർശിിച്ചു. അറബിിയിിലുംം സംംസ്കൃതത്തിിലുംം മറ്റുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ
പ്രസാാധനംം അവസാാനിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്് എന്ന്് മെെക്കോ�ോളെ� തന്റെ� നയരേേഖയിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി.
യൂറോ�ോപ്പിിലെ� ഒരു ലൈൈബ്രറിിയിിലെ� ഒരു അലമാാരയിിലെ� പുസ്തകങ്ങളിിലെ� വിിജ്ഞാാനംം ഇന്ത്യയൻ
ഭാാഷകളിിലെ�യുംം അറബിിയിിലെ�യുംം മുഴുവൻ വിിജ്ഞാാനത്തിിനുംം മേ�ലെ�യാാണ്് എന്നെ�ഴുതാാൻ അദ്ദേേ
ഹത്തിിനു മടിിയുണ്ടാായിില്ല. വൈൈജ്ഞാാനിികമേ�ഖലയിിൽ പൗൗരസ്ത്യയമാായ എല്ലാാ സാാധ്യയതകളെ�യുംം
അദ്ദേേഹംം നിിഷേ�ധിിച്ചു. മെെക്കോ�ോളെെയുടെെ മിിനുട്്സ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� നാാട്ടുഭാാഷകളെെ വിിജ്ഞാാനമോ�ോ
സർഗാാത്മകശേ�ഷിിയോ�ോ ഇല്ലാാത്ത പ്രാാകൃതമൊ�ൊഴിികളാായിി മാാത്രമാാണ്് പരിിഗണിിച്ചത്്. ബ്രിിട്ടീീഷു
കാാർക്കുംം ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ഭരിിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിിനു പേ�ർക്കുംം ഇടയിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കളാായിി
നിില്ക്കുന്നവരുംം രക്തത്തിിലുംം വർണ്ണത്തിിലുംം ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരുംം അഭിിരുചിികളിിലുംം അഭിിപ്രാായങ്ങളിിലുംം
ധാാർമിികതയിിലുംം ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരുമാായ ഒരു വർഗത്തിിനു രൂപംംകൊ�ൊടുക്കുക എന്നതാാണ്് ഇന്ത്യയയിിലെ�
സാാമ്രാാജ്യയത്വവഭരണത്തിിന്് പരമാാവധിി ചെ�യ്യാാനുള്ളത്് എന്നതാായിിരുന്നു മെെക്കോ�ോളെെയുടെെ നിിലപാാട്്.
പരിിഹരിിക്കാാനാാവാാത്ത വിിധത്തിിൽ ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റ്്-ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റ്് ആശയസംംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നിി
രുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ഇന്ത്യയയിിലെ� നാാട്ടുഭാാഷകളെെ പരിിപൂർണ്ണമാായിി അവഗണിിക്കുന്ന നയംം അതിിനുമുമ്പ്്
കമ്പനിി പുലർത്തിിയിിരുന്നിില്ല.
മെെക്കോ�ോളെെയുടെെ മിിനുട്്സിിന്് ഇന്ത്യയയിിലെ� കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമേ�ഖലയിിൽ സാാർ
വത്രിികമാായ അംംഗീീകാാരംം ലഭിിച്ചു. നാാട്ടുഭാാഷകളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നടത്തിിവരുന്ന എതെ�ങ്കിിലുംം
സ്്കൂളുകളോ�ോ കോ�ോളേ�ജുകളോ�ോ ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ ഉദ്ദേ�ശിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഇന്ത്യാാ�ക്കാാർക്കിിടയിിൽ
യൂറോ�ോപ്യയൻ സാാഹിിത്യയവുംം ശാാസ്ത്രവുംം പ്രചരിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് സർക്കാാറിിനു താാല്പര്യയമെെന്ന്് ഗവർണ്ണർ
ജനറൽ വിില്യംം� ബെ�ന്റിിക്ക്് 1835 മാാർച്ച്് 7-നു പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനു ലഭ്യയമാായ എല്ലാാ
ധനസഞ്ചയവുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനുവേ�ണ്ടിി മാാത്രമാാണ്് ചെ�ലവഴിിക്കേ�ണ്ടത്് എന്നുംം എന്ന്്
അദ്ദേേഹംം നിിഷ്കർഷിിച്ചു. വിില്യംം� ബെ�ന്റിിക്കിിനെ�ത്തുടർന്ന്് 1836-ൽ ഗവർണ്ണർ ജനറൽ പദവിിയിിലെ�
ത്തിിയ ഓക്്ലാാൻഡുംം മെെക്കോ�ോളെെയുടെെ മിിനുട്്സിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ സമാാനമാായ നിിലപാാടാാണ്്
സ്വീീ�കരിിച്ചത്്.

വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ച്്
കമ്പനിിയുടെെ ബോ�ോർഡ്് ഓഫ്് കൺട്രോ�ാൾ പ്രസിിഡന്റ്് ആയിിരുന്ന ചാാൾസ്് വുഡ്് 1854-ൽ
അന്നത്തെ� ഗവർണ്ണർ ജനറൽ ഡൽഹൗൗസിി പ്രഭുവിിനു സമർപ്പിിച്ച അടിിയന്തരക്കത്താാണ്് വുഡ്്സ്്
ഡെ�സ്പാാച്ച്് എന്നപേ�രിിൽ ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇന്ത്യയയിിൽ
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മാാധ്യയമമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കണമെെന്നുംം എല്ലാാ പ്രവിിശ്യയകളിിലുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാ
സവകുപ്പ്് ആരംംഭിിക്കണമെെന്നുംം വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ച്് ശുപാാർശചെ�യ്തു. യൂറോ�ോപ്യയൻ കൃതിികളുടെെ
വിിവർത്തനമോ�ോ അനുരൂപീീകരണമോ�ോ പ്രാാദേേശിികഭാാഷകളിിൽ നിിർവഹിിക്കുന്ന കാാര്യം�ം പ്രത്യേ�േ
കമാായിി പരിിഗണിിക്കണമെെന്നുംം അദ്ദേേഹംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടു. ഇന്ത്യാാ�ക്കാാർക്കുള്ള പരിിശീീലനംം
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ഇംംഗ്ലീീഷിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അവരുടെെ മാാതൃഭാാഷയിിലുംം നല്കുക, അഫിിലിിയെ�റ്റ്് ചെ�യ്ത എയ്്ഡഡ്്
വിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾക്ക്് സർക്കാാർ ധനസഹാായംം ചെ�യ്യുക, പ്രാാഥമിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം മാാതൃഭാാഷയിിലുംം
ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ഇംംഗ്ലീീഷിിലുംം നല്കുക, സ്ത്രീീവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം പ്രോ�ാത്സാാഹിിപ്പിിക്കുക തുടങ്ങിി വുഡ്്സ്്
ഡെ�സ്പാാച്ച്് അവതരിിപ്പിിച്ച ശുപാാർശകളെെല്ലാം�ം ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� മുഖച്ഛാായ മാാറ്റാാൻ
കെ�ല്പുള്ളവയാായിിരുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്് വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ചിിനെ� ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
ത്തിിന്റെ� മാാഗ്നാാകാാർട്ടാാ എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

സർവകലാാശാാലകളുടെെ സംംസ്ഥാാപനംം
വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ചിിലെ� ശുപാാർശയനുസരിിച്ച്് കല്ക്കത്ത, ബോം�ം�ബെ�, മദ്രാാസ്് എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാായിി
മൂന്ന്് സർവകലാാശാാലകൾ 1857-ൽ സ്ഥാാപിിയ്ക്കപ്പെ�ട്ടു. 3,246 വിിദ്യാ�ാർഥിികൾ പഠിിയ്ക്കുന്ന 15 ആർട്്സ്്
കോ�ോളജുകളുംം 912 വിിദ്യാ�ാർഥിികൾ പഠിിയ്ക്കുന്ന 15 പ്രൊ�ാഫഷണൽ കോ�ോളജുകളുമാായിിരുന്നു ഈ
സർവകലാാശാാലകൾക്കു കീീഴിിൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്.25 ബിിരുദംം നേ�ടാാൻ താാല്പര്യയമുള്ളവർക്ക്് നിിർദ്ദിിഷ്ട
സിിലബസ്് അനുസരിിച്ച്് പരീീക്ഷ നടത്തുകയുംം റിിസൽറ്റ്് പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുക എന്നതാായിി
രുന്നു തുടക്കത്തിിൽ അവയുടെെ പ്രവർത്തനരീീതിി. അതാായത്്, അവയിിൽ അധ്യാാ�പനമോ�ോ ക്ലാാസ്സു
കളോ�ോ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. സർവകലാാശാാലകളിിൽ അഫിിലിിയേ�റ്റ്് ചെ�യ്ത കോ�ോളജുകളിിലാായിിരുന്നു
വിിദ്യാ�ാർഥിികളുടെെ പഠനവുംം പരിിശീീലനവുംം നടന്നിിരുന്നത്്.26
മെെട്രിിക്കുലേ�ഷൻ, ഫസ്റ്റ്് എക്്സാാമിിനേ�ഷൻ, ബിി. എ., എംം. എ. എന്നീീ കോ�ോഴ്്സുകളിിൽ
വിിവിിധ ഭാാഷകൾ പഠിിക്കാാനുണ്ടാായിിരുന്നു. കൽക്കട്ട സർവകലാാശാാലയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ഗ്രീീക്ക്്,
ലാാറ്റിിൻ, അറബിിക്ക്്, പേ�ർഷ്യയൻ, ഹീീബ്രു, സംംസ്്കൃതംം, ബംംഗാാളിി, ഒറിിയ, ഹിിന്ദിി, ഉർദു, ബർമീീസ്്,
അർമേ�നിിയൻ എന്നീീ ഭാാഷകൾ; മദ്രാാസ്് സർവകലാാശാാലയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ഗ്രീീക്ക്്, ലാാറ്റിിൻ, തമിിഴ്്,
തെ�ലുങ്ക്്,കന്നഡ, മലയാാളംം, സിംം�ഹളീീസ്്, ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി എന്നീീ ഭാാഷകൾ; ബോം�ം�ബേ� സർവക
ലാാശാാലയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്്, സംംസ്്കൃതംം, ഗ്രീീക്ക്്, ലാാറ്റിിൻ, ഹീീബ്രു, അറബിിക്്, പോ�ോർച്ചുഗീീസ്്, മറാാത്തിി,
ഗുജറാാത്തിി, കന്നഡ, ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി, പേ�ർഷ്യയൻ, സിിന്ധിി എന്നീീ ഭാാഷകൾ എന്നിിങ്ങനെ�യാാണ്്
അതിിന്റെ� വിിശദാം�ംശങ്ങൾ. ഇവയിിൽ എല്ലാാ ഭാാഷകളുംം എല്ലാാ കോ�ോഴ്്സുകൾക്കുംം പാാഠ്യയവിിഷയങ്ങ
ളാായിിരുന്നിില്ല. ആധുനിികരീീതിിയിിലുള്ളതുംം വ്യയവസ്ഥാാപിിതമാായതുമാായ ഒരു പഠനപദ്ധതിി പ്രസ്തുതഭാാ
ഷകളിിൽ പലതിിനുംം ആദ്യയമാായാാണ്് നിിർദ്ദേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. ഇന്ത്യയൻഭാാഷകളുടെെ ആസൂത്രണത്തിിലുംം
പോ�ോഷണത്തിിലുംം പ്രസ്തുത സർവകലാാശാാലകൾ കാാര്യയമാായിി ഇടപെ�ടുകയുണ്ടാായിി.
രണ്ട്് സർവകലാാശാാലകൾകൂടിി പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇന്ത്യയയിിൽ സ്ഥാാപിിയ്ക്കപ്പെ�ടു
കയുണ്ടാായിി. 1882-ൽ ആരംംഭിിച്ച പഞ്ചാാബ്് സർവകലാാശാാലയുംം 1887-ൽ ആരംംഭിിച്ച അലഹബാാദ്്
സർവകലാാശാാലയുമാാണ്് അവ. സർവകലാാശാാലാാതലത്തിിൽ നടന്ന ഭാാഷാാവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ�
മൂല്യയനിിർണ്ണയംം കാാര്യയക്ഷമമാായ വിിധത്തിിൽ നടന്നതാായിി പറയാാനാാവിില്ല. വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസരംംഗത്തെ�
പുരോ�ോഗതിി വിിശകലനംംചെ�യ്യാാൻ 1882-ൽ ഹണ്ടർ കമ്മീീഷനെ� സർക്കാാർ നിിയമിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം ഉന്ന
തവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസ്ഥാാപനങ്ങളാായ സർവകലാാശാാലകളുംം കോ�ോളജുകളുംം അതിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽ
ഉൾപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല.27

ബീീഹാാറിിലെ� ഉർദുവിിരുദ്ധ പ്രക്ഷോ�ോഭംം
പത്തൊ�ൊമ്പതാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഇന്ത്യയയുടെെ ഭാാഷാാപരമാായ പ്രത്യേ�േകതകൾ ആരാായുമ്പോ�ോൾ
വിിസ്മരിിക്കാാനാാവാാത്ത ഒരു അധ്യാാ�യമാാണ്് ബീീഹാാറിിലെ� ഉർദുവിിരുദ്ധ പ്രക്ഷോ�ോഭംം. ബംംഗാാൾ
പ്രസിിഡൻസിിയിിൽപ്പെ�ട്ട ബീീഹാാർ, വടക്കുപടിിഞ്ഞാാറൻ പ്രസിിഡൻസിി, മധ്യയ പ്രസിിഡൻസിി
എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ ഭരണത്തിിന്റെ�യുംം നിിയമസംംവിിധാാനത്തിിന്റെ�യുംം താാഴ്ന്നതട്ടുകളിിൽ 1830-കൾ
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മുതൽ പേ�ർഷ്യയൻഭാാഷയെ� ഒഴിിവാാക്കുകയുംം തത്സ്ഥാാനത്ത്് ഉർദുവിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗംം പ്രോ�ാൽസാാ
ഹിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. പേ�ർഷ്യയൻ ലിിപിിയുംം പേ�ർഷ്യയൻ സ്വാാ�ധീീനവുമുള്ള ഉർദുവാായിിരുന്നു
കോ�ോടതിികളിിലുംം മറ്റുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നത്്. ഔദ്യോ�ാ�ഗിികവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന
ഉർദു മനസ്സിിലാാവുന്നിില്ലെ�ന്ന്് ജനങ്ങൾ പരാാതിിപ്പെ�ട്ടുവെ�ങ്കിിലുംം ഭരണാാധിികാാരിികൾ ആ പരാാതിി
കാാര്യയമാായെ�ടുത്തിില്ല. കാാണക്കാാണെ� ഉർദുവിിനെ�തിിരെെ ബീീഹാാറിിൽ പ്രതിിഷേ�ധംം ശക്തിിയാാർ
ജ്ജിിച്ചുവന്നു. ഔദ്യോ�ാ�ഗിികവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഉർദുവിിന്റെ� ഉപയോ�ോഗംം അവസാാനിിപ്പിിക്കണമെെന്നുംം
നാാഗരിിലിിപിിയിിൽ എഴുതുന്ന ഹിിന്ദിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ അനുവദിിക്കണമെെന്നുമാായിിരുന്നു പ്രതിിഷേ�
ധക്കാാരുടെെ ആവശ്യംം�. പൊ�ൊതുയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെയുംം നിിവേ�ദനങ്ങളിിലൂടെെയുംം ഈ ആവശ്യംം� വ്യാാ�പ
കമാായിി പ്രചരിിച്ചു. ഭാാഷാാസൂത്രണസംംബന്ധിിയാായിി പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ നടന്ന ഏറ്റവുംം
വലിിയ ജനകീീയപ്രക്ഷോ�ോഭമാായിിരുന്നു അത്്. മൂന്നു പതിിറ്റാാണ്ടുകാാലംം നീീണ്ടുനിിന്ന പ്രക്ഷോ�ോഭത്തിിന്റെ�
ഫലമാായിി 1881-ൽ ബീീഹാാറിിൽ കോ�ോടതിിഭാാഷയാായിി ഹിിന്ദിി പ്രഖ്യാാ�പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. നിിയമപരമാായ
വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ മേ�ലിിൽ പേ�ർഷ്യയൻ ലിിപിി ഉപയോ�ോഗിിക്കരുതെ�ന്നുംം ഉത്തരവുണ്ടാായിി.

അടിിച്ചേ�ല്പിിച്ച ഭാാഷാാനയങ്ങൾ
എല്ലാാവിിധത്തിിലുമുള്ള കുത്തകാാവകാാശവുംം ചൂഷണവുംം ഉറപ്പുവരുത്താാൻ ഇന്ത്യയയിിലെ�
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാരിികൾ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയെ�യുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�യുംം ഉപയോ�ോ
ഗിിച്ചതിിന്റെ� ചരിിത്രമാാണ്് പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭാാഷാാനയങ്ങൾ കാാണിി
ച്ചുതരുന്നത്്. ഇന്ത്യയൻ സമൂഹത്തിിന്റെ� താാല്പര്യയങ്ങളാായിിരുന്നിില്ല അവയിിൽ പ്രതിിഫലിിച്ചത്്.
ഭാാഷാാപരമാായ സാാമ്രാാജ്യയത്വവ ത്തിിന്റെ� ആശയാാവലിികളാായിിരുന്നു ആ ഭാാഷാാനയങ്ങൾ സംംബന്ധിിച്ച
ഔദ്യോ�ാ�ഗിികരേ�ഖകളിിൽ സ്പഷ്ടമാായുംം പ്രാായോ�ോഗിികവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഗുപ്തമാായുംം തെ�ളിിഞ്ഞത്്.
ഇന്ത്യാാ�ക്കാാരെെ ആധുനിികവത്്കരിിക്കാാൻ ഇംംഗ്ലീീഷ്് കൂടിിയേ�തീീരൂ എന്ന്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാ
രിികൾ വിിശ്വവസിിച്ചു. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം എന്നത്് ‘അധിികാാരത്തിിന്റെ�യുംം പദവിിയുടെെയുംം പുരോ�ോഗ
തിിയുടെെയുംം ഉപാാധിികളെെ’28 കുറിിക്കുന്ന പദമാായിിത്തീീർന്നു. എങ്കിിലുംം, പദവിിപരമാായിി ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷ
കൾക്ക്് അനുകൂലമാായിി ഓറിിയയന്റലിിസ്റ്റ്് ഭാാഷാാവ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന സമീീപനംം
ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റ്്-ആംംഗ്ലിിസിിസ്റ്റ്് ആശയസംംഘർഷത്തിിൽ പൂർണ്ണമാായുംം ഇല്ലാാതെ�യാായിില്ല. ഇന്ത്യയൻ
ഭാാഷകളെ� പൂർണ്ണമാായുംം മാാറ്റിിനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണസംംവിിധാാനംം പ്രാായോ�ോഗിികമാായിിരു
ന്നിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�, ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളുടെെ പദവിിപരവുംം കോ�ോർപസ്്പരവുമാായ ആസൂത്രണംം
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാരിികളുടെെ ചുമതലയാായിിത്തീീർന്നു. പക്ഷേ�, അതത്് സമൂഹങ്ങളുമാായിി
കൂടിിയാാലോ�ോചിിച്ചോ�ോ അവരെെ വിിശ്വാാ�സത്തിിലെ�ടുത്തോ�ോ ആയിിരുന്നിില്ല അത്് സംംഭവിിച്ചത്്. സ്പഷ്ടമാായുംം
ഗുപ്തമാായുംം പ്രത്യയക്ഷമാായുംം പരോ�ോക്ഷമാായുംം ആ നയങ്ങളുടെെ ഉദ്ദേ�ശ്യംം� സാാമ്രാാജ്യയത്വവതാാല്പര്യയങ്ങളുടെെ
പൂർത്തീീകരണംം എന്നതുമാാത്രമാായിിരുന്നു.
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രാാജേ�ന്ദ്രൻ എടത്തുംംകര
മലയാാള നോ�ോവലിിസ്റ്റുംം നിിരൂപകനുമാാണ്് രാാജേ�ന്ദ്രൻ എടത്തുംംകര. 1973-ൽ വടകരയ്ക്കടുത്ത
എടത്തുംംകരയിിൽ ജനിിച്ചു. മടപ്പള്ളിി ഗവ. കോ�ോളജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം അസിി.പ്രൊ�ൊഫസ്സർ
ആയിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു.

എൻ.വിി. യുംം കവിിയുടെെ കലാാതന്ത്രവുംം
പിി.പിി. പ്രകാാശൻ

അസ്സോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, ഗവണ്മെ�ന്റ്് കോ�ോളേ�ജ്്, പട്ടാാമ്പിി.

“എഴുത്തുകാാരന്റെ� ലക്ഷ്യംം� ആത്മസംംതൃപ്തിിയാാണ്് എന്ന കാാര്യയത്തിിൽ സംംശയമിില്ല. ഇച്ഛയുംം നിിറവേ�റ്റ
ലുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തെ�യാാണ്് ആത്മസംംതൃപ്തിി എന്നു പറയുന്നത്്” (എംം.എൻ. വിിജയൻ, സമ്പൂർ
ണ്ണകൃതിികൾ, വാാല്യംം� 2: 2008: 54) ഇച്ഛയുംം നിിറവേ�റ്റലുംം തമ്മിിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിിന്റെ� നിിറവാാണ്്
എഴുത്തിിനെ� അതിിന്റെ� ഫലപ്രാാപ്തിിയിിലെ�ത്തിിക്കുന്നത്്. വസ്തുനിിഷ്ഠമാായ ഒരു അനുഭവത്തെ� ആത്മ
നിിഷ്ഠവുംം വൈൈകാാരിികവുമാായിി പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുത്തുന്നപ്രക്രിിയയെ�യാാണ്് നാം�ം സർഗ്ഗാാത്മകസാാ
ഹിിത്യംം� എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. പൊ�ൊതുവാായിി പറഞ്ഞാാൽ, ആത്മനിിഷ്ഠതയുടെെ
കലയാാണ്് സാാഹിിത്യംം� എന്നർത്ഥംം. കവിിതയിിൽ കവിിയുടെെ ആത്മസംംതൃപ്തിിക്ക്് കവിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന
രചനാാതന്ത്രങ്ങളെെയാാണ്് ‘കവിിയുടെെ കലാാതന്ത്രംം’ എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അർത്ഥമാാക്കുന്നത്്. ചിിലപ്പോ�ോൾ
ഒരു വരിി കൊ�ൊണ്ടോ�ോ, ഒരു പ്രയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ, ഒരു ചിിഹ്നംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ പ്രത്യേ�േകാാർത്ഥമിില്ലാാത്ത
ഒരു ശബ്ദംം കൊ�ൊണ്ടോ�ോ പോ�ോലുംം തന്റെ� കവിിതയെ� ഭാാവഗരിിമയിിലെ�ത്തിിക്കാാൻ കവിിക്ക്് കഴിിയുംം.
ജിി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിിന്റെ� ‘ചന്ദനക്കട്ടിിൽ’എന്ന കവിിതയിിൽ ജന്മിി അടിിയാാളനെ� വെ�ട്ടിിക്കൊ�ൊല്ലുന്ന
ഭീീതിിദമാായ ചിിത്രംം വെ�റുംം രണ്ടു വരിിയിിൽ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്;
“ഒരു വീീശുവീീശിി നടുത്തളത്തിിൽ
ഒരു കുടംം ചോ�ോരയുംം ഒരു തലയുംം”
ജന്മിിയുടെെ ക്രൂരതയത്രയുംം രണ്ടുവരിിയിിൽ അനുഭവപ്പെ�ടുത്തുന്ന ഇത്തരംം ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്്
ഈ കലാാതന്ത്രംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്.
“കൽത്തുറുങ്കിിനകത്തമ്മ കണിികണ്ടദിിനംം മുതൽ
കാാട്ടാാളനെ�യ്ത കണയാാൽ കാാൽത്താാർ വിിണ്ടദിിനംംവരെെ.”
എന്ന രണ്ടേ� രണ്ടു വരിിയിിൽ കൃഷ്ണന്റെ� ജനനംം മുതൽ സ്വവർഗാാരോ�ോഹണംം വരെെയുള്ള ജീീവിിതത്തെ�
ഉള്ളൂർ സംംഗ്രഹിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇവിിടെെയാാണ്് ഈ കലാാതന്ത്രത്തിിന്റെ� മിിടുക്ക്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നത്്.
വാാക്കുകളുടെെ മിിതത്വവത്തിിലൂടെെ, സ്ഥാാനത്തുള്ള പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ കവിി സൃഷ്ടിിക്കുന്ന ആശയാാ
നുഭവലോ�ോകത്തിിന്റെ� രഹസ്യയമന്വേ�േഷിിച്ചു ചെ�ന്നപ്പോ�ോഴാാണ്് ഭാാരതീീയ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
തന്നെ� രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. ഭാാരതീീയ സാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനംം തന്നെ� വാാക്കിിന്റെ� ഈ
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ധ്വവനിിമൂല്യയമാാണ്്. ലബ്ധപ്രതിിഷ്ഠരാായ നമ്മുടെെ കവിികളുടെെ കവിിതകളിിൽനിിന്ന്് ഈ ധ്വവനിിമൂല്യയത്തെ�
എത്രവേ�ണമെെങ്കിിലുംം ഉദാാഹരിിക്കാംം�. ഈ ധ്വവനിിമൂല്യയത്താാൽ സമൃദ്ധമാാണ്് ആശാാൻ മുതൽ വൈൈലോ�ോ
പ്പിിള്ളിിവരെെയുള്ളവരുടെെ കവിിതകൾ. ഇവരുടെെ കവിിതകൾ അനുവാാചകരിിൽ വൈൈകാാരിികവുംം
ദാാർശനിികവുമാായ അനുഭവലോ�ോകംം തീീർക്കുന്നതുംം ഇതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ആധുനിികരിിൽ നിിന്ന്്
ഉദാാഹരണങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചാാൽ, ലോ�ോകാാരംംഭംം മുതലുള്ള സ്ത്രീീയുടെെ ചരിിത്രത്തെ� ‘പുറപ്പേ�ട്ടേ�ടത്താാ
ണൊ�ൊരാായിിരംം കാാതമവൾ നടന്നിിട്ടുംം’എന്ന ഒറ്റപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ സംംഗ്രഹിിച്ച ആറ്റൂരിിലുംം ‘ഇറക്കിി
ക്കിിടത്തിിയതെ�ന്റെ� യൗൗവ്വനമല്ലോ�ോ’ എന്ന വിിലാാപത്തിിലൂടെെ ‘ഇവനെ�ക്കൂടിി’ എന്ന കാാവ്യയത്തിിലെ�
വ്യയക്തിിപരതയെ� അപ്പാാടെെ രാാഷ്ട്രീീയവൽക്കരിിച്ച സച്ചിിദാാനന്ദനിിലുംം കാാണാംം� വാാക്കിിന്റെ� ഈ
‘കാാച്ചിിക്കുറുക്കൽ’.
‘ഋണധന ഗണിിതത്തിിന്റെ� രസഹീീനമാം�ം ദുർനാാടകംം’ എന്ന്് ബാാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിിക്കാാട്്
‘ഗസൽ’എന്ന കവിിതയിിൽ കലണ്ടറിിനെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘വൈൈദ്യയനുംം വാാടകയുംം പകുത്തെ�
ടുത്ത പലകള്ളിിക’ളാായിി ഈ കലണ്ടറിിനെ� പിിന്നീീട്് വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ‘രസഹീീനമാം�ം
ദുർനാാടകംം’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം സൃഷ്ടിിക്കുന്ന അനുഭവലോ�ോകംം മറ്റൊ�ൊന്നാാണ്്. നാാടകംം രസഹീീനമാാകു
മ്പോ�ോഴാാണ്് ദുർനാാടകമാാകുന്നതെ�ന്ന രസവ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തോ�ോളംം ചെ�ന്നെ�ത്തുന്നുണ്ട്് ആ പ്രയോ�ോഗംം. ഇത്്
കവിികൾ ബോ�ോധപൂർവ്വംം സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ആശയലോ�ോകമല്ല, മറിിച്ച്് പ്രതിിഭാാധനരാായ കവിികളിിൽ
സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി സംംഭവിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്്.
മലയാാളകവിിതയെ� നൂതനഭാാവുകത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിച്ച എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാര്യയരുടെെ കലാാതന്ത്രംം
ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് വിിലയിിരുത്തേ�ണ്ടത്്. ഒരു വാാക്കിിൽ, ഒരു പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ, ചിിലപ്പോ�ോൾ
ഒരു അക്ഷരത്തിിന്റെ� ഇരട്ടിിപ്പിിൽ കവിിതയുടെെ ആന്തരിികസത്തയൊ�ൊന്നാാകെ� മറ്റൊ�ൊന്നാായിിത്തീീരുന്ന
അനുഭവംം, എൻ.വിി. യുടെെ കവിിതകൾക്ക്് സവിിശേ�ഷമാാനംം നൽകുന്നുണ്ട്്. ‘വെ�ള്ളപ്പൊ�ൊക്കംം’എന്ന
കവിിതയിിൽ ‘ജലമേ�ന്തിിയോ�ോടിിക്കിിതച്ച മേ�ഘംം മലയിിൽത്തടഞ്ഞു കമിിഴ്ന്നുവീീണ’പ്പോ�ോൾ തൊ�ൊടിിയിിലുംം
വയലിിലുംം പുഴയിിലുംം കടലിിലുംം വെ�ള്ളംം നിിറഞ്ഞു കവിിയുന്നു. നിിറഞ്ഞു മറിിയുന്ന ഈ വെ�ള്ളത്തിി
ലൂടെെ സഞ്ചരിിച്ചാാൽ എത്താാവുന്ന വിിദൂരവുംം അജ്ഞാാതവുമാായ ലോ�ോകത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കവിിയുടെെ
സ്വവപ്നമാാണ്് ഈ കവിിതയുടെെ ഉള്ളടക്കംം. പഴയകാാലത്ത്് കൊ�ൊളമ്പസ്് പോ�ോയപോ�ോലെ� പുതിിയ
പുതിിയ ലോ�ോകങ്ങൾ തിിരഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന കൂട്ടത്തിിൽ ധ്രുവപ്രദേ�ശത്ത്് വരെെ ചെ�ല്ലാാനുള്ള മോ�ോഹംം
കവിി പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്നുണ്ട്്. കവിിതയുടെെ ആദ്യയഭാാഗങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം ഇങ്ങനെ� പലമോ�ോഹങ്ങളിിലൂടെെ
സഞ്ചരിിച്ച്് ഒടുവിിൽ ധ്രുവപ്രദേേശത്ത്് ചെ�ന്നാാൽ, മഞ്ഞു തറയിിൽ മാാന്തോ�ോലു പുതച്ചുറങ്ങാംം� എന്ന്്
കവിി മോ�ോഹിിക്കുന്നു. ഈ ഒറ്റപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ അതുവരെെ വന്നുചേ�രാാത്ത ഒരു പുതിിയ ഭാാവതലംം
കവിിതയ്ക്ക്് വന്നുചേ�രുന്നു. ‘മാാന്തോ�ോല്് പുതച്ചുറങ്ങുക’ എന്നത്് ഒരു ആദിിമമാായ അനുഭവമാാണ്്.
ഈ ആദിിമ സംംസ്കാാരിികാാനുഭവങ്ങളിിലേ�ക്കുംം സൗൗഹൃദങ്ങളിിലേ�ക്കുംം ഈ ഒറ്റപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ
കവിി നമ്മെ� കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നു. മഞ്ഞുതറയിിൽ മാാന്തോ�ോലു പുതച്ചുറങ്ങുന്ന ആദിിമകാാലത്തിിന്റെ�
ജീീവിിതസ്ഥലിികളിിലേ�ക്ക്് കവിിതയെ� ആകെ�ത്തന്നെ� അന്വവയിിക്കുന്ന ഈ രീീതിി എൻ.വിി.യുടെെ മിിക്ക
കവിിതകളിിലുംം കാാണാംം�.
“വേ�ദനയൊ�ൊന്നിിൽ മനുഷ്യാാ�ത്മാാവുംം
പ്രകൃതിിയുമൊ�ൊന്നാായുരുകിിച്ചേ�ർന്നു.” (എൻ. വിിയുടെെ കവിിതകൾ: 2006: 190)
എന്ന പ്രയോ�ോഗംം നോ�ോക്കുക. മനുഷ്യാാ�ത്മാാവുംം പ്രകൃതിിയുംം ഉരുകിി ഒന്നാാകുന്ന ഉദാാത്തമാായ ദർശ
നങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വെ�റുംം രണ്ടുവരിികളിിലൂടെെ എത്രപെ�ട്ടെെന്നാാണ്് കവിിത വഴിിമാാറുന്നത്് ! നന്നങ്ങാാ
ടിികൾ നമ്മുടെെ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� പ്രതീീകങ്ങളാാണെ�ന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കുന്ന ഈ കവിിതയിിൽ
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അവസാാനമൊ�ൊരിിടത്ത്്,
“അവരുടെെ നീീൾത്തുടരിിൻ പുതുകണ്ണിികൾ
പൊ�ൊട്ടിിമുളച്ചു പടർന്നിിടുവോ�ോളവുമുയിിരിിൻ ചൂടുംം സ്പന്ദവുമൊ�ൊഴിിയിില്ലിിക്കല്ലുകളുടെെ ഹൃദയതലത്തിിൽ”
എന്ന്് കവിി പറയുന്നുണ്ട്്. ഉയിിരിിന്ന്് ചൂടുംം സ്പന്ദവുംം ആവാാഹിിക്കപ്പെ�ട്ട കല്ലുകൾ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം
നന്നാാങ്ങാാടിികൾക്ക്് അതുവരെെയിില്ലാാത്ത അർത്ഥലോ�ോകംം നൽകുന്നത്് കാാണാംം�. ‘വിിശ്വവമാാന
വനിി’ൽ ‘മാാനുകൾ മാാനോ�ോടേേറ്റു മരിിക്കുംം മൈൈതാാനമാായ്്’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ കവിിതയുടെെ
ആന്തരിികലോ�ോകംം തന്നെ� മറ്റൊ�ൊന്നാായിിത്തീീരുന്നുണ്ട്്. എൻ.വിി. യുടെെ പ്രസിിദ്ധമാായ ‘വൈൈഗ’ എന്ന
കവിിതയിിൽ ‘വൈൈഗയെ�പ്പോ�ോലാാണെ�ന്റെ� ജീീവിിതംം’എന്ന ഒറ്റവരിിയിിൽത്തന്നെ� കവിിതമുഴുവൻ വാാർ
ന്നുവീീഴുന്നു. മിിക്കപ്പോ�ോഴുംം വറ്റിിവരണ്ടു കിിടക്കുന്ന മധുരയിിലെ� നദിിയാാണ്് വൈൈഗ. പെ�ട്ടെെന്നൊ�ൊരു
ദിിനംം വൈൈഗയിിൽ വെ�ള്ളംം നിിറഞ്ഞുപൊ�ൊങ്ങുംം. ഇങ്ങനെ� നിിറഞ്ഞുപൊ�ൊങ്ങുകയുംം വരണ്ടുണങ്ങുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന നദിിയുടെെ ജീീവിിതത്തെ� തന്റെ� ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് അന്വവയിിക്കാാൻ ‘വൈൈഗയെ�പ്പോ�ോലാാ
ണെ�ന്റെ� ജീീവിിതംം’ എന്ന ആദ്യയപ്രയോ�ോഗത്തിിൽത്തന്നെ� കവിിക്ക്് സാാധിിക്കുന്നു. പിിന്നീീടുള്ളതെ�
ല്ലാം�ം ഈ ആദ്യയവരിിയുടെെ ദാാർശനിിക വിിശദീീകരണങ്ങളാാണ്്. ഇങ്ങനെ�, ഒരു വരിിയിിലൂടെെ, ഒരു
പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ കവിിതയുടെെ ഭാാവതലംം തന്നെ� മറ്റൊ�ൊന്നാായിിത്തീീരുന്ന രചനാാതന്ത്രംം എൻ.വിി.
കവിിതകളിിൽ വ്യാാ�പകമാായിി കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്.
കവിിഭാാവനയെ� നമ്മുടെെ ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങളാാക്കിി മാാറ്റുന്നതാാണല്ലോ�ോ കവിിതകളിിലെ�
ബിംം�ബങ്ങൾ. ബിംം�ബങ്ങൾ എന്നാാൽ വേ�ർപെ�ടുത്താാൻ പറ്റാാത്ത സമഗ്രതയാാണ്്. സമഗ്രമാായ
അനുഭവലോ�ോകംം തീീർത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിതയിിൽ ബിംം�ബങ്ങൾ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. അവ നമ്മുടെെ
ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവങ്ങളുമാായിി സമഗ്രതലത്തിിൽ സംംവദിിക്കുന്നു. ഐന്ദ്രിിയാാഭിിവ്യയക്തിി ഉണ്ടാാക്കുന്ന
ഇത്തരംം ബിംം�ബാാവിിഷ്കാാരങ്ങളിിലുംം എൻ.വിി. കവിിത മുന്നിിൽ നിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. അടിിമുടിി ബിംം�ബസ
ന്നിിവേ�ശങ്ങളിിലൂടെെ കൊ�ൊരുത്തെ�ടുത്ത ‘പുതുമഴ’എന്ന കവിിത ഉദാാഹരണംം. കണ്ണിിൽ കാാമത്തിിന്റെ�
അഗ്നിി ജ്വവലിിപ്പിിച്ച്്, ചുരമാാന്തിി മുക്രയിിട്ട്് അലറിിവരുന്ന മഴമേ�ഘമെെന്ന ‘പർജ്ജന്യയമഹാാവൃഷ’വുംം
വിിശാാലമാം�ം മേ�നിിയിിൽ ആവേ�ശാാർത്തിിപിിടിിച്ച്് രോ�ോമംം ജൃംംഭിിച്ച്് നിിൽക്കുന്ന പാാവംം ധരയുംം മുഖാാമുഖംം
നിിന്ന്് വിിശ്വവസൃഷ്ടിിനാാടകത്തിിനു കോ�ോപ്പുകൂട്ടുന്ന ഈ കവിിത കാാവ്യയബിംം�ബങ്ങളാാൽ സമൃദ്ധമാാണ്്.
“മുട്ടുകൾ തളർന്നയ്യോ�ോ വീീണുവോ�ോ പശു?കള്ളക്കൂറ്റന്റെ� കാാർനെ�ഞ്ചിിലാാ മെെയ്യമർന്നൊ�ൊന്നിിച്ചുവോ�ോ?” (2006: 256)
എന്ന വരിികളിിലെ� ബിംം�ബകല്പന നൽകുന്ന ഇന്ദ്രിിയാാനുഭവലോ�ോകംം വാാക്കുകൾക്കതീീതമാാണ്്. ഈ
കവിിതയിിൽത്തന്നെ�യുള്ള മറ്റൊ�ൊരു കല്പന നോ�ോക്കുക;
“എത്തിിപ്പോ�ോയ്് മൈൈതാാനത്തിിൽ,പ്പാാടത്തിിൽക്കൂറ്റൻകാാള;
പാാർത്തട്ടിിലിിഴഞ്ഞെ�ങ്ങുംം
കാാണ്മീീലേ� കരിിന്താാട?”
കറുത്തിിരുണ്ട ഭീീമാാകാാരംം പൂണ്ട മഴമേ�ഘംം പെ�യ്തു പെ�യ്തിില്ല എന്ന മട്ടിിൽ നിിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക്്
‘പാാർത്തട്ടിിലെ�ഴഞ്ഞെ�ങ്ങുംം കാാണ്മീീലേ� കരിിന്താാട’ എന്ന ബിംം�ബകല്പനയിിലൂടെെ കൈൈവരുന്ന ഭാാവ
സ്ഫൂർത്തിി എടുത്തുപറയേ�ണ്ടതാാണ്്.
മരണംം ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവരുടെെ മാാത്രംം പ്രശ്നമാാണെ�ന്നുംം മരിിച്ചവരുടെെയല്ലെ�ന്നുമുള്ള ബോ�ോധംം
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നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ‘വരയ്ക്കൽ ബീീച്ചിി’നെ�പ്പോ�ോലൊ�ൊരു ഭാാവസാാന്ദ്രമാായ കാാവ്യംം� മലയാാളകവിിതയിിൽ
ത്തന്നെ� അപൂർവ്വമാാണ്്. ആത്മീീയതയുംം ഭൗ�തിികതയുംംചിിരകാാലവുംം തൽക്കാാലവുംം തമ്മിിലുള്ള
സംംവാാദമാാണ്് ഈ കവിിത. അമ്മയുടെെ മരണാാനന്തരക്രിിയകൾക്കാായിി മുന്നിിൽ അസ്ഥിിക്കലവു
മാായിി അച്ഛനുംം പിിന്നാാലെ� മക്കളുംം പോ�ോകുന്ന കാാഴ്ചതന്നെ� ഈ കവിിതയെ� അസാാധാാരണമാായ
ഭാാവതലത്തിിലേ�ക്കുയർത്തുന്നുണ്ട്്. അമ്മയുടെെ അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ ജലത്തിിൽ എന്നെ�ന്നേ�ക്കുമാായിി
മറയുമ്പോ�ോൾ ‘തങ്ങളിിൽ കെ�ട്ടിിക്കരയുന്ന പുത്രിിമാാ’രുടെെ ചിിത്രംം ഈ ഭാാവതലത്തിിനുനൽകുന്ന
മാാനംം ചെ�റുതല്ല. ഒരു കുടുംംബത്തിിന്റെ� സമാാനതകളിില്ലാാത്ത അനാാഥത്വവത്തെ� പ്രകൃതിിയുമാായുള്ള
പാാരസ്പര്യയത്താാൽ ഞൊ�ൊടിിയിിടകൊ�ൊണ്ട്്മാായ്്ച്ചുകളയുന്ന രചനാാതന്ത്രത്തിിനു നമ്മുടെെ കവിിതകളിിൽ
അധിികംം ഉദാാഹരണങ്ങളിില്ല.
“പെ�ട്ടെെന്നു പിിന്നിിലെ� തെ�ങ്ങണിിത്തോ�ോപ്പിിൽവന്നെ�ത്തിിനോ�ോക്കുന്ന കിിടാാവാായ സൂര്യയനക്കുട്ടിിതൻ ചീീകിിയൊ�ൊതുക്കാാത്ത കൂന്തലിിൽ
മുത്തുന്നു; ദിിവ്യയമാാമേ�തോ�ോ സമാാധാാനമക്കൊ�ൊച്ചുകുഞ്ഞിിൽനിിന്നേ�ന്തിി, ത്തകർന്നതാാമക്കുടുംംബത്തിിൽ മുഴുക്കെ�പ്പരക്കുന്നു. ”(2006:597)
‘വഴിിയമ്പലത്തിിൽ ഒരു മരണംം’എന്ന കവിിതയിിൽ ‘നീീർകോ�ോരിിയുഗ്രംം കുടലിിന്റെ� കത്തൽ’
തീീർക്കാാൻ വഴിിയമ്പലത്തിിലെ� കിിണറ്റിിൻ കരയിിൽ ആരോ�ോമറന്നുവെ�ച്ച കയറുംം ഒരു ചെ�റുപാാളയുംം
കണ്ടാാൽ ചരിിത്രനിിയോ�ോഗംം പോ�ോലെ� അത്് ആശാാന്റെ� ‘ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി’യിിലെ� മാാതംംഗിി മറന്നുവെ�
ച്ചതാാണെ�ന്നു തോ�ോന്നുംം. അത്രയ്ക്ക്് സാാമ്യയമുണ്ട്് ആ പാാളയ്ക്കുംം കയറിിനുംം. അതുപോ�ോലെ�തന്നെ�, വഴിിയാാ
ത്രയിിൽ കെ�ട്ടിിപ്പൊ�ൊതിിഞ്ഞെ�ടുക്കുന്ന അവിിൽ നമ്മുടെെ കാാവ്യയചരിിത്രത്തിിൽസതീീർത്ഥ്യയസ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�
ചിിഹ്നമാാണെ�ങ്കിിൽ എൻ. വിിയ്ക്ക്് അത്് വഴിിയാാത്രയ്ക്കിിടയിിലെ� കത്തുന്ന വിിശപ്പടക്കാാനുള്ളതാാണ്്.
രാാമൻ അക്ഷരംം പഠിിച്ച കഥ’എന്നൊ�ൊരു കുഞ്ഞു കവിിത എൻ.വിി. എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. പുറമേ�
കാാണുന്ന അതിിലാാളിിത്യംം� കൊ�ൊണ്ടോ�ോ എന്തോ�ോ തീീരെെ നിിരൂപകശ്രദ്ധ നേ�ടിിയിിട്ടിില്ലാാത്ത ഈ
കവിിത, അതിിന്റെ� ലാാളിിത്യയത്തിിനകത്ത്് ഒളിിപ്പിിച്ചുവെ�ച്ചിിരിിക്കുന്ന ഒരു റിിയലിിസ്റ്റിിക്കിിന്റെ� ആക്ഷേ�
പഹാാസ്യയമനസ്സ്് കൊ�ൊണ്ട്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. അക്ഷരമറിിയാാത്ത രാാമനെ� വേ�ണ്ടെ�ന്ന്് തീീരുമാാനിിക്കുന്ന
സീീതയുംം സീീതയെ� നേ�ടാാൻ അക്ഷരംം പഠിിക്കുന്ന രാാമനുമാാണീീ കവിിതയിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങൾ.
പലതരംം മൂല്യയസങ്കല്പങ്ങളെ� demystify ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് എൻ. വിിയിിലെ� കവിി ഒരു തിികഞ്ഞ
റിിയലിിസ്റ്റിിക്കാാകുന്നതെ�ങ്കിിൽ, ഇവിിടെെ രാാമയാാണമെെന്ന പുരാാവൃത്തത്തെ� demithificationനു
വിിധേ�യമാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് അതു സാാധിിക്കുന്നത്്. രാാമാായണത്തെ�പ്പോ�ോലെ�തന്നെ� ഇവിിടെെയുംം
രാാമനു എല്ലാാമുണ്ട്്, പക്ഷേ�, അക്ഷരജ്ഞാാനമിില്ല! എല്ലാാമുണ്ടാായിിട്ടുംം രാാമനു തന്നെ� മനസ്സിിലാാക്കാാ
നുള്ള ‘ജ്ഞാാനംം’ മാാത്രമിില്ലാാതിിരുന്നതാാണല്ലോ�ോ ‘ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത’യിിലെ� പ്രശ്നംം. താാൻ
നേ�ടിിയ അനശ്വവരലോ�ോകത്തേ�ക്ക്് ‘രുജയാാൽ പരിിപക്വവസത്വവനാായ്് നിിജഭാാരങ്ങളൊ�ൊഴിിഞ്ഞ്് ധന്യയ
നാായ്് ’രാാമനുംം എത്തിിച്ചേ�രണമെെന്നാാണ്് ‘ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത’യിിലെ� സീീതയുടെെ ആഗ്രഹംം.
ഈ രാാമാായണസങ്കല്പത്തെ�യാാണ്് ലളിിതവൽക്കരിിച്ച്് യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� മണ്ണിിലേ�ക്കിിറക്കിി,
അക്ഷരജ്ഞാാനമിില്ലാായ്മകൊ�ൊണ്ട്് രാാമനെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്ന സീീതയിിലേ�ക്കുംം അക്ഷരജ്ഞാാനംം നേ�ടിി
സീീതയെ� നേ�ടുന്ന രാാമനിിലേ�ക്കുംം എൻ.വിി. അന്വവയിിക്കുന്നത്്! ജ്ഞാാനശേ�ഷിി നേ�ടിിയ രാാമനു സ്വവ
ന്തമാാണ്് സീീത എന്ന അനുബന്ധംം കൂടിി ചമച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ കവിിത അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ഒരു
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മഹത്താായ പുരാാവൃത്തത്തെ� ഇത്ര അനാായസമാായിി പുനർനിിർവ്വചിിച്ച്് രസിിക്കാാൻ എൻ.വിി.യിിലെ�
റിിയലിിസ്റ്റിിക്കിിനല്ലാാതെ� മറ്റാാർക്ക്് കഴിിയുംം?
“രാാമന്റെ� കയ്യക്ഷരത്തിിലൊ�ൊരു കത്ത്്
സീീതയ്ക്ക്് വൈൈകാാതെ� കിിട്ടിിയത്രെ�”
എന്നു പറഞ്ഞവസാാനിിക്കുന്നിിടത്ത്് കവിി അനുഭവിിക്കുന്ന ആനന്ദംം അനുവാാചകരിിലേ�ക്കുംം പകരു
ന്നുണ്ട്്. ചുരുക്കത്തിിൽ, പരമ്പരാാഗത കാാവ്യയസങ്കല്പങ്ങളെെയുംം മൂല്യയസങ്കല്പങ്ങളെെയുംം പുനർനിിർമ്മിി
ക്കുന്നിിടത്താാണ്് എൻ.വിി. നമ്മുടെെ കാാവ്യയചരിിത്രത്തിിൽ റിിയലിിസ്റ്റിിക്കാാകുന്നത്്. “വർത്തമാാനയാാ
ഥാാർത്ഥ്യയങ്ങൾ മനസ്സിിനെ� അകാാല്പനിികമാാക്കുന്നതിിനാാൽ കാാല്പനിികഭാാവുകത്വവത്തെ� ബോ�ോധപൂർവ്വംം
പ്രതിിരോ�ോധിിക്കാാൻ തന്റേ�താായ ഒരു കാാവ്യയഭാാഷതന്നെ� എൻ.വിി. സൃഷ്ടിിച്ചു.” (സമ്പൂർണ്ണമലയാാളസാാ
ഹിിത്യയചരിിത്രംം: 2008: 713). എന്നാാൽ, ഈ പ്രതിിരോ�ോധംം അദ്ദേ�ഹംം നടത്തിിയത്്, ഉള്ളുറപ്പുള്ള ഒരു
കാാല്പനിിക മനസ്സിിനെ� തന്റെ� കവിിതയുടെെ അന്തർദ്ധാാരയിിൽ നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് എന്നു കാാണാംം�.
‘ഒരു ബസ്സുയാാത്ര’പോ�ോലുള്ള കവിിതകളിിൽ എൻ.വിി., കാാല്പനിികതയുടെെ വൈൈകാാരിികപരിിസരങ്ങ
ളിിൽ ചെ�ന്നുവീീഴാാതിിരിിക്കാാൻ നന്നേ� പാാടുപെ�ടുന്നതാായിി കാാണാംം�;
“പുഞ്ച ഞാാറിിളംം പച്ച ചുവട്ടിിൽ
സഞ്ചിിതവ്യോ�ോ�മ നീീലിിമ മോ�ോളിിൽ
ആയവയ്ക്കിിടയ്ക്കത്ഭുതവർണ്ണച്ചാാറുപോ�ോലെ� പുലർവെ�യിിൽ മഞ്ഞ
ആ വെ�യിിലിിന്റെ� ധാാതുവാാൽ തീീർത്തതാാവുമോ�ോ നിിൻ കൃശാായത ഗാാത്രംം? (2006: 396)
ഇത്തരംം സന്ദർഭങ്ങളിിൽ കാാല്പനിികതയുടെെ വലയത്തിിനുള്ളിിൽനിിന്ന്് പുറത്തുകടക്കാാൻ എൻ.വിി.
ആശ്രയിിക്കുന്നത്് ആക്ഷേ�പഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� ചുവയുള്ള ആംംഗലഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗങ്ങളെെയാാണ്്.
ഭാാഷാാപണ്ഡിിതൻ കൂടിിയാായ എൻ.വിി. മലയാാളപദ ദാാരിിദ്ര്യംം� കൊ�ൊണ്ടാാവിില്ല കവിിതയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്്
പദമുപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. തന്റെ� കാാവ്യയങ്ങളെെ യഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� പരിിസരങ്ങളിിൽ ഉറപ്പിിച്ചുനിിർത്താാ
നുള്ള രചനാാതന്ത്രംംതന്നെ�യാാണതെ�ന്ന്് കാാണാാവുന്നതാാണ്്. ‘കൊ�ൊച്ചു തൊ�ൊമ്മ’നിിൽ ‘ക്ലാാസണിി
ത്താാർപ്പൊ�ൊയ്കയിിൽ’എന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� തൽസമമാായിി പരിിവർത്തനപ്പെ�ടുത്തുന്ന എൻ.വിി. മലയാാ
ളപദമുപയോ�ോഗിിക്കാാവുന്ന പലയിിടത്തുംം ബോ�ോധപൂർവ്വംം ആംംഗലേ�യപദംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“ടോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നുനിിൻ മെെത്തയുംം ട്രങ്കുംം
കോ�ോട്ടയുമിിറക്കുന്നതുംം നോ�ോക്കിി”
ഇവിിടെെ, ‘ടോ�ോപ്പിിൽ നിിന്നു നിിൻ’ എന്നതിിനു പകരംം ‘മോ�ോളിിൽ നിിന്നു നിിൻ’എന്നുപ്രയോ�ോഗിിച്ചാാലുംം
താാളഭംംഗമുണ്ടാാകിില്ല. എന്നാാൽ ഈ ഒരൊ�ൊറ്റപ്രയോ�ോഗംം കൊ�ൊണ്ട്് ആ വരിികളിിലെ� കാാല്പനിികഭാാവ
ത്തെ� നിിർദ്ദയംം ആദേ�ശംം ചെ�യ്യാാൻ എൻ.വിി.യ്ക്കാാകുന്നു. ഇത്രയധിികംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് പദംം കവിിതയിിൽ
ഉപയോ�ോഗിിച്ച മറ്റൊ�ൊരു മലയാാളകവിിയിില്ല. ഭാാഷാാപരമാായ കടുംംപിിടുത്തത്തിിനു പകരംം പ്രയോ�ോഗത്തിി
ന്റെ� ഔചിിത്യയവുംം ഇവിിടെെ എൻ.വിി.യെ� സ്വാാ�ധീീനിിച്ച ഘടകമാാണ്്. ഒരു പദംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന
സാംം�സ്കാാരിികമാാനംം ബഹുഭാാഷാാപണ്ഡിിതനാായ ഒരു കവിിയെ� ആരുംം പഠിിപ്പിിക്കേ�ണ്ടതിില്ലല്ലോ�ോ.
ചുരുക്കത്തിിൽ, കാാല്പനിികതയുടെെ ഉള്ളുറപ്പുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അതിിനെ� നിിഷേ�ധിിക്കുന്ന ഒരു പ്രച്ഛന്ന
കാാല്പനിികനാായാാണ്് എൻ.വിി. കാാവ്യയചരിിത്രത്തിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.

സഹ്യയപുത്രനുംം ആനക്കാാരനുംം

48

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

നഷ്ടപ്പെ�ട്ട വസന്തകാാനനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് സഹ്യയപുത്രനെ� സാാഹസിികമാായിി യാാത്രചെ�യ്യിിക്കുന്ന
വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയുടെെ സഹ്യയന്റെ� മകൻ പലരീീതിിയിിൽ വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അമ്പലമുറ്റത്തെ�
തിിടമ്പെ�ഴുന്നള്ളത്തിിനിിടയിിൽ ഓർമ്മയിിലൂടെെ തന്റെ� വനജീീവിിതത്തെ� തിിരിിച്ചുപിിടിിക്കുകയുംം ‘കാാട്ടുതാാ
ളിിലയൊ�ൊത്ത കോ�ോമളകർണ്ണങ്ങളിിൽ’ കൂട്ടുകാാരിിയോ�ോട്് മനോ�ോരഥംം മന്ത്രിിച്ച്് മദിിച്ചുനടക്കുകയുംം ചെ�യ്ത
സഹ്യയപുത്രനാായ ആന ഒടുവിിൽ അമ്പലമുറ്റത്ത്് വെ�ടിിയേ�റ്റ്് ചെ�രിിഞ്ഞു വീീണപ്പോ�ോൾ, അതിിന്റെ�
നിിലവിിളിി ‘പുത്രസങ്കടംം സഹിിയാാത്ത’ സഹ്യയന്റെ� ഹൃദയത്തെ� നൊ�ൊമ്പരത്തിിലാാഴ്ത്തിി. ആനയുടെെ
മദപ്പാാടിിൽ ജീീവൻ നഷ്ടപ്പെ�ട്ടവരെെക്കുറിിച്ചോ�ോ, മുടങ്ങിിപ്പോ�ോയ ദേ�വന്റെ� തിിടമ്പെ�ഴുന്നള്ളത്തിിനെ�ക്കു
റിിച്ചോ�ോ അല്ല, വസന്തകാാനനങ്ങളിിലെ� ജീീവിിതംം പാാതിിവഴിിയിിൽ തകർന്നുപോ�ോയ സഹ്യയപുത്രന്റെ�
സങ്കടങ്ങളാാണ്് വാായനക്കാാരൻ ഏറ്റുവാാങ്ങിിയത്്. ആന എന്ന ജീീവിിയുടെെ ഓർമ്മകളിിലൂടെെ ജൈൈവ
ലോ�ോകമൊ�ൊന്നാാകെ� സൂക്ഷ്മമാായ വിിചാാരണയ്ക്ക്് വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിി വിിധേ�യമാാക്കിിയപ്പോ�ോൾ, ഈ ആനയ്ക്ക്്
ഒരു ആനക്കാാരനുണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്ന ‘മറുപുറദർശനംം’ പക്ഷേ�, ആർക്കുമുണ്ടാായിില്ല. എന്നാാൽ, ഈ
മറുപുറദർശനത്തിിലേ�ക്ക്് വാായനക്കാാരനെ� നയിിക്കുന്ന ഒരു കവിിതയുണ്ടാായിി. എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാ
ര്യയരുടെെ ‘ആനക്കാാരൻ’. സഹ്യയന്റെ� മകനിിൽ ആനയുടെെ ഓർമ്മയിിലേ�ക്കാാണ്് കവിി സഞ്ചരിിക്കു
ന്നതെ�ങ്കിിൽ, ‘ആനക്കാാരനിി’ൽ ആനക്കാാരന്റെ� ഓർമ്മയിിലേ�ക്കാാണ്് എൻ.വിി. സഞ്ചരിിക്കുന്നത്്.
ആനയിിൽനിിന്നുംം ആനക്കാാരനിിലേ�ക്കുള്ള കവിിതയുടെെ ഈ കൂടുമാാറ്റംം പലതരംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നസാാധ്യയ
തകൾ തുറന്നിിടുന്നുണ്ട്്. ‘സഹ്യയന്റെ� മകൻ’ പോ�ോലുള്ള കാാല്പനിിക കാാവ്യയനാാമങ്ങളോ�ോട്് എൻ.വിി. ക്ക്്
മമതയിില്ല. ‘ആനക്കാാരൻ’എന്ന വളച്ചുകെ�ട്ടലോ�ോ ചമൽക്കാാരഭംംഗിിയോ�ോ ഇല്ലാാത്ത പേ�രു കവിിതയ്ക്കു
നൽകിിയതിിലൂടെെതന്നെ� താാൻ കവിിതയുമാായിിനിിൽക്കുന്നത്് യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� മണ്ണിിലാാണെ�
ന്ന്് ആദ്യയമേേതന്നെ� കവിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. മിിഷണറിി, ഒരു പഴയപാാട്ട്്, തീീവണ്ടിിയിിലെ� പാാട്ട്്,
എഞ്ചിിനീീയർ, അലക്സിിസ്് പുണ്യാാ�ളൻ, എലിികൾ തുടങ്ങിിയ സാാധാാരണപേ�രുകളാാണ്് തന്റെ�
ഒട്ടുമിിക്ക കവിിതകൾക്കുംം എൻ.വിി. നൽകിിയിിട്ടുള്ളതെ�ന്ന കാാര്യം�ം ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാണ്്. പേ�രു
പോ�ോലെ�തന്നെ� യാാതൊ�ൊരു മുൻ വിിധിിയുമിില്ലാാതെ� ‘ആന ചത്തുപോ�ോയ്്’ എന്ന്് ആദ്യയമേ�തന്നെ� നേ�രെെ
ചൊ�ൊവ്വെ� പറഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കവിിത ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. സഹ്യയന്റെ� മകന്റെ� മസ്തകകടാാഹത്തിിൽ
പിിശാാചുക്കൾ മന്ത്രിിക്കുമ്പോ�ോൾ, ആനക്കാാരന്റെ�യുള്ളിിൽ കാാലൻ കോ�ോഴിിയുംം കൂമനുംം മൂളുകയാാണ്്.
“അകലെ�ക്കൂമൻ മൂളിി; കരഞ്ഞു കാാലൻ കോ�ോഴിി;
അരിികിിലുരുമ്മിിക്കൊ�ൊണ്ടൊ�ൊടിിപ്പോ�ോയ്് കുറുക്കന്മാാർ
ഇരുളോ�ോടൊ�ൊന്നാായൊ�ൊരപ്പിിണവുംം ചാാരിി, ദുഃഃഖഭരിിതൻ, പ്രജ്ഞാാശൂന്യയ,നിിരിിപ്പാാണാാനക്കാാരൻ” (2006: 83)
മന്ത്രിിക്കുന്നതിിൽ നിിന്നുംം മൂളലിിലേ�ക്കുള്ള ഈ മാാറ്റത്തിിലുണ്ട്് നേ�രത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ച തനിി സാാധാാ
രണത്വംം�. ‘സങ്കല്പത്തിിൻ വൻ ചെ�വിികളാം�ം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയപത്രംം വീീശിി’ വസന്തകാാനനങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
സഹ്യയപുത്രൻ സഞ്ചരിിക്കുമ്പോ�ോൾ, പോ�ോയകാാലത്തിിന്റെ� കാാനനാാന്തരങ്ങളിിൽ തന്റെ� ആനയെ�
പിിൻതുടരുകയാാണ്് എൻ.വിി.യുടെെ ആനക്കാാരൻ. ദേ�വന്റെ� പൊ�ൊൻ തിിടമ്പേ�റ്റിി പുരുഷാാരത്തിിനിിട
യിിൽ വിിലസുന്ന സഹ്യയപുത്രൻ തന്റെ� സ്വവപ്നാാടനത്തിിനുശേ�ഷംം മരിിച്ചുവീീഴുമ്പോ�ോൾ, ആ മരിിച്ചുവീീഴുന്ന
സഹ്യയപുത്രന്റെ� ജഡത്തിിനരിികിിലിിരുന്ന്് തന്റെ� ഓർമ്മകളിിലേ�ക്ക്് സഞ്ചരിിക്കുന്ന ആനക്കാാരനെ�
യാാണ്് ഒരർത്ഥത്തിിൽ എൻ.വിി. അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഇതിിലൂടെെ സഹ്യയന്റെ� മകൻ എന്ന വൈൈലോ�ോ
പ്പിിള്ളിികവിിതയ്ക്ക്് ഒരു റിിയലിിസ്റ്റിിക്് തുടർച്ച നൽകാാനാാണ്് എൻ.വിി. ശ്രമിിക്കുന്നത്്. സഹ്യയന്റെ� മകൻ
നിിലയുറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്് വലിിയൊ�ൊരളവിിൽ കാാല്പനിികതയുടെെ ആഖ്യാാ�നപരിിസരത്താാണെ�ങ്കിിൽ,
അതിിന്റെ� ഓരോ�ോ അടരുകളിിൽനിിന്നുംം കൃത്യയമാായിി കണക്കുപറഞ്ഞ്് പിിരിിയുന്ന ഒരു യഥാാതഥാാവാാ
ദിിയെ� ‘ആനക്കാാരനിി’ൽ കാാണാംം�. സഹ്യയപുത്രന്റെ� കാാല്പനിിക മരണത്തിിൽനിിന്നുംം ആനക്കാാരന്റെ�
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യഥാാതഥജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് ഒരർത്ഥത്തിിൽ മലയാാളകവിിതയെ� പറിിച്ചുനടാാനുള്ള എൻ.വിി. യുടെെ
പരിിശ്രമത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാാണ്് ഈ കവിിത എന്നു പറയാംം�. തുടക്കംം മുതൽ ഒടുക്കംം വരെെ ആ
വിിച്ഛേ�ദംം സൂക്ഷ്മമാായിി സൂക്ഷിിക്കാാൻ എൻ.വിി. ശ്രദ്ധിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“താാമരത്തണ്ടിിന്നൊ�ൊത്ത കൊ�ൊമ്പുമാായ്്,ക്കുസൃതിിക്കു
കോ�ോമരമാാ,യക്കൊ�ൊച്ചു കുഞ്ജരമണഞ്ഞ നാാൾ”
മുതൽ ആദ്യയമാായ്് ഉൽസവത്തിിനു തന്റെ� ‘ആനക്കുഞ്ഞിിൻ മസ്തകത്തിിൽ’ തിിടമ്പേ�റ്റിിയ ദിിനംം
ആനക്കാാരന്റെ� ഓർമ്മയിിൽത്തെ�ളിിയുന്നുണ്ട്്. പക്ഷേ�, തിിടമ്പെ�ഴുന്നള്ളത്ത്് കാാണുന്ന ജനാാവലിിയുടെെ
കണ്ണുകൾ പതിിക്കുന്നത്് ആനയിിലല്ല, പാാവുമുണ്ടുമുടുത്ത്് ‘വിിരിികൊ�ൊമ്പിിന്മേ�ൽ കൈൈചേ�ർത്തു നിിവർന്നു
നടക്കുന്ന’ ആനക്കാാരനിിലാാണ്് ! ഇങ്ങനെ� സൂക്ഷ്മമാായ ഘടകങ്ങളിിലോ�ോരോ�ോന്നിിലുംം സഹ്യയന്റെ�
മകനിിൽനിിന്നുംം ആഖ്യാാ�നപരമാായ വിിച്ഛേ�ദംം വരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് തുടരുന്ന കവിിത ആനക്കാാരന്റെ�
ജീീവിിതവുംം ദുരിിതവുംം അതിിന്റെ� തീീവ്രാാവസ്ഥയിിൽ ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. ‘പതിിനെ�ട്ടാാണ്ടെ�ത്തുംം മുമ്പമ്മയെ�
ത്തല്ലിിത്തെ�ണ്ടിി നാാടുവിിട്ടെെങ്ങോ�ോ പോ�ോയ’ മകനുംം അതിിനെ�ത്തുടർന്ന്് രോ�ോഗിിണിിയാായിി മരിിച്ച ഭാാര്യയയുംം
തനിിക്കു നൽകിിയ തീീവ്രമാായ അനാാഥത്വവത്തിിനൊ�ൊടുവിിൽ ആനയുംം തന്നെ� വിിട്ടുപോ�ോകുന്നതോ�ോടെെ
ആനക്കാാരന്റെ� ജീീവിിതംം ദുരന്തത്തിിലേ�ക്ക്് കൂപ്പുകുത്തുന്നു. ഒടുവിിൽ, മരിിച്ചുപോ�ോയ തന്റെ� ആനയെ�
വെ�ട്ടിിപ്പൊ�ൊളിിച്ച്് കൊ�ൊമ്പുംം പല്ലുംം വേ�ർപെ�ടുത്തിി സംംസ്കരിിച്ചിിടത്ത്് രാാത്രിിയുടെെ ഏതോ�ോ യാാമത്തിിൽ മദ്യയ
പിിച്ചെ�ത്തിി, ‘ആനയൊ�ൊത്തേ�കാാകിിയാായ്്’ സഞ്ചരിിച്ച വനാാന്തരങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഓർമ്മകളിിലൂടെെ സഞ്ച
രിിച്ച്് ആ ശ്മശാാനഭൂവിിൽ മരിിച്ചുവീീഴുന്ന ആനക്കാാരനിിലാാണ്് കവിിത അവസാാനിിക്കുന്നത്്. സഹ്യയന്റെ�
മകന്റെ� അവസാാനത്തെ� നിിലവിിളിി പുത്രസങ്കടംം സഹിിയാാത്ത സഹ്യയന്റെ� ഹൃദയത്തിിൽച്ചെ�ന്നു
പതിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിൽ, ആരുടെെ ഹൃദയത്തിിലുംം ചെ�ന്നു പതിിക്കാാത്ത, സ്വവന്തംം ധർമ്മസങ്കടങ്ങളെെ
സ്വവയംം ഏറ്റുവാാങ്ങാാൻ മാാത്രംം വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ആനക്കാാരന്റെ� സങ്കടങ്ങൾ. മനുഷ്യയമധ്യയത്തിിലെ�
ആന ഒരു ഉത്സവക്കാാഴ്ചയാാണെ�ങ്കിിൽ വനമധ്യയത്തിിലെ� മനുഷ്യയൻ ഒരു ജീീവിിതകാാഴ്ചയാാണ്്. ഈ
കാാഴ്ചയുടെെ പശ്ചാാത്തലഭേേദമാാണ്് എൻ.വിി. മലയാാളകവിിതയിിൽ സൃഷ്ടിിച്ച ഭാാവുകത്വവപരമാായ
വിിച്ഛേ�ദംം. ആനക്കാാരന്റെ� ഒടുക്കംം ഒളിിയുംം മറയുമിില്ലാാതെ� എൻ.വിി. ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നതു നോ�ോക്കുക;
“കിിണറ്റിിൻ വക്കത്തുണ്ടുകല്ലൊ�ൊന്നിിൽ,ച്ചതഞ്ഞൊ�ൊരു
മനുജശീീർഷത്തിിന്റെ� പാാതിിയുംം, ചെ�ഞ്ചോ�ോരയുംം;
ആനതൻ വെ�ളുത്തുള്ളൊ�ൊരെെല്ലുകൾക്കിിടയിിലാായ്്
കാാണുമാാറാായിി മാം�ംസപിിണ്ഡമൊ�ൊന്നാാനക്കാാരൻ !”
ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ എൻ.വിി. വരുത്താാൻ ശ്രമിിച്ച പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുത്തുകൾക്കോ�ോരോ�ോന്നിിനുംം ഉദാാഹരണ
ങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്് ഈ കവിിത. പൂർവ്വഗാാമിികളുടെെ കാാവ്യയകല്പനകളെെ പലപാാട്് മറിിച്ചിിടുന്ന
നിിരവധിി സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ കവിിതയിിൽ ഇനിിയുമുണ്ട്്. ആനയെ� സംംസ്കരിിച്ച ശ്മശാാനത്തിിന്റെ�
വർണ്ണന നോ�ോക്കുക;
“ആനയെ�ക്കുഴിിച്ചിിട്ട കിിണറ്റിിൻ വക്കത്തുണ്ടൊ�ൊരാാൽമരംം പന്തലിിച്ചു പടുകൂറ്റനാായ്് നിിൽപ്പൂ.
ഏകകാാലത്തിിൽക്കെ�ട്ടുംം,മിിന്നിിയുംം, മിിന്നാാമിിനുങ്ങാായിിരംം ലക്ഷംം കൂട്ടമിിട്ടതിിൽക്കളിിക്കുന്നു.
ഇളകുംം പത്രങ്ങളിിൽ തുളുമ്പുംം നിിലാാവിിലീീയരയാാലൊ�ൊരു മാായാാവൃക്ഷമാായ്ക്കാാണാാകുന്നു.”
നമ്മുടെെ

ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ

ഈ

ശ്മശാാനവുംം

അരയാാലുംം

ഇതിിനുമുമ്പ്്
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അനുഭവിിച്ചറിിഞ്ഞത്്കുമാാരനാാശാാന്റെ� ‘കരുണ’യിിലാാണ്്. വാാസവദത്തയെ� കരചരണങ്ങൾ ഛേ�ദിിച്ച്്
വലിിച്ചെ�റിിഞ്ഞ ആ ശ്മശാാനഭൂമിിയിിൽ ഒരു അരയാാലുണ്ട്്.
“നെ�ടിിയ ശാാഖകൾ വിിണ്ണിിൽ നിിവർന്നു മുട്ടിിയിിലയുംം
വിിടപങ്ങളുംം ചുരുങ്ങിി വിികൃതമാായിി
നടുവിിലങ്ങുനിിൽക്കുന്നു വലിിയൊ�ൊരശ്വവത്ഥംം, മൂത്തു
തടിികൾ തേ�ഞ്ഞുംം തൊ�ൊലിികൾ പൊ�ൊതിിഞ്ഞു വീീർത്തുംം
ചടുലദലങ്ങളിിലുംം ശൃംംഗഭാാഗത്തിിലുംം വെ�യിിൽ
തടവിിച്ചുവന്നു കാാറ്റിിലിിളകിി മെെല്ലെ�
തടിിയനരയാാലതു തലയിിൽത്തീീക്കാാളുംം നെ�ടുംംചുടലബ്്ഭൂതംം കണക്കേ� ചലിിച്ചു നിിൽപ്പൂ.”
ആശാാൻ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ശ്മശാാന സങ്കല്പംം ഒടുക്കത്തിിന്റെ�യുംം തുടക്കത്തിിന്റെ�യുംം വിിരുദ്ധഭാാവ
ങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. വാാസവദത്തയെ�ന്ന ഗണിികയുടെെ ഭൗ�തിികജീീവിിതംം ഭീീതിിദമാം�ം വണ്ണംം
അവസാാനിിക്കുകയുംം അവരുടെെ മോ�ോക്ഷജന്മംം അസാാധാാരണാംം� വിിധംം ആരംംഭിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന
വിിപരീീതസ്ഥലബോ�ോധമാാണത്്. അതിിന്റെ� പ്രതീീകമാായാാണ്്പൗൗരാാണിികഭാാവനയിിൽ വിിശുദ്ധവൃ
ക്ഷമാായ അരയാാൽ ശ്മശാാനമദ്ധ്യയത്തിിൽ ചുടലബ്്ഭൂതംം കണക്കെ� നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ശാാന്തവുംം
ബീീഭത്സവുമാായ വിിരുദ്ധഭാാവങ്ങളെെ സമന്വവയിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് ആശാാൻ ഈ പൗൗരാാണിികവൃക്ഷത്തെ�
പ്രതീീകവൽക്കരിിക്കുന്നത്്. ‘ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി’യിിലെ� ബുദ്ധഭിിക്ഷു ഇതുപോ�ോലൊ�ൊരു അരയാാൽച്ചുവ
ട്ടിിലാാണല്ലോ�ോ ധ്യാാ�നാാവസ്ഥയിിലാാകുന്നത്്. ഇത്തരംം വലിിയ ദാാർശനിികമാാനമുള്ള അരയാാലിിനെ�യുംം
ശ്മശാാനത്തെ�യുമാാണ്് എൻ.വിി. ഇവിിടെെ മറ്റൊ�ൊരു ഭാാവപരിിസരത്തിിൽ കൊ�ൊണ്ടു പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നത്്.
ഇവിിടെെ അരയാാലിിന്റെ� തലയിിൽ കാാളുന്നത്് ചുടലബ്്ഭൂതത്തിിന്റെ� ഗാം�ംഭീീര്യയതയല്ല. അത്തരംം
ദാാർശനിിക വ്യയവഹാാരങ്ങളോ�ോട്് എൻ.വിി.ക്ക്് മമതയുമിില്ല. ഈ അരയാാലിിന്റെ� തലയിിൽ തിിളങ്ങുന്നത്്
‘ഏകകാാലത്തിിൽക്കെ�ട്ടുംം മിിന്നിിയുംം’ നിിൽക്കുന്ന ഭൗ�തിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� പ്രതീീകമാായ മിിന്നാാമിിനു
ങ്ങാാണ്്. ജനരഹിിതമാായ വിിജനപ്രദേേശത്തല്ല ഈ അരയാാലുംം ശ്മശാാനവുംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
ജനവാാസകേ�ന്ദ്രത്തിിനു നടുവിിലുള്ള കിിണറ്റിിൻ വക്കത്താാണ്്. മാാത്രമല്ല, ഈ അരയാാലിിൽ;
“കൂട്ടമാായ്്, ച്ചിിറകടിിച്ചാാൽപ്പഴംം തിിന്നുംം, കാാറിിത്തുപ്പിിയുംം കടവാാതിിൽപ്പക്ഷിികൾ”
പറക്കുന്നുണ്ട്്. മനുഷ്യയന്റെ� അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ വാാഴത്തട വെ�ട്ടിിയിിട്ടതുകണക്കെ� കിിടക്കുന്ന
ആശാാന്റെ� ശ്മശാാനവർണ്ണന ഭീീതിിദമാായ കാാഴ്ചകൾ നൽകുമ്പോ�ോൾ, ആനയുടെെ അസ്ഥിിഖണ്ഡങ്ങൾ
ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടിി ഭീീതിിയുടെെ ഒരു അപരഭാാവംം എൻ.വിി. സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. അതാായത്്, കുമാാരനാാശാാന്റെ�
കാാല്പനിികഭാാവനയോ�ോട്് അരയാാലിിനെ�യുംം ശ്മശാാനത്തെ�യുംം പ്രതീീകവൽക്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഇത്ര
കൃത്യയമാായിി കണക്കുപറഞ്ഞു പിിരിിയാാൻ സാാധിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് എൻ.വിി. ഒരു റിിയലിിസ്റ്റിിക്കാായിി
സ്വവയംം തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്.

‘അന്ത ഹന്ത’യ്ക്കല്ല ‘ഇന്ത പട്ട്്’
കല്പാാന്തസമുദ്രത്തിിൽ മുങ്ങേ�ണ്ട ഭൂമിിയുടെെ അലംംഘനീീയമാായ നിിയോ�ോഗത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ധർമ്മ
സങ്കടങ്ങളത്രയുംം ‘ഹന്ത’എന്ന ഒറ്റപ്പദത്തിിൽ നിിക്ഷേ�പിിച്ച്് ‘ധരാാ ഹന്ത കല്പാാന്തതോ�ോയേ�’ എന്ന്്
വിിസ്മയംം തൂകിിയ കവിിയുടെെ വിിരുതിിനു നൽകിിയ പുരസ്കാാരമത്രെ� ഒരു കവിിവര്യയനു ലഭിിച്ച ‘അന്ത
ഹന്തയ്ക്ക്് ഇന്തപട്ട്്’. നമ്മുടെെ കാാവ്യയചരിിത്രംം പാാതിി തമാാശയാായുംം പാാതിി ഗൗൗരവത്തിിലുംം ഉദ്ധരിിക്കു
ന്ന ഈ പുരസ്കാാരകഥ പക്ഷേ�, കവിിതയുടെെ രസതന്ത്രചർച്ചയിിൽ കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്തു വരുന്നുണ്ട്്.
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വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്ത ധർമ്മസങ്കടങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ കവിി നിിർബന്ധിിതനാാകുന്ന
കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളിിലാാണ്് പിിൽക്കാാല കവിികളുടെെ കവിിതകളിിലുംം ‘ഹന്ത’പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്.
സന്ദേ�ശകാാവ്യയങ്ങളിിലുംം മുക്തകങ്ങളിിലുംം തുടങ്ങിി കവിിത്രയകവിികളിിലുംം ചങ്ങമ്പുഴയിിലുംം വരെെ
ഈ പ്രയോ�ോഗംം പലപാാട്് കടന്നുവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഇത്് ബോ�ോധ്യയമാാകുംം.
ശബ്ദതാാരാാവലിി ‘കഷ്ടംം, അനുകമ്പാാദ്യോ�ോ�തകംം’ എന്നെ�ല്ലാം�ം അർത്ഥകല്പന ചെ�യ്തിിട്ടുള്ള ഈ പദംം
കേ�വലമാായ വൃത്തഭംംഗത്തിിന്റെ� പരിിഹാാരത്തിിനോ�ോ ബാാഹ്യയമോ�ോടിിക്കോ�ോ വേ�ണ്ടിി എടുത്തുപയോ�ോ
ഗിിക്കുന്നവയല്ലെ�ന്ന്് ചുരുക്കംം ചിില ഉദാാഹരണങ്ങൾ പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽത്തന്നെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുംം.
കുമാാരനാാശാാനെ�ത്തന്നെ� ഉദാാഹരിിക്കാംം�;
സന്തതംം മിിഹിിരനാാത്മശോ�ോഭയുംം
സ്വവന്തമാം�ം മധു കൊ�ൊതിിച്ച വണ്ടിിനുംം
ചന്തമാാർന്നരുളിി നിിൽക്കുമോ�ോമലേ�
ഹന്ത! ധന്യയമിിഹ നിിന്റെ� ജീീവിിതംം. (നളിിനിി)
ഒരേ�സമയംം മിിഹിിരനു ആത്മശോ�ോഭയുംം വണ്ടിിനു മധുവുംം നൽകുന്ന പൂവിിന്റെ� അസാാധാാരണമാായ
ജൈൈവ നിിയോ�ോഗംം നളിിനിിയിിലേ�ക്ക്് അന്വവയിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് ആശാാൻ ‘ഹന്ത’യിിലൂടെെ ജീീവിിത
ത്തിിന്റെ� നേ�ർക്ക്് വിിസ്മയിിക്കുന്നത്്. അവ്യാാ�ഖ്യേ�േയമാായ ജൈൈവ നിിയോ�ോഗത്തിിന്റെ� നേ�ർക്കുള്ള
ഒരു കാാല്പനിികന്റെ� വിിസ്മയമാാണത്്. ഹന്ത, ഹാാ എന്നീീ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ� ആശാാന്റെ�
നിിരവധിി കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളിിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. ഹാാ! എന്ന അത്ഭുതത്തിിൽത്തുടങ്ങിി ‘ഹന്ത’യുടെെ
അർത്ഥമെെന്ന്് ശബ്ദതാാരാാവലിി വിിവക്ഷിിക്കുന്ന ‘കഷ്ടംം’എന്ന പദത്തിിലാാണല്ലോ�ോ ആദ്യയകവിിതയാായ
വീീണപൂവ്് തന്നെ� അവസാാനിിക്കുന്നത്്. ഭൗ�തിികജീീവിിതത്തിിന്റെ� നിിഷ്ഫലതയുടെെ ആഴങ്ങൾ തിിരിി
ച്ചറിിയുമ്പോ�ോഴുള്ള കവിിയുടെെ നിിസ്സഹാായതയുംം വിിസ്മയങ്ങളുമത്രയുംം ഈ രണ്ട്് പ്രയോ�ോഗങ്ങളിിലൂടെെ
ആവിിഷ്കരിിക്കാാൻ ആശാാനു കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ഉള്ളൂരിിലുംം വള്ളത്തോ�ോളിിലുംം ചങ്ങമ്പുഴയിിലുമെെല്ലാം�ം
ഇങ്ങനെ� ‘ഹന്ത’ വാാർന്നുവീീഴുന്ന നിിരവധിി കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്്. വിിസ്തരഭയത്താാൽ കൂടുതൽ
ഉദാാഹരണങ്ങൾ നിിരത്തുന്നിില്ല.
കാാല്പനിികതയുടെെ സ്വവപ്നഭൂമിികയിിൽനിിന്ന്് റിിയലിിസ്റ്റിിക്് കാാവ്യയപന്ഥാാവിിലേ�ക്ക്് മലയാാള
കവിിത കൂടുമാാറുമ്പോ�ോൾ പ്രമേ�യതലത്തിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� പദപ്രയോ�ോഗതലത്തിിലുംം സൂക്ഷ്മമാായ
വിിച്ഛേ�ദംം സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്. പൂർവ്വകാാലകവിിതകളിിൽ വ്യാാ�പകമാായിി കണ്ടുവന്നിിരുന്ന ‘ഹന്ത’ എന്ന
പ്രയോ�ോഗംം റിിയലിിസ്റ്റിിക്് കവിിതകളിിൽ താാരതമ്യേ�േന കുറഞ്ഞുവരുന്നതിിനെ� ഈ അർത്ഥത്തിിൽ
വേ�ണംം വിിലയിിരുത്താാൻ. കാാല്പനിികതയുടെെ വൈൈകാാരിിക പരിിസരങ്ങളിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ�
യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� അപ്രിിയസത്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കവിിതയെ� ഇറക്കിി നിിർത്തിിയവരാാണല്ലോ�ോ
നമ്മുടെെ റിിയലിിസ്റ്റിിക്കുകൾ. ക്ലാാസിിക്്, നിിയോ�ോക്ലാാസിിക്്, കാാല്പനിിക കാാവ്യയങ്ങളുടെെ പാാരാായണവുംം
അനുശീീലനവുംം തന്നെ�യാാണ്് നമ്മുടെെ റിിയലിിസ്റ്റിിക്് കവിികളുടെെയുംം ഉള്ളുറപ്പ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
കാാല്പനിികരുടെെ ധർമ്മസങ്കടങ്ങളുംം ഗൃഹാാതുരതയുമെെല്ലാംം� നമ്മുടെെ റിിയലിിസ്റ്റിിക്കുകളിിലുംം തീീവ്രമാായിി
തുടരുന്ന വൈൈകാാരിിക സമസ്യയകളാാകുന്നത്്. എന്നാാൽ, അവർ അതിിനെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�
പരുക്കൻ പ്രതലങ്ങളിിൽ വെ�ച്ച്് തന്നെ� പരിിഹരിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണവർ
ഹാാ!, ഹന്ത തുടങ്ങിിയ നിിസ്സഹാായതയുടെെ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ വ്യാാ�പകമാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കാാതിിരുന്നത്്.
കവിിത്രയകവിികളെെ അപേ�ക്ഷിിച്ച്് കുറവാാണെ�ങ്കിിലുംം വൈൈലോ�ോപ്പിിള്ളിിയിിലുംം ശങ്കരക്കുറുപ്പിിലുമെെല്ലാം�ം
ധർമ്മസങ്കടത്തിിന്റെ�യുംം നിിഷ്ഫലത്വവത്തിിന്റെ�യുമെെല്ലാം�ം പ്രതീീകമാായിി ‘ഹന്ത’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം സുപ്ര
ധാാനമാായ കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളിിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്. എന്നാാൽ, എൻ.വിി.യിിൽ ഈ പ്രയോ�ോഗംം
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ദുർലഭമാായിി മാാത്രമേേ കടന്നുവരുന്നുള്ളൂ. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ ജന്മനാാൾ എന്ന കവിിതയിിലാാണത്്.
“സ്വാാ�ഗതംം സ്വാാ�ഗതംം വീീണ്ടുമണയുന്ന
ഭാാരതസ്വാാ�തന്ത്ര്യയ ജന്മനാാളേ�!
എന്തെ�ന്തു ദുഃഃഖങ്ങൾ സുഖദസ്മരണകൾ
ഹന്ത, നീീ ഞങ്ങളിിൽച്ചേ�ർക്കുന്നീീല!”
ഇതാാകട്ടേേ, തന്റെ�കൂടിി ഭൂതകാാലത്തിിനു നേ�ർക്കുള്ള വിിസ്മയമാായാാണ്് പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്.
അല്ലാാതെ�, മറ്റു കവിികളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതുപോ�ോലെ� ഒരു ദാാർശനിിക സമസ്യയയാായല്ല. അതു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇതിിനേ�ക്കാാൾ തീീവ്രമാായ മറ്റു കാാവ്യയസന്ദർഭങ്ങളിിലൊ�ൊന്നുംം ‘ഹന്ത’യെ� അദ്ദേേഹംം
ആശ്രയിിക്കാാതിിരുന്നത്്.
‘ഹന്ത’യുടെെ ഈ കുറവ്് എൻ.വിി.യുടെെ കാാവ്യയനിിലപാാടിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് പരിിശോ�ോധിിക്ക
പ്പെ�ടേേണ്ടത്്. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമരത്തിിൽ നേ�രിിട്ടു പങ്കെ�ടുത്ത കവിിയാാണ്് എൻ.വിി. കൃഷ്ണവാാര്യയർ.
അച്ചുകൂടംം ചുമന്നു നടന്ന അനുഭവംം എൻ.വിി.ക്കുണ്ട്്. ലഘുലേ�ഖകൾ പ്രചരിിപ്പിിച്ചുംം ജനങ്ങളെെ
അണിിനിിരത്തിിയുംം ആസൂത്രിിതമാായ സമരാാനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ അദ്ദേേഹംം കടന്നുപോ�ോയിിട്ടുണ്ട്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഏതെ�ങ്കിിലുംം സമസ്യയകൾക്കുള്ള പരിിഹാാരംം കാാലത്തിിനുംം വിിധിിക്കുംം വിിട്ടുനൽകാാൻ
അദ്ദേേഹംം തയ്യാാറാാകുന്നിില്ല. കാാവ്യയവിിഷയകമാായിി താാൻ ഉന്നയിിക്കുന്ന സമസ്യയകൾക്കെ�ല്ലാം�ം കവിി
തയ്ക്കകത്തുതന്നെ� പരിിഹാാരംം തേ�ടാാനാാണ്് എൻ.വിി.യിിലെ� കവിി ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ഒന്നിിനു മുന്നിിലുംം
അത്ഭുതാാവഹമാായിി നിിൽക്കാാനുള്ളതല്ല അദ്ദേ�ഹത്തിിനു കവിിത. ഭൗ�തിികവുംം ആത്മീീയവുമാായ
പരിിഹാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള വഴിിയുംം ഉപാാധിിയുമാാണത്്. ഇത്് ഒരർത്ഥത്തിിൽ എൻ.വിി. ആർജ്ജിിച്ചെ�
ടുത്ത വിിപുലമാായ പാാണ്ഡിിത്യയത്തിിന്റെ� ഭാാഗംംകൂടിിയാാണ്്. അസാാധാാരണമാായ ഭാാവനാാശേ�ഷിിയുംം
ഒട്ടുംം കുറവല്ലാാത്ത പാാണ്ഡിിത്യയപ്രതിിഭയുംം തമ്മിിലുള്ള സംംഘർഷമാാണ്് എൻ.വിി.യിിലെ� കവിിയെ�
ലോ�ോകത്തിിന്റെ� തീീക്ഷ്ണയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കണ്ണുതുറപ്പിിച്ച റിിയലിിസ്റ്റിിക്കാാക്കിിയത്്.
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ഡിി.ബിിരുദംം നേ�ടിി. സംംസ്ഥാാന ഹയർ സെ�ക്കന്ററിിവകുപ്പ്് ജോ�ോയിിന്റ്് ഡയറക്ടറാായിിരുന്നു.

സൈൈബര് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം: ഒരു ആമുഖംം
ജോ�ോസ്് കെ�. മാാനുവല്

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസര് & ഡയറക്ടർ, സ്കൂള് ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സ്്, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സര്വ്വകലാാശാാല, കോ�ോട്ടയംം

ആമുഖംം

സാാഹചര്യയത്തിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിിയാാണ്് ഭാാഷ. ഭാാഷയെ� രൂപീീകരിിക്കുന്നതിില് മാാധ്യയമങ്ങള്ക്കുള്ള
സ്ഥാാനംം അനിിഷേ�ധ്യയവുമാാണ്്. മനുഷ്യയന്റെ� ആവശ്യംം�, അതിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം തുടങ്ങിിയവ മാാറുന്നത
നുസരിിച്ച്് ഭാാഷയുംം മാാറ്റത്തിിന്് വിിധേ�യമാാണ്്. വര്ത്തമാാനകാാല പ്രസക്തമാായ സൈൈബര് ഭാാഷ,
ഭാാഷാാജ്ഞാാനത്തിിനൊ�ൊപ്പംം സാാങ്കേ�തിിക ജ്ഞാാനംം കൂടിി ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. കംംപ്യൂൂട്ടര്, സ്മാാര്ട്ട്്ഫോ�ോണ്
തുടങ്ങിിയവയുടെെ ‘സ്ക്രീീന്‘ ഭാാഷാാരൂപീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷാാസ്വീീ�കരണത്തിിന്റെ�യുംം ഇടമാായതോ�ോടെെ
ഭാാഷയ്ക്ക്് രൂപസ്വവഭാാവത്തിില് കാാതലാായ മാാറ്റംം സംംഭവിിച്ചു. ഭാാഷാാപഠനത്തിിന്റെ� മുന് മാാര്ഗ്ഗങ്ങള്
ആരാാഞ്ഞ്് സൈൈബര് പശ്ചാാത്തലമുള്ള പുതുരീീതിിയുടെെ സ്വവഭാാവംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുവാാനാാണ്് ഈ
പ്രബന്ധത്തിില് ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: സൈൈബര് ഭാാഷ, സൈൈബര് ടെെക്്സ്റ്റ്് , സൈൈബർ നെ�റ്റിിക്സ്്, ഡിിജിിറ്റലാാഖ്യാാ�നംം

എന്താാണ്് സൈൈബര്ഭാാഷ? എന്താാണ്് സൈൈബര്ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം? ഈ ചോ�ോദ്യയങ്ങളുടെെ ഉത്തരംം
ഏകമുഖമല്ല. ഡിിജിിറ്റല്വത്്ക്കരണത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുകയുംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്്, സ്മാാര്ട്ട്്ഫോ�ോണ് എന്നീീ
ബഹുജനമാാധ്യയമങ്ങളിിലൂടെെ ആഗോ�ോളാാടിിസ്ഥാാനത്തിില് സാാധ്യയമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ആശയവിി
നിിമയ ശൃംംഖലയാാണ്് വര്ത്തമാാനകാാലഭാാഷയേ�യുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തേ�യുംം നിിര്ണയിിക്കുന്നത്്.
സാാങ്കേ�തിിക പിിന്തുണയുംം ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ബന്ധവുമുള്ള സ്ക്രീീന് മാാധ്യയമങ്ങള് ഓരോ�ോ വ്യയക്തിിയുടെെയുംം
ജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം ജ്ഞാാനരൂപീീകരണ --- വിിനിിമയത്തിിന്റെ�യുംം തുടര്ച്ചയാായിിട്ടാാണ്്/ഒരു സവിി
ശേ�ഷഭാാഗമാായിിട്ടാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്.
നവമാാധ്യയമകേ�ന്ദ്രിിതമാായ ഏകവിിശ്വാാ�സമൂഹമാാണ്്/ആഗോ�ോളഗ്രാാമമാാണ്് സൈൈബര്ഭാാഷ
കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നത്്. സൈൈബര്ഭാാഷയ്ക്കുംം അതിിന്റെ� വ്യാാ�കരണത്തിിനുംം ‘വിിശ്വവഭാാഷാാ’ സ്വവഭാാവ
മാാണുള്ളത്്. ഈ ‘വിിശ്വവഭാാഷ’ രൂപീീകരിിക്കുന്നത്് പല അടരുകളിിലൂടെെയുള്ള വ്യയവഹാാരരീീതിികളുംം
സംംസ്കാാരമണ്ഡലങ്ങളുമാാണ്്. സിിനിിമയ്ക്ക്് ആഗോ�ോളാാടിിസ്ഥാാനത്തിില് ഒരു ഭാാഷയാാണുള്ളത്്. ഈ
ആഗോ�ോള ചലച്ചിിത്രഭാാഷയ്ക്കുള്ളിില് നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് സിിനിിമ, ചൈൈനീീസ്് സിിനിിമ,
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ഫ്രഞ്ച്് സിിനിിമ, ഹിിന്ദിി സിിനിിമ, തമിിഴ്് സിിനിിമ, മലയാാള സിിനിിമ എന്നെ�ല്ലാം�ം നിിര്ണയിിക്കുന്നത്്.
ഇതുപോ�ോലെ� തന്നെ� ഓരോ�ോ ഭാാഷയുംം സംംസ്കാാരവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ഭാാഷ അഥവാാ
മൊ�ൊബൈൈല്ഫോ�ോണ് ഭാാഷ നിിയതസ്വവഭാാവത്തോ�ോടെെ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്.

അച്ചടിി ഭാാഷയുംം സൈൈബര് ഭാാഷയുംം
അച്ചടിി മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച ഭാാഷാാസംംസ്കാാരത്തിിനുംം വ്യാാ�കരണനിിയമത്തിിനുംം ഒരു ഘട്ടത്തിില്
പുനര്വിിചിിന്തനങ്ങള് നല്കിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് സൈൈബര്ഭാാഷയുടെെ ആഗോ�ോളവ്യാാ�പനംം സംംഭവിിച്ചത്്.
അച്ചടിിഭാാഷ കടലാാസിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിിയാാണെ�ങ്കിില് സൈൈബര്ഭാാഷ സാാങ്കേ�തിിക ബന്ധമുള്ള സ്ക്രീീനിി
ന്റെ� നിിര്മ്മിിതിിയാാണ്്. അച്ചടിിപാാഠംം സുസ്ഥിിരവുംം മൂര്ത്തവുംം നമുക്കു തൊ�ൊട്ടുപെ�രുമാാറാാവുന്നതുമാാണ്്.
സൈൈബര്പാാഠംം സ്ക്രീീനിിലാാണു തെ�ളിിഞ്ഞു വരുന്നത്്. അലന് ലിിയു (Alan Liu) അച്ചടിിപാാഠത്തെ�യുംം
സൈൈബര്പാാഠത്തെ�യുംം താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്യുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.

അച്ചടിി	സൈൈബർ
എഴുത്ത്് (Writing)	കോ�ോഡുരൂപത്തിിലാാക്കല് (Encoding)
വാായന (Reading)	സൈൈറ്റിിലെ� അന്വേ�േഷണംം (Browsing)
പ്രസാാധനംം (Publishing)

അയയ്ക്കല് (Transmitting)

സൂക്ഷിിക്കല് (Preservation)

പ്രവാാസംം (Migration)

മുഴുകല് (Absorption)

മുങ്ങല് (Immersion)

അനുകരിിക്കല് (Mimesis)

രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കല് (Modeling)

ഭാാവന (Imagination)

കൃത്രിിമത്വംം� (Simulation) (2013:20)

അച്ചടിിഭാാഷയിില് മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ധീീനംം പരിിമിിതമാാണ്്. യന്ത്രത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിിക വ്യാാ�പ്തിി
ഡിിജിിറ്റല് പാാഠത്തിിന്റെ� നിിര്മ്മിിതിിയുടെെ ഭാാഗമാാണ്്. പ്രതീീകാാത്മകവുംം പ്രവര്ത്തനാാധിിഷ്ഠിിതവുമാായ
കൊ�ൊടുക്കല് വാാങ്ങലുകളിിലൂടെെ ഇന്റര്നെ�റ്റ്് സംംവിിധാാനംം ഉപഭോ�ോക്താാവിില് സാാധ്യയമാാക്കുന്ന പരസ്പര
വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� തലംം അനന്തസാാധ്യയതകളുടേേതാാണ്്. സൈൈബര്ഭാാഷ പഠിിക്കുവാാന് എപ്പോ�ോഴുംം
ഒരു മുന്മാാതൃകയാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്നത്് അച്ചടിി ഭാാഷയെ�യാാണ്്. കാാരണംം അച്ചടിിഭാാഷയുടെെയുംം
സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം തുടര്ച്ചയാായിിട്ടാാണ്് സൈൈബര് ഭാാഷയുടെെയുംം അനുബന്ധമേ�ഖലകളുടെെയുംം
വളര്ച്ചാാവിികാാസംം. ഭാാഷാാശാാസ്ത്രപഠനത്തിിലുംം അച്ചടിിഭാാഷ, വാാമൊ�ൊഴിിഭാാഷ എന്നിിവയുടെെ പഠനതു
ടര്ച്ചയാായിി തന്നെ�യാാണ്് സൈൈബര് മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് പ്രാാഥമിികമാായിി പ്രവേ�ശിിക്കുന്നത്്.

ചരിിത്രപശ്ചാാത്തലംം
ഫെ�ര്ഡിിനന്റ്് ഡിി സൊ�ൊസ്സൂറിിന്റെ� നിിഗമനങ്ങളിില് നിിന്നുംം ബ്ലുംം ഫീീല്ഡിിന്റെ� ഭാാഷാാവിിശ്ലേ�ഷണരീീ
തിികളിില് നിിന്നുംം വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്ത സ്ട്രക്്ചറലിിസത്തിിന്റെ� വിിശകലനോ�ോപാാധിികള് മനുഷ്യയഭാാ
ഷകളുടെെ വ്യാാ�കരണംം വിിവരിിക്കാാന് പര്യാ�ാപ്തമല്ലെ�ന്നുംം എല്ലാാ മനുഷ്യയഭാാഷകളുടെെയുംം അടിിസ്ഥാാനംം
ഒന്നാാണെ�ന്നുംം നോം�ം� ചോം�ം�സ്കിി Aspects of the Theory of Syntax എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലൂടെെ സമർ
ത്ഥിിച്ചു. ഇതിിനാായിി തത്ത്വവചിിന്തയുടെെയുംം ജീീവശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം പിിന്ബലംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിില്
നിിവേ�ശിിപ്പിിച്ച്് വിിശ്വവവ്യാാ�കരണത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള (Universal Grammar) ചിിന്തകള് അദ്ദേേഹംം മുന്നോ�ോട്ടു
വെ�ച്ചു.
മനുഷ്യയരുടെെ അടിിസ്ഥാാന ഛാായ, അവയവങ്ങളുടെെ ഘടന, പെ�രുമാാറ്റംം, സ്വവഭാാവരീീതിി,
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ചിിന്താാരീീതിി തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം വംംശംം, ദേ�ശംം തുടങ്ങിിയ വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ� സമാാനതകള് പുല
ര്ത്തുന്നു. ജീീവിിതക്രമവുംം സംംസ്കാാരവൈൈവിിധ്യയവുമാാണ്് ഇതിില് വ്യയത്യയസ്തതകള് രൂപീീകരിിക്കുന്നത്്.
ഇവിിടെെ ശരീീരംം, ശരീീരഭാാഷ, മസ്തിിഷ്കംം, മസ്തിിഷ്കത്തിിന്റെ� പ്രവര്ത്തനംം, ലൈംം�ഗിിക വ്യയവഹാാരങ്ങള്
തുടങ്ങിിയവ സാാഹചര്യാ�ാനുസരണംം ഭാാഷകള് ഉത്്പാാദിിപ്പിിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിന് നിിന്ന്്
വിിലയിിരുത്തിിയാാല് മനുഷ്യയഭാാഷകളുടെെ സ്വവഭാാവംം ഒരേ�പോ�ോലെ�യാാണെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്താാനാാവുംം
മനുഷ്യയനിിര്മ്മിിതമാായ ഓരോ�ോ ഭാാഷയുംം മനുഷ്യയന്് പഠിിക്കാാനുമാാവുംം.
ആയിിരത്തിിത്തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി എഴുപതുകളിില് ബോ�ോഡിിലാാഗ്വേ�േജ്്, ന്യൂൂറോ�ോ ലിിങ്്ഗ്വിി�സ്റ്റിിക്സ്്,
കോ�ോഗ്നേ�റ്റിിവ്് ലിിങ്്ഗ്വിി�സ്റ്റിിക്സ്് തുടങ്ങിിയ ഭാാഷാാപഠനങ്ങള് എല്ലാാവിിഭാാഗംം മനുഷ്യയരുടേേയുംം ഭാാഷയ്ക്ക്്
ഏകസ്വവഭാാവമാാണുള്ളതെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാായിി സമര്ത്ഥിിച്ചു. യഥാാര്ത്ഥത്തിില് ഇത്തരംം ഭാാഷാാപഠ
നങ്ങള്ക്കെ�ല്ലാം�ം പിിന്ബലവുംം പ്രചോ�ോദനവുംം നല്കിിയത്് ചോം�ം�സ്കിിയുടെെ ഭാാഷാാശാാസ്ത്രപരമാായ
നിിലപാാടുകളാാണ്്. ഭാാഷകളുടെെ സ്വവഭാാവത്തെ�യുംം വ്യാാ�കരണവ്യയവസ്ഥയെ�യുംം പറ്റിിയുള്ള പഠനവുംം
ഗവേ�ഷണവുംം ബോ�ോധനശാാസ്ത്രത്തിിലേ�യ്ക്കുള്ള (Cognitive Science) പ്രവേ�ശനംം കൂടിിയാാണെ�ന്നുള്ള
നിിര്ണ്ണയംം മനുഷ്യയനിിര്മ്മിിതമാായ ഭാാഷകള്ക്ക്് പൊ�ൊതുവാായ അടിിത്തറ നിിശ്ചയിിക്കുന്നതാായിിരുന്നു.
1981-ല് ചോം�ം�സ്കിി പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച Lectures on Government and Binding എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിില് അവതരിിപ്പിിച്ച സിിദ്ധാാന്തമാാണ്് GB എന്ന ചുരുക്കെ�ഴുത്തുകളിില് അറിിയപ്പെ�ടുന്ന
Government and Binding. ഈ സൈൈദ്ധാാന്തിിക നിിര്ണയത്തിില് ചെ�യ്തത്് ഭാാഷയിിലെ�
വ്യാാ�കരണനിിയമങ്ങളെെ തിിരസ്കരിിച്ച്് അവയുടെെ ജോ�ോലിി വിിശ്വവവ്യാാ�കരണത്തിിന്റെ� പ്രമാാണങ്ങളെെ
ഏല്പിിക്കുകയാാണ്്. 1992-ല് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച A Minimalist program for Linguistic Theory
എന്ന വിിപുലമാായ പഠനമാാകട്ടെെ GB-യിില് ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയ പല ആശയങ്ങളുംം ഒഴിിവാാക്കിി
‘മിിനിിമലിിസംം’ (Minimalism) എന്ന സിിദ്ധാാന്തംം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�യ്ക്കുന്നു. മാാനവരാാശിിയുടെെ വളര്ച്ചയ്ക്ക
നുസരിിച്ച്് ഭാാഷാാസങ്കല്പവുംം അതിിന്റെ� നിിയമവ്യയവസ്ഥയുംം പരിിവര്ത്തനപ്പെ�ടുമെെന്ന ആശയപശ്ചാാ
ത്തലത്തിില് നിിന്നുവേ�ണംം ബഹുജനമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ ഭാാഷയെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യുവാാന്.

പരിിവര്ത്തനസ്വവഭാാവംം
ഭാാഷകള് സമൂഹത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിിക വളര്ച്ചയ്ക്കനുസരിിച്ച്് പരിിവര്ത്തന വിിധേ�യമാാക്കുന്നതു
കൊ�ൊണ്ട്് ഭാാഷാാപഠനങ്ങളുംം അനിിവാാര്യയതയോ�ോടെെ മാാറ്റത്തിിനുംം പുതുക്കലിിനുംം വിിധേ�യമാാണ്്. അതു
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്് ഭാാഷകള് സാാമൂഹ്യോ�ോ�ത്്പന്നമാാണെ�ന്ന്് വിിലയിിരുത്തുന്നത്്. കൃത്യയതയുംം
നിിയമപരമാായ താാത്ത്വിി�കയുക്തിിയുംം മുന്നിിരത്തിി സൈൈബര് ഭാാഷയെ�യുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തെ�യുംം
നിിര്ണയിിക്കാാനാാവിില്ല. മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം, മാാധ്യയമംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്ന വ്യയക്തിി, ആ വ്യയക്തിി
യുടെെ സാാങ്കേ�തിികജ്ഞാാനംം, ഭാാഷാാപരമാായ മനോ�ോഭാാവംം തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാംം� സൈൈബര്ഭാാഷയുടെെ
വിിനിിയോ�ോഗത്തിില് പ്രസക്തമാായിി വരുന്നു. സാാങ്കേ�തിിക ബന്ധമുള്ള മാാധ്യയമങ്ങള് അനുദിിനംം മാാറ്റ
ത്തിിനുംം വളര്ച്ചയ്ക്കുംം വിിധേ�യമാാണ്്. ഇതിിനനുസരിിച്ച്് മാാധ്യയമങ്ങള് വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്നവരുടെെ മനസുംം
മനോ�ോഭാാവവുമെെല്ലാംം� മാാറുന്നു.
ഭാാഷാാപഠനത്തിില് വളരെെ പ്രസക്തമാായ ഒരു നിിര്ണ്ണയമാാണ്് വാാക്കുകള് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന
ആശയസമഗ്രത. ഒരു വിിവാാഹംം എന്നു നിിര്ണയിിക്കുമ്പോ�ോള് വെ�ളിിവാാക്കുന്ന അര്ത്ഥംം കുറെെ
ചോ�ോദ്യയങ്ങള്കൂടിി മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്നതാാണ്്. ആര്് ആരെെ വിിവാാഹംം കഴിിച്ചു. എപ്രകാാരമാാണ്് വിിവാാഹംം
കഴിിച്ചത്്. അതിില് ഏതെ�ങ്കിിലുംം മതത്തിിന്റെ� ആചാാരങ്ങള് ഉണ്ടാായിിരുന്നോ�ോ? വിിവാാഹത്തിില്
ആരെെല്ലാം�ം പങ്കെ�ടുത്തു. വധൂവരന്മാാരുടെെ വസ്ത്രധാാരണംം ശരീീരഭാാഷ തുടങ്ങിിയവ എന്താായിിരുന്നു.
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വിിവാാഹത്തിിന്റെ� വിിഡിിയോ�ോ കാാണുമ്പോ�ോള് ഇത്തരത്തിിലുള്ള പല സംംശയങ്ങളുടെെയുംം പരിിഹാാരംം
സാാധ്യയമാാകുംം. യഥാാര്ത്ഥത്തിിലിിവിിടെെ ഒരു വിിവാാഹമെെന്ന സംംഭവത്തിിന്റെ� മാാധ്യയമസഹാായത്തോ�ോ
ടെെയുള്ള പകര്ത്തല് ഭാാഷാാനിിര്മ്മിിതിിക്ക്് വിിഷയമാാകുകയാാണ്്.
ഒരു സമൂഹത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാസമഗ്രത നിിര്ണയിിക്കുന്നതിില് അവരുടെെ ആചാാരങ്ങള്, ആഘോ�ോ
ഷങ്ങള്, പൊ�ൊതുമണ്ഡലങ്ങള്, ഭൂപ്രകൃതിി, കലകള് തുടങ്ങിിവയ്ക്കെ�ല്ലാംം� പ്രസക്തിി ഏറെെയാാണ്്.
ഓണംം, വള്ളംംകളിി, തൃശ്ശൂര്പൂരംം എന്നെ�ല്ലാം�ം പറഞ്ഞാാല് അത്് മനസ്സിിലാാകുന്നത്് മലയാാളിിക
ള്ക്കാാണ്്. അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോള് മാാത്രംം പ്രസക്തിിയുള്ള അല്ലെ�ങ്കിില് സംംഭവിിക്കുമ്പോ�ോള് മാാത്രംം
സാാധ്യയമാാകുന്ന ഇത്തരംം സന്ദര്ഭങ്ങള് രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി ക്രമീീകരിിക്കുന്നതോ�ോടെെ നിിലനിില്പ്പിിന്റെ�
പുത്തന് അസ്തിിത്വംം� ലഭിിക്കുകയാാണ്്. ഇന്റര്നെ�റ്റിിലൂടെെ ആഗോ�ോളവ്യാാ�പകമാായിി എത്തിിക്കുമ്പോ�ോള്
അതിിന്റെ� വിിസ്തൃതിി ഏറുകയാാണ്്. നിിയതമാായ ഭാാഷാാ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന പാാഠമെെന്നനിിലയിില്
ഇവയ്ക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായ അസ്തിിത്വവവുംം സാാധ്യയമാാകുന്നു. വൈൈവിിധ്യയങ്ങളെെ സ്വാംം��ശീീകരിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിി ക്രമീീകരിിച്ച്് ആഗോ�ോള സമൂഹത്തിിന്് മുന്നിില് എത്തിിക്കാാന് കഴിിയുന്ന പശ്ചാാത്ത
ലവുമെെല്ലാം�ം പരിിഗണിിച്ച്് വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോള് സൈൈബര് ഭാാഷയെ�പറ്റിിയുള്ള പഠനത്തിില് ഒരു
സാംം�സ്കാാരിിക വിിശകലന സ്വവഭാാവംംകൂടിി ഉള്ക്കൊ�ൊള്ളുന്നു.

സൈൈദ്ധാാന്തിികപരിിസരംം
ഭാാഷാാപഠനത്തിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുമെെല്ലാം�ം രൂപമെെടുക്കുന്ന സൈൈദ്ധാാന്തിിക നിിര്ണയങ്ങള് കാാല
ക്രമത്തിില് പുതുക്കലുകള്ക്ക്് വിിധേ�യമാാണ്്. ഇതിിനുകാാരണംം മനുഷ്യയവംംശത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിിക
പിിന്ബലത്തോ�ോടെെയുള്ള വളര്ച്ചയുംം മനോ�ോഭാാവത്തിില് സംംഭവിിക്കുന്ന മാാറ്റവുമാാണ്്. വര്ത്തമാാന
കാാല പ്രസക്തമാായിി നിില്ക്കുന്ന സൈൈബര്ഭാാഷയെ�യുംം അതിിന്റെ� വൈൈവിിധ്യയങ്ങള് നിിറഞ്ഞ
സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷത്തെ�യുംം പഠിിക്കുകയുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന സൈൈദ്ധാാന്തിികര്/
പഠിിതാാക്കള് ഏറെെയാാണ്്. ഏറെെ പ്രസക്തമെെന്ന്് തോ�ോന്നുന്ന സൈൈദ്ധാാന്തിികരേ�യുംം അവരുടെെ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെെയുംം വളരെെ ലഘുവാായിിട്ടാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രതിിപാാദിിക്കുന്നത്്.
കാാതറിിന് ഹെ�യിില്സ്് (Katherine Hayles) 1999-ല് എഴുതിിയ ശ്രദ്ധേ�യമാായ ഗ്രന്ഥമാാണ്്
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ഈ ഗ്രന്ഥത്തിില് ഇന്റര്നെ�റ്റ്് മൊ�ൊബൈൈല് ഫോ�ോണ് എന്നീീ മാാധ്യയമങ്ങള് വന്നതോ�ോടെെ മനുഷ്യയ
ന്റെ� വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം ബൗൗദ്ധിിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളിിലുംം വൈൈകാാരിിക മണ്ഡലത്തിിലുംം സംംഭവിിച്ച
പരിിവര്ത്തനത്തെ�പ്പറ്റിിയാാണ്് വിിശദമാായിി ചര്ച്ചചെ�യ്യുന്നത്്. നൂറ്റാാണ്ടുകളിിലുടെെ വളര്ത്തിിയെ�
ടുത്ത സംംസ്കാാരംംതന്നെ� വര്ഷങ്ങള്കൊ�ൊണ്ട്് പാാടേ�മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞു. മനുഷ്യയന്റെ� ഇച്ഛയോ�ോടെെയുംം
അല്ലാാതെ�യുംം പ്രവര്ത്തിിക്കാാന് കഴിിയുന്ന സാാങ്കേ�തിിക ബന്ധമുള്ള മാാധ്യയമങ്ങള് ശക്തമാായിികൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ഈ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിിക/മാാധ്യയമ സാാക്ഷരതയ്ക്കനുസരിിച്ച്് ജീീവിിക്കുന്നവരെെ
കാാതറിിന് ഹെ�യിില്സ്് വിിളിിക്കുന്നത്് പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമന് (Post human) എന്നാാണ്്. മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ
സാാങ്കേ�തിിക സഹാായമിില്ലാാതെ� ആശയവിിനിിമയംം നടത്തുന്നവരെെ ഹ്യൂൂമന് (human) എന്നാാണ്്
നിിര്ണയിിക്കുന്നത്് ഹ്യൂൂമന് നേ�രിിട്ട്് ആശയവിിനിിമയംം നടത്തുന്നു. മസ്തിിഷ്കവുംം ശരീീരവുമെെല്ലാംം� ഈ
ആശയവിിനിിമയ പ്രക്രിിയയിില് സജീീവമാായിി നിില്ക്കുന്നു. പോ�ോസ്റ്റ്്ഹ്യൂൂമന്റെ� ആശയപ്രക്രിിയയിിലുംം
വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം മാാധ്യയമങ്ങള് നിിര്ണാായകമാായ സ്വാാ�ധീീനമാാണ്്. മാാധ്യയമ സാാക്ഷരതയുടെെയുംം
മാാധ്യയമ സാാന്നിിദ്ധ്യയ വ്യയവസ്ഥയുടെെയുംം വലയത്തിിനുള്ളിില് തന്നെ�യാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്്ഹ്യൂൂമന്റെ� വ്യയവഹാാ
രങ്ങള് പ്രസക്തമാാകുന്നത്്.
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ബെ�ർട്രന്ഡ്് ഗെ�ര്വെ�യ്്സ്് (Bertrand Gervais) ഇലക്ട്രോ�ോണിിക്് പഠനത്തിിന്റെ� (Electronic
text) കാാലിിക പ്രസക്തിിയുംം പരസ്പര ബന്ധിിതമാായ ലിിങ്കുകള് വഴിിയുള്ള ബന്ധവുംം “Is There a
Text on This Screen? Reading in an Era of Hypertextuality’’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിില് വിിശകല
നവിിധേ�യമാാക്കുന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. 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.
ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ബന്ധിിതമാായ കമ്പ്യൂൂട്ടര് ശ്യംം�ഖല മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്ന സംംസ്കാാരംം (Linked computer
culture) വൈൈവിിധ്യയമുള്ള പാാഠങ്ങളുടെെ പ്രവാാഹംം തന്നെ�യാാണ്് സ്ക്രീീനിില് തീീര്ക്കുന്നത്്. വിിവിിധതരംം
വെ�ബ്്സൈൈറ്റുകള്, ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്്, യൂട്യൂൂബ്്, ബ്ലോ�ോഗ്്, വിിക്കിിപീീഡിിയ, ഇ-പ്രസിിദ്ധീീകരണങ്ങള്,
ഗൂഗിിള്മാാപ്പ്്, ജിി-മെെയിില് ഓരോ�ോ ആവശ്യയത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ‘ആപ്പു’കളുമെെല്ലാം�ം
സ്വവയംം തന്നെ� പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാായ സൈൈബര് ഇടങ്ങളാാണ്്. ഉപഭോ�ോക്താാവ്് ഇവയിിലെ�തെ�ങ്കിി
ലുംം തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത്് സ്വവന്തംം ആവശ്യയത്തിിനാായിി ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു.
ഡിിജിിറ്റല് ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� പ്രതിിഫലനതലംം സ്ക്രീീനാായതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സ്ക്രീീനിിന്റെ�
സാാധ്യയതകള് ആഖ്യാാ�നത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു. ഡിിജിിറ്റല് ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� രൂപസ്വവഭാാവംം
hyperactive, post dramatic, self-reflexive, repetitive, post narrative തുടങ്ങിിയവയെ�യുമാായിി
വ്യാാ�പിിച്ച്് നിില്ക്കുന്നതാാണെ�ന്ന്് വിിലയിിരുത്തുന്നു. തുടര്ന്ന്് ഡിിജിിറ്റല് ആഖ്യാാ�നത്തിില് Network
art, mobile computing, immersive virtual reality, installation തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാാമുണ്ടെ�ന്ന്്
നിിര്ണയിിക്കുന്നു. എസ്പന് ആര്സെ�ത്് (Espen Aarseth) Cyber text എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിില്
സൈൈബര് പാാഠങ്ങളെെല്ലാം�ം ‘ergodic’ ആണെ�ന്ന്് പറയുന്നുണ്ട്്. എര്ഗോ�ോഡിിക്കിിന്റെ� അര്ത്ഥംം
‘Path of energy or work’ എന്നാാണ്്. ഈ അര്ത്ഥംം സൈൈബര് പാാഠത്തിിന്റെ� വിിപുലമാായ
സാാധ്യയതയാാണ്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. അയക്കുന്ന മാാധ്യയമത്തിില് നിിന്നുംം സൈൈബര് സ്പെ�യ്്സിിലൂടെെ
സഞ്ചരിിച്ച്് നിിമിിഷനേ�രംംകൊ�ൊണ്ട്് ആഗോ�ോളാാടിിസ്ഥാാനത്തിില് എത്തുന്നുവെ�ന്നുള്ളതാാണ്് സൈൈബ
ര്പാാഠങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷത.
ഹെ�ന്റിി ജെ�ന്കിിന്സിിന്റെ� (Henry Jenkins) Convergence Culture: Where Old and New
Media Collide എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലാാണ്് വര്ത്തമാാനകാാല പ്രസക്തമാായ സംംലയന സംംസ്കാാര
ത്തെ�പ്പറ്റിി ചര്ച്ചചെ�യ്യുന്നത്്. ഏഴാാമത്തെ� ബഹുജനമാാധ്യയമമെെന്ന്് വിിളിിക്കുന്ന മൊ�ൊബൈൈല്ഫോ�ോണ്
അതിിനുമുമ്പുള്ള മാാധ്യയമങ്ങളുടെെയെ�ല്ലാം�ം സേ�വനംം അനാായാാസേ�ന നിിര്വഹിിക്കുന്നു. ‘ഫോ�ോണ്‘ എന്ന
കേ�വല ആശയവിിനിിമയ മാാധ്യയമത്തിില് നിിന്നുംം സ്മാാര്ട്ട്് ഫോ�ോണ് എന്ന മാാധ്യയമത്തിിലെ�യ്ക്കെ�ത്തു
മ്പോ�ോള് ആശയവിിനിിമവൈൈവിിധ്യയങ്ങളുടെെ ഒരു സമഗ്രതതന്നെ�യാാണ്് ഉപഭോ�ോക്താാവിിനു മുന്നിില്
വയ്ക്കുന്നത്്. റിിക്കാാര്ഡിിങ്്, റേ�ഡിിയോ�ോ, സിിനിിമ, ടെെലിിവിിഷന്, ഇന്റര്നെ�റ്റ്് തുടങ്ങിിയുളള എല്ലാാ
മാാധ്യയമങ്ങളുംം സ്മാാര്ട്ട്് ഫോ�ോണിില് സമന്വവയഭാാവത്തോ�ോടെെ സാാധ്യയമാാകുന്നു. യഥാാര്ത്ഥത്തിില് ഇതര
മാാധ്യയമവിിനിിയോ�ോഗരീീതിികളെെയുംം അവയുടെെ ഭാാഷകളെെയുംം നിിയതമാായ സംംലയനത്തിിന്് സ്മാാര്ട്ട്്
ഫോ�ോണ് വിിധേ�യമാാകുന്നു. ഇന്റര്നെ�റ്റ്് വലയത്തിില് വരുന്ന സമൂഹങ്ങള്, അവരുടെെ ആശയവിിനിി
മയരീീതിികൾ, കൊ�ൊടുക്കല് വാാങ്ങലുകള്, മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� ഭാാഷാാരൂപീീകരണ സാാധ്യയത ഇവയെ�ല്ലാം�ം
ചേ�ര്ന്ന്് രൂപപ്പെ�ടുന്ന സംംലയന സംംസ്കാാരംം വര്ത്തമാാനകാാല ഭാാഷകളെെ സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്നു.
വിിപുലമാായ അര്ത്ഥംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന പദമാാണ്് സൈൈബര്നെ�റ്റിിക്സ്്. മനുഷ്യയരിിലുംം യന്ത്ര
ങ്ങളിിലുമുള്ള ആശയവിിനിിമയത്തിിന്റെ� നിിയന്ത്രണശാാസ്ത്രമാാണ്് സൈൈബര്നെ�റ്റിിക്സിില് സംംവാാദ
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വിിഷയമാാകുന്നത്്. ഇതിിന്റെ� തോ�ോത്് സാാങ്കേ�തിിക ബന്ധമുള്ള മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ രൂപപ്പെ�ടലിിനനു
സരിിച്ച്് വ്യയത്യയസ്തപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം. അമേേരിിക്കന് സൊ�ൊസൈൈറ്റിി ഫോ�ോര് സൈൈബര്നെ�റ്റിിക്സിിന്റെ�
പ്രസിിഡന്റാായ ലൂയിിസ്് കഫ്മാാനിിന്റെ� (Louis Kauffman) അഭിിപ്രാായത്തിില് വ്യയവസ്ഥകളെെക്കു
റിിച്ചുംം (Systems) വ്യയവസ്ഥകള്ക്കുള്ളിിലെ� ബന്ധങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം അവയിില് നിിന്നെ�ങ്ങനെ�യാാണ്്
മറ്റൊ�ൊന്നുണ്ടാായിി വരുന്നതെ�ന്നുമുള്ള പഠനമാാണ്് സൈൈബര്നെ�റ്റിിക്സ്്
1.	സൈൈബര് ടെെക്്സ്റ്റ്്
2.	സ്വീീ�കര്ത്താാവ്്/വാായനക്കാാരന്
3. നോ�ോയ്്സ്് (ഏതെ�ങ്കിിലുംം സിിഗ്നലുകളുടെെയോ�ോ വിിവരങ്ങളുടെെയോ�ോ നീീക്കത്തെ� തടസ്സപ്പെ�ടു
ത്തുന്ന മറ്റൊ�ൊരു സിിഗ്നല്)
4.	മാാധ്യയമംം
5.	പ്രേ�ക്ഷകന്/അയക്കുന്ന ആള്
ഇവയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനമാാണ്് സൈൈബര് ഭാാഷാാപഠനത്തിില് പ്രസക്തമാാകുന്നത്്. ഈ അഞ്ചുമാാ
നങ്ങള് കൂടിിച്ചേ�ര്ന്ന്് രണ്ട്് തരത്തിിലുള്ള സന്ദേ�ശങ്ങള് രൂപീീകരിിക്കുന്നു.
1. പുറത്തേ�ക്ക്് വിിടുന്ന സന്ദേ�ശംം (an outward message) ഇതൊ�ൊരു പ്രേ�ഷകനിില് നിിന്നുംം
സ്വീീ�കര്ത്താാവിിലേ�ക്ക്് കൈൈമാാറുന്ന സന്ദേ�ശമാാണ്്.
2.	ഫീീഡ്് ബാാക്ക്് സന്ദേ�ശംം (feedback response) ഒരു സന്ദേ�ശംം ലഭിിച്ചു കഴിിഞ്ഞാാലുടന്
സ്വീീ�കര്ത്താാവിില് നിിന്നുംം പ്രേ�ഷകനിിലേ�ക്കുള്ള പ്രതിികരണ സന്ദേ�ശമാാണിിത്്.
ഗൂഗിിള് ചാാറ്റ്്, ഇ-മെെയിില്, ഫെ�യ്്സ്്ബുക്ക്്, വാാട്്സ്് ആപ്പ്് തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� പ്രവര്ത്തിി
ക്കുന്നത്് മുകളിില് പ്രതിിപാാദിിച്ച രണ്ടുതരംം സന്ദേ�ശങ്ങളെെ അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയാാണ്്. ഡേ�വിിഡ്്
ക്രിിസ്റ്റലിിന്റെ� ഭാാഷയുംം ഇന്റര്നെ�റ്റുംം (Language and the internet) ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ഭാാഷാാശാാസ്ത്രംം
(Internet Linguistics) എന്നീീ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ഭാാഷയുടെെയുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�
യുംം സ്വവഭാാവംം ആരാായുന്നവയാാണ്്. ആശയവിിനിിമയ പ്രക്രിിയയിില് ആശയവിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന
ആളുംം (Sender) ആശയംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ആളുംം (Receiver) മുമ്പുണ്ടാായിിരുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാന്ത
രീീക്ഷത്തിില് നിിന്നുംം ഭാാഷാാജ്ഞാാനവ്യയവസ്ഥയിില് നിിന്നുംം പരിിവര്ത്തനപ്പെ�ട്ടവരാാണ്്. ഇന്റര്നെ�റ്റ്്
നല്കുന്ന അസംംഖ്യംം� സേ�വനങ്ങളുടെെ തുടര്ച്ചയുംം സാാധ്യയതയുംം സ്വാാ�ഭാാവിികതയോ�ോടെെ ഭാാഷാാവിിനിിമ
യത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നു. സൈൈബര്സ്പേ�സ്് വിിവരശേ�ഖരണത്തിിന്റെ� അഥവാാ ഭാാഷാാശേ�ഖരത്തിിന്റെ�
അദൃശ്യയമാായ ഒരിിടമാാണ്്. Next Generation, Digital Citizens എന്ന വിിശേ�ഷണത്തിില് വരുന്നവര്
ഇന്റര്നെ�റ്റ്് രൂപീീകരിിച്ച്് വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്ന ആഗോ�ോളഭാാഷകളുടെെ ഉപഭോ�ോക്താാക്കളാാണ്്. ഭാാഷയുടെെ
കാാലിികപ്രസക്തമാായ രൂപസ്വവഭാാവവുംം പാാഠങ്ങളുടെെ സ്വവഭാാവവുംം നിിര്ണ്ണയിിക്കുന്നതുതന്നെ� ഇന്റ
ര്നെ�റ്റാാണ്്. വെ�ബ്്സൈൈറ്റുകള്, ഇ-മെെയിിലുകള്, ഓണ്ലൈൈന് ലൈൈബ്രറിികള്, ഓണ്ലൈൈന് പ്രസിി
ദ്ധീീകരണങ്ങള്, ഓണ്ലൈൈന് വ്യാാ�പാാരങ്ങള്, ഓണ്ലൈൈന് സേ�വനങ്ങള്, വിിവിിധതരംം ആപ്പുകള്
തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം സാാധ്യയമാാകുന്നത്് സൈൈബര്ഭാാഷാാജ്ഞാാനത്തിില് നിിന്നുമാാണ്്. സ്ക്രീീന് എന്ന
മാാധ്യയമപ്രതലമാാണ്് ഭാാഷകളുടെെ രൂപീീകരണ വിിനിിമയ മണ്ഡലവുംം സ്വീീ�കരണയിിടവുമാാകുന്നത്്.
മനുഷ്യയനുംം യന്ത്രങ്ങളുമുള്ള സമൂഹത്തിില് രണ്ടുതരംം ബൗൗദ്ധിികപ്രവര്ത്തനങ്ങളാാണ്് നടക്കുന്നത്്.
മനുഷ്യയന്റേ�ത്് സ്വാാ�ഭാാവിികബുദ്ധിിയുംം (Natural Intelligence) യന്ത്രങ്ങളുടേ�ത്് നിിര്മ്മിിതബുദ്ധിിയുമാാണ്്
(Artificial Intelligence). ആര്ട്ടിിഫിിഷ്യയല് ഇന്റലിിജന്സിിനെ� മെെഷീീന് ഇന്റലിിജന്സ്് എന്നുംം വിിളിി
ക്കുന്നു. ആമസോ�ോണ് എക്കോ�ോ ഡോ�ോട്ട്് (Amazon Eco Dot) ആര്ട്ടിിഫിിഷ്യയല് ഇന്റലിിജന്സിിനുള്ള
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ഏറ്റവുംം ലളിിതമാായ ഉദാാഹരണമാാണ്്. അലക്സ എന്ന്് അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്ത്് ചോ�ോദിിക്കുന്ന
ചോ�ോദ്യയങ്ങള്ക്കെ�ല്ലാം�ം എക്കോ�ോ ഡോ�ോട്ട്് ഉത്തരംം നല്കുന്നു, വീീടിിനുള്ളിിലെ� ഇലക്ട്രോ�ോണിിക്് ഉപക
രണങ്ങളുമാായിി എക്കോ�ോഡോ�ോട്ടിിനെ� ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് അവയുടെെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുംം അനാായാാസേ�ന
നിിയന്ത്രിിക്കാാനാാവുംം. ഏതാാണ്ട്് മനുഷ്യയബുദ്ധിിയോ�ോട്് സാാദൃശ്യയമുള്ളരീീതിിയിിലാാണ്് സൈൈബോ�ോര്ഗുകള്
(Cyborgs) പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്്. കഥകളിിലുംം സിിനിിമയിിലുമെെല്ലാാമുള്ള സൈൈബോ�ോര്ഗുകള് പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ടുന്നത്് മനുഷ്യയരൂപമുള്ള യന്ത്രങ്ങളാായിിട്ടാാണ്്.
ആശയവിിനിിമയരീീതിി
ഇയാാന് ലാാന്കാാഷയറിിന്റെ� (Ian Lancashire) സൈൈബര് ടെെക്്സ്റ്റ്വാ ാ�ലിിറ്റിിയുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രവുമെെന്ന
ലേ�ഖനംം (Cybertextuality and Philology) സൈൈബര്ഭാാഷാാ പഠനമേ�ഖലയിില് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
അലന് ലിിയു മുന്നോ�ോട്ടു വയ്ക്കുന്ന സൈൈബര്പാാഠത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളുംം കാാതറിിന് ഹെ�യിില്സ്്
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന പോ�ോസ്റ്റ്്ഹ്യൂൂമന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളുംം ബെ�ര്ട്ട്്രാാന്ഡ്് ഗെ�ര്വെ�യ്്സ്് വ്യയക്തമാാക്കു
ന്ന ഇലക്ട്രോ�ോണിിക്് പാാഠത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവവുംം കരോ�ോലിിന് ഗുഹ്്ര്ട്ടിിന് വിിലയിിരുത്തുന്ന ഡിിജിിറ്റല്
ആഖ്യാാ�നത്തിിന്റെ� രീീതിിയുംം എസ്പെ�ന് ആര്ബെ�ത്ത്് സൈൈബര്പാാഠങ്ങളെെ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന Ergodic
(Path of Energy or Work) എന്ന അര്ത്ഥവ്യാാ�പ്തിിയുംം യന്ത്രങ്ങളുടെെ നിിര്മ്മിിതബുദ്ധിി വിിനിിമയംം
ചെ�യ്യുന്ന ആശയവിിനിിമയരീീതിികളുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്തതിിനുശേ�ഷമാാണ്് ഇയാാന് ലാാന്കാാഷയര്
സൈൈബര്പാാഠങ്ങളുടെെ ആശയവിിനിിമയ പ്രക്രിിയയെ�പ്പറ്റിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
ഒരാാശയംം രൂപീീകരിിച്ച്് അയക്കുന്ന ആളിില് നിിന്നുംം (Sender) ആശയംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന വ്യയക്തിിയിില്
(Receiver) എത്തുന്നത്് സ്വാാ�ഭാാവിികബുദ്ധിിയുടെെയുംം നിിര്മ്മിിതബുദ്ധിിയുടെെയുംം പ്രവര്ത്തനങ്ങളിിലൂ
ടെെയാാണ്്. ഈ സവിിശേ�ഷമാായ ആശയരൂപീീകരണ വിിനിിമയ പ്രക്രിിയയിില് ഹെ�ന്റിി ജെ�ന്കിി
ന്സന്റെ� നിിരീീക്ഷണത്തിിലെ� ഭാാഷാാസംംലയന രീീതിിയുംം സംംസ്കാാര സംംലയന സ്വവഭാാവവുംംകൂടിി
പരിിഗണിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
സൈൈബര് പാാഠവിിനിിമയത്തിിന്റെ� രീീതിിയെ� പഠനത്തിിനാായിി അഞ്ചു ഘട്ടങ്ങളാായിി പരിി
ഗണിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. (1) രചയിിതാാവ്്/അയക്കുന്ന ആള് (2) മാാധ്യയമംം (3) സൈൈബര്സ്പെ�യ്്സ്്
(4) സ്വീീ�കരിിക്കുന്നയാാള് (5) മാാധ്യയമംം. ആശയംം രൂപീീകരിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോഴുംം
സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോഴുമെെല്ലാംം� മാാധ്യയമംം തന്നെ�യാാണ്് നിിര്ണാായക സ്ഥാാനംം കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
ബഹുസ്വവഭാാവമുള്ള സൈൈബര്ഭാാഷയെ� കാാലിികപ്രസക്തമാായ സാംം�സ്കാാരിിക ഉല്പ്പന്നമാായിിക്കൂടിി
പരിിഗണിിച്ചുവേ�ണംം പഠനവിിധേ�യമാാക്കുവാാന്.
രചയിിതാാവ്്/അയക്കുന്ന ആള്---സൈൈബര്പാാഠംം അഥവാാ ഭാാഷ രൂപീീകരിിക്കുന്ന ആളുടെെ
മാാധ്യയമസംംബന്ധമാായ ജ്ഞാാനംം പ്രസക്തമാാണ്്. ആശയത്തെ�പ്പറ്റിി അറിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം
ഈ ആശയംം മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സഹാായത്തോ�ോടെെ എപ്രകാാരംം രൂപീീകരിിച്ചെ�ടുക്കാാമെെന്നുള്ള അറിിവുംം
വളരെെ പ്രധാാനമാാണ്്.
മാാധ്യയമംം - മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിികതയിിലാാണ്് ഭാാഷയുംം പാാഠവുംം പൂര്ണമാാകുന്നത്്.
മാാധ്യയമത്തിിന്റെ� സ്ക്രീീനിില് രചയിിതാാവ്് രൂപീീകരിിക്കുന്ന ഭാാഷയുംം പാാഠവുംം കണ്ട്് മനസ്സിിലാാക്കുവാാനു
മാാവുംം. പാാഠരൂപീീകരണത്തിിനാായിി ഒരേ� സമയംം തന്നെ� ചലനാാത്മകമാായ ദൃശ്യംം�, ചലനാാത്മകമാായ
ശബ്ദംം, ചിിത്രംം, ചിിഹ്നംം തുടങ്ങിി സ്ക്രീീനിിന്റെ� സാാധ്യയതകള്ക്കനുസരിിച്ച്് എന്തുംം രൂപീീകരിിക്കാാനാാവുംം.
പാാഠംം പൂര്ത്തിിയാാകുന്നതിിനനുസരിിച്ച്് രചയിിതാാവിിന്റെ� ആഗ്രഹപ്രകാാരംം/ നിിര്ദ്ദേ�ശപ്രകാാരംം മാാധ്യയ
മത്തിിലൂടെെ അയക്കുന്നു/സെ�ന്റ്് ചെ�യ്യുന്നു.
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സൈൈബര്സ്പെ�യിിസ്് - ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� സഹാായത്തോ�ോടെെ രൂപീീകരിിച്ചെ�ടുത്ത അദൃശ്യയ
മാായ ഒരു ഇടമാാണ്് സൈൈബര്സ്പെ�യിിസ്്. മാാധ്യയമത്തിിലൂടെെ അയക്കുന്ന പാാഠംം അഥവാാ ആശയംം
നിിമിിഷനേ�രംം കൊ�ൊണ്ട്് സൈൈബര്സ്പെ�യിിസിില് എത്തുന്നതോ�ോടെെ അതൊ�ൊരു ആഗോ�ോളവ്യാാ�പനശേ�
ഷിിയുള്ള ആശയംം/പാാഠമാാകുന്നു.
സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ആള് - സൈൈബര്സമൂഹങ്ങളുടെെ കൂട്ടാായ്മാാസ്വവഭാാവംം വ്യയക്തിിയുടെെ മാാധ്യയമ
സാാക്ഷരത ആശയരൂപീീകരണ സ്വവഭാാവംം സാംം�സ്കാാരിിക പശ്ചാാത്തലംം തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാാമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ഒരു പാാഠത്തിില് നിിന്നുംം ലിിങ്കുകളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെ മറ്റ്് അനേ�കംം പാാഠങ്ങ
ളിിലേ�യ്ക്കുംം സഞ്ചരിിച്ചെ�ത്താാമെെന്നുള്ളത്് ആശയസ്വീീ�കരണത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതയാാണ്്.
മാാധ്യയമംം - ആശയംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ഓരോ�ോ മാാധ്യയമത്തിിനുംം അതിിന്റേ�താായ നിിര്മ്മിിതബു
ദ്ധിിയുടെെ തലമുണ്ട്്. ആശയംം സ്വീീ�കരിിക്കുന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം അതിിനുള്ള പ്രതിികരണംം അതേ� മാാധ്യയമ
ത്തിിലൂടെെ തന്നെ� നിിമിിഷനേ�രംം കൊ�ൊണ്ട്് നടത്താാനാാവുന്നു. സൈൈബര് സമൂഹത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായ
ആരെെയുംം ഉള്പ്പെ�ടുത്താാമെെന്നുള്ളതുംം ആശയവിിനിിമയ പ്രക്രിിയയുടെെ വ്യാാ�പ്തിിയാാണ്് വ്യയക്തമാാക്കു
ന്നത്്. സൈൈബര് കാാലഘട്ടംം മുന്നോ�ോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വിിശ്വവഭാാഷയുടെെ വ്യാാ�കരണംം മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ നിിര്മ്മിി
തബുദ്ധിിയുംം ഇന്റര്നെ�റ്റിിന്റെ� പാാഠവ്യാാ�പനശേ�ഷിിയുംം മനുഷ്യയരുടെെ സ്വാാ�ഭാാവിിക ബുദ്ധിിയുമെെല്ലാാമാായിി
പരസ്പരബന്ധിിതമാായിിട്ടാാണ്് നിില്ക്കുന്നത്്.
സൈൈബര്ഭാാഷയുടെെയുംം സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം പ്രാാദേ�ശിിക സ്വവഭാാവംം
ആഗോ�ോള സൈൈബര്ഭാാഷയ്ക്കുംം സംംസ്കാാരത്തിിനുംം ഉള്ളിില് രൂപപ്പെ�ടുന്ന ആശയവിിനിിമയ
രൂപങ്ങള് ഏറെെയാാണ്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ഫ്രഞ്ച്്, ചൈൈനീീസ്്, ഹിിന്ദിി, തമിിഴ്്, മലയാാളംം തുടങ്ങിിയ ഭാാഷകളുംം
ഒപ്പംം സംംസ്കാാരാാന്തരീീക്ഷവുംം ഇന്റര്നെ�റ്റിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകുന്നു. സൈൈബര്ഭാാഷ മുന്നോ�ോട്ടുവെ�യ്ക്കുന്ന
‘വിിശ്വവഭാാഷ’യുടെെ വ്യാാ�കരണഘടനയിിലേ�ക്ക്് മലയാാളംം ഉള്പ്പെ�ടെെയുള്ള എല്ലാാ ഭാാഷകളുംം സഞ്ച
രിിച്ചെ�ത്തുകയാാണ്്. ഗൂഗിിള് മലയാാളംം, യാാഹു മലയാാളംം തുടങ്ങിിയ ഭേ�ദങ്ങളുംം മലയാാളത്തിിലുള്ള
ഫേ�സ്്ബുക്ക്്, വാാട്ട്്സ്്ആപ്പ്്, വിിക്കിിപീീഡിിയ തുടങ്ങിിയവയുമെെല്ലാം�ം സൈൈബര്ഭാാഷയ്ക്ക്്/പാാഠത്തിിന്്
ഉള്ളിിലെ� ആഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്്. കഥകളിി, വള്ളംംകളിി, തൃശ്ശൂര്പൂരംം, ഓണത്തോ�ോടനുബന്ധിിച്ചുള്ള
ആഘോ�ോഷങ്ങള് തുടങ്ങിിയവ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയതിിനുശേ�ഷംം വിിവിിധ ആപ്പുകളിിലൂടെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യു
ന്നതുംം വെ�ബ്്സൈൈറ്റിില് അപ്ലോ�ോഡ്് ചെ�യ്യുന്നതുംം കാാലഘട്ടത്തിിനനുസരിിച്ചുള്ള പാാഠസൃഷ്ടിിയാാണ്്.
പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷകളുംം സംംസ്ക്കാാരവുമെെല്ലാംം� മാാധ്യയമ കേ�ന്ദ്രീീകൃതമാായ വിിനിിയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ പരിിവ
ര്ത്തനപ്പെ�ട്ട്് സൈൈബര്ഭാാഷയുടെെ സാാധ്യയതകള് സ്വീീ�കരിിച്ച്് ‘വിിശ്വവഭാാഷ’യുടെെ ഭാാഗമാാകുകയാാണ്്.
ആഗോ�ോളഭാാഷകളെെ സൈൈബര്സ്പെ�യിിസിിലെ�ത്തിിച്ച്് പരസ്പരബന്ധിിതമാായ സംംലയനസംം
സ്ക്കാാരത്തിിലൂടെെ അതിിന്് പുതിിയൊ�ൊരസ്തിിത്വംം� നല്കുകയാാണ്് സൈൈബര്ക്കാാലംം. മാാധ്യയമത്തിിന്റെ�
സ്വവഭാാവവുംം സാാങ്കേ�തിികതയുടെെ വളര്ച്ചയുംം മനുഷ്യയനിിര്മ്മിിത ബുദ്ധിിയുമാായിി സംംവദിിക്കുന്നതിിന്റെ�
രീീതിിയുംം തോ�ോതുമെെല്ലാംം� ക്രമത്തിില് മാാറുന്നതിിനനുസരിിച്ച്് സൈൈബര്ഭാാഷയുംം സൈൈബര് ഭാാഷാാ
ശാാസ്ത്രവുംം മാാറ്റത്തിിന്് വിിധേ�യമാാകുന്നു.
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ഡോ�ോ. ജോ�ോസ്് കെ�. മാാനുവല്
സിിനിിമാാപഠനവുംം നവമാാധ്യയമപഠനവുമാാണ്് പ്രധാാന പഠനമേ�ഖലകൾ. 24 ഗ്രന്ഥങ്ങളുംം നൂറിിലധിികംം
ഗവേ�ഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മിികച്ച ചലച്ചിിത്രപഠനത്തിിനുള്ള കേ�രള സംംസ്ഥാാന
അവാാർഡ്് 2003-ലുംം 2010-ലുംം ലഭിിച്ചു. 2003-ലുംം 2005-ലുംം മിികച്ച ചലച്ചിിത്രഗ്രന്ഥത്തിിനുള്ള ഫിിലിംം� ക്രിിട്ടിിക്സ്്
അവാാർഡ്് ലഭിിച്ചു. വൈൈജ്ഞാാനിികസാാഹിിത്യയ അവാാർഡ്്, തകഴിി കഥ അവാാർഡ്്, പൊ�ൊൻകുന്നംം വർക്കിി
കഥ അവാാർഡ്്, കാാവ്യയവേ�ദിി നോ�ോവൽ അവാാർഡ്് എന്നിിവ ലഭിിച്ചു. മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ
നിിന്നുംം പോ�ോസ്റ്റ്് ഡോ�ോക്ടറൽ ഫെ�ലോ�ോഷിിപ്പ്് ലഭിിച്ചു. അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസര് & ഡയറക്ടർ, സ്കൂള് ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സ്്,
മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സര്വ്വകലാാശാാല

ബിിരുദതലത്തിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാപഠനംം:
ബോ�ോധനമാാതൃകകളുടെെ വിികാാസവുംം പരിിണാാമവുംം
നജീീബ്് പിി.എംം.

ഷീീബ കെ�.

അസ്സോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ

അസ്സോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ,

ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഗവേ�ഷണ വിിഭാാഗംം, ഗവൺമെെന്റ്് വിിക്ടോ�ോറിിയ കോ�ോളേ�ജ്്, പാാലക്കാാട്്

സംംഗ്രഹംം:
ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധന രംംഗത്ത്് സംംഭവിിച്ച വിിവിിധ മാാതൃകാാമാാറ്റങ്ങളെെക്കുറിിച്ചാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം
അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. ഇന്ത്യയക്കാാരെെ ‘സംംസ്കാാര സമ്പന്നരാാക്കാാനുംം’ ഭരണപരമാായ തൊ�ൊഴിിലുകളിിൽ
കുറഞ്ഞ വേ�തനത്തിിന്് അവരെെ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനുമാായിി ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
ആരംംഭിിച്ച കാാലംം മുതൽ സമീീപകാാലംം വരെെയുംം സാാഹിിത്യയ പഠനത്തിിലൂടെെ ഭാാഷാാ പരിിജ്ഞാാനംം
നേ�ടുക എന്നതാായിിരുന്നു ലക്ഷ്യംം�. വ്യയക്തിിയുടെെ സാംം�സ്്കാാരിിക വിികാാസംം ആയിിരുന്നു ഇത്തരംം ബോ�ോധ
നമാാതൃകയുടെെ ഉദ്ദേേശംം. എന്നാാൽ, ഇംംഗ്ലീീഷിിലുള്ള ആശയ വിിനിിമയജ്ഞാാനംം തൊ�ൊഴിിലവസരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ സംംജാാതമാായപ്പോ�ോൾ സാാഹിിത്യയപ്രധാാനമാായ ഭാാഷാാ പഠനത്തിിന്് പകരംം
പ്രയോ�ോഗഭാാഷാാജ്ഞാാനംം പരിിശീീലിിപ്പിിക്കാാനുള്ള ദൃശ്യയ-ശ്രവ്യയ സാാങ്കേ�തിികത, മൾട്ടിിമീീഡിിയ മുതലാായ
ബോ�ോധന ഉപാാധിികൾ രംംഗത്ത്് വന്നു; ഭാാഷാാബോ�ോധനംം നൈൈപുണ്യാാ�ധിിഷ്ഠിിത മാാതൃക കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടു.
ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ വിിമർശനാാത്മക മാാനവിികത (Critical Humanities) പ്രചാാരംം
നേ�ടിിയത്് ഭാാഷാാബോ�ോധനത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനിിച്ചു. ഇംംഗ്ലീീഷ്് പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിലുംം അതിിന്റെ� പ്രതിിഫലനംം
കണ്ടു തുടങ്ങിി. സാാഹിിത്യംം�, നൈൈപുണ്യംം� എന്നീീ നിിലകൾ വിിട്ട്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം വിിമർശ
നാാത്മക ചിിന്ത പകർന്നു നൽകാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായിി മാാറിി.
സൂചനാാ പദങ്ങൾ: ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ പഠനംം, സർഗാാത്മക ബോ�ോധനംം, നൈൈപുണ്യാാ�ധിിഷ്ഠിിത
ബോ�ോധനംം, വിിമർശനാാത്മക സമീീപനംം.

കലാാലയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം സജീീവമാായ ഓർമകളിിൽ നിിറഞ്ഞു നിിൽക്കുന്നതാാണ്് ഭാാഷാാ
ക്ലാാസുകൾ. അതിിൽ തന്നെ� നിിർബന്ധ ഒന്നാംം�ഭാാഷ എന്ന നിിലക്ക്് പൊ�ൊതു ഇംംഗ്ലീീഷ്് (General
English) ക്ലാാസുകൾ സവിിശേ�ഷമാായ സ്ഥാാനംം അലങ്കരിിക്കുന്നുണ്ട്്. തൊ�ൊണ്ണൂറുകളുടെെ അവസാാ
നംംവരെെ കലാാലയ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടാാൻ അവസരംം ലഭിിച്ച പലരുടെെയുംം ഓർമ്മക്കുറിിപ്പുകളിിൽ,
ഷേ�ക്്സ്്പിിയറുടെെയുംം ഷെ�ല്ലിിയുടെെയുംം വരിികൾ പുസ്തകംം നോ�ോക്കാാതെ� ഹൃദയത്തിിൽ നിിന്നുദ്ധരിിച്ച്്
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നാാടകീീയ സന്ദർഭങ്ങൾ പുനരാാവിിഷ്കരിിച്ചുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ഉജ്ജ്വവല പ്രഭാാഷണങ്ങൾ നടത്തിിയുംം
നിിറഞ്ഞു കവിിഞ്ഞ ക്ലാാസ്സ്്മുറിികളെെ പ്രകമ്പനംം കൊ�ൊള്ളിിച്ച പ്രൊ�ൊഫസർമാാർക്കുറിിച്ചുള്ള പരാാമർശ
ങ്ങൾ അനവധിി കാാണാംം�. അത്തരംം അധ്യാാ�പകരുടെെ ക്ലാാസുകൾ കേ�ൾക്കാാൻ മറ്റു ക്ലാാസ്സുകളിിൽ
നിിന്നുംം, വേ�റെെ കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ നിിന്ന്് പോ�ോലുംം വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ തിിക്കിിത്തിിരക്കിി വന്നിിരുന്നതാായുംം
പറഞ്ഞു കേ�ൾക്കാാറുണ്ട്്. എന്നാാൽ സമീീപകാാലത്തെ� കലാാലയ ഓർമകളിിലൊ�ൊന്നുംം അത്തരംം
‘ഗംംഭീീര’ ക്ലാാസ്സുകളെെക്കുറിിച്ച്് കാാര്യയമാായിി കേ�ൾക്കാാറിില്ല. കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ നിിന്ന്് പ്രീീ-ഡിിഗ്രിി എടുത്തു
കളഞ്ഞത്് ഇതിിനു പ്രധാാന കാാരണംം ആണെ�ന്ന്് പറയാാമെെങ്കിിലുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ക്ലാാസ്സുകൾക്ക്് സംംഭവിിച്ച
പരിിണാാമത്തിിന്് പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ചിില ഘടകങ്ങൾ കൂടിി കാാരണമാായിിട്ടുണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�.
രണ്ടാായിിരത്തിിന്റെ� ആദ്യയ ദശകംം മുതൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനത്തിിന്റെ�യുംം പഠനത്തിി
ന്റെ�യുംം സ്വവഭാാവത്തിിൽ കാാര്യയമാായ മാാതൃകാാ മാാറ്റങ്ങൾ (paradigm shift) സംംഭവിിച്ചത്് ക്ലാാസ്്
മുറിികളിിൽ പ്രതിിഫലിിച്ചു തുടങ്ങിി. രണ്ടാായിിരത്തിിന്റെ� അവസാാനത്തോ�ോടെെ കേ�രളത്തിിലെ� ഉന്നത
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലയിിൽ ക്രെ�ഡിിറ്റ്് സെ�മസ്റ്റർ സമ്പ്രദാായംം തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ
ബോ�ോധനത്തിിന്റെ� രീീതിികളിിൽ സമൂലമാായ മാാറ്റങ്ങൾ സംംഭവിിച്ചു. ഈ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഇന്ത്യയ
യിിലെ� കോ�ോളേ�ജ്്-സർവകലാാശാാലാാ തലത്തിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാബോ�ോധനത്തിിന്റെ� വിികാാസവുംം
പരിിണാാമവുംം അന്വേ�േഷിിക്കാാനാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം ശ്രമിിക്കുന്നത്്.
ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം മൂന്ന്് ഘട്ടങ്ങളിിലൂടെെ/സമീീപനങ്ങളിിലൂടെെ/മാാതൃകകളിിലൂടെെ
കടന്നു പോ�ോയതാായിി കാാണാംം�: 1-സർഗാാത്മക ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം, 2- നൈൈപുണ്യാാ�ത്മക ഭാാഷാാ
ബോ�ോധനംം 3-വിിമർശനാാത്മക ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം. സാാഹിിത്യയകൃതിികളുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെ ഭാാഷ
പഠിിപ്പിിക്കുകയുംം അത്് വഴിി സവിിശേ�ഷമാായ സാംം�സ്കാാരിിക വ്യയക്തിിത്വംം� രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുക എന്നതാാണ്് സർഗാാത്മക/സാാഹിിത്യാാ�ത്മക ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം വഴിി ലക്ഷ്യയമിിട്ടിിരുന്നത്്.
വ്യയക്തിിയെ� ഉയർന്ന സാംം�സ്കാാരിിക മൂല്യയങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ആളാാക്കിി മാാറ്റുക എന്നതാായിിരുന്നു
ഇതിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�.
ഭാാഷാാജ്ഞാാനംം കൈൈവരിിക്കുക എന്നത്് ഒരു നൈൈപുണ്യംം� (skill) ആയിി കണക്കാാക്കു
ന്നതാാണ്് രണ്ടാാമത്തെ� സമീീപനംം.ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിിജ്ഞാാനംം മെെച്ചപ്പെ�ട്ട തൊ�ൊഴിിൽ നേ�ടാാനുള്ള
ഉപാാധിിയാായിി പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നതാാണ്് ഈ മാാതൃകയുടെെ സവിിശേ�ഷത.
വിിമർശനാാത്മക മാാനവിികത (critical humanities) എന്ന ചിിന്താാപദ്ധതിിയുടെെ സ്വാാ�
ധീീനമാാണ്് വിിമർശനാാത്മക ഭാാഷാാബോ�ോധനത്തിിന്റെ� ആവിിർഭാാവത്തിിലേ�ക്കു നയിിച്ചത്്. ഭാാഷാാ
പഠനത്തിിലൂടെെ ലിംം�ഗ രാാഷ്ട്രീീയംം, പരിിസ്ഥിിതിി രാാഷ്ട്രീീയംം മുതലാായ വിിഷയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ച്് ബോ�ോധ
വാാന്മാാരാാക്കിി വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള നിിരന്തരമാായ രാാഷ്ട്രീീയ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
നൽകിി ചലനാാത്മക സമൂഹത്തിിന്റെ� രൂപീീകരണത്തിിന്് വഴിിവെ�ക്കുകയാാണ്് വിിമർശനാാത്മക
ബോ�ോധന മാാതൃകയുടെെ ഉദ്ദേേശംം.

ഇന്ത്യയയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയുടെെ ആരംംഭംം
പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ കൽക്കത്ത, മദ്രാാസ്്, ബോം�ം�ബെ� എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ
ആംംഗ്ലോ�ോ-ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി ആരംംഭിിച്ച ചാാരിിറ്റിി സ്കൂളുകളിിൽ ആണ്് ആദ്യയമാായിി
ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ഔപചാാരിികമാായിി നൽകിിത്തുടങ്ങിിയത്്. എന്നാാൽ 1813-ലെ� ചരിിത്ര പ്രസിി
ദ്ധമാായ ചാാർട്ടർ ആക്ട്് (ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യയ കമ്പനിി ആക്ട്്) നടപ്പാാക്കുന്നതോ�ോടെെയാാണ്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യയ
കമ്പനിി വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ കാാര്യയങ്ങളിിൽ നേ�രിിട്ടിിടപെ�ടാാൻ തുടങ്ങുന്നത്്. ഈ ആക്ട്് പ്രകാാരംം ക്രിിസ്ത്യയൻ
മിിഷനറിിമാാർക്കു ഇന്ത്യയയിിൽ ഉടനീീളംം സഞ്ചരിിക്കാാനുംം, ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കാാനുംം
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ക്രിിസ്തു മതംം പ്രചരിിപ്പിിക്കാാനുംം അനുമതിി ലഭിിച്ചു. ഇക്കാാലത്തു തന്നെ� ബോ�ോധന ഭാാഷയെ�ച്ചൊ�ൊല്ലിി–
ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് അനുകൂലമാായുംം പ്രാാദേേശിിക ഭാാഷകൾക്കനുകൂലമാായുംം–രണ്ടഭിിപ്രാായങ്ങൾ നിിലനിിന്നിി
രുന്നു.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണ സംംവിിധാാനത്തിിന്റെ� നടത്തിിപ്പിിന്് വേ�ണ്ടിി ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർക്കുംം നാാട്ടു
കാാർക്കുമിിടയിിലെ� വിിവർത്തകജോ�ോലിി, ഗുമസ്തപ്പണിി, മധ്യയ/അധോ�ോ തലങ്ങളിിലുള്ള ജോ�ോലിികൾ
എന്നിിവ ചെ�യ്യിിക്കാാനാായിി ഇന്ത്യയക്കാാർക്ക്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നൽകേ�ണ്ടത്് അത്യാാ�വശ്യയമാായിി
വന്നതാായിി കുഷൻ ഭട്ടാാചാാര്യയ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു (Bhattacharya 123). ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്
ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം വ്യാാ�പകമാാക്കാാൻ ചാാർട്ടർ ആക്ട്് നടപ്പിിലാാക്കുന്നത്്. ആ ആക്ട്് പ്രകാാരംം
“ബ്രിിട്ടീീഷ്് പ്രവിിശ്യയകളിിൽ താാമസിിക്കുന്നവർക്കിിടയിിൽ സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പുനരുജ്ജീീവനത്തിി
നുംം പരിിപോ�ോഷണത്തിിനുംം അഭ്യയസ്ത വിിദ്യയരാായ തദ്ദേ�ശ വാാസിികളെെ പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കുന്നതിിനുംം
ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം വിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�യുംം പ്രചാാരണത്തിിനുംം” വേ�ണ്ടിി പ്രതിി വർഷംം ഒരു ലക്ഷംം
രൂപ ചെ�ലവഴിിക്കണമെെന്ന്് ഈസ്റ്റ്് ഇന്ത്യയ കമ്പനിിയോ�ോട്് ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണകൂടംം നിിഷ്കർഷിിക്കുകയു
ണ്ടാായിി. (qtd. in Dheram 60). ക്രിിസ്തുമതത്തിിന്റെ� പ്രചാാരത്തിിനാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�
ഉപയോ�ോഗിിച്ചത്് കൊ�ൊണ്ട്് ഈ കാാലഘട്ടത്തെ� മിിഷനറിി ഘട്ടംം (missionary phase) എന്നുംം,
ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� ക്രിിസ്ത്യയൻ ഭാാഷ (Christian tongue) എന്നുംം വിിളിിച്ചിിരുന്നു (Dheram 67- 68). ഇംംഗ്ലീീഷ്്
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� സാാദ്ധ്യയതകൾ മനസ്സിിലാാക്കിിയ രാാജാാറാം�ം മോ�ോഹൻ റോ�ോയ്്, രാാജു നാാഥ്് ഹരിി
നവൽക്കർ തുടങ്ങിിയ ചിില ദേ�ശീീയ നേ�താാക്കൾ സംംസ്കൃതംം, അറബിിക്് മുതലാായ ഭാാഷകൾക്ക്്
പകരംം ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ പഠനംം നടത്തുന്ന സ്കൂളുകൾ സ്ഥാാപിിക്കാാൻ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് ബ്രിിട്ടീീഷ്്
അധിികാാരിികളെെ സമീീപിിക്കുകയുണ്ടാായിി (Dheram 60). പാാശ്ചാാത്യയ സമൂഹങ്ങളിിൽ നടക്കുന്ന
ശാാസ്ത്രീീയ മേേഖലകളിിലെ� മുന്നേ�റ്റങ്ങളെ� പരിിചയപ്പെ�ടാാൻ നാാട്ടുകാാർക്ക്് അവസരംം ലഭിിക്കാാനാാണ്്
ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� അവർ പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിച്ചത്്. മെെക്കാാളെെയുടെെ മിിനിിട്്സ്് വരുന്നതിിനു
മുന്നേ� രാാജാാറാം�ം മോ�ോഹൻറോ�ോയ്് തദ്ദേ�ശീീയർക്കാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം ആരംംഭിിക്കണംം എന്ന്്
ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു കൊ�ൊണ്ട്് ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധിികാാരിികൾക്ക്് അപേ�ക്ഷ നൽകിിയിിരുന്നു.
ചാാർട്ടർ ആക്ട്് നടപ്പാാക്കിിയതോ�ോടെെ നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്ന ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസസമ്പ്രദാായ
ത്തിിന്റെ� സ്ഥാാനത്ത്് ബ്രിിട്ടീീഷ്് കോ�ോളോ�ോണിിയൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ രീീതിികൾക്ക്് വലിിയ തോ�ോതിിൽ പ്രചാാരംം
കൈൈവന്നു. പ്രധാാനമാായുംം ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാരാായ ആൺകുട്ടിികൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി നടത്തിിയിിരുന്ന മതജാാതിി അധിിഷ്ഠിിതമാായിിരുന്ന, മിിക്കവാാറുംം സ്വവകാാര്യയ മാാതൃകയിിൽ നടന്നവയാായിിരുന്നു ഇന്ത്യയയിിലെ�
പരമ്പരാാഗത വിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾ (Kamat 3). എന്നാാൽ താാരതമ്യേ�േന തുറന്ന സ്വവഭാാവമുള്ള ഇംംഗ്ലീീഷ്്
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മാാതൃകയിിൽ ജാാതിി, മത, വർഗ, ലിംം�ഗ വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ� സർവർക്കുംം പ്രവേ�ശനംം
സാാധ്യയമാായിിരുന്നു. കൂടുതൽ വിിപുലമാായ വിിഷയങ്ങൾ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തിിയ ഇംംഗ്ലീീഷ്് സമ്പ്രദാായംം
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേേശ ലക്ഷ്യയങ്ങളെെത്തന്നെ� മാാറ്റിി നിിർവചിിച്ചു. മതപരമാായ ലക്ഷ്യയങ്ങളാായിിരു
ന്നു പരമ്പരാാഗത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായത്തിിനു മുഖ്യയമാായിിരുന്നത്്. എന്നാാൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ�
സാാമ്പത്തിിക, രാാഷ്ട്രീീയ ലക്ഷ്യയങ്ങളെെ ആണ്് ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ കൂടുതൽ ഉന്നംം വെ�ച്ചത്്.
പാാശ്ചാാത്യയ മാാതൃകയിിലുള്ള മതേ�തര വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നടപ്പിിലാാക്കുക വഴിി ഇന്ത്യയയിിലെ�
കോ�ോളോ�ോണിിയൽ ഭരണംം സുഗമമാാക്കാാമെെന്നു ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ മനസ്സിിലാാക്കിി. പ്രധാാനമാായുംം രണ്ട്്
കാാര്യയങ്ങളാാണ്് ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം വഴിി ലക്ഷ്യംം� വെ�ച്ചത്്. ഒന്ന്്, ആധുനിിക വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസംം സിിദ്ധിിച്ച ഇന്ത്യയൻ മധ്യയ വർഗ്ഗത്തിിന്റെ� ഉദയംം വഴിി ബ്രിിട്ടീീഷ്് വ്യാാ�വസാായിിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്്
മെെച്ചപ്പെ�ട്ട വിിപണിി സൃഷ്ടിിക്കുക.രണ്ട്്, കുറഞ്ഞ ചെ�ലവിിൽ ഭരണനിിർവഹണംം നടത്താാൻ ആവശ്യയ
മാായ അഭ്യയസ്ത വിിദ്യയരാായ തൊ�ൊഴിിലാാളിികളുടെെ ലഭ്യയത ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഈ രണ്ട്് കാാര്യയങ്ങൾ ആണ്്
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1835- ൽ പുറത്തു വന്ന മെെക്കാാളെെയുടെെ മിിനുട്്സ്് മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ക്കുന്നത്്. “നിിറത്തിിലുംം രക്തത്തിിലുംം
ഇന്ത്യയക്കാാരുംം, അഭിിരുചിിയിിലുംം, അഭിിപ്രാായങ്ങളിിലുംം ബൗൗദ്ധിിക നിിലവാാരത്തിിലുംം ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരനു
മാായ” പുതിിയ വർഗത്തെ� സൃഷ്ടിിക്കാാനാായിിരുന്നു ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം വഴിി മെെക്കാാളെെ ഉദ്ദേേശിിച്ചത്്.
പൗൗരസ്ത്യയ സംംസ്കാാരംം നീീചമെെന്നു കരുതിിയിിരുന്ന കടുത്ത ഇംംഗ്ലീീഷ്് പക്ഷപാാതിിയാായ മെെക്കാാളെെ
പ്രഭു പരമ്പരാാഗത ഇന്ത്യയൻ രീീതിിയിിലുള്ള ബോ�ോധനത്തിിനു പകരംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�
ആണ്് പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിച്ചത്്. ഏതാാനുംം മധ്യയ-ഉപരിി വർഗ ഇന്ത്യയൻ വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് ഇംംഗ്ലീീഷ്്
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നൽകിിയാാൽ മതിി എന്നുംം പിിന്നീീട്് അതിിന്റെ� ഗുണഫലംം സാാമാാന്യയ ജനങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
അരിിച്ചിിറങ്ങിിക്കൊ�ൊള്ളുംം (Downward Filtration Theory) എന്നുമാായിിരുന്നു മെെക്കാാളെെയുടെെ
നിിലപാാട്്. ഇന്ത്യയൻ അവബോ�ോധത്തെ� ആംംഗലവൽക്കരിിക്കുക എന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം ദ്വിി�ഭാാഷിികൾ,
ഗുമസ്തന്മാാർ തുടങ്ങിിയ ജോ�ോലിികൾ ചെ�യ്യാാനാാവശ്യയമാായ അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരെെ സൃഷ്ടിിക്കുക എന്നതുംം
മെെക്കാാളെെയുടെെ ലക്ഷ്യയമാായിിരുന്നു. ഇന്ത്യയക്കാാരെെ കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണ നടത്തിിപ്പിിന്റെ� കയ്യാാ
ളുകളാാക്കിി മാാറ്റാാൻ ഉതകുംം വിിധംം ‘ഗുണപരമാായിി’ പരിിവർത്തിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേ�ശത്തിിൽ
ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം വ്യാാ�പകമാായിി നടപ്പാാക്കപ്പെ�ട്ടു.
പരമ്പരാാഗത രീീതിിയിിൽ നിിന്ന്് തൊ�ൊഴിിലുകൾ ഇംംഗ്ലീീഷ്് രീീതിിയിിലേ�ക്ക്് മാാറിിത്തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ
ഭരണ, സേ�വന, അധ്യാാ�പന മേ�ഖലകളിിൽ മെെച്ചപ്പെ�ട്ട തൊ�ൊഴിിൽ നേ�ടാാൻ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
സഹാായിിക്കുംം എന്ന അവസ്ഥ സംംജാാതമാായിി. കോ�ോടതിി ഭാാഷയാായിിരുന്ന പേ�ർഷ്യയന്് പകരംം
ഇംംഗ്ലീീഷ്് നിിലവിിൽ വന്നു. 1774-ൽ കൽക്കട്ട സുപ്രീംം� കോ�ോടതിിയിിലെ� ജഡ്്ജിിമാാർ കോ�ോടതിി നടപ
ടിികൾ ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ മതിിയെ�ന്ന്് നിിഷ്കർഷിിച്ചു (Kudchedkar 42). ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ഹരജിികൾ തയ്യാാറാാ
ക്കാാൻ അറിിയുന്ന ആളുകൾക്ക്് നല്ല തൊ�ൊഴിിൽ സാാധ്യയതയാാണ്് ഇത്് തുറന്നിിട്ടത്്. ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ�
ജനകീീയമാാക്കിിയ ആദ്യയ നടപടിിയാായിിരുന്നു ഇതെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. മാാത്രമല്ല ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിി
ജ്ഞാാനമുള്ളവർക്കാായിിരുന്നു ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ സർക്കാാർ ജോ�ോലിികളിിൽ മുൻഗണന നൽകിിയിിരുന്നത്്.
ക്രമേ�ണ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ/ഭരണഭാാഷ എന്ന നിിലക്ക്് ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് വലിിയ മുന്നേ�റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കാാൻ
സാാധിിച്ചു.
1854-ലെ� വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ച്് (Wood’s Despatch) ഇന്ത്യയയിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലയിിൽ
ഘടനാാപരമാായ അടിിത്തറ നിിർമിിച്ചു. ഇന്നുംം ഇന്ത്യയയിിൽ പ്രയോ�ോഗത്തിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
മാാതൃക വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ചിിന്റെ� തുടർച്ചയാാണ്്. ഇന്ത്യയക്കു വേ�ണ്ടിി കൃത്യയമാായ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ നയംം
രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ വുഡ്്സ്് ഡെ�സ്പാാച്ച്് പ്രാാഥമിിക തലംം തൊ�ൊട്ടു സർവകലാാശാാലാാ തലംം വരെെയുള്ള
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിനു വേ�ണ്ട പദ്ധതിികൾ മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ച്ചു. ഇതിിനെ� തുടർന്നാാണ്്, 1857-ൽ ലണ്ടൻ
സർവകലാാശാാലയുടെെ മാാതൃകയിിൽ ഇന്ത്യയയിിൽ മൂന്ന്്—കൽക്കട്ട, മദ്രാാസ്്, ബോം�ം�ബെ�—സർവ്വ
കലാാശാാലകൾ നിിലവിിൽ വരുന്നത്്. ഇതേ� തുടർന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട
ബോ�ോധന ഭാാഷയുംം പഠന വിിഷയവുംം ആയിി മാാറിി.
മെെക്കോ�ോളെെ പ്രഭു ഉദ്ദേേശിിച്ചതുപോ�ോലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് സ്വവഭാാവമുള്ള ഇന്ത്യയക്കാാരുടെെ ഉദയത്തിിനുംം
ഇംംഗ്ലീീഷ്്വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം വഴിിവെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പരമ്പരാാഗത ജന്മിി കുടുംംബങ്ങളിിലെ� ആളുകൾ സാാമൂഹിിക
മാായിി ആഭിിജാാത ജീീവിിതംം നയിിക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� സമീീപിിച്ചതാാ
യുംം കാാണാംം�. ആദ്യയ കാാലത്ത്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടുകയുംം ഇംംഗ്ലണ്ടിിൽ പോ�ോയിി ഉപരിി പഠനംം
നടത്തുകയുംം ചെ�യ്ത വരേ�ണ്യയ കുടുംംബങ്ങളിിലെ� പുതു തലമുറ ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരെെ അനുകരിിച്ച്് പെ�രുമാാറ്റ
രീീതിികളിിലുംം വസ്ത്ര ധാാരണ രീീതിികളിിലുംം മാാറ്റംം വരുത്തുക പതിിവാായിിരുന്നു. ഗാാന്ധിിജിി പോ�ോലുംം
ഇംംഗ്ലണ്ടിിൽ ഉപരിിപഠനത്തിിന്് ചേ�ർന്ന ശേ�ഷംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് മാാന്യയന്മാാരെെപ്പോ�ോലെ�യാാവാാൻ (English
Gentlemen) നൃത്തംം ചെ�യ്യാാനുംം സംംഗീീതംം പഠിിക്കാാനുംം ആഗ്രഹിിച്ചതാായിി തന്റെ� ആത്മകഥയിിൽ
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പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്് (49-50).
ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നടപ്പിിലാാക്കിിയ കാാലംം മുതലേ� നാാട്ടുകാാർക്കിിടയിിൽ
അതിിനോ�ോട്് വ്യയത്യയസ്ത സമീീപനങ്ങൾ നിിലനിിന്നിിരുന്നു. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� അനുകൂലിി
ച്ചുംം പ്രാാദേേശിിക ഭാാഷാാ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ� അനുകൂലിിച്ചുംം വാാദങ്ങൾ ഉയർന്നു. ചിില സമൂഹങ്ങൾ
മതപരവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ കാാരണങ്ങളാാൽ കടുത്ത തോ�ോതിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിരോ�ോധംം കാാണിിച്ചിിരു
ന്നതാായുംം ചരിിത്രത്തിിൽ കാാണാംം� (Mahmood 54-55). കേ�രളത്തിിലെ� മാാപ്പിിളമാാർ ഇംംഗ്ലീീഷിിനോ�ോട്്
കാാണിിച്ചിിരുന്ന വിിരോ�ോധംം ഇതിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്്. ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരുടെെ വരവോ�ോടെെ വ്യാാ�പാാര രംംഗത്ത്്
ഇടിിവ്് തട്ടിിയ കേ�രളത്തിിലെ� മുസ്ലിംം�കൾ ബ്രിിട്ടീീഷുകാാർ കൊ�ൊണ്ട്് വന്ന എല്ലാാത്തിിനെ�യുംം എതിിർക്കുക
എന്ന സമീീപനംം കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടു. “ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നരകത്തിിലെ� വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസമാാണ്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷ നരകത്തിിലെ� ഭാാഷയാാണ്്” എന്നീീ നിിലപാാടുകൾ മുസ്ലിംം�കളുടെെ ബ്രിിട്ടീീഷ്് വിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിിരുന്നു (ജോ�ോസ്് അബ്രഹാംം�).
കേ�വലംം ബ്യുുറോ�ോക്രാാറ്റുകളെെ മാാത്രമല്ല ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം സൃഷ്ടിിച്ചത്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാ
ഭ്യാ�ാസംം വ്യയപകമാായതുമൂലംം ഇന്ത്യയൻ സാാമൂഹിിക രാാഷ്ട്രീീയ മണ്ഡലത്തിിൽ മറ്റൊ�ൊന്നുകൂടിി സംംഭവിിച്ചു.
ആധുനിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടിിയ ചിിന്തിിക്കുന്ന തലമുറ ഉദയംം ചെ�യ്തു. അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരാായ തദ്ദേ�ശീീ
യർക്ക്് സ്വവയംംഭരണത്തെ�യുംം, രാാഷ്ട്രീീയാാധിികാാരത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിിച്ചതാായിി
ബ്രിിട്ടീീഷ്് അധിികാാരിികൾ തന്നെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് (Mahmood 250). ആധുനിിക ജനാാധിിപത്യയ
സമരങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം വിിപ്ലവങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം മനസ്സിിലാാക്കിിയ അവർ അധിിനിിവേ�ശത്തിിനുംം ബ്രിിട്ടീീഷ്്
ആധിിപത്യയത്തിിനുമെെതിിരെെയുള്ള പോ�ോരാാട്ടങ്ങൾക്ക്് നേ�തൃത്വംം� നൽകിി. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
വ്യാാ�പകമാായതോ�ോടെെ ഒട്ടനവധിി അഭ്യയസ്ത വിിദ്യയരാായ യുവാാക്കൾ ബ്രിിട്ടീീഷ്് വിിരുദ്ധ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ സമര
പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� നേ�തൃത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് വന്നു. ഗാാന്ധിിജിിയെ�യുംം നെ�ഹ്രുവിിനെ�യുംം പോ�ോലെ�യുള്ള
നേ�താാക്കൾ ഇംംഗ്ലണ്ടിിൽ പോ�ോയിി വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം നേ�ടിിയവർ ആയിിരുന്നു. ആധുനിിക ചിിന്തകളുടെെ
സ്വാാ�ധീീനംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ സമരത്തിിന്് പുതിിയൊ�ൊരു മുഖംം നൽകിി.
ഇന്ത്യയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിലേ�ക്ക്് അടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിിൽ എന്താായിിരിിക്കണംം നമ്മുടെെ ഔദ്യോ�ോ�
ഗിിക-വിിനിിമയ ഭാാഷ എന്നതിിനെ�ച്ചൊ�ൊല്ലിി വലിിയ സംംവാാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം
നേ�ടിിയ ആളാായിിരുന്നിിട്ടുംം ഇന്ത്യയയുടെെ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക-വിിനിിമയ ഭാാഷയാായിി ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� പരിിഗണിി
ക്കുന്നത്് ഗാാന്ധിി ശക്തമാായിി എതിിർത്തിിരുന്നു (Mohan). ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തെ�
എതിിർത്ത്് കൊ�ൊണ്ട്്, യങ്് ഇന്ത്യയയിിൽ ഗാാന്ധിിജിി എഴുതുന്നു: “നിിലവിിലുള്ള വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായംം
പിിഴവുള്ളതാാണ്്...വിിദേേശ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നതുംം തദ്ദേേശീീയ
സംംസ്കാാരത്തെ� ഏതാാണ്ട്് പൂർണമാായിി ഒഴിിവാാക്കുന്നതുമാാണ്് അത്്...വിിദേേശ ഭാാഷയിിലൂടെെ യഥാാർത്ഥ
വിിദ്യാ�ാഭാാസംം നൽകുക അസാാധ്യയമാാണ്്” (qtd. in Mohan). ഉർദുവിിന്റെ�യുംം ഹിിന്ദിിയുടെെയുംം എല്ലാംം�
പാാരമ്പര്യയത്തെ� ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഹിിന്ദുസ്ഥാാനിി ആയിിരിിക്കണംം ഇന്ത്യയയുടെെ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷ
എന്നതാായിിരുന്നു ഗാാന്ധിിയുടെെ പക്ഷംം (Ameen).
എന്നാാൽ മറ്റു പല വിിഷയങ്ങളിിലുമെെന്ന പോ�ോലെ� ഭാാഷയുടെെ കാാര്യയത്തിിലുംം ഭരണഘ
ടനാാ ശിില്പിിയാായ ഡോ�ോക്ടർ അംംബേ�ദ്്കർ ഗാാന്ധിിയുടേേതിിൽ നിിന്ന്് വിിഭിിന്നമാായ നിിലപാാടാാണ്്
കൈൈകൊ�ൊണ്ടത്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയാാണ്് ഇന്ത്യയയിിലെ� ദളിിത്്-പിിന്നാാക്ക വിിഭാാഗങ്ങൾക്ക്് ഏറ്റവുംം
അനുഗുണമാാകുക എന്നുംം എല്ലാാ സമുദാായങ്ങൾക്കുംം ഒരു പോ�ോലെ� പ്രാാപ്യയമാാവുന്ന ഭാാഷയാായിിരിി
ക്കുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് എന്നുംം അംംബേ�ദ്്കർ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടു. സംംസ്കൃത ഭാാഷയുടെെ സ്വാാ�ധീീനമുള്ള ഹിിന്ദിി
ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷയാായാാൽ ബ്രാാഹ്മണർക്കു ലഭിിച്ചേ�ക്കാാവുന്ന അധിിക അനൂകൂല്യംം� ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ
ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷയാാക്കുന്നതു വഴിി സാാധിിക്കുംം എന്നുംം അദ്ദേേഹംം വാാദിിച്ചു (Mohan).
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ഇന്ത്യയ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� നേ�ടിിയതിിനു ശേ�ഷവുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്റെ� ഉദ്ദേേശ ലക്ഷ്യയങ്ങളെെക്കുറിി
ച്ചുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭാാസത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയുടെെ പദവിിയെ�ക്കുറിിച്ചുമെെല്ലാംം� അനവധിി
സംംവാാദങ്ങൾ ഉണ്ടാായിി. ഹിിന്ദിി അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കുന്നതിിനെ�തിിരിിൽ അമ്പതുകളിിലുംം അറുപതുകളിിലുംം
ആന്ധ്രാാപ്രദേ�ശിിലുംം തമിിഴ്നാാട്ടിിലുംം രക്തരൂക്ഷിിതമാായ ഭാാഷാാ കലാാപങ്ങൾ വരെെ ഉണ്ടാായിി. പൊ�ൊതു
ഭരണ ഭാാഷ എന്ന നിിലക്കുംം വിിനിിമയ ഭാാഷ എന്ന നിിലക്കുംം ഹിിന്ദിി-ഇതര സംംസ്ഥാാനങ്ങളിിൽ
ഹിിന്ദിിയേ�ക്കാാൾ സ്വീീ�കാാര്യയതയുംം അംംഗീീകാാരവുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് തന്നെ�യാാണ്്. ഹിിന്ദിിയുടെെ സങ്കുചിിത
ദേ�ശീീയതയെ�ക്കാാൾ, ഇംംഗ്ലീീഷിിന്റെ� സാാർവ്വദേ�ശീീയതയാാണ്് പൊ�ൊതുവെ� അഭ്യയസ്തവിിദ്യയരുംം ഉത്്പതിി
ഷ്ണുക്കളുമാായ ആളുകൾ പിിന്തുണക്കുന്നത്് എന്നത്് വാാസ്തവമാാണ്്.

ഭാാഷാാബോ�ോധനംം സംംബന്ധിിച്ച്് വിിവിിധ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ കമ്മീീഷനുകളുടെെ
നിിലപാാടുകൾ
ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലയെ�യുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനത്തെ�യുംം സംംബന്ധിിച്ച്് പഠിിക്കാാനുംം
നയങ്ങൾ നിിർദേേശിിക്കാാനുംം സ്വവന്തന്ത്ര ഇന്ത്യയ നിിലവിിൽ വന്ന ശേ�ഷംം നിിരവധിി കമ്മീീഷനുകൾ രൂപംം
കൊ�ൊള്ളുകയുണ്ടാായിി. ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ സമ്പ്രദാായവുംം ഇന്ത്യയയുടെെ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ
മേ�ഖലയുമാായിി ആഴത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നു നിിൽക്കുന്നതാായാാണ്് എല്ലാാ കമ്മീീഷനുകളുംം മനസ്സിിലാാ
ക്കുന്നത്്. ഇന്ത്യയയിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് സ്ഥാാപനവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നുംം 1947-നു ശേ�ഷംം ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായ സ്വവത്വംം� കൈൈവന്നതാായുംം നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നു (Krishnaswamy 114).
ഡോ�ോക്ടർ എസ്് രാാധാാകൃഷ്ണൻ അധ്യയക്ഷനാായ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി എഡ്യൂൂക്കേ�ഷൻ കമ്മീീഷനുംം 1964-ലെ�
കോ�ോത്താാരിി കമ്മീീഷനുംം വിിജ്ഞാാന വിിതരണത്തിിനാായിി തദ്ദേേശീീയ ഭാാഷകൾ വിികസിിപ്പിിക്കേ�ണ്ട
തിിന്റെ� ആവശ്യയകത ഊന്നിിപ്പറഞ്ഞു എങ്കിിലുംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ-ഭരണ രംംഗങ്ങളിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് എത്ര
മാാത്രംം അനിിവാാര്യയമാാണ്് എന്നുംം ഈ കമ്മീീഷൻ റിിപ്പോ�ോർട്ടുകൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഗ്രന്ഥ
ഭാാഷയാായുംം (library language) അന്താാരാാഷ്ട്ര ആശയവിിനിിമയ ഭാാഷയാായുംം തുടരേ�ണ്ടതുണ്ട്്
എന്ന്് കോ�ോത്താാരിി കമ്മീീഷൻ നിിർദേേശിിക്കുന്നു. ബിിരുദംം നേ�ടാാൻ നിിശ്ചിിത നിിലവാാരത്തിിലുള്ള
ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാപരിിജ്ഞാാനംം അനിിവാാര്യയ നിിബന്ധനയാായിി നിിഷ്കർഷിിക്കണംം എന്നുംം കോ�ോത്താാരിി
കമ്മീീഷൻ പറയുന്നു. കോ�ോത്താാരിി കമ്മീീഷൻ റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച മൂന്നു നിിർ
ദേ�ശങ്ങൾ കാാണാംം�: ഒന്ന്്, ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� ഗ്രന്ഥഭാാഷയാായിി നിിലനിിർത്തണംം. രണ്ട്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്്
പരിിജ്ഞാാനത്തെ� നൈൈപുണ്യംം� എന്ന നിിലക്ക്് കണക്കാാക്കണംം. മൂന്ന്്, ഭാാഷാാ പഠനവുംം സാാഹിിത്യയ
പഠനവുംം രണ്ടാായിി തന്നെ� പരിിഗണിിക്കണംം.
സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര ഇന്ത്യയയിിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദേേശീീയ ബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ബ്രിിട്ടീീഷ്് മുക്ത
ഇന്ത്യയൻ ദേേശീീയബോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം വിികാാരങ്ങൾ കോ�ോത്താാരിി റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ കാാണാാവുന്നതാാണ്്.
ഇന്ത്യയൻ ഉന്നത വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലയിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന ബ്രിിട്ടീീഷ്് കാാനോ�ോണിിക്കൽ (canonical)
സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� അവശിിഷ്ടങ്ങൾ നീീക്കംംചെ�യ്യാാനുള്ള ശ്രമമാായിി വേ�ണംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയെ�യുംം
സാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം വേ�ർതിിരിിച്ചു കാാണാാനുള്ള നിിർദേേശത്തെ� മനസ്സിിലാാക്കാാൻ. ഭാാഷ പഠിിപ്പിിക്കാാൻ
സാാഹിിത്യയത്തിിൻറെെ ആവശ്യയമുണ്ടോ�ോ എന്നതിിനെ�ച്ചൊ�ൊല്ലിി അക്കാാദമിിക്് ലോ�ോകത്തു നിിലനിിന്നിിരുന്ന
വിിവാാദത്തിിലേ�ക്കുംം കോ�ോത്താാരിി റിിപ്പോ�ോർട്ട്് വിിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്്.
1987-ൽ യു ജിി സിി നിിയമിിച്ച കരിിക്കുലംം ഡെ�വലപ്്മന്റ്് സെ�ന്റർ (Curriculum Development
Centre) റിിപ്പോ�ോർട്ടിിലുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ പഠനത്തെ� കുറിിച്ച്് കൃത്യയമാായ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ കാാണാംം�.
“പുതിിയ പാാഠ്യയ പദ്ധതിി സംംബന്ധിിച്ച കുറിിപ്പ്് ” എന്ന തലക്കെ�ട്ടിിൽ സിി ഡിി സിി തയ്യാാറാാക്കിിയ
റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് പഠനത്തിിന്് വേ�ണ്ടിി പൊ�ൊതു ഇംംഗ്ലീീഷ്് കോ�ോഴ്സുംം (General English)
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പ്രത്യേ�േക ഇംംഗ്ലീീഷ്് കോ�ോഴ്സുംം (Special English) വേ�ണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേേശിിക്കുന്നു. സ്കൂൾ തലത്തിിൽ
ഇംംഗ്ലീീഷ്് മാാധ്യയമത്തിിലുംം പ്രാാദേ�ശിിക ഭാാഷാാമാാധ്യയമങ്ങളിിലുംം പഠിിച്ച വിിവിിധ നിിലവാാരത്തിിലുള്ള
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്കാായിി പൊ�ൊതു ഇംംഗ്ലീീഷ്് കോ�ോഴ്സിിൽ വ്യയത്യയസ്ത പാാഠ്യയഭാാഗങ്ങളുംം മൊ�ൊഡ്യൂൂളുകളുംം തയ്യാാ
റാാക്കണമെെന്നുംം സിി ഡിി സിി റിിപ്പോ�ോർട്ടിിൽ നിിഷ്കർഷിിക്കുന്നുണ്ട്് (Krishnaswamy 135). ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷാാ പഠനത്തിിനാായിി മൂന്ന്് തലത്തിിലുള്ള കോ�ോഴ്സുകൾ ആണ്് സിി ഡിി സിി റിിപ്പോ�ോർട്ട്് വിിഭാാവനംം
ചെ�യ്തത്്: പൊ�ൊതു ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ഇംംഗ്ലീീഷ്് ബിിരുദംം ( മേേജർ), ഇംംഗ്ലീീഷ്് ബിിരുദാാനന്തര കോ�ോഴ്സ്് (Sarswathi
8). ജനറൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് കോ�ോഴ്സിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യയകാാരന്മാാരുടെെ കൃതിികൾ ആണ്്
ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നത്്. ബിിരുദ തലത്തിിൽ ഉയർന്ന നിിലവാാരത്തിിലുള്ള ആശയവിിനിിമയശേ�ഷിിയുംം
ഭാാഷാാ നൈൈപുണ്യയവുംം കൈൈവരിിക്കാാനുതകുന്ന വിിധത്തിിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ പഠനംം
നിിർബന്ധമാാക്കിി.

സാാഹിിത്യയമോ�ോ ഭാാഷയോ�ോ? സർഗാാത്മക ഭാാഷാാ ബോ�ോധന രീീതിി വിിമർശിിക്കപ്പെ�ടുന്നു
മെെക്കോ�ോളെെ നടപ്പിിലാാക്കിിയ പാാഠ്യയപദ്ധതിിയുടെെ തുടർച്ച എന്ന നിിലക്ക്് കാാനോ�ോണിിക്കൽ സാാഹിി
ത്യയകൃതിികൾ അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിി വേ�ണംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം നടത്തേ�ണ്ടത്് എന്ന്്
ഒരു വിിഭാാഗംം അക്കാാദമിിക്കുകൾ വാാദിിച്ചു. എന്നാാൽ ഇതിിനു നേ�ർ വിിപരീീതമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ
ബോ�ോധനവാാദിികൾ ഭാാഷാാ പഠനത്തിിൽ സാാഹിിത്യയമേ� വേ�ണ്ട എന്ന നിിലപാാട്് കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടു.
(Krishnaswami, 127-28). സർവകലാാശാാലകളിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് പഠന വിിഭാാഗങ്ങൾ ഭാാഷ സാാഹിിത്യംം�
എന്നീീ രണ്ട്് ചേ�രിികളാായിി തിിരിിഞ്ഞു (Krishnaswami 128). സാാഹിിത്യയത്തിിലൂടെെ ഭാാഷ പഠിിപ്പിിക്കാംം�
എന്ന ഒത്തുതീീർപ്പിിലാാണ്് ഈ വിിവാാദംം അവസാാനിിച്ചത്്.
ബ്രിിട്ടീീഷ്് കാാനോ�ോണിിക്കൽ സാാഹിിത്യയത്തിിന്് പുറമെെ അമേേരിിക്കൻ സാാഹിിത്യംം�, ഇന്ത്യയൻ
ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യംം�, കോ�ോമൺവെ�ൽത്ത്് രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� സാാഹിിത്യംം� എന്നിിവ ഇന്ത്യയൻ സർവ
കലാാശാാലകളിിൽ പഠിിപ്പിിക്കാാൻ തുടങ്ങിിയതുംം ഭാാഷാാ-സാാഹിിത്യയ വിിവാാദത്തിിനു വിിരാാമമിിടാാൻ
സഹാായിിച്ചിിരിിക്കുംം. സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തര ദശകങ്ങളിിൽ ഇന്ത്യയയിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് സംംഭവിിച്ച പ്രധാാന
മാാറ്റമാായിി സൂസിി താാരു ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടുന്നത്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ പരിിജ്ഞാാനംം നേ�ടുന്നതുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്്
സാാഹിിത്യയ പഠനവുംം രണ്ടാായിി എന്നതാാണ്് (Tharu iv). അതുപോ�ോലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യയമെെ
ന്നാാൽ ബ്രിിട്ടീീഷ്് സാാഹിിത്യയമെെന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കിിയ സ്ഥാാനത്ത്്, ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ രചിിക്കപ്പെ�ടുന്ന മുഴുവൻ
സാാഹിിത്യയ സൃഷ്ടിികളുംം എന്ന വിിശാാല പരിികല്പന നിിലവിിൽ വന്നു. അധിിനിിവേ�ശ പാാഠ്യയപദ്ധതിിയെ�
നിിരാാകരിിക്കുന്ന ഈ മാാറ്റങ്ങൾ പുരോ�ോഗമനപരമാായ രാാഷ്ട്രീീയത്തിിന്റെ� സൂചനയാാണ്്. ഇന്ത്യയൻ
മനസ്സുകളെ� അധിിനിിവേ�ശ മുക്തമാാക്കുന്നതിിനുള്ള രാാഷ്ട്രീീയ ആയുധമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഇതോ�ോടെെ മാാറിി.
മാാത്രമല്ല, “സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം നിിഷ്പക്ഷമാായ അന്താാരാാഷ്ട്ര വിിനിിമയ ഭാാഷയാായുംം”
ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിിഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നുംം സൂസിി താാരു നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു (Tharu 19). ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷക്ക്്
ബ്രിിട്ടീീഷ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� ഏക മുഖംം മാാത്രമല്ല എന്നുംം അധിിനിിവേ�ശ
വിിരുദ്ധതയുടെെയുംം പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�യുംം ജനകീീയ മുഖംംകൂടിിയുണ്ട്് അതിിന്് എന്നുമുള്ള ധാാരണ
അക്കാാദമിിക്കുകൾക്കിിടയിിൽ ഉണ്ടാാവാാൻ ബ്രിിട്ടിിഷ്് ഇതര ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യംം� സഹാായിിച്ചു. ഇന്ത്യയൻ
ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യംം� കൂടെെ പാാഠ്യയ പദ്ധതിിയിിൽ ഇടംം കണ്ടുതുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ ഇംംഗ്ലീീഷിിന്റെ� സ്വീീ�കാാ
ര്യയത വർധിിച്ചു. ശുദ്ധ ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഇംംഗ്ലീീഷിിന്് പകരംം തനതു ഭാാഷകളുടെെ കലർപ്പുള്ള ‘ഇന്ത്യയൻ ഇംംഗ്ലീീഷ്്’
എന്ന പുതിിയൊ�ൊരു മിിശ്ര ഭാാഷയ്ക്കംം പൊ�ൊതുസ്വീീ�കാാര്യയത സിിദ്ധിിച്ചു.

നൈൈപുണ്യാാ�ധിിഷ്ഠിിത ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം
സാാഹിിത്യയ പരിിചയത്തിിലൂടെെ ഭാാഷാാ പഠനംം എന്ന പരമ്പരാാഗത ബോ�ോധന മാാതൃക പതുക്കെ�
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മാാറിിത്തുടങ്ങിി. സ്കൂൾ തലംം മുതലേ� കഥ, കവിിത, ഉപന്യാാ�സംം മുതലാായവയുടെെ വാായനയിിലൂടെെ
വ്യാാ�കരണംം, എഴുത്ത്് എന്നിിവയിിലുള്ള ഗ്രാാഹ്യംം� ഉറപ്പിിക്കാാനുള്ള പാാഠങ്ങളാാണ്് പാാഠ്യയപദ്ധതിി
യിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിരുന്നത്്. എന്നാാൽ പിിന്നീീട്് ആശയ വിിനിിമയത്തിിനുംം തൊ�ൊഴിിൽ പരമാായ
ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക കത്തിിടപാാടുകൾ (correspondence) നടത്തുന്നതിിനുംം ആവശ്യയമാായ നൈൈപുണ്യംം�
പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുക എന്ന നിിലയിിലേ�ക്ക്് ഭാാഷാാബോ�ോധനംം മാാറിി. ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ പഠനത്തിിന്റെ�
ഊന്നൽ സാാഹിിത്യയജന്യയമാായ സാംം�സ്കാാരിിക മൂല്യയങ്ങൾ സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുക എന്നതിിൽ നിിന്ന്്
ഉപയോ�ോഗക്ഷമതയുംം തൊ�ൊഴിിൽ മൂല്യയവുമുള്ള നൈൈപുണ്യംം� കൈൈവരിിക്കുക എന്നതിിലേ�ക്ക്് മാാറിി
എന്ന്് ചുരുക്കംം.
മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന തൊ�ൊഴിിൽ വിിപണിിയുടെെ സാാധ്യയതകൾ സാാഹിിത്യയത്തിിലൂന്നിിയുള്ള
ഭാാഷാാ ബോ�ോധനത്തിിന്് പകരംം മറ്റു ഉപാാധിികൾ രംംഗത്ത്് വരുന്നതിിനു വഴിിവെ�ച്ചു. ആഗോ�ോളവൽ
ക്കരണത്തിിന്റെ� ഫലമാായിി മാാധ്യയമപ്രവർത്തനംം, പരസ്യയക്കമ്പനിികൾക്കു വേ�ണ്ടിിയുള്ള കോ�ോപ്പിി
എഴുത്ത്്, ഐ ടിി കമ്പനിികൾക്ക്് വേ�ണ്ടിിയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെെ ‘കൺടെെന്റ്്’ രചന (Content
Writing) മുതലാായ പുതിിയ തൊ�ൊഴിിൽ സാാദ്ധ്യയതകൾ ഇംംഗ്ലീീഷ്് പരിിജ്ഞാാനമാായുള്ളവർക്കു തുറന്നു
കിിട്ടിി. പുതുതാായിി വിികസിിച്ചു വന്ന ടൂറിിസംം, ഹോ�ോസ്പിിറ്റാാലിിറ്റിി, ഹോ�ോട്ടൽ, പബ്ലിിക്് റിിലേ�ഷൻസ്്
മുതലാായ സേ�വന മേ�ഖലയിിൽ നന്നാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് സംംസാാരിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നവർക്കു മിികച്ച
തൊ�ൊഴിിലവസരങ്ങൾ ലഭിിച്ചു. ഇന്ത്യയയിിൽനിിന്ന്് വലിിയ തോ�ോതിിൽ ആളുകൾ പഠനത്തിിനുംം ജോ�ോലിി
ക്കുമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് പ്രധാാന ഭാാഷയാായ രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റാാൻ തുടങ്ങിിയതുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷാാബോ�ോധനരംംഗത്ത്് വലിിയ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയതാായിി കാാണാംം�. ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
ബിി. എ. ഫങ്്ഷണൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്്, ബിി. എ. കമ്മ്യൂൂണിിക്കേ�റ്റീീവ്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് തുടങ്ങിിയ കോ�ോഴ്സുകൾ
സർവകലാാശാാലകളിിൽ ആരംംഭിിച്ചു. പരമ്പരാാഗതമാായ വ്യാാ�കരണ-വിിവർത്തന സമ്പ്രദാായത്തിിന്്
(Grammar-Translation Method) പകരംം നേ�രിിട്ടുള്ള ബോ�ോധന രീീതിി (Direct Method),
ശ്രവ്യയ-ഭാാഷാാ സമ്പ്രദാായംം (Audio-Lingual Method), ഐ.സിി.ടിി അധിിഷ്ഠിിത ബോ�ോധനംം (ICT
enabled teaching method) തുടങ്ങിിയ ബോ�ോധന മാാതൃകകൾ പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ വന്നു. ദൃശ്യയ-ശ്രവ്യയ
സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയ (Audio-Visual technology), മൾട്ടീീമീീഡിിയ ക്ലാാസ്് മുറിികൾ എന്നിിവ ഇംംഗ്ലീീഷ്്
ഭാാഷാാ ബോ�ോധനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി മാാറിി. ഇംംഗ്ലീീഷ്് ആശയവിിനിിമയ ഭാാഷ എന്ന നിിലക്കുംം
നൈൈപുണ്യംം� എന്ന നിിലക്കുംം പഠിിപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിിയതോ�ോടെെ പാാഠപുസ്തകങ്ങളിിലുംം അതനുസരിിച്ച
മാാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാായിി. പ്രയോ�ോഗ ഭാാഷാാശേ�ഷിി വർദ്ധിിപ്പിിക്കാാനുതകുന്ന തരത്തിിൽ ആശയ വിിനിിമയ
നൈൈപുണ്യംം� പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്ന പാാഠഭാാഗങ്ങൾ കൂടുതലാായിി പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിി.ഈ
കാാലത്തുംം പരമ്പരാാഗത കാാനോ�ോണിിക്കൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് സാാഹിിത്യയ കൃതിികൾ പാാഠ്യയ പദ്ധതിിയിിൽ നിിന്ന്്
പൂർണമാായുംം അപ്രത്യയക്ഷമാായിിട്ടിില്ലാായിിരുന്നു.

വിിമർശനാാത്മക ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം
ഇരുപത്തിിയൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ ബോ�ോധനംം വീീണ്ടുമൊ�ൊരു മാാതൃകാാ
മാാറ്റത്തിിന്് വിിധേ�യമാായിി. കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാഹചര്യയത്തിിൽ, 2009-10 കാാലത്ത്് സർവകലാാശാാലാാ
തലത്തിിൽ ഉണ്ടാായ ക്രെ�ഡിിറ്റ്് സെ�മസ്റ്റർ സമ്പ്രദാായത്തിിന്റെ� വരവാാണ്് അതിിനു നാാന്ദിി കുറിിച്ചത്്
എന്ന്് പറയാാമെെങ്കിിലുംം മറ്റു ചിില പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര പശ്ചാാത്തലങ്ങൾ ഈ മാാറ്റത്തിിന്റെ� പുറകിിൽ
ഉണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�.
പരമ്പരാാഗത ‘ശുദ്ധ’ സാാഹിിത്യയ വാായനക്ക്് പകരംം സന്ദേ�ശ പ്രധാാനമാായ സോ�ോദ്ദേ�ശ
വാായനകൾ പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിൽ ഇടംം കണ്ടു. സാാഹിിത്യയ വാായനക്ക്് ഭാാഷാാ പഠനത്തിിലുപരിിയാായിി
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സാാമൂഹിിക മൂല്യയങ്ങൾ കൈൈവരിിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യംം� കൂടെെ പ്രഖ്യാാ�പിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ഉദാാഹരണത്തിിന്്
നിിലവിിൽ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാലയുടെെ രണ്ടാംം� സെ�മസ്റ്റർ ജനറൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് പാാഠപുസ്തക
മാായ Zeitgeist Readings on Society and Culture-ൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയ സാാഹിിത്യയ രചനക
ളെ�ല്ലാം�ം സാാമൂഹിിക പ്രസക്തിിയുള്ള പ്രത്യേ�േക വിിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെ�യ്യാാനുംം മനസ്സിിലാാക്കാാനുമുള്ള
ഉപാാധിികളാായാാണ്് ഉദ്ദേ�ശിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്്. സാാദത്് ഹസൻ മാാന്റോ�ോയുടെെ “ടോ�ോബാാ ടേേക്് സിംം�ഗ്്”
എന്ന കഥ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയത്് ഇന്ത്യയൻ ഭരണ ഘടനയുംം മതേ�തരത്വവവുംം എന്ന മൊ�ൊഡ്യൂൂളിിനു കീീഴിിൽ
ആണ്്. അതെ� പുസ്തകത്തിിൽ തന്നെ�യുള്ള ദക്ഷിിണാാഫ്രിിക്കൻ എഴുത്തുകാാരിി ലീീ മൊ�ൊകോ�ോബെ�യുടെെ
“What It’s like to Be Transgender” എന്ന കവിിത ഭിിന്ന ലിംം�ഗക്കാാരുടെെ പ്രശ്നങ്ങളാാണ്് ചർച്ച
ക്ക്് വെ�ക്കുന്നത്്. ലിംം�ഗതുല്യയത ഇനിിയുംം നിിലവിിൽ വന്നിിട്ടിില്ലാാത്ത ഇന്ത്യയൻ സാാഹചര്യയത്തിിൽ
സ്ത്രീീകളുടെെയുംം ഭിിന്ന ലിംം�ഗക്കാാരുടെെയുംം പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലാാസ്് മുറിികളിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നത്് വഴിി കുറച്ചു
കൂടെെ തുറന്നതുംം വിികസിിതവുമാായ സമൂഹത്തിിന്റെ� നിിർമാാണത്തിിനാാണ്് ഇത്തരംം പാാഠഭാാഗങ്ങൾ
സാാഹചര്യം�ം ഒരുക്കുന്നത്്. ഇത്് പോ�ോലെ� സുസ്ഥിിര വിികസനംം, ലിംം�ഗ പഠനംം, മനുഷ്യാാ�വകാാശംം
തുടങ്ങിിയ മൊ�ൊഡ്യൂൂളുകൾക്ക്് ചുവടെെയാാണ്് സമാാനമാായ മറ്റു സാാഹിിത്യയ രചനകളുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടു
ള്ളത്്. സാാഹിിത്യയത്തെ� കേ�വല അനുഭൂതിിയുടെെ തലത്തിിൽ നിിന്നുംം ഭാാഷാാബോ�ോധനത്തിിനുള്ള ഉപാാധിി
എന്ന രീീതിിയിിൽ നിിന്നുംം മാാറിി, സാാമൂഹിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ അവബോ�ോധങ്ങളുടെെ തലത്തിിലേ�ക്ക്്
മാാറ്റുന്നതിിന്റെ� ഉദാാഹരണമാാണ്് ഈ പാാഠ്യയ പദ്ധതിിയിിൽ വന്ന മാാറ്റമാായിി മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
പാാഠ്യയപദ്ധതിിയിിലെ� ഈ മാാറ്റങ്ങൾ വെ�റുതെ� സംംഭവിിച്ചതല്ല. എഴുപതുകളോ�ോടെെ നിിലവിിൽ വന്ന
സംംസ്കാാര പഠനംം എന്ന പഠനശാാഖയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ-സാാഹിിത്യയ പാാഠ്യയ പദ്ധതിി
യിിൽ വന്ന മാാറ്റങ്ങളിിൽ ദൃശ്യയമാാണ്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മാാറുന്ന കാാലത്തിിനനുസരിിച്ച്് അന്താാരാാഷ്ട്ര
വിിവിിധ ഏജൻസിികൾ നൽകുന്ന നിിർദ്ദേ�ശങ്ങളുംം മുന്നറിിയിിപ്പുകളുംം പാാഠ്യയ പദ്ധതിിയിിൽ പ്രതിിഫ
ലിിക്കാാറുണ്ട്്. 2030 ആവുമ്പോ�ോളേ�ക്കുംം സുസ്ഥിിര വിികസനംം, സുസ്ഥിിര ജീീവനംം, മനുഷ്യാാ�വകാാശംം,
ലിംം�ഗതുല്യയത, സമാാധാാനംം, അഹിംം�സ, ആഗോ�ോളപൗൗരത്വംം�, സാംം�സ്കാാരിിക വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ തുടങ്ങിിയ
വിിഷയങ്ങൾ ലോ�ോകമെെങ്ങുമുള്ള വിിദ്യാ�ാർഥിികൾ മനസിിലാാക്കിിയിിരിിക്കണംം എന്ന്് യു എൻ ലക്ഷംം
വെ�ക്കുന്നു (“Sustainable Development Goal”). അതിിന്റെ� ഫലമാായിി നേ�രത്തെ� ഇല്ലാാതിിരുന്ന
സ്ത്രീീ-ദളിിത്്-ന്യുുനപക്ഷ വിിഭാാഗങ്ങളിിലുള്ളവരുടെെ എഴുത്തുകളുംം പരിിമിിതമാായെ�ങ്കിിലുംം പാാഠപുസ്തകങ്ങ
ളിിൽ കാാണാാവുന്നതാാണ്്.സൂസിി താാരു നേ�രത്തെ� സൂചിിപ്പിിച്ചതു പോ�ോലെ�, അധിിനിിവേ�ശവിിരുദ്ധ/
അപകോ�ോളനീീകരണ ചിിന്തകളുടെെ പ്രചാാരത്തിിനുതകുന്ന പാാഠങ്ങളുംം ക്ലാാസ്് മുറിികളിിൽ നിിരന്തരംം
ചർച്ചക്ക്് വിിധേ�യമാാവാാറുണ്ട്്.
ഇതിിന്റെ�യെ�ല്ലാംം� ഫലമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് അധ്യാാ�പകരുടെെ ചുമതലകളിിലുംം വ്യയത്യാാ�സംം വന്നു.
പ്രബന്ധത്തിിന്റെ� തുടക്കത്തിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ചതു പോ�ോലെ� ഹൃദിിസ്ഥമാായ വരിികൾ ഉദ്ധരിിച്ച്് നാാടകീീയ
സന്ദർഭങ്ങൾ പുനാാരാാവിിഷ്കരിിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ അല്ല ഇന്നത്തെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷാാ അധ്യാാ�പകരിിൽ
നിിന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കേ�ണ്ടത്്. പരമ്പരാാഗത അർത്ഥത്തിിൽ സാാഹിിത്യയ വിിശാാരദനോ�ോ ഭാാഷാാ ബോ�ോധന
വിിദഗ്ദ്ധനോ�ോ ആയല്ല ഇംംഗ്ലീീഷ്് അധ്യാാ�പകൻ ഇന്ന്് ജനറൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ക്ലാാസുകൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യു
ന്നത്്. വിിമർശനാാത്മക മാാനവിിക ശാാസ്ത്രംം (Critical Humanities) എന്ന പൊ�ൊതു പരിികല്പനയിിൽ
പെ�ടുന്ന വിിഷയങ്ങൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യാാനുള്ള വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയമാാണ്് ഇന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷ്് അധ്യാാ�പകരിിൽ
നിിന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
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ണത്തിിന്് കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്്പിി എച്ച്് ഡിി നേ�ടിി. വിിക്ടോ�ോറിിയ കോ�ോളേ�ജിിൽ പിിഎച്ച്്.
ഡിി. ഗവേ�ഷണ മേ�ൽനോ�ോട്ടംം നിിർവഹിിക്കുന്നു.

ഡോ�ോ. ഷീീബ കെ�.
പാാലക്കാാട്്സ്വവദേേശിി. കാാലിിക്കറ്റ്്സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു 9/11 സിിനിിമകളിിലെ� മുസ്ലീംം� സ്വവത്വംം� എന്ന
വിിഷയത്തിിൽ പിിഎച്ച്്.ഡിി. നേ�ടിി. ഗവണ്മെ�ന്റ്് വിിക്ടോ�ോറിിയ കോ�ോളേ�ജിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിഭാാഗത്തിിൽ അസോ�ോ
സിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസറാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു.

സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അകപ്പുറക്കാാഴ്ചകൾ
ശ്രീീശൈൈലംം ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണൻ

മലയാാളഗവേ�ഷണവിിഭാാഗംം, സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്-14.

ജഞാാനാാന്വേ�േഷകന്റെ�യുംം ചരിിത്രകുതുകിിയുടെെയുംം സാാമൂഹിികനിിരീീക്ഷകന്റെ�യുംം ദാാർശനിികന്റെ�യുംം
കലാാകാാരന്റെ�യുംം സമഞ്ജസമാായ സമ്മേ�ളനംം മിികച്ച സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യയകാാരന്മാാരിിൽ കാാണാാറുണ്ട്്.
യാാത്രാാവിിവരണമെെഴുത്ത്് വ്യയഷ്ടിിതലത്തിിലുള്ള ഒരു കർമ്മമാാണ്്. എന്നാാൽ ഉത്തമമാായ രചനകൾ
സമഷ്ടിിഭാാവത്തോ�ോടുള്ള സാാർഥകമാായ പ്രതിികരണങ്ങളാായിി മാാറാാറുണ്ട്് . വാായനക്കാാരുടെെ
മനസ്സിിൽ ചിിരപ്രതിിഷ്ഠ നേ�ടുന്നത്് അത്തരംം കൃതിികളാാണ്്. അത്തരമൊ�ൊരു കൃതിിയാാണ്് എംം. ശ്രീീ
ഹർഷന്റെ� ‘കലിംം�ഗഹൃദയത്തിിലൂടെെ’.
ശതാാബ്ദങ്ങളുടെെ ചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം ഉൾച്ചേ�ർന്ന വിിശാാലഭൂമിികയിിലൂടെെ സംംസ്കാാരപ്രണയിി
യാായ ഒരു യാാത്രിികൻ സഞ്ചരിിച്ചതിിന്റെ� അക്ഷരരൂപമാാണ്് ഈ യാാത്രാാവിിവരണംം. പ്രാാചീീനകാാലംം
മുതലേ� പ്രശസ്തിിയാാർജിിച്ച ദേേശമാായ കലിംം�ഗംം ഇതിിഹാാസപുരാാണങ്ങളിിൽ പരാാമർശിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്.
കുരുക്ഷേ�ത്രയുദ്ധത്തിിൽ കലിംം�ഗരാാജാാവ്് പങ്കെ�ടുത്തതാായിി മഹാാഭാാരതത്തിിൽ പരാാമർശമുണ്ട്്.
പുരാാണമതപ്രകാാരംം കലിംം�ഗൻ എന്ന രാാജാാവിിന്റെ� പേ�രിിൽനിിന്നാാണ്് കലിംം�ഗംം എന്ന ദേ�ശനാാമ
മുണ്ടാായത്്. മറിിച്ചാാണെ�ന്ന അഭിിപ്രാായവുംം നിിലവിിലുണ്ട്്.
നാാട്ടിിൽനിിന്ന്് ദീീർഘമാായിി യാാത്രചെ�യ്ത്് കലിംം�ഗത്തിിൽ വണ്ടിിയിിറങ്ങിിയത്് വിിവരിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് പുസ്തകംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. പുരിി റെെയിിൽവേ� സ്റ്റേ�ഷന്റെ� ചിിത്രംം വരച്ചുകാാട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ട്്.
ഒഡിിഷയുടെെ അന്തരീീക്ഷത്തിിലേ�ക്ക്് വാായനക്കാാരെെ നയിിക്കുന്നതിിൽ ഗ്രന്ഥകാാരൻ തുടക്കംം മുതലേ�
പ്രകടിിപ്പിിച്ച സമീീപനംം അത്യയന്തംം ശ്ലാാഘനീീയംം തന്നെ�. താാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സാാധാാരണ മനുഷ്യയരെെ
പ്പോ�ോലുംം ആഖ്യാാ�നശരീീരത്തിിലേ�ക്ക്് ചേ�ർത്തുനിിർത്തുന്ന രീീതിിയുംം അഭിിനന്ദനാാർഹമാാണ്്.
പുരിിയുടെെ ആതിിഥ്യയമര്യാ�ാദ നിിറഞ്ഞ സ്നേ�ഹഭാാവത്തിിലേ�ക്കുംം സംംസ്കാാരശീീലങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
മഹനീീയമാായ ചിിത്രകലാാപാാരമ്പര്യയത്തിിലേ�ക്കുംം തനതാായ രുചിിഭേേദങ്ങളിിലേ�ക്കുംം എഴുത്തുകാാരൻ
വാായനക്കാാരെെ കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകുന്നു. പുരിി ജഗന്നാാഥക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഭാാവസാാന്ദ്രമാായ വിിവരണംം
നല്കുന്നുണ്ട്് ഗ്രന്ഥകാാരൻ. “മേ�ഘരഹിിതമാായ ആകാാശനീീലിിമയിിൽ തലയുയർത്തിി നിിൽക്കുന്ന
ധവളഗോ�ോപുരംം. പുരിി ജഗന്നാാഥക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഗർഭഗൃഹംം. ഗോ�ോപുരമുകളിിൽ മഹാാവിിഷ്ണുവിിന്റെ�
സുദർശനംം. അതിിൽ അഗ്നിിജ്വാാ�ലകൾ പോ�ോലെ� ഇളകിിയാാടുന്ന ധ്വവജധോ�ോരണിി.’’1 കാാന്തിി ചൊ�ൊരിിയുന്ന
ഇത്തരംം ചെ�റുവാാക്യയങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് ഓരോ�ോ അധ്യാാ�യവുംം നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്തത്്.
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പുരിി ജഗന്നാാഥക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഉദ്്ഭവചരിിത്രവുംം വിികാാസപരിിണാാമഘട്ടങ്ങളുംം മാാത്രമല്ല തീീർ
ഥാാടനസംംസ്കൃതിിയുംം ഈ കൃതിിയിിൽ പ്രകാാശിിതമാാവുന്നുണ്ട്്. ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� വാാസ്തുശിില്പമഹിിമയുംം
ആചാാരവിിശ്വാാ�സപാാരമ്പര്യയവുംം ഈ യാാത്രാാവിിവരണത്തിിൽ ഉചിിതമാായിി ഉൾച്ചേ�ർത്തിിരിിക്കുന്നു.
ജഗന്നാാഥക്ഷേ�ത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് സാാമാാന്യയജനങ്ങൾക്ക്് അത്രയൊ�ൊന്നുംം പരിിചിിതമല്ലാാത്ത
ഒട്ടേ�റെെ അറിിവുകൾ പകർന്നു നൽകാാനുള്ള പരിിശ്രമവുംം ഉണ്ട്്. പുരിി നഗരത്തിിന്റെ� ആന്തരിികമന
സ്സിിനെ�യുംം ബാാഹ്യയപ്രകൃതിിയെ�യുംം ഒരുപോ�ോലെ� പ്രത്യയക്ഷമാാക്കുന്നുണ്ട്് ഈ കൃതിി.
ജനവിിശ്വാാ�സത്തെ� മാാനിിക്കുന്ന ഭാാവാാത്മകമനോ�ോഭാാവമാാണ്് തുടക്കംം മുതൽ ഒടുക്കംം വരെെ
ഗ്രന്ഥകാാരൻ കൈൈക്കൊ�ൊണ്ടത്് എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. പുരിിക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ചിില അസാാധാാരണ
സവിിശേ�ഷതകൾ വിിവരിിച്ചശേ�ഷംം കൊ�ൊടുത്ത നിിരീീക്ഷണംം ശ്രദ്ധിിക്കുക:
“ജീീവിിതവുംം ഭക്തിിയുംം സമർപ്പണവുംം ഇഴപിിരിിക്കാാനാാവാാത്തവിിധംം കൂടിിക്കലർന്ന വിിശ്വാാ�സഗ
തിികൾ. ഉണ്മയോ�ോ പൊ�ൊയ്യോ�ോ. പരീീക്ഷണത്തിിന്് ആരുംം മുതിിരാാറിില്ല. യുക്തിിയുടെെ മുഴക്കോ�ോൽകൊ�ൊണ്ട്്
വിിശ്വാാ�സങ്ങളെ� എങ്ങിിനെ� അളക്കുംം!’’2 ഒരു ജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സപ്രമാാണങ്ങളെെ യുക്തിികൊ�ൊണ്ട്്
അളന്ന്് തള്ളിിക്കളയുന്ന അഭിിനവസമ്പ്രദാായത്തിിന്റെ� എതിിർധ്രുവത്തിിലാാണ്് എഴുത്തുകാാരന്റെ�
നിിൽപ്പെ�ന്ന്് ഈ വരിികൾ സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്
ശ്രീീശങ്കരൻ സ്ഥാാപിിച്ച പുരിിയിിലെ� ഗോ�ോവർധനമഠത്തിിലേ�ക്കുള്ള തീീർഥാാടനവിിവരണംം
ആത്മീീയതക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� നല്കിിയിിരിിക്കുന്നത്്. മഠത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം സവിിശേ�ഷതകളുംം
അകപ്പുറക്കാാഴ്ചകളുംം കൃത്യയമാായുണ്ട്്. ആർഷദർശനത്തിിന്റെ� സൗൗന്ദര്യം�ം ‘ഗോ�ോവർധന്റെ� കുഞ്ഞുങ്ങൾ’
എന്ന അധ്യാാ�യത്തിിൽ നിിറഞ്ഞുനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. അദ്വൈൈ�തപ്പൊ�ൊരുളറിിഞ്ഞ ശങ്കരാാചാാര്യയസ്വാാ�മിിക
ളുടെെ സ്മരണകൾ ഗ്രന്ഥകാാരൻ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നു. തത്ത്വവചിിന്താാപരവുംം ദാാർശനിികവുമാായ ഒരു
അനുഭവത്തിിലൂടെെയാാണ്് ഗോ�ോവർധനമഠവിിവരണംം പടിിപടിിയാായിി മുന്നേ�റുന്നത്്.
നീീണ്ട വയലോ�ോരത്ത്് നിിരനിിരയാായിി വെ�ൺചാാമരംം വീീശുന്ന ആറ്റുവഞ്ചിിപ്പൂക്കളുടെെ കാാഴ്ച
മറച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ബസ്സിിന്റെ� ചിില്ലുജാാലകത്തിിൽ തെ�റിിച്ചുവീീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിിയോ�ോട്് “എന്തിിനാാവാംം� ഈ
യാാത്രയിിലുടനീീളംം മഴ എന്നെ� അനുഗമിിക്കുന്നത്്’’3 എന്ന കൗൗതുകംം നിിറഞ്ഞ ചോ�ോദ്യയമുന്നയിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് ‘കല്ലുകൊ�ൊണ്ടെ�ഴുതിിയ ആദിിത്യയഹൃദയംം’ എന്ന അധ്യാാ�യംം ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. “ചോ�ോദ്യയങ്ങൾ
ചോ�ോദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുക. ഉത്തരംം എവിിടെെനിിന്നെ�ങ്കിിലുംം വരുംം.’’4 എന്ന ശുഭാാപ്തിിവിിശ്വാാ�സംം
കലർന്ന ദാാർശനിികമാായ നിിലപാാട്് ഗ്രന്ഥകാാരനിിൽ കാാണാംം�. മഴ തിിമർത്തു പെ�യ്തപ്പോ�ോൾ കൊ�ൊണാാ
റക്കിിലെ� ക്ഷേ�ത്രച്ചുവരുകളിിലെ� ദൃശ്യയചാാരുതയുടെെ പകർന്നാാട്ടംം മനോ�ോഹരമാായിി വർണ്ണിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
കൊ�ൊണാാറക്കിിൽ വന്നിിറങ്ങിിയപ്പോ�ോഴുണ്ടാായ അത്യയന്തംം അപ്രതീീക്ഷിിതമാായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടലിി
ന്റെ� നാാടകീീയാാവതരണംം മനോ�ോഹരമാായിി. ചിിത്രകാാരനുംം സഞ്ചാാരസാാഹിിത്യയകാാരനുമാായ രാാജൻ
കാാക്കനാാടനെ�യാാണ്് ശ്രീീഹർഷൻ യാാദൃച്ഛിികമാായിി കണ്ടുമുട്ടിിയത്്. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� മെെലിിഞ്ഞു
നേ�ർത്ത കൈൈകളിിൽ പതുക്കെ� സ്പർശിിച്ച്് തന്റെ� മനസ്സിിൽ ഊറിിക്കൂടിിയ സ്നേ�ഹനിിർഭരമാായ
ആദരവ്് അർപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഗ്രന്ഥകാാരനുണ്ടാായ സന്തോ�ോഷംം അവിിസ്മരണീീയമാായ കൈൈയടക്ക
ത്തോ�ോടെെയാാണ്് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നത്്.
ലോ�ോകപ്രശസ്തമാായ കൊ�ൊണാാറക്ക്് സൂര്യയക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� വിിസ്തൃതചരിിത്രവുംം പുരാാവൃത്തപ്പെ�
രുമയുംം യഥോ�ോചിിതംം പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു എഴുത്തുകാാരൻ. പുണ്യംം� വറ്റിിപ്പോ�ോയ ചന്ദ്രഭാാഗനദിിക്ക
രയിിൽ ഇരുപത്തിിനാാല്് രഥചക്രങ്ങളിിൽ സപ്താാശ്വവങ്ങൾ വലിിക്കുന്ന തേ�രിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന
സൂര്യയക്ഷേ�ത്രംം. വെ�യിിലിിന്റെ� പീീതകാാന്തിിയിിൽ കുളിിച്ചുനിിൽക്കുന്ന ആ ശിിലാാശിില്പസാാമ്രാാജ്യംം�
കൺമുന്നിിൽ കാാട്ടിിത്തരുന്നുണ്ട്് ആഖ്യാാ�താാവ്്. സൂക്ഷ്മനിിരീീക്ഷണശേ�ഷിിയുള്ള ഒരാാൾക്കേ� ഇവ്വിിധംം
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ഒരു പ്രാാചീീനപുണ്യയസങ്കേ�തത്തെ� ഉള്ളറിിഞ്ഞ്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്താാനാാവൂ. ക്ഷേ�ത്രധ്വംം�സനത്തിിന്റെ�
ചരിിത്രംം മറക്കാാതെ� സൂചിിപ്പിിച്ചതുംം ഉചിിതമാായിി. കടൽത്തീീരത്ത്് ചമ്രംം പടിിഞ്ഞിിരുന്ന്് കൈൈകൾകൂപ്പിി
ശിിരസ്സുയർത്തിി പതിിഞ്ഞസ്വവരത്തിിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ� ആദിിത്യയഹൃദയംം ഉരുവിിടുന്ന രാാജൻ കാാക്കനാാ
ടനെ� ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടിിയാാണ്് ഈ അധ്യാാ�യംം അവസാാനിിക്കുന്നത്്.
ദയാാനദിിയുടെെ സമീീപത്തുള്ള ധൗൗളിിയിിലെ� ശാാന്തിിസ്തൂപംം വാായനക്കാാരുടെെ ഹൃദയത്തിിൽ
അതേ�പോ�ോലെ� കൊ�ൊത്തിിവെ�യ്ക്കാാൻ ഗ്രന്ഥകാാരന്റെ� വർണനാാപാാടവത്തിിന്് സാാധിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
നോ�ോക്കൂ: “ധ്യാാ�നബുദ്ധൻ. വെ�ണ്ണക്കല്ലിിൽ തീീർത്ത പ്രശാാന്തസുന്ദരമാായ വിിഗ്രഹംം. നിിമീീലിിതമാായ
നേ�ത്രങ്ങൾ. വിിടർന്ന ചുണ്ടുകളിിൽ കാാരുണ്യയത്തിിന്റെ� മന്ദഹാാസംം. തുടുത്ത മുഖത്തിിനിിരുവശവുംം
വലംംപിിരിിശംംഖുപോ�ോലെ� നീീണ്ട കാാതുകൾ. ശിിരസ്സിിനു പിിറകിിൽ പുഷ്പാാകാാരത്തിിലുള്ള പ്രഭാാവലയംം.
കൈൈകളിിൽ ശാാന്തിിമുദ്ര. വിിടർന്ന താാമരത്തൽപ്പത്തിിൽ പത്മാാസനത്തിിലുള്ള ഇരിിപ്പ്്. പിിന്നിിൽ ഇരു
ഭാാഗത്താായിി സിംം�ഹങ്ങളുംം ആനകളുംം”5 ശാാക്യയജിിനദേേവന്റെ� തേ�ജസ്സുറ്റ രൂപംം ഇതിിലുംം ഭംംഗിിയാായിി
ആവിിഷ്കരിിക്കാാനാാവിില്ല.
കലിംം�ഗസാാമ്രാാജ്യയത്തിിന്റെ� പ്രഭാാവസമ്പന്നമാായ പൂർവകാാലങ്ങളിിലേ� ക്കുംം ചോ�ോരപടർന്ന വഴിി
കളിിലേ�ക്കുംം അശോ�ോകമഹാാരാാജാാവിിന്റെ� പ്രാായശ്ചിിത്തഭരിിതമാായ അന്തഃഃസംംഘർഷങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
മാാറിിമാാറിി ദൃഷ്ടിിയൂന്നിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ‘ദയാാനദിിയുടെെ കണ്ണീീരിിൽ വെ�ണ്ണിിലാാവുദിിച്ചതാാണോ�ോ’ എന്ന
അധ്യാാ�യംം തയാാറാാക്കിിയിിട്ടുള്ളത്്. ബുദ്ധസംംസ്കൃതിിയുടെെയുംം മൗ�ര്യയസാാമ്രാാജ്യയത്തിിന്റെ�യുംം സ്പന്ദനങ്ങൾ
ഒരുപോ�ോലെ� തുടിിച്ചുനിിൽക്കുന്നു ഇതിിൽ. അശോ�ോകചക്രവർത്തിിയുടെെ ജീീവിിതംം പരിിമിിതമാായ വാാക്കു
കളിിൽ വിിലയിിരുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്് ഗ്രന്ഥകാാരനിിലെ� ചരിിത്രനിിരീീക്ഷകൻ. “ഊഞ്ഞാാലിിൽ ഒരറ്റത്തിിന്റെ�
പരമാാവധിിയെ�ത്തിിയാാൽപ്പിിന്നെ� മറ്റേ� അറ്റത്തേ�ക്ക്് ഒറ്റക്കുതിിപ്പാാണ്്. ശമനമിില്ലാാത്ത യുദ്ധക്കൊ�ൊ
തിിയുടെെ ഉച്ചസ്ഥാായിിയിിൽ ആനന്ദനിിർവൃതിിപൂണ്ട അശോ�ോകജീീവിിതത്തിിന്റെ� മറ്റേ�യറ്റംം അണുവിിട
നിിഷ്ഠവിിടാാത്ത അഹിംം�സയിിരുന്നു. ലോ�ോകസ്വവഭാാവമാാണത്്.’’6 എത്ര നിിശിിതവുംം യഥാാർത്ഥവുമാായ
വിിലയിിരുത്തൽ.
കുമാാരിിപർവതത്തിിലെ� ഇരട്ടശിിഖരങ്ങളാായ ഉദയഗിിരിിയുംം ഖണ്ഡഗിിരിിയുംം ചുറ്റിിനടന്നു കണ്ട
തിിന്റെ� മനോ�ോഹരവുംം ആകർഷകവുമാായ വിിവരണമാാണ്് ‘കുമാാരിിപർവതത്തിിലെ� ആതിിഥേ�യർ’.
സൂക്ഷ്മാംം�ശങ്ങളൊ�ൊന്നുംം വിിട്ടുപോ�ോവാാതെ� ആഖ്യാാ�നഗാാത്രത്തിിലേ�ക്കു ചേ�ർത്തു നിിർത്തിിയിിരിിക്കുന്നു.
പ്രാാചീീനഗുഹകളുംം ശിിലാാപ്രതിിമകളുംം ജൈൈനക്ഷേ�ത്രവുംം ഭൂതകാാലചരിിത്രത്തിിന്റെ� നിിത്യയസ്മാാരക
ങ്ങളാായിി വർത്തിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു.
ഭുവനേ�ശ്വവർ എന്ന പ്രാാചീീനനഗരംം ചുറ്റിിക്കണ്ടാാസ്വവദിിച്ച്് അവതരിിപ്പിിച്ച ‘കഥയ മമ, കഥയ മമ’
എന്ന അധ്യാാ�യംം വാായിിക്കുന്നത്് അവിിസ്മരണീീയമാായ ഒരനുഭവംം തന്നെ�. മുക്തേ�ശ്വവർ ക്ഷേ�ത്രത്തിി
ന്റെ�യുംം ലിംം�ഗരജക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ�യുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം വാാസ്തുശിില്പമിികവുംം വർണിിക്കുമ്പോ�ോൾ ശ്രീീഹർഷ
നിിലെ� ചിിത്രകാാരനെ� നമുക്ക്് കാാണാാൻ കഴിിയുംം. ഈ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷതകളുംം ചരിിത്രവുംം
പുരാാവൃത്തവുംം മിികച്ച ഒരു കാാഥിികയെ�പ്പോ�ോലെ� ഗ്രന്ഥകാാരന്് വിിവരിിച്ചു കൊ�ൊടുക്കുന്ന നന്ദിിത എന്ന
കൊ�ൊച്ചുപെ�ൺകുട്ടിിയുടെെ പ്രസരിിപ്പുറ്റ മുഖംം വാായനക്കാാരുടെെ മനസ്സിിൽ നിിന്ന്് മാായുകയിില്ല.
ഒഡിിഷയുടെെ കിിഴക്കൻതീീരത്തുള്ള ചിിൽക്കാാത്തടാാകത്തിിലൂടെെയുള്ള യാാത്രയിിൽ പ്രകൃതിിയുടെെ
വിിസ്മയങ്ങളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം അവിിടെെ ഇടപഴകിിയ മനുഷ്യയരുടെെ സ്വവഭാാവസവിിശേ�ഷതകളുംം പെ�രുമാാറ്റങ്ങ
ളുംം സൂക്ഷ്മമാായിി അവതരിിപ്പിിച്ചതിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നമിികവ്് വാായനയെ� കൂടുതൽ താാല്പര്യയപൂർണമാാക്കുന്നു
ണ്ട്്. മനുഷ്യയനിിർമ്മിിതമാായ മഹാാക്ഷേ�ത്രങ്ങളുംം ശിില്പസൗൗന്ദര്യയവുംം കണ്ട്് മനംം നിിറഞ്ഞ ശേ�ഷമാാണ്്
പ്രകൃതിിയുടെെ വിിസ്മയമെെന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാവുന്ന ചിിൽക്കത്തടാാകത്തിിന്റെ� ഭംംഗിി ആസ്വവദിിക്കുന്നത്്.
ഈ ബോ�ോധ്യംം� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് ശ്രദ്ധിിക്കുക:
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“കഴിിഞ്ഞ ദിിവസങ്ങളിിൽ മനസ്സുനിിറച്ചത്് മനുഷ്യയകരങ്ങളുടെെ കലാാവിിസ്മയങ്ങളാായിിരുന്നു.
ഇന്നിിതാാ കൺമുന്നിിൽ ദൈൈവത്തിിന്റെ� കരകൗൗശലംം. അന്തമറ്റ സൗൗന്ദര്യയത്തിികവോ�ോടെെ ചിില അദ്്ഭുത
ങ്ങൾ പ്രകൃതിി നമുക്കാായിി കാാത്തുവച്ചിിരിിക്കയാാണ്്. ചിിലയിിടങ്ങളിിൽ കാാഴ്ചയുടെെ കൊ�ൊച്ചുകൗൗതുകങ്ങൾ.
മറ്റിിടങ്ങളിിൽ സ്വവപ്നസദൃശമാായ വിിസ്മയാാനുഭവങ്ങൾ. പർവതങ്ങളിിലുംം നദിികളിിലുംം. താാഴ്്വരകളിിലുംം
മരുഭൂമിികളിിലുംം. സമുദ്രത്തിിലുംം തടാാകത്തിിലുംം. പാാറകളിിലുംം മണൽപ്പരപ്പിിലുംം. കുന്നിിൻ ചെ�രിിവുകളിി
ലുംം നീീർത്തടങ്ങളിിലുംം. ഹിിമപ്പരപ്പുകളിിൽ. വനാാന്തരങ്ങളിിൽ. കൃഷിിഭൂമിികളിിൽ. ഗ്രാാമവീീഥിികളിിൽ.
ജൈൈവവൈൈവിിധ്യയങ്ങളിിൽ. മനുഷ്യയപ്രകൃതിിയിിൽ... ഓരോ�ോ ദേ�ശത്തുംം ഓരോ�ോ ഭാാവത്തിിൽ. ഓരോ�ോ
താാളത്തിിൽ. ഓരോ�ോ ലയത്തിിൽ. ഓരോ�ോ തലങ്ങളിിൽ.’’7 വാാക്യയങ്ങൾ ഒന്നിിനു പിിറകെ� ഒന്നാായിി
ഹൃദയത്തിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�രുന്ന അനർഘമാായ അനുഭവമാാണത്്.
ഒഡിിഷയോ�ോട്് യാാത്ര പറഞ്ഞു സ്വവദേേശത്തേ�ക്കു മടങ്ങുന്നത്് വിിവരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഈ കൃതിി
അവസാാനിിക്കുന്നത്്. സഞ്ചാാരത്തിിന്റെ� വിിപുലമാായ സാാദ്ധ്യയതകളെെക്കുറിിച്ചു സൂചിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുംം
ആണ്ടുതോ�ോറുമുള്ള തീീർഥയാാത്രകൾ ജീീവിിതചര്യയയാാക്കിിയ ഭാാരതീീയപാാരമ്പര്യയഗരിിമയുടെെ നേ�രറിി
വുകൾ തനിിക്കൊ�ൊപ്പംം വാായനക്കാാർക്കുംം പകർന്നു നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ടുംം ആണ്് കൃതിി അവസാാനിിക്കു
ന്നത്്.
വിിചിിത്രവുംം വിിസ്മയകരവുമാായ ഒട്ടേേറെെ അപൂർവ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ യാാത്രാാവിിവരണത്തിിൽ
ഇടംം പിിടിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ചരിിത്രബോ�ോദ്ധ്യയങ്ങളുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� നേ�രറിിവുകളുംം കലിംം�ഗസംംസ്്കൃതിിയുടെെ
അനന്യയമാായ മഹത്വംം� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന നിിർമ്മിിതിികളുംം മാാറിിമാാറിിത്തെ�ളിിയുന്നുണ്ട്് ഈ കൃതിിയിിൽ.
യാാത്രക്കിിടയിിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മനുഷ്യയരിിലെ� നന്മയുംം ജീീവിിതത്തുടിിപ്പുംം അനുഭവപ്പെ�ടുത്തിിത്തരാാൻ
വിിസ്തൃതമാായ പുരാാണപരിിചയവുംം ഭാാരതചരിിത്രത്തിിലുള്ള അവഗാാഹവുംം കലാാസാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളു
മാായുള്ള നിിരന്തരസമ്പർക്കഫലവുമാായിി ഉരുവപ്പെ�ട്ട സാംം�സ്കാാരിികോ�ോന്മേ�ഷവുംം സുദീീർഘകാാലത്തെ�
അധ്യാാ�പനത്തിിലൂടെെ കൈൈ വന്ന ആശയപ്രകാാശനവൈൈദഗ്ദ്ധ്യയവുംം ഗ്രന്ഥകാാരന്് തുണയാാവുന്നുണ്ട്്.
മുന്നൊ�ൊരുക്കമിില്ലാാതെ� വന്നുചേ�ർന്ന അപ്രതീീക്ഷിിതമാായ യാാത്രയുടെെ ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് ഈ കൃതിി.
ദേ�ശസഞ്ചാാരത്തിിന്റെ� നാാൾവഴിിക്കണക്കുകളോ�ോ സ്ഥിിതിിവിിരണങ്ങളോ�ോ വസ്തുനിിഷ്ഠമാായിി പറഞ്ഞു
പോ�ോവുന്ന രീീതിി പാാടെെ വർജിിച്ചുവെ�ന്നതാാണ്് ഈ കൃതിിയുടെെ മേ�ന്മ.
ചെ�റുകഥയുടെെയുംം നോ�ോവലിിന്റെ�യുംം ആഖ്യാാ�നശൈൈലിിയാാണ്് ഈ യാാത്രാാവിിവരണത്തിിന്്.
ഹൃദയസംംവാാദക്ഷമമാായ കാാവ്യാാ�ത്മകഭാാഷ ആഖ്യാാ�നത്തെ� മിികവുറ്റതാാക്കുന്നു. ഭാാഷാാശൈൈലിിയുടെെ
സമർഥവിിനിിയോ�ോഗമാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു സവിിശേ�ഷത. ഖണ്ഡഗിിരിിയിിലെ� ഖരവേ�ലന്റെ� ശിിലാാലിിഖിിതംം
വിിവരിിക്കുന്നതിിനിിടയിിലുള്ള ഭാാഷാാവഴക്കംം ശ്രദ്ധിിക്കുക: “കാാചക്കണ്ണുമാായിി അക്ഷരങ്ങളുംം വരിികളുംം
കൊ�ൊത്തിിപ്പെ�റുക്കുന്ന ഗവേ�ഷണപടുക്കൾ.’’8 ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ ഇതിിൽ അനവധിിയുണ്ട്്.
സൗൗന്ദര്യയബോ�ോധത്തോ�ോടെെ, തീീർത്തുംം വൈൈയക്തിികമാായിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� തേ�ജോ�ോഗോ�ോള
ങ്ങളെെയുംം ചൈൈതന്യയമുള്ള ഭൂപ്രകൃതിിയെ�യുംം വ്യയക്തിികളേ�യുംം വാായനക്കാാരുടെെ മനസ്സിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�
ശിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ഗ്രന്ഥകാാരൻ. മഹേ�ഷ്് മഹാാപത്രയെ�ന്ന പാാരമ്പര്യയചിിത്രകാാരനെ�യുംം തീീപാാറുന്ന
കണ്ണുകളോ�ോടെെ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന അവധൂതനെ�യുംം അനേ�കഭാാഷകൾ സംംസാാരിിക്കുന്ന ഗോ�ോവർധ
നമഠത്തിിലെ� സന്യാാ�സിിയെ�യുംം അനശ്വവരകലാാകാാരനാായ രാാജൻ കാാക്കനാാടനെ�യുംം ബുദ്ധദർശന
ത്തിിന്റെ� സമകാാലിികപ്രസക്തിിയന്വേ�േഷിിക്കുന്ന താാഷിിയെ�ന്ന വിിദ്യാ�ാർഥിിയെ�യുംം ഓട്ടോ�ോവാാലയാായ
ശ്യാാ�മിിനെ�യുംം അനുജത്തിി നന്ദിിതയെ�യുംം ജീീവിിതോ�ോപാാധിിക്കുള്ള കുറുക്കുവഴിികളിിൽ നിിപുണനാായ
ബിിഷ്ണോ�ോയ്് എന്ന ബോ�ോട്ടുകാാരനെ�യുംം സ്ഥലകാാലബോ�ോധമിില്ലാാതെ� പാാണ്ഡിിത്യയക്കൊ�ൊട്ട തുറക്കുന്ന
നിിഷ്കളങ്കനാായ പ്രൊ�ൊഫസറെെയുംം ഗംംഗാാധർ മൊ�ൊഹന്തിിയെ�ന്ന വൃദ്ധനാായ റിിക്ഷക്കാാരനെ�യുംം
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തീീർഥാാടകരാായ ഹുഗ്ലിികുടുംംബത്തെ�യുംം ഹൃദ്യയമാായിി അവതരിിപ്പിിക്കയാാണ്് ശ്രീീഹർഷൻ.
വിിപുലമാായ വാായനസ്മരണകളിിൽനിിന്ന്് എസ്്.കെ�. പൊ�ൊറ്റെെക്കാാട്ടുംം സഞ്ജയനുംം വെ�ട്ടൂർ
രാാമൻനാായരുംം വിിഷ്ണുനാാരാായണൻ നമ്പൂതിിരിിയുംം എംം.വിി ദേേവനുംം എംം. മുകുന്ദനുംം ഡിി. വിിനയചന്ദനുംം
യാാത്രാാനുഭവങ്ങളുടെെ ഭാാഗമാായിി ഈ പുസ്തകത്തിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോവുന്നുണ്ട്്. ദൃശ്യയബിംം�ബങ്ങളുടെെ
സമൃദ്ധസാാന്നിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ട്് അനുഗ്രഹീീതമാായ ഈ കൃതിിയിിൽ ചരിിത്രവുംം സംംസ്കാാരവുംം ജീീവിിതവുംം
പ്രകൃതിിയുംം സമഞ്ജസവുംം സമ്യയക്കുമാായിി ഇഴുകിിച്ചേ�രുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തെ� പ്രസാാദാാത്മകമാായിി
സമീീപിിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാാരന്റെ� സഞ്ചാാരസ്മൃതിികളുടെെ വാാഗ്്സ്വവരൂപമെെന്ന്് ഈ പുസ്തകത്തെ�
വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാംം�.
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ഡോ�ോ. ശ്രീീശൈൈലംം ഉണ്ണിിക്കൃഷ്ണൻ.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള ഗവേ�ഷണ വിിഭാാഗംം അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ.
സൂര്യയബിംം�ബങ്ങൾ മലയാാളകവിിതയിിൽ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ കേ�രള സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്്
പിിഎച്ച്്.ഡിി. (2019). കവിിതയുടെെ വരപ്രസാാദംം, സംംസ്കൃതിിയുടെെ വെ�ളിിച്ചങ്ങൾ, അർഥത്തിിന്റെ� പൂമരങ്ങൾ,
നെ�യ്തെ�ടുത്ത വാാക്കുകൾ, വിിടരുന്ന വാാക്കുകൾ എന്നീീ വിിമർശനഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആറു
ബാാലസാാഹിിത്യയകൃതിികൾ (എൻ.ബിി.ടിി. ന്യൂൂദിില്ലിി) പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാല
യുടെെ ഗവേ�ഷണ കേ�ന്ദ്രമാായ സാാമൂതിിരിി ഗുരുവാായൂരപ്പൻ കോ�ോളേ�ജിിലെ� ഗവേ�ഷണ മാാർഗദർശിിയാാണ്്.
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(മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ‘വിിവാാഹപ്പിിറ്റേ�ന്ന്്’ എന്ന കഥയെ� ആധാാരമാാക്കിിയുള്ള പഠനംം)
ആർ. രാാജശ്രീീ
അദ്ധ്യാാ�പിിക, മലയാാള വിിഭാാഗംം, ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്, തലശ്ശേ�രിി.

സംംഗ്രഹംം
രണ്ടു പതിിറ്റാാണ്ടിിനകത്ത്് കേ�രളത്തിിന്റെ� സംംവാാദമണ്ഡലത്തിിനകത്ത്് കുടുംംബംം, ശരീീരംം, ജാാതിി,
ലിംം�ഗപദവിി തുടങ്ങിിയ സംംവർഗ്ഗങ്ങൾക്കുണ്ടാായ പരിിണാാമങ്ങളുംം അവയെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചു വന്ന
ചർച്ചകളുംം ചേ�ർന്ന്്എഴുത്തിിന്റെ�യുംം വാായനയുടെെയുംം അതിിരുകൾ വിിശാാലമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ
രചനകളിിൽ സാാർവത്രിികമാായോ�ോ ഉപരിിപ്ലവമാായോ�ോ കണ്ടെ�ടുക്കാാവുന്ന സവിിശേ�ഷതകൾ കാാരണംം
എഴുത്തുകാാർ ചിില ചട്ടക്കൂടുകൾക്കകത്ത്് സ്ഥാാപിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ സ്ഥാാനീീകരിിക്കപ്പെ�ടുകയോ�ോ
ചെ�യ്യാാറുണ്ട്്. ഇത്് എഴുത്തിിന്റേ�തെ�ന്നതിിലുപരിി ഭാാവുകത്വവപരമാായ തെ�രഞ്ഞെ�ടുപ്പിിന്റെ� പ്രശ്നമാായിി
വേ�ണംം കാാണാാൻ. അതേ� സമയംംതന്നെ� ഒരു നിിശ്ചിിത കാാലപരിിധിിക്കകത്ത്് സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായ
പരിിവർത്തനങ്ങളെെ അതേ�പടിി പ്രതിിഫലിിപ്പിിക്കേ�ണ്ട ബാാധ്യയതയുംം സാാഹിിത്യയത്തിിനിില്ല. എഴുത്തിിന്റെ�
യുംം വാായനയുടേ�തുമാായ ഒരു സാംം�സ്കാാരിികാാന്തരീീക്ഷംം രൂപപ്പെ�ടുന്ന ചരിിത്രപരമാായ സാാഹചര്യയങ്ങൾ
പ്രധാാനമാാണ്്. കേ�രളത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ആധുനിികതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വ്യയവഹാാരങ്ങളെെ
ഒഴിിച്ചു നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഒരു മണ്ഡലത്തിിലുംം സംംവാാദങ്ങൾ സാാധ്യയമല്ല. ഈ പ്രബന്ധത്തിിലെ�
ആശയങ്ങൾ വിികസിിക്കുന്നത്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ രചനകളെെ മലയാാളംം വാായിിച്ചെ�ടുത്ത പ്രകാാരങ്ങളിിൽ
നിിന്നാാണ്്. ഒരു വിിവാാഹത്തിിന്റെ� അന്ത്യംം� എന്ന ചെ�റുകഥയെ� മുൻനിിർത്തിി കേ�രളീീയാാധുനിികതാാ
രൂപീീകരണത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വവത്തിിലുണ്ടാായ ഉൾപ്പിിരിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ഈ പ്രബന്ധംം
ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നു.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കേ�രളീീയാാധുനിികത - മാാധവിിക്കുട്ടിി - സ്ത്രീീ നിിർമ്മിിതിി -കുടുംംബംം.

ആമുഖംം
കേ�രളത്തിിലെ� ആധുനിിക കുടുംംബങ്ങളുടെെ ഘടന നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിൽ ലിംം�ഗപദവിിക്ക്് നിിർണ്ണാായ
കമാായ സ്ഥാാനമുണ്ട്്. ഉഭയലൈംം�ഗിികസ്വവഭാാവമുള്ള ദമ്പതിികൾ ചേ�ർന്നുണ്ടാാകുന്ന കുടുംംബങ്ങൾക്കു
ലഭിിച്ച സാാമൂഹ്യയമാായ സ്വീീ�കാാര്യയത ആ ഘടനയെ� അയവിില്ലാാതെ� നിിലനിിർത്തുന്നതിിൽ മുഖ്യയപങ്കുവ
ഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ആധുനിികസ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� നിിർണ്ണയിിക്കുന്നതിിലുംം നിിലനിിർത്തുന്നതിിലുംം കുടുംംബംം
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വഹിിക്കുന്ന പങ്കിിനെ� ഇതോ�ോടു ചേ�ർത്തു കാാണണംം. കുടുംംബംം ലിംം�ഗപദവിിയെ�യുംം തിിരിിച്ചുംം സ്വാാ�ധീീ
നിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്നർത്ഥംം. കുടുംംബത്തിിന്റെ� ഈ അപ്രമാാദിിത്വവത്തിിന്റെ� സൃഷ്ടിിയാാണ്് ഉത്തമകുടുംംബിിനിി/
മാാതൃകാാവനിിത / സർവംംസഹയാായ അമ്മ തുടങ്ങിിയ സ്ത്രീീനിിർമ്മിിതിികൾ. സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം ഇവയ്ക്ക്്
വിിപരീീതരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിവരുംം. ഇത്തരമൊ�ൊരു കുടുംംബത്തിിന്റെ� രൂപീീകരണ പ്രക്രിിയയിിലാാണ്്
ബൈൈനറിികൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇവ തമ്മിിലുള്ള മത്സരംം എക്കാാലത്തുംം മുഖ്യയധാാരാാസാാഹിിത്യയത്തിി
ന്റെ�യുംം ദൃശ്യയമാാധ്യയമസംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�യുംം വിിഷയങ്ങളാായിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ത്യയൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിിലെ�
ദേ�വീീനിിർമ്മിിതിികളിിലടക്കംം ഈ ബൈൈനറിി അന്തർഭവിിച്ചിിട്ടുള്ളതാായിി ഗവേ�ഷകർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. വിിലാാസവതിിയുംം സ്വവതന്ത്രയുമാായ ദേേവിിയാായുംം ദേേവന്റെ� കുടുംംബിിനിിയാായ ദേ�വിിയാായുംം ദേ�വീീ
ഭാാവങ്ങൾ വേ�ർപിിരിിയുന്നുണ്ട്്. (ഗാാത്് വുഡ്്,1985:2) സ്ത്രീീയെ� കുടുംംബിിനിിയാായിി നിിലനിിർത്തേ�ണ്ടത്്
അവളിിലെ� സ്വവതന്ത്രഭാാവവുംം ശക്തിിയുംം നിിയന്ത്രിിക്കാാൻ അത്യാാ�വശ്യയമാാണെ�ന്ന ധാാരണയാാണ്്
പിിതൃമേ�ധാാവിിത്വവവ്യയവസ്ഥിിതിിക്കുള്ളത്്. അതിിനെ� മതപരമാായിിത്തന്നെ�ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ ദേ�വിിയുടെെ
കുടുംംബിിനീീ ഭാാവംം ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അവളുടെെ ആയിിരംം പേ�രുകളിിലൊ�ൊന്ന്് സദാാശിിവകുടുംംബിിനിി
എന്നാാണ്്. പതിിയിിൽ പ്രിിയംം ജനിിപ്പിിക്കുന്നവളാാണ്് പത്നിിയെ�ന്ന നിിർവചനപ്രകാാരമുള്ള പേ�രുകൾ
വേ�റെെയുമുണ്ട്്. ലൈംം�ഗിികശേ�ഷിിയുംം ശരീീരഭംംഗിിയുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയബോ�ോധവുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന പേ�രു
കൾക്കൊ�ൊപ്പമാാണ്് അവയുംം ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. ലളിിതാാസഹസ്രനാാമസ്തോ�ോത്രത്തിിലുള്ള ഈ
പേ�രുകളുടെെ കലർപ്പിിൽത്തന്നെ� മേ�ല്പറഞ്ഞ രാാഷ്ട്രീീയംം വ്യയക്തമാാണ്്.
പിിത്രധിികാാരവ്യയവസ്ഥ നിിലനിില്ക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിിലുണ്ടാാകുന്ന നല്ലതുംം ചീീത്തയുമാായ സ്ത്രീീസങ്ക
ല്പങ്ങളുടെെ യുക്തിി ഇത്രത്തോ�ോളംം ലളിിതമാാണ്്. രണ്ടു സ്ത്രീീകളുടെെ കഥ എന്ന വിിശേ�ഷണമുണ്ടാാക്കുന്ന
അർത്ഥപ്രതീീതിിക്കു പിിന്നിിലുംം ഈ ഉറച്ചുപോ�ോയ ചരിിത്രമാാണുള്ളത്്. അത്തരത്തിിലൊ�ൊരു ബൈൈന
റിിരൂപീീകരണംം സ്ത്രീീരചനകളുടെെ രാാഷ്ട്രീീയത്തിിനെ�തിിരാാണെ�ങ്കിിൽപ്പോ�ോലുംം അത്് എഴുത്തിിൽ പ്രത്യയ
ക്ഷപ്പെ�ട്ടെെന്നു വന്നേ�ക്കാംം�. അതിിൽനിിന്നു പുറത്തുകടക്കുകയെ�ന്നത്് ശ്രമകരമാായ ജോ�ോലിിയാാണ്്;
പലപ്പോ�ോഴുംം ഏറ്റവുംം ബോ�ോധപൂർവംം വേ�ണ്ടിിവരുന്നതുമാാണ്്.
തന്റെ� രചനയ്ക്കുണ്ടാായ വാായനകളോ�ോട്് കടുത്ത വിിയോ�ോജിിപ്പുകൾ പുലർത്തിിയ എഴുത്തുകാാരിി
യാായിിരുന്നു മാാധവിിക്കുട്ടിി. സാാമ്പ്രദാായിികവാായനകളിിൽ അവർ ഒതുങ്ങിിയുമിില്ല. മാാധവിിക്കുട്ടിി വാായിി
ക്കപ്പെ�ട്ട പ്രകാാരങ്ങളിിലധിികവുംം ശരീീരംം, കാാമന, സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്ന കണ്ണിികളിിൽ ചുറ്റിിത്തിിരിിയുന്ന
താായിി കാാണാംം�. എന്നാാൽ ഈ മൂന്നു താാക്കോ�ോൽവാാക്കുകളുംം ഇന്നത്തെ� അർത്ഥവ്യാാ�പ്തിിയോ�ോടെെയല്ല
ഇരുപതുവർഷംംമുമ്പ്് പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്് എന്നു മാാത്രംം.
മാാധവിിക്കുട്ടിിവാായനകളിിലെ� പ്രധാാനനിിരീീക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്രകാാരംം സംംഗ്രഹിിക്കാംം�.
1. കുടുംംബത്തോ�ോടുംം ഭർത്താാവിിനോ�ോടുമുള്ള പകരംംവീീട്ടലാായിി അന്യയപുരുഷന്റെ� കിിടക്കയിിലേ�ക്കു
നടക്കുന്ന സ്ത്രീീകളാാൽ സമ്പന്നമാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കഥാാലോ�ോകംം.
2.	സ്ത്രീീയുടെെ ഇച്ഛകളുടെെ തുറന്ന ആവിിഷ്കാാരമാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിി നടത്തിിയത്്. ലൈംം�ഗിികതാാവിി
ഷ്കാാരത്തിിൽ കാാട്ടിിയ അസാാമാാന്യയധീീരതയാാണ്് അവരുടെെ രചനകളുടെെ സവിിശേ�ഷത.
3. ആദർശസ്ത്രീീമാാതൃകകളെെ അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് എഴുത്തിിൽ നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ട അതിിരുക
ടക്കലുകളെ� അവർ മറിികടന്നിിട്ടുണ്ട്്.
4. ഏറ്റവുംം വൈൈയക്തിികമാായ വിിഷയങ്ങൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെ സ്ഥാാനംം
വിിചാാരമണ്ഡലത്തിിലല്ല വിികാാരമണ്ഡലത്തിിലാാണെ�ന്ന നിിരീീക്ഷണത്തെ� അവർ ബലപ്പെ�
ടുത്തിി.
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5.	കേ�രളീീയസമൂഹത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡലത്തെ�യുംം സ്വാാ�ധീീ
നിിച്ചിിട്ടുള്ള, സവിിശേ�ഷമാായ സാംം�സ്കാാരിികമൂലധനംം അവകാാശപ്പെ�ടാാവുന്ന നാാലപ്പാാട്ടുകുടുംം
ബവുമാായുളള ബന്ധമാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�ന്ന എഴുത്തുകാാരിിയെ� സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിിയത്്.
6. എഴുത്തിിൽ സ്ത്രൈൈണതയുടെെ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ഉദ്്ഘോ�ോഷണങ്ങൾ നടത്തിിയിിരുന്നെ�ങ്കിി
ലുംം യഥാാർത്ഥ ജീീവിിതത്തിിൽ അവർ ഫെ�മിിനിിസത്തെ� തള്ളിിപ്പറഞ്ഞു.
7. എന്റെ� കഥയിിലടക്കംം അവർ വിിവരിിച്ചതൊ�ൊന്നുംം യാാഥാാർത്ഥ്യയമല്ല. എന്നാാൽ അതൊ�ൊക്കെ�
യാാഥാാർത്ഥ്യയ പ്രതീീതിിയോ�ോടെെ ചിിത്രീീകരിിച്ചു . ഇത്് ഫാാൻറസിിയെ�ന്നതിിലുപരിി ദ്വവന്ദ്വവവ്യയക്തിി
ത്വവത്തിിന്റെ� ചെ�യ്തിികളാാണ്്.
8. പുരുഷനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള ദ്വവന്ദ്വവയുക്തിിയിിൽ നിിന്ന്് മാാറിി സ്ത്രീീയെ�ന്ന മിിത്തിിനെ� സ്ത്രീീകൾ
എന്ന വർഗ്ഗത്തിിൽനിിന്ന്് വേ�ർപെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കാാൻ അവരുടെെ ഇംംഗ്ലീീഷ്കവിിതകൾ ശ്രമിിക്കു
ന്നു. പടിിഞ്ഞാാറൻസിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ചട്ടക്കൂടിിനകത്തു നിിർത്തിി പൂർണമാായിി വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാനാാവാാത്ത ഒരു മാാനംം അവയ്ക്കുണ്ട്്.
9.	സ്ത്രീീകളുടെെ സ്വവകാാര്യയഭാാഷയ്ക്കു വേ�ണ്ടിിയുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങൾ മാാധവിിക്കുട്ടിിയിിലുണ്ട്്. പുരുഷ
വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ�യോ�ോ പുരുഷന്റെ� ആത്മകഥയുടെെ വിിമർശനമോ�ോ ഹാാസ്യാാ�നുകരണമോ�ോ
ആക്കാാതെ� അത്് സ്ത്രീീവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെയുംം ഭിിന്നവ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെയുംം ചരിിത്രങ്ങൾ തമ്മിി
ലുള്ള മുഖാാമുഖമാാകുന്നു.
മാാധവിിക്കുട്ടിിയെ�ന്ന എഴുത്തുകാാരിിയ്ക്ക്് മലയാാളത്തിിലുണ്ടാായ വാായനകളുടെെ ഒരു ഏകദേേശസംംഗ്ര
ഹമാാണിിത്്. അവരുടെെ കൃതിികളുടെെ വാായനയോ�ോട്് ഏറ്റവുംം നൂതനമാായ അർത്ഥത്തിിൽ നീീതിി
പുലർത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന ഒന്നോ�ോ രണ്ടോ�ോ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിിലുണ്ട്് എന്നു കാാണാംം�.
ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് നിിരൂപണംം ശക്തമാായ നിില കൈൈവരിിച്ചതോ�ോടെെ മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കഥകൾ
പുതിിയ സ്ത്രൈൈണകർത്തൃത്വവങ്ങളെെ കണ്ടെ�ടുക്കുന്നതിിന്റെ� രീീതിികളിിലേ�ക്ക്് വാായനകൾ വ്യാാ�പിിച്ചു.
എന്നാാൽ കേ�രളീീയാാധുനിികതയുടെെ സന്ദർഭത്തിിൽ സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയെ�യുംം എഴുത്തിിനെ�
യുംം അവയ്ക്കുണ്ടാായ വാായനകളെ�യുംം നിിരീീക്ഷിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയതകൾ വേ�ണ്ടത്ര പരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല
എന്നതാാണ്് വസ്തുത.
കുടുംംബിിനിി എന്ന സങ്കൽപത്തിിൽത്തന്നെ� പരസ്പര വിിരുദ്ധമാായ രണ്ടു ഘടകങ്ങളുണ്ടാാവു
കയുംം ഒരു സ്ത്രീീയിിൽത്തന്നെ� അത്് സംംഘർഷാാത്മകമാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ�
ആഖ്യാാ�നമാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ വിിവാാഹപ്പിിറ്റേ�ന്ന്് എന്ന കഥ. (1999) ഒപ്പംം പരിിഷ്കർത്താാവാായ
പുരുഷനു വിിധേ�യയാായിി ആധുനിികതയിിലേ�ക്ക്് സഞ്ചരിിക്കാാൻ നിിഷ്കർഷിിക്കപ്പെ�ട്ട സ്ത്രീീയുടെെ ചിിത്രംം
കൂടിി ആ കഥ നല്കുന്നുണ്ട്്.
വിിലാാസിിനിിയെ�ന്നുംം ഗൃഹസ്ഥയെ�ന്നുംം രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ചേ�ർന്ന സങ്കല്പമാാണ്് കുടുംംബിിനിി
എന്ന്് ജെ�. ദേ�വിിക നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്് (2021: 263) ഷഡ്്കർമ്മധാാരിിയാായ ഗൃഹസ്ഥയ്ക്കു മുന്നിിൽ
രൂപേ�ഷുലക്ഷ്മിിയാായ വിിലാാസിിനിി നിിരന്തരംം കീീഴടങ്ങേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഈ കീീഴടങ്ങലിിന്റെ� വിിഭജന
രേ�ഖ മുറിിച്ചുവെ�ന്നതാാണ്് എന്റെ� കഥയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാായിി അവർ ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നത്്.
വീീട്ടമ്മയുടെെ അസന്തുഷ്ടിി നിിറഞ്ഞ ജീീവിിതത്തിിനു പകരംം പ്രസന്നമാായ ഒരു ബദൽലോ�ോകംം അവർ
വീീട്ടിിനകത്തുതന്നെ� സ്ഥാാപിിക്കുന്നുണ്ട്്. നമ്മുടെെ സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്ക്കരണശ്രമങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
വ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം വാാങ്്മയങ്ങളിിലുംം ഏറ്റവുംം അലൈംം�ഗിികമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ട ശരീീരംം എന്ന
ഘടകത്തെ� തന്റെ� സ്ത്രീീ ചിിത്രീീകരണത്തിിലേ�ക്ക്് മാാധവിിക്കുട്ടിി സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്നു. സ്ത്രീീ
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ശരീീരത്തെ� അലങ്കരിിക്കുന്നതിിലുള്ള ആനന്ദത്തെ�പ്പറ്റിി എന്റെ� കഥയിിലുംം നിിരവധിി ചെ�റുകഥകളിി
ലുംം അവർ ആവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇതു രണ്ടുംം ഏറ്റവുംം പ്രസക്തമാായ രണ്ടു നിിരീീക്ഷണങ്ങളാാണ്്.
മാാധവിിക്കുട്ടിിവാായനകളെെ സംംഗ്രഹിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നാംം� എത്തിിച്ചേ�രുന്ന നിിഗമനങ്ങളെെ
ഇവ നവീീകരിിക്കുന്നതുകാാണാംം�. സ്ത്രീീരചനകളുടെെ ദൗ�ർബല്യയമാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന വൈൈയ
ക്തിികതയുംം ശരീീരവുംം സ്ത്രീീയുടെെ എഴുത്തിിൽ എങ്ങനെ� ഗൗൗരവാാവഹമാായ ചർച്ചകളാായിി പരിിണ
മിിക്കുന്നുവെ�ന്നതിിന്റെ� വിിശദീീകരണമാാണവ. വ്യയക്തിിപരമാായത്് രാാഷ്ട്രീീയമാാണെ�ന്ന പ്രസ്താാവനയ്ക്ക്്
മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ രചനാാലോ�ോകത്തിിൽ സവിിശേ�ഷപ്രാാമാാണ്യയമുണ്ട്്.
പത്തൊ�ൊമ്പതുംം ഇരുപതുംം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� കേ�രളത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളുടെെയെ�
ല്ലാം�ം കേ�ന്ദ്രംം പരിിഷ്കരണവ്യയഗ്രനാായ ഒരു പുരുഷനാായിിരുന്നു. ആധുനിികതയുമാായിി തങ്ങൾക്കാാണ്്
നേ�രത്തേ� പരിിചയംം ലഭിിച്ചത്് എന്നതിിനാാൽ ആധുനിികതയ്ക്കുംം സ്ത്രീീകൾക്കുമിിടയിിലെ� മധ്യയവർത്തിിയുംം
ഇതേ� പരിിഷ്കൃതപുരുഷനാായിിരുന്നു. പരിിഷ്കരിിക്കുന്ന പുരുഷനുംം പരിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീയുംം തമ്മിിലു
ള്ളത്് സമനിിലയല്ല. അതിിൽ തുല്യയതയുടെെ പാാരസ്പര്യയമിില്ല. കുമാാരനാാശാാന്റെ� ദുരവസ്ഥ എന്ന ഖണ്ഡ
കാാവ്യയത്തിിൽ, പ്രഥമവീീക്ഷണത്തിിൽ പരിിഷ്കരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീയെ�യുംം പരിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന പുരുഷനെ�യുംം
കാാണാംം�. വാാസ്തവത്തിിൽ, അതിിശക്തമാായ ജാാതിിനിിലയ്ക്കുംം അതിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികമൂലധനത്തിിനുംം
എത്രയോ�ോപിിന്നിിലാാണ്് ചാാത്തന്റെ�യുംം സാാവിിത്രിിയുടെെയുംം ലിംം�ഗപദവിി.
അറിിവിിന്റെ� അധിികാാരിിയാായ അധ്യാാ�പകബിംം�ബത്തിിനുംം അജ്ഞയുംം അപരിിഷ്കൃതയുമാായ
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിിനീീബിംം�ബത്തിിനുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധത്തിിനുപകരംം കോ�ോയ്മ പ്രയോ�ോഗിിക്കാാത്ത ഒരു പുരുഷ
ബിംം�ബത്തെ� മാാധവിിക്കുട്ടിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്ന ദേ�വിികയുടെെ നിിരീീക്ഷണംം പ്രസക്തമാാണ്്.
( 2021: 265)
സ്നേ�ഹംം എന്നത്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയിിൽ ഒരു നിിഗീീർണ്ണകർത്തൃകമാാണ്്. എനിിക്ക്് സ്നേ�ഹിിക്കണംം
എന്നാാണ്് അതു പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. അതിിനാായുള്ള പുരുഷനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള തേ�ടലാാണ്് അവരുടെെ
സ്ത്രീീകൾ നടത്തുന്നത്്. സ്നേ�ഹഭാാജനമാായ പുരുഷനെ�യല്ല, അധിികാാരിിയാായ പുരുഷനെ�യാാണ്് അവർ
നിിരസിിക്കുന്നത്്.
വ്യയക്തിികൾ തങ്ങളിിൽത്തങ്ങളിിലുംം ബന്ധങ്ങളിിലുംം പുലർത്തേ�ണ്ട സ്വവകാാര്യയതയോ�ോടുള്ള
ആദരവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ബോ�ോധവതിികളാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ സ്ത്രീീകൾ. അവർ അത്തരത്തിിൽ സ്വവ
കാാര്യയമാായ ഒരു മണ്ഡലംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അതിിനവർ സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന മാാർഗ്ഗങ്ങൾ പലതാാണ്്.
നുണ പറയുന്നുണ്ട്്, ചുവപ്പാാണ്് തനിിക്ക്് ചേ�ർച്ചയെ�ന്ന്് സ്വവയംം കണ്ടെ�ത്തുന്നുണ്ട്്, സ്നേ�ഹിിക്കുന്നിില്ലെ�
ങ്കിിലുംം സേ�വിിച്ചു കളയാംം�, തനിിക്കിിതല്ലേ� കൊ�ൊടുക്കാാൻ പറ്റൂ എന്നു സമാാധാാനിിക്കുന്നുണ്ട്്, ആഭരണംം
വേ�ണമെെന്നു വാാശിി പിിടിിക്കുന്നുണ്ട്്, ഉപേ�ക്ഷിിക്കപ്പെ�ടാാൻ നിിന്നു കൊ�ൊടുക്കുന്നുണ്ട്്.
ഒരു വിിവാാഹത്തിിന്റെ� അന്ത്യംം� 1999 ൽ മാാധവിിക്കുട്ടിി എഴുതിിയ കഥയാാണ്്. അമ്പത്തിി
നാാല്് വയസ്സുകാാരനാായ രാാമകൃഷ്ണൻനാായർ എന്ന അദ്ധ്യാാ�പകൻ സ്ട്രോ�ോക്് വന്നതിിനെ� തുടർന്ന്്
പരസഹാായംം ആവശ്യയമുള്ള അവസ്ഥയിിലാാകുന്നു.
“അമ്പത്തിിനാാലു വയസ്സുവരെെ ഭാാര്യയയുടെെ ആവശ്യംം� അയാാൾ അറിിഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. കോ�ോമളന്മാാ
രാായ ശിിഷ്യയന്മാാരോ�ോടാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹത്തിിന്് അഭിിനിിവേ�ശംം.” (മാാധവിിക്കുട്ടിി, 2003: 941 )
ഒരു ചെ�റുകഥയിിലെ� മൂന്നാാമത്തെ� വാാക്യംം� പാാഠത്തിിൽ യാാദൃച്ഛിികമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നതല്ല.
നിിലവിിലുള്ള കുടുംംബവ്യയവസ്ഥയ്ക്കെ�തിിരാായുള്ള വിിമർശനമാായിി അത്് മാാറുന്നുണ്ട്്. കഥയുടെെ മൊ�ൊത്ത
ത്തിിലുള്ള രാാഷ്ട്രീീയവുമാായിി അത്് ചേ�ർന്നു നിില്ക്കുകയുംം പൂരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
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ജോ�ോലിിക്കാാരിിയെ� നിിയമിിച്ചാാൽ അപവാാദംം കേ�ൾക്കേ�ണ്ടിി വരുമെെന്നു ഭയന്ന അദ്ദേ�ഹത്തിിന്്
നാാട്ടുകാാരാാണ്് വിിവാാഹംം എന്ന ഉപാായംം ഉപദേേശിിക്കുന്നത്്. നാാട്ടുനടപ്പനുസരിിച്ചുള്ള വിിവാാഹ
പ്രാായംം കഴിിഞ്ഞവളുംം ചെ�റിിയ കൂനുള്ളവളുമാായ ഹേ�മലതയാാണ്് മാാഷിിന്റെ� ഭാാര്യയയാായിി എത്തു
ന്നത്്. “മാാസ്റ്റർക്ക്് ഓർമ്മക്കുറവുംം നാാഡിിയുടെെ തളർച്ചയുംം ബലക്ഷയവുംം സംംസാാരത്തിിൽ സ്വവല്പംം
വൈൈകല്യയവുമുണ്ടെ�ന്ന്് അവൾ കേ�ട്ടിിരുന്നു. ബാാങ്കിിൽ നല്ലൊ�ൊരു നിിക്ഷേ�പമുണ്ടെ�ന്ന്് അയൽക്കാാർ
പറഞ്ഞു കൊ�ൊടുത്തു. തന്റെ� തറവാാടുംം പറമ്പുംം നിിലവുംം മാാസ്റ്റർ ഒരു മുസ്ലീീമിിന്് വിിറ്റ്് ഭീീമമാായ ഒരു തുക
കരസ്ഥമാാക്കിിയെ�ന്നാാണ്് ഹേ�മലത കേ�ട്ടിിരുന്നത്്. തഞ്ചത്തിിൽ നിിന്നാാൽ തനിിക്ക്് ഒരു മാാങ്ങാാമാാല
വാാങ്ങിിത്തരുമാായിിരിിക്കുംം. അഥവാാ മാാസ്റ്റർ മരിിച്ചു പോ�ോയാാൽത്തന്നെ� തനിിക്ക്് സ്വവത്ത്് മുഴുവൻ ലഭിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം” (ibid: 942)
രാാമകൃഷ്ണൻ എന്ന പുരുഷനുംം ഹേ�മലത എന്ന സ്ത്രീീയുംം നാാട്ടുനടപ്പുംം പൊ�ൊതുജനസമ്മതിിയുമനു
സരിിച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഈ ഉഭയലൈംം�ഗിിക സ്വവഭാാവമുള്ള കുടുംംബഘടന ഉലച്ചിിലോ�ോടെെയാാണ്് കഥയിിൽ
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്. ഭൗ�തിികമാായ ലക്ഷ്യയങ്ങളോ�ോടെെ രൂപീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഈ കുടുംംബംം വ്യയവസ്ഥാാ
പിിതമാായ മഹത്വവവൽക്കരണങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുന്നിില്ല എന്നതിിന്് നിിരവധിി സൂചനകൾ കഥയിിലുണ്ട്്.
കുടുംംബമുണ്ടാാക്കേ�ണ്ട സ്ത്രീീ പുരുഷന്മാാർ ലക്ഷണയുക്തരല്ല എന്നതൊ�ൊരുകാാര്യം�ം, പുരുഷൻ
പരിിഷ്കരണതൽപരനാാണെ�ങ്കിിലുംം സ്ത്രീീ അതിിന്് പ്രാാപ്തയാായിിട്ടിില്ല എന്നത്് മറ്റൊ�ൊന്ന്്. രാാമകൃഷ്ണൻ
മാാസ്റ്ററുടെെ പക്ഷാാഘാാതംം, നാാഡീീ തളർച്ച ,ഓർമ്മക്കുറവ്്, സംംസാാര വൈൈകല്യംം� എന്നിിവ കുടുംംബ
ത്തിിന്റെ�യുംം അതേ�സമയംം സമൂഹത്തിിലെ�യുംം രക്ഷാാധിികാാരിിയാായ പരിിഷ്കൃത പുരുഷന്റെ� ബലക്ഷ
യമാാണ്്. പ്രാായക്കൂടുതലുംം കുബ്ജാാത്വവവുംം സ്ത്രീീയുടെെ അപരിിഷ്കൃതത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ
രാാമകൃഷ്ണൻമാാസ്റ്ററുടെെ പരിിഷ്കാാരങ്ങളെെത്തുടർന്ന്് ഹേ�മലത ആറുമാാസംംകൊ�ൊണ്ട്് സുന്ദരിിയാായിി
മാാറുന്നുണ്ട്്. “ആറേേ ആറുമാാസംം, ഹേ�മലത ഒരു സുന്ദരിിയാായിി മാാറിി” എന്ന്് റഷ്യയൻനാാടോ�ോടിിക്കഥയെ�
അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നവിിധത്തിിൽ നിിഷ്കളങ്കമാായ ആഖ്യാാ�നസ്വവരമാാണ്് പ്രയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. മറ്റൊ�ൊ
രാാളുടെെ ഇംംഗിിതത്തിിനു വഴങ്ങിിയാാണ്് ഹേ�മലത തന്റെ� ശരീീരസൗൗന്ദര്യം�ം വർദ്ധിിപ്പിിക്കാാൻ ശ്രമങ്ങൾ
നടത്തുന്നതെ�ന്ന വാാക്യംം� പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽത്തന്നെ� ആധുനിികത സ്ത്രീീസ്വവത്വവത്തിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പരിി
ഷ്കാാരത്തിിന്റെ� സ്വവഭാാവംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നതാാണ്്. ജീീവിിതംം പുരോ�ോഗമിിക്കുമ്പോ�ോൾ വിിവാാഹത്തെ�യുംം
കുടുംംബത്തെ�യുംം കുറിിച്ചുള്ള ചിില പുനരാാലോ�ോചനകൾക്ക്് ഹേ�മലത തയ്യാാറാാവുന്നുണ്ട്്. അതിിന്റെ�
ആദ്യയപടിിയാായിി അവളെെത്തുന്ന നിിഗമനംം തന്റെ� ഭർത്താാവിിന്് ഉശിിരിില്ല എന്നതാാണ്്. അയാാളുടെെ
അടുത്ത്് നിിത്യയസന്ദർശകരാായ മേ�സ്തിിരിി, ഹെ�ഡ്് മാാഷ്്എന്നീീ പുരുഷന്മാാർ രാാമകൃഷ്ണൻ മാാസ്റ്ററുടെെ
സ്വവകാാര്യയതയിിൽ തന്നെ�ക്കാാൾ അവകാാശത്തോ�ോടെെ പ്രവേ�ശിിക്കുന്നതാാണ്് അവളെെ അരിിശംം പിിടിിപ്പിി
ക്കുന്നത്്. ഒരിിക്കലുംം സാാധിിക്കാാത്ത പ്രസവത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അവൾ വ്യാാ�കുലപ്പെ�ടുന്നത്് മാാതൃത്വവത്തിിന്റെ�
ധന്യയതയനുഭവിിക്കാാനല്ല. വിിവാാഹംം കൊ�ൊണ്ട്് രോ�ോഗീീപരിിചരണവുംം പാാചകത്തിിലുള്ള സ്വവയംംനിിർ
ണ്ണയാാവകാാശവുമല്ല അവൾ പ്രതീീക്ഷിിക്കുന്നത്്. നേ�രത്തേ� പരാാമർശിിച്ചതുപോ�ോലെ� കൃത്യയമാായ
ഭൗ�തിികലക്ഷ്യയങ്ങൾ അവൾക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്നു. ആധുനിികകുടുംംബംം സ്ത്രീീയിിൽനിിന്ന്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്ന
നിിഷ്കാാമ സേ�വനങ്ങളിിലുംം ത്യാാ�ഗങ്ങളിിലുംം അവൾ വിിശ്വവസിിക്കുന്നിില്ല. താാൻ ചെ�യ്യുന്ന ജോ�ോലിിക്ക്്
പ്രതിിഫലമാായാാണ്് തന്റെ� സന്തോ�ോഷങ്ങളെെ അവൾ വരവുവയ്ക്കുന്നത്്. ഭർത്താാവിിന്റെ� തലയണയ്ക്ക
ടിിയിിലെ� പേ�ഴ്സിിൽ നിിന്ന്് പിിണ്ണതൈൈലത്തിിന്് പണമെെടുത്തു കൊ�ൊള്ളാാനുള്ളതരംം ഔദാാര്യയങ്ങളിിൽ
അവൾ പ്രസന്നയല്ല. വിിവാാഹംംകൊ�ൊണ്ടു തനിിക്കുണ്ടാായ നേ�ട്ടത്തെ� അവൾ ഇപ്രകാാരമാാണ്് നോ�ോക്കിി
ക്കാാണുന്നത്് .
“മൂത്രഗന്ധമുള്ള ഈ കിിടപ്പറയിിൽ താാൻ രാാജ്ഞിിയാാണല്ലോ�ോ. ദിിവസേ�ന എന്തു കറിികളാാണ്്
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പാാചകംം ചെ�യ്യുന്നത്് എന്ന്് താാനാാണ്് തീീരുമാാനിിക്കുന്നത്്.” മൂത്രഗന്ധമുള്ള എന്ന വിിശേ�ഷണംം
ഇല്ലാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ ഈ വാാക്യംം� ഏറ്റവുംം സാാധാാരണമാായ ഒന്നാായിി രൂപപ്പെ�ട്ടേേനേ�. നോ�ോർമലൈൈസ്്
ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട ഈ ആഖ്യാാ�ന ഭാാഷ പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തെ� കൃത്യയമാായിി പകർത്തുന്നുണ്ട്്. മാാധവിിക്കുട്ടിി
യുടെെ കഥകളുടെെ പ്രത്യേ�േകത തന്നെ� അതീീവ നിിഷ്കളങ്കത തോ�ോന്നിിക്കുന്ന ഈ നോ�ോർമലൈൈസ്്ഡ്്
നരേ�ഷനാാണ്് . വൻവിിപ്ലവങ്ങളെെപ്പോ�ോലുംം സാാധാാരണപ്രസ്താാവനകളിിൽ ഒതുക്കിി വയ്ക്കുന്ന
രീീതിിയാാണത്്. ആധുനിിക കുടുംംബവ്യയവസ്ഥ സ്ത്രീീക്ക്് അനുവദിിച്ചു നല്കിിയ അധിികാാരപരിിധിികളുടെെ
ഓർമ്മപ്പെ�ടുത്തൽ ഈ വരിികളിിലുണ്ട്്.
പ്രാായംം അതിിക്രമിിച്ചതിിനാാൽ ഇനിി താാലമെെടുക്കേ�ണ്ട എന്നു കേ�ട്ടതിിനാാൽ ഹേ�മലത അപമാാ
നിിതയാായിിരുന്നു. നാാലാം�ംതരംം വരെെ മാാത്രംം പഠിിച്ചതിിനാാൽ ഹിിന്ദുപ്പത്രംം വാായിിക്കാാനറിിയിില്ല.
എണ്ണ തേ�യ്ക്കാാത്ത കണങ്കാാലുകളിിൽ മൊ�ൊരിി വന്നിിരുന്നു. ഇത്തരത്തിിൽ അപരിിഷ്കൃതയുംം ദരിിദ്രയുംം
പാാമരയുമാായ സ്ത്രീീയെ� ഉദ്ധരിിച്ച്് പരിിഷ്കരിിക്കുന്ന അദ്ധ്യാാ�പകനാായ ഭർത്താാവ്് അവളോ�ോട്് ഇംംഗ്ലീീഷ
റിിയാാവുന്ന സരളടീീച്ചറെെ മാാതൃകയാാക്കാാനാാണ്് പറയുന്നത്്. പക്ഷേ� ഹേ�മലത നാാല്് കുട്ടിി കളുണ്ടാാ
വണമെെന്നതിിനൊ�ൊപ്പംം ഒരു മാാങ്ങാാമാാലയുംം ടെെലിിവിിഷനുംം കൂടിി ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. ടിി. വിി അവൾക്ക്്
സ്ത്രീീ എന്ന സീീരിിയൽ കാാണാാനാാണ്്.
“കൊ�ൊളക്കരേ�ല്് വരുമ്പോ�ോ സുശീീലമ്മ പറഞ്ഞ്്തരാാറ്്ണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെ കഥ. എന്താാരസംം ?
സ്ത്രീീജന്മംം പുണ്യയജന്മംം. നിിങ്ങള്് കേ�ട്ടിിട്ടിില്യേ�േ?” (പുറംം 946) സ്ത്രീീ എന്ന ഗണത്തിിൽ താാനുംം ഉൾപ്പെ�ടു
ന്നുണ്ടെ�ന്നത്് അവൾ പരിിഗണിിക്കുന്നിില്ല. തന്നിിൽനിിന്നു വേ�റിിട്ടതുംം തനിിക്കു ബാാധകമല്ലാാത്തതു
മാായ ഒന്നാായാാണ്് അവൾ സ്ത്രീീയെ�ന്ന പദത്തെ� കാാണുന്നത്്. ചരിിത്രപരവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ
ഭാാരംംകൊ�ൊണ്ട്് സ്ത്രീീയുടെെ കഴുത്തൊ�ൊടിിക്കുന്ന പദമാാണത്്. പുരുഷനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചുള്ള ബൈൈനറിി
ലോ�ോജിിക്കിിൽ നിിന്നുതന്നെ� പുറത്തു കടന്ന്് ‘സ്ത്രീീ’ എന്ന മിിത്തിിനെ� സ്ത്രീീകൾ എന്ന വർഗത്തിിൽ നിിന്ന്്
വേ�ർപെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കാാനാാണ്് കമലാാ ദാാസിിന്റെ� ശ്രമംം എന്ന്് പളുങ്ക്് എന്ന കവിിതയെ� പരാാമർശിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ട്് സച്ചിിദാാനന്ദൻ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നത്് ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാണ്്. (1994: 21)
ആധുനിികകുടുംംബവ്യയവസ്ഥ സൃഷ്ടിിച്ചുവച്ചിിരിിക്കുന്ന സ്ത്രീീബിംം�ബത്തിിൽനിിന്നുള്ള നിിവർത്തനംം
കൂടിിയാാണ്് ഹേ�മലതയുടെെ വാാക്കുകൾ. താാൻ അക്കൂട്ടത്തിിലിില്ല എന്നൊ�ൊരു അന്യയതാാബോ�ോധംം
പുലർത്തുന്നുണ്ട്് അവൾ. അത്് ഭംംഗ്യയന്തരേ�ണ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് ഈ സന്ദർഭംം.
രണ്ടുതരംം സ്ത്രീീകളെെ രാാമകൃഷ്ണൻ മാാസ്റ്റർതന്നെ� സങ്കല്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഹേ�മലത പുരോ�ോഗമിിച്ചെ�
ത്തേ�ണ്ട ലക്ഷ്യയമാായിി സരളടീീച്ചറെെയാാണ്് സ്ഥാാപിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്. ഹേ�മലതയുടെെ അപരധ്രുവത്തിി
ലാാണ്് സരള ടീീച്ചറുടെെ നിില. ഇംംഗ്ലീീഷ്് അറിിയാാവുന്ന, സാാഹിിത്യയ ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന, ഹിിന്ദുപ്പത്രംം
വാായിിക്കുന്ന, സാാരിിയുടുത്ത, ആധുനിികയാായ, പഴഞ്ചൻമാാങ്ങാാ മാാലയ്ക്കു പകരംം ആലപ്പാാട്ടിിലെ�
സ്വവർണനൂൽ ധരിിക്കുന്ന ,സാാഹിിത്യയ ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്ന ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥയാായാാണ്് സരളടീീച്ചർ
ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. ആധുനിികകുടുംംബത്തിിലെ� ആദർശവനിിതാാരൂപമാാണത്്. പക്ഷേ�
അവർ മൂത്രത്തുണിി തിിരുമ്പാാൻ സാാധ്യയതയിില്ല എന്ന തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് കടുത്ത അതൃപ്തിിയോ�ോടെെയെ�
ങ്കിിലുംം ഹേ�മലതയ്ക്കൊ�ൊപ്പമുള്ള ദാാമ്പത്യംം� തുടരാാൻ രാാമകൃഷ്ണൻ മാാസ്റ്ററെെ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
‘എല്ലാായ്പോ�ോഴുംം താാൻ സരള ടീീച്ചറെെ അനുകരിിക്കണമെെന്നാാണോ�ോ ഈ മനുഷ്യയൻ ആഗ്രഹിിക്കു
ന്നത്്?’–ഹേ�മലതയ്ക്ക്് ദേേഷ്യംം� വന്നു. ‘ എന്ന്് ആ പരിിഷ്കരണങ്ങളോ�ോടുള്ള വിിമുഖത രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�
ടുന്നുണ്ട്്. സരളടീീച്ചർ, രാാമകൃഷ്ണൻ മാാസ്റ്ററുടെെ ദാാമ്പത്യയത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ലാാത്ത, ആ കുടുംംബത്തിിന്റെ�
ഉത്തരവാാദിിത്തംം ഏല്ക്കേ�ണ്ടതിില്ലാാത്ത, പരിിഷ്കരിിച്ച സ്വവർണനൂൽ അണിിയുന്ന ഒരു വിിലാാസിിനിിയാാണ്്.
അവൾ ഗൃഹസ്ഥയുടെെ ധർമ്മങ്ങൾക്ക്് പുറത്താാണ്്. ഗൃഹസ്ഥ - വിിലാാസിിനിി ദ്വവന്ദ്വംം� കഥയിിൽ നേ�രിിട്ട്്
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പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന സന്ദർഭമാാണിിത്്.
വീീട്ടമ്മയുടെെ, ശമ്പളമിില്ലാാത്തതുംം ഏകപക്ഷീീയവുമാായ സേ�വനങ്ങൾ എന്ന സങ്കല്പത്തിിനെ�തിി
രെെയാാണ്് അവൾ മാാങ്ങാാമാാല എന്ന പ്രതിിഫലംം ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. എന്നാാൽ ത്യാാ�ഗിിനിിയാായിി
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടേേണ്ട കുടുംംബിിനിിയെ� ആഭരണഭ്രമക്കാാരിിയാായ വിിലാാസിിനിിയാായിി രാാമകൃഷ്ണൻ മാാസ്റ്ററുംം
സുഹൃത്തുക്കളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നിിടത്താാണ്് അവൾക്ക്് കുടുംംബത്തിിനുപുറത്തേ�ക്ക്് വഴിിയൊ�ൊരുങ്ങു
ന്നത്്. പരിിഷ്കരണത്തിിനു വഴങ്ങാാത്ത ഹേ�മലതയെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാനുള്ള ആൺകൂട്ടത്തിിന്റെ� ആലോ�ോ
ചനയ്ക്കൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� പതിിവ്രത എന്ന വാാക്ക്് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്്.
“പതിിവ്രതയാാന്ന്് പറഞ്ഞിിട്ടെെന്താാ ഗുണംം, സദാാ സമയവുംം മാാലാാ മാാലാാന്നു പറഞ്ഞ്് ശല്യയ
പ്പെ�ടുത്തിിയാാ?” (പുറംം 947) പതിിവ്രതയാായ ഭാാര്യയയെ� ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ മറ്റൊ�ൊരാാളെെ ചട്ടംംകെ�ട്ടുന്ന
നിിമിിഷംംമുതൽ കഥ രാാമാായണസന്ദർഭത്തിിലേ�ക്ക്് വഴിി തിിരിിയുന്നുണ്ട്്. വിിവാാഹത്തിിലൂടെെ യോ�ോജിിച്ച
ഏകപതിി, ഏകപത്നീീ വ്രതക്കാാരാായ ഭാാര്യാ�ാഭർത്താാക്കന്മാാർ ചേ�ർന്നുണ്ടാാക്കുന്ന കുടുംംബവ്യയവസ്ഥ
യിിലേ�ക്കുള്ള പരിിണാാമത്തെ�യാാണ്് ആധുനിികതാാ ഘട്ടത്തിിലെ� സാാഹിിത്യയകൃതിികൾ പൊ�ൊതുവേ�
ചിിത്രീീകരിിച്ചത്്. ഒരു വിിലാാപമടക്കംം അതിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്്. അങ്ങനെ� ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുത്ത കുടുംംബ
ത്തിിന്് കുടുംംബിിനീീത്വംം� വിിജയിിപ്പിിക്കാാനാാവാാത്ത ഭാാര്യയ ബാാധ്യയതയാാകുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� അവരെെ
തിിരിിച്ചയയ്്ക്കേ�ണ്ടിി വരുംം.
കേ�രളത്തിിലെ� സാാമൂഹ്യയപരിിഷ്കരണശ്രമങ്ങളിിലുംം അതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുണ്ടാായ വ്യയവഹാാ
രങ്ങളിിലുംം ഏറ്റവുംം അലൈംം�ഗിികമാായിി പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടത്് ശരീീരമാായിിരുന്നു. (ദേേവിിക, 2021: 265)
മാം�ംസനിിബദ്ധമല്ലാാത്ത രാാഗങ്ങളിിൽ വിിശുദ്ധിി കണ്ടെ�ത്തിിയ ആധുനിികതാാഭാാവുകത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ചർച്ചകളിിൽ ഈ അലൈംം�ഗിിക ശരീീരത്തിിന്് പ്രസക്തിിയുണ്ട്്.
‘വിിനയാാർന്ന സുഖംം’ കൊ�ൊതിിക്കുകയിില്ല എന്നാാണ്് ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത തീീരുമാാനിിക്കു
ന്നത്്. ലൗൗകിികസുഖഭോ�ോഗത്യാാ�ഗങ്ങളിിലൂടെെ ശരീീരത്തെ� പീീഡിിപ്പിിക്കുകയോ�ോ സ്വാാ�ഭാാവിികാാനന്ദ
ങ്ങളെെ തിിരസ്കരിിക്കുകയോ�ോ ചെ�യ്യുന്നതാാണ്് ആത്മീീയവിിശുദ്ധിിയിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുക എന്ന സങ്കല്പംം
ശരീീരത്തെ� അലൈംം�ഗിികമാായിി നിിലനിിർത്താാൻ ആധുനിികതാാബോ�ോധത്തെ� പ്രേ�രിിപ്പിിച്ചു. ശരീീരത്തെ�
അലങ്കരിിക്കുകയുംം പരിിചരിിക്കുകയുംം ആനന്ദങ്ങളെെ പരിിഗണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന എഴുത്തുകൾ
അത്തരംം ബോ�ോധങ്ങൾക്കെ�തിിരാായ കലാാപമാാണ്് തുടങ്ങിിവച്ചത്്.
“സീീതയെ� വനത്തിിലേ�ക്കയച്ച ശ്രീീരാാമനെ�യാാണ്് സ്വവന്തംം വീീട്ടിിലേ�ക്കുള്ള യാാത്രയിിൽ ഹേ�മ
ലതയ്ക്ക്് ഓർമ്മ വന്നത്്, രാാമകൃഷ്ണൻനാായരുടെെ മുഖമേ� ഓർമ്മ വന്നിില്ല” എന്ന്് കഥാാന്ത്യംം� അസാാ
ധാാരണമാം�ംവിിധംം മുഴക്കമുള്ളതാാകുന്നത്് രക്ഷകപുരുഷബിംം�ബംം തിിരസ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു
കൂടിിയാാണ്്. തന്നെ� പരിിഷ്ക്കരിിക്കുന്ന പുരുഷനുമാായിി സമനിില സാാധ്യയമല്ലാാത്തതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്
ആ മുഖംം പരിിഷ്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീ മറന്നു പോ�ോകുന്നത്്. കൂട്ടുകുടുംംബത്തിിന്റെ� അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ
ആരംംഭിിക്കുന്ന ഇന്ദുലേ�ഖ എന്ന നോ�ോവലിിന്റെ� അവസാാനത്തിിൽ ഒരു ആധുനിിക അണുകുടുംംബ
മാാതൃക രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നതുകാാണാംം�. വ്യയക്തിിതാാൽപര്യയങ്ങളെെ പരിിഗണിിക്കാാത്ത സംംബന്ധമെെ
ന്ന ഏർപ്പാാടിിനെ�തിിരെെയുംം സ്വവതന്ത്ര ലൈംം�ഗിികതയ്ക്കെ�തിിരെെയുംം പ്രണയത്താാൽ ദൃഢമാാക്കിിയ
ഏകപുരുഷസ്വീീ�കരണത്തെ� അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വിിവാാഹംം എന്ന ആധുനിികസമ്പ്രദാായത്തെ�
കാാനോ�ോനീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്് നോ�ോവലിിന്റെ� അന്ത്യംം�. ഇന്ദുലേ�ഖയിിലുംം ആശാാൻ കാാവ്യയങ്ങളിിലുമൊ�ൊക്കെ�
പ്രണയംം ഏറ്റവുംം ആധുനിികമാായ പരിിഷ്കരണോ�ോപാാധിിയാായിി അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. പ്രണയംം
വഴിിയുള്ള വിിവാാഹവുംം ആ വഴിിക്കുള്ള പുതിിയ കുടുംംബസങ്കല്പത്തിിന്റെ� സ്ഥാാപനവുമാാണ്് ഇന്ദു
ലേ�ഖയുടെെ നവീീനതകളിിലൊ�ൊന്ന്്. ആധുനിികകുടുംംബംം രൂപംംകൊ�ൊള്ളുമ്പോ�ോഴുംം സ്ത്രീീയുടെെ ഏജൻസിി
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പാാരമ്പര്യയസംംരക്ഷകനാായ പുരുഷനു പകരംം ആധുനിികനുംം പരിിഷ്കരണവ്യയഗ്രനുമാായ പുരുഷൻ
ഏറ്റെെടുക്കുന്നുവെ�ന്നു സാാരംം. അതിിനോ�ോടു സമരസപ്പെ�ടാാത്ത സ്ത്രീീ കുടുംംബഘടനയിിൽ നിിന്ന്് പുറ
ന്തള്ളപ്പെ�ടുന്നു. പരിിഷ്കൃതയാായ ഇന്ദുലേ�ഖ സ്വവസ്ഥമാായ കുടുംംബ ജീീവിിതംം തുടരുമ്പോ�ോൾ അപരിിഷ്കൃത
യാായ ഹേ�മലത ഉപേ�ക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.

ഉപസംംഹാാരംം:
കേ�രളീീയാാധുനിികതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചർച്ചകൾക്ക്് ബഹുവിിധമാായ മാാനങ്ങളാാണുള്ളത്്. എഴുത്തിി
ന്റെ�യുംം വാായനയുടെെയുംം ഗതിി നിിയന്ത്രിിച്ച സ്ത്രീീവാാദമടക്കമുള്ള ചിിന്താാപദ്ധതിികളെെക്കൂടിി അതിിന്റെ�
പരിിധിിയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തേ�ണ്ടതുണ്ട്്. ഒരു കൃതിി അതുണ്ടാായ കാാലദേേശങ്ങളോ�ോടുംം ചരിിത്രത്തോ�ോടുംം
എപ്രകാാരമാാണ്് പ്രതിികരിിക്കുന്നത്്, സാംം�സ്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുംം ചരിിത്രപരവുമാായിി അതിിനുള്ള
പ്രസക്തിിയെ�ന്താാണ്് എന്ന അന്വേ�േഷണങ്ങളാാണ്് വാായനയെ� പാാഠത്തിിനു പുറത്തുനിിർത്തുന്നത്്.
കേ�രളീീയാാധുനിികതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട വ്യയവഹാാരങ്ങളുമാായിി ചേ�ർത്ത്് എഴുത്തുകളുംം വാായനകളുംം
വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കുമ്പോ�ോൾ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് അവയ്ക്കുണ്ടാാകുന്ന വിിച്ഛേ�ദങ്ങളുടെെ ഒരു
ചിിത്രംം വ്യയക്തമാാവുംം. അത്് വാായനയുടെെ അതിിരുകളെെ വിിശാാലമാാക്കാാൻ സഹാായിിക്കുംം. ഒപ്പംം ഭാാവു
കത്വവപരമാായ കാാരണങ്ങളാാൽ . വിിവിിധ ചട്ടക്കൂടുകളിിൽ ഒതുങ്ങിിപ്പോ�ോയ എഴുത്തുകാാരോ�ോടുള്ള നീീതിി
കൂടിിയാായിി അത്തരംം വാായനകൾ മാാറിിയേ�ക്കാംം�.
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ആർ. രാാജശ്രീീ
ജനനംം കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� പറശ്ശിിനിിക്കടവിിൽ. ആനുകാാലിികങ്ങളിിൽ കഥകളുംം ലേ�ഖനങ്ങളുംം പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. നാായിികാാനിിർമ്മിിതിി :വഴിിയുംം പൊ�ൊരുളുംം ( ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ) അപസർപ്പകാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ
ഭാാവനയുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം (ലോ�ോഗോ�ോസ്് ) എന്നിിവയാാണ്് പുസ്തകങ്ങൾ. തലശ്ശേ�രിി ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്
മലയാാള വിിഭാാഗംം & ഗവേ�ഷണ കേ�ന്ദ്രത്തിിൽ അദ്ധ്യാാ�പിിക.

ആധുനിികതയുടെെ വിിലാാപങ്ങൾ:
പ്രരോ�ോദനത്തിിലെ� ചരമാാനന്തരചിിന്തകൾ
സജീീവ്് പിി.വിി.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ.ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കൊ�ൊടുവള്ളിി,

കേ�രളത്തിിലെ� ആധുനിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികകവിിതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം നടക്കുന്ന
ഏതുചർച്ചയുംം കുമാാരനാാശാാൻ എന്ന കവിിയെ� സ്പർശിിക്കാാതെ� കടന്നുപോ�ോകാാറിില്ല. നവോ�ോത്ഥാാന
ത്തിിന്റെ�യുംം സാാമൂഹിികപരിിഷ്കരണത്തിിന്റെ�യുംം വിിപ്ലവത്തിിന്റെ�യുംം കവിിയാായിി അദ്ദേ�ഹത്തെ� വിിലയിി
രുത്തുന്ന വലിിയ നിിരൂപണപസാാഹിിത്യംം� തന്നെ� നമ്മുടെെ മുമ്പിിലുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിലെ� ആധുനിികമാായ
പുരോ�ോഗമനവ്യയവഹാാരങ്ങള്ക്ക്് അനുഗുണമാായ പാാഠങ്ങള് നിിർമ്മിിച്ച മഹാാകവിിയാായിി അദ്ദേേഹത്തെ�
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിച്ചെ�ടുക്കാാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിില് ആശാാൻ കവിിതകളിിലെ� യാാഥാാസ്ഥിിതിിക ആശയലോ�ോകംം
വിിസ്മരിിക്കപ്പെ�ട്ടുകൂടാാ എന്നതിിലാാണ്് ഈ ലേ�ഖനത്തിിന്റെ� ഊന്നല്. പ്രരോ�ോദനംം എന്ന കവിിതയെ�
മാാത്രമാാണ്് തല്ക്കാാലംം ഇവിിടെെ ശ്രദ്ധിിക്കുന്നത്്.
കവിിത എന്താായിിരിിക്കണമെെന്ന ഒരു സങ്കല്പംം പല സന്ദർഭങ്ങളിിലാായിി ആശാാൻ മുന്നോ�ോട്ടു
വെ�ച്ചിിട്ടുണ്ട്്.ദുരവസ്ഥയുടെെയുംം ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിിയുടെെയുംം ആമുഖത്തിിലുംം കാാവ്യയകലയുടെെ ആറാം�ം
ഇന്ദ്രിിയംം പോ�ോലുള്ള കവിിതകളിിലുംം ആശാാൻ തന്നെ� മറ്റു കവിികളുടെെ കൃതിികള്ക്കെ�ഴുതിിയ നിിരൂ
പണങ്ങളിിലുംം അദ്ദേേഹംം തന്റെ� കാാവ്യയദർശനംം വ്യയക്തമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. തന്റെ� കാാവ്യാാ�ദർശത്തോ�ോട്്
ഇണങ്ങാാത്ത കവിിതകളാായാാണ്് സാാമൂഹിികവിിഷയകമാായ നിിലപാാടുകള് മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുന്ന
കൃതിികളെെ അദ്ദേേഹംം കണ്ടിിരുന്നത്്. കലയുടെെയുംം സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ�യുംം അനശ്വവരതയെ� കുറിിച്ചുള്ള
ചിിന്ത ആശാാനിില് ശക്തമാാണ്്. സംംസ്കൃത സാാഹിിത്യയചിിന്തയിിലെ� അടിിസ്ഥാാനഗ്രന്ഥങ്ങളാായ ധ്വവന്യാാ�
ലോ�ോകവുംം മറ്റുംം മനസ്സിിരുത്തിി പഠിിച്ചതിിന്റെ� അടയാാളങ്ങള് കുമാാരനാാശാാന്റെ� കാാവ്യയചിിന്തകളിില്
പ്രകടമാാണ്്. സംംസ്കൃതത്തിിലെ�ന്നതുപോ�ോലെ� മലയാാളത്തിിലെ� ആധുനിികസാാഹിിത്യയചിിന്തകളിിലുംം
കലയുടെെ സാാർവ്വജനീീനത, അനശ്വവരത തുടങ്ങിിയവ പ്രിിയപ്പെ�ട്ട ആശയങ്ങളാാണ്്.
കുമാാരനാാശാാൻ എഴുതിിയ കവിിതകളിില് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ജീീവിിതകാാലത്തെ� സാാമൂഹിികരാാ
ഷ്ട്രീീയപ്രശ്നങ്ങളെെ എത്രമാാത്രംം കവിിതയിില് കൊ�ൊണ്ടുവന്നു എന്നൊ�ൊരാാലോ�ോചന പിി.കെ�. ബാാലകൃഷ്ണൻ
നടത്തുന്നുണ്ട്്. ദുരവസ്ഥ, ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി, തീീയ്യക്കുട്ടിിയുടെെ വിിചാാരംം, സിംം�ഹനാാദംം തുടങ്ങിി കേ�വലംം
എട്ടുകവിിതകള് മാാത്രമേ� സാാമൂഹിികവിിഷയകമാായിി അദ്ദേേഹമെെഴുതിിയിിട്ടുള്ളു എന്നാാണ്് പിി.കെ�.
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ബാാലകൃഷ്ണന്റെ� കണ്ടെ�ത്തല്.1 ആശാാൻ കവിിതകള്ക്കെ�തിിരെെവന്ന ആദ്യയ കാാലവിിമർശനങ്ങള്
സവർണരാായ സാാഹിിത്യയനിിരൂപകരിില് നിിന്നാായിിരുന്നു. നിിയോ�ോക്ലാാസിിക്ക്് കാാവ്യയപരിിശീീലനമാായിിരു
ന്നു അതിിന്റെ� ലാാവണ്യയപരമാായ അടിിത്തറ. കീീഴ്്ജാാതിിയിില്പ്പെ�ട്ട ഒരു കവിി ഉയർന്നുവരുന്നതിിലുള്ള
പ്രയാാസങ്ങള് മേ�ല്ജാാതിിപണ്ഡിിതരിില്നിിന്നുള്ള വിിമർശനങ്ങൾക്കു പിിന്നിിലുണ്ട്്. ഈഴവരാായ
ബുദ്ധിിജീീവിികളുംം സാാഹിിത്യയനിിരൂപകരുംം ഇക്കാാര്യയത്തിില് ആശാാന്് പിിന്തുണ നല്കിി. മൂർക്കോ�ോത്തു
കുമാാരന്റെ� ആശാാൻവിിമർശനങ്ങള് ഈ നിിലയിിലുള്ളതാായിിരുന്നു.2 ആശാാൻകവിിതയുടെെ നവീീ
നമാായഭാാവുകത്വവവുംം ലാാവണ്യയപരമാായ അനുഭൂതിിയുംം ദർശനപരമാായിി പ്രതിിവാാദത്തിിന്് ഇടന
ല്കാാത്തതുമാായ ആശയലോ�ോകത്തെ� അംംഗീീകരിിക്കാാതിിരിിക്കാാൻ കഴിിയാാതിിരുന്ന മേ�ല്ജാാതിിവിി
മർശകരാായിിരുന്നു കൂടുതല്. ആധുനിികമാായ കാാവ്യാാ�ഭിിരുചിി ആശാാൻകവിിതകള് കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്്
മലയാാളത്തിില് വിികസിിച്ചുവന്നത്്. ആശാാൻ കവിിതകള്ക്ക്് ലഭിിച്ച നിിരൂപണങ്ങള് ഈ അഭിിരു
ചിിയുടെെ വിികാാസത്തിിന്് ആക്കംം കൂട്ടിി. ആശാാൻ തന്റെ� വാായനക്കാാരാായിി കണ്ടതുംം കവിിയെ�ന്ന
നിിലയിിലുള്ള അംംഗീീകാാരംം കാംം�ക്ഷിിച്ചതുംം ഈ മേ�ല്ജാാതിി സാാഹിിത്യയകാാരൻമാാരിില് നിിന്നാായിിരുന്നു.
തന്റെ� പ്രധാാനകൃതിികളുടെെയെ�ല്ലാം�ം അവതാാരിികാാകാാരൻമാാരാായിി അദ്ദേേഹംം തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തത്്
അവരെെയാാണ്്. സാാഹിിത്യയനിിരൂപകരാായുംം പണ്ഡിിതരാായുംം ധാാരാാളംം ബുദ്ധിിജീീവിികള് തന്റെ� ഒപ്പംം
നിില്ക്കുന്ന ആളുകള് സ്വവസമുദാായത്തിില്നിിന്ന്് ഉണ്ടാായിിട്ടുംം പുസ്തകംം സമൂഹമധ്യയത്തിില് അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്ന അവതാാരിിക എന്ന അക്കാാലത്തെ� ആധിികാാരിികമാായ അംംഗീീകാാരത്തിിന്് ആശാാൻ അവരെെ
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നിില്ല. തിിരുവിിതാംം�കൂറിില് രാാജകീീയപ്രഭാാവത്തിില് കോ�ോയിിത്തമ്പുരാാക്കൻമാാർ
നിിയന്ത്രിിച്ചിിരുന്ന ആധുനിികവുംം സവർണവുമാായ സാാഹിിത്യയപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിില് പങ്കുചേ�രാാനുള്ള
അബോ�ോധപ്രേ�രണ അതിില് പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നു. ആശാാൻ ഉന്നയിിച്ചിിരുന്ന കാാവ്യയവിിഷയങ്ങള്
അവർക്ക്് പ്രകോ�ോപനമുണ്ടാാക്കിിയിിരുന്നിില്ല. സംംസ്കൃതത്തിിലെ� ഉജ്ജ്വവലമാായ സാാഹിിത്യയകൃതിികളുമാായിി
പാാഠാാന്തരബന്ധമുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങള് നളിിനിിയിിലുംം ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീതയിിലുംം; പാാശ്ചാാത്യയവുംം
കാാല്പനിികവുമാായ ലൗൗകിികപ്രണയംം ലീീലയിിലുംം ആവിിഷ്കരിിക്കപ്പടുന്നു.
സംംസ്കൃതത്തിിലെ� ക്ലാാസിിക്് കൃതിികളുംം ഇംംഗ്ലീീഷിിലെ� റൊ�ൊമാാന്റിിക്് കവിിതകളുംം ആഴത്തിില്
പരിിചയപ്പട്ട ആശാാന്റെ� കാാവ്യയരീീതിി അക്കാാലത്ത്് പുതുതാായിി ഉയർന്നുവന്നിിരുന്ന സാാഹിിത്യയപൊ�ൊ
തുമണ്ഡലംം അഭിിലഷിിച്ചിിരുന്ന മാാറ്റമാായിിരുന്നു.തന്റെ� കാാലത്തെ� യഥാാർത്ഥസാാമൂഹിികജീീവിിതത്തെ�
കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കിിയിിരുന്നെ�ങ്കിില് സംംഭവിിക്കുമാായിിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിില്നിിന്ന്് കവിി വഴുതിിമാാറുന്നു.
അവിിടെെ രാാഷ്ട്രീീയമാായിി ഒരു പക്ഷത്തെ� പിിന്തുണക്കാാതെ� കവിിക്ക്് മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോകാാൻ കഴിിയുമാാ
യിിരുന്നിില്ല. ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളിില് ദുരവസ്ഥ തന്റെ� കാാലത്തു നടന്ന ഒരു ചരിിത്രസംംഭവത്തെ�യുംം
ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിി താാൻകൂടിി ഭാാഗഭാാക്കാായ ഒരു പ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ� ജാാതിിവിിമർശമെെന്ന അടിിസ്ഥാാ
നനിിലപാാടുംം വ്യയക്തമാാക്കേ�ണ്ട സന്ദർഭങ്ങളാായിിരുന്നു. പരിിമിിതമാായെ�ങ്കിിലുംം ആശാാൻകവിിതകളിില്
ജാാതിിക്കെ�തിിരെെ വന്നിിരുന്ന വിിമർശനങ്ങള് പലതുംം അക്കാാലത്തെ� സാാമൂഹ്യയസമ്മർദ്ദങ്ങളിില്നിിന്നുംം
സുഹൃത്തുക്കളുടെെ പ്രേ�രണയിില്നിിന്നുംം സംംഭവിിക്കുന്നതാാണ്്. അക്കാാലത്ത്് അയ്യൻകാാളിി നടത്തിിയ
പ്രത്യയക്ഷസമരങ്ങളുംം സഹോ�ോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ� സഹവാാസവുമാാണ്് സാാമൂഹിികയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങ
ളിിലേ�ക്ക്് ആശാാൻപ്രതിിഭയെ� കുറച്ചെ�ങ്കിിലുംം നയിിക്കുന്നത്്. കവിിതയിിലുംം സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം മൂലൂർ
എസ്്. പത്മനാാഭപ്പണിിക്കർ മുതല് കെ�.പിി. കറുപ്പൻ വരെെയുളള കവിികള് പ്രമേ�യതലത്തിിലെ�ങ്കിി
ലുംം ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളെെ വെ�ച്ച്് ജാാതിിവിിമർശനംം ഏറ്റെെടുക്കുകയുംം കവിിരാാമാായണവുംം
ജാാതിിക്കുമ്മിിയുംം ഉദ്യാ�ാനവിിരുന്നുംം ബാാലാാകലേ�ശവുംം പോ�ോലുള്ള രചനകള് നിിർവ്വഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യു
മ്പോ�ോള് ഇത്തരംം വഴിികളിില്നിിന്ന്് വേ�റിിട്ടു പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�യുംം ബ്രാാഹ്മണിിക്് ആശയലോ�ോകത്തിി
ന്റെ�യുംം അന്തർഘടന കവിിതയിില് വിിന്യയസിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ആശാാൻ കവിിതകള് ആധുനിികതയെ�
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അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നത്്.
വീീണപൂവ്് മുതല് തുടങ്ങുന്ന തന്റെ� പ്രശസ്തമാായ ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളിില്നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തമാായിി
മേ�ല്ജാാതിിസാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിന്് പ്രയാാസമുള്ള ഇതിിവൃത്തംം ദുരവസ്ഥയിില് വരുന്നതിിലു
ള്ള കുറ്റസമ്മതമൊ�ൊഴിിയാാണ്് തന്റെ� മറ്റുകൃതിികളെെ അപേ�ക്ഷിിച്ച്് അത്് വിിലക്ഷണമാാണെ�ന്നുംം
സാാഹിിത്യയസംംബന്ധിിയാായ ഉല്ക്കർഷംം അതിിനിില്ലെ�ന്നുംം കവിിതയുടെെ മുഖവുരയിില് ആശാാനെ�
കൊ�ൊണ്ടു പറയിിച്ചത്്.3 വർത്തമാാനത്തേ�ക്കാാള് ഭൂതകാാലവുംം പ്രത്യയക്ഷയാാഥാാർത്ഥ്യയത്തേ�ക്കാാള്
പരോ�ോക്ഷയാാഥാാർത്ഥ്യയവുമാാണ്് കവിിതാാനിിർമ്മാാണത്തിിന്് അഭിിലഷണീീയമാായ മാാതൃകകയെ�ന്നുംം
കവിിതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള തന്റെ� കാാഴ്്ച്ചപ്പാാടുംം അദ്ദേേഹംം അതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കുറിിക്കുന്നുണ്ട്്. ആശാാന്റെ�
മാാസ്റ്റർപീീസുകളാായിി കണക്കാാക്കുന്ന വീീണപൂവ്്, നളിിനിി, ലീീല, ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായ സീീത, കരുണ
തുടങ്ങിിയ പ്രധാാനരചനകള് സമകാാലിികമല്ല സാാർവ്വകാാലിികമാായ പ്രമേ�യങ്ങളെ�യാാണ്് തേ�ടിിയത്്.
കുമാാരനാാശാാനിിലെ� വിിച്ഛേ�ദമാായിി നിിരൂപകർ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന വീീണപൂവ്് യഥാാർത്ഥത്തിില്
അനശ്വവരത നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നതിിലുള്ള കവിിയുടെെ വിിലാാപമാാണ്്. അനശ്വവരതയെ�കുറിിച്ചുള്ള ആശങ്കക
ളാാണ്് തത്വവഭാാഷണങ്ങളാായുംം ഹൃദയഭേ�ദകമാായ അനുഭവങ്ങളാായുംം അനുഭൂതിിതലത്തിില് കവിി
വിിനിിമയംം ചെ�യ്യുന്നത്്. ആശാാനിിലെ� സന്യാാ�സിി നിിരന്തരംം നശ്വവരതയെ� കുറിിച്ച്് നമ്മെ� ഓർമ്മിിപ്പിി
ക്കുന്നു. അക്കാാലത്ത്് തിിരുവനന്തപുരത്ത്് നടന്ന ഒരു പൊ�ൊതുപരിിപാാടിിയിില് ആശാാന്റെ� കവിിതക
ളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചോ�ോദ്യയങ്ങള്ക്ക്് ഇന്നിിന്റെ� കവിിതയല്ല നാാളെ�യുടെെ കവിിതയാാണ്് യഥാാർത്ഥത്തിില്
നിിലനിില്ക്കുക എന്നാാണ്് സമകാാലിികനാായ മറ്റൊ�ൊരു കവിിയെ� പരാാമർശിിച്ച്് അദ്ദേേഹംം പറയുന്നത്്.
പ്രജാാസഭയിിലെ� അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� മിിതവാാദപരമാായ നിിലപാാടുകള് ചൂണ്ടിിക്കാാണിിച്ചപ്പോ�ോള് തന്റെ�
കാാവ്യാാ�ദർശത്തിിനനുസരിിച്ച്് ദീീപ്തവുംം ഉദാാത്തവുമാായ കവിിത രചിിക്കുന്ന വിിശിിഷ്ടമാായ കാാവ്യയകർ
മ്മത്തിിനാായിി സംംഘടനാാപ്രവർത്തനങ്ങളിില്നിിന്ന്് തന്നെ� ഒഴിിയാാൻ അനുവദിിക്കണമെെന്നുമാാണ്്
അദ്ദേേഹംം മറുപടിി പറയുന്നത്്.4 ജാാതിിയുംം സാാമൂഹിിക ഉച്ചനീീചത്വവങ്ങളുംം അവസാാനിിപ്പിിച്ച്് ആധുനിിക
മാായ കേ�രളത്തെ� വിിഭാാവനംം ചെ�യ്ത ഒരു സംംഘടനയുടെെ സെ�ക്രട്ടറിിയാായിിനിിന്ന്് പ്രവർത്തിിച്ച ഒരു
വ്യയക്തിിത്വംം� തന്റെ� സർഗ്ഗാാവിിഷ്ക്കാാരങ്ങളിില് അത്തരംം വിിഷയങ്ങള് നേ�രിിട്ട്് കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യാാൻ
മടിിച്ചത്് എന്തുകൊ�ൊണ്ടാായിിരിിക്കുംം. കേ�രളത്തിിന്റെ� സ്ഥലപരമാായ ഭൂമിികയിിലല്ല സ്ഥലകാാലനിിര
പേ�ക്ഷമാായ ഒരുലോ�ോകത്തുവെ�ച്ചാാണ്് പ്രണയംം, മരണംം, സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� എന്നീീ വിിഷയങ്ങള് കവിി
ചർച്ചചെ�യ്യുന്നത്്. ഹിിമാാലയവുംം ഉത്തരമഥുരയുംം അയോ�ോധ്യയയുംം ശ്രാാവസ്തിിയുംം കടന്നുവരുന്ന ദേ�ശാാ
തീീതമാായ ഭാാവനാാത്മകഭൂതകാാലത്തിിലാാണ്് അദ്ദേ�ഹംം തന്റെ� കാാവ്യയലോ�ോകംം പടുത്തുയർത്തിിയത്്.
ജാാതിിവിിമർശനംം പ്രധാാനവിിഷയമാായിി കരുതിിയ കവിിതകള്പോ�ോലുംം യഥാാർത്ഥത്തിില് ജാാതിി
വിിവേ�ചനത്തിിന്റെ� ആവാാസസ്ഥലമാായിിരുന്ന കേ�രളത്തിിലെ� ഏതെ�ങ്കിിലുംം സ്ഥലമോ�ോ കാാലമോ�ോ
അനുഭവമോ�ോ കവിിതയിില് അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്നിില്ല. ജാാതിിക്കെ�തിിരാായ ആഹ്വാാ�നങ്ങള് ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
ജാാത്യാാ�നുഭവമുള്ള മനുഷ്യയർ ആ കവിിതകളിില് എവിിടെെയുംം കർതൃത്വവപദവിിയിിലേ�ക്ക്് വരുന്നിില്ല.
ദുരവസ്ഥയുംം ചണ്ഡാാലഭിിക്ഷുകിിയുംം തീീയ്യക്കുട്ടിിയുടെെ വിിചാാരവുംം (1908) സിംം�ഹനാാദവുംം (1919) ഒരു
ദ്്ബോ�ോധനവുംം (1919) പോ�ോലെ� പ്രത്യയക്ഷത്തിില് ജാാതിി ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നുവെ�ന്ന്് തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുന്ന
ആശാാൻ കവിിതകള് പോ�ോലുംം ജാാതിിപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിില് നിിന്ന്് മുക്തമാായിിരുന്നിില്ല. ‘പറക പണിി
യിിരുട്ടുപെ�റ്റതാാകുംം പറയനിിവൻ, സ്വവയമെെന്തു വിിദ്യയയാാലോ�ോ മറയവരുടെെ മണ്ടയിില് കരേ�റിിക്കുറകള്
പറഞ്ഞു മുടിിച്ചു കേ�രളത്തെ�’ എന്ന സിംം�ഹനാാദത്തിില് കവിിയെ�തന്നെ� തോ�ോല്പിിച്ചുകളഞ്ഞ ഒരു
ശ്ലോ�ോകംം എഴുതിിവെ�ച്ചതിിലൂടെെ ആശാാന്റെ� ജാാതിിക്കെ�തിിരാായ സിംം�ഹനാാദംം ചിിതറിിതെ�റിിച്ചു പോ�ോകു
ന്നതാായിി ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ോപാാലപണിിക്കർ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്.5 സാാമൂഹിികയാാഥാാർഥ്യയങ്ങളെെ ജീീവിി
തത്തിില്നിിന്ന്് പകുത്തുമാാറ്റുന്നതിില് കവിി കാാണിിക്കുന്ന അതീീവശ്രദ്ധയാാണ്് ജാാതിിക്കെ�തിിരെെയുള്ള
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അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� നിിലപാാടുകളെെ നിിർവീീര്യയമാാക്കുന്നത്്. കേ�രളത്തിില് ഉയർന്നുവരുന്ന മേ�ല്ജാാ
തിിസാാഹിിത്യയമണ്ഡലംം വച്ചുനീീട്ടിിയ പ്രലോ�ോഭനത്തിിലുംം കലാാവസ്തുവിിന്റെ� അനശ്വവരതയെ�. കുറിിച്ചുള്ള
അദമ്യയമാായ ആഗ്രഹത്തിിലുംം സത്താാനഷ്ടമുണ്ടാാക്കുന്ന ഭയത്തിിലുംം നിിലയുറപ്പിിച്ചതാാണ്് ആശാാൻ
കവിിതകളിിലെ� വിിമോ�ോചനപ്രതീീക്ഷകളെെ ഇല്ലാാതാാക്കുന്നത്്.6
കുമാാരനാാശാാന്റെ� ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളിില് പ്രതിിപാാദനരീീതിികൊ�ൊണ്ടുംം പ്രതിിപാാദ്യയവിിഷയത്തിിലെ�
വ്യയതിിരിിക്തതകൊ�ൊണ്ടുംം ശ്രദ്ധേ�യമാായ കൃതിിയാാണ്് 1919-ല് എഴുതപ്പെ�ട്ട പ്രരോ�ോദനംം. പ്രത്യയക്ഷ
മാായിി പാാശ്ചാാത്യയ വിിലാാപകാാവ്യയമാാതൃക പിിന്തുടരുന്നതുംം അതേ�സമയംം ആധുനിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ആശാാന്റെ� സാാഹിിത്യയപരവുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രപരവുമാായ നിിലപാാടുകള് ശക്തമാായിി അവതരിിപ്പിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന കവിിതയെ�ന്ന നിിലയിില് ആശാാൻ കവിിതകളിില് ഏറെെ പ്രാാധാാന്യയമുള്ള ഒരു
രചനയാാണ്് പ്രരോ�ോദനംം. ആശാാൻ രചനകള് മുൻനിിർത്തിി വിിപുലമാായ പഠനങ്ങളുംം വിിമർശനങ്ങളുംം
ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം തത്വവചിിന്താാപരമാായ അധിികാാർത്ഥത്തിില് വാായിിക്കപ്പെ�ട്ട പ്രരോ�ോദനംം മുൻനിിർ
ത്തിി ഇതുവരെെ കാാര്യയമാായ ചോ�ോദ്യയങ്ങള് ഉന്നയിിക്കപ്പെ�ട്ടു കണ്ടിിട്ടിില്ല. ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മയടെെ
മരണംം മുൻനിിർത്തിി ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം കവിി നടത്തുന്ന തത്ത്വവവിിചാാരങ്ങള്
എന്ന നിിലയിിലാാണ്് അത്് സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്.പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിിലുംം
ഇരുപതാംം�നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിലുമാായിി മലയാാളത്തിിലെ� സാാഹിിത്യാാ�ധുനിികതയെ� നിിർവചിി
ച്ചെ�ടുക്കുന്നതിില് പ്രധാാന പങ്കുവഹിിച്ച വ്യയക്തിികളാായിിരുന്നു കുമാാരനാാശാാനുംം ഏ.ആർ. രാാജരാാജ
വർമ്മയുംം. മലയാാളഭാാഷാാസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പുരോ�ോഗതിി, ഭാാഷയെ�മുൻനിിർത്തിിയുള്ള ദേേശീീയപ്ര
തിിരോ�ോധംം തുടങ്ങിി ആധുനിികസാാഹിിത്യയത്തെ� വിിമോ�ോചനാാത്മകമാായിി കാാണണമെെന്നു നിിർദ്ദേ�ശിി
ക്കുന്ന വ്യയവഹാാരങ്ങളുടെെ കേ�ന്ദ്രത്തിില് നിിലക്കൊ�ൊള്ളുന്ന വ്യയക്തിിത്വവങ്ങള് എന്ന നിിലയ്ക്ക്് ഏ.ആർ.
രാാജരാാജവർമ്മയ്ക്കുംം കുമാാരനാാശാാനുംം സവിിശേ�ഷപ്രാാധാാന്യംം� നല്കുന്നവയാാണ്് മലയാാളത്തിിലെ�
സാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങള് ഏറെെയുംം. ഏ.ആറുംം കുമാാരനാാശാാനുംം തമ്മിിലുള്ള വ്യയക്തിിബന്ധത്തിിന്റെ�
കഥയാായുംം ഏ.ആറിിന്റെ� സാാഹിിത്യയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ വിിലയിിരുത്തലാായുംം കവിിയുംം വാായനക്കാാ
രുംം ഒരുപോ�ോലെ�വാായിിച്ചെ�ടുത്ത കവിിത കൂടിിയാായിിരുന്നു പ്രരോ�ോദനംം. എന്നാാൽ കേ�വലംം വ്യയക്തിി
ബന്ധത്തിിന്റെ�യുംം സൗൗഹൃദത്തിിന്റെ�യുംം രേ�ഖ മാാത്രമാായിിരുന്നിില്ല മറിിച്ച്് കുമാാരനാാശാാനുംം ഏ.ആറുംം
പങ്കിിടുന്ന സാാഹിിത്യയപ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സാാധൂകരണംം കൂടിിയാായിിരുന്നു പ്രരോ�ോദനംം. അതിിലെ�
ഭാാഷ, പ്രമേ�യംം, സാാഹിിത്യയതത്വവങ്ങളെെ സംംബന്ധിിച്ച കാാഴ്ചപ്പാാടുകള് കാാവ്യയനിിർമ്മാാണത്തിിനുപയോ�ോ
ഗിിച്ച സാാങ്കേ�തിികഘടകങ്ങള്, കവിി പിിൻപറ്റുന്ന ‘ഭാാരതീീയമാായ’ തത്വവചിിന്തകള് എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം
പ്രാാധാാനപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ഏ.ആറുമാായിി കവിിക്കുള്ള അഗാാധമാായ അടുപ്പംം എന്നതിിലേ�റെെ ആ അടു
പ്പത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയപ്രാാധാാന്യയമാാണ്് ആ ചരമഗീീതിിയെ� ശ്രദ്ധേ�യമാാക്കുന്നത്്. നാാരാായണഗുരുവിി
ന്റെ� ശിിഷ്യയത്വവത്തിിലൂടെെ കൈൈവന്ന സന്യാാ�സവീീക്ഷണവുംം വീീണപൂവിിലൂടെെ തുറന്നുവെ�ച്ച ജീീവിിത
നൈൈഷ്ഫല്യയബോ�ോധവുംം ആശാാൻ കവിിതകളുടെെ ആന്തരഘടനയിില് ശക്തമെെങ്കിിലുംം കാാല്പനിികമെെന്ന്്
പ്രഖ്യാാ�തമാായ ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളിില് ആവിിഷ്കൃതമാായ പ്രണയമോ�ോ, ജാാതിിവിിമർശനപരമാായ ആഖ്യാാ�
നങ്ങളോ�ോ കടന്നുവരാാത്തതുംം തന്റെ� സമകാാലിികനാായിിരുന്ന ഒരു സാാഹിിത്യയകാാരന്റെ� വിിയോ�ോഗത്തെ�
ആധ്യാാ�ത്മിിക വിിതാാനത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രക്ഷേ�പിിച്ച്് നടത്തുന്ന മരണാാനന്തരചിിന്തയാാണ്് ആ കൃതിിയെ�
സവിിശേ�ഷമാാക്കുന്നത്്.
പ്രരോ�ോദനംം വാായിിക്കാാനെ�ടുക്കുമ്പോ�ോള് ഒരു വെ�ല്ലുവിിളിി പോ�ോലെ� ആദ്യം�ം മുന്നിില് വരുന്നത്്
അതിിലെ� ഭാാഷയാായിിരിിക്കുംം. സ്തോ�ോത്ര കൃതിികള് മുതല് കരുണ വരെെയുള്ള ആശാാൻ കവിിതകളിി
ലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കുമ്പോ�ോള് കാാവ്യയഭാാഷയിില് ആശാാൻ നടത്തുന്ന തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളുംം ഒഴിിവാാക്കലുകളുംം
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സവിിശേ�ഷ പ്രാാധാാന്യയമുള്ള ഒന്നാാണെ�ന്ന്് കാാണാാൻകഴിിയുംം. തമിിഴിിലുംം സംംസ്കൃതത്തിിലുംം മലയാാ
ളത്തിിലുംം നിിന്ന്് അനാായാാസമാായിി പദങ്ങള് തിിരഞ്ഞെ�ടുത്തിിരുന്ന കവിി ഓരോ�ോ കവിിതയുടെെയുംം
വാായനക്കാാരെെ മുൻകൂട്ടിി കണ്ടാാണ്് രചനയിിലേ�ക്കു നീീങ്ങിിയത്്. സ്ത്രോ�ോത്രകൃതിികളിില് ഭക്തനെ�യുംം
മറ്റു ഖണ്ഡകൃതിികളിില് ആധുനിികവുംം കാാല്പനിികവുമാായ വാായനക്കാാരെെയുംം ചിിലപ്പോ�ോഴെെങ്കിിലുംം
വർത്തമാാനത്തേ�ക്കാാള് ഭാാവിി വാായനക്കാാരെെയുംം അദ്ദേേഹംം തന്റെ� വാായനക്കാാരാായിി പ്രതീീക്ഷിിച്ചിി
രുന്നു. തങ്ങളുടെെ വാായനക്കാാരെെ ചൊ�ൊല്ലിി ആശാാന്റെ� സമകാാലിികരാായ വള്ളത്തോ�ോളോ�ോ ഉളളൂരോ�ോ
ഈ വിിധംം ആശങ്കപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല. പത്തൊ�ൊമ്പതാംം�നൂറ്റാാണ്ട്് ഒടുവിില് വെ�ണ്മണിിക്കവിികളിിലുംം
തുടർന്ന്് കേ�രളവർമ്മപ്രസ്ഥാാനത്തിിലുംം കാാണുന്ന കാാവ്യയഭാാഷയിില്നിിന്നുമുള്ള സമ്പർക്കങ്ങള്
അവരിില് ശക്തമാായിിരുന്നു. സംംസ്കൃതത്തിിലെ� ക്ലാാസിിക്് കൃതിികളിില് നിിന്നുംം പാാശ്ചാാത്യയആധു
നിിക കവിിതകളിില് നിിന്നുംം ഭാാഷാാപരവുംം ഭാാവപരവുമാായ കലർപ്പുകള് വഴിി ആശാാൻ സൃഷ്ടിിച്ച
മാാറ്റത്തെ�യാാണ്് മലയാാളകവിിതയിിലെ� വിിച്ഛേ�ദമാായുംം ആധുനിികതയാായുംം നാം�ം മനസ്സിിലാാക്കിിയത്്.
ക്ലാാസിിസത്തിിലുംം ആധുനിികതയിിലുംം ഒരേ� സമയംംകാാലൂന്നിിയ ഒരു കവിിയുടെെ ഭാാഷാാപരമാായ
സംംശയങ്ങളുംം ചാാഞ്ചാാട്ടങ്ങളുംം അക്കാാലത്തെ� ബൗൗദ്ധിികരൂപീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം ആധുനിികതയെ�
കുമാാരനാാശാാൻ മനസ്സിിലാാക്കിിയെ�ടുത്തതിിന്റെ�യുംം പ്രശ്നങ്ങള് കൂടിിയാാണ്്. മലയാാളത്തിില് വിികസിി
ച്ചുവന്ന കാാവ്യാാ�ധുനിികതയിിലെ� പ്രബലമാായ ഒരു ധാാര സംംസ്കൃതത്തിിലെ� ക്ലാാസിിക്് പാാരമ്പര്യയത്തെ�
ഈ വിിധംം പാാശ്ചാാത്യാാ�ധുനിികതയുമാായിി കണ്ണിിചേ�ർത്തു രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയതാാണ്്. ആദ്യയകാാലത്ത്്
സ്തോ�ോത്ര കവിിതയിില് ശക്തമാായിി നിിന്ന ഭാാഷയിിലെ� തമിിഴ്് സാാന്നിിധ്യംം� ആശാാനിില് പിില്ക്കാാലത്ത്്
പാാടെെ ഉപേ�ക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുകയാായിിരുന്നു. കാാവ്യയഭാാഷയിില് ഉണ്ടാായിിരുന്ന പലതരംം ഭാാഷാാരീീതിികളുടെെ
സങ്കരത്വംം� മറിികടന്നു സംംസ്കൃതീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു ശൈൈലിി ആശാാനിില് വരുന്നത്് അതിിന്് ഉദാാഹ
രണമാാണ്്. അപ്പോ�ോള്പോ�ോലുംം പരമ്പരാാഗതമാായ രീീതിിയലല്ലാാതെ� പുതു പ്രയോ�ോഗങ്ങള് സൃഷ്ടിിച്ച്്
സംംസ്കൃതംം ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്താാൻ ആശാാനിിലെ� ആധുനിികന്് കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു.7
ആശാാൻ രചിിച്ച സ്തോ�ോത്രകവിിതകളിില് കടന്നുവരുന്ന തമിിഴ്് പദങ്ങളുടെെ ആധിിക്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
എൻ. കൃഷ്ണപിിള്ളയുംം (2014: 89-90) നളിിനിി, ലീീല തുടങ്ങിിയ ഖണ്ഡകൃതിികളിിലെ� സംംസ്കൃതപദാാധിിക്യയ
ത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പുതുശ്ശേ�രിി രാാമചന്ദ്രനുംം (2012: 32-35) സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. പുഷ്പവാാടിി, മണിിമാാല തുടങ്ങിിയ
രചനകളിില് പരിിചിിതവുംം ലളിിതവുമാായ ഭാാഷാാശൈൈലിിയുംം പ്രകടമാാണ്്. സംംസ്കൃതവുംം തമിിഴുംം ഒപ്പംം
അക്കാാലത്തെ� പത്രഭാാഷയുടെെ സ്വാാ�ധീീനത്തിില് പരിിചിിതമാായ വാാക്കുകളുംം ഇവയുടെെ കലർപ്പുകളുംം
ആശാാൻ നിിർലോ�ോഭമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. എന്നാാല് പ്രരോ�ോദനംം ക്ലിിഷ്ടമാായ സംംസ്കൃത പ്രയോ�ോഗ
ങ്ങളുംം ഗഹനമാായ ശൈൈലിിയുംം ആദ്യയന്തംം പിിന്തുടരുന്നു. തമിിഴ്്, മലയാാളംം, സംംസ്കൃതംം എന്നിിങ്ങനെ�
കാാവ്യയഭാാഷയുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളിില് കവിി പുലർത്തിിയ ഇത്തരംം നിിഷ്കർഷകള് രണ്ടു തരംം
നിിഗമനങ്ങള് സാാധ്യയമാാക്കുന്നുണ്ട്്. ഒന്ന്്. സംംസ്കൃത ഭാാഷയുംം സാാഹിിത്യയവുംം സ്വാാ�യത്തമാാക്കുന്നതിി
ലൂടെെ മേ�ല്ജാാതിിസാംം�സ്കാാരിിക വിിഭവങ്ങളിില് ഒരു കീീഴ്്ജാാതിികവിി പ്രാാമാാണിികത നേ�ടുന്നതാായിി
സങ്കല്പിിക്കാംം�. അതിിന്് പ്രതിിരോ�ോധപരമാായ മൂല്യയമുണ്ട്്. രണ്ട്്. അത്തരംം സാംം�സ്കാാരിികതയിിലുംം വിിഭ
വങ്ങളിിലുംം എത്തിിച്ചേ�രാാനുള്ള ഒരു അവർണ്ണകവിിയുടെെ അബോ�ോധമാായ ആഗ്രഹമാായുംം അതിിനെ�
വാായിിച്ചെ�ടുക്കാംം�. ആശാാന്റെ� കാാര്യയത്തിില് ഇതിില് രണ്ടാാമത്തെ� നിിഗമനത്തെ� സാാധൂകരിിക്കുന്ന
നിിരവധിി തെ�ളിിവുകള് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� രചനാാലോ�ോകത്ത്് പലയിിടത്താായിി കാാണാംം�.8
മലയാാളത്തിില് ആധുനിികതയുടെെ ഘട്ടത്തിില് ഉയർന്നുവന്ന പുതുവാായനക്കാാരുടെെ
വർഗ്ഗപരവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ വ്യയത്യയസ്തതകളുംം വാായനക്കാാരെെ അഭിിരുചിിയുടെെയുംം സാാഹിി
ത്യയപരിിചയത്തിിന്റെ�യുംം അനുശീീലനത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനത്തിില് വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
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സംംസ്ക്കാാരവാാദനിിലപാാടുകളുംം ആശാാനെ� നയിിച്ചിിരുന്നു. തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� അഭിിജാാത വാായനാാ
സമൂഹത്തെ�യാാണ്് ആശാാൻ പ്രരോ�ോദനത്തിിന്റെ� വാായനക്കാാരാായിി കണ്ടത്്. ആധ്യാാ�ത്മിികവുംം
പണ്ഡിിതോ�ോചിിതവുമാായ ആ ആശയലോ�ോകംം വിിനിിമയംം ചെ�യ്യാാൻ അനുശീീലനംം കിിട്ടാാത്തവർക്കാായിി
മുഴുനീീള ടിിപ്പണിിയുംം കവിിതന്നെ� തയാാറാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. സാാഹിിത്യയകാാരൻമാാരുംം ബന്ധുക്കളുമാായിി
അക്കാാലത്ത്് കവിിയെ� വിിട്ടുപിിരിിഞ്ഞവരുംം കവിിയുമാായിി അഗാാധമാായ വ്യയക്തിിബന്ധമുള്ളവരുമാായിി
ധാാരാാളംം പേ�ർ ഉണ്ടാായിിരുന്നിിട്ടുംം എ.ആർ. തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ഏ.ആറിിനെ� മുന്നിിർത്തിി മാാത്രംം
പറയാാവുന്ന ചിില ആശയങ്ങളുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
രാാജാാധിികാാരവുംം സവർണ്ണതയുംം ചേ�ർന്നു തിിരുവിിതാംം�കൂറിില് വിികസിിച്ചുവന്ന ആധുനിികസാാ
ഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിന്റെ� പ്രലോ�ോഭനീീയതയെ� മറിികടക്കക്കാാൻ ആശാാന്് കഴിിഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. ആശാാൻ
കൃതിികൾ പ്രതീീക്ഷിിച്ചിിരുന്നത്് ഈ സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിലെ� സ്വീീ�കാാര്യയതയുംം നിിലനിില്പുമാാണ്്.
സാാമൂഹിികവിിഷയങ്ങളിിലെ� നിിലപാാടുകല് മുതല് കാാവ്യയവിിഷയങ്ങളുടെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളിില്വരെെ
അബോ�ോധമാായിി അത്് പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നു. മലയാാളഭാാഷയുടെെ ആധുനിികീീകരണവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�
ടുത്തിി തിിരുവിിതാംം�കൂറിില് തദ്ദേേശീീയപണ്ഡിിതൻമാാർ ഏ.ആറിിനെ� മുൻനിിർത്തിി നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത
ഒരു വ്യയവഹാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി രൂപമെെടുത്ത ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലാാണ്് ആ കവിിത പടുത്തുയർത്തിി
യത്്.9 ഓറിിയന്റലിിസ്റ്റു വ്യയവഹാാരങ്ങള് നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത പാാണിിനിിയുംം കാാളിിദാാസനുമുള്പ്പെ�ടുന്ന
സംംസ്കൃതത്തിിലെ� സമ്പന്നപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� നേ�രവകാാശിികളാായിി സ്വവയംം പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
മേ�ല്്ജാാതിിസാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിില് പങ്കാാളിിയാാകാാനുള്ള അബോ�ോധമാായ ആഗ്രഹംം പ്രരോ�ോദനര
ചനയിിലുണ്ട്്. ആ കൂട്ടുകെ�ട്ടിിലൂടെെ ആശാാൻ സ്ഥാാപിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന രാാഷ്ട്രീീയംം മലയാാളത്തിിലെ�
സാാഹിിത്യാാ�ധുനിികതയെ�തന്നെ� പിിന്നോ�ോട്ടു തള്ളുന്നതാാണ്്. ആശാാന്റെ� കാാവ്യയനിിരൂപണങ്ങളിില്
അക്കാാലത്തെ� പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട മഹാാകാാവ്യയങ്ങള് ഖണ്ഡനവിിഷയമാായപ്പോ�ോഴുംം ഏ.ആറിിന്റെ� ആംംഗ
ലസാാമ്രാാജ്യംം� അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഇഷ്ടകാാവ്യയമാായിിതന്നെ� തുടരുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിിൽ അത്് ബ്രിിട്ടീീഷ്്ഭ
രണംം ഇന്ത്യയയ്ക്കു നല്കിിയ പുരോ�ോഗതിിയെ� വാാഴ്ത്തുന്ന നവീീനതകളുള്ള ഒരു കാാവ്യയമാാണ്്. മഹാാകാാവ്യംം�
എന്ന രൂപത്തെ� കവിിതയിില് ഉപയോ�ോഗിിക്കാാത്ത അതിിനെ� വിിമർശിിച്ചിിരുന്ന കുമാാരനാാശാാൻ
മഹാാകാാവ്യംം� പോ�ോലെ�യുള്ള ആധുനിികപൂർവ്വമാായ മാാതൃകകളിില് നവീീനതകളെെ അവതരിിപ്പിി
ക്കാാനുള്ള ഏ.ആറിിന്റെ� ശ്രമത്തെ� തന്റെ� നിിരൂപണത്തിില് നിിന്നൊ�ൊഴിിവാാക്കുന്നു. കാാളിിദാാസന്റെ�
രഘുവംംശത്തിിനു ശേ�ഷംം ആസ്വാാ�ദ്യയമാായ രീീതിിയിില് സാാമ്രാാജ്യയചരിിത്രംം അവതരിിപ്പിിച്ച കാാവ്യയമാായിി
ആംംഗലസാാമ്രാാജ്യയത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു (ശ്ലോ�ോകംം74). ആധുനിികതയുടെെ ഭാാവുക
ത്വവത്തെ� സ്വാംം��ശീീകരിിക്കുന്നതിില് ജാാതിിപരവുംം വർഗ്ഗപരവുംം സാംം�സ്കാാരിിക മൂലധനപരവുമാായ
വ്യയത്യയസ്തതകളുംം സംംഘർഷങ്ങളുംം നടക്കുന്നത്് അക്കാാലത്തെ� സാാഹിിത്യയചർച്ചകള് ശ്രദ്ധിിച്ചാാല
റിിയാംം�. പാാരമ്പര്യയത്തെ� തകർക്കുകയാായിിരുന്നിില്ല ആധുനിികതയിില് ഉള്ച്ചേ�ർക്കുകയാായിിരുന്നു
ആധുനിികരാായ കവിികള് മലയാാളത്തിില് ചെ�യ്തത്്.
ഏ. ആറിിന്റെ� ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയസംംഭാാവനകളെെ ആധുനിികമാായ അർത്ഥത്തിില് ആശാാൻ
മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു എന്നതിിനെ� മലയാാളത്തിിലെ� സാാഹിിത്യാാ�ധുനിികതയെ� ആശാാൻ മനസ്സിി
ലാാക്കിിയെ�ടുത്തതിിന്റെ� ഉദാാഹരണംം കൂടിിയാായിി കാാണുമ്പോ�ോഴാാണ്് പ്രരോ�ോദനത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയംം
തിിരിിഞ്ഞു കിിട്ടുക. ഭാാഷാാവ്യാാ�കരണഗ്രന്ഥങ്ങള് തീീർത്തത്് ഉള്പ്പെ�ടെെ ഭാാഷയ്ക്ക്് ഏ.ആർ. നല്കിിയ
സംംഭാാവനകള് ആശാാൻ അതിിൽ അക്കമിിട്ടു നിിരത്തുന്നു (ശ്ലോ�ോകംം 65). സംംസ്കൃതത്തിിലെ� പാാണിി
നിിമഹർഷിിയുമാായിി ഏ.ആറിിനെ� ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി സംംസ്കൃതത്തിില്നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിലേ�ക്ക്് വരച്ച
ഒരു രേ�ഖയാായിി മലയാാളഭാാഷയുടെെ പുരോ�ോഗതിി കവിി രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ‘മൂന്നാാളിിമ്മഹനീീയമാം�ം
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നൃപകുലത്തിിങ്കൽ കലാാജാാതരാായ്് പോ�ോന്നാാർ ബാാഹടകാാളിിദാാസ പണിിപുത്രൻമാാർ മഹാാൻമാാരിിവർ
(ബാാഹടാാചാാര്യയരുംം കാാളിിദാാസനുംം പാാണിിനിിമഹർഷിിയുംം (ശ്ലോ�ോകംം 21). ചെ�റുശ്ശേ�രിിയുംം എഴുത്തച്ഛനുംം
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാാ�രുംം ആ വിിശിിഷ്ടപാാരമ്പര്യയത്തിിൽ കടന്നുവരുന്ന കണ്ണിികളാാകുന്നു.
‘തേ�നഞ്ചീീടിിന ഗാാഥയാാലൊ�ൊരു മഹാാൻ താാരാാട്ടിി മുമ്പമ്പിിയന്നാാനന്ദാാശ്രുവിിൽ മുക്കിി, മറ്റൊ�ൊരു മഹാാധന്യയൻ കിിളിിക്കൊ�ൊഞ്ചലാാൽ
ദീീനത്വംം� കലരാാതെ�യന്യയസരസൻ ‘തുള്ളിിച്ചു’ തൻ പാാട്ടിിനാാൽ... (ശ്ലോ�ോകംം 89).
കേ�രളത്തിിന്റെ� ദേ�ശപരമാായ പാാരമ്പര്യം�ം ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ആധുനിികപ്രക്രിിയയുടെെ ആ ചരിിത്ര
ത്തിിൽ എക്സ്്ക്ലൂഡ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ട ഭാാഷാാസാാഹിിത്യയപ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊ�ൊരു ചർച്ചാാവിിഷയമാാണ്്. അക്കാാല
ത്തെ� സാാഹിിത്യയലോ�ോകത്തെ� നിിയന്ത്രിിച്ചിിരുന്ന കേ�രളവർമ്മ വലിിയകോ�ോയിിത്തമ്പുരാാന്റെ�യുംം ഏ.ആർ.
രാാജരാാജവർമ്മയുടേേയുംം സാാഹിിത്യയപ്രവർത്തനങ്ങളെെ മുൻനിിർത്തിി തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� മേേല്്ജാാതിി
സാാഹിിത്യയബുദ്ധിിജീീവിികൾ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത പ്രത്യയയശാാസ്ത്രലോ�ോകത്തിിലേ�ക്കാാണ്് ആശാാനുംം എത്തിി
ച്ചേ�രുന്നത്്. ഇവരുടെെ നിിഴൽ പറ്റിിയാാണ്് അക്കാാലത്തെ� സാാഹിിത്യയരചയിിതാാക്കൾ പ്രവർത്തിിച്ചു
വന്നത്്. ആദ്യയകാാലത്തെ� സാാഹിിത്യയ സംംവാാദങ്ങൾ/വിിവാാദങ്ങൾ നോ�ോക്കിിയാാൽ രണ്ടു പേ�രുടേേയുംം
അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സങ്ങൾക്കുംം അഭിിപ്രാായയോ�ോജിിപ്പുകൾക്കുംം അതിിലുള്ള പ്രാാധാാന്യംം� വ്യയക്തമാാകുംം.
മഹിിതരാായ ആ രണ്ടു പുണ്യാാ�ത്മാാക്കളുടെെ ശിിഷ്ടാംം�ശമാായാാണ്് ആധുനിികമലയാാളസാാഹിിത്യയലോ�ോകംം
പ്രരോ�ോദനത്തിിൽ വരുന്നത്് (ശ്ലോ�ോകംം 37). സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിൽ നിിർണാായകാാധിികാാരമുള്ള
രാാജത്വവപദവിിയോ�ോടുള്ള വിിധേ�യത്വവവുംം ആരാാധനയുമല്ലാാതെ� കുമാാരനാാശാാനിിലെ� വ്യയവസ്ഥാാവിിമർശ
കനെ�യോ�ോ, പരിിഷ്കാാരിിയെ�യോ�ോ പ്രരോ�ോദനത്തിിൽ കാാണിില്ല. മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നശ്വവരതയെ�ക്കുറിി
ച്ചുമുള്ള വൈൈദിികപശ്ചാാത്തലത്തിിലുള്ളവിിവരണങ്ങളുംം ടെെക്്സ്റ്റുകളുംം വെ�ച്ച്് ആശാാനിിലെ� സന്യാാ�സിി
നടത്തുന്ന തത്വവവിിചാാരമാാണ്് പ്രരോ�ോദനംം.
തനിിക്കു സമകാാലിികമാായിി സംംഭവിിച്ച ഒരു സാാമൂഹിികരാാഷ്ട്രീീയംം കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കിിയ
ദുരവസ്ഥയിില് ഒരു ദലിിത്് യുവാാവിിനെ� നാായകനാാക്കുന്നതിിലെ� സംംഘർഷങ്ങളാാണ്് ആശാാൻ
കാാവ്യയലക്ഷണപ്രശ്നങ്ങളാായുംം തന്റെ� കവിിതയുടെെ അപകർഷതയാായുംം അതിിന്റെ� ആമുഖത്തിില്
എഴുതിിയത്്. വീീണപൂവ്്, നളിിനിി, ലീീല, ചിിന്താാവിിഷ്ടയാായസീീത തുടങ്ങിി പ്രധാാന ഖണ്ഡകൃതിികളിില്
സാാമൂഹിികരാാഷ്ടീീയവിിഷയങ്ങൾ കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കാാതിിരുന്നതിിന്റെ� രാാഷ്ടീീയമാാണ്് പ്രരോ�ോദനംം
പറയുന്നത്്. കവിിതകളിിൽ വ്യയക്തിികൾ ജാാതിിവിിഷയിികളാായിി മാാത്രംം കടന്നുവന്നിിരുന്ന പത്തൊ�ൊ
മ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�യുംം ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ�യുംം സന്ധിികളിിലെ� കാാവ്യയവ്യയവഹാാരങ്ങൾക്കക
ത്താാണ്് ആശാാൻ പൂവ്്, വണ്ട്് തുടങ്ങിിയ പ്രതീീകങ്ങളുപയോ�ോഗിിച്ച്് വിിഷയിികളെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
മേ�ല്്ജാാതിികഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ആവിിഷ്ക്കാാരംം കവിിക്ക്് ഈയൊ�ൊരു പ്രതിിസന്ധിി ഉണ്ടാാക്കുന്നിില്ല.
ഏ.ആർ. രാാജരാാജവർമ്മയുടെെ ചരമംം വിിഷയമാാവുമ്പോ�ോൾ പ്രതീീകങ്ങളോ�ോ അന്യാാ�പദേ�ശങ്ങളോ�ോ
ഒഴിിവാാക്കിി മരണത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള അധ്യാാ�ത്മചിിന്തയാാക്കിി അതിിനെ� മാാറ്റാാനുംം മലയാാള
സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിലെ� സർവ്വപ്രതാാപിിയാായ സാാഹിിത്യയചക്രവർത്തിിയുടെെ വിിയോ�ോഗത്തെ�
പിില്ക്കാാല സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിലെ� ദേ�ശീീയവിിയോ�ോഗമാാക്കാാനുംം കവിിക്ക്് എളുപ്പംം കഴിിയുന്നു.
പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിിലുംം ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� തുടക്കത്തിിലുമാായിി
ആധുനിികമാായ സാാഹിിത്യയപ്രവർത്തനങ്ങളിിലുംം സാാഹിിത്യയപദ്ധതിികളിിലുംം എഴുത്തുകാാരാായുംം
പങ്കാാളിികളാായുംം പ്രവർത്തിിച്ച നിിരവധിി മനുഷ്യയരെെ നിിഴലിിലേ�ക്കുനീീക്കിി കേ�രളവർമ്മയുംം ഏ.ആറുംം
തമ്മിിലുള്ള മൂപ്പിിളമതർക്കമാാക്കിി സാാഹിിത്യയത്തിിലെ� ആധുനിികതയെ� മാാറ്റിിയെ�ഴുതിിയ വ്യയവഹാാ
രങ്ങളുടെെ കാാവ്യയപ്രതിിഷ്ഠാാപനമാായിിരുന്നു യഥാാർത്ഥത്തിിൽ പ്രരോ�ോദനംം. ബ്രാാഹ്മണ്യയത്തെ�യുംം
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രാാജാാധിികാാരത്തെ�യുംം ഒരിിക്കലുംം എതിിർത്തിിട്ടിില്ലാാത്ത ഒരു കവിിയുംം സാാമൂഹ്യയ പരിിഷ്കർത്താാവുംം
നടത്തുന്ന യാാഥാാസ്ഥിിതിികമാായ സാാഹിിത്യയവിിലയിിരുത്തലാായിി പ്രരോ�ോദനംം മാാറുന്നു. പ്രാാദേേശിികവുംം
സമകാാലിികവുമാായ പ്രമേ�യങ്ങളിിൽ നിിന്നുമാാറിി സാാർവ്വത്രിികപ്രമേേയങ്ങളുംം സാാർവ്വകാാലിികവിികാാ
രങ്ങളുംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ വെ�മ്പിിയിിരുന്ന കവിിക്ക്് ഒരു നിിമിിത്തംം മാാത്രമാായിിരുന്നു ഏ.ആറിിന്റെ�
വിിയോ�ോഗംം. പ്രരോ�ോദനത്തിിന്റെ� ആമുഖത്തിിൽ പറയുന്നതുപോ�ോലെ� ഒരു പരിിചിിതന്റെ� സ്ഥാാനമല്ലാാതെ�
ആ കവിിതയിിൽ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട മാാതിിരിി അഗാാധമാായ സൗൗഹൃദമോ�ോ അടുപ്പമോ�ോ ഏ.ആറുമാായിി
ആശാാന്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. കവിി, പത്രാാധിിപർ, എസ്്.എൻ.ഡിി.പിി.യോ�ോഗംം ജനറൽ സെ�ക്രട്ടറിി
എന്നീീ നിിലകളിിൽ കേ�രളവർമ്മയുംം ഏ.ആറുമാായിി മാാത്രമല്ല തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� പല ദിിവാാൻമാാ
രുമാായുംം വ്യാാ�പകമാായ സുഹൃദ്്ബന്ധങ്ങൾ ആശാാൻ ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ടുക്കുന്നുണ്ട്്. ഏ.ആറുംം ആശാാനുംം
തമ്മിിലുള്ള ഗാാഢബന്ധത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങളൊ�ൊന്നുംം അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� മകൾ രചിിച്ച ഏ.ആറിിന്റെ�
ജീീവചരിിത്രത്തിിൽ എടുത്തുപറയുവാാൻ മാാത്രംം സുലഭമോ�ോ സുപ്രധാാനമോ�ോ ആയിിരുന്നിില്ല (ബാാല
കൃഷ്ണൻ (2000: 1970: 75). മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നശ്വവരതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന വിിധംം അദ്ദേ�ഹംം
എഴുതിിയിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം സ്വവന്തംം ജീീവിിതത്തിിൽ അദ്ദേേഹംം മരണത്തെ� കണ്ടത്് എപ്രകാാരമാായിിരുന്നു
എന്നത്് പ്രരോ�ോദനത്തിിന്റെ� വാായനയ്ക്ക്് ഉപകാാരപ്പെ�ടുംം. സ്വവന്തംം പിിതാാവിിന്റേ�യോ�ോ മാാതാാവിിന്റെ�യോ�ോ
മരണത്തിിൽ പോ�ോലുംം അദ്ദേേഹംം അവരെെ സന്ദർശിിച്ചിിരുന്നിില്ല എന്നത്് ജീീവചരിിത്രകാാരൻമാാർ
സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.10 സാാഹിിത്യയ-സാാമൂഹിികമണ്ഡലത്തിിൽ രാാജാാവിിനെ�പോ�ോലെ� വിിരാാജിിച്ച ഒരാാളുടെെ
വിിയോ�ോഗമാാണ്് ഏ.ആറിിന്റെ� മരണത്തെ� കാാവ്യയവിിഷയമാാക്കാാൻ ആശാാനെ� പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
അക്കാാലത്ത്് തിിരുവിിതാംം�കൂർ കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ച്് വിികസിിച്ചുവന്ന മേ�ല്്ജാാതിി സാാഹിിത്യയമണ്ഡലത്തിിൽ
തന്റെ� സാാമൂഹിികപദവിി ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതിിനുള്ള അബോ�ോധമാായ ശ്രമംം ഒരു കാാവ്യയവിിഷയമെെ
ന്ന നിിലയിിൽ ഏ.ആറിിന്റെ� വിിയോ�ോഗത്തെ� തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതിിൽ പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നു. ആശാാൻ
മുന്നിിൽക്കണ്ട പണ്ഡിിതരാായ വാായനക്കാാർക്ക്് പ്രതിിവാാദങ്ങൾ ഉന്നയിിക്കാാനിില്ലാാത്തവിിധംം മരണ
ത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മരണാാനന്തരജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം നടത്തുന്ന തത്വവവിിചാാരവുംം ആധ്യാാ�ത്മചിിന്തയുടെെ
പ്രഭാാവലയംം നിിർമ്മിിച്ചുമാാണ്് കവിി ഏ.ആറിിന്റെ�യുംം ഒപ്പംം തന്റെ� കവിിപദവിിയുടേ�യുംം അനശ്വവരത
മലയാാളത്തിിൽ ഉറപ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. മലയാാളത്തിിലെ� സാാഹിിത്യാാ�ധുനിികത ഒരു മേ�ല്ജാാതിിസംംരംംഭ
മാായുംം ഒരു ദേേശീീയപദ്ധതിിയാായുംം പിില്ക്കാാലത്ത്് പ്രതിിഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ട്ടതിില് ഇത്തരംം ദുഃഃഖകഥകള്കൂടിി
പിിന്നണിിയിില് പ്രവർത്തിിച്ചിിരുന്നു.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

കാാവ്യയകല കുമാാരനാാശാാനിിലൂടെെ. പിി.കെ�. ബാാലകൃഷ്ണൻ (2000: [1970] 83)

2.

നോ�ോക്കുക. മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ� സാാഹിിത്യയവിിമർശനങ്ങള്. സജീീവ്് പിി.വിി. (2017)

3.

മുഖവുര ദുരവസ്ഥ. ആശാാന്റെ� പദ്യയകൃതിികള് (1998: 468-69)

4.

മൃത്യുുഞ്ജയംം കാാവ്യയജീീവിിതംം എംം.കെ�. സാാനു. (2017: 112)

5.

ചിിതറിിപ്പോ�ോയ സിംം�ഹനാാദവുംം ചിില ഭാാഷാാവിിചാാരങ്ങളുംം. ടിി.ബിി. വേ�ണുഗോ�ോപാാലപ്പണിിക്കർ. (2006: 13)

6.

വിിശദമാായ ചർച്ചകള്ക്ക്് നോ�ോക്കുക. സജീീവ്്.പിി.വിി. കവിിത ആധുനിികത വിിമോ�ോചനംം കുമാാരനാാശാാന്റെ� കാാവ്യയ/
രാാഷ്ട്രീീയഭാാവനകള്. അന്യോ�ോ�ന്യംം�. ഒക്ടോ�ോബർ 2021. പുസ്തകംം ഒന്ന്്. ലക്കംം നാാല്്.

7.

പുനത്തിിന്റെ� രാാമാായണംം ചമ്പുവിിൽ കാാണുന്ന എന്തുവാാൻ, പോ�ോലുള്ള പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ കൂടാാതെ� അസഹാായനാാരിിമാാർ,
നൈൈപുണിി, അനക്ഷരംം തുടങ്ങിിയ പ്രയോ�ോഗങ്ങള്.

8.

നമ്പൂതിിരിി ബാാലൻമാാർ നടത്താാറുള്ള സമിിധ എന്ന ഹോ�ോമത്തിിലെ� മന്ത്രംം ആശാാൻ ചൊ�ൊല്ലുകയുംം നമ്പൂതിിതിിരിിമാാർ
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മറന്ന മന്ത്രംം തന്നെ� പോ�ോലുള്ളവർ സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തതിിനെ�ക്കറിിച്ച്് ആശാാൻ പറഞ്ഞത്് ലളിിതാംം�ബിിക അന്തർ
ജ്ജനംം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയ ആശാാൻ സ്മരണയിിലുണ്ട്്. നോ�ോക്കുക. ‘ആശാാൻ എന്ന മനുഷ്യയൻ’ കുമാാരനാാശാാനെ� പറ്റിി.
സമ്പാാദനംം, കുമാാരനാാശാാൻ ദേേശീീയ സാംം�സ്കാാരിിക ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തോ�ോന്നയ്ക്കല് (1968).
9.

‘മലയാാളത്തെ� ഭാാവനചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ: രാാജരാാജവർമ്മയുടെെ ഭാാഷാാദൗ�ത്യയങ്ങൾ’. സജീീവ്് പിി.വിി. (2020) മലയാാളംം
റിിസർച്ച്് ജേ�ണൽ (2020).

10. എന്നാാൽ പിില്ക്കാാലത്ത്് ഒരനുതാാപംം എന്ന കവിിതയിിൽ മാാതാാവിിന്റെ� മരണത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് വേ�ദനാാജനകമാായിി തന്നെ�
അദ്ദേേഹംം എഴുതിിയിിട്ടുമുണ്ട്്. പിികെ�. ബാാലകൃഷ്ണൻ (2000: [1970 346)

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
കുമാാരനാാശാാൻ. (1998) ആശാാന്റെ� പദ്യയകൃതിികള്. കോ�ോട്ടയംം: ഡിി.സിി. ബുക്സ്്
കൃഷ്ണപിിള്ള, എൻ. (2014) എൻ. കൃഷ്ണപിിള്ളയുടെെ പ്രബന്ധങ്ങള് സമ്പൂർണ്ണംം. കോ�ോട്ടയംം: കറന്റ്് ബുക്സ്്
പുതുശ്ശേ�രിി രാാമചന്ദ്രൻ. (2012) ‘ആശാാൻ കവിിതയിിലെ� ഭാാഷാാശൈൈലിി ‘കുമാാരനാാശാാനെ� പറ്റിി. സമ്പാാദനംം, കുമാാരനാാശാാൻ
ദേ�ശീീയ സാംം�സ്കാാരിിക ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തോ�ോന്നയ്ക്കല്.
ബാാലകൃഷ്ണൻ പിി.കെ�. (2000) കാാവ്യയകല കുമാാരനാാശാാനിിലൂടെെ. കോ�ോട്ടയംം: നാാഷനല് ബുക്്സ്റ്റാാള്.
വേ�ണുഗോ�ോപാാലപ്പണിിക്കർ, ടിി. ബിി. (2006) ചിിതറിിപ്പോ�ോയ സിംം�ഹനാാദവുംം ചിില ഭാാഷാാവിിചാാരങ്ങളുംം. തൃശൂർ: കേ�രളസാാ
ഹിിത്യയഅക്കാാദമിി.
സജീീവ്്, പിി.വിി. (2017) മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ� സാാഹിിത്യയവിിമർശനങ്ങള്. കോ�ോട്ടയംം: നാാഷനല് ബുക്്സ്റ്റാാള്.
സജീീവ്്, പിി.വിി. മലയാാളത്തെ� ഭാാവനചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ: രാാജരാാജവർമ്മയുടെെ ഭാാഷാാദൗ�ത്യയങ്ങൾ (2020) മലയാാളംം റിിസർച്ച്്
ജേ�ർണൽ (2020)
സാാനു, എംം.കെ�. ( 2017) മൃത്യുുഞ്ജയംം കാാവ്യയജീീവിിതംം. തിിരുവനന്തപുരംം: ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്.

സജീീവ്് പിി.വിി.
സ്വവദേ�ശംം കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ജിില്ലയിിൽ താാമരശ്ശേ�രിി. കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.എ.,
എംം.ഫിിൽ ബിിരുദങ്ങൾ. കണ്ണുർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് പിിഎച്ച്്.ഡിി. ഇപ്പോ�ോൾ കൊ�ൊടുവള്ളിി
ഗവ.കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അധ്യാാ�പകൻ. കൃതിികൾ: എംം.എൻ. വിിജയന്റെ� ബൗൗദ്ധിിക
ജീീവിിതങ്ങൾ, അസാാധാാരണ ഇടങ്ങൾ: സംംസ്ക്കാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ (എഡിി.). മൂർക്കോ�ോത്തിിന്റെ�
സാാഹിിത്യയ വിിമർശനങ്ങൾ (എഡിി.), ജാാതിി രൂപകങ്ങൾ: മലയാാളാാധുനിികതയെ� വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ, ചിിന്താാ
ചരിിത്രംം: ആധുനിിക കേ�രളത്തിിന്റെ� ബൗൗദ്ധിിക ചരിിത്രങ്ങൾ (എഡിി.)

പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം സ്വവഭാാവവുംം
തോ�ോമസ്് സ്കറിിയ

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ , മലയാാള വിിഭാാഗംം, സെ�ന്റ്് തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജ്് പാാലാാ

സംംഗ്രഹംം
പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രംം ഒരു ബഹുവൈൈജ്ഞാാനിികപഠനമേ�ഖലയാാണ്്. അതിിന്് ചരിിത്രത്തോ�ോടുംം നരവംം
ശശാാസ്ത്രത്തോ�ോടുംം അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്്. അതിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം വിികാാസവുംം ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ
അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: ആർക്കിിയോ�ോളജിി–ആന്ത്രപ്പോ�ോളജിി–ക്ലാാസിിസിിസംം–റിിനൈൈസൻസ്്–
എത്ത്്നോ�ോഗ്രഫിി.

മനസ്സിിലാാക്കാാനുംം വിിശദീീകരിിക്കാാനുമാാവാാത്ത നിിഗൂഢതകളുംം ആശ്ചര്യയകരമാായ പ്രതിിഭാാസങ്ങളുംം
നിിറഞ്ഞതാാണ്് ലോ�ോകംം. അവയൊ�ൊക്കെ�യുംം കൃത്യയമാായുംം വ്യയക്തമാായുമുള്ള വിിശദീീകരണങ്ങൾക്ക്്
അപ്രാാപ്യയവുമാാണ്്. നിിഗൂഢമാായ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ പുരാാതന നാാഗരിികതകളുംം നഷ്ടമാായ കണ്ണിികളുംം
തേ�ടുന്ന സാാഹസിികരാാണ്് പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷകർ. എഴുത്തുകാാരുംം ചലച്ചിിത്ര പ്രവർത്തകരുംം
അത്തരംം വിിചിിത്ര ദേ�ശങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ഭാാവനാാസഞ്ചാാരംം നടത്തുന്നു. അവർ നോ�ോഹയുടെെ പെ�ട്ടകംം
പുനർനിിർമ്മിിക്കുന്നു. അന്യയഗ്രഹജീീവിികളുടെെ പിിന്നാാലെ� പാായുന്നു. അത്തരംം തിിരയലുകൾ
ഭാാവനയുടെെ ലീീലകൾ മാാത്രമല്ല. ഇന്ന്് വലിിയ ഒരു വ്യയവസാായംം കൂടിിയാാണ്്. അതൊ�ൊന്നുംം യാാഥാാർ
ത്ഥ്യയവുമാായിി പൊ�ൊരുത്തപ്പെ�ടുന്നുമിില്ല. പുരാാവസ്തുക്കളോ�ോടുള്ള പ്രണയംം ലോ�ോകമെെമ്പാാടുമുള്ള മനുഷ്യയരെെ
ഭൂതകാാലത്തിിലേ�ക്ക്് മനസ്സുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ങ്കിിൽപ്പോ�ോലുംം സഞ്ചരിിക്കാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു. എത്രയോ�ോ
ജനങ്ങളാാണ്് ഈജിിപ്തിിലെ� ഗിിസ (Giza ) യിിൽ പിിരമിിഡുകൾ സന്ദർശിിക്കാാൻ എത്തിിച്ചേ�രുന്നത്്.
വിിനോ�ോദ സഞ്ചാാരംം പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിക്കാാനാായിി മെെക്സിിക്കൻ സർക്കാാർ മെെക്സിിക്കോ�ോ താാഴ്വരയിിലെ�
പുരാാതന നഗരമാായ ടിിയോ�ോതിിഹുവാാക്കൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിിന്് പണംം ചെ�ലവഴിിച്ച്് പുനഃഃസ്ഥാാപിി
ച്ചു. വിിദേ�ശരാാജ്യയങ്ങളിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രചാാരമുള്ള ടൂർ പാാക്കേ�ജുകളിിൽ പുരാാവസ്തു പ്രദേേശങ്ങളിിലേ�ക്കു
ള്ള യാാത്രകൾക്കാാണ്് പ്രാാമുഖ്യംം�. വിിനോ�ോദ സഞ്ചാാരിികൾക്ക്് ആസ്വവദിിക്കാാനാായിി ഫ്രഞ്ച്് സർക്കാാർ
ലാാസ്കോ�ോക്സ്് ഗുഹാാചിിത്രങ്ങളുടെെ ഗംംഭീീരമാാതൃക തന്നെ� നിിർമ്മിിച്ചു. യഥാാർത്ഥ ഗുഹ അടച്ചിിട്ടിിരിിക്കുക
യാാണ്്. അത്തരംം പുരാാവസ്തു കേ�ന്ദ്രങ്ങളിിലെ�ല്ലാം�ം തന്നെ� ഇന്ന്് ഒരു മ്യൂൂസിിയംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ടാാവുംം.
ഭൂതകാാലത്തിിൽ താാല്പര്യയമിില്ലാാത്ത ഒരു സമൂഹവുംം ലോ�ോകത്തിിലിില്ല. അത്് എല്ലാായ്്പ്പോ�ോ
ഴുംം നമുക്ക്് ചുറ്റുമുണ്ട്്; ചിിലപ്പോ�ോൾ വർത്തമാാന കാാലത്തിിനുംം ഭാാവിികാാലത്തിിനുംം സാാധ്യയതയുളള
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പാാഠങ്ങൾ വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്് . സാാമൂഹിിക ജീീവിിതംം കാാലക്രമണ പുരോ�ോഗമിിക്കുന്നതാാക
യാാൽ ഭൂതകാാലംം വളരെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടതു തന്നെ�. ഭൂതകാാല പാാഠങ്ങൾ വർത്തമാാനത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�
ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഭൂതകാാലത്തെ� ഏറ്റവുംം കഠിിനമാായ പരിിതസ്ഥിിതിികളിിൽ പോ�ോലുംം സംംരക്ഷിിക്കുന്ന
ജനവിിഭാാഗങ്ങളുണ്ട്്. ഭൂതകാാലംം വളരെെ വിിരസമാായിിരിിക്കുംം,അതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരങ്ങളെെ നമ്മൾ
കണ്ണടച്ചംംഗീീകരിിച്ചാാലെ�ന്ന്് ക്ലൈൈവ്് ഗാാമ്പിിൾ പറയുന്നു.
ഭാാഗിികമാായിി , പുരാാതനകാാല നിിധിികളുടെെ കണ്ടെ�ത്തലുംം ശാാസ്ത്രീീയ വിിശകലന വിിദഗ്ദ്ധനാായ
പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രജ്ഞന്റെ� പ്രവർത്തനവുംം സർഗ്ഗാാത്മക ഭാാവനയുടെെ വ്യാാ�പാാരവുമാാണ്് പുരാാവസ്തുശാാ
സ്ത്രംം. ഭൂത കാാലാാവശിിഷ്ടങ്ങൾക്കിിടയിിലെ� അന്വേ�േഷണമോ�ോ ഭൂമിിയിിലെ� ഖനനമോ�ോ പര്യയവേ�ക്ഷണമോ�ോ
മാാത്രമാായിി പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തെ� പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്താാനാാവിില്ല. വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമെെന്ന ഒരു കഠിിനദൗ�ത്യംം�
കൂടിി പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രജ്ഞന്റെ� മുമ്പിിലുണ്ട്്. മനുഷ്യയ ജീീവിിത ചരിിത്രകഥയിിൽ അവയ്ക്കോ�ോരോ�ോന്നിിനുമുള്ള
സ്ഥാാനമെെന്തെ�ന്ന വ്യാാ�ഖ്യാാ�നവുംം പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ദൗ�ത്യയമാാണ്്. ഒരേ�സമയംം പുരാാവസ്തു
ശാാസ്ത്രംം ഭൗ�തിികപ്രവർത്തനവുംം ബൗൗദ്ധിിക പരിിശ്രമവുമാാണ്്. ലോ�ോകസാംം�സ്കാാരിികപൈൈതൃകത്തിി
ന്റെ� സംംരക്ഷണമാാണ്്, കൊ�ൊള്ളയടിിയെ� ചെ�റുക്കലാാണ്്, അശ്രദ്ധമാായ പരിിചരണത്തിിലൂടെെയു
ണ്ടാാകാാവുന്ന നാാശത്തെ� തടയലാാണ്് പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ലക്ഷ്യംം�. സാാഹസിികതയുടെെയുംം
അന്വേ�േഷണത്തിിന്റെ�യുംം ചേ�രുവകളാാൽ സമ്പന്നമാാകയാാൽ ഫിിക്ഷൻ എഴുത്തുകാാർക്കുംം ചലച്ചിിത്ര
നിിർമ്മാാതാാക്കൾക്കുംം ഒന്നുപോ�ോലെ� അനുരൂപമാായ വാാഹകമാായിി പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രംം മാാറിി. അഗതാാ
ക്രിിസ്റ്റിി മുതൽ സ്റ്റീീവെ�ൻ സ്പിിൽബെ�ർഗ്് വരെെ പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തെ� ആശ്രയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
മാാനവകഥയുമാായിി ഇടപെ�ട്ടു നിിൽക്കുന്ന നരവംംശശാാസ്ത്രംം, ചരിിത്രംം തുടങ്ങിിയ വിിജ്ഞാാന
ശാാഖകളുമാായിി പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം ഒരു ശാാസ്ത്രമാാണോ�ോയെ�
ന്നുംം അതിിന്് ഇതര വിിജ്ഞാാനശാാഖകളുമാായുള്ള ബന്ധമെെന്താാണ്്എന്നുംം ആധുനിിക ലോ�ോകത്ത്്
പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രജ്ഞന്റെ� ഉത്തരവാാദിിത്വവങ്ങൾ എന്തൊ�ൊക്കെ�യാാണ്്എന്നുംം പുരാാവസ്തു വിിജ്ഞാാനീീയംം
തൃപ്തിികരമാായ ഉത്തരംം നൽകുന്നു. എവിിടെെയൊ�ൊക്കെ� ഭൂതകാാലത്തെ� രാാഷ്ട്രീീയ ലക്ഷ്യയങ്ങൾക്കാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കുകയോ�ോ സാംം�സ്കാാരിിക പൈൈതൃകത്തെ� നശിിപ്പിിച്ച്് വംംശീീയ ശുദ്ധീീകരണത്തിിനു
തുനിിയുകയോ�ോ ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ അവിിടെെയൊ�ൊക്കെ� പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രംം പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ ഇടപെ�ടുന്നു.
പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷകൻ സ്റ്റീീവൻ സ്പിിൽബർഗ്് ചിിത്രത്തിിലെ� സാാങ്കല്പിിക കഥാാപാാത്രമാായ
ഇൻഡ്യാാ�ന ജോ�ോൺസല്ല. കാാലത്തിിന്റെ� രഹസ്യംം� സൂക്ഷിിക്കുന്ന ചിില പുരാാതന നിിധിികൾ വീീണ്ടെ�
ടുക്കാാൻ എല്ലാാത്തരംം മൃഗങ്ങളോ�ോടുംം പോ�ോരാാടുന്ന ലാാറ ക്രോ�ോഫ്റ്റുമല്ല. ഹിിസ്റ്ററിി ചാാനൽ പ്രോ�ോഗ്രാാമാായ
ഡിിഗ്ഗിംം�ഗ്് ഫാാർ ദ ട്രൂത്തിിലെ� ഹണ്ടർ എല്ലിിസുമല്ല. ഇവരൊ�ൊന്നുംം യഥാാർത്ഥത്തിിൽ പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷ
കരെെ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നിില്ല. പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ശാാരീീരിിക ക്ലേ�ശകരമാായ ദൗ�ത്യയങ്ങളിിലുംം
സാാഹസിികതകളിിലുമാാണ്് മാാധ്യയമങ്ങൾക്കു താാൽപര്യം�ം. ആവേ�ശംം ജനിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് പുരാാവസ്തു
ശാാസ്ത്രംം . അത്് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുവാാനുള്ള ഏറ്റവുംം ഫലപ്രദമാായ മാാർഗ്ഗംം അതിിന്റെ� ചരിിത്രംം വിിവ
രിിക്കുകയാാണ്്.
ആദ്യയത്തെ� ആർക്കിിയോ�ോളജിിസ്റ്റ്് എന്ന ബഹുമതിി നിിയോ�ോ ബാാബിിലോ�ോണിിയൻ സാാമ്രാാജ്യയ
ത്തിിന്റെ� അവസാാന രാാജാാവാായിിരുന്ന നബോ�ോണിിഡസിിനാാണ്് പല ചരിിത്രകാാരന്മാാരുംം നൽകിിയിി
ട്ടുള്ളത്്. ധർമ്മശീീലനാായിിരുന്ന അദ്ദേ�ഹംം ബിി.സിി. 538-ൽ അന്തരിിച്ചു. പുരാാതന ബാാബിിലോ�ോണയാാ
യിിലെ� തകർന്ന ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ പുനർനിിർമ്മിിക്കാാനുംം മുൻകാാല രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ ലിിഖിിതങ്ങൾക്കാായിി
അവരുടെെ അടിിത്തറയിിൽ തിിരയാാനുംം വേ�ണ്ടിി തന്റെ� ദേേവന്മാാരോ�ോട്് തീീക്ഷ്ണമാായിി പ്രാാർത്ഥിിച്ച ഒരു
ഭക്തൻ കൂടിിയാായിിരുന്നു ,നബോ�ോണിിഡസ്്. പുരാാതന വസ്തുക്കളിിൽ അതീീവ തൽപ്പരനാായിിരുന്നു
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അദ്ദേേഹംം. ഒരു പ്രധാാന ക്ഷേ�ത്രംം കുഴിിച്ച്് 2200 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള അതിിന്റെ� സ്ഥാാപക ശിില
അദ്ദേേഹംം കണ്ടെ�ത്തുകയുണ്ടാായിി. അതുപോ�ോലെ� കണ്ടെ�ടുത്ത പല ‘ വസ്തുക്കളുംം ബാാബിിലോ�ോണിിയ
യിിലെ� ഒരു മ്യൂൂസിിയത്തിിൽ സൂക്ഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ബാാബിിലോ�ോണിിയൻ സാാമ്രാാജ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ആധുനിിക ബോ�ോധ്യയത്തിിന്റെ� ഭൂരിിഭാാഗത്തിിനുംം നബോ�ോണിിഡസിിന്റെ� എഴുത്തിിനോ�ോടുംം ഗവേ�ഷണ
ത്തോ�ോടുംം ഖനനത്തോ�ോടുംം നമ്മൾ കടപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. അദ്ദേ�ഹത്തെ� ആധുനിികാാർത്ഥത്തിിൽ ഒരു
ആർക്കിിയോ�ോളജിിസ്റ്റ്് എന്ന്് ഇന്ന്് ആരുംം വിിളിിക്കിില്ല. പക്ഷേ�, അദ്ദേ�ഹത്തെ� ഈ മേ�ഖലയിിലെ�
ഒരു സുപ്രധാാന വ്യയക്തിിയാായിി പരിിഗണിിക്കാംം�. പുരാാതന വസ്തുക്കളുടെെ ഭൗ�തിികാാവശിിഷ്ടങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ശ്രദ്ധ തിിരിിഞ്ഞു. ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചോ�ോദ്യയങ്ങൾക്ക്് ഉത്തരംം തേ�ടുന്നതിി
ന്റെ� ലളിിതമാായ ഒരു ചുവടുവയ്പാായിി അതിിനെ� കണക്കാാക്കണംം. പഴയകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള സ്വീീ�
കാാര്യയമാായ തെ�ളിിവുകളാായിി പാാരമ്പര്യം�ം, ഇതിിഹാാസംം, പുരാാണംം എന്നിിവയെ� കണക്കാാക്കിിയ
അദ്ദേേഹത്തെ� സമകാാലിികരുമാായിി തട്ടിിച്ചു നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ അത്ര നിിസ്സാാരനാായിി കരുതാാനാാവിില്ല.
ഒരു ബൗൗദ്ധിിക മേ�ഖലയെ�ന്ന നിിലയിിൽ ആർക്കിിയോ�ോളജിിയെ� സമീീപിിക്കണമെെങ്കിിൽ ആദ്യം�ം
ഭൂതകാാലംം എന്ന ആശയംം ഗ്രഹിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. മധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ യൂറോ�ോപ്യയന്മാാർ ഒരു വിിദൂര
ഭൂതകാാലത്തെ� മാാത്രമേ� തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞിിരുന്നുള്ളു. അത്് പുരാാണേ�തിിഹാാസങ്ങളിിലൂടെെ ബലപ്പെ�ടു
ത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ പുനരവലോ�ോകനംം പ്രധാാനമാായുംം ബൈൈബിിൾ പഴയ നിിയമത്തെ�യുംം റോ�ോമൻ
- ഗ്രീീക്ക്് കൃതിികളെെയുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചാായിിരുന്നു. ഒന്നര നൂറ്റാാണ്ടിിന്് മുമ്പ്് പാാശ്ചാാത്യയ ലോ�ോകത്തെ�
സാാക്ഷരരാായ ജനങ്ങൾ ലോ�ോകംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് ഏതാാനുംം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാാണെ�ന്ന്് വിിശ്വവ
സിിച്ചിിരുന്നു. ബൈൈബിിളിിന്റെ� അന്നത്തെ� മാാനക വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമനുസരിിച്ചാായിിരുന്നു ആ വിിശ്വാാ�സംം.
എങ്കിിലുംം, വിിദൂര ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചറിിയാാൻ വേ�ണ്ടുന്നതെ�ല്ലാംം� ശേ�ഖരിിക്കണമെെന്ന്് അവർ
ആഗ്രഹിിച്ചു പുരാാതന ചരിിത്രകാാരന്മാാരുടെെ അവശേ�ഷിിക്കുന്ന കുറിിപ്പുകൾ അവർക്ക്് വേ�ണ്ടിിയിിരുന്നു.
എഴുത്തിിന്റെ� വിികാാസത്തിിന്് മുമ്പുള്ള കാാലഘട്ടത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് എന്തെ�ങ്കിിലുംം ചരിിത്രംം ലഭ്യയമാാണെ�ന്ന
ബോ�ോധ്യംം� അവർക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ഡാാനിിഷ്് പണ്ഡിിതനാായ റാാസ്മസ്് നൈൈറുപ്പിിന്റെ� (1759-1829)
വാാക്കുകളിിൽ പറഞ്ഞാാൽ കട്ടിിയുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ്് മൂടിിയ കാാലംം. അത്് കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയാാത്ത
ഒരു കാാലത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. അതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് ഊഹിിക്കുകയല്ലാാതെ� മറ്റു മാാർഗ്ഗമിില്ലെ�ന്ന്് റാാസ്മസ്്
നൈൈറുപ്പ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ ഇന്ന്് ‘കട്ടിിയുളള മൂടൽ മഞ്ഞിിൽ പുതഞ്ഞുകിിടക്കുന്ന ആ
കാാലത്തിിലേ�ക്ക്് മൂടൽ മഞ്ഞ്് തുളച്ച്്’നമുക്കു കടന്നു കയറാാനാാവുംം എന്നു വന്നിിരിിക്കുന്നു. അത്് ആ
കാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പുതിിയ കണ്ടെ�ത്തലുകൾ ഒന്നുംം നടന്നതു കൊ�ൊണ്ടല്ല. ശരിിയാായ ചിില ചോ�ോദ്യയ
ങ്ങൾ ചോ�ോദിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞതിിനാാലാാണ്്. അവയ്ക്ക്് ഉത്തരംം കണ്ടെ�ത്താാനുള്ള ശരിിയാായ മാാർഗ്ഗങ്ങൾ
വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ സാാധിിച്ചതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
മനുഷ്യയർ എല്ലാാ കാാലത്തുംം അവരുടെെ ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിില ഊഹാാപോ�ോഹങ്ങളിി
ലേ�ർപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. മനുഷ്യയസമൂഹംം എങ്ങനെ� ആയിിരുന്നു എന്ന്് വിിശദീീകരിിക്കാാൻ മിിക്ക സംംസ്കാാ
രങ്ങൾക്കുംം അവരുടേേതാായ പുരാാവൃത്തങ്ങളുണ്ട്്. ഉദാാഹരണത്തിിന്് ഗ്രീീക്ക്് എഴുത്തുകാാരനാായ
ഹെ�സിിയോ�ോഡ്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� എപ്പിിക്് കാാവ്യയമാായ വർക്ക്്സ്് ആൻഡ്് ഡേ�യ്്സിിൽ (Works
and Days) മാാനവഭൂത കാാലത്തെ� താാഴെെ പറയുന്നപോ�ാലെ� അഞ്ച്് ഘട്ടങ്ങളാായിി വിിഭാാവനംം ചെ�യ്തു.
1 സ്വവർണ്ണയുഗംം (Age of Gold)
2 വെ�ള്ളിിയുഗംം (Age of silver)
3 വെ�ങ്കലയുഗംം ( Age of Bronze)
4 ഇതിിഹാാസനാായകന്മാാരുടെെ യുഗംം (Age of Epic Heroes)
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5 ഇരുമ്പ്് യുഗംം ( Age of iron )
അനശ്വവരന്മാാരുടെെ യുഗമാാണ്് സ്വവർണ്ണയുഗംം . അവർ ശാാന്തിിയോ�ോടെെയുംം സമാാധാാനത്തോ�ോടെെയുംം
ധാാരാാളംം നല്ല കാാര്യയങ്ങൾ ചെ�യ്ത്് അവരുടെെ ദേ�ശങ്ങളിിൽ വസിിച്ചു. വെ�ള്ളിിയുഗത്തിിലെ� മനുഷ്യയർ
കുലീീനരാായിിരുന്നു. ഭയത്തിിന്റെ�യുംം സങ്കടത്തിിന്റെ�യുംം യുഗമാായ ഇരുമ്പു യുഗമാായിിരുന്നു ഹെ�സോ�ോയിി
ഡിിന്റെ� സ്വവന്തംം യുഗംം . ഇരുമ്പു യുഗത്തിിൽ പകലുംം രാാത്രിിയുംം മനുഷ്യയർക്ക്് അധ്വാാ�നിിക്കേ�ണ്ടിി വന്നു.
അവർക്ക്് വിിശ്രമമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. അതുപോ�ോലെ� ദുഃഃഖത്തിിൽ നിിന്ന്് അവർ ഒരിിക്കലുംം മോ�ോചിിതരു
മാായിില്ല. മിിക്ക സംംസ്കാാരങ്ങളുംം അവയ്ക്കു മുമ്പുള്ള സമൂഹങ്ങളാാൽ ആകൃഷ്ടരാായിിരുന്നു. ആസ്ടെ�ക്കുകൾ
അവരുടെെ ടോ�ോൾടെെക്് വംംശത്തെ� അതിിശയോ�ോക്തിിയോ�ോടെെയാാണ്് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്. പുരാാതന
കാാലത്തിിന്റെ� അവശിിഷ്ടങ്ങളിിലുള്ള വർദ്ധിിച്ച കൗൗതുകംം ആദ്യയകാാല നാാഗരിികതകളുടെെ സവിിശേ�
ഷതയാായിിരുന്നു. പണ്ഡിിതന്മാാരുംം ഭരണാാധിികാാരിികളുംം ഒന്നു പോ�ോലെ� ഭൂതകാാല സംംസ്കൃതിികളുടെെ
ശേ�ഷിിപ്പുകളിിൽ ആകൃഷ്ടരാായിിരുന്നു. അവർ അവ ശേ�ഖരിിക്കുകയുംം അവയെ�ക്കുറിിച്ച്് പഠിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തിിരുന്നു.
പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം മഹത്താായ കണ്ടെ�ത്തലുകളുടെെ ചരിിത്രമാാണ്്. ഈജിിപ്തിിലെ�
ടുട്ടാാൻഖാാമുന്റെ� (Tutankhamun) ശവകുടീീരംം, മെെക്സിിക്കോ�ോയിിലെ� നഷ്ടനഗരമാായ മയ, പ്രാാചീീന
ശിിലാായുഗത്തിിലെ� ചാായംം പൂശിിയ ഗുഹകൾ, ഫ്രാാൻസിിലെ� ലസ്കോ�ോക്സ്്, ടാാൻസാാനിിയാായിിലെ�
ഓൾഡുവാായ്് ഗോ�ോർജുലിിൽ ആഴത്തിിൽ അടക്കംം ചെ�യ്ത നമ്മുടെെ പൂർവ്വിികരുടെെ അവശിിഷ്ടങ്ങൾ.
എന്നാാൽ അതിിലെ�ല്ലാാമുപരിിയാായിി അത്് മനുഷ്യയന്റെ� ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഭൗ�തിിക തെ�ളിിവു
കളിിലേ�ക്ക്് പുതിിയ ദൃഷ്ടിികളോ�ോടെെ എത്തപ്പെ�ട്ടതിിന്റെ� കഥയാാണ്്.
ഏറ്റവുംം വിിശാാലമാായ അർത്ഥത്തിിൽ നരവംംശശാാസ്ത്രംം മാാനവിികതയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനമാാണ്്.
മൃഗങ്ങളെെന്ന നിിലയിിൽ നമ്മുടെെ ശാാരീീരിിക സവിിശേ�ഷതകൾ, സംംസ്കാാരമെെന്നു നാം�ം വിിളിിക്കുന്ന
നമ്മുടെെ അനന്യയമാായ ജീീവശാാസ്ത്രപരമല്ലാാത്ത - ജൈൈവേ�തര -സവിിശേ�ഷതകൾ എന്നിിവയെ�ക്കുറിി
ച്ചുള്ള പഠനമാാണ്് നരവംംശ ശാാസ്ത്രംം. നരവംംശ ശാാസ്ത്രജ്ഞൻ എഡ്വേ�േർഡ്് ടൈൈലർ സംംസ്കാാരത്തെ�
1871- ൽ ഫലപ്രദമാായിി സംംഗ്രഹിിച്ചു നിിർവ്വചിിച്ചു. “ സമൂഹത്തിിലെ� ഒരംംഗമെെന്ന നിിലയിിൽ മനുഷ്യയൻ
നേ�ടിിയ അറിിവ്് വിിശ്വാാ�സംം, കല, ധാാർമ്മിികത , നിിയമംം, ആചാാരംം, മറ്റേ�തെ�ങ്കിിലുംം കഴിിവുകളുംം
ശീീലങ്ങളുംം “ ആണത്രേ� സംംസ്കാാരംം. ഒരു പ്രത്യേ�േക സമൂഹത്തിിന്റെ� സംംസ്കാാരത്തെ� പരാാമർശിിക്കു
മ്പോ�ോൾ നരവംംശ ശാാസ്ത്രജ്ഞർ സംംസ്കാാരമെെന്ന പദംം കൂടുതൽ നിിയന്ത്രിിതമാായ അർത്ഥത്തിിൽ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നു. മറ്റ്് സമൂഹങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഒരു സമൂഹത്തെ� വേ�ർതിിരിിക്കുന്നതുംം ആ സമൂഹത്തിിന്്
അനന്യയമാായ ജീീവശാാസ്ത്രപരമല്ലാാത്തതുമാായ സവിിശേ�ഷതകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിിലാാണ്് സംംസ്കാാ
രമെെന്ന പദംം അവർ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. പുരാാവസ്തു സംംസ്കാാരമെെന്നതിിനെ� വിിളിിക്കാംം�. നരവംംശ
ശാാസ്ത്രംം വിിശാാലമാായ ഒരു വിിജ്ഞാാന ശാാഖയാാണ്്. അതിിനെ� ബയോ�ോളജിിക്കൽ നരവംംശ ശാാസ്ത്രംം,
കൾച്ചറൽ നരവംംശശാാസ്ത്രംം, ആർക്കിിയോ�ോളജിി എന്നിിങ്ങനെ� മൂന്ന്് ഉപവിിഭാാഗങ്ങളാായിി തിിരിിക്കാംം�.
മനുഷ്യയന്റെ� പരിിണാാമത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ജീീവശാാസ്ത്രപരമാായ സവിിശേ�ഷതകളെെക്കുറിിച്ചുംം പഠിിക്കുന്ന
ബയോ�ോളജിിക്കൽ നരവംംശശാാസ്ത്രംം ഭൗ�തിികനരവംംശശാാസ്ത്രംം എന്നു കൂടിി അറിിയപ്പെ�ടുന്നു.
സംംസ്കാാര നരവംംശ ശാാസ്ത്രംം മനുഷ്യയ സംംസ്കാാരത്തെ�യുംം സമൂഹത്തെ�യുംം അപഗ്രഥിിക്കുന്നു. എത്ത
നോ�ോഗ്രാാഫിിയുംം എത്തനോ�ോളജിിയുംം ഇതിിന്റെ� രണ്ട്് ഉപശാാഖകളാാണ്്. എത്തനോ�ോഗ്രാാഫിി വ്യയക്തിിഗത
ജീീവിിത രീീതിികളെ�ക്കുറിിച്ചു പഠിിക്കുന്നു എത്തനോ�ോളജിി എത്തനോ�ോഗ്രാാഫിിക്് തെ�ളിിവുകളുപയോ�ോഗിിച്ച്്
സംംസ്കാാരങ്ങളെെ താാരതമ്യം�ം ചെ�യ്ത മനുഷ്യയ സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സാാമാാന്യയ തത്ത്വവങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തിി
ച്ചേ�രുന്നു. സാംം�സ്കാാരിിക നരവംംശ ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഭൂതകാാലമാാണ്് ആർക്കിിയോ�ോളജിി.
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സാംം�സ്കാാരിികനരവംംശശാാസ്ത്രജ്ഞർ മനുഷ്യയർ സമൂഹമാായിി ജീീവിിച്ചതിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളെ�
ആധാാരമാാക്കിി പലപ്പോ�ോഴുംം നിിഗമനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തുന്നു. അതേ�സമയംം പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രജ്ഞർ
ഇവിിടെെ ജീീവിിച്ചു മരിിച്ചു പോ�ോയ മനുഷ്യയരെെയുംം സമൂഹങ്ങളെെയുംം പഠിിക്കുന്നു. മുൻ സമൂഹങ്ങളിിൽ നിിന്ന്്
അവശേ�ഷിിക്കുന്നവയെ�യുംം പഠിിക്കുന്നു. അത്് ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരംം എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. കെ�ട്ടിിടങ്ങൾ
,ഉപകരണങ്ങൾ, മറ്റ്് കരകൗൗശല വസ്തുക്കൾ, കലാാസൃഷ്ടിികൾ എന്നിിവയിിലൂടെെയാാണ്് ആ പഠനംം
നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രജ്ഞനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഏറ്റവുംം വെ�ല്ലുവിിളിി
നിിറഞ്ഞ ദൗ�ത്യംം� ഭൗ�തിിക സംംസ്കാാരത്തെ� മാാനുഷിികമാായിി എങ്ങനെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കണമെെന്ന്്
അറിിയുക എന്നതാാണ്്. എങ്ങനെ�യാാണ്് അവർ ഉണ്ടാാക്കിിയ പാാത്രങ്ങൾ, കലങ്ങൾ എന്നിിവ
ഉപയോ�ോഗിിച്ചതെ�ന്നുംം എന്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ചിില വാാസസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്താാകൃതിിയിിലുംം മറ്റു ചിിലവ
സമചതുരാാകൃതിിയിിലുമാായതെ�ന്നുംം അവർ പഠിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ പുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രംം-എതനോ�ോഗ്രഫിി
രീീതിികൾ പരസ്പരംം അതിിക്രമിിക്കുന്നു. സമീീപകാാലത്ത്് പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷകർ എതനോ�ോ ആർക്കിി
യോ�ോളജിി വിികസിിപ്പിിച്ചു. ഭൗ�തിികസംംസ്കാാരത്തെ� സമൂഹംം എങ്ങനെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചുവെ�ന്നുംം എങ്ങനെ�
അവർ അവർക്കു വേ�ണ്ട ആയുധങ്ങളുംം ഉപകരണങ്ങളുംം ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ന്നുംം താാമസിിക്കാാനുള്ള
സൗൗകര്യയങ്ങൾ സജ്ജമാാക്കിിയെ�ന്നുംം സ്ഥലംം കണ്ടെ�ത്തിിയെ�ന്നുമൊ�ാക്കെ� പരിിശോ�ാധിിക്കുന്നു. ഇതുമാാ
ത്രമല്ലപുരാാവസ്തുക്കളുടെെ സംംരക്ഷണത്തിിന്റെ� മണ്ഡലത്തിിലുംം പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രത്തിിന്് ഒരു പ്രധാാന
പങ്കുണ്ട്്. പൈൈതൃകപഠനംം ഇന്ന്് ഒരു വിികസ്വവര വിിജ്ഞാാന ശാാഖയാാണ്്. ലോ�ോകസാംം�സ്കാാരിിക
പൈൈതൃകംം കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു വിിഭവമാാണ്് .അത്് വ്യയത്യയസ്ത ആളുകൾക്ക്് വ്യയത്യയസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ കഴിിയുന്ന ഒന്നാാണ്്.
ഭൂതകാാലവുമാായിി പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ� ചരിിത്രത്തിിൽ നിിന്ന്്
അത്് വ്യയത്യയസ്തവുമാായിിരിിക്കുന്നു. എന്നാാൽ, വിിശാാലമാായ അർത്ഥത്തിിൽ പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം
നരവംംശ ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� ഒരു വശമാായിിരിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ� ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഒരു ഭാാഗവുമാാണ്്. മൂന്നു
ദശലക്ഷംം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള മനുഷ്യയരാാശിിയുടെെ ആരംംഭംം മുതലുള്ള മുഴുവൻ ചരിിത്രവുമെെന്നാാണ്്
അതിിനർത്ഥംം. പരമ്പരാാഗത ചരിിത്ര സ്രോ�ോതസ്സുകൾ പടിിഞ്ഞാാറൻ ഏഷ്യയയിിലുംം ലോ�ോകത്തിിന്റെ� മറ്റു
പല ഭാാഗങ്ങളിിലുംം ബിി.സിി. മൂവാായിിരത്തോ�ോടെെ ലിിഖിിത രേ�ഖകളിിലൂടെെ ആരംംഭിിക്കുന്നു. രേ�ഖാാമൂലമുള്ള
തെ�ളിിവുകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചു പഠിിക്കുന്ന ചരിിത്രത്തിിനുംം ലിിഖിിത രേ�ഖകൾ
ക്കുംം മുമ്പുള്ള കാാലഘട്ടത്തെ� ചരിിത്രാാതീീതകാാലംം എന്നു വിിളിിക്കുന്നു. ചിില രാാജ്യയങ്ങളിിൽ അതൊ�ൊരു
അവഹേ�ളനസംംജ്ഞയാായിി കണക്കാാക്കപ്പെ�ടുന്നു. ലിിഖിിത രേ�ഖകൾ വാാമൊ�ൊഴിി ചരിിത്രത്തെ�ക്കാാൾ
വിിലപ്പെ�ട്ടതാാണെ�ന്നുംം വിിവരങ്ങൾ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുള്ള പാാശ്ചാാത്യയ മാാർഗ്ഗങ്ങൾ വരുന്നതു
വരെെയുള്ള സംംസ്കാാരങ്ങളെ� നിിലവാാരമിില്ലാാത്തതെ�ന്നുംം അവർ കരുതുന്നു. പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം
എല്ലാാ ലിിഖിിത ലിിഖിിതേ�തര സംംസ്കാാരങ്ങളെെയുംം കാാലഘട്ടങ്ങളെെയുംം കുറിിച്ച്് പഠിിക്കുന്നു ചരിിത്രവുംം
ചരിിത്രാാതീീതവുംം തമ്മിിലുളള വ്യയത്യാാ�സംം ലളിിതമാായിി ആധുനിിക ലോ�ോകത്തിിൽ ലിിഖിിത പദത്തിിന്റെ�
പ്രാാധാാന്യംം� തിിരിിച്ചറിിയുന്ന വിിഭജന രേ�ഖയാാണ്്.
പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം മനുഷ്യയരാാശിിയെ� മനസ്സിിലാാക്കുന്നതിിനുള്ള ഒരു ശാാസ്ത്രമാാണ്്. അതൊ�ൊരു
മാാനവിിക വിിഷയശാാഖയാാണ്്. മനുഷ്യയഗുണപഠനമാാണ്്. മനുഷ്യയന്റെ� ഭൂതകാാലവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
പഠനമാാകയാാൽ ചരിിത്ര പഠനപരമാായ വിിജ്ഞാാനശാാഖയുമാാണ്് .എന്നാാൽ ലിിഖിിതചരിിത്രത്തിിന്റെ�
പഠനത്തിിൽ നിിന്ന്് ഇത്് വ്യയത്യയസ്തവുമാാണ്്. ലിിഖിിതചരിിത്രംം ഈ പഠനത്തിിന്് ഉപയോ�ോഗിിക്കാംം�.
ചരിിത്രരേ�ഖകൾ പ്രസ്താാവിിക്കുകയുംം വിിധിിന്യാാ�യംം നിിർവ്വഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പുരാാവസ്തുഗവേ�ഷകർ
പ്രത്യയക്ഷ പ്രസ്താാവങ്ങളിിലേ�ർപ്പെ�ടുന്നിില്ല. ശാാസ്ത്രജ്ഞന്മാാർക്കു തുല്യയമാാണവരുടെെ പ്രയോ�ോഗരീീതിികൾ.
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അവർ ദത്തങ്ങൾ ശേ�ഖരിിക്കുകയുംം തെ�ളിിവുകൾ നിിരത്തുകയുംം പരീീക്ഷണങ്ങളിിലേ�ർപ്പെ�ടുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു. അങ്ങനെ� സിിദ്ധാാന്തംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു ചിിത്രംം രൂപീീക
രിിക്കുകയാാണ്് അവരുടെെ ലക്ഷ്യംം�. ചുരുക്കത്തിിൽ പുരാാവസ്തു വിിജ്ഞാാനീീയംം ഒരു ശാാസ്ത്രവുംം മനു
ഷ്യയകുല പഠനവുമാാണ്്. ഭൂതകാാല മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെ പര്യയവേ�ക്ഷണമാാണ്് പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം,
ആളുകൾ എങ്ങനെ� സാാമൂഹിിക ഗണമാായിി സംംഘടിിച്ചുവെ�ന്നുംം അവർ ചുറ്റുപാാടുകളെെ ചൂഷണംം
ചെ�യ്തത്് എങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം ആശയവിിനിിമയംം നിിർവ്വഹിിച്ചരീീതിി എങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം അവർ കഴിിച്ചതുംം
കുഴിിച്ചതുംം നിിർമ്മിിച്ചതുംം വിിശ്വവസിിച്ചതുമാായ എല്ലാാമങ്ങനെ�യെ�ന്നുംം അന്വേ�േഷണ വിിധേ�യമാാകുന്നു.
ഇന്ന്് പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം ഒരു വിിശാാലസഭയാാണ്്. വിിവിിധതരംം രീീതിികളുംം സമീീപനങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ട്്
ഒരിിക്കലുംം ഐക്യയപ്പെ�ടാാത്ത നിിരവധിി വ്യയത്യയസ്ത വിിഭാാഗങ്ങളെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു വിിജ്ഞാാന
ശാാഖയാാണ്്. ക്ലാാസിിക്കൽ പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം, ചരിിത്ര പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രംം, പരിിസ്ഥിിതിി പുരാാവസ്തു
ശാാസ്ത്രംം. എതനോ�ോ ആർക്കിിയോ�ോളജിി, ബയോ�ോ ആർക്കിിയോ�ോളജിി ,ജിിയോ�ോ ആർക്കിിയോ�ോളജിി, അണ്ടർ
വാാട്ടർ ആർക്കിിയോ�ോളജിി, ആർക്കിിയോ�ോജെ�നിിറ്റിിക്സ്് തുടങ്ങിിയവ അതിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്.
തന്മാാത്രാാ ജനിിതക ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകൾ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് മനുഷ്യയ ഭൂതകാാലത്തെ�
ക്കുറിിച്ചുള്ള പഠനമാാണ്് ആർക്കിിയോ�ോജെ�നിിറ്റിിക്സ്്.
നവോ�ോത്ഥാാനകാാലഘട്ടത്തിിൽ കൗൗതുക വസ്തുക്കളുടെെ ചെ�റുമുറിികൾ നിിർമ്മിിക്കുന്ന പതിിവു
ണ്ടാായിിരുന്നു. ആ കാാലഘട്ടത്തിിൽ പണ്ഡിിതന്മാാർ ക്ലാാസിിക്കൽ പ്രാാചീീനതയുടെെ അവശിിഷ്ടങ്ങൾ
ശേ�ഖരിിക്കാാനുംം പഠിിക്കാാനുംം തുടങ്ങിി. ഇംംഗ്ലീീഷുകാാരനാായ വിില്യംം� സ്റ്റുക്ക്്ലിി (1687-1765) ഇത്തരംം
സ്മാാരകങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് ചിിട്ടയാായ പഠനത്തിിലേ�ർപ്പെ�ട്ടു. 1675-ൽ പുതിിയ കാാല പുരാാവസ്തുഖനനത്തിിനു
തിിയോ�ോതിി ഹുവാാക്കന്റെ� പിിരമിിഡ്് കുഴിിച്ച്് കാാർലോ�ോസ്് ഡിി സിിഗെ�ൻസ വൈൈ ഗേം�ം ഗോ�ോറ പ്രാാരംംഭംം
കുറിിച്ചു. പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ കൂടുതൽ സാാഹസിികരാായ ഗവേ�ഷകർ പുതിിയ സ്ഥലങ്ങളിിൽ
ഖനനമാാരംംഭിിച്ചു. ഇറ്റലിിയിിലെ� പോം�ം�പിി റോ�ോമൻ കണ്ടെ�ത്തലുകളിിൽ ആദ്യയത്തേ�താാണ്്. 1765- ൽ
പെ�റുതീീരത്തെ� ഹുവാാക്ക ഡിി ടന്റാാലൂക്കിിൽ ഒരു കുന്ന്് ഖനനംം നടത്തിി പൊ�ൊതുവഴിിച്ചാാൽ കണ്ടെ�ത്തിി.
എന്നിിരുന്നാാലുംം പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്ര ചരിിത്രത്തിിലെ� ആദ്യയത്തെ� ശാാസ്ത്രീീയ ഉത്്ഖനനംം നിിർവ്വഹിിച്ചതിി
ന്റെ� ബഹുമതിി തോ�ോമസ്് ജെ�ഫേ�ഴ്സണ്് അവകാാശപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. ഊഹാാപോ�ോഹങ്ങളുടെെ അവസാാന
ത്തിിന്റെ� ആരംംഭംം ജെ�ഫേ�ഴ്സണിിന്റെ� ദൗ�ത്യയത്തോ�ോടെെ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തപ്പെ�ട്ടു. കാാലത്തിിനു മുമ്പേ�
സഞ്ചരിിച്ച പുരാാവസ്തു ശാാസ്ത്രജ്ഞനാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹംം. മൂന്നാാമത്തെ� അമേ�രിിക്കൻ പ്രസിിഡന്റു
കൂടിിയാായിിരുന്നു , ജെ�ഫേ�ഴ്സൺ.
മിിസിിസിിപ്പിി നദിിയുടെെ കിിഴക്ക്് നൂറുകണക്കിിന്് കുന്നുകൾ തദ്ദേേശ വാാസിികൾ നിിർമ്മിിച്ചത
ല്ലെ�ന്ന്് ജെ�ഫേ�ഴ്സണിിന്റെ� കാാലത്ത്് ആളുകൾ വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നു എന്നാാൽ, അപ്രത്യയക്ഷമാായിിപ്പോ�ോയ
മൗ�ണ്ട്് ബിിൽഡേ�ഴ്സ്് എന്നൊ�ൊരു വംംശമുണ്ടാായിിരുന്നത്രേ�. ശാാസ്ത്രീീയമാായ തെ�ളിിവുകൾ ശേ�ഖരിിക്കാാൻ
ജെ�ഫേ�ഴ്സൺ ആ കുന്നുകൾ ഖനനംം ചെ�യ്തു. അവിിടെെ കണ്ടെ�ത്തിിയ മനുഷ്യാാ�സ്ഥിികളെെ അടിിസ്ഥാാ
നമാാക്കിി അതൊ�ൊരു ശ്മശാാനസ്ഥലമാാണെ�ന്ന നിിഗമനത്തിിലെ�ത്തിി. മൗ�ണ്ട്് ബിിൽഡേ�ഴ്സിിനെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച വിിവാാദങ്ങളിിൽ ഒരു തീീരുമാാനത്തിിലെ�ത്തിിച്ചേ�രുന്നതിിന്് കൂടുതൽ ശാാസ്ത്രീീയമാായ തെ�ളിിവുകൾ
ശേ�ഖരിിക്കണമെെന്ന്് അദ്ദേേഹംം സമർത്ഥിിച്ചു. ശ്രദ്ധാാപൂർവ്വംം ഖനനംം ചെ�യ്ത തെ�ളിിവുകളിിൽ നിിന്നു
യുക്തിിസഹമാായ നിിഗമനങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്താാനുള്ള പദ്ധതിി പലപ്രകാാരത്തിിലുംം ആധുനിികപുരാാ
വസ്തുശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമാായിിത്തീീർന്നു. വടക്കേ�യമേ�രിിക്കയിിലെ� അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പിിൻ
ഗാാമിികളാാരുംം പക്ഷേ�, ആ ദൗ�ത്യംം� ഏറ്റെെടുക്കുകയുണ്ടാായിില്ല. അതേ� സമയംം യൂറോ�ോപ്പിിൽ ഖനനംം
വിിപുലമാായിി നടന്നു കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. റിിച്ചാാർഡ്് കോ�ോൾട്ട്് ഹോ�ോറെെ അവരിിൽ പ്രമുഖനാായിിരുന്നു.
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എങ്കിിലുംം വിിദൂര ഭൂതകാാലത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അറിിവുകൾ അവർക്കൊ�ൊന്നുംം നൽകാാനാായിില്ല.കാാരണംം
അവരുടെെ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നംം ബൈൈബിിൾ ചട്ടക്കൂടിിനുള്ളിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടാായിിരുന്നു. പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാ
ണ്ടിിന്റെ� മധ്യയത്തോ�ോടെെ യഥാാർത്ഥപുരാാവസ്തുശാാസ്ത്രംം സ്ഥാാപിിതമാായിി. ജിിയോ�ോളജിി എന്ന വിിജ്ഞാാന
ശാാഖയുടെെ പല കണ്ടെ�ത്തലുകളുംം അതിിനു ശക്തമാായ അടിിത്തറയൊ�ൊരുക്കിി. സ്കോ�ോട്ടിിഷ്് ജിിയോ�ോള
ജിിസ്റ്റ്് ജയിംം�സ്് ഹട്ടൺ (1726-1797) തന്റെ� തിിയറിി ഓഫ്് ദ എർത്തിിൽ നടത്തിിയ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ
പുരാാവസ്തുഖനനഗവേ�ഷണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനതത്ത്വവങ്ങളാായിിത്തീീർന്നു. ഭാാഗ്യയവശാാൽ നിിരവധിി
അടിിസ്ഥാാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ വിിഷയത്തിിൽ ഇന്നു ഇതര ഭാാഷകളിിൽ ലഭ്യയമാാണ്്. മലയാാളത്തിിൽ
അതിിനു ബാാല്യംം� പിിന്നിിട്ടിിട്ടിില്ല എന്നു മാാത്രംം.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

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

2.

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

ഡോ�ോ.തോ�ോമസ്് സ്കറിിയ
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ കുറിിച്ചിിത്താാനത്തു ജനിിച്ചു. .കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു മലയാാള
ത്തിിൽ എംം.ഫിിൽ ബിിരുദംം. നാാടകീീയ സ്വവഗതാാഖ്യാാ�നങ്ങളെെക്കുറിിച്ചു നടത്തിിയ ഗവേ�ഷണത്തിിന്് കാാലടിി
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നു പിി എച്ച്്.ഡിി. ബിിരുദംം. ’ 2008 ൽ പാാലാാ സെ�ൻ്്റ്്
തോ�ോമസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസിിസ്റ്റൻറ്് പ്രൊ�ൊഫസറാായിി ചേ�ർന്നു. ലോ�ോകകഥയുടെെ
ചരിിത്രവുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം, പാാശ്ചാാത്യയ സാാഹിിത്യയ സങ്കേ�തങ്ങൾ, ഭാാരതീീയേ�തര സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ
തുടങ്ങിിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിി. സാാഹിിത്യയ ചരിിത്ര വിിജ്ഞാാനീീയംം, ആധുനിികാാനന്തര കവിിത, പരിിസ്ഥിിതിി വിിജ്ഞാാനീീ
യവുംം മനുഷ്യാാ�വകാാശ പഠനവുംം തുടങ്ങിിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തു.

അറബിി മലയാാളവുംം സൂഫിിസവുംം
അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പിി.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ാഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ഗവ. ആർട്്സ്് & സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്

മലയാാളംം അറബിിലിിപിിയിിൽ എഴുതുന്നതാാണ്് അറബിിമലയാാളംം എന്ന്് ലളിിതമാായിി പറയാംം�. എല്ലാാ
മലയാാളവർണങ്ങൾക്കുംം അനുരൂപമാായ ലിിപിികൾ അറബിിയിിൽ ഇല്ലാാത്തതിിനാാൽ മലയാാളവർണ
ങ്ങൾ എഴുതാാവുന്ന തരത്തിിൽ അറബിിലിിപിിയിിൽ ചിില പരിിഷ്്കാാരങ്ങൾ വരുത്തിിയാാണ്് അറബിിമ
ലയാാളത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. അറബിിമലയാാളംം പ്രത്യേ�േകമാായ ഒരു ഭാാഷയല്ല. ലിിപ്യയന്തരണംം
(transliteration) മാാത്രമാാണ്്.
മലബാാറിിലെ� മുസ്ലീീങ്ങൾക്കിിടയിിലാാണ്് അറബിിമലയാാളംം പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്്. ചിില
മുസ്ലിംം� വിിഭാാഗങ്ങൾ ഇപ്പോ�ോഴുംം മദ്രസവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിന്് അറബിിമലയാാളംം ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നു
ണ്ട്്. ഇങ്ങനെ� സവിിശേ�ഷമാായ ഒരു വ്യയവഹാാരരൂപംം മുസ്ലീീങ്ങൾക്കിിടയിിൽ വിികസിിച്ചുവന്നതിിന്്
സാാമൂഹിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാംം�സ്കാാരിികവുമാായ കാാരണങ്ങളുണ്ട്്. മാാപ്പിിളമാാർ നൂറ്റാാണ്ടുകളോ�ോളംം
മലയാാളംം പഠിിക്കാാതെ� മാാറിിനിിന്നു എന്നതാാണ്് ഒരു കാാരണംം. മാാപ്പിിളമാാരെെ സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം
മലയാാളംം സവർണജന്മിികളുടെെ ഭാാഷയുംം ഇംംഗ്ലീീഷ്് അധിിനിിവേ�ശശക്തിികളുടെെ ഭാാഷയുമാായിിരുന്നു.
അറബിി ഒഴിികെ�യുള്ള ഭാാഷകളെെല്ലാം�ം അവിിശ്വാാ�സിികളുടെെ (കാാഫർ) ഭാാഷയാാണെ�ന്ന വിിശ്വാാ�സവുംം
അവരെെ മലയാാളംം പഠിിക്കുന്നതിിൽ നിിന്നു വിിലക്കിിയിിരിിക്കണംം. ഈയൊ�ൊരു സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്
അറബിിമലയാാളത്തിിന്റെ� പിിറവിിയുണ്ടാാകുന്നത്്.
മലബാാറിിലെ� മുസ്ലീീങ്ങൾ പ്രാായേ�ണ സമൂഹത്തിിന്റെ� താാഴേ�ക്കിിടയിിലുള്ള കർഷകത്തൊ�ൊ
ഴിിലാാളിികളാായിിരുന്നു. സാാമ്പത്തിികമാായിി വളരെെ പിിന്നാാക്കംം നിിന്നിിരുന്ന അവർ ജന്മിികളുടെെ
ചൂഷണത്തിിനുംം പലവിിധ പീീഡനങ്ങൾക്കുംം ഇരകളാായിിരുന്നു. സാാമൂഹിികമാായ അസമത്വവവുംം
അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയുംം ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയുടെെ കെ�ടുതിികളുംം എല്ലാംം� ചേ�ർന്നു സൃഷ്ടിിച്ച ജീീവിിതസാാഹ
ചര്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഒരു മോ�ോചനംം അവർ ആഗ്രഹിിച്ചിിരുന്നിിരിിക്കണംം. അധിിനിിവേ�ശശക്തിികളുടെെ
നിിർബന്ധിിത മതപരിിവർത്തനശ്രമങ്ങളുംം അവരിിൽ ആശങ്കയുളവാാക്കിി. ഈയൊ�ൊരു സാാഹച
ര്യയത്തിിലാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ സൂഫിിപ്രസ്ഥാാനങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. അറേേബ്യയയിിൽ നിിന്നു വന്ന
സയ്യിിദുമാാരാാണ്് ഇവിിടെെ സൂഫിിസത്തിിന്റെ� പ്രചാാരകരാായത്്1. അവരെെ സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം
തങ്ങളുടെെ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിിലേ�ക്കെ�ത്തിിക്കുന്നതിിന്് ഒരു ആവിിഷ്്കാാരമാാധ്യയമംം ആവശ്യയമാാ
യിിരുന്നു. അന്നത്തെ� സാാമൂഹിികസാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ മലയാാളവുംം ഇംംഗ്ലീീഷുംം അതിിന്് പര്യാ�ാപ്തമാായിി
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അവർ കരുതിിയിിരുന്നിില്ല. അറബിിപഠനംം മുസ്ലീീങ്ങൾക്ക്് അനിിവാാര്യയമാായിിരുന്നു. അറബിിലിിപിി
പഠിിച്ചുവെ�ച്ചിിട്ടുള്ള മാാപ്പിിളമാാരെെ സംംബന്ധിിച്ച്് അതിിലൂടെെ പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യാാൻ
കഴിിയുന്ന അവസ്ഥ സന്തോ�ോഷകരമാായിിരുന്നു. ഒരു ബദൽസാാക്ഷരതയെ�ന്ന മട്ടിിലാായിിരിിക്കണംം
അറബിിമലയാാളത്തിിന്റെ� പിിറവിി.
ഇസ്ലാാമിിലെ� മിിസ്റ്റിിസിിസംം എന്നാാണ്് സൂഫിിസംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ക്രിിസ്തു എട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടാാണ്്
സൂഫിിസത്തിിന്റെ� ഉദയകാാലമാായിി കരുതുന്നത്്. ഒമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലാാണ്് അതിിന്് ഒരു താാത്ത്വിി�
കാാടിിത്തറയുണ്ടാാകുന്നത്്.

കേ�രളത്തിിലെ� സൂഫിികൃതിികൾ
1. മുഹ്്യി
 ിദ്ദീീൻമാാല
കേ�രളത്തിിൽ സൂഫിിസാാഹിിത്യയകൃതിികൾ രചിിക്കപ്പെ�ടാാൻ തുടങ്ങിിയത്് എപ്പോ�ോഴാാണെ�ന്ന്് ഖണ്ഡിി
തമാായിി പറയാാൻ കഴിിയിില്ല. എന്നാാൽ ലഭ്യയമാായ സൂഫിികൃതിികളിിൽ പ്രാാചീീനതമമാായത്് മുഹ്്യിി
ദ്ദീീൻമാാലയാാണ്്. ക്രിി.വ. 1607-ൽ രചിിക്കപ്പെ�ട്ട ഈ കൃതിിയുടെെ കർത്താാവ്് കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്ടുകാാരനാായ
ഖാാളിി മുഹമ്മദാാണ്്. അറബിിമലയാാളത്തിിലാാണ്് കാാവ്യയരചന. കൊ�ൊല്ലവർഷംം 782-ലാാണ്് മാാലയുടെെ
രചനയെ�ന്ന്് കാാവ്യയത്തിിൽ തന്നെ� സൂചനയുണ്ട്്. ലഭ്യയമാായ ആദ്യയത്തെ� അറബിിമലയാാളരചനയുംം
ഇതുതന്നെ�.
കൊ�ൊല്ലംം യെ�ളുനൂറ്റിിയെ�ണ്പത്ത്് ലണ്ടിിൽ ഞാാൻ
കോ�ോത്തേ�ൻ ഇമ്മാാലനെ� നൂറ്റയിിമ്പത്തഞ്ചുമ്മൽ
മുത്തുംം മാാണിിക്കവുംം ഒന്നാായിി കോ�ോത്തെ� പോ�ോൽ
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ മാാലനെ� കോ�ോത്തേ�ൻ ഞാാൻ ലോ�ോകരെെ.3
ശൈൈഖ്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ അബ്ദുൽഖാാദർ ജീീലാാനിി (1078-1166) യുടെെ ചരിിത്രവുംം അത്ഭുതസിിദ്ധിിവിിശേ�ഷ
ങ്ങളുംം പാാടിിപ്പുകഴ്ത്തുന്ന മാാലപ്പാാട്ടുവിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുന്ന കൃതിിയാാണ്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാല. ഇദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ�
പേ�രിിലാാണ്് ഖാാദിിരിിയ്യ ത്വവരീീഖത്ത്് അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ആയതിിനാാൽ ഗ്രന്ഥകർത്താാവാായ ഖാാളിിമുഹ
മ്മദ്് ഖാാദിിരിിയ്യ ത്വവരീീഖത്തിിന്റെ� വക്താാവുംം പ്രബോ�ോധകനുമാായിിരുന്നു എന്നു കരുതാാൻ ന്യാാ�യമുണ്ട്്.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്ടെെ മുസ്ലീീങ്ങളുടെെ ആത്മീീയനേ�തൃത്വംം� വഹിിച്ചിിരുന്ന ഖാാളിിയാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹമെെന്നത്്
അക്കാാലത്ത്് മലബാാറിിൽ ഖാാദിിരിിയ്യ ത്വവരീീഖത്തിിനുണ്ടാായിിരുന്ന പ്രചാാരത്തെ� എടുത്തുകാാണിിക്കുന്നു.
മനോ�ോഹരമാായ ഒരു കാാവ്യംം� എന്ന നിിലയ്ക്ക്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയെ� ആസ്വവദിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ�
അതിിന്റെ� ആശയതലത്തെ� പൂർണമാായിി അംംഗീീകരിിക്കാാനാാവിില്ല എന്ന്് ചിില പണ്ഡിിതന്മാാർക്ക്്
അഭിിപ്രാായമുണ്ട്്.4 എന്നാാൽ മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ മാാലയ്ക്കുംം മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ ശൈൈഖിിനുംം കേ�രളീീയ മുസ്ലീീങ്ങളുടെെ
മേ�ലുള്ള അഗാാധമാായ സ്വാാ�ധീീനംം നിിഷേ�ധിിക്കാാവതല്ല. ഹൈൈന്ദവസമൂഹത്തിിൽ അധ്യാാ�ത്മരാാമാാ
യണത്തിിനു ലഭിിച്ചതിിൽനിിന്നുംം ഒട്ടുംം കുറയാാത്ത പ്രചാാരംം മുഹയിിദ്ദീീൻമാാലയ്ക്കു മുസ്ലീീങ്ങൾക്കിിടയിിൽ
ലഭിിച്ചു.5 തുഞ്ചത്തെ�ഴുത്തച്ഛൻ ഖാാളിിമുഹമ്മദിിന്റെ� സമകാാലിികനാായിിരുന്നുവെ�ന്ന കാാര്യം�ം ഇവിിടെെ
ഓർക്കാാവുന്നതാാണ്്. മൂന്നു നൂറ്റാാണ്ടോ�ോളംം കാാലംം മുസ്ലിംം� ഗൃഹങ്ങളിിൽ ഖുർആൻ പോ�ോലെ� തന്നെ�
വ്യാാ�പകമാായിി പാാരാായണംം ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടുപോ�ോന്ന ഒരു വിിശുദ്ധ കാാവ്യയമാായിിത്തീീർന്നു മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാല.6
കേ�രളീീയമുസ്ലിംം�ജീീവിിതത്തിിൽ മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ ശൈൈഖ്് വലിിയ സ്വാാ�ധീീനമാാണ്് ചെ�ലുത്തിിയിിരുന്നത്്.
വിിദൂരസ്ഥനാായ അല്ലാാഹുവിിനെ�ക്കാാൾ സമീീപസ്ഥനുംം ആശ്രിിതവത്സലനുമാായ ശൈൈഖിിനോ�ോടു
പ്രാാർത്ഥിിക്കാാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെ�ട്ടു. വൈൈക്കംം മുഹമ്മദ്് ബഷീീറിിന്റെ� ന്റുപ്പൂപ്പാാക്കൊ�ൊരാാനേ�ണ്ടാാർന്നു
എന്ന കൃതിിയിിൽ കുഞ്ഞുതാാച്ചുമ്മ എന്ന കഥാാപാാത്രംം ക്ഷോ�ോഭജനകമാായ സന്ദർഭങ്ങളിിൽ ദൈൈവമേ�
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എന്നു വിിളിിക്കുന്നതിിനു പകരംം മയ്യദ്ദീീനേ� എന്നാാണു വിിളിിക്കുന്നത്്. മുസ്ലീീങ്ങളുടെെ നിിത്യയജീീവിിതത്തിിൽ
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ ശൈൈഖിിനുണ്ടാായിിരുന്ന സ്വാാ�ധീീനശക്തിിയുടെെ ഒരുദാാഹരണമാാണിിത്്.
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയുടെെ രചനയോ�ോടെെ മാാലപ്പാാട്ടുകൾ എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാാനത്തിിനു തന്നെ�
തുടക്കംം കുറിിക്കുകയാാണ്് ഖാാളിി മുഹമ്മദ്് ചെ�യ്തത്്. മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയ്ക്ക്് അനേ�കംം അനുകർത്താാക്കളു
ണ്ടാായിി. ബദർമാാല, രിിഫാാഈ മാാല, മഹമൂദ്് മാാല, നഫീീസത്ത്് മാാല തുടങ്ങിിയ മാാലപ്പാാട്ടുകൾ മുഹ്യിി�
ദ്ദീീൻമാാലയുടെെ അച്ചിിൽ വാാർത്തെ�ടുത്തവയാാണ്്. മാാലപ്പാാട്ടുകൾ പൊ�ൊതുവെ� സ്തുതിിഗീീതങ്ങളാാണ്്.
സൂഫിി ഗുരുനാാഥന്മാാർ, ദിിവ്യയന്മാാർ, ദിിവ്യയസ്ത്രീീകൾ, രക്തസാാക്ഷിികൾ തുടങ്ങിിയ പുണ്യാാ�ത്മാാക്കളുടെെ
അപദാാനങ്ങൾ പ്രകീീർത്തിിക്കുന്ന പദ്യയകൃതിികളാാണ്് മാാലപ്പാാട്ടുകൾ.7 ഓരോ�ോ ത്വവരീീഖത്തിിന്റെ�യുംം
അനുഭാാവിികൾ അതതു ശൈൈഖുമാാരുടെെ മാാഹാാത്മ്യയത്തെ� പ്രകീീർത്തനംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്് പ്രത്യേ�േകംം
മാാലപ്പാാട്ടുകൾ രചിിച്ചിിരുന്നു. അങ്ങനെ� രചിിക്കപ്പെ�ട്ട മാാലകളാാണ്് രിിഫാാഈമാാല, ശാാദുലീീമാാല
തുടങ്ങിിയവ

2. നൂൽമദ്്ഹ്് (1737)
1737-ൽ രചിിക്കപ്പെ�ട്ട കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്ല്യാാ�രുടെെ നൂൽമദ്്ഹ്് ആണ്് കൃത്യയമാായ കാാലസൂചനയോ�ോടെെ
ലഭ്യയമാായ രണ്ടാാമത്തെ� അറബിിമലയാാളകൃതിി. 16 രീീതിികളുംം 666 വരിികളുംം നൂൽമദ്്ഹിിലുണ്ട്്. വടക്കൻ
കോ�ോട്ടയംം കോ�ോവിിലകത്തെ� കൊ�ൊട്ടാാരംംവിിദൂഷകനാായിിരുന്ന കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്ല്യാാ�ർ സാാമൂതിിരിിയുടെെ
കാാര്യയസ്ഥനാായ മങ്ങാാട്ടച്ചന്റെ� ഇഷ്ടതോ�ോഴനുമാായിിരുന്നു. തലശ്ശേ�രിിയിിലെ� സൈൈദാാർപള്ളിിക്കടുത്തുള്ള
മക്കറയിിൽ കുടുംംബത്തിിൽ 1700-നോ�ോടടുത്ത്് കുഞ്ഞാായിിൻ ജനിിച്ചു. പൊ�ൊന്നാാനിിയിിൽ ഉപരിിപഠനംം
നടത്തിിയ കുഞ്ഞാായിിൻ കേ�രളത്തിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്് അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ പ്രചരിിച്ചിിട്ടുള്ള
നർമകഥകളിിലെ� നാായകൻ എന്ന നിിലയ്ക്കാാണ്്. എന്നാാൽ അദ്ദേ�ഹംം ഉന്നതനാായ ഒരു സൂഫിിക
വിികൂടിിയാായിിരുന്നു. നൂൽമദ്്ഹ്്, കപ്പപ്പാാട്ട്്, നൂൽമാാല എന്നീീ ദാാർശനിികകാാവ്യയങ്ങളുടെെ കർത്താാവാാ
ണദ്ദേ�ഹംം.
നൂൽമദ്്ഹ്് എന്ന വാാക്കിിനർഥംം പ്രവാാചകസ്തുതിി എന്നാാണ്്. മദ്്ഹുകളുംം മാാലകളുംം തമ്മിിൽ
ചിില വ്യയത്യാാ�സങ്ങളുണ്ട്്. മദ്്ഹുകളിിൽ പ്രകീീർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് പ്രവാാചകനാാണെ�ങ്കിിൽ മാാലകളിിൽ
അത്് ശൈൈഖോ�ോ ശുഹദാാക്കളോ�ോ (രക്തസാാക്ഷിികൾ) മറ്റു ദിിവ്യയന്മാാരോ�ോ ആകാംം�. മാാലകളിിൽ പ്രകീീർ
ത്തനത്തിിനു പ്രേ�രകമാായിിട്ടുളളത്് പുണ്യയപുരുഷന്മാാരോ�ോടുള്ള ഭയാാദരവുകളാാണെ�ങ്കിിൽ മദ്്ഹുകളിിൽ
കേ�വലമാായ പ്രവാാചകപ്രേ�മമാാണ്് ഭക്തിിയുടെെ ആധാാരംം. മാാലപ്പാാട്ടുകളിിലെ� തേ�ട്ട (പ്രാാർത്ഥന)
ങ്ങളിിൽ വ്യയക്തിിപരമാായ ആവശ്യയങ്ങൾക്കാാണ്് ഊന്നൽ നൽകുന്നതെ�ങ്കിിൽ, മദ്്ഹുകളിിലെ�
പ്രാാർത്ഥനകളിിൽ തെ�ളിിയുന്നത്് പ്രവാാചകസാാമീീപ്യയത്തിിനുവേ�ണ്ടിിയുള്ള ഭക്തന്റെ� ഉത്്കടമാായ
അഭിിവാാഞ്ഛയാാണ്്. പ്രവാാചകനോ�ോട്് കവിിക്കുള്ള നിിരുപാാധിികമാായ പ്രേ�മവുംം ഉള്ളഴിിഞ്ഞ ഭക്തിിയുംം
പരമമാായ ആദരവുംം നൂൽമദ്്ഹിിലെ� ഓരോ�ോ ശീീലിിലുംം തെ�ളിിഞ്ഞുകാാണാംം�. മരണാാനന്തരജീീവിിത
ത്തിിലെ�ങ്കിിലുംം തിിരുനബിിയെ� കണ്കുളിിർക്കെ� കാാണുന്നതിിനുള്ള അവസരംം ലഭിിക്കുമോ�ോ എന്നു
കവിി ആശിിക്കുന്നു.
പുണ്ണിിയവൻ തിിരുമുത്തിിനിിൽ വൈൈത്ത്്
പുകൾ മിികച്ചവരേ�
വിിണ്ണിിൽ മറൈൈന്ത്് മറയ്ക്കകമേ�
പിിരിിശക്കടൽ പൂണ്ടവരേേ
മണ്ണുലകിിൽ മണിിമക്കമതിിൽ വന്ത്് പിിറന്തവരേ�
കണ്ണുകുളിിർപ്പതിിൽ അന്തെ� മുഹമ്മദെെ
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കാാണുവാാനേ�തൊ�ൊരു നാാൾ. 9
എന്നമട്ടിിൽ വിിരഹിിയാായ ഒരു പ്രണയിിയുടെെ ഭാാവത്തിിലാാണ്് ഇക്കാാവ്യംം� രചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്.
ദൈൈവനാാമംം പരാാമർശിിക്കേ�ണ്ടിിവരുമ്പോ�ോൾ അധ്യാാ�ത്മരാാമാായണത്തിിലുംം മറ്റുംം എഴുത്തച്ഛനെ�
ബാാധിിക്കുന്ന തരത്തിിലുള്ള ഒരു നിിരങ്കുശത്വംം� കവിിയെ�യുംം ആവേ�ശിിക്കുന്നതാായിി അനുഭവപ്പെ�ടു
ന്നു. രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളിിലുംം കവിികൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന വിിഷയത്തിിന്റെ� അന്തർഭാാവത്തിിലുള്ള
സമാാനതയാാകണംം ഈ സാാദൃശ്യയത്തിിനു കാാരണംം.

3. കപ്പപ്പാാട്ട്്
ഒരു സൂഫിികാാവ്യംം� എന്ന്് നിിസ്സംംശയംം പറയാാവുന്ന രചനയാാണ്് കപ്പപ്പാാട്ട്്. സൂഫിികൾ പൊ�ൊതുവെ�
ജീീവിിതത്തെ� യാാത്രയാായുംം മനുഷ്യയനെ� യാാത്രിികനാായുംം ചിിത്രീീകരിിക്കാാറുണ്ട്്. എന്നാാൽ മനുഷ്യയ
ശരീീരത്തെ� ഒരു കപ്പലാായുംം ഭൗ�തിികലോ�ോകത്തെ� സമുദ്രമാായുംം സങ്കല്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കുഞ്ഞാായിിൻ
മുസ്ല്യാാ�ർ രചിിച്ച കൃതിിയാാണ്് കപ്പപ്പാാട്ട്്. ഈ കൃതിിയിിൽ ആവിിഷ്്കൃതമാായ ജീീവിിതദർശനത്തിിന്റെ�
വ്യയതിിരിിക്തതയുംം സ്പഷ്ടതയുംം അതിിനെ� മാാപ്പിിളപ്പാാട്ടുസാാഹിിത്യയത്തിിൽ വേ�റിിട്ടുനിിർത്തുന്നു. കപ്പൽ
നിിർമാാണത്തിിന്റെ� സങ്കേ�തങ്ങളെെ മനുഷ്യയശരീീരവുമാായിി ഇണക്കിിച്ചേ�ർക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നു കവിി.
മനുഷ്യയനാാകുന്ന കപ്പലിിന്റെ� ഘടന, അതിിലുൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിികവുമാായ ഉപകരണ
ങ്ങൾ, ആ കപ്പൽ ഋജുമാാർഗത്തിിലൂടെെ ചരിിക്കാാൻ അനിിവാാര്യയമാായ കർമാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ എന്നിിവ
വിിസ്തരിിച്ചു വർണിിക്കുന്നു.
വാാഴുംം നാാഖൂദാാക്ക്് ദബീീയസ്സുണ്ട്്
വേ�റെെ ഒരു പല കാാറാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്
കോ�ോശിി ഉണ്ടൊ�ൊന്നതിിൽ ചാാരിിയുംം ഉണ്ട്്
കാാറാാണിി രണ്ട്് കാാവക്കാാരുമുണ്ട്്
ആഴംം അറിിവാാനോ�ോ ആറാാട്ടിിയുണ്ട്്
ആരെെന്നു നോ�ോക്കുവാാൻ പഞ്ചിിലിിയുണ്ട്്
ദിിശ അങ്ങറിിവാാൻ മുഅല്ലിിമിി ഉണ്ട്്
തണ്ടിിലെ�ൻ രണ്ട്് സിിറാാങ്കുകളുണ്ട്്.10
മനുഷ്യയക്കപ്പലിിനെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്ന കപ്പിിത്താാൻ (നാാഖൂദ) ബുദ്ധിിയാാണ്്. നാാഖൂദാാക്ക്് ദബീീയസ്സുണ്ട്്
എന്നാാൽ ബുദ്ധിിക്ക്് ദൂരക്കാാഴ്ചയുണ്ട്് എന്നർഥംം. മനുഷ്യയക്കപ്പലിിന്റെ� കാാറാാണിി (ഭരണാാധിികാാരിി)
ഹൃദയംം അഥവാാ മനസ്സാാണ്്. ദാാർഢ്യയമുള്ളൊ�ൊരു പലകയിിലത്രെ� അതു നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. കപ്പലിിന്റെ�
യാാത്രാാമധ്യേ�േ അപകടമേ�ഖലകളെെ സൂക്ഷ്മനിിരീീക്ഷണംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്് പഞ്ചിിലിി (മേ�ൽനോ�ോട്ടക്കാാരൻ)
യുമുണ്ട്്. കപ്പൽ യാാത്രാാസന്ദർഭത്തിിൽ ദിിശ അറിിയുവാാൻ മുഅല്ലിംം� (മാാലുമിി, അമരക്കാാരൻ) ശ്രദ്ധിി
ക്കുന്നു. പഞ്ചിിലിി ബുദ്ധിിയുംം മുഅല്ലിംം� ഹൃദയവുമാാകുന്നു.
കാാവ്യയത്തിിന്റെ� എല്ലാാ ഭാാഗവുംം ഇതുപോ�ോലെ� ക്ലിിഷ്ടമല്ല. പ്രവാാചകനോ�ോടുള്ള പ്രണയംം പ്രമേ�
യമാാകുമ്പോ�ോൾ കാാവ്യംം� സരളവുംം ഹൃദ്യയവുമാാകുന്നു. സാാമൂഹ്യയവിിമർശനംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഭാാഗങ്ങൾ
കവിിയുടെെ നർമബോ�ോധംംകൊ�ൊണ്ടുംം പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾ, ലോ�ോകോ�ോക്തിികൾ എന്നിിവയുടെെ സാാന്നിിധ്യംം�
കൊ�ൊണ്ടുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
കേ�ട്ടാാലുംം കേ�ട്ടാാലുംം കേ�ട്ടിില്ല പൊ�ൊട്ടാാ
ഉണ്ടോ�ോ നീീ ഏതാാനുംം ഓർത്തിിട്ട്് പൊ�ൊട്ടാാ
ഉൻമിിഴിി കെ�ട്ടെെ കുരുടാായോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ
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പട്ടംം പൊ�ൊളിിഞ്ഞാാൽ പറക്കുമോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ
പാാലംം മുറിിഞ്ഞാാൽ കടക്കാാമോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ11
പരമാാത്മദർശനംം എന്ന ആത്യയന്തിികലക്ഷ്യയവുമാായിി ജീീവിിതസമുദ്രത്തിിലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കു
മ്പോ�ോൾ സൽക്കർമങ്ങളാായിിരിിക്കണംം പാാഥേ�യംം എന്നുംം ലക്ഷ്യംം� മറന്നുപോ�ോകരുതെ�ന്നുംം കവിി
ഓർമിിപ്പിിക്കുന്നു.

4. നൂൽമാാല
കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്ല്യാാ�രുടെെ അവസാാനകൃതിിയാായ നൂൽമാാലയിിൽ പതിിമൂന്ന്് ഇശലുകളുംം അറുനൂ
റിിൽപ്പരംം വരിികളുമുണ്ട്്. തന്റെ� ആത്മീീയഗുരുവാായ ശൈൈഖ്് മുഹ്യിി�ദ്ദീീൻ അബ്ദുൽഖാാദർ ജീീലാാനിിയുടെെ
ചരിിത്രവുംം സ്തുതിികീീർത്തനങ്ങളുമാാണ്് കൃതിിയുടെെ ഉള്ളടക്കംം. ശൈൈഖ്് ജീീലാാനിിയെ� വാാഴ്ത്തുന്ന
കാാര്യയത്തിിൽ മുസ്ലിിയാാർ ഖാാളിിമുഹമ്മദിിനെ� കടത്തിിവെ�ട്ടുന്നതാായിി തോ�ോന്നു.
കണ്ടെ� വളർമകൾ ചുരുക്കിി ചൊ�ൊന്നേ�ൻ
കാാണുംം അരിിപ്പത്തിിനളവിില്ലാാ കേ�ൾ
ഉണ്ടങ്ങവർക്ക്് വൽഫ്് പറവാാൻയെ�ന്ന്്
ഉള്ളാാൽ നിിനക്കാാവിിൻ മനുതരെെ കേ�ൾ
അണ്ടംം അർളാാലംം ഉടയോ�ോൻ തന്റെ�
ആറ്റക്കനിിവഴിി നിിലപാാടുള്ളോ�ോർ
കൊ�ൊണ്ടോ�ോർ മണിിമുത്ത്് മഹ്്മൂദരെെ
കനക തിിരുക്കാാല്് വഴിിക്കാാണ്ടോ�ോർ12
നൂൽമദ്്ഹ്് (1737) രചിിച്ച്് അമ്പതുവർഷങ്ങൾക്കുശേ�ഷമാാണ്് നൂൽമാാല രചിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്.

5. രിിഫാാഈമാാല (1812)
ശൈൈഖ്് അഹ്് മദുൽ കബീീറിിനെ� പ്രകീീർത്തിിക്കുന്ന രിിഫാാഈമാാല മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയുടെെ അതേ�
ശൈൈലിിയിിൽ രചിിക്കപ്പെ�ട്ട മറ്റൊ�ൊരു മാാലപ്പാാട്ടാാണ്്. ശൈൈഖ്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ അബ്ദുൽ ഖാാദർ ജീീലാാനിിയുടെെ
സഹോ�ോദരപുത്രനാായ അഹ്് മദുൽ കബീീർ രിിഫാാഇയ്യ ത്വവരീീഖത്തിിന്റെ� സ്ഥാാപകനാായിി അറിിയപ്പെ�
ടുന്നു. ശൈൈഖ്് രിിഫാാഈയുടെെ അദ്്ഭുത കൃത്യയങ്ങളുംം അമാാനുഷിികസിിദ്ധിികളുംം കവിി ഈ പാാട്ടിിൽ
വർണിിക്കുന്നുണ്ട്്. ശൈൈഖിിന്റെ� സിിദ്ധിികളിിൽ സർപ്പദോ�ോഷത്തിിൽ നിിന്ന്് രക്ഷിിക്കുന്നതിിനുള്ള കഴിിവ്്
പ്രസിിദ്ധമാാണ്്. സർപ്പശല്യംം� ഒഴിിഞ്ഞു കിിട്ടുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി രിിഫാാഈമാാല ചൊ�ൊല്ലിിക്കുന്ന പതിിവ്്
വിിശ്വാാ�സിികൾക്കിിടയിിലുണ്ടാായിിരുന്നു.
എന്റെ� മുരീീദെെ പെ�രുമ്പാാമ്പ്് തീീണ്ടുകിിൽ
ഏതുംം വിിഷമിില്ല എന്നു പറഞ്ഞോ�ോവർ 13
എന്ന വരിികൾ ആയിിരിിക്കണംം ഈ വിിശ്വാാ�സത്തിിന്് കാാരണംം.കേ�രളത്തിിൽ നടത്തപ്പെ�ടുന്ന
കുത്തുറാാത്തീീബ്്14 എന്ന ആചാാരംം രിിഫാാഈ ശൈൈഖിിന്റെ� പേ�രിിലാാണ്് നടത്താാറുള്ളത്്.

6. മഹമൂദ്് മാാല(1872)
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയുടെെ അനുകരണമാാണ്് ഈ മാാലയുംം എന്ന്് അതിിന്റെ� തുടക്കംം തന്നെ� തെ�ളിിയിി
ക്കുന്നു.
കൊ�ൊല്ലംം ആയിിരത്തിി നാാല്പത്തിിയേ�ളിിൽ ഞാാൻ
കോ�ോത്തേ�ൻ ഇമ്മാാലനെ� നൂറ്റയ്്മ്പത്താാറോ�ോളംം
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മാാണിിക്കംം കൽക്കരടൊ�ൊന്നാായിി കോ�ോത്തെ� പോ�ോൽ
മഹമൂദ്് മാാലനെ� കോ�ോത്തേ�ൻ ഞാാൻ ലോ�ോകരെെ .15
രചനാാകാാലംം കൊ�ൊല്ലവർഷംം 1047 ആണെ�ന്ന്് ഈ വരിികളിിൽ നിിന്ന്് സിിദ്ധിിക്കുന്നു. പക്ഷേ�
രചയിിതാാവ്് ആരെെന്നത്് അജ്ഞാാതമാാണ്്. മുഹമ്മദ്്ന
 ബിിയുടെെ ജീീവിിതകഥയുംം അപദാാനങ്ങളുമാാണ്്
മഹമൂദ്് മാാലയുടെെ ഉള്ളടക്കംം. സൂഫിിവിിശ്വാാ�സമനുസരിിച്ച്് പൂർണ്ണനാായ മനുഷ്യയൻ ( ഇൻസാാൻ ഇ
കാാമിിൽ ) ആണ്് പ്രവാാചകൻ.

7. സഫലമാാല (1896)
മാാപ്പിിളപ്പാാട്ടുകൾക്കിിടയിിൽ വേ�റിിട്ടുനിിൽക്കുന്ന ഒരു രചനയാാണ്് സഫലമാാല. പൊ�ൊന്നാാനിിക്കടുത്ത്്
അണ്ടത്തോ�ോട്് കുളങ്ങര വീീട്ടിിൽ മൊ�ൊയ്തു മുസ്ലിിയാാർ ആണ്് രചയിിതാാവ്്. അദ്ദേേഹംം ശുജാായിി എന്ന
പേ�രിിലുംം അറിിയപ്പെ�ടുന്നു. സഫലമാാല എന്ന പേ�രു തന്നെ� ഇതര മാാലപ്പാാട്ടുകളിിൽ നിിന്ന്് ഈ
കൃതിിക്കുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. സൂഫിിസവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പല സാാങ്കേ�തിികപദങ്ങളുംം
ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുള്ള ഈ കാാവ്യംം� അറബിിമലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പതിിവു രീീതിികളിിൽ നിിന്നു
മാാറിിനിിൽക്കുന്ന ഒരു ദാാർശനിികരചനയാാണ്്. പ്രപഞ്ചോ�ോൽപ്പത്തിി മുതൽ ഇങ്ങോ�ോട്ടുള്ള പ്രവാാച
കപരമ്പരയുടെെ ലഘുചരിിത്രവുംം ഒപ്പംം ആത്മീീയ തത്ത്വോ�ാ�പദേേശങ്ങളുമാാണ്് ഉള്ളടക്കംം. ഭൗ�തിിക
ജീീവിിതത്തോ�ോടുള്ള അഭിിനിിവേ�ശംം വെ�ടിിഞ്ഞ്് ആധ്യാാ�ത്മിിക മാാർഗത്തിിൽ ചരിിക്കുന്നതിിന്് മനുഷ്യയരെെ
ആഹ്വാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന ഗഹനമാായ ഒരു സൂഫിി കാാവ്യയമാാണ്് സഫലമാാല. ചിില വരിികൾക്ക്് കപ്പപ്പാാ
ട്ടിിലെ� വരിികളോ�ോടുള്ള സാാദൃശ്യംം� വ്യയക്തമാാണ്്.
പകൽ കണ്ണടച്ചാാൽ ഇരുളാാമോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ
പന്തംം പിിടിിച്ചാാൽ ഫജർ16ആമോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ
തിിന്നാാ പഴത്തിിൻ രുചിിയെ�ന്ത്് പൊ�ൊട്ടാാ
നട്ടാാൽ പുൽ നെ�ല്ല്് വിിളയുമോ�ോ പൊ�ൊട്ടാാ17
ഗഹനമാായ ആശയങ്ങളെെ ലളിിതമാായിി ആവിിഷ്്കരിിക്കുന്നതിിൽ സഫലമാാലാാകാാരൻ പ്രകടിിപ്പിി
ക്കുന്ന വൈൈഭവംം അന്യാാ�ദൃശമാാണ്്.
തേ�ടുന്നിിവർ നിിന്നെ� മണ്വീീട്ടിിലേ�ക്ക്്
തഞ്ചംം നീീ തേ�ടുന്നു പൊ�ൊൻവീീട്ടിിലേ�ക്ക്്
അകക്കണ് തുറന്നാാകെ� നോ�ോക്കൊ�ൊന്ന്് മോ�ോടാാ
ഉൾസാാരംം ഓർത്താാൽ ഉറങ്ങാാമോ�ോ കേ�ടാാ19
അകക്കണ്ണു തുറന്ന ഒരുവന്് ഉറങ്ങാാനാാവുകയിില്ലെ�ന്ന്് കവിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു. തന്റെ� സൃഷ്ടിിരഹസ്യംം�
മനസ്സിിലാാക്കിി അതിിനെ� സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കാാനുള്ള ശ്രമത്തിിൽ അയാാൾ എല്ലാായ്്പോ�ോഴുംം ജാാഗ്ര
ദവസ്ഥയിിലാായിിരിിക്കുംം. ഉൾപ്പൊ�ൊരുൾ ഗ്രഹിിക്കാാത്തവർക്ക്് തന്റെ� കാാവ്യംം� അഫലമാാകുമെെന്ന
മുന്നറിിയിിപ്പു നൽകാാനുംം കവിി മറക്കുന്നിില്ല.
ചൊ�ൊല്ലിിപ്പിിരിിന്തുതയ്് സഫലമാാല
സാാരംം ധരിിക്കാാത്തോ�ോർക്കഫലമാാല19

8. വലിിയ നസീീഹത്ത്്മാാല
തിിരൂരിിനടുത്ത കൂട്ടാായിി സ്വവദേേശിി മാാനാാക്കാാന്റകത്ത്് കുഞ്ഞിിക്കോ�ോയ തങ്ങൾ രചിിച്ച വലിിയ നസീീ
ഹത്ത്്മാാല ഒരു കാാലത്ത്് മാാപ്പിിളമാാർക്കിിടയിിൽ വ്യാാ�പകമാായിി പ്രചരിിച്ചിിരുന്നു. ഉദ്്ബോ�ോധനപ
രമാായ ഒരു കൃതിിയാാണിിത്്. മരണംം, ഖബർ , മഹ്്ശറ , സ്വിി�റാാത്ത്്പാാലംം, നരകംം എന്നിിവയിിലെ�
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ശിിക്ഷകളെ�യുംം സ്വവർഗംം, തൃക്കല്യാാ�ണംം (പ്രവാാചകനൊ�ൊത്ത്് ഒരുമിിക്കുക ) , ലിിഖാാഹ്് (ദൈൈവദർ
ശനംം ) തുടങ്ങിിയവയെ�യുംം ഈ പാാട്ടിിൽ വർണിിക്കുന്നു.

9. ഇച്ചമസ്താാന്റെ� വിിരുത്തങ്ങൾ
ഇച്ച എന്നറിിയപ്പെ�ട്ട അബ്ദുൾ ഖാാദർ മസ്താാൻ പൂർണാാർഥത്തിിൽ സൂഫിിയാായിിരുന്നു. കണ്ണൂരിിലെ�
ഒരു സമ്പന്ന കുടുംംബത്തിിൽ ജനിിച്ച്് ഒരു വൻകിിട വ്യാാ�പാാരിിയാായിിത്തീീർന്ന അബ്ദുൾ ഖാാദറിിന്റെ�
ജീീവിിതംം ഫരീീദുദ്ദീീൻ അത്താാറിിനെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നു. ആധ്യാാ�ത്മിികലഹരിിയിിൽ മത്തനാായ ഇച്ച
സമ്പത്തെ�ല്ലാം�ം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് അവധൂതനെ�പ്പോ�ോലെ� അലഞ്ഞു നടന്നു. തന്റെ� അലച്ചിിലിിനിിടയിിൽ
മതിിലുകളിിലുംം വാാതിിലുകളിിലുംം മറ്റുംം കരിിക്കഷണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് കാാവ്യയശകലങ്ങൾ എഴുതിിയിിടുക
അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പതിിവാായിിരുന്നു. ഗൂഢാാർഥകങ്ങളാായ ഈ ഗാാനങ്ങളിിൽ വളരെെക്കുറച്ചേ� പ്രസിിദ്ധീീ
കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളൂ. ഇച്ചമസ്താാന്റെ� വിിരുത്തങ്ങൾ സമ്പാാദിിച്ചു പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ഒ. ആബു മലനാാട്ടിിലെ�
ഉമർ ഖയ്യാംം� എന്നാാണ്് അദ്ദേേഹത്തെ� വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്. 20
ഹൂ ഹൂ എണ്ടെ�പ്പൊ�ൊഴുതുംം
ഉപദേേശ മന്തിിരമെെ
നഫ്്സേ� കുടിിക്ക്് മദിിരംം
പുത്തിിമാാൻകൾ ഒക്കെ�യുംം
പുടംം കുടിിക്കുംം കള്ളെ�ടാാ
പുള്ള്് ലാാഇലാാഹ ഹൂ
മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാാ 21
തുടങ്ങിിയ ഇച്ചയുടെെ വരിികൾ ഉമർ ഖയ്യാാമിിനെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നു. ആധ്യാാ�ത്മിികജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�
ലഹരിിയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് ഉമർഖയ്യാംം� സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്ന പ്രതീീകവുംം മദ്യയമാായിിരുന്നല്ലോ�ോ. മാാപ്പിിള
ദാാർശനിിക സാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� സമുന്നതമാാതൃകയാാണ്് ഇച്ചമസ്താാന്റെ� കൃതിികൾ .അത്് സാാധാാര
ണക്കാാർക്ക്് വാായിിച്ചു ഗ്രഹിിക്കുക എളുപ്പമല്ല.

10. മമ്പുറംംമാാല
പേ�രു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതു പോ�ോലെ� മമ്പുറംം സയ്യിിദ്് അലവിി തങ്ങളുടെെ അപദാാനങ്ങൾ വർണ്ണിിക്കുന്ന
മാാലപ്പാാട്ടാാണിിത്്. നഫീീസത്ത്് മാാലയുടെെ ഇശലിിലാാണ്് ഈ കൃതിി രചിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നത്്. മറ്റു
മാാലപ്പാാട്ടുകളെെപ്പോ�ോലെ�ത്തന്നെ� സ്രഷ്ടാാവിിനെ�യുംം പ്രവാാചകനെ�യുംം സ്തുതിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് തുടക്കംം.
ആദിിബിിസ്മിി ഓതിി ഹംംദുംം ബേ�ദിി റസൂലുള്ളാാ
അന്നബിിയിിൽ എൻസലാാത്തുംം ഉന്നിി സലാാമുള്ളാാ
സാാദിിഖവൻ സാാദിിഖെ�ന്നേ� സാാദിിഖർക്കുണർത്തേ�
സയ്യിിദ്് അബൂബക്കർ ദെെ മൊ�ൊയ്യിിദിിൽ ഏകള്ളാാ 22
മമ്പുറംം മാാലയുംം ഇതര മാാലപ്പാാട്ടുകളുടെെ ഒരു അനുകരണംം തന്നെ�യാാണ്്.

11. പുതിിയ മുഹ്്യി
 ിദ്ദീീൻമാാല
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയുടെെ അനുകരണങ്ങളാായിി അനേ�കംം മാാലപ്പാാട്ടുകളുണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ
അതിിന്റെ� അപ്രതിിരോ�ോധ്യയമാായ സ്വാാ�ധീീനശക്തിി വിിളിിച്ചോ�ോതുന്ന രണ്ട്് കൃതിികൾ പുതിിയ മുഹ്്യിി
ദ്ദീീൻമാാല എന്ന പേ�രിിൽ പിില്ക്കാാലത്ത്് രചിിക്കപ്പെ�ടുകയുണ്ടാായിി. പൊ�ൊന്നാാനിി സ്വവദേേശിി നാാലകത്ത്്
കുഞ്ഞിിമൊ�ൊയ്തീീൻ കുട്ടിി 1903- ലുംം ഇടവാാ സ്വവദേേശിി ഫക്കീീർ മുഹമ്മദ്് 1910 - ലുംം രചിിച്ചവയാാണ്് ഈ
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കൃതിികൾ . മുഹിിയിിദ്ദീീൻമാാല രചിിക്കപ്പെ�ട്ട്് മൂന്നു നൂറ്റാാണ്ടിിനു ശേ�ഷവുംം അതിിന്റെ� അനുകരണങ്ങൾ
പുറപ്പെ�ടുന്നതിിനു കാാരണംം ത്വവരീീഖത്ത്്പ്രസ്ഥാാനത്തിിനുംം മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ ശൈൈഖിിനുംം ജനങ്ങളുടെെ
ഇടയിിലുള്ള സ്വാാ�ധീീനശക്തിിയാാണ്്. ശാാദുലിിമാാല, സിിദ്ദീീഖ്്മാാല, മുഹ്്ജിിസാാത്ത്് മാാല, ഇബ്രാാഹീീമിി
ബ്്നു
 അദ്്ഹംം നേ�ർച്ചപ്പാാട്ട്് തുടങ്ങിി സൂഫിിസവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അനേ�കംം പാാട്ടുകൾ ഇക്കാാലത്ത്്
ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. ഈ കൃതിികൾ രചിിക്കപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിികപരിിസരംം സൂഫിിസത്തിിന്റെ� പ്രഭാാവത്താാൽ
സമ്പന്നമാായിിരുന്നു.
മാാപ്പിിളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ സൂഫിി ദർശനസാാന്നിിധ്യയത്തിിന്് തുടക്കംം കുറിിച്ച രചനയാാണ്്
മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാല. പ്രസ്തുത രചനയിിലെ� ബിംം�ബങ്ങളിിലുംം പ്രതിിമാാനങ്ങളിിലുംം പാാരമ്പര്യയ നിിഷേ�ധ
ത്തിിന്റെ�യുംം സ്വവതന്ത്ര കാാൽപ്പനിികതയുടെെയുംം നവ വൈൈകാാരിികനിിരപ്പാാണ്് അടയാാളമിിടുന്നത്്.
ഒരു ഉദാാഹരണംം :
ഹല്ലാാജെ� കൊ�ൊല്ലുന്നാാൾ അന്നു ഞാാനുണ്ടെ�ങ്കിിൽ
അപ്പൾ അവർകൈൈ പിിടിിപ്പൻ ഞാാൻ എന്നോ�ോവർ 23
അനൽഹഖ്് എന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചതിിന്റെ� പേ�രിിൽ ക്രിിസ്തുവർഷംം 922-ൽ വധശിിക്ഷയ്ക്കു വിിധേ�യനാാക്ക
പ്പെ�ട്ട വിിഖ്യാാ�ത സൂഫിിപണ്ഡിിതനുംം ഗ്രന്ഥകാാരനുമാായിിരുന്നു മൻസൂർ അൽ ഹല്ലാാജ്്. സൂഫിിസ
ത്തിിലെ� ഫനാാ എന്ന അവസ്ഥയിിൽ എത്തിിയിിരുന്ന ഹല്ലാാജ്് ആത്മവിിസ്മാാരകമാായ വിിധത്തിിൽ
ഹർഷോ�ോന്മാാദത്തിിലെ�ത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിിലാാണ്് അനൽഹഖ്് എന്ന്് ഉദീീരണംം ചെ�യ്തിിരുന്നത്്.
അഹംം ബ്രഹ്്മാാസ്മിി എന്നതിിനു തുല്യയമാായ അറബിി പ്രയോ�ോഗമാാണ്് അനൽ ഹഖ്് . ഈ പ്രഖ്യാാ�പന
ത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ വധിിക്കപ്പെ�ട്ട ഹല്ലാാജിിന്റെ� പക്ഷത്താാണ്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ ശൈൈഖിിനെ� ഖാാളിി മുഹമ്മദ്്
പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നതെ�ന്നത്് പ്രധാാനമാാണ്്. മുഹ്്യിിദ്ദീീൻമാാലയിിലെ� കാാവ്യയബിംം�ബങ്ങൾ പൊ�ൊതുവിിൽ
സൂഫിി പക്ഷപാാതിിത്വംം� പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.

ത്വവരീീഖത്ത്്പ്രസ്ഥാാനവുംം അറബിി മലയാാളസാാഹിിത്യയവുംം
സൂഫിിസത്തിിന്റെ� സംംഘടനാാ രൂപമാാണ്് ത്വവരീീഖത്തുകൾ. പതിിനാാലാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ തന്നെ� കേ�രള
ത്തിിൽ വ്യയത്യയസ്ത ത്വവരീീ ഖത്തുകൾക്ക്് പ്രചാാരംം ലഭിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്ന്് ഇബ്്നു ബത്തൂത്തയുടെെ സഞ്ചാാര
വിിവരണങ്ങളിിൽ നിിന്നു മനസ്സിിലാാക്കാംം�. കേ�രളമുസ്ലിിങ്ങൾക്കിിടയിിൽ വിിവിിധ ത്വവരീീഖത്തുകൾ സാാർവ്വ
ത്രിികമാായുംം ആഴത്തിിലുംം വേ�രൂന്നിിയിിരുന്ന ഘട്ടത്തിിലാാണ്് ഖാാളിി മുഹമ്മദ്്, കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്ലിിയാാർ,
ശുജാായിി മൊ�ൊയ്തു മുസ്ലിിയാാർ തുടങ്ങിിയവർ ജീീവിിച്ചിിരുന്നത്്. ഖാാളിി മുഹമ്മദിിനെ�പ്പോ�ോലെ� കുഞ്ഞാായിിൻ
മുസ്ലിിയാാരുംം ശൈൈഖ്് മുഹിിയുദ്ദീീൻ അബ്ദുൽ ഖാാദർ ജിിലാാനിിയുടെെ പേ�രിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്ന ഖാാദിിരിിയ്യ
ത്വവരീീഖത്തിിന്റെ� നേ�താാവുംം വക്താാവുംം ഖലീീഫ (പ്രതിിനിിധിി)യുംം ആയിിരുന്നു. ഖാാദിിരിിയ്യ ത്വവരീീഖത്തിിന്റെ�
പ്രചാാരണവുംം പ്രബോ�ോധനവുംം ലക്ഷ്യയമാാക്കിി രചിിക്കപ്പെ�ട്ടവയാാണ്് അവരുടെെ കൃതിികൾ. കാാലസൂച
നയോ�ോടെെ ലഭ്യയമാായ അറബിിമലയാാളകൃതിികളിിൽ ആദ്യയത്തേ�ത്് മുഹ്്യിിദ്ദീീൻ മാാലയുംം രണ്ടാാമത്തേ�ത്്
നൂൽമദ്്ഹുമാാണ്്. കാാല സൂചനയിില്ലാാത്ത പ്രാാചീീന അറബിിമലയാാളകൃതിികളുംം സൂഫിിസവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ടവയാാണ്്. ലഭ്യയമാായ വസ്തുതകളിിൽ നിിന്നുംം അറബിിമലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിന്റെ� പിിറവിി
തന്നെ� സൂഫിിസവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ഉണ്ടാായതെ�ന്ന്് കരുതുക അയുക്തിികമാാവിില്ല. അറബിി
മലയാാളംം പോ�ോലെ�യുള്ള വ്യയവഹാാര രൂപങ്ങൾ ഇതര ദേ�ശങ്ങളിിലുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. അറബിിലിിപിി
ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് തദ്ദേ�ശഭാാഷ എഴുതുന്നസമ്പ്രദാായംം അറബിികൾ എത്തിിപ്പെ�ട്ടേേടത്തെ�ല്ലാം�ം അവർ
വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്തിിരുന്നു. അറബിിമലയാാളംം, അറബിിത്തമിിഴ്്, അറബിിക്കന്നട, അറബിിത്തെ�ലുങ്ക്്
എന്നിിങ്ങനെ� തെ�ക്കെ� ഇന്ത്യയൻ ഭാാഷകളിിൽ ഒരു മഹത്താായ സാാഹിിത്യയ പാാരമ്പര്യയമുണ്ടാാക്കുന്നത്്
ഈ ബദൽ സാാക്ഷരതയാാണ്്. അവയുടെെ അടിിസ്ഥാാനസ്വവഭാാവംം സൂഫിി ആത്മീീയതയാാണ്്.
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പ്രവാാചകന്റെ� അപദാാനങ്ങളാായ ബൈൈത്തുകളുംം മൗ�ലീീദുകളുംം അതിിന്റെ� ഭാാഗങ്ങളാാണ്്. 24
കേ�രളത്തിിൽ മാാത്രംം സംംഭവിിച്ച ഒരു ആകസ്മിികതയല്ല ഈ പുതിിയ വ്യയവഹാാരരൂപത്തിിന്റെ�
പിിറവിി എന്ന്് എംം.എ. റഹ്്മാാന്റെ� മേ�ലുദ്ധരിിച്ച വാാക്യയങ്ങളിിൽ നിിന്നു വ്യയക്തമാാണ്്. അറബിികൾ
ചെ�ന്നെ�ത്തിിയ നാാടുകളിിലെ�ല്ലാംം� ഇത്തരത്തിിൽ പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകളെെ അറബിിലിിപിിയിിൽ എഴുതുന്ന
സമ്പ്രദാായംം അവർ വിികസിിപ്പിിച്ചെ�ടുത്തിിട്ടുണ്ട്്. സൂഫിി ആത്മീീയതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടാാണ്് ഇവ
നിിലവിിൽ വന്നിിട്ടുള്ളതെ�ന്നതുംം വ്യയക്തമാാണ്്. ലഭ്യയമാായ അറബിിമലയാാള കൃതിികളുടെെ ചരിിത്രംം ഇത്്
സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
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ഡോ�ോ.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ പിി.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ഗവ. ആർട്്സ്് ആൻഡ്് സയൻസ്് കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊ
ഫസറാാണ്്. ‘ബഷീീറിിലെ� സൂഫിി’ എന്ന പുസ്തകംം പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

പുതുകഥകളിിലെ� നവമാാനവിിക ഭാാവനകൾ:
ടെെക്്നോ �ോ ഹ്യൂൂമൻ കർത്തൃത്വവങ്ങളുടെെ സംംഘർഷങ്ങൾ
ലിിജിി എൻ.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, ഗവ. ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്, തലശ്ശേ�രിി

സംംഗ്രഹംം
മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതമാായ ഹ്യൂൂമനിിസത്തിിന്റെ� പരിിണതിിയാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം. ശാാസ്ത്രസാാങ്കേ�തിിക
വിിദ്യയകളുടെെ ഫലമാായിി മനുഷ്യയരുടെെ ജൈൈവഘടനയ്ക്കുംം ജീീവിിത രീീതിികൾക്കുംം മൂല്യയങ്ങൾക്കുംം വരുന്ന
മാാറ്റങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം എന്ന സങ്കല്പംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. മനുഷ്യയശരീീര
ത്തിിലുംം ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതവ്യയവഹാാരങ്ങളിിലുംം കടന്നു കയറിിയ യന്ത്രസാാങ്കേ�തിികത മനുഷ്യയസത്തയെ�
പുനർനിിർവചിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ഒരു കാാലഘട്ടമാാണ്് ഇന്ന്്. സത്താാപരമാായ ഈ മാാറ്റംം പുതിിയൊ�ൊരു
മനുഷ്യയസമൂഹത്തെ�ത്തന്നെ� സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഈ മാാറ്റംം യുവതലമുറയിിലെ� പല കഥാാകൃത്തുക്കളുടെെയുംം
രചനകളിിൽ നിിന്ന്് നമുക്ക്് വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ കഴിിയുംം. മനുഷ്യയനുംം യന്ത്രവുംം സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകളുംം
സൃഷ്ടിിക്കുന്ന നവസമൂഹ കല്പനകൾ മലയാാളത്തിിലെ� പുതു കഥകളിിലുംം പ്രതിിഫലിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മനുഷ്യയനുംം സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയകളുംം സഹവർത്തിിത്വവത്തിിൽ കഴിിയുന്ന കാാലത്ത്് മാാനവാാനന്തര (Post
human) സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ഈ ഭാാവനകൾ മലയാാള ചെ�റുകഥകളിിലെ� പുതുഭാാവുകത്വവത്തെ�
നിിർണയിിച്ചതെ�ങ്ങനെ� എന്ന അന്വേ�േഷണത്തിിന്് പ്രത്യേ�േക പ്രസക്തിിയുണ്ട്്. ഈ പ്രബന്ധംം സഞ്ച
രിിക്കുന്നത്് അത്തരമൊ�ൊരു പാാതയിിലൂടെെയാാണ്്. കെ�.വിി.പ്രവീീണിിന്റെ� ഓർമ്മച്ചിിപ്പ്് എന്ന കഥാാസ
മാാഹാാരത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയാാണ്് ഈ പഠനംം നടത്തിിയിിട്ടുള്ളത്്. കാാതറിിൻ ഹെ�യിിൽസ്്,ഡോ�ോണ
ഹാാർവെ�, ജെ�യ്്ൻ ബെ�ന്നറ്റ്് എന്നിിവർ അവതരിിപ്പിിച്ച പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമൻ ചിിന്തകളിിൽ നിിന്ന്് ഉരുത്തിിരിി
ഞ്ഞുവന്ന നവമാാനവിികത എന്ന ആശയത്തെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്് ഈ നിിരീീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോ�ോട്ടു
വയ്ക്കുന്നത്്. നവമാാനവിികതയുടെെ ലോ�ോകക്രമത്തോ�ോട്് സൂക്ഷ്മമാായിി സംംവദിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് യന്ത്ര- മനുഷ്യയ
(techno- human) കർത്തൃത്വവങ്ങളുടെെ ഉത്്കണ്ഠകളുംം സംംഘർഷങ്ങളുംം അപമാാനവീീകരണത്തിിന്റെ�
ഇടങ്ങളാായിി ഈ കഥകളിിൽ രൂപപ്പെ�ടുന്നു.യന്ത്രംം/ മനുഷ്യയൻ,സഹജംം / കൃതിിമംം എന്ന ദ്വവന്ദ്വവങ്ങളിിൽ
നിിന്ന്് മുക്തമാാകാാത്ത മാാനവലോ�ോകത്തിിന്റെ� ഭീീതിിയുംം സന്ദിിഗ്ദ്ധതകളുംം ആശങ്കകളുംം ഈ കഥകളുടെെ
ആശയപരിിസരമാായിിത്തീീരുന്നുണ്ട്്. മനുഷ്യയ നൈൈതിികതയുംം സ്വവത്വവവുംം പുനർനിിർവചനത്തിിന്് വിിധേ�യ
മാാകുന്ന പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമൻ കാാലത്തിിന്റെ� കർത്തൃത്വവ സംംഘർഷമാാണ്് ഈ കഥകളെെ വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം, ട്രാാൻസ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം, ടെെക്്നോ�ോ – ഹ്യൂൂമൻ, പ്രതീീതിി
യാാഥാാർത്ഥ്യംം�

112

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലേ�യുംം ഇരുപത്തൊ�ൊന്നാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലേ�യുംം വിിജ്ഞാാന പഠന ധാാരകളുടെെ
ഭാാഗമാായാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം, ട്രാാൻസ്് ഹ്യൂൂമനിിസംംഎന്നീീ ആശയ പദ്ധതിികൾ രൂപപ്പെ�ട്ടത്്.
മാാനവ വാാദാാനന്തര മനുഷ്യയൻ എന്ന സങ്കല്പമാാണ്് ഈ ആശയങ്ങൾക്ക്് അടിിസ്ഥാാനമാായിിട്ടുള്ളത്്.
ഈ ആശയങ്ങൾ ശാാസ്ത്രലോ�ോകത്തിിന്റെ� കുതിിപ്പുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുന്നു. വിിജ്ഞാാന വിിസ്ഫോ�ോടനത്തിി
ന്റെ�യുംം സാാങ്കേ�തിികശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�യുംം ലോ�ോകംം മനുഷ്യയ ശരീീരത്തിിന്റെ� പരിിമിിതിികളെെയുംം അതിിരു
കളേ�യുംം ഭേേദിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് മനുഷ്യയ വിികാാസംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നു എന്ന ശാാസ്ത്ര ചിിന്തയിിൽ നിിന്നാാണ്്
മാാനവവാാദാാനന്തര മനുഷ്യയ സങ്കല്പംം ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞത്്. ഈ ആശയ ധാാരകളെെ ചർച്ചയ്ക്ക്് വിിധേ�യ
മാാക്കിിയത്് ശാാസ്ത്രജ്ഞരുംം ശാാസ്ത്രലോ�ോകവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടവരുമാാണ്്.
മനുഷ്യയ കേ�ന്ദ്രിിതമാായ മാാനവ വാാദത്തിിന്റെ� പരിിമിിതിികളെ�യുംം അതിിരുകളെെയുംം ഭേ�ദിിച്ചു
കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് ഹ്യൂൂമൻ ചിിന്തകൾ രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്നത്്. ഭൂമിിയിിൽ ബൗൗദ്ധിികമാായുംം കാായിികമാായുംം
ഏറ്റവുംം വിികാാസംം പ്രാാപിിച്ച ഏക ജന്തു മനുഷ്യയൻ മാാത്രമാാണെ�ന്ന പിിൻബലത്തിിലാാണ്് മാാനവവാാദംം
ശക്തിി പ്രാാപിിക്കുന്നത്്. ഡാാർവിിനീീയൻ പരിിണാാമ സിിദ്ധാാന്തത്തിിന്റെ� ആധാാരവുംം അതിിനകത്ത്്
ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരുന്നു. എന്നാാൽ ആഗോ�ോളവൽക്കരണ കാാലംം മാാനവ വംംശത്തിിനു മുന്നിിൽ സൃഷ്ടിിച്ച
നൂതന ശാാസ്ത്ര - സാാങ്കേ�തിികതയുടെെ നവ ലോ�ോകംം മനുഷ്യയനുംം യന്ത്രവുംം കെ�ട്ടുപിിണയുന്ന ഒരിിടത്തെ�
സൃഷ്ടിിച്ചു.മനുഷ്യയലോ�ോകവുംം യന്ത്രലോ�ോകവുംം ജീീവലോ�ോകവുംം തമ്മിിലുണ്ടാായിി വന്ന ബന്ധത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
ഡോ�ോണ ഹാാർവെ� സൈൈ ബോ�ോർഗ്് മാാനിിഫെ�സ്റ്റോ�ോയിിൽ ചർച്ച ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ജന്തുക്കളിിൽ നിിന്നുംം
യന്ത്രങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം മനുഷ്യയനെ� കണിിശമാായിി വേ�ർതിിരിിച്ചു നിിർത്തുന്ന അതിിരുകൾ ഇല്ലാാതാായിി
രിിക്കുന്നുവെ�ന്നു മനുഷ്യയൻ സൈൈ ബോ�ോർഗ്് (cyborg) എന്ന സംംവർഗമാായിിരിിക്കുന്നുവെ�ന്നു ഹാാരവേ�
പറയുന്നുണ്ട്് (A cyborg Manifesto, 1985). സൈൈബർ സംംസ്കാാരത്തിിലെ�യുംം വിിവര സാാങ്കേ�തിിക
വിിജ്ഞാാനത്തിിലേ�യുംം വർച്വവൽ ശരീീരങ്ങളെ� (virtual bodies) അധിികരിിച്ച്് How we became
Post human എന്ന കൃതിി കാാതറ്്ൻ ഹെ�യിിൽസ്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുന്നത്് 1999ലാാണ്്.The
human is not one but many എന്ന ഹെ�യിിൽസിിന്റെ� ആശയങ്ങളുംം മേ�ൽ പറഞ്ഞതിിൽ നിിന്നു
ഭിിന്നമല്ല. യന്ത്രവുംം സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുംം. ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ടുന്ന ടെെക്്നോ �ോ
ഹ്യൂൂമൺ കർത്തൃത്വവങ്ങളുള്ള നവമാാനുഷനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചിിന്തകളാാണ്് കാാതറയിിൻ ഹെ�യ്്ൽസുംം
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
യന്ത്ര- മനുഷ്യയ സങ്കരവുംം നവലോ�ോകക്രമവുംം മലയാാളത്തിിലെ� സർഗ്ഗാാത്മക ഭാാവനകളെ�യുംം
ത്വവരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക ലോ�ോകംം മനുഷ്യയ നൈൈതിികതയേ�യുംം സ്വവത്വവത്തെ�യുംം പുനർ
നിിർവചനത്തിിന്് വിിധേ�യമാാക്കുന്ന മാാനവാാനന്തര കാാഴ്ചകളുടെെ ഇടത്തെ�യാാണ്് കെ�.വിി. പ്രവീീണിിന്റെ�
കഥകൾ പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നത്്.
നവ സാാങ്കേ�തിിക ലോ�ോകക്രമത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മതലങ്ങളോ�ോട്് സംംവദിിക്കുന്നുണ്ട്് ആ കഥകൾ.
താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന സാാങ്കേ�തിിക തൊ�ൊഴിിൽ മേേഖലയുംംഅമേ�രിിക്കൻ പ്രവാാസത്തിിന്റെ� ജീീവിിത
പരിിസരവുംം പ്രവീീണിിന്റെ� രചനകളിിൽ മലയാാളിിക്ക്് അത്രയേ�റെെ പരിിചിിതമല്ലാാത്ത പുതു ലോ�ോകത്തിി
ന്റെ� ഭാാവന ഭൂപടത്തെ� സൃഷ്ടിിച്ചു. മാാനവരാാശിിയുടെെ ചരിിത്രത്തെ� തിിരുത്തിി കൊ�ൊണ്ട്് ശാാസ്ത്ര പുരോ�ോഗതിി
ഭാാവിി മനുഷ്യയ സങ്കല്പത്തെ� പുനർനിിർവിിചിിക്കുന്ന നവ മാാനവിികതയാായിി കടന്നു വരുമ്പോ�ോൾ ഉണ്ടാാ
കുന്ന സംംഘർഷങ്ങൾ, വൈൈരുധ്യയങ്ങൾ, ഭീീതിികൾ എന്നിിവ വ്യയക്തിിസ്വവത്വവ നഷ്ടത്തിിന്റെ�യുംം അപമാാ
നവീീകരണത്തിിന്റെ�യുംം നിിലകളാായിി ആ ഭാാവനകളിിൽ രൂപപ്പെ�ടുന്നു. ഡിിജാാൻലിി, പ്രച്ഛന്നവേ�ഷംം
എന്നീീ നോ�ോവലുകളിിലുംം ഓർമ്മച്ചിിപ്പ്് എന്ന കഥാാസമാാഹാാരത്തിിലുംം നവലോ�ോകക്രമത്തിിന്റെ� ഈ
ആകുലതകൾ കണ്ടെ�ത്താാൻ കഴിിയുംം.
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ട്രാാൻസ്് ഹ്യൂൂമനിിസവുംം ടെെക്്നോ�ോ ഹ്യൂൂമൻ കർത്തൃത്വവവുംം
മനുഷ്യയനെ� സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയിിലൂടെെ അതിിമാാനുഷനാായിി തീീർക്കുകയാാണ്് ട്രാാൻസ്് ഹ്യൂൂമനിിസംം.
മനുഷ്യയ ശരീീരത്തിിന്റെ� പരിിമിിതിികളെെ മറിികടക്കാാൻ സാാങ്കേ�തിിക ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� സാാധ്യയതകളെെ ശരീീ
രത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ന്യൂൂറോ�ോ സയൻസ്്, നാാനോ�ോ ടെെക്നോ�ോളജിി, കമ്പ്യൂൂട്ടർ സാാങ്കേ�തിികത
എന്നിിവ മനുഷ്യയ ജൈൈവ അവസ്ഥയെ� (സഹജ അവസ്ഥയെ�) പരിിണമിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
സത്താാ പരമാായ വിികാാസംം ഇതിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാണ്് എന്ന ശാാസ്ത്രലോ�ോകത്തിിന്റെ� വെ�ല്ലുവിിളിിയിി
ലാാണ്് ട്രാാൻസ്് ഹ്യൂൂമനിിസംംനിിലനിിൽക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയ ശരീീരവുംം യന്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക തകളുംം വുംം
ചേ�ർന്നുണ്ടാാകുന്ന യന്ത്രമനുഷ്യയ സങ്കരത്തിിന്റെ� കർത്തൃത്വംം� വ്യയക്തിിസ്വവത്വംം� എന്ന വാാദത്തെ� തന്നെ�
ദൂരെെ നിിർത്തുന്നതാാണ്്. ഓർമ്മച്ചിിപ്പ്് എന്ന കഥയിിലൂടെെ ഓർമ്മകളുടെെ ഫയലിംം�ഗ്്, ഹാാക്കിംം�ഗ്്
എന്ന രണ്ടു സാാങ്കേ�തിിക പ്രക്രിിയയെ� മനുഷ്യയ മസ്തിിഷ്കവുമാായിി ബന്ധിിപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ഓർമ്മകളുംം
മനുഷ്യാാ�സ്തിിത്വവവുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം വ്യയക്തിിസ്വവത്വവത്തിിൽ നിിന്നുംം എങ്ങനെ� ഛിിന്നഭിിന്നമാാകുന്നു
എന്ന്് കഥാാഖ്യാാ�നംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. സ്വവകാാര്യയവുംം വൈൈയക്തിികവുമാായ ഓർമ്മകൾ എന്ന മനുഷ്യയ
സങ്കല്പത്തിിൽ നിിന്നുംം ചിിപ്പുകളിിൽ ശേ�ഖരിിക്കാാവുന്നതുംം ഏവർക്കുംം പ്രവേ�ശിിക്കാാവുന്നതുംം സ്വവന്തമാാ
ക്കാാവുന്നതുംം ആയ സാാങ്കേ�തിിക ഫയലുകളാായിി ഓർമ്മകളെെ പരിിണമിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിയുംം എന്ന
പുതിിയ അറിിവ്് യന്ത്ര-മനുഷ്യയ സങ്കരംം എന്ന നവമാാനവിിക ബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നു.
മലയാാളിി ഭാാവുകത്വവത്തിിന്് ഏറ്റവുംം സുപരിിചിിതവുംം ഗൃഹാാതുരവുമാായ ഓർമ്മച്ചെ�പ്പ്് എന്ന
പദത്തിിൽ നിിന്നുംം ഓർമ്മച്ചിിപ്പ്് എന്ന പുതിിയ സാാങ്കേ�തിിക സംംജ്ഞയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�രുന്ന
കാാലപരിിണിിതിി കഥാാഖ്യാാ�നത്തിിൽ ഭാാവുകത്വവപരമാായ മാാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്നു. മനുഷ്യയ കേ�ന്ദ്രിിതമാായ
മാാനവിികതയുടെെ അടയാാളങ്ങൾ യന്ത്ര- മനുഷ്യയ സങ്കരങ്ങളുടെെ സൂചകത്തിിലേ�ക്ക്് മാാറുകയാാണ്്.
മെെമ്മറിി ക്ലിിനിിക്കിിൽ,തലയോ�ോട്ടിിയുടെെ ഇരുഭാാഗത്തുംം ചിിപ്പുകൾ ഘടിിപ്പിിച്ച്് ഓർമ്മകളെെ വീീണ്ടെ�
ടുക്കാാൻ വിിധേ�യമാായിി കിിടക്കുന്നപോ�ോലീീസ്് ഓഫീീസറാായിിരുന്ന അമ്മയുംം സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയിിലെ�
അതിികാായനാായ ഐടിി പ്രൊ�ൊഫഷനലിിസ്റ്റാായ മകൻ ഹരിിയുംം ആണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ നേ�രിിട്ട്്
കടന്നു വരുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങൾ.രണ്ടു പേ�രുടെെയുംം ഓർമ്മകളാാണ്് കഥയിിലെ� വിിഷയംം
“ആറു മാാസംം മുൻപാാണ്് മെെമ്മറിി ക്ലിിനിിക്കിിൽ നിിന്ന്് തലയോ�ോട്ടിിയുടെെ രണ്ട്് വശങ്ങളിിലുംം
ദ്വാ�ാരങ്ങളുണ്ടാാക്കിി, ചെ�റു നഖത്തോ�ോളംം വലുപ്പമുള്ള ആ ചിിപ്പുകൾ വച്ചു പിിടിിപ്പിിച്ചത്്. ആ ചിിപ്പുകളുടെെ
കൂട്ടുകാാരനെ�പ്പോ�ോലെ� സ്റ്റിിമുലേ�റ്റർ എന്നു വിിളിിക്കുന്ന ഉപകരണവുംം. തലയോ�ോട്ടിിക്കുള്ളിിലെ� കുഞ്ഞു
ചിിപ്പുകളുംം സ്റ്റിിമുലേ�റ്ററിിനുള്ളിിലെ� വലിിയ ചിിപ്പുംം തമ്മിിലുള്ള വൈൈദ്യയത വിിനിിമയത്തിിലാാണ്് അമ്മയുടെെ
അവശേ�ഷിിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ജീീവിിക്കുന്നത്്”. (കെ�.വിി. പ്രവീീൺ 2017. പുറംം 42) മനുഷ്യയന്റെ�നഷ്ട
പ്പെ�ടുന്ന ഓർമ്മകളെെ നിിലനിിർത്താാനുംം പുനരാാനയിിക്കാാനുംം പ്രാാപ്തമാാവുന്ന ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക
പുരോ�ോഗതിി യിി ലാാ ണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നംം ഉറപ്പിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
തലച്ചോ�ോറിിന്റെ� ഭാാഷയിിൽ തന്നെ� സംംസാാരിിക്കാാൻ കഴിിയുന്ന സിിലിിക്കൺ ചിിപ്പുകൾ
അമ്മയുടെെ ബ്രെ�യിിനിിൽ ഇംംപ്ലാാന്റ്് ചെ�യ്യുമെെന്നുംം ജീീവകോ�ോശങ്ങളുംംഈ സിിലിിക്കൺ കോ�ോശങ്ങളുംം
തമ്മിിൽ പ്രയോ�ോഗത്തിിൽ വ്യയത്യാാ�സവുമുണ്ടാാവിില്ലന്നുംം എവിിടെെ യാാണ്് മനുഷ്യയ കോ�ോശങ്ങൾ
അവസാാനിിക്കുന്നത്് എന്നോ�ോ സിിലിിക്കൺ കോ�ോശങ്ങൾ ആരംംഭിിക്കുന്നതെ�ന്നോ�ോപോ�ോലുംം തിിരിിച്ചറിിയാാ
ത്ത വിിധംം അവ ഒരുമിിച്ച്് പ്രവർത്തിിക്കുമെെന്നുംം ഉള്ള ഡോ�ോക്ടറുടെെ വാാക്കുകൾ - മനുഷ്യയ ശരീീരത്തിിന്റെ�
ജൈൈവിികത എന്ന സങ്കല്പത്തെ� തിിരുത്തുന്നുണ്ട്്.
“കോ�ോശങ്ങളുടെെ അതിിരുകളിിൽ നിിന്ന്് കഴിിയാാവുന്നത്ര ഓർമ്മകൾ ചുരണ്ടിിയെ�ടുത്ത്് മെെമ്മറിി
ഫയലുകളാായിി സൂക്ഷിിക്കുംം.”
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“മറ്റുള്ളവർക്കുംം ഈ ചിിപ്പുകൾ ആക്സസ്് ചെ�യ്യാാനുംം മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ ഓർമ്മകൾ അനുഭവിിക്കാാനുംം
സാാധിിക്കുംം.
ഒരാാളുടെെ ബ്രെ�യിിൻ ഫലംം മുഴുവനുംം വാായിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന കാാലംം മെെഡിിക്കൽ സയൻസ്് സ്വവപ്നംം
കണ്ടു തുടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്” (കെ�.വിി. പ്രവീീൺ 2017. പുറംം 45)
നമ്മുടെെ വിിലപ്പെ�ട്ട ഫയലുകളുംം ലോ�ോക്കറുകളുംം കംംപ്യൂൂട്ടറുകളുംം ഒക്കെ� പാാസ്് വേ�ർഡുംം
സെ�ക്യയരിിറ്റിി കീീ യുംം ഒക്കെ� വച്ച്് നമ്മൾ സുരക്ഷിിതമാാക്കുന്നതുപോ�ോലെ� ഈ മെെമ്മറിി ഫയലുകളുംം
സൂക്ഷിിക്കേ�ണ്ടിി വരുംം.”
ഓർമ്മകൾ യന്ത്രവൽകൃത ഓർമ്മകളാായിി തീീരുകയുംം ഭൂത കാാല അനുഭവത്തെ� വരയ്ക്കുന്ന
യന്ത്ര രേ�ഖാാചിിത്രങ്ങളാായിി പരിിണമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുമ്പോ�ോൾ സ്വവന്തംം ശരീീരത്തിിനുംം മനസിിലുമുള്ള
നിിയന്ത്രണാാധിികാാരംം അന്യയമാാവുകയുംം വൈൈദ്യുുത തരംംഗങ്ങളുടെെ ആവൃത്തിികളിിൽ രൂപപ്പെ�ടുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന ഓർമ്മച്ചിിത്രങ്ങൾക്ക്് മനുഷ്യയ നൈൈതിികതയുടെെ ഭാാഗമാായ ഓർമകളുടെെ അസ്തിിത്വവവു
മാായിി ബന്ധമിില്ലാാതാാവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. മനനംം ചെ�യ്യുന്നവന്റെ� അസ്തിിത്വംം� അവന്റെ� ഓർമ്മകൾ
കൂടിിയാാണ്്. ഓർമ്മകളുടെെ ചരിിത്രമാാണ്് മനുഷ്യയനെ� ജീീവിിപ്പിിക്കുന്നതുംം. മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ ഓർമ്മകളെെ
സ്റ്റിിമുലേ�റ്റ്് ചെ�യ്തെ�ടുക്കാാവുന്നതോ�ോടെെ അവനവന്റെ� ഓർമ്മകൾ എന്ന സ്വവകാാര്യയത ഇല്ലാാതാാവുന്നു.
ഓർമ്മച്ചിിപ്പിിൽ,മെെമ്മറിി ക്ലിിനിിക്കിിൽ തലച്ചോ�ോറിിൽ ഘടിിപ്പിിച്ച ചിിപ്പിിലൂടെെ സ്റ്റിിമുലേ�റ്റ്് ചെ�യ്തെ�ടുക്കുന്ന
അമ്മയുടെെ ഓർമ്മകളിിലേ�ക്ക്് മകൻ കടന്നു ചെ�ല്ലുന്നത്് താാൻ എന്താാണോ�ോ അമ്മയുടെെ ജീീവിിത
ത്തിിലെ� സ്വവകാാര്യയതയിിൽ കണ്ടെ�ത്താാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്് അത്് ഹാാക്ക്് ചെ�യ്തെ�ടുക്കുകയാാണ്്. സ്വവന്തംം
ഇഷ്ടാാനിിഷ്ടങ്ങൾക്കോ�ോ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകൾക്കോ�ോ ഇടമിില്ലാാത്ത തന്റെ� ബാാല്യയ-കൗൗമാാരവുംം അരക്ഷിി
തത്വവവുംം, പോ�ോലീീസ്് ഓഫീീസറാായ അമ്മയുടെെ കാാർക്കശ്യയങ്ങളുംം നിിർബന്ധങ്ങളുംം അയാാളുടെെ
ഓർമ്മകളിിൽ തെ�ളിിയുമ്പോ�ോൾ ആ ഓർമ്മകൾക്ക്് ബലമേ�കുന്ന അമ്മയുടെെ ജീീവിിത രഹസ്യയങ്ങളെെ
കണ്ടെ�ടുക്കുകയാാണ്് ഹാാക്കറാായ മകൻ. മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ ഓർമ്മകൾ കവരുന്നതുംം ജീീവൻ എടുക്കു
ന്നതുംം ഒന്നു തന്നെ�യാാണെ�ന്ന്് അയാാളിിലെ� മനുഷ്യയൻ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. അതേ� സമയംംഹാാക്ക്്
ചെ�യ്യപ്പെ�ടാാത്തതാായിി മനുഷ്യയന്് എന്താാണുള്ളത്്? “എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം നവ മാാനവിികതയുടെെ ലോ�ോക
ബോ�ോധ്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉയരുന്നതാാണ്്. സാാങ്കേ�തിിക ശാാസ്ത്ര പുരോ�ോഗതിിയുംം കമ്പ്യൂൂട്ടർ, മൊ�ൊബൈൈൽ
ഫോ�ോൺ തുടങ്ങിിയ നൂതന സാാങ്കേ�തിിക ഉപകരണങ്ങളുംം നവ മാാധ്യയമങ്ങളുംം മാാറ്റിി തീീർത്ത പുതിിയ
മാാനവിിക ലോ�ോകത്തിിൽ യന്ത്ര-മനുഷ്യയ കർത്തൃത്വവത്തിിൽ നിിന്നുംം ഉണ്ടാാകുന്നതാാണ്്. സാാങ്കേ�തിിക
ശാാസ്ത്രലോ�ോകത്ത്് മനുഷ്യയ നൈൈതിികത എന്ന പ്രശ്ന മാാണ്് ഈ ചോ�ോദ്യം�ം മുന്നോ�ോട്ടു വെ�ക്കുന്നത്് എന്ന്്
പറയാംം�.

പ്രതീീതിിയാാഥാാർത്ഥ്യയവുംം മനുഷ്യയ അപരത്വവവുംം
നവ സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയയുടെെ ഇടങ്ങളിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ട്ട പ്രതീീതിി യാാഥാാർഥ്യയത്തിിന്റെ� ലോ�ോകംം മനുഷ്യയ
ഭാാവനയെ�അനിിതര സാാധാാരണമാായ അനുഭവ ലോ�ോകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മനുഷ്യയന്് പകര
മാാവുന്ന യന്ത്രങ്ങളുംം മനുഷ്യയരെെ തൽക്കാാലത്തേ�ക്കെ�ങ്കിിലുംം അപരരാായിി തീീർക്കുന്ന യന്ത്ര-മാാസ്്
മരിിക വിിദ്യയകളുംം ചേ�ർന്ന്് സൃഷ്ടിിക്കുന്ന നവലോ�ോകത്തിിൽ അകപ്പെ�ട്ടു പോ�ോകുന്ന മനുഷ്യയരുടെെ
ഭീീതിിയുംം ഭയാാശങ്കകളുംം ഒരു തരംം മതിി ഭ്രമത്തോ�ോടെെ ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ കടന്നു വരുന്നു. ചിിത്രദുർഗ്ഗംം,
വണ്ടർ വുമൻ തുടങ്ങിിയ കഥകളിിലെ� കഥാാപരിിസരങ്ങളിിലുംം പാാത്രങ്ങളിിലുംം ഈ യൊ�ൊരു രീീതിി
സംംഭവിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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നൂറ്് ഏക്കറോ�ോളംം വ്യാാ�പിിച്ചു നിിൽക്കുന്ന റോ�ോബോ�ോട്ടിിക്സ്് മാാളാാണ്് ചിിത്രദുർഗത്തിിലെ� കഥാാപരിി
സരംം. യന്ത്രമനുഷ്യയരാായ കാാസ്പറുകളാാണ്് ആ മാാളിിനെ� നിിയന്ത്രണത്തിിൽ നിിർത്തുന്നത്്.മാാളിിലേ�ക്ക്്
എത്തുന്ന മനുഷ്യയരെെ വരവേ�ൽക്കുന്ന കാാസ്പറിിന്റെ� യന്ത്ര ഭാാഷ്യയമാാണ്് അവിിടെെ വിിനിിമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�
ടുന്നത്്. വ്യയക്തിികളുടെെ താാല്പര്യയങ്ങളിിൽ, വൈൈയക്തിികചലനങ്ങളിിൽ, മനോ�ോവിിചാാരങ്ങളിിൽ എല്ലാം�ം
കാാസ്് പറിിന്റെ� ഇടപെ�ടലുകൾ പ്രധാാനമാാവുന്നു., ഉപഭോ�ോക്താാവിിന്റെ� ആവശ്യയങ്ങളെെ കണ്ടറിിഞ്ഞ്്
സാാധ്യയമാാക്കിി കൊ�ൊടുക്കുന്ന കാാസ്പറുകളെെ കണ്ട്് അതിിശയിിക്കുന്ന സീീമ എന്ന സ്ത്രീീയുംം അവരുടെെ
മകൾ ആതിിരയുടെെയുംം അനുഭവമാായാാണ്് ചിിത്രദുർഗത്തിിലെ� കഥ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. മാാളിിൽ എത്തുന്ന
ഓരോ�ോ കസ്റ്റമറുംം യന്ത്ര ലോ�ോകത്തിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണ അധീീശത്വവത്തിിൽ ഓരോ�ോരുത്തരെെയുംം സെ�ൻസർ
വെ�ച്ച്് ഐഡന്റിി ഫൈൈ ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. ഓരോ�ോരുത്തരുടെെയു പിിൻ കഴുത്തിിൽ ഒരു ടെെലസ്കോ�ോപ്പിിന്റെ�
സങ്കലന ചിിഹ്നംം അദൃശ്വവമാായിി പതിിയുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് സീീമ മനസിിലാാക്കുന്നുണ്ട്്. യന്ത്രംം - മനുഷ്യയൻ
ജീീവനുള്ളതുംം ജീീവനിില്ലാാത്തതുംം എന്ന വ്യയതിിരിിക്തത അപ്രസക്തമാാക്കിി കൊ�ൊണ്ട്് രൂപത്തിിൽ,കാാഴ്ച
യിിൽ ഒരേ� രീീതിിയിിലുള്ള കാാസ്പറുകൾ മാാളിിലെ�എല്ലാാ സോ�ോണുകളിിലുംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്്. യന്ത്രമ
നുഷ്യയരുടെെ ഈ ഇടത്തിിൽ സീീമയ്ക്കുണ്ടാാകുന്ന ഭീീതിി ഭ്രമാാത്മകമാായ ഒന്നാായിി മാാറുന്നു. എസ്കലേ�റ്ററിിൽ
നിിന്നുംം താാഴേ�ക്ക്് പതിിക്കുന്നതുംം മകളെെ കാാണാാതാാവുന്നതുംം,ചിിൽഡ്രൻസ്് പ്ലാാനറ്റിിൽ രാാജകുമാാരിി
യാായിി മാാറിിയ മകളെെ കണ്ടെ�ത്തുന്നതുംം ഒക്കെ� ഒരു തരംം മാാനസിിക വിിഭ്രാാന്തിിയുടെെ തലത്തിിലാാണ്്
നടക്കുന്നത്്. ശ്ലഥമാായ കുടുംംബ ബന്ധത്തിിനകത്ത്് നിിന്ന്് പുറത്തേ�ക്കിിറങ്ങിിയ സീീമയ്ക്ക്് ഭർത്താാവ്്
ഉപേ�ക്ഷിിച്ചതു പോ�ോലെ� മകളുംം കൈൈവിിട്ടു പോ�ോകുമെെന്ന ആധിിയുണ്ട്്. മകളുടെെ താാല്പര്യയത്തിിനുംം
സന്തോ�ോഷത്തിിനാാണ്് മാാളിിന്റെ� മാാസ്മരിിക ലോ�ോകത്തിിലേ�ക്ക്് എത്തുന്നത്്.നവമാാനവിികതയുടെെ
കാാലത്ത്് അണുകുടുംംബങ്ങളിിലെ� ബന്ധങ്ങളുടെെ _ ജീീവിിത അവസ്ഥകളുടെെ പരിിച്ഛേ�ദമാാണ്് സീീമ
എന്ന കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� അനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്.യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംംപ്രതീീതിി
യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ�യുംം ബന്ധനങ്ങൾക്കിിടയിിൽദാാരുണമാായ പതനംം സംംഭവിിക്കുന്ന മനുഷ്യയ
അവസ്ഥ ചിിത്രദുർഗത്തിിലെ� നാായിികയിിൽ കാാണാംം�. യന്ത്ര- മനുഷ്യയരുടെെ ഇടയിിൽ നിിന്നുംം തന്റെ�
ശരീീരത്തെ�യുംം മനസിിനെ�യുംം മോ�ോചിിപ്പിിക്കാാൻ സീീമ ശ്രമിിക്കുന്നു വെ�ങ്കിിലുംം പൂർണമാായുംം അവൾക്ക്്
അത്് സാാധ്യയമാാകാാതെ� പോ�ോവുന്നു. കാാസ്പറുകളുടെെ ലോ�ോകത്തിിൽ നിിന്നുംം കുതറിി മാാറാാനുള്ള ശ്രമംം
പാാഴാാവുകയാാണ്്. ഭർത്താാവ്് ഉപേ�ക്ഷിിച്ച സീീമയ്ക്ക്് മകളുംം തന്നിിൽ നിിന്ന്് പൂർണമാായുംം അകന്നു
പോ�ോകുമോ�ോ എന്ന ഉത്്കണ്ഠയുംം ആകുലതയുംം യന്ത്രലോ�ോകത്തിിന്റെ� മാാസ്മരിികതയിിൽ അപരയാായിി
തീീരുന്ന മനുഷ്യയൻ എന്ന വിിചാാരത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്. മനുഷ്യയരെെ നിിയന്ത്രിിക്കു
ന്ന യന്ത്ര മനുഷ്യയനാായ കാാസ്പറുകളുടെെ വിിചിിത്ര ലോ�ോകത്തിിൽ, വിിനിിമയംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന യന്ത്ര
ഭാാഷയിിൽ, എസ്കലേ�റ്ററുകളുടെെ ഉയർച്ച താാഴ്ചകളിിൽ, പ്രതീീതിി യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിന്റെ� ചിിൽഡ്രൻസ്്
പ്ലാാനറ്റുകളിിൽ, അപരമാായിി തീീർന്ന മനുഷ്യയ ലോ�ോകത്തിിലാാണ്് അമ്മയുംം മകളുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം
നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഒരു യന്ത്രത്തിിനുംം തിിരിിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയാാത്ത അമ്മ-മകൾ ബന്ധത്തെ�
ഉറപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് അവസാാനിിക്കുന്ന ആഖ്യാാ�നംം മാാനവിിക മൂല്യയത്തിിലുംം മനുഷ്യയ ബന്ധത്തിിന്റെ�
ഔന്നത്യയത്തെ�യുമാാണ്് മറ്റെെല്ലാാ പുരോ�ോഗതിി യെ�ക്കാാളുംം മീീതെ� കാാണുന്നത്് എന്ന്് പറയാംം�.

മനുഷ്യയൻ/യന്ത്രംം
മനുഷ്യയ/യന്ത്രംം എന്ന ദ്വവന്ദത്തിിൽ നിിന്നുംം മുക്തമാാകാാൻ കഴിിയാാത്ത ഭാാവന ഈ സമാാഹാാരത്തിിലെ�
കഥകളിിലെ�ല്ലാം�ം ഉണ്ട്്. ആ ദ്വവന്ദ്വവങ്ങളിിൽ മനുഷ്യയൻ - മാാനവിിക മൂല്യംം�,ബന്ധംം എന്നത്് ഏറ്റവുംം
ഔന്നത്യയത്തിിൽ കാാണുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വീീക്ഷണംം കഥകളിിൽ ഒളിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്നുണ്ട്്.സാാങ്കേ�തിിക
തൊ�ൊഴിിൽമേ�ഖലകളിിലുംംമനുഷ്യയബന്ധങ്ങളിിലുംം നഷ്ടമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന മാാനവ മൂല്യയങ്ങളുടെെ
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ഗൃഹാാതുരതയിിൽ അസ്വവസ്ഥമാാവുന്ന മലയാാള ഭാാവന ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ ദർശിിക്കാംം�. അതു കൊ�ൊണ്ട്്
തന്നെ� നവ മാാനവിികതയുടെെ പുതിിയ ലോ�ോകക്രമത്തെ� അവതരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം മനുഷ്യയൻ എന്ന
ഏക സ്വവത്വവത്തെ� വ്യയതിിരിിക്തമാായിി കാാണാാനുള്ള വ്യയഗ്രതകൾ പല തരത്തിിൽ കഥകളിിൽ കടന്നു
വരുന്നുണ്ട്്. എല്ലാാ കഥകളിിലെ�യുംം പശ്ചാാത്തലംം യന്ത്ര മനുഷ്യയ സങ്കരത്തിിന്റെ� ഭൂമിിക യാാണെ�ങ്കിിലുംം
യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിനുംം പ്രതീീതിി യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിനുംം ഇടയിിൽ ഉത്്കണ്ഠകളുംം ആശങ്കകളുംം കൊ�ൊണ്ട്്
ഉഴലുന്ന മനുഷ്യയരുടെെ സംംഘർഷങ്ങളാാണ്് കഥകൾ. കഥാാപാാത്രങ്ങളാാവട്ടെെ, ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക
പുരോ�ോഗതിിയിിലൂടെെ മാാറിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്ന ലോ�ോകക്രമത്തിിൽ യന്ത്ര -മനുഷ്യയ ജീീവിിതത്തിിൽ സ്വവത്വവ
കാംം�ക്ഷിികളാായിി തീീരുന്ന മനുഷ്യയരുടെെ പ്രതിിനിിധിികളാാണ്്.
ഡാാർവിിന്റെ� ദൈൈവത്തിിലെ� പ്രൊ�ൊഫസറിിലുംം അസിിമോ�ോവിിന്റെ� രാാത്രിിയിിലെ� ജോ�ോണിിലുംം ജാാക്്പോ�ോ
ട്ടിിലെ�യുംം വണ്ടർ വുമനിിലെ�യുംം ആഖ്യാാ�തിിവിിലുംം സീീബ്രയിിലെ� റീീനയുടെെയുംം കയേ�നിിയിിലെ� പീീറ്ററുടെെയുംം
ആകാംം�ക്ഷകളുംം ആശങ്കകളുംം വ്യയഥകളുംം ശാാസ്ത്ര സാാങ്കേ�തിിക ലോ�ോകത്തിിന്റെ� യാാഥാാർഥ്യയങ്ങൾക്കുംം
അയഥാാർഥ്യയങ്ങൾക്കുംം ഇടയിിലാാണ്് ഉരുവപ്പെ�ടുന്നത്്. മനുഷ്യയവ്യയഥകളുംം ആശങ്കകളുംം മനുഷ്യയന്റെ�തു
മാാത്രമല്ലാാത്ത ഒരിിടത്തിിലാാണ്് ഉണ്ടാാകുന്നത്്. മാാനവിിക മൂല്യയങ്ങളുംം മനുഷ്യയ സങ്കല്പങ്ങളുംം മാാറുന്നിിട
ത്ത്് ശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ� അതീീത മനുഷ്യയൻ എന്നതിിലുപരിി പ്രപഞ്ചത്തിിലെ� അതീീത ശക്തിിയാാണ്് മനു
ഷ്യയപുരോ�ോഗതിി എന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കുന്ന പ്രൊ�ൊഫസറെെ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നു ഡാാർവിിന്റെ� ദൈൈവംം എന്ന
കഥയിിൽ. ശാാസ്ത്രത്തിിനുംം മീീതെ� പ്രപഞ്ചശക്തിി നിിലനിിൽക്കുന്നു എന്ന്് കല്പിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്്
ആ കഥ. ശാാസ്ത്രവുംം പൂർണമല്ല എന്ന തത്വവമാാണ്് ഡാാർവിിന്റെ� ദൈൈവത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
അസിിമോ�ോവിിന്റെ� രാാത്രിി എന്ന കഥയിിലെ� ജോ�ോണിിന്റെ� ആകുലതകളുംം വ്യയഥകളുംം തന്റെ�
ജോ�ോലിിയുടെെ സ്ഥാാനംം അസിിമോ�ോവ്് എന്ന റോ�ോബോ�ോട്ട്് അപഹരിിക്കുന്നതിിനെ� ക്കുറിിച്ചാാണ്്. ജോ�ോണിി
നേ�ക്കാാൾ വേ�ഗത്തിിൽ ചലിിക്കാാനുംം ഏതു കോ�ോണിിലുംം ശരീീര ഭാാഗങ്ങൾ തിിരിിക്കാാനുംം കഴിിയുന്ന
ബൈൈറ്റ്് കണക്കിിനു ബുദ്ധിിശക്തിിയുള്ള സമർഥനാാണ്് അസിിമോ�ോവ്് എന്ന്് ജോ�ോണിിന്് അറിിയാാ
മെെങ്കിിലുംം അസിിമോ�ോവിിനുംം കൂട്ടർക്കു മിില്ലാാത്ത ഒരു സവിിശേ�ഷത ജോ�ോലിിയിിൽ തനിിക്കുണ്ടെ�ന്ന്്
ജോ�ോണിിന്് ഉറപ്പുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അത്് എന്താാണെ�ന്ന്് അയാാൾക്ക്് ആലോ�ോചിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവുന്നിില്ല.
മനുഷ്യയന്റെ�ത്് മാാത്രമാായ സവിിശേ�ഷത എന്നത്് എന്താാണെ�ന്ന്് വ്യയവച്ഛേ�ദിിച്ചറിിയാാൻ കഴിിയാാത്ത
മനുഷ്യയ അവസ്ഥയാാണ്് ഈ ആഖ്യാാ�നംം. യന്ത്ര -മനുഷ്യയ സങ്കരത്തിിൽ മനുഷ്യയന്് മാാത്രമുള്ള വ്യയതിി
രിിക്തതകൾ, സ്വവത്വവങ്ങൾ ഉണ്ട്് എന്ന്് തിിരിിച്ചറിിയുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം അതെ�ന്താാണെ�ന്ന്് നിിർവചിിക്കാാൻ
കഴിിയാാത്ത മനുഷ്യയന്റെ� അവസ്ഥയാാണ്് ജോ�ോണിിന്റെ� വാാക്കുകളിിൽ വ്യയക്തമാാകുന്നത്്.
സ്വവന്തംം പ്രവർത്തന മേ�ഖലയിിലെ� അരക്ഷിിതരാായ മനുഷ്യയരുടെെ മാാനസിിക ലോ�ോകങ്ങളുംം
കാാഴ്ചകളുംം പ്രവൃത്തിിയുംംകെ�.വിി. പ്രവീീണിിന്റെ� കഥകളുടെെ ആഖ്യാാ�ന മണ്ഡലത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്നു
ണ്ട്്. അവനവന്റെ� നിിലനിില്പ്് ബോ�ോധത്തിിലുംം അബോ�ോധത്തിിലുംം വേ�ട്ടയാാടിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നു. ഐടിി
മേ�ഖലയിിലെ� തൊ�ൊഴിിലാാളിികളാായ മനുഷ്യയരുടെെ ജയപരാാജയങ്ങളാാണ്് ജാാക്്പോ�ോട്ട്് എന്ന കഥയിിൽ
ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. യന്ത്രത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികളാായിി മാാത്രംം മാാറുന്ന മനുഷ്യയരുടെെ ലോ�ോകത്തെ�യാാണ്്
കഥകൾ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. അത്തരംം മനുഷ്യയരുടെെ ജീീവിിത സംംഘർഷങ്ങളുംം സന്ദിിഗ്ദ്ധതകളുമാാണ്്
ജാാക്്പോ�ോട്ട്്, വണ്ടർ വുമൻ പോ�ോലുള്ള കഥകൾ. മനുഷ്യയബുദ്ധിിയാാൽ നിിർമ്മിിക്കുന്ന ലോ�ോകത്തിിന്റെ�
അനിിവാാര്യയത, വിിധിിയെ�ന്നോ�ോണംം അവർ അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്ന - നേ�രിിടേേണ്ടിി വരുന്ന ജീീവിിത
ഉദ്വേ�േഗങ്ങളെെയാാണ്് കഥകൾ അനാാവരണംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
മാാനവാാനന്തര മനുഷ്യയന്റെ� ഇടങ്ങളാാണ്് ഓർമ്മച്ചിിപ്പിിലെ� ഇടങ്ങൾ വർത്തമാാന ചരിിത്രത്തിിന്റെ�
സമീീപസ്ഥമാായ ഭാാവിിയുടെെ ആശങ്കകളുംം ഉദ്വേ�േഗങ്ങളുംം സംംഘർഷങ്ങളുംം ചേ�രുന്ന ആ ഭൂമിികയിിലെ�

2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

117

സ്വവത്വവ കാംം�ക്ഷയുള്ള മനുഷ്യയനെ�യാാണ്് ഈ കഥകളിിൽ കാാണുന്നത്്. ശാാസ്ത്രവുംം വൈൈജ്ഞാാനിിക
മേ�ഖലകളുംം മനുഷ്യയപുരോ�ോഗതിിയെ� ത്വവരിിതപ്പെ�ടുത്തുമ്പോ�ോൾ മനുഷ്യാാ�സ്തിിത്വംം� എന്നത്് പ്രശ്നവൽക്കൃത
മാാവുന്നതിിന്റെ� സംംഘർഷങ്ങളാാണ്് ഓർമ്മച്ചിിപ്പിിലെ� ഭാാവനയിിൽ വർത്തിിക്കുന്നത്്. മാാനവാാനന്തര
കാാലത്തെ� മനുഷ്യയനൈൈതിികതയുടെെ പ്രശ്നങ്ങളാാണ്് കഥകളിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്. ഭാാവിികാാ
ലത്തിിലേ�ക്ക്് കുതിിക്കുന്ന മനുഷ്യയന്റെ� സ്വവത്വവ സംംഘർഷങ്ങളുടെെ അടയാാളങ്ങളാാണ്് ഈ കഥകൾ.
നവ മാാനവിികതയുടെെ ലോ�ോകത്ത്് യന്ത്രമനുഷ്യയ കർത്തൃത്വവങ്ങളിിൽ മനുഷ്യയ സ്വവത്വവത്തെ� തിിരയുന്ന
ആശങ്കാാകുലമാായ മലയാാളിി മനസ്സിിനെ� കണ്ടെ�ത്താംം�. യന്ത്ര- മനുഷ്യയൻ എന്ന സങ്കരത്തിിൽ മനുഷ്യയ
സ്വവത്വവത്തെ� തേ�ടുന്ന ഭാാവന മനുഷ്യയൻ എന്ന കേ�ന്ദ്രത്തിിനുണ്ടാാകുന്ന ശിിഥിിലിികരണത്തെ� ഭയപ്പെ�ടുന്ന
മനസിിന്റെ� ഉത്്കണ്ഠകളാായിി കാാണാാവുന്നതാാണ്്.
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ലിിജിി എൻ.
കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� മമ്പറംം സ്വവദേേശിി .തലശ്ശേ�രിി ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. കണ്ണൂർ സർവ്വ
കലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം. ഗവ.ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്് മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ അധ്യാാ�പിിക

കവിിതയുടെെ വർത്തമാാനങ്ങൾ: പ്ലമേ�നമ്മാായിിയെ� മുൻനിിർത്തിി
ഒരു പഠനംം
എൻ. രജനിി

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫസർ,മലയാാള വിിഭാാഗംം,ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്,തലശ്ശേ�രിി

സംംഗ്രഹംം:
നവമലയാാള കവിിതയിിൽ ഭാാഷകൊ�ൊണ്ടുംം ഭാാവുകത്വവ നിിർമ്മിിതിികൊ�ൊണ്ടുംം ഏറെെ വ്യയത്യയസ്തതയുള്ള
കവിിയാാണ്് കെ�.ആർ. ടോ�ോണിി . സമനിില,അന്ധകാാണ്ഡംം, ദൈൈവപ്പാാതിി, ഓ നിിഷാാദ, പ്ലമേ�നമ്മാായിി,
യക്ഷിിയുംംമറ്റുംം തുടങ്ങിിയ കവിിതാാസമാാഹാാരങ്ങൾ ഈ കവിിയുടെെ വ്യയതിിരിിക്ത കാാവ്യയസഞ്ചാാരങ്ങളുടെെ
ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന കാാവ്യയസമാാഹാാരത്തെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള
വിിശകലനമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം. ഫിിക്്ഷന്റെ�യുംം കാാവ്യയത്തിിന്റെ�യുംം സവിിശേ�ഷമാായ ചേ�രുവ പ്രക
ടിിപ്പിിക്കുന്ന രൂപഘടനയാാണ്് ഇതിിനുള്ളത്്. ഉത്തരാാധുനിിക കാാലത്തെ� ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിലെ� പാാസ്റ്റിിഷ്്
സങ്കേ�തംം കാാവ്യയരൂപത്തിിലേ�ക്ക്് ചേ�ർത്ത്് വച്ച്് പുതിിയ ഒരു ഘടന വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നു. പ്ലമേേനമ്മാായിി
ഈ രീീതിിയിിൽ രൂപതലത്തിിലുംം ഭാാവതലത്തിിലുംം വ്യയത്യയസ്തതയുള്ള കാാവ്യയസമാാഹാാരമാാണ്്.

ആമുഖംം
മലയാാള കവിിതയ്ക്ക്് സജീീവവുംം സംംവാാദാാത്മകവുമാായ ആവിിഷ്കാാര ലോ�ോകമുണ്ട്്. അനുദിിനംം മാാറിിക്കൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്ന അനുഭവലോ�ോകംം അതേ� മുദ്രകളോ�ോടെെ കവിിത പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. ചുറ്റുവട്ടക്കാാഴ്ചകളെെയുംം
ദൈൈനംംദിിനത്വവങ്ങളെെയുംം കുറിിച്ച്് വിികാാരവിിലാാപങ്ങളിില്ലാാതെ� വിിമർശനപരിിഹാാസങ്ങളുടെെയുംം
നിിരീീക്ഷണങ്ങളുടെെയുംം ഭാാഷയിിൽ പുതുകവിിത സംംസാാരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഉത്തരാാധുനിിക മലയാാളകാാ
വ്യയഭാാവുകത്വവത്തിിൽ കെ�.ആർ. ടോ�ോണിി ഏറെെയുംം പരാാമർശിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് ആഖ്യാാ�നത്തിിലെ� പരിിഹാാ
സധ്വവനിികളുംം വിിരുദ്ധോ�ോക്തിികളുംം സമന്വവയിിപ്പിിച്ച പരീീക്ഷണ രചനകളിിലൂടെെയാാണ്്.1 ടോ�ോണിിയുടെെ
കവിിതകൾ ഒരു വിിധ്വംം�സക ലീീലയാാണെ�ന്ന്് അൻവർ അലിിയുംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നു (‘കവിിതയിിൽ
ഒറ്റയ്ക്കൊ�ൊരു തോ�ോ (ടോ�ോ) ണിി’, 2011)
ഓരോ�ോ വീീടുംം ഓരോ�ോ കഥാാപാാത്രവുംം ഓരോ�ോ ദേ�ശവുംം താാന്താാങ്ങളുടെെ രീീതിിയിിൽ ജീീവിിതംം
കൊ�ൊണ്ട്് ഇതിിഹാാസംം ചമയ്ക്കുന്ന കാാഴ്ച സാാഹിിത്യംം� നല്കുന്ന സവിിശേ�ഷാാനുഭവമാാണ്്. ചെ�റിിയ ജീീവിിതംം,
വലിിയ ജീീവിിതംം, ചരിിത്രവല്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട ദേ�ശംം എന്നൊ�ൊക്കെ� ഇതുവരെെ നാം�ം പറഞ്ഞത്് ഫിിക്് ഷന്റെ�
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ബൃഹത്് പരിിസരത്ത്് നിിന്നാാണ്്. വലിിയ തുടർ ജീീവിിതങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നങ്ങൾക്ക്്, സംംഭവങ്ങളുടെെ
നൈൈരന്തര്യയത്തിിന്് നോ�ോവലിിന്റെ� കാാൻവാാസാായിിരുന്നു നമുക്ക്് പാാകംം. ഈ കാാൻവാാസിിലേ�ക്ക്്
കവിിതയെ� വരക്കുകയാായിിരുന്നു കെ�. ആർ ടോ�ോണിി. പ്ലമേ�നമ്മാായിിയിിൽ, സാാമ്പ്രദാായിികമാായ എല്ലാാ
കാാവ്യാാ�ഖ്യാാ�ന മാാതൃകകളെെയുംം തകർത്തു കൊ�ൊണ്ട്് കവിിതയെ�യുംം നോ�ോവലിിനെ�യുംം ചേ�ർത്തു വയ്ക്കു
ന്നു. ഒരു ഗദ്യയഖണ്ഡകാാവ്യംം� എന്ന്് തോ�ോന്നുന്ന രൂപഘടന ഈ സമാാഹാാരത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷത
യാാണ്്. ഖണ്ഡകാാവ്യയത്തിിന്് നോ�ോവലിിന്റെ� ഭാാവലോ�ോകത്തെ� സ്വാംം��ശീീകരിിക്കാാനുള്ള ശേ�ഷിി അതിിന്റെ�
ജനുസ്സിിൽ തന്നെ�യുണ്ട്് എന്ന്് സന്തോ�ോഷ്് മാാനിിച്ചേ�രിി നിിരീീക്ഷിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. (കവിിതയുംം ജനുസ്സുംം, 2019
)അതേ�സമയംം ഭാാവസാാന്ദ്രമാായ വൈൈകാാരിിക ലോ�ോകംം അതിിന്റെ� രചനാാ സവിിശേ�ഷതയുമാാണ്്.
നാാട്ടുജീീവിിതംം, അതിിന്റെ� പരിിണതിികൾ, കുടുംംബംം, ദിിനചര്യയകൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� നാാടകീീയമാായിി
മറ്റൊ�ൊരാാളിിന്റെ� ആഖ്യാാ�ന ദൃഷ്ടിിയിിലൂടെെ വർണ്ണിിക്കുക ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളുടെെ പൊ�ൊതു പ്രത്യേ�േകതകളാാ
ണല്ലോ�ോ. പ്ലമേ�നമ്മാായിിയിിലെ� കവിിതകൾക്ക്് ഈ സവിിശേ�ഷതകളൊ�ൊക്കെ� ചേ�രുന്നുണ്ട്്.

പുതുമലയാാളകവിിത: ബഹുസ്വവരതയുടെെ മുദ്രകൾ
ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയുടെെ ഏറ്റവുംം പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട സവിിശേ�ഷത പാാസ്റ്റിിഷ്് (Pastiche) ആണ്്
എന്ന്് നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. ഫ്രെ�ഡറിിക്് ജെ�യിംം�സൺ പാാസ്റ്റിിഷിിനെ�, പ്രത്യേ�േകതയുള്ള, അനന്യയ
മാായ ഒരു ശൈൈലിിയുടെെ അനുകരണമാാണെ�ന്നുംം ഭാാഷയുടെെ മുഖാാവരണംം ധരിിച്ച നിിർമമമാായ ഭാാഷ
ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള ഭാാഷണമാാണെ�ന്നുംം2 വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്് (1992: 167). ആഖ്യാാ�നശൈൈലിിയെ� സംംബ
ന്ധിിച്ചാാണ്് പാാസ്റ്റിിഷ്് അഥവാാ മിിശ്രരചന സാാധാാരണയാായിി ചർച്ച ചെ�യ്യാാറുള്ളത്്. പാാരഡിിയിിൽ
നിിന്ന്് അതിിന്റെ� വ്യയത്യാാ�സവുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ആധുനിികതയുടെെ കാാലത്തുള്ള അനുകരണ ഹാാസ്യാാ�
ത്മകതയെ� (Parody) റദ്ദ്് ചെ�യ്തു കൊ�ൊണ്ട്്, ശൂന്യയ പാാരഡിി (Blank Parody) എന്ന നിിലയിിൽ
ആണ്് പാാസ്റ്റിിഷ്് ഉത്തരാാധുനിിക കാാലത്ത്് വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ളത്്. മലയാാള കവിിതയിിലെ�
പാാരഡിിയെ� സവിിശേ�ഷമാായിി പഠിിച്ച വാാസുദേേവൻ. വിി പാാസ്റ്റിി ഷിിനെ�പ്പറ്റിി പറയുന്നത്് നോ�ോക്കുക.
“ഘടനാാവാാദോ�ോത്തര ചിിന്തകളുടെെ പ്രാാബല്യയത്തോ�ോടെെ സാാമൂഹ്യയ ശാാസ്ത്രങ്ങളിിലുംം മന:ശ്ശാാസ്ത്രത്തിി
ലുംം ഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിലുമുണ്ടാായ വിികാാസത്തിിന്റെ� ഫലമാായിി അതുല്യയമാായ സ്വവത്വവമെെന്ന സങ്കല്പംം
കാാലഹരണപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു. അതുല്യയ സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം അവസാാനിിക്കുക കാാരണംം
ആവിിഷ്കാാരപരമാായ ഒരു പ്രതിിസന്ധിിയിിലേ�ക്ക്് കലാാകാാരന്മാാരുംം എഴുത്തുകാാരുംം എത്തിിച്ചേ�ർന്നു.
ശൈൈലീീ ഭേ�ദങ്ങളെ�ല്ലാം�ം ഇതിിനകംം പരീീക്ഷിിച്ചു കഴിിഞ്ഞതുകൊ�ൊണ്ട്് വൈൈയക്തിികമാായ ശൈൈലിികൾ
കണ്ടുപിിടിിക്കാാൻ കഴിിയിില്ല എന്നതാാണ്് പ്രതിിസന്ധിി. അതു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് മിിശ്രശൈൈലിി അവർക്ക്്
സ്വീീ�കരിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്നത്് “( 2009:12) മിിശ്രശൈൈലിി ഉത്തരാാധുനിികതയുടെെ സവിിശേ�ഷതയാാവു
ന്നതിിന്റെ� ലളിിതമാായ ഒരു വിിശദീീകരണമാായിി ഇതിിനെ� കാാണാംം�. ടോ�ോണിിയിിലേ�ക്ക്് വരുമ്പോ�ോൾ
കാാവ്യയരൂപത്തിിലുംം ഇത്് പ്രവർത്തിിച്ചു എന്ന്് പറയാംം�. പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന കാാവ്യംം� അതിിന്റെ�
മിിശ്രസ്വവഭാാവംം രൂപഘടനയിിലുംം വരുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. കവിിതയെ�പ്പറ്റിി ‘ഭദ്ര രൂപമാായിിരിിക്കുക’ എന്നത്്
കവിിതയുടെെയുംം കവിിയുടെെയുംം ഉത്തരവാാദിിത്തമാാണെ�ന്ന്് കല്പറ്റ നാാരാായണൻ അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടു
ന്നുണ്ട്്. (കവിിതയുടെെ ഉത്തരവാാദിിത്വവങ്ങൾ, മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്്, 2021 ) ആഖ്യാാ�നത്തിിലാായാാലുംം,
സമീീപനത്തിിലാായാാലുംം വിിഷയ സ്വീീ�കരണത്തിിലാായാാലുംം പുതുകവിിതയുടെെ മണ്ഡലംം അത്രയേ�റെെ
ബഹുസ്വവരമാാണെ�ന്ന്് വർത്തമാാനകാാലംം തെ�ളിിയിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ജനുസ്സുകളുടെെ സവിിശേ�ഷമാായ ഇണക്കംം എന്ന്് പറയാാവുന്ന വിിധത്തിിൽ ഖണ്ഡകാാവ്യയത്തിി
ന്റെ�യുംം, നോ�ോവലിിന്റെ�യുംം അപൂർവ്വമിിശ്രണംം. അതിിൽ നിിന്ന്് കാാവ്യയ നോ�ോവൽ ( Verse _Novel) എന്ന്്
വിിളിിക്കാാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിിയ ഘടനയുടെെ രൂപപ്പെ�ടൽ. പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന സമാാഹാാരത്തിിന്റെ�
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പ്രത്യയക്ഷ കാാഴ്്ചതന്നെ� അതാാണ്്. ആധുനിികതയുടെെ കാാലത്തെ� ഖണ്ഡകാാവ്യയപ്രസ്ഥാാനത്തിിന്റെ�
രൂപ മാാതൃക അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ഭാാഷ കൊ�ൊണ്ടുംം, ഭാാവന കൊ�ൊണ്ടുംം വർണനകൾ കൊ�ൊണ്ടുംം
അലങ്കരിിക്കാാതെ�, വൈൈകാാരിിക വിിലാാപങ്ങളിില്ലാാതെ� തനതുമൊ�ൊഴിികൾ ചേ�ർത്തുകെ�ട്ടുകയാാണ്്
കവിി. ഖണ്ഡകാാവ്യയങ്ങളിിൽ ആഖ്യാാ�നത്തുടർച്ച പ്രധാാനമാായിിരുന്നെ�ങ്കിിൽ, ഇവിിടെെ ഓരോ�ോ കവിിതയുംം
സ്വവയംം പൂർണ്ണങ്ങളാാണ്്. ഇത്് ബോ�ോധപൂർവംം വരുത്തിിയതാാവണമെെന്നിില്ല. ചേ�രുവകളെെല്ലാംം� ഒത്തുവ
ന്നപ്പോ�ോൾ കവിിത നോ�ോവൽ പോ�ോലെ�യാാവുന്നു. കവിിത പോ�ോലെ�യാാവുന്ന നോ�ോവൽ ശിില്പത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
ഏറെെ വാാചാാലമാായിിട്ടുണ്ട്് മലയാാള നിിരൂപണംം. കവിിത പോ�ോലെ� സുന്ദരമാായ ഭാാഷ ഉപയോ�ോഗിിക്കു
ന്ന, കവിിതപോ�ോലെ� കാാല്പനിികതയുടെെ സ്ഫടിിക മഴവിിൽ തെ�ളിിയിിക്കുന്ന നോ�ോവലുകൾ മലയാാളിികളെ�
വിിസ്മയിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഖസാാക്കിിന്റെ� ഇതിിഹാാസംം, മഞ്ഞ്്, തോ�ോറ്റങ്ങൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� പെ�ട്ടെെന്ന്്
ഓർമയിിൽ മുന്നിിലെ�ത്തുംം. പ്ലമേേനമാായിിയാാകട്ടെെ, കവിിതയാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് നോ�ോവലിിന്റെ� ആന്ത
രഘടകങ്ങളെെയുംം ബാാഹ്യയഘടകങ്ങളെെയുംം സമന്വവയിിപ്പിിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാാന കഥാാപാാത്രത്തിിനു
ചുറ്റുംം ഭ്രമണംം ചെ�യ്യുന്ന അനേ�കംം കഥാാപാാത്രങ്ങൾ, എല്ലാംം� ചേ�ർത്തു വാായിിക്കുമ്പോ�ോൾ സാാധ്യയമാാ
വുന്ന കേ�രളീീയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� അരനൂറ്റാാണ്ട്് മുമ്പുള്ള ദേേശ-കുടുംംബ ചരിിത്രംം. സാാമ്പ്രദാായിികമാായ
കാാവ്യയ ഭാാഷയെ� തിിരസ്കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് ചന്തവുംം കരുത്തുംം കലർന്ന നാാട്ടുഭാാഷ, ക്രൈൈസ്തവപ്പെ�ൺജീീ
വിിതത്തിിന്റെ� ഉൾക്കരുത്ത്് - ഇങ്ങനെ� ഏത്് നിിലയ്ക്ക്് നോ�ോക്കിിയാാലുംം ഈ കവിിതകളുടെെ ലോ�ോകംം
ബൃഹത്തുംം വ്യയത്യയസ്തവുമാാണ്്. അത്് തന്നെ�യാാണ്് ഇതിിനെ� കാാവ്യയനോ�ോവൽ എന്ന വിിശേ�ഷണത്തിിന്്
അർഹമാാക്കുന്നത്്. ആമുഖത്തിിൽ കവിി കവിിതകളിിലേ�ക്കുള്ള വഴിി എന്ന നിിലയിിൽ കുറിിച്ചിിട്ടുള്ള
വാാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ�യാാണ്്. “സത്യയമെെന്ന്് ആസ്വാാ�ദകന്് തോ�ോന്നുന്നതെ�ന്തോ�ോ അതാാണ്് കലയിിലെ�
സത്യംം� . കലയിിലെ�യുംം ജീീവിിതത്തിിലെ�യുംം സത്യയങ്ങൾക്ക്് തമ്മിിലുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം ഇതാാണ്്. ഈ
കലാാതത്വവത്തോ�ോട്് പരമാാവധിി നീീതിി പുലർത്താാനാായിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് എനിിക്ക്് തോ�ോന്നിിയ അമ്പതു
കവിിതകൾ മാാത്രമാാണ്് ഈ പുസ്തകത്തിിൽ സമാാഹരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്...... കവിിതകൾ ഒറ്റക്കൊ�ൊറ്റക്ക്്
പൂർണതയുള്ളതാാവുമ്പോ�ോൾ തന്നെ�, സാാകല്യേ�േന നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ അവയിിൽ പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന
കഥാാപാാത്രത്തെ�ച്ചുറ്റിിപ്പറ്റിി ഒരു നോ�ോവൽ അടയിിരിിക്കുന്നത്് കാാണാാമെെന്ന്് ഞാാൻ വിിചാാരിിക്കുന്നു.”
സമാാഹാാരത്തിിന്റെ� മുഖമൊ�ൊഴിിയിിൽ സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രനുംം ഇതിിലെ� നോ�ോവൽ ഘടനയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു
ണ്ട്്.3 കവിിതയിിൽ നോ�ോവലിിനെ� അടവെ�ച്ചു വിിരിിയിിച്ച ഈ ആഖ്യാാ�നവിിരുത്് ഏതൊ�ൊക്കെ� രീീതിിയിിൽ
പ്രവർത്തിിക്കുന്നു എന്നത്് അന്വേ�േഷിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. കഥാാപാാത്രനിിർമ്മിിതിി, ഭാാഷ, കേ�രളീീയരുടെെ
സാാധാാരണ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മനോ�ോഹരമാായ ചേ�ർപ്പുകൾ, എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള തലങ്ങളിിലെ�ല്ലാംം�
ഈ കാാവ്യംം� നോ�ോവലിിനെ� ആദേ�ശംം ചെ�യ്യുന്നു.

നാാട്ടുമനുഷ്യയർ—വഴക്കുംം വഴക്കങ്ങളുംം
പതിിമൂന്നാംം� വയസ്സിിൽ എളൂരുകാാരിിയാായ പ്ലമേ�നയെ� നെ�ടുപുഴക്കാാരൻ അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ല വിിവാാഹംം
കഴിിക്കുന്നു. പിിന്നീീട്് നെ�ടുംംപുഴക്കാാരിിയാായിി ജീീവിിച്ച്് മരിിച്ച ആ ക്രിിസ്ത്യാാ�നിിസ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിത
രേ�ഖയാാണ്് ഈ പുസ്തകംം. അമ്പത്് ഖണ്ഡങ്ങളിിലാായിി സരളവുംം സരസവുംം സത്യയസന്ധവുമാായിി
പറഞ്ഞു പോ�ോവുന്ന അമ്മാായിിക്കഥ. അതിിഭാാവുകത്വവമിില്ല, അതിിസാാധാാരണത മാാത്രംം. ദൈൈനംംദിിന
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മുദ്രകൾ ഇത്രയ്ക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായിി കവിിതയിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്് കാാണുക പ്ര
യാാസമാാണ്്. മുറുക്ക്് എന്ന കവിിത നോ�ോക്കുക:
“കാാലത്തെ�ണീീറ്റാാൽ പ്ലമേ�നമ്മാായിി
കിിടക്കപ്പാായിിൽ കാാലുംം നീീട്ടിിയിിരുന്ന്്
നാാലുകൂട്ടിിവിിസ്തരിിച്ചൊ�ൊന്നു മുറുക്കുംം .
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അതു കഴിിഞ്ഞാാൽ കോ�ോഴിിക്കൂട്് തുറന്നിിടുംം
കാാപ്പിി വെ�ക്കുംം, കഞ്ഞിി വെ�ക്കുംം
ഏക്കറോ�ോളംം നീീണ്ട കവുങ്ങിിൻ തോ�ോപ്പിിൽനിിന്ന്്
പട്ടയുംം പാാളയുംം വലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുവരുംം
മോ�ോട്ടറടിിച്ചു വെ�ള്ളംം തിിരിിക്കുംം
വലിിയ ചെ�മ്പുകലത്തിിൽ നെ�ല്ല്് പുഴുങ്ങുംം,
പനമ്പിിൽ പരത്തിിയിിട്ട്് ചിിക്കുംം, ഉണക്കുംം.
ഉമിിയുംം തവിിടുംം ചേ�റുംം
ഇടിിക്കുംം, അരിിക്കുംം,
മുളങ്കുറ്റിിയിിൽ പുട്ടുണ്ടാാക്കുംം,
പേ�രക്കുട്ടിികൾക്ക്് തിിന്നാാൻ കൊ�ൊടുക്കുംം,
നാാട്ടുകാാരോ�ോട്് വർത്തമാാനിിക്കുംം,
പുറംം പണിിക്കു വരുന്നവർക്ക്്
നിിർദ്ദേേശങ്ങൾ കൊ�ൊടുക്കുംം,
പള്ളിിയിിൽ പോ�ോകുംം, കുമ്പസാാരിിക്കുംം,
ശണ്ഠ കൂടുംം,
പിിച്ച തെ�ണ്ടിി വരുന്നവരെെ ഊട്ടുംം,
ഇതിിനിിടയ്ക്ക്് പന്ത്രണ്ടു പെ�റ്റു പ്ലമേ�നമ്മാായിി.
ഒരെെണ്ണംം ചത്തു
ചത്തതിിന്് ഇട്ട പേ�ര്് അടുത്തതിിനിിട്ടു.
പെ�ൺമക്കളെെയെ�ല്ലാംം� കെ�ട്ടിിച്ചു വിിട്ടു.
ആൺമക്കളെെല്ലാംം� കെ�ട്ടിി ഊരുവിിട്ടു.
അമ്മാായിി തനിിച്ചാായിി,
വയ്യാാതാായിി,
നോ�ോക്കാാൻ ആരുമുണ്ടാായിില്ല.”
ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ദിിനചര്യയയിിൽ തുടങ്ങിി മരണംം വരെെയുള്ള അവരുടെെ ജീീവിിത ചിിത്രംം പൂർത്തീീകരിി
ച്ചിിരിിക്കുകയാാണ്്. അത്് നാാട്ടുജീീവിിതമാായിി, സ്ത്രൈൈണജീീവിിതമാായിി, കുടുംംബജീീവിിതമാായിി, എകാാകിി
കതയാായിി ബഹുരൂപിിയാാവുന്നു. നോ�ോവലിിന്റെ� കാാഴ്ചാാവിിതാാനത്തിിൽ പ്ലമേ�നയുടെെ വിിവാാഹാാനന്തര
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സംംഭവാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാായിിരിിക്കുന്നു ‘മുറുകിിയ’ ഈ ആഖ്യാാ�നംം .
ഈ പ്ലമേ�നയിിൽ നിിന്നു കൊ�ൊണ്ട്് നാാലു ചുറ്റുമുള്ള പല വിിധ കാാഴ്ചകളുംം സംംഭവങ്ങളുംം സംംഭാാഷണ
ങ്ങളുംം ഇതിിനെ� വലിിയ കാാൻവാാസാാക്കിി മാാറ്റുന്നു. തെ�ങ്ങുകയറാാനുംം അടക്ക പറിിക്കാാനുംം വരുന്ന
ശങ്കരൻ, ടോ�ോമിി എന്ന നാായ, ടോ�ോമിി എന്ന മകൻ, മൂത്ത മകൻ പ്രാാഞ്ചിി, മകൾ സെ�ലീീന, കെ�ട്ടിി
യവൻ അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ല, മീീൻ വിില്പനക്കാാരിി ചക്കിിപ്പെ�ണ്ണ്്, കുരുടൻ കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ, പുറമ്പോ�ോക്കിിൽ
കുടിിലുകെ�ട്ടിി പാാർക്കുന്ന കർത്തുമ്മ, കൃഷിിക്കാാരനാായ ജോ�ോർജേ�ട്ടൻ, പൊ�ൊട്ടൻ,അമ്മാായിിക്കണ്ണിിൽ
പൊ�ൊട്ടനാായ കവിി എന്നിിങ്ങനെ� ഒന്നിിനൊ�ൊന്ന്് വ്യയത്യയസ്തരാായ കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ പ്ലമേേനമ്മാായിിയുടെെ
ചുറ്റുംം കാാണാംം�. ഇവരോ�ോടൊ�ൊക്കെ�യുള്ള അമ്മാായിിയുടെെ ഇടപെ�ടലുകളാാണ്് ഓരോ�ോ കവിിതയാായിി പിിറ
ക്കുന്നത്്. ടോ�ോണിി അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം പേ�രുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് നമ്മെ� അമ്പരപ്പിിക്കുന്നു!.
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ചീീയ്യങ്കണ്ണൻ ഇട്ടൂപ്പ്്, ഇറ്റാാമൻ മുക്രാാഞ്ചിി, കുരുടൻ കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ, ചക്കൻ, ചേ�ന്നൻ എന്നിിങ്ങനെ�
നാാട്ടു തനിിമയുള്ള പേ�രുകൾ ആ കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ വ്യയക്തിിത്വവമുള്ളവരാാക്കുന്നു. ഈ നാാട്ടുമനുഷ്യയരുടെെ
വിികാാരവിിചാാരലോ�ോകങ്ങൾ ദൈൈനംംദിിന ഇടപെ�ടലുകളാാൽ വ്യയക്തമാാവുന്നു.

ഭാാഷ: നിിത്യയവർത്താാനങ്ങളുടെെ നാാട്ടൊ�ൊച്ചകൾ
പരിിചയിിച്ചു വന്ന കാാവ്യയഭാാഷയ്ക്കു നേ�രെെയുള്ള വലിിയ പ്രഹരംം എന്ന നിിലയ്ക്കാാണ്് ഈ സമാാഹാാര
ത്തിിലെ� ഭാാഷയെ� വിിലയിിരുത്താാൻ കഴിിയുക. രണ്ടു പേ�രുടെെ സംംഭാാഷണംം എങ്ങനെ� കവിിതയാാവു
ന്നു എന്നതിിന്റെ� ഉത്തരമാാണ്് ഇതിിലെ� ചിില കവിിതകൾ. അരിിശംം എന്ന കവിിത ഉദാാഹരിിക്കാംം�.
പുരപ്പുറത്തേ�ക്ക്് ചാാഞ്ഞു നിില്ക്കുന്ന തെ�ങ്ങിിൽ നിിന്നുംം തേ�ങ്ങ പറിിക്കാാൻ വരുന്ന വേ�ലാായുധനോ�ോട്്
അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ല പറയുന്നത്് ഇങ്ങനെ�യാാണ്് - “വേ�ലാായുധാാ, ദയവാായിി തേ�ങ്ങ പുരപ്പുറത്ത്് വീീഴാാതെ�
നോ�ോക്കണേ�”. മനുഷ്യയരെെയെ�ല്ലാം�ം തുല്യയരാായിി കാാണുന്ന ദർശനക്കാാരന്് അങ്ങനെ�യല്ലേ� പറയാാൻ
കഴിിയൂ എന്ന്് കവിിയുംം ആ പറച്ചിിലിിനെ� ന്യാാ�യീീകരിിക്കുന്നു. വേ�ലാായുധനാാകട്ടെെ, അരിിശംം തീീർക്കു
ന്നതു പോ�ോലെ� തേ�ങ്ങാാക്കുല ഒറ്റവെ�ട്ട്്! കുലകൾ ഒട്ടാാകെ� ഓട്ടുമ്പുറത്ത്്...... ഒച്ചകേ�ട്ട്് ഓടിിയെ�ത്തിിയ
പ്ലമേ�നമ്മാായിി വിിളിിച്ചുകൂവിി- “ഡ പണ്ടാാറക്കാാല, എറങ്ങടാാ താാഴെെ”. താാഴെെ ഇറങ്ങിി തല ചൊ�ൊറിിഞ്ഞു
നിിന്ന വേ�ലാായുധനെ� കണക്കറ്റു ശകാാരിിച്ചപ്പോ�ോൾ വിിനയാാന്വിി�തനാായിി അവൻ ചോ�ോദിിച്ചു - ‘ നിി ഞാാൻ
നിിക്കണോ�ോ പോ�ോണോ�ോ?” “മറ്റേ� തെ�ങ്ങുമ്മെ� നിിന്റപ്പൻ കേ�റ്വോ�ോ�? ഒറ്റ തേ�ങ്ങ ഓട്ടുമ്പുറത്ത്് വീീഴരുത്്,
വീീണാാ നിിന്റെ� മുട്ടുങ്കാാല്് ഞാാന്തല്ലിിയൊ�ൊടിിക്കുംം” എന്നതാായിിരുന്നു അമ്മാായിിയുടെെ മറുപടിി. ഒരു തേ�ങ്ങ
പോ�ോലുംം ഓട്ടുമ്പുറത്ത്് വീീഴാാതെ� ഓരോ�ോന്നാായിി അടർത്തിിപറമ്പിിലേ�ക്കെ�റിിഞ്ഞ്് വേ�ലാായുധൻ പ്ലമേേ
നമ്മാായിിയെ� കിിറുകൃത്യയമാായിി അനുസരിിച്ചു. വാാ പൊ�ൊളിിച്ചു നിില്ക്കുന്ന മാാപ്ലയോ�ോട്് അമ്മാായിി പറഞ്ഞു,
“മനുഷ്യയമ്മാാർക്ക്് മനസ്സിിലാാവണ ഭാാഷയിിൽ പറയാാൻ പഠിിക്കണംം”
ഭാാഷ എന്തിിനാാണ്് എന്നതിിന്റെ� ഉത്തരമുണ്ട്് ഈകവിിതയിിൽ . ദർശനക്കാാരന്റെ� ഭാാഷയോ�ോട്്
മാാത്രമല്ല അമ്മാായിിയുടെെ പ്രതിിഷേ�ധംം. പുരുഷന്റെ�യുംം ഭർത്താാവിിന്റെ�യുംം മതത്തിിന്റെ�യുംം ഭാാഷയോ�ോ
ടുള്ള വിിയോ�ോജിിപ്പാാണത്്. കവിിതയിിലാായാാലുംം ജീീവിിതത്തിിലാായാാലുംം മറ്റുള്ളവർക്ക്് മനസ്സിിലാാവുന്ന
താാവണംം ഭാാഷ എന്ന്് കവിിയുടെെ ദർശനവുംം വ്യയക്തംം.
ആരാാണ്് പൊ�ൊട്ടൻ എന്ന ആലോ�ോചനയാാണ്് പൊ�ൊട്ടൻ എന്ന കവിിത. സാാമാാന്യയഭാാഷയുംം
ശാാസ്ത്രാാവബോ�ോധവുംം കണക്കുംം മനുഷ്യയരെെ കൂടുതൽ പൊ�ൊട്ടരാാക്കുകയാാണെ�ന്ന്് ‘പൊ�ൊട്ടൻ’ വാായിി
ക്കുമ്പോ�ോൾ നമുക്ക്് മനസ്സിിലാാവുംം. ദാാനംം എന്ന കവിിതയുംം സാാമാാന്യയ ഭാാഷയെ� തട്ടിിമാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
ആശയ വിിനിിമയത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു രീീതിി സ്ഥാാപിിക്കുന്നു. ശാാപവുംം ശകാാരവുംം തെ�റിിയുംം തീീർക്കു
ന്ന സ്നേ�ഹ കാാരുണ്യയങ്ങളുടെെ കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങലുകൾ ! അമ്മാായിിയുടെെ സാാമ്പത്തിിക ശാാസ്ത്രവുംം
മാാനവിികനിിലപാാടുംം അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ലയുടെെ ദാാർശനിികതയുംം കവിിയുടെെ കവിിത്വവവുംം ഒരു പോ�ോലെ�
മേ�ളിിക്കുന്ന കവിിതയാാണ്് ‘കവിി’.
‘ഇരുമ്പമ്പുളിി ഇട്ടു വെ�ച്ചാാ ആരല്് ജോ�ോറാാ-’
കോ�ോഴിിയെ� വാാങ്ങുമ്പോ�ോൾ കണിിക്കിി പറഞ്ഞു.
കോ�ോഴിി ചൂടാാ-കുംംബ്ലങ്ങിിട്ടു വെ�ക്കണംം’‘കവിി’യിിലെ� ഈ വർത്താാനംം കവിിതയുടെെ വർത്തമാാനമാായിി മാാറുന്നു. ‘കോ�ോഴിിയുംം മനുഷ്യയരുംം’ എന്ന
കവിിതയിിൽ ടോ�ോണിിയുടെെ നിിരീീക്ഷണംം നോ�ോക്കൂ,
“കോ�ോഴിിക്ക്് ഇരുപതോ�ോളംം അടിിസ്ഥാാന ശബ്ദങ്ങൾ
ഉണ്ടാാക്കാാൻ കഴിിയുമെെന്ന്് ശാാസ്ത്രംം!
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ഇവ ഒന്നിിച്ച്് ഒന്നിിനു പിിറകെ� മറ്റൊ�ൊന്നാായിി
പല രീീതിിയിിൽ വിിന്യയസിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞാാൽ
കോ�ോഴിികൾക്കുംം സ്വവന്തമാായിി ഒരു ഭാാഷയുംം
സംംസ്കാാരവുംം ഉണ്ടാാവുംം;
ഒരു പക്ഷേ� മനുഷ്യയന്റേ�തിിനേ�ക്കാാൾ മിികച്ചത്്!”
ഇതൊ�ൊരു കവിിതയിിലെ� വരിിയാാണെ�ന്നതുംം മനുഷ്യയ ഭാാഷയെ�പ്പറ്റിിയുള്ള കവിികളുടെെ എക്കാാലത്തെ�
യുംം ആശങ്കയാാണെ�ന്നതുംം (ഇന്ന്് ഭാാഷയിിതപൂർണ്ണമിിങ്ങ ഹോ�ോ!) ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. വർത്തമാാനകാാ
ലത്തിിലെ� വർത്താാനങ്ങൾക്ക്് സാാഹിിത്യയ ജനുസ്സിിന്റെ� ധർമ്മംംകൊ�ൊടുത്തുകൊ�ൊണ്ട്് സവിിശേ�ഷമാായ
ഒരു പകരംം വെ�ക്കൽ ടോ�ോണിി നിിർവ്വഹിിക്കുകയാാണ്്. അതു വഴിി ഒരു കാാവ്യാാ�ന്തരത ഈ സമാാ
ഹാാരത്തിിന്് കൈൈവരുന്നുണ്ട്്. ജനുസ്സുകളുടെെ വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ഇത്തരംം കലർപ്പുകൾ പ്രധാാന
പഠനതലമാാണ്് എന്ന്് സന്തോ�ോഷ്് മാാനിിച്ചേ�രിി വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. ( കവിിതയുംം ജനുസ്സുംം. 2019; 18 )

പെ�ണ്ണ്് : ഊറ്റുംം ഈറ്റുംം കൂറ്റുംം
തീീരുമാാനങ്ങളെ�ടുക്കാാനുംം നടപ്പാാക്കാാനുംം കഴിിയുന്നിിടത്താാണ്് വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ� പൂർണത എന്ന്്
തെ�ളിിയിിച്ച കഥാാപാാത്രമാാണ്് പ്ലമേ�നമ്മാായിി. പെ�ണ്ണിിന്് കണ്ണീീര്് കരയാാനുള്ളതല്ല എന്നവർ
തെ�ളിിയിിച്ചു. ചത്തുപോ�ോയ സ്വവന്തംം കുഞ്ഞിിന്റെ� പേ�ര്് അടുത്ത കുഞ്ഞിിന്നിിടുമ്പോ�ോഴുംം പിിണങ്ങിിപ്പുറപ്പെ�ട്ടു
പോ�ോയ പട്ടിിയുടെെ പേ�ര്് മകനിിടുമ്പോ�ോഴുംം കരഞ്ഞു തീീർക്കാാനുള്ളതല്ല ജീീവിിതംം എന്ന്് അവർ പഠിിപ്പിിച്ചു.
നാാലു വയസ്സുള്ള മകൾ സെ�ലീീനയെ� വളർത്തു പട്ടിിയാായ ടോ�ോമിി കടിിച്ചപ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� വാായിിലെ�
പല്ല്് ചവണ കൊ�ൊണ്ട്് പറിിച്ചെ�ടുത്തു പ്ലമേേനമ്മാായിി. അമ്മാായിിയെ� കാാണുമ്പോ�ോൾ അകന്നു നടന്ന
പട്ടിിക്ക്് മൂന്നു നേ�രവുംം ചോ�ോറുവിിളമ്പാാറുണ്ടവർ. ഒരു നാാൾ അവനെ� കാാണാാതാായപ്പോ�ോൾ തന്റെ�
അടുത്ത കുഞ്ഞിിന്് ടോ�ോമിി എന്ന പേ�രിിട്ടു. വളർന്നപ്പോ�ോൾ പട്ടിിയെ�പ്പോ�ോലെ� നാാലുകാാലിിൽ വന്നിി
രുന്ന അവനെ� നാാട്ടുകാാർ തല്ലിിക്കൊ�ൊന്നു- അവനുംം എന്നുംം മൂന്നു നേ�രത്തെ� അന്നംം കരുതിിവെ�ച്ചു.
പിിറ്റേ�ന്ന്് അത്് പിിച്ചക്കാാർക്ക്് കൊ�ൊടുക്കുക പതിിവാായിി. കുട്ടിിക്കാാലത്ത്് ടോ�ോമിിയുടെെ കടിിയേ�റ്റ മകൾ
ഇരുപത്തിിനാാലാം�ം വയസ്സിിൽ കല്യാാ�ണത്തലേ�ന്ന്് ആത്മഹത്യയ ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ, കുളിിപ്പിിക്കാാൻ എടുത്ത
ശവത്തിിന്റെ� വെ�ളുത്ത തുടയിിൽ കണ്ട പല്ലിിന്റെ� പാാട്് അമ്മാായിിയെ� ആദ്യയമാായുംം അവസാാനമാായുംം
കരയിിച്ചു. ജനനവുംം മരണവുംം മനുഷ്യയരുംം വളർത്തു ജീീവിികളുംം ദൈൈനംംദിിന ശീീലങ്ങളുംം അടങ്ങിിയ
ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സാാധാാരണതകളെെ അങ്ങോ�ോട്ടുംം ഇങ്ങോ�ോട്ടുംം ചേ�ർത്തു വരയ്ക്കുന്ന ജീീവിിക്കൽ ക്രിിയ
യാാണിിത്്. അസാാധാാരണമാായ ക്രിിയാാശേ�ഷിി പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന
പെ�ൺസ്ഥൈ�ര്യം�ം പ്ലമേ�നമ്മാായിിയിിൽ സഹജമാാണ്്. കേ�രളീീയ കുടുംംബചരിിത്രത്തിിൽ പ്രാാ
പ്തിിയുള്ള സ്ത്രീീ എന്നത്് സ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വവത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാനുംം അവളെെ അടിിമപ്പെ�ടുത്താാനുംം
ഒരു പോ�ോലെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു. പ്ലമേ�നമ്മാായിിയുടെെ കാാര്യയപ്രാാപ്തിി അവരുടെെ വ്യയക്തിിത്വവത്തിിന്റെ�
മഹിിമയെ�യാാണ്് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ഇവിിടെെ ആൺലോ�ോകംം നിിഷ്പ്രഭമാായിിപ്പോ�ോവുന്നു. ഉറൂബുംം സാാറാാ
ജോ�ോസഫുമൊ�ൊക്കെ� നോ�ോവലിിൽ സ്വീീ�കരിിച്ച കഥാാപാാത്രമാാതൃകയാാണിിത്്. സൈൈദ്ധാാന്തിിക ഭാാരങ്ങളിി
ല്ലാാതെ� ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമവാാക്യയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് ആൺകോ�ോയ്മയുടെെ പ്രബലമാായ അധീീ
ശത്വവങ്ങളെെ അവർ പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നുണ്ട്്. പെ�ണ്ണിിന്റെ� ക്രിിയാാശേ�ഷിിയുംം ഇച്ഛാാശക്തിിയുംം ഭാാഷയുടെെ
നാാട്ടുശക്തിിയുംം പ്രാായോ�ോഗിികതയുടെെ ജീീവിിതപാാഠവുംം വൈൈകാാരിികതയുടെെ എതിിർസഞ്ചാാരവുംം
ആണ്് അതിിന്് അവരുടെെ കൈൈമുതലുകൾ. അദ്്ഭുത പ്രവർത്തകരെെപ്പോ�ോലുംം അദ്്ഭുതപ്പെ�ടുത്തിിയ
അമ്മാായിിയുടെെ മരണംം പോ�ോലുംം എത്ര അനാായാാസമാായാാണ്് സംംഭവിിച്ചത്് എന്ന്് നോ�ോക്കുക:
“ഒരിിക്കൽ പാാടത്ത്് പുല്ലരിിയുമ്പോ�ോൾ
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കാാലിിൽ എന്തോ�ോ കടിിച്ചതു പോ�ോലെ� തോ�ോന്നിി
അമ്മാായിി കൂസിിയിില്ല
പണിി കഴിിഞ്ഞ്് വീീട്ടിിൽ വന്നപ്പോ�ോൾ
തളർച്ച തോ�ോന്നിി
കട്ടൻ ചാായയുണ്ടാാക്കിി കുടിിച്ച്്
വീീണുമരിിച്ചു!
എല്ലാാവരുംം അദ്്ഭുതപ്പെ�ട്ടു.”
എതൊ�ൊരാാൾക്കുമുള്ള സാാധാാരണ ജീീവിിതംം മരണത്തോ�ോടെെ അസാാധാാരണമാായിിരിിക്കുകയാാണ്്.
നോ�ോവൽസമാാനമാായ ഒരു കാാവ്യയജീീവിിതമാായിി പെ�ട്ടെെന്ന്് അത്് ബഹുതലസ്പർശിിയാാവുന്നു. വീീട്്,
കുടുംംബഭരണംം, കുട്ടിികൾ, പണിിക്കാാർ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, യാാത്ര, പ്രാാർത്ഥന, സ്നേ�ഹംം, ദാാനംം,
കാാരുണ്യംം� ഇങ്ങനെ� ഓരോ�ോ ഇടത്തിിലുംം സ്വവന്തംം അടയാാളങ്ങൾ അവശേ�ഷിിപ്പിിച്ച സ്ത്രീീയാാണ്് പ്ലമേ�ന
മ്മാായിി. ദാാമ്പത്യയവുംം ഭർത്താാവിിന്റെ� കാാര്യയശേ�ഷിിയിില്ലാായ്മയുംം വളരെെ സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി ഇതിിലെ�ല്ലാായിി
ടത്തുംം വിിമർശനവിിധേ�യമാാവുന്നുണ്ട്്. അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ലയെ�പ്പറ്റിി അമ്മാായിിയുടെെ വിിലയിിരുത്തലുകൾ
നോ�ോക്കുക: അമ്മാായിി വീീണ്് പ്ലാാസ്റ്ററിിട്ടു കിിടന്നപ്പോ�ോൾ, ‘അന്തോ�ോണ്യാാ�പ്ല പോ�ോലുംം ലേ�ശംം ഉത്തരവാാദിി
ത്തംം കാാണിിച്ചു’ എന്നാാണ്്! ‘തന്തേ�ര്യയല്ലേ� മോ�ോൻ’ എന്ന്് മണുക്കൂസനാായ മോ�ോനെ�പ്പറ്റിി പറയുമ്പോ�ോഴുംം,
‘ഒരു ചുക്കിിനുംം ചുണ്ണാാമ്പിിനുംം കൊ�ൊള്ളാാത്ത മനുഷ്യയൻ’ എന്ന്് പ്രാായോ�ോഗിികജീീവിിതത്തിിൽ അയാാളെെ
വിിലയിിരുത്തുമ്പോ�ോഴുംം നവോ�ോത്ഥാാനകേ�രളത്തിിലെ� പ്രാാപ്തിികെ�ട്ട ആണിിലേ�ക്കുള്ള പെ�ൺ ചൂണ്ടുകൾ
കാാണുന്നുണ്ട്്. മേ�ലധിികാാരിികൾ ഇല്ലാാത്തവണ്ണംം സ്വവയംം തീീർപ്പുകൾ കൊ�ൊണ്ട്് ജീീവിിതംം പൂർത്തിി
യാാക്കിിയ സ്ത്രീീ കുടുംംബസ്ഥയാായതിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം കൂടിിയാാണത്്. മേ�ക്കാാതുംം കുത്തിി ചട്ടേം�ം മുണ്ടുംം
ഞൊ�ൊറിിഞ്ഞുടുത്ത്്, മുറുക്കാാൻ ചവച്ചു തുപ്പിി, എളിിയിിൽ കൈൈയ്യൂന്നിി ‘ഭരിിച്ചാാൽ ഭരുമോ�ോ’ എന്നവണ്ണംം
ഭരിിക്കേ�ണ്ടവരെെ ഭരിിച്ചുംം സ്നേ�ഹിിക്കേ�ണ്ടവരെെ സ്നേ�ഹിിച്ചുംം അവർ ജീീവിിതത്തെ� പെ�ണ്ണിിന്റെ� സൗൗന്ദ
ര്യാ�ാനുഭവമാാക്കിിത്തീീർത്തു . പേ�റുംം ഈറ്റുംം പെ�ണ്ണനുഭവങ്ങൾ എന്ന നിിലയിിൽ സ്വാാ�ഭാാവിികതയോ�ോടെെ
സ്വീീ�കരിിക്കുകയുംം തന്റെ� കൂറ്റ്് (ശബ്ദംം) വേ�റിിട്ട്് കേ�ൾപ്പിിക്കുകയുംം വിിധേ�യപ്പെ�ടാാതെ� ചങ്കൂറ്റത്തോ�ോടെെ
ജീീവിിച്ചു കാാണിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത സ്ത്രീീയാാണവർ. നല്ല ഒശത്തിിപ്പശുവെ�ന്ന്് ധരിിപ്പിിച്ച്് മച്ചിിപ്പശുവിിനെ�
പത്തു പറ നെ�ല്ലിിന്് പകരമാായിി തനിിക്ക്് വിിറ്റ തെ�ക്കേ�തിിലെ� ഫിിലിിപ്പിിനെ� അമ്മാായിി തോ�ോല്പിിച്ചത്്
മച്ചിിയെ� പ്രസവിിപ്പിിച്ചാാണ്് ! അക്കാാലത്ത്് പതിിവുള്ളതല്ലെ�ങ്കിിലുംം ആ പശുവിിനെ� തൃശ്ശൂരിിലെ� മൃഗാാ
സ്്പത്രിിയിിൽ കൊ�ൊണ്ടുപോ�ോയിി അണ്ഡനാാളത്തിിലെ� തടസ്സംം നീീക്കിി കുത്തിിവെ�ച്ചു. മച്ചിി പെ�റ്റു. ഒരു
പെ�ണ്ണിിന്് പുരുഷനുനേ�രെെ ചെ�യ്യാാവുന്ന ജൈൈവിികവുംം മധുരവുമാായ പ്രതിികാാരംം വളരെെ ലളിിതമാായിി
മച്ചിി എന്ന ഈ കവിിതയിിൽ പറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു.

കേ�രളീീയമുദ്രകൾ
ദേ�ശംം, പ്രകൃതിി വിിഭവങ്ങൾ, ഭാാഷ, ഭക്ഷണംം, ശീീലങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ� അനേ�കംം സാംം�സ്കാാരിിക
ഘടകങ്ങളുടെെ ഇണക്കലുകളാാണ്് കേ�രളീീയതയുടെെ മുദ്രകളാായിി തിിരിിച്ചറിിയുന്നത്്.
ഏറ്റവുംം മനോ�ോഹരമാായിി ദേ�ശത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന കൃതിിയാായിി പ്ലമേ�നമ്മാായിി മാാറുന്നു
ണ്ട്്. പ്ലമേ�നമ്മാായിിയുടെെ പതിിമൂന്ന്് വയസ്സുമുതലുള്ള ജീീവിിതകാാലവുംം അവർ മരിിച്ചതിിനു ശേ�ഷമുള്ള
അരനൂറ്റാാണ്ടുകാാലവുംം ഉൾപ്പെ�ടെെ എകദേേശംം നൂറ്് വർഷത്തെ� നാാട്ടുചരിിത്രംം ഈ കൃതിി കാാട്ടിിത്ത
രുന്നു.
“അമ്മാായിി മരിിച്ചിിട്ട്് അരനൂറ്റാാണ്ട്് കഴിിഞ്ഞു.
കരിിങ്കുട്ടിിയുടെെ വീീടിിരുന്നിിടത്തിിപ്പോ�ോൾ
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ഫോ�ോർഡ്് കമ്പനിിയുടെെ വർക്് ഷോ�ോപ്പാാണ്്.
അവിിടെെ ഇപ്പോ�ോഴുംം രാാപകൽ
ആഗോ�ോളവ്യാാ�പിിയാായ തട്ടുംം മുട്ടുംം തന്നെ�!”
അന്ധകാാരാാവൃതമാായ പഴയ സമൂഹംം ആഗോ�ോളവേ�ഗമുള്ള പുതിിയ പരിിഷ്കൃതിിയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�ർ
ന്ന ചരിിത്രംം രണ്ടേ� രണ്ടുവരിിയിിൽ ടോ�ോണിിയുടെെ പരിിഹാാസത്തിിന്റെ�യുംം ആത്മവിിമർശനത്തിിന്റെ�
യുംം നിിർമമ ശൈൈലിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പൂർ(വ)സൂരിി, കർത്തുമ്മ, ചക്കനുംം ചേ�ന്നനുംം
തുടങ്ങിിയ കവിിതകളിിലെ�ല്ലാം�ം നാാടിിനെ� അതിിന്റെ� പഴയ മുദ്രകളിിൽ നിിന്ന്് പുതിിയ മുദ്രകളിിലേ�ക്ക്്
അനാായാാസംം പകർത്തുന്നുണ്ട്്. വൈൈദ്യുുതിിയിില്ലാാത്ത നാാട്ടുമ്പുറത്തിിന്റെ� തനതു ചിിത്രംം രാാത്രിിയിിൽ
വെ�ളിിക്കിിരിിക്കുന്ന ശീീലമുള്ള മകനെ� അവതരിിപ്പിിച്ച കള്ളൻ എന്ന കവിിതയിിലുണ്ട്്. ‘രാാത്തൂറിി’
എന്നത്് നാാട്ടുമ്പുറത്ത്് അല്പംം അപഹാാസ്യയതയുള്ള പ്രയോ�ോഗമാാണ്് . അതേ�സമയംം കക്കൂസുകൾ
ഇല്ലാാത്ത കാാലത്ത്് ആ ശീീലംം നാാട്ടിിൻ പുറങ്ങളുടെെ ഒരു ദൈൈനംംദിിന അനിിവാാര്യയതയുമാാണ്്. അമ്മാാ
യിിയുടെെ വൈൈകുന്നേ�രത്തെ� കുളിിയുംം, മുറുക്കുംം മുളംംകുറ്റിിയിിലെ� പുട്ടുണ്ടാാക്കലുംം, മുളന്തണ്ടിിൽ പിിടിിച്ചുള്ള
കറ്റമെെതിിയുംം, പശുവിിനെ� പോ�ോറ്റലുംം കറക്കലുംം കോ�ോഴിിവളർത്തലുംം ഒക്കെ� നാാട്ടുജീീവിിതത്തെ�യുംം
നാാട്ടുഭൂപടത്തെ�യുംം മിിഴിിവോ�ോടെെ വരയുന്നുണ്ട്്. ഫോ�ോർഡ്് കമ്പനിിയുടെെ വരവുംം, എയിിഡ്്സിിന്റെ�
ചിികിിത്സയുംം, കാാലിിൽ പ്ലാാസ്റ്ററിിട്ട കിിടപ്പുംം അതിിനൊ�ൊപ്പംം ചേ�രുമ്പോ�ോഴാാണ്് ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ദിിന
ജീീവിിതാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ തുടർച്ചകളിിലൂടെെ ചരിിത്രത്തിിന്റെ� സഞ്ചാാരങ്ങളെെയുംം വർത്തമാാനകാാല
പരിിണതിികളെ�യുംം കൃത്യയമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാൻ കഴിിയുന്നത്്. നഷ്ടബോ�ോധത്തിിന്റെ� ലാാഞ്ച
നപോ�ോലുംം ഇല്ലാാതെ� പോ�ോയ കാാലത്തെ� മുഗ്ദ്ധമാായിി കണ്ടെ�ടുത്തു എന്നത്് ഈ സമാാഹാാരത്തിിന്റെ�
സവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ‘നാാടോ�ോടുമ്പോ�ോൾ നടുവേ� ‘ എന്നത്് മനുഷ്യയ ജീീവിിതത്തിിന്റെ� പ്രമാാണമാായിി
രുന്നു എന്നുംം സങ്കടങ്ങളെെയുംം സന്തോ�ോഷങ്ങളെെയുംം ഒരേ� പോ�ോലെ� വരവേ�റ്റ ഒരു സ്ത്രീീ ജീീവിിച്ചതിിന്റെ�
അടയാാളങ്ങളാാണ്് ഈ പുസ്തകംം എന്നുംം കണ്ടെ�ത്താംം�.

നിിഗമനങ്ങൾ
രൂപപരമാായുംം ഭാാവപരമാായുംംമലയാാള കാാവ്യയപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� പതിിവുശീീലങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള ഒരു
വ്യയതിിയാാനമാാണ്് പ്ലമേ�നമാായിി എന്ന സമാാഹാാരംം. കാാവ്യയ നോ�ോവൽ എന്ന്് വിിളിിക്കാാവുന്ന പുതിിയ
ഒരു ജനുസ്സിിന്റെ� സ്വവഭാാവങ്ങൾ ഈ സമാാഹാാരത്തിിനുണ്ട്്. രൂപഭാാവഘടകങ്ങളിിൽ കവിിതയെ�ന്ന
സാാമാാന്യയ സങ്കല്പത്തിിന്റെ� നിിരാാസംം വഴിി, ഒരു കാാവ്യാാ�ന്തരത പ്ലമേ�നമ്മാായിി എന്ന സമാാഹാാര
ത്തിിന്റെ� സവിിശേ�ഷതയാാണ്് . കഥാാപാാത്രനിിർമ്മിിതിികൊ�ൊണ്ടുംം, സംംഭാാഷണഭാാഷയുടെെ സവിിശേ�ഷ
സാാന്നിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം ദേ�ശചരിിത്രനിിർമ്മിിതിികൊ�ൊണ്ടുംം ഒരു നോ�ോവലിിന്റെ� ഒരു ബൃഹത്്പരിിസരംം
ഈ കൃതിിക്കുണ്ട്്. വ്യയക്തിിയുടെെ ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിതംം നിിർമ്മിിക്കുന്ന ചരിിത്രംം സവിിശേ�ഷമാായ നാാട്ടു
ചരിിത്രനിിർമിിതിിയാായിി അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

“കെ�.ആർ. ടോ�ോണിി കവിിതയിിൽ തന്റേ�താായ ഒരു നിിലപാാടുതറ കെ�ട്ടിിയുയർത്തിിയിിരിിക്കുന്നു. ഇത്് ഒരു പക്ഷേ� ക്ഷേ�
ത്രപരിിധിിക്ക്് പുറത്ത്് നമ്പ്യാാ�ർ കണ്ടെ�ത്തിിയ ഇടത്തെ� അനുസ്മരിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് . അല്ലെ�ങ്കിിൽ പുതിിയ കാാലത്തിിനു
പറ്റിിയ വിിദൂഷകവേ�ഷമാാണ്്. ഏതാായാാലുംം ആക്ഷേ�പഹാാസ്യയത്തിിന്റെ� ഉത്തരാാധുനിിക ശൈൈലിിയാാണത്് “(എംം. എസ്്.
പോ�ോൾ. 2010;93)
“നിിസ്സംംഗതയുടെെ അതേ� സമയംം ഒരു അപഹാാസത്തിിന്റെ�അല്ലെ�ങ്കിിൽ പരിിഹാാസത്തിിന്റെ�യൊ�ൊക്കെ� മൂർച്ച കൂട്ടിിയ
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ആയുധങ്ങളുപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുളള ഒരു ലീീല കവിിയുടെെ രചനയിിലേ�ക്ക്് കടന്നു വരുംം. അത്് ശക്തമാായിി ടോ�ോണിിയുടെെ
കവിിതയിിൽ വരുന്നുണ്ട്് ‘’ (ലളിിതാാ ലെ�നിിൻ. 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.

‘ഗദ്യാ�ാഖ്യാാ�നത്തിിലൂടെെ, കെ�. ആർ ടോ�ോണിി ആ ബഷീീറിിയൻ ദൗ�ത്യയത്തിിന്് ഒരു പ്രകാാരഭേേദംം ചമയ്ക്കുകയാാണ്് തന്റെ�
പ്ലമേ�നമ്മാായിിക്കവിിതകളിിലൂടെെ. ‘ഫിിലോ�ോമിിന ആൻറിിക്ക്് സ്തുതിി!‘, എന്ന പേ�രിിൽ പ്ലമേ�നമാായിി എന്ന സമാാഹാാരത്തിിന്്
സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രൻ രചിിച്ച ആമുഖംം.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ:
1.

അൻവർ അലിി 2011 ‘കവിിതയിിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊ�ൊരു തോ�ോ(ടോ�ോ) ണിി’ ആമുഖംം, ഓ! നിിഷാാ ദാാ . കെ�.ആർ ടോ�ോണിി, ഡിി സിി
ബുക്സ്്

2.

ലളിിതാാ ലെ�നിിൻ 2003 ‘കവിിതാാസംംവാാദംം’ (അന്ധകാാണ്ഡംം, കെ�. ആർ ടോ�ോണിി ) ഡിിസിി ബുക്സ്്

3.

പോ�ോൾ, എംം. എസ്് 2014 (2010) ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതാാ പ0നങ്ങൾ, കേ�രള സാാഹിിത്യയ അക്കാാദമിി, തൃശ്ശൂർ.

4.

സന്തോ�ോഷ്് മാാനിിച്ചേ�രിി, 2019 കവിിതയുംം ജനുസ്സുംം, പ്രോ�ോഗ്രസ്സ്് പബ്ലിിക്കേ�ഷൻ, കലിിക്കറ്റ്്.

5.

സുഭാാഷ്് ചന്ദ്രൻ 2013 ‘ഫിിലോ�ോമിിന ആൻറിിക്ക്് സ്തുതിി! (ആമുഖംം പ്ലമേ�നമ്മാായിി, കെ� ആർ ടോ�ോണിി ) ഡിി സിി ബുക്സ്്

6.

ടോ�ോണിി, കെ� ആർ അന്ധകാാണ്ഡംം 2003 ഡിിസിി ബുക്സ്്

7.

. . . . . . . 2011 ഓ! നിിഷാാദാാ ഡിി സിി ബുക്സ്്

8.

. . . . . . 2013 പ്ലമേേനമ്മാായിി ഡിി സിി ബുക്സ്്

9.

. . . . . . .2015 യക്ഷിിയുംം മറ്റുംം ഡിിസിി ബുക്സ്്

10. വാാസുദേേവൻ, വിി 2009 പാാരഡിി ആധുനിികാാനന്തര മലയാാള കവിിതയിിൽ, പരിിധിി പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്, തിിരുവനന്തപുരംം
11. Jameson Fredric 1992 ‘ Post Modernism and Consumer Society’ (Modernism/Post modernismBrooker Peter (ed. )) Longman, New York

ആനുകാാലിികംം
കല്പറ്റ നാാരാായണൻ, ‘കവിിതയുടെെ ഉത്തരവാാദിിത്വവങ്ങൾ’ മാാതൃഭൂമിി ആഴ്ചപ്പതിിപ്പ്് 2021 സപ്തംംബർ 19-26, ലക്കംം 27

ഡോ�ോ. എൻ. രജനിി
2006 മുതൽ ഗവ: കോ�ോളേ�ജുകളിിൽ മലയാാളംം അധ്യാാ�പിികയാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു.1998-ൽ കാാര്യയവട്ടംം മലയാാള വിിഭാാഗ
ത്തിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിൽ നേ�ടിി. 2019 -ൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് ഉറൂബിിൻ്്റെെ നോ�ോവലുകളെെ
മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പoനത്തിിന്് ഡോ�ോക്ടറേേറ്റ്് ലഭിിച്ചു. ഇപ്പോ�ോൾ ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാള
വിിഭാാഗംം അധ്യാാ�പിിക.സാാഹിിത്യയവുംം സാംം�സ്കാാരിികഭൂമിി ശാാസ്ത്രവുംം, ദൃശ്യയകലാാ സാാഹിിത്യംം� എന്നീീ പുസ്തക
ങ്ങൾ എഡിിറ്റ്് ചെ�യ്തു.

ഭാാഷയുംം ദേ�ശവുംം ദേ�ശീീയതയുംം
പത്മനാാഭൻ എംം.വിി.

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ. മലയാാളവിിഭാാഗംം, പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജ്്

ബ്രിിട്ടീീഷ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആധിിപത്യയത്തിിനെ�തിിരാായിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ട പ്രതിിരോ�ോധത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായ ദേേശീീയത എങ്ങനെ� സവർണ/അവർണഭേ�ദമിില്ലാാതെ� മുഴുവൻ ജനവിിഭാാഗത്തെ�യുംം
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന പൊ�ൊതുദേേശീീയ കർതൃത്വവത്തിിലേ�ക്കുയരുന്നുവെ�ന്ന അന്വേ�േഷണമാാണ്്
ഈ പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ നടത്തുന്നത്്. ഏതൊ�ൊരു ദേേശത്തെ�യുംം ജനതയെ� ഐക്യയപ്പെ�ടുത്തുന്ന
പൊ�ൊതുബോ�ോധംം എന്ന ലളിിതമാായ വിിശദീീകരണത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ലിിത്്. ദേ�ശീീ
യതയുടെെ ഭാാഗമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ട ആന്തരിികമാായ ആധിിപത്യയരൂപങ്ങളുംം ഉച്ചനീീചത്വവങ്ങളുമെെല്ലാംം�
ചരിിത്രപരമാായിി അപഗ്രഥിിക്കുന്ന മേ�ഖലകൂടിിയാാണിിത്്. വംംശീീയതയുടെെ അടിിവേ�രുകൾ അന്വേ�േഷിി
ച്ചുള്ള ഏതൊ�ൊരു അന്വേ�േഷണവുംം ഒരു ഭാാഷയുടെെ യഥാാർത്ഥ അവകാാശിികൾ ആരാായിിരുന്നുവെ�ന്ന
ചരിിത്രപരമാായ അന്വേ�േഷണംം കൂടിിയാാണ്്.
ഒരേ�സമയംം സംംസ്കാാരംം, പ്രദേ�ശംം, ജനത, വംംശംം, പൗൗരത്വംം�, ദേേശീീയത എന്നിിവയെ� കുറിി
ക്കുന്ന വാാക്കാാണ്് ദേേശംം. ഇവയൊ�ൊക്കെ� തമ്മിിൽ പരസ്പരംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടു കിിടക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
എന്നാാൽ ഈ ഘടകങ്ങളെെ കൃത്യയമാായിി വേ�ർതിിരിിക്കാാൻ കഴിിയുകയുമിില്ല. ദേേശീീയതയെ� കുറിിച്ചുള്ള
ഏതു ചിിന്തയുംം ഇത്തരംം സങ്കീീർണതകൾ പിിൻപറ്റുന്നുണ്ടെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവോ�ോടെെയാാണ്് പണ്ഡിിത
ന്മാാർ ഈ മേ�ഖലയിിലേ�ക്ക്് കടക്കുന്നത്്. കാാരണംം ഒരു വംംശത്തിിന്റെ� സ്വവത്വംം� പേ�റുന്ന ഭാാഷ പ്രാാ
ദേ�ശിികമാായോ�ോ ദേേശീീയമാായോ�ോ അന്തർദേ�ശീീയതലത്തിിലോ�ോ മാാനകീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതിിലൂടെെയാാണ്്
ദേ�ശീീയതയുടെെ അടരുകൾ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഇന്ത്യയയിിലെ� ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെയുംം മാാനകീീകരണംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധ
പ്പെ�ട്ടാാണിിരിിക്കുന്നത്്. പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ പഠിിതാാക്കൾ സൂക്ഷ്മമാായിി ഇക്കാാര്യം�ം വിിശകലനംം
ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം ഇംംഗ്ലീീഷിിനെ� ആഗോ�ോളതലത്തിിൽ മാാനകീീകരിിക്കുന്നതിിൽ നിിർ
ണാായകമാായിി. പ്രാാദേ�ശിികഭാാഷകളെെ പാാർശ്വവവത്്കരിിക്കുകയോ�ോ നിിർമ്മാാർജ്ജനംം ചെ�യ്യുകയോ�ോ
ആയിിരുന്നു ഇതിിന്റെ� അനന്തരഫലംം. ഭാാഷ അധീീശത്വവപ്രക്രിിയയിിൽ പരമപ്രധാാനമാാണ്്. പ്രത്യേ�േക
ജനവിിഭാാഗത്തിിനുമേ�ൽ മറ്റൊ�ൊരു ജനവിിഭാാഗത്തിിന്് ആധിിപത്യംം� ഉറപ്പിിക്കാാനുള്ള എളുപ്പമാാർഗ്ഗംം
അവരുടെെ ഭാാഷ ഇല്ലാാതാാക്കുകയെ�ന്നതാാണ്്. കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അധിികാാരിികൾ ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഭാാഷയുംം
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സംംസ്കാാരവുംം പ്രചരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കോ�ോളനിികളിിൽ ചെ�യ്തത്് അതാാണ്്. ഈ രാാഷ്ട്രീീയംം മനസ്സിിലാാ
ക്കുമ്പോ�ോഴാാണ്് ദേേശീീയതയുടെെ ഉദ്്ഗ്രഥന കാാലത്ത്് ഇന്ത്യയ പോ�ോലുള്ള രാാജ്യയങ്ങളിിൽ ദേേശീീയവുംം
പ്രാാദേ�ശിികവുമാായ ഭാാഷകൾ ഉയർത്തിിയെ�ടുക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
എക്്സ്പ്രഷനിിസംം, ക്യൂൂബിിസംം, ദാാദാായിിസംം, സർറിിയലിിസംം തുടങ്ങിിയ പ്രസ്ഥാാനങ്ങളൊ�ൊന്നുംം
പ്രസ്ഥാാനമെെന്ന്് പറയാാവുന്ന തരത്തിിൽ കേ�രളത്തിിൽ എത്തിിയിിട്ടിില്ല. അതേ�സമയംം സർറിിയ
ലിിസംം തുടങ്ങിിയ പ്രസ്ഥാാനങ്ങളുടെെ ആശയങ്ങൾ കേ�രളത്തിിൽ ആധുനിികതയുടെെ സ്വവഭാാവത്തെ�
നിിർണയിിക്കുന്നതിിന്് ഇടയാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്. അതാായത്് പടിിഞ്ഞാാറൻ ആധുനിികതയുംം ആധുനിിക
താാവിിരുദ്ധതയുംം ആശയങ്ങളെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് കേ�രളത്തിിലെ�ത്തുന്നത്്. നേ�രേ�മറിിച്ച്് പാാശ്ചാാത്യയ
ലോ�ോകത്തിിലത്് പൂർവ്വപ്രസ്ഥാാനങ്ങളോ�ോടുള്ള വിിടുതലാായോ�ോ തുടർച്ചയാായോ�ോ ആണ്് കടന്നുവന്നത്്.
ഇങ്ങനെ� പാാശ്ചാാത്യയരിിൽനിിന്ന്് ഭിിന്നമാായിി, വളരെെ വൈൈകിി ആധുനിികത കടന്നുവരാാൻ ഇടയാായ
കേ�രളീീയ സാാഹചര്യം�ം വേ�റിിട്ടാാണ്് മനസ്സിിലാാക്കേ�ണ്ടത്്. കാാരണംം വ്യയവസാായവത്്കരണത്തിിന്റെ�യുംം
നഗരവത്്കരണത്തിിന്റെ�യുംം സ്വാാ�ധീീനംം കേ�രളത്തിിലുണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. അതുപക്ഷേ� പാാശ്ചാാത്യയരിിൽ
സംംഭവിിച്ചതുപോ�ോലെ� വൻതോ�ോതിിൽ സംംഭവിിച്ച ഒന്നാായിിരുന്നിില്ല. കാാർഷിികമേേഖലയെ� ആശ്രയിി
ച്ചാായിിരുന്നു കേ�രളത്തിിലെ� ബഹുഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്റെ�യുംം ജീീവിിതംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പരിിവർ
ത്തനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിിയ കാാലംംകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കേ�രളത്തിിൽ സംംഭവിിച്ചത്്. അതിിന്റെ� സമ്മർദ്ദംം
സാാമൂഹിികജീീവിിതത്തിിൽ ഉണ്ടാായിിട്ടുമുണ്ട്്. എന്നാാൽ അനുഭവംം എന്നതിിനെ�ക്കാാൾ ആശയംം എന്ന
നിിലയിിലാാണ്് ആധുനിികത മലയാാളത്തിിൽ കടന്നുവന്നത്്. എന്നിിരിിക്കിിലുംം അതിിനുംം കേ�രളീീയ
മാായ പശ്ചാാത്തലമുണ്ടെ�ന്നു മാാത്രംം ഇവിിടെെ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു.

ദേ�ശവുംം ദേേശരാാഷ്ട്രവുംം
അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� നാാളുകളിിൽ അതിിവേ�ഗംം വളർന്ന അധിിനിിവേ�ശവിിരുദ്ധ മനോ�ോഭാാവംം രൂപീീ
കരിിച്ച സമൂഹമനസ്സാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയതയുടെെ കാാതൽ. ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരുടെെ അതിിബൃഹത്താായ
സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തിിന്റെ� അതിിരുകൾ അല്ല അതിിനെ� സാാധ്യയമാാക്കുന്നത്്. നിിരവധിിയാായ പ്രാാദേേശിി
കഭാാഷകളുംം അവ സ്വീീ�കരിിച്ച സംംസ്കൃതമുൾപ്പെ�ടെെയുള്ള ഇതരഭാാഷാാപദങ്ങളുമൊ�ൊക്കെ� അതിിൽ
നിിർണാായക പങ്കുവഹിിക്കുന്ന ഘടകംം തന്നെ�. അത്തരംം പരിിഗണനകൾ അതിിർത്തിിക്കപ്പുറത്തേ�
ക്കുംം നീീളുന്നു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം സഹവർത്തിിത്വവവുംം വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്ന, അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� കടുത്ത
പീീഡനങ്ങൾക്കിിരയാായ ജനതയുടെെ കണ്ണിി ചേ�ർക്കലാാണ്് ഇന്ത്യയൻ ദേ�ശീീയതയെ� രൂപകല്പന
ചെ�യ്യുന്നത്്. ഭൂപ്രകൃതിിയിിലെ� അതിിരുകൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ദേേശരാാഷ്ട്രംം തന്നെ�യാാണ്് ദേ�ശീീയതയുടെെ
ചാാലകശക്തിി. രാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ� ഘടന നിിർണ്ണയിിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമാാണ്് ദേേശീീയത. ദേേശരാാഷ്ട്രമെെന്ന
ഇന്ത്യയൻ സങ്കല്പനത്തിിന്റെ� ആദ്യയരൂപംം, മുഗളന്മാാരുടെെ നാാട്ടുരാാജ്യയസംംയോ�ോജനത്തിിൽനിിന്നുംം ഉരുത്തിി
രിിയുന്നുണ്ട്്. 16-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽതന്നെ� അനേ�കംം നാാട്ടുരാാജ്യയങ്ങളെെ സംംയോ�ോജിിപ്പിിച്ച്് ദേേശരാാഷ്ട്രത്തിിന്റെ�
തലത്തിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റംം സാാധ്യയമാാക്കുന്നുണ്ടവർ.
ദേ�ശീീയതയുടെെ നിിർണയംം മതത്തിിലാാരോ�ോപിിക്കുന്ന മറ്റൊ�ൊരു വാാദമുണ്ട്്. പ്രത്യേ�േക വിിഭാാഗംം
മതവിിശ്വാാ�സിികളാാണ്് ഒരു രാാഷ്ട്രത്തെ� രൂപീീകരിിക്കുന്നതെ�ന്ന്് ഇക്കൂട്ടർ വാാദിിക്കുന്നു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
അപരനിിർമ്മിിതിിയുംം അസഹിിഷ്ണുതയുംം അതു വഴിിവെ�ക്കുന്ന കലാാപങ്ങളുംം ദേേശീീയതയ്ക്കു പിിന്നിിലെ�
സങ്കുചിിതവാാദങ്ങളുടെെ ഫലമാായുണ്ടാാകുന്നതോ�ോ ഉണ്ടാാക്കപ്പെ�ടുന്നതോ�ോ ആയ ഒന്നാാണ്്. സംംസ്കാാരത്തിി
ന്റെ� തുടർച്ച വിിവിിധ മതങ്ങളുടെെ സങ്കലനംം, രാാജ്യയത്തിിന്റെ� അതിിർത്തിികൾ, ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ
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എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ദേ�ശീീയതയുടെെ പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന പ്രധാാനഘടകങ്ങളാാണ്്.

ദേ�ശീീയത
പ്രത്യേ�േക ദേ�ശത്തിിന്റെ� താാല്പര്യയങ്ങൾ ഉയർത്തിിപ്പിിടിിക്കുന്ന പ്രത്യയയശാാസ്ത്രമാാണ്് ദേേശീീയത. രാാഷ്ട്രീീയ
വുംം സാാമൂഹിികവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ ഘടകങ്ങളാാണ്് ഈ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രംം രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിൽ
നിിർണാായകമാാകുന്നത്്. ദേ�ശത്തിിൻമേ�ലുള്ള സ്വവയംം ഭരണാാവകാാശംം ഉറപ്പിിക്കൽ അതിിന്റെ� പ്രധാാന
ലക്ഷ്യയങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്. ഏകീീകൃതമാായ ഒരു ദേ�ശസ്വവത്വംം� രൂപപ്പെ�ടുത്തുകയെ�ന്നതാാണ്് മറ്റൊ�ൊരു
ലക്ഷ്യംം�. സംംസ്കാാരംം, ഭാാഷ, മതംം, രാാഷ്ട്രീീയംം, ചരിിത്രംം എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ഈ സ്വവത്വവരൂപീീകരണ
ത്തിിൽ ഭാാഗഭാാക്കാാവുന്നു. മറ്റ്് പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളുമാായിി എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം തുലനത്തിിനു വിിധേ�യമാാ
കുന്നുവെ�ന്നതാാണ്് ദേ�ശീീയതയുടെെ സ്വവഭാാവംം.
ദേ�ശീീയതയുടെെ രൂപീീകരണംം ആധുനിികതയുടെെ ചരിിത്രവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. അതിി
നുമുമ്പ്് ജനത രാാജകീീയ പാാരമ്പര്യയങ്ങളുംം ഗോ�ോത്രസ്വവഭാാവവുംം പിിന്തുടരുകയുംം പ്രാാദേേശിികമാായ
അതിിർത്തിികൾക്കുള്ളിിൽ ജീീവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. കാാരണംം ദേ�ശീീയത 18-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെ ലോ�ോക
ത്തുടനീീളംം സ്വീീ�കരിിക്കപ്പെ�ട്ട സങ്കല്പനംം ആയിിരുന്നിില്ല. ഈ കാാലഘട്ടത്തെ� പൂർവ്വദേ�ശീീയതാാഘട്ടംം
എന്നാാണറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇവിിടെെനിിന്നുംം ദേ�ശീീയത രൂപപ്പെ�ടുന്നതു മനസ്സിിലാാക്കാാൻ പ്രധാാനമാായുംം
മൂന്ന്് മാാതൃകകൾ ചൂണ്ടിിക്കാാട്ടപ്പെ�ടുന്നു. ആദ്യയത്തേ�ത്് ദേേശങ്ങളുംം ദേ�ശീീയതയുംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി
ഉണ്ടാായിിവന്ന പ്രതിിഭാാസമാാണെ�ന്നതാാണ്്. രണ്ടാാമത്തേ�ത്് വംംശപ്രതീീകവത്്കരണംം എന്നതാാണ്്.
വ്യയത്യയസ്തവുംം പരിിവർത്തിിതവുമാായ പ്രതിിഭാാസമാായാാണ്് ഇവിിടെെ ദേേശീീയത തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്.
ദേ�ശത്തിിന്റേ�താായ പ്രതീീകങ്ങൾ, മിിത്തുകൾ, പാാരമ്പര്യം�ം എന്നിിവ ഉയർത്തിിപ്പിിടിിച്ചുള്ള വിികസന
ത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്് വംംശപ്രതീീകവത്്കരണത്തിിൽ ദേേശീീയത. ആധുനിികതയാാണ്് മൂന്നാാമത്തേ�ത്്.
സമകാാലിികമാായ ഒരു സാാമൂഹിിക പ്രതിിഭാാസമാായാാണ്് ആധുനിികതയിിൽ ദേേശീീയത വരുന്നത്്.
ആധുനിികസമൂഹംം നിിലനിില്പിിനാായിി സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന സാാമൂഹിിക-സാാമ്പത്തിിക ഘടനകളിിലാാണ്്
ഇവിിടെെ ഊന്നൽ ലഭിിക്കുന്നത്്. ദേ�ശീീയതയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സമകാാലിിക സംംവാാദങ്ങൾ ഒടുവിിൽ
പറഞ്ഞ തലത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് വിിപുലീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.

ദേ�ശവുംം പോ�ോസ്റ്റ്്കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസവുംം
സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തിിന്റെ� പിിന്മാാറ്റത്തിിനുശേ�ഷംം ആഗോ�ോളതലത്തിിലുള്ള സംംസ്കാാരത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന
പദമാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്്കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം. ബോ�ോധതലത്തിിലുംം അബോ�ോധതലത്തിിലുംം പ്രവർത്തിി
ക്കുന്ന കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ആശ്രിിതമനോ�ോഭാാവമാാണ്് അധിിനിിവേ�ശാാനന്തര സാാഹിിത്യയചിിന്തയുടെെ
പ്രാാധാാന്യംം�. ഇത്് സമസ്തമേ�ഖലകളിിൽ നിിന്നുംം തരംംതിിരിിച്ചെ�ടുക്കുക എന്ന ശ്രമകരമാായ കർത്തവ്യംം�
സാാഹിിത്യയപഠനത്തിിൽ നിിർവ്വഹിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം വിിവിിധ ദേേശരാാഷ്ട്രങ്ങളിിൽ,
പ്രാാദേ�ശിികതയിിൽ ഏല്പിിച്ച മുറിിവുകളെ�യുംം തുടർന്നുംം നിിലനിിൽക്കുന്ന അഥവാാ ഏല്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിി
രിിക്കുന്ന പ്രത്യാാ�ഘാാതങ്ങളെെയുംം വേ�ർതിിരിിച്ചു കാാണുകയെ�ന്ന ദൗ�ത്യയമാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ
നിിരൂപണംം ദേ�ശപഠനത്തിിൽ നിിർവ്വഹിിക്കുന്നത്്. കോ�ോളനിിയനന്തരംം അഥവാാ അധിിനിിവേ�ശാാന
ന്തരംം എന്നീീ മലയാാള പദങ്ങൾ പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം എന്ന ഇംംഗ്ലീീഷ്് വാാക്കിിന്് പകരമാായിി
ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. 1970-കൾക്കുശേ�ഷംം യൂറോ�ോ-അമേേരിിക്കൻ അക്കാാദമിികളിിൽ ആരംംഭിിച്ച്് ലോ�ോക
വ്യാാ�പനംം നേ�ടിിയ സാാഹിിത്യയ വിിമർശനപദ്ധതിിയോ�ോ സമീീപനമോ�ോ ആയിി പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയ
ലിിസംം നിിരീീക്ഷിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. കോ�ോളനിിവത്്കരണത്തിിന്റെ� അവശിിഷ്ടങ്ങൾ പേ�റിിയ ജനതകളെെ
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സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ജീീവിിതവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട എല്ലാാത്തരംം വ്യയവഹാാരങ്ങളുംം വിിശകലനംം
ചെ�യ്യാാനുള്ള ഉപകരണംം എന്ന നിിലയിിൽ പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസത്തെ� ഗിിരീീഷ്്കുമാാർ.
എസ്്. വിിലയിിരുത്തുന്നു. “മുതലാാളിിത്തംം -സോ�ോഷ്യയലിിസംം, സാാമ്രാാജ്യയത്വംം� സാാമ്രാാജ്യയത്വവ വിിരുദ്ധത,
ഒന്നാംം� ലോ�ോകംം-മൂന്നാംം� ലോ�ോകംം, കിിഴക്ക്്-പടിിഞ്ഞാാറ്് കറുപ്പ്്-വെ�ളുപ്പ്്, അടിിമ-ഉടമ തുടങ്ങിിയ ദ്വവന്ദ്വവ
ങ്ങളിിലുംം വിികസനംം ആശ്രിിതവിികസനംം, ആധുനിികവൽക്കരണംം, വ്യയവസാായവൽക്കരണംം,
മാാനവിികത തുടങ്ങിിയവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചർച്ചകളിിലുംം പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ദർശനങ്ങൾ
സജീീവമാായിി. സാാഹിിത്യയത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഈ സംംജ്ഞ ഒരു ചരിിത്രമുഹൂർത്തമാായിി
കടന്നു വരിികയുംം പിിന്നീീട്് ഒരു രാാഷ്ട്രീീയമാായിികൊ�ൊണ്ട്് സാാമൂഹിിക ഉല്പത്തിി, സ്വവത്വാാ�വബോ�ോധംം
എന്നിിവയുടെെ ആവിിഷ്ക്കരണത്തിിലേ�ക്കുംം വിിശകലനത്തിിലേ�ക്കുംം വഴിിമാാറുകയാായിിരുന്നു. സാാഹിി
ത്യയകാാരന്മാാർ പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ദർശനങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചതോ�ോടെെ നൈൈജീീരിിയൻ, ഇന്ത്യയൻ,
കരീീബിിയൻ, ആഫ്രിിക്കൻ, മൂന്നാംം� ലോ�ോകസാാഹിിത്യയകാാരൻ എന്നൊ�ൊക്കെ� അറിിയപ്പെ�ട്ടിിടത്തുനിിന്നുംം
പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ/കോ�ോളനിിയനന്തര സാാഹിിത്യയകാാരൻ എന്ന സംംവർഗ്ഗംം പിിറവിിയെ�ടുത്തു.”1
പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ വിിമർശനംം ഉത്ഭവിിക്കുന്നതിിനെ�കുറിിച്ച്് പറഞ്ഞുവരുമ്പോ�ോൾ ഹോ�ോമിി. ഭാാഭ
കിിഴക്ക്് - പടിിഞ്ഞാാറ്്, തെ�ക്ക്്- വടക്ക്് തുടങ്ങിിയ വിിഭജനത്തിിന്റെ� ഭൗ�മരാാഷ്ട്രീീയവുംം ന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളുടെെ
വ്യയവഹാാരവുംം പ്രധാാനമാാണെ�ന്ന്് കണ്ടെ�ത്തുന്നു. മൂന്നാംം�ലോ�ോക രാാജ്യയങ്ങളെെ രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം മനഃഃശാാസ്ത്ര
പരമാായുംം സാംം�സ്കാാരിികമാായുംം തുടങ്ങിി എല്ലാാ തലങ്ങളിിലുംം അത്് സ്വാാ�ധീീനിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു.
സാാമൂഹ്യയജീീവിിതത്തിിനുമേ�ൽ നിിരന്തരംം ഇടപെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് മുതലാാളിിത്ത സാാമ്രാാജ്യയത്വവശക്തിികൾ
ലോ�ോകത്തിിന്റെ� മൊ�ൊത്തംം അധിികാാരംം കൈൈപ്പിിടിിയിിലാാക്കാാൻ സാാമ്പത്തിികാാധിിപത്യയത്തിിലൂടെെ ശ്ര
മിിക്കുന്നു. അവർ ലോ�ോകരാാജ്യയങ്ങളിിലെ� ജീീവിിതങ്ങൾക്കുമേ�ൽ നിിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു.
അതിിനോ�ോടുള്ള പ്രതിിരോ�ോധ പ്രവർത്തനമാാണ്് പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ എഴുത്തുംം വാായനയുംം.
ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ പ്രത്യേ�േകതകൾ അതിിരിിടുന്നതോ�ോ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതോ�ോ അല്ല പോ�ോസ്റ്റ്്കൊ�ൊ
ളോ�ോണിിയലിിസത്തിിലെ� ദേേശവിിചിിന്തനംം. ദേേശംം വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന ഒന്നാാണെ�ങ്കിിൽ സാാമൂ
ഹിികമാായുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ദേേശരാാഷ്ട്രംം.

വിിവിിധദേേശീീയതകൾ
ദേ�ശത്തെ� നിിർണയിിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ പലതരംം ദേ�ശീീയതകൾ ചൂണ്ടിി
ക്കാാട്ടപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. പരമ്പരാാഗതദേ�ശീീയത, ഉദ്്ഗ്രഥിിതദേേശീീയത, ജാാക്കോ�ോബിിയൻ ദേേശീീയത,
മാാനവിികദേ�ശീീയത, സാാമ്പത്തിികദേ�ശീീയത, ലിിബറൽദേ�ശീീയത, വിികസനദേേശീീയത, കാാല്പനിിക
ദേ�ശീീയത, സാംം�സ്കാാരിികദേ�ശീീയത, പൗൗരധർമ്മദേ�ശീീയത, ജനവംംശദേ�ശീീയത, സമന്വവയദേേശീീയത
എന്നിിങ്ങനെ� അവ വേ�റിിട്ട്് വിിശദീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
കുലീീനവുംം പൗൗരാാണിികവുമാായ ദേ�ശീീയബോ�ോധമാാണ്് പരമ്പരാാഗതദേേശീീയതയ്ക്ക്് അടിിസ്ഥാാനംം.
വ്യയക്തിിതാാല്പര്യയങ്ങൾക്കുംം അന്തർദേേശീീയ താാല്പര്യയങ്ങൾക്കുംം അതീീതമാായിി ദേേശതാാല്പര്യയങ്ങൾ
ഉദ്്ഗ്രഥിിച്ചെ�ടുക്കുന്നതാാണ്് ഉദ്്ഗ്രഥിിതദേ�ശീീയത. വിിശ്വവമാാനവിികതാാ സങ്കല്പമൊ�ൊക്കെ� ഇവിിടെെ
നിിരാാകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഫ്രഞ്ചുവിിപ്ലവത്തിിന്റെ� തത്വവങ്ങളുടെെ വിികസിിപ്പിിക്കലാാണ്് ജാാക്കോ�ോബിിയൻ
ദേ�ശീീയതയൂന്നുന്നത്്. റൂസ്സോ�ോയുടെെ മാാനവിികവാാദ-ജനാാധിിപത്യയ ദേ�ശീീയതയാാണ്് ഇതിിനടിിസ്ഥാാനംം.
വിിവിിധ ദേ�ശീീയതകളിിൽ ആദ്യയത്തേ�താായ മാാനവിികവാാദദേ�ശീീയത മനുഷ്യയകേ�ന്ദ്രിിതത്വവത്തിിൽ
ഊന്നുന്നു. സാാമ്പത്തിിക സ്വവയംംപര്യാ�ാപ്തത ലക്ഷ്യയമാാക്കിി കമ്പോ�ോളവത്്കരണംം വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കലാാണ്്
സാാമ്പത്തിിക ദേേശീീയത. സാാമ്രാാജ്യയത്വവമോ�ോഹങ്ങളുമാായിി കൂടിിക്കുഴയുന്നതാാണ്് ഈ ദേേശീീയത.
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പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിൽ ഇംംഗ്ലണ്ടിിൽ ഉദയംംകൊ�ൊണ്ട ലിിബറൽ ദേ�ശീീയത പൗൗരോ�ോഹിിത്യംം�, പ്രഭു
ത്വവവാാഴ്ച, സ്വേ�േച്ഛാാധിിപത്യംം� എന്നിിവയെ�യൊ�ൊക്കെ� നിിരാാകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പൗൗരന്് വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�
വിിഭാാവന ചെ�യ്യുന്നതാാണ്് ലിിബറൽ ദേേശീീയത. ഫാാസിിസത്തോ�ോട്് അടുത്തു നിിൽക്കുന്ന വിികസന
ദേ�ശീീയത ഭൂവിിസ്തൃതിി വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നതിിലൊ�ൊക്കെ� ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പരമ്പരാാഗതപ്രഭൂത്വവത്തിിനുംം
സാാമ്രാാജ്യയത്വവ അധീീശത്വവത്തിിനുംം എതിിരാായുള്ള പ്രതിിരോ�ോധമെെന്ന നിിലയിിൽ ഉയർന്നുവന്ന കാാൽപ്പ
നിികദേേശീീയത ഗോ�ോത്രസംംസ്കാാരത്തിിലെ� കാാല്പനിികത തിിരിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ വാാദിിക്കുന്നു. സാംം�സ്കാാരിിക
പാാരമ്പര്യം�ം മതാാത്മകമാാണെ�ന്നുംം അത്് ദേ�ശീീയതയ്ക്ക്് അടിിത്തറയാാകുന്നുവെ�ന്നുമുള്ള ചിിന്തയാാണ്്
സാംം�സ്കാാരിികദേേശീീയതയുടെെ കാാതൽ. രാാഷ്ട്രീീയ അസ്തിിത്വവത്തിിനു പ്രാാധാാന്യംം� കൊ�ൊടുക്കുന്നതാാണ്്
പൗൗരധർമ്മദേേശീീയത. തുല്യയവുംം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെ�ടുന്നതുമാായ രാാഷ്ട്രീീയമൂല്യയങ്ങൾ ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാാണ്്.
ജനതയുടെെ വംംശപാാരമ്പര്യയബന്ധങ്ങൾക്ക്് പ്രാാമുഖ്യംം� നൽകുന്നതാാണ്് ജനവംംശദേേശീീയത.
ദേ�ശബോ�ോധംം വഴിിയുന്ന ചരിിത്രരചനകൾ, പാാഠങ്ങൾ, സാാഹിിത്യംം�, ദേേശീീയഗാാനംം, പതാാകകൾ,
ഘോ�ോഷയാാത്രകൾ എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� മുകളിിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിിലുള്ള വൈൈകാാരിികദേ�ശംം സൃഷ്ടിി
ക്കാാൻ സഹാായകരമാാകുന്നു. സാാമ്രാാജ്യയത്വവത്തിിന്റെ� വ്യാാ�പനത്തിിന്് സഹാായകരമാാകുന്ന മട്ടിിലാാണ്്
ദേ�ശസങ്കല്പംം കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ രാാജ്യയങ്ങളിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടത്്. സാംം�സ്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുംം രാാഷ്ട്രീീ
യവുമാായ നിിരവധിി കല്പനകളിിലൂടെെ അതിിർത്തിികൾ ഉണ്ടാാക്കിിയെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടവയാാണ്് ദേേശങ്ങൾ.
ഒരേ�സമയംം വർത്തമാാനത്തിിൽ ജീീവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ചരിിത്രത്തിിൽ കണ്ണിിചേ�ർക്കപ്പെ�ടുന്ന പാാരമ്പര്യയ
ത്തിിന്റെ� ബോ�ോധമാാണത്്. താാനെ�ന്തുകൊ�ൊണ്ട്് ഈ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയാാകുന്നു എന്നുള്ള
ബോ�ോധത്തെ� ഉല്പാാദിിപ്പിിക്കുകയുംം വിിതരണംം ചെ�യ്യുകയുംം ഇതിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. അങ്ങനെ� അതിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയസ്വവഭാാവംം നിിർണയിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അതിിനകത്തുംം പുറത്തുമാായിി ആളുകളെെ അണിിനിിരത്ത
ലുംം നടക്കുന്നു. വൈൈകാാരിികമാായ ഒരു പ്രത്യേ�േക സമൂഹബോ�ോധംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം അതുവഴിി
സാാമൂഹിികശ്രേ�ണീീകരണംം സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.

അടിിക്കുറിിപ്പുകൾ
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കോ�ോട്ടയംം, 2013.
5.	ഗിിരീീഷ്്കുമാാർ എസ്്. ഡോ�ോ. പോ�ോസ്റ്റ്്കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ സാാഹിിത്യംം� ഒരാാമുഖംം, ചിിന്ത പബ്ലിിഷേ�ഴ്സ്്, തിിരുവനന്തപു
രംം, 2016.

ഡോ�ോ. പത്മനാാഭൻ എംം.വിി.

കണ്ണൂർ ജിില്ലയിിലെ� കാാവുമ്പാായിിയാാണ്് സ്വവദേേശംം. പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗത്തിിൽ
അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ. ‘കവിിതയിിലെ� ദേേശംം... പിി. കുഞ്ഞിിരാാമൻ നാായരുടെെ തെ�രഞ്ഞെ�ടുത്ത കവിി
തകൾ മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പഠനംം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം
ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം. മുറിിഞ്ഞുവീീഴുന്ന വെ�യിിൽ കവിിതാാസമാാഹാാരംം. കടത്തനാാട്ട്് മാാധവിിയമ്മ
സ്മാാരക കവിിതാാ പുരസ്കാാരംം ലഭിിച്ചു.

ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിലെ� കർതൃത്വവവിിവക്ഷകൾ:
പ്രാാചീീന രേ�ഖകളിിലെ� എഴുത്തടയാാളങ്ങൾ
അഞ്ജു മാാത്യൂൂസ്്

ഗവേ�ഷക, മലയാാളകേ�രള പഠനവിിഭാാഗംം, കാാലിിക്കറ്റ്് സർവകലാാശാാല

പ്രബന്ധ സംംഗ്രഹംം
ഭാാഷാാ-ദേേശ-കാാല ചരിിത്രങ്ങളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയിിൽ വലിിയ പങ്ക്് വഹിിക്കുന്ന രേേഖകളിിൽ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട
താാണ്് തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകൾ. ഉത്തരമലബാാറിിന്റെ� ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്ക്് വെ�ളിിച്ച൦ വീീശുന്ന ഈ രേ�ഖകൾ
വ്യാാ�കരണപഠനത്തിിൽ പുതിിയ വഴിികൾ തുറക്കുവാാൻ പര്യാ�ാപ്തമാാണ്്. ആയിിരത്തിി നാാനൂറിിലധിികംം
വരുന്ന ഈ രേേഖകളിിലെ� വ്യയവഹാാര വൈൈവിിധ്യയവുംം ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിലെ�
വിിവിിധ വ്യയവഹാാരരൂപങ്ങളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ക്രിിയാാരൂപങ്ങളെെ വിിശകലന വിിധേ�യമാാക്കിി,
അവയിിൽ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന കർതൃത്വവവിിവക്ഷകളെെ തിിരിിച്ചറിിയാാനാാണ്് ഈ പഠനത്തിിൽ ശ്രമിിക്കുന്നത്്.

മലയാാളഭാാഷയുടെെ ക്രമാാനുഗതമാായ വളർച്ചയെ�യുംം വിികാാസത്തെ�യുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ഒട്ടേ�റെെ
രേ�ഖകൾ മലയാാളത്തിിലുണ്ട്്. ഒമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� വാാഴപ്പള്ളിി ശാാസനത്തിിൽ ആരംംഭിിക്കുന്ന ഇവ,
മലയാാളഭാാഷയുടെെ ക്രമാാനുഗതമാായ വളർച്ചയെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന ആദ്യയകാാല ഗദ്യയമാാതൃകകളാാണ്്.
രാാജക്ഷേ�ത്രഭരണവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഇത്തരംം രേ�ഖകൾ കാാല-ദേേശങ്ങളുടെെ ചരിിത്രത്തേ�യുംം
ഭാാഷയേ�യുംം അവലോ�ോകനംം ചെ�യ്യാാൻ സഹാായകമാായ ഭാാഷാാരൂപങ്ങളാാണ്്. ഇവയിിൽ സവിിശേ�ഷ
പ്രാാധാാന്യയമുള്ളവയാാണ്് തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകൾ.
വിിഷയവൈൈവിിധ്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം ആശയവൈൈപുല്യംം� കൊ�ൊണ്ടുംം സമ്പന്നമാാണ്് തലശ്ശേ�രിി
രേ�ഖകൾ. ഉത്തരമലബാാറിിൽ ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണംം ഉറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്്, അതാായത്് പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാ
ണ്ടിിന്റെ� അവസാാനത്തിിലുംം പത്തൊ�ൊൻപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആരംംഭത്തിിലുമാായിി ഇംംഗ്ലീീഷ്് ഈസ്റ്റിി
ന്ത്യാാ�കമ്പനിിയുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർ രാാജാാക്കന്മാാരുമാായുംം സാാധാാരണക്കാാരുമാായുംം നടത്തിിയ കത്തിിടപാാ
ടുകളാാണ്് തലശ്ശേ�രിി രേേഖകൾ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. കോ�ോളണിിഭരണരേ�ഖകൾ ആണെ�ങ്കിിലുംം സമൂ
ഹത്തിിലെ� വ്യയത്യയസ്ത തുറകളിിൽപ്പെ�ട്ട ആളുകളുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യംം� ഇത്തരംം രചനകളിിൽ കടന്നുവരുന്നു.
ഉത്തരമലബാാറിിന്റെ� അക്കാാലത്തെ� രാാഷ്ട്രീീയ-സാാമൂഹിിക-സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് വെ�ളിിച്ചംം
വീീശുന്ന രേേഖകൾ ഭാാഷാാപഠനത്തിിനാായുള്ള ഉത്തമഉപാാധിികൾ കൂടിിയാാണ്്. വാാമൊ�ൊഴിി-വരമൊ�ൊഴിി
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ശൈൈലിിയുടെെ സങ്കലനത്താാൽ വ്യയതിിരക്തമാാണ്് അതിിലെ� ഭാാഷാാശൈൈലിി. ഒപ്പംംതന്നെ� പരമ്പ
രാാഗത വ്യാാ�കരണനിിയമങ്ങളുടെെ പരിിധിിക്കുമപ്പുറംം നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന ആധുനിികഭാാഷാാശാാസ്ത്രത്തിിന്റെ�
വഴിികളുടെെ ചുവടുപിിടിിച്ച്് പഠനംം സാാധ്യയമാാക്കാാൻ തക്കവിിധത്തിിലുള്ള ഭാാഷാാസവിിശേ�ഷതയാാണ്്
ഈ രേ�ഖകളുടെെ മറ്റൊ�ൊരു വലിിയ പ്രത്യേ�േകത.
ഏതൊ�ൊരു ഭാാഷയുടെെയുംം വ്യാാ�കരണപഠനത്തിിൽ ശ്രദ്ധാാർഹമാായ ഒരു വിിഷയംം ക്രിിയാാരൂപ
ങ്ങളാാണ്്. തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്ന ക്രിിയാാരൂപങ്ങളെെ മുൻനിിർത്തിി, കർതൃത്വവവിിവ
ക്ഷകൾ എപ്രകാാരമാാണ്് കടന്നുവരുന്നതെ�ന്ന്് വിിശകലന൦ ചെ�യ്യുകയാാണിിവിിടെെ.
ഒരു കൃത്യയമാായ സിിദ്ധാാന്തത്തിിൽ പരിിമിിതപ്പെ�ടുത്താാവുന്ന ഒന്നല്ല കർതൃത്വവമെെന്ന പദംം.
സാാമാാന്യയവ്യയവഹാാരത്തിിൽ ഇതിിന്് വ്യയത്യയസ്തമാായ അർത്ഥങ്ങളുംം വിിവക്ഷകളുമുണ്ട്്. കർത്താാവിി
ന്റെ� തന്നെ� വീീക്ഷണത്തിിലൂടെെ തന്നെ� സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ‘താാൻ’ എന്ന യാാഥാാർഥ്യംം�, അപരന്റെ�
കാാഴ്്ച്ചയിിലൂടെെയുംം കാാഴ്്ച്ചപ്പാാടിിലൂടെെയുംം സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ‘കർത്താാവ്്’, സമൂഹംം, ജാാതിി, സംംസ്കാാരംം
എന്നിിവയാാൽ സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ‘കർത്താാവ്്’ എന്നിിങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ വീീക്ഷണങ്ങൾ കർതൃത്വവ
വുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് നിിലനിിൽക്കുന്നു. എന്നാാൽ തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളെെക്കുറിിച്ചുള്ള ഈ പഠനത്തിിൽ
കർതൃത്വവമെെന്നത്് വ്യാാ�കരണത്തിിലെ� കർതൃപദവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് നിിൽക്കുന്നതാാണ്്. ഓരോ�ോ
രേ�ഖയിിലെ�യുംം കർത്താാവ്് അതിിലൂടെെ എന്താാണ്് വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്് എന്നത്് ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിലൂടെെ
വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ടോ�ോ എന്നുംം ഉണ്ടെ�ങ്കിിൽ അത്് എപ്രകാാരമാാണ്് എന്നു൦ പരിിശോ�ോധിിക്കുന്നു.
തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകൾ വ്യയത്യയസ്ത സംംവേ�ദനമാാതൃകകളാാൽ സമ്പന്നമാായ രേ�ഖകളാായതിിനാാൽ
ത്തന്നെ� ഇതിിൽ പ്രത്യയക്ഷമാാകുന്ന കർതൃത്വവവിിവക്ഷകളുംം വിിഭിിന്നമാായിിരിിക്കുംം. അതിിനാാൽ ഇതിിലെ�
ഓരോ�ോ മാാതൃകയിിൽനിിന്നുംം ഏതാാനുംം രേ�ഖകളെ� മാാത്ര൦ പഠനോ�ോപാാധിിയാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.

കത്തുകൾ
1400-ൽ അധിികംം സംംവേ�ദന രൂപങ്ങളുള്ള തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിൽ ഏറെെയുംം കത്തുകളാാണ്്.
മേ�ൽ-കീീഴുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർ അന്യോ�ോ�ന്യയമെെഴുതിിയിിരുന്ന ഇത്തരംം കത്തുകൾ അക്കാാലത്തെ� ഭരണവ്യയ
വസ്ഥയിിലെ� പ്രധാാന സംംവേ�ദനമാാർഗങ്ങളാായിിരുന്നു. “കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണവ്യയവസ്ഥയിിൽ
ആര്് എഴുതുന്ന കത്തിിനെ�യുംം കത്ത്് എന്നു പേ�രിിട്ടു വിിളിിച്ചിിരുന്നിില്ല. ഈ ബോ�ോധംം സംംബോ�ോധകനു
മാാത്രമല്ല സംംബോ�ോധിിതനുമുണ്ടാായിിരുന്നു. ഭരണാാധിികാാരിികൾക്കുമാാത്രമല്ല, ഭരണീീയർക്കുമുണ്ടാായിി
രുന്നു. തലശ്ശേ�രിിയിിലെ� വടക്കേ� അധിികാാരിിയാായ സാായ്പ്് നാാട്ടുരാാജാാക്കന്മാാർക്കുംം കീീഴുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർ
ക്കുംം നാാട്ടുപ്രമാാണിിമാാർക്കുംം എഴുതുന്നത്് കത്ത്് എന്ന വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നു. നാാട്ടുരാാജാാക്കന്മാാർ
തലശ്ശേ�രിിയിിലെ� അധിികാാരിികൾക്കെ�ഴുതുന്നതുംം ഇവർ അന്യോ�ോ�ന്യംം� എഴുതുന്നതുംം കത്തുകളാാണ്്”1 .
“അവരവഷളാായിിട്ടുള്ളകാാർയകൊ�ൊണ്ടകഠിിനമാായിിവർജ്ജിിച്ചപറഞ്ഞയക്കയുംംചെ�യ്തു. ഇക്കാാർ
യംംകൊ�ൊണ്ടകൊ�ൊറെെദിിവസംംകഴിിഞ്ഞാാൽവാാഡാാൽസാായ്പുഅവർകൾനിിന്നകെ�ൾക്കയുംംചെ�യ്യുംം”2
.(നമ്പർ 46)
തലശ്ശേ�രിി വടക്കേ� അധിികാാരിിയാായിിരുന്ന ക്രിിസ്റ്റഫർപീീൽസാായ്പ്് കടത്തനാാട്ട്് പൊ�ൊർള്ളാാതിിരിി
കൊ�ൊതവർമ്മരാാജാാവിിന്് കൊ�ൊല്ലവർഷംം 971 കർക്കിിടകംം ഏഴാാ൦ തീീയതിി എഴുതിിയ കത്താാണിിത്്.
‘കഠിിനമാായിിവർജ്ജിിച്ചപറഞ്ഞയക്കയുംംചെ�യ്തു’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംംകൊ�ൊണ്ട്് ഇവിിടെെ അർത്ഥമാാ
ക്കുന്നത്്, ശക്തമാായ ഭാാഷയിിൽ താാക്കീീത്് നൽകിി പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാാണ്്. അധിികാാരത്തിിന്റെ�
കൃത്യയമാായ ഭാാഷ ഇവിിടെെ ധ്വവനിിക്കുന്നുണ്ട്്.
“നമുക്ക വെ�ണ്ടുന്ന എല്ലാാ (കാാ)ര്യയത്തിിനുംം സാാഹെ�ബ അവർകളെെ ദയവു അല്ലാാതെ� വെ�റെെ
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വിിശ്വവസിിച്ചട്ട ഇല്ലാാ എന്നു തങ്ങളെെ അന്തകരണത്തിിൽ വഴിിപൊ�ൊലെ� ബൊ�ൊധിിക്കെ�ണ്ടതിിന
എല്ലാാപ്പൊ�ൊഴുംം നാംം� അപെ�ക്ഷിിക്കുന്നു”3 . (നമ്പർ 48)
‘കടത്തനാാട്ട പൊ�ൊറള്ളാാതിിരിി കൊ�ൊതവർമ്മ രാാജാാവ്് ’ സാായ്പിിന്് എഴുതുന്ന ഈ മറുപടിിയിിൽ
കമ്പനിിയോ�ോടുള്ള വിിശ്വാാ�സവുംം വിിധേ�യത്വവവുംം പ്രകടമാാക്കുന്നു. സാാഹബ അവർകളുടെെ ദയവ്്,
വെ�റെെവിിശ്വവസിിച്ചട്ടഇല്ലാാ, അപെ�ക്ഷിിക്കുന്നു എന്നിിവയിിലെ� ക്രിിയാാരൂപങ്ങളു൦, കത്തിിൽ പലതവണ
പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ബൊ�ൊധിിപ്പിിക്കുക എന്ന പ്രയോ�ോഗവുംം അധിികാാരിിയോ�ോടുള്ള അധീീശന്റെ� നിില
പാാടിിന്റെ� അടയാാളംം തന്നെ�യാാണ്്.

ഹർജിികൾ
തലശ്ശരിി രേ�ഖകളിിൽ, ഭരണീീയരാായ സാാധാാരണജനങ്ങളുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� ഏറ്റവുമധിികംം കടന്നു
വരുന്നവയാാണ്് ഹർജിികൾ. നിിലവിിലുള്ള വ്യയവസ്ഥകളിിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടാാകുന്ന ബുദ്ധിിമുട്ടുകളുംം,
ഭരണകർത്താാക്കളിിൽ നിിന്നുണ്ടാാകേ�ണ്ട ഭാാവാാത്മകമാായ നിിലപാാടുകൾക്കാായുള്ള അപേ�ക്ഷയു
മാാണ്് ഇവയുടെെ പ്രധാാന ഉള്ളടക്കംം. “നിിയമപ്രകാാരമുള്ള അപേ�ക്ഷ അല്ലെ�ങ്കിിൽ സങ്കടനിിവേ�ദനംം
ആണ്് ഹർജിി. Petition, Memorial, Representation എന്നിിങ്ങനെ� മൂന്നർത്ഥങ്ങൾ ഗുണ്ടർട്ട്്
കല്പിിക്കുന്നു. പരാാതിിയുംം അപേ�ക്ഷയുമാാണ്് ഹർജിിയുടെെ ഉദ്ദേേശ്യയങ്ങൾ”4 . വ്യയക്തിിഗതഹർജിികളുംം
സമൂഹഹർജിികളുംം രേ�ഖയിിൽ കാാണു ന്നുണ്ട്്.
1359 നമ്പർ രേ�ഖ ഒരു സമൂഹഹർജിിയാാണ്്. ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്ക്് മുൻകാാലങ്ങളിിൽ ഏറ്റെെടു
ക്കേ�ണ്ടിി വന്ന ദുരിിതങ്ങളെെ പരാാമർശിിക്കുന്നു. തുടർന്ന്് കമ്പനിിയുടെെ പക്കൽനിിന്നുമുള്ള ദയാാകടാാ
ക്ഷങ്ങൾക്കാായിി അപേ�ക്ഷിിക്കുന്നു.
“അതുകൊ�ൊണ്ടഇപ്പൊ�ൊൾകൊം�ം�പിിഞ്ഞിിസർക്കാാർക്കവിിശ്വവസിിച്ചിിരിിക്കുന്നസാാധുക്കളാായിിരിിക്കു
ന്നകിിരിിസ്തപ്രജകളെ�ഭൂമിികൃഷിിനിിലങ്ങളുംംപറമ്പുകളുംംവസ്തുവഹകളുംംഒക്കെ�യുംംഞാാങ്ങളക്കത
രീീക്കുവാാനുംംഞാാങ്ങളക്കഉള്ളഇഗജ്ജിികളെ�കാാര്യയവുംംയഥാാപ്രകാാരംംനടന്നവന്നപോ�ോലെ�എനിി
യുംംമെെൽപ്പെ�ട്ടനടക്കുവാാൻകൊം�ം�പിിഞ്ഞിിസർക്കാാരിിലെ�കടാാക്ഷംംഉണ്ടാായിിട്ടധർമ്മനീീതിിവിിചാാരിി
ച്ചിികൽപ്പനകൊ�ൊടുത്തസർവ്വരക്ഷയുംംചെ�യ്തനടത്തിിച്ചിികൊ�ൊണ്ടുവരുവാാൻഉള്ളബഹുഭാാരങ്ങളുംം
പുണ്യയകീീർത്തിിയുംംസാായ്പുഅവർകളെെപാാദത്തിിങ്കലെ�ക്കകൂടിിയതഅല്ലാാതെ�വെ�റെെഒരുവഴിിയിില്ല.
അതവർക്കുംംനിിർദ്ധനരാായിിട്ടുംംകാാത്തുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതുംംഉണ്ട. സാാധുക്കളെെമെെൽപൂർണ്ണ
ധർമ്മദൃഷ്ടിിഇരിിക്കണമെെന്നഎല്ലാായിിപ്പൊ�ൊളുംംപ്രാാർത്ഥിിക്കുന്നതുംംഉണ്ട.”5 (നമ്പർ 1359)
‘കൊം�ം�പിിഞ്ഞിിസർക്കാാർക്കവിിശ്വവസിിച്ചിിരിിക്കുന്ന’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ കമ്പനിിയുടെെ മേ�ലുള്ള
വിിശ്വാാ�സമാാണ്് വെ�ളിിവാാകുന്നത്്. ‘ധർമ്മദൃഷ്ടിിഇരിിക്കണമെെന്നഎല്ലാായിിപ്പൊ�ൊളുംംപ്രാാർത്ഥിിക്കുന്നതുംംഉ
ണ്ട’ എന്നതിിൽ കമ്പനിിയോ�ോടുള്ള ഈ കർത്താാവിിന്റെ� വിിശ്വാാ�സവുംം വിിധേ�യത്വവവുംം വെ�ളിിവാാകുന്നുണ്ട്്.
“ആതിിയെ�പഇമാാശിിആക്കുന്നതിിനഇന്നെ�പ്രകാാരമെെന്നസാായ്പുഅവർകളുടെെകല്പനവരാായ്ക
കൊ�ൊണ്ടവളരസങ്കടമാാകുന്ന. രണ്ടുഗഡുവിിന്റെ�ഉറുപ്പിികബൊ�ൊധിിപ്പിിക്കെ�ണ്ടതിിനപഇമാാശിിആ
ക്കാായ്കകൊ�ൊണ്ടവളരസങ്കടമാായിിരിിക്കുന്ന.” 6 (നമ്പർ 879)
‘അണിിആറത്ത നാാരങ്ങോ�ോളിി നമ്പ്യാാ�റ’ എഴുതിിയ വ്യയക്തിിഗത ഹർജിിയാാണിിത്്. വളരെെ
ബഹുമാാനപൂർവ്വമാാണ്് കത്തെ�ഴുതുന്നത്് എങ്കിിലുംം ‘സങ്കടമാായിിരിിക്കുന്ന’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ
കമ്പനിിയുടെെ നിിലപാാടുകളോ�ോടുള്ള വിിയോ�ോജിിപ്പാാണ്് പ്രകടമാാകുന്നത്്. ആദരവ്് കുറയാാതെ�ത്തന്നെ�
ഹർജിിക്കാാരന്റെ� മനോ�ോഭാാവംം വ്യയക്തമാാക്കുവാാൻ ഈ പ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ സാാധിിക്കുന്നു. ഇത്തര
ത്തിിൽ കർത്താാവിിന്റെ� വിിധേ�യത്വവ-വിിശ്വാാ�സ-വിിയോ�ോജിിപ്പ്് ഭാാവങ്ങളെെ സംംവേ�ദനംം ചെ�യ്യാാനുള്ള
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ശേ�ഷിി അതിിലെ� ക്രിിയാാരൂപങ്ങൾക്കുണ്ട്്.

മറ്റുസംംവേ�ദനമാാതൃകകൾ
പരസ്യംം�, തരക്്, കരാാർന്നാാമംം, കല്പന എന്നിിങ്ങനെ� മറ്റു പല സംംവേ�ദനമാാതൃകകളുംം രേേഖകളിിൽ
നിിന്ന്് കണ്ടെ�ത്താംം�. അവയിിൽ ഓരോ�ോന്നിിൽനിിന്നുംം ഓരോ�ോ മാാതൃക സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു.

പരസ്യംം�
ഭരണകൂടത്തിിന്റെ� തീീരുമാാനങ്ങൾ ജനങ്ങളെെ അറിിയിിക്കാാനുള്ള ഉപാാധിിയാായാാണ്് തലശ്ശേ�രിി
രേ�ഖകളിിൽ പരസ്യംം� പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നത്്. “സംംബോ�ോധിിതരിിൽ നിിയതമാായ പ്രതിികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാാ
കണമെെന്ന നിിർബന്ധത്തോ�ോടുകൂടിിയാാണല്ലോ�ോ പരസ്യയങ്ങൾ എഴുതുന്നത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� അവ
ഋജുവുംം ഹ്രസ്വവവുമാായിിരിിക്കുംം. ലക്ഷ്യയത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിലുംം തിികഞ്ഞ വ്യയക്തതയുണ്ടാാവുംം. ആജ്ഞാാ
സ്വവരമുള്ളപ്പോ�ോൾ ശിിക്ഷാാഭീീഷണിി കൂടിി ചേ�ർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ� മുനകൂർപ്പിിച്ചവയാാണ്് പരസ്യയങ്ങൾ”7 .
“എന്നാാൽ ബഹുമാാനപ്പെ�ട്ട കുമ്പഞ്ഞിി അവർകളുടെെ കപ്പത്തിിന്റെ� കണക്കിിൽ പൊ�ൊൻപണംം
1098 റെെസ്സ 323 3/4 ആലാം�ംകുഞ്ഞിിതറയിിന്റെ�കയിിന്നവരെെണ്ടുന്നതാാകകൊ�ൊണ്ടഈ വഹ
പണംം ബൊ�ൊധിിപ്പിിക്കണംം എന്ന പല പ്രാാവിിശ്യംം� .........................ആലാംം�കുഞ്ഞിിതറയിിന്റെ�വ
കമ്മൽചപ്പംംഇട്ടവിിക്കുകയുംംചെ�യ്യുംം”8 (1264)
ഈ രേ�ഖ തലശ്ശേ�രിിയുടെെ വടക്കേ�അധിികാാരിിയാായിിരുന്ന സൂപ്രണ്ട്് ജെ�മിിസ്സാാഇഷ്ടവിിൻ സാായ്പിിന്റെ�
പരസ്യയകല്പനയാാണ്്. പണംം ‘ബൊ�ൊധിിപ്പിിക്കണംം’ എന്ന വാാക്യയത്തിിലെ� ‘അണംം’ എന്ന പ്രത്യയയത്തിി
ലൂടെെ കല്പനയെ� ഉറപ്പിിക്കുന്നു. കർത്താാവിിന്റെ� അധിികാാരബോ�ോധമാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രകടമാാകുന്നത്്.
‘ആലാം�ംകുഞ്ഞിിതറയിിന്റെ�വകമ്മൽകുമ്പഞ്ഞിിയുടെെചപ്പംംഇട്ടവിിക്കുകയുംംചെ�യു്്യംം’ എന്ന വാാക്യയ
ത്തിിലെ� ‘ചെ�യ്യുംം’ എന്ന ക്രിിയാാരൂപംം ‘ചെ�യ്്’ എന്ന ധാാതുവിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഭൂതകാാലപ്രത്യയയമാായ
‘ഉംം’ ചേ�ർന്ന രൂപമാാണെ�ന്ന്് സാാമാാന്യയമാായിി പറയാാമെെങ്കിിലുംം നിിശ്ചയത്തിിന്റെ�യുംം തീീർച്ചയുടെെയുംം
അടയാാളമാായുംം അതിിനെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാറുണ്ട്്. ‘അവൻ അത്് ചെ�യ്യുംം’, ‘ഞാാൻ അങ്ങനെ� ചെ�യ്യുംം’
തുടങ്ങിിയ പ്രയോ�ോഗങ്ങളെെ സാാമാാന്യയമാായിി പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഇത്് വ്യയക്തമാാകുംം. ഇത്തരത്തിിൽ
‘ചപ്പംം ഇടുവിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുംം’ എന്നതിിലുംം നിിശ്ചയദാാർഢ്യംം� കലർന്ന അധിികാാരസ്വവരമുണ്ട്്
എന്നതിിൽ സംംശയമിില്ല.

തരകുകൾ
സാാധാാരണജനങ്ങളെെ ലക്ഷ്യംം� വച്ച്് രാാജാാക്കന്മാാർ എഴുതുന്ന കല്പനകളാാണ്് തരകുകൾ. സംംവേ�ദന
ത്തിിൽ കമ്പനിിയുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരുമാായിി നേ�രിിട്ട്് ബന്ധമിില്ലാാത്ത രേ�ഖകളാാണിിവ. തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിലുംം
പഴശ്ശിി രേ�ഖകളിിലുംം കൂടിി ആകെ� ഏഴു തരകുകളാാണുള്ളത്്. “രാാജകല്പനകളാാണ്് തരകുകൾ. കാാര
ണങ്ങളൊ�ൊന്നുംം നൽകാാത്ത കർക്കശമാായ കല്പനകൾ. അവയുടെെ വിിഷയംം നിികുതിിപിിരിിവാാണ്്.
ചുരുക്കത്തിിൽ നിികുതിിപിിരിിവിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള രാാജശാാസനങ്ങളാാകുന്നു തരകുകൾ”.9
“അവൻ അവിിടെെ വന്നാാൽ പതിിനാാലാാന 5000 നെ�ല്ലനാംം�അസാാരംംനെ�ല്ലഎളെെവിിടാാരെെക
യിിൽതന്നവകഇൽനിിന്നുംംകൊ�ൊടുക്കയുംംവെ�ണംം”10 . (നമ്പർ 1014)
‘കൊ�ൊടുക്കയുംംവെ�ണംം’ എന്ന ക്രിിയാാരൂപത്തിിലെ� ‘അണംം’ എന്ന പ്രകാാരപ്രത്യയയത്തിി
ലൂടെെ കർത്തൃത്വവവിിവക്ഷവെ�ളിിവാാകുന്നു. അധിികാാരത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള കർത്താാവിിന്റെ� ബോ�ോധവുംം
അതിിന്റെ� പ്രകടനവുംം ശാാസനരൂപത്തിിലുള്ള പ്രകാാരപ്രത്യയയപ്രയോ�ോഗത്തിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകു
ന്നു. “കൊ�ൊടുക്കണംം, വരണംം, പൊ�ൊയിിക്കൊ�ൊള്ളണംം, എടുക്കെ�ണ്ട, എടുത്തപൊ�ൊകയുംംഅരുത,
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വരിികയുംംവെ�ണംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള ക്രിിയാാരൂപങ്ങളുടെെ ഇടയിിൽ അനുസരണക്കേ�ടു കാാട്ടിിയാാ
ലുണ്ടാാവുന്ന ശിിക്ഷ സൂചിിപ്പിിക്കുന്ന തീീക്ഷ്ണരൂപങ്ങളുംം കടന്നുവരുന്നു”.11 തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളുടെെ തന്നെ�
ഭാാഗമാായ പഴശ്ശിി രേ�ഖകളിിലെ� തരകുകളിിൽ കാാണുന്ന ഇത്തരംം പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ എപ്രകാാരമാാണ്്
ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിലൂടെെ കർതൃത്വവവിിവക്ഷകൾ പ്രകടമാാക്കുന്നത്് എന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.

കല്പനക്കത്തുകൾ
തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിൽ ആകെ� 82 കല്പനകളാാണുള്ളത്്. “കല്പന തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിൽ കല്പനക്ക
ത്താാണ്്. ഉന്നതാാധിികാാരിി കീീഴുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനെ�ഴുതുന്ന നിിർദ്ദേ�ശംം എന്നു കല്പനയെ� നിിർവ്വചിിക്കാംം�.
സംംബോ�ോധകൻ മേ�ലുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനുംം സംംബോ�ോധിിതൻ കീീഴുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനുംം ആയിിരിിക്കണംം”12.
തലശ്ശേ�രിിരേ�ഖകളിിലെ� 1406, 1407 നമ്പർ രേ�ഖകൾ കല്പനക്കത്തുകളാാണ്്. കൊ�ൊലപാാതകവു
മാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഈ കല്പനക്കത്തുകളുടെെ പ്രമേ�യംം ശിിക്ഷ നടപ്പിിലാാക്കുവാാൻ കച്ചേ�രിിക്കാാരനെ�
ചുമതലപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്്. ‘മെെൽപറഞ്ഞരണ്ടാാളുകളുടെെവിിസ്താാരംംകഴിിപ്പാാൻഇതിിനാാൽതനിിക്കക
ല്പിിച്ചിിരിിക്കുന്നു’എന്ന്് 1406 നമ്പർ രേ�ഖയിിലുംം ‘കെ�ളപ്പന്റെ� തലവെ�ട്ടിിക്കൊ�ൊല്ലുകയുംം വെ�ണംം’ എന്ന്്
1407 നമ്പർ രേ�ഖയിിലുംം കാാണുന്നു. ഈ പ്രയോ�ോഗങ്ങൾ സ്വവന്തംം അധിികാാരത്തിിൽനിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്്
കാാര്യയനിിർവ്വഹണത്തിിന്് കീീഴുദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥനെ� നിിയമിിക്കുന്നതിിന്റെ� സൂചനയാാണ്്. ഒപ്പംം ‘തലവെ�ട്ടിി
ക്കൊ�ൊല്ലുകയുംം വെ�ണംം’, ‘എഴുത്തിിൽതന്നെ� കൊ�ൊടുക്കയുംം വെ�ണംം’ എന്നിിവയിിൽ ക്രിിയാാരൂപങ്ങ
ളോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കാാണുന്ന ‘അണംം’ പ്രത്യയയവുംം അധിികാാരത്തിിന്റെ� അടയാാളമാാകുന്നു.
ഇവ കൂടാാതെ� തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിലെ� വ്യയത്യയസ്ത മാാതൃകകളിിൽ കൈൈചീീട്ട്്, കരാാർന്നാാമംം
എന്നിിവയുംം പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. സമ്മതപത്രംം അഥവാാ വാാഗ്ദാാനത്തെ� കുറിിക്കുന്നതാാണ്് കരാാർ
ന്നാാമംം. തലശ്ശേ�രിി രേ�ഖകളിിൽ രണ്ടു കരാാർന്നാാമങ്ങളാാണ്് ഉള്ളത്്.
“അതുപൊ�ൊലെ�ഉള്ളകുറ്റക്കാാരെെൻന്മാാരെെഒക്കയുംംപിിടിിച്ചിിപൗൗജദാാരഅദാാലത്തിിൽവിിസ്താാരംം
കഴിിപ്പിിക്കെ�ണ്ടതിിനഎങ്കിിലുംംരാാജശ്രിിവടക്കെ�അധിികാാരിിസുപ്രഡെ�ണ്ടെ�ൻസാായ്പുഅവർക
ൾക്കകുറ്റംംചെ�യ്തതിിനഎതവഴിിനടക്കണംംഎന്നഅവർകൾക്കബൊ�ൊധിിച്ചപ്രകാാരംംനടത്തിി
ക്കെ�ണ്ടതിിനഅവർകളുടെെപറ്റിിൽകുറ്റംംചെ�യ്തവരകൊ�ൊടുക്കുംംഎന്നുംംഇതിിനാാൽസത്ത്യയമാായിി
ട്ടനിിശ്ചെ�യിിരിിക്കുന്നു”13. (നമ്പർ 844)
ഈ രേ�ഖയിിൽ കാാണുന്ന ‘നിിശ്ചെ�യിിച്ചിിരിിക്കുന്നു’ എന്ന പ്രയോ�ോഗത്തിിലുംം കർതൃത്വവവിിവക്ഷയാാണ്്
വെ�ളിിവാാകുന്നത്്.
കുറ്റസമ്മതത്തെ�യോ�ോ ഉടമ്പടിിയെ�യോ�ോ സൂചിിപ്പിിക്കുന്നതാാണ്് കൈൈചീീട്ട്്. 941 നമ്പർ രേ�ഖയുടെെ
തുടക്കത്തിിൽ കാാണുന്ന “സത്യംം�ചെ�യ്തയെ�ഴുതിികൊ�ൊടുത്തകഇച്ചീീട്ടഅവത” എന്ന വാാചകത്തിിലെ�
‘സത്യംം�ചെ�യ്ത’ എന്ന ക്രിിയാാപദത്തിിൽ കൈൈച്ചീീട്ടിിന്റെ� സാാമാാന്യയസ്വവഭാാവമാായ ഉടമ്പടിിയുടെെ സ്വവരംം
മുഴങ്ങിി കേ�ൾക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിൽ തലശ്ശേ�രിി രേേഖകളിിലെ� വ്യയത്യയസ്ത വ്യയവഹാാരമാാതൃകകളിിൽ
ഓരോ�ോന്നിിലുംം അതതിിന്റെ� സ്വവഭാാവത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന ക്രിിയാാരൂപങ്ങൾ കണ്ടെ�ത്താാനാാവുംം.
രേ�ഖകളിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന ഹർജിികൾ ഒഴിികെ� മറ്റെെല്ലാാ സംംവേ�ദനമാാതൃകകളുംം തന്നെ�
അധിികാാരമുഖംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്ന മാാതൃകകൾതന്നെ�. കത്തുകളിിൽ ഒരേ�സമയംം അധിികാാര-അധീീ
ശസ്വവരങ്ങൾ മുഴങ്ങിി കേ�ൾക്കുന്നുണ്ട്് എന്നതുംം എടുത്തുപറയേ�ണ്ട വസ്തുതയാാണ്്. കമ്പനിിയുദ്യോ�ോ�
ഗസ്ഥർ നാാട്ടുരാാജാാക്കന്മാാർക്കെ�ഴുതുമ്പോ�ോൾ അധിികാാരസ്വവരമാാണെ�ങ്കിിൽ നാാട്ടുരാാജാാക്കന്മാാരുടെെ
വിിധേ�യത്വവഭാാവമാാണ്് കത്തുകളിിൽ നിിഴലിിക്കുന്നത്്. കല്പനകൾ പൊ�ൊതുവേ� കമ്പനിിയുടെെ അധിികാാ
രസ്ഥാാപനമാാണ്് ലക്ഷ്യംം�വയ്ക്കുന്നതെ�ങ്കിിൽ കീീഴ്്ജീീവനക്കാാരനെ� പ്രീീണിിപ്പിിച്ചുനിിർത്താാനുള്ള ശ്രമവുംം
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അവയിിലെ� ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വാായിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവുംം. കൂടാാതെ� ഹർജിികളിിലെ� ക്രിിയാാരൂ
പങ്ങളിിലൂടെെ വിിധേ�യത്വവത്തിിന്റെ� സൂചനകളുംം പ്രകടമാാകുന്നുണ്ട്്. അതിിലുമുപരിിയാായിി കമ്പനിിയുടെെ
നിിലപാാടുകൾ വരുത്തുന്ന ബുദ്ധിിമുട്ടുകളുംം ചുരുക്കംം ചിില ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിലൂടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
രേ�ഖകളിിലെ� കർതൃത്വവവിിവക്ഷയെ� സൂക്ഷ്മമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തണമെെങ്കിിൽ, വളരെെ സമഗ്രമാായിി
അതിിലെ� ഭാാഷയെ� അപഗ്രഥിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. എന്നിിരുന്നാാലുംം രേ�ഖകളിിലെ� ക്രിിയാാരൂപങ്ങളിിലുംം
കർതൃത്വവവിിവക്ഷ സാാമാാന്യയമാായിി പ്രതിിഫലിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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അഞ്ജു മാാത്യൂൂസ്്
കോ�ോട്ടയംം ജിില്ലയിിൽ കോ�ോരുത്തോ�ോട്് സ്വവദേേശിിനിി, എസ്്.എ.ബിി.എസ്് സന്യാാ�സിിനീീ സമൂഹാംം�ഗംം. ചങ്ങനാാ
ശ്ശേ�രിി എസ്്.ബിി കോ�ോളേ�ജിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം പൂർത്തിിയാാക്കിിയതിിനു ശേ�ഷംം ഇപ്പോ�ോൾ കാാലിിക്കട്ട്്
സർവ്വകലാാശാാല മലയാാള - കേ�രള പഠന വിിഭാാഗത്തിിൽ ഡോ�ോ. അപർണ്ണ ടിി.യുടെെ മാാർഗനിിർദ്ദേേശത്തിിൽ
ഗവേ�ഷണംം നടത്തുന്നു.

കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സുംം
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� ഭാാവിിയുംം
വിിഷ്ണു രവിി

ഗവേ�ഷകൻ, സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേേഴ്സ്്, മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാല,കോ�ോട്ടയംം

ജനജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരങ്ങളാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ. ജനക്കൂട്ട (ഫോ�ോക്്) ത്തിിന്റെ� അറിിവുംം
വിിനോ�ോദവുമൊ�ൊക്കെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� ഭാാഗങ്ങളാാണ്്. കഴിിഞ്ഞ കാാലത്തിിന്റെ� സ്മൃതിികൾ എന്നനിി
ലയിിലാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച ആലോ�ോചനകൾ ഈ വിിജ്ഞാാനത്തെ� നിിർവ്വചിിച്ചുറ
പ്പിിക്കുന്നത്്. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരമെെന്ന നിിലയിിൽ ദേേശീീയഭൂതകാാലത്തെ� നിിർമ്മിിച്ചെ�ടു
ക്കാാൻ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടു എന്നതിിന്് ചരിിത്രത്തിിൽ നിിരവധിി ഉദാാഹരണങ്ങൾ
കാാണാംം�. ഭൂതകാാലവുമാായിി ബന്ധംം പുലർത്തുന്ന വ്യയവഹാാരമെെന്നത്് പോ�ോലെ� വർത്തമാാനത്തിിന്റെ�
ആശയുംം അഭിിലാാഷവുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർരൂപങ്ങൾക്ക്് നവഭാാഷ്യംം� ചമയ്ക്കുന്നതാാണ്് ഇന്ന്് പൊ�ൊതുവെ�
കാാണാാൻ സാാധിിക്കുന്നത്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്് കൈൈവരുന്ന പദവിിയെ� ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന്് തോ�ോന്നിിക്കുന്ന ഫേ�ക്്ലോ�ോറുകൾ സമകാാലിികമാായിി പ്രചരിിക്കപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
ഇത്തരംം കപടലോ�ോറുകളെെ വിിമർശനപരമാായിി സമീീപിിക്കേ�ണ്ട ഉത്തരവാാദിിത്തവുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
വിിജ്ഞാാനിിക്കുണ്ട്്. എന്നാാൽ വർത്തമാാനകാാലവുമാായിി ഫോ�ോ ക്് ലോ�ോറിിനെ� ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന
എല്ലാാ ആവിിഷ്കാാരങ്ങളുംം കപടലോ�ോറുകൾ ആണെ�ന്ന്് പറയാാനുമാാവിില്ല. വർത്തമാാന കാാലവുമാായിി
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന വിിജ്ഞാാനശാാഖയാാണ്് കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്.
നമ്മുടെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിചാാരങ്ങളിിൽ ഈ വിിജ്ഞാാനശാാഖ അത്ര പരിിചിിതമല്ല. കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ചിില വസ്തുതകളാാണ്് ഈ ലേ�ഖനത്തിിൽ സംംഗ്രഹിിക്കുന്നത്്.

ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുംം സമകാാലിികതയുംം
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച ആലോ�ോചനകൾ പൊ�ൊതുവെ� ഈ വിിജ്ഞാാനമേ�ഖലയെ� ദേേശത്തിിന്റെ�
പൂർവ്വപാാരമ്പര്യയമാായുംം മറ്റുമാാണ്് നിിർവ്വചിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ സമകാാലത്തിിന്റെ� താാല്പ
ര്യയങ്ങളാാണ്് ഇത്തരമൊ�ൊരു വ്യയവഹാാരിികതലംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� ചുറ്റിിപ്പറ്റിി ഉണ്ടാാവാാനുള്ള കാാരണംം.
നാാട്ടുവഴക്കങ്ങൾ എന്നനിിലയിിൽ ബഹുസ്വവരമാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� ആശയലോ�ോകംം.അതുകൊ�ൊണ്ട്്
തന്നെ� ദേ�ശീീയമെെന്നതിിനേ�ക്കാാൾ പ്രാാദേേശിികഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കാാണ്് പ്രാാധാാന്യംം� കല്പിിക്കേ�ണ്ടത്്.
പലതരംം വ്യയവഹാാരങ്ങൾക്കുള്ളിിലാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച ജ്ഞാാനിിമംം(Episteme)
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ഉടലെ�ടുക്കുന്നത്്. വർത്തമാാനകാാലവുമാായിി യാാതൊ�ൊരു തരത്തിിലുംം ഇഴയടുപ്പമിില്ലാാത്ത മഹിിതപാാ
രമ്പര്യയമാായിിട്ടാാണ്് ഇവിിടെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർവ്യയവഹാാരംം വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ടുന്നത്്. ആധുനിികദശയിിൽ
മാാറിിയ ഭൗ�തിികസാാഹചര്യയങ്ങൾ പുതിിയ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ നിിർമ്മിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നത്് പലപ്പോ�ോഴുംം
തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടാാതെ� പോ�ോകുന്ന വസ്തുതയാാണ്്. വർത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� അഭിിരുചിികളാാണ്്
ഇവിിടെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നതിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്്. വിിപണിിമൂല്യയമുള്ള ചരക്കാായിി
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ വേ�ഷംം മാാറുന്നതിിൽ സമകാാലിികതയുടെെ ഫോ�ോക്്അഭിിരുചിി വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്.
എന്നാാൽ വർത്തമാാനകാാലവുമാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� ബന്ധപ്പെ�ടുത്തുകവഴിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോർരൂപ
ങ്ങൾ ഒരുതരംം കാാഴ്്ച്ചസ്ഥാാനമാായിിട്ടാാണ്് നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. ഭൂതകാാലത്തെ�/പാാരമ്പര്യയത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ച ചിില ചോ�ോദ്യയങ്ങൾകൂടിിയാാണ്് ഇവിിടെെ രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. ജ്ഞാാനോ�ോദയ ആധുനിികതയുംം
അതുണ്ടാാക്കിിയ പരിിവർത്തനങ്ങളുംം പാാരമ്പര്യയത്തെ� ഉടച്ചുകളയുകയുംം പുതുനാാഗരിികതയ്ക്ക്് ഊർജ്ജംം
പകരുകയുംം ചെ�യ്ത ഘടകങ്ങളാാണ്്.പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� നഷ്ടത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച സമകാാലത്തിിന്റെ�
ആകുലതകൾ തന്നെ�യാാണ്് അതിിന്റെ� ശേ�ഖരണത്തിിലേ�ക്കുംം അടുക്കലുകളിിലേ�ക്കുംം മനുഷ്യയരാാ
ശിിയെ� കൊ�ൊണ്ടെ�ത്തിിച്ചത്്.(ദിിനേ�ശൻ:2007:533-534) ആധുനിികദേേശരാാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക്് പാാരമ്പര്യയത്തെ�
തെ�ളിിയിിച്ചെ�ടുക്കാാൻ ഉള്ള ഉപാാധിിയാായിിട്ടാാണ്് ഇവിിടെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്.
ഒരു കാാലഘട്ടംംവരെെ പാാരമ്പര്യം�ം എന്ന നിിലക്കാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിചാാരങ്ങൾ ക്രോ�ോഡീീ
കരിിക്കപ്പെ�ട്ടത്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ജനത്തിിന്റെ� അറിിവുകളുംം ലോ�ോകബോ�ോധവുംം മാാറുന്നതിിനനുസരിിച്ച്്
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ വർത്തമാാനിികമാായിി ഉടലെ�ടുക്കുന്നു എന്ന ആലോ�ോചന പുതുമയുള്ളതാാണ്്. പാാര
മ്പര്യയമെെന്നത്് തന്നെ� വർത്തമാാനത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്കാാരരൂപമോ�ോ അതിിന്റെ� പ്രതിിഫലനസ്ഥാാനംം
തന്നെ�യോ�ോ ആണെ�ന്നുള്ള എറിിക്് ഹോ�ോബ്്സ്്ബോ�ോമിിന്റെ� ‘Invented Tradition’ സിിദ്ധാാന്തത്തെ�
ഇതിിനോ�ോട്് ചേ�ർത്തുവാായിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഭൂതകാാലമെെന്നത്് സമകാാലിികതയുടെെ സൃഷ്ടിിയാാണ്്
എന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് തന്നെ�യാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� പുതുമയുള്ളതാാക്കുന്നത്്. പാാരമ്പര്യയത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ച മെെറ്റഫർ എന്നതിിൽ നിിന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനുണ്ടാായ പരിിണാാമത്തെ� വിിചാാരവ്യയതിി
യാാന (Paradigm Shift) മാായിി പരിിഗണിിക്കാാമെെന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു. ഈ വിിചാാരവ്യയതിിയാാനത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാായിിക്കൊ�ൊണ്ടുവേ�ണംം കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്് എന്ന മേ�ഖലയെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള
ആലോ�ോചനയിിലേ�ക്ക്് കടക്കേ�ണ്ടത്്.

കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്: ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിന്റെ� ഭാാവിി സ്വവരൂപംം
ലോ�ോകംം മുഴുവനുംം ശക്തിിപ്പെ�ട്ടുകഴിിഞ്ഞിിരിിക്കുന്ന പ്രതിിഭാാസമാാണ്് ആഗോ�ോളവൽക്കരണംം
(Globalisation). കോ�ോളനിിആധുനിികതയോ�ോടെെയാാണ്് മൂന്നാംം�ലോ�ോക രാാജ്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്് ആഗോ�ോ
ളവൽക്കരണത്തിിന്റെ� കടന്നുവരവ്് നടക്കുന്നത്്. കേ�വലംം സാാമ്പത്തിികപരമാായ യുക്തിി മാാത്രമല്ല
ആഗോ�ോളവൽക്കരണത്തിിനുള്ളത്് എന്ന്് കോ�ോളനിിയനന്തര പഠനങ്ങളുംം മറ്റുംം സൂചിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഭാാഷ, സാാഹിിത്യംം� എന്നിിങ്ങനെ� ഒരു ജനതയുടെെ ദൈൈനംംദിിന വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ ആഗോ�ോളവൽക്ക
രണത്തിിന്റെ� പടർച്ചയുണ്ടെ�ന്ന്് ഇത്തരംം പഠനങ്ങൾ തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. വ്യയത്യയസ്ത ദേ�ശീീയതകളെെയുംം
പ്രാാദേ�ശിികദേ�ശീീയതകളെെയുംം അവിിടങ്ങളിിലെ� സാംം�സ്്കാാരിികപ്പ ലമകളെ�യുംം ഇല്ലാാതാാക്കിി
ക്കൊ�ൊണ്ടോ�ോ അവയിിൽ കടന്നുകയറ്റംം നടത്തിിയോ�ോ ലോ�ോകത്തെ� ഒരു കുടക്കീീഴിിൽ ഒതുക്കുക എന്ന
നയമാാണ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. കോ�ോളനിിയനന്തരപഠനങ്ങൾ (Post Colonial
Studies) യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതസമീീപനംം തന്നെ�യാാണ്് മുതലാാളിിത്തമാായിി മാാറിിയത്് എന്ന നിിഗമന
മാാണ്് മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്നത്്.യൂറോ�ോപ്യയൻ ആധിിപത്യയത്തിിലേ�ക്ക്് മൂന്നാംം�ലോ�ോക രാാജ്യയങ്ങളെെ എത്തിിക്കുക
എന്നത്് തന്നെ�യാായിിരുന്നു കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽമുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� താാല്പര്യം�ം. ലിിബറൽമൂല്യയങ്ങളുടെെ
കടന്നുവരവ്്, ഉദാാരവൽക്കരണനയങ്ങൾ, ഉപഭോ�ോഗസംംസ്കാാരംം, മാാധ്യയമങ്ങളുടെെ അതിിരുകവിിഞ്ഞ
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വളർച്ച ഇവയൊ�ൊക്കെ� ആഗോ�ോളവൽക്കരണാാനന്തരംം ലോ�ോകത്തുണ്ടാായ പ്രധാാനമാാറ്റങ്ങളാാണ്്.
സാാമ്പത്തിികവുംം സാംം�സ്്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ വേ�രുകളുള്ള പ്രതിിഭാാസമാാണ്് ആഗോ�ോളവൽ
ക്കരണമെെന്ന്് പൊ�ൊതുവെ� പറയാംം�. ആഗോ�ോളവൽക്കരണത്തിിന്റെ� ദൈൈനംംദിിനത്വവത്തിിലുള്ള ഇടപെ�
ടലുകളിിൽ മാാധ്യയമവൽക്കരണത്തിിന്് മറ്റ്് വ്യയവഹാാരങ്ങളേ�ക്കാാൾ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ടെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു.
‘മാാധ്യയമംം തന്നെ� സന്ദേ�ശംം ‘(Medium is the message ) എന്ന പ്രതിിഭാാസമാായിി മാാർഷൽ മക്്
ലൂഹൻ ഇതിിനെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. (Understanding Media എന്ന പഠനംം സൂചിിതംം.) നിിത്യയ
വൃത്തിിയുടെെ ഭാാഗമാായ മാാധ്യയമവൽക്കരണത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള ആലോ�ോചനകൾക്ക്് പ്രസക്തിി വർദ്ധിി
ക്കുന്നതുംം ഈ സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്്. മുതലാാളിിത്തംം പതിിവ്്ശൈൈലിി വിിട്ട്് നവമുതലാാളിിത്ത(Neo
Capitalism ) മാായിി ഗതിി മാാറുന്ന കാാലമാാണിിത്്. ലോ�ോകസമ്പദ്്ഘടനയെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കത്തക്ക
ശേ�ഷിിയിിലേ�ക്ക്് ഇത്് ശക്തിി പ്രാാപിിക്കുന്നത്് രണ്ടാംം� ലോ�ോകമഹാായുദ്ധാാനന്തരമാായിിരുന്നു.
നവോ�ോത്ഥാാനാാനന്തരസമൂഹത്തിിൽ സംംജാാതമാായ പൊ�ൊതുമണ്ഡല രൂപീീകരണത്തെ�ക്കു
റിിച്ചുള്ള ചിിന്ത മാാധ്യയമീീകരണത്തെ�യാാണ്് അതിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമാായിി ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നത്്.
മാാധ്യയമങ്ങൾ പൊ�ൊതുജീീവിിതത്തിിൽ ഇടപെ�ട്ടതുവഴിി ഉണ്ടാായിി വന്ന മാാറ്റങ്ങളുമാാണ്് മാാധ്യയമപൊ�ൊ
തുമണ്ഡലമെെന്ന ആശയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം. മാാധ്യയമ പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിന്റെ� പിിൽക്കാാല
സാാധ്യയതകളെെപ്പറ്റിി ആലോ�ോചിിക്കുമ്പോ�ോൾ കമ്പ്യൂൂട്ടർ പോ�ോലുള്ള മാാധ്യയമങ്ങൾ ഉണ്ടാാക്കിിയ മാാറ്റംം പ്ര
ധാാനമാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു. കമ്പ്യൂൂട്ടറിിന്റെ� വരവ്് വ്യയവസാായ, സേ�വന, വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസ മേ�ഖലകളിിൽ
വലിിയ ചലനങ്ങളാാണുണ്ടാാക്കിിയത്്. ബഹുവിിധമാായ വൈൈജ്ഞാാനിികാാന്വേ�േഷണങ്ങളിിൽ കമ്പ്യൂൂട്ടർ
ഒരു അനിിവാാര്യയതയാായിി മാാറിി. വൈൈജ്ഞാാനിികവിിപ്ലവത്തിിന്റെ� ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ
കമ്പ്യൂൂട്ടറിിന്റെ� വരവിിനെ� അതിിൽ നിിന്ന്് അടർത്തിി നിിർത്താാൻ സാാധിിക്കിില്ല. കമ്പ്യൂൂട്ടറിിന്റെ� സഹാാ
യത്തോ�ോടെെയല്ലാാതെ� പാാഠപുസ്തക കേ�ന്ദ്രിിതമാായോ�ോ മറ്റ്് അറിിവ്് രൂപങ്ങൾ മുഖേ�നയോ�ോ മാാത്രംം പഠനംം
നടക്കുന്ന മേ�ഖലകൾ ഇന്ന്് നന്നേ� കുറവാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു. ശാാസ്ത്ര വിിഷയങ്ങളിിലുംം മാാനവിിക
വിിഷയങ്ങളിിലുംം ഒരുപോ�ോലെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്ന മാാധ്യയമമാാണ്് കമ്പ്യൂൂട്ടർ. ദേ�ശരാാഷ്ട്രങ്ങളുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് ആധുനിികഘട്ടത്തിിൽ നടന്ന ആലോ�ോചനകളോ�ോട്് ഇഴചേ�ർന്നാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പോ�ോലുള്ള അറിിവിിടങ്ങൾ രൂപമെെടുത്തത്്. ആധുനിികത രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ ഈ മണ്ണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
രൂപങ്ങളുടെെ മാാധ്യയമീീകരണത്തെ�യുംം കാാര്യയമാായ തോ�ോതിിൽ സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന താായിിരുന്നു. മാാധ്യയമീീ
കരണവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ഈ സന്ദർഭത്തിിൽ നിിന്നാാണ്് കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്
എന്ന വിിചാാരമേ�ഖലയുടെെ സാാധ്യയത രൂപമെെടുക്കുന്നത്്. വാാമൊ�ൊഴിി, അച്ചടിി ഘടനയിിൽ നിിലനിി
ന്നിിരുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങൾ സൈൈബർ ഇടത്തിിലേ�ക്ക്് കടന്നെ�ത്തിിയ കാാലമാായിി ഇതിിനെ�
പരിിഗണിിക്കാംം�.
പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� ഇരിിപ്പിിടമെെന്ന നിിലയിിൽനിിന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ അതിിന്റെ� തന്നെ� മറ്റൊ�ൊരു
സവിിശേ�ഷതയാായ പരിിണാാമത്തിിലേ�ക്ക്് നീീങ്ങുന്ന സന്ദർഭംം കൂടിിയാാണിിതെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്നു.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� നിിത്യേ�േനയുള്ള പരിിണാാമങ്ങളാാണ്് അതിിന്് ഇത്രമേ�ൽ പെ�രുക്കവുംം വൈൈവിിധ്യയവുംം
ഉണ്ടാാക്കുന്നത്്. വളരെെ ജൈൈവിികമാായ സാാഹചര്യയങ്ങളോ�ോട്് ബന്ധംം പുലർത്തിി തന്നെ�യാാണ്് പുതിിയ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങൾ ദിിനംംദിിനംം രൂപപ്പെ�ടുന്നത്്. പുതിിയ കാാലത്തിിന്റെ� ആത്മവത്ത പലപ്പോ�ോഴുംം
ഇത്തരംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളിിൽ കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം. എന്നാാൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� ഇത്തരംം
പുതുക്കങ്ങളെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� അപഭ്രംംശങ്ങളാായാാണ്് പല ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിജ്ഞാാനിികളുംം കരു
തുന്നത്്. എന്നാാൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനപ്രകൃതംം തന്നെ� ഈ ചലനാാത്മകതയാാണെ�ന്ന്്
തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് പ്രധാാനംം. ഹിിറ്റ്്ലറുടെെ ഭരണകാാലത്ത്് ദേേശീീയ പാാരമ്പര്യയമാായിി ട്ടാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ട്ടത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ സമാാഹരണത്തിിൽ ഹിിറ്റ്്ലർ
ഏറെെ ശ്രദ്ധവെ�ച്ചിിരുന്നു. ഹിിറ്റ്്ലർ ലക്ഷ്യംം�വെ�ച്ച വംംശീീയാാധിിഷ്ഠിിതമാായ പ്രത്യയയശാാസ്ത്രത്തിിൽ
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ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ മഹിിമയാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം പ്രചരണോ�ോപാാധിിയാായിി മാാറിിയത്്. ടിി. എസ്്.
എലിിയട്ട്് സംംസ്കാാരത്തെ� മുൻനിിർത്തുന്ന ആലോ�ോചനയിിൽ സാംം�സ്കാാരിികതയുടെെ ശുദ്ധരൂപമെെന്ന
നിിലയിിൽ അവതരിിപ്പിിച്ചതുംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� തന്നെ�യാായിിരുന്നു. ചരിിത്രത്തിിൽ വ്യയത്യയസ്തമാായ ഘട്ട
ങ്ങളിിൽ പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�യുംം ദേേശത്തിിന്റെ� വിിദൂര ഭൂതകാാലത്തിിന്റെ�യുംം നിിർണ്ണയനോ�ോപാാധിിയാായിി
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനുണ്ടാാവുന്ന പദവിി വൽക്കരണമാാണ്് ഈ സാാഹചര്യയങ്ങളിിലൊ�ൊക്കെ� കാാണാാൻ
സാാധിിക്കുന്നത്്. പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനമെെന്നനിിലയിിൽ നിിന്നുംം വർത്തമാാനത്തിിലേ�ക്ക്്
അതിിനെ� ഇളക്കിി പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നരീീതിി സമകാാലിിക ഫോ�ോക്്ലോ�ോർവിിചാാരങ്ങളിിൽ കണ്ടുവരുന്നു
ണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസംം, പ്രയുക്ത ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ�
ദൈൈനംംദിിനവൽക്കരിിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാാണെ�ന്ന്് കെ�.എംം.അനിിൽ (2004:21-22) വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഇതേ� മട്ടിിൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� വർത്തമാാന കാാലവുമാായിി ഇണക്കുന്ന സങ്കലപ്പനമാായിി കമ്പ്യൂൂട്ടേേ
ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിനെ�യുംംപരിിഗണിിക്കാാവുന്നതാാണ്്.
വിിജ്ഞാാനശാാഖകൾ കാാലത്തിിന്റെ� സ്പന്ദനമുൾക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് വിികസിിച്ചുവരുന്നത്്. വിിജ്ഞാാ
നശാാഖകൾക്ക്് വിികാാസംം ഉണ്ടാാവുന്നത്് കാാലഘട്ടത്തിിനനുസരിിച്ചുള്ള ഇത്തരംം പുതുക്കങ്ങൾ
വഴിിയാാണ്്. അറിിവിിനെ� സംംവാാദാാത്മകവുംം ചലനമുള്ളതുമാാക്കിി നിിർത്തുന്നത്് ജനാാധിിപത്യയപരമാായ
വിിനിിമയങ്ങളാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ എന്ന വിിജ്ഞാാനശാാഖയ്ക്കുമേ�ൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
ആധാാരമെെന്ന പരിിവേ�ഷംം ഇല്ലാാതാാകുന്നതിിലുംം അറിിവിിന്റെ� പുതുവഴക്കമാാണ്് കാാണുന്നത്്. അങ്ങനെ�
വർത്തമാാനത്തിിന്റെ� ശബ്ദമാായിി, വർത്തമാാനത്തിിൽ വേ�രുള്ളതാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിജ്ഞാാനംം
മാാറിിത്തീീരുകയാാണെ�ന്ന്് പറയാംം�. ഇത്തരംം സാാഹചര്യയത്തിിലാാണ്് പരമ്പരാാഗത ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
രൂപങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയതിിരിിക്തമാായിി പുതിിയദത്തങ്ങൾ പഠനത്തിിന്് അനിിവാാരഘടകമാായിി
മാാറുന്നത്്. സമകാാലിിക നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയപഠനത്തിിൽ മാാറ്റങ്ങൾക്ക്് അനുപാാകമാായ ദത്ത
മെെന്ന നിിലയിിലാാണ്് കംംപ്യൂൂട്ടറിിന്റെ� സാാധ്യയത നിിലനിിൽക്കുന്നത്്. യാാന്ത്രിികപുനരുല്പാാദനത്തിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളുപയോ�ോഗിിച്ച്് നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയത്തിിന്് മേ�ൽ നിിലനിിൽക്കുന്ന പ്രകാാശവലയ(Aura
)ത്തെ� ഭേേദിിക്കാാൻ കംംപ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിന്് സാാധിിക്കുംം. നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ�
ഉപശാാഖ എന്നനിിലയിിൽ കംംപ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിന്റെ� ഊന്നലുകളെെ ജെ�യിംം�സ്്
ആബെ�ല്ലോ�ോ, പീീറ്റർ ബ്രോ�ോഡ്് വെ�ൽ, തിിമോ�ോത്തിി ആർ. തങ്കെ�ർലിിനിി എന്നിിവർ (https://cacm.
acm.org./magazines/2012/4/15/230-computation of folkloristics /fulltext? mobile
=false ) ഇങ്ങനെ� ക്രോ�ോഡീീകരിിക്കുന്നു:
1)	നിിലവിിലുള്ള ഉപാാധിികളെെ ഡിിജിിറ്റലൈൈസ്് ചെ�യ്യുകയുംം പുതിിയ സാാമഗ്രിികളെെ കമ്പ്യൂൂട്ടർ
മുഖേ�ന അനാായാാസംം പ്രോ�ോഗ്രാംം� ചെ�യ്യത്തക്ക വിിധത്തിിൽ(Machine- actionable )
അടുക്കുംം ചിിട്ടയുമാായിി സംംഭരിിക്കുക.
2)

ഈ സാാമഗ്രിികളുടെെ ശേ�ഖരണത്തിിനുംം വിിവരണത്തിിനുംം ആയിി വിിപുലമാായ ഒരു വിിവര
ഘടന നിിർമ്മിിക്കുക.

3)	ഫോ�ോക്് ലോ�ോ ർ വിിവരവർഗ്ഗീീകരണത്തിിനാായിി നിിലവിിലുള്ള പദ്ധതിികൾക്ക്് പുറമെെ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിന്റെ� ബാാഹ്യയ പ്രകൃതിിയെ� കൂടിി അംംഗീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് നൂതനരീീതിി അവലംം
ബിിക്കുക.
4)	ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളെെ തിിരയുന്നതിിനുംം കണ്ടുപിിടിിക്കുന്നതിിനുംം വേ�ഗത്തിിൽ പ്രതിികരിി
ക്കുന്ന രീീതിികൾ സജ്ജമാാക്കുക.
നിിലനിിൽക്കുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ വിിചാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള തുറവിിയാാണ്് കംംപ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്് മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്നത്്. ഡിിജിിറ്റൽ ലോ�ോകത്ത്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ സംംബന്ധമാായ
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വിിവരങ്ങളെ� എത്തിിക്കാാനുംം അങ്ങനെ� വ്യയത്യയസ്ത ഫോ�ോക്്ലോ�ോർരൂപങ്ങളെ� സംംബന്ധിിച്ച പഠന
ങ്ങൾക്ക്് ഇവ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനുമുള്ള വലിിയ സാാധ്യയതയാാണ്് കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്
തുറന്നിിടുന്നത്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ സംംബന്ധമാായ യാാഥാാസ്ഥിിതിികതയ്ക്കു പകരംം പുതിിയ സാാധ്യയതകൾ
മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കാാനുംം ഈ വിിജ്ഞാാനശാാഖയ്ക്കാാവുംം. വാാമൊ�ൊഴിി രൂപത്തിിലോ�ോ മറ്റ്് പാാഠങ്ങളാായോ�ോ
നിിലനിിൽക്കുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ സംംരക്ഷണംം അവയുടെെ ഡിിജിിറ്റൽവൽക്കരണംം
കൊ�ൊണ്ട്് സാാധ്യയമാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങൾ തലമുറകളിിൽ നിിന്ന്് തലമുറകളിിലേ�ക്ക്് വിിനിിമയംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അതിിൽ പലതരത്തിിലുള്ള മാാറ്റങ്ങളുംം ഉണ്ടാാവുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. എന്നാാൽ
ചിില ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങൾ നാാശോ�ോൻമുഖ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ ആയിി മാാറുന്നതിിനെ� ചെ�റുക്കാാൻ
ഈ ഡിിജിിറ്റൽവൽക്കരണംം എളുപ്പത്തിിൽ സഹാായിിക്കുംം അതുപോ�ോലെ� തന്നെ� അജ്ഞാാതഫോ�ോ
ക്്ലോ�ോറുകളുടെെ വീീണ്ടെ�ടുപ്പുംം കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാണ്്. അജ്ഞാാത
-നാാശോ�ോൻമുഖ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകൾ മാാത്രമല്ല എല്ലാാത്തരംം ഫോ�ോക്്ലോ�ോർരൂപങ്ങളെെയുംം ഇത്തരത്തിിൽ
ഡിിജിിറ്റൽവൽക്കരിിച്ചാാൽ അവ ഭാാവിി പഠിിതാാക്കൾക്ക്് ഉപകാാരപ്രദമാായിിരിിക്കുംം.
കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പഠനങ്ങളിിൽ ഓൺലൈൈൻ സോ�ോഴ്സു
കളാാണ്് കൂടുതലാായുംം ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. ഡച്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച വിിവരങ്ങൾ
ഓൺലൈൈനിിൽ ലഭ്യയമാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നത്് ഇതിിന്റെ� മാാതൃകയാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളെെ സംംബ
ന്ധിിച്ച രേ�ഖകൾ ഡിിജിിറ്റൽരൂപത്തിിലാാക്കിിക്കൊ�ൊണ്ട്് കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളെെ കേ�രളീീയ പരിിസരത്തിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കാാവുന്നതാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബ
ന്ധിിച്ച പഠനങ്ങളിിൽ ഇതൊ�ൊരു വഴിിത്തിിരിിവാായിി മാാറുമെെന്നത്് നിിസ്തർക്കമാായ വസ്തുതയാാണ്്. നാാടൻ
കലാാവതരണങ്ങളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട അറിിവുകൾ, നാാട്ടറിിവുകൾ, നാാടൻ കഥകൾ, ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
പഠനങ്ങൾ ഒക്കെ� കമ്പ്യൂൂട്ടറധിിഷ്ഠിിതമാാകുന്നത്് വഴിി കേ�രളീീയ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച പ്രാാ
ഥമിികദത്തങ്ങളുടെെ ആകരമാായിി അതിിനെ� ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുംം. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങൾ
സമൂഹത്തിിലെ� ചിില പ്രത്യേ�േക വിിഭാാഗങ്ങൾക്കുള്ളിിൽ ഒതുങ്ങിിപ്പോ�ോവുന്നത്് തടയാാനുംം, പൊ�ൊതു സമൂ
ഹത്തിിന്് മുമ്പിിൽ അവയുടെെ ദൃശ്യയവൽക്കരണംം സാാധിിക്കാാനുംം കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്
സാാധ്യയതയൊ�ൊരുക്കുന്നു. ഇതുവഴിി അറിിവിിന്റെ� പങ്കുവയ്ക്കൽ, അതിിന്റെ� സാാമൂഹിികവൽക്കരണംം എന്നിി
ങ്ങനെ� ഫോ�ോക്് അറിിവിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനസവിിശേ�ഷതകളെെ പൊ�ൊലിിപ്പിിച്ചെ�ടുക്കാാനുംം സാാധിിക്കുംം.
നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനീീയംം അറിിവിിന്റെ� ഭൗ�തിികമാായ സാാധ്യയതകളിിലാാണ്് ഉറപ്പിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരു
ന്നത്്. റിിച്ചാാർഡ്് എംം. ഡോ�ോർസനെ�(Folklore and Folklife ) പ്പോ�ോലുള്ള പണ്ഡിിതർ നാാട്ടറിിവിിന്റെ�
ഭൗ�തിികവൽക്കരണത്തെ�പ്പറ്റിി ഊന്നിിപ്പറഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളെ� പല തരത്തിിലു
ള്ള പരിിവേ�ഷങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് ഇന്നുംം മനസ്സിിലാാക്കിി വരുന്നത്് . നിിഗൂഢവിിജ്ഞാാനമാായിി
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സമീീപിിക്കുന്ന പരമ്പരാാഗതസിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് മാാറിി ഭൗ�തിികാാവിിഷ്ക്കാാരമാായിി
അതിിനെ� സമീീപിിക്കാാൻ കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്് പോ�ോലുള്ള വിിജ്ഞാാനമേ�ഖലകൾക്ക്്
സാാധിിക്കുംം. ആൾക്കൂട്ടത്തിിൽ നിിന്ന്് അന്യയവൽക്കരിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് കേ�വലംം മിിത്തിിക്കൽ പരിിവേ�ഷംം
നൽകിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� ഇനിിയുംം സമീീപിിക്കുക സാാധ്യയമല്ല. യാാന്ത്രിികപുനരുല്പാാദനംം വഴിി ഫോ�ോക്്
വിിജ്ഞാാനത്തെ� സംംവാാദാാത്മകമാാക്കിി നിിലനിിർത്താാൻ ഡിിജിിറ്റൽസാാധ്യയതകളുടെെ പ്രയോ�ോജനപ്പെ�
ടുത്തൽ അനിിവാാര്യയമാാണ്്. നാാട്ടുവിിനിിമയങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാാണല്ലോ�ോ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ. നെ�യ്ത്ത്്,
കൊ�ൊത്തുപണിി, നാാടൻ ആഭരണനിിർമ്മാാണംം, നാാട്ടുഭക്ഷണംം, കൃഷിി, നാാട്ടുമരുന്ന്്, മത്സ്യയബന്ധനംം,
നാായാാട്ട്്, കടങ്കഥ, പഴഞ്ചൊ�ൊല്ല്്, നാാടോ�ോടിിക്കഥകൾ, നാാട്ടുമൊ�ൊഴിികൾ, നാാടൻ ശൈൈലിികൾ എന്നിി
ങ്ങനെ� നീീളുന്നു നാാടോ�ോടിിവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� അറിിവുലോ�ോകംം. ബഹുസ്വവരമാായ ഈ വിിജ്ഞാാനത്തെ�
ഡിിജിിറ്റൽവൽക്കരിിക്കുക വഴിി ഈ അറിിവുകൾ അന്യംം� നിിന്ന്് പോ�ോവാാതെ� സൂക്ഷിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുംം.
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ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ തനിിമാാവാാദംം ഇന്നുംം തുടരുന്ന ഒരു പ്രതിിഭാാസമാാണ്്. എന്നാാൽ
കാാലാാനുസൃതമാായ മാാറ്റങ്ങൾ പാാരമ്പര്യയത്തെ� നിിരാാകരിിക്കാാൻ വ്യയക്തിികളെെയോ�ോ അവരുൾപ്പെ�
ടുന്ന സമൂഹത്തെ�യോ�ോ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. സാാങ്കേ�തിികമാായിി പരിിവർത്തനപ്പെ�ട്ട ആധുനിികജ
നതയുടെെ ഇടയിിലേ�ക്ക്് ഫോ�ോ ക്് ലോ�ോർ വിിനിിമയംം സാാധ്യയമാാക്ക ണമെെങ്കിിൽ അവയുടെെ സാാങ്കേ�
തിികവൽക്കരണംം അനിിവാാര്യയമാാണ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിനെ� സംംബന്ധിിച്ച്് നിിലനിിൽക്കുന്ന തനിിമാാ
വാാദത്തിിൽ നിിന്ന്് അതിിനെ� വർത്തമാാനീീകരിിക്കാാൻ ഒരു സാാധ്യയതയാാണ്് കമ്പ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠന രംംഗത്ത്് ഡിിജിിറ്റൽആർക്കൈൈവ്്സ്് എന്ന സാാധ്യയതയാായിി
കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിനെ� പരിിഗണിിക്കാംം�. ദേേശീീയമോ�ോ പ്രാാദേേശിികമോ�ോ ആയ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആർക്കൈൈവ്്സുകൾ ഇത്തരത്തിിൽ ഒരുക്കാാവുന്നതാാണ്്.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിലെ� സാാങ്കേ�തിികവഴിിയാായിി ഡിിജിിറ്റൽആർക്കൈൈവ്്സുകൾ ഉപയോ�ോ
ഗ്യയമാാകുംം. സാാധാാരണ ആർക്കൈൈവ്്സുകളുടെെ സ്ഥലപരിിമിിതിി ഇതിിനിില്ല എന്നത്് മെെച്ചമാാണ്്.
ലോ�ോകത്തെ�വിിടെെയുംം ഇരുന്ന്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠിിതാാക്കൾക്ക്് ഈ വിിജ്ഞാാനംം അവരുടെെ
വിിരൽത്തുമ്പിിൽ ലഭ്യയമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുംം. വിിജ്ഞാാനശാാഖകൾ കാാലാാനുസൃതമാായ പുതുക്കലുകൾക്ക്്
വിിധേ�യമാാകുക സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. ഇത്തരംം മാാറ്റങ്ങളോ�ോട്് മുഖംം തിിരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഒരു വിിജ്ഞാാനശാാ
ഖയ്ക്കുംം നിിൽപ്പുറപ്പിിക്കുക സാാധ്യയമല്ല.
ഫോ�ോക്് ലോ�ോ ർ ഗവേ�ഷണത്തിിൽ ആവേ�ദകന്് എടുത്തുപറയത്തക്ക സ്ഥാാനമുണ്ട്് .
ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുമാായിി അടുത്തിിടപഴകുന്നവരാാണ്് ആവേ�ദകർ. എംം. വിി. വിിഷ്ണുനമ്പൂതിിരിി
ആവേ�ദകനെ� ഇങ്ങനെ� നിിർവ്വചിിക്കുന്നു :”പഠനത്തിിലോ�ോ ഗവേ�ഷണത്തിിനോ�ോ ആവശ്യയമാായ വസ്തു
തകൾ പഠിിതാാക്കൾക്കോ�ോ അന്വേ�േഷകർക്കോ�ോ പറഞ്ഞുകൊ�ൊടുക്കുന്നയാാൾ “(2010:77) പുസ്തകങ്ങൾ
പോ�ോലുള്ള ഉപാാദാാനങ്ങളേ�ക്കാാൾ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തെ� സാാർത്ഥകമാാക്കുന്നതിിൽ ആവേ�ദ
കരുടെെ പങ്ക്് ചെ�റുതല്ല. അത്തരത്തിിൽ നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ ഭാാവിിയിിൽ കംംപ്യൂൂട്ടറിിന്് ആവേ�ദകപദവിി
കൽപ്പിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയത കംംപ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്് തുറന്നിിടുന്നുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
അന്വേ�േഷകർക്ക്് വിിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ആവേ�ദകന്റെ� സ്ഥാാനംം മനുഷ്യയനിിൽ നിിന്ന്് യന്ത്രത്തിിലേ�
ക്കെ�ത്തുന്നത്് ഇവിിടെെ
ഉപദർശിിക്കാംം�. ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ ഗവേ�ഷണങ്ങളിിലെ� ആവേ�ദകസൂചിിയിിൽ കമ്പ്യൂൂട്ടർ പ്രത്യയക്ഷ
പ്പെ�ടുന്ന കാാലംം വിിദൂരമല്ലെ�ന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കാംം�.
ഏതൊ�ൊരു വിിജ്ഞാാനശാാഖയിിലുംം എന്നത്് പോ�ോലെ� കംംപ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിനുംം
ചിില പരിിമിിതിികളുണ്ട്്. സാാധ്യയതകളുടെെ മാാത്രംം ലോ�ോകമാായിി ഈ വിിജ്ഞാാനമേേഖലയെ� പരിിഗണിി
ക്കാാനാാവിില്ല എന്നതാാണ്് പറഞ്ഞു വന്നതിിന്റെ� സാാരംം. കംംപ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിന്റെ�
പ്രധാാന പരിിമിിതിികൾ ഇവയാാണ്് :
1.	ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ ജൈൈവിികമാായ കൈൈമാാറ്റവഴിിയാായിി കരുതപ്പെ�ടുന്ന വാാമൊ�ൊഴിി
രീീതിിയെ� കംംപ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സ്് അപ്രസക്തമാാക്കുന്നു.
2.	പൈൈതൃകത്തെ� കച്ചവടമാാക്കുന്ന മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� താാല്പര്യയങ്ങൾ കംംപ്യൂൂട്ടേ�ഷണൽ
ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്സിിൽ കടന്നുവരുന്നു.
3.

യാാഥാാർഥ്യയത്തെ� കൃത്രിിമമാായിി നിിർമ്മിിക്കുകയുംം യാാഥാാർഥ്യംം� എന്ന്് തോ�ോന്നിിക്കുന്ന അതിി
യാാഥാാർഥ്യയ(Virtual Reality )മാായിി ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ രൂപങ്ങളുടെെ കമ്പ്യൂൂട്ടർവൽക്കരണംം
ചിിലപ്പോ�ോൾ മാാറിിത്തീീർന്നേ�ക്കാംം�.

ജൈൈവിികമാായ സാാഹചര്യയത്തിിൽ നിിന്ന്് ഫോ�ോക്് ലോ�ോ ർ രൂപങ്ങളെെ യാാന്ത്രിികമാായിി
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പുനരുല്പാാദിിപ്പിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഇത്തരംം പരിിമിിതിികൾ സ്വാാ�ഭാാവിികമാാണ്്. എന്നാാൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ
രൂപങ്ങളുടെെ നാാശോ�ോൻമുഖതയെ� ചെ�റുക്കാാൻ അതിിന്റെ� കമ്പ്യൂൂട്ടർവൽക്കരണംം കൊ�ൊണ്ട്് സാാധ്യയമാാ
ണെ�ന്ന്് പറയാാതെ� വയ്യ. പാാരമ്പര്യം�ം എന്നത്് ഒരു നിിർമ്മിിതിിയാാണെ�ന്നുംം അതിിൽ അധിികാാരങ്ങൾ
പ്രവർത്തിിക്കുന്നുണ്ട്് എന്നുമുള്ള തിിരിിച്ചറിിവിിൽ നിിന്ന്് കമ്പ്യൂൂട്ടേേഷണൽ ഫോ�ോക്്ലോ�ോറിിസ്റ്റിിക്് സിിന്റെ�
സാാധ്യയതകളെെ ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ പഠനത്തിിൽ ഉപയോ�ോഗിിക്കുക എന്നത്് കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ആവശ്യയ
മാാണ്്. അങ്ങനെ� ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ അന്വേ�േഷണങ്ങളുടെെ ഭാാവിിസ്വവരൂപമാായിി മാാറാാനുള്ള സാാധ്യയത ഈ
വിിജ്ഞാാനമേേഖലയ്ക്കുണ്ട്്. ഡിിജിിറ്റൽ ആർക്കൈൈവ്്സ്്, ആവേ�ദക/ആവേ�ദകൻ എന്നീീ നിിലകളിിലുള്ള
കംംപ്യൂൂട്ടറിിന്റെ� സാാധ്യയത പ്രധാാനമാാണെ�ന്ന്് കരുതുന്നു.
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Archive, July 2012, <https://cacm. acm. org/magazines /2012/7/151230 computational folkloristics
/fulltext? mobile =false >

വിിഷ്ണു രവിി
ഇപ്പോ�ോൾ മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ ഗവേ�ഷണവിിദ്യാ�ാർത്ഥിി. കട്ടപ്പന ഗവണ്മെ�ന്റ്്
കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദംം. തുടർന്ന്് മഹാാത്മാാഗാാന്ധിിസർവ്വകലാാശാാല
സ്കൂൾ ഓഫ്് ലെ�റ്റേ�ഴ്സിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം. കാാലടിി ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃതസർവ്വകലാാ
ശാാലയിിൽ നിിന്ന്് എംം.ഫിിലുംം നേ�ടിി.

സ്വാാ�തന്ത്ര്യയനിിരാാസത്തിിന്റെ� മനഃഃശാാസ്ത്രംം
പ്രിിയദര്ശന് ഐ.

ഗവേ�ഷകന്, വേ�ദാാന്ത വിിഭാാഗംം. ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സര്വ്വകലാാശാാല, കാാലടിി.

ചിിന്തകളിിലുംം, തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകളിിലുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ആഗ്രഹിിക്കുന്നുവെ�ന്നത്് പൊ�ൊതുവിില് അംംഗീീകരിി
ക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴുംം ഒരു പ്രഹേ�ളിികയാായിി തുടരുന്ന ഒന്നാാണ്് തന്നെ�ക്കാാള് ഉയര്ന്ന അധിികാാരസ്ഥാാപ
നങ്ങളോ�ോട്് കീീഴടങ്ങാാനുള്ള മനുഷ്യയന്റെ� പ്രേ�രണ. ഈ ഘടകംം തന്നെ�യാാണ്് ഏകാാധിിപത്യയത്തിിനുംം
സമാാനഭരണകൂടങ്ങള്ക്കുംം ഒരു പ്രധാാന വിിഭവമാായിി പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയനിില് ഒരേേ സമയംം
തന്നെ� സ്വാാ�തന്ത്ര്യയവാാഞ്ഛയുംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ നിിരാാസവുംം കാാണാാവുന്നതാാണ്്. തങ്ങളെെ വലിിയ സ്വവത്വവങ്ങ
ളിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിപ്പിിച്ച്് കൂടുതല് അമൂര്ത്തമാാക്കാാനാാണ്് ഈ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയനിിരാാസത്തിിലൂടെെ മനുഷ്യയര്
ശ്രമിിക്കുന്നത്്. ഏകാാധിിപത്യയമോ�ോ ഫാാഷിിസമോ�ോ ഒക്കെ� മനുഷ്യയന്റെ� ഇത്തരംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യയനിിരാാസത്തെ�
പിിന്പറ്റിി നിിലവിില് വരുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. വിിപുലമാായ ഒരു കാാഴ്ചപ്പാാടിില് ഇത്തരംം ഭരണകൂടങ്ങ
ള്ക്ക്് ചരിിത്രപരവുംം, സാാമ്പത്തിികവുംം, രാാഷ്ട്രീീയവുംം, സാാമൂഹിികവുമാായ പല മാാനങ്ങള് ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
ഇവക്കു ജനപിിന്തുണ ഉണ്ടാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്നതാാണ്് ഇവിിടെെ അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്.
ഏകാാധിിപത്യയത്തിില്നിിന്നുംം ഫാാഷിിസത്തെ� വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്് അതിിലെ� വമ്പിിച്ച ജനപ
ങ്കാാളിിത്തമാാണ്്. ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപരവുംം സാാമ്പത്തിികവുമാായ വസ്തുതകളെെ മാാറ്റിിനിിര്ത്തിി
ചിിന്തിിച്ചാാല്, അക്രമോ�ോത്സുകമാായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിിനു കീീഴിില് അണിിനിിരക്കാാന് ജനങ്ങളെെ
പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്ന മാാനസിികമാായ ഘടകംം ഉണ്ടെ�ന്നു കാാണാംം�. ഏകാാധിിപത്യയത്തെ�യോ�ോ ഫാാഷിി
സ്സത്തെ�യോ�ോ പിിന്താാങ്ങുന്ന മഹാാഭൂരിിപക്ഷത്തിിന്് തങ്ങള് മറ്റുള്ളവരേ�ക്കാാള് ശ്രേ�ഷ്ഠരാാണെ�ന്നുംം
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� മറ്റുള്ളവര് തങ്ങള്ക്കു കീീഴടങ്ങണമെെന്നുംം ചിിന്തിിക്കാാന് കഴിിയുന്നുണ്ട്്. ഈ
ചിിന്താാഗതിി ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു പ്രത്യേ�േക രാാജ്യയത്തിിലോ�ോ, മതത്തിിലോ�ോ, ജാാതിിയിിലോ�ോ, ഭാാഷയിിലോ�ോ
ഉള്ള വ്യയക്തിിയിില് മാാത്രംം ഒതുങ്ങിി നിില്ക്കുന്നിില്ല എന്നതാാണ്് വാാസ്തവംം. (എബിി കോ�ോശിി: 2020) താാന്
മാാത്രമാാണ്് ശരിി എന്ന തീീവ്രമാായ ആത്മരതിിയാാണ്് ഇതിിന്റെ� പ്രേ�രകഘടകംം. ഈ ആത്മരതിി
ക്രമേ�ണ അന്യയനോ�ോടുള്ള വെ�റുപ്പാായിി പരിിണമിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. ഒരു സമൂഹംം ഒരുമിിച്ച്് ഈ
ആത്മരതിിയിിലേ�ക്ക്് ചുവടുവക്കുമ്പോ�ോള് അത്് അക്രമോ�ോണോ�ോത്സുകമാായ തരത്തിില് മറ്റൊ�ൊരു
സമൂഹത്തെ� അപരവത്്കരിിക്കുന്നു.

ജനിിതകപ്രേ�രണകള്
ദിി സെ�ല്ഫിിഷ്് ജീീന് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിില് റിിച്ചാാര്ഡ്് ഡോ�ോക്കിിന്സ്് വാാദിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നത്്
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മനുഷ്യയശരീീരംം എന്നത്് സത്യയത്തിില് ജീീനുകള്ക്ക്് അതിിജീീവനത്തിിനാായുള്ള ഒരു മാാധ്യയമംം മാാത്ര
മാാണെ�ന്നാാണ്്. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട രീീതിിയിില് തന്റെ�തന്നെ� കൂടുതല് പകര്പ്പുകള് ഉണ്ടാാക്കിി അതിിജീീവനംം
സാാധ്യയമാാക്കാാന് ജീീനുകള് നിിരന്തരംം ശ്രമിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു. ജീീവിികള് തമ്മിില് പുലര്ത്തുന്ന
പരോ�ോപകാാരപ്രവണതയോ�ോ, നിിസ്വാാ�ര്ത്ഥത എന്ന്് നാം�ം വിിളിിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിികള്പോ�ോലുമോ�ോ സത്യയ
ത്തിില് ഈ സ്വാാ�ര്ത്ഥതാാല്പര്യയത്തെ� മുന്നിിര്ത്തിിയുള്ളതാാണ്്. (Richard Dawkins: 2016) ഒരു
മാാതാാവ്് തന്റെ� കുഞ്ഞിിനെ� കൂടുതല് സ്നേ�ഹിിക്കുന്നത്് കുട്ടിിയിിലൂടെെ തന്റെ� ജീീനുകള് കൂടുതല് കാാലംം
നിിലനിില്ക്കുംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. ബോ�ോധപൂര്വംം നടത്തന്ന തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പല്ല മറിിച്ചു പരിിണാാമപ
രമാായിി രൂപംംകൊ�ൊണ്ട ജൈൈവിികപ്രേ�രണയെ� അന്ധമാായിി അനുവര്ത്തിിക്കുക മാാത്രമാാണ്് മാാതാാവ്്
ചെ�യ്യുന്നത്്. ഏതൊ�ൊരു ജീീവജാാലത്തിിന്റെ�യുംം അടിിസ്ഥാാനതാാത്്പര്യം�ം സ്വവന്തംം അതിിജീീവനവുംം അതിി
നുതകുന്ന തരത്തിില് സഹജീീവിികളുമാായിി സഹവര്ത്തിിത്വവത്തിില് പുലരുക എന്നതുമാാണെ�ന്നാാണ്്
ഡോ�ോക്കിിന്സിിന്റെ� അഭിിപ്രാായംം. ഇത്തരംം സഹവര്ത്തിിത്വവത്തിിന്റെ� പ്രാാഥമിികലക്ഷ്യംം� തങ്ങളുടെെ
സമൂഹത്തിിന്റെ� അതിിജീീവനംം ഏതുവിിധേ�നെ�യുംം ഉറപ്പാാക്കുക എന്നതാാണ്്. തന്റെ� സമൂഹത്തിിന്റെ�
അതിിജീീവനത്തിിലൂടെെ തന്റെ�തന്നെ� അതിിജീീവനംം ഉറപ്പാാക്കുക എന്നതാാണ്് യഥാാര്ത്ഥത്തിില്
ഓരോ�ോ ജീീവിിയുംം ചെ�യ്തുവരുന്നത്്. ധാാര്മിികതയുംം നീീതിിയുമെെല്ലാം�ം സ്വവന്തംം അതിിജീീവനത്തെ�ക്കാാള്
വലുതല്ല എന്ന ജനിിതകപ്രേ�രണയാാണ്് ഇവിിടെെ ശക്തമാായിി പ്രകടമാാകുന്നത്്. സ്വവന്തംം നിിലനിില്പ്പ്്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിിനുവേ�ണ്ടിി തങ്ങളുടെെ സമൂഹത്തിിന്റെ� ഉള്ളിില് ധാാര്മിികത പുലര്ത്തുക എന്നാാല്
അപരസമൂഹത്തിിനു മേ�ല് അക്രമണോ�ോത്സുകമാായിി പെ�രുമാാറുക, അതിിനു ന്യാാ�യീീകരണങ്ങള്
കണ്ടെ�ത്തുക എന്ന ഈ യുക്തിിയിിലാാണ്് ഫാാഷിിസവുംം വേ�രുപിിടിിക്കുന്നത്്. മനുഷ്യയന് കലഹിിക്കു
ന്നത്് അവന് തന്റെ� ജൈൈവിിക പ്രേ�രണകള്ക്ക്് മുന്തൂക്കംം നല്കുന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്ന്് റസ്സലുംം
നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. (Bertrand Russell: 2010)
എന്നാാല് മനുഷ്യയനെ� അവന്റെ� അടിിസ്ഥാാന ജൈൈവിികപ്രേ�രണയിില് മാാത്രംം പ്രവര്ത്തിിക്കുന്ന
ഒരു ഉപകരണമാായിി കാാണാാന് ശ്രമിിക്കുന്ന യാാന്ത്രിികസമീീപനംം പൂര്ണ്ണമാായുംം സ്വീീ�കാാര്യയമല്ല.

നശ്വവരതക്കാായുള്ള തൃഷ്ണ
ഏര്ണസ്റ്റ്് ബെ�ക്കറിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിില് ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം ശാാശ്വവതമാായിി നിില നിില്ക്കാാനുള്ള
പലതരംം പദ്ധതിികളിിലാാണ്്. മരണത്തിിനുശേ�ഷവുംം തുടരാാനുള്ള വെ�മ്പലാാണ്്സമൂഹങ്ങള് ഉള്ളിില്
പുലര്ത്തുന്നത്്. ചരിിത്രത്തിില് അനന്യയമാായ സ്ഥാാനംം നേ�ടുന്നതിിലൂടെെ ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം അത്്
സാാക്ഷാാത്്കരിിക്കാാന് ശ്രമിിക്കുന്നു. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� സ്വവന്തംം ഭയങ്ങളെെയോ�ോ, കുറ്റങ്ങളെെയോ�ോ മറ്റു
ള്ളവരിില് ആരോ�ോപിിച്ചു സ്വവയംം ന്യാാ�യീീകരിിക്കാാനുള്ള വ്യയഗ്രതയാാണ്് പലപ്പോ�ോഴുംം അക്രമോ�ോത്സുകമാായ
ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം കാാണിിക്കുന്നത്്. (Ernest Becker: 1975) തങ്ങള് നടത്തുന്ന മനുഷ്യാാ�വകാാശ
ലംംഘനങ്ങള് മറച്ചു പിിടിിക്കുകയുംം അതേ�സമയംം അപരസമൂഹങ്ങളുടെെ തെ�റ്റുകളെെ നിിരന്തരമാായിി
കുറ്റപ്പെ�ടുത്തുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിലൂടെെ സ്വവന്തംം തെ�റ്റുകളോ�ോട്് ആത്മവിിമര്ശനപരമാായിി ഇടപെ�ടാാനുള്ള
ശേ�ഷിിയെ� സ്വവയംം റദ്ദു ചെ�യ്യുകയാാണ്് ഇത്തരംം സമൂഹങ്ങള് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഫാാഷിിസവുംം അതിിന്റെ�
വേ�രുകള് കണ്ടെ�ത്തുന്നത്് മനുഷ്യയന്റെ� ഇത്തരംം ദൌ�ൌര്ബല്യയങ്ങളിിലാാണ്് എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാായ
വസ്തുതയാാണ്്.
മറ്റൊ�ൊരു കോ�ോണിിലൂടെെ നോ�ോക്കിിയാാല്, ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങള് തനിിക്ക്് ഭീീഷണിി
യാാകുമോ�ോ എന്ന ഭയംം ഉള്ളിില് എവിിടെെയൊ�ൊക്കെ�യോ�ോ പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്് എന്നു കാാണാംം�. വ്യയക്തിിയുംം
സമൂഹവുമെെല്ലാം�ം തങ്ങളുടെെ ഇത്തരംം ഭയങ്ങളെെ അപരജനതയുടെെമേേല് കൃത്രിിമമാായിി ആരോ�ോപിിച്ചു
തങ്ങളുടെെ ഭയത്തിിനു കൂടുതല് മൂര്ത്തരൂപംം നല്കാാനാാണ്് ശ്രമിിക്കുന്നത്്. അങ്ങനെ� തങ്ങളുടെെ

2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

147

അപരസമൂഹത്തോ�ോട്് കലഹിിക്കുന്ന ഓരോ�ോ സമൂഹവുംം സത്യയത്തിില് തന്റെ�തന്നെ� ഭയങ്ങളോ�ോടാാണ്്
യുദ്ധംം ചെ�യ്യുന്നത്്. അയല്രാാജ്യംം� നമ്മളെ� എപ്പോ�ോള് വേ�ണമെെങ്കിിലുംം ആക്രമിിച്ചേ�ക്കാംം� എന്ന
ഭീീതിി ആളുകളിിലേ�ക്ക്് പടര്ത്താാനുംം അതുവഴിി സ്വേ�േച്ഛാാധിിപത്യയത്തിിന്് അനുകൂലമാായ മനോ�ോഭാാവംം
ഉണ്ടാാക്കുന്നതിിനുംം എളുപ്പത്തിില് കഴിിയുന്നത്്മനുഷ്യയരുടെെ ഉള്ളിിലെ� ഈ ഭീീതിിയെ� ചൂഷണംം ചെ�യ്തിി
ട്ടാാണ്്.

സ്വാാ�തന്ത്ര്യയനിിരാാസംം
ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ� മനഃഃശാാസ്ത്രത്തെ�പറ്റിി എറിിക്് ഫ്രോം�ം� ഫിിയര് ഓഫ്് ഫ്രീീഡംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിില്
ചിില ശ്രദ്ധേ�യ നിിരീീക്ഷണങ്ങള് അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അതിിലൊ�ൊന്ന്് മനുഷ്യയന് പൂര്ണ്ണമാായ
സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� ആഗ്രഹിിക്കുന്നിില്ല എന്നതാാണ്്. പൂര്ണ്ണമാായ സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� മനുഷ്യയനിില് കൂടുതല്
അരക്ഷിിതാാവസ്ഥകള് സൃഷ്ടിിക്കുന്നുവെ�ന്നാാണ്് ഫ്രോ�ോമിിന്റെ� നിിരീീക്ഷണംം. മതപരമാായ പ്രാാചീീന
സമൂഹത്തിില് വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യംം� കുറവാാണ്് എങ്കിിലുംം സമൂഹത്തിിന്റെ� കൂട്ടാായ്മ വ്യയക്തിിക്ക്് വലിിയ
സുരക്ഷിിതബോ�ോധംം നല്കിിയിിരുന്നു. എന്നാാല് മുതലാാളിിത്ത സമൂഹംം വ്യയക്തിിസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം,
വ്യയക്തിിപരമാായ തിിരഞ്ഞെ�ടുപ്പുകള്ക്കുംം വലിിയ സാാധ്യയതകള് നല്കിിയെ�ങ്കിിലുംം അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
ഒറ്റപ്പെ�ടലിിന്റെ� അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയുംം നല്കിി. (Erich Fromm: 2001) വിികസിിത രാാജ്യയങ്ങളിിലാാണ്്
കൂടുതല് ആത്മഹത്യയകള് നടക്കുന്നത്് എന്ന വസ്തുത ഈ അരക്ഷിിതബോ�ോധത്തിിന്് തെ�ളിിവാാണെ�
ന്ന്് യുവാാല് നോ�ോവ ഹരാാരിിയുംം ചൂണ്ടിിക്കാാണിിക്കുന്നുണ്ട്്. (Yuval Noah Harari: 2016)
ഫ്രോ�ോമിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിില് ഈ അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയിില് നിിന്ന്് മനുഷ്യയന്/വ്യയക്തിി രക്ഷനേ�
ടുന്നത്് തന്നെ�ക്കാാള് ശക്തനാായ ഒരാാള്ക്ക്്/സമൂഹത്തിിനു തന്നെ� പൂര്ണമാായുംം സമര്പ്പിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ട്് ഫാാഷിിസ്റ്റു ഭരണകൂടത്തെ� ഒരു വ്യയക്തിി പിിന്താാങ്ങുന്നത്് തന്റെ� മാാനസിികമാായ
അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയിില് നിിന്നുംം സ്വവയംം രക്ഷ നേ�ടുന്നതിിനാാണ്്. സാാമ്പത്തിികവുംം, സാാമൂഹിികവുമാായിി
അരക്ഷിിതബോ�ോധംം പേ�റുന്നവരെെ ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ� അനുചരവൃന്ദമാാക്കിി എളുപ്പത്തിില് പരിിണമിിപ്പിി
ക്കാാന് സാാധിിക്കുന്നത്് ഇതുകൊ�ൊണ്ടാാണെ�ന്ന്് ഫ്രോം�ം� വാാദിിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെെ പ്രശ്നത്തിിന്് കാാരണംം
മറ്റുള്ളവരാാണ്് എന്ന്് പ്രചരിിപ്പിിക്കുന്നതോ�ോടെെ യഥാാര്ത്ഥ സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയ പ്രശ്നങ്ങളിില്നിിന്നുംം
ജനങ്ങളുടെെ ശ്രദ്ധതിിരിിക്കാാനുംം കഴിിയുംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് ഭരണകൂടത്തിിനുംം ഇത്് പ്രയോ�ോജനകര
മാാണ്്.

ആത്മരതിിയുടെെ സ്വാാ�ധീീനംം
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മനുഷ്യയന്റെ� അതിിരുകവിിഞ്ഞ ആത്മരതിി ഇവിിടെെ പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട ഒരു പങ്കു വഹിി
ക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് കാാണാംം�. ഒരു വ്യയക്തിിയുടെെ ആത്മരതിി അതിിരുകവിിയുന്നതോ�ോടെെ താാന് മറ്റുള്ളവ
രേ�ക്കാാള് മിികച്ചതാാണ്് എന്ന ബോ�ോധംം കൂടുതല് രൂഢമൂലമാാകുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. ഒരു വ്യയക്തിി
താാന് മറ്റുള്ളവരേ�ക്കാാള് ശ്രേ�ഷ്ഠനാാണ്് എന്നുപറഞ്ഞാാല് അതിിനു സാാമൂഹിികമാായ പിിന്തുണ
ലഭിിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതുകൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� വ്യയക്തിികള് തന്റെ� ആത്മരതിിയെ� കൂടുതല് വലിിയ
സ്വവത്വവങ്ങളിിലേ�ക്ക്് വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്യുക. താാനാാണ്് മിികച്ചത്് എന്ന്് പറയുന്നതിിനു പകരംം
തന്റെ� ദേ�ശമോ�ോ, മതമോ�ോ, ജാാതിിയോ�ോ, ഭാാഷയോ�ോ, സംംസ്കാാരമോ�ോ ആണ്് വലുത്് എന്ന്് പറയുന്നതോ�ോ
ടുകൂടിി അതിിനു കൂടുതല് സാാമൂഹിികപിിന്തുണ ലഭിിക്കുകയുംം സമാാനമാായ ആത്മരതിി പുലര്ത്തുന്നവര്
അതിിനോ�ോട്് കൂടിിചേ�രുകയുംം ചെ�യ്യുംം. ഏതൊ�ൊരു രാാജ്യയത്തെ� പൌ�ൌരനുംം തന്റെ� രാാഷ്ട്രംം മറ്റുള്ളവരേ�
ക്കാാള് മിികച്ചതാാണ്് എന്ന്് ചിിന്തിിക്കുന്നത്് ഈ ആത്മരതിി കാാരണമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഓരോ�ോ
രാാജ്യയത്തുംം കൃത്രിിമമാായിി സങ്കല്പ്പിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ഭൂതകാാല മാാഹാാത്മ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകാാന് വെ�മ്പുന്ന
ഒരുകൂട്ടംം ആളുകളെെ നമുക്ക്് കാാണാാന് സാാധിിക്കുന്നത്്.
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വെ�റുപ്പിിലെ� ആരാാധന
ഫാാഷിിസത്തിിന്റെ� മനശാാസ്ത്രത്തെ�പ്പറ്റിി പഠനങ്ങള് നടത്തിിയ വിില്ഹെം�ം റീീഹ്് മറ്റൊ�ൊരു നിിരീീക്ഷണംം
നടത്തുന്നുണ്ട്്. ഒരു അടിിമ തന്നെ� ഭരിിക്കുന്ന യജമാാനനോ�ോട്് വെ�റുപ്പിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ആരാാധനയുംം
പുലര്ത്തുന്നുണ്ട്് എന്നതാാണത്്. യജമാാനന് തന്റെ�മേേല് ചെ�ലുത്തുന്ന അധിികാാരത്തെ� വെ�റുക്കുന്ന
അടിിമ തനിിക്കു യജമാാനനെ�പ്പോ�ോലെ� അധിികാാരംം വേ�ണമെെന്നാാണ്് ഉള്ളിില് ആഗ്രഹിിക്കുന്നത്്.
(Wilhelm Reich: 1946) അധിികാാരത്തിിന്റെ� ഇരയാായിി നിില്ക്കുന്ന വ്യയക്തിിയുംം മറ്റൊ�ൊരാാളിില്
അധിികാാരംം സ്ഥാാപിിക്കാാന് ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്നു എന്നതാാണ്് ശ്രദ്ധേ�യമാായ വസ്തുത.
മനുഷ്യയന്റെ� ഈ അധിികാാരമനോ�ോഭാാവംം ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു സമൂഹത്തിിനെ�തിിരാായിി തിിരിി
ച്ചുവിിടാാന് സാാധിിച്ചാാല് തങ്ങളുടെെ ഈ അധിികാാരസ്ഥാാപനതൃഷ്ണയെ� മാാനസിികമാായിി തൃപ്തിിപ്പെ�
ടുത്താാന് മനുഷ്യയര്ക്ക്് സാാധിിക്കുംം. ജനാാധിിപത്യയത്തെ�ക്കാാള് രാാജഭരണത്തെ�യോ�ോ സൈൈനിിക
ഭരണത്തെ�യോ�ോ ആളുകള് ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്നത്് ഒരു രാാജാാവിിലൂടെെയോ�ോ എകാാധിിപതിിയിിലൂടെെ തങ്ങളുടെെ
ഇത്തരംം മാാനസിിക വാാഞ്ഛകളെ� മനുഷ്യയര്ക്ക്്തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്താാന്സാാധിിക്കുംം എന്നതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്.
ഒരു ഏകാാധിിപതിി എന്നത്് അപര സമൂഹത്തിിനെ�തിിരാായ ഹിംം�സാാത്മകമാായ നേ�തൃത്വവത്തിിന്റെ�
പ്രതീീകംം കൂടിിയാാണ്്.
ഇത്തരത്തിില് വ്യയക്തിികളിില് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്ന മാാനസിികതൃഷ്ണകളെെ സമര്ത്ഥമാായിി മുത
ലെ�ടുക്കുകകൂടിിയാാണ്് ഭരണകൂടങ്ങള് ചെ�യ്യുന്നത്്. മറ്റുള്ളവരെെ അപരവത്്കരിിക്കാാനുള്ള ചോ�ോദന
കളോ�ോടുംം, ആത്മരതിിയോ�ോടുംം, അധിികാാരതൃഷ്ണയോ�ോടുംം സ്വവയംം കലഹിിച്ചു മാാത്രമേേ ജനാാധിിപത്യയത്തെ�
അതിിന്റെ� എല്ലാാ അര്ത്ഥത്തിിലുംം സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കാാന് കഴിിയുകയുള്ളൂ എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാായ വസ്തുത
യാാണ്്. ഒരു വലിിയ സമൂഹത്തിിനു ചിില ശക്തിികേ�ന്ദ്രങ്ങളെെ പിിന്തുടരാാന് കഴിിയുന്നത്്ഈ മാാനസിിക
ഘടകങ്ങളുടെെ പ്രേ�രണ മുഖേ�നയാാണ്്. സാാമ്പത്തിികവുംം, സാാമൂഹിികവുമാായ കാാരണങ്ങള് ഏകാാ
ധിിപത്യയത്തിിന്റെ� പിിന്നിില് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മാാനസിികഘടകങ്ങള്ക്കു ചെ�റുതല്ലാാത്ത
ഒരു പങ്കുണ്ടെ�ന്നു കാാണാാന് കഴിിയുംം.
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എന്നിിവ പ്രധാാന അന്വേ�േഷണ മേേഖലകളാാണ്്. നിിരവധിി മത്സരങ്ങളിിൽ മലയാാളത്തിിലുംം, ഇംംഗ്ലീീഷിി
ലുമാായിി ചെ�റുകഥ, കവിിത, പ്രഭാാഷണംം എന്നിിവക്കുംം, ഉപകരണസംംഗീീതത്തിിനുംം സമ്മാാനങ്ങൾ
കരസ്ഥമാാക്കിിയിിട്ടുണ്ട്്.പാാലിിശ്ശേ�രിി.

നാാടോ�ോടിിസംംസ്കൃതിിയുടെെ ആഖ്യാാ�നംം
‘കര്മ്മബന്ധങ്ങളുടെെ നൂലിിഴ’യിിൽ
രാാഗിിണിി ഇ.വിി.

അസോ�ോ. പ്രൊ�ാഫസര്, മലയാാളവിിഭാാഗംം, സിി.എച്ച്്.എംം.കെ�.എംം. ഗവ. ആര്ട്്സ്് ആന്റ്് സയന്സ്് കോ�ോളേ�ജ്്, കൊ�ൊടുവള്ളിി

മലയാാള ചെ�റുകഥാാലോ�ോകത്ത്് തന്റേ�താായ ആഖ്യാാ�നശൈൈലിികൊ�ൊണ്ട്് വേ�റിിട്ട്് നിില്ക്കുന്ന എഴുത്തു
കാാരനാാണ്് യു.എ. ഖാാദര്. യഥാാതഥമാായ കഥനമാാര്ഗ്ഗത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം നാാടോ�ോടിിപാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
ആഖ്യാാ�നരീീതിിയുംം യു.എ. ഖാാദര് പിിന്തുടരുന്നുണ്ട്്. ഒരു പ്രത്യേ�േക കാാലത്തിിലുംം സ്ഥലത്തിിലുംം നടക്കു
ന്ന കഥയ്ക്ക്് വിിശ്വാാ�സ്യയതയുംം യാാഥാാര്ത്ഥ്യയപ്രതീീതിിയുംം പകരുന്നതിിനാായിി പ്രാാദേ�ശിിക സംംസ്്കൃ
 തിിയെ�
എങ്ങനെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിി എന്നുംം നാാട്ടുജീീവിിതത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�ന പാാരമ്പര്യം�ം കഥയുടെെ
കെ�ട്ടുറപ്പിിന്് എങ്ങനെ� ബലംം നല്കിി എന്നുംം യു.എ. ഖാാദറിിന്റെ� ‘കര്മ്മബന്ധങ്ങളുടെെ നൂലിിഴ’ എന്ന
ചെ�റുകഥയെ� മുന്നിിര്ത്തിി നിിരീീക്ഷിിക്കാാനുള്ള ശ്രമമാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം.
ഏതൊ�ൊരു സമൂഹത്തിിലുംം നിിരവധിി കൂട്ടാായ്മകളുണ്ട്്. ഓരോ�ോ കൂട്ടാായ്മയിിലുംം വ്യയക്തിികളെ�
പരസ്പരംം ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള് ഫോ�ോക്്ലോ�ോറുകളിിലൂടെെയാാണ്് പ്രവര്ത്തിിക്കുന്നത്്. ഒരു കൂട്ടാാ
യ്മയുടെെ അറിിവാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്. സമൂഹജീീവിിതവുമാായിി വൈൈകാാരിികമാായ അടുപ്പംം ഏറെെയുള്ള
വിിഷയമാാണ്് ഫോ�ോക്്ലോ�ോര്. ഈ തിിരിിച്ചറിിവ്് പാാരമ്പര്യയസംംസ്്കൃതിിയുടെെ വ്യയത്യയസ്ത രീീതിിയിിലുള്ള
ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തലുകള്ക്ക്് സാാക്ഷ്യംം� വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. നേ�രിിട്ടുംം അല്ലാാതെ�യുംം ഇത്തരംം കൂട്ടാായ്മയുടെെ
വഴക്കങ്ങള് കടന്നുവന്നിിട്ടുള്ള സാാഹിിത്യയകൃതിികള് പിില്ക്കാാലത്ത്് ജനങ്ങള് ഏറ്റെെടുത്തത്് കാാണാംം�.
ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് പഠനത്തിിന്റെ� പരിിധിിയിില് ഏറ്റവുംം പ്രാാധാാന്യയത്തോ�ോടെെ വരുന്ന ഒരു
വിിഭാാഗമാാണ്് കഥാാസാാഹിിത്യംം�. ഓരോ�ോ കഥക്കുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സാാഹചര്യയങ്ങളുമാായുംം പരിിതസ്ഥിി
തിിയുമാായുംം ബന്ധമുണ്ട്്. ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് ഘടകങ്ങള് എഴുത്തുകാാര് കടംം കൊ�ൊള്ളുന്നതിിന്് നിിരവധിി
തെ�ളിിവുകള് മലയാാളചെ�റുകഥയിില് കാാണാംം�. സാാമൂഹിിക സംംസ്്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായുംം വാാമൊ�ൊ
ഴിിവഴക്കത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായുംം കൂട്ടാായ്മയുടെെ ജീീവിിതത്തിില് പ്രചരിിക്കുന്ന ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് ഘടകങ്ങള്
പലവിിധത്തിില് മലയാാളചെ�റുകഥയിില് ഇടംംനേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്. നാാടോ�ോടിി ജീീവിിതപരിിസരങ്ങളിില് നിിന്ന്്
ഇതിിവൃത്തംം സ്വീീ�കരിിച്ച്് നാാടോ�ോടിിഭാാഷാാ പ്രയോ�ോഗങ്ങളുടെെ രമണീീയകത്വംം� നിിലനിിര്ത്തിി സൂക്ഷ്മമാായ
പാാടവത്തോ�ോടെെ രചിിക്കപ്പെ�ടുന്ന കഥകള് നമ്മുടെെ പ്രാാദേ�ശിികസ്വവത്വവത്തെ�യാാണ്് കരുതലോ�ോടെെ
ആവിിഷ്്കരിിക്കുന്നത്്. നാാട്ടുപഴമകള് കോ�ോര്ത്തിിണക്കിി കഥകളുടെെ ഒരു പ്രപഞ്ചംം സൃഷ്ടിിച്ച

150

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

കഥാാകാാരനാാണ്് യു.എ. ഖാാദര്. കഥാാലോ�ോകത്ത്് തൃക്കോ�ോട്ടൂരിിന്് മാാത്രമാായിി ഒരു ഇടംം കണ്ടെ�ത്താാൻ
അദ്ദേേഹത്തിിന്് കഴിിഞ്ഞു. യു.എ. ഖാാദറിിന്റെ� രചനകളിില് രൂപപരമാായുംം ഭാാവപരമാായുംം തൃക്കോ�ോട്ടൂര്
എന്ന പ്രദേേശംം എങ്ങനെ�യെ�ല്ലാം�ം സ്വാാ�ധീീനിിച്ചു എന്ന അന്വേ�േഷണങ്ങള് നടന്നിിട്ടുണ്ട്്. കഥപറയുന്ന
രീീതിിയിില് പോ�ോലുംം നാാടോ�ോടിിതനിിമ കഥാാകാാരന് സൂക്ഷിിക്കുന്നുണ്ട്്. തന്റെ� തട്ടകമാായ ഒരു സ്ഥലത്ത്്
ഒരുകാാലത്ത്് നടന്ന കഥയ്ക്ക്് വിിശ്വാാ�സ്യയതയുംം യാാഥാാര്ത്ഥ്യയപ്രതീീതിിയുംം പകരുന്നതിിനാായിി പ്രാാദേ�ശിിക
സംംസ്്കൃ
 തിിയെ� പ്രയോ�ോജനപ്പെ�ടുത്തിിയാാണ്് മിിക്ക കഥകളുംം അദ്ദേ�ഹംം പറഞ്ഞുപോ�ോവുന്നത്്. അനു
ഭവങ്ങള്കൊ�ൊണ്ട്് പാാകപ്പെ�ടുത്തിിയ നാാട്ടുജീീവിിതാാഖ്യാാ�നങ്ങളാാണ്് ആ കഥകള്. നാാട്ടനുഭവങ്ങള്
പെ�രുപ്പിിച്ച്് ആവിിഷ്്കൃ
 തമാാകുന്ന ഖാാദര്കഥകള് നാാടോ�ോടിിസാാഹിിത്യയത്തെ� അനുകരിിക്കുക മാാത്രമല്ല
വ്യയത്യയസ്ത ഫോ�ോക്്ലോ�ോര് വസ്തുതകളെ� ആവാാഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. അത്തരത്തിില് നാാട്ടുജീീവിിത
ത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�ന പൈൈതൃകത്തെ� പിിന്തുടരുന്നതുംം നാാടോ�ോടിിവിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ�യുംം നാാട്ടുവൈൈദ്യയത്തിി
ന്റെ�യുംം വലിിയൊ�ൊരു ലോ�ോകത്തെ� തുറന്നുകാാട്ടുന്നതുമാായ യു.എ. ഖാാദറിിന്റെ� കഥയാാണ്് ‘കര്മ്മബ
ന്ധങ്ങളുടെെ നൂലിിഴ’. നാാട്ടിിന്പുറത്തിിന്റെ� ഓര്മ്മകളുംം പുരാാവൃത്തങ്ങളുംം ഐതിിഹ്യയങ്ങളുംം നിിറഞ്ഞ
ഭൂതകാാലത്തെ� വര്ത്തമാാനകാാലത്തിിന്റെ� വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമാായിി കഥാാകൃത്ത്് മാാറ്റുന്നുണ്ട്് ഈകഥയിില്.
ചിിറ്റാാരത്ത്് ചെ�റിിയകണ്ടിി മഠത്തിിലെ� പാാരമ്പര്യയവൈൈദ്യയന്മാാര് ആ പ്രദേ�ശത്തെ� കുടുംംബദേ�
വതയാായ ‘മരുന്നിിങ്കലമ്മ’യുടെെ അനുഗ്രഹംം സിിദ്ധിിച്ചവരാാണ്്. മാാറാാവ്യാാ�ധിികള് മാാറ്റാാനുംം കടിിച്ച
പാാമ്പിിനെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് വിിഷമിിറക്കാാനുംം കെ�ല്പുള്ള സിിദ്ധന്മാാരാാണ്് ഈ വൈൈദ്യയന്മാാര്. ഒരു കാാലത്ത്്
സര്പ്പദംംശനമേ�റ്റ രോ�ോഗിികളുടെെ ജീീവന് രക്ഷിിച്ച്് ആ നാാടിിന്റെ� തന്നെ� ആശ്രയമാായിിത്തീീര്ന്ന ഈ
വൈൈദ്യയന്മാാരുടെെ അദ്്ഭുതസിിദ്ധിികള് രഹസ്യയവിിധിികളാാണ്്. മഠത്തിില് ഇന്ന്് ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവരിില്
മൂത്ത ആള് ചാാത്തുക്കുട്ടിി വൈൈദ്യയരാാണ്്. അഷ്ടാംം�ഗഹൃദയംം മുച്ചൂടുംം മുക്കിികുടിിച്ച്് ഏമ്പക്കമിിടുന്ന ആള്
എന്നാാണ്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� കുറിിച്ചുള്ള കേ�ളിി. നാാനാാദിിക്കുകളിില് നിിന്ന്് രോ�ോഗിികളുമാായിി എത്തുന്നവര്
പടിിപ്പുര കയറുന്ന നേ�രത്ത്് ഉറക്കെ� വിിളിിക്കുക ചാാത്തുക്കുട്ടിി വൈൈദ്യയരെെയാാണ്്. ഉമ്മറത്ത്് തന്നെ�
വൈൈദ്യയരെെ കണ്ടിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിില് രോ�ോഗിിയുടെെ ആയുസ്സിിന്് അറുതിിയാായിിട്ടിില്ല എന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കുന്ന നാാട്ടു
കാാരാായിിരുന്നു അവര്. പടിിപ്പുര കയറിി രോ�ോഗിിയെ�യുംം ചുമന്ന്് വരുന്നവരെെ കാാണുന്ന നിിമിിഷത്തിില്
തന്നെ� വൈൈദ്യയര്ക്ക്് കാാര്യയങ്ങള് ഊഹിിച്ചെ�ടുക്കാാനാാവുംം. ശുഭപ്രതീീക്ഷക്ക്് ഒട്ടുംം വകയിില്ലെ�ന്ന്് അന്തരാാ
ഉള്വിിളിി ഉണ്ടാായാാല് മാാത്രമേ� വൈൈദ്യയര് അക്കാാര്യം�ം വിിളിിച്ചു പറയൂ. ഇതെ�ല്ലാംം� അന്ധവിിശ്വാാ�സമെെ
ന്ന്് ചിിലര് അവഗണിിക്കാാറുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അന്നത്തെ� കൂട്ടാായ്മയെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം അത്് ഒരു
ഉറച്ച വിിശ്വാാ�സമാായിിരുന്നു. മനുഷ്യാാ�നുഭവങ്ങളുടെെ സൃഷ്ടിിയാാണ്് വിിശ്വാാ�സംം. നേ�രിിട്ടോ�ോ അല്ലാാതെ�യോ�ോ
സമൂഹത്തിിനുണ്ടാാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിില് നിിന്നാാണ്് ഇത്തരംം വിിശ്വാാ�സങ്ങള് ഉരുവംംകൊ�ൊള്ളുന്നത്്.
വിിശ്വാാ�സംം ആവര്ത്തിിച്ചു പ്രയോ�ോഗിിക്കുമ്പോ�ോള് അതിിന്് പാാരമ്പര്യയസ്വവഭാാവംം കൈൈവരുന്നു. സമൂഹംം
പലതലമുറ കൈൈമാാറുംംതോ�ോറുംം വിിശ്വാാ�സത്തിിന്് ദൃഢതയേ�റുന്നു. ജാാതിിസമൂഹങ്ങള്ക്കുംം മതസമൂ
ഹങ്ങള്ക്കുംം വെ�വ്വേ�റെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളുണ്ട്്. ശകുനംം, നിിമിിത്തംം, ഭാാവിിഫലനിിര്ണ്ണയംം തുടങ്ങിി പല
കാാര്യയങ്ങളിിലുംം മനുഷ്യയനെ� നിിയന്ത്രിിക്കുന്നത്് വിിശ്വാാ�സങ്ങളാാണ്്. ഈ വിിശ്വാാ�സമാാണ്് ചാാത്തുക്കുട്ടിി
വൈൈദ്യയരെെ നാാട്ടുകാാര്ക്കിിടയിില് ബഹുമാാനവ്യയക്തിിത്വവമാാക്കിിതീീര്ത്തത്്. പൂര്വ്വിിക സ്വവത്ത്് ധാാരാാളമു
ള്ള വൈൈദ്യയര് രോ�ോഗിികളോ�ോട്് പ്രതിിഫലംം വാാങ്ങാാറിില്ല. മരുന്നിിങ്കലമ്മയുടെെ ഭണ്ഡാാരപ്പെ�ട്ടിിയിില് ആ
പ്രതിിഫലംം രോ�ോഗിികള് സമര്പ്പിിക്കുംം.
അനുഭവജ്ഞാാനത്തിില് അധിിഷ്ഠിിതമാായതുംം നാാട്ടറിിവുകളുംം പരമ്പരാാഗതമാായ ചിികിിത്സാാമുറക
ളുംം സമന്വവയിിക്കുന്ന നാാട്ടുവൈൈദ്യയത്തെ� പിിന്തുടരുന്നവരാാണ്് മഠത്തിിലെ� വൈൈദ്യയന്മാാര്. ആയുര്വേ�ദത്തിി
ന്റെ� അടിിസ്ഥാാന ആശയങ്ങള്ക്കൊ�ൊപ്പംം നാാടന് തനിിമകളുംം നാാട്ടുവിിജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� സങ്കേ�തങ്ങളുംം

2021 July-December
1197 മിിഥുനംം-വൃശ്ചിികംം

151

ഇതിില് ഉള്പ്പെ�ടുന്നു. മന്ത്രതന്ത്രാാദിികളുടെെ അകമ്പടിിയോ�ോടുകൂടിിയുള്ള നാാട്ടുചിികിിത്സാാസമ്പ്രദാായംം ഒരു
നാാടിിന്റെ� തന്നെ� ചിികിിത്സാാ പാാരമ്പര്യയത്തിില് അദ്്ഭുതമാായിി മാാറുകയാാണിിവിിടെെ. ഒരു ജനതയുടെെ
മാാനസിികതലവുംം, പ്രകൃതിിയുംം മനുഷ്യയനുംം തമ്മിിലുംം, മനുഷ്യയനുംം അഭൗ�മശക്തിികള് തമ്മിിലുംം
ഉള്ള ബന്ധത്തെ�പ്പറ്റിി ജനത്തിിനുള്ള ബോ�ോധപൂര്വ്വവുംം ബോ�ോധാാതീീതവുമാായ ധാാരണ എന്താാണെ�ന്ന്്
മനസ്സിിലാാക്കാാന് നാാട്ടുവൈൈദ്യയത്തിിലൂടെെ സാാധിിക്കുന്നു.1
ഒരു ദിിവസംം സര്പ്പദംംശനമേ�റ്റ്് ശ്വാാ�സംം നിിലച്ച ഒരു യുവാാവിിനെ� ചിിറ്റാാരത്ത്് ചെ�റിിയകണ്ടിി
മഠംം തറവാാടിിന്റെ� പടിിപ്പുരയിില് ഒരുപറ്റംം ആളുകള് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് കിിടത്തിി. ആ സമയംം ചാാത്തു
ക്കുട്ടിി വൈൈദ്യയര് നല്ല തെ�ളിിഞ്ഞ മുഖത്തോ�ോടുകൂടിി നെ�റ്റിിയിിലുംം മാാറിിലുംം ഭസ്മംം പൂശിി ചെ�വിിക്കുറ്റിിയിില്
തുളസിിയിില തിിരുകിി ഉമ്മറത്ത്് ഉലാാത്തുകയാായിിരുന്നു. മുന്തിിരിിക്കുലകള്ക്കിിടയിിലൂടിിഴയുന്ന നാാഗ
ത്താാന്മാാരുടെെ വിിടര്ന്ന ഫണങ്ങള് ചാാരുതയോ�ോടെെ കൊ�ൊത്തിി ഉണ്ടാാക്കിിയ പഴയ ആശാാരിിമാാരുടെെ
കരവിിരുതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം അവരുടെെ അദ്ധ്വാാ�നത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം പ്രതിിഫലമാായിി അവര്ക്ക്് നെ�ല്ല്് നല്കിിയ
തിിനെ�ക്കുറിിച്ചുംം മര ഉരുപ്പടിികളിില് കൊ�ൊത്തുപണിികള് തീീര്ത്ത്് ഉണ്ടാാക്കിിയ എട്ട്്കെ�ട്ട്് മാാളിികയെ�
ക്കുറിിച്ചംം ആയിിരുന്നു ചാാത്തുക്കുട്ടിി വൈൈദ്യയരുടെെ ചിിന്ത. ഭസ്മത്തട്ടിിന്റെ� ചങ്ങലയിില് പറ്റിിപ്പിിടിിച്ചുനിിന്ന
പല്ലിി ചിിലച്ചത്് ദൂത്് ലക്ഷണമാായിി അയാാള് കരുതിി. മാാത്രമല്ല നിിറകിിണ്ടിിയിിലെ� ചെ�മ്പരത്തിിപൂവ്്
കൂടിി കണ്ടപ്പോ�ോള് വൈൈദ്യയര്ക്ക്് ലക്ഷണംം പൂര്ണ്ണമാായുംം മനസ്സിിലാായിി. അപ്പോ�ോഴേേക്കുംം ആള്കൂട്ടംം
രോ�ോഗിിയുമാായിി പടിിപ്പുരയിില് എത്തിിയിിരുന്നു. നീീലിിച്ച്് വിിറങ്ങലിിച്ച്് രോ�ോഗിി കിിടന്നിിരുന്ന പത്താായപുര
വേ�ഗത്തിില് തന്നെ� വൈൈദ്യയര് വലംംവെ�ച്ചു. മന്ത്രംം ഉരുവിിട്ടുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് വൈൈദ്യയര് ആ കര്മ്മംം നടത്തിി
യത്്. തുടര്ന്ന്് പാാമ്പുകടിിയേ�റ്റ ഭാാഗംം തുടച്ച്് വൃത്തിിയാാക്കിി ഒരു ഇരുമ്പ്്ദണ്ഡ്് അവിിടെെ അമര്ത്തിിവെ�
ച്ചു മന്ത്രിിച്ചു. രോ�ോഗിി കണ്ണുമിിഴിിക്കുന്നതുംം വൈൈദ്യയര് ചിിരിിക്കുന്നതുംം കണ്ട ആള്ക്കൂട്ടംം മരുന്നിിങ്ങലമ്മയെ�
വിിളിിച്ചു പ്രാാര്ത്ഥിിച്ചു. പിിന്നെ� ഏകസ്വവരത്തിില് ചാാത്തുക്കുട്ടിിവൈൈദ്യയരെെയുംം വിിളിിച്ചു. ഒരു തുള്ളിിവെ�ള്ളംം
പോ�ോലുംം രോ�ോഗിിക്ക്് കൊ�ൊടുക്കരുതെ�ന്ന്് വൈൈദ്യയര് ആള്ക്കൂട്ടത്തിിനോ�ോട്് നിിര്ദ്ദേ�ശിിച്ചു. സൂര്യാ�ാസ്തമയംം
കഴിിഞ്ഞ്് വടക്ക്്ഭാാഗംം ദീീപംം തൊ�ൊഴുത വൈൈദ്യയര് ഒന്ന്് വിിസ്തരിിച്ച്് മുറുക്കിി വാായ്ക്കകംം ചുകപ്പിിച്ചു. അപ്പോ�ോള്
വൈൈദ്യയര്ക്ക്് തുപ്പാാനാായിിട്ട്് കൊ�ൊണ്ടുവന്ന കോ�ോളാാമ്പിിയിില് ചുരുണ്ടുകൂടിി കിിടക്കുന്ന നാാഗത്തിിനെ� കണ്ട്്
കാാര്യയസ്ഥന് ഞെ�ട്ടിി. നാാഗംം ഫണമുയര്ത്തിി ഒന്ന്് വൈൈദ്യയരെെ നോ�ോക്കിി. എന്നാാല് എല്ലാംം� നിിസ്സാാരംം
എന്ന മട്ടിില് വൈൈദ്യയര് താംം�ബുലമത്രയുംം കോ�ോളാാമ്പിിയ്ക്കകത്തേ�ക്ക്് നീീട്ടിിത്തുപ്പിി. പത്തിിയുയര്ത്തിിയ
പാാമ്പ്് പത്തിി താാഴ്ത്തിി എങ്ങോ�ോട്ട്് പോ�ോയെ�ന്ന്് ആരുംം കണ്ടിില്ല. സ്വവര്ണ്ണനിിറമുള്ള ഏഴ്് പത്തിികളുംം
നാാഗമാാണിിക്യയകല്ലുംം തിിളങ്ങുന്നത്് ചിിലര് കണ്ടിിട്ടുണ്ടത്രേ�. ഏഴ്്വട്ടംം മുറുക്കിിതുപ്പിിയതിിനുശേ�ഷംം
പാാതിിരാാത്രിിയാാണ്് ശുഭലക്ഷണംം കണ്ട്് രോ�ോഗിിയെ� തിിരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോകാാന് വൈൈദ്യയര് കല്പിിച്ചത്്.
വീീട്ടിില് എത്തിി കുളിിച്ചു ശുദ്ധംം വരുത്തിിയതിിനുശേ�ഷംം കഴിിക്കാാന് വേ�ണ്ട കരിിക്കുംം രോ�ോഗിിക്ക്് വൈൈദ്യയര്
കൊ�ൊടുത്തിിരുന്നു.
മരുന്നുകളുടെെ ഗുണദോ�ോഷവിിചിിന്തനവുംം പ്രവര്ത്തനവുംം നിിരീീക്ഷിിച്ചറിിഞ്ഞുകൊ�ൊണ്ടുള്ള ചിികിി
ത്സാാമുറയാാണ്് നാാടോ�ോടിിവൈൈദ്യയന്മാാര് പിിന്തുടര്ന്നിിരുന്നത്്. പലപ്പോ�ോഴുംം ഏതെ�ങ്കിിലുംം പ്രാാകൃതിികമോ�ോ
അഭൗ�മമോ�ോ ആയ വിിശ്വാാ�സമാായിിരുന്നു അവര്ക്ക്് പിിന്ബലംം. രോ�ോഗിികള്ക്കാാവട്ടെെ വൈൈദ്യയന്മാാരെെ
വലിിയ വിിശ്വാാ�സവുമാായിിരുന്നു. മരണവക്ത്രത്തിിലെ�ത്തിിയ പല രോ�ോഗിികളെെയുംം ചിികിിത്സിിച്ചു മാാറ്റിിയ
ചെ�റിിയകണ്ടിി മഠത്തിിലെ� വൈൈദ്യയന്മാാരുടെെ കഴിിവുകള് നാാട്ടുകാാര് ഭയഭക്തിിബഹുമാാനങ്ങളോ�ോടെെ
യാാണ്് നോ�ോക്കിികാാണുന്നത്്. രോ�ോഗിിയെ� നേ�രിിട്ട്് കാാണാാതെ� തന്നെ� ദംംശിിച്ച പാാമ്പ്് ഏതെ�ന്ന്്
ദൂതലക്ഷണംം വഴിി തിിരിിച്ചറിിയുകയുംം മന്ത്രവിിദ്യയ വഴിി അതിിന്് പ്രതിിക്രിിയ നല്കുകയുംം കടിിച്ച പാാമ്പിിനെ�
കൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� വിിഷംം ഇറക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന വൈൈദ്യയരെെപ്പറ്റിി അദ്്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുന്ന കേ�ട്ടുകേ�ള്വിികള്
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നാാട്ടുകാാരുടെെ ഓര്മ്മയിിലുണ്ട്്. പരമ്പരാാഗതമാായ ഗ്രാാമീീണ ഔഷധസസ്യയങ്ങള് ഉപയോ�ോഗിിച്ചുകൊ�ൊ
ണ്ടുള്ള വൈൈദ്യയരുടെെ ഈ ചിികിിത്സാാമുറയുടെെ അടിിത്തറ അനുഭവജ്ഞാാനംംതന്നെ�യാായിിരുന്നു.
നാാഡിിപരിിശോ�ോധനയുടെെയോ�ോ ഓല എഴുത്തിിന്റെ�യോ�ോ ആവശ്യയമിില്ലാാതെ� രോ�ോഗിി വരുന്നതിിനു
മുന്നേ� ലക്ഷണംം നോ�ോക്കിി രോ�ോഗിിയുടെെ അവസ്ഥ വൈൈദ്യയര് തെ�ളിിച്ചുപറഞ്ഞിിരുന്നു. അതിിന്് മറുവാാക്ക്്
പറയാാന് ആരുംം ധൈൈര്യയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നിില്ല. അങ്ങനെ�യെ�ല്ലാാമാായിിരുന്ന ചാാത്തുക്കുട്ടിിവൈൈദ്യയരുടെെ തുട
ര്ന്നുള്ള അവസ്ഥയാാണ്് കഥയുടെെ രണ്ടാാമത്തെ� ഭാാഗത്ത്് ചുരുളഴിിയുന്നത്്. എട്ടുമക്കളുള്ള വൈൈദ്യയര്
ഇപ്പോ�ോള് മൂത്തമകനാായ ഡോ�ോ. രവീീന്ദ്രനാാഥിിന്റെ� കൂടെെയാാണ്് താാമസംം. അനുജന്മാാരാായ വൈൈദ്യയന്മാാര്
എവിിടെെയാാണെ�ന്ന്് അദ്ദേ�ഹത്തിിനറിിയിില്ല. മാാനസിികനിില തെ�റ്റിി ചങ്ങലയ്ക്കിിട്ട ഒരു ചെ�റുപ്പക്കാാരനെ�
നാാലഞ്ചാാളുകള് ചേ�ര്ന്ന്് പടിിപ്പുരക്കല് കൊ�ൊണ്ടുവന്നതുംം കഷാായത്തിിന്് കുറിിച്ചുകൊ�ൊടുത്തതുംം മാാത്രംം
വൈൈദ്യയര്ക്ക്് ഓര്മ്മയുണ്ട്്. പട്ടാാമ്പിിക്കാാരിിയാായ ഒരു പെ�ണ്ണ്് രണ്ടു മക്കളുമൊ�ൊത്ത്് പുഴയ്ക്കക്കരെെ താാമ
സിിച്ചിിരുന്നതുംം ഏതോ�ോ വലിിയ വീീട്ടിിലെ� ആളാാണ്് മക്കളുടെെ അച്ഛനെ�ന്നുംം അവള് പറഞ്ഞിിരുന്നത്്
വൈൈദ്യയര് അറിിഞ്ഞിിരുന്നു. അമ്മ തൂങ്ങിിമരിിച്ചപ്പോ�ോള് മൂത്തവളാായ ദമയന്തിി പുഴയിില് ചാാടിിമരിിച്ചു.
അനാാഥനാായ ചെ�റുപ്പക്കാാരന്റെ� മാാനസിികനിില തെ�റ്റുകയുംം ചെ�യ്തു. ഈ കഥയെ�ല്ലാം�ം കേ�ട്ട വൈൈദ്യയര്
അവന്് കഷാായത്തിിന്് കുറിിച്ചുകൊ�ൊടുത്തിിരുന്നു. അവര് തിിരിിച്ചുപോ�ോയിിട്ടുംം ആക്രോ�ാശിിക്കുന്ന ആ
ചെ�റുപ്പക്കാാരന്റെ� മുഖംം മാാത്രംം വൈൈദ്യയരുടെെ മനസ്സിില് നിിന്നുംം മാാഞ്ഞിിരുന്നിില്ല. ഏതോ�ോ കര്മ്മബ
ന്ധങ്ങളുടെെ നൂലിിഴകള് ആ ചെ�റുപ്പക്കാാരന്റെ� കാാല്ചങ്ങലയോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ബന്ധിിച്ചുകാാണുന്നുണ്ടല്ലോ�ോ
എന്ന്് വൈൈദ്യയര് ഓര്ത്തു. ചിിറ്റാാരത്തെ� ചെ�റിിയകണ്ടിിമഠത്തിിലെ� വൈൈദ്യയന്മാാരുടെെ ദ്വിി�ഗ്്വിിജയങ്ങ
ളുടെെ ആഹ്ലാാദരാാത്രിികള്... പഴംംകഥകളുടെെ ചൂടുംം ചൂരുംം വൈൈദ്യയരുടെെ മനസ്സിില് ഇരമ്പിിയാാര്ത്തു.
ചെ�റുപ്പക്കാാരന് നിിലവിിളിികളോ�ോടെെ പടിികടന്നുപോ�ോയതിില് പിിന്നെ� മസ്തിിഷ്്ക്കത്തിില് മറവിികളുടെെ
മാാറാാല വന്നു വീീഴുന്നതാായിി വൈൈദ്യയര്ക്ക്് തോ�ോന്നിി. തന്റെ� പ്രജ്ഞയെ� പുനരുജ്ജീീവിിപ്പിിക്കാാനാാകാാതെ�
വൈൈദ്യയര് ചാാരുകസേ�രയിില് തളര്ന്നിിരുന്നു. വൈൈദ്യയര് ഇപ്പോ�ോള് ചിിറ്റാാരിിമഠത്തിിലെ� പത്താായപ്പു
രയിിലല്ല മറിിച്ച്് ഈച്ച അരിിക്കുന്ന ഉച്ഛിിഷ്ടപാാത്രങ്ങള് നിിരത്തിിയ ഒരു അടച്ചിിട്ട മുറിിയിിലാാണ്്
താാമസിിക്കുന്നത്്. മകന്റെ� വീീട്ടിിലെ� ജനല്പ്പഴുതിിലൂടെെ പുറത്തേ�ക്ക്് നോ�ോക്കുമ്പോ�ോള് ഇരുമ്പ്്ഗേ�റ്റ്്
കടന്ന്് ആളുകള് കാാല്നടയാായുംം വാാഹനത്തിിലുംം വന്ന്് വരാാന്തയിില് നിിരത്തിിയിിട്ട ബെ�ഞ്ചിില്
ആരെെയോ�ോ കാാത്തിിരിിക്കുന്നതാാണ്് കാാണുന്നത്്. ക്യൂൂ നിില്ക്കുന്ന അവരിില് ചിിലര് തിിരക്കിിട്ട്് മുറിിയിിലേ�ക്ക്്
കയറിിപ്പോ�ോകുന്നതുംം അത്രയുംം വേ�ഗത്തിില് ഇറങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്നതുംം എന്തിിനാാണെ�ന്ന്് വൈൈദ്യയര്ക്ക്്
മനസ്സിിലാായിില്ല. മരണത്തോ�ോട്് മുഖാാമുഖംം കണ്ട്് പടിിപ്പുര കയറിിവരുന്നവരെെ ലക്ഷണംം നോ�ോക്കിി
ജീീവിിതത്തിിലേ�ക്ക്് കൊ�ൊണ്ടുവരാാനാാവുമോ�ോ എന്ന്് ഊഹിിച്ച്് പറയാാനാാവുന്ന ഇന്നലെ�കള് വീീണുടഞ്ഞ്്
തകര്ന്ന്് പോ�ോയതറിിയാാതെ� ചിിറ്റാാരത്തെ� ചെ�റിിയകണ്ടിിമഠത്തിിലെ� വൈൈദ്യയര് നിിറംം മങ്ങിിയ കാാഴ്ചകള്
കണ്ട്് അങ്ങിിനെ� കിിടന്നു.
വിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� പിിന്ബലമുള്ള നാാട്ടുവൈൈദ്യം�ം കൂട്ടാായ്മയുടെെ ശാാസ്ത്രമാായിിരുന്നു. പ്രകൃതിിക്കുംം സ്വവ
ഭാാവത്തിിനുംം അനുയോ�ോജ്യയമാായ തത്വവങ്ങളുംം നിിയമങ്ങളുംം ജീീവിിതത്തിില് പകര്ത്തിിയ വൈൈദ്യയരുടെെ
ജീീവിിതംം സമ്പന്നവുംം മഹത്വവപൂര്ണ്ണവുമാായ ഒരു പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ� തുടര്ച്ചയാായിിരുന്നു. എന്നാാല്
മകനാായ രവീീന്ദ്രനാാഥ്് എന്ന ഡോ�ോക്ടര്ക്ക്് തന്റെ� രോ�ോഗിികളെെ കുറിിച്ചോ�ോ ചുറ്റുപാാടിിനെ� കുറിിച്ചോ�ോ വേ�വ
ലാാതിിയുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. പരിിഷ്്കൃത ജീീവിിതംം വൈൈവിിധ്യയപൂര്ണ്ണമാായ സംംസ്്കാാരങ്ങള് നഷ്ടപ്പെ�ട്ട്്
സാാര്വ്വലൗൗകിികമാായ ഒരു ഏകമുഖ സംംസ്്കാാരമാാണ്് അടിിച്ചേ�ല്പിിച്ചത്്. മത്സരബുദ്ധിിയോ�ോടുകൂടിി
ലാാഭംം മാാത്രംം ലക്ഷ്യയമാാക്കിി മറ്റുള്ളവരുടെെ നിിസ്സഹാായതപോ�ോലുംം ചൂഷണംം ചെ�യ്യുന്ന മനുഷ്യയന്റെ�
പ്രതിിനിിധിിയാാണ്് കഥയിിലെ� ഡോ�ോ. രവീീന്ദ്രനാാഥ്്.
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കഥയിിടംം
സ്വവപ്നത്തിിലുംം യാാഥാാര്ത്ഥ്യയത്തിിലുംം ഉള്ള ജീീവിിതത്തെ�യാാണ്് സാാഹിിത്യംം� ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്്.
കഥയിില് ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്ന സംംഭവങ്ങളുംം കഥകളുംം ഏതെ�ങ്കിിലുംം സ്ഥലത്തോ�ോടുംം കാാലത്തോ�ോടുംം
സംംഭവങ്ങളോ�ോടുംം ബന്ധപ്പെ�ട്ടവ ആയിിരിിക്കുംം. ഇതിിനെ� കഥയിിടംം എന്നു വിിളിിക്കാംം�. യു.എ. ഖാാദറിിന്റെ�
പ്രബലമാായ ഒരു കഥയിിടമാാണ്് തൃക്കോ�ോട്ടൂര്. കഥാാകൃത്തിിന്റെ� ഉള്ളിിലുള്ള പ്രദേ�ശംം എങ്ങനെ� കഥാാ
ലോ�ോകമാായിി മാാറുന്നു എന്നതിിന്റെ� തെ�ളിിവാാണ്് ഖാാദറിിന്റെ� പല കഥകളുംം. പ്രദേ�ശംം നഷ്ടപ്പെ�ടാാത്ത
വരാാണ്് ഖാാദറിിന്റെ� കഥാാപാാത്രങ്ങള്. ദേേശത്തെ� ആന്തവല്ക്കരിിച്ചവരാാണ്് ആ കഥാാപാാത്രങ്ങള്.
“സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിരോ�ോധത്തിിനുള്ള ഊര്ജ്ജ ഉറവിിടങ്ങള് കൂടിിയാാണ്് ദേ�ശവുംം സംംസ്കൃതിിയുംം”.2
ജീീവിിതംം മുഴുവന് നിിറഞ്ഞുനിില്ക്കുന്ന സമഗ്രതയാാണ്് ഖാാദര് കഥകളിിലെ� നാാടുംം നാാട്ടുസംംസ്്കൃതിിയുംം
എന്ന്് ഈ കഥ വിിളിിച്ചോ�ോതുന്നു.

നിിലപാാടുറപ്പിിക്കുന്ന ആഖ്യാാ�നങ്ങള്
സംംഭവങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള പറച്ചിിലാാണ്് ആഖ്യാാ�നംം. കഥയിില് ആവിിഷ്്കരിിക്കുന്ന സംംഭവങ്ങളുടെെ
അവതരണത്തിിന്് കഥാാകാാരന് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന കാാഴ്ചപ്പാാടിിന്് അനുസരിിച്ചാായിിരിിക്കുംം ആഖ്യാാ�ന
രീീതിി. കഥ പറയുന്നതിിനാായിി ആഖ്യാാ�താാവ്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന സങ്കേ�തത്തെ� ആഖ്യാാ�നരീീതിി എന്നു
പറയുന്നു. “ആഖ്യാാ�നകലയിിലെ� ബോ�ോധാാബോ�ോധ പ്രേ�രണകളെെ അപഗ്രഥിിച്ച്് എങ്ങനെ�യാാണ്്
ഒരു കഥാാകാാരന് കഥ മെെനഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്് എന്നന്വേ�േഷിിക്കുന്ന പ്രക്രിിയയാാണ്് ആഖ്യാാ�നശാാസ്ത്രംം
എന്ന്് അയ്യപ്പപ്പണിിക്കര് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നു.3 തൃക്കോ�ോട്ടൂരിിന്റെ� ജൈൈവസംംസ്്കൃതിിയെ� സമുജ്ജ്വവല
മാായിി ആവിിഷ്കരിിക്കാാന് ഈ കഥയിിലൂടെെ കഥാാകാാരന് ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കഥ ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യാാന്
കഥാാകൃത്ത്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന വീീക്ഷണകോ�ോണ് ആണ്് കാാഴ്ചപ്പാാട്്.” താാന് തന്നെ� കഥാാപാാത്രമാായിി
‘ഞാാന്’ വീീക്ഷണത്തിില് (ഉത്തമപുരുഷവീീക്ഷണംം) സ്വവന്തംം കഥപറയാംം�. സ്വവന്തംം കഥ പറയുന്ന
തുപോ�ോലെ� ഞാാന് വീീക്ഷണത്തിില് കഥാാപാാത്രത്തെ� കേ�ന്ദ്രമാാക്കിി മറ്റുള്ളവരുടെെ കഥ പറയാംം�.
“അവന്/അവള് വീീക്ഷണത്തിില് (പ്രഥമപുരുഷവീീക്ഷണംം) അങ്ങനെ�യുംം കഥ പറയാംം�. നിിന്റെ�
വീീക്ഷണത്തിില് (മധ്യയമപുരുഷവീീക്ഷണംം) നിിന്റെ� കഥ പറയാംം�.”4 ഒന്നിിലധിികംം വീീക്ഷണങ്ങളിിലൂടെെ
ഭൂതഭാാവിിവര്ത്തമാാന കാാലങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള സഞ്ചാാരംം ഒരേ�സമയംം സാാധ്യയമാാകുന്നു എന്നതാാണ്്
ഈ കഥയുടെെ ആഖ്യാാ�നരീീതിിയെ� വ്യയതിിരിിക്തമാാക്കുന്നത്്. തന്റെ� അനുഭവത്തെ�, ആശയത്തെ�,
ചിിന്തയെ�, അനുഭൂതിിയെ�, വിികാാരത്തെ� ഇതിിവൃത്തമാായിി വിികസിിപ്പിിച്ച്് സഹൃദയന്് രസിിക്കുംംവിിധംം
എങ്ങനെ� ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യുന്നു എന്നതിിലാാണ്് കഥാാകൃത്തിിന്റെ� കരവിിരുത്് പ്രകടമാാവേ�ണ്ടത്്.5
രണ്ടുതരത്തിിലുള്ള ചിികിിത്സാാവിിധിികളെ�കുറിിച്ചുംം സംംസ്്കാാരത്തെ�കുറിിച്ചുമാാണ്് കര്മ്മബന്ധ
ങ്ങളുടെെ നുലിിഴ എന്ന കഥ നമ്മോ�ോട്് സംംവദിിക്കുന്നത്്. കഥാാപാാത്രങ്ങള് കഥപറയുന്ന രീീതിിയിിലുംം
കഥകള് ഉണ്ടാാക്കുന്ന രീീതിിയിിലുംം ആളുകളുടെെ സംംഭാാഷണങ്ങളെ� ഉദ്ധരിിച്ച്് പറയുന്ന രീീതിിയിിലുംം
ആണ്് കഥ മുന്നോ�ോട്ട്് പോ�ോകുന്നത്്. കഥാാകൃത്തിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നംം മാാത്രമല്ല കഥയിിലെ� മറ്റ്് ആളുകള്
പറയുന്ന അവരുടെെ അഭിിപ്രാായങ്ങള് പ്രതീീതിികള് എന്ന തരത്തിിലുംം ആഖ്യാാ�നംം മാാറുന്നുണ്ട്്. ഖാാദര്
ആണ്് കഥ എഴുതുന്നത്് എങ്കിിലുംം അവിിടെെ ഞങ്ങളാാണ്് കഥ പറയുന്നത്്. ജ്ഞാാതകര്ത്താാവിിനേ�
ക്കാാള് അജ്ഞാാതരാായ കൂട്ടാായ്മയുടെെ സ്വവരംം ഉയര്ന്നുകേ�ള്ക്കുമ്പോ�ോള് ചെ�റുകഥ നാാടോ�ോടിികഥയുടെെ
പടവിിലെ�ത്തുന്നു.
അഞ്ചോ�ോ ആറോ�ോ പേ�ര്് അടങ്ങുന്ന ഒരു വൈൈദ്യയകുടുംംബംം. അതിില് ഏറ്റവുംം മൂത്ത പുത്രനാായ
ചാാത്തുക്കുട്ടിി വൈൈദ്യയരെെ മാാത്രംം കാാണാാന് വരുന്ന ധാാരാാളംം ആളുകള്. അവര്ക്ക്് വൈൈദ്യയരുടെെ
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അടുത്ത്് നിിന്ന്് ഉണ്ടാാവുന്ന അനുഭവങ്ങള്, അവരിില്തന്നെ� പലരുംം വൈൈദ്യയരെെ കുറിിച്ച്് ഉണ്ടാാക്കുന്ന
ഐതിിഹ്യയങ്ങള്, വൈൈദ്യയരെെ കുറിിച്ചുള്ള കേ�ട്ടുകേ�ള്വിികള്, അനുഭവകഥകള് എന്നിിങ്ങനെ� കഥയ്ക്ക്്
അകത്ത്് ബഹുസ്വവരമാായിിട്ടുള്ള ഒരു ജീീവിിതവുംം അതിിന്റെ� ചലനാാത്മകതയുംം നമുക്ക്് അനുഭവപ്പെ�
ടുന്നുണ്ട്്. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം തന്നെ� കഥയിിലെ� ഭാാവന, ഒരു ദര്ശനംം നമുക്ക്് തൊ�ൊട്ടറിിയാംം�. നാാടിിനെ�
അറിിയുന്ന നാാട്ടുകാാരുടെെ ജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിയുന്ന വൈൈദ്യയരുംം നാാട്ടുകാാരുംം ഈ കഥയിിലുണ്ട്്.
പ്രകൃതിിയെ� അറിിയുന്ന കടിിച്ച സര്പ്പത്തെ�പ്പോ�ോലുംം ഉള്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒരു ജീീവിിതദര്ശനംം കഥയ്ക്കകത്ത്്
വലിിയ ഭാാവനയാായിി തിിളങ്ങുന്നുണ്ട്്.
എന്നാാല് കഥയുടെെ അടുത്തഭാാഗത്ത്് ആഖ്യാാ�നംംപോ�ോലുംം ഒതുങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്നതാായിി നമുക്ക്്
അനുഭവപ്പെ�ടുന്നു. ഡോ�ോക്ടറാായ രവീീന്ദ്രനാാഥിിന്റെ� സംംരക്ഷണത്തിിലാാണ്് വൈൈദ്യയര്. അടച്ചിിട്ട
മുറിിയിില് ദയനീീയനാായിി ഇരിിക്കുന്നു അയാാള്. തന്റെ� അനുജന്മാാര് എവിിടെെയാാണെ�ന്ന്്പോ�ോലുംം
ആര്ക്കുമറിിയിില്ല. അച്ഛനെ� കാാണാാന് മകന് മുറിിയിിലേ�ക്ക്് വരുന്നതേ�യിില്ല. തിിരക്കുപിിടിിച്ച ആ
വീീട്ടിില് ആളുകള് വന്നുപോ�ോയ്്കൊ�ൊണ്ടിിരുന്നു. ഇങ്ങനെ� ഏതാാണോ�ോ തന്റെ� കണ്മുമ്പിില് കാാണുന്നത്്
അതിിനെ�മാാത്രംം പറയുന്ന ഏകശിിലാാത്മകമാായ ഒരു ശുഷ്്കാാവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് ഇവിിടെെ ആഖ്യാാ�നംം
മാാറുന്നുണ്ട്്. ജീീവിിതത്തിിലുണ്ടാാകുന്ന ജ്ഞാാനപദ്ധതിിക്ക്് ആധാാരമാായ ഒരു ജീീവിിതസംംസ്്കാാരംം
തുടച്ചുനീീക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. പുതിിയ യുക്തിി പ്രധാാനമാായിി വരുന്ന ഏകസ്വവഭാാവമുള്ള
ഒരു പുതിിയ ജ്ഞാാനപദ്ധതിി, ആധുനിികതയുടെെ ജീീവിിതസംംസ്്കാാരംം അവിിടെെ രൂപപ്പെ�ട്ടുവരുന്നത്്
കാാണാംം�. ആധുനിികപൂര്വ്വജൈൈവിികതയിില്നിിന്ന്് ആധുനിികതയിിലേ�ക്കുള്ള ഈ മാാറ്റത്തിിനെ� യു.എ.
ഖാാദര് ഭംംഗിിയോ�ോടെെ ഈ കഥയിില് അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
കര്മ്മബന്ധങ്ങളുടെെ നൂലിിഴ എന്ന കഥ ചൈൈതന്യയവത്താാകുന്നത്് നാാട്ടുസംംസ്്കൃ
 തിിയുടെെ സര്ഗ്ഗ
പരിിസരത്തിിലാാണ്്. കൂട്ടാായ്മ കൊ�ൊണ്ടുനടക്കുന്ന അറിിവുകള്, കൂട്ടാായ്മയുടെെ സംംസ്്കാാരംം, വിിശ്വാാ�സംം
എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ചേ�ര്ന്ന ഒരു നാാട്ടുജീീവിിതംം ചലനാാത്മകവുംം ജൈൈവവുമാായിി എങ്ങനെ� മാാറുന്നു
എന്നുംം ആധുനിികമാായ ജീീവിിതപരിിസരത്തിിലേ�ക്ക്് പ്രവേ�ശിിക്കുമ്പോ�ോള് ആ ജീീവിിതംം എങ്ങനെ�
ഏകാാത്മകസ്വവഭാാവമുള്ളതാായിി മാാറുന്നു എന്നുംം ഈ കഥ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ചലനാാത്മകമാായ
ബഹുസ്വവരമാായിിട്ടുള്ള ഒരു സംംസ്്കാാരംം പോ�ോയ്്പോ�ോകുന്നതിിനുള്ള കഥാാകൃത്തിിന്റെ� മനോ�ോഭാാവവുംം
അതിിനോ�ോടുള്ള പ്രതിികരണവുംം ഈ കഥയിില് അടങ്ങിിയിിട്ടുണ്ട്്. അത്് കഥയുടെെ ഉള്ളടക്കംംകൊ�ൊണ്ട്്
മാാത്രമല്ല ആഖ്യാാ�നംംകൊ�ൊണ്ടുപോ�ോലുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്ന തരത്തിിലുള്ള കഥാാകഥനരീീതിിയുംം യു.എ.
ഖാാദര് പിിന്തുടരുന്നു. ജീീവിിതവുംം കാാലവുംം അനുഭവങ്ങളുംം ഓര്മ്മകളുംം അസാാധാാരണമാാനങ്ങളോ�ോടെെ
അനേ�കാാര്ത്ഥങ്ങളിില് ഈ എഴുത്തുകാാരന്റെ� ആഖ്യാാ�നത്തിില് കടന്നുവരുന്നു.
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ഡോ�ോ. രാാഗിിണിി ഇ.വിി.
ചേ�ളന്നൂർ ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരു കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാളത്തിിൽ ബിിരുദംം നേ�ടിി. കാാലിിക്കറ്റ്് സർവ്വക
ലാാശാാല മലയാാള വിിഭാാഗത്തിിൽ നിിന്ന്് ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം ‘തെ�യ്യവുംം തിിറയുംം ഒരു ജാാനുഷിിക
സമീീപനംം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ പിിഎച്ച്്.ഡിി.യുംം നേ�ടിി. കേ�രളീീയ കലകളിിലൂടെെ എന്ന പുസ്തകംം പ്രസിി
ദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുകളുടെെ നിിർമ്മിിതിിയുംം
വടക്കെ� മലബാാറിിലെ� നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാരുംം
പ്രജിിത പിി.

അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാള വിിഭാാഗംം, പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജ്്.

സംംഗ്രഹംം
വടക്കെ� മലബാാറിിലെ� നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർ അവരുടെെ കർമ്മമേ�ഖലയിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്തിിയ തോ�ോറ്റംം
പാാട്ടുകളുടെെ രചനയെ� കുറിിച്ചാാണ്് ഈ പ്രബന്ധംം. ജാാതിിമതപാാരമ്പര്യം�ം വിികാാസംം പ്രാാപിിക്കുന്നതിിന്്
അനുസരിിച്ച്് സവർണവുംം സവർണേ�തരവുമാായ പാാരമ്പര്യയങ്ങൾ തമ്മിിൽ കലർപ്പുകൾ ഉണ്ടാാവുന്നുണ്ട്്.
അനുഷ്ഠാാനകലയാായ തെ�യ്യവുംം തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുംം പരിിഷ്കരിിക്കുന്ന വേ�ളയിിൽ പൊ�ൊതുവാാൾ സമുദാായത്തിിൽ
പെ�ട്ട ചിില നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർക്കുംം തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകൾ രചിിക്കാാൻ അവസരംം ലഭിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എഴുത്തുപുര
കളുംം നാാട്ടുപള്ളിിക്കൂടങ്ങളുംം സ്ഥാാപിിച്ച്് അധ്യാാ�പനംം നടത്തുക മാാത്രമല്ല, തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെ�ടെെ
സാാഹിിത്യയ സൃഷ്ടിി നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തവരാായിിരുന്നു നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർ. അക്ഷരവിിദ്യയയുടെെ പ്രാാധാാന്യംം�
പൊ�ൊതുബോ�ോധത്തിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുന്നതിിന്് സഹാായകരമാാവുന്ന വിിധത്തിിൽ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർ
തോ�ോറ്റംംപാാട്ടിിന്റെ� ഉള്ളടക്കംം സജ്ജീീകരിിച്ചു. ഇത്് വ്യയക്തമാാക്കുന്ന ഏതാാനുംം സന്ദർഭങ്ങളെെ തിിരിിച്ചറിി
യുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിൽ.

വടക്കെ� മലബാാറിിലെ� ആര്യയ-ദ്രാാവിിഡ സമന്വവയത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധാാനങ്ങളാായിി തോ�ോറ്റംംപാാട്ടു
കളെെ വാായിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്്. തെ�യ്യംം എന്ന ദ്രാാവിിഡ അനുഷ്ഠാാനത്തിിന്് മുന്നോ�ോടിിയാായിി അവർ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുകളുടെെ രചന നിിർവഹിിച്ചിിരുന്നത്് പ്രധാാനമാായുംം നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻ
മാാരാാണ്്. ബ്രാാഹ്മണകുടിിയേ�റ്റത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം പയ്യന്നൂരിിലേ�ക്കു കടന്നുവന്ന പൊ�ൊതുവാാൾമാാരാാണ്്
നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാരുടെെ പദവിിയിിൽ കൂടുതലാായുംം ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. ഇതു സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്് തെ�യ്യംം
എന്ന അനുഷ്ഠാാനരൂപത്തെ� മിികവുറ്റതാാക്കിി നിിലനിിർത്തുന്നതിിൽ സവർണവിിഭാാഗത്തിിൽപെ�ട്ടവർ
ഇടപെ�ട്ടിിരുന്നു എന്നു തന്നെ�യാാണ്്.
ഗുരുകുല മാാതൃകയിിൽ നാാട്ടുപള്ളിിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാാപിിച്ച്് അധ്യാാ�പനംം നടത്തിിയിിരുന്നവരെെയാാണ്്
വടക്കെ� മലബാാറിിൽ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ എന്ന്് വ്യയവഹരിിക്കുന്നത്്. പ്രാാദേേശിികമാായിി നോ�ോക്കിിയാാൽ
ഇത്് ഒരു സ്ഥാാനപ്പേ�രാാണ്് എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കാംം�. പൊ�ൊതുസമൂഹത്തോ�ോട്് അവർക്ക്് നിിർവ്വഹിിക്കാാനു
ള്ള ഉത്തരവാാദിിത്തംം വളരെെ വലുതാാണ്്. അക്ഷരവിിദ്യയയിിലൂടെെ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� പിിന്നോ�ോക്കാാവസ്ഥയെ�
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മറിികടക്കാാനുംം പുരോ�ോഗതിിയിിലേ�ക്കു നയിിക്കാാനുംം നിിയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ട്ടവരാാണിിവർ. അനുഷ്ഠാാന
പരമാായിി സവർണ്ണേ�തര പാാരമ്പര്യം�ം പിിൻപറ്റുന്ന തെ�യ്യത്തിിന്റെ�യുംം തോ�ോറ്റംം പാാട്ടിിന്റെ�യുംം മിികവിിനു
പിിന്നിിൽ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാരുടെെ സാാന്നിിധ്യംം� കാാണാാവുന്നതാാണ്്. നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാരുംം കളരിി
ഗുരുക്കളുംം ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിൽ വടക്കെ� മലബാാറിിലെ� സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� ചാാലക
ശക്തിികളാായിിരുന്നു. തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുകളുടെെ രചനാാകാാലമാാണ്് പ്രബന്ധത്തിിൽ പരിിഗണിിക്കുന്നത്്.
അതിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�രുന്നതിിനാായിി നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർ ഉൾപ്പെ�ടുന്ന പൊ�ൊതുവാാൾ സമുദാായ
ത്തിിന്റെ� കടന്നുവരവുംം തുടർച്ചയുംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നുണ്ട്്. പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� ആധുനിികീീകരണംം നടന്ന
കാാലത്തു തന്നെ�യാാണ്് അനുഷ്ഠാാനത്തിിലുംം കുലത്തൊ�ൊഴിിലുകളിിലുംം പരിിവർത്തനങ്ങൾ സംംഭവിി
ക്കുന്നത്്. നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻ എന്ന പദവിിയുംം അധ്യാാ�പന മേ�ഖലയുംം ക്രമപ്പെ�ടുന്നതുംം പൊ�ൊതുവാാൾ
സമുദാായത്തിിന്റെ� തൊ�ൊഴിിലിിൽ വന്നുചേ�ർന്ന പരിിവർത്തനത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്്. അനുഷ്ഠാാന രംംഗത്തുംം
ആധുനിികീീകരണംം മാാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ചു. ഇന്നു കാാണുന്ന തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകൾ താാരതമ്യേ�േന പഴക്കംം
കുറഞ്ഞവ തന്നെ�യാാണ്്. ഏതാാണ്ട്് ഇരുന്നൂറു വർഷത്തെ� ചരിിത്രംം മാാത്രമാാണ്് ഇന്ന്് നിിലവിിലുള്ള
തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകൾക്ക്് കല്പിിക്കാാൻ കഴിിയുന്നത്്. സവർണേ�തര പരമ്പര്യയവുമാായിി കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങ
ലുകൾ നടത്തിി ആധുനിിക സമൂഹനിിർമ്മിിതിിക്ക്് ആക്കംം കൂട്ടുന്നതിിൽ തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളിിലെ� ഇടപെ�
ടലുകൾക്ക്് സവിിശേ�ഷമാായ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്. പൊ�ൊതുവാാൾ സമുദാായത്തിിന്റെ� സവർണ പാാരമ്പര്യം�ം
വ്യയക്തമാാക്കുന്ന വിിധത്തിിൽ ബ്രാാഹ്മണ കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്റെ� ചരിിത്ര വസ്തുതകൾ സംംഗ്രഹിിക്കുകയുംം
പത്തുവീീട്ടിിൽ പൊ�ൊതുവാാൾമാാരിിൽപ്പെ�ടുന്ന അവരുടെെ ലഘുജീീവചരിിത്രംം പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം
ചെ�യ്തതിിനു ശേ�ഷംം തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളുടെെ ഉള്ളടക്ക വിിശകലനത്തിിലേ�ക്ക്് കടക്കുകയാാണ്് ഉചിിതംം.
വടക്കെ� മലബാാർ എന്ന പ്രദേേശത്തിിന്റെ� ജാാതിിമത പാാരമ്പര്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ടുത്താാതെ� നാാട്ടെെ
ഴുത്തച്ഛൻമാാരെെക്കുറിിച്ച്് പറയാാനാാവിില്ല.

ബ്രാാഹ്മണ കുടിിയേ�റ്റംം
അറുപത്തിിനാാലു ബ്രാാഹ്മണഗ്രാാമങ്ങളിിൽ ഒന്നാായ പയ്യന്നൂർ കേ�രളത്തിിന്റെ� ഏറ്റവുംം വടക്കേ�
അറ്റത്തെ� ഗ്രാാമമാാണ്്. തിിരുമുമ്പുമാാർ എന്ന്് അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്ന ഈ ഗ്രാാമക്കാാർ പതിിനാാറു
മനക്കാാരാായിിരുന്നു. കുഞ്ഞിിമംംഗലത്ത്്, തളിിയിിൽ, കുന്നത്ത്്, എടനാാട്്, താാഴക്കാാട്ട്്, കുറുവേ�ലിി,
കുരുത്തിിലക്കാാട്ട്്, കൊ�ൊക്കുന്നത്ത്്, കൊ�ൊട്ടാാരത്ത്് കൊ�ൊഴുവേ�ല, കാാതുക്കാാൽ, താാറ്റിി ഏരിി, നിിറക്കുന്ന
ത്ത്്, നൂണിിക്കര, താാവത്ത്്, രയരമംംഗത്ത്്, തെ�വലക്കാാട്ട്് എന്നിിവയാാണ്് ഈ മനകൾ. ചിിറക്കൽ
താാലൂക്കിിലെ� പയ്യന്നൂരിിൽ പതിിനാാറ്് ബ്രാാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങൾ ഉള്ളതാായിി വിില്യംം� ലോ�ോഗൻ പറയുന്നുണ്ട്്.
പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യയസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� ഊരാാളർ എന്ന പദവിിയാാണ്് പതിിനാാറു മനകളെെ
തമ്മിിൽ ബന്ധിിപ്പിിച്ചിിരുന്ന ഘടകങ്ങളിിൽ ഒന്ന്്.

പത്തുവീീട്ടിിൽ പൊ�ൊതുവാാൾമാാർ
സുബ്രഹ്മണ്യയസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിലെ� കാാരാാളർ ആണ്് പത്തു വീീട്ടിിൽ പൊ�ൊതുവാാൾമാാർ. തെ�വലപ്പുറംം,
പൂന്തുരുത്തിി, കുറുന്തിിൽ, കരിിപ്പത്ത്്, തെ�പ്പത്ത്്, എടിിച്ചേ�രിി, കാാരണ്ട, എടപ്പറമ്പത്ത്്, പാാറന്തട്ട,
ഉത്തമന്തിിൽ എന്നിിവയാാണ്് പത്തു വീീടുകൾ. ഊരാാളരുടെെ നിിർദ്ദേേശങ്ങൾ നടപ്പിിൽ വരുത്തിിയവരാാ
യിിരുന്നു പൊ�ൊതുവാാൾമാാർ. പാാണ്ഡിിത്യംം� നേ�ടിിയ ചിിലരാാകട്ടെെ വിിദ്യയ അഭ്യയസിിപ്പിിക്കുന്നതിിന്് നേ�തൃത്വംം�
നല്കിി. സവർണ ഗൃഹങ്ങളിിലെ� കുട്ടിികൾക്ക്് അറിിവ്് പകർന്നു നല്കിി പലപ്പോ�ോഴുംം അവർ ഉപജീീവ
നത്തിിനുള്ള വഴിികണ്ടെ�ത്തിി. പൊ�ൊതുവാാൾമാാർ യുദ്ധദേേവതകളെെയുംം വീീരന്മാാരെെയുംം കളരിിയിിൽ
കുടിിയിിരുത്തിി ആരാാധിിക്കുന്നവരാാണ്്. പത്തു തറവാാട്ടിിലുംം കളരിികളുണ്ടാായിിരുന്നു.

158

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

ജാാതിിവ്യയവസ്ഥിിതിിയുംം കുലത്തൊ�ൊഴിിലുംം
ജാാതിിമത പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ ഏറെെ വൈൈവിിധ്യംം� പുലർത്തിിയിിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാാണ്് വടക്കെ�
മലബാാറിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്നത്്. ബ്രാാഹ്മണർ, പൊ�ൊതുവാാൾ, വണ്ണാാൻ, മലയൻ, മാാവിിലൻ,
പുലയർ വിിഭാാഗങ്ങളുംം അവർ തമ്മിിലുള്ള പരസ്പര വിിനിിമയംം സജീീവമാായിിരുന്നു. ജാാതീീയമാായിി
ഉപജീീവനമാാർഗങ്ങളാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്ന തൊ�ൊഴിിൽ രംംഗത്തു നിിന്ന്് ഈ വിിഭാാഗങ്ങൾ ഏറെെക്കുറെെ
അകന്നിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഒരു സവിിശേ�ഷ കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ചരിിത്രപരത ഇതുമാായിി ചേ�ർത്ത്് വെ�ച്ച്്
തന്നെ�യാാണ്് മനസിിലാാക്കാാൻ കഴിിയുക. വടക്കെ� മലബാാറിിന്റെ� ജാാതിി മത പാാരമ്പര്യയത്തിിന്റെ�
വിികാാസംം മനസിിലാാക്കാാൻ അടിിസ്ഥാാന വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ആവിിഷ്ക്കാാരമാായിി അനുഷ്ഠിിച്ചു വരുന്ന
തെ�യ്യവുംം തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുംം അതിിനോ�ോട്് ബ്രാാഹ്മണ, പൊ�ൊതുവാാൾ വിിഭാാഗങ്ങൾ പുലർത്തിിയിിരുന്ന
സമീീപനവുംം ഏത്് തരത്തിിലുള്ളതാായിിരുന്നുവന്ന്് മനസിിലാാക്കേ�ണ്ടത്് അനിിവാാര്യയമാാണ്്. തനിി ദ്രാാ
വിിഡമാായ സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� അടയാാളങ്ങൾ തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളിിലുംം വാാചാാലുകളിിലുംം കണ്ടെ�ത്താാൻ
കഴിിയുമെെങ്കിിലുംം അവ വടക്കെ� മലബാാറിിൽ ബ്രാാഹ്മണ കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്് മുമ്പ്് തന്നെ� ഉണ്ടാായതാായിി
പറയാാൻ കഴിിയിില്ല. എല്ലാാ തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളുംം ഒരു സവിിശേ�ഷ കാാലഘട്ടത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ടതോ�ോ
വിികസിിപ്പിിച്ചതോ�ോ അല്ല. മണക്കാാടൻ ഗുരുക്കളുടെെ കാാലഘട്ടത്തിിൽ കാാര്യയമാായ തോ�ോതിിൽ
തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളിിൽ ചിിട്ടപ്പെ�ടുത്തലുകൾ നടന്നിിരുന്നു. തെ�യ്യത്തിിന്റെ� നാാടോ�ോടിി വഴക്കങ്ങളിിലുംം
തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളിിലുംം പരിിഷ്കൃത ജീീവിിതത്തിിന്റെ� മുദ്രകൾ അധിികംം കടന്നുവന്നിിട്ടിില്ലാാത്തതുകൊ�ൊണ്ട്്
പ്രത്യയക്ഷത്തിിൽ അനുഭവപ്പെ�ടുന്ന പഴക്കംം സൂക്ഷ്മമാായിി പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ കുറവാാണ്് എന്നു
കാാണാംം�. നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാരുംം എഴുത്തുപള്ളിിക്കൂടങ്ങളുംം സജീീവമാായ കാാലഘട്ടത്തിിൽ നിിരന്തര
മാായ പുതുക്കലുകൾ തെ�യ്യംം മേ�ഖലയിിൽ നടന്നതാായിി ഇന്ന്് നമുക്ക്് അനുമാാനിിക്കാാൻ കഴിിയുംം.
പിിൽക്കാാല ബ്രാാഹ്മണ കുടിിയേ�റ്റവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട തുളു സ്വാാ�ധീീനമുള്ള തെ�യ്യക്കോ�ോലങ്ങളുംം വടക്കേ�
മലബാാറിിൽ നിിരവധിിയാാണ്്. ഇവിിടേ�ക്ക്് പിിന്നീീട്് വന്നു ചേ�ർന്ന കൊ�ൊങ്ങിിണിിമാാരുംം പട്ടന്മാാരുംം ഒഴിി
കെ�യുള്ള വിിഭാാഗങ്ങളെെല്ലാം�ം തെ�യ്യത്തെ� ആരാാധിിക്കുന്നു. ഇതിിൽ നിിന്ന്് ഇവരുടെെ കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്്
മുമ്പുംം ബ്രാാഹ്മണാാഗമനത്തിിന്് ശേ�ഷവുമാാണ്് തെ�യ്യംം ഒരനുഷ്ഠാാനംം എന്ന രൂപത്തിിൽ കൂടുതൽ
പ്രബലമാായത്് എന്നു മനസിിലാാക്കാംം�. ബ്രാാഹ്മണരോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വന്നു ചേ�ർന്ന പൊ�ൊതുവാാൾമാാർക്ക്്
തോ�ോറ്റംംപാാട്ട്് രചനയിിലുള്ള പ്രാാമുഖ്യംം� ഇത്് തെ�ളിിയിിക്കുന്നു. തെ�യ്യംം കെ�ട്ടൽ കുലത്തൊ�ൊഴിിലാായിി
വണ്ണാാൻ മലയ പുലയ സമുദാായങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അതു പോ�ോലെ� തന്നെ� പൊ�ൊതുവാാൾ സമു
ദാായക്കാാർ കണക്കെ�ഴുത്ത്്, കാാര്യയസ്ഥപ്പണിി, കൃഷിി, ജ്യോ�ോ�തിിഷംം എന്നീീ മേ�ഖലകളെ�യാാണ്് കുല
ത്തൊ�ൊഴിിലാാക്കിിയിിരുന്നത്്. ജ്യോ�ോ�തിിഷ പണ്ഡിിതന്മാാരാായ പൊ�ൊതുവാാൾമാാർ സമൂഹത്തിിൽ അറിിവിിന്റെ�
വിിതരണത്തിിലുംം പങ്കാാളിികളാായിിരുന്നു. കുടിിപ്പള്ളിിക്കൂടങ്ങളുംം എഴുത്തുപുരകളുംം സ്ഥാാപിിച്ച്് ഗുരുകുല
മാാതൃകയിിൽ ശിിഷ്യയർക്ക്് സംംസ്കൃതംം, വേ�ദാാന്തംം, ന്യാാ�യംം, ഗണിിതംം തുടങ്ങിിയ വിിദ്യയകൾ പകർന്നിിരു
ന്നു. ഈ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ സാാഹിിത്യയത്തിിലുംം അവഗാാഹംം ഉള്ളവരാായിിരുന്നു. പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മ
ണ്യയസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്ര പ്രതിിഷ്ഠയോ�ോടനുബന്ധിിച്ച്് ആനിിടിിൽ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിിയ ‘കലശപ്പാാട്ട്് ’
ഇതിിനു തെ�ളിിവാാണ്്. തെ�യ്യത്തോ�ോറ്റങ്ങളുടെെ രചനയിിലുംം നിിരവധിി നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ അവരുടെെ
പ്രതിിഭ തെ�ളിിയിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. അവയൊ�ൊന്നുംം അവരുടെെ ജീീവിിത പരിിസരത്തിിൽ വെ�ച്ച്് വിിശകലനംം
ചെ�യ്യുകയോ�ോ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുകയോ�ോ ചെ�യ്തിിട്ടിില്ല. സാാമൂഹിികമാാനങ്ങളുള്ള ജീീവിിതശൈൈലിിയിിലൂടെെ പ്ര
ദേ�ശത്തെ� മുന്നോ�ോട്ട്് നയിിക്കുന്നതിിൽ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാരുടെെ പങ്ക്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നതിിന്് ചിിലരുടെെ
ജീീവിിതരേ�ഖയുംം സാാമൂഹിിക ഇടപെ�ടലുകളുംം താാഴെെ കൊ�ൊടുക്കുന്നു.
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നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ
ആനിിടിിൽ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ (1774 - 1824 )
പത്തു വീീട്ടിിൽ പൊ�ൊതുവാാൾമാാരിിൽപെ�ട്ട ആനിിടിിൽ തറവാാട്ടിിലാാണ്് രാാമൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ� ജനനംം.
ഗുരുകുല സമ്പ്രദാായത്തിിലാായിിരുന്നു പ്രാാഥമിിക വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. സംംസ്കൃതംം, മന്ത്രവാാദംം, ജ്യോ�ോ�തിിഷംം,
വ്യാാ�കരണംം തുടങ്ങിിയ വിിവിിധ മേ�ഖലകളിിൽ പ്രാാഗത്ഭ്യംം� നേ�ടിിയ നീീലകണ്ഠൻ എന്ന യോ�ോഗിി
ഗുരുക്കളാായിിരുന്നു ഗുരുനാാഥൻ. പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യയസ്വാാ�മിി ക്ഷേ�ത്ര ചരിിത്രത്തെ� ആസ്പദമാാ
ക്കിി രചിിച്ച “കലശപ്പാാട്ട്് ” (കോ�ോൽക്കളിിപ്പാാട്ട്് ) രാാമൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ� കൃതിികളിിൽ പ്രമുഖമാാണ്്.
അന്നപൂർണേ�ശ്വവരിി നാാടകംം, കാാളിിനാാടകംം, മടയിിൽ ചാാമുണ്ഡിി തോ�ോറ്റംം, കളമ്പാാട്ടു ഗാാനങ്ങൾ,
പൂരക്കളിിപ്പാാട്ടുകൾ, തെ�യ്യംം പാാടിിപ്പാാട്ടുകൾ, പുള്ളുവൻ പാാട്ടുകൾ എന്നിിവ എഴുത്തച്ഛന്റെ� രചനയുടെെ
ശൈൈലിിയുംം സൗൗഷ്ഠവവുംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നവയാാണ്്.

എടാാടൻ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ (1802 - 1872 )
പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� പൂർവ്വാാർദ്ധത്തിിൽ വടക്കേ� മലബാാറിിൽ പേ�രുകേ�ട്ട ഗുരുകുലമാായിി
രുന്നു എടനാാട്് കണ്ണങ്ങാാട്ട്് ഭഗവതിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിനു സമീീപമുള്ള എഴുത്ത്് വീീട്്. യാാദവവംംശത്തിിൽ
ജനിിച്ച രാാമകൃഷ്ണൻ എഴുത്തച്ഛൻ സംംസ്കൃത പണ്ഡിിതനാായിിരുന്നു. പയ്യന്നൂരിിനടുത്ത കോ�ോറോം�ം�
പുല്ലേ�രിി വാാദ്ധ്യാാ�നിില്ലത്ത്് നിിന്ന്് ഡോ�ോ.എംം. ആർ.രാാഘവവാാര്യയർ കണ്ടെ�ത്തിിയ കേ�രളോ�ോല്പത്തിി എന്ന
കോ�ോലെ�ഴുത്ത്് ഗ്രന്ഥംം പകർത്തിിയെ�ഴുതിിയത്് എടാാടൻ രാാമൻ എഴുത്തച്ഛനാാണ്് എന്ന്് അതിിൽ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്.
“ഹരിിശ്രീീ ഇതിി കേ�രളോ�ോല്പത്തിി
ശാാസ്ത്രംം രാാമേ�ണ ലിിഖിിതംം യാാദൃശംം പുസ്തകംം ദൃഷ്ടംം
താാദൃശംം ലിിഖിിതംംമയാാ യതിിയുക്തമയുക്തംം വാാ
മമ ദോ�ോഷോ�ോന വിിദ്യയതേ� വിിന്ദുർല്ലിിപിി വിിസർഗ്ഗ വീീചിികാാ
ശൃംംഗസന്ധിിപദഹീീന ഭൂഷണംം ഹസ്തവെ� ഗണമബുദ്ധിി പൂർവ്വകംം
ഷന്തുമർപാാതിി സമീീക്ഷസജ്ജന സഹസ്രാാദപരംം സപ്ത ത്യംം�ശത്യേ�േ നവത്സരാാവധൊ�ൊ ചാാപേ�ഷ്ട ദിിന ഗേ�തന്തു
പൗൗരാാണ്യംം� പരിിലിിഖ്യയതോ�ോ” ഹരിി ശ്രീീ ഗുരവേ� നമ:
ഇതിിൽ നിിന്ന്് കൊ�ൊല്ലവർഷംം 1037 ധനു 8 (1861 ഡിിസംംബർ 24) നു കോ�ോലെ�ഴുത്തിിൽ എടാാടൻ
രാാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ പകർത്തിിയ ഗ്രന്ഥമാാണിിതെ�ന്നുംം വ്യയക്തമാാകുന്നു. മറത്തുകളിിക്കാാവശ്യയമാായ
ശൈൈവ നാാടകങ്ങളുംം ശക്തിി നാാടകങ്ങളുംം എഴുത്തച്ഛൻ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. പൂരമാാല, രാാമാായണംം, അങ്കംം,
ആണ്ടുംം പള്ളുംം തുടങ്ങിിയ പൂരക്കളിിയിിലെ� പ്രധാാന ഇനങ്ങളുംം രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ
18-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയകാാലത്ത്് കാാഞ്ഞങ്ങാാട്് കൂർമൽ തറവാാട്ടിിൽ ജനിിച്ചു. എല്ലാാ മനുഷ്യയരുംം
തുല്യയരെെന്ന്് ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്ന പൊ�ൊട്ടൻ തെ�യ്യത്തോ�ോറ്റംം രചിിച്ചത്് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛനാാണ്്. താാളിിയോ�ോ
ലകളിിൽ എഴുതപ്പെ�ട്ടവയാായിിരുന്നു അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� രചനകൾ. ശിിവൻ ചണ്ഡാാല വേ�ഷധാാരിിയാാ
യെ�ത്തിി ശങ്കരാാചാാര്യയരെെ പരീീക്ഷിിക്കുന്ന കഥയാാണ്് പൊ�ൊട്ടൻ തെ�യ്യത്തിിന്റെ�ത്്. ശങ്കരാാചാാര്യയരുടെെ
മനീീഷാാപഞ്ചകംം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിലെ� ‘തെ�റ്റല്ലേ� ചൊ�ൊവ്വറിിപ്പോ�ോൾ തെ�റ്റുവാാൻ ചൊ�ൊല്ലുന്നത്്” എന്ന
സന്ദർഭമാാണ്് കൂർമൽ എഴുത്തച്ഛൻ തന്റെ� രചനയ്ക്ക്് ആധാാരമാാക്കിിയത്്. തോ�ോറ്റത്തിിലെ� വരിികൾ
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ഇപ്രകാാരംം
“നിിങ്കളെെക്കൊ�ൊത്ത്യാാ�ലുംം ചോ�ോരല്ലേ� ചൊ�ൊവ്വറ്്
നാാങ്കളെെ കൊ�ൊത്ത്യാാ�ലുംം ചോ�ോരല്ലേ� ചൊ�ൊവ്വറ്്
പിിന്നെ�ന്തേ� ചൊ�ൊവ്വറ്് കുലംം പിിശക്്ന്ന്്
തീീണ്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടല്ലേ� കുലംം പിിശക്്ന്ന്്”
എന്ന്് ജാാതിിക്കെ�തിിരെെ പ്രതിികരിിച്ചു.

ചുഴലിി മാാധവൻ ഗുരുക്കൾ (1867 - 1939)
സിിദ്ധരൂപംം, അമരംം തുടങ്ങിിയ ബാാലപാാഠങ്ങൾ ഗുരുകുല രീീതിിയിിൽ അഭ്യയസിിച്ചു. പരിിയാാരത്തെ�
അഴീീക്കോ�ോട്് ചാാത്തു എഴുത്തച്ഛന്റെ� ശിിക്ഷണത്തിിലാാണ്് പഠിിച്ചത്്. സംംസ്കൃത പാാഠശാാല സ്ഥാാപിിച്ച്്
ഗുരുകുല രീീതിിയിിൽ പഠിിപ്പിിച്ചു. മറത്തുകളിിക്ക്് ഉതകുന്ന നിിരവധിി സംംസ്കൃത ശ്ലോ�ോകങ്ങൾ രചിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
108 ശ്ലോ�ോകങ്ങളടങ്ങിിയ ചിിദംംബര ശാാസ്ത്രംം സംംസ്കൃതകാാവ്യയ മാാലിിക എന്ന പേ�രിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നു.
അഹല്യാാ�മോ�ോക്ഷംം, പൂമാാലാാസ്തവംം, മേേഘസന്ദേ�ശംം (തർജ്ജമ) തുടങ്ങിിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ രചയിിതാാ
വാാണ്്. മറത്തുകളിിയിിലെ� യോ�ോഗിി, നാാടകംം, ചിിദംംബര ശാാസ്ത്രംം, സ്തുതിിഗീീതങ്ങൾ, തുടങ്ങിിയവയുടെെ
പോ�ോഷണത്തിിലുംം ഗുരുക്കളുടെെ അറിിവ്് വിിലപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. വേ�ട്ടക്കൊ�ൊരുമകൻ, ഊർപ്പഴശ്ശിി തോ�ോറ്റംം
പാാട്ടുകളുടെെ രചനയുംം മാാധവൻ ഗുരുക്കളുടേേതാായിി പറയുന്നു.

തോ�ോറ്റംം പാാട്ടുകളുടെെ ഉള്ളടക്ക വിിശകലനംം
നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ പകർന്നിിരുന്ന വിിദ്യയയെ� സംംബന്ധിിച്ച കാാഴ്ചപ്പാാടുകൾ കൂടിി പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്നതാാണ്്
തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളുടെെ ഉള്ളടക്കംം. എഴുത്തിിലുംം പൊ�ൊയ്ത്തിിലുംം പ്രാാവീീണ്യംം� നേ�ടുവാാനാാണ്് പ്രാാദേ�ശിികമാായ
എഴുത്തുപള്ളിികളിിൽ കുട്ടിികൾ എത്തിിയിിരുന്നത്്. ഇവ കളരിികൾ എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടു. എഴുത്തുകളരിിയുംം
പൊ�ൊയ്ത്തു കളരിിയുംം അന്നുണ്ടാായിിരുന്നു.
പാാണന്മാാരുടെെ ഭൈൈരവൻ തോ�ോറ്റത്തിിൽ എഴുത്തുപള്ളിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നുണ്ട്്. ചെ�റു
ത്തുണ്ടരുടെെയുംം ചെ�റുത്തുണ്ടാാത്തിിയുടെെയുംം മകനാായിി ജനിിച്ച ചീീരാാളന്റെ� പുരാാവൃത്തമാാണ്് പാാട്ടിിലെ�
പ്രതിിപാാദ്യം�ം. ഏഴാം�ം വയസിിൽ ആണ്് എഴുതുവാാൻ പോ�ോയത്്. കതിിരൂർ സ്വാാ�മിി കൈൈയാാലെ�ഴുതോ�ോ
തണമെെന്നു കരുതിി ചീീരാാളൻ അവിിടേേക്കാാണ്് പോ�ോയത്്.
“ഇരുന്നാാവുരിി മുത്തുരത്തംം പൊ�ൊടിിച്ചെ�ടുത്തു.
ചീീരാാളൻ മടിിയിിലിിട്ടു കൊ�ൊണ്ട്്
എഴുതുവാാൻ പോ�ോകുന്നങ്ങനെ�
പൊ�ൊന്നുംം ചീീരാാളൻ”
എഴുതുവാാൻ ചെ�ന്ന കിിടാാവിിനോ�ോട്് വിിളക്കുംം നിിറയുംം പറയുംം വെ�ക്കുവാാൻ കുരിിക്കൾ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു.
ഇതൊ�ൊന്നുംം എടുക്കാാതെ�യാാണ്് എത്തിിയതെ�ന്ന്് പറഞ്ഞ കിിടാാവ്് എഴുതുവാാൻ ഇരുന്ന നേ�രംം
‘നിിറപറ ദീീപംം’ ഉണ്ടാാവുന്നു. വിിദ്യാ�ാരംംഭംം അരിിയിിലെ�ഴുത്തോ�ോടെെ തുടങ്ങുന്നു.
അരിികൊ�ൊണ്ടച്ചൊ�ൊരിിയുന്നങ്ങനെ� മാാകുരിിക്കള്്
അരിിയിിലെ�ഴുത്തങ്ങനെ� പഠിിച്ചു കുഞ്ഞൻ
ആരിിയപ്പടിിയൻ പത്തൊ�ൊന്നുംം പഠിിച്ചുറച്ചുംം
തമിിൾപ്പടിി പതിിനെ�ട്ടു പഠിിച്ചുറച്ചു
കന്നടിിയൻ യോ�ോഗിിഭാാഷ പഠിിച്ചുറച്ചു
കൂട്ടെെഴുത്ത്് കുറുംം കണക്കുകൾ പഠിിച്ചുറച്ചു.
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എന്നീീ വരിികളിിൽ ‘ആരിിയപ്പടിി അൻപതൊ�ൊന്ന്്’ എന്നത്് മലയാാളത്തിിലെ� അക്ഷരമാാലയെ�യാാണ്്
വിിവക്ഷിിക്കുന്നത്്. തമിിഴ്് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിി പഠിിച്ചിിരുന്നതാായിി പല പാാട്ടുകളിിലുംം സൂചന കാാണാംം�.
തമിിൾപ്പടിി പതിിനെ�ട്ടുംം എന്ന ഭൈൈരവൻ തോ�ോറ്റത്തിിലെ� പ്രയോ�ോഗംം കേ�രളത്തിിൽ തമിിഴ്് അക്ഷരമാാല
കൂടിി പഠിിപ്പിിച്ചിിരുന്നുവെ�ന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഏഴാം�ം വയസ്സിിൽ ചീീരാാളനെ� അറുത്ത്് യോ�ോഗിിമാാർക്ക്് അന്നമൂട്ടണമെെന്ന പ്രാാർത്ഥന
നടത്താാൽ എഴുത്തുപള്ളിിയിിൽ പിിതാാവ്് എത്തിി. ഗുരുക്കളോ�ോട്് ചീീരാാളൻ യാാത്രപറയുന്ന സന്ദർഭ
ത്തിിൽ ഗുരുശിിഷ്യയ ബന്ധംം വ്യയക്തമാാകുന്നു.
ചീീരാാളൻ കാാതിിലിിട്ട പൊ�ൊന്നുംം മുദ്രയാാ
കഴിിച്ചവൻ കുരിിക്കരിിക്ക്് ദക്ഷിിണ ചെ�യ്യുന്ന്്
കുരിിക്കളെെ പാാദത്തിിൽ വീീണ്് നമസ്കരിിക്കുന്ന്്
പഠിിപ്പിിക്കുംം കുരിിക്കളെ� പോ�ോയിി വരട്ടേ� ഞാാൻ
പൊ�ൊട്ടിിക്കരയുന്ന്് മാാകുരിിക്കള്്
പാാണന്മാാരുടെെ കുട്ടിിച്ചാാത്തൻ തോ�ോറ്റത്തിിലുംം, ‘എഴുത്തോ�ോതലിിനെ�’ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്.
ഏഴാം�ം വയസാാണ്് അതിിനുള്ള സമയംം എന്ന്് ഈ പാാട്ടിിലുംം കാാണുന്നു. ശങ്കരവാാരിിയരുടെെ അടുത്തു
നിിന്നാാണ്് കുട്ടിിച്ചാാത്തൻ വിിദ്യയ അഭ്യയസിിക്കുന്നത്്.
“അരിികൊ�ൊണ്ട്് ചൊ�ൊരിിയുന്നു മാാകുരിിക്കള്്
മണൽ കൊ�ൊണ്ട്് ചൊ�ൊരിിയുന്നേ� കുട്ടിിശ്ശാാസ്തനോ�ോ
രിിയിിലങ്ങനെ�യെ�ഴുതുന്ന്് മാാകുരിിക്കള്് .
മണലിിലങ്ങനെ�യെ�ഴുതുന്നേ� കുട്ടിിശ്ശാാസ്തനോ�ോ
ഹരിിയെ�ന്നു ചൊ�ൊല്ലിിക്കൊ�ൊടുക്കുന്ന്് മാാകുരിിക്കള്്
ശ്രീീയെ�ന്ന്് ചൊ�ൊല്ലുന്നങ്ങനെ� കുട്ടിി ശാാസ്താാൻ
ആരിിയപ്പടിിയൻപത്തൊ�ൊന്നു പഠിിച്ചുറച്ചു
കൂട്ടെെഴുത്ത്് കുറുംം കണക്കുകൾ പഠിിച്ചുറച്ച്്
രാാമാായണംം മഹാാഭാാരതംം പഠിിച്ചുറച്ചു.”
എന്നീീ ഭാാഗങ്ങൾ പഠനരീീതിിയെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നു. പഠിിപ്പിിക്കുന്നതിിനു മുമ്പേ� പഠിിച്ചുറച്ച അത്ഭുത
സിിദ്ധിിയുള്ള ശിിഷ്യയനെ�യുംം കുട്ടിിച്ചാാത്തൻ തോ�ോറ്റത്തിിൽ കാാണാംം�. എന്നാാൽ ഗുരു ഇല്ലാാത്ത സമയത്ത്്
ഗുരുവിിന്റെ� ഗ്രന്ഥമെെടുത്ത്് ഉരുവിിട്ട്് പഠിിക്കുന്ന ശിിഷ്യയനെ� കണ്ടപ്പോ�ോൾ ദേേഷ്യംം� വന്ന ഗുരു ചൂരൽ
കൊ�ൊണ്ട്് അടിിച്ചു. ആരാാലുംം ശിിക്ഷിിക്കപ്പെ�ടാാതിിരുന്ന കുട്ടിിച്ചാാത്തന്് അഭിിമാാനത്തിിന്് ക്ഷതമുണ്ടാായിി.
അവൻ ഗുരുക്കളെെ അടിിച്ച്് കാാടുകയറ്റിിയതാായിി പാാണന്മാാരുടെെ തോ�ോറ്റത്തിിൽ പറയുന്നു. മലയരുടെെ
തോ�ോറ്റത്തിിൽ കുരിിക്കളുടെെ തലയെ�ടുത്ത്് എഴുത്തുപള്ളിിയിിൽ കൊ�ൊണ്ടു വെ�ച്ചതാായുംം പറയുന്നു.
ഊർപ്പഴച്ചിി തോ�ോറ്റത്തിിലെ� ദയരപ്പനുംം കുട്ടിിച്ചാാത്തനെ�പ്പോ�ോലെ� പഠിിപ്പിിച്ച ഗുരുവിിനോ�ോട്്
പക തീീർക്കുന്നു. ഗുരുശാാപംം ഏൽക്കാാതിിരിിക്കാാൻ ദയരപ്പൻ കഴുത്തിിലെ� നാാഗമണിി മോ�ോതിിരംം
പാാദത്തിിൽ വെ�ച്ച്് വന്ദിിക്കുന്നുണ്ട്്.
മാാക്കത്തോ�ോറ്റത്തിിൽ എഴുത്തിിനിിരുത്തുന്നതിിനെ� വർണ്ണിിക്കുന്നുണ്ട്്. ‘അയ്യാാണ്ടല്ലോ�ോ കയ്യെ�ഴുതിി
മെെയ്തിിരിിയേ�ണ്ടതോ�ോ ‘ എന്നിിടത്ത്് അക്ഷരവിിദ്യയ പഠിിക്കേ�ണ്ടത്് അഞ്ചാംം� വയസിിലെ�ന്ന്് സൂചിിപ്പിിക്കു
ന്നു. സമ്പന്ന കുടുംംബങ്ങളിിൽ പെ�ട്ടവർ ഗുരുക്കളെ� സ്വവന്തംം ഭവനത്തിിൽ വരുത്തിി പഠിിപ്പിിച്ചിിരുന്നു
എന്നതിിന്് തെ�ളിിവാാണ്് മാാക്കത്തോ�ോറ്റംം. കണ്ടഞ്ചോ�ോലക്കുരുക്കളച്ചനെ� വരുത്തിിയാാണ്് മാാക്കംം
അരിിയിിൽ എഴുതിിയത്്.
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നാാവിിന്മേ�ലെ�ഴുതിി കുരിിക്കൾ ഹരിിയെ�ഴുത്തൊ�ൊമ്പതോ�ോ
പിിടിിച്ചെ�ഴുതുന്നോ�ോ രത്ന കല്ലുമെെടുത്തു കുരിിക്കൾ
വിിരൽ പിിടിിച്ചു കനകപ്പൊ�ൊടിിയിിലുംം വെ�ള്ളരിിയിിലുമെെഴുതിിക്കുന്നോ�ോ
എന്ന ഭാാഗത്ത്് അരിിയിിലുംം മണലിിലുംം എന്നതുപോ�ോലെ� കനകപ്പൊ�ൊടിിയിിലുംം (മഞ്ഞൾപ്പൊ�ൊടിി) എഴു
തിിക്കുന്ന പതിിവുണ്ടെ�ന്ന്് പറയുന്നു. ഗുരുദക്ഷിിണയെ�ക്കുറിിച്ചുംം സൂചനയുണ്ട്്.
നമ്മൾക്കഴുകിിയ കെ�ട്ടുംം കിിഴിിയുംം
തന്നെ� കൊ�ൊടുക്ക വേ�ണംം
ആയിിരത്തൊ�ൊന്നുംം മുന്നൂറ്റു മുപ്പതുംം
കുരിിക്കളച്ഛന്് ഗുരുദക്ഷിിണയാായിി
കൊ�ൊടുക്കുന്നല്ലോ�ോ
എന്നുംം കാാണാംം�. ഇത്തരത്തിിൽ തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകളുടെെ രചനയെ�യുംം ഉള്ളടക്കത്തെ�യുംം നിിർണ്ണയിിക്കു
ന്നതിിൽ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛൻമാാർക്ക്് വലിിയ പങ്കുള്ളതാായിി വ്യയക്തമാാകുന്നു.
തെ�യ്യത്തിിന്റെ� ആവിിർഭാാവത്തെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ചരിിത്ര വസ്തുതകളെെ അതത്് ദേേശകാാലവുമാായിി
ബന്ധിിപ്പിിച്ച്് നിിർമ്മിിക്കപ്പെ�ട്ടവയാാണ്് തോ�ോറ്റംംപാാട്ടുകൾ. ദ്രാാവിിഡ അനുഷ്ഠാാനാം�ംശങ്ങളോ�ോട്് സവർണ
വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� സാാഹിിതീീയ പ്രതിിഭ കൂടിി സമന്വവയിിക്കപ്പെ�ട്ടത്് തെ�യ്യത്തെ� പൊ�ൊതു സമൂഹത്തിിൽ
വളരെെയധിികംം ദൃശ്യയതയുള്ള അനുഷ്ഠാാനരൂപമാാക്കിി നിിലനിിർത്തിി. ചാാക്രിികവുംം വ്യയത്യയസ്ത അടരുകളു
ള്ളതുമാായ മേ�ൽ-കീീഴ്് ബന്ധത്തിിലൂടെെ ജാാതിി പാാരമ്പര്യം�ം അതിിന്റെ� തുടർച്ച അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
ആര്യാ�ാധിിനിിവേ�ശത്തിിന്്, ചരിിത്രത്തിിൽ ഉള്ള പ്രത്യേ�േകതകൾ അവർ തദ്ദേേശീീയരുമാായിി ചേ�ർന്ന്്
നടത്തിിയ വിിനിിമയങ്ങൾക്കുംം ഉണ്ട്്. സങ്കരമാായുംം തനിിരൂപത്തിിലുംം പ്രതിിഭ തെ�ളിിഞ്ഞ ഒട്ടേ�റെെ
ഉല്പന്നങ്ങൾ ആര്യയ-ദ്രാാവിിഡ സമന്വവയംം കൊ�ൊണ്ടുണ്ടാായിി. തെ�യ്യത്തിിന്റെ� കോ�ോലധാാരിിയുംം കോ�ോലവുംം
ദ്രാാവിിഡ മൂല്യയങ്ങളെെ പിിൻപറ്റുമ്പോ�ോൾ അവയുടെെ അവതരണ പാാഠംം ഉൾക്കാാമ്പുള്ള തോ�ോറ്റംം പാാട്ടു
കളിിൽ സമ്പന്നമാാക്കിി അതേ� ഇടത്തിിലുള്ള സവർണ എഴുത്തുകാാർ അഥവാാ നാാട്ടെെഴുത്തച്ഛന്മാാർ.
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പ്രജിിത പിി.
അന്നൂർ സ്വവദേേശിി. പയ്യന്നൂർ കോ�ോളേ�ജ്്, ഗവൺമെെന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്, ഗവൺമെെന്റ്് ബ്രണ്ണൻ കോ�ോളേ�ജ്്
ഓഫ്് ടീീച്ചർ എഡ്യൂൂക്കേ�ഷൻ എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. ‘പാാർശ്വവവൽകൃത സമൂഹങ്ങളുംം കേ�രള
നവോ�ോത്ഥാാനവുംം: സ്വാാ�മിി ആനന്ദതീീർത്ഥനെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി ഒരു പഠനംം’ എന്ന വിിഷയത്തെ� അടിി
സ്ഥാാനമാാക്കിി കണ്ണൂർ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിിയിിൽ നിിന്ന്് പിിഎച്ച്്.ഡിി ബിിരുദംം നേ�ടിി. പുസ്തകംം: സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ�
വർത്തമാാനംം—ദേേശംം വാാമൊ�ൊഴിി വരമൊ�ൊഴിി.

സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ലയനംം:

അരുന്ധതിി റോ�ോയിിയുടെെ ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്് മോ�ോസ്റ്റ്് ഹാാപ്പിിനെ�സ്സ്്
അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ള ഒരുവിിശകലനംം
താാര ഗംംഗാാധരൻ
അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ, വിിഭാാഗംം. ഭാാരത മാാത കോ�ോളേ�ജ്്, എറണാാകുളംം

സംംഗ്രഹംം
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ ചുവടുപിിടിിച്ച്് , സാാഹിിത്യയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെെ വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാറുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
ഏതെ�ങ്കിിലുമൊ�ൊരു സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തത്തെ� മാാത്രംം ആശ്രയിിച്ചു വിിശകലനംം ചെ�യ്യുന്ന രീീതിിയാാണ്്
പൊ�ൊതുവെ� കാാണപ്പെ�ടുന്നത്്. എന്നാാൽ മൂന്നോ�ോ അതിിലധിികമോ�ോ സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെ
ഒരേ� സാാഹിിത്യയ ഗ്രന്ഥത്തെ� വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ സാാധിിക്കുക എന്നതു അപൂർവമാാണ്്. അരുന്ധതിി
റോ�ോയിിയുടെെ ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്് മോ�ോസ്റ്റ്് ഹാാപ്പിിനെ�സ്സ്് എന്ന പുതിിയ നോ�ോവൽ, പലതരംം സാാഹിിത്യയ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെയുള്ള വിിശകലനത്തിിന്് കളമൊ�ൊരുക്കുന്നു എന്നതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഈ നോ�ോവൽ
സമകാാലിിക ഇന്ത്യയയുടെെ ഒരു നേ�ർചിിത്രമാായിി മാാറുന്നു എന്നുമാാണ്് പ്രബന്ധംം വാാദിിക്കുന്നത്്.
താാക്കോ�ോൽവാാക്കുകൾ : സിിദ്ധാാന്തംം , ലിംം�ഗംം , അതിിരുകൾ ,ജാാതിി , സബാാൾട്ടൺ

അരുന്ധതിി റോ�ോയിിയുടെെ ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്് മോ�ോസ്റ്റ്് ഹാാപ്പിിനെ�സ്സ്് ഉത്തരാാധുനിിക നോ�ോവലിിന്റെ�
എല്ലാാ സവിിശേ�ഷതകളുംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയൻ നോ�ോവലിിന്് ഉത്തമ ഉദാാഹരണമാാണ്്. ജാാതിി,
ലിംം�ഗഭേ�ദംം, രാാഷ്ട്രംം എന്നിിവയുടെെ അതിിരുകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോ�ോവലിിൽ ഒരുമിിച്ച്്
ചേ�രുന്നു. കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ജീീവിിതത്തിിലൂടെെ ഇരുപത്് വർഷക്കാാലംം കഥാാകൃത്തു സഞ്ചരിിക്കുന്നു.
അതിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ആ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഇന്ത്യയയുടെെ ചരിിത്രവുംം രാാഷ്ട്രീീയസാാഹചര്യയവുംം
അനുഭവവേ�ദ്യയമാാകുന്നുണ്ട്്
ദിി ഗോ�ോഡ്് ഓഫ്് സ്മാാൾ തിിങ്ങ്്സ്്-നു ഇരുപത്് വർഷത്തിിനു ശേ�ഷംം നോ�ോവൽ രചനയിിലേ�ക്ക്്
തിിരിിച്ചു വന്ന അരുന്ധതിി റോ�ോയിിയുടെെ പുതിിയ നോ�ോവൽ ഈ വർഷങ്ങളിിൽ റോ�ോയ്് ഇടപെ�ട്ട
സാാമൂഹ്യയവിിശകലനങ്ങളുടെെയുംം ആഖ്യാാ�നമാാണ്്. നിിലവിിലെ� സാാമൂഹിികവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ
സാാഹചര്യയങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് ഒരു പുസ്തകംം എഴുതുന്നതിിനുപകരംം, രാാഷ്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ
അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ നിിന്ന്് വേ�ർതിിരിിക്കാാനാാവാാത്ത കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ സൃഷ്ടിിക്കുകയാാണ്് ഈ
നോ�ോവലിിൽ റോ�ോയ്് ചെ�യ്തത്്. 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...എന്ന്് എൻ.

ഡിി.ടിി.വിി.ക്ക്് നൽകിിയ അഭിിമുഖത്തിിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്് :
ട്രാാൻസ്�ജെ�ൻഡർ ആയ അഞ്ചുമിിൽ നിിന്നാാണ്് കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. തീീരെെ ചെ�റിിയകുട്ടിി
ആയിിരിിക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ� തന്റെ� ഉഭയലിംം�ഗ സ്വവത്വംം� തിിരിിച്ചറിിയുന്ന അഞ്ചുംം, മറ്റേ�തൊ�ൊരു ഇന്ത്യയൻ
ഹിിജഡയെ� പോ�ോലെ� തന്നെ� കുടുംംബത്തിിൽനിിന്നുംം സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം മാാറ്റിിനിിർത്തപ്പെ�ടുകയുംം
തന്റെ�താായ ഒരു ഇടത്തിിനു വേ�ണ്ടിി ശ്രമിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. ഡൽഹിിയിിലെ� ശ്മശാാനത്തെ�
സ്വവന്തംം ഇടമാാക്കിി മാാറ്റുകയുംം അത്് പിിന്നീീട്് പല കാാരണങ്ങളാാൽ സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം
മാാറ്റിിനിിർത്തപെ�ടുന്നവർക്ക്് അഭയമാാകുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു . കാാശ്മീീർ തീീവ്രവാാദിിയാായിി
മുദ്രകുത്തപ്പെ�ടുന്ന മൂസ, സ്വവന്തംം സ്വവത്വംം� അന്വേ�േഷിിക്കുന്ന തിിലോ�ോത്തമ, ഒരു ദളിിത്് ആയ സ്വവന്തംം
സ്വവത്വവത്തെ� മാാറ്റിി നിിർത്തിി സദ്ദാം�ം ഹുസൈൈൻ എന്ന പേ�ര്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ദയചന്ദ്്, ഇവരെെല്ലാം�ം
നോ�ോവലിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. ഇരുപതു വർഷത്തെ� ഇന്ത്യയൻ ജീീവിിതത്തെ� ഈ
കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിക്കുകയാാണ്് അരുന്ധതിി റോ�ോയ്്.
നോ�ോവലിിന്റെ� ഒരു പ്രധാാനഭാാഗംം കശ്മീീരിിലെ� അതിിർത്തിി പ്രദേേശത്ത്്
സംംഭവിിക്കുന്നതാായതുകൊ�ൊണ്ട്് ഇത്് കശ്മീീർ പോ�ോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേ�േക പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ�പ്രശ്നങ്ങളെെ
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നതാായിി കാാണാാൻ കഴിിയുംം. പ്രധാാന കഥാാപാാത്രങ്ങളിിലൊ�ൊന്ന്് ട്രാാൻസ്്ജെ�ൻഡറാായ
അഞ്ജുമാായതിിനാാൽ ട്രാാൻസ്്ജെ�ൻഡർ വിിഷയംം കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്ന ഒന്നാായിി നോ�ോവലിിനെ�
കണക്കാാക്കാാനാാവുംം. സമകാാലീീന ഇന്ത്യയയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയ സാാമൂഹിിക സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് കഥ
മാാറ്റുന്നത്് അസാാധ്യയമാാണ്്. അതിിനാാൽ ഒരു വാായനക്കാാരന്് നോ�ോവലിിനെ� സമകാാലീീന ഇന്ത്യയയുടെെ
ഒരു മിിനിിയേ�ച്ചറാായിി വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുംം. സമകാാലിിക ഇന്ത്യയയിിൽ സംംഭവിിക്കുന്ന
ഒരു കഥയെ� ഈ പ്രശ്നങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് പുറത്താാക്കാാൻ കഴിിയിില്ലെ�ന്ന്് അരുന്ധതിി റോ�ോയ്്
അഭിിമുഖത്തിിൽ പറഞ്ഞതുപോ�ോലെ�, ഈ കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ അവരുടേ�താായ അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ
നിിന്ന്് മാാറ്റുന്നത്് അസാാധ്യയമാാണ്്. കാാരണംം ജാാതിി, ദേ�ശീീയത, ലിംം�ഗഭേ�ദംം എന്നീീ വിിഷയങ്ങൾ
ഇന്ത്യയക്കാാർ ശ്വവസിിക്കുന്ന വാായുവിിൽത്തന്നെ� ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കുന്നു. ഒരു വിിമർശകൻ ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്്
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെ കഥയെ� കാാണാാൻ ശ്രമിിക്കുമ്പോ�ോൾ, തിിലോ�ോയുംം അവളുടെെ അനുഭവങ്ങളുംം
വ്യാാ�ഖാാനിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുന്നു. മാാത്രമല്ല റോ�ോയ്് തിിരഞ്ഞെ�ടുത്ത കഥാാപാാത്രങ്ങളെെല്ലാംം� സബാാൾട്ടൺ
ഗ്രൂപ്പിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിികളാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് കാാണാാനുംം സാാധിിക്കുംം അതിിനാാൽ സബാാൾട്ടൺ
സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നത്തിിന്് അനുയോ�ോജ്യയമാാണ്്.

കോ�ോളനിിയനന്തര വാാദവുംം നോ�ോവലുംം
ദിില്ലിിയുടെെ പ്രാാന്തപ്രദേേശത്താാണ്് കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്് . പ്രധാാന ഭാാഗംം ഡൽഹിിയിിലുംം
കശ്മീീരിിലുംം സജ്ജീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം കശ്മീീർ, ന്യൂൂഡൽഹിി നഗരംം, ഗുജറാാത്ത്്, കേ�രളംം എന്നിിവ
ആഖ്യാാ�നത്തിിലേ�ക്ക്് കടന്നുവരുന്നു. കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ ഇരുപത്് വർഷമാായിി ഈ
കഥ വിികസിിക്കുന്നു. വ്യയക്തമാായുംം ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെെ ചരിിത്രവുംം ആ കാാലഘട്ടത്തിിലെ� ഇന്ത്യയയുടെെ
രാാഷ്ട്രീീയ സാാഹചര്യയവുംം റോ�ോയ്് ചേ�ർത്ത്് വച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇന്ത്യയൻ സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയ അന്തരീീക്ഷത്തിിന്റെ�
വിിമർശനാാത്മക നിിരീീക്ഷകനാായ ഒരു സർവജ്ഞനാായ(omniscient narrator) ആഖ്യാാ�താാവിി
ന്റെ� അനുഭവമാാണ്് നോ�ോവലിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുന്നത്്.
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ജാാതിി, വർഗംം, ഭൂമിിശാാസ്ത്രപരമാായ അതിിർത്തിികൾ, ലിംം�ഗഭേ�ദംം എന്നിിവ തുടർച്ചയാായിി
അനുഭവിിക്കുന്ന ഇന്ത്യയയെ� ഒരു പോ�ോസ്റ്റ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ സമൂഹമാായിി മാാത്രമേ� കാാണാാൻ
കഴിിയു എന്നു റോ�ോയ്് പറഞ്ഞുവക്കുന്നുണ്ട്്. രാാജ്യയത്തിിന്റെ� അതിിർത്തിികളിിലോ�ോ നഗരത്തിിന്റെ�
നടുവിിലോ�ോ അവ്യയക്തമാായ സ്വവത്വവമുണ്ടാായതിിന്റെ� അനുഭവംം അവർ വാായനക്കാാർക്ക്് നൽകുന്നു.
ഈ അവ്യയക്തമാായ സ്വവത്വംം� (ambivalent identity ) ഇന്ത്യയൻ സാാഹചര്യയങ്ങളുടെെ ആഖ്യാാ�നങ്ങളിിൽ,
കോ�ോളനിിയന്തര സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെ നമുക്ക്് കാാണാാൻ സാാധിിക്കുംം.അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഹിിന്ദു-മുസ്്ലിംം�

കലാാപത്തിിന്റെ� ഭീീകരത നോ�ോവലിിൽ വിിവരിിക്കുന്നത്്. ഗുജറാാത്ത്് കലാാപത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം മറ്റ്് പല
കലാാപങ്ങളെ�യുംം പ്രതിിസന്ധിികളെെയുംം കുറിിച്ച്് നോ�ോവലിിൽ വിിവരണങ്ങളുണ്ട്്. അത്തരമൊ�ൊരു
കലാാപത്തിിൽ, ഒരു ഹിിജ്്ഡയെ� കൊ�ൊല്ലുന്നത്് നിിർഭാാഗ്യയമുണ്ടാാക്കുമെെന്ന അവരുടെെ വിിശ്വാാ�സംം
കാാരണംം മാാത്രമാാണ്് അഞ്ജുമിിന്് പരിിക്കേ�ൽക്കാാതിിരിിക്കുന്നത്്. തെ�റ്റാായ ദേേശീീയബോ�ോധംം
രാാജ്യയത്തെ� നയിിക്കുകയുംം ശ്മശാാനമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതാായിി ഇത്തരംം ആഖ്യാാ�നത്തിിൽ
പ്രത്യയക്ഷമാായിി കടന്നു വരുന്നു.
കാാശ്മീീരുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുള്ള നോ�ോവലിിലെ� അധ്യാാ�യങ്ങൾ അസ്വവസ്ഥമാായ കശ്മീീരിിന്റെ�
അന്തരീീക്ഷത്തെ� വരച്ചു കാാട്ടുന്നുണ്ട്്. 'നമ്മുടെെ രക്തത്താാൽ നാംം� കഴുകിിയ കശ്മീീർ! ആ കശ്മീീർ
നമ്മുടേ�താാണ്്!’ എന്ന മുദ്രാാവാാക്യയത്തിിൽ നോ�ോവലിിലെ� അന്തരീീക്ഷംം നിിറഞ്ഞിിരിിക്കുന്നു. (the
Kashmir we have irrigated with our blood! That Kashmir is ours!’) (324). കലാാപംം പൂർ
ത്തിിയാാകുമ്പോ�ോഴെെല്ലാംം� ‘സമാാധാാനംം പ്രഖ്യാാ�പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.' (normalcy is declared) കശ്മീീരിിലെ�
അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ സമാാധാാനംം എന്നത്് അസ്വാാ�ഭാാവീീകത ഉള്ള അവസ്ഥയാായിി സൂചിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
അധിികാാരത്തിിലിിരിിക്കുന്നവരിിൽ നിിന്നുള്ള പ്രഖ്യാാ�പനംം മാാത്രമാാണ്് ഇത്്. അരുന്ധതിി റോ�ോയിിയുടെെ
അഭിിപ്രാായത്തിിൽ എല്ലാാ യുദ്ധങ്ങളുടെെയുംം ആത്യയന്തിിക ഫലംം സാാധാാരണ ജനങ്ങളെെ
കണ്ണീീരിിലാാഴ്ത്തുന്നതാാണ്്. കശ്മീീരിിലെ� പ്രശ്നങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് അരുന്ധതിി റോ�ോയ്് സ്വീീ�കരിിച്ച രാാഷ്ട്രീീയ
നിിലപാാട്് പാാകിിസ്ഥാാന്് അനുകൂലമാായിിരുന്നിില്ല, മറിിച്ച്് കശ്മീീരിിലെ� ജനങ്ങളോ�ോടുള്ള അനുഭാാവവുംം
പൊ�ൊതുവെ� യുദ്ധംം ബാാധിിച്ചവരുടെെ ദയനീീയ അവസ്ഥയുമാാണ്് അവർ പങ്കുവച്ചിിട്ടുള്ളത്്. അതാാകാംം�
അവർ ബോ�ോധപൂർവ്വംം കൂട്ടിിച്ചേ�ർക്കുന്നത്് : ‘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)

നിിരാാശനാായ കശ്മീീർ യുവാാക്കളുടെെ മറ്റൊ�ൊരു പ്രതിിനിിധിിയാാണ്് , തീീവ്രവാാദിിയാായിി
മുദ്രകുത്തപ്പെ�ടുന്ന മൂസ. ഭാാര്യയയുടെെയുംം മകളുടെെയുംം മരണംം അവനെ� നിിർഭയനാാക്കുന്നു. ജബീീന്്
എഴുതിിയ കത്ത്് അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അവസ്ഥയെ� പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. 'നമ്മുടെെ കശ്മീീരിിൽ മരിിച്ചവർ
എന്നേ�ക്കുംം ജീീവിിക്കുംം; എന്നാാൽ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവർ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവരാായിി നടിിക്കുന്നവരാാണ്്
‘(‘In our Kashmir the dead will live forever; and the living are only dead people, pretending’)
(343). ജീീവിിതത്തിിൽ ദുരന്തംം നേ�രിിട്ട തീീവ്രവാാദിികളുടെെ പ്രതിിനിിധിിയാാണ്് മൂസ. സ്വവത്വവത്തെ� മറക്കാാനു

ള്ള അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ശ്രമങ്ങൾ നോ�ോവലിിൽ ഉടനീീളംം കാാണാാൻ കഴിിയുംം. 1984 ൽ തിിഹാാർ ജയിിലിിൽ
കൊ�ൊലപാാതകംം, രാാജ്യയദ്രോ�ോഹക്കുറ്റംം എന്നീീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിി മക്്ബൂൾ ബട്ടിിനെ� ജയിിലിിലടച്ചപ്പോ�ോൾ
ചരിിത്രംം ആരംംഭിിച്ചുവെ�ന്ന്് മൂസ തിിലോ�ോയോ�ോട്് പറയുന്നു. 2010 ലെ� Azadi: The only way
എന്ന സമ്മേ�ളനത്തിിൽ ഇന്ത്യയയിിൽ നിിന്ന്് കശ്മീീർ വേ�ർപെ�ടുത്തുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അരുന്ധതിി
റോ�ോയിിയുടെെ പ്രസ്താാവന റോ�ോയിിക്കുംം സെ�യ്്ദ്് അലിി ഷാാ ഗീീലാാനിിക്കുമെെതിിരെെ രാാജ്യയദ്രോ�ോഹക്കുറ്റംം
ചുമത്തപ്പെ�ടാാൻ കാാരണമാായിിരുന്നു. കശ്മീീർ ഇന്ത്യയയുടെെ ഭാാഗമല്ലെ�ന്നുംം കശ്മീീരിിലെ� ജനങ്ങൾക്ക്്
ഇന്ത്യയയുമാായിി ലയനമല്ല, ഇന്ത്യയയിിൽ നിിന്നുള്ള സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമാാണ്് വേ�ണ്ടതെ�ന്നുംം സമ്മേ�ളനത്തിിൽ
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അരുന്ധതിി റോ�ോയ്് വാാദിിച്ചു. ഈ വീീക്ഷണത്തെ� മുന്നോ�ോട്ട്് വയ്ക്കുന്ന കഥാാപാാത്രമാാണ്് മൂസ.
വിിപ്ലവകാാരിിയാായ മൂസ ബിിലാാപ്് ദാാസ്് ഗുപ്തയോ�ോട്് പറയുന്നുണ്ട്് , ‘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).

മൂസ നോ�ോവലിിൽ പറയുന്ന അവസാാന വാാക്കുകളാാണിിത്്. കശ്മീീർ വേ�ർപിിരിിഞ്ഞിില്ലെ�ങ്കിിൽ അത്്
ഇന്ത്യയക്കാാർക്ക്് തന്നെ� ദോ�ോഷകരമാാകുമെെന്ന്് ബിിലാാപ്് പോ�ോലുള്ള ഇന്ത്യയയിിലെ� ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർക്ക്്
അദ്ദേേഹംം നൽകുന്ന മുന്നറിിയിിപ്പാാണ്് ഇത്്. കശ്മീീരിിലെ� സർക്കാാർ ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥരുടെെ ദുരവസ്ഥ
ബിിലാാപ്് മനസ്സിിലാാക്കുന്നു, അവരെെ വെ�റുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടംം ആളുകളാാൽ ഭരിിക്കപ്പെ�ടേേണ്ട അവസ്ഥ.
ഇത്തരംം പ്രതിിഷേ�ധത്തിിനിിടയിിൽ ഉയർത്തുന്ന ബാാനർ ഇങ്ങനെ� 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)

ഭോ�ോപ്പാാൽ യൂണിിയൻ കാാർബൈൈഡ്് ഗ്യാാ�സ്് ഇരകൾ നീീതിിക്കാായിി ദീീർഘകാാലമാായിി പ്രതിി
ഷേ�ധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുന്നതിിനെ�യുംം റോ�ോയ്് ഇവിിടെെ വിിമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്. കമ്പനിി അതിിന്റെ� പേ�ര്്
മാാറ്റിി, ഇപ്പോ�ോൾ DAW കെ�മിിക്കൽസ്് എന്നാാക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. ഡോ�ോ. ആസാാദ്് ഭാാരതിിയയിിലൂടെെ
പറയുന്നുണ്ട്്:
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).

റോ�ോയിി തന്റെ� അഭിിമുഖങ്ങളിിൽ പറയുന്നതുപോ�ോലെ�, വർഷങ്ങളാായിി അവർ
നിിശ്ശബ്ദയാായിിരുന്നിില്ല. ഇന്ത്യയയിിലെ� സാാഹചര്യയങ്ങളെെ വിിമർശനാാത്മകമാായിി നിിരീീക്ഷിിക്കുന്ന
അവർ സാാമൂഹിിക പ്രശ്നങ്ങളിിൽ സജീീവമാായിി ഏർപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അവരുടെെ അറിിവുംം ചരിിത്ര
നിിരീീക്ഷണങ്ങളുംം ഉൾച്ചേ�ർന്ന കഴിിഞ്ഞ ദശകത്തിിലെ� ഇന്ത്യയയുടെെ വിിവരണമാാണ്് നോ�ോവലിിനെ�
സമകാാലിിക രംംഗവുമാായിി ലയിിപ്പിിക്കുന്നത്് . നോ�ോവലിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയയിിലെ�
രാാഷ്്ട്രീീയവുംം സാാമൂഹിികവുമാായ സാാഹചര്യയങ്ങളിിൽ, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് ദിില്ലിിയിിലുംം കശ്മീീരിിലുംം പരസ്പരംം
ബന്ധപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കുന്നു.

നോ�ോവലിിലെ� സബാാൾട്ടൻ ശബ്ദങ്ങൾ
നോ�ോവലിിലൂടെെ വ്യയത്യയസ്ത അതിിർത്തിികൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ റോ�ോയ്് ശ്രമിിക്കുന്നുണ്ട്്. നോ�ോവൽ
വാായനക്കാാരന്് നൽകുന്നത്് അസ്വവസ്ഥമാായ അന്തരീീക്ഷമാാണ്് .“It is in the air that we
breathe,” അരുന്ധതിി റോ�ോയ്് പറയുന്നു. കഥയിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ�
അവ്യയക്തമാായ അവസ്ഥയുംം (ambivalent state)സമകാാലീീന സമൂഹത്തിിലെ� മൂന്നാാമിിടവുംം(third
space) വാായനക്കാാർക്ക്് ഒരേ�സമയംം അസ്വവസ്ഥവുംം വെ�ല്ലുവിിളിി നിിറഞ്ഞതുമാായ ആഖ്യാാ�നാാനുഭവംം
നൽകുന്നു.
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ലിംം�ഗഭേ�ദംം, ജാാതിി, ദേ�ശീീയത, ജീീവിിതവുംം മരണവുംം തമ്മിിലുള്ള അതിിർത്തിി എന്നിിവ
കഥയുടെെ അന്തരീീക്ഷത്തിിൽ ലയിിക്കുന്നു. അഞ്ജുംം, തിിലോ�ോത്തമ, മൂസ, സദ്ദാം�ം ഹുസൈൈൻ, നാാഗ,
ബിിലാാപ്് എന്നിിവർ തമ്മിിൽ നേ�രിിട്ട്് ബന്ധമിില്ലെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുന്ന രീീതിിയിിലാാണ്് നോ�ോവലിിൽ
അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. അഞ്ജുംം താാമസിിക്കുന്ന ശ്മശാാനംം (പിിന്നീീട്് ജന്നത്് ഗസ്റ്റ്് ഹൌ�ൌസ്്
ആകുന്നു ) ഈ കഥാാപാാത്രങ്ങളെെ ബന്ധിിപ്പിിക്കുന്ന സ്ഥലമാായിി മാാറുന്നു. നേ�രിിട്ടോ�ോ അല്ലാാതെ�യോ�ോ
ശ്മശാാനത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാകുന്നതു വഴിി അഭേ�ദ്യയമാായ ഒരു കണ്ണിിയുടെെ ഭാാഗമാാകുകയാാണ്്
ഇവരോ�ോരോ�ോരുത്തരുംം. റോ�ോയ്്  പറയാാനാാഗ്രഹിിക്കുന്ന മൂന്നാാമിിടത്തിിന്റെ� കഥ ഇവരുടെെ
ജീീവചരിിത്രങ്ങൾ തന്നെ� ആണ്്.
നോ�ോവലിിലെ� മിിക്ക കഥാാപാാത്രങ്ങൾക്കുംം ചിില പ്രത്യേ�േക സ്വവഭാാവങ്ങളുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം അവയ്ക്ക്്
പൊ�ൊതുവാായ ചിില ഘടകങ്ങളുണ്ട്്. അവരെെ സമൂഹത്തിിലെ� 'ഡ്രോ�ോപ്പ്് ഔട്്സ്് ' (drop outs)
എന്ന്് വിിളിിക്കാംം�. എന്നാാൽ വാാസ്തവത്തിിൽ, അവർ ജീീവിിക്കുന്ന വ്യയവസ്ഥിിതിിയിിൽ നിിന്നുംം
പുറത്താാക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്്. കേ�ന്ദ്ര കഥാാപാാത്രമാായ അഫ്താാബ്്(അഞ്ചുമിിന്റെ� പഴയപേ�ര്്), അയാാൾക്ക്്
/ അവൾക്ക്് ഒരു ആൺകുട്ടിിയാായിി ജീീവിിക്കാാൻ കഴിിയാാത്തതിിനാാൽ സമൂഹത്തിിൽനിിന്നുംം മാാറ്റിി
നിിർത്തപ്പെ�ടുന്നു. സമൂഹത്തിിലെ�യുംം കുടുംംബവ്യയവസ്ഥിിതിിയുടെെയുംം ധാാർമ്മിികമൂല്യയങ്ങൾ അവനെ�
സ്ത്രീീയാായിി ജീീവിിക്കുന്നതിിൽ നിിന്ന്് തടയുന്നു, ഒപ്പംം തന്റെ� മനസ്സ്് ആഗ്രഹിിക്കുന്ന കാാര്യയങ്ങളിിലേ�ക്ക്്
അദ്ദേേഹംം സ്വവയംം മാാറുന്നു. ലിംം�ഗത്തിിന്റെ� അതിിർത്തിിയിിലാാണ്് അഞ്ജുംം നിിൽക്കുന്നത്്. സ്വവപ്നങ്ങളുടെെ
ഭവനമാായ ഖ്വാാ�ബ്ഗയുടെെ നീീല വാാതിിലുകൾ അഞ്ജുവിിനെ� ക്ഷണിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഖ്വാാ�ബ്ഗയുടെെ അന്തരീീ
ക്ഷത്തിിൽ സംംതൃപ്തയാാണെ�ങ്കിിലുംം കുറച്ച്് വർഷങ്ങൾക്ക്് ശേ�ഷംം അവിിടെെ നിിന്ന്് മാാറണമെെന്ന്്
അഞ്ജൂമിിന്് തോ�ോന്നുന്നു. എന്നാാൽ ഖ്വാാ�ബ്ഗ നിിവാാസിികളിിലൊ�ൊരാാളാായ നിിമ്മോ�ോ ഗോ�ോരഖ്്പുരിി
സമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് പുറത്താാക്കപ്പെ�ട്ട ഒരു ഹിിജഡയുടെെ ആന്തരിിക വിികാാരംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്് .
കലാാപംം നമ്മുടെെ ഉള്ളിിലാാണ്് . യുദ്ധംം നമ്മുടെെ ഉള്ളിിലാാണ്് . ഇന്തോ�ോ - പാാക്ക്് നമ്മുടെെ
ഉള്ളിിലാാണ്് . അത്് ഒരിിക്കലുംം പരിിഹരിിക്കപ്പെ�ടിില്ല. അതിിന്് കഴിിയിില്ല. (പേ�ജ്് 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)

തിിലോ�ോ തന്റെ� ശവകുടീീരത്തിിൽ എഴുതാാൻ ആഗ്രഹിിച്ച ഒരു കവിിത ആസ്വാാ�ദകരെെ
സ്വാാ�ധീീനിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് ‘How to tell a shattered story? By slowly becoming everybody. No.

By slowly becoming everything’ (436).

അഞ്ജുംം താാമസിിക്കാാൻ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്ന ശ്മശാാനംം ജീീവിിതത്തിിനുംം മരണത്തിിനുംം ഇടയിി
ലുള്ള ഒരു ഓസ്മോ�ോട്ടിിക്് അവസ്ഥയാാണ്്. എല്ലാാവരുംം അവസാാനംം ചെ�ന്നെ�ത്തുന്ന സ്ഥലമാാണ്്
ശ്മശാാനംം, എന്നാാൽ ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്് തങ്ങളുടെെ പ്രിിയപ്പെ�ട്ടവർ 'സമാാധാാനത്തിിൽ'
വിിശ്രമിിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാായിിട്ടാാണ്് കാാണുന്നത്്. ഇവിിടെെ ശ്മശാാനംം മറ്റൊ�ൊരു ഇന്തോ�ോ-പാാക്ക്് ആയിി
മാാറുന്നു, കശ്മീീർ പോ�ോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്്, ജീീവിിതവുംം മരണവുംം ആളുകൾക്ക്് തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കാാനാാ
വിില്ല. മരിിച്ചവർ മരിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം അവരുടെെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോ�ോഴുംം സജീീവമാാണ്്. ശ്മശാാനംം ഒരു
അതിിഥിി മന്ദിിരമാാക്കിി മാാറ്റുന്നത്് വലിിയൊ�ൊരു വിിരോ�ോധാാഭാാസമാാണ്്.
ഒരു വേ�ശ്യാാ�ലയത്തിിൽ മരിിക്കുന്ന പെ�ൺകുട്ടിിക്ക്് സാാധാാരണ ശവസംംസ്കാാര ചടങ്ങുകൾ
നിിഷേ�ധിിക്കുന്ന ഒരു ഭാാഗംം നോ�ോവലിിൽ ഉണ്ട്് . അഞ്ജുവുംം സദ്ദാാമുംം അവളുടെെ സംംസ്കാാര
ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നു. ഇവിിടെെ ശ്മശാാനംം ഹിിജ്്ഡകൾക്ക്് മാാത്രമല്ല, പാാർശ്വവവത്്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട
മറ്റ്് വിിഭാാഗങ്ങൾക്കുംം പ്രവേ�ശിിക്കാാനുള്ള ഇടമാായിി മാാറുന്നു. ഹിിജ്്ഡ, ദലിിതർ, മാാവോ�ോയിിസ്റ്റുകൾ,
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അനാാഥർ, മൃഗങ്ങൾ, മൃഗസ്്നേ�ഹിികൾ എന്നിിവരുടെെ ഒരു കൂട്ടമാായിി മാാറുകയാാണ്് നോ�ോവലിിലെ�
ജന്നത്ത്് ഗസ്റ്റ്് ഹൗൗസ്്.
ദയാാചന്ദ്് എന്ന ദലിിത്്, പിിന്നീീട്് സദ്ദാം�ം ഹുസൈൈൻ എന്ന പേ�ര്് തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നു. പശുവിിനെ�
കടത്തിിയെ�ന്നു ആരോ�ോപിിച്ചാാണ്് ജനക്കൂട്ടംം ദയചന്ദിിന്റെ� പിിതാാവിിനെ� കൊ�ൊല്ലുന്നത്്. നിിസ്സഹാായനാായ
ദയചന്ദ്് അവന്റെ� പിിതാാവിിനെ� കൊ�ൊന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിിൽ ഒരാാളാാകുന്നു. ഈ സംംഭവംം കപട
മതവിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെ പേ�രിിൽ അടുത്ത കാാലത്താായിി ഇന്ത്യയയിിൽ നടക്കുന്ന അതിിക്രമങ്ങളെെ
ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നു. നിിരാാശനാായ ദയാാചന്ദ്് , സദ്ദാം�ം എന്ന പേ�ര്് തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നു, കാാരണംം
നേ�താാവ്് സദ്ദാം�ം ഹുസൈൈൻ തന്റെ� ധാാരണയനുസരിിച്ച്് ഓർ നിിർഭയനാായ നേ�താാവാായിിരുന്നു.
സദ്ദാാമിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അഞ്ജുംം പറയുന്നുണ്ട്്.
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)

ദലിിത്് എന്ന നിിലയിിൽ സ്വവന്തംം പേ�രിിനോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കാാൻ പോ�ോലുംം വയ്യാാത്ത
അരക്ഷിിതാാവസ്ഥയാാണ്് ഇന്ത്യയ പോ�ോലുള്ള രാാജ്യയങ്ങളിിലെ� ദളിിതർ നേ�രിിടുന്നത്്. അത്് ഒരു രീീതിിയിിൽ
നോ�ോക്കിിയാാൽ നിിലനിിൽപ്പിിന്റെ� അവ്യയക്തമാായ അവസ്ഥയാാണെ�ന്ന്് മനസിിലാാക്കാംം�. ജാാതിിയുടെെ
അതിിർവരമ്പുകൾ അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� സാാധാാരണ ജീീവിിതംം അസാാധ്യയമാാക്കുന്നു. പോ�ോസ്റ്റുമോ�ോർട്ടംം
ചെ�യ്യാാനാായിി സവർണ്ണ ഡോ�ോക്ടർമാാർ വിിമുഖത കാാണിിക്കുന്ന സർക്കാാർ മോ�ോർച്ചറിിയുടെെ വിിവരണംം
നോ�ോവലിിൽ അത്തരംം സംംഭവങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണ്്. ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാർ ചെ�യ്യാാൻ മടിിക്കുന്ന
ജോ�ോലിികൾ ചെ�യ്യാാൻ ദലിിതർ നിിർബന്ധിിതരാാകുന്നു. ഇന്ത്യയൻ സാാമൂഹിിക വ്യയവസ്ഥയുടെെ
വ്യയവഹാാരങ്ങളിിൽ വളരെെ സങ്കീീർണ്ണമാായ രീീതിിയിിലാാണ്് അധിികാാരംം പ്രവർത്തിിക്കുന്നത്് എന്ന്്
സദ്ദാാമിിന്റെ� ജീീവിിതംം വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
കഥയുടെെ ഒരു പ്രധാാന ഭാാഗംം കശ്മീീരിിലാാണ്് നടക്കുന്നത്്. കശ്മീീരിിലെ� അന്തരീീക്ഷംം
ജാാതിിയുടെെയുംം ലിംം�ഗത്തിിന്റെ�യുംം പോ�ോലെ� തന്നെ� ശ്മശാാനത്തിിന്റെ� ഓസ്മോ�ോട്ടിിക്് അവസ്ഥയാായിി
അവതരിിപ്പിിക്കുന്നുണ്ട്്. അഞ്ജുമുംം, സദ്ദാാമുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന ലിംം�ഗത്തിിന്റെ�യുംം ജാാതിിയുടെെയുംം
അതിിരുകൾ നോ�ോവലിിലുടനീീളംം വ്യയക്തമാാണ്്; ലിംം�ഗഭേ�ദത്താാൽ സമൂഹത്തിിൽ നിിന്നുംം മാാറ്റിി
നിിർത്തപ്പെ�ടുന്ന വ്യയക്തിിത്വവമാാണ്് അഞ്ചുമിിന്റെ�ത്് , സദ്ദാം�ം ദലിിതനാായിി ജനിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം നിിലനിിൽപ്പിിനു
വേ�ണ്ടിി മുസ്ലിംം� പേ�ര്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്നു. ആഖ്യാാ�നത്തിിനിിടയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ചിില കഥകൾ
കശ്മീീർ ജനതയുടെെയോ�ോ കശ്മീീരിിലെ� അന്തരീീക്ഷത്തിിലെ� തീീവ്രവാാദിികളുടെെയോ�ോ ആദ്യയത്തെ�
അനുഭവങ്ങളാാണ്്. Gaffor’s Story അത്തരത്തിിലുള്ള ഒന്നാാണ്്. കശ്മീീരിിലെ� സ്്പെ�ഷ്യയൽ ടാാസ്്ക്്
ഫോ�ോഴ്്സ്് (STF) മുജാാഹിിദ്ദീീൻ തീീവ്രവാാദിികളുമാായുള്ള ആക്രമണത്തിിന്റെ� ഇല്ലാാക്കഥകൾ സൃഷ്ടിിക്കുന്ന
രീീതിിയാാണ്് ഈ അധ്യാാ�യംം വിിശദീീകരിിക്കുന്നത്്. എസ്ടിിഎഫിിന്റെ� സംംരക്ഷണത്തിിനാായിി മനുഷ്യയ
കവചങ്ങളാായിി പ്രവർത്തിിക്കാാൻ കശ്മീീരിിലെ� ജനങ്ങൾ നിിർബന്ധിിതരാാകുന്നു. നവാാബ്് ബസാാറിിലെ�
പൊ�ൊതു ടോ�ോയ്്ലറ്റിിലെ� മാാൻഹോ�ോളിിൽ വച്ച്് മരണത്തിിന്് കീീഴടങ്ങുന്ന തീീവ്രവാാദിിയുടെെ തണുപ്പുംം
മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണുകളുംം എല്ലാാ ഇന്ത്യയക്കാാർക്കുമുള്ള ഒരു സന്ദേ�ശംം നൽകുന്നു എന്ന്് റോ�ോയ്് പറയുന്നുണ്ട്്.
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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നോ�ോവലിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങൾ പൂർണമാായുംം സമൂഹത്തിിന്റെ� മുഖ്യയധാാരയിിൽ നിിന്ന്്
മാാറ്റിിനിിർത്തപ്പെ�ടുന്നവരാാണ്്. ഒരു മുസ്ലീംം�, കശ്മീീർ തീീവ്രവാാദിി എന്ന നിിലയിിലുള്ള മൂസയുടെെ
ഐഡന്റിിറ്റിി, ലിംം�ഗപരമാായ വ്യയത്യാാ�സങ്ങളെെ നേ�ർക്കാാണുന്ന അഞ്ചുംം, ദളിിത്് എന്നസ്വവത്വംം�
മറച്ചുവെ�ക്കാാൻ പേ�രുപോ�ോലുംംമാാറ്റുന്ന ദയാാചന്ദ്്, ഒരു സ്വവതന്ത്ര സ്ത്രീീയാാകാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്ന
തിിലോ�ോ. ഈ കഥാാപാാത്രങ്ങളെെല്ലാം�ം, അവരുടെെ സാാഹചര്യയങ്ങളുംം അനുഭവങ്ങളുംം അവരുടെെ
കഥകളെെ സബാാൾട്ടൻ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ വെ�ളിിച്ചത്തിിൽ വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുള്ള സാാധ്യയത
വർദ്ധിിപ്പിിക്കുന്നു.

നോ�ോവലിിലെ� ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് ആഖ്യാാ�നങ്ങൾ
സ്ത്രീീകേ�ന്ദ്രീീകൃത സിിദ്ധാാന്തങ്ങളിിലൂടെെ പ്രധാാന കഥാാപാാത്രങ്ങളാായ അഞ്ജുമിിനെ�യുംം
തിിലോ�ോത്തമയെ�യുംം വിിശകലനംം ചെ�യ്യാാൻ കഴിിയുംം. ഒരു സ്ത്രീീയെ�ന്ന നിിലയിിൽ തന്റെ� യഥാാർത്ഥ
വ്യയക്തിിത്വംം� അഞ്ജുംം കണ്ടെ�ത്തുന്നു. വിിപ്ലവത്തിിൽ പൂർണ്ണമാായുംം നിിരാാശയാായിിരുന്നിിട്ടുംം ഒരു
സ്ത്രീീയെ�ന്ന നിിലയിിൽ തിിലോ�ോയുടെെ ശക്തമാായ ഇച്ഛാാശക്തിി തകരുന്നിില്ല . തിിലോ�ോയുടെെ
കഥയിിൽ ഗുജറാാത്തിിലെ� കലാാപംം കടന്നു വരുന്നു. എന്നാാൽ കഥയിിൽ എല്ലാായിിടത്തുംം തിിലോ�ോ
ഉണ്ട്്; ദിില്ലിി, ഗുജറാാത്ത്്, കശ്മീീർ, കേ�രളംം എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ. അഞ്ജുമിിനെ�പ്പോ�ോലെ�, തിിലോ�ോയുംം
അവളുടെെ ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയൻ സ്വവത്വവവുംം ഉത്തരേ�ന്ത്യയൻ സ്ത്രീീയുടെെ ജീീവിിത രീീതിികളുംം തമ്മിിൽ നിിരന്തര
സംംവാാദത്തിിലാാണ്്. തീീവ്രവാാദിിയാായ മൂസയുമാായുള്ള പ്രണയബന്ധവുംം കശ്മീീരിിലെ� തീീവ്രവാാദ വിിരുദ്ധ
പത്രപ്രവർത്തകനാായ നാാഗയുമാായുള്ള വിിവാാഹവുംം നടക്കുമ്പോ�ോൾ മൂസയുടെെയുംം നാാഗയുടെെയുംം
പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് അവൾ ഒരിിക്കലുംം ചിിന്തിിക്കുന്നിില്ല.
‘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)
സ്ത്രീീയാായിി ജീീവിിച്ച്്, സ്ത്രീീകളുടെെ വിികാാരങ്ങളെെ സ്വംം�ശീീകരിിക്കുവാാൻ അഞ്ജുവുംം തിിലോ�ോയുംം
ഒരേ�പോ�ോലെ� ശ്രമിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. ജുമാാ മസ്്ജിിദിിന്് സമീീപംം അഞ്ജുംം കണ്ടെ�ത്തിിയ
സൈൈനബിിനോ�ോടുള്ള അഞ്ജുമിിന്റെ� അടുപ്പത്തിിലൂടെെ മാാതൃത്വവത്തിിനാായുള്ള ശക്തമാായ ആഗ്രഹംം
അഞ്ചുമിിൽ കാാണാാൻ കഴിിയുംം.അതേ�സമയംം തിിലോ�ോ യഥാാർത്ഥ സ്ത്രീീത്വവത്തിിന്റെ� ആർദ്രതയുംം
അഭിിനിിവേ�ശവുംം പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്നു. കഥയുടെെ പ്രാാരംംഭഭാാഗത്ത്് അതിിജീീവനത്തിിനാായുള്ള
അഞ്ജുവിിന്റെ� പോ�ോരാാട്ടങ്ങളിിലൂടെെയാാണ്് ലിംം�ഗപരമാായ പ്രശ്്നവുംം, ഒരു ഹിിജ്്ഡക്കു നേ�രിിടേ�ണ്ടിി
വരുന്ന സാാമൂഹിിക പ്രശ്നങ്ങളുംം പ്രകടമാാകുന്നത്്. ലിംം�ഗ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളുടെെ പിിൻബലത്തിിൽ നോ�ോവൽ
വാായിിക്കാാനുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കാാനുമുള്ള സാാധ്യയത ഇവിിടെെയുണ്ട്്.
ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്്മോ�ോസ്റ്റ്് ഹാാപ്പിിനെ�സിിൽ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്ന കഥകൾ ഇന്ത്യയയിിലെ�
ശബ്ദങ്ങളെെയുംം ഭാാഷകളെെയുംം സംംസ്കാാരങ്ങളെെയുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നു. ദിില്ലിിയിിലെ� ശ്മശാാനംം
കശ്മീീരിിലെ� ഇന്തോ�ോ-പാാക്ക്് തന്നെ�യാാണ്്: ഇരു രാാജ്യയങ്ങളുടെെയുംം ഇടയിിൽ അവ്യയക്തമാായ സ്വവത്വംം�,
ഹിിജ്്ഡ എന്ന അഞ്ജുമിിന്റെ� ഹൈൈബ്രിിഡ്് ഐഡന്റിിറ്റിി, ചമർ എന്ന നിിലയിിൽ തന്റെ� യഥാാർത്ഥ
വ്യയക്തിിത്വവത്തിിൽ തുടരാാൻ ഇഷ്ടപ്പെ�ടാാത്ത സദ്ദാം�ം, ഒരു തീീവ്രവാാദിിയാായിി മാാറിിയ മൂസ, തന്റെ�
സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� യഥാാർത്ഥ അർത്ഥംം കണ്ടെ�ത്താാൻ എപ്പോ�ോഴുംം പാാടുപെ�ടുന്ന തിിലോ�ോ ഇവയെ�ല്ലാം�ം
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നോ�ോവലിിനെ� സമകാാലീീന ഇന്ത്യയയുടെെ ഒരു ചെ�റുചിിത്രമാാക്കിി മാാറ്റുന്നു. കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ വ്യയക്തിി
ജീീവിിതത്തിിലൂടെെയുംം സാാമൂഹിിക-രാാഷ്ട്രീീയ അന്തരീീക്ഷത്തിിലൂടെെയുംം കഥ നമ്മെ� നയിിക്കുന്നു. പോ�ോസ്റ്റ്്
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ, സബാാൾട്ടർ, ഫെ�മിിനിിസ്റ്റ്് സാാഹിിത്യയ സിിദ്ധാാന്തങ്ങളെെ ലയിിപ്പിിച്ചാാൽ മാാത്രമേ�
നോ�ോവലിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് പൂർണ്ണമാായ ധാാരണ സാാധ്യയമാാകൂ. ഈ കഥാാപാാത്രങ്ങളുംം അവ സൃഷ്ടിിച്ച
നോ�ോവലിിസ്റ്റുംം എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം അനന്തമാായ നീീതിി തേ�ടുന്നു, പക്ഷേ� നോ�ോവൽ അവസാാനിിക്കുന്നത്്
എല്ലാാവരുംം സന്തോ�ോഷംം കണ്ടെ�ത്തുന്ന ഘട്ടത്തിിലാാണ്്. “Life went on. Death went on. The
war went on.” എന്ന്് നോ�ോവലിിസ്റ്റ്് വാായനക്കാാരനെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കാാൻ ആഗ്രഹിിക്കുന്നു. ഇതെ�ല്ലാം�ം
ചേ�ർന്ന്് ഒരു ഉത്തരാാധുനിിക നോ�ോവൽ എന്ന നിിലയിിൽ ദിി മിിനിിസ്ട്രിി ഓഫ്് അറ്റ്്മോ�ോസ്റ്റ്് ഹാാപ്പിിനെ�സ്്
മിികച്ച ഒരു വാായനാാനുഭവവുംം ആഖ്യാാ�നത്തിിനുംം സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായ വിിശകലനത്തിിനുമുള്ള വലിിയ
ഒരു ഇടവുംം ഒരുക്കുന്നു .
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ഡോ�ോ. താാര ഗംംഗാാധരൻ
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിലെ� ഓടക്കാാലിിയിിൽ ജനനംം. കോ�ോതമംംഗലംം mar athanacius college ൽ
നിിന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ബിിരുദവുംം, ആലുവ U C college ൽ നിിന്ന്് ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദവുംം,
കോ�ോളനിിയനന്തര പഠനത്തിിൽ ഗവേ�ഷണബിിരുദവുംം നേ�ടിി. ദേേശീീയ അന്തർദേ�ശീീയ ജേ�ർണലുകളിിൽ
പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഇപ്പോ�ോൾ തൃക്കാാക്കര ഭാാരത മാാത കോ�ോളേ�ജിിൽ ഇംംഗ്ലീീഷ്് വിിഭാാഗംം
അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ ആണ്്.

കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം കപ്പപ്പാാട്ടിിൽ
നൂറ വിി.

അധ്യാാ�പിിക.. എ.എംം.യു.പിി.സ്കൂൾ, കുറ്റിിത്തറമ്മൽ, മലപ്പുറംം

സംംഗ്രഹംം
മലയാാളസാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിിൽ അർഹമാായ ഇടംം സമ്പാാദിിക്കാാൻ കഴിിയാാതെ�പോ�ോയ കവിിയുംം
ദാാർശനിികനുമാാണ്് കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ. ഇന്ത്യയയിിലുടനീീളമുണ്ടാായ ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനത്തിിനോ�ോട്്
ചേ�ർത്തോ�ോ തദ്ദേ�ശീീയ സൂഫിിപാാരമ്പര്യയത്തോ�ോടു ചേ�ർത്തോ�ോ വാായിിക്കേ�ണ്ടിിയിിരുന്ന ഒരെെഴുത്തുകാാരനാാ
യിിരുന്നു അദ്ദേേഹംം. എന്നാാൽ വരേ�ണ്യയസാാഹിിത്യയചരിിത്രങ്ങൾ പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� ഈ മാാപ്പിി
ളകവിിയെ� തിിരസ്കരിിച്ചു. മൂന്നു നൂറ്റാാണ്ടുകൾക്കിിപ്പുറവുംം മുസ്ലിംം� ദൈൈനംംദിിനജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി
നിിലനിിൽക്കാാൻ സാാധിിച്ച, സാാഹിിതീീയതയിിലുംം ദാാർശനിികതയിിലുംം സവിിശേ�ഷമാായ തിികവു പ്രകടിിപ്പിി
ക്കുന്ന കപ്പപ്പാാട്ട്് എന്ന അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� അറബിിമലയാാളകൃതിിയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു മുഖ്യയധാാരാാചരിിത്രവുംം
ഇന്നോ�ോളംം സംംസാാരിിച്ചിില്ല. ഇത്തരത്തിിൽ മലയാാളസാാഹിിത്യയ ചരിിത്രംം പുലർത്തിിപ്പോ�ോന്ന വരേേണ്യയത,
സവർണത, മൗ�നങ്ങൾ, പക്ഷപാാതിിത്വവങ്ങൾ തുടങ്ങിിയവ ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുകയുംം ചരിിത്രങ്ങൾ
പുനർവാായിിക്കപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഈ കാാലത്ത്് കപ്പപ്പാാട്ടിിനെ� അതിിലെ� ‘കപ്പൽ’ എന്ന രൂപകത്തിി
ന്റെ� സവിിശേ�ഷതകളെെ അടിിസ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തിി പഠിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയാാണ്് ഈ പ്രബന്ധത്തിിലൂടെെ.
കപ്പപ്പാാട്ടിിനെ� കുറിിച്ച്് നടന്ന രണ്ട്് ആധിികാാരിികപഠനങ്ങൾ കെ�.കെ�. മുഹമ്മദ്് അബ്ദുൽകരീീ
മിിന്റെ� രസിികശിിരോ�ോമണിി കുഞ്ഞാായിിൻ ‘മുസ്ലിിയാാരുടെെ കപ്പപ്പാാട്ടുംം നൂൽമദ്്ഹുംം ഒരു പഠനംം’, ഡോ�ോ.
പിി സക്കീീർ ഹുസൈൈന്റെ� ‘കപ്പപ്പാാട്ട്് ഒരു ദാാർശനിിക പഠനംം’ എന്നിിവയാാണ്്. കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� ഉള്ളട
ക്കത്തെ�യുംം ദാാർശനിികതയെ�യുംം വിിശദീീകരിിക്കാാൻ രണ്ടു കൃതിികൾക്കുംം സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. എന്നാാൽ
സാാഹിിതീീയതയുംം ദാാർശനിികതയുംം പരസ്പരപൂരകങ്ങളാായിി കവിിതയിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്നതിിനെ�
കുറിിച്ച്് ഗൗൗരവപൂർണമാായ അന്വേ�േഷണങ്ങൾ രണ്ട്് പഠനങ്ങളിിലുംം ഉണ്ടാായിില്ല. കാാവ്യയശരീീരംം ആദിിമ
ദ്ധ്യാാ�ന്തംം കപ്പൽ എന്ന രൂപകത്തിിനകത്ത്് അനാായാാസേ�ന നിിലനിിർത്തുകയുംം മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ�
സംംബന്ധിിച്ച ഇസ്ലാാമിിക ദർശനങ്ങളുടെെ സത്തയൊ�ൊന്നാാകെ� അതിിലുൾക്കൊ�ൊള്ളിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യാാൻ
കപ്പപ്പാാട്ടുകാാരന്് സാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. രചനാാകാാലത്തെ� സവിിശേ�ഷമാായ ഇന്ത്യയൻസമുദ്രതീീരവാാണിിജ്യയരംം
ഗത്തെ� സജീീവതയുംം അത്് സൃഷ്ടിിച്ച സാാമൂഹിികസാാഹചര്യയങ്ങളുംം കപ്പലെ�ന്ന രൂപകനിിർമിിതിിയെ�
സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈ മധ്യയകാാലസാാമൂഹിികവ്യയതിിരിിക്തതകളുംം കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� ദാാർശനിിക ചിിന്തകളെെ
കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം എങ്ങനെ�യാാണ്് സാാധ്യയമാാക്കുന്നുവെ�ന്നതുംം ഈ പ്രബന്ധംം അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു.
കീീവേ�ഡ്്സ്്: കപ്പപ്പാാട്ട്്, അറബിിമലയാാളംം, കപ്പൽ, രൂപകംം, സൂഫിിസംം
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രൂപകംം
ശബ്ദാാർത്ഥസംംയോ�ോഗംം രമണീീയമാായിിരിിക്കണമെെന്നത്് കാാവ്യയത്തെ�പ്പറ്റിിയുള്ള പ്രാാചീീനസങ്കൽ
പ്പങ്ങളുടെെ കാാതലാാണ്്. രമണീീയമാായ ശബ്ദങ്ങളുംം വൈൈവിിധ്യയപൂർണമാായ അർത്ഥസാാധ്യയതകളുംം
ചേ�ർന്ന്്മനോ�ോഹരമാായ കാാവ്യംം� നിിർമിിക്കുന്നു എന്ന്് പ്രാാചീീനാാലങ്കാാരിികർ നിിരീീക്ഷിിച്ചു. തന്റെ�
കാാവ്യാാ�ദർശത്തിിൽ ഇഷ്ടാാർത്ഥ്യയവച്ഛിിന്നമാായ പദസമൂഹത്തെ�യാാണ്് ദണ്ഡിി കാാവ്യയശരീീരമാായിി
കണക്കാാക്കുന്നത്്. വെ�റുംം പദസഞ്ചയംം കവിിതയാാകിില്ല. കാാവ്യയമാാകണമെെങ്കിിൽ പദസമൂഹംം
വിിവിിധാാർത്ഥങ്ങളാാൽ, അലങ്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിരിിക്കണംം. രൂപകംം എന്ന അർത്ഥാാലങ്കാാരത്തെ�
കാാവ്യയശരീീരനിിർമിിതിിയുടെെ വൈൈദഗ്ദ്ധ്യയത്തോ�ോട്് കൂടിിയ പ്രയോ�ോഗമാായിി അവർ കണ്ടു. പാാശ്ചാാത്യയ
സാാഹിിത്യയ ചിിന്തകരുംം രൂപകത്തിിനു സമാാനമെെന്നു വിിളിിക്കാാവുന്ന Metaphor കവിിതയുടെെ
രസനിിർമിിതിിയിിൽ സുപ്രധാാന പങ്കുവഹിിക്കുന്നുണ്ടെ�ന്ന്് നിിരീീക്ഷിിച്ചു. ഡബ്ല്യുു.ബിി.യേ�റ്റ്്സിിന്റെ�
The Second Coming എന്ന കവിിതയിിലെ� ‘Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer’ എന്ന വരിിയിിലെ�പരുന്ത്് രൂപകങ്ങൾ കവിിതയ്ക്കകത്ത്്
നിിർമിിക്കുന്ന അർത്ഥവ്യാാ�പ്തിിക്കുദാാഹരണമാാണ്്. ‘ഉടലൊ�ൊരു കാാത്തിിരിിപ്പു കേ�ന്ദ്രമാാണെ�’ന്നു ഷാാജു
വിി.വിി. എഴുതുമ്പോ�ോഴുംം രൂപകങ്ങളുടെെ അർത്ഥോ�ോല്പാാദനവൈൈചിിത്ര്യംം� വ്യയക്തമാാകുംം.
മലയാാളത്തിിൽ രൂപകാാലങ്കാാരത്തിിന്റെ� അതിിശയകരങ്ങളാായ ഉദാാഹരണങ്ങൾ സുലഭമാായിി
കാാണാാനാാകുംം. പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം പുതുകാാലകവിിതകളിിൽ. എന്നാാൽ ദീീർഘമാായ ഒരു മദ്ധ്യയകാാലകാാ
വ്യയത്തിിന്റെ� ആദിിമദ്ധ്യാാ�ന്തംം ഒരേ� രൂപകത്തിിന്റെ� മനോ�ോഹരമാായ സന്നിിവേ�ശംം കാാണപ്പെ�ടുന്നത്്
ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. കപ്പപ്പാാട്ടിിനെ� സാാഹിിത്യയചരിിത്രത്തിിൽ വ്യയക്തമാായടയാാളപ്പെ�ടുത്തേ� ണ്ടതുന്നതിിനു
ള്ള പല കാാരണങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാാണിിത്്.

കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം.
കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം തത്ത്വവശാാസ്ത്രത്തിിനുംംസാാഹിിത്യയത്തിിനുംം പുതുമയുള്ള ഒന്നല്ല. കപ്പൽ അതിിന്റെ�
വലുപ്പംം,ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെെ വൈൈവിിധ്യയസാാധ്യയത, സഞ്ചാാരംം, ഗതിി, ദിിശ, അനിിശ്ചിിതത്വംം� തുടങ്ങിിയ
നിിരവധിി സവിിശേ�ഷതകളാാൽ പലമട്ടിിലുള്ള രൂപകവേ�ഷംം കെ�ട്ടിിയ ഒന്നാാണ്്. പുരാാതന ഗ്രീീക്കിിലെ�
ഏൽശ്യേ�േസ്് (ALCAEUS 625/ 620 ബിിസിി - 580 ബിിസിി), അരിിസ്റ്റോ�ോഫനീീസ്്, പ്ലേ�റ്റോ�ോ തുടങ്ങിിയവർ
മുതൽ കപ്പൽ എന്ന രൂപകത്തെ� ഉപയോ�ോഗപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. പ്ലേ�റ്റോ�ോ ആടിിയുലയുന്ന ജനാാധിിപത്യയ
ത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കാാനാാണ്് റിിപ്പബ്ലിിക്കിിൽകപ്പൽ എന്ന രൂപകത്തെ� പ്രയോ�ോഗിിച്ചത്്. ഷിിപ്് ഓഫ്് സ്റ്റേ�റ്റ്്
എന്ന പ്രയോ�ോഗംം പിിന്നീീട്് പ്രസിിദ്ധമാായിി. ഇതിിനെ� അനുസ്മരിിച്ച്് ലിിയോ�ോണാാർഡ്് കോ�ോഹെ�ൻ തന്റെ�
ഡെ�മോ�ോക്രസിി എന്ന ഗാാനത്തിിൽ “sail on sail on, o mighty ship of state” എന്ന്് പാാടുകയുമുണ്ടാായിി.
ആദ്യയകാാല മലയാാളസാാഹിിത്യയത്തിിൽ കപ്പൽ ഒരു രൂപകമാായിി അധിികമൊ�ൊന്നുംം പ്രത്യയ
ക്ഷപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ലെ�ന്ന്് കാാണാംം�. കടൽ കടക്കുന്നതുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടുണ്ടാായിിരുന്ന പാാപബോ�ോധവുംം
കടൽയാാത്രാാനുഭവങ്ങളുടെെ അഭാാവവുമാാവാം�ം കാാരണംം.
കോ�ോലത്തുനാാട്ടിിൽ പ്രചാാരത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്ന മരക്കലമ്മയുടെെ ഐതിിഹ്യയവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�
ട്ട മരക്കലത്തോ�ോറ്റംം മലയാാളിിയുടെെ ഭാാവനയിിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാായിിരുന്നുവെ�ന്നതിിന്് തെ�ളിിവാാണ്്.
മരംംകൊ�ൊണ്ടുള്ള വലിിയ കപ്പലിിനെ�യാാണ്് മരക്കലംം എന്നു വിിളിിക്കുന്നത്്.
ശ്രീീശൂലയിില്ലത്തെ� തിിരുവടിിത്തങ്ങൾ കപ്പലിിൽ കടൽവാാണിിഭത്തിിനു പോ�ോവുകയുംം തിിരു
വാാലത്തൂര് എത്തിിയപ്പോ�ോൾ അവിിടെെയുള്ള ഒരു പട്ടത്തിിയെ� കല്യാാ�ണംം കഴിിക്കുകയുംം അതിിൽ
ഒരു പെ�ൺകുഞ്ഞ്് ഉണ്ടാാകുകയുംം ചെ�യ്തു. അവളാാണ്് ശൂലകുമാാരിിയെ�ന്ന ശ്രീീശൂലകുഠാാരിിയമ്മ.
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മാാസങ്ങൾക്ക്് ശേ�ഷംം ഭാാര്യയയേ�യുംം മകളെെയുംം അറിിയിിക്കാാതെ� തിിരുവടിിത്തങ്ങൾ കപ്പൽമാാർഗംം
മടങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ മകൾശൂലകുമാാരിി ആരുംം കാാണാാതെ� കപ്പലിില് കയറിിക്കൂടിി. ശ്രീീശൂലയിില്ലത്തെ�
തിിരുവടിിത്തങ്ങളുടെെ മകന് നിിദ്രാാഗോ�ോപാാലന് ഇത്് സ്വവപ്നത്തിില് കാാണുകയുംം കന്യയകയെ� വിിളക്കുംം
തളിികയുമാായിി ചെ�ന്ന്് എതിിരേേല്ക്കുകയുംം ചെ�യ്തുവെ�ന്നാാണ്് ഐതിിഹ്യംം�. ആ കന്യയക ശൂലകുമാാ
രിിയമ്മ എന്ന പേ�രിിൽ ആരാാധിിക്കപ്പെ�ട്ടു തുടങ്ങിി. ഇവർ മരക്കലത്തമ്മ അഥവാാ മരക്കപ്പലുകളുടെെ
അമ്മദൈൈവമാായുംം അറിിയപ്പെ�ട്ടു.
“ബ്രഹ്മ രഥംം ഏലേ�ലോം�ം� ഏലേ�ലോം�ം�
പഞ്ചഭൂതപ്പലകകപ്പലാായിി ചേ�ർത്തു
സഞ്ചിിതകാാമരൂപ പ്പാാമരംം നാാട്ടിി
നെ�ഞ്ചംം മനോ�ോബുദ്ധിി ഞാാനെ�ന്നഭാാവംം
....യഅഖണ്ഡരഥംം പോ�ോകുന്നിിതാാ ഏലേ�ലോം�ം�
ഏലേ�ലോം�ം� ഏലേ�ലോം�ം� ഏലേ�ലോം�ം�”
മണിിപ്രവാാളപ്രഭാാവത്തിിനു മുമ്പുള്ളതെ�ന്ന്് വിിശ്വവസിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഈ കപ്പൽപ്പാാട്ട്് ചെ�റുശ്ശേ�രിിയുടെെ
കൃഷ്ണപ്പാാട്ടിിനുംം എഴുത്തച്ഛന്റെ� കിിളിിപ്പാാട്ടിിനുംം നമ്പിിയാാരുടെെ തുള്ളൽപാാട്ടിിനുംം വഞ്ചിിപ്പാാട്ടുകൾക്കുംം
പ്രേ�രണ ചെ�ലുത്തിിയെ�ന്ന്് ശൂരനാാട്് കുഞ്ഞൻപിിള്ള അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നതാായിി ബാാലകൃഷ്ണൻ
വള്ളിിക്കുന്ന്് എഴുതിിയിിട്ടുണ്ട്്. (ബാാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിിക്കുന്ന്്,1983,പുറംം 8) എണ്ണത്തിിൽ കുറവെ�ങ്കിിലുംം
കപ്പലിിന്റെ� രൂപകപരിിവേ�ഷംം മലയാാളത്തിിന്് പുതിിയതാായിിരുന്നിില്ല എന്നത്് ഇവയിിൽ നിിന്നെ�ല്ലാംം�
വ്യയക്തമാാണ്്.

കപ്പപ്പാാട്ട്്
മുഹിിയുദ്ധീീൻ മാാലക്ക്് ശേ�ഷംം കണ്ടെ�ടുക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുള്ള അറബിിമലയാാളകാാവ്യയമാാണ്്കുഞ്ഞാായിിൻ
മുസ്്ലിിയാാരുടെെ കപ്പപ്പാാട്ട്്. കപ്പൽ പാാട്ട്് എന്നതിിന്റെ� ചുരുക്കരൂപമാാണ്് കപ്പപ്പാാട്ട്്. മനുഷ്യയനെ�
കപ്പലിിനോ�ോടുംം ജീീവിിതത്തെ� സാാഗരത്തോ�ോടുംം ഉപമിിച്ച്് എങ്ങനെ� മൂല്യയബോ�ോധമുള്ള ധാാർമിികജീീവിിതംം
നയിിച്ച്് അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നിിർവഹിിച്ച്് വിിജയിികളാായിി തീീരത്തണയാംം� എന്നുള്ള ഉത്്ബോ�ോധനമാാണ്്
ഈ കാാവ്യംം�. “ഇഹലോ�ോക ജീീവിിതത്തിിൽ മനുഷ്യയനാാകുന്ന കപ്പലിിൽ വിിശ്വാാ�സത്തിിൽ നിിന്നുദ്്ഭൂത
മാാകുന്ന സൽക്കർമ്മ ചരക്കുകൾ കയറ്റിി കാാറ്റിിലുംം കോ�ോളിിലുംം അകപ്പെ�ടാാതെ� പാാരത്രിികതുറമുഖംം
പ്രാാപിിക്കണമെെന്നത്രെ� കപ്പപ്പാാട്ടിിലെ� പ്രമേ�യ സംംഗ്രഹംം.”(കെ�. കെ�. മുഹമ്മദ്് അബ്ദുൽകരീംം�,1983)
കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� കാാലംം കൃത്യയമാായിി ഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടിില്ല. 1737-ൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട നൂൽ മദ്്ഹിിന്്
മുന്നെ�യാാണിിതെ�ന്നു കരുതപ്പെ�ടുന്നു. വിിരുദ്ധാാഭിിപ്രാായങ്ങളുംം നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. കപ്പപ്പാാട്ട്് എന്ന
ഒരൊ�ൊറ്റ വൃത്തത്തിിലാാണ്് ഇതിിന്റെ� രചന. കപ്പലിിന്റെ� ഏറ്റവുംം സൂക്ഷ്മമാായ വിിവരണങ്ങളുംം മതാാധിി
ഷ്ഠിിത തത്ത്വവചിിന്തയുടെെ മനോ�ോഹരമാായ കൂട്ടിിച്ചേ�ർപ്പുംം ഈ കൃതിിയെ� ശ്രദ്ധേ�യമാാക്കുന്നു.
ആദിിമദ്ധ്യാാ�ന്തംംഒരു ദാാർശനിിക കാാവ്യയമാാണ്് കപ്പപ്പാാട്ട്്. മനുഷ്യയനെ�ന്ന മഹാാപ്രഹേ�ളിികയാാണ്്
അതിിന്റെ� കാാവ്യയബീീജംം. തന്റെ� സ്വവതസിിദ്ധമാായ കൂർമ്മബുദ്ധിികൊ�ൊണ്ടുംം ഉന്നതമാായ ജീീവിിതവീീക്ഷ
ണങ്ങൾകൊ�ൊണ്ടുംം പഠനംംകൊ�ൊണ്ടുംം മനനംംകൊ�ൊണ്ടുംം ആർജ്ജിിച്ചെ�ടുത്ത പാാണ്ഡിിത്യംം�കൊ�ൊണ്ടുംം ആ
പ്രഹേ�ളിികയ്ക്ക്് ഉത്തരംം തേ�ടുകയാാണ്് കപ്പപ്പാാട്ടുകാാരൻ.കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ എന്ന സരസനെ�
യല്ല, ആത്മജ്ഞാാനംം നേ�ടിിയ സൂഫിിയെ� ആണ്് കപ്പപ്പാാട്ടിിൽ കണ്ടുമുട്ടാാനാാവുക. കാാവ്യയങ്ങളിിൽകൂടിി,
കുറിിക്കു കൊ�ൊള്ളുന്ന രൂപകങ്ങളിിൽകൂടിി ജീീവസാാരംം അവതരിിപ്പിിക്കുക എന്നത്് സൂഫിിജ്ഞാാനപ്ര
കരണത്തിിന്റെ� രീീതിിയാാണ്്.
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കപ്പപ്പാാട്ടിിലെ� കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം
മലയാാളത്തിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന കാാവ്യയശീീലങ്ങൾക്ക്് വിിരുദ്ധമാായിി കപ്പൽ ഒരു രൂപകമാായിി സ്വീീ�ക
രിിക്കാാൻ ഇടയാായ പശ്ചാാത്തലംം നമുക്ക്് അനുമാാനിിക്കാാൻ പറ്റുംം. അവ താാഴെെ വിിവരിിക്കുന്നവയാാണ്്

സൂഫിി സരണിി
കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാരുടെെ ജീീവിിത വീീക്ഷണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനശിില തന്നെ� സൂഫിി
സരണിിയാാണ്്. കേ�രളമുസ്ലിിങ്ങൾക്കിിടയിിൽ അക്കാാലത്ത്് വിിവിിധ ത്വവരീീഖത്ത്് പ്രസ്ഥാാനങ്ങൾക്ക്്
വ്യാാ�പകമാായവേ�രോ�ോട്ടമുണ്ടാായിിരുന്നു. അറേ�ബ്യയൻതീീരങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വിിവിിധ ആത്മീീയസരണിികൾ
കേ�രളത്തിിലെ�ത്തുകയുംം മതപ്രബോ�ോധനംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. ആത്മീീയസംംസ്കരണത്തിിനാായിി
സൂഫിികൾ സ്വീീ�കരിിച്ചിിരുന്ന മതപരമാായ സരണിികളാാണ്് ത്വവരീീഖത്തുകൾ. കേ�വലമാായ മതപ്ര
ബോ�ോധനത്തിിലുപരിി ആത്മജ്ഞാാനത്തിിന്റെ� പങ്കുവെ�പ്പുംം സൂക്ഷ്മതയേ�റിിയ ജീീവിിതരീീതിിയുടെെ പ്രചാാ
രണവുമാായിിരുന്നു സൂഫിിസംം കേ�രളത്തിിൽ ചെ�യ്തത്്.
ജീീവിിതദർശനങ്ങളെെസാാരോ�ോപദേ�ശങ്ങളടങ്ങിിയ കഥകളുംം കവിിതകളുമാായിി അവതരിിപ്പിി
ക്കുന്നത്് ഇസ്്ലാാമിിക പശ്ചാാത്തലത്തിിൽനിിന്നുണ്ടാായകൃതിികളുടെെ സാാമാാന്യയസ്വവഭാാവമാായിിരുന്നു.
“ശീീറാാസിിലെ� പൂങ്കുയിിൽ എന്ന അപരാാഭിിധാാനത്തിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്ന സഅദീീ ശീീറാാസിി (1184
-1283) രചിിച്ച ഗുലിിസ്താാൻ (പനിിനീീർ മലർത്തോ�ോപ്പ്്), ബുസ്്താാൻ (പൂന്തോ�ോപ്പ്്), പാാന്ത്്നാാമ (സാാരോ�ോ
പദേ�ശങ്ങൾ), അറബ്് ഖസീീദ (ശോ�ോകകാാവ്യയങ്ങൾ), ഫരീീദുദ്ധീീൻ അത്താാറിി (മ.1230 ) ന്റെ� മൻത്വിി�ഖു
ത്വവയ്്ർ (പക്ഷിിസമാാജംം), മൗ�ലാാനാാ ജലാാലുദ്ധീീൻ റൂമിി(1207 - 1273 യുടെെ മസ്നവിി, ദീീവാാനെ� ഷംംസു
തബ്്രീീസ്്, മൗ�ലാാനാാ ജാാമിി(1414 -1492 )യുടെെ ബിിഹാാരിിസ്ഥാാൻ തുടങ്ങിിയ കൃതിികളെ�ല്ലാം�ം ഇത്തരംം
ദർശനകാാവ്യയസമാാഹാാരങ്ങളാാണ്്.” (സക്കീീർ ഹുസ്സൈൈൻ പിി. ഡോ�ോ, 2014) വിിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ�
ധാാരാാളംംജീീവിിതദർശനങ്ങൾ ഉചിിതമാായരൂപകങ്ങളിിലൂടെെ അവതരിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ചെ�റിിയ കഥകളിി
ലൂടെെ മനുഷ്യയമനസ്സിിനെ� ആനന്ദിിപ്പിിക്കുകയുംം ആത്മജ്ഞാാനംം പകർന്നുകൊ�ൊടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു
സാാർവലൗൗകിിക സാാഹിിത്യയപ്രബോ�ോധനശൈൈലിി ഇസ്്ലാാമിികസാാഹിിത്യയ ചരിിത്രവഴിിയിിൽ പൊ�ൊതുവേ�
കാാണാാനാാവുംം. കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ കപ്പപ്പാാട്ടിിലൂടെെ ഇതേ� ദർശനകാാവ്യയസരണിിയുടെെ ഒരു
കേ�രളീീയ മാാതൃക സൃഷ്ടിിക്കുക മാാത്രമാാണ്് ചെ�യ്തതെ�ന്ന്് ഡോ�ോ. പിി സക്കീീർഹുസൈൈൻ നിിരീീക്ഷിിക്കുന്നു.
അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പരിിചിിതമാായതുംം അനുയോ�ോജ്യയവുമാായ ഒരു രൂപകത്തിിൽ തന്റെ� ആത്മീീ
യോ�ോപദേ�ശംം അവതരിിപ്പിിക്കാാൻ കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ ശ്രമിിച്ചു.

കപ്പലുകൾ നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിത്തീീർന്ന കാാലഘട്ടംം.
കേ�രളത്തിിന്റെ� മദ്ധ്യയകാാലജീീവിിതംം, പ്രത്യേ�േകിിച്ചുംം തീീരപ്രദേേശങ്ങളിിലേ�ത്് കപ്പലുകളുടെെ വരവുംം
പോ�ോക്കുമാായിി ചുറ്റിിപ്പിിണഞ്ഞതാാണ്്. കിിഴക്കനേ�ഷ്യയ, അറേ�ബ്യയ, യൂറോ�ോപ്പ്്, തുടങ്ങിിയ പ്രദേേശങ്ങളു
മാായിി സജീീവവാാണിിജ്യയ ബന്ധംം ഇവിിടെെ നിിലനിിന്നിിരുന്നു.
“വ്യയത്യയസ്തമാായ അനേ�കംം സ്ഥലങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ധാാരാാളംം വ്യാാ�പാാരിികൾ വന്നു. ഈ തുറമുഖ
ങ്ങൾ ജനങ്ങളെെക്കൊ�ൊണ്ട്് നിിറയുകയുംം അഭിിവൃദ്ധിി പ്രാാപിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഇതെ�ല്ലാംം� മുസ്ലിിങ്ങളുംം
അവരുടെെ വാാണിിജ്യയവുംം കാാരണമാായിിരുന്നു.” (സൈൈനുദ്ധീീൻ മഖ്്ദൂംം, 1584)
“സമ്പൽസമൃദ്ധമാായ മുചിിരിിപട്ടണത്തിിൽ, സ്വവർണംം കൊ�ൊണ്ടുവരുന്ന യവനന്മാാരുടെെ
(അയോ�ോണിിയൻസ്്, പാാശ്ചാാത്യയർക്ക്് മുഴുവൻ ബാാധകമാായ ഒരു പദംം) വലിിയമനോ�ോഹരമാായ
കപ്പലുകൾ പെ�രിിയാാറിിന്റെ� ഓളപ്പരപ്പിിൽ പതയടിിച്ചുയർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരിികയുംം കുരുമുളക്് നിിറച്ച്്
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മടങ്ങിിപ്പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു എന്ന്് ഒരു തമിിഴ്്കാാവ്യംം� പറയുന്നു”. (സെ�ബാാസ്റ്റിിയൻ ആർ. പ്രാംം�ഗേ�,
2021 പുറംം 68)
ഇങ്ങനെ� കപ്പൽകാാഴ്ചകളാാലുംം അനുഭവങ്ങളാാലുംം സമൃദ്ധമാായ ഒരു സംംസ്്കൃ
 തിിയാാണ്് അന്നു
ണ്ടാായിിരുന്നത്് എന്നത്് സുവ്യയക്തംം. സജീീവവിിപണനകേ�ന്ദ്രങ്ങളാായ തുറമുഖനഗരങ്ങൾ ലോ�ോക
ത്തിിൻ്്റെെ വിിവിിധ കോ�ോണുകളിിലുള്ള നഗരങ്ങളുമാായിി നിിരന്തര ബന്ധംം പുലർത്തുകയുംം സാാമൂഹിിക
സാംം�സ്കാാരിിക വിിഭവങ്ങളുടെെ കൈൈമാാറ്റത്തിിനു കൂടിി വേ�ദിിയാാവുകയുംം ചെ�യ്തു. കപ്പൽ ഈ സമുദ്ര
സാംം�സ്കാാരിികതയുടെെ അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിിരുന്നു. പുറപ്പെ�ടുന്ന നഗരങ്ങളുടെെ സവിിശേ�ഷതകളുംം
സാാങ്കേ�തിിക വിിദ്യയകളുടെെ വളർച്ചകളുംം സന്ദർശിിക്കുന്ന തുറമുഖങ്ങളുടെെ സാംം�സ്കാാരിികതകളുമെെല്ലാംം�
ചേ�ർന്ന്് ഒരുയാാത്രാാവാാഹനംം എന്നതിിൽനിിന്നുപരിിയാായിി ആഗോ�ോള ബന്ധങ്ങളുടെെ മാാധ്യയമമെെന്ന
നിിലയിിൽ കപ്പൽ മാാറിിക്കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു. അതേ�സമയംം തന്നെ� കപ്പൽയാാത്ര അനിിശ്ചിിതത്വവങ്ങളുടെെ
സന്ദർഭംം കൂടിിയാായിിരുന്നു. കടലിിന്റെ� പ്രവചനാാതീീതസ്വവഭാാവവുംം തിിരിികെ�യെ�ത്തുന്നതിിനെ� ചൊ�ൊല്ലിി
യുള്ള ഉറപ്പിില്ലാായ്മയുംം വാാണിിജ്യയവിിജയപരാാജയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുംം സാാധാാരണമാായിിരു
ന്നു. ഇങ്ങനെ� മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിലെ� എല്ലാാ അനിിശ്ചിിതത്വവങ്ങളെെയുംം ചേ�ർത്തുകെ�ട്ടാാവുന്ന കപ്പൽ
മനുഷ്യയനുപോ�ോന്ന ഒരു രൂപകമാായിി മാാറിിയതിിൽ അത്ഭുതപ്പെ�ടാാനിില്ല.

കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� ഉത്ഭവകഥ
കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� രചനക്ക്് കാാരണമാായതെ�ന്ന തരത്തിിൽ ഒരു ഐതിിഹ്യംം�നിിലനിിൽക്കുന്നുണ്ട്്. കെ�.
കെ�. മുഹമ്മദ്് അബ്ദുൽ കരീംം� തന്റെ� കപ്പപ്പാാട്ട്് പഠനത്തിിൽ അക്കാാര്യം�ം രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്.
കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ പൊ�ൊന്നാാനിിയിിൽ പഠിിക്കുന്ന കാാലത്ത്് ഗുരുവാായ ഷെ�യ്്ഖ്് നൂറുദ്ധീീൻ മഖ്്ദൂ
മിിന്റെ� ഭവനത്തിിൽ നിിന്ന്്ഊണ്് കഴിിക്കാാറുണ്ടാായിിരുന്നു. ഒരിിക്കൽ മഖ്്ദൂമിിന്റെ� ഭാാര്യയ കുഞ്ഞാായിിൻ
മുസ്്ലിിയാാരോ�ോട്് രാാത്രിി ഉറങ്ങാാൻ കിിടക്കുമ്പോ�ോൾ എന്ത്് പ്രാാർത്ഥനയാാണ്് ചൊ�ൊല്ലേ�ണ്ടതെ�ന്ന്്
ചോ�ോദിിച്ചു. രസിികനാായ അദ്ദേ�ഹംം നിിങ്ങൾ ദിിവസംം തോ�ോറുംം ‘ഏലേ�മാാലേ�’ എന്ന്് ചൊ�ൊല്ലണമെെ
ന്ന്് ഉപദേ�ശിിച്ചു. അവരതു ശീീലമാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ഒരു ദിിവസംം രാാത്രിി കിിടക്കുന്ന സമയത്ത്്
പതിിവാായിിഏലേ�മാാലേ� ചൊ�ൊല്ലുന്നതെ�ന്തിിനെ�ന്ന്് മഖ്്ദൂംം അന്വേ�േഷിിച്ചു. കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ
ഉപദേേശിിച്ചതാാണെ�ന്ന്് അവർ മറുപടിി പറഞ്ഞു. അതുകേ�ട്ട്് മഖ്്ദൂംം പൊ�ൊട്ടിിച്ചിിരിിച്ച്് നിിനക്കിിനിിയുംം
കുഞ്ഞാായിിനെ�മനസ്സിിലാായിില്ലേ� എന്ന്് പറഞ്ഞു, അടുത്ത ദിിവസംം പ്രാാതൽ കഴിിക്കാാനെ�ത്തിിയ
കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാരോ�ോട്് ഷെ�യ്്ഖ്് ‘കുഞ്ഞാായിിനെ�നീീ മനുഷ്യയരെെകപ്പലാാക്കുകയാാണോ�ോ’ എന്ന്്
ചോ�ോദിിച്ചു. മുസ്്ലിിയാാർ വിിനീീതനാായിി പുഞ്ചിിരിിച്ചു. ഈ കഥ പൊ�ൊന്നാാനിിയാാകെ� പരന്നു. മഖ്്ദൂമിിന്റെ�
ചോ�ോദ്യയത്തിിൽനിിന്ന്് പ്രചോ�ോദനമുൾക്കൊ�ൊണ്ട്്മുസ്്ലിിയാാർ മനുഷ്യയനെ� കപ്പലിിനോ�ോടുപമിിച്ച്് കാാവ്യയ
രചന നടത്തിി. മേ�ൽപ്പറഞ്ഞത്് ഒരു കെ�ട്ടുകഥയാാകാാനുംം സാാധ്യയതയുണ്ട്്. മഖ്്ദൂമിിന്റെ� ഭാാര്യയക്ക്്
രാാത്രിിപ്രാാർത്ഥനയെ�ക്കുറിിച്ച്് കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാരോ�ോട്് ചോ�ോദിിക്കേ�ണ്ടിിവന്നുഎന്നത്് യുക്തിിക്ക്്
നിിരക്കുന്നതല്ല. എങ്കിിലുംം ഈ കഥ കപ്പപ്പാാട്ടിിന്റെ� ഉത്ഭവവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പ്രചാാരംം നേ�ടിിയിിട്ടുണ്ട്്.

കപ്പലെ�ന്ന രൂപകംം കപ്പപ്പാാട്ടിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന വിിധംം
കപ്പപ്പാാട്ട്് മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ക്കുന്ന ഏറ്റവുംം വലിിയ ദാാർശനിികത അതിിന്റെ� പേ�രുതന്നെ�യാാണ്്. മനുഷ്യയ
ജീീവിിതത്തെ� ഉപമിിക്കാാൻ കപ്പലോ�ോളംം പോ�ോന്നൊ�ൊരു രൂപകമിില്ല. മനുഷ്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ�അസന്ദിിഗ്ദ്ധ
തകൾ, ഉലച്ചിിലുകൾ, വേ�ഗതകൾ, മന്ദതകൾ, പ്രതീീക്ഷകൾ, ലക്ഷ്യംം� തെ�റ്റലുകൾ എന്നിിവയെ�ല്ലാംം�
അതിിലടങ്ങിിയിിരിിക്കുന്നു. മനുഷ്യയനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങളാാണ്് ഏതൊ�ൊരു ദർശനങ്ങളുടെെ
യുംം കാാതൽ. മനുഷ്യയൻ ആരാാണ്്? അവന്റെ� നിിലനിിൽപ്പെ�ന്താാണ്്? അവന്റെ� ലക്ഷ്യയമെെന്താാണ്്?
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തുടങ്ങിിയവ അവയുടെെ അടിിസ്ഥാാന പ്രശ്നമേ�ഖലകളാാണ്് . മതദർശനങ്ങൾ ശാാസ്ത്രത്തിിൽ
നിിന്ന്് വിിഭിിന്നമാായിി ദൈൈവാാസ്ഥിിത്വവവുമാായിി കൂട്ടിിയിിണക്കിിയാാണ്് മനുഷ്യയനെ� നിിർവചിിക്കുന്നത്്.
കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ ഇസ്്ലാാമിിക വിിശ്വാാ�സപ്രമാാണങ്ങൾ, കർമശാാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിിവയുടെെ
അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്് മനുഷ്യയജീീവിിതത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ആലോ�ോചിിക്കുന്നത്്.
മനുഷ്യയൻ ആരാാണ്് എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിനുള്ള ഉത്തരമാായിി കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ പറയു
ന്നത്് കപ്പലാാകുന്നു എന്നാാണ്്. “ശരീീരംം എന്ന്് വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒരു ബാാഹ്യയരൂപംംകൊ�ൊണ്ടുംം
ഹൃദയമെെന്നോ�ോ ആത്മാാവെ�ന്നോ�ോ വിിളിിക്കപ്പെ�ടുന്ന ഒരു ആന്തരിിക സാാധ്യയതകൊ�ൊണ്ടുംം സൃഷ്ടിിക്ക
പ്പെ�ട്ടതാാണ്് നീീ എന്നറിിയുകയാാണ്് ആത്മജ്ഞാാനത്തിിലേ�ക്കുള്ള ആദ്യയത്തെ� പടിി.”എന്ന്് ഇമാം�ം
ഗസ്സാാലിി മനുഷ്യയ സ്വവത്വവത്തെ� നിിർവചിിക്കുന്നുണ്ട്്. (എൻ. മൂസക്കുട്ടിി, പുറംം 18) ഈ ആശയത്തിിന്റെ�
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നമാാണ്് കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാർ നിിർവഹിിക്കുന്നത്്.
ഏതു നിിമിിഷവുംം അപ്രതീീക്ഷിിത സംംഭവങ്ങളുണ്ടാായേ�ക്കാാവുന്നകടലിിലെ� സഞ്ചാാരിിയെ�പ്പോ�ോ
ലെ�യാാണ്് മനുഷ്യയൻ. ലക്ഷ്യംം�, അനിിശ്ചിിതത്വംം�, ലക്ഷ്യയപ്രാാപ്തിിക്കാായുള്ള സജ്ജീീകരണങ്ങൾ എന്നിിവ
അവന്റെ� പ്രത്യേ�േകതകളാാണ്്. മനുഷ്യയൻ എന്നതിിനെ� നശ്വവരമാായതെ�ങ്കിിലുംം ശരീീരവുമാായിി കൂട്ടിിയിി
ണക്കിിയാാണ്് ഇസ്ലാംം� സമീീപിിക്കുന്നത്്. കുഞ്ഞാായിിൻ മുസ്്ലിിയാാരുംം അതുതന്നെ� ചെ�യ്യുന്നു. മനുഷ്യയ
ശരീീരത്തിിന്റെ� ഭാാഗങ്ങളെെ കപ്പലിിന്റെ� ഭാാഗങ്ങളുമാായിി കൂട്ടിിയിിണക്കുന്നതിിലൂടെെ കവിി അത്് വ്യയക്ത
മാാക്കുന്നു. സ്വവന്തംം ശരീീരത്തെ�ക്കുറിിച്ചറിിഞ്ഞവൻ അവന്റെ� നാാഥനെ� കണ്ടെ�ത്തുമെെന്ന്് പ്രവാാചക
വചനമുണ്ട്്. കപ്പലിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനരൂപംം, അതിിന്റെ� വ്യയതിിരിിക്തതകൾ എന്നിിവ അതിിനെ� കടൽ
യാാനത്തിിനുസജ്ജമാാക്കുന്നവയാാണ്്. അതുപോ�ോലെ� പണിിക്കുറ തീീർത്ത ഒരു നൗൗക തന്നെ�യാാണ്്
മനുഷ്യയനുംം. എന്നാാൽ ഈ ദേ�ഹത്തിിന്റെ� ഇച്ഛയ്ക്ക്് വഴങ്ങാാതിിരിിക്കുക എന്നത്് അതിിപ്രധാാനവുമാാണ്്.
‘നാാലുണ്ട്് കള്ളർ ഉരവ്് ചുശലുംം
നാാണാാതെ� നാാലുംം അതു നാാലുഭാാഗംം
മാാലുംം, തടിി ഇച്ഛ ലോ�ോകർ ഇമ്മൂന്നുംം
മൽഊൻ അതെ�ന്ന അസാാസീീലുമൊ�ൊന്ന്്’
ജീീവിിതയാാനത്തെ� തടസ്സപ്പെ�ടുത്തുന്ന നാാലു കടൽക്കൊ�ൊള്ളക്കാാരാായിി മോ�ോഹംം, ദേേഹേ�ച്ഛ, അത്യാാ�ർ
ത്തിി, പിിശാാച്് എന്നിിവയെ� കാാണുന്നു.
മനുഷ്യയയാാത്ര അപകടംം പിിടിിച്ച ചുഴിികളുള്ള ലോ�ോകത്തിിലൂടെെയാാണ്്. എന്നാാൽ ഈ കാാറ്റിിലു
ലയാാതെ� മുന്നോ�ോട്ട്് നീീങ്ങാാൻ സഹാായിിക്കുന്ന രണ്ട്് ആന്തരിിക ഘടകങ്ങളുംം അവന്റെ�/അവളുടെെ
പ്രത്യേ�േകതയാാണ്്. ബുദ്ധിി, മനസ്സ്്, എന്നിിവയാാണവ. ബുദ്ധിിക്ക്് ദൂരക്കാാഴ്ചയുണ്ടെ�ന്നാാണ്് കവിി പറയു
ന്നത്്.
‘ചൂളാാതെ� അമരപ്പണിി ബിിച്ചചൊ�ൊൽവാാൻ
ചൂണ്ടിി പറവാാനറിിയാാതവൻ ഞാാൻ
വാാഴുംം നാാഖൂദാാക്ക്് ദബീീയസ്സുണ്ട്് ’‘
അതുകൊ�ൊണ്ട്്, ബുദ്ധിിക്കാായിിരിിക്കണംം കപ്പിിത്താാന്റെ� സ്ഥാാനംം. ബുദ്ധിിയുപയോ�ോഗിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കുന്ന
തിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് മുസ്്ലിിയാാർ കാാവ്യയത്തിിന്റെ� പല ഭാാഗങ്ങളിിലുംം പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്.
സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക്് തഖ്്വ എന്നതാാണ്് അറബിി പദംം. കാാറ്റിിന്റെ� ഗതിിക്കനുസരിിച്ച്് കർമങ്ങളാാകുന്ന
പാായകൾ നിിവർത്തുകയുംം മടക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്് ഈ ജാാഗ്രത അത്യാാ�വശ്യയമാാണ്്.
‘കള്ളനെ� കാാത്ത്് കടലോ�ോട്ടംം ചെ�യ്ത്്
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കതിിരവൻ ഉച്ച മറഞ്ഞുള്ളെ� നേ�രംം
കോ�ോൾഉണ്ടുവേ�ഗംം പൊ�ൊളിിഞ്ഞുവരുവാാൻ...’ ജീീവിിതംം അപകടങ്ങളുടേേതാാണ്്. അവിിടെെ നിിങ്ങളുടെെ
സമ്പാാദ്യയങ്ങൾ തട്ടിിപ്പറിിക്കുവാാൻ കടൽകൊ�ൊള്ളക്കാാരുണ്ട്്. അപ്രതീീക്ഷിിതങ്ങളാായ തിിരകളുംം ഉണ്ട്്.
ഉപഭോ�ോഗതൃഷ്ണയുണ്ടാാക്കുന്ന ഭൗ�തിികലോ�ോകമാാണ്് ഈ കൊ�ൊള്ളക്കാാർ. ജാാഗ്രതയുംം കൃത്യയമാായ കർമ
ങ്ങളുംം മാാത്രമാാണിിവിിടെെ പോം�ം�വഴിി. അതാായത്് മനുഷ്യയനൗൗകയുടേ�ത്് ഒരു ഉല്ലാാസയാാത്രയേ�അല്ല.
അതിിനാാൽ സത്യയവിിശ്വാാ�സിിയുടെെ യാാത്രയിിലെ� പ്രതിിബന്ധങ്ങൾ തടയാാൻ നാാല്് ആയുധങ്ങൾ
കവിി നിിർദ്ദേേശിിക്കുന്നു. തവക്കുൽ (സമർപ്പണംം) എന്ന തോ�ോക്കിിൽ, ഫിിക്്റ്് (ദൈൈവചിിന്ത) എന്ന
തിിരനിിറച്ച്് ശഹാാദത്തിിന്റെ� (സത്യയസാാക്ഷ്യംം�) കാാഞ്ചിി വലിിച്ച്് വെ�ടിിയുതിിർക്കണംം. അതിിനുശേ�ഷംം
സുഹ്്ദ്് (പരിിത്യാാ�ഗംം) എന്ന ആയുധത്തിിൽ ദൈൈവസ്്തോ�ോത്രങ്ങളാാകുന്ന സ്ഫോ�ോടകവസ്തുക്കൾ നിിറച്ച്്
തീീവെ�ടിിയുതിിർക്കണംം. ഇങ്ങനെ� പോ�ോകുന്ന ഏതൊ�ൊരു കപ്പലുംംഫിിർദൗ�സിിൽ (സ്വവർഗ്ഗത്തിിൽ)
എത്തിിച്ചേ�രുംം.
ഇങ്ങനെ� ഇസ്്ലാാമിിന്റെ� മൗ�ലിികാാശയങ്ങളെെല്ലാംം� കപ്പലുമാായിി ചേ�ർത്ത്് മനോ�ോഹരമാായിി
ആവിിഷ്്ക്കരിിക്കുന്നുണ്ട്് കവിി. നമ്മൾ ഇന്ന്് കാാണുന്ന കപ്പലല്ല, പണ്ടുകാാലത്തെ� പാായ്കപ്പൽ ആണ്്
കപ്പപ്പാാട്ടിിലുള്ളത്്. കപ്പലിിന്റെ� വിിവിിധഭാാഗങ്ങൾ വിിശദമാായിികവിിതയിിൽ സൂചിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈ
ഭാാഗങ്ങളുമാായിി മനുഷ്യാാ�വയവങ്ങളെെ വിിദഗ്ദ്ധമാായിിഉപമിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. പഞ്ചേ�ന്ദ്രിിയങ്ങൾ, ഹൃദയംം,
ഉദരംം, കൈൈകാാലുകൾ,നവദ്വാാ�രങ്ങൾ, സന്ധിികൾ, ശരീീരത്തിിലെ� കോ�ോണുകൾ, ഞരമ്പുകൾ,
മാം�ംസപേ�ശിികൾ, രക്തംം, മജ്ജ, നട്ടെെല്ല്്, മറ്റെെല്ലുകൾ തുടങ്ങിി ഒന്നിിനെ�യുംം കവിി വിിട്ടുപോ�ോയിിട്ടിില്ല.
ഈ അവയവങ്ങളെെ ഉപമിിക്കുന്നതിിൽ ജീീവശാാസ്ത്രപരമാായ അറിിവുംം കപ്പൽഭാാഗങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുള്ള
അറിിവുംം കവിിയുടെെ ഭാാവനാാവിിലാാസവുംം കൃത്യയമാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കപ്പൽ ഏറെെ പരിിചിിതമാാ
യിിരുന്ന അക്കാാലത്തെ� ആസ്വാാ�ദകർക്ക്് മനുഷ്യയൻ എന്ന സ്വവത്വവത്തെ� കപ്പലുമാായിി ചേ�ർത്തുവാാ
യിിക്കാാനുംം കൂടുതൽ രസാാനുഭൂതിി നേ�ടാാനുംം സാാധിിച്ചിിരിിക്കുംം.

ഉപസംംഹാാരംം
ഓരോ�ോ രൂപകങ്ങളുംം വ്യയക്ത്യാാ�ധിിഷ്ഠിിതമാായ അനുഭവങ്ങളിിൽ നിിന്നല്ല രൂപംം കൊ�ൊള്ളുന്നത്്. സമൂ
ഹത്തിിന്റെ� കൂട്ടാാനുഭവങ്ങളുടെെ സത്തയാാണ്് വിിജയിിക്കുന്ന രൂപകങ്ങളുണ്ടാാക്കുന്നത്്. കവിിയുടെെ
കാാലത്തെ� വിിജയകരമാായിി അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്ന രൂപകംം മറ്റൊ�ൊരു കാാലഘട്ടത്തിിലെ� വാായനക്കാാ
രനെ� സ്വാാ�ധീീനിിക്കുമെെന്ന്് പ്രതീീക്ഷിിക്കാാനാാവിില്ല. കരിിന്തിിരിി കത്തുന്ന വിിളക്കെ�ന്ന രൂപകംം പുതുതല
മുറ വാായനക്കാാരനെ� എങ്ങനെ� കുഴപ്പിിക്കുമെെന്നതുപോ�ോലെ� ഇവിിടെെ കപ്പൽ എന്ന രൂപകംം കപ്പപ്പാാട്ടിി
ന്റെ� രചനാാകാാലത്തെ�, രചയിിതാാവിിന്റെ� സാാമൂഹിിക ജീീവിിതത്തെ�, അതെ�ഴുതപ്പെ�ട്ട ഭാാഷയെ� ഒക്കെ�
പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്നതാായിി കാാണാംം�. പാായ്ക്കപ്പലുകൾ കടലുവാാണിിരുന്ന ഒരു കാാലത്തെ�പോ�ോലെ�
ആ രൂപകംം വാായനക്കാാരനോ�ോട്് സംംവദിിക്കാാനിിടയിില്ല. എന്നിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� സാാർവകാാലീീനവുംം
സാാർവലൗൗകിികവുംം സ്ഥലസീീമകൾക്കതീീതവുമാായ ഒരു നിിലനിിൽപ്പ്് കപ്പപ്പാാട്ടിിലെ� കപ്പൽ എന്ന
രൂപകത്തിിനുണ്ട്്. ദീീർഘമാായ ഒരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ� ബാാഹ്യയവുംം ആന്തരിികവുമാായ വ്യയതിിരിിക്തത
കളെെയുംം ചലനങ്ങളെെയുംം അതിിനു സ്വാംം��ശീീകരിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊ�ൊണ്ടാാണിിത്്. ഒരു
വലിിയ ജനവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ജീീനിിയോ�ോളജിിയിിൽത്തന്നെ�യുള്ള യാാത്രോ�ോൻമുഖതയുംം ജീീവിിതത്തിിന്റെ�
മറുകരയിിലെ�ത്തേ�ണ്ടതുണ്ടെ�ന്ന അടിിസ്ഥാാനവിിശ്വാാ�സവുംം കപ്പപ്പാാട്ട്് എന്ന കാാവ്യയത്തെ�യുംം കപ്പൽ
എന്ന രൂപകത്തെ�യുംം മറവിിക്ക്് വഴങ്ങാാത്ത ഉദാാത്തമാായ കാാവ്യയപ്രവൃത്തിിയാായിി നിിലനിിർത്തുക
തന്നെ� ചെ�യ്യുംം.
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നൂറ വിി.
കവിി, അധ്യാാ�പിിക. മലപ്പുറംം ജിില്ലയിിലെ� ഇരിിങ്ങല്ലൂരിിൽ താാമസിിക്കുന്നു. കുറ്റിിത്തറമ്മൽ എ.എംം.യു.പിി.
സ്കൂളിിൽ അധ്യാാ�പിികയാാണ്്. ഹലീീമാാബിിവിിയെ�ക്കുറിിച്ചെ�ഴുതിിയ പത്രാാധിിപ എന്ന പുസ്തകത്തിിന്റെ� സഹഗ്ര
ന്ഥകർത്രിി

സമൂഹമാാധ്യയമത്തിിലെ� മീീനറിിവുകള്
മുനവ്വര് ഹാാനിിഹ്് ടിി.ടിി.

ഗവേ�ഷകൻ, ആധുനിിക ഭാാരതീീയ ഭാാഷാാ വിിഭാാഗംം, അലിിഗർ മുസ്ലിംം� സർവ്വകലാാശാാല

മനുഷ്യയന് പ്രകൃതിിയുമാായിി ഇണങ്ങിി ജീീവിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വാാ�യത്തമാാക്കിിയ അറിിവിിനെ� ചരിിത്ര
പരമാായിി പഠിിക്കുന്ന രീീതിിയാാണ്് നാാട്ടറിിവ്്. ഇത്തരംം അറിിവുകളുടെെ നിിലനിില്പിിനാാധാാരംം
കര്ത്താാവ്്, പ്രസാാരകര്, വാാഹകര് എന്നീീമൂന്ന്് ഘടകങ്ങളാാണ്്. തനതാായിി രൂപപ്പെ�ടുന്ന
നാാട്ടറിിവുകൾ തലമുറകളാായിി കൈൈമാാറിിപ്പോ�ോരുകയുംം, കാാലത്തിിലൂടെെയുംം ദേേശത്തിിലൂടെെ
യുംം സംംക്രമിിച്ച്്, നിിലനിില്ക്കുന്നവയുമാാണ്്. മീീനിിനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വിിവരണങ്ങളിിൽ മാാത്രംം
മീീനറിിവുകൾ ഒതുങ്ങിിനിില്ക്കുന്നിില്ല. മീീനുൾപ്പെ�ടുന്ന ആവാാസവ്യയവസ്ഥയിിലെ� ഘടകങ്ങളാായ
ജലസ്രോ�ാതസ്സുകൾ, ജന്തുക്കൾ, വൃക്ഷലതാാദിികൾ എന്നിിവയുടെെ വിിവരങ്ങളുംം മീീനറിിവാായിി
പരിിഗണിിക്കാംം�. മീീനിിനെ� അവശ്യയവിിഭവമാായിിക്കണ്ട്് അതിിനെ� വേ�ട്ടയാാടിിയുംം പങ്കിിട്ടുംം
ഭക്ഷിിച്ചുംം ജീീവിിക്കുന്ന മനുഷ്യയർ സ്വാാ�യത്തമാാക്കിിയ അറിിവുകൾ, അവരുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട
കൈൈവേ�ലകൾ, കലകൾ ആചാാരങ്ങൾ എന്നിിങ്ങനെ� സംംസ്്ക്കാാരത്തിിൽ ഉൾച്ചേ�ർന്നിിരിിക്കു
ന്ന മീീൻ സംംബന്ധമാായ വിിവരങ്ങളെെല്ലാംം� മീീനറിിവുകളാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്താാവുന്നതാാണ്്.
പുതിിയ കാാലത്തിിലെ� ആശയവിിനിിമയസംംവിിധാാനങ്ങൾ ഉള്പ്പെ�ടുന്നതാാണ്് സമൂ
ഹമാാധ്യയമങ്ങൾ(Social media). വ്യയക്തിികള് പരസ്പരവുംം വ്യയക്തിികളുംം പൊ�ൊതുസമൂഹവുംം
തമ്മിിലുംം, വ്യയത്യയസ്തസംംഘങ്ങള് തമ്മിിലുംം ആശയവിിനിിമയംം സാാധ്യയമാാക്കുന്ന സാാങ്കേ�തിികവിി
ദ്യയകൾ, ഡിിജിിറ്റലിിടങ്ങൾ, സേ�വനങ്ങൾ എന്നിിവയെ�ല്ലാം�ം ഇതിിൽപെ�ടുന്നു. ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെെ
ഉപഭോ�ോക്താാവ്് എന്നതിിലുപരിി ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെെ ഉത്്പാാദകൻ(Content creator) എന്ന
സ്ഥാാനംം പരമ്പരാാഗത ദൃശ്യയ-ശ്രാാവ്യയ മാാധ്യയമങ്ങളിില്നിിന്ന്് സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളെെ വ്യയത്യയസ്ത
മാാക്കുന്നു. കൂടാാതെ� ആശയവിിനിിമയത്തിില് തത്സമയംം ഇടപെ�ടാാനുംം പ്രതിികരിിക്കാാനു
മുള്ള അവസരവുംം സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളുടെെ മേ�ന്മയാാണ്്. ഇത്തരംം സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിലെ�
ഉള്ളടക്കംം പരിിശോ�ോധിിക്കാാനുംം മൂല്യയനിിര്ണ്ണയംം നടത്താാനുംം അധിികാാരകേ�ന്ദ്രമിില്ലാാത്തത്്
സ്വവതന്ത്രമാായ ഇടപെ�ടലുകള്ക്കുംം ആശയവിിനിിമയത്തിിനുംം സഹാായകമാാകുന്നു. ഇന്റർ
നെ�റ്റിിന്റെ� വളർച്ചയുംം വാാണിിജ്യയവത്്കരണവുംം വിിവര-വിിനോ�ോദ മേ�ഖലയിിലെ� സുപ്രധാാന
ഘടകമാാക്കിി സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളെെ മാാറ്റിി. ചുരുങ്ങിിയ വാാക്കുകളിിൽ സന്ദേ�ശ കൈൈമാാറുന്ന
തിിലൂടെെ ആരംംഭിിച്ച സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങൾ ഇന്ന്് തത്സമയമാായിി വീീഡിിയോ�ോ സംംപ്രേ�ക്ഷണംം
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ചെ�യ്യാാവുന്ന സാാങ്കേ�തിികമിികവിിലേ�ക്കെ�ത്തിി. എഴുത്തുകളുംം വരകളുംം ചിിത്രങ്ങളുംം ഉപയോ�ോ
ഗിിച്ചിിരുന്ന സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങൾ ആദ്യയഘട്ടങ്ങളിിൽ നാാട്ടറിിവുസംംബന്ധമാായ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തലു
കളുംം ചര്ച്ചകളുംം തുടർന്നിിരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ചലനദൃശ്യയങ്ങളുടെെ വരവോ�ോടെെ ഇത്് സജീീവമാായിി.
ഇങ്ങനെ� ആഗോ�ോളതലത്തിിൽ ശ്രദ്ധയാാകര്ഷിിച്ച ഒന്നാായിിരുന്നു ചൈൈനീീസ്്
വ്ലോ�ോഗറാായ ലിിസിികിിയുടെെ വീീഡിിയോ�ോകള്. ഇവര്ക്ക്് കോ�ോടിിക്കണക്കിിന്് സ്ഥിിരംം പ്രേ�ക്ഷ
കരാാണ്് യൂട്യൂൂബിിലുള്ളത്്. പുതുതലമുറക്ക്് അപരിിചിിതമാായ ചൈൈനീീസ്്സം
 ംസ്്ക്കാാരത്തിിലെ�
ഭക്ഷണംം, വസ്ത്രനിിര്മ്മാാണരീീതിികൾ, പ്രകൃതിിക്കിിണങ്ങുന്ന ഗൃഹോ�ോപകരണങ്ങള് എന്നിിവ
പൂര്ണ്ണമാായുംം പ്രകൃതിിയിിൽനിിന്നുതന്നെ� എങ്ങനെ� ഉണ്ടാാക്കാംം� എന്നുള്ളത്് സംംബന്ധിിച്ച
വീീഡിിയോ�ോകളാാണ്് ഈ ചാാനലിിൽ പ്രദര്ശിിപ്പിിക്കുന്നത്്. ചൈൈനീീസ്് സംംസ്്ക്കാാരത്തേ�യുംം
പാാരമ്പര്യയത്തേ�യുംം പുതുതലമുറയ്ക്കുംം ലോ�ോകത്തിിനാാകെ�യുംം പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുകയുംം പ്രോ�ാത്സാാ
ഹിിപ്പിിക്കുകയുംം പഴയകാാല നാാട്ടറിിവുകളെെ സംംരക്ഷിിക്കാാൻ പ്രചോ�ോദനംം നല്കുകയുംം
ചെ�യ്ത ലിിസിികിിയെ� ചൈൈനീീസ്് സര്ക്കാാർ യൂത്ത്് ഐക്കൺ പുരസ്്കാാരംം നല്കിി ആദരിി
ക്കുകയുണ്ടാായിി. ഇത്തരത്തിില് നാാട്ടറിിവുകള്ക്കുംം അതിിന്റെ� പുനരാാവിിഷ്്ക്കരണത്തിിനുംം
സമൂഹമാാധ്യയമങ്ങളിിൽ ലഭിിക്കുന്ന സ്വീീ�കാാര്യയത ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ആഗോ�ോളതലത്തിില്
അനേ�കംം ഓൺലൈൈൻ പ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമുകൾ ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം ഇന്ത്യയയിിലുംം പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് കേ�രള
ത്തിിലുംം യൂട്യൂൂബിിനുള്ള സ്വീീ�കാാര്യയത വലുതാാണ്്. വ്യയക്തിിക്കോ�ോ സംംഘത്തിിനോ�ോ ഒരു ചാാനൽ
എന്ന രീീതിിയിിൽ അനേ�കംം വീീഡിിയോ�ോകൾ അവതരിിപ്പിിക്കാാവുന്ന ഇടമാാണ്് യൂട്യൂൂബ്്. ഈ
പ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമിിൽ നിിർമാാതാാവിിന്റെ� അഭിിരുചിിക്കനുസരിിച്ചുള്ള വിിഷയങ്ങൾ ചലനദൃശ്യയങ്ങ
ളാായിി ഒരുക്കാംം�. കാാഴ്്ച്ചക്കാാരുടെെ എണ്ണമനുസരിിച്ച്് ഉള്ളടക്ക നിിര്മ്മാാതാാവിിന്് പ്രതിിഫലംം
ലഭിിക്കുന്നു. യൂട്യൂൂബിില് ഏറെെ പ്രചരിിക്കുന്ന ചലനദൃശ്യയങ്ങൾ ഹ്രസ്വവമാാക്കിി ഫേ�സ്്ബുക്ക്്,
ഇന്സ്റ്റഗ്രാംം�, ട്വിി�റ്റര് തുടങ്ങിി മറ്റു പ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമുകളിിലുംം എത്തുന്നുണ്ട്്.
മണ്ണിിനൊ�ൊപ്പംം വൈൈക്കോ�ോല്, നാാരുകൾ, കപ്പപ്പശ എന്നിിവ ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് ഭിിത്തിി
യൊ�ൊരുക്കുന്നതുംം ഭിിത്തിിക്ക്് നിിറംം നൽകാാൻ മണ്ണിിനൊ�ൊപ്പംം ചാാണകംം, കരിി, ഇലച്ചാാറുകൾ
ചേ�ര്ത്ത മിിശ്രിിതങ്ങളുപയോ�ോഗിിക്കുന്ന പഴയ ഗൃഹനിിര്മ്മാാണ രീീതിികളുംം അടങ്ങിിയ നാാട്ടറിിവ്്
ദൃശ്യയങ്ങൾ യൂട്യൂൂബിിൽ കാാണാംം�. വിിവിിധയിിനംം വിിത്തിിനങ്ങള്, അവ മുളപ്പിിക്കുന്ന രീീതിികൾ,
നടീീൽ രീീതിികൾ, വിിത്ത്് തയ്യാാറാാക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന നാാട്ടറിിവുകളുംം ഈ സൈൈബറിി
ടത്തിിലുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിലെ� ആദിിവാാസിിസമൂഹത്തിിലെ� പളിിയര് വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ‘കളിി’1,
പ്രാാദേേശിികമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന ‘മുട്ടിിച്ചാാർ’, ‘ഇറച്ചിിച്ചോ�ോര്‘, ‘നെ�യ്്പ്പത്തല്‘, ‘മുട്ടമാാല’,
‘കുഞ്ഞിിപ്പത്തിില്‘ തുടങ്ങിിയ രുചിിയറിിവുകൾ കേ�രളത്തിിലെ� അങ്ങോ�ോളമിിങ്ങോ�ോളമുള്ള
വ്യയത്യയസ്തസമുദാായങ്ങളുടെെ പാാട്ടുകൾ, നൃത്തങ്ങൾ, ചടങ്ങുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ എല്ലാം�ം ഈ
പ്ലാാറ്റ്്ഫോ�ോമിിൽ കാാഴ്ചാാവിിരുന്നാായിി എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ� നാാട്ടുവൈൈദ്യയവുംം നീീരറിിവുകളുംം ഇലയ
റിിവുകളുംം കൃഷിിയറിിവുകളുംം എന്നു വേ�ണ്ട ഒരു ജനതയുടെെ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽഉള്ച്ചേ�ർന്ന
എല്ലാാ അറിിവുകളുംം അവിിടെെ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ടുന്നു. ഇവയിില് ജനപ്രീീതിിയിിൽ മീീനറിിവുകൾ
ഏറെെ മുന്പന്തിിയിിലാാണ്്.
വിിവിിധ ജലസ്രോ�ാതസ്സുകളിിലെ� ജൈൈവസമ്പത്ത്് ദൃശ്യയവത്്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അതിിലെ�
വിിവിിധതരംം മീീനിിനങ്ങളുംം അവയെ� പിിടിിക്കുന്ന രീീതിികളുംം രുചിിയറിിവുകളുംം പരിിചയപ്പെ�ടു
ത്തുന്ന ചാാനലുകളിിൽ അവയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് പഴയതുംം പുതിിയതുമാായ അനേ�കംം വിിവ
രങ്ങൾ ലഭ്യയമാാണ്്. രണ്ട്് ദശലക്ഷത്തിിനടുത്ത്് കാാണിികളുള്ള ‘ഫിിഷിിങ്് ഫ്രീീക്്സ്് ’, ഒരു
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ദശലക്ഷത്തിിനടുത്ത്് കാാണിികളുള്ള ‘ഒ.എംം.കെ�.വിി ഫിിഷിിങ്്’, ‘കെ� ആന്റ്് കെ� ടെെക്്സ്്’,
‘ഫിിഷ്് ട്യൂൂബ്്’, ‘ഫോ�ോല്ക്്സ്് ചാാനൽ’, ‘കരിിപ്പുഴ സ്റ്റാാര്ഫിിഷിിങ്്’, ‘അച്ചാായന് വ്്ലോ�ോഗ്്സ്്’
തുടങ്ങിിയവ ഇത്തരത്തിില് മീീനറിിവുകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട ജനകീീയമാായ യൂട്യൂൂബ്് ചാാനലുക
ളാാണ്്. ഈ ചാാനലുകളിില് നിിന്ന്് ലഭിിക്കുന്ന നീീരറിിവുകളുംം മീീനറിിവുകളുംം ഇതുമാായിി ബന്ധ
മിില്ലാാത്തവര്ക്ക്് തിികച്ചുംം അപരിിചിിതമാായ അറിിവുകളാാണ്്. ഇവ സമൂഹമാാധ്യയമത്തിിലെ�
നാാട്ടറിിവുല്പന്നങ്ങളാാണ്്.
പാാമ്പുകളോ�ോട്് രൂപസാാദൃശ്യയമുള്ള ആരല്, മഞ്ഞിില് തുടങ്ങിി പുതുതലമുറക്ക്് കേ�ട്ടറിിവിില്ലാാത്ത
ശുദ്ധജല മത്സ്യയങ്ങൾ, കാാരച്ചെ�മ്മിി, കെ�ദളച്ചെ�മ്മിി, ഇര്ക്കാാല്ച്ചെ�മ്മിി, കൊ�ൊഞ്ച്്, ചെ�ള്ളിി തുടങ്ങിി
പലതരംം ചെ�മ്മീീനിിനങ്ങൾ. വാാഹ, മണല്വാാഹ, നീീലവാാഹ, പുലിിവാാഹ, മയിില്വാാഹ തുടങ്ങിിയ
വരാാൽ(ബ്രാാൽ, വാാക, കണ്ണൻ) മീീനിിനത്തിിലെ� അപൂർവ്വമാായിി കണ്ടുകിിട്ടാാറുള്ള വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ.
കടല്മീീനുകളിില് ഒട്ടുംം തന്നെ� പരിിചിിതമല്ലാാത്ത പഫ്്ഫർ ഫിിഷ്്, ലയൺ ഫിിഷ്്, ജല്ലിി ഫിിഷ്്
തുടങ്ങിിയവയെ� വിിവരണങ്ങള് ആവശ്യയമിില്ലാാത്ത വിിധംം ദൃശ്യയങ്ങളാായിി ഈ സൈൈബർ ഇടങ്ങൾ
പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
മീീന്പിിടുത്തരീീതിികൾ പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്് അത്് പരമ്പരാാഗതമാായിി ചെ�യ്തുവരുന്ന വ്യയക്തിി
കളിിൽനിിന്ന്് നേ�രിിട്ട്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്ന രീീതിിയിിലല്ല, പകരംം ഈ വിിദ്യയകൾ കൃത്യയമാായിി പഠിിച്ചെ�ടുത്ത്്
നാാട്ടറിിവാാളരുടെെ സഹാായത്തോ�ോടെെയാാണ്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിലുള്ള ദൃശ്യയവൽകരണംം
പുനരാാവിിഷ്കരണമാായിി മാാറുന്നു. തങ്ങളുടെെ നിിയന്ത്രണത്തിിലല്ലാാത്ത മീീനിിനെ� വരുതിിയിിലാാക്കുന്ന
ദൃശ്യയങ്ങൾ കൂടിി ഉള്പ്പെ�ടുത്തുന്നതോ�ോടെെ വിിനോ�ോദമൂല്യംം� വര്ദ്ധിിക്കുന്നു. മീീനിിനെ� ചൂണ്ടയിില് കുടുക്കിിപ്പിി
ടിിക്കുന്ന പലതരംം മാാതൃകകൾ, വല വീീശിിപ്പിിടിിക്കുന്ന ശൈൈലിികൾ, കൂടുവെ�ച്ച്് കുടുക്കുന്ന രീീതിികൾ,
കുത്തിിപ്പിിടിിക്കുന്ന രീീതിികൾ, പലപ്രകാാരംം ഒരുക്കുന്ന കെ�ണിികൾ എന്നിിവ പ്രേ�ക്ഷകനുമുമ്പിിൽ
പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. പരമ്പരാാഗതമാായിി കേ�രളത്തിിലുണ്ടാായിിരുന്ന പലതരംം മീീന്പിിടുത്തംം ഈ
ഇടത്തിിൽ ഭാാഗിികമാായിി പുനരാാവിിഷ്്ക്കരിിക്കുന്നു. ആധുനിികമാായ ആഗ്്ളിിങ്്, സ്പിിയര്ഗൺ രീീതിികളുംം
ഈ ചാാനലുകളിിൽ കാാണിിക്കാാറുണ്ട്്. ചൂണ്ടയിിടുമ്പോ�ോള് വെ�ള്ളത്തിിന്റെ� ഒഴുക്കിിനുംം വേ�ലിിയേ�റ്റ
വേ�ലിിയിിറക്കങ്ങള്ക്കുംം കാാലാാവസ്ഥക്കുംം അനുസൃതമാായ മീീൻപിിടുത്ത രീീതിികൾ പരിിചയപ്പെ�ടു
ത്താാറുണ്ട്്. ചൂണ്ടയിിടുമ്പോ�ോള് മീീൻവന്നു ‘മുളയാാൻ’ സാാധ്യയതയുള്ള കാാനലുകളുള്ളതുംം, (കാാനലുകൾ
വെ�ള്ളത്തിിലെ� മരനിിഴലുകളോ�ോ, തണലുകളോ�ോ ആണ്്) വൃക്ഷങ്ങളുംം വേ�രുകളുംം ഏറെെയുള്ളതുമാായ
അരിികുപ്രദേ�ശങ്ങളുംം, അത്തിിപ്പഴംം പോ�ോലുള്ള കാായ്കള് ധാാരാാളമാായിി വീീഴുന്ന ഇടങ്ങളുംം തിിര
ഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതിിനുള്ള നാാട്ടറിിവുകളുംം ഇതിിൽ ഉള്പ്പെ�ടുന്നു. ഏറുചൂണ്ട, ആയിിരംംചൂണ്ട, കുത്തുചൂണ്ട
തുടങ്ങിിയ വിിവിിധതരംം ചൂണ്ടഇനങ്ങളുംം ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നു. ചൂണ്ടയിിടാാന് ആവശ്യയമാായ ഇര തയ്യാാ
റാാക്കുന്നതിിനുംം ചെ�റിിയ ഇരമീീനുകളെെ പിിടിിക്കുന്നതിിനുമുള്ള നാാട്ടറിിവുവിിദ്യയകളുംം ഇതിിൽ കാാണാംം�.
‘ഇരുമീീനു’(കരിിമീീന്)കളെെ പിിടിിക്കാാനുള്ള പുട്ട്് ചെ�റുമണിികളാായിി കുഴച്ചുണ്ടാാക്കുന്ന ഇരയുണ്ട്്. വലിിയ
കാാര്പ്പുമത്സ്യയങ്ങളെെ പിിടിിക്കാാൻ പിിണ്ണാാക്കുംം ഏലക്കാാപ്പൊ�ൊടിിയുംം പഴവുംം കൂട്ടിിക്കുഴച്ച്് തീീറ്റയുണ്ടാാ
ക്കുന്നു. ചെ�മ്പല്ലിി പോ�ോലെ�യുള്ള മത്സ്യയങ്ങളെെ പിിടിിക്കാാന് ചെ�റിിയ ചെ�മ്മീീനുകളെെ തപ്പിിപിിടിിക്കുന്ന
നാാട്ടറിിവുണ്ട്്. അതെ�ല്ലാംം� ചാാനലുകളിിലെ� പതിിവുചിിത്രീീകരണങ്ങളാാണ്്.
വലമണിി കെ�ട്ടുന്നതുംം നൂല് നൂല്ക്കുന്നതുംം വല വീീശുന്നതുംം വലയിിൽനിിന്ന്് മീീൻ വേ�ര്പെ�ടുത്തു
ന്നതുംം വിിവിിധ വലയിിനങ്ങളുംം ചാാനലുകള് പരിിചയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ചെ�റുവൃത്താാകൃതിിയിില് കമ്പിിയോ�ോ
വള്ളിിയോ�ോ വളച്ചെ�ടുത്ത്് അതിില് വല കോ�ോര്ത്തുകെ�ട്ടിി അറ സജ്ജീീകരിിച്ച്് മീീൻ പിിടിിക്കുന്ന കൂടുവല
ഈ ചാാനലുകളിിൽ വന്നതോ�ോടെെ മുമ്പ്് പരിിചയമിില്ലാാത്തവർ പോ�ോലുംം അതുണ്ടാാക്കിിയെ�ടുക്കാാൻ
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പഠിിക്കുന്നു. രാാത്രിികാാലങ്ങളിില് മീീൻ പിിടിിക്കുന്ന പലരീീതിികളുള്ളതിിൽ കുത്തിിപ്പിിടുത്തംം, വെ�ളിിച്ചംം
വീീശിിക്കാാണിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടുള്ള ചെ�മ്മീീന്പിിടുത്തംം തുടങ്ങിിയവ ദൃശ്യയങ്ങളാായിി പ്രചരിിക്കുന്നു. പഴയ
മൺചട്ടിിയിിലോ�ോ മറ്റു പാാത്രങ്ങളിിലോ�ോ തുണിി കെ�ട്ടിി, അതിില് ചെ�റിിയ തുളയിിട്ടശേ�ഷംം മീീനിിനെ�
ആകര്ഷിിക്കാാൻ ചോ�ോറോ�ോ മറ്റ്് തീീറ്റകളോ�ോ നിിക്ഷേ�പിിച്ച്് ചെ�റുമീീനുകളെെ കെ�ണിിയിില് പെ�ടുത്തുന്ന
പഴയ രീീതിിയുംം അതിിൽ പെ�ടുന്നു. ചെ�മ്മീീന്കെ�ട്ട്് വറ്റിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മീീന്പിിടുത്തവുംം വേ�നല്ക്കാാ
ലത്ത്് കുളങ്ങളുംം ചിിറകളുംം മറ്റുംം വറ്റിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള മീീന്പിിടുത്തവുമെെല്ലാം�ം അവിിടെെ കൗൗതുകമുള്ള
കാാഴ്ചകളാാകുന്നു. ആലപ്പുഴ ഭാാഗത്തു കണ്ടുവരുന്ന അമ്പുംം വിില്ലുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള മീീൻ പിിടുത്തംം,
കൊ�ൊച്ചിിയിിലുംം മറ്റു കാായല് പ്രദേ�ശങ്ങളിിലുംം കണ്ടു വരുന്ന ചീീനവല ഉപയോ�ോഗിിച്ചുള്ള മീീന്പിിടുത്തംം
തുടങ്ങിി പ്രാാദേ�ശിികമാായിി നിിലനിില്ക്കുന്ന വിിവിിധ മീീന്പിിടുത്ത രീീതിികളുംം ചാാനലുകളിിൽ അനവ
ധിിയുണ്ട്്. ചൂണ്ടയുംം വലയുംം കൂടുംം മാാത്രമല്ല, മീീനറിിവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട തോ�ോണിിനിിര്മ്മാാണവുംം
ഉരുനിിര്മ്മാാണവുംം കുട്ടയുംം കൂടയുംം നിിര്മ്മാാണവുംം ഇതിിൽ ഉള്പ്പെ�ടുന്നു. ഇങ്ങനെ� ശുദ്ധജലമത്സ്യയ
ങ്ങളെെമാാത്രമല്ല, പരമ്പരാാഗതരീീതിിയിില് കടല്മത്സ്യയങ്ങളെെ പിിടിിക്കുന്ന രീീതിിയുമുണ്ട്്. ഒന്നോ�ോ രണ്ടോ�ോ
ആളുകൾക്ക്് കടലിിൽ പോ�ോകാാവുന്ന കട്ടമരംം മുതൽ വലിിയ ബോ�ോട്ടുകളിിൽ വരെെ മീീൻ പിിടിിക്കുന്ന
ദൃശ്യയങ്ങളുംം അവയുടെെ ഉപകരണവിിശേ�ഷങ്ങളുംം പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്ന ചാാനലുകളുണ്ട്്. കടല്ക്കരയിിൽനിിന്ന്്
തിിരയിിൽ ചൂണ്ടയിിട്ടുംം വലയെ�റിിഞ്ഞുംം കുത്തിിയുംം മീീൻ പിിടിിക്കുന്നതുംം കരയോ�ോടടുത്ത പ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ�
കല്ലിിടുക്കുകളിില് നിിന്ന്് കക്ക പറിിച്ച്് ശേ�ഖരിിക്കുന്നതുമെെല്ലാംം� ആകര്ഷണീീയമാായ കാാഴ്ചകളാാണ്്.
വിിഷ്ണു അഴീീക്കലിിന്റെ� ‘കടല് മച്ചാാൻ’ എന്ന ചാാനൽ ഇത്തരത്തിിലുള്ള ദൃശ്യയങ്ങൾ പങ്കുവെ�ക്കുന്നവ
യിിൽ മുന്നിിട്ടുനിിൽക്കുന്നു.
പാാചകത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച, പ്രത്യേ�േകിിച്ച്് മീീൻ രൂചിികൂട്ടുകളെെ പറ്റിിയുള്ള ഒട്ടേേറെെ ചാാനലുക
ളാാണു മലയാാളത്തിിലുള്ളത്്. ഇങ്ങനെ� കേ�രളത്തിിലെ� തനതുരുചിികൾ പ്രേ�ക്ഷകരിിലെ�ത്തുന്നു.
തോ�ോട്ടിിലുംം മറ്റു ശുദ്ധജലാാശയങ്ങളിിലുംം കാാണുന്ന ഔഷധഗുണമുള്ള മഞ്ഞിില്മീീൻ പാാകംം ചെ�യ്യു
ന്നതിിൽ തുടങ്ങിി ഉണക്കനെ�ല്ലിിക്കയുംം പച്ചക്കുരുമുളകുംം അരച്ചുചേ�ര്ത്ത്് ചട്ടിിയിിൽ വറ്റിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
മത്തിിയുടെെ രുചിിയറിിവു വരെെ ഇതിിൽ പെ�ടുന്നു. മീീനിിനങ്ങൾ സുലഭമാായ കേ�രളത്തിിൽ വിിവിിധങ്ങ
ളാായ മീീന്രുചിികളുമുണ്ട്്. സമീീപകാാലത്ത്് ഇങ്ങനെ� സമൂഹമാാധ്യയങ്ങള് വഴിി ഏറെെ ചര്ച്ചയാായ
രുചിികളാായിിരുന്നു ‘ബക്കറ്റ്് ചിിക്കനുംം’ , ‘ഫുള്ജാാർ സോ�ോഡയുംം’. താായ്്ലാാന്റിിലെ� കര്ഷകർ
അവരുടെെ കൃഷിിയിിടത്തിിനു സമീീപംം വൃത്തിിയാാക്കിിയ കോ�ോഴിിയിിറച്ചിി തകരപ്പാാത്രംംകൊ�ാണ്ട്് മൂടിിവെ�ച്ച്്
ചുറ്റുംം വൈൈക്കോ�ോല് കൂട്ടിിവെ�ച്ച്് കത്തിിച്ച്് പാാകംംചെ�യ്തെ�ടുക്കുന്ന രീീതിിയുണ്ട്്. വിിവിിധതരത്തിിലുള്ള
യാാത്രാാദൃശ്യാാ�വിിഷ്്ക്കാാരങ്ങളിിലൂടെെ (Travel vlog) ഇതു മനസ്സിിലാാക്കിിയാാണ്് മലയാാളത്തിിൽ
‘ബക്കറ്റ്്ചിിക്കന്’ എന്ന പേ�രിിലുള്ള വ്്ളോ�ോഗുകൾ പ്രത്യയക്ഷപ്പെ�ട്ടത്്. എന്നാാൽ അധിികംം വൈൈകാാതെ�
ചിിക്കനു പകരംം ബക്കറ്റിിനുള്ളിിൽ മീീൻ വച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള രുചിിഭേ�ദംം അവതരിിപ്പിിച്ചത്് മലയാാളത്തിിലെ�
പ്രമുഖ വ്്ളോ�ോഗറാായ എംം ഫോ�ോര് ടെെക്് ജിിയോ�ോ ജോ�ോസഫാാണ്്. ഇത്് മലയാാളിിക്ക്് മീീന്രുചിിയോ�ോടുള്ള
അധിികാാഭിിമുഖ്യയത്തെ�ക്കൂടിി കാാണിിക്കുന്നു. കേ�രളത്തിിന്റെ� പരമ്പരാാഗതരുചിികള് മാാത്രമല്ല പുതിിയ
കേ�രളത്തനിിമയുള്ള മീീന്രുചിികൾ കണ്ടെ�ത്താാനുംം ചിിലർ ശ്രമിിക്കാാറുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിില് ഉള്ളടക്ക
മുള്ള ചാാനലാാണ്് ‘മീീന് ഭ്രാാന്തൻ’. അമേ�രിിക്കയിിലുംം കാാനഡയിിലുംം മറ്റുംം സുലഭമാായ സാാല്മൺ,
കടല്വെ�ള്ളരിി, ഓയ്്സ്റ്റർ, ലോ�ോബ്്സ്റ്റർ, വിിവിിധയിിനംം ഞണ്ടുകൾ എന്നിിവയെ� കേ�രളത്തിിന്റെ�
തനതാായ മഞ്ഞള്പ്പൊ�ൊടിി, മല്ലിിപ്പൊ�ൊടിി, മുളകുപ്പൊ�ൊടിി, ഉലുവപ്പൊ�ൊടിി, ജീീരകപ്പൊ�ൊടിി, കുരുമുളകുപൊ�ൊടിി,
കറിിവേ�പ്പിില, വെ�ളിിച്ചെ�ണ്ണ തുടങ്ങിിയ ചേ�രുവകള് യഥോ�ോചിിതംം ചേ�ര്ത്ത്് പുതിിയ രുചിിക്കൂട്ടുകൾ
കണ്ടെ�ത്തുകയാാണ്്.
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‘അടിിച്ചു പരിിപ്പെ�ടുക്കുക’ എന്ന പ്രയോ�ോഗംം മലയാാളിികള്ക്കു സുപരിിചിിതമാാണ്്. ചെ�മ്മീീൻ
ഉപ്പു ചേ�ര്ത്ത്് പുഴുങ്ങിിയ ശേ�ഷംം ഉണക്കിി തുണിിസഞ്ചിിയിില് കെ�ട്ടിി കല്ലിിൽ അടിിച്ചു പരിിപ്പെ�ടുക്കുന്ന
രീീതിി ‘കെ� ആന്റ്് കെ� ടെെക്്സ്്’ എന്ന ചാാനലിിൽ കാാണാംം�. പഴയകാാല മീീന്കൃഷിിരീീതിികൾ പലതുംം
ഇത്തരംം ഇടങ്ങളിിൽ പരിിചയപ്പെ�ടാം�ം. ചെ�മ്മീീന്കെ�ട്ടുകളിിൽ രാാത്രിികാാലങ്ങളിിൽ മീീനുകള്ക്ക്്
ഓക്്സിിജൻ ലഭ്യയമാാക്കുവാാൻ ചക്രംം കറക്കുന്നു, തോ�ോണിി തുഴഞ്ഞ്് വെ�ള്ളംം ഇളക്കുന്നു. മത്സ്യയവുംം
സസ്യയങ്ങളുംം കുറഞ്ഞസ്ഥലത്ത്് സമ്മിിശ്രമാായിി കൃഷിിചെ�യ്യാാവുന്ന അക്വാാ�പോ�ോണിിക്് സിിലേ�
ക്ക്്(Aquaponics) മാാലിിന്യയനിിര്മാാര്ജനത്തിിലൂടെെ ലാാര്വകളെെ ഉല്പാാദിിപ്പിിച്ച്് അവ നല്കിി
മീീനുകളെെ പരിിപാാലിിക്കുന്ന പുതുരീീതിിയുടെെ അറിിവുകൾവരെെ ഈ ഇടങ്ങളിിൽ പരിിചയപ്പെ�ടാാനാാവുംം.
ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം ലഭിിക്കുന്ന സ്വീീ�കാാര്യയത നമ്മെ� അത്ഭുതപ്പെ�ടുത്തുന്നതാാണ്്. സിിനിിമാാഭിിനേ�താാക്കള്
തുടങ്ങിി രാാഷ്ട്രീീയ നേ�താാക്കൾ വരെെ ഇത്തരംം മീീനറിിവുകളുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടചാാനലുകളിിൽ അതിിഥിി
കളാായിി എത്തുകയുംം ഇവര്ക്കൊ�ൊപ്പംം ചേ�ർന്ന്് മീീൻ പിിടുത്തത്തിിലുംം മറ്റുംം ഏര്പ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
കാാണിികള്ക്ക്് അഭിിപ്രാായംം രേേഖപ്പെ�ടുത്താാവുന്ന കമന്റ്് സെ�ക്്ഷനുകളിിൽ വിിവിിധ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലെ�
മീീനറിിവുകൾ പരസ്പരംം പങ്കുവെ�ക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്് കൂട്ടിിച്ചേ�ര്ക്കലുകള്ക്കുംം ഓര്മ്മപുതുക്കലുകള്ക്കുംം
കാാരണമാാകുന്നു.
അനേ�കംം പുഴകൾ ജലാാശയങ്ങൾ എന്നിിവയുംം നീീണ്ട കടല്ത്തീീരവുംം ഉള്ള കേ�രളത്തിിലെ�
മനുഷ്യയര്ക്ക്് മീീനിിനോ�ോടുള്ള താാല്പര്യം�ം സ്വവഭാാവിികമാാണ്്. കുഞ്ഞാായിിരിിക്കേ� കൈൈകുമ്പിിളിിൽ കോ�ോരിി
യെ�ടുത്ത മാാനത്തുകണ്ണിിയോ�ോടുള്ള2 ഇഷ്ടംം കേ�രളീീയരുടെെ ഗൃഹാാതുരത്വംം� കലർന്ന ഓർമ്മയാാണ്്
. രുചിിയാാകട്ടെെ അന്നു മുതൽ ചോ�ോറ്്, പുഴുക്ക്്, അപ്പംം എന്നിിവക്കൊ�ൊപ്പംം ആസ്വവദിിച്ചിിരുന്നതുമാാണ്്.
ഇന്നുംം മലബാാറിിലെ� വേ�നലിിൽ വെ�ള്ളക്കെ�ട്ടുകൾ വറ്റിിച്ച്് ആര്ത്തലച്ച്് കൂട്ടത്തോ�ോടെെ മീീൻ തപ്പിി
പിിടിിക്കുന്ന രീീതിിക്ക്് നാായാാട്ട്് എന്നാാണ്് പറയുന്നത്്. അത്് മനുഷ്യയനിില് തനതാായിി നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന
പൂര്വ്വിികന്മാാരിിലെ� ഭക്ഷണംം തേ�ടലിിന്റെ� ഓര്മ്മ പുതുക്കൽ തന്നെ�യാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാവണംം
പുതിിയ ഇടങ്ങളിിലുംം മീീനറിിവിിന്് മറ്റെെല്ലാാത്തിിനേ�ക്കാാളുംം സ്വീീ�കാാര്യയത ലഭ്യയമാാകുന്നത്്. പരമ്പരാാഗത
ദൃശ്യയ-ശ്രാാവ്യയ മാാധ്യയമങ്ങളിില് നിിന്നു വ്യയത്യയസ്തമാായിി ഓരോ�ോ അറിിവിിനോ�ോടുംം താാത്്പര്യയമുള്ളവരാാണ്് ഈ
പുതു ഇടത്തിിൽ ഉള്ളടക്കംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്. അതിിനാാല്ത്തന്നെ� കൃത്യയമാായ കണ്ടെ�ത്തലോ�ോടേേയുംം
അവതരണത്തോ�ോടേേയുമാാണ്് ഇവയെ�ത്തുന്നത്്. വളരേ� കുറഞ്ഞ നിിയന്ത്രണത്തോ�ോടെെയെ�ത്തുന്ന
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അതിിനാാല്ത്തന്നെ� തനിിമയോ�ോടെെ കാാണിിക്കാാനാാകുന്നു. തത്സമയ പ്രതിികരണങ്ങൾ
രേ�ഖപ്പെ�ടുത്താാനാാകുന്നു എന്നതിിനാാൽ നിിരന്തരമാായ പരിിശോ�ോധനകള്ക്ക്് ഇവ വിിധേ�യമാാകുന്നു.
മത്സ്യയസമ്പത്തുംം ജലവുംം മണലുംം മീീനുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സര്വ്വതുംം ഉത്്പന്നമാാക്കുകയുംം അവ
കച്ചവടവത്്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവർക്കെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിിരോ�ോധമാാണ്് മീീനിിനോ�ോടുംം അതുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട അറിിവുകളോ�ോടുംം ജനങ്ങള്ക്ക്് സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി രൂപപ്പെ�ട്ടു വരുന്ന താാത്്പര്യം�ം. അത്്
മലയാാളിിമനസ്സിില് വ്യയക്തിിഗതമാായിി ഒതുങ്ങിി നിില്ക്കാാതെ� കൂട്ടാായ്മയുടെെ താാത്്പര്യയമാായിി ഉയർന്നു
വരാാൻ പുതിിയ കാാലത്തെ� സങ്കേ�തങ്ങൾ വഴിിയൊ�ൊരുക്കുന്നു. പുതുസങ്കേ�തങ്ങളിിലൂടെെ നാാട്ടറിിവിിനു
ലഭ്യയമാാകുന്ന പ്രചാാരരീീതിി എക്കാാലത്തേ�ക്കുമാായുള്ള ഒരു ശേ�ഖരമാായിിതന്നെ� നിിലനിില്ക്കുന്നു.
ഇതിിലപ്പുറംം ഇത്തരംം കൂട്ടാായ്മകള്ക്ക്് മത്സ്യയസമ്പത്ത്്, ജലാാശയങ്ങള്, മീീന്കൃഷിി എന്നിിവയുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട സാാമൂഹിികപ്രശ്്ന
 ങ്ങളിിൽ ഇടപെ�ടാാനാാവുംം. ഇത്് ഭാാവിിയിില് നിിശ്ചിിത താാത്്പര്യയക്കാാ
ര്ക്കെ�തിിരാായ പ്രതിിരോ�ോധമാായിി ഉയര്ന്നുവരുമെെന്ന്് പ്രത്യാാ�ശിിക്കാംം�.
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കുറിിപ്പുകൾ.
1.

കളിി–ഇടുക്കിി ജിില്ലയിിലെ� വിിവിിധ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ ജീീവിിച്ചുവരുന്ന ആദിിവാാസിി വിിഭാാഗമാായ പളിിയരുടെെ ധാാന്യയ
പ്പൊ�ാടിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചു തയ്യാാറാാക്കുന്ന വിിഭവംം

2.

മാാനത്തുകണ്ണിി–കേ�രളത്തിിലെ� ചെ�റുജലാാശയങ്ങളിിൽ കണ്ടുവരുന്ന നെ�റ്റിിയിിൽ പൊ�ൊട്ടുപോ�ോലെ� അടയാാളമുള്ള
കുഞ്ഞുമത്സ്യംം�. പൂഞ്ഞാാൻ, നെ�റ്റിിമാാൻ, ചൂട്ടൻ, നെ�റ്റിിപ്പൊ�ൊട്ടൻ, കണ്ണാാൻചൂട്ടിി, നെ�റ്റിിപ്പൊ�ൊന്നൻ, തുപ്പലംംകൊ�ൊത്തിി
എന്നിിങ്ങനെ� വിിവിിധ പേ�രുകളിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നു.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങള്.ഇന്റര്നെ�റ്റ്് ഉറവിിടങ്ങൾ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ഫോ�ോക്്ലോ�ോർ,രാാഘവന് പയ്യനാാട്്, കേ�രളഭാാഷാാഇന്സ്റ്റിിറ്റിിയൂട്ട്്, 2019
ചാാലിിയാാര് രേ�ഖകള്,ഡോ�ോഎ.നുജൂംം, പബ്ലിിക്കേ�ഷന് ഡിിവിിഷന് എംംഇഎഎസ്്എസ്് കോ�ോളേ�ജ്് അരീീക്കോ�ോട്്,
2004
social media, britannicaencyclopaedia, britannica.com/topic/socialmedia
Female farmer who is now atop influencer in china https://www.theguardian.com/
lifeandstyle/2020/jan/28/li-ziqi-china-influencer-rural-life
Excess mud after floods Earthbag Adobe making, https://www.youtube.com/
watch?v=vGRB5x61r4k
കൃഷിി അറിിവുകൾ https://www.youtube.com/watch?v=gn07sTrIGxE
പളിിയർസമുദാായത്തിിന്റെ� ആഹാാരരീീതിി https://www.youtube.com/watch?v=4DhZ87ol9SQ
Fishing Freaks channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/
UCVUojO3yGdMx1O3NOtjZX1A
OMKV Fishing & Cooking channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/
UCAqAfFvaJEfsMQPqRop7_Q
K&K Techs channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/
UC3oollg7TNYuK7tvS1enOoA
Fish Tube channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/
UC_4K7kxNtYZWpUkO1zPpVCw
Folks Channel channel on youtube, https://www.youtube.com/user/Bisher321
Karipuzha Star Fishing Channel channel on youtube, https://www.youtube.com/channel/
UCBKHHFNrVD6PK_y5iHFcyOA
AchayanSVlogZ channel on youtub , https://www.youtube.com/channel/
UCKICfRwc1rbC9bUpeSNEkOQ
Kadal Machan channel on YouTube , https://www.youtube.com/channel/UCjEUp2OLhBZT17SYQWLd-g
Unique Grilled Chicken, https://www.youtube.com/watch?v=CEHayLnKvwY
Bucket Fish Making, https://www.youtube.com/watch?v=Gs6yz5v4dgk
MeenBhrandan channel on youtube , https://www.youtube.com/channel/
UCkSx9IGenA5AQARjjm-lpNQ

മുനവ്വര് ഹാാനിിഹ്് ടിി.ടിി.
മലപ്പുറംം മൂന്നാാക്കൽ സ്വവദേ�ശിി. അലിിഗർ മുസ്ലിംം� സർവ്വകലാാശാാലയിിലെ� ആധുനിിക ഭാാരതീീയ ഭാാഷാാ വിിഭാാഗ
ത്തിിൽ ഗവേ�ഷകൻ. സൂഫിിസംം, തത്വവചിിന്ത, നാാട്ടറിിവ്് തുടങ്ങിിയ വിിഷയങ്ങളിിൽ അന്വേ�േഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

അധീീശത്വവസ്ഥാാപനവുംം മതരാാഷ്ട്രീീയവുംം
ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� കാാനോ�ോനകളിിൽ
ഷിിമിി പോ�ോൾ ബേ�ബിി

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, യൂ.സിി. കോ�ോളേ�ജ്്, ആലുവ.

പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് അധിിനിിവേ�ശംം കേ�രളത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികചരിിത്രത്തിിൽ നടത്തിിയ നിിർണ്ണാായ
കമാായ ഇടപെ�ടലുകളുടെെ രേ�ഖയാാണ്് ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� കാാനോ�ോനകൾ. കച്ച
വടബന്ധത്തിിലൂടെെയുംം മറ്റുമാായിി കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയ വ്യയത്യയസ്തമതവിിഭാാഗങ്ങളിിലെ� ജനങ്ങൾ
സഹവർത്തിിത്തത്തോ�ോടെെ നിിലകൊ�ൊളളുകയുംം മതവീീക്ഷണസങ്കുചിിതത്വവമിില്ലാാതെ� സ്വവതന്ത്രമാായിി പ്ര
വർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്ന സാംം�സ്കാാരിിക സാാഹചര്യയമാാണ്് ക്രിിസ്തുവർഷംം ആദ്യയശതകങ്ങൾ മുതൽ
കേ�രളത്തിിൽ നിിലനിിന്നത്്. മതവീീക്ഷണ വൈൈവിിധ്യയങ്ങൾ അത്രയൊ�ൊന്നുംം തന്നെ� ഗൗൗരവമാായിി
കണക്കാാക്കിിയിിരുന്നിില്ല അക്കാാലത്തെ� നാാട്ടുഭരണാാധിികാാരിികൾ. മതവൈൈവിിധ്യയത്തിിന്റെ�യുംം മതമേ�
ളനത്തിിന്റെ�യുംം തെ�ളിിവുകൾ കേ�രളീീയസമൂഹംം ഇതരമതവിിശ്വാാ�സിികളോ�ോട്് പുലർത്തിിയ തുല്യയബ
ഹുമാാനബോ�ോധ്യയത്തിിന്റെ� മാാതൃകകളാാണ്്.1 പൊ�ൊതുസമൂഹവുമാായുള്ള നിിരന്തര സമ്പർക്കത്തിിലൂടെെ
വളർന്ന കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ വിിശ്വാാ�സത്തിിൽ ക്രിിസ്തുമാാർഗ്ഗത്തെ� പിിന്തുടർന്നു. ‘മാാർത്തോ�ോമ്മാായുടെെ
മാാർഗ്ഗവുംം വഴിിപാാടുംം’ എന്ന കുറുമൊ�ൊഴിിയാായിിരുന്നു വിിശ്വാാ�സസംംബന്ധമാായിി അവർ പകർന്നുപോ�ോ
ന്നത്്. (സ്കറിിയ സക്കറിിയ, ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� കാാനോ�ോനകൾ,1994: 11) ക്രിിസ്തുവിി
ന്റെ� പിിന്തുടർച്ചാാപാാതയുടെെ നേ�ർവഴിിയാായിിരുന്നു ഈ കുറുമൊ�ൊഴിി. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മദ്ധ്യയപൌ�ൌരസ്ത്യയ
ദേ�ശത്തെ� ക്രൈൈസ്തവസഭകളുമാായിി സുദൃഢ ബന്ധംം കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ നിിലനിിർത്തിിയിിരുന്നതിിന്റെ�
തെ�ളിിവുകൾ ഉദയംംപേ�രൂർ കാാനോ�ോനയിിലെ� രണ്ടാംം�യോ�ോഗവിിചാാരംം 8-ാം�ം നിിയമാാവലിിയിിലുംം 19-ാം�ം
നിിയമാാവലിിയിിലുംം വ്യയക്തമാാണ്് (ഉ.സൂ.കാാ.,1994:133,143). ഭരണകാാര്യയങ്ങളിിൽ സ്വവയംംഭരണനിില
പാാട്് സ്വീീ�കരിിച്ചുംം മദ്ധ്യയപൌ�ൌരസ്ത്യയദേേശത്തെ� ക്രൈൈസ്തവ ആത്മീീയാാചാാര്യയന്മാാരുമാായിി സൌ�ൌഹാാർ
ദ്ദബന്ധംം നിിലനിിർത്തിി ആത്മീീയകാാര്യയങ്ങൾ നിിർവ്വഹിിച്ചുംം നിിലനിിന്നുപോ�ോന്ന കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ
16-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെ യൂറോ�ോപ്പിിനെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ക്രൈൈസ്തവസഭയ്ക്ക്് പുറത്താായിിരുന്നു.
ക്രിിസ്തുമതപ്രചാാരണംം സാാമ്രാാജ്യയത്വവ അജണ്ടയാായിി മിിഷണറിിമാാരുടെെ മേ�ൽനോ�ോട്ടത്തിിൽ
കേ�രളത്തിിലാാരംംഭിിച്ചത്് പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് വരവോ�ോടെെയാാണ്്. മദ്ധ്യയകാാല യൂറോ�ോപ്പിിൽ മതവുംം സാാമ്രാാ
ജ്യയത്വവവുംം തമ്മിിൽ നടത്തിിയ അഭേേദ്യയമാായ കൂട്ടുകെ�ട്ടുകൾ ഇതിിൽ നിിർണ്ണാായക പങ്കുവഹിിക്കുന്നുണ്ട്്.
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പതിിനഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ പ്രബലശക്തിികളാായിിരുന്ന പോ�ോർച്ചുഗലുംം സ്പെ�യിിനുംം കടന്നുകയറ്റംം
നടത്തിിയത്് ഭൂപ്രദേ�ശങ്ങൾക്ക്് വേ�ണ്ടിിയുംം അസംംസ്കൃത പദാാർത്ഥ ലഭ്യയതയ്ക്കുവേ�ണ്ടിിയുംം മാാത്രമാാ
യിിരുന്നിില്ല; പാാശ്ചാാത്യേ�േതര ജനതതിിയുടെെ സാംം�സ്കാാരിികവുംം സാാമൂഹിികവുംം മതാാത്മകവുമാായ
ജീീവിിതത്തിിൽ തന്നെ�യാായിിരുന്നു. കോ�ോളനിിനാാടുകളിിലെ� ജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം ആചാാരാാനു
ഷ്ഠാാനങ്ങളുംം ജീീവിിതചര്യയകളുംം അടർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് അവരുടെെ ആത്മസത്തയെ� നിിരാാകരിിക്കുകയുംം
മതപരമാായിി മാാർപാാപ്പയിിൽ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കുന്ന ക്രിിസ്തുമതത്തിിനു കീീഴിിൽ ആക്കിിത്തീീർക്കുകയു
മാാണ്് സ്പെ�യിിനുംം പോ�ോർച്ചുഗലുംം വിിഭാാവനംം ചെ�യ്ത മതകോ�ോളനീീകരണത്തിിന്റെ� മുഖ്യയനിിലപാാടുകൾ.
കോ�ോളനീീകരണത്തെ� പിിന്താാങ്ങിിക്കൊ�ൊണ്ടാാണ്് പാാശ്ചാാത്യയമിിഷനറിിമാാർ ആഫ്രിിക്കയിിലുംം തെ�ക്കേ�
അമേ�രിിക്കയിിലുംം മിിഷനറിിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിിപ്പോ�ോന്നത്്. കേ�രളത്തിിൽ പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് ആഗമ
നകാാലഘട്ടത്തിിൽ നടപ്പാാക്കിിയ മതപ്രചാാരണ നയപരിിപാാടിികളുംം ഇതിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തമല്ല.
റോ�ോമാാകേ�ന്ദ്രിിതമാായ മതാാധിികാാരത്തിിന്റെ� കീീഴിിൽ കേ�രളക്രൈൈസ്തവരെെ കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നതിി
നാായുള്ള നീീക്കംം 1599- ജൂൺ 20 മുതൽ 26 വരെെ ഉദയംംപേ�രൂർ മർത്തമറിിയംം പള്ളിിയിിൽ വെ�ച്ച്്
നടത്തിിയ മതസമ്മേ�ളനത്തിിന്റെ� നിിയമാാവലിികളിിൽ പ്രകടമാാണ്്. മതാാധിികാാര കേ�ന്ദ്രമെെന്ന
നിിലയിിൽ പോ�ോർച്ചുഗൽ രാാജാാവിിനെ�യുംം മാാർപാാപ്പയെ�യുംം മുഖ്യയസ്ഥാാനത്ത്് കൊ�ൊണ്ടുവരിികയാാണ്്
പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് അധിികാാരിികൾ സൂനഹദോ�ോസിിലൂടെെ മുന്നോ�ോട്ടുവെ�ച്ച നയപരിിപാാടിി. പോ�ോർച്ചുഗീീസ്്
ആർച്ച്് ബിിഷപ്പ്് അലക്സിിസ്് ഡിി മെെനേ�സിിസ്് ആണ്് സൂനഹദോ�ോസിിന്് നേ�തൃത്വംം� നല്കിിയത്്. കേ�ര
ളക്രൈൈസ്തവർ എന്ന ഭൂരിിപക്ഷത്തെ� പാാർശ്വവവത്്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് കാാനോ�ോനകളിിൽ കടന്നുവരുന്ന
അധീീശത്വവസ്ഥാാപനവുംം അതിിന്റെ� മതരാാഷ്ട്രീീയവുംം അപഗ്രഥിിക്കുകയാാണ്് ഈ പഠനംം ലക്ഷ്യയമാാ
ക്കുന്നത്്.

വേ�ഷത്തിിന്റെ� നിിറപ്പകിിട്ടുംം കോ�ോളനീീകരണവുംം
വേ�ഷംം, നഗ്നത മറയ്ക്കാാനുള്ള ഉപാാധിി മാാത്രമല്ല അധിികാാര പ്രകടനങ്ങളുടെെ പ്രധാാന ഇടവുമാാണ്്.
സ്വവത്വാാ�വിിഷ്കാാരത്തിിന്റെ� മുഖ്യയകണ്ണിിയാായ വസ്ത്രങ്ങളിിലൂടെെ കൈൈമാാറ്റംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന ആശയലോ�ോകംം
വിിപുലമാാണ്്. വസ്ത്രത്തിിന്റെ� മിിനുമിിനുപ്പുംം ഒതുക്കവുംം തുണിിയുടെെ ധാാരാാളിിത്തവുംം മറ്റുംം വ്യയക്തിി തന്നെ�
ക്കുറിിച്ചോ�ോ താാനുൾപ്പെ�ടുന്ന സമൂഹത്തെ�ക്കുറിിച്ചോ�ോ ഉള്ള ആശയലോ�ോകംം കാാഴ്ചക്കാാരനുമുന്നിിൽ
സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിൽ വസ്ത്രത്തെ� ഒരു സംംവേ�ദനചിിഹ്നമാായിി (communicational
symbol) കണക്കാാക്കാംം�. താാൻ ആരാാണ്്, ആരല്ല, ആരാാകണംം, ആരോ�ോടാാണ്് ബന്ധംം വേ�ണ്ടതുംം
വേ�ണ്ടാാത്തതുംം, വർഗ്ഗവുംം തലവുംം ഏതാാണ്് എങ്ങനെ� കാാണപ്പെ�ടണംം ആഭിിമുഖ്യയങ്ങളുംം വീീക്ഷണ
ങ്ങളുംം എന്താാണ്്, എന്നിിങ്ങനെ� സംംസ്കാാരത്തോ�ോട്് ബന്ധപ്പെ�ടുത്തിി വ്യയക്തിികൾ ഒരുപാാട്് കാാര്യയ
ങ്ങൾ തങ്ങളുടെെ വസ്ത്രധാാരണത്തിിലൂടെെ സംംവദിിക്കുന്നുണ്ട്് (വിിജയശ്രീീ മേ�നോ�ോൻ, 2011 : 24). വസ്ത്രംം
സൌ�ൌന്ദര്യയത്തെ� മാാത്രമല്ല പ്രതിിനിിധാാനംം ചെ�യ്യുന്നത്് അതിിന്് ഒരു രാാഷ്ട്രീീയവുമുണ്ട്് “ രാാജാാവിിനെ�യുംം
പ്രജകളെ�യുംം സവർണ്ണരെെയുംം അവർണ്ണരെെയുംം പുരുഷനെ�യുംം സ്ത്രീീയെ�യുംം ജാാതിിവ്യയത്യാാ�സങ്ങളെെ
യുംം വേ�ർതിിരിിക്കുംം വിിധംം വസ്ത്രംം പ്രവർത്തിിക്കുമ്പോ�ോൾ, സ്വാാ�ഭാാവിികമെെന്ന്് തോ�ോന്നിിപ്പിിക്കുംം വിിധംം
അധിികാാര പ്രത്യയയ ശാാസ്ത്രങ്ങളെെ പിിന്തുണയ്ക്കുകയാാണവ ചെ�യ്യുന്നത്് (കെ�.ഇ.എൻ., 2012:159).
വസ്ത്രത്തിിലൂടെെ സന്നിിവേ�ശിിപ്പിിക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിിക ആധിിപത്യയശ്രമങ്ങളെെയുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങ
ളെ�യുമാാണ്് ഇവിിടെെ വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.
സൂനഹദോ�ോസിിലെ� നേ�തൃസ്ഥാാനീീയൻ മെെനേ�സിിസ്് മെെത്രാാനാാണ്്. ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹ
ദോ�ോസിിൽ പങ്കുകൊ�ൊള്ളുവാാനാായിി എത്തിിച്ചേ�ർന്ന മെെനേ�സിിസിിന്റെ� വസ്ത്രവിിതാാനത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ജൊ�ൊർ
ണ്ണാാദയിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്് 2 . കുർബ്ബാാനയ്ക്കാായിി അണിിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്
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മെെനേ�സിിസ്് മെെത്രാാൻ സൂനഹദോ�ോസ്് വേ�ദിിയിിൽ സന്നിിഹിിതനാാകുന്നത്്. മെെത്രാാന്റെ� വേ�ഷവിിതാാ
നത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ചമയങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം കാാനോ�ോനകളിിലുംം സൂചനകളുണ്ട്്.
“മെെല്പട്ടക്കാാരെെൻററ അമിിശത്തിിന്ന തക്കവണ്ണംം ഒള്ള ശമയങ്ങളുംം ചമഞ്ഞ” (ഉ.സൂ.കാാ.
1994:109)
“… മെെത്രാാൻ തൻറെെറ അംംശത്തിിന്ന അടുത്ത കുപ്പാായങ്ങളുംം ഇട്ട, മുടിി കൂടാാതെ�, ത്രൊ�ൊ
ണൊ�ൊസുംംകെ�ൽ മുട്ടുംംകുത്തിി ഏവൻഗൊ�ൊലിി പുസ്തകവുംം തൊ�ൊട്ട മലങ്കരെെ ലൊ�ൊകർക്കുവെ�ണ്ടിി
താാൻ വിിശ്വാാ�സത്തുംം മെെൽ മുമ്പിിൽ താാൻ സത്യയവുംം ചൈൈത ഇന്നതിിന്ന സത്യംം� ചെ�യ്തു എന്ന
ലൊ�ൊകരൊ�ൊടു അറിിയിിക്കയുംം വെ�ണംം. അതിിന്റെ�റ ശെ�ഷംം താാൻ തൻറെെറ സിംം�ഹാാസനത്തുംം
മെെൽ ഇരിിന്ന മുടിിയുംം വെ�ച്ച ഏവൻഗൊ�ൊലിി പുസ്തകവുംം കയ്യിിൽ പിിടിിച്ച” ( ഉ.സൂ.കാാ. 1994: 114).
ഉദയംംപേ�രൂർ സമ്മേ�ളനത്തിിലെ� നേ�തൃസ്ഥാാനീീയനാായ മെെത്രാാന്റെ� വേ�ഷവിിതാാനംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
മെെത്രാാന്റെ� വേ�ഷത്തിിലുള്ള ധാാരാാളിിത്തവുംം ബാാഹ്യയമോ�ോടിിയുംം അധീീശത്വംം� ദൃഢീീകരിിക്കുന്നതിിനുള്ള
സാാധ്യയതകളാാണ്്. കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ കണ്ടുശീീലിിച്ചിിരുന്ന പൌ�ൌരസ്ത്യയ മെെത്രാാന്മാാർ താാപസന്മാാരുംം
അധിികാാരതലങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് അകന്ന്് പ്രവർത്തിിക്കുന്നവരുമാായിിരുന്നു. മാാത്രമല്ല, ജനാാധിിപത്യയ
ത്തിില ധിിഷ്ഠിിതമാായ പള്ളിി പ്രതിിപുരുഷയോ�ോഗങ്ങളിിൽ ഒന്നിിലുംം തന്നെ� മെെത്രാാൻ കടന്നുവന്ന്്
നേ�തൃത്വംം� ഏറ്റെെടുക്കുന്ന പതിിവ്് അന്നുവരെെ ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി തെ�ളിിവുകളിില്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടു
തന്നെ� മെെത്രാാൻ സന്നിിഹിിതനാായുള്ള ഒരു സമ്മേ�ളനംം കേ�രളക്രൈൈസ്തവർക്ക്് അപരിിചിിതമാാ
യിിരുന്നു. മെെത്രാാന്് അധിികപദവിിയിില്ലാാതിിരുന്ന സമൂഹത്തിിന്് മുന്നിിലേ�ക്ക്് വ്യയത്യയസ്തമാായ ചിില
ധാാരണകൾ മെെനേ�സിിസ്് മെെത്രാാനുംം സംംഘവുംം കടത്തിിവിിടുന്നു. സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� ആരംംഭദിിന
ത്തിിൽ തന്നെ�യാാണ്് മെെനേ�സിിസ്് മെെത്രാാൻ മാാർത്തോ�ോമ്മാാ നസ്രാാണിികളുടെെ ഇടയിിലേ�ക്ക്് പ്രൌ�ൌ
ഢവേ�ഷവിിതാാനങ്ങളോ�ോടെെ കടന്നുചെ�ല്ലുന്നത്്. ഉന്നതനുംം ശ്രേ�ഷ്ഠനുമാാണ്് താാനെ�ന്ന അംംഗീീകാാരംം
നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നതിിന്റെ� കാാഴ്ചയനുഭവമാാണ്് മെെത്രാാന്റെ� രാാജകീീയ വേ�ഷവിിതാാനത്തിിലൂടെെ ജനതയ്ക്ക്്
പകർന്നു നല്കുന്നുത്്. ചമയത്തിിന്റെ� ധാാരാാളിിത്തംം കൊ�ൊണ്ട്് ആദരവ്് പിിടിിച്ചുനേ�ടുന്ന സമീീപനരീീതിിയാാ
ണിിത്്. സാാധാാരണജനതയ്ക്കുമപ്പുറംം അധിിക പദവിിയുള്ള ആൾ എന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധംം വേ�ഷത്തിിലൂടെെ
സൃഷ്ടിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പട്ടക്കാാരുംം എണങ്ങരുംം3 ഉൾപ്പെ�ട്ട കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുംം പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് ഭരണാാധിികാാരിികളുംം
മെെത്രാാനുംം അനുചരവൃന്ദങ്ങളുമാാണ്് സൂനഹദോ�ോസിിൽ പങ്കെ�ടുത്തത്്. കേ�രളീീയരാായ പുരോ�ോഹിിത
രുടെെ വേ�ഷവിിതാാനത്തിിൽ പാാലിിക്കേ�ണ്ടുന്ന മര്യാ�ാദകളെെക്കുറിിച്ച്് സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� അഞ്ചാംം�
മൌ�ൌത്വാാ� ഒൻപതാംം� കാാനോ�ോനയിിൽ പ്രസ്താാവിിക്കുന്നുണ്ട്്. “പട്ടക്കാാരർക്കുംം അൽമെെനിികൾക്കുംം
തമ്മിിൽ ഭെെതംം ഒണ്ട എന്ന പൊ�ൊലെ� ഔവണ്ണംം തന്നെ� ചമയത്തിിന്നുംം ഭെെതംം ഒണ്ടാായിിരിിക്കണംം.
ഇതിിനെ�ക്കൊ�ൊണ്ട്് ശുദ്ധമാാന സൂനഹദൊ�ൊസ പ്രമാാണിിക്കുന്നു പട്ടക്കാാരരിിൽ ആരാാനുംം മുഴുക്കുപ്പാായംം
താാൻ മാാറുക്കുപ്പാായംം താാൻ കൂടാാതെ� കമ്മീീശുംം കാാക്കുപ്പാായവുംം താാനെ� ഇട്ട വീീട്ടീീന്ന പുറപ്പെ�ടരുത”(ഉ.
സൂ.കാാ.,1994:189). കേ�രളീീയപുരോ�ോഹിിതർ വേ�ഷവിിതാാനത്തിിൽ അനുശീീലിിക്കേ�ണ്ട ചിിട്ടകളെെക്കുറിി
ച്ചാാണ്് കാാനോ�ോനകളിിൽ തീീർപ്പുകല്പിിക്കുന്നത്്. കേ�രളക്രൈൈസ്തവ പുരോ�ോഹിിതർക്ക്് വേ�ഷത്തെ�ക്കുറിിച്ച്്
സ്വവയംംബോ�ോധ്യയമുണ്ടാായിിരുന്നു. “വൈൈദിികർക്കു സ്വവന്തമാായിി ഒരു പ്രത്യേ�േകവേ�ഷമുണ്ടാായിിരുന്നു. നീീണ്ട്്
അയഞ്ഞ കാാൽശരാായിിയുംം വീീതിിയുള്ള കൈൈകളോ�ോടുകൂടിിയ നീീണ്ട്് അയഞ്ഞ അങ്കിിയുംം, നാാവിിക
ക്കോ�ോളറുംം എല്ലാം�ം നല്ല വെ�ള്ള – ആയിിരുന്നു ആ വേ�ഷംം. വൈൈദിികർ താാടിി വളർത്തിിയിിരുന്നു.
പുറത്തുസഞ്ചരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അവർ അയഞ്ഞ ഒരു പുറംം കുപ്പാായവുംം മിിക്കവാാറുംം വട്ടത്തിിലുള്ള
ഒരു തൊ�ൊപ്പിിയുംം സാാമാാന്യയമാായിി അഗ്രംം വളഞ്ഞ ഒരു ഊന്നുവടിിയുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരുന്നു” എന്ന്്
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പ്ലാാസിിഡ്് പൊ�ൊടിിപ്പാാറ 16-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� കേ�രളീീയ ക്രൈൈസ്തവ പുരോ�ോഹിിതരെെക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിി
ക്കന്നുണ്ട്്. ( Thomas Kalayil; 2010: 965). ഞങ്ങൾക്ക്് വസ്ത്രംം ധരിിക്കണംം എന്നൊ�ൊരു ജനവിിഭാാഗംം
ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നതുംം നിിങ്ങൾ ഇന്ന വിിധത്തിിൽ മാാത്രമേ� വസ്ത്രംം ധരിിക്കാാവൂ എന്ന ഒരു വിിഭാാഗംം
മറ്റൊ�ൊരു വിിഭാാഗത്തോ�ോട്് കല്പിിക്കുന്നതുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിി തിിരിിച്ചറിിയേ�ണ്ടതാാണ്്. കാാനോ�ോനകളിിലെ�
അനുശാാസന, അധിികാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഷ്യയമാായിി മാാറുകയാാണവിിടെെ. വേ�ഷത്തിിലൂടെെ പ്രകടമാാകേ�ണ്ട
അധിികാാരത്തിിന്റെ� വേ�ർതിിരിിവുകൾ കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ വൈൈദിികർക്കുംം വൈൈദിികേ�തരർക്കുംം
തമ്മിിലിില്ലാാത്തതിിനാാലാാണ്് പട്ടക്കാാരൻ വേ�ഷത്തിിൽ കൃത്യയത പാാലിിക്കണമെെന്ന്് വ്യയവസ്ഥചെ�യ്യു
ന്നത്്. അഥവാാ വേ�ഷംം പദവിിചിിഹ്നമാായിി പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. വേ�ഷപ്രകടനംം അധിികാാരത്തിിന്റെ�
കണ്ണിികളിിലൊ�ൊന്നാായിി പാാശ്ചാാത്യയർ മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു. “വിിശ്വാാ�സംം ഒള്ള ലൊ�ൊകരിിടെെയുംം ഇത
ഇല്ലാാത്തവരുടെെയുംം ഭെെദംം പൊ�ൊറമെെ ഒള്ള ശമയങ്ങളുംം കൊ�ൊണ്ടുംം ഒട്ടവെ�ണംം എന്ന പള്ളിിക്ക
അതിിന്ന അതിിന സൂക്ഷംം ഒണ്ട്് ” (ഉ.സൂ.കാാ.,1994:240) എന്ന നിിയമാാവലിിയിിൽ വിിശ്വാാ�സമുള്ള
സമൂഹത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുള്ള ഉപാാധിിയാായിി വേ�ഷംം പരിിവർത്തിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. വിിശ്വാാ�സിി
വസ്ത്രത്തിിലൂടെെ തിിരിിച്ചറിിയപ്പെ�ടണമെെന്ന്് ശഠിിക്കുന്നത്് വസ്ത്രമാാതൃകകൾക്ക്് പിിന്നിിൽ പ്രവർത്തിിക്കു
ന്ന കാാഴ്ചയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയമാാണ്്.
കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ വസ്ത്രങ്ങളിിൽ പൊ�ൊതുവാായിി നിിലനിിർത്തേ�ണ്ട നിിറബോ�ോധത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചുള്ള പാാശ്ചാാത്യയവീീക്ഷണംം കാാനോ�ോനകളിിൽ കാാണാംം�. “നിിങ്ങളിിൽ ആരുംം പട്ടക്കാാരർക്ക അടുത്ത
നെ�റംം ആകുന്ന വെ�ളുപ്പുംം കറുപ്പുംം അല്ലാാതെ� ഒള്ള നെ�റംം ആകുന്നതകൊ�ൊണ്ട ചമെെകയുംം അരുത”(
ഉ.സൂ.കാാ. 1994:250) വസ്ത്രങ്ങളിിൽ ഉൾപ്പെ�ടുത്താാവുന്ന നിിറത്തിിൽ ഏകീീകരണംം കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു
ണ്ട്്. വെ�ള്ളയോ�ോ കറുപ്പോ�ോമാാത്രമേേ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാവൂ ഇത്തരത്തിിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അവയുടെെ നിിറംം
കൊ�ൊണ്ട്് സാാമുദാായിികമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടണംം. സാാമുദാായിികമാായ വേ�ർതിിരിിവ്് വസ്ത്രങ്ങളിിലെ�
നിിറപ്പകർച്ചയിിൽ പ്രകടമാാകണംം എന്നത്് ലക്ഷ്യയമാാക്കുന്നത്് അധിിനിിവേ�ശത്തിിന്റെ� മുദ്രയിിടലാാണ്്.
വസ്ത്രത്തിിന്റെ� നിിറംം കേ�വലംം സൌ�ൌന്ദര്യയപരംം മാാത്രമല്ല, സമുദാായകൂട്ടാായ്മയെ� നിിർമ്മിിക്കുന്നതിിനു
ള്ള അധിികാാരതന്ത്രമാായിി ഇവിിടെെ പ്രവർത്തിിക്കുന്നു. പാാശ്ചാാത്യയർ നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുത്ത നിിറബോ�ോധംം
കേ�രളക്രൈൈസ്തവരിിൽ അബോ�ോധതലത്തിിൽ ഇന്നുംം കുടിികൊ�ൊള്ളുന്നുണ്ട്്. കാാഴ്ചയുടെെ പിിന്നാാമ്പുറ
ങ്ങളിിൽ പ്രവർത്തിിക്കുന്ന കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ അവബോ�ോധമാാണ്് ദേ�വാാലയത്തിിൽ പോ�ോകുമ്പോ�ോൾ
വസ്ത്രത്തിിന്റെ� നിിറംം വെ�ളുപ്പിിലോ�ോ അല്ലെ�ങ്കിിൽ കറുപ്പിിലോ�ോ വിിന്യയസിിപ്പിിക്കുവാാൻ കേ�രളക്രൈൈസ്തവരെെ
പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ ചമയങ്ങളിിൽ കേ�രളത്തിിലെ� ഹിിന്ദുസമുദാായങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്തത
പാാലിിക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്ന്് കാാനോ�ോനയിിൽ വ്യയവസ്ഥപ്പെ�ടുന്നതുന്നുണ്ട്്. “ആണുങ്ങൾ ആരുംം ഇന്നിി
തൊ�ൊടങ്ങിി കാാതകുത്തരുത എന്നുംം വളത്തരുത എന്നുംം. ഇതിിന്ന എടത്തൂടെെ ചൈൈയ്യുന്നവകെ�
മെെൽപ്പട്ടക്കാാരന്റെ� മനസ്സിിന്ന തക്കവണ്ണംം കുറ്റപ്പെ�ടുക്കയുംം വെ�ണംം” ( ഉ.സൂ.കാാ. 1994:240).
ചമയങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തരാാകുന്നിില്ലെ�ങ്കിിൽ പള്ളിിക്ക്് പുറത്താാക്കുംം എന്ന ഭീീഷണിിപ്പെ�ടുത്തലാാണ്്.
ഭീീഷണിിയിിലൂടെെ കീീഴാാളന്റെ� മേ�ൽ ആധിിപത്യംം� നേ�ടുകയാാണ്്. കോ�ോളനിിമേ�ധാാവിിയെ� ഉന്നതനാാക്കിി
പ്രതിിഷ്ഠിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് പുരോ�ോഹിിതനെ�യുംം വിിശ്വാാ�സിികളെെയുംം അതിിനുകീീഴിിൽ നിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടുള്ള
വസ്ത്രമാാതൃക വ്യയവസ്ഥചെ�യ്യുകയാാണ്് സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� കാാനോ�ോനകളിിൽ.

സ്ഥലവുംം അധിികാാരവുംം
സ്ഥലംം എന്നത്് വ്യയതിിരിിക്തതയുള്ള ഇടമാാണ്്. കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ഉദയംംപേ�രൂർ എന്ന പള്ളിിയാാണ്്
സൂനഹദോ�ോസിിന്് തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്്, കേ�രളത്തിിൽ പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് അധിിനിിവേ�ശ ഇടങ്ങളിിൽ
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പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് ശക്തിിയുടെെ വിിന്യയസനംം സമതുല്യയമല്ലാാത്തതിിനാാലാാണ്് സൂനഹദോ�ോസിിനാായിി ഉദയംം
പേ�രൂർ തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നത്്. അധീീശവർഗത്തിിന്റെ� രാാഷ്ട്രീീയ അധിികാാര പരിിധിിയിിൽ ഒതുങ്ങുന്ന
അഥവാാ ഒതുക്കാാവുന്ന ഇടമാാണ്് ഉദയംംപേ�രൂർ എന്ന്് പോ�ോർച്ചുഗീീസുകാാർ മനസ്സിിലാാക്കിിയിിരുന്നു.
അധീീശവർഗംം അതിിന്് പര്യാ�ാപ്തമാായ സ്ഥലംം എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം നിിലനിിർത്തിിക്കൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കുംം. കൊ�ൊച്ചിി
രാാജാാവ്് പോ�ോർച്ചുഗീീസുകർക്ക്് നല്കിിയ പിിന്തുണയുംം സംംഘർഷങ്ങളുണ്ടാായാാൽ കൊ�ൊച്ചിിയിിൽ നിിന്നുംം
സൈൈനിികസന്നാാഹങ്ങളെെ എത്തിിക്കുന്നതിിനുള്ള സൌ�ൌകര്യയവുമാാണ്് കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ഉദയംംപേ�രൂർ
പള്ളിി തെ�രഞ്ഞെ�ടുക്കുന്നതിിന്് കാാരണമാാകുന്നത്്. കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ കേ�ന്ദ്രമാായ അങ്കമാാലിി
ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഉദയംംപേ�രൂരിിലെ� പള്ളിിയിിൽ വെ�ച്ച്് സൂനഹദോ�ോസ്് നടത്തുവാാൻ നിിശ്ചയിിക്കുന്നതുംം
അധിികാാരപരമാായിി കൈൈപിിടിിയിിൽ ഒതുങ്ങുന്ന /ഒതുക്കാാവുന്ന സ്ഥലമാാണ്് ഉദയംംപേ�രൂർ എന്നുള്ള
തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്്. പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് സൈൈനിികശക്തിികൾക്ക്് പൂർണ്ണമാായുംം നിിയന്ത്രണ സാാധ്യയതയുള്ള
ഇടംം എന്നതാാണ്് സ്ഥലപരത മുന്നോ�ോട്ടുവെ�യ്ക്കുന്നത്്. ഇരിിപ്പിിടംം നിിർമ്മിിക്കുന്ന അധിികാാരശ്രേ�ണീീ
കരണംം ഉദയംംപേ�രൂർ കാാനോ�ോനകളിിൽ വ്യയക്തമാാണ്്. സിംം�ഹാാസനത്തിിൽ ഇരിിക്കുന്ന മെെത്രാാനെ�
യാാണ്് സൂനഹദോ�ോസിിൽ കാാണാാവുന്നത്്4. രാാജകീീയപ്രൌ�ൌഢിിയുള്ള വേ�ഷംം ധരിിച്ച്് കിിരീീടമണിിഞ്ഞ്്
ഏവൻഗേ�ലിിയോ�ോൻ പുസ്തകംം കൈൈയിിലേ�ന്തിി ജനങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വേ�റിിട്ട്് സിംം�ഹാാസനത്തിിലാാണ്്
മെെത്രാാൻ ഇരിിക്കുന്നത്്. ‘മാാർത്തോ�ോമ്മാായുടെെ മാാർഗ്ഗവുംം വഴിിപാാടുംം’ വാാമൊ�ൊഴിിയാായിി മനസ്സിിലുറച്ചുകിി
ടന്ന കേ�രളക്രൈൈസ്തവർക്ക്് സിംം�ഹാാസനത്തിിലിിരിിക്കുന്ന മെെത്രാാൻ എന്നത്് സങ്കല്പിിക്കാാവുന്നതിിലു
മപ്പുറമാായിിരുന്നു; കാാരണംം കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ വഴക്കങ്ങളിിൽ സന്ന്യാാ�സാാചാാര്യയന്മാാരാായിിരുന്നു
മെെത്രാാന്മാാർ. സിംം�ഹാാസനംം മോ�ോഹിിക്കുകയോ�ോ അധിികാാരപരമാായിി വിിശ്വാാ�സിികളോ�ോട്് ഇടപെ�ടു
കയോ�ോ ചെ�യ്യുന്ന വഴക്കംം അവരിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്നിില്ല. കേ�രളക്രൈൈസ്തവർക്കുമുന്നിിൽ രാാജാാധിികാാ
രത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു രൂപമാായിി മെെത്രാാന്റെ� സിംം�ഹാാസനംം പ്രതിിഷ്ഠിിക്കപ്പെ�ടുന്നു. കർത്തൃസ്ഥാാനീീയൻ
താാനാാണെ�ന്ന ബോ�ോധ്യംം� മെെനേ�സിിസിിന്് ജനങ്ങളിിൽ സൃഷ്ടിിച്ചെ�ടുക്കുവാാൻ ഇതു സാാധിിച്ചിിരുന്നു
എന്ന്് കാാനോ�ോനകൾ തന്നെ� സൂചന നല്കുന്നുണ്ട്്. ഉദയംംപേ�രൂർ സൂനഹദോ�ോസിിലെ� ഉന്നതാാധിികാാരിി
മെെത്രാാൻ തന്നെ�യാാണെ�ന്ന സാംം�സ്കാാരിിക സൂചന ഇതിിലൂടെെ പകരുന്നു. പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് ആഗമ
നത്തോ�ോടെെയാാണ്് സിംം�ഹാാസനത്തിിൽ ഇരിിക്കുന്ന മെെത്രാാനെ� കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ കാാണുന്നത്്.
ആധിിപത്യയത്തിിനുംം അടക്കിിവാാഴലിിനുംം സിംം�ഹാാസനംം കൂടിിയേ� തീീരൂ എന്ന ബോ�ോധ്യംം� മെെനേ�സിി
സിിനുണ്ടാായിിരുന്നു.
കാാനോ�ോനകളിിൽ കടന്നുവരുന്ന സത്യയപ്രസ്താാവനകളിിലെ�ല്ലാം�ം നിിഴലിിക്കുന്ന കേ�ന്ദ്രയിിടംം
യൂറോ�ോപ്പുംം കത്തോ�ോലിിക്കാാമതവുമാാണ്്. ക്രൈൈസ്തവരിിൽ നിിലവിിലുണ്ടാായിിരുന്ന വിിശ്വാാ�സവഴക്കങ്ങൾ
ചണ്ഡാാളത്തമാാണെ�ന്നുംം സത്യയവിിരുദ്ധമാാണെ�ന്നുംം കാാനോ�ോനകളിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊ
ണ്ടാാണ്് ഇത്് സാാധ്യയമാാകുന്നത്്. “മാാർ അവുറാാഹംം മെെത്രാാൻ മരിിച്ചതിിൽ പിിന്നെ� മലംംകരക്കു
ശുദ്ധമാാനപാാപ്പാാടെെ പ്രമാാണത്താാലെ� ഒര മെെല്പട്ടക്കാാരൻ വരിികിിൽ വഗുദാാശിിയിിലെ� പാാത്രിിയർ
ക്കീീസിിന്റെ� കല്പനയാാൽ വരിികിിലെ� നമുക്കു കയിിക്കൊ�ൊണ്ടു കുടു എന്നുംം ഇന്നാാര ഇരിിക്കുന്നതിിന
തക്കവണ്ണംം ഇരിിന്നുകുടുംം എന്നുംം ചെ�ലര സത്യംം� ചൈൈതു എന്ന ഇ സുനഹദോ�ോസു കെ�ട്ടു. ആ സത്യംം�
വാാസ്തവംം അല്ല ശുദ്ധമാാന റൊ�ൊമ്മാാപള്ളിിയൊ�ൊടുംം ശ്ലീീഹന്മാാരുടെെ പ്രമാാണത്തൊ�ൊടുംം മറുത്ത അത്രെ�.
ഇ സത്യയത്തിിന്ന ഒത്തവണ്ണംം ഇരിിക്കുന്നത ചണ്ടാാളത്വംം� അത്രെ�. ഇവണ്ണംം സത്യംം�ചൈൈയിിപ്പിിക്കുന്നത
അവർക്കുംം ചൈൈയുന്നവർക്കുംം മഹറൊ�ൊൻ ഉണ്ടാംം� എന്ന എല്ലാാവരുംം അറിിക. വിിശെ�ഷിിച്ച ശുദ്ധമാാന
പാാപ്പാാടെെ പ്രമാാണംം കൂടാാതെ� വരുന്ന മെെല്പട്ടക്കാാരനെ� കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുക ഇല്ലന്നുംം ശുദ്ധമാാന പാാപ്പാാ
മലംംകരക്ക മെെല്പട്ടക്കാാരനാായിി യാാത്രയാാക്കുന്നവരെെ അന്തരംം കൂടാാതെ� കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുന്നെ�ൻ എന്ന
സത്യംം� ചൈൈയുന്നേ�ൻ” (ഉ.സൂ.കാാ. 1994: 143). പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് മതകോ�ോളനീീകരണ താാല്പര്യയങ്ങളെെ
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സംംരക്ഷിിക്കുംംവിിധമാാണ്് കാാനോ�ോനകളിിൽ കാാണുന്ന സത്യയത്തിിന്റെ� ശാാസനംം. അത്് കോ�ോളനിി
ജനതയുടെെ നിിലവിിലിിരുന്ന മതബോ�ോധ്യയങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വ്യയത്യയസ്തവുമാാണ്്. കോ�ോളനിിമേ�ധാാവിിയുടെെ
സ്ഥാാപിിതതാാല്പര്യയങ്ങളെെ പിിന്താാങ്ങുന്നതാാണ്് കാാനോ�ോനകളിിൽ കാാണുന്ന സത്യയപ്രസ്താാവനകൾ.
മാാർപാാപ്പയുടെെ അധിികാാരത്തെ� സ്ഥാാനപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനാായുള്ള നിിയമങ്ങൾക്ക്് കടകവിിരുദ്ധമാായ
കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ ആശയങ്ങളെെയോ�ോ പ്രസ്താാവനകളെെയോ�ോ സ്വീീ�കരിിക്കുന്നിില്ല. മേ�ൽപ്രസ്താാവിി
ച്ച ഉദ്ധരണിികളിിലുംം ഇത്് പ്രകടമാാണ്്. കേ�രളക്രൈൈസ്തവർക്ക്് വഗുദാാശിിയിിലെ�(ബാാബിിലോ�ോൺ)
പാാത്രിിയർക്കീീസുമാായുള്ള ബന്ധമാാണ്് ഇവിിടെെ പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുന്നത്്. ഇത്് വാാസ്തവമാാണോ�ോ
അവാാസ്തവമാാണോ�ോ എന്ന പ്രശ്നത്തെ�ക്കാാൾ പ്രാാധാാന്യയമേ�റിിയതാാണ്് യൂറോ�ോകേ�ന്ദ്രിിതമല്ലാാത്ത
ഇത്തരംം ബന്ധങ്ങളെെ നിിർവീീര്യയമാാക്കുക എന്നത്്. അതിിനു നിിലനിിൽപ്പുണ്ടാായാാൽ മാാർപാാപ്പയുടെെ
അധിികാാരംം പിിന്തള്ളപ്പെ�ടുംം. അതുകൊ�ൊണ്ട്് അത്തരംം പാാരമ്പര്യയങ്ങളെെ പിിന്താാങ്ങുന്നവർ ‘ചണ്ടാാള
രാാണ്്’ എന്ന്് പ്രസ്താാവിിക്കുന്നു. മാാർപാാപ്പയിിൽ കേ�ന്ദ്രീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്ന അധിികാാരസ്ഥാാപനത്തിിന്റെ�
നിിർമ്മിിതിിയാാണ്് തദ്ദേേശീീയ വ്യയവഹാാരമാാതൃകകളെെ ഇല്ലാായ്മചെ�യ്യാാൻ മെെനേ�സിിസ്് മെെത്രാാനെ�
പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
കേ�രളത്തിിന്റെ� പൊ�ൊതുമണ്ഡലത്തിിൽ നിിന്നുംം വ്യയതിിരിിക്തമാായൊ�ൊരു ഉപസമൂഹംം എന്ന
തരത്തിിൽ കേ�രളക്രൈൈസ്തവരെെ കണ്ണിിതിിരിിക്കുന്ന സമീീപനംം കാാനോ�ോനയിിൽ പ്രയോ�ോഗിിക്കുന്നുണ്ട്്.
പള്ളിിമണിികളുടെെ സ്ഥാാപനത്തെ� ഇതിിന്റെ� സാാധ്യയതയാായിി കാാണാംം�. 16-ാം�ം നൂറ്റാാണ്ടുവരെെ കേ�രള
ത്തിിലെ� ബഹൂഭൂരിിപക്ഷംം ക്രൈൈസ്തവാാലയങ്ങളിിലുംം പള്ളിിമണിികൾ ഉയരത്തിിൽ സ്ഥാാപിിച്ചിിരുന്നിില്ല
എന്ന്് കാാനോ�ോനയിിലൂടെെ വ്യയക്തമാാണ്് (ഉ.സൂ.കാാ., 1994: 223). സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� 7-ാം�ം മൌ�ൌത്വവ
7-ാം�ം യൊ�ൊഗവിിജാാരംം 29-ാം�ം നിിയമവ്യയവസ്ഥയിിൽ “മലംംകരെെ എടവകയിിൽ മിിക്കതിിലുംം മണിി ഇല്ലാാ.
ചെ�ലടത്ത ഒള്ളതിിനെ� പള്ളിി അകത്ത തന്നെ� കെ�ട്ടിിത്തൂക്കിി ഞാായംം. അതിിനെ�ക്കൊ�ൊണ്ട വഴിിയെ�
മണിി തട്ടിിക്കൂടാാതാാനുംം. അങ്ങിിനെ� അകത്ത കെ�ട്ടിിത്തൂക്കുന്നത യെ�ഗ്യംം� അല്ല. ഇതിിനെ�ക്കൊ�ൊണ്ട
ശുദ്ധമാാന സൂനഹദൊ�ൊസ കല്പിിക്കുന്ന എല്ലാാ പള്ളിികളിിലുംം പൊ�ൊറത്ത മണിിത്തൂക്കുവാാൻ പൊ�ൊക്ക
ത്തിിൽ പണീീച്ച ഒണ്ടാാക്കണംം എന്നാാൽ അവുടെെന്ന കട്ടുപൊ�ൊകുംം എന്ന തൊ�ൊന്നുന്നെ�ടത്ത
എകാാരമാായിിട്ട തീീർത്ത പൂട്ടിിക്കൊ�ൊള്ളുകയുംം വെ�ണംം. അവിിടുന്ന തട്ടിി വിിശ്വാാ�സകാാരര കെ�ൾക്കയുംം
വെ�ണംം”(ഉ.സൂ.കാാ.,1994:223). പള്ളിിയ്ക്ക്് പുറത്ത്് മണിിസ്ഥാാപിിച്ച്് ക്രൈൈസ്തവിികതയുടെെ അടയാാള
പ്പെ�ടുത്തലാായിി പൊ�ൊതുസമൂഹത്തിിനുമുന്നിിൽ പള്ളിി മണിിനാാദംം പ്രതിിധ്വവനിിക്കുന്നത്് ഉദയംംപേ�രൂർ
സൂനഹദോ�ോസിിലൂടെെയാാണ്്. പള്ളിിമണിികൾ സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിനു പോ�ോർച്ചുഗീീസുകാാർ കല്പിിച്ച പ്രാാ
മുഖ്യയത്തെ� പതിിനെ�ട്ടാം�ം നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ ശക്തമാായ ഭാാഷയിിൽ വിിമർശിിക്കുന്നത്്
പാാറേേമാാക്കൽ തോ�ോമ്മാാക്കത്തനാാരുടെെ വർത്തമാാനപ്പുസ്തകത്തിിൽ കാാണാംം�. “നിിന്റെ� വിിചാാരവുംം
പ്രവൃത്തിിയുംം സൂക്ഷിിച്ചുകണ്ടാാൽ ഭക്തിി പുറമേ� കാാണിിക്കാാൻ വേ�ണ്ടിി തന്റെ� ശമ്പളംം ചെ�ലവഴിിച്ച്്
ഒരു വലിിയ മണിി വാാങ്ങിി പള്ളിിയിിൽ കെ�ട്ടിിത്തൂക്കിിയ പിിശാാചിിന്റെ� പ്രവൃത്തിിപോ�ോലെ�യാാണ്്. കുർ
ബാാനയുടെെ സമയംം ജനങ്ങളെെ അറിിയിിക്കാാൻ പള്ളിിയിിൽ ഒരു വലിിയ മണിി വാാർപ്പിിച്ചു തൂക്കിിയതു
ലോ�ോകദൃഷ്ടിിയിിൽ ഒരു പുണ്യയകർമ്മമാാണല്ലോ�ോ? എന്നാാൽ പിിശ്ശാാചിിന്റെ� ഉള്ളിിലിിരിിക്കുന്ന വിിചാാര
മെെന്താായിിരുന്നന്നോ�ോ? മണിിയിില്ലാാഞ്ഞപ്പോ�ോൾ സമയംം അറിിയാാൻ പ്രയാാസമാായിിരുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്്
ആളുകൾ കൂർബാാന തുടങ്ങുന്നതിിനുമുമ്പേ�തന്നെ� പള്ളിിയിിൽ വരുമാായിിരുന്നു കുർബാാന തുടങ്ങു
ന്നതുവരെെ അവർ അവിിടെെയിിരുന്ന്് പ്രാാർത്ഥിിച്ചുപോ�ോന്നു. ഈ വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ സഹിിക്കവയ്യാാഞ്ഞിി
ട്ടാാണ്് ചെ�കുത്താാന്റെ� സന്തതിികൾ മണിിവാാങ്ങിി പള്ളിിയിിൽ സ്ഥാാപിിച്ചത്്. ഇനിി അവർ കുർബാാന
ആരംംഭിിച്ചുകഴിിഞ്ഞേ� പള്ളിിയിിലെ�ത്തുകയുള്ളു” (തോ�ോമ്മാാക്കത്തനാാർ, 1994: 258). കേ�രളക്രൈൈസ്തവ
സമൂഹത്തിിന്് ആവശ്യയമുള്ളത്് എന്ന തോ�ോന്നലുളവാാകാാത്തതാാണ്് പള്ളിിമണിികളുടെെ ഉയരത്തിിലുള്ള
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പ്രതിിഷ്ഠ. ക്രിിസ്ത്യയൻ ദേേവാാലയങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം മുഴങ്ങുന്ന പള്ളിിമണിി നാാദത്തിിലൂടെെ ശ്രാാവ്യയരൂപത്തിിൽ
കേ�രളസമൂഹത്തിിൽ സ്ഥാാനപ്പെ�ടുന്നു. ക്രൈൈസ്തവർ എന്ന ഉപസമൂഹത്തെ� നിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന പ്ര
വണതയാാണിിത്്.
ക്രിിസ്തീീയതയുടെെ പേ�രിിൽ അപരത്വവത്തെ� നിിർമ്മിിക്കുന്ന മാാനസിികവ്യാാ�പാാരംം കാാനോ�ോനയിിൽ
പ്രകടമാാണ്് . സൂനഹദോ�ോസിിലെ� ഏഴാം�ം യോ�ോഗവിിചാാരത്തിിലെ� ഒമ്പതാംം� കാാനോ�ോനയിിൽ
‘അങ്ങാാടിി’കളിിലേ�ക്ക്് കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ മാാറിിത്താാമസിിക്കണമെെന്ന്് വ്യയവസ്ഥചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്.
“ശുദ്ധമാാന സൂനഹദൊ�ൊസ ഇ എടവകയിിലെ� വിിശ്വാാ�സക്കാാരര ഒക്കയൊ�ൊടുംം കൂടെെ അപേ�ക്ഷിിക്കുന്നു.
എല്ലാാവരുംം അങ്ങാാടിിയിിൽ തന്നെ�കൂടെെ എംംകിിലുംം അരിികെ� എംംകിിലുംം വെ�ണംം ഇരിിപ്പാാൻ (ഉ.സൂ.
കാാ. 1998:237). ‘മലയാാളരിിടെെ പ്രവൃത്തിിയുംം കൃത്യയങ്ങളുംം കൂടിിപുലർച്ചയുംം’ ഉണ്ടാാവാാതിിരിിക്കുന്നതിിനുംം
‘മലയാാണ്മയുംം അതിിലെ� പഠിിത്വവവുംം’ ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് ക്രിിസ്തീീയമാാർഗ്ഗത്തിിൽ അവരുടെെ വിിശ്വാാ�സങ്ങൾ
സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനാായിിട്ടാാണ്് ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ അങ്ങാാടിിയിിൽ വന്ന്് കൂട്ടമാായിി താാമസിിക്കണമെെ
ന്ന്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഈ തീീരുമാാനംം ലംംഘിിക്കുന്നവരെെ പള്ളിിയിിൽ പ്രവേ�ശിിപ്പിിക്കരുതെ�ന്നുംം
കാാനോ�ോനയിിൽ ക്രമപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കേ�രളക്രൈൈസ്തവരുടെെ സ്വവത്വവനിിർമ്മിിതിിയിിൽ ദേ�ശത്തിിന്റെ�
മുദ്രയുണ്ടാായിിരുന്നു. ഇതിിനെ� തടയിിട്ടുകൊ�ൊണ്ട്് മതപരമാായ സ്വവത്വവത്തെ� പെ�രുപ്പിിച്ചു കാാട്ടുകയാാണ്്
സൂനഹദോ�ോസിിൽ. കേ�രളത്തിിലെ� മറ്റു ജനതയിിൽ നിിന്നുംം വ്യയത്യയസ്ത മതവിിഭാാഗമാായിി ക്രൈൈസ്തവരെെ
വേ�ർതിിരിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായാാണ്് അവരെെ പൊ�ൊതുബോ�ോധ കൂട്ടാായ്മയിിൽ നിിന്നുംം പിിന്തിിരിിപ്പിിച്ച്്
മതബോ�ോധക്കൂട്ടാായ്മയിിലേ�ക്ക്് എത്തിിക്കുന്നത്്. ക്രിിസ്തുമതത്തിിന്റെ� പാാശ്ചാാത്യയമാാതൃക കേ�രളക്രൈൈ
സ്തവ ജനതയിിൽ സ്ഥാാപിിച്ചെ�ടുക്കുകയുംം അതുവഴിി സാാമുദാായിിക മതബോ�ോധത്തിിനാാക്കംം വർദ്ധിിപ്പിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പാാശ്ചാാത്യയ വരേ�ണ്യയവർഗ്ഗ സങ്കല്പമാാണ്് കേ�രളീീയ നാാട്ടാാചാാരങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം
കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ വേ�റിിട്ടു നിിൽക്കണമെെന്നു്് ആജ്ഞാാപിിക്കുവാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നത്്. മതബോ�ോധ
ത്തിിന്റെ� മണ്ഡലത്തിിൽ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ കലർത്തിി ക്രിിസ്തീീയതയുടെെ പേ�രിിൽ അന്യയരെെ നിിർമ്മിിക്കു
ന്ന മാാനസിികവൃത്തിിയുടെെ അടരുകളാാണിിത്്. ക്രൈൈസ്തവദേ�വാാലയങ്ങളിിലെ� ഗാായകസംംഘത്തിിൽ
അക്രൈൈസ്തവരുംം പങ്കാാളിികളാായിിരുന്നു. പള്ളിികളിിൽ വാാദ്യയങ്ങൾ കൈൈകാാര്യം�ം ചെ�യ്യുന്നതിിനുംം ഗാാനാാ
ലാാപനത്തിിനുംം ക്രൈൈസ്തവേ�തരരെെ പങ്കെ�ടുപ്പിിക്കരുതെ�ന്ന്് സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� നിിയമാാവലിിൽ രേ�ഖ
പ്പെ�ടുത്തുന്നു5. ക്രൈൈസ്തവരെെന്നുംം അക്രൈൈസ്തവരെെന്നുംം വേ�ർതിിരിിവിില്ലാാതെ� പുലർന്നിിരുന്ന കേ�രളീീയ
ജനസമൂഹത്തിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികമാായ ഏകത്വവത്തെ� തകർക്കുകയാാണിിവിിടെെ. ക്രൈൈസ്തവരെെ വേ�റിിട്ട
ഗണമാാക്കിി മാാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ� മതപരമാായ വിിടവുകൾ കല്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ദേേശപരമാായിി ഉണ്ടാായിിരുന്ന
ഏകീീഭാാവത്തെ� ജനമനസ്സുകളിിൽ നിിന്ന്് ചിിതറിിച്ചുകളയുന്നു.
സമൂഹകൂട്ടാായ്മയിിൽ നിിന്നുംം കേ�രളക്രൈൈസ്തവരെെ വേ�ർപ്പെ�ടുത്തിി സമുദാായകൂട്ടാായ്മയെ� സന്നിി
വേ�ശിിപ്പിിക്കുവാാൻ പോ�ോർച്ചുഗീീസുകാാർ ശ്രമിിച്ചുപോ�ോന്നു. ഇതിിനാായിി പ്രദേ�ശിിക സംംസ്കാാരവഴക്കങ്ങളെെ
തടയിിടുവാാനുംം കാാനോ�ോനകളിിൽ വ്യയവസ്ഥചെ�യ്യുന്നു. വിിവാാഹവേ�ളയിിൽ കേ�രളക്രൈൈസ്തവർപുലർത്തു
ന്ന ആചാാരങ്ങളിിലുൾപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ‘നെ�ല്ലുംംനീീരുംം വീീഴ്ത്തൽ’ എന്ന ചടങ്ങ്് . വിിവാാഹപ്പന്തലിിലേ�ക്കു
പ്രവേ�ശിിക്കുന്ന നവദമ്പതിികളെ� വരന്റെ� മാാതാാവ്് നെ�ല്ലുംം നീീരുംം വെ�ച്ച്് സ്വീീ�കരിിക്കുന്ന ചടങ്ങണിിത്്.
ഒരു കൈൈയിിൽ നാാടയിിട്ടുകത്തിിച്ച കോ�ോലുവിിളക്കുംം മറുകൈൈയിിൽ നെ�ല്ല്്, വെ�ള്ളംം(നീീര്്), കുരുത്തോ�ോല
ഇവ ഒന്നിിച്ചിിട്ട താാലവുമേ�ന്തിി വരന്റെ� സഹോ�ോദരിി നിില്ക്കുംം. കുരുത്തോ�ോല വെ�ള്ളത്തിിൽ മുക്കിി വരന്റെ�
അമ്മ വധൂവരന്മാാരുടെെ നെ�റ്റിിയിിൽ മൂന്നുതവണ കുരിിശാാകൃതിി വരയ്ക്കുന്നു. നെ�ല്ലുംം നീീരുംം വീീഴ്ത്തൽ കേ�ര
ളജനതയുടെെ കാാർഷിികസംംസ്കൃതിിയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തെ�യാാണ്് സൂചിിപ്പിിക്കുന്നത്്. നെ�ല്ലുംം നീീരുംം
വീീഴ്ത്തുന്ന കീീഴ്വഴക്കംം വൈൈവാാഹിിക ജീീവിിതത്തിിന്റെ� നല്ല നാാളുകൾക്കാായുള്ള മംംഗളാാശംംസകളുടെെ
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പ്രതിിനിിധാാനമാായിിട്ടാാണ്് കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ കണ്ടിിരുന്നത്്. നെ�ല്ല്് ഐശ്വവര്യം�ം, ഉൽപ്പാാദനക്ഷമത
എന്നിിവയുടെെയുംം വെ�ള്ളംം അഭിിഷേ�കത്തിിന്റെ�യുംം ശുദ്ധിിയുടെെയുംം പ്രതീീകമാാണ്്. ജൈൈവസംംസ്കൃതിി
യുടെെ ഭാാഗമാായിി നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള നാാട്ടുവഴക്കമാാണ്് നെ�ല്ലു നീീരുംം വെ�യ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ്് ഇതാാകട്ടെെ
പാാശ്ചാാത്യയർക്ക്് അപരിിചിിതവുംം. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� പ്രാാകൃതാാചാാരമെെന്ന കണക്കെ� വീീക്ഷിിക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുന്നു കേ�രളത്തിിന്റെ� ജൈൈവപരിിസ്ഥിിതിിയെ� മാാനിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടുള്ള കീീഴ്വഴക്കങ്ങളെെയുംം
നാാട്ടാാചാാരങ്ങളെ�യുംം നിിഷേ�ധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് വ്യയവസ്ഥാാപിിതമതത്തിിന്റെ� അധാാകാാരശക്തിി ഉറപ്പിിക്കുന്ന
സമീീപനമാാണ്് കാാനോ�ോനയിിൽ നിിലനിിൽക്കുന്നത്്.
കേ�രളക്രൈൈസ്തവർക്കുമേ�ൽ അധീീശത്വംം� സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിൽ വേ�ഷംം, സ്ഥലംം എന്നിിവ നിിർ
ണ്ണാായക ഘടകങ്ങളാായിി തീീരുന്നുണ്ട്്. വേ�ഷത്തിിന്റെ� അത്യാാ�കർഷണംം മെെത്രാാനെ� സമ്മേ�ളനത്തിി
ന്റെ� അധിികാാരിിയാാക്കിി നിിലനിിർത്തുന്നുണ്ട്്. അടിിച്ചേ�ൽപ്പിിക്കുന്ന നിിയമവ്യയവസ്ഥയിിൽ വേ�ഷംം
പ്രധാാനഘടകമാായിി കാാനോ�ോനകളിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുന്നുണ്ട്്. അധിികാാരപരമാായിി ശ്രേ�ണീീകരണംം
നിിലനിിർത്തുവാാനുംം സാാമുദാായിികമാായിി വേ�ർതിിരിിവ്് സൃഷ്ടിിക്കുന്നതിിനുംം വേ�ഷത്തിിലൂടെെ കൈൈമാാറ്റംം
ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന ആശയലോ�ോകത്തിിലൂടെെ സാാധ്യയമാാകുന്നു. പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് സൈൈനിികശക്തിികൾക്ക്്
നേ�രിിട്ട്് ഇടപെ�ടാാവുന്ന തരത്തിിൽ സ്ഥലപരതയെ� നിിർമ്മിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സൂനഹദോ�ോസ്് അരങ്ങേ�
റിിയത്്. പോ�ോർച്ചുഗീീസ്് മതാാധിികാാരിികളുംം സൈൈനിികമേ�ധാാവിികളുംം തമ്മിിൽ നടത്തിിപ്പോ�ോന്ന രാാഷ്ട്രീീയ
കൂട്ടുകെ�ട്ടുകൾ ഇതിിൽ നിിന്നുംം വ്യയക്തമാാണ്്. അഥവാാ മതകൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം പോ�ോർച്ചുഗീീസിിന്റെ�
രാാഷ്ട്രീീയലക്ഷ്യംം� കൂടിിയാായിിരുന്നു. ഏകസാംം�സ്കാാരിിക മതബോ�ോധത്തിിലുറച്ച നിിയമാാവലിികളെെ ബഹു
സാംം�സ്കാാരിിക മതസാാഹചര്യയത്തിിൽ നിിന്നുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കേ�രളക്രൈൈസ്തവർ പാാലിിക്കേ�ണ്ടിിവന്നത്്.
ഇതിിനാായിി സാംം�സ്കാാരിികപരസ്പരാാശ്രയംം എന്ന സാാമൂഹിികസ്ഥിിതിിവിിശേ�ഷത്തെ�യാാണ്് കാാനോ�ോന
തകർത്തെ�റിിയുന്നത്്. കേ�രളമെെന്ന പൊ�ൊതുസംംവർഗ്ഗത്തിിനകത്ത്് രൂപപ്പെ�ട്ട കേ�രളക്രൈൈസ്തവ സാാമൂ
ഹിികഘടനയാാണ്് പുറന്തള്ളൽ രാാഷ്ട്രീീയത്തിിലൂടെെ അട്ടിിമറിിയ്ക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.

കുറിിപ്പുകൾ
1.

തരിിസാാപ്പളളിി ശാാസനംം കേ�രളത്തിിലെ� മതവൈൈവിിധ്യയത്തെ� അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നുണ്ട്്. ഇതിിൽ സാാക്ഷിികളാായിിരുന്ന
ജൂതന്മാാർ ഹീീബ്രുലിിപിിയിിലുംം സുറിിയാാനിിക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾ സിിറിിയൻ ലിിപിിയിിലുംം ഇസ്ലാാമിികൾ കൂഫിിക്് ( അറബിി)
ലിിപിിയിിലുംം ഒപ്പുകുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്( പുതുശ്ശേ�രിി രാാമചന്ദ്രൻ,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.

എണങ്ങ- എണങ്ങ്്. fraternity, എണങ്ങർ-നസ്രാാണിികൾ (സ്കറിിയാാ സക്കറിിയ (എഡിി.) 1994: 255)

4.

പള്ളിിയകത്ത്് മെെത്രാാന്റെ� ഇരിിപ്പിിടംം സംംബന്ധിിച്ച്് കാാനോ�ോന നല്കുന്ന സൂചനകൾ ഇങ്ങനെ�യാാണ്്:-

5.

“...സിംം�ഹാാസനത്തിിന്മൽ ഇരുന്ന തക്കസാായിിൽ എഴുത്തുപെ�ട്ട അപ്പ്്ളത്തെ� ക്രിിയകളുംം ചെ�യ്ത തെ�കച്ച ഈ
യൊ�ൊഗത്തിിനു ഈ എടവകയിിലെ� മരിിയാാതെ�ക്ക തക്കവണ്ണംം വിിളിിക്കപ്പെ�ട്ടവന്ന പട്ടക്കാാരരുംം എണങ്ങരുംം ക്രമ
ത്താാലെ� ഒരിിമിിച്ച ഇരുന്നാാറെെ അനെ�കംം ബഹുമാാനപ്പെ�ട്ട മാാർ അല്ലെ�ശമെെത്രാാൻ ചൊ�ൊല്ലിിയത ഇത” (ഉ.സൂ.കാാ.,
1994: 109)

6.

“എല്ലാാവരുംംകൂടെെ യൊ�ൊഗമാായാാറെെ മെെത്രാാൻ തൻറെെറ സിംം�ഹാാസനത്തുംംമെെൽ ഇരിിന്ന ...” (ഉ.സൂ.കാാ., 1994: 110).

7.

“കൊ�ൊടിിയുംം സ്ലീീവാായുംം എടുത്തവന്ന അകംം പുക്കതിിന്റെ� ശെ�ഷംം മെെത്രാാപ്പോ�ോലീീത്താാ സിംം�ഹാാസനത്തുംംമെെൽ
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ഇരിിന്ന....” (ഉ.സൂ.കാാ., 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).

ഗ്രന്ഥസൂചിി
9.

കെ�.ഇ.എൻ., 2012, കേ�രളീീയനവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� ചരിിത്രവുംം വർത്തമാാനവുംം, ലീീഡ്്ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്.

10. തോ�ോമ്മാാക്കത്തനാാർ,പാാറേേമ്മാാക്കൽ.,1994,വർത്തമാാനപ്പുസ്തകംം,ഓറിിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് ഓഫ്് റിിലീീജിിയസ്്
സ്റ്റഡീീസ്്, കോ�ോട്ടയംം.
11. രാാമചന്ദ്രൻ, പുതുശ്ശേ�രിി.,2011, കേ�രളചരിിത്രത്തിിലെ� അടിിസ്ഥാാനശിിലാാരേ�ഖകൾ ,കേ�രളഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്്, തിിരു
വനന്തപുരംം.
12. വിിജയശ്രീീ മേ�നോ�ോൻ., 2011,സാംം�സ്കാാരിിക പ്രകടനങ്ങൾ യു.സിി.കോ�ോളേ�ജിിലെ� പ്രകടനമാാതൃകകൾ മുൻനിിറുത്തിിയുള്ള
വിിചാാരംം, മലയാാളവിിഭാാഗംം,യൂ.സിി.കോ�ോളേ�ജ്്,ആലുവ.
13. സ്കറിിയാാ സക്കറിിയ(എഡിി.)., 1994, ഉദയമ്പേ�രൂർ സൂനഹദോ�ോസിിന്റെ� കാാനോ�ോനകൾ, ഭാാരതീീയ ക്രൈൈസ്തവ പഠന
കേ�ന്ദ്രംം, ഇടമറ്റംം.
14. Narayanan, M.G.S., 1972,Cultural Symbiosis in Kerala, Kerala History Society,Trivandraum
15. Pius Malekkandathil(Ed.).,2004 JORNADA of Dom Alexis De Menezes: A Portuguese Account of
the Sixteenth Century Malabar, L.R.C. Publications, Kochi.
16. Thomas Kalayil.,2007, Collected works of Rev. Placid J. Podipara, Sanjos Publications, Kottayam.
17. Zacharia, Scaria (Editor) 1994, The Acts and Decrees of the Synod of Diamper IICS, Hosana
Mount, Kottayam.

ഡോ�ോ. ഷിിമിി പോ�ോൾ ബേ�ബിി
എറണാാകുളംം ജിില്ലയിിൽ മുളന്തുരുത്തിി സ്വവദേ�ശിി. ആലുവ യൂണിിയൻ ക്രിിസ്ത്യയൻ കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളവിിഭാാഗംം
അസിിസ്റ്റൻറ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം 2017-ൽ പിിഎച്ച്്.ഡിി. നേ�ടിി.
സെം�ംഘോ�ോർ: കവിിയുംം ചിിന്തകനുംം, കോ�ോളനിിയനന്തരവാാദംം വീീക്ഷണങ്ങളുംം പ്രയോ�ോഗസാാധ്യയതകളുംം (എഡിി.)
എന്നീീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.

ശ്രീീനാാരാായണ ദർശനംം:
ഗുരുവിിന്റെ� കൃതിികളെെ മുൻനിിർത്തിിയുള്ള അന്വേ�േഷണംം
അമൽ സിി രാാജൻ

അധ്യാാ�പകൻ, വേ�ദാാന്തവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാല, കാാലടിി

ദർശയതിി അനേ�ന ദർശനംം എന്നാാണ്് ദർശനംം എന്ന പദത്തിിന്റെ� സംംസ്കൃത നിിരുക്തിി. ഇംംഗ്ലീീഷിിൽ
ഫിിലോ�ോസഫിി എന്ന പദത്തിിനു സമാാനമാായ അർത്ഥത്തിിലാാണ്് ദർശനംം എന്ന പദംം പ്രയോ�ോഗിി
ക്കാാറുള്ളത്്. ഭാാരതീീയ ദർശനങ്ങൾ എന്ന പൊ�ൊതുസംംജ്ഞയിിൽ ഒൻപതു ദർശനങ്ങൾ സൂചിിതമാാ
കുന്നു. സാംം�ഖ്യംം�, യോ�ോഗംം, ന്യാാ�യംം, വൈൈശേ�ഷിികംം, പൂർവ്വമീീമാം�ംസ, ഉത്തരമീീമാം�ംസ എന്നീീ ആറ്്
ആസ്തിിക ദർശനങ്ങളുംം ബൗൗദ്ധംം, ജൈൈനംം, ചാാർവാാകംം എന്നീീ നാാസ്തിിക ദർശനങ്ങളുംം ഉൾപ്പെ�ട്ട
താാണ്് ഭാാരതീീയ ദർശനംം അഥവാാ ഇന്ത്യയൻ ഫിിലോ�ോസഫിി. വേ�ദ ചതുഷ്ഠയത്തെ� പ്രമാാണമാായിി
അംംഗീീകരിിക്കുന്നോ�ോ ഇല്ലയോ�ോ എന്നതാാണ്് ഈ ആസ്തിിക-നാാസ്തിിക വേ�ർതിിരിിവിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം.
നാാസ്തിിക ദർശനങ്ങൾ വേ�ദപ്രാാമാാണ്യംം� അംംഗീീകരിിക്കുന്നവയല്ല.

ഈ ഒൻപതു ദർശനങ്ങളെെ കൂടാാതെ� ആചാാര്യയമാാർ രൂപീീകരിിച്ച മൗ�ലിികമാായ കാാഴ്ച
പ്പാാടുകളെ� അവരുടെെ പേ�രിിനോ�ോടു ചേ�ർത്ത്് ദർശനംം എന്നു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കാാറുണ്ട്്. ശ്രീീശ
ങ്കര ദർശനംം, രാാമാാനുജ ദർശനംം എന്നിിവ ഉദാാഹരണംം. ശ്രീീനാാരാായണ ദർശനംം എന്ന
ആശയധാാര രൂപപ്പെ�ട്ടു വരുന്നത്് മേ�ൽസൂചിിപ്പിിച്ച പ്രമാാണത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിലാാണ്്.
പഠിിതാാക്കൾ നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� കൃതിികളെെ സ്തോ�ോത്ര കൃതിികൾ, ദാാർശനിിക കൃതിികൾ
എന്നിിങ്ങനെ� പഠന സൗൗകര്യാ�ാർത്ഥംം വിിഭജിിക്കാാറുണ്ട്്. ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകംം , അദ്വൈൈ�ത
ദീീപിിക , അറിിവ്് , ദൈൈവദശകംം , ദർശനമാാല, ബ്രഹ്മവിിദ്യാ�ാപഞ്ചകംം , നിിർവൃതിി പഞ്ചകംം,
ശ്ലോ�ോകത്രയീീ, ഹോ�ോമമന്ത്രംം, വേ�ദാാന്തസൂത്രംം എന്നീീ പത്ത്് കൃതിികളെെയാാണ്് നാാരാായണ
ഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിിക കൃതിികളാായിി എണ്ണുന്നത്്.
നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� ദർശനമെെന്ത്് എന്ന്് ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് അദ്വൈൈ�തംം എന്ന ഉത്തര
മാാണ്് പൊ�ൊതുവിിൽ ലഭിിക്കുക. ‘തത്വവത്തിിൽ നാംം� ശങ്കരനെ� പിിൻതുടരുന്നു’ എന്ന പ്രസ്താാവന
മുൻനിിർത്തിി ഗുരു ദർശനംം ശ്രീീശങ്കരന്റ അദ്വൈൈ�ത ദർശനംം തന്നെ�യാാണെ�ന്ന ധാാരണയുംം
പ്രബലമാാണ്്. ജിി ബാാലകൃഷ്ണൻ നാായരെെ പോ�ോലുള്ള വ്യാാ�ഖ്യാാ�താാക്കൾ ഈ പക്ഷത്തെ� പിിൻ
തുടരുന്നു. നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിിക കൃതിികൾ മുൻനിിർത്തിി പരിിശോ�ോധിിച്ചാാൽ ഈ
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വാാദംം സാാധുവാാകിില്ല എന്നതാാണ്് വസ്തുത. അദ്വൈൈ�ത ദർശനത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ശൈൈവസിിദ്ധാാ
ന്തത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാന താാത്്പര്യയങ്ങളുംം ഗുരുദർശനംം പിിൻപറ്റുന്നുണ്ട്്.
അദ്വൈൈ�തംം എന്ന സിിദ്ധാാന്തത്തിിലേ�ക്ക്് നാാരാായണഗുരു എത്തിിയതെ�ങ്ങനെ� എന്ന
ചോ�ോദ്യം�ം ഇവിിടെെ പ്രധാാനമാാണ്്. ഈ ചോ�ോദ്യയത്തിിന സാാമാാന്യംം� തൃപ്തിികരമാായ ഉത്തരംം
പറഞ്ഞത്് സുകുമാാർ അഴീീക്കോ�ോടാാണ്്.അദ്ദേേഹംം എഴുതുന്നു:
‘ജാാതിി സൃഷ്ടമാായ സമൂഹ പാാപങ്ങൾ തനിിക്കു ചുറ്റുംം ക്രൂരമാായിി കടന്നു കൂടിി കിിടക്കുന്നതു
കണ്ടിിട്ടാാകണംം ശ്രീീനാാരാായണൻ ജാാതിി വിിപരീീതമാായിി ചിിന്തിിച്ചു തുടങ്ങിിയത്്. ദ്വൈൈ�ത ബുദ്ധിി
മനുഷ്യയനെ� എത്ര ചീീത്തയാാക്കുമെെന്ന്് അദ്ദേ�ഹംം കേ�രളത്തിിലെ� ജാാതിി വിിലാാസത്തിിൽ നിിന്ന്്
മനസ്സിിലാാക്കിി. വേ�ദാാന്തംം പഠിിച്ചിിട്ട്് ജാാതിി കണ്ടതല്ല, ജാാതിി കണ്ടിിട്ട്് വേ�ദാാന്തംം പഠിിച്ചതാാണ്്
എന്നു ചുരുക്കംം’ (നാാരാായണ ഗുരു: ജീീവിിതംം, ദർശനംം, കൃതിികൾ, 2002; 304).
ജാാതിിയെ� തത്വവചിിന്താാപരമാായിി നിിരസിിക്കുന്നതിിനുള്ള കരുക്കൾ അദ്വൈൈ�തത്തിിൽ വേ�ണ്ടുവോ�ോള
മുണ്ട്് എന്ന തിിരിിച്ചറിിവാാണ്് ഗുരുവിിനെ� വേ�ദാാന്തത്തിിലേ�ക്കടുപ്പിിച്ചത്്. അക്കാാലത്ത്് കേ�രളത്തിിൽ
വേ�ദാാന്തംം എന്ന പദംം കൊ�ൊണ്ടു അർത്ഥമാാക്കിിയിിരുന്നതു പോ�ോലുംം ശ്രീീശങ്കരന്റെ� അദ്വൈൈ�തവേ�ദാാന്ത
മാാണ്്. കേ�രളീീയ പരിിസരത്ത്് രൂപപ്പെ�ട്ടു വന്ന ദർശനമെെന്ന നിിലയിിലുംം മറ്റു വേ�ദാാന്ത ശാാഖകൾക്ക്്
അനുഭാാവിികൾ ഇല്ലാാതിിരുന്നതുകൊ�ൊണ്ടുമാാണ്് ശങ്കരദർശനത്തിിന്് ഇവിിടെെ പ്രാാധാാന്യംം� ലഭിിച്ചത്്.
കേ�രളത്തിിലെ� നമ്പൂതിിരിി സമുദാായംം ശങ്കരനെ� അംംഗീീകരിിച്ചിിരുന്നതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� പൂർവ്വമീീമാം�ംസ
യുംം ഉത്തരമീീമാം�ംസയുംം തമ്മിിലുള്ള ബന്ധംം ഇവിിടെെ ദൃഢമാായിിരുന്നു.. അതിിനനുസരിിച്ചുള്ള വഴക്കംം
ഈ ധാാരകൾ നേ�ടിിയെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. കേ�രളത്തിിനകത്തുംം പുറത്തുംം ശങ്കരവേ�ദാാന്തംം
ചാാതുർവർണ്യയത്തേ�യുംം ജാാതിിവ്യയവസ്ഥയേ�യുംം പിിന്തുണച്ചാാണ്് നിിലനിിന്നിിരുന്നത്്. ശങ്കരന്റ അപശൂ
ദ്രാാധിികരണ ഭാാഷ്യംം� നവോ�ോത്ഥാാനകാാലത്ത്് ചട്ടമ്പിിസ്വാാ�മിികൾ ഉൾപ്പെ�ടെെയുളളവരെെ രോ�ോഷംംകൊ�ൊ
ള്ളിിച്ചിിരുന്നു. അതിിനെ�തിിരെെയുള്ള പ്രതിിവാാദമെെന്നോ�ോണംം ചട്ടമ്പിിസ്വാാ�മിികൾ എഴുതിിയ കൃതിിയാാണ്്
പ്രാാചീീന മലയാാളംം.

വൈൈഷ്ണവ ഭക്തിിപ്രസ്ഥാാനവുംം ശങ്കരദർശനവുംം ഗുരുവിിന്് എതിിർ ചേ�രിിയിിലാാണ്്
നിിലകൊ�ൊണ്ടിിരുന്നത്്. ഇവിിടെെ നാാരാായണഗുരു ചട്ടമ്പിിസ്വാാ�മിികളെെപ്പോ�ോലെ� ശങ്കരവേ�ദാാ
ന്തത്തിിന്റെ� ജാാതിി ചിിന്തകളെെ തർക്കശാാസ്ത്ര യുക്ത്യാാ� വെ�ല്ലുവിിളിിക്കാാൻ നിിന്നിില്ല. പകരംം
കുറച്ചുകൂടിി സർഗാാത്മകവുംം മൗ�ലിികവുമാായ വഴിി അദ്ദേേഹംം സ്വീീ�കരിിച്ചു. അദ്വൈൈ�ത വേ�ദാാ
ന്തത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനതത്വവങ്ങളെെയുംം മഹാാവാാക്യയങ്ങളെ�യുംം മാാത്രമെെടുക്കുകയുംം തന്റെ�
കാാവ്യയപ്രതിിഭയുമാായിി അവയെ� സംംയോ�ോജിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വവകീീയമാായ ഒരു ദാാർശനിിക
പന്ഥാാവ്് വെ�ട്ടിിത്തുറക്കുകയാാണ്് നാാരാായണഗുരു ചെ�യ്തത്്. ഈ സന്ദർഭത്തിിന്റെ� കൂടിി
സൃഷ്ടിിയാായിിരുന്നു ഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിിക കൃതിികൾ.

ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരുവിിന്റ ദാാർശനിിക കൃതിികളിിലെ� അദ്വൈൈ�ത വീീക്ഷണംം
ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരുവിിന്റ കൃതിികളിിൽ ഏറ്റവുംം പ്രസിിദ്ധിിയുള്ള കൃതിിയാാണ്് ആത്മോ�ോപദേ�ശശതകംം.
നിിരവധിി പഠനങ്ങളുംം വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങളുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള കൃതിികളിിലൊ�ൊന്നാാണിിത്്. ആത്മോ�ോപദേേശശ
തകത്തിിലെ� പല ഈരടിികളുംം മലയാാള ഭാാഷയിിലെ� പഴഞ്ചൊ�ൊല്ലുകൾക്കു സമംം പ്രചാാരംം നേ�ടിിക്ക
ഴിിഞ്ഞിിട്ടുണ്ട്്:
അവനവനാാത്മസുഖത്തിിനാാചരിിക്കുന്നവയപരന്നു സുഖത്തിിനാായ്് വരേ�ണംം’,
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‘അപരനു വേ�ണ്ടിിയഹർ നിിശംം പ്രയത്നംം
കൃപണത വിിട്ടു കൃപാാലു ചെ�യ്തിിടുന്നു’,
‘പല മതസാാരവുമേേകംം’
എന്നീീ വരിികൾ മലയാാളിികളുടെെ നിിത്യയജീീവിിതത്തിിന്റെ� തന്നെ� ഭാാഗമാായിി മാാറിി കഴിിഞ്ഞവയാാണ്്.
1847-ൽ നാാരാായണ ഗുരു ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകത്തിിന്റെ� രചന പൂർത്തിിയാാക്കിിയതാായിി പറയപ്പെ�
ടുന്നു. എങ്കിിലുംം ഇന്നു കാാണുന്ന ആത്മോ�ോപദേ�ശശതകംം രൂപപ്പെ�ട്ടത്് വിിവേ�കോ�ോദയംം മാാസിികയുടെെ
1084 കർക്കിിടകംം മുതൽ തുലാം�ം വരെെയുള്ള ലക്കങ്ങളിിൽ പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കപ്പെ�ട്ടതോ�ോടെെയാാണ്്.
അതിിനു മുമ്പ്് പ്രചാാരത്തിിലിിരുന്ന നിിരവധിി ശ്ലോ�ോകങ്ങൾ ഒഴിിവാാക്കുകയുംം പുനഃഃക്രമീീകരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്തതാായിി കെ�.ആർ. പ്രശോ�ോഭൻ പറയുന്നുണ്ട്് (2013; 153). ടിി ഭാാസ്കരന്റെ� നിിരീീക്ഷണമനുസ
രിിച്ച്് അദ്വൈൈ�തത്തിിന്റെ� ഏകതാാബോ�ോധത്തെ� ജീീവിിതത്തിിന്റെ� സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിിലേ�ക്കുംം
വ്യാാ�പിിപ്പിിക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞ കൃതിികളിിലൊ�ൊന്നാാണ്് ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകംം ( 2002; 315). നിിരവധിി
വ്യാാ�ഖ്യാാ�നങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിട്ടുള്ള ഈ കൃതിി പുലർത്തുന്ന ദാാർശനിികമാായ മൗ�ലിികത എന്താാണെ�ന്ന
അന്വേ�േഷണംം ഇവിിടെെ പ്രസക്തമാാണ്്.

അദ്വൈൈ�ത വേ�ദാാന്ത കൃതിി എന്നു പുകഴ്ത്തപ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴുംം കേ�രളത്തിിൽ പ്രബലമാായ ശ്രീീ
ശങ്കര വേ�ദാാന്തത്തിിനെ� സൈൈദ്ധാാന്തിികമാായിി പിിന്തുടരുന്ന ഒരു കൃതിിയല്ല ആത്മോ�ോപദേേശ
ശതകംം എന്നതാാണ്് ഏറെെ ശ്രദ്ധേ�യമാായ വസ്തുത. അതേ�സമയംം അനുഭൂതിി പ്രധാാനവുംം
ശൈൈവപരവുമാായ നിിരവധിി ചിിന്തകൾ ഈ കൃതിി പങ്കുവെ�ക്കുന്നുണ്ട്്.
മനമലർ കൊ�ൊയ്തു മഹേ�ശപൂജ ചെ�യ്യുംം
മനുജനു മറ്റൊ�ൊരു വേ�ല ചെ�യ്തിിടേേണ്ട
വനമലർ കൊ�ൊയ്തു മതല്ലയാായ്കിിൽ മാായാാ
മനുവുരു വിിട്ടുമിിരിിക്കൽ മാായ മാാറുംം
ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകത്തിിലെ� ഇരുപത്തിിയൊ�ൊമ്പതാംം� ശ്ലോ�ോകമാാണ്് മുകളിിൽ ഉദ്ധരിിച്ചിിരിിക്കുന്നത്്.
ഈ ശ്ലോ�ോകംം പ്രത്യയക്ഷമാായിി തന്നെ� ശിിവനെ� സംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നതാാണ്്. മറ്റൊ�ൊരിിടത്ത്് തിികച്ചുംം
അനുഭൂതിിജന്യയമാായ ആലാാപനങ്ങൾ കാാണാംം�.
ധ്വവനിിമയമാായ്് ഗഗനംം ജ്വവലിിക്കുമന്നാാളണയുമതിിങ്കലശേ�ഷ ദൃശ്യയജാാലംം
പുനരിിവിിടെെ ത്രിിപുടിിക്കു പൂർത്തിി നൽകുംം
സ്വവനവുമടങ്ങുമിിടംം സ്വവയംം പ്രകാാശംം. (ശ്ലോ�ോകംം 52)
അന്നോ�ോളമുള്ള സാാമ്പ്രദാായിിക വേ�ദാാന്ത കൃതിികൾക്ക്് സങ്കല്പിിക്കാാൻ പോ�ോലുമാാകാാത്ത ഉള്ളടക്ക
മാാണ്് ശതകത്തിിന്റെ� 43 മുതൽ 49 വരെെ ശ്ലോ�ോകങ്ങൾ പങ്കുവക്കുന്നത്്. മതമീീമാം�ംസ എന്നറിിയ
പ്പെ�ടുന്ന ഈ ഭാാഗംം ഗുരുദർശനത്തിിന്റെ� തന്നെ� കാാതലാാണ്്. വേ�ദാാന്തത്തെ� ദൈൈനംംദിിന ജീീവിിത
പരിിസരത്തേ�ക്ക്് ഗുരു വളരെെ ശാാന്തമാായിി കൂട്ടിിക്കൊ�ൊണ്ടുവരുന്നു.
ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകത്തെ� പോ�ോലെ� തന്നെ� പ്രസിിദ്ധമാായ ഗുരുകൃതിിയാാണ്് ദർശനമാാല.
ദർശനമാാലയുടെെ ആദ്യയശ്ലോ�ോകംം തന്നെ� ശങ്കര വേ�ദാാന്തവുമാായുള്ള വ്യയത്യാാ�സംം കൊ�ൊണ്ട്് ശ്രദ്ധേ�യ
മാാണ്്. സൃഷ്ടിിക്കു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ചു പറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ടാാണ്് ദർശനമാാല ആരംംഭിിക്കുന്നത്്.
ആസീീദ ഗ്രേ�ഽസദേേവേ�ദംം
ഭുവനംം സ്വവപ്ന വത്് പുനഃഃ
സസർജ സർവ്വംം സങ്കൽപ്പ
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മാാത്രേ�ണ പരമേ�ശ്വവരഃഃ (ശ്ലോ�ോകംം 1)
‘സദേ�വസോ�ോ മ്യയ ഇദമഗ്ര ആസീീത്് ’ എന്ന്് ചാാന്ദോ�ോഗ്യോ�ോ�പനിിഷദ്് പറയുന്നു. വേ�ദാാന്തിികൾ
പൊ�ൊതുവെ� പിിൻതുടരുന്നത്് സദ്് ആണ്് സൃഷ്ടിിക്ക്് മുൻപ്് ഉണ്ടാായിിരുന്നത്് എന്ന സങ്കൽപ്പമാാണ്്.
ഗുരുവാാകട്ടെെ ‘ആ സീീദ്് അഗ്രേ� അസദേേവേ�ദംം’ എന്ന്് പറയുന്നു. ‘അസദ്് വാാ ഇദ മഗ്ര ആസീീത്്
തതോ�ോ വൈൈ സദജാായ’ എന്ന്് തൈൈത്തരീീയോ�ോപനിിഷദ്് പറയുന്നുണ്ട്്. ഇത്തരത്തിിൽ ശങ്കര
വേ�ദാാന്തത്തിിൽ നിിന്ന്് പ്രത്യയക്ഷമാായിി തന്നെ� വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ട ഒരു പരിികല്പനയോ�ോടെെയാാണ്് ഈ
കൃതിിയുടെെ ആരംംഭംം. മാാത്രമല്ല ‘സ സർജ്ജ സർവ്വംം സങ്കൽപ്പ മാാത്രേ�ണ പരമേ�ശ്വവരഃഃ’ എന്നാാണ്്
ഗുരു പറയുന്നത്്. പരമേേശ്വവരൻ എന്ന സങ്കൽപ്പംം കൊ�ൊണ്ട്് സൃഷ്ടിി നടത്തിി എന്നു പറയുമ്പോ�ോൾ
ശൈൈവപരമാായ ഗുരുവിിന്റെ� ആഭിിമുഖ്യംം� കൂടിി അവിിടെെ വെ�ളിിപ്പെ�ടുകയാാണ്്.
ദർശനമാാലയുടെെ അവസാാന ശ്ലോ�ോകംം ആ കൃതിിയുടെെ ആകെ� താാൽപ്പര്യയത്തെ� ഉൾക്കൊ�ൊ
ള്ളുന്നതാാണ്്.
ഏകമേ�വാാദ്വിി�തീീയംം ബ്രഹ്മാാസ്തിി നാാന്യയന്ന സംംശയഃഃ
ഇതിി വിിദ്വാ�ാൻ നിിവർ ത്തേ�ത
ദ്വൈൈ�താാന്നാാവർത്തതേ� പുനഃഃ (നിിർവ്വാാണ ദർശനംം, ശ്ലോ�ോകംം10)
ഏകവുംം അദ്വിി�തീീയവുമാായ ബ്രഹ്മംം മാാത്രമാാണുള്ളതെ�ന്നുംം ഇതിിൽ യാാതൊ�ൊരു സംംശയവുമിില്ലെ�
ന്നുംം ഇത്് മനനംം ചെ�യ്ത്് ദ്വൈൈ�ത ഭാാവങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം നിിവർത്തിിക്കുന്നു എന്നുംം ഗുരു പറയുന്നു.
അധ്യാാ�രോ�ോപ ദർശനംം, അപവാാദ ദർശനംം, അസത്യയദർശനംം, മാായാാദർശനംം, ഭാാനദർശനംം, കർമ്മ
ദർശനംം, ജ്ഞാാനദർശനംം, ഭക്തിി ദർശനംം, യോ�ോഗദർശനംം, നിിർവാാണ ദർശനംം എന്നീീ പത്തു
ദർശനങ്ങളിിലാായിി തത്വവചിിന്തയിിലെ� മൗ�ലിികമാായ പല പരിികൽപ്പനകളുംം പ്രസ്താാവനകളുംം ഗുരു
നടത്തുന്നുമുണ്ട്്.
അദ്വൈൈ�ത ദർശനത്തിിലെ� അടിിസ്ഥാാന പരിികല്പനകൾ ഉദാാഹരണ സഹിിതംം വ്യയക്തമാാ
ക്കുന്ന ഒരു കൃതിിയാാണ്് അദ്വൈൈ�ത ദീീപിിക. അദ്വൈൈ�ത വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾക്ക്് ഒരു പാാഠപുസ്തകമെെന്ന
പോ�ോലെ� ഗുരു എഴുതിിയ കൃതിിയാാണ്് ദീീപിിക എന്ന്് നിിസാാർ അഹമ്മദിിനെ�പ്പോ�ോലുള്ള പണ്ഡിിതർ
കരുതുന്നു.
ഉണ്ടിില്ലയെ�ന്നു മുറ മാാറിിയ സത്തു സത്തു
രണ്ടുംം പ്രതീീതമിിതനാാ ദിിത മ: സ്വവഭാാവംം
രണ്ടുംം തിിരഞ്ഞിിടുകിിലിില്ലയസത്തു, രജ്ജുഖണ്ഡത്തിിലിില്ലുരഗമുള്ളതു രജ്ജു മാാത്രംം.(ശ്ലോ�ോകംം 6)
അസ്ത്യയസ്തിിയെ�ന്നു സകലോ�ോപരിി നിിൽപ തൊ�ൊന്നേ�
സത്യംം� സമസ്തവുമനിിത്യയമ സത്യയമാാകുംം
മൃത്തിിൻ വിികാാര മതസത്യയമിിതിിങ്കലൊ�ൊക്കെ�
വർത്തിിപ്പതോ�ോർക്കിിലൊ�ൊരു മൃത്തിിതു സത്യയമത്രേ�.(ശ്ലോ�ോകംം 7)
ഉണ്ട്് ഇല്ല എന്നു മാാറിി മാാറിി തോ�ോന്നുന്ന പ്രപഞ്ചാാനുഭവത്തെ� ദീീപിിക വിിശദമാാക്കുന്നു. തുടർന്ന്്
പ്രാാചീീന വേ�ദാാന്തത്തിിലെ� മൺകുടത്തിിന്റെ� ഉപമയിിലൂടെെ തന്നെ� സത്തയെ� വിിശദീീകരിിക്കുന്നു.
അദ്വൈൈ�ത ദീീപിികയിിൽ ഗുരു വേ�ദാാന്തത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനാാശങ്ങളെ� മലയാാള ഭാാഷയിിൽ പരിി
ചയപ്പെ�ടുത്തുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ഇവിിടെെ മൗ�ലിികമാായ ആശയങ്ങൾ ആവിിഷ്കരിിക്കുന്നതാായിി
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കാാണുന്നിില്ല. എങ്കിിലുംം മറ്റു ദാാർശനിിക കൃതിികളിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� അറിിവ്് എന്ന പദംം ബ്രഹ്മസൂചക
മാായിി ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്നു കാാണാംം�. പതിിനാാറാം�ം പദ്യയത്തിിൽ ഗുരു നടത്തുന്ന യോ�ോഗിിയുടെെ
ഉപമയുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. ഒരു യോ�ോഗിിയെ� പോ�ോലെ� ആത്മാാവ്് മാായാാലീീലകളാാടുന്നു എന്നാാണ്് ഗുരു
പറയുന്നത്്.
അറിിവെ�ന്ന പദത്തിിലാാരംംഭിിക്കുന്ന പതിിനഞ്ച്് ശ്ലോ�ോകങ്ങളിിലൂടെെ ബ്രഹ്മതത്വംം� ഗുരു അവത
രിിപ്പിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
അറിിവെ�ന്നതു നീീയതു നിിന്നറിിവിിട്ടറിിയപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്നാായിി;
അറിിയപ്പെ�ടുമിിതുരണ്ടൊ�ൊന്നറിിയുന്നുണ്ടെ�ന്നു മൊ�ൊന്നതിില്ലെ�ന്നുംം.(ശ്ലോ�ോകംം 12)
അറിിവെ�ന്നന്നേ�യിിതുമുണ്ടറിിവുണ്ടെ�ന്നാാലിിതെ�ങ്ങു നിിന്നീീടുംം?
അറിിവൊ�ൊന്നെ�ണ്ണംം വേ�റിില്ലറിി വല്ലാാതെ�ങ്കിിലെ�ന്തിിരിിക്കുന്നു? (ശ്ലോ�ോകംം 8)
അറിിവ്് ഉൺമയാാണ്്. അതൊ�ൊന്നാാണ്്. അറിിവല്ലാാതെ� വേ�റൊ�ൊന്ന്് എന്ന്് പറയാാനാാകുംം വിിധംം ഒന്നുംം
തന്നെ�യിില്ല. ഇത്് വസ്തുതയാായിിരിിക്കെ� ലോ�ോകംം ഉള്ളതാാകുന്നതെ�ങ്ങനെ�? ലോ�ോകംം ഉള്ളതല്ല; അറിിവ്്
മാാത്രമാാണ്് ഉള്ളത്് എന്ന്് ഗുരു ഈ കവിിതയിിൽ പറയുന്നു.പരബ്രഹ്മത്തെ� അറിിവ്് എന്ന പദമുപ
യോ�ോഗിിച്ചാാണ്് ഗുരു വിിശേ�ഷിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
ദൈൈവദശകമെെന്ന ലഘു പ്രാാർത്ഥനാാഗീീതംം ഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിിക ഗരിിമ പൂർണ്ണമാായുംം
ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഒന്നാാണ്്.
നീീയല്ലോ�ോ സൃഷ്ടിിയുംം സ്രഷ്ടാാവാായതുംം സൃഷ്ടിിജാാലവുംം
നീീയല്ലോ�ോ ദൈൈവമേ�, സൃഷ്ടിിക്കുള്ള സാാമഗ്രിിയാായതുംം.(ശ്ലോ�ോകംം 5)
നീീയല്ലോ�ോ മാായയുംം മാായാാവിിയുംം മാായാാവിിനോ�ോദനുംം

നീീയല്ലോ�ോ മാായയേ� നീീക്കിിസ്സാായൂജ്യംം� നൽകുമാാര്യയനുംം.( ശ്ലോ�ോകംം 6)
എന്ന വരിികളിിൽ സൃഷ്ടിി സങ്കല്പംം പൂർണ്ണമാായിി നിിഴലിിച്ചു കാാണാംം�.ദൈൈവദശകംം എന്ന ലഘു പ്രാാർ
ത്ഥനയിിൽ മാായയുംം നിിൻ മഹിിമയുംം എന്നു ഗുരു എഴുതിിയിിരിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ മഹിിമ എന്ന സങ്കൽ
പ്പംം അദ്വൈൈ�തവേ�ദാാന്തത്തിിന്റേ�തല്ല. അത്് ശൈൈവ പാാരമ്പര്യയത്തിിൽ നിിന്നുംം കടംംകൊ�ൊണ്ടതാാണ്്.
ബ്രഹ്മവിിദ്യാ�ാപഞ്ചകംം വേ�ദാാന്ത പഠനത്തിിന്് അധിികാാരിി ആര്് എന്ന്് വ്യയക്തമാാക്കുന്ന കൃതിി
കൂടിിയാാണ്് ബ്രഹ്മവിിദ്യാ�ാ പഞ്ചകംം. ഈ വിിഷയത്തിിനു ശേ�ഷംം ബ്രഹ്മവിിദ്യാ�ാ പഞ്ചകംം ആവിിഷ്കരിിക്കുന്ന
അദ്വൈൈ�ത തത്വവങ്ങളുംം ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.
ത്വംം� ഹിിബ്രഹ്മ ന ചേ�ന്ദ്രിിയാാണിി ന മനോ�ോ
ബുദ്ധിിർ ന ചിിത്തംം വപുഃഃ
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പ്രാാണാാഹങ്ക്യയതയോ�ോ S ന്യയദപ്യയ സദ വിിദ്യാ�ാ കല്പിിതംം സ്വാാ�ത്മനിി
സർവ്വംം ദൃശ്യയതയാാ ജഡംം ജഗദിിദംം
തത്വഃഃ� പരംം നാാന്യയതോ�ോ
ജാാതംം ന സ്വവത ഏവ ഭാാതിി മൃഗതൃഷ്ണാാഭംംദരീീ ദരീീ ദൃശ്യയ താംം�.
നീീ എന്നത്് മനോ�ോബുദ്ധിി ചിിത്ത ശരീീരാാദിികളല്ലെ�ന്ന സത്യംം� ശിിഷ്യയനു വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിി നൽകുകയാാണ്്
ഗുരു. ബ്രഹ്മവിിദ്യാ�ാ പഞ്ചകത്തിിന്റെ� നാാലാം�ം ശ്ലോ�ോകംം ശൈൈവ സിിദ്ധാാന്തത്തെ� ഉദ്്ബോ�ോധിിപ്പിിക്കുന്നു.
അവിിടെെ സ്വവഷ്ടിിക്രിിയയുമാായിി ദേ�വിി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ� ചേ�ർത്തുവക്കുന്നത്് കാാണാംം�.
നിിർവൃതിി പഞ്ചകംം എന്ന അഞ്ചു ശ്ലോ�ോകങ്ങളുള്ള കൃതിി നോ�ോക്കുക. ഇതു രമണമഹർഷിിയെ�
സന്ദർശിിച്ച വേ�ളയിിൽ അദ്ദേേഹത്തെ� മുൻനിിർത്തിി ജീീവൻ മുക്തലക്ഷണംം വിിശദമാാക്കുന്ന
കൃതിിയാാണ്്.
ജ്ഞാാതാാജ്ഞാാത സമ: സ്വാാ�ന്യയ ഭേ�ദ ശൂന്യയ :കുതോ�ോ ഭിി ദാാ
ഇത്യാാ�ദിി വാാദോ�ോ പര രതിിർ
യസ്യയത സൈൈ വ നിിർവ്യയതിി:
എന്ന രീീതിിയിിൽ ജിിവനമുക്തന്റെ� ലക്ഷണംം ഗുരു വിിശദമാാക്കുന്നുണ്ട്്.

ശ്ലോ�ോകത്രയീീ എന്ന മൂന്ന്് ശ്ലോ�ോകങ്ങൾഅദ്വൈൈ�ത ചർച്ചയിിലെ� പ്രമാാണ വിിചാാരങ്ങളുടെെ
സാാധുതയെ�യുംം ന്യൂൂനതയേ�യുംം കുറിിക്കുന്ന വളരെെ പ്രസക്തമാായ ശ്ലോ�ോകങ്ങളാാണ്്
ശ്ലോ�ോകത്രയീീ എന്ന മൂന്ന്് ശ്ലോ�ോകങ്ങൾ.
ന വിിദ്യയതേ�ഽസ്തിി ധർമ്മീീതിി
പ്രത്യയക്ഷ മനുമാാനവത്്
മാാനാാ ഭാാവാാദ സൗൗനേ� തിി
ബോ�ോധ ഏവാാവശിിഷ്യയതേ� (ശ്ലോ�ോകത്രയീീ 2)
ഗുരു പ്രമാാണങ്ങളെെ മുൻനിിർത്തിിയല്ല വേ�ദാാന്ത തത്വവമാാവിിഷ്കരിിക്കുന്നത്് എന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്.

ഹോ�ോമമന്ത്രമാാകട്ടെെഗുരുവിിന്് ഋഷിി എന്ന പദവിി നേ�ടിിക്കൊ�ൊടുത്ത ഹോ�ോമമന്ത്രംം എന്ന
കൃതിിയുംം അദ്വൈൈ�ത തത്വവ പ്രതിിപാാദകമാാണ്്.
ഓംം അഗ്നേ� തവ യത്തേ�ജസ്തദ്്ബ്രാാഹ്മംം
അതസ്ത്വംം� പ്രത്യയക്ഷംം ബ്രഹ്മാാസിി
ത്വവദീീയാാ ഇന്ദ്രിിയാാണിി മനോ�ോബുദ്ധിിരിിതിി സപ്ത ജിിഹ്വാഃഃ��
ത്വവയിി വിിഷയാാ ഇതിി സമിിതോ�ോ ജുഹോ�ോമിിത്വംം� നഃഃ പ്രസീീദ പ്രസീീദശ്രേ�യശ്ചപ്രേ�യശ്ച പ്രയച്ഛ സ്വാാ�ഹ
ഓംം ശാാന്തിഃഃ� ശാാന്തിഃഃ� ശാാന്തിഃഃ�
എന്നതാാണ്് ഗുരു എഴുതിിയ ഹോ�ോമമന്ത്രംം.

ഈ മന്ത്രവുംം താാല്പര്യയത്തിിൽ ഏകത്വവത്തെ�യാാണ്് അനുഗമിിക്കുന്നത്്. ജനനീീ നവരത്ന
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മഞ്ജരിിയിിൽ പരബ്രഹ്മത്തെ� ജനനീീ സങ്കൽപ്പവുമാായിി ചേ�ർത്തവതരിിപ്പിിച്ച പോ�ോലെ� ഇവിിടെെ
അഗ്നിിയുമാായിി ചേ�ർത്തു പറയുന്നു. പറയുന്നതെ�ല്ലാം�ം അദ്വൈൈ�ത മൂല്യയങ്ങൾ തന്നെ�യാാണ്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിികകൃതിികൾ എല്ലാം�ം തന്നെ� അദ്വൈൈ�ത അവബോ�ോധംം പുലർത്തുന്നു എന്ന്്
പൊ�ൊതുവാായിിപ്പറയാംം�.അദ്വൈൈ�ത ദർശനംം എന്ന്് ഒറ്റനോ�ോട്ടത്തിിൽ പറയുമ്പോ�ോഴുംം പാാരമ്പര്യയ ശങ്കര
വേ�ദാാന്തത്തിിന്റെ� പിിടിിയിിലൊ�ൊതുങ്ങാാത്ത ഒന്നാായാാണ്് ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരുവിിന്റെ� ദാാർശനിിക
കൃതിികളുടെെ നിില എന്നത്് സുവ്യയക്തമാാണ്്. നൂറു വീീതംം ശ്ലോ�ോകങ്ങളുള്ള ആത്മോ�ോപദേ�ശംം, ദർശ
നമാാല എന്നിിവയാാണ്് ശ്രീീനാാരാായണ ഗുരുവിിന്റെ� പ്രധാാന ദാാർശനിിക കൃതിികൾ. ഇവ രണ്ടുംം
അദ്വൈൈ�താാശയങ്ങൾ പങ്കുവക്കുമ്പോ�ോഴുംം ശങ്കരവേ�ദാാന്തത്തിിൽ നിിന്ന്് പ്രകടവുംം സുവ്യയക്തവുമാായ
വ്യയത്യാാ�സംം പുലർത്തുന്നു. ശൈൈവപരമാായ ബിംം�ബകല്പനകളുംം ധാാരാാളമാായിി നടത്തുന്നു. മലയാാള
ത്തിിലുള്ള ദാാർശനിിക കൃതിികളിിൽ അറിിവ്് എന്ന പദംം ബ്രഹ്മശബ്ദത്തിിനു പകരംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചിിരിി
ക്കുന്നത്് ഒരു പൊ�ൊതുസവിിശേ�ഷതയാാണ്്. ആത്മോ�ോപദേ�ശ ശതകത്തിിലെ� മതമീീമാം�ംസയുംം ദർശന
മാാലയിിലെ� അസദ്് സങ്കൽപ്പവുമെെല്ലാംം� ശ്രീീനാാരാായണ ദർശനത്തെ� അദ്വൈൈ�തത്തിിന്റെ� മറ്റൊ�ൊരു
കൈൈവഴിിയാാക്കിി മാാറ്റിിയിിരിിക്കുന്നു.

ആദ്യയകാാല രചനകളിിലൊ�ൊഴിികെ� സ്തോ�ോത്രകൃതിികളുംം ഇതേ� അദ്വൈൈ�ത അടിിത്തറ
കാാത്തു സൂക്ഷിിക്കുന്നു എന്നുംം കാാണാംം�.ദേേവിി, ശിിവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യയൻ എന്നിിങ്ങനെ�
ദേ�വതകൾ മാാറുമ്പോ�ോഴുംം ജീീവ-ബ്രഹ്മ ഐക്യംം� എന്ന പൊ�ൊതുബോ�ോധ്യയത്തിിലാാണ്് കവിിത
നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. ഇത്തരത്തിിൽ സഗുണ ദൈൈവസങ്കൽപ്പങ്ങളെ�പ്പോ�ോലുംം അദ്വൈൈ�ത
ബോ�ോധ്യയത്തിിലേ�ക്കുള്ള ഉപാാധിിയാാക്കിിയെ�ടുത്ത്് തത്വവബോ�ോധനംം ചെ�യ്യുന്ന ഒരു ദാാർശനിി
കനാായിി ഗുരു സ്തോ�ോത്രകൃതിികളിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു.
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`

ഡോ�ോ. അമൽ സിി രാാജൻ
രാാഷ്ട്രീീയ സംംസ്കൃത സംംസ്ഥാാൻ, ന്യൂൂഡൽഹിിയിിൽ നിിന്നുംം സംംസ്കൃതത്തിിൽ ബിിരുദവുംം ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദ
വുംം,ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിൽ നിിന്നുംം മാാനുസ്ക്രിിപ്്റ്റോ�ോളജിിയിിൽ എംം.ഫിിൽ ബിിരുദംം,
കാാലടിി സർവകലാാശാാലയിിലെ� സംംസ്കൃത വേ�ദാാന്ത വിിഭാാഗത്തിിൽ നാാരാായണഗുരുവിിന്റെ� കൃതിികളുംം തത്വവചിി
ന്തയുംം ആസ്പദമാാക്കിി നടത്തിിയ ഗവേ�ഷണത്തിിന്് പിിഎച്ച്്,ഡിി. ബിിരുദംം ലഭിിച്ചു. ശ്രീീ നാാരാായണ ദർശനംം,
ആധുനിിക സംംസ്കൃതസാാഹിിത്യംം�, സാാമൂഹ്യയചരിിത്രവുംം കേ�രളീീയ നവോ�ോത്ഥാാനവുംം, മാാനുസ്ക്രിിപ്്റ്റ്് പഠനങ്ങൾ എന്നീീ പഠന
മേ�ഖലകളെെ അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി എഴുത്തിിലുംം പ്രഭാാഷണത്തിിലുംം സജീീവമാാണ്്. നിിലവിിൽ ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത
സർവകലാാശാാല, വേ�ദാാന്ത വഭാാഗത്തിിൽ ഗസ്റ്റ്് അധ്യാാ�പകനാായിി പ്രവർത്തിിച്ചുവരുന്നു.

ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനാാവകാാശസമത്വവവുംം, പൗൗരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയവുംം—
വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹപശ്ചാാത്തലത്തിിൽ ഒരവലോ�ോകനംം.
നീീതു. വിി. എസ്്.

ഗവേ�ഷക, ചരിിത്രവിിഭാാഗംം, ഭാാരതിിദാാസൻ യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി, തിിരുച്ചിിറപ്പള്ളിി.

ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� അയിിത്തോ�ോച്ചാാടന കർമപരിിപാാടിികളുടെെ ഭാാഗമാായാാണ്്
വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹംം തിിരുവിിതാംം�കൂറിിൽ 1924 മാാർച്ച്് 30-ന്് നടന്നത്്. മനുഷ്യയന്റെ� അന്തസ്സ്്
സംംരക്ഷിിക്കുന്നതിിനുംം, പൊ�ൊതുവീീഥിികളിിൽ സ്വവതന്ത്രമാായിി സഞ്ചരിിക്കുന്നതിിനുള്ള അവകാാശംം
സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിനുമാായിി നടന്ന മഹത്താായ അഹിംം�സാാപോ�ോരാാട്ടംംകൂടിിയാായിിരുന്നു അത്്. ഗാാന്ധിിജിി
ആവിിഷ്കരിിച്ച അഹിംം�സയിിലൂന്നിിയ സത്യാാ�ഗ്രഹമെെന്ന സമരമാാർഗത്തിിന്് ദക്ഷിിണേ�ന്ത്യയയിിൽ
ആദ്യയമാായിി ഒരുങ്ങിിയ വേ�ദിിയെ�ന്ന നിിലയിിൽ വൈൈക്കംം ദേേശീീയപ്രാാധാാന്യയവുംം നേ�ടിി.
ജാാതീീയമാായ ഉച്ചനീീചത്വവങ്ങളുംം അതിിനനുസരിിച്ചുള്ള ആചാാരക്രമങ്ങളുംം നിിലനിിന്നിിരുന്ന
കേ�രളത്തിിന്റെ� സാാമൂഹിികജീീവിിതത്തെ� ദോ�ോഷകരമാാക്കിിയ ആചാാരമാായിിരുന്നു അയിിത്തംം.
സവർണ-അവർണ ഭേ�ദമന്യെ�െ എല്ലാാ ജാാതിിക്കാാരുംം അവരുടേേതാായ രീീതിിയിിൽ അയിിത്തംം ആചരിി
ച്ചുവന്നിിരുന്നു. ഒരു താാഴ്ന്ന ജാാതിിക്കാാരന്റെ� സ്പർശനംം മാാത്രമല്ല അവനെ� കാാണുന്നതുംം, അവന്റെ�
നിിഴൽ ഏൽക്കുന്നതുപോ�ോലുംം അയിിത്തത്തിിന്റെ� അളവുകോ�ോലാായിി. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഇത്തരംം
സാാഹചര്യയങ്ങൾ ഒഴിിവാാക്കുന്നതിിനാായിി ഓരോ�ോ ജാാതിിയുംം ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാരിിൽ നിിന്നുംം നിിശ്ചിിത
അകലങ്ങൾ പാാലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സഞ്ചരിിക്കേ�ണ്ടതാായിി വന്നു. പ്രദേ�ശങ്ങൾക്കുംം ജാാതിികൾക്കുംം അനു
സരിിച്ച്് ഈ ദൂരംം വ്യയത്യാാ�സപ്പെ�ട്ടിിരുന്നു. ഇവ ലംംഘിിച്ചാാൽ കടുത്ത ശിിക്ഷകൾ നേ�രിിടേേണ്ടിിവരുംം.
ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ, ഉയർന്നജാാതിി ഹിിന്ദുക്കൾ താാമസിിച്ചിിരുന്ന പ്രദേേശങ്ങൾ, റോ�ോഡുകൾ എന്നിിവിിടങ്ങ
ളിിലേ�ക്കുള്ള പ്രവേ�ശനംം അവർണർക്ക്് നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ടു. അക്ഷരാാർത്ഥത്തിിൽ, ഈ ദുരാാചാാരംം
അവർണരെെ സാാമൂഹിികമാായുംം സാാമ്പത്തിികമാായുംം രാാഷ്ട്രീീയമാായുംം വേ�ർതിിരിിച്ചു. എല്ലാാ അടിിസ്ഥാാന
മനുഷ്യാാ�വകാാശങ്ങളുംം നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ട അവരുടെെ ജീീവിിതത്തെ� എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം നിിയന്ത്രിിച്ചത്്
പരുഷവുംം അപരിിഷ്്കൃതവുമാായ ആചാാരങ്ങളുംം അലിിഖിിത നിിയമങ്ങളുമാായിിരുന്നു.
ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനംം അയിിത്തോ�ോച്ചാാടനത്തിിന്റെ� മുന്നുപാാധിിയാാണെ�ന്നുംം അതിിലൂടെെ
അവർണരെെ സാാമൂഹിികബന്ധനങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് വിിമോ�ോചിിപ്പിിക്കാാൻ സാാധിിക്കുമെെന്നുംം വിിശ്വവസിിച്ച
ടിി.കെ�. മാാധവനാാണ്് ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനാാവകാാശസമത്വംം� കേ�രളത്തിിൽ ആദ്യം�ം ഉന്നയിിക്കുന്നതുംം,
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അതിിനെ� ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ശ്രദ്ധയിിൽപ്പെ�ടുത്തുന്നതുംം.1 1923 ഡിിസംംബറിിൽ, കാാക്കിിനടയിിൽ നടന്ന
ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� സമ്മേ�ളനത്തിിൽ ടിി.കെ�. മാാധവൻ പങ്കെ�ടുക്കുകയുംം
കോ�ോൺഗ്രസ്് പ്രവർത്തകക്കമ്മിിറ്റിിയിിൽ ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനത്തേ�യുംം, അയിിത്തോ�ോച്ചാാടനത്തേ�യുംം
സംംബന്ധിിച്ച പ്രമേ�യംം അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. തൽഫലമാായിി സമ്മേ�ളനത്തിിൽ, അദ്ധ്യയക്ഷൻ
മൗ�ലാാനാാ മുഹമ്മദ്ദലിി, പ്രാാദേ�ശിിക കോ�ോൺഗ്രസ്സ്് കമ്മിിറ്റിികൾ അയിിത്താാചരണത്തിിനെ�തിിരാായിി
പ്രക്ഷോ�ോഭണങ്ങൾ ഏറ്റെെടുത്തു നടത്തണമെെന്ന പ്രമേ�യംം അവതരിിപ്പിിച്ച്് പാാസാാക്കിി.
1924 ജനുവരിി 20-ന്് എറണാാകുളത്ത്് നടന്ന കേ�രള പ്രദേേശ്് കോ�ോൺഗ്രസ്സ്് കമ്മിിറ്റിിയുടെെ
യോ�ോഗത്തിിൽ രൂപീീകരിിച്ച അയിിത്തോ�ോച്ചാാടനക്കമ്മിിറ്റിിയിിൽ കെ�. കേ�ളപ്പൻ കൺവീീനറുംം ടിി.കെ�.
മാാധവൻ, കുറൂർ നീീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിിരിിപ്പാാട്്, ടിി.ആർ. കൃഷ്ണസ്വാാ�മിി അയ്യർ, കണ്ണന്തോ�ോടത്ത്് വേ�ലാാ
യുധമേ�നോ�ോൻ എന്നിിവർ അംംഗങ്ങളുമാായിിരുന്നു.2 തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മയ്ക്കെ�തിിരെെയുംം, ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന
ത്തിിനുംം, സഞ്ചാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുംം വേ�ണ്ടിി, തിിരുവിിതാംം�കൂർ സംംസ്ഥാാനത്ത്് പലയിിടത്തുംം അവർ
പ്രചാാരണപര്യയടനങ്ങളുംം, പൊ�ൊതുയോ�ോഗങ്ങളുംം നടത്തിി.
തെ�ക്കൻകാാശിി എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന, നാാല്് ക്ഷേ�ത്രഗോ�ോപുരകവാാടങ്ങളോ�ോടെെ സംംരക്ഷിിക്കപ്പെ�ട്ടിി
രുന്ന വൈൈക്കത്തെ� മഹാാദേേവക്ഷേ�ത്രംം തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� വലിിയ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലൊ�ൊന്നാായിിരുന്നു.
ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� പവിിത്രതയ്ക്കു കോ�ോട്ടംംതട്ടാാതിിരിിക്കാാൻ ക്ഷേ�ത്രമതിിലിിനുമേേൽപോ�ോലുംം അവർണ്ണഹിി
ന്ദുക്കളുടെെ നിിഴൽ വീീഴരുതെ�ന്ന വിിലക്കുണ്ടാായിിരുന്നതിിനാാൽ അധഃഃകൃതർക്ക്് ക്ഷേ�ത്രത്തിിനോ�ോടനു
ബന്ധിിച്ച പൊ�ൊതുവീീഥിികളിിൽ സഞ്ചാാരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയമുണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. സവർണ്ണരുടെെ സമ്മർദ്ദത്തിിനു
വഴങ്ങിി 1905-ൽ കോ�ോട്ടയംം ഡിിവിിഷൻ പേ�ഷ്കാാറാായിിരുന്ന കെ�.പിി. ശങ്കരമേ�നോ�ോൻ ‘തീീണ്ടൽജാാതിി
ക്കാാരുടെെ പ്രവേ�ശനംം നിിരോ�ോധിിച്ചിിരിിക്കുന്നു ‘ എന്നെ�ഴുതിിയ തീീണ്ടൽപലകകൾ വൈൈക്കംം ക്ഷേ�ത്ര
ഗോ�ോപുരകവാാടങ്ങളിിൽ നിിന്ന്് ഒരു ഫർലോ�ോങ്് ദൂരത്തിിൽ സ്ഥാാപിിച്ചു.3 നിിയമവിിരുദ്ധമാായിി സ്ഥാാപിിച്ച
ഈ തീീണ്ടൽപലകകൾ എടുത്തുമാാറ്റുന്നതിിനാായിി ക്ഷേ�ത്ര അധിികൃതരോ�ോട്് എസ്്. എൻ. ഡിി. പിി.
പോ�ോലുള്ള സംംഘടനകൾ ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ഫലമുണ്ടാായിില്ല. മാാത്രമല്ല ഇതേ� ആവശ്യയ
ത്തിിനാായിി നിിരവധിി നിിവേ�ദനങ്ങൾ ഗവണ്മെ�ന്റിിനു സമർപ്പിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം ദേേവസ്വംം� സ്വീീ�കരിിച്ച
നിിലപാാടിിനെ� സർക്കാാർ പിിന്തുണക്കുകയാാണ്് ചെ�യ്തത്്. ദേ�വസ്വവത്തിിന്റെ�യുംം സർക്കാാരിിന്റെ�യുംം
മനുഷ്യയത്വവരഹിിതമാായ ഈ നിിലപാാട്്, ജാാതിിമതഭേ�ദമന്യേ�േ എല്ലാാവർക്കുമാായിി പൊ�ൊതുവീീഥിികൾ
തുറക്കുന്നതിിനു വേ�ണ്ടിിയുള്ള പ്രക്ഷോ�ോഭംം ആരംംഭിിക്കുന്നതിിനുള്ള ഇടമാായിി വൈൈക്കത്തെ� മാാറ്റിി.
അയിിത്തോ�ോച്ചാാടനകമ്മിിറ്റിിയുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ വൈൈക്കംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിനു ചുറ്റുമുള്ള
പൊ�ൊതുറോ�ോഡ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നതിിനുള്ള അവകാാശത്തിിനുവേ�ണ്ടിി 1924 മാാർച്ച്് 30-ന്് വൈൈക്കത്ത്്
ഒരു ഘോ�ോഷയാാത്ര സംംഘടിിപ്പിിക്കുവാാൻ തീീരുമാാനിിച്ചു. എന്നാാൽ സവർണഹിിന്ദുക്കളുടെെ സമ്മർദ്ദഫ
ലമാായിി ഗവൺമെെന്റ്് ഘോ�ോഷയാാത്ര നിിരോ�ോധിിക്കുകയുംം കെ�.പിി. കേ�ശവമേ�നോ�ോൻ, ടിി.കെ�. മാാധവൻ,
എ.കെ�. പിിള്ള, കെ�. വേ�ലാായുധമേ�നോ�ോൻ എന്നിിവർക്കെ�തിിരെെ നിിരോ�ോധനാാജ്ഞ പുറപ്പെ�ടുവിിക്കുക
യുംം ചെ�യ്തു.4 തുടർന്നാാണ്് അയിിത്തോ�ോച്ചാാടനകമ്മിിറ്റിിക്കാാരുംം മറ്റു നേ�താാക്കളുംം കൂടിിചേ�ർന്നാാലോ�ോചിി
ച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഘോ�ോഷയാാത്രക്കുപകരംം സത്യാാ�ഗ്രഹസമരപരിിപാാടിി നടത്തുവാാൻ തീീരുമാാനിിക്കുന്നത്്.
ജാാതിിവ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ� ക്ഷേ�ത്രങ്ങൾ പൊ�ൊതുജനങ്ങൾക്കാായിി തുറന്നുകൊ�ൊടുക്കുന്നതിിലൂടെെ
തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ തിിരുവിിതാംം�കൂറിിലെ� ഈഴവർ ശ്രമിിക്കുന്നതാായിി ടിി. കെ�. മാാധവൻ
ഗാാന്ധിിജിിയെ� അറിിയിിക്കുകയുംം ഗാാന്ധിിജിി അതിിനെ� സ്വാാ�ഗതംം ചെ�യ്്തുകൊ�ൊണ്ട്് സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിി
ന്റെ�യുംം നിിസ്സഹകരണത്തിിന്റെ�യുംം പാാത പിിന്തുടരാാൻ ഉപദേേശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.5 നാായർ സർവീീസ്്
സൊ�ൊസൈൈറ്റിി, ക്ഷത്രിിയ മഹാാസഭ, കേ�രള ഹിിന്ദുസഭ, യോ�ോഗക്ഷേ�മസഭ തുടങ്ങിിയ സവർണജാാതിി
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സംംഘടനകൾ ഈ അഹിംം�സാാ സമരത്തെ� പിിന്തുണച്ചു. വിിവിിധ സമുദാായങ്ങളിിലെ� പല നേ�താാക്കളുംം
ജാാതിി വ്യയത്യാാ�സങ്ങൾ കണക്കിിലെ�ടുക്കാാതെ� ഇത്തരംം സാാമൂഹിിക തിിന്മകൾക്കെ�തിിരാായ പോ�ോരാാട്ട
ത്തിിന്് തങ്ങളുടെെ പിിന്തുണ വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്തു.
മധുരയിിലെ� അഭിിഭാാഷകവൃത്തിി ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ഉത്തരേ�ന്ത്യയയിിൽ കോ�ോൺഗ്രസിിന്റെ� ദേേശീീ
യപ്രക്ഷോ�ോഭങ്ങളിിൽ പങ്കെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ടിിരിിക്കെ� ഭാാര്യയ സൂസന്നയുടെെ ചിികിിത്സാാർത്ഥംം ജന്മനാാടാായ
ചെ�ങ്ങന്നൂരിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിിയെ�ത്തിിയ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് അവരിിൽ മുൻപന്തിിയിിലുണ്ടാായിിരുന്നു.
ദുരിിതബാാധിിതരുംം അടിിച്ചമർത്തപ്പെ�ട്ടവരുമാായ ആളുകളോ�ോട്് എപ്പോ�ോഴുംം അനുഭാാവംം പുലർത്തിിയിി
രുന്ന അദ്ദേേഹംം ഇത്തരംം ദുരവസ്ഥകൾ ഇല്ലാാതാാക്കാാൻ തന്റെ� പൂർണ്ണ പിിന്തുണ നൽകിിക്കൊ�ൊണ്ട്്
സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� സജീീവ നേ�താാവാായിി പ്രവർത്തിിക്കാാനാാരംംഭിിച്ചു. സമൂഹത്തിിൽ ഈ വിിഷയംം
വളരെെ ഗൗൗരവമാായിി സംംവദിിക്കുന്നതിിനാായിി ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫുംം, കെ�.പിി. കേ�ശവമേ�നോ�ോനുംം
പത്രങ്ങളിിൽ നിിരന്തരംം ലേ�ഖനങ്ങൾ പ്രസിിദ്ധീീകരിിക്കുകയുംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� അർത്ഥമാാന
ങ്ങളെെക്കുറിിച്ച്് വ്യാാ�പകമാായ പ്രചരണംം നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തു.6 എന്നാാൽ ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ�
ലക്ഷ്യയവുംം ഉദ്ദേ�ശ്യയങ്ങളുംം ജനങ്ങളിിൽ കൃത്യയമാായിി എത്തിിയിിട്ടിില്ലെ�ന്ന്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിനു തോ�ോന്നിി.
തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ ഇല്ലാാതാാക്കുന്നതിിന്റെ� പ്രാാധാാന്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് ജനങ്ങളിിൽ ശരിിയാായ അവബോ�ോധംം
നൽകുന്നതിിൽ അപര്യാ�ാപ്തതയുണ്ടെ�ന്ന്് അദ്ദേേഹംം പരാാമർശിിച്ചു. ഈ പ്രസ്ഥാാനംം എല്ലാാ ജനങ്ങൾ
ക്കുംം, ജാാതിി വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ�, പൊ�ൊതു റോ�ോഡുകളിിൽ നടക്കാാനുള്ള അവകാാശംം നേ�ടുന്നതിിനു
ള്ള ഒരു പൗൗരാാവകാാശ പ്രസ്ഥാാനമാായിി കണക്കാാക്കിിയാാൽ ജനങ്ങളുടെെ ഭാാഗത്തുനിിന്ന്് കൂടുതൽ
പങ്കാാളിിത്തംം ഉണ്ടാാകുമെെന്ന്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടു.
സത്യാാ�ഗ്രഹംം ആരംംഭിിക്കുന്നതിിന്് നാാല്് ദിിവസംം മുമ്പ്്, സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾ ക്ഷേ�ത്ര റോ�ോഡുകൾ
ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്് തടയുന്നതിിനുംം, യാാഥാാസ്ഥിിതിിക ഹിിന്ദുക്കളുംം സത്യാാ�ഗ്രഹിികളുംം തമ്മിിലുള്ള
സംംഘർഷംം തടയുന്നതിിനുംം വേ�ണ്ടിി ജിില്ലാാ മജിിസ്്ട്രേ�റ്റിിന്റെ� നിിർദേേശത്തിിൽ പോ�ോലീീസ്് അധിികാാ
രിികൾ റോ�ോഡിിൽ പിിക്കറ്റുകൾ സ്ഥാാപിിച്ചിിരുന്നു.7 സത്യാാ�ഗ്രഹദിിവസംം 1924 മാാർച്ച്് 30-ന്് കേ�ശവ
മേ�നോ�ോന്റേ�യുംം, മാാധവന്റേ�യുംം നേ�തൃത്വവത്തിിൽ വൈൈക്കംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� പടിിഞ്ഞാാറേ�നടയിിലെ�
വിിലക്കപ്പെ�ട്ട റോ�ോഡിിലേ�ക്ക്് മാാർച്ച്് സംംഘടിിപ്പിിച്ചു. അതിിനുശേ�ഷംം കുഞ്ഞാാപ്പിി എന്ന പുലയനുംം,
ബാാഹുലേ�യൻ എന്ന ഈഴവനുംം, ഗോ�ോവിിന്ദപണിിക്കർ എന്ന നാായരുംം, ഒരുമിിച്ച്് വിിലക്കപ്പെ�ട്ട
റോ�ോഡിിൽ പ്രവേ�ശിിക്കാാൻ ശ്രമിിക്കുകയുംം അറസ്റ്റ്് വരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. അവർക്ക്് ആറുമാാസത്തെ�
തടവുശിിക്ഷ ലഭിിച്ചു. താാഴ്ന്ന ജാാതിിക്കാാർക്ക്് റോ�ോഡുകൾ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാൻ അനുവദിിക്കുന്നതുവരെെ
എല്ലാാ ദിിവസവുംം രാാവിിലെ� ഈ നടപടിിക്രമംം ആവർത്തിിക്കുമെെന്ന്് പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അന്നത്തെ�
സമരംം അവസാാനിിപ്പിിക്കുകയുംം തുടർന്നുള്ള ദിിവസങ്ങളിിൽ ഇത്് ആവർത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.
സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� പ്രശസ്തിി ഇന്ത്യയയിിലുടനീീളംം വ്യാാ�പിിക്കുകയുംം അതിിന്റെ� ജനപ്രീീതിി വർദ്ധിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സമാാധാാനപരമാായ സംംഭാാഷണത്തിിനുംം സമവാായത്തിിനുമാായിി സത്യാാ�ഗ്രഹംം
താാൽക്കാാലിികമാായിി നിിർത്തണമെെന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ നിിർദ്ദേ�ശപ്രകാാരംം ഏപ്രിിൽ ഒന്നിിന്് താാൽ
ക്കാാലിികമാായിി നിിർത്തിിവച്ച സത്യയഗ്രഹംം, അധിികാാരിികളിിൽ നിിന്ന്് അനുകൂലപ്രതിികരണംം ലഭിിക്കാാ
ത്തതിിനാാൽ ഏപ്രിിൽ 7-ന്് പുനരാാരംംഭിിച്ചു. അന്ന്് കേ�ശവമേ�നോ�ോനുംം മാാധവനുമാാണ്് പ്രക്ഷോ�ോഭംം
നടത്തിി അറസ്റ്റുവരിിച്ചത്്. പ്രധാാന നേ�താാക്കളെ� അറസ്റ്റുചെ�യ്താാൽ സത്യാാ�ഗ്രഹംം നേ�തൃത്വവമിില്ലാാതെ�
ക്ഷയിിക്കുമെെന്നുംം തദവസരത്തിിൽ പ്രക്ഷോ�ോഭംം അടിിച്ചമർത്താാമെെന്നുമുള്ള അധിികാാരിികളുടെെ പ്രതീീ
ക്ഷയിിൽ പോ�ോലീീസ്് സത്യാാ�ഗ്രഹ ക്യാാ�മ്പിിലെ�ത്തിി എ. കെ�. പിിള്ള, കെ�. കേ�ളപ്പൻ, കെ�. വേ�ലാായു
ധമേ�നോ�ോൻ എന്നിിവരെെ അറസ്റ്റ്് ചെ�യ്തു. ഈ നിിർണാായക ഘട്ടത്തിിലാാണ്് സത്യാാ�ഗ്രഹ ക്യാാ�മ്പിിൽ
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തുടക്കംം മുതൽ ഉണ്ടാായിിരുന്ന, ഓരോ�ോ ഘട്ടത്തിിലുംം നേ�തൃത്വവവുമാായിി സഹകരിിച്ചു പ്രവർത്തിിച്ചതുമാായ
ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� നേ�തൃത്വംം� ഏറ്റെെടുത്തത്്.
തന്റെ� അറസ്റ്റിിനു മുമ്പ്്, സത്യാാ�ഗ്രഹാാശ്രമത്തിിന്റെ� ചുമതല ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്് മാാധവൻ
കൈൈമാാറിിയിിരുന്നു.8 മിികച്ച വാാഗ്മിിയാായിിരുന്ന ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, വൈൈക്കത്തെ� ബോ�ോട്ട്് ജെ�ട്ടിിക്ക്്
സമീീപംം പതിിവാായിി നടത്തിിവന്നിിരുന്ന യോ�ോഗങ്ങളിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുകയുംം പ്രഭാാഷണങ്ങൾ നടത്തുക
യുംം ചെ�യ്തിിരുന്നു. ആ പ്രസംംഗങ്ങളിിൽ സത്യാാ�ഗ്രഹ പ്രസ്ഥാാനത്തെ� അടിിച്ചമർത്താാനുള്ള പോ�ോലീീസിി
ന്റെ�യുംം ജിില്ലാാ മജിിസ്ട്രേ�റ്റിിന്റെ�യുംം സമീീപനങ്ങളെെ അദ്ദേേഹംം വിിമർശിിക്കുകയുംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ�
വിിജയകരമാായ നടത്തിിപ്പിിന്റെ� ഉത്തരവാാദിിത്തംം ഏറ്റെെടുക്കാാൻ സാാധാാരണക്കാാരോ�ോട്് ശക്തമാായിി
അഭ്യയർത്ഥിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.9 സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� തന്ത്രങ്ങളിിലുംം സാാങ്കേ�തിികതകളിിലുംം ചെ�റിിയ
മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് സമരത്തിിൽ തന്റേ�താായ വ്യയക്തിിമുദ്ര പതിിപ്പിി
ക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� പടിിഞ്ഞാാറൻ കവാാടത്തിിൽ മാാത്രംം നടന്നിിരുന്ന സത്യാാ�ഗ്രഹംം
നാാല്് കവാാടങ്ങളിിലേ�ക്കുംം വ്യാാ�പിിപ്പിിച്ചത്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� തന്ത്രമാായിിരുന്നു.10 അതിിനാായിി
കൂടുതൽ പ്രതിിഷേ�ധക്കാാരുംം സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുംം സത്യാാ�ഗ്രഹ ക്യാാ�മ്പിിലെ�ത്തിി.
എന്നാാൽ, വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിലെ� ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� പ്രവർത്തനങ്ങളിിൽ
ഗാാന്ധിിജിി വിിയോ�ോജിിക്കുകയാാണുണ്ടാായത്്. ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ
പങ്കെ�ടുക്കുന്നതിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് കേ�ശവമേ�നോ�ോന്റെ� കത്തുകളിിലൂടെെയാാണ്് ഗാാന്ധിിജിി മനസ്സിിലാാക്കിി
യത്്. സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� പങ്കിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് അറിിയുന്നതിിനുംം വൈൈക്കത്തെ�
അവസ്ഥയെ�ക്കുറിിച്ച്് ഒരു യഥാാർത്ഥ ചിിത്രംം ലഭിിക്കുന്നതിിനുംം അദ്ദേേഹംം ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്്
നേ�രിിട്ട്് ഒരു കത്തെ�ഴുതിി.
“വൈൈക്കത്തിിന്റെ� കാാര്യയത്തിിൽ, നിിങ്ങൾ ഹിിന്ദുക്കളെെ ഈ ജോ�ോലിി ചെ�യ്യാാൻ അനുവദിിക്ക
ണമെെന്ന്് ഞാാൻ കരുതുന്നു. അവരാാണ്് സ്വവയംം ശുദ്ധീീകരിിക്കേ�ണ്ടത്്. നിിങ്ങളുടെെ സഹതാാ
പത്തിിലൂടെെയുംം പേ�നയിിലൂടെെയുംം നിിങ്ങൾക്ക്് സഹാായിിക്കാാനാാകുംം, പക്ഷേ�, പ്രസ്ഥാാനംം
സംംഘടിിപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെയല്ല, സത്യാാ�ഗ്രഹംം അർപ്പിിക്കുന്നതിിലൂടെെയല്ല. നാാഗ്്പൂരിിലെ�
കോ�ോൺഗ്രസ്് പ്രമേ�യത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് നിിങ്ങൾ പരാാമർശിിക്കുകയാാണെ�ങ്കിിൽ, തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മയുടെെ
ശാാപംം നീീക്കംംചെ�യ്യാാൻ അത്് ഹിിന്ദു അംംഗങ്ങളോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു. സിിറിിയൻ ക്രിിസ്ത്യാാ�
നിികളെെപ്പോ�ോലുംം ഈ രോ�ോഗംം ബാാധിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ന്ന്് ആൻഡ്രൂസിിൽ നിിന്ന്് അറിിഞ്ഞപ്പോ�ോൾ
ഞാാൻ അത്ഭുതപ്പെ�ട്ടു.”11
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ നിിന്ന്് വിിട്ടുനിിൽക്കാാൻ ഗാാന്ധിിജിി ജോ�ോർജ്ജ്്
ജോ�ോസഫിിനോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു. മറ്റൊ�ൊരവസരത്തിിൽ ഗാാന്ധിിജിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ട്ടത്്, സിിറിിയൻ
ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്കിിടയിിൽ അയിിത്തംം നിിലനിിൽക്കുന്ന സാാഹചര്യം�ം കേ�രളത്തിിൽ ഉണ്ടെ�ങ്കിിലുംം
വൈൈക്കത്തെ� സത്യാാ�ഗ്രഹസമരംം നടത്തുന്നത്് ഹിിന്ദുക്കളുടെെ പ്രശ്നപരിിഹാാരത്തിിനാായതിിനാാൽ
അവിിടെെ മറ്റുമതസ്ഥർക്ക്് സമരംംനടത്തേ�ണ്ട ആവശ്യയകതയിില്ലെ�ന്നുംം, അവരുടെെ ത്യാാ�ഗങ്ങൾക്ക്്
മഹത്തരമിില്ലെ�ന്നുമാാണ്്. എതിിർപ്പുപ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന സവർണ്ണരിിൽ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിലൂടെെ മാാന
സിികപരിിവർത്തനമുണ്ടാാക്കണമെെന്നതിിനാാണ്് ഗാാന്ധിിജിി എപ്പോ�ോഴുംം ഊന്നൽനല്കിിയത്്. അത്്
ചെ�യ്യേ�ണ്ടത്് സമാാനമതക്കാാരാാവണമെെന്നുംം അദ്ദേ�ഹംം ആവർത്തിിച്ചു.12
സമാാനാാഭിിപ്രാായംം പങ്കുവച്ച ചരിിത്രകാാരനുംം നയതന്ത്രജ്ഞനുമാായ സർദാാർ കെ�.എംം
പണിിക്കർ, ക്ഷേ�ത്ര റോ�ോഡുകളിിൽ പ്രവേ�ശിിക്കാാനുള്ള അധഃഃകൃതരുടെെ അവകാാശത്തിിനാായു
ള്ള പോ�ോരാാട്ടത്തിിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിിക്കുന്ന ജനവിിഭാാഗങ്ങളോ�ോ അല്ലെ�ങ്കിിൽ അവരുടെെ
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അവകാാശങ്ങളെെ തടയുന്ന സവർണവിിഭാാഗങ്ങളോ�ോ മാാത്രമേേ പങ്കെ�ടുക്കേ�ണ്ടതുള്ളൂ എന്നഭിിപ്രാായ
പ്പെ�ട്ടു. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കോ�ോൺഗ്രസ്സ്് അതിിന്റെ� ലക്ഷ്യയസാാക്ഷാാത്്ക്കാാരത്തിിനാായിി ഒരിിന്ത്യയൻ നാാട്ടു
രാാജ്യയത്തിിൽ സത്യാാ�ഗ്രഹംം സംംഘടിിപ്പിിച്ചത്് അഭിിലഷണീീയമാായിില്ല എന്നുംം അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുകയു
ണ്ടാായിി.13 അതുകൊ�ൊണ്ടാാകാംം� അദ്ദേേഹംം ഈ സമരകാാലയളവിിലൊ�ൊന്നുംം വൈൈക്കത്തെ�ത്തുകയോ�ോ
സഹാായസഹകരണങ്ങൾ നൽകുകയോ�ോ ചെ�യ്തിിരുന്നിില്ല.
എന്നാാൽ വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹംം ഉയർത്തുന്ന പ്രധാാന ചോ�ോദ്യയമാായിി ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്
കണ്ടത്് അവിിടെെ കാാലങ്ങളാായിി നടന്നുവന്നിിരുന്ന കടുത്ത പൗൗരാാവകാാശധ്വംം�സനത്തെ�യാായിിരുന്നു.
ഒരു ജാാതിിയുടേേയോ�ോ, ഒരു ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ�യോ�ോ പേ�രിിൽ ഒരു കൂട്ടംം ആളുകൾക്ക്് അർഹമാായ
നീീതിി നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്് , പരിിഹാാസ്യയവുംം, മനുഷ്യയത്വവരഹിിതവുമാാണ്്. ക്രിിസ്ത്യാാ�നിികൾക്കുംം,
മുസ്ലിംം�കൾക്കുംം, എന്തിിന്് മൃഗങ്ങൾക്കുപോ�ോലുംം സഞ്ചരിിക്കാാൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയമുണ്ടാായിിരുന്ന സർക്കാാർ
ഉടമസ്ഥതയിിലുള്ള ഒരു റോ�ോഡിിലൂടെെ, ഒരു ക്ഷേ�ത്രംം സ്ഥിിതിിചെ�യ്യുന്നു എന്ന ഒറ്റക്കാാരണത്താാൽ
താാഴ്ന്ന ജാാതിിക്കാാർക്ക്് സഞ്ചരിിക്കുന്നതിിന്് വിിലക്കു്് ഏർപ്പെ�ടുത്തിിയത്് തീീർത്തുംം യുക്തിിരഹിിതവുംം
അധാാർമിികവുമാാണ്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ജാാതിിമതഭേ�ദമന്യേ�േ അതിിനെ�തിിരെെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന
തുംം, പ്രതിികരിിക്കുന്നതുംം, സത്യാാ�ഗ്രഹംം അനുഷ്ഠിിക്കുന്നതുംം ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിി
ടത്തോ�ോളംം ഇന്ത്യയൻ സ്വാാ�തന്ത്ര്യയസമര പ്രസ്ഥാാനത്തെ�പ്പോ�ോലെ�ത്തന്നെ� പ്രധാാനമാായിിരുന്നു. മാാത്രമല്ല
ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� ഒരനുഭാാവിിയെ�ന്നനിിലയിിൽ കെ�.പിി.സിി.സിി ഏറ്റെെടുത്തുനട
ത്തുന്ന കാാര്യയങ്ങളിിൽ പങ്കെ�ടുക്കുകയെ�ന്നത്് തന്റെ� കടമയാായുംം അദ്ദേേഹംം കരുതിി.
വൈൈക്കത്തെ� സത്യാാ�ഗ്രഹക്യാാ�മ്പിിൽ സജീീവമാായിി പങ്കെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ടിിരുന്ന ജോ�ോർജ്ജ്്
ജോ�ോസഫിിന്് ചെ�ങ്ങന്നൂരിിലെ� വിിലാാസത്തിിൽ വന്ന ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ കത്ത്് യഥാാസമയംം ലഭിിക്കാാ
ത്തതുകൊ�ൊണ്ട്് ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ അഭിിപ്രാായവ്യയത്യാാ�സംം അറിിയാാതെ�പോ�ോവുകയുംം ചെ�യ്തുപോ�ോന്ന പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ അനുസ്യൂൂതംം തുടരുകയുംം ചെ�യ്തു. അതേ�സമയംം, വൈൈക്കത്ത്് ശക്തിിയാാർജ്ജിിച്ചുവരുന്ന
സമരപ്രസ്ഥാാനത്തെ� തടയാാൻ അധിികൃതർ പുതിിയ നടപടിികളുമാായിി മുന്നോ�ോട്ടുവരിികയുംം, ക്ഷേ�ത്ര
റോ�ോഡുകളിിലേ�ക്ക്് സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾക്ക്് പ്രവേ�ശനംം നിിഷേ�ധിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അവ ബാാരിിക്കേ�ഡുകൾ
ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് അടക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സമരംം ചെ�യ്യുന്ന പ്രതിിഷേ�ധക്കാാരെെ അറസ്റ്റുചെ�യ്യുന്നതിിനുപകരംം
അവരെെ നിിരോ�ോധിിതപ്രദേ�ശത്ത്് തടഞ്ഞുനിിർത്തുകമാാത്രംം ചെ�യ്തു. അധിികാാരിികളുടെെ പുതിിയ തന്ത്രങ്ങ
ളിിൽ പ്രകോ�ോപിിതനാായ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, സത്യയഗ്രഹിികളോ�ോട്് നീീതിിയുക്തമാായിി ഗവൺമെെന്റ്്
പെ�രുമാാറുന്നിില്ലെ�ന്ന അതൃപ്തിി ജിില്ലാാ മജിിസ്്ട്രേ�റ്റിിനോ�ോട്് പരസ്യയമാായിി പ്രകടിിപ്പിിച്ചു.
പോ�ോലീീസ്് അറസ്റ്റ്് ചെ�യ്യാാത്തതിിനാാൽ സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾ അവരുടെെ പ്രതിിഷേ�ധരീീതിിയിിൽ
ചിില മാാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് വിിലക്കപ്പെ�ട്ട റോ�ോഡിിൽ ഇരുന്നുകൊ�ൊണ്ടുള്ള നിിരാാഹാാരസമരംം
ആരംംഭിിച്ചു. സത്യാാ�ഗ്രഹിികളുംം തങ്ങളുടെെ നിിലപാാടുകൾ കടുപ്പിിച്ചതോ�ോടെെ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� ഭാാവിി
യെ�ക്കുറിിച്ച്് ആശങ്കപ്പെ�ട്ട ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾ ഉപവസിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ജീീവൻവെ�ടിി
യുമെെന്ന്് മുന്നറിിയിിപ്പ്് നൽകിി. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, പഴയതെ�റ്റ്് തിിരുത്തുന്നതിിനുംം ഒരു പുതിിയ ദുരന്തംം
തടയുന്നതിിനുംം വേ�ണ്ടത്ര കരുണയുംം ഭരണതന്ത്രവുംം കാാണിിക്കുന്നിില്ലെ�ങ്കിിൽ ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹംം
തുടരണമോ�ോ എന്ന്് പൊ�ൊതുജനങ്ങൾ തീീരുമാാനിിക്കേ�ണ്ടതുണ്ട്് എന്ന്് വ്യയക്തമാായിി പൊ�ൊതുസമൂഹ
ത്തോ�ോട്് അഭ്യയർത്ഥിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് തന്റെ� ആശങ്ക ജനങ്ങളോ�ോട്് തുറന്നുപറയുവാാനുംം അദ്ദേേഹംം മടിിച്ചിില്ല.14
എന്നാാൽ അത്തരംം ആശങ്കകൾക്ക്് വിിരാാമംം കുറിിച്ചത്് ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ ഇടപെ�ടലുകളാായിിരുന്നു,
ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� ടെെലിിഗ്രാാമിിലൂടെെ നിിരാാഹാാരസമരത്തെ�ക്കുറിിച്ചറിിഞ്ഞ ഗാാന്ധിിജിി നിിരാാ
ഹാാരസമരത്തിിന്് പകരംം റിിലേ� സത്യാാ�ഗ്രഹംം അനുഷ്ഠിിക്കുവാാനുംം അറസ്റ്റ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നതുവരെെ
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ശാാന്തരാായിിരിിക്കാാനുംം നിിർദ്ദേേശിിച്ചു.15
പലവിിധത്തിിൽ ശ്രമിിച്ചിിട്ടുംം സത്യാാ�ഗ്രഹംം അനുസ്യൂൂതംം മുന്നോ�ോട്ടുപോ�ോകുന്നതിിൽ പ്രകോ�ോപിിത
മാായ ഗവൺമെെന്റ്്, ഏപ്രിിൽ 11-ന്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, കെ�.ജിി. നാായർ, പിി.ഡബ്ല്യൂൂ. സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ,
കുരുവിിള മാാത്യുു എന്നിിവരെെ അറസ്റ്റ്് ചെ�യ്യുകയുംം ആറുമാാസംം തടവിിന്് ശിിക്ഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.. തിിരു
വിിതാംം�കൂർ ബ്രിിട്ടീീഷ്് റെെസിിഡന്റ്് സിി. ഡബ്ല്യുു.ഇ. കോ�ോട്ടൺ, മദ്രാാസ്് ചീീഫ്് സെ�ക്രട്ടറിിക്ക്് അയച്ച
കത്തിിൽ പരാാമർശിിക്കുന്നുണ്ട്്; ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്് ശേ�ഷംം ഭാാവനയോ�ോ നേ�തൃത്വവനൈൈപുണ്യയമോ�ോ
ഉള്ള മറ്റൊ�ൊരു നേ�താാവുംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ അവശേ�ഷിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്നുംം, അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� അഭാാ
വത്തിിൽ നയിിക്കപ്പെ�ടാാനാാളിില്ലാാതെ� വൈൈക്കത്തെ� സത്യാാ�ഗ്രഹംം പരാാജയപ്പെ�ടാം�ം എന്നുംം.16
എന്നാാൽ ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� പിിന്നീീടുള്ള ചരിിത്രംം പരിിശോ�ോധിിക്കുമ്പോ�ോൾ അത്് തെ�റ്റാായ
വിിലയിിരുത്തലാായിിരുന്നു എന്ന്് നിിസ്സംംശയംം പറയാംം�. ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� അറസ്റ്റിിനുശേ�ഷവുംം
590 ദിിവസത്തോ�ോളംം സത്യാാ�ഗ്രഹസമരംം തുടർന്നു. ആ സമരംം മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച പ്രഖ്യാാ�പിിതലക്ഷ്യയങ്ങൾ
ഏകദേ�ശംം മുഴുവനാായിിത്തന്നെ� നേ�ടിിയെ�ടുത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് സമാാപ്തിികുറിിച്ചതുംം.
ജയിിലിിൽ പോ�ോകുന്നതിിനുമുമ്പ്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, ഈ സത്യയഗ്രഹംം നയിിക്കുന്നതിിനാായിി
മിികച്ച ഒരുനേ�താാവിിനെ� അയക്കണമെെന്ന്് ഗാാന്ധിിജിിയോ�ോട്് അഭ്യയർത്ഥിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം അനുകൂലമാായ
മറുപടിി ലഭിിച്ചിില്ല. വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ തിിരുവിിതാംം�കൂറിിന്് പുറത്തുനിിന്നുള്ള കോ�ോൺഗ്രസ്്
സന്നദ്ധഭടൻമാാരുടെെ പങ്കാാളിിത്തത്തെ� ഗാാന്ധിിജിി പ്രോ�ോത്സാാഹിിപ്പിിച്ചിിരുന്നിില്ല. മാാത്രമല്ല, അങ്ങേ�
യറ്റംം, മദിിരാാശിി പ്രവിിശ്യയയിിൽ നിിന്നുമാാത്രംം സന്നദ്ധഭടൻമാാരെെ തിിരഞ്ഞെ�ടുക്കേ�ണ്ടതാാണെ�ന്ന്്
നിിർദ്ദേേശിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.17 അതുകൊ�ൊണ്ട്് കുറൂർ നീീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിിരിിപ്പാാടിിന്റെ� കൂടിി അഭിിപ്രാായൈൈ
ക്യയത്തോ�ോടെെ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്, പെ�രിിയാാർ ഇ.വിി. രാാമസ്വാാ�മിി നാായ്ക്കരെെ നേ�തൃത്വംം� ഏറ്റെെടുക്കുന്നതിി
നാായിി വൈൈക്കത്തേ�ക്ക്് ക്ഷണിിച്ചു.18 ക്ഷണംംസ്വീീ�കരിിച്ചു വൈൈക്കത്തെ�ത്തിിയ അദ്ദേേഹംം സർക്കാാരിിനെ�
നിിശിിതമാായിി വിിമർശിിച്ചതിിന്റെ� ഫലമാായിി തിിരുവിിതാംം�കൂർ അധിികൃതർ അദ്ദേേഹത്തെ� അറസ്റ്റ്്
ചെ�യ്തു തടവിിലാാക്കിി. ദേേശീീയ നേ�താാക്കളാായ രാാജഗോ�ോപാാലാാചാാരിി, സ്വാാ�മിി ശ്രദ്ധനാാന്ദ്്, മഹാാദേ�വ്്
ദേ�ശാായിി, ശ്രീീനിിവാാസ അയ്യങ്കാാർ, വരദരാാജുലു നാായിിഡു, കാാമരാാജ്്, സിി.എഫ്്. ആൻഡ്രൂസ്്,
സന്താാനംം എന്നിിവർ വൈൈക്കത്തെ�ത്തിി സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്് പൂർണ്ണ പിിന്തുണ നൽകിി.
തിിരുവിിതാംം�കൂർ ഭരണാാധിികാാരിി ശ്രീീമൂലംം തിിരുനാാളിിന്റെ� മരണത്തിിനുശേ�ഷംം 1924
സെ�പ്്റ്റംംബർ ഒന്നിിന്് റീീജന്റാായിി ചുമതലയേ�റ്റ റാാണിി സേ�തു ലക്ഷ്മിി ഭാായ്് വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹ
ത്തിിലെ� എല്ലാാ സത്യാാ�ഗ്രഹിികളെെയുംം ജയിിലിിൽ നിിന്ന്് മോ�ോചിിപ്പിിക്കാാൻ ഉത്തരവിിട്ടതിിന്റെ� ഫലമാായിി
ജോ�ോർജ്ജ്് ഉൾപ്പെ�ടെെയുള്ള സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിലെ� എല്ലാാ പ്രധാാന നേ�താാക്കളുംം ജയിിൽ മോ�ോചിിതരാായിി.
മറ്റുനേ�താാക്കൾ വീീണ്ടുംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ സജീീവമാായപ്പോ�ോൾ ജോ�ോർജ്ജ്് വടക്കേ�ഇന്ത്യയയിിലേ�ക്കു
തിിരിിച്ചുപോ�ോയിി എ.ഐ.സിി.സിി.19യിിൽ സജീീവമാായിി.
വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹംം ദേ�ശീീയ ശ്രദ്ധ നേ�ടിിയതോ�ോടെെ നിിരവധിി സ്ഥലങ്ങളിിൽ നിിന്നുള്ള
സഹാായംം സത്യാാ�ഗ്രഹ ഫണ്ടിിലേ�ക്ക്് വന്നിിരുന്നു. പുറത്തുനിിന്നുള്ള സഹാായംം പ്രദേേശവാാസിിക
ളുടെെ ആവേ�ശംം കുറയ്ക്കുമെെന്നുംം, സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾ പ്രദേ�ശവാാസിികളിിൽ നിിന്നു മാാത്രംം ഫണ്ട്്
സ്വീീ�കരിിക്കണമെെന്നുംം ഗാാന്ധിിജിി നിിർദ്ദേ�ശിിച്ചു. വിിരോ�ോധാാഭാാസമെെന്നു പറയട്ടെെ, അതേ� ഗാാന്ധിിജിി
തന്നെ�യാാണ്് ബൽഗാം�ം ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസ്സിിന്റെ� സമ്മേ�ളനത്തിിൽ വൈൈക്കംം സത്യാാ�
ഗ്രഹഫണ്ടിിലേ�ക്ക്് പ്രതിിമാാസംം 1000 രൂപ വീീതംം അനുവദിിച്ചത്്. അതിിനു കാാരണക്കാാരനാായതുംം
ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫാായിിരുന്നു. 1924 ഒക്ടോ�ോബർ 3-ന്് ദിില്ലിിയിിൽ നടന്ന കോ�ോൺഗ്രസ്് പ്രവർത്തകക്ക
മ്മിിറ്റിി യോ�ോഗത്തിിൽ ജോ�ോർജ്് വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്് ഗ്രാാന്റോ�ോ വാായ്പയോ�ോ അനുവദിിക്കണമെെന്ന്്
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വാാക്കാാൽ അപേ�ക്ഷിിച്ചതനുസരിിച്ചാാണ്് അത്തവണ ഡിിസംംബറിിൽ നടന്ന ബൽഗാം�ം സമ്മേ�ളന
ത്തിിൽ അതിിന്റെ� അധ്യയക്ഷനാായിിരുന്ന ഗാാന്ധിിജിി ഗ്രാാന്റ്് അനുവദിിച്ച്് നൽകിിയത്്.20
സത്യാാ�ഗ്രഹസമരംം അതിിന്റെ� നൂതനരീീതിികളിിലേ�ക്കുംം അടുത്ത ഘട്ടത്തിിലേ�ക്കുംം കടന്നു.
അധഃഃകൃതജനങ്ങളുടെെ അവകാാശങ്ങൾ നേ�ടിിയെ�ടുക്കുന്നതിിനാായിി 1924 നവംംബർ 1 മുതൽ 12
വരെെ ഉയർന്ന ജാാതിിക്കാാരാായ ഹിിന്ദുക്കളുടെെ നേ�തൃത്വവത്തിിൽ വൈൈക്കംം മുതൽ തിിരുവനന്തപുരംം
വരെെയുംം നാാഗർകോ�ോവിിൽ മുതൽ തിിരുവനന്തപുരംം വരെെയുംം സവർണ്ണ ജാാഥകൾ സംംഘടിിപ്പിിച്ചു.
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, സത്യാാ�ഗ്രഹിികൾ റീീജന്റ്് റാാണിിക്ക്് ഒരു നിിവേ�ദനംം നൽകുകയുംം, ഈ വിിഷയ
ത്തിിൽ തിിരുവിിതാംം�കൂർ നിിയമസഭയിിൽ ഒരു പ്രമേ�യംം അവതരിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. നിിർഭാാഗ്യയവ
ശാാൽ, പ്രമേ�യംം ഒരു വോ�ോട്ടിിന്റെ� കുറവിിൽ പരാാജയപ്പെ�ട്ടു. എന്നാാൽ ഈ പ്രമേ�യത്തിിനെ�തിിരാായിി
വോ�ോട്ടു ചെ�യ്തതിിൽ ഒരാാൾ എസ്്എ
 ൻഡിിപിി രൂപീീകരിിക്കുന്നതിിൽ നിിർണാായക പങ്ക്് വഹിിച്ച ഡോ�ോ.
പൽപുവിിന്റെ� സഹോ�ോദരൻ ഈഴവ അംംഗംം പരമേ�ശ്വവരനാായിിരുന്നു.20
1925 മാാർച്ച്് 9-ന്് ഗാാന്ധിിജിി വൈൈക്കത്തെ�ത്തുകയുംം റീീജന്റ്് റാാണിി സേ�തു ലക്ഷ്മിി ഭാായ്്, പോ�ോലീീസ്്
കമ്മീീഷണർ ശ്രീീ. പിിറ്റ്് എന്നിിവരുമാായിി സത്യാാ�ഗ്രഹസമരപ്രസ്ഥാാനംം അവസാാനിിപ്പിിക്കുന്നതിിനാായിി
ചിില ചർച്ചകൾ നടത്തുകയുംം ചെ�യ്തു. തൽഫലമാായിി, കിിഴക്ക്് ഭാാഗത്തുള്ള റോ�ോഡ്് ഒഴിികെ�യുള്ള
വൈൈക്കംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിന്റെ� സമീീപറോ�ോഡുകൾ എല്ലാം�ം ജാാതിി വിിവേ�ചനംം കണക്കിിലെ�ടുക്കാാതെ�
എല്ലാാ ഹിിന്ദുക്കൾക്കുംം തുറന്നുനൽകുവാാനുംം, അവർണരുടെെ സാാമീീപ്യയത്തെ� നിിരോ�ോധിിക്കുന്നതിിനെ�
ക്കുറിിച്ച്് പരാാമർശിിക്കുന്ന തീീണ്ടൽപലകകൾ റോ�ോഡുകളിിൽ നിിന്ന്് നീീക്കംം ചെ�യ്യുവാാനുംം തീീരുമാാനിിച്ചു.
അങ്ങനെ� 1925 നവംംബർ 23-ന്് 603 ദിിവസത്തെ� തുടർച്ചയാായ സത്യാാ�ഗ്രഹ സമരപരിിപാാടിികൾക്ക്്
വിിജയകരമാായ സമാാപ്തിികുറിിക്കപ്പെ�ട്ടു.
വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹംം മുന്നോ�ോട്ടുവച്ച അടിിസ്ഥാാന വിിഷയത്തിിൽ അല്ലെ�ങ്കിിൽ അതിിന്റെ�
ഉദ്ദേ�ശ്യയശുദ്ധിിയിിൽ എല്ലാായ്്പ്പോ�ോഴുംം ആശയക്കുഴപ്പംം നിിലനിിന്നിിരുന്നു. ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹംം ഊന്നൽ
നൽകിിയത്് തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മയ്്ക്കെ�തിിരെെയാാണോ�ോ, അധഃഃകൃത ജനങ്ങളുടെെ സഞ്ചാാര സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിി
നാാണോ�ോ അതോ�ോ ജാാതിി വ്യയത്യാാ�സമിില്ലാാതെ� എല്ലാാവർക്കുംം ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ പ്രവേ�ശനംം അനുവദിിക്കു
ന്നതിിനാാണോ�ോ എന്നത്് ഒരുഘട്ടത്തിിൽ ഈ സമരത്തിിന്റെ� പുരോ�ോഗതിിയെ� സന്ദിിഗ്ദ്ധാാവസ്ഥയിിൽ
എത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്റെ� ഇടപെ�ടലുകളാാണ്് പ്രധാാനമാായുംം ഈ ചോ�ോദ്യയങ്ങളെെ
ഉണർത്തിിയത്്. തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ ഇല്ലാാതാാക്കുന്നതോ�ോടെെ പൗൗരാാവകാാശ പ്രശ്്നംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായുംം
പരിിഹരിിക്കപ്പെ�ടുമെെന്നാായിിരുന്നു ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ അഭിിപ്രാായംം. എന്നാാൽ, ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്്,
വരദരാാജുലു നാായിിഡു, ഇ.വിി. രാാമസ്വാാ�മിി നാായ്ക്കർ, കെ�.പിി. കേ�ശവമേ�നോ�ോൻ എന്നിിവരുൾപ്പെ�ടെെ
ഇതിിൽ നേ�രിിട്ട്് പങ്കെ�ടുത്ത അനേ�കർക്ക്്, എല്ലാാ വിിഭാാഗംം പൊ�ൊതുജനങ്ങൾക്കുംം പൊ�ൊതു ഇടങ്ങ
ളിിലൂടെെ സഞ്ചരിിക്കാാനുള്ള പൗൗരസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� പ്രശ്നമാായിിരുന്നു അത്്. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�
ഒരു ക്രിിസ്ത്യാാ�നിിയാായതിിനാാൽ വൈൈക്കംം സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിൽ പങ്കെ�ടുക്കേ�ണ്ടതിില്ല എന്ന ഗാാന്ധിി
ജിിയുടെെ അഭിിപ്രാായത്തോ�ോട്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് യോ�ോജിിച്ചിില്ലെ�ന്നു മാാത്രമേ�ല്ല മാാപ്പ്് പറയാാനുള്ള
ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ നിിർദ്ദേേശംം നിിഷേ�ധിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.21 ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്റെ� ഓരോ�ോ ഘട്ടത്തിിലുംം
ഗാാന്ധിിജിിയുടെെ മനോ�ോഭാാവവുംം സമീീപനങ്ങളുംം ഈ സത്യാാ�ഗ്രഹത്തിിന്് പൂർണ്ണമാായുംം ഹിിന്ദു നിിറംം
നൽകുവാാനാാണ്് ശ്രമിിച്ചത്്. എന്നാാൽ തൊ�ൊട്ടുകൂടാാത്തവരുടെെ പൗൗരാാവകാാശങ്ങൾ നിിഷേ�ധിിക്ക
പ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ സവർണ ഹിിന്ദുക്കളെെപ്പോ�ോലെ�ത്തന്നെ�, അധഃഃകൃതരുടെെ അവകാാശങ്ങൾക്കാായിി
പോ�ോരാാടേേണ്ടത്് തന്റെ� കൂടിി താാല്പര്യയമാാണെ�ന്ന്് ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് അദ്ദേ�ഹത്തെ� ഓർമ്മിിപ്പിിച്ചു.
പൗൗരാാവകാാശങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മയെ�ക്കുറിിച്ചുമുള്ള കൃത്യയവുംം സൂക്ഷ്മവുമാായ

208

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

അഭിിപ്രാായങ്ങൾ 1924 ജനുവരിി 31-ലെ� യങ്് ഇന്ത്യയയിിൽ അദ്ദേേഹംം എഴുതിി, മനുഷ്യയർക്ക്്, രാാഷ്ട്രീീയംം,
മാാനുഷിികംം, സാാമൂഹിികംം എന്നീീ മൂന്ന്് വിിഭാാഗത്തിിലുള്ള അവകാാശങ്ങളുണ്ട്്.22 ആദ്യയത്തേ�തിിൽ
ആധുനിിക ഭരണകൂടങ്ങൾ സൃഷ്ടിിച്ച പൗൗരത്വവ അവകാാശങ്ങളാാണ്് ഉൾപ്പെ�ടുന്നത്്. അതിിൽ പൊ�ൊതു
റോ�ോഡുകൾ, പൊ�ൊതു കിിണറുകൾ, പൊ�ൊതുവിിദ്യാ�ാലയങ്ങൾ, കോ�ോടതിികൾ എന്നിിവ ഉപയോ�ോഗിിക്കാാനു
ള്ള അവകാാശംം, വോ�ോട്ടവകാാശംം എന്നിിവ ഉൾപ്പെ�ടുന്നു. ഈ അവകാാശങ്ങൾ നിിഷേ�ധിിക്കുന്നതിിന്്
സാാധുവാായ ഒരു കാാരണവുമിില്ലെ�ന്നിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� അവ പലയിിടത്തുംം നിിഷേ�ധിിക്കപ്പെ�ട്ടുക്കൊ�ൊ
ണ്ടിിരിിക്കുന്നു.
രണ്ടാാമത്തേ�ത്്, ആരാാധനാാസ്വവതന്ത്ര്യയത്തോ�ോടെെയുള്ള മതസ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിനുള്ള മാാനുഷിികാാവ
കാാശമാായിിരുന്നു. എന്നാാൽ എല്ലാായിിടത്തുംം ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനംം സാാമൂഹിിക മുൻഗണനയിിലാാണ്്
നടക്കുന്നത്്. ക്ഷേ�ത്രപരിിസരത്ത്് തൊ�ൊട്ടുകൂടാാത്തവരുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യംം� തങ്ങളെെ മലിിനമാാക്കുമെെന്നുംം,
പുരാാതന ആചാാരങ്ങൾക്കുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങൾക്കുംം അത്് വിിരുദ്ധമാാണെ�ന്നുംം ബ്രാാഹ്മണർ വിിശ്വവസിി
ക്കുന്നു. എന്നാാൽ, ഒരു സാാമൂഹ്യയ പരിിഷ്കർത്താാവിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം, ഒരു ദൈൈവത്തെ�
സ്വവതന്ത്രമാായിി ആരാാധിിക്കാാനുള്ള ക്ഷേ�ത്ര പ്രവേ�ശനംം നിിഷേ�ധിിക്കുന്നത്് വ്യയക്തിിഗത സ്വാാ�തന്ത്ര്യയ
ത്തിിന്റെ� ലംംഘനമാാണ്്. ജോ�ോർജ്ജിിന്റെ� അഭിിപ്രാായത്തിിൽ, അത്തരമൊ�ൊരു സാാഹചര്യയത്തിിൽ മാാനു
ഷിികാാവകാാശങ്ങൾ ഒരു പരിിഹാാരമാാക്കുക എന്നത്് എളുപ്പമല്ല. തൊ�ൊട്ടുകൂടാാത്തവർക്ക്് അത്തര
മൊ�ൊരു അവകാാശംം നൽകുന്നതിിന്് ഭരണകൂടംം നടത്തുന്ന ഏതൊ�ൊരു ഇടപെ�ടലുംം ഭരണകൂടത്തിിന്റെ�
സാാധാാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ന്യാാ�യീീകരിിക്കാാൻ പ്രയാാസമാാണ്്.
മൂന്നാാമത്തേ�ത്്, വ്യയത്യയസ്ത അടിിത്തറയിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്ന മിിശ്രഭോ�ോജനത്തേ�യുംം മിിശ്രവിിവാാ
ഹത്തെ�യുംം പ്രതിിനിിധീീകരിിക്കുന്ന സാാമൂഹിിക അവകാാശങ്ങളാാണ്്. തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മ ഇല്ലാാതാാക്കുന്ന
തിിനാായിി അന്തർജാാതിി വിിവാാഹങ്ങളുടെെ ആവശ്യയകതയ്ക്ക്് അദ്ദേേഹംം മുൻഗണന നൽകിി. ഇന്ത്യയയിിൽ
നിിലവിിലുള്ള വിിവാാഹ സമ്പ്രദാായത്തെ� വിിമർശിിച്ച അദ്ദേേഹംം പ്രാാഥമിികമാായിി മാാതാാപിിതാാക്കളുടെെ
ആഗ്രഹത്തെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിിയുള്ള സംംവിിധാാനത്തിിലൂടെെയുള്ള വിിവാാഹംം അസംംബന്ധമാാ
ണെ�ന്ന്് വാാദിിച്ചു. ജോ�ോർജിിനെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം ഉയർന്ന-താാഴ്ന്ന ജാാതിിക്കാാരെെ ബാാധിിച്ച
ഒരേ�യൊ�ൊരു യഥാാർത്ഥ പ്രശ്്നംം ദാാരിിദ്ര്യയമാായിിരുന്നു. ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനത്തിിന്റെ� പ്രശ്നത്തേ�ക്കാാൾ
ദാാരിിദ്ര്യയ നിിർമ്മാാർജ്ജനമാാണ്് പരമപ്രധാാനംം എന്നദ്ദേ�ഹംം വിിശ്വവസിിച്ചു. തൊ�ൊട്ടുകൂടാായ്മയെ�ക്കുറിിച്ചു
ള്ള അദ്ദേ�ഹത്തിിന്റെ� നിിഗമനങ്ങൾക്കു്് ഡോ�ോ. ബിി.ആർ. അംംബേ�ദ്്കറുടെെ ചിിന്തകളുമാായിി ഏറെെ
സാാമ്യയമുണ്ട്്. മെെച്ചപ്പെ�ട്ട വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസത്തിിലൂടെെയുംം തൊ�ൊഴിിലിിലൂടെെയുംം മാാത്രമേ� താാഴ്ന്ന വിിഭാാഗക്കാാരെെ
ഉയർത്താാൻ കഴിിയൂ എന്ന്് അംംബേ�ദ്്കർ വിിശ്വവസിിച്ചിിരുന്നു. ഇത്് നേ�ടിികഴിിഞ്ഞാാൽ, മതപരമാായ
കാാര്യയങ്ങളുംം അവർക്ക്് അനുകൂലമാായിി വരുംം. അദ്ദേേഹത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചിിടത്തോ�ോളംം, ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�
ശനത്തേ�ക്കാാൾ പ്രധാാനംം മിികച്ച ജീീവിിതംം നയിിക്കുക എന്നതിിനാായിിരുന്നു.
വീീക്ഷണങ്ങളിിലുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളിിലുംം വ്യയത്യയസ്ഥമാായ നിിലപാാടുകൾ ഗാാന്ധിിജിിയുമാായിി
ഉണ്ടാാവുകയുംം, ഇന്ത്യയൻ നാാഷണൽ കോ�ോൺഗ്രസിിൽ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫിിന്് ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ
കഴിിയാാത്ത ചിില രാാഷ്ട്രീീയ മാാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാാവുകയുംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ ജോ�ോർജ്ജ്് ജോ�ോസഫ്് കോ�ോൺഗ്ര
സിിൽ നിിന്നുംം, ഗാാന്ധിിജിിയിിൽ നിിന്നുംം അകന്ന്് മധുരയിിലേ�ക്ക്് മടങ്ങിി.
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നീീതു വിി.എസ്്.
തൃശ്ശൂർ ജിില്ലയിിലെ� മാാടക്കത്തറയിിൽ ജനനംം. പീീച്ചിി സ്വവദേേശിിനിി. കാാലടിി സംംസ്കൃതസർവകലാാശാാല
പയ്യന്നൂർ പ്രാാദേ�ശിികകേ�ന്ദ്രത്തിിൽ നിിന്നുംം ചരിിത്രത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദപഠനംം പൂർത്തിിയാാക്കിി.
ഇപ്പോ�ോൾ തിിരുച്ചിിറപ്പള്ളിി ഭാാരതിിദാാസൻ സർവകലാാശാാലയിിലെ� ചരിിത്രവിിഭാാഗത്തിിൽ ഗവേ�ഷണവിിദ്യാ�ാർ
ത്ഥിിയാാണ്്. ബ്രിിട്ടീീഷ്് ആധിിപത്യയവുംം തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� തദ്ദേേശീീയ ജനങ്ങളുടെെ ചെ�റുത്തുനിില്പുമാാണ്് പ്രധാാന
പഠനമേ�ഖല.

പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ഭാാഷാാന്യൂൂനപക്ഷങ്ങൾ
സിിനിി ജിി.പിി.

ഗവേ�ഷക, ദേ�വമാാതാാ കോ�ോളേ�ജ്്, കുറവിിലങ്ങാാട്്

കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ജ്ഞാാനബോ�ോധംം രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ ദേ�ശീീയചരിിത്രങ്ങൾ ഓരോ�ോ കാാലത്തേ�യുംം
ബൗൗദ്ധിികവുംം സൈൈദ്ധാാന്തിികവുമാായ ചിിന്താാഗതിികൾക്കനുസൃതമാായിി രൂപംം കൊ�ൊണ്ട ഏകശിിലാാ
ത്മക സൃഷ്ടിികളാാണ്്. ആധുനിിക കാാലത്തിിലെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ ഡിി. ഡിി. കൊ�ൊസാംം�ബിിയെ� പോ�ോലുള്ളവർ
അധിികാാര പ്രത്യയയശാാസ്ത്ര നിിർമ്മിിതിികളാായ രാാഷ്ട്രീീയചരിിത്രത്തിിന്റെ� അപര്യാ�ാപ്തത വ്യയക്തമാാക്കുകയുംം
പുതിിയ സരണിികൾ തുറന്നുതരിികയുംം ചെ�യ്യുന്നുണ്ട്്. റോ�ോബർട്ട്് ഡൗൗഷിിന്റെ� പ്രാാദേ�ശിികതാാവാാദവുംം
റെെയ്മണ്ട്് വിില്യംം�സിിന്റെ� സംംസ്കാാരനിിർവ്വചനങ്ങളുംം വിിവിിയൻ സോ�ോബ്്ചോ�ോക്സിിന്റെ� ജനപ്രാാതിിനിിധ്യയ
കാാഴ്ചപ്പാാടുമെെല്ലാം�ം ചരിിത്രസങ്കല്പനത്തെ� കാാലോ�ോചിിതമാായിി പുനർനിിർവ്വചിിച്ചു. ജനതയുടെെ സംംസ്കാാരംം
സാാമൂഹ്യാാ�വസ്ഥ തുടങ്ങിിയ വിിശാാല വ്യയവഹാാരമേ�ഖലകളെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളാാൻ സാാമ്പ്രദാായിികരീീതിി
ക്കുള്ള പരിിമിിതിി മറിികടക്കാാനാാണ്് പ്രാാദേ�ശിികചരിിത്രംം പരിിശ്രമിിക്കുന്നത്്.
ഉപാാദാാനങ്ങളിിലെ� ഭിിന്നതയുംം സമീീപനരീീതിിയിിലെ� വ്യയത്യാാ�സവുംം മുഖ്യയധാാരാാചരിിത്രത്തിിൽ
നിിന്ന്് വേ�റിിട്ടൊ�ൊരു രീീതിിശാാസ്ത്രംം എന്ന ആവശ്യയകതയിിലേ�ക്ക്് പ്രാാദേേശിികചരിിത്രത്തെ� നയിിച്ചു.
പ്രാാദേ�ശിിക വൈൈവിിദ്ധ്യയങ്ങളെെ കണ്ടെ�ടുക്കാാനുതകുന്ന ആകരങ്ങളിിലൂടെെ രൂപപ്പെ�ടുന്ന പ്രാാദേ�ശിിക
ചരിിത്രംം ദത്തങ്ങളുടെെ വസ്തുനിിഷ്ഠതയേ�ക്കാാൾ ആവിിഷ്ക്കാാരവൈൈവിിദ്ധ്യയങ്ങളെെയുംം അർത്ഥതലങ്ങളെെ
യുമാാണ്് അന്വേ�േഷിിക്കുന്നത്്. വ്യയത്യയസ്ത വിിഷയമേ�ഖലകളുംം വൈൈവിിധ്യയമാാർന്ന പഠനരീീതിിയുംം പ്രാാദേേ
ശിികപഠനത്തിിനാാവശ്യയമാാണ്് എന്നതിിനാാൽ വിിവിിധ ശാാസ്ത്രവിിജ്ഞാാന മേ�ഖലകൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന
അന്തർവൈൈജ്ഞാാനിികരീീതിിയിിലൂടെെ മാാത്രമേേ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങളിിലേ�ക്ക്് എത്തിിച്ചേ�
രുവാാൻ സാാദ്ധ്യയമാാകൂ.

കുടിിയേ�റ്റങ്ങൾ
താാൽക്കാാലിികമോ�ോ സ്ഥിിരമോ�ോ ആയ താാമസത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ഒരു പ്രദേേശത്തുനിിന്ന്് മറ്റൊ�ൊരു പ്രദേേശ
ത്തേ�ക്കുള്ള മനുഷ്യയന്റെ� പ്രയാാണമാാണ്് കുടിിയേ�റ്റംം. കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്റെ� കാാരണങ്ങളെെ സാാമൂഹിികംം,
രാാഷ്ട്രീീയംം, സാാമ്പത്തിികംം എന്നിിങ്ങനെ� വർഗ്ഗീീകരിിക്കാംം�. കാാരണങ്ങൾ എന്തുതന്നെ�യാായാാലുംം
കുടിിയേ�റ്റങ്ങളാാണ്് ഒരു പ്രദേ�ശത്ത്് ഭാാഷാാന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളെെ സൃഷ്ടിിക്കുന്നത്്.
കടൽവയ്പുദേ�ശമാായ പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ആദ്യയകാാല നിിവാാസിികൾ മുക്കുവരാായിിരുന്നു.
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തുടർന്നെ�ത്തിിയ നമ്പൂതിിരിി, നാായർ, ഈഴവ, ക്രിിസ്ത്യയൻ, ഇസ്ലാംം� വിിഭാാഗക്കാാരുംം തദ്ദേേശിിയരാായിി
മാാറിി. മുഹമ്മദീീയർ, നമ്പൂതിിരിി, ചെ�ട്ടിികൾ, കൊ�ൊളിിങ്ങന്മാാർ, മുക്കുവർ എന്നീീ സമൂഹങ്ങൾ ഇവിിടെെ
ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി എ.ഡിി 1403 ൽ എത്തിിയ വിിദേേശസഞ്ചാാരിിയാായ മാാഹ്വാാ�ൻ വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.1
യൂറോ�ോപ്യയൻ ആഗമനത്തോ�ോടെെ കൊ�ൊച്ചിി തുറമുഖത്തിിനുണ്ടാായ വളർച്ചയുംം വ്യാാ�പാാര പുരോ�ോഗതിിയുംം
വിിവിിധ പ്രദേേശങ്ങളിിൽനിിന്നുള്ള വ്യയത്യയസ്തസമൂഹങ്ങളെെ ഈ പ്രദേേശത്തേ�യ്ക്ക്് ആകർഷിിച്ചു.
ഒരുപക്ഷേ� ഇത്രയധിികംം അന്യയഭാാഷാാ സമൂഹങ്ങളെെ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യയയിിലെ� ഏറ്റവുംം ചെ�റിി
യമേ�ഖലയാായിിരിിക്കുംം ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി മട്ടാാഞ്ചേ�രിി (2½ കിി.മിി ചുറ്റളവ്് ) പ്രദേേശംം. തെ�ലുങ്ക്്, കൊ�ൊങ്കണിി,
ഗുജറാാത്തിി, തമിിഴ്്, ഹരിിയാാണ്്വിി, മാാർവാാടിി, രാാജസ്ഥാാനിി, ഹിിന്ദിി, കച്ചിി, ദഖ്്നിി, തുളു, കന്നട,
ഹലാായിി, മറാാഠിി, കാാശ്മീീരിി, ഇംംഗ്ലീീഷ്് തുടങ്ങിിയ ഭാാഷാാസമൂഹങ്ങൾ ഈ പ്രദേ�ശത്ത്് നിിലനിിൽക്കുന്ന.2

തെ�ലുങ്കർ
കേ�രളത്തിിലേ�ക്കുള്ള തെ�ലുങ്കരുടെെ കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്് രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്്. ആന്ധ്രയിിൽനിിന്ന്്
തമിിഴ്്നാാട്ടിിലേ�ക്കുള്ള ആദ്യയഘട്ടകുടിിയേ�റ്റംം കൃഷ്ണദേേവരാായരുടെെ കാാലംം മുതൽ ആരംംഭിിച്ചിിരുന്നു.3
തമിിഴ്്നാാട്ടിിൽ എത്തിിയ തെ�ലുങ്കർ അവിിടെെനിിന്ന്് കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിി. അവരെെ കൂടാാതെ�
ആന്ധ്രയിിൽ നിിന്ന്് നേ�രിിട്ട്് കേ�രളത്തിിലേ�ക്ക്് കുടിിയേ�റിിയവരുംം ഉണ്ട്്. 24 മനൈൈ തെ�ലുങ്ക്് ചെ�ട്ടിി,
തെ�ലുങ്ക്് നാായിിഡു, ചക്ലിിയാാർ (അരുന്തതിിയാാർ) എന്നീീ തെ�ലുങ്ക്് സമൂഹങ്ങൾ പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിൽ
നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഇവിിടുത്തെ� തെ�ലുങ്കരിിൽ ഭൂരിിപക്ഷവുംം ചെ�ട്ടിിവിിഭാാഗക്കാാരാാണ്്. ചെ�ട്ടു (കച്ചവടംം)
നടത്തുന്നതിിനാാലാാണ്് ഈ പേ�ര്് ലഭിിച്ചത്്. എണ്ണച്ചെ�ട്ടിി, പപ്പടച്ചെ�ട്ടിി, കപ്പലണ്ടിിച്ചെ�ട്ടിി, വളച്ചെ�ട്ടിി,
എരുമച്ചെ�ട്ടിി എന്നിിങ്ങനെ� ഇവരെെ തൊ�ൊഴിിലിിനെ� അടിിസ്ഥാാനമാാക്കിി വിിഭജിിച്ചിിരിിക്കുന്നു. ഇവരിിൽ
കപ്പലണ്ടിിച്ചെ�ട്ടിി, എരുമച്ചെ�ട്ടിി എന്നീീ രണ്ടുവിിഭാാഗമാാണ്് പ്രസ്തുത പ്രദേേശത്തുള്ളത്്. കടല, കപ്പലണ്ടിി,
പൊ�ൊരിി, മിിഠാായിികൾ എന്നിിവയുടെെ കച്ചവടവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് അഞ്ഞൂറിിൽപ്പരംം വർഷങ്ങൾക്കു
മുൻപ്് മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിൽ കുടിിയേ�റിിയവരാാണ്് കപ്പലണ്ടിിച്ചെ�ട്ടിികൾ. ഇക്കൂട്ടർ കുടിിയേ�റിിയ പ്രദേ�ശംം
ഇന്ന്് കപ്പലണ്ടിിമുക്ക്് എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. പലകാാലങ്ങളിിലാായിി നിിരവധിിപേ�ർ കുടിിയേ�റിിയെ�ങ്കിിലുംം
ഇന്ന്് നാാല്പതോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങൾ മാാത്രമേേ ശേ�ഷിിക്കുന്നുള്ളൂ. എരുമക്കച്ചവടവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്്
എത്തിിയ എരുമച്ചെ�ട്ടിി വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട തൊ�ൊണ്ണൂറോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങളുടെെ ആസ്ഥാാനംം കൂവപ്പാാ
ടമാാണ്്.
മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിൽ അഞ്ചുകുടുംംബങ്ങൾ മാാത്രമുള്ള ചെ�റിിയസമൂഹമാാണ്് തെ�ലുങ്ക്് നാായിിഡു. കേ�ര
ളത്തിിൽ ഗവര, ബലിിജ വിിഭാാഗക്കാാരാാണുള്ളത്്. പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� നാായിിഡുമാാർ ബലിിജ വിിഭാാഗ
ക്കാാരാാണ്്. ആന്ധ്രയിിലെ� വ്യാാ�പാാര പ്രമുഖരാാണ്് ഇവർ. ടിിപ്പുവിിന്റെ� കാാലഘട്ടത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്നു
എന്നു കരുതപ്പെ�ടുന്ന ഇവരുടെെ സ്വവദേ�ശംം ആന്ധ്രയിിലെ� ചിിറ്റൂരുംം പരിിസരപ്രദേ�ശങ്ങളുമാാണ്്.
തെ�ലുങ്ക്് സംംസാാരിിക്കുന്ന ചക്ലിിയാാർവിിഭാാഗംം തിിരുപ്പൂർ, പൊ�ൊള്ളാാച്ചിി, കോ�ോയമ്പത്തൂർ എന്നീീ
പ്രദേേശങ്ങളിിൽ നിിന്നാാണ്് കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിിയത്്. തുകൽപണിി കുലത്തൊ�ൊഴിിലാായുള്ള ഈ സമൂഹ
ത്തിിന്റെ� കുടിിയേ�റ്റത്തിിന്് എട്ട്് പതിിറ്റാാണ്ട്് പഴക്കമുണ്ട്്. 1950 കളിിൽ നിിലനിിന്നിിരുന്ന പാാട്ടകക്കൂസ്് 4
സമ്പ്രദാായത്തിിലെ� തോ�ോട്ടിിപ്പണിിക്കാാരാായിിരുന്നു പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� പുലയസമൂഹംം. ജോ�ോലിിക്ക
നുസൃതമാായ കൂലിി ആവശ്യയപ്പെ�ട്ട്് ഇവർ നടത്തിിയ പണിിമുടക്കിിനെ� നേ�രിിടാാനാായിി അന്നത്തെ�
മുൻസിിപ്പൽ ചെ�യർമാാനാായ കെ�.ജെ�.ഹർഷൽ തമിിഴ്്നാാട്ടിിൽനിിന്ന്് തോ�ോട്ടിിപ്പണിിക്കാായിി പത്തു
കുടുംംബങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ� കൊ�ൊണ്ടുവന്ന്് ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി വെ�ളിിയിിൽ താാമസിിപ്പിിച്ചു.
ഇങ്ങനെ� എത്തിിയ ചക്ലിിയാാർ സമൂഹത്തിിന്റെ� കുടിിയേ�റ്റംം കാാലക്രമേ�ണ വർദ്ധിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം ഇന്ന്്
ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� രാാമേ�ശ്വവരംം കോ�ോളനിിയിിൽ 74 കുടുംംബങ്ങൾ മാാത്രമാാണുള്ളത്്.

212

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

കൊ�ൊങ്കണിികൾ
ഗുജറാാത്തുമുതൽ കർണ്ണാാടകംംവരെെ നീീണ്ടുകിിടക്കുന്ന തീീരപ്രദേ�ശമാാണ്് കൊ�ൊങ്കണ് മേ�ഖല.
കൊ�ൊങ്കണ് ദേ�ശത്തുനിിന്ന്് എത്തിിയതിിനാാലുംം കൊ�ൊങ്കണിിഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്നതിിനാാലുംം ഇവരെെ
കൊ�ൊങ്കണിികൾ എന്നുതന്നെ�യാാണ്് വിിളിിക്കുന്നത്്. ഗോ�ോവയിിലെ� ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷയാായ കൊ�ൊങ്കണിി
ഇൻഡോ�ോ ആര്യയൻ ഭാാഷാാകുടുംംബത്തിിലെ� തെ�ക്കൻ വിിഭാാഗത്തിിൽ ഉൾപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. കേ�രളത്തിിലേ�
ക്കുള്ള കൊ�ൊങ്കണിികളുടെെ വരവിിന്റെ� കൃത്യയമാായ കാാലനിിർണ്ണയംം സാാദ്ധ്യയമല്ല. 1498-ൽ വാാസ്കോ�ോഡ
ഗാാമ കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് എത്തിിയപ്പോ�ോൾ കൊ�ൊങ്കണിിഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാായിിരുന്നതാായിി
കൃഷ്ണയ്യർ, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സാാമൂതിിരിികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിിൽ രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു.56 അതിിനാാൽ
അലാാവുദ്ദീീൻ ഖിിൽജിി ഗോ�ോവ ആക്രമിിച്ചപ്പോ�ോഴാാണ്് (1294) ഇവർ കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയിിരിിക്കാാൻ
സാാദ്ധ്യയത. 1560-ൽ പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് പീീഡനംം മൂലംം ഗോ�ോവയിിൽനിിന്നുംം സമീീപപ്രദേേശങ്ങളിിൽനിിന്നുംം
കൊ�ൊങ്കണിികൾ വിിവിിധ സ്ഥലങ്ങളിിലേ�ക്ക്് പലാായനംംചെ�യ്തു. കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിിയ സമൂഹത്തിിന്്
അന്നത്തെ� രാാജാാവാായ കേ�ശവരാാമവർമ്മ സംംരക്ഷണവുംം മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലെ� ചെ�റളാായിിയിിൽ
കരമൊ�ൊഴിിവാാക്കിി ഭൂമിിയുംം നൽകിി.
ഗൗൗഡസാാരസ്വവതബ്രാാഹ്മണർ, വൈൈശ്യയ, സോ�ോനാാർ/ദൈൈവജ്ഞ ബ്രാാഹ്മണർ, സാാരസ്വവതർ/
അബ്രാാഹ്മണ, കുഡുംംബിികൾ എന്നിിങ്ങനെ� അഞ്ച്് കൊ�ൊങ്കണിി ഭാാഷാാസമൂഹങ്ങൾ പഠനമേേഖല
യിിലുണ്ട്്. ഇവരിിൽ ജാാതിിപരമാായിി മേ�ൽക്കോ�ോയ്മ ഗൗൗഡസാാരസ്വവതർക്കുംം ഏറ്റവുംം താാഴെെ കുഡുംം
ബിികളുമാാണ്്. ഇവരെെക്കൂടാാതെ� ഒരു ക്രിിസ്ത്യയൻ കൊ�ൊങ്കണിി കുടുംംബവുംം ഇടക്കൊ�ൊച്ചിിയിിലുണ്ട്്. 1500
ഓളംം ഗൗൗഡസാാരസ്വവത കുടുംംബങ്ങൾ മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലുണ്ട്്. ഷേ�ണാായിി, പൈൈ, ഭട്ട്്, മല്യയ, പ്രഭു തുടങ്ങിി
പന്ത്രണ്ടോ�ോളംം വംംശനാാമങ്ങൾ (Surname) ഇതിിലുൾപ്പെ�ടുന്നു. വാാണിിജ്യയനിിപുണരാായിിരുന്ന
വൈൈശ്യയവിിഭാാഗത്തിിന്റെ� ഇപ്പോ�ോഴത്തെ� കേ�ന്ദ്രംം അമരാാവതിിയാാണ്്. സ്വവർണ്ണപ്പണിിയിിലേ�ർപ്പെ�ട്ടിിരു
ന്ന സമൂഹമാാണ്് ‘സോ�ോനാാർ‘. കൊ�ൊച്ചിിയുടെെ നാാണയമാായ പുത്തൻ അടിിക്കുവാാനുള്ള ഇവരുടെെ
അവകാാശംം ആർക്കേ�വ്് രേ�ഖകളിിൽനിിന്ന്് വ്യയക്തമാാണ്്.6 കൊ�ൊങ്കണിി ദേ�വദാാസിി സമൂഹമാാണ്്
‘സാാരസ്വവതർ‘. ക്ഷേ�ത്രനർത്തകിികളാായിിരുന്ന ഇവരെെക്കുറിിച്ച്് എ.ഡിി. 1004 ലെ� തീീട്ടൂരത്തിിൽ
(കൊ�ൊച്ചിിയിിൽനിിന്ന്് വന്ന കൊ�ൊങ്കണിി ദാാസിി നാാരാായണിി കേ�ളിിയാാടിിയതിിന്് ചെ�ലവ്് നൽകുന്ന
താായിി) പരാാമർശമുണ്ട്്. കേ�രളത്തിിൽ മൂപ്പന്മാാർ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്ന കുഡുംംബിി സമൂഹംം കൊ�ൊങ്കണിി
പ്രഭുക്കളുടെെ ആശ്രിിതരാായാാണ്് ഇവിിടെെ എത്തിിയത്്. കുഡുംംബിികൾ കൊ�ൊങ്കണശൂദ്രരെെന്ന്് ട്രാാവൻകൂർ
സ്റ്റേ�റ്റ്് മാാനുവലിിൽ78 രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിരിിക്കുന്നു.

തമിിഴർ
പലകാാലങ്ങളിിൽ വ്യയത്യയസ്തകാാരണങ്ങളാാൽ കുടിിയേ�റിിയ വണിിയർ, തമിിഴ്് വിിശ്വവകർമ്മ, വണ്ണാാൻ,
യാാദവ, തമിിഴ്്ബ്രാാഹ്മണർ എന്നിിങ്ങനെ� അഞ്ച്് തമിിഴ്് സമൂഹങ്ങളാാണ്് മട്ടാാഞ്ചേ�രിി ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി
മേ�ഖലയിിലുള്ളത്്. പാാരമ്പര്യയമാായിി ചക്ക്് ആട്ടിി എണ്ണയെ�ടുക്കുന്ന സമൂഹമാാണ്് ‘വണിിയർ‘. കൊ�ൊച്ചിി
രാാജാാവിിന്റെ� ആവശ്യയപ്രകാാരംം ഭക്ഷ്യയ എണ്ണ ഉല്പാാദനത്തിിനാായിി കുടിിയേ�റിിയ ഇവരുടെെ പൂർവ്വദേേശംം
മധുരയുംം പരിിസരപ്രദേ�ശങ്ങളുമാാണ്്. പാാണ്ഡ്യയദേേശത്ത്് നിിന്നെ�ത്തിിയ ഇവർക്ക്് രാാജാാവ്് അനുവ
ദിിച്ചു നൽകിിയ പ്രദേ�ശംം ഇന്ന്് പാാണ്ടിിക്കുടിി എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ� ചുങ്കംം, ധാാരാാപുരംം,
കെ�ങ്കേ�യംം എന്നീീപ്രദേേശങ്ങളിിൽനിിന്ന്് കുടിിയേ�റിിയ സമൂഹമാാണ്് ‘യാാദവർ‘. ആടുകച്ചവടവുമാായിി
ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് എത്തിിയ ഇവരുടെെ മുപ്പത്തിിയഞ്ചോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങൾ മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലുണ്ട്്. കൊ�ൊച്ചിി രാാജ
കുടുംംബത്തിിനുവേ�ണ്ടിി ആഭരണങ്ങളുംം പാാത്രങ്ങളുംം ക്ഷേ�ത്രവിിഗ്രഹങ്ങളുംം നിിർമ്മിിക്കുന്നതിിനാായിി
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എത്തിിയ സമൂഹമാാണ്് ‘തമിിഴ്് വിിശ്വവകർമ്മർ‘.
യൂറോ�ോപ്യയൻ അധിിനിിവേ�ശവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ടതാാണ്് ‘വണ്ണാാൻ‘ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� കൊ�ൊച്ചിിയിിലേ�
ക്കുള്ള കുടിിയേ�റ്റചരിിത്രംം. കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ� വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിിയിിരുന്ന വെ�ളുത്തേ�ടന്മാാർ 1663-ൽ
എത്തിിയ ഡച്ചു സൈൈനിികരുടെെ വസ്ത്രംം അലക്കാാൻ വിിസമ്മതിിച്ചു. ഇതേ� തുടർന്ന്് 1720-ൽ ഡച്ച്്
ഗവണ്മെെന്റ്് തെ�ക്കൻ തമിിഴ്്നാാട്ടിിൽനിിന്ന്് അലക്കുജോ�ോലിിക്കാായിി കൊ�ൊണ്ടുവന്ന സമൂഹമാാണ്്
വണ്ണാാൻ. ഇവർക്ക്് ഫോ�ോർട്ട്്കൊ�ൊച്ചിി വെ�ളിിയിിൽ അലക്കുന്നതിിനുംം താാമസത്തിിനുമാായിി പതിിമൂന്ന്്
ഏക്കർ സ്ഥലംം നൽകിി. ഇവർ താാമസിിക്കുന്ന സ്ഥലംം പിിന്നീീട്് ഡോ�ോബിി സ്ട്രീീറ്റ്് ആയിി. നാാനൂറ്്
വർഷത്തിിലേ�റെെ കുടിിയേ�റ്റ പാാരമ്പര്യം�ം അവകാാശപ്പെ�ടുന്ന ‘തമിിഴ്്ബ്രാാഹ്മണർ‘ തമിിഴ്്നാാട്ടിിലെ�
കല്ലിിടൈൈക്കുറിിച്ചിിയിിൽനിിന്ന്് വന്നവരാാണ്്. വ്യാാ�പാാരംം, പണംം പലിിശയ്ക്ക്് കൊ�ൊടുക്കൽ തുടങ്ങിിയ
ബിിസിിനസ്സുകളുമാായിി എത്തിിയ ഇവർക്ക്് മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിൽ കരൈൈന്തർ പാാളയംം ക്ഷേ�ത്രത്തോ�ോടനു
ബന്ധമാായിി തെ�ക്കേ�മഠംം, ചുപ്പാാളപ്പറമ്പ്്, നാാല്പതുമുറിി, ഇളയച്ഛൻപറമ്പ്്, കീീഴ്മഠംം തുടങ്ങിി പത്തോ�ോളംം
അഗ്രഹാാരങ്ങളുണ്ട്്.

ഗുജറാാത്തിികൾ
1498-ൽ വാാസ്കോ�ോഡ ഗാാമയുടെെ കേ�രളത്തിിലേ�ക്കുള്ള വരവിിന്് വഴിികാാട്ടിികളാായത്് ഗുജറാാത്തിി
വ്യാാ�പാാരിികളാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് വേ�ലാായുധൻ പണിിക്കശ്ശേ�രിി 8 രേ�ഖപ്പെ�ടുത്തിിയിിട്ടുണ്ട്്. 1813 ൽ
ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഈസ്റ്റ്് ഇൻഡ്യയ കമ്പനിിക്ക്് ഇന്ത്യയയിിലുണ്ടാായിിരുന്ന കച്ചവടക്കുത്തക അവസാാനിിച്ചതോ�ോടെെ
കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിിയ ബ്രിിട്ടീീഷ്് കച്ചവടസംംരംംഭകരുടെെ പങ്കാാളിികളാായുംം ഇടനിിലക്കാാരാായുംം എത്തിിയ
കച്ചവടസമൂഹത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നവരാാണ്് ഗുജറാാത്തിികളുംം. 1815- ൽ ടിിക്കു മുരളീീധരനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം കൊ�ൊച്ചിി
യിിലെ�ത്തിിയ ഗുജറാാത്തിികൾ ഇവിിടെെ സ്ഥിിരതാാമസമാാക്കിി. ഗുജറാാത്തിിൽനിിന്നുംം സമീീപപ്രദേ�ശങ്ങ
ളാായ രാാജസ്ഥാാൻ, ഹരിിയാാന എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽനിിന്നുംം മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലെ�ത്തിിയവർ സാംം�സ്കാാരിിക
സമാാനതകളുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ പൊ�ൊതുവെ� ഗുജറാാത്തിികൾ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ഏകദേ�ശംം
എഴുന്നൂറോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങളുള്ള ഇവരുടെെ സാംം�സ്കാാരിികപ്രഭാാവംം മട്ടാാഞ്ചേ�രിി പ്രദേ�ശത്തിിന്് മിിനിി
ഗുജറാാത്ത്് എന്ന പേ�ര്് നേ�ടിിക്കൊ�ൊടുത്തു. രാാജസ്ഥാാനിി, മാാർവാാടിി, ഹരിിയാാണ്്വിി, ഹിിന്ദിി ഭാാഷകൾ
സംംസാാരിിക്കുന്നവർ ഇക്കൂട്ടത്തിിൽപ്പെ�ടുന്നു. ഇവരുടെെ കൂട്ടാായ പ്രവർത്തനത്തിിനുവേ�ണ്ടിി 1883-ൽ
ഗുജറാാത്തിി മഹാാജൻ രൂപീീകരിിച്ചു. കൊ�ൊച്ചിിയുടെെ സാംം�സ്കാാരിികസാാമൂഹിികമണ്ഡലങ്ങളിിൽ നിിരവധിി
സംംഭാാവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിിന്റേ�താായുണ്ട്്. അച്ചടിി, പത്രപ്രവർത്തനംം (കേ�രളമിിത്രംം), ആദ്യയത്തെ�
കയർ ഫാാക്ടറിി, ആദ്യയത്തെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് മരുന്നുകട, സിിനിിമാാശാാലകൾ, സ്കൂൾ, കോ�ോളേ�ജ്്, അതിിഥിിമ
ന്ദിിരംം തുടങ്ങിി നിിരവധിി സംംരംംഭങ്ങൾ ഇവരുടേേതാായുണ്ട്്.
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� മുസ്ലീംം�ഗുജറാാത്തിി സാാന്നിിദ്ധ്യയമാാണ്് ദാാവൂദിി ബോ�ോഹ്്റകൾ. ഇവർ
സൗൗരാാഷ്ട്രയിിൽ നിിന്ന്് എത്തിിയതാാണ്്. ബോ�ോഹ്്റെെ എന്നത്് ഗുജറാാത്തിി വാാക്കാായ ‘വെ�ഹ്്റു’വിിൽ
നിിന്ന്് രൂപപ്പെ�ട്ടതാാണ്്. വാാണിിജ്യംം� എന്നാാണ്് വെ�ഹ്്റുവിിന്റെ� അർത്ഥംം. ബോ�ോഹ്്റ സമൂഹത്തിിന്റെ�
വാാണിിജ്യയമേ�ൽക്കോ�ോയ്മ ഈ പദത്തെ� ശരിിവയ്ക്കുന്നു. ദാാവൂദിി എന്ന പദംം ദാാവൂദിി ബിിൻ കുത്തബ്്ഷാാ
യോ�ോടുള്ള ആദരസൂചകമാായിി സ്വീീ�കരിിച്ചതാാണ്്. 1592 ൽ സമുദാായത്തിിൽ ഉണ്ടാായ നേ�തൃത്വവഭിിന്നത
അവസാാനിിപ്പിിക്കാാൻ സഹാായിിച്ച വ്യയക്തിിയാാണ്് കുത്തബ്്ഷാാ. 1850 കാാലഘട്ടത്തിിൽ വ്യാാ�പാാര
വുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കൊ�ൊച്ചിിയിിൽ എത്തിിയ സമൂഹത്തിിൽ ഇന്ന്് പത്തൊ�ൊൻപത്് കുടുംംബങ്ങൾ
മാാത്രമാാണുള്ളത്്. പട്ടേ�ൽ, കപ്പാാസിി എന്നിിവ ബോ�ോഹ്്റ വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� വംംശനാാമങ്ങളാാണ്്.
ഷിിയാാവിിശ്വാാ�സിികളാായ ഇവർ ഇതര മുസ്ലീംം� സമൂഹത്തിിൽ നിിന്ന്് ഭിിന്നമാായിി സുബഹിി രാാവിിലെ�യുംം
ദൊ�ൊഹറുംം അസറുംം ചേ�ർത്ത്് ഉച്ചയ്ക്കുംം മഗ്്രിിബുംം ഇഷയുംം ചേ�ർത്ത്് വൈൈകിിട്ടുംം എന്നിിങ്ങനെ� മൂന്ന്്
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തവണയാാണ്് നിിസ്കരിിക്കുന്നത്്. ഈദ്്, നബിിദിിനംം മുഹറംം എന്നിിവ ആഘോ�ോഷിിക്കുന്ന ഇവർക്ക്്
മുഹറംം ആഘോ�ോഷമല്ല ദു:ഖാാചരണമാാണ്്.

മറാാഠിികൾ
1850-ൽ ക്ഷേ�ത്രാാരാാധന, വാാണിിജ്യംം� തുടങ്ങിിയ ബഹുവിിധ ലക്ഷ്യയത്തോ�ോടെെ മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിൽ എത്തിിയ
മറാാത്തിി സമൂഹമാാണ്് മഹാാരാാഷ്ട്രാാ ബ്രാാഹ്മണർ. ഇവരിിൽ ബഹുഭൂരിിപക്ഷവുംം ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിൽ
പൂജാാരിിമാാരാായിിരുന്നു എന്നതിിനാാൽ ഇവർ പണ്ഡിിറ്റുകൾ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ�
ഉന്നമനത്തിിനാായിി രൂപീീകരിിച്ച സംംഘടനയാാണ്് കൊ�ൊച്ചിിൻ മഹാാരാാഷ്ട്രാാമണ്ഡൽ. ആഗമനകാാല
ഘട്ടത്തിിൽ എഴുപതോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം വ്യാാ�പാാരസാാദ്ധ്യയതകൾ മങ്ങിിയതുംം
പല ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ�യുംം പൂജകൾ സ്വവസമുദാായക്കാാർ ചെ�യ്തു തുടങ്ങിിയതുംം മഹാാരാാഷ്ട്രാാ ബ്രാാഹ്മണരെെ
തിിരിിച്ചു പോ�ോകാാൻ നിിർബന്ധിിതരാാക്കിി. ഇന്ന്് പതിിമൂന്ന്് കുടുംംബങ്ങൾ മാാത്രമാാണ്് പശ്ചിികൊ�ൊച്ചിി
യിിലുള്ളത്്. ദേ�ശസ്ത, കൊ�ൊങ്കണസ്ത, കരാാഡെ� എന്നീീ മൂന്ന്് പ്രധാാന ബ്രാാഹ്മണവിിഭാാഗങ്ങളുംം ഇക്കൂ
ട്ടത്തിിലുണ്ട്്. ദേേവ്്, സാംം�പ്രെ�, പരാാഞ്ച്്പേ�, ചിിഞ്ചാാൽക്കർ, പണ്ഡിിറ്റ്് എന്നീീ വംംശനാാമങ്ങളിിലാാണ്്
ഇവർ അറിിയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഗണേ�ശോ�ോത്സവത്തെ� മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയുടെെ ജനകീീയാാഘോ�ോഷമാാക്കിി മാാറ്റിിയത്്
ഈ സമൂഹമാാണ്്.

കച്ചിിക്കാാർ
ഇന്തോ�ോ-ആര്യയൻ ഗോ�ോത്രത്തിിൽപ്പെ�ട്ട കച്ചിി ഗുജറാാത്തിിലെ� കച്ച്് പ്രദേ�ശത്തേ�യുംം പാാക്കിിസ്ഥാാനിിലെ�
സിിന്ധ്് പ്രവിിശ്യയയിിലെ�യുംം ജനങ്ങളുടെെ സംംസാാരഭാാഷയാാണ്്. കച്ചിിഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന ഗുജറാാ
ത്തിികളുംം മുസ്ലീംം� സമൂഹങ്ങളുംം പ്രസ്തുതപ്രദേ�ശത്ത്് നിിലനിിൽക്കുന്നു. കച്ചിിഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന
ഗുജറാാത്തിി വിിഭാാഗമാാണ്് ഭാാട്ടിിയ. പുരാാതനകാാലംം മുതൽക്കേ� വ്യാാ�പാാരനാാവിികപാാരമ്പര്യയങ്ങൾ
അവകാാശപ്പെ�ടുന്ന ഈ വിിഭാാഗത്തിിലെ� മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലെ� സവിിശേ�ഷ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങളാായിിരുന്നു
ടിിക്കു മുരളീീധരനുംം ദേ�വ്്ജിി ഭീംം�ജിിയുംം. ഭാാട്ടിിയ സമൂഹംം ഗുജറാാത്തിി സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� ഭാാഗമാാണ്്. കച്ചിി
ഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന മുസ്ലീംം� സമൂഹമാാണ്് കച്ചിിമേ�മൻ. ഗുജറാാത്തിിലെ� കച്ചിിന്റെ� തലസ്ഥാാനമാായ
ഭുജ്ജിിൽ താാമസമാാക്കിിയതിിനാാലാാണ്് സമൂഹത്തിിന്് ഈ പേ�ര്് ലഭിിച്ചത്്. സിിന്ധ്് പ്രവിിശ്യയയിിലെ�
ലോ�ോഹാാന വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ടവരാാണ്് മേ�മൻമാാരുടെെ പൂർവ്വിികർ. എ. ഡിി. 1422-ൽ സിിന്ധിിലെ�
തട്ടപ്രദേേശത്തുനിിന്ന്് ആദ്യയമാായിി എഴുന്നൂറോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങൾ ഇസ്ലാംം� മതത്തിിലേ�ക്ക്് പരിിവർത്തനംം
നടത്തിി. ഇവർ മേ�മൻ എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടു. ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരുമാായുള്ള വാാണിിജ്യയബന്ധമാാണ്് കച്ചിിമേ�മൻ
മാാരുടെെ കൊ�ൊച്ചിിയിിലേ�ക്കുള്ള വരവിിന്് കാാരണംം. 1815-ൽ കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിിയ ഇവർക്ക്് രാാജാാവ്്
വാാണിിജ്യയസൗൗകര്യയങ്ങൾ നൽകിി. കച്ചിിക്കാാരുടെെ അങ്ങാാടിിയാാണ്് ‘കൊ�ൊച്ചങ്ങാാടിി’യാായതെ�ന്ന്് ഒരു
അഭിിപ്രാായംം നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഏകദേേശംം എണ്ണൂറ്റൻപതോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങളുള്ള ഇവർക്കിിടയിിൽ
മേ�മൻ-ബസർ എന്ന്് ജാാതിിയിിൽ ഉച്ചനീീചത്വംം� നിിലനിിൽക്കുന്നു. സുന്നിി വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട ഇവർ
‘സേ�ട്ട്്’ എന്ന വംംശനാാമ (surname) ത്തിിൽ അറിിയപ്പെ�ടുന്നു.

ഹലാായിി
ഗുജറാാത്തിിലെ� ഹലാായിി പ്രദേേശത്തുനിിന്ന്് കുടിിയേ�റിിയ മേ�മൻ സമൂഹമാാണ്് ഹലാായിിമേേമൻ.
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിി പ്രദേേശത്ത്് അഞ്ചുകുടുംംബങ്ങൾ മാാത്രമുള്ള ഇവരുടെെ ഭാാഷ ഹിിന്ദിിയുംം സംംസ്കൃതവുംം
ചേ�ർന്ന പ്രാാദേേശിികഭാാഷയാായ ഹലാായ്് ആണ്്. പരിിമിിത അംംഗങ്ങൾ മാാത്രമുള്ള ഈ സമൂഹംം
മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലെ� കച്ചിി മേ�മൻ സംംസ്കാാരത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു.
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കന്നഡക്കാാർ
മട്ടാാഞ്ചേ�രിിയിിലെ� കന്നഡസമൂഹമാാണ്് ഹെ�ഗ്്ഡെ�കൾ. കർണ്ണാാടകത്തിിലെ� മംംഗലാാപുരംം, പുത്തൂർ
കേ�രളത്തിിലെ� കാാസർഗോ�ോഡ്്, കാാഞ്ഞങ്ങാാട്് എന്നീീ പ്രദേേശങ്ങളിിൽനിിന്ന്് എത്തിിയവർ ഈ സമൂഹ
ത്തിിലുൾപ്പെ�ടുന്നു. ഭാാഷാാടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള സംംസ്ഥാാന രൂപിികരണത്തിിനു മുൻപ്് കാാസർഗോ�ോഡ്്,
കാാഞ്ഞങ്ങാാട്് പ്രദേ�ശങ്ങൾ കർണ്ണാാടകയുടെെ ഭാാഗമാായിിരുന്നതിിനാാൽ സംംസാാരഭാാഷ ഇന്നുംം കന്ന
ഡയാാണ്്. രണ്ടാംം� ലോ�ോകമഹാായുദ്ധകാാലത്ത്് (1939-45) തെ�ക്കൻ കർണ്ണാാടകയിിൽനിിന്ന്് തൊ�ൊഴിിൽ
അന്വേ�േഷിിച്ച്് കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ�ത്തിി സ്ഥിിര താാമസമാാക്കിിയ ഈ സമൂഹത്തെ� ‘വെ�ള്ളംംകോ�ോരിികൾ’
എന്നുംം മട്ടാാഞ്ചേ�രിിക്കാാർ വിിളിിക്കുന്നു. പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിൽ ശേ�ർവാാടിി, മഹാാജൻവാാടിി, കൂവപ്പാാടംം,
അമരാാവതിി എന്നിിവിിടങ്ങളിിലാായിി ഏകദേേശംം അറുപത്് ഹെ�ഗ്്ഡെ� കുടുംംബങ്ങളുണ്ട്്. ഇവരുടെെ
പുരാാതന വാാസകേ�ന്ദ്രങ്ങളാാണ്് മഹാാജൻവാാടിിയുംം ശേ�ർവാാടിിയുംം. ഇവരിിൽത്തന്നെ� ജാാതിിപരമാായിി
മേ�ൽക്കോ�ോയ്മ പുലർത്തുന്ന വിിഭാാഗമാാണ്് കോ�ോട്ടേേവർ. നവരാാത്രിിയാാണ്് ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� പ്രധാാന
ആഘോ�ോഷംം. നവരാാത്രിിക്ക്് അഞ്ച്് പന്തങ്ങൾ ഏന്തുന്ന ദർശനപാാത്രിി (വെ�ളിിച്ചപ്പാാട്്) യുടെെ സാാന്നിി
ദ്ധ്യംം� ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� മാാത്രംം സവിിശേ�ഷതയാാണ്്.

തുളുവർ
കർണ്ണാാടകത്തിിലെ� കല്യാാ�ണപുരിിപ്പുഴയുടെെയുംം വടക്കൻ മലബാാറിിലെ� ചന്ദ്രഗിിരിിപ്പുഴയുടെെയുംം
മദ്ധ്യേ�േയുള്ള പ്രദേ�ശമാാണ്് തുളുവദേ�ശംം. ഇവിിടുത്തെ� ജനങ്ങളുടെെ വാാമൊ�ൊഴിിയാാണ്് തുളുഭാാഷ. ഈ
ഭാാഷയ്ക്ക്് ലിിപിിയിില്ലെ�ന്ന്് ഗുരുരാാജഭട്ട്്, ഡോ�ോ. എസ്്. വിിവേ�കർ എന്നിിവരുടെെ നിിലപാാടിിന്് 1980 ൽ
അനന്തപുരംം ശാാസനംം പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാായതോ�ോടെെ മാാറ്റംംവന്നു.910 തുളുവനാാട്് കർണ്ണാാടകത്തിിന്റെ�
അധീീനതയിിലാായതോ�ോടെെ ഔദ്യോ�ോ�ഗിിക ഭാാഷ കന്നടയാാകുകയുംം തുളുലിിപിിക്ക്് പ്രചാാരംം നഷ്ടപ്പെ�
ടുകയുമാാണുണ്ടാായത്്.
പശ്ചിിമ കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� തുളുഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന ബ്രാാഹ്മണവിിഭാാഗമാാണ്് തുളുബ്രാാഹ്മണർ.
കേ�രളത്തിിൽ ഇവർ ‘എമ്പ്രാാന്തിിരിി’ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. മദ്ധ്യയകാാലഘട്ടത്തിിൽ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലെ�
പൂജയുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട്് കേ�രളത്തിിൽ എത്തിിയ ഈ സമൂഹത്തിിൽ വലിിയൊ�ൊരു വിിഭാാഗംം മട്ടാാ
ഞ്ചരിിയിിൽ കുടിിയേ�റിി. കൊ�ൊച്ചിി രാാജവംംശവുമാായിി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാായിിരുന്ന ഇവരെെ രാാജകുടുംംബ
ങ്ങളിിൽ പൂജാാരിികളാായുംം ഭാാഗവതവാായനക്കാാരാായുംം ആശ്രിിതരാായുംം പാാചകക്കാാരാായുംം അവരോ�ോധിി
ച്ചിിരുന്നു. ശിിവൊ�ൊള്ളിി ഗ്രാാമത്തിിൽ നിിന്നെ�ത്തിിയ ഇവരിിൽ അദ്വൈൈ�ത തത്ത്വവചിിന്തയെ� പിിൻതുടരുന്ന
ശിിവൊ�ൊള്ളിി സ്മാാർത്ത ബ്രാാഹ്മണരുംം ദ്വൈൈ�തതത്ത്വവത്തെ� പിിൻതുടരുന്ന മാാദ്ധ്വാാ�ബ്രാാഹ്മണരുമുണ്ട്്.
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� തുളു ബ്രാാഹ്മണരിിലധിികവുംം മാാദ്ധ്വാാ�വിിശ്വവസിികളാാണ്്.

ദഖ്്നിികൾ
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� കുടിിയേ�റ്റ മുസ്ലിംം�വിിഭാാഗമാായ ദഖ്്നിികളുടെെ സംംസാാരഭാാഷയാാണ്് ദഖ്്നിി. ഉർദു
വിിനോ�ോട്് സാാമ്യയമുള്ള ഈ ഭാാഷ ദെെക്കാാനിി, ഡക്കാാനിി എന്നീീ പേ�രുകളിിലറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ഹിിന്ദിി
അടിിസ്ഥാാനമാായ ഈ ഭാാഷയിിലെ� പേ�ർഷ്യയൻ, അറബിി ഭാാഷകളുടെെ സ്വാാ�ധീീനമാാണ്് ഇതിിനെ�
ഉറുദുവിിനോ�ോട്് സാാമ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. ദഖ്്നിി ഭാാഷ തന്നെ� വടക്കൻ ദഖ്്നിി, തെ�ക്കൻ ദഖ്്നിി എന്നിി
ങ്ങനെ� രണ്ടുവിിധമുണ്ട്്. കന്നട,തമിിഴ്് തുടങ്ങിിയ ഭാാഷകളുടെെ സ്വാാ�ധീീനമാാണ്് തെ�ക്കൻ ദഖ്്നിിയെ�
രൂപപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്.
ടിിപ്പു സുൽത്താാന്റെ� ഭടന്മാാരാായിിരുന്നു പൂർവിികരെെന്ന്് അവകാാശപ്പെ�ടുന്ന കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ദഖ്്നിി
സമൂഹംം തദ്ദേ�ശീീയർക്കിിടയിിൽ പഠാാണിികൾ എന്നറിിയപ്പെ�ടുന്നു. ടിിപ്പുവിിന്റെ� പടയോ�ോട്ടത്തോ�ോടൊ�ൊപ്പംം
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എത്തിിയതെ�ന്നുംം നാാട്ടുരാാജാാക്കന്മാാർ ബ്രിിട്ടീീഷുകാാരോ�ോട്് എതിിരിിടാാൻ വരുത്തിിയ രക്ഷഭടന്മരെെന്നുംം
വിിവിിധ അഭിിപ്രാായങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കുന്നു. പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിൽ പനയപ്പള്ളിി, ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി,
പട്ടാാളംം എന്നീീ പ്രദേേശങ്ങളിിലാായിി ഏകദേേശംം ഇരുന്നൂറോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങളാാണുള്ളത്്. ദഖ്്നിിക്ക്്
സയ്യദ്്, മുഗൾ, പഠാാൻ, ഷെ�യ്ക്ക്് എന്നിിങ്ങനെ� നാാലു വിിഭാാഗങ്ങളുണ്ട്്. ഇതിിൽ പഠാാൻ എന്നതിിൽ
നിിന്നാാകണംം പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ദഖ്്നിികൾക്ക്് പഠാാണിികൾ എന്ന പേ�ര്് ലഭിിച്ചത്്. ഹനഫിി
വിിശ്വാാ�സംം പിിൻതുടരുന്ന ഇവർ 1930-ൽ പട്ടാാളത്ത്് സ്ഥാാപിിച്ച പള്ളിിയാാണ്് ഹനഫിി മുസ്ലീംം�
ജമാാഅത്ത്്. ഹൈൈന്ദവസമാാനമാായ ചിില ആചാാരങ്ങൾ പിിൻതുടരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിിന്റെ� സംംഭാാ
വനയാാണ്് ഗസൽ, ഖവാാലിി പാാട്ടുകൾ.

കാാശ്മീീരിികൾ
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� കുടിിയേ�റ്റ സംംസ്കാാരത്തിിലെ� അവസാാനത്തെ� കണ്ണിിയാാണ്് കാാശ്മീീരിികൾ.
ഇതര ഭാാഷാാന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ഭിിന്നമാായിി ഇവർക്കിിടയിിൽ ഒരു സമൂഹരൂപീീകരണംം സംംഭവിി
ച്ചിിട്ടിില്ല. 1990- ലെ� കാാശ്മീീർ പ്രശ്നവുമാായിി ബന്ധപ്പെ�ട്ട സൈൈനിിക നടപടിികളുടെെ ഭാാഗമാായിി തൊ�ൊഴിിൽ
നഷ്ടപ്പെ�ട്ട കാാശ്മീീരിികൾ പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയുടെെ ടൂറിിസംം മേ�ഖലയിിൽ അവരുടെെ പരമ്പരാാഗത വിിഭ
വങ്ങൾക്ക്് വിിപണിി കണ്ടെ�ത്തിിയിിരിിക്കുന്നു. അഞ്ഞൂറ്റിിയമ്പതോ�ോളംം കാാശ്മീീരിികൾ ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി
മട്ടാാഞ്ചേ�രിി മേേഖലയിിലുണ്ട്്. ജ്യൂൂ ടൗ�ണിിലാാണ്് കാാശ്മീീരിികളധിികവുംം. 1948-ന്് ശേ�ഷംം ജൂതർ ഇസ്രാാ
യേ�ലിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചുപോ�ോയപ്പോ�ോൾ ശൂന്യയമാായ കടകളുംം വാാസസ്ഥലങ്ങളുംം ഇന്ന്് കാാശ്മീീരിി സന്നിിദ്ധ്യംം�
കൊ�ൊണ്ട്് സജീീവമാാണ്്. പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� കാാശ്മീീരിി സാാന്നിിദ്ധ്യയത്തിിന്് കാാൽനൂറ്റാാണ്ടിിലധിികംം
പഴക്കമുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം മലയാാളഭാാഷ പഠിിക്കാാനോ�ോ കേ�രളസംംസ്കാാരംം ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുവാാനോ�ോ ഇവർക്ക്്
സാാധിിച്ചിിട്ടിില്ല. കാാശ്മീീരിിഭാാഷ സംംസാാരിിക്കുന്ന ഇവർക്ക്് ഉർദ്ദുവുംം വശമാാണ്്. വ്യാാ�പാാരാാവശ്യയങ്ങൾ
ക്കാായിി ഇവർ ഇംംഗ്ലീീഷ്് അനാായാാസംം കൈൈകാാര്യം�ംചെ�യ്യുംം. കാാശ്മീീരിി വ്യാാ�പാാരിികളുടെെ ക്ഷേ�മത്തിിനുംം
ഏകോ�ോപനത്തിിനുംംവേ�ണ്ടിി 2001-ൽ രൂപീീകരിിച്ച സംംഘടനയാാണ്് കാാശ്മീീരിി ട്രേ�ഡേ�ഴ്സ്് വെ�ൽഫെ�യർ
അസ്സോ�ോസിിയേ�ഷൻ.

ഇംംഗ്ലീീഷുകാാർ
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ഇംംഗ്ലീീഷ്് സംംസാാരിിക്കുന്ന സമൂഹമാാണ്് ആഗ്ലോ�ോഇന്ത്യയക്കാാർ. ഇവരുടെെ ചരിിത്രംം
പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയെ� കേ�ന്ദ്രീീകരിിച്ചാാണ്് നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നത്്. എ.ഡിി 1500-ൽ പെ�ട്രോ�ോ അൽവാാരിിയസ്്
കബ്രാാളിിനൊ�ൊപ്പംം കൊ�ൊച്ചിിയിിൽ അവരുടെെ കോ�ോളനിി രൂപീീകരിിച്ചു. പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് ഉദ്യോ�ോ�ഗസ്ഥർക്ക്്
വിിവാാഹംം കഴിിക്കാാൻ നാാട്ടിിൽനിിന്ന്് സ്ത്രീീകളെെ എത്തിിക്കുക എളുപ്പമാായിിരുന്നിില്ല എന്നതിിനാാൽ
അന്നത്തെ� പോ�ോർട്ടുഗീീസ്് ഗവർണ്ണർ അൽഫോ�ോണ്സാാ ഡിി അൽബുക്കർക്ക്് ഇവിിടുത്തെ� സ്ത്രീീകളെെ
വിിവാാഹംം കഴിിക്കാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുകയുംം അതിിനാായിി ആനുകൂല്യയങ്ങൾ പ്രഖ്യാാ�പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു1011.
ഈ ബന്ധത്തിിലുണ്ടാായ സന്തതിിസമൂഹങ്ങൾ ലൂസോ�ോ ഇന്ത്യയൻസ്് എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടു. തുടന്ന്് വിിവിിധ
യൂറോ�ോപ്യയൻ സമൂഹങ്ങൾ എത്തുകയുംം ഇവർക്ക്് ഇന്ത്യയക്കാാരുമാായുണ്ടാായ ബന്ധത്തിിൽ രൂപപ്പെ�ട്ട
സങ്കരസമൂഹങ്ങൾ ‘യൂറേ�ഷ്യയൻസ്് ’ എന്നറിിയപ്പെ�ട്ടു. സങ്കരസമൂഹത്തെ� പൊ�ൊതുവാായിി ‘ആഗ്ലോ�ോ
ഇന്ത്യയക്കാാർ‘ എന്ന്് നാാമകരണംംചെ�യ്തു.. യൂറോ�ോപ്യയൻ സംംസ്കാാരംം പിിൻതുടരുന്നവരാാണ്് ഫോ�ോർട്ടു
കൊ�ൊച്ചിിയിിലെ� ആഗ്ലോ�ോഇന്ത്യയക്കാാർ. ബ്രിിട്ടീീഷ്്, ഐറിിഷ്്, പോ�ോർട്ടുഗീീസ്്, ഡച്ച്് പിിൻതുടർച്ചക്കാാരുടെെ
മുന്നൂറ്റൻപതോ�ോളംം കുടുംംബങ്ങൾ ഈ പ്രദേേശത്തുണ്ട്്. ഇവരെെ വേ�ർതിിരിിച്ചറിിയുന്നത്് അവരുടെെ
വംംശനാാമങ്ങളിിലുടെെയാാണ്്.
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ഹീീബ്രു
കറുത്ത ജൂതർ (മലബാാറിി ജൂതർ), വെ�ളുത്ത ജൂതർ എന്നിിങ്ങനെ� രണ്ടു ജൂതസമൂഹങ്ങൾ നിിലനിിന്നിി
രുന്ന മട്ടാാഞ്ചേ�രിി പ്രദേ�ശത്ത്് ഹീീബ്രുവുംം ഇംംഗ്ലീീഷുംം ഹീീബ്രു മലയാാളവുംം (യദ്ദീീഷ്്) പ്രയോ�ോഗത്തിിലുണ്ടാാ
യിിരുന്നു. 1948-ന്് ശേ�ഷംം ജൂതന്മാാർ അവരുടെെ വാാഗ്ദത്തഭൂമിിയിിലേ�ക്ക്് തിിരിിച്ചുപോ�ോയിി. മട്ടാാഞ്ചേ�രിി
ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി മേേഖലയിിൽ ഇന്ന്് രണ്ട്് വെ�ളുത്തജൂതർ മാാത്രമാാണ്് അവശേ�ഷിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്.
പതിിനാാറുഭാാഷകൾ സംംസാാരിിക്കുന്ന വ്യയത്യയസ്തസമൂഹങ്ങൾ മട്ടാാഞ്ചേ�രിി ഫോ�ോർട്ടുകൊ�ൊച്ചിി പ്രദേേ
ശത്ത്് നിിലനിിൽക്കുന്നു. ഗുജറാാത്തിി, തെ�ലുങ്ക്്, കൊ�ൊങ്കണിി എന്നിിവയിിൽ നിിരവധിി പ്രാാദേ�ശിികമാായ
വ്യയത്യാാ�സങ്ങളുംം ഭാാഷാാഭേ�ദങ്ങളുംം കണ്ടെ�ത്തുവാാൻ കഴിിയുംം. ഇതരഭാാഷാാ സമൂഹങ്ങൾക്കിിടയിിലെ�
ആചാാരാാഘോ�ോഷങ്ങളിിൽ പലതിിലുംം സമാാനതകൾ ദൃശ്യയമാാണ്്. ഇവർ ആരാാധനാാലയങ്ങൾ കേ�ന്ദ്രീീ
കരിിച്ചുള്ള ഗാാർഹിികവ്യയവസ്ഥയാാണ്് സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുള്ളത്്. വർഷങ്ങൾക്കിിപ്പുറവുംം ഈ സമൂഹങ്ങൾ
സ്വവന്തംം സമൂഹത്തിിലുംം ഗൃഹത്തിിലുംം മാാതൃഭാാഷയാാണ്് ഉപയോ�ോഗിിക്കുന്നത്്. നിിരവധിി ഇതരഭാാ
ഷാാസമൂഹങ്ങൾ നിിലനിിൽക്കുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ഇത്തരംം പ്രദേേശങ്ങളിിൽ സാാധാാരണ കണ്ടുവരാാറുള്ള
ആദാാനപ്രദാാനങ്ങൾ ഇവിിടെെ ദൃശ്യയമല്ല. ന്യൂൂനപക്ഷസമൂഹങ്ങളിിൽനിിന്ന്് ഇവിിടുത്തെ� സമൂഹംം പലതുംം
സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടുണ്ടെ�ങ്കിിലുംം തിിരിിച്ച്് ഇവിിടെെനിിന്ന്് ഈ സമൂഹങ്ങൾ ഒന്നുംം സ്വീീ�കരിിച്ചിിട്ടിില്ല എന്നു
വ്യയക്തമാാണ്്. ദേേശവുംം ഭാാഷയുംം മൂലംം വേ�റിിട്ടുനിിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹങ്ങൾ പ്രസ്തുതപ്രദേ�ശത്ത്്
അവരവരുടേ�താായ സ്വവത്വവങ്ങൾ നിിർമിിച്ചിിരുന്നു. പ്രദേേശംം വിിനിിമയംംചെ�യ്യുന്ന പൊ�ൊതുരീീതിികൾക്ക
നുസൃതമാായിി ആചാാരനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലുംം ജീീവിിതശൈൈലിിയിിലുംം ഈ ഭാാഷാാന്യൂൂനപക്ഷങ്ങൾ ചിില
വിിട്ടുവീീഴ്ചകൾക്ക്് തയ്യാാറാായിിട്ടുമൂണ്ട്്.
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സിനി ജി.പി.
തലയോ�ോലപ്പറമ്പ്് ദേേവസ്വംം� ബോ�ോർഡ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ നിിന്ന്് മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദാാനന്തര
ബിിരുദംം.ഇപ്പോ�ോൾ കറവിിലങ്ങാാട്് ദേ�വമാാതാാ കോ�ോളേ�ജിിൽ ഡോ�ോ.ജോ�ോബിിൻ ജോ�ോസിിന്റെ� മാാർഗ്ഗനിിർദ്ദേ�
ശത്തിിൽ ‘പശ്ചിിമകൊ�ൊച്ചിിയുടെെ ചരിിത്ര സാംം�സ്കാാരിിക പാാരമ്പര്യം�ം’ എന്ന വിിഷയത്തിിൽ ഗവേ�ഷണംം
നടത്തുന്നു.

ഗാാലവചരിിതംം: പാാഠാാന്തരങ്ങളിിലൂടെെ
അജിിത ടിി.എസ്്.

അസോ�ോ. പ്രൊ�ൊഫ. സംംസ്കൃതവിിഭാാഗംം, ശ്രീീ. സിി. അച്യുുതമേ�നോ�ോൻ ഗവ. കോ�ോളേ�ജ്്, കുട്ടനെ�ല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ.

ഏതോ�ോ കാാലത്ത്് പറഞ്ഞു വെ�ച്ച ഒരു കഥ; പിിന്നീീട്് പല കാാലങ്ങളിിലാായിി വീീണ്ടുംം വീീണ്ടുംം പറയപ്പെ�
ടുന്നു. ഓരോ�ോ പറച്ചിിലിിലുംം കഥാാപാാത്രങ്ങളുടെെ വിിചാാരങ്ങൾ മാാറുന്നു, ഘടന മാാറുന്നു. പരസ്പരബന്ധംം
മാാറുന്നു. വാാശിി നാാശത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നു എന്ന ഗുണപാാഠംം നൽകുന്നതിിനാായിി മഹാാഭാാരതംം
ഉദ്യോ�ോ�ഗപർവ്വത്തിിൽ 114മുതൽ 122-വരെെ അദ്ധ്യാാ�യങ്ങളിിലാായിി നാാരദൻ ദുര്യോ�ോ�ധനന്് പറഞ്ഞു
കൊ�ൊടുക്കുന്നതാാണ്് ഗാാലവ ചരിിതംം. ഇതേ� കഥ ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി ഹിിന്ദിിയിിൽ രചിിച്ച ‘മാാധവിി ‘ എന്ന
നാാടകത്തിിലുംം ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പ്് മലയാാളത്തിിലെ�ഴുതിിയ ‘സ്വവയംംവരംം’ എന്ന കാാവ്യയത്തിിലുംം ഇതിിവൃ
ത്തമാായിിട്ടുണ്ട്്. ഈ രണ്ട്് കൃതിികളുംം സഹൃദയനിിലുളവാാക്കുന്ന അനുഭവംം ഇതിിഹാാസത്തിിന്റേ�തിിൽ
നിിന്നുംം തിികച്ചുംം വ്യയത്യയസ്തമാായിിരിിക്കുംം. കേ�ട്ടുപഴകിിയ കഥ, യുക്തിിപൂർവംം, ശിില്പഭദ്രതയാാർന്ന ഒരു
പുത്തൻ സൃഷ്ടിിയാാക്കിിത്തീീർക്കാാൻ ഈ എഴുത്തുകാാർ സ്വീീ�കരിിച്ച സങ്കേ�തങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം, പാാത്രഘ
ടനയിിലെ� വൈൈചിിത്ര്യയങ്ങളെ�ക്കുറിിച്ചുംം ഉള്ള ഒരു വിിശകലനമാാണ്് ഇവിിടെെ നടത്തുന്നത്്.

മൂലകഥ
ദക്ഷിിണ നല്കിിയേ� തീീരൂ എന്ന്് ശഠിിക്കുന്ന തന്റെ� ശിിഷ്യയൻ ഗാാലവനോ�ോട്് ഗുരുവാായ വിിശ്വാാ�മിിത്രൻ
ദക്ഷിിണയാായിി കാാതൊ�ൊന്നു മാാത്രംം കറുത്തുള്ള 800 വെ�ള്ളക്കുതിിരകൾ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നു.
ഏകതഃഃ ശ്യാാ�മകർണാാനാംം� ഹയാാനാം�ം ചന്ദ്രവർചസാംം�.
അഷ്ടൗൗ ശതാാനിി മേ� ദേേഹിി ഗച്ഛ ഗാാലവ മാാ ചിിരംം.—മഹാാഭാാരതംം, ഉദ്യോ�ോ�ഗപർവംം, 106. 26
ദക്ഷിിണക്കാായിി ദാാനശീീലനാായ യയാാതിിമഹാാരാാജാാവിിനെ� സമീീപിിച്ച ഗാാലവന്്, അദ്ദേേഹംം സ്വവന്തംം
മകൾ മാാധവിിയെ�യാാണ്് നല്കുന്നത്്. സകലലക്ഷണങ്ങളുംം തിികഞ്ഞ അവൾക്ക്് ശുല്കമാായിി 800
കുതിിരകളെെ നൽകാാൻ ഒരു മഹാാരാാജാാവുംം മടിിക്കിില്ലെ�ന്ന യയാാതിിയുടെെ വാാക്കു വിിശ്വവസിിച്ച ഗാാലവൻ
അവളോ�ോടൊ�ൊത്ത്് അയോ�ോധ്യാാ�പതിിയാായ ഹര്യയശ്വവനെ� ചെ�ന്നു കാാണുന്നു. 200 കുതിിരകളുള്ള ഹര്യയശ്വവൻ
അവക്കുപകരംം ഒരു പുത്രന്റെ� ജനനംം വരെെയുംം മാാധവിിയെ� തന്നോ�ോടൊ�ൊത്ത്് കഴിിയാാനനുവദിിക്ക
ണമെെന്ന്് നിിർദ്ദേേശിിക്കുന്നു. ഇതു കേ�ട്ട്് ഗാാലവൻ എന്തുചെ�യ്യണമെെന്നറിിയാാതെ� നിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ,
പുത്രന്റെ� ജനനത്തിിനുശേ�ഷവുംം കന്യയകയാായിിരിിക്കുമെെന്ന്് തനിിക്ക്് ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ള വരംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തിി
ക്കൊ�ൊണ്ട്് മാാധവിി ഹര്യയശ്വവന്റെ� കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽ കഴിിയാാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിിയിിക്കുന്നു. വസുമനാാ
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എന്ന പുത്രന്് ജന്മംം നൽകിിയ ശേ�ഷംം മാാധവിി കൊ�ൊട്ടാാരമുപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഗാാലവനോ�ോടൊ�ൊത്ത്് തിിരിിക്കു
കയുംം 200 കുതിിരകൾ വീീതംം കൈൈവശമുള്ള ദിിവോ�ോദാാസന്റേ�യുംം, ഉശീീനരന്റേ�യുംം അന്ത:പുരങ്ങളിിൽ
യഥാാക്രമംം പ്രതർദ്ദനനെ�ന്നുംം, ശിിബിിയെ�ന്നുംം പേ�രുള്ള പുത്രന്മാാർ ജനിിക്കുംം വരെെയുംം കഴിിയുകയുംം
ചെ�യ്യുന്നു, പിിന്നീീട്് മറ്റൊ�ൊരു രാാജാാവിിന്റെ� പക്കലുംം അതേ� ലക്ഷണങ്ങൾ തിികഞ്ഞ കുതിിരകൾ
ഇല്ലെ�ന്ന്് മനസിിലാാക്കിിയ ഗാാലവൻ മറ്റു പോം�ം�വഴിിയൊ�ൊന്നുമിില്ലാാതെ� തന്റെ� ഗുരുവിിന്റെ� സമക്ഷ
മെെത്തിി ശേ�ഷിിക്കുന്ന കുതിിരകൾക്കു പകരംം മാാധവിിയെ� സ്വീീ�കരിിക്കണമെെന്നപേ�ക്ഷിിക്കുന്നു. അഷ്ട
കനെ�ന്ന പുത്രന്റെ� ജനനത്തിിനു ശേ�ഷംം ഗാാലവൻ ഗുരുവിിന്റെ� ആജ്ഞ ശിിരസാാവഹിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്്
മാാധവിിയെ� പിിതാാവാായ യയാാതിിക്ക്് തിിരിികെ� നൽകുന്നു. ആചാാരമനുസരിിച്ച്് യയാാതിി അവളുടെെ
സ്വവയംംവരംം നിിശ്ചയിിച്ചുവെ�ങ്കിിലുംം അവൾ വനത്തെ� വരിിച്ചു(മഹാാഭാാരതംം, ഉദ്യോ�ോ�ഗപർവംം,114-120).

മാാധവിിയുംം സ്വവയംംവരവുംം
പ്രസിിദ്ധ ഹിിന്ദിി എഴുത്തുകാാരനാായ ഭീീഷ്മസാാഹ്നിിയുടെെ നാാടകമാാണ്് ‘മാാധവിി’ (1984). ഓ.എൻ.വിി
കുറുപ്പിിന്റെ� ‘സ്വവയംംവരംം’ (1992) കരുണരസത്തിിലൂന്നിിയ കാാവ്യയമാാണ്്.

പുനരാാഖ്യാാ�നങ്ങളുടെെ പ്രസക്തിി
ബിിസിി അഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിനുംം എഡിി അഞ്ചാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിനുമിിടയിിൽ രചിിക്കപ്പെ�ട്ട ഗാാലവചരിിതംം
ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിൽ വാായിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ സംംശയങ്ങളുംം വിിയോ�ോജിിപ്പുകളുംം സ്വാാ�ഭാാവിികംം. പ്രതിി
ഭാാധനരാായ രണ്ടു എഴുത്തുകാാർ തങ്ങളുടെെ വിിയോ�ോജിിപ്പുകളുംം തിിരുത്തലുകളുംം തങ്ങളുടെെ കൃതിികളിിൽ
സർഗാാത്മകമാായിിത്തന്നെ� ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചു. എങ്കിിൽ ഈ രചനകൾക്ക്് പ്രചോ�ോദനമാായ മൂലകഥയിിലെ�
ഘടകങ്ങൾ ഏതെ�ന്നു നോ�ോക്കാംം�.
വാാശിി നാാശത്തിിലേ�ക്ക്് നയിിക്കുന്നു എന്ന്് ഇതിിഹാാസംം എടുത്തു പറയുന്ന കഥയുടെെ ഗുണപാാ
ഠത്തെ� രണ്ടു എഴുത്തുകാാരുംം ഒരു പോ�ോലെ� തിിരസ്ക്കരിിക്കുന്നതു കാാണാംം�. ഈ തിിരസ്കാാരംം യുക്തിിക്ക്്
നിിരക്കുന്നതു തന്നെ�യെ�ന്നേ� ഏതു വാായനക്കാാരനുംം തോ�ോന്നുകയുള്ളൂ കാാരണംം വാാശിി കാാണിിച്ചത്്
ഗാാലവനാാണ്് പക്ഷേ�, നാാശംം സംംഭവിിച്ചത്് ഗാാലവനാാണോ�ോ! കുതിിരകളെെവിിടെെയുണ്ടെ�ന്നന്വേ�േഷിിച്ച്്
അലയേ�ണ്ടിി വന്നതൊ�ൊഴിിച്ചാാൽ ഒരു നഷ്ടവുംം ഗാാലവനുണ്ടാായതാായിി ഇതിിഹാാസകഥ പറയുന്നിില്ല.
കുറച്ച്് താാമസിിച്ചെ�ങ്കിിലുംം ഗുരുവിിനെ� പൂർണ്ണമാായുംം തൃപ്തിിപ്പെ�ടുത്തിിക്കൊ�ൊണ്ട്് തന്നെ� ഋണമുക്തനാാ
വാാൻ ഗാാലവനു കഴിിഞ്ഞു. അതിിനാാൽത്തന്നെ� രണ്ടു എഴുത്തുകാാരുംം ഇതിിൽ ഇരയാായിി മാാറിിയ
മാാധവിിയുടെെ പക്ഷത്ത്് ഉറച്ചു നിിന്നുകൊ�ൊണ്ട്് കഥയെ� വിിചാാരണ ചെ�യ്യുന്നു. ഗുണപാാഠത്തെ� തിിര
സ്കരിിക്കുന്നതോ�ോടെെ കഥയിിൽ പ്രതിിസ്ഥാാനത്തു നിിന്നിിരുന്ന ഗാാലവന്റെ� വാാശിി കഥയിിൽ നിിന്ന്്
അപ്രത്യയക്ഷമാാകുകയുംം അതിിനു പകരംം വ്യയക്തിികളുംം, അവരുടെെ നിിലപാാടുകളുംം, സാാമൂഹ്യയ നീീതിിയുംം,
വിിശിിഷ്യാാ� സ്ത്രീീയുടെെ പദവിിയുംം കേ�ന്ദ്ര സ്ഥാാനത്ത്് വരിികയുംം ചെ�യ്യുന്നു.
വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം സൗൗജന്യയമാായിിരുന്നു എന്നതിിനാാൽ പഠനംം പൂര്ത്തിിയാാക്കിി ഗുരുകുലത്തിിൽ
നിിന്ന്് പുറത്തുപോ�ോകുമ്പോ�ോൾ ഗുരുവിിന്് പ്രതിിഫലംം നൽകുവാാനുള്ള ഒരേ�യൊ�ൊരവസരംം വിിദ്യാ�ാർ
ത്ഥിികൾ തിികച്ചുംം വൈൈകാാരിികമാായാാണ്് കണ്ടിിരുന്നത്്. ശിിഷ്യയൻ ഗുരുവിിന്് നൽകേ�ണ്ടതാായ
ദക്ഷിിണ പലപ്പോ�ോഴുംം രാാജാാവിിന്റെ� ബാാധ്യയതയാായിി മാാറുന്നു. നിിസ്വവരാായിി പഠിിച്ചിിറങ്ങുന്ന ബ്രഹ്മചാാ
രിികൾ രാാജാാവിിനെ�ത്തന്നെ� ദക്ഷിിണക്കാായിി ചെ�ന്നുകണ്ടു. ഇതിിഹാാസകഥകൾ തന്നെ� ഗുരുകുല
വാാസത്തിിന്റെ� ഇത്തരംം ഉദാാഹരണങ്ങൾ നമുക്കു മുന്നിിൽ നിിരത്തുന്നു. അർജുനൻ ദ്രുപദനോ�ോട്്
പോ�ോരിിനിിറങ്ങുന്നത്് ഗുരുവാായ ദ്രോ�ോണർക്കുള്ള ദക്ഷിിണയാായാാണ്്. രഘുവിിനുമുന്നിിൽ ദക്ഷിിണ
നൽകാാനുള്ള പണംം തേ�ടിിയെ�ത്തുന്ന കൗൗത്സന്റെ� കഥ രഘുവംംശത്തിിൽ കാാളിിദാാസനുംം പറയുന്നു.
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എന്നാാലവിിടെെയെ�ല്ലാം�ം ശിിഷ്യയൻ, രാാജാാവ്്, ഗുരു ഈ ത്രിികോ�ോണത്തിിനുമപ്പുറംം മറ്റൊ�ൊരാാളുടെെ ത്യാാ�ഗംം
ആവശ്യയമേ�യിില്ല എങ്കിിൽ ഈ കഥയിിൽ ഒരു സ്ത്രീീയുടെെ ത്യാാ�ഗമാാണ്് ദക്ഷിിണ പൂർത്തിിയാാകാാൻ
സഹാായിിക്കുന്നത്് എന്നത്് തന്നെ�യാാണ്് ഗാാലവന്റെ� ദക്ഷിിണയെ� വ്യയത്യയസ്തമാാക്കുന്നത്്. ദക്ഷിിണയെ�
ന്ന ആചാാരത്തിിൽ നിിന്ന്് മുക്തമാായാാൽ അവിിടെെ ഒരു സ്ത്രീീയെ� വിിൻപനച്ചരക്കാാക്കുകയാായിിരുന്നു
എന്ന ബോ�ോധംം തന്നെ�യാാണ്് ഈ രണ്ടു കൃതിികളുടേേയുംം പ്രചോ�ോദനംം.

മാാധവിിയെ�ന്ന ഇര
നാാലു രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ അന്തഃഃപുരത്തിിൽ കഴിിയുക എന്നത്് മാാധവിി സ്വവയംം സ്വീീ�കരിിച്ച വിിധിി
ആയിിട്ടാാണ്് വ്യാാ�സൻ മഹാാഭാാരതത്തിിൽ പറയുന്നത്്.
ഏതച്ഛ്രുത്വാാ� തു സാാ കന്യാാ� ഗാാലവംം വാാക്യയമബ്രവീീത്്.
മമ ദത്തോ�ോ വരഃഃ കശ്ചിിത്്കേ�നചിിത്്ബ്രഹ്മവാാദിിനാാ.16
പ്രസൂത്യയന്തേ� പ്രസൂത്യയന്തേ� കന്യൈൈ�വ ത്വംം� ഭവിിഷ്യയസിി.
സ ത്വംം� ദദസ്വവ മാം�ം രാാജ്ഞേ� പ്രതിിഗൃഹ്യയ ഹയോ�ോത്തമാാൻ.—116-17
നാാലു പുത്രന്മാാരുടെെ ജനനീീപദംം അവളെെ മോ�ോഹിിപ്പിിച്ചു എന്ന്് ധ്വവനിിപ്പിിക്കാാൻ വ്യാാ�സൻ മടിിക്കുന്നിില്ല.
നൃപേ�ഭ്യോ�ോ� ഹിി ചതുർഭ്യയസ്തേ� പൂർണാാന്യയഷ്ടൗൗ ശതാാനിി വൈൈ.
ഭവിിഷ്യയന്തിി തഥാാ പുത്രാഃഃ� മമ ചത്വാാ�ര ഏവ ച.—116-18
ഇതു വിിശ്വവസിിക്കാാൻ രണ്ടു എഴുത്തുകാാരുംം വിിസമ്മതിിക്കുന്നു. മാാധവിിയുടെെ പക്ഷമേ�തെ�ന്നവർ
അന്വേ�േഷിിക്കുന്നു. പിിതാാവിിന്റെ� വചനംം കാാക്കുവാാനുള്ള പുത്രിിയുടെെ കർത്തവ്യയബോ�ോധമാാണെ�ന്ന
ഇതിിഹാാസകാാരന്റെ� അഭിിപ്രാായംം ഈ എഴുത്തുകാാർ പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കുന്നു. തന്നിിഷ്ടപ്രകാാരമല്ല
മറിിച്ച്് വൈൈകാാരിികമാായ മറ്റേ�തോ�ോ കാാരണംം കൊ�ൊണ്ട്് അവൾ അതിിന്് നിിർബന്ധിിക്കപ്പെ�ടുകയാാ
യിിരുന്നു എന്ന സ്ത്രീീപക്ഷവാായന ഇവിിടെെ സാാധ്യയമാാകുന്നു. പരലോ�ോകസുഖംം വാാഗ്ദാാനംം ചെ�യ്യുന്ന
ആദർശങ്ങൾക്കുവേ�ണ്ടിി ഒരു സ്ത്രീീയെ� വിിൽപ്പനച്ചരക്കാാക്കിിയ കഥയാാണിിതെ�ന്ന്് സ്ഥാാപിിക്കാാൻ
ശ്രമിിക്കുന്നു. നാാലുപുരുഷന്മാാരോ�ോടൊ�ൊത്ത്് കഴിിയാാനവൾ സ്വവയംം സന്നദ്ധയാാകുന്നു, നാാലു മക്കളെ�
ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാൻ തയ്യാാറാാകുന്നു, തിികച്ചുംം അവിിശ്വവസനീീയമാായ സംംഭവങ്ങൾ. കഠിിനമാായ ജീീവിിത
സാാഹചര്യയങ്ങളിിലൂടെെ അതിിസാാഹസിികമാായൊ�ൊരു സ്ത്രീീ കടന്നുപോ�ോകുന്നുവെ�ങ്കിിൽ അവൾ പ്രണയിി
ക്കുന്നുണ്ടാായിിരിിക്കുമെെന്ന യുക്തിിയിിലേ�ക്കാാണ്് ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി എത്തിിച്ചേ�രുന്നത്്. ഗുരുദക്ഷിിണക്കാായിി
തന്റെ� പിിതാാവിിനെ� സമീീപിിച്ച ഗാാലവനെ�, തന്നോ�ോട്് പ്രണയംം അഭ്യയർത്ഥിിച്ച ഗാാലവനെ�, അവൾ
അഗാാധമാായിി പ്രണയിിച്ചിിരുന്നു എന്നുംം ആ പ്രണയംം പുലർത്തുവാാൻ അവൾ അസാാധാാരണമാം�ം
വിിധംം അയാാളുടെെ ലക്ഷ്യയത്തോ�ോട്് ചേ�ർന്ന്് നിിൽക്കുകയാായിിരുന്നു എന്നുംം ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി സങ്കൽപ്പിിക്കു
ന്നു. മാാധവിിക്ക്് മുന്നിിലെ�ത്തുന്ന ആദ്യയത്തെ� പുരുഷനാാണ്് ഗാാലവൻ. ആദ്യയമാായിി കാാഴ്ചയിിൽ പെ�ടുന്ന
പരപുരുഷനെ� മതിിമറന്ന്് പ്രണയിിക്കുന്ന സ്ത്രീീകൾ ഇതിിഹാാസകഥകളിിൽ വേ�ണ്ടുവോ�ോളമുണ്ട്്.
ഇവരാാരുംം തന്നെ� പ്രണയത്തിിന്റെ� സത്യയസന്ധതയെ�ക്കുറിിച്ചുംം, പരിിണതിിയെ�ക്കുറിിച്ചുംം ചിിന്തിിച്ചു
കാാണുന്നിില്ല. അതിിനാാൽ മിിക്കവാാറുംം എല്ലാാവരുംം തന്നെ� താാൽക്കാാലിികമാായെ�ങ്കിിലുംം വഞ്ചിിക്കപ്പെ�
ടുന്നുണ്ട്്. എങ്കിിൽ ഈ പ്രണയത്തിിൽ അസാാധാാരണമാായിി ഒന്നുംം തോ�ോന്നുക വയ്യ. എന്നാാൽ
മറ്റാാർക്കുംം അസാാധ്യംം� എന്ന്് തോ�ോന്നുംം വിിധംം തന്റെ� ശരീീരത്തെ� ബലിികൊ�ൊടുത്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് മാാധവിി
തന്റെ� പ്രണയത്തോ�ോട്് നീീതിി പുലർത്തുന്നത്്. ഇവിിടെെ ദൈൈവീീകമാായ പ്രണയത്തിിന്റെ� മൂർത്തഭാാവംം
ആയിി ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി മാാധവിിയെ� സങ്കൽപിിക്കുന്നു.
വ്യാാ�സന്റെ� മാാധവിിക്ക്് ശിില പോ�ോലൊ�ൊരു ഉള്ളമാാണെ�ന്ന്് തോ�ോന്നുംം. അവൾ പിിതൃവചനംം
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നിിറവേ�റ്റുന്നതിിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയുംം, പുത്രലാാഭത്തിിൽ ഉത്സുകയുമാാണ്്. നിിത്യയകന്യയകാാത്വവമെെന്ന
വരത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പറയാാൻ മാാത്രമാാണ്് വ്യാാ�സൻ അവൾക്ക്് മൊ�ൊഴിിയനുവദിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ
നാാട്യയശൈൈലിിക്കിിണങ്ങുംംവിിധംം ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി മാാധവിിയെ� വാാചാാലയാാക്കുന്നു. അവൾ അസാാധാാരണ
ദൗ�ത്യയത്തിിൽ നിിയുക്തയാായ സാാധാാരണ സ്ത്രീീയാാണ്്, രാാവുകൾ തോ�ോറുംം സ്വവപ്നങ്ങൾ കാാണുന്നവ
ളാാണ്്. പിിതാാവിിന്റെ� ക്രൂരമാായ വിിധിി കേ�ൾക്കവെ� തന്റെ� മാാതാാവ്് ജീീവിിച്ചിിരുന്നെ�ങ്കിിലെ�ന്ന്് കേ�ഴുന്ന
വളാാണ്്. ഗാാലവൻ തന്നിിലാാകൃഷ്ടനെ�ന്നറിിയുമ്പോ�ോൾ അത്് സഹതാാപത്താാലാാണോ�ോ എന്ന്് ശങ്കിി
ക്കുന്നവളാാണ്്. അശരണയാായിി ഒരു അന്യയപുരുഷനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം സഞ്ചരിിക്കേ�ണ്ടിി വന്നവളോ�ോടുള്ള
സഹതാാപമാാണ്് ഗാാലവന്റെ� പ്രണയത്തിിനു കാാരണംം എന്നാാണ്് മാാധവിി ചിിന്തിിക്കുന്നത്്. എന്നാാൽ
ആ സ്നേ�ഹത്തിിനു പിിന്നിിൽ ഒരു പുത്രന്റെ� പിിതാാവാാകാംം� എന്ന മഹത്വാാ�കാംം�ക്ഷ മാാത്രമാാണെ�ന്ന്്
എന്തുകൊ�ൊണ്ടോ�ോ ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി അവളെ� ചിിന്തിിപ്പിിക്കുന്നിില്ല. ചക്രവർത്തിിയാാകേ�ണ്ട പുത്രന്് ജന്മംം
നൽകാാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒത്തുവന്നതാാണ്് മാാധവിിക്കു വിിനയാാകുന്നത്്. ഗുരുദക്ഷിിണയെ�ന്ന
ദുഃഃശാാഠ്യയത്തിിനുമപ്പുറത്ത്് കുതിിരകൾ എവിിടെെ ലഭിിക്കുമെെന്നറിിയുവാാനുള്ള ലോ�ോകവിിവരമോ�ോ, തന്റെ�
ലക്ഷ്യംം� സാാധിിക്കുന്നതെ�ങ്ങനെ�യെ�ന്ന ആസൂത്രണമോ�ോ ഇല്ലാാത്ത ഗാാലവന്് മാാധവിി തന്റെ� സ്നേ�ഹംം
വഴിിവിിളക്കാായിി നൽകുന്നു. ഉത്തരാാഖണ്ഡത്തിിലേ�ക്കുള്ള യാാത്രയിിൽ ദൈൈർഘ്യയമേ�റിിയ വഴിിയേ�
പോ�ോകാംം� എങ്കിിൽ അത്രയുംം സമയംം നാാമൊ�ൊരുമിിച്ചുണ്ടാാകുമല്ലോ�ോ എന്ന വരിികൾ മാാധവിിയുടെെ സ്നേ�
ഹത്തിിന്റെ� ആർദ്രത വെ�ളിിവാാക്കുന്നു. തന്റെ� കാാലിിൽ മാാതൃത്വവത്തിിന്റെ� ഒന്നല്ല മൂന്ന്് വിിലങ്ങുകൾ
വീീഴുമ്പോ�ോഴുംം വേ�ദനയോ�ോടെെയെ�ങ്കിിലുംം സ്നേ�ഹിിക്കുന്നവന്റെ� പ്രതിിജ്ഞ നിിറവേ�റ്റുവാാനാായിി മൂന്നുവട്ടംം
അവൾ വ്രതാാനുഷ്ഠാാനങ്ങളിിലൂടെെ കന്യയകാാത്വംം� വീീണ്ടെ�ടുക്കുന്നു. ഹര്യയശ്വവൻ, ദിിവോ�ോദാാസൻ, ഉശീീനരൻ
എന്നീീ രാാജാാക്കന്മാാരുടെെ അന്ത:പുരങ്ങളിിൽ 200 വീീതംം കുതിിരകൾ പ്രതിിഫലമാായിി നിിശ്ചയിിച്ച്്
പുത്രജനനംം വരെെ മാാധവിി ചെ�ലവിിടുന്നു. പുത്രജനനമറിിഞ്ഞ്് കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിലെ�ത്തുന്ന ഗാാലവനു
പുറകെ� അവിിടെെയുള്ളതെ�ല്ലാം�ം അവിിടെെത്തന്നെ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് മാാധവിി ഇറങ്ങുന്നു. മാാതൃത്വവത്തിിനുംം
മുകളിിൽ എത്തുന്ന പ്രണയത്തിിന്റെ� തീീക്ഷ്ണത നമ്മൾ അറിിയുന്നത്്, ലക്ഷ്യയത്തിിലെ�ത്താാൻ ഇനിിയുംം
200 കുതിിരകൾ വേ�ണമെെന്നിിരിിക്കെ�, ഇനിി സമീീപിിക്കാാൻ കുതിിര കൈൈവശമുള്ള രാാജാാക്കന്മാാരവ
ശേ�ഷിിക്കുന്നിില്ലെ�ന്ന യാാഥാാർത്ഥ്യംം� മനസിിലാാക്കിി, ഗാാലവനറിിയാാതെ� വിിശ്വാാ�മിിത്രനെ� സമീീപിിച്ച്്
200 കുതിിരകൾക്കു പകരംം തന്നെ� സ്വീീ�കരിിക്കണമെെന്ന്് പറയുന്ന മാാധവിിയെ� കാാണുമ്പോ�ോഴാാണ്്.
തന്റെ� ദക്ഷിിണ കൊ�ൊടുത്ത്് തീീർത്ത്്, ഗാാലവൻ ഗുരുവിിനോ�ോടുള്ള കടത്തിിൽ നിിന്ന്് മുക്തനാാകുന്നു.
അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം മാാധവിിയെ� പിിതാാവാായ യയാാതിിക്ക്് മടക്കിി നൽകുന്നു. യയാാതിിയാാകട്ടെെ നിിത്യയക
ന്യയകയാായിി തുടരാാനുള്ള വരംം ലഭിിച്ചിിട്ടുള്ള മാാധവിിക്ക്് സ്വവയംംവരംം വിിളംംബരംം ചെ�യ്യുന്നു.
സ്വവയംംവരത്തിിലൂടെെ തനിിക്ക്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടതെ�ല്ലാം�ം അതാായത്് കുടുംംബ ജീീവിിതംം, മക്കൾ,
അധിികാാരംം, അംംഗീീകാാരംം , കുടുംംബത്തിിന്റേ�താായ സംംരക്ഷണംം എന്നിിങ്ങനെ� അന്ന്് സമൂഹംം
അംംഗീീകരിിച്ചിിരുന്ന സ്ത്രീീയുടെെ എല്ലാാ ഇടങ്ങളുംം തിിരിിച്ച്് പിിടിിക്കാാനൊ�ൊരവസരംം വന്നപ്പോ�ോൾ അതിി
വിിചിിത്രമാായിി മാാധവിി വരണമാാല്യംം� കാാട്ടിിലേ�ക്ക്് വലിിച്ചെ�റിിയുന്നു. മാാധവിിയുടെെ കഥയിിൽ ഏറ്റവുംം
വിിചിിത്രമാായിി തോ�ോന്നാാവുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിിയാായിി ഈ അവസാാന സന്ദർഭംം മാാറുന്നു. ഇതെ�ന്തിിന്്
എന്ന്് ചിിന്തിിക്കുമ്പോ�ോൾ ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി നൽകുന്ന ഉത്തരംം അവളെെക്കൊ�ൊണ്ട്് അസാാധാാരണമാായ
തീീരുമാാനങ്ങളെ�ടുപ്പിിക്കുകയുംം, അസാാധാാരണമാായ ജീീവിിതംം ജീീവിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്ത പ്രണയംം
അവളുടെെ ഹൃദയത്തെ� മാാരകമാായിി മുറിിവേ�ൽപ്പിിച്ചു കൊ�ൊണ്ട്് നഷ്ടപ്പെ�ട്ടുപോ�ോയിി എന്നതാാണ്്.
പണ്ടു കണ്ട രാാജാാക്കന്മാാർ സ്വവയംംവരത്തിിൽ പങ്കെ�ടുക്കാാൻ എത്തിി. ഓരോ�ോരുത്തരുംം പ്രതീീക്ഷിി
ച്ചു തങ്ങളെെ അവൾ സ്വീീ�കരിിക്കുമെെന്ന്്, എന്നാാൽ മാാധവിിയുടെെ എല്ലാാ ശ്രദ്ധയുംം ഗാാലവനിിൽ
ആയിിരുന്നു. സ്വവയംംവരച്ചടങ്ങുകൾക്ക്് മുൻപ്് മാാധവിിയെ� കണ്ട ഗാാലവൻ പക്ഷേ� ഞെ�ട്ടിിപ്പോ�ോയിി.
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ഓരോ�ോ കൊ�ൊട്ടാാരത്തിിൽനിിന്ന്് ഇറങ്ങുമ്പോ�ോഴുംം മടിികൂടാാതെ� കന്യയകാാത്വംം� വീീണ്ടെ�ടുക്കാാനുള്ള വ്രതാാ
നുഷ്ഠാാനങ്ങളിിൽ മുഴുകിിയിിരുന്ന മാാധവിി ഇത്തവണ യാാതൊ�ൊന്നുംം ചെ�യ്യാാതെ�യാാണ്് ഗാാലവന്റെ�
മുന്നിിൽ വരുന്നത്്. തന്റെ� ലക്ഷ്യയത്തിിനാായിി ഉടൽ ഹോ�ോമിിച്ചവളെെ, ഉടലിിനുമപ്പുറംം പ്രണയിിക്കാാൻ
അവന്് സാാധിിക്കണമെെന്ന്് അവൾ ആഗ്രഹിിച്ചിിരിിക്കാംം�. എന്നാാൽ ഇതോ�ോടെെ ഗാാലവന്റെ� പ്രണയംം
അപ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നു. അയാാൾ ഗത്യയന്തരമിില്ലാാതെ� അവളെെ ഒഴിിവാാക്കാാനുള്ള കാാരണങ്ങൾ നിിരത്തിി.
ഗുരുവിിന്റെ� ആശ്രമത്തിിൽ കഴിിഞ്ഞ അവളെെ ഇനിി തനിിക്ക്് ഭാാര്യയയാാക്കാാൻ സാാധിിക്കുകയിില്ല
എന്ന ധർമ്മത്തിിലൂന്നിിയ പോം�ം�വഴിി തന്നെ�യാാണ്് ഗാാലവൻ ഒടുവിിൽ കണ്ടെ�ത്തുന്നത്്. ഇതോ�ോടെെ
മാാധവിിയുടെെ വ്രണിിതഹൃദയംം തന്റെ� യൗൗവനംം ആഹുതിിയാായർപ്പിിച്ച്് ഗുരുദക്ഷിിണ സ്വവരൂപിിച്ച
ഗാാലവനെ�, സമചിിത്തതയോ�ോടെെത്തന്നെ� തന്റെ� സ്നേ�ഹത്തിിൽ നിിന്നുംം മോ�ോചിിപ്പിിക്കുന്നു. പിിന്നീീട്്
മറ്റാാരെെയുംം വരിിക്കാാൻ വിിസമ്മതിിക്കുന്ന അവൾ കാാടിിനെ� വരിിക്കുന്നു. പുരുഷന്റെ� അല്പാായുസ്സ്് ആയ
പ്രണയവുംം, സ്ത്രീീയുടെെ ആയുസ്സ്് ഒടുങ്ങുവോ�ോളംം നീീളുന്ന ത്യാാ�ഗപൂർണമാായ പ്രണയവുംം നാാടകത്തിിൽ
ചിിത്രീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നു.
‘സ്വവയംംവര’ത്തിിൽമാാധവിിയുടെെ സഹനത്തിിന്് മൂർച്ചയേ�കുന്നത്് അവളുടെെ മൗ�നമാാണ്്.
ഗാാലവനോ�ോടോ�ോ മറ്റ്് രാാജാാക്കന്മാാരോ�ോടോ�ോ വിിശ്വാാ�മിിത്രനോ�ോടോ�ോ അവൾ സംംസാാരിിച്ചതാായിി ഒ.എൻ.
വിി പറയുന്നിില്ല. തന്റെ� സ്വവയംംവരംം നിിശ്ചയിിക്കുന്ന പിിതാാവിിനോ�ോടുമാാത്രംം അവൾ തിിരുത്താാനോ�ോ
ശാാസിിക്കാാനോ�ോ അവസരംം നൽകാാതെ� സ്വവന്തംം തീീരുമാാനംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു. കവിി പ്രാാധാാന്യംം�
നൽകുന്നത്് മാാധവിിയനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിി വരുന്ന ദുരിിതത്തിിനെ�ങ്കിിലുംം അവളെെ ഗാാലവന്റെ� നിിഴലെ�ന്നവ
ണ്ണമേേ ‘സ്വവയംംവര’ത്തിിൽ കാാണാാനാാവുകയുള്ളൂ. “ എന്നെ� കൈൈക്കൊ�ൊള്ളാാനങ്ങേ�ക്കാാവുമോ�ോ “ എന്ന
മാാധവിിയുടെെ ചോ�ോദ്യം�ം പോ�ോലുംം നിിസ്സഹാായയാായ ബലിിമൃഗത്തിിന്റെ� അവസാാനപ്രതീീക്ഷ മാാത്രമാാണ്്.
എന്നാാൽ തിിരസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� കൈൈപ്പറിിഞ്ഞ അവളുടെെ മനസിിൽ “അരിിയൊ�ൊരു പുൽക്കുടിിൽ തീീർത്തു
തരിില്ലേ� മുനിിയോ�ോടൊ�ൊന്നു ചോ�ോദിിച്ചാാലോ�ോ “ എന്ന ആശ ഉണരുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം മൊ�ൊഴിിയാായിി പുറത്തെ�
ത്തുന്നിില്ല. ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പ്് മാാധവിിയുടെെ അവസ്ഥയ്ക്ക്് പ്രണയമാാണ്് കാാരണമെെന്ന ഒരു സാാധ്യയത
പരിിഗണിിക്കുന്നു എങ്കിിലുംം പിിന്നീീടത്് തള്ളിിക്കളയുകയാാണ്് ചെ�യ്യുന്നത്്. ശിിഷ്യയധർമ്മത്താാൽ ബന്ധിി
തനാായ ഗാാലവൻ, രാാജധർമ്മത്താാൽ ബന്ധിിതനാായ പിിതാാവ്്, അനന്തരാാവകാാശിിയെ� കണ്ടെ�ത്തുക
എന്ന ജീീവധർമ്മത്താാൽ ബന്ധിിതരാായ രാാജാാക്കന്മാാർ ഇതിിനിിടയിിൽ സ്ത്രീീക്കുംം പ്രണയത്തിിനുമെെ
വിിടെെയിിടംം! കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾക്കിിടയിിൽ ഞെ�രുങ്ങിിപ്പോ�ോകുന്ന ജീീവിിതങ്ങൾ ആണ്് കവിി ഇവിിടെെ
കാാണുന്നത്്. അതിിലിിരയാാക്കപ്പെ�ടുന്നത്് സ്ത്രീീമാാത്രമല്ല പുരുഷനുമാാണ്്.

വേ�ട്ടക്കാാരൻ ആര്്?
ഈ കഥയിിൽ ആരാാണ്് തെ�റ്റ്്കാാരൻ എന്ന വിിചാാരത്തിിലേ�ക്കുള്ള പ്രയാാണമാാണ്് ‘മാാധവിി’ യുംം
‘സ്വവയംംവര’വുംം എന്നു കാാണാംം�. കഥയിിൽ പ്രത്യയക്ഷമാായിി ഇടപെ�ടുന്ന മൂന്നുപുരുഷന്മാാർ- തന്റെ�
മകളാായ മാാധവിിയെ� കുതിിരകളെെ പ്രതിിഫലമാായിി ലഭിിക്കുമെെന്ന ഉറപ്പിിൽ ഗാാലവനോ�ോടൊ�ൊത്തയ
ക്കുന്ന യയാാതിി. ഒരു രാാജാാവിിനോ�ോടൊ�ൊത്ത്് കഴിിയുവാാനാായിി യയാാതിി പറഞ്ഞയച്ച മാാധവിിയെ�
നാാലു പുരുഷന്മാാരോ�ോടൊ�ൊത്ത്് കഴിിയുവാാൻ സാാഹചര്യയമൊ�ൊരുക്കിിയ ഗാാലവൻ. ഇതിിനെ�ല്ലാം�ം കാാരണ
ക്കാാരനാായ വിിശ്വാാ�മിിത്രൻ. മാാധവിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിലൂടെെ കടന്നുപോ�ോയ ഹര്യയശ്വവൻ, ദിിവോ�ോദാാസൻ,
ഉശീീനരൻ എന്നീീ രാാജാാക്കന്മാാർ, ഇതിിലാാരെെയാാണ്് ഈ കഥ പഴിിക്കുന്നത്് !
ഈ കഥയിിൽ അരുതാാത്തതൊ�ൊന്നുംം സംംഭവിിച്ചിില്ലെ�ന്ന മട്ടിിൽ, ഇനിി സംംഭവിിച്ചെ�ങ്കിിൽത്തന്നെ�
പുരുഷന്മാാരെെയുംം മാാധവിിയെ�യുംം ഒരുപോ�ോലെ� ഈ സംംഭവങ്ങൾക്ക്് കാാരണക്കാാരാായിി കൽപ്പിി
ക്കുംം വിിധമാാണ്് വ്യാാ�സൻ കഥ പറയുന്നത്്. എന്നാാൽ ഭീീഷ്മസാാഹ്്നിി മാാധവിിയുടെെ ദുരന്തത്തിിന്്
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ഉത്തരവാാദിി ഗാാലവൻ ആണെ�ന്ന്് തീീർത്തുപറയുന്നു. ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പിിന്റെ� ദൃഷ്ടിിയിിൽ വിിശ്വാാ�മിി
ത്രൻ ആണ്് എല്ലാാറ്റിിനുംം കാാരണക്കാാരൻ.
കൗൗമാാരത്തിിൽ പിിതാാവുംം, യൗൗവനത്തിിൽ ഭർത്താാവുംം, വാാർദ്ധക്യയത്തിിൽ പുത്രനുംം, രക്ഷിിക്കേ�
ണ്ടവളാാണ്് സ്ത്രീീ എന്ന നീീതിി നടപ്പിിലുള്ള കാാലത്തുതന്നെ�യാാണ്് യയാാതിി തന്റെ� പ്രാായപൂര്ത്തിിയാായ
മകളെ� അന്യയനോ�ോടൊ�ൊത്ത്് അയക്കുന്നത്്. പുത്രിിയോ�ോടുള്ള അല്ലെ�ങ്കിിൽ സ്ത്രീീയോ�ോടുള്ള കടമയേ�ക്കാാളു
പരിിയാാണ്് രാാജാാവെ�ന്ന നിിലയിിൽ ബ്രഹ്മചാാരിിയോ�ോടുള്ളത്് എന്ന ന്യാാ�യമേേ യയാാതിിയുടെെ ഭാാഗ
ത്തുള്ളൂ. എന്നാാൽ മാാധവിിയെ� ഗാാലവനോ�ോടൊ�ൊത്ത്് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ�ോൾ മൂന്ന്് അന്തഃഃപുരങ്ങളിിൽ
അവൾ കഴിിയേ�ണ്ടിി വരുമെെന്ന സൂചന പോ�ോലുംം യയാാതിിക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല. ഈ അവസ്ഥ അവിി
ചാാരിിതമാായിി ഉണ്ടാായതാാണ്്. അപ്പോ�ോഴാാണ്് ഗാാലവന്് മുന്നിിൽ വിിശ്വാാ�മിിത്രൻ വെ�ച്ച ലക്ഷ്യയത്തിിന്റെ�
ഗൗൗരവംം ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. ഹര്യയശ്വവമഹാാരാാജാാവിിന്റെ� പക്കൽ 800 കുതിിരകൾ ഉണ്ടാാകുംം എന്ന
പ്രതീീക്ഷയിിൽ മാാധവിിയുമാായിി ചെ�ന്നെ�ത്തിിയ ഗാാലവന്് നിിരാാശയാായിിരുന്നു ഫലംം. അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ�
കയ്യിിലുണ്ടാായിിരുന്നത്് 200 കുതിിരകൾ മാാത്രംം. കുറച്ച്് കാാലംം തന്നോ�ോടൊ�ൊത്ത്് കഴിിയാാൻ അനുവദിിക്ക
ണമെെന്ന്് ആവശ്യംം� ഉന്നയിിക്കുന്നത്് ഹര്യയശ്വവൻ തന്നെ�യാാണ്്. ഇത്് ഗാാലവന്് സമ്മതമാായിിരുന്നിി
ല്ല. എന്നാാൽ തനിിക്ക്് ലഭിിച്ച നിിത്യയകന്യയകാാത്വവമെെന്ന വരംം സൂചിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് മാാധവിി തന്നെ�യാാണ്്
ഗാാലവനെ� സമ്മതിിപ്പിിക്കുന്നത്്.
വ്യാാ�സന്റെ� ഗാാലവൻ മൂന്ന്് രാാജാാക്കന്മാാർക്ക്് പുത്രഭാാഗ്യംം� നൽകിിയ മാാധവിിയിിൽ പുത്രനെ�
ജനിിപ്പിിക്കുവാാൻ തന്റെ� ഗുരുവിിനെ� ക്ഷണിിക്കുന്നു.
അസ്യാംം�� രാാജർഷിിഭിഃഃ� പുത്രാാ ജാാതാാ വൈൈ ധാാർമ്മിികാാസ്ത്രയഃഃ
ചതുർത്ഥംം ജനയത്വേ�േകഃഃ ഭവാാനപിി നരോ�ോത്തമംം—119-13
ഗുരുവാാണെ�ങ്കിിൽ ആദ്യയമേ� മാാധവിിയെ� തന്റെ� അടുക്കൽ എത്തിിക്കാാത്തതിിന്് ഗാാലവനെ� ശാാസിി
ക്കുന്നു.
കിിമിിയംം പൂർവമേ�വേ�ഹ ന ദത്താാ മമ ഗാാലവ
പുത്രാാ മമൈൈവ ചത്വാാ�രോ�ോ ഭവേ�യുഃഃ കുലഭാാവനാഃഃ�—119-16
ഗുരുവുംം ശിിഷ്യയനുംം തമ്മിിലുള്ള ഈ സംംഭാാഷണംം ഒരു യുക്തിികൊ�ൊണ്ടുംം ന്യാാ�യീീകരിിക്കാാനാാവാാത്തതിി
നാാൽത്തന്നെ� രണ്ടു എഴുത്തുകാാരുംം തങ്ങൾക്ക്് ശരിിയെ�ന്നു തോ�ോന്നുംം വിിധംം പാാഠംം മാാറ്റിിയെ�ഴുതുന്നു.
ഈ മാാറ്റിിയെ�ഴുത്താാണ്് കഥയിിലെ� വേ�ട്ടക്കാാരൻ ആര്് എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് ഉത്തരമാായിി തീീരുന്നത്്.
ഗാാലവന്റെ� സമ്മതമിില്ലാാതെ� മാാധവിിയാാണ്് വിിശ്വാാ�മിിത്രനെ� സമീീപിിക്കുന്നതെ�ന്നുംം, അവളുടെെ
അവസ്ഥയിിൽ മനമലിിഞ്ഞ ഋഷിി ആ പ്രാാർത്ഥന കൈൈക്കൊ�ൊള്ളുകയാാണ്് ഉണ്ടാായതെ�ന്നുംം ഭീീഷ്മ
സാാഹ്്നിി പറയുന്നു. ‘സ്വവയംംവര’ത്തിിൽ വിിശ്വാാ�മിിത്രന്റെ� ഉത്തരംം പൂർണ്ണരൂപത്തിിൽത്തന്നെ� ഇടംം
നേ�ടുമ്പോ�ോൾ ഗാാലവന്റെ� ചോ�ോദ്യം�ം അപ്രത്യയക്ഷമാാകുന്നു. അതിിനാാൽത്തന്നെ� ഗുരുവിിന്റെ� പ്രതിികരണംം
അയാാളെെ ഞെ�ട്ടിിക്കുന്നു.
വ്യാാ�സൻ തന്റെ� മിിതാാക്ഷരങ്ങളിിലൂടെെ പോ�ോലുംം നിിർദയംം ഭർത്സിിക്കുന്ന വിിശ്വാാ�മിിത്രനെ� ഭീീഷ്മ
സാാഹ്നിി നിിന്ദിിക്കാാൻ മടിിക്കുന്നു. ഇവിിടെെ ശിിഷ്യയന്റെ� അഹങ്കാാരംം ശമിിക്കണംം എന്ന്് ആത്മാാർ
ത്ഥമാായിി ആഗ്രഹിിക്കുന്ന ഗുരുവാാണ്് വിിശ്വാാ�മിിത്രൻ. ശേ�ഷിിക്കുന്ന കുതിിരകൾക്ക്് പകരംം തന്നെ�
സ്വീീ�കരിിക്കണമെെന്ന്് അപേ�ക്ഷിിക്കുന്ന മാാധവിിയുടെെ ലക്ഷ്യയപ്രാാപ്തിിക്കാായിി മാാത്രംം അവൾക്ക്് ശരണംം
ഏകുന്ന ആചാാര്യയനാാണ്് വിിശ്വാാ�മിിത്രൻ. മൂന്നു രാാജാാക്കന്മാാരെെയുംം നിിശിിതമാായിി വിിമർശിിച്ച നാാട
കകൃത്ത്് അഷ്ടകൻ എന്ന ഒരു പുത്രൻ മാാധവിിക്ക്് വിിശ്വാാ�മിിത്രനിിൽ ജനിിച്ചു എന്നത്് പോ�ോലുംം
വിിസ്മരിിക്കുന്നു. തന്റെ� തിിരസ്കാാരത്തിിന്് ഹേ�തുവാാകുന്നത്് മാാധവിിയുടെെ ഗുരുകുലവാാസംം ആണെ�ന്ന്്
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ഗാാലവൻ പറയുന്നതിിൽ നിിന്നുംം ആശ്രമവൃത്താാന്തംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്നുവെ�ങ്കിിലുംം ആ സത്യംം� കേ�ൾക്കാാൻ
അനുവദിിക്കാാതെ� നാാടകകൃത്ത്് സഹൃദയശ്രദ്ധ മറ്റെെങ്ങോ�ോ തിിരിിക്കുന്നു. കന്യയകയല്ലാാത്ത മാാധവിി
യോ�ോടൊ�ൊരഭിിനിിവേ�ശവുംം തോ�ോന്നാാത്ത ഗാാലവൻ അവളെെ ഒഴിിവാാക്കാാൻ കണ്ടെ�ത്തുന്ന കാാരണംംമാാ
ത്രമാാണ്് ഗുരുകുലവാാസകഥ എന്നാാണ്് ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി അഭിിപ്രാായപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഒ.എൻ.വിി. കുറുപ്പാാകട്ടെെ ക്രൂരതയുടെെ പൂർണ്ണതയാായിി വിിശ്വാാ�മിിത്രനെ� ചിിത്രീീകരിിക്കുകയുംം
ഗുരുദക്ഷിിണയാായിി ഇവൾ മാാത്രംം പോ�ോരെെ എന്ന വിിശ്വാാ�മിിത്രവചനത്തിിനു മുൻപിിൽ താാൻ ഒരു
വിിഡ്ഢിി എന്ന ആത്മഗതത്തിിൽ ഗാാലവനെ� കൊ�ൊണ്ടുചെ�ന്ന്് എത്തിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. പുത്രിിയിിൽ
പിിതാാവിിനുള്ള അവകാാശംം മാാത്രംം ഓർക്കുകയുംം തന്റെ� കടമ ബോ�ോധപൂർവ്വംം വിിസ്മരിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന യയാാതിിയെ� രണ്ടു എഴുത്തുകാാരുംം കടുത്ത ഭാാഷയിിൽത്തന്നെ� നിിന്ദിിക്കുന്നു. ഒ.എൻ.വിി
കുറുപ്പ്് ഇതിിനാായിി യയാാതിിയുടെെ പൂർവ്വചരിിത്രവുംം സ്മരിിക്കുന്നു .
മകന്റെ� നവതാാരുണ്യംം� തന്നിിലേ�ക്കേ�റ്റ്് വാാങ്ങിിയോ�ോൻ
പകരംം തന്റെ� വാാർദ്ധക്യംം� മകന്നേ�കിിയമന്നവൻ
സ്വവച്ഛന്ദംം സുഖപീീയൂഷമാാസ്വവദിിപ്പാാൻ കൊ�ൊതിിപ്പവൻ
വിിഘ്നങ്ങളതിിനുണ്ടാാവാാതെ�ന്നുംം ജാാഗ്രതയാാർന്നവൻ. സ്വവയംംവരംം.—55
മാാധവിിയെ� പ്രണയിിച്ച്് വഞ്ചിിച്ച ഗാാലവൻ ആണ്് അവളുടെെ ദുരന്തത്തിിന്് ഉത്തരവാാദിി എന്ന്്
നിിസ്സംംശയംം ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി പറയുന്നു. നാാടകകൃത്ത്് മാാധവിിയെ� ദിിവ്യയപ്രണയത്തിിന്റെ� മൂർത്തിിയാായിി
ചിിത്രീീകരിിക്കുമ്പോ�ോൾ, അതിിന്് തീീരെെ യോ�ോജിിക്കാാത്ത ആലംംബനമാായിി ഗാാലവൻ നിിറംം മങ്ങിിപ്പോ�ോ
കുന്നു. തന്റെ� ഗുരുദക്ഷിിണ, തന്റെ� ജീീവിിതംം, ഇതിിനുമപ്പുറത്ത്് മറ്റൊ�ൊന്നുംം ചിിന്തിിക്കാാത്ത സ്വാാ�ർത്ഥ
മതിിയാായ ഒരുവനാായിി ഗാാലവൻ അധഃഃപതിിക്കുന്നു.
വ്യാാ�സൻ ദുർവാാശിിക്കാാരനെ�ന്നു ചിിത്രീീകരിിച്ച ഗാാലവൻ ഒ.എൻ.വിി. കുറുപ്പിിന്റെ� ദൃഷ്ടിിയിിൽ
ഗുരുവിിന്് ദക്ഷിിണ നൽകിി സ്വവന്തംം വിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം പൂർണ്ണമാാക്കാാനാാഗ്രഹിിച്ച ശുദ്ധമനസ്കനാാണ്്.
പാാവമാാമീീ ശിിഷ്യയനെ� നിിർദയംം ബ്രഹ്മജ്ഞാാനപാാവനനാാകുംം ഗുരു ശിിക്ഷിിക്കയല്ലീീ ചെ�യ്തു..
ശിിഷ്യയന്് ഗുരുവിിനോ�ോടുള്ള അമിിതമാായ ഭക്തിിക്കുംം, ഗുരുവിിന്് തിിരിിച്ചുള്ള വാാത്സല്യയത്തിിനുംം ഇടയിിൽ
വിിങ്ങിി നിിൽക്കുന്ന വലിിയ വിിടവ്് ചിിത്രീീകരിിക്കുന്നതിിൽ ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പ്് ഏറെെ ശ്രദ്ധ ചെ�ലുത്തുന്നു.
മാാധവിിയുടെെ ശാാപത്തെ� ഭയക്കുമ്പോ�ോഴുംം കർമമനുഷ്ഠിിക്കുവാാൻ നിിയുക്തനാായവന്റെ� വ്യയഥയോ�ോടെെ
യാാണ്് ഗാാലവൻ എല്ലാം�ം ചെ�യ്യുന്നതെ�ന്ന്് പറയുന്നതിിലൂടെെ ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പ്് ഗുരുവിിൽ അചഞ്ചല
ഭക്തിിയുള്ള ഉത്തമ ശിിഷ്യയൻ ആക്കിി ഗാാലവനെ� കുറ്റവിിമുക്തനാാക്കുന്നു. ദക്ഷിിണ നൽകിിയേ� തീീരൂ
എന്ന നിിർബന്ധബുദ്ധിി പോ�ോലുംം കവിി ന്യാാ�യീീകരിിക്കുന്നു. അതിിനു കടുത്ത ശിിക്ഷ വിിധിിച്ച ഗുരുവിിനെ�
മിിതമാായെ�ങ്കിിലുംം വിിമർശിിക്കാാനുംം കവിി മടിിക്കുന്നിില്ല മാാധവിിയിിൽ തുടങ്ങിിയെ�ങ്കിിലുംം സ്വവന്തംം സഹാാ
നുഭൂതിിയിിലൊ�ൊരു പങ്ക്് ഗാാലവനുംം കൊ�ൊടുക്കുന്ന കവിി ഇരുവരെെയുംം കഥയുടെെ കേ�ന്ദ്രസ്ഥാാനത്ത്്
പ്രതിിഷ്ഠിിക്കുന്നു.
ഹര്യയശ്വവൻ, ദിിവോ�ോദാാസൻ, ഉശീീനരൻ തുടങ്ങിി മാാധവിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിൽ എത്തിിച്ചേ�ർന്ന
വരെെയെ�ല്ലാംം� ഇതിിഹാാസകവിി സമചിിത്തതയോ�ോടെെ നമുക്കു മുൻപിിൽ വരച്ചു ചേ�ർക്കുന്നുവെ�ങ്കിിൽ
പുത്രലാാഭമെെന്ന മോ�ോഹത്തിിനടിിമപ്പെ�ടുന്ന അവരെെ ഭീീഷ്മ സാാഹ്നിി കടുത്തഭാാഷയിിൽ വിിമർശിിക്കുന്നു.
ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പ്് ആകട്ടെെ മൂന്ന്് രാാജാാക്കന്മാാരുംം ഋതുക്കളെെ പോ�ോലെ� വ്യയത്യയസ്തമാായ വ്യയക്തിിത്വവങ്ങൾ
ക്കുടമകളെെന്ന്് നിിരൂപിിച്ചിിരിിക്കുന്നു.
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ഉപസംംഹാാരംം
കഥ പറയുമ്പോ�ോൾ വ്യാാ�സൻ ചേ�ർന്ന്് നിില്ക്കുന്നത്് ധർമ്മത്തോ�ോടെെങ്കിിൽ അതേ� ധർമ്മത്തെ� ചോ�ോദ്യം�ം
ചെ�യ്യുന്ന ഭീീഷ്മസാാഹ്നിിയുംം ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പുംം മാാധവിിയുടെെ യാാതനകളുടെെ പക്ഷംം ചേ�രുന്നു.
മാാധവിിയുടെെ അനുരാാഗത്തിിന്റെ� ശക്തിിയുംം, അതിിനാായിി അവർ നൽകുന്ന ഭീീമമാായ വിിലയുംം,
ഗർഭപാാത്രംം വാാടകയ്ക്ക്് നൽകേ�ണ്ടിി വന്നതിിന്റെ� വേ�ദനയുംം ആണ്് നാാടകത്തിിൽ ഇതിിവൃത്തംം
ആകുന്നത്്. എന്നാാൽ അന്തഃഃപുരങ്ങളിിലുംം ആശ്രമത്തിിലുംം മാാധവിി ഏൽക്കേ�ണ്ടിി വന്ന അപമാാന
മാാണ്് ‘സ്വവയംംവര’ത്തിിന്റെ� കാാതൽ. കഥയിിലുടനീീളംം സ്ഫുരിിക്കുന്നത്് കരുണംം എങ്കിിലുംം, ദൃഢമാായ
തീീരുമാാനങ്ങൾ എടുക്കുവാാനുംം നടപ്പിിൽ വരുത്തുവാാനുംം കഴിിവുള്ള ഭീീഷ്മസാാഹ്നിിയുടെെ മാാധവിി, താാൻ
അനുഭവിിക്കേ�ണ്ടിിവന്ന അനീീതിികൾക്കെ�തിിരെെ തുറന്നടിിക്കുകയുംം തന്നെ� തിിരസ്കരിിച്ച ലോ�ോകത്തെ�
ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് സ്വവന്തമാായിി മറ്റൊ�ൊന്ന്് കെ�ട്ടിിപ്പടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നവളാാണ്്. എന്നാാൽ ഒ.എൻ.
വിി കുറുപ്പിിന്റെ� മാാധവിി ആകട്ടെെ ഒരു ദുഃഃഖപുത്രിിയുംം. ഭീീഷ്മസാാഹ്നിിയുടെെ നാാടകംം ഒന്നിിനുപുറകെ�
ഒന്നാായെ�ത്തുന്ന ഉജ്ജ്വവലമുഹൂർത്തങ്ങളാാൽ മാാധവിിയെ� അവിിസ്മരണീീയയാാക്കുന്നു. പിിതാാവിിന്റെ�
തീീരുമാാനത്തിിനു മുൻപിിൽ, ഹര്യയശ്വവന്റെ� മൂല്യയനിിർണയവേ�ദിിയിിൽ, ദിിവോ�ോദാാസന്റെ� സദസ്സിിൽ, ഉശീീ
നരന്റെ� സന്നിിധിിയിിൽ, സ്വവയംംവരസമയത്ത്് ഗാാലവന്റെ� മുൻപിിൽ ഇവിിടെെയെ�ല്ലാം�ം നിിറയുന്ന
മാാധവിിയുടെെ ദുഃഃഖംം ചിിന്തകളാായിി, ഭാാവങ്ങളാായിി, ഒടുവിിൽ വാാക്കുകളാായിി പ്രേ�ക്ഷകനിിലേ�ക്ക്് സംംക്ര
മിിക്കുംം വിിധമാാണ്് ഭീീഷ്മസാാഹ്നിി രംംഗംം വിിന്യയസിിക്കുന്നത്്. കളവുകൾ നിിറഞ്ഞലോ�ോകത്തെ� ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്്
കാാടിിന്റെ� സ്വവസ്ഥതയിിലേ�ക്കുള്ള മോ�ോചനമാായാാണ്് അവസാാനരംംഗത്തെ� കവിി വ്യാാ�ഖ്യാാ�നിിക്കുന്നത്്.
ഒ.എൻ.വിി കുറുപ്പിിന്റെ� ‘സ്വവയംംവര’ത്തിിൽ കരുണംം എന്ന ഏക രസത്തിിൽ നിിന്നുംം വിിട്ടു
പോ�ോകാാത്ത വിിധംം സംംഭവങ്ങൾ കോ�ോർത്തിിണക്കിിയിിരിിക്കുന്നു. വിിധിിക്കെ�തിിരെെ പോ�ോരാാടാാതെ�
ഒഴുക്കിിൽപ്പെ�ട്ടു നീീങ്ങുന്ന കുറേേ നിിസ്സഹാായരെെയാാണ്് കവിി വരച്ചു ചേ�ർക്കുന്നത്്. ഗാാലവചരിിത
ത്തിിന്് പ്രേ�രണയാായിി വ്യാാ�സൻ നിിരത്തുന്ന യുക്തിികൾ, വാാക്കു പാാലിിക്കണംം എന്ന ആശയുംം,
പുത്രജനനത്തിിൽ ഉള്ള ലോ�ോഭവുംം ആണ്്. ഇത്രയേ�റെെ മോ�ോഹിിപ്പിിക്കുന്നതാാണോ�ോ ഈ യുക്തിികൾ
എന്ന്് ഇന്ന്് ഏതൊ�ൊരാാൾക്കുംം തോ�ോന്നിിയേ�ക്കാാവുന്ന സംംശയത്തിിൽ നിിന്ന്് ഉടലെ�ടുത്തതാാണ്് ഈ
രണ്ടു കൃതിികളുംം. പുതുമകൾ ഏറെെ അവകാാശപ്പെ�ടാാനിില്ലെ�ങ്കിിലുംം ഇതിിഹാാസത്തിിന്റെ� ചട്ടക്കൂട്ടിിൽ
നിിന്ന്് വ്യയതിിചലിിക്കാാതെ� തന്നെ� പുതിിയൊ�ൊരു വാായനാാനുഭവംം നൽകുന്നതിിൽ രണ്ടു എഴുത്തുകാാ
രുംം വിിജയിിച്ചിിരിിക്കുന്നു എന്ന്് തന്നെ� പറയാംം�. അതോ�ോടൊ�ൊപ്പംം, തന്റെ� വ്യയക്തിിത്വവമംംഗീീകരിിക്കാാത്ത
ലോ�ോകംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ച്് പോ�ോകുവാാൻ തനിിക്കാാകുമെെന്ന സ്ത്രീീയുടെെ ദൃഢനിിശ്ചയംം സീീതയിിലെ�ന്നപോ�ോലെ�
മാാധവിിയിിലുംം കണ്ടെ�ടുക്കാാൻ ഈ കൃതിികൾ ശ്രമിിക്കുന്നു.
2020 ലുംം മാാധവിിയുടെെ കഥ ഒരു നോ�ോവലാായിി പുറത്തുവന്നു (Madhavi S Mahadevan,
2020: Bride of the forest: the untold story of Yayati’s daughter, Speaking Tiger
Publishers). മാാധവിിയുടെെ ജീീവിിതത്തിിലെ�ത്തിിയ പുരുഷന്മാാരിിലൂടെെയുംം മക്കളിിലൂടെെയുംം ഈ
കഥക്കിിനിിയുംം പാാഠാാന്തരങ്ങൾ സാാധ്യയമാാണ്്. ഏത്് കാാലത്തുംം പുതുവാായനകൾക്കിിടംം നൽകുന്ന
ഇതിിഹാാസകൃതിികൾ ഗാാലവചരിിതത്തിിലൂടെെ അവയുടെെ വൈൈഭവംം വെ�ളിിപ്പെ�ടുത്തുന്നു.
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അജിിത ടിി.എസ്്.
തൃശ്ശൂർ ശ്രീീ സിി അച്യുുതമേ�നോ�ോൻ ഗവ. കോ�ോളേ�ജ്് സംംസ്കൃതവിിഭാാഗംം അസോ�ോസിിയേ�റ്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് സംംസ്കൃതത്തിിൽ ഒന്നാംം� റാാങ്കോ�ോടെെ ബിി എ എംം
എ ബിിരുദങ്ങൾ. പ്രാാചീീന ഭാാരതത്തിിലെ� വിിഷചിികിിത്സയുടെെ സംംസ്കൃതസ്രോ�ോതസുകൾ എന്ന
വിിഷയത്തിിൽ ഗവേ�ഷണ ബിിരുദംം

ആഖ്യാാ�ന വിിന്യാാ�സംം സിിനിിമയിിലുംം നോ�ോവലിിലുംം

(ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികളെെ മുൻനിിർത്തിി ഒരന്വേ�േഷണംം)
സുധ മാാര്യയങ്ങാാട്ട്്
ഗവേ�ഷക, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാല.

ദേ�ശംം എന്ന അനുഭവംം സ്വവന്തംം എഴുത്തിിന്റെ� ആധാാരഭൂമിിയാായിി സ്വീീ�കരിിച്ച സർഗ്ഗജീീവിിതത്തിിന്്
ഉടമയാാണ്് എംം. മുകുന്ദൻ. മയ്യഴിിപ്പുഴയുടെെ തീീരങ്ങളിിൽ ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ എന്നീീ
നോ�ോവലുകളിിൽ ‘മയ്യഴിി’ എന്ന ദേേശംം സവിിശേ�ഷമാായിി പുനർനിിർമ്മിിക്കാാൻ ഈ എഴുത്തുകാാരൻ
സന്നദ്ധമാാവുകയോ�ോ കാാരണക്കാാരനാാവുകയോ�ോ ചെ�യ്തിിട്ടുണ്ട്്. വിിജയന്റെ� ഖസാാക്ക്് പോ�ോലെ�യോ�ോ,
തകഴിിയുടെെ കുട്ടനാാട്് പോ�ോലെ�യോ�ോ എംം.ടിി. യുടെെ കൂടല്ലൂരുപോ�ോലെ�യോ�ോ, യു.എ. ഖാാദറിിന്റെ� തൃക്കോ�ോട്ടൂ
ര്്പോ�ോലെ�യോ�ോ ഉള്ള ഒരു ദേ�ശമല്ല മുകുന്ദന്റെ� മയ്യഴിി. മേ�ൽപറഞ്ഞ എഴുത്തുകാാർക്കെ�ല്ലാം�ം തന്നെ�
സ്വവന്തംം നാാടുംം അതിിലെ� കുടുംംബംം, ജാാതിി, മതംം, ഭരണക്രമംം, സംംസ്കാാരംം തുടങ്ങിിയവയെ�ല്ലാം�ം അനു
ഭൂതിിജന്യയമാായിി ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്ന ഒന്നാാണ്് എഴുത്ത്്. മുകുന്ദൻ, അഭിിമുഖീീകരിിക്കുന്ന ദേ�ശമാാകട്ടെെ
നാാടുംം മറുനാാടുംം ചേ�ർന്ന സങ്കരഭൂമിിയാാണ്്. ഇരുന്നൂറ്റിി അൻപതുവർഷത്തെ� ഫ്രഞ്ച്് അധിിനിിവേ�ശംം
സൃഷ്ടിിച്ച സംംസ്കാാരസംംഘർഷങ്ങളുംം, സാാമൂഹ്യയബന്ധങ്ങളുംം, അവ തമ്മിിലുള്ള കൊ�ൊടുക്കൽ വാാങ്ങ
ലുകളുംം, ഹൃദയബന്ധവുംം ബന്ധവിിഛേ�ദവുമെെല്ലാം�ം പങ്കുവെ�യ്ക്കുന്ന, ചരിിത്രപരവുംം രാാഷ്ട്രീീയവുമാായ
അന്തർധാാരകളെെ സൂക്ഷ്മതലത്തിിൽ അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുക എന്ന ശ്രമകരമാായ ദൗ�ത്യയമാാണ്് എംം.
മുകുന്ദൻ നിിർവ്വഹിിച്ചത്്. സംംസ്കാാരംം, ചരിിത്രംം, സമൂഹംം എന്നിിവ തമ്മിിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തെ�
നിിരാാകരിിക്കുന്ന ഒരു ദേേശത്തിിനുള്ളിിലെ� അധിികാാരപ്രയോ�ോഗങ്ങളെെയുംം അതുവഴിി സൃഷ്ടിിക്കപ്പെ�ടുന്ന
സന്നിിഗ്ദ്ധതകളെ�യുംം പ്രശ്നവൽക്കരിിക്കാാൻ, മുകുന്ദൻ അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� പ്രഖ്യാാ�തങ്ങളാായിിത്തീീർന്ന
രണ്ട്് നോ�ോവലിിലൂടെെയുംം ശ്രമിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. മയ്യഴിി എന്ന നാാടിിന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികജീീവിിതത്തിിൽ സംംഭവിിച്ച
ഫ്രഞ്ചധിിനിിവേ�ശംം സാംം�സ്കാാരിിക സമന്വവയമാായുംം സംംഘർഷങ്ങളാായുംം എങ്ങനെ� പരിിണമിിക്കുന്നു
എന്ന്് ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ എന്ന നോ�ോവൽ ആധാാരമാാക്കിി അതേ� പേ�രിിൽ ലെ�നിിൻ രാാജേ�
ന്ദ്രൻ സംംവീീധാാനംം ചെ�യ്ത സിിനിിമയെ� മുൻനിിർത്തിിയുള്ള പര്യാ�ാലോ�ോചനയാാണ്് ഈ ലേ�ഖനംം.
ലെ�നിിൻ രാാജേ�ന്ദ്രന്റെ� മിിക്ക സിിനിിമകളുംം സാാമൂഹ്യയവുംം ചരിിത്രപരവുമാായ പ്രമേ�യങ്ങളെെ
അധിികരിിച്ചുള്ള അന്വേ�േഷണങ്ങളാാണ്്. വംംശംം, ദേേശംം, ഭാാഷ, മതംം തുടങ്ങിിയവയുടെെ പേ�രിിലുയരു
ന്ന നിിലപാാടുകൾ പലപ്പോ�ോഴുംം മാാനവിികതയ്ക്ക്് അന്യയമാാകുന്ന സ്നേ�ഹരാാഹിിത്യയത്തിിലേ�ക്കുംം വിിദ്വേ�േഷ
ത്തിിലേ�ക്കുംം നയിിക്കാാറുണ്ട്്. ഈ പ്രതിിസന്ധിികളെെ പലപ്പോ�ോഴുംം അഭിിസംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നതുംം
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പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്നതുംം കലാാകാാരന്മാാരുംം കലാാവിിഷ്കാാരങ്ങളുമാാണ്്. ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികളിിലൂടെെ
ലെ�നിിൻ രജേ�ന്ദ്രൻ മുന്നോ�ോട്ടുവെ�യ്ക്കുന്ന കാാഴ്ചപ്പാാട്് പ്രതിിരോ�ോധപരമാാണ്്.
“ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ” പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ചു വന്നപ്പോ�ോൾ അതിിന്് നമ്പൂതിിരിിയാായിിരുന്നു
ചിിത്രീീകരണംം നിിർവ്വഹിിച്ചിിരുന്നത്്. പ്രസ്തുത നോ�ോവലിിലെ� കഥാാപാാത്രങ്ങൾക്കുംം കഥാാസന്ദർഭങ്ങൾ
ക്കുംം ചിിത്രഭാാഷ്യംം� കൊ�ൊടുത്ത അതേ� ചിിത്രീീകരണങ്ങളാാണ്് സിിനിിമയിിൽ ടൈൈറ്റിിലിിൽ ഈ ചലച്ചിിത്ര
പ്രവർത്തകരുടെെ പേ�രുവിിവരംം നൽകുമ്പോ�ോൾ കൂടെെ ദൃശ്യയമാായിി വരുന്നത്്. ചലച്ചിിത്രാാസ്വാാ�ദനത്തെ�
ത്വവരിിപ്പിിക്കാാനുംം മുമ്പേ� നോ�ോവൽ പരിിചയിിച്ചവർക്ക്് സിിനിിമയിിലേ�ക്ക്് ചിിത്രത്തിിലൂടെെ ഒരു പ്രവേ�ശിി
കയാായിി വർത്തിിക്കാാനുംം അത്് സഹാായിിച്ചു. സിിനിിമ ആരംംഭിിക്കുമ്പോ�ോൾ മയ്യഴിിയുടെെ ഭൂതകാാലംം
അനേ�കംം പെ�യിിന്റിംം�ഗുകളിിലൂടെെയാാണ്് അനുഭവവേ�ദ്യയമാാകുന്നത്്. പെ�യിിന്റിംം�ഗുകൾ ദൃശ്യയമാാകുമ്പോ�ോൾ
മയ്യഴിിയുടെെ ചരിിത്രംം അനാാവരണംം ചെ�യ്യുന്ന ശബ്ദംം ഇങ്ങനെ� കേ�ൾക്കാംം�. “കറുത്തപൊ�ൊന്നുതേ�ടിി
കേ�രളത്തിിലെ�ത്തിിയ വിിദേേശിികളിിൽ മയ്യഴിിയെ� മോ�ോഹിിച്ചത്് ഫ്രഞ്ചുകാാരാായിിരുന്നു. മയ്യഴിിയിിൽ
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ ഭരണത്തിിന്റെ� മതിിലുയർത്തുക മാാത്രമല്ല മയ്യഴിി മണ്ണിിനോ�ോടുംം ജനതയോ�ോടുംം
ആഴത്തിിലുള്ള ബന്ധമുറപ്പിിക്കാാനുംം അവർക്കു കഴിിഞ്ഞു. ആ നീീണ്ട ഇരുനൂറ്റിി അമ്പത്് വർഷത്തെ�
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ വാാഴ്ച 1954-ൽ അവസാാനിിച്ചു. സ്വാാ�തന്ത്ര്യയത്തിിന്റെ� ലഹരിിയിിൽ ആഹ്ലാാദിിച്ചവർ
ക്കൊ�ൊപ്പംം ഫ്രഞ്ചുകാാരുമാായുള്ള ആത്മബന്ധത്തിിന്റെ� പേ�രിിൽ വേ�ദനിിച്ചവരുംം മയ്യഴിിനാാട്ടിിലുണ്ടാായിി
രുന്നു. അവർ മയ്യഴിിയുടെെ വറുതിിവിിട്ട്് ഫ്രാാൻസിിന്റെ� പൊ�ൊലിിമയിിലേ�ക്ക്് എത്താാൻ വെ�മ്പൽകൊ�ൊണ്ടു.
പക്ഷെ� മയ്യഴിിമണ്ണുംം മയ്യഴിി ആകാാശവുംം വിിട്ടുപോ�ോകാാത്ത ഒരാാൾ അവിിടെെയുണ്ടാായിിരുന്നു. മയ്യഴിിയുടെെ
മാായാാജാാലക്കാാരാായ അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ”. സിിനിിമയുടെെ തുടക്കത്തിിൽ ദൃശ്യയമാാകുന്ന പെ�യിിന്റിംം�
ഗുകളുംം മേ�ൽകൊ�ൊടുത്ത വിിവരണവുംം മയ്യഴിിയുടെെ ചരിിത്രത്തിിലേ�ക്കുംം അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ എന്ന
കഥാാപാാത്രത്തിിന്റെ� യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിലേ�ക്കുമുള്ള ചൂണ്ടു പലകകളാാണ്്.
ചരിിത്രത്തിിന്റെ� ഗതിിവിിഗതിികളിിൽ മയ്യഴിിയുടെെ സംംസ്കാാരംം മാാറിിയുംം മറിിഞ്ഞുംം സങ്കരമാാ
യിിത്തീീർന്നതിിന്റെ� സൂചനകൂടിി അത്് നൽകുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാാരുടെെ വരവിിന്് മുമ്പ്് മയ്യഴിിദേ�ശക്കാാർ
മാാത്രമുണ്ടാായിിരുന്ന ഒരു കാാലവുംം ഫ്രഞ്ചുകാാരുംം മയ്യഴിിക്കാാരുംം ഒന്നിിച്ച്് കഴിിഞ്ഞ കാാലവുംം ഫ്രഞ്ചുകാാർ
ഒഴിിഞ്ഞുപോ�ോകുന്ന കാാലവുംം മയ്യഴിിയോ�ോടുള്ള ആത്മബന്ധംം കാാരണംം ഫ്രാാൻസിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകാാനാാ
വാാത്ത അൽഫോ�ോൻസച്ചനെ�പ്പോ�ോലുള്ളവർ ജീീവിിക്കുന്ന കാാലവുംം മയ്യഴിിക്കാാർ ഫ്രാാൻസിിൽപോ�ോയിി
സമ്പന്നരാായിി തിിരിിച്ചുവരുന്ന കാാലവുമെെല്ലാം�ം ഈ ദേ�ശത്തിിന്റെ� സങ്കരസ്വവഭാാവത്തെ� വെ�ളിിപ്പെ�
ടുത്തുന്നു. നാാട്ടുജീീവിിതത്തിിന്റെ� ജൈൈവിികത നിിലനിിർത്തുമ്പോ�ോൾതന്നെ� വൈൈദേേശിിക ഗന്ധമുള്ള
ദേ�ശമാായിിരുന്നു മയ്യഴിി. മയ്യഴിിക്കു തെ�ക്കുംം വടക്കുംം കേ�രളംം നിിലനിിൽക്കുമ്പോ�ോൾ തന്നെ�, ഒരു ചെ�റിിയ
ഭൂപ്രദേേശമാായ മയ്യഴിി മുമ്പ്് ഫ്രഞ്ചുകാാരുടെെ അധീീനതയിിലുംം പിിൽക്കാാലത്ത്് കേ�ന്ദ്രഭരണപ്രദേേശ
മാായുംം ഫ്രഞ്ച്് രാാഷ്ട്രീീയ സ്വവത്വംം� തന്നെ� വേ�റേ�യാായിി നിിൽക്കുന്ന സ്ഥലവുമാായിി മാാറുകയാായിിരുന്നു.
ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ എന്ന ചലച്ചിിത്രംം ഈ യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തെ�ക്കൂടിി ഉചിിതമാായ ദൃശ്യയഭാാഷ
യിിലൂടെെ ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ വാാഴ്ച ഫ്രഞ്ച്് അധീീനദേ�ശമാായ മയ്യഴിിയിിൽ സവിിശേ�ഷമാായ രീീതിിയിിലാാ
യിിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാാർ ഫ്രാാൻസിിലെ�ന്നപോ�ോലെ� ഇവിിടെെ കുടുംംബമാായിി ജീീവിിച്ചു. അതിിന്റെ� സദ്്ഫലംം
മയ്യഴിി ദേേശത്തിിന്റെ� പുരോ�ോഗതിി സാാധ്യയമാാക്കിി. അതുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ�യാാണ്് ഫ്രഞ്ച്് സംംസ്കാാരംം
നാാടിിന്റെ� ആത്മാാവിിനെ� കീീഴടക്കിിയത്്. ഫ്രഞ്ചുകാാർ നാാടിിനെ� സ്നേ�ഹിിച്ചപ്പോ�ോൾ നാാട്് ഫ്രഞ്ചുകാാരെെയുംം
സ്നേ�ഹിിച്ചു. മാായാാജാാലവുംം വർണ്ണയാാടകളുംം മധുരമിിഠാായിിയുമാായിി മയ്യഴിി മണ്ണിിലൂടെെ എല്ലാാവരെെയുംം
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സ്നേ�ഹിിച്ച്് ജീീവിിച്ച അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ ഫ്രഞ്ചുകാാരുടെെ ആത്മാാർത്ഥതയുടെെ പ്രതീീകമാായിി നിിൽ
ക്കുന്നു.
മയ്യഴിിയുടെെ വിിമോ�ോചനത്തോ�ോടെെ രണ്ടുതരംം ഫ്രഞ്ചുകാാരെെ നാംം� കാാണുന്നു. ഒന്ന്് എത്രയുംം വേ�ഗംം
ഫ്രാാൻസ്് എന്ന സ്വവന്തംം ദേ�ശത്തേ�ക്ക്് പോ�ോകാാനൊ�ൊരുങ്ങുന്നവർ. രണ്ട്് ഫ്രഞ്ചുകാാരാാണെ�ങ്കിിലുംം
ജനിിച്ച്് ജീീവിിച്ച്് തലമുറയാായിി മയ്യഴിിമണ്ണിിനോ�ോടുംം മയ്യഴിി ആകാാശത്തോ�ോടുംം ആത്മബന്ധമുള്ളതിിനാാൽ
ഫ്രാാൻസിിലേ�ക്കു പോ�ോകാാൻ മടിിച്ച അപൂർവ്വംം ചിില മനുഷ്യയർ. ഈ രണ്ടാാമത്തെ� വിിഭാാഗത്തിിൽപ്പെ�ട്ട
അൽഫോ�ോൻസച്ചനാാണ്് ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികളിിലെ� മുഖ്യയകഥാാപാാത്രംം. മയ്യഴിി വിിമോ�ോചിിക്കപ്പെ�
ട്ടതിിന്റെ� ആഹ്ലാാദതിിമർപ്പിിൽ ജാാഥ കടന്നുപോ�ോകുമ്പോ�ോൾ അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ ശ്മശാാനത്തിിലെ�
കുരിിശുംം ചാാരിികിിടക്കുന്ന ദൃശ്യയമുണ്ട്്. മയ്യഴിിയിിൽ ജീീവിിച്ച്് മരിിച്ച തലമുറകൾക്കുംം മയ്യഴിി വിിട്ടുപോ�ോ
കേ�ണ്ട ജീീവിിച്ചിിരിിക്കുന്നവർക്കുമിിടയിിലൂടെെയാാണ്് ആ ജാാഥ പോ�ോകുന്നത്്. എന്നാാൽ എല്ലാാവരുംം
പോ�ോയിിട്ടുംം അൽഫോ�ോൻസച്ചനുംം കുടുംംബവുംം പോ�ോകുന്നിില്ല. ഭാാര്യയ ഫ്രാാൻസിിലേ�ക്ക്് പോ�ോകാാൻ എത്ര
നിിർബന്ധിിച്ചിിട്ടുംം അയാാളുടെെ തീീരുമാാനംം മാാറുന്നിില്ല. ഫ്രഞ്ചുഭരണമിില്ലാാതെ�, ഫ്രഞ്ചുകാാരിില്ലാാതെ� മയ്യഴിി
യിിൽ നിിൽക്കുന്നതിിൽ അർത്ഥമിില്ല എന്നുംം നമ്മുടെെ സൗൗഭാാഗ്യംം� കിിടക്കുന്നത്് ഫ്രാാൻസിിലാാണെ�ന്ന്്
ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്താാൻ ഭാാര്യയ എത്ര ശ്രമിിച്ചിിട്ടുംം മയ്യഴിിയാാണ്് തന്റെ� സ്വവർഗംം എന്നു വിിശ്വവസിിക്കാാനാാണ്്
അൽഫോ�ോൻസച്ചന്് താാല്പര്യം�ം. എന്നാാൽ ആ വിിശ്വാാ�സത്തിിന്് പതുക്കെ� ഇളക്കംം തട്ടുകയുംം അനേ�
കാാനുഭവങ്ങളിിലൂടെെ താാൻ മയ്യഴിിയെ� സ്നേ�ഹിിക്കുന്നതല്ലാാതെ� മയ്യഴിിയിിലെ� പുതിിയ തലമുറ തന്നെ�
വഞ്ചിിക്കുകയാാണെ�ന്ന ബോ�ോധ്യയത്തിിലാാണ്് അയാാൾ കടലിിൽ ആത്മാാഹൂതിി ചെ�യ്യുന്നത്്.
ഫ്രഞ്ചുകാാർ മയ്യഴിി വിിട്ടശേ�ഷമുള്ള ശൂന്യയത നിികത്തപ്പെ�ടുന്നത്് ഫ്രഞ്ച്്-മയ്യഴിി ബന്ധംം വെ�ച്ച്്
മയ്യഴിിയുടെെ പുതുതലമുറ സൗൗഭാാഗ്യംം� തേ�ടിി ഫ്രാാൻസിിലെ�ത്തുന്ന, വലിിയ സാംം�സ്കാാരിിക സാാമ്പത്തിിക
മാാറ്റത്തിിലൂടെെയാാണ്്. കറുത്ത കണ്ണന്റെ� മകൻ ഫ്രാാൻസിിൽ പോ�ോയശേ�ഷംം സമ്പന്നനാായിി കാാറിിൽ
വന്ന്് അൽഫോ�ോൻസച്ചന്റെ� മുന്നിിലെ�ത്തുന്ന ദൃശ്യംം� സിിനിിമയിിലുണ്ട്്. പഴയ ദാാരിിദ്ര്യയമൊ�ൊക്കെ� അയാാൾ
ക്കിില്ലാാതാാവുന്നു. അതേ� സമയംം അൽഫോ�ോണ്സച്ചനാാകട്ടെെ പഴയ സമ്പന്നതയാാണ്് ഇല്ലാാതാാവു
ന്നത്്. ഈ വൈൈരുദ്ധ്യയത്തിിന്റെ� സംംഘർഷംം പിിന്നീീട്് മയ്യഴിിയിിൽ അരങ്ങേ�റുന്ന സുപ്രധാാന മാാറ്റമാാണ്്.
ധർമ്മപാാലൻ എന്ന മയ്യഴിിക്കാാരനുംം ഫ്രാാൻസിിൽ പോ�ോയിി സമ്പന്നനാായിി അൽഫോ�ോണ്സച്ചന്റെ�
ഭാാര്യയയെ� ചൂഷണംം ചെ�യ്യാാനൊ�ൊരുമ്പെ�ടുന്നു. ഏററവുമൊ�ൊടുവിിൽ ആത്മാാർത്ഥ സുഹൃത്താായ കുമാാരൻ
വൈൈദ്യയരുടെെ മകൻ ശശിിയുംം അൽഫോ�ോൻസച്ചനോ�ോടുംം മകളോ�ോടു നന്ദിികേ�ട്് കാാണിിക്കുന്നതോ�ോടെെ
അയാാളുടെെ ജീീവിിതംം പാാടെെ തകരുന്നു. കറുത്തകണ്ണന്റെ� മകനുംം ധർമ്മപാാലനുംം ശശിിയുംം മൂന്നു
വിിധത്തിിലാാണെ�ങ്കിിലുംം സമ്പന്നതയിിൽ വർദ്ധിിച്ച അധാാർമ്മിികത മയ്യഴിിയുടെെ നാാട്ടുജീീവിിതത്തിിലു
ണ്ടാാക്കിിയ വിിധ്വംം�സകമാായ മാാറ്റത്തെ� സൂചിിപ്പിിക്കുന്നു. അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ മയ്യഴിിയുടെെ മണ്ണിിനെ�യുംം
ആകാാശത്തെ�യുംം സ്നേ�ഹിിക്കുകയുംം സേ�വിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ പുതുമയ്യഴിിക്കാാർ ഫ്രാാൻസിിന്റെ�
സാാമ്പത്തിിക ആകാാശത്തെ�യുംം സാംം�സ്കാാരിികഭൂമിിയെ�യുമാാണ്് സ്വീീ�കരിിച്ചത്്. പഴയ മയ്യഴിിക്കാാ
രനാായ അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ തോ�ോറ്റുപോ�ോവുകയുംം പുതുമയ്യഴിിക്കാാരാായ പുത്തൻ പണക്കാാർ
വിിജയിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിന്റെ� ചരിിത്ര-സാംം�സ്കാാരിിക രേ�ഖയാാണ്് ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ.
അൽഫോ�ോൻസച്ചന്റെ� നാാട്ടുനന്മയുടെെ മയാാജാാലംം അപ്രസക്തമാാവുകയുംം പുതിിയ സാാമ്പത്തിിക
ഇന്ദ്രജാാലംം ഒരു സംംസ്കാാരത്തിിന്റെ� കാാഴ്ചയേ�യുംം കാാഴ്ചപ്പാാടിിനെ�യുംം മഞ്ഞളിിപ്പിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തതിി
ന്റെ� സാാക്ഷ്യയമാാണ്് ഈ സിിനിിമ. “മയ്യഴിിയുടെെ ആകാാശവുംം ഭൂമിിയുംം എന്റേ�താാണെ�ന്ന്് ഞാാൻ
വിിശ്വവസിിച്ചു. അതു തെ�റ്റാാണ്് എന്ന്് എനിിക്ക്് ബോ�ോധ്യയമാായിി” എന്ന്് ഒടുവിിൽ അൽഫോ�ോണ്സച്ചൻ
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ഹൃദയഭേേദകമാായിി പറയുന്നുണ്ട്്. യഥാാർത്ഥത്തിിൽ അൽഫോ�ോൻസച്ചന്റെ� മാാതൃഭൂമിി ഏതാാണ്് ?
മയ്യഴിിയോ�ോ? ഫ്രാാൻസോ�ോ? ഈ മൗ�ലിിക ചോ�ോദ്യയമാാണ്് ഈ ചലച്ചിിത്രത്തിിന്റെ� ആന്തരിികത.
മാാതൃഭൂമിിയുംം മാാതൃഭാാഷയുമെെല്ലാം�ം വാാസ്തവത്തിിൽ ജന്മസിിദ്ധമല്ല. ആർജിിതമാാണ്്. വംംശപര
മ്പര നോ�ോക്കുമ്പോ�ോൾ അൽഫോ�ോൻസച്ചൻ ഫ്രഞ്ചുകാാരനാാണ്്. എന്നാാൽ, അയാാൾ കുടിിച്ചവെ�ള്ളംം,
അയാാൾ ശ്വവസിിച്ച വാായു, അയാാൾ ഇടപെ�ട്ട സമൂഹംം, അയാാൾ രൂപപ്പെ�ട്ട സാംം�സ്കാാരിിക പരിിസരംം
ഒക്കെ� മയ്യഴിിയുടേ�താാണ്്. അയാാൾ മയ്യഴിിക്കാാരനാാണ്്. ഈ സത്യയമാാണ്് പിിന്നീീട്് അസത്യയമാായിി
മാാറുന്നത്്. അൽഫോ�ോൻസച്ചനെ�ന്ന യഥാാർത്ഥ മയ്യഴിിക്കാാരൻ ജീീവിിക്കാാനാാവാാതെ� പ്രതിിസന്ധിി
യിിലാാവുന്നു. ഈ പ്രതിിസന്ധിി മയ്യഴിി അനുഭവിിച്ച സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിസന്ധിി തന്നെ�യാായിിരുന്നു.
സാാഹിിത്യയരൂപങ്ങളുംം കലാാരൂപങ്ങളുംം സാംം�സ്കാാരിിക പരിിണാാമത്തിിന്റെ� സാാക്ഷ്യയങ്ങളാാണ്്.
സാാമൂഹ്യയ വ്യയവസ്ഥകളിിൽ ,സംംസ്കാാരങ്ങളിിൽ പല കാാരണങ്ങൾ കൊ�ൊണ്ട്് പരിിണാാമംം സംംഭവിിക്കാംം�.
കോ�ോളനീീകരണംം അത്തരത്തിിലൊ�ൊരു കാാരണമാാണ്്. അതിിന്് ചരിിത്രത്തിിന്റെ� പിിൻബലവുമുണ്ട്്.
കോ�ോളനീീകരണംം പ്രാാദേ�ശിിക തനിിമകളെെ നിിരാാകരിിക്കുന്നതുംം നിിലവിിലുള്ള സാംം�സ്കാാരിിക മണ്ഡ
ലങ്ങളെെ പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്നതുംം സാാമൂഹിിക സാംം�സ്കാാരിിക ജീീവിിതത്തിിൽ സങ്കീീർണ്ണതകളുംം പ്രതിിസ
ന്ധിികളുംം സൃഷ്ടിിക്കുന്നതുംം നോ�ോവലുംം സിിനിിമയുംം സൂക്ഷ്മമാായിി അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ഭൗ�തിികമാായിി
കോ�ോളനീീകരണംം അവസാാനിിച്ച്് കാാൽ നൂറ്റാാണ്ടിിനു ശേ�ഷവുംം കാാലത്തിിനോ�ോ തദ്ദേ�ശീീയരുടെെ
അപകോ�ോളനീീകരണ ശ്രമങ്ങൾക്കോ�ോ കീീഴ്്പ്പെ�ടാാതെ� നിിൽക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാധിിനിിവേ�ശമാാണ്്
ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികളിിൽ എംം മുകുന്ദൻ ചിിത്രീീകരിിച്ചതെ�ങ്കിിൽ ‘മയ്യഴിി ജനതയുടെെ വിിശ്വാാ�സംം,
ചിിന്താാഗതിി, ജീീവിിതരീീതിി എന്നിിവയെ� മാാറ്റിിത്തീീർത്ത അധിിനിിവേ�ശംം സ്വാാ�തന്ത്ര്യാാ�നന്തരവുംം
മയ്യഴിിയിിലെ� സാാധാാരണക്കാാരെെയുംം സങ്കരവർഗ്ഗക്കാാരെെയുംം ദാാരിിദ്ര്യയവുംം ജീീർണ്ണതയുംം നിിറഞ്ഞ
ജീീവിിതാാനുഭവങ്ങളുടെെ യാാഥാാർത്ഥ്യയത്തിിലേ�ക്ക്് തളളിിവിിടുന്നത്് എങ്ങിിനെ�യെ�ന്ന്് ലെ�നിിൻ രാാജേ�
ന്ദ്രന്റെ� സിിനിിമയുംം ദൃശ്യയവൽക്കരിിക്കുന്നു കോ�ോളനിികൾ സ്വവതന്ത്രമാായതോ�ോടെെ സങ്കരവർഗ്ഗക്കാാരാായ
സ്ത്രീീകളുടെെ സ്വവപ്നങ്ങൾക്കുംം ജീീവിിതക്രമങ്ങൾക്കുംം സാാരമാായ വ്യയതിിയാാനംം സംംഭവിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. കോ�ോളനിി
വാാഴ്ചയുടെെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിിയിിൽ ജീീവിിച്ച മഗ്ഗിി മദാാമ്മയ്ക്ക്് സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായ ആദരവിിൽ നിിന്ന്്അ
വഹേ�ളനത്തിിലേ�ക്കുംം അപമാാനിിക്കപ്പെ�ടുന്ന സ്ത്രീീ സ്വവത്വവത്തിിലേ�ക്കുംം സമരസപ്പെ�ടേേണ്ടിി വരുന്നത്്
ഇതിിന്് ഉദാാഹരണമാാണ്്
മയ്യഴിി ആരുടേ�താാണ്് എന്ന ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് മയ്യഴിി മയ്യഴിിക്കാാരുടെെതാാണെ�ന്ന്് രാാഷ്ട്രീീയമാായിി
ഉത്തരംം പറയാംം�. മയ്യഴിിക്കാാർ ആരാാണ്് എന്ന മറുചോ�ോദ്യം�ം വരുമ്പോ�ോൾ അല്ലെ�ങ്കിിൽ അതിിനെ�
നിിർവചിിക്കാാൻ പുറപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ മയ്യഴിിയിിൽ ജനിിച്ച മയ്യഴിിയിിൽ ജീീവിിക്കുന്ന മയ്യഴിിയെ� ജീീവനെ�
ക്കാാൾ സ്നേ�ഹിിക്കുന്ന അൽഫോ�ോണ്സച്ചൻ ഈ നിിർവചനത്തിിൽ നിിന്ന്് പുറത്താാകുന്നു. മയ്യഴിി
എന്ന ദേേശംം അനുഭവിിച്ച സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിസന്ധിി സത്യയത്തിിൽ അതാായിിരുന്നു. മയ്യഴിിക്കുള്ളിിലെ�
ഫ്രാാൻസുംം ഫ്രാാൻസിിനുള്ളിിലെ� മയ്യഴിിയുമാായിി കെ�ട്ടുപിിണഞ്ഞുകിിടക്കുന്ന സാംം�സ്കാാരിികാാർത്ഥങ്ങളെെ
കണ്ടെ�ടുക്കാാൻ രാാഷ്ട്രീീയത്തിിനോ�ോ പുതിിയ തലമുറയുടെെ ലോ�ോകബോ�ോധത്തിിനോ�ോ കഴിിയാാതെ� പോ�ോയ
തിിനെ�യാാണ്് എംം, മുകുന്ദന്റെ� നോ�ോവലുംം ലെ�നിിൻ രാാജേ�ന്ദ്രന്റെ� സിിനിിമയുംം സൂക്ഷ്മമാായിി അഭിിസംം
ബോ�ോധന ചെ�യ്തത്്.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

മുകുന്ദൻ എംം 2014 ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ : ഡിിസിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം
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2.

രവീീന്ദ്രൻ പിി.പിി. 2006 വീീണ്ടെ�ടുപ്പുകൾ, സാാഹിിത്യംം� സംംസ്കാാരംം ആഗോ�ോളത ഡിി.സിി ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം

3.

മാാലതിി കെ�.പിി. 2013 അധിിനിിവേ�ശവുംം ചരിിത്രവുംം എംം മുകുന്ദന്റെ� രചനകളിിൽ. ലിിഖിിതംം ബുക്സ്് കണ്ണൂർ

4.

പ്രതാാപൻ താായാാട്ട്് (എഡിി) 2018 ദൈൈവത്തിിന്റെ� വിികൃതിികൾ നോ�ോവൽ പഠനങ്ങൾ, താായാാട്ട്് പബ്ലിിക്കേ�ഷൻസ്്

5.

പണിിക്കർ കെ�.എൻ. 2000 കൊ�ൊളോ�ോണിിയലിിസംം സംംസ്കാാരംം പാാരമ്പര്യയബുദ്ധിിജീീവിികൾ ചിിന്ത പബ്ബിിക്കേ�ഷൻസ്്
തിിരുവനന്തപുരംം

സുധ മാാര്യയങ്ങാാട്ട്്
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് ജിില്ലയിിലെ� കൂമുള്ളിി മാാര്യയങ്ങാാട്ട്് 1973-ൽ ജനനംം . കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ
ഗവേ�ഷക, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവ്വകലാാശാാലയിിൽ നിിന്ന്് മലയാാള സാാഹിിത്യയത്തിിൽ ബിിരുദാാ
നന്തര ബിിരുദംം നേ�ടിി. ജേ�ർണലിിസത്തിിൽബിിരുദാാനന്തര ബിിരുദംം. വിിദ്യാ�ാരംംഗംം മാാസിികയുടെെ എഡിി
റ്റോ�ോറിിയൽ ബോ�ോർഡ്് അംംഗംം ആയിിരുന്നു 2000 മുതൽ അദ്ധ്യാാ�പിികയാായിി ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു. ഇപ്പോ�ോൾ
ഈസ്റ്റ്്ഹിിൽ ഗവ: ഹയർ സെ�ക്കണ്ടറിി സ്കൂളിിൽ മലയാാളംം അദ്ധ്യാാ�പിിക.

ഭരണകൂടഹിംം�സയുടെെ സാാഹിിതീീയസന്ദർഭങ്ങൾ
(മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കല്യാാ�ണിി, ഓ.വിി.വിിജയന്റെ� കടൽത്തീീരത്ത്്
എന്നീീ കഥകളുടെെ വാായന)

നൗൗഷാാദ്് എസ്്.
അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, ORI & MSS ലൈൈബ്രറിി, കേ�രളസർവകലാാശാാല

ഇന്ത്യയൻ ജനാാധിിപത്യംം� കഷ്ടിിച്ച്് ഒരു ദശകംം പിിന്നിിടുന്ന ഘട്ടത്തിിലാാണ്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ കല്യാാ�ണിി
(1960) എന്ന കഥ പ്രസിിദ്ധീീകൃതമാാകുന്നത്്. പൊ�ൊതുനിിരത്തിിലൂടെെ ആത്മവിിശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെ
കാാറോ�ോടിിച്ചു വന്ന ഒരു നാാഗരിികസ്ത്രീീയുടെെ സ്വവത്വവചിിഹ്നങ്ങൾ ഭരണകൂടപാാലകരാാൽ ഛേ�ദിിക്കപ്പെ�ടു
ന്നതിിന്റെ� ആഖ്യാാ�നമാായിിരുന്നു, അത്്. ദൃഢമെെന്ന്് വിിചാാരിിക്കുന്ന പൗൗരവ്യയക്തിിത്വവവുംം അതിിൻമേ�ലുള്ള
നിിർണയാാവകാാശവുംം പ്രതീീതിി മാാത്രമാായിിരുന്നുവെ�ന്ന്് വ്യയക്തിിക്ക്് ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുന്ന ഭയാാനകസന്ദർ
ഭത്തെ�യാാണ്് അതടയാാളപ്പെ�ടുത്തിിയത്്. ജനതയെ� അപവ്യയക്തീീകരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് ഭരണകൂടംം
ഫാാഷിിസ്റ്റ്് വൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുന്നതെ�ന്ന്് സമർത്ഥിിക്കുന്ന ഈ കഥ ആധുനിികകാാലത്തെ�ഴുതപ്പെ�ട്ട
ഒരു മിികച്ച രാാഷ്ട്രീീയഅലിിഗറിിയാാണ്്.
പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിികളിിലൂടെെ സ്വവയംംപര്യാ�ാപ്ത രാാഷ്ട്രത്തെ�യുംം സ്വവതന്ത്രസ്വവത്വവമുള്ള പൗൗര
സമൂഹത്തെ�യുമാാണ്് സ്വവതന്ത്രഇന്ത്യയയിിലെ� ജനാാധിിപത്യയഭരണകൂടങ്ങൾ ലക്ഷ്യംം� വച്ചത്്. പക്ഷേ�
നഗരകേ�ന്ദ്രിിതവിികസനംം മുതലാാളിിത്തനാാഗരിികതയുടേേയുംം വ്യാാ�വസാായിികവൽക്കരണംം കുത്തക
മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റേ�തുമാായിിത്തീീർന്നപ്പോ�ോൾ ഭരണകൂടംം സ്വാാ�ഭാാവിികമാായിി ബൂർഷ്വാാ�ഭരണകൂടമാായിി
രൂപാാന്തരപ്പെ�ടുകയാായിിരുന്നു. വിികസനംം മുതലാാളിിത്തവിികസനമാാകുമ്പോ�ോൾ മുതലാാളിിത്തത്തോ�ോട്്
മമതയിിലേ�ർപ്പെ�ടേേണ്ടിിവന്ന മധ്യയവർഗ/ഉപരിിവർഗസമൂഹങ്ങളുടെെ കർത്തൃത്വവത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്്,
അതിിന്റെ� മൗ�ലിികതയെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് കല്യാാ�ണിി എന്ന കഥ ഉൽക്കണ്ഠപ്പെ�ടുന്നത്്. അപചയനാാഗ
രിികകാാലത്ത്് വ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്വവവുംം ചരിിത്രവുംം അപഹൃതമാാകുന്നതിിന്റെ� പിിന്നിിലെ� അധിികാാര
ക്രമത്തെ�ക്കുറിിച്ചാാണ്് ആ കഥ സംംസാാരിിക്കുന്നത്്. സമ്മതിിയുടെെ ബലതന്ത്രമുപയോ�ോഗിിച്ച്് ആധു
നിികഭരണകൂടങ്ങൾ ജനതയെ� എപ്രകാാരമാാണ്് മെെരുക്കുന്നത്് എന്നുംം ആ കഥ വിിശദമാാക്കുന്നു.

കല്യാാ�ണിി—ബോ�ോർഹസ്് കഥയുടെെ പാാഠാാന്തരവാായന
ഭർത്താാവിിനെ� ഓഫീീസിിലെ�ത്തിിച്ച്് വീീട്ടിിലേ�ക്ക്് തനിിയെ� കാാറോ�ോടിിച്ച്് മടങ്ങുന്ന അമ്മിിണിി എന്ന
ഗാാർഹിികസ്ത്രീീയെ� അവതരിിപ്പിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കല്യാാ�ണിി ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. അമ്മിിണിിയുടെെ കാാർ
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പോ�ോലീീസുകാാർ തടയുന്നു. അവൾ കുറ്റംം ചെ�യ്തു എന്നു പറഞ്ഞു കൊ�ൊണ്ട്് പോ�ോലീീസുകാാർ അവളെെ
ചുവന്ന കെ�ട്ടിിടത്തിിനുള്ളിിൽ എത്തിിക്കുന്നു. കുറ്റംം എന്താാണെ�ന്ന്് അവരവളോ�ോട്് പറയുന്നിില്ല. കുറ്റ
ത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം ന്യാാ�യത്തെ�ക്കുറിിച്ചുംം പറയുമ്പോ�ോൾ അവൾക്ക്് കിിട്ടുന്നത്് പോ�ോലീീസുകാാരുടെെ പരിി
ഹാാസച്ചിിരിിയാാണ്്.
(അയാാൾ ചോ�ോദിിച്ചു: ‘’കുറ്റംം ചെ�യ്തിിട്ട്് ഇപ്പോ�ോൾ കരയുകയാാണോ�ോ?” “ഞാാനെ�ന്ത്് കുറ്റമാാണ്്
ചെ�യ്തത്്?” അവൾ ചോ�ോദിിച്ചു. “എന്തു ന്യാാ�യപ്രകാാരമാാണ്് നിിങ്ങൾ എന്നെ� ഇവിിടെെ കൊ�ൊണ്ടു
വന്നത്്?” “ന്യാാ�യംം ചോ�ോദിിക്കാാൻ വന്നിിരിിക്കുന്നു!” അയാാൾ ഒരു വൃത്തിികെ�ട്ട ചിിരിിയോ�ോടെെ
പറഞ്ഞു. പിിന്നിിൽ വന്നിിരുന്നവരുംം ചിിരിിച്ചു).
കല്യാാ�ണിി, എന്നാാണ്് അവരവളെെ സംംബോ�ോധന ചെ�യ്യുന്നത്്. താാൻ കല്യാാ�ണിിയല്ല, അമ്മിിണിിയാാണ്്
എന്ന്് പറഞ്ഞിിട്ടുംം അവർ സമ്മതിിച്ചിില്ല. വിിചാാരണ കൂടാാതെ� അവർ ശിിക്ഷ വിിധിിച്ചു. അവരവളെെ
ബോ�ോധംം കെ�ടുത്തിി, നഗ്നയാാക്കിി ഇരുട്ടറയിിലേ�ക്ക്് തള്ളിി. അവളുടെെ ഭർത്താാവെ�ത്തുമ്പോ�ോൾ ഒരു
അന്യയപുരുഷൻ കിിടന്നുറങ്ങുന്ന മുറിിയിിലാായിിരുന്നു അവൾ. അവളുടെെ അവിിഹിിതബന്ധങ്ങളുടെെ
നുണ വാാർത്തകൾ കത്തുകളിിലൂടെെയുംം ഫോ�ോണിിലൂടെെയുംം അറിിഞ്ഞിിട്ടുംം വിിശ്വവസിിച്ചിില്ല എന്നു പറയുന്ന
ഭർത്താാവ്്, പരപുരുഷന്റെ� സാാഹചര്യയത്തിിൽ അവൾ കുറ്റക്കാാരിിതന്നെ�യെ�ന്നുറപ്പിിച്ച്് മടങ്ങുന്നു.
വലിിയ യജമാാനന്റെ� സ്നേ�ഹവചനങ്ങൾക്കൊ�ൊടുവിിൽ 'അമ്മിിണിി'യെ�ന്ന പേ�രിിനെ� പാാമ്പുകൾ
ഉറയൂരിിക്കളയുന്ന പോ�ോലെ� അനാായാാസംം അവൾ ഉപേ�ക്ഷിിക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിികർമ്മപ്രാാപ്തിിയുള്ള അധിികാാരപിിതാാക്കളുടെെയുംം അസാാധാാരണസിിദ്ധിിവിിശേ�ഷങ്ങളു
ള്ള പുത്രരൂപങ്ങളുടെെയുംം സ്വവത്വവത്തിിന്റെ� ഉണ്മ ആരാായുന്ന 'വർത്തുളമാായ അവശിിഷ്ടങ്ങൾ' (The
Circular Ruines) എന്ന ബോ�ോർഹസ്് കഥയോ�ോട്് പാാഠാാന്തരബന്ധംം പുലർത്തുന്നുണ്ട്്, കല്യാാ�ണിി.
അസാാമാാന്യയപ്രതിിഭയാായ ഒരു മാാന്ത്രിികൻ സ്വവപ്്ന
 ത്തിിലൂടെെ പുത്രസൃഷ്ടിി നടത്തുന്നു. സ്വവപ്നത്തിി
നുള്ളിിൽ വച്ചുതന്നെ� അയാാളവനെ� മന്ത്രിികവിിദ്യയകൾ പരിിശീീലിിപ്പിിക്കുന്നു. ജന്മരഹസ്യയത്തെ�ക്കുറിിച്ചു
ള്ള ഓർമ്മകൾ അവനിിൽ നിിന്ന്് നീീക്കംം ചെ�യ്ത്് അയാാളവനെ� സ്വവതന്ത്രനാാക്കുന്നു.
പിിന്നീീട്്, അഗ്നിിയിിലൂടെെ നടന്നാാലുംം പൊ�ൊള്ളലേ�ൽക്കാാത്ത മാാന്ത്രിികനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വാാർ
ത്തകൾ ദൂരെെദിിക്കിിൽ നിിന്നെ�ത്തുന്ന യാാത്രിികർ അയാാളെെ അറിിയിിക്കുന്നു. അത്് അയാാളുടെെ
മകനെ�ക്കുറിിച്ചുള്ള വാാർത്തയാായിിരുന്നു. അത്ഭുതസിിദ്ധിികളുള്ള അവൻ, താാനൊ�ൊരു വ്യാാ�ജസൃഷ്ടിി
യാാണെ�ന്ന കാാര്യം�ം മനസ്സിിലാാക്കുമോ�ോ എന്നയാാൾ ആശങ്കിിക്കുന്നു. അവന്റെ� രക്ഷയ്ക്കാായിി അയാാൾ
അഗ്നിിയാാരാാധന ആരംംഭിിക്കുന്നു. ആരാാധനക്കിിടയിിൽ അഗ്നിിശകലങ്ങളടർന്ന്് അയാാളുടെെ ഉടലിിൽ
പതിിച്ചിിട്ടുംം അയാാൾക്ക്് പൊ�ൊള്ളലേ�ൽക്കുന്നിില്ല. ആശ്വാാ�സത്തോ�ോടെെയുംം, ഒപ്പംം, അപമാാനത്തോ�ോടെെയുംം
അയാാൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്ന സത്യംം� ഇതാാണ്്- താാനുംം മറ്റൊ�ൊരുടെെയോ�ോ സ്വവപ്നമാാണ്്.സൃഷ്ടിിശേ�ഷിിയിി
ലഹങ്കരിിക്കുന്ന പിിതൃരൂപവുംം അത്ഭുതവ്യയക്തിിത്വവത്തിിലഭിിരമിിക്കുന്ന സന്തതിിരൂപവുംം ആഘോ�ോഷ
വ്യയക്തിികളാായിിരിിക്കെ�ത്തന്നെ� ശൂന്യയവ്യയക്തിികളുമാാണ്്. പുത്രന്റെ� സ്മൃതിിനാാശംം, ചരിിത്രരാാഹിിത്യംം�,
പിിതാാവിിന്റെ� അധിികാാരപ്രയോ�ോഗഫലമാായിി സംംഭവിിക്കുന്നതാാണ്്. അധിികാാരംം, പക്ഷേ�, അതിിന്റെ�
ഇരകളെെ മാാത്രമല്ല വേ�ട്ടക്കാാരെെയുംം അപവ്യയക്തിികളാാക്കുംം എന്നാാണ്് ബോ�ോർഹസ്് സമർത്ഥിിക്കു
ന്നത്്. ബോ�ോർഹസ്കഥയിിലെ� ചരിിത്രരഹിിതരാായ, അപ്രകാാരംം അപവ്യയക്തിികളാായ പിിതാാവുംം പുത്രനുംം
അപചയനാാഗരിികകാാലത്തെ� ഭരണവർഗ്ഗത്തിിന്റെ�യുംം ജനസാാമാാന്യയത്തിിന്റെ�യുംം പ്രതിിനിിധാാനങ്ങ
ളാാണ്് എന്നതിിന്് കല്യാാ�ണിി കഥയുടെെ സൂചകങ്ങൾ തെ�ളിിവു നൽകുംം.
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പ്രക്രിിയകൾ
ബോ�ോർഹസ്് കഥയിിലെ� സ്മൃതിിനാാശംം സംംഭവിിച്ച പുത്രനാാണ്് കല്യാാ�ണിി കഥയിിലെ� ആഖ്യാാ�താാവെ�ന്ന്്
കാാണാംം�. താാൻ, വാാസ്തവമെെന്ന്് ഉറപ്പിിച്ചിിരിിക്കുന്ന സ്വവത്വവവിിശേ�ഷങ്ങളുംം ജീീവിിതസൗൗകര്യയങ്ങളുംം വ്യാാ�
ജമാാണെ�ന്ന്് വെ�ളിിപ്പെ�ടുന്ന ഭയാാനകസന്ദർഭത്തെ�യാാണ്് അമ്മിിണിി എന്ന പൗൗരവ്യയക്തിിത്വംം� അഭിി
മുഖീീകരിിക്കുന്നത്്. പോ�ോലീീസുംം കുറ്റവുംം ശിിക്ഷയുംം നുണവാാർത്തകളുംം വ്യയക്തിിത്വവഛേ�ദനവുമൊ�ൊക്കെ�
ഒരു ദുസ്വവപ്നംം മാാത്രമാാണെ�ന്ന്് അമ്മിിണിി കരുതുന്നുണ്ട്്. (''ഇതൊ�ൊന്നുംം സത്യയമല്ല. ഇത്് വെ�റുമൊ�ൊരു
ദുഃഃസ്വവപ്നംം മാാത്രമാാണ്്. തന്നെ� എന്തിിന്് പോ�ോലീീസുകാാർ പിിടിിക്കുന്നു? നാാളെെ രാാവിിലെ� ഉറക്കമുണ
രുമ്പോ�ോൾ താാൻ ഇതിിനെ�പ്പറ്റിി ഭർത്താാവിിനോ�ോട്് പറയുംം”). പക്ഷേ�, അവൾ യഥാാർത്ഥമാാണെ�ന്ന്്
വിിചാാരിിച്ചവയൊ�ൊക്കെ�—ഭർത്താാവ്്, വീീട്്, പേ�ര്് തുടങ്ങിിയവയൊ�ൊക്കെ�—പ്രതീീതിികൾ മാാത്രമാാണെ�
ന്ന്് അവൾ മനസ്സിിലാാക്കുന്നു. അവളുടെെ വ്യയക്തിിത്വവവുംം വ്യാാ�പാാരങ്ങളുംം അവളുടെെ തീീരുമാാനങ്ങളല്ലാാ
താായിിത്തീീരുന്നു. അവ ഭരണകൂടരൂപങ്ങളുടെെ തീീരുമാാനങ്ങളാായിി ഭവിിക്കുന്നു. തൊ�ൊഴിിലിിടത്ത്് നിിന്ന്്
മടങ്ങിിയെ�ത്തിി രാാത്രിി കിിടക്കയിിൽ വീീഴുന്ന ഒരാാൾ, രാാവിിലെ� ഉണരേ�ണ്ടത്്
എട്ടുകാാലിിയാായാാണോ�ോ കാാണ്ടാാമൃഗമാായാാണോ�ോ തീീവ്രവാാദിിയാായാാണോ�ോ എന്ന്്തീീരുമാാനിി
ക്കേ�ണ്ടത്് അയാാളുടെെ ഉത്തരവാാദിിത്തമല്ല എന്നാാണ്് അപചയനാാഗരിികകാാല ജീീവിിതങ്ങളുടെെ
സ്വവത്വവപ്രതിിസന്ധിി ആരാാഞ്ഞ മറ്റൊ�ൊരു പാാശ്ചാാത്യയകൃതിി (കാാഫ്കയുടെെ മെെറ്റമോ�ോർഫോ�ോർസിിസ്് )
നമ്മോ�ോട്് പറഞ്ഞത്്.
പൗൗരവ്യയക്തിി, അയാാളുടെെ വ്യയക്തിിത്വവത്തെ� തെ�ളിിയിിക്കാാൻ ഹാാജരാാക്കുന്ന എല്ലാാ രേ�ഖകളെെയുംം
റദ്ദു ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അയാാളുടെെ വ്യയക്തിിത്വംം� മറ്റൊ�ൊന്നാാണെ�ന്നുറപ്പിിക്കുന്നത്്. നുണ പ്രചരിിപ്പിിച്ചുംം
നുണകൾക്കനുസൃതമാായിി തെ�ളിിവു നിിർമ്മിിച്ചുമാാണ്് ഭരണകൂടംം പൗൗരസമൂഹത്തിിന്റെ� വ്യയക്തിിത്വവഛേ�
ദനംം നിിർവഹിിക്കുന്നതുംം പൗൗരസമൂഹത്തെ� മെെരുക്കുന്നതുംം എന്ന്് കല്യാാ�ണിി പറയുന്നു. വ്യയക്തിിത്വവ
ഛേ�ദനത്തിിനോ�ോടൊ�ൊപ്പംം ഭരണകൂടപിിതാാവ്് പൗൗരസമൂഹത്തോ�ോട്് പ്രകടിിപ്പിിക്കുന്ന സന്തതിിസ്നേ�ഹംം
പോ�ോലുംം ഹീീനമാായ ഹിംം�സയാാണ്് (“എത്ര പഴകിിയതാാണ്് നമ്മുടെെ സ്നേ�ഹബന്ധംം. അതുള്ളപ്പോ�ോൾ
നിിനക്ക്് ദുഃഃഖിിക്കാാനെ�ന്താാണ്് കാാരണംം” എന്നാാണ്് വലിിയ യജമാാനൻ അമ്മിിണിിയോ�ോട്് ചോ�ോദിിക്കു
ന്നത്് ). അത്് സമ്മതിിപ്പിിക്കലിിനുള്ള ബലതന്ത്രമാാണ്്. നുണകളുംം വ്യാാ�ജത്തെ�ളിിവുകളുംം കൊ�ൊണ്ട്്
പൗൗരവ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്വവനിിരാാസംം നടത്തുകയുംം അയാാളെെ കുറ്റവാാളിിയാാക്കിി ഒറ്റപ്പെ�ടുത്തുകയുംം
ഒറ്റപ്പെ�ടുത്തിി രക്ഷിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് പൗൗരവ്യയക്തിിയെ� ഭരണകൂടംം ഉത്തമപൗൗരനാാക്കിി/
പൗൗരിിയാാക്കിി പരുവപ്പെ�ടുത്തുന്നത്്. താാനെ�ന്തിിനാാണ്് അറസ്റ്റ്് ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടത്്, താാൻ എന്തു
കുറ്റമാാണ്് ചെ�യ്തത്് എന്ന പൗൗരവ്യയക്തിിയുടെെ ചോ�ോദ്യയത്തെ�പ്പോ�ോലുംം സംംബോ�ോധന ചെ�യ്യാാതിിരിിക്കു
മ്പോ�ോഴാാണ്് ഭരണകൂടംം വലിിയൊ�ൊരധിികാാര സ്ഥാാപനമാായിി നിിർണ്ണയിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്.
അമ്മിിണിി എന്ന സ്വവത്വവചിിഹ്നംം തന്നെ�യാാണ്്, ആ സ്വവത്വംം� അവളുടെെ ഇച്ഛയാാണ്് എന്നതാാണ്്
കല്യാാ�ണിി എന്ന കഥയിിൽ പൗൗരവ്യയക്തിിയെ� കുറ്റവാാളിിയാാക്കുന്ന ഘടകംം. ആ സ്വവത്വംം� ഉപേ�ക്ഷിിക്കു
ന്നതു വരെെ വലിിയ യജമാാനൻ അവളെെ ശിിക്ഷിിച്ചു കൊ�ൊണ്ടേ�യിിരിിക്കുന്നു. അവൾ അമ്മിിണിിയല്ല,
കല്യാാ�ണിിയാാണ്് എന്നതാാണ്് ഭരണകൂടരൂപത്തിിന്റെ� വിിധിി. അമ്മിിണിിയെ�ന്ന സ്വവചരിിത്രത്തെ�
ഉപേ�ക്ഷിിച്ചുംം കല്യാാ�ണിിയെ�ന്ന ഭരണകൂടതീീരുമാാനത്തെ� അനുസരിിച്ചുമാാണ്് അവൾ വലിിയ
യജമാാനന്് വിിധേ�യപ്പെ�ടുന്നത്്. ആ വിിധേ�യപ്പെ�ടലിിനെ�യാാണ്് ഭരണരൂപങ്ങളോ�ോടുള്ള അനുസര
ണയുടെെ, അഗാാധസ്നേ�ഹത്തിിന്റെ� അടയാാളമാായിി ഭരണകൂടംം വാായിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. റാാഞ്ചപ്പെ�ട്ടവർക്ക്്
റാാഞ്ചിികളോ�ോട്് തോ�ോന്നുന്ന മനോ�ോരോ�ോഗമാാണത്്- സ്റ്റോ�ോക്്ഹോം�ം� സിിൻഡ്രോം�ം�. ഭരണകൂടഹിംം�സ
കളെെ ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ടുതന്നെ� ഭരണകൂടരൂപങ്ങളോ�ോട്് ജനതയ്ക്ക്് അനുരാാഗിികളാാകേ�ണ്ടിിവരുന്ന

236

ചെ�ങ്ങഴിി chengazhi

Volume I Number 6

ഈ മനോ�ോരോ�ോഗംം ആധിിപത്യയശക്തിികൾ കൃത്യയമാായ ആസൂത്രണത്തോ�ോടെെ നിിർവഹിിക്കുന്ന അധിി
കാാരപ്രയോ�ോഗത്തിിന്റെ� ഫലമാാണ്് എന്നാാണ്് കല്യാാ�ണിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്.

‘സ്വവന്തംം വലയിിൽ കുരുങ്ങുന്ന എട്ടുകാാലിികൾ’
നഗരനിിരത്തിിലൂടെെ തനിിയെ� കാാറോ�ോടിിച്ച്്പോ�ോകുന്ന സ്വവപ്രത്യയയസ്ഥൈ�ര്യയയാായ സ്ത്രീീ/അവളെെ പീീഡിി
പ്പിിക്കുകയുംം മെെരുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന ആണധിികാാരരൂപങ്ങൾ - ഇത്തരംം കേ�വലമാായ ഇരവാാദ
ദ്വവന്ദ്വവത്തെ�യുംം കല്യാാ�ണിി കഥ നിിഷേ�ധിിക്കുന്നുണ്ട്്. അപചയനാാഗരിികകാാലത്ത്്, നാാഗരിികസംംവിി
ധാാനങ്ങളെെ സൗൗഭാാഗ്യയങ്ങളാായിി അനുഭവിിക്കുകയുംം അത്ഭുതവിിശേ�ഷങ്ങളാായിി അഭ്യയസിിക്കുകയുംം
ചെ�യ്യുന്ന ഉപരിിവർഗ്ഗജീീവിിതത്തിിന്റെ� സ്വാാ�ഭാാവിികപരിിണതിിയെ�ന്ന നിിലയിിലാാണ്് അമ്മിിണിിയുടെെ
ദുരന്തംം കഥയിിൽ ആഖ്യാാ�നംം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്നത്്. ഇത്് മാാധവിിക്കുട്ടിിയുടെെ ഇതര കഥകളുടെെയുംം പ്രമേ�
യമാാണ്് എന്ന്് മനസ്സിിലാാക്കണംം. “വിിമൽ, ഞാാൻ ഒന്നര മാാസമാായിി കാാറോ�ോടിിച്ചിിട്ട്്. പെ�ട്ടെെന്ന്് ഒരു
ധൈൈര്യയക്ഷയംം വന്ന പോ�ോലെ�. എനിിക്ക്് എന്തു പറ്റിി, ആവോ�ോ!” എന്ന്് അരുണ എന്റെ� സ്നേ�ഹിിത
എന്ന കഥയിിലെ� (1961) നാായിിക വിിലപിിക്കുന്നുണ്ട്്. കാാർഡ്രൈ�വിംം�ഗ്് എന്നത്് കേ�വലമാെ�െരു
സാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയാാണ്്. പക്ഷേ�, അതിിന്റെ� വ്യയക്തിിയുടെെ അത്ഭുതസിിദ്ധിിവിിശേ�ഷമാായ്് പരിിഗണിിക്കു
മ്പോ�ോഴോ�ോ, ആ സിിദ്ധിിയുടെെ നഷ്ടംം തന്റെ� സ്വവത്വവനഷ്ടമാാണെ�ന്ന്് വിിചാാരിിക്കുമ്പോ�ോഴോ�ോ ആണ്്, സ്വവത്വംം�
യാാന്ത്രിികമോ�ോ അയഥാാർത്ഥമോ�ോ ആയിിത്തീീരുന്നത്്. തനിിയേ� കാാറോ�ോടിിക്കുകയുംം അമേ�രിിക്കയിിൽ
നിിന്നു കൊ�ൊണ്ടുവന്ന പച്ചഗ്ലാാസ്സുകളുപയോ�ോഗിിച്ച്് മദ്യയസൽക്കാാരംം നടത്തുന്നതിിലഭിിമാാനിിക്കുകയുംം
കാാബറേ� കാാണാാനാാഗ്രഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന കോ�ോളെെജധ്യാാ�പിികയാാണ്് അരുണയുടെെ സൽക്കാാര
ത്തിിലെ� (1962) നാായിിക. കൂട്ടുകാാരിിയുടെെ പരപുരുഷബന്ധത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് പരാാതിി പറയുന്ന അരുണ
തന്നെ�, പരപുരുഷ ബന്ധത്തിിലേ�ർപ്പെ�ട്ടുകൊ�ൊണ്ട്്, തന്റെ� വ്യയക്തിിത്വംം� വലിിയൊ�ൊരു നുണയാാണെ�ന്ന്്
സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ചതിി എന്ന കഥയിിൽ (1959) അർദ്ധരാാത്രിിയിിൽ ജോ�ോലിിസ്ഥലത്തുനിിന്ന്് ഒറ്റയ്ക്ക്്
കാാറോ�ോടിിച്ച്് വീീട്ടിിലെ�ത്തുന്ന ലേ�ഡിിഡോ�ോക്ടർ, ഭർത്താാവിിന്റെ� പരസ്ത്രീീസംംഗമംം കണ്ട്് നടുങ്ങുകയുംം
സ്വവയംം പിിൻവാാങ്ങുകയുംം ചെ�യ്യുന്നു. കരുതലിിന്റെ�യുംം സ്നേ�ഹത്തിിന്റെ�യുംം ആവരണമണിിഞ്ഞ പെ�രു
ത്തചതിി എന്നാാണ്് ബൂർഷ്വാാ� ഏകദാാമ്പത്യയത്തെ� ആ കഥ നിിർവചിിച്ചെ�ടുക്കുന്നത്്. ഭാാര്യയയെ�യുംം
അസുഖബാാധിിതനാായ കുട്ടിിയെ�യുംം ഉപേ�ക്ഷിിച്ചെ�ത്തുന്ന ചിിത്രകാാരനുംം മൈൈത്രിി എന്തെ�ന്നറിിയാാത്ത
മിിത്രങ്ങളുംം അപരിിചിിതഭൂഖണ്ഡങ്ങളാായിി തുടരുന്ന ദമ്പതിികളുമാാണ്് നാാഗരിികജീീവിിതത്തിിലെ�
നിിശാാവിിരുന്നുകളിിലൊ�ൊത്തുകൂടുന്നതെ�ന്ന്് ലോ�ോകംം ഒരു കവയിിത്രിിയെ� നിിർമ്മിിക്കുന്നു എന്ന കഥ
(1957) പറയുന്നുണ്ട്്. «തന്റെ� വലയിിൽത്തന്നെ� കുടുങ്ങുന്ന എട്ടുകാാലിിയെ�പ്പോ�ോലെ�....» എന്ന കാാവ്യയഭാാഗ
ത്തോ�ോടെെയാാണ്് ആ കഥ ആരംംഭിിക്കുന്നത്്. അപചയനാാഗരിികസംംവിിധാാനങ്ങളെെ അത്ഭുതങ്ങളാായിി
പരിിഗണിിച്ച്്, അതിിലഭിിരമിിക്കുന്ന ജനതയുടെെ ദുരന്തത്തെ�ക്കുറിിക്കുന്ന നല്ലൊ�ൊരു രൂപകമാായിിത്തീീ
രുന്നുണ്ട്്, കവിിതയിിലെ� എട്ടുകാാലിിവല.

കടൽത്തീീരത്ത്്—ഭരണകൂടഭീീകരതയുടെെ ആത്മീീയവാായന
പൗൗരസ്വാാ�തന്ത്യംം� ഉറപ്പുവരുത്തുന മാാതൃകാാക്ഷേ�മരാാഷ്ട്രത്തെ� സാാക്ഷാാൽക്കരിിക്കാാനാാണ്്
കോ�ോടതിിയുംം നീീതിിപാാലകരുംം നിിയമനിിർമ്മാാണസഭകളുമൊ�ൊക്കെ� സ്വവതന്ത്രഇന്ത്യയയിിൽ നിിലവിിൽ
വരുന്നത്്. പക്ഷേ�, അത്തരംം ആധുനിികരാാഷ്ട്രസംംവിിധാാനങ്ങൾ സ്ഥാാപനവൽക്കരിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ
പൗൗരസമൂഹംം നേ�രിിടേ�ണ്ടിിവരുന്ന അവകാാശധ്വംം�സനങ്ങളെെക്കുറിിച്ചുംം സ്വവത്വവരാാഹിിത്യയത്തെ�ക്കുറിി
ച്ചുമാാണ്് കല്യാാ�ണിിയടക്കമുള്ള മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കഥകൾ 1950-കളിിലുംം 60-കളിിലുമാായിി വിിവരിിച്ചത്്.
ഭരണകൂടംം തീീരുമാാനിിക്കുന്ന കുറ്റംം ഉപയോ�ോഗിിച്ച്് പൗൗരവ്യയക്തിിത്വവത്തെ� വിിധിിക്കുകയുംം മെെരുക്കുകയുംം
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ചെ�യ്യുന്ന ഭരണകൂടചെ�യ്തിികൾ അത്യയന്തംം ഹീീനവുംം ദാാരുണവുമാാണ്് എന്നാാണ്് കല്യാാ�ണിി പറഞ്ഞു
വച്ചത്്. എന്നാാൽ ആ കഥയ്ക്ക്് കാാൽ നൂറ്റാാണ്ടിിനിിപ്പുറംം രചിിക്കപ്പെ�ട്ട മറ്റൊ�ൊരു കഥ (കടൽത്തീീരത്ത്്:
ഓ.വിി.വിിജയൻ–1986) ഭരണകൂടഭീീകരതയെ� ആത്മീീയതയുടെെ ഭാാഷ കൊ�ൊണ്ട്് നിിർവചിിക്കുന്ന
വ്യയവഹാാരമാായിിത്തീീരുന്നുണ്ട്്.
കണ്ടുണ്ണിി എന്ന ഗോ�ോത്രവർഗ്ഗയുവാാവ്് വധശിിക്ഷയ്ക്ക്് വിിധിിക്കപ്പെ�ട്ട്് കണ്ണൂർ ജയിിലിിൽ ശിിക്ഷകാാ
ത്ത്് കിിടക്കുന്നു. ശിിക്ഷ നടപ്പിിലാാകുന്നതിിന്റെ� തലേ�ന്നാാൾ അയാാളെെക്കാാണാാൻ പിിതാാവ്് വെ�ള്ളാാ
യിിയപ്പനെ�ത്തുന്നു. പാാഴുതറഗ്രാാമംം വിിട്ടുള്ള ലോ�ോകത്തെ�ക്കുറിിച്ച്് സാാമാാന്യയധാാരണ പോ�ോലുമിില്ലാാത്ത
ദരിിദ്രകർഷകനാാണയാാൾ. ജയിിലിിൽ കണ്ടുണ്ണിിയുംം വെ�ള്ളാായിിയപ്പനുംം മുഖാാമുഖമെെത്തുന്നു “...കണ്ടുണ്ണിി ശ്രവണത്തിിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാായിിയിിൽ നിിലവിിളിിച്ചു. വെ�ളളാായിിയപ്പൻ
കരഞ്ഞു നിിലവിിളിിച്ചു. “മകനേ�!”
കണ്ടുണ്ണിി മറുവിിളിി വിിളിിച്ചു: “അപ്പാാ!”
രണ്ടു വാാക്കുകൾ മാാത്രംം. രണ്ടു വാാക്കുകൾക്കിിടയ്ക്ക്് ദുഃഃഖത്തിിൽ, മൗ�നത്തിിൽ അച്ഛനുംം മകനുംം
അറിിവുകൾ കൈൈമാാറിി.
“മകനേ�, നീീ എന്തുചെ�യ്തു?”
“എനിിക്കോ�ോർമ്മയിില്ല, അപ്പാാ”
“മകനേ�, നീീ കൊ�ൊലപാാതകംം നടത്തിിയോ�ോ?”
“എനിിക്കോ�ോർമ്മയിില്ല.”
“സാാരമിില്ല മകനേ�... ഇനിിയൊ�ൊന്നുംം ഓർമ്മിിക്കേ�ണ്ടതിില്ല.”
“പാാറാാവുകാാർ ഓർമ്മിിക്കുമോ�ോ?”
“ഇല്ല മകനേ�.”
കണ്ടുണ്ണിിയുടെെ വധശിിക്ഷയ്ക്കാാധാാരമാായ കുറ്റംം ഭരണകൂടനിിർമ്മിിതിിയാാണെ�ന്ന സൂചന പിിതാാ-പുത്ര
സംംവാാദത്തിിലുണ്ട്്. താാനെ�ന്ത്് കുറ്റമാാണ്് ചെ�യ്തത്് എന്ന്് ആ യുവാാവിിന്് ഓർക്കാാനാാവുന്നിില്ല. ഓർമ്മിി
ക്കേ�ണ്ടതിില്ല എന്നാാണ്്, പിിതാാവ്് നൽകുന്ന മറുപടിി. പ്രതിിരോ�ോധത്തെ�യുംം പ്രതിിഷേ�ധത്തെ�യുംം
കശക്കിിക്കളയുന്ന സഹനത്തിിന്റെ� ഭാാഷയാാണത്്. നിിസ്വവകർഷകസമൂഹത്തിിന്് മേ�ൽ പതിിക്കു
ന്ന ഭരണകൂടഭീീകരതയെ� വിിധിിയാായിി ആത്മീീയവൽക്കരിിച്ചുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് കഥയിിലെ� ദുരന്തത്തെ�
ആഖ്യാാ�താാവ്് കെ�ടുത്തിിക്കളയുന്നത്്.
കഥയിിലെ� രണ്ട്് സന്ദർഭങ്ങൾ നോ�ോക്കുക:
1. മകനെ�ക്കാാണാാനെ�ത്തുന്ന വേ�ളയിിൽ വെ�ളളാായിിയപ്പൻ പുഴ കടക്കുന്നു. അപ്പോ�ോൾ പുഴയിിൽ
അപ്പന്റെ� ശവംം കുളിിപ്പിിച്ചതുംം മകനെ� കുട്ടിിക്കാാലത്ത്് കുളിിപ്പിിച്ചതുംം അയാാളോ�ോർക്കുന്നു.
2. മകൻ തൂക്കിിക്കൊ�ൊല്ലപ്പെ�ട്ട ശേ�ഷംം കടൽത്തീീരത്തെ�ത്തുന്ന വെ�ള്ളാായിിയപ്പൻ, വഴിിച്ചോ�ോറാായിി
ഭാാര്യയ നൽകിിയ പൊ�ൊതിിച്ചോ�ോറ്് മകനുള്ള ബലിിച്ചോ�ോറാായിി നിിലത്തുവിിതറുന്നു.
സ്വാാ�ഭാാവിികമരണംം സംംഭവിിച്ച വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� അച്ഛനുംം ഭരണകൂടഭീീകരതയുടെെ ഇരയാായ
വെ�ള്ളാായിിയപ്പന്റെ� മകനുംം പുഴ എന്ന പ്രകൃതിിസത്യയത്തിിലൂടെെയാാണ്് വെ�ളളാായിിയപ്പനനുഭവ
പ്പെ�ടുന്നത്്. പുഴ എന്ന സ്വാാ�ഭാാവിികസത്യംം� പോ�ോലെ� അവരിിരുവരുടെെയുംം മരണങ്ങൾ അയാാൾ
ഏറ്റുവാാങ്ങുന്നു. കണ്ടുണ്ണിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയദുരന്തംം പുഴ എന്ന പ്രകൃതിിസത്യയത്തിിൽ ലയിിച്ചു ചേ�രുന്നു.
വഴിിച്ചോ�ോറിിനെ� ബലിിച്ചോ�ോറാാക്കിി മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് കണ്ടുണ്ണിിയുടെെ രാാഷ്ട്രീീയമരണത്തെ� കഥ പൂർണ്ണമാായുംം
ആത്മീീയവൽക്കരിിക്കുന്നു; ആചാാരബദ്ധമാാക്കുന്നു.
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പൗൗരവ്യയക്തിിയുടെെ ചരിിത്രനാാശംം അധിികാാരപ്രയോ�ോഗത്താാൽ സംംഭവിിക്കുന്നതാാണ്് എന്നാാണ്്
ബോ�ോർഹസ്കഥയുംം മാാധവിിക്കുട്ടിിക്കഥയുംം വ്യയക്തമാാക്കിിയത്്. കടൽത്തീീരത്തിിലാാകട്ടെെ മറവിിയെ�
അനുഗ്രഹമാായാാണ്് വെ�ളളാായിിയപ്പൻ ഏറ്റുവാാങ്ങുന്നത്്. പൗൗരസമൂഹത്തിിന്് മേ�ൽ ഭരണകൂടംം
നടത്തുന്ന കുറ്റങ്ങളെെ മറന്നു പോ�ോകണംം എന്നാാണ്് വെ�ള്ളാായിിയപ്പൻ മകനോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്.
ഉച്ചത്തിിലുള്ള നിിലവിിളിി പോ�ോലുംം അസാാധ്യയമാായിിത്തീീരുന്നു. സ്മൃതിിനാാശംം സംംഭവിിച്ച സമൂഹത്തിി
ലാാണ്് ഭരണകൂടവിിധിികൾ പ്രകൃതിിസത്യംം� പോ�ോലെ� നിിർമ്മലവുംം സുതാാര്യയവുമാായിി അനുഭവപ്പെ�
ടുന്നത്്. ഞാാനെ�ന്തു കുറ്റമാാണ്് ചെ�യ്തത്്, എന്ന ചോ�ോദ്യം�ം പൗൗരവ്യയക്തിിയുടെെ ഏറ്റവുംം പ്രാാഥമിികമാായ
അവകാാശമാാണ്്. പൗൗരവ്യയക്തിിയുടെെ സ്വവത്വവബോ�ോധംം തന്നെ�യാാണ്് ഏറ്റവുംം വലിിയ കുറ്റംം എന്നാാണ്്
കല്യാാ�ണിികഥയിിലെ� ഭരണകൂടരൂപങ്ങൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നത്്. ഞാാനെ�ന്തു കുറ്റംം ചെ�യ്തു എന്ന ചോ�ോദ്യയ
ത്തെ�ത്തന്നെ�യുംം മറന്നുകളയാാനാാണ്് വെ�ളളാായിിയപ്പൻ ആവശ്യയപ്പെ�ടുന്നത്്. ദരിിദ്രകർഷകസമൂ
ഹത്തിിന്റെ�മേേൽക്കുള്ള ഭരണകൂടഭീീകരതയെ�യാാണ്് പുഴയുടെെ നിിർമ്മലതയുംം ബലിിച്ചോ�ോറിിന്റെ�
തർപ്പണവുംം കൊ�ൊണ്ട്് കഥ കഴുകിിക്കളയുന്നത്്. ഭരണകൂടഭീീകരതകൾ ന്യാാ�യീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്
ഇത്തരംം ആത്മീീയപ്രക്രിിയകളിിലൂടെെയാാണ്്.

സഹാായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

മാാധവിിക്കുട്ടിി, എന്റെ� ചെ�റുകഥകൾ (ഒന്നുംം രണ്ടുംം വാാല്യയങ്ങൾ), മാാതൃഭൂമിി ബുക്സ്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, 1985

2.

മാാതൃഭൂമിി ഓണപ്പതിിപ്പ്്, 1986 സെ�പ്തംംബർ 14-20 ( കടൽത്തീീരത്ത്്: ഒ.വിി.വിിജയൻ)

3.

ബോ�ോർഹസ്്, ബോ�ോർഹസിിന്റെ� കഥകൾ (വിിവ . കെ�. ജീീവൻകുമാാർ & പിി.അനിിൽകുമാാർ), ഡിി.സിി. ബുക്സ്്, 2018

നൗൗഷാാദ്് എസ്്.
കേ�രളസർവ്വകലാാശാാല കേ�രളപഠനവിിഭാാഗംം അദ്ധ്യാാ�പകൻ. വക്രോ�ോക്തിി സൗൗന്ദര്യയദർശനംം–ഒരു ഇടതു
വാായനാാപദ്ധതിി, പാാശ്ചാാത്യയസാാഹിിത്യയസിിദ്ധാാന്തങ്ങൾ (വിിവർത്തനംം & സമാാഹരണംം) , വീീരപുരുഷനുംം
വിിശുദ്ധസ്ത്രീീയുംം, മലയാാളഭാാഷാാശാാസ്ത്രജ്ഞർ, സിിനിിമാാപ്പടംം എന്നിിവ പ്രധാാനപുസ്തകങ്ങൾ

കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ മലബാാറിിലെ� ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളക്യാാ�മ്പുംം
സ്പോ�ോട്്സുംം
രമ്യയ കെ�.

അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ, ചരിിത്ര വിിഭാാഗംം, എംം.എ. കോ�ോളേ�ജ്്, കോ�ോതമംംഗലംം

ഇന്ത്യയയിിൽ ഭരണംം സ്ഥാാപിിക്കുന്നതിിനുംം ദൃഢപ്പെ�ടുത്തുന്നതിിനുംം വേ�ണ്ടിി ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളംം വളരെെ
നിിർണ്ണാായകമാായ പങ്ക്് വഹിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്. ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ� കമ്പനിി ഇന്ത്യയ ഭരിിച്ചു തുടങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ തന്നെ�
ഭരണസൗൗകര്യാ�ാർത്ഥംം ബംംഗാാൾ, ബോം�ം�ബേ�, മദ്രാാസ്് എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളിിൽ അവർ പ്രസിിഡൻ
സിികൾ സ്ഥാാപിിച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിിൽ മദ്രാാസ്് പ്രസിിഡൻസിിയുടെെ കീീഴിിലാായിിരുന്നു മലബാാർ.
1792-ലെ� ശ്രീീരംംഗപട്ടണഉടമ്പടിി പ്രകാാരമാാണ്് മൈൈസൂർ ഭരണാാധിികാാരിികളിിൽ നിിന്നുംം മലബാാർ
ഇംംഗ്ലിിഷ്് ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ� കമ്പനിിക്ക്് ലഭിിച്ചത്്. ഇതേ�ത്തുടർന്ന്് മലബാാർ, മദ്രാാസ്് പ്രസിിഡൻസിിയുടെെ
ഒരു പ്രധാാന ജിില്ലയാായിി മാാറിി. സുഗന്ധവ്യയഞ്ജനങ്ങളുടെെ വ്യാാ�പാാരകേ�ന്ദ്രംം എന്ന നിിലയിിലുംം വിിദേേശ
വ്യാാ�പാാരത്തിിന്് അനുയോ�ോജ്യയമാായ തുറമുഖമുള്ള തീീരപ്രദേ�ശംം എന്ന നിിലയിിലുംം പ്രാാധാാന്യംം� നേ�ടിിയ
പ്രദേേശമാായിിരുന്നു മലബാാർ.
മലബാാർ, ഈസ്റ്റിിന്ത്യാാ� കമ്പനിിക്ക്് ലഭിിച്ചതിിനെ�ത്തുടർന്ന്് ഈ പ്രദേ�ശത്തിിന്റെ� പല ഭാാഗ
ങ്ങളിിലുംം അവർ പട്ടാാളക്യാാ�മ്പുകൾ സ്ഥാാപിിച്ചു. കണ്ണൂരിിനടുത്തുള്ള തലശ്ശേ�രിിയിിൽ 1683- ൽ തന്നെ�
ഒരു പട്ടാാളകേ�ന്ദ്രംം ഉണ്ടാായിിരുന്നു.1 1792-നു ശേ�ഷംം പാാലക്കാാട്്, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്, കണ്ണൂർ എന്നിിവിി
ടങ്ങളിിലുംം അവർ മിിലിിറ്ററിി ക്യാാ�മ്പുകൾ സ്ഥാാപിിച്ചു. മലബാാറിിലുണ്ടാായ മാാപ്പിിള കലാാപങ്ങളാാണ്്
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്ടുംം പിിന്നീീട്് മലപ്പുറത്തുംം സൈൈനിികക്യാാ�മ്പുകൾ രൂപീീകരിിക്കാാൻ കാാരണമാായത്്. എല്ലാാ
പട്ടാാള ക്യാാ�മ്പുകളിിലുംം തദ്ദേ�ശീീയരുംം വിിദേ�ശീീയരുമാായ സൈൈനിികർ ഉണ്ടാായിിരുന്നു. മലബാാറിിലെ�
ഓരോ�ോ ക്യാാ�മ്പിിന്റെ�യുംം സാാഹചര്യയങ്ങൾ വ്യയത്യയസ്തമാായിിരുന്നു.
ഒഴിിവുസമയങ്ങൾ ചെ�ലവാാക്കാാൻ ചിില ക്യാാ�മ്പുകളിിൽ ലൈൈബ്രറിികൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നെ�ങ്കിിലുംം
വാായിിക്കാാൻ ആവശ്യയമാായ മുറിികളോ�ോ അനുബന്ധസൗൗകര്യയങ്ങളോ�ോ ഉണ്ടാായിിരുന്നിില്ല.2 എന്നാാൽ
ചിില ക്യാാ�മ്പുകൾക്ക്് സ്വവന്തമാായിി ഗ്രൗൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാായിിരുന്നതുകൊ�ൊണ്ട്് അവർ ഒഴിിവുസമയംം
ചെ�ലവാാക്കാാൻ കാായിികവിിനോ�ോദങ്ങളിിൽ ഏർപ്പെ�ട്ടു. സ്വവന്തമാായിി ഗ്രൗൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാാത്ത മിിലിിട്ട
റിികേ�ന്ദ്രങ്ങളാാകട്ടെെ സമീീപത്ത്് ലഭ്യയമാായ ഗ്രൗൗണ്ടുകളെെ ആശ്രയിിച്ചിിരുന്നു. ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഗവൺമെെന്റ്്
കോ�ോളനിികളിിൽ നടപ്പിിലാാക്കിിയ ഒരു പ്രധാാന നയംം ഭരിിക്കുന്നവരുംം ഭരിിക്കപ്പെ�ടുന്നവരുംം തമ്മിിൽ
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ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക അകലംം പാാലിിക്കുക എന്നതാായിിരുന്നു. അതുവഴിി ഒരു സാംം�സ്കാാരിികശ്രേ�ഷ്ഠത
കോ�ോളനിികളിിൽ അവർക്ക്് കൈൈവരിിക്കാാൻ സാാധിിച്ചു. പട്ടാാളക്യാാ�മ്പുകളിിൽ സ്പോ�ോർട്്സിിനെ� പിിന്തു
ണച്ച ബ്രിിട്ടീീഷ്് ഭരണാാധിികാാരിികൾക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്ന സങ്കല്പംം, അത്് വെ�ളുത്ത വർഗ്ഗക്കാാരുടെെ
കാായിികമാായ മിികവുകൾ കോ�ോളനിിയിിലെ� ജനതയെ� ബോ�ോധ്യയപ്പെ�ടുത്താാനാാവുമെെന്നുംം അത്് ബ്രിിട്ടീീഷ്്
ഭരണത്തിിന്് സഹാായകമാാകുമെെന്നുംം ആയിിരുന്നു.3
സ്പോ�ോർട്്സ്് ഒരു പ്രധാാനപ്പെ�ട്ട സാംം�സ്കാാരിികശക്തിിയാാണ്് എന്ന ആശയംം ഉരുത്തിിരിിഞ്ഞുവ
ന്നത്് അന്റോ�ോണിിയോ�ോ ഗ്രാംം�ഷിിയുടെെ കൃതിികളിിൽ നിിന്നുമാാണ്്. അദ്ദേ�ഹംം ആ ആധിിപത്യയശക്തിിയെ�
(Hegemony) വിിശകലനംം ചെ�യ്തത്് ഒരു തലമുറയോ�ോളംം കാാലംം ആളുകളെെ സ്വാാ�ധീീനിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
സാാമ്പത്തിികാാടിിത്തറയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിലുള്ള മാാർക്സിിയൻ അപഗ്രഥനരീീതിിയെ� സാംം�സ്കാാരിിക
ഉപരിിഘടനയിിലേ�ക്ക്് മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് ഇറ്റാാലിിയൻ സമൂഹത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ അദ്ദേ�ഹംം
ഈ അഭിിപ്രാായംം വ്യയക്തമാാക്കിി. സാാമൂഹിിക അടിിത്തറയിിൽ ശക്തമാായ ഉന്മൂലനംം ഉണ്ടാായാാൽ
കൂടിിയുംം ഭരണവിിഭാാഗംം പകുത്തെ�ടുത്ത വിിശ്വാാ�സമൂല്യയങ്ങളെെ മാാറ്റാാൻ സാാധിിക്കിില്ല എന്നാാണ്്
അദ്ദേേഹംം പറഞ്ഞത്്. ഈ ഒരു സാംം�സ്കാാരിിക മനോ�ോഭാാവത്തിിന്് സൂപ്പർ സ്ട്രക്്ചർ എന്നദ്ദേ�ഹംം
വിിളിിച്ചു. ഈ ആശയത്തെ� അനുകൂലിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ബർമിിങ്്ഹാംം� സർവ്വകലാാശാാലയിിലെ� സമകാാ
ലിികപഠനവിിഭാാഗ(Center for Contemporary Studies)ത്തിിലെ� ചിിന്തകനാായ ബോ�ോർദ്യുുവുംം
പിിന്നീീട്് മുന്നോ�ോട്ടുവന്നു.4
പത്തൊ�ൊമ്പതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� രണ്ടാംം� പകുതിിയിിലാാണ്് ഇംംഗ്ലണ്ടിിൽ പല തരത്തിിലുള്ള കളിി
കൾക്ക്് പ്രാാധാാന്യംം� വർദ്ധിിച്ചതുംം ക്യാാ�മ്പുകൾ രൂപീീകരിിച്ചതുംം.5 ഇതിിന്റെ� പ്രതിിഫലനംം അവരുടെെ
എല്ലാാ കോ�ോളനിികളിിലുംം ഉണ്ടാായിി. മലബാാറിിലെ� പട്ടാാളക്യാാ�മ്പുകൾ ആയ കണ്ണൂർ, കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്,
മലപ്പുറംം, തലശ്ശേ�രിി എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലാാണ്് ക്രിിക്കറ്റ്് പ്രസിിദ്ധിിയാാർജ്ജിിച്ചത്്. പഴശ്ശിി സമരത്തിി
നെ�തിിരെെ ബ്രിിട്ടീീഷ്് സേ�നയെ� നയിിക്കാാൻ തലശ്ശേ�രിിയിിലെ�ത്തിിയ ആർത്തൂർ വെ�ല്ലസ്ലിി ഒഴിിവുസ
മയംം ചെ�ലവഴിിച്ചത്് ക്രിിക്കറ്റിിലൂടെെയാാണ്്. തലശ്ശേ�രിി ക്രിിക്കറ്റ്് ക്ലബ്് രൂപീീകരിിച്ചത്് 1860-ലാാണ്്.
ആദ്യയകാാലങ്ങളിിൽ തദ്ദേ�ശീീയർ കാാഴ്ചക്കാാർ മാാത്രമാായിിരുന്നു. 1898-ൽ റെെയിിൽവേ� എൻജിിനിിയർ
ആയ അൻസെ�ൻ തലശ്ശേ�രിി മൈൈതാാനത്തിിന്റെ� കിിഴക്കുഭാാഗത്ത്് ഒരു ക്രിിക്കറ്റ്് പിിച്ച്് രൂപീീകരിിച്ചു.
ഈ സമയമാാകുമ്പോ�ോഴേ�ക്കുംം മലയാാളിികൾ ടീീമിിന്റെ� ഭാാഗമാായിിക്കഴിിഞ്ഞിിരുന്നു. കീീലേ�രിി കുഞ്ഞിിക്ക
ണ്ണൻ ടീീമിിന്റെ� ഫാാസ്റ്റ്് ബൗൗളറാായിി.6 അലക്കുതൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ, മത്സ്യയത്തൊ�ൊഴിിലാാളിികൾ, ഗുമസ്ഥർ,
വിിദ്യാ�ാർത്ഥിികൾ എന്നിിങ്ങനെ� നാാനാാതുറകളിിലുള്ളവർ ടീീമിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി. പിില്ക്കാാലത്ത്് പ്രസിിദ്ധ
രാായിിത്തീീർന്ന പലരുംം അന്നവിിടെെ ക്രിിക്കറ്റിിൽ തങ്ങളുടെെ സാാന്നിിദ്ധ്യംം� അറിിയിിച്ചു. അതിിൽ ഒരു
പ്രമുഖവ്യയക്തിിയാായിിരുന്നു 1924-ൽ നടന്ന ഒളിിമ്പിിക്സിിൽ പങ്കെ�ടുത്ത ബൗൗളർ സിി.കെ�. ലക്ഷ്മണൻ.7
ബോം�ം�ബേ� ക്രിിക്കറ്റ്് ക്ലബ്് അതിിന്റെ� പ്രാാരംംഭഘട്ടത്തിിലാായിിരുന്നപ്പോ�ോൾ തലശ്ശേ�രിി ക്രിിക്കറ്റ്് ക്ലബ്്
അതിിന്റെ� ശതാാബ്ദിിയിിലെ�ത്തിിയിിരുന്നു.8
ഹോ�ോക്കിിയാാണ്് ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളക്കാാരിിൽ നിിന്ന്് മലബാാറിിലെ� ആളുകൾ പഠിിച്ച മറ്റൊ�ൊരു കളിി.
കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്് പട്ടാാളടീീമിിന്റെ� ഒപ്പംം കളിിക്കാാൻ സാാധാാരണക്കാാർ ‘കുട്ടൻസ്് ടീംം�’ എന്ന പേ�രിിൽ ഒരു
പുതിിയ ടീം�ം രൂപീീകരിിച്ചു . ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളത്തിിലെ� ടീീമാായ ‘ഏർലിി ക്ലോ�ോസേ�ഴ്സിി’നെ� നയിിച്ചത്് മലബാാർ
വളണ്ടിിയർ കോ�ോർപ്പസിിലെ� ലാാങ്ങലിിയാായിിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന മത്സരത്തിിൽ കുട്ടൻസ്് ടീീമിിന്്
ഇവരെെ പരാാജയപ്പെ�ടുത്താാൻ സാാധിിച്ചു. കണ്ണൂർ പട്ടാാള ക്യാാ�മ്പിിൽ കൂടുതൽ സ്വാാ�ധീീനംം ചെ�ലുത്തിിയ
കളിിയുംം ഹോ�ോക്കിിയാായിിരുന്നു. ഇതിിനു തുടക്കംം കുറിിച്ചത്് ബ്രിിട്ടീീഷ്് റെെജിിമെെന്റാാണെ�ങ്കിിലുംം പല
കാാലഘട്ടങ്ങളിിൽ അവിിടെെ വന്നുപോ�ോയ മറാാത്ത, പഞ്ചാാബിി എന്നീീ റെെജിിമെെന്റുകളുംം ഇതിിന്റെ�
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ഭാാഗമാായിിട്ടുണ്ട്്. ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളക്കാാരിിൽ നിിന്നുംം ആദ്യം�ം ഹോ�ോക്കിി പഠിിച്ചത്് ആഗ്ലോ�ോ-ഇന്ത്യയൻ വിിഭാാ
ഗത്തിിൽ പെ�ട്ടവരുംം തോ�ോട്ടിിവേ�ല ചെ�യ്യുന്നവരുമാാണ്്. സമൂഹത്തിിലെ� ഏറ്റവുംം താാഴെെ തട്ടിിലുണ്ടാാ
യിിരുന്ന തോ�ോട്ടിികൾ ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളത്തിിനെ�തിിരെെ കളിിച്ചുവെ�ന്നത്് ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. വെ�ള്ളക്കാാരുംം
തദ്ദേ�ശീീയരുംം ചേ�ർന്ന ടീം�ം ‘ബ്ലാാക്് ആൻഡ്് വൈൈറ്റ്് ’ എന്നാാണ്് അറിിയപ്പെ�ട്ടത്്.9 കോ�ോഴിിക്കോ�ോട്്
വെ�സ്റ്റ്്ഹിിൽ ബാാരക്്സുംം മാാനാാഞ്ചിിറ മൈൈതാാനവുമാാണ്് ഫുട്്ബോ�ോളിിനു വേ�ദിിയാായത്്. അത്് കാാല
ക്രമേ�ണ സ്കൂൾ ഗ്രൗൗണ്ടുകളിിലുംം വ്യാാ�പിിച്ചു. ജന്മിികളുംം സാാധാാരണക്കാാരുംം ഫുട്്ബോ�ോളിിൽ പങ്കെ�ടുത്തു.10
മലബാാറിിൽ 1885-ൽ രൂപീീകരിിച്ച ഒരു പാാരാാമിിലിിറ്ററിി ഫോ�ോഴ്സാാണ്് മലബാാർ സ്പെ�ഷ്യയൽ
പോ�ോലിിസ്് (എംം. എസ്്. പിി). ഇതിിന്റെ� ആസ്ഥാാനംം മലപ്പുറത്താാണ്്. എംം. എസ്്. പിി. യാാണ്് മലപ്പു
റത്തെ� ആളുകൾക്ക്് ഫുട്്ബോ�ോൾ, ഹോ�ോക്കിി, വോ�ോളീീബോ�ോൾ എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള കളിികൾ പരിിചയ
പ്പെ�ടുത്തിിയത്്. ഇവിിടെെ ഉണ്ടാായ മാാപ്പിിളകലാാപങ്ങൾ സാാധാാരണക്കാാരാായ ആളുകളെെ പട്ടാാളത്തിിൽ
നിിന്ന്് മാാനസിികമാായിി അകറ്റിിയിിരുന്നു. ഈ അകൽച്ച മാാറ്റാാൻ സ്പോ�ോർട്്സ്് സഹാായകമാായിി.
എംം. എസ്്. പിി. കേ�ന്ദ്രങ്ങളാായ പാാണ്ടിിക്കാാട്്, അരീീക്കോ�ോട്്, മലപ്പുറംം എന്നീീ പ്രദേ�ശങ്ങളിിലാാണ്്
ഫുട്്ബോ�ോൾ ശക്തിിപ്പെ�ട്ടത്്. ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളക്കാാർ ബൂട്ടുപയോ�ോഗിിച്ച്് കളത്തിിലിിറങ്ങിിയപ്പോ�ോൾ തദ്ദേേ
ശീീയർ നഗ്നപാാദരാായാാണ്് കളിിച്ചിിരുന്നത്്. തദ്ദേേശീീയർ നീീണ്ട കാാലത്തെ� നിിരീീക്ഷണത്തിിനു ശേ�ഷംം
സ്വവന്തമാായിി പന്തുണ്ടാാക്കുകയുംം ചെ�യ്തു.11 ആദ്യം�ം ഇലയുംം പിിന്നീീട്് റബറുംം ഉപയോ�ോഗിിച്ചാാണ്് അവർ
പന്തുണ്ടാാക്കിിയത്്. മലപ്പുറംം പട്ടാാളക്യാാ�മ്പിിന്റെ� അടുത്തുണ്ടാായിിരുന്ന ഗ്രൗൗണ്ട്് ‘കോ�ോട്ടപ്പടിി’ എന്ന
പേ�രിിലാാണ്് അറിിയപ്പെ�ട്ടിിരുന്നത്്.12 ബ്രിിട്ടീീഷ്് പട്ടാാളത്തിിൽ നിിന്നുംം ഫുട്്ബോ�ോൾ പാാഠങ്ങൾ പഠിിച്ച
ഒരു പ്രമുഖ വ്യയക്തിിയാാണ്് കളത്തിിൽ മൊ�ൊയ്തീീൻ. ‘ഇരുമ്പൻ’ എന്നാാണ്് അദ്ദേേഹംം അറിിയപ്പെ�ട്ടിി
രുന്നത്്. 1944-ൽ അദ്ദേ�ഹംം റോ�ോയൽ ഫോ�ോഴ്സിിന്റെ� ഫുട്്ബോ�ോൾ ടീീമിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി. ഫുട്്ബോ�ോളിിന്്
മലബാാറിിലെ� മറ്റൊ�ൊരു വേ�ദിി നിിലമ്പൂരിിലെ� പട്ടാാളഗ്രൗൗണ്ടാായിിരുന്നു.13
പട്ടാാളക്കാാർ വിിനോ�ോദത്തിിനു വേ�ണ്ടിി ആരംംഭിിച്ച സ്പോ�ോർട്്സ്് കൊ�ൊളോ�ോണിിയൽ മലബാാറിിന്റെ�
സാാമൂഹിികബന്ധംം മെെച്ചപ്പെ�ടുത്തിിയെ�ടുക്കാാൻ സഹാായകമാായിി. ജാാതിിവ്യയവസ്ഥിിതിി ഏറ്റവുംം സങ്കീീർ
ണ്ണമാായ കാാലഘട്ടംം കൂടിിയാായിിരുന്നു അത്്. ജാാതിിയുടെെ അടിിസ്ഥാാനത്തിിൽ ആളുകളെെ സവർണ്ണരെെ
ന്നുംം അവർണ്ണരെെന്നുംം തരംം തിിരിിച്ചിിട്ടുണ്ടാായിിരുന്നു. മിിശ്രഭോ�ോജനവുംം മിിശ്രവിിവാാഹവുംം നിിഷേ�ധിിച്ച
കാാലഘട്ടംം. ഇത്തരത്തിിൽ സമൂഹത്തിിലുണ്ടാായ ജാാതിി, മതംം, വർഗ്ഗംം എന്നിിങ്ങനെ�യുള്ള വേ�ർതിിരിി
വിിനെ� അതിിജീീവിിച്ച്് ആളുകളെെ ഒരു കുടക്കീീഴിിൽ കൊ�ൊണ്ടുവരാാൻ സ്പോ�ോർട്്സിിനു സാാധിിച്ചു. ബ്രിിട്ടീീഷ്്
പട്ടാാളക്കാാർ നിിലനിിർത്തിിയ സാംം�സ്കാാരിിക ശ്രേ�ഷ്ഠതയുംം മലബാാറിിൽ കാാലക്രമേേണ ഇല്ലാാതാായിി.
അങ്ങനെ� സ്പോ�ോർട്്സ്് മലബാാർ സമൂഹത്തിിന്റെ� അവിിഭാാജ്യയഘടകമാായിിത്തീീർന്നു. 1947- നു ശേ�ഷംം
മലബാാറിിലെ� പട്ടാാളക്യാാ�മ്പുകൾ ഇല്ലാാതാായെ�ങ്കിിലുംം അതുണ്ടാാക്കിിയ സാംം�സ്കാാരിിക പ്രതിിഫലനംം
ശ്രദ്ധേ�യമാാണ്്. മലപ്പുറംം ഫുട്്ബോ�ോളിിന്റെ� കേ�ന്ദ്രമാായിി. കോ�ോഴിിക്കോ�ോടുംം കണ്ണൂരുംം നിിരവധിി ക്ലബ്ബുകൾ
രൂപപ്പെ�ട്ടു. തലശ്ശേ�രിി ഫുട്്ബോ�ോൾ ക്ലബ്്, ദിി കോ�ോസ്്മോ�ോപൊ�ൊളിിറ്റൻ ക്ലബ്്, ദിി യുണൈ�റ്റഡ്് അത്്ല
 റ്റ്്
ക്ലബ്്, മലബാാർ ക്രിിക്കറ്റ്് ക്ലബ്്, ദിി എൻചലഞ്ചേ�ഴ്സ്് ക്ലബ്് എന്നിിവ ഇതിിന്് ഉദാാഹരണങ്ങളാാണ്്.
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രമ്യയ കെ�.
കോ�ോതമംംഗലംം മാാർ അത്തനാാസിിയസ്് കോ�ോളേ�ജിിലെ� ചരിിത്ര വിിഭാാഗംം അസിിസ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസറാായിി
ജോ�ോലിി ചെ�യ്യുന്നു. ശ്രീീകണ്ഠപുരത്തെ� എസ്്.ഇ.എസ്്. കോ�ോളേ�ജ്് (2010), കണ്ണൂർ സർവ്വകലാാശാാല (2012,
2013), ഹിിസ്റ്ററിി ആൻഡ്് ഹെ�റിിറ്റേ�ജ്് സ്റ്റഡീീസ്് വകുപ്പിിൽ ഗസ്റ്റ്് ഫാാക്കൽറ്റിിയാായിി പ്രവർത്തിിച്ചിിട്ടുണ്ട്്.
കെ�.സിി.എച്ച്്.ആർ.-ന്റെ� പട്ടണംം എസ്കവേ�ഷനിിൽ (2011- 2012) റിിസർച്ച്് അസിിസ്റ്റന്റാായുംം പ്രവർത്തിിച്ചു.

ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന വിിളംംബരത്തിിന്റെ� എൺപത്തിിയഞ്ചാംം�
വർഷവുംം ‘ചൈൈത്രപ്രഭാാവ’ത്തിിന്റെ� കാാലിികപ്രസക്തിിയുംം
സുമിി ജോ�ോൺ കെ�.ജെ�.

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ .അക്വിി�നാാസ്് കോ�ോളേ�ജ്് .ഇടക്കൊ�ൊച്ചിി

പ്രബന്ധസംംഗ്രഹംം
1938-ൽ ഉള്ളൂർ എഴുതിിയ ചൈൈത്രപ്രഭാാവംം ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന വിിളംംബരംം വഞ്ചിിപ്പാാട്ടിിനെ� കേ�രളാാമോ�ോ
ഡേ�ണിിറ്റിിയുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിൽ വിിലയിിരുത്തുക എന്നതാാണ്് പ്രബന്ധലക്ഷ്യംം�. ദളിിതരുടെെയുംം
സ്ത്രീീകളുടെെയുംം ന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളുടെെയുംം സ്വവത്വവവുംം രാാജ്യയത്തിിന്റെ� ബഹുസ്വവരതയുംം വെ�ല്ലുവിിളിി നേ�രിിടുന്ന
കാാലഘട്ടത്തിിൽ ഈ കൃതിിയിിൽ അവതരിിപ്പിിക്കുന്ന ചിിന്തകൾ സവിിശേ�ഷ പ്രാാധാാന്യയമർഹിിക്കുന്നു.
വളരെെ പുരോ�ോഗമനാാത്മകമാായ നാാടാാണ്് കേ�രളംം എന്നു പറയുമ്പോ�ോഴുംം സമത്വാാ�ധിിഷ്ഠിിതമാായ ഒരു
സമൂഹംം ഇപ്പോ�ോഴുംം സംംജാാതമാായിിട്ടിില്ല എന്നുകാാണാംം�. എല്ലാാവർക്കുംം എല്ലാാ ക്ഷേ�ത്രങ്ങളിിലുംം പ്രവേ�
ശിിക്കുവാാനോ�ോ മുന്നാാക്ക-പിിന്നാാക്ക സ്ത്രീീ- പുരുഷ ഭേ�ദമന്യേ�േ പൗൗരോ�ോഹിിത്യംം� നിിർവ്വഹിിക്കുവാാനോ�ോ ഇന്നുംം
സാാധ്യയമല്ല. അതുകൊ�ൊണ്ടു തന്നെ� നവോ�ോത്ഥാാനചിിന്ത ഉദ്്ഘോ�ോഷിിക്കുന്ന ഈ കൃതിിക്ക്് കാാലിികമാായ
പ്രസക്തിിയുംം പ്രാാധാാന്യയവുംം ഉണ്ട്്.
താാക്കോ�ോൽ വാാക്കുകൾ: കേ�രളമോ�ോഡേ�ണിിറ്റിി–നവോ�ോത്ഥാാനംം–ചൈൈത്രപ്രഭാാവംം–ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന
വിിളംംബരംം

ആമുഖംം
ഭാാവിിതലമുറയുടെെ സാംം�സ്ക്കാാരിികയുക്തിിക്ക്് സ്വീീ�കാാര്യയമാായ രീീതിിയിിലുള്ള ചിിന്താാപരമാായ
നവോ�ോത്ഥാാനംം ഏതൊ�ൊരു കാാലഘട്ടത്തിിന്റെ�യുംം ആവശ്യയമാാണ്്. അതിിലേ�ക്കുള്ള ശക്തമാായ തുട
ക്കമാായിിരുന്നു ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന വിിളംംബരംം. എന്നാാൽ ഇന്നുംം അത്് ലക്ഷ്യയപ്രാാപ്തിിയിിൽ എത്തിി
യിിട്ടിില്ല. ആയിിരത്തിിത്തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി മുപ്പത്തിിയാാറ്് നവംംബർ പന്ത്രണ്ടിിന്് ചിിത്തിിരതിിരുനാാൾ
ബാാലരാാമവർമ്മ പുറപ്പെ�ടുവിിച്ച ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശന വിിളംംബരംം കേ�രളചരിിത്രത്തിിലെ� ശ്രദ്ധേ�യമാായ
സംംഭവമാാണ്്. അധിികാാരവുംം സ്വാാ�ധീീനവുംം ഉണ്ടാായിിരുന്ന സവർണ്ണജനതയുടെെ അയിിത്താാചാാര
ങ്ങളെെ ഖണ്ഡിിക്കുന്ന ഈ വിിളംംബരത്തെ� മഹാാത്മാാഗാാന്ധിി. ഇരുപതാംം� നൂറ്റാാണ്ടിിലെ� മഹാാത്ഭുതംം
എന്നുംം ജനങ്ങളുടെെ ആദ്ധ്യാാ�ത്മവിിമോ�ോചനത്തിിന്റെ� അധിികാാരരേ�ഖയാായ സ്മൃതിി എന്നുമാാണ്് വിിശേ�
ഷിിപ്പിിച്ചത്്.
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ആയിിരത്തിിതൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി മുപ്പത്തിിരണ്ടിിൽ ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ചു പഠിിച്ച്്
റിിപ്പോ�ോർട്ട്് സമർപ്പിിക്കാാൻ അന്നത്തെ� ദിിവാാനാായിിരുന്ന വിി.എസ്്. സുബ്രഹ്മണ്യയയ്യർ അധ്യയക്ഷ
നാായിി എട്ടംംഗസമിിതിിയെ� മഹാാരാാജാാവ്് ചുമതലപ്പെ�ടുത്തിി. ആയിിരത്തിിതൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി മുപ്പത്തിി
നാാല്് ജനുവരിി പതിിനൊ�ൊന്നിിന്് സമിിതിി റിിപ്പോ�ോർട്ട്് സമർപ്പിിച്ചു. ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനത്തെ� സംംബന്ധിിച്ച്്
വ്യയത്യയസ്ത അഭിിപ്രാായമാാണ്് സമിിതിി അംംഗങ്ങൾക്ക്് ഉണ്ടാായിിരുന്നത്്. അവർണ്ണർക്ക്് ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�
ശനംം നല്കണമെെന്ന നിിലപാാടെെടുത്ത സമിിതിി അംംഗമാായ ഉള്ളൂർ എസ്് പരമേേശ്വവരയ്യർക്ക്് ബ്രാാഹ്മ
ണസഭ ഭ്രഷ്ട്് കല്പിിച്ചു. ഇതറിിഞ്ഞപ്പോ�ോൾ “ഇന്നു മുതൽ ഞാാൻ മനുഷ്യയനാായിി” എന്നാാണ്് അദ്ദേേഹംം
പ്രതിികരിിച്ചത്്. ഉള്ളൂരിിന്റെ� നിിലപാാടിിനോ�ോട്് അന്നത്തെ� ദിിവാാനാായിിരുന്ന സിി.പിി. രാാമസ്വാാ�മിി അയ്യരുംം
യോ�ോജിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനംം നടപ്പാാക്കണമെെന്ന്് രാാജാാവിിനോ�ോട്് ആവശ്യയപ്പെ�ട്ടു. ഗാാന്ധിി
ജിിയുമാായുള്ള ആയിിരത്തിി തൊ�ൊള്ളാായിിരത്തിി ഇരുപത്തിിയഞ്ചിിലെ� കൂടിിക്കാാഴ്ചയുംം അന്ന്് നല്കിിയ
വാാഗ്ദാാനവുംം അദ്ദേ�ഹത്തിിന്് പ്രചോ�ോദനംം നല്കിി. തുടർന്ന്് ക്ഷേ�ത്ര പ്രവേ�ശന വിിളംംബരംം പ്രഖ്യാാ�പിിച്ചു.
അദ്ദേേഹത്തിിന്റെ� ആർജ്ജവത്തെ� പ്രകീീർത്തിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്്. ഉള്ളൂർ രചിിച്ച്് മഹാാരാാജാാവിിന്് സമർപ്പിി
ച്ചതാാണ്് ‘ചൈൈത്രപ്രഭാാവംം ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനവിിളംംബരംം വഞ്ചിിപ്പാാട്ട്്’. രാാജപ്രശസ്തിിയിിൽക്കവിിഞ്ഞ
അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഈ കാാവ്യംം�. പ്രസക്തമാായ നവോ�ോത്ഥാാന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്നു.
ഉള്ളൂർ എസ്്. പരമേ�ശ്വവരയ്യർ. നവസമൂഹസൃഷ്ടിിക്കാായിി കർമ്മനിിരതനാായ കവിിയാാണ്്.
‘ചൈൈത്രപ്രഭാാവ’ത്തിിൽ അദ്ദേേഹംം തന്റെ� നിിലപാാടുകൾ ശക്തമാായ ഭാാഷയിിൽ ആവിിഷ്ക്കരിിച്ചിിരിിക്കു
ന്നു. ആചാാരങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം കാാലാാനുസൃതമാായിി പരിിഷ്ക്കരിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്.
ഓരോ�ോ തലമുറയ്ക്കുംം ഇക്കാാര്യയത്തിിൽ ഉത്തരവാാദിിത്വവമുണ്ടെ�ന്ന്് കവിി ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നു. മനുഷ്യയൻ
അവന്റെ� സ്വവന്തംം നിിലവാാരത്തിിലേ�ക്ക്് ദൈൈവത്തെ� തരംംതാാഴ്ത്തുന്നതിിന്റെ� ഫലമാാണ്് വിികലമാായ
ആചാാരങ്ങൾ.
“പൂച്ചകൾക്കുംം പുഴുക്കൾക്കുംം പുല്ലുകൾക്കുംം പൂഴിികൾക്കുംം
സ്വേ�േച്ഛപോ�ോലെ� കുടിികൊ�ൊൾവാാനുണ്ടവകാാശംം;
മനുഷ്യയർക്കുംം മാാത്രമതിിൽ—മനുഷർതൻ സോ�ോദരർക്കു
നൂണുകൂടാാ പിിതാാവിിനെ� കൈൈകൂപ്പിിപ്പോ�ോവാാൻ;
അയിിത്തമാായ്് ദേേവനപ്പോ�ോ,ളഖിിലവുംം കുട്ടിിച്ചോ�ോറാായ്്;
ഭയദമാം�ം ഭൂകമ്പമാായ്്; പ്രളയവുമാായ്്.
അളക്കുന്നുവല്ലോ�ോ മർത്ത്യാാ�! നിിന്റെ� പൊ�ൊട്ടമുഷ്ടിികൊ�ൊണ്ടീീയുലകെ�ങ്ങുംം നിിറഞ്ഞുള്ളോ�ോരുടയോ�ോനെ� നീീ!” (2020: 1032 )
എല്ലാാജീീവജാാലങ്ങൾക്കുംം വിിവേ�ചനമിില്ലാാതെ� സ്വവതന്ത്രമാായിി ജീീവിിക്കാാൻ അവകാാശമുള്ള ഈ
ലോ�ോകത്ത്് മനുഷ്യയന്് മാാത്രമാാണ്് അയിിത്തവുംം അശുദ്ധിിയുംം മനുഷ്യയൻ തന്നെ� കല്പിിക്കുന്നത്്; മനുഷ്യയ
ചിിന്തയിിലെ� ശുദ്ധാാശുദ്ധിികൾ ദൈൈവത്തിിന്റെ�മേേൽ ആരോ�ോപിിക്കുന്നത്് യുക്തിിസഹമല്ല. . കുഞ്ഞുങ്ങൾ
എടുക്കണമെെന്ന്് നിിർബന്ധംം പിിടിിക്കുമ്പോ�ോൾ മുണ്ട്് അഴുക്കാാകുമെെന്ന്് പറഞ്ഞ്് ഒഴിിഞ്ഞുമാാറുന്ന
മനുഷ്യയസ്വവഭാാവംം തന്നെ�യാാണ്് ദൈൈവത്തിിനുംം എന്ന്് വിിചാാരിിക്കരുത്് എന്ന്് കവിി വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ദൈൈവവിിശ്വാാ�സത്തിിന്റെ� അടിിസ്ഥാാനംം മനുഷ്യയന്റെ� ചിിന്തകൾക്കുംം ശാാസ്ത്രയുക്തിികൾക്കുംം
വിിശദീീകരിിക്കാാനാാകാാത്ത ഒരു ശക്തിി പ്രപഞ്ചത്തിിന്റെ� നിിലനിില്പിിന്് പിിന്നിിൽ ഉണ്ട്് എന്നതാാണ്്.
എന്നാാൽ, ഇന്ന്് സാാമാാന്യയയുക്തിികൊ�ൊണ്ടുപോ�ോലുംം ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യാാവുന്ന പല കാാര്യയങ്ങളുംം വിിശ്വാാ�സംം
എന്ന പേ�രിിൽ നിിലകൊ�ൊള്ളുന്നു. മാാനവിികതയ്ക്കുംം സാാഹോ�ോദര്യയത്തിിനുംം ആത്യയന്തിികമൂല്യംം� കല്പിിക്ക
പ്പെ�ടുമ്പോ�ോഴാാണ്് ആചാാരാാനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ നവീീകരിിക്കപ്പെ�ടുന്നത്്. പുരോ�ോഗമനാാശയങ്ങൾക്ക്് തടസ്സംം
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നിിന്നവർ എല്ലാാക്കാാലത്തുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്.
“പത്തുനാാലാായിിരംം വർഷംം മുമ്പിിരുന്ന മനുഷ്യയർക്കേ�
ബുദ്ധിിയുള്ളൂവെ�ന്നുറയ്ക്കുംം രുദ്രഭക്തർ. ;” (പുറംം 1033 )
എന്ന്് കവിി തന്റെ� നിിലപാാട്് വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
“പാാമ്പിിനേ�യുംം കാാവിിൽ വെ�ച്ചു കൈൈതൊ�ൊഴുന്നുകേ�രളീീയർ
പാാമ്പിിനെ�ക്കാാൾപ്പതിിതനോ�ോ പാാവംം മനുഷ്യയൻ? ” (പുറംം 1034 )
എന്ന്് ബാാലനാായ ചിിത്തിിരതിിരുനാാളിിന്റെ� മഹാാറാാണിിയോ�ോടുള്ള ചോ�ോദ്യയത്തിിൽ. എല്ലാാ ജീീവജാാലങ്ങ
ളെ�യുംം സമഭാാവനയോ�ോടെെ കാാണുന്ന ഭാാരതീീയദർശനവുംം കടന്നുവരുന്നുണ്ട്്. സ്ത്രീീകളുടെെയുംം ദളിിത്്
വിിഭാാഗങ്ങളുടെെയുംം ന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളുടെെയുംം സ്വവത്വംം� ചോ�ോദ്യം�ം ചെ�യ്യപ്പെ�ടുന്ന ഈ കാാലഘട്ടത്തിിൽ ഈ
ചോ�ോദ്യയത്തിിന്് സവിിശേ�ഷമാായ പ്രാാധാാന്യയമുണ്ട്്.
ഓരോ�ോ തലമുറയ്ക്കുംം സാാമൂഹിിക സാംം�സ്ക്കാാരിിക പുരോ�ോഗതിിയിിൽ തങ്ങളുടേേതാായ ഉത്തരവാാദിി
ത്തങ്ങളുണ്ട്്. ഭരണകർത്താാക്കളുടെെ ഉചിിതമാായ ഇടപെ�ടലുകളാാണ്് പല അനാാചാാരങ്ങളെെയുംം
ഇല്ലാാതാാക്കിിയതെ�ന്ന്് ചരിിത്രംം സാാക്ഷ്യയപ്പെ�ടുത്തുന്നു. ആചാാരങ്ങളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം ഏതെ�ങ്കിി
ലുമൊ�ൊരു വിിഭാാഗത്തിിന്റെ� അവകാാശത്തെ�യോ�ോ അന്തസ്സിിനെ�യോ�ോ ഹനിിക്കുന്നതാായാാൽ അവിിടെെ
ഇടപെ�ടേ�ണ്ട ഉത്തരവാാദിിത്വംം� ഭരണസംംവിിധാാനത്തിിന്് ഉണ്ട്്.
“ശ്രുതിികളുംം സ്മൃതിികളുംം ചിികഞ്ഞുനോ�ോക്കുകിിൽക്കാാണാാ
മതിിലെ�ല്ലാാമനുസ്യൂൂതമാായൊ�ൊരുതത്വംം�.
ഒരിിക്കലുമസ്മൽപൂർവരിിരുന്നവരല്ലന്നന്നു
പരിിഷ്ക്കരിിച്ചിിടാാതെ� തന്മതാാചാാരങ്ങൾ.
അല്ലയെ�ങ്കിിൽപ്പഴയോ�ോരീീഹർമ്മ്യയമെെന്നേ� കാാലത്തിിന്റെ�
മല്ലുതട്ടിിൽ മണ്മറഞ്ഞുപോ�ോയിിരുന്നേ�നേ�. ” (പുറംം 1036 )
ശ്രുതിികളുംം സ്മൃതിികളുംം കാാലാാനുസൃതമാായിി പരിിഷ്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടിിട്ടുണ്ട്്. അതുകൊ�ൊണ്ടാാണ്് അവയ്ക്ക്്
നൂറ്റാാണ്ടുകൾക്കിിപ്പുറവുംം നിിലനിില്ക്കാാൻ കഴിിഞ്ഞത്് എന്ന്് കവിി സമർത്ഥിിക്കുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണിികൾ
ചെ�യ്ത്് പരിിഷ്ക്കരിിക്കാാത്ത ഗൃഹങ്ങൾ കാാലക്രമത്തിിൽ ഇടിിഞ്ഞുവീീഴുംം. അതുപോ�ോലെ�തന്നെ�യാാണ്്
ആചാാരങ്ങളുംം. കേ�രള നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� പ്രധാാന പരിിഗണനാാമേ�ഖലയാായിിരുന്നു ആചാാരപ
രിിഷ്ക്കരണംം. ജാാതിിവ്യയവസ്ഥ ദുസ്സഹമാായപ്പോ�ോൾ മതപരിിവർത്തനംം സാാധാാരണമാായിി. അതോ�ോടെെ
ദളിിതരെെ ഹിിന്ദുക്കളാായിി കണക്കാാക്കാാനുംം ക്ഷേ�ത്രപ്രവേ�ശനത്തിിന്് അനുമതിി നല്കിി ഹിിന്ദുമതത്തിിന്റെ�
ഭാാഗമാാക്കാാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാായിി. ദളിിതരെെ ഹിിന്ദുത്വവവത്്ക്കരിിക്കുന്നതിിന്റെ� ഭാാഗമാായിി നടന്ന
പരിിഷ്ക്കരണത്തിിൽ കീീഴാാളസ്വവത്വവവുംം അവരുടെെ ആരാാധനാാമൂർത്തിികളുംം അവഗണിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ബ്രാാ
ഹ്മണാാചാാരങ്ങളിിലേ�ക്കുള്ള പരിിവർത്തനംം നവോ�ോത്ഥാാനമാായിി അക്കാാലത്ത്് വിിലയിിരുത്തപ്പെ�ട്ടു.
“വരയ്ക്കുകയത്രേ�ചെ�യ്തു തൂലിികകൊ�ൊണ്ടവിിടുന്നു
ഭാാരതഭൂദേ�വിിയുടെെ യഥാാർത്ഥചിിത്രംം
കുറിിക്കുകയത്രേ� ചെ�യ്തൂഗുണനിിധിി ഭാാഗധേ�യഗരിിഷ്ഠമാം�ം കേ�രളത്തിിൻ കീീർത്തിിജാാതകംം
തിിരുത്തുകയത്രേ� ചെ�യ്തു ഹരിിജനനിിടിിലത്തിിൽ
പ്പരമേ�ഷ്ഠിി വിിന്യയസിിച്ച ദുരക്ഷരങ്ങൾ.” (പുറംം 1037 )
കവിി രാാജവിിളംംബരത്തെ�. ഭാാരത ഭൂദേ�വിിയുടെെ യഥാാർത്ഥ ചിിത്രമാായുംം കേ�രളത്തിിന്റെ� കീീർത്തിി
ജാാതകമാായുംം അടയാാളപ്പെ�ടുത്തുന്നു. തിിരുവിിതാംം�കൂർ രാാജ്യംം� ഈ വിിളംംബരത്തിിലൂടെെ ഭാാരതത്തിിനു
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മുഴുവൻ മാാതൃകയാായിി. അതേ�ത്തുടർന്ന്് ഉണ്ടാായ സംംഭവങ്ങളെെ ഇപ്രകാാരംം ആവിിഷ്ക്കരിിക്കുന്നു.
“അതുവരെെയധഃഃസ്ഥരാായശുദ്ധരാായെ�വിിടെെയോ�ോ
ഗതിികെ�ട്ടു കിിടന്നോ�ോരു ഹരിിജനങ്ങൾ
സവർണർതൻ ക്ഷേ�ത്രംം കണ്ടാാൽ ശത്രുദുർഗ്ഗമെെന്നുകല്പിിച്ചവശരാായരണ്ടോ�ോടുമശരണന്മാാർ.
കുളിിച്ചോ�ോരോ�ോകുറിിയിിട്ടു വെ�ളുത്തമുണ്ടുടുത്തതാാ
വിിളംംബരവിിമാാനത്തിിൽക്കയറിി നീീളേ�
തൊ�ൊഴുകൈൈപ്പൂമൊ�ൊട്ടുയർത്തിി മിിഴിിയിിണയിിങ്കൽനിിന്നു
വഴിിയുന്ന വിിണ്്പുഴയിിൽ വീീണ്ടുംം മുഴുകിി
അണിിനിിര,ന്നഴിിനിിലയക,ന്നകതളിിർ തെ�ളിിഞ്ഞണയുന്നു ദേേവസേ�വയ്ക്കനന്യയതന്ത്രർ.
‘വരുവിിനിിങ്ങോ�ോട്ടു; വേ�ഗംം വരുവിിൻ, നിിങ്ങളെെക്കാാത്തു
മരുവുന്നു ഞങ്ങ’ളെെന്നു സവർണമുഖ്യയർ
പറയുന്നു; നയിിക്കുന്നു ഭഗവാാന്റെ� തിിരുമുമ്പിിൽ;
പരിിചയിിപ്പിിച്ചിിടുന്നു പരിിസരങ്ങൾ.” (പുറംം 1038)
ക്ഷേ�ത്രപരിിസരവുംം ആചാാരങ്ങളുംം ഒട്ടുംം പരിിചയമിില്ലാാത്തവർ ആദ്യയമാായിി ക്ഷേ�ത്രത്തിിൽ പ്രവേ�ശിി
ക്കുന്നതിിന്റെ� ദൃശ്യാാ�വിിഷ്ക്കാാരമാാണ്് ഈ വരിികൾ. ദളിിതരുടെെ ക്ഷേ�ത്ര പ്രവേ�ശനംം അന്ന്് ഇത്രയുംം
ആവേ�ശത്തോ�ോടുകൂടിി സ്വീീ�കരിിച്ചതു്് പുരോ�ോഗമനവാാദിികളാായ ഒരു ന്യൂൂനപക്ഷമാായിിരുന്നു. ഇരുപതാംം�
നൂറ്റാാണ്ടിിന്റെ� ആദ്യയകാാലത്ത്് സംംഭവിിച്ച നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്് തത്തുല്യയമാായ തുടർച്ച ഉണ്ടാായിില്ല.
മിിശ്രവിിവാാഹത്തെ� ശക്തമാായിി എതിിർക്കുന്ന യാാഥാാസ്ഥിിതിികവിിഭാാഗംം ജാാതിിമതഭേേദമെെന്യെ�െ
നമ്മുടെെ സമൂഹത്തിിലുണ്ട്്. ദുരഭിിമാാനക്കൊ�ൊലയോ�ോളംം അത്് എത്തിി നിില്ക്കുന്നു. ജാാതിിയുടെെ പേ�രിിൽ
കലാാകാാരന്മാാർക്ക്് അവസരംം നിിഷേ�ധിിച്ച സംംഭവങ്ങളുംം ഉണ്ടാായിിട്ടുണ്ട്്. ആചാാരപരിിഷ്ക്കരണങ്ങൾ
ശക്തമാായിി എതിിർക്കപ്പെ�ടുന്ന കാാലഘട്ടംം കൂടിിയാാണിിത്്.

ഉപസംംഹാാരംം
ദളിിതരുടെെയുംം ന്യൂൂനപക്ഷങ്ങളുടെെയുംം സ്ത്രീീകളുടെെയുംം സ്വവത്വവവുംം രാാജ്യയത്തിിന്റെ� ബഹുസ്വവരതയുംം
പ്രതിിസന്ധിികൾ നേ�രിിടുന്ന ഈ കാാലഘട്ടത്തിിലാാണ്് കേ�രളാാമോ�ോഡേ�ണിിറ്റിി വിിലയിിരുത്തപ്പെ�
ടുന്നത്്. 1938-ൽ എഴുതപ്പെ�ട്ട ചൈൈത്രപ്രഭാാവംം, നൂറ്റാാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ്്, അന്നത്തെ� സാംം�സ്കാാരിിക
പാാരിിസ്ഥിിതിിക സാാഹചര്യയങ്ങൾക്ക്് അനുസരിിച്ച്് രൂപപ്പെ�ടുത്തിിയ അനുഷ്ഠാാനങ്ങൾ പലതുംം ഇന്നുംം
അതേ� രീീതിിയിിൽ പിിന്തുടരുന്നതിിലെ� നിിരർത്ഥകതയെ�ക്കുറിിച്ച്് ചിിന്തിിക്കാാൻ പ്രേ�രിിപ്പിിക്കുന്നു. പ്ര
കൃതിിയിിലെ� എല്ലാാത്തിിന്റെ�മേ�ലുംം അധിികാാരംം ഉള്ളവൻ എന്ന നിിലയിിൽ നിിന്ന്് പരിിസ്ഥിിതിിയുടെെ
സംംരക്ഷകൻ എന്ന ഉത്തരവാാദിിത്വവത്തിിലേ�ക്ക്് മനുഷ്യയൻ സ്വവയംം മാാറേേണ്ടിിയിിരിിക്കുന്നു. നമ്മുടെെ
വിിശ്വാാ�സങ്ങളുംം കാാഴ്ചപ്പാാടുകളുംം അനുഷ്ഠാാനങ്ങളുംം സ്ത്രീീ-പുരുഷ സമത്വവത്തിിനുംം പാാരിിസ്ഥിിതിികമൂ
ല്യയങ്ങൾക്കുംം പ്രാാധാാന്യംം� നല്കിി പരിിഷ്ക്കരിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്്. നവോ�ോത്ഥാാനംം എല്ലാാ കാാലഘട്ടങ്ങളിിലുംം
സംംഭവിിക്കേ�ണ്ടതാാണ്് എന്ന വസ്തുതയാാണ്് ചൈൈത്രപ്രഭാാവംം നമ്മെ� ഓർമ്മിിപ്പിിക്കുന്നത്്.

സഹാായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
1.

ഉള്ളൂർ എസ്്. പരമേ�ശ്വവരയ്യർ. ഉള്ളൂർക്കവിിതകൾ സമ്പൂർണ്ണംം. ഡിി.സിി. ബുക്സ്് കോ�ോട്ടയംം 2020

2.

ചന്ദ്രശേ�ഖരൻ നാായർ സിി.കെ�. . മഹാാകവിി ഉള്ളൂർ. കേ�രള സർവ്വകലാാശാാല. തിിരുവനന്തപുരംം 2001
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3.

വടക്കുംംകൂർ രാാജരാാജവർമ്മ രാാജാാ. ഉള്ളൂർ മഹാാകവിി. സാാഹിിത്യയപ്രവർത്തക സഹകരണസംംഘംം കോ�ോട്ടയംം 1966.

4.

രാാമചന്ദ്രൻ നാായർ കെ�. വേ�ലാായുധൻ പിിള്ള പിി.വിി. (സമ്പാാ.) മഹാാകവിി ഉള്ളൂരുംം മലയാാളസാാഹിിത്യയവുംം കേ�രള
സർവ്വകാാലാാശാാല. തിിരുവന്തപുരംം 1978.

5.

https://en. m. wikipedia. org/wiki/Temple-Entry-Proclamation

സുമിി ജോ�ോൺ കെ�.ജെ�.
ആലപ്പുഴ ജിില്ലയിിലെ� കടക്കരപ്പള്ളിി സ്വവദേ�ശിി. ഇടക്കൊ�ൊച്ചിി അക്വിി�നാാസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ മലയാാളംം അസിി
സ്റ്റന്റ്് പ്രൊ�ൊഫസർ. എറണാാകുളംം മഹാാരാാജാാസ്് കോ�ോളേ�ജിിൽ പാാർട്് ടൈംം� ഗവേ�ഷക.

നവകവിിതയുംം ഭാാവനാാലോ�ോകവുംം
എ.എസ്്. പ്രതീീഷ്്

അസിി. പ്രൊ�ൊഫസർ, മലയാാളവിിഭാാഗംം, ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയസംംസ്കൃതസർവകലാാശാാല

മലയാാളകവിിതയിിൽ ആധുനിികോ�ോത്തരത എന്ന പേ�രിിൽ കെ�. അയ്യപ്പപ്പണിിക്കർ പരിിചയപ്പെ�ടു
ത്തിിയ പോ�ോസ്റ്റ്്മോ�ോഡേ�ണിിസംം അഥവാാ ഉത്തരാാധുനിികത ഇന്ന്് ശക്തമാായ ഒരു കലാാതന്ത്രമാാണ്്.
വിിവരസാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയുടെെ വളരെെ പെ�ട്ടന്നുള്ള വിികാാസത്തോ�ോടെെ ടെെലിിവിിഷനുംം കമ്പ്യൂൂട്ടറുംം
ലാാപ്ടോ�ോപ്പുംം ഇന്റർനെ�റ്റുംം വീീഡിിയോ�ോയുംം ഇൻഫർമേ�ഷൻ ടെെക്നോ�ോളജിിയുംം വിിനോ�ോദവിിജ്ഞാാന വ്യയ
വസാായങ്ങളുംം ഒക്കെ�ച്ചേ�ർന്ന്് ഒരു നവസമൂഹത്തെ� സൃഷ്ടിിച്ചു. അതോ�ോടെെ യന്ത്രവത്്കൃതജീീവിിതംം
നയിിക്കുന്ന സമൂഹത്തിിൽ സർവതുംം ചരക്കുകളാായിി മാാറിി. ചരിിത്രവുംം സംംസ്ക്കാാരവുംം സൗൗന്ദര്യയവുംം
ജീീവിിതവുംം വാാണിിജ്യയവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ടു. ദൃശ്യയമാാധ്യയമങ്ങൾ നേ�ടിിയെ�ടുത്ത അമിിതപ്രാാധാാന്യംം�
മാാർഷൽ മക്്ലൂഹൻ പറയുംം പോ�ോലെ� സമൂഹത്തെ� കാാഴ്ചകളുടെെ സമൂഹമാാക്കിി മാാറ്റിി. കാാഴ്ചകളുടെെ
സമൂഹത്തിിൽ ഉത്സവാാത്മകജീീവിിതംം നയിിക്കുമ്പോ�ോഴുംം ആത്മാാവിിന്റെ� ഉള്ളറകളിിൽ തനിിക്ക്്
പൈൈതൃകവുംം അന്തസത്തയുംം നഷ്ടപ്പെ�ടുന്നത്് ചിിലരെെങ്കിിലുംം തിിരിിച്ചറിിഞ്ഞു.
ഏകസ്വവരതയിിൽ നിിന്നുംം ബഹുസ്വവരതയിിലേ�ക്കുള്ള മാാറ്റമാാണ്് ഉത്തരാാധുനിിക എഴുത്തുകൾ.
ഉത്തരാാധുനിികത സമകാാലിികന്് നൽകിിയത്് നവോ�ോത്ഥാാനത്തിിന്റെ� നവീീന പാാരാായണാാനുഭവ
ങ്ങളാാണ്്. വിിവരസാാങ്കേ�തിികതയുടെെ വിികാാസപരിിണാാമഘട്ടങ്ങളിിലുംം അതിിന്റെ� വിിവരക്കേ�ടുകളെെ
തുറന്നെ�ഴുതാാനുള്ള വിിവരസാാങ്കേ�തിിക വിിപരീീതത്വംം�, നവ്യയവിികസന സങ്കല്പങ്ങളെ� പൊ�ൊളിിച്ചെ�ഴുതുന്ന
പാാരിിസ്ഥിിതിിക അവബോ�ോധംം, ആണ്കോ�ോയ്മയുടെെ ധാാർഷ്ട്യയത്തെ� തുറന്നുകാാണിിക്കുന്ന പെ�ണ്ണെ�ഴു
ത്ത്്, പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിന്റെ� അതിിതീീവ്രവാാദത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്ന ആണെ�ഴുത്ത്്, ദേേശീീയതയുടെെയുംം
അതിിദേേശീീയതയുടെെയുംം പ്രാാദേേശിികതയുടെെയുംം അതിിരുകൾ അടർത്തിിമാാറ്റിി എഴുതപ്പെ�ടുന്ന അന്തർ
ദേ�ശീീയത, ലൈംം�ഗിികതയുടെെയുംം ലിംം�ഗവിിവേ�ചനത്തിിന്റെ�യുംം അടരുകളെ� വേ�ർതിിരിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന
വിിമതലൈംം�ഗിികത, മേ�ലാാളരുടെെ വർഗ്ഗമേ�ധാാവിിത്വവത്തെ�യുംം ദയാാരാാഹിിത്യയത്തെ�യുംം കണക്കു
പറഞ്ഞ്് പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുന്ന ദളിിതെ�ഴുത്ത്്, പ്രകൃതിിയെ�യുംം പച്ചപ്പിിനെ�യുംം മാായ്്ച്ചു കളയുന്ന ക്രൂരഫ
ലിിതങ്ങൾക്കെ�തിിരാായ പരിിസ്ഥിിതിിരചന, ആഗോ�ോളവത്്ക്കരണത്തിിന്റെ� ദൂഷ്യയവശങ്ങളെെ പഴിിക്കുന്ന
എഴുത്ത്്, പ്രത്യയയശാാസ്ത്രപരാാജയങ്ങളെെ അപനിിർമ്മിിച്ചെ�ടുക്കുന്ന ആന്റിിഐഡിിയോ�ോളജിിക്കൽ
എഴുത്ത്്-എന്നിിവയൊ�ൊക്കെ� ഉത്തരാാധുനിികന്റെ� പാാരാായണാാനുഭവങ്ങളെ� വ്യയതിിരിിക്തവുംം ഊർജ്ജ
സ്വവലവുമാാക്കിി. അതിിൽ നോ�ോവലിിനെ�യുംം ചെ�റുകഥയെ�യുംം അപേ�ക്ഷിിച്ച്് ഏറെെ ചർച്ച ചെ�യ്യപ്പെ�ട്ടത്്
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കവിിത തന്നെ�യാായിിരുന്നു. ബൃഹദാാഖ്യാാ�നങ്ങൾ ലഘുവാാഖ്യാാ�നങ്ങൾക്ക്് വഴിിമാാറുകയുംം വിിശാാലമാായ
അർത്ഥങ്ങളുംം ആശയങ്ങളുംം അതിിൽ നിിന്നു രൂപപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തത്് വാായനക്കാാരന്് പ്രാാമുഖ്യംം�
ലഭിിച്ച ഉത്തരാാധുനിിക കാാലഘട്ടത്തിിൽ എഴുത്തിിന്റെ�യുംം വാായനയുടെെയുംം വിിജയമാായിിരുന്നു.
ഭാാവനാാലോ�ോകത്തിിനു മുന്നിിലുള്ള ‘മാാന്ത്രിിക യവനിിക’ ഉപേ�ക്ഷിിച്ച ശേ�ഷംം അതിിനപ്പുറത്തുള്ള
ബൃഹത്താായ ലോ�ോകത്തെ� കണ്ടെ�ത്താാൻ എഴുത്തുകാാരനാാവണംം എന്നാാണ്് നോ�ോവലെ�ഴുത്തിിനെ�പ്പറ്റിി
‘ദ്് കർട്ടണ്’ എന്ന ലേ�ഖന സമാാഹാാരത്തിിൽ മിിലാാൻ കുന്ദേ�ര പറഞ്ഞത്്. അദ്ദേേഹംം പറഞ്ഞത്്
നോ�ോവലിിനെ�പ്പറ്റിിയാാണെ�ങ്കിിലുംം പ്രസ്തുതാാഭിിപ്രാായംം അന്വവർത്ഥമാാകുന്നത്് കവിിതാാരചനയെ� സംംബ
ന്ധിിച്ചാാണ്്. സ്വവന്തംം വ്യയക്തിിത്വവത്തിിനുംം ജീീവിിതത്തിിനുംം ചുറ്റുപാാടുകൾക്കുംം അപ്പുറത്തുള്ള ദൃശ്യയങ്ങളെ�
കാാണാാനുംം അവയെ� വിിശിിഷ്ടാാനുഭവങ്ങളാാക്കിി അവതരിിപ്പിിക്കാാനുമുള്ള നൈൈപുണ്യംം� എഴുത്തുകാാ
രനുണ്ടാാവണംം. എങ്കിിൽ മാാത്രമേേ ഉൾക്കാാഴ്ചയുടെെ സർവ്വാാധിിപത്യംം� കൊ�ൊണ്ട്് വാായനാാനുഭവത്തിി
ന്റെ� വ്യയത്യയസ്തതലങ്ങൾ ആവിിഷ്ക്കരിിക്കാാൻ അയാാൾക്കു കഴിിയൂ. സീീമാാതീീതമാായ ഉൾക്കാാഴ്ചകളുടെെ
ലാാവണ്യംം� അതിിലുണ്ട്് എന്നത്് റഫീീക്ക്് അഹമ്മദ്്, രാാഘവൻ അത്തോ�ോളിി, സിി.അയ്യപ്പൻ,
എംം.ബിി.മനോ�ോജ്്, ധന്യാാ�രാാജ്്, മോ�ോഹനകൃഷ്ണൻ കാാലടിി, വിി.എംം.ഗിിരിിജ, കണിിമോ�ോൾ, രോ�ോഷ്്നിി
സ്വവപ്ന, സംംപ്രീീത, സെ�ബാാസ്റ്റ്യയൻ, പിി.ടിി.ബിിനു, എസ്്.ജോ�ോസഫ്്, പവിിത്രൻ തീീക്കുനിി എന്നിിങ്ങനെ�
യുള്ള നവീീന കവിികളുടെെ രചനകൾ വ്യയക്തമാാക്കുന്നു.
ഉത്തരാാധുനിികതയിിൽ കവിിത ഒരു സീീസ്്മോ�ോഗ്രാാഫ്് പോ�ോലെ� വർത്തിിക്കുകയുംം സാാമൂഹിിക
സാംം�സ്ക്കാാരിിക ചലനങ്ങളെെ കൃത്യയമാായിി ഒപ്പിിയെ�ടുക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നുവെ�ന്ന്് ഈ കവിിതകൾ
സൂക്ഷ്മമാായിി വാായിിച്ചാാൽ മനസ്സിിലാാകുംം. കെ�.ജിി.ശങ്കരപിിള്ളയുടെെ കുടഞ്ഞെ�റിിയാാൻ ശ്രമിിക്കുന്ന
രാാജാാവിിന്റെ� കവിിതകൾ, അതിിനാാൽ ഞാാൻ ഭ്രാാന്തനാായിില്ല, മുരുകൻ കാാട്ടാാക്കടയുടെെ കണ്ണട,
ബാാഗ്ദാാദ്്, ദേേശമംംഗലംം രാാമകൃഷ്ണന്റെ� ഇപ്പോ�ോൾ ഇവിിടെെ, കരോ�ോൾ പോ�ോലുള്ള കവിിതകൾ ഇതിിനു
തെ�ളിിവാാണ്്. മങ്ങിിയ കാാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്ത സമൂഹത്തിിന്് കണ്ണാാടിി ആവശ്യയമാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്്
സമകാാലിിക സാാമൂഹിികയാാഥാാർത്ഥ്യയങ്ങളെെ തുറന്നു കാാട്ടുന്നു. ഒടുവിിൽ
“നിിങ്ങൾ ദൈൈവത്തെ� വിിളിിച്ചു കേ�ഴുന്നു
ദൈൈവംം ആരെെവിിളിിച്ചു കേ�ഴുന്നു” (കരോ�ോൾ–ദേ�ശമംംഗലംം രാാമകൃഷ്ണൻ)
എന്ന അവസ്ഥയിിലേ�ക്ക്് എത്തുന്നു. “അകംംമൊ�ൊഴിിയുംം പുറമൊ�ൊഴിിയുംം ദേേശമൊ�ൊഴിിയുംം തെ�രുമൊ�ൊഴിിയുംം
ഈ കവിിതകളിിലുണ്ട്്.”1 ആറ്റൂർരവിിവർമ്മ കരോ�ോളിിന്റെ� അവതാാരിികയിിൽ ദേ�ശമംംഗലത്തെ�പ്പറ്റിി
ഇങ്ങനെ� പറഞ്ഞത്് ഉത്തരാാധുനിിക കവിികളെ�ക്കൂടിി ഉദ്ദേേശിിച്ചാാകണംം. വ്യയക്ത്യയനുഭവങ്ങളുടെെ
ആധിിക്യയവുംം ഭാാഷാാപ്രയോ�ോഗവൈൈഭവവുംം ഉത്തരാാധുനിിക കവിിതയെ� വേ�റിിട്ടുനിിർത്തുന്നു.
“ഓർമ്മ നീീർത്തുള്ളിി വീീണ വീീഡിിയോ�ോയന്ത്രത്തിിൻ വ്യൂൂ
ഫൈൈൻഡറിിലിിപ്പോ�ോൾ ചെ�മ്മണ്പാാതചാായുന്നകുന്ന്്
കുന്നിിലെ�പ്പെ�രുമഴ, മാാനത്തെ� മാാരിിക്കൊ�ൊമ്പത്തേ�റുംം രാാഘവൻ, കുഞ്ഞിിക്കയ്യിിൽ മൂവർണ്ണക്കൊ�ൊടിിതാാഴത്തു ‘രാാകോ�ോ രാാകോ�ോന്നീീറനാായിി പാാറുക്കുട്ടിി”
			
(ഏകാാന്തതയുടെെ അമ്പതുവർഷങ്ങൾ –അൻവർ അലിി)
ഇങ്ങനെ�യാാണ്് ഉത്തരാാധുനിിക കവിിത പലപ്പോ�ോഴുംം കാാഴ്ചകളുടെെ കലയാായിി മാാറുന്നത്്. കാാണുന്നത്്
എങ്ങനെ�യെ�ന്നല്ല കാാണുന്നതെ�ങ്ങനെ�യാാകണംം എന്ന വീീക്ഷണമാാണിിത്്.
“സഞ്ചിിയുംം തൂക്കിിനടപ്പു ഞാാൻ
കങ്കാാരുത്തള്ളയെ�പ്പോ�ോലെ�
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എന്താാണിിതിിനുള്ളിിലെ�ന്നു ചോ�ോദിിക്കേ�ണ്ട
സഞ്ചിിതസംംസ്ക്കാാരമെെന്നൊ�ൊന്നിില്ലേ�” (സഞ്ചിി–കെ�.ആർ.ടോ�ോണിി)
സംംസ്കാാര സഞ്ചയത്തിിനിിടയിിലുള്ള ദോ�ോഷങ്ങളെെ മാാറ്റിിക്കൊ�ൊണ്ട്് സമ്പന്നമാായ ഇത്തരംം ദൃശ്യയങ്ങൾ
വാായനക്കാാരനെ� ശക്തമാായ ചിിന്തയ്ക്ക്് പര്യാ�ാപ്തനാാക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെെയുംം വിിശ്വാാ�സങ്ങളുടെെയുംം
കെ�ട്ടുപാാടുകളുടെെയുംം പ്രത്യയയശാാസ്ത്രങ്ങളുടെെയുംം സ്വാാ�ധീീനംം ഉപേ�ക്ഷിിക്കാാനുംം മറിികടക്കാാനുംം വാായ
നക്കാാരെെ കൂട്ടുവിിളിിച്ചുകൊ�ൊണ്ട്് അവർ ശ്രമിിക്കുന്നു.
“യൂസ്് & ത്രോ�ോ & ത്രിിൽ
നീീയുംം ഞാാനുംം തമ്മിിൽ
എത്രയെ�ളുപ്പംം തീീർന്നു” (പേ�ന–ദേേശമംംഗലംം രാാമകൃഷ്ണൻ)
ഉപഭോ�ോഗസംംസ്ക്കാാരത്തിിന്റെ� പ്രതിിനിിധിിയാായിി മാാറുന്നവരോ�ോടുള്ള കവിിയുടെെ രോ�ോഷംം ശകാാരമാായോ�ോ
സഹതാാപമാായോ�ോ അല്ല ഒരു നിിസ്സംംഗാാനുഭൂതിിയാായിി ഇങ്ങനെ� അനുഭവിിക്കുകയാാണ്് നവകവിിത.
രാാഷ്ട്രീീയംം, ജാാതിി, മത, വർഗ്ഗ ബോ�ോധങ്ങൾക്കുപരിിയാായിി മനുഷ്യയന്റെ� അടിിസ്ഥാാനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്്
പരിിഹാാരംം കാാണാാനുള്ള യത്നമാാണ്് ഇവിിടെെ നിിഴലിിക്കുന്നത്്. രാാഷ്ട്രീീയ, സാാമൂഹിിക, സാംം�സ്കാാരിിക
ഭൂമിികകൾക്ക്് പ്രസക്തിി നഷ്ടപ്പെ�ടുകയുംം ചെ�യ്തപ്പോ�ോൾ തൽസ്ഥാാനത്ത്് പ്രതിിഷ്ഠിിതമാായത്് ലിംം�ഗ
വർഗ്ഗത്തിിന്റെ� സ്വവരങ്ങളാായിിരുന്നു. മേ�ലാാളൻ കീീഴാാളനെ�യുംം പുരുഷൻ സ്ത്രീീയെ�യുംം മനുഷ്യയൻ പ്രകൃതിി
യെ�യുംം മെെരുക്കാാൻ കയ്യൂക്കിിന്റെ� ശബ്ദംം സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ മെെരുങ്ങാാൻ കൂട്ടാാക്കാാതെ� കീീഴടങ്ങാാൻ
തയ്യാാറാാകാാതെ� അവർ പ്രതിിഷേ�ധിിച്ചു. പരാാജിിതന്റെ� പ്രതിിരോ�ോധവുംം പ്രതിിഷേ�ധവുംം പ്രതിികാാരവുംം
പ്രതിികരണവുംം ഇവിിടെെയുണ്ട്്.
“കുന്നിിടിിച്ചു നിിരത്തുന്ന യന്ത്രമേ�
മണ്ണു മാാന്തിിയെ�ടുക്കുന്ന കൈൈകളിിൽ
പന്തുപോ�ോലൊ�ൊന്നുകിിട്ടിിയാാൽ നിിർത്തണേ�,
ഒന്നു കൂക്കിി വിിളിിച്ചറിിയിിക്കണേ�.....
പണ്ടുഞങ്ങൾ കുഴിിച്ചിിട്ടതാാണെ�ടോ�ോ
പന്തുകാായ്ക്കുംം മരമാായ്് വളരുവാാൻ” (പന്തുകാായ്ക്കുംം കുന്ന്്–മോ�ോഹനകൃഷ്ണൻ കാാലടിി)
ബാാലമനസ്സിിന്റെ� കൗൗതുകത്തെ�ക്കാാൾ പ്രകൃതിിധ്വംം�സകർക്ക്് നൽകുന്ന താാക്കീീതുകൾ ഇങ്ങനെ�
അവതരിിപ്പിിക്കപ്പെ�ടുമ്പോ�ോൾ അതിിന്റെ� ശക്തിി വലുതാാണ്്.
“തനിിച്ചാാണങ്ങയുംം
ഒരുമാം�ംസപിിണ്ഡംംവളരുംം
ഗർഭത്തിിൽ ചുമടുതാാങ്ങുന്നോ�ോരിിവരുംം
അടുക്കുവാാൻ പറ്റാാതാാകുന്നു
ചിിരിിക്കുവാാൻവയ്യ.......... പറയുന്നു” (അന്ധർ പരസ്പരംം–വിി.എംം. ഗിിരിിജ)
തകരുന്ന സ്ത്രീീത്വവത്തിിന്റെ� നൊ�ൊമ്പരംം പെ�ണ്ണെ�ഴുത്തിിന്റെ� രൂപഭാാവങ്ങൾ സ്വീീ�കരിിക്കുമ്പോ�ോൾ അതൊ�ൊരു
കലാാപമാായിിമാാറുന്നു. തുല്യാാ�വകാാശപ്പോ�ോരാാട്ടംം നടത്തുന്ന സ്ത്രീീപക്ഷരചനകൾ പ്രസക്തമാാകുന്നത്്
ഇവിിടെെയാാണ്്. സ്വവത്വംം�, സ്വാാ�തന്ത്ര്യംം�, വിിചാാരവിികാാരങ്ങൾ, ശരീീരംം, ഭാാഷ, ലൈംം�ഗിികത എന്നിിവ
യൊ�ൊക്കെ�യുംം പുരുഷൻ പിിടിിച്ചടക്കുന്ന അവസ്ഥയിിൽ സ്ത്രീീ അവളുടെെ അഭിിമാാനപ്പോ�ോരാാട്ടംം നടത്തുന്ന
തിിന്റെ� ദൃശ്യയങ്ങളാാണ്് സ്ത്രീീപക്ഷരചനയിിലുള്ളത്്. ദലിിത്്പക്ഷരചനയുടെെ പശ്ചാാത്തലവുംം മറ്റൊ�ൊന്നല്ല.
തെ�റ്റാായ നോ�ോട്ടങ്ങളിിലൂടെെ മേ�ലാാളവർഗ്ഗങ്ങൾ കീീഴാാളവർഗ്ഗങ്ങളെെ വരുതിിയിിലാാക്കുന്നതിിലുള്ള
പ്രതിിരോ�ോധവുംം പ്രതിിഷേ�ധവുംം പ്രതിികാാരവുംം ദലിിത്് രചനകളിിലുണ്ട്്. സ്വവയംം ദലിിതനാാകുകയല്ല,
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ദളിിതനാാക്കപ്പെ�ടുകയാാണ്് താാനെ�ന്നുംം തന്റെ� സ്വവത്തുംം സ്വവത്വവവുംം സംംരക്ഷിിക്കേ�ണ്ടത്് താാൻതന്നെ�
യാാണെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവുമാാണ്് ദളിിത്് രചനകളുടെെ പശ്ചാാത്തലംം.
“പച്ചപറിിക്കുവാാൻചെ�ന്ന കൂട്ടുകാാരനെ�ക്കുത്തിികൊ�ൊന്നല്ലോ�ോ
പച്ചയ്ക്കുമേേൽ ചുവപ്പുപടർന്നല്ലോ�ോ”(പങ്കുകൃഷിി–എസ്്. ജോ�ോസഫ്്)
കവിി എഴുതുന്നത്് പുത്തൻ സംംസ്കാാരനിിയമങ്ങളുടെെ പശ്ചാാത്തലത്തിിലാാണ്്. ഒരു ഉപകരണമാാകാാൻ
ഇനിിയുംം വയ്യെ�ന്ന തിിരിിച്ചറിിവ്് അവന്റെ� സാംം�സ്കാാരിികസാാമൂഹ്യയ വളർച്ചയുടെെ പടവുകളാായിി മാാറിി
എന്നതാാണ്് ദളിിത്് രചനകളുടെെ വിിജയംം. അതേ�സമയംം സ്ത്രീീവാാദവുംം ദളിിത്വാാ�ദവുംം ഭാാഷയെ�പ്പോ�ോലുംം
ലിംം�ഗവത്്കരിിക്കുകയുംം വർഗ്ഗവത്്ക്കരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്തു. സ്ത്രീീഭാാഷയിിലെ�ഴുതുന്നതേ� സ്ത്രീീവാാദമാാകൂ
എന്നുംം സ്ത്രീീകൾക്ക്് വേ�ണ്ടിി സ്ത്രീീകൾ മാാത്രംം എഴുതുന്നതാാണ്് സ്ത്രീീവാാദമെെന്നുമുള്ള തീീവ്രനിിലപാാടുകൾ
സ്വീീ�കരിിച്ച കൾച്ചറൽ ഫെ�മിിനിിസ്റ്റുകൾ പുരുഷന്മാാരിില്ലാാത്ത ലോ�ോകമാാണ്് വിിഭാാവനംം ചെ�യ്യുന്നത്്.
തീീവ്രദളിിത്് വാാദിികളാാകട്ടേേ ദളിിതന്് വേ�ണ്ടിി ദളിിതൻ എഴുതുന്നത്് മാാത്രമാാണ്് ദളിിത്് വാാദമെെന്നുംം
ദളിിത്് ഭാാഷയിിൽ വേ�ണംം അത്് എഴുതേ�ണ്ടതെ�ന്നുംം വാാദിിക്കുന്നു. ലിംം�ഗഭേേദംം, ജാാതിി- മത- വർഗ്ഗഭേ�ദംം
എന്നിിവയൊ�ൊന്നുമിില്ലാാതെ� പൊ�ൊതുവാായിി പ്രയോ�ോഗിിക്കപ്പെ�ടുന്നതാാണ്് ഭാാഷ. അത്് സമൂഹത്തിിന്റെ�
പൊ�ൊതുസ്വവത്താാണ്്. എഴുത്തിിനെ�യുംം വാായനയെ�യുംം ലിംം�ഗവൽക്കരിിക്കുകയുംം വർഗ്ഗീീയവൽക്കരിിക്കു
കയുംം വിിഭാാഗീീയവൽക്കരിിക്കുകയുമാാണ്് ഫെ�മിിനിിസത്തിിന്റെ�യുംം ദളിിതിിസത്തിിന്റെ�യുംം അതിിതീീവ്ര
വക്താാക്കൾ ചെ�യ്യുന്നത്്. ചിിന്താാവൈൈകല്യംം� ബാാധിിച്ച മനസിിന്റെ� രോ�ോഗാാവസ്ഥയെ�ന്നോ�ോ മതിിഭ്ര
മാാവസ്ഥയെ�ന്നോ�ോ മാാത്രമേ� ഇത്തരംം അതിിതീീവ്രനിിലപാാടുകളെെ വിിളിിക്കാാനാാകൂ. ഫെ�മിിനിിസവുംം
ദളിിതിിസവുംം രൂപപ്പെ�ടാാനുംം വിികസിിക്കാാനുമിിടയാായ സാാഹചര്യം�ം കീീഴാാളനുമേ�ൽ മേ�ലാാളൻ
നടപ്പാാടാാക്കിിയ കീീഴടക്കൽമനോ�ോഭാാവവുംം ക്രൂരമാായ ചൂഷണവുമാാണ്്. അതിിനെ�തിിരെെ രൂപപ്പെ�ട്ട
പ്രതിിരോ�ോധവുംം പ്രതിിഷേ�ധവുംം പ്രതിികാാരവുമെെന്നനിിലയിിൽ ഈ നിിലപാാടുകൾക്ക്് പ്രസക്തിിയുണ്ട്്.
എന്നാാൽ ആണിില്ലാാത്ത ലോ�ോകമെെന്ന തീീവ്രപെ�ണ്പക്ഷനിിലപാാടുംം മറ്റുള്ളവരിില്ലാാത്ത ലോ�ോകമെെന്ന
തീീവ്രദളിിത്്പക്ഷനിിലപാാടുംം കടുത്ത സാാമൂഹ്യയവിിഭാാഗീീയതയ്ക്ക്് കാാരണമാാകുംം. പ്രകൃതിിയെ�യുംം പ്രകൃതിി
വിിഭവങ്ങളെെയുംം പരിിചിിതമിില്ലാാത്ത ഒരു പുത്തൻസംംസ്ക്കാാര പ്രവണതയുംം തലമുറയുംം ഇവിിടെെ വളർ
ന്നുവരുന്നുണ്ട്്.
“പറയൂ, നാാട്ടിിൻപുറത്തുള്ള മാാങ്ങൾക്കെ�ല്ലാം�ം
രുചിിയീീമാം�ംഗോ�ോഫ്രൂട്ടിിയ്ക്കുള്ള രുചിി പോ�ോലെ�യാാണോ�ോ?” (മാാമ്പഴക്കാാലംം–പിി.പിി.രാാമചന്ദ്രൻ)
വിിവരസാാങ്കേ�തിിക വിിനിിമയങ്ങളുടെെ കടന്നു കയറ്റത്തെ� പ്രതിിരോ�ോധിിക്കുകയുംം അതിിനെ�തിിരേ�
പ്രതിികരിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്നതിിൽ ഉത്തരാാധുനിിക കവിിത ശ്രദ്ധചെ�ലുത്തുന്നുണ്ട്്.
“അനന്തമജ്ഞാാതമവർണ്ണനീീയംം
ഈ ലോ�ോകഗോ�ോളംം തിിരിിയുന്ന നേ�രംം
അതിിങ്കലെ�ങ്ങാാണ്ടൊ�ൊരിിടത്തിിരുന്നു
നോ�ോക്കുന്ന ഡാാർവിിൻ കഥയെ�ന്തറിിഞ്ഞു”
			
(ഡാാർവിിന്റെ� രണ്ടാാമത്തെ� തീീസിിസ്്–സിി.എസ്്. ജയചന്ദ്രൻ)
ഈ ആക്ഷേ�പഹാാസ്യംം� നവസമൂഹത്തിിന്റെ� ആദർശവത്്ക്കരിിക്കപ്പെ�ട്ട പരിിഷ്ക്കാാരഭ്രമങ്ങളോ�ോടുള്ള
പ്രതിികരണമാാണ്്.
തിിരക്കുകളിിൽ നിിന്നുംം തിിരക്കുകളിിലേ�ക്ക്് പാായുന്ന സമകാാലിികനെ� ഉത്തരാാധുനിിക കവിികൾ
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നോ�ോക്കുന്നത്് തിികഞ്ഞ പരിിഹാാസത്തോ�ോടെെയാാണ്്. “ആലാായാാൽ തറവേ�ണംം അടുത്തൊ�ൊരമ്പലംം
വേ�ണംം” എന്നു പാാടിിയിിരുന്ന തലമുറയ്ക്ക്് അതേ�താാളത്തിിൽ പുതിിയൊ�ൊരു പാാരഡിിതീീർക്കുകയാാണ്്
നവകവിിതയുടെെ വക്താാക്കൾ ചെ�യ്യുന്നത്്.
“നാാടാായാാൽ റോ�ോഡു വേ�ണംം
റോ�ോഡാായാാൽ വണ്ടിി വേ�ണംം
ഓട്ടുവാാനാായാാളുവേ�ണംം, തിിക്കിിത്തിിരക്കുവാാനാാളുവേ�ണംം
അതിിനിില്ല പഞ്ഞമെെന്നല്ലേ�, പള്ളിിയാാൾക്കാാരുണ്ടേ� അമ്പലക്കാാരുണ്ടേ�” (നാാടാായാാൽ–ദേ�ശമംംഗലംം രാാമകൃഷ്ണൻ)
സ്വാാ�ർത്ഥതയിിൽ അഭിിരമിിച്ച്് നാാട്ടിിലെ� സൗൗകര്യയക്കുറവിിനെ�ക്കുറിിച്ച്് വേ�വലാാതിികൊ�ൊള്ളുകയുംം
ആർഭാാടങ്ങൾക്ക്് ഒട്ടുംം കുറവുണ്ടാാകരുതെ�ന്ന്് ആഗ്രഹിിക്കുകയുംം ചെ�യ്യുന്ന നിിരവധിി പേ�രുണ്ട്്.
കമ്മ്യൂൂണിിക്കേ�ഷൻ ശൃംംഖലകളുടെെ ടെെർമിിനലുകളാായിി അധഃഃപതിിക്കുന്ന സമകാാലിിക മനുഷ്യയജീീവിി
തത്തിിന്റെ� നിിർജ്ജീീവാാവസ്ഥയുംം ദാാരുണ സ്ഥിിതിിയുംം വിിതയ്ക്കുന്ന അസ്വവസ്ഥതകൾ കുറച്ചൊ�ൊന്നുമല്ല
നവകവിികളെെ വേ�ട്ടയാാടുന്നത്്. കുത്തക മുതലാാളിിത്തത്തിിന്റെ� അനാാവശ്യയതാാല്പര്യയങ്ങളെെ ബോ�ോധ
പൂർവ്വംം സംംരക്ഷിിക്കുന്ന നവമാാധ്യയമങ്ങൾ വിിവരസാാങ്കേ�തിികവിിദ്യയയെ� സ്വാാ�ർത്ഥതാാല്പര്യയസംംരക്ഷ
ണാാർത്ഥംം വിിനിിയോ�ോഗിിക്കുന്നു.
“ജീീർണ്ണവസ്ത്രംം നീീക്കിിയമ്പോ�ോടു ടീീവിിയിിൽ
ലോ�ോകൈൈകസുന്ദരീീ നാാഭീീ പ്രദർശനംം
ക്രിിക്കറ്റ്്, കമ്പോ�ോള, മേേക ലോ�ോകക്രമമൊ�ൊക്കെ�യുംം ദേേഹാാഭിിമാാനമുണ്ടാാക്കുന്നു
താാൻതാാൻ നിിരന്തരംം ചെ�യ്യുന്ന ദുഷ്കൃതംം
അന്യയരനുഭവിിച്ചീീടുകെ�ന്നേ� വരൂ” (അന്ധകാാണ്ഡംം–കെ�.ആർ.ടോ�ോണിി)
നിിരന്തര പരിിണാാമത്തിിനു വിിധേ�യമാാകുന്ന ഉത്തരാാധുനിിക കവിിത കാാട്ടിിത്തരുന്നത്് വ്യയത്യയസ്ത
കാാഴ്ചകളെ�യാാണ്്. ചരിിത്രനിിരപേ�ക്ഷങ്ങളാായ വെ�റുംം കാാഴ്ചകളല്ല അവ. പ്രതിിരോ�ോധംം, പ്രതിിഷേ�ധംം,
പ്രതിികാാരംം, പരിിഹാാസംം, നിിസ്സംംഗത, വാാമൊ�ൊഴിിവഴക്കംം, ഭാാഷാാവൈൈഭവംം, പ്രാാദേേശിിക ഭാാഷാാവഴ
ക്കംം, സ്വവകാാര്യയബിംം�ബങ്ങൾ, വക്രത എന്നിിവ ഉൾക്കൊ�ൊള്ളുന്ന ഉത്തരാാധുനിിക കവിിത സമകാാലിിക
സമൂഹത്തിിന്റെ� പരിിച്ഛേ�ദമാാണ്്. അത്് അന്ധകാാരത്തിിലാാണ്ടുപോ�ോയതോ�ോ പോ�ോകാാനിിരിിക്കുന്നതോ�ോ
ആയ തലമുറകളെ� അസ്വവസ്ഥരാാക്കുകയുംം നല്ലൊ�ൊരു നാാളേ�യ്ക്കാായിി വർത്തിിക്കാാൻ ഉദ്്ബുദ്ധരാാക്കു
കയുംം ചെ�യ്യുംം.
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എ.എസ്്.പ്രതീീഷ്്
തിിരുവനന്തപുരംം സ്വവദേേശിി. യൂണിിവേ�ഴ്സിിറ്റിി കോ�ോളേ�ജ്്, കേ�രളസർവകലാാശാാല എന്നിിവിിടങ്ങളിിൽ നിിന്നുംം
ഉന്നതവിിദ്യാ�ാഭ്യാ�ാസംം. കേ�രള ഭാാഷാാ ഇൻസ്റ്റിിറ്റ്യൂൂട്ട്് പ്രസിിദ്ധീീകരിിച്ച ഏഴുഗ്രന്ഥങ്ങളുടെെ കർത്താാവ്്. ഇപ്പോ�ോൾ
ശ്രീീശങ്കരാാചാാര്യയ സംംസ്കൃത സർവകലാാശാാലയിിലെ� മലയാാളവിിഭാാഗംം അസിി.പ്രൊ�ൊഫസർ.
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